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               ปรมตฺถม ฺชุสาย นาม วิสุทฺธิมคฺค สวณฺณนาย 
                                  มหาฏีกาสมฺมตาย 
                                      ตติโย ภาโค  
                                      --------------- 
                                ขนฺธนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๑]  สพฺพากาเรนาติ   อุปจารากาโร  อปฺปนากาโร  วสีภาวา- 
กาโร  วิตกฺกาทิสมติกฺกมากาโร  รูปาทีหิ วิรชชฺนากาโร จุทฺทสธา  
จิตฺตสฺส   ปรทิมนากาโร   ป ฺจวิธอานิสสาธิคมากาโรติ   เอวมาทินา  
สพฺเพน   ภาวนากาเรน  ฯ   ตทนนฺตราติ   จิตฺต   ป ฺนฺติ   เอว  
เทสนากฺกเมน   ปฏิปตฺติกฺกเมน   จ   ตสฺส   สมาธิสฺส   อนนฺตรา  ฯ  
ป ฺา   ภาเวตพฺพา   สมาธิภาวนาย   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนาติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   ป ฺ ฺจ   ภาวยนฺติ   เอว   อติสงฺเขปเทสิตตฺตา  
คาถาวณฺณนาย   วา   สมาธิสิลาย   นิฆสิต๑  วิปสฺสนาป ฺาสตฺถนฺติ  
เอว   อติวิย   สงฺเขเปน   ภาสิตตฺตา   อย  สา  ป ฺาติ  สภาวโต  
วิ ฺาตุมฺป   ตาว   น   สกุรา  ฯ  ภาวนาวิธานสฺส  ปน  อทสฺสิตตฺตา  
ปเคว   ภาเวตุ  น  สุกราติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปุจฺฉนฏเน  ป ฺหา  กมฺม  
กิริยา   กรณ   ป ฺหาว   กมฺม   ป ฺหากมฺม   ปุจฺฉนปฺปโยโคติ  
อตฺโถ  ฯ   กา   ป ฺาติ   สรูปปุจฺฉา  ฯ   เกนฏเน   ป ฺาติ  
๑. ม. สมาธิสิลาย สุนิสิต.   
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                             วิสุทฺธิมคฺค สวณฺณนาย 
เกน   อฏเน   ป ฺาติ   วุจฺจติ   ป ฺาติ   ปท   ก   อภิเธยฺยตฺถ  
นิสฺสาย   ปวตฺตนฺติ   อตฺโถ  ฯ   สา   ปนาย   ป ฺา   สภาวโต  
กิจฺจโต   อุปฏานาการโต   อาสนฺนการณโต   จ   กถ   ชานิตพฺพาติ  
อาห   กานสฺสา   ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานีติ  ฯ   กติวิธาติ  
ปเภทปุจฺฉา  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  สงฺกิเลสโวทานปุจฺฉา  น  คหิตาติ  ฯ  
วุจฺจเต  ฯ   โลกุตฺตราย   ตาว  ป ฺาย  นตฺเถว  สงฺกิเลโส  อสติ  
จ   ตสฺมึ   กโุต  โวทานปุจฺฉาติ  ตทุภย  น  คหิต  ฯ  โลกิยาย  ปน  
ตานิ   ภาวนาวิธาเนเอว   อนฺโตคธานีติ   กตฺวา   วิสุ   น  คหิตานิ  
มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิอนฺโตคธตฺตา   สมาธิภาวนาย   วา วุตฺต- 
นยานุสาเรน   เวทิตพฺพานีติ   น  คหิตานิ  ฯ ปฏิปตฺติ   นาม ทฏิานิ- 
สเสเอว  โหตีติ  อาห  ป ฺาภาวนาย  โก อานิสโสติ ฯ ตตฺราติ  
ตสฺมึ   ตสฺส   วา   ป ฺหากมฺมสฺส  ฯ  วิสชฺชนนฺติ  วิวรณ  ฯ  ปจฺุฉิโต  
หิ   อตฺโถ  อวิภาวิตตฺตา  นิรุฬฺโห๑  มฏุ ิย  กโต  วิย  ติฏติ  ฯ  
ตสฺส วิวรณ วิสชฺชน วิภูตภาวกรณโต ฯ  
        กา   ป ฺาติ   กาม ฺจาย   สรูปปุจฺฉา   วิภาควนฺตานมฺปน  
สภาววิภาวน   วิภาคทสฺสนมุเขเนว  โหตีติ  วิภาโค  ตาว  อนวเสสโต  
ทสฺเสตพฺโพ  ฯ   ตทสฺสเนน   จ   อยมาทีนโวติ   ทสฺเสตุ   ป ฺา  
พหุวิธาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  พหุวิธาติ  กุสลาทิวเสน  อเนกวิธา  ฯ  
นานปฺปการาติ   อตฺถชาปกาทิเภเทน๒   สุตมยาณาทิเภเทน   จ นานา- 
วิธา  ฯ  ต  สพฺพนฺติ  ต  อนวเสส  ป ฺาวิภาค ฯ น สาเธยฺยาติ  
๑. ม. นิคูฬฺโห.   ๒. สี. อตฺถชาติกาทิเภเทน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 3 

                              ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา 
วิปสฺสนาภาวนาย   สทฺธึ   มคฺคภาวนา  อิธ  อธิปฺเปตา๑  ตาย  หิ  
ตณฺหาชฏาวิชฏน  ต ฺจ  น  สาเธยฺย  ฯ  อนวเสสโต  หิ  ป ฺา- 
ปเภเท วิสชฺชิยมาเน   เอกวิเธน   าณวตฺถูติอาทิโก   สพฺโพ  าณ- 
วตฺถุวิภงฺเค สุตฺตนฺเตสุ    จ   ตตฺถ   ตตฺถ   อาคโต   ป ฺาปเภโท  
สกโลป   วา   อภิธมฺมนโย   อาหริตฺวา  วิสชฺเชตพฺโพ  ภเวยฺย  ตถา  
จ   สติ   ยฺวาย   อิธ  ป ฺาภาวนาวิธิ  อธิปฺเปโต  ตสฺส  วิสชชฺนาย  
โอกาโสว   น   ภเวยฺย  ฯ   กิ ฺจ   ยฺวาย   านาานกมฺมนฺตร-  
วิปากนฺตราทิวิสเย   ป ฺาย   ปวตฺติเภโท   โสป   ยถารห   สทฺธึ  
ผลาผลเภเทน   วิภชิตฺวา   วิสชฺเชตพฺโพ   สิยา   โส   จปน วิสชชฺิย- 
มาโน   อ ฺทตฺถุ   วิกฺเขปาย   สวตฺเตยฺย  ยถาต  อวิสเย  ฯ  
เตนาห   อุตฺตริ ฺจ   วิกฺเขปาย   สวตฺเตยฺยาติ  ฯ  กสุลจิตฺตสมฺปยุตฺต  
วิปสฺสนาาณนฺติ   เอตฺถ   กุสลคฺคหเณน   ทุวิธมปฺ  อพฺยากต  นิวตฺเตติ  
ตถา  อตฺถิ  สงฺกิลิฏา  ป ฺาติ  เอว  ปวตฺต  มิจฺฉาวาท ปฏิเสเธติ ฯ  
วิปสฺสนาาณคฺคหเณน เสสกุสลา ป ฺา ฯ  
        ส ฺชานนวิชานนาการวิสิฏนฺติ ส ฺชานนาการวิชานนากาเรหิ  
สาติสย  ฯ  ยโต  นานปฺปการโต  ชานน  ชานนภาโว วิสยคฺคหณากาโร  
โส   หิ  เนส  สมาโน  น  ส ฺชานนาทิอากาโร  ฯ  ปตกนฺตีติ  เอตฺถ  
อิติสทฺโท   อาทิอฏโ  ฯ  เตน  โลหิกต  โอทาต  ทฆี  รสฺสนฺติ- 
อาทิเก ส ฺาย   คเหตพฺพากาเร   สงฺคณฺหาติ  ฯ   ส ฺชานนมตฺตเมวาติ  
เอตฺถ   ส ฺชานนนฺนาม   นีล  ปตกนฺติอาทิก  อารมฺมเณ  วิชฺชมาน  วา  
๑. ม. อธิปฺเปตตฺโถ.   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย 
อวิชฺชมาน   วา   ส ฺานิมิตฺต   กตฺวา   ชานน  ฯ  ตถาเหสา  ปุน  
ส ฺชานนปจฺจยนิมิตฺตกรณรสา  ฯ   มตฺตสทฺเทน   วิเสสนิวตฺติอตฺเถน  
วิชานนปชานนากาเร   นวิตฺเตติ  ฯ   เอวสทฺเทน   กทาจิป  อิมิสฺสา  
เต  วิเสสา  นตฺเถวาติ  อวธาเรติ  ฯ  เตนาห  อนิจฺจ ทุกฺขนฺติอาทิ ฯ  
ตตฺถ   วิ ฺาณกิจฺจมฺป   กาตุ   อสกฺโกนฺติ   ส ฺา   กโุต  ป ฺากิจฺจ  
กเรยฺยาติ   ลกฺขณปฏิเวธ   ปาเปตุ  น  สกฺโกติจฺเจว  วุตฺต  น  วุตฺต  
มคฺคปาตุภาวนฺติ  ฯ   อารมฺมเณ   ปวตฺตมาน   วิ ฺาณ   น   ตตฺถ  
ส ฺา   วิย   นีลปตกาทิกสฺส๑  ส ฺชานนวเสเนว  ปวตฺตติ  อถโข  
น   ตตฺถ   อ ฺ ฺจ  ตาทิส  วิเสส๒  ชานนฺตเมว  ปวตฺตตีติ  อาห  
วิ ฺาณนฺติ   อาทิ  ฯ   กถมฺปน  วิ ฺาณ  ลกฺขณปฏิเวธ  ปาเปตีติ  ฯ  
ป ฺาย   ทสฺสิตมคฺเคน  ฯ   ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาย   ห ิ อเนกวาร  
ลกฺขณานิ   ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ปวตฺตมานาย   ปคุณภาวโต  
ปริจยวเสน   าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตนป   วิปสฺสนา   สมฺภวติ   ยถาต  
ปคุณสฺส   คนฺถสฺส   สชฌฺายเน  ายาคตาป  วารา  น  วิ ฺายนฺติ  ฯ  
ลกฺขณปฏิเวธนฺติ   จ   ลกขฺณาน  อารมฺมณมตต๓  สนฺธาย  วุตฺต  น  
ปฏิวิชฺฌน  ฯ   อุสฺสกฺกิตฺวาติ   อุทยพฺพยาณปฏิปาฏิยา   อายูหิตฺวา  ฯ  
มคฺคปาตุภาว ฺจ   ปาเปตุ   น   สกฺโกติ   อสมฺโพธสภาวตฺตา  ฯ  
วุตฺตนยวเสนาติ   วิ ฺาเณ   วุตฺตนยวเสน   อารมฺมณ ฺจ   ชานาติ  
ลกฺขณปฏิเวธ ฺจ   ปาเปติ   อตฺตโน   ปน   อ ฺสาธารเณน๔ อานุ- 
ภาเวน   อุสฺสกฺกิตฺวา   มคฺคปาตุภาว ฺจ   ปาเปติ  ฯ   อิทานิ ยถา- 
๑. ม. นีลปตาทิกสฺส.    ๒. ม. อถโข ตตฺถ อ ฺ ฺจ วิเสส. ๓. ม. อารมฺมณกรณมตฺต. 
๔. ม.  อน ฺสาธารเณน.   
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                                  ขนธฺนิทฺเทส  วณฺณนา 
วุตฺตมตฺถ อุปมาย ปติฏาเปตุ ยถา หีติ อาทิ วุตฺต ฯ  
        [๒]   ตตฺถ   อชาตพุทฺธีติ   อส ฺชาตพฺยวหารพุทฺธิ  ฯ อุปโภค- 
ปริโภคนฺติ     อุปโภคปรโิภคารห     อุปโภคปริโภควตฺถูน ปฏิลาภ- 
โยคฺยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เฉโกติ มหาสาโร ฯ กูโฏติ กหาปณปฏิรูปโก  
ตมฺพกสาทิมโย  ฯ   อฑฺฒสาโรติ   อุปฑฺฒคฺฆนโก  ฯ   อิติสทฺโท  
อาทิอฏโ  ฯ  เตน  ปาทสารสมสารปโรปาทสาราทีน  สงฺคโห  ฯ  เต  
ปกาเรติ  อินฺทชาลามาติปุปฺผาทิปฺปกาเร๑  เจว เฉกาทิปฺปกาเร จ ฯ  
ส ฺา   หีติ   อาทิ   อุปมาสสนฺทน  ฯ   ส ฺา   วิภาค   อกตฺวา ปณฺฑ- 
วเสเนว   อารมฺมณสฺส   คหณโต   ทารกสฺส   กหาปณทสฺสนสทิสี  
วุตฺตา  ฯ  ตถา  หิ  สา  ยถาอุปฏ ิตวิสยปทฏานา  วุจฺจติ  ฯ วิ ฺาณ  
อารมฺมเณ   เอกจฺจวิเสสคฺคหณสมตฺถตาย   คามิกปุริสกหาปณทสฺสน- 
สทิส วุตฺต  ฯ    ป ฺา   อารมฺมเณ   อนวเสสวิเสสาวโพธโต เหร ฺ ิก- 
กหาปณทสฺสนสทิสี  วุตฺตาติ  ทฏพฺพ  ฯ  นานปฺปการโต ชานนนฺติ  
อิมินา   เยฺยธมฺมา   ปจฺเจก  นานปฺปการาติ  เตส  เตส  ยาถาวโต  
อวโพโธ   ป ฺาติ   ทสฺเสติ  ฯ   ตถาหิ   วุตฺต   สพฺเพ   ธมฺมา  
สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข อาปาถ อาคจฺฉนฺตีติ ฯ  
        [๓]  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  จิตฺตุปฺปาเท  ฯ  น  ตตฺถ  เอกเสน  โหตีติ  
ตสฺมึ   จิตฺตุปฺปาเท   ป ฺา   เอกนฺเตน   น   โหติ  ฯ   น   หิ ทุเหตุก- 
อเหตุกจิตฺตุปฺปาเทสุ  ป ฺา  อุปฺปชฺชติ ฯ อวินิพฺภุตฺตาติ อวิยุตฺตา ฯ  
เตหีติ   สาวิาเณหิ  ฯ   ยถา   หิ   สุข   ปติยา  น  นิยมโต  
๑. ม. อินฺทชาลาชาตปุปฺผาทิปฺปกาเร.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย 
อวิยุตฺต   เอว   ส ฺาวิ ฺาณานิ  ป ฺาย  น  นิยมโต  อวิ- 
ยุตฺตานิ  ฯ ยถา   ปน   ปติ   สุเขน   นยิมโต   อวิยุตฺตา   เอว   ป ฺา  
ส ฺาวิ ฺาเณหิ   นิยมโต   อวิยุตฺตา  ฯ  ตสฺมา  เอว  อวินิพฺภุตฺเตสุ  
อิเมสุ   ตีสุ   ธมฺเมสุ   เตส   วินิพฺโภโค   ทุกฺกโรติ   ติณฺณ  ชนาน  
กหาปณทสฺสน   นิทสฺสตินฺติ   เตส  ทุวิ ฺเยฺยนานตฺตตเยว  วจนนฺตเรนป  
ทสฺเสตุ  เตนาหาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  รูปธมฺเมสุป  ตาว  นานานทีน  
อุทกสฺส  นานาเตลสฺส  วา  เอกสฺมึ  ภาชเน  ปกฺขิปตฺวา  ปตสฺส๑  
อิท   อสุกาย   นทิยา  อุทก  อิท  อสุกเตลนฺติ  นิทฺธาเรตฺวา  สรูปโต  
ทสฺสน   ทุกกฺร   กิมงฺค   ปน   อรูปธมเฺมสูติ   ทสฺเสนฺโต  ย  อิเมส  
อรูปน จิตฺตเจตสิกานนฺติอาทิมาห ฯ  
   ธมฺมาน   สโก  ภาโว  สมาโน  จ  ภาโว  ธมฺมสภาโว  ฯ  ตตฺถ  
ปเมน  กกฺขฬผุสนาทิสลกฺขณ  คหิต  ทุติเยน  อนิจฺจทุกฺขตาทิ- 
สาม ฺลกฺขณ ตทุภยสฺส   จ   ยาถาวโต   ปฏิวิชฺฌนลกฺขณา    
ป ฺาติ   อาห ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา    ป ฺาติ  ฯ   ฆฏปฏาทิ- 
ปฏิจฺฉาทกสฺส พาหิรนฺธการสฺส   ทีปาโลกาทิ   วิย   ยถาวุตฺตธมฺม- 
สภาวปฏิจฺฉาทกสฺส โมหนฺธการสฺส   วิทฺธสนรสา  ฯ   อุปฺปชชฺมาโนเอว  
หิ  ป ฺาโลโก  หทยนฺธการ  วิธเมนฺโต  เอว  อุปปฺชฺชติ  ฯ  ตโตเอว  
ธมฺมสภาเวสุ   อสมฺมุยฺหนากาเรน   ปจฺจุปติฏตีติ  อสมฺโมหปจฺจุ- 
ปฏานา การณภูตา   วา   สย   ผลภูต   อสมฺโมห   ปจฺจุปฏาเปตีติ  
เอวมฺป   อสมฺโมหปจฺจุปฏานา  ฯ   วิปสฺสนาป ฺาย  อิธาธิปฺเปตตฺตา  
๑. ม. มถิตสฺส.   
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สมาธิ   ตสฺสา   ปทฏานนฺติ   วุตฺต  ฯ   ตถาหิ  สมาหิโต  ยถาภูต  
ปชานาติ ปสฺสตีติ๑ สุตฺตปท นิพนฺธนภาเวน อาคต ฯ  
        ธมฺมสภาวปฏิเวโธ   นาม   ป ฺาย   อาเวณิโก   สภาโว   น  
เตนสฺสา   โกจิ   วิภาโค   ลพฺภตีติ   อาห  ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขเณน  
ตาว   เอกวิธาติ  ฯ   ลชฺุชนปลุชชฺนฏเน   โลโก  วุจฺจติ  วฏฏ  ฯ  
ตปฺปริยาปนฺนตาย   โลเก   นิยุตฺตา   ตตฺถ  วา  วิทิตาติ  โลกิยา  ฯ  
ตตฺถ   อปริยาปนฺนตาย   โลกโต   อุตฺตรา  อุตฺติณฺณาติ  โลกุตฺตรา  ฯ  
โลกุตฺตราป   หิ   มคฺคสมฺปยุตฺตา   ภาเวตพฺพา   วิปสฺสนาปริยาโยป  
ตสฺสา   ลพฺภเตวาติ   โลกตฺุตรคฺคหณ   น   วิรชฺุฌติ  ฯ   อตฺตาน  
อารมฺมณ   กตฺวา   ปวตฺเตหิ   สห   อาสเวหีติ   สาสวา  ฯ อารมฺมณ- 
กรณวเสนป  นตฺถิ  เอติสฺสา  อาสวาติ  อนาสวา ฯ อาทิสทฺเทน  
อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุกาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ นามรูปววฏา- 
นวเสนาติ นามววฏานวเสน   จ   รูปววฏานวเสน   จ  ฯ   ปม  
นิพฺพานสฺส   ทสฺสนโต   ทสฺสน ฺจ   นิสฺสยภาวโต   สมฺปยุตฺตธมฺมา  
ภวนฺติ   เอตฺถ   สยมฺป   วา   ภวติ   อุปปฺชฺชติ   น   นิพฺพาน  วิย  
อปาตุภาวนฺติ   ภูม ิ  จาติ  ทสฺสนภูมิ  ปมมคฺโค  ฯ  เสสมคฺคตฺตยมฺปน  
ยสฺมา   ปมมคฺเคน   ทิฏสฺมึเยว   ธมเฺม   ภาวนาวเสน   อุปฺปชชฺติ  
น   อทิฏปุพฺพ   กิ ฺจิ   ปสฺสติ  ตสฺมา  ภาวนา  จ  ยถาวุตฺเตนตฺเถน  
ภูมิ   จาติ   ภาวนาภูมิ  ฯ   ตตฺถ   ป ฺา  ทสฺสนภูมิภาวนาภูมิวเสน  
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๓.   
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ทุวิธาติ  วุตฺตา  ฯ  สุตาทินิรเปกฺขาย  จินฺตาย  นิพฺพตฺตา  จินฺตามยา ฯ  
เอว  สุตมยา  ภาวนามยา  จ  ฯ  มยสทฺโท  ปจฺเจก  สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ  
อาเย   วุฑฺฒิย   โกสลฺล   อายโกสลฺล   อปาเย   อวุฑฺฒิย   โกสลฺล  
อปายโกสลลฺ   อุปาเย   ตสฺส   ตสฺส   อตฺถสฺส   นปิฺผตฺติการเณ๑  
โกสลลฺ   อุปายโกสลฺลนติฺ   วิสุ   วิสุ   โกสลฺลปท   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  
อชฺฌตฺต   อภินิเวโส   ปฏปิชฺชน   เอติสฺสาติ   อชฺฌตฺตาภินิเวสา  ฯ  
เอว พหิทฺธาภินิเวสา อุภยาภินิเวสา จ เวทิตพฺพา ฯ  
        [๔]     โลกิยมคฺคสมฺปยุตฺตาติ     โลกิยกุสลจิตฺตุปฺปาเทสุ มคฺค- 
สมปฺยุตฺตา  ฯ   วิเสสโต   ทิฏ ิวิสุทฺธิอาทิวิสุทฺธิจตุกฺกสงฺคหิตมคฺค-  
สมฺปยุตฺตา  ฯ   สมุทาเยสุ  ปวตฺตา  สม ฺา  ตเทกเทเสสุป  วตฺตตีติ  
อาห   มคฺคสมฺปยุตฺตาติ  ฯ   ปจฺเจกมฺป   วา   สมฺมาทิฏ ิอาทีน  
มคฺคสม ฺาติ   กตฺวา   เอว   วุตฺต  ฯ   ธมฺมนานตฺตาภาเวป ปทตฺถ- 
นานตฺตมตฺเตน   ทุกนฺตรวจน   โหตีติ   วุตฺต   อตฺถโต   ปเนสา  
โลกิยโลกุตฺตราวาติ  ฯ      อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุกาทีสุป วิปฺปยุตฺตา- 
ทิคฺคหณเมว๒  วิเสโส  ฯ อตฺถโต โลกิยโลกุตฺตราว ป ฺาติ อาห   
เอเสว  นโยติ ฯ อาทิสทฺเทน โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิยาทิทุกาน สงฺคโห  
ทฏพฺโพ  ฯ   ปมชฺฌานิกานิ   จตฺตาริ   มคฺคจิตฺตานิ   ตถา ทุติยา- 
ทิชฺฌานิกานิ   จาติ   เอว  โสฬสสุ  มคฺคจิตฺเตสุ  วิปสฺสนาป ฺาย  
อิธาธิปฺเปตตฺตา มหคฺคตป ฺา น คหิตา ฯ  
        อตฺตโน   จินฺตาวเสนาติ   ตสฺส   ตสฺส   อนวชฺชสฺส   อตฺถสฺส  
๑. ม. นิพฺพตฺตกิารเณ.      ๒. ม. วิปฺปยุตฺตตาทิคฺคหณเมว.   
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สาธเน   ปโรปเทเสน   วินา   อตฺตโน   อุปายจินฺตาวเสเนว  ฯ สุต- 
วเสนาติ  ยถาสุตสฺส  ปโรปเทสสฺส  วเสน  ฯ ยถา ตถา วาติ ปรโต  
อุปเทส  สุตฺวา  วา  อสฺสุตฺวา  วา  สยเมว  ภาวน  อนุยุ ฺชนฺตสฺส  ฯ  
อปฺปนาปฺปตฺตาติ   อิท   สกิฺขาปฺปตฺตภาวนามย   ทสฺเสตุ   วุตฺต   น  
ปน   อปฺปนาปฺปตฺตาว   ภาวนามยาติ  ฯ  โยควิหิเตสูติ  ป ฺาวิหิเตสุ  
ป ฺาปริณามิเตสุ   อุปายสมฺปาทิเตสุ  ฯ   กมฺมายตเนสูติ   เอตฺถ  
กมฺมเมว   กมฺมายตน   กมฺม ฺจ   ต   อายตน ฺจ   อาชีวานนฺติ   วา  
กมฺมายตน  ฯ   เอส   นโย   สิปฺปายตเนป  ฯ  ตตฺถ  ทุวิธ  กมฺม  
หีน ฺจ   วฑฺฒกีกมฺมาทิ   อุกฺกฏ ฺจ   กสิวณิชฺชาทิ๑  ฯ   สิปฺปมปฺ  
ทุวิธ   หีน ฺจ   นฬการสิปฺปาทิ   อุกฺกฏ ฺจ  มุทฺธาคณนาทิ  ฯ  วิชฺชาว  
วิชฺชาฏาน  ฯ   ต   ธมฺมิกเมว   นาคมณฺฑลปริตฺตถูปนกมฺมนฺตสทิส  
เวทิตพฺพ  ฯ   ตานิ   ปเนตานิ   เอกจฺเจ   ปณฺฑิตา  โพธิสตฺตสทิสา  
มนุสฺสาน   ผาสุวิหาร   อากงฺขนฺตา   เนว  อ ฺเหิ  กยิรมานานิ๒  
วิปสฺสนฺติ   น   วา  กตานิ  อุคฺคณฺหนฺติ  น  กเถนฺตาน  สุณนฺติ  อถโข  
อตฺตโน   ธมมฺตาย   จินฺตาย  กโรนฺติ  ป ฺวนฺเตหิ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  
จินฺตาย   กตานิป   อ ฺเหิ   อุคฺคเหตฺวา   กโรนฺเตหิ   กตสทิสาเนว  
โหนฺติ  ฯ   กมฺมสฺสกตนฺติ   อิท   กมฺม   สตฺตาน   สก   อิท   โน  
สกนฺติ   เอว   ชานนาณ  ฯ   สจฺจานุโลมิกนฺติ   วิปสฺสนาาณ  ฯ  
ต ฺหิ   สจฺจปฏิเวธสฺส   อนุโลมนโต   สจฺจานุโลมิกนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  
อทานิสฺส   ปวตฺตนาการ   ทสฺเสตุ  รปู  อนิจฺจนฺติ  วาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
๑. ม. กสิวาณชิาทิ.     ๒. ม. กริยมานานิ.   
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ตตฺถ   วาสทฺเทน   อนิยมฏเน   ทุกฺขานตฺตลกฺขณานิป   คหิตาเนวาติ  
ทฏพฺพ   นานนฺตริยกภาวโต  ฯ   ย ฺหิ   อนิจฺจนฺต   ทุกฺข  ย  ทกฺุข  
ตทนตฺตาติ  ฯ   ย   เอวรปูนฺติ  ย  เอว  เหฏา  นิททฺิฏสภาว  ฯ  
อนุโลมิก   ขนฺตินฺติ   อาทีนิ   ป ฺาเววจนานิ  ฯ   สา  หิ  เหฏา  
วุตฺตาน   กมฺมายตนาทีน   อปจฺจนีกทสฺสเนน   อนโุลมนโต   ตถา  
สตฺตาน   หิตจริยาย   มคฺคสจฺจสฺส   ปรมตฺถสจฺจสฺส   นิพฺพานสฺส   จ  
อวิโลมนโต   อนุโลเมตีติ  อนุโลมิกา  ฯ  สพฺพานิป  เอตานิ  การณานิ  
ขมติ   ทฏ ุ   สกฺโกตีติ  ขนฺติ  ปสฺสตีติ  ทฏิ ิ  โรเจตีติ  รุจิ  มุนาตีติ  
มุติ   เปกฺขตีติ  เปกฺขา  ฯ  เต  จ  กมฺมายตนาทโย  ธมฺมา  เอตาย  
นิชฺฌายมานา   นชิฺฌาน   ขมนฺตีติ   ธมมฺนิชฺฌานกฺขนฺติ  ฯ   ปรโต  
อสฺสุตฺวา  ปฏิลภตีติ  อ ฺสฺส  อุปเทสวจน  อสฺสุตฺวา  สยเมว จินฺเตนฺโต  
ปฏิลภติ  ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  จินฺตมยา  ป ฺา  นาม  วุจฺจติ  ฯ สา  
ปเนสา   อภิ ฺาตาน   โพธิสตฺตานเมว   อุปฺปชฺชติ  ฯ   ตตฺถาป สจฺจา- 
นุโลมิก   าณ  ทฺวินฺนเยว  โพธิสตฺตาน  อนฺติมภวิกาน  เสสป ฺา  
สพฺเพสมฺป  ปูริตปารมีน  มหาปุ ฺาน๑  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ปรโต  สุตฺวา  
ปฏิลภตีติ   กมฺมายตนาทีนิ   ปเรน   กยิรมานานิ  กตานิ  วา  ทิสวฺาป  
ปรสฺส   กถยมานสฺส   วจน   สุตฺวาป   อาจริยสนฺติเก   อุคฺคเหตฺวาป  
ปฏิลทฺธา  สพฺพา  ปรโต  สุตฺวาเยว  ปฏิลทฺธา  นามาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  
สมาปนฺนสฺสาติ   สมาปตฺติสมงฺคิสฺส  ฯ   นิทสฺสนมตฺต ฺเจต  ฯ วิปสฺสนา- 
มคฺคป ฺา อิธ ภาวนามยา ป ฺาติ อธิปฺเปตา ฯ  
๑. ม. มหาป ฺาน.   
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        [๕]   สาติ   ปริตฺตารมฺมณา   มหคฺคตารมฺมณาติ   วุตฺตป ฺา  ฯ  
โลกิยวิปสฺสนาติ   โลกิยวิปสฺสนาป ฺา  ฯ   สา   โลกุตฺตรวิปสฺสนาติ  
ยา   นิพฺพาน   อารพฺภ   ปวตฺตา   อปฺปมาณารมฺมณา   ป ฺา  วุตฺตา  
สา   โลกุตฺตรวิปสฺสนาติ  มคฺคป ฺ  สนฺธายาห  ฯ  สา  หิ  สงฺขาราน  
อนิจฺจตาทึ   อคณฺหนฺตีป   วิปสฺสนากจฺิจปาริปูริยา   นิพฺพานสฺส   วา  
ตถลกฺขณ   วิเสสโต   ปสสฺตีติ  วิปสฺสนาติ  วุจฺจติ  ฯ  โคตฺรภุาณมฺปน  
กิ ฺจาป   อปฺปมาณารมฺมณ   มคฺคสฺส   ปน   อาวชฺชนฏานิยตฺตา  
น วิปสฺสนาโวหาร ลภติ ฯ  
        อายนฺติ   เอตาย   สมปฺตฺติโยติ   อาโย   วุฑฺฒิ  ฯ   ตตฺถ  
โกสลลฺนฺติ   ตสฺมึ   อนตฺถหานิอตฺถุปฺปตฺติลกฺขเณ   อาเย   โกสลลฺ  
กุสลตา   นิปณุตา  ฯ   ตมฺปน   เอกนฺติก  อายโกสลลฺ  ปาลิวเสเนว  
ทสฺเสตุ   อิเม   เม   ธมฺเมติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ  อิท  วุจฺจตีติ  
ยา   อิเมส   อกุสลธมฺมาน   อนุปฺปตฺติปฺปหาเนสุ   กุสลธมฺมาน ฺจ  
อุปฺปตฺติฏ ิตีสุ   ป ฺา   อิท   อายโกสลฺล   นามาติ   วุจฺจติ  ฯ  
วุฑฺฒิลกฺขณา   อายโต   อเปตตฺตา   อปาโย   อวุฑฺฒิ  ฯ   ตตฺถ  
โกสลลฺนฺติ   ตสฺมึ   อตฺถหานิอนตฺถุปฺปตฺติลกฺขเณ   อปาเย   โกสลฺล  
กุสลตา   อปายโกสลฺล  ฯ   ตมฺป  ปาลวิเสเนว  ทสฺเสตุ  อิเม  เม  
ธมฺเมติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อิท  วุจฺจตีติ  ยา  อิเมส  กุสลธมฺมาน  
อนุปฺปชฺชนนิรุชฺฌเนสุ   อกุสลธมฺมาน   วา   อุปฺปตฺติฏ ิตีสุ   ป ฺา  
อิท   อปายโกสลฺล   นามาติ   วุจฺจติ  ฯ  อายโกสลฺล  ตาว  ป ฺา   
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โหตุ   อปายโกสลลฺ   กถ   ป ฺา   นาม   ชาตาติ   เอว   ม ฺติ  
อปายุปฺปาทนสมตฺถตา   อปายโกสลลฺ   นาม   สิยาติ  ฯ  ตมฺปน  ตสฺส  
มติมตฺต  ฯ   กสฺมา  ฯ   ป ฺวาเยว  หิ  มยฺห  เอว  มนสิกโรโต  
อนุปฺปนฺนา   กุสลา   ธมฺมา   นุปฺปชฺชนติฺ   อุปฺปนฺนา   นิรุชฌฺนฺติ  
อนุปฺปนฺนา   อกุสลา   ธมมฺา   อุปฺปชชฺนฺติ   อุปฺปนนฺา   ปวฑฺฒนฺตีติ  
ปชานาติ  ฯ   โส  เอว  ตฺวา  อนุปฺปนฺเน  อกุสเล  น  อุปฺปาเทติ  
อุปฺปนฺเน  ปชหติ  อนุปฺปนฺเน  กุสเล  อุปฺปาเทติ อุปฺปนฺเน ภาวนา- 
ปาริปูรึ ปาเปติ  ฯ   เอว   อปายโกสลลฺมฺป   ป ฺาเอวาติ  ฯ  สพฺพตฺถาติ  
สพฺเพสุ  ฯ   เตส   เตส   ธมฺมานนฺติ  สตฺตาน  ตตหิตสุขธมฺมาน  ฯ  
ตขณปฺปวตฺตนฺติ   อจฺจายิเก   กิจฺเจ   วา  ภเย  วา  อุปปฺนฺเน  ตสฺส  
ติกิจฺฉนตฺถ   ตสฺมึเยว   ขเณ   ปวตฺต  ฯ  าเนน  อุปปฺตฺติ  เอตสฺส  
อตฺถีติ  านุปฺปตฺติ  ต  านโสเอว๑  อุปฺปชฺชนก ฯ ตตฺรุปายาติ ตตฺร  
ตตฺร กรณีเย อุปายภูตา ฯ  
        [๖]  คเหตฺวาติ  อิท  รูป  เอตฺตก  รูปนฺติอาทินา ปริคฺคณฺหน- 
วเสน คเหตฺวา  ฯ   อุภย   คเหตฺวาติ   อชฺฌตฺต   พหิทฺธาติ   อุภย  
อนุปุพฺพโต   ปริคฺคเหตฺวา  ฯ  อถวา  ฯ  ยกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  
นิโรธธมฺมนติฺ๒  เอกปฺปหาเรเนว  สพฺเพป  ป ฺจกฺขนฺเธ  อวิภาเคน  
ปริคฺคเหตฺวา  ฯ  อยมฺปน  ติกฺขวิปสฺสนกสฺส  มหาปุ ฺสฺส๓  ภิกฺขุโน  
วิปสฺสนาภินิเวโส ฯ  
๑. ม. านุปฺปตฺติก านโสเอว.   ๒. วิ.ม. มหาขนฺธก. ๑/๒๒. ๓. ม. มหาป ฺสฺส.   
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        ทุกฺขสจฺจ    อารพฺภาติ   ทุกฺขสจฺจ   อารมฺมณ   กตฺวา ตปฺปฏิจฺฉาทก- 
สมฺโมหวิทฺธสนวเสน  ปวตฺต  าณ  ทุกฺเข าณ ฯ ทุกฺขสมุทย  
อารพฺภาติ   เอตฺถาป   เอเสว   นโย  ฯ  ตถา  เสสปททฺวเยป  ฯ  
ปจฺจเวกฺขณาณ   หิ   จตุสจฺจ๑   อารพฺภ   ปวตฺตาณ  นาม  ฯ  
ตติยมฺปน มคฺคาณ อิตรสจฺจานิ วิปสฺสนาาณนฺติ ปากฏเมว ฯ  
        [๗]   อตฺถาทีสุ   ปเภทคตานิ   จตฺตาริ   าณานีติ   สงฺเขเปน  
วุตฺตมตฺถ   ปาลิวเสเนว   วิวริตุ   วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  
อตฺเถ     าณ    อตฺถปฏสิมฺภิทาติ    ย    อตฺถปฺปเภทสฺส สลฺลกฺขณ- 
วิภาวนววฏานกรณสมตฺถ   อตฺเถ   ปเภทคต   าณ   อย อตฺถ- 
ปฏิสมฺภิทา  นาม  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ ธมฺมปฺปเภทสฺส  
หิ   สลฺลกฺขณวิภาวนววฏานกรณสมตฺถ   ธมฺเม   ปเภทคต   าณ  
ธมฺมปฏิสมฺภิทา  ฯ   นิรุตฺติปฺปเภทสฺส  สลลฺกฺขณวิภาวนววฏาน- 
กรณสมตฺถ นิรุตฺตาภิลาเป    ปเภทคต    าณ    นริุตฺติปฏิสมฺภิทา  ฯ  
ปฏิภาณปฺปเภทสฺส    สลลฺกฺขณวิภาวนววฏานกรณสมตฺถ    ปฏิภาเณ  
ปเภทคต   าณ   ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  ฯ   นิรุตฺติปฏิภาณปฺปเภทา  
ตพฺพิสยาน     อตฺถาทีน    ปจฺจยุปฺปนฺนตาทิเภเทหิ    ภินฺทิตฺวา  
เวทิตพฺพา  ฯ  นิพฺพานมฺป  สมฺปาปกเหตุอนุสาเรน อริยติ อธิคมิย๒ ตีติ  
อตฺโถ  ฯ  ยกิ ฺจิ  ปจฺจยสมฺภูตนฺติ เอเตน สจฺจเหตุธมฺมปจฺจยา- 
การวาเรสุ อาคตานิ     ทกฺุขาทีนิ     คหิตานิ     สจฺจปจฺจยาการวาเรสุ  
นิพฺพาน   ปริยตฺติวาเร   ภาสิตตฺโถ   อภิธมฺมภาชนีเย  วิปาโก  กิริยา  
๑. สี. จตุตฺถสจฺจ.     ๒. อรียติ อธิคมฺมตีติ.   
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จาติ   เอว  ปาลิย  วุตฺตานเอว  วเสน  ป ฺจ  อตฺถา  เวทิตพฺพา  ฯ  
ทหตีติ   วิทหติ  ฯ   นิพฺพตฺตกเหตุอาทีน   สาธารณเมต   นิพฺพจน  ฯ  
ตทตฺถมฺปน   วิภาเวตุ   ปวตฺเตติ   วา   สมฺปาปุณิตุ   วา   เทตีติ  
วุตฺต  ฯ   เตสุ  ปุรโิม  อตฺโถ  มคฺควชฺเชสุ  ทฏพฺโพ  ฯ  ภาสิตมฺป  
หิ   อวโพธนวเสน   อตฺถ   ปวตฺเตติ  มคฺโค  ปน  นพฺิพาน  ปาเปตีติ  
ตสฺมึ   ปจฺฉิโม   อตฺโถ  ฯ  นิพฺพาน  หิ  ปตฺตพฺโพ  อตฺโถ  ภาสิตตฺโถ  
าเปตพฺโพ  อตฺโถ  อิตโร  นิพฺพตฺเตตพฺโพ  อตฺโถติ เอว ติวิโธ  
โหติ ฯ โยโกจิ   ผลนิพฺพตฺตโก  เหตูติ  เอเตน  สจฺจเหตุธมฺมปจฺจยา- 
การวาเรสุ อาคตานิ     สมุทยาทีนิ     คหิตานิ    สจฺจปจฺจยาการวาเรสุ  
มคฺโค   ปริยตฺติวาเร   ภาสิต   อภิธมฺมภาชนีเย   กุสลากุสลนฺติ  
เอว   ปาลิย  วุตฺตานเอว  วเสน  ป ฺจ  ธมฺมา  เวทิตพฺพา  ฯ  ตตฺถ  
มคฺโค   สมฺปาปโก   ภาสิต  าปโก  อิตร  นิพฺพตฺตโกติ  เอว  ติวิโธ  
เหตุ   เวทิตพฺโพ  ฯ   เอตฺถ   จ  กริิยาน  อวิปากตาย  ธมฺมภาโว  
น   วุตฺโต  ฯ   ยท ิ  เอว   วิปากา  น  โหนฺตีติ  อตฺถภาโวป  น  
วตฺตพฺโพ  ฯ   น  ปจฺจยุปฺปนฺนภาวโต  ฯ  เอว  สติ  กุสลากุสลานมฺป  
อตฺถภาโว   อาปชฺชตีติ   เจ  ฯ   นาย   โทโส  อปฺปฏิสิทฺธตฺตา  ฯ  
วิปากสฺส  ปน  ปฏานเหตุตาย๑  ปากฏภาวโต  ธมฺมภาโวเอว เตส  
วุตฺโต  ฯ   กริิยาน   ปจฺจยภาวโต   ธมฺมภาโว  อาปชฺชตีติ  เจ  ฯ  
นาย  โทโส อปฺปฏิสิทฺธตฺตา ฯ กมฺมผลสมฺพนฺธสฺส ปน เหตุภาวา- 
ภาวโต๒ ธมฺมภาโว   น   วุตฺโต  ฯ   อปจ   อย   อิมสสฺ ปจฺจโย   อย  
๑. ม. ปธานเหตุตาย.      ๒. ม. เหตุภาวสฺสาภาวโต.   
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ปจฺจยุปฺปนฺโนติ  เอว๑ เภทมกตฺวา เกวล กุสลากุสเล วิปากกิริยา- 
ธมฺเม จ   ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   ธมฺมตฺถปฏิสมฺภิทา   โหนฺตีติ   เตส  อตฺถ- 
ธมฺมตา น   วุตฺตาติ   ทฏพฺพ  ฯ   อยเมว   ห ิ  อตฺโถติ   ยฺวาย  
อตฺถธมฺมาน   ป ฺจธา   ป ฺจธา   วิภชนวเสน  อตฺโถ  วุตฺโต  อยเมว  
อภิธมฺเม วิภชิตฺวา ทสฺสิโตุ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๘]   ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเปติ   เอตฺถ   ธมฺมสทฺโท   สภาววาจโกติ  
กตฺวา  อาห  ยา  สภาวนิรุตฺตีติ  ฯ  อวิปรีตนิรุตฺตีติ  อตฺโถ  ฯ เตนาห  
อพฺยาภิจาริโวหาโรติ  ฯ  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถสฺส  โพธเน ปฏินิยตสมฺพนฺโธ  
สทฺทโวหาโรติ   อตฺโถ  ฯ   ตทภิลาเปติ   ตสฺส  สภาวนิรุตฺติส ฺ ิตสฺส  
อพฺยาภิจาริโวหารสฺส   อภิลปเน  ฯ   สา   ปนาย   สภาวนิรุตฺติ มาคธ- 
ภาสา๒  อตฺถโต  นามป ฺตฺตีติ  อาจริยา  ฯ  อปเร  ปน ยทิ  
สภาวนิรุตฺติ   ป ฺตฺติสภาวา   เอว   สติ   ป ฺตฺติ   อภิลปตพฺพา  
น   วจนนฺติ   อาปชฺชติ  ฯ   น   จ   วจนโต   อ ฺ   อภิลปตพฺพ  
อุจฺจาเรตพฺพ   อตฺถ ิ ฯ   อถ  ผสฺสาทิวจเนหิ  โพเธตพฺพ  อภิลปตพฺพ  
เอว ฺจ   สติ   อตฺถธมฺมานมฺป   โพเธตพฺพตฺตา   เตสมฺป  นิรุตฺติภาโว  
อาปชฺชติ  ฯ  ผสฺโสติ  จ  สภาวนิรุตฺติ  ผสฺสาติ๓  น  สภาวนิรุตฺตีติ  
ทสฺสิโตวายมตฺโถ  ฯ   น   จ   อวจน   เอวมฺปการ   อตฺถิ  ตสฺมา วจน- 
ภูตายเอว   ตสฺสา   สภาวนิรุตฺติยา  อภิลาเป  อุจฺจารเณติ  อตฺโถ  
ทฏพฺโพ  ฯ   ต  สภาวนิรุตฺติสทฺท  อารมฺมณ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  
ตสฺมึ   สภาวนิรุตฺตาภิลาเป   ปเภทคต   าณ   นริุตฺติปฏิสมฺภิทา  
๑. ม. เอต.     ๒. สี. มาคธิภาสา.    ๓.  ม. ผสฺส ผสฺสา  
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เอวมย   นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา   สทฺทารมฺมณา   นาม   ชาตา   น ป ฺตฺติ- 
อารมฺมณาติ   จ   อฏกถาย   วุตฺตตฺตา   นิรุตฺติสทฺทารมฺมณาย  
โสตวิ ฺาณวีถิยา   ปรโต   มโนทฺวาเร   นิรุตฺติปฏสิมฺภิทา   ปวตฺตตีติ  
วทนฺติ  ฯ   นริุตฺติปฏิสมฺภิทา   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป   วจนสททฺ  
คเหตฺวา   ปจฺฉา   ชานน   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ  ฯ   เอว   ปน  
อ ฺสฺมึ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ   อ ฺ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   วุตฺตนฺติ  
อาปชฺชติ  ฯ  ยถา ปน ทิพฺพโสตาณ มนุสฺสามนุสฺสาทิสทฺทเภท- 
นิจฺฉยสฺส๑ ปจฺจยภูต    ตตสทฺทวิภาวก   เอว   สภาวาสภาวนิรุตฺติ- 
นิจฺฉยสฺส ปจฺจยภูต      ปจฺจุปฺปนฺนสภาวนิรุตฺติสทฺทารมฺมณ    ตวิภาวก  
าณ   นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาติ   วุจฺจมาเน   น   โกจิ  ปาลิวิโรโธ  ฯ  ต  
สภาวนิรุตฺติสทฺท   อารมฺมณ   กตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาติ   จ ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนสทฺทารมฺมณ  ปจฺจเวกฺขณ  ปวตฺเตนฺตสฺสาติ  จ  สกฺกา  วตฺตุ ฯ  
ต ฺหิ   าณ   สภาวนิรุตฺตึ   วิภาเวนฺตเมว   ตตสทฺทปจฺจเวกฺขณา- 
นนฺตร ตตปเภทนิจฺฉยสฺส     เหตุภาวโตป     นริุตฺตึ     ภินฺทนฺต  
ปฏิวิชฺฌนฺตเมว   อุปฺปชฺชตีติ   ปเภทคตมฺป  โหตีติ  ฯ  สพฺพตฺถ  าณนฺติ  
สพฺพสฺมึ   วิสเย   าณ  ฯ   สพฺพมฺป   าณนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ  
เตนาห   าณารมฺมณ   าณนฺติ  ฯ   สพฺพตฺถาติ   วา   สพฺเพส ุ 
อตฺถาทีสุ  ฯ   ตีสุ   จตูสุป   วา   ปวตฺตตฺตา   กุสลกริิยภูตาย ปฏ-ิ 
ภาณปฏิสมฺภิทาย   ธมฺมตฺถภาวโต   ตีสุเอว  วา  ปวตฺตตฺตา  สพฺพตฺถ  
าณนฺติ   วุตฺต  ฯ   เตนาห   ยถาวุตฺเตสุ   วาติอาทิ  ฯ   ตตฺถ  
๑. ม. มนุสสาทิสทฺทเภทนิจฉฺยสฺส.   
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                              ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา  
สโคจรกิจฺจาทิวเสนาติ   สโคจรสฺส  กิจฺจาทิกสฺส  จ  วเสน  อิท  าณ  
อิท  นาม  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺต  อิมนิา  นาม  กิจฺเจนาติ ชานน ฯ  
อาทิสทฺเทน    ลกฺขณปจฺจุปฏานปทฏานภูมิอาทีน   สงฺคโห  ฯ  
เตเนวาห อิมานิ าณานิ อิมม๑ตฺถโชตกานีติอาทิ ฯ  
        [๙]   ปเภท   คจฺฉนฺตีติ   อเนกเภทภินฺเนสุ   อารมฺมเณสุ  เตส  
ยาถาวโต   ตตปเภทาวโพธนสมตฺถต   อุปคจฺฉนฺติ  ฯ  มหาสาวกาน ฺจ  
อเสขภูมิย   ปเภท   คตาติ   สาม ฺวิธินา   ทสฺสติมตฺถ   อปวาเทน  
นิวตฺเตตุ   อานนฺทตฺเถรคฺคหณ   กต  ฯ   เอตา   ปฏิสมฺภิทา  ฯ  
เสขภูมิย   ปเภทคมน   อปฺปวิสย   อเสขภูมิย   พหุวิสยนฺติ   อาห  
อธิคโม   นาม   อรหตฺตปฺปตฺตีติ  ฯ   สาติสย   วา  อธิคม  สนฺธาย  
เอว   วุตฺต  ฯ   เสเขน   ปตฺตานมฺป   หิ  อิมาส  อรหตฺตปฺปตฺติยา  
วิสทภาวาธิคโมติ  ฯ   ปุพฺพโยโค   วิย  ปน  อรหตฺตปฺปตฺติ  อรหโตป  
ปฏิสมฺภิทาวิสทตาย   ปจฺจโย   น   โหตีติ   ป ฺจนฺนมฺป   ยถาโยค  
เสขาเสขปฏิสมฺภิทาวิสทตาย   การณตา   โยเชตพพฺา  ฯ  อตฺถธมฺมาทีน  
อนวเสสสงฺคณฺหนโต   พุทฺธวจนวิสยาเอว   ปริยตฺติอาทโย   ทสฺสิตา  ฯ  
ปาลิยา  สชฌฺาโย  ปริยาปุณน  ฯ  ตทตฺถสวน  สวน  ฯ  ปรโิต สพฺพโส  
าตุ   อิจฺฉา   ปริปุจฺฉาติ   อาห   ปาลิอฏกถาทีสุ   คณฺ ิปท อตฺถ- 
ปทวินิจฺฉยกถาติ  ฯ  ปทตฺถโต  อธิปปฺายโต  จ ทวิุ ฺเยฺยฏาเน๒  
วิตฺถารโต   สนฺนิฏานกถาติ   อตฺโถ  ฯ   ยสฺส   หิ  ปทสฺส  อตฺโถ  
ทุวิ ฺเยฺโย   ต   คณฺ ิปท  ฯ   ยสฺส   อธิปฺปาโย   ทวิุ ฺเยฺโย  ต  
๑. ม. อิทมตฺถ.     ๒. ม. ทุวิ ฺเยฺยฏาน.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
อตฺถปท  ฯ  อาทิสทฺเทน  ขนฺธาทิปฏิสยุตฺเต  กถามคเค  สงฺคณฺหาติ  ฯ  
ภาวนานุโยคสหิต   คต   ปจฺจาคต ฺจ   เอตสฺส  อตฺถีติ  คตปจฺจาคติโก  
ตสฺส   ภาโว   เตน   คตปจฺจาคติกภาเวน  ฯ   วสนฏานโต  ยาว  
โคจรคาโม   ตโต   จ   ยาว   วสนฏาน   กมฺมฏานานุยุตฺโตติ  
อตฺโถ  ฯ   ยาว   อนุโลมโคตฺรภูสมีปนฺติ   สงฺขารุเปกฺขาาณมาห  ฯ  
ต ฺหิ เตส สมีปปฺปวตฺต ฯ  
        สตฺเถสติู   อนวชฺเชสุ   สตฺตาน  หิตสุขาวเหสุ  คณฺเสุ  ฯ  ตถา  
สิปฺปายตเนสูติ   เอตฺถาป  ฯ   ปุพฺพกาเล   เอกสตราชูน  เทสภาสา  
เอกสตโวหารา  ฯ   ธมฺมปเท  ยมกวคฺโค  โอปมฺมวคฺโคติ  วทนฺติ  ฯ  
มูลปณฺณาเส   ยมกวคฺโค   โอปมฺมวคฺโคเอวาติ   อปเร     ฯ  
สุตปฏิภาณพหุลานนฺติ   พหุสฺสุตาน   ปฏิภาณวนฺตาน  ฯ   สพฺพานีติ  
ปุพฺเพ   วุตฺตานิ   ป ฺจ   ปจฺฉา   วุตฺตานิ   อฏป   วา  ฯ เสขผล- 
วิโมกฺขปริโยสาเน    ภวา    เสขผลวิโมกฺขนฺติกา  ฯ านาานาณ- 
พลาทีนิ   สพฺพพุทฺธคุเณสุ   สกิจฺจโต   ปากฏตรานติี  วุตฺต ทสพลานิ   
วิยาติ  ฯ  อ ฺเ  วา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณาทโยป  สพฺเพ ภควโต  
คุณวิเสสา อเสขผลวิโมกฺขนฺติกาเอว ฯ  
        [๑๐]   อิมาย   ป ฺายาติ   วิปสฺสนาป ฺาย  ฯ   ภูมิ สลลฺก-ฺ 
ขณาทิคฺคหณวเสน  ปวตฺติฏานภาวโต  ฯ  อาทิสทฺเทน  อาหาราทีน  
สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   กสฺมา   ปเนเต   เอว   พหู  ธมฺมา๑  
ภูมิภาเวน   คยหนฺติ   นน ุ ขนฺธาทีสุ  เอเกนาป  อตฺถสิทฺธิ  โหตีติ  ฯ       
๑. ม. พหุธมฺมา.   
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                           ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา 
น   ติวิธสตฺตานุคฺคหตฺถ   ขนฺธาทิตฺตยคฺคหณ   กตฺตพฺพ   อ ฺถา  
สพฺพสาธารโณ   อนุคฺคโห   น   กโต   สิยา  ฯ  ติวิธา  หิ  สตฺตา  
รูปสมฺมุฬฺหา   อรูปสมฺมฬฺุหา   อุภยสมฺมุฬฺหาติ  ฯ   เตสุ   เย อรปู- 
สมฺมุฬฺหา  ตทตฺถ  ขนฺธาน  คหณ  อรปูธมฺมาน  จตุธา  วิภตฺตตฺตา ฯ  
เย   รูปสมฺมฬฺุหา   ตทตฺถ   อายตนาน   รูปธมฺมาน   อฑฺเฒกาทสธา  
วิภตฺตตฺตา  ฯ   เย   ปน   อุภยสมฺมุฬฺหา  ตทตฺถ  ธาตูน  อุภเยสมฺป  
วิภตฺตตฺตา  ฯ   ตถา   อินฺทรฺิยเภเทน   ติกฺขินฺทฺริยา   มชฺฌิมินฺทฺริยา  
มุทินฺทฺริยา   สงฺขิตฺตรุจิ   มชฺฌิมรุจิ   วิตฺถารรุจีติ   จ   ติวิธา  สตฺตา  
เตส๑   อตฺถาย   ยถากฺกม  ขนฺธาทิคฺคหณ  กตนฺติ  โยเชตพฺพ  ฯ  
อินฺทฺริยคฺคหณมฺปน   กามเมเต   ธมฺมา   อิสฺสรา   วิย  สหชาตธมฺเมสุ  
อิสฺสริย   อาธิปจฺจ   ปวตฺเตนฺติ   ตมฺปน   เนส   ธมมฺสภาวสิทฺธ   น  
เอตฺถ   กสฺสจิ   วสีภาโว   สุ ฺา   เอเต   อวสวตฺติโนติ อนตฺต- 
ลกฺขณสฺส    สุขคฺคหณตฺถ  ฯ   ตมฺปเนต   จตุพฺพิธมฺป ปวตฺตินิวตฺติ- 
ตทุภยเหตุวเสน   ทิฏเมว   อุปการาวห   น   อ ฺถาติ สจฺจาทิทฺวย- 
คหิต  ฯ อาทิสทฺเทน คหิตธมฺเมสุป อย นโย เนตพฺโพ ฯ มูล  
ปติฏาภาวโต  ฯ   สติ   หิ   สลีวิสุทธฺิย ฺจ   จิตฺตวิสุทฺธิย ฺจ   อย  
ป ฺา   มูลชาตา   โหติ   นาสตีติ  ฯ   สรีร   ปริพฺรูเหตพฺพโต  ฯ  
อิมิสฺสา   หิ  ป ฺาย  สนฺตานวเสน  ปวตฺตมานาย  ปาทปาณิ- 
สีสฏานียา ทิฏ ิวิสุทฺธิอาทิกา    อิมา    ป ฺจ    วิสุทฺธิโย    อวยเวน  
สมุทายุปลกฺขณนเยน สรีรนฺติ เวทิตพฺพา ฯ  
๑. ม. เตสมฺป.   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
        ป ฺจกฺขนฺธาติ   เอตฺถ   ป ฺจาติ   คณนปริจฺเฉโท  ฯ   เตน  
น   ตโต   เหฏา   น   อุทฺธนฺติ   ทสฺเสติ  ฯ   ขนฺธาติ ปริจฺฉินฺน- 
ธมฺมนิทสฺสน  ฯ   ยสฺมา   เจตฺถ   ขนฺธสทฺโท   ราสฏโ มหาอุทกกฺ- 
ขนฺโธติอาทีสุ  วิย  ตสฺมา อตีตาทิวิภาคภินฺน สพฺพ รูป ราสิวเสน  
พุทฺธิยา   เอกชฺฌ   คเหตฺวา   รูปเมว   ขนฺโธ   รูปกฺขนฺโธติ สมานา- 
ธิกรณสมาโส  ทฏพฺโพ  ฯ  โกฏาสฏโ๑  ตีห ิ ขนฺเธหิ อิณ  
ทสฺสามาติอาทีสุ   วิย  ฯ  โกฏาสฏเ  ปน  ขนฺธสทฺเท  นิพฺพานสฺสาป  
ขนฺธนฺตรภาโว   อาปชฺชตีติ  ฯ   นาปชฺชติ   อตีตาทิวิภาคาภาวโต  ฯ  
น   หิ   เอกสฺส   นิจฺจสฺส   สโต  นิพฺพานสฺส  อตีตาทิวิภาโค  อตฺถีติ  
ปเมนตฺเถน   รูปราสีติ   อตฺโถ   ทุติเยน   รูปโกฏาโสติ  ฯ  
เวทนากฺขนฺโธติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  กสฺมา ปเนเต ขนฺธา ป ฺเจว  
วุตฺตา   อิมินาเอว   จ   กเมนาติ  ฯ  ภาชนโภชนพฺย ฺชนภตฺตการก-  
ภุ ฺชกวิกปฺปทสฺสนโต     ยถาโอฬาริกยถาสงฺกิเลสุปเทสโต    จาติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  วิวาทมูลเหตุภาว  สสารเหตุต  กมฺมเหตุต ฺจ  จินฺเตตฺวา  
เวทนาส ฺา  สงฺขารกฺขนฺธโต  นีหรตฺิวา  วิสุ  ขนฺธภาเวน  เทสิตา  ฯ  
ตตฺถาติ   เตสุ   ป ฺจสุ   ขนฺเธสุ  ฯ  ยกิ ฺจีติ  อนวเสสปริยาทาน  ฯ  
รุปฺปนลกฺขณนฺติ   อติปปฺสงฺคนิยมน  ฯ   ยสทฺเทน   หิ   สนิปาเตน  
กึสทฺเทน   จ   คหิเตน   อนิยมตฺถตาย   อติปฺปสงฺเค   อาปนฺเน   ต  
รุปปนสทฺโท  นิวตฺเตติ  ฯ  เตน  รูปสฺส  อนวเสสปริคฺคโห กโต โหติ ฯ  
สีตาทีหีติ   สีตุณฺหชิฆจฺฉาปปาสาทีหิ  ฯ  เหตุอตฺเถ  เจต  กรณวจน  ฯ  
๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ.   
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                                  ขนธฺนิทฺเทส  วณฺณนา   
รุปฺปน   ลกฺขณ   เอตสฺสาติ  รุปฺปนลกฺขณ  ฯ  ธมโฺมเอว  ธมฺมชาต  ฯ  
รุปฺปน ฺเจตฺถ   สีตาทิวิโรธิปจฺจยสนฺนิปาเต   วิสทิสุปฺปตฺติ  ฯ   นนุ  จ  
อรูปธมฺมานมฺป   วิโรธิปจฺจยสมาคเม   วิสทิสุปฺปตฺติ   ลพฺภตีติ  ฯ  สจฺจ  
ลพฺภติ   น   ปน   วิภูตตร   วิภูตตร ฺเหตฺถ   รุปฺปน   อธิปฺเปต  
สีตาทิคฺคหณโต  ฯ  ยท ิ เอว  กถ  พฺรหฺมโลเก  รูปสม ฺา  ฯ ตตฺถาป  
ตสภาวานติวตฺตนโต   โหติเยว   รูปสม ฺา   อนุคฺคาหกปจฺจยวเสน  
วา  ฯ   วิโรธปิจฺจยสนฺนิปาเต   โย   อตฺตโน   สนฺตาเน   ภินฺเน  
ภิชฺชมานสฺเสว   วิสทิสปฺุปตฺติเหตุภาโว   ต   รุปปฺนนฺติ   อ ฺเ  ฯ  
อิมสฺมึ   ปกฺเข   รูปยติ   วิการ   อาปาเทตีติ   รูป  ปรุิมปกฺเข  ปน  
รุปฺปตีติ  ฯ  สงฺฆฏฏเนน  วิการาปตฺติย  รุปฺปนสทโฺท  นริุฬโฺหติ  เกจิ ฯ  
อิมสฺมึ   ปกฺเข   อรูปธมฺเมสุ   รูปสม ฺาย   ปสงฺโคเอว   นตฺถ ิ 
สงฺฆฏฏนาภาวโต  ฯ   ปฏิฆาโต   รุปปฺนนฺติ   อปเร  ฯ   สพฺพนฺต  
เอกโต  กตฺวาติ  ราสฏ  หทเย  เปตฺวา วทติ ฯ ภูโตปาทาย- 
เภทโตติ เอตฺถ  ฯ   ตทธีนวุตฺติตาย   ภวติ   เอตฺถ   อุปาทายรูปนฺติ  
ภูต  ฯ   ภูตานิ   อุปาทิยเตว   น   ปน   สย  เตหิ  อ ฺเหิ  วา  
อุปาทิยตีติ  อุปาทาย  ฯ  กาม  จตุธาตุววฏาเน  วจนตฺถาทิโตป ภูตานิ  
วิภาวิตาเนว   สภาวธมฺมานมฺปน   ลกขฺณาทิวิภาวนาติ   กตฺวา   วุตฺต  
ลกฺขณรสปจฺจุปฏานานิ   จตุธาตุววฏาเน   วุตฺตานีติ  ฯ   ตตฺถ  
ปทฏานสฺส   อวุตฺตตฺตา   อาห   ปทฏานโต   ปนาติอาทิ  ฯ  
อวจน ฺจ   ตสฺส   ตสฺสตฺถสฺส   ปจฺจยโตติ   เอตฺถ   ปการนฺตเรน  
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วิภาวิตตฺตาติ   ทฏพฺพ  ฯ   สพฺพาปติ   จตสฺโสป   ธาตุโย  ฯ  
อาโปสงฺคหิตาย   เตโชอนุปาลิตาย   วาโยวิตฺถมฺภิตายเอว  ปวีธาตุยา  
ปวตฺติ   น   อ ฺถาติ   สา   เสสภูตตฺตยปทฏานา  ฯ  เอวมิตราปติ  
อาห อวเสสธาตุตฺตยปฏานาติ ฯ  
        [๑๑]     จตุวีสติวิธนฺติ     คณนปรจฺิเฉโท    พลรูปาทีน ปฏิเสธ- 
นฏโ  ฯ  ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต  ปรโต  อาวิภวิสฺสติ ฯ จกฺขตีติ  
จกฺขุ   วิ ฺาณาธิฏ ิต   รปู   อสฺสาเทนฺต   วิย   โหตีติ   อตฺโถ  ฯ  
จกฺขตีติ   หิ   อย   จกฺขติสทฺโท   มธุ  จกฺขติ  พฺย ฺชน  จกฺขตีติอาทีสุ  
วิย   อสฺสาทนฏโ  ฯ   วุตฺต ฺเหต   จกฺขุ  โข  มาคณฺฑิย  รูปาราม  
รูปรต   รูปสมุทิตนฺติ๑  ฯ   อฏกถายมปฺ   วุจฺจติ   รเูปสุ อาวิ ฺฉน- 
รสนนฺติ  ฯ  สติป  โสตาทีน  สทฺทารมฺมณตาทิภาเว  นิรฬฺุหตฺตา  
ทสฺสเนเอว   จกฺขุสทฺโท   ปวตฺตติ   ปทุมาทีสุ   ปงฺกชาทิสทฺทา  วิยาติ  
ทฏพฺพ  ฯ   อถวา  ฯ  จกฺขตีติ  วิ ฺาณาธิฏ ิต  สมวิสม  อาจิกฺขนฺต  
วิย   อภิพฺยตตฺ   วทนฺต   วิย   โหตีติ   อตฺโถ  ฯ   อฏกถายมฺปน  
วิภาเวติ   จาติ   วุตฺต  ฯ  ต  อเนกตฺถตฺตา  ธาตูน  วิภาวนตฺถตาป จกฺขติ- 
สทฺทสฺส  สมภฺวตีติ  กตฺวา  วุตฺต  ฯ  สณุาติ เอเตน วิ ฺาณาธิฏ ิต  
สย   วา   สุณาตีติ   โสต  ฯ   ฆายติ  เอเตน  สย  วา  ฆายตีติ  
ฆาน  ฯ   รสคฺคหณมูลกตฺตา   อชฺโฌหรณสฺส   ชีวิตนิมิตฺต  อาหารรโส  
ชีวิต  ตสฺมึ  นินฺนตาย  ต  อวฺหายตีติ  ชิวฺหา  นิรุตฺตินเยน  ฯ กจฺุฉิตาน  
๑. ม. ม. ๑๓/๒๗๒ ฯ ปาลิยมฺปน รูปสมฺมุทิตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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                              ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา   
สาสวธมฺมาน   อาโย   อุปฺปตฺติฏานนฺติ   กาโย  ฯ  อนุตฺตริยเหตุภาว  
อนาคจฺฉนฺเตสุ    กามราคนิทานกมฺมชนิเตสุ    กามราคสฺส   จ วิเสส- 
ปจฺจเยสุ  ฆานชิวฺหากาเยสุ  กายสฺส  วิเสสโต  สาสวปจฺจยตา  ฯ  
เตน   หิ   โผฏพฺพสุข   อสฺสาเทนฺตา  สตฺตา  เมถนุมฺป  เสวนฺติ  ฯ  
กายินฺทฺริยวตฺถุกา   วา   จตฺตาโร   ขนธฺา  พลวกามาสวาทิเหตุภาวโต  
วิเสเสน สาสวาติ กุจฺฉิตาน สาสวธมฺมาน อาโยติ กาโย วุตฺโต ฯ  
        วณฺณวิการ   อาปชฺชมาน   รูป   หทยงฺคตภาว   รูปยตีติ   รูป  
รูปมิว   ปกาส  กโรติ  สวิคฺคหมิว  ทสฺเสตีติ  อตฺโถ  ฯ  อเนกตฺถตฺตา  
วา  ธาตูน  ปกาสนฏโเอว  รูปสทโฺท  ทฏพฺโพ  ฯ สพฺพตีติ๑ สทฺโท  
อุทาหริยติ   สเกหิ   วา   ปจฺจเยหิ   สพฺพิยติ๒  โสตวิ ฺเยฺยภาว  
อุปนียตีติ   อตฺโถ  ฯ   คนธฺยตีติ   คนฺโธ   อตฺตโน   วตฺถุ   สูจยติ  
อปากฏ   อิท   สุคนฺธ   ทคฺุคนฺธนฺติ   ปกาเสติ   ปฏิจฺฉนฺน   วา  
ปุปฺผผลาทึ  อิทเมตฺถ  อตฺถีติ  เปสุ ฺ  กโรนฺต  วิย  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  
รสนฺติ ต สตฺตาติ รโส อสฺสาเทนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
        อิตฺถิยาเอว  อินฺทฺริย  อิตฺถินฺทฺริย  ฯ  ตถา  ปุริสนิฺทฺริย  ฯ ชีวนฺติ  
เตน  สหชาตธมฺมาติ  ชีวิต  ฯ  ตเทว  อินฺทฺริย  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ หทย ฺจ  
ต   วตฺถุ ฺจ   หทยสฺส   วา   มโนวิ ฺาณสฺส   วตฺถนฺุติ  หทยวตฺถุ  ฯ  
โจปนกายภาวโต   กาโย   จ   โส   อธิปฺปายวิ ฺาปนโต   วิ ฺตฺติ  
จาติ   กายวิ ฺตฺติ  ฯ   โจปนวาจาภาวโต   อธิปปฺายวิ ฺาปนโต  
จ   วจี   จ   สา   วิ ฺตฺติ   จาติ   วจีวิ ฺตฺติ  ฯ  วิคฺคหาภาวโต  
๑. ม. สปฺปตีติ.    ๒. ม. สปฺปยติ. สี. สรียติ.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
น   กสฺสติ   กสิตุ   ฉินฺทตุิ   น   สกฺกา   น   วา  กาสติ  ทิพฺพตีติ  
อกาส  ฯ   อกาสเมว   อากาส  ฯ   ตเทว   นิสฺสตฺตนิชฺชีวฏเน  
อากาสธาตุ  ฯ  รูปสฺสาติ  นิปฺผนฺนรูปสฺส  ฯ  ลหุภาโว  ลหุตา  ฯ  สย  
อนิปฺผนฺนตาย  รูปสฺสาติ  วิเสสิต  ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ อยมฺปน  
วิเสโส  ฯ   กมฺมนิ   สาธุ   กมฺม ฺ   ตสฺส  ภาโว  กมฺม ฺตา  ฯ  
ปม   อุปร ิ  จ  จโย  ปวตฺติ  อุปจโย  ฯ  ปุพฺพาปรวเสน  สมฺพนฺธา  
ตติ  ปวตฺติ  สนฺตติ  ฯ  อนิจฺจสฺส  วินาสิโน  ภาโว  อนิจฺจตา  ฯ กวฬ  
กริยตีติ  กวฬิงฺกาโร๑ ฯ อาหรตีติ อาหาโร ฯ เอวนฺตาว อุปาทายรูป  
สทฺทตฺถโต เวทิตพฺพ ฯ  
        กมโต   ปน   สพฺเพส   รูปธมฺมาน   นิสฺสยภาเวน   มูลภูตตฺตา  
ปม   ภูตรูปานิ   อุทฺทิฏานิ  ฯ   อิตเรสุ   อชฺฌตฺติกภาเวน อตฺตภาว- 
สม ฺาย   มูลภาวโต  จกฺขาทีนิ  ป ฺจ  อาทิโต  อุทฺทิฏานิ  ฯ  
เตส  วิสยีน  อิเม  วิสยาติ  ทสฺเสตุ  รูปาทีนิ  จตฺตาริ  อุทฺทิฏานิ  ฯ  
โผฏพฺพมฺปน   อนุปาทายรูปตฺตา   ภูตคฺคหเณน   คหิตตฺตา  จ  อิธ  น  
คหิต  ฯ   สฺวาย   อตฺตภาโว   อิเมหิ   อิตฺถีติ   วา  ปรุิโสติ  วา  
สงฺขฺย  คจฺฉตีติ  ทสฺสนตฺถ  ตทนนฺตร  อิตฺถีปุริสินฺทฺริยทฺวย  อุททฺิฏ ฯ  
อิมินา   ชีวตีติ   โวหาร   ลภตีติ   ทสสฺนตฺถ   ตโต   ชิวิตินฺทฺริย  ฯ  
ตสฺส   อิม   นิสฺสาย   วิ ฺาณปฺปวตฺติย   อตฺตหิตาทิสิทฺธีติ   ทสฺสนตฺถ  
หทยวตฺถุ  ฯ  ตสฺส  อิมาส  วเสน  สพฺเพ  กายวจีปโยคาติ  ทสฺสนตฺถ  
วิ ฺตฺติทฺวย  ฯ   อิมาย   รูปกายสฺส   ปริจฺเฉโท   อ ฺชโส   จาติ  
๑. ม. กพล กรียตีติ กพฬีกาโร. เอวมุปริป.   
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                                ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
ทสฺสนตฺถ   อากาสธาตุ  ฯ  อิเมหิสฺส  สุขปฺปวตฺติ  อุปฺปตฺติอาทโย  จาติ  
ทสฺสนตฺถ   ลหุตาทโย  ฯ   สพฺโพ  จาย  จตุสนฺตติรูปสนฺตาโน  อิมิมา  
อุปตฺถมฺภิยตีติ   ทสฺสนตฺถ   อนฺเต   กวฬิงฺกาโร   อาหาโร  อุทฺทฏิโติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        อิทานิ   ยถาอุทฺทิฏานิ   อุปาทายรูปานิ   ลกฺขณาทิโต   นทิฺทิสิตุ  
ตตฺถ   รูปาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณนฺติอาทิ   อารทฺธ  ฯ   ตตฺถ  
ตตฺถาติ   เตสุ   อุปาทายรูเปสุ  ฯ   รูเป   รูปสฺส   วา  อภิฆาโต  
รูปาภิฆาโต   ต   อรหตีติ   รูปาภิฆาตารโห   รูปาภิฆาโต  โหตุ  วา  
มา  วา  เอวสภาโว  จตุนฺน  ภูตาน  ปสาโท รูปาภิฆาตารหภูตปฺ- 
ปสาโท เอวลกฺขณ   จกฺขูติ   อตฺโถ  ฯ   ยสฺมา   ปจฺจยนฺตรสหิโตเอว  
จกฺขุปฺปสาโท   รูปาภิหนนวเสน   ปวตฺตติ   น   เกวโล  ฯ   ตสฺมา ต- 
สภาวโตว   ปมาณ   น   รูปาภิฆาโตติ   ทสฺสนตฺถ  รูปาภิฆาตาหรตา  
วุตฺตา   ยถา   วิปาการห  กุสลากุสลนติฺ  ฯ  อภิฆาโต  จ  วิสยวิสยีน  
อ ฺม ฺ  อภิมุขีภาโว  โยคฺยเทสาวฏาน  อภิฆาโต  วิยาติ  กตฺวา  ฯ  
โส  รูเป  จกขฺุสฺส  รูปสฺส  วา  จกฺขุมฺห ิ โหติ  ฯ  เตนาห  ย  จกฺขุ  
อนิทสฺสน  สปฺปฏิฆ  รูปมฺหิ  สนิทสสฺนมฺหิ  สปปฺฏิฆมฺหิ  ปฏิห ฺ ิ  วาติ๑  
ยมฺหิ   จกฺขุมฺหิ   อนิทสฺสนมฺหิ   สปฺปฏิฆมฺหิ   รูป   สนิทสฺสน   สปฺปฏิฆ  
ปฏิห ฺ ิ  วา  ปฏิห ฺติ วาติ๑ จ อาทิ ฯ ปริปุณฺณาปริปุณฺณา- 
ยตนตฺตภาว- นิพฺพตฺตกสฺส    กมฺมสฺส   นิทานภูตา   กามตณหา   รูปตณฺหา  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๙๙ ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
จ   ตทายตนิกภวปฏนาภาวโต   ทฏ ุกามตาทิโวหาร   อรหตีติ  
ทุติยนโย  สพฺพตฺถ  วุตฺโต  ฯ  ตตฺถ  ทฏ ุกามตานิทาน  กมฺม  สมุฏาน  
เอเตสนฺติ   ทฏ ุกามตานิทานกมฺมสมุฏานานิ  ฯ   เอววิธาน   ภูตาน  
ปสาโท   ทฏ ุกามตา-  ฯเปฯ   ปสาโท   เอวลกฺขณ   จกฺขุ  ฯ  
ตสฺส   ตสฺส   หิ   ภวสฺส   มูลการณภูตา   ตณฺหา  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ภเว  
อุปฺปชฺชนารหายตนวิสยาป   นาม   โหตีติ    กามตณฺหาทีน ทฏ ุกาม- 
ตาทิโวหารารหตา   วุตฺตา  ฯ   ทฏ ุกามตาติ  หิ  ทฏ ุมิจฺฉา  
รูปตณฺหาติ   อตฺโถ  ฯ   เอตฺถ   จ   ทฏ ุกามตาย   เสสาน ฺจ  
ตนฺตอตฺตภาวนิพฺพตฺตกกมฺมายูหนกฺขณโต   สติ  ปรุิมนิปฺผตฺติย๑  วตฺตพฺพ  
นตฺถิ  อสติ  ปน  มคฺเคน  อสมุคฺฆาฏิตภาเวเนว๒ การณนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
ยโต   มคฺเคน   อสมุจฺฉินฺนการณลาเภ๓  สติ  อุปฺปชฺชิตฺวา  อตฺตโน  
ผลสฺส    ปจฺจยภาวุปคมนโต    น๔   วิชฺชมานเมวาติ อุปฺปนฺนตาอตฺถิตา- 
ปริยาเยหิ๕ วุจฺจติ อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวนฺโต อริย อฏงฺคิก   
มคฺค     พหุลกีโรนฺโต     อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน   ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเม  
อนฺตราเยว  อนฺตรธาเปตีติ๖  สนฺต  วา อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺท อตฺถิ เม  
อชฺฌตฺต  กามจฺฉนฺโทติ  ปชานาตีติ๗  จ เอวมาทีสุ ฯ รูเปสุ ปุคฺคลสฺส  
วิ ฺาณสฺส   วา   อาวิ ฺฉนรส  ฯ   อาธารภาวปจฺจุปฏาน  
นิสฺสยปจฺจยภาวโต  ฯ   ทฏ ุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาน   เยส  
ภูตาน   ปสาโท   เตวสฺส   อาสนฺนการณนฺติ   กตฺวา  ฯ  เอตฺถ  จ  
๑. ม. ปุริมนิพพฺตฺติย.   ๒. ม. อสมุคฺฆาติตภาโวเยว.   ๓. ม. อสมุจฺฉินฺน.  
๔. ม. นสทฺโท นตฺถิ.   ๕. ม. อุปฺปนฺนตา อตฺถิตา ปริยาเยหิ. ๖. ม. มู. ๑๒/๑๑๑ ฯ 
๗. ส. มหาวาร. ๑๙/๗๖ ฯ   
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                                  นฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
ตนฺตอตฺตภาวนิปฺผาทกสาธารณกมฺมวเสน   ปุริม   จกฺขุลกฺขณ   วุตฺต  
การณวิเสสสฺส  อนามฏตฺตา  ฯ  เอวรปู  นาม  เม  จกฺขุ โหตูติ เอว  
นิพฺพตฺติตอาเวณิกกมฺมวเสน   ทุติยนฺติ   วทนฺติ  ฯ  สติป  ปน  ป ฺจนฺน  
ปสาทภาวสาม ฺเ    สวิสยาวภาสนสงฺขาตสฺส    ปสาทพฺยาปารสฺส  
วเสน   ปุริม   วุตฺต  ฯ   ปสาทการณสฺส   สติป   กมฺมภาวสาม ฺเ  
เอกตฺเต  วา  อตฺตโน  การณเภททสฺสนวเสน๑  ทุติยนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  
โสตาทีน ลกขฺณาทีสุ วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        เอตฺถาห   จกฺขาทีน  อินฺทฺริยาน  กึ  เอกกมฺมุนา  อุปฺปตฺติ  อุทาหุ  
นานากมฺมุนาติ  ฯ   อุภยถาปติ   โปราณา  ฯ   ตตฺถ  นานากมฺมุนา  
ตาว   อุปฺปตฺติย   จกฺขาทีน   วิเสเส   วตฺตพฺพ   นตฺถิ   การณสฺส  
ภินฺนตฺตา  ฯ   เอกกมฺมุนา   ปน  อุปฺปตฺติย  กถ  เนส  วิเสโสติ  ฯ  
การณสฺส   ภินฺนตฺตาเอว  ฯ   ตนฺตภวปฏนาภูตา   หิ   ตณฺหา  
ตนฺตภวปริยาปนฺนายตนาภิลาสตาย   สย   วิจิตฺตรูปา   อุปนิสสฺยภาเวน  
ตนฺตภวนิพฺพตฺตกกมฺมสฺส  วิจิตฺตเภทต  วิทหติ  ฯ  ยโต  ตทาหิตวิเสส  ต  
ตถารูปสมตฺถตาโยเคน  อเนกรูปาปนฺน  วิย  อเนก  วิสิฏสภาวผล๒  
นิพฺพตฺเตติ  ฯ  น  เจตฺถ  สมตฺถตา  สมตฺถภาวโต  อ ฺา  เวทิตพฺพา  
การณวิเสเสน   อาหิตวิเสสสฺส   วิสิฏผลนิปฺผาทนโยคฺยตามตฺตโต  ฯ  
อย ฺจ   เอกสฺสป   กมฺมสฺส   อเนกินฺทฺริยเหตุตาวิเสสโยโค   ยตฺุติโต  
อาคมโต   จ   ปรโต   อาคมิสฺสติ  ฯ  อปจ  เอตสฺเสว  กุสลจิตฺตสฺส  
โสฬสาทิวิปากจิตฺตนิพฺพตฺติเหตุตา   วุจฺจติ  ฯ   โลเกป   เอกสฺเสว  
๑. ม. การณเภเทน เภททสฺสนวเสน.   ๒. ม. วิสิฏสภาว ผล.   
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สาลิวีชสฺส   ปริปุณฺณาปริปุณฺณตณฺฑุลผลนิพฺพตฺติเหตุตา๑   ทิสฺสเตว  ฯ  
กึ  วา  เอตาย  ยุตฺติจินฺตาย  ฯ  ยโต  กมมฺผล  จกฺขาทีนิ กมฺมวิปาโก  
จ สพฺพโส พุทฺธานเยว าณสฺส วิสโยติ ฯ  
        [๑๒]   เกจีติ   มหาสงฺฆิเกสุ  เอกจฺเจ  ฯ  เตสุ  หิ  วสุธมฺโม  
เอว   วทติ   จกฺขุมฺหิ   เตโช   อธิก   โสเต   วายุ  ฆาเน  ปวี  
ชวฺหาย   อาโป  กาเย  สพฺเพป  สมาติ  ฯ  จกฺขาทีสุ  เตชาทิอธิกตา  
นาม   ตนฺนสิฺสยภูตาน   ตทธิกตายาติ   ทสฺเสนฺโต   เตชาธิกาน  
ภูตาน   ปสาโท   จกฺขูติอาทิมาห  ฯ  กาโย  สพฺเพสนฺติ  โก  เอตฺถ  
วิเสโส   นน ุ  เตชาทิอธิกาน ฺจ   ภูตาน  ปสาทา  สพฺเพสเยวาติ  ฯ  
สจฺจเมต  ฯ   อิทมฺปน   สพฺเพสนฺติ   วจน   สมานานนฺติ   อิมมตฺถ  
ทีเปติ  อนุวตฺตมานสฺส  เอกเทสาทิกภาวสฺส  นิวารณวเสน  วุตฺตตฺตา  ฯ  
เตชาทีน ฺหิ   ปจฺเจก  อธกิภาเว  วิย  ทฺวินฺน  ติณฺณ  วา  อธิกภาเวป  
ยถาวุตฺตาธิกภาเวเนว   เอกกาทิวเสน   ลพฺภมานาย   โอมตฺตตายป  
กายปฺปสาโท   น   โหตีติ   ปากโฏยมตฺโถ  ฯ   ตสฺมา   จตุนฺนมฺป  
ภูตาน  สมภาเวน  กายปฺปสาโท  โหตีติ  สพฺพสทฺโท  อิธ  สมภาวทีปโก  
ทฏพฺโพ  ฯ   เตชาทีนนฺติ   ปทีปสงฺขาตสฺส   เตชสฺส   โอภาสรูเปน  
วายุสฺส   สทเฺทน  ปวิยา  คนฺเธน  เขฬสงฺขาตสฺส  อุทกสฺส  รเสนาติ  
ปุริมวาเท    ปจฺฉิมวาเท    จ    ยถาโยค   ตนฺตภูตคุเณหิ อนุคฺคยฺห- 
ภาวโต   รูปาทิคฺคหเณ   อุปการิตพฺพโตติ   อตฺโถ  ฯ อาโลกาทิ- 
สหการิการณสหิตานเยว จกฺขาทีน รูปาทิอวภาสนสมตฺถตา วิวรสฺส  
๑. ม. -ตณฺฑุลาตณฺฑุลผลนิพฺพตฺติเหตุตา.   
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                              ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา 
จ   โสตวิ ฺาณุปนิสฺสยภาโว   คุโณติ   เตส   ลทฺธิ  ฯ   เตชาทีน  
วิย   ปน   วิวรสฺส   ภูตภาวาภาวโต   ยถาโยคคฺคหณ  ฯ  อถวา  ฯ  
รูปาทโย  วิย  วิวรมฺป  ภูตคุณาติ  ปราธิปฺปาเย  เตชสฺส  อาโลกรเูปน  
อากาสสงฺขาตสฺส   วิวรสสฺ  สทฺเทน  วายุสฺส  คนฺเธน  อุทกสฺส  รเสน  
ปวิยา   โผฏพฺเพนาติ   เอว  ยถาโยค  ตนฺตภูตคุเณหีติ  โยชนา  ฯ  
รูปาทีน   อธิกภาวทสฺสนโตติ   อคฺคิมฺหิ   รูปสฺส   ปภสฺสรสฺส   วายุมฺหิ  
สทฺทสฺส   สภาเวน  สุยฺยมานสฺส  ปวิยา  สุรภิอาทิโน  คนฺธสสฺ  อาเป  
จ   รสสฺส   มธุรสฺสาติ  อิเมส  วิเสสยุตฺตาน  ทสฺสนโต  ฯ  รปูาทโย  
เตส   คุณาติ   ปมวาที   อาหาติ   ตสฺเสว   อิจฺเฉยฺยามาติอาทินา  
อุตฺตรมาห  ฯ   อิมินาว  อุปาเยน  ทุติยวาทิโนป  นิคฺคโห  โหตีติ  ฯ  
อถวา  ฯ   รปูาทิวิเสสคุเณหิ   เตชอากาสปวีอาปวายูหิ   จกขฺาทีนิ  
กตานีติ   วทนฺตสฺส   การณทสฺสนวาท๑   อุทฺธริตฺวา  ต  นิคฺคเหตุ  
อถาป   วเทยฺยุนฺติอาทิ   วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  อาสเว  อุปลพฺภ- 
มาโนป  คนโฺธ   ปวิยา   อาโปสยุตฺตาย   กปฺปาสโต   วิสทิสายาติ๒  
น   กปฺปาสคนฺธสฺส   อธิกภาวาปตฺตีติ   เจ  ฯ   น  อนภิภูตตฺตา  ฯ  
อาสเว   หิ   อุทกสยุตฺตา   ปวี  อุทเกน  อภิภูตา  น  กปฺปาสปวีติ  
ตสฺสเอว   คนฺเธน   อธิเกน   ภวิตพฺพ  ฯ  อุณโหทกสยุตฺโต  จ  อคฺคิ  
อุปลพฺภนีโย   มหนฺโตติ   กตฺวา  ตสฺส  ผสฺโส  วิย  วณฺโณป  ปภสฺสโร  
อุปลพฺเภยฺยาติ  อุณฺโหทกวณฺณโต๓  อคฺคินา  อนภิสมฺพนฺธสฺส  สีตุทกสฺส  
วณฺโณ   ปรหิาเยถ  ฯ   ตสฺมาติ   เอตสฺส   อุภยสฺส   อภาวา  ฯ  
๑. ม. กณาทสฺส วาท.   ๒. สี. วิสทิสตายาติ.   ๓. ม. อุณฺโหทเก วณณฺโต.   
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                                วิสุทธฺิมคฺค  สวณฺณนาย   
ตทภาเวน   หิ   รูปาทีน   เตชาทิวิเสสคุณตา  นิวตฺติตา  ตนฺนิวตฺตเนน  
เตชาทีน   คุเณทิ   รูปาทีหิ  อนุคฺคยฺหภาวโตติ  อิท  การณ  นิวตฺติตนฺติ  
เอว   ปรมฺปราย  อุภยาภาโว  วิเสสปริกปฺปนปฺปหานสฺส  การณ  โหตีติ  
อาห  ตสฺมา  ปหาเยตนฺติอาทิ  ฯ  เอกกลาเปป  รูปรสาทโย วิสทิสา ฯ  
โก  ปน  วาโท  นานากลาเป  จกฺขาทโย  ภูตวิเสสาภาเวปติ  ทสฺเสตุ  
รูปรสาทินิทสฺสน วุตฺต ฯ  
        [๑๓]   ยทิ   ภูตวิเสโส   นตฺถิ   กมิฺปน   จกฺขาทิวิเสสสฺส  
การณนฺติ   ต   ทสฺเสตุ   ย   อ ฺม ฺสฺสาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  เอกมฺป  
กมฺม     ป ฺจายตนิกตฺตภาวปฏนานิปฺผนฺน    จกฺขาทิวิเสสเหตุตาย  
อ ฺม ฺสฺส   อสาธารณนฺติ  จ  กมมฺวิเสโสติ  จ  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  
นเหต   เยน   วิเสเสน   จกฺขุสฺส   ปจฺจโย  เตเนว  โสตสฺส  โหติ  
อินฺทฺริยนฺตราภาวุปฺปตฺติโต  ฯ   ปฏิสนธฺิกฺขเณ   มหคฺคตา   เจตนา  
กฏตฺตารูปาน   กมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   วจเนน   ปฏิสนฺธิกฺขเณ  
วิชฺชมานาน   สพฺเพส   กฏตฺตารูปาน   เอกา   เจตนา   กมฺมปจฺจโย  
โหตีติ   วิ ฺายติ  ฯ   นานาเจตนาย   หิ   ตทา   อินฺทฺริยุปฺปตฺติย  
สติ   ปริตฺเตน   จ   มหคฺคเตน   จ   กมฺมุนา  นิพฺพตฺติต  กฏตฺตารูป  
อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ   น   เจกา   ปฏิสนฺธ ิ อเนกกมฺมนิพฺพตฺตา  โหตีติ  
สิทฺธเมเกน   กมฺเมน  อเนกินฺทฺริยุปฺปตฺติ  โหตีติ  ฯ  อนลฺลีโน  นสิฺสโย  
เอตสฺสาติ   อนลฺลีนนิสสฺโย   รูปสททฺสงฺขาโต   วิสโย  ฯ  คนธฺรสาน  
นิสฺสยา  ฆานชิวฺหาน  นสิฺสเย  อลลฺียนฺตีติ  เต  นิสสฺยวเสน  อลลฺีนา ฯ   
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                                ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
โผฏพฺพ สย กายนิสฺสยอลฺลีน ภูตตฺตา๑ ฯ  
        อปโร   นโย  ฯ   จกขฺุโสตานิ  อปฺปตฺตวิสยคฺคาหกานิ  สานฺตเร  
อธิเก   จ   วิสเย   วิ ฺาณุปฺปตฺติเหตุภาวโต  ฯ   โสตมฺป สมฺปตฺต- 
วิสยคฺคาหีติ  เกจิ  ฯ  ยทิ  โสต  สมฺปตฺตคฺคาหี  จิตฺตโช  สทฺโท  
โสตวิ ฺาณสฺส   อารมฺมณ   น  สิยา  น  หิ  พหิทฺธา  จิตฺตสมุฏานาน  
อุปฺปตฺติ   อตฺถิ  ฯ   ปาลิย ฺจ   อวิเสเสน   สทฺทารมฺมณสฺส         
โสตวิ ฺาณารมฺมณภาโว   วุตฺโต  ฯ   กิ ฺจ   ทิสาเทสววฏาน ฺจ  
สทฺทสฺส   น   สิยา   อตฺตโน  วิสยิปฺปเทสสฺสเอว  คเหตพฺพโต  คนฺโธ  
วิย  ฯ   ตสฺมา   ยตฺถ   อุปปฺนฺโน  สทโฺท  ตตฺเถว   ิโต  ฯ  สเจ  
โสตปเถ   อาปาถมาคจฺฉติ   นน ุ  ทูเร   ิเตหิ  รชกาทิสทฺทา  จิเรน  
สุยฺยนฺตีติ  ฯ   น  ทูราสนนฺาน  ยถาปากเฏ  สทฺเท  คหณวิเสสโต  ฯ  
ยถา   หิ   ทูราสนฺนาน   วจนสทฺเท   ยถาปากเฏ   คหณวิเสสโต อาการ- 
วิเสสาน๒ อคฺคหณ คหณ ฺจ โหติ เอว รชกาทิสทฺเทป อาสนฺนสฺส  
อาทิโต  ปภูติ  ยาว  อวสานา  กเมน  ปากฏีภูเต  ทูรสฺส  จ อวสาเน  
มชฺเฌ   วา   ปณฺฑวเสน   ปวตฺติปากฏีภูเต   นิจฺฉยคฺคหณาน โสต- 
วิ ฺาณวีถิยา  ปรโต  ปวตฺตาน  วิเสสโต  ลหุก  สโุต จิเรน สุโตติ  
อธิมาโน   โหติ  ฯ   โส  ปน  สทฺโท  ยตฺถ  อุปฺปนโฺน  ตนฺนิสฺสโิตว  
อตฺตโน   วิชชฺมานกฺขเณ   โสตสฺส   อาปาถมาคจฺฉติ  ฯ  ยทิ  สทฺทสฺส  
ภูตปรมฺปราย   สมนฺตโต   ปวตฺติ   นตฺถิ   กถ   ปฏิโฆสุปฺปตฺตีติ  ฯ  
ทูเร    ิโตป   สทฺโท   อ ฺตฺถ   ปฏิโฆสุปฺปตฺติยา   ภาชนาทิจลนสฺส  
๑. สี. ภูตตฺตยตฺตา.     ๒. สี. อกฺขรวิเสสาน.   
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จ อโยกนฺโต วิย อโยจลนสฺส ปจฺจโย โหตีติ ทฏพฺพ ฯ  
        ปุพฺเพ   ลกฺขณาทิโต   วิภาวิตมฺป  จกฺขุ   ิตฏานาทิโต  วิภาเวตุ  
จกฺขุ ฺเจตฺถาติอาทิ   อารทฺธ  ฯ   ตตฺถ   จกฺขุ   สาธยมาน  ติฏตีติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   จกาโร   พฺยติเรกฏโ  ฯ   เตนสฺส   วุจฺจมานเมว  
วิเสส   โชเตติ  ฯ   เอตฺถาติ   เอเตสุ   ยถานิทฺทิฏเสุ   ป ฺจสุ  
อุปาทารูเปสุ  ฯ   สรีรสณฺานุปฺปตฺติเทเสติ  เอเตน  อวเสสกณฺหมณฺฑล  
ปฏิกฺขิปติ  ฯ   เสฺนหมิว   สตฺต   อกฺขิปฏลานิ  พฺยาเปตฺวา   ิตาเหว  
อตฺตโน   นิสสฺยภูตาหิ   จตูหิ   ธาตูหิ   กตุปการ   ตนฺนิสฺสิเตเหว  
อายุวณฺณาทีหิ  อนุปาลิตปริวาริต  ติสนฺตติรูปสมุฏาปเกหิ  อุตุจิตฺตา- 
หาเรหิ อุปตฺถมฺภิยมาน    ติฏติ  ฯ    สตฺตอกฺขิปฏลพฺยาปนวจเนเนว  
จกฺขุสฺส   อเนกกลาปคตภาว   ทสฺเสติ  ฯ  ปมาณโต  โอกาสิรมตฺตนฺติ  
โอกาสิรมตฺเต   ปเทเส   ปวตฺตนโต   วุตฺต  ฯ   จกฺขุวิ ฺาณสฺส  
วตฺถุภาวนิสฺสยภาวโต   อาวชฺชนสมฺปฏิจฺฉนาทีน   ตทาลมฺพนาวสานาน  
ทฺวารภาว  สมวสรฏานโต๑  จ  ฯ  ตมฺปเนต จกฺขุ อธิฏานเภทโต  
ตถาป   ปจฺเจก   อเนกกลาปคตภาวโต   อเนกมฺป   สมาน สาม ฺ- 
นิทฺเทเสน  อาวชฺชนาย  เอกตฺตา  เอกสฺมึ  ขเณ  เอกสฺเสว  จ  
กิจฺจกรตฺตา  เอก  กตฺวา  วุตฺต  ฯ  เอวมปฺ  พหูสุ  กตเมกสฺเสว๒  
กิจฺจกรตฺต  ฯ   ย   ตตฺถ   วิสท   หุตฺวา   รูปาภิฆาตารห   ต  
วิ ฺาณสฺส   นิสฺสโย   โหตีติ   คเหตพฺพ   โผฏพฺพวิเสโส   วิย  
กายวิ ฺาณสฺส อารมฺมณภาเว ฯ  
๑. สี. สมวสรทานโต.      ๒. ม. กถเมกสฺเสว.   
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        [๑๔]   มนุปสฺสตีติ   มกาโร   ปทสนฺธิกโร  ฯ  อถวา  ฯ  มนูติ  
มจฺโจ  ฯ   องฺคุลีเวธก  องฺคุลีวลยก  ฯ๑  วิสมชฺฌาสยตาย  จกฺขุ  
วมฺมิกฉิทฺทาภิรตสปฺโป   วิย   พิลชฺฌาสยตาย  โสต  อุทกพิลาภิรต- 
กุมฺภีโล วิย   อากาสชฺฌาสยตาย   ฆาน   อชฏากาสาภิรตปกฺขี   วิย  
คามชฺฌาสยตาย   ชิวฺหา   คามาภิรตกุกฺกุโร  วิย  อุปาทินฺนกชฺฌาสย- 
ตาย กาโย   อามกสุสานาภิรตสิงฺคาโล   วิย   ปสฺสติพฺโพติ   ทสฺเสนฺโต  
วมฺมิ  ฯเปฯ   ทฏพฺพาติ   อาห  ฯ   วิสมชฺฌาสยตา   จ  จกฺขุสฺส 
วิสมชฺฌาสย   วิย  โหตีติ  กตฺวา  วุตฺตา  ฯ  จกฺขุมโต  วา  ปุคฺคลสสฺ  
อชฺฌาสยวเสน  จกฺขุ  วิสมชฺฌาสย  ทฏพฺพ  ฯ เอเสว นโย เสเสสุป ฯ  
สพฺโพป จ ยถาวุตฺโต ปป ฺโจ โสตาทีสุป ยถารห เวทิตพฺโพ ฯ  
        จกฺขุมฺหิ   จกฺขุสฺส   วา   ปฏิหนน   จกฺขุปฏิหนน   ต   ลกฺขณ  
เอตสฺสาติ   จกฺขุปฏิหนนลกฺขณ  ฯ   ปฏิหนน ฺเจตฺถ   ยถาวุตฺโต  
อภิฆาโตว  ฯ   วิสยภาโว   อารมฺมณปจฺจยตา  ฯ   กาม   สาเอว  
โคจรตา   ตถาป   วิสยโคจราน   อย   วิเสโส  ฯ  อน ฺตฺถภาโว  
ตพฺพหุลจาริตา   จ   จกฺขุวิ ฺาณสฺส  ฯ  วิสยภาเว  จสฺส  ย  วตฺตพฺพ  
ต ปรโต อาวีภวิสฺสติ ฯ ยตฺถ ปน กายวิ ฺตฺติอาทิเก ฯ  
        [๑๕]  อิตฺถิยา  ภาโว  อิตฺถีภาโว  อิตฺถีติ  วา ภวติ เอเตน จิตฺต  
อภิธาน ฺจาติ   อิตฺถีภาโว   ต   ลกฺขณ  เอตสฺสาติ  อิตฺถีภาวลกขฺณ  ฯ  
ตโตเอว   อิตฺถีติ   ตสหิต   สนฺตาน   ปกาเสนฺต   วิย  โหตีติ  วุตฺต อิตฺถีติ- 
ปกาสนรสนฺติ  ฯ  วฏฏสตา  อวิสทหตฺถปาทาทิตา  จ  อิตฺถีลิงฺค  ฯ  
๑. ม. องฺคุลียก.   
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ถนมสาวิสทตา   นิมฺมสฺสทุาธิตา๑  เกสพนฺธน  วตฺถคฺคหณ ฺจ  อิตฺถีติ  
ส ฺชานนสฺส    ปจฺจยภาวโต   อิตฺถีนมิิตฺต  ฯ   ทหรกาเลป สุปปฺก- 
มุสลาทีหิ   กฬีา   มตฺติกตกฺเกน   สุตฺตกนฺตนาทิ   จ   อิตฺถีกุตฺต อิตฺถี- 
กิริยาติ  อตฺโถ  ฯ  อวิสทฏานคมนาทิโก  อากาโร  อิตฺถากปโฺป ฯ  
อปโร   นโย  ฯ   อิตฺถีน   มุตฺตกรณ   อิตฺถีลิงฺค  ฯ  สราธิปฺปายา  
อิตฺถีนิมิตฺต  ฯ  อวิสทฏานคมนนิสชฺชาขาทนโภชนาทิก๒  อิตฺถีกุตฺต  ฯ  
อิตฺถีสณฺาน   อิตฺถากปฺโป  ฯ   อิมานิ   จ   อิตฺถลีิงฺคาทีนิ   ยถาสก  
กมฺมาทินา   ปจฺจเยน  อุปฺปชฺชมานานิป  เยภุยฺเยน  อิตฺถินฺทฺริย- 
สหิเตเอว สนฺตาเน   ตนฺตทาการานิ   หุตฺวา   อุปฺปชฺชนฺตีติ   อิตฺถินฺทฺริย  
เตส   การณนฺติ   กตฺวา   วุตฺต   อิตฺถีลงฺิคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปาน กรณ- 
ภาวปจฺจุปฏานนฺติ  ฯ๓  อิตฺถีลิงฺคาทีสุเอว จ การณภาวสงฺขาเตน  
อธิปติภาเวน   ตสฺส   อินทฺฺริยตา   วุตฺตา   อิตฺถินฺทรฺิยสหิเต  สนตฺาเน  
อิตฺถีลิงฺคาทิอาการรูปปจฺจยาน   อ ฺถา   อนุปฺปาทนโต   อิตฺถคฺิคหณสฺส  
จ   เตส   รูปาน  ปจฺจยภาวโต  ฯ  ยสฺมา  ปน  ภาวทสเกป  รูปาน  
อิตฺถินฺทฺริย   น   ชนก   นาป   อนุปาลก   อุปตฺถมฺภก   วา   น  จ  
อ ฺเส   กลาปรูปาน  ตสฺมา  ต  ชีวิตินฺทฺริย  วิย  สกกลาปรูปาน๔  
อาหาโร   วิย   วา   กลาปนฺตรรูปาน ฺจ   อินฺทฺริยอตฺถิอวิคตปจฺจโยติ  
ปาลิย   น   วุตฺต  ฯ   ยสฺมา   จ   ปจฺจยนฺตราธีนานิ   ลิงฺคาทีนิ  
ตสฺมา   ยตฺถสฺส   อาธิปจฺจ   ตสทิเสสุ  มตจิตฺตกตรูเปสุป  ตสณฺานตา  
ทิสฺสติ  ฯ   เอส   นโย   ปุริสินฺทฺริเยป  ฯ  ยมฺปเนตฺถ  วิสทิส  ต  
๑. นิมฺมสฺสุทา ิตา.  ๒. ม. -โภชนาทิกา.  ๓. ม. การณ-  ๔. สกลาปรูปาน.   
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วุตฺตนยานุสาเรน  เวทิตพฺพ  ฯ  ตยิท  ทฺวย  ยสฺมา  เอกสฺมึ  สนตฺาเน  
สห   น   วตฺตติ   ยสฺส   อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย  
อุปฺปชฺชตีติ   โนติอาทิวจนโต๑  ตสฺมา  อุภโตพฺย ฺชนกสฺสาป  เอกสฺมึ  
ขเณ   เอกเมว   โหตีติ   เวทิตพฺพ  ฯ   เย  ปน  สรีเรกเทสวุตฺติ  
ภาวรูปนฺติ   วทนฺติ   เตสมฺป  ต  มิจฺฉาติ  ทสฺเสตุ  ตทุภยมฺป  ฯเปฯ  
พฺยาปกเมวาติ   วตฺวา   ยทิ   เอว   กายปฺปสาเทน  สงฺกโร  สิยาติ  
อาสงฺก  นิวตฺเตนฺโต  น  จ  กายปฺปสาเทนาติ  อาทิมาห  ฯ  ตสสฺตฺโถ  
ยทิป   สกลสรีรพฺยาปตาย   กายปฺปสาเทน   อฏ ิโตกาเส    ิตนฺติ  
วตฺตพฺพต   นาปชฺชติ   เตน   ปน  ภินฺนนิสฺสยตฺตา   ิโตกาเส   ิตนฺติป  
วตฺตพฺพต   นาปชฺชตีติ  ฯ   อยเมว   เจตฺถ   นิปฺปรยิายกถา  ฯ  
รูปรสาทโย   วิยาติ   เอเตน   สมานนิสฺสเยสุป  นาม  สงฺกโร  นตฺถิ  
ลกฺขณเภทโต กิมงฺค ปน ภินฺนนิสฺสยสภาเวสูติ ทสฺเสติ ฯ  
        สหชรปูานุปาลนลกฺขณนฺติ      อตฺตนา      สหชาตรูปาน อนุปาลน- 
ลกฺขณ  ฯ   ชวิีตินฺทฺริยสฺส   เอกนฺตกมฺมชตฺตา  สหชคฺคหเณเนว  
อนุปาเลตพฺพานมฺป   กมฺมชภาโว   สทิฺโธติ   กมฺมชคฺคหณ   น  กต  ฯ  
ยถาสก   ขณมตฺตฏายิโนป   กมฺมชรปูสฺส   ปวตฺติเหตุภาเวน   ต  
อนุปาลก   ตสฺมา   สหชรปูานุปาลนลกฺขณ  ฯ   น   หิ   กมฺมชาน  
กมฺมเยว    ิติเหตุ   ภวิตุ  อรหตีติ  อาหารชาทีน  อาหาราทิ  วิย  ก ึ 
การณ๒  ตขณาภาวโต  ฯ  เตสนฺติ  สหชรูปาน  ฯ  ปวตฺตน  ยาปน  
๑. อภิ. ย. ๓๘/๑๕๒ ฯ   ๒. ม. การณา.   
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ปน    ิติเหตุตา  ฯ   อตฺตนานุปาลนวเสน   ยาเปตพฺพานิ ปวตฺเตต- 
พฺพานิ  ภูตานิ  เอตสฺส  ปทฏานนฺติ ยาเปตพฺพภูตปทฏ๑าน ฯ  
อนุปาลนลกฺขณาทิมฺหีติ   อาทิสทฺเทน   ปวตฺตนรสาทิเมว   สงฺคณฺหาติ  ฯ  
อตฺถิกฺขเณเยวาติ   อนุปาเลตพฺพาน   อตฺถิกฺขเณเยว  ฯ   อสติ  
อนุปาเลตพฺเพ   อุปฺปลาทิมฺหิ  ก ึ อุทก  อนุปาเลยฺย  ฯ  ยท ิ กมฺมชาน  
 ิติเหตุมนฺตเรน    ิติ   น   โหติ  ชีวิตินทฺฺริยสฺส  โก   ิติเหตูติ  อาห  
สยนฺติอาทิ  ฯ   ยทิ   กมมฺชาน  าน  ชีวิตินฺทฺริยปฏิพทฺธ  อถ  กสฺมา  
สพฺพกาล   น   เปตีติ   อาห   น   ภงฺคโตติอาทิ  ฯ  ตสฺส  ตสฺส  
อนุปาลนาทิกสฺส   สาธนโต  ฯ   ต   สาธน   จ  ชีวมานตาวิเสสสฺส ปจฺจย- 
ภาวโต  ฯ  อินฺทฺริยพทฺธรปูสฺส  หิ มตรูปโต กมฺมชสฺส ตทนุพนฺธภูตสฺส  
จ   อุตุสมุฏานาทิโต   ชวิีตินฺทฺริยกโต   วิเสโส  ฯ   น   เกวล  
ขณฏ ิติยาเอว    ปพนฺธานุปจฺเฉทสฺสาป   ชีวิตินฺทฺริย   การณนฺติ  
ทฏพฺพ ฯ อิตรถา อายุกฺขยโต มรณ น ยุชฺเชยฺยาติ ฯ  
        [๑๖]   มโนธาตุมโนวิ ฺาณธาตูน   นิสฺสโย   หทยวตฺถูติ  กถเมต  
วิ ฺาตพฺพนฺติ  ฯ  อาคมโต  ยุตฺติโต  จ  ฯ  ย  รูป  นิสฺสาย มโนธาตุ  
จ   มโนวิ ฺาณธาตุ   จ   ปวตฺตนฺติ   ต   รูป   มโนธาตุยา   จ  
มโนวิ ฺาณธาตุยา   จ   ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน   นิสฺสยปจฺจเยน  
ปจฺจโยติ๒  เอวมาทิ  อาคโม  ฯ  ยท ิ เอว  กสฺมา รูปกณฺเฑ ต น  
วุตฺตนฺติ  ฯ   ตตฺถ   อวจน   อ ฺการณ  ฯ   กิมปน   ตนฺติ  ฯ เทสนา- 
๑. ม. ยาปยิตพฺพภูต.     ๒. อภิ. ติกปฏาน ๔๑/๖ ฯ   
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เภโท  ฯ  ยถา  หิ  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  เอกนฺตโต จกฺขาทินิสฺสยานิ  
น   เอว   มโนวิ ฺาณ   เอกนฺเตน   หทยวตฺถุนิสฺสย  ฯ  นิสฺสิตวเสน  
จ   วตฺถุทุกาทิเทสนา   ปวตฺตา   อตฺถิ   รูป   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   วตฺถุ  
อตฺถิ  รูป  น  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  วตฺถูติ๑  อาทินา  ฯ ยมฺป เอกนฺตโต  
หทยวตฺถุนิสฺสย   ตสฺส   วเสน   อตฺถ ิ  รูป   มโนวิ ฺาณสฺส   วตฺถูติ  
อาทินา   ทุกาทีสุ   วุจฺจมาเนสุป   น   ตทนุคุณา   อารมฺมณทุกาทโย  
สมฺภวนฺติ  ฯ   น   หิ   อตฺถิ  รูป  มโนวิ ฺาณสฺสารมฺมณ  อตฺถ ิ รูป  
น   มโนวิ ฺาณสฺสารมฺมณนฺติ   สกกฺา   วตฺตุนฺติ  ฯ   วตฺถารมฺมณทุกา  
ภินฺนคติกา   สิยุนฺติ   เอกรสา   เทสนา   น  ภเวยฺย  ฯ  เอกรส ฺจ  
เทสน  เทเสตุ  อิธ  สตฺถุ  อชฺฌาสโย  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  หทยวตฺถุ  น  
วุตฺต  น  ลพฺภมานตฺตาติ  ทฏพฺพ  ฯ  ยุตฺติ  ปน  เอว  เวทิตพฺพา  ฯ  
นิปฺผนฺนุปาทายรูปนิสฺสย   ธาตุทฺวย   ป ฺจโวการภเว  ฯ   ตตฺถ รูปา- 
ยตนาทีน   โอชาย   จ   อินฺทฺริยพทฺธโต  พหิป  ปวตฺติทสฺสนโต  น  
ตนฺนิสฺสยตา   ยชฺุชติ  ฯ  อิตฺถีปุริสินฺทฺรยิานมฺป  ตทุภยรหิเตป  สนฺตาเน  
ธาตุทฺวยสฺส   ทสฺสนโต   น   ตนฺนิสฺสยตา  ยุชฺชติ  ฯ  ชีวิตินฺทฺริยสฺสาป  
อ ฺ   กิจฺจ   วิชฺชตีติ   น   ตนฺนิสฺสยตา   ยชฺุชติเอวาติ   ปริเสสโต  
หทยวตฺถุ   เตส   นิสฺสโยติ   วิ ฺายติ  ฯ   สกฺกา   หิ   วตฺตุ นิปฺผนฺน- 
อุปาทายรูปนิสฺสย  ธาตุทฺวย  ป ฺจโวการภเว รูปปฏิพทฺธวุตฺติภาวโต  
ย   ย  หิ  รูปปฏิพทฺธวุตฺติ  ต  ต  นิปฺผนฺนอุปาทายรูปนิสฺสย  ทฏิ๒  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๘๗ ฯ   ๒. สี. นิทฺทิฏ.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
ยถา   จกฺขุวิ ฺาณธาตูติ  ฯ   ป ฺจโวการภเวติ   จ   วิเสสน มโน- 
วิ ฺาณธาตุวเสน  กต  ฯ  มโนธาตุ  ปน  จตุโวการภเว นตฺเถว ฯ  
นนุ   จ   อินฺทฺริยนิสฺสยตายป  สาธนโต  วิรุทฺโธ  เหตุ  อาปชฺชตีติ  ฯ  
น   ทิฏพาธนโต  ฯ   ทิฏ ฺเหต   จกขฺุวิ ฺาณสฺส  วิย  ธาตุทฺวยสฺส  
วตฺถุโน  มนทฺติกฺขาทิอนนุวิธาน  ฯ  ตถา  หิสฺส  ปาลิย  อินฺทฺริยปจฺจยตา  
น   วุตฺตา  ฯ  เตน  ตทนุวิธานสงฺขาตา  อินฺทฺริยนิสสฺยตา  พาธิยติ  ฯ  
โหตุ   ธาตุทฺวยนิสฺสโย   หทยวตฺถุ   อุปาทายรูป   จ   เอตมฺปน กมฺม- 
สมุฏาน  ปฏินิยตกิจฺจ  หทยปฺปเทเส   ิตเมวาติ  กถ  วิ ฺายตีติ ฯ  
วุจฺจเต  ฯ   วตฺถุรูปภาวโต   กมฺมสมุฏาน   จกฺขุ   วิย   ตโตเอว  
ปฏินิยตกิจฺจ  ฯ   วตฺถุรูปภาวโตติ   จ   วิ ฺาณสฺส   นิสฺสยภาวโตติ  
อตฺโถ  ฯ  อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา  สพฺพ เจตโส๑ สมนฺนาหริตฺวา กิ ฺจิ  
จินฺเตนฺตสฺส   หทยสฺส   ขิชฺชนโต   ตตฺเถตมวฏ ิตนฺติ   วิ ฺายติ  ฯ  
ตาสเยว   ธาตูนนฺติ   มโนธาตุมโนวิ ฺาณธาตูนเยว  ฯ  นิสฺสยภาวโต  
อุปริ  อาโรเปตฺวา  วหนฺต  วิย ปจฺจุปติฏตีติ อุพฺพาหนปจฺจุปฏาน ฯ๒  
เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ  
        อภิกฺกโม   อาทิ   เยส   เต   อภิกกฺมาที  ฯ   อาทิสทฺเทน ปฏิกฺกม- 
สมฺมิ ฺชนปสารณอุกฺเขปนอวกฺเขปนาทิกา  สพฺพา  กิริยา  ปริคฺคยฺหติ  
เตส   อภิกฺกมาทีน   ปวตฺตก   จิตฺต   สมุฏาน   ยสสฺา   สา อภิกกฺ- 
มาทิปฺปวตฺตกจิตฺตสมุฏานา     วาโยธาตุ    ตสฺสา    ย สหชรูป- 
กายสฺส     ถมฺภนสนฺธารณจลนสงฺขาต     กิจฺจ    ตสฺส สหการิการณ- 
๑. ม. อฏ ึ กตวฺา มนสิกตวฺา สพฺพเจตโส.   ๒. ม. อุพฺพหนปจฺจุปฏาน.   
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ภูโต  อาการวิเสโส  กายวิ ฺตฺติ  นามาติ  ทสฺเสนฺโต อาห  
อภิกฺกมาทิ  ฯเปฯ   กายวิ ฺตฺตีติ  ฯ  กสฺส  ปน  อาการวิกาโรติ  ฯ  
สามตฺถิยโต  วาโยธาตุอธิกาน  จิตฺตชมหาภูตาน  ฯ  กินฺต  สามตฺถิย  ฯ  
จิตฺตชตา   อุปาทายรูปตา   จ  ฯ   อถวา  ฯ   วาโยธาตุยา อาการ- 
วิกาโร   สหช-  ฯเปฯ  ปจฺจโยติ  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  ยท ิ เอว  
วิ ฺตฺติยา   อุปาทายรูปภาโว   น   ยชฺุชติ  ฯ   น  หิ  อุปาทายรูป  
เอกภูตสนฺนิสฺสย   อตฺถิ   จตุนฺน   มหาภูตาน   อุปาทายรูปนฺติ๑  หิ  
วุตฺต  ฯ   นาย   โทโส   จตุนฺน   วิกาโร  จตูสุ  เอกสฺสาป  โหติ  
จตุสาธารณธน   วิย  ฯ   วาโยธาตุอธิกตาย   จ   กลาปสฺส วาโย- 
ธาตุยาติ  วจน  น  วิรชฺุฌติ  ฯ  เอว  อธิกตา  จ สามตฺถิยโต น  
ปมาณโต  ฯ   อ ฺถา   หิ   อวินิพฺโภควุตฺติตา   น   ยชฺุเชยฺย  ฯ  
วาโยธาตุยาเอวาติ  เกจิ  ฯ  เตส  มเตน  วิ ฺตฺติยา  อุปาทาย- 
รูปตา ทุรุปฺปาทา๒  ฯ   น   หิ   เอกสฺส   วิกาโร  จตุนฺน  โหติ  ฯ  
สา   ปนาย  หตฺถจลนาทีสุ  ผนฺทมานวณฺณคฺคหณานนฺตรมวิ ฺาย- 
มานนฺตเรน มโนทฺวารชวเนน     คยหฺติ  ฯ     ผนทฺมาณวณฺณวินิมุตฺโต  
โกจิ   วิกาโร   อตฺถิ  ฯ   ตสฺส   จ  ตคฺคหณานนฺตร  คหณ  โหตีติ  
กถเมต  วิ ฺายตีติ  ฯ  อธิปฺปายคฺคหณโต  ฯ  น หิ วิ ฺตฺติ- 
วิการรหิเตสุ รุกฺขจลนาทีสุ   อิทเมส   กาเรติ   ม ฺเติ   อธิปฺปา- 
ยคฺคหณ ทิฏ      หตฺถจลนาทีสุ     ปน     ทิฏ     ตสฺมา ผนฺทมาน- 
๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๘๐ ฯ   ๒. ม. ทุรุปปาทา. สี. ทุรุปปทา.   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วณฺณวินิมุตฺโต   โกจิ   วิกาโร   อตฺถิ   อธิปฺปายสฺส  าปโกติ  
วิ ฺายติ  ฯ   าปโก   จ   เหตุ   าเปตพฺพมตฺถ  สย  คหิโตเอว  
าเปติ     น     วิชชฺมานตามตฺเตนาติ     วณฺณคฺคหณานนฺตร วิการคฺ- 
คหณมฺป อนุมานโต วิ ฺายติ ฯ ตถาหิ วทนฺติ  
          วิสยตฺต อนาปนฺนา     สทฺทา เนวตฺถโพธกา  
          น   สตฺตา   มตฺตโต  อตฺเถ   เต  อ ฺาตา  ปกาสกาติ  ฯ  
ยทิ   วิการคฺคหณเมว   การณ   อธิปฺปายคฺคหณสฺส   ตสฺมา๑ อคฺคหิต- 
สงฺเกตาน  อธิปฺปายคฺคหณ  น  โหตีติ ฯ น เกวล วิการคฺคหณเมว  
อธิปฺปายคฺคหณสฺส    การณ    อถโข   ปุริมสิทฺธสมฺพนฺธคฺคหณ ฺจ  
อิมสฺส  อุปนสิฺสโยติ  ทฏพฺพ  ฯ ถมภฺนสนฺธารณจลนานิวิ ฺตฺติ- 
วิการสหิตาย วาโยธาตุยา   โหนฺตีติ   วุตฺต  ฯ   ก ึ  สพฺพาว   วาโยธาตู  
สพฺพานิ  ตานิ  กโรนฺตีติ  ฯ  นยิทเมว  สตฺตมชวนสมฺภูตา  หิ วาโยธาตุ  
ปุริมชวนสมภฺูตา    วาโยธาตุโย    อุปตฺถมฺภกปจฺจเย   ลภิตฺวา เทสนฺตรุปฺ- 
ปตฺติเหตุภาเวน  จลยติ  จิตฺตชรูป  น  อิตรา  ฯ  อิตรา  ปน สนถฺมฺภน- 
สนฺธารณมตฺต   กโรนฺติโย   ตสฺสา   อุปการาย   โหนฺติ เทสนฺตรุปฺ- 
ปตฺติเอว  จลนนฺติ นิมิตฺเต จ กตฺตุภาโว สมาโรปโตติ ทฏพฺพ ฯ  
อ ฺถา   ธมฺมาน   อพฺยาปารตา   ขณิกตา   จ  น  สิยา  ฯ  สตฺตหิ  
ยุเคหิ   อากฑฺฒิตพฺพสกฏเมตฺถ  อฏกถาย  นิทสสฺิต  ฯ  จิตฺตชรูเป  ปน  
จลนฺเต   สมพฺนฺธตาย๒   อุตุกมฺมาหารชรูปมฺป   จลติ   นทโีสเต ปกฺขิตฺต- 
สุกฺขโคมยปณฺฑ      วิย      ผนฺทมานวณฺณคฺคหณานนฺตร วิ ฺตฺติคฺ- 
๑. ม. กสฺมา.     ๒. ตสมฺพนฺธตาย.   
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                              ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา   
คหณสฺส   วุตฺตตฺตา  ฯ   กึ   จลนกราเอว   วาโยธาตุ วิ ฺตฺติวการ- 
สหิตาติ  ฯ   นยิทเมว   ตถา   จลยิตุมสกฺกุณนฺติโยป ถมฺภนสนฺธารณ- 
มตฺตกรา      ปมชวนาทิสมฺภูตาป     วาโยธาตู วิ ฺตฺติวิการสหิตาเอวาติ 
คเหตพฺพ  ฯ  เยน  ทิสาภาเคนาย อภิกฺกมาทึ ปวตฺเตตุกาโม   ตทภิมุข- 
วิการสพฺภาวโต   อธิปฺปายสหภาวี   ห ิ วิกาโร วิ ฺตฺติ  ฯ  เอว ฺจ   
กตฺวา มโนทฺวาราวชฺชนสฺสาป วิ ฺตฺติสมุฏาปกวจน สุฏ ุ  ยชฺุชติ ฯ 
ยถาวุตฺตวิการคฺคหณมุเขน ตสมงฺคิโน อธิปฺปาโย วิ ฺายตีติ วุตฺต  
อธิปฺปายปฺปกาสนรสาติ  ฯ กายวิปฺผนฺทนสฺส เหตุภูตาย วาโยธาตุยา  
วิการภาวโต   ปรยิาเยน   วิ ฺตฺติ   กายวิปฺผนฺทนเหตุภาวปจฺจุปฏานา  
วุตฺตา  ฯ   จิตฺตสมุฏานวาโยธาตุปทฏานาติ   จ   วาโยธาตุยา กิจฺจา- 
ธิกตาย   วุตฺต  ฯ   กายวิปฺผนฺทเนน  อธิปฺปายวิ ฺาปนเหตุตฺตาติ กาย- 
วิปฺผนฺทเนน   กรณภูเตน   อธิปฺปายสฺส   วิ ฺาปนเหตุภาวโต กาย- 
วิ ฺตฺตีติ  วุจฺจตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อย ฺเหตฺถ  อตฺโถ  ฯ วิ ฺาเปตีติ  
วิ ฺตฺติ  ฯ   กึ  วิ ฺาเปติ  ฯ  อธิปฺปาย  ฯ  เกน  ฯ  กาเยน  ฯ  
กีทิเสน  ฯ  วิปฺผนฺทมาเนนาติ  ฯ  ทุติยนเย  ปน  ยถาวุตฺเตน  กาเยน  
วิ ฺายตีติ กายวิ ฺตฺติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ  
        อตฺถาวโพธนสมตฺโถ   วจีวิเสโส   วจีเภโท  ฯ   เตน วายุวนปฺปติ- 
นทีโฆสาทึ  นิวตฺเตติ  ตสฺส  ปวตฺตก จิตฺต สมุฏาน ยสฺสา สา  
วจีเภทปฺปวตฺตกจิตฺตสมุฏานา    ปวีธาตุ  ฯ   ตสฺสา   ย อุปาทินฺน- 
สงฺขาตสฺส   อกฺขรุปฺปตฺติฏานสฺส   ฆฏฏนส ฺ ิต   กิจฺจ   ตสฺส   
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สหการิการณภูโต  อาการวิเสโส  วจีวิ ฺตฺติ  นามาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
วจีเภท  ฯเปฯ  วจีวิ ฺตฺตีติ  ฯ  อิทานิ  กสฺส  ปน  อาการวิกโรติอาทิ  
กายวิ ฺตฺติย   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพ  ฯ   อยมฺปน   วิเสโส  ฯ  
ยถา   ตตฺถ   ผนฺทมานวณฺณคฺคหณานนฺตรนฺติ   วุตฺต   เอวมิธ  
สุยฺยมานสทฺทสวนานนฺตรนฺติ  โยเชตพฺพ  ฯ  อิธ  จ  ถมฺภนาทีน อภาวโต  
สตฺตชวนสมฺภูตาติ  อาทิ  นโย  น  ลพฺภติ  ฯ  ฆฏฏเนน  หิ สทฺธ ึสทฺโท  
อุปฺปชฺชติ  ฯ   ฆฏฏน ฺจ   ปมชวนาทีสุป   ลพฺภเตว  ฯ   ฆฏฏน ปจฺจย- 
วเสน  ภูตกลาปาน  อ ฺม ฺ  อาสนฺนตรุปฺปาโท  จลน  เอกสฺสาป  
เทสนฺตรุปฺปาทปรมฺปรตาติ  อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  ยถา จ วาโยธาตุยา  
จลน   กิจฺจ   เอว   ปวีธาตุยา  ฆฏฏน  ฯ  เตเนวาห  ปวีธาตุยา  
อุปาทินฺนฆฏฏนสฺส  ปจฺจโยติ  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว  ฯ  ยถา  หีติ อาทิ  
กายวจีวิ ฺตฺตีน   อนุมานวเสน   คเหตพฺพภาววิภาวน  ฯ   ยถา   หิ  
อุสฺสาเปตฺวา   พทฺธโคสีสาทิรูปานิ   ทสิฺวา   ตทนนฺตรปฺปวตฺตาย  
อวิ ฺายมานนฺตราย       มโนทฺวารวีถิยา       โคสสีาทีน อุทกสหจาริปฺ- 
ปการส ฺาณาการ   คเหตฺวา   อุทกคฺคหณ   โหติ   เอว วิปฺผนฺทมาน- 
สมุจฺจาริยมานวณฺณสทฺเท   คเหตฺวา   ตทนนฺตร   ปวตฺตาย อวิ ฺาย- 
มานนฺตราย  มโนทฺวารวีถิยา  ปุริมสิทธฺสมฺพนฺธคฺคหณุปนิสฺสยสหิตาย  
สาธิปฺปายวิการคฺคหณ โหติ ฯ  
        [๑๗]   รูปานิ   ปริจฺฉินฺทติ   สย  วา  เตหิ  ปรจฺิฉิชฺชติ  รูปาน  
วา   ปริจฺเฉทมตฺต   รูปปรจฺิเฉโท   ต   ลกฺขณ   เอติสฺสาติ   
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รูปปริจฺเฉทลกฺขณา  ฯ   อย ฺหิ   อากาสธาตุ   ตนฺต   รูปกลาป ปริจฺ- 
ฉินฺทนฺตี  วิย  โหติ  ฯ  เตนาห  รูปปรยินฺตปฺปกาสนรสาติ ฯ อตฺถโต  
ปน   ยสฺมา   รูปาน   ปริจฺเฉทมตฺต   หุตฺวา   คยฺหติ   ตสฺมา  วุตฺต  
รูปมริยาทปจฺจุปฏานาติ  ฯ   ยสฺมึ   กลาเป   ภูตาน   ปริจฺเฉโท  
เตเหว    อสมฺผุฏภาวปจฺจุปฏานา  ฯ   วิชฺชมาเนป   หิ กลาปนฺตร- 
ภูตาน  กลาปนฺตรภูตสมฺผุฏภาเว  ตนฺตภูตวิวิตฺตตา  รูปปริยนโฺต  
อากาโสติ  เยส  โส  ปริจฺเฉโท  เตหิ  โส  อสมฺผุฏโว  ฯ  อ ฺถา  
ปริจฺฉินฺนตา  น  สิยา  เตส  ภูตาน  พฺยาปภาวาปตฺติโต  ฯ  อพฺยาปตา  
หิ  อสมฺผุฏตา  ฯ  เตนาห  ภควา  อสมฺผุฏ  จตูหิ มหาภูเตหีติ๑ ฯ  
กณฺณจฺฉิทฺทมุขวิวราทิวเสน   จ   ฉิทฺทวิวรภาวปจฺจุปฏานา   วา  ฯ  
เยส  รูปาน  ปริจฺเฉโท  ตตฺเถว  เตส  ปริจฺเฉทภาเว น ลพฺภตีติ วุตฺต  
ปริจฺฉินฺนรูปปทฏานาติ  ฯ  ยาย  ปริจฺฉินฺเนสูติ  อาทินา  อากาสธาตุยา  
ตนฺตกลาปาน กลาปนฺตเรหิ อสงฺกรการณตฺต ทสฺเสติ ฯ  
        อทนฺธตาติ   อครุตา  ฯ  วิโนทน  วิกฺขิปน  อปนยนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
อถทฺธตาติ  อกถินตา  ฯ  อตฺตโน มุทุภาเวเนว สพฺพกิริยาสุ อวิโรธิตา ฯ  
มุทุ   หิ   กตฺถจิ   น  วิรุชฌฺติ  ฯ  ตีสุป  าเนสุ  ปฏปิกฺเข  อกาโร       
ทนฺธตาทิเหตูน   ปฏิปกขฺสมุฏานตฺตา   ลหุตาทีนนฺติ   เกจิ  ฯ  อปเร  
ปน   สตฺตา   ปฏิเสเธติ   วทนฺติ  ฯ   สรีเรน   กตฺตพฺพกิริยาน อนุกุลตา- 
สงฺขาตกมฺม ฺภาโว    ลกฺขณ   เอติสฺสาติ สรีรกริิยานุกุลกมฺม ฺ- 
๑. อภิ. ส. ๓๔/๒๑๖ ฯ   
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ภาวลกฺขณา ฯ   อกมฺม ฺ   ทุพฺพล   นาม   โหตีติ   กมฺม ฺตา  
อทุพฺพลภาวปจฺจุปฏานา   วุตฺตา  ฯ   ลหุตาทีน   อ ฺม ฺาวิชหเนน  
ทุวิ ฺเยฺยนานตฺตตา       วุตฺตาติ      ตนฺตวิการาธิกรูเปหิ ตนฺนานตฺตป- 
 ฺปกาสนตฺถ   เอว   สนฺเตปติ   วุตฺต  ฯ   ธาตุกฺโขโภ วาตปตฺต- 
เสมฺหปโกโป  รสาทิธาตูน  วา  วิการาวตฺถา  ฯ ทวิฺธา วุตฺโตป  
อตฺถโต   ปวีอาทิธาตูนเยว   วิกาโรติ   ทฏพฺโพ  ฯ  ปฏิปกฺขปจฺจยา  
สปฺปายอุตุอาหารา   วิกฺขิตฺตจิตฺตตา  ฯ   เต   จ   ตนฺตวิการสฺส วิเสส- 
ปจฺจยภาวโต  วุตฺตา  ฯ  อวิเสเสน  ปน สพฺเพ สพฺเพส ปจฺจยา ฯ  
ยโต   เนส   อ ฺม ฺาวิชหน  ฯ   อิทฺธิวฬ ฺขนาทีสุ   วิย  วสวตฺตน  
มทฺทวปฺปกาโร  ฯ      สุปริมทฺทิตจมฺมสุวณฺณคฺคหณ ฺเจตฺถ มุทุ- 
กมฺม ฺสทิสรูปนิทสฺสนมตฺถ  ฯ   น   ต   อิธ   อธิปฺเปต มุทุตา- 
กมฺม ฺตาสมฺภวโต  ฯ  น  หิ  อนินทฺฺริยพทฺธรูปสนฺตาเน  ลหุตาทีนิ  
สมฺภวนฺติ  ฯ    อินฺทฺริยพทเฺธป   รูปภาเว   น   สนฺติ ทนฺธตฺตกราทิ- 
ธาตุกฺโขภาภาวโต  ฯ   สติ   ห ิ  ตาทิเส   ธาตุกฺโขเภ ตปฺปฏิปกขฺ- 
ปจฺจยสมุฏานาหิ  ลหุตาทีหิ  ภวิตพฺพนฺติ  เกจิ  ฯ ต อการณ ฯ  
น   หิ   วูปสเมตพฺพปจฺจนีกาเปกฺโข   ตพฺพิโรธิธมฺมสมุปฺปาโท  ฯ  ตถา  
สติ   สเหตุกกิริยจิตฺตุปฺปาเทสุ   กายลหุตาทีน   อภาโวเอว   สิยา  ฯ  
กสฺมา   ปน   กมฺมชรูเปสุ   ลหุตาทโย   น   โหนฺตีติ  ฯ ปจฺจุปฺปนฺน- 
ปจฺจยาเปกฺขตฺตา  อ ฺถา  สพฺพทา  ภาวีหิ  ลหุตาทีหิ  ภวิตพฺพ  
สิยาติ ฯ   
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        [๑๘]   อาทิ   จโย   อีส   วา   จโยติ   อาจโย  ยถาปจฺจย  
ตโต   ตโต   อาคตสฺส   วิย   จโยติ  วา  อาจโย  ตทุภย  เอกชฺฌ  
คเหตฺวา   อาจโย   ลกฺขณ   เอตสฺสาติ   อาจยลกฺขโณ  ฯ   รูปสสฺ  
อุปจโย   ปมุปฺปาโท   วฑฺฒิ   จ   อุป ฺตฺต   อุปสิตฺตนฺติอาทีสุ  
วิย   อุปสทฺทสฺส   ปมุปริมตฺถสฺส๑   นิทสฺสนโต  ฯ  ปุพฺพนฺตโตติ  
ปุพฺพโกฏาสโต   อนาคตภาคโตติ   อตฺโถ  ฯ  อุปฺปชฺชมาเน  รูปธมฺเม  
อุปฺปาโท   อนาคตกฺขณโต   อุมฺมชฺุชาเปนฺโต   วิย   โหตีติ   วุตฺต  
อุมฺมุชฺชาปนรโสติ  ฯ   ตถา   โส   อิเม   รูปธมฺมาติ  นิยฺยาเตนฺโต  
วิย     คยฺหตีติ     อาห     นิยฺยาตนปจฺจุปฏาโนติ  ฯ ปริปุณฺณภาว- 
ปจฺจุปฏานตา  อุปริ  จโย  อุปจโยติ  อิมสฺส  อตฺถสฺส วเสน  
เวทิตพฺพา  ฯ   ปวตฺติลกฺขณาติ   รูปาน   ปวตฺตนนฺติ   ลกฺขิตพฺพา  ฯ  
อนุปฺปพนฺธนรสาติ   ปุพฺพาปรวเสน   อนุพนฺธนกิจฺจา  ฯ   ตโตเอว  
อนุปจฺเฉทนวเสน   คเหตพฺพโต   อนุปจฺเฉทนปจฺจุปฏานา  ฯ  อุภยมฺปติ  
อุปจโย  สนตฺตีติ  อุภยมฺป  ฯ  ชาติรูปสฺเสว๒  อธิวจน  ฯ ยท ิเอว  
กสฺมา   วิภชชฺ   วุตฺตาติ   อาห   อาการนานตฺตโตติ  ฯ  ชาติรูปสสฺ  
ปวตฺติอาการเภทโตติ  อตฺโถ  ฯ  เวเนยฺยวเสน  วิภชชฺ  กถเน  การณ  
ปรโต  อาวีภวิสฺสติ  ฯ กถมฺปเนต วิ ฺาตพฺพ ฯ ปวตฺติอาการนา- 
นตฺตโต ฯ ชาติรูปสฺส   เภโท   น   สภาวโต   นิทฺเทสโตติ   ทสฺเสนฺโต  
ยสฺมา   ปนาติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   โย   อายตนานนฺติ   โย อฑฺเฒ- 
กาทสนฺน  รปูายตนาน  อาทิจยตฺตา  อาจโยติ  วุตฺโต  ฯ  โสเอว  
๑. ม. ปมูปริอตฺถสฺส.    ๒. ม. ชาติรูปสฺเสวาติ รูปปฺปาทสฺเสว.   
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อุปจโย   ปมุปฺปาทภาวโต   อุปสทฺโท   ปมฏโติ   กตฺวา  ฯ  
โย   ปน   ตตฺเถว   อุปฺปชชฺมาน   อุปรจิยตฺตา   อุปจโย   สาเอว  
สนฺตติ  อนุปฺปพนฺธวเสน  อุปฺปตฺติภาวโต  ฯ  อถวา  ฯ  โย  อายตนาน  
อาจโย๑   ปมภาเวน   อุปลกฺขิโต  อุปปาโท  โส  ปน  ตตฺเถว  
อุปฺปชฺชมานาน   อุปริจยตฺตา   อุปจโย   วุฑฺฒีติ   อตฺโถ  ฯ  อุปจโย  
วุฑฺฒิภาเวน   อุปลกฺขิโต   อุปฺปาโท   สาเอว   สนฺตติ  ปพนฺธากาเรน  
อุปฺปตฺติภาวโต  ฯ   เตนาห   อฏกถายมฺปติ   อาทิ  ฯ  ตตฺถ  เอว  
กึ  กถิตนฺติ  โย  อายตนาน  อาจโยติอาทินา  นิทฺเทเสน  กึ  อตฺถชาต  
กถิต  โหติ  ฯ  อายตเนน  อาจโย  กถิโต  ฯ  อาจยุปจยสนฺตติโย  หิ  
นิพฺพตฺติภาเวน   อาจโยเอวาติ   อายตเนหิ   อาจยาทีน   ปกาสิตตฺตา  
เตหิ  อาจโย  กถโิต  ฯ  อายตนาน  อาจยาทิวจเนเนว อาจยสภาวานิ  
อุปฺปาทธมฺมานิ  อายตนานีติ  อาจเยน  ตมฺป  กถิต๒ อายตน กถิต ฯ  
ลกฺขณ ฺหิ   อุปฺปาโท   น   รูปรูปนฺติ  ฯ   รูปปริปาโก   รูปธมฺมาน  
ชิณฺณตา  ฯ   อุปนยนรสาติ   ภงฺคุปนยนกิจฺจา  ฯ   สภาวานปคเมปติ  
กกฺขฬตาทิสภาวสฺส   อวิคเมป  ฯ    ิติกฺขเณ  หิ  ชรา  น  จ  ตทา  
ธมฺโม   สภาว   วิชหติ   นาม  ฯ   นวภาโว  อุปปาทาวตฺถา  ตสฺส  
อปคมภาเวน   คยฺหตีติ   อาห   นวภาวาปคมปจฺจุปฏานาติ  ฯ  
อรูปธมฺมานนฺติ   อิท   เตส   ชราย   สฏุ ุ   ปฏิจฺฉนฺนตาย  วุตฺต  ฯ  
รูปธมฺมานมฺป  หิ  ขณิกชรา  ปฏิจฺฉนนฺาเอว  ยา  อวีจิชราติป  วุจฺจติ ฯ  
เอส   วิกาโรติ   ขณฺฑิจฺจาทิวิการมาห  ฯ   โส  หิ  อรูปธมฺเมสุ  น  
๑. สี. อาทิจโย.       ๒. ม. ตปกติต.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 47 

                               ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
ลพฺภติ  ฯ   ยา   อวีจิชรา   นาม  ตสฺสาป  เอส  วิกาโรป  นตฺถีติ  
สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  นตฺถ ิ เอติสฺสา  ชราย  วีจีติ  อวีจิ ชรา ฯ นวภาวโต  
ทุวิ ฺเยฺยนฺตรชราติ  อตฺโถ  ฯ  ปรโิต  สพฺพโส  ภิชฺชนนฺติ  ลกขิฺ- 
ตพฺพาติ ปริเภทลกฺขณา  ฯ   นิจฺจ   นาม   ธุว  ฯ   รปูมฺปน   ขณภงฺคิตาย  
เยน  ภงฺเคน  น  นิจฺจนฺติ  อนิจฺจ  โส  อนิจฺจสฺส  ภาโวติ อนิจฺจตา ฯ  
สา   ปน   ยสมฺา    ิติปตฺตรูป   วินาสภาเวน   สสีทนฺตี  วิย  โหตีติ  
วุตฺต   สสีทนรสาติ  ฯ   ยสฺมา   จ   สา   รูปธมฺมาน  ภงฺคภาวโต  
ขยวยากาเรเนว คยฺหติ ตสฺมา วุตฺต ขยวยปจฺจุปฏานาติ ฯ  
        [๑๙]   โอชาลกฺขโณติ  เอตฺถ  องฺคมงฺคานุสาริโน  รสสฺส  สาโร  
อุปตฺถมฺภพลกโร   ภูตนิสฺสิโต   เอโก   วิเสโส   โอชา  ฯ   กวฬ  
กริยตีติ   กวฬีกาโร  ฯ   อาหริยตีติ   อาหาโร   กพล   กตฺวา  
อชฺโฌหริยตีติ   อตฺโถ  ฯ   อิทมฺปน   สวตฺถุก   โอช   ทสฺเสตุ  
วุตฺต  ฯ   พาหิร   อาหารปจฺจย   ลภิตฺวาเอว  อชฺฌตฺติกาหาโร  รูป  
อุปฺปาเทติ  ฯ   โส   ปน   รูป   อาหรตีติ   อาหาโร  ฯ  เตนาห รปูา- 
หรณรโสติ  ฯ   ตโตเอว  โอชฏมกรปูุปฺปาทเนน  อิมสฺส  กายสฺส  
อุปตฺถมฺภนปจฺจุปฏาโน  ฯ  โอชาย  รปูาหรณกิจฺจ  พาหิราธีนนฺติ  อาห  
อาหริตพฺพวตฺถุปทฏาโนติ ฯ  
        พลรูปนฺติอาทีสุ   อิมสฺมึ   กาเย   พล   นาม   อตฺถิ   สมฺภโว  
นาม   อตฺถ ิ โรโค  นาม  อตฺถิ  ชาติ  ส ฺชาตีติ๑  วจนโต  ชาติ  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๓ ฯ   
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นาม   อตฺถ ิ เตหิป  จตูหิ  มหาภูเตหิ  วินา  อภาวโต  อุปาทาย- 
รูเปหิ ภวิตพฺพนฺติ   อธิปปฺาโย  ฯ   เอกจฺจานนฺติ   อภยคิริวาสีน  ฯ  
ปฏิกฺขิตฺตนฺติ   เอตฺถ   เอว   ปฏิกฺเขโป   เวทิตพฺโพ  ฯ  มิทฺธรูปเมว  
น   โหติ   นวีรเณสุ  เทสิตตฺตา  ฯ  ยสสฺ  หิ  นีวรเณสุ  เทสนา  ต  
น  รูป  ทฏิ๑  ยถา  กามจฺฉนฺโท  ฯ  สยิา  ปเนต ทุวิธ มิทฺธ รูป  
อรูป ฺจาติ  ฯ   ตตฺถ  ย  อรูป  ต  นีวรเณสุ  เทสิต  น  รูปนฺติ  ฯ  
ตนฺน   วิเสสวจนาภาวโต  ฯ   น   หิ  วิเสเสตฺวา  มิทฺธ  นีวรเณสุ  
เทสิต   ตสฺมา   มิทฺธสฺส   ทุวิธต   ปรกิปฺเปตฺวาป   น   สกฺกา  
นีวรณภาว  นิวตฺเตตุ  ฯ  สกฺกา  หิ  วตฺตุ  ยนฺต  อรปูโต  อ ฺ  มิทฺธ  
ปริกปฺปต   ตมฺป   นีวรณ   มิทฺธสภาวตฺตา   อิตร   มทิฺธ   วิยาติ  ฯ  
ภวตุ  นีวรณ  โก  วิโรโธติ  เจ  ฯ  นีวรณ ฺจ  ปหาตพฺพ ป ฺจ นีวรเณ  
ปหาย  อทฺธา  มุนีส ิ สมฺพุทฺโธ  นตฺถิ  นีวรณา  ตวาติ๒  วจนโต ฯ  
อปฺปหาตพฺพ ฺจ   รูป   กตเม   ธมฺมา   เนว  ทสฺสเนน  น  ภาวนาย  
ปหาตพฺพา   จตูสุ   ภูมีสุ   กุสล   จตูสุ   ภูมีสุ   วิปาโก  ตีสุ  ภูมสีุ  
กิริยาพฺยากต   รูป ฺจ   นพฺิพาน ฺจ   อิเม  ธมฺมา  เนว  ทสฺสเนน  น  
ภาวนาย  ปหาตพฺพาติ๓  วจนโต  ฯ น เจตฺถ ตทารมฺมณกิเลสปฺปหาน  
อธิปฺเปต   รปู   ภิกฺขเว  น  ตุมฺหาก  ต  ปชหถาติ๔  อาทีสุ  วิย  
กามจฺฉนฺทาทีน   ตถา   ปหานสฺส  อนธิปฺเปตตฺตา  ฯ  ตสฺมา  น  มิทฺธ  
รูป  ฯ  ยทิ  มทิฺธสฺส  รูปภาว  น  สมฺปฏิจฺฉถ  กถ  ภควโต  นิทฺทา ฯ  
๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ.   ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๔ ฯ   ๓. อภิ. ส. ๓๔/๓๔๖ ฯ  
๔. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๓๐ ฯ   
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มิทฺธ ฺหิ   นทิฺทา   จปลายิกาติอาทินา  วิภงฺเค  วิภตฺตตฺตา  นิทฺทาติ  ฯ  
น   มิทฺธ   นทิฺทา   นิทฺทาเหตุภาวโต  ปน  ต  นิทฺทาติ  วิภตฺต  ยถา  
อตฺถีลิงฺคาทิ  ฯ   เอวมฺป   นิทฺทาเหตุโน   มิทฺทสฺส   อภาวโต   กถ  
ภควโต   นิททฺาติ  ฯ  นิททฺา  ภควโต  สรีรคิลานิยา  น  มิทฺเธน  ฯ  
สา   จ   นตฺถติี   น   สกฺกา   วตฺตุ   ปฏ ิ  เม  อาคิลายติ  ตมห  
อายมิสฺสามีติ๑   วจนโต  ฯ  น  เจตฺถ  เอวมวธารณ  มิทฺธเมว  
นิทฺทาเหตูติ   มิทฺธเหตุเอว๒  มิทฺธนฺติเอวมวธารณา  ตสฺมา  อ ฺโป  
อตฺถิ  นิทฺทาเหตุ  ฯ  โก  ปน  โสติ  ฯ  สรีรคิลานิยา  ฯ  เตน วุตฺต  
นิทฺทา   ภควโต  สรีรคิลานิยา  น  มิทฺเธนาติ  ฯ  นทิฺทา  จ  ภควโต  
นตฺถีติ   น   สกฺกา   วตฺตุ   อภิชานามิ   โข   ปนาห   อคฺคิเวสฺสน  
ฯเปฯ   ทิวา   สุปตาติ๓   วจนโต  ฯ   อิโตป  น  มิทธฺ  รูป สมฺปโยค- 
วจนโต  ฯ  วุตฺต ฺหิ  ถีนมิทฺธนีวรณ  อวิชฺชานีวรเณน นีวรณ ฺเจว  
นีวรณสมฺปยุตฺต ฺจาติอาทิ๔  ฯ   น   เจตฺถ  ยถาลาภภวน  สกฺกา  
ปจฺเจตุ   สกขฺรกถลิกมฺป   มจฺฉคุมฺพมฺป   จรนฺตมฺป   ติฏนฺตมฺปติอาทิ  
วิย   อปฺปสิทธฺตาย   รูปภาวสฺส  สิทฺเธ  หิ  ตสฺส  รูปภาเว  สมฺภวโต  
ยถาลาภปจฺจโย   ยชฺุเชยฺยาติ  ฯ   อิโตป  น  รูป  มทิฺธ  อารุปฺเปสุ  
อุปฺปชฺชนโต  ฯ   วุตฺตมฺป   เจต   นีวรณ   ธมฺม   ปฏิจฺจ   นีวรโณ  
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นปุเรชาตปจฺจยาติ๕  ฯ  อิมสฺส วิภงฺเค อารุปฺเป  
กามจฺฉนฺทนีวรณ   ปฏิจฺจ   ถีนมิทฺธนวีรณ   อุทฺธจฺจนีวรณ   อวิชฺชานีวรณ  
๑. ที. ปา. ๑๑/๒๑๗.  ๒. ม. นิทฺทาเหตุเอว.  ๓. ม. มู. ๑๒/๓๐๔.  ๔. อภิ.  
ส. ๓๔/๓๐๔.   ๕. อภิ. ทุกปฏาน. ๔๒/๒๗๑.  
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อุปฺปชฺชตีติ   วิตฺถาโร  ฯ   ตสฺมา   น   มิทฺธ   รูปนฺติ   ย  
อฏกถาสุ   ปฏิกฺขิตฺต  ต  สุปฏิกฺขิตฺตเมว  ฯ  อิตเรสูติ  พลรูปาทีสุ  ฯ  
กมฺมสมุฏานสฺสป   โรคสฺส   วิสภาคปจฺจยสมุปฺปนฺโน   ธาตุกฺโขโภ  
อาสนฺนการณ   ปเคว   อิตรสฺส  ฯ   โส   จ   อตฺถโต  รูปธมฺมาน  
วิการาวตฺถา    ิติภงฺคกฺขเณสุเอว   สิยาติ   วุตฺต   โรครูป ชรตา- 
อนิจฺจตาคหเณน  คหิตเมวาติ  ฯ  อุปจยสนฺตติคฺคหเณน  คหิตเมวาติ  
ตพฺพินิมุตฺตสฺส   รูปุปฺปาทสฺส   อภาวโต   อุปฺปาทาวตฺถาย   จ   อ ฺา  
ชาติ   นาม   นตฺเถว  ฯ   สมฺภโว   กามธาตุย   เอกจฺจิยสตฺตาน อินฺทฺริย- 
ปริปากปจฺจโย  อาโปธาตุยา  ปวตฺติอาการวิเสโสติ อาห สมฺภวรูป  
อาโปธาตุคฺคหเณน  คหิตเมวาติ  ฯ  กายพล  นาม อตฺถโต วาโยธาตุยา  
ปวตฺติอาการวิเสโส   ตสสฺา   วิปฺผารภาวโต  ฯ  ยโต  น  ปาณพลนฺติ  
วทนฺติ  ฯ   เตนาห   พลรปู   วาโยธาตุคฺคหเณน   คหิตเมวาติ  ฯ  
กสฺมา   ปน   เนส  อยถากฺกมโต  ปฏิกฺเขโป  กโตติ  ฯ  วิสุ  นตฺถติี  
กตฺวา   อนุปลพฺภมานตฺตา   อนาทรทสฺสนตฺถ   มทิฺธปฏิกฺเขโป   วา  
มหาป ฺโจติ๑  ปม  กโต  ฯ  ตทนุสาเรน  ปฏิโลมนเยน อิตเรสมฺป  
อภาโว   วุตฺโตติ   เวทิตพฺพ  ฯ   อิตีติ  อิท  อฏวีสติวิธนฺติ  อิมินา  
สมฺพนฺธิตพฺพ   อิมินา   วุตฺตกฺกเมน   อฏวีสติวิธ   โหตีติ  ฯ  โส  จ  
โข  ปาลิย  อาคตนเยเนวาติ  อนูนตา  เวทิตพฺพา  ฯ  อนธิกภาโว ปน  
ทสฺสิโตเอว ฯ  
        [๒๐]   สมฺปยุตฺตธมฺมราสิ   หโินติ   เอเตน   ปติฏหตีติ   เหตุ  
๑. สี. มหาปป ฺโจติ. ม. มหาป ฺโหติ.   
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มูลฏเน   โลภาทิโก   อโลภาทิโก   จ   ตาทิโส   เหตุ  น  โหตีติ  
นเหตุ  ฯ  นาสฺส  เหตุ  อตฺถีติ อเหตุก ฯ สเหตุกปฏิโยคิภาวโต เหตุนา  
สห   น   อุปปฺชฺชตีติ   อตฺโถ  ฯ  อเหตุกเมว  เหตุนา  วิปฺปยุตฺตตาย เหตุ- 
วิปฺปยุตฺต  ฯ  ธมฺมนานตฺตาภาเวป หิ สทฺทตฺถนานตฺเตน เวเนยฺยวเสน  
ทุกนฺตรเทสนา  โหตีติ  ทุกปทวเสน  เจต  วุตฺต  ฯ  ปจฺจยาธีนวุตฺติตาย  
สห   ปจฺจเยนาติ   สปฺปจฺจย  ฯ   อตฺตโน  ปจฺจเยหิ  โลเก  นิยุตฺต  
วิทิตนฺติ   วา   โลกิย  ฯ   อา  ภวคฺค  อา  โคตฺรภุ  วา  สวนฺตีติ  
อาสวา  ฯ   สห   อาสเวหีติ   สาสว  ฯ  อาสเวหิ  อาลมฺพิตพฺพนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   อาทิสทฺเทน   สโยชนิย   โอฆนิย   โยคนิย   นีวรณิย  
สงฺกิเลสิก  ปรามฏ  อเจตสิก  จิตฺตวิปฺปยุตฺต  น รปูาวจร น อรูปาวจร  
น   อปริยาปนฺน   อนิยต   อนิยฺยานิก   อนิจฺจนฺติ  เอวมาทีน  สงฺคโห  
ทฏพฺโพ  ฯ   อาหิโต  อห  มาโน  เอตฺถาติ  อตฺตา  อตฺตภาโว  ฯ  
ต   อตฺตาน   อธิกิจฺจ  อุทฺทิสฺส  ปวตฺตา  อชฺฌตฺตา  อินฺทฺริยพทฺธาธมฺมา  
เตสุ   ภว   อชฺฌตฺติก   จกขฺาทิ  ฯ   อฏกถายมฺปน   วุตฺตนเยน  
อชฺฌตฺตเมว   อชฺฌตฺติก   ยถา   เวนยิโกติ   อิมมตฺถ   สนฺธาย  วุตฺต  
อตฺตภาว   อธิกิจฺจ   ปวตฺตตฺตา  อชฺฌตฺติกนฺติ  ฯ  เสส  เตวีสติวิธ  ฯ  
ตโต   พาหิรตฺตาติ   อิท   อชฺฌตฺติกลกขฺณาภาวโต   วุตฺต  ฯ  
ฆฏฏนวเสนาติ  วิสยิ  วิสโย จ หุตฺวา สงฺฆฏฏนวเสน ฯ เสส โสฬสวิธ ฯ  
วิปรีตตฺตาติ   ฆฏฏนวเสน   อคฺคเหตพฺพโต  ฯ   ทุปปฺฏิวิชฺฌสภาวตฺตาติ  
สุขุมภาเวน   ทุวิ ฺเยฺยสภาวตฺตา  ฯ   าณสฺส  อาสนฺเน  น  โหตีติ   
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ทูเร  ฯ  เตรส หทยวตฺถุปรโิยสานานิ ฯ สภาเวเนวาติ รูปสฺส ปริจฺเฉโท  
รูปสฺส   วิกาโร   รูปสฺส   อุปจโยติ   อาทินา   อคฺคเหตฺวา  อตฺตโน  
สภาเวเนว   กกฺขฬตฺตาทินา  าเณน  ปริจฺฉิชฺช  คเหตพฺพโต  ฯ  เสส  
ทสวิธ  ฯ  ตพฺพิปรีตตายาติ  สภาเวน  อปริคฺคเหตพฺพโต  ฯ โสตาทีนมฺป  
จกฺขุโน   วิย   ปสนฺนสภาวตฺตาเอว   ยถาสกวิสย  คหณปจฺจยตาติ๑  
ทสฺเสนฺโต   อาห   จกฺขาทิ  ฯเปฯ   ปสาทรูปนฺติ  ฯ   วิปรีตตฺตาติ  
ตพฺพิทูรสภาวตฺตา  ฯ  อธปิติยฏเนาติ  เอตฺถ  จกฺขาทีนนฺตาว  ป ฺจนฺน  
จกฺขุวิ ฺาณาทีสุ   อธิปเตยฺย   เตส   ปฏมนฺทภาวานุวตฺตนโต  ฯ  
อิตฺถีปุริสินฺทฺริยทฺวยสฺส   สกิจฺเจ  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  สหชรูปานุปาลเน  ตทุภย  
เหฏา   วุตฺตเมว  ฯ   อุปาทินฺนตฺตาติ  คหิตตฺตา  ฯ  กมฺมนิพฺพตฺต ฺหิ  
มเมต ผลนฺติ กมฺมุนา คหิต วิย โหติ อปฺปฏิกฺเขปโต ฯ  
        สนิทสสฺนกมฺมชาทีน  ติกานนฺติ  สนิทสฺสนตฺติกสฺส  กมฺมชาทิ- 
ติกาน ฺจ ฯ โอฬาริเกติ    ทฺวาทสวิเธ    โอฬาริกรูเป  ฯ    รูปนติฺ  
รูปายตน  ฯ   ทฏพฺพภาวสงฺขาเตน  สห  นิทสฺสเนนาติ  สนิทสฺสน  ฯ  
ปฏิหนนภาวสงฺขาเตน   สห   ปฏิเฆนาติ   สปฺปฏิฆ  ฯ   สนิทสฺสน ฺจ  
ต   สปฺปฏิฆ ฺจาติ   สนิทสฺสนสปฺปฏฆิ  ฯ   ตตฺถ   ยสฺส  ทฏพฺพภาโว  
อตฺถิ   ต   สนิทสฺสน  ฯ   จกฺขุวิ ฺาณโคจรภาโวว  ทฏพฺพภาโว  ฯ  
ตสฺส   รูปายตนโต  อน ฺตฺเตป  อ ฺเหิ  ธมฺเมหิ  รูปายตน  วิเสเสตุ  
อ ฺ   วิย   กตฺวา   วุตฺต   สห   นิทสสฺเนน   สนิทสฺสนนฺติ  ฯ  
ธมฺมสภาวสาม ฺเน๒  หิ  เอกีภูเตสุ ธมฺเมสุ โย นานตฺตกโร วิเสโส  
๑. ม. ยถาสก วิสยคฺคหณปจจฺยตาติ.   ๒. ม. ธมฺมภาวสาม ฺเน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 53 

                                ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา  
โส  อ ฺโ  วิย  กตฺวา  อุปจริตุ  ยุตฺโต  ฯ เอว ฺหิ อตฺถวิเสสาวโพโธ  
โหตีติ  ฯ   โย   สย   นิสสฺยวเสน   จ  สมฺปตฺตาน  อสมฺปตฺตาน ฺจ  
ปฏิมุขภาโว   อ ฺม ฺ   ปตน   โส   ปฏิหนนภาโว   เยน  
พฺยาปาราทิวิการปจฺจยนฺตรสหิเตสุ  จกฺขาทีน วิสเยสุ วิการสฺสุปฺปตฺติ ฯ๑  
เสส   เอกาทสวิธ   โอฬาริก   รูป  ฯ   ต ฺหิ  สนิทสฺสนตฺตาภาวโต  
อนิทสฺสน   วุตฺตนเยเนว  สปฺปฏิฆ  อุภยปฏิกฺเขเปน  อนิทสฺสน- 
อปฺปฏิฆ  ฯ กมฺมโต     ชาตนฺติ    เอตฺถ    ย    เอกนฺตกมฺมสมุฏาน  
อฏ ินฺทฺริยานิ   หทย ฺจาติ   นววิธ   รปู  ย ฺจ  นววิเธ  จตุสมุฏาเน  
กมฺมสมุฏาน   นววิธเมว   รูปนฺติ   เอว   อฏารสวิธมฺป   กมมฺโต  
อุปฺปชฺชนโต   กมฺมช  ฯ  ย ฺหิ  ชาต ฺจ  ย ฺจ  ชายติ  ย ฺจ  ชายสิฺสติ  
ต   สพฺพมฺป   กมฺมชนฺติ  วุจฺจติ  ยถา  ทุทฺธนฺติ  ฯ  ตท ฺปจฺจยชาตนฺติ  
กมฺมโต   อ ฺปจฺจยโต   ชาต  อุตุจิตฺตาหารช  ฯ  น  กโุตจิ  ชาตนฺติ  
ลกฺขณรูปมาห  ฯ   วิ ฺตฺติทฺวย   สทโฺท   อากาสธาตุ   ลหุตาทิตฺตย  
จิตฺตสมุฏานานิ   อวินิพฺโภครูปานีติ   เอต  ป ฺจทสวิธ  รูป  จิตฺตช  ฯ  
อากาสธาตุ   ลหุตาทิตฺตย   อาหารสมุฏานานิ   อวินิพฺโภครูปานีติ  
เอต   ทฺวาทสวิธ   รูป   อาหารช  ฯ   เอตฺถ   สทฺท   ปกฺขิปตฺวา  
เตรสวิธ   รูป  ฯ   อุตุโต   สมุฏ ิต   อุตุช  ฯ  เสส  กมฺมชตฺติเก  
วุตฺตนยานุสาเรน เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๑]      ทฏิาทิจตุกฺกวเสน      รูปรูปาทิจตุกฺกวเสน วตฺถาทิจตุกฺก- 
วเสนาติ  ปาเฏกฺก  จตุกฺกสทฺโท  โยเชตพฺโพ ฯ ย รปูายตน  
๑. ม. วิการุปฺปตฺติ.   
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อทฺทกฺขิ   ย  ปสฺสติ  ย  ทกฺขิสฺสติ  ย  ปสฺเสยฺย  ต  สพฺพ  ทิฏนนฺาม  
ทิฏสภาวานติวตฺตนโต   ยถา   ทุทฺธนฺติ  ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ  
ทสฺสนวิสยตฺตาติ   จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺเยฺยตฺตา  ฯ   สวนวิสยตฺตาติ  
โสตวิ ฺาณวิ ฺเยฺยตฺตา  ฯ   คนฺธรสโผฏพฺพตฺตยนฺติ   คนฺโธ   รโส  
โผฏพฺพนฺติ  เอต  ตย  ฯ  มุต  นาม  มตฺุวา  ปตฺวา  คเหตพฺพโต  ฯ  
เตนาห  สมฺปตฺตคาหกอินฺทฺริยวิสยตฺตาติ  ฯ  กิมทิ  โผฏพฺพ  นามาติ  ฯ  
ปวีเตโชวายุธาตุตฺตย  ฯ   กสฺมา   ปเนตฺถ   อาโปธาตุ   อคฺคหิตา  
นนุ   สีตตา   ผุสิตฺวา  คยฺหติ  สา  จ  อาโปธาตูติ  ฯ  สจฺจ  คยฺหติ  
น   ปน   สา   อาโปธาตุ   กิ ฺจรหีติ  เตโชธาตุเอว  ฯ  มนฺเท  หิ  
อุณฺหภาเว   สีตพุทฺธิ   น   หิ   สีตนฺนาม   โกจิ   คุโณ   อตฺถ ิ ฯ  
เกวลมฺปน  อุณฺหภาวสฺส  มนฺทตาย  สีตตาภิมาโน ฯ กถเมต วิ ฺา- 
ตพฺพนฺติ เจ  ฯ   อนวฏ ิตตฺตา   สีตพุทฺธิยา  ยถา  ปาราปาเร  ฯ  ตถา  หิ  
ฆมฺมกาเล   อาตเป    ิตาน  ฉาย  ปวิฏาน  สีตพุทฺธิ  โหติ  ตตฺเถว  
ปน   ปวีคพฺภโต  อุฏ ิตาน  อุณฺหพุทฺธิ  ฯ  ยท ิ หิ  สีตตา  อาโปธาตุ  
สิยา   เอกสฺม ึ  กลาเป   อุณฺหภาเวน   สทฺธึ   อุปลพฺเภยฺย  
น   จ   อุปลพฺภติ  ฯ  ตสมฺา  วิ ฺายติ  น  อาโปธาตุ  สีตตาติ  ฯ  
อิท ฺจ   ภูตาน   อวินิพฺโภควุตฺติต   อิจฺฉนฺตาน   อุตฺตร  อนิจฺฉนฺตานมฺป  
ปน  จตุนฺน  ภูตาน  เอกสฺมึ  กลาเป  กจฺิจทสฺสเนน  สภาววุตฺติตาย๑  
สาธิตาย   อุตฺตรเมว  ฯ   เย   ปน  วาโยธาตุยา  ลกขฺณ  สีตตาติ  
วทนฺติ   เตสมฺป   อิทเมว   อุตฺตร  ฯ   ยทิ  ห ิ วาโยธาตุ  สีตตา  
๑. ม. สภาควุตตฺิตาย.   
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สิยา   เอกสฺม ึ  กลาเป   อุณฺหภาเวน   สทฺธึ   สีตตา   อุปลพฺเภยฺย  
น   จ   อุปลพฺภติ   ตสฺมา   วิ ฺายติ   น   วาโยธาตุ  สีตตาติ  ฯ  
เยส  ปน  ทฺรวตา  อาโปธาตุ  สา  จ  ผุสิตฺวา  คยฺหตีติ ทสฺสน ฯ เต  
วตฺตพฺพา   ทรฺวภาโวป   ผุสิยตีติ   อายสฺมนฺตาน  อธิมานมตฺต  สณฺาน  
วิยาติ ฯ วุตฺต ฺเหต โปราเณหิ  
           ทฺรวตาสหวุตฺตีนิ     ตีณิ ภูตานิ สมฺผุส  
           ทฺรวต สมฺผุสามีติ    โลโก ยมติม ฺติ  
           ผุส ภูตานิ สณฺาน   มนสา คณฺหโต ยถา  
           ปจฺจกฺขโต ผุสามีติ   าตพฺพา ทฺรวตา ตถาติ ฯ  
เสสนฺติ  ยถาวุตฺตรูปาทึ  สตฺตวิธ๑  รูป เปตฺวา อวสิฏ เอกวีสติวิธ  
รูป  ฯ   วิ ฺาณสฺเสวาติ   มโนวิ ฺาณสฺเสว  ฯ   อวธารเณน  
รูปายตนาทีนมฺป    มโนวิ ฺาณวิ ฺเยฺยตฺเต   นิยมาภาวโต   น  
วิ ฺาตรูปตาติ  สงฺกราภาว  ทสฺเสติ  ฯ  นิปฺผนฺนมปฺเนตฺถ  รูปรปูนฺติ๒  
ยเทตฺถ   อฏวีสติวิเธ   รูเป   นิปฺผนฺนนฺติ   วุตฺต   รปู   ตเทว  
รุปฺปนลกฺขณโยคโต   รปู  ฯ   รุปฺปน  รูป  ต  เอตสฺส  อตฺถีติ  ยถา  
อริสโสติ   รปูคุณโยคโต   วา   ยถา   นีลคุณโยคโต   นลีวตฺถนติฺ  ฯ  
สฺวาย   รูปสทฺโท   รฬฺุหิยา  อตสภาเวป  วตฺตตีติ  อปเรน  รูปสทฺเทน  
วิเสเสตฺวา   วุตฺต   รูปรูปนฺติ   ยถา   ติลเตล   ทุกฺขทุกฺขนฺติ  
จ  ฯ   รุปฺปนสภาว  รูปนติฺ  อตฺโถ  ฯ  ยทิ  เอว  อากาสธาตุอาทีน  
กถ   รูปภาโวติ  ฯ   นิปฺผนฺนรูปสฺส   ปริจฺเฉทวิการลกฺขณภาวโต  
๑. ม. ยถาวุตฺต รูปาทิสตฺตวิธ.   ๒. ม. นิปฺผนนฺรูป ปเนตฺถ รูปรูป นามาติ.   
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ตคฺคติกเมวาติ   รูปนฺเตฺว   วุจฺจติ  ฯ   วสนฺติ  เอตฺถ  จิตฺตเจตสิกา  
ปวตฺตนฺตีติ   วตฺถุ   จิตฺตตสมฺปยุตฺตาน   อาธารภูต   รูป  ฯ   ตมฺปน  
ฉพฺพิธ  ฯ   ตตฺถ   หทยรูป   วตฺถุเอว   มโนธาตุมโนวิ ฺาณธาตูน        
นิสฺสยภาวโต   น   ทฺวาร   อ ฺนิสฺสยาน  จกฺขาทิ  วิย  ฯ  ยถา  หิ  
จกฺขาทีนิ   สมฺปฏิจฺฉนาทีน   ปวตฺติยา   ทฺวาร   โหนฺติ   น   เอว  
หทยวตฺถุ  ฯ   เตน   วุตฺต  ยมฺปเนตฺถ  หทยรูป  นาม  ต  วตฺถุ  น  
ทฺวารนฺติ  ฯ   วิ ฺตฺติทฺวย  ทฺวาร  กมมฺทฺวารภาวโต  ฯ  ตนฺนิสฺสิตสฺส  
จิตฺตุปฺปาทสฺส   อภาวโต   น   วตฺถุ  ฯ   ปสาทรูป   วตฺถุ   เจว  
อตฺตสนฺนิสฺสิตสฺส   จกฺขุวิ ฺาณาทิกสฺส   ทฺวาร ฺจ   อ ฺนิสฺสิตสฺส  
สมฺปฏิจฺฉนาทิกสฺส  ฯ   เสส   เอกวีสติวิธ  รูป  วุตฺตปริยายโต  เนว  
วตฺถุ น จ ทฺวาร ฯ  
        เอกโตเอว   ชาต   เอกช  ฯ  นนุ  จ  เอกโตเอว  ปจฺจยโต  
ปจฺจยุปฺปนฺนสฺส   อุปฺปตฺติ   นตฺถีติ  ฯ   สจฺจ   นตฺถ ิ รูปชนกปจฺจเยสุ  
เอกโตติ   อยเมตฺถ   อธิปปฺาโย   น   ห ิ  รูปุปฺปตฺติ   รูปชนกโต  
อ ฺ   ปจฺจย   อเปกฺขติ  ฯ   ทฺวิชนฺติอาทีสุป   เอเสว   นโย  ฯ  
อิเมสนฺติ   อิเมส   ปเภทาน   วเสน  ฯ  กมฺมชเมวาติ  กมฺมโตเอว  
ชาต  ฯ   จิตฺตชเมวาติ   เอตฺถาป   เอเสว  นโย  ฯ  จิตฺตโต  จ  
อุตุโต  จ  ชาตนฺติ  กาเลน  จิตฺตโต  กาเลน  อุตุโตติ  เอว  จิตฺตโต  
จ  อุตุโต  จ  ชาต  ทฏพฺพ  ฯ  ต  ทฺวิช  ทฺวีหิ  ชาตนฺติ  ฯ  ปรโต  
ทฺวีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  สทฺทายตนเมวาติ  เอตฺถ ย จิตฺตช สทฺทายตน   
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ต  สวิ ฺตฺติกเมวาติ  เอเก ฯ อวิ ฺตฺติโกป อตฺถิ วิตกฺกวิจาร- 
สทฺโทติ๑ โปราณา  ฯ   วิตกฺกวิจารสทฺโท๒   น   โสตวิ ฺเยฺโยติ   ห ิ 
เอวมฺปวตฺต   มหาอฏกถาวาท   นิสฺสาย   จิตฺตสมุฏานสฺส   สทฺทสฺส  
วิ ฺตฺติยา   วินาป   อุปฺปตฺติ   อิจฺฉิตพฺพา  ฯ   น   ห ิ วิ ฺตฺติกาย  
ตาย  วาจาย  วิ ฺตฺตีติ๓  วจนโต  อโสตวิ ฺเยฺเยน  สทฺเทน  สห  
อุปฺปชฺชติ  ฯ  เอว  สนฺเตป  จิตฺตเชนาป  สทฺทนวเกน  ภวิตพฺพ  ฯ โส  
จ  วาโท  สทโฺท  จ  โหติ  น  โสตวิ ฺเยฺโย  จาติ  วิรุทฺธเมเวตนฺติ  
ม ฺมาเนหิ  สงฺคหกาเรหิ  ปฏกิฺขิตฺโต  ฯ  อปเร  ปน มหาอฏกถาวาท  
อปฺปฏิกฺขิปตฺวา      ตสฺส     อธิปฺปาย     วณฺเณนฺติ  ฯ      กถ  ฯ  
ชิวฺหาตาลุจลนาทิก   วิตกกฺสมุฏ ิต   วิ ฺตฺติสหชเมว   สุขุม   สทฺท  
ทิพฺพโสเตน   สุตฺวา   อาทิสตีติ  สุตฺเต  ปฏาเน  จ  โอฬาริก  สทฺท  
สนฺธาย   โสตวิ ฺาณสฺส   อารมฺมณปจฺจยภาโว   วุตฺโตติ   อิมนิา  
อธิปฺปาเยน  วิตกฺกวิจารสทฺทสฺส๔  อโสตวิ ฺเยฺยตา  วุตฺตาติ  ฯ  ต  
จตุช ฯ อวเสสนฺติ อวินิพฺโภครูเปน สทฺธึ อากาสธาตุมาห ฯ  
        [๒๒]   ลกฺขณรูป   ปน   น  กุโตจิ  ชาตนฺติ  กโุตจิป  ปจฺจยโต  
น  ชาต  นาป  สยเมว  ชาต  ปจฺจเยหิ  วินา สยเมว ชาตสฺส สพฺเพน  
สพฺพ   อภาวโต  ฯ  กถมปฺเนต  วิ ฺาตพฺพ  ลกฺขณรูป  น  ชายตีติ  ฯ  
ลกฺขณาภาวโต  ฯ   อุปฺปตฺติมนฺตาน ฺหิ   รูปายตนาทีน   ชาติอาทีนิ  
ลกฺขณานิ   วิชฺชนฺติ   น   เอว   ชาติอาทีน   ตสฺมา   วิ ฺาตพฺพเมต  
๑-๒.  ม. วิตกกฺวิปฺผารสทฺโท.   ๓. อภิ. ส. ๓๔/๒๑๖.  ๔. ม. วิตกกฺวิปฺผารสทฺทสฺส.   
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                                วิสุทธฺิมคฺค  สวณฺณนาย   
ชาติอาทีนิ   น   ขายนฺตีติ  ฯ   สิยา  ปเนต  ชาติอาทีน  ชาติอาทีนิ  
ลกฺขณานิ  วิชฺชนฺตีติ  ฯ  ตนฺน  ฯ กสมฺา ฯ ตถา สติอนวฏานา- 
ปตฺติโต ฯ ยทิ    หิ    ชาติอาทีนิ   ชาติอาทิมนฺตานิ   สิยุ   ตานิป  
ชาติอาทิมนฺตานิ   ตานิป   ชาติอาทิมนฺตานีติ   อนวฏานเมว  อาปชฺชติ  
ตสฺมา   สุฏ ุ   วุตฺต   ชาติอาทีนิ   น   ชายนฺตีติ  ฯ   เตนาห  น  
หิ   อุปฺปาทสฺส   อุปฺปาโท   อตฺถิ   อุปฺปนฺนสฺส   จ   ปริปากเภทมตฺต  
อิตรทฺวยนฺติ  ฯ   ชรามรณนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ตตฺถ  อุปปฺาโท  นตฺถติี  
เอเตน   อุปฺปาทสฺส   ชรามรณาภาวมาห  ฯ   อสติ  อุปฺปาเท  กุโต  
ชรามรณนฺติ   มตฺตคฺคหเณน   ชรามรณสฺส   อุปฺปาทาภาวมฺป  ฯ  
ยทิ   เอว   ชาติยา   กุโตจิ   ชาตตาวจน   กถนฺติ   อาห   ยมฺปติ  
อาทิ  ฯ  ตตฺถ  กิจฺจานุภาวลกฺขเณ๑  ทิฏตฺตาติ  เย เต จิตฺตาทโย  
รูปายตนาทีน    รูปาน    ชนกปจฺจยา    เตส   ตทุปปฺาทน ปติอนุ- 
ปรตพฺยาปาราน  โย โส ปจฺจยภาวุปลกฺขณิโย กิจฺจานุภาว- 
ลกฺขโณ๒ ตทา   ชายมานาน   รูปายตนาทีน   ธมฺมาน   วิการภาเวน  
อุปลพฺภมานต   สนฺธาย  เวเนยฺยปุคฺคลวเสน  ชาติยา  กุโตจิ  ปจฺจยโต  
ชาตตฺต   ปาลิย   อนุ ฺาต   ยถาต  จิตฺตสมุฏานตาทิวิ ฺตฺติ- 
อาทีน  ฯ อย ฺเหตฺถ   สงฺเขปตฺโถ  ฯ   เยหิ   ปจฺจยธมฺเมหิ   รูปาทโย  
อุปฺปชฺเชยฺยุ   เตส   ปจฺจยภาวุปคมนกฺขเณ   อุปลพฺภมานา   รูปาทโย  
ตโต  ปุเร  ปจฺฉา  จ  อนุปฺปลพฺภมามา  ตโต  อุปฺปชชฺนฺตีติ  วิ ฺายนฺติ  
เอว  ชาติป  เวทิตพฺพา  ฯ  ยทิ  เอว  นปิฺปริยายโต  ชาติยา  กุโตจิ  
๑. ม. กิจฺจานุภาวกฺขเณ.    ๒. ม. กิจจานภุาวกฺขเณ. เอวมุปริป.   
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                             ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
ชาตตา   สิทฺธา   อถ   กสมฺา   เวเนยฺยปุคฺคลวเสนาติ   วุตฺตนฺติ  ฯ  
นยิทเมว   ชายมานธมฺมวิการภาเวน   อุปลพฺภมานตฺตา   ยทิ   ห ิ 
ธมฺโม   วิย   อุปลพฺเภยฺย   ชาติ   นิปฺปริยาโยเยว   ตสฺสาป  กุโตจิ  
ชาตภาโว   น   เอวมุปลพฺภติ   อถโข   วิการภาเวน   ตสฺมา  วุตฺต  
เวเนยฺยปุคฺคลวเสนาติ  ฯ  ตทา  กิร  โสตูน  เอว  จิตฺต  อุปฺปนฺน อย  
ชาติ   สพฺเพส   ธมฺมาน   ปภโว   สย ฺจ  น  กุโตจิ  ชายติ  ยถาต  
ปกติวาทีน   ปกตีติ   เตน๑  เนส  มิจฺฉาคาห  วิธเมนฺโต  สตฺถา  
อุปจโย   สนตฺตีติ  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  กุโตจิ  ปจฺจยโต  ชาต ฺจ  กตฺวา  
เทเสสิ   น   ปน   ชรามรณ   ปจฺจยธมฺมาน   กิจฺจานุภาวกฺขเณ  
อทสฺสนโต  ฯ   ยทิ   เอว   กถ   ชรามรณ   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ  
ปริยาเยน   สตฺุเต๒  วุตฺต  ฯ  ยสฺมา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  
ปริปากภงฺคตาย   เตสุ   สนฺเตสุ   โหติ  น  อสนฺเตสุ  น  หิ  อชาต  
ปริปจฺจติ   ภิชฺชติ   วา   ตสฺมา   ต  ชาติปจฺจยต  สนฺธาย  ชรามรณ  
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ  ปริยาเยน  สุตฺเต๓ วุตฺต ฯ โย ปเนตฺถ กามภวาทีสุ  
กมฺมาทินา   ปจฺจเยน   โยนิวิภาคโต  ปฏิสนฺธิย  ปวตฺติย ฺจ  รปูธมฺมาน  
ปวตฺติเภโท   วตฺตพฺโพ   โส   ปรโต   ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถาย  
อาวีภวิสฺสตีติ น วุตฺโตติ ทฏพฺโพ ฯ  
               รูปกฺขนฺธนิทฺเทสวณฺณนา๒ ฯ  
        ยกิ ฺจีติ   อนวเสสปริยาทานทีปเกน   ปททฺวเยน   เวทยิตสฺส  
พหุเภทต   ทสฺเสนฺโต   วุจฺจมาน   ราสฏ   อุลฺลิงฺเคติ  ฯ  เวทยิต  
๑. ม. ต เนส.   ๒. ม. ปริยาเยน สุตฺเตติ เทฺว ปาา นตฺถิ.   ๓. ม. สุตฺเตสุ.  
๔. ม. อิติ รูปกขฺนฺเธ วิตฺถารกถามุขวณฺณนา.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
อารมฺมณรสานุภวน   ลกขฺณ   เอตสฺสาติ   เวทยิตลกฺขณ  ฯ   สพฺพนฺต  
ธมฺมชาตนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ปุพฺเพ   วา   รูปกฺขนฺธกถาย   วุตฺต  
อธิการโต   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   เอกโต   กตฺวาติ อตีตาทิ- 
เภทภินฺน  สพฺพนฺต  พุทฺธิยา  เอกโต  กตฺวา ฯ เอว ฺหิ ราสฏสฺส  
สมฺภโว  ฯ   นีลาทิเภทสฺส   อารมฺมณสฺส   ส ฺชานน   นีล   ปต  
ทีฆ   รสฺสนติฺ   จ   อาทินา   ส ฺ ุปฺปาทวเสน   ชานน  คหณ  ลกฺขณ  
เอตสฺสาติ   ส ฺชานนลกฺขณ  ฯ   อภิสงฺขรณ   อายูหน  พฺยาปาราปตฺติ  
อภิสนฺทหน   วา  ฯ   อุภยถาป   เจตนาปธานตาย   สงฺขารกฺขนฺธสฺส  
เอว   วุตฺต   อภิสงฺขรณลกฺขณนฺติ  ฯ   ตถา   หิ   สตฺุตนฺตภาชนีเย  
สงฺขารกฺขนฺธ  วิภชนฺเตน  ภควตา  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เจตนาติอาทินา๑  
เจตนาว   วิภตฺตา  ฯ   มินติพฺพวตฺถุ  นาฬิยา  มินมาโน  ปรุิโส  วิย  
เยน   ส ฺชานนปชานนาการวิสิฏเน๒  อากาเรน  วิสย  คณฺหติ  ต  
อารมฺมณุปลทฺธิสงฺขาต   วิชานน   ลกขฺณ   เอตสฺสาติ  วิชานนลกฺขณ  ฯ  
อิตเร   เวทนากฺขนฺธาทโย   สุวิ ฺเยฺยา   โหนฺตีติ   วิ ฺาเณน เอกุปฺ- 
ปาทาทิภาวโต   สมานชาติอาทิวิภาคโต   จ  ฯ   อตฺตนา วิชานน- 
ลกฺขณนฺติ   วุตฺตมตฺถ   สตฺุเตน   สมตฺเถตุ   ยกิ ฺจีติอาทิ   วุตฺต ฯ  
        ยถาปจฺจย   ปวตฺติตมตฺตเมเวต   ยทิท   สภาวธมฺโมติ   ทสเฺสตุ  
วิชานนลกฺขณนฺติ   ภาวสาธนวเสน   วุตฺต  ฯ   ธมฺมสภาวา  วินิมุตฺโต  
โกจิ   กตฺตา   นาม   นตฺถติี  ตสฺเสว  กตฺตุภาว  ทสฺเสตุ  วิชานาตีติ  
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐.    ๒. ม. ส ฺชานนาการวสิิฏเน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 61 

                                ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
วุตฺต  ฯ   ย   วิชานนฏเน  วิ ฺาณ  ตเทว  จินฺตนาทิอฏเน  จิตฺต  
มนนฏเน  มโนติ  ปริยายโตป  น  โพเธติ  ฯ  เอตฺตาวตา จ ขนฺธโต  
เภทโต   ปรยิายโต   จ  วิ ฺาณ  วิภาวิต  โหติ  ฯ  ชายนฺติ  เอตฺถ  
วิสทิสาป   สทิสาการาติ   ชาติ   สมานากาโร  ฯ  สา  ปนาย  ชาติ  
กาม   อเนกวิธา   นานปฺปการา  ต  อิธาธิปฺเปตเมว  ปน  ทสฺเสนฺโต  
กุสล อกุสล อพฺยากต ฺจาติ อาห ฯ  
        [๒๓]   ตตฺถ   กุสลฏเน  กุสล  ฯ  กาย๑  กุสลฏโ  นาม  
อาโรคฺยฏโ   อนวชฺชฏโ   สุขวิปากฏโ  ฯ   อาโรคฺยฏเนาป  หิ  
กุสล   วุจฺจติ   กจฺจิ   นุ  โภโต  กุสลนฺติอาทีสุ๒  อนวชฺชฏเนาป  
กตโม   ปน   ภนฺเต   กุสโล   กายสมาจาโร   โย   โข  มหาราช  
อนวชฺโช   กายสมาจาโรติอาทีสุ๓   สขุาวิปากฏเนาป   กุสลาน  
ภิกฺขเว   ธมมฺาน   สมาทานเหตูติอาทีสุ๔   กุสลจิตฺต ฺหิ  ราคาทีน  
เจตสิกโรคาน   อวชฺชสภาวาน   ปฏิปกฺขภาวโต   สุขวิปากวิปจฺจนโต  
จ   อโรค   อนวชฺช   สุขวิปาก ฺจาติ  ฯ   สทฺทตฺถโต  ปน  กุจฺฉิเต  
ปาปธมฺเม   สลยติ   จลยติ   กมฺเปติ  วิทฺธเสตีติ  กุสล  ฯ  กุจฺฉิเตน  
วา   อากาเรน   สยนฺตีติ   กุสา   ปาปธมฺมา   เต   กุเส   ลุนาติ  
ฉินฺทตีติ   กสุล  ฯ   กุจฺฉิตาน   วา  สานโต  ตนุกรณโต  าณ  กุส  
นาม   เตน   ลาตพฺพ   คเหตพฺพ   ปวตฺเตตพฺพนฺติ   กุสล  ฯ  ยถา  
วา   กุโส   อุภยภาคคต   หตฺถปฺปเทส   ลุนาติ   เอวมิท อุปฺปนฺนา- 
๑. ม. โกย.   ๒. ชาตก... ๑๐/๔๐๐ ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๕๐๒.   ๔. ที. ปา. ๑๑/๘๐.   
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                                 วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
นุปฺปนฺนวเสน  อุภยภาคคต  สงฺกิเลสปกฺข  ลุนาติ  ฉินฺทติ  ตสฺมา  
กุโส   วิย  ลนุาตีติ  กุสล  ฯ  กุจฺฉิตาน  วา  สาวชฺชธมฺมาน  สลนโต  
สวรณโต   กสุล  ฯ   กุสลธมฺมวเสน   หิ   อกุสลปฺปวตฺตินิวารเณน  
อปฺปวตฺติภาวาปาทเนน   จ   มนจฺฉฏเสุ   ทฺวาเรสุ   อปฺปวตฺติยา  
สวุตา   ปหิตา   โหนฺติ  ฯ  กุจฺฉิเต  วา  ปาปธมฺเม  สลยติ  กมฺเปติ  
อปเนตีติ   กสุล  ฯ   กุจฺฉิตาน   วา   ปาณาติปาตาทีน  ปาปธมฺมาน  
สานโต   นิสานโต   เตชนโต   กุสา   โทสโลภาทโย   โทสาทีน ฺหิ  
วเสน  เจตนาย  ติกฺขภาวาปตฺติยา๑  ปาณาติปาตาทีน มหาสาวชฺชตา  
เต   กุเส   ลนุาติ   ฉินฺทตีติ   กุสล  ฯ   กุจฺฉิตาน   วา  สานโต  
อนฺตกรณโต   วินาสนโต   กุสานิ  ปุ ฺกิริยาวเสน  ปวตฺตานิ  สทฺธาทีนิ  
อินฺทฺริยานิ   เตหิ   ลาตพฺพ   ปวตฺเตตพฺพนฺติ   กุสล  ฯ   กุอิติ  วา  
ภูมิ   วุจฺจติ  ฯ   อธิฏานภาเวน   ตสทิสสฺส   อตฺตโน  นิสฺสยภูตสฺส  
รูปารูปปฺปพนฺธสฺสสมฺปตฺติ   อายติ ฺจ  อนุทหเนน  วินาสนโต  กก  สิยนตีฺติ  
กุสา   ราคาทโย   เต   วิย   อตฺตโน  นิสสฺยสฺส  ลวนโต  ฉินฺทนโต  
กุสล  ฯ   ปโยคสมฺปาทิตา  หิ  กุสลธมฺมา  อจฺจนฺตเมว  รูปารูปธมฺเม  
อปฺปวตฺติกรเณน สมุจฺฉินฺทนฺตีติ ฯ  
        น   กุสลนฺติ   อกุสล  ฯ   กุสลปฏปิกฺขนฺติ   อตฺโถ  ฯ   น  
กุสลนฺติ   หิ   กุสลปฏิกฺเขเปน   อกุสลปทสฺส   อวยวเภเทน   อตฺเถ  
วุจฺจมาเน   ยถา   ย   ธมฺมชาต  น  อาโรคฺย๒  น  อนวชฺช  น  
สุขวิปาก  น  จ  โกสลลฺสมฺภูต  ต  อกสุลนฺติ  อยมตฺโถ  ทสฺสิโต  โหติ  
๑. ม. ติกฺขภาวปฺปตฺติยา.     ๒. ม. อโรค.   
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                         ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา  หนาที่  63 
เอว   ย  น  กจฺุฉิตาน  สลนสภาว  น  กุสาน  ลวนสภาว  น  กุเสน  
น๑  กุเสหิ  วา  ปวตฺเตตพฺพ  น  จ  กุโส  วิย  ลวนก  ต อกุสล  
นามาติ   อยมฺป   อตฺโถ   ทสฺสิโต   โหติ  ฯ   เอตฺถ   จ  ยสฺมา  
กุสล   อกุสลสฺส   อุชุวิปจฺจนีกภูต   ยโต   เจตสิกโรคปฏิปกฺขาทิภาวโต  
อโรคาทิปริยาเยนป   โพธติ   ตสฺมา   อกุสลมฺปน   กุสลสฺส  
อุชุวิปจฺจนีกภูตนฺติ   วุตฺต   กุสลปฏิปกฺขนฺติ   อตฺโถติ  ฯ   ตมฺปน  
ยถากฺกม ปหายกปฺปหาตพฺพภาเวเนวาติ ทฏพฺพ ฯ  
        น   พฺยากตนฺติ   อพฺยากต  ฯ   กุสลากุสลภาเวเนว   อกถิตนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   ตตฺถ   กุสลภาโว   อนวชฺชสุขวิปากฏโ   อกุสลภาโว  
สาวชฺชทุกฺขวิปากฏโ  ตทุภยภาเวน  อวุตฺตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ เอเตเนว  
อโรคสโรคาทิภาเวน   จ   อวุตฺตตา   สวณฺณิตาติ   ทฏพฺพา  ฯ  
เอตฺถ   จ   กสุล   อกุสลนฺติ   จ   วตฺวา   อพฺยากตนฺติ   วุตฺตตฺตา กุสลา- 
กุสลภาเวเนว   อวุตฺตตา   วิ ฺายติ  น  ปการนฺตเรน  อวุตฺตตา  
เจตฺถ   น   ตถา   อวตฺตพฺพตามตฺเตน  อถโข  ตทุภยวินิมุตฺตสภาวตาย  
เตส ธมฺมานนฺติ ทฏพฺพ ฯ ตถา เหต อวิปากลกฺขณ วุจฺจติ ฯ  
        ภูมิเภทโตติ   ภวนฺติ  เอตฺถ  ธมฺมาติ  ภูมิ  าน  อวตฺถา  จ  ฯ  
อวตฺถาป   หิ   อวตฺถาวนฺตาน   ปวตฺติฏาน   วิย   คยฺหติ  ฯ  เอว  
เนส   สุขคฺคหณ   โหตีติ  ฯ   ตตฺถ   โลกิยา   ภูมิ   านวเสเนว  
เวทิตพฺพา  ฯ  โลกุตฺตรา  อวตฺถาวเสน  เวทิตพฺพา๒ ฯ โลกิยา วา  
านาวตฺถาวเสน  โลกุตฺตรา  อวตฺถาวเสเนว  ฯ  กามาวจรนฺติ  เอตฺถ  
๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ.    ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ.   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วตฺถุกาโม  กเิลสกาโมติ  เทฺว  กามา  ฯ  เตสุ  วตฺถกุาโม  วิเสสโต  
ป ฺจ  กามคุณา  กามิยนฺตีติ  ฯ  กิเลสกาโม  ตณฺหา  กาเมตีติ  ฯ  เต  
เทฺวป   สหิตา   หุตฺวา   ยตฺถ  อวจรนฺติ  ต  กามาวจร  ฯ  ก ึ ปน  
ตนฺติ  ฯ  เอกาทสวิโธ  กามภโว  ฯ  อิท  เยภุยฺเยน  ตตฺถ  อวจรติ  
ปวตฺตตีติ   กามาวจร   เอกสฺส   อวจรสทฺทสฺส   โลป   กตฺวา  ฯ  
เอว   รูปารูปาวจรานิป   เวทิตพฺพานิ   รูปตณฺหา   รปู   อรูปตณฺหา  
อรูปนฺติ  กตฺวา  ฯ  อถวา  ฯ  กามตณฺหา  กาโม  อุตฺตรปทโลเปน  ฯ  
อวจรติ   เอตฺถาติ   อวจร   กามสฺส   อวจร   กามาวจร  ฯ  เอว  
รูปาวจรารูปาวจรานิป   เวทิตพฺพานิ  ฯ  โลกโต  อุตฺตรตีติ  โลกตฺุตร  
กุสลสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  อิตรมฺปน  โลกโต  อุตฺติณฺณนฺติ  โลกตฺุตร  ฯ  
โสมนสฺสุเปกฺขาาณสงฺขารเภทโตติ   เอตฺถ   โสมนสฺสุเปกฺขาเภโท  
ตาว   ยุตฺโต  เตส  ภินฺนสภาวตฺตา  าณสงฺขารเภโท  ปน  กถนฺติ  ฯ  
นาย   โทโส   าณสงฺขารคโต   เภโท   าณสงฺขารเภโท   เตส  
ภาวาภาวกโตติ  กตฺวา  ฯ  โสภน  มโน  สุนฺทร  วา  มโน เอตสฺสาติ  
สุมโน   ตสฺส   ภาโว   โสมนสฺส   มานสิกสุขาเวทนารุฬฺหิยา  ฯ  
โสมนสฺเสน   อุปฺปาทโต  ปฏาย  ยาว  ภงฺคา  สหคต  ปวตฺต  สสฏ  
สมฺปยุตฺตนฺติ   อตฺโถ  ฯ   โสมนสฺสสหคตตา   จสฺส   อารมฺมณวเสน  
เวทิตพฺพา  ฯ  อิฏารมฺมเณ  หิ  จิตฺต  โสมนสฺสสหคต  โหติ  ฯ นนุ จ  
อิฏารมฺมณ  โลภนิยวตฺถุ๒  กถ  ตตฺถ  กุสล  โหตีติ ฯ นยิทเมกนฺติก  
อิฏเป   อาโภคาทิวเสน   กุสลสฺส   อุปฺปชฺชนโต  ฯ   ยสฺส   ห ิ 
๑. ม. โส จ เตส.      ๒. ม. โลภสฺส วตฺถุ.   
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                                ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
จตุสมฺปตฺติจกฺกสมาโยคาทิวเสน  โยนโิสว  อาโภโค  โหติ  ฯ  กสุลเมว  
จ   มยา   กตฺตพฺพนฺติ   กสุลกรเณ  จิตฺต  นิยมิต  ฯ  อกุสลปฺปวตฺติโต  
จ   นิวตฺเตตฺวา   กุสลกรเณเอว   ปริณมิต๑  อภิณฺหกรณวเสน  จ  
สมุทาจริต   ตสฺส   อิฏเป   อารมฺมเณ   อโลภาทิสมฺปยุตฺตเมว  จิตฺต  
โหติ   น   โลภาทิสมฺปยุตฺต  ฯ   าเณน   สม   ปกาเรหิ  ยุตฺตนฺติ าณ- 
สมฺปยุตฺต  ฯ  เอกุปฺปาทาทโยเอว  เจตฺถ  ปการาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  
ตตฺถ     กมฺมปุปตฺตินฺทฺริยปริปากกิเลสทูรีภาวา    าณสมฺปยุตฺตตาย  
การณ  ฯ   โย   หิ   ปเรส   ธมฺม   เทเสติ   อนวชชฺานิ สิปฺปายตน- 
กมฺมายตนวิชฺชาฏานานิ  สิกฺขาเปตีติ  เอวมาทิก ป ฺาสวตฺตนิก  
๒   กโรติ   ตสฺส   กมฺมุปนิสฺสยวเสน   กุสลจิตฺต   อุปฺปชฺชมาน าณ- 
สมฺปยุตฺต   โหติ   ตถา   อพฺยาปชฺเช  โลเก  อุปฺปนนฺสฺส  อุปปตฺตึ  
นิสฺสาย   าณสมฺปยุตฺต   โหติ  ฯ   วุตฺต ฺเหต   ตสสฺ  ตตฺถ  สุขิโน  
ธมฺมปทานิป  ลวนฺติ๓  ทนโฺธ  ภิกฺขเว  สตุปฺปาโท  อถโข โส สตฺโต  
ขิปฺปเมว   วิเสสภาคี   โหตีติ  ฯ   ตถา   ป ฺาทสก   ปตฺตสฺส อินฺทฺริย- 
ปริปาก   นิสสฺาย  กุสล  อุปฺปชฺชมาน  าณสมฺปยุตฺต  โหติ  เยน  
ปน   กิเลสา   วิกฺขมฺภิตา  ตสฺส  กิเลสทูรีภาว  นิสสฺาย  าณ- 
สมฺปยุตฺต โหติ  ฯ   วุตฺตมฺป   เจต   โยคา   เว   ชายเต   ภูร ิ  อโยคา  
ภูริสงฺขโยติ๔  ฯ  อตฺตโน  วา  ปรสฺส  วา  สมุสฺสาหชนิต  จิตฺต  
ปโยคสงฺขาต๕  สงฺขรณ  สงฺขาโร  โส  เอตสฺส  นตฺถติี อสงฺขาร ฯ  
๑. ม. ปริณามิต.   ๒. ม. ป ฺาสวตฺตนิย. ๓. ม. ปฺลวนฺติ. ธมฺมปทาปลปนฺตีติป.  
๔. ขุ. ธ. ๒๕/๔๔.   ๕. ม. จติฺตปโยคสงฺขาต.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
เตน   ปน  สห  สงฺขาเรน  วตฺตตีติ  สสงฺขาร  ฯ  าเณน  วิปฺปยุตฺต  
วิรหิตนฺติ   าณวิปฺปยุตฺต  ฯ   วิปฺปโยโคติ   เจตฺถ  าณสฺส  อภาโว  
อปฺปวตฺติเยวาติ   ทฏพฺพ  ฯ   อุเปกฺขตีติ   อุเปกฺขา   เวทยมานาป  
อารมฺมณ   อชฺฌุเปกฺขติ   มชฺฌตฺตตาการสณฺ ิตตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ  
อถวา  ฯ  อุเปตา  สุขทุกฺขาน  อวิรุทฺธา  อิกฺขา อนุภวนนฺติ อุเปกฺขา ฯ  
อถวา  ฯ  อิฏเ  จ  อนิฏเ จ อารมฺมเณ ปกฺขปาตาภาเวน อุปปตฺติโต  
ยุตฺติโต  อิกฺขติ  อนุภวตีติ  อุเปกฺขา  ตาย  สหคตนฺติ  อุเปกฺขา- 
สหคต ฯ เสส   สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยเมว  ฯ  เอว  อฏกามาวจร- 
กุสลจิตฺตานิ อุทฺทิสิตฺวา   อิทานิ   เตส   ปวตฺติอาการ   ทสฺเสตุ   ยทา  
หีติ อาทิ อารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ     ปฏิคฺคาหกาทิสมฺปตฺตินฺติ    เอตฺถ    อาทิสทฺเทน เทส กาล- 
กลยาณมิตฺตาทิสมฺปตฺตึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ   อ ฺ   วา โสมนสฺส- 
เหตุนฺติ   เอตฺถ   อ ฺคฺคหเณน   สทฺธาพหุลตา   วิสุทฺธทิฏ ิตา  
กุสลกิริยาย   อานิสสทสฺสาวิตา   โสมนสฺสปฏิสนฺธิตา   เอกาทส  
ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมาติ  เอวมาทีน  สงฺคโห ฯ อาทินยปฺ- 
ปวตฺตนฺติ เอตฺถ   อาทิสทฺเทน   น   เกวล   อตฺถิ   ยฏินฺติอาทีน   นวนฺนเยว  
สมฺมาทิฏ ิวตฺถูน   คหณ   อถโข   ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺคฏานิ- 
ยาทีนมฺป สงฺคโห   เวทิตพฺโพ  ฯ   ปุรกฺขิตฺวาติ๑   ปพฺุพงฺคม   กตฺวา  ฯ  
ต ฺจ   โข   สหชาตปุพฺพงฺคมวเสน   มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมาติอาทีสุ๒  
๑. ม. ปุรกฺขตฺวาติ. เอวมุปริป.     ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๓.   
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                               ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
วิย  สมฺปโยคสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  อสสีทนฺโตติ โลภมจฺฉริยาทิวเสน๑  
ปุ ฺกิริยาย   สสีท   สงฺโกจ   อนาปชชฺนฺโต  ฯ  เตน  มุตฺตจาคตาทึ  
ทสฺเสติ  ฯ   อนุสฺสาหิโตติ   เกนจิป  น  อุสฺสาหิโต  ฯ  สรสโต  หิ ปุ ฺ- 
ปฏิปตฺติทสฺสนมิท  ฯ  ปเรหีติ  ปน  ปากฏสฺสาหนทสฺสน  ฯ ทานาทีนีติ  
ทาน   สลี   ยาว   ทิฏ ุชุกมฺมนฺติ  อิมานิ  ทานาทีนิ  ทส  ปุ ฺานิ  ฯ  
ทานาทีนีติ   วา   ทานสีลภาวนามยานิ   อิตเรสมฺป   สตฺตนฺน เอตฺเถ- 
วนฺโตคธตฺตา  ฯ   ยตฺถ   สย  อุปฺปชชฺนฺติ  ต  สนฺตาน  ปุนนฺติ ปุชฺช- 
ภวผล๒   นิพฺพตฺเตนฺตีติ  วา  ปุ ฺานิ  ฯ  อสฺส  ปุ ฺเจตนาย  
สมงฺคิโน  ฯ  อมุตฺตจาคตา  เทยฺยธมฺเม  สาเปกฺขจิตฺตตา ฯ อาทิสทฺเทน  
สีลสมาทานาทีสุ   อนธิมตฺุตตาทึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ   ตเทวาติ โสมนสฺส- 
สหคตตาทินา  สทิสตาย  วุตฺต  ฯ  สทสิมฺป หิ ตเทวาติ โวหริยติ  
ยถา   สาเอว   ติตฺติรี   ตานิเยว  โอสธานีติ  ฯ  อิมสฺมิ ฺหิ  อตฺเถติ  
ลีนสฺส  จิตฺตสฺส  อุสฺสาหนปโยคสงฺขาเต  อตฺเถ  ฯ  เอตนฺติ  สงฺขาโรติ  
เอต   ปท  ฯ   ปุพฺพปโยคสฺสาติ   ปุ ฺกิริยาย  สงฺโกเจ  ชายมาเน  
ตโต   วิเวเจตฺวา   สมุสฺสาหนวเสน   ปวตฺตสฺส   จิตฺตปโยคสฺส  ฯ  
ปุพฺพคฺคหณ ฺเจตฺถ   ตถา  ปวตฺตปุ ฺาภิสงฺขารวเสน๓  โส  สงฺขาโร  
โหตีติ   กตฺวา   วุตฺต   น   ตสฺส   สงฺขารสฺส   ปุพฺพกาลิกตฺตา  ฯ  
อตฺถิ   ทินฺนนฺติอาทินยปฺปวตฺตาย   สมฺมาทิฏ ิยา   อสมฺภวทสฺสนตฺถ  
พาลทารกคฺคหณ๔  ฯ   สสีทนุสฺสาหนาภาวทสฺสนตฺถ  สหสาคหณ  ฯ  
โสมนสฺสรหิตา   โหนฺติ   ปุ ฺ   กโรนฺตาติ   อธิปฺปาโย  ฯ โสมนสฺส- 
๑. ม. สิโลกมจฺฉริยาทิวเสน.  ๒. ม. ปุชฺช ภวผล.  ๓. ม. ตถาปวตฺตปุพฺพา-  
ภิสงฺขารวเสน.  ๔. ม. พาลคฺคหณ.   
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                        วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  หนาที่  68 
เหตูน   อภาว   อาคมฺมาติ   อิท   นิทสฺสนมตฺต   ทฏพฺพ  ฯ  
มชฺฌตฺตารมฺมณตถารูปเจโตสงฺขาราทโยป   หิ  อุเปกฺขาสหคตตาย  การณ  
โหนฺติเยวาติ  ฯ   เอวนฺติอาทิ   นิคมน  ฯ   ตยิท   อฏวิธมฺป  
กามาวจรกุสลจิตฺต   รูปารมฺมณ  ยาว  ธมฺมารมฺมณนฺติ  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  
ย  วา ต วา อาลมฺพิตฺวา อุเปกฺขาสหคตาเหตุกกิริยมโนวิ ฺาณธาตานนฺตร  
กายทฺวาราทีหิ   ตีห ิ  ทฺวาเรหิ   กายกมฺมาทิวเสน   อุปฺปชฺชตีติ  
เวทิตพฺพ  ฯ   ตตฺถ   าณสมฺปยุตฺตานิ   จตฺตาริ   ยทา   ติเหตุก  
ปฏิสนฺธึ   อุปฺปาเทนฺติ   ตทา   โสฬส  วิปากจิตฺตานิ  ผลนฺติ  ฯ  ยทา        
ปน   ทุเหตุก   ตทา   ทฺวาทส   ติเหตุกวชฺชานิ  อเหตุกมฺปน  ปฏสินฺธึ  
ติเหตุกานิ  น  อุปฺปาเทนฺเตว  ทุเหตุกานิ  ปน  ทุเหตุกปฏิสนฺธิทานกาเล  
ทฺวาทส   อเหตุกปฏิสนฺธิทานกาเล   อฏ   ผลนฺติ  ฯ   ติเหตุกา  
ปน   ปฏิสนธฺิ   ทุเหตุเกหิ   น   โหติเยว  ฯ  อฏ  ผลนฺตีติ  เจต  
ปฏิสนฺธิชนกกมฺมวเสน   วุตฺต  ฯ   อ ฺเน   ปน   กมฺมุนา   สเหตุก  
ภวงฺค   อเหตุกสฺส  ภวงฺคสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติ๑  วจนโต  
สเหตุกมฺป   วิปากจิตฺต   อเหตุกปฏิสนฺธิกสฺส   โหติเยว  ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  
ปกฺเข   พลวตา   ปจฺจเยน  อุปฺปนฺน  อสงฺขาร  ทุพฺพเลน  สสงฺขารนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  เย  ปน  อาคมโต  จ  วิปากสฺส  อสงฺขารสสงฺขารภาว  
อิจฺฉนฺติ   เตส   มเตน   ทวฺาทส   อฏ  จ  ผลนฺตีติ  โยเชตพฺพ  ฯ  
เอวนฺติธา   ผล   ททนฺต ฺเจต   กามาวจร   สุคติย๒   อุปปตฺตึ  
๑. อภิ. ทุกปฏาน. ๔๒/๓๙.    ๒. ม. กามาวจรสุคติย.   
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                        ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา  หนาที่  69 
สุคติทุคฺคตีสุ   โภคสมฺปท ฺจ   กโรติ  ฯ   นาคสุปณฺณาทีนมฺป   หิ   ย  
เทวโภคสมฺปตฺติสทิส      โภคชาต     อุปฺปชฺชติ     ตมฺป กามาวจร- 
กุสลสฺเสว ผล ฯ น หิ อกสุลสฺส อิฏ ผล อตฺถีติ ฯ  
        [๒๔]  รูปาวจร  ปนาติ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺถโชตโก  ฯ เตน ยถา  
กามาวจร   กเิลสาน   ตทงฺคปฺปหานมตฺตกร   น   เอวมิท   อิทมปฺน  
วิกฺขมฺภนปฺปหานกร  ฯ  ยถา  วา  ต  เวทนาาณสงฺขารเภทโต อฏธา  
ภิชฺชติ   น   เอวมิท   อิทมปฺน   ตโต  อ ฺถา  วาติ  วกฺขมานวิเสส  
โชเตติ  ฯ   ตมฺปเนต   สวตฺถุก   สาสว   วินีวรณ ฺจ   รูปาวจรนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ   สวตฺถุกเอวาติ   ห ิ  อิมินา   อรูปาวจร   นิวตฺเตติ  
สาสวนฺติ   อิมินา   ปมมคฺคจิตฺต  วินีวรณนฺติ  อิมนิา  ปฏิฆสหิต- 
ทฺวย  ฯ กตฺถจิ   ป ฺจ   ฌานงฺคานิ   กตฺถจิ   จตฺตาริ   กตฺถจิ   ตีณิ  
กตฺถจิ   เทฺว   กตฺถจิ   อปรานิ   เทฺวติ   เอว   ฌานงฺคโยคเภทโต  
ป ฺจวิธนฺติ   สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  วิวรตุิ  เสยฺยถีทนติฺอาทิ  อารทฺธ  ฯ  
ตตฺถ   ย   วตฺตพฺพ   ต   เหฏา   ฌานกถาย   วุตฺตเมว  ฯ  ตยิท  
ภาวนามยเมว   หุตฺวา   วุตฺตนเยน   ปวีกสิณาทิก   อาลมฺพิตฺวา  
ยถารห      าณสมฺปยุตฺตกุสลานนฺตร     อุปฺปชชฺติ  ฯ หีนาทิเภท- 
ภินฺนมฺปเนต   ยถากฺกม   พฺรหฺมปาริสชฺชาทีสุ   โสฬสสุป พฺรหฺม- 
โลเกสุ   อุปปตฺตินิปฺผาทกนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ  รูปส ฺาสมติกฺกมาทินา  
สมธิคนฺตพฺพ  อรูปาวจร  ฯ  จตุนฺน อารุปฺปานนฺติ อุเปกฺขาสมาธิ- 
สงฺขาเตหิ จตุอารุปฺปชฺฌาเนหิ๑  ฯ   กรเณ   ห ิ  เอต   สามิวจน  ฯ  
๑. ม. จตูหิ อารูปชฺฌาเนหิ.   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อารุปฺปาน   วา   โย   อารมฺมณาทิกโต   สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ   โยโค  
โยคเภโท   ตสฺส  วเสน  ฯ  วุตฺตปฺปกาเรนาติ  เหฏา  อารุปฺปกถาย  
วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ   ปมนฺติ   ปม   อรปูาวจรกุสลจิตฺต  ฯ ทุติยตติย- 
จตุตฺถานีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ ตานีมานิ ภาวนามยาเนว  
หุตฺวา     ยถานุปุพฺพ    กสณุิคฺฆาฏิมากาส    ปมารุปฺปวิ ฺาณ  
นตฺถิภาว     อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ     อิมานิ     อาลมฺพิตฺวา อุเปกฺขาสหคต- 
าณสมฺปยุตฺตกุสลานนฺตร  อุปฺปชฺชิตฺวา จตูสุ อรูปพฺรหฺมโลเกสุ  
ปฏิสนฺธิปฺปวตฺติวิปากทายีนิ  ฯ   เสสมฺปเนตฺถ   ย   วตฺตพฺพ   ต  
เหฏา   วุตฺตเมว  ฯ   ฉวิสุทฺธิปรมฺปราย  สมธิคนฺตพฺพ  โลกุตฺตร  ฯ  
ตตฺถ   วตฺตพฺพ   ปรโต   อาคมิสฺสติ  ฯ   จตุมคฺคสมฺปโยคโตติ  
โสตาปตฺติมคฺโค   ยาว   อหรตฺตมคฺโคติ   อิเมหิ   จตูหิ   อริยมคฺเคหิ  
สมฺปโยคโต  ฯ   จตุพฺพิธมฺป   เจต   ภาวนามยเมว  หุตฺวา  นิพฺพาน  
อาลมฺพิตฺวา   สุ ฺโต   วิโมกฺโข   อนิมิตฺโต   วิโมกฺโข   อปฺปณิหิโต  
วิโมกฺโขติ   นาเมน   อุปฺปชฺชติ  ฯ   สตฺตภวาทิภวุปปตฺตินิวตฺตกนฺติ  
ทฏพฺพ ฯ เอกวีสติวิธ โหติ นาติสงฺเขปวิตฺถารนเยนาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        กามาวจรเมวาติ   เอตฺถ   นิกายนฺตริยา  รูปารปูาวจรมฺป  อกุสล  
อิจฺฉนฺตีติ   เตส   มตินิเสธนตฺถ   กามาวจรคฺคหณ  ฯ   มหคฺคตภูมิย  
อุปฺปชฺชนฺตมฺป   ตตฺถ   รปูธาตุย   ปวตฺติวิปาก   เทนฺตมฺป   เอกนฺเตน  
กามาวจรเมวาติ   ทสฺสนตฺถ   อวธารณ  ฯ   ยท ิ  เอว   กสฺมา กามา- 
วจรเมวาติ  ฯ   ตตฺถ   การณ   วุตฺตเมว  ฯ  กถ  วุตฺต  ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 71 

                            ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา   
กามตณฺหา  กาโม  อุตฺตรโลปโต๑  อวจรนฺติ เอตฺถาติ อวจร กามสฺส  
อวจร  กามาวจรนฺติ  ฯ  เอตฺถ  หิ  กามตณฺหาวิสยตา กามาวจร- 
ภาวสฺส การณ   วุตฺตา  ฯ   ยถา   รูปารปูตณฺหาวิสยตา  รูปารูปา- 
วจรภาวสฺส เอกเสน   เจต   เอว   อิจฺฉิตพฺพ  ฯ   อ ฺถา   พฺยาป- 
ลกฺขณ น   สยิา  ฯ   ยท ิ  หิ   อาลมฺพิตพฺพธมฺมวเสน   ภูมิววฏาน  
กเรยฺย   เอว   สติ   อนารมฺมณาน   สงฺคโห   น   สิยา  ฯ  อถ วิปาก- 
ทานวเสน   เอวมฺป   อวิปากาน   สงฺคโห  น  สิยา  ฯ  ตสฺมา อาลมฺพก- 
ธมฺมวเสเนว  ปริยาปนฺนาน  สา  กาตพฺพา ฯ อปริยาปนฺนานมฺปน  
โลกโต   อุตฺติณฺณตาย   โลกุตฺตรตา   อุตฺตริตราภาวโต   อนุตฺตรตา  
จ   เวทิตพฺพา  ฯ   ปรยิาปนฺนาติ   จ   ปริจฺเฉทการิกาย   ตณฺหาย  
ปริจฺฉิชฺช   อาปนฺนา   คหิตาติ   อตฺโถ  ฯ   นน ุ เจตฺถ  กามตณฺหา  
กตมา   กามาวจรธมฺมารมฺมณา   ตณฺหา   กามาวจรธมฺมา   กตเม  
กามตณฺหาวิสยาติ   อิตเรตรสนฺนิสฺสยตา   โทโสติ  ฯ   นยิทเมว อวีจ- 
อาทิเอกาทโสกาสนินฺนตาย   กิ ฺจิ   ตณฺห   กามตณฺหาภาเวน คเหตฺวา    
ตสภาวาย   ตณฺหาย   วิสยภาเวน   กามาวจรธมฺมาน อุปลกฺขิ- 
ตพฺพตฺตา  ฯ   นิกฺเขปกณฺเฑป   เอตฺถาวจราติ   วจน อวีจิปรนิมฺมิต 
ปริจฺฉินฺโนกาสาย   กามตณฺหาย  วิสยภาว  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  
คเหตพฺพ  ฯ   ตโทกาสตา   จ  ตณฺหาย  ตนฺนินฺนตาย  เวทิตพฺพา  ฯ  
มูลโต   ติวิธนฺติ   ตีณิ   อกุสลมูลานิ   โลภาทีนิ   เตส   วเสน  
ตสหิตมฺป   ติวิธนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ตานิ   หิ   สุปติฏ ิตภาวกรณตฺตา  
๑. ม. อุตฺตรปทโลปโต.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
มูลมิวาติ  มลูานิ  ฯ  โลโภ  มูล  เอตสฺสาติ  โลภมลู  ฯ อสาธารเณน  
นิทฺเทโส  ยถา  เภริสทฺโท  ยวงฺกุโรติ  ฯ  ตถา  โทสมลู ฯ โมโหเอว  
มูล  อิมสฺส  นา ฺนฺติ  โมหมูล  ฯ โสมนสฺสุเปกฺขาทิฏ ิคตสงฺขาร- 
เภทโตติ โสมนสฺสุเปกฺขาเภทโต      ทิฏ ิคตเภทโต     สงฺขารเภทโตติ  
ปจฺเจก   เภทสทฺโท   โยเชตพฺโพ  ฯ  ยเทตฺถ  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  
วุตฺตนยเมว  ฯ   ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺตนฺติ   ทิฏ ิเยว   ทฏิ ิคต   คูถคต  
มุตฺตคตนฺติ   ยถา  ฯ  อถวา  ฯ  วิปริเยสคฺคาหตาย  ทิฏ ิยา  คตเมว  
น   เอตฺถ   คนฺตพฺพวตฺถุ   ตถาสภาวนฺติ   ทฏิ ิคต  ฯ  ตยิท  อิทเมว  
สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   อภินิเวสภาวโต   โลเภเนว   สทฺธึ   ปวตฺตติ  
น   โทเสน  ฯ  ยทา  หีติอาทิ  โลภมลูจิตฺตาน  ปวตฺติอาการทสฺสน  ฯ  
มิจฺฉาทิฏ ินฺติ  อุจฺเฉททิฏ ิอาทึ  มิจฺฉาทิฏ ึ  ฯ  ตาย  หิ  วิปลลฺตฺถ- 
จิตฺตา สตฺตา   ตาว   โกธวิสโย๑   ยาว   อินฺทฺริยโคจโรติ   ปรโลก  
ปฏิกฺขิปตฺวา  นตฺถิ  กาเมสุ  อาทีนโวติ  ยถา  ตถา  กาเมสุ  ปาตพฺยต  
อาปชฺชนฺติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  เอสสทฺโท๒  ปเคว  วิคโต  เทวยาเน  
เยน   ยนฺติ   ปุตฺตวนฺโต   วิโสกา   ต  ปสฺสนฺติ  ปสโว  ปกฺขิโน  จ  
เตน   เต  มาตริป  เมถุน๓  จรนฺตีติอาทินา  นเยน  ปตฺุตมุขทสฺสน  
สคฺคโมกฺขมคฺโคติ   เอวมาทิก  มิจฺฉาทิฏ ึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  กาเม  วาติ  
เอตฺถ   วาสทฺโท   อนิยมฏโ  ฯ   เตน   พฺราหฺมณาน สุวณฺณ- 
หรณเมว   อทินฺนาทาเน  สาวชฺช  อิตร  อนวชชฺ  ฯ  ครูน  คุนฺน  
อตฺตโน   ชีวิตสฺส   วิวาหสฺส   จ   อตฺถาย   มุสาวาโท   อนวชฺโช  
๑. ม. เอตาวโก ชีววิสโย.   ๒. ม. เอส ปนฺโถ.  ๓. ม. มิถุน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 73 

                                ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
อิตโร   สาวชฺโช  ฯ   ครอุาทีน   อตฺถาย   เปสุ ฺหรณ   อนวชฺช  
อิตร   สาวชชฺ   ภารตยุทธฺสีตาหรณาทิกถา   ปาปวูปสมาย   โหตีติ  
เอวมาทิเก     มิจฺฉาคาเห     สงฺคณฺหาติ  ฯ     ทิฏมงฺคลาทีนีติ  
ทิฏสุตมุตมงฺคลานิ  ฯ  สภาวติกฺเขนาติ  โลภสฺส  มิจฺฉาภินิเวสสฺส  วา  
วเสน  สรเสเนว  ติขิเณน  กุรุเรน  ฯ  มนฺเทนาติ ทนฺเธน อติขิเณน ฯ  
ตาทิสมฺปน   อตฺตโน   ปรสฺส   วา   สมสฺุสาหเนน   ปวตฺตตีติ   อาห  
สมุสฺสาหิเตนาติ  ฯ   ปรภณฺฑ   วา   หรตีติ   วาสทฺเทน   ตถา  
ปวตฺตนกมุสาวาทาทีนมฺป   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   กามาน   วา  
อนุภุยฺยมานาน  ฯ  วาสทฺเทน  ปรสนฺตกสฺส  วา  ยถาธิปฺเปตตาย๑ ย  
ลทฺธ ต คเหตพฺพนฺติ คหณาทิก สงฺคณฺหาติ ฯ  
        [๒๕]   ทุวิธเมว   โหติ   สมฺปยตฺุตธมฺมวเสน   เภทาภาวโต  ฯ  
ยทิ   เอว   กสฺมา   โทมนสฺสสหคต   ปฏิฆสมฺปยุตฺตนฺติ   วุตฺตนฺติ  ฯ  
อสาธารณธมฺเมหิ   ตสฺส   จิตฺตสฺส   อุปลกฺขณตฺถ  ฯ  ปาณาติปาตาทีสูติ  
ปาณาติปาตนาทีสุ  ฯ   อาทิสทฺเทน   อทินฺนาทานมุสาวาทเปสุ ฺ-  
ผรุสสมฺผปฺปลาปพฺยาปาเท  สงฺคณฺหาติ  ฯ  สภาวติกฺข  หุตฺวา  ปวตฺตมาน  
จิตฺต   อสงฺขารเมว   โหติ   อิตร   สสงฺขารนฺติ   อธิปฺปาเยนาห  
ติกฺขมนฺทปฺปวตฺติกาเลติ  ฯ   มนฺทมปฺน   หุตฺวา   ปวตฺตมาน  เอกเสน  
สสงฺขารเมวาติ   น  สกฺกา  วิ ฺาตุ  ฯ  ย  สสงฺขาเรน  สปฺปโยเคน  
ปวตฺตติ ต มนฺทเมว โหตีติ กตฺวา ตถา วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        โมเหกเหตุก     จิตฺต     มลูนฺตรวิรหโต     อติมุฬฺห วิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจ- 
๑. ม. อยถาธิปฺเปตตาย.   
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โยคโต  จ ฺจล ฺจาติ  อุเปกฺขาสหคตเมว  โหติ ฯ น ตสฺส กทาจิป   
สภาวติกฺขตา  อตฺถ ิ ฯ อารมฺมเณ หิ สสปฺปนวเสน วิกฺขิปนวเสน  
จ   ปวตฺตมานสฺส   จิตฺตทฺวยสฺส   กีทเิส   กิจฺเจ   สภาวติกฺขตาย  
อุสฺสาเหตพฺพตาย   วา   ภวิตพฺพ  ฯ  ตสฺมา  น  ตตฺถ  สงฺขารเภโท  
อตฺถิ  ฯ   อ ฺเสุ   อกุสลจิตฺเตสุ   ลพฺภมานมฺป   อุทฺธจฺจ  วิเสสโต  
เอตฺเถว   พลว   ตโตเอว  สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  ปธาน  หุตฺวา  ปวตฺตตีติ  
อิทเมว  อุทฺธจฺเจน  วิเสเสตฺวา  วุตฺต  อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตนฺติ  ฯ  ตถา หิ  
ปาลิย  อิธ  สรูปโต  อุทฺธจฺจ  อาคต  ฯ เอว อสาธารณปธานธมฺมวเสน  
โมหมูล   วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺต   อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตนฺติ   ทุวิธ   วุตฺตนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ   อสนฺนิฏาน   สสโย  ฯ  วิกฺเขโป  อวูปสโม  ภนฺตตาติ  
อตฺโถ  ฯ   ตยิท   ทฺวาทสวิธมฺป   อกุสลจิตฺต   ฉสุ  อารมฺมเณสุ  ย  
วา  ต  วา  อาลมฺพิตฺวา อุเปกฺขาสหคตาเหตุกกิริยมโนวิ ฺาณ- 
ธาตานนฺตร กายทฺวาราทีหิ   ตีห ิ  ทฺวาเรหิ   กายกมฺมาทิวเสน   ยถารห  
ปาณาติปาตาทิกมฺมปถวเสน   เจว   กมฺมวเสน   จ   อุปฺปชชฺตีติ  
เวทิตพฺพ  ฯ   ตตฺถ   เปตฺวา   อุทฺธจฺจสหคต  เสส  เอกาทสวิธมฺป  
จตูสุป   อปาเยสุ   ปฏิสนธฺึ   เทติ   ปวตฺติวิปาก   สุคติยมฺป อุทฺธจฺจสห- 
คตมฺปน   ปวตฺติวิปากเมวาติ  ฯ   เอตฺถาห   กิมฺปน  การณ  
สพฺพทุพฺพล   วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺต   ปฏิสนฺธึ   เทติ   อธิโมกฺขสพฺภาวโต  
ตโต   พลวนฺตมฺป   อุทฺธจฺจสหคต   น   เทตีติ  ทสฺสเนน  ปหาตพฺเพสุ  
อวุตฺตตฺตา  ฯ   อิท ฺหิ   ปฏิสนฺธึ   เทนตฺ   อปาเยสุ   ทเทยฺย  ฯ   
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อปายคมนีย ฺจ   ทสฺสนปฺปหาตพฺพนฺติ   ตตฺถ   วุจฺเจยฺย   น   จ  วุตฺต  
ตสฺมา   ปฏิสนฺธึ   น   เทติ  ฯ   ปวตฺติวิปากทานมฺปนสฺส  น  สกกฺา  
ปฏิกฺขิปตุ   ปฏิสมฺภิทาวิภงฺเค   อุทฺธจฺจสหคเต   าณ   ธมฺมปฏ-ิ 
สมฺภิทา ตสฺส   วิปาเก   าณ   อตฺถปฏิสมฺภิทาติ๑   วจนโต  ฯ  
อปเร    ปนาหุ    ปุถชฺุชนสฺส   อุปฺปชชฺมาน   อุทฺธจฺจสหคต ทสฺสนปฺ- 
ปหาตพฺพสหายสพฺภาวโต   อุภยวิปากมฺป   เทติ   น   เสขสฺส  
ตทภาวโตติ  ฯ  อิทเมตฺถ  วิจาเรตพฺพ  ยสฺส  วิปากทาน  วุตฺต  กนิฺต  
ภาวนาย   ปหาตพฺพ   อุทาหุ   โนต ิ ฯ   กิ ฺเจตฺถ   ยท ิ  ตาว  
ภาวนาย     ปหาตพฺพ     ปฏาเน     ภาวนายปหาตพฺพสฺส นานาขณิก- 
ปจฺจยภาโว๒  วตฺตพฺโพ  สยิา  อถ  น  ภาวนาย ปหาตพฺพ ทสฺสเนน- 
ปหาตพฺพตฺติเก   เนวทสฺสเนนภาวนาย  ปหาตพฺพมิจฺจสฺส  วิภงฺเค  
วตฺตพฺพ  สิยา  ฯ  ยทิ  ตพฺพิรุทฺธสภาวตาย  ตตฺถ  น  วุจฺเจยฺย เอวมฺป  
ตสฺมึ  ติเก  ตสฺส  นวตฺตพฺพตา  อาปชฺชตีติ  ฯ  นาปชฺชติ  ฯ กกึารณ ฯ  
จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ   อาคตาน   ทฺวาทสนฺน   อกุสลจิตฺตุปฺปาทาน   ทฺวีหิ  
ปเทหิ   สงฺคหิตตฺตา   วิภชิตฺวา   ทสฺเสตพฺพสฺส   นิโยคโต   กสฺสจิ  
จิตฺตุปฺปาทสฺส  อภาวา  ฯ  ยถา  อุปฺปนฺนตฺติเก  อตีตาทีน  น วตฺตพฺพตา  
น   วุตฺตา   เอวเมว  ตสฺสาป๓  ฯ  อถวา  ฯ  ภาวนาย  ปหาตุ  
อสกฺกุเณยฺยสฺสาป   ตสฺส   ปุถชฺุชเน   ปวตฺตมานสฺส  [๔] ทสฺสนปฺปหา- 
ตพฺพสภาวสาม ฺโต  สาวชฺชนโต จ ภาวนาย ปหาตพฺพปริยาโย  
๑. อภิ. ๒๕/๓๗๕.  ๒. ม. นานาขณิกกมฺมปจฺจยภาโว.  ๓. ม. เอวเมตสฺสาป.  
๔. ม. ภาวนาย.   
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วิชฺชตีติ   นตฺถิ   นวตฺตพฺพตาปสงฺคโทโส  ฯ   นิปปฺริยาเยน   ปน  น  
ภาวนาย   ปหาตพฺพนฺติ   ตสฺส   วเสน   นานาขณิกกมฺมปจฺจยภาโวป  
น   วุตฺโต  ฯ   ทสฺสนปฺปหาตพฺพปจฺจยสฺสาป   อุทธฺจฺจสหคตสฺส  
สหายเวกลฺลมตฺตเมว   ทสฺสเนน   กต   น   โกจิป   ภาโว  
อนุปฺปาทธมฺมต  ตสฺส  อาปาทิโตติ เอกนฺเตน น๑ ภาวนาย ปหาตพฺพตา  
วุตฺตา  ฯ  อถวา  ฯ  อปายคมนียสภาวาเปกฺข  ทสฺสนปฺปหาตพฺพวจนนฺติ  
ตทภาวโต ต วิภชน วุตฺตนฺติ ฯ  
        วิ ฺาณนฺติ   ปท   อเปกฺขิตฺวา   อพฺยากต   วิปากนฺติ   อาทิโก  
นปปสกนิทฺเทโส  ฯ  ตโตเอว  อธิกตาพฺยากตาเปกฺขาย  ทุวิธนฺติ  วุตฺต ฯ  
อ ฺถา   รูปนิพฺพานาน๒  อพฺยากตภาวโต  ต  จตุพฺพิธนฺติ  วตฺตพฺพ  
สิยา  ฯ   วิปากสฺส   กามาวจราทิภาโว   กุสเล   วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ  ฯ   อเหตุกตาสเหตุกตาวิยสมฺปยุตฺตเหตุวเสน   น นพฺิพตฺตก- 
เหตุวเสน ฯ วิปากสฺส หิ สเหตุกตา สเหตุกกมฺมวเสน สิชฺฌมานาป  
สมฺปยุตฺตเหตุวเสเนว   วุจฺจติ  ฯ   อ ฺถา  อเหตุกานมฺป  สเหตุกตา  
อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  กสฺมา  ปน  สเหตุกสฺส  อเหตุโก  วิปาโก โหตีติ ฯ  
ตตฺถ   การณ  วุตฺตเมว  ฯ  กิ ฺจ  ฯ  อารมฺมณาภินิปาตมตฺเตสุ  ป ฺจสุ  
วิ ฺาเณสุ  ยถา  อโลภาทิสมฺปโยโค  น สมฺภวติ เอว มนฺทตรมนฺท- 
กิจฺเจสุ สมฺปฏิจฺฉนสนฺตีรเณสุ   ติเหตูน๓   อุปฺปตฺติยา   อสมฺภวโตป  
เนส อเหตุกตา ทฏพฺพา ฯ  
        มโนวิ ฺาณโต      อุปฺปชชฺนวิสิฏมนกิจฺจาน     อภาวโต  
๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ.   ๒. ม. รูปนิพฺพานมฺป. ๓. ม. สมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรเณสูติ  
เหตูน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 77 

                                 ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
มโนมตฺตา   ธาตุ  มโนธาตุ  ฯ  จกฺขุสนฺนิสฺสิต  หุตฺวา  รูปสฺส  วิชานน  
ลกฺขณ   เอตสฺสาติ   จกฺขุสนฺนิสฺสิตรูปวิชานนลกขฺณ  ฯ   ตตฺถ จกฺขุ- 
สนฺนิสฺสิตวจเนน   รูปารมฺมณ   อ ฺ   วิ ฺาณ   นิวตฺเตติ  ฯ วิชา- 
นนคฺคหเณน  จกฺขุสนฺนิสฺสิเต  ผสฺสาทิเก  นิวตฺเตติ ฯ จกฺขุรูปคฺคหเณน  
นิสฺสยโต   อารมฺมณโต   จ  วิ ฺาณ  วิภาเวติ  อุภยาธีนวุตฺติกตฺตา  ฯ  
ยทิ  ห ิ จกฺขุ  นาม  น  สิยา  อนฺธาป  รปู  ปสฺเสยฺยุ  น  จ ปสฺสนติฺ  
ยทิ  จ  นีลาทริูป  นาม  น  สิยา  เทสาทินิยเมน น ภวิตพฺพ ฯ อตฺเถว  
จ  นิยโม  เอกนฺตสารมฺมณตา  จ  จิตฺตสฺส  วุตฺตาติ  อารมฺมเณน  วินา  
นีลาทิอาภาส   จิตฺต   ปวตฺตตีติ   เอว  ปวตฺโต  วาโท  มิจฺฉาวาโทติ  
เวทิตพฺพ  ฯ   เตนาห   ภควา  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  
จกฺขุวิ ฺาณนฺติอาทิ๑  ฯ   กสฺมา  ปเนตฺถ  วจนเภโท  กโตติ  ฯ  
เอกมฺป   จกขฺุ   วิ ฺาณสฺส   ปจฺจโย   โหติ   รูปมปฺน   อเนกเมว  
สหตนฺติ   อิมสฺส   วิเสสสฺส  ทสฺสนตฺถ  ฯ  กิมฺปน  การณ  ฯ  เอกมฺป  
จกฺขุ   วิ ฺาณสฺส   ปจฺจโย   โหติ   รูปมฺปน   อเนกเมวาติ  ฯ  
ปจฺจยภาววิเสสโต  ฯ     จกฺขุ    ห ิ   จกฺขุวิ ฺาณสฺส นิสฺสยปุเรชาต- 
อินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตปจฺจเยหิปจฺจโย   โหนฺต   อตฺถิภาเวเนว โหติ   ตสฺมึ    
สติ   ตสฺส   ภาวโต   อสติ   อภาวโต  ฯ  ยโต  ต อตฺถิอวิคต- 
ปจฺจเยหิสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ  วุจฺจติ  ฯ  ตนฺนิสฺสยตา  จสฺส น  
เอกเทเสน   อลฺลียนวเสน   อิจฺฉิตพฺพา  ฯ   อรูปภาวโต   อถโข  
๑. ส. สฬายตน. ๑๘/๓๘ ฯ   
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ครุราชาทีสุ  สิสฺสราชปุรสิาทีน  วิย  ตปฺปฏิพทฺธวุตฺติตาย  ฯ  อิตเร  ปน  
ปจฺจยา  เตน  เตน  วิเสเสน  เวทิตพฺพา  ฯ  สฺวาย  ปจฺจยภาโว  น  
เอกสฺมึ   น  สมฺภวตีติ  เอกมฺป  จกฺขุ  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ  
จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจาติ   เอกวจเนน   นิทฺเทโส  กโต  ฯ  รูปมฺปน  ยทิป  
จกฺขุ   วิย  ปุเรชาตอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ  ปจฺจโย  โหติ  ปุเรตร  หุตฺวา  
วิชฺชมานกฺขเณเยว   อุปการกตฺตา   ตถาป   อเนกเมว   สหต  หุตฺวา  
ปจฺจโย   โหติ   อารมฺมณภาวโต  ฯ   ย ฺหิ   ปจฺจยธมฺม   สภาวภูต  
ปริกมฺปตาการมตฺต   วา   วิ ฺาณ   วิภาเวนฺต   ปวตฺตติ  ตท ฺเส ฺจ  
สติป   ปจฺจยภาเว   โส   ตสฺส   อารมฺมณสภาวตาย   ย   กิ ฺจิ  
อนาลมฺพิตฺวา   ปวตฺติตุ   อสมตฺถสฺส   โอลุพฺภ   ปวตฺติการณตาย  
อาลมฺพนียโต   อารมฺมณ   นาม  ฯ   ตสฺส   ยสฺมา   ยถา   ตถา  
สภาวุปลทฺธิวเสน   อารมฺมณปจฺจยลาโภ   ตสฺมา   จกฺขุวิ ฺาณ   รูป  
อารพฺภ   ปวตฺตมาน   ตสฺส   สภาว   วิภาเวนฺตเมว   ปวตฺตติ   สา  
จสฺส     อินฺทรฺิยาธีนวุตฺติกสฺส     อารมฺมณสภาวุปลทฺธิ     น เอกลทฺธ-ิ 
กลาปคตวณฺณวเสน๑ โหติ นาป กติปยกลาปคตวณฺณวเสน อถโข  
อาโภคานุรูป   อาปาถคตวณฺณวเสนาติ   อเนกเมว  รูป  สหจฺจการิตาย  
วิ ฺาณสฺส   ปจฺจโย   โหตีติ   ทสฺเสนฺโต   ภควา   รูเป   จาติ  
พหุวจเนน   นิทฺทิสิ  ฯ   ยมฺปน   รูปายตน   จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ   ธมฺมาน  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโยติ๒  วุตฺต  ต  
๑. ม. เอกทฺวกิลาปคตวณฺณวเสน.   ๒. อภิ. ติกปฏาน. ๔๐/๑.   
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                                 ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา  
กถนฺติ  ฯ   ตมฺป  ยาทิส  รปูายตน  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  อารมฺมณ- 
ปจฺจเยน ปจฺจโย   โหติ   ตาทิสเมว   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ   กีทิสมปฺน  
ตนฺติ  ฯ  สมทุิตนฺติ  ปากโฏยมตฺโถ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  ยเทเก วทนฺติ  
อายตนสลฺลกฺขณวเสน   จกฺขุวิ ฺาณาทโย   สลลฺกฺขณารมฺมณา   น  
ทรฺพฺพสลฺลกขฺณวเสนาติ๑  ฯ  ตมฺป  ยุตฺตเมว  โหติ  ฯ  น  เจตฺถ  
สมุทายารมฺมณตา   อาสงฺกิตพฺพา   สมทุายาโภคสฺเสว   อภาวโต  ฯ  
สมุทิตา   ปน   วณฺณธมฺมารมฺมณปจฺจยา   โหนฺติ  ฯ  กถมฺปน  ปจฺเจก  
อสมตฺถา   สมุทิตา  อารมฺมณา  ปจฺจยา  โหนฺติ  น  หิ  ปจฺเจก  ทฏ ุ  
อสกฺโกนฺตา   อนฺธา   สมทุิตา   ปสฺสนฺตีติ  ฯ  นยทิเมกนฺติก  วิสุ  วิสุ  
อสมตฺถาน   สิวิกาวหนาทีสุ   สมตฺถตาย   ทสฺสนโต  ฯ   เกสาทีน ฺจ  
ยสฺมึ   าเน    ิตาน   ปจฺเจก   วณฺณ  คเหตุ  น  สกกฺา  ตสฺมึเยว  
าเน   สมุทิตาน  วณฺณ  คเหตุ  สกฺกาติ  ภิยฺโยป  เตส  สหจฺจการิตา  
ปริพฺยตฺตา  ฯ   เอเตน   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   ปรมาณุรูป   อารมฺมณ  
อุทาหุ  ต  ธมฺมสมุทาโยติอาทิกา๒  โจทนา ปฏิกฺขิตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
โสต ฺจ   ปฏิจฺจ   สทฺเท   จาติอาทีสุป   เอเสว   นโย  ฯ   เอว อุภยาธีน- 
วุตฺติกตาย   จกฺขุวิ ฺาณสฺส  นิสฺสยโต  อารมฺมณโต  จ  วิภาวน  
กต ฯ เอว โสตวิ ฺาณาทีสุป ยถารห วตฺตพฺพ ฯ  
        [๒๖]      รูปมตฺตารมฺมณรสนฺติ      รูปายตนมตฺตสฺเสว อารมฺมณ- 
กรณรส  ฯ  มตฺตสทฺเทน  ยถา  อารมฺมณนฺตร  นิวตฺเตติ  เอว  
รูปายตเนป   ลพฺภมาเน   เอกจฺเจ   วิเสเส   นิวตฺเตติ  ฯ  น  หิ จกขฺุ- 
๑. ม. ทพฺพสลฺลกฺขณวเสนาต.ิ   ๒. ม. ตสมุทาโยติอาทิกา.   
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                                วิสุทธฺิมคฺค  สวณฺณนาย   
วิ ฺาณ  วณฺณมตฺตโต  อ ฺ  กิ ฺจิ  วิเสส  ตตฺถ  คเหตุ  สกฺโกติ ฯ  
เตนาห   ภควา   ป ฺจหิ   วิ ฺาเณหิ   น   กิ ฺจิ  ธมฺม  ปฏิวิชานาติ  
อ ฺตฺร   อภินิปาตมตฺตาติ๑  ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   อุปฺปชฺชมาน รูปา- 
รมฺมเณเอว   อุปฺปชฺชนโต   ตทภิมุขภาเวน   คยฺหตีติ   วุตฺต รูปาภิมุข- 
ภาวปจฺจุปฏานนฺติ  ฯ อตฺตโน อนนฺตร อุปฺปชฺชมานาน อรูปธมฺมาน  
สมนนฺตรวิคตา   อรูปธมมฺา   ปวตฺติโอกาสทาเนน   อนนฺตรสมนนฺตร- 
นตฺถิ วิคตปจฺจเยหิ   อุปการกา   นิสฺสยารมฺมณธมฺมา   วิย   อาสนฺน- 
การณนฺติ ทสฺเสนฺโต   อาห  รูปารมฺมณาย  กิริยมโนธาตุยา  อปคม- 
ปทฏานนฺติ  ฯ โสตวิ ฺาณาทีสุป    วุตฺตนเยเนว   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ  ฯ  
จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ   คหิต๒  รูปาทิอารมฺมณ  ตทนนฺตรเมว  อปรปิตนฺต  
กตฺวา  สมฺปฏิจฺฉนฺตี  คณฺหนฺตี  วิย  โหตีติ  วุตฺต รูปาทิสมฺปฏิจฺ- 
ฉนรสาติ ฯ ตถาภาเวน        สมฺปฏิจฺฉนภาเวน       ปจฺจุปติฏตีติ  
ตถาภาวปจฺจุปฏานา  ฯ   ฉสุ   อารมฺมเณสุ   กทาจิ  ป ฺจนฺน  ตโต  
วา   กติปยาน   วิชานนสภาวาป   ฉฬารมฺมณวิชานนลกฺขณา   วุตฺตา  
ตสภาวานติวตฺตนโต  ฉเสฺว  วา  อิตเรส  อารมฺมณาน  อนฺโต- 
คธตฺตา ฯ สนฺตีรณาทิกิจฺจาติ    สนฺตีรณตทารมฺมณกิจฺจา    วา  สนฺตี- 
รณตทารมฺมณปฏิสนฺธิภวงฺคจุติกิจฺจา    วาติ   อธิปปฺาโย  ฯ หทยวตฺถุ- 
ปทฏานาติ  อิท  อิมาส  ทฺวินฺน  มโนวิ ฺาณธาตูน เอกนฺเตเนว  
หทยวตฺถุสนฺนิสฺสยตาย   วุตฺต  ฯ   เหฏา   วุตฺตนเยเนว   ปน ตต- 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๐   ๒. ม. จกฺขุวิ ฺาณาทิคหิต.   
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                              ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา   
อนนฺตราตีตวิ ฺาณาปคมปทฏานาติป   วตฺตุ   วฏฏติเยว  ฯ  ตสฺสา  
เภโทติ   ตสสฺา   วิปากมโนวิ ฺาณธาตุยา   ทุวิธาติ   วุตฺตาย  
ทุวิธตาสงฺขาโต  เภโท  ฯ  เอกนฺตมิฏารมฺมเณติ  เอกนฺเตเนว  อิฏเ  
อารมฺมเณ   อติวิย   อิฏารมฺมเณติ   อตฺโถ  ฯ   ป ฺจทฺวาเร  เจว  
ชวนาวสาเน   จาติ   เอตฺถ   ป ฺจทฺวาเร   สมฺปฏิจฺฉนโวฏพฺพนาน  
อนฺตราฬ   าน   อิตรชวนภวงฺคานนฺติ   เอว   ทฺวิฏานา   โหติ  
อิตรายป     สนฺตีรณตทารมฺมณกาเล     ยถาวุตฺตเมว    าน ปฏสินฺธิ- 
อาทิกาเล   ปน   จุติภวงฺคาน   อนฺตราฬ   ปฏิสนฺธยิา ปฏิสนฺธ-ิ 
อาวชฺชนาน      ตทารมฺมณาวชฺชนาน     ชวนาวชฺชนาน โวฏพฺพนา 
วชฺชนาน ฺจ   อนฺตราฬ   ภวงฺคสฺส   ตทารมฺมณปฏิสนฺธีน ชวนปฏิสนฺธีน   
วา    อนฺตราฬ    จุติยา    านนฺติ    เวทิตพฺพ  ฯ   ฉสูติ เอตฺถ  
ปุพฺเพ   วุตฺตนเยเนว   วิภาโค   เวทิตพฺโพ  ฯ   กายนิสฺสยภูตาน  
นาติอิฏโผฏพฺพภูตาน   ปฏิฆฏฏนานิฆสสฺส   พลวภาวโต   กาย- 
วิ ฺาณ สุขสมฺปยุตฺต  ฯ   อุปาทายรูปานเยว   ฆฏฏนา   ทุพฺพลาติ  
จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ    อุเปกฺขาสหคตานิ  ฯ   เตนาห   เสส อุเปกฺขา- 
ยุตฺตนฺติ ฯ เสส ฉพฺพิธมฺป ฯ  
        [๒๗]   อโลภาโทสาโมหา   เจว  อโลภาโทสา  จ  อโลภาทโย  
เตหิอโลภาทีหิวิปากเหตูหิสมฺปยุตฺต   อโลภาทิวิปากเหตุสมฺปยุตฺต  ฯ  
กามาวจรกุสล   วิย   โสมนสฺสาทิเภทโตคิ   ยถา   กามาวจรกุสล  
โสมนสฺสุเปกฺขาาณสงฺขารเภทโต   อฏวิธ   เอวมิทมฺปติ อฏ-  
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วิธตาย   สทสิต   ทสฺเสติ  ฯ  กามาวจรภาวโต  หีนาทิโต  โยนีสุ  
อุปฺปตฺติโต   จ   สทิสเมว   สมฺปยุตฺตธมฺมโต   ปน   อารมฺมณโต  
ปวตฺติอาการโต   จ   วิสทิส  ฯ   ตถาหิ   กุสล   กมฺมทฺวารวเสน  
ปวตฺตติ    น    อิท   วิปากาน   อวิ ฺตฺติชนกตฺตา  ฯ อุปฺปตฺติ- 
ทฺวารวเสน   ปน   อิมสฺสาป   อตฺเถว   ปวตฺติเภโท ป ฺจทฺวาร- 
มโนทฺวาเรสุ  มหาวิปากาน  ตทารมฺมณวเสน  ปวตฺติสมฺภวโต ฯ  
ยถา   ปน   กสุล   คติวเสน   ป ฺจวิธ  วิ ฺาณฏ ิติวเสน  สตฺตวิธ ฺจ  
น   เอวมิท   ตเทกเทเสเอว   อุปฺปชฺชนโต  ฯ   ตตฺถ  อารมฺมณโต  
เอกจฺจปฺปวตฺติอาการโต   จ   วิสทิสต   ทสเฺสตุ   ยถา   ปนาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   ฉสุ   อารมฺมเณสูติ   ปริตฺตาทิอตีตาทิอชฺฌตฺตาทิปฺปเภเทสุ  
ฉสุ   อารมฺมเณสุ  ฯ   อาคมนาทิวเสนาติ   อาคมนปจฺจยวเสน  ฯ  
ตตฺถ   เอกจฺจาน   อาจริยาน   มเตน   มเุข   จลิเต   อาทาสตเล มุข- 
นิมิตฺตจลน  วิย  อสงฺขารสฺส  กุสลสฺส  วิปาโก อสงฺขาโร สสงฺขารสฺส  
กุสลสฺส   วิปาโก  สสงฺขาโรติ  เอว  อาคมนวเสน  ฯ  เอกจฺจานมฺปน  
อาจริยาน   มเตน  พลวนฺเตหิ  วิภูเตหิ  ปจฺจเยหิ  กมฺมาทีหิ  อุปฺปนฺโน  
อสงฺขาโร  ทพฺุพเลหิ  สสงฺขาโรติ เอว ปจฺจยวเสน ฯ สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมานนฺติ ปาลิย   สรูปโต   อาคตสมฺปยุตฺตธมฺมาน  ฯ   เตส ฺหิ   วเสน  
กุสลโต   วิปากสฺส   วิเสสาภาโว  ฯ  นิรุสฺสาหนฺติ  เอตฺถ  อุสฺสาโห  
นาม   อนุปจฺฉินฺนาวิชฺชาตณฺหามานสนฺตาเน  วิปากุปฺปาทนสมตฺถตาสงฺขาโต  
พฺยาปาโร   โส   วิปาเกสุ   นตฺถีติ   ต   นิรุสฺสาห   กสุเลสุ   
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                                ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปน อภิ ฺาวสปฺปวตฺเตสุป อตฺเถวาติ ต สอุสฺสาหน๑ ฯ  
        โลภาทีน   เอกนฺตสาวชฺชตาย   อโยนิโสมนสิการเหตุกาน   นตฺถ ิ 
วิปากภาโว   อโลภาทีนมฺป   เอกนฺตอนวชฺชสภาวาน   การณสฺส  
ตพฺพิธุรตาย   นตฺเถว   อกสุลวิปากภาโวติ   อาห   อกุสลวิปาก อเหตุก- 
เมวาติ  ฯ   ยถา   อติอิฏเ   อิฏมชฺฌตฺเต   จ  อารมฺมเณ เวทนา- 
เภทสมฺภวโต   กุสลวิปากมโนวิ ฺาณธาตุ   ทุวิธา   โหติ โสมนสฺส- 
สหคตา  อุเปกฺขาสหคตาติ  น  เอว  อติอนิฏเ  อนิฏมชฺฌตฺเต  
จ   อารมฺมเณ   เวทนาเภโท   อตฺถีติ   อกุสลวิปากมโนวิ ฺาณธาตุ  
เอกเมวาติ   สตฺตวิธนฺติ   วุตฺต  ฯ   สติ   หิ   ตตฺถ  เวทนาเภเท  
อติอนิฏเ   โทมนสฺเสน   ภวิตพฺพ   น   จ  ปฏิเฆน  วินา  โทมนสฺส  
อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   กายวิ ฺาณสฺส   ทุกขฺสหคตตา   กุสลวิปาเก  
วุตฺตวิปริยาเยน   เวทิตพฺพา  ฯ   อุเปกฺขา   หีนาติ   เอกนฺตนิหีนสฺส  
อกุสลสฺส  วิปากภาวโต  อุเปกฺขาป  สมานา  หีนาเอว ทุกฺขสภาวตฺตา ฯ  
เตนาห   ทุกฺข  วิย  นาติติขิณาติ  ฯ  ยถา  ทุกฺข  อติวิย  ติขิณ  กฏก  
น   เอวมย   ตถาป   ทุกฺขสภาเวเนว  ปวตฺตติ  ฯ  น  หิ  อกุสลสฺส  
วิปาโก   อทุกฺโข   โหติ  อุเปกฺขาภาโว  จสฺส  พลวตา  พาธิยมานสฺส  
ปฏิปฺผริตุ๒  อสกฺโกนฺตสฺส  ทุพฺพลสฺส  ปุริสสฺส  เตน  กริยมานพาธาย  
อุเปกฺขนา วิยาติ ทฏพฺโพ ฯ อิตเรสูติ กุสลวิปาเกสุ ฯ  
        [๒๘]   รูปาวจรนฺติ   รูปาวจรวิปากวิ ฺาณ  ฯ   วิปากกถา  
เหสาติ  ฯ  กสุล  วิยาติ  รปูาวจรกุสล  วิย  ฯ  น ห ิรปูาวจรวิปาโก  
๑. ม. สอุสฺสาห.     ๒. ม. ปฏิปฺปหริตต.   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ตท ฺกุสลสทิโส  ฯ   อปจ   สมฺพนฺธิสทฺทา   เอเต   ยทิท   กสุล  
วิปาโกติ   จ  ฯ  ตสฺมา  ยถา  มาตร  ปยริุปาสตีติ  วุตฺเต  อตฺตโน  
มาตรนฺติ  อวุตฺตมฺป  สิทฺธเมว๑  ต เอว อิธาปติ อตฺตโน กุสล วิยาติ  
อตฺโถ  ฯ  กสุลสทิสตา  เจตฺถ  ธมฺมโต  อารมฺมณโต  จ  เวทิตพฺพา ฯ  
ตถา  หิ  เย   ผสฺสาทโย  กุสเล  ลพฺภนฺติ  เต  วิปาเกป  ลพฺภนฺติ ฯ  
ยสฺมิ ฺจ  อารมฺมเณ  กุสล  ปวตฺตติ  ตตฺเถว  อย  วิปาโกป  ปวตฺตติ ฯ  
ยมฺปเนตฺถ   ป ฺจมชฺฌานจิตฺต   อภิ ฺาปฺปตฺต   ตสฺส   วิปาโกเอว  
นตฺถิ  ฯ  กสมฺา  นตฺถิ  ฯ  อสมฺภวโต  อานิสสภูตตฺตา จ ฯ ต ฺหิ วิปาก  
เทนฺต   รูปาวจรเมว   ทเทยฺย  ฯ  น  ห ิ อ ฺภูมิก  กมฺม  อ ฺภูมิก  
วิปาก   เทติ  ฯ  กมฺมนิมิตฺตารมฺมณตา  จ  รูปาวจรวิปากสฺส  วุตฺตาติ  
น   หิ   ต   อ ฺ   อารพภ  ปวตฺตติ  ฯ  ปริตฺตารมฺมณาทิอารมฺมณ ฺจ  
ต  น  โหตีติ  อยมสมฺภโว  ฌานสฺส  อานิสสภูต [๒]  ทานาทีน ตสฺมึ  
อตฺตภาเว   ปจฺจยลาโภ   วิยาติ   ปวตฺติโต   ปน  วิปากสฺส  กุสลสฺส  
จ   อตฺเถว   เภโทติ   ต  ทสเสตุ  กุสลมฺปนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  กุสล  
วิย   กสิณุคฺฆาฏิมากาสาทิอารมฺมณเภทโต   จตุพฺพิธ  ฯ   ปวตฺติเภโท  
วุตฺตนโยว   ชวนวเสน   ปฏิสนฺธิอาทิวเสน   จ   ปวตฺตนโต  ฯ  
จตุมคฺคยุตฺตจิตฺตผลตฺตาติ  จตูหิ  อริยมคฺเคหิ  สมฺปยุตฺตกุสลจิตฺตสฺส ผลตฺตา  
จตุพฺพิธสาม ฺผลสมฺปยุตฺตจิตฺตภาวโตติ    อตฺโถ  ฯ   มคฺควีถิย  
ทฺวิกฺขตฺตุ   ติกฺขตฺตุ   วา   ผลสมาปตฺติย   อปริจฺฉินฺนปริมาณ ปวตฺต- 
มานมฺป  ทฺวีสุ  าเนสุ  ปวตฺติยา ทฺวิธา ปวตฺตตีติ วุตฺต ฯ สพฺพมฺปติ  
๑. ม. สิทฺธเมเวต.      ๒. ม. จสทฺโท อตฺถิ.   
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                               ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
เตวีสติวิธ   กามาวจรวิปาก   ป ฺจวิธ   รูปาวจรวิปาก   จตุพพิธ  
อรูปาวจรวิปาก    จตุพฺพิธเมว    โลกุตฺตรวิปากนฺติ    สพฺพมฺป วิปาก- 
วิ ฺาณ นาติสงฺเขปวิตฺถารนเยน ฉตฺตึสวิธ โหติ ฯ  
        ภูมิเภทโต   ติวิธ   โลกุตฺตรสฺส   อภาวโต  ฯ   โลกุตฺตร ฺหิ  
กิริยจิตฺต   นตฺถิ   เอกนฺเตน   อนนฺตรวิปากทายิภาวโต  ฯ   วุตฺต ฺหิ  
สมาธิมานนฺตริก ฺมาหูติ๑  ฯ   โหตุ  ตาว  เสขาน  อุปฺปชฺชมาน  
อนุตฺตร   กุสล   ปุคฺคลนฺตรภาวุปนยนโต   สผล   อรหโต   ปน  
อุปฺปชฺชมาน   ปุคฺคลนฺตรภาวุปนยนโต   นิปฺผล  ฯ   ตสฺส   กิริยภาโว  
กสฺมา   น   อิจฺฉิโตติ  ฯ  อิจฺฉิตพฺโพ  สิยา  ฯ  ยทิ  ตสฺส  ปุนปฺปนุ  
อุปฺปตฺติ   สิยา   สกึเยว   ปน  โลกุตฺตร  กุสล  ปวตฺตติ  ฯ  ยท ิ หิ  
ปุนปฺปุน   ปวตฺเตยฺย   มคฺคจิตฺต   อรหโตป   ปวตฺตตีติ   โลกุตฺตร  
กิริยจิตฺต   สยิา   น   เจต   อตฺถิ   ปโยชนาภาวโต   ตสฺมา  นตฺถิ  
โลกุตฺตร   กริิยวิ ฺาณ  ฯ   กิริยวิ ฺาณนฺติ   จ   กิริยามตฺต  
วิ ฺาณ   กสุลากุสล   วิย   กิ ฺจิ   วิปาก   อนุปฺปาเทตฺวา  
กิริยามตฺตเมว  หุตฺวา  ปวตฺตนก  วิ ฺาณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  กสฺมา  ปเนต  
วิปาก   น   อุปฺปาเทตีติ  ฯ   วุจฺจเต  ฯ   เอตฺถ   ห ิ  ยเทต อาวชฺชน- 
ทฺวย  ต  อนุปจฺฉินฺนภวมูเลป  สนฺตาเนว  ปวตฺต  อนาเสวนตาย  
ทุพฺพลภาวโต   อพีชสามตฺถิย   วิย   ปปฺุผ  อผลเมว  โหติ  ฯ  ยมปฺน  
อุจฺฉินฺนภวมูลาย   สนฺตติย   ปวตฺต   อฏารสวิธ   วิ ฺาณ   ต  
๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๕ ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
สมุจฺฉินฺนมูลาย   ลตาย   ปุปฺผ  วิย  ผลทายิ  น  โหตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ  
อ ฺสฺส   อสมฺภวโต   กริิยเหตุนา   นาม   อโลภาทินาว   ภวิตพฺพนฺติ  
อาห   อโลภาทิกิริยเหตุวิรหิตนฺติ  ฯ   จกฺขุวิ ฺาณาทีน   ปุเรจรา 
หุตฺวา   รูปาทิอารมฺมณาน   วิชานนลกฺขณา   จกฺขุวิ ฺาณาทิปุเรจร-  
รูปาทิวิชานนลกฺขณา  ฯ   อยมฺปน   มโนวิ ฺาณโต   อุปฺปนฺนาป  
วิสิฏมนนกิจฺจาภาเวน   มโนมตฺตา   ธาตูติ   มโนธาตุ  ฯ  ตถาเหสา  
มโนวิ ฺาณสฺส  ปจฺจโย  น  โหติ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ วิตฺถาโร  
ปน   ธาตุนิทฺเทเส   อาคมิสฺสติ  ฯ   อาวชฺชนรสาติ   อาโภครสา จิตฺต- 
สนฺตานสฺส   วา   ปรุิมาการโต   อ ฺถา   โอโณชนรสา  ฯ ภวงฺค- 
วิจฺเฉทปทฏานาติ  ภวงฺคสนฺตานวิจฺเฉทปทฏานา  ฯ อปุพฺพารมฺมณา  
สกิเทว  ปวตฺตมานา  สพฺพถา  วิสยรส  อนุภวิตุ  น  สกฺโกตีติ อิฏาทีสุ  
สพฺพตฺถ   อุเปกฺขายุตฺตาว   โหติ  ฯ  สาธารณาติ  เสขาเสขปุถุชฺชนาน  
สาธารณา  ฯ   อสาธารณาติ   อเสขานเยว   อาเวณิกา  ฯ โวฏพฺพนา- 
วชฺชนรสาติ  ป ฺจทฺวาเร  สนฺตีรเณน  คหิตารมฺมณ ววฏเปนฺตี  
วิย   ปวตฺตนโต   โวฏพฺพนรสา   มโนทฺวาเร   ปน   วุตฺตนเยน  
อาวชฺชนรสา  ฯ   ตถาภาเวน   ป ฺจทฺวารมโนทฺวาเรสุ   ยถากฺกม  
โวฏพฺพนาวชฺชนภาเวน   ปจฺจุปติฏตีติ   ตถาภาวปจฺจุปฏานา  ฯ  
โวฏพฺพนกาเล   สนฺตีรณกิจฺจาน  ติสฺสนฺน  อเหตุกวิปากมโนวิ ฺาณ- 
ธาตูน อาวชฺชนกาเล   ยสสฺ   กสฺสจิ   ภวงฺคสฺสาติ   อิเมส   อ ฺตรา- 
ปคโม เอติสฺสา     อาสนฺนการณนฺติ    อาห    อเหตุก  ฯเปฯ   
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                                ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปทฏานาติ  ฯ  อรหตนฺติ  อรหตเยว  อสาธารณภาวโต  ฯ อนุฬาเรสูติ  
อฏ ิกสงฺขลิกเปตรูปาทีสุ   อ ฺเสุ   วา   อปฺปณีเตสุ   วตฺถูสุ  ฯ  
หสิตุปฺปาทนรสาติ   หสิตสฺเสว   อุปฺปาทนรสา  ฯ  ตถาหีท๑  จิตฺต  
หสิตุปฺปาทนนฺเตฺวว   วุจฺจติ   น   อ ฺเส   หสิตุปปฺาทกจิตฺตาน  
อภาวโต  ฯ   อ ฺานิป   หิ   ทฺวาทส   โสมนสฺสสหคตานิ ปริตฺต- 
กุสลากุสลกริิยจิตฺตานิ  ยถารห  ปถุุชชฺนาทีน  หสิตุปฺปาทกานิ วิชฺชนฺติ  
อิทมฺปน   จิตฺต   วิจารณป ฺาวิรหิต  ปริตฺเตสุ  อปฺปณีเตสุ  อารมฺมเณสุ  
อรหนฺตาน   โสมนสฺสมตฺต   อุปฺปาเทนฺต   อุปฺปชชฺติ  ฯ   ภควโตป  
อุปฺปชฺชตีติ   อฏกถาย   วุตฺต   ต   อตีตสาทีสุ   อปฺปฏิหตาณ  
วตฺวา   อิเมหิ   ตีหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคตสฺส   พุทธฺสฺส   ภควโต  
สพฺพ   กายกมฺม   าณปุพฺพงฺคม   าณานุปริวตฺตีติ   วจนโต วิจาเร- 
ตพฺพนฺติ  เอเก  ฯ  ตตฺถ หสิตุปฺปาทจิตฺเตน ปวตฺติยมานมฺป ภควโต  
สิตการณ     ปุพฺเพนิวาสานาคตสสพฺพ ฺ ุต ฺาณาน    อนุวตฺตกตฺตา  
าณานุปริวตฺติเยวาติ   เอวมฺปน   าณานุปริวตฺติภาเว   สติ  น  โกจิ  
ปาลิอฏกถาน   วิโรโธ  ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา   อฏกถาย   เตส  
าณาน   จิณฺณปริยนฺเต   อิท   จิตฺต   อุปฺปชฺชตีติ   วุตฺต   อวสฺส ฺจ  
เอต   เอว   อิจฺฉิตพฺพ  ฯ  อ ฺถา  อ ฺสฺสาป  วิ ฺตฺติสมุฏาปกสฺส 
อเหตุกจิตฺตสฺส   ภควโต   อุปฺปตฺติ   น   ยุชฺเชยฺย  ฯ   น   หิ วิ ฺตฺติ- 
สมุฏาปกสฺส ตสมุฏ ิตาย วิ ฺตฺติยา กายกมฺมาทิภาว อาปชฺชน- 
ภาโว วิพนฺธตีติ  ฯ   เอกนฺตโต   หทยวตฺถุปทฏาน   ป ฺจโวการภเวเอว  
๑. ม. ตถา หิ ต.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อุปฺปชฺชนโต  ฯ   อยเมตฺถ  วิเสโสติ  อย  เสขปุถุชชฺนาน  อุปฺปตฺติยา  
วิปากุปฺปาทนสมตฺถตา   อรหต   อุปฺปตฺติยา   ตทภาโวติ   อุภเยส  
สนฺตาเน   อุปฺปตฺติสมุปลกฺขิโต   เอตฺถ  กุสลกิริยวิ ฺาเณสุ  วิเสโส  ฯ  
เอว ฺจ   กตฺวา   ปจฺจยเวกลฺเลน   อวิปากสฺสาป   กุสลากุสลสสฺ กิริย- 
ภาวปฺปสงฺโค   นิวตฺติโต   โหติ  ฯ   ปรโต   กุสลโต  วิเสโสติ  
เอตฺถาป   เอเสว   นโย  ฯ   สพฺพานิป   กุสลากุสลาพฺยากตานิ เอกูน- 
นวุติวิ ฺาณานิ โหนฺติ นาติสงฺเขปวิตฺถารนเยนาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๒๙]   ปฏิสนฺธิวิ ฺาณาทีน   กิจฺจ   นาม   ภวนฺตรปฏิสนฺธาทินา  
อากาเรน   ปวตฺติเอว   ตพฺพินิมุตฺต ฺจ   จิตฺตสฺส   อ ฺ   กิจฺจ  
นตฺถีติ   อาห   จุทฺทสหิ   อากาเรหิ   ปวตฺตนฺตีติ  ฯ  อานุภาเวนาติ  
สามตฺถิเยน  ฯ  กตุปจิต ฺหิ  กมฺม  อวเสสปจฺจยสมวาเย  วิปาก  เทนฺต  
อตฺตโน  อานุภาว  วิสชฺเชนฺต๑  วิย  โหติ  ฯ  เทวมนุสฺเสสูติ  ฉสุ  
กามาวจรเทเวสุ   เจว  มนสฺุเสสุ  จ  ฯ  กมฺมกมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตานนฺติ  
เอตฺถ   กมฺม   นาม   กตุปจิต   กามาวจรกุสลกมฺม  ฯ   ต ฺจ  โข  
วิปากทานาย   ลทฺโธกาส  ฯ   เตนาห  ปจฺจุปฏ ิตนฺติ  ฯ  กมฺมนมิิตฺต  
กมฺมายูหนกฺขเณ   เจตนาย   ปจฺจยภูต   เทยฺยธมฺมาทิ  ฯ   คตินิมิตฺต  
ย   คตึ   อุปปชฺชติ   ตปฺปริยาปนฺน   รูปายตน  ฯ   ปณฺฑกาทิภาวนฺติ  
ปณฺฑกมูคมมฺมนาทิภาว  ฯ   ทุพฺพลสสฺ   ทุเหตุกกุสลสฺส๒  วิปากภูตา  
อุเปกฺขาสหคตาเหตุมโนวิ ฺาณธาตุ       ทุพฺพล  ฯเปฯ มโน- 
วิ ฺาณธาตุ  ฯ   เนสนฺติ   ภาวิตรูปาวจรกุสลาน   สตฺตาน  ฯ  
๑. วิสชฺชนฺต.      ๒. ม. ทฺวิเหตุกกุสลสฺส.   
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กมฺมนิมิตฺตเมวาติ   ปวีกสิณาทิก   อตฺตโน   กมฺมารมฺมณเมว  ฯ  
เอวนฺตาเวตฺถาติ   เอตฺถ   วิ ฺาณกฺขนฺธนิทฺเทเส   เอว   สงฺเขปโต  
สรูปทสฺสนมตฺเตเนว   เอกูนวีสติยา   วิปากวิ ฺาณาน   ปฏิสนฺธิวเสน  
ปวตฺติ   เวทิตพฺพา  ฯ   ภวาลมฺพณาทิวิภาเคน  ปน  ยเทตฺถ  วตฺตพฺพ  
ต ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถาย อาคมิสฺสติ ฯ  
        [๓๐]   ต   ตนฺติ   เอกูนวีสติยา   ปฏิสนฺธิวิ ฺาเณสุ   ย   ย  
อุปฺปชฺชิตฺวา   นิรุทฺธ   ต   ต   อนนฺตร   อุปฺปตฺติยา  อนุพนฺธมาน  ฯ  
ตสฺส   ตสฺเสวาติ   ยสฺส   ยสฺส   กมฺมสสฺ   วิปากภูต  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ  
ตสฺส   ตสฺเสว  ฯ   ตสฺมึเยวาติ   กมฺมาทิเกเอว  ฯ   กมฺม ฺจ  
ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส   อารมฺมณ   ตสฺมึ   กมฺเม   อถ   กมฺมนิมิตฺต  
คตินิมิตฺต ฺจ   ตสฺมึ  กมฺมนิมิตฺเต  คตินิมิตฺเตติ  อตฺโถ  ฯ  ตาทิสเมวาติ  
ยาทิส   ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ   เหตุโต   เสสสมฺปยุตฺตธมฺมโต   จ  
ตาทิสเมว  ฯ   สนฺตานวินิวตฺตเกติ   ภวงฺคสนฺตานสฺส  วินิวตฺตนเก  ฯ  
อ ฺสฺมึ   อาวชฺชนสงฺขาเต   จิตฺตุปฺปาเท  ฯ   กริิยมยจิตฺเตเนว  
สุปนทสฺสน   โหตีติ   อาห   สุปน   อปสฺสโตติ  ฯ  อปริมาณสงฺขฺยมฺป  
ปวตฺตเตว๑  ฯ   ตถาหีท  อุปปตฺติภวสฺส  องฺคภาเวน  ปวตฺตนโต  
ภวงฺคนฺติ วุจฺจติ ฯ เตสเยวาติ ปฏิสนฺธิภูตานเยว ฯ  
        อินฺทฺริยานีติ   จกฺขาทีนิ   จตฺตาริ๒   อินฺทฺริยานิ  ฯ อารมฺมณค- ฺ 
คหณกฺขมานีติ รูปาทิอารมฺมณ คเหตุ สมตฺถานิ ฯ มาตุกุจฺฉิคตกาเล  
วิย   ห ิ  พหิ   นิกฺขนฺตกาเลป  น  ตาว  อินฺทฺริยานิ  สกิจฺจการี๓  
๑. ม. ปวตฺตติเยว.   ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ.   ๓. ม. สกิจฺจานิ.   
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โหนฺติ  ฯ  อนุกฺกเมน  ปน  วิสทภาว  ปตฺตกาเลเอว  สกิจฺจการี๑  
โหนฺติ  ฯ  เตเนวาห  อิธ  ปริปกฺกตฺตา  อายตนานนฺติ  ฯ อาปาถคเตติ  
โยคฺยเทสาวฏ ิเต  ฯ  ตเมว  โยคฺยเทสาวฏ ิต  รูป  ปฏิจฺจ  ฆฏฏนา  
ปจฺจยลทฺธา๒  ฯ  ฆฏฏนาต ิ ปฏิฆาโต  เยน  พฺยาปาราทิวิเสสปจฺจ-  
ยนฺตรสหิเต    จกฺขุสฺส   วิสเย   วิการุปปฺตฺติวิสทิสุปฺปตฺติวิสยสฺส อิฏา- 
นิฏภาเวน   อนุคฺคโห   อุปฆาโต   จาติ   อตฺโถ  ฯ   ตโตติ ฆฏฏนา- 
นนฺตร  ฯ   ฆฏฏนานุภาเวนาติ  ฆฏฏนาพเลน  ฯ  ภวงฺคจลนนฺติ  
ภวงฺคจิตฺตสฺส   ปกมฺปน   ตถา   ทฺวิกขฺตฺตุ   ปวตฺติยา   วิสทิสสสฺ  
การณภาวุปคมนนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ต ฺหิ   จิตฺตสนฺตานสฺส  ปุรมิาวตฺถาย  
ภินฺนาวตฺถาเหตุตาย  จลน  วิยาติ  จลนนฺติ  วุตฺต ฯ วิสยวิสยีภาว- 
สิทฺธาย ธมฺมตาย    อารมฺมณสฺส    อภิมุขีภาเวน   ปสาทสฺส   ตาว  
ฆฏฏนา   โหตุ  อ ฺสนฺนิสฺสิตสฺส  ปน  ภวงฺคสฺส  จลน  กถ  โหตีติ  ฯ  
ตสมฺพนฺธภาวโต   เภริตเล   ปตาสุ   สกฺขราสุ   เอกิสฺสา  สกฺขราย  
ฆฏฏิตาย   ตท ฺสกฺขราย    ิตมกฺขิกาจลน ฺเจตฺถ   อุทาหรณนฺติ  ฯ  
ตเทว  รูปนฺติ  ตเทว  ภวงฺคจลนสฺส  ปจฺจยภูต  อาปาถคต  รูปายตน ฯ  
ภวงฺค   วิจฺฉินฺทมานา   วิยาติ   ภวงฺคสนฺตาน   วิจฺฉินฺทนฺตี   วิย  ฯ  
ตทารมฺมณุปฺปตฺติยา   ปรโต   ภวงฺคสฺส   อุปฺปชฺชนโต   วิสยคฺคหณ  
ป ฺจทฺวาราวชฺชน   วตฺวา   ตทนนฺตร   ทสฺสนาทีสุ   วตฺตพฺเพสุ   ตานิ  
อวตฺวา   มโนทฺวาราวชฺชนสฺส   คหณ   อุทฺเทเส   ทวิฺนฺน  อาวชฺชนาน  
อาวชฺชนสาม ฺเน คหิตตฺตา ฯ  
๑. ม. สกิจฺจาน.ิ      ๒. ม. ปจจฺย ลทฺธา.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 91 

                                 ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
        [๓๑]   อาวชฺชนานนฺตรนฺติ   ป ฺจทฺวาราวชฺชนานนฺตร  ฯ   เย  
หทยวตฺถุ   วิย   สมฺปฏิจฺฉนาทิวีถิจิตฺตานิป   นานุชานนฺติ   เตส  
สมฺปฏิจฺฉนาย   จกฺขุวิ ฺาณธาตุยาติอาทินา   ตตฺถ  ตตฺถ  ปาล ิ อาคตา  
น หิ สกฺกา ปาลึ ปฏิเสเธตุ ฯ  
        [๓๒]   สเจ   มหนฺต   โหตีติ   อิท   ชวนปรโิยสานาย จิตฺตปฺ- 
ปวตฺติยา   วุจฺจมานตฺตา   วุตฺต  ฯ   จุททฺสจิตฺตกฺขณายุก ฺหิ อารมฺมณ- 
มิธ   มหนฺตนฺติ  อธิปฺเปต  ฯ  ต ฺจุปฺปชฺชิตฺวา  ทวิฺติจิตฺตกฺขณาตีต  
หุตฺวา  อาปาถคมนวเสน  เวทิตพฺพ  ฯ ยถาววฏาปเตติ โวฏพฺพเน๑  
วุตฺตากาเรน   กตววฏาปเน  ฯ   อาวชชฺนาย   โวฏพฺพนสฺส   จ  
วุตฺตตฺตา   อวเสสกามาวจรกิริยานนฺติ   อวเสสคฺคหณ   กต  ฯ   ฉ  
สตฺต   วาติ  วาสทฺเทน  ป ฺจ  วาติ  อิทมฺป  วุตฺตเมวาติ  ทฏพฺพ  ฯ  
สุตฺตมุจฺฉิตาทิกาเล   ป ฺจป   หิ   ชวนานิ   ชวนฺตีติ  ฯ  ตานิเยวาติ  
อฏนฺน   วาติอาทินา   วุตฺตานิ   เอกูนตึส   กามาวจรชวนานิเยว  ฯ  
อิโต   อ ฺ   มโนทฺวาราวชฺชนานนฺตร   อุปฺปชชฺนกจิตฺต   นาม  นตฺถีติ  
ทสฺสนตฺถ   เอวการคฺคหณ  ฯ   โคตฺรภูโตติ   อิท   โคตฺรภุฏานิยาน  
ปริกมฺมโวทานานมฺป   คหณ   น   โคตฺรภุโนเอว  ฯ   ผลจิตฺตานีติ  
สมาปตฺติวเสน   ปวตฺตนกผลจิตฺตานิ  ฯ   ย  ย  ลทธฺปจฺจยนฺติ  ย  ย  
ชวน รูปาวจรชวนาทิวเสน โคตฺรภุอนนฺตร อุปฺปตฺติยา ลทฺธปฺ- 
ปจฺจย ฯ  
        อติมหนฺตนฺติ    โสฬสจิตฺตกฺขณายุก  ฯ  ตตฺถ  หิ ตทารมฺมณ- 
๑. ม. โวฏพพฺเนน.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
จิตฺต   อุปฺปชชฺติ  น  อ ฺตฺถ  ฯ  วิภูตนฺติ  สุปากฏ  ฯ  ต ฺจ  
กามาวจรเมว  ฯ   ตตฺถ   ห ิ  ตทารมฺมณสฺส   อุปฺปตฺติ  ฯ กามาวจร- 
ชวนาวสาเนติ   กามาวจรชวนสฺเสว  อวสาเน  ฯ  น  หิ  ต กาม- 
ตณฺหาเหตุกกมฺมนิพฺพตฺต   มหคฺคตานุตฺตรชวน   อนุพนฺธติ   อชนกตฺตา  
ชนกาสทิสตฺตา   จ  ฯ   ยถา  เคหโต  พหิ  คนฺตุกาโม  ตรุณทารโก  
ชนก   ชนกสทิส   วา   อนุพนฺธติ   น   อ ฺ   เอวมิทมฺป   ตตฺถาป  
น   สพฺพสฺมา   ชวนา   สพฺพชวเนน๑  ตทารมฺมณสฺส  นิยเมตพฺพโต  
อารมฺมเณน   จ   เวทนาย   ปริวตฺเตตพฺพโต  ฯ  ตตฺถาย  นิยโม  ฯ  
ปริตฺตกุสลโลภโมหมูลโสมนสฺสสหคตกิริยชวนาน อ ฺตรานนฺตร  
อติมหวิสเย๒   ป ฺจนฺน   โสมนสฺสสหคตาน   อ ฺตร   ตทารมฺมณ 
อุปฺปชฺชติ     ตถา     ปริตฺตกุสลากุสลอุเปกฺขาสหคตกิริยชวนาน อ ฺ- 
ตรานนฺตร  อุเปกฺขาสหคตาน  ฉนฺน  ตทารมฺมณาน อ ฺตร ปวตฺตติ ฯ  
อิฏารมฺมณาทีนนฺติ     อิฏอิฏมชฺฌตฺตอนิฏารมฺมณาน    วเสนาติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   ตยิท   อารมฺมเณ   เวทนาปริวตฺติทสฺสนตฺถ   วุตฺต  ฯ  
ปุริมกมฺมวเสนาติ   อิท   ตทารมฺมณวิเสสทสฺสนตฺถ  ฯ   น   หิ ปฏิสนฺธ-ิ 
ชนกเมว   กมฺม   ตทารมฺมณ   ชเนติ   อถโข   อ ฺ  กมฺมมฺป  
ตมฺปน   ปฏสินฺธิทายินา   กมฺเมน   นพฺิพตฺเตตพฺพตทารมฺมณโต  วิสทิสมฺป  
นิพฺพตฺเตตีติ  ฯ   ชวนจิตฺตวเสนาติ   อิท   ตทารมฺมณนิยมทสฺสนตฺถ  ฯ  
ชวเนน   ตทารมฺมณ   นิยเมตพฺพนฺติ   หิ   วุตฺต  ฯ   อาทิสทฺเทน  
ปฏิสนฺธิจิตฺต   สงฺคณฺหาติ  ฯ   ต ฺหิ   อตฺตโน   อุกกฺฏตรสฺส  
๑. ม. สพฺพ ชวเนน.     ๒. ม. อติมหติ วิสเย.   
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                              ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา   
ตทารมฺมณสฺส  ปจฺจโย  น  โหติ  ฯ  โย  โย  ปจฺจโย  ลทฺโธ  โหตีติ  
ยถาวุตฺเตสุ   อิฏารมฺมณาทีสุ   โย   โย   ตทารมฺมณสฺส   อุปฺปตฺติยา  
ปจฺจโย   สมเวโต   โหติ  ฯ   กิ ฺจิ   อนฺตรนฺติ  กิ ฺจิ  ขณนฺตร  ฯ  
อุทกมิวาติ   ปฏิโสต   คจฺฉนฺต   อุทกมิว  ฯ   ทฺวิกขฺตฺตุ   สกึ  วาติ  
วจนสิลิฏวเสน  วุตฺต   อฏ  วา  ทส  วาติอาทีสุ วิย ฯ ทฺวิกฺขตฺตตเยว       
ปน   วณฺเณนฺติ   วิปากจิตฺตตฺตา   อาวชฺชนสฺส   จ   วิทูรตฺตา  
มูลภวงฺคาทิภวงฺคสาม ฺสพฺภาวโต    จ   ภวงฺคสฺส   อารมฺมเณ  
ปวตฺตนารห   สมาน   ตสสฺ   ชวนสฺส  อารมฺมณ  อารมฺมณ  เอตสฺสาติ  
ตทารมฺมณนฺติ   วุจฺจติ   เอกสฺส   อารมฺมณสทฺทสฺส   โลป   กตฺวา  
กามาวจร  โอฏมุขนฺติ  จ  ยถา ฯ เอตฺถ จ เกจิ ปฏาเน กุสลากุสเล  
นิรุทฺเธ   วิปาโก   ตทารมฺมณตา   อุปฺปชฺชตีติ   วิปากธมฺมธมฺมานเอว  
อนนฺตร   ตทารมฺมณ   วุตฺตนฺติ   กริิยชวนานนฺตร   น   อิจฺฉนฺติ  ฯ  
วิปฺผารวนฺต ฺหิ   ชวน   นาว   วิย   นทีโสโต   ภวงฺค  อนุพนฺธติ  น  
ปน  ฉฬงฺคุเปกฺขาวโต  สนฺตวุตฺติกิริยชวน  ปณฺณปูฏ๑ วิย นทีโสโตติ ฯ  
ตยิท   ลพฺภมานสฺสาป   เกนจิ   อธิปฺปาเยน   กตฺถจิ   อวจน  ทิสสฺติ  
ยถา  ต  ธมฺมสงฺคเห  อกุสลนิทฺเทเส  ลพฺภมาโนป  อธิปติ  น วุตฺโต ฯ  
ย ฺจ   ปณฺณปูฏ   นิทสฺสติ   ตมฺป   นทิสฺสิตพฺเพน   น   สมาน  
นาวาปณฺณปูฏาน ฺหิ   นทีโสตสฺส   อาวฏฏน   คติ  จ  วิสทิสีติ  นาวาย  
นทีโสตสฺส   อนุพนฺธน   ปณฺณปูฏสฺส   อนนุพนฺธน ฺจ   ยุชชฺติ   อิธ  
ปน   กิริยชวเนตรชวนาน   ภวงฺคโสตสฺส   อาวฏฏน   คติ  จ  สทิสีติ  
๑. ม. ปณณฺปุฏ. เอวมุปริป ฯ   
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เอกสฺส๑   อนนุพนฺธน   อิตรสฺส   อนุพนฺธน ฺจ  น  ยชฺุชติ  ตสฺมา  
วิจาเรตพฺพ ฯ  
        [๓๓]   ภวงฺคเมวาติ   อวธารณ   ภวปริโยสานสฺส   อิธ  
อนธิปฺเปตตฺตา   อ ฺถา   ตทารมฺมณาวสาเน   จุติป  น  โหติเยว  ฯ  
ทสฺสนาทีนีติ     ทสฺสนสวนฆายนสายนผุสนานิ  ฯ    อิติสทฺโท  
อาทิอฏโ  ฯ  เตน  สมฺปฏิจฺฉนาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  ปฏิสนฺธิโต  
ภวงฺคเมว   ภวงฺคโต  อาวชฺชนเมวาติ  เอวมฺปวตฺตจิตฺตนิยมวเสเนว  ฯ  
ตมฺปติ   จุติจิตฺตมฺป  ฯ   ปฏิสนฺธิภวงฺคจิตฺตานิ   วิย  เอกูนวีสติวิธเมว  
โหติ อตฺถโต เภทาภาวโต ฯ  
        ภวคติ ิตินิวาเสสูติ   ตีสุ   ภเวสุ   ป ฺจสุ   คตีสุ   สตฺตสุ  
วิ ฺาณฏ ิตีสุ   นวสุ   สตฺตาวาเสสุ   จ  ฯ  โย  ปเนตฺถ  อจิตฺตโก  
โส   อิธ   น   คเหตพฺโพ   วิ ฺาณกถาภาวโต  ฯ   เอตฺถาติ  อิท  
สสรมานาน   สตฺตานนฺติ   อิมินา   สมพฺนฺธิตพฺพ  ฯ   เอตฺถ  เอเตสุ  
วุตฺตนเยน   สสรมาเนสุ   สตฺเตสุ   โย   ปน   อรหตฺต   ปาปุณาติ  
สมฺมาปฏิปตฺตึ   สนฺธายาติ๒  อธิปฺปาโย  ตสฺส  อรหโต  นิรุทฺธเมว  
โหติ จิตฺต อปฺปฏิสนฺธิกภาวโตติ ฯ  
             วิ ฺาณกฺขนฺธนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา๓ ฯ  
        เวเทน   อนุภวนากาเรน   อยิต  ปวตฺต  เวทยิต  ฯ  เวทยิตนฺติ  
ลกฺขิตพฺพ   ธมฺมชาต  เวทยิตลกฺขณ  ฯ  ตมฺปน  อตฺถโต  เวทนา- 
เอวาติ อาห   เวทยิตลกฺขณ   นาม   เวทนาวาติ  ฯ   อถวา  ฯ  
๑. ม. เอตสฺส.  ๒. ม. สมฺมาปฏิปตฺติมนฺวายาติ.  ๓. ม. อิติ วิ ฺาณกฺขนฺเธ  
วิตฺถารกถามุขวณณฺนา. เอวมุปริป.   
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เวทยิต   ลกฺขณ   เอติสฺสาติ   กปฺปนาสิทฺธ   เภท   นสิฺสาย อ ฺ- 
ปทตฺถสมาสวเสนาป   เวทนาว  วุจฺจตีติ  อาห  เวทยิตลกฺขณ  นาม  
เวทนาวาติ  ฯ  เวทิยติ เวทิยตีติ๑ พฺยาปนิจฺฉาย วเสน วจน เวทนาย  
สวิสเย   อภิณฺหปฺปวตฺติทสฺสนตฺถ  ฯ   สภาวธมฺมโต   อ ฺโ   กตฺตา  
นตฺถีติ   ทสสฺนตฺถ   กตฺตุนิทฺเทโส  ฯ  อิตีติ  อนิยมโต  เหตุอฏโ  ฯ  
โขติ   วจนาลงฺการมตฺต  ฯ   ตสฺมาติ   ตสฺส  นิยมน  ฯ  อิท  วุตฺต  
โหติ   ยสฺมา   ยถาปจฺจย   อารมฺมณรส   อนุภวติ   ตสฺมา  เวทนาติ  
วุจฺจตีติ ฯ  
        [๓๔]   กุสลวิ ฺาเณน   สมฺปยตฺุตาติ   อิท   กุสลาย   เวทนาย  
อุปลกฺขณ   ทฏพฺพ  ฯ  ยากาจิ  กุสลา  เวทนา  สพฺพา  สา  กสุเลน  
วิ ฺาเณน   สมฺปยุตฺตาติ   น   ปน  ตสฺสา  กุสลภาวสสิทฺธิทสฺสนตฺถ  ฯ  
น  หิ  กุสเลน  วิ ฺาเณน  สมฺปโยคโต  กุสลาย  เวทนาย  กุสลภาโว  
อถโข  โยนิโสมนสิการาทิกโต  ฯ  เตนาห  ชาติวเสนาติ ฯ อกุสลาทีสุป  
เอเสว   นโย  ฯ   ยถา  ปน  ชาติวเสน  กุสาทิวิ ฺาณสมฺปยุตฺตตาย  
ติวิธา   เอว   ยาว   เอกูนนวุติวิ ฺาณสมฺปยุตฺตาติ   เอกูนนวุติวิธา  
เวทิตพฺพา  ฯ   สภาวเภทโตติ  สมฺปยุตฺตภูมิอารมฺมณาทิวเสน  ลพฺภมาน  
เภท  อคฺคเหตฺวา  เกวล  สภาวกตเภทโตเอวาติ  อตฺโถ  ฯ ป ฺจวิธาติ  
วตฺวา   ต   ป ฺจวิธต   ทสฺเสตุ  สุขนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สุขยตีติ  
สุข   กาย   สมฺปยุตฺตธมฺเม   จ   ลทฺธสสฺาเท   กโรตีติ   อตฺโถ  ฯ  
สุฏ ุ   วา   ขาทติ   ขนติ   วา   กายิก  อาพาธนฺติ  สุข  ฯ  สุกร  
๑. ม. เวทยติ เวทยตีติ.   
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โอกาสทาน   เอตสฺสาติ   สุขนฺติ   อปเร  ฯ  ทกฺุขยตีติ  ทุกฺข  กาย  
สมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  วิพาธตีติ  อตฺโถ  ฯ  ทฏุ ุ  วา  ขาทติ  ขนติ  วา  
กายิก   อสฺสาทนฺติ  ทุกฺข  ฯ  ทุกฺกร  โอกาสทาน  เอตสฺสาติ  ทุกฺขนฺติ  
อปเร  ฯ  โสมนสฺสุเปกฺขาน  สทฺทตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ โทมนสฺส  
โสมนสฺเส   วุตฺตนยานุสาเรน   เวทิตพฺพ  ฯ   กิมปฺน   การณ มาน- 
เสตรสาตาสาตวเสน  สุข  ทุกฺข ฺจ  วิภชิตฺวา  วุตฺต  สุข  โสมนสฺส  
ทุกฺข   โทมนสฺสนฺติ   อุเปกฺขา   ปน   มานสิ   อิตรา   จ  เอกธาว  
วุตฺตาติ  ฯ  เภทภาวโต  ฯ  ยถา  ห ิ อนคฺุคหุปฆาตกตาย  สุขทุกฺขานิ  
อ ฺถา   กายสฺส   อนุคฺคหมุปฆาต ฺจ   กโรนฺติ   อ ฺถา   มนโส  
น  เอวมุเปกฺขา  ตสฺมา  เภทาภาวโต  เอกธาว  อุเปกฺขา  วุตฺตาติ ฯ  
ตตฺถ   เยน   สภาวเภเทน   เวทนา   ป ฺจวิธา   สา  ปวตฺติฏาเน  
ทสฺสิเต   สุปากฏา   โหตีติ   ปวตฺติฏาน  ตาว  ทสเฺสตุ  ตตฺถาติอาทิ  
อารทฺธ  ฯ   อกุสลวิปาเกนาติ  เอตฺถาป  กายวิ ฺาเณน  สมฺปยุตฺตนฺติ  
อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   ยถา   อธิกรณีมตฺถเก   กปฺปาสปจุปณฺฑ  
เปตฺวา   อโยกูเฏน   ปหรนฺตสฺส  ปจุปณฺฑ  อติกฺกมิตฺวา  กูฏ  อธิกรณึ  
คณฺหาติ   นิฆโส   พลวา   โหติ  เอว  ปฏิฆฏฏนานิฆสสฺส  พลวภาวโต  
อิฏเ   อิฏมชฺฌตฺเต  จ  อารมฺมเณ  กายวิ ฺาณ  สุขสหคต  โหติ  ฯ  
อนิฏเ   อนิฏมชฺฌตฺเต   จ   ทุกฺขสหคตนฺติ   อาห   กุสล  ฯเปฯ  
ทุกฺขนฺติ  ฯ   กามาวจรวิปากวิ ฺาณานิ   ป ฺจ   กมฺมารมฺมณวเสน  
โสมนสฺสสหคตานิ   โหนฺติ   รูปาวจรวิปากานิ   จตฺตาริ   กมมฺวเสน  
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เสสานิ  เตรส  กามาวจรานิ  อฏ  รูปาวจรานิ  ทฺวตฺตึส  โลกุตฺตรานิ  
ยถารห   เจโตภิสงฺขารารมฺมณปาทกาทิวเสน  โสมนสฺสสหคตานิ  โหนฺตีติ  
อาห   โสมนสฺส   ทฺวาสฏ ิยา   วิ ฺาเณหิ  สมฺปยุตฺตนฺติ  ฯ  โทมนสฺส  
ทฺวีหิ  อกุสเลหิ  วิ ฺาเณหิ  สมฺปยุตฺต  เจโตภิสงฺขารารมฺมณาทิ- 
วเสน  ฯ อวเสสป ฺจป ฺาสายาติ    ยถาวุตฺตานิ    ฉสฏ ี    วิ ฺาณานิ  
เปตฺวา   อวเสสาย   ป ฺจป ฺาสาย  ฯ   ตตฺถ  กสุลากุสลวิปากานิ  
อิฏานิฏเสุ  นิพฺพิกปฺปกานิ  สุขทุกฺขยุตฺตานิ๑ ภวิตุ ยุตฺตานิป ทฺวินฺน  
ปจุปณฺฑาน   วิย   ทฺวินฺน   ทฺวินฺน   อุปาทายรูปาน   ฆฏฏนานิฆสสฺส  
มนฺทภาวโต   จกฺขาทิสนฺนิสฺสิตานิ   อฏป   วิ ฺาณานิ   สพฺพตฺถ  
อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตาเนว  โหนฺติ  ตถา  พลวปจฺจยตาย  สุขทุกฺขาน [๒]  
ตทภาวโต   อปุพฺพารมฺมณนิสฺสยปฺปวตฺตีนิ  อาวชฺชนสมฺปฏิจฺฉนวิ ฺา- 
ณานิ  ฯ อสทิสานนฺตรปจฺจย     กิริยารมฺภสฺส     อาทิภูต    โวฏพฺพน  
กายทุกฺขปฺปธานตาย  อกุสลผลสฺส  ตทุปนิสฺสยภูต อกุสลวิปาก- 
ปฏิสนฺธิอาทิ ฯ อิฏมชฌฺตฺตารมฺมณปฺปวตฺตีนิ กามาวจรกุสลวิปาก- 
วิ ฺาณานิ จ   อุเปกฺขาสหคตานิเยว   โหนฺติ  ฯ   กมฺมวเสเนว   วา  
วิปากานุภวนสฺส   อิฏานิฏารมฺมเณสุ   อทุกฺขมสุขภาโว   ยุตฺโต  ฯ  
สติ  จ  วิปากภูตาย  อุเปกฺขาย  สุขทุกฺขมชฺฌตฺตภาเว  กมฺมารมฺมณวเสน  
กุสลวิปากาย   อิฏภาโว   อกุสลวิปากาย   อนิฏภาโว   จ  
เวทิตพฺโพ  ฯ   อวสิฏานิ   ปน   สตฺตตึส   วิ ฺาณานิ  
เจโตภิสงฺขารารมฺมณปาทกาทิวเสน   อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตานิ   โหนฺตีติ  
๑. ม. สุขทุกฺขสมฺปยุตฺตานิ   ๒. ม. เตส ฺจ.   
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เอว   ป ฺจป ฺาสาย   วิ ฺาเณหิ   อุเปกฺขาย   สมปฺยุตฺตตา  
เวทิตพฺพา  ฯ   สลกฺขณนฺนาม   ธมฺมาน   อน ฺสาธารโณ   สภาโว  
อนุภวน ฺจ   สพฺพเวทนาน   สาธารณลกฺขณนฺติ   ต   ปฏินิยเตน  
อารมฺมเณน   นิยเมตฺวา   ทสฺเสนฺโต   อาห  อิฏโผฏพฺพานุภวน- 
ลกฺขณ สุขนฺติ   ตสฺส   พฺยภิจาราภาวโต  ฯ   ภุส   พฺรูหน   วฑฺฒน  
อุปพฺรูหน  ฯ   ตยิท   กาม   จ   เจตสิกสุเขป   ลพฺภติ   ตมฺปน  
สวิกปฺปก   เจโตภิสงฺขารวเสนาป   โหติ   อิทนฺตุ   นิพฺพิกปฺปก สภาว- 
สิทฺธิตฺตา๑  ตโต  สาติสยนฺติ อาห สมฺปยุตฺตาน อุปพฺรูหนรสนฺติ ฯ  
อสฺสาทิยตีติ  อสฺสาโท  สขุา  เวทนา  ฯ  เตนาห  ภควา  ย  ภิกฺขเว  
ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ   ปฏจฺิจ   อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย  วุจฺจติ  
ภิกฺขเว   ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ   อสฺสาโทติ  ฯ  กายนิสฺสิตตฺตา  กาเย  
ภโว   กายิโก   โสเอว   อสฺสาโท   ตถา   ปจฺจุปติฏตีติ กายิกอสฺสาท- 
ปจฺจุปฏาน  ฯ กายินฺทฺริยปทฏาน อน ฺวตฺถุกตฺตา ฯ ทุกฺขสฺส  
ลกฺขณาทีนิ   วุตฺตนยานุสาเรน   เวทิตพฺพานิ  ฯ  ภาวโต  ปริกปฺปนโต  
วา   อิฏสฺส   อารมฺมณสฺส  อนุภวนลกฺขณ  อิฏารมฺมณานุภวน- 
ลกฺขณ  ฯ เตนาห   ยถา   ตถา   วา   อิฏาการสมฺโภครสนฺติ  ฯ  
ยถาภูเตน  วา  อยถาภูเตน  วา  อิฏากาเรน อารมฺมณสฺส สมฺภุ ฺชนรส  
ปจฺจนุภวนกิจฺจนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ปสฺสทธฺิปทฏานนฺติ  อิท  ปสฺสทฺธกาโย  
สุข   เวทิยตีติ๒   สุตฺตปท  นิสฺสาย  วุตฺต  ฯ  ตมฺปน  นิรามิสสฺส  
๑. ม. สภาวสิทฺธตฺตา.     ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๓. ม. เวเทตีต.ิ   
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โสมนสฺสสฺส  วเสน  เวทิตพฺพ  ฯ โสมนสฺเส วุตฺตวิปริยาเยน โทมนสฺสสฺส  
ลกฺขณาทีนิ   เวทิตพฺพานิ  ฯ   โทมนสฺสสฺส   กามธาตุย   อุปฺปชชฺนโต  
เอกนฺเตน   หทยวตฺถุปทฏานตา   ตโต   วิเสโส  ฯ   มชฺฌตฺตสฺส  
อารมฺมณสฺส   มชฺฌตฺต   วา   เวทยิต   อนุภวน   ลกขฺณ   เอติสฺสาติ  
มชฺฌตฺตเวทยิตลกฺขณา  ฯ   มชฺฌตฺตานุภวนโตเอว   สมฺปยุตฺตาน  
นาติอุปพฺรูหนมิลาปนรสา  ฯ  สนฺตภาวปจฺจุปฏานาติ  อิท  จ  อนวชฺชาย  
นิรามิสาย อุเปกฺขาย วเสน เวทิตพฺพ น สพฺพาย ฯ  
                            เวทนากฺขนฺธวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๓๕]   ส ฺชานนลกฺขณนฺนาม   ส ฺา   วาติ  อาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  
ต  เวทนากฺขนฺธนิทฺเทเส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  กาม  เวทนายป  
วิปฺปยุตฺต   วิ ฺาณ   นตฺถิ   ตสฺสา   ปน  สภาวโต  ภินฺนตฺตา  กายจิ  
เวทนาย   สมฺปยุตฺต ฺจ   กายจิ   วิปฺปยุตฺต ฺจ   โหติ   ส ฺาย   ปน  
อีทิส   นตฺถติี   อาห   น   หิ   ต   วิ ฺาณ  ฯเปฯ  ส ฺายาติ  ฯ  
สพฺพาวาติ   จตุภูมิกาป  ฯ  อถวา  ฯ  ยถา  เวทนา  ภินฺนสภาวตฺตา  
เภทนลกฺขณาทิโต  วุตฺตา  น  เอวมย อยมฺปน สพฺพาว ส ฺชานน- 
ลกฺขณา ฯ นลีาทิเภทสฺส   อารมฺมณสฺส   ส ฺชานน   ส ฺ   กตฺวา   ชานน  
ลกฺขณ   เอติสฺสาติ   ส ฺชานนลกฺขณา  ฯ   ตถาหิ   สา  อภิ ฺาเณน  
ส ฺชานนโต   ปจฺจาภิ ฺาณรสาติ   วุจฺจติ  ฯ   นิมตฺิเตน   หิ   ปนุ  
ส ฺชานนกิจฺจา   ปจฺจาภิ ฺาณรสา  ฯ   ตสฺสา   วฑฺฒกิสฺส   ทารุมฺหิ  
อภิ ฺาณ   กตฺวา   เตน   อภิ ฺาเณน   ปจฺจาภิชานนกาเล   ปวตฺติ   
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เวทิตพฺพา  ฯ  เตนาห  ตเทเวตนฺติอาทิ  ฯ  ปุน  ส ฺชานนสฺส  ปจฺจโย  
ปุนส ฺชานนปจฺจโย   ตเทว   นิมิตฺต   ปุน  ฯเปฯ   นิมิตฺต   ตสสฺ  
กรณ   ปุน  ฯเปฯ   กรณ  ฯ  ปุนส ฺชานนปจฺจยภูต  วา  นิมิตฺตกรณ  
ปุน  ฯเปฯ  กรณ  ตทสฺสา  กิจฺจนฺติ  ปุนส ฺชานนปจฺจย- 
นิมิตฺตกรณรสา  ฯ ปุนส ฺชานนปจฺจยนิมิตฺตกรณ๑       นิมิตฺตการิกาย  
นิมิตฺเตน   ส ฺชานนฺติยา   จ  สพฺพาย  ส ฺาย  สมาน  โยเชตพพฺ  ฯ  
อภินิเวสกรณ   อิทเมว   สจฺจนฺติ   ส ฺาภินิเวสมตฺเตเนว  ทฏพฺพ  ฯ  
ยถาอุปฏ ิตวิสยปทฏานา   อวิกปฺปสภาวตฺตา   าณสมฺปยุตฺตา   ปน  
ส ฺา   าณเมว   อนุวตฺตติ   ตสฺมา  อภินิเวสการิกา  วิปรีตคฺคาหิกา  
จ   น  โหติ  ฯ  เอเตเนว  สมาธิสมฺปยุตฺตตาย  อจิรฏานตา  จ  น  
โหตีติ   เวทติพฺพา  ฯ   เอว   ราคทิฏ ิมานาทิสมฺปยุตฺตาย   ส ฺาย  
ราคาทิอนุวตฺติกภาโวติ ฯ  
                       ส ฺากฺขนฺธวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๓๖]   ราสิกรณลกขฺณนฺติ   สมปฺณฺฑนลกฺขณ  ฯ   ตโต  สงฺขารา  
อายูหนรสา   วุจฺจนฺติ  ฯ   เจตนาปธานตาย   หิ  สงฺขารกฺขนฺธธมฺมา  
เอว   วุตฺตา  ฯ  เตเนวาห  กิมฺปน  ตนฺติ  สงฺขาราเยวาติ  อาทิ  ฯ  
ตตฺถ   สงฺขตมภิสงฺขโรนฺตีติ   ยถา   อตฺตโน   ผล   สงฺขต  สมฺมเทว  
นิปฺผนฺน   โหติ  เอว  อภิสงฺขโรนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  วิปฺผารปจฺจุปฏานาติ  
เอตฺถ  วิปฺผาโร  นาม  วิปผฺารวนฺตตา  ตสฺมา  สพฺยาปารปจฺจุ- 
ปฏานาติ อตฺโถ ฯ  
๑. ม. ปุนส ฺชานนนิมิตฺตกรณ.   
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        ตสฺมึ   ตสฺมึ   จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  นิยเมน  อุปฺปชฺชนโต  นิยตา  ฯ  
สรูเปน   อาคตาติ   เอว   ปฏ ิวตฺตเก  อกตฺวา  ปาลิยา  สรูเปเนว  
อาคตา  ฯ   กทาจิเทว  อุปฺปชฺชนโต  น  นิยตาติ  อนยิตา  ฯ  ยทิป  
อนิยตา    เอกชฺฌ   น   อุปฺปชฺชนฺติ   ตสฺมิมฺปน   จิตฺเต อุปฺปชฺชน- 
ธมฺมตาย   ฉตฺตึสาติ  วุตฺต  ฯ  เตนาห  อุปฺปชฺชมานาป  จ  น  
เอกโต อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  
        ผุสตีติ  กตฺตุนิทฺเทโส  ฯ  ย  ตตฺถ  การณ  ต  เหฏา- 
วุตฺตเมว ฯ ผุสนฺติ   เอเตนาติ   วา   ผสฺโส  ฯ   สมปฺยุตฺตธมฺมา   หิ  
อารมฺมเณ   ปวตฺตมานา   ต   ผุสนลกฺขเณน   ผสฺเสน   ผุสนฺตา  วิย  
โหนฺติ  ฯ  อารมฺมณผุสนมตฺต  วา  ผสฺโสติ  สาธนตฺตยมฺป  ยุชชฺเตว  ฯ  
สภาวธมฺเมสุ   กตฺตุกรณสาธนวจน   ตทาการสมาโรปนโต   ปรยิายกถา  
ภาวสาธนวจนเมว   นิปฺปริยายกถาติ   วุตฺต   ผุสนลกฺขโณติ  ฯ  
อย ฺหีติ  อาทิ  ยถาวุตฺตลกฺขณาทิสมตฺถน  ฯ  ยทิ  อย  ธมฺโม  เจตสิโก  
สฺวาย   อรูปธมฺโม   สมาโน   กถ  ผุสนลกฺขโณ  สงฺฆฏฏนรสาทิโก  จ  
โหตีติ  อนฺโตลีนโจทน๑  หทเย  เปตฺวา ตสฺส โสธนตฺถ อรูปธมฺโมป  
สมาโนติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   ผุสนากาเรเนว   ปวตฺตตีติ  อิมินา  
อรูปสฺสาป   ตสฺส   ธมฺมสฺส   อย   สภาโวติ   ทสฺเสติ  ฯ  สา  จ  
ตสฺส   ผุสนาการปฺปวตฺติ   อมฺพิลอมฺพปกฺกาทึ   ขาทนฺต   ปสฺสนฺตสฺส  
ปรสฺส   เขฬปฺุปตฺติ  ฯ   ปร   วิพาธิยมาน   ทิสฺวา   ทยาลุกสฺส  
สรีรกมฺปน   รุกฺขสาขคฺเค   ทฏุ ิต   ปรุสิ   ทิสฺวา   ภูมิย    ิตสฺส  
๑. ม. อนฺโตลีน โจทน.   
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ภีรุกปุริสสฺส   ชงฺฆจลน   ปสาจาทิภายิตพฺพ   ทิสฺวา   อูรุขมฺโภติ  
เอวมาทีสุ  ปริพฺยตฺตา  โหติ  ฯ  เอกเทเสนาติ กฏทฺวยาทิ วิย อตฺตโน  
เอกปฺปเทเสน๑  ฯ  อนลลฺยีมาโนปติ อสสิลิยมาโนป๒ ฯ รูปสทฺเทหิ  
สห   ผสฺสสสฺ   สาม ฺ   อนลลฺียมานสงฺฆฏฏนเมว   น  วิสยภาโว  ฯ  
ยถา   รูปสททฺา   จกฺขุโสตานิ   อนลลฺยีมานาเอว   ผุสิตนฺติ   อาทินา  
วุตฺตา   เอว   ผสฺสสฺสาป   อารมฺมณผุสนสงฺฆฏฏนานีติ  ฯ  สงฺฆฏฏน ฺจ  
ผสฺสสฺส   จิตฺตารมฺมณาน   สนฺนิปตนภาโวเอว  ฯ   เตนาห จิตฺต- 
มารมฺมณ ฺจ   สงฺฆฏเฏตีติ  ฯ   กิจฺจตฺเถน  รเสน  สงฺฆฏฏนรสตา  
วุตฺตา  ฯ    วตฺถารมฺมณสนฺนิปาเตน    วา    สมฺปชชฺตีติ สงฺฆฏฏน- 
สมฺปตฺติโก   ผสฺโส  สฆฏฏนรโส  วุตฺโต  ฯ  ยถา  เทฺว  ปาณี  
วชฺเชยฺยุนฺติอาทีสุ   ปาณิสฺส   ปาณิมฺหิ   สงฺฆฏฏน   ตพฺพิเสสภูตรูป- 
ธมฺมา เอว   จิตฺตสฺส   อารมฺมเณ   สงฺฆฏฏน   ตพฺพิเสสภูโต   เอโก  
เจตสิกธมฺโม   ทฏพฺโพ  ฯ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโสติ๓  วจนโต  
จกฺขุรูปวิ ฺาณาทีน   สงฺคติวเสน   คเหตพฺพตฺตา   อาห ติกสนฺนิปาต- 
สงฺขาตสฺสาติอาทิ  ฯ   ตสฺส  ผสฺสสฺส  การณภูโต  ตทนุรูโป สมนฺนาหาโร 
ตชฺชาสมนฺนาหาโร  ฯ อินฺทฺริยสฺส ตทภิมุขภาโว อาวชฺชนาย   จ    
อารมฺมณกรณ   วิสยสฺส   ปริกฺขตตา   อภิสงฺขตตา   วิ ฺาณสฺส  
วิสยภาวกรณนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ยถา   นิจฺจมฺมคาวี   ย   ยมฺป  าน  
อุปคตา   ตตฺถ  ตตฺถ  ทกุขฺเมว  ปาปุณาติ  เอว  ผสฺเส  สติ  เวทนา  
๑. ม. เอกปสฺเสน.   ๒. อสสิลิสมาโนปติ ม ฺเ ฯ   ๓. ม. อุ. ๑๔/๕๑๐.   
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อุปฺปชฺชเตว    เวทนา    จ    ทุกฺขสลลฺาทิสภาวาติ   วุตฺต เวทนา- 
ธิฏานภาวโต ปน นิจฺจมฺมคาวี วิย ทฏพฺโพติ ฯ  
        [๓๗]   อภิสนฺทหตีติ   ปพนฺธติ   ปวตฺเตติ  ฯ   เจตนาภาโว  
พฺยาปารภาโว  ฯ  อายูหน  เจตยน  อิรยิน  ฯ  สวิทหน  วิจารณ  ฯ  
อายูหนรสาย  เจตนาย  ปวตฺตมานาย  สพฺเพป  สมฺปยุตฺตธมฺมา  ยถาสก  
กิจฺจปฺปสุตา  โหนฺตีติ  สา  สกิจฺจปรกจฺิจสาธิกา  วุตฺตา  ฯ  เชฏสิสฺโส  
ปเร   สชฺฌายเน   อุยโฺยเชนฺโต   สยมปฺ  สชฺฌายติ  ฯ  มหาวฑฺฒกิมฺหิ  
วฑฺฒกิกมฺม  กาตุ  อารทฺเธ  อิตเรป  กโรนฺติเยว  ฯ อุสฺสาหน- 
ภาเวนาติ อาทรกรณภาเวน  ฯ   สาติสย๑   อาทรภูตา   สมฺปยุตฺตธมฺเม  
อาทรยตีติ  ฯ   อายูหนวเสเนว   อุสฺสาหน   ทฏพฺพ   น วิริยุสสฺาหน- 
วเสน ฯ วิรภาโวติ เยน วิโร นาม โหติ โส ธมฺโมติ อตฺโถ ฯ  
วิธินา   อีเรตพฺพ   ปวตฺเตตพฺพนฺติ   วา   วิริย   อุสฺสาโห   ต   ต  
กิจฺจ   สมารมฺโภ   ปรกกฺโม   วา  ฯ   อุปตฺถมฺภน  สมฺปยุตฺตธมฺมาน  
โกสชชฺปกฺเข   ปติตุ   อทตฺวา   ธารณ   อนุพลปฺปทาน   สมฺปคฺคณฺหน  
วา  ฯ   สสีทนปฏิปกฺโข   ธมฺโม   อสสีทน   น   สสีทนาภาวมตฺตนฺติ  
อสสีทนภาเวน   ปจฺจุปติฏตีติ   วุตฺต   อสสีทนภาวปจฺจุปฏานนฺติ  ฯ  
สเวคปทฏานนฺติ อฏสเวคปุพฺพิกาย กุสลกิริยาย วิริยารมฺภวตฺถ-ุ 
ปทฏาน ฯ มคฺโค   คนฺตพฺโพ   โหติ   มคฺโค   คโต   กมฺม   กาตพฺพ  
กมฺม   กต   อปฺปมตฺตโก  อาพาโธ  อุปฺปนฺโน  คิลานา  วุฏ ิโต  โหติ  
อจิรวุฏ ิโต   เคล ฺา   คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  วิจรนฺโต  น  
๑. ม. สา หิ สย.   
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ลภติ   ลูขสฺส   วา  ปณีตสฺส  วา  โภชนสฺส  ยาวทตฺถ  ปาริปูรึ  ลภติ  
ฯเปฯ   ปารปิูรินฺติ   เอว  วุตฺตานิ  เอตานิ  อนุรูปปจฺจเวกฺขณาสหิตานิ  
อฏ   วิริยารมฺภวตฺถูนิ   ตมูลกานิ   วา   ปจฺจเวกฺขณานิ  ฯ  อตฺตนา  
อนุปาเลตพฺพาน   สหชาตธมฺมาน   อนุปาลน  ชีวิตสฺส  พฺยาปาโร  ต ฺจ  
เนส   ชีวนนฺติ  ฯ   ต   ตสสฺ  การณภาว  ปุรกฺขิตฺวา  วุตฺต  ชีวนฺติ  
เตนาติ  ฯ   ตมฺป   จสฺส  อตฺถโต  ชีวนเมวาติ  อาห  ชีวนมตฺตเมว  
วา  ตนฺติ  ฯ  อาธิยตีติ เปติ ฯ อวิสาโร อตฺตโนเอว อวิสรณ- 
สภาโว ฯ อวิกฺเขโป   สมปฺยุตฺตาน   ธมฺมาน   อวิกขิฺตฺตตา  ฯ   เยน  
สมฺปยุตฺตา   อวิกฺขิตฺตา   โหนฺติ   โส   ธมฺโม   อวิกเฺขโปติ อวูป- 
สมนลกฺขณสฺส   วิกฺเขปสฺส   ปฏิปกขฺตาย  จิตฺตสฺส  อุปสมานากาเรน  
ปจฺจุปติฏตีติ   อุปสมปจฺจุปฏาโน  ฯ   วิเสสโตติ   เยภุยฺเยน  ฯ  
สุขวิรหิโตป   หิ   อตฺถ ิ สมาธีติ  ฯ  ทปีจฺจินิทสฺสเนน  สนฺตานฏ ิติภาว  
สมาธิสฺส ทสฺเสติ ฯ  
        [๓๘]   สทฺทหนฺติ   เอตายาติ   สทฺทหนกิริยาย   ปวตฺตมานาน  
ธมฺมาน  ตตฺถ  อาธิปจฺจยภาเวน  สทฺธาย  ปจฺจยต  ทสฺเสติ ฯ ตสฺสา หิ  
ธมฺมาน  ตถา  ปจฺจยภาเว  สติ  ปุคฺคโล  สทฺทหตีติ  โวหาโร  โหติ ฯ  
สทฺทหน   สทฺเธยฺยวตฺถุโน   ปตฺติ   ยายน   ต   ลกฺขณ   เอติสฺสาติ  
สทฺทหนลกขฺณา  ฯ   โอกปฺปนลกฺขณาติ   อนุปวิสิตฺวา   เอวเมตนฺติ  
กปฺปนลกฺขณา  ฯ   กาลสฺุสิยมล   วิธเมตฺวา  สมฺปยุตฺตาน  ปุคฺคลสฺเสว  
วา   ปสาทน   อนาวิลภาวกรณ   รโส   เอติสฺสาติ   ปสาทนรสา  ฯ   
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                                ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปกฺขนฺทน   อธิมุจฺจนวเสน  อารมฺมณสฺส  อนุปวิสน  ฯ  อกาลสฺุส  ภาโว  
อกาลุสฺสิย   อนาวิลภาโวติ   อตฺโถ  ฯ   ปสาทนียฏาเนสุ ปสาท- 
วิปรีต  อกุสล  อสฺสทฺธิย  มิจฺฉาธิมุตฺติ จ ฯ ตปฺปจฺจนีโกว ปสาทภูโต  
วตฺถุคโต   นจฺิฉโย   อธิมตฺุติ   น   เยวาปนกาธิโมกฺโข  ฯ  รตนตฺตย  
กมฺม   กมฺมผล ฺจ   สทฺเธยฺยวตฺถุ  ฯ   สปฺปุริสสเสวนสทฺธมฺมสฺสวน-  
โยนิโสมนสิการธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติโย     โสตาปตฺติยงฺคานิ  ฯ กุสล- 
ธมฺมาน  อาทาเน  หตฺถ  วิย  สพฺพสมฺปตฺติสมฺปาทเน๑  วิตฺต วิย  
อมตกสิผลผลเน  พีช  วิย  ทฏพฺพา  ฯ  สรนฺติ  เอตายาติ สรณกิริยาย  
ปวตฺตมานาน   ธมฺมาน   ตตฺถ   อาธิปจฺจภาเวน   สติยา   ปจฺจยต  
ทสฺเสติ  ฯ  ตสฺสา  หิ  ธมมฺาน  ตถา  ปจฺจยภาเว  สติ ตสมงฺคิปุคฺคโล  
สรตีติ  โวหาโร  โหติ  ฯ  อุทเก  อลาพุ  วิย  ปลวิตฺวา คนฺตุ อทตฺวา  
ปาสาณสฺส   วิย   นิจฺจลสสฺ  อารมฺมณสฺส  ปน  สรณ  อปมฺมฏุตากรณ  
อปลาปน  ฯ  สมฺโมสปจฺจนีก  กิจฺจ  อสมฺโมโส  น  สมฺโมสา- 
ภาวมตฺต ฯ       สตารกฺเขน   เจตสาติ๒   วจนโต   อารกฺขปจฺจุปฏานา  ฯ  
อ ฺโต   อาคนฺตฺวา   จิตฺตวิสย   อภิมโุข   ภวติ   เอตายาติ  
วิสยาภิมุขภาโว   สติ  ฯ   สติยา   วตฺถภูุตา   กายาทโยว กายาทิสติ- 
ปฏานานิ  สติเอว  วา  ปุริมา  ปจฺฉิมาย  ปทฏานา๓ ฯ  
กายทุจฺจริตาทีหีติ   เหตุมฺหิ   กรณวจน  ฯ   หิริยตีติ   ลชชฺากาเรน  
ชิคุจฺฉติ  ฯ   เตหิเยวาติ   กายทุจฺจริตาทีหิเยว  ฯ   โอตฺตปฺปตีติ  
๑. ม. สพฺพสมฺปตฺติสมฺปทาเน.  ๒. ที. ปา. ๑๑/๒๘๕.   ๓. ม. ปทฏาน.   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อุพฺพิชฺชติ  ฯ   หิร   ปาปธมฺเม   คูถ  วิย  ปสฺสนฺตี  ชคุิจฺฉตีติ  อาห  
ปาปโต   ชิคุจฺฉนลกฺขณา   หิรีติ  ฯ   โอตฺตปฺป   เต   อุณฺห   วิย  
ปสฺสนฺต   ตโต   อุตฺตสตีติ   วุตฺต   อุตฺตาสลกฺขณ   โอตฺตปฺปนฺติ  ฯ  
วุตฺตปฺปกาเรนาติ   ลชฺชากาเรน   อุตฺตาสากาเรน   จ  ฯ อตฺตคารว- 
ปทฏานา   หิริ   อชฺฌตฺตสมุฏานตาย   อตฺตาธิปติตาย   จ ปร- 
คารวปทฏาน  โอตฺตปฺป  พหิทฺธาสมุฏานตาย  โลกาธิปติตาย  จ  ฯ  
ตเมวตฺถ   ปากฏตร   กาตุ   อตฺตาน ฺหีติ   อาทิ   วุตฺต  ฯ อชฺฌตฺต- 
สมุฏานาทิตา  จ หิริโอตฺตปฺปาน ตตฺถ ตตฺถ ปากฏภาเวน วุตฺตา ฯ  
น   ปน   เตส๑   กทาจิ   อ ฺม ฺวิปฺปโยคา   น   หิ  ลชฺชน  
นิพฺภย   ปาปภย   วา   อลชฺชน   อตฺถีติ  ฯ   โลกปาลกาติ  เอตฺถ  
เทฺวเม   ภิกฺขเว   สุกฺกา   ธมฺมา   โลก   ปาเลนฺตีติ๒  สุตฺตปท  
อตฺตาธิปติโลกาธิปติภาเว   จ   โส  อตฺตานเยว  อธิปตึ  กริตฺวา  โส  
โลกเยว อธิปตึ กริตฺวาติ จ สุตฺตปทานิ อาหริตฺวา วตฺตพฺพานิ ฯ  
        [๓๙]   ยสฺมา   โลภปฏิปกฺโข   อโลโภติ   เย   ธมฺมา   เตน  
สมฺปยุตฺตา   ตสมงฺคิโน   วา  สตฺตา  เตน  เตน  น  ลพฺุภนฺติ  สยมฺป  
กทาจิ   น   ลพฺุภเตว  อตฺถโตว  อลุพฺภนากาโรเอว  จ  โหติ  ตสฺมา  
วุตฺต   น   ลพฺุภนฺตีติอาทิ  ฯ   เอเสว  นโยติ  น  ทสฺุสนฺติ  เตนาติ  
อาทินา  การกตฺตยโยชน  อติทิสติ  ฯ  อเคโธ  อคิชฺฌน  อนภิกงฺขน  ฯ  
อลคฺคภาโว   อนาสตฺตตา  ฯ  อปริคฺคโห  กสฺสจิ  วตฺถุโน  มมตฺตวเสน  
๑. ม. น ปเนเตส.   ๒. องฺ. ทุก. ๒๐/๖๕.   
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                               ขนฺธนิทฺเทส  วณฺณนา   
อสงฺคโห  ฯ  อนลฺลโีน  ภาโว  อธิปฺปาโย  เอตสฺสาติ  อนลลฺีนภาโว ฯ  
เอว ฺหิ   อุปมาย   สเมติ  ฯ  จณฺฑิกสฺส  ภาโว  จณฺฑิกฺก  โกโป  ฯ  
ตปฺปฏิปกฺโข   อจณฺฑิกฺก   อพฺยาปาโท  ฯ   อวิโรโธ   อวิคฺคโห  ฯ  
อนุกุลมิตฺโต  อนุวตฺตโก  ฯ  วินยรโสต ิ วินยนรโส  ฯ  โสมภาโว๑  
เมชฺชนวเสน   หีลาทนียตา  ฯ   ธมฺมาน   โย   โย  สภาโว  ยถา  
สภาโว   ตสสฺ   ตสฺส   ปฏิวิชฺฌน   ยถาสภาวปฏิเวโธ  ฯ   อกฺขลิต  
อวิรชฺฌิตฺวา   ปฏิเวโธ   อกฺขลิตปฏิเวโธ  ฯ   วิสยสฺส   โอภาสน  
ตปฺปฏิจฺฉาทกสมฺโมหนฺธการวิธมน   วิสโยภาสน  ฯ   กตฺถจิป   วิสเย  
อสมฺมุยฺหนากาเรเนว   ปจฺจุปติฏติ   สมฺโมหปฏปิกฺขตาย   วา  ตทภาว  
ปจฺจุปฏเปตีติ   อสมฺโมหปจฺจุปฏาโน  ฯ   สพฺพกุสลาน   มูลภูตาติ  
สพฺเพส   จตุภูมิกกุสลธมมฺาน   สุปติฏ ิตภาวสาธเนน   ปติฏาภูตา  
น  เตส  กุสลภาวสาธเนน  ฯ  ยทิ ห ิเตส กุสลภาโว กุสลมูลป-ฺ 
ปฏิพทฺโธ สยิา   เอว   สติ   ตสมุฏานรูเปสุ   เหตุปจฺจยตา   น   สิยา  ฯ  
น  หิ  เต  เตส  กุสลาทิภาว  สาเธนฺติ  น  จ  ปจฺจยา  น โหนฺติ ฯ  
วุตฺต ฺเหต   เหตุ   เหตุสมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน  ตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  
เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติ๒  ฯ ยถา จ กุสลภาโว เอว อพฺยากตภาโวป  
อพฺยากตมูลปฺปฏิพทฺโธ   น๓   สิยา   ตถา   สติ   อเหตุกจิตฺตาน  
อพฺยากตภาโวเอว   น   สยิา   อกุสเลสุ   จ   ยตฺถ  เอกเอว  มูล  
ตสฺส   อกุสลภาโว   น   สยิา   อุภยมฺป   โหติเยว   ตสฺมา   น  
๑. ม. โสมฺมภาโว.  ๒. อภิ. ป. ๔๐/๑.   ๓. ม. นสทฺโท นตฺถิ.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
มูลปฺปฏิพทฺโธ   กุสลาทิภาโว   อถโข   โยนิโสมนสิการาทิปฏิพทฺโธ  ฯ  
เตสมฺปน   สปุติฏ ิตภาวสาธนานิ   มลูานีติ   คเหตพฺพ  ฯ   ปสฺสมฺภน  
ทรถวูปสโม  ฯ กายสทฺโท สมุหวาจี โส จ โข เวทนาทิกฺขนฺธตฺตย- 
วเสนาติ อาห   กาโยติ   เจตฺถ   เวทนาทโย   ตโย  ขนฺธาติ  ฯ  เตเนวาห  
ตตฺถ   กตมา   ตสฺมึ   สมเย  กายปฺปสสฺทฺธิ  โหติ  ยา  ตสฺมึ  สมเย  
เวทนากฺขนฺธสฺสาติอาทิ๑  ฯ  ทรโถ  สารมฺโภ  ฯ  โทมนสฺสปจฺจยาน  
อุทฺธจฺจาทิกาน   กิเลสาน  ตถา  ปวตฺตาน  วา  จตุนฺน  ขนฺธาน  เอต  
อธิวจน  ฯ   ทรถนิมฺมทฺทเนน   ปริฬาหปริปฺผนฺทวิรหิโต   สีติภาโว  
อปริปฺผนฺทสีติภาโว  ฯ  อุทฺธจฺจปฺปธานา  กิเลสา  อุทฺธจฺจาทิกิเลสา  ฯ  
อุทฺธจฺจ   วา   อาทึ   กตฺวา   สพฺพกิเลเส  สงฺคณฺหาติ  ฯ  เสเสสุป  
เอเสว  นโย  ฯ  ครุภาโว  ทนฺธตา  ฯ  ถีนมิทฺธาทิกาน ตถา ปวตฺตาน  
วา   จตุนฺน   ขนฺธานเมต  อธิวจน  ฯ  ทนฺธตาย  ปฏิปกฺโข  อทนฺธตา  
น  ทนฺธตาย  อภาวมตฺต  ฯ  ถทฺธภาโว  ถมฺโภ  ฯ ทฏิ ิมานาทิกาน๒  
ตปฺปธานาน  วา  จตุนฺน  ขนฺธานเมต  นาม  ฯ ถทฺธภาวนิมฺมทฺทนโตเอว  
กตฺถจิ   อารมฺมเณ   อปฺปฏิหตากาเรน   ปจฺจุปติฏนฺติ   สมฺปยุตฺตาน  
วา   ตตฺถ   อปฺปฏิฆาต   ปจฺจุปฏเปนฺตีติ   อปฺปฏิฆาตปจฺจุปฏานา  ฯ  
กมฺมนิ   สาธุ   กมฺม ฺ   น   กมฺม ฺ   อกมฺม ฺ   ตสฺส   ภาโว  
อกมฺม ฺภาโว    ทานสีลาทิปุ ฺกิริยาย    อโยคฺยตา   อตฺถโต  
กามจฺฉนฺทาทิสงฺกิเลสธมฺมา  ตปฺปธานา  วา  จตฺตาโร  อกุสลกขฺนฺธา  ฯ  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๗.   ๒. ทิฏ ิมานาธิกาน.   
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                              ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา   
กมฺม ฺภาเวเนว   สมฺปนฺนากาเรน๑   อารมฺมณสฺส   คหณ อารมฺมณ- 
กรณสมฺปตฺติ  ฯ  วุตฺตาวเสสา  กามจฺฉนฺทาทโย  ตเทกฏา  จ  
สงฺกิเลสธมฺมา    อวเสสนีวรณาทโย  ฯ   วินิพนฺธนิมฺมทฺทเนน สุขปฺปวตฺติ- 
เหตุตาย  ปสาทนียวตฺถูสุ  ปสาทาวหา  ฯ  สุวณฺณวิสุทฺธึ  วิยาติ  
ยถา    สุวณฺณวิสุทฺธิ   อปคตกาฬกา   อลงฺการวิกติวินิโยคกฺขมา  
เอวมยมฺป   สงฺกิเลสวิคเมน   หิตกิริยาวินิโยคกฺขมา  ฯ   กายจิตฺตาน  
เคล ฺ   อสฺสทฺธิยาทิ   ตเทกฏา  จ  ปาปธมฺมา  ฯ  เคล ฺปฏิปกฺโข  
อเคล ฺ   ตพฺภาโว   ลกขฺณ   เอตาสนฺติ   อเคล ฺภาวลกฺขณา  ฯ  
ยถาวุตฺตเคล ฺนิมฺมทฺทเนเนว   นตฺถ ิ  เอตาส   อาทีนโว   โทโส  น  
วา   เอตา  อาทีน  กปณ  วนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  นิราทีนวา  เตนากาเรน  
ปจฺจุปติฏนฺติ   เต๒   วา   สมฺปยุตฺเตสุ   ปจฺจุปฏเปนฺตีติ นิราทีนว- 
ปจฺจุปฏานา  ฯ   กายสมฺพนฺธี   จิตฺตสมฺพนฺธี   จ  อุชุภาโวติ  
ลกฺขิตพฺพตาย     กายจิตฺตอาชฺชวลกฺขณา  ฯ    กายจิตฺตาน นงฺคลสีสจนฺท- 
โกฏโิคมุตฺตวงฺกตาสงฺขาตาน   กุฏลิภาวาน   นิมฺมทฺทนโต กายจิตฺต- 
กุฏิลภาวนิมฺมทฺทนรสา  ฯ   ตโตเอว   สพฺพถาป  อชิมฺหภาเวน  
ปจฺจุปติฏนฺติ   สมฺปยุตฺตาน   วา   อชมิฺหต   ปจฺจุปฏเปนฺตีติ  
อชิมฺหตาปจฺจุปฏานา  ฯ   สนฺตโทสปฏิจฺฉาทนลกฺขณา   มายา อสนฺต- 
คุณสมฺภาวนลกฺขณ   สาเถยฺยนฺติ   เอว   วุตฺตา  ตทาการปฺปวตฺตา  
อกุสลา  ขนธฺา  ตเทกฏา  จ  สงฺกิเลสธมฺมา  มายาสาเถยฺยาทิกา  ฯ  
เอตฺถ   จ   จิตฺตปฺปสฺสทฺธิอาทีหิ  จิตฺตเมว  ปสฺสทฺธ  ลหุ  มุท ุ กมฺม ฺ  
๑. สี. สมฺปนฺนาหาเรน.   ๒. ม. ต วา.   
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ปคุณ   อุช ุ จ  โหติ  กายปฺปสฺสทฺธิอาทีหิ  ปน  รูปกาโยป  เตเนเวตฺถ  
ภควตา ธมฺมาน ทุวิธตา วุตฺตา น สพฺพตฺถ ฯ  
        [๔๐]   ฉนฺทน   ฉนโฺท   อารมฺมเณน  อตฺถิกตา  ฉนฺโท  กาโมติ  
อาทีสุ   ปน   ตณฺหาป   วุจฺจติ   ฉนฺท   ชเนติ   วายมตีติ   อาทีสุ  
วิริยมฺปติ   ตโต   นิวตฺตนตฺถ   กตฺตุกมยฺตาเยต   อธิวจนนฺติ  วุตฺต  ฯ  
กตฺตุกมฺยตา   วุจฺจติ   กรณมิจฺฉา   เจตสิกสฺส   ธมฺมสฺส  สารมฺมณตฺตา  
กรณมิจฺฉา   นาม   อาลมฺพณสฺส   อาลมฺพิตุกมฺยตามุเขเนว   โหตีติ  
อารมฺมณกรณิจฺฉาลกฺขโณ   ฉนฺโท   กตฺตุกมฺยตาลกฺขโณ   วุตฺโต  ฯ  
เตเนวาห   อารมฺมณปริเยสนรโส   อารมฺมเณน  อตฺถิกตาปจฺจุปฏา- 
โนติ จ  ฯ   ยทคฺเค   ปนาย   อตฺตโน   อารมฺมณปริเยสนรโส  ตทคฺเคน  
สมฺปยุตฺตานมฺป   โหติเอว  เอการมฺมณตาย  เตน  เตส  ฯ  เตเนวาห  
อารมฺมณคฺคหเณ   จาย   เจตโส   หตฺถปฺปสารณ   วิย  ทฏพฺโพติ  ฯ  
สฺวาย   กุสเลสุ   อุปฺปนฺโน   กุสลจฺฉนฺโทติ   วุจฺจติ  โยนโิสมนสิการ-  
สมุฏานตฺตา  ฯ   อธิมุจฺจน  อารมฺมเณ  สนฺนิฏานวเสเนว  เวทิตพฺพ  
น  ปสาทนวเสน  ฯ  ยถา  ตถา  วา  หิ  อารมฺมเณ นิจฺฉยน อธิมุจฺจน  
อนธิมุจฺจนฺตสฺส   ปาณาติปาตาทีสุ   ทานาทีสุ   วา   ปวตฺติยา  อภาวา  
สทฺธา   ปน   ปสาทนีเยสุ   ปสาทาธิโมกฺโขติ  อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  
โวฏพฺพนมฺปน  ยถา  สนฺตีริเต  อตฺเถ  นิจฺฉยนากาเรน ปวตฺเตตฺวา๑  
ปรโต   ปวตฺตมานาน   ตถา  ปวตฺติยา  ปจฺจโย  โหติ  ฯ  ยทิ  เอว  
วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺเตสุ   กถนฺติ  ฯ  เตสมฺป  เอกเสเนว  สสปฺปนาการสฺส  
๑. ม. ปวตฺติตวฺา.   
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ปจฺจยตาย   ทฏพฺพ  ฯ   ทารกสฺส  วิย  อิโต  จิโต  จ  สสปฺปนสฺส  
กริสฺสามิ   น   กริสฺสามีติ   อนิจฺฉยสฺส   ปฏิปกฺขกิรยิา   อสสปฺปน  ฯ  
เยสุ   จิตฺตุปฺปาเทสุ   อย   สนฺนิฏานลกฺขโณ   อธิโมกฺโข   เตส  
อารมฺมณธมฺโมเอว   สนนฺิฏเยฺยธมฺโม  ฯ  กริิยา  กาโรติ  การสทฺทสฺส  
ภาวสาธนตมาห  ฯ  มนมฺหิ  กาโรติ  มนสิกาโร  อารมฺมณสฺส  กรณ  ฯ  
เยน   ห ิ  มโน   อารมฺมเณ   กริยติ   อารมฺมเณนสฺส   สโยชนโต  
ตโตเอว   เตน   อารมฺมณมฺป   มนสิ   กริยตีติ  ฯ   ปุริมมนโตติ  
ภวงฺคมนโต  ฯ  วิสทิสนฺติ  วีถชิวน ฯ มน กโรตีติ๑ มนสิการสาม ฺเน  
วีถิชวนปฏิปาทเก   ทสฺเสติ  ฯ   สมฺปยตฺุตธมฺเม   อารมฺมณาภิมุข  
สาเรนฺโต   วิย   โหตีติ  มนสิกาโร  สารณลกฺขโณ  วุตฺโต  ฯ  สติยา  
อปมฺมุสฺสนวเสน๒   วิสยาภิมุขภาวปจฺจุปฏานตา   มนสิการสฺส  ปน  
สโยชนวเสน  อารมฺมณาภิมุขภาวปจฺจุปฏานตาติ  อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  
อารมฺมณปฏิปาทกสฺส   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนตาวจน   อิตรมนสิการาน  
ตท ฺกฺขนฺธปริยาปนฺนตามตฺต   โชเตตีติ   ตถา   โชติต   ต วิ ฺาณกฺ- 
ขนฺเธ โอตาเรตฺวา ทสฺเสตุ วีถิปฏิปาทโกติ อาทิ วุตฺต ฯ  
        เตสุ   ธมฺเมสูติ   เยสุ   ธมฺเมสุ  สย  อุปฺปนฺนา  เตสุ  อตฺตนา  
สมฺปยุตฺเตสุ   จิตฺตเจตสิกธมฺเมสุ  ฯ   อนารมฺมณตฺเตป   หิ   เตสุ  
สมปฺปวตฺเตสุ   อุทาสินภาวโต   ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ   วุจฺจติ  ฯ  
สมวาหิตลกฺขณาติ   สม   อวิสม   ยถาสกกิจฺเจสุ   ปวตฺตนลกฺขณา  ฯ  
อุทาสินภาเวน   ปวตฺตมานาป   เหสา  สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  ยถาสกกิจฺเจสุ  
๑. ม. วิสทิสมนนฺติ วีถิชวน มน กโรตีติ.   ๒. ม. อสมฺมุสฺสนวเสน.   
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ปวตฺเตติ   ยถา   ราชา   ตุณฺหี  นิสินฺโนป  อฏฏกรเณ๑  ธมฺมฏเ ยถา- 
สกกิจฺเจสุ  อปฺปมตฺโต๒  ปวตฺเตติ ฯ อลีนานุทฺธตปฺปวตฺติปจฺจยตฺตา  
โอนาธิกตานิวารณรสา  ฯ   กิจฺจวเสน   เจต   วุตฺต  ฯ  ยท ิ เอว  
สหชาตาธิปติโน  กถนฺติ  ฯ  ตมฺป  ตสฺสา  กิจฺจเมว  ย  สหชาตธมฺมาน  
อธิปติภาโวติ  ตสฺสาป  ตถา  ปวตฺตนเมวาติ  ฯ  นาย  โทโส  ฯ  อิท  
นิหีนกิจฺจ   โหตุ   อิท   อติเรกตรกิจฺจนฺติ   เอว  ปกฺขปาตวเสน  วิย  
ปวตฺติ ปกฺขปาโต ต อุปจฺฉินฺทนฺตี วิย โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๔๑]   อนิยเตสุ  อิจฺฉนฺตีติ  อิมินา  เจตสิกนฺตรภาเวน  อิจฺฉนฺตีติ  
ทสฺเสติ  ฯ   อโทโสเยว   เมตฺตา  ฯ   ตถา   หิ   โส  เมตฺตา  
เมตฺตายนาติ  อาทินา  นิทฺทิฏโ  ฯ  อุเปกฺขาติ  ย  อุเปกฺข  เมตฺตาย  
สทฺธึ  ปรกิปฺเปนฺติ  สา  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาเยว ฯ กายทุจฺจริตาทิ- 
วตฺถูนนฺติ ปรปาณปรธนปรอิตฺถีอาทีน  ฯ   อมทฺทน   มทฺทนปฏิปกฺข- 
ภาโว  ฯ กายทุจฺจริตาทิวตฺถุโต   สงฺโกจนกิริยาปเทเสน   กาย- 
ทุจฺจริตาทิโตเอว สงฺโกจนกิริยา   วุตฺตาติ   ทฏพฺพ  ฯ   น   หิ   วิรติโย  
ทุจฺจริตวตฺถุโน   อกิริยปจฺจุปฏานา   ยุชฺชนฺติ   อถโข   ทุจฺจริตสฺส  ฯ  
วิรตีน ฺจ   โสรจฺจวเสน   สงฺโกจน   อกิริยาน ฺจ   หิโรตฺตปฺปาน  
ชิคุจฺฉนาทิวเสนาติ อยเมเตส วิเสโส ฯ  
        [๔๒]  สงฺขาราติ  สงฺขารกฺขนฺธธมฺเม๓  สนฺธายาห  ฯ  เต หิ  
อิธาธิปฺเปตา   อ ฺถา   อฏตึสาติ   วตฺตพฺพ   สิยา  ฯ  ยถา  จิตฺต  
เอว   ตสมฺปยุตฺตธมฺมาป   ทุติเย   สสงฺขาราเอวาติ   อาห สสงฺขาร- 
๑. ม. อตฺถกรเณน.   ๒. ม. อปฺปมตฺเต.   ๓. สี. สงฺขารกฺขนฺธ.   
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ภาวมตฺตเมว  หิ เอตฺถ วิเสโสติ ฯ อวเสสา ปเม วุตฺตธมฺมา ฯ  
อวเสสา   ป ฺจเมน   สมฺปโยค   คจฺฉนฺตีติ   เอตฺถ   กถ กรุณามุทิตา- 
อุเปกฺขาสหคเต   สมฺภวนฺติ  ฯ   ปุพฺพภาคภาวโต  ฯ อปฺปนาปฺ- 
ปตฺตาเอว   หิ   กรุณามุทิตาอุเปกฺขาสหคตา   น  โหนฺติ  ตโต  
อ ฺตฺถ   ปน   อุเปกฺขาสหคตาป   โหนฺตีติ   อาจริยา  ฯ สุวิสุทฺธ- 
กายกมฺมาทิกสฺส   จิตฺตสมาธานวเสน  รูปารูปาวจรกุสลปฺปวตฺติ  น  
กายกมฺมาทีน     โสธนวเสน     นาป     ทุจฺจริตทุราชีวาน สมุจฺฉินฺทน- 
ปฏิปสฺสมฺภนวเสนาติ  มหคฺคตจิตฺตุปฺปาเทสุ วิรตีน อสมฺภโวเอวาติ  
อาห  เปตฺวา  วิรติตฺตยนฺติ  ฯ  ตโตติ รูปาวจรปเม วุตฺตเจตสิกโต ฯ  
เตเยวาติ   รูปาวจรป ฺจเม   วุตฺตเจตสิกาเอว  ฯ   ยท ิ  เอว รูปา- 
วจรโต   โก   วิเสโสติ   อาห   อรูปาวจรภาโวเยว  หิ  เอตฺถ  
วิเสโสติ  ฯ   ปมชฺฌานิเกติ   ปมชฌฺานวติ  ฯ   มคฺควิ ฺาเณติ  
จตุพฺพิเธป   มคฺควิ ฺาเณ  ฯ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
ทุติยชฺฌานิกาทิเภเท    มคฺควิ ฺาเณติ    เอตฺถ    อาทิสทฺเทน ตติยจตุตฺถ- 
ป ฺจมชฺฌานิกานิ สงฺคณฺหาติ ฯ วุตฺตนเยนาติ วุตฺต กึ อวิเสเสนาติ  
โจทนายเนติ   ทสฺเสนฺโต   กรุณามุทิตานนฺติ   อาทิมาห  ฯ   ตตฺถ มคฺค- 
วิ ฺาณาน      นิพฺพานารมฺมณตฺตา      กรุณามุทิตาน ฺจ สตฺตารมฺม- 
ณตฺตา  น  ตาส ตตฺถ สมฺภโว ฯ มคฺคธมฺเมสุ จ ปาทกาทินิยเมน  
กทาจิ   สมฺมาสงฺกปฺปวิรโห  สิยา  น  ปน  วิรติวิรโห  กายทุจฺจริตา- 
ทีน สมุจฺฉินฺทนวเสเนว อริยมคฺคสฺส ปวตฺตนโตติ นิยตวิรติตา ฯ   
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        [๔๓]   น   หิริยติ   น   ลชฺชตีติ   อหิริโก   ปคฺุคโล   จิตฺต  
ตสมฺปยุตฺตธมฺมสมุทาโย   วา  ฯ   อหิรกิฺกนฺติ   วตฺตพฺเพ   เอกสฺส  
กการสฺส   โลป   กตฺวา   อหิริกนฺติ   วุตฺต  ฯ   น   โอตฺตปฺปนฺติ  
โอตฺตปฺปสฺส   ปฏิปกฺขภูตธมฺมมาห  ฯ   อชิคุจฺฉน   อหีฬน  ฯ  อลชฺชา  
อวิริฬา  ฯ  เตเหวาติ  กายทุจฺจริตาทีหิเอว  ฯ  อสารชฺช  นิพฺภยตา ฯ  
อนุตฺตาโส   อสมฺภโม  ฯ   วุตฺตปฏิปกขฺวเสนาติ   อลชชฺนากาเรน  
ปาปาน    กรณรส   อหิริก   อนุตฺตาสากาเรน   อโนตฺตปฺป วุตฺตปฺ- 
ปกาเรเนว   ปาปโต   อสงฺโกจปจฺจุปฏานานิ  อตฺตนิ  ปเรสุ  จ อคารว- 
ปทฏานานิ   คามสุกรสสฺ  วิย  อสุจิโต  กิเลสาสุจิโต  อชิคุจฺฉน  
อหิริเกน   โหติ   สลภสฺส   วิย   อคฺคิโต   ปาปโต   อนุตฺตาโส  
อโนตฺตปฺเปน  โหตีติ  เอว  วุตฺตปฏิปกฺขวเสน  วิตฺถาโร  เวทิตพฺโพ  ฯ  
ลุพฺภนฺติ   เตนาติ   อาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตนยานุสาเรน  
เวทิตพฺพ  ฯ   ลุพฺภนฺตีติ   อภิคิชฺฌนฺติ  ฯ  มุยฺหนฺตีติ  น  พุชฺฌนฺติ  ฯ  
อารมฺมณคฺคหณ   มม   อิทนฺติ   ตณฺหาภินิเวสวเสน   อภินิวิสฺส อารมฺม- 
ณสฺส  อวิสฺสชฺชน  น  อารมฺมณกรณมตฺต  ฯ อภิสงฺโค อภิมุขภาเวน  
อาสตฺติ  ฯ  อปริจฺจาโค  อวิชหน  ทุมโฺมจนียตา  วา  ฯ  อสฺสาท- 
ทสฺสน อสฺสาททิฏ ิ  ฯ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   ตณฺหา   วฑฺฒตีติ๑   หิ  
วุตฺต  ฯ   ธมมฺสภาวสฺส  ยาถาวโต  อทสฺสน  จิตฺตสฺส  อนฺธภาโว  ฯ  
อ ฺาณ   าณปฏิปกฺโข  ฯ  สมฺปฏิวิชฺฌิตุ  อสมตฺถตา  อสมฺปฏิเวโธ  ฯ  
ยถาาณ   อารมฺมณสภาว   ปฏิวิชฺฌิตุ   น   ลภติ  ฯ  โมหสฺส  ตถา  
๑. ม. จ ตณหฺา ปวฑฺฒตีติ.   
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ปวตฺติ   อารมฺมณสภาวจฺฉาทน  ฯ   อสมฺมาปฏิปตฺตึ   ปจฺจุปฏเปติ  
สมฺมาปฏิปตฺติยา  ปฏิปกขฺภาเวน คยฺหตีติ วา อสมฺมาปฏิปตฺติ- 
ปจฺจุปฏาโน ฯ ยสฺส     อุปฺปชฺชติ     ตสฺส     อนฺธกรณ     อนฺธกาโร  
ตถา   ปจฺจุปติฏตีติ   อนธฺการปจฺจุปฏาโน  ฯ  มจฺิฉาติ  ธมฺมสภาวสฺส  
วิปรีต  นิจฺจาทิตาติ๑  อตฺโถ ฯ อโยนิโส อภินิเวโส อนุปายาภินิเวโส  
อุปฺปถาภินิเวโส  ฯ   ธมฺมสภาว   อติกฺกมิตฺวา   ปรโต   อามสน  
ปรามาโส  ฯ   วิปรีตคฺคาหวเสน   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  
อภินิวิสน   มิจฺฉาภินิเวโส  ฯ   ยสฺส   ธมฺมสฺส  วเสน  อุทฺธฏ  โหติ  
จิตฺต   ตสมฺปยุตฺตธมฺมา   จ   โส   ธมฺโม   อุทฺธจฺจ  ฯ  อวูปสโมติ  
อสนฺนิสินฺนอปฺปสนฺนสภาวมาห  ฯ   อนวฏานรสนฺติ   จลนกจฺิจ  ฯ  
ภนฺตตฺตนฺติ   ปริพฺภมนาการ  ฯ   เจตโส   อวูปสเมติ  นิปฺผาเทตพฺเพ  
ปโยชเน   ภุมฺม  ฯ   อวูปสมปจฺจยภูต   อารมฺมณ   วา   อวูปสโมติ  
วุตฺต  ฯ  อกสุลธมฺมาน  เอกนฺตนิหีนตาย  อกุสลภาเวน  จ  ลามกตฺตนฺติ  
วุตฺต ฯ  
        [๔๔]   ถีนมิทฺธ ฺเจตฺถ   อนิยต   น   มานาทีติ  ฯ  ถีนมิทฺธสฺส  
อนิยตตา   จ   เอตฺถ   ทุติยจิตฺเต   ปมากุสลโต   วิเสโส  ฯ อนุสสฺาห- 
นาวสีทนภาเวน  สหตภาโว  ถีน  เตน  โยคโต  จิตฺต ถีน ตสฺส  
ภาโว๒   ถีนตา  ฯ  อสมตฺถตาวิฆาตวเสน  อกมฺม ฺตา  มิทฺธ  ฯ  
ยสฺมา   ตโตเอว   เอเตน   สมฺปยุตฺตธมฺมา   เมธิตาวิหตสามตฺถิยา  
โหนฺติ   ตสฺมา   มิทฺธนตา   มิทฺธนฺติ   วุตฺต  ฯ   อนุสฺสาหลกฺขณนฺติ  
๑. ม. นิจฺจาทิโตติ.   ๒. ม. ภาโวติ.   
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อุสฺสาหปฏิปกฺขลกฺขณ  ฯ  วิริยสฺส  อวิโนทน  ขิปน  วิริยาวิโนทน๑ฯ  
สมฺปยุตฺตธมฺมาน   สสีทนากาเรน   ปจฺจุปติฏติ   เตส   วา   สสีทน  
ปจฺจุปฏเปตีติ   สสีทนปจฺจุปฏาน  ฯ   อกมฺม ฺตาลกฺขณนฺติ   เอตฺถ  
กาม   ถีนมฺป   อกมฺม ฺสภาวเมว   ตมฺปน   จิตฺตสฺส   มิทฺธ เวทนา- 
ทิกฺขนฺธตฺตยสฺสาติ  อยเมตฺถ  วิเสโส  ฯ ตถา หิ ปาลิย ตตฺถ กตม  
ถีน   ยา   กายสฺส   อกลฺยตา๒  อกมฺม ฺตา  ตตฺถ  กตม  มิทฺธ  
ยา  กายสฺส  อกลฺยตา๓  อกมฺม ฺตาติ๔ อาทินา อิเมส นิทฺเทโส  
ปวตฺโต  ฯ  โอทหน๕  วิ ฺาณทฺวาราน  ปทหน  ฯ ลีนตา ลีนากาโร 
อารมฺมณคฺคหเณ  สงฺโกโจ  ฯ  ยสฺมา  ถีเนน  จิตฺตสฺเสว  สหนน  โหติ  
มิทฺเธน   ปน   เวทนาทิกฺขนฺธตฺตยสฺส   วิย   รูปกายสฺสาป  ตสฺมา  ต  
ปจลายิกานิทฺท   ปจฺจุปฏเปตีติ   ปจลายิกานิทฺทาปจฺจุปฏาน   วุตฺต  ฯ  
อรติ   ปนฺตเสนาสเนสุ   อธิกุสลธมฺเมสุ   จ   อโรจนา  ฯ  วิชมฺภิกา  
วิชมฺภนสงฺขาตสฺส   กายทุฏ ุลฺลสฺส   การณภูตา   สงฺกิเลสปฺปวตฺติ  ฯ  
อรติวิชมฺภิกาทีสูติ  จ  อาทิสทฺเทน  ตนฺทิอาทีน  คหณ  ฯ  นิปฺผาเทตพฺเพ  
ปโยชเน   เจต   ภุมฺมวจน  ฯ  อวเสสา  โสฬส  ฯ  มาโน  ปเนตฺถ  
อนิยโต  โหติ  เตน  สทฺธ ึ สตฺตรเสว  โหนฺติ  ฯ  ปฏาเน หิ สโยชน  
ธมฺม   ปฏิจฺจ   สโยชโน   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยาติ   เอตฺถ  
จตุกฺขตฺตุ  กามราเคน  ติกฺขตฺตุ  ปฏิเฆน  จ  มาโน วิจิกิจฺฉา ภวราโคติ  
ตโยเปเต   สกทาคามิโน   สโยชนาน   สโยชเนหิ  ทสวิธา  โยชนาติ  
๑. ม. วีริยสฺส อวโนทน ขิปน วีริยาวโนทน.   ๒. ม. จิตตฺสฺส อกลฺลตา.  
๓. ม. อกลฺลตา.   ๔. อภิ. ส. ๓๔/๓๐๑ ฯ   ๕. ม. โอนหน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 117 

                            ขนฺธนทิฺเทส  วณฺณนา   
ทสฺสิตาย   ทสวิธาย   โยชนาย   กามราคสโยชน  ปฏิจฺจ  มานสโยชน  
อวิชฺชาสโยชนนฺติ   วตฺวา   กามราคสโยชน   ปฏิจฺจ  อวิชชฺาสโยชนนฺติ  
ตถา  ภวราคสโยชน  ปฏจฺิจ  มานสโยชน  อวิชฺชาสโยชนนฺติ๑  เอว  
อาคตาหิ   โยชนาหิ   มานสฺส   อนิยตภาโว   ปกาสิโต  ฯ   ยท ิ 
หิ   มโน   นยิโต   สิยา   กามราคสฺส  มานรหิตา  ปวตฺติ  น  สยิา  
ตถา   ภวราคสฺส  เอว  สติปฏาเน  จตุกฺขตฺตุ   กามราเคน  โยชนา  
น  สิยา  ติกฺขตฺตตเยว  สิยา  ฯ  ภวราคมูลิกา  จ  น  สิยา ฯ เอว ฺจ  
สโยชนาน   สโยชเนหิ   อฏวิเธน   โยชนา   สิยา   น   ทสวิเธน  
ทสวิธาว   จ  ทสฺสิตาติ  ฯ  เสยฺยาทิวเสน  อุจฺจโต  นมน  อุณฺณติ  ฯ  
อุณฺณมนวเสเนว   สมฺปคฺคหรโส   น   วิริย   วิย   ตนฺตกิจฺจสาธเน  
อพฺภุสฺสหนวเสน  ฯ  โอหนสฺสาป๒  อตฺตาน  เอว  กตฺวา  คหณมฺป  
สมฺปคฺคหณวเสเนวาติ   ทฏพฺพ  ฯ   เกตุ  วุจฺจติ  อจฺจุคฺคตธโช  อิธ  
ปน   เกตุ   วิยาติ   เกตุ   อุฬารตมาทิภาโว   ต   เกตุภาวสงฺขาต  
เกตุ   กมฺยตีติ๓  เกตุกมฺย  จิตฺต  ยสฺส  ธมฺมสฺส  วเสน  เกตุกมฺย  
สา   เกตุกมฺยตา  ฯ   อหนฺติ  ปวตฺตนโต  มานสฺส  ทิฏ ิสทิสปฺปวตฺตีติ  
โส   ทิฏ ิยา  สทฺธึ  เอกจิตฺตุปฺปาเท  น  ปวตฺตติ  อตฺตสิเนหสนฺนิสฺสโย  
จาติ   อาห   ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตโลภปทฏาโนติ  ฯ   เอตฺถาป   จาติ  
จสทฺเทน ถีนมิทฺธ อากฑฺฒติ ฯ  
        [๔๕]   ทุสฺสนฺตีติ   พฺยาปชฺชนฺติ  ฯ   จณฺฑิกฺก   กุชฺฌน  ฯ  
อตฺตโน   ปวตฺติอาการวเสน   วิรูปสสปฺปนกอนิฏรูปสมุฏาปนวเสน   จ  
๑. ตถา มานสโยชน ปฏิจฺจ ภวราคสโยชน อวิชฺชาสโยชนนฺติ วตฺวา ภวราคสโยชน  
ปฏิจฺจ อวิชฺชาสโยชนนฺติ จ.   ๒. ม. โอมานสฺสาป   ๓. ม. กาเมตีติ.          
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วิสปฺปนรโส  ฯ   กายสฺส   มชฺฌตฺตาภาวาปาทนโต๑   อตฺตโน นสิฺสยทหน- 
รโส  ฯ  ทุสสฺน  อตฺตโน  ปรสฺส  จ  อุปโยคผลกาเลสุ๒ อนิฏตฺตา  ฯ   
วิสสสฏปูติมุตฺต   วิย   ทฏพฺโพติ   สพฺเพน   สพฺพ   อคฺคเหตพฺพต  
ทสฺเสติ  ฯ   ย   ปรสมฺปตฺตีสุ   อิสฺสากรณ  สา  อิสสฺาติ  ทสฺเสนฺโต  
อาห   อิสฺสายนา   อิสฺสาติ  ฯ   อุสฺสูยน   อสหน  ฯ   ตตฺเถวาติ  
ปรสมฺปตฺตีสุเอว  ฯ  อนภิรติ๓  อภิรติปฏิปกฺขภูต  อิสฺสาย  กิจฺจ  น  
อภิรติยา   อภาวมตฺตนฺติ   อาห   อนภิรติรสาติ  ฯ   มจฺฉรโยเคน  
มจฺฉรีติ   ปวตฺตมาน   มจฺฉรสทฺท   คเหตฺวา   อาห   มจฺฉรภาโว  
มจฺฉริยนฺติ  ฯ   นิรุตฺตินเยน   ปน  มา  อิท  อจฺฉริย  อ ฺเส  โหตุ  
มยฺหเยว   โหตูติ   มจฺฉริยนฺติ  โปราณา  ฯ  ต  มจฺฉริย  วุจฺจมานานิ  
ลกฺขณาทีนิ   ปริยาทาย   ติฏติ  ฯ   สงฺโกจนปจฺจุปฏานนฺติ อตฺต- 
สมฺปตฺตีน   ปเรหิ   อสาธารณภาวกรเณน   สงฺโกจนปจฺจุปฏาน  ฯ  
กฏกาการา  คติ  กฏก ฺจุกตา  ฯ  อตฺตสมฺปตฺติ  อาวาสาทิ  ฯ  กกุตนฺติ  
เอตฺถ   อกตมฺป   กุกตเมว  ฯ  เอว ฺหิ  วตฺตาโร  โหนฺติ  ย  มยา  
น   กต   ต   กุกตนฺติ  ฯ  ตถาหิ  วกฺขติ  กตากตานุโสจนรสนฺติ  ฯ  
เอว   กตากต  ทุจฺจริต  สุจริต ฺจ  กุกต  ต  อารพฺภ  วิปฺปฏิสารวเสน  
ปวตฺตมฺปน   จิตฺต   ตสหจริตตาย   อิธ   กุกตนฺติ   คเหตฺวา   ตสฺส  
ภาโว   กุกกฺจฺุจนฺติ   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ  ปจฺฉา  อนุตาปน  วิพาธน  
ปจฺฉานุตาโป  ฯ     ยถาปวตฺตสฺส    กตากตาการวิสิฏสฺส ทุจฺจริต- 
สุจริตสฺส   อนุโสจนวเสน   วิรูป   ปฏิสรณ   วิปปฺฏิสาโร  ฯ  
๑. ม. วิชฺฌตฺตภาวาปาทนโต.   ๒. ม. อุปโภคผลกาเลสุ.   ๓. อย ปาโ นตฺถิ.   
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ปรายตฺตตาเหตุตาย  ทาสพฺย  วิย  ทฏพฺพ  ฯ  ยถา  หิ  ทาสพฺเย สติ  
ทาโส   ปรายตฺโต   โหติ  เอว  กุกฺกุจฺเจ  สติ  ตสมงฺคี  น  ห ิ โส  
อตฺตโน   ธมมฺตาย   กุสเล   ปวตฺติตุ   สกฺโกติ  ฯ   อถวา  ฯ กตากต- 
กุสลากุสลานุโสจเน  อายตฺตตาย  ตทุภยวเส  กุกฺกจฺุเจน  ตสมงฺคี 
โหตีติ  ต  ทาสพฺย  วิย  โหติ  ฯ  อนิยเตสุ  อิสฺสาทีสุ  ถีนมิทฺธสมฺภโว  
จาติ จสทฺท อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
        [๔๖]   ปวตฺติฏ ิติมตฺโตติ   ขณฏ ิติมตฺโต  ฯ   นิวาเต  ทีปจฺจีน  
 ิติ   วิยาติ   หิ   เอว   วุตฺตจิตฺตฏ ิติ  วิย  สนฺตานฏ ิติยา  ปจฺจโย  
ภวิตุ    อสมตฺโถ    นิจฺฉยาภาเวน   อสณฺหนโต   เจตโส ปวตฺติปจฺจย- 
มตฺตตาย  ปวตฺติฏ ิติมตฺโต  ฯ  เตนาห  ทุพฺพโล  สมาธีติ  ฯ  
วิคตา   จิกิจฺฉาติ  จิกิจฺฉิตุ  ทุกฺกรตาย  วุตฺต  น  สพฺพถาป  วิจิกิจฺฉาย  
จิกิจฺฉาภาวโตติ   ตทตฺถมตฺต   ทสฺเสติ  ฯ   เอว   นุโข   นน ุ 
โขติอาทินา  สสปฺปนวเสน  เสตีติ  สสโย  ฯ  กมฺปนรสาติ นานารมฺมเณ  
จิตฺตสฺส   กมปฺนกิจฺจา  ฯ  อุทฺธจฺจ ฺหิ  อตฺตนา  คหิตากาเรเอว  ตฺวา  
คณฺหตีติ๑  เอการมฺมณสฺมึเยว  วิปฺผนฺทนวเสน  ปวตฺตติ  ฯ  วิจิกจฺิฉา  
ปน   ยทิป   รูปาทีสุ   เอกสฺมึเยว   อารมฺมเณ   อุปปฺชฺชติ   ตถาป  
เอว   นุโข  นนุ  โข  อิท  นุโข  อ ฺ  นุโขติ  อ ฺ  คเหตพฺพาการ  
อเปกฺขตีติ   นานารมฺมเณ   กมฺปน   โหติ  ฯ   อนิจฺฉย   เทฺวฬฺหก ปจฺจุ- 
ปฏเปตีติ   อนิจฺฉยปจฺจุปฏานา  ฯ   อเนกสสฺส   อารมฺมเณ นานา- 
สภาวสฺส คหณากาเรน ปจฺจุปติฏตีติ อเนกสคฺคาหปจฺจุปฏานา ฯ  
๑. ม. ภมตีติ.   
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        [๔๗]   สตฺตารมฺมณตฺตาติ   สตฺตป ฺตฺตอารมฺมณตฺตา  ฯ  นนุ  จ  
ป ฺตฺติอารมฺมณาป   วิปากา   โหนฺตีติ   โจทน   สนฺธายาห  
เอกนฺตปริตฺตารมฺมณา  หิ  กามาวจรวิปากาติ  ฯ  วิรติโยป  วิปาเกสุ น  
สนฺตีติ  เอตฺถาป  นนุ  เกสุจิ  วิปาเกสุ  วิรติโยป  น๑ สนฺตีติ โจทน  
มนสิกตฺวา   อาห   ป ฺจ   สิกฺขาปทา   กุสลาเยวาติ  หิ  วุตฺตนฺติ  ฯ  
เตน   โลกิยวิปาเกสุ   วิรติโย   น   สนตีฺติ   ทสฺเสติ  ฯ  เตสนฺติ รูปา- 
วจราทิวิปากวิ ฺาณาน ฯ ชเนตพฺพชนกสมฺพนฺเธ หิ อิท สามิวจน ฯ  
        [๔๘]   เตติ   เต   อเหตุกกิริยสงฺขารา  ฯ   ตตฺถ กุสล- 
วิปากมโนธาตุสมฺปยุตฺเตหิ   สมานา   อเหตุกกิริยมโนธาตุสมฺปยุตฺตา  
โสมนสฺสสหคตสนฺตีรณสมฺปยุตฺเตหิ    สมานา    หสิตุปฺปาทสมฺปยุตฺตา  
อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณสมฺปยุตฺเตหิ    สมานา   โวฏพฺพนสมฺปยุตฺตาติ  
อิมมตฺถ   ทสฺเสนฺเตน  กุสล  ฯเปฯ  สมานาติ  วตฺวา  ตโต  ลพฺภมาน 
วิเสส   ทสฺเสตุ   มโนวิ ฺาณธาตุทฺวเยนาติอาทิ   วุตฺต  ฯ วิริย- 
สภาวโต   พลปฺปตฺโต   สมาธิ   โหติ  วิริยนฺต  พลนฺติ  กตฺวา  ฯ  
สมุจฺเฉทวิรตีหิเอว    อรหนฺตาน    วิรมนกิจฺจสฺส    นิฏ ิตตฺตา กิริย- 
จิตฺเตสุ   วิรติโย   น   สนตีฺติ   อาห   เปตฺวา   วิรติโยติ  ฯ กามาวจร- 
สเหตุกกิริยสงฺขาราน  กามาวจรกุสเลหิ  วิรติกโต วิเสโส อตฺถิ  
มหคฺคเตสุ   ปน   ตาทิโสป   นตฺถีติ   อาห   สพฺพากาเรนปติ  ฯ  
ธมฺมโต   อารมฺมณโต   ปวตฺติอาการโตติ  สพฺพปฺปกาเรนปติ  อตฺโถ  ฯ  
อภิธมฺมนฺโตคธมฺป    สุตฺตนฺตภาชนีย    สุตฺตนฺตนโยเอว เอกนฺตอภิธมฺม- 
๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ.   
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นโย   ปน   อภิธมฺมภาชนียนฺติ   อาห   อภิธมฺเม ปทภาชนียนเยนาติ ฯ  
        ภควตา   ปน   เอว   ขนฺธา  วิตฺถาริตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตสฺมา  
อิมายป  ปาลิยา  วเสน  ขนฺธาน  สวณฺณน  กริสฺสามาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
ยกิ ฺจีติ   เอตฺถ  ยนฺติ  สาม ฺเน  อนิยมทสฺสน  ฯ  กิ ฺจีติ  ปการเภท  
อามสิตฺวา  อนิยมทสฺสน  ฯ  อุภเยนาป  อตีต  วา  ฯเปฯ  สนฺติก๑ 

วา   อปฺป  วา  พหุ  วา  ยาทิส  วา  ตาทสิ  วา  นปปสกนิทฺเทสารห  
สพฺพ   พฺยาเปตฺวา   คณฺหตีติ   อาห   อนวเสสปริยาทานนฺติ  ฯ  
เอวมฺปน   อ ฺเสุป   นปปสกนิทฺเทสารเหสุ   ปสงฺค   ทิสฺวา   ตตฺถ  
อธิปฺเปตตฺถ   อติจฺจ   ปวตฺตนโต   อติปปฺสงฺคสฺส   นิยมนตฺถ   รปูนฺติ  
วุตฺตนฺติ   ทสฺเสนฺโต   รูปนฺติ  อติปฺปสงฺคนิยมนนฺติ  อาห  ฯ  ย  กิ ฺจีติ  
จ   ยสทฺท   เอกปท   สนปิาต   กึสทฺท ฺจ   เอกปทนฺติ   คเหตฺวา  
อนิยเมกตฺถทีปนโต   ปททฺวเยนาปติ   วุตฺต  ฯ   อสฺสาติ   รูปสสฺ  ฯ  
อตีตาทิวิภาค อารภติ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทินา ฯ  
        [๔๙]   อทฺธาสนฺตติสมยขณวเสนาติ   เอตฺถ   จุติปฏิสนฺธิปริจฺฉินฺเน  
กาเล  อทฺธาสทฺโท ปวตฺตตีติ อโหสึ นุโข อห อตีตมทฺธานนฺติอาทิ- 
สุตฺตวเสน ๒   วิ ฺายติ  ฯ   ตถา   หิ   ภทฺเทกรตฺตสุตฺเตป   อตีต นานฺวา- 
คเมยฺยาติอาทินา๓  อทฺธาวเสน อตีตาทิภาโว วุตฺโต ฯ ตโยเม  
ภิกฺขเว  อทฺธา  กตเม  ตโย  อตีโต อทฺธา อนาคโต อทฺธา ปจฺจุปฺปนฺโน  
อทฺธาติ   ปน   ปรมตฺถโต   ปริจฺฉิชชฺมาโน  อทฺธา  นิรุตฺติปถสุตฺตวเสน  
๑. ม. สนฺติเก ฯ   ๒. ม. มู. ๑๒/๑๓ ฯ   ๓. ม. อุ. ๑๔/๓๒๒ ฯ   
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ขณปริฉินฺโน  วุตฺโต  ฯ  ตตฺถ  หิ  ย  ภิกฺขเว  รูป  ชาต  ภูต  ฯเปฯ  
ปาตุภูต   อตฺถีติ๑  ตสฺส  สงฺขาติ  วิชฺชมานสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนตา  ตโต  
ปุพฺเพ   ปจฺฉา   จ   อตีตานาคตา   วุตฺตา  ฯ   ตท ฺสุตฺเตสุ  ปน  
เยภุยฺเยน   จุติปฏิสนฺธิปรจฺิฉินฺโน   อตีตาทิโก  อทธฺา  วุตฺโตติ  โสเอว  
อิธาป อทฺธาวเสนาติ วุตฺโต ฯ  
        สีต   สตีสฺส   สภาโค   ตถา   อุณฺห   อุณฺหสฺส  ฯ  ยมฺปน  สตี  
อุณฺห   วา   สรีเร  สนฺนปิติต  สนฺตานวเสน  ปวตฺตมาน  อนูน  อนธิก  
เอกาการ  ต  เอโก  อุตูติ  วุจฺจตีติ  สภาคอุตุโน อเนกตฺตา เอกคฺ- 
คหณ กต   เอว  อาหาเรป  ฯ  เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติสมุฏานนฺติ๒  
ป ฺจฉทฺวารวเสน   วุตฺต  ฯ  สนฺตติสมยกถา  วิปสสฺกาน  อุปการตฺถาย  
อฏกถาสุ   กถิตา  ฯ  ชนโก  เหตุ  อุปตฺถมฺภโก  ปจฺจโย  ฯ  เตส  
อุปฺปาทน   อุปตฺถมฺภน ฺจ   กิจฺจ  ฯ   ยถา   พีชสฺส   องฺกุรุปฺปาทน  
ปวีอาทีน๓   ตทุปตฺถมฺภน   กมฺมสฺส   กฏตฺตารูปวิปากุปฺปาทน อาหารา- 
ทีน   ตทุปตฺถมฺภน   เอว   เอเกกสฺส  กลาปสฺส  จิตฺตุปฺปาทสฺส  
จ     ชนกาน     กมฺมนฺตราทิปจฺจยภูตาน     อุปตฺถมภฺกาน ฺจ สหชาตปุเร- 
ชาตปจฺฉาชาตาน  กิจฺจ ยถาสมฺภว โยเชตพฺพ ฯ เอว อุตุอาทีน  
สภาควิสภาคตาสมฺภวโต   ตสมุฏานรูปาน   สนตฺติวเสน  อตีตาทิวิภาโค  
วุตฺโต  ฯ   กมฺมสฺส  ปน  เอกภวนิพฺพตฺตกสฺส  สภาควิสภาคตา  นตฺถีติ  
ตสมุฏานรูปาน     สนฺตติวเสน     อตีตาทิวิภาค     อวตฺวา อุปตฺถมฺภก- 
๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๖๕ ฯ   ๒. ม. เอกวีถิเอกชวนสมุฏานนฺติ. ๓. ม. ปถวีอาทีน ฺจ.   
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วเสเนว  วุตฺโต  ฯ  ยทา ปน ลิงฺคปริวตฺตน โหติ ตทา พลวตา  
อกุสเลน   ปรุิสลิงฺค   อนฺตรธายติ   ทพฺุพเลน   กุสเลน   อิตฺถีลงฺิค  
ปาตุภวติ   ทุพฺพเลน   จ   อกุสเลน   อิตฺถีลิงฺค  อนฺตรธายติ  พลวตา  
กุสเลน   ปุรสิลิงฺค   ปาตุภวตีติ   กมฺมสมุฏานรูปานมฺป   อตฺเถว วิสภา- 
คตาติ  เตสมฺป  สนฺตติวเสน  อตีตาทิวิภาโค  สมฺภวติ  ฯ  โส ปน  
น สพฺพกาลิโกติ น คหิโต ฯ  
        ตตสมยนฺติ   เอกมุหตฺุตาทิโก   โส   โส   สมโย   เอตสฺสาติ  
ตตสมย   รูป   ตตสมยวนฺตนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ตโต   ปพฺุเพติ   ตโต  
ขณตฺตยปริยาปนฺนโต๑  ปพฺุเพ  ฯ  อนปฺุปนฺนตฺตา  อนาคต  ฯ ปุจฺฉาติ  
ตโต   ปจฺฉา  ฯ   ขณตฺตย  อติกฺกนฺตตฺตา  อตีต  ฯ  ยสฺส  เหตุกิจฺจ  
ปจฺจยกิจฺจ ฺจ   นฏิ ิตตฺตา   อติกฺกนฺต   ต   อตีต  ฯ   อุปฺปาทกฺขเณ  
เหตุกิจฺจ   อุปฺปนฺนผลตฺตา   นฏิ ิต ฺจาติ   ทฏพฺพ  ฯ   ตีสุป  ขเณสุ  
ปจฺจยกิจฺจ  ฯ   ปวีอาทีน   สนฺธารณาทิก   ผสฺสาทีน   ผุสนาทิก ฺจ  
อตฺตโน   กิจฺจ   สกิจฺจ   สกิจฺจสฺส   กรณกฺขโณ   สกิจฺจกฺขโณ  
สห   วา   กิจฺเจน  สกิจฺจ  ยสฺมึ  ขเณ  สกิจฺจ  รูป  วา  อรูป  วา  
โหติ   โส   สกิจฺจกฺขโณ   ตสฺมึ   ขเณ   ปจฺจุปฺปนฺน  ฯ  เอตฺถ  จ  
ขณาทิกถาย   ตโต   ปุพฺเพ  อนาคต  ปจฺฉา  อตีตนฺติ  วจน  อทฺธาทีสุ  
วิย   เภทาภาวโต   นิปฺปรยิาย  ฯ  อทฺธาทิวเสน  หิ  อ ฺเว  ธมฺมา  
อตีตา   อ ฺเ   อนาคตา   อ ฺเ  ปจฺจุปฺปนฺนา  ลพฺภนฺติ  ขณาทิ- 
วเสน ปน   นตฺถิ   ธมฺมโต   เภโท   กาลโตเอว   เภโท  ฯ  อุปปฺาทโต  
๑. ม. ขณตฺตยสฺส ปริยาปตฺติโต.   
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ปุพฺเพ  อนาคโต  ขณตฺตเย  วตฺตมาโน  ตโต  ปร  อตีโตติ นิปฺปริยายา  
อทฺธา   ปจฺจุปฺปนฺนาทิ   วิย   เกนจิ   ปริยาเยน   อตีตมนาคตนฺติ  จ  
วตฺตพฺพตาภาวโต ฯ  
        [๕๐]   เหฏา   วุตฺต   อชฌฺตฺติกพาหิรเภท   สนฺธาย  
วุตฺตนโยเอวาติ  วตฺวา  เตน  อปริตุสฺสมาโน๑ ยทิป ตตฺถ อชฺฌตฺตเมว  
อชฺฌตฺติกนฺติ   สทฺทตฺโถ  ลพฺภติ  ตถาป  อตฺเถว  อชฺฌตฺตอชฺฌตฺติก- 
สทฺทาน พหิทฺธาพาหิรสทฺทาน ฺจ   อ ฺม ฺ   อตฺถเภโท  ฯ   ตถา   หิ  
อชฺฌตฺติกสทฺโท   สปรสนฺตาทิเกสุ   จกฺขาทีสุ   รปูาทีสุ   พาหิรสทฺโท  
วิย  วตฺตติ  อชฺฌตฺตสทฺโท  ปน  ตสฺส  ตสฺส  สตฺตสฺส  สสนฺตา- 
นิเกเสฺวว จกฺขุรูปาทีสุ   ตโต   อ ฺเสุ   พหิทฺธาสทฺโท   วิย   ปวตฺตติ  ฯ  
ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  อปจาติ  อาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อิธาติ  อิมสฺมึ  
สุตฺตนฺตนเย  ฯ   นิยกชฌฺตฺตมฺป   น   ปพฺุเพ   วุตฺตอชฺฌตฺติกเมว  
ปรปุคฺคลิกมฺป  น  ปุพฺเพ  วุตฺตพาหิรเมวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ หีนปณีตเภโท  
ปริยายโต   นิปฺปริยายโต   จ   เวทิตพฺโพติ   สมพฺนฺโธ  ฯ   ตเทว  
สุทสฺสีน   รปู  ฯ   ยตฺถาติ   ยสฺม ึ  อารมฺมณภูเต  ฯ  ย  อารมฺมณ  
กตฺวา   อกุสลวิปากวิ ฺาณ   อุปฺปชชฺติ   ต   หีน   อนิฏภาวโต  ฯ  
ย   กุสลวิปาก   ต   ปณีต   อิฏภาวโต  ฯ  ยถา  ห ิ อกุสลวิปาโก  
สย   อนิฏโ   อนิฏเเอว  อุปฺปชฺชติ  น  อิฏเ  เอว  กุสลวิปาโกป  
สย   อิฏโ   อิฏเเอว   อุปฺปชฺชติ   น   อนิฏเ  ฯ  ตถาหิ  วุตฺต  
อฏกถาย   อกุสลกมฺมชวเสน   อนิฏา   ป ฺจ   กามคุณา   วิภตฺตา  
๑. ม. อปริตุสฺสมาเนน.    
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กุสลกมฺมชมปฺน   อนิฏ   นาม  นตฺถ ิ สพฺพ  อิฏเมว  กุสล- 
กมฺมชวเสน อิฏา     ป ฺจ     กามคุณา     วิภตฺตา    กุสลกมฺมช ฺหิ  
อนิฏ  นาม  นตฺถิ  สพฺพ  อิฏเมวาติ  จ  ฯ  ตตฺถ  มนาปานิป กานิจิ  
หตฺถิรูปาทีนิ   อกุสลกมฺมนิพฺพตฺตานิ   สนฺติ   น   ปน   ตานิ  เตสเยว  
หตฺถิอาทีนิ   สุขสฺส   เหตุภาว   คจฺฉนฺติ   ตสฺส   ตสฺเสว   หิ  
สตฺตสฺส   อตฺตนา   กเตน   กุสเลน   นิพฺพตฺต  สุขสฺส  ปจฺจโย  โหติ  
อกุสเลน   นพฺิพตฺต   ทุกขฺสฺส   ตสฺมา   กมฺมชาน   อิฏานิฏตา  
กมฺมการกสตฺตสฺส   วเสน   โยชนารหา   สิยา  ฯ   ตตฺถ  ย  วุตฺต  
กุสลกมฺมช   อนิฏ   นาม   นตฺถีติ   น   วุตฺต   อกุสลกมฺมช   อิฏ  
นาม   นตฺถีติ   เตน   อกุสลกมฺมชมฺป   โสภณ   ปรสตฺตาน   อิฏ  
อตฺถีติ   อนุ ฺาต   ภวิสฺสติ   กุสลกมฺมชมฺปน   สพฺเพส   อิฏเมวาติ  
ติรจฺฉานคตานมฺปน   เกส ฺจิ   มนสฺุสรูป   อมนาป  ยโต  เต  ทสิฺวาว  
ปลายนฺติ   มนุสฺสา   จ   เทวตารูป   ปสฺสิตฺวา   ภายนฺติ   เตสมฺป  
วิปากวิ ฺาณ   ต   รูป   อารพฺภ  กุสลวิปากเมว  อุปฺปชฺชติ  ตาทิสสฺส  
ปน   ปุ ฺสฺส   อภาวา   น   เตส   ตตฺถ   อภิรติ   โหติ  ฯ กุสล- 
กมฺมชสฺส  ปน  อนิฏสฺส  อภาโว  วิย  อกุสลกมฺมชสฺส  จ  อิฏสฺส  
อภาโว   วตฺตพฺโพ   หตฺถิอาทีนมฺป   หิ   อกุสลกมฺมช   มนุสฺสาน  
อกุสลกมฺมวิปากสฺเสว   อารมฺมณ   กสุลกมฺมชมฺปน   ปวตฺเต   สมุฏ ิต  
กุสลวิปากสฺส   อิฏารมฺมเณน   ปน   โวมิสฺสกตฺตา   อปฺปก อกุสล- 
กมฺมช   พหลุ   อกุสลวิปากุปฺปตฺติยา  การณ  น  ภวิสฺสตีติ  สกฺกา   
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วิ ฺาตุ   วิปากมฺปน   น   สกฺกา   วณฺเณตุนฺติ๑   วิปากวเสน อิฏานิฏา- 
รมฺมณววฏาน  สุฏ ุ  ยุชชฺติ  ฯ  ยมฺปน  วุตฺต  อนฏิา ป ฺจ  
กามคุณาติ   ต   รูปาทิภาวสาม ฺโต   กามคุณสทิสตาย   ตสทิเสสุ  
ตพฺโพหาเรน   วุตฺต  ฯ   อิฏาเนว  หิ  รูปาทีนิ  กามคุณาติ  ปาลิย  
วุตฺตานิ   กามคุณวิสภาคา   วา   รูปาทโย   กามคุณาติ   วุตฺตา  
อสิเวสิโวติ   โวหาโร   วิย  ฯ  สพฺพานิ  วา  อิฏานิฏานิ  รูปาทนีิ  
ตณฺหาวตฺถุภาวโต   กามคุณาเอว  ฯ  วุตฺต ฺหิ  รูป๒  โลเก  ปยรูป  
สาตรูปนฺติอาทิ๓  ฯ  อติสเยน  ปน  กมนียตฺตา  สุตฺเตสุ  กามคุณาติ  
อิฏานิ   รูปาทีนิ   วุตฺตานิ  ฯ  วุตฺตนยเมวาติ  อติเทเสน  ลกฺขณโต  
ทูรสนฺติก   ทสฺสิตนฺติ   อาห   โอกาสโตเปตฺถ   อุปาทายุปาทาย ทูร- 
สนฺติกตา  เวทิตพฺพาติ  ฯ  ตตฺถ  กิตฺตกโต  ปฏาย รูป โอกาสวเสน  
สนฺติเก   นาม   กิตฺตกโต   ปน  ปฏาย  ทูเร  นาม  ฯ  ปกติกถาย  
กเถนฺตาน  ทวฺาทส  หตฺถา  สวนุปจาโร  นาม  ตสฺส  โอรโต  สนติฺเก  
ปรโต  ทูเร  ฯ  ตตฺถ  สุขุมรูป  ทูเร  โหนฺต  ลกฺขณโตป  โอกาสโตป  
ทูเร   โหติ   สนฺติเก   โหนฺตมฺปน   โอกาสโตว   สนฺติเก  โหติ  น  
ลกฺขณโต  ฯ   โอฬาริกรูป   สนฺติเก  โหนฺต  ลกฺขณโตป  โอกาสโตป  
สนฺติเก   โหติ   ทูเร   โหนฺต   โอกาสโตว  โหติ  น  ลกฺขณโต  ฯ  
อุปาทายุปาทายาติ   ปน   วุตฺตตฺตา   อตฺตโน   รูป   สนฺติเก   นาม อนฺโต- 
กุจฺฉิคตสฺสาป   ปรสฺส  ทเูร  อนฺโตกุจฺฉิคตสฺส  สนฺติเก  พหิฏ ิตสฺส  
๑. ม. ว ฺเจตุนตฺิ.   ๒. ม. รูปา.   ๓. ม. มู. ๑๒/๑๑๑ ฯ   
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ทูเรติ    เอว   อนฺโตคพฺภปมุขปริเวณสงฺฆารามสีมาคามคามเขตฺต-  
ชนปทรชชฺสมุทฺทจกฺกวาเฬสุ    ตทนฺโตคธพหิคตาน๑   วเสน สนฺติก- 
ทูรตา เวทิตพฺพา ฯ  
        ตเทกชฌฺนฺติ   ต   เอกชฺฌ  เอกโต  ฯ  อภิส ฺ ูหิตฺวาติ  สหริตฺวา  
วา   สมุห   วา   กตฺวา  ฯ   อภิสงฺขิปตฺวาติ   สงฺขิปตฺวา  สงฺเขป  
กตฺวา  ฯ  สพฺพมฺป  รูป  ฯเปฯ  ทสฺสิต  โหตีติ  อิมินา รูปกฺขนฺธ- 
สทฺทาน สมานาธิกรณสมาสภาว   ทสฺเสติ  ฯ   เตเนวาห   น   ห ิ 
รูปโต   อ ฺโ   รูปกฺขนฺโธ   นาม   อตฺถีติ  ฯ   ราสิภาวุปคมเนน  
เวทนากฺขนฺธาทโยติ ทสฺสิต โหตีติ๒ อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
        สนฺตติวเสน   ขณาทิวเสน   จาติ   เอตฺถ   อทฺธาสมยวเสน  
อตีตาทิวิภาคสฺส   อวจน   สุขาทิวเสน   ภินฺนาย   อตีตาทิภาววจนโต 
น   หิ  สุขาเอว  อทฺธาวเสน  สมยวเสน  จ  อตีตาทิกา  โหติ  ตถา  
ทุกฺขาเอว  อทุกฺขมสุขาเอว  จ  กายิกเจตสิกาทิภาเวน  ภินฺนา  ฯ เตน  
เวทนาสมุทาโย   อทฺธาสมยวเสน   อตีตาทิภาเวน   วตฺตพฺพต   อรหติ  
สมุทายสฺส  เตหิ  ปริจฺฉินฺทิตพฺพตฺตา  ฯ  เวทเนกเทสา  ปน  คยฺหมานา  
สนฺตติขเณหิ   ปริจฺเฉท   อรหนฺติ  ตถา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  คเหตพฺพโต  ฯ  
เอกสนฺตติยมฺปน   สุขาทีสุ   อเนกเภทภินฺเนสุ   โย   เภโท ปริจฺฉินฺทิ- 
ตพฺพภาเวน  คหิโต  ตสฺส  เอกปฺปการสฺส  ปากฏสสฺ ปริจฺเฉทิกา  
ตสหิตทฺวาราลมฺพณปฺปวตฺตา    อวิจฺเฉเทน    ตทปฺุปาทเกกวิธวิสยสมา-  
โยคปฺปวตฺตา  จ  สนฺตติ  ภวิตุ  อรหตีติ ตสฺสา เภทนฺตร อนามสิตฺวา  
๑. ม. ตทนโตคตพหิคตาน.   ๒. ม. ทสฺสิตา โหนฺตีติ.   
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ปริจฺเฉทกภาเวน   คหณ   กต  ฯ   ลหุปริวตฺติโน   วา   อรูปธมฺมา  
ปริวตฺตเนเนว   ปริจฺเฉเทน   ปริจฺฉินฺทน   อรหนตีฺติ  สนฺตติขณวเสเนว  
ปริจฺเฉโท   วุตฺโต  ฯ  เอกวิธวิสยสมาโยคปฺปวตฺตา  ทิวสมฺป  พุทฺธรูป  
ปสฺสนฺตสฺส   ธมฺม   สุณนฺตสฺส  ปวตฺตสทฺธาทิสหิตเวทนา  ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนา  ฯ ปพฺุพนฺตาปรนฺตมชฺฌตฺตคตาติ     เอเตน     เหตุปจฺจยกิจฺจวเสน  
วุตฺตนย ทสฺเสติ ฯ  
        [๕๑]    สพฺยาปารสอุสฺสาหสวิปากตา    กุสลาทีหิ   ตีหิป สาธา- 
รณาติ  อสาธารณเมว  ทสฺเสตุ  สาวชฺชกิริยเหตุโตติ  อาทิ วุตฺต ฯ  
ตตฺถ   สาวชชฺกิริยเหตุโตติ   ปาณาติปาตาทิคารยฺหกิริยนิมิตฺตโต  ฯ  
กิเลสสนฺตาปภาวโตติ    กิเลสปริฬาเหน    สทรถภาวโต  ฯ วูปสนฺต- 
สภาวาย  กุสลาย เวทนาย โอฬาริกา ฯ สพฺยาปารโตติ สอีหโต ฯ  
เตน   ยถา   ปวตฺตมานายสฺสา   วิปาเกน   ภวิตพฺพ   ตถา   ปวตฺตึ  
วทนฺโต   วิปากุปฺปาทนโยคฺยตมาห  ฯ   สอุสฺสาหโตติ   สสตฺติโต  ฯ  
เตน   วิปากุปฺปาทนสมตฺถต  ฯ  สวิปากโตติ  วิปากสพฺภาวโต  ฯ  เตน  
ปจฺจยนฺตรสมวาเยนสฺสา   วิปากนิพฺพตฺตน  ฯ   ตีหปิ   ปเทหิ  วิปาก- 
ธมฺมตเยว   ทสฺเสติ  ฯ   กายกมฺมาทิพฺยาปารสพฺภาสโต   วา สพฺยา- 
ปารโต   ชวนุสฺสาหวเสน  สอุสฺสาหโต  วิปากุปปฺาทนสมตฺถตา- 
วเสน สวิปากโตติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ  ฯ   วิปาก  
อนุปฺปาเทนฺตีป   กริิยา   กุสลา   วิย  สพฺยาปารา  สอุสฺสาหาเอว  จ  
โหนฺตีติ   ตทุภย   อนามสิตฺวา   กิริยาพฺยากตวาเร   สวิปากโต   
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อิจฺเจว   วุตฺต  ฯ   สพฺยาปชฺฌโตติ   กิเลสทุกฺเขน   สทุกฺขโต  ฯ  
วุตฺตวิปริยายโตติ     อนวชฺชกริิยเหตุโต     กิเลสสนฺตาปาภาวโต อพฺยา- 
ปชฺฌโต๑  จ  วูปสนฺตวุตฺตีติ  เอว  อกุสลาย วุตฺตวิปลฺลาสโต ฯ  
ยถาโยคนฺติ   โยคานุรูป  ฯ   ตีสุ   การเณสุ  ย  ย  ยสฺสา  ยสฺสา  
ยุชฺชติ   ตทนุรูปนฺติ   อตฺโถ  ฯ  กุสลากสุลเวทนา  หิ  วิปากพฺยา- 
กตาย ตีหิป   การเณหิ   โอฬาริกา  ฯ   กิริยาพฺยากตาย   สวิปากโต  
สวิปากตาวิสิฏสพฺยาปารสอุสฺสาหโต   วาติ  ฯ   วุตฺตวิปริยาเยนาติ  
วิปากพฺยากตา   อพฺยาปารโต   อนุสฺสาหโต   อวิปากโต   จ   ตาหิ  
กุสลากุสลเวทนาหิ     สุขุมา     กริิยาพฺยากตา    อวิปากโต อวิปากตา- 
วิสิฏสพฺยาปารสอุสฺสาหโตวาติ     เอว    กุสลากสุลาย วุตฺตวิปลฺลาเสน  ฯ    
กมฺมเวคุกฺขิตฺตา   หิ   กมฺมปฏิพิมฺพภูตา   จ กายกมฺมาทิพฺยาปารวิรหโต   
นิรุสฺสาหา  วิปากา  ฯ  สอุสฺสาหา จ กิริยา อวิปากธมฺมา ฯ  
สวิปากธมฺมธมฺมา๒ หิ สคพฺภา วิย โอฬาริกาติ ฯ  
        นิรสฺสาทโตติ     อสฺสาทาภาวโต    สุขปฏิกฺเขปโต  ฯ สวิปฺ- 
ผารโตติ   สปริปฺผนฺทโต   อนุปสนฺตโตติ   อตฺโถ  ฯ  อภิภวนโตติ  
อชฺโฌตฺถรณโต  ฯ  สุขาย  มชฺฌตฺตตา  นตฺถิ  อุเปกฺขาย สา คตา๓ ฯ  
สนฺตตาทโย   ปน   สพฺพตฺถ   สุขุเปกฺขาสุ   ลพฺภนฺตีติ   ยถาโยคนฺติ  
วุตฺต  ฯ   ปากฏโตติ   สุขิโต   ทุกฺขิโตติ   ทิสฺวาป   ชานิตพฺพตฺตา  
วิภูตภาวโต ฯ สาติ๔ อทุกขฺมสุขา เวทนา ฯ อสมาปนฺนสมาปนฺนคฺ- 
คหเณน เจตฺถ   ภูมิวเสนาป   เวทนาน   โอฬาริกสขุุมตา   วุตฺตาติ  
๑. ม. อพฺยาพชฺฌโต.   ๒. ม. สวิปากธมฺมา.   ๓. ม. สาตตา.   ๔. ม. สา.   
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เวทิตพฺพา ฯ อิตรา สมาปนฺนสฺส เวทนา ฯ  
        [๕๒]  โอฆนิยโตติ  โอเฆหิ  อารมฺมณ  กตฺวา  อติกฺกมิ- 
ตพฺพโต  ฯ ตถา   โยคนิยโต   คนฺถนิยโต   จาติ   เอตฺถาป   คนฺโถว  
คนฺถน   ตสฺส   หิต   อารมฺมณภาเวน   สมฺพนฺธนโตติ   คนฺถนิย  ฯ  
เอว   นีวรณิย   อุปาทานิย ฺจ   เวทิตพฺพ  ฯ   สงฺกเิลเส   นิยุตฺตา  
สงฺกิเลส วา อรหตีติ๑ สงฺกิเลสิกา ฯ สา อนาสวา ฯ  
        ตตฺถาติ  ยถาวุตฺตาย  โอฬาริกสุขุมตาย  ฯ  สมเฺภโทติ  สงฺกโร ฯ          
โอฬาริกา   สุขุมาติ   จ   วุตฺตานมฺป   ชาติอาทิวเสน   ปุน สุขุโมฬาริก- 
ภาวาปตฺติโทโส  ยถา  โส  น  โหติ  ตถา  ปริหริตพฺโพ  ฯ  
ชาติวเสน   สุขุมาย   เวทนาย   สภาวปุคฺคลโลกิยวเสน   โอฬาริกต  
ปาลิวเสน   ทสฺเสตุ   วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ  เอว  สุขาทโยปติ  
เอตฺถ   อกุสลเวทนา   ชาติวเสน  โอฬาริกา  สภาววเสน  สุขุมา  ฯ  
กุสลชฺฌานสหคตา  สุขา  เวทนา  ชาติวเสน  โอฬาริกา  ฯ สมาปนฺนสฺส  
เวทนาติ  กตฺวา  ปุคฺคลวเสน  สุขุมาติ  เอวมาทินา  โยเชตพฺพ๒ ฯ  
น   ปรามสิตพฺโพติ   เอเตน   ชาติอาทโย   จตฺตาโร   โกฏาสา  
อ ฺม ฺ   อโวมิสฺสกาเอว   คเหตพฺพา   เอว   สมฺเภทสฺส  ปริหาโร  
น  อ ฺถาติ  ทสฺเสติ  ฯ  ยถา  อพฺยากตมุเขน  เอว กุสลากุสล- 
มุเขนป ยถา   จ   ชาติมุเขน   เอว   สภาวาทิมุเขนป   ทสฺเสตพฺพนฺติ  
อิมมตฺถ เอเสว นโย สพฺพตฺถาติ อติทสิติ ฯ  
        [๕๓]   อิทานิ   ชาติอาทิโกฏาเสสุป  [๓]   อกุสลาทีน อุปาทายุ- 
๑. ม. อรหนฺตตีิ.   ๒. ม. โยเชตพฺพา.   ๓. ม. มิโถ.   
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ปาทาย   โอฬาริกสุขุมต   ทสฺเสตุ   อปจาติอาทิ   อารทฺธ  ฯ นสิฺสย- 
ทหนโตติ   อิมินา  โทสสหคตาย  ปากฏ  กุรรุปฺปวตฺตึ  ทสฺเสติ  ฯ  
นิยตาติ   มิจฺฉตฺตนิยาเมน   นิยตา  ฯ   อนนฺตริยภาวปฺปตฺตา กปฺปติฏนก- 
วิปากตาย   กปฺปฏ ิติกา  เทวทตฺตาทีน  วิย  ฯ  อสงฺขาริกา สภาว- 
ติขิณตาย  โอฬาริกา ฯ ทฏิ ิสมฺปยุตฺตา มหาสาวชฺชตาย โอฬาริกา ฯ  
สาป   มิจฺฉาทิฏ ิสมฺปยุตฺตา   นิยตา   โอฬาริกา   ตโต   กปฺปฏ ิติกา  
ตโต   อสงฺขาริกาติ   ติวิธาป   เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  เอกชฺฌ  วุตฺตา  
วิสุ  วิสสเยว  โยเชตพฺพา  ฯ  เตนาห  อิตรา  สุขุมาติ ฯ อวิเสเสนาติ  
โทสสหคตา   โลภสหคตาติ   อเภเทน  ฯ   อกุสลา   พหุวิปากา  
โทสุสฺสนฺนตาย   โอฬาริกา  ฯ   ตถา   กุสลา   อปฺปวิปากา  ฯ มนฺท- 
โทสตฺตา  อกุสลา  อปฺปวิปากา  สุขุมา  ฯ ตถา กุสลา พหุวิปากา ฯ  
โอฬาริกสุขุมนิกนฺติวตฺถุภาวโต   กามาวจราทีน   โอฬาริกสุขุมตา  ฯ  
โลกุตฺตรา  ปน  เอกนฺตสุขุมาว  ฯ  ตตฺถาป  จ  วิภาค ปรโต วกฺขติ ฯ  
ภาวนามยาปติ   ภาวนามยาย   เภทเนน   ทานสีลมยานมฺป   เภทน  
นยโต   ทสฺสตินฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ  ภาวนาย  ปคุณพลวกาลาทีสุ  กทาจิ  
าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตนาป   มนสิกาโร   โหตีติ   วุตฺต   ภาวนามยาป  
ทุเหตุกาติ  ฯ   ตตภูมิวิปากกิริยเวทนาสูติ   เอตฺถ   กามาวจรวิปากา  
โอฬาริกา   รปูาวจรา  สุขุมาติอาทินา  ยาว  อรหตฺตผลา  เนตพฺพ  ฯ  
กามาวจรกิริยา    โอฬารกิา   รูปาวจรกิริยา   สุขุมาติอาทินา กามา- 
วจรา  จ  ทานาการปฺปวตฺตา  โอฬารกิา สีลาการปฺปวตฺตา สุขุมาติ   
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อาทินา ยาว เนวส ฺานาส ฺายตนา เนตพฺพ ฯ  
        [๕๔]   ยถา   จ   ชาติโกฏาเส   อย   วิภาโค   เอว สภาว- 
โกฏาสาทีสุปติ   ทสฺเสตุ   ทุกฺขาทีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สพฺโพ  จาย  
วิภาโค   ลกขฺณสนฺนิสฺสิโต   วุตฺโตติ   กตฺวา   อาห   โอกาสวเสน  
จาปติอาทิ  ฯ   สุขาปติ   ปสทฺเทน   อทุกฺขมสุข   สมฺปณฺเฑติ  ฯ  
สพฺพตฺถาติ   สพฺพาสุ   ภูมีสุ  ฯ  ยถานุรูปนฺติ  ยา  ยา  เวทนา  ยตฺถ  
ยตฺถ   ลภติ   ตทนุรูป  ฯ  วตฺถุวเสนาติ  ย  วตฺถุ  อารพฺภ  เวทนา  
ปวตฺตติ   ตสฺส   วเสนาป  ฯ   หีนวตฺถกุาติ   หีน   วตฺถุ  อารมฺมณ  
กตฺวา   กงฺคุภตฺต   ภุ ฺชนฺตสฺส   เวทนา   หีนวตฺถกุตาย   โอฬาริกา  
สาลิมโสทน   ภุ ฺชนฺตสฺส   ปณีตวตฺถุกตาย   สุขุมาติ  ฯ   อาทินา  
นเยนาติ  สพฺพ  ปาลิคตึ  อามสติ  ฯ  ชาติอาทิวเสน อสมานโกฏาสตา  
วิสภาคตา  ฯ   ทุกฺขวิปากตาทิวเสน   อสทิสกิจฺจตา   อสสฏตา   น  
อสมฺปโยโค  ฯ   ยท ิ สิยา  ทูรวิปริยาเยน  สนฺติก  โหตีติ  สสฏตา  
สนฺติกตา   อาปชฺชติ   น   จ   เวทนาย  เวทนาสมฺปโยโค  อตฺถ ิ ฯ  
สนฺติกปทวณฺณนาย  สภาคโต  จ  สรกิฺขโต  จาติ  วกฺขตีติ  วุตฺตนเยเนว  
อตฺโถ   เวทิตพฺโพ  ฯ   อสทิสสภาวตา  อสริกฺขตา  ฯ  สพฺพวาเรสูติ  
โอฬาริกสุขุมเภเท   วุตฺตนยานุสาเรน  วตฺตพฺเพสุ  สพฺเพสุ  วาเรสุ  ฯ  
ชาติอาทิวเสน   สมานโกฏาสตา   สภาคตา   ทุกขฺวิปากตาทิวเสน  
ปน   สทิสสภาวตา   สรกิฺขตา  ฯ   เตนาห   อกุสลา   ปน  ฯเปฯ  
สนฺติเกติ ฯ[๑] เอตนฺติ เอว อตีตาทิวิภาเค วิตฺถารกถามุข ฯ  
๑. ม. อิติ เวทนากฺขนฺธสฺส อตีตาทิวิภาเค วติฺถารกถามุขวณฺณนา.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 133 

                                  ขนธฺนิทฺเทส  วณฺณนา   
        าณเภทตฺถนฺติ   นานปฺปการ   าณปฺปเภทตฺถ  ฯ   กมโตติ  
เทสนานุกฺกมโต๑  เยน  การเณนาย  เทสนานุกฺกโม  กโต  ตโตติ  
อตฺโถ  ฯ  วิเสสโตติ  เภทโต  ขนฺธุปาทานกฺขนฺธวิภาคโตติ  อตฺโถ  ฯ  
อนูนาธิกโตติ   ป ฺจภาวโต  ฯ  อุปมาโตติ  อุปมาหิ  อุปเมตพฺพโต  ฯ  
ทฏพฺพโต   ทฺวิธาติ   ทฺวีหิ   อากาเรหิ   าเณน   ปสฺสิตพฺพโต  ฯ  
ปสฺสนฺตสฺสตฺถสิทฺธิโตติ   ยถาปสฺสนฺตสฺส   ยถาธิปฺเปตตฺถนิปฺผตฺติโต  ฯ  
วิภาวินาติ ป ฺวตา ฯ  
        [๕๕]     อุปฺปตฺติกฺกโมติ     ยถาปจฺจย    อุปปฺชฺชนฺตาน อุปฺปชฺชน- 
ปฏิปาฏิ  ฯ  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพาติอาทินา  ปม ปหาตพฺพา ปม  
วุตฺตา   ทุติย   ปหาตพฺพา   ทุติย   วุตฺตาติ   อย   ปหานกฺกโม  ฯ  
สีลวิสุทฺธี   ปฏิปชชฺ   จิตฺตวิสุทฺธิ   ปฏปิชฺชิตพฺพา   ตถา  ตโต  ปราปติ  
อาห   สีลวิสทฺุธิ  ฯเปฯ   ปฏิปตฺติกฺกโมติ  ฯ  อนุปพฺุพปฺปณีตา  ภูมิโย  
อนุปุพฺเพน  ววฏ ิตาติ  อย  ภูมิกฺกโม  ฯ  จตฺตาโร สติปฏานาติ- 
อาทิโก เอกกฺขเณป   สติปฏานาทิสมฺภวโต   เทสนากฺกโมว๒  ฯ ทาน- 
กถาทโย   อนุปุพฺพุกฺกสโต   กถิตา  ฯ  อุปฺปตฺติอาทิววฏานาภาวโต  
ปน   ทานาทีน  อิธ  เทสนากฺกมวจน  ฯ  อุปฺปตฺติอาทิววฏานเหตุกตาย  
หิ   ปม   กลล   โหตีติอาทิกา   เทสนาป   อุปฺปตฺติอาทิกมภาเวเนว  
วุตฺตา  ฯ   ยถาวุตฺตววฏานาภาเวน   ปน   อเนเกส   วจนาน สหปฺ- 
ปวตฺติยา  อสมฺภวโต  เยนเกนจิ  ปพฺุพาจริเยน  เทเสตพฺพตาย เตน  
เตน อธิปฺปาเยน เทสนามตฺตสฺเสว กโม เทสนากฺกโม ทฏพฺโพ ฯ 
๑. ม. เทสนากกฺมโต. เอวมุปริป.   ๒. ม. เทสนากฺกโม จ.   
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        ปุพฺพาจริยววฏาเนนาติ๑  ปม รปูกฺขนฺโธ ตโต เวทนากฺ- 
ขนฺโธติ เอว   ปุพฺพาจริยววฏาเนน   อนุปฺปตฺติโต  ฯ   อปหาตพฺพโตติ  
ขนฺเธสุ   เอกจฺจาน   ปหาตพฺพตาว   นตฺถิ   กุโต   ปหานกฺกโม  สติ  
หิ   สพฺเพส   ปหาตพฺพตาย   ปหานกฺกเมน   เนส  เทสนา  สิยา  ฯ  
อปฺปฏิปชฺชนียโตติ   สมมฺาปฏิปตฺติวเสน   น   ปฏปิชฺชิตพฺพโต  ฯ  
จตุภูมิปริยาปนฺนตฺตาติ   อิมินา   เวทนาทีน   อนิยตภูมิกต   ทสฺเสติ  ฯ  
นิยตภูมิกาน ฺหิ   ภูมิกฺกโม   สมฺภเวยฺย  ฯ   อเภเทนาติ   รูปาทนี  
เภทวิภาค   อกตฺวา   เอกชฌฺ   ปณฺฑคฺคหเณน  ฯ   อตฺตคฺคาหปติตนฺติ  
อตฺตคฺคาหสงฺขาเต   ทิฏโเฆ   นิปติต  ฯ  สมูหฆนวินิพฺโภคทสฺสเนนาติ  
อรูปโต  รูป๒  วิเวเจนฺโต  รูปารูปสมุเห  ฆนวินิพฺภุชชฺนทสฺสเนน  ฯ  
จกฺขุอาทีนมฺป   วิสยิภูตนฺติ  เอกเทเสน  สมุทายภูต  รูปกฺขนฺธ  วทติ  ฯ  
ยา   เอตฺถ   อิฏ   อนิฏ ฺจ   รูป  สเวเทติ  อย  เวทนากฺขนฺโธติ  
อิฏานิฏรูปสเวทนิก  เวทน  เทเสสีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ ฯ  
อิฏมชฺฌตฺตอนิฏมชฺฌตฺตานมฺป อิฏานิฏสภาวตฺตา อิฏานิฏ- 
คฺคหเณเนว   คหณ   ทฏพฺพ  ฯ  เอวนฺติ  ยถาวุตฺตนเยน  ฯ  
ส ฺาย   คหิตากาเร   วิสเย   อภิสงฺขารปฺปวตฺตีติ  อาห  ส ฺาวเสน  
อภิสงฺขารเกติ  ฯ   ยถา  วิ ฺาณสฺส  สมฺปยุตฺตธมฺมานมฺป  นิสสฺยภาโว  
ปากโฏ   น   ตถา   เวทนาทีนนฺติ   อาห   เวทนาทีน  นิสฺสยนฺติ  ฯ  
มโนปุพฺพงฺคมา   ธมฺมา   จิตฺตานุปริวตฺติโน   ธมฺมา   ฉทฺวาราธิปติ  
ราชาติ วจนโต วิ ฺาณ อธิปติ ฯ  
๑. ม. ปุพฺพาปริยววตฺถาเนนาติ เอวมุปริป.   ๒. ม. รูปโต อรูป.   
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        [๕๖]   รูปกฺขนฺเธ   สาสว   อุปาทานิยนฺติ   วจน   อนาสวาน  
ธมฺมาน   สภาวโต   รูปกขฺนฺธสฺส   ตสภาวตานิวตฺตนตฺถ   น อนาสว- 
รูปนิวตฺตนตฺถ  ฯ อนาสวาว ขนฺเธสุ วุตฺตาติ เอตฺถ อฏานปฺปยุตฺโต  
เอวสทฺโท   อนาสวา   ขนฺเธเสฺวว   วุตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ  อิธ  ปน  
วิสุทฺธิมคฺเค สพฺเพเปเต ขนฺธาป อุปาทานกฺขนฺธาป ฯ  
        [๕๗]    สพฺพสงฺขตาน   สภาเคน   เอกชฺฌ   สงฺคโห สพฺพสงฺขต- 
สภาเคกสงฺคโห  ฯ   สภาคสภาเคน๑  หิ  สงฺคยฺหมานา สพฺพสงฺขตา  
ป ฺจกฺขนฺธา โหนฺติ ฯ ตตฺถ รุปฺปนาทิสาม ฺเน สมานโกฏาสา  
สภาคาติ   เวทิตพฺพา  ฯ   เตสุ   สงฺขตาภิสงฺขรณกิจฺจ  อายูหนรสาย  
เจตนาย   พลวนฺติ   สา   สงฺขารกฺขนฺโธติ   วุตฺตา  ฯ   อ ฺเ  จ  
รุปฺปนาทิวิเสสลกฺขณรหิตา   ผสฺสาทโย   สงฺขตาภิสงฺขรณสาม ฺเนาติ  
ทฏพฺพา  ฯ  ผุสนาทโย  ปน สภาคา๒ วิสุ ขนฺธสทฺทวจนียา น โหนฺตีติ  
ธมฺมสภาว ฺ ุนา  ตถาคเตน  ผสฺสกฺขนฺธาทโย  น  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
เย   ห ิ  เกจิ   ภิกฺขเว   สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สสฺสตวาทา  
สสฺสต   อตฺตาน ฺจ   โลก ฺจ   ป ฺเปนฺติ   สพฺเพเต   อิเมเอว ป ฺจุ- 
ปาทานกฺขนฺเธ   นิสฺสาย   ปฏิจฺจ   เอเตส   วา   อ ฺตรนฺติ เอวมาทิ- 
สุตฺตาน ฺจ  วเสน  อตฺตตฺตนิยคฺคาหสฺส  เอตปรมตา  ทฏพฺพา ฯ  
เอเตน   จ   วกฺขมานสุตฺตวเสน   ป ฺจกฺขนฺเธเอว   นิสฺสาย ปริตฺตา- 
รมฺมณาทิวเสน  น  วตฺตพฺพา  จ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ ขนฺธนิพฺพาน- 
วชฺชสฺส สภาวธมฺมสฺส   อภาวโตติ   วุตฺต   โหติ  ฯ   รูปนฺติ   รุปปฺนสภาว  
๑. ม. สภาคสภาเวน.   ๒. ม. สภาวา.   
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ธมฺมชาตมาห  ฯ  เวทนนฺติอาทีสุป๑  เอเสว  นโย  ฯ  สลีกฺขนฺโธ สมาธิกฺ- 
ขนฺโธติอาทิวจนโต  อ ฺเส ฺจ  ขนฺธสทฺทวจนียาน สีลกฺขนฺธาทีน๒  
สพฺภาวโต   น   ป ฺเจวาติ   โจทน   นิวตฺเตตุ   อาห   อ ฺเส ฺจ  
ตทวโรธโตติ ฯ  
        ปวตฺติฏานภูต    วสนฏาน    วิย    โหตีติ    วุตฺต นิวาส- 
นฏานโตติ  ฯ  ทุกฺขทุกฺขวิปริณามทุกฺขสงฺขารทุกฺขตาวเสน  เวทนาย  
อาพาธกตฺต   ทฏพฺพ  ฯ   ราคาทิสมฺปยุตฺตสฺส   วิปริณามาทิทุกฺขสฺส  
อิตฺถีปรุิสาทิอาการคฺคาหิตา๓   ตนฺตสงฺกปฺปมูลภูตา  ส ฺา  สมุฏาน  
ปตฺตาทิ   วิย   โรคสฺส  อาสนฺนการณ  สมุฏาน  ฯ  อุตุโภชนวิสมตา-  
วิสมปริหาราทิ  วิย  มูลการณ  นิทาน น๔ จิตฺตสฺส องฺคภูตา เจตสิกาติ  
วิ ฺาณ  คิลานุปม  วุตฺต  ฯ  กุฏโรควโต  สินิยฺหน  ตสฺส ภิยโฺย- 
ภาวาย วิย   พาลสฺส   ปุ ฺาภิสงฺขาราทิวเสน   ปวตฺตเวทนา  ทุกฺขาวหา๕  
อสปฺปายเสวนสทิสี  ฯ    เวทนตฺตายาติ    เวทนาสภาวตฺถ เวทนตฺถ- 
ลาภายาติ  อตฺโถ ฯ การณฏานตาย โภชนาธารตาย จ จารกุปม  
ภาชนุปม ฺจ   รูป  ฯ   สุภส ฺาทิวเสน  เวทนาการณสฺส  เหตุภาวโต  
เวทนาโภชนสฺส   ฉาทาปนโต   จ   อปราธุปมา   พฺย ฺชนุปมา   จ  
ส ฺา  ฯ   เวทนาเหตุโต   การณการกุปโม   จ   ปริเวสกุปโม  จ  
สงฺขารกฺขนฺโธ  ฯ  ภตฺตกาโรเอว  เยภุยฺเยน  ปริวิสตีติ ปริเวสคฺคหณ ฯ  
เวทนาย   วิพาธิตพฺพโต   อนุคฺคเหตพฺพโต   จ   อปราธิกุปม  
ภุ ฺชกุปม ฺจ วิ ฺาณ วุตฺต ฯ  
๑. สี. เวทนาตอิาทีสุป.   ๒. สี. สีลกฺขนฺธาทีน อตฺถาน.   ๓. ม. คาหิกา.  
๔. ม. นสทฺโท นตฺถิ.   ๕. ม. ปวตฺติ เวทนาทุกฺขาวหา.   
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        [๕๘]   ป ฺจ   วธกา   ปจฺจตฺถิกา  อุกฺขิตฺตาสิกาติ  โข  ภิกฺขเว  
ป ฺจนฺเนต   อุปาทานกฺขนฺธาน   อธิวจนนฺติ๑  อาสีวิสุปเม  วธกาติ  
วุตฺตา  ฯ   ภาโรติ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺเนต   อุปาทานกฺขนฺธาน  
อธิวจนนฺติ  ภารสุตฺเต  ภาโรติ  ฯ  อตีตปาห อทฺธาน[๒] รูเปน ขชฺชึ  
เสยฺยถาปาห   เอตรหิ   ปจฺจุปฺปนฺเนน   รูเปน   ขชฺชามิ   อห ฺเจว  
โข  ปน  อนาคตรูป  อภินนฺเทยฺย  อนาคเตนปาห๓  รูเปน ขชฺเชยฺย  
เสยฺยถาป  ฯเปฯ  ขชชฺามีติอาทินา๔  ขชฺชนียปริยาเยน  ขาทกาติ ฯ  
โส   อนิจฺจ   รูป   อนิจฺจ  รูปนฺติ  ยถาภูต  นปฺปชานาตีติอาทินา๕  
ยมกสุตฺเต   อนิจฺจาทิกาติ  ฯ   ยทิป  อิธ  ปน  สพฺเพเปเต  เอกชฺฌ  
กตฺวา   ขนฺธาติ  อธิปฺเปตาติ  วุตฺต  พาหุลฺเลน  ปน  อุปาทานกฺ- 
ขนฺธาน ตทนฺโตคธาน    ทฏพฺพตา    เวทิตพฺพา  ฯ   วิปสฺสนาย  
ภูมิวิจาโร เหโสติ ฯ  
        เผณปณฺโฑ   วิยาติอาทีสุ   รูปาทนีเอว   เผณปณฺฑาทิสทิสตา  
ทฏพฺพา  ฯ   ยถา   เผณปณฺโฑ   นิสฺสาโร   ปริทุพฺพโล  อคยฺหุปโค  
คหิโตป   กิ ฺจิ   อตฺถ   น   สาเธติ   ฉิทฺทาวฉิทฺโท  อเนกสนฺธิฆฏิโต  
พหูน   ปาณกาน   อาวาโส   อนุปุพฺพุปจิโต   สพฺพาวตฺถนิปาตี   อวสฺส  
เภที   เอว   รปูมฺป   นิจฺจสาราทิวิรหโต   นิสฺสาร   เผคฺคุ   วิย สุขภ ฺ- 
ชนียโต  ทุพฺพล  นิจฺจนฺติ  วา  ธุวนฺติ  วา  อหนฺติ  วา มมนฺติ วา  
น   คเหตพฺพ   คหิตมฺป   ตถา  น  โหติ  พหุฉิทฺท  อสีติสตสนฺธิสงฺฆฏิต  
๑. ส. สฬายตน. ๑๘/๒๑๗.  ๒. ม. เอวเมว.  ๓. ม. อนาคตมฺปาห อทฺธาน เอวเมว.  
๔. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๗๗.   ๕. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๕๐.   
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อเนกกิมิกุลาวาส   กลลาทิวเสน   อนุปุพฺพุปจิต   กลลกาลโต   ปฏาย  
สพฺพาสุป   อวตฺถาสุ   วินสฺสติ   อวสฺสเมว  จ  ภิชฺชติ  ฯ  อฏกถาย  
ปน  ปริมทฺทนาสหนเมว  อุปมุปเมยฺยสมฺพนฺโธ  วุตฺโต  ฯ  ยถา  ปุพฺพุโฬ  
นิสฺสาโร   ปริทุพฺพโล   อคยฺหุปโค   คหิโตป  น  กิ ฺจิ  อตฺถ  สาเธติ  
น   จิรฏ ิติโก  ตถา  เวทนาติ  ยถา  จ  ปุพฺพุโฬ  อุทกตล  อุทกพินฺทุ  
อุทกชลลฺิก   สงฺกฑฺฒิตฺวา   ปฏู   กตฺวา   คหณวาต ฺจาติ   จตฺตาริ  
การณานิ   ปฏิจฺจ  ชายติ  เอว  เวทนาป  วตฺถุ  อารมฺมณ  กิเลสชลฺล  
ผสฺสสงฺฆฏฏน ฺจาติ   จตฺตาริ   การณานิ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยถา  
หิ  อุทกถเล๑  พินฺทุนิปาตชนิโต  วาโต  อุทกชลลฺิกสงฺขาต  อุทกลสิก  
สงฺกฑฺฒิตฺวา   ปฏู   กตฺวา   ปุพฺพุฬ   นาม   กโรติ   เอว   วตฺถุมฺห ิ 
อารมฺมณาปาถคมนชนิโต     ผสฺโส    อนุปจฺฉินฺน    กิเลสชลฺล สหการิ- 
ปจฺจยนฺตรภาเวน๒ สงฺกฑฺฒิตฺวา เวทน นาม กโรติ ฯ  
        อิท ฺจ   กิเลเสหิ   มลูการณภูเตหิ   อารมฺมณสฺสาทนภูเตหิ   จ  
นิพฺพตฺต   วฏฏคต   เวทน   สนฺธาย   วุตฺต   อุกฺกฏปริจฺเฉเทน  วา  
จตฺตาโร   ปจฺจยา   วุตฺตา   โอเนหิป   ปน   อุปฺปชชฺเตว   อิธ มหุตฺต- 
รมฺมณียตา   อุปมุปเมยฺยสมฺพนฺโธ   วุตฺโต  ฯ  ยถา  ปน  มรีจิกา  
อสารา  อคยฺหุปคา  น  หิ  ต  คเหตฺวา [๓] นฺหายิตุ วา ภาชน วา  
ปูเรตุ   สกกฺา  เอว  ส ฺาป  อสารา  อคยฺหุปคา  ยถา  จ  มรีจิกา  
วิปฺผนฺทมานา   ส ฺชาตูมิเวคา   วิย   สงฺขายนฺตี  มหาชน  วิปฺปลมฺเพติ  
เอว   ส ฺาป   นีล   ปต   ทีฆ   รสฺสนฺติอาทินา   อารมฺมเณน ปวตฺต- 
๑. ม. อุทกตเล.   ๒. ม. สหการีปจฺจยภาเวน.   ๓. ม. ปาตุ วา.   
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มานา   สภาวมตฺเต  อฏตฺวา  สุภ  สุข  นิจฺจนฺติอาทิมิจฺฉาคาหสฺส  
การณภาเวน   โลก   วิปฺปลมฺเพติ  ฯ   ยถา  กทฺทลกิฺขนฺโธ  อสาโร  
อคยฺหุปโค   น   หิ   ต   คเหตฺวา  โคปานสิอาทีน  อตฺถาย  อุปเนตุ  
สกฺกา   อุปนตีมฺป   ตถา   น   โหติ   พหุวฏฏิสโมธาโนว๑  โหติ  
เอว   สงฺขารกฺขนฺโธป   อสาโร  อคยฺหปุโค  น  หิ  ต  นิจฺจาทิวเสน  
คหิตุ   สกฺกา   คหิตมฺป   ตถา   น   โหติ   พหุธมฺมสโมธาโนว๑  
อ ฺเทว   ห ิ  ผสฺสสฺส   ลกฺขณ   อ ฺ  เจตนาทีน  เต  ปน  สพฺเพ  
สโมธาเนตฺวา   สงฺขารกฺขนฺโธติ  วุจฺจติ  ฯ  ยถา  จ  มายา  อสารา  
อคยฺหุปคา   น   หิ   ต   คเหตฺวา  กิ ฺจิ  อตฺถกิจฺจ  สาเธตุ  สกฺกา  
อิตฺตรา   ลหุปจฺจุปฏานา   อมณิอาทิเมว   มณิอาทิรูเปน   ทสเฺสนฺตี  
มหาชน   ว ฺเจติ   เอว   วิ ฺาณมฺป   อสาร  อิตฺตร  ลหุปจฺจุปฏาน  
เตเนว  จิตฺเตน  อาคจฺฉนฺต  วิย [๒]   ิต  วิย นิสินนฺ วิย จ กตฺวา  
คาหาเปติ   อ ฺเทว   จิตฺต   อาคมเน   อ ฺ   คมนาทีสูติ   เอว  
วิ ฺาณ   มายาสทิส  ฯ   ป ฺจป  อุปาทานกฺขนฺธา  อสุภาทิสภาวาเอว  
๓  กิเลสาสุจิวตฺถุภาวาทิโตติ  อสุภาทิโต  ทฏพฺพาเอว  ตถาป  กตฺถจิ  
โกจิ   วิเสโส   สุขคฺคหณีโย   โหตีติ   อาห  วิเสสโต  จาติอาทิ  ฯ  
ตตฺถ   จตฺตาโร   สติปฏานา   จตุวิปลฺลาสปฺปหานกราติ   เตส  
โคจรภาเวน รูปกฺขนฺธาทีสุ อสุภาทิภาเวน ทฏพฺพตา วุตฺตา ฯ 
        [๕๙]   ขนฺเธหิ   น   วิห ฺติ  ปรวิิทิตสภาวตฺตา  ฯ  วิปสสฺโกป  
เตส   ปวตฺติย๔   น  ทุกฺขมาปชฺชติ  ขีณาสเวสุ  ปน  วตฺตพฺพเมว  
๑-๑. ม. -สโมธาโน จ. ๒. ม. คจฺฉนฺต วิย.  ๓. ม. สกิเลสา-.  ๔. ม. วิปตฺติย.   
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นตฺถิ   เต   หิ  อายติมฺป  ขนฺเธหิ  น  พาธิยนฺตีติ  ฯ  กวฬึการาหาร  
ปริชานาตีติ   อาหารสมุทยา   รูปสมุทโยติ๑  วจนโต  อชฺฌตฺติกรูเป  
ฉนฺทราค   ปชหนฺโต   ตสฺส   สมุทยภูเต   กวฬึการาหาเรป  ฉนฺทราค  
ปชหตีติ   อตฺโถ  ฯ   อย   ปหานปริ ฺา  ฯ   อชฺฌตฺติกรูปมฺปน  
ปริคฺคณฺหนฺโต   ตสฺส   ปจฺจยภูต   กวฬึการาหาร   ปริคฺคณฺหตีติ  
าตปริ ฺา   ตสฺส   จ   อุทยพฺพยานุปสฺสี   โหตีติ   ตีรณปริ ฺา   จ  
โยเชตพฺพา  ฯ   เอว  ปริ ฺาตฺตเย  สิชฺฌนฺเต  อิเม  วิปลลฺาสาทโย  
วิธมิยนฺติเอวาติ   อาห   อสุเภ   สุภนฺติ   วิปลลฺาส   ปชหตีติอาทิ  ฯ  
ตตฺถ   กามราคภูต   อภิชฺฌ   สนฺธายาห   อภิชฺฌากายคนฺถนฺติ  ฯ  
อสุภานุปสฺสนาย   ห ิ  กามราคปฺปหาน   โหติ  ฯ  กามราคมุเขน  วา  
สพฺพโลภปฺปหาน  วทติ  ฯ  น  อุปาทิยตีติ  น  คณฺหติ  น  อุปฺปาเทติ ฯ  
ผสฺสปจฺจยา   เวทนาติ   วุตฺตตฺตา   เวทนาย   ฉนฺทราค   ปชหนฺโต  
ตสฺส   ปจฺจยภูเต   ผสฺสาหาเรป   ฉนทฺราค   ปชหตีติอาทินา อาหาร- 
ปริชานเน  วุตฺตนเยน ผสฺสปริชานน โยเชตพฺพ ฯ เวทนาย ทุกฺขโต  
ทสฺสเนน   ตตฺถ   สุขนฺติ  วิปลฺลาส  ปชหติ  ฯ  สุขตฺถเมว  ภวปฏนา  
โหตีติ  เวทนาย  ตณฺห  ปชหนฺโต  ภโวฆ  อุตฺตรติ  ตโตเอว ภวโยเคน  
วิสยุชฺชติ   ภวาสเวน  จ  อนาสโว  โหติ  ฯ   สพฺพ  เวทน  ทุกขฺโต  
ปสฺสนฺโต   อตฺตโน  ปเรน  อปุพฺพ  ทกฺุข  อุปฺปาทิต  สุข  วา  วินาสิต  
น   จินฺเตติ   ตโต   อนตฺถ   เม   อจรีติอาทิอาฆาตวตฺถุปฺปหานโต  
๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๕๕.   
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พฺยาปาทกายคนฺถ   ภินฺทติ  ฯ  สุขพหุเล  สุคติภเว  สุทฺธีติ  อคฺคเหตฺวา  
โคสีลโควตาทีหิ   สุทฺธ ึ  ปรามสนฺโต   สุขปฏนาวเสน   ปรามสตีติ  
เวทนาย ตณฺห ปชหนฺโตป สีลพฺพตุปาทาน น อุปาทิยติ ฯ  
        มโนส ฺเจตนา   สงฺขารกฺขนฺโธ   ส ฺา   ปน   ตสมฺปยุตฺตาติ  
ส ฺาสงฺขาเร   อนตฺตโต   ปสฺสนฺโต   มโนส ฺเจตนาย   ฉนฺทราค  
ปชหติ  ต ฺจ  ปริคฺคยฺหติ๑  ตีเรติ  วาติ๒  ส ฺ สงฺขาเร ฯเปฯ  
ปริชานาตีติ  วุตฺต  ฯ  สงฺขาเร  อนตฺตาติ  ปสฺสนฺโต  อตฺตทิฏ ิมูลกตฺตา  
สพฺพทิฏ ีน   อตฺตทิฏ ิ   วิย   สพฺพทิฏ ิโยป   วิธมตีติ   ทสฺเสนฺโต  
ทิฏโฆ   อุตฺตรติ  ฯเปฯ   อตฺตวาทุปาทาน  น  อุปาทิยตีติ  อาห  ฯ  
วิ ฺาณ   อนิจฺจโต   ปสสฺนฺโต   อนิจฺจานุปสฺสนามุเขน   ติสฺโสป  
อนุปสฺสนา    อุสฺสุกฺกนฺโต   ตีหิป   ปริ ฺาหิ   วิ ฺาณาหาร  
ปริชานาติ  ฯ  วิเสสโต  ปเนตฺถ  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  วิปลฺลาส ปชหติ ฯ  
ตตฺถ   นิจฺจคฺคาหพาหุลฺลโต   อวิชฺชาย   วิ ฺาเณ   ฆนคฺคหณ  
โหตีติ  ฆนวินิพฺโภค  กตฺวา  ต  อนิจฺจโต  ปสฺสนโฺต อวิชฺโชฆ อุตฺตรติ ฯ  
ตโตเอว  อวิชฺชาโยเคน  วิสยุตฺโต  อวิชฺชาสเวน  อนาสโว  จ โหติ ฯ  
โมหพเลเนว  สีลพฺพตปรามาส โหตีติ ต ปชหนฺโต สีลพฺพตปรามาส- 
กายคนฺถ ภินฺทติ  ฯ   ย ฺจ   โข   อิท   ภิกฺขเว   วุจฺจติ   จิตฺต   อิติป  
มโน   อิติป   วิ ฺาณ   อิติป   ตตฺถ   อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   นาล  
นิพฺพินฺทิตุ  นาล  วิรชฺชิตุ  นาล  วิมุจฺจิตุ  ต  กิสฺส  เหตุ ทีฆรตฺต ฺเหต  
ภิกฺขเว   อสฺสุตวโต   ปถุชฺุชนสฺส   อชฺโฌสิต  มมายิต  ปรามตฺถ  เอต  
๑. ม. ปริคฺคณฺหาติ.   ๒. ม. จาติ.   
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มม   เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติอาทิวจนโต๑  ยถา  วิ ฺาณ  
นิจฺจโต   ปสสฺนฺโต   ทิฏ ุปาทาน   อุปาทิยติ   เอว   ต   อนิจฺจโต  
ปสฺสนฺโต   ทิฏ ุปาทาน   น   อุปาทิยตีติ  ฯ   เอว   มหานิสสนฺติ วุตฺตปฺ- 
ปกาเรน  วิปลฺลาสาทิสกลสงฺกิเลสวิธมนุปายภาวโต  เอว วิปุลทุย ฯ  
วธกาทิวเสนาติ    อุกฺขิตฺตาสิกวธกาทิวเสน  ฯ   ปสฺเสยฺยาติ าณ- 
ทสฺสเนน ปจฺจกฺขโต วิปสฺเสยฺย ฯ๒  
                                     ขนฺธนิทฺเทโส ฯ  
                       จุทฺทสมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                  ----------------  
                          อายตนธาตุนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๖๐]   ขนฺธายตนาติอาทินา   เหฏา  อุทฺทิฏานิ  ปทุทฺธารวเสน  
อายตนานีติ   วตฺวา   คณนปริจฺเฉเทนาห   ทฺวาทสายตนานีติ  ฯ           
ตตฺถ   วตฺตพฺพ   ปรโต   สยเมว  วกฺขติ  ฯ  จกฺขายตนนฺติอาทิ  เนส  
สรูปทสฺสน  ฯ   อตฺโถ   นาม   สทฺทตฺโถ  ฯ   ภาวตฺโถ   ปน ลกขฺณ- 
เมว  ฯ  โส  ปน  สทฺทตฺโถ  ทุวิโธ  อสาธารโณ  สาธารโณติ ฯ  
ตตฺถ   อสาธารโณ   จกฺขาทิสทฺทตฺโถ  ฯ  สาธารโณ  อายตนสทฺทตฺโถ  
ทฺวาทสนฺนมฺป   สมานตฺตา  ฯ   เตสุ   อสาธารณ   ตาว  ทสฺเสนฺโต  
วิเสสโต ตาวาติอาทิมาห ฯ  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๘๗.   ๒. ม. ปสฺเสยฺย.   
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        ตตฺถ   วิเสสโตติ   วิเสสตฺถโต   จกฺขาทิสทฺทตฺถโตติ   อตฺโถ  ฯ  
อสฺสาเทตีติ   จกฺขติสทฺโท   มธุ   จกฺขติ   พฺย ฺชน   จกฺขตีติ รสสา- 
ยนตฺโถ  อตฺถีติ  ตสฺส  วเสน  อตฺถ  วทติ  ฯ จกฺขุ โข มา คณฺฑิย  
รูปาราม  รูปรต  รูปสมุทตินฺติ๑  วจนโต  จกฺขุ  รูป อสฺสาเทติ สติป  
โสตาทีน  สทฺทารามตาทิภาเว  โยย๒  จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทาย  
ปสาโทติอาทินา    ปาลิย   รูปาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณนฺติอาทินา  
อฏกถาย ฺจ   วุตฺโต   อตฺถวิเสโส   ตตฺเถว  นิรุฬหฺตฺตา  จกฺขุมฺหิเอว  
จกฺขุสทฺโท   ปวตฺตติ   คาวาทีสุ   โคสทฺทาทิ   วิยาติ   ทฏพฺพ  ฯ  
วิภาเวติ   จาติ   สทฺทลกขฺณสิทฺธสฺส   จกฺขติสทฺทสฺส   วเสน   อตฺถ  
วทติ  ฯ   จกขฺตีติ   หิ   อาจิกฺขติ   อภิพฺยตฺต   วทตีติ   อตฺโถ  ฯ  
เนตฺตสฺส   จ   วทนฺตสฺส  วิย  สมวิสมวิภาวนเมว  อาจิกฺขนนฺติ  กตฺวา  
อาห   วิภาเวติ   จาติ   อตฺโถติ  ฯ   อเนกตฺถตฺตา   วา   ธาตูนฎ วิภา- 
วนตฺถตา   จ   จกฺขติสทฺทสฺส   ทฏพฺพา  ฯ   รตฺตทุฏาทิกาเลสุ กกณฺฑก- 
รูป  วิย  อุททฺรูป  วิย  จ วณฺณวิการ อาปชฺชมาน รปู หทยคตภาว  
รูปยติ   รูปมวิ   ปกาส   กโรติ   สวิคฺคหมิว   กตฺวา   ทสฺเสตีติ  
อตฺโถ  ฯ   วิตฺถารณ   วา   รูปสทฺทสฺส   อตฺโถ   วิตฺถารณ ฺจ  
ปกาสนเมวาติ   อาห   ปกาเสตีติ   อตฺโถ  ฯ   อเนกตฺถตฺตา   วา  
ธาตูน   ปกาสนตฺโถเอว   รูปสทฺโท   ทฏพฺโพ  ฯ   วณฺณวาจกสฺส  
จ   รูปสทฺทสฺส   รูปยตีติ   นิพฺพจน   รูปกฺขนฺธวาจกสฺส   รุปฺปตีติ  
๑. ม. ม. ๑๓/๒๘๒.   ๒. ม. โย ย จกฺขุ.   
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อย   วิเสโส  ฯ  อุทาหริยตีติ  วุจฺจตีติ  อตฺเถ  วจนสทฺโทเอว  คหิโต  
สิยา   น   จ   วจนสทฺโทเอเวตฺถสทฺโท   อถโข   สพฺโพป โสตวิ ฺ- 
เยฺโยติ  ฯ  สปฺปตีติ  สเกหิ  ปจฺจเยหิ สปฺปยติ โสตวิ ฺเยฺยภาว  
คมิยตีติ อตฺโถ ฯ  
        สูจยตีติ   อตฺตโน   วตฺถุ   อปากฏ   คนฺธวเสน   อิท   สุคนฺธ  
ทุคฺคนฺธนฺติ   ปกาเสติ   ปฏิจฺฉนฺน   วา   ปุปฺผาทิวตฺถุ   เอตฺถ   ปปฺุผ  
อตฺถิ   จมฺปกาทิผลมตฺถิ   อมฺพาทีติ   เปสุ ฺ   กโรนฺต   วิย   โหตีติ  
อตฺโถ  ฯ   รสคฺคหณมูลกตฺตา  อชฺโฌหรณสฺส  ชีวิตเหตุมฺหิ  อาหารรเส  
นินฺนตาย   ชวิีตมวฺหยตีติ   ชิวฺหานิรุตฺติลกฺขเณน  ฯ   กุจฺฉิตาน สาสว- 
ธมฺมาน   อาโยติ   วิเสเสน   กาโย   วุตฺโต  อนุตฺตริยเหตุภาว อนา- 
คจฺฉนฺเตสุ  กามราคนิทานกมฺมชนิเตสุ  กามราคสฺส  จ วิเสสปจฺจเยสุ  
ฆานชิวฺหากาเยสุ   กายสฺส   วิเสสตรสาสวปจฺจยตฺตา   เตน   หิ โผฏ- 
พฺพสุข  อสฺสาเทนฺตา  สตฺตา  เมถุนมฺป  เสวนฺติ  ฯ อุปฺปตฺติเทโสติ  
อุปฺปตฺติฏานนฺติ   อตฺโถ  ฯ  กายินฺทฺรยิวตฺถุกา  วา  จตฺตาโร  ขนฺธา  
พลวกามาสวาทิเหตุภาวโต   วิเสเสน   สาสวาติ   วุตฺตาติ   เตส  
อุปฺปตฺติฏานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  มุนาตีติ  นาฬิยา  มินมาโน  วิย มหาตุลาย  
ธารยมาโน   วิย   จ   อารมฺมณ  วิชานาตีติ  อตฺโถ  ฯ  มนเต  อิติ  
วา   มโน  ตนฺต  อารมฺมณ  ปริจฺเฉทวเสน  ชานาตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
อตฺตโน   ลกขฺณ  ธารยนฺตีติ๑  เย  วิเสสลกฺขเณน  อายตนสทฺทปรา  
วตฺตพฺพา   เต   จกฺขาทโย   ตถา   วุตฺตาติ   ตโต   อ ฺเ มโนโคจร- 
๑. ม. ธาเรนฺตีติ.   
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ภูตา   ธมฺมา   สาม ฺลกฺขเณเนว  เอกายตนภาว  อุปเนตฺวา วุตฺตา  ฯ   
ยถา  ห ิ โอฬาริกวตฺถารมฺมณมนนสงฺขาเตหิ  วิสยวิสยิภาเวหิ ปุริมานิ   
ปากฏานิ  ตถา  อปากฏา  จ  อ ฺเ  มโนโคจรา  น อตฺตโน  
สภาว   น   ธาเรนฺตีติ   อิมสฺส   อตฺถสฺส   ทีปนตฺโถ  ธมฺมสทฺโท  ฯ  
ธาริยนฺติ   สาม ฺรูเปน   อวธาริยนฺตีติ   วา   ธมฺมา  ฯ  ยถา  หิ  
รูปาทโย   จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ   อสาธารณโตเอว   ยถาสก   สภาวโต  
วิ ฺายนฺติ   น  เอวเมเต  เอเต  ปน  อเนกธมฺมภาวโต  สาธารณโต  
สภาวสาม ฺโตป๑ มนสา วิ ฺายนฺตีติ ฯ  
        [๖๑]   เสน   เสนาติ   สเกน  สเกน  ฯ  อุฏหนฺตีติ  อุฏาน  
กโรนฺติ  ฯ   วายมนฺตีติ   อุสฺสหนฺติ   อตฺตโน   กิจฺจ   กโรนฺติจฺเจว  
อตฺโถ  ฯ   อิมสฺมิ ฺจ   อตฺเถ   อายตนฺติ   เอตฺถาติ   อายตนานีติ  
อธิกรณตฺโถ   อายตนสทฺโท  ฯ  ทุติยตติเยสุ  กตฺตุอตฺโถ  ฯ  เต  จาติ  
จิตฺตเจตสิเก   ธมฺเม  ฯ   เต   ห ิ  ตตทฺวารารมฺมเณสุ   อายนฺติ อาคจฺ- 
ฉนฺติ๒  ปวตฺตนฺตีติ  อายา  ฯ วตฺถาเรนฺตีติ ปุพฺเพ อนุปฺปนฺนตฺตา  
ลีนานิ   อปากฏานิ   ปุพฺพนฺตโต   อุทธฺ  ปตฺถเรนฺติ  ปากฏานิ  กโรนฺติ  
อุปฺปาเทนฺตีติ   อตฺโถ  ฯ   อิท ฺจ   สสารทุกฺข  ฯ   น  นิวตฺตนฺตีติ อนุปฺ- 
ปาทนิโรธวเสน  น  นิรชุฌฺนฺติ  ฯ  อายตน  อายตนนฺติ อาเมฑิตวจน  
อสฺสา  สม ฺาย  จกฺขาทีสุ  นิรฬฺุหภาวทสฺสนตฺถ  ฯ เอว อวยว- 
เภทวเสน อายตนสทฺทสฺส   อตฺถ   วตฺวา   อิทานิ   ตตฺถ   ปริยายโตป  
ทสฺเสตุ   อปจาติ   อาทิ   อารทฺธ  ฯ  สาธุผลภริตตาย  อปริสฺสยตาย  
๑. สี. ธมฺมสภาวสาม ฺโตป.   ๒. ม. อยนฺติ คจฺฉนฺติ.   
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จ   มโนรเม  ฯ  ตตฺถ  นิวสนฺตีติ  นิวสนฺตา  วิย  โหนฺติ  ฯ  เตนาห  
ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  ฯ   ยตฺถ   สุวณฺณรตนาทีนิ   นิวุฏานิ   วิย  
อากิณฺณานิ   ติฏนฺติ  โส  ปเทโส  เตส  อากโร  เอว  จิตฺต- 
เจตสิกา จกฺขาทีสูติ   เต   เตส   อากราติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   จกขฺาทีสุ  
จ  ฯเปฯ   อากโรติ  ฯ   ตนฺนิสฺสิตตฺตาติ   เอตฺถ  มโนวิ ฺาณา- 
ทีน จิตฺตเจตสิกาน   นิสสฺยปจฺจโย   น   โหตีติ   ตสฺส  เตส  ทวฺาร- 
ภาโว นิสฺสยภาโวติ   ทฏพฺโพ  ฯ   อหุตฺวา   เอว   ปจฺจยสามคฺคีวเสน  
อุปฺปชฺชนฺตาป   จิตฺตเจตสิกา   อเนเก   เอกชฺฌ   ตตฺถ   ลพฺภมานา สโม- 
สรณตา๑ วิย โหนฺตีติ วุตฺต วตฺถุทฺวารารมฺมณวเสน สโมสรณโตติ ฯ  
น   หิ   ธมฺมาน   อนาคตทฺเธ  วิชฺชมานตาเลโสป  อตฺถิ  ฯ  เตนาห  
ปุ ฺโช   นตฺถิ   อนาคเตติ  ฯ  ตตฺเถวุปฺปตฺติโตติ  เตสุ  จกฺขาทีสุเอว  
อุปฺปตฺติโต  ฯ   อุปฺปตฺติยา   ปจฺจยภูเต   จกฺขาทิเก   อุปฺปตฺติฏาน  
วิย  กตฺวา  อุปจารวเสน  วุตฺต  ฯ  น  หิ  อรูปธมฺมาน  นิปฺปริยายโต  
อุปฺปตฺติเทโส  นาม  อตฺถิ  ฯ  ยทคฺเคน  วา เต เตส นิสฺสยารมฺมณภูตา  
ตทคฺเคน   ส ฺชาติเทโส  ฯ  น  หิ  ปจฺจยภาวมนฺตเรน  รูปธมฺมานมฺป  
อาธาราเธยฺยภาโว   อตฺถ ิ ฯ   เตนาห   นิสฺสยารมฺมณภาเวนาติ  ฯ  
พฺยติเรกปฺปธานตาย   การณลกฺขณสฺส   เตส   อภาเว   อภาวโต อิจฺเจ- 
วาห  น  ภาเว  ภาวโตติ  ฯ ยถาวุตฺเตนฏเนาติ จกฺขตีติ อาทินา  
อายตนโต  อายาน  ตนนโตติ  อาทินา  นิวาสนฏานนฺติ๒ อาทินา จ  
๑. สโมหิตาติป ฯ ม. สโมสฏา.   ๒. ม. นิวาสฏานนฺติ.   
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วุตฺตปฺปกาเรน   อตฺเถน  ฯ   ธมฺมายตนปริยาปนฺนาน   ธมฺมาน พหุ- 
ภาวโต   เยภุยฺเยน   จ   เต  พหูเอว  หุตฺวา  กิจฺจกราติ  ธมฺมา  
จ เต อายตน ฺจาติ พหุวจนนิทฺเทโส ฯ  
        [๖๒]   ตถา   ตถา   ลกฺขิตพฺพโต   ลกฺขิยติ   เอเตนาติ   วา  
ลกฺขณ   สภาโว  ฯ  ตาวภาวโตติ  ตตฺตกโต  ฯ  เตน  อนูนาธิกภาว  
ทสฺเสติ  ฯ   ตตฺถ   ทฺวาทสายตนวิมุตฺตสฺส   กสฺสจิ  ธมฺมสฺส  อภาวา  
อธิกภาวโต    โจทนา   นตฺถิ   สลกฺขณธารณมฺปน   สพฺเพส สาม ฺ- 
ลกฺขณนฺติ  อูนโจทนา  สมฺภวตีติ  ต  ทสฺเสนฺโต  อาห จกฺขาทโยป  
หีติอาทิ  ฯ ภวงฺคมนสงฺขาโตติ ทฺวิกฺขตฺตุ จลิตฺวา ปวตฺตภวงฺค- 
มนสงฺขาโต ฯ จลนวเสน  ภวงฺคปฺปวตฺติยา   สติเอว   อาวชฺชนุปปฺตฺติ  
น   อ ฺถาติ   อาวชฺชนสฺสาป   การณภูตนฺติ   กตฺวา   วุตฺต ภวงฺค- 
มนสงฺขาโต  ฯเปฯ   อุปฺปตฺติทฺวารนฺติ  ฯ   อสาธารณนฺติ จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีน   อสาธารณ  ฯ   สติป   อสาธารณภาเว   จกฺขาทีน  
ทฺวารวเสน   คหิตตฺตา   ธมฺมายตเนน   อคฺคหณ   ทฏพฺพ  ฯ ทวฺารา- 
รมฺมณภาเวหิ วา อสาธารณต สนฺธาย อสาธารณนฺติ วุตฺต ฯ  
        เยภุยฺเยน  สหุปฺปตฺติอาทีหิ  อุปฺปตฺติกฺกมาทีสุ  อยุตฺติ  โยเชตพฺพา ฯ  
เยภุยฺเยน   หิ  จกฺขายตนาทีนิ  กสฺสจิ  กทาจิ  เอกโต  อุปฺปชชฺนติฺ  ฯ  
ตถา   ห ิ  วุตฺต  กามธาตุยา  อุปฺปตฺติกฺขเณ  กสฺสจิ  เอกาทสายตนานิ  
ปาตุภวนฺตีติอาทิ๑  ฯ  ตสมฺา  อายตนาน  อุปฺปตฺติกฺกโม  ตาว  น  
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๕๓-๕๕๔ ฯ   
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ยุชฺชติ   น   ปหานกฺกโม   กุสลาพฺยากตาน   อปฺปหาตพฺพโต   น ปฏ-ิ 
ปตฺติกฺกโม   อกุสลาน   เอกจฺจอพฺยากตาน ฺจ   อปฺปฏิปชชฺนียโต   น  
ภูมิกฺกโม    อฑฺเฒกาทสนฺน   อายตนาน   เอกนฺตกามาวจรตฺตา อิตเร- 
ส ฺจ   จตูสุ   ภูมีสุ   ปริยาปนฺนตฺตา  เอกจฺจสฺส  โลกุตฺตรภาวโต  
จาติ  ฯ  อชฺฌตฺติเกสุ  หีติ  เอเตน  อชฺฌตฺติกภาเวน  วิสยิภาเวน  จ  
อชฺฌตฺติกาน   ปม   เทเสตพฺพต   ทสฺเสติ  ฯ  เตสุ๑  หิ  ปม เทเส- 
ตพฺเพสุ   ปากฏตฺตา   ปมตร   จกฺขายตน   เทสิตนฺติ  ฯ  ตโต ฆานา- 
ยตนาทีนีติ   เอตฺถ   พหูปการตฺตาภาเวน   จกฺขุโสเตหิ   ปรุิมตร อเทเส- 
ตพฺพานิ  สหวตฺตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  เอเตน  กเมน เทเสตพฺพานีติ  
ฆานาทิกฺกเมน   เทสิตานีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อ ฺถาป  หิ  เทสิเตสุ  น  
น   สกฺกา   โจเทตุ   น  จ  สกฺกา  โพเธตพฺพานิ  น  เทสิตุนฺติ  ฯ ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนารมฺมณตฺตา   วา   จกฺขาทีนิ   ปม   วุตฺตานิ   อารมฺมณโต สุปา- 
กฏานีติ  ฯ   มนายตนมฺปน  กิ ฺจิ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ  ฯเปฯ  กิ ฺจิ  
ยาว   น   วตฺตพฺพารมฺมณนฺติ   ปจฺฉา  วุตฺต  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณสุป  
อุปาทายรูปารมฺมณานิ  จตฺตาริ  ปม  วุตฺตานิ  ฯ  ตโต ภูตรูปา- 
รมฺมณ ฯ อุปาทายรูปารมฺมเณสุป    ทรูตเร    ทูเร   สีฆตร   สีฆ ฺจ  
อารมฺมณสมฺปฏิจฺฉนทีปนตฺถ     จกฺขาทีน     เทสนากฺกโม  ฯ จกฺขุโสต- 
ทฺวย ฺหิ  ทูรโคจรนฺติ  ปม  วุตฺต ฯ ตตฺราป จกฺขุ ทูรตรโคจรนฺติ  
สพฺพปม   วุตฺต  ฯ   ปสสฺนฺโตป   หิ   ทูรตเร   นทโีสต  น  ตสฺส  
โสตปฏิฆาตสทฺท   สุณาติ  ฯ   ฆานชวฺิหาสุป  ฆาน  สีฆตรวุตฺตีติ  ปม  
๑. ม. เตสุป.   
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วุตฺต  ฯ  ปรุโต  ปตมตฺตสฺสป  โภชนสฺส  คนฺโธ  คยฺหตีติ  ฯ ยถาาน  
วา  เตส  เทสนากฺกโม  ฯ  อิมสฺมิ ฺหิ  สรีเร สพฺพุปริ จกฺขุสฺส อธิฏาน  
ตสฺส   อโธ   โสตสฺส   ตสฺส   อโธ   ฆานสฺส  ตสฺส  อโธ  ชิวฺหาย  
ตถา   กายสฺส   เยภุยฺยโต  ฯ   มโน  ปน  อรูปภาวโต  สพฺพปจฺฉา  
วุตฺโต  ฯ  ตตโคจรตฺตา  ตสฺส  ตสฺส  อนนฺตร  พาหิรายตนานิ วุตฺตานีติ  
วุตฺโตวายมตฺโถติ  ฯ   เอวมฺป  อิเมส  กโม  เวทิตพฺโพ  ฯ  โคจโร  
วิสโย  เอตสฺสาติ  โคจรวิสโย  มโน  ฯ  กสฺส  ปน  โคจโร  เอตสฺส  
วิสโย  ฯ   จกฺขาทีน   ป ฺจนฺนมฺป  ฯ  วิ ฺาณุปฺปตฺติการณววฏานโตติ  
จกฺขุวิ ฺาณาทีน  อุปฺปตฺติการณสฺส  ววฏ ิตภาวโต  สวิภตฺต- 
ภาวโต๑ ฯ เอเตน จกฺขาทิอนนฺตรรูปาทิวจนสฺส๒ จ การณมาห ฯ  
        [๖๓]   สงฺคหิตตฺตาติ   คณนสงฺคหวเสน   สงฺคหิตตฺตา  ฯ  
ชาติวเสนาติ  จกฺขุภาวสมานตาวเสน  ฯ  ปจฺจยเภโท  กมฺมาทิเภโท  ฯ  
ทานาทิปาณาติปาตาทิเภทภินฺนสฺเสว   หิ   กุสลากสุลกมฺมสฺส   ตสฺส   จ  
สหการิการณภูตาน   อพฺภนฺตราน   พาหิราน ฺจ   ปจฺจยาน   เภเทน  
จกฺขายตน  ภินฺน  วิสทิส  โหตีติ  ฯ  นริยาทิโก  อปทาทิคตินานา- 
กรณ ฺจ คติเภโท   คตีน   คตีสุ   วา   เภโท   คติเภโทติ   กตฺวา  ฯ  
หตฺถิอสฺสาทิโก   ขตฺติยาทิโก   จ  นิกายเภโท  ฯ  ตตสตฺตสนฺตานเภโท  
ปุคฺคลเภโท  ฯ  ยา  จกฺขาทีน  วตฺถูน  อนนฺตปฺปเภทตา วุตฺตา โส เอว  
หทยวตฺถุสฺส   เภโท   ตาทิสเภทานติวตฺตนโต   ตโต   มนายตนสฺส  
อนนฺตปฺปเภทตา   โยเชตพฺพา  ฯ  ยสมฺา  ฌานวิรหิต  นาม  โลกุตฺตร  
๑. สี. ปฏิภตฺตภาวโต.   ๒. ม. จกฺขาทิอนนตฺร  รูปาทิวจนสฺส.   
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นตฺถิ   ตสฺมา   ป ฺจนฺน   านาน   วเสน   อฏ   โลกุตฺตรจิตฺตานิ  
จตฺตาฬีส   โหนฺตีติ  ตานิ  เอกาสีติยา  โลกิยจิตฺเตสุ  ปกฺขิปตฺวา  อาห  
เอกวีสุตฺตรสตปฺปเภท ฺจาติ  ฯ   วตฺถติู   จกฺขาทิวตฺถุ  ฯ  ตปฺปเภเทน  
วิ ฺาณ   อนนฺตปฺปเภท  ฯ   ปฏิปทา  ทุกฺขาปฏิปทาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  
ฌานาธิปติภูมิอารมฺมณาทีน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   นีล   นีลสฺส  
สภาค   อ ฺ   วิสภาค  ฯ   ปจฺจโย   กมฺมาทิ  ฯ   ตตฺถาป กุสล- 
สมุฏานาทิตา สีตอุตุสมุฏานาทิตา จ เภโท เวทิตพฺโพ ฯ อาทิ- 
สทฺเทน คตินิกายาเภโท  ฯ  [๑]  สุขา  ทุกฺขา  อทุกฺขมสุขาติ  เอวมาทิโก  
สภาวเภโท ฯ จกฺขุสมฺผสฺสชา โสตสมฺผสฺสชาติ เอวมาทิก นานตฺต ฯ  
        [๖๔]   อนาคมนโต   อนิคมนโตติ   สงฺเขเปน  วุตฺตมตฺถ  วิวริตุ  
น  หีติ  อาทิ  วุตฺต  ฯ  ปุพฺพนฺตาปรนฺเตสุ  อวิชฺชมานสรูปตฺตา  อุทยโต  
ปุพฺเพ   กุโตจิ   นาคจฺฉนฺติ  วยโต  จ  อุทฺธ  น  กตฺถจิ  คจฺฉนฺติ  ฯ  
วิชฺชมานกฺขเณป   อิตฺตรกาลตาย   อนิจฺจา   ทุกฺขา  วิปริณามธมฺมา  ฯ  
เตนาห   อถโขติ   อาทิ  ฯ   สปริปฺผนฺทกิริยาวเสน  อีหน  อีหา  ฯ  
จินฺตนวเสน   พฺยาปารณ   พฺยาปาโร  ฯ  ตตฺถ  พฺยาปาร  ทสฺเสนฺโต  
อาห   น   ห ิ  จกฺขุรูปาทีน   เอว   โหตีติ  ฯ  อีห  ทสฺเสนฺโต  น  
จ   ตานีติ  อาทิ  ฯ  อุภยมฺป  ปน  อีหา  จ  โหติ  พฺยาปาโร  จาติ  
อุปฺปฏิปาฏิวจน  ฯ   ธมฺมตาวาติ  สภาโวเอว  ฯ  การณสมตฺถตา  วา  
อีหาพฺยาปารรหิตาน   ทฺวาราทิภาโว   ธมฺมตา  ฯ   อิมสฺมิ ฺจ  อตฺเถ  
ยนฺติ   เอตสฺส   ยสฺมาติ   อตฺโถ  ฯ   ปรุิมสฺมึ   สมฺภาวนวิเสสน  
๑. ม. สภาวนานตฺตเภทโตติ.   
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ยสทฺโท  ฯ  สุ ฺคาโมติ  โข  ภิกฺขเว  ฉนฺเนต  อชฌฺตฺติกาน อายตนาน  
อธิวจนนฺติ๑  วจนโต  สุ ฺคาโม  วิย ทฏพฺพานิ ฯ อนฺนปาน- 
สโมหิตนฺ ติ๒  คหิเต  สุ ฺคาเม  ย  ยเทว  ภาชน  ปรามสิยติ๓  ต  ต  
ริตฺตกเยว   ปรามสิยติ   เอว   ธุวาทิภาเวน   คหิตานิ   โยนิโส อุปปริก-ฺ 
ขิยมานิ   ริตฺตกาเนว   เอตานิ   ทิสฺสนฺตีติ  ฯ   เตนาห ธุวสุภสุขตฺต- 
ภาววิรหิตตฺตาติ  ฯ       จกฺขาทิทฺวาเรสุ อภิชฺฌาโทมนสฺสุปฺปาทกภาเวน 
รูปาทีนิ [๔]  อภิฆาตกาทีนีติ วุตฺตานิ ฯ อหิ  สุสุมารปกฺขิกุกฺกุรสิงฺคาล- 
มกฺกฏา     ฉ     ปาณกา  ฯ วิสมพิลากาสคามสุสานวนานิ  เตส  โคจรา  ฯ   
ตตฺถ วิสมาทิอชฺฌาสเยหิ จกฺขาทีหิ วิสมภาวพิลากาสคามสุสาน- 
สนฺนิสฺสิตสทิสุปาทินฺนธมฺมวนภาเวหิ อภิรมิตตฺตา รูปาทีน วิสมาทิ- 
สทิสตา โยเชตพฺพา ฯ  
               อายตนนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๖๕]   จกฺขุสฺส   วิ ฺาณนฺติ   จกฺขุสฺส  การณภูตสฺส  วิ ฺาณ  ฯ  
กาม   รูปาโลกมนสิการาทโยป   ตสฺส   วิ ฺาณสฺส   การณ๕  เต  
ปน   สาธารณการณ   จกขฺุ   อสาธารณนฺติ   อสาธารณการเณนาย  
นิทฺเทโส  ยถา  เภริสทฺโท ยวงฺกุโรติ ฯ ตถาหิ จกฺขุ ปุคฺคลนฺตรา- 
สาธารณ นีลาทิสพฺพรูปสาธารณ ฺจาติ   สามิภาเวน   นิทฺทิฏ  ฯ  วิทห- 
ตีติ  เอว เอว ฺจ   ตยา   ปวตฺติตพฺพนฺติ   วินิยุ ฺชมาน   วิย   อุปปฺาเทตีติ  
อตฺโถ  ฯ  วิทหตีติ  จ  ธาตฺวตฺโถ  เอว๖ วิสิฏโ อุปสคฺเคน ทีปยตีติ  
๑. ส. สฬายตน. ๑๘/๒๑๘ ฯ    ๒. ม. อนนฺปานสหิตนฺต.ิ ๓. ม. ปรามสียติ. เอวมุปริป.    
๔. ม. จกฺขาทีน. ๕. ม. การณา.    ๖. ม. ธาตฺวตฺโถเอว.   
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วินาป   อุปสคฺเคน  ธาตูติ  เอส  สทฺโท  ตมตฺถ  วทตีติ  ทฏพฺโพ  ฯ  
กตฺตุกมฺมภาวกรณาธิกรเณสุ   จ   ธาตุสทฺทสิทฺธิ   โหตีติ  ป ฺจป  เอเต  
อตฺถา   วุตฺตา  ฯ   โลกุตฺตรธาตุโย   สสารทุกฺข   น   วิทหนฺติ  
อ ฺทตฺถุ  วิทฺธเสนฺตีติ  กตฺวา  โลกิยาติ  วิเสสิต ฯ ววฏ ิตาติ อวฏ ิตา  
อ ฺม ฺ   วา   อสงฺกิณฺณา  ฯ   สุวณฺณรชตาทิธาตุโยติ   สุวณฺณา- 
ทีน พีชภูตา   เสลาทโย  ฯ  ยถาสมฺภวนฺติ  เอตฺถ  เกจิ  โลกิย- 
โลกุตฺตราสุ ธาตูสุ   โย   โย   อตฺโถ   สมฺภวติ   ตทนุรูปนฺติ   อตฺถ  
วทนฺติ   ตทยตฺุต   โลกิยา   หิ   ธาตุโยติ  วิเสเสตฺวา  วุตฺตตฺตา  ฯ  
อตฺถวเสน   เจต   ยถาสมภฺวคฺคหณ   กต   น   ธาตุวเสน  ฯ  กาม  
ป ฺจป   อตฺถา   จกฺขาทีน   สพฺเพส   อิจฺฉิตพฺพา   ตถาป   จกฺขาทีสุ  
ยสฺส   ยสฺส   ธมฺมสฺส   ยทา   กตฺตุวจนิจฺฉา   น   ตถา  กมฺมภาโว  
ยทา   จ๑  กมมฺวจนิจฺฉา  น  ตทา  กตฺตุภาโว  เอว  เสเสสุปติ  
ยถาสมฺภวคฺคหณ  ฯ   เตนาห   อิติ   จกฺขาทีสูติอาทิ  ฯ   อตฺตโน  
สภาว   ธาเรนฺตีติ  ธาตุโยติ  เอตฺถาป  ธาตีติ๒  ธาตูติ  สทฺทสิทฺธ ิ 
เวทิตพฺพา   ธารณฏโ   ธาสทฺโทติ   กตฺวา  ฯ   กตฺตุอตฺโถป  จาย  
ปุริเมน    อสทิโส   วิธานธารณตฺถาน   ภินฺนสภาวตฺตา  ฯ นิสฺสตฺต- 
สภาวมตฺตธารณ ฺจ  ธาตุสทฺทสฺส  ปธาโน  อตฺโถติ  วิสุ  วุตฺโต ฯ  
ธาตุโย   วิย   ธาตุโยติ   เอตฺถ   สีหสทฺโท  วิย  เกสริมฺหิ  นริุฬโฺห  
ปุริเส   เสลาวยเวสุ   นิรฬุโฺห   ธาตุสทฺโท   จกฺขาทีสุ   อุปจริโตติ  
ทฏพฺโพ  ฯ   าณ ฺจ   เยฺย ฺจ   าณเยฺยานิ   เตส   อวยวา  
๑. ม. ยทา ปน     ๒. สี. ทธตีติ.   
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ตปฺปเภทภูตา   ธาตุโย   าณเยฺยาวยวา  ฯ   ตตฺถ   าณปฺปเภโท  
ธมฺมธาตุเอกเทโส   เยฺยปฺปเภโท  อฏารสาปติ  าณเยฺยา- 
วยวมตฺตา ธาตุโย   โหนฺติ  ฯ   อถวา  ฯ   าเณน   าตพฺโพ   สภาโว  
อวิปรีโต   ธาตุสทฺเทน   วุจฺจมาโน   าณเยฺโย   น   ทฏิ ิอาทีหิ  
วิปรีตคฺคาหเกหิ   เยฺโยติ   อตฺโถ  ฯ  ตสฺส  าณเยฺยสฺส  อวยวา  
จกฺขาทโย  ฯ   วิสภาคลกฺขณาวยเวสุ   รสาทีสุ   นริฬฺุโห  ธาตุสทฺโท  
ตาทิเสสุ   อ ฺาวยเวสุ   จกฺขาทีสุ  อุปจริโตติ  ทฏพฺโพ  ฯ  รสาทีสุ  
วิย  วา  จกฺขาทีสุป  นิรุฬโฺหเอว  ฯ  นชิฺชีวมตฺตสฺเสเวต๑ อธิวจนนฺติ  
เอเตน   นิชฺชวีมตฺตปทตฺเถ   ธาตุสทฺทสฺส   นิรุฬฺหตฺต   ทสฺเสติ  ฯ  ฉ  
ธาตุโย   เอตสฺสาติ   ฉธาตุโร   โย   โลเก  ปรุิโสติ  ธมฺมสมุทาโย  
วุจฺจติ   โส   ฉธาตุโร   ฉนฺน   ปวีอาทีน   นิชชฺีวมตฺตาน  สภาวาน  
สมุทายมตฺโต น เอตฺถ ชโีว วา ปุริโส วา อตฺถีติ อตฺโถ ฯ  
        [๖๖]   จกฺขาทีน   กโม  ปุพฺเพ  วุตฺโตติ  อิธ  เอเกกสฺมึ  ติเก  
ติณฺณ  ธาตูน  กม  ทสฺเสนฺโต  อาห  เหตุผลานุปุพฺพววฏาน- 
วเสนาติ  ฯ เหตุผลาน   อนุปุพฺพววฏาน   เหตุผลภาโวเอว  ฯ  มโน- 
ธมฺมธาตูน ฺจ มโนวิ ฺาณสฺส    เหตุภาโว   ยถาสมฺภว   โยเชตพฺโพ  ฯ  
กิริยามโนธาตุ   มโนวิ ฺาณสฺส   อุปนิสฺสยโกฏยิา   วิปากมโนธาตุ  
วิปากมโนวิ ฺาณสฺส     อนนฺตราทินาป     อิตรสฺส    สพฺพาป อุปนิสฺสย- 
โกฏิยา  จ  ธมฺมธาตุ  ปน  เวทนาทิกา  สหชาตา สหชาตาทินา  
อสหชาตา   อนนฺนตราทินา   อุปนิสสฺเยน   อารมฺมณาทินา   จ  
๑. ม. นิชฺชีวมตฺตสฺเสต.   
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มโนวิ ฺาณสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ [๑]  ฯ  ทฺวารภูตมโนป  ห ิ สตฺุเตสุ  
มโนธาตูติ  วุจฺจตีติ  ตสฺสา  วา  มโนธาตุยา  มโนวิ ฺาณสฺส เหตุภาโว  
ยถาสมฺภว   โยเชตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  เหตูติ  ปจฺจโย  อธิปฺเปโต  ผรนฺติ  
ปจฺจยุปฺปนฺนนฺติ อาห จกฺขุธาตูติอาทิ ฯ  
        [๖๗]   สพฺพาส   วเสนาติ   ยถาวุตฺตาน   อาภาธาตุอาทีน  
ป ฺจตึสาย   ธาตูน   วเสน  ฯ  อปรมตฺถสภาวสฺส  ปรมตฺถสภาเวสุ  น  
กทาจิ   อนฺโตคธตา   อตฺถีติ   อาห   สภาวโต   วิชชฺมานานนฺติ  ฯ  
จนฺทาภาสุริยาภาทิกา   วณฺณนิภาเอวาติ   อาห   รปูธาตุเยว   หิ  
อาภาธาตูติ  ฯ   รูปาทิปฏพิทฺธาติ   ราควตฺถภุาเวน   คเหตพฺพากาโร  
สุภนิมิตฺตนฺติ   กตฺวา   รูปาทโยเอวาติ  อวตฺวา  ปฏิพทฺธวจน  วุตฺต  ฯ  
อสติป   ราควตฺถุภาเว   กุสลวิปาการมฺมณ   สุภธาตูติ  ทุติโย  วิกปฺโป  
วุตฺโต  ฯ   เสสาติ   มโนวิ ฺาณธาตุยา   สมฺปยุตฺตา  ฯ ธาตุทฺวย- 
นิโรธมตฺตนฺติ   มโนวิ ฺาณธมฺมธาตูน๒   นิโรธมตฺต จตุตฺถารุปฺป- 
จิตฺตุปฺปาทนิโรธภาวโต  ฯ   ตท ฺวิ ฺาณนิโรโธ   วิย   หิ วิ ฺาณ- 
ธาตุมโนธาตูน  นิโรโธ สมาปตฺติพลสิทฺโธติ กตฺวา ธาตุทฺวยคฺคหณ ฯ  
ธมฺมธาตุมตฺตนฺติ   อิท   กามธาตุยา   ธมฺมธาตุปริยาปนฺนตฺตา  วุตฺต  ฯ  
กามปฏิสยุตฺโตติ    กามราคสมฺปยุตฺโต    อารมฺมณกรเณน   วา กาม- 
คุณุปส ฺหิโต๓  ฯ   ย  เอตสฺมึ  อนฺตเรติ  เย  เอตสฺม ึอวีจิปรนิมฺมิต- 
วสวตฺติปริจฺฉินฺเน  โอกาเส ฯ   โอคาฬฺหา     หุตฺวา    อโธภาเค   จ  
โอกาเส   อวจรนฺตีติ๔   เอตฺถาวจรา  ฯ   อ ฺตฺถ   จรนฺตาป           
๑. ม. ทฺวารภูตมโนวเสน วา ฯ   ๒. ม. มโนวิ ฺาณธาตูน. ๓. ม. กามคุโณปสหิโต.      
๔. ม. จรนฺตีติ.   
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ยถาวุตฺเตเอว าเน ปริยาปนฺนาติ เอตฺถ ปรยิาปนฺนา ฯ  
        [๖๘]   เนกฺขมฺมธาตุ   ธมฺมธาตุเอว   วิตกฺกปกฺเข  ฯ  สพฺเพป  
กุสลา   ธมฺมาติ   ทานมยปุ ฺกิริยโต   สีลมยปุ ฺกิริยโต   ปพฺพชฺชโต  
จ  ปฏาย  ยาว  อคฺคมคฺคาธิคมา  ปวตฺตา  สพฺเพป  อนวชฺชธมฺมา  ฯ  
วิหึสาธาตุ   เจตนา   ปรวิเหนจฺฉนฺโท  วา  ฯ  อวิหสึา  กรุณาติ  ฯ  
หีนาติ   หีฬติา  ฯ  ปณีตาติ  สมฺภาวิตา  ฯ  นาติหีฬิตา  นาติสมฺภาวิตา  
มชฺฌิมาติ  ฯ  ขนฺธนิทฺเทเส  อาคตหีนทุกโตเอว  หิ นีหริตฺวา๑ มชฺฌิมา  
ธาตุ   วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  อุโภปติ  ธมฺมธาตุมโนวิ ฺาณ- 
ธาตุโย  ฯ วิ ฺาณธาตุ    ยทิป   ฉวิ ฺาณธาตุวเสน   วิภตฺตา   ตถาป  
วิ ฺาณธาตุคฺคหเณน   ตสฺส   ปุเรจาริกปจฺฉาจาริกตฺตา   มโนธาตุ  
คหิตาว   โหตีติ   อาห   วิ ฺาณธาตุ   จกฺขุวิ ฺาณาทิสตฺตวิ ฺาณ-  
ธาตุสงฺเขโปเยวาติ  ฯ  อเนเกส  จกฺขุธาตุอาทีน  ตาสุ  จ เอเกกิสฺสา  
นานปฺปการตาย  นานาธาตูน  วเสน  อเนกธาตุนานาธาตุโลโก  วุตฺโตติ  
อาห อฏารสธาตุปฺปเภทมตฺตเมวาติ ฯ  
        จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายมโนธาตุมโนวิ ฺาณธาตุเภเทนาติ พหูสุ  
โปฏเกสุ   ลิขิต   เกสุจิ   จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายมโนวิ ฺาณ-  
มโนวิ ฺาณธาตุเภเทนาติ๒  ฯ   ตตฺถ   น   จกฺขาทีน  เกวเลน  
ธาตุสทฺเทน   สมฺพนฺโธ   อธิปฺเปโต  วิชานนสภาวสฺส  ปเภทวจนโต  ฯ  
วิ ฺาณธาตุสทฺเทน   จ   สมฺพนฺเธ   กริยมาเน   เทวฺ   มโนคหณานิ  
น   กาตพฺพานิ   น   หิ  เทวฺ  มโนวิ ฺาณธาตุโย  สนฺติ  ฯ  อนฺตรา  
๑. ม. อาคตา หีนทุกโตเอว นีหริตฺวา. ๒. ม.-มโนมโนวิ ฺาณธาตุเภเทนาติ.   
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วา  มโนธาตุคฺคหณ  อกตฺวา  จกฺขุ  ฯเปฯ กายมโนวิ ฺาณ- 
ธาตุมโนธาตูติ วตฺตพฺพ   อตุลฺยโยเค   ทฺวนฺทฺวสมาสาภาวโต๑  ฯ   อยมฺ- 
ปเนตฺถ ปาโ  สิยา  จกฺขุ  ฯเปฯ  กายวิ ฺาณมโนมโนวิ ฺาณ- 
ธาตุเภเทนาติ  ฯ ตสฺส     วิ ฺาณสฺส     เยภุยฺเยน    อตฺตวาทิโน    ตสฺส  
เอกเมกสฺส  อตฺถสฺส๒   อทฺวยต   นิจฺจต ฺจ   ปเวเทนฺตีติ อเนกตา- 
นิจฺจตาปกาสน   เตส   ชวีส ฺาสมูหนนาย   โหติ  ฯ ขนฺธายตน- 
เทสนา สงฺเขปเทสนา ฯ อินฺทฺริยเทสนา วิตฺถารเทสนา ฯ ตทุภย  
อเปกฺขิตฺวา   อย  อนติสงฺเขปวิตฺถารา  ธาตุเทสนา  ฯ  อภิธมฺเม  วา  
สุตฺตนฺตภาชนีเย   วุตฺตา   ธาตุเทสนา   อติสงฺเขปเทสนา  ฯ อาภาธาตุ- 
อาทีน   อเนกธาตุนานาธาตุอนฺตาน   วเสน   เทเสตพฺพา อติวิตฺถาร- 
เทสนา ฯ ตทุภย อเปกฺขิตฺวา อย อติสงฺเขปวิตฺถารา ฯ  
        [๖๙]  อสฺส  ภควโต  ฯ  สทฺธมฺมเตชสา  วิหต สทฺธมฺมเตช- 
วิหต ฯ สงฺขโตติ   คณนโต  ฯ   ชาติโตติ   จกฺขุภาวสาม ฺโต  ฯ  
อถวา  ฯ   ชาติโตติ   จกฺขุสภาวโต  ฯ  เตนาห  จกฺขุปฺปสาโทติ  ฯ  
วีสติ   ธมฺมาติ   สงฺขฺย   คจฺฉนฺติ  เวทนาทีน  อภินฺทิตฺวา  คหณโต  ฯ  
เสสกุสลากุสลาพฺยากตวิ ฺาณวเสนาติ   เอตฺถ   อพฺยากตาเปกฺขาย  
เสสคฺคหณ ฯ กุสลากุสลมปฺน สพฺพโส อคฺคหิตเมว ฯ  
        [๗๐]   ตา   จกฺขุวิ ฺาณธาตุอาทโย   ป ฺจป  ฯ  ปุริเมเหวาติ  
อนนฺตราทีหิเอว  ฯ   ชวนมโนวิ ฺาณธาตุ  ปน  ชวนมโนวิ ฺาณ- 
ธาตุยา อาเสวนปจฺจเยนาป   ปจฺจโย   โหตีติ   วุตฺโตวายมตฺโถ  ฯ  
๑. ม. ทฺวนฺทฺวสมาสาภาวโต.     ๒. ม. อตฺตสฺส.   
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ธมฺมธาตูติ   ปน   สหชาโต   เวทนาทิกฺขนฺโธ  อธปิฺเปโต  ฯ  เตนาห  
สหชาต  ฯเปฯ  ปจฺจโย  โหตีติ  ฯ  อวิคตาทีหีติ  เอตฺถ  อาทิสทฺเทน  
มโนวิ ฺาณธาตุยา   ยถารห   เหตุอปธิติกมฺมวิปากาหารินฺทฺริยฌาน-  
มคฺคปจฺจยภาโว   สงฺคยฺหติ  ฯ   เตนาห  พหุธา  ปจฺจโย  โหตีติ  ฯ  
เอกจฺจา   จ   อิธ   ธมฺมธาตุ   สุขุมรูปนพฺิพานปฺปการา   ยา   จ  
สมฺปโยคานนฺตรภาวาทีน   อภาเวน   อารมฺมณกรเณ   โยคฺยา  ฯ  
ป ฺจทฺวาริกวิปากวชฺชนตฺถ   เอกจฺจายมโนวิ ฺาณธาตุยาติ   วุตฺต  ฯ  
มโนทฺวาริกา   ปน   วิปากาป   ตทารมฺมณภูตา   เอกจฺจ   ธมฺมธาตุ  
อารพฺภ  ปวตฺตตีติ  ฯ๑  อถวา  ฯ  เอกจฺจาย  มโนวิ ฺาณธาตุยาติ  
อิท   สพฺพ  กามาวจรกุสล  กามาวจรกิริย  อภิ ฺาทฺวย  อารุปฺปทฺว- 
ยนฺติ เอวรูป  มโนวิ ฺาณธาตุ  สนฺธาย วุตฺต ฯ โลกุตฺตรมโน- 
วิ ฺาณธาตุโย๒ ปน   เอกจฺจาธมฺมธาตุอารมฺมณปจฺจโยติ๓   ปากโฏ- 
ยมตฺโถ  ฯ จกฺขุวิ ฺาณธาตุอาทีน      จกฺขาทีน      ยถาวุตฺตปจฺจยธมฺมโต  
อติเรเกป   ปจฺจยธมฺเม   ทสฺเสตุ   นเกวลนฺติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  
อาโลกาทีติ๔  อาโลโก  นาม  สุรยิาโลกาทิ  ฯ  ตสฺส สุตฺตนฺตนเยน  
อุปนิสฺสยภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ  เอว  เสสานิป  ฯ  วิวร นาม วิเสสโต  
โสตพิล  ฯ   วายุ   คนฺธสหรณกวาโต๕  ฯ   อาโป   มุเข ปกฺขิตฺต- 
อาหารสฺส   เตมนอุทก  ฯ   ปวี   กายปฺปสาทสฺส  นิสฺสยภูตา  
ปวีธาตุ  ฯ   ภวงฺคมน   ทฺวิกฺขตฺตุ   จลิต   ภวงฺคจิตฺต  ฯ  สพฺพตฺถ  
๑. สี. ปวตฺเตยยฺาติ.   ๒. ม. -มโนวิ ฺาณธาตุยา.  ๓. ม. เอกจฺจา ธมฺมธาตุ  
อารมฺมณปจฺจโยติ.    ๔. ม. อาโลกาทโยติ.    ๕. ม. คนฺธูปสหรณกวาโต.   
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มนสิกาโร อาวชฺชนมนสิกาโร ฯ  
        [๗๑]   อวิเสสโต   ทฏพฺพาการสฺส   วุจฺจมานตฺตา   อาห  
สพฺพาเอวาติ  ฯ  วิเสสโต  วิปสฺสนาย  ภูมิวิจาโร  เอโสติ  สงฺขตาติ  
วิเสสิต  ฯ   ปุพฺพนฺตาปรนฺตวิวิตฺตโตติ  เอตฺถ  ปุพฺพนฺโต  นาม  อตีโต  
อทฺธา   อปรนฺโต   นาม  อนาคโต  ฯ  อุภยตฺถ  จ  สงฺขตา  ธาตุโย  
สภาววิวิตฺตา   อนุปลมฺภมานสภาวตฺตา  ฯ   ปุพฺพนฺโต   วา สภาว- 
ธมฺมสฺส  อุทโย  ตโต  ปุพฺเพ  อวิชฺชมานตฺตา  ฯ  อปรนฺโต  วโย  
ตโต   ปร   อภาวโต   ตสฺมา  ปุพฺพนฺตาปรนฺตวิวิตฺตโตติ  ปากาภาวโต  
วิทฺธสาภาวโตติ   วุตฺต   โหติ  ฯ   เภรติล  วิย  จกฺขุธาตุ  สทฺทสฺส  
วิย   วิ ฺาณสฺส  นิสฺสยภาวโต  ฯ  อาทาสตลาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  
ยนฺต   นาม   อุจฺฉุยนฺต  ฯ   จกฺกยฏ ีติ  ติลมตฺต  อาห  ฯ  โส  ห ิ 
อจกฺกพนฺโธป   ตสทิสตาย   จกฺกยฏ ิเตฺวว   วุจฺจติ  ฯ  จกฺกพนฺธเมว  
วา   สนฺธาย   ตถา   วุตฺต  ฯ   อิมาหิ   จ   อุปมาหิ  นชิฺชีวาน เภริตล- 
ทณฺฑาทีน  สมาโยเค  นิชฺชีวาน สททฺาทีน วิย นิชฺชีวาน จกฺขุรูปาทีน  
สมาโยเค   นชิฺชีวาน   จกขฺุวิ ฺาณาทีน   ปวตฺตีติ   การณผลาน  
ธาตุมตฺตต การกเวทกวิรห ฺจ ทสฺเสติ ฯ  
        ปุเรจรานุจรา   วิยาติ   นิชชฺีวสฺส   กสฺสจิ   เกจิ   นชิฺชีวา  
ปุเรจรานุจรา   วิยาติ   อตฺโถ  ฯ  มโนธาตุเยว  วา  อตฺตโน  ขณ  
อนติวตฺตนฺตี   อตฺตโน   ขณ   อนติวตฺตนฺตานเยว   จกฺขุวิ ฺาณาทีน  
อวิชฺชมานายป   ปุเรจรานุจราภิสนฺธิย   อนนฺตรปุพฺพกาลาปรกาลตาย  
ปุเรจรานุจรา   วิย   ทฏพฺพา  ฯ   ฉนฺน ฺหิ  วิ ฺาณธาตูน  เอกชฺฌ   
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อเนกานนฺตรปจฺจยภาวโต๑   เอกชฺฌ   อุปฺปตฺติอภาโว   วิย อ ฺม ฺา- 
นนฺตรปจฺจยภาวโต๒  อนนฺตรุปฺปตฺติป  นตฺถ ิ ฯ  ยทิ  สิยา ฉฬารมฺมณ- 
สนฺนิธาเน  มนสิการมนฺตเรนาป ฉฬารมฺมณุปลทฺธิ สิยา น จ โหติ  
ตสฺมา  ทสฺสนาทิอนนฺตร  สวนาทีน  อภาโว  วิย  มโนวิ ฺาณธาตา- 
นนฺตร น   ทสฺสนาทีนิ   น   จ   ทสฺสนาทิอนนฺตร   มโนวิ ฺาณธาตุ  
โหติ  ฯ   ตตฺถ   ภวงฺคสฺส   ทสฺสนาทีน ฺจ   ภินฺนารมฺมณตาย มโน- 
วิ ฺาณธาตานนฺตร   ทสสฺนาทีนิ   ทสฺสนาทีน   อนนฺตร ฺจ  สวนาทีนิ  
น   อุปฺปชฺชนฺตีติ   ยุตฺตเมต  ฯ   ทสฺสนาทีนมฺปน   สนฺตีรณสฺส   จ อภินฺน- 
วิสยตาย  ทสฺสนาทิอนนฺตร  น  มโนวิ ฺาณธาตุ  โหตีติ อยุตฺตนฺติ ฯ  
นยิทเมว   นยิตานิยตวิสยาน   ภินฺนวิสยภาวุปปตฺติโต  ฯ   ยทิ   จ  
ทสฺสนาทิอนนฺตร    กาจิ   วิ ฺาณธาตุ   อุปฺปชฺเชยยฺ   สาป ทสสฺนาทิ- 
ทฺวารตาย   ทสฺสนาทิวิ ฺาณธาตุเอว  สิยา  น  มโนวิ ฺาณธาตุ  
ตโต   จ   ทสสฺนาทิกิจฺจวิธุร   จินฺตน   มนนนฺติ   มโนทฺวารปฺปวตฺตาน  
มนนกิจฺจาปริจฺจาโค   วิย   ทสฺสนวิ ฺาณธาตุยา   ทสฺสนกิจฺจา- 
ปริจฺจาโค อาปชฺชติ  ฯ   ตถา   ปน๓   ตทนนฺตรสฺสาติ   สพฺพายป  
ทสฺสนวิ ฺาณภาวโต   ฉ   วิ ฺาณกายา   น   ภเวยฺยุ  ฯ   ยถา  
ปน   มโนวิ ฺาณธาตานนฺตร   มโนธาตุ   ตโต   จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  
เอว   ทสฺสนวิ ฺาณธาตานนฺตร   มโนธาตุ   ตโต   โสตวิ ฺาณาทีนิ  
โหนฺตีติ  เจ  ฯ  น  มโนธาตุยา  ทสฺสนธาตุภาวปฺปสงฺคโต  ฯ  ยถา หิ  
มนโส   นิพฺพิเสสาวตฺถา   มนนมตฺตตาย   มโนธาตุ   เอว   ทสฺสนสฺส  
๑. ม. อเนกานนฺตรปจฺจยาภาวโต.  ๒. ม. อ ฺม ฺานนตฺรปจฺจยตาภาวโต.  
๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ.   
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นิพฺพิเสสาวตฺถา   ทสฺสนมตฺตตาย   ทสฺสนธาตุ  สิยา  ต ฺจ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณ รูปวิสยนฺติ      สทฺทาทิวิสยาโภคาภาวโต      สวนวิ ฺาณาทีน  
อสมฺภโว ฯ  
        ตโต   จ   รูปารมฺมณปฺปสุตเมว   วิ ฺาณ   สยิา  มโนวิ ฺาณาน  
วิย       ทสฺสนวิ ฺาณาทีน       สมานวตฺถุภาวปฺปสงฺคโต อ ฺวตฺถุ- 
สนฺนิสฺสิต   จ   วิ ฺาณ  น  สิยา  น  เจต  ยุตฺต  ฯ  ตสฺมา  
สุขทุกฺขาน   วิย   อุเปกฺขา   จกฺขุวิ ฺาณาทีน   มโนวิ ฺาณสฺส   จ  
พฺยาวธายิกา   มโนธาตุ   ทฏพฺพา   น   จสฺสา   อุเปกฺขาย   วิย  
อทุกฺขมสุขตา   อทสฺสนาทิอมนนตา   อถโข   มนนกิจฺจาวิเสสโต  
มโนวิ ฺาณสภาคตา  ฯ   มโน   ห ิ  หทยวตฺถุสมึ   วตฺตมาโน อ ฺ- 
วตฺถุสนฺนิสฺสิตาน   วิ ฺาณาน   วิสย  ทสฺเสตฺวา  นิวตฺตมาโน  อคฺคิ  
วิย อุสุมมตฺเต มนนมตฺเต ตฺวา นิวตฺตติ ฯ อ ฺวตฺถุสนฺนิสฺสิต- 
วิ ฺาณนิโรเธ จ    อุฏหนฺโต    อคฺคิ   วิย   อุสุมมตฺเต   มนนมตฺเต  
ตฺวา๑   อุฏหติ  ฯ   ปจฺจยานุรูปปฺปวตฺตานิ   จ   มนนมตฺตานิ มโน- 
วิ ฺาณธาตุยา  อนฺตานิ  โหนฺติ  ฯ  ปฏิฆส ฺาสหคตาน  หิ  ป ฺจนฺน  
วิ ฺาณาน    อินฺทฺริยารมมฺณปฏิฆาตชตาย   อภินิปาตมตฺต   กิจฺจ  
มนนลกฺขณินฺทฺริยสมุปฺปนฺนสฺส   จ   มโนวิ ฺาณสฺส  วิสยวจิินฺตนา- 
สมฺภูตตาย ตทนุรูปา   จินตฺนา  ฯ   ตสฺมา   อภินิปาตปจฺจยปฏิฆฏฏนา- 
นิฆสพเลน ภวงฺคลกฺขณ     จิตฺต    จลนาวตฺถ    หุตฺวา    นิวตฺตมาน  
จินฺตนาวิเสสวิรหโต   อภินิปาตานุคุณ   จินฺตนาวสาน   มนนมตฺต อุปฺปา- 
๑. ม. มนนมตฺเต ตฺวาติ อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ.   
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                         อายตนธาตุนิทฺเทส  วณฺณนา   
เทติ  ฯ   ทสสฺนาทิป   อภินิปาตมตฺต   ทุติย  ขณ  อนติวตฺตมาน  
อตฺตานุคุณ   จินฺตนามนนสม ฺาวิรหโต   ทสฺสนาทิอภินิปาตวิเสส- 
วิจิตฺต จิตฺตภาวาทินา     สมาน     จินฺตนาทิมนนมตฺต    อ ฺวตฺถุสฺมึ  
นิพฺพตฺเตติ  ตสฺมา  วตฺถุกิจฺเจหิ ตสภาคตาย ตทุปรโมทยตาย  
ตทนฺตาทิตาย จ   มโนวิ ฺาณกายสงฺคหิตาป   มโนธาตุ  มโนทฺวาร- 
นิคมปเวสภูตา๑ อารมมณนฺตเร ทฺวารนฺตรมนสิการตพฺพิสยสมฺปฏิจฺฉน- 
ภาเวน ป ฺจนฺน   วิ ฺาณธาตูน   ยถากฺกม   ปุเรจรา   อนุจราติ   จ  
วุตฺตา  ฯ   สา   ปนาย   สติป   วิ ฺาณภาเว   มนโส   สมฺภุยฺย วิสิฏ- 
มนนกิจฺจาภาวโต  ธาตุภาวสาม ฺเน  มโนมตฺตา  ธาตุ  มโนธาตูติ  
วุจฺจติ  ฯ   ยถาวุตฺเตเนว   จ   เหตุนา   มตฺตสทฺทโลป   กตฺวา วิ ฺาณตฺถ- 
โยคโต  มโนมตฺต  วิ ฺาณนฺติ  มโนวิ ฺาณกายสงฺคโหป  จสฺสา  
ยุชฺชติเอว  ฯ   อ ฺวิ ฺาเณหิ   ปน  ทฺวารารมฺมเณหิ  จ  วิเสสนตฺถ  
มโนธาตูติ   วุตฺตาติ  ฯ   มโนวิ ฺาณธาตูติ   ปน  วิ ฺาณธาตุ- 
วิเสสน มโนคหณ  ฯ    ธาตุวิเสสนตฺเถ   จ   มโนวิ ฺาณคฺคหเณ  
วิ ฺาณวิเสสน   ทฺวารภูตมโนทสฺสนเมวาติ   ทฺวารสม ฺารหตฺตา   น  
มโนธาตูติ   วุจฺจติ  ฯ   ต ฺหิ   มโนทวฺารนฺโตคธ   น   จ ทสฺสนาทิ- 
ปุเรจรานุจรนฺติ   มนโส   วิ ฺาณธาตุ   มนโส  วิ ฺาณนฺติ  จ  
มโนทฺวารสม ฺารห   สวิเสส ฺจ   ตสฺส   มนนกิจฺจ   วิ ฺาณ- 
กิจฺจ ฺจาติ มตฺตสทฺทโลปมนฺตเรน     มโนวิ ฺาณนฺติ     นชิชฺีวภาว- 
วิภาวนตฺถ มโนวิ ฺาณธาตูติ จ วุจฺจตีติ ฯ  
๑. ม. มโนทฺวารนิกฺขมปเวสภูตา.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
        สลฺลมิว   สูลมิว   ติวิธทุกฺขตาสมาโยคโต   ทฏพฺโพ  ฯ เวทนา- 
สลฺลสลูโยคาติ  เวทนาสงฺขาตสลฺลสูลโยคโต ฯ อาตุรา วิยาติ เตน  
อาตุริภูตา   ปุคฺคลา   วิย  ฯ   อาสาเยว   ทุกฺข   อาสาทุกฺข  ฯ  
อาสาวิฆาตทุกฺข๑  วา  ฯ  ส ฺา  หิ  อสุภ๒  ทุกฺขมฺป สุภาทิโต  
ส ฺชานนฺตี  อาส  ตสฺสา  จ  วิฆาต  อาสึสิตสุภาทิอสิทฺธิยา  ชเนตีติ  ฯ  
วนมิโค   ติณปุริส   ปุรโิสติ   คณฺหนฺโต   อยถาภุจฺจนิมิตฺตคฺคาหโก  
ตถา   ส ฺาปติ   อาห  วนมิโค  วิยาติ  ฯ  กมฺมปฺปธานา  สงฺขาราติ  
ปฏิสนฺธิย   ปกฺขิปนโตติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ชาติทุกฺขานุพนฺธนโตติ  อตฺตนา  
นิพฺพตฺติยมาเนน   ชาติทุกฺเขน   อนุพนฺธตฺตา  ฯ  ภวปจฺจยา  ชาติ  หิ  
ชาติทุกฺขนฺติ  ฯ   ปทุม   วิย   ทิสฺสมาน   ขุรจกฺก   วิย   รูปมฺป  
อิตฺถีอาทิภาเวน   ทิสฺสมาน  นานาวิธุปทฺทว  ชเนติ  ฯ  สพฺเพ  อนตฺถา  
ราคาทโย  ชาติอาทโย  จ  วิสยภูตา  อนุปสนฺตา  สปฺปฏิภยา  จาติ  ฯ  
ตปฺปฏิปกฺขภูตตฺตา   อสงฺขตา   ธาตุ   อมตาทิโต   ทฏพฺพา  ฯ  
ววฏานาภาโว   อิทเมว   อิมสฺส  อารมฺมณนฺติ  นิยมาภาโว  ฯ  เตน  
ยถา   อร ฺมกฺกโฏ   เกนจิ   อนิวารโิต   คหิต   เอก   รุกฺขสาข  
มุ ฺจิตฺวา   อ ฺ   คณฺหาติ   ตมฺป   มุ ฺจิตฺวา   อ ฺนฺติ   กตฺถจิ  
อนวฏ ิโต   ปริพฺภมติ   เอว   คหิต   เอก   อารมฺมณ   มุ ฺจิตฺวา  
อ ฺ   ตมฺป   มุ ฺจิตฺวา   อ ฺนฺติ  อนวฏ ิตตา  อารมฺมณ  อคฺคเหตฺวา  
ปวตฺติตุ   อสมตฺถตา  จ  มกฺกฏสมานตาติ  ทสฺเสติ  ฯ  อฏ ิเวธวิทฺโธป  
อุปฺปถ   อนุคจฺฉนฺโต   ทุฏสฺโส   อสฺสขลุงฺโก  ฯ  ยตฺถกามนิปาตโตติ  
๑. ม. อาสาวิฆาต ทุกฺข วา.   ๒. สี. อภูตมฺป สุภาทึ. ม. อสุภาทิกมฺป.   
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                             อนฺทฺรยิสจฺจนิทฺเทส  วณฺณนา   
ยตฺถ   กตฺถจิ  อิจฺฉิตารมฺมเณ  นิปาตภาวโต  ฯ  นานาเวสธารี [๑] รงฺคนโฏ ฯ  
                       ปณฺณรสมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                              พาวีสตีติคณนปริจฺเฉโท ฯ  
                                     -----------  
                            อินฺทฺริยสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๗๒] [๒]  อินฺทฺริยานีติ ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสสฺน ฯ จกฺขุนฺทฺริยนฺติ- 
อาทิ เตส   สรูปทสฺสน  ฯ   ตตฺถ   จกฺขุทฺวาเร   อินฺทฏ   กาเรติ  
จกฺขุทฺวารภาเว  ตทฺวาริเกหิ  อตฺตโน  อินฺทภาว  ปรมิสฺสรภาว การยตีติ  
จกฺขุนฺทฺริย  ฯ   ต  ห ิ เต  รูปคฺคหเณ  อตฺตาน  อนุวตฺเตติ  เต  จ  
ต  อนุวตฺตนฺติ  ฯ  เสเสสุป  เอเสว นโย ฯ ตสฺมา โสต... ฆาน...  
ชิวฺหา...  กายทฺวาเร  อินฺทฏ  กาเรตีติ  กายินฺทฺริย ฯ วิชานนลกฺขเณ  
อินฺทฏ   กาเรตีติ  มนินฺทฺริย  ฯ  อิตฺถภีาวลกฺขเณ...  ปุริสภาวลกฺขเณ  
อนุปาลนลกฺขเณ   สุขนลกฺขเณ   ทุกฺขนลกฺขเณ   โสมนสฺสลกฺขเณ  
โทมนสฺสลกขฺเณ   อุเปกฺขาลกฺขเณ   อธิโมกฺขลกฺขเณ   ปคฺคหลกฺขเณ  
อุปฏานลกฺขเณ   อวิกฺเขปลกฺขเณ   ทสฺสนลกฺขเณ   อน ฺาต ฺสฺสามีติ  
ปวตฺเต   ชานนลกฺขเณ   าตานเอว   ธมฺมาน   ปุน   อาชานเน  
อ ฺาตาวิภาเว   อินฺทฏ   กาเรตีติ   อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  วิชานิยาติ  
วิชาเนยฺย  ฯ   ภูมิโต   จาติ  จสทฺโท  อวุตฺตสมฺปณฺฑนฏโ  ฯ  เตน  
ตาวตฺว   สงฺคณฺหาติ  ฯ   ตมฺปน   ตาวตฺว   ปรโต  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  
๑. สี. รงฺคคโต.   ๒. ม. พาวสีตีติ คณนปริจฺเฉโท.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อสมฺมสนุปคานมฺป อตฺถิภาวโต ทฏพฺพตา อิธ น คหิตา ฯ  
        [๗๓]   ปุพฺพภาเคติ   อริยมคฺคโต   ปุพฺพภาเค  ฯ  อน ฺาตนฺติ  
นอ ฺาต   นอธิคต  ฯ   นิจฺจตาย   นตฺถิ   เอตสฺส  มต  ภงฺโค  น  
วา   เอตสฺมึ   อธิคเต   มรณนฺติ   อมต   ปชฺชิตพฺพโต   ปท ฺจาติ  
อมตปท   นพฺิพาน  ฯ   เอว   ปฏิปนนฺสฺส   อุปฺปชฺชนโตติ   เอเตน  
ปุพฺพภาควเสเนต  อินฺทฺริย  เอว  โวหริยตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  อาชานนโตติ 
ปมมคฺเคน   ทฏิมริยาท   อนติกฺกมิตฺวาว   ชานนโต  ฯ   เยน  
ตสมงฺคิปุคฺคโล   ตสมฺปยุตฺตธมฺโม   วา   อ ฺาตาวิโน   โหนฺติ   โส  
อ ฺาตาวิภาโว   ปรินิฏ ิตกิจฺจชานน  ฯ   ขีณาสวสฺส๑  ภาวภูโต  
หุตฺวา   อุปฺปตฺติโต   ขีณาสวสฺส   อุปปฺชฺชนโตติ   วุตฺต  ฯ   ลิงฺเคติ  
คเมติ   าเปตีติ   ลิงฺค  ลงฺิคิยติ๒  วา  เอเตนาติ  ลิงฺค  ฯ  กึ  
ลิงฺเคติ   กึ  วา  ลิงฺคิยตีติ  ฯ  อินฺท  อินโฺท  วา  ฯ  อินฺทสฺส  ลิงฺค  
อินฺทลิงฺค  ฯ   อินฺทลิงฺคสฺส   อตฺโถ   ตสภาโว   อินทฺลิงฺคฏโ อินฺท- 
ลิงฺคเมว   วา   อินฺทฺริยสททฺสฺส  อตฺโถติ  อินฺทลิงฺคฏโ  ฯ  สชชฺิต  
อุปฺปาทิตนฺติ   สิฏ   อินฺเทน   สิฏ   อินฺทสิฏ  ฯ  ชุฏ  เสวิต  ฯ  
กมฺมสงฺขาตสฺส   อินฺทสฺส   ลิงฺคานิ   เตน   จ  สฏิานีติ  กมฺมชาเนว  
โยเชตพฺพานิ   น   อ ฺานิ  ฯ   เต   จ  เทฺว  อตฺถา  กมฺเมเอว  
โยเชตพฺพา   อิตเร  จ  ภควติเอวาติ  อาห  ยถาโยคนฺติ  ฯ  เตนาติ  
ภควโต   กมฺมสฺส  จ  อินฺทตฺตา  ฯ  เอตฺถาติ  เอเตสุ  อินฺทฺริเยสุ  ฯ  
อุลฺลิงฺเคนฺติ     าเปนฺติ     ปกาเสนฺติ     ผลสมฺปตฺติวิปตฺตีหิ  
๑. ม. ปรินิฏ ิตกิจฺจชานนขีณาสวสฺส.  ๒. ม. ลิงฺคียติ. เอวมุปริป.   
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                           อนฺทฺริยสจฺจนิทฺเทส  วณฺณนา 
การณสมฺปตฺติวิปตฺติอวโพธโต ฯ โส ต นิมิตฺต อาเสวตีติอาทีสุ โคจรกรณมฺป  
อาเสวนา  วุตฺตาติ  อาห  กานิจิ  โคจราเสวนายาติ  ฯ  ตตฺถ สพฺเพส  
โคจริกาตพฺพตฺเตป   กานิจีติ   วจน   อวิปสฺสิตพฺพาน   พหุล มนสิ- 
กรเณน  อนาเสวนียตฺตา  ฯ  ปจฺจเวกฺขณามตฺตเมว หิ เตสุ โหตีติ ฯ  
ตสฺส   ต   มคฺค  อาเสวโตติอาทีสุ  ภาวนา  อาเสวนา๑  วุตฺตาติ  
ภาเวตพฺพานิ   สทฺธาทีนิ   สนฺธายาห   กานิจิ   ภาวนาเสวนายาติ  ฯ  
อาธิปจฺจ   อินฺทฺริยปจฺจยภาโว  ฯ   อสติ๒   อินฺทฺรยิปจฺจยภาเว  
อิตฺถีปุริสินฺทฺริยาน   อตฺตโน   อตฺตโน   ปจฺจยวเสน  ปวตฺตมาเนหิ๓  
ตสหิตสนฺตาเน    อ ฺากาเรน    อปฺปวตฺตมาเนหิ    ลิงฺคาทีหิ  
อนุวตฺตนียภาโว   อาธิปจฺจ  ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  อตฺเถ  อินฺทนฺติ  ปรมสิฺสริย  
กโรนฺติจฺเจว   อินฺทฺริยานิ  ฯ  จกฺขาทีสุ  ทสฺสิเตน  นเยน  อ ฺเส ฺจ  
ชีวิตาทีน ตทนุวตฺตีสุ อาธิปจฺจ ยถารห โยเชตพฺพ ฯ  
        [๗๔]   อโมโหเอว   น   วิสุ   จตฺตาโร  ธมฺมา  ตสฺมา  ตสฺส  
สงฺขารกฺขนฺธกถาย   วิภาวิตานิ   ลกฺขณาทีนิ   เตส ฺจ   เวทิตพฺพานีติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   เสสานิ   ตตฺถ  ขนฺธนิทเฺทเส  ลกฺขณาทีหิ  สรูเปเนว  
อาคตานิ ฯ  
        สตฺตาน   อริยภูมิปฏลิาโภ  ภควโต  เทสนาย  สาธารณ  ปธาน ฺจ  
ปโยชนนฺติ   อาห   อชฺฌตฺตธมฺม   ปริ ฺายาติอาทิ  ฯ   อ ฺเสมฺป  
อินฺทฺริยาน   อตฺตภาวปริยาปนฺนตาย   สติป   อตฺตภาวป ฺาปนาย  
มูลภาวโต   จกฺขาทีน   สาติสยา   อตฺตภาวปริยาปนฺนาติ   วุตฺต  
๑. ม. อาเสวนาติ.   ๒. ม. อสติป จ.   ๓. ม. ปวตฺตมาเน.   
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อตฺตภาวปริยาปนฺนานิ    จกฺขุนฺทฺริยาทีนีติ  ฯ   อภิธมฺมฏกถาย อิตฺถ-ี 
ปุริสินฺทฺริยานนฺตร   ชีวิตินฺทฺริยเทสนากฺกโม   วุตฺโตติ   อิธาป  ตโต  
ชีวิตินฺทฺริยนติฺ  วุตฺต  ฯ  ต  อินฺทฺริยยมกเทสนาย สเมติ ฯ อินฺทฺรยิ- 
วิภงฺเค ปน   มนินฺทฺริยานนฺตร   ชีวิตินทฺฺริย   วุตฺต  ฯ   ต   ปุริมปจฺฉิมาน  
อชฺฌตฺติกพาหิราน   อนุปาลกภาวทีปนตฺถ   เตส   มชฺเฌ   วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ   ย ฺจ   กิ ฺจิ   เวทยิต   สพฺพนฺต  ทุกฺข  ฯ  ยาว  จ  
ทุพฺพิธตฺตภาวานุปาลกสฺส๑   ชีวิตินฺทฺริยสฺส  ปวตฺติ  ตาว  ทุกฺขภูตาน  
เอเตส   เวทยิตาน   อนิวตฺตีติ   าปนตฺถ  ฯ   เตน  จ  จกฺขาทีน ทุกฺขา- 
นุพนฺธตาย   ปริ ฺเยฺยต   าเปติ  ฯ   ปฏิปตฺติทสฺสนตฺถนฺติ ปุพฺพภาค- 
ปฏิปตฺติทสฺสนตฺถ  ฯ  ตสฺเสวาติ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺเสว ฯ  
ตโต   อนนฺตร   ภาเวตพฺพตฺตาติ๒  ภาวนามคฺคสมฺปยุตฺต  อ ฺ ินฺทฺริย  
สนฺธาย วุตฺต ฯ ทสฺสนานนฺตรา หิ ภาวนาติ ฯ  
        เภโทติ   อิธ   สภาวโต๓   เภโท   อธิปฺเปโต   น ภูมิปุคฺคลาทิ- 
วเสนาติ  อาห  เสสาน  อเภโทติ  ฯ  นนุ  จ ชีวิตินฺทฺริยสฺส  
อนุปาลน   ลกฺขณ   สภาโว   เตนสฺส   ทุพฺพิธสฺสาป   อเภโทติ  ฯ  
สจฺจเมต  ฯ  ตสฺส  ปน  รปูารูปสฺส  ภาวกโต๔ เภโท คหิโต น เอว  
เสสาน  โกจิ  เภโท  อตฺถติี  เตส  อเภโทติ  เภทาภาโว  วุตฺโต  ฯ  
นนุ  เจตฺถ  เวทนา  ป ฺา  จ  ภินฺทิตฺวา  วุตฺตาติ  ฯ น ยถาเทสิเตสุ  
พาวีสติยา อินฺทฺริเยสุ เภทาเภทสฺส อธิปฺเปตตฺตา ฯ  
        [๗๕]    จกฺขุนฺทฺริยาทีน    สติป   ปุเรชาตาติปจฺจยภาเว อินฺทฺริย- 
๑. ม. ทุวิธตฺตภาวา....   ๒. สี. ภาเวตพฺพโต.  ๓. สี. ภาวกโต.      ๔. ม. รูปารูปสภาวกโต.                     
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ปจฺจยภาเวน   สาเธตพฺพเมว   กิจฺจ  กจฺิจนฺติ  อาห๑  ตสฺส อน ฺ- 
สาธารณตฺตา   อินฺทฺริยกถาย ฺจ   อธิกตตฺตา  ฯ   อตฺตโน ติกฺขมนฺทาทิ- 
อากาโร อตฺตากาโร ตสฺส อนุวตฺตาปน อตฺตาการานุวตฺตาปน ฯ  
เตนาห   ติกฺขมนฺทาทิสงฺขาตอตฺตาการานุวตฺตาปนนฺติ  ฯ   อถวา  ฯ  
ติกฺขมนฺทาทิสงฺขาตสฺส   จ  อตฺตาการสฺส  จ  อนุวตฺตาปน  ติกฺข  ฯเปฯ  
วตฺตาปน  ฯ  วิสุ  อตฺตาการคฺคหเณน  เจตฺถ  รูปาวภาสมานาทิกสฺส๒  
สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   จกฺขุนฺทฺริยสฺส  หิ  รูปาภิหนนโยคฺยตาสงฺขาเต  
รูปาวภาสนสามตฺถิเย   อสติ   น   กทาจิป  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  ทสฺสนกิจฺจ  
สมฺภวติ  ฯ   เอส   นโย   โสตินฺทฺริยาทีสุป  ฯ   ปพฺุพงฺคมภาเวน  
มนินฺทฺริยสฺส   วสวตฺตาปน   โหติ   น   อ ฺเส  ฯ   ตสมฺปยุตฺตานิป  
หิ  อินฺทฺริยานิ  ตพฺพสาเนว๓  หุตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  อินฺทฺรยิกิจฺจ  
สาเธนฺติ   เจตสิกภาวโต   น  เตส  วเสน  มนินฺทฺรยิ  ฯ  อย  หิสสฺ  
ปุพฺพงฺคมตา  ฯ  สพฺพตฺถ  จ  อินฺทฺริยปจฺจยภาเวน สาเธตพฺพนฺติ อธิกาโร  
อนุวตฺตตีติ   ทฏพฺโพ  ฯ  อสติป๔  อนุปฺปาทเน  อนุปตฺถมฺภเน  จ  
ตปฺปจฺจยาน  ตปฺปวตฺตมาเน๕  นิมิตฺตภาโว  อนุวิธาน  ฯ  ฉาเทตฺวา  
ผริตฺวา   อุปฺปชฺชมานา   สุขทุกฺขา   เวทนา  สหชาตธมฺเม  อภิภวิตฺวา  
อชฺโฌตฺถริตฺวา   สยเมว   ปากฏา   โหติ   สหชาตธมฺมา   จ  ตสฺสา  
วเสน   สุขทกฺุขภาวปฺปตฺตา   วิย   โหนฺตีติ   อาห   ยถาสก โอฬาริกา- 
การานุปาปนนฺติ  ฯ  อสนฺตสฺส  อปณีตสฺสป  อกสุลตพฺพิปากาทิสมฺป-  
ยุตฺตสฺส  ยถารห  มชฺฌตฺตาการานุปาปน  โยเชตพฺพ ฯ สมานชาติเยหิ  
๑. ม. วุตฺต.   ๒. ม. รูปาวภาสนาทิกสฺส.   ๓. ม. ตพฺพเสเนว. ๔. ม. สตปิ.    
๕. ม. ตปฺปวตฺตเน.   
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วา    สุขทุกฺเขหิ    สนฺตปฺปณีตาการานุปาปน   ทฏพฺพ  ฯ ปฏิปกฺขา- 
ภิภวนนฺติ   อสฺสทฺธิยาทิปฏิปกฺขาภิภวน  ฯ   ปสนนฺาการาทีติ ปสนฺน- 
ปคฺคหิตอุปฏ ิตสมาหิตทสฺสนาการานุปาปน   ยถากฺกม   สทฺธาทีน  ฯ  
พฺยาปาทาทีติ   อาทิสทฺเทน   อุทฺธมฺภาคิยสโยชนานิ   คหิตานิ  ฯ  
มคฺคสมฺปยุตฺตสฺเสว   จ   อ ฺ ินฺทฺริยสฺส   กิจฺจ  ทสฺสิต  ฯ  เตเนว  จ  
ผลสมฺปยุตฺตสฺส   ตตสโยชนปฏิปสฺสทฺธิปฺปหานกิจฺจตา   ทสฺสติา  โหตีติ  ฯ  
กตสพฺพกิจฺจสฺส   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อ ฺสฺส   กาตพฺพสฺส   อภาวา  
อมตาภิมุขเมว   ตพฺภาวปจฺจโย   จ   โหติ   น   อิตรานิ   วิย  
กิจฺจนฺตรปฺปสุต ฯ เตนาห อมตาภิมุขภาวปจฺจยตา จาติ ฯ  
        ภูมิโต   วินิจฺฉโย   อุตฺตานตฺโถเอว  ฯ   เอตฺถาห  กสฺมา  ปน 
เอตฺตกาเนว๑  อินฺทฺริยานิ  วุตฺตานิ  เอตานิเอว  จ  วุตฺตานีติ  ฯ  
อาธิปจฺจฏวเสน  ฯ   อาธิปจฺจ   นาม   อิสฺสริยนฺติ  วุตฺตเมเวต  ฯ  
ตยิท   อาธิปจฺจ   อตฺตโน   อตฺตโน   กจฺิเจ  ผเล  จาติ  อ ฺเสมฺป  
สภาวธมฺมาน   กสฺมา   น   ลพฺภติ  ฯ   ปจฺจยาธีนวุตฺติกา   หิ ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺนาติ  สิยา ผลเหตุธมฺเมสุ อนุวตฺตนานุวตฺตนียตาติ ฯ สจฺจเมต ฯ  
ตถาป   อตฺถ ิ  เตส   วิเสโส  ฯ   สฺวาย   จกฺขุวิ ฺาณาทิปฺปวตฺติย  
จกฺขาทีน   สิทฺธมาธิปจฺจนฺติอาทินา   อฏกถาย   ทสฺสิโตเยว  ฯ  อปจ  
ขนฺธป ฺจเก   ยาย  สตฺตป ฺตฺติ  ตสฺสา  วิเสสนิสฺสโย  ฉ  อชฌฺตฺติกานิ  
อายตนานีติ   ตานิ   ตาว   อาธิปจฺจตฺต   อุปาทาย   จกฺขุนฺทฺริย  
ฯเปฯ   มนินทฺฺริยนฺติอาทิโต   วุตฺตานิ  ฯ   สฺวาย   อตฺตาภาโว๒  
๑. ม. เอตฺตเกเนว.   ๒. ม. อตฺตภาโว.   
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อิเมส   วเสน  อิตฺถ ี ปุรโิสติ  สม ฺ  ลภตีติ  ทสฺสนตฺถ  ภาวทฺวย  ฯ  
ตยิเม   อุปาทินฺนธมฺมา   เยน   ธมฺเมน   ปวตฺตนฺติ  อย  โส  ธมโฺม  
เตส    ิติเหตูติ   ทสฺสนตฺถ   ชีวิตินฺทฺริย  ฯ   สฺวาย   สตฺตส ฺ ิโต  
ธมฺมปุ ฺโช   ปพนฺธวเสน   ปวตฺตมาโน   อิมาหิ  เวทนาหิ  สงฺกิลิสฺสตีติ  
ทสฺสนตฺถ  เวทนาป ฺจก  ฯ  ตโต  วิสทฺุธิกามาน  โวทานสมฺภาร- 
ทสฺสนตฺถ สทฺธาทิป ฺจก  ฯ   สมฺภวโวทานสมฺภารา   อิเมหิ   วิสุชฺฌนฺติ  
วิสุทฺธิปฺปตฺตา   นฏิ ิตกิจฺจาว   โหนฺตีติ   ทสฺสนตฺถ   อน ฺาต ฺสฺ- 
สามีตินฺทฺริยาทีนิ   ตีณิ   วุตฺตานิ  ฯ   สพฺพตฺถ   อาธิปจฺจตฺต  อุปาทายาติ  
ปท  โยเชตพฺพ  ฯ  เอตฺตาวตา  อธิปฺเปตตฺถสิทฺธีติ  อ ฺเส  อคฺคหณ ฯ  
อถวา   ปวตฺตินิวตฺตีน   นิสฺสยาทิทสฺสนตฺถมฺป   เอตานิเยว  วุตฺตานิ  ฯ  
ปวตฺติยา   หิ   วิเสสโต   มลูนิสฺสยภูตานิ   ฉ   อชฺฌตฺติกายตนานิ  ฯ  
ยถาห  ฯ  ฉสุ  โลโก  สมุปฺปนฺโนติอาทิ๑  ฯ  ตสฺสา๒  อุปฺปตฺติ  
อิตฺถีปุริสินฺทฺริเยหิ   วิสภาควตฺถุสราคนิมิตฺเตหิ   เยภุยฺเยน   สตตฺกายสฺส  
อภินิพฺพตฺติ  ฯ   วุตฺต ฺเหต   ติณฺณ   โข   มหาราช   สนฺนิปาตา  
คพฺภสฺส   อวกฺกนฺติ   โหติ   มาตา   จ   อุตุนี   โหติ  คนฺธพฺโพ  จ  
ปจฺจุปติฏ ิโต๓  โหติ  มาตาปตโร  จ  สนฺนิปติตา  โหนฺตีติอาทิ  ฯ  
อวฏาน   ชวิีตินฺทฺริเยน   เตน   อนุปาเลตพฺพโต  ฯ  เตนาห  อายุ  
 ิติ   ยปนา   ยาปนาติอาทิ  ฯ  อุปโภโค  เวทนาหิ  ฯ  เวทนาวเสน  
หิ  อิฏาทิสพฺพวิสยุปโภโค  ฯ  ยถาห  ฯ  เวทยติ เวทยตีติ โข ภิกฺขเว  
๑. ส. ส. ๑๕/๕๖.   ๒. ม. ตสฺส.   ๓. ม. ปจฺจุปฏ ิโต.   
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ตสฺมา   เวทนาติ   วุจฺจตีติ  ฯ   เอว  ปวตฺติยา  นิสฺสยสมุปฺปาท ิติ-  
สมฺโภคทสฺสนตฺถ   จกฺขุนฺทฺริย   ยาว   อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ  จุทฺทสินฺทฺริยานิ  
เทสิตานิ  ฯ   ยถา  เจตานิ  ปวตฺติยา  เอว  อิตรานิ  นวิตฺติยา  ฯ  
วิวฏฏสนฺนิสสฺิเตน   หิ   นพฺิพตฺติตานิ  สทฺธาทีนิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  นิวตฺติยา  
นิสฺสโย  ฯ   อุปฺปาโท  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริเยน  ตสฺส  นวิตฺติวเสน  
ปม   อุปฺปชฺชนโต  ฯ   อวฏาน   อ ฺ ินฺทฺริเยน  ฯ   อุปโภโค  
อ ฺาตาวินฺทฺริเยน   อคฺคผลสมุปโภคโต  ฯ   ขีณาสวา   หิ  วิสวิตาย  
นิพฺพุติสุข  ปริภุ ฺชนฺติ  ฯ  เอวมฺป  เอตานิเอว  อินฺทฺริยานิ  เทสิตานิ ฯ  
เอตฺตาวตา   ยถาธิปฺเปตตฺถสิทฺธิโต   อ ฺเส   อคฺคหณ  ฯ   อิมนิาว  
เนส เทสนากฺกโมป สวณฺณิโตติ เวทิตพฺโพติ ฯ  
               อินฺทฺริยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๗๖]  อริยสทฺเทน  วิเสสน อกตฺวา เกวล สจฺจสทฺเทน อุทฺทิฏ- 
านิป อริยสจฺจานิเอวาติ   ทสฺเสนฺโต   สจฺจานีติ   จตฺตาริ   อริยสจฺจานีติ  
อาห  ฯ  สาม ฺโจทนา๑  หิ  วิเสเส  อวติฏติ  วิเสสฏ ินา  จ  
วิเสโส   อนุปยุ ฺชิตพฺโพติ  ฯ  อริยสจฺเจสุ  วา  วิจาริเตสุ  อิตรานิป  
อตฺถโต   วิจาริตาเนว   โหนฺตีติ   วิปสฺสนาย   จ   ภูมิภูตานิ อริยสจฺจา- 
เนวาติ  จ  กตฺวา  สจฺจานีติ อุทฺธริตฺวาป จตฺตาริ อริยสจฺจานีติ  
วุตฺต  ฯ   สาสนกฺกโมติ   อริยสจฺจานิ   วุจฺจนฺติ   อรยิสจฺจเทสนา  
วา  ฯ   สกล   หิ   สาสน   ภควโต   วจน   สจฺจวินิมุตฺต   นตฺถ ิปวตฺติ- 
นิวตฺติตทุภยเหตุสนฺทสฺสนวเสน  ปวตฺตนโต  ฯ ตสฺมา สจฺเจสุ กมติ ฯ  
๑. ม. สาม ฺโชตนา.   
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สีลสมาธิป ฺาสงฺขาต  วา  สาสน  เอเตสุ กมติ ปริ ฺาทิกิจฺ- 
จสาธนวเสน ปวตฺตติ   ตสฺมา   กมติ   เอตฺถาติ   กโม  ฯ   กึ   กมติ  ฯ  
สาสน  ฯ   สาสนสฺส   กโม   สาสนกฺกโมติ  ฯ   สจฺจานิ สาสนปฺ- 
ปวตฺติฏานานิ วุจฺจนฺติ ฯ ตเทสนา จ ตพฺโพหาเรนาติ ฯ  
        ตถาติ   ตสภาวา   ทกฺุขาทิสภาวา  ฯ   อวิตถาติ  อมุสาสภาวา  
พาธนาทิภาเวน   ภูตสภาวา  ฯ   อน ฺถาติ   อ ฺาการรหิตา  
อพาธนาทิอาการวิวิตฺตา  ฯ   ทุกฺขทุกฺขตาตนฺนิมิตฺตตาหิ   อนิฏตา๑  
ปฬนฏโ  ฯ   สเมจฺจ   สมฺภุยฺย  ปจฺจเยหิ  กตภาโว  สงฺขตฏโ  ฯ  
ทุกฺขทุกฺขตาตนฺนิมิตฺตตาหิ    ปริทหน   กิเลสทาหสมาโยโค   วา สนฺตา- 
ปฏโ  ฯ   ชราย   มรเณน   จาติ  เทฺวธา  วิปริณาเมตพฺพตา วิปริ- 
ณามฏโ  ฯ  เอตฺถ  จ ปฬนฏโ ทุกฺขสฺส สรเสเนว อาวิภวนากาโร  
อิตเร   ยถากฺกม   สมุทยมคฺคนิโรธทสฺสเนหิ   อาวิภวนาการาติ   อย  
จตุนฺนมฺป วิเสโส ฯ  
        [๗๗]   ตตฺรตตฺราภินนฺทนวเสน   พฺยาเปตฺวา   โอหน   ราสิกรณ  
ทุกฺขสฺส   นพฺิพตฺตน   อายูหน  อาการสฺส  พฺยาปนตฺถตฺตา  ฯ  อาคจฺฉติ  
สมุทโยติ   วา   อาย   ทุกขฺ   ตสฺส   โอหน   ปวตฺตน  อายูหน  ฯ  
สย   สรเสเนว  อาวิภวนากาโร  ฯ  นิททฺาติ  ทุกฺขาติ  นิทาน  อิทนฺต  
ทุกฺขนฺติ  สมปฺฏิจฺฉาเปนฺต  วิย  สมุฏาเปตีติ  อตฺโถ  ฯ  อย นิทานฏโ  
ทุกฺขทสฺสเนน  อาวิภวนากาโร  ฯ  สสารทุกฺเขน  สโยชน  สโยคฏโ ฯ  
มคฺคาธิคมนิวารณ   ปลิโพธฏโ  ฯ   อิเม   จ   สโยคปลิโพธฏา  
๑. ม. อธิฏ ิตตา.   
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นิโรธมคฺคทสฺสเนหิ   อาวิภวนาการา  ฯ   นิสฺสรนฺติ   สตฺตา   เอตฺถ  
สยเมว   วา  นิสฺสฏ  วิสยุตฺต  สพฺพสงฺขเตหิ  สพฺพุปธิปฏินิสฺสคฺคภาวโตติ  
นิสฺสรณ  ฯ   อยมสฺส   สภาเวน   อาวิภวนากาโร  ฯ   อิตเร วิเวกา- 
สงฺขตามตฏา สมุทยกฺขยอปฺปจฺจยอวินาสกภาวา๑ สมุทยมคฺคทุกฺข-  
ทสฺสเนน  อาวิภวนาการา  ฯ  สสารโต  นิคฺคมน  นิยฺยาน  ฯ  อยมสฺส  
อาวิภวนากาโร  ฯ  ปลโิพธุปจฺเฉทเนน  นิพฺพานาธิคโมว นิพฺพานนิมิตฺตตา  
มคฺคสฺส   เหตฺวฏโ  ฯ  ป ฺาปธานตฺตา  มคฺคสฺส๒  นิพฺพานทสฺสน  
จตุสจฺจทสฺสน  วา  ทสฺสนฏโ ฯ จตุสจฺจทสฺสเน กิเลสทุกฺขสนฺตาปวูป- 
สมเน จ   อาธิปจฺจ   กโรนฺติ   มคฺคธมฺมา   สมฺปยุตฺตธมฺเมสูติ   โส  
มคฺคสฺส   อธิปติยฏโ  ฯ   วิเสสโต   วา   อารมฺมณาธิปติภูตา  
มคฺคธมฺมา   โหนฺติ   มคฺคาธิปติโนติ   วจนโตติ   โส  เตส  อากาโร  
อธิปติยฏโ  ฯ  เอเต  เหตุทสฺสนาธิปเตยฺยฏา สมุทยนิโรธทุกขฺทสฺสเนหิ  
อาวิภวนาการา  ฯ   เอวมาทิ   อาหาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภิสมยฏโติ  
อภิสเมตพฺพฏโ  ฯ  อภิสมยสฺส  วา  วิสยภูโต  อตฺโถ  อภิสมยฏโ  ฯ  
อถวา   อภิสมยสฺส   ปวตฺติอากาโร   อภิสมยฏโ  ฯ   โส  เจตฺถ  
อภิสเมตพฺเพน ปฬนาทินา ทสฺสิโตติ ทฏพฺโพ ฯ  
        กุจฺฉิต   ข   ทุกฺข   คารยฺห   หุตฺวา   อสารนฺติ   อตฺโถ  ฯ  
สมาคโม   สเมตนฺติอาทีสุ   เกวลสฺส   อาคมสทฺทสฺส   เอตสทฺทสฺส  จ  
ปโยเค   สโยคตฺถสฺส   อนุปลพฺภนโต   สสทฺทสฺส   จ   สโยเค  
อุปลพฺภนโต   สโยค   ทีเปตีติ   อาห   อนฺวยโต   พฺยติเรกโต   จ ตทตฺถ- 
๑. ม. -อวินาสิตา วา.   ๒. ม. จสฺส.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 173 

                      อินฺทริยสจฺจนิทฺเทส  วณฺณนา   
โชตกตาสิทฺธิโต  ฯ  อุปปฺนฺน  อุทิตนติฺ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  
อยสทฺโท   คติอตฺเถ   สิทโฺธ   เหตุสทฺโท   วิย   การณ   ทีเปติ  ฯ  
อตฺตโน   ผลนิปฺผาทเนน   อยติ  ปวตฺตติ  เอติ  วา  เอตสฺมา  ผลนฺติ  
อโยติ   สโยเค   อุปฺปตฺติการณ   สมุทโยติ  เอตฺถ  วิสุ  ปยชฺุชมานาป  
อุปสคฺคสทฺทา   สธาตุก   สโยคตฺถ   อุปฺปาทตฺถ   จ   ทีเปนฺติ กริิยา- 
วิเสสกตฺตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  อภาโว  เอตฺถ  โรธสฺสาติ นิโรโธติ  
เอเตน   นิพฺพานสฺส   ทกฺุขวิวิตฺตภาว   ทสฺเสติ  ฯ   สมธิคเต  ตสฺมึ  
ตทธิคมวโต๑   ปุคฺคลสฺส   โรธาภาโว   ปวตฺติสงฺขาตสฺส  โรธสฺส  
ปฏิปกฺขภูตาย   นิวตฺติยา  อธิคตตฺตาติ  ฯ  เอตสฺมึ  จ  อตฺเถ  อภาโว  
เอตสฺมึ   โรธสฺสาติ   นิโรโธ   อิจฺเจว   ปทสมาโส  ฯ  ทุกฺขาภาโว  
ปเนตฺถ   ปุคฺคลสฺส   น   นิพฺพานสฺเสว  ฯ   อนุปฺปาโทเอว  นิโรโธ  
อนุปฺปาทนิโรโธ   อายตึ   ภวาทีสุ   อปฺปวตฺติ   น   ปน   ภงฺโคติ  
ภงฺควาจก   นิโรธสทฺท   นิวตฺเตตฺวา   อนุปฺปาทวาจก   คณฺหาติ  ฯ  
เอตสฺมิ ฺจ๒  อตฺเถ  การเณ  ผลุปจาร กตฺวา นิโรธปจฺจโย นิโรโธติ  
วุตฺโต  ฯ   ปฏิปทา  จ  โหติ  ปุคฺคลสฺส  ทุกฺขนิโรธปฺปตฺติยา  ฯ  นน ุ 
จ  สาเอว  ทุกฺขนิโรธปฺปตฺตีติ  ตสฺสาเอว  สา  ปฏปิทาติ  น ยุชชฺตีติ ฯ  
น   ปุคฺคลาธิคมสฺส   ปวตฺติภาเวน๓   เยหิ  โส  อธิคจฺฉติ  เตส  
การณภูตาน  ปฏิปทาภาเวน  จ  วุตฺตตฺตา  ฯ  สจฺฉิกริิยาสจฺฉิกรณธมฺมาน  
หิ   อ ฺถาภาเวป   ปุคฺคลสจฺฉิกิริยาธมฺมภาเวหิ   นานตฺต   กตฺวา  
นิทฺเทโส   กโตติ  ฯ   อถวา   ย  ทุกฺขนิโรธปฺปตฺติยา  นิฏาน  ผล  
๑. ม. ตทธิคมโต.   ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ.   ๓. ม. ปตฺติภาเวน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 174 

                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สย ฺจ   ทุกฺขนิโรธปฺปตฺติภูต   ตสฺส   อภิสมยภูตาย   ทุกฺขนิโรธปฺปตฺติยา  
ปฏิปทตา เวทิตพฺพา๑ ฯ  
        [๗๘]   พุทฺธาทโย   อริยา   ปฏิวิชฺฌนฺตีติ   เอตฺถ  ปฏิวิทฺธกาเล  
ปวตฺต   พุทฺธาทิโวหาร  อคมา  ราชคห  พุทฺโธติอาทีสุ  วิย  ภาวินิภูเต  
วิย  อุปจาโรติ  ปุริมกาเลป  อาโรเปตฺวา  พุทฺธาทโยติ  วุตฺต  ฯ  เต  
หิ   พุทฺธาทโย   จตูหิ  มคฺเคหิ  ปฏิวิชฌฺนฺตีติ  ฯ  ตสมฺา  อริยสจฺจานีติ  
วุจฺจนฺตีติ   เอตฺถ   อริยปฏวิิชฺฌิตพฺพานิ   สจฺจานิ   อริยสจฺจานีติ  
ปุริมปเท   อุตฺตรปทโลโป   ทฏพฺโพ  ฯ   ตสฺมาติ   ตถาคตสฺส  
อริยตฺตา   ตสฺส   สจฺจานีติ   อรยิสจฺจานีติ   วุจฺจนฺตีติ   อตฺโถ  ฯ  
ตถาคเตน   หิ   สย   อธคิตตฺตา  ปเวทิตตฺตา  ตโตเอว  จ  อ ฺเหิ  
อธิคมนียตฺตา   ตานิ   ตสฺส   โหนฺตีติ  ฯ  อริยภาวสิทฺธิโตปติ  เอตฺถ  
อริยสาธกานิ   สจฺจานิ   อริยสจฺจานีติ   ปุพฺเพ   วิย   อุตฺตรปทโลโป  
ทฏพฺโพ  ฯ   อริยานิ  สจฺจานีติปติ  เอตฺถ  อวิตถภาเวน  อรณียตฺตา  
อธิคนฺตพฺพตฺตา   อริยานิ  ฯ   อริยสม ฺา  วา  อวิสวาทเก  อวิตเถ  
นิรุฬฺหาติ ทฏพฺพา ฯ  
        พาธนลกฺขณนฺติ  เอตฺถ  ทุกฺขทุกขฺตนฺนิมิตฺตภาโว  อุทยวยปฏ-ิ 
ปฬิตภาโว วา   พาธนา๒  ฯ   ภวาทีสุ   ชาติอาทิวเสน  จกฺขุโรคาทิวเสน  
จ   อเนกธา   ทุกฺขสฺส   ปวตฺตนเมว   ปุคฺคลสฺส   สนฺตาปน   ตทสฺส  
กิจฺจ   รโสติ   สนฺตาปนรส  ฯ   ปวตฺตินิวตฺตีสุ   สสารวิโมกฺเขสุ  
ปวตฺติ   หุตฺวา   คยฺหตีติ   ปวตฺติปจฺจุปฏาน  ฯ   ปภวติ   เอตสฺมา  
๑. ม. ทฏพฺพา.   ๒. ม. พาธน.   
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ทุกฺข   นิพฺพตฺตติ   ปุริมภเวน   ปจฺฉิมภโว   ฆฏิโต   สยุตฺโต   หตฺุวา  
ปวตฺตตีติ   ปภโว  ฯ   เอวมฺป   ตณฺหานุสเย   อนูหเต   นิพฺพตฺตติ  
ทุกฺขมิท   ปนุปฺปุนนฺติ   เอว   ปุนปฺปนุ   อุปฺปาทน   อนุปจฺเฉทกรณ  ฯ  
ภวนิสฺสรณนิวารณ  ปลโิพโธ  ฯ  ตณฺหกฺขยาทิภาเวน๑ สพฺพทุกฺขสนฺตตา  
สนฺติ  ฯ  อจฺจุติรสนฺติ  อจฺจุติสมฺปตฺติก  อจวนกิจฺจ  วา  ฯ  กิจฺจนฺติ  จ  
จวนาภาว   กจฺิจมิว   กตฺวา   ปรยิาเยน   วุตฺต  ฯ   อจวน ฺจสฺส สภาวา- 
ปริจฺจชน  อธิการตา๑  ทฏพฺพา  ฯ  ป ฺจกฺขนฺธนิมิตฺตสุ ฺตาย  
อวิคฺคห   หุตฺวา   คยฺหตีติ   อนิมิตฺตปจฺจุปฏาน  ฯ  อนุสยสมุจฺฉินฺทเนน  
สสารปารกโต๓   นิคฺคมนุปายภาโว   นิยฺยาน  ฯ   สพฺพกิเลสาน อนุปฺปาท- 
นิโรธน  กิเลสปฺปหานกรณ  ฯ  นิมิตฺตโต  ปวตฺตโต  จ  จิตฺตสฺส  
วุฏาน หุตฺวา คยฺหตีติ วุฏานปจฺจุปฏาน ฯ  
        [๗๙]   อสุวณฺณาทิ   สุวณฺณาทิ   วิย   ทิสฺสมาน   มายาติ  
วตฺถุสภาวา  ตสฺส๔  วิปรีตตา  วุตฺตา  ฯ  อุทก  วิย ทสิฺสมานา ปน  
มรีจิ   อุปคตาน   ตุจฺฉา  วตฺถุมตฺตมฺป  ตสฺสา  น  ทสิฺสตีติ  วิสวาทิกา  
วุตฺตา  ฯ   มรีจิมายาอตฺถวิธุโร๕  ภาโว  ตจฺฉาวิปรีตภูตภาโว  ฯ  
อริยาณสฺสาติ   อริยสฺส   อวิตถคฺคาหกสฺส   าณสฺส  ฯ   เตน  
ปฏิเวธาณ   วิย   ปจฺจเวกฺขณาณมฺป   คหิต   โหติ  ฯ   เตส  
โคจรภาโว   ปฏิวิชฺฌิตพฺพตา   อารมฺมณภาโว   จ   ทฏพฺโพ  ฯ  
อคฺคิลกฺขณ  อุณฺหตฺต  ฯ  ต  หิ  กตฺถจิ  กฏาทิอุปาทานเภเท  วิสวาทก  
วิปรีต  อภูต  วา  กทาจิป  น  โหติ  ฯ  ชาติธมฺมา  ชราธมฺมา  อโถ  
๑. สี. ราคกฺขยาทิภาเวน.   ๒. ม. อวิการตา.   ๓. ม. สสารจารกโต.  
๔. ม. วตฺถุสพภฺาวา ตสฺสา.   ๕. ม. มรีจิมายาอตฺตวิธุโร.   
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มรณธมฺมิโนติ   เอว   วุตฺตา   ชาติอาทิกา   โลกปกติ  ฯ  เอกจฺจาน  
ติรจฺฉานาน   ติริย   ทีฆตา   มนุสฺสาทีน   ทีฆตา   วุทฺธินิฏ  
ปตฺตาน   ปุน   อวฑฺฒนนฺติ   เอวมาทิกา   จ   โลกปกตีติ  วทนฺติ  ฯ  
ตจฺฉาวิปรีตภูตภาเวสุ   ปจฺฉิโม   ตถตา  ฯ  ปโม  อวิตถตา  มชฺฌิโม  
อน ฺถตาติ อยเมเตส วิเสโส ฯ  
        ทุกฺขา  อ ฺ  น  พาธกนฺติ  กสฺมา  วุตฺต  นนุ  ตณฺหาป  ชาติ วิย  
ทุกฺขนิมิตฺตตาย  พาธิกาติ  ฯ  น  พาธกปฺปภวภาเวน  วิสุ  คหิตตฺตา  ฯ  
เอว  หิ  ปวตฺติ  ปวตฺติเหตุ  จ  อสงฺกรโต  โพธิตา โหนฺติ ฯ อถวา ฯ  
ชาติอาทีน   วิย   ทกฺุขสฺส   อธิฏานภาโว  ทุกฺขทุกขฺตา  จ  พาธกตา  
น   ทุกฺขปฺปภวตาติ   นตฺถิ   ตณฺหาย   ปภวภาเวน   วิสุ   คหิตาย  
พาธกภาวปฺปสงฺโค  ฯ   เตนาห   ทุกฺขา   อ ฺ   น   พาธกนฺติ  ฯ  
พาธกตฺตนิยาเมนาติ   ทุกขฺ   พาธกเมว   ทุกฺขเมว   พาธกนฺติ   เอว  
ทฺวิธาป   พาธกตฺตาวธารเณนาติ   อตฺโถ  ฯ  พาธกตฺตนิยาเมนาติ  หิ  
พาธกสฺส  พาธกตฺเต  จ  นิยาเมน  ฯ  ยถา พาธกตฺตสฺส ทุกฺเข นิยตตา  
เอว   ทุกฺขสสฺ   จ   พาธกตฺเต   นิยตตาติ  ฯ  ต  วินา  นา ฺโตติ  
สติป อวเสสกิเลสอวเสสากุสลสาสวกุสลมูลาวเสสสาสวกุสลธมฺมาน  
ทุกฺขเหตุภาเว   น   ตณฺหาย  วินา  เตส  ทุกฺขเหตุภาโว  อตฺถ ิ เตหิ  
ปน   วินาป   ตณฺหาย  ทุกขฺเหตุภาโว  อตฺถิ  กุสเลหิ  วินา  อกุสเลหิ  
รูปาวจราทิกุสเลหิ  วินา  กามาวจราทีหิ  จ ตณฺหาย ทุกฺขนิพฺพตฺต- 
กตฺตา ฯ สนฺตภาวสฺส   สนฺตภาเว   นิยาโม   สนฺตภาวนิยาโม   เตน  
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สนฺตภาวนิยาเมน  ฯ  ตจฺฉนิยฺยานภาวตฺตาติ  ทฺวิธาป  นิยาเมน  ตจฺโฉ  
นิยฺยานภาโว   เอตสฺส   น   มิจฺฉามคฺคสฺส   วิย   วิปรีตตาย   น โลกิย- 
มคฺคสฺส  วิย  วา  อเนกนฺติกตาย อตจฺโฉติ ตจฺฉนิยฺยานภาโว มคฺโค  
ตสฺส   ภาโว   ตจฺฉนิยฺยานภาวตฺต   ตสฺมา   ตจฺฉนิยฺยานภาวตฺตา  ฯ  
สพฺพตฺถ  ทฺวิธาป  นิยาเมน  ตจฺฉวิปรีตภูตภาโว๑  วุตฺโตติ  อาห อิติ  
ตจฺฉาวิปลฺลาสาติอาทิ ฯ  
        [๘๐]   สจฺจสทฺทสฺส   สมฺภวนฺตาน   อตฺถาน  อุทฺธรณ  สมภฺ- 
วนฺเต วา   อตฺเถ   วตฺวา   อธิปฺเปตสฺส   อตฺถสฺส   อุทฺธรณ   นิทธฺารณ  
อตฺถุทฺธาโร  ฯ   วิรติสจฺเจติ   มุสาวาทวิรติย  ฯ  น  หิ  อ ฺวิรตีสุ  
สจฺจสทฺโท   นิรุฬฺโห  ฯ   เย  ปน  วิรติสจฺจ  สมาทานวิรตีติ  วทนฺติ  
เตสมฺป   น   สมาทานมตฺต   วิรติสจฺจ  อถโข  สมาทานาวิสวาทน  ฯ  
ตมฺปน   ปฏิ ฺาสจฺจ   มุสาวาทวิรติเยว   โหติ  ฯ   อิทเมว   สจฺจ  
โมฆม ฺนฺติ   ปวตฺตา   ทิฏ ิ   สจฺจนฺติ  อภินิวิสนวุตฺติยา  ทิฏ ิสจฺจ  ฯ  
อโมฆธมฺมตฺตา๒  นิพฺพาน  ปรมตฺถสจฺจ  ฯ  อโมฆธมฺม๓ นิพฺพาน ต  
อริยา   สจฺจโต   วิทูติ   ห ิ  วุตฺต  ฯ  ตสฺส  ปน  ตสมฺปาปกสฺส  จ  
มคฺคสฺส   ปชานนา   ปฏเิวโธ   อวิวาทการณนฺติ   ทฺวยมฺป   เอก  ห ิ 
สจฺจ   น   ทติุยมตฺถิ   ยสมฺึ   ปชา   โน  วิวเท  ปชานนฺติ  อิมิสฺสา  
คาถาย สจฺจนฺติ วุตฺต ฯ  
        เนต   ทกฺุข   อริยสจฺจนฺติ   อาคจฺเฉยฺย   เนต   าน  วิชฺชตีติ  
เอเตน   ชาติอาทีน   ทุกฺขอริยสจฺจภาเวน๔   อวิปรตีต   ทสฺเสติ เอกนฺเต- 
๑. ม. ตจฺฉาวิปรีตภูตภาโว.  ๒. ม. อโมสธมฺมตฺตา.   ๓. ม. อโมสธมฺม.  
๔. ม. ทุกฺขอริยสจฺจภาเว.   
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เนว  พาธกภาวโต  ฯ  อ ฺ ทุกฺข อริยสจฺจนฺติ อาคจฺเฉยฺย เนต  
าน   วิชฺชตีติป   อิมินา   ทุกฺขอริยสจฺจภาวสฺส   ชาติอาทีสุ   นิยตต  
ทสฺเสติ   อน ฺตฺตภาวโต๑  ฯ  สเจป  กถ ฺจิ  โกจิ  เอวจิตฺโต  
อาคจฺเฉยฺย   ป ฺาปเน  ปน  สห  ธมเฺมน  าปเน  อตฺตโน  วาทสฺส  
ปติฏาปเน   สมตฺโถ   นตฺถีติ   ทสฺเสตุ   อหเมต  ฯเปฯ ป ฺา- 
เปสฺสามีติ  อาคจฺเฉยฺย  เนต  าน  วิชชฺตีติ  วุตฺต  ฯ ชาติอาทีน  
อน ฺถตา   อ ฺสฺส  จ  ตถาภูตสฺส  อภาโวเวตฺถ  านาภาโวเยว  ฯ  
สเจป   โกจิ   อาคจฺเฉยฺย   อาคจฺฉตุ   าน  ปน  นตฺถีติ  อยเมตฺถ  
สุตฺตตฺโถ  ฯ   เอเสว   นโย   ทุติยสุตฺเตป  ฯ   ตตฺถ   ปน อตฺตภาว- 
ปฏิลาเภเนว  สตฺตาน  ชาติอาทีน  ปตฺติ  สมฺมุขีภาโว  จ โหตีติ  
สมฺปตฺตตา   ปจฺจกฺขตา   จ   ปมตา   ยโต   ต   ภควตา   ปม  
เทสิต   ตนฺนมิิตฺตตา   ทุติยตา   ตทุปสมตา   ตติยตา   ตสมฺปาปกตา  
จตุตฺถตาติ   ทฏพฺพา  ฯ   เอตปรมโตติ  เอเตน  จตูหิ  อริยสจฺเจหิ  
ปวตฺติอาทีน   อนวเสสปรยิาทานมาห  ฯ   นิพฺพุติกาเมน  ปรชิานนาทีหิ  
อ ฺ   กิ ฺจิ   กิจฺจ   กาตพฺพ   นตฺถ ิ  ธมฺมาณกิจฺจ   วา   อิโต  
อ ฺ   นตฺถิ   ปริ ฺเยฺยาทีนิ   จ   เอตปรมาเนวาติ   จตฺตาริเยว  
วุตฺตานิ  ฯ   ตณฺหาย   อาทีนวทสฺสาวีน   วเสน   ตณฺหาวตฺถุอาทีน  
เอตปรมตายาติ   วุตฺต  ฯ   ตถา   อาลเย   ป ฺจกามคุณสงฺขาเต สกล- 
วตฺถุกามสงฺขาเต  จ  ภวตฺตยสงฺขาเต วา ทุกฺเข โทสทสฺสาวีน วเสน  
อาลยาทีน เอตปรมตายาติ วุตฺต ฯ  
๑. ม. อน ฺตฺถภาวโต.   
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        [๘๑]   โอฬาริกตฺตาติ   อิท   ชาติอาทีน   ทุกฺขภาวสฺส ปุถุชชฺน- 
ปากฏตามตฺต   สนฺธาย   วุตฺต   น   อรเิยน   าเณน ปฏิวิชฌฺ-ิ 
ตพฺพาการ  ฯ   ตนฺติ   ทกุขฺ  ฯ   อกตนติฺ   อนิพฺพตฺติต     อนิปฺผาทิต- 
การณนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ การเณ หิ สิทฺเธ ผล สิทฺธเมว โหติ ฯ  
เนว   อกต   อาคจฺฉตีติ   จ   อิมินา   อเหตุวาท  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  น อิสฺสร- 
นิมฺมานาทิโตติ  เอเตน  ปชาปติปุริสปกติกาลาทิวาเท  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  
ยมฺปเนตฺถ  วตฺตพฺพ  ต  ปรโต  อาวิภวิสฺสติ  ฯ  สเหตุเกน  ทุกฺเขนาติ  
เอเตน   ทุกฺขทสฺสเนน   ชนิตสฺส   สเวคสฺส  สวฑฺฒนมาห  ฯ  ทุกฺขสฺส  
หิ   สเหตุกภาวสวเนน   พลวสเวโค   ชายติ   ยาวาย   เหตุ  ตาว  
อิท   ทกฺุข   อวิจฺเฉเทน   ปวตฺตตีติ  ฯ   อสฺสาสชนนตฺถ   นิโรธนฺติ  
สเวคชาตสฺส   อสฺสาส  ชเนตุ  นิโรธสจฺจมาห  ฯ  นพฺิพินฺนสสาร- 
ทุกฺขสฺส หิ นโิรธกถา วุจฺจมานา อติวิย อสฺสาส ชเนติ ฯ  
        [๘๒]  เย  เต  ชาติอาทโย  ธมฺมา  ภควตา วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ  
กสฺมา   ปเนตฺถ   พฺยาธิ  น  คหิโตติ  ฯ  อเนกนฺตภาวโต  ฯ  ตถาหิ  
โส   กทาจิ   เกส ฺจิ   จ  นตฺถิ  ฯ  ยถาห  ฯ  ตโย  โรคา  ปุเร  
อาสุ  อิจฺฉา  อนสน  ชราติ  ฯ  พากุลตฺเถราทีน  โส  นาโหสิเยว  ฯ 
ทุกฺขคฺคหเณน   วา  พฺยาธิ  เอตฺถ  คหิโตวาติ  ทฏพฺพ  ฯ  ปรมตฺถโต  
หิ   ธาตุกฺโขภปจฺจย   กายิก   ทุกฺข  พฺยาธีติ  ฯ  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจก  
เอก  โกฏาส  กตฺวา  ทฺวาทส ธมฺมาติ วุตฺต ฯ กามตณฺหาภาว- 
สาม ฺเน เอกชฺฌ     กตฺวา    ทกฺุขสมุทโย    อริยสจฺจนฺติ    อ ฺเ  
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อนฺโตคธเภเท  อนามสิตฺวา  เอกรูเปน  คหิตาป ตณฺหา สสฺสตทิฏ ิ- 
สหคตา อุจฺเฉททิฏ ิสหคตา    ทิฏ ิสหคตา    เกวล    กามสฺสาทนภูตา  
จาติ  ติธาว  ภินฺทิตฺวา  วุตฺตา  ฯ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโคติ  
มคฺคสจฺจภาเวน   เอกชฌฺ   กตฺวา  วุตฺตาป  สภาวโต  ภินฺนาเอว  เต  
ธมฺมาติ   อาห   อฏ   ธมฺมาติ  ฯ  ภเวติ  อาทานนิกฺเขปปริจฺฉินฺโน  
ธมฺมปฺปพนฺโธ   ภโว   ตสฺมึ   ภเว  ฯ   โส   หิ   ชายติ   เอตฺถ  
โยนิคติอาทิวิภาโคติ   ชาตีติ   วุจฺจติ  ฯ   ชายนฺติ   เอตฺถ   สตฺตา  
สมานนฺวยาติ  ชาติ  นกิาโย  ฯ  สงฺขตลกฺขเณติ ยตฺถ กตฺถจิ อุปปฺาเท ฯ  
โส   หิ   ชนนฏเน   ชาติ  ฯ   ปฏิสนธฺิยนฺติ  ปฏิสนฺธิจิตฺตกฺขเณ  ฯ  
สมฺปติ   ชาโตติ   เอตฺถ   ชาตสทฺเทน๑  ลพฺภมาน  มาตุ  กุจฺฉิโต นิกฺขมน- 
สงฺขาต  ชายนตฺถ  สนฺธายาห  ปสูติยนฺติ  ฯ อภิชาติยนฺติ อตฺโถ ฯ  
ชายติ   เอตาย   ขตฺติยาทิสม ฺาติ   ชาติ  กุล  ฯ  สยนฺติ  เอตฺถาติ  
เสยฺยา  มาตุ  กุจฺฉิสงฺขาโต  คพฺโภ  เสยฺยา  เอเตสนฺติ  คพฺภเสยฺยกา  
อณฺฑชา   ชลาพุชา   จ  ฯ  อิตเรสนฺติ  สเสทชาน  อุปปาติกาน ฺจ  ฯ  
อยมฺป   จาติ   ปฏิสนฺธิกฺขนฺเธเสฺววาติ   อนนฺตร   วุตฺตกถาป   ปเคว  
ปฏิสนฺธิโต   ปฏายาติ   วุตฺตกถาย  ฯ  เตนาห  เตส  ปมปาตุภาโว  
ชาตีติ ฯ  
        [๘๓]   อุมฺมุชฺชนวเสน   คยฺหตีติ   อุมฺมุชฺชนปจฺจุปฏานา๒  ฯ  
วกฺขมานวิภาค     ทุกฺขวิจิตฺตต     ปจฺจุปฏเปนฺตีติ๓ ทุกฺขวิจิตฺตตาปจฺจุ- 
ปฏานา  ฯ  กสมา ปนาติ วทโต โจทกสฺสาย อธิปฺปาโย เอกนฺต- 
๑. สี. ชาตสทฺเท. ม. ชาติสทฺเทน.  ๒. ม. -ปทฏาน.  ๓. ม. ปจฺจุปฏเปตตีิ.   
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ทุกฺเข  นิรเย  ตาว  ชาติ  ทกฺุขา  โหตุ  อ ฺาสุป  วา ทุคฺคตีสุ  
ปาปกมฺมสมุฏานโต   สขุสวตฺตนิยกมฺมสมุฏานาสุ   ปน   สคุตีสุ  
กถนฺติ  ฯ   อิตโร   นาย   ชาติ   สภาวทุกฺขวเสน  ทุกฺขาติ  วุตฺตา  
น   หิ  โกจิ๑  ปฏิสนฺธิทุกฺขเวทนาสมฺปยุตฺโต  อตฺถิ  อถโข  ทุกฺขสฺส  
อธิฏานภาวโตติ  ทสฺเสนฺโต  อเนเกส  ทุกฺขาน วตฺถุภาวโตติ- 
อาทิมาห ฯ อทุกฺขสภาวมฺป   ปริยายโต   ทุกฺขนฺติ   วุจฺจตีติ   ทุกฺข- 
สภาว ทุกฺขสทฺเทน   วิเสเสตฺวา   วุตฺต  ฯ   ทุกฺขทุกขฺนฺติ  ยถารูปรูปนฺติ  ฯ  
ทุกฺขุปฺปตฺติเหตุโตติ   อหุวตฺถ๒   เม   ต   วต   นาโหสีติ เจตสิกทุกฺขุปฺปตฺติ- 
เหตุโต ฯ ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ๓ วจนโต เตภูมิกสงฺขารา สงฺขาร- 
ทุกฺข  ฯ  ตตฺถ  การณมาห  อุทยพฺพยปฏิปฬิตตฺตาติ  ฯ ย หิ อภิณฺห  
ปฏิปฬิต   ต   ทุกฺขมนตาย   ทุกฺขนฺติ   วิปสฺสนาจารสฺส   อธิปฺเปตตฺตา  
เตภูมิกคฺคหณ  ฯ  ทุกฺขทุกฺขนฺติ  ทุกฺขโทมนสฺสุปายาเส  วทติ  ฯ  ชาติป  
ทุกฺขาติ อาทินา ทุกฺขสจฺจวิภงฺเค อาคต ฯ  
        [๘๔] ภควตาปติ อนาวรณาณวตา อจฺฉริยาปริเมยฺยเทสนา- 
โกสลลฺวตา ภควตาป  ฯ   อุปมาวเสนาติ   องฺคารกาสูปมาทิอุปมา- 
วเสน  ฯ ปุณฺฑริกาทีสูติ   อาทิสทฺเทน   น   มณิกนกรชตปวาฬาทิ- 
รตนสนฺนิจฺจเย นาป     อณฺฑชมุณฺฑชวามชาติเก๔   สุภมนุ ฺสยนตเล  
นาป   รตนมยกุฏฏิมมโนหรปาสาทตเล   นาป   สตีสมฺมฏกุสุมุปหาร- 
วติ ปาสาทุปจาเร   นาป   มุตฺตาทลสทิสวาลิกาวิกิณฺณวิวฏงฺคเณ๕  
๑. ม. กาจิ.  ๒. ม. อหุ วต เม.  ๓. ส. ขนฺธวาร ๑๗/๒๘ ฯ 
๔. สี. อณฺฑชมุณฺฑชวามชาทิเก. ม. อณฺฑชเมณฺฑชวายชาติเก.  
๕. ม. มุตฺตาชาลสทิสวาลิกาวิกิณฺเณ ววิฏงฺคเณ.   
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นาป  หริตกมฺพลสทิสมุทุสทฺทลสโมหเต๑  ภูมิภาเคติ เอวมาทีน สงฺคโห  
ทฏพฺโพ  ฯ   ปรมสมฺพาเธติ   อติวิย   สมฺพาเธ  ฯ  ติพฺพนฺธกาเรติ  
พหลนฺธกาเร  ฯ  ปตฺตเสมฺหปุพฺพรุหิรภูโตทริยาทิ  นานากุณป๒ ฯ มาตา  
ยทิ   วีสติวสฺสา   อฏตฺตึสจตฺตาลีสาทิวสฺสา   ตตฺตก   กาล อโธต- 
วจฺจกูปสทิสตาย  อธิมตฺตเชคุจฺเฉ  ฯ  ปูติมจฺฉาทิ  สพฺพ  น สทสิุปม  
ตสฺส   วาตาทิวเสน   เอกจฺจทุคฺคนฺธาปคมสพฺภาวโต  ฯ   ทสมาเสติ  
อจฺจนฺตสโยเค   อุปโยควจน  ฯ   เยภุยยฺวเสน  วุตฺต  ตโต  ภิยฺโยป  
เอกจฺจาน    ตตฺถาวฏานสมฺภวโต  ฯ   อตฺตโน   อโธมุข ปตสงฺกุจิต- 
หตฺถทฺวยสฺส อุกฺกุฏิกสฺเสว นิสีทนโต สมฺมิ ฺชนปสารณาทิรหิโต ฯ  
        อภิมุข   กฑฺฒน   อากฑฺฒน  ฯ   ปริโต   สมนตฺโต   กฑฺฒน  
ปริกฑฺฒน  ฯ  เหฏา  ธนูน  โอธูนน  ฯ  นิธาย นธิาย ธูนน นทิฺธูนน ฯ  
อากฑฺฒนาทิสทิส   เจตฺถ   อากฑฺฒนาทีติ   วุตฺต  ฯ   ตรุณวณสทิส  
อติวิย   สุขุมาล   คพฺภคต   สรีร   สีตาทึ   อปฺปกมปฺ   น   สหตีติ สีต- 
นรกุปปนฺนตาทิ  นิทสฺสิต  ฯ  ต  ห ิ ตสฺส  อติวิย  สีต อติวิย อุณฺห จ  
หุตฺวา   อุปติฏติ  ฯ  สรรี  วาสฺยาทีหิ  ตจฺเฉตฺวา  ขาราวเสจนกรณ  
ขาราวตจฺฉิกกมฺม ฯ  
        [๘๕]   ทุกฺขุปฺปตฺติฏาเนติ   คพฺภาสยส ฺ ิต   ตติย   อาวตฺต  
สนฺธายาห  ฯ  ปริวตฺเตตฺวาติ  อุทฺธปาทอโธสิสภาเวน  ปริวตฺเตตฺวา  ฯ  
อิท  วิชายนมูลก  ทุกฺข  เยน  มรณทุกเฺขน  จ  อฏฏติา  เวทนาปฺปตฺตา  
สตฺตา     กติปยมาสมตฺตาติกฺกนฺตมฺป     ปวตฺตึ     วิสฺสรนฺติ มหนฺธ- 
๑. สี. -สโมตเต. ม. -สโมตเล.   ๒. ม. -คูโถทริยาทินานากุณปสมฺพาเธ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 183 

                           อินฺทริยสจฺจนิทฺเทส  วณฺณนา  
การ   มหาวิทุคฺค   ปกฺขนฺทา   วิย   โหนฺติ  ฯ   วเธนฺตสฺสาติ โสจน- 
ปริเทวนสีสปฏิหนนาทินา    พาเธนฺตสฺส  ฯ   ขุปปฺปาสาหิ อาตปาวฏ- 
านาทินา จ อาตาปน ฯ ป ฺจคฺคิตาปนาทินา ปริตาปน ฯ  
        [๘๖]   อิมสฺสาติ   ยถาวุตฺตสฺส   สตฺตวิธสฺส  ฯ   สพฺพสฺสาปติ  
คพฺภสาลาทีสุ๑  ตาปนมทฺทนาทินิรยคฺคิทาหาทิส ฺชนิตสฺส  สกลสฺสาป  ฯ  
วตฺถุเมว   โหติ   ตทภาเว   อภาวโต  ฯ  เตเนวาห  ชาเยถ  โน  
เจติอาทิ ฯ วิจิตฺตนฺติ วิวิธ อจฺฉริย วา ฯ  
        [๘๗]   สงฺขตลกฺขณนฺติ    ิตสฺส   อ ฺถตฺตนฺติ   วุตฺต   ขณิกชร  
สนฺธายาห  ฯ   ขณฺฑิจฺจาทิสมฺมโตติ   ขณฺฑิจฺจปาลิจฺจวลิตฺตจตาทินา  
สม ฺโต๒  ฯ   สาติ   ขนฺธปุราณภาวส ฺ ิตา   ปากฏชรา  ฯ ขนฺธ- 
ปริปาโก เอกภวปริยาปนฺนาน ขนฺธาน ปุราณภาโว ฯ  
        [๘๘]   สงฺขตลกฺขณนฺติ   สงฺขาราน   วยส ฺ ิต  ขณิกมรณมาห  ฯ  
ย   สนฺธายาติ   ย   ขณิกมรณ  สนฺธาย  ฯ  ชรามรณ  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  
สงฺคหิตนฺติ   เอตถ   มรณนฺติ   วุตฺตนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ตนฺติ ชีวิตินฺทฺริย-ุ 
ปจฺเฉทส ฺ ิต  ปากฏมรณ  ฯ  จวนนฺติ ลกฺขิตพฺพตาย จุติลกฺขณ ฯ  
วิโยครสนฺติ   ยถาธิคเตหิ   สตฺตสงฺขาเรหิ  วิโยชนรส  ฯ  ยถูปปนฺนาย  
คติยา วิปฺปวาสนวเสน คยฺหตีติ คติวิปฺปวาสปจฺจุปฏาน ฯ  
        ปาปสฺสาติ    ปาปโยเคน   ปาปสฺส   อุปจิตปาปกมฺมสฺสาติ  
อตฺโถ  ฯ   ปาปกมฺมาทินิมิตฺตนฺติ   ปาปกมฺมกมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตสงฺขาต  
มรณกาเล   อุปฏ ิต   อกสุลวิปาการมฺมณ  ฯ   ต   หิ  ปสฺสนฺตสฺเสว  
๑. ม. คพฺภกาลาทีสุ.   ๒. สม ฺาโตติ ม ฺเ.   
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กสฺสจิ   อนุภวนฺตสฺส  วิย  มหาทุกฺข  โหติ  ฯ  ภทฺทสฺสาติ  ภทฺทกมฺมสฺส  
กตกุสลสฺสาติ   อตฺโถ  ฯ   ตสฺส   ปน   กาม   อิฏเมว  อารมฺมณ  
อุปฏาติ   ปยวิปฺปโยควตฺถุกมฺปน   มหนฺต   ทุกขฺ   อุปฺปชชฺตีติ   อาห  
อสหนฺตสฺส   วิโยค   ปยวตฺถุกนฺติ  ฯ   อวิเสสโตติ  ปาปสฺส  ภทฺทสฺส  
จ  สาม ฺโต  ฯ  อวิเสสโตติ  วตฺวาป  สพฺเพสนฺติ วจน[๑] ต ทุกฺข  
ปริมทฺทิตสงฺขาราน    เอกจฺจาน    ขีณาสวานมฺป   โหติเยวาติ  
ทสฺสนตฺถ  ฯ   วิตุชฺชมานมมฺมานนฺติ   สนฺธิพนฺธนาวจฺเฉทกวายุนา  
วิชฺฌิยมานมมฺมฏานาน ฯ  
        โสติ  โสโก  ฯ  อตฺถโต โทมนสฺสเมว โหติ เจตสิกนฺตราภาวโต ฯ  
โทมนสฺสวิเสโส   ปน  โหติ  วิสยวิเสเส  ปวตฺติอาการวิเสสสพฺภาวโตติ  
ต   วิเสส   ลกฺขณาทิโต   ทสฺเสตุ   เอว  สนฺเตปติ  อาทิ  วุตฺต  ฯ  
อนฺโตนิชฺฌาน   จิตฺตสนฺตาโป  ฯ   ปริชฺฌาปน   ราคโทสปริฬาหวิสิฏ  
ทหน  ฯ   กตากตกุสลากุสลวิสย  วิปปฺฏิสารากาเรน  ปวตฺต  อนุโสจน  
กุกฺกุจฺจ  ฯ   าติพฺยสนาทิวิสย   เกวล   จิตฺตสนฺตาปภูต   อนุโสจน  
โสโกติ อนุโสจนปจฺจุปฏานตฺเตป อยเมเตส วิเสโส ฯ  
        วิสปต   สลลฺ   วิสสลฺล  ฯ  โสกวเสน  อติสาราทิพฺยาธิป  โหติ  
โสกพหุลสฺส   สรีร   น   จิรสฺเสว   ชรีติ   พลวโสกาภิภูโต  มรณมฺป  
ปาปุณาตีติ อาห สมาวหติ จ พฺยาธิชรามรณเภทนนฺติ ฯ  
        [๘๙]  วจีปลาโปติ  วาจาวิปฺปลาโป  ฯ  โส อตฺถโต สทโฺทเอว ฯ  
ภิยฺโยติ   โสกทุกฺขโต   อุปริ  ฯ   โสกสมุฏาโน   หิ  ปริเทโว  ฯ  
๑. ม. อิท.   
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ชาติอาทีนมฺป   ยถารห   ทุกฺขวตฺถุทุกฺขทุกฺขตาหิ   สติป   ทุกฺขภาเว  
กายสฺส   ปฬนวเสน  อิท  สวิเสส  ทุกขฺมนฺติ  อาห  ทุกฺขนฺติ  วิเสสโต  
วุตฺตนฺติ ฯ  
        มโนวิฆาตรสนฺติ  พฺยาปาทสมฺปโยเคน๑  มนโส  วิห ฺนกิจฺจ  ฯ  
เจโตทุกฺขสมปฺปตาติ   เจตสิกทุกฺขสมงฺคิโน  ฯ   อาวฏฏนฺตีติ   อามุข  
วฏฏนฺติ   ยทิสาภิมุข   ปติตา   ตทิสาภิมุขาเอว   วฏฏนฺติ  ฯ  
วิวฏฏนฺตีติ   วิปริวตฺตนวเสน   วฏฏนติฺ  ฯ   อุทฺธปาท   ปปตนฺตีติ  
อุทฺธมุขปาทา   หุตฺวา   ปตนฺติ  ฯ   สตฺถ   อาหรนฺตีติ   อตฺตโน  
สรีรสฺส วิชฌฺนเภทนวเสน สตฺถ อุปเนนฺติ ฯ  
        [๙๐]   โทโสเยวาติ   กายจิตฺตาน   อายาสนวเสน   โทสสฺเสว  
ปวตฺติอากาโรติ   อตฺโถ  ฯ   ยโต   ภุโส   อายาโสติ  อุปายาโสติ  
วุจฺจติ   ยถา   ภุสมาทาน   อุปาทานนฺติ  ฯ  เอโก  ธมฺโมติ  จุทฺทสหิ  
อกุสลเจตสิเกหิ   อ ฺโ   เอโก   เจตสิกธมฺโม   ย   วิสาโทติ   จ  
วทนฺติ  ฯ   นตฺิถุนนวเสน   สมฺปชฺชนโต   นิตฺถุนนรโส   กาเย   วา  
นิตฺถุนนกรณกิจฺโจ  ฯ   สงฺขารทุกฺขภาวโตติ   วตฺวา   โส   ปเนตฺถ  
สาติสโยติ ทสฺเสนฺโต จิตฺตปริทหนโต กายวิสาทนโต จาติ อาห ฯ  
        เอเต   จ   โสกปริเทวุปายาสา   วิ ฺตฺติยา   วินา   สห   จ  
ยถาปจฺจย   โทมนสฺสจิตฺตุปฺปาทสฺส   ปวตฺติอาการวิเสสาติ   ทสฺเสตุ  
เอตฺถ   จาติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   ปาโก   วิยาติ   รชนาทิโน ปจิตพฺพ- 
วตฺถุโน   ปาโก   วิย  ฯ   สโมธาน   สมาคโม  ฯ กายิกทุกฺขจิตฺต- 
๑. ม. พฺยาปาทสมฺปโยควเสน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 186 

                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
วิฆาตาทิอนตฺถาน     อตฺถิภาวสฺส     ปจฺจุปฏาโน อนตฺถภาวปจฺจุปฏ- 
าโน  ฯ  เตส  อปฺปยาน  กายิกวาจสิกปโยคสงฺขาโต อุปกฺกโม- 
ตทุปกฺกโม ตโต สมฺภูโต ตทุปกฺกมสมฺภูโต ฯ  
        [๙๑]   อุปทฺทวภาเวน   ปจฺจุปติฏตีติ   พฺยสนปจฺจุปฏาโน  ฯ  
อิจฺฉิตาลาโภ  นาม  ยสฺส  กสฺสจิ  อตฺตนา  อิจฺฉิตสฺส วตฺถุโน อลาโภ ฯ  
ยมฺปจฺฉ   น   ลภตีติ   หิ   วุตฺต  ฯ  มตฺถกปฺปตฺต  ปน  อิจฺฉิตาลาภ  
ทสฺเสตุ   ปาลิย   ชาติธมฺมาน   สตฺตานนฺติอาทินา   นิทฺทฏินฺติ  ตเมว  
ทสฺเสตุ   อโห   วตาติอาทิ   วุตฺต  ฯ   อิจฺฉา   วาติ   เอตฺถ อิจฺฉา- 
สหิโต   อลาโภวาติ   จ   วทนฺติ  ฯ   ตปฺปริเยสนรสาติ  เตส  
อลพฺภเนยฺยวตฺถูน ปริเยสนรสา ฯ อปฺปตฺติ อลาโภ ฯ  
        [๙๒]   ย  วุตฺตมิธาติ  อิธ  สจฺจนิทฺเทเส  ย  สรูปโต  วุตฺต  ฯ  
อวุตฺตนฺติ   อ ฺตฺถ   ทุกขฺกฺขนฺธพาลปณฺฑิตสุตฺตาทีสุ   วุตฺตมฺป   อิธ  
สรูปโต อวุตฺต ฯ ต ฺจ สพฺพ อิเม อุปาทานกฺขนฺเธ วินา น ลพฺภตีติ ฯ  
        ตตฺถ   ขนฺธสนฺนิสฺสยเมว   ทุกฺข   ขนฺเธ   วิพาธตีติ   ทสฺเสตุ อินฺทน- 
มิว   ปาวโกติ  วุตฺต  ฯ  ยถา  วา  ลกฺข  ปหรณปหารสฺส  วตฺถ ุ 
เอว   ขนฺธา   สสารทุกฺขสฺส   ยถา   จ   โครูป  ฑสมกสาทิวิพาธาย  
ยถา   จ   เขตฺต  นิปฺผนฺนสสฺสลายนสฺส  คาโม  จ  คามฆาตก- 
วิพาธาย เอว   ขนฺธา   ชาติอาทิทุกฺขสฺส   วตฺถูติ   ทสฺเสตุ   ลกขฺ- 
มิวาติอาทิ วุตฺต  ฯ   เยภุยเฺยน   โลเก   วิพาธกา   วิพาเธตพฺพา  วินา๑  
น   โหนฺติ   อิเม   ปน   วิพาเธตพฺพา   วินาเอวาติ๒  ทสฺเสตุ ติณ- 
๑.-๒. ม. วิพาเธตพฺพาธีนา.   
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ลตาทีนีติ  วุตฺต  ฯ  กาม ฺจ  อนาทิมติ  สสาเร  อาทิ  นาม  กสสฺจิ  
นตฺถิ   เอกภวปริจฺฉินฺนสฺส  ปน  ขนฺธสนฺตานสฺส  วเสน  วุตฺต  อาทิ- 
ทุกฺข ชาตีติ  ฯ   เตเนวาห   ปรโิยสานทุกฺข   มรณนฺติ  ฯ   น   เหตฺถ  
สมุจฺเฉทมรณเมว   อธิปฺเปต  ฯ   มรณสฺส   อนฺติเก  อาสนฺเน  ชาต  
ทุกฺข   มรณนฺติกทุกฺข  ฯ   ปริทยฺหน   จิตฺตสนฺตาโป  ฯ   ลาลปฺปน  
อติวิย   วิปฺปลาโป  ฯ   อนุตฺถุนน   อนฺโตนิชฺฌายน  ฯ  เอกเมกนฺติ  
ชาติอาทีน  อนฺตรเภทภินฺนาน  ชาติอาทีนเมว  วา อุปาทานกฺขนฺธ- 
ป ฺจกาน วา   เอกเมก  ฯ   สงฺขิปตฺวาติ   สมาเสตฺวา   สาม ฺ- 
นิทฺเทเสน วา สงฺเขป กตฺวา ฯ  
        [๙๓]   ปุนพฺภวกรณ   ปุนพฺภโว   อุตฺตรปทโลเปน  ฯ  ยถา  วา  
อสุจิภกฺขนสีโล  อาสุจิโก๑  เอว  ปุนพฺภวกรณสีลา  ฯ  ปุนพฺภว  วา  
ผล   อรหติ   โส   วา   เอติสฺสา   ปโยชนนฺติ   โปโนพฺภวิกา  ฯ  
นนฺทนโต  ร ฺชนโต  จ  นนฺทิราคภาว  สพฺพาสุ อวฏาสุ๒ อปจฺจกฺขาย  
วุตฺติยา   นนฺทิราคสหคตา  ฯ  ตาย  จ  สตฺตา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภวาทิเก  
กิมิกีฏปฏงฺคาทิอตฺตภาเวป   นนฺทนฺติ   รูปาภินนฺทนาทิภูตาย   ร ฺชนฺติ  
จาติ   ตตฺรตตฺราภินนฺทินี  ฯ  เตนาห  นนฺทิราเคน  สหคตาติ  อาทิ  ฯ  
ตพฺภาวฏโ  หิ  เอส  สหคตสทฺโท ฯ กามภววิภวเภทวเสน๓ ปวตฺติยา  
กามตณฺหา   ภวตณฺหา   วิภวตณฺหา  จ  เวทิตพฺพา  ฯ  กามตณฺหาทิ- 
เภท อนามสิตฺวา   เกวล   ตณฺหาภาเวเนว   เอกภาวคฺคหเณน   เอกตฺต  
อุปเนตฺวา    กสฺสจิป    สตฺตสฺส    เกนจิ   สทิสตาภาวโต ตตวิจิตฺตภาว- 
๑. ม. อาปูปภกฺขนสีโล อาปูปโก.  ๒. ม. อวตฺถาสุ.  ๓. สี. กามภววภิวสฺสาทวเสน.   
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ชนกกมฺมนิปผฺาทเนน   อติวิจิตฺตสภาวา   สกลสฺส   ทุกฺขสฺส เหตุภาวโต   
ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ฯ กสฺมา ปเนตฺถ ตณฺหาว สมุทยสจฺจ  
วุตฺตาติ  ฯ   วิเสสเหตุภาวโต  ฯ   อวิชฺชา   หิ   ภเวสุ  อาทีนว ปฏิจฺฉา- 
เทติ   ทิฏ ิอาทิ   อุปทาน ฺจ   ตตฺถ   ตตฺถ  อภินิวิสมาน  ตณฺห  
อภิวฑฺเฒติ๑   โทสาทโยป   กมฺมสฺส   การณ   โหนติฺ   ตณฺหา  
ปน ตตภวโยนิคติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาสสตฺตนิกายกุลโภคิสฺสริยาทิ- 
วิจิตฺตต อภิปฏเนฺตี   กมมฺวิจิตฺตตาย   อุปนิสฺสยต   กมฺมสฺส   จ   สหาย- 
ภาว อุปคจฺฉนฺตี   ภวาทิวิจิตฺตต   นิยเมติ  ตสฺมา  ทุกฺขสฺส  วิเสสเหตุ- 
ภาวโต อ ฺเสุป   อวิชชฺาอุปาทานกมฺมาทีสุ   สุตฺเต   อภิธมฺเม   จ  
อวเสสกิเลสากุสลมูลาทีสุ   วุตฺเตสุ   ทุกฺขเหตูสุ   วิชฺชมาเนสุ  ตณฺหาว  
สมุทยสจฺจนฺติ วุตฺตาติ เวทิตพฺพ ฯ  
        ตสฺสาเยวาติ   ยทคฺเคน   ตณฺหา  สมุทยสจฺจนฺติ  วุตฺตา  ตทคฺ- 
เคน ตสฺสาเยวาติ   อวธารณ  ฯ   สติ   หิ  ปธานเหตุนิโรเธ  ตท ฺ- 
เหตู นิรุทฺธาเยว   โหนฺตีติ   พฺยาธินิมิตฺตวูปสมเนน   พฺยาธิวูปสโม   วิย  
เหตุนิโรเธน   ผลนโิรโธติ   อาห   สมทุยนิโรเธน   ทุกฺขนิโรโธติ  ฯ  
น อ ฺถาติ ยถาวุตฺตสฺส อตฺถสฺส เอกนฺติกต ทสฺเสติ ฯ  
        อนุปททฺเวติ     ปาณกวิชฺฌนสตฺถปฺปหาราทิอุปทฺทวรหิเต  ฯ  
ตโตเอว  ทฬเฺห  ถเิร  ฯ  สาขาทิจฺเฉทเนน  ฉินฺโนป  ฯ ตณฺหานุสเยติ  
กามราคภวราคานุสเย ฯ อนูหเตติ อสมุปฆาติเต ฯ  
        [๙๔]   ยถา   สีโห   เยนตฺตนิ  สโร  ขิตฺโต  ตตฺเถว  อตฺตโน  
๑. ม. อภิวฑฺเฒนฺตี.   
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พล   ทสฺเสติ   น   สเร  ตถา  พุทฺธาน  การเณ  ปฏิปตฺติ  น  ผเล  
ยถา   ปน   สารเมยฺยา   เกนจิ   เลฑฺฑุปปฺหาเร   ทินฺเน  ภุสฺสนฺตา  
เลฑฺฑฑ   ขาทนฺติ   น   ปหารทายเก   อุฏหนฺติ   เอว   อ ฺติตฺถิยา  
ทุกฺข   นโิรเธตุกามา   กายจฺเฉทมนุยุ ฺชนฺติ   น   กิเลสนิโรธนนฺติ อิม- 
มตฺถ   ทสฺเสตุ   สีหสมานวุตฺติโนติอาทิ   วุตฺต  ฯ  วิรชฺชติ  ปลชฺุชติ  
ฉิชฺชติ   สมทุโย   เอเตนาติ   วิราโค   วุจฺจติ   มคฺโค  ฯ  วิรชชฺน  
ปลุชชฺน   สมุจฺฉินฺทน   วิราโคติ   ปหาน   วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  
ปหานปริยาโย   วิราคสทฺโท   นิโรธสทฺโท   จ   ตสฺมา  ฯ อนุสย- 
สมุคฺฆาตโต   อเสโส  วิราโค  อเสโส  นิโรโธติ  สมฺพนฺธนีย  ฯ  
จาคาทีนิ  ปทานิป  สงฺคเหตฺวา๑  วทติ สพฺพาเนว เอตานีติ ฯ ยสฺมา  
นิพฺพาน   วุจฺจติ   น   ทุกขฺสฺส   นริุชฌฺนมตฺต   ตสฺมา   ตณฺหาย อเสส- 
วิราคนิโรธาทิปทานิป  นพฺิพานเววจนานีติ  วุตฺตเมวตฺถ  สมตฺเถติ ฯ  
ยสฺมา  ปนาติอาทิ  ยถา  วิราคาทิปทานิ  นิพฺพาเน  ยุชชฺนฺติ  ตทสฺสน ฯ  
ตตฺถ   ต   อาคมฺมาติ   ต   นิพฺพาน   อารมฺมณกรณวเสน  ปตฺวา  ฯ  
ตณฺหา  วิรชชฺตีติ  อริยมคฺเคน  อจฺจนฺตวิราควเสน  ตณฺหา  วิรชชฺิยติ  ฯ  
นิรุชฺฌตีติ  นโิรธิยติ  ฯ  เตน  วิราคนิโรธสทฺทาน  อธิกรณสาธนต- 
มาห ฯ ตเทวาติ   นิพฺพานเมว  ฯ   จาคาทโย   โหนฺตีติ   จาคาทิเหตุ  
ผลโวหาเรน   วทติ  ฯ   กามคุณาลเยสูติ   โปฏเกสุ   ลิขนฺติ  ฯ  
กามคุณาลยาทีสูติ   ปน   ปาโ  ฯ  ตยิทนฺติอาทิ  น  โปราณปาโ  ฯ  
สจฺจตฺถทีปเน   ปน   วุตฺตนิยาเมน  ตโต  อาเนตฺวา  ปจฺฉา  ปต  ฯ  
๑. ม. จาคาทิปทานิป คเหตฺวา.   
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ตถา   ห ิ  ปพฺุเพ   วุตฺตานิป   ลกฺขณาทีนิ   ปุนป   วุตฺตานิ  ฯ สสาร- 
ทุกฺขโต   นิพฺพินฺนมานสสฺส   อสฺสาส   กโรนฺโต   วิย   โหตีติ อสฺสาส- 
กรณรส  ฯ   ราคาทิสพฺพปป ฺจวูปสมนิมิตฺตตาย   นิปฺปป ฺจต  
ปจฺจุปฏเปตีติ นิปฺปป ฺจปจฺจุปฏาน ฯ  
        [๙๕]   นตฺเถว   นิพฺพานนฺติ   ยท ิ สาม ฺโต  ปฏิ ฺา  อตฺตนา  
อธิปฺเปตนิพฺพานสฺสาป    อภาโว    อาปชฺชติ    ตถา   สติ ปฏิ ฺา- 
วิโรโธ  อถ  ปราภิมต  นิพฺพาน  ปติ  เอว  สติ  ธมมฺิกสิทฺธิ๑  
ตโต   จ   นิสสฺยา  สิทฺโธ  เหตุ  อนุปลพฺภนียโตติ  ฯ  ก ึ ปจฺจกฺขโต  
อุทาหุ   อนุมานโต  ฯ   ปรุิมสฺมึ   ปกฺเข   จกฺขาทีหิ   อเนกนฺติกตา  
ทุติยสฺมึ  ปร  ปติ  อสิทฺโธ  เหตุ  ฯ เตนาห น อุปาเยน อุปลพฺภนีย- 
โตติ อาทิ  ฯ   ตตฺถ   ยถา   เจโตปริยาณลาภิโนเอว   อริยา   ปเรส  
โลกุตฺตรจิตฺต   ชานนฺติ   ตตฺถาป   จ  อรหาเอว  สพฺเพส  น  สพฺเพ  
เอว   นิพฺพานมฺป   สีลสมาธิป ฺาสงฺขาตสมฺมาปฏิปตฺติภูเตน   อุปาเยน  
อุปลพฺภตีติ   อตฺถวจน ฺเจต   ทฏพฺพ   น   ปโยควจน   ต   ปรโต  
อาวิภวิสฺสติ   นตฺถีติ   น   วตฺตพฺพ   อริเยหิ   อุปลพฺภนียโตติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   สสารโต   สวิคฺคมานสา   สมฺมาปฏปิตฺติยา   นิพฺพาน  
อธิคจฺฉนฺตีติ   สพฺพสมยสิทฺโธย   นโย  ฯ  ตตฺถ  สาสนิกเมว  นสิฺสาย  
วทติ ปฏิปตฺติยา ว ฺฌาภาวาปชฺชนโตติ ฯ เตนาห อสติ หีติอาทิ ฯ  
        สมฺมาทิฏ ิปุเรชวายาติ   สมฺมาทิฏ ิปุพฺพงฺคมาย  ฯ   ปุพฺพงฺคมตา  
จสฺสา   ปธานภาวโต  ฯ   ตถา   หิ   สา  ปม  เทสนารุฬฺหา  น สพฺพ- 
๑. ม. ธมฺมิอสิทฺธิ.   
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ปม  อุปฺปชชฺนโต  ฯ  น  จาย สมฺมาปฏิปตฺติ ว ฺฌา นิพฺพานปาปนโต  
นิพฺพานสฺส  สมฺปาปกโต  ฯ  ตว  มเตน  ปน  นิพฺพานสฺเสว  อภาวโตว  
ว ฺฌาภาโว  อาปชฺชตีติ  โยชนา  ฯ  อภาวปาปกตฺตาติ  สมฺมาปฏ-ิ 
ปตฺติยา กิเลสสมุจฺฉินฺทนมุเขน    ขนฺธาน    อภาวสมฺปาปกภาวโต    น  
ว ฺฌาภาวาปตฺตีติ  เจ  วเทยฺยาสีติ  อตฺโถ  ฯ  น อิติปฏิกฺเขเป ย ตยา  
อภาวปาปกตฺตาติ   วทนฺเตน   ขนฺธาภาโว   นิพฺพานนฺติ   ปฏิ ฺาต  
ตนฺน  ฯ  กสมฺา  ฯ  อตีตานาคตาภาเวป  นิพฺพานปฺปตฺติยา  อภาวโต ฯ          
อตีตานาคตา   หิ   ขนฺธา  น  สนฺตีติ  ตสฺมึ  อภาเว  นิพฺพาน  อธิคต  
นาม   สิยา   โส   ปน   นตฺถีติ  ฯ  น  เกวล  อตีตานาคตานเมว  
อถโข   วตฺตมานานมฺปติ   ติยทฺธคตาน   สพฺเพส   ขนฺธาน   อภาโว  
นิพฺพาน   น   หิ  ต  เอกเทสาภาโว  ภวิตุ  ยุตฺตนฺติ  วตฺตมานา  เจ  
น   นสนฺติ   น   สนฺติ   เจ   น  วตฺตมานาติ  วตฺตมานา  น  สนฺติ  
จาติ   วิปฺปฏสิิทฺธเมตนฺติ   อาห   น   เตส  ฯเปฯ   ปชฺชนโตติ  ฯ  
กิ ฺจิ   ภิยฺโย  ฯ   ยท ิ  วตฺตมานาภาโว  นิพฺพาน  ยทา  อริยมคฺโค  
วตฺตติ   ตทา   ตสฺส   นิสสฺยภูตา   ขนฺธา  วตฺตมานาติ  กตฺวา  ตทา  
นิพฺพานสฺส   อภาโว   สิยา   ตถา   จ   สติ   มคฺคกฺขเณป นิพฺพาน- 
สจฺฉิกิริยาย   อภาโว  อาปชฺชตีติ  ทสเฺสนฺโต  วตฺตมาน-  ฯเปฯ  
โทสโตติ   อาห  ฯ   น   มย  สพฺเพสเยว  อวตฺตมานตาย  นิพฺพาน  
วทาม   กิ ฺจรหีติ  ฯ   ตทา   มคฺคกฺขเณ   กิเลสาน   อวตฺตมานตา  
ตสฺมา   น   โทโส   ยถาวุตฺตโทสาภาวาติ  ฯ   ยทิ   กิเลสาน อวตฺต-  
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มานตาสงฺขาโต  อภาโว  นิพฺพาน  เอว สติ อริยมคฺคสฺส นิรตฺถกตา  
อาปชฺชติ   มคฺคกฺขณโต   ปุพฺเพป  ตทภาวสิทฺธิโต  ฯ  เตนาห  น๑  
อริยมคฺคสฺสาติอาทิ ฯ  
        ตสฺมา   อการณเมตนฺติ   ยสฺมา   น   นิพฺพานสฺส  อนุปลพฺภนียตา  
อภาวมตฺตตาย    ปฏิปตฺติยา    ว ฺฌภาโว   อตีตานาคตาภาเว นิพฺพานา- 
ธิคโม  จ  อาปชฺชติ  วตฺตมานาน  อภาโวป  น  สมภฺวติ ปเคว  
กิเลสาน  อวตฺตมานตา๒  อริยมคฺคสฺส  จ  นิรตฺถกภาวาปตฺติ  ตสฺมา  
นิพฺพานสฺส   อภาวสาธนตฺถ   ยทิท   อนุปลพฺภนียโต   อภาวปาป- 
กตฺตา ตทา   กิเลสาน   อวตฺตมานตฺตาติ   จ   การณ   วุตฺต   อการณ- 
เมต อยุตฺติเรสาติ   อตฺโถ  ฯ   อาทิวจนโตติ   อาทิสทฺเทน   อวสฏิ  
ชมฺพุขาทกสุตฺตปฺปเทส   อ ฺมฺป   อสงฺขตาย   ธาตุยา   นิทฺเทสปาลึ  
สงฺคณฺหาติ  ฯ   ตถาหิ   นพฺิพาน   นิพฺพานนฺติ   อาวุโส   สารีปตฺุต  
วุจฺจติ  กตม  นุโข  อาวุโส  นิพฺพานนฺติ  โย  โข  อาวุโส  ราคกฺขโย  
โทสกฺขโย   โมหกฺขโย   อิท  วุจฺจติ  นิพฺพานนฺติ๓  ชมฺพุขาทกสุตฺเต  
ตตฺถ  กตมา  อสงฺขตา  ธาตุ  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ๔  
อายตนวิภงฺเค   วุตฺต  ฯ   ตตฺรายมตฺโถ   นิพฺพาน   อสงฺขตา  ธาตุ อสงฺ- 
ขตสภาโว   ธมฺโม  ยสฺมา  ต  อาคมฺม  ราคาทโย  ขียนฺติ  ตสฺมา  
ราคกฺขโย   โทสกฺขโย   โมหกฺขโยติ   วุจฺจตีติ  ฯ   อาคมฺมาติ   จ สพฺพ-  
สงฺขาเรหิ  นพฺิพินฺนสฺส  วิสงฺขารนินฺนสฺส  โคตฺรภุนา  วิวฏฏติมานสสฺส 
๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ.   ๒. สี. อวตฺตมานตฺตา.  ๓. ส. สฬายตน. ๑๘/๓๑๐.  
๔. อภิ. วิ. ๓๕/๘๗ ฯ   
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มานตาสงฺขาโต  อภาโว  นิพฺพาน  เอว สติ อริยมคฺคสฺส นิรตฺถกตา  
อาปชฺชติ   มคฺคกฺขณโต   ปุพฺเพป  ตทภาวสิทฺธิโต  ฯ  เตนาห  น๑  
อริยมคฺคสฺสาติอาทิ ฯ  
        ตสฺมา   อการณเมตนฺติ   ยสฺมา   น   นิพฺพานสฺส  อนุปลพฺภนียตา  
อภาวมตฺตตาย    ปฏิปตฺติยา    ว ฺฌภาโว   อตีตานาคตาภาเว นิพฺพานา- 
ธิคโม  จ  อาปชฺชติ  วตฺตมานาน  อภาโวป  น  สมภฺวติ ปเคว  
กิเลสาน  อวตฺตมานตา๒  อริยมคฺคสฺส  จ  นิรตฺถกภาวาปตฺติ  ตสฺมา  
นิพฺพานสฺส   อภาวสาธนตฺถ   ยทิท   อนุปลพฺภนียโต   อภาวปาป- 
กตฺตา ตทา   กิเลสาน   อวตฺตมานตฺตาติ   จ   การณ   วุตฺต   อการณ- 
เมต อยุตฺติเรสาติ   อตฺโถ  ฯ   อาทิวจนโตติ   อาทิสทฺเทน   อวสฏิ  
ชมฺพุขาทกสุตฺตปฺปเทส   อ ฺมฺป   อสงฺขตาย   ธาตุยา   นิทฺเทสปาลึ  
สงฺคณฺหาติ  ฯ   ตถาหิ   นพฺิพาน   นิพฺพานนฺติ   อาวุโส   สารีปตฺุต  
วุจฺจติ  กตม  นุโข  อาวุโส  นิพฺพานนฺติ  โย  โข  อาวุโส  ราคกฺขโย  
โทสกฺขโย   โมหกฺขโย   อิท  วุจฺจติ  นิพฺพานนฺติ๓  ชมฺพุขาทกสุตฺเต  
ตตฺถ  กตมา  อสงฺขตา  ธาตุ  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ๔  
อายตนวิภงฺเค   วุตฺต  ฯ   ตตฺรายมตฺโถ   นิพฺพาน   อสงฺขตา  ธาตุ อสงฺ- 
ขตสภาโว   ธมฺโม  ยสฺมา  ต  อาคมฺม  ราคาทโย  ขียนฺติ  ตสฺมา  
ราคกฺขโย   โทสกฺขโย   โมหกฺขโยติ   วุจฺจตีติ  ฯ   อาคมฺมาติ   จ สพฺพ-  
สงฺขาเรหิ  นพฺิพินฺนสฺส  วิสงฺขารนินฺนสฺส  โคตฺรภุนา  วิวฏฏติมานสสฺส 
๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ.   ๒. สี. อวตฺตมานตฺตา.  ๓. ส. สฬายตน. ๑๘/๓๑๐.  
๔. อภิ. วิ. ๓๕/๘๗ ฯ   
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มูลาน  ขยภูตานิ  ตีณิ  นพฺิพานานิ  จตุนฺน อุปาทานาน ขเย จตฺตาริ  
ป ฺจนฺน  นีวรณาน  ขเย  ป ฺจ  ฉนฺน  ตณฺหากายาน  ขเย  ฉ  สตฺตนฺน  
อนุสยาน   ขเย   สตฺต   อฏนฺน   มิจฺฉตฺตาน   ขเย   อฏ  นวนฺน  
ตณฺหามูลกาน   ขเย   นว   ทสนฺน   สโยชนาน   ขเย   ทส ทิยฑฺฒ- 
กิเลสสหสฺสสฺส  ขเย ปาฏิเยกฺก นิพฺพานนฺติ พหูนิ นิพฺพานานิ โหนฺติ ฯ  
ราคาทิกฺขโย  นาม  อนฺธพาลานมฺป  ปากโฏ อนฺตมโส ทีปมิค มกกฺฏา- 
ทีนมฺป สุวิ ฺเยฺโยติ   โอฬาริก   นิพฺพาน   โหติ  ฯ   โคตฺรภุกฺขเณ  
กิเลสกฺขยสฺส   อภาวโต   มคฺคกฺขเณป   จ  อขีณตฺตา  อารมฺมณกรณสฺส  
จ อสมฺภโว เอว ฯ  
        [๙๖]   ตสฺส   นิพฺพานภาวโตติ  สพฺพปริโยสานสฺส  ราคาทิกฺขยสฺส  
นิพฺพานภาวโต  ฯ  ยโต  ขยโต  ปกฺาย  ราคาทีน  ปวตฺติ  น  โหติ  
โส   อย   นามาติ   นิยเมตพฺโพ   มคฺคผลาณาน   อารมฺมณภูโต  
นตฺถีติ   อาห   น  ตาทิสสฺส  ขยสฺส  อภาวโตติ  ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  ฯ  
โย   ปจฺฉิมภวโต   ตติยตฺตภาเวเยว   ราคาทีสุ   อาทีนว   ทิสฺวา ฌาน- 
ภาวนาย   เต   วิกฺขมฺเภตฺวา   อปริหีนชฌฺาโน   กาล   กตฺวา พฺรหฺม- 
โลก  อุปปนโฺน ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา อิธาคโตป กาเมสุ วีตราโคว  
หุตฺวา   ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  โย  จ  ปมวเยเอว  ราคาทิโต  
นิพฺพินฺโน   เต   ฌาเนน   วิกฺขมฺเภตฺวา   ปจฺฉิมวเย  อรหตฺต  ปตฺโต  
เตส   ราคาทีน   วิกฺขมฺภนโต   ปฏาย   อนุปฺปชชฺนโต  [๑]  เต นิพฺพานปฺ- 
ปตฺตา  นาม  สิยุ  น  จ  โหนฺติ  ตสฺมา  น  ตาทิสสฺส  ขยสฺส  
๑. ม. นิโรธสทิสตาย อนุปฺปตฺติเยว นิโรโธ.  
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นิพฺพานภาโว  ฯ   ตสฺสาป   อิตฺตรกาลตาทิโทสสมาโยโคเอวาติ  อาห  
ภาเวป   จาติอาทิ  ฯ   ยทิ  ขโยติ  วจนโต  ยโต  ขยโต  ปฏาย  
ราคาทีน   อปฺปวตฺติ   ตขยมตฺต   นิพฺพาน   ม ฺสิ   เอว  สติ  ขเย  
าณนฺติอาทีสุ   ขโยติ   วุตฺตตฺตา   ตทปฺุปตฺติโต  ปฏาย  จ  ราคาทีน  
อนุปฺปตฺตีติ   มคฺคสฺสาป   นิพฺพานภาวาปตฺตีติ   ทสฺเสนฺโต   อรยิมคฺคสฺส  
จาติอาทิมาห  ฯ   ยถา   นริุทฺธา   น   สนฺติ   เอว  อนุปฺปนฺนาปติ  
อภาวสาม ฺโต  นิโรธสทิสตาย  อนุปฺปตฺติเอว  นิโรโธ  อนปฺุปตฺติ- 
นิโรโธ อย   หิ   มคฺเคน   เขเปตพฺพากาโร   ยทิท   อุปฺปชชฺนารหสฺส  
อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทนนฺติ   ขโยติ   ปวุจฺจตีติ๑   ต   อิตรขยโต  
วิเสเสนฺโต   อนุปฺปตฺตินิโรธสงฺขาตสฺส   ปน   ขยสฺสาติ   อาห  ฯ อนิป-ฺ 
ผนฺนตฺตา   ปน  ตสฺส  ขยสฺส  ปรยิาเยน  อุปนิสฺสยตฺตาติ  วุตฺต  ฯ  
อนุปฺปตฺตินิโรธกฺขยกรสฺส   หิ   มคฺคสฺส   อารมฺมณภูต  นิพฺพาน  อตฺถโต  
ตสฺส   อุปนสิฺสโย  วิยาติ  วตฺตพฺพต  ลภติ  ฯ  ตทุปจาเรนาติ  อตฺถโต  
ผลภูตกฺขยโวหาเรน  ฯ  ผลุปจาเรน  หิ  การณ  โวหริยติ  ยถา  อายุ  
ฆต เสมฺโห คุโฬติ  จ ฯ  
        อสฺสาติ  นิพฺพานสฺส  ฯ  อิทมฺป  โข าน ทุทฺทสนฺติ๒ อาทินา๓  
ปจฺจเวกฺขโต   ภควโต   อปฺโปสฺสุกฺกภาวาวหนโต  ฯ   ต   หิ   เต  
มาคณฺฑิย  อริย  จกฺขุ นตฺถิ เยน ตฺว[๔] อาโรคฺย ชาเนยฺยาสิ นิพฺพาน  
ปสฺเสยฺยาสีติ๕  วจนโต  อริเยน  จกฺขุนา  ปสฺสิตพฺพ  ฯ ยทิ นิพฺพาน  
๑. ม. จ วจฺุจตีติ.   ๒. ม. สุทุทฺทสนฺติ.   ๓. ที. ม. ๑๐/๔๑.   ๔. ม. อริเยน  
จกฺขุนา.  ๕. ม. ม. ๑๓/๒๘๓.   
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นาม   สภาวธมฺโม   อตฺถ ิ  สตฺตสนฺตานปริยาปนฺโน   จ   อถ  กสฺมา  
จตุมหาปเถ   สภา   วิย   สพฺพสาธารณา   น   ลพฺภตีติ   อาห มคฺค- 
สมงฺคินา   ปตฺตพฺพโต   อสาธารณนฺติ  ฯ  อสุกสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
กาเล   อุปฺปนฺนนฺติ   เอว   ปุริมาย   โกฏิยา  อภาวโต  อปฺปภว  ฯ มคฺค- 
ภาเวติ  อริยมคฺคสฺส  อตฺถิภาเว  ภาวโต  วิชชฺมานโต ลทฺธพฺพโต ฯ  
อณุอาทีนนฺติ     อณุปกติกาลปุริสาทีน  ฯ    นิจฺจภาวาปตฺตีติ สสฺสต- 
ภาวสิทฺธิ  ฯ  กูฏฏนิจฺจตา  หิ  อิธาธิปเฺปตา  ฯ เหตุโน อภาวาติ  
อุปปตฺติยา  สาธนเหตุโน  อภาวา  อนิจฺจา  เต อณุอาทโย ฯ นิพฺพานสฺส  
นิจฺจตฺตาติ   อเปกฺขธมฺมตาทิเหตุลกฺขณานุปปตฺติ๑  ฯ   อณุอาทีน อสิทฺ- 
ธตฺตาติ   เอเตน  นิจฺจา  อณุอาทโยติ  ปฏิ ฺาย  ธมฺมิอสิทฺธิ  ตโต  
จ   นิสฺสยา   สิทฺโธ   เหตูติ   ทสฺเสติ  ฯ   ยถาวุตฺตยุตฺติสภาวโตติ อปฺป- 
ภวตฺตาติ   อตฺตนา   วุตฺต  เหตุ  สนฺธายาห  ฯ  อปฺปภวตา  จสฺส  
อปจฺจยตาย   ทฏพฺพา   ตาย   ตสฺส   ปุริมาย  โกฏยิา  อภาโว  ฯ  
รูปสภาวาติกฺกมโตติ   เอเตน   ยถา   รปูธมฺมาน   รปฺุปนสภาโว  
ปฏิฆาตวนฺตตาย   กลาปโส  วุตฺติยา  ปเทสสมฺพนฺโธ  จ  สภาโว  เอว  
นิพฺพานสฺส   กตฺถจิ   ปฏฆิาโต   สปฺปเทสตา   จ  นตฺถีติ  ทสฺเสติ  ฯ  
น   หิ   นิพฺพาน   อสุกทิสาย   อสุกเทเสติ  วา  นิททฺิสิยติ  ยโต  ต อปฺป- 
ติฏเมวาติ  ฯ  อสิถลิ  ฯเปฯ คมนียโตติ เอเตน นิพฺพานสฺส อริยาน  
ปจฺจกฺขสิทฺธต   ทสฺเสติ  ฯ   สพฺพ ฺ ุวจนโตติ   เอเตน   ตท ฺเส  
อนุมานสิทฺธต  ฯ  ตทุภเยน  อนุปลพฺภนียโตติ  ปทสฺส  เหตุโน  อสิทฺธต  
๑. ม. อเปกฺขธมฺมตาติ เหตุลกฺขณานุปกติ.   
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ทสฺเสติ  ฯ  ปรมตฺเถน  นาวิชฺชมาน  วิชฺชมานเมวาติ  ฯ  ยถารทธฺมตฺถ  
นิคเมตฺวา ตทตฺถสาธน อาคม ทสฺเสนฺโต วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิมาห ฯ  
        [๙๗]   ตตฺถ   อชาต  อภูต  อกต  อสงฺขตนฺติ  จตฺตาริป  ปทานิ  
อ ฺม ฺเววจนานิ  ฯ   อถวา  ฯ   เวทนาทโย   วิย เหตุปจฺจยสม- 
วายสงฺขาตาย การณสามคฺคิยา น ชาต น นิพฺพตฺตนฺติ อชาต ฯ  
การเณน   วินา   สยเมว   จ   น  ภูต  น  ปาตุภูต  น  อุปฺปนฺนนฺติ  
อภูต  ฯ   เอว   อชาตตฺตา  อภูตตฺตา  จ  เยนเกนจิ  การเณน  น  
กตนฺติ   อกต  ฯ   ชาตภูตกตภาโว   จ   นามรูปาทีน  สงฺขตธมฺมาน  
โหติ   น   อสงฺขตสภาวสฺส   นิพฺพานสฺสาติ   ทสสฺนตฺถ   อสงฺขตนฺติ  
วุตฺต  ฯ  ปฏโิลมโต  วา  สเมจฺจ  สมฺภุยฺย๑ ปจฺจเยหิ กตนฺติ สงฺขต  
ตถา  น  สงฺขต  สงฺขตลกฺขณรหิตนฺติ  จ  อสงฺขตนฺติ  ฯ  เอว อเนเกหิ  
การเณหิ  นิพฺพตฺติตภาเว  ปฏิสิทฺเธ  ปกติวาทีน  ปกติ  วิย  สิยา  นุโข  
เอเกเนว  การเณน [๒]  กตนฺติ อาสงฺกาย เกนจิ น กตนฺติ ทสฺสนตฺถ  
อกตนฺติ   วุตฺต  ฯ  เอว  อปจฺจยมฺป  สมาน  สยเมว  นุโข  อิท  ภูต  
ปาตุภูตนฺติ   อาสงฺกาย   ตนฺนิวตฺตนตฺถ  อภูตนฺติ  วุตฺต  ฯ  อย ฺเจ- 
ตสฺส อสงฺขตากตาภูตภาโว   สพฺเพน   สพฺพ   อชาตธิมฺมตาติ๓  ทสฺเสตุ  
อชาตนฺติ   วุตฺต  ฯ   เอวเมตฺถ   สตฺถา   ปรมตฺถโต   นิพฺพานสฺส อตฺถิ- 
ภาว   ปเวเทสิ   ปเวเทนฺโต  จ  อห  ธมมฺิสฺสโร  ธมมฺสามีติ  น  
อตฺตโน  อาณามตฺเตน  ปเวเทสิ  อปจ  โข  ปน ปทปรเม อนุกมฺ- 
ปมาโน ยุตฺติโตป   ปเวเทสิ  ฯ   ยถาห  ฯ   โน  เจต  ภิกฺขเว  อภวิสฺส  
๑. ม. สมฺภูย. เอวมุปริป.   ๒. ม. เอต.   ๓. ม. อชาติธมฺมตฺตาติ.   
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อชาต   อภูต  อกต  อสงฺขต  นยิธ  ชาตสฺส  ภูตสฺส  กตสฺส  สงฺขตสฺส  
นิสฺสรณ   ป ฺาเยถ   ยสฺมา   จ   โข  ภิกฺขเว  อตฺถิ  อชาต  อภูต  
อกต   อสงฺขต   ตสฺมา   ชาตสฺส   ภูตสฺส  กตสฺส  สงฺขตสฺส  นิสฺสรณ  
ป ฺายตีติ๑  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ภิกฺขเว  ยท ิ อชาตาทิสภาวา  อสงฺขตา  
ธาตุ   น   อภวิสฺส   น   สยิา   อิธ   โลเก   ชาตาทิสภาวสฺส รูปาทิกฺขนฺธ- 
ป ฺจกสงฺขาตสฺส   สงฺขตสฺส   นิสฺสรณ   อนวเสสวูปสโม   น ป ฺา- 
เยยฺย  น  อุปลพฺเภยฺย  น  สมฺภเวยฺยาติ  ฯ  นิพฺพาน ฺหิ อารมฺมณ  
กตฺวา ปวตฺตมานา สมฺมาทิฏ ิอาทโย อริยมคฺคธมฺมา อนวเสส- 
สงฺกิเลเส๒ สมุจฺฉินฺทนฺติ  ฯ   เตเนตฺถ   สพฺพโสป๓   วฏฏทุกฺขสฺส   อปคโม  
นิสฺสรณ   ป ฺายติ  ฯ   เอว   พฺยติเรกวเสน  นิพฺพานสฺส  อตฺถิภาว  
ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   อนุคมนวเสนป   ต   ทสฺเสตฺวา  นิคเมตุ  ยสฺมา  
จ โขติอาทิ วุตฺต ฯ ตสฺสตฺโถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  
        เอตฺถ   จ   ยสฺมา   อปจฺจยา   ธมฺมา  อสงฺขตา  ธมฺมา  อตฺถ ิ 
ภิกฺขเว  ตทายตน  ยตฺถ  เนว  ปวี...๔  อิทมฺป โข าน สุทุทฺทส  
ยทิท   สพฺพสงฺขารสมโถ   สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค...๕  อสงฺขต ฺจ  โว  
ภิกฺขเว  ธมฺม  เทเสสฺสามิ  อสงฺขตคามิ ฺจ  ปฏิปทนฺติอาทีหิ๖ อเนเกหิ  
สุตฺตปเทหิ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   อชาตนฺติ๗   อิมินา  จ  สุตฺตปเทน นิพฺพาน- 
ธาตุยา   ปรมตฺถโต   สภาโว   สพฺพโลก   อนุกมฺปมาเนน สมฺมา- 
๑. ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕/๒๕๘.  ๒. ม. อนวเสส สงฺกิเลเส.  ๓. ม. สพฺพสฺสาป.  
๔. ขุ. อุทาน. ๒๕/๒๐๖   ๕. ที. ม. ๑๐/๔๑.     ๖. ส. สฬายตน. ๑๘/๔๔๑.  
๗. ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕/๒๕๘.   
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สมฺพุทฺเธน   ปกาสิโต   ตสฺมา   ยทิป   ตตฺถ   อปจฺจกฺขการีนมฺป  
สาสเน   อภิปฺปสนฺนาน   วิ ฺ ูน   สสโย   นตฺถิเยว   เย   ปน ปริ ฺ- 
เยฺยพุทฺธิโน๑   ปุคฺคลา   เตส   วิมติวิโนทนตฺถ   อยเมตฺถ อธิปฺปาย- 
นิทฺธารณมุเขน  ยุตฺติวิจารณา  ฯ  ยถา ปริ ฺเยฺยตาย สอุตฺตราน  
กามาน   รูปาน ฺจ   ปฏปิกฺขภูต   ตพฺพิธุรสภาว   นิสฺสรณ   ป ฺายติ  
เอว   สภาวาน   สพฺเพสมฺป   สงฺขตธมฺมาน   ปฏิปกขฺภูเตน ตพฺพิธุร- 
สภาเวน  นิสฺสรเณน  ภวิตพฺพ  ฯ  ย ฺจ  ต นิสฺสรณ สา อสงฺขตา  
ธาตุ  ฯ   กิ ฺจิ   ภิยฺโย  ฯ   สงฺขตธมฺมารมฺมณ   วิปสฺสนาาณ  
อปจ   อนุโลมาณ   กิเลเส   ตทงฺควเสน   ปชหติ   น สมุจฺเฉท- 
วเสน  ปชหตุิ  สกฺโกติ  ตถา  สมฺมุติสจฺจารมฺมณ  ปมชฺฌานาทีสุ  
าณ   วิกฺขมฺภนวเสน   กิเลเส   ปชหติ   น  สมุจฺเฉทวเสน  ฯ  อิติ  
สงฺขตธมฺมารมฺมณสฺส   สมฺมุติสจฺจารมฺมณสฺส   จ   าณสฺส   กิเลสาน  
สมุจฺเฉทปฺปหาเน   อสมตฺถภาวโต   เตส   สมุจฺเฉทปฺปหานกรสฺส อริย- 
มคฺคาณสฺส   ตทุภยวิปรีตสภาเวน   อารมฺมเณน   ภวิตพฺพ  ฯ  สา  
อสงฺขตา  ธาตุ  ฯ  ตถา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อชาต  อภูต อกต อสงฺขตนฺติ  
เอวมาทิ   นิพฺพานสฺส   ปรมตฺถโต   อตฺถิภาวโชตกวจน   อวิปรีตตฺถ  
ภควตา   ภาสิตตฺตา  ฯ   ย   หิ   ภควตา   ภาสิต   ต  อปรีตตฺถ  
ยถาต   สพฺเพ   สงฺขารา   อนิจฺจา  สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา  สพฺเพ  
ธมฺมา   อนตฺตาติ๒  ฯ   ตถา   นิพฺพานสทฺโท   กตฺถจิ   วิสเย ยถาภูต- 
๑. ม. ปรเนยยฺพุทฺธิโน.   ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๓.   
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ปรมตฺถวิสโย   อุปจารวุตฺติสพฺภาวโตป  ฯ  เสยฺยถาป  สีหสทฺโทติ  
เอวมาทีหิ  นเยหิ  ยุตฺติโตป  อสงฺขตาย  ธาตุยา  ปรมตฺถโต อตฺถภิาโว  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        อปโร   นโย  ฯ  ยทิ  ปน  นิพฺพาน  อภาวมตฺตเมว  สิยา  ตสฺส  
คมฺภีโร   ทุททฺโส   ทุรนุโพโธ   สนฺโต   ปณีโต  อตกฺกาวจโร  นปิุโณ  
ปณฺฑิตเวทนีโยติ   คมฺภีราทิตา   อสงฺขต ฺจ   โว   ภิกฺขเว   ธมมฺ  
เทเสสฺสามีติอาทินา   อสงฺขตตา๑   อพฺยากตา   ธมมฺา  อปจฺจยา ธมฺมาติ- 
อาทินา  อพฺยากตธมฺมาทิตา  จ  น  วตฺตพฺพา สิยา น หิ อภาวสฺส  
โกจิ   สภาโว   อตฺถ ิ  เยน   โส   คมภีฺราสงฺขตาทิอาการโต วิ ฺา- 
เยยฺย  ฯ   อภาโว   ห ิ  อภาโวเอว   กุโต   ตสฺส คมภีฺราสงฺขตาทิ- 
ภาวสมฺพนฺโธ  ฯ   กิ ฺจายมภาโว   สพฺเพส   กิเลสาน สพฺพสตฺต- 
สนฺตานคตาน เอโก วา ภเวยฺย อเนโก วา ยทิ เอโก เอเกเนว  
มคฺเคน   สพฺพกิเลสาภาโว   กโต   สจฺฉิกโต   จาติ   อ ฺสฺส อ ฺเ- 
ส ฺจ   มคฺคาน   นิรตฺถกตาติ   น   สิยา  มคฺคพหุตา  เอกชฺฌ ฺจ  
สพฺพสตฺตาน   นิพฺพานาธิคโม   อาปชฺชติ  ฯ  สิยา  ปเนว  เอโกเอว  
โส   นิพฺพานส ฺ ิโต   กิเลสาภาโว   โส  ปน  น  มคฺเคหิ  กาตพฺโพ  
อถโข   สจฺฉิกาตพฺโพติ  ฯ  เอว  สติ  วิเสสโต  มคฺคสฺส  นิรตฺถกตา  
อาปชฺชติ   กิเลสาน   อปฺปหานโตติ   เอโกป   มคฺโค   น  สิยา  ฯ  
อสติ  จ  กิเลสปฺปหาเน  ทุกฺขสฺส อนุจฺเฉทนโต๒ กิเลสาภาวสจฺฉิกิริยา  
กิมตฺถิยา     สิยา  ฯ     อถ     ปน     มคฺคาน สนฺตานคตสโยชนตฺตยปฺปหานาทิ- 
๑. ม. อสงฺขตาทิตา.   ๒. ม. อนุปจฺเฉทนโต.  
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ปฏินิยตกิจฺจตาย  จตูสุ  มคฺเคสุ  ปาฏิเยกฺก กิเลสาภาโว   เอว    
สติ   สภาวเภเทน   วินา  น  พหุภาโวติ  โส กิเลสกฺขยปริยาเยน    
วุตฺโต  สภาวธมฺโมเอว  สยิา  ฯ  เยส  อภาโว ตปฺปเภเทน  อภาเว  
เภโทปจาโรติ เจ ฯ เยส อภาโว เตส สสภาวตาย ตสฺส   สภาโว- 
ปจาโรป   สยิา  ฯ  ตถา  จ  เตส  กิเลสสงฺขตตาทิโต กิเลสสงฺขต- 
ตาทิอุปจาราป  สิยุ  ฯ  โน  เจ  เต  อิจฺฉิตา  ตปฺปเภเทน เภโท- 
ปจาโรป  น  อิจฺฉิตพฺโพ  น จ โหติ๑ อุปจริโต พหุภาโว อตฺถโต  
พหุภาวาย   น   หิ   ชล   อนลนฺติ   อุปจริต   ทหติ  ปจติ  วา  ฯ  
เอกตฺตป ฺหมฺป   จายมภาโว   อสภาวตาย   น   สหตีติ   น   สกกฺา  
วตฺตุ   นตฺถิภาวสาม ฺโต   อเภทโวหาโร   ยุตฺตรูโปติ  ฯ  เอกตฺเต  
จ  ปุพฺเพ  วุตฺตาเอว  โทสา  ฯ  พหุภาเว ปน สติ วุตฺตนเยเนว สิทฺธา  
สภาวธมฺมตา   สภาวธมฺมตฺเตป   จ   พหุภาโว   วิย   ภาว  ภาโวป  
พหุภาว  น  พฺยภิหเรยฺยาติ  นิพฺพานสฺส  พหุภาวปฺปสงฺโค  สิยาติ  เจ ฯ  
น   พหุภาวสฺเสว   ภาวปฺปสงฺคโต  ฯ  ยทิ  หิ  ยถา  กกฺขฬตา  ภาว  
เอว   ภาโวป  กกฺขฬต  น  พฺยภิหเรยฺย  เอว  สติ  สพฺเพส  ภาวาน  
ปวีภาวาปตฺติโต   กุโต   ภาวสฺส   พหุภาโว   ตสฺมา  โลกโวหาราน  
วิจิตฺตตาย  ฯ  ยทิป  พหุตา  ภาวาเปกฺขา ภาวตา ปน น พหุตา- 
เปกฺขาติ น   ภาวสฺส   สโต   นิพฺพานสฺส   พหุภาโว   เอกา   นฏิา   น  
ปุถุ นฏิาติ วจนโต ฯ เอกสฺมึเยว จ ทสฺสนภาวนาทฺวย สมฺภวติ ฯ  
        ปรินิพฺพุตาน   ปจฺเจก   นิพฺพานภาเว   สตฺตสนฺตานนิยต   นาม  
๑. ม. ปโหติ.   
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นิพฺพาน   สิยา  ฯ   ตถา   จ   สติ  สงฺขตตาทิโทสานติวตฺติเยว  ฯ  
กิเลสปฺปหาน  วา  มคฺคกจฺิจ  กิเลสาน  อภาโว  ฯ ตสฺส จ เอกตฺเต น  
มคฺคพหุตา   กิจฺจนฺตรสฺส   กตฺตพฺพสฺส   อภาวโต   มคฺคพหุภาโว   จ  
มคฺเคหิ   สจฺฉิกาตพฺเพ   เอกสฺมึ   ธมฺเม   อินฺทฺริยาน  อปาฏวปาฏว-  
ปาฏวตรปาฏวตมภาเวน   สจฺฉิกิริยาวิเสเสน   กิเลสาน   ปหานเภเทน  
โหตีติ  นิพฺพานสฺส  สภาวธมฺมตฺเตเอว  สิยา  ฯ  อภาโวป  จ กิเลสาน  
มคฺเคน   สกจฺิจกตาย   กาตพฺโพเอว   สิยา   น   สจฺฉิกาตพฺโพ  โก  
หิ   สภาโว   อภาวสฺส  ฯ   โย   สจฺฉิกาตพฺโพ   สิยา   โส  เจ  
นิพฺพาน   เอเกเนว   มคฺเคน  สพฺพกิเลสาน  อภาโว  เอโก  อภินโฺน  
กาตพฺโพ   อาปนฺโน   อ ฺถา   มคฺควเสน   จตุพฺพิธภาเว  นิพฺพา- 
นสฺส จตุพฺพิธภาวปฺปสงฺโค   นิพฺพานวิเสสปฺปสงฺโค   จ   อาปชเฺชยฺยาติ  
มคฺคกิจฺจสฺส  เอกตฺเต  น  มคฺคพหุตา  สิยา  พหุภาเว  ปน  เตส  โส  
วุตฺตนเยน   เอกสฺมึ   ธมฺเม   สจฺฉิกิริยาวิเสสโตติ  สิทฺธา  นิพฺพานสฺส  
สภาวธมฺมตา  ฯ   ขยาธิคนฺตพฺพตาย   ปเนต  ขโยติ  วุตฺต  ฯ  ขเย  
าณนฺติ๑   ห ิ  วจนโต  อริยมคฺโค  ขโย  นาม  ฯ  เตน  เจต  
อธิคนฺตพฺพ สจฺฉิกาตพฺพ ตสฺมา ขโยติ วุตฺตนฺติ ฯ  
        อฏ   ธมฺมาติ   กตม   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจฺจนฺติ  
อารภิตฺวา   สมฺมาทิฏ ีติอาทินา   ปาลยิ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา- 
นิทฺเทเส อาคตา   ตเมว   จ   ปาลึ   อาเนตฺวา   อุทฺเทสวเสน   อิธ   จ  
๑. ขุ. ป. ๓๑/ ๔-๑๗๓.   
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วุตฺตา   สมฺมาทิฏ ิอาทโย   อฏ   ธมฺมา   อตฺถโต   ปกาสิตา   น มคฺค- 
สจฺจนิทฺเทสวเสนาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ยทิ  อตฺถโต  ปกาสิตา กิมตฺถิย  
ปน   อิธ   กถนนฺติ   อาห   อิธ   ปนาติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  เอกกฺขเณ  
ปวตฺตมานานนฺติ     อิท     โลกิยกุสลจิตฺตุปฺปาเทสุ    วิรติโย นานา- 
ขณิกาเอว  โหนฺตีติ  กตฺวา  วุตฺต  ฯ  เสสมคฺคธมฺมา  ปน ตตฺถาป  
เอกชฺฌ  อุปปฺชฺชนฺติเยว  ฯ  วิเสสาวโพธนตฺถนฺติ  ปฏิปกฺขสมุคฺฆาต- 
นาทิปฺ- ปวตฺติอาการวิเสสสฺส   อวโพธนตฺถ  ฯ   วิตฺถารโต   มคฺคกถา  
ปรโต อาวภวิสฺสตีติ อาห สงฺเขปโตติ ฯ  
        จตุสจฺจปฏิเวธาย   ปฏิปนฺนสฺสาติ   ยถา   จตุสจฺจาภิสมโย   โหติ  
เอว   สพฺพโส   ปุพฺพภาคปฏิปตฺติยา   ปริปูรณวเสน   ปฏิปนฺนสฺส  ฯ  
อริยมคฺคสงฺขาตสฺส   โยคสฺส   สมฺภาวโต๑   โยคิโน  ฯ   กาม อวิชฺชา- 
นุสยสมุคฺฆาเต  ตเทกฏกิเลสาน  เลโสป  นาวสิสฺสติ วิชฺชาย ปน  
อวิชฺชา   อุชวิุปจฺจนีกธมฺโมติ   ทสฺสนตฺถ   อวิชฺชานุสยสมุคฺฆาตกนฺติ  
วุตฺต  ฯ   ปรโต   มิจฺฉาสงฺกปฺปาทิคฺคหเณป   เอเสว   นโย  ฯ    ตถปฺ- 
ปกาสนรสาติ๒ ปรมตฺถปปฺกาสนรสา จตุสจฺจวิภาวนกิจฺจาติ อตฺโถ ฯ  
มคฺคธมฺมาน   ปฏิปกฺขวิธมนากาโร  สาติสย  ปากโฏ  หุตฺวา  อุปฏาตีติ  
อวิชฺชานุสยสมุคฺฆาตกต    สมฺมาทิฏ ิยา   วตฺวาป อวิชฺชนฺธการวิทฺธสน- 
ปจฺจุปฏานตา  วุตฺตา  ฯ  ตถา สมฺปนนฺทิฏ ิโนติ ยถา อวิชฺชา- 
นุสยสมุคฺฆาโต  โหติ  ตถา  มคฺคสมฺมาทิฏ ิยา  สมปฺนฺนทิฏ ิโน  ฯ  
เอว   หิ  จตุสจฺจปฏิเวธาย  ปฏิปนฺนสฺส  โยคิโนติ  อิมมตฺถ  ตถาสทฺโท  
๑. ม. สพฺภาวโต.   ๒. สี. อตฺถปฺปกาสนรสา. ม. ธาตุปฺปกาสนรสาติ.   
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อุปสหรติ  ฯ  นิพฺพานารมฺมณตา  ปน  ตสมฺปยุตฺตวจเนเนว  โพธิตา  ฯ  
มิจฺฉาสงฺกปฺปนิคฺฆาตกนฺติ   กามสงฺกปฺปาทิมิจฺฉาสงฺกปฺปสมุจฺเฉทก  ฯ  
อปฺปนารโสติ   นิพฺพานารมฺมเณ   มคฺคจิตฺตสฺส   สมุปฺปาทวเสน๑ ปวตฺต- 
นโต   อปฺปนากิจฺโจ  ฯ   ตถา   ปสฺสโต   วิตกฺกยโต   จาติ วุตฺตปฺ- 
ปการาย  สมมฺาทิฏ ิยา  ปสฺสโต นิพฺพานารมฺมเณ จ สมฺมาสงฺกปฺ- 
เปน จิตฺต   อภินิโรปยโต  ฯ   วจีทุจฺจริตสมุคฺฆาติกาติ   จตุพฺพิธสฺสาป  
วจีทุจฺจริตสฺส   สมุจฺเฉทิกา  ฯ   มุสาวาทาทีน   วิสวาทนาทิกิจฺจตาย  
ลูขาน   อปรคฺิคาหกาน   ปฏิปกฺขภาวโต  สินิทฺธภาเวน  สมฺปยุตฺตธมฺมาน  
ปริคฺคาหกสภาวา สมฺมาวาจาติ อาห สา ปริคฺคหลกฺขณาติ ฯ  
        [๙๘]   กายิกกิริยา   กิ ฺจิ   กตฺตพฺพ   สมฏุาเปติ   สย ฺจ  
สมุฏหน    ฆฏน    โหตีติ   สมฺมากมฺมนฺตสงฺขาตา   วิรติป สมฏุา- 
นสภาวา   วุตฺตา  ฯ  สมปฺยุตฺตธมฺมาน  วา  อุกฺขิปน  สมฏุาปน  
กายิกกิริยาย   ภารุกฺขิปน   วิย  ฯ  อสฺสาติ  โยคิโน  ฯ  ตสฺมึ  สติ  
วิสุชฺฌนโต   วิสุทฺธิภูตา  ฯ   ชีวมานสฺส   สตฺตสฺส   สมฺปยุตฺตธมฺมาน  
วา  สุทฺธิ  โวทาน  อาชีวสฺเสว  วา  ชีวิตินฺทฺริยวุตฺติยา  ฯ ายาชีวสฺส  
อพุทฺธปฏิกุฏาย   สมฺมาชีวิกาย  ปวตฺติเหตุตาย  ายาชีวปฺปวตฺติ- 
รโส  ฯ อิมสสฺ   หิ   ปวตฺติโต   ปฏาย   มิจฺฉาชีโว   น   ปวตฺตตีติ  ฯ  
สพฺพากุสลวิทฺธสโกป  สมฺมาวายาโม   อุชุปฏิปกฺขทสฺสนวเสน โกสชชฺ- 
สมุจฺเฉทโก  วุตฺโต  ฯ สงฺกิเลสปกฺขโตป ตสฺส ปคฺคณฺหณ ปคฺคโห ฯ  
กายาทีสุ   สภุาทิอาการอุปธารณวเสน   ปวตฺตา   สุภส ฺาทิปุพฺพงฺคมา  
๑. สี. สมปฺปนวเสน.   
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อกุสลกฺขนฺธา   มิจฺฉาสติ   ตสฺสา   วิทธฺสโน   มิจฺฉาสติวินิทฺธุนโน  ฯ  
อสมฺโมโสติ   สมฺโมสวิทธฺสนโต   ตปฺปฏิปกฺโข  ฯ   อารมฺมณสฺส  
ยถาสภาวสลฺลกฺขณ   อุปฏาน  ฯ   อารกฺขปจฺจุปฏานา   สตารกฺเขน  
เจตสาติ๑  จ  วจนโต  วิเสสโต  สติ  กสุลจิตฺตสฺส อารกฺขาติ อาห  
สติยา สรกฺขิยมานจิตฺตสฺสาติ ฯ  
        สจฺจาณสฺสาติ   สจฺจานิ   อารพฺภ   ปวตฺตนกาณสฺส  ฯ   น  
ปฏิเวธาณ   วิย   สกิเทว   พุชฺฌติ   อถโข   ปุนปปฺุน   อุปฺปชชฺนโต  
อนุโพโธ๒  อนุสฺสวาการปริตกฺกทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติอนุคโต  วา  โพโธ  
อนุโพโธ   ตเทว   าณนฺติ   อนุโพธาณ  ฯ  น  หิ  ต  ปจฺจกฺขโต  
พุชฺฌติ   อนุสฺสวาทิวเสน   ปน   กปฺปนมุเขน   พุชฌฺติ  ฯ   กิจฺจโตติ  
ปริชานนาทิโต  ฯ   ตกิจฺจกรเณเนว   หิ  ปริ ฺเยฺยาทีนิ  วิย  ตานิป  
ตสฺส   ปากฏานิ   โหนฺติ  ฯ   วิวฏฏานปุสฺสนาย   ห ิ  สงฺขาเรหิ  
ปฏิลียมานมานสสฺส   อุปปฺชฺชมาน   มคฺคาณ   วิสงฺขาร   ทุกขฺนิสฺสรณ  
อารมฺมณ   กตฺวา   ทุกฺข   ปริจฺฉินฺทติ   ทุกฺขคต ฺจ   ตณฺห   ปชหติ  
นิโรธ ฺจ   สจฺฉิกโรติ   ผุสติ  อาทิจฺโจ  วิย  ปภาย  สมฺมาสงฺกปฺปาทีหิ  
สห   สมุปฺปนฺน   ต   มคฺค   ภาเวติ   น   จ  สงฺขาเร  อมุ ฺจิตฺวา  
ปวตฺตมาเนน   าเณน   เอต   สพฺพ   กาตุ  สกฺกา  นิมิตฺตปฺปวตฺเตหิ  
อวุฏ ิตตฺตา   ตสฺมา   เอตานิ   กิจฺจานิ  กโรนฺต  ต  าณ  ทุกฺขาทีนิ  
วิภาเวติ   ตตฺถ   สมฺโมหนิวตฺตเนนาติ   จตฺตาริป  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌตีติ  
๑. ที. ปา. ๑๑/๒๘๕.   ๒. สี. อนุอนุโพโธ.   
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วุตฺต ฯ เอกปฏิเวเธนาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๙๙]   ทุกฺขสมุทยมฺป   โส   ปสสฺตีติ   กาลนฺตรทสฺสน   สนฺธาย  
วุตฺตนฺติ   เจ  ฯ  น  โย  นุโข  อาวุโส  ทกฺุข  ปสฺสติ  ทุกฺขสมุทยมฺป  
โส   ปสฺสตีติอาทินา   เอกทสฺสิโน   อ ฺตฺตยทสฺสิตาวิจารณาย   ต  
สาธนตฺถ   อายสฺมตา   ควมฺปติตฺเถเรน   อิมสฺส   สุตฺตสฺส  อานีตตฺตา  
ปจฺเจก ฺจ   สจฺเจสุ   ทิสฺสมาเนสุ   อ ฺตฺตยทสฺสนสฺส   โยชติตฺตา  ฯ  
อ ฺถา   อนุปุพฺพาภิสมเยสุ   ปรุิมทฏิสฺส   ปจฺฉา   อทสฺสนโต  
สมุทยาทิทสฺสิโน  ทกฺุขาทิทสฺสิตา  น  โยเชตพฺพา  สยิา  โยชิตา  จ สา  
โย   ทุกฺขสมุทย   ปสฺสติ   ทุกฺขมฺป   โส   ปสฺสตีติอาทินา  ฯ  โลกิย  
สจฺจาณ  ฯ   ตตฺถ   โลกยิาเณ  ฯ   ปริยุฏานสงฺขาโต  อภิภโว  
ปริยุฏานาภิภโว  ฯ   ตสฺส   วเสน   สทฺุธสงฺขารปุ ฺชมตฺตทสฺสนโต  
สกฺกายทิฏ ิปริยุฏาน   นิวตฺเตติ  ฯ   โลกสมุทย   โข   กจฺจาน  
ยถาภูต  สมมฺปฺป ฺาย  ปสฺสโต  ยา  โลเก  นตฺถิตา  สา น โหตีติ๑  
วจนโต  สมุทยทสฺสน เหตุผลสมฺพนฺธาวิจฺเฉททสฺสนโต ปริยฏุานา- 
ภิภววเสน ปวตฺตมาน   อุจฺเฉททิฏ ึ   นิวตฺเตติ  ฯ   โลกนโิรธ   โข  ฯเปฯ  
ปสฺสโต  ยา  โลเก  อตฺถิตา  สา  น  โหตีติ๑ วจนโต นิโรธทสฺสน  
เหตุนิโรธา   ผลนิโรธทสสฺนโต   สสสฺตทิฏ ึ  นิวตฺเตติ  ฯ  อตฺตการสฺส  
ปจฺจกฺขทสฺสนโต   มคฺคทสฺสน   นตฺถิ  อตฺตกาเร  นตฺถิ  ปรกาเร  นตฺถิ  
ปุริสกาเรติอาทิก   อกริิยทิฏ ึ   ปชหติ  ฯ  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒๑.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 207 

                       อินฺทริยสจฺจนิทฺเทส  วณฺณนา   
สตฺตาน   สงฺกิเลสาย   อเหตู   อปจฺจยา   สตฺตา  สงฺกิลิสฺสนฺติ  นตฺถิ  
เหตุ  ฯเปฯ   วิสุทฺธิยา   อเหตู  อปจฺจยา  สตฺตา  วิสุชฌฺนฺตีติอาทิกา  
อเหตุกทิฏ ิ   จ   อิธ   อกริิยทิฏ ิคฺคหเณเนว   คหิตาติ  ทฏพฺพา  ฯ  
สาป   หิ   วิสุทฺธิมคฺคทสฺสเนน  ปหียตีติ  ฯ  ทกฺุเข  าณ  สมุทย- 
ผลสฺส ทุกฺขสฺส   อทฺธุวาทิภาว   ปสฺสตีติ   ผเล   วิปฺปฏิปตฺตึ   นิวตฺเตติ  ฯ  
อิสฺสโร  โลก  ปวตฺเตติ  สชฺชติ๑  นิวตฺเตติ  สหรตีติ อิสฺสรการณิโน  
วทนฺติ  ฯ   ปธานโต   โลโก   อาวิภวติ   ตตฺเถว   จ   ปฏิลียตีติ ปธาน- 
การณิโน ฯ  
           กาโล กโรติ ภูตานิ   กาโล สหรตี ปชา  
           กาโล สุตฺเต ชาครติ   กาโล หิ ทรุติกฺกโมติ  
กาลวาทิโน  ฯ   กณฺฏกสฺส   ติขิณภาโว   วิย   กปฏผลาทีน  
ปริมณฺฑลตา   วิย   มิคปกขิฺสิรึสปาทีน   วิจิตฺตตา  วิย  จ  สภาเวเนว  
โลโก   สมฺโภติ   วิโภติ   จาติ  สภาววาทิโน  ฯ  อาทิสทฺเทน  อณูหิ  
โลโก   ปวตฺตติ   สพฺพ   ปุพฺเพกตเหตุ   โลโก   นิยโต อจฺเฉชฺชสุตฺตา- 
วุฏาเภชฺชมณิสทิโส   น   เอตฺถ  กสฺสจิ  ปุริสกาโรติ  วา นิยติวาทิโน  
 
           ยทิจฺฉาย ปวตฺตนฺติ   ยทิจฺฉาย นิวตฺตเร  
           ยทิจฺฉาย สุข ทุกฺข   ตสฺมา ยทิจฺฉกี๒ ปชาติ  
ยทิจฺฉาวาทิโน   เย   อธิจฺจสมุปฺปตฺติวาทิโนติ   จ   วุจฺจนฺติ เอวมาทิ- 
อการณวาทิสงฺคโห๓  ทฏพฺโพ  ฯ  รามุทกอาฬาราทีน  วิย อรูป- 
โลเก   นิคนถฺาทีน   วิย   โลกถูปกาย  อปวคฺโค  โมกฺโขติ  คหณ  
๑. ม. สชฺเชติ.   ๒. ม. ยาทิจฺฉกี.   ๓. ม. -วาทสงฺคโห.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อปวคฺคคฺคาโห  ฯ   อาทิสทฺเทน   ปธานสฺส   อปฺปวตฺติ   คุณวิยุตฺตสฺส  
อตฺตโน   สกตฺตนิ   อวฏาน   พฺรหฺมุนา   สโลกตา  สมีปตา  สโยโค  
ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทาติ   เอวมาทีน   คหณ   ทฏพฺพ  ฯ   เอตฺถ  จ  
ปธานสฺส   อปฺปวตฺติ   มหตาทิภาเวน   อปริณาโม  อนภิพฺยตฺติ  วา  ฯ  
อหม ฺโ   ปกติ   อ ฺาติ   เอว   ปวตฺติปกติปุริสนฺตรชานเนน  
อตฺตสุขทุกฺขโมเหสุ   อวิภาคคฺคหเณ   กิร  นิวตฺติเต  วุตฺตนเยน  ปธาน  
น   ปวตฺตติ   โส   วิโมกฺโขติ   กาปลา  ฯ   คุณวิยุตฺตสฺสาติ พุทฺธิสุข- 
ทุกฺขอิจฺฉาโทสปฺปยตฺตธมฺมาธมฺมสงฺขาเรหิ   นวหิ   อตฺตคุเณหิ วิยุตฺ- 
ตสฺสาติ คุณปรมมตานุสาริโน๑ ฯ สโลกตา พฺรหฺมนุา สมานโลกตา ฯ  
สมีปตา   ตสฺส   สมีปปฺปวตฺติตา  ฯ  สโยโค  เตน  เอกีภาวุปคมน  ฯ  
อินฺทฺริยตปฺปนปุตฺตมุขทสฺสนาทีหิ   วินา   อปวคฺโค   นตฺถีติ   คเหตฺวา  
ตถา   ปวตฺตน   กามสุขลฺลิกานุโยโค  ฯ  อนสนเกสลุ ฺจนาทิตปจริยาย  
นคฺคสีลโคสีลกุกฺกรุสีลาทีหิ   จ   อตฺตปริตาปเนน   โมกโฺข   โหตีติ  
อตฺตกิลมโถ  ฯ  สฺวาย  สพฺโพ  มิจฺฉาคาโห  สจฺจาเณ  สติ  ปติฏ น  
ลภตีติ วุตฺตเมวตฺถ สงฺคณฺหนฺโต โลเก โลกปฺปภเวติ คาถมาหาติ ฯ  
        เสสา   สพฺพธมฺมาติ   เสสา   เอกาสีติ   โลกิยธมฺมา  ฯ อชฌฺตฺติก- 
พาหิเรสุ  ทฺวาทสสุ อายตเนสุ กามภววิภวตณฺหาวเสน ทฺวาทสติกา  
ฉตฺตึส   ตณฺหาวิปริตานิ๒   ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺเค   วา   อาคตนเยน กาล- 
วิภาค   อนามสิตฺวา   วุตฺตานิ  ตทามสเน  หิ  อฏสต  โหนฺติ  ฯ  
อสมฺมิสฺสนฺติ     เอกกตฺตา     เกนจิ    อสมฺมิสฺส    กุโต ตทนฺโตคธปฺ- 
๑. สี. กณจรณมตานุสาริโน. ม. กณาทมตานุสาริโน.   ๒. ม. ตณฺหาวิจริตานิ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 209 

                           อินฺทริยสจฺจนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปเภโทติ  อธิปฺปาโย  ฯ  วีมสิทฺธิปาทาทีน  โพธิปกขิฺยาน สติป  
กิจฺจนานตฺเต  อตฺถโต  เอกตฺตา  สมฺมาทิฏ ิยา สงฺคโหติ สมฺมาทิฏ ิมุเขน  
ตทนฺโตคธตา วุตฺตา ฯ  
        [๑๐๐]     ตโย    เนกขฺมฺมวิตกฺกาทโยติ    โลกยิกฺขเณ อโลภเมตฺตา- 
กรุณาสมฺปโยควเสน  ภินฺนา  มคฺคกฺขเณ  โลภพฺยาปาทวิหึสาสมุจฺ 
เฉทนวเสน  ตโยติ  เอโกป  วุตฺโต  ฯ เอส นโย สมมฺาวาจาทีสุ ฯ  
อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏ ิตาน   ปน   ภาเว   สมฺมาอาชีวสมฺภวโต  เตน  เตส  
สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  ภวนฺตเรป  ชีวิตเหตุป  อริเยหิ  อวีติกฺกมนียตฺตา  
อริยกนฺตาน   สมฺมาวาจาทิสีลาน   คหเณน   เยน  สทฺธาหตฺเถน  ตานิ  
คเหตพฺพานิ   โส   สทฺธาหตฺโถ   คหิโตเอว   โหตีติ  ตโต  อน ฺานิ  
สทฺธินฺทฺริยสทฺธาพลานิ   ตตฺถ   อนฺโตคธานิ   วุตฺตานิ  ฯ  ฉนฺโท  ปน  
สทฺธานุคุโณติ   กตฺวา   ฉนฺทิทฺธิปาทสฺสาป   ตทนฺโตคธตา   วุตฺตา  ฯ  
เตส   อตฺถิตายาติ   สทฺธินทฺฺริยสทฺธาพลฉนฺทิทฺธิปาทาน  อตฺถิตาย  สลีสฺส  
อตฺถิภาวโต  ติวิเธนาป  สีเลน  เต  ตโยป  คหิตาติ ตตฺถ อนฺโตคธา ฯ  
จิตฺตสมาธีติ   จิตฺติทฺธิปาท   วทติ  ฯ   จิตฺต   ป ฺ ฺจ  ภาวยนฺติ  หิ  
จิตฺตมุเขน  สมาธิ  วุตฺโตติ  สมาธิมุเขน  จิตฺตมฺป  วตฺตพฺพต  อรหติ  ฯ  
จิตฺติทฺธิปาทภาวนาย  ปน  สมาธิป  อธิมตฺโต  โหตีติ  วีมสิทฺธิปาทาทิ- 
วจน วิย   จิตฺติทฺธิปาโทติ   อวตฺวา   อิธ  จิตฺตสมาธีติ  วุตฺต  ฯ  ปติมนสฺส  
กาโย  ปสฺสมฺภติ  ปสฺสทธฺกาโย  สุข  เวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยตีติ๑  
๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๔ ฯ   
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                                  วิสทฺุธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วจนโต   สมาธิอุปการา   ปติปสฺสทฺธิโย  ตสฺมา  สมาธิคฺคหเณน  คหิตา  
อุเปกฺขา   ปน   สมาธิอุปการโต๑   ตสทิสกิจฺจโต  จ  ฯ  ตสฺมา  
สมาธิสีเสน เอเตส อนฺโตคธตา ทฏพฺพา ฯ  
        ภาโร   วิย  ทุกฺขสจฺจ  วิฆาตกตฺตา  สหรณียวเสน  วิหนฺตภาวโตติ  
อตฺโถ  ฯ   ภาราทานมิว   ตตฺถ   ตตฺถ   ภเว   อุปฺปชชฺนกวิฆาตสฺส  
เหตุภาวโต  ฯ   ภารนิกฺเขปนมิว   ปวตฺติทุกฺขวูปสมภาวโต  ฯ  
โรโค   วิย   ทุพฺภิกฺขมิว  จ  พาธกตฺตา  ฯ  โรคนิทาน  วิย  ทุพฺพุฏ ิ  
วิย   จ   ปภวลกฺขณตฺตา  ฯ   ทุพฺพุฏ ีติ  จ  อวสฺสน  วา  อติวสฺสน  
วา  ฯ  โรควูปสโม  วิย  สุภิกฺขมิว  จ  สนฺติลกฺขณตฺตา  สุขภาวโต  ฯ  
นิพฺพาน   ปรม   สุขนฺติ   หิ   วุตฺต  ฯ  เภสชฺชมิว  สวุุฏ ิ  วิย  จ  
ทุกฺขสฺส   เหตูปจฺเฉทโต  ตสฺส  จ  อปคมุปายภาวโต  ฯ  นิยฺยานลกฺขณ  
หิ   มคฺคสจฺจ  ฯ   อนิฏภาวโต   สาสงฺกสปฺปฏิภยโต   จ   ทุกฺข  
เวริวิสรุกฺขภยโอริมตีรุปม  ฯ   เวร   พฺยาปาโท   ปจฺจตฺถิกภาโว  
วา  ฯ   เวรสมุคฺฆาโต  เวรวูปสโม  เมตฺตา  ฯ  เวรสมุคฺฆาตุปาโย  
สงฺคหวตฺถูนิ ฯ  
        [๑๐๑]  เอส  นโย  สมุทยาทีสูติ  อตฺถิ เจตฺถ สมุทโย น อรยิสจฺจ  
อตฺถิ   อริยสจฺจ   นสมุทโย   อตฺถิ   สมทุโย   เจว   อริยสจฺจ ฺจ  
อตฺถิ  เนวสมุทโย  น  อริยสจฺจนฺติ  ฯ  เสสสจฺจทฺวเยป เอเสว นโย ฯ  
น   อริยสจฺจ   ปริ ฺเยฺยปฺปหาตพฺพาสงฺขตนิยฺยานภาวาภาวโต  ฯ  
อิตรมฺปน   อริยสจฺจทฺวยนฺติ   สมุทยมคฺคสจฺจทฺวยมาห  ฯ   สยิา  ทุกฺข  
๑. ม. สมาธิอุปการกโต.   
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สงฺขารทุกฺขตาย  ฯ  เตนาห  อนิจฺจโตติ  ฯ  ตถตฺเตนาติ  ตถสภาเวน  
ปริ ฺเยฺยภาเวนาติ   อตฺโถ  ฯ   เอเตน   ต   อรยิสจฺจทฺวย  สิยา  
ทุกฺข  น  อรยิสจฺจ  สิยา  อริยสจฺจ  น  ทุกฺขนฺติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสติ  ฯ  
อริยสจฺจสทฺทปรา  หิ  ทกฺุขาทิสทฺทา  ปริ ฺเยฺยาทิภาว  วทนฺติ ฯ เตเนว  
อริยสจฺจสทฺทานเปกฺข   ทุกฺขสทฺท  สนฺธาย  มคฺคสมฺปยุตฺตสาม ฺผล- 
ธมฺมาน อาทิปทสงฺคโห   วุตฺโต   อริยสจฺจสทฺทาเปกฺข   ปน   สนฺธาย  
จตุตฺถปทสงฺคโห  ฯ   สพฺพากาเรนาติ   สพฺพปฺปกาเรน   ยถา  
มคฺคสมฺปยุตฺตธมฺมาทโย  เอกงฺควิกลา  เอว  อหุตฺวา  สพฺพงฺคโยเคน  ฯ  
ทุกฺขตาย  เจว  อริยสจฺจตาย  จาติ  อตฺโถ  ฯ  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกนฺติ  
วุตฺเต   ตณฺหายป   สงฺคโห   สยิาติ   ตนฺนิวตฺตนตฺถ   อ ฺตฺร  
ตณฺหายาติ วุตฺต ตสฺสา วิสุ อริยสจฺจภาวโต ฯ  
        สมุทยาทีสุ  ฯ   อวเสสกิเลสาทโย   ปภาวกฏเน๑  สมุทโย  
น   อริยสจฺจ   สุตฺตนฺตสวณฺณนา  อยนฺติ  กตฺวา  ฯ  นิโรโธ  อรยิสจฺจ  
น  สมุทโย  ฯ  อิตรมฺปน  อริยสจฺจทฺวย  สิยา  สมุทโย  อตฺตโน ผลสฺส  
ปจฺจยฏเน   น   ปน   ยสสฺ   ปหานาย   ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสสฺติ  
ตถตฺเตน  ฯ  สพฺพากาเรน  ปน  ตณฺหา  สมุทโย  เจว  อริยสจฺจ ฺจ ฯ  
มคฺคสมฺปยุตฺตธมฺมา   สาม ฺผลานิ   จ   ยสฺส   ปหานาย   ภควติ  
พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ตถตฺเตน เนวสมุทโย นอริยสจฺจ ฯ  
        สงฺขารนิโรโธ   นิโรธสมาปตฺติ   จ   นิโรโธ   น  อริยสจฺจ  ฯ  
๑. ม. ปภวฏเน.   
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สมุทโย   อรยิสจฺจ   น   นโิรโธ  ฯ  อิตรมฺปน  อริยสจฺจทฺวย  สิยา  
นิโรโธ   ขณนิโรธสพฺภาวโต   น   ปน   ยสฺส   สจฺฉิกิริยาย   ภควติ  
พฺรหฺมจริย   วุสฺสติ   ตถตฺเตน  ฯ  สพฺพากาเรน  ปน  อสงฺขตา  ธาตุ 
นิโรโธ เจว อริยสจฺจ ฺจ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ  
        อริยมคฺคโต   อ ฺานิ   มคฺคงฺคานิ๑  มคฺโค  น  อริยสจฺจ  ฯ  
นิโรโธ   อรยิสจฺจ   น  มคฺโค  ฯ  อิตรมฺปน  สจฺจทฺวย  สิยา  มคฺโค  
ภวคามินีปฏิปทาภาวโต   น   ปน   ยสสฺ  ภาวนาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย  
วุสฺสติ   ตถตฺเตน  ฯ   สพฺพากาเรน  ปน  นิโรธคามินีปฏิปทา  มคฺโค  
เจว อริยสจฺจ ฺจ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ  
        สุ ฺานีติ   เวทกาทีหิ   พาหิรกปริกปฺปเตหีติ   อธิปฺปาโย  ฯ  
ทุกฺข   ห ิ  เวทนียมฺป   สนฺต   เวทกรหิต  เกวลมฺปน  ตสฺมึ  อตฺตโน 
ปจฺจเยน๒  ปวตฺตมาเน  ทุกฺข  เวเทตีติ  โวหารมตฺต  โหติ ฯ เอส  
นโย   อิตเรสุป  ฯ   ทุกฺขเมวาติ  อวธารเณน  นิวตฺติตมตฺถ  ทสฺเสตุ  
น   โกจิ   ทุกขิฺโตติ  วุตฺต  ฯ  กริิยาว  วิชฺชตีติ  สมุทยสจฺจ  สนฺธาย  
วทติ  ฯ   ปุรมิสจฺจทฺวยสฺส  วิปากวฏฏกมฺมวฏฏสงฺคหโต  การณสฺส๓  
วา  ทุกฺขปจฺจยภาวมาห๔  ฯ  กาตพฺพาป หิ กริิยา การกรหิตา เกวล  
อตฺตโน   ปจฺจเยหิ   ตาย   ปวตฺตมานาย   ทุกฺขส ฺ ิเต  ธมฺมปฺปพนฺเธ  
กิริย  กโรตีติ  โวหารมตฺต  โหติ  ฯ  นพฺิพุตคมเกสุป  เอเสว  นโย ฯ  
มคฺโค   อตฺถติี  วตฺตพฺเพ  มคฺคมตฺถีติ  โอการสฺส  อกาโร๕  กโตติ  
ทฏพฺพ ฯ คมโกติ นิพฺพุตึ คนฺตา ฯ  
๑. ม. มคฺคานิ.       ๒. ม. ปจฺจเยหิ.   ๓. ม. การกสฺส. ๔. ม. ทุกฺขสจฺจสภาวมาห.    
๕. ม. อภาโว.   
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        [๑๐๒]   กิเลสาสุจิปคฺฆรณฏเน   สาสวตา   อสุภตาติ   กตฺวา  
อนาสวตฺตา  นิโรธมคฺคา  สุภาเอว  ทุกฺขาทีน  ปริยาเยน สมุทยาทิภาโว  
จ   อตฺถ ิ  น   ปน   นิโรธภาโว  นิโรธสฺส  วา  น  ทุกฺขาทิภาโวติ  
นิโรธาวเสสตฺตยาน   อ ฺม ฺสมงฺคิตาติ   อาห   นิโรธสุ ฺานิ  
วาติอาทิ  ฯ   สมุทเย   ทุกขฺสฺส   อภาวโตติ   โปโนพฺภวิกาย  
ตณฺหาย   ปนุพฺภวสฺส   อภาวโต  ฯ   ยถา   วา   ปกติวาทีน วิการ- 
วิภาวโต๑  ปุพฺเพ  ปฏิปลนีา  จ ปกติภาเวเนว ติฏนฺติ น เอว  
สมุทยสมฺปยุตฺตมฺป   ทุกฺข   สมุทยภาเวน   ติฏตีติ   อาห   สมุทเย  
ทุกฺขสฺส  อภาวโตติ  ฯ  มคฺเค  จ  นิโรธสฺส  อภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
ยถา  อวิภตฺเตหิ  วิกาเรหิ  อหงฺการต ปตฺตา๒ วิเสสินฺทฺริยภูตวิเสเสหิ  
ปกติภาเวเนว    ิเตหิ   ปกติ   สคพฺภา   อิจฺฉิตา   ปกติวาทีหิ  เอว  
น   ผเลน  สคพฺโภ  เหตูติ  อตฺโถ  ฯ  ทกฺุขสมุทยาน  นิโรธมคฺคาน ฺจ  
อสมวายาติ  เอต  วิวรนฺโต  อาห  น  เหตุสมเวต  เหตุผลนฺติอาทิ  ฯ  
ตตฺถ   อิธ  ตนฺตูสุ  ปโฏ  กปาเลสุ  ฆโฏ  วีรเณสุ  กโฏ  ทฺวีสุ  อณูสุ  
ทฺวิอณุกนฺติอาทินา   อิธ   พุทฺธิโวหารชนโก   อวิสสสิทฺธาน   สมฺพนฺโธ  
สมวาโย   เตน   สมวาเยน   การเณสุ   ทฺวีสุ   อณูสุ  ทฺวิอณุก  ผล  
สมเวต    เอกภูีตมิว   สมฺพทฺธ   ตีสุ   ติอณุกนฺติ   เอว มหาปวี- 
มหาอุทกมหาอคฺคิมหาวาตกฺขนฺธปริยนฺต   ผล   อตฺตโน  การเณสุ  
สมเวตนฺติ  สมวายวาทิโน  วทนฺติ  ฯ  เอวมฺปน  วทนฺเตหิ  อปริมาเณสุ  
การเณสุ   มหาปริมาณ   เอก   ผล   สมเวต   อตฺตโน  อนฺโตคเธหิ  
๑. ม. อวิการา อวิการิภาวโต.   ๒. ม. มหาหงฺการตมฺมตฺต-.   
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การเณหิ   สคพฺภ   อสุ ฺนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เอวมิธ  สมวายาภาวา  
ผเล เหตุ นตฺถีติ เหตุสุ ฺ ผลนฺติ อตฺโถ ฯ  
        ปวตฺติภาวโตติ   สสารสฺส   ปวตฺติภาวโต  ฯ  จตุอาหารเภทโตติ  
จตุอาหารปจฺจยวิเสสโต  ฯ  เอเตน  จตฺตาโร กวฬึการาทิอาหารวิเสเส  
อชฺโฌหรณียวตฺถุ  สฬายตนอวิชฺชาอภิสงฺขารสงฺขาเต ตปฺปจฺจยภูต- 
ธมฺมวิเสเส จ    สงฺคณฺหาติ   โอชฏมกรูปเวทนาปฏิสนฺธิวิ ฺาณ- 
นามรูปสงฺขาเต ตนิพฺพตฺตธมฺมวิเสเส      จ  ฯ      ปวตฺตกภาวโต  
ปวตฺติทุกฺขสฺส  ฯ  รูปาภินนฺทนาทิภาโว๑  รปูกฺขนฺธาทิอภินนฺทนเภโท ฯ  
รูปารมฺมณาทิวเสนาติป  วทนฺติ  ฯ  รปูตณฺหาทีน  ปจฺเจก  อเนกเภทตฺตา  
ฉ   ตณฺหากายา   เตส   เภทโต  ฯ  อุปาทาเนหิ  อุปทิยตีติ  อุปาทิ  
อุปาทานกฺขนฺธป ฺจก   ตนฺนิสฺสรณภูต   นิพฺพาน   ตสฺส   วูปสโม  
ตสนฺตีติ   กตฺวา   ตสฺส   ยาว   ปจฺฉิมจิตฺต  ตาว  เสสต  ตโต  ปร  
อนวเสสต ฺจ       อุปาทาย       สอุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ นิรุปาทิเสส- 
นิพฺพานธาตูติ  ทฺวิธา  โวหริยติ ฯ ยถา จาย เภโท โวหารโต  
เอวมิตเรปติ   เต   กติปเย  ทสฺเสตุ  ติวิโธติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อ ฺถา  
เอกสฺส สโต นิพฺพานสฺส กุโต เภโทติ ฯ  
        [๑๐๓]   สมถวิปสฺสนาเภทโตติ   เอตฺถ   สมฺมาทิฏ ิสมฺมาสงฺกปฺปา  
วิปสฺสนา  อิตเร  สมถาติ  วทนฺติ  ฯ  สลีมฺป  หิ  สมถสฺส อุปการกตฺตา  
สมถคฺคหเณน   คยฺหตีติ   เตส  อธิปฺปาโย  ฯ  อถวา  ฯ  ยานทฺวยสฺส  
วเสน   ลทโฺธ   มคฺโค   สมโถ   วิปสฺสนาติ   อาคมนวเสน  วุตฺโตติ  
๑. ม. รูปาภินนฺทนาทิเภโท.   
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ทฏพฺโพ  ฯ   อยนฺติ   อรยิมคฺโค  ฯ  สปฺปเทสตฺตาติ  สีลกฺขนฺธาทีน  
เอกเทสตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   เอกเทโส   หิ   ปทิสฺสติ  อวยวภาเวน  
อปทิสิยตีติ   ปเทโส   อตฺตโน   สมุทาย   ปติ   สห   ปเทเสนาติ  
สปฺปเทโสติ   วุจฺจติ  ยถา  สนิทสฺสนา  ธมฺมาติ  ฯ  สีลกฺขนฺธาทโย  จ  
สพฺพโลกิยโลกุตฺตรสีลาทิสงฺคาหกา    อริยมคฺโค   โลกุตฺตโรเอวาติ  
ตเทกเทโส  โหติ  ฯ  สชาติโตติ สมานชาติโต วจีทุจฺจริตวิรติอาทิ- 
เภเทสุ สมานาย สีลชาติยาติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๐๔]   โอนตสหาโย   วิย   วายาโม  ปคฺคหกจฺิจสาม ฺโต  ฯ  
อสกูฏ ทตฺวา  ิตสหาโย วิย สติ อปลาปนวเสน นิจฺจลภาวกรณ- 
สาม ฺโต ฯ สชาติโตติ   สวิตกฺกสวิจาราทิเภเทสุ   สมานาย   สมาธิ- 
ชาติยาติ อตฺโถ  ฯ   กิริยโตติ   สมาธิอนุรูปกิริยโต  ฯ   ตโตเอว   หิ  
จตฺตาโร   สติปฏานา   สมาธินิมิตฺตา   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา สมาธิ- 
ปริกฺขาราติ  สติวายามาน  สมาธิสฺส  นิมิตฺตปริกฺขารภาโว วุตฺโต ฯ  
อาโกเฏนฺเตน   วิยาติ   อนิจฺจ   อนิจฺจนฺติอาทินา   ป ฺากิจฺจสทิเสน  
กิจฺเจน   สมนฺตโต   โกเฏนฺเตน   วิย   อนิจฺจ   ขยฏเน   ทุกฺข ภยฏเนาติ- 
อาทินา  ปริวตฺเตนฺเตน วิย จ อาทาย อุฏหิตฺวา๑ ทินฺนเมว ป ฺา   
ปฏิวิชฺฌติ  ฯ ทฺวินฺน สมานกาลตฺเตป ปจฺจยภาเวน สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  
ปุริมกาลสฺส  วิย  นิทฺเทโส  กโต  ฯ สชาติโตติ ทุกฺเข าณนฺติ๒- 
อาทีสุ สมานาย   ป ฺาชาติยา  ฯ   กิรยิโตติ   เอตฺถ   ป ฺาสทิส  
๑. ม. อูหิตฺวา.   ๒. ที. ปา. ๑๑/๒๓๙ ฯ               
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กิจฺจ   กิริยาติ   วุตฺต  ฯ  ปพฺุเพ  ปน  สมาธิอุปการก  ตทนุรูปกิจฺจนฺติ  
อยเมตฺถ  วิเสโส  ฯ  สพฺพ  ภิกฺขเว อภิ ฺเยฺยนฺติ๑ วจนโต จตฺตาริป  
อภิมุข   ปจฺจกฺขโต  าตพฺพานิ  อภิวิสิฏเน  วา  าเณน  าตพฺพานีติ  
อภิ ฺเยฺยานิ ฯ  
        [๑๐๕]      อ ฺม ฺสภาคานีติ     อ ฺม ฺสมานภาคานิ  
สทิสรูปานีติ   อตฺโถ  ฯ   ทุรภิสมฺภวตรนฺติ   อภิสมฺภวิตุ   สาเธตุ อสก-ฺ 
กุเณยฺยตร  สตฺติวิฆาเตน  ทุรธิคมนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อสนนฺติ  กณฺฑ  ฯ  
อติปาเตยฺยาติ  ขิเปยฺย  ฯ  โกฏิยาติ  กณฺฑสฺส  โกฏิยา  วาลคฺเคน  ฯ  
โกฏินฺติ  วาลสฺเสว  โกฏึ  ฯ  ปฏิวิชฺเฌยยฺาติ  ปฏิมุขภาเวน วิชฺเฌยฺย ฯ  
พาธกปภวสนฺตินิยฺยานลกฺขเณหิ ววฏาน สลกฺขณววฏาน ฯ  
        [๑๐๖]   ทุรวคฺคาหฏเน   คมฺภีรตฺตาติ   โอฬาริกา  ทุกฺขสมุทยา  
ติรจฺฉานคตานมฺป   หิ   ทกฺุข   อาหาราทีสุ   จ   อภิลาโส   ปากโฏ  
ปฬนาทิอายูหนาทิวเสน   ปน  อิท  ทกฺุข  อิทมสฺส  การณนฺติ  ยาถาวโต  
โอคาหิตุ   อสกฺกุเณยฺยตฺตา  คมฺภีรา  ฯ  สณฺหสุขุมธมฺมตฺตา  นิโรธมคฺคา  
สภาวโตเอว  คมฺภีรฏเน  ทุรวคฺคาหา  ฯ เตเนว อุปฺปนฺเน มคฺเค นตฺถิ  
นิโรธมคฺคาน   อนวคฺคาโหติ  ฯ   นิพฺพานมฺป  มคฺเคน  อธิคนฺตพฺพตฺตา  
ตสฺส   ผลนติฺ   อปทิสิยตีติ   อาห   ผลาปเทสโตติ  ฯ   วุตฺต ฺเหต  
ทุกฺขนิโรเธ   าณ   อตฺถปฏิสมฺภิทาติ๒  ฯ   มคฺโคป   นิโรธสฺส  
สมฺปาปกภาวโต  เหตูติ  อปทิสิยตีติ  อาห  เหตุอปเทสโตติ  ฯ  วุตฺตมฺป  
๑. ส. สฬายตน. ๑๘/๓๔ ฯ   ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๘ ฯ   
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เจต ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ๑ ฯ  
        อิติ   เอว   ปกาเรหีติ   อิติ   วิช ฺาติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  ตตฺถ  
อิติสทฺเทน   วิชานนกฺกม   ทสฺเสติ  ฯ  เอว  ปกาเรหีติ  เอวสทฺเทน  
วิชานนกรณภูเตนเยว ฯ  
                        สจฺจนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                       -----------  
                            ป ฺาภูมินิทฺเทสวณฺณนา  
        อิมิสฺสา   ป ฺายาติ   อิมิสฺสา   ยถาธิคตาย   วิปสฺสนาย  ฯ  
ภูมิภูเตสูติ   ปวตฺติฏานภูเตสุ  ฯ   กาม ฺจาย   ปฏจฺิจสมุปฺปาทปฏิจฺจ-  
สมุปฺปนฺนสม ฺา     ปตาปุตฺตสม ฺา     วิย    อเปกฺขาสิทฺธา เหตุผล- 
ธมฺเมสุ  ปน ยถากฺกม ววฏ ิตาวาติ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท เจวาติอาทินา  
วิภชน๒  วุตฺต  ฯ  อาทิสทฺเทนาติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิเภทาติ  เอตฺถ  
วุตฺตอาทิสทฺเทน  ฯ  อวเสสา  โหนฺติ  สวณฺณนาวเสนาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
เตนาห เตส สวณฺณนากฺกโม อนุปฺปตฺโตติ ฯ  
        [๑๐๗]  อวิชฺชาทโย  ธมฺมา  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  น  สมุปฺปตฺติ- 
มตฺต ฯ สฺวายมตฺโถ   อิมินา   สุตฺตปเทน   เวทิตพฺโพติ   ทสฺเสนฺเตน  
วุตฺต ฺเหต ฺติอาทึ   วตฺวา   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเน   ปน   ทสฺเสตุ ชรา- 
มรณาทโย   ปนาติอาทิ   อารทฺธ  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  อนุโลมโต  
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๙ ฯ   ๒. ม. วิภชฺช.   
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ปฏิจฺจสมุปฺปาทธมฺมา   ทสฺสิตา   ปฏโิลมโต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺมาติ  ฯ  
ยโต   เต   ปจฺจยโต   อุปปฺนฺนา   ตสสฺ  สมนนฺตร  ทสฺสนตฺถ  ฯ  น  
นิจฺจ   น   สสฺสตนฺติ   อนิจฺจ  ฯ  สเมจฺจ  สมฺภุยฺย  ปจฺจเยหิ  กตนฺติ  
สงฺขต  ฯ   ปฏิจฺจ  ปจฺจยารห  ปจฺจย  นิสฺสาย  สหิตเมว  อุปฺปนฺนนฺติ  
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ฯ   ขยนสภาว   ขยธมฺม  ฯ  วยนสภาว  วยธมฺม  ฯ  
วิรชฺชนสภาว  ปลชฺุชนสภาว  วิราคธมฺม  ฯ  นิรชุฌฺนสภาว  นิโรธธมฺม ฯ  
เสส  ยเทตฺถ  วตฺตพฺพ  ต  ปรโต  อาวิภวิสฺสติ  ฯ  เอตฺถาติ  เอเตสุ  
ยถาวุตฺเตสุ สุตฺตปเทสุ ฯ สงฺเขโปติ อตฺถสงฺเขโป ฯ  
        [๑๐๘]   ชาติปจฺจยาติ   ชาติสงฺขาตา   ปจฺจยา  ฯ   เหตุมฺหิ  
นิสฺสกฺกวจน  ฯ   ิตาว  สา  ธาตูติ  ยาย  ชรามรณสฺส  อิทปฺปจฺจยตา  
ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ  เอสา  ธาตุ  เอส  สภาโว  สา  ตถาคตาน  
อุปฺปาทโต   ปุพฺเพ  อุทฺธ  จ  อวิ ฺายมาโน  มชฺเฌ  จ  วิ ฺายมาโน  
น   ตถาคเตหิ  อุปฺปาทิโต  อถโข  สมฺภวนฺตสฺส  ชรามรณสฺส  สพฺพกาล  
ชาติปจฺจยโต   สมฺภโวติ    ิตาเอว  ฯ   เกวลมฺปน   สยมฺภุาเณน  
อภิสมฺพุชฺฌนโต   อย   ธมฺโม   ตถาคเตน   อธิคโตติ   ปเวทนโต  จ  
ตถาคโต   ธมฺมสฺสามีติ   วุจฺจติ   น   อปุพฺพสฺส   อุปฺปาทนโต  ฯ  
เตน   วุตฺต    ิตาว   สา   ธาตูติ  ฯ   สาเอว   ชาติปจฺจยา ชรา- 
มรณนฺติ   เอตฺถ   วิปลลฺาสาภาวโต  เอว  อวพุชฺฌมานสฺส  เอตสฺส  
สภาวสฺส   เหตุโน   วา  ตเถว  ภาวโต   ิตตาติ  ธมฺมฏ ิตตา  ชาติ  
วา   ชรามรณสฺส   อุปฺปาทฏ ิติ   ปวตฺตอายูหนสโยคปลิโพธสมุทย-  
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เหตุปจฺจยฏ ิตีติ   ตทุปฺปาทาทิภาเวนสฺสา    ิตตา   ธมฺมฏ ิตตาติ   ผล  
ปฏิสามตฺถิโต๑ เหตุเมว วทติ ฯ อถวา ฯ ธาริยติ ปจฺจเยหีติ ธมฺโม ฯ  
ติฏติ   ตตฺถ   ตทายตฺตวุตฺติตาย   ผลนฺติ    ิติ  ฯ   ธมฺมสฺส    ิติ  
ธมฺมฏ ิติ  ฯ   ธมฺโมติ   วา   การณ  ปจฺจโยติ  อตฺโถ  ฯ  ธมฺมสสฺ 
 ิติ   สภาโว   ธมฺมโต   จ   อ ฺโ   สภาโว   นตฺถติี   ธมฺมฏ ิติ  
ปจฺจโย  ฯ   เตนาห   ปจฺจยปริคฺคเห   ป ฺา   ธมฺมฏ ิติาณนฺติ  ฯ  
ธมฺมฏ ิติเอว   ธมฺมฏ ิตตา  ฯ   สาเอว   ธาตุ   ชาติปจฺจยา  
ชรามรณนฺติ   อิมสฺส   สภาวสฺส   เหตุโน   วา  อ ฺถตฺตาภาวโต  น  
ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   วิ ฺายมานสฺส   ตพฺภาวาภาวโต  นยิามตา  
ววฏ ิตภาโวติ   ธมฺมนิยามตา   ผลสฺส   วา   ชรามรณสฺส   ชาติยา  
สติ   สมฺภโว   ธมฺเม  เหตุมฺหิ   ิตตาติ  ธมฺมฏ ิตตา  อสติ  อสมฺภโว  
ธมฺเม  นิยตตาติ  ธมฺมนิยามตาติ  เอว  ผเลน  เหตุ  วิภาเวติ  ฯ  ต  
 ิตาว   สา   ธาตูติอาทินา   วุตฺต  ฯ   อิทปฺปจฺจยต   อภิสมฺพุชฺฌติ  
ปจฺจกฺขกรเณน   อภิมุข   พุชฺฌติ   ยาถาวโต  ปฏิวิชฌฺติ  ฯ  อภิสเมตีติ  
ตสฺส   เววจน  ฯ  อาทิโต  กเถนฺโต  อาจิกฺขติ  อุทฺทิสตีติ  อตฺโถ  ฯ  
ตเมว   อุทฺเทส   ปริโยสาเปนฺโต   เทเสติ  ฯ   ยถาอุทฺทิฏมตฺถ  
นิทฺทิสนวเสน   ปกาเรหิ   าเปนฺโต   ป ฺเปติ  ฯ   ปกาเรหิเยว  
ปติฏเปนฺโต   ปฏเปติ  ฯ  ยถานิทฺทฏิมตฺถ  ปฏนิิทฺทิสนวเสน  วิวรติ  
วิภชติ  ฯ  วิวฏ ฺหิ  วิภตฺต ฺจ  อตฺถ  เหตูทาหรณทสฺสเนหิ๒  ปากฏ  
กโรนฺโต   อุตฺตานีกโรติ  ฯ  อุตฺตาน  กโรนฺโต๓  ตถา  ปจฺจกฺขภูต  
๑. ม. ปติสามตฺถิยโต.   ๒. ม. เหตุธารณทสฺสเนหิ.   ๓. ม. อุตฺตานีกโรนฺโต.   
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กตฺวา นิคมนวเสน ปสฺสถาติ อาห ฯ  
        ปจฺจยลกฺขโณติ   ปจฺจยภาวลกฺขโณ   ปจฺจโยติ  วา  ลกฺขิ- 
ตพฺโพ  ฯ ปวตฺติทุกฺขสฺส    อนุพนฺธาปนกิจฺจตาย    ทุกฺขานุพนฺธนรโส  ฯ  
นิพฺพานคามิมคฺคสฺส   อุปฺปถภาวโต  กุมฺมคฺคปจฺจุปฏาโน  ฯ  โส  ปนาย  
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ฯ   ยาวตฺตเกหิ   ปจฺจเยหิ   ย  ผล  อุปฺปชชฺนารห  
อวิกเลเหว  เตหิ  ตสฺส  อุปฺปตฺติ  ตท ฺเน  จ  ตสฺส  ปโยชน  นตฺถีติ 
อาห   อนูนาธิเกเหวาติ  ฯ   ยถา   ต   จกฺขุรูปาโลกมนสิกาเรหิ จกฺขุ- 
วิ ฺาณสฺส  ฯ  เอเตน  ตตผลนิปฺผาทเนน  ตสฺสา  ปจฺจยสามคฺคิยา  
ตปฺปรตา   ตถตาติ   ทสฺเสติ  ฯ   สามคฺคินฺติ   สโมธาน  สมวายนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   อสมฺภวาภาวโตติ   อนุปฺปชฺชนสฺส   อภาวโต  ฯ ปจฺจย- 
สามคฺคิย   หิ   สติ   อนุปปฺชฺชเน   ตสฺสา   วิตถตา   สิยา  ฯ อ ฺธมฺม- 
ปจฺจเยหีติ  อ ฺสฺส  ผลธมฺมสฺส ปจฺจเยหิ ฯ อ ฺธมฺมานุปฺปตฺติโตติ  
ตโต   อ ฺสฺส   ผลธมฺมสฺส   อนุปฺปชฺชนโต  ฯ   น   หิ   กทาจิ จกฺขุรูปา- 
โลกมนสิกาเรหิ   โสตวิ ฺาณสฺส  สมฺภโว  อตฺถ ิ ฯ  ยท ิ สิยา  
ตสฺสา  สามคฺคิยา  อ ฺถตา  นาม  สยิา  น  เจต  อตฺถีติ อน ฺถ- 
ตาติ วุตฺต  ฯ   ปจฺจยโตติ   ปจฺจยภาวโต  ฯ   ปจฺจยสมูหโตติ  เอตฺถาป  
เอเสว   นโย  ฯ   อิทปฺปจฺจยาเอว  อิทปฺปจฺจยตาติ  ตาสทฺเทน  ปท  
วฑฺฒิต   น   กิ ฺจิ   อตฺถนฺตร   ยถา   เทโวเอว   เทวตาติ  ฯ  
อิทปฺปจฺจยาน วา สมุโห อิทปฺปจฺจยตาติ สมุหตฺถ ตาสทฺทมาห ยถา  
ชนาน   สมุโห   ชนตาติ  ฯ  นน ุ จ  อตฺถิ  อิทปฺปจฺจยา  ชรามรณนฺติ   
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อิติ   ปฏุเน   สตา   อานนฺท   อตฺถีติสฺส   วจนีย   กึปจฺจยา  
ชรามรณนฺติ   อิติ   เจ   วเทยฺย   ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ  อิจฺจสฺส  
วจนียนฺติ๑  ชาติสทฺทปจฺจยสทฺทสมานาธิกรเณน  กสึทฺเทน  อิทสทฺทสฺส  
สมานาธิกรณตาทสฺสนโต     อิทปฺปจฺจยสทฺทสฺส    กมฺมธารยสมาโส  
ทิสฺสติ  ฯ   น   เหตฺถ   อิมสฺส  ปจฺจยา  อิทปฺปจฺจยาติ  ชรามรณสฺส  
ตท ฺสฺส๒  วา  ปจฺจยโต  ชรามรณสมฺภวปุจฺฉา สมฺภวติ วิทิตาภาวโต  
อสมฺภวโต   จ  ฯ   ชรามรณสฺส   ปน   ปจฺจยปุจฺฉา   สมฺภวติ  ฯ  
ปจฺจยสทฺเทน   จ   สมานาธิกรณตาย   อิทสทฺทสฺส   อิมสฺมา  ปจฺจยาติ  
ปจฺจยปุจฺฉา   ยุชชฺติ  ฯ   สา  จ  สมานาธิกรณตา  พาหิรตฺถสมาเสป  
ลพฺภติ  ฯ   ตโต   จ   อ ฺปทตฺถวจนิจฺฉาภาเว   กมฺมธารยสมาโส  
ลพฺภติ  ฯ   สามิวจนสมาเส  ปน  สมานาธิกรณตา  นตฺถีติ  น  กถ ฺจิ  
กมฺมธารยสมาสสมฺภโวติ  ฯ   นยิทเมว   วจนิจฺฉนฺตรภาวโต  ฯ  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทวจนิจฺฉา   เหสา   อิทปปฺจฺจยตา   ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  
เอตฺถ   อตฺถ ิ  อิทปฺปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   เอตฺถ   ปน  ชรามรณสฺส  
ปจฺจยมตฺตปริปุจฺฉา   ตสฺมา   ยถา  อิทสทฺทสฺส  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิเสสนตา  
ปุจฺฉิตพฺพปจฺจยวิเสสนตา   จ   โหติ   ตถา   สมาสวิกปฺโป   เอตฺถ  
ตตฺถ   จ   กาตพฺโพติ   น   สมาสนฺตรทสฺสน  สามิวจนสมาสพาธก  ฯ  
กสฺมา   ปเนตฺถาป   กมฺมธารยสมาโส  น  อิจฺฉิโตติ  ฯ  เหตุปฺปภวาน  
เหตุ   ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ   อิมสฺสตฺถสสฺ   กมฺมธารยสมาเส   อสมฺภวโต  
๑. ที. ม. ๑๐/๖๕ ฯ   ๒. ม. อ ฺสฺส.   
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อิมสฺส   อตฺตโน   ปจฺจยานุรูปสฺส   อนุรูโป   ปจฺจโย   อิทปฺปจฺจโยติ  
อิมสฺส จ อตฺถสฺส อิจฺฉิตตฺตา ฯ  
        โย   ปเนตฺถ  อิทสทฺเทน  คหิโต  อตฺโถ  โส  อตฺถิ  อิทปฺปจฺจยา  
ชรามรณนฺติ   เอตฺถ   ชรามรณคฺคหเณเนว   คหิโตติ   อิทสทฺโท ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนโต  อภสฺสิตฺวา  อ ฺาสมฺภวโต  ปจฺจเย  อวติฏติ  ตสฺมา  
ตตฺถ   กมฺมธารยสมาโส  ฯ   เอตฺถ   ปน   อิทสทฺทสฺส   ตโต ปริจฺจ- 
ชนการณ  นตฺถีติ  สามิวจนสมาโสเอว ฯ เอวมฺป น อิทปฺปจฺจโยเอว  
อิทปฺปจฺจยภาโว  ภวิตุ ยุตฺโตติ อิทปฺปจฺจยตาย ปฏิจฺจสมุปฺ- 
ปาทตานุปปตฺตีติ ฯ นาย    โทโส    อตฺถนฺตราภาวโตติ   วุตฺโตวาย- 
มตฺโถ  ฯ อถวา   ปน   โหตุ   อิทปฺปจฺจยภาโว   อิทปฺปจฺจยตาติ  ฯ  
ภาโวติ   เจตฺถ   อวินา   ภาวิผล   ปติเหตุโน   สตฺว  ฯ   ตถาหิ  
อิทปฺปจฺจยสทฺโท   ชาติอาทีสุ   นิรฬฺุโห  ฯ   ต ฺจ   อิทปฺปจฺจยสตฺว  
อิทปฺปจฺจยโต   อ ฺ   นตฺถิ  ฯ   ยทิ   อ ฺ   สิยา  ต  อวิชฺชมาน  
สิยา  ฯ  น  ห ิ สโต๑  อ ฺ  วิชฺชมาน  โหติ ฯ อถ สตฺว สนฺนาม  
ยสฺส   สโต  ภาโว  ต  อสนฺนาม  สิยา  ฯ  น  หิ  ต  สตฺว  สภาว  
สตฺวโต   อ ฺตฺตา   ตสฺมา   สโต   ภาโว   สตฺวนฺติ   นิทฺเทโส  น  
ยุชฺชติ  ฯ   น   จ   สสมฺพนฺเธน   อส   สนฺนาม   โหติ   ปเคว อส- 
สมพฺนฺเธน  ฯ   อสติ   จ  สทิติคฺคหณ  วิปรีตคฺคาโหติ  น  คหณโต  
สสิทฺธิ  ฯ   สทิสกปฺปนาย ฺจ   มาณวกสฺส   สีหภาโว  วิย  น  อสโต  
สสภาวตา  ฯ   ยสฺมา   ปน   อิทปฺปจฺจยภาโว   ยถาวุตฺต  สตฺว  น  
๑. ม. สตา.   
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อสตฺว  ฯ   นาป   ยสฺส   ต   สตฺว  ตทส  ตสฺมา  อิทปฺปจฺจยภาโว  
อิทปฺปจฺจยสรูป   สภาวนฺตเรหิ   วินิวตฺตภาวทสฺสนตฺถ   อิมสสฺายนฺติ  
วิเสเสตฺวา  อิทปฺปจฺจยตาติ วุตฺตนฺติ น อิทปฺปจฺจยตาย ปฏิจฺจสมุปฺ- 
ปาทภาวา สมฺภโว๑  ฯ   ปฏิจฺจ   สมุปฺปชฺชติ  เอตสฺมาติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  
ตสฺสาป   เหตุอตฺถภาวโต  ชาติอาทิปทาน  เอวเมว  เหตุภาววาจกตาย  
เหตุปฺปธานตา   โยเชตพพฺา   เหตุปฺปภวาน   เหตุ   ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  
กตฺวา  ฯ   ตถาหิ   ทสพลสมนฺนาคโต   ภิกฺขเว   ตถาคโต   จตูหิ  
เวสารชฺเชหิ  สมนฺนาคโต  อาสภณฺาน๒  ปฏชิานาติ ปริสาสุ สีหนาท  
นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ   อิมสฺมึ   สติ   อิท   โหติ   ยาว  
เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ   โหตีติ๓  อเนน  
สีหนาทสุตฺเตน  ปกาสิโตเอว  อตฺโถ๔  ฯ  กึวาที ปนายสฺมโต สตฺถา  
กิมกฺขายีติ ปุฏเน อายสฺมตา อสฺสชิตฺเถเรน  
          เย ธมมฺา เหตุปฺปภวา   เตส เหตุ ตถาคโต (อาห)  
          เตส ฺจ   โย   นิโรโธ   จ   เอววาที   มหาสมโณติ๕  
วุตฺโต  ฯ  เตน  วิ ฺายติ  เหตุปฺปภวาน  เหตุ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  ฯ  
เสสเมตฺถ วตฺตพฺพ ปรโต อาวิภวิสฺสติ ฯ  
        [๑๐๙]   ปฏิจฺจาติ   ตนฺต  การณ  นิสฺสาย  ฯ  สมฺมาติ  อวิปรีต  
อนิจฺจโต   อนิจฺจสฺส   อุปฺปาโทติ   กตฺวา  ฯ  นิจฺจโต  หิ  การณโต  
ผลสฺส  อุปฺปาโท  วิปรโีต  ฯ  เตนาห  ติตฺถิย  ฯเปฯ  นิรเปกโฺขติ  ฯ  
๑. ม. ปฏิจฺจสมุปฺปาทภาวาสมฺภโว.  ๒. ม. อาสภ าน.   ๓. ส. นิทาน. ๑๖/๒๕ ฯ  
๔. ปกาสิโต เอวมตฺโถ.      ๕. วิ. มหาวคฺค. ๔/๗๖ ฯ   
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อุปฺปาโท   ป ฺายตีติ   เอว   วุตฺตสงฺขตลกฺขณโต   อ ฺโ   ปจฺจยโต  
ขณโตติ   เอตฺถ  วุตฺตปจฺจยลกฺขโณ  เอโก  อากาโร  อุปฺปาโทติ  เตส  
อธิปฺปาโย  ฯ   ย   สนฺธาย  เต  ชาติอาทีน  เหตโว  ชาติอาทโยติ  
วทนฺติ   ต   เตส   มติมตฺต  นิพฺพตฺติลกขฺณวินิมุตฺตสฺส  ตาทิสสฺส  กสฺสจิ  
อภาวโต  ฯ  เตนาห  ต  น  ยชฺุชตีติ  อาทิ  ฯ  คมฺภีรนยาสมฺภวโตติ  
คมฺภีราน   นยาน ฺจ   อสมฺภวโต  ฯ   สทฺทเภทโตติ   สทฺทวินาสโต  
สทฺทาโยคโต  ฯ   สุตฺต   นตฺถิ   ปฏิจฺจสมุปฺปาท   โว   ภิกฺขเว  
เทเสสฺสามีติอาทีหิ๑  สุตฺตปเทหิ  อุปฺปาทมตฺตสฺส  อปฺปกาสิตตฺตา  ฯ  
อยเมว   หิ   อตฺโถ   เหฏา   ทสฺสิโต   อิทานิป   ทสฺสิยติ  ฯ  ต  
อุปฺปาทมตฺต  ฯ   วิหรามิ  ตสฺมึ  ปมาภิสมฺพุทฺธกาเลติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
วิหรามีติ วา กาลวิปลฺลาเสน วุตฺต ฯ วิหาสินฺติ อตฺโถ ฯ  
        ตตฺราติ  ตสฺมึ  ปเทสวิหาเร ฯ ปจฺจยาการทสฺสเนนาติ เยนากาเรน  
ปจฺจยธมฺโม   ปจฺจยุปฺปนฺนสฺส   ปจฺจโย   โหติ   โส   ปจฺจยากาโร  
ปจฺจยภาโว   ตสฺส   ทสฺสเนน  ฯ   อิธ  ปน  เวทนาน  ปจฺจยภาโว  
อธิปฺเปโต  ฯ   เตนาห   มจฺิฉาทิฏ ิปจฺจยาป   เวทยิตนฺติอาทิ  ฯ  
เวทนานเยว   หิ   ปจฺจย   ปสฺสนฺเตน  วุตฺตวิหาโร  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  
เอกเทสเมว   ปสฺสโต   วิหาโรติ   กตฺวา   ปเทสวิหาโร  ชาโต  ฯ อนนฺต- 
นยสมนฺตปฏานมนสิกาโร   ปมาภิสมฺพุทฺธวิหาโร  ฯ   ต   หิ นิปฺป- 
เทสโต ปจฺจยาการทสฺสนนฺติ เอเก ฯ ปเทสวิหารสุตฺตวิโรโธ อาปชฺชติ  
๑. ส. นิทาน.  ๑๖/๒ ฯ   
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ตสฺส   เวทนาน   ปจฺจยธมฺมมนสิการวิภาวนโต  ฯ   โลโก   สมเุทติ  
เอตสฺมาติ  โลกสมุทโย  อวิชฺชาทิโก  ปจฺจยคโณ  น  โลกสมุทย- 
มตฺต  ฯ เตนาห   อนุโลมปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  ฯ   นตฺถิตาติ   สพฺพโส  
อภาโว  นรนวฺยวินาโส๑  อุจฺเฉโทติ  อตฺโถ ฯ นตฺถติาสหจรณโต ปน  
อุจฺเฉททิฏ ิ   นตฺถิตาติ   อธิปฺเปตา  ฯ   ปจฺจยานุปรโม   ปจฺจยาน  
อวิจฺเฉโท  ฯ  ยถา  หิ  อตีตเหตุป ฺจกสนฺนิสฺสเยน  เอตรหิ  ผลป ฺจก  
วิย   เหตุป ฺจกมฺป  โหติ  เอว  เอตรหิ  เหตุป ฺจกสนฺนิสฺสเยน  อายตึ  
ผลป ฺจกมฺป   ภวิสฺสติ  ฯ  เตนาห  ปจฺจยานุปรเม  ผลานุปรมโตติ  ฯ  
ต  คมฺภีรตฺต  อุปฺปาทมตฺเต  นตฺถิ  อสภาวธมฺมตฺตา  ฯ  เอกตฺตนยา- 
ทโย นยา   สภาวธมฺเมสุ   ลพฺภมานกา๒   อุปฺปาทมตฺเต   กถ ฺจิป  น  
ลพฺเภยฺยุนฺติ อาห นยจตุกฺก อุปฺปาทมตฺเต นตฺถีติ ฯ  
        [๑๑๐]   สมาเน   กตฺตรีติ  เอกสฺมึเยว  กตฺตริ  อุปฺปชฺชนกิรยิาย  
โย  กตฺตา  ตสฺมึเยว  ปจฺจยนกิริยาย  จ  กตฺตุภูเตติ  อตฺโถ  ฯ  ยถา  
นฺหาตฺวา  ภุ ฺชติ  ภุตฺวา  สยตีติ  ฯ  ปพฺุพกาเลติ  อิท ฺจ ตฺวา- 
สทฺทนฺตาน ปทาน   เยภุยเฺยน   ปรุิมกาลกิริยาย   ทปีนโต   วุตฺต   น   อิธ  
ปฏิจฺจสทฺทสฺส   ปุริมกาลตฺถตฺตา  ฯ   เอว   ห ิ  จกฺขุ   ปฏิจฺจาติ นิทสฺสน- 
วจน   นิทสสฺิตพฺเพน  สสนฺเทยฺย  ฯ  อถวา  กาม ฺเจตฺถ  อุภินฺน  
กิริยาน   สมกาลตา   อุปปฺชฺชนกริิยาย   ปุพฺเพ   ปจฺจยนกิริยาย อสมฺ- 
ภวโต  ตถาป  ผลกริิยาย  เหตุกิริยา  ปุรมิกาลา๓  วิย โวหริตุ  
ยุตฺตา  ฯ   เอวเมตฺถ  เหตุผลววฏาน  สุปากฏ  โหตีติ  อุปจารสิทฺธ  
๑. นิรนฺวยวินาโสติ ม ฺเ.   ๒. ลพฺภมานโต.   ๓. ม. ปุริมกาโล วิย.   
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ปุริมกาล   คเหตฺวา   วุตฺต   ปุพฺพกาเลติ  ฯ   อตฺถสิทธฺิกโรติ วากฺยตฺถ- 
ปฏิวิ ฺตฺติกโร  ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  หิ เอตฺถ วากฺยตฺถาวโพโธ  
อิธ  อตฺถสิทธฺีติ  อธิปฺเปโต  ฯ  ปยุชชฺมาโน  ปฏิจฺจสทฺโท อุปฺปาท- 
สทฺเทน วุจฺจมานสฺส   สมานสฺส   กตฺตุ   อภาวโตติ   ปท   อาเนตฺวา โยเช- 
ตพฺพ  ฯ  อย ฺเหตฺถ  อตฺโถ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ จกฺขุ- 
วิ ฺาณนฺติอาทีสุ   ปจฺจยนกิริยาย   อุปฺปชฺชนกริิยาย  จ  วิ ฺาณเมว  
กตฺตาติ   สมานกตฺตุกตา   ลพฺภติ  ฯ   ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  เอตฺถ  ปน  
อุปฺปาทสทฺทสฺส   ภาวสาธนตา๑  กิริยาว  วุตฺตาติ  สมานกตฺตุลกฺขโณ  
สทฺทปฺปโยโค   น   สมฺภวตีติ  ฯ   เตนาห   สทฺทเภท   คจฺฉตีติ  ฯ  
อปสทฺทปฺปโยโค  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  น เจตฺถ ปราปรโยโค๒ อปฺปตฺวา  
นทึ   ปพฺพโต   อติกฺกมฺม   ปพฺพต   นทีติอาทีสุ   วิย   นาป ลกฺขณ- 
เหตุอาทิปฺปโยโค  สีห  ทสิฺวา  ภย  โหติ  ฆต ปวิตฺวา พล ชายเต  
ธนฺติ   กตฺวา  ทณฺโฑ  ปติโตติอาทีสุ  วิย  ฯ  เนเวตฺถ  สทฺทเภโท  ฯ  
น   หิ   หตฺถตเล   อามลก  วิย  สพฺพเยฺย  ปจฺจกฺข  กตฺวา   ิตาน  
มเหสีน   วจเน   อกฺขรจินฺตกาน  วิปฺปลาโป  อวสร  ลพฺภติ  ฯ  ลภตุ  
วากฺยตฺเถน   สทฺทสิทฺธิโต   นฺหาตฺวา   คมน   ภุตฺวา   สยนนฺติอาทีสุ  
วิยาติ  ฯ  เอวมฺป  น  จ  กิ ฺจิ  อตฺถ สาเธติ ฯ ยทิป ปจฺเจก ปทตฺโถ  
ลพฺภติ   วากยฺตฺโถ   ปน   น   ยุชชฺติ   ตสฺมา   ทสทาฬิมาทิวากฺยานิ  
วิย   อสมฺพนธฺตฺถตาย   นริตฺถก   โหตีติ   อธิปฺปาโย  ฯ   นามปเท  
วุตฺเต   อปฺปยุตฺตานิป   อตฺถิ   โหติ  วิชฺชตีติ  เอวรปูานิ  กิริยาปทานิ  
๑. ม. ภาวสาธนตาย.   ๒. ม. ปราวรโยโค.   
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อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพานีติ   าย   สนฺธายาห   โหติสทฺเทน   สทฺธ ึ 
โยชยิสฺสามาติ ฯ  
        อิเมสูติ   ยถาวุตฺเตสุ   เทสนาปฏิ ฺาปุจฺฉานิคมนวเสน   วุตฺเตสุ  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทปเทสุ  ฯ   นิทสฺสนมตฺต ฺเจต  ฯ   อ ฺเสุป ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทเมว  สาธุก  โยนิโส  มนสกิโรติ  ฯ  ยทิท  อิทปฺปจฺจยตา  
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ฯ   คมภีฺโร   จาย   อานนฺท   ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  
เอวมาทีสุป  เอเกนป  สทฺธึ  โหติสทฺโท  สมฺพนฺธ  น  คจฺฉติ  โยค  น  
คจฺฉติ   ตถา   สมฺพนฺธวเสน  อวุตฺตตฺตา  ฯ  น  จ  อุปฺปาโท  โหตีติ  
อิท   อสภาวธมฺมตฺตา   อุปฺปาทสฺส   นิพฺพตฺติลกฺขณาโยค   สนธฺาย 
วุตฺต  ฯ  ยถา  หิ  วินาสสฺส  วินาโส  นตฺถิ  เอว  อุปฺปาทสฺส วินาโส  
วิย   อุปฺปาโทป   นตฺถิ  ฯ   ยทิ  สิยา  เยน  อุปฺปาเทน  อุปฺปาโท  
อุปฺปาทวา   โสป   อุปฺปาทวาติ   อนวฏานเมว   อาปชฺเชยฺยาติ วุตฺโต- 
วายมตฺโถ  ฯ  เตนาห  สเจ เหยฺยาติอาทิ ฯ ยท ิเอว กถ สมุทโย  
โหตีติ  ฯ  นาย  โทโส  นพฺิพตฺติยา อนธิปฺเปตตฺตา ฯ เอว ทุกฺขกฺ- 
ขนฺธสฺส สมุทโย   ปาตุภาโว   สมฺภวตีติ   อย   เหตฺถ   อตฺโถ  ฯ   อิธ  
ปน   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   โหตีติ   ตสฺส  อตฺถิภาวโจทนาติ  กตฺวา  โหติ  
ชายตีติ  นิพฺพตฺติโจทนา  กตา  สิยาติ  อธิปฺปาเยน  วุตฺต  น  อุปปฺาโท  
โหตีติ  ฯ  อิเมส  สงฺขาราทีน  ปจฺจยา  อิทปฺปจฺจยา  อวิชฺชาทโย เตส  
ภาโว   อิทปปฺจฺจยตา  ฯ   โก  ปน  โส  ภาโวติ  อาห  ภาโว  จ  
นามาติอาทิ  ฯ    ตสฺสตฺโถ   เยนากาเรน   อวิชฺชาทโย สงฺขาราทิ-  
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ปาตุภาวเหตู   โหนฺติ   ตสฺมึ  อวิชชฺาทีน  ปวตฺติอาการวิเสเส สงฺขาร- 
วิเสเส๑  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  อย สม ฺาติ ฯ เตส วาทีน ฯ ต  
ม ฺน ฯ เหตุวจนโตติ เหตุภาววจนโต ฯ  
        [๑๑๑]  เอตฺถาติ ปฏิจฺจสมุปฺปาทปเท ฯ สมุปปฺาทปธานวจน- 
วิ ฺเยฺโย สสตฺติโก   เหตุ   ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ   อวิปรีต   อตฺถ   อชา- 
นนฺตาน อ ฺตฺถ   สมุปปฺาทสทฺทสฺส   ภาวสาธนสฺส   ทสฺสนโต   ตถา  
อิธาป  พฺย ฺชนจฺฉายาย  อุปฺปาโทเยวาย  วุตฺโต  น  เหตูติ  ยา ส ฺา  
อุปฺปชฺชติ   สา   อิมสฺส   ปฏิจฺจสมุปฺปาทปทสฺส   เอว   อิทานิ วุจฺจ- 
มานากาเรน อตฺถ คเหตฺวา วูปสเมตพฺพา วิโนเทตพฺพา ฯ  
        เทฺวธาติ   คาถาย   อย   สงฺเขปตฺโถ   ยสฺมา   อตฺตโน ปจฺจย- 
วเสน   ปวตฺเต  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมสมุเห  ปจฺเจตพฺพโต  ปฏิจฺโจ  จ  
โส   สห   อุปฺปชฺชนโต   สมุปฺปาโท   จ   ปฏิจฺจ  วา  การณสามคฺคึ          
อปจฺจกฺขาย   สห   อุปฺปชชฺนโตเอวาติ   จ   เอว   เทฺวธา ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโทติ   อิท   วจน   อิจฺฉิตพฺพ  ตสฺมา  ตสฺส  ปจฺจยธมฺโมป  
ผลุปจาเรน ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิจฺเจว วุตฺโตติ ฯ  
        ปจฺจยตายาติ   ปจฺจยสมุหโต  ฯ   ปวตฺโตติ   นพฺิพตฺโต  ฯ ธมฺม- 
สมูโหติ   ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมปุ ฺโช  ฯ  ปฏิยมาโนติ  าณคติยา  เปจฺจ  
อภิมุข  อุเปยฺยมาโน๒  อภิสมิยมาโนติ  อตฺโถ  ฯ หติาย สุขาย จาติ  
โลกุตฺตรหิตาย  เจว  โลกตฺุตรสุขาย  จ  ฯ  สห  อุปปฺชฺชติ  เอเกกสฺส  
กทาจิป   อุปปฺตฺติยา   อภาวโต  ฯ   สมฺมา   อุปฺปชชฺติ   อเหตุโต  
๑. ม. วิกาเร.   ๒. ม. ปตียมาโนติ าณคติยา อภิมุข อุเปยมาโน.   
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วิสมเหตุโต จ อนุปฺปชฺชนโต ฯ  
        [๑๑๒]   สห  อุปฺปชชฺตีติ  เอกชฺฌ  อุปฺปชชฺติ   อนฺตมโส  อฏนฺน  
ธมฺมาน   อุปปฺชฺชนโต  ฯ   น  ปจฺจกฺขายาติ  อปฺปฏกิฺขิปตฺวา  อตฺตโน  
ปจฺจยภูตธมฺมสมุทาเยน   เกนจิ  น  วินาติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺสาติ  ยวฺาย  
ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ   วุตฺโต   ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมสมุโห   ตสฺส   อย  
อวิชฺชาทิโก  เหตุสมุโห  ฯ ตปฺปจฺจยตฺตาติ เอเตน ปฏิจฺจสมุปฺปาท- 
ปจฺจเยน ปฏิจฺจสมุปฺปาทสม ฺาติ    ทสฺเสติ  ฯ    เตนาห    ยถา  
โลเกติอาทิ  ฯ  ยถา  ห ิ โลเก  ปตฺต  มธิล๑ สุรา ทธิ ติปุส ชโร  
เสมฺโห   คุโฬ  อายุ  ฆตนฺติ  จ  ปจฺจโย  ผลโวหาเรน  วุจฺจติ  เอว  
ผลุปจาเรน ปฏิจฺจสมุปฺปาโท วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        ปฏิจฺจสทฺเทน   ปฏิสทฺโท   อภิมุขฏโ   อิจฺจสทฺโท   คมฺมฏโติ  
ทสฺเสนฺโต   อาห   ปฏิมุขมิโตติ  ฯ   กสฺส   ปน  ปฏิมุข  เกน  วา  
อิโต  โก  วา  อิโตติ  โจทนตฺตเย  ปจฺฉิม  วิสฺสชฺเชนฺโต  เหตุสมูโหติ  
อาห  ฯ  ตสมฺึ  หิ  วิสฺสฏเ  เหตุสมุโห  นาม  ปจฺจยสามคฺคีติ  ตตฺถ  
อ ฺม ฺสฺส   ปฏิมุข   อ ฺม ฺเเนว   จ   อิโตติ  วิสฺสฏโวายมตฺโถ  
โหตีติ  ฯ  สหิเตติ  สมุทิเต อวินิพฺภุตฺเต ฯ โสติ เหตุสมุโห ฯ สมุปฺปาโท  
อิติ วุตฺโตติ โยชนา ฯ  
        ปาตุภาวายาติ   อุปฺปาทาย  ฯ   กาม   ปาลิย   อวิชฺชาปจฺจยา  
สงฺขาราติ  อวิชฺชาว  ปจฺจยภาเวน  วุตฺตา  ตถาป  น  อวิชชฺา เอกาว  
ปจฺจโย     โหติ     อถโข     สหชาตธมฺมวตฺถุอารมฺมณาทโย โยนิโสมนสิ- 
๑. ม. มถิต.   
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การาทโย  ตณฺหูปาทานาทโย จ ธมฺมา ยถารห สงฺขารุปฺปาทเน  
อวิชฺชาย   สหการิการณ   โหนฺติเยว  ฯ   เอว   สงฺขาราทโยป วิ ฺาณา- 
ทีนนฺติ  อาห  อวิชชฺาทเอเกกเหตุสีเสน  นิทฺทฏิโ เหตุสมูโหติ ฯ  
สาธารณผลนิปฺผาทกฏเนาติ     ตสมุหปริยาปนฺนาน    เหตุธมฺมาน  
สาธารณสฺส  ผลสฺส  นิพฺพตฺตกภาเวน  ฯ อเวกลฺลฏเนาติ อนูนภาเวน ฯ  
ตสฺมึ   ห ิ  เหตุสมุเห   เอกจฺจาสาธารณ ฺเจต  ผล  เอกจฺเจเหว  จ  
นิพฺพตฺเตตพฺพ  สิยา  ฯ  สพฺเพส  เตส  ปจฺจยธมฺมาน  อ ฺม ฺา- 
เปกฺขา ตฺถีติ   ปฏิมุขคมนาภาวโต   ปฏิจฺจตฺโถ   น   ปริปูเรยฺยาติ  ฯ  
สามคฺคีองฺคานนฺติ   ปจฺจยสามคฺคิยา   องฺคภูตาน   สมุหีนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
นิทฺธารเณ  เจต  สามิวจน  ฯ  ผลธมฺมาน  สหิตตา  นาม  วิสุ อภาโว  
น   เหตุธมฺมาน   วิย   อ ฺม ฺาเปกฺขาติ   อาห   อ ฺม ฺ อวินิพฺ- 
โภควุตฺติธมฺเมติ  ฯ   อวินพฺิโภคคฺคหณ ฺเจตฺถ   รปูธมฺมานมฺป  
สงฺคณฺหนตฺถ ฯ อ ฺถา สมฺปยุตฺตธมฺเมติ วุจฺเจยฺย ฯ  
        ปจฺจยตาติ   อย   อวิชฺชาทิโก  ปจฺจยสมุโห๑  ฯ  อ ฺโ ฺนฺติ  
อ ฺม ฺ  ฯ   ปฏิจฺจาติ   นิสฺสาย   สหการิการณ  ลทฺธา  ฯ  สมนฺติ  
อวิสม   อเวกลฺเลน  ฯ   สหาติ   เอกชฺฌ  ฯ   ธมฺเมติ   อตฺตโน ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺนธมฺเม  ฯ   ยสฺมา   อุปฺปาเทติ  ตโตป  ตสฺมาป  ฯ  เอว ปฏิจฺจสมุปฺ- 
ปาโทติ   มุนนิา  ภควตา  ภาสิตาติ  โยชนา  ฯ  น  อปฏิจฺจ ปฏิจฺเจ- 
วาติ  อวธารณตฺถ  ทสฺเสนฺโต  คาถาย  เอวกาโร ลุตฺตนิทฺทิฏโติ  
ทสฺเสติ  ฯ   เอเกกเทสนฺติ  ผลสมุทายสฺส  เอกเทเสกเทส  ภาคโสติ  
๑. ม. สพฺพตฺถ ปจฺจยสมูโห.   
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อตฺโถ  ฯ   ปพฺุพาปรภาเวนาติ   ปฏิปาฏิยา  ฯ   สพฺพเมต รูปารูป- 
กลาปุปฺปาทน   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  อตฺถานุสารโวหารกุสเลนาติ ปรมตฺถ- 
ธมฺมานุคตโวหารนิปุเณน ฯ  
        [๑๑๓]   ปุริเมน   ปเทนาติ   โยชนา  ฯ   สสฺสตาทีนนฺติ สสฺสตภาวา- 
ทีน   สสฺสตวาทาทีน   วา  ฯ  สสฺสตสหจริตา  หิ  วาทาป สสฺสตาทโยติ 
วุจฺจนฺติ  ยถา ทุกฺขเทสนา ทุกฺขนฺติ ฯ อุจฺเฉทาทีติ เอตฺถาป เอเสว 
นโย  ฯ   วิฆาโต  วินาโส  ปหานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  าโยติ    อนฺตทฺวย- 
วิรหิตา มชฺฌมิา ปฏิปตฺติ ฯ  
        ปวตฺติธมฺมานนฺติ   ปวตฺติภูตาน   ธมฺมาน   กิเลสวฏฏาทีนนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   สสฺสโต   อตฺตา   จ   โลโก   จาติอาทินยปฺปวตฺโต สสฺสต- 
วาโท  ฯ   นตฺถิ   เหตุ   นตฺถิ   ปจฺจโย   สตฺตาน สงฺกิเลสายาติอาทิ- 
นยปฺปวตฺโต  อเหตุวาโท  ฯ ปกติอณุกาลาทิวเสน โลโก ปวตฺตตีติ   - 
เอวมฺปวตฺโต   วิสมเหตุวาโท  ฯ   อิสฺสรปุริสปชาปติวาทา วสวตฺติ- 
วาทา  ฯ  อเหตุวาทคฺคหเณเนว เจตฺถ สภาวนิยติยทิจฺฉาวาทานมฺป  
สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   เกจิ   ปน   จกฺขุเอว   จกฺขุสฺส  การณนฺติ  
เอวมาทิโก   วิสมเหตุวาโท  ฯ  อิสฺสราทิวาโท  อเหตุวาทนฺโตคโธ  ฯ  
สภาเวเนว  ธมฺมา  ปวตฺตนฺตีติ  วาโท  วสวตฺติวาโทติ  วทนฺติ  ฯ กึ หิ  
ปจฺจยสามคฺคิยา   ปโยชนนฺติ   อธิปปฺาโย  ฯ  สมปฺุปาทปเทน  ปริทีปโต  
โหตีติ  โยชนา  ฯ  ปริทปีนสฺส  ปน อวิปรีตการณ ทสฺเสตุ ปจฺจยสามคฺคิย  
ธมฺมาน   อุปปฺตฺติโตติ   วุตฺต  ฯ   วิหตาติ   อพฺภาหตา  ฯ ปุริมปรุิม-  
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ปจฺจยวเสนาติ อิมินา อวิจฺเฉทวเสน ปวตฺตมาน อุจฺเฉททิฏ ินิวตฺตก  
เหตุผลปฺปพนฺธ   ทสฺเสติ  ฯ   เตนาห   กุโต   อุจฺเฉโทติ  ฯ อุจฺเฉท- 
ภาวกถเนเนว๑  เจตฺถ  อุจฺเฉทวาทสฺสาป  อภาว  ทสฺเสตีติ ทฏพฺพ ฯ  
ตสฺสา ตสฺสา ปจฺจยสามคฺคิยาติ ตสฺมึ ตสฺมึ เหตุปจฺจยสมวาเย ฯ  
สนฺตตึ    อวิจฺฉินฺทิตฺวาติ   เหตุผลปฺปพนฺธสงฺขาตสฺส   สนฺตานสฺส อวิจฺ- 
ฉินฺทเนน  ฯ  เตส  เตส  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน  สมฺภวโต อุปฺปชฺชนโต  
สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาต   อนฺตทฺวย   อนุปคมฺม   ยถาสก   ปจฺจเยหิ อนุรูป- 
ผลุปฺปตฺติ   อิธ  มชฺฌิมาปฏิปทาติ๒  อธิปฺเปตา  ฯ  กมฺมวฏฏสฺส วิปาก- 
วฏฏสฺส   จ   ภินฺนสภาวตฺตา  ภินฺนกาลตฺตา  จ  โส  กโรติ  โส ปฏ-ิ 
สเวเทตีติ  วาทปฺปหาน  ฯ  กุสลากุสลกฺขนฺธปฺปวตฺติย หิ การกโวหาโร  
วิปากกฺขนฺธปฺปวตฺติย  เวทกโวหาโรติ  ฯ  ยสฺม ึ สนฺตาเน  กมฺม นิพฺพตฺต  
ตตฺเถว  ตสฺส  ผลสฺส  นิพฺพตฺตนโต  อ ฺโ  กโรติ  อ ฺโ ปฏสิเว- 
เทตีติ วาทปฺปหาน  ฯ   น   หิ   กตสฺส  วินาโส  อกตสฺส  วา  อพฺภาคโม  
อตฺถิ  ฯ  อิตฺถีปุริสาติ  โวหาเรน  ชนปทนิรุตฺติ  ฯ ตตฺถ ยสฺมา ปณฺฑิตาป  
โลเก   ป ฺจกฺขนฺเธ   อาเนตุ   นามรูป   อาคจฺฉตูติ   อวตฺวา  อิตฺถี ปุรโิส- 
เตฺวว   โวหรนฺติ   ตสฺมา   อิตฺถีเอวาย   ปุริโสเอวายนฺติ อปริ ฺาต- 
วตฺถุกาน  โหติ  อภินิเวโส  ฯ  วิทฺทสโุน  ปน  ปฏจฺิจสมุปฺปาท ชานนฺ- 
ตสฺส  ตถา  ตถา  ปวตฺตมาเน ธมฺเม อุปาทาย ป ฺตฺติมตฺตโต ตตฺถ  
ปรมตฺถโต   น   อภินิเวโสติ   อาห  ชนปทนิรุตฺติยา  อนภินิเวโสติ  ฯ  
สม ฺายาติ โลกสม ฺาย ฯ อนติธาวนนฺติ อนติกฺกมน ฯ  
๑. ม. อุจฺเฉทาภาวกถเนเนว.  ๒. ม. มชฺฌิมปฏิปทาติ. เอวมุปริป.   
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        สตฺโตติ   หิ   วุตฺเต   โก   เอตฺถ   สตฺโต   กึ   รปู  อุทาหุ เวทนา- 
ทโยติ  วิภาค  อกตฺวา  โลกสม ฺาวเสเนว โลกิเยหิ วิย โลกิโย  
อตฺโถ   สม ฺ   อวิลงฺฆนฺเตน   โวหริตพฺโพ  ฯ   อปโร   นโย  ฯ ปจฺเจตุ- 
มรหตีติ  ปฏจฺิโจ  ฯ  โย หิ น ปจฺเจติ อภิสเมติ ตสฺส อจฺจนฺตเมว  
ทุกฺขวูปสมาย  สวตฺตติ  ฯ  สมฺมา  สห  จ  อุปฺปาเทตีติ  สมุปฺปาโท  ฯ  
ปจฺจยธมฺโม   หิ   อตฺตโน   ผล   อุปฺปาเทนฺโต   สมปฺุณฺณเมว อุปฺปา- 
เทติ  น  วิกล  ฯ  เย  จ  ธมเฺม  อุปฺปาเทติ  เต สพฺเพ สเหว อุปฺปา- 
เทติ   น   เอเกก  ฯ  อิติ  ปฏิจฺโจ  จ  โส  สมุปฺปาโท  จาติ ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโท  ฯ   อถวา   ปฏิจฺจ   ปฏิมุข   อิตฺวา  การณสามคฺคึ  
อปฺปฏิกฺขิปตฺวา   สหิเต  อุปฺปาเทตีติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ฯ  ปฏิมขุคมน ฺจ  
ปจฺจยสฺส   การณสามคฺคิยา   องฺคภาเวน   ผลสฺส   อุปฺปาทนเมว  ฯ  
อปฺปฏิกฺขิปตฺวาติ   จ   น   วินา   ตาย   การณสามคฺคิยา   องฺคภาว  
อคนฺตฺวา   สยเมว   น  อุปฺปาเทตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอเตน  การณพหุตา  
ทสฺสิตา  ฯ   สหิเตติ   อิมินา   ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมพหุตา  ฯ  อุภเยนาป  
เอก  น  เอกโตติอาทินา  ปรโต  วุจฺจมาโน  สาสนนโย ทีปโต โหติ ฯ  
อถวา   ปฏิจฺจ   ปจฺเจตพฺพ   ปจฺจย   ปฏิคนฺตฺวา   น   วินา   เตน  
สมฺพนฺธสฺส   อุปฺปาโท   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  เจตฺถ  
สมุปฺปาทปธานวจนวิ ฺเยฺโย สสตฺติโก เหตูติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺถ   ปฏิจฺจาติ   วุตฺเต   กึ   ปฏจฺิจาติ   วตฺตพฺพนฺติ   อาห ปจฺเจ- 
ตพฺพนฺติ  ฯ  โส  จ  ปจฺจยธมฺโมติ  กตฺวา วุตฺต ปจฺจยนฺติ ฯ อิทานิ   
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ปฏิจฺจสทฺทสฺส   อตฺถมาห   ปฏิคนฺตฺวาติ  ฯ   การณสฺส   สภาเวน  
ตปฺปฏิลาภคติยา   ปตฺวา  ฯ  กถ  ฯ  น  วินา  เตน  สติเอว  ตสฺมึ  
ตสฺส  จ [๑]  อุปฺปาทโตเอว  น  อ ฺถา ฯ อสติ นิโรธโต จาติ อย  
ปจฺจยฏ ิติ   ปฏิจฺจสทฺทสฺส   อตฺโถ  ฯ   เตนาย   ปฏจฺิจสทฺโท  ยถา  
อิมสฺมึ  สติ  อิมสฺส  อุปฺปาทาติ  เอเต  สทฺทา ภุมฺมนิสฺสกฺกวจน- 
โชตนิเยน อิทสทฺทวจนียสฺส  เหตุมโต เหตุอายตฺตภาเวน ภาวุปฺปาทุตฺตร- 
กิริยาเปกฺเขน ยา   ยสฺส๒   ตทายตฺตตา   ตาย   สมตฺถตาย   เหตุ  
วทนฺติ   เอว   คนฺตฺวา   สทฺทนฺตรวจนีเยน   ตวิ ฺเยฺยสฺเสว ปจฺจยน- 
กิริยากตฺตุเหตุมโต     เหตุปจฺจเยน     เหตุอายตฺตภาเวน สมุปฺปาทุตฺตร- 
กิริยาเปกฺเขน  ยา  ยสฺส๒  ตทายตฺตตา ตาย สมตฺถตาย เหตุมาห  ฯ  
เอว ฺจ กตฺวา อวิชฺชา ปฏิจฺจ สงฺขารา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาติอาทิ  
สงฺขารปฏเก   วุตฺต  ฯ  สมตฺถตา  เจตฺถ  นิทานาทิภาโว  ฯ  โส  จ  
ตทวินา  ภาวิผล  ปติ  สตฺวเมว ฯ สมฺพนฺธสฺสาติ จ สโยชนานุรปูตา- 
วเสน ชาติอาทินา   สมฺพนฺธสฺส   ชรามรณาทิปจฺจยุปฺปนฺนสฺส  ฯ   อุปฺปา- 
โทติ อุปฺปชชฺน  ฯ  ยทิ  เอว  กถ  ปฏจฺิจสทฺทปฺปโยโค  นน ุ สมาน- 
กตฺตุกาน ปุพฺพกาเล   อีทิโส   สทฺทปฺปโยโคติ   ภุตฺวา   คจฺฉติ   กสิตฺวา  
วปฺปตีติอาทีสุ๓  ฯ   สจฺจเมต  ฯ  ตมฺปน  เยภุยฺยวเสน  ทฏพฺพ สมานา- 
ปรกาเล อสมานกตฺตุเก จ ทสฺสนโต ฯ สมานกาเล ตาว  
           อนฺธการ นิหนฺตฺวาน   อุทิตาย ทิวากโร  
           วณฺณป ฺาวภาเสติ   โอภาเสตฺวา สมุคฺคโตติ  
๑. ม. ผลสฺส.   ๒-๒. ม. ยายสฺส   ๓. ม. วปตีติ.   
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อุทาหรณ  ฯ  เกจิ  ปน  มขุ  พฺยาปาทาย๑ สยติ อกฺขีนิ ปริวตฺเตตฺวา  
สยตีติ อุทาหรนฺติ ฯ อปเร นิสชชฺ อธิเต ตฺวา กเถตีติ ฯ  
        ตตฺถ  พฺยาปาทนปริวตฺตนุตฺตรกาลาว  นาปาทุปสมลกฺขณา  สยน- 
กิริยา น  ลกขิฺยติ๒  ฯ  นิสชฺช  อธิเต  ตฺวา  กเถตีติ จ สมานกาลตายป  
อชฺเฌนกถเนหิ  ปุพฺเพป  นิสชฺชฏานานิ  โหนฺตีติ  สกฺกา ปุพฺพุตฺตร- 
กาลตา สมฺภาเวตุ   ตสฺมา   ปุริมานิเยว   อุทาหรณานิ   ยุตฺตานิ  ฯ  
อุทยสมกาลเมว   ห ิ  ตนฺนิวตฺตนิยนิวตฺตนนฺติ  ฯ   อปรกาเล   ทวฺาร  
อาวริตฺวา  ปวิสติ  อาวริตฺวา  นิกฺขมตีติ  ฯ  เกจิ ปน ถกจฺจ๓ ปติโต  
ทณฺโฑติ   อุทาหรนฺติ  ฯ   อภิฆาตภูตสหชาตาย   ปน  อภิฆาตชสทฺทสฺส  
สมานกาลตา   เอตฺถ  ลพฺภติ  ตสฺมา  อิธาป  ปุริมานิเยว  อุทาหรณานิ  
ยุตฺตานิ  ฯ   ปุริมตาวจนิจฺฉาวเสเนว   ปน   ลกฺขณเหตุกิริยาน ลกฺขณ- 
เหตุภาววจนิจฺฉาติ  ลกฺขณภาวโต  ปุริมกาโล  อิจฺเจว นิหนฺตฺวานาติ  
สทฺทสิทฺธิ   อิจฺฉิตา  ฯ   เอว ฺจ   ปจฺจยนกิริยา   สมุปฺปชฺชนกริยิาย  
ปุริมิกาวาติ   ปฏิจฺจสทฺทสิทฺธิ  ฯ   ตตฺถ   ยุตฺต   ปจฺจกฺขโต   กตฺตุ  
ทสฺสนโต  อิธ  ปน  ตทภาวโต  น  ยุตฺตนฺติ  เจ  ฯ  นาย  โทโส  ฯ  
อิธาป   อนุมานโต  สิทฺโธ  ฯ  ชรามรณาทิโก  กตฺตา  อตฺเถว  ตฺวา  
กิริยโตวยนฺติ   เอวมาทิปฺปโยคทสฺสนโต   อวสฺส  อนุมิยมาเนน  กตฺตุนา  
อีทิโส   สททฺปฺปโยโค   อิจฺฉิตพฺโพ  ฯ  อสมาเน  ปน  กตฺตร ิ ปสาจ  
ทิสฺวา   ภย  โหติ  ป ฺาย  จสฺส  ทิสวฺา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺตีติ 
เอวมาทิ  เวทิตพฺพ  ฯ  ยถา  จ  ตตฺถ  ปสาจทสฺสนาทิ  ปุริสพฺยาปาโร  
๑. ม. พฺยาทาย.  ๒. ม. พฺยาทานปริวตฺตนุตฺตรกาลภาวิสยนทสฺสนกิริยาเปกฺขา  
ปุพฺพุตฺตรกาลตา อตฺถิ สา จ เภทานุปลกฺขณา เกหิจิ น ลกฺขียติ. ๓. ธกฺกจจฺาติ ม ฺเ.   
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เอวมิธาป   ปจฺจยน   ปจฺจยพฺยาปาโร   อตฺตโน  ผลปฺุปาทน  ฯ  ต ฺจ  
สตฺวสมุปฺปาโทวาติ   ปจฺจเย   สติ   ปจฺจยสฺส   อุปฺปาทาติ  ปจฺจยนสฺส  
สมุปฺปาทเหตุตาย  คมโก  สมานสฺส  กตฺตุ  อภาเวป ปฏิจฺจสทฺโท สิทฺโธติ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  ยท ิ ปฏิจฺจ  สมฺพนฺธสฺส  อุปฺปาโท  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ฯ  
กถ ปจฺจโย ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ฯ เหฏา วิจาริโตวายมตฺโถ ฯ  
        อปจ    โยย    สมุปปฺาทสทฺทวิภาวิตาน    ปจฺจยุปฺปนฺนาน ปฏิจฺจ- 
สทฺทวิภาวิโต  สสตฺติโก  เหตุ  อธิปฺเปโต  ตสฺส สมปฺุปาทาภิมุขตาย  
ปธานวจนวิ ฺเยฺยสภาวตฺตา   ตถา   วุตฺโตติ  ฯ   กิมฺปน   การณ  
สมุปฺปาทปฺปธาเนน   วจเนน   สมุปฺปาทสฺส   เหตุ  เวทิตพฺโพ  น  ปน  
สเหตุโก   สมุปฺปาโทเอวาติ  ฯ   วุจฺจเต  ฯ  ทิฏสฺส  ทุกฺขสฺส  โย  
ปจฺจโย   ปจฺจยนิทฺเทเสน   ตสฺส  วิภาวิตตฺตา  ฯ  กถ  ฯ  ยถาห  ฯ  
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  ปริวีมสมาโน  ปรวีิมสติ  ย  โข  อิท  อเนกวิธ  
นานปฺปการ   ทุกฺข   โลเก   อุปฺปชฺชติ   ชรามรณ   อิท  นุโข  ทุกขฺ  
กินิทาน   กึสมุทย   กึชาติก  กึปภว  กสิฺมึ  นุโข  สติ  ชรามรณ  โหติ  
กิสฺมึ   อสติ  ชรามรณ  น  โหตีติ  โส  ปริวีมสมาโน  เอว  ปชานาติ  
ย  โข  อิท  ฯเปฯ  อิท  โข  ทุกฺข  ชาตินิทานมิจฺจาทินา๑ ทิฏสฺส  
ทุกฺขสฺส   นทิาน   ปริวีมสสุตฺเต   วุตฺต  ฯ  ต  ปชานน ฺจ  นิทานมฺป  
วิ ฺาตพฺพนฺติ  ฯ   ยถา   จาห  ฯ  ปุพฺเพ  เม  ภิกฺขเว  สมฺโพธา  
อนภิสมฺพุทฺธสฺส   โพธิสตฺตสฺเสว  สโต  เอตทโหสิ  กิจฺฉ  วตาย  โลโก  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๙๗.   
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อาปนฺโน  ชายติ  จ  ชิยฺยติ  จ  มิยฺยติ  จ  จวติ  จ  อุปปชฺชติ จ อถ  
จ   ปนิมสฺส   ทุกฺขสฺส  นสิฺสรณ  นปปฺชานาติ  ชรามรณสฺส  ฯ  กุทาสฺสุ  
นามิมสฺส   ทกฺุขสฺส  นิสฺสรณ  ป ฺายิสฺสติ  ชรามรณสฺสาติ  ฯเปฯ  ตสฺส  
เม   ภิกฺขเว  โยนิโสมนสิการา  อหุ  ป ฺาย  อภิสมโย  ขาติยา  โข  
สติ   ชรามรณ   โหติ   ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติอาทินา๑  ทิฏสฺส  
ทุกฺขสฺส   ปจฺจยวีมสาภิสมยา   วุตฺตา  ฯ   ปจฺจโย  หิ  าตพฺโพ  ฯ  
ตทภิสมยายตฺต ฺจ   ทุกขฺนิสฺสรณ   ปชานนนฺติ   โย   จ  าตพฺโพ  โส  
ปเวเทตพฺโพติ   ปฏิจฺจสมุปฺปาทสทฺโทย   ยทิท   สมุปฺปาทสทฺทวิภา- 
วิต ทิฏ  ทุกขฺ  ต  ปจฺจย  ปฏิจฺเจว  น  อ ฺถาติ  เอว  ปจฺจย- 
วิภาวนตฺถ วุจฺจติ  ฯ   ภวติ   ห ิ  าตุ   ปเวเทตุ ฺจ   อิจฺฉิตภาเวน  
ปธานสฺสาป  เกนจิ  วิเสเสน  าตพฺพตาย  อปฺปธานภาเวน นิทฺเทโส ฯ  
ยถา  โก  โสตาปนฺโน  ยสฺส  ตีณิ  สโยชนานิ  ปหนีานิ  โก เทวทตฺโต  
ยสฺส   อุจฺจตรานิ   เคหานีติ   เอวมิธาป   ปจฺจยปจฺจยนปเวทนฏเน  
นิทฺเทเส   สตฺติวิเสเสน   อตฺตโน   ผเลน  ปจฺจนิยตาาตพฺพตาภาเวน  
ปฏิจฺจาติ   ปริยาเยน   ปจฺจโย  วุตฺโต  ฯ  โย  จาย  อวิชฺชาปจฺจยา  
สงฺขาราติอาทิโก   นิทฺเทโส   โส   จ  สกลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  มูลโต  
ปฏาย   ปจฺจยาน   ปเวทนาย  นิทฺทิฏโติ  ปรโิยสาเนป  เอวเมตสฺส  
เกวลสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหตีติ  เอวสทฺเทน  สมุคฺฆาต  ทุกฺข  
ทสฺเสตฺวา   ตสฺส  ยถาวุตฺเต  ปจฺจเย  ตสมุทยาภิมุเข  กตฺวา  นิคมติา  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๒๖.   
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ปจฺจยา  ฯ   ปฏิปทาสุตฺเตป   อวิชชฺาปจฺจยา  ฯเปฯ  สมุทโย  โหตีติ  
วตฺวา   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   มิจฺฉาปฏิปทาติ   วุตฺต  ฯ   น  จ ปฏจฺิจ- 
สมุปฺปนฺนภาเวน   คหิต  ทุกฺข  มิจฺฉาปฏิปท  อถโข  ทุกฺขสมุทยภูตา  
ปจฺจยาติ  ฯ   ยถา   จ   ป ฺจงฺคิโก   สมฺมาสมาธิ   ป ฺจาณิโก สมฺมา- 
สมาธีติ   องฺคาณปฏิเวทนตฺถตฺตา   เทสนาย  สมฺมาสมาธิปธาเนหิ  
สทฺเทหิ   องฺคาณปฏิเวทน  กต  เอวมิธาป  สมุปปฺาทปธาเนน  สทฺเทน  
ปจฺจยปฏิเวทน กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        ยา   ปนาย   ตนฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  นิกฺขิตฺตาติ  ปตา  เทสิตาติ  
อตฺโถ  ฯ  ยถาธิปฺเปตสฺส  อตฺถสฺส  ตนนโต  ตนฺติ  คนฺโถ  ฯ  กึวาที  
ภนฺเต   สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   ปุจฺฉิเตน   วิภชฺชวาที   มหาราชาติ โมคฺคลฺลี- 
ปุตฺตติสฺสตฺเถเรน  วุตฺตตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวกา วิภชฺชวาทิโน ฯ เต   
หิ  สตฺถารา  เวนยิกาทิภาว  วิภชฺช  วุตฺต  อนุวทนฺติ โสมนสฺสาทีน  
จีวราทีน ฺจ   เสวิตพฺพาเสวิตพฺพภาว  ฯ  สสฺสตุจฺเฉทวาเท  วา  วิภชฺช  
วทนฺติ   สสสฺโต   อตฺตา   จ   โลโก  จาติอาทีน  ปนียาน  ปนโต  
ราคาทิกฺขยสฺส   สสฺสตสฺส   ราคาทิกายทุจฺจริตาทิอุจฺเฉทสฺส  จ  วจนโต  
น   ปน   เอกสพฺยากรณียาทิเก   ตโย   ป ฺเห   อปเนตฺวา   วิภชชฺ  
พฺยากรณียเมว  วทนฺตีติ  ฯ  วิภชชฺวาทีน มณฺฑล สมุโห วิภชฺชวาทิ- 
มณฺฑล ฯ วิภชฺชวาทิโน   วา   ภควโต   ปริสา   วิภชชฺวาทิมณฺฑลนฺติป  
วทนฺติ  ฯ   วิภชฺช   วา   สสฺสตุจฺเฉเท   อุโภ   อนฺเต   อนุปคมฺม มชฺฌิมา- 
ปฏิปทาภูตสฺส   ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส   เทสนโต  ภควา  ตทนุวาทโต   
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ตสฺส สาวกา จ วิภชฺชวาทิโนติ ฯ เสส ปุริมสทิส ฯ  
        [๑๑๔]  โอตริตฺวาติ  โอคาเหตฺวา  วิภชฺชวาที  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
น   หิ   สย  อวิภชฺชวาที  สมาโน  วิภชฺชวาทีน  อนฺตเร  านมตฺเตน  
วิภชฺชวาทิมณฺฑล   โอติณฺโณ   นาม   โหติ  ฯ   อาจริเยหิ อวุตฺต- 
วิปรีตตฺถทีปเนน   เตน   อพฺภาจิกฺขนฺเตน  ฯ   อวิชฺชา ปุ ฺาเน ฺชา- 
ภิสงฺขารานมฺป  เหตุ  ปจฺจโย  โหตีติ  วทนฺโต  กถาวตฺถุมฺหิ ปฏกิฺ- 
ขิตฺเต  ปุคฺคลวาทาทิเก  จ  วทนฺโต  สกสมย  โวกฺกมติ  นาม ตถา  
อโวกฺกมนฺเตน  ฯ ปรสมย โทสาโรปนพฺยาปารวิรเหน อนารูหนฺเตน๑ ฯ  
อิทมฺป  สุตฺต  คเหตพฺพนฺติ  ปรสมย  อสมฺปณฺเฑนฺเตนาติ  เกจิ  วทนฺติ ฯ  
ตถาห   ภควตา   ธมฺม   เทสิต   อาชานามิ  ยถา  ตเทวิท  วิ ฺาณ  
สนฺธาวติ   สสรติ   อน ฺนฺติอาทีนิ   วทนฺโต   สตฺุต   ปฏิพาหติ  นาม  
ตถา   อปฏิพาหนฺเตน  ฯ   ตถาห  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามิ  
ยถา  เยเม  อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา  ภควตา  เต ปฏิเสวโต นาล  
อนฺตรายาย   สุปนนฺเต   กโต   วีติกฺกโม   อาปตฺติกโร   โหตีติ   จ  
เอวมาทึ วทนฺโต วินย ปฏิโลเมติ นาม ตพฺพิปริยาเยน ต อนุโลเมนฺ- 
เตน ฯ ปฏิโลเมนฺโต   ห ิ  กมฺมนฺตร   ภินฺทนฺโต   ธมมฺต ฺจ   วิโลเมนฺโต  
กุโต  กิเลสวินย  อนุโลเมติ  ฯ  สุตฺเต  วุตฺเต  จตฺตาโร  มหาปเทเส  
อฏกถาย ฺจ   วุตฺเต   สตฺุตสุตฺตานุโลมอาจริยวาทอตฺตโนมติมหาปเทเส  
โอโลเกนฺเตน  ฯ   ตโทโลกเนน   หิ   สุตฺเต  วินเย  จ  สนฺติฏติ นาติ- 
ธาวติ  ฯ  ธมมฺนฺติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทปาลึ  ฯ  อตฺถนฺติ  ตทตฺถ ฯ เหตุ  
๑. ม. อนายหูนฺเตน.   
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เหตุผลานิ  วา  ฯ  อยเมตฺถ  เหตุธมฺโม  อิทเมตฺถ  เหตุผล อตฺโถติ ฯ  
ธมฺมนฺติ   วา   ธมฺมต  ฯ   ยถา  เอเก  อุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน  
อนุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน   ิตาว  สา  ธาตูติ๑  สุตฺตปทสฺส  อตฺถ  
มิจฺฉา   คาเหนฺตา   นิจฺโจ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  ปจฺจยาการธมฺม  มิจฺฉา  
ทีเปนฺติ   เอว   อทีเปตฺวา  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อตฺตโน  ผล  ปติ  
การณสฺส   ววฏ ิตสภาว   ทีเปนฺเตน  ฯ   ยถา  จ  เอเก  อนิโรธ  
อนุปฺปาทนฺติอาทินา   ปฏจฺิจสมุปฺปาทสฺส   อตฺถ   มิจฺฉา  คาเหนฺติ  เอว  
คาเห  อกตฺวา  วุตฺตนเยเนว  อวิปรีต อตฺถ คาเหนฺเตน๒ ฯ ทุกฺขาทีสุ  
อ ฺาณ   อวิชฺชาติ   วุตฺตมตฺถ   ปริวตฺเตตฺวา   ปนุ   ปุพฺพนฺเต อ ฺา- 
ณนฺติอาทีหิ   อปเรหิป   ปริยาเยหิ  นิททฺิสนฺเตน  สงฺขารา  อิมินา  
ปริยาเยน   ภโวติ   วุจฺจนฺติ   ตณฺหา   อิมินา   ปริยาเยน อุปาทา- 
นนฺติอาทินา  นิทฺทิสนฺเตนาติ  จ  วทนฺติ ฯ ปกติยาติ ยถาวุตฺตวิธาน  
อนามสิตฺวา เกวลเมว ฯ  
        สจฺจนฺติ   จตุสจฺจ  ฯ   สตฺโตติ   สตฺตสุ ฺตาติ   วทนฺติ  ฯ สตฺต- 
สุ ฺเสุ   ปน   สงฺขาเรสุ   สตฺตโวหาโร  สตฺตตฺถกิจฺจสิทฺธิ  จ  ฯ ปจฺจยา- 
การเมว  จาติ  ปจฺจยากาโรเอว  จ  ฯ  มกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ ปจฺจย- 
ธมฺมาน อตฺตโนเยว ผลสสฺ ปจฺจยภาโว ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ อตฺโถ ฯ  
        ตสฺมาติ  วุตฺตนเยน  อตฺถวณฺณนาย  กาตพฺพตฺตา  ทุกฺกรตฺตา  จ  ฯ  
ปติฏ   นาธิคจฺฉามีติ   ยตฺถ    ิตสฺส   วณฺณนา  สุกรา  โหติ  ตสฺสา        
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๓๐.   ๒. สงฺคาเหนฺเตน.   
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ปติฏาภูต   ต  นย  อตฺตโนเยว  าณพเลน  นาธิคจฺฉามีติ  อตฺโถ  ฯ  
นิสฺสยมฺปน   อาจิกฺขนฺโต   สาสน   ปนทินฺติอาทิมาห  ฯ  อิธ  สาสนนฺติ  
ปาลิธมฺมมาห    ปฏิจฺจสมุปฺปาทเมว   วา  ฯ   โส   หิ อนุโลมปฏ-ิ 
โลมาทินานาเทสนานยปฏิมณฺฑิโต   อพฺโพจฺฉินฺโน   อชฺชาป ปวตฺตตีติ- 
นิสฺสโย  โหติ  ฯ  ตทฏกถาสงฺขาโต  จ  ปุพฺพาจริยมคฺโค ฯ ต  
สุณาถ   สมาหิตาติ  อาทรชนเน  อุสฺสาหเน  จ  กิมฺปโยชนนฺติ  เจ  ฯ  
ต ทสฺเสนฺโต อาห วุตฺต ฺเหตนฺติ อาทิ ฯ  
        อฏ ึกตฺวาติ   อตฺถ   กตฺวา  ฯ   ยถา   วา  น  นสฺสติ  เอว  
อฏ ิคต   วิย   กโรนฺโต  อฏ ึกตฺวา  ฯ  ปุพฺพกาลโต  อปรกาเล  ภว  
ปุพฺพาปริย  ฯ  วิเสสนฺติ  ปมารมฺภโต  ปภูติ  ขเณ  ขเณ  าณวิเสส  
กิเลสกฺขยวิเสส ฺจ ลภตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๑๕]   เทสนาเภทโตติ   เทสนาวิเสสโต  ฯ   อตฺถโต ลกขฺณา- 
ทิโต   เอกวิธาทิโต   จ   อตฺถลกฺขเณกวิธาทิโต  ฯ  องฺคาน ฺจ ววฏา- 
นาติ   อวิชฺชาทีน   ทฺวาทสนฺน   องฺคาน   ววฏานทสฺสนโต  ฯ  กมฺม - 
วิปากกิเลสวฏฏาน   มลูการณตฺตา   อาทิโต  วุตฺตตฺตา  จ  อวิชฺชา  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส   มลู  ฯ  ตตฺถ  วลลฺยิา  มูเล  ทิฏเ  ตโต  ปภูติ  
วลฺลิหรณ  วิย [๑] ปฏิจฺจสมุปฺปาทเทสนาติ อุปมาสสนฺทนา กาตพฺพา๒  
น  หิ  ภควโต  อิทเมว  ทฏิ  อิท  อทิฏนฺติ  วิภชนีย  อตฺถ ิ สพฺพสฺส  
ทิฏตฺตา  ฯ   มูลโต   ปภูติ   ปน   วลลฺิหรณ   วิย   มูลโต  ปภูติ ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทเทสนา   กตาติ   อิทเมตฺถ   สาม ฺ   อธิปฺเปต  ฯ โพธเนยฺยชฺ- 
๑. ม. ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส มูเล ทิฏเ ตโต ปภูติ.   ๒. ม. น กาตพฺพา.   
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ฌาสยวเสน   วา   โพเธตพฺพภาเวน   มูลาทิทสฺสนสาม ฺ โยเชตพฺพ  ฯ   
ตสฺสาติ   สโข  โส  ภิกฺขเว   กุมาโร  วุฑฺฒิมนฺวาย   อินฺทฺริยาน  
ปริปากมนฺวาย   ป ฺจหิ   กามคุเณหิ   สมปฺปโต  ฯเปฯ  รชนีเยหิ  โส  
จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  ปยรูเป  รูเป สารชชฺติ อปฺปยรูเป รูเป พฺยาปชฺชติ  
อนุปฏ ิตกายสติ   จ   วิหรติ  ปริตฺตเจตโส  เอว ฺจ๑  เจโตวิมุตฺตึ  
ป ฺาวิมุตฺตึ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   ยตฺถสฺส   เต  ปาปกา  อกสุลา  
ธมฺมา   อปริเสสา   นิรชฺุฌนฺติ   โส   เอว   อนุโรธวิโรธสมาปนฺโน  
ยกิ ฺจิ  เวทน  เวเทติ  สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  โส  ต  
เวทน  อภินนฺทติ  อภิวทติ  อชฺโฌสาย  ติฏตีติ๒  เอว  วุตฺตสฺส  ฯ  
เอว โสตทฺวาราทีสุป ฯ  
        ตตฺถ   อภินนฺทโตติ   สปฺปติกตณฺหาย   อภิมุขภาเวน   นนฺทโต  ฯ  
อภิวทโตติ   อโห   สุข   อโห   สุขนฺติ   วจีเภทกรณปฺปวตฺตาย พลว- 
ตณฺหาย   อห   มมาติ   อภิวทโต  ฯ   ตโต  พลวติยา  โมเจตุ อสกกฺุ- 
เณยฺยตาย   อชฺโฌสาย   ติฏโต  ฯ   ตโตป   พลวตี   ปน อุปาทาน- 
ภูตา  ตณฺหา  นนฺทิ  ฯ  เอตฺถ จ อภินนฺทนาทินา ตณฺหา วุตฺตา ฯ  
นนฺทิวจเนน  ตปฺปจฺจย  อุปาทาน  ฯ  จตุพฺพิธมฺป  นนฺทิตาตทวิปฺป- 
โยคตาหิ ตณฺหาทิฏาภินนฺทนภาเวหิ จาติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๑๖]    ชาติปจฺจยา    ชรามรณนฺติอาทิก ฺจ    ตตฺเถว มหา- 
ตณฺหาสงฺขยสุตฺเต  วุตฺต  ฯ  วิปากวฏฏภูเต  ปฏิสนฺธิปฺปวตฺตผสฺสาทิเก  
๑. ม. ต ฺจ. ๒. ม. มู. ๑๒/๔๖๖ ฯ   
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กมฺมสมุฏาน ฺจ  โอช  สนฺธาย  จตฺตาโร  อาหารา  ตณฺหานิทานาติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ   วฏฏปตฺถมฺภกา   ปน  อิตเรป  อาหารา  ตณฺหาปภวา๑  
ตสฺมึ อวิชฺชมาเน น วิชฺชนตีฺติ ตณฺหานิทานาติ วตฺตุ วฏฏนฺติ ฯ  
        ตโต   ตโตติ   จตุพฺพิธาสุ  เทสนาสุ  ตโต  ตโต  เทสนาโต  ฯ  
ายปฺปฏิเวธาย   สวตฺตตีติ   าโยติ  มคฺโค  ฯ  าโยเอว๒  วา ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโท  อริโย  จสฺส าโย[๓] สุทิฏโ โหตีติ๔วจนโต ฯ สยเมว   
หิ  โส  สมนตฺภทฺทกตฺตา  ตถา ตถา ปฏิวิชฺฌิตพฺพตฺตา ตาย ตาย  
เทสนาย   อตฺตโน  ปฏิเวธาย  สวตฺตติ  ฯ  จตุพฺพิธคมฺภีรภาวปฺปตฺติยาติ  
ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีเรสุ   ปติฏาธิคเมน  ปติฏ ิตตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  
สมนฺตภทฺทกตา   เทสนาวิลาสปฺปตฺติ   จ   จตุนฺนป   เทสนาน   สมาน  
การณนฺติ  วิเสสการณ  วตฺตุกาโม  อาห  วิเสสโตติ  ฯ  อสฺสาติ  อสฺส  
ภควโต เทสนา อสฺส วา ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส เทสนาติ โยเชตพฺพ ฯ  
        [๑๑๗]   ปวตฺติการณวิภาโค   อวิภตฺตสภาวา   อวิชฺชาทโยว  ฯ  
กรณนฺติ   วา  คหิตาน  ปกติอาทีน  อวิชฺชาทีน ฺจ  อการกตา  การกตา  
จ  ฯ   ตตฺถ  สมฺมุฬฺหา  เกจิ  อการณ  การณนฺติ  คณฺหนฺติ  เกจิ  น  
กิ ฺจิ   การณ   พุชฺฌนฺติ๕   เตส  ยถาสเกหิ  อนุรูเปหิ  การเณหิ สงฺขารา- 
ทิปฺปวตฺติสนฺทสฺสนตฺถ   สสารปฺปวตฺติสนฺทสฺสนตฺถนฺติ   อตฺโถ  ฯ ปวตฺติ- 
อาทีนวปฏิจฺฉาทิกา  อวิชฺชา  อาทิ  ตโต  สงฺขารา อุปฺปชฺชนฺติ ตโต  
วิ ฺาณนฺติ     เอว     ปวตฺติยา     อุปฺปตฺติกฺกมสนฺทสฺสนตฺถ คพฺภเสยฺยกาทิ- 
๑. ม. ตณฺหาปภเว. ๒. ม. โส เอว วา. ๓. ม. ป ฺาย. ๔. ส. นิทาน. ๑๖/๖๓ ฯ  
๕. ม. พุชฺฌนตุีติ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 244 

                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วเสน  วา  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว อตฺตภาวสฺส อุปฺปชฺชนานุปุพฺพิสนฺทสฺส- 
นตฺถ ฺจ  อนุโลมเทสนา  ปวตฺตาติ  ฯ อิตราสมฺป ตทตฺถตาสมฺภเวน ตาส๑   
ตทตฺถเมว  ปวตฺติอตฺถนฺตรสพฺภาวโต ฯ อย ปน ตทตฺถาเอวาติ  
เอติสฺสา  ตทตฺถตา  วุตฺตา  ฯ  อนุวิโลกยโต  โยย  โพธิโต ปุพฺพภาเค  
ตนฺตปจฺจยุปฺปนฺนาวโพธสงฺขาโต     ปุพฺพภาคปฏิเวโธ     ปวตฺโต ตท- 
นุสาเรน  ตทนุคเมน  ชรามรณาทิกสฺส  ขาติอาทิการณ  ย อธิคต ตสฺส  
สนฺทสฺสนตฺถ  อย  ปฏิโลมเทสนา  ปวตฺตา ฯ อนุวิโลกยโต ปฏิโลม- 
เทสนา ปวตฺตาติ   วา   สมฺพนฺโธ  ฯ   ทสฺเสนฺโตป   หิ  ภควา  กจฺิฉาปนฺน  
โลก อนุวิโลเกตฺวา ปุพฺพภาค ฯเปฯ สนฺทสฺสนตฺถ เทเสตีติ ฯ  
        อาหารตณฺหาทโย   ปจฺจุปฺปนฺนทฺธา   สงฺขาราวิชฺชา   อตีตทฺธาติ  
อิมินา  อธิปฺปาเยนาห  ยาว  อตีต  อทฺธาน  อติหริตฺวาติ  ฯ  อาหารา  
วา   ตณฺหาย   ภาเวตพฺพา  อนาคโต  อทฺธา  ตณฺหาทโย  ปจฺจุปฺปนฺโน  
สงฺขาราวิชฺชา  อตีโต  ฯ  ปจฺจกฺข ปน ผล ทสฺเสตฺวา ตนิทานทสฺสน- 
วเสน ผลการณปรมฺปราทสฺสน     ยุชชฺตีติ    อาหารา    ปุริมตณฺหาย  
อุปฺปาทิตา   ปจฺจุปฺปนฺโน   อทฺธา   ตณฺหาทโย   อตีโต  สงฺขาราวิชฺชา  
ตโตป   อตีตตโร   สสารสฺส   อนาทิภาวทสฺสนตฺถ   วุตฺโตติ   ยาว  
อตีต  อทฺธานนฺติ  ยาว  อตีตตร  อทฺธานนฺติ  อตฺโถ  ยุตฺโต  ฯ  อายตึ  
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติอาหารกา   วา   จตฺตาโร   อาหารา  อาหาเรตีตาห  
น  วทามิ  ฯเปฯ  เอว  ปน  ม  อวทนฺต โย เอว ปุจฺเฉยฺย กิสฺส นโุข  
ภนฺเต  วิ ฺาณาหาโรติ  เอส  กลโฺล  ป ฺโห  ตตฺร  กลฺล  เวยฺยากรณ  
๑. ม. อิตราส ตทตุถตาสมุภเวป น ตาส.   
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วิ ฺาณาหาโร  อายตึ  ปนุพฺภวาภินิพฺพตฺติยาติ๑ วจนโต ตสมฺป- 
ยุตฺตตฺตา ผสฺสเจตนาน   ตปฺปวตฺติเหตุตฺตา   จ   กพฬึการาหารสฺส  ฯ   เตน  
หิ   อุปตฺถมภิฺตรูปกายสฺส   ต ฺจ   อิจฺฉนฺตสฺส   กมฺมวิ ฺาณายูหน  
โหติ  ฯ   โภชน   หิ  สทธฺาทีน  ราคาทีน ฺจ  อุปนิสฺสโยติ  วุตฺต  ฯ  
ตสฺมา   เต  กมฺมวฏฏสงฺคหิตา  อาหารา  ปจฺจุปฺปนฺโน  อทฺธาติ  อิมสฺมึ  
ปริยาเย   ปรุโิมเยว   อตฺโถ  ยุตฺโต  ฯ  อตีตทฺธโต  ปภูติ  อิติ  โข  
ภิกฺขเว   อวิชชฺาปจฺจยา   สงฺขาราติอาทินา๒   ตโต   ปร ฺจ เหตุ- 
ผลปฏิปาฏิปจฺจกฺขภูตาน๓  อาหาราน นิทานทสฺสนวเสน อาโรหิตฺวา  
นิวตฺตเนน  วินา  อพุชฺฌนฺตาน  ตสนฺทสฺสนตฺถ  สา  อย เทสนา ปวตฺตาติ  
อตฺโถ  ฯ   อนาคตทฺธเหตุสมุฏานโต   ปภูตีติ   อนาคตสฺส   ภวสฺส  
เหตุภูตาน   ธมฺมาน   อุปปฺตฺติโต  ปฏาย  ฯ  อนาคตทฺธสนฺทสฺสนตฺถนฺติ  
อนาคตทฺธุโน   อปฺปฏิวิชฺฌนฺตาน   อปสฺสนฺตาน   ปจฺจกฺข   ปจฺจุปฺปนฺน  
เหตุ ทสฺเสตฺวา เหตุผลปรมฺปราย ตสฺส สนฺทสฺสนตฺถนฺติ อตฺโถ ฯ  
        เอตฺถ   จ   อาทิโต   ปฏาย  ยาว  ปริโยสานา  ปริโยสานโต  
จ   ปฏาย   ยาว   อาทิ   ปวตฺตา  เทสนา  ทฺวาทสงฺคา  ตโตเอว  
ติสนฺธิ  จตุสงฺเขปา  ฯ  มชฺฌโต  ปฏาย  ยาว  อาทิ  ปวตฺตา เทสนา  
อฏงฺคา   ทฺวิสนฺธิ   ติสงฺเขปา  ฯ   มชฌฺโต   ปน   ปฏาย  ยาว  
ปริโยสานา  ปวตฺตา  เทสนา  ฉฬงฺคา ทฺวิสนฺธิ ติสงฺเขปา ฯ สโยชนิเยสุ  
ภิกฺขเว   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา   ปวฑฺฒติ ตณฺหา- 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๒ ฯ ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๔ ฯ ๓. ม. เหตุผลปฏิปาฏึ ปจฺจกฺข-  
ภูตาน.   
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ปจฺจยา  อุปาทานนฺติอาทินา๑  มชฺฌโต ปฏาย ยาว ปริโยสานา  
ปวตฺตา  เทสนา  เอกสนฺธิ  ทฺวิสงฺเขปา  ฯ เอว อย ปเนกงฺคาเอว๒ ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทเทสนา  อาคตา ฯ เอกงฺควเสนาป จ ปฏิจฺจสมุปฺปาทเทสนา  
ลพฺภเตว  ฯ   ยถาห  ฯ   ตตฺร   ภิกฺขเว   สุตวา   อริยสาวโก ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทเมว  สาธุก  โยนิโส  มนสกิโรติ  อิติ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ  
อิมสฺสุปฺปาทา   อิท   อุปปฺชฺชติ   อิมสมฺึ   อสติ  อิท  น  โหติ  อิมสฺส  
นิโรธา  อิท  นิรุชฺฌตีติ  ฯ  สุขเวทนิย  ภิกฺขเว  ผสฺส  ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ  
สุขา   เวทนาติอาทิ๓  ฯ  เอตฺถ  ห ิ ผสฺสปจฺจยาติ  เอตฺตโกเอว ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโท วุตฺโต ฯ เตเนต วิ ฺายติ ป ฺจงฺคปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ๔ ฯ  
        ตตฺถ   อิมสฺมึ   สติ   อิท   โหตีติ  อิมสฺมึ  อวิชชฺาทิเก  ปจฺจเย  
สติ   อิท   สงฺขาราทิก  ผล  โหติ  ฯ  อิมสฺสุปฺปาทา  อิท  อุปฺปชชฺตีติ  
อิมสฺส   อวิชชฺาทิกสฺส   ปจฺจยสฺส   อุปฺปาทา   อิท   สงฺขาราทิก  ผล  
อุปฺปชฺชตีติ   อตฺโถ  ฯ  อิมสฺมึ  อสติ  อิท  น  โหติ  อิมสฺส  นิโรธา  
อิท   นริุชฺฌตีติ  อวิชฺชาทีน  อภาเว  สงฺขาราทีน  อภาวสฺส  อวิชฺชาทีน  
นิโรธา   สงฺขาราทีน   นโิรธสฺส   จ  วจเนน  ปุริมสฺมึ  ปจฺจยลกฺขเณ  
นิยโม  ทสฺสโิต  โหติ  อิมสฺมึ  สติเอว  น  อสติ  อิมสฺส  อุปฺปาทา- 
เอว น  นโรธาติ  ฯ  เตเนต  ลกฺขณ  อนโฺตคธนิยม  อิธ  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทสฺส วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ   นิโรโธติ   จ   อวิชชฺาทีน   วิราคา- 
วิคเมน อายตึ    อนุปฺปาโท    อปฺปวตฺติ  ฯ    ตถาหิ   วุตฺต อวิชฺชาย- 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๘๐ ฯ ๒. ม. อเนกงฺคาเอว. ๓. ส. นิทาน. ๑๖/๙๐ ฯ  
๔. เอกงฺคปฏิจจฺสมุปฺปาโทติ.   
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เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธาติอาทิ๑  ฯ นิโรธวิโรธี จ อุปปฺาโท เยน  โส   
อุปฺปาทนิโรธภาเวน  วุตฺโต  อิมสฺส  นิโรธา อิท นิรุชฺฌตีติ ฯ เตเนต   
ทสฺเสติ  อนิโรโธ  อุปฺปาโท  นาม  โส  เจตฺถ  อตฺถภิาโวติป  
วุจฺจตีติ  ฯ   อิมสฺมึ   สติ   อิท   โหตีติ   อิทเมว   หิ   ลกฺขณ ปริยา- 
ยนฺตเรน   อิมสฺส   อุปฺปาทา   อิท  อุปปฺชฺชตีติ  วทนฺเตน  ปเรน  
ปุริม   วิเสสิต   โหติ   ตสฺมา   น   ธรมานตเยว   สนฺธาย  อิมสฺมึ  
สตีติ   วุตฺต   อถโข   มคฺเคน   อนิรุทฺธภาว ฺจาติ   วิ ฺายติ  ฯ  
ยสฺมา  จ  อิมสฺมึ  อสติ  อิท  น  โหติ  อิมสฺส  นิโรธา  อิท นิรชุฌฺตีติ  
ทฺวิธาป   อุททฺิฏลกฺขณสฺส  นิโรธสฺส  นิทฺเทส  วทนฺเตน  อวิชฺชาย- 
เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา   สงฺขารนิโรโธติอาทินา   นิโรโธเอว   วุตฺโต  
ตสฺมา   นตฺถภิาโวป   นิโรโธเอวาติ   นตฺถิภาววิรุทฺโธ   อตฺถิภาโว  
อนิโรโธติ   ทลฺสิต   โหติ  ฯ   เตน  อนิโรธสงฺขาเตน  อตฺถิภาเวน  
อุปฺปาท  วิเสเสติ  ฯ  ตโต  น  อิธ อตฺตลาภมตฺต อุปฺปาโทติ อธิปฺเปโต  
อถโข   อนิโรธสงฺขาโต   อตฺถิภาโว   จาติ   อยมตฺโถ   วิภาวิโตติ  
เอวเมต   ลกขฺณทฺวยวจน   อ ฺม ฺ   วิเสสนวิเสสิตพฺพภาเวน  
สาตฺถกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        โก   ปนาย   อนิโรโธ   นาม   โย  อตฺถิภาโว  อุปฺปาโทติ  จ  
วุจฺจตีติ  ฯ อปฺปหีนภาโว อนิพฺพตฺตผลตาหาเรหิ๒ ผลุปฺปาทนารหตา จ ฯ  
เย   เต   หิ   ปหาตพฺพา   อกุสลา   ธมมฺา   เตส   อริยมคฺเคน อสมุคฺฆาติต- 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒ ฯ ๒. ม. อนิพฺพตฺติตผลตาปฺปหีนารหตาหิ.   
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ภาโว  เย  ปน น ปหาตพฺพา กุสลาพฺยากตา ธมฺมา ยานิ เตสุ  
สโยชนานิ  อขีณาสวาน  เตส  อปริกขีฺณตา  จ  ฯ อสมุคฺฆาติตา- 
นุสยตาย หิ   สสโยชนา   ขนฺธปฺปวตฺติ   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ฯ   ตถาหิ  
วุตฺต   ยาย   จ   ภิกฺขเว   อวิชฺชาย   นวุิฏสฺส   พาลสฺส  ยาย  จ  
ตณฺหาย   สยุตฺตสฺส๑  อย  กาโย  สมุทาคโต  สา  เจว  อวิชชฺา  
พาลสฺส   อปฺปหีนา   สา   จ   ตณฺหา   อปริกฺขีณา   ต  กิสฺส  เหตุ  
น  ภิกฺขเว  พาโล  อจร ิ พฺรหฺมจริย  สมฺมาทุกฺขกฺขยาย  ตสฺมา  พาโล  
กายสฺส  เภทา  กายุปโค  โหติ  โส  กายุปโค  สมาโน  น  ปริมุจฺจติ  
ชาติยา  ชรามรเณนาติอาทิ๒  ฯ ขีณสโยชนาน ปน อวิชฺชาย อภาวโต  
สงฺขาราน   ตณฺหูปาทานาน   อภาวโต   อุปาทานภวาน   น  สมฺภโวติ  
วฏฏสฺส  อุปจฺเฉโท  ป ฺาปยติ๓  ฯ  เตเนวาห  ฉนฺน เตฺวว ผคฺคุณ  
ผสฺสายตนาน    อเสสวิราคนิโรธา   ผสฺสนิโรโธ   ผสฺสนิโรธา เวทนา- 
นิโรโธติอาทิ๔ ฯ น หิ อคฺคมคฺคาธีคมโต อุทฺธ ยาว ปรินิพฺพานา  
สฬายตนาทีน   อปฺปวตฺติ   อถโข   นตฺถิตา   นโิรธสทฺทวจนียตา  
ขีณสโยชนตาติ   นิโรโธ   วุตฺโต  ฯ   อปจ   จิรกตมปฺ   กมฺม อนิพฺพตฺติต- 
ผลตาย   อปฺปหีนารหตาย  ผลารห  สนฺตเอว  นาม  โหติ  น นพฺิพตฺ- 
ติตผล   นาป   ปหีนารหนฺติ  ผลุปฺปตฺติปจฺจยาน  อวิชฺชาสงฺขาราทีน  
วุตฺตนเยน  ผลารหภาโว  อนิโรโธติ  เวทิตพฺพ ฯ เอว อนิรุทฺธ- 
ภาเวเนว หิ   เยน   วินา   ผล   น   สมภฺวติ   ต   การณ   อตีตาทิป  
๑. ม. สมฺปยุตตฺสฺส.   ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๒๙ ฯ ๓. ม. ป ฺายติ.  ๔. ส. นิทาน ๑๖/๑๗ ฯ   
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อิมสฺมึ  สตีติ  อิมินา  วจเนน  วุตฺต  ฯ  ตโตเอว จ อวุสิตพฺรหฺม- 
จริยสฺส อปฺปวตฺติธมฺมต     อนาปนฺโน     ปจฺจยุปฺปาโท     กาลเภท  
อนามสิตฺวา   อนิวตฺติตายเอว   อิมสฺสุปปฺาทาติ   วุตฺโต  ฯ   อถวา  
อวเสสปจฺจยสมวาเย   อวิชฺชมานสฺสาป   วิชฺชมานสฺส   วิย   ปเคว  
วิชฺชมานสฺส   ยา   ผลุปฺปตฺติอภิมุขตา   สา  อิมสฺสุปฺปาทาติ  วุตฺตา  ฯ  
ตทา   หิ   ตโต   ผล   อุปปฺชฺชตีติ   ตทวตฺถ   การณ   ผลสฺส  
อุปฺปาทนภาเวน   อุปฏ ิต   อุปติต   นาม   โหติ   น   วิชฺชมานมฺป  
อตทวตฺถนฺติ ตทวตฺถตา อุปฺปาโทติ เวทิตพฺพา ฯ  
        ตตฺถ   สตีติ   อิมินา   วิชฺชมานตามตฺเตน   ปจฺจยภาว   วทนฺโต  
อพฺยาปารต   ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส   ทสฺเสติ  ฯ  อุปปฺาทาติ  อุปฺปตฺติธมฺมต  
อสพฺพกาลภาวิต     ผลุปปฺตฺติอภิมุขต ฺจ    ทีเปนฺโต    อนิจฺจต ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทสฺส  ทสฺเสติ  ฯ  สติ  น  อสติ  อุปฺปาทา น นิโรธาติ ปน  
เหตุอตฺเถหิ   ภุมฺมนิสฺสกฺกวจเนหิ   สมตฺถิต   นิทานสมุทยชาติยา ปภว- 
ภาว  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  ทสฺเสติ  ฯ  เหตุอตฺถตา  เจตฺถ ภุมฺมวจเน  
ยสฺส   ภาเวนตทวินาภาวิผลสฺส   ภาโว   ลกฺขิยติ   ตตฺถ   ปวตฺติยา  
เวทิตพฺพา  ฯ   ยถา   อธนาน  ธเน  อนปฺุปทิยมาเน๑  ทาลิทฺทิย เวปุลฺล- 
มคมาสิ  นิปฺปนฺเน๒ สสฺเส สุภิกฺข ชายตีติ จ ฯ นิสสฺกฺกวจนสฺสาป  
เหตุอตฺถตา  ผลสฺส  ปภเว  ปกติย ฺจ  ปวตฺตน๓ ฯ ยถา กลลา โหติ  
อพฺพุท   อพฺพุทา   ชายติ   เปสีติ   หิมวตา   คงฺคา  ปภวติ  สิงฺคโต  
สโร   ชายตีติ  จ  ฯ  อวิชชฺาทิภาเวน  จ  ตทวินาภาวิสงฺขาราทิภาโว  
๑. นานุปฺปทิยมาเน. ๒. ม. นปฺิผนฺเน. ๓. ปวตฺติยา.   
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ลกฺขิยติ   อวิชฺชาทีหิ   จ   สงฺขาราทโย   ปภวนฺติ   ปกริยนฺติ   จาติ  
เตส   ปภโว   ปกติ   จ   ตสฺมา  ตทตฺถทีปนตฺถ  อิมสฺมึ  สติ  อิมสฺส  
อุปฺปาทาติ   เหตุอตฺถา   ภุมฺมนิสฺสกฺกนิทฺเทสา  กตา  ฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  
อิมสฺมึ   สติ  อิท  โหติ  อิมสฺส  อุปฺปาทา  อิท  อุปปฺชฺชตีติ  สงฺเขเปน  
อุทฺทิฏสฺส   ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขาราติอาทิโก  
นิทฺเทโส   ตสฺมา   ยถาวุตฺโต   อตฺถิภาโว  อุปฺปาโท  จ  เตส  เตส  
ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน  ปจฺจยภาโวติ  วิ ฺายติ  ฯ  น  หิ อนิรุทธฺตา- 
สงฺขาต อตฺถิภาว   อุปฺปาท ฺจ   อนิวตฺตสภาวตาสงฺขาต   อุทยาวตฺถตา- 
สงฺขาต วา   สติเยว   น   อสติ   อุปฺปาทาเอว   นิโรธาติ  อนฺโต- 
คธนิยเมหิ วจเนหิ   ปกาสิต   มุ ฺจิตฺวา   อ ฺโ   ปจฺจยภาโว   นาม  
อตฺถิ   ตสฺมา   ยถาวุตฺโต   อตฺถิภาโว   อุปฺปาโท   จ  ปจฺจยภาโวติ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  เยป  หิ  ปฏาเน  อาคตา เหตุอาทโย จตุวีสติ ปจฺจยา  
เตป  เอตสฺเสว  ปจฺจยภาวสฺส  วิเสสาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  ตถา  ยฺวาย  
มูลเหตุนิทานสมฺภวปภวาทิปริยาเยหิ     อุปฺปาทฏ ิติ     ปวตฺตฏ ิติ นิมิตฺ- 
ตฏ ิติ   อายูหฏ ิติ   สโยคฏ ิติ  ปลิโพธฏ ิตีติอาทีหิ  ปริยาเยหิ  จ  
ปกาสิโต การณตฺโถ โสป เอตฺเถว อนฺโตคโธติ ทฏพฺโพ ฯ  
        มลูการณสทฺท   อเปกฺขิตฺวา   น   อการณนฺติ   นปปสกนิทฺเทโส  
อการณาติ   อตฺโถ   น   อการณ  ยท ิ สิยา  สุตฺต  ปฏิพาหิต  สิยาติ  
ทสฺเสนฺโต   อาสวสมุทยาติ   สุตฺต   อาหรติ  ฯ  ปรยิาโย  การณ  ฯ  
วฏฏกถาย   สีสภาโว   วฏฏเหตุโน   กมฺมสฺสาป  เหตุภาโว  ฯ  ตตฺถ   
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ภวตณฺหายป  เหตุภูตา  อวิชฺชา  ตาย  ปฏิจฺฉาทิตาทีนเว  ภเว  ตณฺหาย  
อุปฺปชฺชนโต  อวิชชฺาวิเสเสน  สีสภูตาติ  มูลการณนฺติ  วุตฺตา  ฯ ปุริมาย  
โกฏิยา   อป ฺายมานาย   อุปฺปาทวิรหโต   นิจฺจต  คณฺเหยฺยาติ  อาห  
เอว ฺเจต  ภิกฺขเว  วุจฺจตีติอาทิ  ฯ  เตน  อิโต  ปุพฺเพ อุปฺปนฺน- 
ปุพฺพตา นตฺถีติ     อป ฺายนโต     ปุริมโกฏิอป ฺายน     วุตฺตนฺติ  
อิมมตฺถ ทสฺเสติ ฯ  
        [๑๑๘]    อวิชชฺาตณฺหาเหตุกฺกเมน    ผเลสุ   วตฺตพฺเพสุ สุคติ- 
ทุคฺคติคามิโนติ  วจน  สทฺทลกฺขณ  วิโรธนตฺถ  ฯ  ปูชิตสฺส หิ ทวฺนฺเท  
ปุพฺพนิปาโต  ฯ   สวรา   กิร   มสสฺส  อฏ ินา  อลคฺคนตฺถ  ปุนปฺปุน  
ตาเปตฺวา  โกฏเฏตฺวา  อุณฺโหทก  ปาเยตฺวาป  ริตฺต๑  สูน อฏ ิโต  
มุตฺตมส  คาวึ  มาเรนฺติ  ฯ  เตนาห  อคฺคิสนฺตาปาติอาทิ  ฯ ตตฺถ ยถา  
วชฺฌคาวี   จ  อวิชฺชาภิภูตตาย  ยถาวุตฺต  อุณฺโหทกปาน  อารภติ  เอว  
ปุถุชชฺโน   ยถาวุตฺต   ทุคฺคติคามิกมฺม   ยถา  ปน  สา  อุณฺโหทกปาเน  
อาทีนว   ทิสวฺา   ตณฺหาวเสน   สีตุทกปาน   อารภติ  เอว  ปุถชุชฺโน  
อวิชฺชาย   นาติพลวภาวโต   ทุคฺคติคามิกมฺเม   อาทีนว   ทิสฺวา ตณฺหา- 
วเสน   สุคติคามิกมฺม   อารภติ  ฯ   ทกฺุเข  หิ  อวิชชฺ  ตณฺหา  
อนุวตฺตติ   สุเข   ตณฺห   อวิชฺชาติ  ฯ  กตฺถจิ  สุตฺเต  เอกธมฺมมูลิก  
เทสนนฺติ  อวิชฺชาตณฺหาสุ  เอโกเยว ธมโฺม มูล เอติสฺสาติ เอกธมฺม- 
มูลิกา ต  ฯ   ตตฺถ   เอกเอว   ธมฺม   มูล   กตฺวา  ปฏจฺิจสมุปฺปาทเทสน  
เทเสตีติ อตฺโถ ฯ  
๑. ม. ปาเยตฺวา วิริตฺต.   
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        [๑๑๙]   อุปนิสีทติ   ผล  เอตฺถาติ  อุปนิสา  การณ  ฯ  อวิชชฺา  
อุปนิสา   เอเตสนฺติ  อวิชชฺูปนิสา  ฯ  อสฺสาทานุปสฺสิโนติ  อุปาทานิเยสุ  
เตภูมิกธมฺเมสุ    วิสยภูเตสุ    อสฺสาเทตพฺพโต   อสฺสาทส ฺ ิต สุข- 
โสมนสฺส   อนุปสฺสนสีลสฺส  ฯ  อปฺปหีนาวิชฺชาตาย  พาลลกฺขณโยเคน 
พาลสฺส  ฯ   เอวนฺติ   อวิชฺชานิวุฏตฺตา  ตณฺหาสยุตฺตตฺตา  จ  ฯ  อย  
กาโยติ   อย   มม   เจว   ตุมฺหาก ฺจ   ปจฺจกฺขภูโต  สวิ ฺาณกาโย  
ขนฺธป ฺจก  ฯ  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโสติ๑  วจนโต  ผสฺสการณ ฺเจต  
วุจฺจตีติ   อายตนฉกฺก  วา  ฯ  สมุทาคโตติ  อุปฺปนฺโน  ฯ  พหิทฺธา  จ  
นามรูปนฺติ   พหิทฺธา   สวิ ฺาณกาโย  ขนฺธป ฺจก  สฬายตนานิ  วา  ฯ  
อิตฺเถตนฺติ   อิตฺถ   เอต  ฯ   อตฺตโน   จ   ปเรส ฺจ  ป ฺจกฺขนฺธา  
ทฺวาทสายตนานิ  ทฺวารารมฺมณภาเวน  ววฏ ิตานิ  ทฺวย นามาติ อตฺโถ ฯ  
ทฺวย   ปฏิจฺจ   ผสฺโสติ   อ ฺตฺถ   จกฺขุรูปาทีนิ   ทวฺยานิ   ปฏิจฺจ  
จกฺขุสมฺผสฺสาทโย   วุตฺตา   อิธ   ปน   อชฺฌตฺติกพาหิรานิ   อายตนานิ  
มหาทฺวย  นาม  กิเรตนฺติ  วุตฺต  ฯ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโย  ฯ  อ ฺตฺถ  
จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ  สงฺคติ  
ผสฺโสติอาทินา๒  จกฺขุ ฺเจว  รูปา  จ  ฯเปฯ มโน เจว ธมฺมา จาติ  
วุตฺตานิ [๓]  ปฏิจฺจ  จกฺขุสมฺผสฺสาทโย  วุตฺตา  ฯ  อิธ ปน อย ฺเจว  
กาโยติ   จกฺขาทินิสฺสเย   เสสธมฺเม   จ   จกฺขาทินิสฺสิเตเอว  กตฺวา  
วุตฺต  ฯ  จกฺขาทิกาย  เอกตฺเตน  อชฺฌตฺติกายตนนฺติ  คเหตฺวา  พหิทฺธา  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑ ฯ ๒. ส. สฬายตน. ๑๘/๓๘ ฯ ๓. ม. ทฺวยานิ.   
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จ   นามรูปนติฺ   วุตฺต   รูปาทิอารมฺมณ   เอกตฺเตเนว  พาหิรายตนนฺติ  
ตานิ   อชฺฌตฺติกพาหิรานิ   อายตนานิ   ปฏิจฺจ   ผสฺโส  วุตฺโต  ตสฺมา  
มหาทฺวยเมตนฺติ  ฯ   เอว ฺจ  กตฺวา  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  ป ฺจหิ  
ขนฺเธหิ ฉหิ อายตเนหิ จาติ อยมตฺโถ ทีเปตพฺโพวาติ วุตฺต ฯ  
        อย   กาโยติ   หิ   วุตฺตานิ   สนิสสฺยานิ   จกฺขาทีนิ   อตฺตโน ป ฺจกฺ- 
ขนฺธา  พหิทฺธา  นามรูปนฺติ  วุตฺตานิ รูปาทีนิ ปเรส ตถา อย กาโย  
อตฺตโน   ฉ   อชฺฌตฺติกานิ   อายตนานิ   พหิทฺธา   นามรูป   ปเรส  พาหิรา- 
ทีนีติ  ฯ อ ฺถา อชฺฌตฺติกายตนมตฺเตเอว อย กาโยติ วุตฺเต๑ น  
อชฺฌตฺติกายตนาเนว   อตฺตโน   ป ฺจกฺขนฺธา   โหนฺตีติ   อตฺตโน   จ  
ปเรส ฺจ  ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ  ทีปนา  น  สมฺภเวยฺยาติ  ฯ ฉเฬวายตนานีติ  
สเฬว  ผสฺสการณานิ  เยหิ  การณภูเตหิ  อายตเนหิ  อุปฺปนเนน ผสฺเสน  
ผุฏโ   พาโล   สุขทุกฺข   ปฏิสเวเทติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  เอเตส  วา  
อ ฺตเรน   อวิชฺชานีวรณสฺส   ภิกฺขเว   ปณฺฑิตสสฺ   ตณฺหาย สมฺป- 
ยุตฺตสฺสาติอาทิ   โยเชตพพฺ  ฯ   อิมสฺม ึ  หิ   สุตฺเต   สงฺขาเร อวิชฺชา- 
ตณฺหานิสฺสิเตเอว  กตฺวา  กายคฺคหเณน  วิ ฺาณนามรูปสฬายตนานิ  
คเหตฺวา  ตสฺมึ  กาเย  สฬายตนาน  ผสฺส ตนฺนิสฺสิตเมว กตฺวา เวทนาย  
วิเสสปจฺจยภาว     ทสฺเสนฺเตน     ภควตา     พาลปณฺฑิตาน อตีตทฺธาวิชฺชา- 
ตณฺหามูลโก  เวทนนฺโต  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ทสฺสิโต  ปุน  จ พาล- 
ปณฺฑิตาน  วิเสส  ทสฺเสนฺเตน  ยาย  จ  ภิกฺขเว  อวิชฺชาย นิวุฏสฺส  
พาลสฺส   ยาย  จ  ตณฺหาย  สมฺปยุตฺตสสฺ๒  อย  กาโย  สมุทาคโต  
๑. ม. วุตฺเตน. ๒. สยุตฺตสฺสาติป.   
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สา   เจว  อวิชฺชา  พาลสฺส  อปฺหีนา  สา  จ  ตณฺหา  อปริกฺขีณา  ฯ  
ต  กิสฺส  เหตุ  น  ภิกฺขเว  พาโล  อจริ  พฺรหฺมจริย สมฺมาทุกฺขกฺ- 
ขยาย ตสฺมา   พาโล   กายสฺส   เภทา   กายุปโค   โหติ   โส  กายุ- 
ปโค สมาโน   น   ปริมุจฺจติ   ชาติยา  ฯเปฯ   ทุกฺขสฺมาติ   วทามีติ  
เวทนาปภว   สาวิชฺช  ตณฺห  ทสฺเสตฺวา  อุปาทานภาเว  จ  ตนฺนิสสฺิเต  
กตฺวา   กายุปโค   โหตีติอาทินา   ชาติอาทิเก   ทสฺเสนฺเตน ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนเหตุสมุฏานโต  ปภูติ  อุภยมูลวเสน  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท วุตฺโต ฯ  
ตพฺพิปริยาเยน   จ   ปณฺฑิตสฺส   ปจฺจุปฺปนฺนเหตุปริกฺขยโต   ปภูติ  
อุภยมูลโก ปฏิโลมปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ฯ  
        ปูเรตุนติฺ   วฑฺเฒตุ   อุปจินิตุนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ทคฺุคติคามิกมฺมสฺส  
วิเสสปจฺจยตฺตา   อวิชฺชา   อวินฺทิย   วินฺทตีติ   วุตฺตา  ฯ   ตถา วิเสส- 
ปจฺจโย   วินทฺิยสฺส   น   โหตีติ   วินฺทยิ   น   วินฺทตีติ  จ  ฯ อตฺต- 
นิสฺสิตานิ   กตฺวา   จกฺขุวิ ฺาณาทีน [๑]  อุปฺปาทน  อายตน  ฯ สมฺโมห- 
ภาเวเนว   อนภิสมยภูตตฺตา   อวิทิต   อ ฺาต   กโรติ  ฯ อนฺตวิร- 
หิเต  ชวาเปตีติ  วณฺณาคมวิปริยายวิการวินาสธาตุอตฺถวิเสสโยเคหิ  
ป ฺจวิธสฺส   นิรุตฺติลกฺขณสฺส   วเสน   อการวิการชกาเร   คเหตฺวา  
อ ฺเส   วณฺณาน   โลป  ชการสฺส  จ  ทุติยสฺสาคม  กตฺวา  อวิชฺชาติ  
วุตฺต  ฯ  พฺย ฺชนตฺถ  วตฺวา  สภาวตฺถ  ทสฺเสตุ  อปจาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
จกฺขุวิ ฺาณาทีน   วตฺถารมฺมณานิ   อิท   วตฺถุ   อิท   อารมฺมณนฺติ  
อวิชฺชาย   าตุ   น   สกกฺาติ   อวิชฺชา   ตปฺปฏิจฺฉาทิกา  วุตฺตา  ฯ  
๑. ม. ปวตฺตน.   
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วตฺถารมฺมณสภาวจฺฉาทนโตเอว   อวิชฺชาทีน   ปฏจฺิจสมุปฺปาทภาวสฺส  
ชรามรณาทีน     ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนภาวสฺส     ฉาทนโต ปฏิจฺจสมุปฺปาท- 
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนจฺฉาทน เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๒๐]   อปจฺจกฺขิตฺวาติ   ปจฺจกฺขาน   กตฺวา  อปฺปฏิกฺขิปตฺวา  ฯ  
อุปการกฏโ   ปจฺจยฏโ   ยถา   ปณฺปาตาทิ   สรีรสฺส  ฯ สงฺขต- 
มภิสงฺขโรนฺตีติ   ยถา   สงฺขต   โหติ   เอว   อภิสงฺขโรนฺติ  ฯ สงฺขาร- 
สทฺทคฺคหเณน  อาคตา  สงฺขารา  สงฺขารสทฺเทน อาคตสงฺขารา ฯ  
ยทิป   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขาราป   สงฺขารสทฺเทน  อาคตา  เต  ปน  
อิมิสฺสา   เทสนาย   ปธานาติ   วิสุ   วุตฺตา  ตสฺมา  ทุวิธาติ  เอตฺถ  
สงฺขารสทฺเทน  อาคตสงฺขาเรสุ  อภิสงฺขรณกสงฺขาร  วชฺเชตฺวา  ตท ฺเ  
สงฺขารสทฺเทน   อาคตสงฺขารา   โยเชตพฺพา  ฯ   สงฺขารสทฺเทน อาคต- 
สงฺขาราติ   วา   สมุทโย   วุตฺโต  ฯ   ตเทกเทสา   จ  อิธ วณฺเณตพฺพ- 
ภาเวน   คหิตา   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   ตสฺมา วณฺเณตพฺพ- 
สพฺพสงฺคาหกวเสน ทุวิธตา วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ ฯ ปม นิรุชฺฌติ  
วจีสงฺขาโรติอาทินา๑   วิตกฺกวิจารอสฺสาสปสฺสาสา   ส ฺาเวทนา  
วจีสงฺขาราทโยติ   วุตฺตา   น   อวิชชฺาปจฺจยสงฺขาเรสุ   วุตฺตา กาย- 
ส ฺเจตนาทโย  ฯ สงฺขตสงฺขารา นาม ยถาสก ปจฺจเยหิ สงฺขตตฺตา ฯ  
สติป   ปจฺจยนิพฺพตฺตาน   สพฺเพสมฺป   สงฺขตภาเว   มเมต   ผลนฺติ  
ตตฺถาภิมุเขน   วิย   กมฺมุนา   นิพฺพตฺติตตฺตา  เตภูมิกวิปากกฏตฺตารูเปสุ  
๑. ม. มู. ๑๒/๕๒๖ ฯ   
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สาติสโย   สงฺขตภาโวติ   อธิปฺปาเยน   อฏกถาย   กมฺมนิพฺพตฺตาน  
อภิสงฺขตสงฺขารตา   วุตฺตา  ฯ   ปาลิย   ปน   ตถา  อาคตฏานสฺส  
อภาวโต  เตป  ฯเปฯ  เอตฺเถว  สงฺคห  คจฺฉนฺตีติ วุตฺต ฯ อนิจฺจา วต  
สงฺขาราติ  วุตฺตา  อุตุอาทิสมุฏานาป  สพฺพธมฺมา  อภิสงฺขรณก- 
สงฺขาโรติ วุจฺจนฺติ   อตฺตโน   ผลสฺส  อภิสงฺขรณโต  ฯ  กายปฺปโยค- 
สมุฏาปนวิริย กายิกวิริย ฯ อภิสงฺขารสฺสาติ ปโยคเวคสฺส ฯ  
        [๑๒๑]   วาจ   สงฺขโรตีติ  วจีสงฺขาโร  ฯ  กาเยน  สงฺขริยตีติ  
กายสงฺขาโร  ฯ   จิตฺเตน   สงฺขริยตีติ  จิตฺตสงฺขาโร  ฯ  จิตฺต  วา  
สงฺขโรตีติ  จิตฺตสงฺขาโร  ฯ  สงฺเขปโต  ปน สพฺเพป ยถารห สงฺขโรนฺติ  
สงฺขริยนฺตีติ   จ   สงฺขาราติ   เวทิตพฺพา  ฯ   วุตฺตนฺติ  สงฺขารฏปจฺจยฏ- 
าทิมาห  ฯ  นมตีติ  เอกนฺตสารมฺมณตาย  อารมฺมณาภิมุข นมติ ฯ  
ปริตสฺสตีติ   ปปาสติ  ฯ   ตณฺหา   ปริตาปตาย   วา   วิจลติ  ฯ อุปา- 
ทิยตีติ  ทฬฺห  อาทิยติ  ฯ  ภวตีติ  อุปปตฺติภว สนฺธายาห ฯ ภาวยตีติ  
กมฺมภว  ฯ  จุติ  ขนฺธาน  มรณนฺติ  มรนฺติ  เอเตนาติ  วุตฺต  ฯ ทกฺุขา  
เวทนา  อุปฺปาททุกฺขา   ิติทุกฺขาติ  จ  กตฺวา  ทฺวิธา  ขณตีติ  วุตฺต  ฯ  
อายาโสติ   ปริสฺสโม   วสิาโท  ฯ  นทิฺทิฏนยนิทสฺสนนฺติ  ยถานิทฺทิฏ-  
วิธิสนฺทสฺสน  ฯ   เกวลสทฺโท   อสมฺมิสฺสวาจโก   จ   โหติ  เกวลา  
สาลโยติอาทีสุ   นิรวเสสวาจโก  จ  เกวลา  องฺคมคธาติอาทีสุ  ตสฺมา  
ทฺวิธาป   อตฺถ  วทติ  ฯ  ตตฺถ  อสมฺมิสสฺสฺสาติ  สุขรหิตสฺส  ฯ  น  หิ  
เอตฺถ   กิ ฺจิ   อุปฺปาทวยรหิต   อตฺถ ิ ฯ  สกลสฺสาติ  สพฺพภวาทิคตสฺส   
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สพฺพกาลิกสฺส จ ฯ  
        [๑๒๒]   ลกฺขเณกวิธาทิโตติ   เอตฺถ   อาทิสทฺโท   ปจฺเจก  
ปริสมาเปตพฺโพติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   ลกฺขณาทิโตติ  ฯ   สมฺปยุตฺเต  
ตสมงฺคิปุคฺคเล   วา   สมฺโมหยตีติ  สมฺโมหนรสา  ฯ  อารมฺมณสภาวสฺส  
ฉาทน   หุตฺวา   คยฺหตีติ   ฉาทนปจฺจุปฏานา  ฯ   อาสวสมุทยา อวิชฺชา- 
สมุทโยติ๑  วจนโต อาสวปทฏานา ฯ ปฏิสนฺธชินนตฺถ อายูหนฺติ  
พฺยาปาร   กโรนฺตีติ   อายหูนรสา  ฯ   ราสิกรณ   วา  อายูหน  ฯ  
เจตนาสภาวตฺตา   เจตนา   หุตฺวา  คยฺหนฺตีติ  เจตนาปจฺจุปฏานา  ฯ  
นามรูปสฺส   ปุเรจาริกภาเวน   ปวตฺตตีติ   ปุพฺพงฺคมรส  ฯ  ปรุิมภเวน  
สทฺธึ   ฆฏน   หุตฺวา   คยหฺตีติ   ปฏิสนฺธิปจฺจุปฏาน  ฯ   วิ ฺาเณน  
สห   อ ฺม ฺ ฺจ   สมปฺยุชฺชตีติ   สมฺปโยครส  ฯ   สม   ปกาเรหิ  
โยโค  สมฺปโยโค  ฯ  วิสุ  อภาโว อวินิพฺโภโค ฯ รปู สมฺปโยคาภาวโต  
วิกิริยตีติ๒  วิกรณรส  ฯ  ตโตเอว  หิ  ปสิยมานา๓ ตณฺฑุลาทโย  
วิกิรนฺติ   จุณฺณิภูตา   วิทฺธสนฺติ  ฯ   นามสฺส   กทาจิ  กุสลาทิภาโวป  
อตฺถีติ   ตโต   วิเสสนตฺถ   อพฺยากตปจฺจุปฏานนฺติ   วุตฺต  ฯ  
อเจตนา   อพฺยากตาติ   เอตฺถ   วิย  อนารมฺมณตา  วา  อพฺยากตตา  
ทฏพฺพา  ฯ   อายตนลกฺขณนฺติ   ฆฏนลกฺขณ   อายาน   ตนนลกขฺณ  
วา  ฯ   ทสฺสนสฺส   ยถาสก   วิสยคฺคหณสฺส   กรณโต  ทสฺสนรส  ฯ  
ทสฺสนาทิรสนฺติ     ปน     สมฺโมหวิโนทนิย     วุตฺต  ฯ วตฺถุทฺวารภาว- 
๑. ม. มู. ๑๒/๑๐๐. ๒. ม. วิกริตีติ. ๓. ม. ปสิยมานา.   
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ปจฺจุปฏาน ยถารห วิ ฺาณมโนวิ ฺาณธาตูนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
วตฺถุคฺคหณ ฺเจตฺถ   จกขฺาทิป ฺจกาเปกฺข  ฯ   อกสุลวิปากุเปกฺขาย  
อนิฏภาวโต   ทุกฺเขน   อิตราย   อิฏภาวโต   สุเขน   สงฺคหิตตฺตา  
สุขทุกฺขปจฺจุปฏานาติ  วุตฺต  ฯ  ทกฺุขสมุทยตฺตา  เหตุลกฺขณา  ตณฺหา  ฯ  
ตตฺรตตฺราภินนฺทินีติ๑  วจนโต  อภินนฺทนรสา  ฯ จิตฺตสฺส ปุคฺคลสฺส วา  
รูปาทีสุ   อติตฺตภาโว  หุตฺวา  คยฺหตีติ  อติตฺติภาวปจฺจุปฏานา๒  ฯ  
อมุ ฺจนรส  ตณฺหาทิฏาภินิเวสวเสน  ฯ  ตณฺหาทฬฺหตฺต หุตฺวา  
กามุปาทาน เสสานิ   ทฏิ ิ   หุตฺวา   อุปฏหนฺตีติ  ตณฺหาทฬฺหตฺต- 
ทิฏ ิปจฺจุปฏาน  ฯ กมฺมปุปตฺติภววเสน      ภวสสฺ      ลกฺขณาทโย  
โยเชตพฺพา ฯ  
        [๑๒๓]   โมหาทิภาวโตติ   เอตฺถ   อาทิสทฺเทน   อนนุโพธาทีน  
สงฺคโห  ฯ   ทุกฺขาทีสุ   อ ฺาณวเสน   อปฺปฏิปตฺติ   อสุภาทีสุ  
สุภาทิวิปลฺลาสวเสน    มจฺิฉาปฏิปตฺติ   ทฏิ ิวิปฺปยุตฺตวเสน   วา  
อปฺปฏิปตฺติ   ทิฏ ิสมฺปยุตฺตวเสน   มิจฺฉาปฏิปตฺติ  ฯ   ทฺวารารมฺมณโตติ  
ทฺวารโต   อารมฺมณโต   จ   ฉสุ   ทฺวาเรสุ   ฉสุ   อารมฺมเณสุ  จ  
ปวตฺตนโต  ฯ   อย   ปน   วิภาโค   น   อวิชฺชายเอว   อ ฺเสุป  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺเคสุ   อรปูธมฺมาน   ลพฺภตีติ   อาห   สพฺเพสุปติ  ฯ  
วิปากธมฺมธมฺมาทิภาวโตติ   เอตฺถ   อาทิสทฺเทน   เนวเสกฺขานาเสกฺข-  
สโยชนิยาทภิาเว     สงฺคณฺหาติ  ฯ     จตุโยนิสวตฺตนโตติ จตุโยนิปริยา- 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๗.  ๒. ม. อติตุตภาว-.   
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ปนฺนตฺตภาวนิพฺพตฺตนโต  ฯ   โลกิยวิปากาทิภาวโตติ  เอตฺถ อาทิสทฺเทน     
อพฺยากตสปฺปจฺจยสงฺขตาทิภาเว   สงฺคณฺหาติ  ฯ สเหตุกาเหตุกาทิโตติ   
อาทิสทฺเทน สสงฺขาราสงฺขาราทิเภเท สงฺคณฺหาติ ฯ กาม  นามรปู   
ปจฺจุปฺปนฺนทฺธวเสน  วุจฺจติ  ตถาป  ยถา ปจฺจุปฺปนฺน เอว อตีตา- 
นาคตมฺปติ   อทฺธทฺวยปริยาปนฺนสฺสาป   นยโต  คเหตพฺพตฺตา  วุตฺต  
อตีตาทิโต  ติวิธนฺติ  ฯ ส ฺชาติสโมสรณฏานโตติ วิ ฺาณตสมฺป- 
ยุตฺตธมฺมาน อุปฺปตฺติปวตฺติเทสภาวโต  ฯ      ภูตปฺปสาทวิ ฺาณโตติ  
ปาโ   ยุตฺโต  ฯ   วิ ฺาณาทิโตติ   ปน  ปนฺติ  ฯ  เอกเสสนเยน  
พาหิรายตนสฺสาป   สงฺคเห   สติ   อาทิสทฺเทน   ตสฺส   สงฺคหิตตา  
ทฏพฺพา  ฯ   โนภยโคจรนฺติ   มนายตนมาห  ฯ  น  หิ  อรูปธมฺมาน  
เทสวเสน   อาสนฺนตา   ทูรตา   วา   อตฺถิ   อวิคฺคหตฺตา   ตสฺมา  
มนายตนสฺส โคจโร มนายตน สมฺปตฺโต อสมฺปตฺโต วาติ น วุจฺจติ ฯ  
        ผสฺสาทีนมฺปติ    เอตฺถ   ผสฺโส   ตาว   ผุสนสภาวโต โลกิย- 
สาสวาทิภาวโต   จ   เอกวิโธ   ปฏิฆสมฺผสฺสอธิวจนสมฺผสฺสเภทโต  
สเหตุกาทิภาวโต  จ  ทุวิโธ  ภวตฺตยปริยาปนฺนโต เวทนาตฺตยสมฺป- 
โยคโต อเหตุกทุเหตุกติเหตุกโต   จ   ติวิโธ  ฯ   โยนิคติวเสน   จตุพฺพิโธ  
ป ฺจวิโธ   จ  ฯ   เวทนา   อนุภวนลกฺขณโต   โลกยิสาสวาทิภาวโต  
จ   เอกวิธา   ป ฺจทฺวาริกมโนทฺวาริกเภทโต   ทุวิธา   สุขาทิเภทโต  
ติวิธา   โยนคิติวเสน   จตุพฺพิธา   ป ฺจวิธา   จ   ฉฬารมฺมณเภทโต  
ฉพฺพิธา  ฯ   ตณฺหา   โลกสฺส   สมุทยภาวโต   เอกวิธา   ทุวิธา ทิฏ ิ-  
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สมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตภาวโต   ติวิธา  กามภววิภวตณฺหาเภทโต  จตุพฺพิธา  
จตุมคฺคปฺปเหยฺยโต   ป ฺจวิธา   รูปาภินนฺทนาทิภาวโต   ฉพฺพิธา  
ฉตณฺหากายเภทโต  ฯ   อุปาทาน   เอกวิธ   ทฬฺหคฺคาหภาวโต  
ทุวิธ   ตณฺหาทิฏ ิเภทโต   ติวิธ   ภวตฺตยุปนิสฺสยภาวโต   จตุพฺพิธ  
กามุปาทานาทิเภทโต   ป ฺจวิธ   ป ฺจคติสวตฺตนโต  ฯ   ภโว  
เอกวิโธ   โลกิยสาสวาทิภาวโต   ทุวิโธ   กมฺมุปปตฺติเภทโต   ติวิโธ  
กามภวาทิเภทโต    จตุพฺพิโธ   จตุรุปาทานปจฺจยโต   ป ฺจวิโธ  
ป ฺจคติสวตฺตนโต    ฉพฺพิโธ   กามกมฺมภวาทิเภทโต   สตฺตวิโธ  
สตฺตวิ ฺาณฏ ิติสงฺคหโต   อฏวิโธ   จตุรุปาทานปจฺจยกมฺมภวาทิ- 
เภทโตนววิโธ   กามภวาทิเภทโต  ฯ   ชาติ   เอกวิธา   ตตฺถ   ตตฺถ  
ภเว   ปมาภินิพฺพตฺติภาวโต   ทุวิธา   รูปกฺขนฺธสงฺขารกฺขนฺธสงฺคหโต  
ติวิธา   ภวตฺตยปริยาปนฺนโต  โยนิคติวเสน  จตุพฺพิธา  ป ฺจวิธา  จ  ฯ  
อิมินา   นเยน   ชรามรณอาทีนมฺป   เอกวิธาทิภาโว   เวทิตพฺโพ  ฯ  
โสกาทีนมฺป  คหิตตฺตา  องฺคพหุตฺตปฺปสงฺคเห  ทฺวาทเสวาติ  องฺคววฏาน  
เวทิตพฺพ  ฯ  น  หิ  โสกาทโย  องฺคภาเวน  วุตฺตา  ผเลน ปน การณ  
อวิชฺช มูลงฺค ทสฺเสตุ เต วุตฺตา ฯ  
        [๑๒๔]   ชรามรณพฺภาหตสฺส   หิ   พาลสฺส   เต   สมฺภวนฺตีติ  
โสกาทีน   ชรามรณการณตา   วุตฺตา   น   ปน   กายิกาย   ทกฺุขาย  
เวทนาย ผุฏโติ จ สุตฺเต ชรามรณนิมตฺิต ฺจ ทุกฺข สงฺคหิตนฺติ  
ต   ตนฺนิมิตฺตาน   ชรามรณพฺภาหตสฺส  สมฺภเว  สาธกภาเวน  วุตฺต  ฯ   
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ยสฺมา   ปน   ชรามรเณเนว   โสกาทีน   เอกสงฺเขโป  กโต  ตสฺมา  
เตส   ชาติปจฺจยตา   ยุชฺชติ  ฯ   ชรามรณปจฺจยภาเว  หิ  อวิชฺชาย  
เอกสงฺเขโป  กาตพฺโพ  สิยา  ชาติปจฺจยา  ปน  ชรามรณ โสกาทโย จ  
สมฺภวนฺตีติ  ฯ  ตตฺถ  ชรามรณ  เอกนฺติก  องฺคภาเวน  คหิต โสกาทโย  
ปน   รูปภวาทีสุ   อภาวโต   อเนกนฺติกา   เกวล   ปากเฏน  ผเลน อวิชชฺา- 
นิทสฺสนตฺถ  คหิตา  ฯ  เตน  อนาคเต  ชาติยา  สติ ตโต ปราย  
ปฏิสนฺธิยา  เหตุภูตา๑ อวิชฺชา ทสฺสิตาติ ภวจกฺกสฺส อวิจฺเฉโท ทสฺสิโต  
โหตีติ  ฯ  สตฺุต ฺจ  โสกาทีน  อวิชฺชา  การณนฺติ เอตสฺส จ๒ อตฺถสฺส  
สาธก   ทฏพฺพ   น   โสกาทีน  พาลสฺส  ชรามรณนิมิตฺตตามตฺตสฺส  ฯ  
อสุตวา  ปุถุชฺชโนติ  ห ิ วจเนน  อวิชฺชา  โสกาทีน  การณนฺติ  ทสฺสิตา  
น จ ชรามรณนิมิตฺตเมว ทุกฺข ทุกฺขนฺติ ฯ  
        อปโร  นโย  ฯ  ชรามรณมฺป  ปจฺจโย  ฯ  อ ฺถา  ทฺวาทสงฺคานิ  
น   ปริปูเรนติฺ  ฯ   กสฺส   ปน   โส   ปจฺจโย  ฯ  โสกาทีน  ฯ  
ยทิ   เอว   กสฺมา   ชรามรณปจฺจยา  โสกาทโย  สมฺภวนฺตีติ  อวตฺวา  
ชาติปจฺจยา   ชรามรณ  โสกาทโย  จ  สมฺภวนฺตีติ  วุตฺตนฺติ  ฯ  ยสฺมา  
ตท ฺเนป   ทุกฺขธมฺเมน   ผุฏสฺส   เต   สมฺภวนฺติ   ตสฺมา อปฺปหีน- 
สโยชนสฺสาป   เตส  ตปฺปจฺจยตา  น  เอกสิกาติ  ชาติปจฺจยตาว  
วุตฺตา  ฯ   อถวา  ฯ  ชรามรณคฺคหเณน  อุปปตฺติภโว  สงฺคหิโต  ฯ  
อุปาทินฺนกฺขนฺธปริปาโกติ๓  อายุโน  สหานิ  อินฺทฺริยาน  ปริปาโก  จ  
ชรา   เตส ฺจ   เภโท   มรณนฺติ  ฯ   สติ   จ  อุปปตฺติภเว  ตตฺถ  
๑. ม. เหตุเหตภุูตา. ๒. ม. เอตสฺเสว. ๓. ม. อุปาทินฺนกฺขนธฺปริปาโก หิ.   
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กตุปจิต   โปราณ   วา   กมฺม   กมฺมภโว  ฯ   กมฺมาทิอุปฏาเน  
จุติอนนฺตร   ปฏิสนฺธึ   ชเนตีติ   อุปปตฺติภโว  ชาติยา  ปจฺจโย  ตสฺมา  
ชรามรณมฺป   ชาติยา   ปจฺจยตาย   ปฏจฺิจสมุปฺปาโท  ฯ  ยสฺมา  ปน  
ภวปจฺจยา  ชาตีติ  เอตฺเถว  อุปปตฺติภวสฺส  ชาติยา  ปจฺจยตา สงฺคหิตา  
ตสฺมา  วุตฺตปริยายสงฺคหโตว๑  ชรามรณปจฺจยา  ชาตีติ  น  วุตฺต ฯ  
เอว    ชรามรณสฺสาป   ปจฺจยภาวสิทฺธิโต   ปฏิจฺจสมุปฺปาทตาติ ทฺวาท- 
สงฺคตา  ววฏ ิตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  เตนาห  ทฺวาทเสวาติ อาทิ ฯ  
อยนฺตาวาติ   เทสนาเภทโตติอาทินา  วุตฺต  อตฺถสวณฺณน  สนฺธายาห  ฯ  
อย ปนาติ อิทานิ วกฺขมาน ฯ  
        กตมา   จ   ภิกฺขเว   อวิชฺชา   ทุกฺเข   อ ฺาณนฺติอาทินา๒  
สุตฺตนฺเตสุ  จตุฏานิกา  อวิชฺชา  วุตฺตาติ  สุตฺตนฺตปริยาเยนาติ  วุตฺต ฯ  
นิกฺเขปกณฺเฑ   ปน   สุตฺตนฺเตสุ  จตูสุ  าเนสุ  กถติายเอว  อวิชฺชาย  
อฏสุ   าเนสุ   กิจฺจชาติโต   กถิตตฺตา  ตทตฺถวณฺณนาวเสน  วิภาวน  
กาตุ   อภิธมมฺปริยาเยนาติ   อารภิตฺวา   วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ  
อหาเปตฺวา   วิภชิตพฺพ  ฯ   วิภชน   หิ  อภิธมฺมปริยาโย  ฯ  อฏสุ  
าเนสุ   อ ฺาณนฺติ   อาเนตฺวา   ตสมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   เสสฏาเนสูติ  
ทุกฺขสมุทเยสุ    ปุพฺพนฺตาทีสุ    จ  ฯ   อารมฺมณวเสนาติ อารมฺมณ- 
กรณวเสนาป  ฯ  อิธาติ อิมสฺมึ ทุกฺเข อ ฺาณนฺติอาทิเก ปาเ ฯ  
สาติ   อวิชฺชา  ฯ  อุปฺปนฺนาติ  อสมูหตุปฺปนฺนา  ปเคว  ปจฺจุปฺปนฺนา  ฯ  
๑. ม. วุตฺตปริยายสงฺคหโต จ. ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๕.   
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ปฏิจฺฉาเทตฺวาติ   เอตฺถ   วุตฺต   ปฏิจฺฉาทนาการ   ทสฺเสตุ ยาถาว- 
สรสลกฺขณ  ปฏิวิชฺฌิตุ  น  เทตีติ  วุตฺต  ฯ รสิตพฺโพ ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ  
สภาโว   รโส   อตฺตโน   รโส   สรโส  ยาถาโว  ยถาภูโต  สรโส  
ยาถาวสรโส  ฯ  โย  ปฬนฏโติอาทินา  วุตฺโต  ทุกขฺสจฺจปฺปเภทาเอว  
จ   ปุพฺพนฺตาทโย   โสเอว   ลกฺขิตพฺพตฺตา   ยาถาวสรสลกฺขณ  ฯ  ต  
ปฏิวิชฺฌิตุ   ปจฺจกฺขโต   ชานิตุ   น  เทติ  ฯ  ตทุภยนฺติ  ปุพฺพนฺต ฺเจว  
อปรนฺต ฺจ  อตีต  อนาคต ฺจ  ขนฺธป ฺจก  ฯ  ปุพฺพนฺตาปรนฺตภาควนฺตตาย  
วา   ปจฺจุปนฺนทฺธภูโต   มชฺฌนฺโต   ปพฺุพนฺตาปรนฺโต  ฯ  อย  อวิชฺชา  
อิเม   สงฺขาราติ   อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺเมสุ   ปจฺจกฺขโต  
ชานนาการทสฺสน  ฯ  เอตฺถาติ  เอเตสุ  ทุกฺขาทีสุ  ฯ  ยทิป  อวิชฺชา  
ทุกฺขาทีสุ   อารมฺมณกรณวเสนป   ปวตฺตติ   ยถา   ปน   นิโรธมคฺเค  
อารมฺมณ   กาตุ   อสกฺโกนฺตี   เต   ชานิตุกามสฺส  ตปฺปฏิจฺฉาทนวเสน  
อนิโรธมคฺเคสุ   นิโรธมคฺคคฺคหณการณภาเวน   จ   ปวตฺตมานา   เต  
ยาถาวโต   ปฏิวิชฺฌิตุ   น   เทติ   เอว   ทุกฺขาทีสุปติ  เวทิตพฺพ  ฯ  
ตถา   ห ิ  วุตฺต  ปฏิจฺฉาทนวเสเนว  อิธาธิปฺเปตาติ  ฯ  ทุกฺขาทิวิสโย  
อนฺธตมกโร   โลกาทีน ฺจ   อนฺธตมกราน   ปจฺจยภูโต   อทสฺสนากาโร  
อ ฺาณ ฯ  
        [๑๒๕]   ปุ ฺาทโยติ   ปุ ฺาภิสงฺขาราทโย  ฯ   ตตฺถ   ปุนาติ  
อตฺตโน   สนตฺาน   อปุ ฺผลโต   ทกุขฺสงฺกิเลสโต   จ   โสเธตีติ  
ปุ ฺ  ฯ   หิตสุขชฺฌาสเยน   ปุ ฺ  กโรตีติ  ตนฺนปิฺผาทเนน  การกสฺส   
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อชฺฌาสย   ปเูรติ   ปชฺุชภว   นิพฺพตฺเตตีติ  วา  ปุ ฺ  ฯ  อิติ  ปรูโก  
ปุชฺชนิพฺพตฺตโก  จ  นิรุตฺตินเยน  ปุ ฺนฺต  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปุ ฺ  จ  โส  
อตฺตโน  ผลสฺส  อภิสงฺขรณฏเน  อภิสงฺขาโร  จาติ  ปุ ฺาภิสงฺขาโร ฯ  
ปุ ฺปฏิปกฺขโต   อปุ ฺนฺติ   วุตฺตวิปริยาเยน   อปุ ฺาภิสงฺขาโร  
เวทิตพฺโพ  ฯ   สมาธิปจฺจนีกาน   อติทรูตาย   น   อิ ฺชติ  อนิ ฺช ฺจ  
ภว   อภิสงฺขโรตีติ  อเน ฺชาภิสงฺขาโร  ฯ  กาเยน  ปวตฺติโต  กายโต  
วา  ปวตฺโต  กายสฺส  วา  สงฺขโรติ กายสงฺขาโร ฯ วจีจิตฺตสงฺขาเรสุป  
เอเสว   นโย  ฯ  ตตฺถ  ปมตฺติโก  ปรวีิมสนสุตฺตาทิวเสน  คหิโต  ฯ  
ตตฺถ   ห ิ  ปุ ฺ ฺเจ   สงฺขาร   อภิสงฺขโรติ   ปุ ฺ ุปค   โหติ  
วิ ฺาณนฺติอาทินา๑   อาคต  ฯ   ทุติยตฺติโก  วิภงฺคสุตฺตวเสน  ฯ  
ตตฺถ  หิ  ตโยเม  ภิกฺขเว  สงฺขารา  ฯ  กตเม  ตโย ฯ กายสงฺขาโร  
วจีสงฺขาโร   จิตฺตสงฺขาโรติ๒   วุตฺต  ฯ  วิตฺถารโต  ปนาติอาทิ  
ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน  สรูปโต  ปเภทโต  จ  วิภาวน  ฯ  ภาวนาวเสเนว  
ปวตฺตา   น   ทานสีลวเสนาติ   ตตฺถ   ลพฺภมาน   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  
ทสฺเสติ  ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา   อรูปาวจรเจตนาป   ภาวนาวเสเนว  
ปวตฺตาติ   วุตฺตา  ฯ   เย   ปน   ภาวนาวเสเนวาติ   อวธารเณน  
อภิ ฺาเจตน   นิวตฺเตตีติ   วทนฺติ  ตทยุตฺต  ตาสมฺป  อวิชชฺา- 
ปจฺจยตาย วิย   ปุ ฺาภิสงฺขารภาวสฺส   จ   อิจฺฉิตตฺตา  ฯ   อ ฺถา  
อภิ ฺาจิตฺตุปฺปาทสฺส   ปุ ฺกิริยาวตฺถูสุ   อสงฺคโหเอว   สิยา   น   จ  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๙๙. ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๕๑.   
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ยุตฺต  กุสล ฺจ  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  จ น โหตีติ ฯ ปาณาติปาตาทีติ- 
อาทิสทฺเทน น      ตทวสิฏอกุสลกมฺมปถานเยว    คหณ   อถโข  
อนวเสสอกุสลกมฺมสฺสาป คหณ ทฏพฺพ ฯ  
        อิตเรสุ   ปนาติ   กายสงฺขาราทีสุ  ฯ   ปุ ฺาภิสงฺขาราทโย  
ปวตฺตมานา  อิเมหิ  ทฺวาเรหิ  ปวตฺตนฺตีติ  ทฺวารโต  ปวตฺติทสฺสนตฺถ  ฯ  
สมวีสติ   เจตนาติ   กสฺมา   วุตฺต   ยทิ   กายวจีวิ ฺตฺติโย สมุฏ- 
เปนฺติโย  กุสลากุสลเจตนา  กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโรติ จ วุจฺจนฺติ  
เอว   สนฺเต   อภิ ฺาเจตนายป   กุสลาย   ตถา   ปวตฺตาย วจีสงฺขาร- 
ภาโว  วตฺตพฺโพติ  โจทน  สนฺธายาห  อภิ ฺาเจตนาติอาทิ  ฯ  
เอตฺถาติ   กายวจีสงฺขารคฺคหเณ   กายวจีส ฺเจตนาคฺคหเณ   วา  ฯ  
น   คหิตาติ   อฏกถาย   น   คหิตา  ฯ  อภิ ฺาเจตนา  วิ ฺาณสฺส  
ปจฺจโย   น   โหตีติ  ฯ   กสฺมา  ปน  น  โหติ  นนุ  สาป  กุสลา  
วิปากธมฺมา  จาติ  ฯ  สจฺจเมต  ฯ อนุปจฺฉินฺนตณฺหาอวิชฺชามาเน๑ ปน  
สนฺตาเน  สพฺยาปารปฺปวตฺติยา  ตสฺสา  กุสลตา  วิปากธมฺมตา  จ วุตฺตา  
น   วิปากุปฺปาทเนน  ฯ  สา  ปน  วิปาก  อุปฺปาเทนฺตี  รูปาวจรเมว  
อุปฺปาเทยฺย  น  หิ  อ ฺภูมิก  กมฺม  อ ฺภูมิก  วิปาก  อุปฺปาเทตีติ  ฯ  
อตฺตโน๒  สทิสารมฺมณ  ติฏานิกเมว  จ อุปฺปาเทยฺย จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ  
รูปาวจรวิปากสฺส   กมฺมสทิสารมฺมณสฺเสว   วุตฺตตฺตา  ฯ   น   จ รูปาวจร- 
วิปาโก   ปรตฺิตาทิอารมฺมโณ   อตฺถิ   อภิ ฺาเจตนา   จ ปริตฺตาทิ- 
อารมฺมณาว  โหติ  ตสฺมา  วิปาก  น  อุปฺปาเทตีติ  วิ ฺายติ ฯ       
๑. ม. อนุปจฺฉินฺนตณหฺาวิสชฺชมาเน. ๒. ม. อตฺตนา.   
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กสิเณสุ   จ   อุปฺปาทิตสฺส   จตุตฺถชฺฌานสมาธิสฺส   อานิสสภูตา  
อภิ ฺา  ฯ  ยถาห  ฯ  โส  เอว  สมาหิเต จิตฺเตติอาทิ๑ ฯ  ตสฺมา  
สมาธิผลสทิสา [๒]  น  จ  ผล  เทติ ฯ ทานสีลานิสสภูโต ตสฺมึ ภเว  
ปจฺจยลาโภ   วิยาติ   สาป   วิปาก   น   อุปฺปาเทตีติ  ฯ  ยถา  จ อภิ ฺา- 
เจตนา  เอว  อุทฺธจฺจเจตนาป  น  โหตีติ อิท อุทฺธจฺจสหคตธมฺเม  
วิสุ   อุทฺธริตฺวา   เตส   วิปาเก   าณ   อตฺถปฏิสมภิฺทาติ  วุตฺตตฺตา  
วิจาเรตพฺพ  ฯ   สา   ปน   วิจารณา  เหฏา  ขนฺธนิทฺเทสวณฺณนาย  
อกุสลกถาย วิจาริตาเอวาติ ตตฺถ วิจาริตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ  
         อปเจตฺถ   ยเทเก   วิภชฺช   วทนฺติ   ทสฺสนภาวนาน  อภาเวป  
เยส   ปถุุชชฺนาน   เสขาน ฺจ   ทสฺสนภาวนาหิ   ภวิตพฺพ   เตส ตทุปฺ- 
ปตฺติกาเล   เตหิ  ปหาตุ  สกฺกุเณยฺยา  อกุสลา  ทสสฺเนนปหาตพฺพา  
ภาวนายปหาตพฺพาติ   จ   วุจฺจนฺติ  ฯ   ปุถุชชฺนาน   ปน   ภาวนาย  
อภาวา   ภาวนายปหาตพฺพจินฺตา   นตฺถิ  ฯ  เตน  เตส  ปวตฺตมานา  
ทสฺสเนน   ปหาตุ  อสกฺกุเณยฺยาป  ภาวนายปหาตพฺพาติ  น  วุจฺจนฺติ  ฯ  
ยทิ   วุจฺเจยฺยุ   ทสฺสเนนปหาตพฺพา   ภาวนายปหาตพฺพาน   เกส ฺจิ  
เกนจิ   กทาจิ   อารมฺมณารมฺมณาธิปติอุปนิสฺสยปจฺจเยหิ   ปจฺจยา  
ภเวยฺยุ  ฯ  น  จ  ปฏาเน  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพาภาวนายปหาตพฺพาน  
เกนจิ   ปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   วุตฺตา  ฯ   เสขาน  ปน  วิชฺชมานา  
ภาวนาย  ปหาตุ  สกฺกุเณยฺยาติ  ภาวนายปหาตพฺพา  ฯ  เตเนว เสขาน  
๑. ม. ม. ๑๓/๔๖๐.  ๒. ม. สา.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 267 

                          ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา   
ทสฺสเนนปหาตพฺพา   จตฺตตฺตา   วนฺตตฺตา   มุตฺตตฺตา   ปหีนตฺตา  
ปฏินิสฺสฏตฺตา  [๑]  อสฺสาทิตพฺพา  อภินนฺทิตพฺพา  จ  น  โหนฺติ  ฯ  
ปหีนตายเอว   โสมนสฺสเหตุภูตา   อวิกฺเขปเหตุภูตา   จ  น  โทมนสฺส  
อุทฺธจฺจ ฺจ   อุปฺปาเทนฺตีติ   น   เต   เตส  อารมฺมณารมฺมณาธิปติภาว  
ปกตุปนิสฺสยภาว ฺจ   คจฺฉนฺติ  ฯ   น   หิ  ปหีเน  อุปนิสฺสาย  อริโย  
ราคาทิกิเลเส  อุปฺปาเทติ  ฯ  วุตฺต ฺเหต  โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา  
ปหีนา   เต  กิเลเส  น  ปุเนติ  น  ปจฺเจติ  น  ปจฺจาคจฺฉติ  ฯเปฯ  
อรหตฺตมคฺเคน  ฯเปฯ   น  ปจฺจาคจฺฉตีติ๒  ฯ  น  จ  ปุถุชชฺนาน  
ทสฺสเนน   ปหาตุ  สกฺกุเณยฺยา  อิตเรส  น  เกนจิ  ปจฺจเยน  ปจฺจโย  
โหนฺตีติ   น   สกฺกา   วตฺตุ  ทฏิ ึ  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ  ต  อารพฺภ  
ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ   วิจิกิจฺฉา   อุทฺธจฺจ   อุปฺปชฺชติ   วิจิกิจฺฉ  
อารพฺภ   วิจิกิจฺฉา   ทิฏ ิ   อุทฺธจฺจ   อุปฺปชฺชตีติ   ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาน  
อุทฺธจฺจอารมฺมณปจฺจยภาวสฺส วุตฺตตฺตา ฯ  
         เอตฺถ   หิ   อุทฺธจฺจนฺติ   อุทฺธจฺจสหคต   จิตฺตุปฺปาท   สนฺธาย  
วุตฺต  ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา   อธิปติปจฺจยนิทฺเทเส  ทิฏ ึ  ครร  กตฺวา  
อสฺสาเทติ   อภินนฺทติ   ต   ครร   กตฺวา   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ  
อุปฺปชฺชตีติ   เอตฺตกเมว   วุตฺต   น   วุตฺต   อุทฺธจฺจ   อุปฺปชฺชตีติ  
ตสฺมา   ทสฺสนภาวนาหิ   ปหาตพฺพาน  อตีตาทิภาเวน  น  วตฺตพฺพตฺเตป  
ยาทิสาน   ตาหิ   อนุปฺปตฺติธมฺมตา   อาปาเทตพฺพา   เต   ปถุุชชฺเนสุ  
๑. ม. อุกฺเขฏิตตฺตา สมุกฺเขฏิตตฺตา.  ๒. ขุ. จู. ๓๐/๙๙.   
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วตฺตมานา   ทสฺสน   อเปกฺขิตฺวา   เตน   ปหาตุ   สกฺกุเณยฺยา ทสฺสเนน- 
ปหาตพฺพา  เสเขสุ  วตฺตมานา  ภาวน  อเปกฺขิตฺวา ตาย ปหาตุ  
สกฺกุเณยฺยา   ภาวนายปหาตพฺพา  ฯ   เตสุ   ภาวนาย   ปหาตพฺพา  
สหายวิรหา   วิปาก   น   ชนยนฺตีติ   ภาวนายปหาตพฺพเจตนาย นานากฺ- 
ขณิกกมฺมปจฺจยภาโว  น  วุตฺโต  ฯ อเปกฺขิตพฺพทสฺสนภาวนารหิตาน  
ปน   ปุถชฺุชเนสุ   อุปฺปชชฺมานาน   สกภณเฑ   ฉนฺทราคาทีน อุทฺธจฺจ- 
สหคตจิตฺตุปฺปาทสฺส     จ     สโยชนตฺตยตเทกฏกิเลสาน  อนุปจฺฉินฺน- 
ตาย  อปริกฺขีณสหายานมฺป  วิปากุปฺปาทน  น สกฺกา ปฏิเสธิตุนฺติ  
อุทฺธจฺจสหคตธมฺมาน   วิปาโก   วิภงฺเค   วุตฺโต  ฯ   ยท ิ  เอว อเปกฺขิ- 
ตพฺพทสฺสนภาวนารหิตาน   อกุสลาน   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหา- 
ตพฺพตาย   น  วตฺตพฺพตา  อาปชฺชตีติ  ฯ  นาปชชฺติ  อปฺปหาตพฺพาน  
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพาติ   วุตฺตตฺตา  อปฺปหาตพฺพวิรุทฺธ- 
สภาวตฺตา จ   อกุสลาน  ฯ   เอวมฺป   เต   อิมสฺม ึ  ติเก   น   วตฺตพฺพาติ  
วตฺตพฺพา   อาปชฺชนฺตีติ  ฯ   นาปชฺชนติฺ   จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ   ทสฺสิตาน  
ทฺวาทสอกุสลจิตฺตุปฺปาทาน   ทฺวีหิ   ปเทหิ   สงฺคหิตตฺตา  ฯ  ยถา  หิ  
ธมฺมวเสน   สพฺเพ   สงฺขตธมฺมา  สงฺคหิตาติ  อุปฺปนฺนตฺติเก  กาลวเสน  
อสงฺคหิตาป   อตีตา   น   วตฺตพฺพาติ  น  วุตฺตา  จิตฺตุปฺปาทรูปภาเวน  
คหิเตสุ   นวตฺตพฺพสฺส   อภาวา   เอวมิธาป   จิตฺตุปฺปาทภาเวน  
คหิเตสุ   นวตฺตพฺพสฺส   อสงฺคหิตสฺส   อภาวา   นวตฺตพฺพตา   น  
วุตฺตาติ   เวทิตพฺพา  ฯ   ยตฺถ   หิ   จิตฺตุปฺปาโท   โกจิ  นิโยคโต   
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นวตฺตพฺโพ   อตฺถิ   ตตฺถ   เตส   จตุตฺโถ   โกฏาโส   อตฺถีติ ยถา- 
วุตฺตปเทสุ  วิย  ตตฺถาป  ภินฺทิตฺวา  ภชาเปตพฺพจิตฺตุปฺปาเท ภินฺทิตฺวา  
ภชาเปติ   สิยา   นวตฺตพฺพา   ปริตฺตารมฺมณาติอาทินา   ตทภาวา  
อุปฺปนฺนตฺติเก  อิธ  จ  ตถา  น  วุตฺต๑  ฯ  อถวา ยถา สปฺปฏิเฆหิ  
สมานสภาวตฺตา   รูปธาตุย   ตโย   มหาภูตา   สปปฺฏิฆาติ  วุตฺตา  ฯ  
ยถาห  ฯ   อส ฺสตฺตาน   อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   เอก   มหาภูต  ปฏิจฺจ  
เทฺว   มหาภูตา  เทฺว  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  เอก  มหาภูตนฺติ๒  เอว  
ปุถุชชฺนาน  ปวตฺตมานา ภาวนายปหาตพฺพสมานสภาวา ภาวนาย- 
ปหาตพฺพาติ วุจฺเจยฺยุนฺติ   นตฺถิ   นวตฺตพฺพตาย   ปสงฺโค๓   เอว ฺจ  
สติ   ปถุุชชฺนาน   ปวตฺตมานาป   ภาวนายปหาตพฺพา   สกภณฺเฑ  
ฉนฺทราคาทโย   ปรภณฺเฑ   ฉนฺทราคาทีน   อุปนสิฺสยปจฺจโย  ราโค  จ  
ราคทิฏ ีน   อธิปติปจฺจโยติ   อยมตฺโถ   ลทฺโธ   โหติ  ฯ  ยถา  ปน  
อโผฏพฺพตฺตา   รูปธาตุย   ตโย   มหาภูตา  น  ปรมตฺถโต  สปปฺฏิฆา  
เอว   อเปกฺขิตพฺพภาวนารหิตา   ปถุุชชฺเนสุ   วตฺตมานา   สกภณฺเฑ ฉนฺท- 
ราคาทโย  น  ปรมตฺถโต  ภาวนายปหาตพฺพาติ  ภาวนายปหาตพฺพาน  
นานากฺขณิกกมฺมปจฺจยตา   น   วุตฺตา   น   จ   ทสสฺเนนปหาตพฺพาน  
ภาวนายปหาตพฺพาน   เกนจิ   ปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  วุตฺตา  ฯ  เย  หิ  
ทสฺสเนนปหาตพฺพปจฺจยา   กิเลสา   น   เต   ทสฺสนโต   อุทฺธ  
ปวตฺตนฺติ  ฯ   ทสฺสเนนปหาตพฺพปจฺจยสฺสาป   ปน   อุทฺธจฺจสหคตสฺส  
๑. ม. น วุตฺตา. ๒. อภิ. ตกิปฏานา. ๔๐/๓๑. ๓. ม. นวตฺตพฺพตาปสงฺโค.   
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สหายเวกลฺลมตฺตเมว  ทสฺสเนน  กต  น  ตสฺส  โกจิ  ภาโว  ทสสฺเนน  
อนุปฺปตฺติธมฺมต   อาปาทิโตติ   ตสฺส   เอกนฺตภาวนายปหาตพฺพตา  
วุตฺตา  ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  ตาทิสสฺเสว  สติ  สหาเย  วิปากุปฺปาทนวจน  
อสติ   จ   วิปากานุปฺปาทนวจน   น  วิรุชฺฌตีติ  ฯ  ตยิท  สพฺพ  เตส  
อาจริยาน   อโหปุริสิกามตฺตนฺติ  อปเร  ฯ  กสฺมา  ฯ  อุทฺธจฺจสหคตสฺส  
เอกนฺเตน   ภาวนายปหาตพฺพตฺตา  ฯ  เอว  หิ  วุตฺต  ภควตา  กตเม  
ธมฺมา   ภาวนายปหาตพฺพา  อุทฺธจฺจสหคโต  จิตฺตุปฺปาโทติ๑  ฯ  ยท ิ 
หิ  ต  อิจฺฉิต  สิยา  ยถา  อตีตารมฺมณตฺติเก  นิโยคา  อนาคตารมฺมณา  
นตฺถีติ   วตฺวา   วิภชชฺ  วุตฺต  เอวมิธาป  นิโยคา  ภาวนายปหาตพฺพา  
นตฺถีติ   วตฺวา   อุทฺธจฺจสหคโต   สิยา   ภาวนายปหาตพฺโพ   สิยา  
น  วตฺตพฺโพติ  วเทยฺย  ฯ  ยา จ ต สมตฺถนฺเตน ยทิ วุจฺเจยฺยุนฺติอาทินา  
ยุตฺติ  วุตฺตา  สาป  อยุตฺติ ฯ กสฺมา ฯ ยสฺมา ทสฺสเนนปหา- 
ตพฺพารมฺมณาน ราคทิฏ ิวิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจาน ทสฺสเนนปหาตพฺพ- 
ภาโวเอว อิจฺฉิโตติ  ฯ   ย   ปน   อุทฺธจฺจคฺคหเณน   ปาลิย   อุจฺธจฺจ- 
สหคโต จิตฺตุปฺปาโท   วุตฺโตติ   วตฺวา   ต   สาเธตุ   อธิปติปจฺจย- 
นิทฺเทเส อุทฺธจฺจสฺส   อนุทฺธรณ   นิพนฺธน   วุตฺต  ฯ   ตมฺป   อนิพนฺธน  
ปฏาเน   สาวเสสปาทสฺสนโต  ฯ   ตถาหิ   อตีโต   ธมฺโม ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนสฺส   ธมฺมสฺส   อนาคโต   ธมโฺม   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ธมฺมสสฺ  
อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   เอเตส   วิภงฺเค   เจโตปริยาณคฺคหณ  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๓๔๔.   
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กตฺวา   ปจฺจุปฺปนฺโน   ธมฺโม   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ธมฺมสฺสาติ   เอตสฺส  
วิภงฺเค   ลพฺภมานมฺป   น   อุทฺธฏ   ภาวนายปหาตพฺพสฺส   วิปากทาน  
ปติ   ทสฺสเนนปหาตพฺพสฺส   สหายภาวุปคมน   วิจาเรตพฺพ  ฯ   ก ึ 
อวิชฺชาทิ   วิย   ทานสีลาทีน   อุปฺปตฺติยาเยว   วิปากทานสามตฺถิยา  
านวเสน   ทสฺสเนนปหาตพฺพ   ภาวนายปหาตพฺพสฺส   สหายภาว  
อุปคจฺฉติ   อุทาหุ   กิเลสา   วิย   กมฺมสสฺ   ปฏิสนฺธทิาน   ปตีติ  ฯ  
กิ ฺเจตฺถ   ยทิ   ตาว   ปุรโิม   ปกโฺข   ปหีนทสฺสนปฺปหาตพฺพตฺตา  
เสขสนฺตาเน  ปวตฺติโน  ภาวนายปหาตพฺพสฺส๑  กิริยภาโว  อาปชฺชติ  
ปหีนาวิชฺชาตณฺหามาเน   สนฺตาเน   ปวตฺตทานาทิ  วิย  ฯ  อถ  ทุติโย  
ตสฺสาป   ทสสฺเนนปหาตพฺพตฺตา  อาปชฺชติ  อปายคมนียสภาวานติ- 
วตฺตนโต ตสฺมา     เหฏา     วิจาริตนเยเนว     อุทฺธจฺจสหคตสฺส  
วิปากทาน   ปติ   ปาลิยา   อฏกถาย   จ   อวิรุชฺฌนวเสเนตฺถ  
อตฺถวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  
        สาปติ   อุทฺธจฺจเจตนาป  ฯ   วิ ฺาณสฺส   ปจฺจยภาเวติ สมฺปุณฺ- 
ณสฺส   วิปากวิ ฺาณสฺส  ปจฺจยภาเว  ฯ  ยท ิ อปเนตพฺพา  กสฺมา  
สมวีสติ  เจตนาติ  วุตฺตนฺติ  ตสฺส  การณ ทสฺเสนฺโต อาห อวิชฺชา- 
ปจฺจยา ปน   สพฺพาเปตา   โหนฺตีติ  ฯ   อภิ ฺาเจตนายป   ปจฺจยภาว  
ทสฺเสติ  ฯ   ยทิ   เอว   อภิ ฺาเจตนาย  สห  เอกวีสตีติ  วตฺตพฺพ  
น   ตถา   อวจนสฺส   วุตฺตการณตฺตา  ฯ   ต  ปน  อิตราวจนสฺสาป  
๑. ม. ภาวนาปหาตพฺพสฺส.   
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การณนฺติ   สมานรูปาย   เอกิสฺสา   อวจเน   ย  การณ  อเปกฺขิตฺวา  
เอกา น วุตฺตา เตน การเณน วุตฺตายป อวตฺตพฺพต ทสฺเสติ ฯ  
        [๑๒๖]   อย   ติโกติ   กายสงฺขารตฺติโก  ฯ   ปรุิมตฺติกนฺติ  
ปุ ฺาภิสงฺขารตฺติก  ฯ   ปวิสตีติ   กถ   ปวิสติ  ฯ  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  
หิ   อฏกามาวจรเจตนาปเภโท   กายทุจฺจริตโต   วิรมนฺตสฺส   สิยา  
กายสงฺขาโร  วจีทุจฺจริตโต  วิรมนฺตสฺส  สิยา  วจีสงฺขาโร  มโนทฺวาเร  
ปน   อุปฺปนฺนา   เตรสป   เจตนา   ปุ ฺาภิสงฺขาโร   จ   โหติ  
จิตฺตสงฺขาโร   จ  ฯ   อปุ ฺาภิสงฺขาโรป  กายทุจฺจริตวเสน  ปวตฺติย  
สิยา   กายสงฺขาโร   วจีทุจฺจริตวเสน   ปวตฺติย   สิยา   วจีสงฺขาโร  
เทฺว   ทฺวารานิ   มุ ฺจิตฺวา  มโนทฺวาเร  ปวตฺติย  สิยา  จิตฺตสงฺขาโร  
อเน ฺชาภิสงฺขาโร   จาติ   เอว  ทุติยตฺติโก  ปุริมตฺติกเมว  ปวิสติ  ฯ  
เตน   วุตฺต   อตฺถโต   ปุ ฺาภิสงฺขาราทีนเยว   วเสน   อวิชฺชาย  
ปจฺจยภาโว เวทิตพฺโพติ ฯ  
        อวิชชฺาภาเว  ภาวโตติ  อวิชฺชาย  อตฺถิภาเว สงฺขาราน ภาวโต ฯ  
น   หิ   อวิชชฺาย   อสติ  กทาจิ  สงฺขารา  สมฺภวนฺติ  ฯ  อิทานิ  ต  
อวิชฺชาย   ภาว  ทสฺเสนฺโต  อ ฺาณ  อปฺปหีน  โหตีติ  อาห  ฯ  เตน  
มคฺเคน   อนิโรโธ   อิธ   อวิชฺชาย  อตฺถิภาโว  น  ธรมานตาเอวาติ  
ทสฺเสติ  ฯ  สวฺายมตฺโถ  เหฏา  วิภาวิโตเยว  ฯ  อวิชฺชาสงฺขาตนฺติ  
จ   อิมินา   าณาภาวาทึ   นิวตฺเตติ  ฯ  อย  ห ิ อกาโร  อเหตุกา  
ธมฺมา   อภิกขฺุโก   อาวาโสติอาทีสุ   ตโยคนิวตฺติย   ทิสฺสติ  ฯ   
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อภาโว  เหตฺถ  ทีปโต  ฯ  อปฺปจฺจยา  ธมฺมาติ  ตสมฺพนฺธิตานิวตฺติย  ฯ  
ปจฺจยุปฺปนฺน   หิ   ปจฺจยสมฺพนฺธีติ   อปจฺจยุปฺปนฺนตฺตาติ   ตสมฺพนฺธิตา  
เอตฺถ   โชติยติ  ฯ  อนิทสสฺนา  ธมฺมาติ  ตสภาวนิวตฺติย  ฯ  นทิสฺสน  
หิ   ทฏพฺพตา  ฯ   อถ   จกฺขุวิ ฺาณ   นิทสฺสน   น   ปสฺสตีติ  
ตคฺคเหตพฺพตานิวตฺติย   ตถา   อนาสวา  ธมฺมาติ  ฯ  อปฺปฏิฆา  ธมฺมา  
อนารมฺมณา   ธมฺมาติ   ตกิจฺจนิวตฺติย  ฯ  อรูปโน  ธมฺมา  อเจตสิกา  
ธมฺมาติ   ตพฺภาวนิวตฺติย  ฯ   ตท ฺถา   หิ   เอตฺถ   ปกาสิยติ  ฯ  
อมนุสฺโสติ   ตพฺภาวมตฺตนิวตฺติย  ฯ   มนุสฺสตฺตมตฺต   นตฺถ ิ  อ ฺ  
สมานนฺติ   สทิสตา   เหตฺถ   สูจิยติ  ฯ   อสฺสมโณ   สมณปฏิ ฺโ  
อปุตฺโตติ  ตถา  สมฺภาวนียคุณนิวตฺติย  ฯ  ครหา  หิ  เอตฺถ  ายติ  ฯ  
กจฺจิ   โภโต   อนามย   อนุทรา   ก ฺาติ   ตทนปฺปภาวนิวตฺติย  ฯ  
อนุปฺปนฺนา   ธมฺมาติ   ตสทิสภาวนิวตฺติย  ฯ   อตีตาน   หิ อุปฺปนฺน- 
ปุพฺพตฺตา     อุปฺปาทิธมฺมาน ฺจ     ปจฺจเยกเทสนิพฺพตฺติยา อารทฺธุปฺ- 
ปาทภาวา   กาลวินิมุตฺตสฺส   จ  วิชชฺมานตฺตา  อุปฺปนฺนานุกุลตา  
ปเคว   ปจฺจุปฺปนฺนานนฺติ  ตพฺพิธุรภาโว  เอตฺถ  วิ ฺายติ  ฯ  อเสกฺขา  
ธมฺมาติ  ตทปริโยสานนิวตฺติย  ฯ  ต  นิฏาน  เหตฺถ ปกาสิยติ ฯ อิเมส  
ปน   อตฺถาน   อสมฺภวโต   ปาริเสเสน   ยถา  กุสลปฏิปกฺขา  ธมฺมา  
อกุสลา   เอว   วิชฺชาปฏิปกฺขา   อวิชฺชาติ   กตฺวา   าณปฏิปกฺโข  
ธมฺโม   อ ฺาณนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ   สุขส ฺาย   คเหตฺวาติ ทุกฺขทุกฺข- 
วิปริณามทุกฺขสงฺขารทุกฺขตาหิ   วิ ฺ ูหิ   ทุกฺขนฺเตฺวว   คเหตพฺพ   
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สสารทุกฺข   สุขนฺติ   ส ฺาย   อภินิวิสิตฺวา  ฯ   เอเตน   ตตฺถ  
ตณฺหาปวตฺตึ ทสฺเสติ ฯ อารภตีติ นิพฺพตฺเตติ ฯ  
        ตณฺหาปริกฺขาเรติ   ตณฺหาย  สุข  สุภนฺติอาทินา  สงฺขเต  ปริกฺขเต  
อลงฺกเตติ  อตฺโถ  ฯ  ตณฺหา  หิ  ทกฺุขสฺส  สมุทโยติ  อชานนฺโต พาโล  
อโห   วตาห  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  ขตฺติยมหาสาลาน  สหพฺยต  
อุปปชฺเชยฺยนฺติอาทินา   ปริตสฺสนฺโต   กายสงฺขาเร   ปรกิฺขโรติ  ฯ  
ตณฺหาปริกฺขาเรติ   วา   ตณฺหาย   ปริวารภูเต  ฯ   ตณฺหาวตฺถุ   ห ิ 
จกฺขาทึ  รูปาทิ ฺจ  อภิสงฺขริตฺวา  ตสมงฺคีน  เทนฺตา  สงฺขารา  ตณฺหาย  
อุปเนนฺตา ตสฺสา ปริวารา วิย โหนฺตีติ ฯ  
        คติวิเสเส    พฺรหฺมโลกาทิเก  ฯ   อเนกสตปสุพทฺธภึสโน วาช- 
เปยฺยาทิโก  ย ฺโ  ฯ  อมรณตฺถาติ  คหิตา ทุกฺกรกิริยา อมรตโป ฯ  
อมโร  วา  เทโว  วา  ภเวยฺยุ  เทว ฺตโร  วาติ ปวตฺติตา วตจริยา  
อมรตโป  ฯ  ทุกฺขตฺตา  วา  มโร  มารโก  ตโป  อมรตโป  ฯ ทิฏเ  
อทิฏสทฺโท  วิย  มเร  อมรสทฺโท ทฏพฺโพ ฯ ชาติอาทิปปาต- 
ทุกฺขชนนโต มรุปฺปปาตสทิสตา ปุ ฺาภิสงฺขารสฺส วุตฺตา ฯ  
        [๑๒๗]     มหาปริฬาหชนิกนฺติ    อิมินา    อนุทหนฏเน ติณุกฺกา- 
สทิสต   ปุ ฺผลสฺส   ทสฺเสติ  ฯ   อปฺปสฺสาทต ฺจาติ  จสทฺเทน  
อธิกุฏฏนวินวิิชฺฌนองฺคปจฺจงฺคปลิภ ฺชนาทึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ   ตปฺปจฺจยนฺติ  
ตสฺส   วิปรณิามทุกฺขสภาวสฺส   สุคติผลสฺส  ปจฺจยภูต  ฯ  รมฺมณีย- 
ภาเวน  จ   อสฺสาทภาเวน   จ   คยฺหมาน   ปุ ฺผล ทีปสิขามธุลิตฺต  
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                           ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา   
สตฺถธาราสทิส  ฯ   ตทตฺโถ   จ   ปุ ฺาภิสงฺขาโร ตนฺนิปาตเลหนสทิโส 
วุตฺโต  ฯ สโุข อิมิสฺสา ปริพฺพาชิกาย[๑] มุทุกาย โลมหสาย   พาหาย    
สมฺผสฺโสติอาทินา   สุขส ฺาย   อสุภภาวสฺส อสลฺลกฺขเณเนว   เอกจฺจ- 
กามปริโภโคติ   พาโล   วิย   คูถกีฬน กิเลสาภิภูตตาย  ฯ   โกธายติ- 
อภิภูโต๒   อสวโส   มริตุกาโม วิย   วิสขาทน   สมปฺติ   กริิยาขเณ    
อายตึ   ผลกขฺเณ จ   ชิคุจฺฉนิย   ทุกฺข ฺจ   อปุ ฺาภิสงฺขาร   อารภติ  ฯ  
โลภสหคตสฺส   วา   คูถกฬีนสทิสตา   โทสสหคตสฺส   วิสขาทนสทิสตา  
โยเชตพฺพา  ฯ   สภยสฺสาป   ปสาจนครสฺส   กามคุณสมิทฺธิยา  
สุขวิปลฺลาสเหตุภาโว    วิย    อารุปฺปวิปากาน    นรินฺตรตาย อนุปลกฺขิย- 
มานอุปฺปาทวยาน   ทีฆสนฺตานตาย   อคยฺหมานวิปริณามาน สงฺขาร- 
วิปริณามทุกฺขภูตานมฺป    นิจฺจาทิวิปลฺลาสเหตุภาโวติ    เตส ปสาจนคร- 
สทิสตา ตทภิมุขคมนสทิสตา จ อเน ฺชาภิสงฺขารสฺส โยเชตพฺพา ฯ  
อวิชฺชาภาวโตว   สงฺขารภาโว   น   อภาวโตติ   สงฺขาราน อวิชฺชา- 
ปจฺจยภาเว  สงฺเขเปน  อนฺวยโต พฺยติเรกโต จ วุตฺตมตฺถ สุตฺเตน  
สมตฺเถตุ วุตฺตมฺป เจตนฺติอาทินา สุตฺตปท อาภต ฯ  
        ตตฺถ  อวิทฺวาติ  อวิทฺทสุ  ฯ  อวิชชฺาคโตติ อวิชฺชาย สมนฺนาคโต ฯ  
อปฺปหีนาวิชฺโชติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ตาวาติ   วตฺตพฺพนฺตราเปกฺโข  
นิปาโต  ฯ   เตน   อวิชชฺา  สงฺขาราน  ปจฺจโยติ  อิท  ตาว  สิทธฺ  
อิท   ปน  อปร  วตฺตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  อิท  ปน  วตฺตพฺพนฺติ  ยมตฺถ  
สนฺธาย   วุตฺต   ต   ทสฺเสตุ   ปจฺจยธมฺมา   นาม   เยส   ปจฺจยา  
๑. ม. ตรุณาย. ๒. ม. โกธารติอภิภูโต.   
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โหนฺติ   ยถา   วา  ปจฺจยา  โหนฺติ  ตทุภเยส  พหุภาวโต  อเนกธาว  
ปจฺจยา  โหนฺตีติ  อวิชฺชายป  ต  อาสงฺกนฺโต  ปุจฺฉิ  กตเมส สงฺขาราน  
กถ  ปจฺจโย  โหตีติ  ฯ  ปุ ฺาภิสงฺขาราทโย  พหู  สงฺขารา  วุตฺตา ฯ  
อวิชฺชา  จ  เตส  ปจฺจโย  โหติ  น  สพฺเพส  เอกธาว  โหติ  ตสฺมา  
อิเมส   สงฺขาราน  เอว  ปจฺจโย  โหตีติ  อิท  วตฺตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
ตตฺราติ   ตสฺมึ  ปจฺจยภาเว  ฯ  ยทิป  กตเมส  สงฺขารานนฺติ  อาทินา  
อสาธารณโต  ปุจฺฉา  อารทฺธา  เอกเทเสน  ปน สมทุาโยปลกฺขณ- 
เมตนฺติ ทฺวาทสนฺน    ปฏจฺิจสมุปฺปาทงฺคาน    ยถาสก    ปจฺจยุปฺปนฺนาน  
ปจฺจยภาโว   วตฺตพฺโพติ   ต   ทสฺเสตุ   อวิชฺชาย   วา  ปจฺจยภาเว  
ปุจฺฉิเต   ตปปฺสงฺเคน   สพฺเพสมฺป   ปจฺจยธมฺมาน   ปจฺจยภาว  
วิสชฺเชตุกาโม  ปจฺจเย  ตาว  ปาลินเยเนว  ทสฺเสตุ  ภควตา  หีติ  อาทิ  
อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  จ  ภควตา  จตุวีสติ  ปจฺจยา  วุตฺตาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
เตส วเสน อวิชฺชาทีน ปจฺจยภาโว เวทิตพฺโพติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๑๒๘]   เหตุ  จ  โส  ปจฺจโย  จาติ  อิมินา  วจเนน  เหตุโน  
อธิปติปจฺจยาทิภูตสฺส   จ   คหณ   สิยาติ  ต  นิวาเรนฺโต  อาห  เหตุ  
หุตฺวา   ปจฺจโยติ  ฯ  เอวมฺป  โสเอว  โทโส  อาปชฺชตีติ  ปุน  อาห  
เหตุภาเวน   ปจฺจโยติ   วุตฺต  โหตีติ  ฯ  เตน  น  อิธ  เหตุสทฺเทน  
ธมฺมคฺคหณ   กต   อถโข   ธมฺมสฺส  สตฺติวิเสโส  คหิโตติ  ทสฺเสติ  ฯ  
ตสฺส   ห ิ  ปจฺจยสทฺทสฺส   จ  สมานาธิกรณต  สนธฺาย  เหตุ  จ  โส  
ปจฺจโย   จ   เหตุ   หุตฺวา  ปจฺจโยติ  จ  วุตฺต  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา   
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                              ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา  
ปรโต  ปาลิย  เหตุ๑  ฯเปฯ  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทินา  เตน  
เตน  เหตุภาวาทิอุปกาเรน  ตสฺส  ตสฺส  ธมฺมสฺส  อุปการกตฺต  วุตฺต ฯ  
อภิธมฺมฏกถาย   ปน   โย  ห ิ ธมฺโม  ย  ธมฺม  อปจฺจกฺขาย  ติฏติ  
วา  อุปฺปชฺชติ  วา  โส  ตสฺส  ปจฺจโยติ  มูลฏเน  อุปการโก  ธมฺโม  
เหตุปจฺจโยติ   จ   เอวมาทินา  ธมฺมปปฺธานนิทฺเทเสน  ธมฺมโต  อ ฺา  
ธมฺมสตฺติ  นาม  นตฺถีติ  ธมฺเมเหว  ธมฺมสตฺติวิภาวน  กตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  
อิธาป   วา   เหตุ   จ   โส   ปจฺจโย  จาติ  ธมฺเมเนว  ธมฺมสตฺตึ  
ทสฺเสติ  ฯ  น  หิ  เหตุปจฺจโยติอาทิโก  อุทฺเทโส  กุสลาทิอุทฺเทโส วิย  
ธมฺมปฺปธาโน   อถโข   ธมฺมาน   อุปการกภาวปฺปธาโนติ  ฯ  เอเสว  
นโยติ   อิมินา   ตพฺภาเวน   ปจฺจยภาว   อารมฺมณาทีสุ   อติทิสติ  ฯ  
อารมฺมณ ฺจ   ต   ปจฺจโย   จาติ   อารมฺมณปจฺจโย  อารมฺมณ  หุตฺวา  
ปจฺจโย อารมฺมณภาเวน ปจฺจโยติ อตฺโถติ น กมฺมธารยมตฺต ฯ  
        วจนาวยโวติ   สาธนาวยว  สนฺธายาห  ฯ  วจนสภาว  หิ  สาธน  
ปเรส  อวิทิตตฺถาปนโต  โลเก  สาธนนฺติ  ปากฏ  ป ฺาต  ฯ ตถา หิ  
น   อวยวลกขฺณ   วจนสภาว ฺจ   สาธน   อวยวปกฺขาทีนิ   วจนานิ  
สาธนนฺติ   จ   ายวาทิโน   วทนฺติ  ฯ   ปฏิ ฺา   เหตูติอาทีสูติ  
ปฏิ ฺาเหตุอุทาหรณอุปนยนิคมนานิ  ฯ     อุทาหรณ สาธมฺมิยา- 
สาธยสาธนเหตุรูโป  เหตูติ๒  จ  เอวมาทีสุ  การณ ยกิ ฺจิ การณ- 
ลกฺขณ   สมปฺาปกลกฺขณมฺป   วา  ฯ   อาทิสทฺเทน   ตสฺสาป สงฺคเห- 
ตพฺพตาย   าปกลกฺขณ  ปน  วจนาวยวคฺคหเณน  คหิต  ฯ  กาม  
๑. ม. เหตู เหตุ ฯเปฯ ๒. ม. อุทาหรณสาธมฺมิยา สาธฺยลาธน เหตุ. วิรูโป เหตูติ.   
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มูลมฺป   การณลกฺขณ   การณเมว   การณนฺติ   ปเนตฺถ   ปจฺจยเหตุ  
คหิโต  ฯ   มลูนฺติ   เหตุ  ฯ   เหตูติ  การณวิเสสวิสยตฺตา  มูลสสฺ  
วิสุ   คหณ   เอตีติ   เอตสฺส   อตฺถวจน   วตฺตตีติ  ฯ   ต ฺจ  
อุปฺปตฺติฏตีน   สาธารณวจน  ฯ   เตเนวาห   ติฏติ  วา  อุปฺปชชฺติ  
วาติ  ฯ   เอกจฺโจ  หิ  ปจฺจโย   ิติยาเอว  อุปการโก  โหติ  ยถา  
ปจฺฉาชาตปจฺจโย   เอกจฺโจ   อุปฺปตฺติยาเอว   ยถา   อนนฺตราทิโก  
เอกจฺโจ   อุภยสฺส   ยถา   เหตุอาทโย  ฯ   อุปการกลกฺขโณติ   จ  
ธมฺเมน  ธมฺมสตฺติอุปการ๑  ทสฺเสตีติ  ทฏพฺพ  ฯ  หโินติ  ปติฏาติ  
เอตฺถาติ   เหตุ  ฯ   อเนกตฺถตฺตา   ธาตุสทฺทาน  หิสทฺโท  มลูสทฺโท  
วิย   ปติฏฏโ  เวทิตพฺโพ  ฯ  หิโนติ  วา  เอเตน  กมฺมนิทานภูเตน  
อุทฺธ   โอช  อติหรนฺเตน  มูเลน  วิย  ปาทโป  ตปปฺจฺจย  ผล  คจฺฉติ  
ปวตฺตติ   วุฑฺฒึ   วิรฬฺุหึ   อาปชฺชตีติ  เหตุ  ฯ  อตฺตโน  ผล  กโรตีติ      
การณ  ฯ   นทิทาติ   ทสฺเสนฺต  วิย  โหตีติ  นิทาน  ฯ  สมฺภวติ  ต  
เอตสฺมาติ   สมฺภโว  ฯ  ปภวติ  เอตสฺมาติ  ปภโวติ  ปจฺจยเหตุสทฺเทหิ  
อิตเรสมฺป  สมานตฺถตา  เวทิตพฺพา  ฯ  เอว  สนฺเตป การณวิเสส- 
วิสโย เหตุสทฺโท    การณสาม ฺวิสโย    ปจฺจยสทฺโทติ    ทสฺเสนฺโต  
มูลฏเนาติอาทิมาห ฯ  
        [๑๒๙]  เหตุอตฺโถ  ปจฺจยตฺโถ  จ  เหฏา  ปป ฺจวเสน  วุตฺโตติ  
ต   สงฺขิปฺป   ทสฺเสนฺโต   อาห  สงฺเขปโต  ฯเปฯ  เหตุปจฺจโยติ  ฯ  
ยถา   สาลีวีหิพีชาทีนิ   ตตโอสธีน   สาลีวีหิอาทิภาวสฺส   สาธกานิ  
๑. ม. ธมฺมสตฺตึ อุปการ.   
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มณิอาทิปฺปภาวตฺถูนิ  จ  นลีาทิวณฺณานิ  เจว๑ นีลาทิปฺปภาสาธกานิ เอว  
เหตุปจฺจโย  ยถารห  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺมาน  กุสลาทิภาวสาธโกติ๒  
อิมมตฺถ   ทสฺเสติ   โส   สาลีอาทีนนฺติอาทินา  ฯ   อาจริยานนฺติ  จ  
เรวตาจริย   สนฺธายาห  ฯ   เอว   สนฺเตติ   เหตุปจฺจโย   ยท ิกุสลาทิ- 
ภาวสาธโก   เอว  สติ  ฯ  น  สมฺปชฺชติ  น  สชิฺฌติ  ฯ  ยถา  
กุสลากุสลเหตุ   ตสมุฏานรูปสฺส   กสุลากุสลภาวนาย   น   ปรยิตฺโต  
เอว   อพฺยากโตป   เหตุ   ตสมุฏานรูปสฺส   อพฺยากตภาวาย  ฯ สภาเว- 
เนว  หิ  ต  อพฺยากตนฺติ  อาห  น  ห ิ โส  เตส  กุสลาทิภาว  
สาเธตีติ  ฯ  เหตุปจฺจโย  จ  เตส  โหติเยวาติ  อาห  น  จ ปจฺจโย  
น   โหตีติ  ฯ   อิทานิ  ตมตฺถ  ปาลิยา  สมตฺเถตุ  วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  วินา  เอเตนาติ  เอเตน  เหตุนา อพฺยากตภาวสาธเกน วินา  
อเหตุกตฺตา  ฯ  อพฺยากตภาโว  สิทฺโธ  สภาเวเนวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
โยนิโส   ภิกขฺเว   มนสิกโรโต   อนุปปฺนฺนา   เจว   กุสลา   ธมฺมา  
อุปฺปชฺชนฺติ   อุปฺปนฺนา   จ   กุสลา   ธมฺมา   อภิวฑฺฒนฺตีติอาทิวจเนหิ  
กุสลภาวสฺส     โยนิโสมนสิการปฏิพทฺธตา     สิทธฺาติ    อาห โยนิโสมนสิ- 
การปฏิพทฺโธ กุสลาทิภาโวติ ฯ เอเตเนว อกุสลอพฺยากตภาวาป  
กุสลภาโว   วิย   น   เหตุปฏิพทฺธาติ   ทสฺสิต  โหติ  ฯ  ย  ปเนเก  
ม ฺเยฺยุ  อเหตุกเหตุสฺส  อกุสลภาโว  วิย  สเหตุกเหตูนมฺป  สภาวโตว 
กุสลาทิภาโว   อ ฺเส   ต   สมฺปยุตฺตาน   เหตุปฏพิทฺโธติ   ตสสฺ  
อุตฺตร วุตฺต ยทิ จาติอาทิมาห ฯ  
๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ. ๒. ม. กุสลาทิภาวสฺส สาธโกติ.   
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        อโลโภ   กุสโล   วา   สิยา   อพฺยากโต   วาติ  ยทิ  อโลโภ  
สภาวโต   กสุโล   โส  กสุลสภาวตฺตา  อพฺยากโต  น  สิยา  ฯ  อถ  
อพฺยากโต   ตสภาวตฺตา   กุสโล   น   สิยา   อโลภสภาวสฺส อโทสตฺตา- 
ภาโว  วิย  ฯ  ยสฺมา  ปน อุภยถาป โหติ ตสฺมา ยถา อุภยถา  
โหนฺเตสุ   สทฺธาทีสุ   สมปฺยุตฺเตสุ   เหตุปฏิพทฺธ   กุสลาทิภาว  
ปริเยสถ๑  น  สภาวโต  เอว  เหตูสุป  กสุลาทิตา  อ ฺปฏิพทฺธา  
ปริเยสิตพฺพา   น   สภาวโตติ   ย   วุตฺต  สมฺปยุตฺตเหตูสุ  สภาวโตว  
กุสลาทิภาโวติ   ต   น   ยชฺุชติ  ฯ   สา   ปน   ปริเยสิยมานา โยนิโส- 
มนสิการาทิปฏิพทฺธา   โหตีติ   เหตูสุ   วิย   สมฺปยตฺุเตสุป โยนิโส- 
มนสิการาทิปฏิพทฺโธ  กสุลาทิภาโว  น  เหตุปฏิพทฺโธติ สิทฺธ โหตีติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   วิรุฬฺหมูลา   วิยาติ   เอเตน   มูลานิ  วิย  มลูานีติ  
ทสฺเสติ  ฯ   เตเนวาห   สุปติฏ ิตภาวสาธเนนาติ  ฯ  สฺวาย  กุสโล  
ธมฺโม   กุสลสฺส   กุสโล   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   กสุโล   ธมโฺม  
กุสลาพฺยากตสฺส   อกุสโล   ธมฺโม   อกสุลสฺส   อกสุโล   ธมโฺม  
อพฺยากตสฺส   อกุสโล   ธมฺโม   อกุสลาพฺยากตสฺส   อพฺยากโต  ธมฺโม  
อพฺยากตสฺสาติ  เอว  สตฺตธา  ป ฺหาวาเร  นิทฺทิฏโ  ฯ  ย  ปน วุตฺต  
เหตุกิจฺจ  ทสฺเสนฺเตน  เหตุ  เหตุสมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน ตสมุฏานา- 
น ฺจ รูปาน   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   ตตฺถ   ปโม   เหตุสทฺโท  
ปจฺจตฺตนิทฺทิฏโ   ปจฺจยธมฺมนิทฺเทโส  ฯ   เตนสฺส   เหตุภาเวน  
อุปการกตา  เหตุปจฺจยตาติ  ทสฺเสติ  ฯ  ทุติโย  ปจฺจยุปฺปนฺนวิเสสน  ฯ  
๑. ม. ปริเยเสถ.   
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เตน   น   เยสเกส ฺจิ   สมฺปยุตฺตกาน   เหตุ  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  
อถโข   เหตุนา   สมฺปยุตฺตานเมวาติ   ทสฺเสติ  ฯ   นนุ   จ สมฺปยุตฺต- 
สทฺทสฺส  สาเปกฺขตฺตา  ทุติเย  เหตุสทฺเท  อวิชชฺมาเนป อ ฺสฺส  
อเปกฺขิตพฺพสฺส   อนิทฺทฏตฺตา   เหตุ   อตฺตนาว   สมฺปยุตฺตกาน  
เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   อยมตฺโถ   วิ ฺายตีติ  ฯ  นายเมกนฺโต  ฯ  
เหตุสทฺโท   หิ  ปจฺจตฺตนิทฺทิฏโ  ฯ  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอตฺเถว  
พฺยาวโต   ยถา   คยฺหติ   น   ตทา   สมฺปยุตฺตวิเสสน   โหตีติ สมฺป- 
ยุตฺตา  อวิสิฏา  เยเกจิ  คหิตา  ภเวยฺยุนฺติ ฯ นนุ จ ยถา อรูปโน  
อาหารา   สมฺปยุตฺตกาน   ธมฺมาน   อรูปโน   อินฺทรฺิยา  สมฺปยุตฺตกาน  
ธมฺมานนฺติ   จ   วุตฺเต  ทุติเยน  อาหารคฺคหเณน  อินฺทฺริยคฺคหเณน  จ  
วินาป   อาหารินฺทฺริยสมฺปยุตฺตกาว   คยฺหนฺติ   เอว  อิธาป  สิยาติ  น  
อาหารินฺทฺริยา  สมฺปยุตฺตสฺส  วชฺเชตพฺพสฺส อภาวโต ฯ วชฺเชตพฺพา- 
ภาวโต หิ   ตตฺถ   ทุติเย   อาหารินฺทฺริยคฺคหเณ   อสติป   ตสมฺปยุตฺตกาว  
คยฺหนฺตีติ  ต  น  กต  ฯ  อิธ  ปน  วชฺเชตพฺพ  อตฺถีติ  กตฺตพฺพ  ทติุย  
เหตุคฺคหณ  ฯ   เอวมฺป   เหตุ   เหตุสมฺปยุตฺตกานนฺติ   เอตฺถ เหตุสมฺป- 
ยุตฺตกาน โสเอว สมฺปยุตฺตกาน เหตูติ วิเสสนสฺส อกตตฺตา โยโกจิ  
เหตุ  ยสฺส  กสฺสจิ  เหตุสมฺปยุตฺตสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ อาปชฺชตีติ ฯ  
นาปชฺชติ   ปจฺจตฺตนิทฺทิฏสฺเสว   เหตุโน   ปุน  สมปฺยุตฺตวิเสสนภาเวน  
วุตฺตตฺตา  ฯ   เอตทตฺถเมว   หิ   วินาป   ทุติเยน   เหตุสทฺเทน  
เหตุสมฺปยุตฺตภาเว   สิทฺเธป   ตสฺส   คหณ   กต  ฯ   อถวา  อสติ   
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ทุติเย   เหตุสทฺเท   เหตุสมฺปยุตฺตกาน  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  น  ปน  
เหตูนนฺติ   เอวมฺป   คหณ   สิยาติ   ต   นิวารณตฺถ  โส  วุตฺโต  ฯ  
เตน   เหตุสมฺปยุตฺตภาว   เย   ลพฺภนฺติ   เตส   สพฺเพส   เหตูน  
อ ฺเสมฺป   เหตุ   เหตุปจฺจเยน   ปจฺจโยติ  ทสฺสิต  โหติ  ฯ  ยสมฺา  
ปน   เหตุชฺฌานมคฺคา   ปติฏามตฺตาทิภาเวน   อ ฺธมฺมนิรเปกฺขา   น  
อาหารินฺทฺริยา   วิย   สาเปกฺขาเอว   ตสฺมา   เอเตเสฺวว   ทุติย เหตฺวา- 
ทิคฺคหณ  กต  ฯ  อาหารินฺทฺริยา ปน อาหริตพฺพอีสิตพฺพาเปกฺขาเอว  
ตสฺมา   เต   วินาป   ทุติเยน   อาหารินฺทฺริยคฺคหเณน   อตฺตนาเอว  
อาหริตพฺเพ   อีสิตพฺเพ   จ  อาหารินฺทฺรยิภูเต  อ ฺเ  จ  สมฺปยุตฺตเก  
ปริฉินฺทนฺตีติ   ต   ตตฺถ   น   กต   อิธ   จ  ทุติเยน  เหตุคฺคหเณน  
ปจฺจยุปฺปนฺนาน   เหตุนา   ปจฺจยภูเตเนว   จ   สมฺปยตฺุตาน   เหตูน  
อ ฺเส ฺจ   ปริจฺฉินฺนตฺตา   ปุน   วิเสสนกิจฺจ   นตฺถีติ   ป ฺหาวาเร  
กุสโล   เหตุสมฺปยุตฺตกาน   ขนฺธานนฺติอาทีสุ   ทุติย   เหตุคฺคหณ   น  
กตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        อารมฺมณภาเวนาติ   วิสยภาเวน  อาลมฺพิตพฺพภาเวนาติ  อตฺโถ  ฯ  
อารภิตฺวาปติ   ปสทฺเทน   อิมมตฺถ   ทสฺเสติ   รูปายตนาทิมตฺเต ยสฺมึ- 
กิสฺมิ ฺจิ   เอกสฺมึ   อตฺวา   ย   ย  ธมมฺ  อารพฺภาติ  อนิยเมน สพฺพรูปา- 
ยตนาน  ฯเปฯ สพฺพธมฺมายตนาน ฺจ[๑] วุตฺตตฺตา รูปาทิเภเทน  
ฉพฺพิเธสุ  สงฺขตาสงฺขตป ฺตฺติธมฺเมสุ  น  โกจิ  ธมฺโม  อารมฺมณปจฺจโย  
น โหตีติ ฯ สวฺาย อารมฺมณปจฺจยภาโว เหฏา วิภาวิโตเอว ฯ  
๑. ม. อารมฺมณปจฺจยภาวสฺส.   
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        [๑๓๐]   อาลมฺภิตฺวาติ   คเหตฺวา  ฯ   เอกนฺตสารมฺมณภาวโต  
อนารพฺภ   ปวตฺติเอว   นตฺถีติ  อาห  อารพฺเภวาติ  ฯ  สฺวาย  กุสโล  
ธมฺโม   กุสลสฺส   กุสโล   ธมฺโม   อกสุลสฺส   กุสโล   ธมฺโม  
อพฺยากตสฺส   อกุสโล   ธมฺโม   อกุสลสฺส   อกุสโล   ธมฺโม  กุสลสฺส  
อกุสโล   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   อพฺยากโต   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส  
อพฺยากโต   ธมฺโม   กุสลสฺส   อพฺยากโต   ธมฺโม  อกุสลสฺสาติ  เอว  
นวปฺปกาโร เวทิตพฺโพ ฯ  
        เชฏกฏเนาติ   ปมุขภาเวน  ฯ  อตฺตาธีนาน ฺหิ  ปติภูโต  ธมฺโม  
อธิปติ  ฯ   โส   เตส  ปมขุภาเวน  ปวตฺตติ  ฯ  ฉนฺทวโต  กินนฺาม  
น   สิชฺฌตีติอาทิก   ปุริมาภิสงฺขารุปนิสฺสย   ลภิตฺวา   อุปฺปชชฺมาเน  
จิตฺตุปฺปาเท   ฉนฺทาทโย   ธุรภูตา   เชฏกภูตา   สมฺปยุตฺตธมฺเม  
สาธยมานา   วเส  ปวตฺตยมานา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ  ฯ  สมฺปยุตฺตธมฺมา  
จ   เตส  วเสน  วตฺตนฺติ  หีนาทิภาเวน  ตทนุวตฺตนโต  ฯ  เตน  เต  
อธิปติปจฺจยา  โหนฺติ  ฯ  ครุกาตพฺพมฺป  อารมฺมณ  ตนฺนินฺนโปณ- 
ปพฺภาราน อสฺสาทนปจฺจเวกฺขณมคฺคผลาน    อตฺตโน    วเส  วตฺตยมาน  
วิย   ปจฺจโย   โหติ   ตสฺมา   อย   อตฺตาธีนาน   ปติภาเวน  
อุปการกตฺตา   อธิปติปจฺจโยติ  ทฏพฺโพ  ฯ  ฉนฺทาธิปตีติ  ฉนฺทสงฺขาโต  
อธิปติ  ฯ   ฉนฺท   ธุร   ฉนฺท   เชฏก   กตฺวา   จิตฺตุปฺปตฺติกาเล  
อุปฺปนฺนสฺส  กตฺตุกมฺยตาฉนฺทสฺเสต  นาม  ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  
กสฺมา   ปน   ยถา   เหตุปจฺจยนิทฺเทเส   เหตุ   เหตุสมฺปยุตฺตกานนฺติ   
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วุตฺต    เอวมิธ    อธิปติ   อธิปติสมฺปยุตฺตกานนฺติ   อวตฺวา ฉนฺทา- 
ธิปติ   ฉนฺทสมฺปยุตฺตกานนฺติอาทินา  นเยน  วุตฺตนฺติ  ฯ  เอกกฺขเณ  
อภาวโต  ฯ  เหตโว  หิ  เทฺว  ตโยป  เอกกฺขเณ  เหตุปจฺจยา โหนฺติ  
มูลฏเน   อุปการกภาวสฺส   อวิชหนโต   อธิปติ   ปน   เชฏกฏเน  
อุปการโก   น  จ  เอกกฺขเณ  พหู  เชฏกา  โหนฺติ  ตสฺมา  เอกโต  
อุปฺปนฺนานมฺป   เตส   เอกกฺขเณ   อธิปติปจฺจยภาโว   นตฺถีติ   อธิปติ  
อธิปติสมฺปยุตฺตกานนฺติ   อวตฺวา   ฉนฺทาธิปติ  ฉนฺทสมฺปยุตฺตกานนฺติ- 
อาทินา นเยน   วุตฺต  ฯ   ย   ย   ธมฺมนติฺ   ย   ย   อารมฺมณธมฺม  ฯ  
ครร  กตฺวาติ  ครุการจิตฺติการวเสน วา อสฺสาทนวเสน วา ครร ภาริก๑  
ลทฺธพฺพ  อวิชหิตพฺพ  อนว ฺาต  กตฺวา  ฯ  เต  เต  ธมฺมาติ  เต เต  
ครุกาตพฺพา   ธมฺมา  ฯ   เตส   เตสนฺติ   ตตครุการธมฺมาน  ฯ อธิปติ- 
ปจฺจเยนาติ   อารมฺมณาธิปติปจฺจเยน  ฯ   สฺวาย  กสุโล  ธมฺโม  
กุสลลฺส   สหชาตารมฺมเณหิ   อกุสลสฺส   อารมฺมเณเนว   อพฺยากตสฺส  
สหชาตารมฺมเณหิ  กุสลาพฺยากตสฺส  สหชาเตเนวาติ  กุสลมูลา  จตฺตาโร  
อกุสโล  ธมโฺม  อกุสลสฺส  สหชาตารมฺมเณหิ  อพฺยากตสฺส  สหชาเตเนว  
ตถา   อกุสลาพฺยากตสฺสาติ   อกุสลมูลา   ตโย   อพฺยากโต   ธมโฺม  
อพฺยากตสฺส   สหชาตารมฺมเณหิ   กุสลสฺส   อารมฺมเณเนว   ตถา  
อกุสลสฺสาติ   อพฺยากตมูลา   ตโยติ   สงเขปโต   ทสปฺปกาโร  
อธิปติปจฺจโย  ฯ   เอตฺถ   จ   สตฺตธา   สหชาตาธิปติ   สตฺตธา  
อารมฺมณาธิปติ เวทิตพฺโพ ฯ  
๑. ม. ครุการิก.   
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        อนฺตรายตีติ  อนฺตร  พฺยาวธายกนฺติ๑  อตฺโถ  ฯ  นาสฺส อนฺตร  
วิชฺชตีติ   อนนฺตโร  อนนฺตโร  จ  โส  ปจฺจโยจาติ  อนนฺตรปจฺจโย  ฯ  
อตฺถานนฺตรตา   อนนฺตรปจฺจโย  กาลานนฺตรตา  สมนนฺตรปจฺจโยติ- 
อาทินา พหุธา   ปป ฺจยนฺติ   อสาร   คนฺถวิตฺถาร   กโรนฺติ  ฯ   ยถา  
ปวตฺติโอกาสทานวิเสสภาเวน   นตฺถิวิคตปจฺจยา   วุตฺตา   น   เอว  
อนนฺตรสมนนฺตรปจฺจยา   เอเต   ปน   จิตฺตนิยมเหตุภาเวน   วุตฺตาติ  
ต จิตฺตนิยมเหตุภาว ทสฺเสตุ โย ห ิเอสาติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        [๑๓๑]   ตตฺถ   มโนวิ ฺาณธาตูติอาทิ   จิตฺตนิยโมติ   เอตฺถ  
อาทิสทฺเทน   สนฺตีรณานนฺตรา   โวฏพฺพน   จุติอนนฺตรา   ปฏสินฺธีติ  
ยสฺส   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   ย   ย   จิตฺต   อุปปฺชฺชติ  ตสฺส  
ตสฺส      ตทนนฺตรุปฺปาทนิยโม      ตตสหการิปจฺจยวิสิฏสฺส ปุริมปุริม- 
จิตฺตสฺเสว  วเสน  อิชฌฺตีติ ทสฺเสติ ฯ อตฺถานนฺตรตายาติ อตฺเถน  
เกนจิ   ธมฺเมน   อนนฺตรตาย  ฯ  กาลานนฺตรตายาติ  กาลปฺปเภเทน  
อนนฺตรตาย  ฯ  อาจริยานนฺติ  อิธาป  เรวตาจริยเมว  สนฺธาย วุตฺต ฯ  
ตตฺถาติ   ตสฺมึ   กาลานนฺตรตาย   สมนนฺตรปจฺจยภาเว   ตสฺมึ   วา  
ยถาวุตฺตวิโรเธ  ฯ   ภาวนาพเลน   ปน   วาริตตฺตาติ  เอตฺถ  ยถา  
รุกฺขสฺส  เวเข๒  ทินฺเน ปุปฺผิตุ สมตฺถสฺเสว ปุปฺผน น โหติ เวเข๒  
ปน  อปนีเต  ตายเอว  สมตฺถตาย ปุปฺผน โหติ เอว อิธาป ภาวนา- 
พเลน วาริตตฺตา     สมฏุาปนสมตฺถสฺเสว    อสมุฏาปน    ตสฺมิ ฺจ  
อปคเต   ตายเอว   สมตฺถตาย   สมุฏาปน   โหตีติ   อธิปฺปาโย  ฯถ  
๑. ม. พฺยวธายกนฺติ. ๒. ม. เวเธ.   
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ตมฺป   วจน   กาลานนฺตรตา   นตฺถิ   สตฺตาหาทินา   กาเลน อนฺตริต- 
ภาวโต  เอตเทว  กาลนฺตริตตา  อตฺถิ  อิจฺเจว  วทาม ฯ นน ุจ  
กาโล   นาม  โกจิ  ปรมตฺถโต  นตฺถีติ  วเทยฺยาติ  อาสงฺกนฺโต  อาห  
กาลานนฺตร  ฯเปฯ   ลทฺธติี  ฯ   พฺย ฺชนมตฺตโตเวตฺถ   นานากรณ  
ปจฺเจตพฺพ   น   อตฺถโตติ   อุปจยสนฺตติอธิวจนนิรุตฺติปทาน   วิย  
สทฺทตฺถมตฺตโต   นานากรณ   น   จ   วจนียตฺถโตติ   อธิปฺปาโย  ฯ  
เตเนว สทฺทตฺถวิเสส ทสฺเสตุ กถนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปรุิมปจฺฉิมาน  นิโรธุปฺปาทนฺตราภาวโต นิรนฺตรุปฺปาทน- 
สมตฺถตา อนนฺตรปจฺจยภาโว     รูปกลาปาน     วิย    สณฺานาภาวโต  
ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนาน   สหาวฏานาภาวโต   จ  ฯ   อิทมิโต  เหฏา  
อุทฺธ   ติรยินติฺ   วิภาคาภาวา   อตฺตนา  เอกตฺตมิว  อุปเนตฺวา  สุฏ ุ  
อนนฺตรภาเวน     อุปฺปาทนสมตฺถตา    สมนนฺตรปจฺจยตา  ฯ อุปฺปาทน- 
สมตฺถตาติ  จ  อพฺยาปารตฺตา  ธมฺมาน  ยสฺม ึยทากาเร นิรุทฺเธ  
วตฺตมาเน   วา   สติ   ตตวิเสสวนฺโต   ธมฺมา   โหนติฺ  ตสฺส  โสว  
อากาโร  วุจฺจตีติ  ทฏพฺโพ  ฯ  ธมฺมาน  ปวตฺติมตฺตเมว  จ  อุปาทาย  
กาลโวหาโรติ  นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  เนวส ฺานาส ฺายตนผล- 
สมาปตฺตีน อส ฺภวา       จวนฺตสฺส       ปุริมจุติปจฺฉิมปฏิสนฺธีน ฺจ  
นิโรธุปฺปาทนิรนฺตรตาย   กาลนฺตรตา   นตฺถ ิ ฯ  น  หิ  เตส  อนตฺรา  
อรูปธมฺมปฺปวตฺติ   อตฺถิ   ย   อุปาทาย  กาลนฺตรตา  วุจฺเจยฺย  น  จ  
รูปธมฺมปฺปวตฺติ     อรูปธมฺมปฺปวตฺติยา     อนฺตร     กโรติ อ ฺสนฺตา-  
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นตฺตา  ฯ  รูปารูปสนฺตติโย  ห ิ เทฺว อ ฺม ฺ วิสทิสสภาวตฺตา  
อ ฺม ฺ ุปการภาเวน   ปวตฺตมานาป   วิสสเยว   โหนฺติ  ฯ เอก- 
สนฺตติย ฺจ    ปุริมปจฺฉิมาน    มชฺเฌ    ปวตฺตมาน   ต สนฺตติปรยิาปนฺน- 
ตาย   อนฺตรการก   โหติ  ฯ   ตาทิส ฺจ   กิ ฺจิ เนวส ฺานาส ฺา- 
ยตนผลสมาปตฺตีน   มชฺเฌ   นตฺถิ   น   จ   อภาโว อนฺตรการโก  โหติ   
อภาวตฺตาเอว  ฯ ตสฺมา ชวนานนฺตรสฺส ชวนสฺส วิย ภวงฺคานนฺ- 
ตรสฺส  ภวงฺคสฺส  วิย จ นิรนตรตา สุฏ ุ อนนฺตรตา โหตีติ ตถา  
อุปฺปาทนสมตฺถตา   เนวส ฺานาส ฺายตนจุตีนมฺป   ทฏพฺพา  ฯ  
อุปฺปตฺติยา   ปจฺจยภาโว   เจตฺถ   อนนฺตรปจฺจยาทีน   ปากโฏติ อุปฺ- 
ปาทนสมตฺถตาว   วุตฺตา  ฯ   ปจฺจุปฺปนฺนาน   ปน   ธมฺมาน ปุพฺพนฺตา- 
ปรนฺตปริจฺเฉเทน  คหิตาน  อุปฺปชชฺตีติ  วจน  อลภนฺตาน  อตีโต ธมฺโม    
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ธมฺมสสฺ   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโยติอาทินา อนนฺ- 
ตราทิปจฺจยภาโว  วุตฺโตติ  น  โส  อุปฺปตฺติยาเอวาติ  วิ ฺายติ  ฯ  
น   หิ   กุสลาทิคฺคหณ   วิย   ปจฺจุปฺปนฺนคฺคหณ   อปริจเฉท  ฯ  ยโต  
อุปฺปตฺติมตฺตสมงฺคิโน   เอวคฺคหณ   สิยา  ฯ   เตเนว  จ  อตีตตฺติเก  
ปฏิจฺจวาราทโย   น  สนฺตีติ  ฯ  ตสฺส  กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  กุสโล  
ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อกสุโล   ธมโฺม   อกุสลสฺส   อกุสโล   ธมโฺม  
อพฺยากตสฺส   อพฺยากโต   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   อพฺยากโต   ธมฺโม  
กุสลสฺส อพฺยากโต ธมฺโม อกุสลสฺสาติ สตฺตธา เภโท เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๓๒]   อุปฺปชชฺมาโนว   สห   อุปฺปาทนภาเวนาติ   เอตฺถาป   
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อุปฺปตฺติยา   ปจฺจยภาเวน   ปากเฏน    ิติยาป  ปจฺจยภาว  นิทสฺเสตีติ  
ทฏพฺพ  ฯ  อ ฺถา  จ๑  ปทีปนิทสฺสน  น  ยชฺุเชยยฺ  ฯ  ปทโีป หิ  
ปภาสสฺส    ิติยาป   ปจฺจโย   น   อุปฺปตฺติยาเอว  ฯ  ปจฺจยุปฺปนฺนาน  
สหชาตภาเวน   อุปการกตา   สหชาตปจฺจยตา  ฯ   โอกกนฺติกฺขเณติ  
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ฯ  ตสฺมึ  หิ  ขเณ  นามรูป  โอกฺกนตฺ  วิย  ปรโลกโต  
อาคนฺตฺวา   อิธ   มาตุกุจฺฉิอาทึ   ปวิสนฺต   วิย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺมา  
โส  ขโณ  โอกฺกนฺติกฺขโณติ  วุจฺจติ  ฯ  เอตฺถ  จ  รูปนฺติ หทย- 
วตฺถุเยว อธิปฺเปต  ฯ   ต   หิ   นามสฺส   นาม ฺจ   ตสฺส   สหชาตปจฺจโย  
โหติ  ฯ   จิตฺตเจตสิกาติ   ปวตฺติย   จตฺตาโร  ขนฺธา  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  
จิตฺตสมุฏานาน  อภาวโต  ฯ  รูปโน  ธมฺมาติ  หทยวตฺถุ  สนฺธายาห ฯ  
ตตฺถ   ยทิป   ปุพฺเพ   โอกกฺนฺติกฺขเณ  นามรูปนฺติ  วุตฺต  ตถาป  เตน  
ขณนฺตเร   สหชาตปจฺจยภาโว   รูปธมฺมาน   น   นิวาริโตติ   ต นิวา- 
รณตฺถมิท  วุตฺตนฺติ  คเหตพฺพ  ฯ  กิ ฺจิกาเลติ  เกจิ กิสฺมิ ฺจิ กาเลติ  
อตฺโถ  ฯ  เตน  รูปโน  ธมฺมา  เกจิ  วตฺถุภูตา กิสฺมิ ฺจิ ปฏิสนฺธิ- 
กาเลติ อ ฺเส   รูปธมมฺาน   วตฺถุโน   จ   ปวตฺติย   อรูปธมฺมาน  
สหชาตปจฺจยภาว   ปุพฺเพ   อนิวาริต   นิวาเรติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  
กิ ฺจิ   กาลนฺติ   วา  กิสฺมิ ฺจิ  กาเลติ  วา  วตฺตพฺเพ  ตถา  อวตฺวา  
วิภตฺติวิปลฺลาส   กตฺวา   วุตฺต  ฯ   เตน  กิ ฺจีติ  อุปโยเคกวจน  ฯ  
รูปโน  ธมฺมาติ  เอเตน  สมฺพนฺเธ  ปจฺจตฺตพหุวจน  ชายติ  ฯ  กาเลติ  
เอเตน   สมฺพนฺเธ  ภุมฺเมกวจนนฺติ  ทีปตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ปุริเมน  จ  
๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 289 

                       ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา   
เอโก   ขนฺโธ   วตฺถุ   จ  ติณฺณ  ขนฺธานนฺติอาทิวจเนน  นามสหิตเอว  
วตฺถุ   นามสฺส   ปจฺจโยติ  วตฺตพฺเพ  อาปนฺเน  อิตเรน  เกวลสฺส  จ  
ตถา   วตฺตพฺพต   ทสฺเสติ  ฯ  สฺวาย  สหชาตปจฺจโย  กุสโล  ธมโฺม  
กุสลสฺส   อพฺยากตสฺส   กุสลาพฺยากตสฺส   อกุสโล   ธมฺโม   อกสุลสฺส  
อพฺยากตสฺส   อกุสลาพฺยากตสฺส   อพฺยากโต   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส  
กุสลาพฺยากโต   ธมโฺม   อพฺยากตสฺส   อกุสลาพฺยากโต   ธมฺโม  
อพฺยากตสฺสาติ นววิโธ เวทิตพฺโพ ฯ  
        อตฺตโน   อุปการกสฺส   อุปการกตา   อ ฺม ฺปจฺจยตา  ฯ  
ตถาหิสฺส   ติทณฺฑ   นิทสสฺิต  ฯ  อุปการกตา  จ  อ ฺม ฺตา- 
วเสเนว ทฏพฺพา    น    สหชาตตาทิวเสน  ฯ   สหชาตาทิปจฺจโย  
โหนฺโตเยว   หิ   โกจิ   อ ฺม ฺปจฺจโย   น   โหติ   น   จ สห- 
ชาตาทิปจฺจยธมฺเมหิ   วินา   อิมสฺส   ปวตฺติ   อตฺถ ิ ฯ   ตถาหิ สห- 
ชาตาทิปจฺจโย  จ  โหนฺโต  โยโกจิ๑  อ ฺม ฺปจฺจโย  โหติ  ฯ  
ยทิ   จ   อตฺตโน   อุปการกสฺส   อุปการกตามตฺต   อ ฺม ฺปจฺจโย  
สิยา  ปุเรชาตปจฺฉาชาตภาเวน  อุปการกสฺส๒  อุปการกา วตฺถุขนฺธา  
อ ฺม ฺปจฺจยา   สิยุ  น  จ  ต  อิจฺฉิต  ฯ  เตน  วุตฺต  อุปการ- 
กตา จ   อ ฺม ฺตาวเสเนว๓   ทฏพฺพาติ  ฯ   อย ฺจ   อุปฺปตฺติยา  
 ิติยา  จ  อุปการโกติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อย  ปน  กุสโล ธมโฺม กสุลสฺส  
อกุสโล   ธมโฺม   อกุสลสสฺ   อพฺยากโต   ธมโฺม   อพฺยากตสฺสาติ  
ติวิโธ   เวทิตพฺโพ  ฯ   ตรอุาทีน   ปวี   วิย   อธิฏานากาเรน ปวีธาตุ- 
๑. ม. โหนฺโตเยว หิ โกจิ. ๒. ม. อุปการสฺส. ๓. ม. อ ฺม ฺวเสเนว.   
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เสสธาตูน  จกฺขาทโย  จกขฺุวิ ฺาณาทีน  อุปการกา  จิตฺตกมฺมสฺส  
ปฏาทโย   วิย   นิสฺสยากาเรน  ขนฺธาทโย  ตตนิสฺสยาน  ขนฺธาทีน  ฯ  
ปวีธาตุย   ปติฏายเอว   หิ   เสสธาตุโย   อุปาทายรูปานิ   วิย  
ยถาสก กิจฺจ กโรนฺติ ฯ  
        อธิฏานากาเรนาติ  อาธารากาเรน  ฯ อาธารากาโร เจตฺถ เตส  
สาติสย  ตทธีนวุตฺติตาย  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยโต ภูตานิ อนิทฺทิสิตพฺพฏ- 
านานิ วุจฺจนฺติ  ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา   จกฺขาทีนมฺป   อธิฏานากาเรน  
อุปการกตา   สุฏ ุ   ยชฺุชติ  ฯ  น  หิ  ยถาวุตฺต  ตทธีนวุตฺติตาวิเสส  
มุ ฺจิตฺวา   อ ฺโ   จกฺขาทีสุ  อเทสกาน  อรูปธมฺมาน  อธิฏานา- 
กาโร สมฺภวติ  ฯ   ยทิป   ย   ย   ธมฺม   ปฏิจฺจ   เย   เย   ธมฺมา  
อุปฺปชฺชนฺติ   เตส   สพฺเพส   ตทธีนวุตฺติภาโว  ฯ   เยน   ปน ปจฺจย- 
ภาววิเสเสน   จกฺขาทีน   ปฏมนฺทภาเวสุ   จกฺขุวิ ฺาณาทโย  
ตทนุวิธานากาเรเนว   ปวตฺตนฺติ   สฺวายมิธ   เตส  ตทธีนวุตฺติตาสิทฺโธ  
วิเสโสติ   วุตฺโต๑  ฯ   เอว   หิ   ปจฺจยภาวสาม ฺเ   สติป อารมฺมณ- 
ปจฺจยโต  นิสฺสยปจฺจยสฺส  วิเสโส  วิภาวิโต โหติ ฯ สฺวายนฺนโย  
เหฏา   ปกาสิโตว  ฯ  ฉฏโ  ปนาติ  เอตฺถ  รูปโน  ธมฺมา  อรูปน  
ธมฺมาน   กิสมฺิ ฺจิ   กาเลติ   อิท  น  ลพฺภติ  ฯ  ย  ปเนตฺถ  ลพฺภติ  
รูปโน  ธมฺมา  เกจีติ  ตตฺถ  เตเอว  ธมฺเม  ทสฺเสตุ จกฺขายตนนฺติ- 
อาทิ นิทฺทิฏ  ฯ   ย   รูปนฺติ   หทยวตฺถุ   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  อย  ปน  
นิสฺสยปจฺจโย  เตรสวิโธ  ฯ  กถ  ฯ  สหชาตโต  กสุลมูลา  ตโย ตถา            
๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ.   
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อกุสลมูลา   อพฺยากตมูเลสุ   ปน   ปุเรชาต  ลพฺภติ  ฯ  อพฺยากต  หิ  
อพฺยากตสฺส   สหชาตมฺป   ปจฺจโย   โหติ   ปุเรชาตมฺป   กุสลสฺส  
ปุเรชาตเมว   ตถา   อกุสลสฺส   กุสลาพยฺากต   สหชาตปุเรชาตโต  
กุสลสฺส   สหชาตโตเอว   อพฺยากตสฺส   ตถา   อกสุลาพฺยากตนฺติ  
เอว เตรส ฯ  
        [๑๓๓]   ตทธีนวุตฺติตาย   อตฺตโน   ผเลน   นสิฺสิโตติ   ยกิ ฺจิ  
การณ   นิสฺสโยติ   วตฺวา   ตตฺถ   โย  ภุโส  นิสฺสโย  ตอุปนิสฺสโยติ  
นิทฺธาเรติ  ฯ   พลวการณภาเวน   อุปการโกติ   อารมฺมณภาววเสน  
อนนฺตร   อนุรูปจิตฺตุปฺปาทนสมตฺถตาวเสน   เกวล ฺจ   พลวนตฺ   การณ  
หุตฺวา อุปการโก ฯ เตนาห โสติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ  ทาน  ทตฺวาติ  เทยฺยธมฺม  จชิตฺวา  ฯ  ยาย  วา เจตนาย  
โส  ทยิฺยติ  สา  เจตนา  ทาน  ฯ  ทตฺวาติ  ต  เจตน ปริโยทเปตฺวา  
วิสุทฺธ   กตฺวา  ฯ  สีล  สมาทิยิตฺวาติ  ป ฺจงฺคทสงฺคาทิวเสน  นิจฺจสีล  
คณฺหิตฺวา  ฯ   อิมินา   สมาทานวิรติเยว   ทสฺสิตา  ฯ สมฺปตฺตวิรติ- 
สมุจฺเฉทวิรติโย  ปน  โลเก  สลีนฺติ  อปากฏตฺตา น วุตฺตา ฯ กิ ฺจาป    
น   วุตฺตา   อารมฺมณปจฺจยา   ปน   โหนฺติเยว  ฯ  ตตฺถ สมุจฺเฉท- 
วิรติ   เสกฺขานเยว  กุสลสฺส  อารมฺมณ  โหติ  น  อิตเรส  ฯ อุโปสถ- 
กมฺมนฺติ   ปาณ  น  หเน  น  จาทินฺนมาทิเยติ๑  เอว  วุตฺต อุโปสถ- 
สีล  ฯ  ต ครร กตฺวา ปจฺจเวกฺขตีติ ต ยถาวุตฺต กุสล เสกฺขาป๒  
๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๗๖. ๒. ม. เสกฺโขป.   
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ปุถุชชฺโนป   ปจฺจเวกฺขติ  ฯ  อรหาป  ต  ปจฺจเวกฺขเตว  ฯ  อรหโตป  
หิ   ปุพฺเพ  กต  กุสล  กุสลเมว  ฯ  เยน  ปน  จิตฺเตน  ปจฺจเวกฺขติ  
ต  กริยาจิตฺต  นาม  โหติ  ฯ  ตสฺมา  กสุลากุสลสฺสาติ อิมสฺมึ อธิกาเร  
น   ลพฺภติ  ฯ  ปุพฺเพ  สุจิณฺณานีติ  ทตฺวา  กตฺวาติ  หิ  อาสนฺน- 
กตานิ วุตฺตานิ   อิมินา   น   อาสนฺนกตานีติ   เวทิตพฺพานิ  ฯ   ทานาทีหิ  
วา   เสสานิ   กามาวจรกุสลานิ   ทสฺเสตุ   อิท   วุตฺต  ฯ  ฌานา วุฏ- 
หิตฺวาติ  ฌาน  สมาปนฺโน  ฌานโต  วุฏหิตฺวา ฯ ฌาน วุฏ- 
หิตฺวาติป ปาลิ  ฯ   เสกฺขา   โคตฺรภุนฺติ   โสตาปนฺน   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  
โส   หิ   โคตฺรภุ   ปจฺจเวกฺขติ  ฯ   โวทานนฺติ   อิท   ปน สกทาคามิ- 
อนาคามิโน  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  เตส  ห ิต จิตฺต โวทาน นาม  
โหติ  ฯ   เสกฺขาติ   วา  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน  ฯ  มคฺคา  
วุฏหิตฺวาติ   มคฺคผลภวงฺคาติกฺกมวเสน   อตฺตนา   ปฏิลทฺธมคฺคา  
วุฏหิตฺวา  ฯ   สุทฺธมคฺคโตเยว   ปน   วุฏาย   ปจฺจเวกฺขณ  นาม  
นตฺถิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  กสุล  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต๑  ฌานา  
วุฏหิตฺวา   สมฺมสตีติเอวมาทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ยทิป  นานตฺต  อกตฺวาว  
วิภตฺโต   ตถาป   อิทมฺป   อารมฺมณาธิปติอารมฺมณุปนิสฺสยาน   วิเสโสติ  
ทสฺเสตุ ตตฺถาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๓๔]   เตส๒  จิตฺตเจตสิกาน  อนนฺตรปจฺจยอนนฺตรุปนิสฺสยาน  
นิกฺเขปวิเสโส   อตฺถิ  ฯ  ยสฺมา  ปุริโม  อพฺยากตธมฺมวเสน  ปวตฺโต  
อิตโร   กุสลาทิวเสนปติ   โสป  นิกฺเขปวิเสโส  อตฺถโต  เอกีภาวเมว  
๑. ม. อนตฺตโต วิปสฺสนฺตีติ. ๒. ม. เนส.   
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คจฺฉติ   สพฺเพสุป   จิตฺตุปฺปาเทสุ   ตทุภยสฺส   อิจฺฉิตพฺพตฺตา  ฯ  เอว  
สนฺเตปติอาทิ   อนนฺตรอนนฺตรุปนิสฺสยาน   วิเสสทสฺสน  ฯ   ยถา หีติ- 
อาทิ   อนนฺตรุปนิสฺสยสฺส   สมฺภวทสฺสน  ฯ  ปกโตติ  เอตฺถ  ปกาโร  
อุปสคฺโค  ฯ   โส   อตฺตโน   ผลสฺสุปปฺาทนสมตฺถภาเวน  สุฏ ุ  กตต  
ทีเปติ  ฯ  ตถา  จ  กต  อตฺตโน  สนฺตาเน  กต  โหตีติ อาห อตฺตโน  
สนฺตาเนติอาทิ  ฯ   กรณ ฺจ   ทุวิธ   นิปฺผาทน   อุปเสวน ฺจาติ   ต  
ทสฺเสตุ   นิปผฺาทิโต   วาติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   นปิฺผาทน  
เหตุปจฺจยสโมธาเนน   ผลสฺส   นิพฺพตฺตน  ฯ   อุปเสวน  ปน  กาเย  
อลฺลิยาปนวเสน   อุปโยคุปเสวน   วิชานนส ฺชานนานุภวนาทิวเสน๑  
อารมฺมณุปเสวน ฺจ  ฯ   เตเนว   อนาคตานมฺป  จกฺขุสมฺผสฺสาทีน๒  
อารมฺมณุปเสวเนน   อุปเสวิตาน   ปกตุปนิสฺสยตา  วุตฺตา  โหติ  ปเคว  
อตีตปจฺจุปฺปนฺนาน  ฯ    ปจฺจุปฺปนฺนสฺสาป   หิ   ปจฺจุปฺปนฺน  
อุตุโภชน   เสนาสน   อุปนิสฺสาย   ฌาน   อุปฺปาเทตีติอาทิวจนโต  
ปกตุปนิสฺสยภาโว ลพฺภตีติ ฯ  
        ปกติยาเอวาติ   ปจฺจยนฺตรสงฺกรรหิเตน   อตฺตโน  สภาเวเนว  ฯ  
อุปนิสฺสโยติ   พลวการณ   กตฺวา  อเนกปฺปการโต  ปเภโท  เวทิตพฺโพ  
ป ฺหาวาเร   อาคตนเยน  ฯ  ปจฺจยวาเร  ปน  ปุริมา  ปุริมา  กุสลา  
ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   กุสลาน   ธมฺมาน   อุปนิสฺสยปจฺจเยน  
ปจฺจโย   ปุรมิา   ปุริมา   กุสลา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน  
อกุสลาน   ธมฺมาน   เกส ฺจิ   กุสลา  อพฺยากตาน  อกุสลา  อกสุลาน  
๑. ม. วิชานนส ฺชานนาทีน วเสน. ๒. ม. อุตุสมฺปทาทีน.   
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กุสลาน   เกส ฺจิ   อกุสลา   อพฺยากตาน   อพฺยากตา   อพฺยากตาน  
อพฺยากตา   กุสลาน   อพฺยากตา   อกสุลาน   ปุคฺคโลป   เสนาสนมฺป  
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ๑  ฯ  ตตฺถ  เย  ปรุิมา  เยส ปจฺฉิมาน  
อนนฺตรุปนิสฺสยา   โหนฺติ   เต  เตส  สพฺเพสมฺป  เอกนฺเตเนว  โหนฺติ  
น   เกส ฺจิ  กทาจิ  ฯ  ตสมฺา  เยสุ  ปเทสุ  อนนฺตรุปนิสฺสโย  ลพฺภติ  
เตสุ   เกส ฺจีติ   น  สกกฺา  วตฺตุนฺติ  น  วุตฺต  ฯ  เย  ปน  ปุริมา  
เยส   ปจฺฉิมาน   อารมฺมณุปนิสฺสโย   วา   ปกตุปนิสสฺโย  วา  โหนฺติ  
เต   เตส  น  สพฺเพส  เอกนฺเตน  โหนฺติ  ฯ  เยส  อุปฺปตฺติวิพนฺธกา  
ปจฺจยา   พลวนฺโต   โหนติฺ   เตส   น   ภวนฺติ  อิตเรส  ภวนฺติ  ฯ  
ตสฺมา   เยสุ   ปเทสุ   อนนฺตรปจฺจโย   น   ลพฺภติ  เตสุ  เกส ฺจีติ  
วุตฺต  ฯ   สิทธฺาน   ปจฺจยธมฺมาน   เยหิ   ปจฺจยุปฺปนฺเนหิ   ภวิตพฺพ  
เตส   เกส ฺจีติ   อยเมตฺถ   อตฺโถ  ฯ   กสิณป ฺตฺติยา อารมฺมณุ- 
ปนิสฺสยตาภาวโต   เอกจฺจาย  ป ฺตฺติยา  สทฺธึ  สพฺโพ  ธมฺโม  
อารมฺมณุปนิสฺสโย   อนนฺตราตีโต   จิตฺตเจตสิกราสิ   อนนฺตรุปนิสฺสโย  
กุสลากุสลวิปากกิริยรูปวเสน   ป ฺจวิโธ   ปกตุปนสิฺสโยติ   อยเมตฺถ  
สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน ปฏานฏกถาย เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๓๕]  ปมตรนฺติ ปจฺจยุปฺปนฺนโต ปุเรตร ฯ อย หิ ปุเร- 
ชาตปจฺจโย รูปธมฺมวเสเนว   ลพฺภติ  ฯ   ปจฺจยุปฺปนฺโน   จ   อรปูธมฺมา- 
เยว  ฯ เตนาห   วตฺตมานภาเวน   อุปการโกติ  ฯ นิสฺสยารมฺมณา- 
๑. อภิ. ติก. ๔๐/๗ ฯ   
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การาทีหิ   วิสิฏา   ปุเรชาตภาเวน  วินา  อุปการกภาว อคจฺฉนฺตาน     
วตฺถารมฺมณาน   ปุเรชาตากาเรน   อุปการกตา ปุเรชาตปจฺจยตา  ฯ   
เอว  วตฺถารมฺมณวเสน  ทุวิเธ  ปุเรชาตปจฺจเย จกฺขายตนนฺติอาทิ  
วตฺถุวเสน วุตฺต ฯ รูปายตนนฺติอาทิ๑ อารมฺมณวเสน ฯ ย รูปนฺติ  
หทยวตฺถุ สนฺธายาห ฯ ตตฺถ กิ ฺจิกาเลติ ปวตฺติกาลวเสน วุตฺต ฯ  
กิ ฺจิกาเลน  จุติปฏิสนฺธิกาลวเสน๒  ฯ ยานิ อารมฺมณปุเรชาเตน วินา  
น   วตฺตนฺติ   เตส   จกฺขุวิ ฺาณาทีน   อารมฺมณปุเรชาตทสฺสเนน  
มโนทฺวาเรป   ย   ย   อารมฺมณปุเรชาเตน   วตฺตติ   ตสฺส   ตสฺส  
อารมฺมณปจฺจยภูต   สพฺพ   รูปรูป   อารมฺมณปุเรชาตนฺติ   ทสฺสติเมว  
โหติ  ฯ   ตถาหิ  วุตฺต  ป ฺหาวาเร  อารมฺมณปุเรชาต  เสกฺขา  วา  
ปุถุชชฺนา  วา  จกฺขุ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต วิปสฺสนฺตีติอาทิ๓ ฯ  
อพฺยากโต   ธมฺโม   อพฺยากตสฺส   ธมมฺสฺส  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  
อพฺยากโต   ธมฺโม   กุสลสฺส   ธมฺมสสฺ   ปุเรชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย  
อพฺยากโต  ธมฺโม  อกุสลสฺส  ธมฺมสฺส  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ๔  
อพฺยากตมูลกาทโย   วารา๕  ฯ  เต  จ  ปจฺเจก  วตฺถุปุเรชาต  
อารมฺมณปุเรชาตนฺติ ทฺวิธา วิภตฺตา ฯ  
        ปจฺจยุปฺปนฺนสฺส    ธมฺมสฺส   ปุเรตร   สิทฺธภาเว   สติ ปจฺจย- 
ธมฺมสฺส   ปจฺฉาชาตตาติ   วุตฺต  ปุเรชาตานนฺติ  ฯ  อย ฺจ  นโย  
รูปธมฺเมสุเอว   ลพฺภติ  น  อรูปธมฺเมสูติ  วุตฺต  รูปธมฺมานนฺติ  ฯ  ยทิ  
๑. ม. รูปารมฺมณนฺติอาทิ. ๒. ม. กิ ฺจิกาเลน อิติ ปฏิสนฺธิกาลวเสน.  
๓. อภิ. ติก. ๔๐/๑๘๔. ๔. อภิ. ติก. ๔๐/๑๘๔.   ๕. ม. อพฺยากตมูลกา ตโยว วารา.   
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ปจฺจยุปฺปนฺนา   ธมฺมา   ปุเรตรเมว   ชาตา  กถ  ปจฺจยภาโวติ  อาห  
อุปตฺถมฺภกตฺเตนาติ  ฯ  ปจฺฉาชาเตน  หิ  วินา  สนตฺานาวิจฺเฉทเหตุ- 
ภาว อคจฺฉนฺตาน   ธมฺมาน   เย   ปจฺฉาชาตากาเรน   อุปการกา   เตส  
สา   วิปฺปยุตฺตาการาทีหิ   วิสิฏา  อุปการกตา  ปจฺฉาชาตปจฺจยตา  ฯ  
เอว    สพฺพปจฺจยาน    ปจฺจยนฺตราการวิสิฏา    อุปการกตา  
โยเชตพฺพา ฯ  
        คิชฺฌโปตกสรีราน   อาหาราสา   เจตนา   วิยาติ   เอเตน มโน- 
ส ฺเจตนาหารวเสน   ปวตฺตมาเนหิ   อรูปธมฺเมหิ   รูปกายสฺส อุปตฺ- 
ถมฺภิตภาว   ทสฺเสติ  ฯ   เตเนว   อาหาราสา  วิยาติ  อวตฺวา เจตนา- 
คหณ   กต  ฯ   กายสฺสาติ  จตุสมุฏานิกภูตุปาทายรูปสงฺขาตสฺส  
รูปกายสฺส  ฯ  สงฺเขปโต  เปตฺวา  รูปธมฺเม อวสิฏโ๑ อรูปกฺขนฺโธ  
ปจฺฉาชาตปจฺจโย  ฯ  โส  ชาติวเสน  กสุโล  อกุสโล  วิปาโก กริิยาติ  
จตุพฺพิโธติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๓๖]   กุสลาทิภาเวน   อตฺตนา   สทิสสฺส  ปโยเคน  กรณียสฺส  
ปุนปฺปุน   กรณ   ปวตฺตน   อาเสวนฏโ  ฯ   อตฺตสทิสสภาวตาปาทน  
วาสน   วา  ฯ   ปุริมปุริมาภิโยโค   วิยาติ   อุคฺคหณสวนธารณาทีสุ  
ปุริมปุริมาเสวนา   วิย  ฯ   ตีสุ   ปน   เอเตสุ   ปุริมา   ปุริมาติ  
สมนนฺตราตีตา  ทฏพฺพา  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  อนนฺตรปจฺจเย วิย ปุริมา  
ปุริมา   กุสลา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน   อพฺยากตานนฺติอาทินา  
ภินฺนชาติเยหิ   สทฺธึ   นิทฺเทโส  น  กโตติ  ฯ  อตฺตโน  คตึ  คาเหตุ  
๑. ม. อวิสิฏโ.   
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อสมตฺถตฺตา  ฯ   ภินฺนชาติกา   หิ   ภินฺนชาติกาน   อาเสวนคุเณน  ปคุณ- 
พลวภาว  สมฺปาเทนฺตา  อตฺตโนว  กสุลาทิภาวสงฺขาต  คตึ  คาเหตุ  
น   สกฺกุณนฺติ  ฯ   ตสฺมา   เตหิ  สทฺธ ึ นิทฺเทส  อกตฺวา  เย  เย  
สวาสนาสงฺขาเตน   อาเสวนคุเณน   ปคุณพลวภาววิสิฏ   อตฺตโน  
กุสลาทิภาวสงฺขาต  คตึ  คาเหตุ  สมตฺถา  เตส  เตหิ สมานชาติเกเหว  
สทฺธึ   นิทฺเทโส   กโตติ   ทฏพฺโพ  ฯ   อถ   วิปากาพฺยากต  
กสฺมา  น  คหิต  ฯ  อาเสวนาภาวโต  ฯ  วิปากพฺยากต  หิ กมฺมวเสน  
วิปากภาวปฺปตฺต   กมฺมปริณามิต   หตฺุวา   ปวตฺตมาน  นิรุสฺสาห  ทุพฺพล  
สนฺต   อาเสวนคุเณน  อตฺตโน  สภาว  คาเหตฺวา  ปริภาเวตฺวา  เนว  
อ ฺ   วิปาก   ปวตฺเตติ   น   จ   ปุริมวิปากานุภาว   คเหตฺวา  
อุปฺปชฺชติ   อถโข   กมฺมเวคุกฺขิตฺต๑  ปติต  วิย  หุตฺวา  อุปฺปชชฺติ  
ตสฺมา   สพฺพถาป   วิปาเก   อาเสวนา   นตฺถีติ   น   คหิต  ฯ กุสลา- 
กุสลกิริยานนฺตร     อุปฺปชฺชมานมฺป     สกมฺมปฏิพทฺธวุตฺติตาย อาเสวน- 
คุณ  น  คณฺหาตีติ อกุสลาทโยป ตสฺส อาเสวนปจฺจยา น โหนฺติ ฯ  
นานาชาติกตฺตาป   เจเต   ตสฺส   อาเสวนาธาน   น  กโรนฺเตว  ฯ  
ภูมิโต   ปน   อารมฺมณโต   วา   นานาชาติกตา   นาม   นตฺถีติ ปริตฺต- 
กุสลกิริยมหคฺคตกุสลกิริยาน     สงฺขารารมฺมณ ฺจ     กุสล นิพฺพานา- 
รมฺมณสฺส  อาเสวนปจฺจโย  โหติเยว  ฯ  สฺวาย  กุสโล  ธมฺโม  
กุสลสฺส   อกสุโล   ธมโฺม   อกุสลสฺส   อพฺยากโต   ธมฺโม อพฺยา- 
กตสฺส   อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   ติธาว   วุตฺโต  ฯ อพฺยากตคฺ- 
๑. ม. กมฺมเวคกฺขิตฺต.   
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คหเณน อาวชฺชนวชชฺิตา กิริยธมฺมา คหิตา ฯ  
        จิตฺตปฺปโยโค   จิตฺตกิริยา   อายูหนนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ยถา   ห ิ 
กายวจีปโยโค   วิ ฺตฺติ   เอว   จิตฺตปฺปโยโค  เจตนา  ฯ  เตน  หิ  
สา   อุปฺปนนฺกิริยตา   วิสิฏเ   สนฺตาเน   เสสปจฺจยสมาคเม  ปวตฺต  
มานาน   วิปากกฏตฺตารูปานมฺป  เตเนว  สนฺตานวิเสเสน  กิริยาภาเวน  
อุปการิกา  โหติ  ฯ  ตสฺส  หิ  กิริยาภาวสฺส  ปวตฺตตฺตา  เตส ปวตฺติ- 
น อ ฺถา  ฯ   สหชาตาน   ปน   อายูหนกิริยาภาเวน   ปวตฺตมานา  
อุปการิกาติ  กึ  วตฺตพฺพ  ฯ  กมฺมนฺติ  จ  เจตนากมฺมเมว  อธิปฺเปต ฯ  
น   หิ   เจตนาสมฺปยุตฺต  กมฺม  อภิชฌฺาทิกมฺมปจฺจโย๑  โหติ  สติป  
วิปากธมฺมภาเว   เจตนาวชฺชาน   อตสภาวตฺตา   วิปากาป   เจตนา  
สหชาตกมฺมปจฺจโย   โหติเยว  ฯ   สฺวาย   กมฺมปจฺจโย   ชาติวเสน  
จตุพฺพิโธติ สพฺพ วตฺตพฺพ ฯ  
        นิรุสฺสาหสนฺตภาเวนาติ   เอเตน   สอุสฺสาเหหิ   วิปากธมฺมธมฺเมหิ  
กุสลากุสเลหิ   สารมฺมณาทิภาเวน   สทิสานมฺป   อสทิส   วิปากภาว  
ทสฺเสติ  ฯ   โส  ห ิ วิปากาน  ปโยเคน  อสาเธตพฺพตาย  ปโยเคน  
อ ฺถา   วา   เสสปจฺจเยสุ  สิทฺเธสุ  กมฺมสฺส  กฏตฺตาเอว  สิชฺฌนโต  
นิรุสฺสาโห   สนฺตภาโว   โหติ   น   กิเลสวูปสนฺตภาโว  ฯ   ตถา  
สนฺตภาวโตเอว   ห ิ  ภวงฺคาทโย   ทุวิ ฺเยฺยา  ฯ  ป ฺจทฺวาเรป  หิ  
ชวนปฺปวตฺติยา     รูปาทีน     คหิตตา     วิ ฺายติ  ฯ อภินิปาตสมฺปฏิจฺฉน- 
สนฺตีรณมตฺตา   ปน   วิปากา   ทุวิ ฺเยฺยาเอว  ฯ นิรุสฺสาหสนฺต- 
๑. ม. อภิชฺฌาทิ กมฺมปจฺจโย.   
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ภาวายาติ  นิรุสฺสาหสนฺตภาวตฺตาย ฯ เอเตน ตปฺปจฺจยวนฺตาน  
อวิปากานมฺป   รูปธมฺมาน   วิปากานุกุล   ปวตฺตึ   ทสฺเสติ  ฯ ปวตฺเตติ- 
อาทิ  ป ฺหาวารนย  คเหตฺวา  วุตฺต  ฯ ปฏิจฺจวาเร ปน วิปากา  
จตฺตาโร   ขนฺธา   อรูปโน  อ ฺม ฺ  วิปากปจฺจเยน  ปจฺจโยติ- 
อาทินา อาคตา  ฯ   เอตฺถ   จ   เยส   เอกนฺเตน  วิปาโก  วิปากปจฺจโย  
โหติ   เตส   วเสน  นยทสฺสน  กตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  น  หิ  อารุปฺเป  
กามรูปภูมีสุ   วิย   วิปาโก   รูปสฺส  ปจฺจโย  โหติ  สติป  ชนกภาเว  
อุปตฺถมฺภกตฺต   อาหาราน   ปธานกิจฺจนฺติ   อาห   รูปารูปาน อุปตฺ- 
ถมฺภกตฺเตนาติ ฯ  
        [๑๓๗]   อุปตฺถมฺภกตฺต   หิ   สติป  ชนกตฺเต  อรูปน  อาหาราน  
อาหารชรูปสมุฏาปกรูปาหารสฺส    จ    โหติ  ฯ   อสติป จตุสมุฏานิก- 
รูปุปตถมฺภกรูปาหารสฺส  อสติ  ปน  อุปตฺถมฺภกตฺเต อาหาราน  
ชนกตฺต   นตฺถีติ   อุปตฺถมฺภกตฺต   ปธาน  ฯ   อถวา   ชนยมาโนป  
อาหาโร   อวิจฺเฉทวเสน  อุปตฺถมฺเภนฺโต  ชเนตีติ  อุปตฺถมฺภนภาโวเอว  
อาหารภาโวติ   อุปตฺถมฺภกตฺเตนาติ   วุตฺต  ฯ  เกจิ  ปน  รูปาหาโร  
อตฺตนา   ชนติสฺส   รูปสสฺ  อาหารปจฺจโย  น  โหติ  อ ฺเน  ชนิตสฺส  
โหติ   ตสฺมา   อุปตฺถมฺภกตฺเตนาติ   วุตฺตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ต  อาหาโร  
รูปสฺส  ปจฺจโย  โหนฺโต  อาหารปจฺจเยน๑  น  โหตีติ วิรุทฺธเมตนฺติ  
อปเร  นานุชานนฺติ  ฯ  รปูาหาโร  เจตฺถ รูปธมฺมานเอว อาหาร- 
ปจฺจโย โหติ  ฯ   อรูปาหารา   ปน   รูปธมฺมานมฺป   อาหารปจฺจยา  
๑. ม. อาหารปจฺจโย.   
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โหนฺติ  ฯ  ต ฺจ  โข  น  เกวล  จิตฺตสมุฏานาน  รปูานเยว  อถโข  
กทาจิ กฏตฺตารูปานมฺปติ ทสฺเสตุ ป ฺหาวาเร ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        อธิปติยฏเนาติ   เอตฺถ   น   อธิปติปจฺจยธมฺมาน   วิย ปวตฺติ- 
นิวารเก   อภิภวิตฺวา  ปวตฺตเนน   ครุภาโว  อธิปติยฏโ  อถโข  
ทสฺสนาทิกิจฺเจสุ   จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ   ชีวเน   กมฺมชรูเปหิ   อรปู- 
ธมฺเมหิ จ   ชวีนฺเตหิ  [๑]   สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ   สุขิตาทิภาเว   สุขิตาทีหิ อธิ- 
โมกฺขปคฺคหุปฏานาวิกฺเขปปชานเนสุ   อน ฺาต ฺสฺสามีติ   ปวตฺติย  
อาชานเน   อ ฺาตาวิภาเว  จ  สทฺธาทสิหชาเตหีติ  เอว  ตตกิจฺเจสุ  
จกฺขาทิปจฺจเยหิ  ธมฺเมหิ  จกฺขาทีน  อนุวตฺตนิยตา  ฯ  เตสุ  หิ กจฺิเจสุ  
จกฺขาทีน   อิสฺสริย   ตปฺปจฺจยาน ฺจ   ตทนุวตฺตเนน   ตตฺถ  ปวตฺติ  ฯ  
กสฺมา   ปเนตฺถ  อิตฺถีปรุสิินฺทฺริยทฺวย  น  คหิต  นนุ  เจตมฺป  ลงฺิคาทีหิ  
อนุวตฺติยตีติ  ฯ   สจฺจ   อนุวตฺติยติ  น  ปน  ปจฺจยภาวโต  ฯ  ยถา  
หิ   ชีวิตาหารา   เยส   ปจฺจยา   โหนฺติ  เตส  อนุปาลกอุปตฺถมฺภกา  
อตฺถิอวิคตปจฺจยภูตา   จ   โหนฺติ   น  เอว  อิตฺถีปุรสิภาวา  ลิงฺคาทีน  
เกนจิ   ปกาเรน   อุปการกา  โหนฺติ  ฯ  ยโต  ปจฺจยา  สิยุ  เกวล  
ปน   ยถาสเกหิเอว   ปจฺจเยหิ   ปวตฺตมานาน   ลงฺิคาทีน   ยถา อิตถี- 
อาทิคฺคหณสฺส   ปจฺจยภโว   โหติ   ตโต   อ ฺเนากาเรน ตสหิต- 
สนฺตาเน  อปฺปวตฺติโต  ลิงฺคาทีหิ  อนุวตฺตนิยตา  อินฺทฺริยตา จ เตส  
วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  น  เตส  อินฺทฺริยปจฺจยภาโว  วุตฺโต  ฯ  จกฺขาทโย  
อรูปธมฺมานเยวาติ   เอตฺถ   สุขินฺทฺริยทกฺุขินฺทฺริยานิป   จกฺขาทิคฺคหเณน  
๑. ม. มนเน.   
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คหิตานีติ ทฏพฺพานิ ฯ  
        [๑๓๘]   ลกฺขณารมฺมณุปนิชฺฌานภูตาน   วิตกฺกาทีน  วิตกฺกนาทิ- 
วเสน อารมฺมณ   อุปคนตฺฺวา   นิชฺฌาน   เปกฺขน  จินฺตน  วา  วิตกฺกาทีน- 
เยวอาเวณิโก   พฺยาปาโร  อุปนิชฺฌายนฏโ  ฯ  เปตฺวา  ทฺวิ- 
ป ฺจวิ ฺาเณ สุขทุกฺขเวทนาทฺวยนฺติ     วตฺวาป     สตฺต     ฌานงฺคานีติ  
วจเนน  อฌานงฺคาน  อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาน  นิวตฺตน  กตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
ยทิ   เอว   สตฺต   ฌานงฺคานีติ   เอเตเนว   สิทฺเธ   เปตฺวา สุข- 
ทุกฺขเวทนาทฺวยนฺติ   กสฺมา   วุตฺต  ฯ   เวทนาเภเทสุ   ป ฺจสุ สุข- 
ทุกฺขทฺวยสฺส   เอกนฺเตน   อฌานงฺคภาวทสฺสนตฺถ   ฌานงฺคฏาเน  
นิทฺทิฏตฺตา  ฯ   สติป   วา   ฌานงฺคโวหาเร   เวทนาเภททฺวยสฺส  
เอกนฺเตน   ฌานปจฺจยตฺตาภาวทสฺสนตฺถ  ฯ  อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาน  ปน  
ยทิป   ฌานปจฺจยตฺตาภาโว   อตฺถิ   ฌานปจฺจยภาโว๑  ปน  นตฺถติี  
สพฺพานิป   สตฺต  ฌานงฺคานีติ  เอตฺถ  คหณ  กต  ฯ  ตตฺถ  สพฺพานิปติ  
วจน  สพฺพกุสลาทิเภทสงฺคณฺหนตฺถ  น  ปน สพฺพจิตฺตุปฺปาทคต- 
สงฺคณฺหนตฺถนฺติ ทฏพฺพ  ฯ   เยส   ปน   เปตฺวา   ทฺวิป ฺจวิ ฺาเณ  
เวทนาตฺตยนฺติ   ปาโ   เตส  ยถาวุตฺโต  วิจาโร  จิตฺเตกคฺคตาวเสน  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        ยโต  ตโต  วาติ  สมมฺา  วา  มิจฺฉา  วาติ อตฺโถ ฯ ป ฺหาวาเร  
ปนาติอาทิ   ยทิป   ปจฺจยนิทฺเทเส   ตสมุฏานคฺคหเณน   โส   อตฺโถ  
าปโตเอว  ป ฺหาวาเร  ปน  สรูเปเนว  คหิโตติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  
๑. ม. นฌานปจฺจยภาโว.   
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เอเต   ปน   เทฺวป  ฯเปฯ   น  ลพฺภนฺติ  ยถาสงฺขฺยนฺติ  วจนเสโส  
เวทิตพฺโพ  ฯ   ปฏานฏกถาย   ปน   เทฺวป   ฌานมคฺคปจฺจยา  
อเหตุกจิตฺเตสุ   น   ลพฺภนฺตีติ   วุตฺต  ฯ  เตนสฺส  กตมวิโรโธติ๑ อธิปฺปาย- 
วเสน  ฯ   อย   หิ   ตตฺถ   อธิปฺปาโย  อเหตุกจิตฺเตสุเอว ฌานมคฺค- 
ปจฺจยา   น   ลพฺภนฺติ   น   สเหตุกจิตฺเตสูติ   สเหตุกจิตฺเตสุ อลาภา- 
ภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต  น  อเหตุกจิตฺเตสุ  ลาภาภาวทสฺสนตฺถนฺติ  ฯ  
เอว   หิ   อตฺเถ   คยฺหมาเน  อเหตุกจิตฺเตสุ  กตฺถจิ  กสฺสจิ  ลาโภ  
น   นิวาริโตติ   วิ ฺายติ  ฯ   เตน   สวิตกฺกาเหตุกจิตฺเตสุ ฌาน- 
ปจฺจยสฺส  สมฺภโว  อนุ ฺาโต  โหติ  ฯ  ตตฺถ  ห ิ เยน  อลาเภน  
ธมฺมสงฺคณิย   มโนธาตุอาทีน   สงฺคหสุ ฺตวาเรสุ   ฌาน   น   อุทฺธฏ  
ต  อลาภ  สนฺธาย  ฌานปจฺจยสฺสาป  อเหตุกจิตฺเตสุ  อลาโภ  วุตฺโต ฯ  
ยถา   หิ   สเหตุกจิตฺตุปฺปาเทสุ   วิตกฺกาทีน   สหชาเต   สงฺกฑฺฒิตฺวา  
เอกตฺตคตภาวกรณ   อุปนิชฺฌายนพฺยาปาโร   พลวา   น   ตถา อเหตุก- 
จิตฺตุปฺปาเทสูติ  ฯ   อิธ   ปน   ทุพฺพลมปฺ   อุปนิชฺฌายน   ยท ิกิ ฺจิ- 
มตฺตมฺป  อตฺถิ  น  เตน อุปการกตา น โหตีติ สวิตกฺกาเหตุกจิตฺเตสุป  
ฌานปจฺจย   อนุชานนฺเตน   เอเต   ปน   เทฺวป   ฌานมคฺคปจฺจยา  
ทฺวิป ฺจวิ ฺาณาเหตุกจิตฺเตสุ   น   ลพฺภนฺตีติ   วุตฺต  ฯ   ปจฺจยกถา  
นาม สมนฺตปฏานนิสฺสิตา น ธมฺมสงฺคณินิสฺสิตาติ ฯ  
        สม   อวิสม   สมฺมา   สห   วา   ปกาเรหิ   ยุตฺตตาย เอกีภาวุป- 
คมเน๒  วิย  อุปการกตา  สมฺปยุตฺตปจฺจยตา ฯ กา ปน สา  
๑. ม. กถมวิโรโธติ. ๒. ม. เอกีภาวูปคเมน.  
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ปกาเรหิ   ยุตฺตตาติ   อาห   เอกวตฺถุกเอการมฺมณเอกุปฺปาเทกนิโรธ-  
สงฺขาเตนาติ  ฯ  ตตฺถ  เย  เอกวตฺถุกา  เต  สมฺปยุตฺตาติ  เอตฺตเก  
วุจฺจมาเน   อวินิพฺโภครูเปสุ   เอก   มหาภูต  เสสมหาภูตุปาทายรูปาน  
นิสฺสยปจฺจโย   โหติ   เตน   ตานิ   เอกวตฺถุกานิ  จกฺขาทินิสฺสยภูตานิ  
วา   ภูตานิ  เอกวตฺถุ  เอเตสุ  นิสฺสิตนฺติ  เอกวตฺถุกานีติ  กปฺเปนตฺสฺส      
เตส   สมฺปยตฺุตตาปตฺติ   สิยาติ   ตนฺนวิารณตฺถ   เอการมฺมณคฺคหณ  ฯ  
เย   จ   เอกวตฺถุกา   เอการมฺมณา   จ  เต  สมฺปยุตฺตาติ  เอวมฺป  
จุติอาสนฺนาน   สมฺปฏิจฺฉนสนฺตีรณาทีน   สมฺปยตฺุตตา   อาปชฺเชยฺยาติ  
เอกุปฺปาทคฺคหณ  ฯ   เย   จ   เอกวตฺถุเกการมฺมเณกุปฺปาทา   เต  
สมฺปยุตฺตาติ   ก ึ  ปน   นานานิโรธาป   เอวติวิธลกฺขณา   โหนฺติ  
อุทาหุ   เอกนิโรธาเอวาติ   วิจารณาย   เอกนิโรธาเอว  เอวลกฺขณา  
โหนฺตีติ   ทสฺสนตฺถ   เอกนิโรธาติ   วุตฺต  ฯ   ปฏโิลมโต   วา  
เอกนิโรธา   สมฺปยุตฺตาติ   วุจฺจมาเน   เอกสฺมึ   ขเณ  นิรุชฌฺมานาน  
รูปารูปธมฺมาน  สมฺปยุตฺตตา  อาปชฺเชยฺยาติ เอกุปฺปาทาติ วุตฺต ฯ เอวมฺป  
อวินิพฺโภครูปาน   อตฺถ ิ  เอกุปฺปาเทกนิโรธาติ   เตสมฺป   สมฺปยุตฺตตา  
อาปชฺเชยฺยาติ   ตนฺนิวารณตฺถ   เอการมฺมณคฺคหณ  ฯ   เย   จ๑  
เอการมฺมณา   หุตฺวา   เอกปฺุปาเทกนิโรธา   เต  สมฺปยุตฺตาติ  อย ฺจ  
นโย   เอกวตฺถุเกสุเอว   ลพฺภติ   น   นานาวตฺถุเกสูติ   ทสฺสนตฺถ  
เอกวตฺถุกคฺคหณ  ฯ  เย จ๑ เอกวตฺถุเกการมฺมเณกุปฺปาเทกนิโรธา เต  
สมฺปยุตฺตาติ  ฯ   ป ฺจโวการภวาเปกฺขาย   เจต  เอกวตฺถุกคฺคหณ  ฯ  
๑-๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ.   
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อารุปฺเป ปน วตฺถุเยว นตฺถีติ กุโต เอกวตฺถุกคฺคหณสฺส อวสโร ฯ  
        อ ฺม ฺ   สมฺพนฺธตาย   ยุตฺตานมฺป   สมานาน   วิปฺปยตฺุต- 
ภาเวน วิสสฏตาย   นานตฺตุปคมเน๑   อุปการกตา  วิปฺปยุตฺต- 
ปจฺจยตา  ฯ อย ฺจ     วิปปฺยุตฺตตา     น    สมฺปยุตฺตปจฺจยตาย    วิย  
อ ฺม ฺปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมวเสน๒   คเหตพฺพา   อถโข   วิสสเยว  ฯ  
ตตฺถ   ห ิ  อรปูธมฺมาน   สมานชาติยตาย  สมธรุ  อิธ  รูปารูปธมมฺาน  
วิชาติยตาย  วิธุร  ฯ  เตน วุตฺต ยุตฺตานมฺป ฯเปฯ วิปฺปยุตฺต- 
ปจฺจยตาติ ฯ น   หิ   วตฺถสุหชาตปจฺฉาชาตวเสน   อยุตฺตาน   อรูปาทีน๓  
อารมฺมณาทิภาเวน   อุปการกาน   วิยตฺุตานมฺป   วิปฺปยุตฺตปจฺจยตา  
อตฺถิ  ฯ  ยถา  หิ  วตฺถุ  ขนฺธาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย สหชาตา  
กุสลกฺขนฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   รูปาน   ปจฺฉาชาตา   กุสลกฺขนฺธา ปุเร- 
ชาตสฺส  อิมสฺส  กายสฺส  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทิวจนโต๔  
วตฺถุนา   สหชาตปจฺฉาชาตวเสน   จ  ยตฺุตาน  อตฺถิวิปฺปยุตฺตปจฺจย- 
ภาโว น   เอว   อยุตฺตาน   อตฺถีติ  ฯ  ยทิ  เอว  รูปาน  รูเปหิ  กสมฺา  
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย   น   วุตฺโตติ  ฯ  รูปาน  รูเปหิ  สติป  อวินิพฺโภเค  
สมฺปโยโค   วิย   วิปฺปโยโค   นตฺถีติ   น   เตส  วิปปฺยุตฺตปจฺจยตา  
วุตฺตา๕  ฯ   วุตฺต ฺหิ   จตูหิ  สมฺปโยโค  จตูหิ  วิปปฺโยโคติ  ฯ  
สมฺปยุชฺชมานาน   หิ   อรปูาน   รูเปหิ   รูปาน ฺจ   เตหิ   สิยา สมฺป- 
โยคาสงฺกาติ  เตส  อ ฺม ฺวิปฺปยุตฺตปจฺจยตา๖  วุตฺตา ฯ รูปาน  
๑. ม. นานตฺตปูคเมน. ๒. ม. อ ฺม ฺ ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมวเสน ๓. ม. รูปาทีน.  
๔. อภิ. ตกิ. ๔๐/๑๙๔. ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ. ๖. อ ฺม ฺ วิปฺปยุตฺตปจฺจยตา.   
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ปน  รูเปหิ  สมฺปโยโค  นตฺถีติ  น  เตส  วิปฺปยุตฺตปจฺจยตา  วุตฺตา  ฯ  
รูปโน   ธมฺมา  อรูปน  ธมมฺาน  อรูปโนป  รูปนนฺติ  เอตฺถ  อรูปคฺคหณ  
จตุนฺน   ขนฺธาน   วเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  อรูปธมฺเมสุ  หิ  จตฺตาโรเอว  
ขนฺธา   สหชาตปุเรชาตาน   รูปธมฺมาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ  ฯ  
นิพฺพาน   ปน   ยถา   อรปูธมฺมาน   สมฺปยุตฺตปจฺจโย  น  โหติ  เอว  
รูปธมฺมาน   วิปฺปยุตฺตปจฺจโย   น   โหติ  ฯ  จตูหิ  สมฺปโยโค  จตูหิ  
วิปฺปโยโคติ   หิ   วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  อรูปธมฺเมสุ  จตุนฺน  ขนฺธานเมว  
วิปฺปยุตฺตปจฺจยตา  ฯ   วุตฺต ฺจ   ป ฺหาวาเร   สหชาตา   กุสลา  
ขนฺธา  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทิ๑ ฯ  
รูปโน   ธมฺมาติ   เจตมฺป   หทยวตฺถุโน   เจว   จกฺขาทีน ฺจ  วเสน  
เวทิตพฺพ  ฯ   รูปธมฺเมสุ   หิ   ฉ   วตฺถนูิเยว   อรูปกขฺนฺธาน วิปฺปยุตฺต- 
ปจฺจยา๒  ฯ  รปูายตนาทโย  ปน  อารมฺมณธมฺมา  กิ ฺจาป วิปฺป- 
ยุตฺตธมฺโม๓  วิปฺปยุตฺตปจฺจโย  ปน  น  โหนฺติ  ฯ  กกึารณา  ฯ  
สมฺปโยคาสงฺกาภาวโต  ฯ   อรูปกฺขนฺธา   หิ   จกฺขาทีน   วตฺถูน  
อพฺภนฺตรโต   นิกฺขมนฺตา   วิย  อุปฺปชชฺนฺตีติ  สิยา  ตตฺถ  อาสงฺกา  กึ  
นุโข  อิเม  อิเมหิ  สมฺปยุตฺตา  อุทาหุ  วิปฺปยุตฺตาติ  ฯ  อารมฺมณ- 
ธมฺมา ปน   วตฺถุสนฺนิสฺสเยน   อุปฺปชชฺมานาน   อารมฺมณมตฺตา๔  โหนฺตีติ  
นตฺถิ เตสุ สมฺปโยคาสงฺกาติ น เต วิปฺปยุตฺตา ฯ สมฺปโยคาสงฺกา- 
สพฺภาวโต วตฺถูนิเยว   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา   โหนฺติ  ฯ   วุตฺตมฺป   เจต  
๑. อภิ. ติก. ๔๐/๑๙๔ ฯ ๒. ม. วิปฺปยุตฺตปจฺจโย. ๓. ม. วปฺิปยุตฺตธมฺมา.  
๔. ม. อารมฺมณมตฺต.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 306 

                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ป ฺหาวาเร   วตฺถุ   กุสลาน   ขนฺธาน   วิปปยุตฺตปจฺจเยน   ปจฺจโย  
วตฺถุ   อกุสลาน  ขนฺธาน  จกฺขายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยาติอาทิ๑  ฯ  
สฺวาย   วิปฺปยุตฺตปจฺจโย   สหชาตปจฺฉาชาตโต   กสุเลน   อพฺยากต  
ตถา   อกุสเลน   อพฺยากต   สหชาตปุเรชาตปจฺฉาชาตโต  อพฺยากเตน  
อพฺยากต   วตฺถุ   ปุเรชาตโต   อพฺยากเตน   กุสล   ตถา  อกุสลนฺติ  
กุสลมูลเมก   อกุสลมลูเมก   อพฺยากตมูลานิ   ตีณีติ   ป ฺจวิโธ  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๓๙]   ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณนาติ   ปจฺจุปฺปนฺนสภาเวน  ฯ   เตน  
อตฺถิ   เม   ปาปกมฺม   กต   อตฺถิ   ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนโฺนติ  
จ   เอวมาทีสุ   วุตฺต   นิพฺพตฺติตตฺถุปลพฺภมานตาลกฺขณ๒  อตฺถิภาว  
นิวาเรติ  ฯ   สติป   ชนกตฺเต   อุปตฺถมฺภกตฺตปฺปธานา   อตฺถิภาเวน อุป- 
การกตาติ   อาห   อุปตฺถมภฺกตฺเตนาติ  ฯ   อิท ฺจ   อุปตฺถมฺภกตฺต  
วตฺถารมฺมณสหชาตาทีน   สาธารณ   อตฺถิภาเวน   อุปการกตฺตนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ  สตฺตธา  มาติกา  นิกฺขิตฺตาติ  วุตฺตมตฺถ ปาลิยาเอว ทสฺเสตุ  
ยถาหาติ   อาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  จตฺตาโร  ขนฺธา  อรปูโนติอาทินา  
สหชาตวเสน    อตฺถิปจฺจโย    ทสฺสิโต    จกฺขายตนนฺติอาทินา  
ปุเรชาตวเสน ย รูป นิสฺสายาติอาทินา สหชาตปุเรชาตวเสน ฯ  
        [๑๔๐]   เอวมย   ปาโ   สหชาตปุเรชาตอตฺถิปจฺจยวเสเนว  
อาคโต  ฯ   อ ฺตฺถ   ปน   ตโต   อ ฺถาป   อาคโตติ  ทสฺเสตุ  
๑. อภิ. ติก. ๔๐/๑๙๕ ฯ ๒. ม. นิพฺพตฺติตูปลพฺภมานตาลกฺขณ.   
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ป ฺหาวาเร  ปนาติอาทิมาห  ฯ  ต  เตน  ปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยวเสนาป  
อตฺถิปจฺจยตฺต  วิภาเวติ  ฯ  ปุริมปาเ  ปน  สาวเสสา  เทสนา กตาติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  สติ  จ  เยส  ปจฺจยา  โหนฺติ  เตหิ  เอกโต  ปุเรตร  
ปจฺฉา   จ   อุปฺปนฺนภาเวน๑  สหชาตาทิปจฺจยตฺตาภาวโต  อาหาโร  
อินฺทฺริย ฺจ   สหชาตาทิเภท   น   ลภนฺติ  ฯ   ตทภาโว   จ   เตส ธมฺม- 
สภาววเสน  ทฏพฺโพ  ฯ  สฺวาย  อตฺถปิจฺจโย  สหชาตโต  กุสเลน  
กุสล   สหชาตปจฺฉาชาตโต   กุสเลน   อพฺยากต   สหชาตโตเอว  
กุสเลน   กุสลาพฺยากตนฺติ   กุสลมูลา   ตโย   ตถา   อกุสลมลูา  
สหชาตปุเรชาตปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยโต   ปน   อพฺยากเตน   อพฺยากต  
วตฺถารมฺมณปุเรชาตโต   อพฺยากเตน   กุสล   ตถา   อกุสล สห- 
ชาตปุเรชาตโต     กุสล ฺจ     อพฺยากต ฺจ     กุสลสฺส สหชาตปจฺฉา- 
ชาตาหารินฺทฺริยโต   กุสล ฺจ   อพฺยากต ฺจ   อพฺยากตสฺส สหชาต- 
ปุเรชาตโต     อกุสล ฺจ     อพฺยากต ฺจ     อกุสลสฺส สหชาตปุเรชาต- 
ปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยโต    อกุสล ฺจ    อพฺยากต ฺจ อพฺยากตสฺสาติ   
เอว เตรสวิโธ ฯ สงฺเขเปน กุสลากุสลวิปากกิริยรูปวเสน ป ฺจ- 
วิโธ   อตฺถิปจฺจโย   น   นพฺิพาน  ฯ  โย  ห ิ อตฺถิภาวาภาเวน  
อนุปการโก   อตฺถิภาว   ลภิตฺวา   อุปการโก  โหติ  โส  อตฺถิปจฺจโย  
โหติ   นิพฺพาน ฺจ   นิพฺพานารมฺมณาน   น   อตฺตโน  อตฺถิภาวาภาเวน  
อนุปการก   หุตฺวา   อตฺถิภาวลาเภน   อุปการก   โหตีติ  ฯ อุปปฺาทาทิ- 
ยุตฺตาน   วา   นตฺถิภาโวปการกตาวิรุทฺโธ   อุปการกภาโว อตฺถิปจฺจย- 
๑. ม. อุปฺปนฺนภาเว.   
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ตาติ น นิพฺพาน อตฺถิปจฺจโย โหติ ฯ  
        อารมฺมเณ   ผุสนาทิวเสน   ปวตฺตมานาน   ผสฺสาทีน   อเนเกส  
สหภาโว   นตฺถีติ   เอกสฺมึ   ผสฺสาทิสมุทาเย   สติ  ทุติโย  น  โหติ  
อสติ   ปน   โหตีติ  เตน  นตฺถิภาเวน  อุปการกตา  นตฺถิปจฺจยตา  ฯ  
สติป  ปุริมตรจิตฺตาน  นตฺถิภาเว  น  เตน ตานิ นตฺถิภาเวน อุปการกานิ  
อนนฺตรเมว   ปน   อตฺตโน   อตฺถิภาเวน   ปวตฺติโอกาส   อลภมาน  
นตฺถิภาเวน  โอกาส  ททมาน  วิย  อุปการก โหตีติ ปวตฺติโอกาส- 
ทาเนน อุปการกาติ อาห ฯ ปฏปฺปนฺนานนฺติ๑ ปจฺจุปฺปนฺนาน ฯ  
        เตเอวาติ  เอเตน  นตฺถิวิคตปจฺจยาน  ธมฺมโต  วิเสสาภาวมาห ฯ  
เอว  สนฺเตป  อภาวมตฺเตน  อุปการกตา  โอกาสทาน  นตฺถิปจฺจยตา ฯ  
สภาวาวิคเมน    อปฺปวตฺตมานาน   สภาววิคเมน   อุปการกตา วิคต- 
ปจฺจยตา   นตฺถิตา   จ   นโิรธานนฺตรา   สุ ฺตา   วิคตตา นิโรธปฺ- 
ปตฺตตาติ อยเมเตส วิเสโส ฯ  
        อตฺถิปจฺจยธมฺมาเอว   จาติ   จสทโฺท   สมฺปณฺฑนฏโ  ฯ   เตน  
น   เกวล   นตฺถิวิคตปจฺจยาเอว   ธมฺมโต   อวิสิฏา   อถโข อตฺถ-ิ 
อวิคตปจฺจยาปติ   อิมมตฺถ   ทีเปติ  ฯ  ยทิปเม  ปจฺจยา  ธมฺมโต  
อวิสิฏา   ตถาป   อตฺถิตาย   สสภาวตาย  อุปการกตา  อตฺถิปจฺจยตา  
สภาวาวิคเมน  นิโรธสฺส  อปฺปวตฺติยา๑  อุปการกตา อวิคตปจฺจยตาติ  
ปจฺจยภาววิเสโส   ธมฺมาวิเสเสป   เวทิตพฺโพ  ฯ   ธมฺมาน   หิ สมตฺถตา- 
วิเสส   สพฺพ   ยาถาวโต   อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา   ภควตา จตุวีสติปจฺจย- 
๑. ปจฺจุปฺปนนฺานนฺติ วิสุทฺธิมคฺคปาโ. ๒. ม. อปฺปตฺติยา.   
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วิเสสา  วุตฺตาติ  ธมฺมสฺสามิมฺหิ  สทฺธาย  เอววิเสสา เอเต ธมฺมาติ   
สุตมยาณ  อุปฺปาเทตฺวา  จินฺตาภาวนามเยหิ ตทภิสมยาย โยโค  
กรณีโย  ฯ   เอตฺถ   จ   อารมฺมณานนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยปุเรชาต-  
อาเสวนสมฺปยุตฺตนตฺถิวิคตปจฺจยา อรูปธมฺมานเยว ปจฺฉาชาตปจฺ- 
จโย   รูปธมมฺานเยว   อิตเร   จุทฺทส   รูปารูปธมฺมาน เหตุอนนฺตร- 
สมนนฺตราเสวนปจฺฉาชาตกมฺมวิปากชฺฌานมคฺคสมฺปยุตฺตนตฺถิวิคต-  
ปจฺจยา   อรูปธมฺมาเอว   ปุเรชาตปจฺจโย   รูปเมว   อุภย อารมฺมณุ- 
ปนิสฺสเย  เปตฺวา  เสสา  เต  เทฺว  ป ฺตฺติสภาวาป  โหนฺติ อนนฺ 
ตรสมนนฺตราเสวนนตฺถิวิคตปจฺจยา อตีตาเอว อารมฺมณารมฺม- 
ณาธิปติอารมฺมณุปนิสฺสยา   ติกาลิกา   กาลวิมุตฺตา   จ  ฯ กมฺมปจฺ- 
จโย   อตีตปจฺจุปฺปนฺนวเสน   ทฺวิกาลโิก  ฯ   เสสา   ป ฺจทส ปจฺจุปฺปนฺ- 
นาว  ฯ  ตถา  อนนฺตรสมนนฺตรอนนฺตรุปนิสฺสยปกตุปนิสฺสยา- 
เสวนปจฺจยา   นานาขณิกกมฺมปจฺจโย   นตฺถิวิคตปจฺจยา  จาติ  อิเม  ปจฺจยา  
ชนกาเอว   น   อุปตฺถมภฺกา  ฯ   ปจฺฉาชาตปจฺจโย  อุปตฺถมฺภโกเอว  
น   ชนโก   เสสา   ชนกา   จ  อุปตฺถมภฺกา  จาติ  อยมฺป  วิเสโส  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๔๑]  ปจฺจเยสูติ  นิทฺธารเณ  ภุมฺม ฯ ทุวิธาติ ทฺวิปฺปกาเร๑ ฯ  
อเนกธาติ   สตฺตรสธา   อารมฺมณปจฺจยาทิวเสน  ฯ  อภิ ฺาจิตฺเตนาติ  
เจโตปริยปุพฺเพนิวาสอนาคตสาณสงฺขาตาหิ   อภิ ฺาหิ  สหคต- 
จิตฺเตน  ฯ สโมหจิตฺตชานนกาเลติ    ปเรส    อตฺตโน   จ   สโมหสฺส  
จิตฺตสฺส   ชานนกาเล  ฯ  อวิชฺชาปุพฺพงคมา  อกุสลปฺปวตฺติโย  ยากาจิ  
๑. ม. ทฺวิธา ทฺวิปฺปกาเรน.   
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วิปตฺติโย   สพฺพา   ตา   โมหมูลิกาติ   จ  อวิชฺชาย  อาทีนวทสฺสเนน  
อวิชฺชาสมติกฺกมตฺถาย  วิวฏฏาภิปฏานายาติ  อตฺโถ ฯ ทฺวินฺนมฺป เนส๑  
ปุ ฺาภิสงฺขาราน  ฯ   อวิชฺชาสมฺมุฬฺหตฺตาติ   ภวาทีนวปฏิจฺฉาทิกาย  
อวิชฺชาย   สมฺมุฬฺหตฺตา  ฯ   ตาเนว  ปุ ฺานีติ  ตาเนว  ยถาวุตฺตานิ  
กามาวจรรูปาวจรปุ ฺานิ  ฯ   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย   โหตีติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   ราคาทีนนฺติ   ราคทิฏ ิวิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจโทมนสฺสาน  ฯ  
อวิชฺชาสมฺปยุตฺตตฺตา   ราคาทีน  ราคาทิอสฺสาทนกาเลสุ [๒]  อารพฺภ  
อุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  ครร  กตฺวา  อสฺสาทน  ราคทิฏ ิสมฺปยุตฺตายเอว  
อวิชฺชาย   โยเชตพฺพ  ฯ  อสฺสาทน ฺจ  ราโค  ตทวิยตฺุตา  จ  ทิฏ ีติ  
อสฺสาทนวจเนเนว   ยถาวุตฺต  อวิชฺช  ครร  กโรนฺตี  ทฏิ ิ  จ  วุตฺตาติ  
เวทิตพฺพา  ฯ   ราคาทีหิ   จ   ปาลิย   สรูปโต   วุตฺเตหิ ตสมฺปยุตฺต- 
สงฺขารสฺส  อวิชฺชารมฺมณาทิต  ทสฺเสติ  ฯ อนาทีนวทสฺสิโนติ๓ ปาณาติ- 
ปาตาทีสุ   น   อาทีนวทสฺสิโน  ฯ   อวิชฺชาย   อนารมฺมณสฺส ปม- 
ชวนสฺส  จ  อารมฺมณาธิปติอนนฺตราทิปจฺจยวจเนสุ  อวุตฺตสฺส  วุตฺตสฺส  
จ   สพฺพสฺส   สงฺคณฺหนตฺถ   ยกิ ฺจีติ   อาห  ฯ   วุตฺตนเยนาติ  
สมติกฺกมภวปฏนาวเสน ปุ ฺาภิสงฺขาเร วุตฺเตน นเยน ฯ  
        [๑๔๒]   ก ึ  ปนายนฺติอาทินา   โจทกสฺส   อยมธิปฺปาโย  ฯ  
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สมฺภวนฺตีติ  เอตฺถ  สมฺภวนฺติเอวาติ  อวธารณ  
น   ยุชชฺติ   อวเสสปจฺจยสมวายาภาเว  สงฺขาราน  สมฺภวาภาวโต  ฯ  
ตถา  สงฺขาราเอวาติ  อวธารณมฺป  น  ยุชฺชติ  ฯ  กสฺมา ฯ อ ฺเส ฺจ  
๑. ม. ทวินนฺมฺป เตส ๒. ม. อวิชฺชา. ๓. อนาทีนวทสฺสาวิโนติ วิสุทฺธิมคฺคปาโ.   
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ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน   สมภฺวสฺส   ตโต   อิจฺฉิตพฺพตฺตา  ฯ   วากฺยสฺส  
อวธารณผลตฺตา   อวิชฺชาปจฺจยาเอว   สงฺขารา  สมฺภวนฺตีติ  อวธารเณ  
คยฺหมาเนป  อย  โทโส  ฯ  กสฺมา ฯ ยสมฺา โลภาทิกมฺมนิทานอุปา- 
ทาน- วตฺถารมฺมณมนสิการาทโย อ ฺเป ปจฺจยา ลภนฺติเยวาติ ฯ  
        ตตฺถ   เอกาติ   อสหายา  ฯ  การณนฺตรนิรเปกฺขาติ  อตฺโถ  ฯ  
อ ฺเป   ปจฺจยา   สหการกิารณภูตา  ฯ   โทสเมตฺถ   วตฺถุกาโม  
โจทโก   ปุจฺฉตีติ   ตฺวา  อาจริโย  อาห  ก ึ ปเนตฺถาติ  ฯ  เอตฺถ  
อวิชฺชาย   ปจฺจยนฺตเรน   รหิตภาเว   จ   สหิตภาเว   จ   กึ  ปน  
วตฺตพฺพ   อสมตฺตา   เต   โจทนา   อวสิฏ ฺจ   ตาว   กเถหีติ  
วุตฺต   โหติ  ฯ  เอกการณวาโท  อาปชชฺตีติ  โทสปปฺสงฺโค  วุตฺโต  ฯ 
อนิฏโ   หิ   เอกการณวาโท  สพฺพสฺส๑  สพฺพกาล  สมฺภวาปตฺติโต  
เอกสทิสภาวาปตฺติโต๒  จ  ฯ  ยสฺมา  เอก  น  เอกโตติอาทีสุ ตีสุ  
ปกาเรสุ   อวิชฺชมาเนสุ  ปริเสสนอเนกโตป  เอกเมวาติ๓  เอตสฺมึ  
จตุตฺเถเอว  ปกาเร  วิชชฺมาเน  เอกเหตุผลทีปเน อตฺโถ อตฺถ ิตสฺมา น  
นุปปชฺชติ อุปปชฺชติเยว ฯ  
        เอก   ผล   เอกโต  นตฺถิ  อเนกมฺป  เอกโต  นตฺถิ  อเนกโตป  
เอก   ผล   โน   อตฺถีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   เอเกกเหตุผลทีปนนฺติ อวิชฺชา- 
ปจฺจยา   สงฺขาราติ   เอกเหตุทีปน   สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณนฺติ  
เอกผลทีปนนฺติ  เอว  ตตฺถ  ตตฺถ  เอเกกเหตุผลทีปน กต ฯ เวเนยฺยาน  
๑. ม. สพฺพตฺถ. ๒. ม. เอกสทิสาสภาวาปตฺตโิต. ๓. ม. -ปาริเสเสน อเนกโต  
อเนกเมวาติ.   
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อนุรูปโตติ  เวเนยฺยาน  อชฺฌาสยสฺส  อนุรูปโต  ฯ  เอกสฺเสว  เหตุโน  
ผลสฺส   จ   ทีปนาสตฺถุเทสนาวิลาสโต   วา   เวเนยฺยปุคฺคลาน อชฺฌา- 
สยโต  วา  ฯ  ตทุภยสฺส  ปเนตฺถ  การณ ตตฺถ ตตฺถ เทเสตพฺพสฺส  
อตฺถสฺส  ปธานตา  ปากฏตา  อสาธารณตา  จ  ฯ  เทสนาวิลาสปฺ- 
ปตฺตา จ   พุทฺธา   ภควนฺโต   เต   เทเสตพฺเพ  อตฺเถ  พหูสุป  ปริยาเยสุ  
ลพฺภมาเนสุ   ยถารุจิต   คเหตฺวา   ธมฺม  เทเสนฺติ  ฯ  สา  เทสนา  
วิลาสานุรูปตา  ฯ  ตตฺถ  ปน  เยน  ปรยิาเยน  เย เวเนยฺยา พุชฺฌนฺติ  
เตเนว   เตสมฺโพธน  ฯ  สา  เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูปตา  ฯ  ยถาผสฺส  
เวทนาววฏานโตติ   สุขเวทนีย   ภิกฺขเว   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ  
สุขา   เวทนาติอาทินา๑   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ จกขฺุ- 
วิ ฺาณ  ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส  ผสฺสปจฺจยา  เวทนาติอาทินา๒ จ  
สุขเวทนียผสฺสาทิจกฺขุสมฺผสฺสาทิอนุรูเปน สุขเวทนาทิจกฺขุสมฺผสฺ- 
สชาเวทนาทีน ววฏานโต  ฯ   สมาเนสุป   หิ   จกขฺุรูปาทีสุ   ผสฺสวเสน  
สุขาทิวิปริยายาภาวโต  สมาเนสุ  รูปมนสิการาทีสุ  จกฺขาทิสงฺฆฏฏน- 
วเสน จกฺขุสมฺผสฺสชาทิวิปริยายาภาวโต อ ฺปจฺจยสาม ฺเป จกฺขุ- 
สมฺผสฺสวเสน   สุขาทิจกฺขุสมฺผสฺสชาทีน  โอฬารกิสุขุมาทิสงฺกราภาวโต  
จาติ   อตฺโถ  ฯ  ยถาวุตฺตผสฺสสฺส  สุขาทีน  อวิปรีโต  ปจฺจยภาโวเอว  
ยถาเวทน  ผสฺสววฏาน  ฯ  การณผลวิเสเสน วา ผลการณวิเสส- 
นิจฺฉโย โหตีติ อุภยตฺถาป นิจฺฉโย ววฏานนฺติ วุตฺโต ฯ  
        [๑๔๓]    กมฺมาทโยติ    กมฺมาหารอุตุอาทโย   อปากฏา เสมฺห- 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๑๗. ฯ ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๘๗ ฯ   
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ปฏิกาเรน  โรควูปสมนโต  ฯ เสมฺหสฺส มนฺทภาวาทินา จ เสมฺหเยว  
ปากฏการณ๑  ฯ  อยมิธ  อวิชฺชา  สงฺขาราน  เหตุภาเวน  ทีปตาติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   ตณฺหา   ปวฑฺฒตีติ   วจนโตติ สโยชนี- 
เยสุ   ภิกฺขเว   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   ตณฺหา   ปวฑฺฒติ ตณฺหา- 
ปจฺจยา  อุปาทาน  อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ  อิมินา สุตฺเตน ตณฺหาย  
สงฺขารการณภาวสฺส   วุตฺตตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   ปุน  ตสฺสาป  อวิชฺชา  
การณนฺติ   ทสฺสนตฺถ   อวิชฺชาสมุทยา   อาสวสมุทโยติ   วจนโตติ  
อาห  ฯ  ตณฺหา  วา  จตุรุปาทานภูตา  กามาสวทิฏาสวา จ สงฺขารสฺส  
การณนฺติ   ปากฏา   อวิชชฺาเหตุกาติ  สุตฺตทฺวเยนาป  อวิชชฺาย  ปากฏ  
สงฺขาราน  การณภาวเมว  ทสฺเสติ  ฯ  อสฺสาทานุปสฺสิโนติ  ห ิ วจเนน  
ภวาทีนวปฏิจฺฉาทนกิจฺจา   อวิชฺชา   ตณฺหาย   การณนฺติ   ทสฺสติา  
โหติ  ฯ   ยสมฺา  อวิทฺวา  ตสฺมา  ปุ ฺาภิสงฺขาราทิเก  อภิสงฺขโรตีติ  
อวิชฺชาย    สงฺขารการณภาวสฺส    ปากฏตฺตา   อวิททฺสุภาโวว สงฺขาร- 
การณภาเวน  วุตฺโต  ฯ ขีณาสวสฺส สงฺขาราภาวโต อสาธารณตฺตา  
จ    ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน   สาธารณการณานิ   วตฺถารมฺมณาทีนีติ ปุ ฺ- 
ภวาทีนวปฏิจฺฉาทิกา  อวิชฺชา  ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน  อสาธารณ- 
การณนฺติ วา   อตฺโถ   ทฏพฺโพ  ฯ   เอเตเนว   อวิชฺชาปจฺจยา  
สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ   เอตฺถ  ปธานตฺตา  ปากฏตฺตา  
อสาธารณตฺตาติ     เอเกกเหตุผลทีปนปริหารวจเนน     สพฺพตฺถ ผสฺส- 
ปจฺจยา    เวทนา    เวทนาปจฺจยา   ตณฺหาติ   อาทีสุ โพธเนยฺยชฺฌาสย- 
๑. ม. ปากฏ การณ.   
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วเสน ธมฺมสฺส โพธนสงฺขาต ปโยชน เวทิตพฺพ ฯ  
        เอกนฺตานิฏผลายาติ   เอเตน  วิรุทฺธภาว  สาวชฺชายาติ  เอเตน  
วิชาติยภาว   อวิชฺชาย   โชเตติ  ฯ   ปุ ฺาเน ฺชาภิสงฺขารา   หิ อิฏ- 
วิปากตาย  อนวชฺชสภาวตาย  จ  ตสฺสา  วิรุทฺธา  วิชาติยา จาติ ฯ  
กถ   น   ยุชชฺสิฺสตีติอาทิ   สมาธาน  ฯ   เตน   ยฺวาย เอกนฺตานิฏ- 
ผลตาทิเหตุปเทโส  ตสฺส  อเนกนฺติกต  ทสฺเสติ ฯ อย เหตฺถ  
อธิปฺปาโย  ฯ  ยาย  ตยา  โจทนา  เอว  สนฺเตปติอาทินา  กตา  สา  
ยุตฺตา   วิปาก  ปติ  น  หิ  อนิฏ  เวปกฺก๑  การณ  อิฏ  ผลติ  
อิฏ  เวปกฺก  วา๒  อนิฏ  ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน  
ปจฺจยภาวลกฺขณธมฺมาน   ธมฺมตา   อธิปฺเปตา   ตตฺร   จาย   นิยโม  
นตฺถิ   วิจิตฺตรูปตฺตา   ตสสฺาติ   เตนาห  วิรุทโฺธ  จาติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  
ธมฺมานนฺติ สภาวธมฺมาน ฯ  
        [๑๔๔]   านนฺติ   อวฏาน  ฯ   ตสฺมา   านวิรุทฺโธติ อตฺถิตา- 
วิรุทฺโธ  ฯ  เกจิ  ปน  ปฏสินฺธิอาทีนิ  านานีติ  วทนฺติ  ฯ เอว  
สติ   ปรุิมจิตฺต   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  านวิรุทฺโธ  ปจฺจโยติ  นยิท  เอกนฺติก  
สิยา  ฯ   ภวงฺคมฺป  หิ  ภวงฺคสฺส  อนนฺตรปจฺจโย  ชวน  ชวนสฺส  น  
จ  สิปฺปาทีน  ปฏิสนฺธิอาทิ  าน  อตฺถิ  ตสฺมา  น  ต  อิธาธิปฺเปต  ฯ  
กมฺม   รูปสฺส   นมนรุปฺปนวิโรธา   สารมฺมณานารมฺมณาทิวิโรธา   จ  
สภาววิรุทฺโธ  ปจฺจโย  ฯ ขีราทีนิ ทธิอาทีน มธุรมฺพิลรสาทิสภาว- 
วิโรธา ฯ อวิชานนกิจฺโจ   อาโลโก   วิชานนกิจฺจสฺส   วิาณสฺส  ฯ  
๑. ม. อนิฏเวปกฺก. ๒. ม. อิฏเวปกกฺ วา.   
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อมทนกิจฺจา   จ   คุฬาทโย   มทนกิจฺจสฺส   อาสวสฺส  ฯ โคโลมา- 
วิโลมาทีติอาทีสุ  โคโลมาวิโลมานิ  ทพฺุพาย  ฯ  อวีติ  จ รตฺตา  
เอฬกา   เวทติพฺพา  ฯ   วิสาณ   สรสสฺ  ทธิติลปฏคุฬานิ  ภูตินกสฺส  
เสวาล   ตณฺฑุเลยฺยกสฺส   ขรวฬวา   อสฺสตรสฺสาติ   เอวมาทิ อาทิ- 
สทฺเทน   สงฺคหิโต  ฯ  ยสฺมา  วิปากาเอว  ตสฺมา  ทุกฺขวิปากายป  
อวิชฺชาย   อทุกฺขวิปากาน   ปุ ฺาเน ฺชาภิสงฺขาราน   ปจฺจยตฺต  น  น  
ยุชฺชตีติ   อตฺโถ  ฯ   ตทวิปากตฺเตป   สาวชฺชตาย   ตทวิรุทฺธาน ตสทิสา- 
น ฺจ   อปุ ฺาภิสงฺขารานเมว   ปจฺจโย  น  อิตเรสนฺติ  เอตสฺส  
ปสงฺคสฺส   นิวารณตฺถ   วิรุทฺโธ  จาวิรุทฺโธ  จ  สทิสาสทิโส  ตถา  ฯ        
ธมฺมาน   ปจฺจโย  สิทฺโธติ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ปากฏ  กโรนฺโต  
อิติ อย อวิชชฺาติอาทิมาห ฯ  
        [๑๔๕]   สพฺพตฺถ   ขนฺธาน   เภโท  มรณนฺติ  จุตึ  อคฺคณฺหนฺโตติ  
อิธ   จุติ   นาม  ตตฺถ  ตตฺถ  ภวาทีสุ  รปูาทีน  ขนฺธาน  มรณส ฺ ิโต  
จริมโก   เภโทติ   ยาถาวโต   อชานนฺโต  ฯ   สตฺตสฺส   สโต วิชชฺ- 
มานสฺเสว  เทหนฺตรสงฺกมน  อ ฺเน  กาเยน  สมาคโม  ฯ สพฺพตฺถ  
ขนฺธาน  ปาตุภาโวติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ภวาทีสุ  ขนฺธาน  ปมาภินิพฺพตฺติ  ฯ  
นวสรีรปาตุภาโวติ  อิธ  ชิณฺณสฺส  สรีรสฺส  นิกฺเขเป ปรโลกปริยา- 
ปนฺนสฺส นวสฺส กายสฺส อุปฺปาโท ยเถเก วทนฺติ  
               วตฺถานิ ชิณฺณานิ ยถา ปหาย  
               นวานิ คณฺหาติ นโร ปรานิ   
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               นิกขิฺปฺป เทห อิธ ชิณฺณเมว  
               คณฺหาติ อตฺตาภินว สุเขสีติ ฯ  
        อย  สตฺโตติ  อยมตฺโต๑  โย  สามนิิวาสิการโก  เวทโก จาติ  
อธิปฺเปโต  ฯ   สตฺโต   มรติ  สตฺโต  อุปฺปชฺชตีติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย  ฯ   ตีสปุ   าเนสุ  อาทิสทฺเทน  อิสฺสรกุตฺตพฺรหฺมกุตฺตาทิวิกปฺปน  
สงฺคณฺหาติ  ฯ  สภาวลกฺขณนฺติ  รุปฺปนานุภวนาทึ  กกฺขฬผุสนาทิ- 
สภาวเมว วา  ฯ   สาม ฺลกฺขณนฺติ   อนิจฺจตาทึ  ฯ   สงฺขาเร   อตฺตโต  
อตฺตนิยโตติ   รูปาทีสุ   เอกจฺจ   อตฺตโต   ตท ฺ   อตฺตนิยโต  ฯ  
อตฺตา  ชานาติ  วาติ  วิกปเฺปติ  กาปลาทโย  วิย  ฯ  น ชานาติ วาติ  
กาณาทาชีวิกาทโย  วิย  ฯ  กาณาโทป  หิ  อตฺตา สภาเวน ชานาติ๒  
ยทา  พุทฺธิคุเณน  สยุชฺชติ  ตทา  ชานาตีติ  อิจฺฉติ  ฯ โสเอว กโรติ จ  
กาเรติ  จาติ  โย  ปรตฺถ  สขุทุกฺข  อนุภวติ  โสเอว  ปุ ฺาปุ ฺ  สย  
กโรติ   อ ฺ ฺจ   กาเรติ  ฯ  อน ฺโติ  อธิปฺปาโย  ฯ  สณฺเปนฺตาติ  
ทฺวิอณุกาทิอุปฺปาทนวเสน   อิจฺฉาวเสน   จ   สมฺปาเทนฺตา  ฯ   โสติ  
อตฺตส ฺ ิโต   สตฺโต  ฯ   อินฺทฺริยสมปฺนฺโนติ   จกฺขาทีหิ   อินฺทฺริเยหิ  
สมนฺนาคโต  ฯ   เตน   สฬายตนปฺปวตฺตึ   ทสฺเสติ  ฯ   สพฺพ ฺเหต  
ยถาปจฺจย   ปวตฺตมานาน  อวิชชฺาทีน  กิจฺจ  อตฺตโน  พฺยาปาร  กตฺวา  
ทิฏ ิคติโก  วิมุยฺหตีติ  ทสฺสนวเสน  วุตฺต  ฯ อจฺเฉชฺชสุตฺตาวุตา- 
เภชฺชมณีน วิย     ปุพฺพาปริยววฏาน    นิยติ    นิยติยา    นิยติเอว  
วา   สงฺคติ   สมาคโม   นยิติสงฺคติ  ฯ   ตาย   ภเวสุ   ปริณตา มนุสฺส- 
๑. ม. อยมตฺตา. ๒. ม. น ชานาติ.   
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เทววิหงฺคาทิภาว   ปตฺตา   นิยติสงฺคติภาวปริณตา  ฯ   นิยติยา สงฺคติ- 
ภาวสงฺขาเตน   สภาเวน   จ   ปริณตา   นานปฺปการต   ปตฺตา นิยติ- 
สงฺคติภาวปริณตาติ   จ   อตฺถ  วทนฺติ  ฯ  เอเตหิ  จ  วิกปฺปเนหิ  
อวิชฺชา   อกสุล   จิตฺต   กตฺวา   สตฺเต  ปุ ฺาทีสุ  สงฺขาเรสุ  ยตฺถ  
กตฺถจิ   ปวตฺเตตีติ   อิมมตฺถ   ทสฺเสนฺโต   อาห   โส   อวิชฺชาย  
อนฺธีกโตติอาทิ ฯ ปฏิปชชฺตีติ อุปสงฺกมติ ฯ  
        [๑๔๖]   อปริณายโกติ  อรหตฺตมคฺคสมฺปฏิปาทกกลฺยาณมิตฺต- 
รหิโต  ฯ อรหตฺตมคฺคาณาวสาน    วา   าณ   สมวิสม   ทสฺเสตฺวา  
สตฺเต   นิพฺพาน   นยตีติ   ปริณายก   เตน   รหิโต  อปริณายโก  ฯ  
ธมฺม   ตฺวาติ   สปฺปรุิสปุสฺสเยน   จตุสจฺจปกาสก  สุตฺตาทิธมฺม  ตฺวา  
มคฺคาเณเนว   วา   สพฺพธมฺมปวร   นพฺิพานธมฺม   ตฺวา  ฯ   ต  
ชานนายตฺต   ปน   เสสสจฺจตฺตยาภิสมยสมานกาลมฺป  ต  ปรุมิกาล  วิย  
กตฺวา   วุตฺต  ฯ   อุปสนฺโต   จริสฺสตีติ   อคฺคมคฺคาธิคเมน  สพฺพโส  
อวิชฺชูปสเมน๑   อุปสนโฺต   สอุปาทิเสสนิพฺพานธาตุย    ิโต  ยาว  
อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุปตฺติ   ตาว   สตฺตาน   หิตจริยาย   อตฺตภาว  
ปวตฺเตนฺโต จริสฺสติ ทิฏธมฺมสุขวิหาเรหิ วิหริสฺสตีติ อตฺโถ ฯ  
        ยถาวุตฺตสงฺขารปจฺจยา   อุปฺปชชฺมาน  กมฺมต๒  กมฺมนิพฺพตฺตเมว  
ภวิตุ   อรหตีติ   พตฺตึส   โลกิยวิปากวิ ฺาณานิ  สงฺคหิตานีติ  อาห  ฯ  
ธาตุกถาย  ปน  วิปฺปยุตฺเตน  สงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทเส  สงฺขาร- 
ปจฺจยา วิ ฺาเณน   เย   ธมฺมา   สฬายตนปจฺจยา   ผสฺเสน   เย   ธมฺมา  
๑. ม. อวิชฺชูปสมา. ๒. ม. ต.   
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ผสฺสปจฺจยา  เวทนาย  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ  
ฯเปฯ   สงฺคหิตา   เต   ธมฺมา  อสงฺขต  ขนฺธโต  เปตฺวา  เอเกน  
ขนฺเธน  เอกาทสหิ  อายตเนหิ  เอกาทสหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา  ฯ  กตีหิ  
อสงฺคหิตา  จตูหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺค- 
หิตาติ๑ วจนโต   สพฺพวิ ฺาณผสฺสเวทนาปริคฺคโห   กโต  ฯ   ยทิ   หิ  
เอตฺถ   วิ ฺาณผสฺสเวทนา   สปฺปเทสา  สิยุ  วิปากา  ธมฺมาติ  อิมสฺส  
วิย  วิสชชฺน  สิยา  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ อภิธมฺมภาชนิยวเสน สงฺขารปจฺจยา  
วิ ฺาณาทโย   คหิตาติ   อธิปฺปาโย   เวทิตพฺโพ  ฯ   อวิชชฺาปจฺจยา  
สงฺขาโร   จ  อภิธมฺมภาชนิเย  จตุภูมิกกุสลสงฺขาโร  อกุสลสงฺขาโร  จ  
วุตฺโตติ   โสเอว   ธาตุกถาย   คหิโตติ   ทฏพฺโพ  ฯ   ภโว  ปน  
ธาตุกถาย   กมฺมุปปตฺติภววิเสสทสฺสนตฺถ   น   อภิธมฺมภาชนิยวเสน  
คหิโต  ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา   ตตฺถ   อุปาทานปจฺจยา   ภโวติ  
อนุทฺธริตฺวา   กมฺมภโวติอาทินา   นเยน   ภโว   อุทฺธโฏ  ฯ โลกิย- 
วิปากมโนวิ ฺาณเมว   สนฺธายาห   พาวีสติวิธ   โหตีติ  ฯ  ฉหิ  
วิ ฺาเณหีติ   ยถาธิกเตหิ๒   จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ  ฉหิ  วิ ฺาเณหิ  ฯ  
กสฺมา   ปเนตฺถ   โลกิยวิปากวิ ฺาณสฺเสว   คหณ   กตนฺติ   อาห  
โลกุตฺตรานิ   ปน   วฏฏกถาย   น   ยชุชฺนฺตีติ  ฯ  ยทิ  เอว  กสฺมา  
ธาตุกถาย   สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาเณน  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตาติอาทีสุ  
โลกุตฺตรวิปากานมฺป   คหณ   กตนฺติ  ฯ   ต   ยถาธมฺมสาสนตฺตา  
๑. อภิ. ธา. ๓๖/๗๑ ฯ ๒. ม. ยถาอธิกเตหิ.  
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อภิธมฺมเทสนาย   วิปากตฺติเก   วิย   อนวเสสวิปากธมฺมสงฺคณฺหนวเสน  
วุตฺต  ฯ  สุตฺตนฺตเทสนา  ปน  ยถานุโลมเทสนาติ  ตตฺถ  ปวตฺตินิวตฺติโย  
อสงฺกรโต   ทสฺเสตพฺพา  ฯ   ตสฺมา   ตทตฺถสวณฺณนาติ   กตฺวา  
ปวตฺติกถาย   โลกิยวิปากวิ ฺาณานิเยว   คหิตานิ  ฯ   เตเนวาห  
วฏฏกถาย น ยุชชฺนฺตีติ น คหิตานีติ ฯ  
        [๑๔๗]   ยถา   กต   กมฺม  ผลทาเน  สมตฺถ  โหติ  ตถา  กต  
อุปจิตนฺติ   วุจฺจตีติ   วิปากทานโยคฺยเมว   สงฺขาร   คณฺหนฺโต อุปจิต- 
กมฺมาภาเวติ  อาห  ฯ  เหตุ นาม พฺยติเรกปฺปธานนฺติ อภาวคฺคณ ฯ  
เตน  กมฺเม  สติ  ภาวโต  อสติ  อภาวโตติ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโย  ฯ  
ยถา   ปนสฺส   วิ ฺาณสฺส   สงฺขารปจฺจยตา   น   สิทฺธา   น  เอว  
วิปากภาโว   โส   ปน   สทิฺโธติ   กตฺวา  อาห  วิปาก  เหตนฺติ  ฯ  
เตน   วิ ฺาณสฺส   วิปากภาเวน   สงฺขารปจฺจยตฺต  สาเธติ  ฯ  ตสฺส  
ปน   สาธนตฺถ   อุปจิตกมฺมาภาเว   วิปากาภาวโตติ   วุตฺตนฺติ   ต  
วิวรนฺโต   วิปาก ฺจาติอาทิมาห  ฯ   ยทิ   อุปฺปชฺเชยฺยาติ   ยท ิ 
กมฺมนิรเปกฺโข   วิปาโก   อุปฺปชฺเชยฺย  ฯ  สพฺเพส  สตฺตาน  พฺรหฺมตฺต  
อุปคตาน   ฆานาทิวิ ฺาณานิ   มหาวิปากวิ ฺาณานีติ   ตสฺส   ตสฺส  
วิปากสฺส   อโนกาเส    ิตานมฺป  ฯ   วิปากานีติ   วิ ฺาณาเปกฺขาย  
นปปสกนิทฺเทโส ฯ สพฺพวิปากวิ ฺาณานีติ อตฺโถ ฯ  
        สงฺขารา   พหู   เอกูนตึส   เจตนาเภทโต  วิ ฺาณานิ  จ  พหูนิ  
พตฺตึสวิธตฺตา   น   จ   สพฺพโต   สพฺพานีติ  อาห  กตรสงฺขารปจฺจยา   
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กตร   วิ ฺาณนฺติ   เจติ  ฯ   อิท   วิ ฺาณนฺติ   จ  วิ ฺาณสาม ฺ  
คเหตฺวา   วุตฺต  ฯ   กาม   ขนฺธนิทฺเทเสป   อิมานิ   วิ ฺาณานิ  
นิทฺทิฏานิ   ต   ปน   อสิงฺขิตฺต  น  จ  ตตฺถ  เนส  สงฺขารปจฺจยตา  
วิภาวิตาติ   ต   ปวตฺติย   ปฏิสนฺธิย ฺจ   ภวาทีสุ   ปวตฺตนา- 
การวเสน วิตฺถารโต     ทสฺเสตุ     กามาวจรปุ ฺาภิสงฺขารปจฺจยาติอาทิ  
อารทฺธ  ฯ   มโนวิ ฺาเณติ   นิทฺธารเณ   ภุมฺม  ฯ  มหาวิปากานีติ  
วิ ฺาณาเปกฺขาย   นปปสกนิทฺเทโส  ฯ   มหาวิปากาติ   ปน   ปาเ  
มโนวิ ฺาณธาตุโยติ อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
        [๑๔๘]   ยสงฺขารปจฺจยาติ   ยสฺส   ยสฺส   สงฺขารสฺส ปจฺจย- 
ภาเวน  ฯ   ย   วิ ฺาณนฺติ  ย  ย  วิ ฺาณนฺติ  เอว  อุภยตฺถ  
อาเมฑิตโลโป   ทฏพฺโพ  ฯ   โหตีติ   อิมินา   การณาภาเว๑ วิ ฺา- 
ณสฺส   สพฺภาวมตฺต   ปเวทิต   น  ปวตฺติวิเสโสติ  ต  ทสฺเสนฺโต  
เอว  ปวตฺติ  เวทิตพฺพาติ  อาห  ฯ พฺรหฺมานมฺป อนิฏรูปาทิอาปาถคมเน  
อกุสลวิปากจกฺขุวิ ฺาณาทีนิ     กทาจิ    อุปฺปชฺชนฺตีติ    อิมานิ  
เตรส  ฯเปฯ  ปวตฺตนฺตีติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  โวกาโร  
วิตฺถาโร   เอตฺถาติ   ป ฺจโวกาโร   โสเอว   ภโว   เอตสฺมึ ป ฺจ- 
โวการภเว  ฯ  โหติ  หิ  ภินฺนาธิกรณานมฺป  อ ฺปทตฺถสมาโส ยถา  
อุรสิโลโมติ  ฯ   อถวา   ยถาปจฺจย   ปวตฺตมาเนหิ  ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ  
โวกริยตีติ ป ฺจโวกาโร โสเอว ภโวติ สพฺพ ปุพฺเพ วิย ฯ  
        [๑๔๙]   ปวตฺติยมฺป   ปฏิสนฺธิยมปฺ   ปวตฺตนฺตีติ๒  สงฺเขปโต วุตฺต- 
๑. ม. การณภาเว. ๒. ม. ปวตตฺิย ฺเว ปวตฺตนฺตีติ.   
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วุตฺตมตฺถ   วิวริตุ   กถนฺติอาทิ   อารทฺธ  ฯ   เยภุยฺเยน โลภสมฺปยุตฺต- 
ชวนาวสาเนติ   อิท   ปฏฆิวิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตานนฺตร โสมนสฺส- 
สหคตสฺส  อนุปฺปชฺชนโตติ  เกจิ ฯ ต น คเหตพฺพ จกฺขุ อสฺสาเทติ  
อภินนฺทติ   ต   อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ   ทฏิ ิ  อุปฺปชฺชติ  ฯเปฯ  
วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุทฺธจฺจ   อุปฺปชฺชติ   อกุสเล  นิรุทฺเธ  วิปาโก  
ตทารมฺมณตา   อุปฺปชชฺตีติ๑   วจนโต  ฯ   อิฏ  เจ  อารมฺมณ  
โสมนสฺสตทารมฺมณ   น   น   อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  ชวเนน  ตทารมฺมณนิยเม  
โสมนสฺสสหคตานนฺตร   โสมนสฺสสหคตาเนว  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  อปเร ฯ  
ต      วิจาเรตพฺพ      อุเปกฺขาสหคตกุสลากุสลชวนานนฺตรมฺป โสมนสฺสตทา- 
รมฺมณสฺส อิจฺฉิตพฺพตฺตา ฯ อุเปกฺขาสหคตกิริยชวนานนฺตรเมว หิ  
โสมนสฺสตทารมฺมณ   น   อิจฺฉนฺติ  ฯ  ยสฺมา  ปน  ติเหตุกชวนา- 
วสาเน จ   กทาจิ   อเหตุก   ตทารมฺมณ   โหติ   ตสฺมา   เยภุยฺเยนาติ  
วุตฺต  ฯ   ยสมฺา   เอกจิตฺตกฺขณายุก   ชวนารมฺมณ   โหติ   ตทา  
ตตฺถ  เอกเมว  ตทารมฺมณ  โหตีติ  กตฺวา  สกึ  วาติ  วุตฺตนฺติ เกจิ ฯ  
อปเร   ปน   ตทารมฺมณ   นาม   ชวนารมฺมณานุภวนกิจฺจ   ต  
เอกจิตฺตกฺขณิเก   ตถา  อาสนฺนเภเท  อารมฺมเณ  นุปฺปชฺชติ  ฯ  ตสฺมา  
สกึ   วาติ   อิท   ทิรตฺตติรตฺตาทิ   วิย   วจนสิลิฏตาวเสน  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ   ทฺวิกฺขตฺตุเมว   ปน   อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  ทิรตฺตติรตฺตนฺติ  เอตฺถ  
หิ   วาสทฺทสสฺ   อภาวา   วจนสิลิฏตามตฺเตน   ทิรตฺตคฺคหณ   กตนฺติ  
๑. อภิ. ติก. ๔๐/๑๕๖.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 322 

                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ยุชฺชติ  ฯ  นรินฺตร  ติรตฺตทสฺสนตฺถ  วาติ  อิธ  ปน วาสทฺโท วิกปฺปฏโ  
วุตฺโตติ   สกึเอว   จ   กทาจิ   ปวตฺตึ  สนฺธาย  สกึ  วาติ  วุตฺตนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ   เตเนว   หิ  สมฺโมหวิโนทนิย  สก ึ ตทารมฺมณปฺปวตฺติยา  
วิจาเรตพฺพต   ทสฺเสนฺเตน   จิตฺตปฺปวตฺติคณนาย   ปน   สพฺพทฺวาเรสุ  
ตทารมฺมเณ   เทฺว   เอว   จิตฺตทฺวารา   อาคตาติ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  
จิตฺตปฺปวตฺติคณนายนฺติ   วิปากกถาย   พลวรูปาทิอารมฺมเณ   วุตฺต  
จิตฺตปฺปวตฺติคณน  สนฺธายาห  ฯ  ตตฺถ  หิ  เทฺวว  ตทารมฺมณุปฺปตฺติวารา  
วุตฺตา  ฯ   ตเทว   ห ิ สนฺธาย  อิธาป  วุตฺต  อภิธมฺมฏกถาย  ปน  
ตทารมฺมเณ   เทฺว   จิตฺตวารา   อาคตาติ  ฯ   อภิธมมฺฏกถาย  
อนิยตารมฺมณฏานกิจฺจา   หุตฺวา   ปวตฺตนฺตีติ   ทฺวาร   อนามสิตฺวา  
เอว๑   วุตฺต  ฯ  ต  อนนฺตร  ปรโต  วุตฺตสเหตุกวิปากวิ ฺาณาน  
สทิสสวณฺณน กตฺตุกามตาธิปฺปาเยน วุตฺต ฯ  
        [๑๕๐]   อเหตุกทฺวยาทีน   หิ   ภวงฺคภูตาน  สยเมว  ทฺวารตฺตา  
จุติปฏิสนฺธิภูตาน ฺจ  ภวงฺคสงฺขาเตน  อ ฺเน  จ  ทฺวาเรน  อนุปฺปตฺติโต  
นิยต   อนิยต   วา   ทฺวาร   เอเตสนฺติ   น   สกฺกา   วตฺตุนฺติ  ฯ อเหตุก- 
ทฺวยสฺส   ปน   สนฺตีรณตทารมฺมณภูตสฺส   ทฺวาร   ลภติ   ต ฺจ  
อนิยตนฺติ   ตมฺป   คณฺหนฺโต   อนิยตทฺวารารมฺมณฏานกิจฺจา   หุตฺวา  
ปวตฺตนฺตีติ  อาห  ฯ  เตเนเวตฺถ๒  มหาวิปากานมฺป ตทารมฺมณภูตาน  
ทฺวาร   ลภตีติ   ตตฺถาป   ทฺวารคฺคหณ   กต  ฯ   เอกสฺส  สตฺตสฺส  
ปวตฺโต   รูปาวจรวิปาโก   ปวีกสิณาทีสุ   ยสฺมึ   อารมฺมเณ  ปวตฺโต  
๑. ม. เอว. ๒. ม. เตเนว เจตฺถ.   
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ตโต   อ ฺสฺมึ   ตสฺส   ปวตฺติ   นตฺถติี   รูปาวจราน  นิยตารมฺมณตา  
วุตฺตา  ฯ   อิตรานีติ   อรปูวิปากวิ ฺาณานิ  ฯ   นยิตอวตฺถุกานีติ  
อนิยตวตฺถุกานิ๑  ฯ  กสิณุคฺฆาฏิมากาสาทีสุเยว [๒]  ปวตฺตนโต นิยตา- 
รมฺมณานิ ฯ  
        ตตฺราติ   ปวตฺติย  ฯ  อสฺสาติ  พตฺตึสวิธสฺส  วิปากวิ ฺาณสฺส  ฯ  
เต   เต   สงฺขาราติ   ยถาวตฺุตา   ปุ ฺาภิสงฺขาราทิสงฺขารา  ฯ กมฺม- 
ปจฺจเยนาติ   นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเยน  ฯ   อุปนิสฺสยปจฺจเยนาติ ปกตุ- 
ปนิสฺสยปจฺจเยน  ฯ  เอว  ปวตฺติย  วิ ฺาณสฺส  ปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  
ปฏิสนฺธิย   ทสฺเสตุ   ย   ปน   วุตฺตนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อนุรูปาย  
ปฏิสนฺธิยาติ   อนุรูเปน   ปฏิสนฺธิกิจฺเจน  ฯ  ต  ปน  อนุรูปต  สยเมว  
วกฺขติ  ฯ ภเวน๓ ภวนฺตรสสฺ สนฺธาน อิธ จ๔ ปฏิสนธฺีติ ต อจิตฺตกมฺป  
อตฺเถวาติ   กตฺวา   กตี   ปฏิสนฺธิโยติ   ปุจฺฉ   กตฺวาป   กตี ปฏิสนฺธิ- 
จิตฺตานีติ ปุจฺฉา กตา ฯ เกน กตฺถาติ เกน จิตฺเตน กสฺมึ ภเว ฯ  
        [๑๕๑]   ตตฺถาติ   เตสุ   เอกูนวีสติยา   ปฏิสนธฺิจิตฺเตสุ  ฯ กุสล- 
วิปากาย   อเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  นตฺถิ  เทเวสุ  
อเหตุกา   ปฏิสนฺธีติ   มนุสฺสโลเกติ   วิเสสน  ฯ   นปปสกาทีนนฺติ อาทิ- 
สทฺเทน   มมมฺนาทีน   สงฺคโห  ฯ   เกจิ   ปน   เอกจฺเจ อเหตุก- 
ปฏิสนฺธิกา  อวิกลินฺทฺริยา  หุตฺวา  โถก วิจารณปกติกาป โหนฺติเยว  
ตสฺมา  ตาทิสานมฺป  อิธ  อาทิสทฺเทน  สงฺคโหติ  วทนฺติ  ฯ สงฺเขปโตติ  
สมาสโต  ฯ   อสุกาย   ปฏสินฺธิยา   อสุก   อารมฺมณนฺติ   วิภาค  
๑. ม. นิยต อวตฺถุกานีติ นิยตาวตฺถุกานิ. ๒. ม. อารมฺมเณสุ. ๓. ม. ภวนฺตเรน.  
๔. ม. จสทฺโท น ทิสฺสติ.   
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อกตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ   เสสานนฺติ  รูปาวจรา  ป ฺจ  ปมตติยารุปฺปา  
เทฺวติ  อิมาส  วุตฺตาวเสสาน  สตฺตนฺน  ปฏิสนฺธีน  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ  
จุติจิตฺต   นาม   นตฺถิ   ปฏิสนฺธิอารมฺมเณเอว   ปวตฺตนโต  ฯ  ทฺวีสุ  
อารมฺมเณสูติ   อตีตนวตฺตพฺพวเสน   ทวีฺสุ   อารมฺมเณสุ  ฯ   ตานีติ  
ปุพฺเพ   กตานิ   กมฺมานิ  ฯ   อสฺสาติ  อาสนฺนมรณสฺส  ปุคฺคลสสฺ  ฯ  
โอลมฺพนฺตีติ   สายณฺเห   มหนฺตาน   ปพฺพตกูฏาน   ฉายา   วิย  ภูมิย  
ตสฺส จิตฺเต อวลมฺพนฺติ อุปติฏนฺติ ฯ  
        [๑๕๒]   ตสฺมึ   นิรทฺุเธติ   ตสฺมึ   จุติจิตฺเต  นิรุทฺธมตฺเต  ตสฺส  
นิโรธสมนนตฺรเมว   วา  ฯ   ตเทวาติ   ตเยว   ยถาวุตฺตชวนวีถิยา  
อารมฺมณภูต  ฯ   อวิชชฺาตณฺหาทีสุ   กิเลเสสุ   อนุปจฺฉินฺเนเสฺวว กมฺมา- 
ทิโน อุปฏาน ต ฺจ อารพฺภ จิตฺตสนฺตานสฺส ภวนฺตรนินฺนโปณ- 
ปพฺภารตา โหตีติ   อาห   อนุปจฺฉินฺนกิเลสพลวินมิตนฺติ๑  ฯ   สนฺตาเน  
หิ  วินมิเต๒  ตเทกเทสภูต  ปฏิสนฺธิจิตฺต ฺจ  วินมิตเมว  โหติ  น จ  
เอกเทสวินมิตภาเวน   วินา  สนฺตานสฺส  วินมิตตา  อตฺถีติ  ฯ  สพฺพตฺถ  
ปน   ทุคฺคติปฏิสนฺธินินนฺาย   จุติยา  ปุริมชวนานิ  อกุสลานิ  อิตราย  จ  
กุสลานีติ   นจฺิฉินนฺติ  ฯ   นิมิตฺตสฺสาทคธิต   วา   ภิกฺขเว   วิ ฺาณ  
ติฏมาน   ติฏติ   อนุพฺย ฺชนสฺสาทคธิต   วา   ตสฺมึ   เจ   สมเย  
กาล   กโรติ   านเมต   วิชฺชติ   ย   ทฺวินฺน   คตีน  อ ฺตร  คตึ  
อุปปชฺเชยฺย  นิรย  วา  ติรจฺฉานโยนึ  วาติ๓ หิ วุตฺต ฯ ตสฺมา อกุสล  
๑. ม. -วินามิตนฺติ. ๒. ม. วินามิเต เอวมุปริป. ๓. ส. สฬายตน. ๑๘/๒๑๐.   
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ทุคฺคติย   กุสล ฺจ   สุคติย  ปฏิสนฺธิยา  อุปนิสฺสโย  โหตีติ  ฯ  อรหโต  
ปน   สพฺพโส   กิเลสาน   อุปจฺฉินฺนตฺตา   ปฏิปฺปสสฺทฺธสพฺพภวุสฺสุกฺกตาย  
กมฺมาทินิมิตฺต   น   อุปฏหติ  ฯ   ตโต   วิชฺชมานมฺป   กมฺม อลทฺธ- 
สหายตฺตา ปฏิสนฺธึ น ชเนติ ฯ  
        วุตฺตปฺปการกมฺมวเสนาติ   ปาปกมฺมวเสน  ฯ   ตทุปฏาปตนฺติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   นรกาทีสุ   อคฺคิชาลวณฺณาทิกนฺติ   อิท  ตสทิสตาวเสน  
วุตฺต  ฯ   น   หิ   โสเอว   นิรยคฺคิวณฺณาทิ   ตทา  ตสฺส  อาปาถ  
อาคจฺฉติ  ฯ    ตตฺถ   อคฺคิชาลวณฺณาทิกนฺติ   อาทิสทฺเทน เวตรณีสิมฺ- 
พลีอสิปตฺตวนาทิวณฺณ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  นรกาทีสูติ ปน อาทิสทฺเทน  
เปตติรจฺฉานาน   นิพทฺธส ฺจรณฏานปริยาปนฺนวณฺณ  ฯ   มโนทฺวาเร  
อาปาถ   อาคจฺฉตีติ   กมฺมพเลน   อุปฏาปต   วณฺณายตน   สุปน  
ปสฺสนฺตสฺส   วิย   ทิพฺพจกฺขุสฺส   วิย   จ  มโนทฺวาเรเอว  โคจรภาว  
คจฺฉติ  ฯ  เอก  อาวชฺชน  ป ฺจ  ชวนานิ  เทฺว  ตทารมฺมณานีติ  ตีณิ  
วีถิจิตฺตานิ ฯ  
        ราคาทิเหตุภูต   หีนมารมฺมณนฺติ   อกุสลวิปากสฺส   อารมฺมณ  
ภวิตุ  ยุตฺต  อนิฏมารมฺมณมาห  ฯ  ตมฺป  หิ  สงฺกปฺปนวเสน ราคสฺสาป  
เหตุ    โหตีติ  ฯ    อกุสลวิปากชนกกมฺมสหชาตาน   วา ตสทิสาสนฺนจุติ- 
ชวนเจตนาสหชาตาน ฺจ  ราคาทีน  เหตุภาโวเอว หีนตา ฯ ต ฺหิ   
ปจฺฉานุตาปชนกกมฺมารมฺมณวเสน๑ อนิฏ อกุสลวิปากสฺส อารมฺมณ  
ภเวยฺย  ฯ  อ ฺถา  จ  อิฏารมฺมเณ  ปวตฺตสฺส  อกุสลกมฺมสฺส วิปาโก  
๑. ม. ปจฺฉานตุาปชนกกมฺมานมารมฺมณ กมฺมวเสน.   
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อกุสลกมฺมนมิิตฺตารมฺมโณ   น   ภเวยฺย  ฯ   น   ห ิ  อกุสลวิปาโก  
อิฏารมฺมโณ   ภวิตุ  อรหตีติ  ฯ  ป ฺจทฺวาเร  จ  อาปาถ  อาคจฺฉนฺต  
ปจฺจุปฺปนฺน   กมฺมนิมิตฺต   อาสนฺนกตกมฺมารมฺมณสนฺตติย   อุปปฺนฺน  
ตสทิส ฺจ   ทฏพฺพ  ฯ   อ ฺถา   ตเทว   ปฏิสนธฺิอารมฺมณุปฏาปก  
ตเทว   จ  ปฏิสนฺธิชนก  ภเวยฺย  ฯ  น  จ  ปฏิสนฺธิยา  อุปจารภูตานิ  
วิย   เอตสฺมึ   ตยา   ปวตฺติตพฺพนฺติ   ปฏิสนฺธิยา   อารมฺมณ อนุปฺ- 
ปาเทนฺตานิ  วิย  จ  ปวตฺตานิ  จุติอาสนฺนานิ ชวนานิ ปฏิสนฺธชินกานิ  
ภเวยฺยุ  ฯ  กฏตฺตา  อุปจิตตฺตาติ๑  หิ  วุตฺต ฯ ตทา จ ตสมานวีถิย  
วิย  ปวตฺตมานานิ  กถ  กตุปจิตฺตานิ  สิยุ  ฯ  ตทา  น  อสฺสาทิตานิ ฯ  
น   จ  โลกิยานิ  โลกุตฺตรานิ  วิย  สมานวีถิผลานิ  โหนฺติ  ฯ  ปพฺุเพ  
วาสฺส   ต  กต  โหติ  ปาปกมฺม  ทุกฺขเวทนีย  ปจฺฉา  วาสฺส  ต  กต  
โหติ   ปาปกมฺม   ทุกฺขเวทนีย   มรณกาเล   วาสฺส  โหติ  มิจฺฉาทิฏ ิ  
สมตฺตา   โหติ  สมาทินฺนา  ฯ  เตน  โส  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  
อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺตีติอาทินา๒  สุตฺเต มรณกาเล  
สมตฺตาย  สมาทินฺนาย  มิจฺฉาทิฏ ิยา  สมฺมาทิฏ ิยา  จ  สหชาตเจตนาย  
ปฏิสนฺธิทาน   วุตฺต   น   จ  ทุพฺพเลหิ  ป ฺจทฺวาริกชวเนหิ  มิจฺฉาทิฏ ิ  
สมฺมาทิฏ ิ  วา  สมตฺตา  โหติ สมาทินฺนา ฯ ตถาหิ วุตฺต สมฺโมห- 
วิโนทนิย สพฺพมฺป   เหต   กุสลากุสลกมฺม   ปฏิวิชานนาทิชวนปริ- 
โยสานกิจจ๓ มโนทฺวาริกจิตฺเตเนว โหติ  น  ป ฺจทฺวาริเกนาติ  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๔๔.   ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๗๗. ๓. ม. กุสลากุสลธมฺมปฏิวิชานนาทิ- 
 ิวจนปริโยสาน กิจฺจ.   
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สพฺพสฺสเปตสฺส   กิจฺจสฺส   กรเณ   สหชวนกานิ   วีถิจิตฺตานิ ปฏิกฺ- 
ขิตฺตานีติ  ฯ  ตตฺถ  หิ  น  กิ ฺจิ  ธมฺม ปฏิวิชานาตีติ มโนปุพฺพงฺคมา  
ธมฺมาติ  เอว  วุตฺต  เอกมฺป  กุสล  วา  อกุสล  วา  น ปฏิวิชานาตีติ  
จ  วุตฺต  ฯ  เยส  ปฏิวิภาวนปฺปวตฺติยา  สุข  วา  ทกุขฺ  วา  อเนฺวติ  
เตส  สา  ปวตฺติ  ป ฺจทฺวาเร  ปฏิกฺขิตฺตา  ฯ กุสลากุสลกมฺมสมา- 
ทาน ฺจ ตาทิสเมวาติ  ฯ   ตทารมฺมณานนฺตร   ปน   จวน   ตทนนฺตรา   จ  
อุปปตฺติ   มโนทฺวาริกาเอว   โหติ   น   สหชวนกวีถิจิตฺตปริยาปนฺนาติ  
อิมินา   อธิปปฺาเยน   อิธ   ป ฺจทฺวาริกตทารมฺมณานนฺตรา   จุติ  
ตทนนฺตรา ปฏิสนฺธิ จ วุตฺตาติ ทฏพฺพา ฯ  
        ตตฺถ   อวเสสป ฺจจิตฺตกฺขณายุเก   รูปาทิมฺหิ   อุปฺปนฺน   ปฏิสนฺธึ  
สนฺธาย   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   อุปปตฺติจิตฺต   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส  
ภวงฺคสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   อวเสสเอกจิตฺตกฺขณายุเก   จ  
อุปฺปนฺน   ปฏิสนฺธึ   สนธฺาย   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   อุปปตฺติจิตฺต  
อตีตารมฺมณสฺส   ภวงฺคสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   จ   วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๕๓]   กณฺหปกฺเข   สุกฺกปกฺข   เปตฺวาติ   เอตฺถ  ฯ  ยถา  
ปุพฺเพ   ปาปกมฺม   วา   กมฺมนิมิตฺต   วาติ   วุตฺเต   กณฺหปกฺเข        
อนวชฺชกมฺม   วา   กมฺมนมิิตฺต   วาติ   สุกฺกปกฺโข   วุตฺโต   เอว  
ทุคฺคติปริยาปนฺน   ปน   ปฏิสนฺธิจิตฺต   นรกาทีสุ   อคฺคิชาลวณฺณาทิก  
ทุคฺคตินิมิตฺตนฺติ   จ   วุตฺเต   กณฺหปกฺเข   สุคติปริยาปนฺน  ปฏิสนฺธิจิตฺต   
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มนุสฺสโลเก   รตฺตกมฺพลสทิสมาตุกุจฺฉิวณฺณสงฺขาต   เทวโลเก   วา  
อุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺขาทิวณฺณสงฺขาต   สุคตินิมิตฺตนฺติ   เอว   สุกฺกปกฺข  
เปตฺวา  เสส สพฺพ ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อตีตปจฺจุปฺปนฺนา- 
รมฺมณายาติ กมฺมกมฺมนิมิตฺตวเสน   อตีตารมฺมณาย   มาตุกุจฺฉิ- 
วณฺณาทิสุคตินิมิตฺตวเสน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย ฯ  
        ต ฺจ  โขติ  ยเทต  น  อนวชชฺกมฺม  วา  กมฺมนิมิตฺต วาติ อนิยมน  
กต   ต ฺจ   โข  ฯ   กมฺมนมิิตฺตเมว  อาปาถ  อาคจฺฉติ  เอกนฺตโต  
อตฺตโน   กมฺมารมฺมณตาย   มหคฺคตวิปากสฺส  ฯ   สุทฺธาย   วาติ มหคฺ- 
คตกมฺมนิมิตฺตารมฺมณาย   ชวนวีถิยา  ตทารมฺมณรหิตายาติ  อตฺโถ  ฯ  
สา  ปน  ชวนวีถิ  มหคฺคตวิปากสฺส  อุปจาโร  วิย  ทฏพฺพา  ฯ  เกจิ  
ปน   ต   วีถ ึ มหคฺคตาวสาน  วทนฺติ  ฯ  อิท๑  นวตฺตพฺพารมฺมณา  
วาติ   อิท   รปูาวจรปฏิสนฺธึ   อารุปฺเปสุ  จ  ปม  ตติย ฺจ  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ ทุติยจตุตฺถา ปน อตีตารมฺมณวจเนเนว คหิตา ฯ  
        [๑๕๔]      มาตุกุจฺฉิวณฺณสงฺขาตนฺติอาทินา     วณฺโณเอว คติ- 
นิมิตฺตภาเวน   อาคโต  ฯ   ตตฺถ  สทโฺท  ตาว  อนุปาทินฺนภาเวน  
สุคติปริยาปนฺนตาย    คตินิมิตฺตภาเวน    อฏกถาสุ   นาคโตติ ยุตฺต- 
เมต  ฯ  คนฺธาทีน  ปน  อนาคมเน  การณ  วีมสิตพฺพ  ฯ อย ตาต  
ตวตฺถาย   พุทฺธปูชา   กรยิตีติอาทีสุ  ปุพฺพเจตนาวเสน  ปุ ฺ  โหติ  ฯ  
สพฺพนฺติมชวเน วตฺตมานสฺสาปติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๕๕]   เอเตนานุสาเรน   อารุปฺปจุติยาป   อนนฺตรา   ปฏิสนฺธิ  
๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ.   
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เวทิตพฺพาติ   อิท   กสฺมา   วุตฺต   นน ุ  ปวีกสิณชฺฌานาทิวเสน  
ปฏิลทฺธมหคฺคตสฺส   สุคติย    ิตสฺสาติ   เอวมาทิเกเอว   นเย  อยมฺป  
ปฏิสนฺธิ  อวิรุทฺธาติ  ฯ  น  ตตฺถ  รูปาวจรจุติอนนฺตรายเอว  ปฏสินฺธิยา  
วุตฺตตฺตา  ฯ   ตตฺถ   หิ  ปวีกสิณาทินิมิตฺต๑  ฯเปฯ  มโนทฺวาเร  
อาปาถ   อาคจฺฉติ   จกฺขุโสตาน   วาติอาทิเกน๒   วจเนน  รูปาวจร- 
จุติยาเอว   อนนฺตรา   ปฏสินฺธิ  วุตฺตาติ  วิ ฺายติ  ฯ  อถาป ยถา- 
สมฺภวโยชนาย   อยมฺป   ปฏิสนฺธิ   ตตฺเถว   อวิรุทธฺา๓  ฯ อรูปาวจรจุติ- 
อนนฺตรา   ปน  รูปาวจรปฏิสนฺธิ  นตฺถ ิ ฯ  อรูปาวจเร  จ อุปรุปรจุิติยา  
อนนฺตรา เหฏ ิมา เหฏ ิมา ปฏิสนฺธิ นตฺถีติ จตุตฺถารุปฺปจุติยา  
นวตฺตพฺพารมฺมณา   ปฏสินฺธิ   นตฺถิ  เตน  ตโต  ตตฺเถว  อตีตา- 
รมฺมณา กามาวจเร   จ   อตีตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา   ปฏิสนฺธิ   อิตราหิ  
จ  ยถาสมฺภว อตีตนวตฺตพฺพารมฺมณา อารุปฺปปฏิสนฺธิ อตีตปจฺ- 
จุปฺปนฺนารมฺมณา จ    กามาวจรปฏิสนฺธิ    โยเชตพฺพาติ   อิมสฺส   วิเสสสฺส  
ทสฺสนตฺถ   วิสุ   อุทฺธรณ   กต  ฯ  เอว  อารมฺมณวเสน  เอกวิธาย  
กามาวจรสุคติจุติยา   ทุวิธา   ทุคฺคติปฏิสนฺธิ   ทุคฺคติจุติยา   ทวิุธา  
สุคติปฏิสนฺธิ      กามาวจรสุคติจุติยา      ทฺวิเอกทฺวิปฺปการาน กาม- 
รูปารูปาน   วเสน   ป ฺจวิธา  สุคติสฏิสนฺธิ  รูปาวจรจุติยา  ตเถว  
ป ฺจวิธา   ทวิุธาย   อารุปปฺจุติยา  ปจฺเจก  ทฺวินฺน  ทฺวินฺน  กามรูปาน  
วเสน  อฏวิธา  จ  ปฏิสนฺธิ  ทสฺสิตา  ฯ  ทุคฺคติจุติยา  ปน เอกวิธาย  
ทุคฺคติปฏิสนฺธิ   ทุวิธา   น   ทสฺสิตา  ฯ   ต  ทสฺเสตุ  ทุติย   ิตสฺส  
๑. ม. ปวกีสิณาทิก วา นิมิตฺต. ๒. ม. วาติอาทินาเตน. ๓. ม. อวรุทฺธา.   
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ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๕๖] ยถาวุตฺตา ปน  
         เทฺว เทฺว ป ฺจาถ ป ฺจฏ   เทฺว ภวาลมฺพเภทโต  
         จุติยา   ตาทิสาเยตา       จตุวีสติ   สนฺธิโย  ฯ  
กามาวจรสฺส  กุสลสฺส  กมฺมสฺส  กฏตฺตาติอาทินา๑  นานากฺขณิกกมฺม-  
ปจฺจยภาโว   เหฏา   ทสสฺิตปฺปกาโรติ   อุปนิสฺสยภาวเมว  ทสฺเสนฺโต  
วุตฺต ฺเหต ฺติอาทิมาห  ฯ   นิสฺสยปจฺจยภูเตน  รูเปน  สหปวตฺติเยเวตฺถ  
วิ ฺาณสฺส เตน มิสฺสิตา ฯ ตทภาโว อมิสฺสิตา ฯ  
        ยวนฺติ   เอตฺถ   สตฺตา   เอกชาติสมนฺวเยน   อ ฺม ฺมิสฺสิตา  
โหนฺตีติ   โยนิโย  ฯ   สุจริตทุจฺจริตวเสน   คนฺตพฺพา   ปาปุณิตพฺพาติ  
คติโย  ฯ  ติฏติ  เอตฺถาติ   ิติ  ฯ  วิ ฺาณสฺส   ิติ  วิ ฺาณฏ ิติ  ฯ  
นานตฺตกายนานตฺตส ฺ ีติอาทินา   วาโสเอว๒  สตฺเตหิ  อาวสิตพฺพโต  
สตฺตาวาโส  ฯ   อส ฺ ีสตฺตาวาสสฺส  อิธ  อสมฺภวโต  สตฺตาวาสวเสน  
อฏวิธ โหตีติ วุตฺต ฯ  
        [๑๕๗]     อ ฺตร     ชาติปณฺฑกปฏิสนฺธิยาติ     เอตฺถ ปม- 
กปฺปกปฏิสนฺธิยาปติ  วตฺตพฺพ ฯ สาป หิ ภาเวน วินาว อุปฺปชฺชติ๓ ฯ  
โอมโตติ   อวมโต   อวกสโตติ  อตฺโถ  ฯ  อาทินาติ  มิสฺส  อมสิฺสนฺติ  
เอตสฺมึ  ทุเก  อาทิมฺหิ  วุตฺเตน  มิสฺสวิ ฺาเณน  ฯ  โอมโต  เทฺว วา  
ตโย   วา   ทสกา   อุปฺปชชฺนฺตีติ   คพฺภเสยฺยกาน   วเสน  วุตฺต  ฯ  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๔๐.   ๒. ม. นานตฺตกายนานตฺตส ฺ ีติอาทิอาวาโสเอว. ๓. อุปฺปชฺชตีติ.   
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อ ฺตฺถ  ปน  อเนเกกกลาปา๑  สห  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ พฺรหฺมตฺตภาเวป  
หิ  อเนกคาวุตตฺตปฺปมาเณน  อเนเกกกลาปา๒ สห อุปฺปชฺชนฺตีติ ตึสโต  
อธิกาเนว   รปูานิ  โหนฺติ  ฯ  ตทหุชาต  เอฬกโลม๓  ชาติอุณฺณาติ  
เกจิ  ฯ  หิมวนฺตปฺปเทเส  ชาติมนฺต  เอฬกโลม  ชาติอุณฺณาติ  อปเร ฯ  
คพฺภ   ผาเลตฺวา   คหิตเอฬกโลม   ชาติอุณฺณาติ   อ ฺเ  ฯ  อิมาสุ  
คตีสุ   อิมา   โยนิโย  สมภฺวนฺติ  อิมาสุ  น  สมฺภวนฺตีติ  เอว  โยนีน  
คติวเสน สมฺภวเภโท ฯ  
        ภุมฺมวชเฺชสูติ   ภุมฺมเทวาน   วชชฺาน๔  โยนิวิภาค  ปติ  เตส  
มนุสฺสสทิสตฺตา  ฯ   โยนิโย   ติสฺโส   ปุริมิกา   น   โหนฺตีติ โยนิตฺตย- 
ปฏิกฺเขเปน ปจฺฉิมา โยนิ อนุ ฺาตาติ อตฺถโต อาปนฺนเมว โหติ ฯ  
คติตฺตเยติ มนุสฺสเปตติรจฺฉานส ฺ ิเต คติตฺตเย ฯ  
        ต ฺหิ   เอตฺถ   ปุพฺเพ  อนามฏ  ฯ  จสทฺโท  อวุตฺตสมุจฺจยฏโติ  
ทสฺเสตุ   จสทฺเทนาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  กสฺมา  ปน  นชิฺฌามตณฺหิก- 
เปเตสุ ปุริมิกา   ติสฺโส   โยนิโย   น   สนฺตีติ  ฯ   อสมฺภวโต  ฯ  
ตาส ฺหิ   นิจฺจาตุรภาวโต   กามเสวา   นตฺถีติ   น  ตา  อณฺฑชาทโย  
โหนฺติ  ฯ  กจฺุฉิย  ตาส  คพฺโภ  นาวติฏติ  ชาลสพฺภาวโตติ  เกจิ  ฯ  
อคฺคิชาลาย   สนฺตปฺปมานสรีรา   เอตา   นิพฺพตฺตนฺตีติ   อลฺลฏาเนสุ  
ปุปฺผาทีสุ  จ  สมฺภวาภาวโต  สเสทชตาป  ตาส  นตฺเถวาติ  วทนฺติ  ฯ  
เตนาห โอปปาติกา เอว หิ เต โหนฺตีติ ฯ  
        [๑๕๘]     รูปพฺรหฺเมสุ     ตาว    โอปปาติกโยนิเกสูติ โอปปาติก- 
๑. ม. อเนเก กลาปา.    ๒. ม. อเนกคาวุตปฺปมาเณน อเนเก กลาปา. ๓ ม. ตทหุชาต- 
เอฬกสฺส โลม.  ๔. ม. วชฺชน.   
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โยนิเกหิ  รูปพฺรหฺเม  นิทธฺาเรติ  ฯ  รปูพฺรหฺเมสูติ หิ อธิกรเณ ภุมฺม  ฯ  
โอปปาติเกสูติ นิทฺธารเณ ฯ เตน โอปปาติกโยนิเกสูติ สาม ฺโต  
วุตฺตราสิโต   รูปพฺรหฺเมสูติ   วิเสเสน   ตเทกเทส   นิทฺธาเรติ  ฯ จกฺขุ- 
โสตวตฺถุทสกาน  ชีวิตนวกสฺส  จาติ เอตฺถ เกจิ จกฺขุโสตวตฺถุ- 
สตฺตกาน ชีวิตฉกฺกสฺส   จาติ   จตุนฺน   กลาปาน   วเสน   รูปภเว  
ปฏิสนฺธิวิ ฺาเณน   สห   สตฺตวีสติ   รูปานิ   อุปปฺชฺชนฺติ   ตตฺถ คนฺธ- 
รสาหาราน  ปฏิกฺขิตฺตตฺตาติ  การณ  วตฺวา  ต  สมตฺเถนฺตา  ปาลิย  
หิ   รูปธาตุยา   อุปปตฺติกฺขเณ   เปตฺวา  อส ฺสตฺตาน๑  เทวาน  
ป ฺจายตนานิ   ปาตุภวนฺติ   ป ฺจ  ธาตุโย  ปาตุภวนฺตีติ๒  วุตฺต  ฯ  
ตถา  รูปธาตุยา  ฉ  อายตนานิ นว ธาตุโยติ สพฺพสงฺคหิกวเสน๓ ตตฺถ  
วิชฺชมานายตนธาตุโย  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  กถาวตฺถุมฺหิ  จ ฆานายตนาทีน  
วิย  คนฺธายตนาทีน  จ  ตตฺถ  ภาโว ปฏิกฺขิตฺโต อตฺถิ ตตฺถ ฆานา- 
ยตนนฺติ อามนฺตา  ฯ   อตฺถิ   ตตฺถ  คนธฺายตนนฺติ  น  เหว  วตฺตพฺเพติ๔  
อาทินา  ฯ  น จ อโผฏพฺพายตนาน ปวีธาตุอาทีน วิย อคนฺธรสา- 
ยตนาน คนฺธรสาน   ตตฺถ   ภาโว  สกฺกา  วตฺตุ  ผุสิตุ  สกฺกุเณยฺยตา- 
วินิมุตฺตสฺส ปวีอาทิสภาวสฺส       วิย      คนฺธรสายตนภาววินิมุตฺตสฺส  
คนฺธรสสภาวสฺส   อภาวา  ฯ   ยท ิ จ  ฆานสมฺผสฺสาทีน  การณภาโว  
นตฺถีติ   อายตนานีติ   เต   น   วุจฺเจยฺยุ  ฯ   ธาตุสทฺโท   ปน นิสฺสตฺต- 
นิชฺชีววาจโกติ  คนฺธธาตุ  รสธาตูติ อวจเน การณ นตฺถิ ธมฺมภาโว  
๑. ม. อ ฺสตฺตาน. ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๖๒. ๓. ม. สพฺพสงฺคหกวเสน.  
๔. อภิ. ก. ๓๗/๔๐๒.   
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จ   เนส   เอกนฺเตน   อิจฺฉิตพฺโพ   สภาวธารณาทิลกฺขณโต   อ ฺสฺส  
อภาวา  ฯ   ธมฺมาน ฺจ   อายตนภาโว   เอกนฺติโก   ยมเก  วุตฺโต  
ธมฺมายตนนฺติ  อามนฺตาติ๑  ฯ  ตสมา เตส คนฺธรสายตนภาวาภาเวป  
โกจิ   อายตนภาโว   วตฺตพฺโพ  ฯ   ยทิ   จ   โผฏพฺพภาวโต  
อ ฺโ   ปวีอาทิภาโว   วิย   คนฺธรสภาวโต   อ ฺโ   เตส   โกจิ  
สภาโว   สิยา   เตส   ธมฺมายตนสงฺคโห  ฯ   คนฺธรสภาเว   ปน  
อายตนภาเว  จ  สติ  คนฺโธ  จ  โส  อายตน ฺจ  คนฺธายตน  รโส จ  
โส   อายตน ฺจ   รสายตนนฺติ  อิท  อาปนฺนเมวาติ  คนฺธรสายตนภาโว  
จ  น  สกฺกา  นิวาเรตุ [๒]  ฯ  ตสฺมา ยถา ปาลิยา อวิโรโธ โหติ  
ตถา  รูปคณนา  กาตพฺพา  ฯ  เอว  ห ิ ธมฺมตา  น  วิโลมิตา  โหตีติ  
วทนฺติ  ฯ  เอตฺถ  วุจฺจเต  ฯ  รูปาวจรสตฺตาน  ฆานชิวฺหายตนาภาวโต  
วิชฺชมานาป   คนฺธรสา   อายตนกิจฺจ   น  กโรนฺตีติ  เต  อนามสิตฺวา  
ปาลิย   ป ฺจายตนานิ   ปาตุภวนฺตีติ   ฉายตนานีติ  จ  อาทิ  วุตฺต  ฯ  
ตโย   อาหาราติ   จ   อชฺโฌหริตพฺพสฺส   อาหารสฺส   อภาเวน โอชฏมก- 
รูปสมุฏาปนสงฺขาตสฺส  อาหารกิจฺจสฺส อกรณโต น สพฺเพน สพฺพ  
คนฺธรสาน  โอชาย  จ  อภาวโต  ฯ  อิติ  วิสยิโน กจฺิจสฺส จ อภาเวน 
วิสโย  กิจฺจวา  จ  ธมฺโม  น  วุตฺโต  ฯ  ยสฺมึ  ห ิ ภเว  วิสยี นตฺถิ  
ตสฺมึ   ตเหตุโก   นิปฺปริยาเยน   วิสยสสฺ   อายตนภาโว   นตฺถีติ วิชฺช- 
มานสฺสาป   อวจน   ยถา  ตตฺเถว  รูปภเว  ปวีเตโชวาโยธาตูน  
๑. อภิ. ย. ปมภาค. ๓๘/๙๒. ๒. ม. ตโย อาหาราติ จ วจนโต กพฬกีาราหารสฺส  
ตตฺถ อภาโว วิ ฺายติ.   
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โผฏพฺพายตนภาเวน  ฯ   ยสฺส   ปน   ยตฺถ   วจน   ตสฺส   ตตฺถ  
วิสยิสพฺภาวเหตุโก   นิปปฺริยาเยน   อายตนภาโว   วุตฺโต   ยถา  
ตตฺเถว   รูปายตนสฺส   ยท ิ วิสยิสพฺภาวเหตุโก  วิสยสฺส  นิปฺปรยิาเยน  
อายตนภาโว   กถมส ฺสตฺตาน   เทฺว   อายตนานิ   ปาตุภวนฺตีติ  ฯ  
อส ฺสตฺตานมฺหิ   จกฺขายตน   นตฺถิ  ฯ  อจฺฉตรภาเวน๑  รูปายตน  
อ ฺเส   อวิสโยติ  ฯ  นาย  วิโรโธ  ฯ  เยนาธิปฺปาเยน  รูปธาตุย  
อส ฺ ีน๒   คนฺธายตนาทีน  อวจน  เตน  รูปายตนสฺสาป  อวจนนฺติ  
อส ฺ ีน  เอก  อายตน  วตฺตพฺพ  ยถาสก  ห ิอินฺทฺริยโคจร- 
ภาวาเปกฺขาย เยส   นิปฺปรยิาเยน   อายตนภาโว   อตฺถิ   เตสุ   นทิฺทิ- 
สิยมาเนสุ ตทภาวโต  ฯ   รูปธาตุย   ส ฺ ีน   คนฺธาทิเก   วิสุ  อายตน- 
ภาเวน อวตฺวา     ธมฺมสภาวานติวตฺตนโต     มโนวิ ฺาณสฺส     จ วิสย- 
ภาวุปคมนโต   ธมฺมายตนนฺโตคเธ   กตฺวา   ป ฺจายตนานีติ  ปาลิย  
วุตฺต  ฯ   เอตทตฺถ   หิ   ธมฺมายตนนฺติ   สาม ฺโต   นามกรณ  ฯ  
ปฏ ิวฏฏกานิ  วา  ตานิ  กตฺวา  ป ฺจายตนานีติ  วุตฺต  ฯ เยน ปน๓  
อธิปฺปาเยน  อส ฺ ีน  รูปายตน  วุตฺต  เตน  อส ฺ ีนมฺป๔  คนฺธาทีน  
วิสุ   คหณ   กาตพฺพนฺติ   อิมสฺส   นยสฺส   ทสฺสนตฺถ   อส ฺสตฺตาน  
เทวาน   เทฺว   อายตนานิ   ปาตุภวนฺตีติ  วุตฺต  ฯ  อสติป  หิ  ตตฺถ  
อตฺตโน   อินทฺฺริเย   รูปสสฺ   วณฺณายตนสภาวาติกฺกโม   นตฺเถวาติ  ต  
รูปายตนนฺเตฺวว   วุจฺจติ  ฯ   อิมินา  จ  นยทสฺสเนน  คนฺธาทีนิ  ตีณิ  
ปกฺขิปตฺวา   ส ฺ ีน   อฏายตนานิ   อส ฺ ีน   ป ฺจาติ   อยมตฺโถ  
๑. ม. อจกฺขายตนภาเวน จ เนส. ๒. ม. ส ฺ ีน. ๓. ม. จ ปน. ๔. ส ฺ ีนมฺป.   
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ทสฺสิโต   โหติ  ฯ   เอว ฺเจต  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ  ฯ  อ ฺถา  รูปโลเก  
ผุสิตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  ปวีอาทีน  พฺรหฺมาน  วจีโฆโสเอว  น  สิยา ฯ  
น   หิ   ปฏิฆฏฏนานิฆสมนนฺตเรน๑   สทฺทปฺปวตฺติ   อตฺถิ   น  จ  
ผุสนสภาวาน   กตฺถจิ   อผุสนภาวตา   สกฺกา   วิ ฺาตุ  ฯ โผฏพฺพา- 
ยตนสงฺขาตสฺส  จ  ภูตตฺตยสฺส  อภาเว รูปภเว รูปายตนาทีนมฺป  
สมฺภโวเอว   น   สิยา  ฯ  ตสฺมา  ผุสิตุ  สกฺกุเณยฺยตาป  ปวีอาทีน  
ตตฺถ  กายินทฺฺริยาภาเวน  เตส  โผฏพฺพภาโว  น  วุตฺโต  ฯ  เอว ฺจ  
กตฺวา   รูปธาตุย   เตส   สปฺปฏิฆวจน ฺจ   สมตฺถติ   โหติ  ฯ  วุตฺต  
หิ   อส ฺสตฺตาน   อนิทสฺสนสปฺปฏฆิ   เอก   มหาภูต   ปฏิจฺจ   เทฺว 
มหาภูตาติอาทิ๒  ฯ  ปฏโิฆ  จ  นาม มหาภูตตฺตยสฺส กายปฺปสาท ปติ  
ตนิสฺสยภูตฆฏฏนาทฺวาเรน   อภิมุขภาโว  ฯ  อิธ  ปน  ตสภาวตา  โส  
จ   ผุสิตุ   อสกฺกุเณยฺยสภาวสฺส   ฆฏฏนาย   อภาวโต  นตฺถิ  ฯ  ยทิ  
ตตฺถ   อสติป   วิสยีนิ   รูปายตน   คเหตฺวา   ทฺวายตนานีติ   วุตฺต  
อถ   กสฺมา  คนฺธายตนาทีนิ  คเหตฺวา  ป ฺจายตนานีติ  น  วุตฺตนฺติ  ฯ  
นยทสฺสนวเสเนว   เทสนา   ปวตฺตาติ   วุตฺโตวายมตฺโถ  ฯ   อถวา  
ตตฺถ   รูปายตนสฺเสว   วจน   กทาจิ   อ ฺภูมิกาน   ปสาทสฺส วิสย- 
ภาว   สนฺธาย   น   ปน   อิตเรส  อภาวโต  นาป  ปริยาเยนป  
อายตนภาวาภาวโต  ฯ   อส ฺ ีน   หิ   รูปายตน   สมานตลวาสีน  
เวหปฺผลาน   อุปริภูมิกาน ฺจ   สุทฺธาวาสาน   ปสาทสฺส   วิสยภาว  
๑. ม. -สมนฺตเรน. ๒. อภิ. ตกิ. ๔๑/๖๒๒.   
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คจฺฉติ   น   ปน   คนฺธรสาติ   เตสเยว   ตตฺถ   อวจน   ยุตฺต  ฯ  
กถาวตฺถุมฺหิ  จ  นิปฺปรยิาเยน  คนฺธายตนาทีน  อตฺถภิาว  ปฏิชานน๑  
สนฺธาย   ปฏเิสโธ  กโต  ฯ  ยทิป  เจต  วจน  ตตฺถ  คนฺธายตนาทีน  
อภาววิภาวน   น   โหติ   อตฺถิภาวทีปนมฺป   ปน   อ ฺ   วจน  
นตฺเถวาติ  ฯ   นยิทเมว   อฏกถาสุ   ตตฺถ   เนส   อตฺถิภาวสฺส นิทฺธา- 
เรตฺวา  วุตฺตตฺตา  ฯ  ย  ห ิ อฏกถาวจน  ปาลิยา  น  วิรชฺุฌติ  
ต   ปาล ิ  วิย   ปมาณภูต  อครหิตาย  อาจริยปรมฺปราย  ยาวชฺชตนา  
อาคตตฺตา  ฯ   ตตฺถ   สิยา  ย  ปาลิยา  น  วิรชฺุฌติ  อฏกถาวจน  
ต   ปมาณ   อิท   ปน   วิรุชฺฌตีติ  ฯ  นยิทเมว  ยถา  น  วิรุชฺฌติ  
ตถา   ปฏิปาทิตตฺตา  ฯ   จกฺขาทีน   อายตนาน   ตนิสฺสยาน ฺจ วิ ฺา- 
าณ  สตฺตสุ ฺตาสนฺทสฺสนตฺถ  ภควโต  ธาตุเทสนาติ อายตนภาเวน  
วุตฺตานเยว  ธาตุภาวทีปนโต  ธาตุภาวสฺสาป  เตส  อวจน ยุชชฺติเอว ฯ  
ตสฺมา   ยถา   ปาลิยา  อวิโรโธ  โหติ  ตถา  จกฺขุทสกาทิวเสน  อิธ  
รูปคณนา   กตาติ   น   เอตฺถ   ธมฺมตาวิโลมนาสกาย   โอกาโสติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  อ ฺเสุ  สเสทชโอปปาติเกสูติ  รูปพฺรหฺเม  ปน  เปตฺวา  
อ ฺเสุ   โอปปาติเกสุ   สเสทเชสุ   จาติ   เอวเมตฺถ   สมฺพนฺโธ เวทิ- 
ตพฺโพ  ฯ  โอปปาติกวิเสสน  เหตฺถ  อ ฺคฺคหณ น สเสทชวิเสสน ฯ  
อสมฺภวโต  ฯ  สติ  หิ สมภฺเว พฺยภิจาเร จ วิเสสนวิเสสิตพฺพตา โหติ ฯ  
กามาวจรเทเวสุ   สพฺพกาล   ปฏิสนฺธปิฺปวตฺตีสุ   ยถาวุตฺตาย  สนฺตติยา  
รูปาน  ลภนโต  วุตฺต  ตานิ  จ  นิจฺจ  เทเวสูติ  ฯ  น หิ เต กทาจิป  
๑. ม. ปฏิชานนฺต.   
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วิกลินฺทฺริยา   อภาวกา   จ  โหนฺตีติ  ฯ  จกฺขุ  เนส  ทสนฺน  ปูรโณติ  
กตฺวา   จกฺขุทสโก   นาม  ฯ   อสาธารเณน  วา  จกฺขุนา  ลกฺขิโต  
ทสโก   จกฺขุทสโก  ฯ  เอว  เสสาติ  ยถา  จกฺขุทสโก  วุตฺโต  เอว  
เสสาป ทสกา โยเชตฺวา เวทิตพฺพา ฯ  
        สเสทชูปปาตโยนีสุ   อวกสโต   ตึสาติ   สงฺเขเปน   วุตฺตมตฺถ  
วิวรนฺโต   อวกสโต   ปนาติอาทิมาห  ฯ   ต   ปเนต   ปาลิยา  น  
สเมติ  ฯ  น  หิ  ปาลิย  กามาวจราน  สเสทโชปปาติกาน  อฆานกาน  
อุปปตฺติ   วุตฺตา  ฯ   ธมฺมหทยวิภงฺเค  หิ  กามธาตุยา  อุปปตฺติกฺขเณ  
กสฺสจิ   เอกาทสายตนานิ   ปาตุภวนฺติ   กสฺสจิ   ทสายตนานิ   กสฺสจิ  
อปรานิ   ทสายตนานิ   กสฺสจิ   นวายตนานิ   กสฺสจิ   สตฺตายตนานิ  
ปาตุภวนฺตีติ๑  วุตฺต  น  วุตฺต  อฏายตนานิ  ปาตุภวนฺตีติ  ฯ  ยทิ  
หิ   อฆานกสฺสาป   อุปปตฺติ   สิยา  ติกฺขตฺตุ  ทสายตนานิ  ปาตุ- 
ภวนฺตีติ วตฺตพฺพ   สิยา   ติกฺขตฺตุ   จ   นวายตนานิ   ปาตุภวนฺตีติ   น   จ  
ต วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   อุปปตฺติกฺขเณติ   ปฏิสนฺธกิฺขเณ  ฯ   เอกาทสาติ ปริ- 
ปุณฺณายตนสฺส   สทฺทายตนวชฺชานิ   เอกาทสายตนานิ  ฯ   กสสฺจิ ทสา- 
ยตนานีติ   อนฺธสฺส   จกฺขายตนวชฺชานิ  ฯ  อปรานิ  ทสายตนานีติ  
พธิรสฺส   โสตายตนวชฺชานิ  ฯ   นวายตนานีติ   อนฺธพธิรสฺส จกฺขุ- 
โสตายตนวชฺชานิ  ฯ    สตฺตายตนานีติ    คพฺภเสยฺยกสฺส รูปคนฺธรส- 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๕๓-๕๕๔.   
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กายโผฏพฺพมโนธมฺมายตนวเสน วุตฺต ฯ ยทิ จกขฺุโสตฆานวิกโลป  
อุปฺปชฺเชยฺย  ตสฺส  อฏเวายตนานิ  สิยุ  ฯ  น  จ  วุตฺต อฏายตนานิ  
ปาตุภวนฺตีติ  ฯ   กสฺมา   นตฺเถว   จกขฺุโสตฆานวิกโล  ฯ  สติ  จ อฆาน- 
กุปปตฺติย   ปนุป   กสฺสจิ   อปรานิป   ทสายตนานิ   ปาตุภวนฺตีติ  
วตฺตพฺพ   สิยา  ฯ  ตถา  จ  สติ  ยถา  อนฺธพธิรสฺส  วเสน  กสฺสจิ  
นวายตนานิ   ปาตุภวนฺตีติ   เอกวาร   วุตฺต   เอว   อนฺธาฆานกสฺส  
พธิราฆานกสฺส   จ   วเสน   กสฺสจิ   อปรานิ   นวายตนานิ   กสฺสจิ  
อปรานิป   นวายตนานิ  ปาตุภวนฺตีติ  วตฺตพฺพ  สิยาติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  
ธาตุปาตุภาวาทิป ฺหานิป วตฺตพฺพานีติ วทนฺติ ฯ  
        เอตฺถ   จ   ยถา   สตฺตติ   อุกฺกสโตว๑   รูปานีติ   ปท สเสทช-ู 
ปปาตโยนีสูติ  เอตฺถ  โยนิทฺวยวเสน  โยชิยติ  น  เอว อวกสโต  
ตึสาติ   อิท  ฯ   อิท   ปน   สเสทชโยนวิเสเนว   โยเชตพฺพ  ฯ เอก- 
โยคนิทฺทิฏสฺสาป   เอกเทโส   สมฺพนฺธ   ลพฺภตีติ   สเสทชสฺส ชจฺจนฺธ- 
พธิรอฆานกนปปสกสฺส   ชิวฺหากายวตฺถุทสกาน   วเสน  ตึส  รปูานิ  
อุปฺปชฺชนฺตีติ   วุตฺต   น   โอปปาติกสฺสาติ  ฯ   อยเมตฺถ  อฏกถาย  
อธิปฺปาโย  ฯ   เย   ปน   โอปปาติกสฺส  ชจฺจนฺธพธิรอฆานกนปปสกสฺส  
ชิวฺหากายวตฺถุทสกาน   วเสน  ตึส  รูปานิ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  มหาอฏ- 
กถาย วุตฺตนฺติ   วทนฺติ   ต   น   คเหตพฺพ  ฯ   โส  หิ  ปมาทปาโ  ฯ  
เอว ฺจ   กตฺวา   อายตนยมกวณฺณนาย   กามธาตุย   ปน   อฆานโก  
โอปปาติโก   นตฺถิ   ยท ิ  ภเวยฺย   กสฺสจิ   อฏายตนานิ  
๑. ม. อุกฺกสโตถ.  
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ปาตุภวนฺตีติ   วเทยฺยาติ   วุตฺต  ฯ   อปเร   ปนาหุ   กสฺสจิ เอกาทสา- 
ยตนานิ   ปาตุภวนฺตีติ   ยาว   กสฺสจิ   นวายตนานีติ   ปาล ิโอป- 
ปาติเก  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  ตสฺมา ปุพฺเพนาปร อฏกถาย อวิโรโธ  
สิทฺโธ  ฯ   ตถา   จ   ยถาวุตฺตปาลิยา   อยมตฺถวณฺณนา   อ ฺทตฺถุ  
สสนฺทติ   สเมติเยวาติ  ฯ   ย   ปเนเก  วทนฺติ  โอปปาติกคฺคหเณน  
สเสทชาป   สงฺคยฺหนฺติ  ฯ   ตถาหิ   ธมฺมหทยวิภงฺเค   กามธาตุยา อุป- 
ปตฺติกฺขเณ  กสฺสจิ  เอกาทสายตนานิ  ปาตุภวนฺตีติอาทีน๑ นิทฺเทเส  
โอปปาติกาน   เปตานนฺติอาทินา   โอปปาติกคฺคหณเมว   กต   น  
สเสทชคฺคหณนฺติ   ต   ปริปุณฺณายตนานเยว   สเสทชาน   โอปปาติเกสุ  
สงฺคหณวเสน   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ   ตถาหิ   วุตฺต   อฏกถาย  
สเสทชโยนกิา   ปริปุณฺณายตนาปริปุณฺณายตนภาเวน   โอปปาติก- 
สงฺคห กตฺวา   วุตฺตาติ   ปธานาย   วา   โยนิยา   สพฺพ  ปริปุณฺณา- 
ยตนโยนึ ทสเฺสตุ   โอปปาติกานนฺติ   วุตฺตนฺติ   จ  ฯ   อิธ   ปน  
โยนิทฺวย   สรูเปเนว   ปกาเสตุ   สเสทชโยนิวเสเนว   จ  อวกสโต  
รูปปฺปวตฺตึ   ทสฺเสตุ   โอปปาติกโยนิยา   อิตร   อสงฺคเหตฺวา สเสทโช- 
ปปาติกโยนีสูติ๒  วุตฺตนฺติ๓ ฯ ต สพฺพ วีมสิตฺวา คเหตพฺพ ฯ อุกฺกสาว- 
กสาน   ปน   อนฺตเรติ  สตฺตติ  ตึสาติ  เอว  วุตฺตาน  รูปสฺส   อุกกฺ- 
สาวกสปริจฺเฉทาน   มชฺเฌ  ฯ   อนุรูปโต   วิกปฺโป  เวทิตพฺโพติ อปา- 
เยสุ  อนฺธสฺส  ฉจกฺขุทสกาภาวโต  ตถา  พธิรสฺส  โสตทสกาภาวโต  
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๕๓-๕๕๔. ๒. ม. สเสทชูปปาตโยนีสูติ. ๓. ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ.   
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อนฺธพธิรสฺส   ปน   ป ฺจจกฺขุโสตทสกาภาวโตติ   เอวมาทินา   นเยน  
เวทิตพฺโพ ฯ ย ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ต วุตฺตเมวาติ ฯ  
        จุติปฏิสนฺธีน   ขนฺธาทีหิ   อ ฺม ฺสมานตา   อเภโท  ฯ อสมา- 
นตา  เภโท  ฯ  อารมฺมณโตป  อภินฺนาติ  จตูสุ  อารุปฺเปสุ  ตโต  
ตโต  จวิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺเถว  อุปฺปชชฺนฺตสฺส  วเสน วุตฺต ฯ ตตฺเถว๑  
ปน   เหฏา   รูปภเว   วา  อุปฺปตฺติ  นตฺถิ  ฯ  อรูปภูมิโต  จวิตฺวา  
เหฏา  อุปฺปตฺติ  นาม  กามภเวเอว  ตถาป๒ ติเหตุกปฏิสนฺธิเอว ฯ  
รูปภวโต  ปน  จุโต  ทุเหตุโกป โหตีติ วทนฺติ ฯ อมหคฺคตพหิทฺธา- 
รมฺมณาย จุติยา   อนนฺตรา   มหคฺคตอชฺฌตฺตารมฺมณา   ทุติยจตุตฺถา- 
รุปฺปปฏิสนฺธ ิ ฯ เอว   นยมตฺตสฺส   ทสฺสิตตฺตา   วุตฺต   อวุตฺต ฺจ   สพฺพ  
สงฺคเหตฺวา อาห อย ตาว อรูปภูมีสุเยว นโยติ ฯ  
        [๑๕๙]   รูปารูปาวจราน   อุปจารสฺส   พลวตาย  ตโต  จวิตฺวา  
ทุคฺคติย   อุปปตฺติ   นตฺถีติ   เอกจฺจสุคติจุติยาติ   อาห  ฯ เอกจฺจ- 
ทุคฺคติปฏิสนฺธีติ   เอตฺถ   เอกจฺจคฺคหณสฺส  ปโยชน  มคฺคิตพฺพ  ฯ  
อย   ปเนตฺถ   อธิปฺปาโย   สิยา  ฯ  นานตฺตกายนานตฺตส ฺ ีสุ  วุตฺตา  
เอกจฺเจ   จ   วินิปาติกา   ติเหตุกาทิปฏิสนฺธิกา   เตส   ปฏิสนธฺึ  
วินิปาติกภาเวน   ทุคฺคติปฏิสนฺธีติ   คเหตฺวา   สพฺพสุคติจุติยาว  จ  สา  
ปฏิสนฺธิ   โหติ   น   เอกจฺจสุคติจุติยาเอวาติ   ตนิวตฺตนตฺถ เอกจฺจ- 
ทุคฺคติคฺคหณ  กต  ฯ  อปายปฏิสนฺธิเอว  หิ เอกจฺจสุคติจุติยา โหติ  
น   สพฺพสุคติจุติยาติ  ฯ   อถวา   ทุคฺคติปฏิสนฺธิ   ทุวิธา เอกจฺจ- 
๑. ม. ตเถว. ๒. ม. ตตฺถาป.   
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สุคติจุติยา  อนนฺตรา  ทุคฺคติจุติยา  จาติ ฯ ตตฺถ ปจฺฉิม วชฺเชตฺวา  
ปุริมเยว   คเหตุ   วุตฺต   เอกจฺจทุคฺคติปฏิสนฺธีติ  ฯ   อเหตุกจุติยา  
สเหตุกปฏิสนฺธีติ   ทุเหตุกา   จ   ติเหตุกา   จ   โยเชตพฺพา  ฯ มณฺฑูกเทว- 
ปุตฺตาทีน  วิย  ห ิ อเหตุกจุติยา ติเหตุกปฏิสนฺธิป โหตีติ ฯ ตสฺส  
ตสฺส   วิปรีตโต   จ   ยถาโยค   โยเชตพฺพนฺติ  ฯ  เอกจฺจสุคติจุติยา  
เอกจฺจทุคฺคติปฏิสนฺธีติอาทีสุ     เภทวิเสเสสุ    เอกจฺจทุคฺคติจุติยา  
เอกจฺจสุคติปฏิสนฺธีติอาทินา  ย  ย  ยุชชฺติ  ต  ต โยเชตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ  
ยุชฺชมานมตฺตาเปกฺขนวเสน   นปปสกนิทฺเทโส   กโต  ฯ   โยเชตพฺพนฺติ  
วา    ภาวตฺถตา   ทฏพฺพา  ฯ   อมหคฺคตพหิทฺธารมฺมณาย มหคฺคต- 
อชฺฌตฺตารมฺมณาติอาทีสุ  ปน  วิปรีตโยชนา  น  กาตพฺพา  ฯ น หิ  
มหคฺคตอชฺฌตฺตารมฺมณาย   จุติยา   อรูปภูมีสุ   อมหคฺคตพหิทฺธา- 
รมฺมณา ปฏสินฺธิ   อตฺถิ  ฯ   จตุกฺขนฺธาย   อารุปฺปจุติยา [๑]  ป ฺจกฺขนฺธา  
กามาวจรปฏิสนฺธีติ   เอตสฺส   วิปริยาโย   สยเมว   โยชิโต  ฯ อตีตา- 
รมฺมณาย   จุติยา   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา   ปฏิสนฺธีติ   เอตสฺส   จ  
วิปริยาโย  นตฺถิเอว  ฯ  เภทวิเสโสเอว  จ เอว วิตฺถาเรน ทสฺสิโต ฯ  
อเภทวิเสโส  ปน  เอเกกสฺมึ เภเท ตตฺถ ตตฺเถว จุติปฏิสนฺธิโยชนา- 
วเสน  ๒   เวทิตพฺโพ  ฯ  ป ฺจกฺขนฺธาย  กามาวจรจุติยา  ป ฺจกฺ- 
นฺธาน กามาวจรา  ฯเปฯ  อวิตกฺกาวิจาราย  อวิตกฺกาวิจาราติ  ฯ จตุกฺ- 
นฺธาย ปน   จตุกฺขนฺธา   สยเมว   โยชิตา  ฯ   เอเตเนว  นเยน  สกกฺา  
วิ ฺาตุนฺติ ป ฺจกฺขนฺธาทีสุ อเภทวิเสโส น ทสฺสโิตติ ฯ  
๑. ม. อนนฺตรา. ๒. ม. นสทฺโท น ทิสฺสติ.   
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        อิตีติ   เอว   วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ   เอว๑   วิ ฺาณ อวิชฺชาทิสห- 
การิการณสหิตสฺส   สงฺขารสฺส   วเสน   ลทฺธปฺปจฺจย  ฯ พาหิรกกปฺป- 
ตสฺส  อธิปติฏนกสฺส  อภาวโต  รูปารูปธมฺมมตฺต ฯ เตนาห น  
สตฺโต   น   ชีโวติ  ฯ  อุเปตีติ  วุจฺจติ  ตถา  โวหารมตฺต  อตฺถโต  
ปน   ปจฺจยสามคฺคิยา   ภวนฺตรภาเวน  อุปฺปชฺชนมตฺตนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
เตนาห  ตสฺส  จาติอาทิ  ฯ  ตโต  เหตุ  วินาติ  ตตฺถ  เหตุ  วินา ฯ  
มนุสฺสจุติปฏิสนฺธิกฺกเมนาติ   มนุสฺสจุติโต   มนุสฺสปฏิสนฺธิกฺกเมน  ฯ  
เอว ฺหิ   ปากฏคฺคหณ   อุภยวิเสสน   โหติ  ฯ   ปากฏตา   เจตฺถ  
ตทาสนฺนกฺขนฺธวเสน   เวทิตพฺพา   จวมาเน   อุปฺปชฺชมาเนติอาทีสุ  
วิย  ฯ   มนุสสฺจุติปฏิสนฺธิกฺกเมนาติ   วา   มนุสฺสจุติโต   ยสฺสกสฺสจิ  
ปฏิสนฺธิกฺกเมน  ฯ   ตถา   หิ   วกฺขติ   นิสฺสย   อสฺสาทยมาน  วา  
อนสฺสาทยมาน วาติ ฯ  
        สรเสนาติ   สภาเวน   ปริกฺขีณายุสงฺขารตายาติ   อตฺโถ  ฯ  
อุปกฺกเมนาติ   อตฺตนา  ปเรน  วา  กเตน  สีสจฺเฉทนาทิอุปกฺกเมน  ฯ  
สพฺเพส   องฺคปจฺจงฺคสนฺธีน   พนฺธนานิ   สพฺพงฺคปจฺจงฺคสนฺธิพนฺธนานิ  
เตส   เฉทกาน  ฯ   สนนปิาตนฺติ   ปตน  ปวตฺติ  ฯ  หทยปฺปเทโสป  
อนุกฺกเมน  สุสฺสิตฺวา  อปฺปาวเสโส  โหติ  ปเคว  กาโยติ  อาห กเมน  
อุปสุสฺสมาเน  สรีเรติ  ฯ  เตเนวาห  ตขณาวเสสหทยวตฺถุสนฺนิสฺสิตนฺติ ฯ  
นิรุทฺเธสุ    จกฺขาทีสูติ    อิท   คพฺภเสยฺยกาน   อายตนาน  
อนุปุพฺพุปฺปตฺติ  วิย  นโิรโธป  อนุปุพฺพโต  โหตีติ  อธิปฺปาเยน  วุตฺต  ฯ  
๑. ม. เอต.   
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อติมนฺทภาวุปคมนต  วา  สนฺธาย  นริทฺุเธสูติ  วุตฺต  น อนวเสส- 
 ิโรธ ฯ ป ฺจทฺวาริกวิ ฺาณานนฺตรมฺป   หิ   ปุพฺพจุติ   ทสฺสิตาเยว๑  ฯ  
ยมเก   จ   ยสฺส   จกฺขายตน   นริุชฺฌติ   ตสฺส  มนายตน  นิรุชฌฺตีติ  
อามนฺตา   ยสฺส   วา   ปน   มนายตน   นิรุชฌฺติ   ตสฺส  จกฺขายตน  
นิรุชฺฌตีติ   สจิตฺตกาน   อจกฺขุกาน  จวนฺตาน  เตส  มนายตน  นิรุชฺฌติ  
โน   จ   เตส   จกฺขายตน  นิรุชฺฌติ  ฯ  สจกฺขุกาน  จวนฺตาน  เตส  
มนายตน  จ  นิรุชฺฌติ  จกขฺายตน ฺจ  นิรุชฺฌตีติอาทินา๒ จกฺขายตนาทีน  
จุติจิตฺเตน สห นิโรโธ วุตฺโตติ ฯ หทยวตฺถุมตฺเตติ หทยวตฺถุปปฺเทส- 
มตฺเต ฯ น   หิ   หทยวตฺถุ   นิสฺสาย   กายินฺทฺริย   ปวตฺตติ  ฯ  หทย- 
วตฺถุมฺป ตทา    อาตเป    ปกฺขิตฺตหริตตาลปณฺณ   วิย   อปฺปาวเสส  
โหตีติ   ตขณาวเสสหทยวตฺถุสนฺนิสฺสิตนฺติ   วุตฺตนฺติ   วทนฺติ  ฯ อิตร- 
วตฺถูน   ปน  สกิจฺจาสมตฺถตาย  เกวล  หทยวตฺถุสนฺนิสฺสิตเมว  ตทา  
วิ ฺาณ   โหตีติ   วุตฺต   ตขณาวเสสหทยวตฺถุสนฺนิสฺสิตนฺติ  ฯ  
มาตุฆาตาทิ   มหคฺคตม ฺ  วา  ตาทิส  ครุ๓  นาม  ฯ  สมาเสวิต  
อภิณฺหโส  กต  ฯ  อาสนฺนมรณกาเล๔  กต  ยทา  วา  ตทา กตมฺป  
ปริพฺยตฺต   หตฺุวา   อนุสฺสริต  ฯ   ปุพฺพกต   อปราปริยายเวทนิย  ฯ  
ลทฺโธ   อวเสโส   อวิชชฺาทิโก   วิ ฺาณสฺส   ปจฺจโย   เอเตนาติ  
ลทฺธาวเสสปจฺจโย   สงฺขาโร  ฯ  เอเตน  วิปจฺจิตุ  กโตกาส  ยถูปจิต  
กุสลากุสลเจตนมาห ฯ  
๑. ม. ปุพฺเพ จตุิ ทสฺสิตา. ๒. อภิ. ย. ปมภาค. ๓๘/๑๗๔ ๓ ม. ครุก.  
๔. ม. อาสนฺน มรณกาเล.   
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        [๑๖๐]   กมฺมนิมิตฺต   นาม   ย   วตฺถุ   อารมฺมณ   กตฺวา อายู- 
หนกาเล   กมฺม  อายูหติ  ต  ฯ  อตีเต  กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถเกป  
หิ  กมฺเม  กเต  วิปจฺจนกาเล  อาคนฺตฺวา  กมฺม  วา  กมฺมนิมิตฺต  วา  
อุปติฏติ  ฯ   คตินิมิตฺต  นาม  นิพฺพตฺตนกโอกาเส  เอโก  วณฺโณ  ฯ  
โส   จ   นิรเย  นิพฺพตฺตนารหสฺส  อคฺคิชาลวณฺณาทิโกติอาทินา  เหฏา  
วุตฺโตเยว  ฯ   อวิชชฺาปฏิจฺฉาทิตาทีนเว   ตสฺมึ   กมมฺาทิวิสเย ปฏิสนฺธ-ิ 
วิ ฺาณสฺส   อารมฺมณภาเวน   อุปติฏานภูเต  ฯ   ตณฺหาย อปฺ- 
ปหีนตฺตาเอว   ปุริมุปฺปนนฺาย   จ   สนฺตติยา   ตถา   ปริณตตฺตา ปฏ-ิ 
สนฺธิฏานาภิมุข   วิ ฺณาณ   นินฺนโปณปพฺภาร  หุตฺวา  ปวตฺตตีติ  อาห  
ตณฺหา   นเมตีติ  ฯ   สหชาตสงฺขาราติ  จุติอาสนฺนชวนวิ ฺาณสหชาตา  
เจตนา  ฯ   สพฺเพป   วา   ผสฺสาทโย  ฯ   ตสฺมึ  ปฏสินฺธิฏาเน กมฺมาทิ- 
วิสเย  วิ ฺาณ  ขิปนฺติ  ฯ  ขิปนฺตา วิย ตสฺมึ วิสเย ปฏิสนฺธ-ิ 
วเสน วิ ฺาณปติฏานสฺส   เหตุภาเวน   ปวตฺตนฺตีติ   อตฺโถ  ฯ   ตนฺติ  
ต   วิ ฺาณ  ฯ   จุติปฏิสนฺธิตทาสนฺนวิ ฺาณาน   สนฺตติวเสน  
วิ ฺาณนฺติ  อุปนีเต  กต๑  ฯ  ตณฺหาย  นมิยมาน  ฯเปฯ  ปวตฺตตีติ นมน- 
ขิปนปุริมนิสฺสยชหนอปรนิสฺสยสฺสาทนนิสฺสยรหิตปฺปวตฺตนานิ  
สนฺตติวเสน  ตสฺเสเวกสฺส  วิ ฺาณสฺส  โหนฺติ  น  อ ฺสฺสาติ ทสฺเสติ ฯ  
สนฺตติวเสนาติ   จ   วทนฺโต   ตเทว๒  วิ ฺาณ  สนฺธาวติ  สสรติ  
อน ฺนฺติ   อิม ฺจ   มิจฺฉาคาห   ปฏิกขิฺปติ  ฯ   สติ  หิ  นานตฺต- 
นเย สนฺตติวเสน    เอกตฺตนโย    โหตีติ  ฯ   เอตฺถ   จ  
๑. ม. อุปนีเตกตฺต. ๒. ม. ตเทวิท.   
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โอริมตีรรุกฺขวินิพนฺธรชฺช ุ  วิย   ปุริมภวตฺตภาววินิพทฺธ   กมฺมาทิอารมฺมณ  
ทฏพฺพ  ฯ   ปุริโส   วิย   วิ ฺาณ  ฯ   ตสฺส  มาติกาติกฺกมนิจฺฉา  
วิย  ตณฺหา  ฯ  อติกฺกมปฺปโยโค๑  วิย ขิปนกสงฺขารา ฯ ยถา จ โส  
ปุริโส  ปรตีเร  ติฏมาโน๒  ปรตีรรุกฺขวินิพนฺธ  กิ ฺจิ อสฺสาทยมาโน  
อนสฺสาทยมาโน   วา   เกวล   ปวิย   สกพลปฺปโยเคเหว  ปติฏาติ  
เอวมิทมฺป   ภวนฺตรตฺตภาววินิพนฺธ๓   หทยวตฺถุสงฺขาต   นิสฺสย ป ฺจ- 
โวการภเว  อสฺสาทยมาน  จตุโวการภเว  อนสฺสาทยมาน วา เกวล  
อารมฺมณสมฺปยุตฺตกมฺเมเหว   ปวตฺตติ  ฯ   ตตฺถ   อสฺสาทยมานนฺติ  
ปาปุณนฺต   ปฏิลภมานนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ภวนฺตราทิปฏิสนฺธานโตติ  
ภวนฺตรสฺส   อ ฺภวสฺส   อาทิปฏิสนธฺานภาวโต  ฯ   ภวนฺตราทโย  
วา   ภวโยนคิติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาสนฺตรานิ   เตส   ปฏิสนธฺานโตติ  
อตฺโถ  ฯ  ตเทต  วิ ฺาณ  นาป อิธาคต อิมสฺมึเยว ภเว อุปฺปนฺ- 
นตฺตา ฯ กมฺมนฺติ  ปฏิสนธฺิชนก  กมฺม  ฯ  สงฺขาราติ  จุติอาสนฺนชวน- 
วิ ฺาณสหคตา ขิปนกสงฺขารา  ฯ     นตีติ     นมนวเสน     ปวตฺตา  
ตณฺหา ฯ วิสโย กมฺมาทิ ฯ  
        สทฺทปฏิโฆสาทีน   สติป   ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนภาเว   สนฺตานพนฺโธ  
น   ปากโฏติ   เตส   เอกนฺตนานตฺตภาว  อนามสิตฺวา  อนาคตมนาตีน  
เหตุสมุปฺปาทเมว๔   ทสฺเสนฺโต   เอตฺถ   จาติอาทิมาห  ฯ สทฺทาทิ- 
เหตุกาติ   เอตฺถ   ปฏโิฆโส   สทฺทเหตุโก  ฯ   ปทโีป ปทีปนฺตราทิ- 
เหตุโก  ฯ   มุทฺทา   ล ฺจนเหตุกา  ฯ   ฉายา อาทาสาทิอภิมุขมุขาทิ- 
๑. ม. อภิกกฺมนปโยโค.    ๒. ปติฏหมาโน.     ๓. ม. -วินิพทฺธ.  
๔. ม. อนาคมนาตีตเหตุสมุปฺปาทเมว.   
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เหตุกา ฯ โหนฺติ อ ฺตฺร อคนฺตฺวาติ สทฺทาทิปจฺจยเทส อนุปคนฺตฺวา   
สทฺทาทิเหตุกา   โหนฺติ   ตโต   ปุพฺเพ อภาวา ฯ   เอว   อิทมฺป  
ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ   น   เหตุเทส   คนฺตฺวา  ตเหตุก  โหติ  ตโต  ปุพฺเพ  
อภาวา  ฯ   ตสฺมา   น   อิท   เหตุเทสโต   ปรุิมภวโต   อิธาคต  
ปฏิโฆสาทโย  วิย  สทฺทาทิเทสโต  นาป  ตตฺถ  เหตุนา  วินา  อุปปฺนฺน  
สทฺทาหีหิ   วินา   ปฏิโฆสาทโย   วิยาติ   อตฺโถ  ฯ  อถวา  โหนฺติ  
อ ฺตฺร   อคนฺตฺวาติ   ปพฺุเพ   ปจฺจยเทเส   สนฺนิหติา   หุตฺวา  ตโต  
อ ฺตฺร   คนฺตฺวา   ตปฺปจฺจยา  น  โหนฺติ  อุปฺปตฺติโต  ปุพฺเพ  อภาวา  
นาป   สทฺทาทิปจฺจยา   น   โหนฺติ   เอว   อิทมฺปติ   วุตฺตนเยเนว  
โยเชตพฺพ  ฯ   นตฺถิ  เอกตา  เอกสนฺตาเน  กเตป๑  อ ฺสฺเสว วิ ฺา- 
ณสฺส  ปาตุภาวนโต  ฯ  นาป  นานตา สนฺตานพนฺธโต ปทีโป วิย ฯ  
ขณิกา  หิ  ปทีปชาลา  สนฺตาเน  กต  อุปาทาย  สาเอวาติ๒ วุจฺจติ  
อตฺถกิจฺจ   จ   สาเธติ   เอวมิธาป   ทฏพฺพ  ฯ   ยท ิ หีติอาทินา  
สนฺตานพนฺเธ  เอกนฺต  เอกตาย  นานตฺตาย  จ  อคฺคเหตพฺพต คหเณ จ  
โทส ทสฺเสติ ฯ  
        [๑๖๑]  เอส นโยติ อติเทเสน พีชงฺกุราทีสุ สพฺพเหตุเหตุ- 
สมุปฺปนฺเนสุ ยถาสมฺภว   โยชนา   กาตพฺพาติ   ทสฺเสติ  ฯ   อิธาป   หิ  
เหตุเหตุสมุปฺปนฺนวิ ฺาณาน   เอกนฺตเมกตฺเต   สติ   น   มนุสสฺคติโต  
เทวคติ  สมฺภูตา  สิยา  ฯ เอกนฺตนานตฺเตน๓ กมฺมวโต ผล สิยา ตโต  
รตฺตสฺส   พีช   รตฺตสฺส   ผลนฺติอาทิกสฺส   วิย   ภูตปุพฺพาห   ภนฺเต  
๑. ม. เอกสนฺตาเนกตฺเตป. ๒. ม. ขณิกาย หิ ปทีปชาลาย สนฺตาเนกตฺต อุปาทาย  
โสเอวาติ. ๓. ม. เอกนฺตนานตฺเต น.   
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โรหิตสฺโส   นาม   อิสิ  อโหสินฺติอาทิกสฺสาป  โวหารสฺส  โลโป  สิยา  
ตสฺมา   เอตฺถ  สนฺตานพนฺเธสุ  เหตุเหตุสมุปปนฺเนสุ  น  เอกนฺ- 
ตเมกตา วา   นานตา   วา   อุปคนฺตพฺพา   น   คเหตพฺพา  ฯ   เอตฺถ  จ เอกนฺ- 
ตเมกตา  ปฏิเสเธน  สย  กต  สุขทุกฺขนฺติ  อิม  ทิฏ ึ นิวาเรติ ฯ  
เอกนฺตนานตาปฏิเสเธน  ปร  กต  สุขทุกฺขนฺติ เหตุเหตุสมุปฺปนฺ- 
นตาวจเนน อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ อิม ทฏิ ึ นิวาเรติ ฯ  
        ตตฺถาติ   ผลุปฺปตฺติฏาเน  ฯ   อ ฺสฺสาติ  เยน  ต  กมฺม  กต  
ตโต  อ ฺสฺส  ฯ  อ ฺโตติ  ยนฺต  กมฺม  นิพฺพตฺติต  ตโต  อ ฺโต  ฯ  
ธมฺมมตฺต   ภวนฺตรมุเปตีติ   วุตฺตตฺตา   ผลสฺส   อุปภุ ฺชเก   จ  อสติ  
กสฺส   ต   ผล   สิยาติ   อนุยุเชติ  ฯ  ตตฺราติ  ตสฺมึ  ยถาวุตฺเต  
อนุโยเค  ฯ  ตตฺถาติ  เอกสนฺตาเน  ฯ  ยสฺมึ  ธมฺมปุ ฺเช กมฺม นพฺิพตฺต  
ตสฺเสว  สนฺตาเนติ  อตฺโถ  ฯ  เอตสฺส  อตฺถสฺสาติ  เหตุผลาน อตฺถโต  
อ ฺตฺเตป   เตเนว   เหตุผลาภาเวน   สมฺพนฺธตฺตา  ต  ผล  อ ฺสฺส  
อ ฺโตติ   วา   น   วตฺตพฺพนฺติ   เอตสฺส   อตฺถสฺส  ฯ จตุมธุรอลตฺตก- 
รสาทิภาวนา  อมฺพมาตุลุงฺคาทิพีชาน อภิสงฺขาโร ฯ เอตฺถ จ  
อภิสงฺขต   พีช   วิย  กมฺมวา  สตฺโต  ฯ  อภิสงฺขาโร  วิย  กมฺม  ฯ  
พีชสฺส   องฺกุราทิปฺปพนฺโธ   วิย  สตฺตสฺส  ปฏิสนฺธวิิ ฺาณาทิปฺปพนฺโธ  ฯ  
ตตฺถุปฺปนฺนสฺส  มธุรสฺส  รตฺตเกสรสฺส  วา  ผลสฺส  วา  ตสฺเสว  พีชสฺส  
ตโตเอว   จ   อภิสงฺขารโต   ภาโว   วิย  กมฺมการกสฺเสว  สตฺตสฺส  
ตกมฺมโตเอว   จ   ผลสฺส   ภาโว   เวทิตพฺโพ  ฯ  พาลสรีเร  กต วิชฺชา-  
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ปริยาปุณน  สิปฺปสิกฺขน  โอสโถปโยโค๑ จ น วุฑฺฒสรีร คจฺฉนฺติ ฯ  
อถ   จ   ตนิมิตฺต  วิชฺชาปาฏว  สิปฺปชานน  อนามยตา  จ  วุฑฺฒสรีเร  
โหนฺติ   น   จ   ตานิ   อ ฺสฺส   โหนติฺ   ตสนฺตติปริยาปนฺเน  เอว  
วุฑฺฒสรีเร   อุปฺปชฺชนโต   น   จ  ยถาปยุตฺเตน  วิชฺชาปริยาปุณนาทินา  
วินา   ตานิ   อ ฺโต   โหนฺติ   ตทภาเว   อภาวโต   เอว  อิธาป  
สนฺตาเน  ย  ผล  เอต  นา ฺสฺส  ฯ  น  จ  อ ฺโตติ  โยเชตพพฺ ฯ  
เอเตน  จ  สงฺขาราภาเว  ผลาภาวเมว  ทสฺเสติ  น อ ฺปจฺจย- 
นิวารณ กโรติ ฯ  
        [๑๖๒]   ยมฺป  วุตฺต  ตตฺถ  วทามาติ  วจนเสโส  ฯ  ตตฺถ  วา  
อุปภุ ฺชเก   อสติ   สิทฺธา  ภุ ฺชก  สมมฺตีติ๒  สมฺพนฺโธ  ฯ  ผลตีติ  
สมฺมติ   ผลติสมฺมติ  ฯ   รกฺุขสงฺขาตาน   ธมฺมานนฺติ   รุกฺขป ฺตฺติยา  
อุปาทานภูตาน   ภูตุปาทายธมฺมาน  ฯ   ตสฺมาติ   ยสฺมา   ยถา ขนฺธ- 
สนฺตาเน   กสุลากุสลเจตนุปฺปตฺติย   ปุ ฺ   กโรติ   ปาป  กโรตีติ กตฺตุ- 
โวหาโร   เอวนฺตสฺส   ผลปฺุปตฺติย   สุข  อนุภวติ  ทกฺุข  อนุภวตีติ  
อุปภุ ฺชกโวหาโร  ตสฺมา  น  เอตฺถ  ขนฺธวินิมุตฺเตน อ ฺเน อุปภุ ฺช- 
เกน นาม   โกจิ   อตฺโถ   อตฺถีติ  ฯ  เอว  สนฺเตปติ  อสงฺกนฺติปาตุภาเว  
ตตฺถ  จ  ยถาวุตฺตโทสปริหรเณ  สติ สทิฺเธติ อตฺโถ ฯ ปวตฺติกฺ- 
ขเณเยวาติ สงฺขาราน   วตฺตมานกฺขเณ   เอว  ฯ   ปวตฺติโต   ปุพฺเพติ  
กมฺมายูหนกฺขณโต   ปุพฺเพ  ฯ   อวิชชฺมานตาย   สมานตฺตา   เอว  
วุตฺต  ฯ   ปจฺฉา   จาติ   วิปจฺจนปฺปวตฺติโต๓   ปจฺฉา   จ  ฯ อวิปกฺก- 
๑. ม. โอสธปฺปโยโค. ๒. ม. ภุ ฺชกสมฺมุตีติ. เอวมุปริป. ๓. ม. วิปจฺจนปฺปตฺติโต   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 349 

                        ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา  
วิปากา  กตตฺตา  เจ  ปจฺจยา  วิปกฺกวิปากานมฺป กตตฺต สมานนฺติ  
เตสมฺป   ผลาวหตา   สิยาติ   อาสงฺกานิวตฺตนตฺถ  อาห  น  จ  นจฺิจ  
ผลาวหาติ ฯ  
        น   วิชชฺมานตฺตา   อวิชฺชมานตฺตา   วาติ   เอเตน  วิชฺชมานตฺต  
อวิชฺชมานตฺต ฺจ   นิสฺสาย   วุตฺตโทเส   ปริหรติ  ฯ   ตสฺสา ปาฏโิภค- 
กิริยาย   ภณฺฑกีณนกิริยาย   อิณคฺคหณกิริยาย   วา   กรณมตฺต  
ตกิริยากรณมตฺต  ฯ   ตเทว  ตทตฺถนยิฺยาตเน  ปฏภิณฺฑทาเน  อิณทาเน  
จ ปจฺจโย โหติ อผลิตนิยฺยาตนาทิผลนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๖๓]     สมฺโมหวิฆาตตฺถนฺติ    พตฺตึสาย    วิ ฺาเณสุ ยถาวุตฺต- 
สงฺขาราน  ปฏิสนฺธิย  ปวตฺติย  จ  ปจฺจยภาเว วิภชฺช อวิภาวิเต  
ปวตฺตนกสมฺโมหสฺส   อปนยนตฺถ  ฯ   ปุ ฺาภิสงฺขาเรติ   นิทฺธารเณ  
ภุมฺม  ฯ   อวิเสเสนาติ  ติเหตุโก  ติเหตุกสฺสาติอาทิก  เภท  อกตฺวา  
สาม ฺโต   ปณฺฑวเสนาติ   อตฺโถ  ฯ   สพฺพตฺถ   อุปนิสฺสยปจฺจโย  
พลวกมฺมสฺส  วเสน  โยเชตพฺโพ  ฯ  ทพฺุพล  ห ิ กมมฺ  อุปนิสฺสยปจฺจโย  
น โหตีติ ปฏานสวณฺณนาย ทสฺสิตเมต ฯ  
        [๑๖๔]      รูปาวจรป ฺจกุสลเจตนาเภโทติ     เปตฺวา อภิ ฺา- 
ปตฺตนฺติ   วิเสเสตฺวา   วตฺตพฺพ   น   วา   วตฺตพฺพ  วิปากสฺส ปจฺจย- 
ภาวกถาย  วิปาการหสฺส๑  ปสงฺคาภาวโต ฯ อภิ ฺาเจตนาย หิ  
อวิปากตา   เหฏา   วิภาวิตาเอว  ฯ  อวิเสเสน  ปนาติ  เอตฺถาป  
เอเสว   นโย  ฯ   ป ฺจนน   วิปากวิ ฺาณานนฺติ   อาเนตฺวา สมพนฺธิ- 
๑. ม. อวิปาการหสฺส.   
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ตพฺพ  ฯ  ป ฺจนฺนนฺติ  จกฺขุโสตวิ ฺาณาน  สมฺปฏจฺิฉนฺนมโนธาตุยา  
ทฺวินฺน   สนตีฺรณมโนวิ ฺาณธาตูน ฺจาติ   เอเตส  ป ฺจนฺน  ฯ  ตเถวาติ  
เทฺวธาเอว  ฯ   กถ   ปน   อิฏารมฺมเณเยว   ปวตฺตนกานิ กุสลวิปาก- 
วิ ฺาณานิ    ทุคฺคติย   ปวตฺตนฺตีติ   อาห   นิรเย มหาโมคฺคลฺลา- 
นตฺเถรสฺสาติอาทิ  ฯ เถโร หิ ตตฺถ อิทฺธยิา วสฺส นิมฺมินิตฺวา  
กติปยเวล  นริยคฺคึ  วูปสเมตฺวา เตส ธมฺม เทเสติ ฯ เสฺวว กามาวจโร  
ปุ ฺาภิสงฺขาโร  ฯ   อวิเสเสน   ปน   ปุ ฺาภิสงฺขาโรติ  กามาวจร  
รูปาวจร ฺจาติ ทุวิธมฺป ปุ ฺาภิสงฺขาร เอกชฺฌ สงฺคณฺหาติ ฯ  
        ทฺวาทสากุสลเจตนาเภโทติ   เอตฺถ   อุทฺธจฺจสหคตเจตนาย  คหเณ  
การณ   น   ทิสฺสติ  ฯ   วิจาเรตพฺพเมต  ฯ   เอกสฺส  วิ ฺาณสฺส  
ตเถว   ปจฺจโย  ปฏิสนฺธิย  โน  ปวตฺเตติ  เอกสฺเสว  ปจฺจยภาวนิยโม  
ปฏิสนฺธิย  โน  ปวตฺเต  ฯ  ปวตฺเต หิ สตฺตนฺนมฺป ปจฺจโยติ อธิปฺปาโย ฯ  
รูปภเว  จตุนฺนนฺติ  อกุสลวิปากาน จกฺขุโสตวิ ฺาณสมฺปฏิจฺ- 
ฉนฺนสนฺตีรณาน ฯ ตานิ     ปน     เอกนฺตโต     อนิฏารมฺมณานิ  ฯ  
รูปภเว  จ  กถ  อนิฏารมฺมณสมาโยโคติ  อาห  โส  จ  โขติอาทิ  ฯ  
ตถา  กามาวจรเทวโลเกป  อนิฏา  รปูาทโย  นตฺถีติ อิท เยภุยฺยวเสน  
วุตฺต  ฯ  พหลุ  หิ  เตส  อิฏาเอว  รูปาทโย  อุปติฏนฺติ๑ กทาจิ  
อนิฏ  ฯ   เทวาน   หิ   เกส ฺจิเทว   ปุพฺพนิมิตฺตปาตุภาวกาลาทีสุ  
มิลาตมาลาทิอนิฏารมฺมณสมาโยโค โหติ ฯ  
        [๑๖๕]   ยตฺถ   วิตฺถารปฺปกาสน   กต   ตโต  [๒]  ปฏาย มุขมตฺตปฺ- 
๑. อุปฏหนฺต.ิ ๒. ม. ภาวโต.   
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ปกาสน  กาตุกาโม  อาห  อาทิโต  ปฏายาติ  ฯ เตเนว ทฺวีสุ  
ภเวสูติอาทิ  วุตฺต  ฯ  มนสฺุสาป  เกจิ  อณฺฑชา  สเสทชา  จ  โหนฺตีติ  
ตทเปกฺขาย  จตูสุ  โยนีสติู  วุตฺต  ฯ เอกตฺตกายเอกตฺตส ฺ ิตา- 
สาม ฺเน จตุตฺถชฺฌานภูมิกาป     อส ฺารุปฺปวชฺชา    จตุตฺถึเยว  
วิ ฺาณฏ ิตึ   ภชนฺติ  ฯ   เอส  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  ฯ  วุตฺตนเยเนวาติ  
นานาขณิกกมฺมปจฺจเยน  เจว  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  จาติ  วุตฺตนเยเนว  ฯ  
ยถาสมฺภวนฺติ    เอกวีสติกามาวจรรูปาวจรกุสลวิปาเกสุ   จุทฺทสนฺน  
ปฏิสนฺธิยา ปวตฺเต จ สตฺตนฺน ปวตฺเตเอวาติ อย ยถาสมฺภโว ฯ  
        ตาทิเสเยวาติ   นานตฺตกายเอกตฺตส ฺ ีสงฺขาเตเยว  ฯ   จตุนฺน  
วิ ฺาณานนฺติ   ภวาทโย   อเปกฺขิตฺวา   วุตฺต  ฯ  จตูสุ  อนฺโตคธาน  
ปน   ติณฺณ   วิ ฺาณาน   ตีสุ   วิ ฺาณฏ ิตีสุ   ปจฺจยภาโว  
โยเชตพฺโพ  ฯ   อวิ ฺาณเก   สตฺตาวาเส  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาเณ  
อลพฺภมาเนป   ตสฺส   สงฺขารเหตุกตฺต   ลพฺภเตว  ฯ   ตถาหิ  ตตฺถ  
ปุ ฺาภิสงฺขาโร   กฏตฺตารูปาน   นานาขณิกกมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโย  
โหติ  ฯ   เอตสฺมิ ฺจ   มุขมตฺตปฺปกาสเน   ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน ทุคฺคติ- 
อาทีสุ   ปวตฺติย   กุสลวิปากาทิวิ ฺาณาน   ปจฺจยภาโว   ภเวสุ  
วุตฺตนเยเนว วิ ฺายตีติ น วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๖๖]  วิภาคา  นามรูปานนฺติ  นามสฺส  จ  รูปสฺส จ ปเภทโต ฯ  
ตตฺถ   นามสฺส   ตาว   ปเภท   ทสฺเสนฺเตน   กาม   วิ ฺาณมฺป  
นามเมว    ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺเน   ปน   อสงฺกรโต   ทสฺเสตต อารมฺ-  
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มณาภิมุข  นมนโต  เวทนาทโย  ตโย  ขนฺธาติ  วุตฺต ฯ นิพฺพานสฺส  
ปเนตฺถ   ปวตฺติกถาย   อปฺปจฺจยตฺตา  นมนฏาภาวโต  จ  ปสงฺโคเอว  
นตฺถิ  ฯ  นามนฏเน  หิ  ต  นาม  น  นมนฏเน  ฯ เตส นามรูปาน  
สุขาทิวเสเนว   ปวีอาทิวเสน   จ   วิภาโค  ฯ  เอก  สตฺตาวาสนฺติ  
อส ฺสตฺตาวาส ฯ  
        [๑๖๗]   ปุริเมสุ   จตูสุ   อส ฺสตฺตาวาเส   จาติ   ป ฺจสุ  ฯ  
คพฺภเสยฺยกคฺคหเณน   ชลาพุชา   คหิตาติ   อ ฺฑชาน ฺจาติ   วุตฺต  ฯ         
อณฺฑชาน ฺจ   อภาวกานนฺติ   โยเชตพฺพ  ฯ   สนฺตติสีสานีติ กลาปสน-ฺ 
ตานมูลานิ  ฯ  ยทิป  วิการรูปานิ  จ๑ ปฏิสนฺธิกฺขเณ น สนฺติ ลกฺขณ- 
ปริจฺเฉทรูปานิ   ปน   สนตีฺติ   ตานิ  ปรมตฺถโต  อปรินิปฺผนฺนานีติ  
วชฺเชนฺโต   อาห   รูปรูปโตติ  ฯ   ผสสฺาทิเก   สงฺขารกฺขนฺธภาเวน  
เอกตฺต   เนตฺวา   เตวีสติ   ธมฺมาติ   วุตฺต  ฯ   อปเนตฺวาติ กลาปนฺตร- 
คเต   ปวีอาทิเก  สมานลกฺขณตาย  อคฺคเหตฺวา  ฯ  เตสนฺติ พฺรหฺม- 
กายิกาทีน  ฯ วิตฺถาเรนาติ จตูสุป สนฺตติสีเสสุ รูปาน อสงฺขิปเนน ฯ  
กามภเว   ปน  ยสฺมา  เสสโอปปาติกานนฺติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  กามภเว  
โอปปาติกา   วุตฺตา   น   สนฺติ   เยน  เสสคฺคหณ  สาตฺถก  ภเวยฺย  
อณฺฑชคพฺภเสยฺยเกหิ  ปน  โอปปาติกสเสทชา  เสสา  โหนฺตีติ เสสคฺ- 
คหณ กตนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ   อถวา   พฺรหฺมกายิกาทิเกหิ   โอปปาติเกหิ  
วุตฺเตหิ   เสเส   สนฺธาย   เสสโอปปาติกานนฺติอาทิมาห  ฯ  เต  ปน  
อรูปโนป   สนฺตีติ   กามภเวติ   วุตฺต  ฯ   อปริปุณฺณายตนาน   ปน  
๑. ม. จสทฺโท น ทิสฺสติ.   
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นามรูป   ยถาสมฺภว   รูปมิสฺสกวิ ฺาณนิทฺเทเส   วุตฺตนเยน   สกฺกา  
ธมฺมคณนโต   วิ ฺาตุนฺติ   น   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ  ปฏิสนธฺิจิตฺเตน  
สห  ปวตฺตอุตุโตติ  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  สห  อุปฺปนฺนรเูปสุ  เตโชธาตุโต  ฯ  
หทยวตฺถุโน   ตงฺขณุปฺปนฺนตฺตา   ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส  วตฺถุทุพฺพลตา  ฯ  เตส  
อชฺโฌหริตาหาเรน   อนุคเต   สรีเร   อาหารสมุฏาน   สุทฺธฏกนฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๑๖๘]  ติโรติ  เตเนว  มาตุกุจฺฉิคตภาเวน  ติโรกฺโข ฯ อวกสโต  
เทฺว   อฏกาเนว   อุตุจิตฺตสมุฏานานิ   โหนฺตีติ  สสทฺทกาล  สนฺธาย  
อุกฺกสโต   ทวิฺนฺน   นวกานนฺติ   วุตฺต  ฯ   ปุพฺเพติ   ย   ปุพฺเพ สนฺตติ- 
ทฺวยาทิก  สตฺตกปริโยสาน  รูป  อิธ  วุตฺต  ต  เอเกกสฺส จิตฺตสฺส  
ตีสุ   ตีสุ   ขเณสุ   อุปฺปชชฺมานเมว   วุตฺตนฺติ   กตฺวา  อาห  ปุพฺเพ  
ฯเปฯ   สตฺตติวิธนฺติ  ฯ   ทุวิธมฺป   ตนติฺ  อุตุสมุฏาน  จิตฺตสมุฏาน  
จาติ ทุวิธมฺป ต สทฺท ฯ  
        สณฺาตุนฺติ   อทฺธนียภาเวน   าตุ  ฯ   อตฺตโน   ปน  ขณมตฺต  
ติฏเตว  ฯ   จตุทฺทิสววฏาปตาติ๑  อ ฺม ฺ  สสฏสีลา  มูเลน  
จตูสุ   ทิสาสุ   ววฏาปตา  ฯ   อ ฺม ฺ   อาลิงฺคิตฺวา๒   ิตา  
ภินฺนวหนิกา๓ วิย จ ฯ  
        [๑๖๙]   ป ฺจโวการภเว   จ   ปวตฺติยนฺติ   รูปชนกกมฺมชป ฺจ-  
วิ ฺาณปฺปวตฺติกาล   สหชาตวิ ฺาณปจฺจย ฺจ   สนฺธายาห  ฯ  ตทา  ห ิ 
ตโต  นามเมว  โหตีติ  ฯ  กมฺมวิ ฺาณปจฺจยา  ปน  ตทาป อุภย โหตีติ  
๑. ม. จตุทฺทิลา ววตฺถาปตาติ. ๒. ม. อาลิงฺเคตฺวา. ๓. ม. ภนินฺวาหนิกา.   
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สกฺกา   วตฺตุ   ปจฺฉาชาตวิ ฺาณปจฺจยา  จ  รูป  อุปตฺถทฺธ  โหตีติ  ฯ  
อส ฺเสูติอาทิ   กมฺมวิ ฺาณปจฺจย   สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ป ฺจ- 
โวการภเว จ    ปวตฺติยนฺติ   ภวงฺคาทิชนกกมฺมโต   อ ฺเน   รูปปฺุปตฺติ  
กาลนิโรธสมาปตฺติกาลภวงฺคาทิอุปฺปตฺติกาลโต   อ ฺ  กาล๑  สนฺธาย  
วุตฺตนฺติ   ยุตฺต  ฯ   ภวงฺคาทิอุปฺปตฺติกาเลป   ตชนเกน   กมฺมุนา  
อุปฺปชฺชมาน   รูป   โส   จ   วิปาโก   กมฺมวิ ฺาณปจฺจโย   โหตีติ  
สกฺกา   วตฺตุ  ฯ   สหชาตวิ ฺาณปจฺจยานเปกฺขมฺป   หิ   ปวตฺติย  
กมฺเมน  ปวตฺตมาน  รูป  นาม  จ  น  กมฺมวิ ฺาณานเปกฺข  โหตีติ  ฯ  
สพฺพตฺถาติ   ปฏิสนฺธิย   ปวตฺเต  จ  ฯ  สหชาตวิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป  
กมฺมาทิ   วิ ฺาณปจฺจยา   จ๒  ยถาสมฺภว  โยเชตพพฺ  ฯ  นาม ฺจ  
รูป ฺจ   นามรูป ฺจาติ   เอตฺถ   นามรูปสทฺโท   อตฺตโน   เอกเทเสน  
นามสทฺเทน   นามสทฺทสสฺ   สรูโป   รปูสทฺเทน  จ  รูปสทฺทสฺส  ตสฺมา  
สรูปาน   เอกเสโสติ   เอกเทสสรูเปกเสโส  ฯ  นามรูปสทฺทสฺส  าน  
อิตเรส[๓] นามรูปสทฺทาน อทสฺสนนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๗๐]   วิปากโต   อ ฺ  อวิปาก  ฯ  ยโต  ทวิฺธา  มต  ตโต  
ยุตฺตเมว   อิทนฺติ   โยเชตพฺพ  ฯ   กุสลาทิจิตฺตกฺขเณติ   อาทิสทฺเทน  
อกุสลกิริยจิตฺตกฺขเณ  วิย  วิปากจิตฺตกฺขเณป  วิปากชนกกมฺมสมฏุ- 
าน๔ สงฺคหิตนฺติ     เวทิตพฺพ  ฯ  วิปากจิตฺตกฺขเณ  ปน อภิสงฺขาร- 
วิ ฺาณปจฺจยา   ปุพฺเพ   วุตฺตนเยน   อุภย ฺจ   ลพฺภตีติ ตาทิสวิปาก- 
จิตฺตกฺขณวชฺชนตฺถ กุสลาทิจิตฺตกฺขเณติ วุตฺต ฯ  
๑. ม. รูปุปฺปตฺติกาล นิโรธสมาปตฺติกาล ภวงฺคาทิอุปฺปตฺติกาลโต อ ฺกาล ฺจ.  
๒. ม. กมฺมวิ ฺาณปจฺจยา นามรูป ฺจ. ๓. ม. จสทฺโท ทิสฺสติ. ๔. ม. วปิากาชนก-  
กมฺมสมุฏาน.   
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        [๑๗๑]   สุตฺตนฺติกปริยายโตติ  ปฏาเน  รูปาน  อุปนิสฺสยปจฺจ- 
ยสฺส อวุตฺตตฺตา   วุตฺต  ฯ  สุตฺตนฺเต  ปน  ยสฺม ึ สติ  ย  โหติ  อสติ  จ  
น  โหติ  โส  ตสฺส[๑] นิทาน เหตุ ปภโวติ กตฺวา วิ ฺาณุปนิสฺสย๒  
นามรูปนฺติ  รูปสฺส  จ  วิ ฺาณุปนิสฺสยตา  วุตฺตา  ฯ  วนปฺปตฺถ- 
ปริยาเยน จ     วนปฺปตฺถคามนิคมนครชนปทปุคฺคลุปนิสฺสโย    อิริยา- 
ปถวิหาโร ตโต   จ   จีวราทีน   ชีวิตปริกฺขาราน   กสิเรน   อปฺปกสิเรน  
จ   สมุทาคมน   วุตฺต  น  จ  วนปฺปตฺถาทโย  อารมฺมณุปนิสฺสยาทิ- 
ภาวอิริยาปถาน๓   จีวราทิสมุทาคมสฺส   จ   ภชนฺติ  ฯ  ตสฺมา  วินา  
อภาโวเอว   สุตฺตนฺติกปริยายโต  อุปนสิฺสยภาโว  ทฏพฺโพ  ฯ  นามสฺส  
อภิสงฺขารวิ ฺาณ   กมมฺารมฺมณ   ปฏิสนฺธิอาทิกาเล   อารมฺมณปจฺจโย  
จ๔  โหตีติ [๕] รูปสฺเสว สตฺุตนฺติกปริยายโต เอกทาว ปจฺจยภาโว  
วุตฺโต  ฯ  สสสยสฺส  ห ิ รูปสฺส  ต๖  ปจฺจโย โหตีติ วุตฺเต นามสฺส  
โหตีติ   วตฺตพฺพเมว   นตฺถีติ  ฯ   ปวตฺตสฺส   ปากฏตฺตา   อปากฏ  
ปฏิสนฺธึ   คเหตฺวา   ปุจฺฉติ   กถ  ปเนตนฺติอาทินา  ฯ  สุตฺตโต  นาม  
ยุตฺติโต รูป วิ ฺาณปจฺจโย๗ โหตีติ ชานิตพฺพ ฯ  
        ยุตฺติโต  สาเธตฺวา  สุตฺเตน  ต  ทฬหฺ กโรนฺโต กมฺมสมุฏา- 
นสฺสาป หีติอาทิมาห  ฯ    จิตฺตสมุฏานสฺเสวาติ    จิตฺตสมุฏานสฺส  
วิย  ฯ   เอตฺถ  จ  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  ภาสมาเนน  ภควตา  
ยสฺมา   อุปปริกฺขมานาน   ปณฺฑิตาน   ปรมตฺถโต   นามรูปมตฺตเมว  
ปวตฺตมาน   ทิสฺสติ   น   สตฺโต   น   ชีโว   ตสฺมา   เกนจิ อปฺปฏ-ิ 
๑. ม. อุปนิสฺสโย.   ๒. ม. วิ ฺาณูปนิส. ๓. ม. อารมฺมณูปนิสฺสยาทิภาว  
อิริยาปถาน.     ๔. ม. กมฺมารมฺมณปฏิสนฺธิอาทิกาเล อารมฺมณปจฺจโยว.  
๕. ม. วตฺตพฺพเมว นตฺถีติ.   ๖. ม. รูปสฺเสต.   ๗. วิ ฺาณปจฺจยา.   
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วตฺติย   อนุตฺตร  ธมฺมจกกฺ  ปวตฺติต  โหติ  ฯ  สุ ฺตปฺปกาสน  หิ  
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนนฺติ  ฯ   อถวา   นามรูปมตฺตตาวจเนน   ปวตฺติยา  
ทุกฺขสจฺจมตฺตตา   วุตฺตา   ทุกฺขสจฺจปฺปกาสเนน   จ   ตสฺส   สมุทโย  
ตสฺส   จ   นโิรโธ   นิโรธคามินีปฏิปทา   จ   ปกาสิตาเอว   โหติ  
อเหตุกสฺส   ทุกฺขสฺส   เหตุนิโรโธ๑   อนิรุชฺฌนกสฺส   จ  อภาวา  
นิโรธสฺส   จ   อุปาเยน   วินา   อนธิคนฺตพฺพตฺตาติ   จตุสจฺจปฺปกาสน  
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน นิทฺธาเรตพฺพ ฯ  
        [๑๗๒]  ตนฺติ  นามรูป  ฯ  ตสฺสาติ  สฬายตนสฺส ฯ ตาทิสสฺเส- 
วาติ กเตกเสสสฺเสว  ฯ   อิธาป   นามนฺติ   ขนฺธตฺตยสฺเสว   คหเณ  
การณ  วุตฺตนยเมว  ฯ  นยิมโตติ  อิท๒  จตุนฺน  ภูตาน ฉนฺน วตฺถูน  
ชีวิตสฺส    จ    ยถาสมฺภว   สหชาตนิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยาทินา  
สฬายตนสฺส   ปวตฺตมานสฺส   เอกนฺเตน  ปจฺจยภาว  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
รูปายตนาทีน  ปน  สหชาตนิสฺสยานุปาลนภาโว นตฺถีติ อคฺคหณ  
เวทิตพฺพ ฯ อารมฺมณารมฺมณปุเรชาตาทิภาโว   จ  เตส  น  สสนฺตติ- 
ปริยาปนฺนานเมว น   จ   จกฺขาทีน   วิย   เอกปฺปหาเรเนวาติ   อนิยโต๓  
ปจฺจยภาโว  ฯ [๔]  ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  เอวนฺติ  เอตฺถ  เอวสทฺเทน วา  
รูปายตนาทีนมฺป   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   ฉฏายตน ฺจ  สฬายตน ฺจ  
สฬายตนนฺติ   เอตฺถ  ยทิป  ฉฏายตนสฬายตนสทฺทาน  สทฺทโต  สรูปตา  
นตฺถิ   อตฺถโต  ปน  สฬายตเนกเทโสว  ฉฏายตนนฺติ  เอกเทส- 
สรูปตา อตฺถีติ   เอกเทสสรูเปกเสโส   กโตติ   เวทิตพฺโพ  ฯ   อตฺถโตป  
๑. ม. เหตุนิโรธา. ๒. ม. อิท ฺจ. ๓. ม. อนยิมโต. ๔. ม. นิยมโต ฯเปฯ.   
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หิ  สรูปาน  เอกเสส๑  อิจฺฉนฺติ  วงฺโก  จ  กุฏโิล  จ  กุฏิลาติ ฯ  
ตสฺมา   อตฺถโต  เอกเทสสรูปาน ฺจ  เอกเสส  น  ภวิตพฺพนฺติ๒  ฯ  
อถวา    ฉฏายตน ฺจ    มนายตน ฺจ   ฉฏายตนนฺติ   วา มนา- 
ยตนนฺติ   วา   ฉฏายตน ฺจ   ฉฏายตน ฺจ   ฉฏายตนนฺติ   วา  
มนายตน ฺจ  มนายตน ฺจ  มนายตนนฺติ  วา  เอกเสส  กตฺวา  จกฺขาทีหิ  
สทฺธึ   สฬายตนนฺติ  วุตฺต๓  ฯ  ตเมว  เอกเสส  นามมตฺตปจฺจยสฺส  
นามรูปปจฺจยสฺส   จ   มนายตนสฺส   วเสน   กต  อตฺถโต  ทสฺเสนฺโต  
อาห  ฉฏายตน ฺจ  สฬายตน ฺจ  สฬายตนนฺติ  เอว  กเตกเส- 
สสฺสาติ ฯ ยถาวุตฺโตป   หิ   เอกเทโส๔   อตฺถโต   ฉฏายตน ฺจ  
สฬายตน ฺจาติ  เอว  กโต  นาม  โหตีติ  ฯ สพฺพตฺถ จ เอกเสเส กเต  
เอกวจนนิทฺเทโส   กเตกเสสาน   สฬายตนาทิสทฺทวจนียตาสาม ฺ- 
วเสน กโตติ   ทฏพฺโพ  ฯ   น   อ ฺถาติ   เอเตน   ตสฺส   ตสฺส  
นามสฺส   รูปสฺส   จ   อภาเว  ต  ต  อายตน  น  โหตีติ  พฺยติเรก  
วิภาเวติ  ฯ  ยนฺติ  ย  นาม  รูป ฺจ  ฯ  ยสฺสาติ ยสฺส ยสฺสายตนสฺส ฯ  
ยถาติ สหชาตาทินา เยน เยน ปกาเรน ฯ เนยฺยนฺติ เยฺย ฯ  
        [๑๗๓]   ตสฺส   วเสนาติ   ตสฺส   เหตุอาทิปจฺจยสฺส  วเสน  ฯ  
อุกฺกสาวกโสติ   เอตฺถ   สตฺตธา   ปจฺจยภาวโต   อุกฺกโส   อฏธา  
ปจฺจยภาโว   ตโต   นวธา  ตโต  ทสธาติ  อย  อุกฺกโส  ฯ  อวกโส  
ปน   ทสธา   ปจฺจยภาวโต  นวธา  ปจฺจยภาโว  ตโต  อฏธา  ตโต  
สตฺตธาติ   เอว   เวทิตพฺโพ   น   ปน   สตฺตธา   ปจฺจยภาวโตเอว  
๑. ม. เอกเทสสรูเปกเสส. ๒. ม. เอกเทเสน ภวิตพฺพนฺติ. ๓. ม. วุตฺตนฺติ.  
๔. ม. เอกเสโส.   
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เทฺวป   อุกฺกสาวกสา   โยเชตพฺพา  ตโต  อวกสาภาวโตติ  ฯ  วิปาก  
นามนฺติ   สมพฺนฺโธ  ฯ   วุตฺตนเยเนวาติ   สหชาตาทิวเสน   สตฺตธา  
เหตุอาทิวเสน จ ฯ อิตรนติฺ อวิปาก นาม ฯ  
        หทยวตฺถุโน  สหาย  หุตฺวาติ  เอเตน  อารุปฺเป๑  วิย อสหาย  
นาม   น   โหติ   หทยวตฺถุ  จ  นาเมน  สห  ฉฏายตนสฺส  ปจฺจโย  
โหตีติ   เอตฺตกเมว   ทสฺเสติ   น   ปน   ยถา   หทยวตฺถุ  ปจฺจโย  
โหติ   ตถา   นามมฺปติ   อยมตฺโถ  อธิปฺเปโต  ฯ  วตฺถุ  ห ิ นามสฺส  
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย   โหติ   น  นาม  ฯ  นาม  จ  วิปากเหตุอาทิปจฺจโย  
โหติ   น  วตฺถูติ  ฯ  ปวตฺเต  อรูปธมฺมา  กมฺมชรูปสฺส   ิติปฺปตฺตสฺเสว  
ปจฺจยา   โหนฺติ   น   อุปปฺชฺชมานสฺสาติ   วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตา   จ  
ปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตาทโยเอว จกฺขาทีน โยเชตพฺพา ฯ  
        [๑๗๔]   ตตฺเถวาติ   อิมินา  ปวตฺเตติ  อิท  ปจฺจามฏนฺติ  อาห  
ตตฺเถว   หิ   ปวตฺเตติ  ฯ   ป ฺจโวการภเวติ  ปน  อิท  ป ฺจนฺนนฺติ  
อิมินา   ทีปตเมวาติ  ฯ   ปวตฺติย   จกฺขายตนาทิกสฺส   นาม วิปาก- 
ปจฺจโย  น  โหติ  อตฺตนา  ชนิตรูปสฺเสว  โหติ  ฯ  ปฏิสนฺธิย ปน  
กมฺมสมุฏาน   จิตฺตสมุฏานสทิส   ตสฺมา   วตฺถุโนป   วิปากปจฺจโย  
โหติเยว ฯ  
        รูปโตติ   รูเปสุ  ฯ   ย   ย   อายตน   อุปฺปชฺชตีติ  ปฏิสนฺธยิ  
อณฺฑชชลาพุชาน   ป ฺจสุ   อายตเนสุ   กายายตนเมว   อุปฺปชฺชติ  ฯ  
อิตเรส ยถารห อิตรานิป ฯ  
๑. ม. อรูเป.   
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        [๑๗๕]   อวเสสมนายตนสฺสาติ   เอตฺถ   ป ฺจกฺขนฺธภเว   ปนาติ  
เอตสฺส  อนุวตฺตมานตฺตา ป ฺจโวการภเวเอว ปวตฺตมานป ฺจ- 
วิ ฺาเณหิ๑ อวเสส   มนายตน   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ   นามรปูสฺส  
สหชาตาทิสาธารณปจฺจยภาโว   สมฺปยุตฺตาทิอสาธารณปจฺจยภาโว   จ  
ยถาสมฺภว   โยเชตพฺโพ  ฯ  รูปปจฺจยา  ป ฺจายตนานีติ  อยมฺป  นโย  
ลพฺภติ  นิโรธสมาปนฺนาน  วเสน  ฯ  โส  ปน  อปจุรภาวโต เยภุยฺเยน  
จ   ปฏิสนฺธิย   ปจฺจยภูตสฺเสว   นามรปูสฺส   ปวตฺติย   ปจฺจยภาโว  
วิภาวิโตติ น ทสฺสิโตติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๗๖]    พาวีสติยา   โลกิยวิปากวิ ฺาเณหิ   สมฺปยุตฺตา พาวีสติ- 
โลกิยวิ ฺาณสมฺปยุตฺตา  ฯ  ตโตเอว  พาวีสติ  ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  
สฬายตเน เตสุ ฉสุ อายตเนสูติ อตฺโถ ฯ  
        อชฌฺตฺตนฺติ   สสนตฺติปริยาปนฺนเมว   คณฺหาติ  ฯ   ต ฺหิ สสนฺตติ- 
ปริยาปนฺนกมฺมนิพฺพตฺต  ตาทิสสฺส  ผสฺสสฺส  ปจฺจโย โหติ ฯ รปูาทีนิ  
ปน   พหิทฺธา   อนุปาทินฺนานิ   จ   ผสสฺสฺส   อารมฺมณ   โหนฺติ   น  
ตานิ   จกฺขาทีนิ   วิย   สสนฺตติปริยาปนฺนกมฺมกิเลสนิมิตฺตปฺปวตฺติภาเวน  
ผสฺสสฺส   ปจฺจยา   โหนฺตีติ   ปมาจริยวาเทน   คหิตานิ๒  ฯ ทุติยา- 
จริยวาเทน๓  ปน  ยถา  ตถา  วา  ปจฺจยภาเว สติ น สกฺกา  
วชฺเชตุนฺติ คหิตานิ ฯ  
        ตตฺถาติ   สฬายตนปจฺจยา   ผสฺสปเท  ฯ   เย  ตาว  อาจริยา  
มหาวิหารวาสิโน   ยถา   วิ ฺาณ   เอว   นามรูป   สฬายตน  ผสฺส  
๑. ม. ปวตฺตมาน ป ฺจวิ ฺาเณหิ.  ๒. ม. ปมาจริยวาเท น คหิตานิ. ๓. ม. ทุติยาจริยวาเท.   
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เวทน ฺจ  ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺน ฺจ๑ สสนฺตติปริยาปนฺน ทีเปนฺตา วิปากเมว  
อิจฺฉนฺติ  ฯ   ฉฏายตนปจฺจยา   ผสฺโสติ  อภิธมฺมภาชนียปาลิ  อารุปฺป  
สนฺธาย   วุตฺตาติ   ฉฏายตนปจฺจยา   ผสฺโสติ   ปาลิอนุสารโตติ  
วุตฺต  ฯ   สพฺเพ   ผสฺสา  [๒]   สมโฺภนฺตีติ   โยชนา  ฯ  ยทิ สพฺพา- 
ยตเนหิ  เอโก  ผสฺโส  สมฺภเวยฺย สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ เอกสฺส  
วจน  ยุชฺเชยยฺ  ฯ  อถาป  เอกมฺหา  อายตนา สพฺเพ ผสฺสา สมฺภเวยฺยุ  
ตถาป   สพฺพายตเนหิ   สพฺพผสฺสสมฺภวโต   อายตนเภเทน   ผสฺสเภโท  
นตฺถีติ   ตทเภทวเสน  เอกสฺส  วจน  ยุชฺเชยฺย  ตถา  ปน  อสมฺภวโต  
น   ยุตฺตนฺติ   โจเทติ   น   สพฺพายตเนหีติอาทินา  ฯ   อ ฺสฺสาป  
วา   อสมฺภวนฺตสฺส   วิธานสฺส   โพธนตฺถเมต   วุตฺต  นาป  เอกมฺหา  
อายตนา  สพฺเพ  ผสฺสาติ  ฯ  น  สพฺพายตเนหิ  เอโก ผสฺโส สมโฺภตีติ  
อิทเมว   ปน   เอกผสฺสวจนสฺสายุตฺตตฺตทีปก   การณนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ  
นิทสฺสนวเสน   วา  เอต  วุตฺต  ฯ  นาป  เอกมฺหา  อายตนา  สพฺเพ  
ผสฺสา   สมฺโภนฺติ  เอว  น  สพฺพายตเนหิ  เอโก  ผสโฺส  สมโฺภติ  ฯ  
ตสฺมา   เอกสฺส   วจน   อยุตฺตนฺติ  ฯ  ปริหาร  ปน  อเนกายตเนหิ  
เอกผสฺสสมฺภวโตติ๓ ทสฺเสนฺโต ตตฺริท วิสชฺชนนฺติอาทิมาห ฯ  
        [๑๗๗]    อวเสสสมฺปยุตฺตธมฺมายตน๔   ผสฺสวชฺชิตา ตสมฺปยุตฺต- 
เจตสิกา   ธมฺมา  ฯ   เอโกป   อเนกายตนปฺปภโว  เอโก ปเนกายตนปฺ- 
ปภโว  ฯ  ฉธา  ปจฺจยตฺเต  ป ฺจ  วิภาวเย  เอก  นวธา ปจฺจยตฺเต- 
พาหิรานิ  ฉ  อายตนานิ อารมฺมณาทินา ยถาสมฺภว ปจฺจยตฺเต  
๑. ม. ปจฺจย ปจฺจยุปฺปนฺน ฺจ. ๒. ม. น. ๓. ม. เอกผสฺสสฺส สมฺภวโตติ.  
๔. ม. -ธมฺมายตนา.   
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วิภาวเยติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อเนกเภทสฺสาติ  กุสลวิปกาทิป ฺจทฺวาราทิวเสน  
อเนกวิธสฺส ทฺวิป ฺจวิ ฺาณสมฺปยุตฺตวชฺชสฺส วิปากผสฺสสฺส ฯ  
        [๑๗๘]  ตานิ  จาติ  รปูายตนาทีนิ  ฯ  มโน  จ  เนส โคจรวิสย  
ปจฺจนุภวตีติ๑   หิ   วุตฺต  ฯ  ตถา  จาติ  ปจฺจุปฺปนฺนานิ  รูปาทีนิ  
ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ   ธมฺมายตนปริยาปนฺน   รูปรูป   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  
อารมฺมณปจฺจยมตฺเตนาติ   ต   สพฺพ   อปจฺจุปฺปนฺน  อ ฺ ฺจ  ธมฺมายตน  
สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        ทฺวารโต   สเฬวาติ   ปภวสาม ฺโต  เอกวิธาป  อุปฺปตฺติทฺวารโต  
ฉเอว  โหนฺตีติ  ฉเฬว  เวทนา  วุตฺตา  ฯ จิตฺตเภเทน เอกูนนวุติวิธาป  
อิธาธิปฺเปตา ฯ เอว ทสฺเสตุ๒ เวทนาสุ ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๗๙]    เสสานนฺติ    เอตฺถ    สมปฺฏิจฺฉนฺนสมฺปยุตฺตาย จกฺขุผสฺ- 
สาทโย  ป ฺจ  ยทิป  อนนฺตราทีหิ  ปจฺจยา โหนฺติ อนนฺตราทีน ปน  
อุปนิสฺสเย   อนฺโตคธตฺตา   สนฺตีรณตทารมฺมณาน ฺจ   สาธารณสฺส  
ตสฺส  วเสน  เอกธาติ  วุตฺต  ฯ  เอเกกสฺมึ  ทฺวาเร หิ จกฺขุทฺวาราทีสุ  
อุปฺปนฺนจกฺขุวิ ฺาณาทีหิ   สหชาตา   ผสฺสา  สกสกวีถีสุ  สมปฺฏิจฺ- 
ฉนฺนาทีหิ สมฺปยุตฺตเวทนาน   มโนทวฺาเร   ตทารมฺมณวเสเนว   
ปวตฺตาน เตภูมิกวิปากเวทนานมฺป  สหชาตมโนสมฺผสฺสสงฺขาโต  โส   
สมฺผสฺโส๓ อฏธา   ปจฺจโย   โหตีติ   โยเชตพฺพ  ฯ  รูปารูปาวจรวิปากเวทนา  
ปฏิสนฺธิอาทิวเสเนว   ปวตฺตนฺติ  ฯ   กามาวจราป   เอกจฺจาติ เตภูมิก-  
๑. ม. ปจฺจนุโภตีติ. ๒. ม. อิธาธิปฺเปตาเอว ทสฺเสตต. ๓. ม. ผสฺโส.  
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เวทนานมฺปติ  วุตฺต ฯ ตาสมฺป หิ สหชาตมโนสมฺผสฺโส อฏธาป๑  
ปจฺจโย   โหติ  ฯ   ปจฺจย   อนุปาทินฺนมฺป   เกจิ   อิจฺฉนฺตีติ   ยา ปนาติ- 
อาทินา   มโนทฺวาราวชฺชนสมฺปยุตฺตผสฺสสฺส  ปจฺจยภาโว  วุตฺโต  ฯ  
ต ฺจ   มุขมตฺตทสฺสน  ทฏพฺพ  ฯ  เอเตน  นเยน  สพฺพสฺส  อนนฺตรสฺส  
อนนฺตรสฺส   จ   ผสฺสสฺส   ตสฺสา  ตสฺสา  วิปากเวทนาย  อุปนิสฺสยตา  
โยเชตพฺพาติ ฯ  
        อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก  อิมสฺมึ  วา  สาสเน  ฉ  ตณฺหา  ทีปตา ฯ  
อิธาติ   วา   อิมสฺมึ   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหาปเท  ฯ  ตตฺถาติ  ตาสุ  
ฉสุ  ตณฺหาสุ  ฯ  เอเกกา๒  สสฺสตทิฏ ิสหคตาย อุจฺเฉททิฏ ิสหคตาย  
จ   ตณฺหาย   ตทภินฺทนานุคุโณ   รูปาทีสุ   ปวตฺติอากาโร  ฯ  เกวล  
กามสฺสาทนวเสน   ปวตฺติยา   วิสิฏาการตฺตา   วุตฺตปฺปวตฺติอาการโต  
ตณฺหาย ติวิธตา ฯ  
        [๑๘๐]   มมตฺเตนาติ  สมฺปยายเนน  ฯ  อสฺสาทนตณฺหาย  อิจฺเจว  
วุตฺต   โหติ  ฯ  ตตฺถ  ปุตฺโต  วิย  เวทนา  ทฏพฺพา  ฯ  ขีราทโย  
วิย   เวทนาปจฺจยภูตา๓   รปูาทโย  ฯ  ขีราทิทายิกา  ธาตี  วิย รูปาทิ- 
ฉฬารมฺมณทายกา  จิตฺตการาทโย  ฉ  ฯ ตตฺถ สุขสมฺผสฺสวตฺถทายโก  
ตนฺตวาโย   เวชฺโช   รสายโนชาวเสน   ตทุปตฺถมฺภิตชีวิตวเสน   จ  
ธมฺมารมฺมณสฺส ทายโกติ ทฏพฺโพ ฯ สพฺพา เจสา๔ อฏสตปฺ- 
ปเภทาป ฯ อารมฺมณปจฺจยา๕   อุปฺปชชฺมานาย   อารมฺมณมตฺตเมว   โหติ  
น   อุปนิสฺสโย   วิย  อุปปฺาทโกติ  อุปฺปาทกสฺส  อุปนิสฺสยสฺเสว  วเสน  
๑. ม. อฏธาว. ๒. ม. เอเกกาย. ๓. ม. เวทนาย ปจฺจยภูตา. ๔. ม. สพฺพาเปสา.  
๕. ม. อารมฺมณปจฺจโย.   
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เอกธาวาติ  วุตฺต  ฯ  อุปนสิฺสเยน  วา  อารมฺมณุปนิสฺสโย  สงฺคหิโต ฯ  
เตน   จ   อารมฺมณภาเวน   ตสภาโค   อ ฺโป  อารมฺมณปจฺจยภาโว  
ทีปโต โหตีติ อุปนิสฺสยวเสเนว ปจฺจยภาโว วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        ยสฺมา   วาติอาทินา   น   เกวล   วิปากสุขเวทนาเอว  ติสฺโสป  
ปน  เวทนา  วิปากาวเสเสน๑  ตณฺหาย  อุปนิสฺสยปจฺจโย อวิเสเสน  
อิตรา  จาติ  ทสฺเสติ  ฯ  อุเปกฺขา  ปน  สนฺตตฺตา สุขมิจฺเจว ภาสิตาติ  
ตสฺมา  สาป  ภิยฺโย  อิจฺฉนวเสน  ตณฺหาย  อุปนิสฺสโยติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
อุเปกฺขา   ปน   อกุสลวิปากภูตา   อนิฏตฺตา   ทุกฺเข  อวโรเธตพฺพา  
อิตรา  อิฏตฺตา  สุเขติ  สา  ทุกฺข  วิย  สุข  วิย  จ อุปนิสฺสย- 
ปจฺจโย โหตีติ   สกกฺา   วตฺตุ  ฯ   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหาติ   จ  
วจเนน   สพฺพสฺส  เวทนาวโต  ปจฺจยสฺส  อตฺถิตาย  ตณฺหุปฺปตฺติปฺ- 
ปสงฺเค ต   นิวารณตฺถมาห   เวทนาปจฺจยา   จาติอาทิ  ฯ   นน ุ 
อนุสยสหายา   เวทนา   ตณฺหาปจฺจยาติ๒   วจนสฺส   อภาวา อติปฺป- 
สงฺคนิวตฺตึ  น  สกฺกา  กาตุนฺติ  ฯ  น  วฏฏกถาย  ปวตฺตตฺตา  ฯ  
วฏฏสฺส   จ   อนุสยวิรเห  อภาวโต  อนุสยสหิตาว  ปจฺจโยติ  อตฺถโต  
วุตฺตนยเมว  เอต๓  โหตีติ ฯ อถวา อวิชชฺาปจฺจยาติ อนุวตฺตมานตฺตา  
อนุสยสหิตาว   ปจฺจโยติ   วิ ฺายติ  ฯ   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหาติ  
เจตฺถ   เวทนาปจฺจยาเอว   ตณฺหา  น  เวทนาย  วินาติ  อย  นิยโม  
อิจฺฉิโต   น   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  โหติเยวาติ  ตสฺมา  อติปฺป- 
สงฺโค เอตฺถ   นตฺถิเอวาติ  ฯ  วุสีมโตติ  วุสิตวโต  วุสิตพฺรหฺมจริยสฺสาติ๔  
๑. ม. วิปากา วเิสเสน. ๒. ม. ตณฺหาย ปจฺจโยติ. ๓. ม. วุตฺตเมเวต.  
๔. ม. วุสิตพฺรหฺมจริยาวาสสฺสาติ.   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อตฺโถ  ฯ  วุสสฺตีติ  วา  วุสติี  มคฺโค  วุจฺจติ  ฯ  โส  เอตสฺส วุฏโ  
อตฺถีติ   วุสิมา๑   อุกฺกฏนิทฺเทเสน   อรหา  ฯ   อคฺคผล  วา ปรินฏิ ิตวา- 
สตฺตา วุสีติ วุจฺจติ ฯ ต เอตสฺส อตฺถีติ วุสิมา๑ ฯ          
        [๑๘๑]   อตฺถวิภาโค  อตฺถสฺส  วิภชนา  ฯ  วตฺถสุงฺขาต  กามนฺติ  
กามคุณส ฺ ิต   รูปาทิอารมฺมณมาห  ฯ   อุปาทิยตีติ   กามวเสน  
คณฺหติ   ทฬหฺ   อสฺสาเทตีติ   อตฺโถ  ฯ   กาม   อุปาทิยตีติ  เอตฺถ  
กมฺมสาธโน   กามสทฺโท  ฯ   กาโม   จ  โสติ  เอตฺถ  กตฺตุสาธโน  
กิเลสกามสฺส   อธิปฺเปตตฺตา  ฯ   อุปาทานสทฺโท   ปน   อุภยตฺถาป  
กตฺตุสาธโนว  ฯ   ทฬฺหฏโ   ภุสฏโ  ฯ   ยถา   ภุโส  อายาโส  
อุปายาโส  ภุส  กฏุ  อุปกุฏ  เอว  อิธาปติ อาห อุปายาส- 
อุปกุฏาทีสุ วิยาติ  ฯ   ปุรมิทิฏ ึ   อุตฺตรทิฏ ิ   อุปาทิยตีติ   ปุริมทิฏ ึ  
สสฺสตภาเวน   คณฺหนฺตี   อุปาทิยติ  ฯ   ปุริมทิฏ ิอากาเรน   วา  
อุตฺตรทิฏ ิ   อุปฺปชฺชมานา   เตเนว   ปรุิมทิฏ ึ   ทฬฺห   กโรนฺตี   ต  
อุปาทิยตีติ   วุตฺตา  ฯ   อถวา   ปรุิมทฏิ ึ   อุตฺตรทิฏ ิ   อุปาทิยตีติ  
สสฺสโต   อตฺตาติ   อิท   ปรุิมทิฏ ึ  อุปาทิยมาน  อุตฺตรทิฏ ึ  นิทสฺเสตุ  
วุตฺต  ฯ   ยถา  หิ  เอสา  ทฬฺหีกรณวเสน  ปุริม  อุตฺตรา  อุปาทิยติ  
เอว   นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทิกาปติ  ฯ  อตฺตคฺคหณ  ปน  อตฺตวาทุปาทานนฺติ  
น   อิท   ทิฏ ิอุปาทานทสฺสนนฺติ๒  ทฏพฺพ  ฯ  โลโก  จาติ  วา  
อตฺตคฺคหณวินิมุตฺต  คหณ  ทฏิ ุปาทานภูต  อิธ  ปรุิมทิฏ ิอุตฺตรทิฏ ิวจเนหิ  
วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ   สีลพฺพต   อุปาทิยตีติ   เอตฺถ   อสุทฺธิมคฺเค  
๑.-๑. ม. วุสีมา. ๒. ม. ทิฏ ุปาทานทสฺสนนฺติ.   
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                          ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา   
โคสีลาทิสมาทานวเสน๑   สีล   อวีติกฺกมวเสน  วต  ฯ  อุภยถาป  
วา   สีล   ตโปกมฺมภาเวน   คหิตตาย   วต   ควาทิปกติภาวนา  ฯ  
อตฺตโน   วา   ควาทิภาวาทิฏาน   สลี  คจฺฉนฺโต  ภกฺเขติ  ติฏนฺโต  
มุตฺเตตีติอาทินา   ควาทิกิริยากรณ   วต  ฯ   ตตอกิจฺจสมฺมตโต   วา  
นิวตฺติ   สีล   ตสมาทานวโต   เวสโภชนกิจฺจกรณาทิวิเสสปฏิปตฺติ  
วต  ฯ   ต   สลีพฺพต   อสทฺุธิมคฺค   สทฺุธิมคฺโคติ  ปรามสนฺโต  ตถา  
อภินิวิสนฺโต   อุปาทิยติ   ต   คาห   ทฬฺห   คณฺหาตีติ   อตฺโถ  ฯ  
สีลพฺพตสหจริต   ปรามาส   สีลพฺพตนฺติ   คเหตฺวา   อาห   สีลพฺพต ฺจ  
ต   อุปาทาน ฺจาติ  ฯ   โคสีลโควตาทีนีติ   จ   ตถาภูต   ทฏิ ึ  
วทติ  ฯ   เตเนวาห   สยเมว   อุปาทานานีติ  ฯ   อภินิเวสโตติ  
อภินิเวสภาวโต   อภินิวิสนโต   วา  ฯ   อตฺตวาทุปาทานนฺติ  อตฺตาติ  
วาทสฺส   ป ฺาปนสฺส   คหณสฺส   จ   การณภูตา   ทฏิ ีติ  อตฺโถ  ฯ  
อตฺตวาทมตฺตเมวาติ   อตฺตสฺส  อภาวา  อตฺตาติ  อิท  วจนมตฺตเมว  ฯ  
อุปาทิยนฺตีติ   ทฬฺห   คณฺหนฺติ  ฯ   กถ   อตฺตาติ  ฯ   อตฺตาติ  หิ  
อภินิวิสนฺตา  วจนมตฺตเมว  ทฬฺห  กตฺวา  คณฺหนฺตีติ  อตฺตาติ๒  เอว  
อตฺตวาทมตฺตเมว   อุปาทิยนฺตีติ   วุตฺต  ฯ   อตฺตวาทมตฺตนฺติ   วา  
วาจาวตฺถุมตฺตเมวาห  ฯ   วาจาวตฺถุมตฺตเมว  หิ  อตฺตาติ  อุปาทิยนฺติ  
อตฺตสฺส อภาวาติ ฯ  
        [๑๘๒]   ธมฺมสงฺเขปวิตฺถาเร   ปน   กามุปาทาน   สงฺเขปโต  
ตณฺหาทฬฺหตฺต   เสสุปาทานตฺตย   ทฏิ ิมตฺตเมว   วิตฺถารโต   ปนาติ  
๑. ม. อสุทฺธิมคฺคโคสีสาทิสมาทานวเสน. ๒. ม. อตฺโถติ.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
เอว   ธมฺมสงฺเขปวิตฺถารสมุทายโต   ตทวยวภูต   สงฺเขป   วิตฺถาร ฺจ  
นิทฺธาเรตีติ  ฯ   ธมฺมสงฺเขปวิตฺถาเรติ  นิทฺธารเณ  ภุมฺม  ทฏพฺพ  ฯ  
กาเมสูติ   ป ฺจสุ   กามคุเณสุ  ฯ  กามจฺฉนฺโทติ  กามสงฺขาโต  ฉนฺโท  
น  กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท  น  จ  ธมฺมจฺฉนฺโท  ฯ  กามนวเสน  ร ฺชนวเสน  
จ  กาโมเยว  ราโค  กามราโค  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  กามตฺถ  วิทิตฺวา  
กาโมเอว   นนฺทนฏเน   กามนนฺที   ตณฺหายนฏเน   กาโมเยว  
กามตณฺหา   สิเนหนฏเน   กาโมเอว   กามสิเนโห   ปริฑยฺหนฏเน  
กามปริฬาโห   มุจฺฉนฏเน   กามมุจฺฉา   คิลิตฺวา   ปรินิฏาปนฏเน  
กามชฺโฌสาน เวทิตพฺพ ฯ  
        อปฺปตฺตวิสยปฏนา   ตณฺหา   อารมฺมเณ   ปริตสฺสนภาวโต  ฯ  
สมฺปตฺตวิสยคฺคหณ   อุปาทาน   อารมฺมเณ   ทฬฺหคฺคาหภาวโต  ฯ  
อปฺปจฺฉตาปฏิปกฺขา   ตณฺหา  วิสยาภิมุขภาวโต  ฯ  สนฺตุฏ ิปฏิปกฺโข๑  
อุปาทาน  ตณฺหาทฬฺหตฺต  หุตฺวา  อตฺริจฺฉตาภาวโต ฯ ปริเยสน- 
ทุกฺขมูล๒ ตณฺหา     อปฺปตฺตวิสยปฏนาภาวโต  ฯ   อารกฺขทุกฺขมูล  
อุปาทาน สมฺปตฺตวิสยคฺคหณภาวโต ฯ  
        นตฺถ ิ  ทินฺนนฺติ  อาทีสุ  ทินฺนนติฺ  ทานมาห  ฯ  ต  อผลตฺตา  รูป  
วิย  ทาน  นาม  น  โหตีติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ ยิฏ วุจฺจติ มหาวิชิต- 
ย ฺสทิโส มหายาโค  ฯ   หุตนฺติ   อาหุนปาหุนมงฺคลกิริยา  ฯ   ตตฺถ  
อามนฺเตตฺวา   หวน   ทาน   อาหุน  ฯ  ปาหุนาน  อติถีน  อติถิกริิยา  
ปาหุน  ฯ   อาวาหาทีสุ   มงฺคลตฺถ   ทาน   มงฺคลกริิยา  ฯ   ทส กุสล- 
๑. ม. สนฺตุฏ ิปฏิปกฺขา. ๒. ม. -มูลา.   
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                           ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา   
กมฺมปถา  สกุฏกมฺมานิ  นาม  ฯ  ทส  อกุสลกมฺมปถา  ทุกฺกฏกมฺมานิ  
นาม  ฯ   ผลวิปาโกติ๑  นสิฺสนฺทาทิผล ฺเจว  นิปฺปริยายวิปาโก  จ  
นตฺถีติ   โยชนา  ฯ   ยถา   เจตฺถ   เอว   นตฺถิ   ทินฺนนฺติอาทีสุป  
ผลวิปากปฏิกฺเขโปว   ทฏพฺโพ  ฯ   นตฺถิ   อย   โลโกติ  ปรโลเก  
 ิโต   อิม   โลก   นตฺถีติ   คณฺหาติ  ฯ  อิม  หิ  โลก  อเวกฺขิตฺวา  
ปรโลโก   ปร   จ  โลก  อเวกฺขิตฺวา  อย  โลโก  โหติ  คนฺตพฺพโต  
อาคนฺตพฺพโต   จาติ   ปรโลกโต  อิธาคมนสฺส  อภาวา  ตตฺถ  ตตฺเถว  
อุจฺฉิชฺชนโต   จิตฺเตน   ปรโลเก    ิโต  อิม  โลก  นตฺถีติ  คณฺหาตีติ  
อตฺโถ  ฯ   น  หิ  อย  ทฏิ ิ  ปรโลเก   ิตสฺเสว  โหตีติ  ฯ  นตฺถิ  
ปโร  โลโกติ  อิธ  โลเก   ิโต  ปรโลก  นตฺถีติ  คณฺหาติ  ฯ  อิธาป  
วุตฺตนเยเนว   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ  ฯ   อย   วา   เอตฺถ   อตฺโถ สสรณปฺ- 
ปเทโส  อิธโลโก  ปรโลโก  จ นาม โกจิ นตฺถิ สสรณสฺส อภาวา  
ตตฺถ   ตตฺเถว   อุจฺฉิชฺชนโตติ  ฯ   ปุริมภวโต   ปจฺฉิมภเว  อุปปตน  
อุปปาโต   โส   เยส   สีล   เต   โอปปาติกา  ฯ   เต   ปน จวนก- 
อุปปชฺชนกสตฺตา   นตฺถีติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   นตฺถ ิ  สตฺตา โอป- 
ปาติกาติ  ฯ  นตฺถิ  โลเก  สมณ  ฯเปฯ  ปเวเทนฺตีติ อนุโลมปฏิปท  
ปฏิปนฺนตฺตา    สมคฺคตา   สมฺมาปฏิปนฺนา   ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา  
โลกสฺม ึ  นตฺถิ   เย   อิม ฺจ   โลก   ปร ฺจ   โลก   อตฺตนาเอว อภิ- 
วิสิฏเน   าเณน  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา  ปเวทนสมตฺถา  สพฺพ ฺ ุพุทฺธา  
นาม   นตฺถีติ   ทสฺเสติ  ฯ  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติอาทีสุ  วตฺตพฺพ  
๑. ม. ผล วิปาโกติ.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
เหฏา วุตฺตเมว ฯ  
        [๑๘๓]    ปกติอณุอาทีน   สสฺสตคฺคาหปุพฺพงฺคโม   สรีรสฺส อุจฺเฉ- 
ทคฺคาหปุพฺพงฺคโม   จ   เตส   คาหาน  สามิภูโต  โกจิ  สสฺสโต  
อุจฺฉิชฺชมาโน   วา   อตฺตา   อตฺถีติ   อตฺตคฺคาโห   กทาจิ   โหตีติ เยภุยฺเย- 
นาติ  วุตฺต  ฯ  สฺวาย  อตฺตคฺคาโห  อตฺถโต  ขนฺธารมฺมโณเอว  
ทฏพฺโพ  ฯ   เยภุยฺเยน   ปม  อตฺตวาทุปาทานนฺติอาทินา  วา๑  
สมฺพนฺโธ  ฯ  ยทิป  ภวราคชวนวีถิ สพฺพปม๒ ปวตฺตติ คหิตปฏิสนฺธิกสฺส  
ภวนิกนฺติยา   ปวตฺติตพฺพตฺตา   โส   ปน   ภวราโค   ตณฺหาทฬฺหตฺต  
น   โหตีติ   ม ฺมาโน   น   กามุปาทานสฺส   ปมปฺุปตฺติมาห  ฯ  
ตณฺหา   กามุปาทานนฺติ   ปน   วิภาคสฺส   อกรเณ   สพฺพาป   ตณฺหา  
กามุปาทาน   กรเณป   วา   กามราคโต   อ ฺาป  ตณฺหา  ทฬฺหภาว  
ปตฺตา กามุปาทานนฺติ ตสฺส อรหตฺตมคฺควชฺฌตา วุตฺตา ฯ  
        อุปฺปตฺติฏานภูตา   จิตฺตุปฺปาทา   วิสโย  ฯ   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  
อาลโย  ฯ  ตตฺถ  รมตีติ  อาลยรามา ปชา ฯ เตเนว สา อาลยรามตา  
สสนฺตาเน  ปรสนฺตาเน  จ  ปากฏา  โหติ  ฯ กามานนฺติ วตฺถุกามาน ฯ  
สุขทุกฺข   กมฺมุนา  โหตีติ  อคฺคเหตฺวา  โกตุหลมงฺคลาทิพหุโล  โหติ  ฯ  
สา   โกตุหลมงฺคลาทิพหุลตา  ฯ   อสฺส   กามุปาทานวโต  ฯ  ตนฺติ  
ทิฏ ุปาทาน  ฯ   อนตฺตนิ   ธมฺมมตฺเต   อตฺตาติ   มิจฺฉาภิวินิเวสสฺส  
สุขุมตรธมฺมุปาทานตาย สุขุมตา วุตฺตา ฯ  
        [๑๘๔]   อุปนิสฺสยวจเนน   อารมฺมณานนฺตรปกตุปนิสฺสยา   วุตฺตาติ  
๑. ม. อาทินาว. ๒. ม. ปม.   
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                            ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา   
อนนฺตรปจฺจยาทีนมฺป สงฺคโห กโต โหติ ฯ  
        อตฺถโตติ  ปรมตฺถโต๑  ฯ  ธมฺมโตติ สภาวธมฺมโต ฯ สาตฺถโตติ  
สาตฺถกโต   ปุพฺเพ   วุตฺตสฺสาป   ปุน   วจนสฺส   สมฺปโยชนโต  ฯ  
เภทสงฺคหาติ  เภทโต  สงฺคหโต  วิภาคโต  เจว  วิภตฺตสฺส  สงฺขิปนโต  
จาติ   อตฺโถ  ฯ  ย  ยสฺส  ปจฺจโยติ  ย  ย  อุปาทาน  ยสฺส  ยสฺส  
ภวสฺส ปจฺจโย โหติ ตโต จาติ อตฺโถ ฯ  
        ภวตีติ   ภโวติ   ผลโวหาเรน   กมมฺภโว   วุตฺโต  ฯ อุปปตฺติภว- 
นิพฺพจนเมว หิ ทฺวยสฺสาป สาธารณ กตฺวา วุตฺต ฯ ภวติ เอตสฺมา  
อุปปตฺติภโวติ  วา  ฯ  ทุติโย  ปน  กมมฺภวา๒ สตฺตสฺส ปุนพฺภว- 
ภาเวน สวิเสส   ภวตีติ   ภโว  ฯ   ตโตเอว   น   สพฺพสฺส   ภวนฺตรสฺส  
ตเหตุโน   วา   ภวภาวปฺปสงฺโค  ฯ   ทวิุเธนาติ   ทฺวีหิ  อากาเรหิ  
ปวตฺติโตติ   อตฺโถ  ฯ   ทวิุเธนาติ  วา  ปจฺจตฺตตฺเถว  กรณวจน  ฯ  
ทุวิโธติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อตฺถีติ  สวิชฺชติ  ฯ  อตฺตโน ปจฺจเยหิ กริยตีติ  
กมฺม  ฯ   อตฺตโน   ผล  กโรตีติ  กมฺมนฺติ  เกจิ  ฯ  กมฺมนฺติ  เอว  
วตฺตพฺพา กมฺมสงฺขาตา ฯ  
        [๑๘๕]  ปริตฺตภูมโกติ  กามภูมโก  ฯ  มหาภูมโกติ มหคฺคต- 
ภูมโก ฯ สพฺพนฺติ  อนวเสส  ฯ  ภว  คจฺฉติ  คเมตีติ๓  ภวคามิ ฯ คจฺฉตีติ จ  
นิปฺผาทนสมตฺถตาวเสน   อตฺตโน   ปวตฺติกาเล   ภวาภิมุข   หุตฺวา ปวตฺต- 
ตีติ  อตฺโถ  ฯ  นิพฺพตฺตนเมว  วา  คมน  อธิปฺเปต ฯ ภวคามีติ จ  
เอเตน   กมฺมกฺขยกร   กมมฺ   นิวตฺเตติ  ฯ  อย  ห ิ วฏฏกถา  ต ฺจ  
๑. ม. วจนตฺถโต. ๒. ม. กมฺมภโว. ๓. ม. คเมติ จาติ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 370 

                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วิวฏฏนิสฺสิตนฺติ  ฯ   อปุ ฺาภิสงฺขาโรติ   ทฺวาทส   เจตนาติ อุทฺธจฺจ- 
สหคตเจตนายป   คหณ   อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  เอตฺถ  วิย  
เวทิตพฺพ  ฯ   ภวปจฺจยา   ชาตีติ   เอตฺถ   ปน   สงฺขารปจฺจยา วิ ฺา- 
ณนฺติ   เอตฺถ   วิย   สาป   อปเนตพฺพา  ฯ  มนฺทพหุวิปากตาติ อปฺป- 
มหาวิปากตา  ฯ  สพฺพมฺป  ภวคามิกมฺมนฺติ  อิมินา  เจตนาสมฺปยุตฺตา  
อภิชฺฌาทโย   วุตฺตาติ   เอเตน   อาจยคามิตาย  เตส  กมฺมสงฺขาตตา  
วุตฺตาติ   กมมฺภวปริยาปนฺนต   ปริยาเยน  วทติ  ฯ  นิปฺปริยาเยน  ปน  
เจตนาว  กมฺมภโว  ฯ  วุตฺต  หิ  กมฺมภโว ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนา- 
ยตเนน เอกาย   ธาตุยา   สมฺปยุตฺโต   เอเกน   ขนฺเธน   เอเกนายตเนน  
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโตติ๑ ฯ  
        อุปปตฺติภโว  ตีหิป  ติเกหิ  วุตฺโต  อุปาทินฺนกฺขนฺโธว  ฯ  ยถาห ฯ  
อุปปตฺติภโว   กามภโว   ส ฺาภโว   ป ฺจโวการภโว   ป ฺจหิ  
ขนฺเธหิ  เอกาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิโตติอาทิ๒ ฯ ยทิ  
หิ   อนุปาทินฺนกานมฺป   คหณ   สิยา  ทฺวาทสหิ  อายตเนหิ  อฏารสหิ  
ธาตูหีติ  วตฺตพฺพ  สิยาติ  ฯ  กามตณฺหาย  กาเมตพฺพโต กามานิสฺสย- 
ตาย โภคา   วิย   กามสหจริตตาย  กุนฺตา  ปจรนฺตีติ  วิย  กามารมฺมณ- 
ตาย สุข   รูปนฺติ   วิย   กามปจฺจยฏานตาย   สุโข   สคฺโคติ   วิย  
กามาติ   อวีจิปรนิมฺมิตวสวตฺติปริจฺฉินฺนา   อุปาทินฺนกฺขนฺธา   วุจฺจนฺติ  ฯ  
รูปาวิราคโต   ย   นิสฺสิตา   ตทุปจาเรน   ม ฺจา   โฆสนฺตีติ   วิย ผนฺทน- 
๑. อภิ. ธา. ๓๖/๕๗ ฯ ๒. อภ.ิ ธา. ๓๖/๑๔ ฯ  
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                          ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา   
เทวตาติ   วิย   จ  รูปนฺติ  วุจฺจนฺติ  พฺรหฺมกายิกากนิฏปริจฺฉินฺนา  
อุปาทินฺนกฺขนฺธา  ฯ   รูปเมว   ภโว   รปูภโว  ฯ   ตถา  อรูปนฺติ อากาสา- 
น ฺจายตนภวคฺคปริจฺฉินฺนา  จตฺตาโร  อุปาทินฺนกฺขนฺธา  วุจฺจนฺติ ฯ  
อรูปเมว ภโว อรูปภโว ฯ  
        กาโมเอว  ภโวติ  กามภโว  ฯ  โส  ปน ยสฺมา ยถาวุตฺเตนตฺเถน  
กาโมติ   วตฺตพฺโพ   โหติ   ตสฺมา   กามสงฺขาโต   ภโวติ  วุตฺต  ฯ  
กามาวจรส ฺ ิโต   วา   ภโว   กามสงฺขาโต   ภโวติ   วุตฺโต  ฯ  
ตถา   รูปารปูภวาติ   อาห  เอส  นโย  รูปารูปภเวสูติ  ฯ  ส ฺาวต  
ภโว   ส ฺาภโวติ   เอตฺถ   วนฺตุสทฺทสฺส  โลโป  ทฏพฺโพ  ฯ  ตสฺส  
วา  อตฺเถ  อการ กตฺวา ส ฺภโวติป ปาโ ฯ เตนาห ส ฺา- 
วาติอาทิ ฯ โวกิณฺโณติ   เอเตน   โวการสทฺทสฺส   กมฺมสาธนตมาห  ฯ  
โวกิริยติ  ปสาริยติ  วิตฺถาริยตีติ  โวกาโร  ฯ  โวกริณ วา โวกาโร ฯ  
โส  เอกสฺเสว  ขนฺธสฺส  วเสน  ปวตฺตตฺตา เอกโวกาโรติ๑ วุตฺโต ฯ  
ปสฏปฺปตฺตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๘๖]   กิ ฺจาป   ภวนิทฺเทเส  สพฺพมฺป  ภวคามิกมฺม  กมมฺภโวติ  
อิมินา   เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาป   วุตฺตา  ฯ   ปุ ฺาภิสงฺขาราทโยวาติ  
ปน   อวธารณ   ปจฺจยธมฺมวิเสเสป  อตฺถปฺปเภเทน  สงฺขาร- 
ภวคฺคหเณสุ อตฺเถว   วิเสโสติ   ทสฺสนตฺถ   กต  ฯ   เตนาห   เอว  
สนฺเตปติอาทิ  ฯ   สงฺขารภวาน   ธมมฺเภทโต  น  สงฺขาราเอว  ปุน  
วุตฺตาติ   สาตฺถกเมวิท   ปุน   วจนนฺติ   เอต  อยุตฺตนฺติ  เจ  ฯ  น  
๑. ม. เอโก โวกาโรติ.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ภเวกเทสภาเวน   สงฺขาราน   ภโวติ  ปนุ  วุตฺตตฺตา  ฯ  ปเรน  วา  
ธมฺมวิเสส   อคฺคเหตฺวา   ปุน   วจน   โจทิตนฺติ   โจทกาภิลาสวเสน  
สาตฺถกเมวิท   ปุน   วจนนฺติ  วุตฺต  ฯ  กามภวาทินิพฺพตฺตกสฺส  กมฺมสฺส  
กามภวาทิภาโว  ผลโวหาเรน  อฏกถาย  วุตฺโต ฯ สหชาตวิ ฺา- 
ณสฺสาป ปจฺจยภูต    อวิชชฺาเหตุก   สงฺขารคฺคหเณน   ยกิ ฺจิ   กมฺม  
ปุพฺเพ   วุตฺต   อิธ   ปน   สพฺพมฺป   ภวคามิกมฺมนฺติ  วจนโต  ภวสฺส  
นิพฺพตฺตก อุปาทานเหตุ๑ วิปจฺจนาย กโตกาสเมว ภโวติ อธิปฺเปโต ฯ  
        [๑๘๗]     ย     กามุปาทานปจฺจยา     รูปภวนิพฺพตฺตก อรูปภวนิพฺ- 
พตฺตก ฺจ   กมฺม  กริยติ  โส  กมฺมภโว  ตทภินิพฺพตฺตา  ขนฺธา  
อุปปตฺติภโวติ   อิมมตฺถ   เอส   นโย   รูปารูปภเวสูติ   อติทิสติ  ฯ  
เทฺว   กามภวาติ   กามกมมฺภโว  กามุปปตฺติภโวติ  เทฺว  กามภวา  ฯ  
เอว  เทฺว  รูปภวา  เทฺว  อรูปภวาติ  เอตฺถาป  ฯ  อนฺโตคเธ หิ วิสุ  
อคฺคเหตฺวา     อพฺภนฺตรคเตเอว     กตฺวา     กามภวาทิเก กมฺมุปปตฺติภว- 
วเสน ทุคุเณ กตฺวา อาห ฉ ภวาติ ฯ  
        อวิเสเสนาติ อุปาทานวเสน เภท อกตฺวา ฯ อุปาทานเภทา- 
กรเณเนว จ   ทฺวาทสปฺปเภทสฺส   สงฺคหวเสน   สงฺคหโต   ฉ   ภวาติ  
วุตฺต ฯ อนุปคมฺมาติ อนิสฺสาย อนามสิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๘๘]   โคสีเลน  กกฺุกุรสีเลน  จ  สมตฺเตน  สมาทินฺเนน  คุนฺน  
กุกฺกุราน ฺจ   มหพฺยตา   วุตฺตาติ   สีลพฺพตุปาทานวโต  ฌานภาวนา  น  
อิชฺฌตีติ   ม ฺมานา  เตน  รูปารูปภวา  น  โหนตีฺติ  เกจิ  วทนฺติ  ฯ  
๑. ม. อุปาทานเหตุก.   
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                         ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา  
วกฺขมาเนน  ปน  ปกาเรน  ปจฺจยภาวโต  ต  น  คเหตพฺพนฺติ  อาห ฯ  
อสุทฺธิมคฺเค  จ  สุทฺธิมคฺคปรามสน  สลีพฺพตุปาทานนฺติ สุทฺธิมคฺค- 
ปรามสเนน รูปารูปาวจรชฺฌานาน นิพฺพตฺตน น น ยุชชฺตีติ ฯ  
        อนุสฺสววเสนาติ เสตวายพฺยอาลเภทาภูติกาโมติอาทิอนุสฺสว-  
วเสน๑  ฯ  ยถา  อิเม  มนุสสฺโลเก กามา สมิทฺธา เอว เทวโลเก  
อิโต  สมิทฺธตราติ  ทิฏานุสาเรน  วา ฯ ปุราณภารตสีตาหรณ- 
ปสุพนฺธวิธิ- อาทิสวน   อสทฺธมฺมสฺสวน  ฯ   อาทิสทฺเทน   อสปฺปุริสุ- 
ปสฺสย๒ ปุพฺเพ   จ   อกตปุ ฺต   อตฺตมิจฺฉาปณิธิ ฺจ   สงฺคณหาติ  ฯ  
กายทุจฺจริตาทีนิปติ   อตฺตโน   อธิปฺเปตาน   กามาน   อนุปายภูตานิป  
กายทุจฺจริตาทีนิ  กโรติ  ฯ  จิรสคฺคาทิอตฺถ ยุทฺธาทิวเสนาติ อธิปฺปาโย ฯ  
สนฺทิฏ ิเก วา ปน รชชฺเสนาปติฏานาทิสงฺคเห กาเม ฯ  
        [๑๘๙]    ตทนฺโตคธาเอวาติ    ตสมฺึ    ทุจฺจริตนิพฺพตฺเต สุจริต- 
นิพฺพตฺเต  จ  กามภเว  อนฺโตคธาเอวาติ  อตฺโถ ฯ อนฺโตคธาติ จ  
ส ฺาภวป ฺจโวการภวาน   เอกเทเสน  อนฺโตคธตฺตา  วุตฺต  ฯ  น  หิ  
เต   นิรวเสสา   กามภเว   อนฺโตคธาติ  ฯ   สปฺปเภทสฺสาติ สุคติทุคฺคติ- 
มนุสฺสาทิปฺปเภทวโต  ฯ     กามาวจรสมฺปตฺติภเว ปมทุติยอุจฺเฉท- 
วาทวเสน   รปูภเว   ตติยอุจฺเฉทวาทวเสน   อรูปภเว เสสอุจฺเฉทวาท- 
วเสน  อย  อตฺตา  สุอุจฺฉินฺโน โหตีติ ตทุปค กมฺม กโรตีติ อาห 
อย อตฺตา นามาติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ   สุอุจฺฉินฺโนติ   สกลวฏฏทกฺุขสมุจฺเฉเทน   สุฏ ุ   อุจฺฉินฺโน  
๑. ม. เสตวธยชฺช อาลภเต ภตูิกาโมติ อาทินฺนอนุสฺสววเสน. ๒. ม. อสปฺปุริสูป-  
นิสฺสย.   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อปุนพฺภวุปฺปตฺติโก   โหตีติ   อตฺโถ  ฯ   กามาวจรสมฺปตฺติภเวติ   อิท ปม- 
ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทวเสน  วุตฺต  ฯ  เสส  อิตรทิฏธมฺมนิพฺพาน- 
วาทวเสน  ฯ   ตตฺถ   กิ ฺจาป   ปาลิย   รูปาวจรชฺฌานวเสเนว   อุปริ  
จตฺตาโร   ทฏิธมฺมนิพฺพานวาทา   อาคตา   ทิฏ ิคติโก   ปน   ยกิ ฺจิ  
อคฺคเหตฺวา๑   ยถา   ตถา   อภินิวิสตีติ   รูปภวคฺคหณ๒  ฯ อรูปชฺฌา- 
นานมฺป   วา   จตุตฺถชฺฌานสงฺคหโต  อรูปภวคฺคหณ  สนฺตสุขตาย  
วา ตสมงฺคิโน สุขิตภาวสาม ฺโต ฯ  
        [๑๙๐]   วิคตปริฬาโหติ   ยถาภิลาสิตวิสยุปหาเรน   ปหาเนน  จ  
วูปสนฺตกามราคปริฬาโห   ทิฏเว   ธมฺเม  นิพฺพานปฺปตฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  
สุทฺธิมคฺคปรามสนวเสน   ปวตฺติต   ยกิ ฺจิ   โลกิย   สีล   ฌาน ฺจ  
สีลพฺพตมิจฺเจว    อิธาธิปเฺปตนฺติ    อาห    อิท    สลีพฺพต นามาติ- 
าทิ  ฯ   กเมน   อวตฺวา   สลีพฺพตุปาทานสฺส   อนฺเต ภวปจฺจยอตา- 
วจน   อตฺตวาทุปาทาน   วิย   อภิณฺห   อสมุทาจารโต อตฺตวาทุปาทาน- 
นิมิตฺตตฺตา   จ  ฯ   กามภเวติ   นิทฺธารเณ  ภุมฺม  ฯ เหตุปจฺจยปฺป- 
เภเทหีติ เอตฺถ มคฺคปจฺจโย จ วตฺตพฺโพ ฯ ทิฏ ุปาทานาทีนิ หิ  
สหชาตกมฺมภวสฺส   มคฺคปจฺจยา   โหนฺตีติ   ตสฺมา   ตานิ  สหชาตาทีสุ  
เหตุปจฺจย   อปนียมคฺคปจฺจย   ปกฺขิปตฺวา   สตฺตธา   ปจฺจยา  โหนฺตีติ  
เวทิตพฺพานิ  ฯ   สพฺพานิ   ปน   อนนฺตรสมนนฺตรานนฺตรุปนิสฺสยนตฺถิ-  
วิคตาเสวนปจฺจเยหิ   ปจฺจยา   โหนฺติ   อนนฺตรสฺส   อุปนิสฺสยปจฺจเยน  
ปจฺจยา   โหนฺติ  ฯ   กทาจิ   อารมฺมณปจฺจยาทินาป  ฯ   ต   ปน  
๑. ม. คเหตฺวา. ๒. ม. อรูปภวคฺคหณ.   
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อุปนิสฺสยปจฺจเยเนว   สงฺคเหตฺวา   วุตฺต   วิปฺปยุตฺตสฺส   ปน อุปนิสฺสย- 
ปจฺจเยเนวาติ ฯ  
        [๑๙๑]   ชาตีติอาทีสูติ   อาทิสทฺเทน   ชาติปจฺจยา   ชรามรณ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   สมฺภวนฺตีติ   สพฺพ   สงฺคณฺหาติ  ฯ  
เตนาห   ชาติอาทีนนฺติอาทิ  ฯ   อุปปตฺติภวุปฺปตฺติเยว   ชาตีติ   อาห  
น  อุปปตฺติภโวติ  ฯ  ชายมานสฺส  ปน [๑] ชาตีติ อุปปตฺติภโวป อสติ  
อภาวา   ชาติยา  ปจฺจโยติ  สกฺกา  วตฺตุ  ฯ  ชายมานรูปปทฏานตาป  
หิ  รูปชาติยา วุตฺตา ฯ อุปจิตรูปปทฏาโน อุปจโย อนุปฺปพนฺธรูป- 
ปทฏานา สนฺตติ จ ฯ  
        ชาตาน   ขนฺธาน   อุ ฺาตตา   อภิมตตา   จ   หีนปฺปณีตตา  ฯ  
อนิฏ   ห ิ  หีน  อิฏ  ปณีต  ฯ  อาทิสทฺเทน  สุวณฺณทุพฺพณฺณ- 
หีนุตฺตมาทึ สงฺคณฺหาติ  ฯ     ยมกานมฺป     สตนฺติ    ยมกภาเวน  
นิพฺพตฺตานมฺป  สมานาน  ฯ  โส  จ  สตฺตาน วิเสโส ฯ ภินฺนสนตฺานิ- 
กสฺส วิเสสการณสฺส   สพฺเพน   สพฺพ   อภาวโต   อชฌฺตฺตสนฺตาเนติ  
วุตฺต  ฯ   อ ฺสฺส   การณสฺส  อภาวโตติ  อตฺตสนฺตานคตโต  อ ฺสฺส  
วิเสสการณสฺส   อนุปลพฺภมานตฺตา   สติ   จ   ตสฺมึ  สพฺพทา  สพฺเพส  
อภาวโตติ   ปสงฺคสฺส   ทุนฺนิวารณโต   การเณ  อวิสิฏเ  ผลวิเสสสฺส  
อยุชฺชมานกตฺตา ฯ เตนาห กมฺมภวเหตุโกวาติ ฯ  
        เตน   เตนาติ   าติพฺยสนาทินา   ชรามรณฺโต   อ ฺเณน ทุกฺข- 
ธมฺเมน  ฯ   ชรามรณนิมตฺิต   หิ   อุปปฺนฺนา   โสกาทโย ชรามรณา- 
๑. ม. ชาติ.   
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ภิสมฺพนฺธา  ตท ฺเน๑  อนภิสมฺพนฺธา  ฯ  อุปนิสฺสยโกฏิยาติ  
อุปนิสฺสยวเสน๒  อุปนิสสฺยเลเสนาติ  อตฺโถ  ฯ  โย  ห ิ ปฏาเน  
อนาคเต๓  สติ  ภาวา  อสติ จ อภาวา สุตฺตนฺตปริยาเยน อุปนิสฺสโย  
โส   อุปนิสสฺยโกฏีติ   วุจฺจติ  ฯ   ปจฺจยมหาปเทโส   กิเรโส  ยทิท  
อุปนิสฺสโยติ ฯ  
        [๑๙๒]   นเกวล   โสกาทีนเยว  ชาติ  ปจฺจโย  โหติ  โสกาทีน  
ปน   ปจฺจยตฺตา   อวิชฺชายป   ปจฺจโยเอวาติ   ทสฺเสตุ   ยสฺมา   จ          
ปนาติอาทิ   อารทฺธ  ฯ   เอตฺถาติ   ปฏจฺิจสมุปฺปาทเทสนาย  ฯ อวิทิ- 
ตาทิมิทนฺติ   มกาโร   ปทสนฺธิกโร  ฯ   สตตนฺติ  สพฺพกาล  ยาว  
อคฺคมคฺคาธิคมา  ฯ   สมตินฺติ   สงฺคต   อพฺโพจฺฉินฺนนฺติ   อตฺโถ  ฯ  
เตสูติ  โสกาทีสุ  ฯ  สิทฺเธสูติ  ลพฺภมาเนสุ  ฯ  สิทฺธา  โหติ  อวิชชฺา  
อวินาภาวโต ฯ  
        กามยานสฺสาติ   กามยมานสฺส  กามา๔  วา  ยาน  เอตสฺสาติ  
กามยาโน   ตสฺส   กามวเสน   ยายมานสฺสาติ   อตฺโถ  ฯ ฉนฺท- 
ชาตสฺสาติ   ชาตตณฺหาฉนฺทสฺส  ฯ   ปริหายนฺตีติ   วิคจฺฉนฺติ  ฯ รุป-ฺ 
ปตีติ   โสกาทินา   กุปฺปติ  ฯ   ปริยฏุานตาย   ติฏนสีโล ปรยิฏุ- 
านฏายี  ฯ  ปรยิุฏฏายิโนติ  วา  ปาโ  ฯ ตตฺถ ปริยุฏาตีติ  
ปริยุฏ   ทฏิ ิปริยุฏาน   เตน   ติฏตีติ   ปริยุฏฏายีติ   อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ  
        [๑๙๓]   ป ฺจ   ปุพฺพนิมิตฺตานีติ   มาลา   มิลายนฺติ   วตฺถานิ  
๑. ม. ตท ฺเ. ๒. อุปนิสฺสยเสน. ๓. ม. อนาคโต ๔. ม. กาโม.   
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กิลิสฺสนฺติ   กจฺเฉหิ   เสทา   มุจฺจนฺติ   กาเย   เววณฺณิย   โอกฺกมติ  
เทโว   เทวาสเน   นาภิรมตีติ   วุตฺตานิ   ป ฺจ   มรณปุพฺพนิมิตฺตานีติ  
อตฺโถ  ฯ   ตานิ   หิ  ทิสฺวา  กมฺมนิพฺพตฺตกฺขนฺธสงฺขาเต  อุปปตฺติภเว  
ภวจฺฉนฺทพเลน  เทวาน  พลวโสโก  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  พาโลติ  อวิทฺวา ฯ  
เตน   อวิชฺชาย   การณภาว   ทสฺเสติ  ฯ   ติวิธ   ทุกขฺนฺติ ตสฺสารุปฺปกถา- 
สวนกมฺมกรณทสฺสนมรณกาเล   กมโฺมปฏานนิทาน๑ โสกาทิทุกฺข ฯ  
อาสเว สาเธนฺตีติ อาสเว คเมนฺติ โพเธนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
        เอว  สตีติ  เอว  ภวจกฺกสฺส  อวิทติาทิตาย  อนาทิภาเว  สติ  ฯ  
อาทิมตฺตกถนนฺติ   อวิชชฺาวเสน   อาทิสพฺภาวกถน  ฯ   อาทิ  เอตสฺส  
อตฺถีติ   ห ิ  อาทิม  ภวจกฺก  ฯ  ตสฺส  ภาโว  อาทิมตฺต  ตสฺส  กถน  
อาทิมตฺตกถน  ฯ  วิเสสนิวตฺติอฏโ  วา  มตฺตสทฺโท  ฯ สติ อนาทิภาเว  
อวิชฺชา  อาทิมฺหิ  มชฺเฌ  ปริโยสาเน  จ  สพฺพตฺถ  สิยาติ  อาทิมตฺตาย  
อวิชฺชาย   กถน   วิรชฺุฌตีติ   อตฺโถ  ฯ   อวิชชฺา  ปธานาติ  วตฺวา  
ตสฺสา   ปธานภาว   ทสฺเสตุ   อวิชชฺาคหเณนาติอาทิ   อารทฺธ  ฯ  
ตตฺถ   อวิชฺชาคหเณนาติ   อวิชฺชาย   อุปฺปาทเนน   อปฺปหาเนน   วา  
อตฺตโน   สนตฺาเน   สนฺนิหิตภาวกรเณนาติ   อตฺโถ  ฯ   กมฺมาทีนีติ  
กมฺมวิปากวฏฏานิ  ฯ    ปลิโพเธนฺตีติ    นานาทุกฺขปริพฺยุฬฺเห สสาร- 
จารเก  นิโรเธนฺติ  ฯ  เตหีติ  กิเลสกมฺมวิปากวฏเฏหิ  ฯ วฏฏสฺส  
การณภาเว๒ ปธานตฺตา ปธานธมฺโมติ อวิชฺชา กถิตา ฯ  
        [๑๙๔]   ตโต   อวิชชฺาทิโต  ฯ   พฺรหฺมาทินาติ   อาทิสทฺเทน  
๑. ม. ตสฺสารุปฺปกถเสวนกมฺมการณาทสฺสนมรณกาลกมฺโมปฏานนิทาน.  
๒. ม. การณภาเวน.   
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ปชาปติสฺสรปุริสาทิเก   สงฺคณฺหาติ  ฯ   วทตีติ  วโท  ต  ต  หติาหิต  
วตฺตาติ๑  อตฺโถ ฯ เวทติ๒ เวทิยตีติ วา เวเทยฺโย สุขาทึ อนุภวติ  
สวิสเย  ปชานาติ๓  สุขิโต  ทุกฺขิโตติอาทินา อตฺตนา ปเรหิ จ[๔]  
ายติ   จาติ   อตฺโถ  ฯ  พฺรหฺมาทินา  วา  อตฺตนา  วาติ  วาสทฺโท  
จสทฺทฏโ  ฯ   เตนาห   การกเวทกรหิตนฺติ   จสทฺทตฺถสมาส  ฯ  
ทฺวาทสวิธสุ ฺตาสุ ฺนฺติ   อวิชชฺาทีน   ทฺวาทสนฺน   สุ ฺสภาวาน  
สุ ฺตาย   ทฺวาทสวิธสุ ฺ๕   ธุวภาวาทิสุ ฺตาย   วา  จตุพฺพิธมฺป  
สุ ฺต   เอก   กตฺวา   ทฺวาทสงฺคคตตฺตา   ทฺวาทสวิธาติ   ตาย  
ทฺวาทสวิธาย สุ ฺตาย๖ สุ ฺนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๙๕]   ปุพฺพนฺตาหรณโตติ   ปพฺุพนฺตโต   อตีตโกฏาสโต  
ปจฺจุปฺปนฺนวิปากสฺส   อาหรณโต  ฯ   เวทนาวสาน   ปริจฺฉินฺน   เอก  
ภวจกฺก  โหติ  ฯ  ภวจกฺเกกเทโสป  หิ ภวจกฺกนฺติ วุจฺจติ ฯ เวทนา วา  
ตณฺหาสหายาย   อวิชชฺาย   ปจฺจโย  โหตีติ  เวทนาวโต๗  อวิชฺชา  
อวิชฺชาวโต๘   สงฺขาราติ   สมฺพชฺฌนโต   เวทนาวสาน   ภวจกฺก  
ปริปุณฺณเมวาติ   ทฏพฺพ  ฯ   อวิชฺชาคหเณน   วา  ตณฺหาอุปาทานานิ  
ตทวินาภาวโต  ฯ   สงฺขารคฺคหเณน   ภโว   วิ ฺาณาทิคฺคหเณน  
ชาติชรามรณานิ   โสกาทโย   จ   คหิตาติ   เอวมฺป   เวทนาวสาน  
ภวจกฺกนฺติ   ยุตฺตเมเวต  ฯ   เอว   ตณฺหามูลเก  จ  โยเชตพฺพ  ฯ  
ทฺวินฺน   ทฺวินฺนมฺหิ๙   อ ฺม ฺานุปฺปเวโส   โหตีติ  ฯ   อวิชชฺา ธมฺม- 
๑. ม. ปวตฺตาติ. ๒. ม. เวเทติ. ๓. ม. สพฺพวสิเย วา ชานาติ. ๔. ม. ชานาติ.  
๕. ม. สุ ฺ ทฺวาทสวิธสุ ฺตาสุ ฺ. ๖. ม. ทฺวาทสสุ ฺตาย. ๗. ม. เวทนาโต.  
๘. อวิชฺชาโต. ๙. ม. ทวินนฺมฺป หิ.   
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สภาว  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  วิปรีตาภินิเวส  กาเรนฺตี  ทฏิ ิจริเต สสาเร  
นยติ   เตส   วา   สสาร   สงฺขาราทิปฺปวตฺตึ   นยติ   ปวตฺเตตีติ  
สสารนายิกา   วุตฺตา  ฯ   ตณฺหาย  ตณฺหาจริตาน  สสารนายิกาภาเว  
วตฺตพฺพเมว   นตฺถิ  ฯ   ปม  ภวจกฺก  ฯ  ผลุปฺปตฺติยาติ  กตฺตุอตฺเถ  
กรณวจน   กรณตฺเถเอว   วา  ฯ   วิ ฺาณาทิปจฺจุปฺปนฺนผลุปฺปตฺติ   หิ  
อิธ   ทฏิา   อทิฏาน   ปรุิมภเว  อตฺตโน  เหตูน  อวิชฺชาสงฺขาราน  
ผล   อนุปฺปาเทตฺวา   อนุปจฺฉิชฺชน   ปกาเสติ   ปกาสนสฺส  วา  กรณ  
โหตีติ  ฯ   อถวา   ปรุิมภวจกฺก   ทุติเยน   สมฺพนฺธ   วุตฺตนฺติ เวทนา- 
สงฺขาตสฺส  ผลสฺส  อุปฺปตฺติยา ตณฺหาทีน เหตูน อนุปจฺเฉท ปกาเสติ  
ตสฺมา   ผลุปปฺตฺติยา   กรณภูตาย   ปมสฺส   ภวจกฺกสฺส   เหตูน  
อนุปจฺเฉทปฺปกาสนโตติ   อตฺโถ  ฯ   สงฺขาราทีนเมว   วา   ผลาน  
อุปฺปตฺติยา   อวิชฺชาทีน   เหตูน   ผล   อชเนตฺวา   อนุปจฺเฉทเมว  
วิ ฺาณาทิเหตูน   วา   สงฺขาราทีน   อนุปฺปพนฺธเมว   ปกาเสติ  ปม  
ภวจกฺก   น   ทุติย   วิย   ปริโยสานมฺปติ   ผลุปฺปตฺติยา   เหตูน  
อนุปจฺเฉทปฺปกาสนโตติ    วุตฺต  ฯ    อนุปุพฺพปฺปวตฺติทีปนโตติ สงฺขาร- 
ปจฺจยา  วิ ฺาณ  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติอาทินา๑  ธมฺมาน  
อนุปุพฺพโต   ปวตฺติยา   ทปีนโต  ฯ   วิ ฺาณปจฺจยา   นามรูปนติฺ  หิ  
เอตฺถ  ปริปณฺุณายตน๒  กลลรูป  วตฺวา  ตโต  อุทธฺ  นามรูป- 
ปจฺจยา สฬายตนนฺติ   สฬายตนปฺปวตฺติ   วุตฺตา  ฯ   สหุปฺปตฺติทีปนโตติ  
อุปาทานปจฺจยา   ภโว   ภวปจฺจยา   ชาตีติ   วา   อุปปตฺติกฺขนฺธาน  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑ ฯ ๒. ม. อปริปุณฺณายตน.   
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เอกชฺฌ  อุปปฺตฺติยา  ทีปนโต  ฯ  น  หิ  เอตฺถ  ปเม  วิย  ภวจกฺเก  
อายตนาน กเมน อุปฺปตฺติ วุตฺตา ฯ  
        เหตุอาทิปุพฺพกา   ตโย   สนฺธ ี เอตสฺสาติ  เหตุผลเหตุปุพฺพก- 
ติสนฺธิ ภวจกฺก  ฯ   เหตุผลเหตุผลวเสน   จตุปฺปเภโท   องฺคาน   สงฺคโห  
เอตสฺสาติ   จตุเภทสงฺคห  ฯ  สรูปโต  อวุตฺตาป  ตสฺมึ  ตสฺมึ  สงฺคเห  
อากิริยนฺติ   อวิชฺชาสงฺขาราทิคฺคหเณหิ   ปกาสิยนฺตีติ   อาการา  ฯ  
อตีตเหตุอาทีน   วา   ปการา   อาการา  ฯ   กิเลสกมฺมวิปากา วิปาก- 
กิเลสกมฺเมหิ   สมฺพนฺธา   หุตฺวา   ปุนปฺปุน   ปริวตฺตนฺตีติ   เตสุ  
วฏฏนาม   อาโรเปตฺวา   ติวฏฏนฺติ   วุตฺต  ฯ  วฏเฏกเทสตฺตา  วา  
วฏฏานีติ   วุตฺตานิ  ฯ   สนฺธีน   อาทิปริโยสานววฏ ิตาติ   สนฺธีน  
ปุพฺพาปรววฏ ิตาติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๙๖]   ปริตสฺสตีติ   ต   ต   วตฺถุ   ปริคฺคหกรณวเสน  ตสฺสติ  
ตณฺหายตีติ   อตฺโถ  ฯ   อุปาทิยตีติ   ทฬฺหคาห   คณฺหาติ  ฯ ปุรมิ- 
กมฺมภวสฺมินฺติ   ปรุิมกมฺมภเว   สติ  ฯ   ตสฺส   จ   สพฺภาโว กริยมานตา- 
เอวาติ  อาห  กมฺมภเว  กรยิมาเนติ  อตฺโถติ  ฯ  ทุกขฺาทีสุ โมโหติ   
ทุกฺขาทีน  อาทีนวปฏิจฺฉาทโก  อปฺปหีโน  โมโห  ฯ  อายูหนาติ  
สมฺปณฺฑนกา  ทานาทิกิริยาย  ปวตฺตนกา  ฯ  เอก  อาวชฺชน  เอเตสนฺติ  
เอกาวชฺชนา  ฯ  เตสุ  เอกาวชฺชเนสุ  ฯ  สตฺตมา เจตนา๑ ภโว ฯ ยากาจิ   
วา  ปน  เจตนา  ภโว  ฯ  สมฺปยุตฺตา  อายูหนสงฺขาราติ อิท  
ยถาทสฺสิตาย   ธมฺมฏ ิติาณภาชนิเย   วุตฺตาย   ปฏิสมฺภิทาปาลิยา  
๑. ม. สตฺตเม เจตนา.   
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วเสน  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  หิ  เจตนา ภโวติ อาคต๑ ฯ ภวนิทฺเทเส ปน  
สตฺถโตติ  เอตฺถ  เจตนาว  สงฺขาโร๒ ภโว ปน เจตนาสมฺป- 
ยุตฺตาปติ วิภงฺคปาลิวเสน   ทสฺสิต  ฯ   ตตฺถ   กตโม   ปุ ฺาภิสงฺขาโร  
กุสลา  เจตนา  กามาวจราติอาทินา๓  หิ  สงฺขาราน  เจตนาภาโว  
วิภงฺคปาลิย   วุตฺโต  ฯ   ตตฺถ   ปฏิสมภิฺทาปาลิย   เจตนาสมฺปยุตฺตา  
วิปากธมฺมตฺตา   สวิปาเกน   อายูหนสงฺขาเตน   สงฺขตาภิสงฺขรณกิจฺเจน  
สงฺขาราติ   วุตฺตา  ฯ  วิภงฺคปาลิย  สพฺพมฺป  ภวคามิกมฺม  กมฺมภโวติ  
ภวสฺส    ปจฺจยภาเวน    ภวคามิภาวโต   กมฺมสสฏสหายตาย กมฺม- 
ภาวโต   จ   อุปปตฺติภว   ภาเวนฺตีติ   ภโวติ   วุตฺตา  ฯ อุปปตฺติภว- 
ภาวนากิจฺจมฺปน  เจตนาย  สาติสยนฺติ  ปฏิสมฺภิทาปาลิย เจตนา  
ภโวติ   วุตฺตา  ฯ   ภวาภิสงฺขรณกิจฺจ   เจตนาย   สาติสยนฺติ วิภงฺค- 
ปาลิย   กุสลา   เจตนาติอาทินา  เจตนา  สงฺขาราติ  วุตฺตา  ฯ  
ตสฺมา  เตน  เตน  ปริยาเยน  อุภย  อุภยตฺถ  วตฺตุ  ยตฺุตนฺติ นตฺเถตฺถ  
วิโรโธ ฯ  
        [๑๙๗]   ตสฺส   ผเล  อุปปตฺติภเว  นิกามนาติ  ตสฺส  สุต  โหติ  
จาตุมฺมหาราชิกา  เทวา  ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลาติอาทิ- 
สุตานุสาเรน ภาวินิ  อุปปตฺติภเว  อภิกงฺขนา  ฯ  คหณนฺติ กามุ- 
ปาทานกิจฺเจนาห๔ ฯ ปรามสนนฺติ     อิตรานิ  ฯ    อายูหนาวสาเนติ    ตีสุป  
อตฺถวิกปฺเปสุ วุตฺตสฺส อายูหนสฺส อวสาเน ฯ  
๑. ม. อาคโต. ๒. ม. สงฺขารา. ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๘๑ ฯ ๔. ม. กามุปาทาน  
กิจฺเจนาห.   
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        อิธาติ   อิมสฺมึ   ปจฺจุปฺปนฺนภเว  ฯ   ภวนฺตรสฺส   อตีตภวสฺส  
อิมินา     ปจฺจุปฺปนฺนภเวน     ปฏิสนธฺาน    ภวนฺตรปฏิสนฺธาน  
ภวนฺตรภาเวน  วา  ปฏิสนฺธาน  ภวนฺตรปฏิสนฺธาน  ตสฺส  วเสน  ฯ  ย  
ปฏิสนฺธีติ   วุจฺจติ   ต   วิ ฺาณนฺติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  ตถา  หิ  วิ ฺาณ  
ปฏิสนฺธานปจฺจุปฏานนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  คพฺเภติ  มาตุกุจฺฉิย  คพฺภาวตฺถาย  
วา  ฯ   ทฺวีสุ   อตฺถวิกปฺเปสุ   วุตฺเต   อายูหนสงฺขาเร   ตสฺส  
ปุพฺพภาคาติ อาห ตติเย อตฺถวิกปฺเป วุตฺเต ตสมฺปยุตฺตาติ ฯ  
        [๑๙๘]   ตสมฺปยุตฺตา   อวิชฺชา   คหิตาว   โหตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
ทหรสฺส  จิตฺตปฺปวตฺติ  ภวงฺคพหุลา  เยภุยฺยน ภวนฺตรชนกกมฺมา- 
ยูหนสมตฺถา น   โหตีติ   อิธ   ปริปกฺกตฺตา   อายตนานนฺติ   วุตฺต  ฯ  
กมฺมกรณกาเล   สมฺโมโห   ทสฺสิโตติ   เอเตน   กมมฺสฺส   ปจฺจยภูต  
สมฺโมห   ทสฺเสติ   น   กมฺมสมฺปยุตฺตเมว  ฯ  ตตฺถ  ปุริมภวสฺมึ  ป ฺจ  
กมฺมสมฺภารา   เอตรหิ   ป ฺจ   วิปากธมฺมา   เอตรหิ   ป ฺจ วิปาก- 
ธมฺมธมฺมา๑   เอตรหิ   ป ฺจ  กมฺมสมฺภารา  อนาคเต  ป ฺจ วิปาก- 
ธมฺมาติ   ทส  ธมฺมา  กมฺม  ทส  ธมฺมา  วิปาโก  ฯ  อิติ  ทฺวีสุ  
าเนสุ   กมฺม   กมฺมวฏฏ   ทฺวีสุ   าเนสุ   วิปาโก   วิปากวฏฏนฺติ  
กมฺมสงฺเขโป   จ   วิปากสงฺเขโป   จ   กมฺมภโว  จ  วิปากภโว  จ  
กมฺมวฏฏ ฺจ   วิปากวฏฏ ฺจ  [๒-]   กมฺมสนฺตติ   จ  วิปากสนฺตติ  จ  
กิริยา เจว กิรยิาผล ฺจาติ ฯ  
๑. ม. เอตรหิ ป ฺจ วิปากธมฺมธมฺมาติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ. ๒. ม. กมฺมปวตฺต ฺจ   
วิปากปวตฺต ฺจ.   
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               เอว สมุปฺปนฺนมทิ สเหตุก  
               ทุกขฺ อนิจฺจ จลมิตฺตรทฺธุว  
               ธมเฺมหิ ธมฺมา ปภวนฺติ เหตุโส  
               โน เหตฺถ อตฺตา จ ปโร จ วิชชฺติ๑  
           ธมฺมา ธมฺเม ส ฺชเนนฺติ   เหตุสมฺภารปจฺจยา  
           เหตูน ฺจ นิโรธาย      ธมฺโม พุทฺเธน เทสิโต  
           เหตูสุ อุปรุทฺเธสุ      ฉินฺน วฏฏ น วฏฏติ  
           เอว ทุกฺขนฺตกิริยาย     พฺรหฺมจรยิิธ วิชฺชติ  
           สตฺเต จ นุปลพฺภนฺเต     เนวุจฺเฉโท น สสฺสตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   กมฺมาเนว   วิปาก   สมฺภรนติฺ   วฑฺเฒนฺตีติ  กมฺมสมฺภารา  
กมฺม   วา   สงฺขารภวา   ตทุปการกานิ   อวิชฺชาตณฺหูปาทานานิ กมฺม- 
สมฺภารา  ฯ   ปฏิสนฺธิทายโก   วา   ภโว   กมฺม   ตทุปการกา ยถา- 
วุตฺตา   อายูหนสงฺขารา   อวิชฺชาทโย  จ  กมฺมสมฺภาราติ  กมฺม ฺจ  
กมฺมสมฺภารา   จ   กมฺมสมฺภาราติ   เอกเสสวเสน   กมฺมสมฺภารคฺคหณ  
เวทิตพฺพ  ฯ   ทส   ธมฺมา   กมฺมนฺติ   อวิชฺชาทโยป  กมฺมสหายตาย  
กมฺมสริกฺขกา   ตทุปการกา   จาติ   กมฺมนฺติ   วุตฺตา  ฯ   สงฺขิปนฺติ  
เอตฺถ   อวิชชฺาทโย   วิ ฺาณาทโย   จาติ   สงฺเขโป   กมฺม  
วิปาโก   จ  ฯ   กมฺม   วิปาโกติ  เอว  สงฺขิปยตีติ  วา  สงฺเขโป อวิชฺชา- 
ทโย  วิ ฺาณาทโย  จ  ฯ  สงฺเขปภาวสาม ฺเน  ปน  เอกวจน  
กตนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ   สงฺเขปสทฺโท   วา   ภาคาธิวจนฺติ  กมฺมภาโค  
๑. ม. น เหตฺถ อตฺตาว ปโรว วิชฺชติ.   
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กมฺมสงฺเขโป  ฯ   เอว  สมปฺุปนฺนนฺติ  กมฺมโตป  วิปาโก  ฯ  ตตฺถาป  
อวิชฺชาโต  สงฺขาราติ  เอว  สมุปฺปนฺน [๑]  อิท ภวจกฺกนฺติ อตฺโถ ฯ  
อิตฺตรนฺติ   คมนธมฺม   วินสฺสธมฺมนฺติ   อตฺโถ  ฯ   เตน อุปฺปาทวย- 
วนฺตตาทีปเกน  อนิจฺจสทฺเทน  วิการาปตฺติทีปเกน  จลสทฺเทน จ อทีปต    
กาลนฺตรฏายิตาภาว   วิภาเวติ  ฯ   อทธฺุวนฺติ   เอเตน ถิรภาวาภาว- 
นิสฺสารต  ฯ  เหตุเอว  สมฺภารา  เหตุสมฺภารา  ฯ านโส เหตุโสติ   
เอตฺถ  วุตฺต  วา  าน ฯ อ ฺมฺป ตสฺส ตสฺส สาธารณ การณ  
สมฺภาโร  อสาธารณ  เหตุ  ฯ  เอวนฺติ  เอว  เหตุโต ธมฺมมตฺต- 
สมฺภเว เหตุนิโรธา   จ   วฏฏจฺเฉเท   ธมฺเม   จ   ตนิโรธาย   เทสิเต  
สตีติ   อตฺโถ  ฯ  พฺรหฺมจริย  อิธ  พฺรหฺมจริยิธ  สตฺเต  จาติ  เอตฺถ  
จสทฺโท   เอว   พฺรหฺมจริย ฺจ   วิชฺชติ  สสฺสตุจฺเฉทา  จ  น  โหนฺตีติ  
สมุจฺจยฏโ  ฯ  เอว๒ เหตุอายตฺเต ธมฺมมตฺตสมฺภเว สตฺโต นุปลพฺภติ  
ยสฺมึ๓  จ  อุปลพฺภนฺเต  สสฺสโต  อุจฺเฉโท  วา  สิยาติ นุปลพฺภนฺเต  
ตสฺมึ เนวุจฺเฉโท น สสฺสตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๑๙๙]   สจฺจปฺปภวโตติ   สจฺจโต  สจฺจาน  วา  ปภวโต  จ  ฯ  
กุสลากุสลกมฺมนฺติ   วฏฏกถาย   วตฺตมานตฺตา   สาสวนฺติ  วิ ฺายติ  ฯ  
อวิเสเสนาติ   เจตนา   เจตนาสมฺปยุตฺตกาติ  วิเสส  อกตฺวา  สพฺพมฺป  
ต  กุสลากุสล  กมฺม  สมทุยสจฺจนฺติ  วุตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ ตณฺหา จ  
ฯเปฯ อวเสสา  จ  สาสวกสุลา๔  ธมฺมาติ  หิ เจตนาเจตนาสมฺปยุตฺต- 
วิเสส อกตฺวา   วุตฺตนฺติ  ฯ   อริยสจฺจวิเสส   วา   อกตฺวา  สมุทยสจฺจนฺติ  
๑. ม. ติสนฺธิอาทิวเสน วา สมุปฺปนฺน. ๒. ม. เอว ฺหิ. ๓. ม. ตสฺมิ ฺจ.  
๔. ม. สาสวา กุสลา.   
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วุตฺตนฺติ   อตฺโถ  ฯ   สจฺจวิภงฺเค   หิ   สพฺเพป   กิเลสา  สพฺพมฺป  
ภวคามิกมฺม   สมุทยสจฺจนฺติ   วุตฺต  ฯ   ทุติยสจฺจ  ปภโว  เอตสฺสาติ  
ทุติยสจฺจปฺปภว  ฯ   อุปาทานปจฺจยา   ภโวติ   อุปปตฺติภวสฺส  
กมฺมภวสฺส จ อธิปฺเปตตฺตา วุตฺต ปมทุติยสจฺจทฺวยนฺติ ฯ  
        วตฺถูสูติ  อารมฺมเณสุ  ทุกฺขาทีสุ  วา  ปฏิจฺฉาเทตพฺเพสุ  วตฺถูสุ  ฯ  
สมฺโมเหตีติ   ธมฺมสภาว   ชานิตุ   ปฏิวิชฺฌิตุ   อเทนฺตี   ตสฺส ปฏจฺิ- 
ฉาทนวเสน   สมฺโมเหติ  ฯ  วตฺถุนฺติ  อิธ  อารมฺมณ  อธิปฺเปต  ฯ  
อ ฺม ฺ ฺจ   อุปตฺถมฺเภนฺติ   อ ฺม ฺสนฺนิสฺสเยน   วินา   าตุ  
อสกฺโกนฺตา   เทฺว   นฬกลาปา  วิย  ฯ  สวิสเยติ  ยถาสกวิสเย๑ รูปา- 
ยตนาทิเก  ฯ  ชายมานาน ขนฺธาน วิการภาเวน ลพฺภมานา ชาติ เต  
ชเนนฺตี   วิย   โหตีติ   วุตฺต  ขนฺเธ  จ  ชเนตีติ  ฯ  เตนาห  เตส  
อภินิพฺพตฺติภาเวน   ปวตฺตตฺตาติ  ฯ   ปากเภทภาว ฺจ   อธิติฏตีติ  
เอตฺถาป  ขนฺเธ  ชเนตีติ  เอตฺถ  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  คเหตพฺโพ  ฯ  
ปากเภทวเสน   วตฺตติจฺเจว   อตฺโถ  ฯ  ปจฺจตีติ  ปาโก  ฯ  ภิชฺชตีติ  
เภโท  ฯ   ปาโก   จ   เภโท   จ  ปากเภท  ตสฺส  ภาว  ปจฺจน  
ภิชฺชน  จาติ  อตฺโถ  ฯ  โสกาทีน  อธิฏานตฺตาติ  เตส  การณตฺตา ฯ  
เตหิ   สิทฺธาย  อวิชชฺาย  ชนิเตหิ๒  สงฺขาเรหิ  ปจฺจโย  จ  โหติ  
ภวนฺตรปาตุภาวายาติ   อธิปฺปาโย  ฯ  จุติจิตฺต  วา  ปฏิสนฺธิวิ ฺา- 
ณสฺส อนนฺตรปจฺจโย   โหตีติ   ปจฺจโย   จ   โหติ   ภวนฺตรปาตุภาวา- 
ยาติ วุตฺต  ฯ   ต   ปน   จุติจิตฺต   อวิชฺชาสงฺขารรหิต   ภวนฺตรสฺส  
๑. ม. ยถาสก วิสเย. ๒. ม. สหิเตหิ.   
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ปจฺจโย  น  โหตีติ  สสหายตฺตทสฺสนตฺถมาห  โสกาทีน  อธิฏานตฺตาติ ฯ  
เทฺวธาติ   อตฺตโน๑   สรเสน   ธมฺมนฺตรปจฺจยภาเวน   จาติ  
เทฺวธา เทฺวธา ฯ พฺยาปนิจฺฉาโลเปน หิ นิทฺเทโส ฯ  
        [๒๐๐]   อวิชชฺาปจฺจยา   สงฺขาราติ   เอเตน   สงฺขาราน ปจฺจ- 
ยุปฺปนฺนตาทสฺสเนน   โก   นุโข   อภิสงฺขโรตีติ  เอส  โน  กลโฺล  
ป ฺโหติ   ทสฺเสติ  ฯ  เตเนต  การกทสฺสนนิวารณ  ฯ  อตฺตนา  ภวโต  
ภวนฺตร   สงฺกมตีติ   ทสสฺน   อตฺตสงฺกนฺติทสฺสน  ฯ  ต  สงฺขารปจฺจยา  
วิ ฺาณุปฺปตฺติวจเนน   นิวาริต   โหตีติ  ฯ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อเภทโต  
เอโก   อตฺตาติ   คหณ   ฆนส ฺา  ฯ  ต  ยมกตาลกนฺท  ภินฺทนฺเตน  
วิย   วิ ฺาณปจฺจยา   นามรูปมตฺตเมตนฺติ   วจเนน  นิวาริต  โหติ  ฯ  
เอวมาทิทสฺสนนิวารณนฺติ   เอเตน   โสจติ   ปริเทวติ   ทุกฺขิโตติอาทิ-  
ทสฺสนนิวารณมาห  ฯ   โสกาทโยป   หิ   ปจฺจยายตฺตา  อวสวตฺติโนติ  
ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  โสก  ฯเปฯ  สมฺภวนฺตีติ  เอเตน วุตฺตเมวาติ ฯ  
มิจฺฉาทสฺสนนิวารณโตปติ การกทสฺสนาทินานาวิธมิจฺฉาภินิเวสนิวา- 
รณโตป ฯ  
        สลกฺขณสาม ฺลกฺขณวเสนาติ   เอเตน   สพฺพปฺปกาเรน   ธมฺมาน  
ยาถาวโต   อทสฺสนมาห   ตทุภยวินิมุตฺตสฺส   ธมฺเมสุ   ปรมตฺถโต  
ปสฺสิตพฺพภาวสฺส   อภาวโต  ฯ   อุปกขฺลน  วิย  ทกฺุขุปฺปตฺติเหตุโต  ฯ  
ปตน   วิย  ภวนฺตรปปาตโต  ฯ  คณฺฑปาตุภาโว  วิย  ทุกฺขตาสูล- 
โยคโต กิเลสาสุจิปคฺฆรณโต   จ  ฯ   คณฺฑเภทปฬกา   วิยาติ   เภทนตฺถ  
๑. ม. อตฺตโน อตฺตโน.   
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ปจฺจมาเน   คณฺเฑ  ตสฺส  อุปริ  ชายมานา  ขุทฺทกปฬกา  วิย  คณฺฑสฺส  
วา  อเนกธา  เภเท๑  ปฬกา  วิย  ฯ  ฆฏฏน วิย สงฺฆฏฏนรสตาย  
ผสฺโส  ฯ   ฆฏฏนทุกฺข   วิยาติ   ฆฏฏนโต  วา๒  ชาตทุกฺข  วิย ติวิธ- 
ทุกฺขตาวเสน  ติสฺสนฺนมฺป  เวทนาน  ทกฺุขภาวโต  ฯ ปฏิการาภิลาโส  
วิยาติ   สมุทายสฺส   เอกเทสนิทสฺสนภาเวนาห  ฯ   อสปฺปายคฺคหณ  
วิย   พหุวิธานตฺถุปฺปตฺตินิมิตฺตโต  ฯ   อสปฺปายเลปน  วิย  ทุกขฺเหตุโน  
สสนฺตาเน  สนฺนิธาปนโต  ฯ  คณฺฑวิการปาตุภาโว  วิย  อตฺตภาว- 
คณฺฑสฺส นิพฺพตฺติวิการภาวโต  ฯ   ต  นิมิตฺต ฺจสฺส๓  สูนภาวาทิ- 
สมฺภวโต  ฯ สูนตาสราคปุพฺพคฺคหณาทโย   หิ   คณฺฑวิการา  ฯ   สรสโต  
คณฺฑสฺส  ภิชฺชน  ปาเกน  วินา  น  โหตีติ  เภทคฺคหเณเนวสฺส  ปาโกป  
คหิโตติ   กตฺวา   อาห   คณฺฑเภโท   วิย   ชรามรณนฺติ  ฯ  คณฺฑสฺส  
วา   วิสทิสาปตฺติ   ภิชชฺน ฺจ   คณฺฑเภโท  ฯ   ตตฺถ   วิสทิสาปตฺติ  
ปาโกติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๐๑]   อุปมาหิ   ภวจกฺก   วิ ฺาเปนฺเตน   เอกาธิฏาเนหิ อุปมา-   
วิเสเสหิ  ต  วิ ฺาเปตฺวา  อิทานิ  นานาธิฏาเนหิ  าเปตุ๔ ยสฺมา- 
วาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปฏลาภิภูตจกฺขุโก  รูปานิ  น  ปสฺสติ  
กิ ฺจิ   ปสฺสนฺโตป   วิปรตี   ปสฺสติ   เอว   อวิชชฺาภิภูโต   ทุกฺขาทีนิ  
น  ปฏิปชชฺติ  น  ปสฺสติ  มิจฺฉา  วา  ปฏิปชชฺตีติ  ปฏล  วิย อวิชชฺา ฯ  
โกสการกิมนิา   วิย๕   อตฺตนาว   กตตฺตา  วฏฏสสฺ  อตฺตโนเอว ปริพฺ- 
ภมนการณตฺตา  จ  โกสปปฺเทสา  วิย  สงฺขารา  ฯ  สงฺขารปริคฺคห  
๑. ม. อเนกธาเภเท. ๒. ม. วาสทฺโท น ทิสฺสติ. ๓. ม. ตนฺนมิิตฺต ฺจสฺส.  
๔. ม. วิ ฺาเปตต. ๕. ม. โกสการกิมิ วยิ.   
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วินา   ปติฏ   อลภมาน   วิ ฺาณ   ปริณายกปริคฺคห   วินา   ปติฏ  
อลภมาโน   ราชกุมาโร   วิยาติ   ปริคฺคเหน   วินา   ปติฏาลาโภ  
เอตฺถ  อุปโมปเมยฺยสาม ฺ  ฯ  อุปปตฺตินิมิตฺตนฺติ  กมฺมาทิอารมฺ- 
มณมาห ฯ ปริกปฺปนโตติ     อารมฺมณกรณโต     สมฺปยุตฺเตน     วา  
วิตกฺเกน   วิตกฺกนโต  ฯ  เทวมนุสฺสมิควิหงฺคาทิวิวิธปฺปการตาย  มายา  
วิย  นามรูป  ฯ  ปติฏาวิเสเสน  วุทฺธิวิเสสาปตฺติโต  วนปฺปคุมฺโพ  วิย  
สฬายตน  ฯ   อายตนาน   วิสยิวิสยภูตาน   อ ฺม ฺาภิมุขภาโว  
อายตนฆฏฏน  ฯ   ตโต   อายตนฆฏฏนโต   ทฺวยสงฺฆฏฏนุปฺปตฺติโต          
เวทนาทุกฺขเหตุโต  จ  อคฺคิ  วิย  ผสฺโส  ฯ  สปรฬิาหโต  ทาโห  วิย  
เวทนา  ฯ   อุปรุปริตณฺหาวฑฺฒนโต๑   โลณุทกปาน   วิย วิสยานุ- 
ภวน  ฯ  อารมฺมเณ  ปาตุกมฺยตาภาวโต  ปปาสา  วิย  ตณฺหา ฯ  
ตทสฺสุปาทานนฺติ   ต   อภิลาสกรณ   ตณฺหาทิฏาภินนฺทน   อสฺส  
ตสมงฺคิโน  ปุคฺคลสฺส ตท ฺสฺส๒ วา ภเวยฺย อุปาทาน ฯ พฺยสนา- 
วหตาย อชานนโต   ภวุปาทาน   มจฺฉสฺส   พลิสุปาทาน   วิย  ฯ  เอตฺถ  จ  
สงฺขาราทีน   โกสปฺปเทสปริณายกาทีหิ   ทฺวีห ิ  ทวีฺหิ   สทิสตาย  เทฺว  
เทฺว  อุปมา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  โกจิ  อคมฺภีโรเอว  คมฺภีโร วิย  
ขายติ   ปุราณติณปณฺณาทีหิ   ภริโต๓  ปพฺพตสงฺเขเป  ชลาสโย  วิย  
น   เอวมย  ฯ   อย   ปน   คมฺภีโรว   หุตฺวา  โอภาสติ  ปกาสติ  
ทิสฺสตีติ คมฺภีราวภาโส ฯ ยถารหนฺติ อตฺถาทิวเสน ยถานุรูป ฯ  
        [๒๐๒]  ชาติโต  ชรามรณ  น  น  โหติ  โหติเอวาติ  อวธารเณ  
๑. ม. อุปรูปริ ตณฺหาปวฑฺฒนโต. ๒. ม. ตทสฺส. ๓. ม. ปุราณติณปณฺณาทิภริโต.   
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สิทฺเธ   สิยา   นุโข   ชรามรณ   ชาติโต   อ ฺโตปติ   อาสงฺกาย ตทา- 
สงฺกานิวตฺตนตฺถ  น  จ  ชาตึ  วินา  อ ฺโต  โหตีติ  วุตฺต ฯ ตตฺถ  
อ ฺคฺคหณ   ชาติยา   ปฏิโยคิวิสย   น   อ ฺมตฺตวิสย   ชาตึ  
วินาติ   วจนโต  ฯ   เตนสฺส   นา ฺ   ชาติยา   สหการิการณภูต  
นิวตฺติต  โหติ  ฯ  เอส  นโย  อิโต  ปเรสุป  ฯ  อิตฺถนฺติ  อิท ปการ  
อิมินา   ปกาเรนาติ   อตฺโถ  ฯ   ชาติปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโติ ชาติ- 
ปจฺจยา  สมฺภูต๑  หุตฺวา  สหิตสฺส  อตฺตโน  ปจฺจยานุรูปสฺส อุทฺธ  
อุทฺธ   อาคตภาโว   อนุปปฺวตฺตฏโติ   อตฺโถ  ฯ   อถวา สมฺภู- 
ตฏโ   จ   สมุทาคตฏโ  จ  สมฺภูตสมุทาคตฏโ  ฯ  น  ชาติโต  
ชรามรณ   น   โหติ   น  จ  ชาตึ  วินา  ชรามรณ  อ ฺโต  โหตีติ  
หิ   ชาติปจฺจยสมฺภูตฏโ   วุตฺโต  ฯ  อิตฺถ ฺจ  ชาติโต  สมุทาคจฺฉตีติ  
ชาติปจฺจยสมุทาคตฏโ  ฯ   ยา   ยา   ชาติ   ยถา  ยถา  ปจฺจโย  
โหติ ตทนุรปูปาตุภาโวติ อตฺโถ ฯ  
        ตตฺถ   น   ชาติโต   ชรามรณ   น  โหตีติ  อิมนิา  ชรามรณสฺส  
ชาติปจฺจยตาย  อวิตถต  ทสฺเสติ  ฯ  น  ชาตึ  วินา  อ ฺโต ชรา- 
มรณ โหตีติ   อิมินา   อน ฺถต  ฯ   อิตฺถ ฺจ   ชาติโต   สมุทาคจฺฉตีติ  
อิมินา   ตถต  ฯ   เตน   จ   ยถา   ปจฺจยธมฺมา   อตฺตโน ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺนาน   ปจฺจยภาเว   ตถา   อวิตถา   อน ฺถา   เอว ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺนธมฺมาป ตพฺภาเวติ ทสฺเสติ ฯ เอส นโย เสเสสุป ฯ  
        เหตุผเล   าณ   อตฺถปฏิสมฺภิทาติ   เอเตน   วจเนน   อตฺถสฺส  
๑. ม. ชาติปจฺจยสมฺภูต.   
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เหตุผลภาโว  กถ  าตพฺโพติ  ฯ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติ  เอตสฺส สมาส- 
ปทสฺส อวยวปทตฺถ   ทสฺเสนฺเตน   เหตุผเล   าณนฺติ   วุตฺตตฺตา  ฯ  
อตฺเถ   ปฏิสมฺภิทา   อตฺถปฏิสมฺภิทาติ   เอตฺถ   หิ   อตฺเถติ  เอตสฺส  
อตฺถ   ทสฺเสนฺเตน   เหตุผเลติ  วุตฺต  ฯ  ปฏิสมฺภิทาติ  เอตสฺส  อตฺถ  
ทสฺเสนฺเตน   าณนฺติ  ฯ   ตสฺมา   เหตุผลอตฺถสทฺทา   เอกตฺถา  ฯ  
าณปฏิสมฺภิทา   จาติ   อิมมตฺถ   ทสฺเสนฺเตน๑  สาธิโต  อตฺถสฺส  
เหตุผลภาโว  ฯ  เยนากาเรนาติ  เยน  ปวตฺติอากาเรน ฯ สภาว- 
ธมฺมา หิ   ปจฺจยวิเสสสิทฺเธน   ปวตฺติอากาเรน   วิสิฏาการา   โหนฺติ  ฯ  
เตนาห   สพฺเพ   ธมฺมา   สพฺพากาเรน   พุทฺธสฺส  ภควโต  าณมุเข  
อาปาถ   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ   ยทวฏาติ  ยาย  อวตฺถาย  อวตฺถิตา  ฯ  
อวตฺถาวิเสสวนฺโต   ห ิ  ธมฺมา   เตน  เตน  อวตฺถาวิเสเสน  ต  ต  
อตฺถกิจฺจ  สาเธตุ  สมตฺถา โหนฺติ ฯ สฺวาย ปวตฺติอากาโร อวตฺถา- 
วิเสโส จ   อวิชฺชายป   อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ   ทุรวโพธโตเอว   าเณน  
อลพฺภเนยฺยปติฏโ   จาติ   อาห   ตสฺส  ฯเปฯ  คมฺภีโรติ  ฯ  ตสฺส  
อาการสฺส   อวตฺถาย   จ  ฯ   เหตุมฺหิ   าณนฺติ   เอตฺถ  เหตุโน ธมฺม- 
ปริยายตา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ อสฺสาติ ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส ฯ  
เตน  เตน  การเณนาติ  เตน เตน เวเนยฺยาน พุชฺฌนานุคุณตาสงฺขาเตน  
การเณน  ฯ   ตตฺถาติ   ตสฺมึ   เทสนปฺปกาเร  ฯ   อนุโลมโต ปฏ-ิ 
โลมโตติ   นยิธ   ปจฺจยุปฺปาทา   ปจฺจยุปฺปนฺนุปฺปาทสงฺขาต   อนุโลม  
ปจฺจยนิโรธา   ปจฺจยุปฺปนฺนนิโรธสงฺขาต ฺจ   ปฏโิลมมาห  ฯ   อาทิโต  
๑. ม. วทนฺเตน.   
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ปน   อนฺตคมน   อนุโลม   อนฺตโต   จ   อาทิคมน   ปฏิโลมมาห  ฯ  
อาทิโต   ปฏาย   อนุโลมเทสนาย  อนฺตโต  ปฏาย  ปฏโิลมเทสนาย  
จ  ติสนฺธิจตุสงฺเขป  ฯ  อิเม  จตฺตาโร อาหารา กึนิทานาติอาทิกาย๑  
เวมชฺฌโต   ปฏาย   ปฏโิลมเทสนาย   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป   จ  
อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณ   ติณฺณ   สงฺคติ   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา  
เวทนาติอาทิกาย๒   อนุโลมเทสนาย   จ   ทฺวิสนฺธิติสงฺเขป  ฯ  
สโยชนิเยสุ   ภิกฺขเว   ธมฺเมสุ   อสฺสาทานุปสฺสิโน   วิหรโต   ตณฺหา  
ปวฑฺฒติ   ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทานนฺติอาทีสุ๓  เอกสนฺธิทฺวิสงฺเขป  ฯ  
กตฺถจิ   เอกงฺโคป   จ  ปฏจฺิจสมุปฺปาโท  เทสิโต  โส  ตตฺร  ภิกขฺเว  
สุตวา อริยสาวโกติอาทินา๔ นเยน ทสสฺิโตเอว ฯ  
        [๒๐๓]   อวิชชฺาทีน   สภาโว   ปฏิวิชฺฌิยตีติ   ปฏิเวโธ  ฯ  
วุตฺต ฺเหต   อฏกถาย   เตส   เตส   วา  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตธมฺมาน  
ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ   สลกฺขณสงฺขาโต   อวิปรีตสภาโว   ปฏิเวโธติ  ฯ  
ชานนลกฺขณสฺส   าณสฺส   ปฏิปกฺขภูโต   อวิชฺชาย   อ ฺาณฏโ  ฯ  
อารมฺมณสฺส   ปจฺจกฺขกรเณน  ทสฺสนภูตสฺส  ปฏิปกฺขภูโต  อทสฺสนฏโ  ฯ  
เยน   ปเนสา  ทุกฺขาทีน  ยาถาวสรส  ปฏิวิชฺฌิตุ  น  เทติ  ฉาเทตฺวา  
ปริโยนทฺธิตฺวา๕   ติฏติ   โส   ตสฺสา   สจฺจาสมฺปฏิเวธฏโ  ฯ อปุ ฺา- 
ภิสงฺขาเรกเทโส  สราโค  ฯ  อ ฺโ  วิราโค  ฯ  ราคสฺส  วา อปฏ-ิ 
ปกฺขภาวโต  ราคปฺปวฑฺฒโก  อปุ ฺาภิสงฺขาโร  สพฺโพป  สราโค  ฯ  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๔. ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๘๖. ๓. ส. นิทาน. ๑๖/๑๐๓.  
๔. ส. นิทาน. ๑๖/๑๑๕. ๕. ม. ปริโยนนฺธิตฺวา.  
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อิตโร   ตปฺปฏิปกฺขภาวโต   วิราโค  ฯ   ทีฆรตฺต   เหต   ภิกฺขเว อสฺสุต- 
วโต  ปุถชฺุชนสฺส  อชโฺฌสิต  มมายิต ปรามฏ เอต มม เอโสหมสฺมิ  
เอโส   เม   อตฺตาติ   อตฺตปรามาสสฺส   วิ ฺาณ   วิเสสโต   วตฺถุ  
วุตฺตนฺติ   วิ ฺาณสฺส   สุ ฺตฏโ   คมฺภีโร  ฯ   อตฺตา   วิชานาติ  
สสรตีติ     สพฺยาปารตาสงฺกนฺติอภินิเวสพลวตาย    อพฺยาปารฏ-  
อสงฺกนฺติปฏิสนฺธิปาตุภาวฏา   จ  คมฺภีรา  ฯ  นามรูปสฺส  ปฏสินฺธิกฺขเณ  
เอกุปฺปาโท  ปวตฺติย  วิสุ  วิสุ  ยถารห  เอกุปฺปาโท  ฯ นามสฺส รูเปน  
รูปสฺส   จ   นาเมน   อสมฺปโยคโต  วินิพฺโภโค  ฯ  นามสฺส  นาเมน  
รูปสฺส   จ   รเูปน  เอกสฺส  เอกจฺเจน  อวินิพฺโภโค  โยเชตพฺโพ  ฯ เอกุปฺ- 
ปาเทกนิโรเธหิ๑   อวินิพฺโภเค   อธิปฺเปเต  โส  รูปสฺส  จ เอกกลาป- 
ปวุตฺติโน   ลพฺภติ  ฯ  อถวา  เอกจตุโวการภเวสุ  นามรูปาน  
อสหวตฺตนโต   อ ฺม ฺวินิพฺโภโค   ป ฺจโวการภเว   สหวตฺตนโต  
อวินิพฺโภโค   จ   เวทิตพฺโพ  ฯ   อธิปติยฏโ   นาม   อิธ อินฺทรฺิย- 
ปจฺจยภาโว  ฯ โลโกเปโส ทฺวาราเปสา เขตฺตมฺเปตนฺติ๒ วุตฺตา  
โลกาทิอตฺถา   จกฺขาทีสุ   ป ฺจสุ   โยเชตพฺพา  ฯ   มนายตนสฺสาป  
ลุชชฺนโต   มโนสมฺผสฺสาทีน   ทฺวารเขตฺตภาวโต   จ   เอเต   อตฺถา  
สมฺภวนฺติเอว  ฯ   อาปาถคตาน   รูปาทีน   ปกาสนโยคฺยตาลกฺขณ โอภา- 
สน  จกฺขาทีน  วิสยิภาโว  มนายตนสฺส  วิชานน  ฯ  สงฺฆฏฏนฏโ  
วิเสสโต   จกขฺุสมฺผสฺสาทีน   ป ฺจนฺน  อิตเร  ฉนฺนมฺป  โยเชตพฺพา  ฯ  
๑. ม. เอกุปฺปาเทกนิโรเธ หิ. ๒. อภิ. ส. ๓๔/๑๙๕.   
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ผุสน ฺจ  ผสฺสสฺส  สภาโว  ฯ สงฺฆฏฏน รโส ฯ อิตเร อุปฏานา- 
การา ฯ อารมฺมณรสานุภวนฏโ   รสวเสน   วุตฺโต  ฯ   เวทยิตฏโ  
ลกฺขณวเสน  ฯ   สุขทุกฺขมชฺฌตฺตภาวา   ยถากฺกม   ติสฺสนฺน  เวทนาน  
สภาววเสน   วุตฺตา  ฯ  อตฺตา  เวทิยตีติ๑  อภินิเวสสฺส  พลวตาย นิชฺช-ี 
วฏโ   เวทนาย   คมฺภีโร  ฯ  นชิฺชีวาย  วา  เวทนาย  เวทยิต นชิฺชีว- 
เวทยิต  ฯ   นชิฺชีวเวทยิตเมว   อตฺโถ   นิชฺชีวเวทยิตฏโ  ฯ สปฺปติก- 
ตณฺหา๒  อภินนฺทิตฏโ  ฯ  พลวตรตณฺหาย คิลิตฺวา ปรินิฏาปน  
อชฺโฌสานฏโ  ฯ   อิตโร   สาธารณวเสน   เวทิตพฺโพ  ฯ อาทานคฺ- 
คหณาภินิเวสฏา  จตุนฺนมฺป  อุปาทานาน สมานา ฯ ปรามาสฏโ  
วุตฺโต   ทฏิ ุปาทานาทีนเมว   ตถา   ทรุติกฺกมฏโ  ฯ  ทิฏ ิ- 
กนฺตาโรติ หิ   วจนโต   ทฏิ ีน   ทุรติกกฺมตา  ฯ   ทฬฺหคฺคหณตฺตา   วา  
จตุนฺนมฺป   ทุรติกฺกมฏโ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ทุรติกกฺมนตายป  หิ  ตณฺหาย  
สมุทฺทฏโ   วุตฺโต  ฯ  โยนิคติ ิตินิวาเสสุขิปนนฺติ  สมาเส  ภุมฺมวจนสฺส  
อโลโป  ทฏพฺโพ  ฯ  เอว  หิ  เตน  อายูหนาภิสงฺขรณปทาน  สมาโส  
โหติ  ฯ   ชรามรณงฺค   มรณปฺปธานนฺติ   มรณฏาเอว   ขยาทโย  
คมฺภีราติ   ทสฺสิตา  ฯ  นวนวาน  หิ  ขเยน  ขณฺฑิจฺจาทิปริปกฺกปฺปวตฺติ  
ชราติ   ขยฏโ   วา   ชราย  วุตฺโตติ  ทฏพฺโพ  ฯ  นวภาวาปคโม  
หิ   ขโยติ   วตฺตุ   ยุตฺโตติ  ฯ   วิปริณามฏโ   ทฺวินนฺมฺป  ฯ สนตฺติ- 
วเสน   วา   ชราย   ขยวยภาโว   สมฺมติุขณิกวเสน   มรณสฺส  
เภทวิปริณามฏา๓ โยเชตพฺพา ฯ  
๑. ม. เวทยตีติ. ๒. ม. สปฺปติกตณหฺาย. ๓. ม. เภทวิปริณามตา.   
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        อตฺถนยาติ   อตฺถาน   นยา  ฯ   อวิชฺชาทิอตฺเถหิ   เอกตฺตาที  
สเกน  ภาเวน  นยนฺติ  คเมนฺตีติ  เอกตฺตาทโย  เตส  นยาติ วุตฺตา ฯ  
นียนฺตีติ   หิ   นยาติ  ฯ  อตฺถาเอว  วา  เอกตฺตาทิภาเวน  นียมานา  
ายมานา   อตฺถนยาติ   วุตฺตา  ฯ  นียนฺติ  เอเตหีติ  วา  นยา  ฯ  
เอกตฺตาทีหิ   จ   อตฺถา   เอกนฺติอาทินา   นียนฺติ  ฯ   ตสฺมา เอกตฺตา- 
ทโย อตฺถาน นยาติ อตฺถนยา ฯ  
        องฺกุราทิภาเวนาติ องฺกุรปตฺตนาฬขนฺธสาขาปลฺลวปลาสาทิ- 
ภาเวน ปวตฺตมาเน   อวยเว   เอกชฺฌ   คเหตฺวา   สนฺตานานุปจฺเฉเทน  
พีช   รุกฺขภาว   ปตฺต  รุกขฺภาเวน  ปวตฺต  ต ฺจ  เอกตฺเตน  วุจฺจตีติ  
สนฺตานานุปจฺเฉโท   ยถา   เอกตฺต   เอวมิธาป   อวิชฺชาสงฺขาราทิ-  
เหตุเหตุสมุปฺปนฺนาน     สนฺตานานุปจฺเฉโท     เอกสนฺตติปติตตา เอกตฺต- 
นโยติ  ทสฺเสติ  ฯ  เหตุผลสมฺพนฺเธนาติ เอเตน สนฺตานานุปจฺเฉท  
วิภาเวติ  ฯ   สติป   ห ิ เหตุผลาน  ปรมตฺถโต  เภเท  เหตุภาเวน  
ผลภาเวน  จ  เตส  สมฺพนธฺภาโวเยเวตฺถ  สนฺตานานุปจฺเฉโท  ฯ ยโต  
ยสฺมึ   สนฺตาเน   กมฺม  นพฺิพตฺต  ตตฺเถว  ผลุปฺปตฺตีติ  กตสฺส  วินาโส  
อกตสฺส   อพฺภาคโม   จ   นตฺถีติ  ฯ   เอกตฺตคฺคหณโตติ  เหตุผลาน  
เภท  อนุปธาเรตฺวา  เหตุ  ผล ฺจ  อภินฺน  กตฺวา  อุภินฺน  เอกภาวสฺส  
อเภทสฺส   คหเณน  ฯ   ตเทว   วิ ฺาณ   สนฺธาวติ  สสรตีติอาทินา  
สสฺสตทิฏ ึ อุปาทิยติ ฯ  
        [๒๐๔]   ลกฺขณววฏานนฺติ   สภาวววฏาน   เหตุโน  ผลสสฺ  จ   
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                          ปฺาภูมินิทฺเทส  วณฺณนา  
ภินฺนสภาวตาวโพโธ  ฯ   ภินฺนสนฺตานสฺเสวาติ   สมฺพนฺธรหิตสฺส  
นานตฺตสฺส   คหณโต   อ ฺโ  มโต  อ ฺโ  ชาโต  ตสฺมา  สตฺตนฺตโร  
อุจฺฉินฺโน สตฺตนฺตโร อุปฺปนฺโนติ คณฺหนฺโต อุจฺเฉททิฏ ึ อุปาทิยติ ฯ  
        อมฺเหหิ  อุปฺปาเทตพฺพนฺติ  อาเนตฺวา  สมฺพนฺโธ  ฯ พฺยาปารา- 
ภาโว อนภิสนฺธิตาย   อพฺยาวฏตา  ฯ   สมฺมา   ปสฺสนฺโตติ   นริีหา  
นิชฺชีวา   ธมมฺมตฺตาติ   ปสฺสนฺโต  ฯ  สภาโวเอว  นิยโม  สภาวนิยโม  
สสมฺภารคฺคิโน  อุทฺธมุขตา  สสมฺภารวายุโน  ติริยคมนนฺติเอวมาทิ  วิย ฯ  
เตน   สิทฺโธ   ยถาสก   ปจฺจยุปฺปนฺนสฺส   เหตุภาโว  ฯ   กสฺสจิ  
กตฺตุโน  อภาวา  น  กาจิ  กิริยา  ผลปฺปพนฺธินีติ อกิริยทิฏ ึ อุปาทิยติ ฯ  
ขีรโต   ทธิ   น   อุทกโต   ติลโต   เตล   น  วาลิกโตติ  สพฺพโต  
สพฺพสมฺภวาภาวทสฺสเนน   อเหตุกทิฏ ึ   เหตุอนุรูปเมว   ผล  ปสฺสนฺโต  
อกิริยทิฏ ึ   ปชหติ  ฯ   ยโต   กุโตจีติ   ยท ิ  อ ฺสฺมา   อ ฺสฺส  
อุปฺปตฺติ   สิยา   วาลิกโต   เตลสฺส   อุจฺฉุโต   ขีรสฺส   กสฺมา  
อุปฺปตฺติ  น  สิยา  ตสฺมา  น  กาจิ๑ กสสฺจิ เหตุ อตฺถีติ อเหตุกทิฏ ึ  
อวิชฺชมาเนป     เหตุมฺหิ    นิยตตาย    ติลคาวีสุกฺกโสณิตาทีหิ เตลขีร- 
สรีราทีนิ   ปวตฺตนฺตีติ   นิยติวาท ฺจ   อุปาทิยตีติ   วิ ฺาตพฺพ  
ยถารห  ฯ  กสฺมา  ฯ ยสฺมา อิท หิ ภวจกฺก อปทาเลตฺวา สสารภย- 
มตีโต น   โกจิ   สุปนนตฺเรปฺยตฺถีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   อคาธ   อปฺปติฏ  ฯ  
ทุรติยาน   ทรุติกฺกม  ฯ   อสนิวิจกฺกมิวาติ   อสนิมณฺฑลมิว  ฯ  ต  หิ  
นิมฺมถนเมว   นานิมฺมถน   ปวตฺตติ  ฯ   เอว   ภวจกกฺมฺป เอกนฺตทุกฺขุปฺ- 
๑. ม. โกจิ.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ปาทนโตว นิจฺจนิมฺมถนนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๒๐๕]   าณาสินา   อปาทาเลตฺวา   สสารภยมตีโต   นตฺถติี  
เอตสฺส   สาธกสุตฺต   ทสเฺสนฺโต  วุตฺตมฺป  เจตนฺติอาทิมาห  ฯ  ตนฺตูน  
อากุลก   ตนฺตากุลก   ตนฺตากุลกมิว   ชาตา   ตนฺตากุลกชาตา กิเลส- 
กมฺมวิปาเกหิ  อติวิย  ชฏิตาติ  อตฺโถ  ฯ  กลุิยา สกุณิยา นีฑ กุลิก  
ต  วิย  ชาตา  กุลิกุณฺฑิกชาตา๑  ฯ  มุ ฺชา  วิย  ปพฺพชา  วิย  จ  
ภูตา   ชาตา   มุ ฺชปพฺพชภูตา  ฯ   ตทุภย   กิร  ติณ  อากุล  ชฏิต  
หุตฺวา   วฑฺฒติ  ฯ   วุฑฺฒิยา   อภาวโต   อปาย  ฯ  ทกฺุขคติภาวโต  
ทุคฺคตึ  ฯ  สขุสมุสฺสยโต  วินิปติตตฺตา  วินิปาต๒  ฯ  จตุพฺพิธ อปาย  
ขนฺธาน ฺจ   ปฏิปาฏีติอาทินา  วุตฺตสสาร ฺจ  นาติวตฺตติ  ฯ  สสาโรเอว  
วา   สพฺโพ   อิธ   วุฑฺฒิอปคมาทิอตฺเถหิ   อปายาทินามโก   วุตฺโต  
เกวล ทุกฺขกขฺนฺธภาวโต ฯ  
             ปฏิจฺจสมุปฺปาทนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
๑. คุณคณฑฺิกชาตาติป กุลาคณฺฑิกชาตาติป มหานิทานสุตฺเต ทิสฺสติ. ตพฺพณณฺนายมฺป  
คุณคณฺฑกิ วุจจฺติ เปสการก ฺชิยสุตฺต คุณา นาม สกุณิกา ตสฺสา กุลาวโกติป  
เอเกติป กุลาคณฺฑิก..กุลา นาม สกุณิกา..กุลาวโกติป มุทฺทิต. มหานิปาตวณณฺนา- 
ยมฺปน กุลา วา ปฏิกุฏกาติ อิเม เทฺวป สกณุาติ วุตฺต. ตสฺมา กุลาคณฺฑิกชาตาติ  
เอว อมฺหาก ขนฺติ.   ๒. ม. วนิิปาต ฺจ.   
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                           ทิฏ ิวิสุทฺธินิทฺเทสวณฺณนา  
        ยา   วิสทฺุธิโย   สมฺปาเทตพฺพาติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   อิเมสุ  
ยถาวิจาริเตสุ   ขนฺธาทีสุ   วิปสฺสนาย  ภูมิภูเตสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  คนฺถสฺส  
อุคฺคณฺหณ   วาจุคฺคตกรณ   อุคฺคโห  ฯ   ปริโต   สพฺพถาป   อตฺถสฺส  
าตุมิจฺฉา   ปริปุจฺฉา  ฯ   สวนปริกฺขาทิวเสน๑   ตทตฺถสฺส มนสกิาร- 
วิธิ  ตทุภยวเสน  ยสฺมา ตตฺถป าณ สฺวาเสวิต โหติ ตสฺมา วุตฺต  
อุคฺคหปริปุจฺฉาวเสน    าณปริจย   กตฺวาติ  ฯ   ขนฺธาทีสุ สุตมย- 
าณ   อุปฺปาเทตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ   วิตฺถาริตเมว  ตสฺมา  ตตฺถ  
วิตฺถาริตนยานุสาเรน   สลีวิสุทฺธึ   สมปฺาเทตพฺพาติ   อธิปฺปาโย  ฯ  
อุปจารสมาธิป   อปฺปนาสมาธิ   วิย   วิปสฺสนาย   อธิฏานภาวโต  
จิตฺตวิสุทฺธิเยวาติ  อาห  สอุปจาราติ  ฯ  เวทิตพฺพาติ  อตฺตโน สนตฺาเน  
นิพฺพตฺตนวเสเนว  เวทิตพฺพา  ฯ  เอว  หิ  ตา  ปจฺจกฺขโต วิทิตา นาม  
โหนฺติ  ตสฺมา  เวทิตพฺพา  สมฺปาเทตพฺพาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ เวทิตพฺพาติ  
วา  สมาปตฺติสุขาธิคมวเสน  อนุภวิตพฺพาติ  อตฺโถ  ฯ  น  หิ  เกวเลน  
ชานนมตฺเตน   จิตฺตวิสุทฺธิย   ปติฏ ิโต   นาม   โหติ   น   จ  ตตฺถ  
อปติฏาย  อุปริวิสุทฺธึ  สมฺปาเทตุ  สกฺกาติ ฯ นามรูปาน ยาถาว- 
ทสฺสนนฺติ นามสฺส   รูปสสฺ   จ   วิภชฺช   ยถาภูตสภาวทสฺสน  ฯ  นามคฺ- 
คหเณน เจตฺถ   เวทนาทีน   จตุนฺน   เตภูมิกาน๒   ขนฺธาน   คหณ   น  
วิ ฺาณปจฺจยา   นามรูปนฺติ   เอตฺถ   วิย   วิ ฺาณ   วินา   นาป  
๑. ม. สวนุปปริกฺขาทิวเสน. ๒. เตภูมกาน. เอวมุปริป.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
นาม ฺจ  รูป ฺจาติ  เอตฺถ  วิย  สนิพฺพาเนหิ  โลกุตฺตรกฺขนฺเธหิ  สทฺธินฺติ  
ทฏพฺพ ฯ  
        [๒๐๖]   ยาติ   ปฏิปชฺชติ   เอเตนาติ   ยาน   สมโถว   ยาน  
สมถยาน   ต   เอตสฺส   อตฺถีติ  สมถยานิโก  ฯ  ฌาเน  ฌานุปจาเร  
วา  ปติฏาย  วิปสฺสน  อนุยุ ฺชนฺตสฺเสต  นาม  ฯ เตน สมถยานิเกน ฯ  
เปตฺวา     เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ    อิท    ภวคฺคธมฺมาน อาทิ- 
กมฺมิกสฺส   ทุปฺปริคฺคหตาย   วุตฺต  ฯ   ลกฺขณรสาทวิเสน ปริคฺคเห- 
ตพฺพา   าเณน   ปริจฺฉิชฺช   คเหตพฺพา  ฯ  ปริคฺคหวิธิ  ปน ขนฺธ- 
นิทฺเทเส   วุตฺตาเอวาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   อารมฺมณาภิมุขนมน อารมฺ- 
มเณน  วินา  อปฺปวตฺติ  ฯ  เตน  นมนฏเน นามกรณฏเน วา ฯ  
เวทนาทโย   หิ   อรูปธมฺมา  สพฺพทาป  ผสฺสาทินามกตฺตา  ปวีอาทโย  
วิย   เกสกุมภฺาทินามนฺตรานาปชฺชนโต   อตฺตนาว   กตนามตาย นาม- 
กรณฏเน   นามนฺติ   วุจฺจนฺติ  ฯ   อถวา  อธิวจนสมฺผสฺโส  วิย  
อธิวจนนามนฺตเรน๑   อนุปจิตสมฺภาราน   คหณ   น   คจฺฉนฺตีติ นามา- 
ยตฺตคฺคหณตาย  เวทนาทโย  นามนฺติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  รปู  ปน วินาป  
นามสวน   อตฺตโน   รุปฺปนสพฺภาเวเนว   คหณ   คจฺฉติ  ฯ ววฏ- 
เปตพฺพนฺติ   อสงฺกรโต   เปตพฺพ  อ ฺม ฺ  รูเปน  จ  อมิสฺสิต  
กตฺวา   จิตฺเต   เปตพฺพนฺติ   อตฺโถ  ฯ  นามรูปปริคฺคโห  จ  นาม  
ยาวเทว   ตสฺส   ปฏินิสฺสชฺชนตฺถนฺติ   ตทนุรูปเมว  นิทสฺสน  ทสฺเสนฺโต  
ยถา   นามาติอาทิมาห  ฯ   รุปฺปนโตติ   เอตฺถ   รุปฺปนฏโ สีตาทิ- 
๑. ม. อธิวจน นาม อนฺตเรน.   
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                           ทิฏ ิวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา   
วิโรธิปจฺจยสนฺนิปาเต   วิสทิสุปฺปตฺตีติอาทินา   ขนฺธนิทฺเทสวณฺณนาย  
วุตฺโตเยว  ฯ   เอว   วิสุ   นามปริคฺคห   รูปปริคฺคห ฺจ  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ   เอกชฺฌ   นามรูปปริคฺคห   ทสฺเสตุ   ตโต   นมนลกฺขณนฺติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  อิติ  อรูปมุเขน  วิปสฺสนาภินิเวส  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ รูปมุเขน  
ต ทสฺเสนฺโต สุทฺธวิปสฺสนายานิโก ปนาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ     สมถยานิกสฺส    สมถมุเขน    วิปสฺสนาภินิเวโส วิปสฺสนา- 
ยานิกสฺส  ปน  สมถ  อนิสฺสายาติ  อาห สุทฺธวิปสฺสนายานิโกติ ฯ  
สมถภาวนาย   อมิสฺสิตวิปสฺสนานิโกวาติ๑  อตฺโถ  ฯ  อยเมว  วา  
สมถยานิโกติ   ยถาวุตฺโต   สมถยานิโกเอว   วา  ฯ   เตน สมถยานิ- 
กสฺสาป  รูปมุเขน  วิปสฺสนาภินิเวโส  ลพฺภติ  น อรูปมุเขเนวาติ  
ทสฺเสติ  ฯ   เตส   เตส   ธาตุปริคฺคหมุขานนฺติ  ย  ถทฺธลกฺขณ  อย  
ปวีธาตูติอาทินา   สงฺเขปมนสิการาทิวเสน   วุตฺเตสุ   เตรสสุ ธาตุ- 
ปริคฺคหมุเขสุ  ฯ  กมฺมสมุฏาโน  นาม  เกโส  จมมฺพฺภนฺตรคโต  ฯ  
ตตฺเถวาติ   ตสฺมึเยว   กมมฺสมุฏาเน  เกเส  ฯ  กายปฺปสาทสฺส  วิย  
ภาวสฺสาป   สกลสรรีพฺยาปตาย   ภาวสฺส   อตฺถิตายาติ   วุตฺต  ฯ  
ปุน   ตตฺเถวาติ   ตสฺมึเยว   เกสส ฺ ิเต  รูปสมุทาเย  ฯ  อปรานิปติ  
ปุพฺเพ   วุตฺตานิ   กมฺมสมฏุานานิ   วีสติ  อิมานิ  อาหารสมุฏานาทีนิ  
จตุวีสติ  ฯ   รูปานีติ   สพฺพานิป   จตุจตฺตาลีส  ฯ  ต ฺจ  โข  ตตฺถ  
ลพฺภมานสนฺตติสีสสาม ฺเน   เวทิตพฺพ  ฯ   จตุจตฺตาลีสาติ   จ   อิท  
สทฺทสฺส   อนิยตตฺตา   วุตฺต  ฯ   น   หิ  สพฺพกาล  อุตุจิตฺตโต  รูป  
๑. ม. อมิสฺสิตวิปสฺสนายานวาติ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 400 

                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อุปฺปชฺชนฺต   สสทฺทเมว   อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  เอวนฺติ  ยถา  เกเส  เอว  
โลมาทีสุ   จตุสมุฏานิเกสุ  ฯ   จตุวีสติโกฏาเสสูติ   ทฺวตฺตึสาย  
โกฏาเสสุ  วกฺขมาเน  อฏ โกฏาเส อปเนตฺวา จตุวีสติโกฏาเสสุ ฯ  
เสทาทีน   อาตปุปตาปาทินา   จิตฺตวิกาเรน   จ   อุปฺปชฺชนโต   เต  
อุตุจิตฺตสมุฏานา   วุตฺตา  ฯ  ทฺวตฺตึสโกฏาสคเตสุ  รูเปส ุ ปากเฏสุ  
ชาเตสุ   ตท ฺานิป   ปากฏานิ  โหนฺตีติ  ตานิป  ทสฺเสตุ  อปเรติอาทิ  
วุตฺต ฯ  
        [๒๐๗]   ตตฺถ  อปเร  ทส  อาการาติ  เตโชวาโยโกฏาสวเสน  
อปเร  ทส  อาการา  ฯ กมมฺเชติ ภูตกถน น วิเสสน อสิตาทิปริ- 
ปาจกสฺส เตชสฺส   อกมฺมชสฺส   อภาวโต  ฯ   ตถา   จิตฺตเชติ   จ เอกนฺต- 
จิตฺตสมุฏานตฺตา   อสฺสาสปสฺสาสานนฺติ   เกจิ  ฯ   ต   น อจิตฺตช- 
สนฺตาเน   ปวตฺตาน  อุตุชภาวโต  ฯ  อพฺภนฺตรฏาเอว  หิ  เต  
จิตฺตชา   น   พหิทฺธา   ตสฺมา  ตตฺถ  จิตฺตเชติ  อิท  วิเสสนเมว  ฯ  
อย ฺจ   อตฺโถ   เหฏา   อานาปานกถาย   วุตฺโตเยว  ฯ  เสเสสูติ  
สนฺตปฺปนาทิวเสน   เจว   อุทฺธงฺคมาทิวเสน   จ   ปวตฺเตสุ เตโชวาโยโกฏา- 
เสสุ  ฯ  จกฺขุทสกาทีสุ  ปธานรูป  จกฺขาทโยติ  เตสุ ลพฺภมาน  วตฺถุ- 
ทฺวารภาว  อวยวกิจฺจ  สมุทาเย  อาโรเปตฺวา  วุตฺต  ฯ วตฺถุทฺวาร- 
วเสน   ป ฺจ  จกฺขุทสกาทโยติ  วตฺถุวเสน  หทยวตฺถุทสก ฺจาติ        
โยเชตพฺพ ฯ เอกโยคนิทฺธิฏานมฺป เอกเทโส อนุวตฺตตีติ ฯ สหสฺส- 
        สพฺพานิปติ   ยถาวุตฺตคณนาย   ป ฺจาสีติจตุสตาธิกานิ๑  
๑. ม. จตุนฺนวตุิจตุสตาธิกาน.ิ   
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                        ทฏิ ิวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา  
สหสฺสรูปรูปานิ๑ ฯ โกฏาสาวยวาน ปน ตทวยวกลาปาน ฺจ เภเท  
คยฺหมาเน  อติวิย  ตโต  พหุตโร  รูปเภโท  โหติ  ฯ  โส  ปน เภโท  
อิธ   อาทิกมมฺิกสฺส   ทุปปฺริคฺคโหติ   น   คเหตพฺโพ  ฯ   กาม วตฺถุ- 
วเสนาป   อรปูธมฺมา  ปากฏา  โหนฺติ  ทฺวารวเสน  ปน  ปริคฺคโห  
อนากุโลติ  กตฺวา  วุตฺต  ทฺวารวเสน  อรูปธมฺมา  ปากฏา  โหนฺตีติ  ฯ  
สพฺพสงฺคาหิกวเสน   เอกาสีติ   โลกิยจิตฺตานีติ   วุตฺต  ฯ  ลาภิโนเอว  
ปน  มหคฺคตจิตฺตานิ  สุปากฏานิ  โหนติฺ  ฯ  อวิเสเสนาติ สาธารณโต ฯ  
ผสฺสาทโย   หิ   สตฺต   เจตสิกา   จกฺขุวิ ฺาณาทีหิป   อุปฺปชชฺนโต  
สพฺพจิตฺตุปฺปาทสาธารณา  ฯ   สพฺเพป   เตติ  เอกาสีติ  โลกิยจิตฺตานิ  
ตสมฺปยุตฺตผสฺสาทโยติ  สพฺเพป  เต  อรูปธมฺเม  ฯ  อารมฺมณาทิ- 
วิภาเคน ปน   จิตฺตุปฺปาทเภเท   คยฺหมาเน  อตฺโถ๒  พหุตโรเอว  โหติ  ฯ  
โส ปน อิธ นาธิปฺเปโต ฯ  
        [๒๐๘]   อสฺส   จกฺขุปฺปสาทสฺส   นิสฺสยภูตา   ปน   จตสฺโส  
ธาตุโยติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  สหชาตรูปานิ  ตสฺส  จกฺขุปฺปสาทสฺส  อิจฺเจว  
สมฺพนฺโธ  ฯ   ตตฺเถวาติ   ตสฺมึเยว   สสมฺภารจกฺขุปฺปเทเส  ฯ  
อนุปาทินฺนรูปานีติ   ปุพฺเพ   วุตฺตรูปาน   อุปาทินฺนรูปตฺตา   วุตฺต  ฯ  
อกมฺมชรูปานีติ   อตฺโถ  ฯ  เสสานีติ  ปม  จกฺขุโน   วุตฺตตฺตา  ตโต  
เสสานิ  ฯ  เตน  ปน  สทธฺึ  จตุป ฺาส  รูปานิ โหนฺติ ฯ จกฺขุ- 
ทสกาทีสุ เอกสฺสป   อคฺคเหตพฺพโต   อวเสสานิ   เตจตฺตาลีส   รูปานีติ  
วุตฺต  ฯ   สททฺสฺส  อนิยตตฺตา  ต  อคฺคเหตฺวา  เตจตฺตาลีส  รูปานติี  
๑. ม. สหสฺสรูปรูปานิ. ๓. ม. ตโต.   
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                        ทฏิ ิวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา  
สหสฺสรูปรูปานิ๑ ฯ โกฏาสาวยวาน ปน ตทวยวกลาปาน ฺจ เภเท  
คยฺหมาเน  อติวิย  ตโต  พหุตโร  รูปเภโท  โหติ  ฯ  โส  ปน เภโท  
อิธ   อาทิกมมฺิกสฺส   ทุปปฺริคฺคโหติ   น   คเหตพฺโพ  ฯ   กาม วตฺถุ- 
วเสนาป   อรปูธมฺมา  ปากฏา  โหนฺติ  ทฺวารวเสน  ปน  ปริคฺคโห  
อนากุโลติ  กตฺวา  วุตฺต  ทฺวารวเสน  อรูปธมฺมา  ปากฏา  โหนฺตีติ  ฯ  
สพฺพสงฺคาหิกวเสน   เอกาสีติ   โลกิยจิตฺตานีติ   วุตฺต  ฯ  ลาภิโนเอว  
ปน  มหคฺคตจิตฺตานิ  สุปากฏานิ  โหนติฺ  ฯ  อวิเสเสนาติ สาธารณโต ฯ  
ผสฺสาทโย   หิ   สตฺต   เจตสิกา   จกฺขุวิ ฺาณาทีหิป   อุปฺปชชฺนโต  
สพฺพจิตฺตุปฺปาทสาธารณา  ฯ   สพฺเพป   เตติ  เอกาสีติ  โลกิยจิตฺตานิ  
ตสมฺปยุตฺตผสฺสาทโยติ  สพฺเพป  เต  อรูปธมฺเม  ฯ  อารมฺมณาทิ- 
วิภาเคน ปน   จิตฺตุปฺปาทเภเท   คยฺหมาเน  อตฺโถ๒  พหุตโรเอว  โหติ  ฯ  
โส ปน อิธ นาธิปฺเปโต ฯ  
        [๒๐๘]   อสฺส   จกฺขุปฺปสาทสฺส   นิสฺสยภูตา   ปน   จตสฺโส  
ธาตุโยติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  สหชาตรูปานิ  ตสฺส  จกฺขุปฺปสาทสฺส  อิจฺเจว  
สมฺพนฺโธ  ฯ   ตตฺเถวาติ   ตสฺมึเยว   สสมฺภารจกฺขุปฺปเทเส  ฯ  
อนุปาทินฺนรูปานีติ   ปุพฺเพ   วุตฺตรูปาน   อุปาทินฺนรูปตฺตา   วุตฺต  ฯ  
อกมฺมชรูปานีติ   อตฺโถ  ฯ  เสสานีติ  ปม  จกฺขุโน   วุตฺตตฺตา  ตโต  
เสสานิ  ฯ  เตน  ปน  สทธฺึ  จตุป ฺาส  รูปานิ โหนฺติ ฯ จกฺขุ- 
ทสกาทีสุ เอกสฺสป   อคฺคเหตพฺพโต   อวเสสานิ   เตจตฺตาลีส   รูปานีติ  
วุตฺต  ฯ   สททฺสฺส  อนิยตตฺตา  ต  อคฺคเหตฺวา  เตจตฺตาลีส  รูปานติี  
๑. ม. สหสฺสรูปรูปานิ. ๓. ม. ตโต.   
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                           ทิฏ ิวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา   
วิ ฺตฺติทฺวเยน   สทฺธึ   ลกฺขณรูปมาห  ฯ   ตมฺป   หิ   รูปาน อุปฺ- 
ปชฺชนาทิอาการมตฺตนฺติ  ฯ   อนฺตรปริจฺเฉโทติ   ตตกลาปาน อสงฺ- 
กรการณตาย   อนฺตรภูโต   ปริจฺเฉโท  ฯ  ยท ิ น  สมฺมสนุปคานิ  
อาการาทิมตฺตานิ จ กถ รปูานีติ อาห อปจ  โขติอาทิ ฯ  
        [๒๑๐]   เอว   ทฺวาจตฺตาลีสาย  โกฏาสาน  วเสน  วิตฺถารโต  
รูปปริคฺคห  ตทนุสาเรน  วิตฺถารโตเอว  นามปริคฺคห  วิภาเวตฺวา  ตโต  
สงฺขิตฺตสงฺขิตฺตตรสงฺขิตฺตตมวเสน   อฏารสธาตุวเสน  ทฺวาทสายตนวเสน  
ป ฺจกฺขนฺธวเสน   จ   รูปารูปปริคฺคห   ทสฺเสตฺวา   อติสงฺขิตฺตนเยนาป  
ต๑  ทสฺเสตุ  ยกิ ฺจิ  รูปนติฺ  อาทิวุตฺต  ฯ  ยถา  จ ธาตุอาทิวเสน  
เอว     อินฺทฺรยิสจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทวเสนาป     รูปารูปปริคฺคโห เวทิ- 
ตพฺโพ  ฯ   กถ  ฯ   อินฺทฺรยิวเสน   ตาว   จกฺขาทีนิ   ป ฺจ อิตฺถีปุริ- 
สินฺทฺริยานิ   จาติ   สตฺต   อินฺทฺริยานิ   รูป   มนินฺทรฺิย  ป ฺจ  
เวทนินฺทฺริยานิ   สทฺธาทีนิ   ป ฺจ   จาติ   เอกาทส  นาม  ชีวิตินฺทฺริย  
นาม ฺจ   รูป ฺจ   ปจฺฉิมานิ  ตีณิ  อิธ  อนธิปฺเปตานิ  โลกุตฺตรตฺตา  ฯ  
ทุกฺขสจฺจ   นาม ฺจ   รูป ฺจ   สมุทยสจฺจ   นาม   อิตรานิ   อิธ  
นาธิปฺเปตานิ   โลกุตฺตรตฺตา  ฯ  ปจฺจยากาเร  อาทิโต  ตีณิ  องฺคานิ  
นาม   จตุตฺถป ฺจมานิ   นาม ฺจ   รูป ฺจ   ฉฏสตฺตมอฏมนวมานิ  
นาม   ทสม   นาม ฺเจว   นามรูป ฺจ   ปจฺฉิมานิ   เทฺว   ปจฺเจก  
นาม ฺจ   รูป ฺจาติ   เอว   ตตฺถ   ตตฺถ   วุตฺตนยานุสาเรน อินฺทฺริยสจฺจ- 
ปจฺจยาการวเสนป  นามรปูปริคฺคโห  กาตพฺโพ  ฯ  เอว  ปน  
๑. ม. ตนฺติ ปาโ น ทิสฺสติ.   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
นามรูปปริคฺคหสฺส วิภาเคน กถเน ปโยชน เหฏา วุตฺตเมว ฯ  
        กาม   เวทนาทีสุ   อรูปธมฺเมสุ  น  อุตฺตรุตฺตรา  วิย  ปุริมปรุมิา  
สุขุมา   ตถาป   สงฺฆฏฏเนน  วิการ  อาปชฺชนเก  รปูธมฺเม  อุปาทาย  
สพฺเพป   เต  สุขุมาเอวาติ  อาห  สุขุมตฺตา  อรูป  น  อุปฏาตีติ  ฯ  
สมฺมสิตพฺพนฺติ   สมฺมเทว   ลกฺขณาทิโต   วีมสิตพฺพ  ฯ  มนสิกาตพฺพนฺติ  
ตถา   จิตฺเต   เปตพฺพ  ฯ   ปริคฺคเหตพฺพนฺติ   ปริจฺเฉทการิกาย  
ป ฺาย   ปริจฺฉิชฺช   คเหตพฺพ  ฯ   ววฏเปตพฺพนฺติ   อ ฺม ฺ  
อสงฺกรโต   วินิจฺฉิตพฺพ  ฯ   อสฺสาติ   โยคิโน  ฯ   สุวิกฺขาลิตนฺติ  
สุวิโสธิต  ฯ   อาทิกมฺมิกสฺส   หิ   กมมฺฏาน   ปรคฺิคณฺหนฺตสฺส  ยาว  
ธมฺมา  สุปรพฺิยตฺต  น  อุปติฏนฺติ  ตาว  เต  ตปฺปฏิจฺฉาทกสมฺโมห- 
พเลน อภิภูตา   อวิสุทฺธา   นาม   โหนติฺ   อสงฺกรโต   อุปฏานาภาวโต  
อ ฺม ฺ ฺจ   ชฏิตา  ฯ  ยทา  ปน  สมฺมสนาทิวิธินา  ต  วิภูต  โหติ  
ตทา   เต  สุวิกฺขาลิตา  นิชชฺฏา  จ  นาม  โหนฺติ  ฯ  เตนาห  ยถา  
ยถา   หีติอาทิ  ฯ   อาทิกมฺมิกสฺส   อรปูธมฺมา  เยภุยฺเยน  รูปธมฺเม  
อารพฺภ   ปวตฺตนากาเรน   คหณ  คจฺฉนฺตีติ  กตฺวา  วุตฺต  ตทารมฺมณา  
อรูปธมฺมาติ  ฯ   เตเนว   หิ   เหฏา   ตสฺเสว   ปรคฺิคหิตรูปสฺส ทฺวาร- 
วเสน อรูปธมฺมา ปากฏา โหนฺตีติ วุตฺต น วตฺถุวเสนาติ ฯ  
        อิทานิ   รูปปริคฺคโห   อรูปปริคฺคหสฺส   อุปาโย  อุปตฺถมโฺภ  จาติ  
ยถาวุตฺตมตฺถ   อุปมาหิ   ปกาเสตุ   ยถา   หีติอาทิ   วุตฺต  ฯ  
มุขนิมิตฺตนฺติ   มุขสฺส   ปฏิพิมฺพ  ฯ   ตตฺริท   อุปมาสสนฺทน   จกฺขุมา   
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ทิฏ ิวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา   
ปุริโส  วิย  โยคาวจโร  ตสฺส จกฺขุ วิย โยคิโน กมฺมฏานปริคฺ- 
คหณกาณ อาทาส   วิย   รูปปริคฺคโห   มุขนิมิตฺต   วิย   อรูป- 
ปริคฺคโห อาทาสสฺส   อปริสุทฺธกาโล   วิย   รูปปริคฺคหสฺส   อวิกขฺาลิต- 
กาโล ตทา   มุขนิมิตฺตสฺส   อป ฺายน   วิย   รูปปริคฺคหสฺส   อวิสุทฺธ- 
ตาย อรูปธมฺมาน   อนุปฏาน   อาทาสสฺส   ปุนปปฺุน   ปริมชชฺน   วิย  
รูปปริคฺคหสฺส   ปุนปฺปุน   วิโสธน   สปุริมชฺชิเต   อาทาเส   สพฺุยตฺต  
มุขนิมิตฺตสฺส   ป ฺายน   วิย   สุวิกฺขาลิเต   นชิฺชเฏ   รูปปริคฺคเห  
อรูปธมฺมาน   สฏุ ูปฏานนฺติ  ฯ   อิมนิา   นเยน  เตลตฺถิโกปมาทีสุป  
ยถารห อุปมาสสนฺทน เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๑๑]   ติลปฏนฺติ   ติลจุณฺณ  ฯ   กตกฏ ินฺติ   กตกพีช  ฯ  
กลลกทฺทมนติฺ   ตนุกทฺทม  ฯ   ตปฺปจฺจนีกาติ๑   ตสฺส  
อรูปธมฺมปรคฺิคาหกาณสฺส  วิพนฺธภาเวน  ปฏิปกขฺภูตา สมฺโมหาทิกิเลสา ฯ  
อุจฺฉุอาทิอุปมาสุ  อิท  มขุมตฺตสฺส  ทสฺสน  ฯ  ยถา  อุจฺฉุรส คเหตุกาโม  
อุจฺฉูนิ   อุจฺฉุยนฺเต   ปกฺขิปตฺวา   เอกวาร  ทฺวิวาร  ยนฺตกฺกมนมตฺเตน  
อุจฺฉุรเส  อนิกฺขมนฺเต  น  อุจฺฉูนิ  ฉฑฺเฑตฺวา  คจฺฉติ  ยถา  วา โจเร  
คเหตฺวา  เตหิ  กตกมฺม  ชานิตุกาโม  ทฺวิตฺติปฺปหารมตฺเตน  เตสุ ตมตฺถ  
อกเถนฺเตสุ  เต  น  มุ ฺจติ  ยถา  วา  ปน โคทมโก โคณ ทเมตุ- 
กาโม ธุร   นโิยเชตฺวา๒   เอกวาร  ทฺวิวาร  ตสฺมึ  ปเถน  อคจฺฉนฺเต  
น   วิสฺสชฺเชติ   ยถา   จ   ทธึ   มนฺเถตฺวา   นวนีต   คเหตุกาโม  
ทธิกลสิย   มนฺถ  ปกฺขิปตฺวา  สกึ  ทฺวิกขฺตฺตุ  วา  มนฺถสฺส  ภมนมตฺเตน  
๑. ม. ตปฺปจฺจนีกกิเลลาติ. ๒. ม. ธุเร ต โยเชตฺวา.   
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นวตีเต   อนุปฺปชฺชนฺเต   น   ทธึ   ฉฑฺเฑติ   ยถา  วา  ปน  มจฺเฉ  
ปจิตฺวา   ขาทิตุกาโม   เอกวาร   ทฺวิวาร   อคฺคิทานมตฺเตน  มจฺเฉสุ  
อปจฺจนฺเตสุ   น  เต  ฉฑฺเฑติ  อถโข  ต  ปุนปฺปุน  ปริมชฺชตีติ  เอตฺถ  
วุตฺตนยานุสาเรน   อถโข   ต   อุจฺฉุยนฺเต  ปุนปฺปุน  อุปฺปเฬตีติ อาทินา  
สพฺพตฺถ อุปมตฺโถ โยเชตพฺโพ ฯ  
        [๒๑๒]  อากิริยนฺติ อภิมุขา โหนฺติ เอเตหีติ อาการา ฯ อรูปธมฺมาน  
อุปฏานสฺส   มุขภูตา   ผุสนานุภวนวิชานนปฺปการาติ   อาห  อรูปธมฺมา  
ตีหิ   อากาเรหิ   อุปฏหนฺตีติอาทิ  ฯ   อารมฺมเณ   ปวตฺตมาเนสุ  
จิตฺตเจตสิเกสุ   อสติป   ปุพฺพาปริเย   ผุสนลกฺขโณ   ผสฺโส   ตตฺถ  
สพฺพปม   อภินิปตนฺโต  วิย  โหตีติ  วุตฺต  ปมาภินิปาโต  ผสฺโสติ  ฯ  
เตนสฺส   ผุสนากาเรน   สปุากฏภาเวน  อุปฏาน  ทสฺเสติ  ฯ  ผสเฺส  
ปน   อุปฏ ิเต   ยสฺม ึ  อารมฺมเณ  โส  ผสฺโส  ตสฺส  อนุภวนลกฺขณา  
เวทนา   ส ฺชานนลกฺขณา   ส ฺา   อายูหนลกฺขณา   เจตนา ปฏ-ิ 
วิชานนลกฺขณ   วิ ฺาณนฺติ   อิเมป   ปากฏา   โหนฺตีติ   อาห ตสมฺป- 
ยุตฺตา  เวทนาติอาทิ ฯ เอว สลกฺขณสงฺเขปโต จตุธาตุววฏาน- 
วเสน ผสฺสมุเขน    อรูปปริคฺคห   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   วิตฺถารโต  
จตุธาตุววฏานวเสน   ต  ทสฺเสตุ  ตถา  เกเสติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  
เกเส   ปวีธาตูติ   เกสสงฺขาเต   ปวีโกฏาเส   ปวีธาตุ  ฯ  
สลกฺขณวิภตฺติโต๑   ห ิ  ธาตุววฏานทสฺสนเมต  ฯ  ปุนป  ทฺวินนฺ  
ธาตุววฏานาน   วเสน   เวทนามุเขน   อรูปปริคฺคห   ทสฺเสตุ  
๑. ม. ลกฺขณวภิตฺติโต.   
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                              ทฏิ ิวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา   
เอกสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ    ตสฺส    รสานุภวนกเวทนาติ   ถทฺธภาวสงฺขาตสฺส โผฏพฺพ- 
สภาวสฺส  อนุภวนวเสน  ปวตฺตเวทนา  ฯ  อปรสฺสาติ  เอตฺถาป วุตฺต- 
นเยเนว   สมพฺนฺโธ   เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  อารมฺมณปฏิวิชานนนฺติ ถทฺธตา- 
สงฺขาตโผฏพฺพารมฺมณปฏิวิชานน  ฯ  กายทฺวาราภินิปาต๑ เกวล วา    
มโนทฺวาริกชวนวิ ฺาณมาห  ฯ   ต ฺหิ  ปวีธาตุ  กกฺขฬลกฺขณาติ  
ปฏิวิชานาติ อิตร ปน กกขฺฬลกฺขณปฏิวิชานนมตฺตเมวาติ ฯ  
        [๒๑๓]   เอเตเนว   อุปาเยนาติ   ยวฺาย   สลกฺขณสงฺเขปโต สลกฺขณ- 
วิภตฺติโต  จตุธาตุววฏานวเสน๒  รูปปริคฺคห  ทสฺเสตฺวา ตตฺถ  ิตสฺส   
ผสฺสาทิมุเขน  อรูปปริคฺคหณุปาโย  ทสฺสิโต เอเตเนว อุปาเยน ฯ  
กมฺมสมุฏาเน   เกเสติ  จตุสมุฏานเกสโต  นิทฺธาริเต  กมฺมสมฏุาเน  
เกเส  ฯ  กกขฺฬลกฺขณาติอาทินา  นเยนาติ  เอตฺถ๓  อาทิสทฺเทน น  
เกวล   ปคฺฆรณลกฺขณา   อาโปธาตูติ   อาทิลกฺขณวิเสเสน๔  สทธฺึ  
ธาตฺวนฺตรานิเยว   อถโข   เอกสมุฏานาทิเภทานิ   โกฏาสนฺตรานิปติ  
ทฏพฺพ  ฯ   เตเนวาห   พาจตฺตาลีสาย  ธาตุโกฏาเสสูติ  ฯ  สพฺพ  
นยเภท   อนคุนฺตฺวาติ   ยวฺาย   พาจตฺตาลีสาย   ธาตุโกฏาเสสุ ปวี- 
ธาตุอาทีน  ลกฺขณาทิโต  ววฏาปนวเสน  นานาวิโธ  รูปปริคฺคหนโย  
วุตฺโต   ต   สพฺพ   นยเภท  นยวิเสส  อนุคนฺตฺวา  ฯ  จกฺขุธาตุอาทีสุ  
รูปปริคฺคหมุเขสุ   อรูปปริคฺคหทสฺสนวเสน   โยชนา   กาตพฺพาติ อธิปฺ- 
ปาโย  ฯ  ตตฺริท  โยชนามขุมตฺตทสฺสน  ฯ  เอกสฺส  ตาว จกฺขุธาตุ  
๑. ม กายทฺวาราภินิหต. ๒. ม. จ ธาตุววตฺถานวเสน. ๓. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ.  
๔. ม. อาทินา ลกฺขณวิเสเสน.   
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รูปาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณา ทฏ ุกามตานิทานกมฺมสมุฏาน-  
ภูตปฺปสาทลกฺขณา   วาติ   อาทินา   นเยน   ธาตุโย   ปริคฺคณฺหนฺตสฺส  
ปมาภินิปาโต  ผสฺโส  ตสมฺปยุตฺตา  เวทนาติ  สพฺพ  โยเชตพพฺ ฯ ตถา  
ยถาวุตฺตลกฺขณาย   จกฺขุธาตุยา  รสานุภวนกเวทนา  เวทนากฺขนฺโธติ- 
อาทิ โยเชตพฺพ  ฯ   ตถา  ยถาวุตฺตลกขฺณา  จกฺขุธาตูติ  อารมฺมณ- 
ปฏิวิชานน วิ ฺาณ    วิ ฺาณกฺขนฺโธติอาทินา    สพฺพ   โยเชตพฺพ  ฯ  
อายตนาทิวเสน   รูปปริคฺคหมุเขสุป   เอเสว   นโย  ฯ  ยถา  นาม  
เหฏ ิมชฺฌาน   สุภาวิต   วสีภาว   ปาปตเมว   อุปริชฺฌานสฺส   ปาทก  
ปทฏาน  โหติ  น  ปฏลิทฺธมตฺต  เอว  รูปปริคฺคโห  สุวิสุทฺโธ  นิชชฺโฏ  
นิคฺคุมฺโพเอว   อรูปปริคฺคหสฺส   ปาทก   ปทฏาน  โหติ  น  อวิสุทฺโธ  
ตสฺมา   รูปารูปสฺส   เอกเทเสป  อนุปฏ ิเต  โส  อวิสุทฺโธเอว  นาม  
โหติ   ปเคว   พหูสุ   อนุปฏ ิเตสูติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   สเจ  
หีติอาทิ ฯ ปพฺพเตยฺยา คาวี วิย พาลา อพฺยตฺตา อเขตฺต ฺ ู ฯ  
        ขคฺเคนาติ   ขคฺคคฺเคน  ฯ  สมุคฺคนฺติ  ม ฺชุสาสทิส  มหาสมุคฺค  ฯ  
อปริคฺคหิตกมฺมฏานสฺส   อวิภตฺต   วิย   อุปฏหนฺตมฺป   นามรูป  
วิภตฺตสภาวเมว   ตสฺส   จ   วิภาโค   กมฺมฏานปริคฺคเหสุ   ปากโฏ  
โหตีติ  จ  ทสฺสนตฺถ  สมคฺุควิวรณ  ยมกตาลกนฺทผาลน ฺจ  นิทสฺสน- 
ภาเวน วุตฺต  ฯ   ยมกตาลกนฺท   หิ   ภินฺนสนฺตานมฺป   อภินฺน   วิย  
อุปฏาติ  เอว  รูปารูปธมมฺาติ  ฯ  สพฺเพป  เตภูมิเก  ธมฺเม  นาม ฺจ  
รูป ฺจาติ   เทฺวธา   ววฏเปตีติ   เอตฺถ   กิ ฺจาป   สพฺพสทฺโท   
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                         ทิฏ ิวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา   
อนวเสสปริยาทายโก   นามรูปภาโว   ปน   อ ฺม ฺวิธุโรติ   น  
ตทุภย   สมทุายวเสน   ปริสมาปเยตพฺพ   ตสฺมา   ยเทตฺถ  นมนลกฺขณ  
ต   นาม   ย   รุปฺปนลกฺขณ   ต  รูปนติฺ  เอว  เทฺวธา  ววฏเปตีติ  
อตฺโถ  ฯ  เอว  ววฏเปนฺโตเยว  จ  ตทุภยวินิมุตฺตสฺส  เตภูมิกธมฺเมสุ  
กสฺสจิ  ธมฺมสฺส  อภาวโต  สพฺเพป  เตภูมิเก  ธมฺเม  นาม ฺจ รูป ฺ- 
จาติ เทฺวธา   ววฏเปตีติ   วุจฺจติ  ฯ   นาม ฺจ   รูป ฺจาติ   เอเตเนว  
ตสฺส   ทุวิธภาเว  สิทฺเธ  เทฺวธา  ววฏเปตีติ  อิท  นามรูปวินิมุตฺตสฺส  
อ ฺสฺส   อภาวทสฺสนตฺถ  ฯ  เตเนวาห  นามรูปมตฺตโตอุทฺธนฺติอาทิ  ฯ  
สพฺเพป   เตภูมิเก  ธมฺเมติ  ปุน๑  สพฺพคฺคหณ ฺเจตฺถ  สมฺมสนปุคสฺส  
ธมฺมสฺส  อนวเสสิตพฺพตาย๒  วุตฺต  ฯ  ต ฺหิ  อนวเสสโต ปริ ฺเยฺย  
เอกสโต   วิรชฺชิตพฺพ  ฯ   ตโต  จ  จิตฺต  วิราชย  ปโมเจตพฺพ  ฯ  
เตนาห   ภควา   สพฺพ   ภิกฺขเว   อนภิชาน   อปริชาน  ตตฺถ  จิตฺต  
อวิราชย   อปฺปชห   อภพฺโพ   ทุกฺขกขฺยาย  ฯ  สพฺพ ฺจ  โข  ภิกฺขเว  
อภิชาน ปริชาน ตตฺถ จิตฺต วิราชย ปชห ภพฺโพ ทุกขฺกฺขยายาติ๓ ฯ  
        ยท ิเตภูมิก ธมฺมชาต อนวเสสโต คหิต นามรูปนฺติ ย  
อิโต พาหิรเกหิ ปทตฺถภาเวน   ปริกปปฺต   เสยฺยถที   ปกติอาทิ- 
ทฺรพฺยาทิชีวาทิกายาทิ ตตฺถ   กถ   ปฏปิชฺชิตพฺพนฺติ  ฯ   อุมฺมตฺตก- 
วิปฺปลาปสทิเส๔ อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต    กา    ตตฺถ    อ ฺา   ปฏิปตฺติ  
๑. ม. ปน. ๒. ม. อนวเสเสตพฺพตาย. ๓. ส. สฬายตน. ๑๘/๒๑. ๔. ม. อุมฺมตฺตก- 
วิปลฺลาสสทิเส.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
อ ฺตฺร  อชฺฌุเปกฺขนโต  ฯ  อถวา  เตป  นามรูปนโฺตคธภาวา- 
ภาววเสน นิจฺฉิตาเอวาติ เวทิตพฺพา ฯ กถ ฯ  
        ปกติ   มหา   อหกาโร   ตมฺมตฺตานิ  อินฺทฺริยานิ  ภูตานิ  ปรุิโสติ  
เอเต  ปกติอาทโย  ฯ ตตฺถ สมภาเวน ปวตฺตมานาน สตฺตรชตม- 
สงฺขาตาน สุขทุกฺขโมหาน   สมุทาโย   ปกติสมุทาโย๑   ปกติ   ปธานนฺติ  จ  
วุจฺจติ  ฯ  สตฺตมตฺตสมฺปเวทนีโย  มหา  พุทฺธีติ  เกจิ  ฯ  สตฺตรชาทีสุ  
อภิมาโน   อหกาโร   อสฺมิมตฺตาติ   เกจิ  ฯ   สทฺทผสฺสรูปรสคนฺธา  
ตมฺมตฺตานิ   อ ฺม ฺวิสิฏาน   ปวีอาทีน   เอกุตฺตรตาทสฺสนโต  
เอกุตฺตรานิ    ตมฺมตฺตานีติ   วิชฺฌวาสิเอกลกฺขเณหิ   ตมฺมตฺเตหิ  
เอกลกฺขณาทิวิเสสา  สชฺชิยนฺติ๒  สุขุมภาเวน  ปน เนส สมฺปเวสนโต  
เอกุตฺตรตาติ  เกจิ  ฯ  โสตาทีนิ  ป ฺจ  สวนาทิวุตฺติกานิ  พุทฺธินทฺฺริยานิ  
วจนาทานวิหรณุสฺสคฺคานนฺทกิจฺจานิ๓  วาจาทีนิ  ป ฺจ  กมฺมินฺทฺริยานิ ฯ  
มโน   อนฺโตกรณ   อิตร   พาหิรกรณ  ฯ   คนฺธาทีหิ   อารทฺธานิ  
ปวีอุทกอคฺคิวายุอากาสานิ   ภูตานิ  ฯ  เจตนาสภาโว  ปุรโิสติ  เอว  
ปกติอาทีนิ สรูปโต เวทิตพฺพานิ ฯ  
        ตตฺถ   หิ   ปกติ   ตาว   สุขทุกฺขโมหมตฺตตาย   นาม สมวิสม- 
ภาวาปตฺติโต  อนิจฺจา  ทุกขฺา  สงฺขตา  จ  อาปนฺนา  ฯ  มหาป  
ตสฺมา   อาลงฺิคโต๔  ลิงฺควิเสสามตฺโต  มหา  อุปฺปชฺชตีติ  วจนโต พุทฺธิ- 
ภาวานุชานนโต  จ  นาม  อนิจฺจ  สงฺขตเมว  จ  อาปนฺน ฯ ตสฺมา  
มหโต   ฉ   วิเสสา   สชชฺยินฺตีติ   สกฺกเฏ๕  วจนโต  ฯ  อสฺมีติ คหณ- 
๑. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ. ๒. ม. เอกลกฺขณา วิเสสา สชิยนฺติ. ๓. ม. วจนาทาน- 
วิจรณุสฺสคฺคานนฺทิกิจจฺานิ. ๔. ม. อลิงฺคโต. ๕. ม. สชิยนตฺีติ สกฺกเต.   
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นิมิตฺตภาวานุชานเนน  อหกาโร  อภิมาโนติ  กตฺวา  นาม  ตโตเอว  
อนิจฺจสงฺขตภาวาปตฺติ   จสฺส   สิทฺธา  ฯ   อิตร   ตมฺมตฺตป ฺจก คนฺธรส- 
รูปผสฺสสทฺทภาวานุชานนโต   รูป   อรปูนฺติ   ปน   กาปลาน มิจฺฉา- 
ภินิเวสมตฺต  ฯ  เต หิ โสฬส วิเสสา ป ฺจ ภูตานิ เอกาทสินฺทฺริยานิ  
ภูเตหิ  ภูตวิเสสานีติ  คนฺธาทิตมฺมตฺเตหิ ตนฺนิสฺสยานิ ปวีอาโปเตโช- 
วาโย อากาสสงฺขาตานิ   ภูตานิ   อิจฺฉิตานิ  ฯ  ตพฺพิเสสา  จ  นานาชาติกา  
อหการโต   จ   อินฺทฺริยานีติ   วจนโต  ฯ   โสตกายจกุขุชิวฺหาฆาน-  
วาจาปาณิปาทวายุปตฺตานิ๑  เจว  มโน  จาติ  เอกาทสินฺทฺริยานิ  ฯ  
ตตฺถ   มโน   นาม   อิตรานิ   สพฺพานิ   รูป  ฯ   วาจาติ  เจตฺถ อตฺถาว- 
โชตกสฺส  อกฺขรสมุทายสฺส  คหณ  ฯ  อิเมส  ปน ธมฺมิโน ธมฺมสฺส  
อน ฺตฺถสฺส   อิจฺฉิตตฺตา   สิทฺธาว   อนิจฺจตา   ปริณามปกฺเข  ฯ  
อภิพฺยตฺติปกฺเขป   ยทิ   ตพฺพิสยาณุปฺปาเทน   อภิพฺย ฺชน   สิทฺธาว  
อนิจฺจตา   อถ   ตโต   ปพฺุเพป   าณ  อตฺเถว  ฯ  อกฺขพฺยตฺติวาโท  
ปน สิยาติ อิทเมตฺถ ทิสามตฺต ฯ  
        ทฺรพฺยคุณกมฺมสาม ฺวิเสสสมวายา   ทฺรพฺยาทิกา  ฯ   ตตฺถ  
ปวี  อาโป  เตโช  วาโย๒ อากาโส กาโล ทิสา อตฺตา มโนติ นว  
ทฺรพฺยานิ  ฯ   สทฺทรูปรสคนฺธผสฺสสงฺขาปริมาณานิ   ปุถุตฺวสโยค-  
วิโยคปรตฺวาปรตฺวพุทฺธิสุขทุกฺขอิจฺฉาโทสปยตฺตครุตฺวทฺรวตฺวเสฺนห- 
เวคา๓ สงฺขาราทิฏา   เจติ   เอวเมเต   เตวีสติ   คุณา  ฯ   อุกฺเขปน  
อวกฺเขปนมากุจน   ปสารณ   คมนมิติ   ป ฺจ   กมฺมานิ  ฯ อ ฺ- 
๑. ม. -ปายูปตฺตานิ. ๒. ม. -วายุ. ๓. ม. คุรุตฺว. เอวมุปริป.   
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ม ฺวิสิฏเสุ   อวิสิฏมภิธาน   ปจฺจโย   โหติ  ฯ  ส  อิติ  ยโต  
ทฺรพฺยคุณกมฺเมสุ   สา   อตฺถิเอวาติ  เอต  มหาสาม ฺ  ฯ  ปวีอาทีสุ  
อนุวตฺติพฺยาวุตฺติพุทฺธินิมิตฺต   ทฺรพฺยตฺวาทิ   ต   ยถา ทฺรพฺยตฺวคุณตฺว 
กมฺมตฺวฆฏตฺวาทิ  เอโส  สาม ฺวิเสโส  อิห  ตนฺเตสุ ปโฏ  
กปาเลสุ   ฆโฏติ   อิเหติ  ยโต  เหตุเหตุผลาน  สมฺพนฺโธ  สมวาโยติ  
วุตฺโต สมวาโยติ เอวเมเต ทฺรพฺยาทิกา ฯ  
        ตตฺถ  ปวีอาปเตชวายโว๑  ภูตรปู  ฯ อากาส เตส อภาวมตฺต  
ปริจฺเฉโท   วา  ฯ   จนฺทสรุิยาทิปริวตฺตน   ธมฺมปฺปวตฺติ ฺจ  อุปาทาย  
ป ฺตฺติมตฺต กาโล ฯ ตถา ทิสา อตฺตา จ ฯ มโน นาม ฯ สทฺท- 
รูปรสคนฺธา รูปเมว  ฯ   ตถา   ผสฺโส   ภูตตฺตยสภาวโต  ฯ  สงฺขา  เอกาทิกา  
ต  ต  อุปาทาย  ป ฺตฺติมตฺต  ฯ  ตถา  อวยวสมุทาเย  คุณวิเสสวเสน  
สณฺานวิเสสวเสน   วา   มหนฺต   ทีฆ   ตพฺพิปริยายโต  อณุ  รสฺสนฺติ  
ภินฺนลกฺขณเทเสสุ   ปถุุตฺวนฺติ  ฯ  ภินฺนเทสชาน  สหภาเว  สโยโคติ  ฯ  
ตทปาเย   วิโยโคติ  ฯ   สมานทิสาเทสคตาน  รูปาน  มหทพฺพนฺตราน 
วเสน   ปรมปรนฺติ   ป ฺตฺติมตฺต  ฯ   พุทฺธิสุขทุกฺขอิจฺฉาโทส  ปยตฺตา  
นามเมว  ฯ   ครุตฺวทฺรวฺยตฺวเสนฺหเวคา   รูปธมฺมาน   ปวตฺติวิเสสโต  
คเหตพฺพาการา  ฯ   อิตโร   สงฺขาโร   าณสฺส   ปวตฺติวิเสโส  ฯ  
อทิฏโป  ธมฺมาธมฺมภาวโต  นามเมว  ฯ  อุกฺเขปน  อวกฺเขปน อากุจน  
ปสารณ   คมนนฺติ   รูปธมมฺาน   ปวตฺติมตฺต  ฯ   สทสิาสทิสตาย สาม ฺ- 
วิเสสส ฺา   อยุตฺตสมฺพนฺเธ   สมวายสม ฺาติ   ทฺรพฺยาทีนมฺป  
๑. ม. -วายู.   
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นามรูปนฺโตคธตา ทฏพฺพา ฯ  
        ชีวาชีวพนฺธปุ ฺปาปาสวสวรนิชฺชรวิโมกฺขา     ชีวาทิกา  ฯ  
ตตฺถ   ชีโวติ   อตฺตา  ฯ  ปคฺุคลธมฺมาธมฺมากาสกาเลสุ  อชีวส ฺา  ฯ  
เตสุ สทฺทผสฺสรูปรสคนฺธสณฺานพนฺธเภทสุขุมปรอปราฆาตปฺ-  
ปภาจฺฉาโยชฺชากตมานิ   ปุคฺคลลกฺขณนฺติ   ปุคฺคโล   รูป   รูปธมมฺาน  
ปวตฺติอาการมตฺตโต  ฯ   ธมฺมาธมฺมา   ชีวปุคฺคลาน   คติ ิติมตฺตตาย  
ตทวิสิฏา  ฯ  อากาสกาลา ป ฺตฺติมตฺต ฯ พนฺโธ กมฺมปุคฺคลนฺตร- 
สโยโคติ วจนโต   เตหิ   อน ฺา  ฯ   ปุ ฺปาปานิ   นามนฺติ  ปากฎ- 
เมว  ฯ กมฺมปุคฺคลานมาสโวติ       วจนโต       ปุ ฺาปุ ฺสมฺภเว อาสว- 
สม ฺาติ   ตโต   อวิสิฏโ   อาสโว  ฯ  อาสวนิโรโธ  สวโรติ  
วจนโต   ปฏปิกฺเขน  ปุ ฺาปุ ฺนิโรโธ  สวโร  กมฺมผลาปฺปวตฺติยา๑  
ปกติยา   อปฺปวตฺติ   นิชชฺโรติ  วจนโต  วิปากนิโรธนิมิตฺต  นิชฺชโร  ฯ  
โมกฺโขป   สพฺพกมฺมวิโมกฺโขติ   วจนโต   กมฺมปุคฺคลชีววิโยโค  ฯ  
ตตฺถ   กมฺมปคฺุคลาน   สททฺาทิลกฺณตาย   รูปมตฺตตา  ปุ ฺาปุ ฺ- 
มตฺตตาย อรูปตา  ฯ   ชโีว   จ   อรูปมตฺตเมวาติ   อย   ทฺรพฺยโมกฺโข  ฯ  
ภาวโมกฺโข  ปน  ชีวสฺส  ราคาทิภาวาปริณาโม  ราคาทโย  นามเมวาติ  
ชีวาทโยป นามรูปนฺโตคธาเอว ฯ  
        กายปฺปวตฺติคติชาติพนฺธาปวคฺคา    กายาทิกา  ฯ   ตตฺถ ปวี- 
อาปเตชวายุอตฺตสุขทุกฺเขสุ    กายสม ฺา  ฯ   ตทวิสิฏา ปวตฺติคติ- 
ชาติพนฺธาปวคฺคา  ภาโวติ อตฺโถ ฯ กาโยติ อนตฺถนฺตรนฺติ วจนโต  
๑. ม. กมฺมผลปฺปวตฺติยา.   
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กายโต   อ ฺ   กิ ฺจิ   นตฺถิ  ฯ  ปวตฺติส ฺา  กิรยิาสโยควิภาเคสูติ  
วจนโต คติอาทิปฺปกาเรน ปวตฺตา ปวีอาทโยเอว ปวตฺติ อุปจาโร ฯ  
ตสฺมึ อนตฺถนฺตรนฺติ  วจนโต  กายโต  อน ฺา สุรมนุชเปตติรจฺฉาน 
นรกุปปตฺติโย คติโย  ฯ   ตาสุ   ปุริมาปุริมาวิสิฏโ   คตีสุ   ชาตสฺส  
นิจฺฉโยป  ปวตฺติมตฺตนฺติ  ตโต  อน ฺา กณฺหนีลรตฺตปต  สุกกฺ- 
อติสุกฺกสงฺขาตา ชาติโย  ฯ ตา อุตฺตรุตฺตรวิสิฏา อ ฺาณโมห- 
ราคโทสตตฺวาสนฺทสฺสนปฺปายา สุกฺกชาติ    อนฺตา    อจฺจนฺตวิมุตฺตา    
อวคาหิตตฺวา   จาติ สุกฺกชาติ  ฯ     โทเสสุ     พนฺธสมาติ     วจนโต  
อ ฺาณาทิลกฺขณสฺส  พนฺธสฺส  ชีวโต  อน ฺตา  ฯ อ ฺาณาทิ- 
โทสาภาวโต อปฺปวคฺคสิทฺธีติ    กายาทโยป   นามรูปมตฺตเมว  ฯ โยป  
ตตฺถ   ตตฺถ   ปุริโส  อตฺตา  ชีโวติอาทิปริยาเยหิ  วุตฺโต  อตฺตปทตฺโถ  
โสป   ยถารห   นามรูปมตฺต   อุปาทาย   ป ฺตฺโต   นามรูปมตฺตเมว  
วา ฯ เตน วุตฺต เตป นามรูปนฺโตคธภาวาภาววเสน นิจฺฉิตาเอวาติ ฯ  
        โสติ   โส   วิปสฺสนากมฺมิโก   โยคาวจโร  ฯ   เอวนฺติ วุตฺตปฺ- 
ปการปรามสน  ฯ  ยาถาวสรสโตติ  ยถาภูตสภาวโต  ฯ  นามรปู  
ววฏเปตฺวา   เอตมตฺถ   สสนฺเทตฺวา   ววฏเปตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  
โลกสม ฺายป    ปหานตฺถาย    ปเคว    สตฺโต    ชีโวติ ปวตฺตนก- 
มิจฺฉาภินิเวสสฺสาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  นามรูปมตฺตตาย อวินิจฺฉิตตฺตา  
สนฺตานาทิฆนเภทสฺส  จ  อกตตฺตา อภินิเวเสน วินา สมูเหกตฺตคฺคหณ- 
วเสน สตฺโตติ   ปวตฺโต   สมฺโมโห   สตฺตสมฺโมโห  ฯ   ตสฺส   วิกฺขมฺภนา   
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อสมฺโมหภูมิ  ฯ   สมฺพหุลสุตฺตนฺตวเสนาติ  ยถาปติอาทินา  อิธ  วุตฺเตหิ  
อวุตฺเตหิ๑   จ   รูป ฺจ  หิท  มหาลิ  อตฺตา  อภวิสฺส  นยิท  รูป  
อาพาธาย  สวตฺเตยฺยาติ  เอวมาทีน๒ สมฺพหุลาน สุตฺตนฺตาน วเสน ฯ  
นามรูปมตฺตเมวาติอาทินา วุตฺตเมวตฺถ สนฺธายาห เอตมตฺถนฺติ ฯ  
        [๒๑๔]   องฺคสมฺภาราติ   องฺคสมฺภารเหตุ   ตนิมิตฺต   ต อมุ ฺ- 
จิตฺวา  สติเอว  ตสฺมึ  สตฺโตติ  โวหาโร  ฯ  อคารนเฺตฺววาติ ยถา  
กฏาทีนิ   ปฏิจฺจ   อุปาทาย  เตส  นาม  วิสฺสชฺเชตฺวา  อคารมิจฺเจว  
สงฺข   สม ฺ   คจฺฉติ   เอว   อฏ ิอาทีนิ   ปฏิจฺจ   อุปาทาย  เตส  
นาม วิสฺสชฺเชตฺวา รูป สรรีมิจฺเจว สงฺข คจฺฉตีติ โยชนา ฯ  
        ทุกฺขเมว   สมโฺภตีติ   ทุกฺขทุกฺขตาทิเภท  ติวิธ  ทุกฺขเมว  สมฺภวติ  
ยถาปจฺจย   อุปฺปชฺชติ   ตเทว   ทุกขฺ  ขณฏ ิติปฺปพนฺธฏ ิติวเสน  ติฏติ  
เจว  ขณนิโรธอายุกฺขยนิโรธาทิวเสน  นิรุชฺฌติ  จาติ  อตฺโถ  ฯ  อิทานิ  
ทุกฺขเมวาติ   เอวกาเรน   นิวตฺติตมตฺถ   ทสฺเสตุ   นา ฺตฺราติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   ตสฺสตฺโถ   ยถาวุตฺต   ทุกฺข  เปตฺวา  ตโต  อ ฺ  กิ ฺจิ  
ธมฺมชาต   น   สมฺภวติ   โย   สตฺโตติ   วา  ชีโวติ  วา  วุจฺเจยฺย  
สพฺเพน สพฺพ อภาวโต กุโต ตสฺส นิโรโธติ ฯ  
        เอเกนากาเรน  สณฺ ิเตสูติ  เยน ปพนฺธฏ ิติปฺปกาเรน๓ อกฺขาทีสุ  
สนฺนิวิฏเสุ   รถสม ฺา   เตน  เอเกนากาเรน  สมวฏ ิเตสุ  เอกชฺฌ  
ราสิกเตสุ ฯ เอวเมวาติ๔ สนฺนิเวสวิสิฏเ อวยวสมุทาเย สนฺตาน- 
วเสน ปวตฺตมาเน   ยถา   รโถ   เคห  มฏุ ิ  วีณา  เสนา  นคร  รุกโฺขติ  
๑. ม. วุตฺตาน อวุตฺตาน ฺจ. ๒. ม. เอวมาทนิา. ๓. ม. เยน ปกาเรน.  
๔. ม. เอวเมวนฺติ.   
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โวหารมตฺต ปรมตฺถโต ปน รถาติอาทิ๑ นาม กิ ฺจิ นตฺถิ เอวเมว๒ ฯ  
อุปาทานกฺขนฺเธสูติ   อุปาทานกฺขนฺธส ฺ ิเตสุ   รปูารูปธมฺเมสุ   สมุทิเตสุ  
สนฺตานวเสน  ปวตฺตมาเนสุ  ฯ  สตฺโต  ชโีวติ  โวหารมตฺต  ปรมตฺถโต  
ปน   สตฺโต   วา   ชีโว   วา   นตฺถีติ   ยาถาวโต   ชานน   อิท  
ยถาภูตทสฺสน ทิฏ ิวิสุทฺธีติ วุจฺจติ ฯ  
        [๒๑๕]   ตสฺสาติ   สตฺโตติ   คหิตสฺส   อตฺตโน  ฯ   วินาสนฺติ  
นิรุทฺธสฺส   วินาส  ฯ   อวินาสนฺติ   อวินสฺสน   นิจฺจตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
ทฺวยวเสเนว   หิ  อตฺตวาทิโน   ิตา  สสฺสโต  อตฺตา  อุจฺฉิชฺชตีติ  วา  
เอกจฺจสสฺสตวาโทป   เอตฺเถว  สมวรุทโฺธติ  ฯ  อวินาส  อนุชานนฺโตติ  
พุทฺธิอาทีน   ธมฺมาน   วินาส   อิจฺฉนฺโตป   ธมฺมนิจฺโจ๓  กูฏฏโติ  
อตฺตโน  วินาสาภาว  อนุชานนฺโต  ฯ  สสฺสเตติ  สสฺสตคฺคาเห  ฯ ปตติ  
กตวินาสอกตพฺภาคมาทิโทสปฺปสงฺคโตติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ขีรนฺวยสฺสาติ  
ขีรสฺส   อนฺวยภูตสฺส   ผลภูตสฺสาติ   อตฺโถ  ฯ   ตทนฺวยสฺสาติ  ตสฺส  
อตฺตโน   อนฺวยภูตสฺส  อ ฺสฺส  กสฺสจิ  อภาวโต  ฯ  โอลียติ  นามาติ  
สสฺสโต  อตฺตาติ  อภินิเวเสน  ภวาภิรโต  หุตฺวา  ภวนิโรธโต สงฺโกจน  
อาปชฺชนฺโต   ภเวเยว   นลิียติ   นาม  ฯ  อติธาวติ  นามาติ  ตตฺถ  
ตตฺเถว   หิ  ภเว  อตฺตา  อุจฺฉิชฺชตีติ  อุจฺเฉทวาที  อุจฺฉิชฺชติ  อตฺตาติ  
คณฺหนฺโต   ปร   มรณา   สนฺต   ภว   นตฺถีติ  อติกกฺมนฺโต  อติธาวติ  
นามาติ   วทนฺติ  ฯ   กิเลสนิโรเธน   ปน   กมฺมสสฺ   อวิปจฺจนโต  
ภวนิโรเธ  อิจฺฉิตพฺเพ  ตถา  อคฺคเหตฺวา  ต ต ภววิเสส อาคมฺม อตฺตา  
๑. ม. รถาทิ. ๒. ม. เอวเมว. ๓. ม. ธมฺมี นิจฺโจ.   
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อุจฺฉิชฺชตีติ  เอว  ภวนิโรโธ  โหตีติ  คณฺหนฺโต  ต  อติธาวติ  นาม  ฯ  
ปริยุฏ ิตาติ   อภิภูตา  ฯ   จกฺขุมนฺโตติ   ยถาภูตทสฺสนสงฺขาเตน าณ- 
จกฺขุนา   จกฺขุมนฺโต  ฯ   กามภวาทิเภโท  ภโว  อารมิตพฺพฏเน  
อาราโม   เอเตสนฺติ   ภวารามา  ฯ   ตสฺมึ  ภเว  รตา  อภิรตาติ  
ภวรตา  ฯ  ภเว  สมฺโมท  อาปนฺนาติ  ภวสมฺมุทิตา  ฯ  ตีหิป  ปเทหิ  
ภวสฺสาทคธิตตาว  วุตฺตา  ฯ  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทตีติ ภวสฺสาทคธิ- 
ตตฺตาเอว ภวนิโรธาวเห   ธมฺเม   จิตฺต   น   อนุปฺปวิสติ  ฯ   นปปฺสีทตีติ  
น   โอกปฺปติ  ฯ   น   สนฺติฏตีติ   น   ปติฏหติ  ฯ  นาธิมุจฺจตีติ  
น   อิธมุจฺจติ  ฯ   อฏฏิยมานาติ   ทุกฺขาปยมานา  ฯ  หรายมานาติ  
ลชชฺมานา  ฯ   ชิคุจฺฉมานาติ   หีเฬนฺตา  ฯ   วิภวนฺติ  อุจฺเฉท  ฯ  
อภินนฺทนฺตีติ วุตฺตอภินนฺทนาการทสฺสน ยโต กริ โภติอาทิ ฯ  
        [๒๑๖]  ภูตนฺติ  ขนฺธป ฺจก  ฯ  ต ฺหิ  ยถาสก  ปจฺจเยหิ ชาตตฺตา  
ปรมตฺถโต   วิชฺชมานตฺตา   จ   ภูตนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   ภูตโตติ ยถาภูต- 
สภาวโต  สลกฺขณโต  สาม ฺลกฺขณโต  จ  ฯ  เอว สตฺตคฺคาหโต  
อวลียนาติธาวนโทเส   ยถาภูตทสฺสนโต  นิพฺพิทาทิคุเณ  จ  สุตฺต- 
วเสเนว ทสฺเสตฺวา     อิทานิ    นามรูปมตฺเตป    คมนาทิอตฺตกิจฺจสิทฺธึ  
ทสฺเสตุ   ตสมฺาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อสฺมีติ  วา  
อหนฺติ   วา   คาหสฺส   วตฺถุภูโต   สตฺโต   นาม   นตฺถิ  ปรมตฺถโต  
นามรูปมตฺตเมว   ตสฺมา  ฯ  สเจ  โกจิ  อตฺตา  นาม  นตฺถิ  กถมิธ  
นามรูปมตฺเต     คมนาทิอตฺตกิจฺจสิทฺธีติ    โจทน    สนฺธายาห ทารุ-  
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ยนฺตนฺติอาทิ  ฯ  ขายตีติ เอเตน ยถา นิชฺชีเว ทารุมยยนฺเต อพฺภตเร  
วตฺตมานสฺส   ชีวสฺส  วเสน  สอีหสฺส  สพฺยาปารสฺส  วิย  อุปฏาน- 
มตฺต ปจฺจยวิเสสโต   เอว   นชิฺชีเว   นามรูปมตฺเต   ปจฺจยวิเสสโต  
คมนาทิอตฺตกิจฺจสิทฺธีติ   สอีหสฺส   สพฺยาปารสฺส   วิย   อุปฏานนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ  
        สจฺจโตติ   ภูตโต  ปรมตฺถโตติ  อตฺโถ  ฯ  สุ ฺ  ชีเวน  ยนฺตมิว  
อภิสงฺขต   ปจฺจยวเสน   ปวตฺตตีติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ทุกฺขสฺส  ปุ ฺโช  
นิจฺจาตุรตาย   ติณกฏสาทิโส   สตฺตสุ ฺตายาติ๑  อตฺโถ  ฯ  เอต  
นามรูป ฯ  
        ยมกนฺติ   ยุคฬก  ฯ   โส   จ   โข   ยมกภาโว อ ฺม ฺ- 
สนฺนิสฺสิตภาเวนาติ  อาห  อุโภ  อ ฺโ ฺนิสฺสิตาติ  ฯ  ตโตเอว  
จ   เอกสฺมึ   ภิชฺชมานสฺมึ   อุโภ   ภิชชฺนฺติ   น   หิ   กทาจิ  
ป ฺจโวการภเว   รูเป   นริุชฺฌนฺเต   อรูป   อนิรชฺุฌนฺต   อรูเป  วา  
นิรุชฺฌนฺเต   รูป   อนิรชฺุฌนฺต   อตฺถ ิ ฯ   สฺวาย   ภงฺโค   ปจฺจยา  
ปจฺจยนิโรเธเนว  นามรูปนิโรโธติ  อตฺโถ  ฯ  ปจฺจยาติ  วา ปจฺจย- 
ภูตา อ ฺม ฺสฺส ปจฺจยา โหนฺตาป อุโภ ภิชฺชนฺติเยวาติ อตฺโถ ฯ  
        [๒๑๗]   ทณฺฑาภิหตนฺติ   วิเสสเนน   ทณฺฑ   ทณฺฑาภิฆาตสฺส  
ปจฺจย   ปุริสวายาม   จ   ทสฺเสติ  ฯ   เภริยา  ปน  วิเสสิตพฺพตา  
สทฺทสฺส  อสาธารณการณตาย  ฯ  เตเนว  หิ  อ ฺา  เภรีติ  เภรีเยว  
คหิตา   น   ทณฺฑาทโย  ฯ   อทิสฺสมานรูตาย   สททฺ   นามฏานิย  
๑. ม. อตฺตสุ ฺตายาติ.   
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กตฺวา เอวเมวนฺติอาทินา อุปมาสสนฺทน กโรติ ฯ  
        น  จกฺขุโต  ชายเรติ  น  จกฺขายตนโต  นิคจฺฉนวเสน  ชายนฺติ ฯ  
น   หิ   จกฺขายตนสฺส   ปจฺจยภาวุปคมโต   ปุพฺเพ   ผสฺสป ฺจมกา  
ลพฺภนฺติ   น  จ  ปเทสวนฺโต  เยน  เต  ตโต  นิคจฺเฉยฺยุ  เตเนวาห  
ปุ ฺโช  นตฺถ ิ อนาคเตติ  ฯ  น รูปโตติ เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ โน จ  
อุภินฺนมนฺตราติ   อิท  ปน  เตส  อรูปธมฺมตฺตา  อปฺปเทสตาย  วุตฺต  ฯ  
เกวล   ปน   ยสฺมึ   ขเณ  ปจฺจยสมวาโย  ตทา  อุปปฺชฺชนมตฺตเมวาติ  
อาห  เหตุ  ปฏิจฺจ  ปภวนฺติ  สงฺขตาติ  ฯ  จกฺขุรูปาโลกมนสิการาทิเภท  
ธมฺมชาต   นสิฺสาย   ปจฺจยภูต   การณ   ลภิตฺวา   เตหิ   สเมจฺจ  
สภุยฺย   กตตฺตา   สงฺขตา  ผสฺสาทโย  ธมฺมา  อุปฺปชชฺนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  
ตสฺสา   ปน   ธมฺมาน   อุปฺปตฺติยา  ปากฏ  รูปธมฺมปฺปวตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  
ยถาป   สทฺโท   ปหฏาย   เภริยาติ  อาห  ฯ  ผสฺสป ฺจมคฺคหณ ฺเจตฺถ  
ปากฏอรูปธมฺมาน  ทสฺสน  ฯ  เสสคาถาสุป  เอเสว  นโย ฯ วตฺถ-ุ 
รูปาติ หทยวตฺถุโต  ฯ    ตนิสฺสยาน   อรูปธมฺมาน   พหุเภทตฺตา สาม ฺ- 
โวหาเรน เต ทสฺเสตุ สงฺขตาติ วุตฺต ฯ  
        [๒๑๘]   นิตฺเตชนฺติ   เตชหีน   อานุภาวรหิต  ฯ   ยถา   ปน  
ต   นิตฺเตช   ต  ทสฺเสตุ  น  ขาทตีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  น  หิ  อ ฺถา  
สทฺทหนุสฺสหนาทีสุ   นาม   นิตฺเตชนฺติ   สกกฺา   วตฺตุ   นาป   รปู  
สนฺธารณาพนฺธนาทีสุ  นตฺิเตช  สกฺกา  วตฺตุ  ฯ เตเนว หิ รูป นตฺิเตชนฺติ  
วตฺวา   น   ห ิ  ตสฺส   ขาทิตุกามตาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อถโขติอาทินา   
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พฺยติเรกวเสนาป   นามรปูาน   นิตฺเตชตเยว   วิภาเวติ  ฯ  อ ฺม ฺ  
สนฺนิสฺสเยน  หิ นามรูปสสฺ อตฺตกิจฺจสิทฺธิป ปจฺเจก อสมตฺถตา- 
วิภาวนเมว ฯ ตถา   หิ   นามรูปสฺส   อตฺตสุ ฺตา   นิรีหพฺยาปารวิรหา๑   จ  
สุฏ ุตร   ปากฏา   โหนฺติ  ฯ   กถ   ปน   ปจฺเจก   อสมตฺถาน สมุทิต- 
ภาเว   สมตฺถตา   โหติ   อสามคฺคิย   อเหตูน   สามคฺคิยมฺป อเหตุ- 
ภาวาปตฺติโต  ฯ  น  หิ  ปจฺเจก ทฏ ุ อสกฺโกนฺตาน อนฺธาน สตมฺป  
สหสฺสมฺป   สมุทิต   ทฏ ุ   สกโฺกตีติ   โจทน   สนฺธายาห   อิมสฺส  
ปนตฺถสฺสาติอาทิ ฯ  
        อิม   อุปม   อุทาหรนฺติ   อฏกถาจริยา   อุปมายป   อสิทฺธสฺส  
อตฺถสฺส   สาเธตพฺพโต  ฯ  เตเนวาห  อุปมนฺเต  กริสสฺามิ  อุปมายป  
อิเธกจฺเจ  วิ ฺ ู  ปุริสา  ภาสิตสฺส  อตฺถ อาชานนฺตีติ๒ ฯ ตุฏหฏโติ  
ยทิปาห   จกขฺุกรณีย   กาตุ   น   สกฺโกมิ   ปาทกรณีย   ปน   กาตุ  
สกฺโกมิ   ตฺว ฺจ   จกฺขุกรณีย   ตสฺมา   อมฺหาก   อุภินฺน   สหิตาน  
วเสน   อิจฺฉิตเทสสมฺปตฺติ   สชิฺฌตีติ   ตุฏหฏโ   ชจฺจนฺโธ  ฯ  ตตฺถ  
ชจฺจนฺโธติอาทิ   อุปโมปเมยฺยสสนฺทน  ฯ   ธมฺมาน   อตฺตลาโภ  
ปรปฏิพทฺโธติ   วตฺตพฺพเมว   นตฺถิ   ตโต   ปุพฺเพ  อวิชฺชมานตฺตา  ฯ  
ปฏิลทฺธตฺตลาภสฺสาป   ปรปฏิพทฺธเมว   อตฺตกิจฺจนฺติ   ทสฺเสตุ   น  
สเกน  เตเชน  อุปฺปชชฺติ  น  ตาสุ  ตาสุ  กริิยาสุ  ปวตฺตตีติ  วุตฺต ฯ  
เตส  นามรูปาน  อ ฺม ฺ  นิสฺสาย  อุปฺปตฺติ  วา  ปวตฺติ  วา  น  จ  
น   โหตีติ   ชจฺจนฺธปสปฺปอุปมาย   สาธิตมตฺถ  นิคเมนฺโต  อสามคฺคิย  
๑. ม. นิรีหตา พฺยาปารวิรหตา. ๒. ม. ชานนฺตีติ.   
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อเหตูน   สามคฺคิยมฺป   อเหตุภาวาปตฺติโตติ   ยถาวุตฺตสฺส   เหตุโน  
อเนกนฺติกภาว วิภาเวติ ฯ  
        [๒๑๙]   ปรธมฺมวสานุวตฺติโนติ   ปเรส   อตฺตโต   อ ฺเส  
เหตุปจฺจยสงฺขาตาน   ธมมฺาน   วเสน  อนุวตฺตนสีลา  ฯ  อตฺตทุพฺพลาติ  
อตฺตนา   ทุพฺพลา   อสมตฺถา  ฯ   ปรปจฺจยโตติ   ปเรส   ธมฺมาน ปจฺจย- 
ภาวโต  ฯ  เอเตน  ชนกปจฺจย  วทติ  ฯ  เตเนวาห ชายเรติ ฯ  
ปรอารมฺมณโตติ  ปเรส  ธมฺมาน อารมฺมณภาวโต ฯ เอเตนุปตฺถมฺภก- 
ปจฺจย วทติ  ฯ   ปจฺจยคฺคหณ   วา   รปูาเปกฺข   อารมฺมณคฺคหณ  
นามาเปกฺข  ฯ   ปรธมฺเมหีติ   อิท   อารมฺมณปจฺจยาน   วิเสสน  ฯ  
ปุริมตฺเถน  หิ  วุตฺตเมวตฺถ  ปจฺฉิมตฺเถน  ปากฏ  กาโรติ  ฯ ปภาวิตาติ  
อุปฺปาทิตา  ฯ   นาวายนฺติกุปมายป   นามรูปาน  อวสวตฺติต  วิภาเวตุ  
ยถาปติอาทินา  ติสฺโส  คาถา  วุตฺตา  ฯ  นิสฺสายาติ ปติฏาย ฯ  
ยนฺตีติ คจฺฉนฺติ  ฯ  มนุสฺเส  นิสฺสายาติ  เนตุภูเต  นิยามกกมฺม- 
การกาทิมนุสฺเส อปสฺสาย  ฯ  น หิ เตส อรณคฺคหณลการสณฺาปน- 
อุทกุสฺสิ ฺจนาทิกิริยาย๑ วินา    นาวา    อิจฺฉิตเทส    ปาปุณาติ  ฯ   อุโภติ  
อ ฺม ฺ นาว นิสฺสาย มนุสฺสา มนุสฺเส นิสฺสาย นาวาติ อตฺโถ ฯ  
        เอวนฺติ   วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ   นานานเยหีติ   ปมาทีน  สตฺตนฺน  
ฌานาน   เตส   อุปจาราน ฺจ   วเสน   จุทฺทส   อรูปปริคฺคหมุขานิ  
จตุธาตุววฏาเน   วุตฺตาน   เตรสนฺน  ธาตุปริคฺคหมุขาน  ธาตฺวายตน-  
ขนฺธมหาภูตวเสน  อิธ  วุตฺตาน  อวุตฺตาน ฺจ อินฺทฺริยสจฺจปฏิจฺจ- 
๑....ลงฺการ...อิติป.   
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สมุปฺปนฺนาน  วเสน   สมวีสติ   รูปปริคฺคหมุขานิ   ตานิ   ปจฺเจก   ผสฺโส  
เวทนา   จิตฺตนฺติ  อิเมส  สมฺมุขภาเวน  อุปฏ ิตาน  ติณฺณ  อรูปธมฺมาน  
วเสน   ติคุณิตานิ   สมสฏ ี   จุทฺทส   อรูปปริคฺคหมุขานิ  ตานิ [๑]  
จตุสตฺตติยา    นามรูปปรคฺิคหนเยหิ   เจว   สมฺพหุลสุตฺตนฺตรถ-  
เคหมุฏ ิวีณาเสนารุกฺขทารุยนฺตนฬกลาปเภริชจฺจนฺธปงฺคุฬ นาวา- 
มนุสฺสุปมาหิ จ    นามรูปมตฺตตาววฏาปนนเยหิ    จ  ฯ    สตฺตส ฺ  
อภิภวิตฺวาติ  อนาทิกาลภาวิต  ขนฺธป ฺจเก  อตฺตคฺคาห  วิกฺขมฺเภตฺวา  ฯ  
นามรูปาน  ยาถาวทสฺสนนฺติ  อิท  นาม  เอตฺตก  นาม น อิโต ภิยฺโย ฯ  
อิท  รูป  เอตฺตก  รูป  น  อิโต  ภิยฺโยต ิ จ เตส ลกฺขณสลฺลกฺขณมุเขน  
ธมฺมมตฺตภาวทสฺสน  ฯ    อตฺตทิฏ ิมลวิโสธนโต   ทฏิ ิวิสุทฺธีติ  
เวทิตพฺพ ฯ เอตสฺเสวาติ นามรูปสฺส ยาถาวทสฺสนสฺเสว ฯ  
               ทิฏ ิวิสุทฺธินิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                 ----------------  
               กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทสวณฺนา  
        [๒๒๐]   อนนฺตร   นิทฺทิฏาย   ทิฏ ิวิสุทฺธิยา   วิสยภาเวน  
ทสฺสิตตฺตา   เอตสฺเสวาติ   วุตฺต   น   ตท ฺโต   วิเสสนตฺถ  
ตท ฺสฺเสว   อภาวโต  ฯ  อชฌฺตฺต  วา  หิ  วิปสสฺนาภินิเวโส  โหตุ  
พหิทฺธา   วา   อชฌฺตฺตสิทฺธิย   ปน   ลกฺขณโต   สพฺพมฺป   นามรูป  
อนวเสสโต   ปริคฺคหิตเมว   โหตีติ  ฯ  ปจฺจยปริคฺคหเณนาติ  เหตุมฺหิ  
๑. ม. จาติ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 423 

                       กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา            
กรณวจน  ฯ  ปจฺจยปริคฺคหเหตุ  หิสฺส  อทฺธตฺตยกงฺขาวิตรณ  โหตีติ  ฯ  
กรเณ   วา   เอต   กรณวจน   ปจฺจยปริคฺคหสฺส   สาธกตมภาวโต  
กงฺขาวิตรณกิริยาย  ฯ   ยทา   หิสฺส   สุปริสุทฺโธ  นิชฺชโฏ  นิคฺคุมฺโพ  
ปจฺจยปริคฺคโห   สิชฌฺติ   ตทาเนน   กงฺขา   วิตริยตีติ  ฯ  วิตริตฺวาติ  
อติกฺกมิตฺวา   วิกฺขมฺเภตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ   ต   ปน  าณ  ตถาธิคต  
วสีภาวปฺปตฺต   ฌาน   วิย  โยคิโน  สนฺตาเน  ปพนฺธนวเสน  ปวตฺตตีติ  
กตฺวา   วุตฺต    ิต   าณนฺติ  ฯ  กงฺขาวิตรณี  จ  สา  วิสุทฺธิ  จาติ  
กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ ฯ  
        ต   สมปฺาเทตุกาโม   อาวชฺชตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ยาถาวโต  ทฏิ  
นามรูป  ติวิธทุกฺขตาโยคโต  โรโค  วิย  ฯ  ปจฺจยา จสฺส โรคสมุฏาน  
วิย   อุปฏหนฺตีติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  ยถา  นาม  ฯเปฯ  ปริเยสตีติ  
อาห  ฯ   สสารทุกฺขนิมุคฺคสฺส  สนฺตานสฺส  ตโต  วิโมเจตุกามตาวเสน  
อนุกมฺปตพฺพตา   ลพฺภตีติ   ตมตฺถ   ทสฺเสตุ   ยถา   วา   ปนาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   เอวมวฏ ิเต   ยเทเก  วทนฺติ  อนุกมฺเปตพฺพกุมารทสฺสเนน  
ตสฺส   มาตาปตุอาวชฺชน   อิธ  อนุทาหรณ  นโิรเธตพฺพตาย  นามรูปสฺส  
อนุกมฺปตพฺพตาภาวโตติ   ตทปาหฏ   โหติ  ฯ   อวสฺส ฺเจต   เอว  
อิจฺฉิตพฺพ  ฯ  อ ฺถา  เวเนยฺยปุคฺคลสนฺตาเน  สตฺถุ มหากรุณา- 
ปวตฺติเอว วิจาเรตพฺพา   สยิา  ฯ   มนฺทพุทฺธิตาย   มนฺท  ฯ   วุฑฺฒ- 
ตโรป โกจิ   มนฺทพุทฺธิ   โหตีติ   ตโต   วิเสสนตฺถ   กุมารนฺติ   วุตฺต  ฯ  
โยโกจิ   ปมวเย   วตฺตมาโน   กุมาโรติ  วุจฺจตีติ  ตโต  วิเสสนตฺถ   
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ทหรนฺติ   วุตฺต  ฯ  เอวมฺป  โย  อาธาวิตฺวา  ปริธาวิตฺวา  วิจรณโก  
ตรุณทารโก   โสป   ทหโรติ   วุจฺจตีติ   ตโต   นิวตฺตนตฺถ อุตฺตาน- 
เสยฺยกนฺติ  วุตฺต  ฯ  จตูหปิ  ปเทหิ  กรณุายิตพฺพตเยว ทสฺเสติ ฯ  
อาวชฺชตีติ กโรติ ฯ  
        ยถา   ปนสฺส   เหตุปจฺจยปริเยสนาปตฺติ   โหติ   ต   ทสฺเสตุ  
โสติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  พฺยติเรกมุเขน  อตฺโถ  สาธิโต  สมฺมเทว  
สาธิโต   โหตีติ   อเหตุกภาว  ตาว  ปฏิกฺขิปนฺโต  น  ตาวิท  นามรูป  
อเหตุกนฺติ   วตฺวา   ตตฺถ   การณมาห   สพฺพตฺถาติอาทินา  ฯ  
เหตุมนฺตเรน   สติ   สมฺภเว   สพฺพธมฺมาน   เหตุอภาโว   สมาโนติ  
สพฺพสมานตา   สิยา   ตถา   จ   สติ   โสตปฺปเทสาทีสุ  พหิทฺธา  จ  
จกฺขุวิ ฺาณาทิเหตุอภาโวติ   สพฺพตฺถ   จกฺขาทีน   อุปฺปตฺติโต   ปุพฺเพ  
ปริเภทโต   อุทฺธ   จ   เหตุอภาวโตติ  สพฺพทา  จ  อนฺธาทีน  อรูปน  
อส ฺ ีน ฺจ   เหตุอภาโวติ   สพฺเพส ฺจ   จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ   ภวิตพฺพ  
เหตุอภาวา   วิเสสโต   ต ฺจ   นตฺถีติ   อาห   สพฺพตฺถ   สพฺพทา  
สพฺเพส ฺจ   เอกสทิสภาวาปตฺติโตติ  ฯ   นิทสฺสนมตฺต ฺเจต   ยทิท  
จกฺขุวิ ฺาณาทีนนฺติ๑  ฯ  ยตฺตกา  โลเก  วิเสสา  เตหิ  สพฺเพส สพฺพ- 
กาล ฺจ  ภวิตพฺพนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  วา  เตสมฺป คหณ  
ตเมวาติ  ทฏพฺพ  ฯ  ตสมฺา  อเหตุกภาเว  วิสิฏตาย อสมฺภโว- 
เอวาติ สพฺพตฺถ   เอกสทิสภาวาปตฺติโต   สพฺพทา   เอกสทิสภาวาปตฺติโต  
สพฺเพส เอกสทิสภาวาปตฺติโตติ ปจฺเจก สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ  
๑. ม. จกฺขุวิ ฺาณาทีสุ หีติ.   
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        เอว   อเหตุกภาเว   ปฏิสิทฺเธ   วิสมเหตุวาที  วเทยฺย  น  อิท  
อเหตุก  กิ ฺจรหิ  สเหตุก  เกน  ปน เหตุนา สเหตุกนฺติ ฯ อิสฺสราทีนนฺติ  
อาทิสทฺเทน   ปกติปุริสปชาปติกาลาทีน   คหณ   เวทิตพฺพ  ฯ   ต ปฏิก-ฺ 
ขิปนฺโต   อาห   น   อิสฺสราทิเหตุกนฺติอาทิ  ฯ   น   นามรูป อิสฺสราทิ- 
เหตุก  นามรูปโต  อ ฺสฺส อนุปลพฺภมานตฺตา อิสฺสรปกติอาทีนเมว  
อภาวโต  ฯ   ยทิ   ปน   อสโต   อิสฺสราทิโต  นามรปูสฺส  อุปฺปตฺติ  
เอว  สติ  สาเอว  สพฺพตฺถ  สพฺพทา  สพฺเพส  เอกสทิสตา อาปชฺชติ ฯ  
อถ   นามรูปมตฺตเมว   อิสฺสราทิเหตุก   นามรูป ฺจ  อหุตฺวา  สมฺภวนฺต  
หุตฺวา   จ   วินสฺสนฺต   ทสิฺสตีติ   อิสสฺราทีหิป  ตาทิเสหิ  ภวิตพฺพ  ฯ  
ตถา   จ   ตทป   สปฺปจฺจย   สงฺขตเมวาติ   ตสฺสาป  ปจฺจยปริคฺคโห  
กาตพฺโพ  ฯ   อถ   ต   นปฺุปชฺชติ   อเหตุกตา  ตสฺส  อาปนฺนา  ฯ  
เตนาห อเหตุกภาวาปตฺติโตติ ฯ  
        อปจ  น  อิสฺสราทิเหตุก  นามรูป ฯ กึการณ ฯ กเมน อุปฺปตฺติโต ฯ  
ยทิ หิ เอว นจฺิจ อิสฺสราทิส ฺ ิต กมฺมกิเลสินฺทฺริยารมฺมณาทิ- 
นิรเปกฺขการณมฺป สิยา    สพฺเพสเยว    เอกชฺฌ    อุปฺปตฺติ    สยิา  ฯ  
ยตฺตเกหิ  ตโต  อุปฺปชชฺิตพฺพ  ฯ  กสฺมา  ฯ  การณสฺส สนฺนิหิต- 
ภาวโต ฯ ยทิ   ปน   ตสฺส   อิจฺฉาวเสน   ตสฺส   อุปฺปตฺตึ   ปรกิปฺเปยฺยุ  
ตาส ฺจ   อิจฺฉาน   เอกชฌฺ  อุปฺปตฺติย  โก  วิพนฺโธ  ฯ  อถ  อ ฺมฺป  
กิ ฺจิ   กมฺมกเิลสินฺทฺริยารมฺมณาทิอเปกฺขิตพฺพ   อตฺถีติ   เจ  ฯ  ตเทว  
เหตุ   การณ   กิม ฺเน   อทิฏสามตฺถิเยน  ปริกปปฺเตน  ปโยชน  ฯ   
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ทิฏ   หิ   กมฺมาทีน   สามตฺถิย   ตท ฺปจฺจยสนฺนิธาเนป   ตทภาเว  
อภาวโต  ฯ  ยถา  ห ิ รูปาโลกมนสิการสนฺนิธาเนป  จกฺขุโน  อภาเว  
จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อภาว   ภาเว   จ   ภาว   ทิสฺวา   จกฺขุโน จกฺขุ- 
วิ ฺาณุปฺปาทนสมตฺถตา   อตฺถีติ   วิ ฺายติ  ฯ   ยถา  จ  ยฺวาย  
ยมกานมฺป    สมานาน   ชนกชนนีสกฺุกโสณิตาทิพาหิรปจฺจยสมภาเวป  
สตฺตาน   หีนปฺปณีตตาทิวิเสโส   ทิสฺสติ   โส  จ  สสนฺตาเน  ตาทิสสฺส  
อ ฺสฺส   เหตุโน   อภาวา  กมฺมกิเลสเหตุโกติ  ตสฺส  ตตฺถ  สมตฺถตา  
อตฺถีติ   วิ ฺายติ   น   เอวมิสฺสราทิกสฺส  ฯ   การณสฺส   หิ  
ภาวาภาเว   ผลสฺส   ภาวาภาเวหิ   การณสฺส  สมตฺถตา  วิ ฺาเยยฺย  
น   จ   สนฺนหิิเต  ตทการณสฺส  นามรปูสฺส  อิสฺสราทิเวกลฺเลน  กตฺถจิ  
อนุปฺปตฺติ   ทิฏา   ตสฺมา   อการณมสิฺสโร  ฯ  อถาป  สคฺโค  เอว  
อิสฺสราทิเหตุโก   วุจฺเจยฺย   โสป   สคฺคปฺปกาโร   สพฺพกาล   ตโต  
นิพฺพตฺเตยฺย  ฯ  น  หิ  สนนฺิหิตการณสฺส  ผลสฺส  อนุปฺปตฺติ  ยุตฺตา  ฯ  
นิจฺเจ   จ   สติ   อ ฺนิรเปกฺขการเณ  สคฺคสฺส  อาทิเยว  น  ยุตฺโต  
ยาว  อิสฺสราทิการณ๑  ตาว  สพฺพสฺส  อตฺถิภาวปฺปสงฺคโต  ฯ อถาป  
วเทยฺย   อ ฺเป   ยถารห   ปจฺจยา  โหนฺติเยว  อิสฺสราทิกมฺป  เตส  
สหการิการณ โหตีติ ฯ ยเทตฺถ วตฺตพฺพ ต เหฏา วุตฺตเมว ฯ  
        ยท ิ  ปโร   วเทยฺย   อิธ   พุทฺธิปุพฺโพ   ภาวาน  รจนาวิเสโส  
ทิฏโ   ยถาต   ฆฏเคหาทีน  ฯ   อตฺถ ิ  จ   อชฺฌตฺติกพาหิราน สรีร- 
ปทุมาทีน   รจนาวิเสโส  ตสฺมา  เตนาป  พุทฺธิปุพฺเพน  ภวิตพฺพ  ฯ  
๑. ม. อิสฺสราทิก การณ.   
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ยสฺส   จ   โส   พุทฺธิปุพฺโพ   โส   อิสสฺราทิโก   ตสฺมา   เตน นาม- 
รูปส ฺ ิตสฺส  โลกสฺส  การเณน  ภวิตพฺพนฺติ  ฯ  ตยิท อสิทฺธ  รจิตา  
สรีรปทุมาทโยติ   ตตฺเถวุปฺปนฺนตฺตา  ฯ  อุปฺปนฺนสสฺ  หิ  สนฺนิเวส- 
วเสน ตถา   ตถา   ปฏปน   รจนาติ   วุจฺจติ  ฯ   อเนกนฺติโก   จาย  
อพุทฺธิปุพฺพสฺสาป   ทฏิตฺตา  ฯ  ทิฏโ  หิ  นฺหารุอาทีน  อคฺคิสโยเคน  
รจนาวิเสโส   ตถา   วิสุสสฺนฺตาน   ปพฺุพจมฺมาทีน  ฯ   ยทิ ปนาย- 
มิสฺสราทิโก   ควสฺสคทฺรภาทีน   กรีสาวตฺเต   ปฏิมหุต   รเจยฺย  
อุมฺมตฺโต  วิย  วิกฺขิตฺโต  สยิา  ฯ  กิ ฺจาย  โลก  สชฺเชนฺโต  อตฺตตฺถ  
วา  สชฺเชยฺย  โลกตฺถ  วา  ฯ  ตตฺถ  จ  ยทิ  ปุรโิม มกโฺข กตกิจฺโจ  
น   สิยา   โลเกน   สาเธตพฺพสฺส   อตฺถิภาวโต  ฯ   อถ   ทุติโย  
กสฺมา  โลกสฺส  อหิตทุกขฺาวห  ปาป  นิรยาทึ  ชรามรณาทิ ฺจ สชฺชติ๑  
อถ  ตทุภย  อนามสิตฺวา  กีฬตฺถ  สชชฺติ๑  ฯ กฬีา จ นาม รติอตฺถา  
โหติ  ฯ   วินา   กฬีาย  รตึ  อชานนฺตาน  รติอตฺถ ฺจ  กีฬมารภนฺโต  
รติย   อิสฺสโร   อนิสฺสโร  สิยา  ฯ  อถ  ปโยชนนิรเปกฺโข  สพฺพกาล  
สชฺเชยฺย๒  ตสฺส  จาย สชชฺนสมตฺถตา๓ อเหตุกา วา สิยาสเหตุกา วา  ฯ   
อเหตุกา เจ สพฺเพส สิยา สเหตุกา ฯ อเหตุกา  เจ สพฺเพสมฺป  
สิยา  ฯ  อถ  สเหตุกา  โส  จสฺส  เหตุ  ปรโต  วา  สมฺภูโต  สิยา  
อตฺตโต   วา  ฯ   ตตฺถ   ปรโต  เจ  สมฺภูโต  ยทสฺส  โส  ลทฺโธ  
ตสฺสาย   เวยฺยาวจฺจกรสทิโส   สิยา  ฯ   อถ  อตฺตโต  ตทุปฺปตฺติโต  
ปุพฺเพ   อย   กีทิโส  โลโก  จาติ  สพพฺมิท  อาลุนวิสิณ  อากุลพฺยากุล  
๑. ม. สชติ. ๒. ม. สเชยฺย. ๓. ม. สชนสมตฺถตา.   
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โคยูเถน   คตมคฺคสทิส   เผณุปณฺฑสม๑   อวิมทฺทกขฺม   อสาร  ฯ  
ติฏตุ   ปสงฺโค   ยถาธิกตเมว   วณฺณยิสฺสาม  ฯ   ตสฺมาติ   ยสมฺา  
อิท   นามรูป  น  อเหตุก  นาป  อิสฺสราทิวิสมเหตุก  ตสฺมา  ฯ  เตติ  
เหตุปจฺจยา ฯ  
        โอฬารกิตฺตา   สุปากฏตฺตา   จ   รูปสฺส  ปจฺจยปริคฺคโห  สุกโรติ  
อิมสฺส   ตาว   รูปกายสฺสาติอาทินา   ปม   ตสฺส   ปจฺจยปริคฺคหวิธึ  
อารภติ  ฯ   ตตฺถ   ยถา   นามรูปสฺส   ปจฺจยปริคฺคโห อเหตุวิสม- 
เหตุวาทนิวตฺติยา   โหติ  เอว  นิพฺพิทาวิราคาวหภาเวน  ตตฺถ อภิรติ- 
นิวตฺติยาป   อิจฺฉิตพฺโพติ   ต   คพฺภเสยฺยกวเสน   ทสฺเสนฺโต นิพฺพตฺ- 
ตฏานสฺส   สุจิภาวปฏิเสธนมุเขน   อสุจิภาว   วิภาเวตุ   อย กาโยติ- 
อาทิมาห  ฯ   ตตฺถ  อุปฺปลาทีนิ  อสุจิฏาเน  นิพฺพตฺตานิป  สย  
สุจิสมฺมตาเนวาติ ต ทสฺสนตฺถ อพฺภนฺตรคฺคหณ ฯ เตนาห ภควา  
           ยถา สงฺการธานสฺมึ   อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ  
           ปทุม ตตฺถ ชาเยถ    สุจิคนฺธ มโนรมนฺติ๒ ฯ  
        นิพฺพตฺตตีติ   อิท   มาตุกุจฺฉิย   ปฏิสนฺธิปฺปวตฺตีสุ   รูปกายสฺส  
นิพฺพตฺตน   สาม ฺโต๓  คเหตฺวา  วุตฺต  น  ปมาภินิพฺพตฺติมตฺต  ฯ  
เอว ฺจ   กตฺวา   อาหารสฺส   อุปตฺถมฺภกปจฺจยตาวจน   อุทรปฏลสฺส  
ปจฺฉโต   กรณาทิวจน  ทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกูลตาวจน ฺจ  สมตฺถิต  โหติ  ฯ  
เอวมวฏ ิเต   ยเทกจฺเจหิ   ปฏ ิโต   ปุรโต   จ   กรณ   กึ  สิยา  
๑. ม. คตมคฺคสทิสเผณปณฑฺสม. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๒. ๓. ม. นิพฺพตฺตนสาม ฺโต.   
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ปฏิสนฺธิกาเลติอาทิ วุตฺต ต ปากฏ๑ โหติ ฯ  
        [๒๒๑]   นิพฺพตฺตกตฺตาติ  อิมินา  พีช  วิย  องฺกุรสฺส  อวิชชฺาทโย  
รูปกายสฺส   อสาธารณการณตาย   เหตูติ  ทสฺเสติ  ฯ  อุปตฺถมฺภกตฺตาติ  
อิมินา   ปน   องฺกุรสฺส   ปวีสลิลปาริสิอาทโย   วิย   อาหาโร  
สาธารณการณตาย   ปจฺจโยติ  ทสฺเสติ  ฯ  ป ฺจ  ธมฺมา  เหตุปจฺจยาติ  
อวิชฺชาทโย  ป ฺจ  ธมฺมา  ยถารห  เหตุ  จ  ปจฺจโย  จาติ  อตฺโถ ฯ  
ภเวสุ   วิชชฺมานโทสปฏิจฺฉาทนปฏนาทฬฺหคฺคาหภาเวน   สงฺขารภวาน  
เหตุภูตา   ชนกสหายตาย   ภวนิกนฺติ   ตสหชาตอาสนฺนการณตฺตา  
อภิสงฺขาริกา  อปสฺสยภูตา  จาติ  ทารกสุ  มาตา  วิย อุปนิสฺสยาติ๒  
วุตฺตา  ฯ   ยถา   ปตุ  ชนิตสุกฺเก  ปุตฺตสฺส  อุปฺปตฺตีติ  ปตา  ชนโก  
เอว  กมฺม  สตฺตสฺส  อุปฺปาทกตฺตา  ชนก  วุตฺต  ฯ  ยถา ธาตี ชาตสฺส  
ทารกสฺส   โปสนวเสน   สนฺธาริกา   เอว   อาหาโร   อุปฺปนฺนสฺส  
กายสฺสาติ  สนฺธารโก  วุตฺโต  ฯ กาม ฺเจตฺถ อวิชฺชาทโย นามกายสฺสาป  
ปจฺจโย   ปการนฺตเรน   ปน   ตสฺส   ปากฏ   ปจฺจยปริคฺคหวิธึ  
ทสฺเสตุ จกฺขุ ฺจ ปฏิจฺจาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   จกฺขุ ฺจาติ  จสทฺโท  สมุจฺจยฏโ  ฯ  เตน  จกฺขุวิ ฺา- 
ณสฺส อาวชฺชนาทิอชฺฌตฺต   สพฺพ   ปจฺจยชาต   สงฺคณฺหาติ  ฯ   รูเป  
จาติ   ปน   จสทฺเทน   ยถา   พหุล   พาหิรรูป   จกฺขุวิ ฺาณสฺส  
อารมฺมณปจฺจโย   เอว   อ ฺมฺป   พาหิร   ปจฺจยชาต  สงฺคณฺหาติ  ฯ  
ปฏิจฺจาติ   ปจฺจยภูต   ลทธฺาติ   อตฺโถ  ฯ   เตน   จกขฺุสฺส นิสฺสยปุเรชาต- 
๑. ม. อปากฏ. ๒. ม. มาตา วยิ ทารกสฺส อุปนิสฺสยา.   
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อินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน รูปสฺส   อารมฺมณปุเรชาตอตฺถ-ิ 
อวิคตวเสน   อิตเรส ฺจ   สงฺคหิตาน อนนฺตราทิสหชาตาทิวเสน   
ปจฺจยภาว  ทสฺเสติ  ฯ  วจนเภเท ปน การณ เหฏา   วุตฺตเมว  ฯ   
อาทิสทฺเทน  จ  ผสฺสาทีน  วิย  สห  ปจฺจเยหิ โสตวิ ฺาณาทีน   
สงฺคโห  เวทิตพฺโพ  ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโสติอาทิปาสฺส วิย โสต ฺจ   
ปฏิจฺจาติอาทิปาสฺส  สงฺคหิตตฺตา  ฯ เอว สมฺมสนุปค สพฺพ นาม  
สห   ปจฺจเยน  สงฺคหิต  โหติ  ฯ  เตนาห  นามกายสฺส  ปจฺจยปริคฺคห  
กโรตีติ ฯ  
        ปวตฺตึ   ทิสฺวาติ   เอตรหิ   ปวตฺตึ   ทิสฺวา  ฯ  เอวนฺติ  อิมินา  
น   เกวล   สปฺปจฺจยตามตฺตเมว   ปจฺจามฏ   อถโข   ยาทิเสหิ  
ปจฺจเยหิ   เอตรหิ   ปวตฺตติ   ตาทิเสหิ  อวิชฺชาทิปจฺจเยเหว  อตีเตป  
ปวตฺติตฺถาติ   ปจฺจยสทิสตาป   ปจฺจามฏาติ   ทฏพฺพ  ฯ  ปุพฺพนฺตนฺติ  
อตีต   ขนฺธปฺปพนฺธโกฏาส  ฯ  อารพฺภาติ  อุทฺทิสฺส  ฯ  อโหส ึ นุโข  
น   นุโขติ๑  สสฺสตาการ  อธิจฺจสมุปฺปตฺติอาการ ฺจ  นิสฺสาย  อตีเต  
อตฺตโน   วิชชฺมานต   อวิชฺชมานต ฺจ   กงฺขติ  ฯ  กินฺนุโข  อโหสินฺติ  
ชาติลิงฺคุปฺปตฺติโย   นิสฺสาย   ขตฺติโย   นุโข   อโหสึ   พฺราหฺมณาทีสุ  
คหฏาทีสุ   เทวาทีสุ   อ ฺตโร   นโุขติ   กงฺขติ  ฯ   กถ  นุโขติ  
สณฺานาการ   นิสฺสาย   ทโีฆ   นุโข  อโหสึ  รสฺสโอทาตกาฬปมาณิก-  
อปฺปมาณิกาทีนมฺป   อ ฺตโรติ   กงฺขติ  ฯ   อิสฺสรนิมฺมานาทึ  นิสฺสาย  
เกน  นุโข  ปกาเรน  อโหสินฺติ  นิพฺพตฺตาการโต  กงฺขตีติ  จ วทนฺติ ฯ  
๑. ม. น นุโข อโหสินฺติ.   
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กึ  หุตฺวา  ก ึ อโหสินฺติ  ชาติอาทีนิ๑  นิสฺสาย  ขตฺติโย หุตฺวา นุโข  
พฺราหฺมโณ   อโหสึ  ฯเปฯ   เทโว  หุตฺวา  นุโข  มนสฺุโส  อโหสนิฺติ  
อตฺตโน   อปราปรุปฺปตฺตึ   กงฺขติ  ฯ   สพฺพตฺเถว   จ   อทฺธานนฺติ กาลาธิ- 
วจน  ฯ  ภวิสฺสามิ  นุโขติ  สสฺสตาการ  อุจฺเฉทาการ ฺจ นิสฺสาย  
อนาคเต   อตฺตโน   วิชฺชมานต  อวิชฺชมานต ฺจ  กงฺขติ  ฯ  เสสเมตฺถ  
วุตฺตนยเมว ฯ  
        เอตรหิ   วา   ปน   ปจฺจุปฺปนฺน   อทฺธานนฺติ   อิทานิ   วา  
ปฏิสนฺธิมาทึ   กตฺวา   จุติปริยนฺต   สพฺพมฺป  วตฺตมานกาล  ฯ  อชฺฌตฺต  
กถกถี   โหตีติ   อตฺตโน  ขนฺเธสุ  วิจิกิจฺฉา  โหติ  ฯ  อห  นุโขสมฺีติ  
อตฺตโน   อตฺถิภาว   กงฺขติ  ฯ  อยุตฺต  ปเนตนฺติ  ฯ  ยุตฺต  อยุตฺตนฺติ  
กา   เอตฺถ   จินฺตา  ฯ  อุมมฺตฺตโก  วิย  หิ  พาลปุถชุชฺโน  ฯ  โน  
นุโขสฺมีติ  อตฺตโน  นตฺถภิาว  กงฺขติ  ฯ  กินฺนโุขสฺมีติ  ขตฺติโยว สมาโน  
อตฺตโน  ขตฺติยภาว  กงฺขติ  ฯ  เอเสว  นโย  เสเสสุ ฯ กถ นุโขสมฺีติ  
วุตฺตนยเมว  ฯ  เกวล ฺเจตฺถ  อพฺภนฺตเร  ชีโว  นาม  อตฺถีติ คเหตฺวา  
ตสฺส   ทีฆาทิภาว   กงฺขนฺโต   กถ  นโุขสฺมีติ  กงฺขตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
ปจฺจุปฺปนฺน   ปน   อตฺตโน   สรีรสณฺาน   อชานนฺโต  นาม  นตฺถิ  ฯ  
กุโต   อาคโต   โส   กุห ึ  คามี   ภวิสฺสตีติ   อตฺตภาวสฺส อาคติ- 
คติฏาน   กงฺขติ  ฯ   สา   สพฺพาป  ปหียตีติ  สา  ยถาวุตฺตา  
โสฬสวิธาป วิจิกิจฺฉา วิกฺขมฺภนวเสน ปหียติ ฯ  
        [๒๒๒]   กุสลาทิเภทโต   สพฺพปฺปการสฺสาป   นามสฺส  สาธารโณ  
๑. ม. ชาติอาทึ.   
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ปจฺจโยติ   ตโต   ปวตฺติโต   มนสิการาทิโต   กุสลาทิเภทโต สพฺพป- 
 ฺปการสฺสาป   นามสฺส   อสาธารโณ  ปจฺจโยติ  จ  โยเชตพฺพ  ฯ  
กุสลาทิเภทโตติ    กุสลากสุลวิปากกิริยเภทโต  ฯ    ตสฺสาป โสมนสฺส- 
สหคตาทิอ ฺตรเภทวเสน   สพฺพปฺปการสฺสาป  ฯ  ย  เอกนฺตโต ฉทฺวาริก    
ตมฺป   ฉทฺวารคฺคหเณเนว   คหิต   ยถา   ฉฬารมฺมณ ฉฬารมฺมณคฺ- 
คหเณนาติป  วุตฺต สพฺพปฺปการสฺสาปติ ฯ ตโตติ จกฺขุรูปาทิโต ฯ  
มนสิการาทิโกติ โยนโิสมนสิการอโยนิโสมนสิการาทิโก กมมฺภวงฺคา- 
ทิโก   จ  ฯ  กาม ฺเจตฺถ  ทฺวารฉกฺกโยนิโสมนสิการาทิวเสน  
นามสฺเสว   สาธารโณ   จ  อสาธารโณ  จ  ปจฺจโย  วุตฺโต  ต  ปน  
อวิเสสวเสน   วุตฺต  ฯ   วิเสสโต   ปน   กมฺมวิปากนามสฺส๑ กมฺม- 
สมุฏานรูปาน ฺจ   จิตฺตเจตสิกนามสฺส๒   จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ  
สาธารโณ   ปจฺจโย   ยถาวุตฺตสฺเสว   จ   นามสฺส   รปูสฺส   จ ตท ฺ- 
นามรูปาเปกฺขาย  อสาธารโณ  ปจฺจโย  ฯ ตถา สภาโค อุตุสภาโค  
จ   อาหาโร   ตสมุฏานรูปาน   สาธารโณ  ปจฺจโย  ตท ฺา- 
เปกฺขาย อสาธารโณติ    รปูสฺสาป    สาธารโณ    อสาธารโณ   จ  
ปจฺจโย   ยถารห   นิทฺธาเรตพฺโพ  ฯ   ปจฺจยปริคฺคโห   นาม อนธิคตา- 
รหตฺเตน กาตพฺโพติ ตทเปกฺขาย โยนิโสมนสิการสทฺธมฺมสฺสวนา- 
ทิโก กุสลสฺเสวาติ  วุตฺต  ฯ  อาทิสทฺเทน  สปฺปุริสุปสฺสยสฺส๓ จตุนฺนมฺป วา  
สมฺปตฺติจกฺกาน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   วิปรีโต   อกุสลสฺสาติ  วา  
วจนโต   ยถา   โยนิโสมนสิการาทิวิปรีโต  อกุสลสฺเสว  ปจฺจโย  ตถา  
๑. ม. กมฺม วิปากนามสฺส.   ๒. ม. จิตฺต เจตสิกนามสฺส. ๓. ม. สปฺปุริสูปนิสฺสยสฺส.   
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โยนิโสมนสิการาทิกุสลสฺเสว   ปจฺจโย   โหตีติ   อตฺโถ  ฯ  ยสสฺ  วา  
กุสล   สมฺภวติ   อกุสล   สมฺภวติ   กุสลากุสลานิ   วา   ตสฺสาติ  
อตฺถสิทฺธเมต  ฯ   กมฺมาทิโกติ   อาทิสทฺเทน   อวิชฺชาทโย   วิย  
คติกาลาทโยป    สงฺคหิตาติ   ทฏพฺพา  ฯ   ภวงฺคาทิโกติ ภวงฺค- 
สนฺตีรณปริตฺตกิริยารหตฺตาทิโก  ฯ     ตตฺถ     ภวงฺค ป ฺจทฺวารมโน- 
ทฺวาราวชฺชนกิริยาน   สนตีฺรณ   โวฏพฺพนสฺส  ปรตฺิตกิริยา ยถารห  
ปริตฺตมหคฺคตกิริยาน อรหตฺต อาวชฺชนวชฺชาน สพฺพกิริยาน ปจฺจโยติ  
เวทิตพฺพ ฯ  
        กมฺมนติฺ   เจตนาว  อธิปฺเปตา  ฯ  สา  จ  โข  กุสลากุสลา  ฯ  
วุตฺต ฺเหต   กุสลากุสลเจตนา   วิปากาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รปูาน  
กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโยติ๑  ฯ  น  จิตฺต  วิย  สสมฺปยุตฺตา  ฯ  จิตฺต  
เจตฺถ๒   สสมปฺยุตฺต   อธิปเฺปต  เหตุ  เหตุสมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน  
ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทิวจนโต๓ ฯ  
        ตตฺถาติ   เตสุ   กมฺมาทีสุ   รูปชนกปจฺจเยสุ  ฯ   อตีตโตเอว  
กมฺมโต   ผล   อุปฺปชฺชติ   น   วตฺตมานโตติ   วุตฺต  กมฺม  อตีตเมว  
กมฺมสมุฏานสฺส   รูปสสฺ  ปจฺจโยติ  ฯ  ยท ิ ห ิ ปจฺจุปฺปนฺนโต  กมฺมโต  
ผล   อุปฺปชฺเชยฺย   อายูหนกฺขเณเอว   ผเลน   อุปฺปชฺชิตพฺพ   ภเวยฺย  
น   จ  ต  ทิฏมิจฺฉิต  วา  ฯ  น  หิ  โลเก  กุทาจน  กยิรมานเมว  
กมฺม   ผล  เทนฺต  ทิฏ  ตถารูโป  วา  อาคโม  อตฺถีติ  ฯ  นน ุ จ  
๑. อภิ. ติก. ปมภาค ๔๐/๙. ๒. ม. จิตฺต ฺเหตฺถ. ๓. อภิ. ติก. ๔๐/๑.   
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อิทมฺป   น  ทิฏ  ย  วินฏโต  เหตุโต  ผล  อุปฺปชฺชมาน  ตโต๑  
วา  กุกฺกุโฏ  วสฺสนฺโตติ  ฯ  สจฺจมทิฏ  รูปธมฺมาน  ปพนฺธวิจฺเฉเท  ฯ  
อิท  ปน  อรปูปฺปพนฺโธป๒  อตฺถีติ  อุปมา  น  สสนฺทติ  ฯ  กมมฺโต  
หิ   อตีตโตเอว   กมฺมสฺส  กฏตฺตา  อุปจิตตฺตา  จ  ผล  อุปฺปชฺชติ  ฯ  
วุตฺต ฺเหต   กามาวจรสฺส   กุสลสฺส   กมฺมสฺส   กฏตฺตา   อุปจิตตฺตา  
วิปาก   จกฺขุวิ ฺาณ   อุปฺปนฺน   โหตีติอาทิ๓  ฯ   ยสฺมา อนนฺตราทิ- 
ปจฺจยลาภโต   อุปฺปาทกฺขเณเอว  จิตฺตสฺส  พลวตา  ตสฺมา  ต  
อุปฺปชฺชมานเมว   รูป   ชเนตีติ   อาห   จิตฺต   จิตฺตสมุฏานสฺส  
อุปฺปชฺชมานนฺติ  ฯ   รูปสสฺ   ปจฺจโย   โหตีติ   สมพฺนฺโธ  ฯ  ยสฺมา  
ปน   รูปสฺส    ิติกฺขเณ   พลวตา   ปจฺฉาชาตาทิปจฺจยลาภโต   ตสฺมา  
วุตฺต   อุตุอาหารา  ฯเปฯ   โหนฺตีติ  ฯ   พาหิร   อุตุ  อาหาร ฺจ  
ปจฺจย   ลภิตฺวา   อตฺตโน    ิติกฺขเณ   อุตุอาหารา   รูป   ชเนนฺตีติ  
อตฺโถ  ฯ     เอวนฺติ    สาธารณาสาธารณวเสนาติอาทินา วุตฺตปฺป- 
กาเรน ฯ  
        สงฺขารานนฺติ   สงฺขตสงฺขาราน  ฯ  ภงฺคนฺติ  มรณ  ฯ  ชรามรณ  
นาม   ชาติยา   สตีติอาทิ   ผลทสฺสนานุปุพฺพิยา   เหตุทสฺสนกฺกเมน  
นามรูปสฺส   ปจฺจยปริคฺคโห   สุกโรติ  กตฺวา  ทสฺสโิต  ฯ  ตตฺถ  ภเว  
สตีติ กมฺมภเว สติ ฯ  
        [๒๒๓]   ปุพฺเพ  วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺสิตานุโลมปฏิจฺจสมุปฺปาท- 
๑. ม. มโต. ๒. ม. อรูป ปพนฺโธป. ๓. อภิ. ส. ๓๔/๑๒๘.   
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วเสนาติ  ปริโยสานโต     ปฏาย     ปฏิโลมนเยน    อาทิปาปนวเสน  
วิตฺถาเรตฺวา   ทสฺสิตอนุโลมปฏิจฺจสมุปฺปาทนวเสน  ฯ   อสติ   ชาติยา  
นตฺถิ   ชรามรณนฺติอาทินา   หิ   ปฏิโลมวเสน   ทสสฺิเต  ปจฺจยากาเร  
ยสฺส  อภาวา  ยสฺส  อภาโว  โส  ตสฺส  ปจฺจโยติ  พฺยติเรกวเสน๑  
อนฺวยโต   จ   นามรูปสฺส  ปจฺจยปริคฺคโห  สกุโรติ  ฯ  ปุริมกมฺมภวสฺมึ  
โมโหติอาทิ   วุตฺตตฺถเมว  ฯ   กมฺมสหายตฺตา  กิเลสวฏฏ  กมฺมวฏเฏ  
ปกฺขิปตฺวา วุตฺต กมฺมวฏฏวิปากวฏฏวเสนาติ ฯ  
        ทฏิธมฺโม   วุจฺจติ   ปจฺจกฺขภูโต   ปจฺจุปฺปนฺโน   อตฺตภาโว  
ตตฺถ   เวทิตพฺพผล   กมมฺ   ทิฏธมฺมเวทนีย  ฯ   ปจฺจุปฺปนฺนภวโต  
อนนฺตร   เวทิตพฺพผล   กมฺม   อุปปชฺชเวทนีย  ฯ   อปราปริยาเยติ  
ทิฏธมฺมานนฺตรานาคตโต      อ ฺสฺมึ      อตฺตภาวปริยาเย อตฺตภาว- 
ปริวฏเฏ๒  ฯ  อโหสิกมฺมนฺติ อโหสิเอว กมฺม น ตสฺส วิปาโก  
อโหสิ  อตฺถ ิ ภวิสฺสติ  วาติ  เอว  วตฺตพฺพกมฺม  ฯ  กมฺมปฏิปกฺเขหิ๓  
อนภิภูตตาย   ปจฺจยวิเสเสน   ปฏลิทฺธวิเสสตาย   จ   พลภาว  ปตฺตา  
ตาทิสสฺส   ปุ ฺาภิสงฺขารสฺส๔   วเสน  สาติสยา  หตฺุวา  ปวตฺตา  
ปมชวนเจตนา   ตสฺมึเยว   อตฺตภาเว   ผลทายินี   ทฏิธมฺมเวทนียา  
นาม  ฯ  สา  หิ  วุตฺตากาเรน  พลวติ  ชวนสนฺตาเน  คุณวิเสสยุตฺเตสุ  
อุปการาปการวสปฺปวตฺติยา   อาเสวนาลาเภน   อปฺปวิปากตาย   จ  
ปมชวนเจตนา    อิตรทฺวย   วิย   ปวตฺตสนฺตานานุปรมาเปกฺข  
โอกาสลาภาเปกฺข ฺจ   กมฺม   น   โหตีติ   อิเธว   ปุปฺผมตฺต   วิย  
๑. ม. พฺยติเรกโต.   ๒. ม. อตฺตภาวปริวตฺเต. ๓. ม. ปฏิปกฺเขหิ.   ๔. ม. ปุพฺพาภิสงฺขารสฺส.   
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ปวตฺติวิปฺปากมตฺต   ผล  ทสฺเสติ๑  ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺตนฺติ  กมฺมสฺส  
วิปากทาน   นาม   อุปธิปปฺโยคาทิปจฺจยนฺตรสมวาเยเนว   โหตีติ  
ตทภาวโต   ตสฺมึเยว   อตฺตภาเว   วิปาก   ทาตุ   อสกฺโกนฺต  ฯ  
อตฺถสาธิกาติ   ทานาทิปาณาติปาตาทิอตฺถสฺส   นปิฺผาทิกา  ฯ  กา  ปน  
สาติ   อาห   สตฺตมชวนเจตนาติ  ฯ   สา   หิ   สนฺนฏิาปกเจตนา  
วุตฺตนเยน  ปฏิลทฺธวิเสสา  ปุริมชวนเจตนาหิ  ลทฺธาเสวนา  จ  สมานา  
อนนฺตรตฺตภาเว   วิปากทายินี   อุปปชชฺเวทนียกมฺม   นาม  ฯ   สติ  
สงฺขารปฺปวตฺติยาติ๒  อิมินา อสติ สงฺขารปฺปวตฺติย๓ อโหสิกมมฺปกฺเข  
ติฏติ วิปจฺจโนกาสสฺส อภาวโตติ ทีเปติ ฯ  
        [๒๒๔]   ย   ครุกนฺติ  ย  อกุสล  มหาสาวชฺช  กสุล  มหานุภาว  
กมฺม  ฯ   ย   พหุลนฺติ   ย   พหุล   อภิณฺหโส  กต  สมาเสวิต  ฯ  
มรณกาเล   อนุสฺสริตนฺติ   ปริพฺยตฺตภาเวน   มรณสฺส   อาสนฺนกาเล  
อนุสฺสริต  ฯ   อาสนฺนกาเล  กเต  วตฺตพฺพเมว  นตฺถีติ  ห ิ วุตฺต  ฯ  
ปุนปฺปุน  ลทฺธาเสวนนฺติ  อิมินา  ย  พหุลนฺติ  วุตฺตกมฺมโต  วิเสเสติ  ฯ  
ตถา   ทฏิธมฺมเวทนีย   นิวตฺเตติ   ปฏิสนฺธิอากฑฺฒนานุชานนโต  ฯ  
ปฏิสนฺธิชนกวเสน   ห ิ  ครุกาทิกมฺมจตุกฺก   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   ครุก  
สพฺพปม   วิปจฺจติ  ฯ   ตถาหิ  ต  ครกุนฺติ  วุตฺต  ฯ  ครุเก  อสติ  
พหุลีกต   ตสฺมึ   อสติ   อาสนฺน   ตสมฺิมฺป   อสติ  กฏตฺตา  วาปนาติ  
วุตฺต   ปุริมชาตีสุ   กตกมฺม   วิปจฺจติ  ฯ   พหุลาสนฺนปุพฺพกเตสุ   จ  
พลาพล   ชานิตพฺพ  ฯ  ปาปโต  ปาปนฺตร  กลฺยาณ ฺจ  กลฺยาณโต  จ  
๑. ม. เทติ. ๒. ม. สสารปฺปวตฺติยาติ. ๓. ม. สสารปฺปวตฺติย.   
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กลฺยาณนฺตร  ปาป ฺจ  พหุลีกตโต  จ  มหโต  จ  ปพฺุพกตาทิ  อปฺป ฺจ ฯ  
พหุลานุสฺสรเณน   วิปฺปฏสิาราทิชนนโต   ปฏิปกฺขสฺส   อปริปณฺุณ- 
ตาย อารทฺธวิปากสฺส   กมมฺสฺส   กมฺมเสสสฺส  วา  อปราปริยเวท- 
นียสฺส๑ อปรกิฺขีณตาย    สนฺตติยา   ปริณามวิเสสโตติ   เตหิ   เตหิ  
การเณหิ   อาหิตผล   ปม   วิปจฺจติ  ฯ   มหานารทกสฺสปชาตเก  
วิเทหร ฺโ   เสนาปติ   อลาโต  พีชโก  ทาโส  ราชก ฺา  รุจา  จ  
เอตฺถ   นิทสสฺน  ฯ   ตถาหิ   วุตฺต   ภควตา   ตตฺรานนฺท   ยฺวาย  
ปุคฺคโล   อิธ   ปาณาติปาตี  ฯเปฯ   มจฺิฉาทิฏ ิ   กายสฺส   เภทา  
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ  ฯ  ปุพฺเพ  
วาสฺส   ต   กต   โหติ   ปาปกมฺม   ทุกขฺเวทนีย  ปจฺฉา  วาสฺส  ต  
กต   โหติ   ปาปกมฺม   ทกฺุขเวทนีย   มรณกาเล   วาสฺส   โหติ มิจฺฉา- 
ทิฏ ิ  สมตฺตา  สมาทินฺนา  เตน  โส  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  
อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชชฺติ   ย ฺจ   โข   โส  อิธ  
ปาณาติปาตี   โหติ  ฯเปฯ   มิจฺฉาทิฏ ิ   โหติ   ตสฺส  ทฏิเว๒  
ธมฺเม  วิปาก  ปฏิสเวเทติ  อุปปชฺเช  วา๓  อปเร วา ปริยาเย ฯ  
ตตฺรานนฺท   ยฺวาย   ปุคฺคโล   อิธ   ปาณาติปาตี  ฯเปฯ  มิจฺฉาทิฏ ิ  
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺชติ  ปพฺุเพ  
วาสฺส   ต   กต   โหติ   กลยฺาณกมฺม  สขุเวทนีย  ปจฺฉา  วาสฺส  ต  
กต   โหติ   กลฺยาณกมฺม   สุขเวทนีย   มรณกาเล   วาสฺส   โหติ  
สมฺมาทิฏ ิ   สมตฺตา   สมาทินฺนา   เตน   โส   กายสฺส   เภทา  
๑. ม. อปราปริยาเย เวทนียสฺส. ๒. ม. ทิฏเ วา. เอวมุปริป. ๓. ม. อุปปชฺช วา.  
เอวมุปริป.   
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ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ย ฺจ   โข   โส  อิธ  
ปาณาติปาตี   โหติ  ฯเปฯ   มิจฺฉาทิฏ ิ   โหติ   ตสฺส   ทิฏเว  
ธมฺเม   วิปาก  ปฏิสเวเทติ  อุปปชฺเช  วา  อปเร  วา  ปริยาเย  ฯ  
ตตฺรานนฺท   ยฺวาย   ปุคฺคโล   อิธ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต  ฯเปฯ  
สมฺมาทิฏ ิ   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  
อุปปชฺชติ   ปุพฺเพ   วาสฺส   ต   กต   โหติ  กลฺยาณกมฺม  สุขเวทนีย  
ปจฺฉา   วาสฺส   ต   กต   โหติ  กลฺยาณกมฺม  สุขเวทนีย  มรณกาเล  
วาสฺส   โหติ   สมฺมาทิฏ ิ   สมตฺตา   สมาทินฺนา  เตน  โส  กายสฺส  
เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ  ย ฺจ  โข  โส  
อิธ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต  ฯเปฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ตสฺส   ทฏิเว  
ธมฺเม   วิปาก   ปฏิสเวเทติ   อุปปชฺเช   วา  อปเร  วา  ปรยิาเย  
ตตฺรานนฺท   ยฺวาย   ปุคฺคโล   อิธ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต  ฯเปฯ  
สมฺมาทิฏ ิ   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต  
นิรย   อุปปชชฺติ   ปุพฺเพ   วาสฺส   ต   กต   โหติ   ปาปกมฺม ทุกฺข- 
เวทนีย   ปจฺฉา   วาสฺส   ต   กต  โหติ  ปาปกมฺม  ทกฺุขเวทนีย  
มรณกาเล   วาสฺส   โหติ  มิจฺฉาทิฏ ิ  สมตฺตา  สมาทินฺนา  เตน  โส  
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย  ฯเปฯ  นิรย  อุปปชฺชติ  ย ฺจ  
โข  โส อิธ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต ฯเปฯ สมฺมาทิฏ ิ[๑] ตสฺส ทิฏเว  
ธมฺเม  วิปาก  ปฏิสเวเทติ  อุปปชฺเช  วา  อปเร วา ปรยิาเยติ๒ ฯ  
๑. ม. โหติ. ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๙๗.   
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กึ   พหุนา   ยนฺต   ตถาคตสฺส   มหากมฺมวิภงฺคาณ   ตสฺเสวาย  
วิสโย   ยทิท   ตสฺส   ตสฺส   กมฺมสฺส   เตน   เตน   การเณน ปุพฺพา- 
ปรวิปากตาสามตฺถิย ฯ  
        ปฏิสนธฺิทานาทิวเสน   วิปากสนฺตานสฺส   นพฺิพตฺตก   ชนก  ฯ  
[๑]   สุขทุกขฺสนฺตานสฺส   นามรูปปฺปพนฺธสฺส   วา   จิรตรปฺปวตฺติยา  
เหตุภูต   อุปตฺถมฺภก  ฯ   เตนาห   สุขทุกฺข   อุปตฺถมฺเภติ   อทฺธาน  
ปวตฺเตตีติ  ฯ   อุปปฬก   สุขทุกฺขปฺปพนฺเธ   ปวตฺตมาเน  สณิก  สณิก  
ต   หาเปติ  ฯ   เตนาห  สุขทุกฺข  ปเฬติ  พาธติ  อทฺธาน  ปวตฺติตุ  
น   เทตีติ  ฯ   ฆาเฏตฺวาติ   อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ฯ  กมฺมสสฺ  อุปจฺฉินฺทน  
นาม   ตสฺส   วิปากสฺส   ปฏิพาหนเมวาติ๒   อาห  ตสฺส  วิปาก ปฏิพา- 
หิตฺวาติ  ฯ  ต ฺจ  อตฺตโน  วิปากุปฺปตฺติยา  โอกาสกรณนฺติ  วุตฺต  
อตฺตโน   วิปากสฺส   โอกาส  กโรตีติ  ฯ  วิปจฺจนาย  กโตกาส  กมฺม  
วิปกฺกเมว  นาม  โหตีติ  อาห  เอว  ปน  กมฺเมน  กเต  โอกาเส ต  
วิปาก   อุปฺปนฺน   นาม   วุจฺจตีติ  ฯ   อุปปฬก   อ ฺสฺส   วิปาก อุปจฺ- 
ฉินฺทติ  น  สย  อตฺตโน  วิปาก  เทติ  ฯ  อุปฆาตก ปน ทุพฺพลกมมฺ  
อุปจฺฉินฺทิตฺวา   อตฺตโน   วิปาก   อุปฺปาเทตีติ  อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  
พหฺวาพาธตาทิปจฺจยุปนิปาเตน   วิปากสฺส   พาธก   อุปปฬก   ตถา  
วิปากสฺเสว   อุปจฺเฉทก   อุปฆาตก  ฯ  กมฺม  อุปฆาเตตฺวา  อตฺตโน  
วิปากสฺส   โอกาสกรเณน   วิปจฺจเน   สติ   ชนกเมว   สิยา  ฯ ชนกา- 
ทิภาโว  นาม  วิปาก  ปติ  อิจฺฉิตพฺโพ  น  กมฺม ปตีติ วิปากสฺเสว  
๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาห ต ปฏิสนฺธิยมฺป ปวตฺเตป รูปารูปวิปากกฺขนฺเธ เนตีติ.  
๒. ม. วิปากปฏิพาหนเมวาติ.   
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อุปฆาตกตา ยุตฺตา วิย ทิสฺสติ วีมสิตพฺพ ฯ  
        [๒๒๕]   กมฺมนฺตรนฺติ   กมฺมวิเสโส   กมฺมาน   พลาพลเภโท  ฯ  
วิปากนฺตรนฺติ   วิปากวิเสโส   ตสฺส   หีนปฺปณีตตาทิเภโท  ฯ   อปโร  
นโย  ฯ  ยสฺม ึ กมฺเม  กเต  ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเต  จ วิปากกฏตฺตา- 
รูปาน อุปฺปตฺติ   โหติ   ต   ชนก  ฯ   ยสฺมึ   ปน   กเต   อ ฺเน  
ชนิตสฺส  อิฏสฺส วา อนิฏสฺส วา ผลสฺส วิพาธกวิจฺเฉทก- 
ปจฺจยานุปฺปตฺติยา อุปพฺรูหนปจฺจยุปฺปตฺติยา      จ    ชนกานุภาวานุรูป  
ปริโปสจิรตรปฺปพนฺธา   โหนฺติ   ต   อุปตฺถมฺภก  ฯ  ชนเกน  นพฺิพตฺติต  
กุสลผล    วา    อกุสลผล   วา   เยน   ปจฺจนีกภูเตน โรคธาตุสมตาทิ- 
นิมิตฺตตาย  พาธิยติ  ต  อุปปฬก  ฯ  เยน  ปน  กมฺมนุา ชนก- 
สามตฺถิยวเสน     จิรตรปฺปพนฺธารหมฺป     สมาน     ผล วิจฺเฉทกปจฺจยุปฺ- 
ปตฺติยา  อุปห ฺติ  วิจฺฉิชฺชติ  ต  อุปฆาตก  ฯ ตตฺถ เกจิ  
ทุติยสฺส   กุสลภาว   อิตฺถนฺนามคตสฺส   อปฺปาพาธทีฆายุกตาสวตฺตนวเสน  
ปจฺฉิมาน   ทฺวินฺน   อกุสลภาว   พหฺวาพาธอปฺปายุกตาสวตฺตนวเสน  
วณฺเณนฺติ  ฯ   เทวทตฺตาทีน   ปน   นาคาทีน   อิโต   อนุปาทินฺเนน  
ยาปนกเปตาน ฺจ    นรกาทีสุ   อกุสลวิปากุปตฺถมฺภนุปปฬนุปฆาตกานิ  
น  น  สนฺตีติ  จตุนฺนมฺป  อกุสลภาโว๑ น วิรุชฺฌติ ฯ พุทฺธาเวณิกตาย  
อสาธารณสฺเสว   าณสฺส   โคจรภาวโต   กมฺมนตฺราทิ   อสาธารณ  
สาวเกหีติ   วุตฺต  ฯ  เอกเทสโต  ชานิตพฺพ  อนวเสสโต  ชานิตุ  น  
สกฺกา   อวิสยตฺตา  ฯ   สพฺเพน  สพฺพ  อชานเน  ปจฺจยปริคฺคโห  น  
๑. ม. อกุสลากุสลภาโว.   
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ปริปูรตีติ ฯ  
        ยถาวุตฺตกมฺม   วตฺตมานวิปากปฺปพนฺธนิมิตฺตเมว   อธิปฺเปตนฺติ  ฯ  
กมฺเมกเทสตาย   ทฺวาทสวิธ   กมฺม  กมฺมวฏเฏ  ปกขิฺปตฺวาติ  วุตฺต  ฯ  
กิเลสวฏฏมปฺ   กมฺมสหายตาย   กมฺมวฏฏปกฺขิกเมว   กตฺวา   อาห  
กมฺมวฏฏวิปากวฏฏวเสนาติ  ฯ   ยาทิสโต   ปจฺจยโต   ปจฺจุปฺปนฺเน  
อทฺธาเน   นามรูปสฺส   ปวตฺติ   ตาทิสโตเอว  อิตรสฺมิมฺป  อทฺธทวฺเยติ  
ยถา   อตีตานาคเต   นย   เนติ   ต  ทสเฺสนฺโต  อิทนฺติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ  อนาคเตป  กมฺมวฏฏวิปากวฏฏวเสเนวาติ  เอตฺถ  วุตฺต  เอวสทฺท  
เอตรหิ   อตีเตปติ   เอตฺถาป   อาเนตฺวา   วตฺตพฺพ   อทฺธตฺตเยป  
กิริยากิริยาผลมตฺตาทสฺสนปรตฺตา   โจทนาย  ฯ  อิติ  กมฺม ฺเจวาติ- 
อาทิ วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส   นิคมนวเสน   วุตฺต  ฯ   อปราปร   วฏฏนฏเน  
วฏฏ  ฯ  ตถา  ปวตฺตน  ปวตฺต  ฯ  เหตุผลภาเวน  สมฺพนฺโธวาติ๑  
สนฺตติ   ปพนฺโธ  ฯ   กรณฏเน  ปจฺจเยหิ  กริยตีติ  วา  กริิยา  ฯ  
กมฺมาติ   กมฺมโต  ฯ   สมภฺวติ   เอตสฺมาติ  สมฺภโว  กมฺม  สมฺภโว  
เอตสฺสาติ กมฺมสมฺภโว วิปาโก ฯ  
        [๒๒๖]   การณสามคฺคิย   ทานาทีหิ   สาธิตกริิยาย   วตฺตมานาย  
การณมตฺเต   กตฺตุโวหาโรติ   อาห   เนว   การณโต   อุทฺธ  การก  
ปสฺสตีติ  ฯ   กโรตีติ   หิ   การก  ฯ  วิปากปฏิสเวทก  น  ปสฺสตีติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  กาม  พาลาป  การโก  ปฏิสเวทโกติ  วทนฺตา  อตฺถโต  
ป ฺตฺติมตฺตเมว   วทนฺติ   เต   ปน   วิปรีตาภินิเวสวเสนาป  วทนฺตีติ  
๑. ม. สมฺพนฺธตีติ.   
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ต อปฺปมาณนฺติ อาห สม ฺามตฺเตน ปณฺฑิตา โวหรนฺตีติ ฯ  
        เอเวตนฺติ   เอววิธ   เอต  ทสฺสน  สมฺมาทสฺสน  อวิปรีตทสฺสนนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   พีชรุกฺขาทิกาน   วาติ   ยถา   พีชโต   รกฺุโข  รุกฺขโต  
ปุน  พีชนฺติ  อนาทิกาลิกตฺตา  พีชรุกขฺสนฺตานสฺส  ปุพฺพา  โกฏิ๑ นตฺถ ิ 
เอว   กมฺมปจฺจยา   วิปาโก   วิปากปจฺจยา  กมฺมนฺติ  อนาทิกาลิกตฺตา  
กมฺมวิปากสนฺตานสฺส   ปุพฺพา   โกฏ ิ  น   ป ฺายติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  
กุกฺกุฏิยา   อณฺฑ   อณฺฑโต   กกฺุกุฏ ี  ปุนป   กุกฺกฏุิยา   อณฺฑนฺติ  
เอวมาทึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ   อนาคเตป  สสาเรติ  ยถา  อตีเต  เอว  
อนาคเตป  อทฺธาเน  ขนฺธาน ฺจ  ปฏิปาฏีติอาทินา  วุตฺเต  สสาเร  สติ  
กมฺมวิปากาน   อปฺปวตฺต   น   ทิสฺสติ   กมฺมวิปากาน   อปฺปวตฺติ   น  
ทิสฺสติ   ปวตฺตติเอวาติ   อตฺโถ  ฯ   เอตมตฺถนฺติ   กมฺมสฺส  การโก  
นตฺถีติอาทินา  วุตฺตมตฺถ  ฯ  อสยวสีติ  น สยวสิโน มิจฺฉาภินิเวส- 
ปรวสาติ อตฺโถ  ฯ   อ ฺม ฺ   วิโรธติาติ   อิตรีตรวิโรธิตา  ฯ  
ทิฏ ิโย   ทฏิ ิยา   วา   อ ฺม ฺเน   วิโรธิตา   วิรุทฺธา  ฯ คมภีฺร- 
าณโคจรตาย   คมฺภีร  ฯ   ตถา   นิปณุ  ฯ   สตฺตสุ ฺตาย อ ฺ- 
ม ฺสภาคสุ ฺตาย๒  จ  สุ ฺ  ฯ  ปจฺจยนฺติ นามรูปสฺส ปจฺจย ฯ  
ตปฺปจฺจยปฏิเวเธเนว   จ   สพฺพ   ปฏิวิทฺธ   โหตีติ  ฯ  กมฺม  นตฺถิ  
วิปากมฺหีติ   อาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตเมว  ฯ  ปจฺจย- 
สุ ฺ ผลนฺติ   ยถาวุตฺตมตฺถ   อุปมาย   วิภาเวตุ   ยถา   น   สุริเยติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ   เตสนฺติ   สรุิยาทีน  ฯ   โสติ   อคฺคิ  ฯ  สมฺภาเรหีติ  
๑. ม. ปุพฺพโกฏิ. เอวมุปริป. ๒. ม. อ ฺม ฺสภาวสุ ฺตาย.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 443 

                     กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา   
อาตปาทีหิ   การเณหิ  ฯ   ยทิ   จ  เหตุ  จ  ผล ฺจ  อ ฺม ฺรหิต  
กถ   เหตุโต   ผล   นิพฺพตฺตตีติ  อาห  กมฺม ฺจ  โข  อุปาทายาติ  ฯ  
น   เกวล   กมฺมผลเมว   สุ ฺ   กตฺตุรหิต   สพฺพมฺป   ธมฺมชาต การก- 
รหิตนฺติ   ทสฺเสตุ   น   เหตฺถ   เทโวติ   คาถา   วุตฺตา  ฯ เหตุสมฺภาร- 
ปจฺจยาติ เหตุสมุหนิมิตฺต เหตุปจฺจยนิมิตฺต วา  
        [๒๒๗]  จุติปฏิสนธฺิวเสน  วิทิตา  โหนฺตีติ  กมฺมวฏฏวิปาก- 
วฏฏวเสน ปจฺจยปริคฺคหสฺส     กตตฺตา     จุติปฏิสนฺธิวเสน     วิทิตา  
โหนฺตีติ   วทนฺติ  ฯ   วุตฺตนเยน   ปน  สปฺปจฺจยนามรูปสฺส  ทสสฺเนน  
ตีสุ   อทฺธาสุ   ปหีนวิจิกิจฺฉสฺส   อทฺธตฺตยปริยาปนฺนา   ธมฺมา อตีต- 
ปจฺจุปฺปนฺนภเวสุ  ปจฺจุปฺปนฺนาคตภเวสุ  จ๑ จุติปฏิสนฺธิวเสน วิทิตา  
โหนฺติ   น   อนุปทธมฺมวเสน   ตถา   ปริคฺคหสฺส   อกตตฺตา  ฯ  
สาสฺส   โหติ   าตปริ ฺาติ   ยาย   นามรูปปริคฺคห   ตสฺส   จ ปจฺจย- 
ปริคฺคห   กโรติ   สา   อสฺส   โยคิโน   อิท   นาม   เอตฺตก นามนฺติ- 
อาทินา   ตสฺส   อย   ปจฺจโย   เอตฺตโก  ปจฺจโยติอาทินา  จ ปริจฺเฉท- 
วเสน าตวตี ป ฺาติ กตฺวา าตปริ ฺา ฯ  
        อิทานิ     เยนากาเรน    อทฺธตฺตยปริยาปนฺนา    ธมฺมา จุติปฏิสนฺธิ- 
วเสน  วิทิตา  โหนฺติ  ต  ทสฺเสตุ  โส  เอว  ปชานาตีติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   เตน   ธมฺมาน   ภวนฺตรสงฺกโม  นาม  น  กทาจิป  อตฺถิ  
ตตฺถ   ตตฺเถว   นิรุชฌฺนโตติ   ทสฺเสติ  ฯ   สชฺฌายมนฺโตทกปานมุข-  
มณฺฑนทีปสิขูปมาหิ   ตเมว   ธมฺมาน   สงฺกมาภาว   วิภาเวตุ   อปจ  
๑. ม. อตีตปจจฺุปฺปนฺนานาคตภเวสุ จ.   
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โขติอาทิมาห ฯ  
        [๒๒๘]    มโนธาตุอนนฺตรนฺติ   กิริยมโนธาตุยา   อนนฺตร ลพฺภ- 
มาน   จกฺขุวิ ฺาณ  ฯ   น  เจว  อาคตนฺติ  กิริยมโนธาตุโต  น  
เจว   อาคต   กิริยมโนธาตุยา   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อภาวโต  ฯ  นาป  
น   นิพฺพตฺต   อนนฺตรนฺติ   กิริยมโนธาตุยา๑   อนาคจฺฉนฺตมฺป ปจฺจย- 
สามคฺคีลาเภน   ตโต   อนนฺตร   นาป  น  นิพฺพตฺต  นิพฺพตฺตเมว  
โหติ  ฯ   ยถาย   ปวตฺติย  จิตฺตปฺปวตฺติ  ตเถว  ปฏิสนฺธิมฺหิ  วตฺตเต  
จิตฺตสนฺตติ  ฯ  จุติจิตฺตโต  อนาคจฺฉนฺตมฺป  ปฏิสนธฺิจิตฺต  ตโต  อนนฺตร  
นาป   น   นพฺิพตฺตติ   ปจฺจยสามคฺคีวเสน   นิพฺพตฺตเตวาติ  อตฺโถ  ฯ  
สนฺตติคฺคหเณน   เจตฺถ   กุโตจิ   อาคมาภาวเมว   วิภาเวติ  ฯ เหตุ- 
ผลภาเวน  หิ  สมฺพนฺธวาติ๒ ธมฺมปฺปวตฺติ สนฺตตีติ ฯ เตนาห ปุริม  
ภิชฺชติ  จิตฺตนฺติ  อาทิ  ฯ  ปุริมนฺติ  จุติจิตฺต  ฯ  ภิชชฺตีติ  นิรชฺุฌติ  ฯ  
ปจฺฉิมนฺติ   ปฏิสนฺธิจิตฺต  ฯ  ตโตติ  จุติจิตฺตโต  อนนฺตรเมว  ชายติ  ฯ  
ยตฺถ   หิ   จุติจิตฺตโต   ทูเรป  กาลนฺตเรป  อุปฺปชชฺมาน  ปฏิสนฺธจิตฺต  
อนนฺตรเมว   ชายตีติ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  เตส  อนฺตริกา  นตฺถิ  เตส  
จุติปฏิสนฺธิจิตฺตาน   พฺยวธายก  กิ ฺจิ  นตฺถิ  ฯ  วีจิ  เตส  น  วิชฺชตีติ  
ตสฺเสว   เววจน  ฯ   อิโตติ   จุติจิตฺตโต   อนนฺตร  น  จ  คจฺฉติ  
กิ ฺจิ   จิตฺต  ฯ   ต ฺหิ   สสมฺปยุตฺตธมฺม   ตตฺเถว   นิรุชฺฌติ  ฯ  
ปฏิสนฺธิ   จาติ   ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ ฺจ   อ ฺเมว   ยถาปจฺจย   ชายติ  
นิพฺพตฺตตีติ      ปุนป     สงฺกมาภาวเมว     วิภาเวนฺโต สปฺปจฺจยนามรูป- 
๑. ม. กิริยมโนธาตุโต. ๒. ม. สมฺพนฺธตาติ.   
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ทสฺสน นิคเมติ ฯ  
        นามรูปคฺคหเณน   ตสฺส   จ   ปจฺจยธมฺมคฺคหเณน   อคฺคหิตสฺส  
เตภูมิกธมฺมสฺส   อภาวโต   วิทิตสพฺพธมฺมสฺสาติ   วุตฺต  ฯ  น  เจตฺถ  
โลกุตฺตรธมฺมา   อธิคตา  ฯ  ถามคต  โหติ  อเนกาการโวการปจฺจย-  
ปริคฺคหวิธิโน   อนุฏ ิตตฺตา  ฯ  สุฏ ุตร  ปหียติ  ติยทฺธคตธมฺมปฺ- 
ปวตฺติยา วิคตสมฺโมหตฺตา  ฯ   สาเอวาติ   โสฬสวิธา   กงฺขาเอว  ฯ  
ยสฺมา  เอตฺถ  พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆ  สกิฺขาติ  จ  กงฺขาย  โคจรภูตา  
โลกิยา  ธมฺมา  อธิปฺเปตา  ฯ  น  หิ  โลกุตฺตรธมฺเม  อารพฺภ กิเลสา  
ปวตฺติตุ   สกโฺกนฺติ  ฯ   ปพฺุพนฺโตติ   อตีตา   ขนฺธายตนธาตุโย  ฯ  
อปรนฺโตติ  อนาคตา  ฯ  ปุพฺพนฺตาปรนฺโตติ  ตทุภย  ฯ  อทฺธา- 
ปจฺจุปฺปนฺน วา    ตทุภยภาคยุตฺตตฺตา  ฯ    เอว    พุทฺธาทิคฺคหเณน ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนธมฺมคฺคหเณน   จ   คหิโต   อฏโม   กงฺขาวิสโย นามรูป- 
มตฺต   อิทปปฺจฺจยตาคหเณน   ปน  ตสฺส  ปจฺจโย  คหิโต  ตสฺมา  
โสฬสวตฺถุกาย   กงฺขาย   ปหีนาย   อฏวตฺถุกา   กงฺขา  อปฺปติฏาว  
โหตีติ   อาห   น  เกวล ฺจ  ฯเปฯ  ปหยีติเยวาติ  ฯ  ทิฏเกฏตฺตา  
วิจิกิจฺฉาย   ยถา   ทิฏ ิ   สมุจฺฉิชฺชมานา   วิจิกิจฺฉาย   สทฺธึเยว  
สมุจฺฉิชฺชติ   เอว   วิจิกิจฺฉา   วิกฺขมฺภิยมานา   ทิฏ ิยา   สทฺธึเยว  
วิกฺขมฺภิยตีติ   อาห   ทฺวาสฏ ี   ทิฏ ิคตานิ   วิกฺขมฺภนฺตีติ  ฯ อตฺตา- 
ภินิเวสุปนิสฺสยา   ห ิ  อโหสึ   น ุ  โข  อหนฺติ  อาทินยปฺปวตฺตา โสฬส- 
วตฺถุกา  กงฺขา  ฯ  สาเอว  จ  ปุพฺพนฺตาทิวตฺถุกภาเวน  วุตฺตา ฯ   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อตฺตาภินิเวสวตฺถุกานิ   จ   ทฺวาสฏ ี   ทิฏ ิคตานิ   พุทฺธาทิวตฺถุกา  จ  
กงฺขา ตเทกฏาติ ฯ  
        ธรยินฺติ   อตฺตโน   ปจฺจเยหีติ   ธมมฺา  ฯ   ติฏติ   เอตฺถ ตทายตฺต- 
วุตฺติตาย  ผลนฺติ   ิติ  ธมมฺาน   ิติ  ธมมฺฏ ิติ  ปจฺจยธมฺโม  ฯ  
อถวา   ธมโฺมติ   การณ   ธมฺมปฏิสมฺภิทาติอาทีสุ   วิย  ฯ   ธมฺมสฺส  
 ิติ   สภาโว   ธมฺมโต   จ   อ ฺโ   สภาโว  นตฺถีติ  ปจฺจยธมฺมาน  
ปจฺจยภาโว   ธมฺมฏ ิติ   ธมฺมฏ ิติย   าณ   ธมฺมฏ ิติาณ  ฯ  
สงฺขาราน   ย   ย   ภูต   อนิจฺจตาทิ   ยถาภูต   ตตฺถ   าณนฺติ  
ยถาภูตาณ  ฯ   สมฺมา   ปสฺสตีติ   สมฺมาทสฺสน  ฯ  อวิชชฺาปจฺจยาติ  
อวิชฺชา   เหตุอาทิวเสน   สงฺขาราน   ยถารห  ปจฺจโย  ฯ  ตโตเอว  
สงฺขารา   ปจฺจยสมุปฺปนฺนา  ฯ   อุโภเปเตติ   ยสฺมา   อวิชฺชาป  
อาสวาทิวเสน   ปจฺจยสมฺภูตาว   ตสฺมา   อวิชชฺา  สงฺขาราติ  อุภเยป  
เอเต ธมฺมา ปจฺจยสมุปฺปนฺนา ฯ  
        [๒๒๙]   อิตีติ   เอว  ฯ   ปจฺจยปรคฺิคเห   ป ฺาติ  ปจฺจยาน  
ปริจฺฉิชฺช  คหณวเสน  ปวตฺตา  ป ฺา  ฯ  วุตฺตนเยน  ธมฺมฏ ิติ- 
าณ  ฯ นิมิตฺตนฺติ   สงฺขาเร   นิมิตฺต๑   อตฺถโต   ป ฺจกฺขนฺธา  ฯ  
เต   หิ   ฆนส ฺาปวตฺติยา   วตฺถุภาวโต   นิมิตฺต   สวิคฺคหภาเวน  
อุปฏานโต  วา  ฯ  ยสฺมา  อนิจฺจตา นาม สงฺขาราน อวิปรีตากาโร ฯ  
ตตฺถ   นิจฺจตาย   เลสสฺสาป   อภาวโต  อนิจฺจโต  ปสฺสนฺโต  ยถาภูต  
ชานาติ  ฯ   ต ฺจ   าณ   อวิปรีตคฺคหณตาย   สมมฺาทสฺสน  ฯ  
๑. ม. สงฺขารนิมิตฺต.   
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                    กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา  
ตสมงฺคินา   จ   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   วิย   อตีตานาคเตสุป  นย  เนนฺเตน  
เต  สุปริวิทิตา  โหนฺติ  ฯ  อนิจฺจตา จ นาม อุปฺปตฺติมโต อุปฺปาโทว๑ 

ปจฺจยวเสนาติ   อนิจฺจตา   สชิฺฌมานา   สงฺขาราน   สปฺปจฺจยต  
สาเธนฺตี   ยถาวุตฺตกงฺขปฺปหานาย   สวตฺตตีติ   อิมมตฺถ   ทสฺเสนฺโต  
อนิจฺจโต  ฯเปฯ   ปหียตีติ  อาห  ฯ  ตตฺถ  ตทนฺวเยนาติ  ปจฺจกฺขโต  
ทิฏสฺส   อนุคมเนน  ฯ  เอตฺถาติ  ยถาทิฏเสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  ทุกฺขโต  
มนสิกโรนฺโตติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ ปวตฺตนฺติ อุปาทินฺนกฺขนฺธปฺ- 
ปวตฺต ฯ ต   หิ   กิเลสาภิสงฺขาเรหิ   ปวตฺติตตฺตา   สาติสย   ทุกขฺภาเวน  
อุปฏาติ  ฯ   ปวตฺตนฺติ   านนิสชฺชาทิวเสน   ทุกขฺทุกฺขตาทิวเสน  จ  
สงฺขารปฺปวตฺตนฺติ   อปเร  ฯ   นิมิตฺต   ปวตฺตนฺติ   จ   วุตฺเต  
อชฺฌตฺตพหิทฺธาสนฺตานส ฺ ิเต    สพฺพสฺมึ   สปปฺจฺจเย   นามรูเป  
ยาถาวโต   ปวตฺตา   เอกาว   ป ฺา  ปริยายวเสน  ยถาภูตาณนฺติป  
สมฺมาทสฺสนนฺติป   ตตฺถ   กงฺขาวิกฺขมฺภเนน  กงฺขาวิตรณาติป  วุจฺจติ  ฯ  
ยถา   รุกโฺข   ปาทโป   ตรติู   อิมมตฺถ   ทสฺเสนฺโต   อาห   ย ฺจ  
ยถาภูตาณนฺติอาทิ ฯ  
        ปรมตฺถโต   สาสเน   อสฺสาโส   นาม   อริยผล  ฯ   ปติฏา  
นาม   อริยมคฺโค  ฯ  อย  ปน  อนธิคตมคฺคผโลป  ตทธิคมุปายปฏ-ิ 
ปตฺติย  ิตตฺตา   ลทฺธสฺสาโส   วิย   ลทธฺปฺปติฏโ   วิย   จ   โหตีติ  
วุตฺต   ลทฺธสสฺาโส   ลทฺธปฺปติฏโติ  ฯ   อปริหีนกงฺขาวิตรณวิสุทฺธิโก  
วิปสฺสโก   โลกิยาหิ   สีลสมาธิป ฺาสมฺปทาหิ   สมนฺนาคตตฺตา   อุตฺตรึ  
๑. ม. อุปฺปาโท จ.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต   สุคติปรายโนว   โหตีติ   วุตฺต   นิยตคติโกติ  ฯ  
ตโตเอว   จูฬโสตาปนฺโน   นาม   โหติ  ฯ   โสตาปนฺโน   หิ ขีณาปาย- 
ทุคฺคติวินิปาโตติ  ฯ  อถวา  ลทฺธสฺสาโส  ทฏิ ิวิสุทฺธิสมธิคเมน ฯ  
นามรูปปริจฺเฉเทน  หิ  ขนฺธาทิเก  สภาวโต  สรสโต๑ สลฺลกฺเขตฺวา  
สาสเน   ธมมฺุปสหิตปามุชฺชปฏิลาเภน   ลทฺธสฺสาโส   โหติ  ฯ ลทฺธป-ฺ 
ปติฏโ   กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิสมธิคเมน  ฯ  สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสเนน  
หิ   ปริมทฺทติทิฏ ิกณฺฏโก   วินิทฺธตอเหตุวิสมเหตุวาโท   ยถาสก  
ปจฺจเยเหว   ธมฺมมตฺต  ชานิตฺวา  สาสเน  ปติฏ ิตสทฺโธ  ลทฺธปฺปติฏโ  
นาม   โหติ  ฯ   นามรูปววฏาเนน   ทุกฺขสจฺจ   ธมฺมฏ ิติาเณน  
สมุทยสจฺจ   ตสฺเสว   ปรภาเคน   อนิจฺจโต   มนสกิาราทิวิธินา มคฺค- 
สจฺจ ฺจ  อภิ ฺาย  ปวตฺติยา  ทุกฺขภาว  ทิสฺวา  อปปฺวตฺเต  นิโรเธ  
เอกเสเนว   นินฺนชฺฌาสยตาย   โลกิเยเนว   าเณน   จตุนฺน อริย- 
สจฺจาน   อธิคตตฺตา   อปาเยสุ   อภพฺพุปฺปตฺติโก   โสตาปนฺนภูมิย  
ภพฺพุปฺปตฺติโก   จ   โหตีติ   วุตฺต   นิยตคติโกติ  ฯ   เตนาห  
จูฬโสตาปนฺโน นาม โหตีติ ฯ  
        ตสฺมาติ   ยสฺมา   เอว   มหานิสสเมต   ยถาภูตาณ  ตสฺมา  ฯ  
สทาติ   สพพฺกาล   รตฺตึ   เจว   ทิวา   จ  ฯ   สพฺพโสติ นิพฺพตฺตกเหตุ- 
อาทิปริคฺคณฺหนวเสน สพฺพปฺปกาเรน ฯ  
             กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
               -----------------------  
๑. ม. สภาวสรสโต.   
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              มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
        [๒๓๐]   เอว   มคฺค ฺจ   อมคฺค ฺจ   ตฺวา    ิต   าณนฺติ  
อย   อุปกกฺิเลสวินิมุตฺตา   วีถิปฏิปนฺนา   วิปสฺสนาป ฺา   อริยมคฺคสฺส  
ปุพฺพภาคมคฺโค   อย   โอภาสาทิเภโท   ทสวิโธ   อุปกฺกิเลโส   น  
มคฺโคติ   เอว   มคฺค ฺจ   อมคฺค ฺจ   ยาถาวโต   ววฏเปตฺวา   ิต  
าณ ฯ  
        อตีตาทิวเสน   อเนกเภทภินฺเน   ธมฺเม   กลาปโต   สงฺขิปตฺวา  
สมฺมสน   กลาปสมฺมสน  ฯ   อย   กริ   ชมพูทีปวาสีน  อภิลาโป  ฯ  
ยกิ ฺจิ  รูปนติฺอาทินา  นเยน [๑]  ธมฺมาน  วิปสฺสนา  นยวิปสฺสนา ฯ  
อย   กิร   ตามฺพปณฺณิทีปวาสีน   อภิลาโป  ฯ   เตเนวาห กลาป- 
สมฺมสนสงฺขาตาย  นยวิปสฺสนายาติ  ฯ  ตาวสทฺโท  กมฏโ ฯ เตน  
สมฺมสนปฺปการาน   พหุเภทต   ทีเปติ  ฯ  พหุภาวโต  หิ  เตส  ปม  
นยวิปสฺสนาย   โยคารมฺภ   อนุสาสติ   นยวิปสฺสนาย   ตาว   โยโค  
กรณีโยติ  ฯ  กสฺมาติ  โจทนาวจน๒  ฯ  ตสฺสาย  อธปิฺปาโย  ยท ิ 
มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ     สมฺปาเทตพฺพา     อถ    กสฺมา  
นยวิปสฺสนาย  อาทิโต  โยโค  กาตพฺโพติ  วุตฺตนฺติ  ฯ  อิตโร  ตสฺสาย  
อธิคมุปาโยติ   ทสฺเสนฺโต   อารทฺธวิปสฺสกสฺสาติอาทิมาห  ฯ   เตเนต  
ทสฺเสติ   วิปสฺสนาย   สติ   อุทยพฺพยาณุปฺปาโท   อุทยพฺพยาเณ  
สติ   โอภาสาทิอุปกฺกิเลสสมฺภโว   ตโต   มคฺคามคฺคววฏาน   ตสฺมา  
๑. ม. หิ. ๒. ม. โจทกวจน.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย  
ตสฺส   อาทิโตว   อารมฺภสฺส   สมฺภโว   นตฺถีติ   วิปสฺสนา   ปม  
อารทฺธพฺพาติ  ฯ   เอวมฺป  ปม  นยวิปสฺสนาว  กสฺมา  อารทฺธพฺพาติ  
อาห  วิปสฺสนาย  จ  กลาปสมฺมสน  อาทีติ  ฯ  ต ฺหิ อตีตาทิเภท- 
ภินฺนาน ธมฺมาน   สงฺขิปตฺวา   ววฏานวเสน   ปวตฺตนโต   อาทิกมฺมิ- 
กสฺส สุกร   สมฺมสนฺนติ   อาทิภูต  ฯ   ตสฺมาติ   อาทิภูตตฺตา  ฯ  อถวา  
ตสฺมาติ   ยสมฺา   อารทฺธวิปสฺสกสฺส  ฯเปฯ   กลาปสมฺมสน   อาทิ  
ตสฺมา  ฯ  เอตนฺติ  กลาปสมฺมสน  ฯ  อปจาติอาทิ  กลาปสมฺม- 
สนสฺเสว วิปสฺสนาย   อาทิภาเว   อุปจยเหตุทสฺสน  ฯ  อุทยพฺพยาณ- 
ปริโยสานา ตีรณปริ ฺา  ฯ   อสมฺปตฺเต   เอว   จ   อุทยพฺพยาเณ  
มคฺคามคฺคววฏาน   โหตีติ   อาห   ตีรณปริ ฺาย   วตฺตมานายาติ  ฯ  
กลาปสมฺมสเน  ตาว  โยโค  กาตพฺโพติ  เอตฺถาป  ตสฺเสว ปมารมฺเภ  
การณ   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพ  ฯ   ยสฺมา   กลาปสมฺมสน   นาม  
เอกวิสุทฺธิยมฺป  น อนฺโตคธ เอกจฺเจ จ ต อนามสิตฺวาว วิปสฺสนา- 
วาร๑ วณฺเณนฺติ  ฯ  เอว  สนฺเตป  ต  สุตฺตนฺเตสุ  เอกเทเสน  อนว- 
เสสโต จ   ทสฺสิต  ฯ   ปฏสิมฺภิทาย   อาทิกมฺมิกาน   มนสิการสุกรตาย  
วิปสฺสนาย   อาทิภาเวน   ปต  ฯ   วิปสฺสนฺตสฺส   จ   โอภาสาทีสุ  
อุปฺปนฺเนสุ  มคฺคามคฺคาณสมฺภโว  ตสฺมา  ต  สมฺปาเทตุกา- 
เมนาติอาทินา อย วิจาโร กโตติ ทฏพฺพ ฯ  
        ตตฺราติ   ตสฺมึ   ตีรณปริ ฺาย   าตปริ ฺานนฺตรภาเว   ตาสุ  
วา  ปริ ฺาสุ  ฯ  วินิจฺฉโยติ  สรูปโต  กิจฺจโต  ภูมโิต จ สนฺนิฏาน ฯ  
๑. ม. วิปสฺสนาจาร.   
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              มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
โลกุตฺตราป   ปุริมสฺมึ   สจฺจทฺวเย   มคฺคสมฺปยุตฺตา   ติวิธาป  ปริ ฺา  
กิจฺจวเสน   ลพฺภตีติ   โลกิยปริ ฺาติ   วิเสเสตฺวา   วุตฺต  ฯ สภาว- 
ธมฺมาน     ลกฺขณสลฺลกฺขณโต     เยยฺอภิมุขา    ป ฺา อภิ ฺา- 
ป ฺา  ฯ  าตฏเนาติ๑  าตภาวนิมิตฺต  ฯ  อภิ ฺเยฺยสฺส ชานน- 
เหตุ   าณนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   ปริ ฺาป ฺาติ   อนิจฺจาทิลกฺขณานิ  
ปริจฺฉิชฺช   ชานนป ฺา  ฯ   ตีรณฏเนาติ๒  สมฺมสนภาวเหตุ  ฯ ปหาน- 
ป ฺาติ   ปหาตพฺพสฺส   ปชหนป ฺา  ฯ  เวทยิตาทิลกฺขณวิธุรตาย  
รุปฺปนลกฺขณมฺป  ปจฺจตฺตลกฺขณ วุตฺต ฯ เตสเยว ปจฺจตฺตลกฺขณ- 
สลฺลกฺขณวเสน คหิตธมฺมานเยว  ฯ   ยถา   ปวีผสฺสาทีน   กกขฺฬผุสนา- 
ทิลกฺขณานิ ตีสุป   ขเณสุ   สลลฺกฺเขตพฺพานิ   ปฏนิิยตรูปตาย   สภาว- 
สิทฺธาเนว หุตฺวา   คยฺหนฺติ   น   เอวมนิจฺจตาทิลกฺขณานิ  ฯ   ตานิ  
ปน      ภงฺคุทยพฺพยปฬาวสวตฺตนาการมุเขน      คเหตพฺพโต สมาโรปต- 
รูปานิ  วิย  คยฺหนฺตีติ  วุตฺต  สาม ฺลกฺขณ  อาโรเปตฺวาติ  ฯ  
โลกิยปริ ฺานเยว     อธิปฺเปตตฺตา     ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาว  
ปหานปริ ฺาติ วุตฺตา ฯ  
        [๒๓๑]  สงฺขารปริจฺเฉทโตติ  นามรูปววฏานโต  ยา  ทิฏ ิ- 
วิสุทฺธีติ วุตฺตา  ฯ   เกจิ   ปน   ขนฺธาทีน   วิปสฺสนาย   ภูมิภาวโต  
สพฺโพป    ขนฺธาทิวิจาโร   สงฺขารปริจฺเฉโทติ   วทนฺติ  ฯ ปจฺจตฺต- 
ลกฺขณปฏิเวธสฺเสว  อาธิปจฺจนฺติ  อิมินา นามรูปปจฺจยปริคฺคห- 
ป ฺาน ตีรณปหานาย   สมตฺถต๓   ทสฺเสติ  ฯ   ตาสมฺป   ปน นมน- 
๑. ม. าตฏเติ ๒. ม. ตีรณฏเติ. ๓. ม. ตีรณปหานาสมตฺถต.   
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ลกฺขณ นาม รุปฺปนลกฺขณ รูปนฺติ อรปูรูปาน สาธารณาการ- 
สลฺลกฺขณวเสน ปวตฺติยา   เอเกนากาเรน   ตีรณปริ ฺาโย๑  ทิฏ ิกงฺขา- 
วิกฺขมฺภเนน ปหานปริ ฺาโยป    ลพฺภนฺตีติ๒   สิยา   ตีรณปหาเนสุป  
อาธิปจฺจนฺติ   วทนฺติ  ฯ  อุกฺกฏนิทฺเทเสน  ปน  ยถา  ทิฏ ิวิสุทฺธิยาว  
สงฺขารปริจฺเฉทตา      เอว      ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนายเอว ตีรณ- 
ปหานกิจฺจตา  เวทิตพฺพา  ฯ  เอว  หิ  ติสฺโสป  ปริ ฺา  ววฏ ิตา  
โหนฺติ  ฯ   อ ฺถา   สงฺกโร   สิยา  ฯ  ตีรณปริ ฺาย  ภูมิ  ตตฺถ  
ป ฺาย   นิจฺจตาทิลกฺขณสนฺตีรณโต๓  ฯ  เตนาห  เอตสฺมึ  ฯเปฯ  
อาธิปจฺจนฺติ  ฯ   กาม   อุทยพฺพยาณมฺป  กิ ฺจิ  มิจฺฉาภินิเวส  ปชหติ  
ตสฺส   ปน   อถามคตตฺตา  น  สาติสย  ปหานนฺติ  วุตฺต  ภงฺคานุปสฺสน 
อาทึ   กตฺวา  อุปริ  ปหานปริ ฺาย  ภูมีติ  ฯ  อนิจฺจโต  อนุปสฺสนฺโตติ  
อนิจฺจาการโต   สงฺขาเร   อนุปสฺสนฺโต   สมฺมสนฺโต  ฯ  นิจฺจส ฺนฺติ  
เต   นิจฺจา   สสฺสตาติ   ปวตฺต   มิจฺฉาส ฺ  ฯ   ส ฺาสีเสน ทิฏ ิ- 
จิตฺตานมฺป   คหณ   ทฏพฺพ  ฯ  เอเสว  นโย  อิโต  ปเรสุป  ฯ  
นิพฺพินฺทนฺโตติ     อนิจฺจานุปสฺสนาทิสมฺภูตาย     นิพฺพิทานุปสฺสนาย  
สงฺขาเร   นิพฺพิชฺชนวเสน   ปสฺสนฺโต  ฯ   นนฺทินฺติ   สปฺปติกตณฺห  ฯ  
วิรชฺชนโฺตติ   วิราคานุปสฺสนาย  วิรชชฺนวเสน  ยถา  สงฺขาเรสุ  ราโค  
นุปฺปชฺชติ  เอว  อนุปสฺสนฺโต  ฯ  ตถาภูโต  หิ  ราค  ปชหตีติ วุจฺจติ ฯ  
นิโรเธนฺโตติ   นิโรธานุปสฺสนาย  ยถา  สงฺขารา  นริุชฺฌนฺติเยว  อายตึ  
ปุนพฺภววเสน   น   อุปฺปชฺชนฺติ   เอว   อนุปสฺสนฺโต  ฯ  ตถาภูโต  หิ  
๑. ม. ตีรณปริยาโย. ๒. ม. ปหานปริยาโย ลพฺภตีติ ๓. ม. อนิจฺจตาทิ.   
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สงฺขาราน   สมุทย   ปชหติ   นาม   อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทนโต  ฯ  
ปฏินิสฺสชชฺนฺโตติ   ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสนาย   ยถา   สงฺขารา   น   ปุน  
อาทิยนฺติ   เอว   โวสฺสชชฺนฺโต  ฯ   เตนาห   อาทาน  ปชหตีติ  ฯ  
นิจฺจาทิวเสน   วา   คหณ   วิสฺสชฺเชตีติ   อตฺโถ  ฯ   สาธิตตฺตาติ  
สมฺปาทิตตฺตา  ฯ   อิตราติ   ตีรณปหานปริ ฺา  ฯ   เอว   ปริ ฺา  
นิทฺทิสิตฺวา   ปริ ฺากฺกมวเสนป   กงฺขาวิตรณานนฺตร   กลาปสมฺมสเน  
โยโค   กาตพฺโพติ   ยฺวายมตฺโถ   วุตฺโต   ต   นิคมนวเสน ปจฺจา- 
หรนฺโต เตน วุตฺตนฺติอาทิมาห ฯ ต วุตฺตตฺถเมว ฯ  
        ตตฺราติ   ตสฺมึ   กลาปสมฺมสเน   วิภาเวตพฺเพ   ตสฺส   วา  
กลาปสมฺมสนสฺส   อาทิภาเว  ฯ   อย   ปาลีติ   ทสฺสยิมาน ปฏิสม-ฺ 
ภิทามคฺคาณปาลิมาห๑  ฯ  ตตฺถ  สงฺขิปตฺวา ววฏาเน ป ฺาติ  
อตีตาทิเภทภินฺเน  ธมฺเม  เอกโต สงฺคเหตฺวา อนิจฺจาทิวเสน นิจฺฉเย๒  
สาเธตพฺเพ  ตสาธนียา  ป ฺา  ฯ  สมมฺสเน  นิจฺจตาทิวเสน๓ ตีรเณ  
าณนฺติ   ปวุจฺจติ  สา  กถ  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  ววฏาเน  สมฺม- 
สเนติ จ   นิปผฺาเทตพฺเพ   ภุมฺมวจน  ฯ   ยกิ ฺจิ   รูปนฺติอาทีนิ   ปทานิ  
เหฏา   วุตฺตตฺถาเนว  ฯ   สพฺพ   รูป  อนิจฺจโต  ววฏเปตีติอาทีนิ  
ปน   ยสฺมา   ปรโต   วณฺณยิสฺสนฺติ   ตสฺมา   ตตฺเถว   เนส   อตฺถ วิภาว- 
ยิสฺสาม ฯ ปาลิววฏาน ปน เอว เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๓๒]   เอตฺถ  ห ิ อาทิกมฺมิกาน  วิปสฺสนามนสิการสุขตฺถ  ยกิ ฺจิ  
รูปนฺติอาทินา  ปม  ตาว  ป ฺจกฺขนฺธา  อตีตาทิวิภาคมุเขน   คหิตา  ฯ  
๑. ม. ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิมาห. ๒. ม. วินิจฉฺเย. ๓. ม. อนจิฺจตาทิวเสน.   
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เต  ปน  ขนฺธา  ยสฺมา  ทฺวารารมฺมเณหิ  สทฺธ ึ ทฺวารปฺปวตฺตธมฺม- 
วเสน วิภาค    ลพฺภนฺติ    ตสฺมา   ตทนนฺตร   ทฺวารฉกฺกาทิวเสน  
ทส   ฉกฺกา   คหิตา  ฯ   ยสฺมา   ปน   ลกฺขเณสุ   อนตฺตลกฺขณ ทุกฺข- 
วิภาค   ตสฺมา   ตสฺส  วิภาวนาย  ฉ  ธาตุโย   คหิตา  ฯ  ตโต  
เยสุ  กสิเณสุ  อิโต  พาหิรกาน  อตฺตาภินิเวโส  ตานิ  อิเมส  ฌานาน  
อารมฺมณภาเวน   อุปฏานาการมตฺตานีติ   ทสฺสนตฺถ   ทส   กสิณานิ  
คหิตานิ  ฯ   ตโต   ทกฺุขานุปสฺสนาย  ปริวารภาเวน  ปฏิกูลการวเสน  
ทฺวตฺตึส   โกฏาสา  คหิตา  ฯ  ปุพฺเพ  ขนฺธวเสน  สงฺเขปโต  คหิตา  
ธมฺมา   นาติสงฺเขปวิตฺถารนเยน   วิตฺถารนเยน   จ   มนสิกาตพฺพาติ  
ทสฺสนตฺถ   ทฺวาทสายตนานิ   อฏารส   ธาตุโย  จ  คหิตา  ฯ  เตสุ  
อิเม   ธมฺมา   สติป   สุ ฺนิรีหอพฺยาปารภาเว   ธมฺมสภาวโต อาธิ- 
ปจฺจวเสน  ปวตฺตนฺตีติ  อนตฺตลกฺขณวิภาวนตฺถ  อินฺทฺริยานิ  คหิตานิ ฯ  
เอว   อเนกเภทภินฺนาปเม   ธมฺมา   ภูมตฺิตยปริยาปนฺนตาย   ติวิธาว  
โหนฺตีติ   ทสฺสนตฺถ   ติสฺโส   ธาตุโย  คหิตา  ฯ  เอตฺตาวตา  นิมิตฺต  
ทสฺเสตฺวา  ปวตฺต  ทสฺเสตุ  กามภวาทโย  นว  ภวา คหิตา ฯ เอตฺตเก  
อภิ ฺเยฺยวิเสเสป     ปวตฺตมนสิการโกสลฺเลน     สณฺหสุขุเมสุ นิพฺพตฺติต- 
มหคฺคตธมฺเมสุ   มนสิกาโร   ปวตฺเตตพฺโพติ   ทสสฺนตฺถ ฌานปฺป- 
ม ฺารูปานิ  คหิตานิ  ฯ  ตตฺถ ฌานานิ นาม วุตฺตาวเสสารมฺ- 
มณานิ รูปาวจรชฺฌานานิ  ฯ   ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนวิภาคโต   อิเม   ธมฺมา  
ภินฺทิตฺวา   มนสิกาตพฺพาติ   ทสฺสนตฺถ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานิ  คหิตานิ  ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 455 

               มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
ปจฺจยาการมนสิกาโร   หิ   ลกฺขณตฺตย   สุเขน   สุฏ ุตร ฺจ  วิภาเวติ  
ตสฺมา   ปจฺฉโต   คหิโต  ฯ   เอวเมเต   สมฺมสนียภาเวน   คหิตา  
ขนฺธาทิวเสน   โกฏาสโต   ป ฺจวีสติวิธา  ฯ   ปเภทโต   ปน อตีตา- 
ทิเภท อนามสิตฺวาว คยฺหมานา ทฺวีหิ อูนานิ เทฺว สตานิ โหนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  อนิจฺจโต  ววฏเปตีติอาทิโก  ปโม ลกขฺณววฏาปนวาโร ฯ  
อนิจฺจ   ขยฏเนาติอาทิโก   ทุติโย   เหตุวาโร   ลกฺขณาน  
เหตุกิตฺตนโต  ฯ   อนิจฺจ   สงฺขตนฺติอาทิโก  ปน  เหตุปติฏาปนวาโร  
ปากฏภาวสลฺลกฺขณโต  ฯ   ขยฏเนาติ   ห ิ  ขยสภาวโต   ยสมฺา  
รูป   ขยสภาว  อุปฺปชชฺิตฺวา  ขยวยเภท๑  คจฺฉติ  ตสฺมา  อนิจฺจนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  ภยฏเนาติ  ภายิตพฺพภาวโต  ฯ  ยสฺมา  รูป  ภงฺคตาย๒  
ภยานก  ตสฺมา  ทุกฺขนฺติ  ฯ  เตนาห  ภควา  ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ๓ ฯ  
อสารกฏเนาติ อสารกภาวโต อตฺตสารวิรหโตติ อตฺโถ ฯ  
        ตติยวาเร   ปน  รูป  อนิจฺจนฺติ  วตฺวา  ตสฺส  เหตุ  ปติฏาเปตุ  
สงฺขตนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ยสฺมา   สเมจฺจ   สมฺภุยฺย  ปจฺจเยหิ  กต  
อนุรูเป  จ  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  น  วินา  เตหิ  สม  สมฺมา  จ  อุปฺปนนฺ  
ตสฺมา   ขยวยวิราคนิโรธธมฺมนฺติ  ฯ  น  หิ  ปจฺจยนิพฺพตฺต  อนิรุช-ฺ 
ฌนก นาม   อตฺถิ  ฯ   เตนาห   ภควา  ยนฺต [๔]  ชาต  ภูต  สงฺขต  
ปโลกธมฺม  ต  วต  มา  ปลุชชฺีติ  เนต  าน  วิชฺชตีติ๕ ฯ เอเตน  
อนิจฺจา   ปวีธาตุ   ปจฺจยนิพฺพตฺตตฺตา   ตท ฺ   ปจฺจยนิพฺพตฺต  วิยาติ  
๑. ม. ขย วย เภท.  ๒. ม. ปภงฺคุรตาย.  ๓. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๒๘. ๔. ม. รูป.       
๕. ที. ม. ๑๐/๑๖๗.   
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ทสฺเสติ  ฯ   เอเสว   นโย   เสสธมฺเมสุป  ฯ  อิทานิป  อนฺวยโต  
พฺยติเรกโต   จ  สงฺขตธมฺมาน  อนิจฺจต  ปติฏาเปตุ  ชาติปจฺจยาติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ   อนิจฺจลกฺขณสฺเสว   เจตฺถ   ปติฏาปน   ตสฺมึ  
ปติฏาปเต เสสลกฺขณทฺวยสฺสป ปติฏาปนสิทฺธิโต ฯ  
        [๒๓๓]   อิมินา   เปยฺยาเลน   อิเม   ธมฺมราสโย   สงฺขิตฺตาติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   ทฺวารารมฺมเณหิ   สทฺธ ึ  ทฺวารปฺปวตฺตา   ธมฺมา ป ฺจกฺ- 
ขนฺธาติ  อิท  อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส  จกฺขุ ภิกฺขเว อภิ ฺเยฺยนฺติ- 
อาทินา ทฺวารารมฺมเณหิ   สทฺธึ   ทฺวารปฺปวตฺเต   ธมฺเม   ทสฺเสตฺวา  
เตส   ป ฺจหิ   ขนฺเธหิ   สงฺคหิตตฺต  ทสฺเสตุ  รูป  อภิ ฺเยฺย  ฯเปฯ  
วิ ฺาณ   อภิ ฺเยฺยนฺติ   อาคตตฺตา   วุตฺต  ฯ   ปฏสิมฺภิทาย   ปน  
ยกิ ฺจิ    รูปนฺติอาทินา    ปม    ป ฺจกฺขนฺเธ   ทสฺเสตฺวา จกฺขุนฺติ- 
อาทินา  ทฺวารารมฺมเณหิ  สทฺธึ  ทฺวารปฺปวตฺตา  ธมฺมา ทสฺสิตา ฯ  
ตถา   ทสฺสเน   การณ  เหฏา  วุตฺตเมว  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  อิเม  
ธมฺมราสโย   สงฺขิตฺตาติ   ปาลิย   วิตฺถารโต  อาคตตฺตาติ  ทสเสนฺโต  
วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิมาห ฯ เตเนวาห ต ตตฺถ ฯเปฯ สงฺขิตฺตนฺติ ฯ  
        [๒๓๔]  ตตฺถ  ตนฺติ  อภิ ฺเยฺย  ฯ เอตฺถาติ อภิ ฺเยฺย- 
นิทฺเทเส ฯ วิ ฺาณ   มโน   ธมฺมาติอาทินา   ตตฺถ   ตตฺถ   โกฏาเส   เย  
เต   โลกุตฺตรธมฺมา   อาคตา  ฯ   เกจิ   ปน   เอตฺถาติ ปฏิสมฺภิทา- 
ยนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ต  น  สุนทฺร  ฯ  สมฺมสนุปคาเอว หิ ธมฺมา  
ปฏิสมฺภิทาย    คหิตา    สมฺมสนวารสฺส   อธิปฺเปตตฺตา   น   
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อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส  วิย สพฺเพว อภิ ฺเยฺยา ธมฺมา ฯ เย รูปารูปธมฺมา ฯ  
ยสฺสาติ   โยคิโน  ฯ   เตสุ   เตน  สมมฺสน  อารภิตพฺพ  ยถาปากฏ  
วิปสฺสนาภินิเวโสติ   กตฺวา  ฯ  ปจฺฉา  ปน  อนุปฏหนฺเตป  อุปาเยน  
อุปฏหาเปตฺวา อนวเสสโตว สมฺมสิตพฺพา ฯ  
        [๒๓๕]   อตีตมฺป   อนิจฺจ   อนาคมฺป   อนิจฺจนฺติอาทินา๑  
อนิจฺจโต   สมฺมสนสฺส   อตีตาทิวิภาคา   ปวตฺติฏานภูตาติ   อาห  
เอกาทสหิ   โอกาเสหีติ  ฯ  ววฏาน  นาม  สนฺนิฏาน  ฯ  อนิจฺจโต  
สนฺนิฏาน ฺเจตฺถ   อนิจฺจนฺติ   วิปสฺสนาวาติ   อาห   อนิจฺจนฺติ  
สมฺมสตีติ  ฯ   กถนฺติ   สมฺมสนากาโร   ปุจฺฉิโตติ  ต  ปรโต  อิเธว  
ปาลิย  ทุติยวาเร  วุตฺตนเยเนวาติ  สงฺเขเปเนว  วิสฺสชฺเชติ  ฯ อิทานิ  
ตมตฺถ ปากฏตร กาตุ วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  หติี  เหตุอตฺเถ  นิปาโต  ฯ ยสฺมา รูป อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ   ขยฏเนาติ   เอว   วุตฺต   ตสฺมา   อิมินา   วุตฺต- 
นเยน อนิจฺจนฺติ   สมฺมสตีติ   โยชนา  ฯ   เอวมฺป   สงฺเขโปเยวาติ  
วิภชิตฺวา   ทสฺเสตุ   เอสาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อตีเตติ  อตีเต  ภเว  ฯ  
อาทิกมฺมิกสฺส   หิ   อิท   สมฺมสนวิธาน  ฯ   ตสฺมา   ภววเสน อทฺธา- 
เภโท  อธิปฺเปโต  ฯ  เตนาห  นยิม  ภว  สมฺปตฺตนฺตีติ  ฯ เอตฺถ  
อิติสทฺโท   เหตุอฏโ  ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   ย   อตีตภเว  
ปริยาปนฺน  รูป  ต  อตีเตเยว  ภเว  ขีณ  ตโต  น  อิม  ภว สมฺปตฺต  
ตสฺมา   อนิจฺจ  ขยฏเน  ขยสภาวตฺตาติ  สมฺมสตีติ  ฯ  เอเสว  นโย  
๑. ม. อตีต รูป อนิจฺจนฺติอาทินา.   
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ย   อนาคตนฺติอาทีสุป  ฯ   ย   พหิทฺธา   ตมฺป   พหิทฺธาเอว  ขียติ  
น   อชฺฌตฺตภาว   คจฺฉตีติ   อนิจฺจ   ขยฏเนาติ   ย   โอฬาริก  
ตมฺป ตตฺเถว ขียตีติ อนิจฺจ ขยฏเนาติอาทินา โยเชตพฺพ ฯ  
        อิท   สพฺพมฺปติ   อิท   อตีตาทิเภทสฺส   รูปสฺส   สมฺมสนโต  
สพฺพ   เอกาทสวิธมฺป   สมฺมสน   เอก  สมฺมสน  อนิจฺจโต  สมฺมสนนฺติ  
กตฺวา  ฯ   ตนฺติ   ต   เอกาทสวิธมฺป   รูป  ฯ   สปฺปฏิภยตายาติ ภยาน- 
กตาย  ฯ  ภยาวห  โหตีติ  อปฺปหีนวิปลฺลาสสฺส  อห  วินสฺสามิ มม  
สนฺตก   วินสฺสตีติ   จินฺเตนฺตสฺส   ภยชนก   โหติ  ฯ   สีโหปมสุตฺเต  
เทวาน  วิยาติ  สีโหปมสุตฺเต  เทสิยมาเน  เทวาน  วิย  ฯ  ตตฺถ  ห ิ 
ยทา  ตถาคโต  โลเก  อุปปฺชฺชติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ โส ธมฺม  
เทเสติ   อิติ   รูป  อิติ  รูปสฺส  สมุทโย  อิติ  รูปสฺส  อตฺถงฺคโม  ฯ  
อิติ  เวทนา  ฯ  อิติ  ส ฺา  ฯ  อิติ  สงฺขารา  ฯ  อิติ  วิ ฺาณ อิติ  
วิ ฺาณสฺส   สมุทโย   อิติ   วิ ฺาณสฺส   อตฺถงฺคโมติ  ฯ   เยป  
เต  ภิกฺขเว  เทวา  ทีฆายุกา  วณฺณวนฺโต  สุขพหุลา  อุจฺเจสุ วิมาเนสุ  
จิรฏ ิติกา   เตป   ตถาคตสฺส   ธมฺมเทสน   สุตฺวา   เยภุยฺเยน  ภย  
สเวค  สนฺตาส อาปชฺชนฺติ อนิจฺจา วต๑ กิร โภ มย สมานา นิจฺจมฺหาติ  
อม ฺ ิมฺห  อทฺธุวา  อสสฺสตา  วต  กริ  โภ  มย  สมานา  สสฺสตมฺหาติ  
อม ฺ ิมฺห   มยมฺป   กิร   โภ   อนิจฺจา   อทฺธุวา   อสสฺสตา สกฺกาย- 
ปริยาปนฺนาติ๒  เอว  เทวาน  ภยุปฺปตฺติ อาคตา ฯ ขนฺธป ฺจก  
๑. ปาลิยมฺปน อนิจฺจาว..อทฺธุวาว..อสสฺสตาว..อิติ ทิสฺสติ. ๒. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๐๔.   
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ตเทกเทโส   วา   อตฺตวาทีหิ   อตฺตาติ  ปรกิปฺปยติ  ต ฺจ  เอกนฺตโต  
อนิจฺจ   ทุกฺข ฺจาติ   อาห  ย  หิ  อนิจฺจ  ต  ทุกฺข ฺจาติอาทิ  ฯ  ตีสุ  
ทุกฺขตาสุ   สงฺขารทุกฺขตาว   พฺยาปนี   ยทนิจฺจ   ต   ทุกฺขนฺติ   จ อธิปฺ 
เปตาติ   วุตฺต   อนิจฺจต   วา  อุทยพฺพยปฏิปฬน  วาติ  ฯ  อตฺตา  
อภวิสฺสาติ   การโก   เวทโก   สยวสีติ  เอวภูโต  อตฺตา  อภวิสฺสาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  เอว  ห ิ สติ  รูปสฺส  อาพาธาย  สวตฺตน  อยุชชฺ- 
มานก สิยา  ฯ   ยถา   รูปกฺขนฺเธ   อเภทโต   ติวิธ   สมฺมสน   เภทโต  
เตตฺตึสวิธ   เอว   เวทนากฺขนฺธาทีสุปติ   อิมมตฺถ   เอส   นโยติ  
อติทิสติ  ฯ   เตน   ขนฺธวเสน   ตาว   เภทโต   ป ฺจสฏ ิอธิกา  
สตสมฺมสนวารา   ทสฺสิตา   โหนฺติ  ฯ  อิมินา  นเยน  ทฺวารฉกกฺาทีสุป  
ยถารห สมฺมสนเภโท เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๒๓๖]    นิยมโต   สงฺขตาทิเภท   โหตีติ   เอกเสน สงฺขตตาทิ 
วิเสสวนฺต  โหติ  อสงฺขตาทิสภาเว  อนิจฺจตาย  อสมฺภวโต  ฯ  
อสฺสาติ   อนิจฺจสฺส  ฯ   ปริยายทสฺสนตฺถนฺติ   เววจนทสฺสนตฺถ  ฯ  ต  
ปน   ขยธมฺมนฺติอาทีน   วเสน   เวทิตพฺพ   น   ปุริมาน   ติณฺณ  ฯ  
น   หิ  ตเทว  ตสฺส  ปริยาโย  โหติ  นาป  สงฺขตปฏิจฺจสมุปฺปนฺน- 
ปทานิ หุตฺวา   อภาวทีปนโต   ปากภาวทีปนโต  ฯ   ปากภาวทีปเนน  
ปน  อนิจฺจตาย  สาธนปกฺเข  ติฏนฺติ  ฯ  เตเนว  หิ  สพฺเพส  ปทาน  
ปริยายตาภาวโต   นานากาเรหิ   วาติ   วิกปฺปนฺตร   คหิต  ฯ มนสิ- 
การปฺปวตฺติทสฺสนตฺถนฺติ อนิจฺจตาย อุปพฺรูหนมนสิการปฺปวตฺติ-  
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ทสฺสนตฺถ ฯ  
        โสติ  โยคาวจโร ฯ ตสฺสาติ ยถาวุตฺตเภทสฺส อนิจฺจตาทิ- 
สมฺมสนสฺส ฯ ถิรภาวตฺถายาติ      ทฬหฺภาวตฺถาย      อนิจฺจตาทิอาการสฺส  
ปุนปฺปุน  มนสิกาโร  วิย  พหุลีการภาวโต  ฯ  ย  ต  ภควตา  เอตสฺส  
วิภงฺเค   อนิจฺจตาทิสมฺมสน   วุตฺตนฺติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   อนุโลมิกนติฺ  
อริยมคฺคาธิคมสฺส   อนุกลู  ฯ   ขนฺตินฺติ   าณขนฺตึ  ฯ   าณ   หิ  
วิสยภาว   โอคาเหตฺวา   ววฏาเน  ขมติ  สหตีติ  ขนฺตีติ  วุจฺจติ  ฯ  
สมฺมตฺตนิยามนฺติ   อรยิมคฺค  ฯ   โส   หิ  สมฺมาทิฏ ิอาทิสมฺมตฺต ฺเจว  
อนิวตฺติธมฺมตาย   นิยาโม  จาติ  วุจฺจติ  ฯ  อาทินา  นเยนาติ  อิมินา  
ป ฺจกฺขนฺเธ   ทุกฺขโต  ปสฺสนฺโต  อนโุลมิก  ขนฺตึ  ปฏลิภติ  ฯ  ขนฺธาน  
นิโรโธ   สุข   นิพฺพานนฺติ   ปสฺสนฺโต   สมฺมตฺตนิยาม   โอกฺกมตีติ  
เอวมาทิโก   ปาเสโส  โรคาทิปฏิปกฺขโยชนาวเสน  วิตฺถาเรตพฺโพ  ฯ  
ขนฺธาน   นิโรโธ   นิจฺจ   นิพฺพานนฺติ   วจเนน   สงฺขาราน ทุกฺขโรค- 
ภาวาทิปฏิปกฺโข๑  นิพฺพานสฺส  สุขาโรคฺยาทิภาโว  ฯ อาทินา นเยนาติ   
เอตฺถ นยคฺคหเณน ทีปโตติ อวเสโส สพฺโพ ปาโ ปกาสิโตเอว  
โหตีติ  ฯ  กาม ฺเจต  จตฺตาลีสาย  อากาเรหิ  สมฺมสน  อนุโลมาเณ  
ภาเวตพฺพวิธาน  ฯ   เตนาห   อนุโลมาณ   วิภชนฺเตน  ฯเปฯ  
วุตฺตนฺติ  ฯ   อิโต   ปฏาย   ปน  กตปริจยสฺเสว  กจฺิจาวห  โหตีติ  
อิธาป   วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  ตสฺสาปติ  น  เกวล  กลาปสมฺมสนสฺเสว  
อถโข   ยถาทสฺสิตสฺส   จตฺตาลีสปฺปเภทสฺส   อนจฺิจาทิสมฺมสนสฺสาป  ฯ  
๑. ม. ทุกฺขโรคตาทิปฏิปกฺโข.   
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ต   ห ิ  อนุโลมิกขนฺตึ   ปฏิลาภาย   สมฺมตฺตนิยาโมกฺกมนาย   จ  
สวตฺตนโต   เอกสโต   อิจฺฉิตพฺพ  ฯ   วุตฺต   หิ  โส  วต  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ   กิ ฺจิ   สงฺขาร   นิจฺจโต   สมนุปสฺสนฺโต  อนโุลมิกาย  ขนฺติยา  
สมนฺนาคโต   ภวิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   อนุโลมิกาย  ขนติฺยา  
อสมนฺนาคโต   สมฺมตฺตนิยาม   โอกกฺมิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ  
สมฺมตฺตนิยาม  อโนกกฺมนฺโต๑  โสตาปตฺติผล วา ฯเปฯ อรหตฺตผล๒  
วา   สจฺฉิกรสิฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สพฺพสงฺขาราน๓  อนิจฺจโต  สมนุปสฺสนฺโตติอาทิ๔  ฯ  สุกฺกปกฺโก  
วิตฺถาเรตพฺโพ  ฯ   ตถา   โส   วต  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  กิ ฺจิ  สงฺขาร  
สุขโต   ทุกฺขโต   กิ ฺจิ   ธมฺม   อตฺตโต  อนตฺตโต  นิพฺพาน  ทุกฺขโต  
สุขโตติ๕ วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ  
        [๒๓๗]   เอเกก   ขนธฺ   อนิจฺจาทิสมฺมสนสฺส   วเสน  สมฺมสตีติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   ตสฺส  ปน  สมฺมสนสฺส  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  สาธารณตาย  
เอเกก   ขนฺธนฺติ   วุตฺต  ฯ   อนจฺจนฺติกตายาติ   อจฺจนฺติกตาภาวโต  
อสสฺสตตายาติ   อตฺโถ  ฯ   สสฺสต ฺหิ   อจฺจนฺติก   ปราย   โกฏิยา  
อภาวโต  ฯ    อาทิอนฺตวนฺตตายาติ    ปุพฺพาปรโกฏิวนฺตตาย อุทยพฺพย- 
ธมฺมโตติ  อตฺโถ  ฯ  อนิจฺจโต  สมฺมสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอส นโย  
สพฺพตฺถ  ฯ  อนิจฺจโตติ  จ  อทฺธุวโต  ฯ  เอต  ห ิ น  นิจฺจ ขณิกตาย  
อสทาภาวิตาย   วา   น   อิจฺจ   น   อุปคนฺตพฺพนฺติ   อนิจฺจ  ฯ อุปฺปาทวยปฏิ- 
๑. ม. อโนกฺกมมาโน. ๒. ม. อรหตฺต. ๓. ม. สพฺพสงฺขาเร. ๔. ขุ. ป. ๓๑/๖๒๗.  
๕. ม. นิพฺพาน ทุกฺขโต สุขโตติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ.   
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 ิปฬนตายาติ  อุปฺปาเทน  วเยน  จ  ปฏิ  ปฏิ๑ ขเณ ขเณ ตสมงฺคิโน    
วิพาธนสภาวตฺตา  เตหิ  วา  สยเมว  วิพาเธตพฺพตฺตา  ฯ อุทยพฺพยวนฺโต   
หิ  ธมฺมา  อภิณฺห  เตหิ  ปฏิปฬิตาเอว โหนฺติ ยา ปฬนา  
สงฺขารทุกฺขตาติ   วุจฺจติ  ฯ   ทุกฺขวตฺถุตายาติ   ติวิธสฺสาป   ทุกฺขสฺส  
สงฺขารทุกฺขสฺส๒ จ อธิฏานภาวโต ฯ  
        ปจฺจยยาปนียตายาติ   ยถารห   ปจฺจเยหิ   ยาเปตพฺพตาย  ฯ  
โรคมูลตายาติ   มลูพฺยาธิ   วิย   อนุพนฺธพฺยาธีน   มลูภาวโต  ฯ ปททฺว- 
เยนาป  ยาปฺยโรคสทิสโตติ  ทสฺเสติ ฯ ยาปฺยพฺยาธิ หิ โรโค อิตโร  
อาพาโธติ  ฯ   ทุกฺขตาสูลโยคิตายาติ  ติวิธทุกฺขตาสงฺขาเตน  รุชฺชเนน  
ยุตฺตตาย๓  ฯ   กิเลสาสุจิปคฺฆรณตายาติ  ยถารห  อารมฺมณวเสน  
สมนฺนาคมวเสน   จ   ราคาทิกิเลสาสุจิวิสนฺทนโต  ฯ   อหุตฺวา  
สมฺภวโต   อุปฺปตฺติยา   อุทฺธุมาตตา  ฯ  อนฺโตตุทนตายาติ  อพฺภนฺตเร  
ตุทนโต  ฯ   ทุกฺขเวทนาทโย   วิย  หิ  อิเม  สงฺขารา  อตฺตภาวสฺส  
อพฺภนฺตรคตาเอว   อุทยพฺพยวเสน   ตุทนฺติ  ฯ   อรยิมคฺคสณฺฑาเสน  
วินา นีหริตุ อสกฺกุเณยฺยตาย ทุนฺนีหรณียตา ตณฺหาทิฏาภินิเวส- 
ทฬฺหภาวโต ฯ อฆนฺติ   ปาป   วิย   อรยิชเนหิ   วิครหิตพฺพ  ฯ   สตฺตาน  
อนตฺถชนนโต   อวฑฺฒิอาวห   ปาปสุ   จ   วตฺถุภูต   ขนฺธป ฺจกนฺติ  
อาห วิครห ฯเปฯ อฆโตติ ฯ  
        อเสริภาวชนกตายาติ   ปรวสตาชนนโต  ฯ   ยถา   คิลาโน  
อ ฺเหิ   สเวสนวุฏาปนาทินา   ปรปฏิพนฺธสรีรวุตฺติโก   อเสรี  
๑. ม. ปติ ปติ. ๒. ม. สสารทุกฺขสฺส. ๓. ม. ยุชฺชตาย.   
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เอวเมเตป   อเสริภาวชนกา  ฯ  อวสตายาติ  อวสวตฺตนโต  ฯ  ยถา  
ปโรสตนฺโต   ปุรโิส   ปรสฺส   วส  น  คจฺฉติ  เอว  สุภสุขาทิภาเวน  
วเส   วตฺเตตุ   อสกฺกุเณยฺยโต  ฯ  อวิเธยฺยตายาติ  มา  ชีรถ  มา  
มียถาติอาทินา   วิธาตุ   อสกฺกุเณยฺยภาวโต๑  ฯ  ปลุชชฺนตายาติ พฺยาธิ- 
อาทีหิ  ปกาเรหิ ฉิชฺชนโต วินสฺสนโต ฯ เตหิเอว วา อาพฺยสนโต ฯ  
พฺยสนฏโ   หิ   โลกสทฺโท   ปสทฺโท   ภุสฏโ   ทฏพฺโพ  ฯ  
พฺยาธิอาทีหิ  จ  ขนฺธาน  พฺยสนนฺติ  ฯ  พฺยสนาวหภาเวน  เอตีติ อีติ ฯ  
อาคนฺตุกาน   อกุสลปกฺขิยาน   พฺยสนเหตูน   เอต  อธิวจน  ฯ  ขนฺธา  
จ   เอทิสาติ   อาห   อเนกพฺยสนาวหนตาย   อีติโตติ  ฯ  อุปทฺทวตีติ  
อุปทฺทโว   อนตฺถ   ชเนนโฺต   อภิภวติ   อชโฺฌตฺถรตีติ   อตฺโถ  ฯ  
ราชทณฺฑาทีน  เอต  อธิวจน  ฯ  ขนฺธา  จ  เอทิสาติ  วุตฺต  อวิทิตาน  
ฯเปฯ     อุปทฺทวโตติ  ฯ    ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกภยาวหโต อภยปฏ-ิ 
ปกฺขโต  จ  ขนฺธา  ภยนฺติ  อาห  สพฺพภยาน  ฯเปฯ  ภยโตติ ฯ  
พหิทฺธา   าติพฺยสนาทีหิ   อชฺฌตฺต  ราคาทีหิ  อนตฺเถหิ  อุปสชฺชนฏเน  
อุปสคฺคสทิสตาย   จ  อุปสคฺคโต  ฯ  อุปสคฺโคติ  จ  เทวตูปสหารวเสน  
ปวตฺโต   พฺยาธิอาทิอนตฺโถ  ฯ   โส   อตฺถกาเมน   มุหุตฺตมฺป   น  
อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ  โหติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อเนเกหิ  ฯเปฯ อุปสคฺ- 
คโตติ ฯ โทสุปสฏตายาติ   อารมฺมณโต   สมฺปโยคโต   จ   ราคา- 
ทิโทเสหิ อุเปตตาย  ฯ   โลกธมฺมา   ลาภาทิเหตุกา   อนุนยปฏฆิา  ฯ  
เตหิ  พฺยาธิอาทีหิ  จ  อนวฏ ิตตา  จลิตตา  ฯ  อุปกกฺเมนาติ  อตฺตโน  
๑. ม. อสกฺกุเณยฺยโต.   
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ปรสฺส   วา  ปโยเคน  ฯ  สรเสนาติ  สภาเวน  ฯ  ปภงฺคุปคมนสีลตา  
ภิทุรตา  ฯ   สพฺพาวตฺถนิปาติตายาติ   รุกฺขผล   วิย   อติตรุณกาลโต  
ปฏาย   สพฺพาสุ   อวตฺถาสุ   นิปตนสีลตาย  ฯ  อปนีตสฺสป  สพฺเพน  
สพฺพ  อสารตาย  ถิรภาวสฺส  อภาวโต  ฯ  ถิร  หิ  ธวุ  นาม โหติ ฯ  
ตายิตุ   รกฺขิตุ   อสมตฺถตาย   น   ตายโนติ   อตายโน   ตพฺภาโว  
อตายนตา ฯ ตาณาสีสาย อุปคตสฺส อลพฺภเนยฺยเขมตา ฯ  
        [๒๓๘]   ทุกฺขภีติยา  อุปลียนาธิปฺปาเยน  อลฺลยีิตุ  ฯ  ทุกฺขนิวตฺตน  
เลณกิจฺจ  ฯ   ชาติอาทิภยาน   หึสน   วิธมน   ภยสารณตต  ฯ ยถา- 
ปริกปฺปเตหีติ  ปรมตฺถโต  อวิชฺชมาเนหิ พาเลหิ ปริกปฺปตปฺปกา- 
เรหิ ฯ ริตฺตตายาติ   วิวิตฺตตาย   วิรหิตตายาติ   อตฺโถ  ฯ  อนฺโต- 
สาราภาโว ริตฺตตา  ฯ   สาเอว   จ   ตุจฺฉตาติ   อาห   ริตฺตตฺตาเยว  
ตุจฺฉโตติ  ฯ   อปฺปกตฺตาติ   ปริตฺตตฺตา   ลามกตฺตา   วา  ฯ ธุวสารา- 
ภาวาทีหิ   สทฺธึ   อตฺตสาราภาว   ริตฺตปเทน   วตฺวา นิพฺพตฺติตมตฺต- 
สาราภาวเมว  สุ ฺปเทน  ทสฺเสตุ  สามิ  ฯเปฯ  สุ ฺโตติ  
วุตฺต  ฯ   ยถา   เกนจิ   สามิอาทิลกฺขเณน  อตฺตนา  สุ ฺา  เอเต  
เอว   สยมฺป   อตสภาโวติ   อาห   สย ฺจ  ฯเปฯ   อนตฺตโตติ  ฯ  
น   อตฺตาติ   หิ   อนตฺตาติป๑  วุตฺต๒  ฯ  ปวตฺติทุกฺขตายาติ ภวปฺปวตฺติ- 
ทุกฺขภาวโต  ฯ ภวปฺปวตฺติ จ ป ฺจนฺน ขนฺธาน อนิจฺจาทิอากาเรน  
ปวตฺตนเมว   โส   จ   อาทีนโวติ๓  ฯ  ยถาห  ฯ  ย  ภิกฺขเว ป ฺจุ- 
ปาทานกฺขนฺธา   อนิจฺจา   ทุกฺขา  วิปรณิามธมฺมา  ฯ  อย  ภิกฺขเว  
๑. ม. อนตฺตาติ. ๒. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ. ๓. ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ.   
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ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ อาทีนโวติ ฯ เตนาห[๑] อาทีนวตายาติ ฯ  
        อาทีนนฺติ   ภาวนปปสกนิทฺเทโส   ยถา   เอกมนฺตนฺติ  ฯ   อติวิย  
กปณนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ภุสฏโ   หิ   อยมากาโร  ฯ  ยถา  ทฺวิธา  
ฉิทฺทก   วิจฺฉิทฺทกนฺติ   เอตฺถ  ทฺวิสทฺทสฺส  อตฺเถ  วิสทฺโท  เอวมธิาปติ  
อาห   เทฺวธา   ปริณามปกติตาย   วิปรณิามธมฺมโตติ  ฯ   วิปริณาโม  
จ   วิปรีตสภาวาปตฺติ  ฯ  ทุพฺพลตายาติ  สรสภิทุรตาย  พลาภาวโต  ฯ  
ทุพฺพลมฺป   กิ ฺจิ   มุทุกมฺม ฺาภาเวน   ทุปฺปธสิยา  ฯ   อิเม   ปน  
สุเภทาเอวาติ๒  อาห  เผคฺคุ  วิย  สุขภ ฺชนียตาย  จาติ  ฯ อฆสฺส  
ปาปสฺส   เหตุตา   อฆเหตุตา  ฯ   ขนธฺปฺปฏิพทฺธเมว   ห ิ  สพฺพ  
กิพฺพิสนฺติ  ฯ  อิเม  รูปาทโย  สุขเหตุ  น  ทุกฺขเหตูติ  ชนิตวิสฺสาสาน  
หนนสีลตาย  ฯ  ขนฺเธสุ  หิ  เอต  มมาติ  คาหวเสน  สตฺตา  พฺยสน  
ปาปุณนฺติ   วิสฺสาส   วา   หนนฺตีติ   วิสฺสาสฆาติโน   ตพฺภาวโต  ฯ  
วิคตภวตายาติ   อปคตวฑฺฒิตาย  ฯ   วิภวตณฺหา   วิภวทิฏ ิ   จ  
วิภโว   อุตฺตรปทโลเปน   ตโต   วิภวโต  ฯ   ปตุสทสิสฺส   วา  
สภาวเหตุโน  วิภวโต  วินาสโต  สมฺภูตตาย  ฯ อาสวาน อารมฺมณาทินา  
ปจฺจยภาโว   อาสวปทฏานตา  ฯ   พีชาทิโก  อสาธารโณ  เหตุ  ฯ  
ภูตสลิลาทิโก   สาธารโณ   ปจฺจโย  ฯ   เอส  นโย  อชฌฺตฺเตป  ฯ  
เตหิ  สเมจฺจ  สภุยฺย  กโต  สงฺขโต  ฯ  มจฺจุมารสฺส  อธิฏานภาเวน  
กิเลสมารสฺส  ปจฺจยภาเวน  สวฑฺฒนโต  อามิสภูตตา  ฯ ขนฺธาป ขนฺธาน  
อามิสภูตา   ปจฺจยภาเวน   สวฑฺฒนโต   ตทนฺโตคธา  อภิสงฺขารา  ฯ  
๑. ม. ทุกฺขสฺส จ. ๒. ม. สุปธสิยาเอวาติ.   
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เทวปุตฺตมารสฺส   ปน   มเมตนฺติ   อธิมานวเสน   อามิสภาโวติ  
ขนฺธาทิมารานมฺป  อิเมส  ยถารห  อามิสภูตตา  วตฺตพฺพา  ฯ ธมฺมสทฺโท  
ชาติธมฺมานนฺติอาทีสุ    วิย   ปกติอฏโ   ธมฺมปฏสิมฺภิทาติอาทีสุ  
วิย   เหตุอฏโ   จาติ   อาห   ชาติชราพฺยาธิมรณปกติตาย  โสกปริเทว- 
อุปายาสเหตุตาย  จาติ  ฯ  สงฺกิเลสตฺตยคฺคหเณน ตเทกฏาน  
ทสนฺน   กิเลสวตฺถูนมฺป   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   ตทารมฺมณาป   หิ  
ธมฺมา   ตทนติวตฺตนโต   สงฺกิเลสิกาเอว   ตถา   ขุทฺทาตณฺหาชฏาทีสุ  
สรีรสฺส สงฺกเิลสสฺส จ สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
        จตฺตาลีสาป   สมฺมสนานิ   ตีสุ   อนุปสฺสนาสุ   อนฺโตคธาเนวาติ  
ตทนฺโตคธภาว   ทสฺเสตุ   เอตฺถ  หีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนานิ  
สรูปโต  ปรยิายโต  จ  อนิจฺจภาววิภาวนโต  ฯ  เอส นโย อิตเรสุป ฯ  
อสารกโตติ   หิ  อิท  นิจฺจสาราภาววิภาวน  ฯ  เอตฺตาวตา  กลาปโต  
ธมฺเม   สงฺคเหตฺวา   นยโต   สมฺมสนมตฺต   ทสฺสติ   น   ตาว  
อนุปทธมฺมวิปสฺสนา วิหิตาติ สมฺมสนารมฺภวิธานนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๒๓๙]  เอกจฺจสฺส  ติกฺขินฺทฺริยสฺส  มหาป ฺสฺส นยวิปสฺส- 
นาวเสเนว อุทยพฺยาณ    อุปฺปชชฺติ    อิตรสฺส   นปฺุปชฺชติ  ฯ   ต  
สนฺธาย   ยสสฺ   ปน  ฯเปฯ   น   สมฺปชฺชตีติ   วุตฺต  ฯ อุทยพฺพย- 
าณุปฺปตฺติ   หิ   อิธ  นยวิปสฺสนาย  สมฺปชฺชนนฺติ  อธิปฺเปต  ฯ  
เตน   นวหากาเรหิ   อินทฺฺริยานิ  ติกฺขานิ  ภวนฺติ  ฯเปฯ  อนฺตรา  จ  
อพฺโพสาเนนาติ   เอว  วุตฺตาน  นวนฺน  อาการาน  วเสน  อินฺทรฺิยานิ   
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               มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
ติกฺขานิ   กตฺวา   สปฺปายานิ  เสวมาเนน  สมฺมสิตพฺพนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
เตนาติ  โยคินา  ฯ  นวหากาเรหีติ  วกฺขมาเนหิ  นวหิ  อากาเรหิ  ฯ  
อินฺทฺริยานีติ   สทฺธาทีนิ   อินฺทฺริยานิ  ฯ   ติกฺขานีติ  ติขิณานิ  วิสทานิ  
สูรานิ  ฯ  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนานนฺติ  ขเณ  ขเณ  อุปปฺนฺนาน  อุปฺปนฺนาน  ฯ  
สงฺขารานนฺติ   วิปสฺสิยมานาน   รูปารปูธมฺมาน  ฯ   ขยเมวาติ  ปม  
อุปฺปาท   ทสิฺวา   ต   มุ ฺจิตฺวา  ขยเมว  ภงฺคเมว  ปสฺสติ  ฯ  ตสฺส  
ตถาขยทสฺสนปสุตสฺส   วิปสฺสนาป ฺา   ติกฺขา   สูรา   วหติ  ฯ  
อิตรานิ   จ  อินฺทฺริยานิ  ฯ  ตตฺถาติ  ขยทสฺสเน  ฯ  สกฺกจฺจกิริยายาติ  
อาทรการิตาย  ฯ  ยถา  ขยทสฺสนปรเมว๑  วิปสฺสนาาณ  ปวตฺตติ  
เอว  ต  อาทรชาโต  สมปฺาเทติ ฯ สาตจฺจกิริยายาติ อวิจฺเฉท- 
กิริยาย ฯ ยถา   วิปสฺสนาาณ   ขยทสฺสนวเสน   นิรนฺตรเมว   ปวตฺตติ  
เอว  ยุตฺตปฺปยุตฺโต  น  สมฺปาเทติ  ฯ  สปฺปายกิริยายาติ  อนุรูปกริิยาย  
อาวาสาทิสตฺตวิธสปฺปายาเสวนกิริยาย  ฯ   นิมิตฺตคฺคาเหนาติ   ยถา  
มนสิกโรนฺตสฺส   วิปสฺสนาสมาธิ   อุปฺปนฺโน   ตสฺส   อาการสฺส  
สลฺลกฺขณวเสน   สมถนมิิตฺตคฺคหเณน   สมฺปาเทตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  
อนุปฺปวตฺตนตายาติ   อนุรูปโต   ปวตฺตเนน   ภาวนาจิตฺตสฺส   ลีนภาเว  
ปติวิริยธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคาน   อุทฺธฏภาเว   ปสสฺทฺธิสมาธิอุเปกฺขา-  
สมฺโพชฺฌงฺคาน   พฺรูหเนนาติ   อตฺโถ  ฯ   กาเย   จ   ชีวิเต   จ อนเปกฺ- 
ขตนฺติ  อตฺตโน  กาเย  อสุจิภาเวน  พาหิรกอวิ ฺาณกกุณเป  วิย  
๑. ม. ขยทสฺสนปรเมเนว.   
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ชีวิเต  อหิตาวหปจฺจตฺถิเก  วิย  นิรเปกขฺจิตฺตต๑ อุปฏเปติ ฯ ตตฺถ จ  
อภิภุยฺย   เนกฺขมฺเมนาติ  ตสฺมึ  กายจิตฺเต  อนเปกฺขภาเวน  อินฺทฺริยาน  
ติกฺขภาวาปาทเนน   อุปฺปนฺน   ทุกฺข๒  วิริเยน  อภิภวิตฺวา  ภาวน  
สมฺปาเทตีติ  ฯ  อนฺตราติ  ยถาธิปฺเปตาย  ภาวนาสิทฺธิยา  อนฺตราว  ฯ  
อพฺโพสาเนนาติ อสงฺโกจเนน ฯ  
        เอว   วุตฺตานนฺติ   เอว   นวหากาเรหิ   อินฺทฺรยิานิ   ติกฺขานิ  
ภวนฺตีติ  อาทินา  อฏกถาย  วุตฺตาน  ฯ  เอตฺถ  จ ยถา นาม สุขุมาน  
มุตฺตาปวาฬาทีน   วิชฺฌเน   สุขุมตเรน   เวธเนน   ภวิตพฺพ  เอวเมว  
สณฺหสุขุมาน   รูปารูปธมฺมาน   ปจฺจยสฺส   จ   ปรคฺิคณฺหเน   ติกฺเขน  
าเณน  ภวิตพฺพ  ฯ  เตส  ปน ขยวยทสฺสเนน๓ ติกขฺตเรน ภวิตพฺพ ฯ  
ติกฺขตรตา  จสฺส  นิสานสิลาย  สณฺหมฏตากรเณน๔  วิย ผรสุธาราย  
นิสิตภาวาปาทเนน  อินฺทฺริยาน  ติกฺขภาวาปาทเนน  สาเธตพฺพา  ฯ ต จ  
เยหิ   นวหิ  อากาเรหิ  โหติ  เตสุ  ขณิกาน  สงฺขาราน  ขเณ  ขเณ  
ภิชฺชนาการทสฺสน   ปม   วุตฺต   อุปปฺนฺนุปฺปนฺนาน  สงฺขาราน  ขยเมว  
ปสฺสตีติ  ฯ  อสติ  าณสฺส  ติกฺขตรภาเว  ตทภาวโต  เสสินฺทฺริย- 
ติกฺขตา ตสฺส   สมฺภารภาวโต   วุตฺตา   อวินาภาวโต   วา  ฯ  
สกฺกจฺจกิริยาทิคฺคหณ   ปน   ตสฺส   อุปายทสฺสน  ฯ   อสปฺปายานิ  
โภชนาทีนิ   อนุปยุชฺชนาทิวเสน   วชฺเชตฺวา   สปฺปายานิ   มตฺตโส  
เสวมาเนน  ฯ   รูปารูปธมฺมาน   อจฺจนฺตวิธุรตาย   เอกชฺฌ อสมฺมสิตพฺ- 
พตฺตา  ตถา  สมฺมสนสฺส  จ  อิธ  อนธิปฺเปตตฺตา  กาเลน รูป  
๑. ม. นิรเปกฺขจิตฺต. ๒. ม. อุปฺปนฺน อุปฺปนฺน ทุกฺข. ๓. ม. ขยวยทสฺสเน.  
๔. ม. สณฺหมฏตาย กรเณน.   
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              มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
สมฺมสิตพฺพ  กาเลน  อรูปนฺติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถาป  จ รปูสฺส โอฬารกิตาย  
สุวิ ฺเยฺยตฺตา   ปม   สมฺมสิตพฺพตา  วุตฺตา  ฯ  นพฺิพตฺติ  ปสฺสิตพฺพาติ  
ปม   ตาว   อาคมานุสารโต  อนุมานวเสน  ทฏพฺพา  ฯ  ตโต  ปร  
อนุกฺกเมน พลปฺปวตฺเต๑ ภาวนาาเณ ปจฺจกฺขโตป ทิสฺสตีติ ฯ  
        [๒๔๐]     สพฺเพสนฺติ     กามาวจราทิอณฺฑชาทิเภทภินฺนาน  
สพฺเพส   สตฺตาน  ฯ   ปม   กมฺมโต   นิพฺพตฺตติ   ตมูลกตฺตา  
อุตุชาทิรูปาน  ฯ   ปรโต   ปวตฺตนกกายทสกาทิวเสน   ลพฺภมาน  
ปพนฺธตฺตย สนฺตติสีส วา สนฺธาย ติสนฺตติวเสนาติ วุตฺต ฯ  
        ทนฺธ   มนฺท   จิเรน   นิโรโธ   เอตสฺสาติ   ทนฺธนิโรธ  
สตฺตรสจิตฺตกฺขณายุกตฺตา  ฯ   เตนาห   ครุปริวตฺตีติ  ฯ   เตนาติ  
ตสฺมา  ฯ  ยสมฺา  ตโต  สฆีตร  โข  ภิกฺขเว  อายุสงฺขารา  ขียนฺตีติ  
วจนโต   รูปธมฺมาป   อิตฺตรกาลาเอว  อรูปธมฺมา  ปน  เตหิ  สาติสย  
อิตฺตรกาลา   ตสฺมา  อาห  ภควาติ  อตฺโถ  ฯ  อย  ปเนตฺถ  วตฺตพฺพ  
ต  เหฏา  วิตฺถาริตเมว๒ ฯ เตหิ สทิสาติ จิตฺตสฺส อุปฺปาทภงฺคกฺ- 
ขเณหิ สทิสา  ฯ   สพฺเพสมฺป   หิ   สงฺขาราน   อุปฺปาทภงฺคกฺขเณสุ  
วิสทิสตา   นตฺถิ   สมานกาลาว   เต  ฯ   านปฺปตฺตนฺติ  ิติกฺขณปฺ- 
ปตฺต  ฯ  เตนาติ  ทุติยภวงฺคจิตฺเตน  ฯ วตฺถุรูป เอกสฺส จิตฺตสฺส  
นิสฺสโย   หุตฺวา   อ ฺสฺส   น   โหติ   เปตฺวา  มรณาสนฺน  ตสฺมา  
วุตฺต เตน สทฺธินฺติอาทิ ฯ  
๑. ม. พลปฺปตฺเต. ๒. ม. วจิาริตเมว.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
        เอว   ปฏิสนฺธิโต   ปฏาย   ยาว   จุติจิตฺตสฺส   อุปฺปตฺติ   ต  
ทสฺเสตฺวา   อิทานิ  นิโรธ  ทสฺเสตุ  ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺสาติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  
ตตฺถ   านกฺขเณติ   ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส   ิติกฺขเณ  ฯ  ยาว  ปวตฺติ  นาม  
อตฺถีติ   ยาว   สสารปฺปวตฺติ  นาม  อตฺถิ  ยาว  วา  จิตฺตสฺส  ปวตฺติ  
นาม  อตฺถิ  ฯ  อส ฺ ุปฺปตฺติย  หิ  นตฺถิ  จิตฺตปฺปวตฺตตีติ  ฯ  รปูุปฺปตฺติย  
สเสทชา  โอปปาติกสทิสาติ  โอปปาติกานเยว  คหณ ฯ โอปปาติ- 
กานมฺปติ ปสทฺเทน   วา   สเสทเช   สมฺปณฺเฑติ  ฯ   สตฺตสนฺตติวเสนาติ  
จกฺขุทสกาทีน สตฺตนฺน สนฺตติสีสาน วเสน ฯ  
        [๒๔๑]     ตตฺถาติ     กมฺมโต    รปูปฺปวตฺติย  ฯ นานากฺขณิกกมฺม- 
ปจฺจยภูตเยว  อิธ  กมฺมนฺติ  อธิปฺเปตนฺติ  อาห กมฺม นาม  
กุสลากุสลเจตนาติ  ฯ   ชวิีตนวก   จกขฺุทสกาทิอนฺโตคธเมว   กตฺวา  
สมสตฺตติรูปนฺติ   วุตฺต  ฯ   ต  วา  จกฺขุทสกาทิ  วิย  สุขปริคฺคห  น  
โหตีติ  ฯ  ตเทวาติ  ยถาวุตฺต  วิปากกฺขนฺธกฏตฺตารูปมาห  ฯ  กมฺม ฺหิ  
กมฺมชสฺส  ชนก  ปริปาจก  จ๑  โหติ  ชีวิตินฺทฺริยสสฺ  กมฺมชคฺคิโน จ  
วเสน      อนุรกฺขณสพฺภาวโต      อาหาราทิปฏิลาภเหตุตาย อุปตฺถมฺภก- 
นิมิตฺตโต   จ  ฯ   เตนาห   อุปตฺถมฺภกปจฺจโยป  โหตีติ  ฯ อุปตฺ- 
ถมฺภกปจฺจยตาปสฺส๒  อุปนิสฺสยปจฺจยวเสเนว  เวทิตพฺพา  ฯ กมมฺ  
ปจฺจโย  เอตสฺสาติ  กมฺมปจฺจย  ตเทว  จิตฺต  ต  สมฏุาน  เอตสฺสาติ  
กมฺมปจฺจยจิตฺตสมุฏาน  ฯ       วิปากเจตสิกานมฺป กมฺมปจฺจยจิตฺต- 
สมุฏานตา    วตฺตพฺพา   น   วา   วตฺตพฺพา กมฺมสมุฏานกมฺม-   
๑. ม. ปริปาจกมฺป. ๒. ม. -จสฺส.   
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              มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
ปจฺจยคฺคหเณน  คหิตตฺตา  ฯ  านปฺปตฺตา  โอชา  อ ฺ โอชฏ- 
มก สมุฏาเปติ อาหารานุคเต สรีเรติ คเหตพฺพ ฯ  
        ตตฺราปติ   กมฺมสมฏุานาหารสมุฏาเนป  โอชฏมเก  ฯ  จตสฺโส  
วา   ป ฺจ   วา   ปวตฺติโย   ฆเฏตีติ  สทสิสนฺตติวเสน  จตสฺโส  วา  
ป ฺจ  วา  รปูกลาปปฺปวตฺติโย  สนฺตาเนติ  ฯ  พาหิรปจฺจยวิเสเสน  ปน  
วิสทิสา  พหูป  ปวตฺติโย ฆเฏตีติ วทนฺติ ฯ ยถา กมมฺปจฺจยาหารสมุฏาเน  
ปเวณิฆฏนา   เอว   กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏาเนปติ   ต   ทสฺเสตุ กมฺม- 
ปจฺจยอุตุสมุฏาน  นามาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  เอตฺถ  จ ยถา ตตฺถ ตตฺถ  
โกฏาเส   ปรมฺปรปฺปวตฺตึ   ทสฺเสนฺเตน  อกมฺมชา  ทุติยาทิปฺปวตฺติโย  
อสมฺเภเทน   ทสฺสิตา   เอว   กมฺมชาหารสมุฏานอุตุวเสน  กมฺมชอุตุ-  
สมุฏานาหารวเสน กมฺมปจฺจยจิตฺตชาหารอุตุสมุฏานอุตุอาหารวเสน  
จ  สมฺเภทวเสนาป  รูปปปฺวตฺติ  ทสฺเสตพฺพาติ  วทนฺติ  ฯ ตตฺถ กมฺมชโต  
ปวตฺตาหารา   วิเสสปจฺจยลาเภ   สติ   ยถาวุตฺตปริมาณาหิ   ปวตฺตีหิ  
อุทฺธมฺป   ปวตฺติโย   น   ฆเฏนฺตีติ  น  สกฺกา  วตฺตุ  ฯ  ตถาหิ  ทส  
ทฺวาทส  วาเร  ปวตฺตึ  ฆเฏตีติ  เอว  ทฆีมฺป อทฺธาน อนุปาทินฺนกปกฺเข  
ตฺวาป อุตุสมุฏาน ปวตฺตติเอวาติ จ วกฺขติ ฯ  
        [๒๔๒]   ชนกาชนกา   มตาติ   ปรุิมกา   ติโกฏาสสงฺคหิตา  
ชนกา   ปจฺฉิมโกฏาสิกา   โสฬสาติ   วุตฺตา   อชนกาติ   มตา  
าตา  ฯ   กสุลกิริยโตติ   กุสลโต   จ   กิริยโต   จ  ฯ  อิริยาย  
กายิกกิริยาย   ปวตฺติฏานตาย   ปถภาวโต   อิริยาปโถ   คมนาทิ   
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อตฺถโต   ตทวตฺถา   รูปปปฺวตฺติ  ฯ   กาม ฺเจตฺถ   รปูวินิมุตฺโต  
อิริยาปโถ   วิ ฺตฺติ   จ  นตฺถิ  ตถาป  น  สพฺพ  รปูสมุฏาปก  จิตฺต  
อิริยาปถุปตฺถมฺภก   วิ ฺตฺติวิการุปฺปาทก ฺจ   โหติ  ฯ   ย  ปน  จิตฺต  
วิ ฺตฺติชนก   ต   เอกสโต   อิตรสฺส   ชนก   อวินาภาวโต   ตถา  
อิริยาปถุปตฺถมฺภก   รูปสสฺ  ฯ   เอตสฺส   วิเสสสฺส   ทสฺสนตฺถ   รูป  
อิริยาปถ   วิ ฺตฺติ ฺจาติ   สมุจฺจโย   กโต  ฯ  วิปากวชฺชานีติ  เอตฺถ  
วิปากาภิ ฺทฺวยวชฺชานีติ  วตฺตพฺพ  ตท ฺเสเยว  เสสคฺคหเณน  วา๑  
คเหตพฺพตฺตา  ฯ  น  วา  วตฺตพฺพ  เสสคฺคหเณเนว  อภิ ฺาจิตฺตานมฺป  
นิวตฺเตตพฺพโต  ฯ  น  วิ ฺตฺตึ  ชนยนฺติ  มหคฺคตกุสลาทีน  สนฺตภาเวน  
อวิปฺผาริกภาวโต  ฯ   วิปผฺาริกเมว   ห ิ  กามาวจรกุสลาทิ  วิ ฺตฺตึ  
สมุฏาเปติ  ฯ   อิริยาปถปุตฺถมฺภกานิ   ปน  โหนฺติ  สติป  สนฺตภาเว  
ฌานเวเคน   สอุสฺสาหตฺตา   ยโต   เตส   ชวนกิจฺจตา  ฯ   ป ฺจ  
ภวงฺคจิตฺตานีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   รูปเมว   ชนยนฺติ   น   อิริยาปถ  
นิรุสฺสาหสนฺตภาเวน    ปริทุพฺพลภาวโต  ฯ   กิริยามยจิตฺเตหิ อวิมิสฺส- 
ภวงฺคปฺปวตฺติกาเล  ขนฺธาทิสรีราวยวาน  นิจฺจลภาเวนาวฏาน  ฯ ตถา   
หิ  อพฺโพกิณฺเณ  ภวงฺเค  ปวตฺตมาเน  องฺคานิ โอสีทนฺติ ปวิฏานิ  
วิย   โหนฺติ  ฯ   ทฺวตฺตึสาติ   ปน  อาทนิา  วุตฺเตสุ  ชาครณจิตฺเตสุ  
วตฺตมาเนสุ   องฺคานิ   อุปตฺถทฺธานิ   ยถาปวตฺตอิริยาปถภาเวเนว  
ปวตฺตนฺตีติ ฯ  
๑. ม. วาสทฺโท นตฺถิ.   
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        เทฺว   ป ฺจวิ ฺาณานิ   สพฺพทุพฺพลตาย   รูป   น   ชเนนฺติ  
ปฏิสนฺธิจิตฺต   วตฺถุทุพฺพลตาย  ฯ   ขีณาสวาน   จุติจิตฺตนฺติ   เอตฺถ  
กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ   ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  
กามาวจราน   ปจฺฉิมจิตฺต   อุปฺปชชฺิสฺสติ   รูปาวจเร   อรูปาวจเร  
ปจฺฉิมภวิกาน   เย   จ   รปูาวจร   อรปูาวจร   อุปปฺชฺชิตฺวา ปรนิิพฺพา- 
ยิสฺสนฺติ  เตส  จวนฺตาน  เตส  วจีสงฺขาโร  นริุชฺฌสิฺสติ  โน จ  
เตส   กายสงฺขาโร   นริุชฌฺิสฺสตีติ   ปน  วจนโต  อ ฺเสมฺป  จุติจิตฺต  
รูป   น   สมฏุาเปตีติ   วิ ฺายติ  ฯ   น  หิ  รูปสมฏุาปกจิตฺตสฺส  
คพฺภคตตาทิวิพนฺธาภาเว   กายสงฺขาราสมุฏาปเน   การณ   อตฺถิ  
น   จ   ยุตฺต   จุโต   จ   จิตฺตสมุฏานรูป ฺจสฺส   ปวตฺตติ   นาป  
จุติจิตฺต   รูป   สมฏุาเปตีติ   ปาล ิ  อตฺถิ  ฯ   ขีณาสวานนฺติ  ปน  
วิเสสน   อปปฺฏิสนฺธิกนิโรเธน   นิรุชฌฺนฺตสฺส   เตส   จุติจิตฺตสฺส  
รูปสมุฏาปน   ปากฏนฺติ  กตฺวา  กตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  โสฬส  จิตฺตานีติ  
ปริจฺฉิชฺช   คหณ   เตส  รปูชนเนน๑  เอกสโต  นิยเมตพฺพตฺตา  ฯ  
อ ฺานิ   ปน   พหูนิ   อรูเป   อุปฺปนฺนานิ   อโนกาสคตตฺตา  รูป  น  
ชเนนฺติเยว  ฯ  น   ิติกฺขเณ  ภงฺคกฺขเณ  วา รูป ชเนนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
อุปฺปาทกฺขเณ  ปน  พลว  อนนฺตราทิปจฺจยลาภโต  ฯ  ยถา  ปวี- 
อาทโย รูปธมฺมา   จิตฺตเหตุกา   จิตฺตสมุฏานา   เอว   เวทนาทโยปติ  
วุตฺต  จิตฺตสมุฏาน  นาม  ตโย  อรูปโน  ขนฺธา  สทฺทนวก ฺจาติ- 
อาทิ ฯ เตเนวาห   กตเม   ธมฺมา   จิตฺตสมุฏานา   เวทนากฺขนฺโธ  
๑. ม. รูปชนเน.   
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ส ฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ กายวิ ฺตฺติ วจีวิ ฺตฺตีติ๑ ฯ  
        ตตฺถ   กายวิ ฺตฺติอาทีน   จิตฺตสมุฏานตา   ปริยายโต   วุตฺตาติ  
เวทิตพฺพา  เตส  อนิปฺผนฺนตฺตา  ฯ  เอว  วุตฺต จตุสมุฏานรูปนฺติ อิมินา  
ตตสมุฏานสฺเสว๒  จิตฺตชรูปสฺส  จิตฺตปจฺจยตา  ทสฺสิตา  ฯ ยถา ปน  
กมฺมปจฺจย   ทสฺสิต   เอว   จิตฺตปจฺจเย   คยฺหมาเน  ตสมุฏานรูปสฺส  
สหชาตเวทนาทีน ฺจ   จิตฺตปจฺจยตา   สิยา  ฯ  จิตฺตสมุฏานจิตฺตปจฺจเย  
ปน   อสงฺกรโต   ทสฺเสตุ  ปจฺฉาชาตปจฺจยวเสน  จิตฺตปจฺจย  อุทฺธฏนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ   จิตฺตสมุฏานอุตุอาหาเรหิ   กมฺมสมฏุานอุตุอาหารา  
พลวนฺโต   โหนฺตีติ   เตส   วเสน   จตุป ฺจปวตฺติฆฏน   วุตฺต  ฯ  
จิตฺตสมุฏานาน   ปน  วเสน  ทฺวตฺติปฺปวตฺติฆฏน  ตปากติกจิตฺตวเสน  ฯ  
มหคฺคตานุตฺตรจิตฺตวเสน   ปน   พหุตราป   ปวตฺติโย   อิจฺฉิตพฺพา  
ตนิพฺพตฺตาน จิตฺตชรูปาน โอฬารปฺปณีตภาวโต ฯ  
        [๒๔๓]   อุปาทินฺน  กมฺมชรูป  ปจฺจย  ลภิตฺวาติ  เอเตน  พหิทฺธา  
อนุปาทินฺนโอชา   รูปาหรณกิจฺจ   น  กโรตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  ปจฺจยลาโภ  
จสฺส   กมฺมชภูตสนฺนิสฺสยตาวเสนาติ   อาห   ตตฺถ   ปติฏายาติ  ฯ  
ตตฺถ    กมฺมปจฺจยจิตฺตสมุฏานาทิรูปสฺสป   กมมฺมูลกตฺตา   สิยา  
กมฺมชปริยาโยติ   ตนิวตฺตนตฺถ   อุปาทินฺนนฺติ   วิเสเสตฺวา   วุตฺต  ฯ  
อาหารปจฺจยสฺส   อาหาโร   น   เกวล   อุปตฺถมฺภโกว   อถโข  
ชนโกปติ   ทสฺเสตุ  จตุสมุฏานรูปนฺติ  วุตฺต  ฯ  ทส  ทฺวาทส  วาเรติ  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๓๐๔. ๒. ม. อตสมุฏานสฺเสว.   
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วตฺวา   กถ   อิมสฺเสว   ทส  ทฺวาทส  วาเร  ปวตฺติฆฏนาติ  อนุโยค  
สนฺธายาห   เอกทิวส   ปรภุิตฺตาหาโรติอาทิ  ฯ   ทารกสฺส   สรีร  
ผริตฺวาติ   นาภิมูลานุคตาหิ   รสหรณีหิ   ผริตฺวา  ฯ   อ ฺถา  
ชลาพุอนฺตริเก   กาเย   มกขฺนาวเสน   น  สมฺมาวินิโยโค  อาหารสฺส  
สมฺภวตีติ  ฯ   อุปาทินฺนโก   อนุปาทินฺนโกติ  ทุวิเธ  อาหาเร  ปพฺุเพ  
อนุปาทินฺนโก   อาหารปจฺจยาหาโร   ทสฺสิโตติ   อิตร   ทสฺเสตุ กมฺม- 
ชาหาโรติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ต กมฺมปจฺจยาหารสมุฏาเน วุตฺตนยเมว ฯ  
เตนาห   จตสฺโส   วา   ป ฺจ   วา   ปวตฺติโย   ฆเฏตีติ  ฯ อาหาร- 
ปจฺจยอุตุโนป  อุตุปจฺจยาหารสฺส วิย ทส ทฺวาทส วาเร ปวตฺติฆฏนา  
เวทิตพฺพา  ฯ   วุตฺตนยตฺตา   น   อุทฺธฏนฺติ   วทนฺติ  ฯ  เสสานนฺติ  
กมฺมจิตฺตอุตุสมุฏานาน   ติสนฺตติรูปาน  ฯ   กวฬกึาราหาโร   หิ  
อ ฺาหารสมุฏ ิตสฺส   ติสนฺตติรูปาน ฺจ   อุปตฺถมฺภกวเสน   อตฺตนา  
อุปฺปาทิตสฺส   ชนโก   หตฺุวา  ปจฺจโย  โหติ  ฯ  เอว  อาหารปจฺจโย  
โหนฺโตเยว   อตฺถิอวิคตวเสนาป   ปจฺจโย  โหติ  ฯ  นิสฺสยภาโว  ปน  
ปฏานนเยน   นตฺถิ  ฯ   อาหารปจฺจยา   ปวตฺตมานานิ   รูปานิ  
อาหารนิสฺสยานิ   นาม   โหนฺตีติ  สุตฺตนฺตนเยน  วุตฺโตติ  ทฏพฺโพ  ฯ  
ปรโต อุตุโน นิสฺสยโจทนายป เอเสว นโย ฯ  
        [๒๔๔]   กมฺมสมุฏานาทิวเสน   จตุพฺพิธายป   เตโชธาตุยา  
รูปุปฺปาทเน   สมตฺถภาวโต   อุตุ   นาม   จตุสมุฏานา   เตโชธาตูติ  
วุตฺต  ฯ   เอส   ทุวิโธ  โหตีติ  เอส  อุตุ  เตโชธาตุภาวาวิเสเสป   
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ติกฺขมนฺทตาวิเสเสน   อุณฺโห   สีโตติ   ทุวิโธ   โหติ  ฯ  ย  ปเนตฺถ  
วตฺตพฺพ   ต  เหฏา  วิตฺถาริตเมว๑  ฯ  ยทิป  อุตุ  อุปาทินฺนเกน  
วินาป   รูป   สมุฏาเปติ   อินฺทฺริยพทฺเธ   ปน   เตน   วินา  ตสฺส  
รูปุปฺปาทน   นตฺถีติ   อาห   อุปาทินฺนก  ปจฺจย  ลภิตฺวาติ  ฯ  เตนาห  
จตุสมุฏาโน   อุตูติ  ฯ   อุตุสมุฏาโนเยว   หิ   อุตุ  อุปาทินฺนเกน  
วินา   รูป   สมุฏาเปติ  ฯ  อุตุปจฺจย  นาม  จตุสมุฏานิก  รูป  ฯ  
ย ฺหิ   อุตุสมุฏาน   ปณฺณรสวิธ   รูป   ย ฺจ   ตท ฺติสนฺตติรูป  
ตสฺส   สพฺพสฺสป   สภาโค   อุตุ  อุปตฺถมฺภกปจฺจโย  โหตีติ  ฯ  ยสฺมา  
วิสภาโค   อุตุ   หิมาทิ  วิย  ปทุมาทีน  วิสทิสรูปุปปฺตฺติเหตุภูต  ปุริมรูป  
วินาเสนฺต   วิย   โหติ  ตสฺมา  สภาค  วิสภาค ฺจ  เอกชฺฌ  คเหตฺวา  
วุตฺต   อุตุ   จตุสมุฏานิกรูปาน   ปวตฺติยา  จ  วินาสสฺส  จ  ปจฺจโย  
โหตีติ  ฯ   ทฆีมฺป   อทฺธานนฺติ   ทส   ทฺวาทส   วาเรติ   อ ฺสฺส  
วุตฺตปริจฺเฉทโต   ทีฆมฺป   กาล  ฯ   อุตุ   หิ   สภาคสนฺตติวเสน  
ลทฺธปฺปจฺจย   จิรตรมฺป   กาล   สทิสาการ   รูปปฺปวตฺตึ   สนฺตาเนติ  
อุปาทินฺนกสนฺนิสฺสเยน  วินา  ปเคว  อิตรถา  ฯ เตนาห อนุปาทินฺน- 
ปกฺเข ตฺวาปติ  ฯ      มสวินิมุตฺตเกสโลมนขจมฺมขีลติลกาทิวเสน  
ชีวมานสรีเร   อ ฺตฺถ   มตกเฬวราทิวเสนาติ   อธิปฺปาโย  ฯ  รปูสฺส  
นิพฺพตฺติยา   ทิฏาย   ตสสฺ  ภงฺโคป  ทิฏโเยว  โหติ  อิตฺตรกาลตฺตา  
ธมฺมปฺปวตฺติยาติ   อาห   นิพฺพตฺตึ   ปสฺสนฺโต   กาเลน   รูป  สมฺมสติ  
๑. ม. วิจาริตเมว.   
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นามาติ  ฯ   น   หิ   นิพฺพตฺติมตฺตทสฺสน   สมฺมสน   นาม  โหติ  ฯ  
อุทยวยทสฺสน ฺจ   อธิกตนฺติ  ฯ   เอส   นโย   อิโต   ปเรสุป  
นิพฺพตฺติคฺคหเณสุ ฯ  
        [๒๔๕]   โลกิยจิตฺตุปฺปาทวเสเนวาติ   อวธารณ   อิตรสฺส  
อวิสยตฺตา  ฯ   นิพฺพตฺตติ   ตตภววเสน  ฯ  ตเทว  เอกูนวีสติปฺปเภท  
จิตฺต   ภวงฺควเสน   นิพฺพตฺตตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   ตถา   จุติวเสน ตทา- 
รมฺมณวเสนาติ  เอตฺถาป  ฯ  ตตฺถาติ เตสุ เอกูนวีสติจิตฺตุปฺปาเทสุ ฯ  
อนนฺตรจิตฺตโต   ปฏายาติอาทินาป   ปวตฺติเยว   วุตฺตา  ฯ  โส  ปน  
ปฏิสนฺธิจิตฺตานเยว   ปวตฺติย   ปวตฺตนากาโรติ   สทฺุธปฺปวตฺติจิตฺตาน  
อุปฺปตฺตึ   ทสฺเสนฺโต   ปวตฺเต   ปนาติ   อาทิมาห  ฯ  อสมฺภินฺนตฺตาติ  
อวินฏตฺตา  ฯ  อสมฺภินฺนตฺตา  จกฺขุสฺสาติอาทินา  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  
วิวริตุ   จกฺขุปฺปสาทสฺส   หีติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ิติปฺปตฺตเมวาติ  อิมนา  
ยถา   นิรชฺุฌมาน   รูป   กสฺสจิ   ปจฺจโย   น   โหติ   เอว อุปฺปชฺช- 
มานมฺปติ   ทสฺเสติ  ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ  อุปฺปชฺชตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
เอว   เสเสสุป  ฯ  กามาวจรกุสลากุสลกิริยจิตฺเตสุ  เอก  วา  ป ฺจ  
สตฺต  วา  ชวนานิ  หุตฺวา  อุปฺปชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อุเปกฺขาสห- 
คตาเหตุก จิตฺต   วาติ   วาสทฺท   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  โวฏพฺพน  
หิ  สนฺธาย  เอว  วุตฺต  ฯ  ต  ปน  ทุติยโมฆวารวเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  
ป ฺจ   ชวนานิ   สุตฺตมุจฺฉิตาทิกาเล  สตฺตปากติกกาเล  เวทิตพฺพานิ  ฯ  
ชวนารมฺมณานุรูปนฺติ   ติเหตุก ฺเจ  ชวน  ติเหตุก  ทุเหตุก  วาติ อาทินา   
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อิฏ ฺเจ   อารมฺมณ  โสมนสฺสสหคตนฺติอาทินา  จ  ชวนสฺส  อารมฺมณสฺส  
จ อนุรูป ฯ เสสทฺวาเรสูติ โสตทฺวาราทิเสสทฺวาเรสุ ฯ  
        [๒๔๖]     อนุกฺกเมนาติ     อุทยพฺพยาณาธิคมานุกฺกเมน ป ฺา- 
ภาวน   สมฺปาเทติ  อรหตฺต  อธิคจฺฉติ  ฯ  รูเปสุ  มนสิการสตฺตก  
รูปสตฺตก   รปูธมฺเมสุ   สตฺตหากาเรหิ   มนสิกโรตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  
อรูปสตฺตกมฺป   เวทิตพฺพ  ฯ   อิเมหิ   อากาเรหีติ   อิเมหิ อาทาน- 
นิกฺเขปนมนสิการาทิปฺปกาเรหิ  อิเมหิ  วา  ตถาวตฺุตโกฏาเสหิ ฯ  
อาโรเปตฺวาติ ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา ฯ  
        อาทานนิกฺเขปนโตติ   ภวสฺส   คหณวิสฺสชฺชนโต   ชาติโต  มรณโต  
จาติ  อตฺโถ  ฯ  วโยวุฑฺฒตฺถคามิโตติ  วยสา  วุฑฺฒสฺส อฏงฺคา- 
มิภาวโต อฏงฺคมโต   อิจฺเจว   อตฺโถ  ฯ   อาหารโตติ   อาหารเหตุ  
รูปสฺส   ปจฺจยภูตอาหารโตติ   อตฺโถ  ฯ   อยโลหาทิภูมิปาสาณาทิเภท  
วิวิธวณฺณสณฺาน   กมฺมานเปกฺข   สภาวสิทฺธ   รปู   ธมฺมตารูป  ฯ  
สตฺตาติ   สตฺตธา   สตฺตหากาเรหิ  ฯ   วิปสฺสตีติ   ต  ต  โกฏาส  
ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา วิปสฺสติ สมฺมสติ ฯ  
        ภาราทาน  ทุกข  โลเกติ๑ วจนโต ขนฺธภารสฺส อาทิโต คหณนฺติ  
กตฺวา  อาทานนฺติ  ปฏิสนฺธีติ  อาห  ฯ  สพฺเพว นกิฺขิปสฺสนฺติ ภูตา โลเก  
สมุสฺสยนฺติ๒  ปน  วจนโต  ขนฺธภารนิกฺเขโปติ  กตฺวา  นิกฺเขปนนฺติ  
จุตีติ  วุตฺต ฯ โย จิร ชีวติ โส วสฺสสตนฺติ๓ วจนโต โอนาธิกภาโว๔  
๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๓๒.    ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๘๑. ๓. ขุ. มหานิทฺเทส ๒๙/๑๔๓.    
๔. ม. ตโต อูนาธิกภาโว.   
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อปฺปมาณนฺติ   วุตฺต   เอก   วสฺสสต   ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ  ฯ  เอตฺถนฺตเร  
สพฺเพ   สงฺขาราติ   เอตสฺมึ   อาทานนิกฺเขปนฺตเร   ปวตฺตา   สพฺเพ  
ภูตุปาทายรูปเภทา๑  สงฺขารา ฯ รูปธมฺเมสุ หิ อิท สมฺมสนวิธานนฺติ ฯ  
อนิจฺจาติ   คหิตมตฺถ   ยุตฺติโต   หทเย   ปติฏาปนตฺถ   กสฺมาติอาทิ  
วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโตติ   อุปฺปชฺชนวเสน   นิรุชฌฺนวเสน   จ  
ปวตฺตนโต   อหุตฺวา   สมฺภวโต   หุตฺวา   วยุปคมนโตติ   อตฺโถ  ฯ  
วิปริณามโตติ   สนฺตานสฺส   ปุริมุตฺตรวิสทิสภาวโตติ   วทนฺติ  ฯ   ต  
วสฺสสตปริจฺฉินฺเน   รูเป   อิท  สมฺมสนนฺติ  อธิปฺปาเยเนว  วุตฺต  สิยา  
ชรามรเณน   วิปริณาเมตพฺพโตติ   อตโถ  ฯ   อสติป   ธมฺมเภเท  
อวตฺถาเภโท  อิจฺฉิตพฺโพ  ฯ  น  หิ  อุปปฺาทาวตฺถาเอว  ภวงฺคาวตฺถาติ  
วุตฺตา  ฯ   ตถาหิ   วุตฺต   ชราย  เจว  มรเณน๒  จ  เทวฺธา  
ปริฌามปกติตายาติ  ฯ   สภาววิคโมเอว   วา  เอตฺถ  วิปริณาโม  ฯ  
ขณิกตา   ตาวกาลิกตา  ฯ   นิจฺจสภาวาภาโวเยว  นิจฺจปฏิกฺเขโป  ฯ  
อนิจฺจธมฺมา   หิ   เตเนว   อตฺตโน   สภาเวน   ชานนฺตาน   นิจฺจต  
ปฏิกฺขิปนฺติ   นาม  ฯ   ยโต   น   นิจฺจนฺติ   อนิจฺจ   อุปฺปาทกฺขเณ  
ยทวตฺถา   สงฺขารา  น  ตทวตฺถา   ิติกฺขเณติ  อวตฺถนฺตรุปฺปตฺติยา๓  
ายติ   เตส   กิลมนากาโรติ   อาห    ิติย   ชราย   กิลมนฺตีติ  ฯ  
สฺวายมตฺโถ   ปากฏชราย   เวทิตพฺโพ  ฯ  เย  ปน  สงฺขาราน   ิตึ  
น   สมฺปฏิจฺฉนฺติ   ตตฺถ   วตฺตพฺพ   เหฏา   วุตฺตเมว  ฯ  ธมฺมาน  
๑. ม. ภูตุปาทายรูปปฺปเภทา. ๒. ม. จาติ. ๓. ม. อวตฺถนฺตรปฺปวตฺติยา.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 480 

                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สภาโว   นาม   ทุรติกฺกโม   ชรานนฺตร   ภงฺโคติ  อาห  ชร  ปตฺวา  
อวสฺส   ภิชชฺนฺตีติ  ฯ   ตสฺมาติ   ยสฺมา   อุปฺปาทชราภงฺควเสน  
สงฺขาราน   นิรนฺตรพาธา๑  ตโต  จ  เนส  ทุสฺสหตาย  ทุกฺขมตา  
ติสฺสนฺน   ทกฺุขตาน   สสารทุกฺขสฺส   จ   อธิฏานตาย   ทุกฺขวตฺถุกา  
ตสฺมา   อภิณฺห  ฯเปฯ   ทกฺุขาติ   โยชนา  ฯ  สุขปฏิกฺเขปโตติ  อิท  
วุตฺตนยเมว  ฯ    ิตึ   มา   ปาปุณนฺตุ   อุปฺปชฺชมานากาเรเนว  
ปวตฺตนฺตูติ อธิปฺปาโย ฯ  
        อุปฺปนนฺาติ   หิ   อิมินา   อุปฺปาทกฺขณสมงฺคิตา   วุตฺตา  ฯ านปฺ- 
ปตฺตา  มา  ชรินฺตูติ  กสฺมา  วุตฺต  นนุ  อตฺถโต  ิติเอว ชราติ ฯ  
สจฺจเมต  ฯ   ชราวเสน  ปน  โย  กิลมโถ  โส  อิธ  ชราคฺคหเณน  
คหิโตติ   ทฏพฺพ  ฯ  มา  ภิชฺชนฺตูติ  นจฺิจต  อาสึสติ๒  ฯ  กสฺสจิ  
ธมฺมิสฺสรสฺสาป   ภควโต  วสวตฺติภาโว  นตฺถ ิ ฯ  น  หิ  ลกฺขณ ฺถตฺต  
เกนจิ   กาตุ   สกฺกา  ฯ  ภาว ฺถตฺตเมว  หิ  อิทฺธวิิสโย  ฯ  สุ ฺา  
สงฺขารา   เตน   ตีสุ   าเนสุ   วสวตฺตมานากาเรน  ฯ   ตสฺมาติ วุตฺต- 
การณปรามสน  ฯ   สุ ฺโตติ   นิวาสีการกเวทกอธิฏายกวิรเหน  
ตโต  สุ ฺโต  น  นิสฺสยภาวโตติ เอกจฺจสฺส ปริกปฺปตสภาว- 
สุ ฺโต๓ ฯ อสฺสามิกโตติ   สามิภูตสฺส   กสฺสจิ   อภาวโต  ฯ   เอเตน  
อนตฺตนิยต   ทสฺเสติ  ฯ  อวสวตฺติโตติ  ยถาวุตฺตวสวตฺติภาวาภาวโต  ฯ  
อตฺตปฏิกฺเขปโตติ   ปรปริกปฺปตสฺส   อตฺตโน   ปฏิกฺขิปนโต  ฯ สุ ฺโตติ- 
อาทินา  หิ  ธมฺมาน  พาหิรกปริกปฺปตอตฺตวิรโห  วุตฺโต ฯ อิมินา  
๑. ม. นิรนฺตรพาธตา.      ๒. ม. อาสีสติ. เอวมุปริป. ๓. ม. เอกจฺจปริกปฺปตสภาวสุ ฺโต.   
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ปน   อตสภาวโต   อตฺตา   น   โหตีติ  ฯ   เอตฺถ   จ อุปฺปาทวยปฺ- 
ปวตฺติโตติอาทินา๑   จตูหิ   การเณหิ   อนิจฺจา อภิณฺหสมฺปติปฬน- 
โตติอาทินา  จตูหิ  การเณหิ  ทุกฺขา สุ ฺโตติอาทินา จตูหิ  
การเณหิ   อนตฺตาติ   รูปธมฺเม   นริุฬหฺ   ลกฺขณตฺตย  ปุพฺเพ  อตฺตนา  
อสลฺลกฺขิต สลฺลกฺเขตฺวา สมฺมสนฺโต ต ตตฺถ อาโรเปตีติ วุจฺจติ ฯ  
        [๒๔๗]   ตถา   ปน   เตน   เตน๒   อาทานนิกฺเขปวเสน สมฺม- 
สิตตฺตา  อาห  รูเป  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวาติ  ฯ  ตตฺถ  จ  ยสฺมา  
อนิจฺจลกฺขณคฺคหณปุพฺพก    ทุกฺขลกขฺณคฺคหณ    ทุกฺขลกฺขณคฺคหณ- 
ปุพฺพก วา   อนตฺตลกฺขณคฺคหณ  ฯ   อนิจฺจลกฺขณ ฺเจตฺถ   รูปเภเทน  
ทสฺสิยมาน   ยโถฬาริกโต   ทีเปตพฺพนฺติ   ต  วสฺสสตปริจฺเฉเทน  ปม  
ทสฺเสตฺวา๓  วสฺสสต   ิตสฺส  ทส  วา  วีสติ  วาติอาทินา วิภชิตฺวา  
อนุกฺกเมน   ยาว   อุทฺธรณาทิโกฏาสวเสน   รูปสฺส   ภงฺค   ทิสฺวา  
ตโต   อนิจฺจ   ทุกฺข   อนตฺตาติ   ติลกฺขณาโรปน   วโยวุฑฺฒตฺถคมโต  
สมฺมสน   ตสฺมา   ต   ทสฺเสตุ   ตเมว   วสฺสสตนฺติอาทินา  วยวเสน  
รูปสฺส สมฺมสนวิธิ อารทฺโธ ฯ  
        ตตฺถ   ยสฺมา   โอฬาริกวเสเนวาย   อาทิโต   รปูเภโท  คยฺหติ  
ตสฺมา   น   วสฺสสต   สมโกฏาสวเสน   วิภตฺต  ฯ  มชฺฌิมาวตฺถาย  
วา  ตถารูปตฺตา  มชฺฌิมวเย  เอก  วสฺส  วฑฺฒิต  ฯ  มนฺทตาพา- 
หุลฺเลน ปวตฺต วสฺสาน ทสก มนฺททสก ฯ เอส นโย เสเสสุป ฯ  
        [๒๔๘]   ตทาติ   ปเม   วสฺสทสเก  ฯ   โสติ   ปุคคโล  ฯ  
๑. ม. อุปฺปาทวยวตฺติโตติ. ๒. ม. ตถา ปนาเนน. ๓. ม. ทสฺเสนฺเตน.   
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จปโลติ  อนวฏ ิตกิริยตาย  ตรโฬ  ฯ  เตน  โมมูหภาวโต  วิเสเสติ ฯ  
น  เหส  นวมทสเก  วิย  โมมูหภาเวน  มนฺโท  อถโข  จปลตา- 
ยาติ ฯ เตนาห   กุมารโกติ  ฯ   ตติเย   ทสเก   มสปาริปูริยา   ยถารห  
ฉวิวณฺโณ   วิปฺปสีทตีติ   อาห   วณฺณายตน   เวปุลลฺ   ปาปุณาตีติ  ฯ  
จตุตฺเถ  ทสเก  อฏ ีน  นหฺารูน ฺจ  ถิรภาวปฺปตฺติยา  พล ฺจ  ถาโม  จ  
เวปุลฺล   ปาปุณาติ  ฯ   ป ฺจเม   ทสเก   โยพฺพนมทสฺส  ทูรีภาเวน  
เยภุยฺเยน   กิเลสตนุตาย  ป ฺา  ยถารห  สุวิสทา  โหติ  ฯ  ขิฑฺฑาย  
รติ   ขิฑฺฑารติ  ฯ   กปลฺลกิาทินิสฺสยวิเสเสน  ปทปีสฺส  สุทฺธตาทิ  วิย  
นิสฺสยวิเสเสน     ป ฺจมฉฏทสเกสุ    ป ฺาย    วุฑฺฒิหานิโย เวทิต- 
พฺพา  ฯ  ปรุโต  ปพฺภาโร โหติ กฏิสนธฺิคีวาสนฺธีน วเสน รสฺสสฺสาป  
ปเคว   ทีฆสฺส  ฯ  ปพฺภาโรติ  จ  ครุภาเวน  ปลมฺพโก  ฯ  โมมูโห  
โหติ   สติป ฺาวิปฺปวาสโต  ฯ   สยนพหุโลว   โหติ   านาทิวเสน  
สรีรภาว วหิตุ อสกฺโกนฺโต ฯ  
        [๒๔๙]   ติณฺณ   ติณฺณ   วสฺสานนฺติ   เยภุยฺยตาย   วุตฺต  ฯ  
จตุวสฺสิโกป   หิ   เอโก   โกฏาโส   โหตีติ  ฯ  ทวิฺสต  โกฏาเส  
กตฺวา  เอเกกอยนวสฺสวเสนาติป๑  เวทิตพฺพ ฯ วสฺสาเน ปวตฺตรูปนฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๒๕๐]   ต   ปน   วสฺสาน   ทฺวิมาสมตฺต๒  น  ปุพฺเพ  วิย  
จตุมาสนฺติ   อาห  เทฺวมาสนฺติ  ฯ  อจฺจนฺตสโยเคเปต  อุปโยควจน  ฯ 
โส   ปน   วสฺสาโน   อุตุ   สาวณโปฏปทมาสา   อสฺสยุชกตฺติกมาสา  
๑. ม. เอเกกอยนวเสนาติป. ๒. ม. ทฺวิธา มาสมตฺต.   
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สรโท   มิคสริปุสฺสมาสา   เหมนฺโต   มาฆผคฺคุณมาสา   สิสิโร  
จิตฺรเวสาขมาสา   วสฺสนฺโต   เชฏาสาฬฺหมาสา   คิมฺโห   อุตูติ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  ฉ  โกฏาเส  กตฺวาติ  ทสทสนาฏิกาวเสน ฉ โกฏาเส  
กตฺวา ฯ  
        อภิมุข   ปุรโต   กมน   อภิกฺกโม  ฯ   ปฏินิวตฺตนวเสน   กมน  
ปฏิกฺกโม  ฯ   อามุข  โลกน  อาโลกน  ฯ  วิวิธ  อิโตจิโตจ  โลกน  
วิโลกน ฯ หตฺถปาทาน สงฺโกจน สมฺมิ ฺชน๑ ฯ อายมน ปสารณ ฯ  
        [๒๕๑]   ปาทุทฺธรณกาเลติ   ทุติยปาทุทฺธรณกาเล  ฯ  ปาทสฺสาติ  
อุทฺธฏปาทสฺส  ฯ   โอมตฺตาติ   สตฺติโต   หีนปฺปมาณา  ฯ   เตนาห  
มนฺทาติ  ฯ   อิตราติ   เตโชวาโยธาตุโย  ฯ  ยถา  ปทสฺส  อุทฺธรณ  
สิชฺฌติ   ตถา   ปวตฺตจิตฺตสมุฏานรูเปสุ   เอกสโต   เตโชวาโยธาตูน  
อธิมตฺตตา   อิจฺฉิตพฺพา   สลฺลหุกสภาวตาย   ตาส  ฯ   ตโตเอว  จ  
อิตราส   โอมตฺตตา   ครุสภาวตฺตา  ฯ   ตสมฺพนฺธตฺตา   ปน   เสส  
ติสมุฏานรูป   ตคฺคติกเมว   โหติ  ฯ   กายวจีวิ ฺตฺติปฺปวตฺติย  
วาโยปวีอธิมตฺตตา   อิมสฺส   อตฺถสฺส   นิทสฺสนนฺติ   ทฏพฺพา  ฯ  
ปุรโต  หรเณ  ปจฺฉโต  หรเณ  จ  อุทฺธรเณ  วิย สภาวรูปปฺ- 
ปวตฺตีติ๒ ตาสเยว   ทฺวินนฺ   ธาตูน   อธิมตฺตตา   อิจฺฉิตพฺพาติ   อาห  
ตถา   อติหรณวีติหรเณสูติ  ฯ   ยถา  อุทฺธรณาทีสุ  ลหุสภาวตฺตา๓  
ปจฺฉิมาน   ทฺวินฺน   ธาตูน   กิจฺจ   อธิก   โหติ  อิตราส  หีน  เอว  
โวสฺสชฺชนาทีสุ   ตีสุ  ครสุภาวตฺตา  ปุริมาน  ทฺวินนฺ  กิจฺจ  อธิก  โหติ  
๑. ม. สงฺกุจน สมิ ฺชน.   ๒. ม. สลฺลหุกสภาวรูปปฺปวตฺตตีิ. ๓. ม. สลฺลหุกสภาวตฺตา.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 484 

                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อิตราส   หีนนฺติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   โวสฺสชฺชเนติอาทิ  ฯ ตทุปาทาย- 
รูปานีติ  ตา ธาตุโย นิสฺสาย ปวตฺตอุปาทายรูปานิ ฯ เอตฺเถวาติ  
อุทฺธรเณเยว  ฯ   เตนาห   อติหรณ  อปฺปตฺวาติ  ฯ  อิตีติ  เอว  ฯ  
ตตฺถ   ตตฺถาติ   ตสฺมึ  ตสฺมึ  อุทฺธรณาทิโกฏาเส  ฯ  ปพฺพปพฺพนฺติอาทิ  
เตส   ธมฺมาน   โกฏาสนฺตรสงฺกราภาวทสฺสน  ฯ   ตฏตฏายนตฺาติ  
ตฏตฏายนฺตี วิย ฯ เตน เตส ปวตฺติกฺขณสฺส อิตฺตรต ทสฺเสติ ฯ  
        [๒๕๒]    อสฺสาติ   สมฺมสนสฺส  ฯ   ทารุติณุกฺกาทีสูติ ทารุอุกฺกา- 
ติณุกฺกาทีสุ  ฯ   กึ   อนฺธพาล   เอกฆน  สตต  สพฺพทาภาวึ  
เอกนฺติ   ม ฺสีติ   อธิปปฺาเยนาห   กิเมตฺถ   มนาปนฺติ  ฯ  อิทมฺปติ  
ยทิท   เตลวฏฏิกฺขเยน   ปทีปสฺส   อป ฺายน   วุตฺต   อิทมฺป  ฯ  
องฺคุลงฺคุลนฺตเรติ   องฺคุลิยา   มิต  องฺคุลนฺติ  องฺคุลปฺปมาเณ  ปเทเสติ  
อตฺโถ  ฯ  ตนฺตุโน  อวยวเลสภูต  ปรมสุขุมภาวปฺปตฺต  อสุ  สนฺธายาห  
อสุ ปน มุ ฺจิตฺวาติ ฯ  
        ตตฺถาติอาทิ   อุปมาสสนฺทน  ฯ   ตตฺถ   กาม   อุปเมยฺเย  วิย  
อุปมาย   ปากโฏ   กาลเภโท   นตฺถ ิ  เอกโกฏาสคต   ปน โกฏา- 
สนฺตร   น  ปาปุณาตีติ  เอตฺตาวตา  อุปมาภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ  
อุปมายมฺป   วา   ตาว   ยาวาติ   กาลสฺส   เภทมตฺตา  ลพฺภเตวาติ  
ตสฺสา คหเณ กาลเภทวเสนาป อุปมา โยเชตพฺพา ฯ  
        [๒๕๓]  ปุพฺเพ  อาทานนิกฺเขปาทิวเสน  จตุสนฺตติรูป สงฺขริตฺวา๑  
ทสฺสิต   อิทานิ   อาหารสมุฏานาทิวเสน   ภินฺทิตฺวา   ทสฺเสนฺโต  
๑. ม. สงฺฆริตฺวา.   
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ตเทว  รูป  วิสงฺขริตฺวาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  วิสงฺขริตฺวาติ  วิภชิตฺวา ฯ  
วิสงฺฆริตฺวาติ  วา  ปาโ  ฯ  อยเมวตฺโถ  ฯ  อาหรมยนฺติ  อาหาเรน  
นิพฺพตฺต  ฯ   ชตฺตนฺติ๑  มลิาต  ฯ  กิลนฺตนฺติ  ขินฺน  ฯ  ธาตนฺติ  
ติตฺต  ฯ   ปณิตนฺติ   มสุปจยสมฺปตฺติยา   ปณิต  ฯ  ตโตเอว  มทุุ  ฯ  
สินิทฺธนฺติ สินิทฺธจฺฉวิตาย สณฺห ฯ ตโตเอว ผสฺสวนฺต ฯ  
        [๒๕๔]     อุณฺหกาเล    สมุฏ ิตรูปนฺติ    อุณฺหสนฺตาเปน สนฺตตฺต- 
รูป   สนฺธายาห  ฯ   สีตอุตุนาติ   สปฺปาเยน   สีตอุตุนา  ฯ อายตน- 
ทฺวารวเสนาติ  อายตนสงฺขาตทฺวารวเสน  ฯ  กมฺมทฺวารนิวตฺตนตฺถ  
อายตนคฺคหณ  ฯ  กายทฺวาเรติ  ปสาทกายทฺวาเร  ฯ  มโนทฺวาร  นาม  
สาวชฺชน   ภวงฺค  ฯ   ตสฺส   นิสฺสยภาวโต   หทยวตฺถุ   สนฺธาย นิสฺสิต- 
โวหาเรน   มโนทฺวาเรติ   วุตฺต   ยตฺถ   มโนทฺวารุปฺปตฺติ  ฯ โสมนสฺ- 
สิตโทมนสฺสิตวเสนาติ โสมนสฺสิตโทมนสฺสิตปุคฺคลวเสน โสมนสฺ- 
สิตโทมนสฺสิตกาลวเสน  วา  ฯ  อยมตฺโถติ  อย อิทานิ วุจฺจมาโน  
สงฺขาราน อติอิตฺตรขณตาสงฺขาโต อตฺโถ ฯ  
        [๒๕๕]  ชีวิตนฺติ  ชวิีตินฺทฺริย  ฯ  สุขทุกฺขาติ  สุขทุกฺขา  เวทนา ฯ  
อุเปกฺขาป   หิ   สุขทุกฺขาสุเอว   อนฺโตคธา   อิฏานิฏภาวโต  ฯ  
อตฺตภาโวติ    ชีวิตเวทนาวิ ฺาณานิ   เปตฺวา   อวสิฏธมฺมา  
วุตฺตา  ฯ   ส ฺาติ   เกจิ  ฯ  เกวลาติ  อตฺตนา  นิจฺจภาเวน  วา  
อโวมิสฺสา  ฯ   เอกจิตฺตสมายุตฺตาติ   เอเกเกน  จิตฺเตน  สหิตา  ฯ  
ลหุโส   วตฺตเต   ขโณติ   วุตฺตนเยน   เอกจิตฺตกฺขณิกตาย   ลหุโก  
๑. ม. ฌตฺตนฺติ.  
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อติอิตฺตโร   ชีวิตาทีน   ขโณ  วตฺตติ  ฯ  จุลลฺาสีติ  สหสฺสานิ  กปฺปนฺติ  
จตุราสีติสหสฺสปริมาณ   กปฺป  ฯ  อจฺจนฺตสโยเค  เอต  อุปโยควจน  ฯ  
กปฺปนฺติ   จ   สาม ฺวเสน   เอกวจน  ฯ   มรูติ  เทวา  ฯ  ทฺวีห ิ 
จิตฺเตหิ  สโมหิตาติ  เอว  จิรชีวิโนป  เต  ทฺวีหิ  จิตฺเตหิ สหิตา หุตฺวา  
น   ติฏนฺติ  ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   เตสมฺป  สนฺตาเน  ชีวิตาทีนิ  
ทฺวีหิ   จิตฺเตหิ   สห   น  ติฏนฺติ  เอเกน  จิตฺเตน  สห  อุปฺปนนฺานิ  
เตเนว  สห  นิรุชฌนโต  ยาว  ทุติยา  น  ติฏนฺตีติ  ฯ  เย  นิรุทธฺา  
มรนฺตสฺสาติ   จวนฺตสฺส  สตฺตสฺส  จุติจิตฺเตน  สทฺธึ  นิรุทฺธาติ  วตฺตพฺพา  
เย  ขนฺธา  ฯ  ติฏมานสฺส  วา  อิธาติ เย วา อิธ ปวตฺติย ติฏนฺตสฺส  
ธรนฺตสฺส   ภงฺคปฺปตฺติยา   นิรุทฺธา   ขนฺธา  ฯ  สพฺเพป  สทิสา  เต  
สพฺเพป   เอกสทิสา   อตฺถงฺคตา   อปฺปฏิสนฺธิกา   ปุน   อาคนฺตฺวา  
ปฏิสนฺธานาภาเวน   วิคตา  ฯ   ยถา  ห ิ จุติกฺขนฺธา  น  นิพฺพตฺตนฺติ  
เอว   ตโต   ปุพฺเพป   ขนฺธา  ฯ   ตสฺมา  เอกจิตฺตกฺขณิก  สตฺตาน  
ชีวิตนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ   อนนฺตรา  จ  เย  ภคฺคาติ  เย  สงฺขารา  
อนนฺตรเมว   ภคฺคา  นิรุทฺธา  ฯ  เย  จ  ภคฺคา  อนาคเตติ  เย  จ  
สงฺขารา   อนาคเต   ภคฺคา   ภ ฺชนสีลา   ภิชฺชิสสฺนฺติ  ฯ  ตทนฺตรา  
นิรุทฺธานนฺติ   เตส   อตีตานาคตาน   อนฺตรา   เวมชเฺฌ  ปจฺจุปฺปนฺนต  
ปตฺวา  นิรุทฺธาน  ภคฺคาน  ฯ  เวสม  นตฺถิ  ลกฺขเณติ  เตส ติวิธานมฺป  
ภงฺคลกฺขณนิมิตฺต   วิสมตา   วิสทิสตา   นตฺถ ิ ฯ   อนิพฺพตฺเตน   น  
ชาโตติ   อนุปฺปนฺเนน   จิตฺเตน   ชาโต   น   โหติ   อชาโต  นาม   
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โหติ  ฯ   ปจฺจุปฺปนฺเนน  วตฺตมาเนน  จิตฺเตน  ชีวติ  ชีวมาโน  นาม  
โหติ  ฯ  จิตฺตภงฺคา  มโต  โลโกติ  จุติจิตฺตสฺส  วิย  สพฺพสฺสป  ตสฺส  
ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคปฺปตฺติยา  อย  โลโก  ปรมตฺถโต  มโต  นาม โหติ  
นิรุทฺธสฺส   อปฺปฏิสนฺธิกตฺตา  ฯ  เอว  สนฺเตป  ป ฺตฺติ  ปรมตฺถิยา  ฯ  
ยาย   ต   ต   สนฺต  สนิสฺสย  จิตฺต  อุปาทาย  ติสฺโส  ชีวติ  ปุสฺโส  
ชีวตีติ   เอว   วจนปฺปวตฺติยา   วิสยภูตา   สนฺตานป ฺตฺติ   สา  
เอตฺถ   ปรมตฺถิกา๑  ปรมตฺถภูตา  ฯ  ตถา  หิ  วทนฺติ  นามโคตฺต  
น   ชีรตีติ  ฯ   อนิธานคตา   ภคฺคาติ  เย  ภคฺคา  น  เต  กตฺถจิ  
นิธาน   คตา   อถโข   อภาวเมว  คตา  ฯ  ปุ ฺโช  นตฺถิ  อนาคเต  
ยโต   อาคจฺเฉยฺยุ   วตฺตมานภาว  ฯ   นิพฺพตฺตา   เยปติ   เย ปฏลิท-ฺ 
ธตฺตภาวา   ปจฺจุปฺปนฺนา  เตป  อารคฺเค  สาสปุปมา  ติฏนฺติ  ฯ  
ยถา   นาม   สูจิย    ิตาย  สาสโป  ขิตฺโต  ตสฺสา  สขิ  ผุฏมตฺโต  
วิคจฺฉติ   น   ติฏติ  เอว  สงฺขารา  อุปฺปชฺชิตฺวา  ภิชฺชนฺติ  น  เตส  
อวฏาน   อตฺถีติ  ฯ  ภงฺโค  เนส  ปรุกขฺโตติ  เนส  นิพฺพตฺตธมฺมาน  
ภงฺโค   นาม  ปุรโตเอว  กโต  เอกสภาวี  น  อปสกฺกตีติ  อตฺโถ  ฯ  
โปราเณหีติ   ปุริมเกหิ   อตีเตหิ  ฯ   อทสฺสนโตติ  อปสฺสิตพฺพโต  ฯ  
อายนฺตีติ   อาคจฺฉนฺติ  ฯ   อุปฺปชฺชนฺตีติ   อิมินาป   กุโตจิ   ราสิโต อาคม- 
นาภาเวนาห๒  ฯ  ภคฺคา  คจฺฉนฺตฺยทสฺสนนฺติ  ภคฺคาป  กตฺถจิ  
อุปคมนาภาวโต   สพฺเพน   สพฺพ   อทสฺสน   อภาวเมว   คจฺฉนฺติ  ฯ  
ตตฺถ นิทสฺสนมาห วิชฺชุปปฺาโท ฯเปฯ วยนฺติ จาติ ฯ  
๑. ม. ปรมตฺถิยา. ๒. ม. อาคมนาภาวเมวาห.  
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        [๒๕๖]   วิวฏฏกปฺปโต   ปฏาย   อุปฺปชชฺนกรูปนฺติ   อิมินา  
สยเมว   อุปปฺชฺชนกธมฺมตาย   ธมฺมตารูปนฺติ  อนฺวตฺถนามต  ทสฺเสติ  ฯ  
อยโลหาทีสุ   อโย   นาม   กาฬโลห  ฯ   โลห   นาม   ชาติโลห  
วิชาติโลห กตฺิติมโลห ปสาจโลหนฺติ จตุพฺพิธ ฯ  
         ตตฺถ   อโย  รชฏ  สวุณฺณ  ติปุ  สสี  ตมฺพโลห  เวกนฺตกโลหนฺติ  
อิมานิ  สตฺต  ชาติโลหานิ  ฯ  นาคสิกโลห๑  วิชาติโลห  ฯ กสโลห วฏฏ- 
โลห  อารกูฏนฺติ๒  ตีณิ กิตฺติมโลหานิ ฯ โมรกฺขกาทิ ปสาจโลห ฯ  
ตตฺถ   ตมฺพโลห   เวกนฺตกนฺติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  ชาติโลเหหิ  สทฺธึ  เสส  
สพฺพมฺป อิธ โลหนฺติ คหิต ฯ  
        ติปูติ   เสตติปุ  ฯ   สสีนฺติ   กาฬติปุ  ฯ   สุวณฺณ อากรุปฺปนฺน- 
รสวิทฺธาทิเภท  ฯ   มุตฺตา   สามุทฺทิกมตฺุตาทิ  ฯ   มณีติ เวฬุริย- 
โลหิตงฺคมสารคลฺลานิ  เปตฺวา  อวเสโส  สพฺโพ  มณิวิเสโส  ฯ  
เวฬุริโย   วสวณฺณมณิ  ฯ   สงฺโข   สามุทฺทิกสงฺโข  ฯ   สลิาติ  
กาฬสิลาปณฺฑุสิลาทิเภทา   สพฺพาป   รตนสมฺมตสิลา  ฯ  ปวาฬ  นาม  
วฏฏม  วิทฺธม๓  ฯ  โลหิตงฺค  รตฺตมณิ  ฯ  มสารคลลฺ  กพรมณิ  ฯ  
ภูมิอาทโย   ปากฏาว  ฯ  ตทสฺสาติ  ต  ธมฺมตารูป  อสฺส  โยคิโน  ฯ  
ตรุณปลฺลววณฺณนฺติ   อมพฺาทีน   ตรณุปลฺลเวน   สมานวณฺณ  ฯ  
สภาครูปสนฺตตินฺติ   วณฺณาทินา   สมานภาค   รูปสนฺตาน  ฯ อนุปฺ- 
ปพนฺธาปยมานนฺติ เหตุผลปรมฺปราย ปพนฺธนวเสน ปวตฺตนฺต ฯ  
        โสติ   โยคี  ฯ   ตนฺติ   อโสกรุกฺขปณฺณ  ฯ   ปริคฺคเหตฺวาติ  
๑. ม. นาคนาสิกโลห.    ๒. ม. หารกูฏนฺติ.   ๓. วิทฺทุมนฺติ ม ฺเณ.   
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าเณน   ปรจฺิฉิชฺช   คเหตฺวา  ฯ   อิมินา   นเยนาติ   อิมินา อโสก- 
ปณฺเณ  วุตฺเตน  นเยน  ฯ  สพฺพมฺป  อยโลหาทิเภท  ธมฺมตารูป ฯ  
ตมฺป   ห ิ  สตีกาเล   สีตล   อุณฺหกาเล   สุรยิสนฺตาเปน   อุณฺหตร  
โหติ  ฯ   ตตฺถ   สีตภาเวน  ปวตฺต  รปู  อุณฺห  อุณฺหภาเวน  ปวตฺต  
รูป   สีต   น   ปาปุณาติ  ฯ   ตตฺถ   ตตฺเถว   ตฏตฏายนฺต ภิชฺชตีติ- 
อาทินา โยเชตพฺพ ฯ  
        [๒๕๗]   กลาปโตติ   อรูปธมฺมกลาปโต  ฯ   ยสฺมา   ตตฺถ ผสฺส- 
ป ฺจมกา   ธมฺมา   สพฺพจิตฺตุปฺปาทสาธารณา  สุปากฏา  สุวิ ฺเยฺยา  
จ   ตสฺมา   เตส   วเสน   ทสฺเสนฺโต   กลาปโตติ   ผสฺสป ฺจมกา  
ธมฺมาติ   อาห  ฯ   เย   อิเม   สมฺมสเน  อุปฺปนฺนา  ผสฺสป ฺจมกา  
ธมฺมา   สพฺเพ   เต   วินฏาติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  ปวตฺตจิตฺตนฺติ  สตฺตสุ  
าเนสุ  สมฺมสนวเสน  ปวตฺต  จิตฺต  ฯ  สมฺมสนฺโตติ  เอกชฺฌ คเหตฺวา  
สมฺมสนฺโต  ฯ   ต   ยุตฺตตรนฺติ   ต   อรยิวสกถาย   วุตฺต  ยุตฺตตร  
อาสนฺนภาเวน   วิภูตตร   รูปสตฺตเก   สมฺมสน   สห   คเหตฺวา สมฺม- 
สนสฺส   วุตฺตตฺตา  ฯ   อปจ   รูปสตฺตเก  สมฺมสนสฺส  รูปธมฺเมสุ  
สาติสย   ฆนวินิพฺโภค   กตฺวา   ปวตฺตตฺตา   ตพฺพิสย   อรูปสมฺมสน  
สาติสย   อนจฺิจาทิลกฺขณปฺปฏิเวธาย  สวตฺตตีติ๑  ต  ยุตฺตตร  ฯ  น  
ปน   อปุพฺพเกสาติอาทิสมฺมสน๒  กตฺวา  ตพฺพิสย  ปวตฺติต  ฯ  ตถา  
สติ   กมฺมฏาน   นวนวเมว๓   สิยา  ปพฺุเพ  คหิต  สมฺมสนวิสย  
ฉฑฺเฑตฺวา   อ ฺสฺส   สมฺมสนวิสยสฺส   คณฺหนโต  ฯ   เสสานิปติ  
๑. ม. สมฺปวตฺตตีติ. ๒. ม. อปุพฺพเกสาทิสมฺมสน.   ๓. ม. นว นว เอว.   
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ยมกโต สมฺมสนาทีนิป ฯ เตเนวาติ อริยวสกถานเยเนว ฯ  
        ตมฺป     จิตฺตนฺติ     อาทานนิกฺเขปโต     สมฺมสนวเสน ปวตฺต- 
จิตฺตุปฺปาทมฺป  ฯ  จิตฺตสีเสน  หิ  นิทฺเทโส ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ  
ยมกโต   สมมฺสติ   นาม   นามรูปธมฺเม   อารพฺภ   ยุคฬกวเสน สมฺม- 
สนสฺส   ปวตฺตนโต  ฯ  อย ฺหิ  ปุพฺเพ  รูปสตฺตกวเสน  สมฺมสิตฺวา  
 ิโตป   อิทานิ   อาทานนิกฺเขปาทิวเสน   สมฺมสิตฺวาว    ิต   สมฺมสน  
สมฺมสติ๑ ฯ ขณิกโต สมฺมสนาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
        [๒๕๘]   เอตมฺปติ   เอต   จตุตฺถ   สมฺมสนจิตฺตมฺป  ฯ ปม- 
จิตฺตนฺติ     อาทานนิกฺเขปาทิวเสน    รปูสมฺมสิตจิตฺต    ย รูปปรคฺิคา- 
หกจิตฺตนฺติ   อธิปฺเปต  ฯ   สมฺมสิตจิตฺตสมฺมสเนน๒  เตส ขณิกภาวสฺส   
วิภาวนโต  อิท  สมฺมสน ขณิกโต สมฺมสนนฺติ วุตฺต ฯ อิทเมว  
จ   สมฺมสน   ทิคุณิต   อเนกสมฺมสนปฏิปาฏิสมฺภวโต   ปฏิปาฏิโต  
สมฺมสนนฺติ   วุตฺต  ฯ   วฏเฏยฺยาติ   สมภฺเวยฺย  ฯ   ตถา   สติ ปฏปิาฏิ- 
สมฺมสนปสุตาเยว  ภาวนา  สิยา  น  มลูกมฺมฏานุปการี  น จาย  
สมาปตฺติวาโร๓  ฯ  ยสฺมา  จ  ตตฺตเกน  รูปธมฺเมสุ อรูปธมฺเมสุ จ  
อนิจฺจาทิลกฺขณานิ   สุฏ ุ   วิภูตานิ   โหนฺติ   ตสฺมา   วุตฺต   ยาว  
ทสมจิตฺตสมฺมสนา  ฯเปฯ   เปตพฺพนฺติ  ฯ   เปตพฺพนฺติ   จ   น เอกา- 
ทสม   ทฺวาทสเมน   สมฺมสิตพฺพนฺติ   ปฏิปาฏิโต   สมฺมสนสฺส ปริจฺเฉท- 
ทสฺสนปร   น  ตโต  สมมฺสนโต  โอรมนทสฺสนปร  ตสฺมา  ปุนป 
รูป   ปริคฺคเหตฺวา   ยาว   ทสมจิตฺตสมฺมสนา   ภาวนมนุยุ ฺชเตว  ฯ  
๑. ม. ต สมฺมสติ. ๒. ม. สมฺมสิตสมฺมสิตจิตฺตสมฺมสเนน ๓. ม. สมาปตฺติจาโร.   
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วุตฺตนฺติ อริยวสกถาย วุตฺต ฯ  
        [๒๕๙]  วิสุ  สมฺมสนนโย  นาม  นตฺถีติ  อนิจฺจาทิมนสิการ- 
วินิมุตฺโต อ ฺโ    วิปสสฺนามนสิกาโร    นตฺถ ิ ฯ    วิปสฺสนาย ฺจ  
ทิฏ ิอาทิวิกฺขมฺภนา   อิธ   ทฏิ ิอุคฺฆาฏนาทโยติ   อธิปฺเปตา  ฯ  
วิปสฺสนายเอว   ห ิ  ปวตฺติวิเสเสน   ทิฏ ิอุคฺฆาฏนาทโย   อิชฺฌนฺตีติ  
ทสฺเสนฺโต   ยมฺปเนตนฺติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   สตฺตส ฺาติ   สตฺตา  
อตฺถีติ   อุปฺปชฺชนกส ฺา  ฯ   ทุพฺพลาย   อตฺตทิฏ ิยา  สหคตส ฺา- 
ติป วทนฺติ  ฯ    สตฺตส ฺ   อุคฺฆาฏิตจิตฺเตนาติ   สตฺตส ฺาย  
วิกฺขมฺภนวเสน   ปวตฺตนจิตฺเตน   ทิฏ ิ   อุปฺปชชฺติ๑  ฯ ส ฺาวิปลฺลาส- 
เหตุอุปฺปชฺชนกา  จิตฺตทิฏ ิวิปลฺลาสา  ตทภาเวน  โหนฺตีติ ฯ มาโน   
นาม  โย  ทฏิ ูปนิสฺสโย  อปายคมนิโย  โส ทฏิ ิยา วิกฺขมฺภิตาย  
วิกฺขมฺภิโตเอว   โหติ   ทฏิ ิยา   สมุจฺฉินฺนาย   สมจฺุฉิชฺชนโตติ   อาห  
ทิฏ ิอุคฺฆาฏิต  ฯเปฯ   มโน   นุปฺปชชฺตีติ  ฯ  มาโน  วิกฺขมฺภิยมาโน  
ตณฺหาย   ปวตฺตึ   นิวาเรติ   อภิมตวิสเยสุเอว   ตณฺหาย  ปวตฺตนโตติ  
วุตฺต   มานสมุคฺฆาฏิต  ฯเปฯ   ตณฺหา   นุปฺปชชฺตีติ  ฯ   ตณฺหาติ  
อิธ   สุขุมา   นิกนฺติ  อธิปเฺปตาติ  อาห  ตณฺหาย  ฯเปฯ  ปรยิา- 
ทินฺนา นาม โหตีติ ฯ  
        อย   นโยติ   อิทานิ  วุจฺจมาโน  สมฺมสนวิธิ  ฯ  มม  วิปสฺสนาติ  
อิมสฺสาป   อตฺตนิยส ฺ ิตาย   วิปสฺสนาย   อสฺมิภูโต๒   อตฺตา ปราม- 
สิยตีติ  ทิฏ ิ  คหิตาติ๓  ตถา  คณฺหโต หิ ทิฏ ิอุคฺฆาฏน นาม น  
๑. ม. นุปฺปชฺชติ.  ๒. ม. สามิภูโต.  ๓. ม. ทิฏ ิคาหตาติ.   
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โหตีติ   วุตฺต  ฯ   กาม ฺจาย   ทฏิ ิวิสุทฺธิกงฺขาวิตรณวิสุทฺธิสมธิคเมน  
วิสุทฺธทิฏ ิโก   มคฺเคน   ปน   อสมุคฺฆาฏิตตฺตา   อโนฬาริกาย   จ  
ทิฏ ิยา  วเสเนว  วุตฺต  ฯ สุฏ ูติ สมฺมา ฯ มนาปนฺติ จ กิริยา- 
วิเสสน ฯ มนวฑฺฒนากาเรนาติ   อตฺโถ  ฯ   อุภเยนาป   วิปสฺสนา- 
วิสย อภิมานมาห๑  ฯ  เตน  วุตฺต  มานสมุคฺฆาโฏ  นาม  น  โหตีติ  ฯ  
วิปสฺสิตุ   สกฺโกมีติ   ตตฺถ   สมตฺถตาปเทเสน   คุณวิเสสโยคโต วิปสฺ- 
สนาย   อสฺสาเทตพฺพตา   ทสฺสิยติ  จิตฺต  วิปสฺสิตุ  สกฺโกมิ  ตสฺมา  
วิปสฺสนฺโตเอว   กาล   วีตินาเมสฺสามีติ   วิปสฺสน   อสฺสาเทนฺตสฺสาติ  
โยชนา ฯ  
        [๒๖๐]   ยสฺมา   ทฏิ ิสมุคฺฆาฏน   นาเมตฺถ   วิเสสโต อนตฺตา- 
วิปสฺสนาย๒  โหติ ตสฺมา ต ทสฺเสนฺเตน สเจ สงฺขาราติอาทินา  
อนตฺตานุปสฺสนาวิธึ   วตฺวา   ยสฺมา   ปน   อนตฺตโต   อนุปสฺสนฺเตน  
สงฺขารา   อนิจฺจโตป   ทกฺุขโตป   อนุปสฺสิตพฺพา   เอว  ตทุปพฺรูหนโต  
ตสฺมา   หุตฺวา   อภาวฏเนาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ยสฺมา  มานสมุคฺฆาฏน  
นาม   อนิจฺจานุปสฺสนาย   โหติ  ฯ  ขเณ  ขเณ  ภชชฺนเก  สงฺขาเร  
ปสฺสนฺตสฺส   กุโต   มานสฺส   อวสโร  ฯ   อนิจฺจส ฺา  ภาเวตพฺพา  
อสฺมิมานสมุคฺฆาฏายาติ   หิ   วุตฺต  ฯ  ยสฺมา  นิกนติฺปริยาทาน  นาม  
ทุกฺขานุปสฺสนาย  โหติ  ฯ  น  หิ  สภาวโต  ทุกฺขวตฺถุโต  จ  ทุกฺขภูเต  
สงฺขาเร  ปสสฺนฺตสฺส  ตตฺถ  อีสกมฺป  อภิรติ  โหติ  ฯ อสฺสาทานุ- 
ปสฺสิโน หิ   ตตฺถ   ตณฺหา   อุปฺปชฺเชยยฺ  ฯ   เสส   อนตฺตลกฺขเณ  
๑. ม. อธิมานมาห.   ๒. ม. อนตฺตานุปสฺสนาย.   
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วุตฺตนยเมว ฯ  
        อย   ปเนตฺถ   สงฺเขปตฺโถ  ฯ   วุตฺตนเยน   ปน   ปฏิปาฏิโต  
สมฺมสนปสุตสฺส   โยคิโน   ยทา  อนตฺตานุปสฺสนา  ติกฺขา  สูรา  วิสทา  
ปวตฺตติ   อิตรา   เทฺวป   ตทนุคติกา   ตทาเนน   ทิฏ ิอุคฺฆาฏน  กต  
โหติ  ฯ  อตฺตทิฏ ิมูลิกา  หิ  สพฺพา  ทฏิ ิโย  ฯ  อนตฺตานุปสฺสนา  จ  
อตฺตทิฏ ิยา  อุชุปฏิปกฺขา  ฯ  ยทา  ปน  อนิจฺจานุปสฺสนา  ติกฺขา  สูรา  
วิสทา   ปวตฺตติ   อิตรา  เทฺวป  ตทนุคติกา  ตทาเนน  มานสมุคฺ- 
ฆาฏน กต   โหติ  ฯ   สติป   หิ  นิจฺจคาเห  มานชปฺปนา  อิท  นจฺิจ  อิท  
ธุวนฺติอาทินา   พกพฺรหฺมโุน   วิย  ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนา  จ  นิจฺจคาหสฺส  
อุชุปฏิปกฺขา  ฯ  ยทา  ปน  ทุกฺขานุปสฺสนา  ติกฺขา  สูรา วิสทา ปวตฺตติ  
อิตรา   เทฺวป   ตทนุคติกา  ตทาเนน  นกินฺติปริยาทาน  กต  โหติ  ฯ  
สติ   ห ิ  สุขส ฺาย   ตณฺหาคาโหว   ทุกฺขานุปสฺสนา   จ   นิกนฺติยา  
อุชุปฏิปกฺขา  ฯ   เอว   ติสฺสนฺน   อนุปสฺสนาน   กิจฺจวิเสสวเสน ทิฏ ิ- 
อุคฺฆาฏนาทีนิ  โหนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อิติ  อย  วิปสฺสนา  อตฺตโน  
อตฺตโน   าเนเยว  ติฏตีติ  ฯ  อนุปสสฺนาน  ยถารห  สกกิจฺจกรณ ฺหิ  
สกฏาเนเยว   าน   ตสฺมา   วิสุ   สมมฺสนนโย   นตฺถีติ   น  
วตฺตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        สพฺพาการโตติ   อิธ   วิย   เอกเทเสน  อปฺปตฺวา  สพฺพาการโต  
สรูปโต   กิจฺจโต   จ   อนวเสสโต   ปตฺตพฺพา  ฯ   อิเธวาติ ตีรณ- 
ปริ ฺายเมว  ฯ  เอกจฺจานเยเวตฺถ  อนุปสฺสนาน  ปฏิลาโภติ  อาห   
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เอกเทส  ปฏวิิชฺฌนฺโตติ  ฯ  ตา  ปน  สยเมว สรูปโต ทสฺสิยน ฺ
ตีติ๑ ฯ ตปฺปฏิปกฺขธมฺเมติ   ยา   อนุปสฺสนา   อิธ   สมฺภวนฺติ   ตาส  
ปฏิปกฺขธมฺเม   นิจฺจส ฺาทิเก   ปชหติ   วิกฺขมฺเภติ  ฯ  ขยานุปสฺสนนฺติ  
สงฺขาราน ขณภงฺคานุปสฺสน ฯ ภาเวนฺโตติ วฑฺเฒนฺโต ฯ  
        [๒๖๑]    ฆนส ฺนฺติ    สนฺตติสมูหกิจฺจารมฺมณาน   วเสน  
เอกตฺตคฺคหณ  ฯ  วยานุปสฺสนนฺติ  หุตฺวา  อภาวานุปสฺสนนฺติ  วทนฺติ  ฯ  
ยาย   ป ฺาย   ฆนวินิพฺโภค   กตฺวา   อนิจฺจ   วยฏเนาติ   ปสฺสติ  
สา   วยานุปสฺสนา  ฯ   ภงฺคานุปสฺสนโต   ปฏาย  ตสฺสา  ปารปิูรีติ  
ฆนส ฺาย   ปหาน   โหติ   ตโต   ปพฺุเพ   อปริปณฺุณตาย   ต   น  
โหติ  ฯ   เอวม ฺตฺถาปติ   ปริปุณฺณาปริปุณฺณตา   ปหานตีรณปริ ฺ- 
าสุ วิปสฺสนาป ฺาย   ทฏพฺพา  ฯ   ปจฺจกฺขโต   อนฺวยโต   จ  
สงฺขาราน   ภงฺค   ทิสฺวา  ตตฺเถว  ภงฺคสงฺขาเต  นิโรเธ  อธิมุตฺตตา  
วยานุปสฺสนา   ตาย   อายูหน   ปชหติ  ฯ  ยทตฺถ  ยาย  จ  อายูหติ  
ตสฺมึ   ปวตฺเต   ตณฺหาย   จสฺส   จิตฺต   น  นมตีติ  ฯ  เตน  วุตฺต  
วยานุปสฺสน   ภาเวนฺโต   อายูหน   ปชหตีติ  ฯ  ชาตสฺส  ชรามรเณหิ  
ทฺวิธา   ปริณามทสฺสน   รปูสตฺตกาทิวเสน   วา   ปรคฺิคหิตสฺส ตตปริจฺ 
เฉทโต   ปร  อ ฺภาวทสฺสน  วิปริณามานุปสฺสนา  ตาย  ธุวส ฺ  
ถิรภาวคฺคหณ  ปชหตีติ ฯ อนิมิตฺตานุปสฺสนาทโย อนิจฺจานุปสฺสนา 
ทโยเอว ฯ นมิิตฺตนฺติ   สนฺตติย   สมูเห   จ   เอกตฺตส ฺาย   คยฺหมาน  
กาลนฺตราวฏายิภาเวน   นิจฺจภาเวน   จ    สงฺขาราน สกิจฺจ- 
๑. ม. ทสฺเสสฺสติ.   
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ปริจฺเฉทตาย   สวิคฺคห  วิย  อุปฏานมตฺต  ฯ  ปณิธินฺติ  สุขปฏน  
ราคาทิปณิธึ   วา   อตฺถโต   ตณฺหาวเสน   สงฺขาเรสุ   นินฺนต  ฯ  
อภินิเวสนฺติ   อตฺตาภินิเวส  ฯ  เอเตส  หิ  นิมิตฺตาทีน  ปฏิปกฺขภาเวน  
อนิจฺจานุปสฺสนาทโย   อนิมิตฺตาทินาเมหิ   วุตฺตาติ   อนิจฺจานุปสฺสนาทีหิ  
ปหาตพฺพา   นิจฺจส ฺาทโย   วิย   อนิมิตฺตคฺคาหาทโยว   ปฏิปกฺขาติ  
ทฏพฺพา  ฯ   รูปาทิอารมฺมณ   ตฺวา   ตทารมฺมณสฺส   จิตฺตสฺส  
ภงฺค   ทิสฺวา   สงฺขาราเอว   ภิชฺชนฺติ   สงฺขาราน  มรณ  น  อ ฺโ  
โกจิ   อตฺถีติ   ภงฺควเสน   สุ ฺต   คเหตฺวา   ปวตฺตา   วิปสฺสนา  
อธิป ฺา   จ   สา   ธมฺเมสุ   จ   วิปสฺสนาติ  อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนา  
ตาย   นิจฺจสาราทิอาทานวเสน   ปวตฺต   อภินิเวส   สตณฺห   ทฏิ ึ  
ปชหติ  ฯ   ยถาภูตาณทสฺสน   นาม  สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสน  ฯ  เตน  
อโหสึ  น ุ โข  อห  อตีตมทฺธานนฺติ  เอวมาทิก  อิสฺสรกโต๑ โลโก  
สมฺภวตีติ   เอวมาทิก ฺจ  สมฺโมหาภินิเวส  ปชหติ  ฯ  ภยตุปฏาน- 
วเสน อุปฺปนฺน    สพฺพภวาทีสุ    อาทีนวทสฺสนาณ   อาทีนวานุปสฺสนา  
ตาย   กสฺสจิป   อาลยนิสฺสยอทสฺสนโต   อาลยาภินิเวส   ตถาปวตฺต  
ตณฺห   ปชหติ  ฯ   สงฺขาราน   มุ ฺจนสฺส   อุปายภูต   ปฏิสงฺขาาณ  
ปฏิสงฺขานุปสฺสนา   ตาย   อนิจฺจาทีสุ   อปฺปฏิสงฺขา   ตตฺถ๒  
ปฏิสงฺขานสฺส   ปฏิปกฺขภูต   อวิชชฺ   ปชหติ  ฯ   สงฺขารุเปกฺขา อนุโลม- 
าณ ฺจ  วิวฏฏานุปสฺสนา  ฯ  ตสฺสา  หิ  วเสน ตสฺส ปทุมปลาเส  
อุทกพินฺทูนิ   วิย   สพฺพสงฺขาเรหิ   จิตฺต  ปฏลิียติ  ปฏิกุฏติ  ฯ  ตสฺมา  
๑. ม. อิสฺสรโต.  ๒. ม. อปฺปฏิสงฺขาตตฺตา.   
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ตาย   สโยคาภินิเวส   กามสโยคาทิกิเลสปฺปวตฺตึ   ปชหติ  ฯ อนิจฺจา- 
นุปสฺสนาทโย  สตฺตานุปสฺสนา เหฏา อตฺถโต วิภตฺตาติ ฯ ปุรโต จ  
สวณฺณิยนฺตีติ  อิธ  น  วุตฺตา  ฯ  ตาสูติ  อฏารสสุ  มหาวิปสฺสนาสุ  ฯ  
อิมินาติ   โยคินา  ฯ   ตสฺมาติ   อนิจฺจาทิลกฺขณตฺตยวเสน  สงฺขาราน  
ทิฏตฺตา  ฯ   ตทสฺสน   ห ิ  อนิจฺจาทิอนุปสฺสนาติ  ฯ   ปฏิวิทฺธาติ  
ปฏิลทฺธา  ฯ   ยทคฺเคน   หิ   าเณน  สวิสโย  ปฏวิิทฺโธ  ตทคฺเคน  
ต ปฏิวิทฺธ นาม โหติ ฯ  
        พฺย ฺชนเมว   นาน   ยถา   รุกโฺข   ปาทโป   ตรูติ  ฯ  ตาป  
อนิมิตฺตาปณิหิตสุ ฺตานุปสฺสนา  ฯ   สพฺพาป   วิปสฺสนา  ฯ   ตสฺมา  
เอกเทเสน   ปฏิวิทฺธา   โหนฺตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิยาว  
สงฺคหิต   ตสฺมา   ต   ปเคว   สิทฺธนฺติ   อตฺโถ  ฯ  เตนาห  อิทมฺป  
ทฺวย   ปฏิวิทธฺเมว   โหตีติ  ฯ  เสเสสุ  นิพฺพิทานุปสฺสนาทีสุ  ทสสุ  ฯ  
กิ ฺจิ   ปฏิวิทฺธ   กิ ฺจิ   อปฺปฏิวิทฺธนฺติ   อิมินา   เตส   เอกเทส  
ปฏิเวธมาห๑  ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนาย  หิ  สิทฺธาย  นโิรธานุปสฺสนา  
ขยานุปสฺสนา   วยานุปสฺสนา   วิปริณามานุปสฺสนา   จ   เอกเทเสน  
สิทฺธา   นาม   โหนฺติ   ทุกขฺานุปสฺสนาย   สิทฺธาย   นิพฺพิทานุปสฺสนา  
อาทีนวานุปสฺสนา จ อนตฺตานุปสฺสนาย สิทฺธาย อิตราติ ฯ  
        [๒๖๒]   ปรโต   ปฏปิทาาณทสฺสนกถาย   อพฺภาทิวิคเมน  
อากาสสฺส   วิย   ปงฺกมลวิคเมน   อุทกสฺส   วิย   กาฬกาปคเมน  
สุวณฺณสฺส   วิย   สงฺกิเลสวิคเมน   าณสฺส   ปริสทฺุธีติ   อาห  
๑. ม. เอกเทสปฏิเวธมาห.   
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นิจฺจส ฺาทีน   ปหาเนน  วิสุทฺธาโณติ  ฯ  อเนกาการโวการสงฺขาเรสุ  
ลกฺขณตฺตยสลฺลกฺขณสมฺมสนสฺส    กตตฺตา   วุตฺต   สมฺมสนาณสฺส  
ปาร   คนฺตฺวาติ  ฯ   ตตฺถ   สมฺมสนาณสฺสาติ  นยวิปสฺสนาสงฺขาตสฺส  
กลาปสมฺมสนาณสฺส  ฯ  ตสฺเสว  ห ิ ถิรภาวาย  อิตเร สมฺมสนวิเสสาติ  
วทนฺติ  ฯ   สมฺมสนาณสฺสาติ   วา  กสาปสมฺมสนาทิสมฺมสนาณสฺส  ฯ  
อนุปทธมฺมวิปสฺสนาย   สทิสา   หิ   สา  ฯ  ตาย  ห ิ ทิฏ ิอุคฺฆาฏนาทิ  
สมฺภวตีติ   วิตฺถารโต   ภาวนาวิธาน   ปรโต   วตฺตุกาโม  สงฺเขปโต  
ตาว   อารภตีติ   อาห  ฯ   สงฺเขปโต  หิ  อารมฺโภ  อาทิกมฺมิกสฺส  
สุกโร ฯ ตตฺราติ สงฺเขเปน อารมฺเภ ฯ  
        กถนฺติ   กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา  ฯ   ย   ปจฺจุปฺปนฺนาน  ฯเปฯ  
อุทยพฺพยานุปสฺสเน   าณนฺติ   วุตฺต   ต   กถ   าตพฺพนฺติ   เจติ  
อตฺโถ  ฯ   สนฺตติปจฺจุปฺปนฺเน   ขณปจฺจุปฺปนฺเน   วา   ธมฺเม อุทยพฺพย- 
ทสฺสนาภินิเวโส  กาตพฺโพ  น  อตีตานาคเตติ วุตฺต ปจฺจุปฺปนฺนาน  
ธมฺมานนฺติ  ฯ   อุทยทสฺสน ฺเจตฺถ   ยาวเทว   วยทสฺสนตฺถนฺติ  
วยทสฺสนสฺส   ปธานต   ทสฺเสตุ   วิปริณามานุปสฺสเน   ป ฺาติ  วตฺวา  
ต   ปน   วยทสฺสน   อุทยทสฺสนปุพฺพกนฺติ   อาห   อุทยพฺพยานุปสฺสเน  
าณนฺติ  ฯ  ชาตนฺติ  นิพฺพตฺต  ปฏิลทธฺตฺตภาว  ฯ  อย  หิ  ชาตสทฺโท  
ขณตฺตยสมงฺคิต   สนฺธาย   วุตฺโต   เย   ธมฺมา   ชาตา  ภูตาติอาทีสุ  
วิย น อตีต   
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        เย เต ชาตา น เต สนฺติ   เย น ชาตา ตเถว เต  
        ลทฺธตฺตภาวา   โน   ภคฺคา      เตว   สนฺติ   สภาวโตติ-  
อาทีสุ   วิย   นาป   ชาตตามตฺต   ยนฺต   ชาต  ภูต  สงฺขตนฺติอาทีสุ  
วิย  ฯ   เตนาห   ชาต  รูป  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนรูป  นาม  
ชาต   ขณตฺตยปริยาปนฺนนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ต   ปน   อาทิโต ทุปฺปริคฺ- 
คหนฺติ   สนตฺติปจฺจุปฺปนฺนวเสน   วิปสฺสนาภินิเวโส   กาตพฺโพ  ฯ  
ตสฺสาติ   รูปสฺส  ฯ   ปจฺจยลกฺขณปป ฺจ   อนามสิตฺวา   นิพฺพตฺติลกฺขณ  
อุทโยติ   นิพฺพตฺตนส ฺ ิต   สงฺขตลกฺขณ   อุทโย   อุปฺปาโท  ฯ  
วิปริณามลกฺขณ   วโยติ   วิปริณามส ฺ ิต   สงฺขตลกฺขณ   วโย  
วินาโส  ฯ  อนุปสฺสนาาณนฺติ  ยา  อุทยสฺส  จ  วยสฺส  จ อนุเปกฺขนา  
ต   าณ  ฯ   กิ ฺจาป   กลาปสมฺมสนาทีสุ   ชาติชรามรณสีเสน  
ชาติชรามรณวนฺโต   ธมมฺา   วุตฺตา   อิธ   ปน  อุทยพฺพยาณนิทฺเทเส  
ชาติ   ปจฺจุปฺปนฺนา   ตสสฺา   นิพฺพตฺติลกฺขณ   อุทโย   วิปริณามลกฺขณ  
วโยติ   อาทินา   วุจฺจมาเน   ชาติชรามรณาน   ชาติชรามรณวนฺตตา  
นิปฺผนฺนตา  จ  อนุ ฺาตา  วิย  โหตีติ  ต  ปริหริตุ ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺเคสุ  
ภวปริโยสานาว เทสนา คตา๑ ฯ  
   โสติ   โยคี  ฯ   อิมินา   ปาลินเยนาติ   อิมาย   ชาต   รูป ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนนฺติอาทินา  ทสฺสิตาย  ปาลิคติยา  ฯ  ชาตินฺติ  น  ปสูตึ  น จ  
ปมาภินิพฺพตฺติมตฺต   อถโข   อุปฺปาท   นิพฺพตฺติวิการ  ฯ   สฺวาย  
วิกาโร   ยสมฺา   สงฺขาราน  อภินวาวฏานชรา  วิย  นวภาวาปคโมติ  
๑. ม. กตา.   
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อาห   อภินวาการนฺติ  ฯ   สมนุปสฺสตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  อนุปฺปนนฺสฺส  
ราสิ   วา   นจิโย   วา   นตฺถิ   ยโต   อาคจฺเฉยฺย   อุปฺปชฺชมาน อลทฺธตฺต- 
ภาวสฺส  สพฺเพน  สพฺพ  อวิชฺชมานตฺตา  ฯ  เตนาห อุปฺปชฺชมาน  
ฯเปฯ   นตฺถติี  ฯ   ยถา   อนาคเต  อทฺธนิ  อิเม  ธมมฺา  สพฺเพน  
สพฺพ   นตฺถ ิ  เอว   อตีเตป   อทฺธนีติ  ทสฺเสนฺโต  นิรุชฺฌมานสฺ- 
สาปติ อาทึ   วตฺวา   อวิชฺชมานานเยว   รูปารูปธมมฺาน   เหตุปจฺจย- 
สมวาเย อุปฺปาโท   อุปฺปชฺชิตฺวาว   จ   สพฺพโส   อภาวุปคโมติ   อิมมตฺถ  
สมุทายคต   ตเทกเทสภูตาย   อุปมาย   วิภาเวตุ   ยถา   ปนาติ อาทิ  
วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ราสิโตติ  ราสิภาเวน  สมุสฺสิโต  ปุ ฺโช  ราสิ ฯ ยถา  
ตถา  ปณฺฑิภูโต  นิจโย  ฯ  ภูมิย  นิทหตฺิวา  ปต  นิธาน  ฯ อุปวีเณติ  
เอเตนาติ อุปวีณ วีณาวาทน ฯ  
        [๒๖๓]   เอว  สงฺเขปโต  อุทยวยมนสิการวิธึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
วิตฺถารโต   ทสฺเสตุ   ปุนยานีติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อวิชฺชาสมุทยาติ  
อวิชฺชาย  อุปปฺาทา  อตฺถิภาวาติ  อตฺโถ  ฯ วิโรธนิโรธี หิ๑ อุปฺปาโท  
อตฺถิภาววาจโกป   โหตีติ   วุตฺโตวายมตฺโถ  ฯ  ตสฺสา  ปุริมภวสิทฺธาย  
อวิชฺชาย   สติ   อิมสฺม ึ  ภเว   รูปสฺส  อุปฺปาโท  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  
ปจฺจยสมุทยฏเนาติ   ปจฺจยสฺส   อุปฺปนฺนภาเวน   อตฺถิภาเวนาติ๒  
อตฺโถ  ฯ  อวิชฺชาทีหิ  จ  ตีหิ  อตีตกาลิกานิ  เตส  สหการิการณ- 
ภูตานิ อุปาทาทีนิป   คหิตาเนวาติ   เวทิตพฺพ๓  ฯ   ปวตฺติปจฺจเยสุ  
กพฬึการาหารสฺส   พลวตาย   โสเอว   คหิโต   อาหารสมุทยาติ  ฯ  
๑. ม. นิโรธวิโรธีหิ. ๒. ม. อตฺถิภาวโตติ. ๓. ม. ทฏพฺพ.   
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ตสฺมึ   ปน   คหิเต   ปวตฺติปจฺจยตาสาม ฺเน  อุตุจิตฺตานิป  คหิตาเนว  
โหนฺตีติ   จตุสมุฏานิกรูปสฺส   ปจฺจยโต   อุทยทสสฺน   วิภาวิตเมวาติ  
ทฏพฺพ  ฯ   อวิชฺชาตณฺหูปนิสฺสยสหิเตเนว   กมฺมนุา   รูปกายสฺส  
นิพฺพตฺติ  อสติ  จ อวิชฺชูปนิสฺสยาย ภวนิกนฺติยา ชาติยา อสมฺภโว- 
เอวาติ ฯ ยถา   จ   รูปสฺส   อวิชฺชาตณฺหูปนิสฺสยตา   เอว   เวทนาทีนมฺป  
ทฏพฺพา  ฯ  อาหาโร  ปน  อุปฺปนฺนสฺส รูปสฺส โปสโก กวฬึการา- 
หารสฺส อธิปฺเปตตฺตา   กามธาตาธิฏานตฺตา  จ  เทสนาย  ฯ  อุกกฺส- 
นิทฺเทเสน วา   อาหารคฺคหณ  ฯ   นิพฺพตฺติลกฺขณนฺติ   อาทินา   กาลวเสน  
อุทยทสฺสนมาห  ฯ   ตตฺถ  อทฺธาวเสน  ปเคว  อุทย  ปสฺสิตฺวา   ิโต  
[๑]   สนฺตติวเสน   ทิสฺวา   อนุกฺกเมน  ขฯวเสน  ปสฺสติ  ฯ  ป ฺจ  
ลกฺขณานีติ   อวิชฺชา   ตณฺหา   กมฺม   อาหาโรติ   อิเมส   ปจฺจยาน  
อตฺถิตาสงฺขาตลกฺขณานิ   เจว   รูปสฺส   นิพฺพตฺติลกฺขณ ฺจาติ   อิมานิ  
ป ฺจ   ลกฺขณานิ  ฯ  เตส  อตฺถิตา๒  หิ  รูปสฺส  อุทโย  ลกฺขิยติ  
เอเตหีติ ลกฺขณานีติ วุจฺจนฺติ ฯ นิพฺพตฺติ ปน สงฺขตลกฺขณเมวาติ ฯ  
        อวิชชฺานิโรธา   รูปนิโรโธติ   อคฺคมคฺคาเณน   อวิชชฺาย  
อนุปฺปาทนิโรธโต  อนาคตสฺส  รูปสฺส  อนุปฺปาทนิโรโธ โหติ ปจฺจยา- 
ภาเว อภาวโต  ฯ   ปจฺจยนิโรธฏเนาติ   อวิชชฺาสงฺขาตสฺส   อนาคเต  
อุปฺปชฺชนกรปูปจฺจยสฺส   นิรุทฺธภาเวน  ฯ   ตณฺหานิโรธา  กมฺมนโิรโธติ  
เอตฺถาป   เอเสว   นโย  ฯ   อาหารนิโรธาติ   ปวตฺติปจฺจยสฺส กวฬึการา- 
๑. ม. อิธ.  ๒. อตุถิตายาติ ม ฺเ.   
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หารสฺส  อภาเว ฯ รูปนิโรโธติ ตสมุฏานรูปสฺส อภาโว โหติ ฯ  
เสส   เหฏา   วุตฺตนยานุสาเรน   เวทิตพฺพ  ฯ   วิปริณามลกฺขณนฺติ  
ภงฺคกาลวเสน  เตส  วยทสฺสน  ฯ ตสฺมา ต อทฺธาวเสน ปเคว ปสฺสิตฺวา  
 ิโต  อิธ  สนฺตติวเสน  ทิสฺวา  อนุกฺกเมน  ขณวเสน  ปสฺสติ  ฯ  ป ฺจ  
ลกฺขณานีติ   อิธ   อวิชชฺาทีน   จตุนฺน  ปจฺจยาน  อนุปฺปาทนิโรธา๑  
รูปสฺส   ขณนิโรโธ   จาติ   อิมานิ   ป ฺจ   ลกฺขณานิ  ฯ   เตส ฺหิ  
อนุปฺปาทนิโรธา   รูปสฺส  อจฺจนฺตนิโรโธ  ลกฺขิยติ  เอเตหีติ  ลกขฺณานีติ  
วุจฺจนฺติ  ฯ   วิปริณาโม   สงฺขตลกฺขณเมว  ฯ   เอเสว   นโย  
เวทนากฺขนฺธาทีสุ  ฯ   อย  ปน  วิเสโส  ฯ  ผุฏโ  เวเทติ  ผุฏโ  
ส ฺชานาติ   ผุฏโ   เจเตตีติ   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา  จกฺขุสมฺผสฺสชา  
เวทนา  ส ฺา  เจตนาติ  จ วจนโต ผสฺโส เวทนาส ฺาสงฺขา- 
รกฺขนฺธาน ปวตฺติปจฺจโย    ตนิโรธา    จ    เตส    นโิรโธ  ฯ  
มหาปธานมหานิทานสุตฺเตสุ   อภิธมฺเม   จ   อ ฺม ฺปจฺจยวาเร  
นามรูปปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ   วจนโต   นามรูป   วิ ฺาณสฺส  
ปวตฺติปจฺจโย   ตนิโรธา   จ   ตสฺส   นโิรโธติ   วุตฺต   ผสฺสสมทุยา  
เวทนาสมุทโยติ  อาทิ  ฯ  เอตฺถ   จ  เกจิ  ตาว  อาหุ อรูปกฺขนฺธาน  
อุทยวยทสฺสน๒  อทฺธาสนฺตติวเสเนว  น  ขณวเสนาติ  ฯ เตส มเตน  
ขณโต   อุทยวยทสฺสนเมว  [๓]  สิยา  ฯ  อปเร  ปนาหุ  ปจฺจยโต  
อุทยวยทสฺสเน    อตีตาทิวิภาค   อนามสิตฺวา   สพฺพสาธารณโต  
อวิชฺชาทิปจฺจยา   เวทนาสมฺภว   ลพฺภมานต   ปสฺสติ   น  อุปปาท  ฯ  
๑. ม. อนุปฺปาทนิโรโธ.  ๒. ม. อุทยพฺพยทสฺสน. เอวมุปริป.   ๓. ม. น.   
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อวิชฺชาทิอภาเว  จ  ตสฺสา  อสมฺภว  อลพฺภมานต  ปสฺสติ  น  ภงฺค  ฯ  
ขณโต   อุทยวยทสฺสเน   ปจฺจุปฺปนฺนาน   อุปฺปาท  ภงฺค ฺจ  ปสฺสตีติ  ฯ  
ต   ยุตฺต  ฯ   สนฺตติวเสน   หิ   รูปารูปธมฺเม  อุทยโต  วยโต  จ  
มนสิกโรนฺตสฺส   อนุกฺกเมน   ภาวนาย   พลปฺปตฺตกาเล   าณสฺส  
ติกฺขวิสทภาวปฺปตฺติยา   ขณโต   อุทยพฺพยา   อุปฏหนฺตีติ  ฯ   อย ฺหิ  
ปม   ปจฺจยโต   อุทยพฺพย   มนสิกโรนฺโต   อวิชฺชาทิเก  ปจฺจยธมฺเม  
วิสฺสชฺเชตฺวา   อุทยพฺพยวนฺเต   ขนฺเธ   คเหตฺวา   เตส   ปจฺจยโต  
อุทยพฺพยทสฺสนมุเขน   ขณโตป   อุทยพฺพย   มนสกิโรติ  ฯ   ตสฺส  
ยทา   าณ   ติกฺข   วิสท   หุตฺวา   ปวตฺตติ   ตทา   รูปารูปธมฺมา  
ขเณ  ขเณ  อุปฺปชฺชนฺตา  ภิชฺชนฺตาว๑  หุตฺวา  อุปฏหนฺติ  ฯ  เตน  
วุตฺต เอวมฺป รูปสฺส อุทโยติ อาทิ ฯ  
        [๒๖๔]   ตตฺถ   เอวมฺป   รูปสฺส   อุทโยติ   เอว   วุตฺตนเยน  
อวิชฺชาสมุทยาป  ฯ   ตณฺหา  ฯเปฯ   กมฺม  ฯเปฯ  อาหารสมุทยาป  
รูปสฺส   สมภฺโว  ฯ   เอวมฺป   รูปสฺส   วโยติ  เอว  วุตฺตนเยเนว อวิชฺชาทิ- 
นิโรธาป ฯเปฯ อาหารนิโรธาป รูปสสฺ วโย อนุปปฺาโทติ ปจฺจยโต  
วิตฺถาเรน  มนสิกโรติ๒  ฯ  เอวมฺป  รูป  อุเทตีติ  เอว วุตฺตนเยน  
นิพฺพตฺติลกฺขณ  ปสฺสนฺโตป  กมฺมสมฏุานรูปมฺป อาหารอุตุจิตฺต- 
สมุฏานรูปมฺป อุเทติ   อุปฺปชฺชติ   นปิฺปชฺชตีติ   ปสฺสติ๓  ฯ   เอว  
วุตฺตนเยเนว    วิปริณามลกฺขณ   ปสฺสนฺโต   กมฺมสมุฏานรูปมฺป  
อาหารอุตุจิตฺตสมุฏานรูปมฺป   เวติ   นิรุชฺฌตีติ   ขณโต   วิตฺถาเรน  
๑. ม. ภิชฺชนฺตา จ.  ๒. ม. มนสิการ กโรติ. เอวมุปริป. ๓. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ.   
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มนสิกโรตีติ   โยชนา  ฯ  เอว  มนสิกโรโต  น  ยาว  อุทยพฺพยาณ  
อุปฺปชฺชติ   ตาว   อุทยพฺพยา   สฏุ ุ   ปากฏา   น   โหนฺตีติ  กตฺวา  
วุตฺต   อิติ   กริิเม   ธมฺมา  ฯเปฯ   ปฏิเวนฺตีติ  ฯ  นยทสฺสนวเสน  
วา   เอว   วุตฺต  ฯ  ปม  หิ  ปจฺจุปฺปนฺนธมฺมาน  อุทยพฺพย  ทิสวฺา  
อถ อตีตานาคเต นย เนติ ฯ  
        ทุกฺขาทิสจฺจปฺปเภทา อนุโลมาทิปฏิจฺจสมุปฺปาทปฺปเภทา เอกตฺ- 
ตาทินยปฺปเภทา     อนิจฺจตาทิลกฺขณปฺปเภทา    จ สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาท- 
นยลกฺขณเภทา  ฯ   ปฏิจฺจสมุปฺปาทคฺคหเณเนว  เจตฺถ ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนธมฺมานมฺป   คหณ   เตสมฺป   อตฺตโน   ผล   ปติ ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทภาวโต  ฯ  ยนฺติ  กรเณ  ปจฺจตฺตวจน  ฯ เยน าเณนาติ  
อตฺถ  วทนติ  ฯ  ยนฺติ  วา  กิริยาปรามสน  ฯ  ขนฺธาน  สมุทย ปสฺสติ  
ขนฺธาน   นิโรธ   ปสฺสตีติ   เอตฺถ   ยเทต  ทสฺสนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ย  
ปนาติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ เอตฺถ จ ยถา อวิชชฺาทิสมุทย- 
นิโรธโต ขนธฺาน     สมุทยนิโรธสฺส     อ ฺตฺตา     อวิชฺชาสมุทยา  
รูปสมุทโยติอาทิวจนเภโท   กโต   น   เอว   นิพฺพตฺติวิปริณามลกฺขเณหิ  
ขนฺธาน    อุทยพฺพยสฺส   เภโท   อตฺถิ   อภินฺนาธิกรณตฺตาติ  
นิพฺพตฺติลกฺขณวิปริณามลกฺขณานิ   ปสฺสนฺโต   ขนฺธาน   อุทยพฺพเย๑  
ปสฺสตีติ วจนเภท อกตฺวาว วุตฺต ฯ  
        [๒๖๕]   อุปฺปตฺติกฺขเณเยว   หีติ  หิสทฺโท  เหตุอฏโ  ฯ  ยสฺมา  
อุปฺปาทกฺขเณเยว   นิพฺพตฺติลกฺขณ   ภงฺคกฺขเณเยว   จ   วิปริณามลกฺขณ  
๑. ม. อุทยพฺพย.   
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ตสฺมา   ตานิ   ปสฺสนฺโต   ขณโต   ขนฺธาน   อุทยพฺพเย   ปสฺสติ นามาติ- 
อาทินา๑  วุตฺตเมวตฺถ  ปากฏตร กโรติ ฯ อิจฺจสฺเสวนฺติ เอตฺถ  
อิติสทฺโท   เหตุอฏโ  ฯ   ยสฺมา   อวิชฺชาสมุทยาติ  อาทิ  ปจฺจยโต  
ขนฺธาน   อุทยพฺพยทสฺสน   นิพฺพตฺติลกฺขณนฺติ   อาทิ   ขณโต   ตสฺมาติ  
อตฺโถ  ฯ  อสฺสาติ  โยคิโน  ฯ  เอวนฺติ  วุตฺตปฺปการปรามสน  ฯ  เย  
ปน   อิจฺจสฺส  ปจฺจยโตติ  ปนฺติ  เตส  อิตีติ  วุตฺตปฺปการปรามสน  ฯ  
ชนกาวโพธโตติ   ขนฺธาน   ชนกสฺส  อวิชฺชาทิปจฺจยสฺส  อวพุชฺฌนโต  ฯ  
ชาติทุกฺขาวโพธโตติ   ชาติสงฺขาตสฺส   ทุกฺขสฺส   อวพุชฺฌนโต  ฯ  
ทุกฺขสจฺจ   ปากฏ   โหติ   เอกเทสทสฺสเนน   ปพฺพตสมุทฺทาทิทสฺสนกาน  
วิย  ฯ มรณทุกฺขาวโพธโตติ เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ ปจฺจยา- 
นุปฺปาเทนาติ เอเตน   ปจฺจยาน   อนุปฺปาทนิโรโธ   อิธ   ปจฺจยนิโรโธติ  
ทสฺเสติ ฯ ปจฺจยวตนฺติ ปจฺจยโต อุปฺปชฺชนกาน ฯ  
        ย ฺจสฺส   อุทยพฺพยทสฺสนนฺติ   ย   อสฺส   โยคิโน   ปจฺจยโต  จ  
ขณโต   จ  อุทยพฺพยาน  ทสฺสน  ฯ  ตตฺถ  อสมฺโมโห  ตปฺปธาโน  วา  
วิตกฺกาทิธมฺมปุ ฺโช  ฯ  มคฺโควาย  โลกิโกติ  นิยฺยานานุโลมโต  โลกโิก  
มคฺโคเอวาย  ฯ  อิติ  ตสฺมา  มคฺคสจฺจ  ปากฏ โหติ สภาวาวโพธโต ฯ  
เตเนวาห   ตตฺร   สมฺโมหวิฆาตโตติ  ฯ   ตทงฺควเสนาติ  อตฺโถ  ฯ  
อถวา   ยถาวุตฺโต   สมฺมาทิฏ ิสงฺขาโต   มคฺโค   อริยมคฺคสฺส  
อุปายภูโต   อสมฺโมหสภาโว   อตฺตานมฺป   ปกาเสติ   ปทโีป   วิยาติ  
มคฺคสจฺจ  ปากฏ  โหติ  ฯ  สฺวาย  ปากฏภาโว  โมหนฺธการวิธมเนนาติ  
๑. ม. นามาติ ย ปนาติอาทินา.   
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อาห   ตตฺร  สมฺโมหวิฆาตโตติ  ฯ  อวิชฺชาปจฺจยาติ  อาทิโก  อนุโลโม  
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   ปวตฺติยา   อนุโลมโต  ฯ   อวิชชฺาสมุทยาติอาทินา  
อวิชฺชาทีสุ   สนฺเตสูติ   อยมตฺโถ   วุตฺโตติ   อาห   อิมสฺมึ  สติ  อิท  
โหตีติ   อวโพธโตติ  ฯ   ปวตฺติยา   วิโลมนโต   อวิชฺชายเตฺวว  
อเสสวิราคนิโรธาติอาทิโก   ปฏโิลโม   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ฯ   เต  จ  
สงฺขตา   ปฏจฺิจสมุปฺปนฺนา   ชรามรณ   ภิกฺขเว   อนิจฺจ   สงฺขต  
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ๑  อาทิวจนโต  ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนสฺส  จ  ปากฏตา  
ปจฺจยาการปากฏตายเอว  อิมสฺเสต  ผลนฺติ  อวโพธโต  ฯ  ปรุิมปุริมาน  
นิโรโธ   อุตฺตรุตฺตราน   อุปฺปาทานุพนฺโธติ   อยมตฺโถ   ปจฺจยโต  
อุทยทสฺสเนน   สิชฺฌมาโน   เอกตฺตนยาธิคมาย   โหติ   ยโต   โส  
เอว   กโรติ   ปฏิสเวเทตีติอาทิโวหารสิทฺธิยา๒   อุจฺเฉททิฏ ิยา อโน- 
กาสตา  ฯ  เตนาห เหตุผลสมฺพนฺเธนาติ อาทิ ฯ สงฺขารา ขเณ ขเณ  
อุปฺปชฺชนฺตีติ  อยมตฺโถ  ขณโต อุทยทสฺสเนน สิชฌฺมาโน นานตฺต- 
นยาธิคมาย โหติ     ยโต     ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนาน    สภาวเภทาวโพธโต  
โส   กโรติ   โส   ปฏิสเวเทตีติอาทินยปฺปวตฺตาย   สสฺสตทิฏ ิยา  
อโนกาสตา  ฯ   เตนาห   ขณโต  อุทยทสฺสเนนาติอาทิ  ฯ  ปจฺจยโต  
อุทยพฺพยทสฺสเนน   ปจฺจเย   สติ   ผลสสฺ   ภาโว   อสติ   อภาโวติ  
อิมสฺส   อตฺถสฺส   สิทฺธิยา   อตฺถิตามตฺเตเนว   เต  ธมฺมา  การณนฺติ  
อพฺยาปารนโย   ปากโฏ   โหติ   ยโต   อตฺตทิฏ ิยา   อโนกาสตา  
๑. ส. นิ. ๑๖/๓๑.   ๒. ม. ยโต อ ฺโ กโรติ อ ฺโ ปฏิสเวเทตีติ.   
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วสวตฺติตาย   อลพฺภเนยฺยโต  ฯ   เตน   วุตฺต  ธมฺมานนฺติ  อาทิ  ฯ  
อวสวตฺติภาโว   ปรายตฺตตา   สา   จ   สปฺปจฺจยตาย  เวทิตพฺพา  ฯ  
ปจฺจยโต  อุทยทสฺสเนน  เตหิ  เตหิ  ปจฺจเยหิ  อิเม  ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ  
อุปฺปชฺชมานาว๑  ปจฺจยานุรูปเมว อุปฺปชฺชนฺตีติ เหตุผลสฺส เหตุอนุรูปโต  
สิทฺธิยาอกิริยทิฏ ิยา  อโนกาสตาวาติ  อาห  ปจฺจยโต  ปนาติ  อาทิ  ฯ  
สติ การเณ กุโต อกิริยวาโท ฯ กโรตีติ หิ การณ ฯ  
        [๒๖๖]   ปจฺจยโต   อุทย   ปสฺสโต  ปจฺจเย  สติ  สภาเว  สติ  
ผลสฺส   สมภฺโวติ   อตฺถติามตฺเตน   อุปการกตาติ   สงฺขตาน  นิรีหตา  
อสติ   จ   อภาโวติ   ปจฺจยาธีนวุตฺติตา  จ  วิ ฺายมานา  อตฺตสุ ฺต  
วิภาเวตีติ   อาห   ปจฺจยโต   จสฺส  ฯเปฯ   ตาวโพธโตติ  ฯ  
อนิจฺจลกฺขณ   ปากฏ   โหติ   ขณโต   อุทยพฺพยทสฺสเนน   สงฺขาราน  
อุทยพฺพยปริจฺฉินฺนตาย๒   วิ ฺายมานตฺตา  ฯ   เตนาห   หุตฺวา  
อภาวาวโพธโตติ  ฯ   อุปปฺชฺชิตฺวา   นริุชฺฌน ฺหิ   หุตฺวา  อภาโว  ฯ  
ปุพฺพนฺตาปรนฺตวิเวโก   อตีตานาคตภาวสุ ฺตา  ฯ   น   หิ  สงฺขารา  
ขณตฺตยโต  ปุพฺเพ ปจฺฉา จ วิชฺชนฺติ ตสฺมา ปุพฺพนฺตาปรนฺต- 
วิเวกาวโพธโตติ อาทิอนฺตวนฺตตาปฏิเวธโตติ     อตฺโถ  ฯ   ทุกขฺลกฺข- 
ณมฺป ปากฏ   โหติ   อุทยพฺพยทสฺสเนนาติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   อุปปฺชฺชิตฺวา  
ภิชฺชนฺตา   สงฺขารา  อุปฺปาทโต  อุทฺธ  ชราภงฺคาวตฺถนฺตรปฺปตฺติยา๓  
นิรนฺตร   วิพาธิยนฺเตว  ฯ   สา   จ   เนส  วิพาธิยมานตา  สมฺมา อุทยพฺ- 
พยทสฺสเนน วิภูตา โหตีติ อาห ทุกฺข ฯเปฯ โพธโตต ิฯ  
๑. ม. อุปฺปชฺชมานา จ.   ๒. ม. อุทยพฺพโต ปริจฺฉินฺนตาย. ๓. ม. ชราภงฺคาวตฺถนฺตรุปฺปตฺติยา.   
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        สภาวลกฺขณมฺปติ  อุทยพฺพยทสฺสเนน  น  เกวล  อนิจฺจทุกฺขลกฺ- 
ขณเมว อถโข     ปวีผสฺสาทีน    กกขฺฬผุสนาทิส ฺ ิต    สภาวสงฺขาต  
ลกฺขณมฺป  ปาตุภาววิทฺธ๑  สภาวาวจฺฉินฺน  ปากฏ  โหติ  ฯ  เตนาห  
อุทยพฺพยปริจฺฉินฺนาวโพธโตติ  ฯ   สภาวลกฺขเณติ   สภาวส ฺ ิเต  
ลกฺขเณ   ตตธมฺมลกฺขเณ๒  ฯ   สงฺขตลกฺขณสฺส  ตาวกาลิกตฺตมฺปติ  
อุปฺปาทาทิสงฺขตลกฺขณสฺส อุปฺปาทกฺขณาทิปริตฺตกาลิกตาป ขณนฺ- 
ตรานวฏานโต   ตสฺส  ฯ   เตนาห   อุทยลกฺขเณติ   อาทิ  ฯ อุทยพฺพย- 
มตฺตคฺคหณ ฺเจตฺถ   อุทยพฺพยทสฺสนวเสเนว   อิมสฺส   าณสฺส  
ปวตฺตนโต น  ิติกฺขณสฺส อภาวา ฯ  
        น   เกวล ฺจ   นิจฺจนวา   อถโข  ปริตฺตกาลฏายิโน  ฯ  กถนฺติ  
อาห   สุริยุคฺคมเนติ  ฯ   ตตฺถ   อุทเก   ทณฺเฑน  กตเลขา  อุทเก  
ทณฺฑราชิ  ฯ   อุสฺสาวพินฺทุอาทโย   ป ฺจ   กิ ฺจาป   อุตฺตรุตฺตริ  
อติปริตฺตฏายิภาวทสฺสนตฺถ   นิทสสฺิตา   ตถาป   เต   ทนฺธนโิรธาเอว  
นิทสฺสิตา   ตโตป   ลหุตรนิโรธตฺตา   สงฺขาราน  ฯ   ตถา   หิ คมนสฺ- 
สาทาน  เทวปุตฺตาน  เหฏ ูปริยาเยน ปฏิมุข ธาวนฺตาน สิรสิ ปาเท  
จ   พนฺธขุรธาราสนฺนิปาตโตป   สีฆตโร   รูปธมฺมาน   นิโรโธ  วุตฺโต  
ปเคว  อรูปธมฺมาน  ฯ  น  เกวล  นิจฺจนวา  นาป ปริตฺตกาลฏายิโนว  
อถโข   อสารา  ฯ   กถนฺติ   อาห  มายาติอาทิ  ฯ  มายาทโย  ห ิ 
มณิอาทิวเสน ทิสฺสมานา อตสภาวตาย อสารา ฯ  
        ตตฺถ   มนฺโตสถภาวิตา   อินฺทชาลาทิกา   มายา  ฯ  มิคตณฺหิกา  
๑. ม. ปากภาววิทฺธ. ๒. ม. ตตธมฺมาน สลกฺขเณ.   
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มรีจิ  ฯ   สุปนเมว   สุปนนฺต  ฯ   มณฺฑลากาเรน   อาวิชฺฌิยมาน  
อลาตเมว   อลาตจกฺก  ฯ   คนฺธพฺพเทวปุตฺตาน  กีฬนิจฺฉาวเสน  นคร  
วิย   อากาเส   อุปฏานมตฺต   คนฺธพฺพนคร  ฯ  เอตฺตาวตาติ  ยฺวาย  
ชาต   รูป   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทิปาลินยานุสาเรน   ยกิ ฺจิ   รูป อตีตา- 
นาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทิปาลินยานุสาเรน  วา  ยาว อุทยพฺพยปฏิเวธา  
ภาวนาวิธิ   อารทฺโธ  เอตฺตาวตา  ฯ  กลาปสมฺมสนาทิโกป  ห ิ สพฺโพ  
ภาวนาวิธิ   อุทยวยาณุปฺปาทนสฺเสว   น   ปริสปริสรีรกรพนฺโธติ  ฯ  
วยธมฺมเมวาติ  ภิชชฺนสภาวเมว  ฯ  วย  อุเปติ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  ฯ  
ย   หิ   อุปกกฺเมน   วินสสฺตีติ   วุจฺจติ  ตมฺป  อตฺตโน  ธมฺมตายเอว  
วินสฺสติ   อเหตุกตฺตา   วินาสสฺส  ฯ  อุปกฺกมเหตุ  ปน  วิสทิสุปฺปาโท  
โหติ  ฯ   อิมินา   อากาเรนาติ   ยกิ ฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต  
นิโรธธมฺมนติฺ   ห ิ  วุตฺต   ตสฺมา   วย   อนาลมฺภิตฺวาป  วยธมฺมเมว  
อุปฺปชฺชตีติ   อุทยสฺส   อุปปฺนฺน ฺจ   อิท   วย   อุเปตีติ   วยสฺส   จ  
อิมินา  ยถาวุตฺเตน  ปจฺจกฺขกรณากาเรน  ฯ  อธุนา  อุปฺปนฺน  น  ตาว  
พลปฺปตฺตนฺติ   อาห   ตรณุวิปสฺสนาาณนฺติ  ฯ   กลาปสมฺมสนาทิวเสน  
ปวตฺต   สมฺมสน   น   นิปปฺริยาเยน   วิปสฺสนาสม ฺ   ลภติ  
อุทยพฺพยานุปสฺสนาทิวเสน   ปวตฺตเมว   ลภตีติ   อาห   ยสฺสาธิคมา  
อารทฺธวิปสฺสโกติ สงฺข คจฺฉตีติ ฯ  
        [๒๖๗]   อิมาย   อุทยวยานุปสฺสนาสงฺขาตาย   ตรุณวิปสฺสนาย  
วเสน   น  อารทฺธวิปสฺสนาน  ภงฺคานุปสฺสนาทิสงฺขาตาย  ตรุณวิปสฺสนาย  
๑. ม. อุทยพฺพยา-.   
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นาป   นิพฺพิทานุปสฺสนาทิสงฺขาตาย  พลววิปสฺสนาย  วเสนาติ  อตฺโถ  ฯ  
น   หิ   ตทา  วิปสฺสนูปกฺกิเลสา  อุปฺปชชฺนฺตีติ  ฯ  อารทฺธวิปสฺสกสฺสาติ  
จ   อารทฺธวิปสฺสกสฺเสวาติ   เอวกาโร   ลุตฺตนิทฺทฏิโ  ฯ   เตนาห  
วิปสฺสนูปกฺกิเลสา   หีติอาทิ  ฯ   ทิฏ ิคฺคาหาทิวตฺถุภาเวน   วิปสฺสน  
อุปกฺกิเลสนฺตีติ   วิปสฺสนูปกฺกิเลสา  ฯ   อริยสาวกสฺสาติ   อิท  
อุกฺกฏนิทฺเทเสน   วุตฺต  พลววิปสฺสนาวตฺถุสฺสาป๑  อนุปฺปชชฺนโต  ฯ  
วิปฺปฏิปนฺนกสฺสาติ   สีลวิปตฺติอาทิวเสน  ยถา  ตถา  วิปฺปฏิปนนฺกสฺส  ฯ  
ตสฺส   ปน   ปฏิปตฺติยา   ครหิตพฺพต   ทสฺเสนฺโต   วิปฺปฏิปนฺนกสฺสาติ  
อาห  ฯ  จสทฺโท  อุปริปททฺวเยป  โยเชตพฺโพ ฯ นกิฺขิตฺตกมฺมฏานสฺสาติ  
วิปสฺสน   อารภิตฺวา  อนฺตรา  โวสาน  อาปนฺนสฺส  ฯ  กุสีตปุคฺคลสฺสาติ  
สีลสมฺปนฺนสฺเสว   โกสชฺเชน   ภาวน   อนนุยุ ฺชนฺตสฺส  ฯ   อถวา  
วิปฺปฏิปนฺนกสฺสาติ   วิปสฺสนาภาวนาสงฺขาตาย  ปฏิปตฺติยา๒  อภาเวน  
วิครหิตปฏิปตฺติกสฺส  ฯ  วิปสฺสนาปฏิปตฺติเยว  หิ  สสมฺภารา  ปุพฺพภาเค  
สมฺมาปฏิปตฺติ   ตท ฺา   วิปฺปฏิปตฺติ   สา   จ   ตตฺถ   นิกฺขิตฺตธุรสฺส  
โหติ  ฯ   นิกขิฺตฺตธุรตา  จ  โกสชฺเชนาติ  วุตฺต  นิกขิฺตฺตกมฺมฏานสฺส  
กุสีตปุคฺคลสฺสาติ  ฯ   ยุตฺตปฺปยุตฺตสฺสาติ   โยเคน   าเณน ภาวนมนุ- 
ยุ ฺชนฺตสฺส  ฯ  สา  ปน  ยตฺุตปฺปยุตฺตตา  สมถวเสนาป  โหตีติ  
อาห   อารทฺธวิปสฺสกสฺสาติ  ฯ   อุปฺปชฺชนฺติเยว   น   อุปฺปชฺชนฺติ  
อ ฺถา มคฺคามคฺคาณสฺเสว อสมฺภวโต ฯ  
๑. ม. พลววิปสฺสนาปตฺตสฺสาป.  ๒. ม. สมฺมาปฏิปตฺติยา.   
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        โอภาสาทีสุ   อริยธมฺโมติ   ปวตฺต  อุทฺธจฺจ  วิกฺเขโป  ธมฺมทฺุธจฺจ  
เตน   ธมฺมุทธฺจฺเจน   วิปสฺสนาวีถิโต  อุกฺกมเนน  วิรูป  คหิต  ปวตฺติต  
มานส    ธมมฺุทฺธจฺจวิคฺคหิตมานส  ฯ   โอภาโส   ธมฺโมติ การณุ- 
ปจาเรนาห  ฯ  อีทิส โอภาส วิสฺสชฺชนโฺต มม อริยมคฺโคติ อตฺโถ ฯ  
โอภาส   อาวชฺชติ   นิพฺพานนฺติ   วา   มคฺโคติ  วา  ผลนฺติ  วา  ฯ  
นิพฺพานนฺติ   คณฺหนฺโต   ตตฺถ   ปวตฺตธมฺเม  มคฺคผลภาเวน  คณฺหติ  ฯ  
าณาทิเก  ปน  มคฺคผลภาเวน  คณฺหติ  ฯ  ตโต  วิกฺเขโป  อุทฺธจฺจนฺติ  
ตโต  โอภาสเหตุ  โย  วิกฺเขโป  ต  อุทธฺจฺจนฺติ  อตฺโถ  ฯ อุทฺธจฺเจน  
วิคฺคหิตมานโสติ   สงฺเขปโต   วุตฺตมตฺถ   วิวริตุ   อนิจฺจโตติ   อาทิ  
วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   อนิจฺจ  ฯเปฯ   นปฺปชานาติ   มคฺค  ปตฺโตสฺมีติ  ส ฺาย  
อนิจฺจตาทิวเสน   มนสิการสฺเสว  อภาวโต  ฯ  อย ฺจ  อตฺโถ  โย  หิ  
โกจิ   อาวุโส   ภิกฺขุ   วา  ภิกฺขุนี  วา  มม  สนฺติเก  อรหตฺตปฺปตฺตึ  
พฺยากโรติ   สพฺพโส  จตูหิ  มคฺเคหิ  เอเตส  วา อ ฺตเรน ฯ กตเมหิ  
จตูหิ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   สมถปุพฺพงฺคม   วิปสฺสน   ภาเวติ   ตสฺส  
สมถปุพฺพงฺคม   วิปสฺสน   ภาเวนฺตสฺส๑  มคฺโค  ส ฺชายติ  โส  ต  
มคฺค   อาเสวติ   ภาเวติ  พหุลีกโรติ  ฯ  ตสฺส  ต  มคฺค  อาเสวโต  
ฯเปฯ   พหุลกีโรโต   สโยชนานิ   ปหยีนฺติ  อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺติ  ปุน  
จปร   อาวุโส   ภิกฺขุ   วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม   สมถ   ภาเวติ  ฯเปฯ  
สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ   ภาเวติ  ฯเปฯ  ปุน  จปร  อาวุโส  ภิกฺขุโน  
๑. ปาลิยมฺปน ภาวยโตติ ทิสฺสติ.   
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ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิต  มานส  โหติ  โหติ  โส  อาวุโส  สมโย  ยนฺต จิตฺต  
อชฺฌตฺตเมว  สนฺติฏติ  สนฺนิสีทติ  เอโกทิภาว  กโรติ๑ สมาธิยติ ตสฺส  
มคฺโค  ส ฺชายติ  ฯเปฯ  อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺตีติ๒ อิมินา สุตฺตปเทเนว  
เวทิตพฺโพ  ฯ  เอตฺถ ห ิจตุตฺถมคฺควิสฺสชฺชเน ยถาวุตฺตมคฺคผล- 
นิพฺพานธมฺมา ธมฺโม  ฯ   ตตฺถ   อุทฺธจฺจ   อธิคตมคฺคาทิโก   อหมสฺมีติ  
อมคฺคาทีสุ   วิกฺเขโป   ธมมฺุทฺธจฺจ   เตน   อุปทฺทุต   วิคฺคหิตมานส  
โหติ  ฯ   นิกนฺติ   โอภาสาทีสุ  อเปกฺขา  สุขุมรูปา  ตณฺหา  ฯ  สา  
วิปสฺสนาภิรติอากาเรน   อุปฏหนฺตี   อธิมานิเกน   ธมฺโมติ   คยฺหตีติ  
อาห นิกนฺติ ธมฺโมติ นิกนฺตึ อาวชฺชตีติ ฯ  
        วิปสฺสโนภาโสติ      วิปสฺสนาจิตฺตสมุฏ ิต     สสนฺตติปติต อุตุ- 
สมุฏาน ฺจ   ภาสฺร   รูป  ฯ  ตตฺถ  วิปสฺสนาจิตฺตสมุฏ ิต  โยคิโน  
สรีรฏเมว   ปภสฺสร   หตฺุวา   ติฏติ   อิตร   สรีร   มุ ฺจิตฺวา าณานุ- 
ภาวานุรูป   สมนฺตโต   ปตฺถรติ   ต   ตสฺเสว  ป ฺายติ  เตน  
ผุฏโกาเส   รูปคตมฺป   ปสฺสติ   ปสฺสนฺโต   จ   จกฺขุวิ ฺาเณน  
ปสฺสติ   อุทาหุ   มโนวิ ฺาเณนาติ   วีมสิตพฺพนฺติ   วทนฺติ  ฯ ทิพฺพ- 
จกฺขุลาภิโน  วิย ต มโนวิ ฺาณวิ ฺเยฺยเมวาติ วุตฺต วิย ทิสฺสติ๓ ฯ  
วิปสฺสนาวีถิ   นาม   ปฏิปาฏิยา  ปวตฺตมานา  วิปสฺสนาว  ฯ  อุกกฺนฺตา  
นาม   โหติ   โยคินา   มคฺค  ปตฺโตมฺหีติ  อธิมาเนน  วิสฺสฏตฺตา  ฯ  
ตสฺส   วา  โยคิโน  วิปสสฺนา  ตโตเอว  วีถิอุกฺกนฺตา  นาม  โหติ  ฯ  
๑. ม. ปาลิยมฺปน เอโกทิ โหตีติ ทิสุสติ.   ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๑๒. ๓. ม. ทิสฺสตีติ.   
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มูลกมฺมฏานนฺติ   วิปสสฺนเมวาห  ฯ  เวมตฺตตายาติ  อปฺปวิปุลตาวเสน  
วิสทิสตาย ฯ อสฺสาติ โอภาสสฺส ฯ  
        [๒๖๘]  ทฺวีหิ  กูเฏหิ  ปริจฺฉินฺน  เคห  ทฺวิกูฏเคห  ฯ  ตสฺส  กิร  
อพฺภนฺตเรป  เอกา  ภิตฺติ  โหติ  พหิป  ฯ  อุภินฺน อนฺตเร อนุปริยายปถ  
โหติ  ฯ   สายณฺเห   ตตฺถ   สนถฺริตานิ   ป ฺจวณฺณานิ   กุสุมานิ  
วิสทาณสฺส   โอภาเสน   ผริตฏาเน   รูปคต   จ  ทิพฺพจกฺขุโน  วิย  
ป ฺายนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  ภนฺเต  มยฺหนฺติอาทิ  ฯ  เอว  โอภาสสฺส  
เวมตฺตตาย   วตฺถุ   ทสฺเสตฺวา   จิรกาลวิปฺปลมฺพเน   วตฺถุ   ทสฺเสตุ  
อย   ปนาติ   อาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ  อย  ปน  วิปสฺสนูปกฺกิเลโสติ  
วกฺขมานปฺปการ  สนฺธายาห  น  สพฺพ  ฯ  โสติ  โส  สมถวิปสฺสนาลาภี  
อธิมานิโก ฯ  
        [๒๖๙]  ทิวาสเนติ  ทิวาฏาเน  นิสีทิตพฺพอาสเน  ฯ  ปม  ป ฺห  
ปุจฺฉิสฺสามีติ   จินฺติตตฺตา   วุตฺต  ป ฺห  ภนฺเต  ปุจฺฉิตุ  อาคโตมฺหีติ  ฯ  
ปจฺฉา   อุปาเยน  ปถุุชชฺนภาว  าเปตฺวา  กมฺมฏาเน  นิโยเชสฺสามีติ  
จินฺติตตฺตา   วุตฺต   อวสฺสโย   ภวิสฺสามิจฺเจวาห   อาคโตติ  ฯ  ตสฺส  
จ   ปธานตฺตา   สาวธารณ   กตฺวา   วุตฺต  ฯ   อย  ธมฺโมติ  อย  
อริยมคฺคานุคโต   ปฏิสมภิฺทาธมฺโมติ   เถรสฺส  อชฌฺาสยวเสน  วทติ  ฯ  
สมาธินฺติ   อภิ ฺาสมาธึ  ฯ   อ ฺจิตกณฺโณติ   นิจฺจลฏปตกณฺณ- 
ปุโฏ  ฯ ปลายิตุมารทฺโธ   ภเยน  ฯ   เตนาห   เถโร  กิร  โทส- 
จริโตติ  ฯ โทสจริตสฺส   หิ   สรูสฺสาป   สหสา   ภย   อุปฺปชฺชติ  ฯ   
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เตนสฺส   ขีณาสวตฺเถโร   อชฺฌาสย   ตฺวา   อิมินา   อุปาเยน ปถุุช-ฺ 
ชนภาว   ชานาเปสฺสามีติ   หตฺถินิมฺมาปนาทิมกาสิ  ฯ  โทสจริตตฺตา  
หิ เถโร ขิปฺป ปฏิวิชฌฺิ ฯ ขิปฺปวิราคี หิ โทสจริโต ฯ  
        [๒๗๐]   ตสฺสาติ  อุทยพฺพยาณ  มตฺถก  ปาเปนฺตสฺส  โยคิโน  ฯ  
เอวมฺป  รูป  อุเทติ  เอวมฺป รูป เวตีติอาทินา อุทยพฺพยานุปสฺสน- 
เมเวตฺถ ตุลน   ตีรณ ฺจ   เวทิตพฺพ  ฯ   ยถา   เทวานมินฺเทน   ขิตฺต  
วชิร   อโมฆ   อปฺปฏิหต ฺจ   โหติ   เอวมิทมฺป   าณ   นิปุณ  
อุทยพฺพยทสฺสเนติ   วุตฺต   วิสฏอินฺทวชิรมิวาติอาทิ  ฯ   ตตฺถ  
ติขิณนฺติ   อกุณฺ  ฯ   สรูนฺติ   เตชวนฺต  ฯ  อติวิสทนฺติ  นิสิตภาเวน  
อติวิย   ปฏตร   าณ   อุปฺปชฺชติ  ฯ   ตถาหิเนน   โยคี   มคฺค  
ปตฺโตสฺมีติ ม ฺติ ฯ  
        วิปสฺสนาปตีติ   วิปสฺสนาจิตฺตสมฺปยุตฺตา   ปติ  ฯ   ขุทฺทกาทโย  
ปติโย   เหฏา   วณฺณิตาเอว  ฯ   ยสฺมา  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย  วีถึ  
ปฏิปนฺนาย   อนุกฺกเมน   ป ฺจ   ปติโย   อุปฺปชฺชนติฺ   ตสฺมา   วุตฺต  
อย  ป ฺจ  ฯเปฯ  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  มตฺถกปฺปตฺเตน  ปน  อุทยพฺพย- 
าเณน สทฺธึ    ผรณาปติเยว    โหติ  ฯ    อุปจารปฺปนากฺขณโต  
อ ฺทาป  หิ  ผรณาปติ  โหติเยว  ฯ  เตนาห  สกลสรีร โข ปูรยมานา  
อุปฺปชฺชตีติ ฯ  
        ปสฺสทธฺิอาทีนิ   ฉ   ยุคฬกานิ   อ ฺม ฺาวิโยคีนีติ   ปสสฺทฺธิยา  
อุปฺปนฺนาย   อิตราป   อุปปฺนฺนาเอว   โหนฺตีติ   กิจฺจทสฺสนมุเขน   ตา   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สพฺพาป  ทสฺเสนฺโต  กายจิตฺตาน  เนว  ทรโถ  น  คารวนฺติ- 
อาทิมาห ฯ ตตฺถ     กายคฺคหเณน    รูปกายสฺสป    คหณ    เวทิตพฺพ  
น   เวทนาทิกฺขนฺธตฺตยสฺเสว  ฯ  กายปฺปสฺสทฺธิอาทโย  หิ  รูปกายสฺสาป  
ทรถาทินิมฺมทฺทิกาติ  ฯ   กายจิตฺตานิ   ปสฺสทฺธานิ  ฯเปฯ  อุชุกานิเยว  
โหนฺติ   เตส   อปสฺสทฺธาทิภาวสฺส   เหตุภูตาน   อุทฺธจฺจาทิถีนมิทฺธาทิ-  
ทิฏ ิมานาทิเสสนีวรณาทิอสทฺธิยาทิมายาสาเถยฺยาทิสงฺกิเลสธมฺมาน  
วิธมนวเสเนว   ตทา   วิปสฺสนาจิตฺตุปฺปาทสฺส   ปวตฺตนโต  ฯ   ตสฺมึ  
สมเยติ   ตสมฺึ   อุทยพฺพยาณุปฺปตฺติสมเย  ฯ   มนุสฺสาน   อยนฺติ  
มานุสี   มนสฺุสโยคฺคา   กามสุขรติ  ฯ   ตาทิเสหิ   มนุสฺสวิเสเสหิ อนุภวิ- 
ตพฺพตานติวตฺตนโต   ทพฺิพรติป๑   สงฺคหิตา   มานุสีสทิสตาย กามสุข- 
ภาเวน  ทิพฺพรติป๑  วา  ฯ  ตสฺสา  อติกฺกนฺตตาย น มานุสีติ อมานุสี ฯ  
        สุ ฺาคารนฺติ   ยกิ ฺจิ   วิวิตฺตเสนาสน   วิปสฺสนเอว   วา  ฯ  
สาป   หิ   นจฺิจภาวาทิสุ ฺตาย   โยคิโน   สุขสนฺนิสฺสยตาย   จ  
สุ ฺาคารนฺติ   วตฺตพฺพต   ลภติ  ฯ   จิตฺตสฺส   อนุปสมกราน  
กิเลสาน  วิคเมน  สนฺตจิตฺตสฺส  ฯ  สสาเร  ภยสฺส อิกฺขเนน ภิกฺขุโน ฯ  
สมฺมา   าเยน   รูปารูปธมฺมาน   อุทยพฺพยานุปสฺสนาทิวเสน  วิปสฺสโต  
สมฺมสโต  ฯ   อนารทฺธวิปสฺสนาน   มนุสฺสาน  อวิสยตาย  อมานุสี  ฯ วิปส-ฺ 
สนาปติ  สุขส ฺ ิตา  รติ  โหตีติ  อยเมตฺถ  คาถาย  สงฺเขปตฺโถ ฯ  
ทุติยคาถา   ปน   อุทยพฺพยาณเมว   สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  ตตฺถ  ยโต  
ยโตติ รูปโต วา อรูปโต วา ฯ  
๑. ม. ทิพฺพา รติป.   
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        [๒๗๑]   วิปสฺสนาสุขนฺติ   วิปสสฺนาจิตฺตสมฺปยุตฺต   เจตสิกสุข  ฯ  
ยสฺมา   ตสมุฏ ิเตหิ   อติปณีเตหิ   รูเปหิ   สพฺโพ   กาโย   ปริผุโฏ  
ปริพฺรูหิโต  จ  โหติ  ตสฺมา  วุตฺต  สกลสรีเร๑  อภิสนฺทยมานนฺติ ฯ  
อธิโมกฺโขติ   สทฺธา   นเยวาปนกาธิโมกฺขาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   สา  
เจตฺถ   น   กมฺมผล   รตนตฺตย   วา  สทฺทหนวเสน  ปวตฺตา  อถโข  
กิเลสกาลุสฺสยิาปคเมน   สมฺปยุตฺตาน   อติวิย   ปสนฺนภาวเหตุภูตา  ฯ  
เตนาห   วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  ฯเปฯ   สทฺธา   อุปฺปชฺชตีติ  ฯ ปุรมิุปฺ- 
ปนฺนภาวนาพลสสิทฺธ   สมปฺปวตฺต   วิริย   สมฺปยตฺุตธมฺมาน สงฺกิเลส- 
ปกฺขโต  โกสชฺชโต  ปคฺคณฺหนโต  ปคฺคโห  ฯ  เตนาห ปคฺคโหติ  
วิริยนฺติอาทิ ฯ  
        สุปฏ ิตาติ   สภาวลกฺขเณน   อารมฺมเณ   สฏุ ุ   อุปฏ ิตา  ฯ  
สุปติฏ ิตาติ   ปฏิปกฺขวิคเมน   เตน   อจลนิยตาย  สุฏ ุ  ปติฏ ิตา  ฯ  
ตโตเอว   นขิาตา   วิย  อจลา  ฯ  อจลภาเวเนว  ปพฺพตราชสทิสาติ  
ตีหิ   ปเทหิ  สุปติฏ ิตเมว  ทสฺเสติ  ฯ  โสติ  โยคาวจโร  ฯ  ย  ย  
านนฺติ   ย   ย   อตฺตโน  อุปติฏานฏาน  รูป  วา  อรูป  วา  ฯ  
โอกฺกนฺทิตฺวาติ   อนุปวิสิตฺวา  ฯ   ปกขฺนฺทิตฺวาติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  
ทิพฺพจกฺขุโน    ปริภณฺฑภูตสฺส   ยถากมฺมุปคาณสฺส   อุปฏหนฺเต  
ปรโลกส ฺ ิเต   สตฺเต   สนฺธายาห  ทิพฺพจกฺขุโน  ปรโลโก  วิยาติ  ฯ  
ทิพฺพจกฺขุโน   ปรโลกวิสยตฺตา   วณฺณายตนวิสย  คหิตนฺติ๒  ฯ  อสฺส  
สติ   อุปฏาติ  ขายติ  อุปติฏตีติ  วา  อตฺโถ  ฯ  ยทคฺเคน  หิ  สติ  
๑. ม. สกลสรีร.  ๒. ม. น ทิพฺพจกฺขุโน ปรโลกวิสยตฺตา. วณณฺายตนวิสย ฺหิ ตนฺติ.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
อารมฺมณ   โอกฺกนฺทิตฺวา   อุปติฏติ   ตทคฺเคน  อารมฺมณมฺป  สา๑  
โอกฺกนฺทิตฺวา อุปติฏตีติ วุจฺจติ ฯ  
        วิจินิตวิสยตฺตา   สงฺขาราน   วิจินเน   มชฺฌตฺตภาเวน    ิตา  
วิปสฺสนูเปกฺขา  ฯ  สา  ปน  อตฺถโต ตถาปวตฺตา ตตฺรมชฺฌตฺตุ- 
เปกฺขาว ฯ มโนทฺวาราวชฺชนจิตฺตสมฺปยุตฺตา      เจตนา      อาวชฺชเน  
อชฺฌุเปกฺขนวเสน   ปวตฺติยา  อาวชฺชนุเปกฺขาติ  วุตฺตา  ฯ  อุทยพฺพยาน  
สุฏ ุตร    อุปฏานโต    ตทนุปสฺสนาย   มชฺฌตฺตภูตา   อิธ วิปสสฺนู- 
เปกฺขา  นาม  ฯ  เต  ปน  อุทยพฺพยา  สพฺพสงฺขารานนฺติ  อาห 
สพฺพสงฺขาเรสุ  มชฺฌตฺตภูตาติ  ฯ  อาวชฺชนาย อินฺทวชิรตตฺตนาราจ- 
สทิสตา สูรติกฺขภาโว   จ   สพฺพ ฺ ุตาณปุเรจรา   วิย   ตทนุจร- 
าณสฺส ตถาภาเวน ทฏพฺพา ฯ  
        [๒๗๒]   วิปสฺสนานิกนฺตีติ   วิปสฺสนาย   กามนา   อเปกฺขา  ฯ  
โอภาสาทโย  วิปสฺสนาย  วิชมฺภนภูตา  ตสฺสา  อลงฺกาโร  วิย  โหนฺตีติ  
อาห   โอภาสาทิปฏิมณฺฑิตายาติ  ฯ   อาลยนฺติ   อเปกฺข  ฯ  สุขุมา  
สนฺตาการาติ   สุขุมาการา   สนฺตาการา   จ  ฯ   สา   จสฺสา สุขุมสนฺตา- 
การตา   ภาวนาย  สาติสยปฺปวตฺติยา  ยโต  กิเลสภาโวปสฺสา  
ทุวิ ฺเยฺโย โหติ ฯ เตนาห ยา กิเลโสติ ฯเปฯ โหตีติ ฯ  
        เอเตสุปติ   ยถาทสฺสิเตสุ   าณาทีสุ  ฯ  อ ฺตรสฺมึ  อุป-ฺ 
ปนฺเนติ อิท   อุปฺปนฺเน   อ ฺตรสฺมึ   มคฺค   ปตฺโตมฺหีติ  อาทิคฺ- 
คหณทสฺสนตฺถ วุตฺต  [๒]   อ ฺตร ฺตรสฺเสว   อุปฺปชชฺนโต  ฯ   นวาป  
๑. ม. อารมฺมณมฺปสฺส.  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นกาโร ทิสฺสติ.   
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                 มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา   
หิ   อุปกกฺิเลสา   เอกกฺขเณป   อุปฺปชชฺนฺติ  ฯ   ปจฺจเวกฺขณา   ปน  
วิสุ   วิสุ   โหติ  ฯ   น  วต  เม  อิโต  ปพฺุเพ  เอวรูปา  นิ   นฺติ  
อุปฺปนฺนปุพฺพาติ   อิท   ธมฺมสภาวทสฺสนวเสน   วุตฺต   น   ปน   ตทา  
โยคิโน   ตถาจิตฺตปฺปวตฺติวเสน  ฯ  น  หิ  โส  ตทา  ต  นิกนฺตึ๑  
ชานาติ   ตถา   สติ   ตพฺพิสยสฺส   มคฺคปฺปตฺโตมฺหีติอาทิคฺคหณสฺส  
อสมฺภโวเอว  ฯ   ตสฺมา   เอวมสฺส   สยิา  น  วต  เม  เอวรูปา ภาวนา- 
ภิรติ  อุปฺปนนฺปุพฺพา อทฺธา มคฺคปตฺโตมฺหีติ ฯ อุปกฺกิเลสวตฺถ-ุ 
ภูตายาติ นิปฺปริยายโต   ทิฏ ิมานตณฺหา   อิธุปกฺกเิลสา   เตส   วตฺถุ- 
ภูตาย อุปฺปตฺติฏานตาย  ฯ   น   สภาวโตติ   อาห   น   อกุสลตฺตาติ  ฯ  
ยถา   ปน  โอภาสาทโย  เอว  นิกนฺติป  ทฏิ ิคฺคาหาทีน  าน  โหตีติ  
วุตฺต   อุปกฺกเิลสวตฺถุ   จาติ  ฯ  วตฺถุวเสเนวาติ  คาเห  อนามสิตฺวา  
คาหน   วตฺถภุาววเสเนว๒  ฯ   อตฺตวาทีหิ  อห  พุทฺธินิพนฺธโนติ ปริกป-ฺ 
ปโต  อตฺตา  โอภาสสฺส  สามิภูโต  มมาติ สามิวจนสฺส วิสยภาเวน  
คหิโตติ   อาห   มม   โอภาโส  อุปฺปนฺโนติ  คณฺหโตหิทิฏ ิคฺคาโหติ  ฯ  
โอภาสสฺส   มนาปภาวคฺคหณมุเขน๓   เตน   อตฺตาน  เสยฺยาทิโต  
ทหตีติ   วุตฺต   มนาโป   วต   โอภาโส   อุปฺปนฺโนติ   คณฺหโต  
มานคฺคาโหติ  ฯ   อสฺสาทยโตติ   สมปฺยายโต  ฯ   เตสนฺติ ทิฏ ิคฺ- 
คาหาทิส ฺ ิตาน   อุปกฺกเิลสาน   วเสน  ฯ   โอภาสาทีสูติ โอภาสาทิ- 
นิมิตฺต  ฯ  กมฺปน  ยถารทฺธวิปสฺสนาย อตฺวา วิกฺเขปาปตฺติ สา  
จ   โอภาสาทีสุ   ตณฺหาทิคฺคาโหติ   ทสฺเสนฺโต   โอภาสาทีสุ   กมฺปติ  
๑. ม. นิกนฺตตีิ.   ๒. ม. วตฺถุตาวเสเนว.   ๓. ม. มนาปคฺคหณมุเข.   
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ฯเปฯ สมนุปสฺสตีติ อาห ฯ  
        [๒๗๓]   โอภาสนิมิตฺต   จิตฺต  วิกมฺปตีติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  โอภาเส  
วา   วิสยภูเต   อุปกฺกิเลเสหิ   จิตฺต  วิกมฺปตีติ  โยชนา  ฯ  เตนาห  
เยหิ  จิตฺต  ปเวธตีติ  ฯ  เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อุปฏาเนติ สติย ฯ  
อุเปกฺขาย   จาติ   วิปสฺสนเูปกฺขาย   จ  ฯ   กุสโล   ปนาติอาทีสุ กมฺมฏาน- 
โกสลลฺโยเคน   กุสโล  ฯ   ปริปกฺกาณตาย   ปณฺฑิโต  ฯ อาคม- 
พฺยตฺติยา     พฺยตฺโต  ฯ     อุปกฺกิเลสตพฺพิโสธเนสุ อาทีนวานิสสาวโพธ- 
โยคโต  พุทธฺิสมฺปนฺโน  ฯ  อย  โข  โสติ  โย  โส อาจริเยน   
กมฺมฏานทานกาเล อุทยพฺพยาณุปฺปตฺติสมเย อุปฺปชฺชตีติ วุตฺโต  
อย   โข   โส   โอภาโส   อุปฺปนฺโนติ   อุปฺปกฺกิเลสวตฺถุภาวววฏาน  
ทสฺเสตฺวา   อิทานิสฺสา   วิปสฺสนาย   วิสยภาวุปนยนวิธึ   ทสฺเสนฺโต  
โส   โข   ปนาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ปมนเย  อนิจฺจลกฺขณวิภาวนเมว  
ทสฺสิต  ฯ   ตสฺมึ   สิทฺเธ   อิตรมฺป  ลกขฺณทฺวย  สิทฺธเมว  โหติ  ฯ  
ทุติยนเย   ปน   โอภาสาทิเก   นิสฺสาย   อุปฺปชฺชนกทิฏ ิคฺคาหาทีน  
อุคฺฆาฏนสมุคฺฆาฏนปริยาทานวเสน   มนสิการวิธึ   ทสฺเสตุ   สเจ  
โอภาโส  อตฺตา  ภเวยฺยาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อรูปสตฺตเก  สเจ สงฺขารา  
อตฺตา   จ๑  ภเวยยุนฺติอาทิ  สพฺพสงฺขารสงฺคณฺหนวเสน  สาม ฺโต  
วุตฺต   อิธ   โอภาสาทิวเสน   สงฺขาเร   วิภชฺช   วุตฺต  ฯ  เสโส มนสิ- 
การวิธิ   ตตฺถ  วุตฺตนโยวาติ  อาห  สพฺพ  อรูปสตฺตเก  วุตฺตนเยน  
วิตฺถาเรตพฺพนฺติ  ฯ   โอภาส   เนต   มมาติ   สมนุปสฺสนฺโต ตณฺหา- 
๑. ม. จสทฺโท น ทิสฺสติ.   
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              มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส  วณฺณนา 
คาหโต   จิตฺต   โสเธติ  ฯ   เนโสหมสฺมีติ   สมนุปสฺสนฺโต มานคฺ- 
คาหโต  ฯ  น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสนฺโต  ทฏิ ิคฺคาหโต  ฯ  
เตนาห โอภาส เนต มมาติอาทิ ฯ เอส นโย าณาทีสุป ฯ  
        อิมานิ   ทส   านานีติ   อิมานิ   ยถาวุตฺตานิ  โอภาสาทีนิ  ทส  
อุปกฺกิเลสการณานิ  ฯ   ป ฺา   ยสฺส   ปริจิตาติ   ยสฺส   โยคิโน  
ป ฺา   โอภาสาทีสุ   อนิจฺจตาทิคฺคหณวเสน   ปริจิตวตี   ปรคฺิ- 
คเหตฺวา อุปปริกฺขิตฺวา    ิตา  ฯ   ธมมฺุทฺธจฺจสฺส   สมคฺคภาวชานเนน  
ธมฺมุทฺธจฺจกุสโล โหติ  
        [๒๗๔]      วีถิปฏิปนฺนนฺติ      อุทยพฺพยานุปสฺสนาวเสน วิปสฺสนา- 
วีถิปฏิปนฺน  ฯ   ทิฏ ิวิสุทฺธิยนฺติ   ทฏิ ิวิสุทฺธิย  อธคิตาย  ฯ ทิฏ ิวิสุทฺธิ- 
าเณน  วา  ทิฏ ิยา วิโสธเนน ทุกฺขสจฺจสฺส ววฏาน กต โหติ  
ทุกฺขสจฺจปริยาปนฺนสฺส   นามรูปสฺส   ววฏาปนโต๑  ฯ  นามรปูสฺส  
ปจฺจยา  นาม  สมุทยปกฺขิยาติ๒  อาห  กงฺขา  ฯเปฯ  สมุทยสจฺจสฺส  
ววฏาน   กตนฺติ  ฯ   อภิธมฺมนเยน   หิ   สพฺพกิเลสา   กมฺม ฺจ  
สมุทยสจฺจ  ฯ   อิมิสฺสนฺติ   อิมาย  ฯ   สมฺมาติ   อวิปรีต  ฯ  
มคฺคสฺสาติ อริยมคฺคสฺส อุปายภูตมคฺคสฺส ฯ  
              วีสติมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา๓ ฯ  
                -------------------  
๑. ม. ววตฺถานโต   ๒. ม. นามรูปสมุทยปกฺขิยาติ. ๓. มคฺคามคฺคาณทสฺสน 
วิสุทฺธินิทฺเทสวณณฺนา นิฏ ิตา. อิติ วีสติมปริจฺเฉทวณณฺนา.   
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      ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
        วิปสฺสนาวารสฺส๑   มตฺถกปฺปตฺติยา   สงฺขารุเปกฺขาาณ สิขาปฺ- 
ปตฺตา   วิปสฺสนา  ฯ   สิขาปฺปตฺติ   ปนสฺส   อุทยพฺพยาณาทีน อตฺตฏ- 
มาน   วเสน   ชาตาติ   อาห   อฏนนฺ  ปน  าณาน  วเสน สิขาปฺ- 
ปตฺตา  วิปสฺสนาติ  ฯ  โอฬาริโกฬาริกสฺส  สจฺจปฏจฺิฉาทกโมหตมสฺส  
วิคเมน  สจฺจปฏิเวธานุกุลตฺตา  สจฺจานุโลมิกาณนฺติ  อนุโลมาณ- 
มาห  ฯ ตานิ   ปน   าณานิ   สรูปโต   ทสฺเสตุ   อฏนฺนนฺติ   จาติ- 
อาทิ อารทฺธ  ฯ   ตตฺถ   อุทยพฺพยทสฺสเนน   สงฺขาราน   อนิจฺจลกฺขณ  
ตทนุสาเรน   อิตรลกฺขณานิ   จ   วิภาเวนฺตีเยว   อุทยพฺพยานุปสฺสนา  
ปวตฺตตีติ  กตฺวา วีถิปฏิปนฺน วิปสฺสนาสงฺขาต๒ อุทยพฺพยานุปสฺสนา- 
าณนฺติ วุตฺตนฺติ   เกจิ  ฯ   ตยิท   ตสฺส   สพฺพโส   ตีรณปริ ฺา- 
ภาวเมว ม ฺมาเนหิ    วุตฺต  ฯ   กิ ฺจาป   หิ   อุทยพฺพยาณ ตีรณ- 
ปริ ฺนฺโตคธเมว   อุทยพฺพยาทีน   ปน   ชานนฏเน   ปจฺจกฺขโต  
ทสฺสนฏเน   จ   าณทสฺสนานิ   อุทยพฺพยาณาทีนิ  ฯ   ตานิเยว  
ปฏิปกฺขโต   วิสุทฺธตฺตา   าณทสฺสนวิสุทฺธิ  ฯ   สาเอว   อริยมคฺโค  
ปฏิปชชฺติ  เอตายาติ  ปฏปิทาติ๓  ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธีติ  วุตฺต  ฯ  
ต   ปน   อุปปฺนฺนมตฺต   อปฺปคุณ   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ   ปคุณ   ห ิ 
นิจฺจส ฺาทิปฺปหานสิทฺธิยา   ปหานปริ ฺาย   อธิฏานภูต   ยโต  
ตทธิคเมน  อฏารสสุ  มหาวิปสฺสนาสุ  เอกจฺจา  อธิคตาเอว  โหนฺติ ฯ  
๑. ม. วิปสฺสนาจารสฺส.   ๒. ม. วีถิปฏิปนฺนวิปสฺสนาสงฺขาต.   ๓. ปฏิปทา จาติ.   
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                  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
น   หิ   อุทยพฺพยาน   ปจฺจกฺขโต   ปฏเิวเธน  วินา  สาม ฺาการาน  
ตีรณมตฺเตน   สาติสย   ปฏิปกฺขปฺปหาน   สมฺภวติ  ฯ   อสติ   จ ปฏิปก-ฺ 
ขปฺปหาเน  กุโต  าณาทีน  วชริมิว  อวิหตเวคตา  ติขิณวิสทาทิ 
ตา วา  ฯ   ตสฺมา  ปคุณภาวปฺปตฺต  อุทยพฺพยาณ  ปหานปริ ฺา- 
ปกฺขิยเมว ทฏพฺพ ฯ  
        สพฺพสงฺขาราน   ภงฺคสฺเสว   อนุปสฺสนา   ภงฺคานุปสฺสนา   ตเทว  
าณ   ภงฺคานุปสฺสนาาณ  ฯ   ยถาภูตทสฺสาวี   ภายติ   เอตสฺมาติ  
ภย   เตภูมิกธมฺมา   เตสุ  ภยโต  อุปฏ ิเตสุ  ภายิตพฺพาการคฺคาหิ- 
าณ ภยตุปฏานาณ  ฯ   มุ ฺจิตุ   อิจฺฉตีติ   มุ ฺจิตุกมฺย   จิตฺต  
ปุคฺคโล   วา   ตสฺส   ภาโว   มุ ฺจิตุกมฺยตา   ตเมว   าณ  
มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ  ฯ   ปนุปฏิสงฺขาตากาเรน   ปวตฺต   าณ  
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ  ฯ   นิรเปกฺขตาย   สงฺขาราน   อุเปกฺขวเสน  
ปวตฺต   าณ   สงฺขารุเปกฺขาาณ  ฯ   ตสฺมาติ   ยสฺมา อุปกฺกิเลส- 
วินิมุตฺต   อุทยพฺพยาณาทินววิธ   าณ  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ  
ตสฺมา ฯ  
  [๒๗๕]   อุปกฺกิเลสวิมุตฺตนฺติ   วิเสสเนน  วิภาวิตมตฺถ  อนพุชฺฌนฺโต  
โจทโก   ปุน  อุทยพฺพยาเณ  โยโค  กิมตฺถิโยติ  ปุจฺฉิ๒  ฯ  ตตฺถ  
กิมตฺถิโยติ   กึปโยชโน   นิรตฺถโก   ปเคว   นิพฺพตฺติตตฺตา   ปกกฺสฺส  
ปจน  วิยาติ  อธิปฺปาโย ฯ อถวา ลกฺขณสลฺลกฺขณาทิเหตุปฏิปาฏิ- 
คฺคหณวเสน ตมตฺถ     าเปตุกาโม     อาจริโยว     กเถตุกมฺยตาวเสน  
๑. ม. ปฏิสงฺขานากาเรน.   ๒. ม. ปุจฺฉติ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 522 

                                วิสุทธฺิมคฺค  สวณฺณนาย   
กิมตฺถิโยติ   ปุจฺฉิ๑  ฯ   ลกขฺณสลฺลกฺขณตฺโถติ   อนิจฺจาทิลกฺขณาน  
สมฺมเทว   อุปธารณตฺโถ  ฯ   ตตฺถ  การณ  ทสฺเสนฺโต  อุทยพฺพยาณ  
หีติ   อาทิมาห  ฯ   นน ุ  จ   อุทยพฺพยาณ   นาม   สงฺขาราน อุทยพฺ- 
พยเมว   ปสสฺติ   น   อนิจฺจาทิลกฺขณตฺตย   เตน   กถ อนิจฺจาทิ- 
ลกฺขณตฺตยสลฺลกฺขณ   โหตีติ  ฯ  น  โข  ปเนต  เอว  ทฏพฺพ  
อุทยพฺพยาณ   ลกฺขณตฺตยวิสย   โหตีติ  ฯ  อุทยพฺพเย  ปน  ปฏิวิทฺเธ  
อนิจฺจลกฺขณ   ปากฏ   หตฺุวา   อุปฏาติ  ฯ  ตโต  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  
ย   ทุกฺข   ตทนตฺตาติ   อิตรลกฺขณมฺป  ฯ   อถวา  อุทยพฺพยคฺคหเณน  
หุตฺวา   อภาวากาโร   อภิณฺหสมฺปติปฬนากาโร   อวสวตฺตนากาโร   จ  
วิภูตตโร   โหตีติ   การณภาเวน   อุทยพฺพยาเณ   โยคสฺส ลกฺขณตฺ- 
ตยสลฺลกฺขณตฺถตา   เวทิตพฺพา   น   สมฺมุเขเนว  ฯ  เหฏาติ มคฺคา- 
มคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิโต เหฏา ฯ ต หิ โอภาสาทิอุปฺปตฺติเหตุตายติกฺข  
วิสท   หุตฺวา   ปวตฺตมฺป  ทิฏ ิอาทีหิ  อุปกฺกิลิฏตฺตา  กุณฺ  อวิสทเมว  
ชาต  ฯ  เตนาห  ทสหิ  ฯเปฯ  นาสกฺขีติ  ฯ  อมนสิการาติ  เหตุมฺหิ  
นิสกฺกวจน  ฯ   กิสฺส   อมนสิการาติ   หิ  อิท  เกน  ปฏิจฺฉนฺนตฺตาติ  
ปุจฺฉิตสฺส   ปฏิจฺฉาทกสฺส  เหตุปุจฺฉา  ฯ  สนฺตติยา  หิสฺส  ปฏิจฺฉนฺนตฺตา  
อนิจฺจลกฺขณ   น   อุปฏาติ  ฯ  สา  จ  สนฺตติ  อุทยพฺพยามนสิกาเรน  
ปฏิจฺฉาทิกา   ชาตา  ฯ   อิริยาปเถหิ   ปฏิจฺฉนฺนตฺตา   ทุกฺขลกฺขณ  
น   อุปฏาติ  ฯ   เต   จ  อิริยาปถา  อภิณฺหสมฺปติปฬนามนสิกาเรน  
ปฏิจฺฉาทกา   ชาตา  ฯ   ฆเนน   ปฏิจฺฉนฺนตฺตา   อนตฺตลกฺขณ   น  
๑. ม. ปุจฺฉติ.   
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                 ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา 
อุปฏาติ  ฯ   เต   จ   ฆนา   นานาธาตุวินิพฺโภคามนสิกาเรน ปฏจฺิ- 
ฉาทกา  ชาตาติ  ฯ  อุทยพพฺย  ปสฺสโต  น  อุทยาวตฺถา วยาวตฺถ  
ปาปุณาติ   วยาวตฺถา   วา   อุทยวตฺถ  ฯ   อ ฺโว   อุทยกฺขโณ  
อ ฺโว   วยกฺขโณติ   เอโกป   ธมโฺม   ขณวเสน  เภทโต  อุปฏาติ  
ปเคว อตีตาทิโกติ อาห อุทยพฺพยมฺปน ฯเปฯ อุปฏาตีติ ฯ  
        ตตฺถ   สนฺตติยา   วิโกปตายาติ   ปุพฺพาปริเยน   ปวตฺตมานาน  
ธมฺมาน   อ ฺโ ฺภาวสลฺลกฺขเณน   สนฺตติยา   อุคฺฆาฏิตาย  ฯ  น  หิ  
สมฺมเทว   อุทยพฺพย  สลลฺกฺเขนฺตสฺส  ธมฺมา  สมฺพนฺธภาเวน  อุปฏหนฺติ  
อถโข   อโยสลากา   วิย   อสมฺพนฺธภาเวนาติ   สุฏ ุตร  อนิจฺจลกฺขณ  
ปากฏ  โหติ  ฯ อภิณฺหสมฺปติปฬน มนสิกริตฺวาติ ยถาปริคฺคหิต- 
อุทยพฺพยวเสน สงฺขาราน     นิรนฺตร     ปติปฬิยมานต     วิพาธิยมานต  
มนสิกริตฺวา  ฯ    อิริยาปเถ    อุคฺฆาฏิเตติ   อิริยาปเถ ลพฺภมานทุกฺข- 
ปฏิจฺฉาทกภาเว   อุคฺฆาฏิเต  ฯ   เอกสฺมึ  หิ  อิริยาปเถ อุปฺปนฺนสฺส   
ทุกฺขสฺส  วิโนทก  อิรยิาปถนฺตร  ตสฺส  ปฏิจฺฉาทก  วิย โหติ  
เอว   เสสาปติ   อิรยิาปถาน   ตตทุกฺขปฏิจฺฉาทกภาเว   ยาถาวโต  
าเต   เตส  ทุกฺขปฏิจฺฉาทกภาโว  อุคฺฆาฏิโต  นาม  โหติ  สงฺขาราน  
นิรนฺตร   ทุกขฺาภิตุนฺนตาย   ปากฏภาวโต  ฯ   เตนาห   ทุกฺขลกขฺณ  
ยาถาวสรสโต   อุปฏาตีติ  ฯ   นานาธาตุโยติ   นานาวิธา ปวี- 
อาทิธาตุโย   นานาวิเธ   สภาวธมฺเม  ฯ  วินิพฺภุชฺชิตฺวาติ  อ ฺา  
ปวีธาตุ   อ ฺา   อาโปธาตูติอาทินา   อ ฺโ   ผสฺโส   อ ฺา   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
เวทนาติอาทินา  จ  วิสุ  วิสุ  กตฺวา  ฯ  ฆนวินิพฺโภเค กเตติ สมุหฆเน  
กิจฺจารมฺมณฆเน   จ   ปเภทิเต  ฯ   ยา  เหสา  อ ฺม ฺ ุปตฺถทฺเธสุ  
สมุหิเตสุ๑  รปูารูปธมฺเมสุ  เอกตฺตาภินิเวสวเสน อปริมทฺทิตสงฺขาเรหิ  
คยฺหมานา   สมุหฆนตา   ตถา   เตส   เตส   ธมฺมาน   กิจฺจเภทสฺส  
สติป   จ   ปฏินิยตภาเว   เอกโต   คยฺหมานา   กิจฺจฆนตา   ตถา สารมฺ- 
มณธมฺมาน   สติป   อารมฺมณกรณเภเท   เอกโต   คยฺหมานา อารมฺ- 
มณฆนตา   จ   ตา   ธาตูสุ   าเณน  วินิพฺภุชฺชิตฺวา  ทิสฺสมานา  
หตฺเถน  ปรมิชฺชิยมาโน  เผณปณฺโฑ  วิย  วิลย  คจฺฉนฺติ  ฯ  ยถา- 
ปจฺจย ปวตฺตมานา   สุ ฺา   เอเต   ธมฺมา   ธมฺมมตฺตาติ   อนตฺตลกฺขณ  
ปากฏตร โหติ ฯ เตน วุตฺต นานาธาตุโย ฯเปฯ อุปฏาตีติ ฯ  
        ธุวภาวปฏิกฺเขปโต  น  นิจฺจนฺติ  อนิจฺจ  ขนฺธป ฺจก  ฯ  ยถาห  ฯ  
รูป  โข  ราธ  อนิจฺจ  เวทนา  ฯ  ส ฺา  ฯ  สงฺขารา  ฯ  วิ ฺาณ อนิจฺ- 
จนฺติ๒  ฯ  ตตฺถ  การณ วทนฺโต อุปฺปาทวย ฺถตฺตภาวาติ อาห ฯ  
อุปฺปาโท   นพฺิพตฺติลกฺขณ   วโย   วิปริณามลกฺขณ   อ ฺถตฺต   ชรา  
เตส   ตพฺภาวโตติ๓   อตฺโถ  ฯ  หุตฺวา  อภาวโตติ  อุปฺปชฺชิตฺวา วินสฺ- 
สนโต  ฯ   เอตฺถ  จ  ปุริเมน  ชาติชรามรณสพฺภาวโต  อนิจฺจนฺติ  
ทสฺเสติ  ทุติเยน  ปากภาววิทฺธสาภาวโต  ฯ  ยสฺส  ภาเวน  ขนฺธป ฺจก  
อนิจฺจนฺติ   วุจฺจติ   ต   อนจฺิจลกฺขณนฺติ   ทสฺเสตุ  อุปฺปาทวย ฺ- 
ถตฺตนฺติ อาทิ   วุตฺต  ฯ   เตน   ห ิ  ต   อนิจฺจนฺติ   ลกฺขิยติ  ฯ อาการ- 
๑. ม. ลมุทิเตสุ.   ๒. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๒๔๐.   ๓. ม. สพฺภาวโตติ.   
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             ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
วิกาโรติ   อาการวิกติ  ฯ  อภาวากาโร  หิ  วิกติรูเปน  ลพฺภติ  
วิรูปตฺตา  น  อุปฺปาทากาโร  ฯ  อาการวิกาโรติ  วา อาการวิเสโส ฯ  
หุตฺวา  อภาโว  หิ  ปากภาวโต  ภินฺโน  วิทธสาภาวตฺตา  ฯ  ตตฺถ  จ  
อนิจฺจลกฺขณ   นิรุฬฺห  ฯ   อนิจฺจากาโร   หิ  ทกฺุขานตฺตากาเรหิ  วิย  
อุปฺปาทาการโต   จ   วิสิฏโ  ฯ   ตถาหิ   สทฺทสฺส   วิทฺธสาภาโว  
สงฺขตภาเวนป  สาธิยติ  ฯ  สงฺขตภาโว  จ  อตฺถโต  อุปฺปาทวนฺตตา ฯ  
อุปฺปาโท   จ   ปากภาวสาธิตา   ธรมานาวตฺถา  ฯ   อิมินา  นเยน  
ทุกฺขานตฺตลกฺขณานิ   เวทิตพฺพานิ  ฯ   อปจ   ยถา   นิจฺจปฏิกฺเขปโต  
อนิจฺจนฺติ   นิจฺจาการปฏิกฺเขปโต   ยถาวุตฺโต   อภาวาการสงฺขาโต  
อนิจฺจากาโร   อนิจฺจลกฺขณ   เอว   สุขปฏิกฺเขปโต   ทุกฺขนฺติ สุขาการ- 
ปฏิกฺเขปโต  อภิณฺหปติปฬนาการสงฺขาโต  ทุกฺขากาโร  ทกฺุขลกขฺณ  
ตถา     อตฺตปฏิกฺเขปโต    อนตฺตาติ    อตฺตาการปฏิกฺเขปโต อวสวตฺตนา- 
การสงฺขาโต  อนตฺตากาโร อนตฺตลกฺขณนฺต ทฏพฺพ ฯ อิเม๑  
ตโยป อาการา อสภาวธมฺมตฺตา ขนฺธปริยาปนฺนา น โหนฺติ ฯ ขนฺเธหิ วินา  
อนุปฺปลพฺภนียโต   ขนฺธวินิมุตฺตาป  น  โหนฺติ  ฯ  ขนฺเธ  ปน  อุปาทาย  
โวหารวเสน   ลพฺภมานา   ตทาทีนววิภาวนาย  วิเสสการณภูตา  ตชฺชา  
ป ฺตฺติวิเสสาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        ตยิท    สพฺพมฺปติ   ยถาวุตฺตลกฺขณตฺตย ฺเจว   ลกฺขิตพฺพ ฺจ  
ขนฺธป ฺจก  ฯ   อุทยพฺพยานุปสฺสนาาเณน   ยถาวสรสโต  สลลฺกฺเขตีติ  
อิท   ตทตฺเถ   ตพฺโพหารวเสน   วุตฺต  ฯ   อุทยพฺพยาณตฺถ   หิ ลกฺขณา- 
๑. ม. เตยิเม.   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
รมฺมณิกวิปสฺสนา  อุทยพฺพยาณนฺติ  กถิตา  ฯ  น หิ  อุทยพฺพยาณ  
ทุกฺขลกฺขณาทิวิสย  ฯ   ตพฺพิสยตฺเต   วา   อุทยพฺพยาณเมว   น  
สิยา  ฯ   อุทยพฺพยาณ   ปน   ติกฺข   วิสท ฺจ   กาตุกาเมน ลกฺข- 
ณตฺตยตีรณเมว   กาตพฺพ  ฯ   ปริกมฺมสทิส  เหต  ตสฺส  ฯ  เอส  
นโย เสเสสุ าเณสุปติ ฯ  
        [๒๗๖]   วหตีติ   ปวตฺตติ  ฯ   าณสฺส   ติกฺขภาโว  ภาวนาย  
ปคุณภาเวน  ฯ   ปคุณา   จ   ภาวนา   วิกฺเขปาภาวโต  อารมฺมเณ  
อปฺปตา   วิย   ปวตฺตตีติ   าณสฺส   ติกฺขภาเวน   สงฺขาราน  
ลหุอุปฏานตา   ทสฺสิตา  ฯ  สงฺขาเรสุ  ปน  อุทยพฺพยวเสน  ลหุ  ลหุ  
อุปฏหนฺเตสุ   อุทยทสฺสน ฺจ   อุปฺปาทวโต   วินาโสติ   ยาวเทว  
วยทสฺสนตฺถ   ตสฺส   นิพฺพิทาวหตฺตาติ  วเยเอวสฺส  อาโภคสมนฺนาหาโร  
มนสิกาโร   ปวตฺตติ   เตน   อุปฺปาทาทึ   มุ ฺจิตฺวาวยเมวารพฺภ  
าณ   อุปฺปชฺชติ  ฯ   เตน   วุตฺต   อุปฺปาท   วาติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  
อุปฺปาทนฺติ   นิพฺพตฺติวิการ  ฯ    ิตินฺติ    ิติปฺปตฺต  ชรนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
ปวตฺตนฺติ   อุปาทินฺนกปฺปวตฺต  ฯ   นิมตฺิตนฺติ   สงฺขารนิมิตฺต  ฯ  
ย   สงฺขาราน   สมุทยาทิฆนวเสน   สกจฺิจปริจฺเฉทตาย  จ  สวิคฺคหาน  
วิย   อุปฏาน   ต   สงฺขารนิมิตฺต  ฯ   เกจิ   ปน   ปวตฺต  นาม  
สงฺขาราน   อวิจฺเฉเทน  ปวตฺตน  อุปฺปาโทว  นิมตฺิต  นาม  อุปฺปนฺนาน  
วิชฺชมานตา   านปรมฺปรา   ตสฺมา   อุปฺปาทเมว   คณฺหาติ   เจ  
ปวตฺต   คณฺหาติ   นาม  ฯ    ิตึเยว  คณฺหาติ  เจ  นิมิตฺต  คณฺหาติ  
นามาติ  วทนฺติ  ฯ  ต  อุปฺปาท  วาติอาทิวจเนน  วิรุชฺฌติ ฯ น หิ อสติ   
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               ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
เภเท   วิกปฺโป   ยุตฺโต  ฯ  น  สมฺปาปุณาติ  อคฺคหณโต  ฯ  ก ึ ปน  
สมฺปาปุณาตีติ   อาห   ขย  ฯเปฯ  สนฺติฏตีติ  ฯ  ตตฺถ  นโิรธสทฺโท  
อนุปฺปาเทป   ทิสฺสตีติ   เภทสทฺเทน   วิเสสิต  ฯ   เภทสทฺโท วิเสส- 
วาจโกป   โหตีติ  วยสทฺเทน  วิเสสิต  ฯ  โสป  อนโิรธวาจโกป  
อตฺถีติ   ขยสทฺเทน   วิเสสิต  ฯ   ขยวยเภทสงฺขาเต   ขณิกนิโรเธติ  
อตฺโถ  ฯ  สติ  สนฺติฏตีติ  สติสีเสน  าณมาห  ฯ  เอตสฺมึ  าเนติ  
อุปกฺกิเลสวินิมุตฺตสฺส   อุทยพฺพยาณสฺส   ติกฺขสฺสภาวาปตฺติย๑  
วุตฺตนเยน อุทยมฺป มุ ฺจิตฺวา วยสฺเสว มนสิกรณกาเล ฯ  
        อารมฺมณปฏิสงฺขาติ     รูปเวทนาทิอารมฺมณ    ขยวยวเสเนว  
ปฏิสงฺขาย  ฯ  ยการโลเปน  หิ  นิทฺเทโส  สย  อภิ ฺาติอาทีสุ  วิย ฯ  
ยถาวุตฺตสฺส   วา   อารมฺมณสฺส   ขยวยเภทวเสน   ปฏิสงฺขา  
อารมฺมณปฏิสงฺขา  ฯ   ภงฺคานุปสฺสเนติ   โย   ตทารมฺมณสฺส  จิตฺตสฺส  
ภงฺโค   ตสฺสานุปสฺสเน  ฯ   ป ฺาติ   ปการโต   ชานนา  ฯ   ย  
ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ต อิทาเนว สวณฺณิยติ ฯ  
        [๒๗๗]   ยกิ ฺจิ   อารมฺมณนฺติ   รูป   ยาว   ชรามรณนฺติ วิปสฺสิ- 
ตพฺพภาเวน  คหิต  สพฺพ  สงฺขารคตมาห  ฯ ปฏิสงฺขาน นาม ชานน  
ต ฺจ   ภงฺคานุปสฺสนาย   อธิปฺเปตตฺตา   ภงฺคโต   ทสฺสนเมวาติ  อาห  
ชานิตฺวา   ขยโต   วยโต   ทิสฺวาติ   อตฺโถติ  ฯ  ตสฺส  าณสฺสาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๒๗๘]   รูปารมฺมณเมว   รูปารมฺมณตา   ยถา   เทโว   เอว  
๑. ม. ติกฺขภาวาปตฺติย.   
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                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
เทวตาติ   อิมมตฺถ   ทสฺเสตุ   รูปารมฺมณ   จิตฺตนฺติ   วุตฺต  ฯ  
รูปารมฺมณตาติ   วา   ภุมฺมตฺเถ   ปจฺจตฺตวจนนฺติ   ทสฺเสนฺโต   อถวา  
รูปารมฺมณภาเวติ   อาห  ฯ   อปเรน   จิตฺเตน   ภงฺค   อนุปสฺสตีติ  
วิปสฺสนาวิสย   ภงฺคานุปสฺสนมาห  ฯ  เอว  หิ  ภงฺคานุปสฺสนา  ปคุณา  
โหติ  ฯ   อารมฺมณ ฺจสฺส   วิภูตตร   หุตฺวา   อุปฏาติ  ฯ  าตนฺติ  
อารมฺมณมาห  อนุปสฺสนาวเสน  าตตฺตา  ฯ  าณนฺติ  อนุปสฺสนา- 
าณ ฯ อุโภป   วิปสฺสตีติ   ตทุภยมฺป   ขยโต   วยโต   วิปสฺสตีติ  ฯ   อย  
เหตฺถ   สงฺเขปตฺโถ  รูปสสฺ  ยาว  ชรามรณสฺส  ขยโต  วยโต  ทสฺสน  
อารมฺมณปฏิสงฺขาต   ทสสฺนกาณสฺส   ขยโต   วยโต   ทสฺสน  
อารมฺมณปฏิสงฺขาย   ภงฺคสฺส   อนุปสฺสนนฺติ   อุภยตฺถ   ป ฺา  ฯ  
ปุริม   วา   ตทภาเวน   อภาวโต  ปจฺฉิมาย  ปกฺขิปตฺวา  ปจฺฉิมาเอว  
วา๑  ป ฺา  วิปสฺสเน  าณนฺติ  ฯ  เอตฺถาติ  ตสฺส จิตฺตสฺส ฯเปฯ  
ภงฺค   อนุปสฺสตีติ   เอตฺถ  ฯ   อเนเกหิ   อากาเรหีติ   อนิจฺจโต  
อนุปสฺสนาทีหิ   อเนเกหิ   อากาเรหิ  ฯ  อนุสทฺโท  ภิยฺโยติ  เอตสฺมึ  
อตฺเถติ อาห ปุนปฺปุน ปสสฺตีติ ฯ  
        อิธ   สงฺขตธมฺโม   นาม   ชาติชรามรณปกติโก   ตสฺส   ชาติ  
อาทิโกฏิ   ชรา   มชฺฌิมโกฏิ   มรณ   โอสานโกฏิ  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  
อุปฺปาทาทิติวิธมฺป     สงฺขตลกฺขณตาย    อนิจฺจลกขฺณ    ตถาป ชาติ- 
ชราสุ   ทิฏาสุ   น  ตถา  อนิจฺจลกฺขณ  ปากฏ  หตฺุวา  อุปฏาติ  
ยถา   วยกฺขเณติ   อาห  ภงฺโค  นาม  อนิจฺจตาย  ปรมา  โกฏีติ  ฯ  
๑. ม. วาสทฺโท น ทิสฺสติ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 529 

                  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
อุตฺตมา   โกฏิ   ปรโิยสานโกฏีติ   อตฺโถ  ฯ   ยถา   หิ  ชราธมฺม มรณ- 
ธมฺมเมว  จ  ชายตีติ  ชาติ  อนิจฺจตาย  อาทิ  โกฏ ิตถา ชาติธมฺม  
มรณธมฺมเมว  จ  ชีรตีติ  ชรา  มชฺฌิมา  โกฏ ิ ชาติธมฺม  ชราธมฺม- 
เมว จ   ภิชชฺตีติ   ภงฺโค   ปรมา   โกฏติี  ฯ   อนิจฺจโต   อนุปสฺสตีติ  
น   กลาปโต   สมฺมสนฺโต   วิย   อนิจฺจ   ขยฏเนาติ  อนุมานวเสน  
นาป   อารทฺธวิปสฺสโก   วิย   อุทยคฺคหณปุพฺพกวยทสฺสนวเสน   อถโข  
อุทยพฺพยาณานุภาเวน   ปจฺจกฺขโต  อุปฏ ิเตสุ  อุทยพฺพเยสุ  วุตฺตนเยน  
อุทย   มุ ฺจิตฺวา   ภงฺคทสฺสนวเสเนว   อนิจฺจโต   อนุปสฺสติ  ฯ  เอว  
อนุปสฺสโต   ปนสฺส   นิจฺจคฺคาหสฺส   เสโสป๑  นตฺถีติ  อาห  โน  
นิจฺจโตติ  ฯ   ตถาเหส   นจฺิจส ฺ   ปชหตีติ  วุจฺจติ  ฯ  เอตฺถ  จ  
อนิจฺจโตเอว   อนุปสฺสตีติ   เอวกาโร   ลุตฺตนิทฺทิฏโติ   เตน นิวตฺติ- 
ตมตฺถ   ทสฺเสตุ   โน   นจฺิจโตติ  วุตฺต  ฯ  น  เจตฺถ  ทุกฺขโต  
อนุปสฺสนาทินิวตฺตนมาสงฺกิตพฺพ   ปฏโิยคินิวตฺตนปรตฺตา   เอวการสฺส  
อุปริ   เทสนารุฬฺหตฺตา   จ   ตาส  ฯ   ทุกฺขโต   อนุปสฺสตีติอาทีสุป  
เอเสว   นโย  ฯ   อนิจฺจโต   ตาว   อนุปสฺสนา   ภงฺคานุปสฺสกสฺส  
ยุตฺตา  ฯ   ภงฺโค   นาม  อนิจฺจตาย  ปรมา  โกฏีติ  ฯ  ทุกฺขาทิโต  
ปน   กถนฺติ   อาห   อนิจฺจสฺส   ทุกฺขตฺตาติอาทิ  ฯ   เอเตน   ย  
อนิจฺจ  ต  เอกนฺตโต  ทุกขฺ  อนตฺตา  ตโต  ปน๒ อภินนฺทนิยาทิ- 
รูป ฯ ตสฺมา   อุปริ   นิพฺพตฺเตตพฺพโต   าณปริกมฺมตฺถ ฺจ   อิตราสมฺป  
ฉนฺน   อนุปสฺสนาน   วเสน   อนุปสฺสตีติ   ทสฺเสติ  ฯ  เกจิ  ปเนตฺถ  
๑. ม. เลโสป.     ๒. ม. จ น.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อนิจฺจโต   อนุปสฺสติ   โน   นิจฺจโตติอาทินา   วิสุ   ทสฺสนกิจฺจ  นตฺถิ  
ภงฺคทสฺสเนเนว   สพฺพ   ทิฏ  โหตีติ  วทนฺติ  ฯ  ต  ภงฺคานุปสฺสนาย  
มตฺถกปฺปตฺติย   ยุตฺต  ฯ   ตโต  ปน  ปพฺุพภาเค  อเนกาการโวการา  
อนุปสฺสนา   อิจฺฉิตพฺพาว  ฯ   อ ฺถา   อนิจฺจโต   อนุปสฺสตีติอาทิกา  
ปาลิ   อเนเกหิ   อากาเรหิ   ปุนปฺปุน   ปสฺสตีติ   อาคตา   ตสฺสา  
อฏกถา   จ   วิโรธิตา  สยิา  ฯ  ตเทว  อนิจฺจโต  ทิฏเมว  สพฺพ  
สงฺขารคต ฯ  
        น   ต   อภินนฺทิตพฺพนฺติ   ต  สงฺขารคต  ตณฺหาทิฏาภินนฺทน- 
วเสน เอต   มม   เอโส   เม   อตฺตาติ   น  อภินนฺทิตพฺพ  ฯ   น  ตตฺถ  
รชฺชิตพฺพนฺติ  ตตฺถ  สงฺขารคเต  รชนวเสน๑ น ปวตฺติตพฺพ กามราโค  
ภวราโค   วา  น  ปวตฺเตตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  ราค  นโิรเธตีติ  ราค  
วิกฺขมฺภนนิโรธ   ปาเปติ  วิกฺขมฺเภตีติ  อตฺโถ  ฯ  เตนาห  โลกิเกเนว  
ตาว   าเณนาติ  ฯ   สติ   จ   วิกฺขมฺภเน   กถ  สมุทโยติ  อาห  
โน   สมุเทติ   สมุทย   น   กโรตีติ  ฯ   เอว   วิรตฺโตติ   เอว ภงฺคานุ- 
ปสฺสนานุสาเรน  วิรตฺโต ฯ ยถา ทฏิ สมฺปติ อุปฏ ิต สงฺขารคต ฯ  
นิโรเธตีติ  นโิรธ  มนสิกโรติ  ฯ  อทิฏมฺป อตีตานาคต อนฺวยาณ- 
วเสน ยถา   อิท   เอตรหิ   เอว   อิตเรปติ   อนุมินนฺโต   นิโรเธติ  
มนสิกตสฺสาป   นิโรธ   กโรติ  ฯ  โน  สมุเทตีติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย  ฯ   โน   สมุทย   มนสิกโรตีติ   อตฺโถ  ฯ  เอว  ปฏิปนฺโนติ  
เอว   วุตฺตปฺปกาเรน   อนิจฺจานุปสฺสนาทิวเสน   ปฏิปนฺโน  ฯ   สทฺธึ  
๑ ม. ร ฺชนวเสน.   
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                 ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ   กิเลสาน   ปริจฺจชนโตติ  ขนฺเธหิ  อภิสงฺขาเรหิ  จ  
สห   กิเลสาน   ปชหนโต  ฯ  กิเลเส  หิ  ปชหนโฺต  ตนิมิตฺตก  กมฺม  
ตโต   นิพฺพตฺตนเก  ขนฺเธ  จ  ปชหติ  นาม  ฯ  สงฺขตโทสทสฺสเนนาติ  
สงฺขตธมฺเมสุ   อนิจฺจทุกฺขตาทิอาทีนวทสฺสเนน  ฯ   ตพฺพิปรีเตติ นิจฺจ- 
สุขาทิสภาเว  ฯ  ตนฺนินฺนตายาติ  ตทธิมุตฺตตาย  ฯ  ปฏินิสฺสคฺคสทฺโท  
ปริจฺจาคฏโ   ปกฺขนฺทนฏโ   จาติ  ปฏินิสฺสคฺคสฺส  ทุวิธตา  วุตฺตา  ฯ  
ตตฺถ  ปกฺขนทฺน  อธิมุจฺจน  ฯ  ยถาวุตฺเตนาติ  ตทงฺคาทิปฺปหาน- 
ปฺปกาเรน ตนฺนินนฺนตปฺปกาเรน๑  ฯ   นิพฺพตฺตนวเสนาติ   อุปฺปาทนวเสน  ฯ  
นิพฺพตฺเตนฺโต   ห ิ กิเลเส  อาทยตีติ  เต  อนิพฺพตฺเตนฺโต  กิเลเส  น  
อาทิยติ   นาม  ฯ  อโทสทสฺสิตาวเสนาติ  โทสาน  อทสฺสาวิภาเวน  ฯ  
สงฺขตารมฺมณ   อาทิยตีติ   โยชนา  ฯ  อนาทีนวทสฺสิตาย  หิ  สงฺขาเร  
อาทิยตีติ อาทีนวทสฺสิตาย เต น อาทิยติ น คณฺหาติ ฯ  
        [๒๗๙] อสฺสาติ โยคิโน ฯ เตหิ าเณหีติ อนิจฺจานุปสฺสนาทิ- 
าเณหิ ฯ ตนฺติ   ปหาน  ฯ   นิจฺจส ฺนฺติ   นิจฺจคฺคาห  ฯ   ส ฺา- 
สีเสน นิทฺเทโส  ฯ   สุขส ฺ   อตฺตส ฺนฺติ   เอตฺถาป   เอเสว  นโย  ฯ  
สปฺปติก ตณฺหนฺติ สอุพฺพิลาวิต๒ อภิปฏน ฯ  
        วตฺถุสงฺกมนาติ    เอตฺถ   วิปสฺสนาย   ปวตฺติฏานภาวโต รูปาทิ- 
อารมฺมณ   วตฺถุนฺติ  อธิปฺเปตนฺติ  ทสฺเสนฺโต  รูปสสฺาติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ   สงฺกมนาติ   วิปสฺสนาภาวสาม ฺโต   เอกตฺตนเยน   วุตฺต  ฯ  
อ ฺถา     อ ฺเทว     รปูภงฺควิสย    าณ    อ ฺเทว ตทารมฺมณ- 
๑. ม. ตนฺนินนฺปฺปกาเรน จ. ๒. ม. สอุปฺปลาวิต.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
จิตฺตภงฺควิสยนฺติ  กุโต สงฺกมนา ฯ ส ฺาวิวฏฏนายป๑ เอเสว  
นโย  ฯ   ส ฺายาติ๒   อุทยวยทสฺสนวเสน   ปวตฺตมานาย วิปสฺสนา- 
ส ฺาย๓ ฯ วยสฺเสว คหณวเสน อุทยโต วินิวฏฏนา ฯ เตนาห  
อุทย   ปหาย   วเย  สนฺติฏนาติ  ฯ  อนนฺตรเมว  อาวชฺชนสมตฺถตาติ  
อิมินา  ภงฺคานุปสฺสนาย  ปคุณพลวภาวมาห  ฯ  อุโภติ  ทิฏาทิฏ- 
ภาเวน เทฺวป   อารมฺมณานิ  ฯ   เอกววฏนาติ   ขณภงฺคุรตาย   สมานาติ  
ววฏาปนา ฯ  
        [๒๘๐]     สวิชฺชมานมฺหีติ    ปจฺจกฺขโต    อุปลพฺภมาเน ปจฺจุปฺ- 
ปนฺเน  ฯ   วิสุทฺธทสฺสโนติ   ภงฺคทสฺสนสฺส   ปริพนฺธวิธมเนน วิสุทฺธ- 
าโณ   สุวิสุทฺธภงฺคทสฺสโนติ   อตฺโถ  ฯ  ตทนฺวย  เนตีติ  ตสฺส  
ปจฺจุปฺปนฺนสงฺขารภงฺคทสฺสิโน   าณสฺส   อนฺวย   อนุคตภูต   าณ  
ปวตฺเตติ  ฯ  กตฺถ  ปน  ปวตฺเตตีติ  อาห  อตีตานาคเตติ  ฯ  อตีเต 
อนาคเต  จ  สงฺขารคเต  ฯ  สพฺเพปติอาทิ  ตสฺส ปวตฺตนาการทสฺสน ฯ  
ภงฺคสงฺขาเต นิโรเธ น นิพฺพานสงฺขาเตติ อธิปฺปาโย ฯ  
        เอสาติ   ยา   อารมฺมณนฺวเยน  อุโภ  ทิฏาทิฏเ  ขณภงฺคุรตาย  
เอกภาเวน   ววฏาปนา   เอสา   วยลกฺขเณ   วิปรณิามลกฺขเณ  
วิปสฺสนา   ภงฺคานุปสฺสนาติ   อตฺโถ  ฯ   อารมฺมณ ฺจ  ปฏิสงฺขาติอาทิ  
ภงฺคานุปสฺสนาย   ทุปฺปฏวิิชฺฌตฺตา   วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส   ทฬฺหีกรณ  ฯ  
ตยิท     ภงฺคทสฺสน     สงฺขาราน     อวสวตฺตนาวโพธเนน อนตฺตลกฺขณ- 
ปฏิเวธายาติ  ต  ทสฺเสนฺโต  สุ ฺโต  จ อุปฏานนฺติ อาห ฯ  
๑. ม. ป ฺาววิฏฏนายป.   ๒. ม. ป ฺายาติ   ๓. ม. วิปสฺสนาป ฺาย.   
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              ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
อารมฺมณสฺส   หิ   ภงฺคารมฺมณจิตฺตสฺส   จ  ภงฺค  อนุปสฺสโต  วิเสสโต  
สงฺขารา สุ ฺา หุตฺวา อุปฏหนฺติ ฯ เตนาห ตสฺเสวนฺติอาทิ ฯ  
        น   จตฺถิ   อ ฺโติ   เอตฺถ   อิมสฺมึ   โลเก   อ ฺโ ขนฺธ- 
วินิมุตฺโต  อตฺตา  นาม  โกจิ  นตฺถิ  ฯ  เตส  ขย  ปสสฺตีติ  เตส  
ขนฺธาน๑   ขเณ  ขเณ  อุปฏหนฺต  ภงฺค  ปสฺสติ  ฯ  ยถาวุตฺตาย  
อปฺปมาทปฏิปตฺติยา   อปฺปมตฺโต  ฯ   ยถากึ   มณึว   วิชฌฺ   วชิเรน  
โยนิโส  ฯ  ยถา  นาม  กุสโล  ปุรโิส  อุปาเยน  มณึ วิชฺฌนฺโต มณิสฺส  
ฉิทฺทเมว   ปสฺสติ   มนสกิโรติ   น   มณิสฺส   วณฺณาทึ   เอวเมว  
สงฺขาราน   นิรนฺตร   ภงฺคเมว   โยนิโส   มนสิกโรติ  น  สงฺขาเรติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  ยถา  วา  วชเิรน  มณึ  วิชฌฺนฺตสฺส  วิทธฺฏาน  น ปนุ  
รูหติ   เอว   วชิรสทิเสน   ภงฺคานุปสฺสนาาเณน   ภงฺเค  ทิฏเ  น  
ปุน นิจฺจคฺคาโห รูหติ เอว ภงฺคเมว ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ  
        ยา   จ   อารมฺมณปฏิสงฺขาติ   รูปารมฺมณตา   จิตฺต  อุปฺปชฺชตฺิวา  
ภิชฺชติ   ต   อารมฺมณ   ปฏสิงฺขาติ   เอวมาคตา   ยา   จ อารมฺมณ- 
ปฏิสงฺขา  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺค  อนุปสฺสตีติ  เอว  วุตฺตา ยา จ  
ภงฺคานุปสฺสนา   สงฺขาราว   ภิชฺชนฺติ   เตส  เภโท  มรณ  น  อ ฺโ  
โกจิ  อตฺถีติ [๒]  วุตฺต  ย ฺจ  สุ ฺโต  อุปฏาน  อย  เอว  ติธา  
วุตฺตาป   อธิป ฺาวิปสฺสนา   นามาติ   อตฺโถ  ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนา- 
ทีสูติ อนิจฺจทุกฺขานตฺตานุปสฺสนาสุ  ฯ   นิพฺพิทาทีสูติ   นิพฺพิทาวิราค-  
นิโรธปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสนาสุ  ฯ   ตโย   อุปฏาเนติ   อนิจฺจาทิวเสน  
๑. ม. ธมฺมาน     ๒. ม. เอว.   
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                        วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ติวิเธ  อุปฏาเน  ฯ  ขยโต  วยโต  อุปฏาน  หิ  อนิจฺจโต อุปฏาน  
ภยโต   อุปฏาน   ทุกฺขโต   สุ ฺโต   อุปฏาน   อนตฺตโตติ  ฯ  
ทิฏ ีสูติ ทิฏ ินิมิตฺต น เวธติ ฯ ตาหิ อสหิรตาย น จลติ ฯ  
        [๒๘๑]   ทุพฺพลภาชนสฺส   วิยาติ   ตินฺตอามมตฺติกภาชนสฺส   วิย  
เภทเมว   ปสฺสตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   เอตฺถ   จ   ทุพฺพลภาชนุปมา  
สรสภิทุรตาทสฺสนตฺถ      วิปฺปกีริยมานสุขุมรชุปมา     อ ฺม ฺ  
อสมฺพนฺธตาทสฺสนตฺถ  ภชฺชิยมานติลปุมา  ขเณ ขเณ ภิชฺชนกภาวทสฺส- 
นตฺถนฺติ ทฏพฺพา  ฯ   เภทเมวาติ   วินาสเมว   ปสฺสติ   อุปฺปาทาทีน  
อคฺคหณโต  ฯ   เอวเมวาติ   ยถา   อุทกปุพฺพุฬกานิ  อุทกตลาทปิจฺจย  
ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนานิ   น   จิรฏ ิติกานิ   สีฆ   สีฆ  ภิชฺชนฺติ  เอวเมว  
สพฺเพ   รูปารูปธมฺมา   กมฺมาทิปจฺจย   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺนา   ขณฏ ิติกา  
สีฆ   สีฆ   ภิชฺชนฺตีติ   เภทเมว   ปสฺสติ  ฯ   ตุริตตุริต   หิ  เนส  
เภททสฺสนตฺถ ภิชฺชนฺติ ภิชฺชนฺตีติ อาเมฑิตวจน ฯ  
        มรีจป     อิตฺตรกาลิกาว     นิสฺสยปฺปพนฺธวเสน     ปน จิรตรุ- 
ปฏานนฺติ  ยถา  ปสฺเส  มรีจิกนฺติ  วุตฺต น อยาถาวุปฏานโตว ฯ  
โลกนฺติ   ขนธฺโลก  ฯ   มจฺจุราชา   น   ปสฺสติ   อรหตฺตาธิคเมน  
ปุนพฺภวาภาวโต ฯ  
        ภวทิฏ ิปฺปหานนฺติ   สสฺสตทิฏ ิยา   วิกฺขมฺภน  ฯ  น  หิ  นิรนฺตร  
สงฺขาราน๑  ภงฺคเมว ปสฺสโต สสฺสตทิฏ ิยา อวสโร อตฺถ ิฯ ตโตเอว  
ชีวิเต   นริาลยตฺตา๑   ชีวิตนิกนฺติปริจฺจาโค  ฯ  สทาติ  สพฺพกาล  
๑. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ   
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                 ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
รตฺตินฺทิว  ฯ   ภาวนาย   ยตฺุตปยุตฺตตา  ฯ  อิจฺฉาจาราน  ทูรีภาวโต วิสุทฺธา- 
ชีวิตา  ฯ อุสสฺุกปฺปหาน กิจฺจากิจฺเจสุ อพฺยาวฏตา ติพฺพสเวคตฺตา ฯ  
วิคตภยตา  กุโตจิป  นิพฺภยตา  อตฺตสิเนหาภาวโต ฯ ขนฺติโสรจฺจ- 
ปฏิลาโภ อนิจฺจตาย   สุทฏิตฺตา  ฯ   ปนฺตเสนาสเนสุ   อธิกุสเลสุ   จ  
อรติยา กามคุเณสุ รติยา จ สหนโต อภิภวโต อรติรติสหนตา ฯ  
        [๒๘๒]   อิมานิ   อฏคฺคุณมุตฺตมานีติ   ลิงฺควิปลลาเสน  วุตฺต  ฯ  
มกาโร   จ   ปทสนฺธิกโร  ฯ   ภวทิฏ ิปฺปหานาทิเก   อิเม   อฏ  
อุตฺตมานิสเสติ อตฺโถ  ฯ ตหินฺติ ตตฺถ ภงฺคานุปสฺสนายนฺติ อตฺโถ ฯ  
               ภงฺคานุปสฺสนาาณ นิฏ ิต ฯ  
        สพฺพสงฺขารานนฺติ   เตภูมิกาน   สพฺพสงฺขาราน  ฯ  อธิการวเสน  
หิ   ปเทสสพฺพวิสโย  อิธ  สพฺพสทฺโท  ฯ  อาเสวนฺตสฺสาติ  อาทรวเสน  
เสวนฺตสฺส   ปวตฺเตนฺตสฺส  ฯ   ภาเวนฺตสฺสาติ   วฑฺเฒนฺตสฺส พฺรูเหน- 
 ฺตสฺส  ฯ  พหุลีกโรนฺตสฺสาติ  ปุนปฺปุน  กโรนฺตสฺส  ยุชชฺนฺตสฺส  ฯ  
สเภทกาติ๑   ขเณ   ขเณ   ภิชฺชนวเสน   สเภทกา๒  ฯ  
อาชีวิกาพฺยาธิอาทินิมิตฺต มริตุกามสฺส อมริตุกามสฺสาป สูรสฺส ภายิตพฺพมฺป น  
ภยโต  อุปฏาตีติ  สุเขน  ชีวิตุกามสฺส  ภีรุกปรุิสสฺสาติ  วุตฺต  ฯ  ยถา  
ภีรุกชาติกสฺส   สีหาทโย   สนฺตาสนิมิตฺต   ภยานกภาวโต   ตถา  
โยคิโน   ภงฺคโต   ทิสฺสมานา   สงฺขาราติ   อาห   สหี  ฯเปฯ อุปฏ- 
หนฺตีติ  ฯ   ปจฺจุปฺปนฺนาติ   อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนา   โอฬาริกา ทีฆตรปฺ- 
ปพทฺธา๓   ขณปจฺจุปฺปนฺนา   สุขุมตรา   อิตฺตรกาลา สนฺตติปจฺจุปฺ 
๑. ม. ปเภทกาติ   ๒. ม. ปเภทกา.   ๓. ม. ทีฆตรปฺปพนฺธา.   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปนฺนา  มชฺฌมิา  อิธาทิโต ปริคฺคเหตพฺพา ฯ ภยโต ภายิตพฺพโต  
อุปติฏนเกสุ าณ ภยตุปฏานาณ ฯ  
        ยถา  อิตฺถิยา  ปุตฺตาน สีสสฺส ฉินฺนตา ฉิชฺชมานตา เฉชฺช- 
มานตา๑ คยฺหมานา   ภยาวหา   เอว   โยคิโน   ติยทฺธคตาน   สงฺขาราน  
นิโรธา   คยหฺมานาติ   อิมมตฺถ  ทสฺเสตุ  เอกิสฺสา  กริ  อิตฺถิยาติอาทิ  
วุตฺต ฯ  
        [๒๘๓]   ยถา   ปูติภูต  โอทนาทิ  น  สภาเวน  ติฏติ  วินสฺสติ  
เอว   ยสฺสา   อิตฺถิยา   วิชาตวิชาตา  ปุตฺตา  น  ชีวนฺติ  มรนฺติเอว  
สา   ปูติปชาติ   วุตฺตา  ฯ   ปูติปชาคฺคหณ ฺเจตฺถ   วิเสสโต คพฺภคต- 
มรณจินฺตาทสฺสเนน โยคิโน อนาคตสงฺขารนิโรธสนฺนิฏานทสฺส- 
นตฺถ ฯ อตีตปจฺจุปฺปนฺนสงฺขารนิโรโธ     หิสฺส    สุปากโฏเอวาติ    น  
โส   อุปมาย   สาเธตพฺโพ  ฯ  อนฺติมภวิกสฺส  จ  โยคิโน  สตฺตกขฺตฺตุ  
ปรมาทิภาวิโน   อตีเต   ทกฺุขพหุตาย   อนาคตทุกฺขปริตฺตตาย   จ  
ทสฺสนตฺถ   พหุปชาว   อิตฺถี   นิทสฺสติา  ฯ  ตตฺถ  ยถา  ตสฺสา  นว  
ปุตฺตา   มตา   เอว  อชฺฌตฺตาทิปฺปเภทา  อตีตา  สงฺขารา  วุสิตปุพฺพา  
วา   นว  สตฺตาวาสา  ทฏพฺพา  ฯ  มยิฺยมานปุตฺโต  วิย  ปจฺจุปฺปนฺนา  
สงฺขารา   ปวตฺตมาโน   วา   สตฺตาวาโส  ทฏพฺโพ  ฯ  อชาตปุตฺโต  
วิย   อนาคตา   สงฺขารา   ภาวี   วา   สตฺตาวาโส   ทฏพฺโพ  ฯ  
เอวมฏ ิเต๒  ยเทเก  ทสปตฺุตมาตร  อคฺคเหตฺวา  นวปุตฺตมาตุคฺคหณ  
สาตฺถกนฺติ   วทนฺติ   ตทปาหต   โหติ  ฯ   ทารกาน   มรณสฺส  
๑. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ.     ๒. ม. เอวมวฏ ิเต.   
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             ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
จิรกาลิกตฺตา   มรณนุสฺสรณนฺติ   วุตฺต  ฯ   คพฺภโต   อปจฺจกฺขตาย  
ภาวีปกฺเขเยว   ติฏตีติ  อธิปฺปาเยน  กุจฺฉิคโต  อนาคตสงฺขารฏ- 
านิโย วุตฺโต  ฯ   เอตสฺมึ   ขเณติ   ภงฺคทสฺสนมุเขน   สงฺขาราน  
ภยานกภาเวน   อุปฏานกฺขเณ  ฯ  น  ภายติ  าณสฺส  ภายนากาเรน  
อปฺปวตฺตนโต  ฯ   ปฏิฆจิตฺตุปฺปาทวเสน   หิ   ภายน   าณ   ปน  
ภายิตพฺพวตฺถุ   ภายิตพฺพนฺติ   ยาถาวโต   ชานาติ  ฯ  เตนาห  อตีตา  
ฯเปฯ   ตีรณมตฺตเมวาติ  ฯ   ติสฺโส   องฺคารกาสุโย   อติตาเปน  
ติกฺขมชฺฌมุทุเภทาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   กามภวาทีน   หิ   ติณฺณ  ภวาน  
นิทสฺสนภาเวน    ตาส    คหณ    ตถา   ขทิราทิสูลตฺตยสฺส อปฺปณีตาทิ- 
ภาวโต  ฯ  เตนาห  เกวล  หีติอาทิ  ฯ  อสฺสาติ  าณสฺส ฯ  
พฺยสนาปนฺนาติ นานาวิธวิปุลานตฺถปติตา ฯ ภยโตติ ภายิตพฺพโต ฯ  
        [๒๘๔]    สงฺขารนิมิตฺตนฺติ   สงฺขาราน   สมุหาทิฆนวเสน สกิจฺจ- 
ปริจฺเฉทตาย  จ  สวิคฺคหาน  วิย  อุปฏานนฺติ  วุตฺโตวายมตฺโถ ฯ  
สงฺขาราน   ปน   ตถา   อุปฏาน   สงฺขารวินิมุตฺต  น  โหตีติ  อาห  
อตีตา  ฯเปฯ   อธิวจนนฺติ  ฯ   มรณเมวาติ  ภงฺคเมว  ฯ  เตนาติ  
ภงฺคทสฺสเนน  ฯ   ขเณ   ขเณ   ภงฺคเมว  ปสฺสโต  หิ  นิมิตฺตส ฺ ิต  
สงฺขารคต   อนิจฺจตาย   วุตฺตนเยน   สปฺปฏิภย   หุตฺวา  อุปฏาติ  ฯ  
ปวตฺต   นาม   กาม   สพฺพา   ภวปฺปวตฺติ   มตฺถกปฺปตฺตาย   ปน ภงฺคา- 
นุปสฺสนาย   สพพภเวสุ   อภิณฺหสมฺปติปฬนสฺส  สุฏ ุตร  อุปฏานโต  
สนฺตสุขาภิมตาป   ภวา   ทุกฺขสภาวตาย  ภยโต  อุปฏหนฺตีติ  ทสฺสนตฺถ   
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปวตฺตนฺติ   รปูารูปภวปฺปวตฺตีติอาทิ   วุตฺต  ฯ   อุภยนฺติ   นิมิตฺต  
ปวตฺต ฺจ ฯ ทฺวยมฺป  หิ ต อตฺตสุ ฺเมว หุตฺวา อุปฏหตีติ ฯ  
                 ภยตุปฏานาณ ฯ  
        [๒๘๕]  ตาณนฺติ  สงฺขารเหตุกอนตฺถโต  รกขฺ๑ ฯ เนว ป ฺายติ  
สพฺพภวาทีน   สาทีนวตาย   เอกสทิสตฺตา  ฯ   เลณนฺติ   ตสฺส  
ปริหรณตาณาย  อุปลียน  ฯ  คตีติ  ตทตฺถ  คนฺตพฺพฏาน  ฯ  ปฏิสรณนฺติ  
ตสฺเสว  ปฏสิรณฏาน  ฯ  ปฏานาติ  อาสึสนา  น  โหติ  ฯ  เอเตน  
เนต   มมาติ  ตณฺหาคาหาภาวมาห  ฯ  ปรามาโสติ  ทิฏ ิปรามาโส  ฯ  
เตน  เอโส  เม  อตฺตาติ  ทิฏ ิคฺคาหาภาวมาห ฯ ตณฺหาคาหา- 
ภาเวเนว เจตฺถ   เอโสหมสฺมีติ   มานคฺคาหาภาโวป   วุตฺโตเยว   โหติ  
วาสทฺทคฺคหเณน วา ฯ  
        อิทานิ   ปฏนาทีน   อภาเว   การณ  ทสฺเสตุ  ตโย  ภวาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  ตตฺถ ตโย ภวา องฺคารกาสุโย วิย ชาติอาทิทุกฺขาธิฏาน- 
ภาเวน มหาภิตาปตาย  ฯ  จตฺตาโร มหาภูตา กฏมุขปูติมุข อคฺคิ- 
มุขสตฺถมุขสงฺขาตา โฆรวิสา  อาสีวิสา  วิย  กายสฺส  ถทฺธตาวิสฺ- 
สนฺทนทาหจฺเฉททุกฺขวิธานโต วิเสสโต  ฯ  อวิเสสโต  ปน   อาสยโต  
วิสวิการโต   อนตฺถทานโต   ทรุุปจารโต   ทุราสทโต   อกต ฺ ุโต  
อวิเสสการิโต  อเนกาทีนวุปทฺทวโต  จ  ฯ จตฺตาโร อาสีวิสา อุคฺคเตชา  
โฆรวิสาติ  โข  ภิกฺขเว จตุนฺน เอต ธาตูน๒ อธิวจนนฺติ๓ หิ วุตฺต ฯ  
๑. ม. รกฺขณ.   ๒. ม. มหาภูตานนฺติ. ปาลิปาโ อีทิโสเยว. ๓. ม. ส. สฬายตน. ๑๘/๒๑๘ ฯ   
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ป ฺจกฺขนฺธา    เอกกฺขนฺธเภเท    อ ฺกฺขนฺธานวฏานโต  ฯ อ ฺม ฺ- 
ฆาตนโต  มรณทุกฺขาวหนโต  จ  อุกฺขิตฺตาสิกวธกา วิย ฯ วุตฺตมฺป  
เจต  อุกฺขิตฺตาสิโก  วธโกติ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺเนต อุปาทานกฺ- 
ขนฺธาน อธิวจนนฺติ๑  ฯ   ฉ   อชฌฺตฺติกายตนานิ   อตฺตตฺตนิยภาเวน  
คหิตานิป   ตโต   ริตฺตาภาวโต  สุ ฺคาโม  วิย  โภชนาทิคยฺหุ- 
ปคเมตฺถ อตฺถีติ   ปวิฏสุ ฺคาโม   วิย  ฯ   ตถา   หิ   วุตฺต   สุ ฺ- 
คาโมติ โข   ภิกฺขเว   ฉนฺเนต   อชฺฌตฺติกาน   อายตนาน   อธิวจน  ฯ  
จกฺขุโต   เจป   ต  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  เมธาวี  อุปปริกฺเขยฺย  
ริตฺตกเมว  ขายติ  ตุจฺฉกเมว  ขายติ  สุ ฺกเมว  ขายตีติอาทิ๑  ฯ  
ฉ  พาหิรายตนานิ  หิ  คามฆาตกโจรา  วิย  สพฺพถาป  ฆาตกภาวโต ฯ  
เตเนวาห   โจรา   คามฆาตกาติ   โข   ภิกฺขเว  ฉนฺเนต  พาหิราน  
อายตนาน   อธิวจน  ฯ   จกฺขุ   ภิกฺขเว   ห ฺติ   มนาปมนาเปสุ  
รูเปสูติอาทิ๑  ฯ  ราคคฺคิอาทีหิ  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  ฯ  วุตฺต ฺเจต  
จกฺขุ   ภิกฺขเว   อาทิตฺต   เกน   อาทิตฺต   ราคคฺคินา   โทสคฺคินา  
โมหคฺคินา   ชาติยา   ชราย   มรเณน   โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  
โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหีติอาทิ๒  ฯ   สงฺขาราน  คณฺฑาทิสทิสตา  
เหฏา  วุตฺตาเยว  ฯ  นิรสฺสาทาติ อสฺสาเทตพฺพรหิตา ทุกฺขสภา- 
วตฺตา ฯ นิรสาติ   สมฺปตฺติรหิตา   วิปตฺติปริโยสานตฺตา  ฯ   สพฺพตฺถ  
ยถา   เหฏา   นิรสฺสาทา   นิรสา   มหาอาทีนวราสิภูตา   หุตฺวา อุปฏ- 
๑. ส. สฬายตน. ๑๘/๒๑๘-๒๑๙. ฯ     ๒. ส. สฬายตน. ๑๘/๒๓ ฯ   
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หนฺตีติ   สมพฺนฺโธ   เอว   อุปริป   สวาฬกมิว  วนคฺคหนนฺติอาทีสุ  
ต   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   สสททฺูลาติ   สพฺยคฺฆา  ฯ  คาหา กุมฺภี- 
ลาทโย  ฯ  รกฺขโส ทกรกขฺโส ฯ นิรส นิรสฺสาทนฺติ อิมินา อาทีนวสฺส  
อพฺโพกิณฺณต  ทสฺเสติ  ฯ  ตถา  หิสฺส  โยคิโน  สพฺเพสุ ภวาทีสุ สพฺเพป  
สงฺขารา   นิสฺสคฺคโต   นรินฺตร   สปฺปฏิภยาว   หุตฺวา  อุปฏหนฺติ  ฯ  
ย ฺจ สปฺปฏิภย ต สาทีนว ฯ เตนาห ตสฺเสวนฺติอาทิ ฯ  
        [๒๘๖]   ยนฺติ   อาทีนวาณ  ฯ   อิท  วุตฺตนฺติ  อิท  ทสวตฺถกุ  
ทฺวาทสวารปฏิมณฺฑิต   อนฺวยพฺยติเรกวเสน   ตสฺเสว   ปทภาชน  
ปฏิสมฺภิทาย  วุตฺต  ฯ  อุปปฺาโท  ภยนฺติ สงฺขาราน อุปฺปาโท อเขมฏเน  
ภยวตฺถุตาย  ภย  ฯ  อุปฺปาทมูลก ฺหิ  สพฺพนฺต  ตพฺพวตฺถุกนฺติ  สพฺย- 
สน ฯ ปวตฺต   ภยนฺติอาทีสุป   เอเสว   นโย  ฯ  นตฺถิ  เอตสฺส  อุปฺปาโท  
น   วา   เอตสฺมึ  อธิคเต  สงฺขาราน  อายตึ  อุปฺปาโทติ  อนุปฺปาโท  
นิพฺพาน  ฯ   ต ฺจ   สพฺพโส   ภยาภาวโต   ปรมสฺสาสภูตตฺตา นิพฺภ- 
ยฏเน  เขมนฺติ  ฯ  สนฺติปเทติ  สพฺพสงฺขารุปสมภูเต  อมตปเท  ฯ  
อปฺปวตฺตนฺติอาทีหิป   ปวตฺตาทิปฏิกฺเขปมุเขน   นิพฺพานเมว   วทติ  ฯ 
ปวตฺติย   อาทีนว   ทสฺวา   ตทนนฺตรเมว  นิวตฺติย  อานิสสทสฺสนวเสน  
สีฆ   วิปสฺสน   อุสุกฺกาเปนฺตาน   วเสน   อุปฺปาโท   ภย  อนุปปฺาโท  
เขมนฺติ   ตติยวาโร   วุตฺโต  ฯ   เอเสว  นโย  ฉฏวาราทีสุป  ฯ  
เอตฺถ จ อุปฺปาโท วิเสโส ภย วิเสสิตพฺพ สาม ฺภาวโตติ  
สติป   ทวินนฺ  ปทาน  สมานาธิกรณภาเว  ลิงฺคเภโท  คหิโต  ฯ  ยถา   
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ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจนฺติ  ฯ   เอส   นโย   คติ  ภยนฺติอาทีสุป  ฯ  
อุปฺปาโท   สงฺขาราติ   เอตฺถ   ปน   สพฺเพส   สงฺขาราน   อุปฺปาท  
สาม ฺเน   คเหตฺวา   สงฺขารา   เภทโต  คหิตา๑  สพฺพตฺถกเมว  
เตส วิภาคโต วิปสฺสิยมานตฺตาติ วจนเภโท กโต ฯ  
        [๒๘๗]   อายูหน   ปฏิสนฺธึ   ทุกขฺนฺติ   ปสฺสตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  
าณ   อาทีนเว   อิทนฺติ   อาทีนเว  วิสยภูเต  อิท  ป ฺจวตฺถุก  าณ  
เวทิตพฺพ  ฯ   าณ   สนฺติปเทติ  สนฺติปเท  นินฺนาทิภาเวน   ิต  อิท  
าณนฺติ   อตฺโถ  ฯ   กมมฺปจฺจยา   ปจฺจุปฺปนฺนภเว   อุปฺปชฺชมานาน  
สงฺขาราน   อุปฺปาโท   ปากฏตโร   หตฺุวา   อุปฏาตีติ   อาห ปุริม- 
กมฺมปจฺจยา   อิธ   อุปฺปตฺตีติ  ฯ   ปวตฺตนฺนาม   อิธ   ปวตฺติย  
ธมฺมปฺปวตฺตีติ   อาห   อุปปฺนฺนสฺส   ปวตฺตีติ  ฯ   สพฺพมฺปติ  ติยทฺธคต  
รูปารูป   อชฌฺตฺตพหิทฺธาทิวิภาค   สพฺพมฺป  ฯ   กมมฺนฺติ   เอตรหิ  
ปวตฺต   กมฺม  ฯ   เอตฺถ   จ   อุปฺปาทปวตฺตอายูหนคฺคหเณน ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนทฺธปริยาปนฺนา   สงฺขารา   คหิตา  ฯ   ปฏิสนฺธคฺิคหเณน อนา- 
คตทฺธปริยาปนฺนา   อุปาทิตฺตา  ฯ   อุปฺปาทคฺคหเณน   จ อตีตทฺธ- 
ปริยาปนฺนา   กมฺมสงฺขารา  อุลฺลิงฺคตฺตา  ฯ  นิมิตฺตคฺคหเณน  ปน  
สพฺเพป   สงฺคหิตา๒  ฯ  ยาย  คติยา  สา  ปฏิสนฺธ ิ โหติ  สา  
นิรยาทิเภทา   คติ  สุจริตทุจฺจริตวเสน  คนฺตพฺพตฺตา  ฯ  สา  ปนตฺถโต  
ตตกมฺมนิยมิตา   ภวสม ฺารหา   วิปากกฺขนฺธา   กฏตฺตา   จ   รูปนฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ  
๑. ม. วิหิตา.    ๒. ม. คหิตา.   
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        [๒๘๘]  ขนฺธาน  นพฺิพตฺตนนฺติ  สพฺเพส๑  ขนฺธาน  นิพฺพตฺตน ฯ  
ปากฏาเอว  สจฺจวิภงฺเค  ลกฺขณาทิวเสน  นิทฺทฏิตฺตา  ฯ  วตฺถวุเสนาติ  
อารมฺมณสงฺขาตปวตฺติฏานวเสน  ฯ   ยทิ   ป ฺจ๒   วตฺถุภาเวน  
อิจฺฉิตา   อถ   กสฺมา   เสสา   วุตฺตาติ   อาห   เสสา   เตส  
เววจนวเสนาติ  ฯ  เตน  วิปสฺสกาน  าณวิปฺผารสฺส  วิสยพนฺธนตฺถ๓  
เทสนา วฑฺฒิตาติ ทสฺเสติ ฯ  
        อนฺวยโต   ทสฺสิตสสฺ   อาทีนวาณสฺส   พฺยติเรกโต   ทสสฺนตฺถ  
ปฏิปกฺขาณทสฺสน  ฯ   ยตฺถ   อุปฺปาโท   นตฺถ ิ ตตฺถ  สพฺเพน  สพฺพ  
ภยมฺป   นตฺถติี  ฯ  ภยตุปฏาเนน  วาติ  อาทินา  ปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  
นิวตฺติทสฺสน   พุทฺธาน   อนุพุทฺธาน ฺจ   อาจิณฺณเมต   ยถา   ปุริม  
สจฺจทฺวย  เทเสตฺวา๔  นิโรธสจฺจเทสนาติ  ทสฺเสติ  ฯ  ยถา โลเก  
กสฺสจิ   อาทนีวทสฺสน   นิรตฺถกมฺป   โหติ   น   ตถา  อิท  อิท  ปน  
สาตฺถกเมวาติ   อิมมตฺถ   ทสฺเสตุ   ยสมฺา   วาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  
ตปฺปฏิปกฺขนินฺน   จิตฺต   โหติ   ทาหาภิภูตสฺส   สตีนินฺนตา   วิย  สฏุ ุ  
ทิฏาทีนวโต  เอกเสน  มุ ฺจิตุกมฺมยตาภาวโต  ฯ  ภยนฺติ  ภายติพฺพ  ฯ  
นิยมโต  ทุกขฺนฺติ  เอเตน  ทุกฺขภาเวนสฺส  ภายิตพฺพตฺตา๕ ทุกฺขภาว น  
พฺยภิจรตีติ   ทสฺเสติ  ฯ   วฏฏามิส   อุปาทินฺนกฺขนฺธาติ   วทนฺติ  ฯ  
ติวิธมฺป   วฏฏ  วฏฏสนฺนสิฺสิต ฺจ  วฏฏามิส  ฯ  กิเลเสหิ  อามสิตพพโต  
โลกามิส  ป ฺจ  กามคุณา ฯ กิเลสาเอว กิเลสามิส ฯ สงฺขารมตฺตเมวาติ  
เอตฺถ   เอวสทฺเทน   วิสงฺขาร   นิวตฺเตติ  ฯ   น   หิ   ตตฺถ สามิ- 
๑. ม. สพฺเพสมฺป.  ๒. ม. ยทิ เต ป ฺเจว.   ๓. ม. วิสยสวฑฺฒนตฺถ.  
๔. ม. ทสฺเสตฺวา.  ๕. ม. เอเตนสฺส ทุกฺขภาเวน ภายิตพฺพตาติ ภายิตพฺพตา.   
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สตาเลโสป  อตฺถีติ  ฯ  มตฺตสทฺเทน  ปน  อปริปุณฺณต  วิภาเวติ  ฯ  
น   หิ   สพฺพ   สงฺขารคต   สามิสนฺติ  ฯ  ตสฺมาติ  ภยนฺติ  วุตฺตสฺส  
ทุกฺขาทิภาเวน  อายตตฺตา๑  ฯ  ยท ิ ย  ภย ต ทุกฺขาทิสภาวเมว ฯ  
ตถา  สติ  ภยาทีสุ  เอเกเนว  อตฺถสิทฺธิ  ฯ  กสฺมา  สพฺพานิ คหิตานีติ  
อนุโยค   มนสิกตฺวา   อาห   เอว  สนฺเตปติอาทิ  ฯ  ยถา  เตสุเอว  
สงฺขาเรสุ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  ปวตฺติวเสน  อาการนานตฺตโต  
อนุปสฺสนานานตฺต   เอว   ภยาการาทิอาการนานตฺตโต  ปวตฺติวเส- 
เนตฺถ าณสฺส  นานตฺต  ฯ  ตตฺถ  ภยากาเรน ปวตฺต[๒] ภยตุปฏาน- 
าณ ฯ อิตราการวเสน   ปวตฺต   อาทีนวาณนนฺติ   ทฏพพ  ฯ   ยสฺมา  
อาทีนวาณสฺส   วิสยภาเวน   วุตฺตา   ปนฺนรสาป  อตฺถา  อุปฺปาทาทีสุ  
ป ฺจเสฺวว   อนฺโตคธา   ตตฺถ   จ   าณ   อนฺวยพฺยติเรกวเสน ปวตฺ- 
ตนโต   ทสวิธ  ฯ   ตสฺมา   อาห   ทส  าเณ  ปชานาตีติ  ฯ  
ปชานน ฺจ   สาติสย   วิสยคตสมฺโมหวิธมเนน๓  อสมฺมุฬฺห  อตฺตนิป  
อสมฺมุฬฺหเมวาติ   อตฺตานมฺป   ปชานนฺต  วิย  โหตีติ  กตฺวา  วุตฺต  ฯ  
เตนาห   ปฏวิิชฺฌติ   สจฺฉิกโรตีติ  ฯ  ทวินฺนนฺติ  ทฺวีสุ  กุสลสทฺท- 
โยเคน หิ   ภุมฺมตฺเถ   สามิวจน   ยถา   กุสลา   นจฺจคีตสฺสาติ  ฯ  
กุสลตาติ   กรเณ   ปจฺจตฺตวจนนฺติ   อาห   ทฺวินฺน   กุสลตายาติ  ฯ  
ทฺวินฺนนฺติ   วา   ทฺวินฺน   าณาน   วเสนาติ   อตฺโถ  ฯ  ปวตฺติยา  
ยาถาวโต   ทฏิตาย   ตปปฺฏิปกฺขโต   สนฺติปท   สวิุนิจฺฉิตเมว  หุตฺวา  
อุปฏาติ  ฯ   เตนสฺส   จิตฺต   ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานาทิมิจฺฉาคาหวเสน  
๑. ม. นิยตตฺตา.    ๒. ม. าณ.   ๓. ม. -วิคเมน.   
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น   วิจลติ   ตตฺถ   สุปริทฏิาทีนวตฺตาติ   อาห   นานาทิฏ ีสุ   น  
กมฺปตีติอาทิ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                 อาทีนวานุปสฺสนาาณ ฯ  
        [๒๘๙]   สงฺขารคเตติ   สพฺพสฺมึ   เตภูมิเก   สงฺขาเร  ฯ นิพฺพินฺ- 
ทตีติ  าณนิพฺเพเทน๑  นิพฺเพท  อาปชฺชติ  ฯ ตถาภูโต จ ตตฺถ  
อุกฺกณฺนฺโต   อนภิรมนฺโต   จ   นาม   โหตีติ   วุตฺต   อุกฺกณฺติ  
นาภิรมตีติ  ฯ   ตตฺถ   อนภิรมณสฺส   อุปม  ทสฺเสตุ  เสยฺยถาปติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   อโนตตฺตทห   ปริกฺขิปตฺวา    ิเตสุ   ทฺวิโยชนสตุพฺเพเธสุ ยถาก-ฺ 
กม   มสารอ ฺชนรชตสุวณฺณสตฺตรตนมเยสุ   คนธฺมาทนกาฬเก- 
ลาส สุทสฺสนจิตฺตกูฏเภเทสุ   ป ฺจสุ   หิมวโต   มหาสิขเรสุ   ปจฺฉิโม  
จิตฺตกูฏปพฺพโต   นาม  ฯ   สีหปปาตาทีสุ   สตฺตสุ   มหาสเรสุ  ฯ  
สุวณฺณป ฺชเรติ   สุวณฺณมเย   สีหป ฺชเร  ฯ   ปกฺขิตฺโตติ  นิรุทโฺธ  ฯ  
ติวิเธ   สุคติภเวติ   กามสุคติอาทิเก   ติวิเธ   สมฺปตฺติภเว  ฯ หตฺถปาทวาล- 
วตฺถิโกเสหิ  ภูมิผุสเนหิ  สตฺตหิ  ปติฏ ิโตติ สตฺตปฺปติปฏโ ฯ  
นครมชฺเฌ   นาภิรมติ   ทวฺารป ฺชรนาฬนาทิอวพาธนภเยน  ฯ  ทิฏเติ  
อธิมุตฺติปุพฺพเกน    อนฺวยทสฺสเนน    ทิฏเ  ฯ   เตนาห ตนฺนินฺนตปฺ- 
โปณตปฺปพฺภารมานโสติ ฯ  
                        นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ ฯ  
        [๒๙๐]   ต   ปเนตนติฺ   นิพฺพิทาาณมาห  ฯ   าณทฺวเยนาติ  
ภยตุปฏานาทีนวานุปสฺสนาาณทฺวเยน  ฯ    ยสมฺา    ภยโต ทิสฺส- 
๑. ม. าณนิพพฺิเทน    ๒. ม. สานุ-.   
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มานาเอว  สงฺขารา  มหาทีนวา  นิพฺพินฺทิตพฺพา  จ หุตฺวา อุปฏหนฺติ  
ตสฺมา   เอกมฺป   ต   าณ  ตถาภาวนาพลปฺปตฺติยา  อวตฺถาวิเสสยุตฺต  
ติวิธกิจฺจสามตฺถิยวนฺต   โหตีติ   วุตฺต   อตฺถโต   เอกนฺติ  ฯ  เตนาห  
สพฺพสงฺขาเรติอาทิ  ฯ   ตยิท   ตาส   อนุปสฺสนาน  มตฺถกปฺปตฺติวเสน  
วุตฺต  ฯ   อาทิมฺหิ   ปน  ภินฺนสภาวาเอว  ปวตฺตนฺติ  ฯ  อุปฺปา- 
เทสีติ ปตฺวากาสิ วิภาเวสีติ อตฺโถ ฯ  
        น   สชชฺติ   พหฺวาทีนวตาย   ทิฏตฺตา  ฯ   มุ ฺจิตุกาม  
นิสฺสริตุกาม   โหติ   อนาทิกาลิกสฺส   ขนฺธสฺส   ปริ ฺายมานตฺตา  ฯ  
มุ ฺจิตุกามตา   ตโต   อตฺตาน   นิพฺเพเตุกามตา   นิสฺสริตุกามตา 
อปคนฺตุกามตา  ฯ  ป ฺชรปกฺขิตฺโตติ  ป ฺชเรน สโมรุทฺโธ ฯ  
เอวมาทโยติ อาทิสทฺเทน อาทิตฺตองฺคารอุปสฏเทสพฺยาฬสาปทา- 
กุลวนคฺคหนาทีน สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
                                มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ ฯ  
        [๒๙๑]   สพฺพภว  ฯเปฯ   มุ ฺจิตุกาโมติ  วตฺวา  ปุน  สพฺพสฺมา  
สงฺขารคตาติ   สพฺพคฺคหณ   สาติสยมตฺุติทสฺสนตฺถ   อธิกวจน   อ ฺ- 
มตฺถ โพเธตีติ  ฯ   ย ฺหิ   สงฺขาเรหิ   อนนุพนฺธสฺส   มุ ฺจน  ต  สาติสย  
มุ ฺจน  ฯ  ต  ปน  วุจฺจมานาย  ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย  โหตีติ  ต ทสฺเสตุ  
ปุน   เตเอว   สงฺขาเรติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ติลกฺขณ   อาโรเปตฺวา สงฺขาร- 
ปริคฺคณฺหน  ปุพฺเพป  กตนฺติ  ปุนคฺคหณ  ฯ  ภวาทิคตสฺส สงฺขารสฺส  
อปริตุลิตสฺส   อภาวโต   เตติ  วุตฺต  ฯ  อนุปสฺสนาการสฺส  อปุพฺพสฺสป  
อตฺถิตาย  เอวนฺติ  วุตฺต  ฯ  อิทานิ  วุจฺจมานากาเรนาติ  หิ  อตฺโถ ฯ   
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สงฺขาราน   ปริคฺคณฺหน   นาม   ปริปณฺุณลกฺขณวเสเนว   โหตีติ  
ติลกฺขณ   อาโรเปตฺวาติ   วุตฺต  ฯ  อนจฺจนฺติกโตติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  
ต   เหฏา   วุตฺตเมว  ฯ   ปเมน   อาทิสทฺเทน  อาทิอนฺตวนฺตโต นิจฺจ- 
ปฏิกฺเขปโตติ   เอวมาทีน   สงฺคโห  ฯ  ทุติเยน  อุทยวยปฏิปฬนโต  
สุขปฏิกฺเขปโตติ   เอวมาทีน   สงฺคโห  ฯ   อช ฺโตติ   อมนุ ฺโต  
อโสภณโต  วา  ฯ  เชคุจฺฉโตติ  ธีติ๑  ชิคุจฺฉิตพฺพโต  ฯ ปฏิกูลโตติ  
อภิรุจิยา   ปฏิโลมเนน   ปฏิกูลภาวโต  ฯ   น   มณฺฑเนน   หตา อมณฺฑน- 
หตา   อมณฺฑเนน  สกฺกา  เอเตส  สุภภาว  หนฺตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
อมณฺฑเนน   วา   เตส   อสุภตา   ปากฏา   โหตีติ  อมณฺฑนหตา  ฯ  
อมณฺฑเนน  วา  น  หนฺตพฺพสภาวา  อสุริยปสฺสาติ  วิย  อมณฺฑนหตา  ฯ  
ตโต   อมณฺฑนหตภาวโตติ   รูปสงฺขาเร   สนฺธาย  วทติ  ฯ  วิรปูโตติ  
อสุนฺทรโต  ฯ   ปฏิฆสโยชนวตฺถุตาย   ปสฺสนฺเต   อตฺตนิ   พนธฺตีติ  
วิภจฺฉ๒   อติวิย   วิรูป   ย   ทฏิมตฺตเมว  โทมนสฺสปฺุปตฺตินิมิตฺต 
โหติ  ฯ  อช ฺชิคุจฺฉนียตาหิ  คูถ  วิย  ปริจฺจชิตพฺพ  วา  วิภจฺฉ๒ ฯ  
อิธาทิสทฺเทน   อสุจิโต  อมนาปโตติ  เอวมาทีน  สงฺคโห  ฯ  จตุตฺเถน  
อาทิสทฺเทน   อปริณายกโต   อตฺตปฏิกฺเขปโตติ  เอวมาทีน  สงฺคโห  ฯ  
อยนฺติ  โยคาวจโร  ฯ  มุ ฺจนสฺสาติ  ปุน อนนุพนฺธนตฺถ สุมุตฺตมุ ฺจนสฺส ฯ  
อุปายสมฺปาทนตฺถนฺติ      อนิจฺจาทิวเสน      สฏุ ุปริคฺคณฺหน  
ปริมทฺทนา อุปาโย ตสฺส สาธนตฺถ ฯ  
        [๒๙๒]   มจฺฉคฺคหณตฺถ   อุทเก   ตตฺถ   ตตฺถ   ขิปนฺติ  เอตนฺติ  
๑. ธิ อิตีติ ปทจฺเฉโท.     ๒. ม. พีภจฺฉ.   
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ขิปฺป  มจฺฉาน  คหณกูฏป  ฯ  โอสาเปสีติ๑ โอสาเรสิ ขิปติ อตฺโถ ฯ  
สปฺปนฺติ   กณฺหสปฺป  ฯ   คหเณติ   ยถาคหิต   สปฺป   อฉฑฺเฑตฺวา  
คหเณ  ฯ   หตฺถ   นิพฺเพเตฺวาติ  สปฺเปน  อตฺตโน  โภเคน  เว ิต  
หตฺถปฺปเทส   นิพฺเพเตฺวา   โมเจตฺวา  ฯ   อาวิชฺฌิตฺวาติ อาเว ิกปฺ- 
ปหาเนน๒ ภเมตฺวา ฯ นิสฺสชฺชิตฺวาติ ฉฑฺเฑตฺวา ฯ ตตฺถาติอาทิ  
อุปมาสสนฺทน  ฯ   ตตฺถ   อาทิโตวาติ   วิ ฺ ุต   ปตฺตกาเล  ฯ  
ฆนวินิพฺโภค   กตฺวาติ   กมฺมฏาน   คเหตฺวา   สมุหาทิฆนคฺคหณ  
ภินฺทิตฺวา  ฯ   สุมุตฺตนฺติ   ภาวนปปสกนิทฺเทโส   วิสม   จนฺทิมสุริยา  
ปริวตฺตนฺตีติอาทีสุ   วิย  ฯ   สงฺขาราน   นิจฺจาทิอากาเรน  อุปฏาตุ  
อสมตฺถตา     อนิจฺจส ฺาทิเภทาย     วิปสฺสนาย     สาติสย พลวภาวา- 
ปตฺติยา๓  สา  จ  สงฺขาราน  อนิจฺจาทิอาการสฺส  สฏุ ุตร สลฺลก-ฺ 
ขเณนาติ  อาห  ติลกฺขณาโรปเนน  ฯเปฯ  ปาเปตฺวาติ  ฯ ยถา ห ิ 
นิพฺพุทฺธกรเณ   พลวตเรน   ปฏิมลฺเลน   ตตฺถ  ตตฺถ  มุฏ ิปฺปหาราทินา  
วิมถิโต   อิตโร   เตน   ยชฺุฌิตุ  อสมตฺถต  ปาปโต  โหติ  น  เกวล  
อสมตฺถต   ปาปโตว   โหติ   อถโข  มรณมตฺต  ทุกขฺ  วา  มรณ  วา  
ปาปุณาติ   เอวเมเตป   สงฺขารา   เอว   ทุพฺพลภาว   ปาปตา อุปริ- 
าณานุภาเวน นิพฺพิเสวนต สพฺพโส ภงฺค ฺจ ปาปุณนฺตีติ ฯ  
        [๒๙๓]  เอตฺตาวตาติ  เอว  อนจฺจนฺติกโตติอาทินา ปโรจตฺตา- 
ลีสาย อากาเรหิ     สงฺขาราน     อนิจฺจาทิภาวสลฺลกฺขณวสปฺปวตฺเตน  
ปฏิสงฺขาเนน  ฯ   อนิจฺจโต   มนสิกโรโตติอาทีสุ   ย   วตฺตพฺพ   ต  
๑. ม. โอฑฺฑาเปสีติ.   ๒. ม. อาเว ิกปฺปหาปเนน.   ๓. ม. พลวภาวปฺปตฺติยา.   
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ภยตุปฏานกถาย   วุตฺตนยเมว  ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ฯ  ปฏิสงฺขาติ  
ปทสฺส   ชานิตฺวาติ   อตฺถ   วตฺวา   ปฏิสงฺขานุปฺปชฺชนกริิยาน สมานกฺ- 
ขณตฺตา   อสติป   ปุพฺพาปรกาลตฺเต   สทฺทโวหารมตฺเตน   เอว  
วุตฺตนฺติ   ทสฺเสนฺโต   กามนฺติอาทิมาห  ฯ  เตน  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจ  
กุลโส   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา   นิหนฺตฺวา   ติมิร   สพฺพ  
อุคฺคโตย   ทวิากโรติ   จ   เอวมาทีสุ   วิย   สมานกาลวเสน   อย  
สทฺทปฺปโยโคติ  ฯ  ตถา  มน ฺจ  ธมฺเม  จ  ปม  ปฏิจฺจ  ปจฺฉา  น  
มโนวิ ฺาณสฺส    อุปฺปตฺติ    เอวมิธาปติ   ทสฺเสตุ   มน ฺจ ปฏิจฺ- 
จาติ   อาทิ   วุตฺต  ฯ  เอทโิส  สทฺทปฺปโยโค  เยภุยฺเยน  โลเก ปพฺุพ- 
กาลวเสเนว   ทิสฺสตีติ   ปพฺุพกาลวเสเนว   อิธาป   ต   ทสฺเสตุ เอกตฺต- 
นเยน   วา  ฯเปฯ  เวทิตพฺพนฺติ  อาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ  อปราปร อุปฺ- 
ปนฺเนสุ  าเณสุ  ปุริมสฺส  วเสน  ปฏิสงฺขานกิริยา  ตท ฺสฺส  วเสน  
อุปฺปชฺชนกิรยิา   จ  โยเชตพฺพา  น  จ  ตานิ  เภทโต  อเปกฺขิตพฺพานิ  
เอกสนฺตานปติตตาย   เอกตฺตนยวเสน   คหิตตฺตาติ  ฯ   อิตรสมฺึ  
ปททฺวเยติ   ปวตฺต   ปฏสิงฺขา   นิมิตฺต ฺจ   ปวตฺต ฺจ   ปฏิสงฺขาติ  
อิมสฺมึ ปททฺวเย ฯ  
                 ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ ฯ  
        สงฺขาราน     อนิจฺจทุกฺขาการาทิปริคฺคหณวเสน     ปวตฺตมฺป  
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ    วิเสสโต   อนตฺตาการปริคฺคณฺหนปฺปธานนฺติ  
วุตฺต  สพฺเพ  สงฺขารา  สุ ฺาติ  ปริคฺคเหตฺวาติอาทิ  ฯ  ตสฺมึ  หิ  สติ   
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               ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
สจฺจสมฺปฏิเวโธ   อิชฺฌติ   น   อสติ  ฯ   ตทภาวโต   หิ อนิจฺจทุกฺข- 
ลกฺขณป ฺาปกมฺป   สรภงฺคสตฺถาราทีน   สาสน  อนิยฺยานิกเมว  
ชาต  ฯ   อถวา  เตส  นิจฺจสาราทีหิป๑  ริตฺตต  สนฺธาย  สพฺเพ  
สงฺขารา   สุ ฺาติ   ปรคฺิคเหตฺวาติ  วุตฺต  ฯ  ย ฺหิ  ยโต  ริตฺตต  ต  
เตน   สุ ฺนฺติ  ฯ   สงฺขาราน   อตฺตสุ ฺตาย   ทุวิ ฺเยฺยภาวโต  
อเนกวาร   ปฏิวิทฺธายป   สุ ฺตานุปสฺสนาย   ทฬหฺีภาวาปาทนตฺถ  
ปุน   สุ ฺมิทนฺติอาทิ   อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  ยทคฺเคน  สงฺขารา  อนตฺตา  
ตทคฺเคน   อนตฺตนิยา  ฯ   สติ   หิ   อตฺตนิ  อตฺตนิเยน  ภวิตพฺพนฺติ  
วุตฺต   สุ ฺมิท   อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน   วาติ  ฯ  ทฺวิโกฏิกนฺติ  
ทฺวิอสิก  ฯ   อตฺตาน   เนว   ทิสฺวา   าณจกฺขุนา   ปจฺจกฺขโต  
อนุมานโต   จ   ตสฺส   อนุปลพฺภนียโตติ   อธิปฺปาโย  ฯ  ปร  อ ฺ  
สตฺต   สงฺขาร   วา  ปริกฺขารภาเว  อตฺตโน  สุขทุกฺขสาธนภาเว   ิต  
น   ทิสฺวาติ   โยชนา  ฯ  ปนุ  ปริคฺคณฺหตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอตฺถาติ  
เอตสฺมึ สุ ฺตานุปสฺสนาธิกาเร ฯ  
        [๒๙๔]   กฺวจีติ   กตฺถจิ  าเน  กาเล  ธมฺเม  วา  ฯ  อถวา  
กฺวจีติ   อชฺฌตฺต   พหิทฺธา  วา  ฯ  อตฺตโน  อตฺตานนฺติ  สกตฺตาน  ฯ  
อย  โข  ภว  พฺรหฺมา  มหาพฺรหฺมา  ฯเปฯ  เสฏโ  สชฺชิตา๒ วสี  
ปตา  ภูตภพฺยานนฺติอาทินา๓  ปเรหิ  ปริกปฺปต  อตฺตาน ฺจ  ตสฺส๔  
กิ ฺจนภูต   น   ปสฺสตีติ   ทสฺเสนฺโต   กสฺสจีติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ  
๑. ม. ปสทฺโท น ทิสฺสติ.   ๒. ม. สชิตา.   ๓. ที.สี. ๙/๒๕.  ๔. ม. กสฺสจิ.   
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                        วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปรสฺสาติ   ปรชาติ  ปโร  ปุริโสติ  จ  เอว  คหิตสฺส  ฯ  น  จ  มม  
กฺวจนีติ   เอตฺถ   มมสทฺโท   อฏาเน   ปยุตฺโตติ   อาห   มมสททฺ  
ตาว  เปตฺวาติ  ฯ  ปรสฺส  จาติ  อตฺตโต  อ ฺสฺส  ฯ  ปโร ปรุิโสติ  
เอวภูโต   อตฺโถ   มมตฺถาย    ิโต   ตสฺส   วเสน   มยฺห   สพฺพ  
สิชฺฌตีติ   เอว   เอกจฺจทิฏ ิคติกปริกปฺปตวเสน   ปร   อตฺตาน   ต ฺจ  
อตฺตโน  กิ ฺจนภูต  น  ปสฺสตีติ  ทสฺเสนฺโต  น  จ  กฺวจนีติอาทิ- 
มาห  ฯ เอตฺถ   จ   นาห   กฺวจนีติ   สกอตฺตโน   อภาว   ปสฺสติ  ฯ  
น   กสฺสจิ   กิ ฺจนตสฺมินฺติ   สกอตฺตโนเอว   กสสฺจิ   อนตฺตนิยต  
ปสฺสติ  ฯ   น   จ  มมาติ  เอต  ทฺวย  ยถาสงฺขฺย  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  
อตฺถีติ   ปจฺเจก  ฯ   น   จ  กฺวจนิ  ปรสฺส  อตฺตา  อตฺถีติ  ปรสฺส  
อตฺตโน   อภาว   ปสฺสติ  ฯ   ตสฺส  ปรสฺส  อตฺตโน  มม  กิ ฺจนตา  
น   จตฺถีติ   ปรสฺส   อตฺตโน   อนตฺตนิยต  ปสฺสติ  ฯ  เอว  อชฌฺตฺต  
พหิทฺธา   จ   ขนฺธาน   อตฺตตฺตนิยสุ ฺตา   สุทฺธสงฺขารปุ ฺชตา จตุ- 
โกฏิกสุ ฺตาปริคฺคหเณน   ทฏิา   โหติ  ฯ   เตน   วุตฺต  
เอวมยนฺติอาทิ ฯ  
        ฉหากาเรหีติอาทินา   นิทฺเทสาทีสุ   ตตฺถ  ตตฺถ  อาคเต  ปกาเร  
สุ ฺตานุปสฺสนาย   ปรพฺิรูหน   สงฺคเหตฺวา   ทสฺเสติ  ฯ   ตตฺถ ฉหา- 
กาเรหีติ  ฉหิ  คหณากาเรหิ  คเหตพฺพากาเรหิ  วา  ฯ  นิจฺเจนาติ  
นิจฺโจติ  ปรกิปฺปเตน  อตฺตนา  วา  อ ฺเน  วา  เกนจิ  ฯ นิจฺเจนาติ  
วา  นิจฺจภาเวน  ฯ  ธุวาทโย  นิจฺโจติ  คหิตสฺเสว  คเหตพฺพาการา ฯ   
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                ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา 
ตพฺพิภาเคน  หิ  อิมสฺส  ฉกฺกตา  ฯ  ตตฺถ  นิจฺจตา  นาม  กูฏฏตา ฯ  
ธุวภาโว   ถริตา  ฯ   สทาภาวิตา   สสสฺตตา  ฯ   นพฺิพิการตา  
อวิปริณามธมฺมตา  ฯ   ยาว   ชรามรณาติ   เปยฺยาล   อกตฺวา  
ปริโยสานปทเมว ทสฺเสติ ฯ  
        [๒๙๕]  นิสฺสารนฺติ  อสาร๑ ฯ นตฺถิ เอตสฺส สารนฺติ นิสฺสาร ฯ  
สารโต   อปคต   สาร   วา   ตโต  อปคตนฺติ  สาราปคต  ฯ  เกจิ  
ปเนตฺถ  นิจฺจสาเรน  วา  สุขสาเรน  วา  อตฺตสาเรน วาติ๒ ปาลีติ  
อธิปฺปาเยน   อสาร   นิสสฺาร   สาราปคตนฺติ   ปทตฺตย   เอโก สุ ฺตา- 
ปริคฺคหากาโร   อ ฺถา   สตฺเตว   อาการา  สิยุ  น  อฏาติ  
วทนฺติ  ฯ   อปเร  ปน  สุภสาเรนาติป  ปาลิปท๓  อตฺถีติ  อสาร  
นิสฺสาร   สาราปคตนฺติ   อิท   ปทตฺตย   นิจฺจสารสาเรนาติอาทีสุ  
ปจฺเจก   โยเชตพฺพนฺติ   วทนฺติ  ฯ   เสตวจฺโฉติ   เสตวรุณโก  ฯ  
มินรุกฺโขติป วทนฺติ ฯ ปาลิภทฺทโกติ กสึุโก ฯ  
        นิจฺจสาราทีน   อภาวโต   ริตฺตโต   ปสฺสติ  ฯ   ปริตฺตโต ลาม- 
กตฺตา   วา   ตุจฺฉโต  ฯ   อตฺตสาราภาเวน   สุ ฺโต  ฯ  สย อนตฺต- 
ตาย  อนตฺตโต  ฯ  อิสฺสรยิสฺส  อภาวโต  เกนจิ  อิสสฺริย กาเรตุ  
อสกฺกุเณยฺยตาย   จ   อนิสฺสริยโต  ฯ   เผณปณฺเฑน   ภาชนาทึ  
กาตุกามสฺส   วิย   รูปสฺส   นิจฺจตาทึ   กาตุกามสฺส   ต  น  สิชฺฌตีติ  
สกอิจฺฉาวเสน  วา  กาจิ  กิริยา  นตฺถีติ  อกามการิยโต  ฯ  เอวเมว  
รูป   โหตุ   มา   เอวนฺติ   อลพฺภนียโต  ฯ  สย  อ ฺสฺส  วเส  น  
๑. ม. น สารนฺติ อสาร.  ๒. ม. นิจฺจสารสาเรน วา สุขสารสาเรน  
วา อตฺตสารสาเรน วาติ.  ๓. ม. สุภสารสาเรนาติป ปาฬิย.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วตฺตติ   นาป   อ ฺ   อตฺตโน   วเส   วตฺเตตีติ   อวสวตฺตกโต  ฯ  
ยสฺมึ   สนฺตาเน   สย   ตสฺส   ปโร   วิย  อวิเธยฺยตาย  ปรโต  ฯ การ- 
กาทีหิ  วิย๑  การเณหิ  ผเลน จ วิวิตฺตโต ฯ น ห ิการเณน ผล  
ผเลน วา การณ สคพฺภ ติฏติ ฯ เอส นโย เวทนาทีสุป ฯ  
        [๒๙๖]  รูป  น  สตฺโตติอาทีสุป  โย  โลกโวหาเรน  สตฺโต  รูป  
โส   น   โหตีติ   อยมตฺโถ  อิธ  นาธิปเฺปโต  ตสฺสาวุตฺตสิทฺธตฺตา  ฯ  
น   หิ   โลโก  รูปมตฺต  สตฺโตติ  โวหรติ  ฯ  พาหิรกปริกปฺปโต  ปน  
อตฺตา  สตฺโตติ  อธิปฺเปโต  ฯ  โส  ห ิ เตหิ  รูปาทีสุ  สตฺตวิสตฺตตาย  
ปเรส  าปนฏเน๒  สตฺโตติ  วุจฺจติ  ฯ รูป โส น โหตีติ อตฺโถ ฯ  
สุ ฺตาปริคฺคณฺหน   เหตนฺติ  ฯ   เอส   นโย   น  ชโีวติอาทีสุป  ฯ  
ตตฺถ  ชีวนฏเน  ชโีว  ฯ  นรนฏเน  เนตุภาเวน  นโร  ฯ อหมสฺมีติ  
มานุปฺปตฺติฏานตาย   มาโน   เอตฺถ   วาติ   ปวตฺตตีติ   มาณโว  ฯ  
ถิยติ  เอตฺถ  คพฺโภติ  อิตฺถี  ฯ  ปธานภาเวน  ปุริ  เสตีติ  ปุริโส  ฯ  
อาหิโต   อหมาโน   เอตฺถาติ   อตฺตา  ฯ   ปจฺจตฺต   ตสฺส   ตสฺส อห- 
การวตฺถุตาย   อหนฺติ  จ  ทิฏ ิคติเกหิ  อตฺตา  วุจฺจติ  ฯ  รูป  ปน  
ตาทิส   น   โหตีติ   สุ ฺตาปริคฺคณฺหนวิธึ   ทสฺเสตุ   รูป   น  
สตฺโตติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  อฏหิป  ปเทหิ  รูปสสฺ  อตฺตสุ ฺตาว  
ทสฺสิตา  ฯ  อิตเรหิ  จตูหิ  ตสฺส  กิ ฺจนตาภาโว  ฯ  ตตฺถ  น  มมาติ  
มยฺห   อตฺตโน   สนฺตก  น  โหติ  ฯ  ตถา  อ ฺสฺส  อตฺตโน  สนฺตก  
น  โหติ  กสสฺจิป  อตฺตโน  สนฺตก  น  โหติ  อตฺตโนเยว  อภาวโต ฯ  
๑. ม. การกาทิ วิย.   ๒. ม. ส ฺชาปนฏเน.   
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                 ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
น   อตฺตนิยนฺติ   ปเทน  ปกาสิโต  เอว  อตฺโถ  ปรยิายนฺตเรหิ  ตีหิป  
ปเทหิ ปกาสิโต ฯ เอส นโย เวทนาทีสุป ฯ  
        เหฏา   กลาปสมฺมสนสฺส   ทฬฺหภาวาย   วุตฺตสมฺมสนนยาป  
สุ ฺตานุปสฺสนาย     ทฬฺหภาวาย     สวตฺตนฺตีต    ทสฺเสนฺโต ตีรณ- 
ปริ ฺาวเสนาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ภยสฺส  อหึสเนน  อสรณโต  ฯ  
สรณนฺติ   คเหตุ   อยุตฺตตาย   อสรณีภูตโต  ฯ   อนสฺสาทโตติ   อิท  
ปาลิย   นตฺถติี   สติป   เตจตฺตาลีส   อาการา  สิยุ  ฯ  รูปปฺปวตฺติย สพฺพา- 
ทีนวุปลทฺธิยา  อาทีนวโต  ฯ  สมุทยโต อตฺถงฺคมโตติ อิท ทฺวย ยถา  
อนิจฺจโต   ทสฺสน  ปนาฬกิาย  นิจฺจสารวิรหทีปเนน  วา  สุ ฺตา- 
วิภาวน โหติ   เอว   สุ ฺตาวิภาวนนฺติ  กตฺวา  วุตฺต  ฯ  ตถา  ย  โข  รูป  
ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุข   โสมนสฺส   อย   รูปสฺส  อสฺสาโทติ  ทสฺสน  
ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนตาวิภาวเน๑  สุ ฺตาวิภาวน  ย  รูป  อนิจฺจ  ทุกฺข  
วิปริณามธมฺม อย รูปสฺส อาทีนโวติ จ ทสฺสน นิจฺจตาทิสุ ฺตา- 
วิภาวนโต๒  ตถา   โย   รูเป   ฉนฺทราควินโย   ฉนฺทราคปฺปหาน   อิท  
รูปสฺส    นิสสฺรณนฺติ   เอว   สมุทยาททิสฺสนาน   อิตเรส ฺจ  
ยถารห   สุ ฺตานุปสฺสนานุพฺรูหนตา   ทฏพฺพา  ฯ  ย  ปน  อาที- 
นวโต ทสฺสน   ปุพฺเพ   วตฺวาป   ปุน   วจน   อสารปฏิปกฺขโต๓  ทสฺสน  
สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ   เสส   เหฏา   วุตฺตนยเมว  ฯ  
เวทนาทีสุป   ทฺวาจตฺตาลีส  อาการา  เนตพฺพาติ  อาห  เวทน  ฯเปฯ  
วิ ฺาณ   อนิจฺจโต  ฯเปฯ   นิสฺสรณโต   ปสฺสตีติ  ฯ   วุตฺตมฺป  จ  
# ๑. ม. วิภาวเนน.   ๒. ม. สุ ฺตาภาวนโต.   ๓. ม. อสฺสาท-.   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
นิทฺเทเส   เอก   สุ ฺตาปริคฺคณฺหนกถาสนฺทสฺสน   อสุกาย   ปาลิยา  
อย นิทฺเทโสติ ทสฺสนตฺถ ตสฺส ผลสนฺทสฺสนตฺถ ฺจ  
        [๒๙๗]  เอว  ตีรณปริ ฺาวเสน  ปจฺเจก  ขนฺเธสุ ทฺวาจตฺตาลี- 
สาย  อากาเรหิ   สุ ฺต   ปริคฺคเหตฺวาป   ติวิธานุปสฺสนาวเสเนว   ภาวน  
อนุยุ ฺชนฺตสฺส    สงฺขารุเปกฺขาาณุปฺปตฺตีติ    ทสฺเสนฺโต   เอว สุ ฺ- 
โตติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   ปริคฺคณฺหนฺโตติ   สมฺมสนฺโต  ฯ  ภย ฺจ  
นนฺทิ ฺจ   วิปฺปหายาติ   อชฺฌุเปกฺขตาย   สงฺขาราน   วิปตฺตึ   นสิฺสาย  
อุปฺปชฺชนกภย ฺเจว   เตส   สมฺปตฺตึ   นิสฺสาย   อุปปฺชฺชนกปติ ฺจ  
ปชหิตฺวา  ฯ   อถวา   ภยตุปฏานวเสน   อุปฺปชฺชนกาณภย ฺจ  
สมฺมสนวเสน   อุปฺปชฺชนกปติสงฺขาต   นนฺทิ ฺจ   ปหาย  ฯ   น   หิ  
สพฺพโส   สุ ฺตาย   ทฏิาย   ภยนนฺทีน   อวสโร   อตฺถิ   อถโข  
อุเปกฺขาว   สณฺาติ  ฯ   เตนาห   สงฺขาเรสุ  อุทาสีโน  โหตีติ  ฯ  
ตตฺถ   เยน   มิจฺฉาคาเหน   อนุทาสีนตา   สิยา  ตทภาว  ทสฺเสนฺโต  
อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  น  คณฺหาตีติ  อาห  ฯ  อิทานิสฺส อุทาสีนตาย  
อุปม   ทสฺเสนฺโต   วิสฏภริโย   วิย   ปุริโสติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ  
อนุทาสีนตาปุพฺพิกา   อุทาสีนตา   วุจฺจมานา   อิธ   โอปมฺมตฺถ  ผรตีติ  
ทสฺเสตุ   อิฏา   กนฺตาติอาทิ   วุตฺต  ฯ   อติวิย   น   มมาเยยฺย  
อิตฺถีน   สาเถยฺยกูเฏยฺยวงฺเกยฺยาทีน   อชานนโต  ฯ   มุ ฺจิตุกาโม  
หุตฺวาติ   มุ ฺจิตุกาโมว   หุตฺวา   ต   วิสฺสชฺเชยฺย   นิรเปกฺขตาย วเส- 
เนวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อย  โยคาวจโร  ฯ  มุ ฺจิตุกามตาย  อุทฺธ   
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              ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
ยาว   สงฺขารุเปกฺขาาณ   น   อุปฺปชชฺติ   ตาว   ปวตฺตา  วิปสฺสนา  
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาเอวาติ   อาห   ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย   สงฺขาเร ปริคฺ- 
คณฺหนฺโตติ  ฯ  ปฏิลียตีติ  เอกปสฺเสน  นิลียติ  นลิีน  วิย  โหติ  ฯ  
ปฏิกุฏตีติ   สงฺกุจติ  ฯ   ปฏิวฏฏตีติ   วิวฏฏติ  ฯ  น  สมฺปสารยิตีติ  
น   วิสรติ   อภิรติวเสน   น  ปกฺขนฺทตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิจฺจสฺสาติ  อิติ  
เอว อสฺส โยคิโน ฯ  
        [๒๙๘]   ติกฺขวิสทสูรภาเวน  สงฺขาเรสุ  อชฺฌเุปกฺขเน  สิชฌฺมาเน  
ต   ปเนต   สงฺขารุเปกฺขาาณ  อเนกวาร  ปวตฺตมาน  ปริปากคมเนน  
อนุโลมาณสฺส   ปจฺจยภาว   คจฺฉนฺต   นิพฺพาน   สนฺตโต   ปสสฺติ  
นาม  ฯ  ตถาภูต ฺจ  สพฺพ  สงฺขารปฺปวตฺต  วิสฺสชฺเชตฺวา  นิพฺพานเมว  
ปกฺขนฺทติ   นาม  ฯ   ตยิท   อิธ   าณ   อนุโลมโคตฺรภุาเณหิ  
สทฺธึ   เอกตฺต  เนตฺวา  วุตฺต  เอกตฺตนยวเสน  ฯ  โน  เจ  นิพฺพาน  
สนฺตโต   ปสฺสตีติ   ตาว   สงฺขารุเปกฺขาาณสฺส  อปริปกฺกตเมวาห  ฯ  
สมุทฺท   ตรนฺตีติ   สามุทฺทิกา  สวนฺติกา๑  ฯ  ทิสาชานนโก  กาโก  
ทิสากาโก  ฯ   ลกฺขณมตฺต ฺเจต  ฯ   โยโกจิ   ตาทิโส   สกุนโฺต  
เวทิตพฺโพ  ฯ  วิเทสนฺติ  อเทส  สมุทฺเท  อปริจิตฏาน  ฯ อนุคนฺ- 
ตฺวาติ อนุ   อนุ   คนฺตฺวา  ฯ   ตยิท   วิปสฺสนาาณ   ปฏ   วฏฏยมาน  
วิยาติ   ถลูถลูโต   วิเวจนวเสน   นิปฺโผฏิยมาน   สณฺหสณฺห  ปฏจุณฺณ  
วิย  ฯ   นิพฺพฏฏิตกปฺปาสนฺติ  นิพฺพฏฏิตพีช  กปฺปาส  ฯ  วิหตมาน๒  
วิยาติ   ธนุเกน   วิห ฺมาน   วิย  ฯ   อุปมาทฺวเยนป   ปุนปฺปุน  
๑. ม. สยตฺติกา.    ๒. ม. วหินมาน.   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สมฺมสเนน   วิปสฺสนาาณสฺส   สุขุมตรภาวาปตฺติมาห  ฯ   ยถา  ยถา  
หิ   วิปสฺสนาภาวนาพเลน  ติกฺขา  วิสทา  สูรา  จ  โหติ  ตถา  ตถา  
สุขุมตราป   โหตีติ  ฯ   สงฺขารวิจินเนติ   ปวิจยสฺส   สิขาปฺปตฺตตาย  
สงฺขาเรสุ   วิย  เตส  วิจินเนป  อุทาสีน  หุตฺวา  ติวิธานุปสฺสนาวเสน  
ติฏติ   ปการนฺตรสฺส   อภาวโต  ฯ   สตฺตธา   อฏารสธาติอาทินา  
วิภตฺตาป  หิ  อนุปสฺสนาปการา อนิจฺจานุปสฺสนาทีเสฺวว[๑] อนฺโตคธาติ  
มตฺถกปฺปตฺตา วิปสฺสนา ตาสเอว วเสน ติฏติ ฯ  
        ตตฺราติ  ตสฺมึ  วิโมกขฺมุขภาวาปชฺชเน อริยปุคฺคลวิภาค- 
ปจฺจยตฺเต๒ จ  ฯ   อิท   วิปสฺสนาาณ  ฯ   ติณฺณ   อินฺทฺริยานนฺติ  
สทฺธินฺทฺริยสมาธินฺทฺริยป ฺ ินฺทฺริยาน  ฯ     อธิปเตยฺยวเสนาติ สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมาน  อธิปติภาววเสน  ฯ อนิจฺจานุปสฺสนาพหุลสฺส หิ สทฺธินทฺฺริย  
พลว   โหติ  ทุกฺขานุปสฺสนาพหุลสฺส  สมาธินฺทฺริย  อนตฺตานุปสฺสนา- 
พหุลสฺส ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ   ติสฺสนฺน   อนุปสฺสนาน   วเสน   พลวตร- 
ภาวปฺปตฺตานิ อิมานิ    ตีณิ    อินฺทฺริยานิ   วิโมกฺขมุขภาว   อาปาเทนฺตีติ  
อาห  ติวิธานุปสฺสนา  ฯเปฯ  อาปชฺชติ  นามาติ ฯ ติวิธวิโมกฺขมุข- 
ภาวนฺติ เอตฺถ   เก   ปน   ตโย   วิโมกขฺา  กานิ  วา  ตีณิ  วิโมกฺขมุขานีติ  
อนฺโตลีเน  อนุโยเค  วิโมกฺขมุขาธีนตฺตา  วิโมกฺขาธิคมสฺส  วิโมกฺขมุขานิ  
ตาว   ทสฺเสนฺโต   ติสฺโส   หิ  ฯเปฯ   วุจฺจนฺตีติ   วตฺวา   อย ฺจ  
อตฺโถ   ปาลโิตเอว   วิ ฺายตีติ   ทสฺเสนฺโต   ยถาหาติอาทิมาห  ฯ  
โลกนิยฺยานายาติ   โลกโต   นิกฺขมนาย  สตฺตโลกสฺส  วา  วฏฏทกฺุขโต  
๑. ม. ตีสุ.     ๒. ม. ปจฺจยตฺเถ จ.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 557 

                ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
นิคมนาย๑  ฯ  ปริจฺเฉทปรวิฏมโตติ  อุทยพฺพยวเสน ปริจฺเฉทโต เจว  
ปริวฏมโต   จ  ฯ   สมนุปสฺสนตายาติ  สมฺมเทว  อนุ  อนุ  ปสฺสนาย  
สวตฺตนฺตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   อนิจฺจานุปสฺสนา   หิ   สงฺขาเร  อาทิโต  
อุทเยน   อนตฺโต   วเยน   ปริจฺฉินฺเน   ปสฺสติ  อาทิอนฺตวนฺตตาย  ห ิ 
เต   อนิจฺจาติ  ฯ  อนิมิตฺตาย  จ  ธาตุยาติ  สพฺพสงฺขารนิมิตฺตวิรหโต  
อนิมิตฺตาติ  ลทฺธนามาย  อสงฺขตาย  ธาตุยา  ฯ  จิตฺตสมฺปกฺขนฺทน- 
ตายาติ ปริจฺฉินฺทิตฺวา    อนุโลมาณาทิภาเวน    สมฺมเทว   อธิจิตฺตสฺส  
อนุปวิสนตฺถาย  ฯ   อปฺปณิหิตายาติ   ราคปณิธิอาทีน   อภาเวน  
อปฺปณิหิตาติ   ลทฺธนามาย  ฯ   สุ ฺตายาติ   อตฺตสุ ฺตาย  
สุ ฺตาติ ลทฺธนามาย ฯ  
        [๒๙๙] คตินฺติ นิปฺผตฺตึ๒ ฯ สงฺขาราน สภาววิภาวเนน สเวชิยมาน  
จิตฺต  สมฺมาปฏิปตฺติย  สมุตฺเตชิต  นาม โหตีติ อาห มโนสมุตฺเต- 
ชนตายาติ จิตฺตสเวชนตายาติ  ฯ     มมกาเรน     อตฺตนิยส ฺ ิตสฺส  
วตฺถุโน   สามิภูโต   อตฺตา   ปม   ปรามสิยติ   ตโต   อตฺตนิยนติฺ  
อาห   นาห   น   มมาติ  เอว  อนตฺตโต  สมนุปสฺสนตายาติ  ฯ  ตีณิ  
ปทานีติ   ปรจฺิเฉทปริวฏมมโนสมุตฺเตชนสมนุปสสฺนปทานีติ   วทนฺติ  ฯ  
สพฺพสงฺขาเรติอาทีนิ  ปน  ตีณิ  วากฺยานิ  ตีณิ  ปทานีติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  
เตเนวาติ   อนิจฺจานุปสฺสนาทีน   วเสน   เตส   ติณฺณ   ปทาน วุตฺ- 
ตตฺตาเอว  ฯ  ป ฺหวิสชฺชเนติ  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต  กถ  สงฺขารา  
อุปฏหนฺตีติ  ป ฺหสฺส  วิสชฺชเน  ฯ  เอว  วิโมกฺขมขุาทีนิ๓ ทสฺเสตฺวา  
๑. ม. นิกฺขมนาย.   ๒. ม. นพิฺพตฺตึ.   ๓. ม. วิโมกฺขมุขานิ.   
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อิทานิ วิโมกฺเข ทสฺเสตุ กตเม ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๓๐๐]  อนิจฺจโต  มนสิกโรนฺโตติ  อนิจฺจานุปสฺสน  อนุยุ ฺชนฺโต  ฯ  
อธิโมกฺขพหุโลติ   สทฺธินทฺฺริยพหุโล  ฯ  ยสฺส  วิเสสโต  อนิจฺจานุปสฺสนา  
ติกฺขา   สูรา   โหติ   ตสฺส   สทฺธินฺทฺรยิ  อธิมตฺต  โหติ  ฯ  อนิจฺจา  
สงฺขาราติ   หิ   อาทิโต   สทฺธามตฺตเกน   ปฏิปชฺชตฺิวา   วิปสฺสนาย อุกฺกส- 
คตาย   ตรุปลฺลวาทีสุ  วิย  มณิกนกาทีสุป  เตส  อนิจฺจต  สาติสย  
ปจฺจกฺขโต   ปสฺสโต  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  วต  โส  ภควาติ  สตฺถริ  สทฺธา  
พลวตี  ปวตฺตตีติ  โส  อธิโมกฺขพหุโล  อธิมตฺตสทฺโธ  จ  โหติ  ฯ ตสฺส  
อนิจฺจานุปสฺสนาพหุลตาย   อนิจฺจาการโต   วุฏาน   โหตีติ   โส อนิมิตฺต- 
วิโมกฺข   ปฏลิภตีติ   วุตฺต  ฯ   ปสฺสทฺธพิหุโลติ   ทุกขฺานุปสฺสน  
อนุยุ ฺชนฺโต   ทุกฺขา   สงฺขารา   ตปฺปฏิปกฺขโต   สโุข   นิโรโธติ  จ  
มนสิการวเสน   นิพฺพานสฺส   สนฺตปฺปณีตสุขภาว   อธิมุจฺจนฺโต   อภิณฺห  
ปติปามุชฺชสมาโยคโต   ปสฺสทฺธิพหุโล   โหติ  ฯ   ตโต   จ อธิมตฺต- 
สมาธินฺทฺริยปฏิลาเภน      ราคปณิธิยา      ทูรีภาวโต อปฺปณิหิตวิโมกฺข- 
สมธิคโม   โหตีติ   วุตฺต  ทุกฺขโต  ฯเปฯ  ปฏิลภตีติ  ฯ เวทพหุโลติ   
อนตฺตานุปสฺสน อนุยุ ฺชนฺโต อตฺตส ฺาย๑ นิปุณาณวิสยตฺตา  
าณพหุโล   โหติ  ฯ   ตโต  จ  อธิมตฺตป ฺ ินฺทฺริยปฏิลาเภน  โมหสฺส  
ทูรีภาวโต   สุ ฺตวิโมกฺขสมธิคโม   โหตีติ   อาห   อนตฺตโต  ฯเปฯ  
ปฏิลภตีติ ฯ  
        โย  อจิจฺจานุปสฺสนาย  อนิมิตฺตวเสน๒  สงฺขาเร  ปริคฺคเหตฺวา  
๑. ม. อตฺตสุ ฺตาย.    ๒. ม. นิมิตฺตวเสน.   
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                 ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
วิปสฺสน   อนุยุ ฺชนฺโต   ยตฺถ   อิท   สงฺขารนิมิตฺต   สพฺพโส   นตฺถิ  
ต  อนิมิตฺต  นิพฺพานนฺติ  อนิมิตฺตากาเรน อธิมุจฺจนฺโต วุฏานคามินิ- 
มคฺเคน ฆเฏติ  ฯ   ตสฺส   มคฺโค   อนิมตฺิตโต   นิพฺพาน   สจฺฉิกโรตีติ  
วุจฺจตีติ   อาห   อนิมิตฺตากาเรน   นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺโต  
อริยมคฺโคติ  ฯ   สฺวาย   นพฺิพานสฺส   อนิมิตฺตากาโร  เนว  มคฺเคน  
กโต   น   วิปสฺสนาย   อถโข   สภาวสิทฺโธ  ฯ  ตทารมฺมณตาย  จ  
มคฺโค   อนิมตฺิโตติ   วุจฺจตีติ   ทสฺเสนฺโต   อาห  อนิมิตฺตาย  ธาตุยา  
อุปฺปนฺนตฺตา   อนิมิตฺโตติ  ฯ   โย   ทุกขฺานุปสฺสนาวเสน   ปณิธยิา  
ทูรีภาวกรเณน   อปฺปณิหิต   อธิมุจฺจนฺโต   โย   อนตฺตานุปสฺสนาวเสน  
อตฺตุปลทฺธิยา   ทูรีภาวกรเณน   สุ ฺต   อธิมุจฺจนฺโตติ   จ   อาทินา  
โยเชตพฺพ ฯ เตนาห เอเตเนว นเยนาติอาทิ ฯ  
        ยท ิ  อรยิมคฺโค   ติวิธมฺป   วิโมกขฺนาม   ลภติ   อถ   กสฺมา  
อภิธมฺเม   วิโมกฺขทฺวยเมว   อาคตนฺติ   โจทน   สนฺธายาห   ย  
ปนาติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  ตนฺติ  อภิธมฺเม  วิโมกฺขทฺวยวจน  ฯ นิปฺปริยายโต  
วิปสฺสนาคมน  สนฺธายาติ  อุชกุเมว  วิปสฺสนาโต๑ มคฺคสฺส นามาคมน  
สนฺธาย   วุตฺต  ฯ   กสฺมา  อนิมิตฺตวิปสฺสนา  อาคมนิยฏาเน  ตฺวา  
อตฺตโน  มคฺคสฺส  นาม  ทาตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  กาม  สุตฺเต อนิมิตฺ- 
ต ฺจ ภาเวหิ   มานานุสยมุชฺชหาติ   อนิมิตฺตวิปสฺสนา   กถิตา   สา  
ปน     นิจฺจนิมิตฺตธุวนิมิตฺตอตฺตนิมิตฺตานิ    อุคฺฆาเฏนฺตีป    สย นิมิตฺต- 
ธมฺเมสุเอว  จรตีติ  สนิมิตฺตาว  โหตีติ  ฯ  อปจ  อภิธมฺโม  นาม  
๑. ม. วิปสฺสนโต.   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปรมตฺถเทสนา   อนิมิตฺตมคฺคสฺส   จ   ปรมตฺถโต   เหตุเวกลฺลเมว  ฯ  
อนิจฺจานุปสฺสนาวเสน   หิ   อนิมิตฺตวิโมกฺโข   กถโิต  ฯ   ตตฺถ   จ สทฺธิน-ฺ 
ทฺริย   อธิมตฺต   โหติ   ต   อริยมคฺเค  เอกมฺป๑  น  โหติ อมคฺคงฺ- 
คตฺตา   อตฺตโน  มคฺคสฺส  นาม  ทาตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  อิตเรสุ ทกฺุขา- 
นุปสฺสนาย   วเสน   อปฺปณิหิตวิโมกฺโข   อนตฺตานุปสฺสนาย  วเสน  
สุ ฺตวิโมกฺโข  ฯ   เตสุ   อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน   สมาธินฺทฺริย สุ ฺต- 
วิโมกฺเขน  ป ฺ ินฺทฺริย  อธิมตฺต  โหตีติ  ตานิ อริยมคฺคสฺส องฺคตฺตา  
อตฺตโน   มคฺคสฺส   นาม   ทาตุ   สกโฺกนฺติ   น   อนิมิตฺตมคฺโค  
ตทภาวโตติ   เกจิ  ฯ   เย   ปน  วทนฺติ  อนิมิตฺตมคฺโค  อาคมนโต  
นาม   อลภนโฺตป   สคุณโต   จ   อารมฺมณโต   จ   นาม   ลภตีติ  
เตส   มเตน   อปฺปณิหิตสุ ฺตมคฺคาป   สคุณโตเอว   อารมฺมณ- 
โตเอว  จ  นาม  ลเภยฺยุนติฺ  ต  อยุตฺต  ฯ  กสฺมา  ฯ  มคฺโค  หิ ทฺวีหิ 
การเณหิ  นาม  ลภติ  สรสโต  จ  ปจฺจนีกโต  จาติ  ฯ  สภาวโต  จ  
ปฏิปกฺขโต   จาติ   อตฺโถ  ฯ   อปฺปณิหิตมคฺโค   หิ   ราคปณิธิอาทีหิ  
วิมุตฺโต   สุ ฺตมคฺโค   ราคาทีหิ   สุ ฺโเอวาติ   เต  สรสโต  นาม  
ลภนฺติ  ฯ   ตถา   อปฺปณิหิตมคฺโค   ปณิธิสฺส   ปฏปิกฺโข  สุ ฺต- 
มคฺโค อตฺตาภินิเวสสฺสเอวาติ   เต   ปจฺจนีกโต   นาม   ลภนฺติ  ฯ อนิมิตฺต- 
มคฺโค   ปน   ราคาทินิมิตฺตาน   นิจฺจนิมิตฺตาทีน   วา  อภาเวน สรส- 
โต เอว นาม ลภติ โน ปจฺจนีกโต ฯ น หิ โส สงฺขารนิมิตฺตา- 
รมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย   ปฏิปกฺโข  ฯ   สา   ปนสฺส   อนุโลมภาเว  
๑. ม. เอกงฺคมฺป.   
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               ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
 ิตาติ   สพฺพถาป   อภิธมฺมปริยาเยน   อนิมิตฺตมคฺโค   น   ลพฺภติ  ฯ  
เตน วุตฺต ต นิปฺปริยายโต วิปสฺสนาคมน สนฺธายาติ ฯ  
        ยสฺมา   สุตฺตนฺตปริยาเยน   อนิมตฺิตมคฺโค   ลพฺภติ   วุฏานคามินี  
หิ   วิปสฺสนา   ย  ย  สมฺมสนฺตี  วุฏาน  คจฺฉติ  ตสฺส  ตสฺส  วเสน  
อาคมนียฏาเน  ตฺวา  อตฺตโน  มคฺคสฺส  นาม  เทติ  ตตฺถ  อนิจฺจโต  
วุฏหนฺตสฺส   มคฺโค   อนิมิตฺโต   โหติ   ทุกฺขโต   วุฏหนฺตสฺส  
อปฺปณิหิโต    อนตฺตโต    วุฏหนฺตสฺส    สุ ฺโต    ตสฺมา  
สุตฺตนฺตสวณฺณนา   เอสาติ   กตฺวา  อิธ  ตโยป  วิโมกฺขา  อุทฺธฏา  ฯ  
ย   ปน   ปฏสิมฺภิทามคฺเค   อภินิเวสนิมิตฺตปณิธิมุ ฺจน   อุปาทาย  
ติสฺสนฺนมฺป   อนุปสฺสนาน   ตทาคมนวเสน   ตทนฺวยสฺส   มคฺคสฺส   จ  
สุ ฺตวิโมกฺขาทิภาโว   นิทฺทิฏโ   ตสฺส   ปริยายภาเว   วตฺตพฺพเมว  
นตฺถีติ   ทสฺเสตุ   วิปสฺสนาาณ   หติีอาทิ   วุตฺต  ฯ   วิปสฺสนาาณ  
ปฏิสมฺภิทามคฺเค   อปฺปณิหิโต   วิโมกโฺขติ   จ   กิ ฺจาป   วุตฺตนฺติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   อนิจฺจานุปสฺสน   าณนฺติ๑   อนิจฺจา   สงฺขาราติ อนุปสฺสนา- 
วเสน  ปวตฺต  าณ  ฯ  นจฺิจโต อภินิเวส มุ ฺจตีติ เต นิจฺจาติ  
นิจฺจาการโต    ปวตฺตมิจฺฉาภินิเวสวิทฺธสนวเสน   ตทนฺวย   ปน มคฺค- 
าณ  สมุจฺเฉทวเสน  มุ ฺจติ  ฯ  อิตีติ  ตสฺมา  ฯ อนิจฺจาภินิเวสโต  
ริตฺตตาย   วิมุตฺตตาย  จ  สุ ฺโต  วิโมกฺโข  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  
นโย  ฯ  ตนฺติ  ติวิธ  วิปสฺสนาาณ  ฯ  ตตฺถ  ยสสฺ  ปรยิายโต  ยสฺส  
จ   นิปฺปรยิายโต   นามลาโภ   ต   ทสเฺสตุ   สงฺขารนิมิตฺตสฺสาติอาทิ  
๑. ม. อนิจฺจานปุสฺสนาาณนฺติ.   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วุตฺต  ฯ  น  นิปฺปริยาเยน  อถโข  ปริยาเยนาติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมาติ  
นิปฺปริยายกถาภาวโต  ฯ  วิโมกฺขทฺวยเมว  วุตฺต อภิธมฺเมติ อธิปฺ- 
ปาโย ฯ เอตฺถาติ     เอตสฺมึ    วิปสฺสนาธิกาเร    ติวิธวิโมกฺขมุขภาว  
อาปชฺชิตฺวาติ เอตสฺมึ วา อุทฺเทสวจเน ฯ  
        [๓๐๑]   เตส   วิภาคายาติ   เตส   ยถาวุตฺตาน   สตฺตนฺน อริย- 
ปุคฺคลาน   สทฺธานุสารีอาทิภาเวน   วิภตฺตสภาวตาย  ฯ  สทฺธินฺทรฺิย  
ปฏิลภตีติ   สทฺธานุสารีอาทิภาวสฺส   การณภูต๑  อธิมตฺต  สทฺธินฺทฺริย  
ปฏิลภติ  ฯ   อธิโมกฺขพหุลตาย   สทฺธนิฺทฺริยาธิมตฺตตาย   จ   การณ  
เหฏา   วุตฺตเมว  ฯ   อปจ   อยเมตฺถ   สงฺเขปตฺโถ  ฯ อนิจฺจา- 
การสลฺลกฺขณสฺส  สทฺธาภิพุทฺธิยา  อุปนิสฺสยภาวโต  ตทนฺวเย มคฺเค  
สทฺธา  ติกฺขตรา  โหติ  ฯ  เตน  อฏมโก  สทฺธานุสารี  นาม โหติ ฯ  
เสเสสุ  สตฺตสุ  าเนสูติ  ปมผลโต  ปฏาย  ยาว  อคฺคผลา  สตฺตสุ  
าเนสุ  ฯ  สตฺตสุ  าเนสูติ  กสฺมา  วุตฺต  นนุ เสเสสุ[๒] าเนสุ  
สทฺธาธิมุตฺโต๓  อคฺคผเล  ปน สจาย อรูปชฺฌานลาภี อุภโตภาค- 
วิมุตฺโต โหติ   โน   เจ   อรูปชฺฌานลาภี   ป ฺาธิมุตฺโต   โหติ  
น   สทฺธาธิมุตฺโต  ฯ  อภิธมฺเม  หิ  กตโม  จ  ปุคฺคโล  สทฺธาธิมุตฺโต  
อิเธกจฺโจ   ปคฺุคโล   อิท   ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   อย ทุกฺข- 
สมุทโยติ  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  อย  ทุกขฺนิโรธคามินีปฏิปทาติ  ยถาภูต  
ปชานาติ  ฯ   ตถาคตปฺปเวทิตา   จสฺส   ธมฺมา   ป ฺาย  โวทิฏา  
โหนฺติ  โวจรติา๔  ป ฺาย  จสฺส  ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา  
๑. ม. สทฺธานุสาริภาวิตาการณภูต.   ๒. ม. ฉสุ. ๓. ม. สทฺธาวิมุตฺโต. เอวมุปริป.    
๔. ม. ทิฏา โหนฺติ.   
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                ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
โหนฺติ   โน   จ   โข   ยถาทิฏ ิปฺปตฺตสฺส   อย   วุจฺจติ   ปุคฺคโล  
สทฺธาธิมุตฺโตติ๑   เอกจฺจาสวปริกฺขยวจนโต   สทฺธาธิมุตฺตสฺส เสกฺข- 
ภาโว  วิ ฺายติ  น  อเสกฺขภาโว  อฏกถาย ฺจ เทฺว ธุรานิ เทฺว  
อภินิเวสานีติ๒  วจนโต  นตฺถิ  อรหโต  สทฺธาธิมุตฺตาติ  ฯ สจฺจเมต  
นิปฺปริยายโต  ฯ  นิปฺปรยิายกถา  หิ  อภิธมฺโม  ฯ  อิธ  ปน ปรยิาเยน  
เอต   วุตฺต  ฯ   ยทิ  ปริยายโต  อรหโต  สทฺธาธิมุตฺตตา  โก  ปน  
โส   ปริยาโย  ฯ   สทฺธาธิมุตฺตทฺวยตา  ฯ  โย  หิ  อคฺคมคฺคกฺขเณ  
สทฺธาธิมุตฺโต   โหติ   โส  อคฺคผลกฺขเณป  ตทนฺวยตาย  สทฺธา- 
ธิมุตฺโตติ ปฏสิมฺภิทามคฺเค   ปริยาเยน   วุตฺโตติ   อิธาป   ตเถว   วุตฺต  ฯ  
อถวา   สทฺธาธิมุตฺตสทิสตาย   อรหา   สทฺธาธิมุตฺโต  ฯ  กา  ปเนตฺถ  
สทิสตา  ฯ   ยถา   สทฺธาธิมุตฺตสฺส   เสกฺขสฺส  กิเลสกฺขโย  กุณฺเน  
อสินา   กทฺทลิจฺเฉทสทิโส   โน  จ  โข  ยถาทิฏ ิปฺปตฺตสฺสาติ  วจนโต  
เอว   ตทนฺวยสฺสาป   อรหโตติ  อยเมตฺถ  สทิสตา  ฯ  กึ  ปน  เนส  
กิเลสปฺปหาเน   นานตฺต   อตฺถีติ  ฯ   นตฺถิ  ฯ   อถ   กสฺมา สทธฺา- 
ธิมุตฺโต   ทฏิ ิปฺปตฺต   น   ปาปุณาตีติ  ฯ  อาคมนียนานตฺเตน  ฯ  
ทิฏ ิปฺปตฺโต   หิ   อาคมนมฺหิ   กิเลเส   วิกฺขมฺเภนฺโต   อปฺปกสกิเรน  
อกิลมนฺโต   วิกฺขมฺเภตุ   สกฺโกติ   สทธฺาธิมุตฺโต   กิจฺเฉน   กสิเรน  
วิกฺขมฺเภตุ  สกฺโกติ  ฯ  อปจ  ป ฺายป  เนส  เวมตฺตตา  ฯ  สา  จ  
ยาวติกา   ลพฺภเตวาติ   วทนฺติ  ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา  ปมมคฺคาทีสุ  
๑. อภิ. ปู. ๓๖/๑๔๖.   ๒. ม. เทฺว อภนิิเวสา เทฺว สีสานีติ.   
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สติป อินฺทฺริยสมตฺเต สทฺธาทีน ติกฺขตาวจนมฺป สมตฺถิต โหติ ฯ  
        โสติ   ทุกฺขโต   วุฏ ิโต  ฯ   สพฺพตฺถาติ  อฏสุป  าเนสุ  ฯ  
นนุ   จ   อฏกถาย   เทฺว   ธุรานีติ   นยิมิตตฺตา   ปมมคฺคกฺขเณ  
สทฺธานุสารี   วา   สิยา   ธมฺมานุสารี   วา   อิธ   น  สทฺธานุสารี  
ยุตฺโต   กายสกฺขิตาป   อรหโต   นตฺถ ิ ฯ  อภิธมฺเม  หิ  กตโม  จ  
ปุคฺคโล   กายสกฺขี   อิเธกจฺโจ   ปุคฺคโล   อฏ   วิโมกฺเข  กาเยน  
ผุสิตฺวา   วิหรติ   ป ฺาย  จสฺส  ทิสฺวา  เอกจฺเจ  อาสวา  ปริกฺขีณา  
โหนฺติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล กายสกฺขีติ๑ เอกจฺจาสวปริกฺขยวจนโต  
กายสกฺขิโน   เสกฺขภาโวว  วิ ฺายตีติ  ฯ  สจฺจเมต  นิปฺปริยายโต  ฯ  
อิธ   ปน   ปริยาเยน   วุตฺต  ฯ   โก   ปน  โส  ปริยาโยติ  ฯ  
กายสกฺขิสทิสตา  ฯ   อุปจารรูปชฺฌานสมาธิโต  หิ  สาติสย  อรูป- 
สมาธิ สมฺผสฺสลทฺธา๒  นพฺิพตฺตีติ  เอกจฺจาสวปริกฺขย  อุปาทาย  กาย- 
สกฺขีติ วตฺตพฺพปุคฺคเลน สาติสยสมาธิสมฺผสฺสตทธิฏานาสวปริกฺขย- 
สาม ฺ อเปกฺขิตฺวา   กายสกฺขี   วิย   กายสกฺขีติ   อรหา   ปฏิสมภิฺทา- 
มคฺเค วุตฺโตติ   อิธาป   ตเมว   นย   คเหตฺวา   อรหโตป   กายสกฺขิตา  
วุตฺตา  ฯ  สุตฺตนฺตสวณฺณนา  เหสาติ  ฯ  นิปฺปรยิาเยน  ปน  ปมผลโต  
ปฏาย  ฉสุ  าเนสุ  กายสกฺขี  นาม โหติ โส จ โข อฏ- 
สมาปตฺติลาภี น     วิปสสฺนายานิโก     สุกฺขวิปสฺสโก     อุปจารมตฺตลาภี  
รูปชฺฌานมตฺตลาภี   วา  ฯ   ปสฺสทฺธิพหุโลติ  จ  ปสฺสทฺธิสีเสน  สมาธิ  
๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๔๕ ฯ     ๒. ม. อรูปสมาธิสมฺผสฺส ลทฺธา.   
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วุตฺโตติ   สาติสยสมาธิลาภี   สมถยานิโกว   อธิปฺเปโต  ฯ สมถ- 
ยานิกสฺเสว   จ  กายสกฺขิภาโว  เหฏา  วุตฺโต  ฯ  อรปูชฺฌานนฺติ  
จตุพฺพิธ   อรปูชฺฌาน  ฯ  ตตฺถ  ปน  เอกมฺป  ลทฺธา  อรหตฺต  ปตฺโต  
อุภโตภาควิมุตฺโตเอว   โหตีติ   อิมมตฺถ   ทสฺเสตุ   อรูปชฺฌานมิจฺเจว  
วุตฺต   น  จตฺตาริ  อรูปชฌฺานานีติ  ฯ  เตนาย  จตุนฺน  อรูป- 
สมาปตฺตีน นิโรธสมาปตฺติยา   จ   วเสน   ป ฺจวิโธ   โหติ  ฯ   เอส  
นโย   กายสกฺขิมฺหิป  ฯ   ทฺวีหิ   ภาเคหิ   เทฺว   วาเร  วิมุตฺโตติ อุภโต- 
ภาควิมุตฺโต  ฯ  ป ฺวโต  นิปุณตรา  คมฺภีรา  จ  อตฺถา  ปากฏา  
หุตฺวา   อุปฏหนฺตีติ   อนตฺตโต   มนสิกโรโต   เวทพหุลตา ป ฺ ินฺ- 
ทฺริยปฏลิาโภ   จ   วุตฺโต  ฯ  ธมฺมานสุารี  โหติ  ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  
อธิมตฺตตฺตา  ฯ   ป ฺา   หิ   อิธ   ธมฺโมติ   อธิปฺเปตา   สจฺจ  
ธมฺโม  ิติ จาโคติอาทีสุ วิย ฯ  
        [๓๐๒]  ยสฺสา  ปาลยิา วเสน อิธาริยปุคฺคลสฺส สทฺธาธิมุตฺตาทิ- 
ภาโว วุตฺโต   ต   ปาลึ   ทสฺเสตุ   วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิ   อารทฺธ  ฯ  
ต  สุวิ ฺเยฺยเมว  ฯ  สทธฺินฺทฺริยสฺส  อธิมตฺตตฺตา สทฺธาวิมุตฺโตติ- 
เอวมาทิ อตฺถสฺส   สาธก  ฯ   อปรมฺป   วุตฺต  ฯ   สทฺทหนฺโต   วิมุตฺโตติ  
เอเตน   สพฺพถา   อธิมุตฺตสฺส   สทฺธามตฺเตน   วิมุตฺตภาวทสฺสเสน  
สทฺธาวิมุตฺตสฺส   เสกฺขภาวเมว   วิภาเวติ  ฯ   สทฺธาวิมุตฺโตติ   วา  
สทฺธาย  วิมุตฺโตติ๑  อตฺโถ  ฯ ผุฏนฺต สจฺฉิกโตติ ผุฏาน อนฺโต๒  
ผุฏนฺโต  ฯ  ผุฏาน  อรปูชฺฌานาน  อนนฺตโร  กาโลติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
๑. อธิมุตฺโตติ.   ๒. ม. อนนฺตร.   
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อจฺจนฺตสโยเค   เจต   อุปโยควจน  ฯ   ผุฏานนฺตรกาลเมว สจฺฉิ- 
กรณุปาเยน  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉากาสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ ภาวนปปสก วา  
เอต   ยถา   เอกมนฺตนฺติ  ฯ   โย   หิ   อรูปชฺฌาเนน  รูปกายโต  
นามกาเยกเทสโต  จ  วิกฺขมฺภนวิโมกฺเขน  วิมุตฺโต  เตน นิโรธ- 
สงฺขาโต วิโมกฺโข   อาโรปโต๑   ปกาสิโต   วิย  โหติ  น  ปน  กาเยน  
สจฺฉิกโต   นโิรธมฺปน   อารมฺมณ   กตฺวา   เอกจฺเจสุ   อาสเวสุ  
เขปเตสุ   เตน   โส  สจฺฉิกโตว  โหติ  ฯ  ตสฺมา  โส  สจฺฉิกาตพฺพ  
ยถาอาโรปต๒  นามกาเยน  สจฺฉากาสีติ  กายสกฺขีติ  วุจฺจติ  น  ตุ  
วิมุตฺโต   เอกจฺจาน   อาสวาน   อปริกขีฺณตฺตา  ฯ  ทิฏนฺต  ปตฺโตติ  
ทสฺสนสงฺขาตสฺส   โสตาปตฺติมคฺคาณสฺส   อนนฺตร   ปตฺโตติ   วุตฺต  
โหติ  ฯ  ปมผลโต  ปฏาย  หิ  ยาว  อคฺคมคฺคา  ทิฏ ิปฺปตฺโตติ  ฯ  
ทิฏ ิตาปตฺโตติ๓   วา  ปาโ  ฯ  จตุสจฺจทสฺสนสงฺขาตาย  ทิฏ ิยา  
นิโรธปฺปตฺโตติ   อตฺโถ  ฯ   อิเม   จ   สทฺธาวิมุตฺตาทโย   ตโย  
ปรมตฺถโต   อปริโยสิตาณกิจฺจาติ   ต   นย   ทสฺเสตุ   สทฺทหนฺโต  
วิมุจฺจตีติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ฌานผสฺสนฺติ   สาติสย  ฌานผสฺส  ฯ  เตน  
อรูปชฺฌานผสฺโส   สงฺคหิโต  โหติ  ฯ  ทุกฺขา  สงฺขาราติ  าณ  โหตีติ  
อิมินา   ทุกฺขสจฺจปฏิเวธ  ฯ   ตทุภเยน   จ   สมุทยมคฺคสจฺจปฏิเวธ  
นานนฺตริยกภาวโต  ฯ   าต  โหตีติ  อิมินา  ทุติยมคฺคกิจฺจ  ฯ  ทิฏ  
โหตีติ   อิมินา   ตติยมคฺคกิจฺจ  ฯ   วิทติ   โหตีติ   อิมินา  
๑. ม. อาโลจิโต.   ๒. ม. ยถาอาโลจิต.   ๓. ม. ทิฏ ิยา ปตฺโตติ.   
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จตุตฺถมคฺคกิจฺจ  ฯ  สจฺฉิกตนฺติ  อิมินา  ปมผลกิจฺจ  ฯ  ผุสิตนฺติ  อิมินา  
เสสผลทฺวยกิจฺจ  ฯ   อิติ   ทิฏ ิปฺปตฺตสฺส  มคฺคผลาณพฺยาปาร- 
ทสฺสนานิ อิมานิ ปทานีติ วทนฺติ ฯ  
        อิตเรสูติ   สทฺธานุสารีอาทิปเทสุ  ฯ   สทฺธ   อนุสรตีติ อาคม- 
นียฏาเน   ิต  สทฺธ  อนคุจฺฉติ  ฯ  ยถา  สา ติกฺขา สูรา อโหสิ  
มคฺคกฺขเณป   ตทนุรูปเมว   ปวตฺเตตีติ   อตฺโถ  ฯ   สทฺธาย   วา  
อนุสรตีติ   สทฺธาย   การณภูตาย  สจฺจปฏิเวธสฺส  อนุรูป  สรติ  คจฺฉติ  
ปฏิปชชฺตีติ   อตฺโถ  ฯ   ทวีฺหิป  อตฺถวิกปฺเปหิ  สทธฺาย  อธิมตฺตตเยว  
วิภาเวติ  ธมฺมานุสารีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย  ฯ อุภโตภาค- 
วิมุตฺโตติ ทฺวีหิ    ภาเคหิ    เทฺว   วาเร   วิมุตฺโต   รูปกายโต  
นามกายโต  จ  วิกฺขมฺภนวเสน  สมุจฺเฉทวเสน  จ  วิมุตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  
อรูปชฺฌาเนน  รูปกายโต  จ  นามกาเยกเทสโต  จ วมิุตฺโต อริยมคฺเคน  
นามกายโต  วิมุตฺโตติ  อุโภหิ  ภาเคหิ  ภาเคหิ  เทฺว วาเร วิมุตฺตตฺตา  
อุภโตภาควิมุตฺโต  ฯ   ปชานนฺโต   วิมุตฺโตติ  ปมชฺฌานผสฺเสน  วินา  
ปริชานนาทิปฺปกาเรหิ   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ชานนฺโต   ปฏิวิชฺฌนฺโต  
เตส   กิจฺจาน   มตฺถกปฺปตฺติยา   นิฏ ิตกิจฺจตาย   วิเสเสน   มุตฺโตติ  
วิมุตฺโต ฯ  
        อย  ปเนตฺถ  นิปฺปรยิายโต  สงฺเขปกถา  ฯ  ยสสฺ  อนิจฺจาการโต  
วุฏาน   โหติ   โส   อธิโมกฺขพหุโล   สทฺธินฺทฺริยสสฺ   ติกฺขภาเวน  
ปมมคฺคกฺขเณ   สทฺธานุสารี   นาม   โหติ   มชฺเฌ   ฉสุ   าเนสุ  
สทฺธาวิมุตฺโต  ฯ   อคฺคผลกฺขเณ   ป ฺาวิมุตฺโต   นาม   โหติ  ฯ   
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ตถา   ยสฺส   ทุกฺขาการโต   วุฏาน   โหติ   ตสฺส  ปสฺสทฺธิพหุลตาย  
สมาธินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหติ   ทุกฺขุปนิสาย   สทฺธายป   ติพฺพตรตฺตา  
ธุรนิยมโต  จ  ฯ  โสป  ปมมคฺคกฺขเณ  สทฺธานุสารีเอว  โหติ  มชฺเฌ  
ฉสุ   าเนสุ  สทฺธาวิมุตฺโต  อนฺเต  ป ฺาวิมุตฺโต  จ  โหติ  ฯ  ยสฺส  
ปน   อนตฺตาการโต   วุฏาน   โหติ   โส  เวทพหุโล  ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  
ติกฺขภาเวน  ปมมคฺคกฺขเณ  ธมฺมานุสารี  นาม๑  โหติ  มชฺเฌ  ฉสุ  
าเนสุ   ทิฏ ิปฺปตฺโต   อนฺเต   ป ฺาวิมุตฺโตเอว   โหติ  ฯ   อิเม  
ปน [๒]  อฏวิโมกฺขลาภิโน  ฯ  อฏวิโมกฺขลาภี  ปน ปมมคฺคกฺขเณ  
สทฺธานุสารี  วา  ธมฺมานุสารี  วา  สิยา ฯ มชฺเฌ ฉสุ าเนสุ กายสกฺขี  
ปริโยสาเน อุภโตภาควิมุตฺโตติ ฯ  
                 สงฺขารุเปกฺขาาณ ฯ  
        ยนฺต   วิโมกฺขมุขภาว   อาปชชฺิตฺวา   สตฺตอริยปุคฺคลวิภาคาย   จ  
ปจฺจโย   โหตีติ   วุตฺต   ต   ปเนต  สงฺขารุเปกฺขาาน  ฯ  ปุริเมน าณ- 
ทฺวเยนาติ   มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณทฺวเยน  ฯ   อตฺถโต  
เอก   ปวตฺติอาการเภทโต   นานนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ยถาวุตฺตมตฺถ  
อฏกถาย  ปาลิยา  จ  สาเธตุ  เตนาหูติอาทิ  วุตฺต  ฯ มุ ฺจิตุกมฺยตา-  
มุ ฺจนุปายกรณาณานิป   สงฺขาเรสุ   อุทาสีนภาเวเนว   ปวตฺตนโต  
สงฺขารุเปกฺขาสม ฺาเนว   โหนฺตีติ   วุตฺต   อิท   สงฺขารุเปกฺขาาณ  
เอกเมว   ตีณิ   นามานิ   ลภตีติ  ฯ   เตน  สงฺขารุเปกฺขาโวหาโร  
มุ ฺจิตุกมฺยตาทิาณสมุทายวิสโยติ ทสฺเสติ ฯ  
๑. ม. เอว.    ๒. ม. น.   
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               ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
        [๓๐๓]   อุปฺปาทาทีนีติ   อุปฺปาทปวตฺตาทิอปเทเสน   วุตฺเต  
สงฺขาเร  ฯ   ปริจฺจชิตุกามตาติ   ตปฺปฏพินฺธจฺฉนฺทราคปฺปหาเนน  
วิสฺสชฺชิตุกามตา  ฯ   ปฏสิงฺขานนฺติ   ปุนปฺปุน   ตีรณ  ฯ  มุ ฺจิตฺวาติ  
นิราลยภาวาปตฺติยา  อเปกฺขาวิสฺสชฺชนวเสน  วิสฺสชฺชิตฺวา  ฯ  อวสาเนติ  
ตถากรณสฺส   อุตฺตรกาล  ฯ   ยาว   นิพฺพานสมฺปกฺขนฺทนา  น  อิชฺฌติ  
ตาว  วิจินเนป  อุทาสีนตาย  าณสฺส  สนฺตานวเสน  ปวตฺตึ  สนฺธายาห  
อชฺฌุเปกฺขน   สนฺติฏนาติ  ฯ   เอวนฺติ   อชฺฌุเปกฺขนาการสาม ฺโต  
มุ ฺจิตุกมฺยตา   จ   สา   สนฺติฏนา   จาติ   วุตฺตากาเรน  ฯ  อิเม  
ธมฺมาติ   อิเม   าณสงฺขาตา   ธมฺมา  ฯ   าณปริยาโย  วา  อิธ ธมฺม- 
สทฺโท ตสฺมา อิมานิ าณานีติ อตฺโถ ฯ เอกตฺถาติ เอกสภาวา ฯ  
        วุฏานคามินี  โหติ  วุฏานคมนโต ฯ สงฺขารุเปกฺขาทิ- 
าณตฺตยสฺสาติ สงฺขารุเปกฺขานุโลมโคตฺรภุส ฺ ิตสฺส      าณตฺต- 
ยสฺส  ฯ กิจฺจวเสน   ปวตฺติฏานวเสนป   โลกิยาณาน   อุปร ิ   ิตตฺตา  
วุตฺต   อุตฺตมภาว   ปตฺตตฺตาติ  ฯ   นิมตฺิตภูตโตติ   วิปสฺสนาย  
อารมฺมณภูตโต   ขนฺธป ฺจกโต  ฯ   เตนาห   อภินิวิฏวตฺถุโตติ  ฯ  
ต   ห ิ  วิปสฺสนาย  โคจรกรณสงฺขาเตน  อภินิเวเสน  อภินิวิฏวตฺถุนฺติ  
ปวุจฺจติ  ฯ   ต   ปเนต   สสนฺตติปริยาปนฺนมฺป   ปรโต   ทฏิ ิตาย  
พหิทฺธาติ   วุตฺต  ฯ  ตเทว  หิ  พหิทฺธา  สพฺพนิมิตฺตานีติ  ตตฺถ  ตตฺถ  
วุจฺจติ  ฯ   อชฺฌตฺตปฺปวตฺโตติ   สสนฺตาเน   มิจฺฉาทิฏ ิปฺปวตฺตน- 
อาทิโต ตทนุวตฺตกกิเลสกฺขนฺเธหิ    จ  ฯ   ต   หิ   สสนฺตติย กิเลสปฺ-  
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปวตฺตภาวโต     ตนิมิตฺต     อสติ     มคฺคภาวนาย อุปฺปชฺชนกอุปาทินฺนกฺ- 
ขนฺธปฺปวตฺตนภาวโต   จ  ตถา  วุตฺต  ฯ  วุฏหน ฺจ เนส  อารมฺม- 
ณกรณ  อายตึ  อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทน ฺจ  ฯ  ฆฏยิติ อตฺตโน  
อนนฺตรเมว มคฺคสมุปฺปตฺติโต ฯ  
        [๓๐๔]   ตตฺราติ   ตสฺมึ   อภินิวิฏวตฺถุโต   วุฏหนโตติ สงฺเขป- 
วจเน  ฯ  อชฌฺตฺตพหิทฺธา รูปารูปป ฺจกฺขนฺธลกฺขณตฺตยวเสน๑ อย  
มาติกา   อุทฺเทโส  ฯ   อชฌฺตฺต   อภินวิิสิตฺวาติ  สสนฺตติปริยาปนฺเนสุ  
ขนฺเธสุ  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  ฯ อชฌฺตฺตา วุฏาตีติ อิท วุฏาน- 
คามินิยา อชฺฌตฺตธมฺมารมฺมณตฺตา   ปริยายโต   วุตฺต  ฯ   นิปฺปรยิายโต  
ปน   มคฺโค  สพฺพโตป  วุฏาติ  ฯ  พหิทฺธา  วุฏาตีติอาทีสุป  เอเสว  
นโย  ฯ   เอกปฺปหาเรนาติ   เอกชฺฌ  ฯ  ต  ปน  อชฌฺตฺตาทิวิภาค  
อกตฺวา   ยกิ ฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นโิรธธมมฺนฺติ   อวิภาเคน  
วุฏานคามินิยา   ปวตฺติวเสน   เวทิตพฺพ  ฯ   ตยิท   สตฺถุ  สมฺมขุา  
เทสนานุสาเรน   าณ  เปเสนฺตสฺส  าณุตฺตรสฺส  สมฺภวตีติ  วทนฺติ  ฯ  
สุทฺธอชฺฌตฺตทสฺสนมตฺเตเนว   มคฺควุฏาน   น   โหติ   มมการวตฺถุโนป  
ปริ ฺเยฺยตฺตา  ฯ   มคฺคสงฺขาต   วุฏาน   มคฺเคน   วา   วุฏาน  
มคฺควุฏาน ฯ  
        [๓๐๕]   ราสึ  กตฺวาติ  ภูตุปาทายวเสน  ทุวิธ  อนนฺตรเภทวเสน  
อเนกเภทมฺป   รุปปฺนฏเน   รูปนฺติ   ปณฺฑโต   คเหตฺวา  ฯ   ยถา  
รูเป   วิปสฺสนาภินิเวโส   เยภุยฺเยน   วิปสฺสนายานิกสฺส  เอว  อรูเป  
๑. ม. รูปารูปป ฺจกฺขนฺธลกฺขณตฺตยวเสน.   
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            ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
วิปสฺสนาภินิเวโส   เยภุยฺเยน  สมถยานิกสฺส  โหติ  ฯ  อภินิเวโสติ  จ  
วิปสฺสนาย   ปุพฺพภาเค  กตฺตพฺพนามรูปปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตสฺมา  
ปม   รูปปรคฺิคณฺหน  รูเป  อภินิเวโส  ฯ  เอส  นโย   เสเสสุป  ฯ  
ยกิ ฺจิ   สมทุยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธธมฺมนฺติ  กาม  อุทยพฺพยปริคฺ- 
คณฺหน อภินิเวโสติ    ทสสฺิต    ยถาอุปฏ ิเต   ปน   รูปารูปธมฺเม  
เตส ฺจ  ปจฺจเย  ปริคฺคเหตฺวา  สงฺเขเปเนว  วิปสฺสนาาณ  จาเรนฺโต  
าณุตฺตโร   ยถานิสินฺโนว   าณปฏปิาฏิยา   ขิปปฺเมว   สจฺจานิ  
ปฏิวิชฺฌนฺโต  เอกปฺปหาเรน  ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ  วุฏาติ  นาม  ฯ อ ฺถา  
เอเกเนว   โลกิยจิตฺเตน   ป ฺจนฺน   ขนฺธาน   ปริคฺคหปริชานนาทีน  
อสมฺภวโต  ฯ   น   หิ  สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาทึ  เอกชฺฌ  อารมฺมณ  กาตุ  
สกฺกา  ฯ  ยสสฺ  ปน  เอกวาร  าเณน ผสฺสิตุ๑ ปุน ต ผสฺสิตพฺพเมว  
ตาทิสสฺส วเสน วุตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ  
        [๓๐๖]   เอตฺถ  จ  อภินิเวโส  อการณ  วุฏานเมว  ปมาณ  ฯ  
ตสฺมา   เหฏา   วุตฺตวิโมกฺขอริยปุคฺคลวิภาคาป   วุฏานวเสน  
สมฺภวนฺตีติ   ทสฺเสตุ   เอตฺถ   จ   โยปติอาทิ   อารทฺธ  ฯ   ตตฺถ  
ตโยป   ชนาติ   วุฏานวเสน   เภเท   อสติป   อภินิเวสวเสเนว  
ลทฺธเภท   คเหตฺวา   วุตฺต  ฯ   สทฺธ ึ  ปรุิมปจฺฉิมาเณหีติ ภยตุ- 
ปฏานาทิปุริมาเณหิ   เจว   โคตฺรภุอาทิปจฺฉิมาเณหิ  จ  สห  ฯ  
อุทฺทานนฺติ  อุทฺเทโส  ฯ  ยตฺถกตฺถจิ  ฯเปฯ  วฏเฏยฺยุ ตต- 
าณฏานิยสฺส อุปมาวตฺถุโน    ลพฺภนโต  ฯ   อิมสฺมึ   ปน   าเนติ  
๑. ม. ผสฺสิต.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
อิมสฺมึ   วุฏานคามินีวิปสฺสนาปเทเส  ฯ   สพฺพนฺติ   สพฺพนฺต   าณ  
สพฺพ  วา  าณกิจฺจ  ปากฏ  โหติ  เวมชฺเฌ  ตฺวา วิภาวิยมานตฺตา ฯ  
วุตฺตา วิสุทฺธิกถาย ฯ  
        [๓๐๗]  นิลียิตฺวาติ  อุปวิสิตฺวา  ฯ  ปริมสิตฺวาติ๑  วีมสิตฺวา ฯ  
คยฺหุปค   อทิสฺวาติ   คหณโยคฺค   นิจฺจสาราทึ   อทิสฺวา  ฯ  จิตฺตสฺส  
วงฺกภาวกราน  มายาทีน สุฏ ุ วิกฺขมฺภเนน อนุโลมสฺส อุชุกสาขาสทิสตา ฯ  
นิพฺพานานุโลมนโต๒   โคตฺรภุาณสฺส   อุทฺธ   อุลฺโลกน- 
สทิสตา  ฯ อปฺปติฏเ   นพฺิพาเน   ปติฏ ิตตฺตา   มคฺคาณสฺส   อากาเส  
อุปฺปตนสทิสตา  ฯ   สปปฺวิสชฺชน   วิย   โคตฺรภุาณ   สพฺพสงฺขารคต  
วิสฺสชฺชิตฺวา   นิพฺพานสฺส   อาลมฺพณโต  ฯ  มคฺค  โอโลเกนฺตสฺส  าน  
วิย   มคฺคาณ   อสมฺโมหปฏิเวธวเสน   อตฺตโนป   ทสฺสนโต  ฯ  
อภยฏาเน   านนฺติ   อภยฏาน   สมปฺตฺตมาห   น   ตสฺส ปาปุณ- 
ปฏิปตฺตึ ฯ  
        [๓๐๘]   อตฺตตฺถาทีน   อนวพุชฺฌนโต   อห   มมาติ   คหณสฺ  
นิทฺโทกฺกมนสทิสตา  ฯ  มุ ฺจิตุกมฺยตาคฺคหเณเนว  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏ- 
นาป คหิตา  ฯ   ติสฺสนฺนมฺป   ตาส   สสารโต   นกิฺขมนาธิมุตฺตตาย  
นิกฺขมนมคฺโคโลกนสทิสตา  ฯ   มคฺเค   ทิฏเ   มคฺคปฏิปตฺติ   วิย  
อนุโลเม  สิทเฺธ  มคฺโค  สทิฺโธเอวาติ  อนุโลมสฺส  มคฺคทสฺสนสทิสตา ฯ  
สงฺขารนิมิตฺตโต  นิกฺขนตฺตฺตา  อาทิตฺตฆรโต  นิกขฺมน  วิย โคตฺรภุ- 
าณ ฯ เวเคน   คมน   วิย   มคฺคาณ   วิสฺสชฺเชตพฺพคเหตพฺพ- 
๑. ม. ปรามสิตฺวาติ.  ๒. ม. นพิฺพานาโลจนโต.   
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                 ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
ปเทเสสุ  สาธนกิจฺจวิเสสโยคโต  ฯ   ปรโต   นมมายิตพฺพโต   จ  ปสฺส-ิ 
ตพฺพาน ขนฺธาน   อห   มมาติ   คหณสฺส   ราชโคณาน   สกคหณสทิสตา  
วุตฺตา ฯ  
        [๓๐๙]   สภเย   อภยทสฺสนเหตุตาย   ขนฺธาน   อห   มมาติ  
คหณสฺส   ยกฺขินิยา   สวาสสทิสตา  ฯ  สุสานวิชหน  วิย  สงฺขารสุสาน  
วิชหิตฺวา   นพฺิพานารมฺมณวเสน   ปวตฺต   โคตฺรภุ  ฯ   ปุตฺตคิทฺธินีติ  
ปุตฺตวจฺฉลา  ฯ  โอตฺตปฺปมานาติ  สารชฺชยมานา  ฯ  โอฬาริโกฬาริก-  
โลภกฺขนฺธาทิวิกฺขมฺภเนน   สงฺขารปริจฺจชนโต   อนุโลมสฺส   ตตฺเถว  
ทารโกโรปนสทิสตา ฯ  
        [๓๑๐]   วุฏานคามินิยา  ฯเปฯ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺตา  น  ปุรมิาสุ  
วิย    ภยตุปฏานาทีสุ     ิตสฺส    ภายนาทิอาการทสฺสนตฺถนฺติ อธิปฺ- 
ปาโย  ฯ   อปราปรุปฺปตฺติโต   จิรานุพนฺธโต   ทสฺุสหโต   จ วฏฏ- 
ทุกฺขสทิส   ชิฆจฺฉาทุกฺขนฺติ   อาห   สสารวฏฏชฆิจฺฉายาติ  ฯ กาย- 
คตาสติเอว  โภชน  กายคตาสติโภชน  ฯ สา ปเนตฺถ มคฺคสมฺปยุตฺตา  
สมฺมาสติ   กายานุปสฺสนาทิกิจฺจโสธนวเสน   อมตรสปริโภคตาย   จ  
อมตรส   กายคตาสติโภชนนฺติ   วุตฺตา  ฯ  เตนาห  ภควา  อมตนฺเต  
ภิกฺขเว   ปรภุิ ฺชนฺติ   เย   กายคตาสตึ   ปริภุ ฺชนตีฺติอาทิ๑  ฯ  
ผลรสามลกสิงฺคิเวรมุคฺคมาสาทิอเนกงฺคสมฺภาร ฯ กปณาเสริภาวา- 
ทิกรเณน   ตณฺหาสิเนหสฺส   สีตสทิสตา  ฯ  มคฺคเตชนฺติ อริยมคฺค- 
๑. องฺ. เอก. ๒๐/๕๙ ฯ   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สงฺขาต  อินฺทคฺคึ ฯ ราคคฺคิอาทโย เอกาทสคฺคี วูปสมนฺติ เอตฺถาติ  
เอกาทสคฺคิวูปสม นิพฺพาน ฯ  
        [๓๑๑]   อนฺธการปเรโตติ   จตุรงฺคสมนฺนาคเตน   อนฺธกาเรน  
กิ ฺจิ  อตฺตตฺถ  วา  ปรตฺถ  วา  กาตุ  อสกฺกุเณยฺยภาเวน  อภิภูโต  ฯ  
าณมโย อาโลโก เอติสฺสาติ าณาโลกา มคฺคภาวนา ฯ  
        อมตภูต   อมตภาวสาธก   วา   โอสถ   อมโตสถ   นิพฺพาน  ฯ  
เหฏา   อตฺตนา   วุตฺตเมว   สงฺขารุเปกฺขาพฺยาปาร   นิคมนวเสน  
ทสฺเสนฺโต   เตน   วุตฺตนฺติอาทิมาห  ฯ   นิราลยตาย   ตณฺหาวเสน  
ภวาทีสุ   อวิสฏชฺฌาสโย   หุตฺวา   ตโต   สงฺกุจิตจิตฺโต  ปฏลิีนภาเวน  
จรติ   ปวตฺตตีติ   ปฏลิีนจโร   ตสฺส   ปฏิลีนจรสฺส  ฯ   สสาเร  
ภยสฺส   อิกฺขนตาย   ภิกฺขุโน  ฯ   กายจิตฺตวิเวกสิทฺธิยา  วิวิตฺตมาสน  
ภชมานสฺส  ฯ   สามคฺคิยนฺติ   ยุตฺต   ปฏิรูปนฺติ   อตฺโถ  ฯ  ภวเนติ  
กามภวาทิเก   ติวิเธป   ภเว  ฯ   โส  หิ  อิธ  ภวนตฺเถน  ภวนฺติ  
วุตฺโต  ฯ  น  ทสฺสเยติ  อนุปฺปชฺชนวเสน  น  ทสฺเสยฺย  ฯ  ตสฺส  ต  
อทสฺสน สามคฺคิยนฺติ พุทฺธาทโย อรยิา อาหูติ โยชนา ฯ  
        นิยเมตฺวาติ  นิยต  เอกสิก  กตฺวา  ฯ โพชฺฌงฺควิเสส มคฺคงฺค- 
วิเสส ฌานงฺควิเสส    ปฏปิทาวิเสส    วิโมกฺขวิเสสนฺติ   วิเสสสทฺโท  
ปจฺเจก   โยเชตพฺโพ  ฯ   วิเสสนฺติ   ฉสตฺตภาโว   สตฺตฏภาโว ป ฺจา- 
ทิภาโวติ  อิม  ยถากฺกม  โพชฺฌงฺคาทีน  อริยมคฺเค ลพฺภมานเภท ฯ  
ปาทกชฺฌานนฺติ    มคฺคสฺส   อาสนฺนวุฏานคามินิยา   วิปสฺสนาย ปทฏ-  
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านภูต   ฌาน  ฯ   วิปสฺสนาย  อารมฺมณภูตาติ  มคฺคาสนฺนายเอว  
วุฏานคามินิยา   วิปสฺสนาย  โคจรภูตา  วิปสฺสิตา  ฯ  ปุคฺคลช-ฺ 
ฌาสโยติ อุภินฺน   เภเท   สติ   วิปสฺสกสฺส   อชฺฌาสโย  ฯ   เอตฺถ   จ  
ปม   เกจีติ   วุตฺโต   ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร  ฯ  ทุติย  เกจีติ  วุตฺโต  
โมรวาปวาสิมหาทตฺตตฺเถโร  ฯ    ตติย   เกจีติ   วุตฺโต ติปฏกจูฬา- 
ภยตฺเถโร ฯ เตสมฺป วาเทสุ อย ปุพฺพภาควุฏานคามินี วิปสฺสนา  
นิยเมติเยวาติ   เวทิตพฺพา  ฯ   กสฺมา   วิปสฺสนานิยเมเนว   หิ ปมตฺ- 
เถรวาเทป   อปาทกปมชฺฌานปาทกมคฺคา   ปมชฺฌานิกาว  โหนฺติ  
อิตเร    จ   ทติุยชฺฌานิกาทิมคฺคา   ปาทกชฺฌานวิปสฺสนานิยเมหิ ตต- 
ฌานิกาว   ตโต   ตโต   ทติุยาทิปาทกชฺฌานโต   อุปฺปนฺนสฺส สงฺขารุ- 
เปกฺขาาณสฺส  ปาทกชฌฺานาติกฺกนฺตาน องฺคาน อสมาปชฺชิตุกาม- 
ตาย  วิราคภาวนาภาวโต๑  อิตรสฺส จ อตพฺภาวโต ฯ ยถา ห ิมคฺคา- 
สนฺนาย วิปสฺสนาย    โสมนสฺสสหคตตฺเต    มคฺคสฺส   ปมาทิชฺฌานิกตา  
จ   อุเปกฺขาสหคตตฺเต   ป ฺจมชฺฌานิกตาเอว   จ   โหติ   ตโต   จ โพช-ฺ 
ฌงฺคาทีน   วิเสโสติ  เตส  นิยมเน  อาสนฺนการณ  ปธานการณ  จ  
วุฏานคามินี   วิปสฺสนา   น  เอว  ปาทกชฺฌานาทโย  ฯ  ยสฺมา  ปน  
ปาทกชฺฌาเนน   วินา   วิปสฺสนาว  อิม  ยถาวุตฺต  วิเสส  นิยเมตุ  น  
สกฺโกติ   วุตฺตนเยน   ปน   ปธานการณ   น๒  โหติเยว  ตสฺมา  
วุฏานคามินี   วิปสฺสนาว   นิยเมตีติ  อวตฺวา  วุฏานคามินี  วิปสฺสนา  
นิยเมติเอวาติ   วุตฺต  ฯ   เอว   เสสวาเทสุป   วิปสฺสนานิยโม  
๑.  ม. อสมาปชฺชิตุกามตาวิราคภาวนาภาวโต. ๒.ม. นสทฺโท น ทิสฺสติ.   
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ยถาสมฺภว   โยเชตพฺโพ  ฯ  ยถา  ห ิ ปาทกชฺฌานาติกฺกนฺตาน  องฺคาน  
อสมาปชฺชิตุกามตาวิราคภาวนาภูตา  วุฏานคามินี วิปสฺสนา อธิฏ- 
านภูเตน ปาทกชฺฌาเนน   อาหิตวิเสสา   มคฺคสฺส   โพชฺฌงฺคาทิ- 
วิเสสนิยามิกา โหติ    เอว    อารมฺมณภูตสมฺมสิตชฺฌานาติกฺกนฺตาน     
องฺคาน ชิคุจฺฉนาการวิราคภาวนาภูตา     สมฺมสิตชฌฺาเนน    อาหิตวิเสสา  
อุภยสพฺภาเว   อชฺฌาสยวเสน   ตโต   อ ฺตเรน   อาหิตวิเสสา   จ  
วุฏานคามินี วิปสฺสนา มคฺคสฺส โพชฺฌงฺคาทิวิเสส นิยเมตีติ ฯ  
        [๓๑๒]   ตตฺราติ   ตสฺมึ  โพชฺฌงฺคาทิวิเสสนิยมเน  ฯ  อฌานลาภี  
สุทฺธวิปสฺสนายานิโกว  สุกฺขวิปสฺสโก  ฯ  โส  หิ ฌานสิเนเหน วิปสฺสนาย  
อสินิทฺธภาวโต   สุกฺขา   ลูขา   วิปสฺสนา   เอตสฺสาติ  สุกฺขวิปสฺสโกติ  
วุจฺจติ  ฯ  ปกณฺิณกสงฺขาเรติ  ปาทกชฌฺานโต  อ ฺเ  สงฺขาเร  ฯ เตน  
ปาทกชฺฌานสงฺขาเรสุ   สมฺมสิเตสุ   วตฺตพฺพเมว   นตฺถีติ   ทสฺเสติ  ฯ  
ปมชฺฌาน  ปาทก  กตฺวาติ  หิ  วุตฺต  ฯ  เอตฺถ จ สกฺุขวิปสฺสกาทิคฺคหณ  
วิปสฺสนานิยมสฺส   เอกนฺติกภาวทสฺสนตฺถ  ฯ  น  หิ  วุฏานคามินี  วินา  
เกวลา๑  ปาทกชฺฌานาทโย  นิยมเหตุ๒  ทิฏา  วุฏานคามินี จ  
ปาทกชฺฌานาทีน     อภาเวป     สกฺุขวิปสฺสกาทีน     มคฺคสฺส ปมชฺฌานิก- 
ภาวเหตุ  ตสฺมา สา โพชฌฺงฺคาทิวิเสสนิยมเน เอกนฺติกเหตูติ ฯ  
อิทานิ   ยถาวุตฺตมตฺถ   ปากฏตร   กาตุ   เตส   หีติอาทิ   วุตฺต  ฯ  
อย   วิเสโสติ   อย   ฌานาทีน   จตุรงฺคิกาทิวิเสโส  น  ปุพฺเพ  วิย  
๑.ม. เกวล.  ๒.ม. นิยมเหตู.   
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วิปสฺสนานิยเมเนว   อถโข   ปาทกชฌฺานนิยเมน  เจว  วิปสฺสนา- 
นิยเมน จ  ฯ   เตสมฺปติ   ป ฺจกนเย   ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานานิ   ปาทกานิ  
กตฺวา   อุปฺปาทิตมคฺคานมฺป  ฯ   อาสนฺนปฺปเทเสติ  อิมินา  วิปสฺสเกน  
อนฺตรนฺตรา ปวิฏสมาปตฺติยา วเสน อย วิเสโส นตฺถีติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๓๑๓]   ตตฺราป  จาติ  ทุติยตฺเถรวาเทป  ฯ  ตตสมาปตฺติสทิสตา  
ตตสมฺมสิตสงฺขารวิปสฺสนานิยเมหิ   โหติ  ฯ   ตตฺราป   ห ิ  วิปสฺสนา  
ตตวิราคาวิราคภาวนาภาเวน   โสมนสฺสสหคตา   อุเปกฺขาสหคตา   จ  
หุตฺวา   ฌานงฺคาทินิยม   มคฺคสฺส   กโรตีติ   เอว   วิปสฺสนานิยโม  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตนฺติ  ตต  ฌานสทิสภว๑ ฯ สฺวายมตฺโถ  
ปาทกชฺฌานสมฺมสิตชฺฌานุปนิสฺสเยหิ     วินา     อชฌฺาสยมตฺเตน อสิชฺฌน- 
อุปนิสฺสเยน๒   วินา   สงฺกปฺปมตฺเตน   สกทาคามิผลาทีน อสิชฌฺน- 
ทีปเกน   นนทฺโกวาเทน   ทีเปตพฺโพ  ฯ   ตตฺถ   หิ   ยถา โสตาปนฺ- 
นายป   ปริปณฺุณสงฺกปฺปต  วทนฺเตน ภควตา ยสฺส ยสฺส อุปนิสฺสโย  
อตฺถิ   ตสฺส   ตสฺเสว   อชฌฺาสโย   นิยามโก   นา ฺสฺสาติ   เตน  
เตน   ปริปุณฺณสงฺกปฺปตา   โหติ   น   ตโต   ปร   สงฺกปฺปสพฺภาเว  
สติป   อสิชฌฺนโตติ   อยมตฺโถ   ทีปโต   เอว   อิธาป   ยสฺส  ยสสฺ  
ทุติยาทิชฺฌานิกสฺส   มคฺคสฺส   ยถาวุตฺโต   อุปนิสสฺโย   อตฺถ ิ  ตสฺส  
ตสฺเสว   อชฌฺาสโย   นิยามโก  นา ฺสฺส  สติป  ตสฺมึ  อสิชฺฌ- 
นโต  ฯ อิมสฺมึ     ปน     วาเท    ปาทกสมฺมสิตชฺฌานุปนิสฺสยสพฺภาเว  
๑.ม. ตตณานสทิสภว.  ๒.ม. อสิชฺฌน อุปนิสฺสเยน.   
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อชฺฌาสโย   เอกนฺเตน  โหติ  ตตผลุปนิสฺสยสพฺภาเวน๑  ตตสงฺกปฺโป  
วิยาติ   ตทภาวาภาวโต   อชฺฌาสโย   นิยเมตีติ  วุตฺต  ฯ  เอตฺถาปติ  
ตติยตฺเถรวาเทป  ฯ   วุตฺตนเยเนวาติ   ยโต   ยโต   สมาปตฺติโต  
วุฏายาติอาทินา  วุตฺตนเยน  ฯ  ตสฺมา  ตตฺราป  ห ิ วิปสฺสนาติอาทินา  
อิธ วุตฺตนเยน ตทตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๓๑๔]  เอว  วิปสฺสนาย โพชฺฌงฺคาทินิยามิตต๒ ทสฺเสตฺวา อิทานิ  
ปฏิปทาทินิยามิตต๒   ทสฺเสนฺโต  สเจ  ปนายนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  
อยนฺติ  สงฺขารุเปกฺขา  วุตฺตา  ฯ  สาป หิ กาม อิท วาร โรเปสุนฺติ๓ เอตฺถ   
กลาปสมฺมสนาวสาเน  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย วตฺตมานาย อุปฺปนฺนสฺส  
วิปสฺสนูปกฺกิเลสสฺส   ติกขฺตฺตุ   วิกฺขมฺภเนน  กิจฺฉตาวาร  ทุกฺขาปฏิปทาติ  
โรเปสุนฺติ๔  วทนฺติ  อฏกถาย  ปน  วิปสฺสนาาเณ  ติกฺเข  สูเร  
ปสนฺเน   วหนฺเต  อุปฺปนฺน  วิปสฺสนานิกนฺตึ  ทุกฺเขน  กสิเรน  กิลมนฺโต  
ปริยาทิยตีติ   วุตฺตตฺตา   ปุพฺพภาเค  มุ ฺจิตุกมฺยตาทิภาเวน  ปวตฺต- 
มานา สงฺขารุเปกฺขา   อตฺตโน   ปฏิปกฺเข   กิจฺเฉน   กสิเรน   วิกขฺมฺ- 
เภนฺตี ทุกฺขาปฏิปทาปกฺเขเยว   ติฏตีติ  ฯ   เตนาห   อาทิโต   กเิลเส  
วิกฺขมฺภยมานาติอาทิ  ฯ   เกจิ  ปน  เยน  าเณน  วิปสฺสนูปกฺกิเลสา  
วิกฺขมฺภิตา   เตน   สทฺธ ึ  อิท   าณ  เอกตฺตนยวเสน  เอก  กตฺวา  
อาทิโต   กิเลเส   วิกฺขมฺภยมานา  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  สปฺปโยเคนาติ  
จิตฺตปฺปโยคสงฺขาเตน  อุสฺสาหเนน  ฯ  สสงฺขาเรนาติ ตสฺเสว เววจน ฯ  
อุภเยนาป  วิกฺขมฺภนสฺส  กิจฺจสิทฺธิเมว  วทติ  ฯ วิปริยาเยนาติ อทุกฺเขน  
๑. ม. -สพฺภาเว.   ๒. ม.-นิยามิกต.   ๓. ม. อิม วาร โรเจสุนฺติ. ๔. ม. โรเจสุนฺติ.   
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อปฺปโยเคน  อสงฺขาเรน  ฯ  มคฺคส ฺ ิต  อิจฺฉิต  าน  อนุปคนฺตฺวา๑ 

ปริวสติ   วิปปฺวสติ   เอตฺถาติ  ปริวาโส  วิปสฺสนา  ปริวาโส  เอตสฺส  
อตฺถีติ   วิปสสฺนาปริวาโส   มคฺคปาตุภาโว  ฯ  ต  ปน  สีฆ  กุรุมานา  
ขิปฺปาภิ ฺา  นาม  โหตีติ  วุตฺต สณิกนฺติ ฯ กรุุมานา อย สงฺขา- 
รุเปกฺขาติ โยชนา  ฯ   ยโต   มคฺโค   อาคจฺฉตีติ๒   ต   อาคมนียฏาน  
ตสฺมึ  อาคมนียฏาเน  ฯ  มคฺคสฺส  จ  ภาวนฏาเน๓  ตฺวา นาม  
เทตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   ทุกขฺาปฏิปทาทนฺธาภิ ฺาทิวิปสฺสนานโย   อ ฺโ  
อ ฺโเอว   มคฺโคติ   อาห   อตฺตโน   อตฺตโน  มคฺคสฺสาติ  ฯ  เตน  
อาคมนโต  ลทฺธนาเมน  ทุกฺขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิ ฺาติอาทีนิ๔  จตฺตาริ  
นามานิ  ลภติ  ฯ  น  หิ  มคฺคสฺส  สรสโต  เอทิส  นาม  อตฺถิ ฯ สา  
ปนาย   วุตฺตปฺปเภทา  ปฏิปทา  ฯ  นานา  โหตีติ  วิสุ  วิสุ  โหติ  ฯ  
เอกสฺส   ภิกขฺุโน   จตูสุป   มคฺเคสุ   เอกาว   โหตีติ  นิยโม  นตฺถ ิ 
จลนโต  ฯ   อเหสุนฺติ   วุตฺต   อมฺหาก   ภควนฺต  สนฺธาย  โหนฺตีติ  
ปน   วตฺตพฺพ  ฯ  สพฺเพสมฺป  หิ  สมมฺาสมฺพุทฺธาน  จตฺตาโรป  มคฺคา  
สุขาปฏิปทา   ขิปฺปาภิ ฺาว   โหนฺตีติ  ฯ   ปฏิปทาปสงฺเคน  อธิปติมฺป  
ทสฺเสตุ   ยถา   จาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  อธิปตโยติ  ฉนทฺาทิอธิปตโย  ฯ  
ปุพฺพาภิสงฺขารานุรูป   ห ิ  มคฺโค  ปจฺเจก  ฉนฺทาธิปเตยฺโย  วา  โหติ  
วิริยาทีสุ   อ ฺตราธิปเตยฺโย   วา  ฯ  น  กสฺสจิ  นิยโม  อตฺถิ  ฯ  
เตนาห กสฺสจิ ภิกฺขุโนติอาทิ ฯ  
        ปุพฺเพ   วุตฺตปฺปการโต   สาติสย   กตฺวา   อนวเสสโต  มคฺคสฺส  
๑.ม. อนุคนฺตฺวา.   ๒.ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ.   ๓.ม. ปภวฏาเน.  
๔.ม. ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺาติ.   
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นามลาเภ   การณ   ทสฺเสตุ  อปจาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สรเสนาติ  
สภาเวน  อตฺตโน   ปวตฺติวิเสเสน  ฯ  ปจฺจนีเกนาติ  ปฏิปกฺขวเสน  ฯ  
สคุเณนาติ   อตฺตโน   คุณวเสน  ฯ   กาม ฺเจตฺถ   ยถา  อาคมเนน  
วินา   สคุเณน   อารมฺมเณน   จ   มคฺคสฺส   นามลาโภ   อววตฺถิโต  
เอว   ปจฺจนีเกน   วินา   สรเสเนว   นามลาโภ  ตถาป  สรสาทโย  
ปจฺเจก   นามลาภสฺส   การณเมวาติ   ทสฺเสตุ   สรเสน  วาติอาทินา  
สพฺพตฺถ อนิยมตฺโถ วาสทฺโท วุตฺโต ฯ  
        [๓๑๕]  เต  จ  อสงฺกรโต  ทสฺเสตุ  สเจ  หีติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  
ตตฺถ   สมฺมสิตฺวาติ   สมฺมสนเหตุ  ฯ  เหตุอฏโ  หิ  อย  ตฺวาสทฺโท  
ฆต  ปวิตฺวา  พล  โหติ  สหี ทิสฺวา ภย โหตีติอาทีสุ วิย ฯ มคฺค- 
กตฺตุกาย วุฏานกิริยาย   เอกนฺติกเหตุภูตา   สงฺขารุเปกฺขา   ผลปุจาเรน  
วุฏาตีติ   วุตฺตา  ฯ   ยสมฺา  วา  สงฺขารุเปกฺขาติ  วุฏานคามินิยา  
เอต   อุปลกขฺณ   ตทนฺโตคธ ฺจ   โคตฺรภุาณ   นิมิตฺตโต   วุฏาติ  
ตสฺมา   วุตฺต   เอกตฺตนเยน   สมฺมสิตฺวา   วุฏาตีติ  ฯ อนิมิตฺต- 
วิโมกฺเขน  วิมุจฺจตีติ  อนิมิตฺตส ฺ ิเตน  วิมุจฺจเนน วิมุจฺจติ มคฺโคติ  
อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  วิมุจฺจตีติ  วา  ตสมงฺคี  อริยปุคฺคโล  ฯ  
เสสทฺวเยป   เอเสว   นโย  ฯ   อิท  สรสโต  นาม  นามาติ  อิท  
นิมิตฺตาทิวิรหโต   อนิมิตฺต   อปฺปณิหติ   สุ ฺตนฺติ   ติวิธมฺป   มคฺคสฺส  
สภาวโต สิทฺธนาม นาม ฯ  
        เอโสติ   มคฺโค  ฯ   เอโส   จ   โข  ปุพฺพภาคมคฺเคน  สทฺธึ   
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เอก  กตฺวา  วุตฺโต  เอกตฺตนเยน  ฯ  อิท  ปจฺจนีกโต  นาม  นามาติ  
อิท   นิจฺจนิมิตฺตาทีน   ปณิธิยา   อตฺตส ฺาย   จ   ปหานวเสน  ลทฺธ  
มคฺคสฺส   อนิมิตฺตาทินามตฺตย   ปฏิปกฺขโต   สทฺทสฺส   สวโต๑ สิทฺธ- 
นาม นาม ฯ  
        สุ ฺตฺตาติ   วิวิตฺตตฺตา  ฯ  น  ห ิ มคฺเค  ราคาทโย  สนฺติ  ฯ  
รูปนิมิตฺตาทีนนฺติ     รูปนมิิตฺตเวทนานิมิตฺตาทีน     คเหตพฺพานนฺติ อธิปฺ- 
ปาโย  ฯ  ราคนิมิตฺตาทีนนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ สวิคฺคหาน  
วิย   อุปฏาน   เหตฺถ   นมิิตฺตนฺติ   อธิปฺเปต  ฯ  อิทมสฺส  สคุณโต  
นามนฺติ   อิท   ราคาทิวิวิตฺตตฺตา   รูปนมิิตฺตาทิปณิธิอาทิอภาววเสน  
อสฺส มคฺคสฺส สคุณโต สทิฺธ นาม ฯ  
        สฺวายนฺติ   โส   อย   มคฺโค  ฯ  สุ ฺตนฺติ  สพฺพสงฺขารสุ ฺโต  
อตฺตสุ ฺโต   จ   สุ ฺต  ฯ   สพฺพสงฺขารนิมิตฺตาภาวโต  อนิมิตฺต  ฯ  
ตณฺหาปณิธิอาทีน   อภาวโต   อปฺปณิหิต  ฯ   อิทมสฺส   อารมฺมณโต  
นามนฺติ   ยถา  สุขารมฺมณ  รูป  สุขนฺติ  วุจฺจติ  เอว  สุ ฺตาทิ- 
นามสฺส นิพฺพานสฺส   อารมฺมณกรณโต   อิท   อสฺส   มคฺคสฺส   สุ ฺ- 
ตาทิเภท อารมฺมณโต สิทฺธ นาม ฯ  
        อนตฺตานุปสฺสนา   อตฺตสุ ฺตาย   ทิฏตฺตา   สรสโต   สุ ฺตา  
นาม  ฯ  ตสฺสา  สุ ฺตาวิปสฺสนาย  มคฺโค  วิปสฺสนาคมเนน  สุ ฺโต ฯ  
อนิมิตฺตา   นาม   นิจฺจนิมิตฺตาทีน   อุคฺฆาฏนโต  ฯ  อิท  ปน  มคฺคสฺส  
อนิมิตฺตนาม [๒]  อภิธมฺมปริยาเยน  ลพฺภติ  ฯ  กึการณา ฯ อภิธมฺเม  
๑.ม. สทฺทสฺส สวโตติ เทฺว อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ.  ๒.ม. น.   
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สรส  อนามสิตฺวา  ปจฺจนีกโต  นามลาภโต  ฯ  โย  ห ิ สคุณารมฺมเณหิ  
นามลาโภ   โส   สรสปฺปธาโน   โหติ   สรเสเนว   จ   นามลาเภ  
สพฺพมคฺคาน   สุ ฺตาทิภาโวติ   ววฏาน   น   สิยา  ฯ   ตสฺมา อภิ- 
ธมฺเม   สติป   ทฺวีหิป   การเณหิ   อนิมตฺิตนามลาเภ   ปจฺจนีกโตว นาม- 
ววฏานกรณ  คยฺหตีติ  ตทภาวา  น  ลพฺภติ  ฯ  อถวา  น ลพฺภตีติ  
อ ฺนิรเปกฺเขหิ  สคุณารมฺมเณหิ  น  ลพฺภติ  ฯ  กกึารณา  ฯ  อภิธมฺเม  
สรสปจฺจนีเกหิ   สหิเตหิ   นามลาภโต  ฯ   ปจฺจนีก ฺหิ  ววฏาน- 
กรณ อนเปกขิฺตฺวา   เกวลสฺส   สรสสสฺ   นามเหตุภาโว   อภิธมฺเม  
นตฺถิ  อววฏานาปตฺติโต ฯ ตสฺมา อตฺตาภินิเวสปณิธิปฏิปกฺขวิปสฺ- 
สนานุโลมา มคฺคา   คติป   สรสนฺตเร   ปจฺจนีกสหิเตน   สรเสน   นาม  
ลภนฺติ  ฯ  อนิมิตฺตมคฺคสฺส  ปน  วิปสสฺนา  นิมิตฺตปฏิปกฺขา  น  โหติ  ฯ  
อย๑   นิมิตฺตคฺคหณโต  นิมิตฺตคฺคหณานิวารณาติ  ตทนุโลโม  มคฺโคป  
น   นิมิตฺตสฺส  ปฏิปกฺโข  ฯ  ยทิ  สิยา  นิมิตฺตคตวิปสฺสนายป  ปฏิปกฺโข  
สิยา   ตสฺมา  วิชฺชมาโนป  สรโส  ววฏานกรปจฺจนีกาภาวา  อภิธมฺเม  
อนิมิตฺตนามทายโก   น  คยฺหตีติ  ฯ  ยทิ  เอว  อนจฺิจานุปสฺสนานุโลโม  
มคฺโค   อภิธมฺเม   อสงฺคหิโต  สิยาติ  ฯ  น  สุทฺธิกปฏิปทานเย  ตสฺส  
สงฺคหิตตฺตา  ฯ   ตสฺมาเอว   ห ิ  โส   วุตฺโต  ฯ  สุตฺตนฺเต  ปน ปริยาย- 
เทสนตฺตา   สคุณารมฺมณมคฺเคป๒   นาม   คยฺหตีติ   อาห สุตฺตนฺต- 
ปริยาเยเนว  ลพฺภตีติ ฯ ย ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ต เหฏา วุตฺตเมว ฯ  
อาคมนวเสนป   มคฺคสฺส   อนิมิตฺตนาม   ลพฺภติเยวาติ   ทสฺเสตุ  
๑.ม. สย.   ๒.ม. สคุณารมฺมณมตฺเตนป.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 583 

               ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
ตตฺร   หีติอาทิ   วุตฺต  ฯ  อาคมนียฏาเนติ  อาคมนปฏิปทาาเน  ฯ  
เสส วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมวาติ ฯ  
               สงฺขารุเปกฺขาาณ นิฏ ิต ฯ  
        [๓๑๖]   อธิโมกฺขสทฺธาติ   ปสาทภูโต   วตฺถคุโต   นิจฺฉโย  
อธิโมกฺโข  ฯ  ตสฺมา  ตถาภูตา  ภาวนาวิเสเสน  กิจฺจโต  อธิมตฺตตาย  
พลวตรา   นพฺิพตฺตติ  ฯ   สุปคฺคหิตนฺติ   สฏุ ุ   ปคฺคหิต  ฯ  อสลฺลีน  
ปฏตรภาเวน   ปฏิปกฺขวิธมนสมตฺถ   วิริย   โหติ  ฯ  สุปติฏ ิตาติ๑ ติกฺข- 
ตรตาย   อารมฺมณาภิมุขภาเวน   สุฏ ุ   อุปติฏ ิตา  สติ  โหติ  ฯ  
สุสมาหิตนฺติ   ปสฺสทฺธิสขุาน   สาติสยตาย   สุฏ ุ   สมาหิต  อารมฺมเณ  
สมฺมเทว  ปต  อปฺปต  วิย  โหติ  ฯ  ติกฺขตราติ  อนุโลมาณุปฺปตฺติยา  
ปจฺจโย  ภวิตุ  สมตฺถภาเวน  สาติสย ติกฺขา สูรา ฯ สงฺขาราน วิจินเนป  
มชฺฌตฺตภูตสงฺขารุเปกฺขา   ป ฺา   อุปฺปชฺชติ  ฯ  อนิจฺจาติ  วา  ฯเปฯ  
สมฺมสิตฺวา   ภวงฺค   โอตรตีติ   อนิจฺจาทีสุ  เอเกนากาเรน  สมฺมสนฺตี  
สตฺตกฺขตฺตุ   ปวตฺติตฺวา   ภิชฺชนฺตี  ภวงฺค  โอติณฺณา  นาม  โหติ  ตโต  
ปร   ภวงฺคสฺส   วาโรติ   กตฺวา  ฯ  สงฺขารุเปกฺขาย  กตนเยเนวาติ  
อนิจฺจาทินา   อาลมฺพนกรณนเยเนว   น   สมฺมสิตนเยน  ฯ   เตนาห  
อารมฺมณ   กรุุมานนฺติ  ฯ  อาวฏเฏตฺวาติ  วินิวฏเฏตฺวา๒  จิตฺตสฺส ภวงฺค- 
วเสน  วตฺติตุ อทตฺวา ฯ วิสทิสจิตฺตปฺปวตฺติสงฺขาตาย วีจิยา อภาเวน  
อวีจิกา   จิตฺตสนฺตติ  ฯ   กิริยมโนธาตุยา   ห ิ  ภวงฺเค  อาวฏฏิเต กิริย- 
มยจิตฺตปฺปวตฺติ  วิปากจิตฺตุปฺปตฺติยา๓  สวีจิกา  สนฺตรา  น  เอว  
๑.ม. สูปฏจิตาติ.   ๒.ม. นวิตเฺตตฺวา. ๓.ม. กริิยมยจิตฺตปวตฺติวิปากจติฺตุปฺปตฺติยา.   
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มโนทฺวาราวชฺชเนนาติ   วุตฺต   อวีจิก   สนฺตติมนุปฺปพนฺธมานนฺติ  ฯ  
ตเถวาติ   ยถา   อตีตาสุ   ทฺวตฺตึสชวนวีถีสุ  สงฺขารุเปกฺขา  อนิจฺจาติ  
วา  ทุกฺขาติ  วา  อนตฺตาติ  วา  สงฺขาเร  อารมฺมณ  อกาสิ ตเถว ฯ  
ปริกมฺมนฺติ   วุจฺจติ   มคฺคสฺส   ปริกมฺมตฺตา   ปฏิสงฺขารกตฺตา  ฯ  
อุปจารนฺติ   วุจฺจติ   มคฺคสฺส   อาสนฺนตฺตา   สมีปจาริกตฺตา   วา  ฯ  
อนุโลมตฺถ๑   สยเมว   วทติ  ฯ  อย ฺจ  นโย  กาม  มคฺควีถิย  
ปมชวนสฺส   ปฏิสงฺขารณฏโ๒   ทุติยสฺส   ตโต   อาสนฺนฏโ  
ตติยสฺส   เหฏ ิมุปริมาน   อนุโลมฏโ   จ   ปยุตฺโตติ  วุตฺโต  ตถาป  
สพฺเพสมฺป   อิมา   สม ฺา   สมฺภวนฺตีติ   ทสฺเสตุ   อวิเสเสน  
ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๓๑๗]   ตตฺถ   อาเสวนนฺติ   อาทเรน   เสวน  ฯ ปุริมภาคปจฺฉิม- 
ภาคานนฺติ   เหฏ ิมาน   อุปริมาน ฺจ  ธมฺมโกฏาสาน  ฯ อฏนฺนนฺติ    
อุทยพฺพยาณาทีน   อฏนฺน  ฯ   สพฺพาป   วิปสฺสนา  ลกฺขณตฺตย- 
สมฺมสนกิจฺจาว  อิทมฺป  ตเถวาติ  วุตฺต ตถกิจฺจตายาติ ฯ อุปรีติ  
มคฺเค  ฯ    โพธิปกฺขิยธมฺมาน   ตถกิจฺจตาย   อนุโลเมติ สมฺโมสาทิ- 
ปฏิปกฺขวิธมนโต  ฯ  อิทานิ  อนุโลมาณสฺส  ตทุภยกิจฺจานุโลม  
วิตฺถารโต   ทสฺเสตุ   ต ฺหีติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   อนุโลมาณ  
สจฺจปฏิจฺฉาทกโมหกฺขนฺธาทีน   สาติสย   วิธมเนน   โลกิยาเณสุ  
อุกฺกสปริยนตฺคต  ตโตเอว  เหฏา  นพฺิพตฺติต  อุทยพฺพย- 
าณาทีนมฺป๓กิจฺจ    ปฏิปกฺขทูรีภาเวน   อตฺถโต   สาเธนฺตเมว   หุตฺวา  
๑.  ม. อนุโลมตฺต. ๒.ม. ปฏิสงฺขรณฏโ. ๓.ม. นิพฺพตฺตติอุทยพฺพยาณาทีนมฺป.   
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              ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
ปวตฺตติ  ฯ   ตถาปวตฺตมาน ฺจ   เตส   กิจฺจ   อนุโลมนฺต   วิย  
โหตีติ   อาห   อุทยพฺพยวนฺตาน  ฯเปฯ  ตถกิจฺจตาย  อนุโลเมตีติ  ฯ  
ตตฺถ   ภยโต   อุปฏ ิตนฺติ   อิมินาป  อารมฺมณสีเสน  าณพฺยาปารเมว  
วทติ   สปฺปฏิภยาน   สงฺขาราน   ยถาสภาวทสฺสนทีปนโต  ฯ  เสเสสุ  
ปน   สตฺตสุป   าเนสุ   าณพฺยาปาโรว   ทสฺสโิต  ฯ  ยสฺมา  เอต  
อนุโลมาณ   อนิจฺจาทีสุ   อ ฺตรลกขฺณวเสเนว   สงฺขาเร   อารพฺภ  
ปวตฺตติ   ตสฺมา   วุตฺต   อนิจฺจลกฺขณาทิวเสน   สงฺขาเร   อารพฺภ  
ปวตฺตตฺตาติ  ฯ   ตาย   ปฏิปตฺติยาติ   ยา   สา   อนุโลมาณสฺส  
ถูลถูลสจฺจปฏิจฺฉาทกสงฺกิเลสวิกฺขมฺภนปฏิปตฺติ   ตาย  ฯ   น   หิ  
อนุโลมาเณ   ตถา   อนุปฺปตฺเต๑  โคตฺรภุาณ  นิพฺพาน  อาลมฺพิตุ  
สกฺโกติ โคตฺรภุาเณ วา อนุปฺปนฺเน มคฺคาณ อุปฺปชฺชตีติ ฯ  
        วุตฺตเมวตฺถ   โอปมเฺมน   ปากฏตร   กาตุ   ยถา   หีติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   อฏนฺน   โวหาริกมหามตฺตาน   อคติคมน   ปหาย  
ตตวินิจฺฉยกรณ   วิย   อฏนฺน   าณาน   ยถาสก   ปฏิปกฺข   ปหาย  
สงฺขาเรสุ   อุทยพฺพยาทิปฏิปตฺติ  ฯ   ร ฺโ   มชฌฺตฺตภาโว   วิย  
อนุโลมาณสฺส  ปุริมปจฺฉิมธมฺมโกฏาสสฺส  อนุคุณตา๒  ฯ  เตเนวาติ  
เหฏ ิมาณาน   อนุโลมนมุเขน   อุปริโพธิปกฺขิยาน  อนุโลมนโตเยว  ฯ  
สจฺจานุโลมิกนฺติ วุจฺจติ มคฺคสจฺจสฺส อนุโลมิกตฺตา ฯ  
                                อนุโลมาณ ฯ  
        [๓๑๘] กิ ฺจิ  อสงฺขตารมฺมณ  วิ ฺาณมฺป๓ วุฏานคามินิยา  
๑.  ม. อนุปฺปนฺเน.   ๒.ม. อนุกูลตา.   ๓.ม. าณ.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
เอกสงฺคหนฺติ   กตฺวา   สงฺขารารมฺมณายาติ   วิเสสน  กต  ฯ  ต  หิ  
วิเสสโต  วุฏาน  อริยมคฺค  คจฺฉติ  อุเปตีติ  วุฏานคามินีติ  วตฺตพพฺต  
ลภติ  ฯ  เตนาห  สพฺเพน  สพฺพนฺติอาทิ  ฯ  อสมฺโมหตฺถนฺติ  ตตฺถ ตตฺถ  
สุตฺเต   ปริยายนฺตเรหิ   อาคตาย  สมฺโมหาภาวตฺถ  ฯ  สุตฺตสสนฺทนาติ  
สุตฺตาน  เตส  เตส  สุตฺตปทาน  อนุสนฺทาน  ฯ  เย  โลกิเย สงฺขาเร  
อารพฺภ   อนุโลมปรโิยสานา  วุฏานคามินี วิปสฺสนา ปวตฺตติ ตสนฺนิสฺ- 
สิตา ตปฺปฏิพทฺธา   ตณฺหา   เตหิ  วินา  อวตฺตนโต๑  ตมฺมยา  นาม  ฯ  
ตมฺมยาว   ตมฺมยตา  ฯ   ตมฺมยา   วา   ตณฺหาสมฺปยุตฺตา   ขนฺธา  
เตส   ภาโว   ตมฺมยตา   สาเอว   ตณฺหา  ฯ   ตปฺปฏิปกฺขา วุฏาน- 
คามินี  วิปสฺสนา  อตมฺมยตา  ฯ  เตน  วุตฺต อฏกถาย ตมฺมยตา  
นาม   ตณฺหา   ตสฺสา   ปรยิาทิยนโต   วุฏานคามินี   วิปสฺสนา  
อตมฺมยตาติ   วุจฺจตีติ  ฯ   นิสฺสายาติ   ต  อตมฺมยต  นิสฺสย  กตฺวา  
ภาเวตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ  เอกตฺตาติ  เอตฺถ  อย  ปาล ิ อตฺถิ  ภิกฺขเว  
อุเปกฺขา  รูเปสุ  ฯเปฯ  โผฏพฺเพสุ  อย  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา นานตฺตา  
นานตฺตสิตาติ๒  ฯ  อยมฺป  นานาสภาวา  นานารมฺมณนิสฺสิตา  จาติ  
อตฺโถ  ฯ  สา  ปน  สมาธิสมฺปยุตฺตา  วิปสฺสนูเปกฺขา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  
อตฺถิ   ภิกฺขเว   อุเปกฺขา   อากาสาน ฺจายตนนิสฺสิตา  ฯเปฯ เนว- 
ส ฺานาส ฺายตนนิสฺสิตา   อย   ภิกฺขเว   อุเปกฺขา   เอกตฺตา  
เอกตฺตสิตาติ๓  ฯ  ยา  ห ิ ตตอารุปฺปจิตฺตุปฺปาทปริยาปนฺนา อุเปกฺขา  
๑.ม. อปฺปวตฺตนโต.  ๒.ม. อุ. ๑๔/๔๐๖.   
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                    าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
สา   เอกสภาวตฺตา  เอการมฺมณตฺตา  จ  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา  จาติ  
วุจฺจติ  ฯ  สา  ปน ตตฌานสหคตเวทนูเปกฺขา จ ตทารมฺมณ- 
วิปสฺสนูเปกฺขา จาติ   วทนฺติ  ฯ   ต   ปชหถาติ   ตทารมฺมณกิเลสปฺ- 
ปหาเนน ปชหถ ฯ เตนาห ต สมติกฺกมถาติ ฯ  
        นิพฺพิทาติ   วุฏานคามินี  ฯ   ตตฺถ   หิ   สุตฺเต   วิรชฺชตีติ  
มคฺคกิจฺจมาห   วิมุจฺจตีติ   ผลกิจฺจ  ฯ   สุสิมสุตฺต   นิทานวคฺเค  ฯ  
ตตฺถ    ธมฺมฏ ิติาณ   วุฏานคามินีติ   วุตฺตา   ธมฺมฏ ิติย  
ปฏิจฺจสมุปฺปาเท   อสมฺมุยฺหนวเสน   ปวตฺตนโต  ฯ  นิพฺพาเน  าณนฺติ  
มคฺคาณมาห  ฯ   ส ฺา   โข   โปฏปาทาติ  เอตฺถ  กาม  ส ฺา  
อิจฺเจว  วุจฺจติ  ปุพฺเพ  ปน  อนุปุพฺเพน๑  ส ฺคฺค  ผุสตีติ วุตฺตตฺตา  
อาห    ส ฺคฺคนฺติ   วุตฺตาติ  ฯ   ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธีติ  
ตเทกเทสภูตา  วุฏานคามินี  วุตฺตา  ฯ  สมุทาเยสุ หิ ปวตฺตา โวหารา  
อวยเวสุป   ปวตฺตนฺตีติ  ฯ   ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคนฺติ   ปาริสุทฺธยิา  
ปธานการณ  ฯ   ตีหิ   นาเมหีติ  อนุโลมโคตฺรภุโวทานสงฺขาเตหิ  ตีหิ  
นาเมหิ  ฯ   กิตฺติตาติ   โถมิตา  อริยมคฺคาธิฏานตาย  ฯ  มหนฺตาน  
สีลกฺขนฺธาทีน  เอสนฏเน  มเหสินา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ฯ สนฺตกิเลสตาย  
สนฺตา ฯ โยคนฺติ ภาวน ภาวนาภิโยค วา ฯ  
           ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        ---------------  
๑.ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ.   
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                                วิสุทธฺิมคฺค  สวณฺณนาย   
               าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา  
        [๓๑๙]   อิทานิ   าณทสฺสนวิสุทฺธิยา  นิทฺเทเส  อนุปฺปตฺเต  สา  
าณทสฺสนสฺส๑   อนนฺตร   อุปฺปชชฺติ   ต  ตาว  ทสฺเสนฺโต  อิโต  
ปร  โคตฺรภุาณ  โหตีติ  อาห  ฯ  อิโต  ปรนฺติ  อิโต  อนุโลม- 
าณโต อุปริ  ฯ   ตนฺติ   โคตฺรภุาณ  ฯ   เนว   ปฏิปทาาณทสฺสน- 
วิสุทฺธึ ภชติ   อนิจฺจาทิวเสน   สงฺขาราน  อคฺคหณโต  ฯ  น  าณ- 
ทสฺสนวิสุทฺธึ ภชติ   สติป   นิพฺพานารมฺมณตฺเต   กิเลสาน   อเขปนโต  ฯ  
ตโตเอเวต  วิ ฺาณธาตูน  วิสย  อุทฺเทเสนฺตี  ทสฺสนกิจฺจ  กโรนฺตี๒  
กิริยมโนธาตุ   วิย   มคฺคสฺส   อาวชฺชนฏานิย   วุจฺจติ  ฯ  อนฺตราติ  
ฉฏสตฺตมวิสุทฺธีน    เวมชฺเฌ  ฯ   อพฺโพหาริกเมว   โหติ อุภยวิสุทฺธิ- 
ลกฺขณตาภาวโต  ฯ   ตถาป  วุฏานคามินิยา  ปริโยสานตาย วิปสฺ- 
สนาปกฺขิก  ฯ  เตเนวสฺส  ตโสตปติตตา  ฯ  เตนาห วิปสฺสนาโสเต  
ฯเปฯ   สงฺขฺย   คจฺฉตีติ  ฯ   เอเตนสฺส  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ- 
ภชน ทสฺเสติ  ฯ   โสตสฺส   อริยมคฺคสฺส๓  อาทิโต  ปชฺชน  โสตาปตฺติ  
โสเอว   มคฺโค   โสต   วา   อริย   อาทิโต   ปชฺชต   อธิคจฺฉตีติ โสตา- 
ปตฺติ  ปมมคฺโค๔ ฯ ตสฺส มคฺโค โสตาปตฺติมคฺโค ฯ ปฏิสนฺธิวเสน  
สกิเทว   อิม   มนุสฺสโลก   อาคจฺฉตีติ   สกทาคามี   ตสฺส   มคฺโค  
สกทาคามิมคฺโค  ฯ   ปฏสินฺธิวเสน  กามภว  น  อาคจฺฉตีติ  อนาคามี  
ตสฺส   มคฺโค   อนาคามิมคฺโค  ฯ   กิเลสาทีน   หนนาทินา   อรห อคฺค- 
๑.  ม. ยสฺส าณสฺส.  ๒.  ม. อุทฺเทสนฺต ทสฺสนกิจฺจ กโรนฺต.   ๓.  ม. อริยสฺส.  
๔.  ม. ปมโก.   
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                    าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
มคฺคฏโ  ฯ   ตสฺส   ภาโว   อรหตฺต   โสเอว   มคฺโค อรหตฺต- 
มคฺโค  ฯ  จตูสุ  มคฺเคสุ  าณ เอกชฺฌ คเหตฺวา าณทสฺสน- 
วิสุทฺธิ นาม ฯ  
        [๓๒๐]   เตหิ   ตีหิปติ  เหฏา  ติณฺณ  อนุโลมาณาน  วุตฺตตฺตา  
วุตฺต   ตีสุ   วา   ทฺวินฺน   คนฺโตคธตฺตา  ฯ   ตีหิปติ   วา วิกปฺปนฺตร- 
สมฺปณฺฑนฏโ  ปสทฺโท  ฯ  เตน  ตีหิป  ทฺวีหิปติ  วุตฺต โหติ ฯ  
อตฺตโน  พลานุรูเปนาติ  อตฺตโน  อตฺตโน  อานุภาวานุคุณ๑  ฯ ปม  
หิ   อนุโลมาณ   สพฺโพฬาริก   ทุติย   ตโต   นาติโอฬาริก   ตติย  
ตโต   นาติโอฬาริก   ตม   อนฺตรธาเปติ  ฯ  อถวา  พลานุรูเปนาติ  
เหฏา  สงฺขารุเปกฺขาย  คหิตพลานุรูเปน๒  ฯ  ปุพฺพาภิสงฺขารวเสน  
หิ   อนุโลมาณสฺสาป   มคฺคาณสฺส   วิย   สทฺธาวิมุตฺตทิฏ ิปฺปตฺตาน  
ปวตฺติอาการสิทฺโธ  อตฺเถว  มุทุติกฺขตาวิเสโส  ฯ  ปลิโพธโต  อุปฏาติ  
ปลิโพธภาวปฏิจฺฉาทกสฺส   ตมสฺส   อนฺตรธาปตตฺตา  ฯ  อาเสวนนฺเตติ  
อิมินา   ทุติยสฺส   วา   ตติยสฺส   วา   อนุโลมาณสฺส   อนนฺตร โคตฺรภุ- 
าณุปฺปตฺติ  น  ปมสฺสาติ  ทสฺเสติ  ตสฺส  อนาเสวนตฺตา ฯ น หิ  
อลทฺธาเสวน   โคตฺรภุาณ   อุปฺปาเทตุ   สกโฺกติ  ฯ  นิมิตฺตาทิวิรหโต  
ตพฺพิธุรโต  จ  อนิมิตฺตนฺติอาทินา  นิพฺพาน  วิเสสิต  ฯ  ปุถชฺุชน- 
โคตฺตนฺติ อริเยหิ    อสมฺมิสฺส   ปุถชฺุชนสม ฺ  ฯ   โคตฺตนฺติ   หิ  
เอกวสชาน   สมานา   สม ฺา   เอว   อิธาปติ  ฯ  ปุถุชชฺนสงฺขนฺติ  
ตสฺเสว   เววจน  ฯ   ปถุุชชฺนภูมินฺติ   ปุถุชชฺนวตฺถุ  ฯ  เอกนฺติกตาย  
๑.ม. อานุภาวานุกูล.   ๒.ม. อาหิตพลานุรูเปน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 590 

                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
เอกวารเมว   จ   อุปฺปชชฺนโต   อปุนราวตฺตก๑  ฯ   พหิทฺธา วุฏาน- 
วิวฏฏเนติ  อสงฺขตธาตุยา  พหิภาวโต  พหิทฺธาส ฺ ิตา สงฺขารคตา  
วุฏานภูเต  วิวฏฏเน  นปิฺผชฺชมาเน  ป ฺา  ฯ  อภิภุยฺยตีติ  อภิภวติ ฯ  
ปกฺขนฺทตีติ   อนุปวิสติ  ฯ   เอตฺถ   จ   อุปฺปาท   อภิภุยฺยตีติอาทินา  
ปุถุชชฺนโคตฺตาภิภวน   ตทติกฺกมนมาห  ฯ   อนุปปฺาท  ปกฺขนฺทตีติ- 
อาทินา อริยโคตฺตภาวน ตทุภยภาวโต ฯ  
        [๓๒๑]   เอกาวชฺชนาน   นานาวีถิตา  นตฺถีติ  น  ต  นิเสธนาย  
เอกวีถิคฺคหณ   อถโข   นานารมฺมณานมฺป   เอกาวชฺชนาน  นานาวีถิตา  
นตฺถีติ   ทสสฺนตฺถนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  มหามาติกนฺติ  มหนฺต  อุทกวาหก  ฯ  
ลงฺฆิตฺวาติ  อโนตรนฺโตเอว  อติกฺกมิตฺวา  ฯ อุลลฺงฺฆิตฺวาติ อุปริภาเคเนว  
ลงฺฆิตฺวา  ฯ   นินฺนโปณปพฺภารตา   อุตฺตรุตฺตรวิสิฏา   นินฺนตาว  ฯ  
อฏหิ    าเณหิ    อนุกฺกเมน   อาหิตวิเสส   อนุโลมาณ นิพฺพานา- 
รมฺมณสฺส   าณสฺส   ปจฺจโย   ภวิตุ   สมตฺถ   ชาตนฺติ  อาห  
อุทยพฺพยานุปสฺสนาทินา  เวเคน  ธาวิตฺวาติ ฯ รูป อเนกสนฺตติ- 
สมฺพนฺธตาย อเนกวฏฏรจิตา    รชชฺุ   วิย   โหตีติ   วุตฺต   รูปรชชฺุ  
วาติ  ฯ  อตฺตภาวสฺส  ทุกฺขฏานิยตาย  วุตฺตตฺตา ตสมฺพนฺธทณฺ- 
ฑฏานิยตา เวทนาทีสุ   เอกสฺเสว   ยตฺุตา   น   เวทนาทิสมุทายสฺสาติ  
วุตฺต   เวทนาทีสุ   อ ฺตรทณฺฑ   วาติ  ฯ   อนุโลมาวชฺชเนนาติ  
อนุโลมสฺส   อาวชฺชเนน  ฯ   เยน   อาวชฺชเนน   อนุโลมาณ  
อุปฺปชฺชติ   เตน   ต   อารมฺมณ  ฯ   ปเมน   อนุโลมจิตฺเตน  
๑.ม. อปุนราวฏฏก.   
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อุลฺลงฺฆิตฺวาติ   อิท   สกกฺายตีรสฺส  ตสฺส  อติกฺกมนารมฺภตาย  วุตฺต  ฯ  
ทุติเยน   นิพฺพานนินฺนโปณปพฺภารมานโสติ   อิท   ตสฺส   สพฺพสงฺขารโต  
สาติสย   อลคฺค  หุตฺวา  วิสงฺขาเร  อลลฺีนภาวโต  วุตฺต  ฯ  นิพฺพาเน  
อารมฺมณกรณวเสน  ปตติ  โยคาวจโร  ฯ  เอการมฺมเณติ  เอกวารเยว  
อาลมฺพิเต   อารมฺมเณ  ฯ   เตนาห   อลทฺธาเสวนตายาติ  ฯ  เตน  
เอการมฺมเณ   อาเสวนา   อุปการวตี   น   ตถา   นานารมฺมเณติ  
ทสฺเสติ ฯ  
        [๓๒๒]   ตตฺราติ   อนุโลมโคตฺรภูน   อิตรีตรกิจฺจากรเณ  ฯ  
นกฺขตฺตโยคนฺติ   นกฺขตฺเตน   จนฺทสสฺ   โยค   นกขฺตฺตโยควิภาวนีย  
วา กาล ทิวสนฺติ อตฺโถ ฯ ตตฺถาติอาทิ อุปมาสสนฺทน ฯ  
        เอว   นพฺิพตฺตาหีติ   อนุโลมาณานิ  วิย  สงฺขาเร  อนาลมฺพิตฺวา  
อห   วิย   นพฺิพานารมฺมเณ   วตฺตาหีติ   มคฺคสฺส   โคตฺรภุนา  
ทินฺนส ฺามุ ฺจน   อนุพนฺธน ฺจ   นิพฺพานารมฺมณกรณเมว   สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  
        [๓๒๓]   ตตฺราติ   ตสฺมึ   โคตฺรภุนา  ทินฺนส ฺ  อมุ ฺจิตฺวา  วิย  
เตน   คหิตารมฺมเณเยว  วตฺติตฺวา  มคฺคสฺส  โลภกขฺนฺธาทิ- 
นิพฺพิชฺฌเน  ฯ อุสุ   อสติ   ขิปฺปตีติ   อิสฺสาโส   ธนคฺุคาโห  ฯ   สรโคจรฏาน  
นาม   อฏอุสภมตฺต  ฯ   ต ฺจ   โข   ทูเรปาติโน   มชฺฌิมปุริสสฺส  
วเสน   จตุหตฺถาย    ิตาย๑  ยฏ ิยา  วีสติ  ยฏ ิโย  อุสภ  เตน  
อฏอุสภมตฺเต   ปเทเส   หตฺถวเสน   จตฺตาลีสาธิเก   ฉสตหตฺเถ  
ปเทเส  ฯ   ผลกสตนฺติ  อสนสารมย  ผลกสต  ฯ  กุมฺภการจกฺกสทิเส  
๑.ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ.   
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จกฺกยนฺเต  ฯ   อาวิชฺฌิตฺวาติ   ภเมตฺวา  ฯ   ทณฺฑกฆฏฏนาย อุปฺปาเท- 
ตพฺพสทฺโท   ทณฺฑกส ฺา  ฯ   ผลกสตวินิวิชฺฌนสฺส   ปจฺจยภูตา  
ทณฺฑกส ฺา     วิย    โคตฺรภุาณ    โลภกฺขนฺธาทินิพฺพิชฺฌนสฺส มคฺค- 
าณสฺส   ปจฺจยภาวโต  ฯ   อิสฺสาโส   วิย   มคฺคาณ นิพฺพิชฺฌิตพฺพ- 
นิพฺพิชฺฌนโต ฯ  
        อฏมภวโต   ปฏาย   นิพฺพตฺตนก   อนมตคฺคสสารวฏฏทุกฺข- 
สมุทฺท โสเสติ  ฯ   สทฺธาธน   สีลธน   หิริธน   โอตฺตปฺปธน   สุตธน  
จาคธน   ป ฺาธนนฺติ   อิเมส   สตฺตนฺน  อริยธนาน  ฯ  สมฺมุขีภาวนฺติ  
ปจฺจกฺขสิทฺธึ  ฯ   ปาณาติปาตาทิป ฺจเวรานิ   เจว   ป ฺจวีสติ มหา- 
ภยานิ  จาติ สพฺพเวรภยานิ ฯ อ ฺเส ฺจ รตนตฺตเย นิวิฏ- 
สทฺธาทีน ฯ สมุทาเย     ปวตฺโต     โสตาปตฺติมคฺคสทฺโท   ตเทกเทเสป  
ปวตฺตตีติ อาห โสตาปตฺติมคฺเคน สมฺปยุตฺต าณนฺติ ฯ  
                 ปมาณ นิฏ ิต ฯ  
        [๓๒๔]   ตสฺเสว   โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตสฺส  ฯ   กาม ฺเจตฺถ นาติ- 
ติกฺขป ฺสฺส  เทฺว  ติกฺขป ฺสฺส  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ  โหนฺติ  อวิเสสโต  
ปน   คหิตสฺส   มคฺคสฺส   วเสน   เทฺว   ตีณิ   วาติ   วุตฺต  ฯ สมาธิมานนฺ- 
ตริก ฺมาหูติ ย อตฺตโน ปวตฺติสมนนฺตร นิยเมเนว ผลปฺปทานโต  
อานนฺตริย  สมาธีติ๑  อาหูติ  อตฺโถ  ฯ  อนนฺตรเมว  ปวตฺตนก ผล  
อนนฺตร   ตตฺถ   นิยุตฺโต   ต   วา  ปโยชน  เอตสฺสาติ  อานนฺตริโก  
มคฺโค  ฯ   อาเสวนนฺเตติ   อาเสวนโต   อนฺเต   อาเสวนลาภิโน  
๑.ม. อานนฺตริกสมาธีติ.   
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อนุโลมาณสฺส   อนนฺตรนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ลทฺธาเสวนเมว   อนโุลม  
โคตฺรภุ   อุปปฺาเทติ  ฯ  อุปริ  ปน  ฉ  สตฺต  วา  ชวนานิ  ปวตฺตนฺติ  
ตสฺมา   จตฺตาริ  ผลจิตฺตานิ  โหนฺตีติ  วเทยฺยาติ  อาห  สตฺตจิตฺต- 
ปรมา จ   เอกาวชฺชนวิถติี  ฯ   ต   ปน   น   สารโต   ปจฺเจตพฺพนฺติ  
โยชนา ฯ ย ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ต เหฏา วุตฺตเมว ฯ  
        เอตฺตาวตาติ   ปมมคฺคานนฺตร   ผลสฺส   อุปปฺตฺติมตฺเตน  ฯ  
ภุสปฺปมตฺโตปติ     เทวรชชฺจกฺกวตฺติรชฺชาทิปฺปมาทฏาน    อาคมฺม  
ภุสปฺปมตฺโตป  ฯ   เยส   ยถาวุตฺตอาวชฺชนชวนจิตฺตาน   อุปฺปตฺติยา  
เอส   โสตาปนฺโน   ปจฺจเวกฺขติ   นามาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เอเตเนว  
ปสงฺเคน   เสสาน   อริยาน  ปจฺจเวกฺขณานิ  ทสฺเสตุ  ยถา  จาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   อุกกฺฏปริจฺเฉโทเยว   เจโส   ยทิท   ป ฺจนฺน  จตุนฺน ฺจ  
ปจฺจเวกฺขณาน   ทสฺสนนติฺ   อตฺโถ  ฯ   อภาเวเนวาติ   เอเตน ปหีนาว- 
สิฏกิเลสปจฺจเวกฺขณสมตฺถตา   กสสฺจิ   โหติ  กสฺสจิ  น  โหตีติ  
ทสฺเสติ ฯ โลโภเอว โลภธมฺโม ฯ  
        [๓๒๖]   กามราคพฺยาปาทาน   ตนุภาวายาติ   เอเตส  กิเลสาน  
ตนุภาวตฺถ  ฯ   ตตฺถ   ทฺวีหิ   การเณหิ   ตนุภาโว   อธิจฺจุปฺปตฺติยา  
ปริยุฏานมนฺทตาย   จ  ฯ   สกทาคามิสฺส   หิ  วฏฏานุสาริมหาชนสฺส  
วิย   กิเลสา   อภิณฺห   น   อุปฺปชฺชนฺติ   กทาจิ  กทาจิ  วิรฬาการา  
หุตฺวา   อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ   ตถา   อุปฺปชฺชนฺตาป   มทฺทนฺตา  ฉาเทนฺตา  
อนฺธการ   กโรนฺตา   น   อุปฺปชฺชนฺติ   ทฺวีหิ  ปน  มคฺเคหิ  ปหีนตฺตา   
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มนฺทมนฺทา   ตนุกาการา   หุตฺวา   อุปปฺชฺชนฺติ  ฯ   เกจิ   ปน  
สกทาคามิสฺสาป   กิเลสา   จิเรน   อุปฺปชฺชนฺติ  อุปปฺชฺชนฺตาป  พหลาว  
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ   ตถาหิสฺส   ปุตฺตธีตโร   ทิสฺสนฺตีติ  ฯ   ต  อการณ  
วตฺถุปฏิเสวเนน   วินาป  คพฺภคฺคหณสพฺภาวโต  ฯ  ตสฺมา  วุตฺตนเยเนว  
ทฺวีหิ  การเณหิ  เนส  ตนุภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ  ทุติยายาติ คณนวเสนป  
ทุติยาย   อุปปฺตฺติวเสนป   ทุติยาย  ภูมยิา  ฯ  ปตฺติยาติ  สาม ฺผลสฺส  
ปฏิลาภาย  ฯ  ต  หิ  สมฺปยุตฺตาน  นิสฺสยภาวโต  เต  ธมฺมา  ภวนฺติ  
เอตฺถาติ  ภูมิ  ฯ  ยสฺมา  วา  สมาเนป  โลกุตฺตรภาเว  สยมฺป  ภวติ  
อุปฺปชฺชติ   น   นิพฺพาน   วิย   อปาตุภูต   ตสฺมาป  ภูมีติ  วุจฺจติ  ฯ  
โยค  กโรตีติ  วิปสฺสนาภิโยค  กโรติ  ฯ  นวหิ  อากาเรหิ  อินฺทฺริยานิ  
ติกฺขานิ   ภวนฺตีติอาทินา   วุตฺตนเยเนว   ยทคฺเคน  อินฺทฺริยาน  ติกฺขต  
สมฺปาเทติ   ตทคฺเคน   พลานิ   โพชฺฌงฺคานิ   จ   ปฏตรภาว อาปา- 
เทนฺโต  อินทฺฺริยพลโพชฌฺงฺคานิ  สโมธาเนตฺวา  ลกฺขณตฺตยตีรณวเสน  
าเณน  ปรมิทฺทติ  ฯ  ตตฺถ  อปราปร  าณ  จาเรนฺโต  ปริวตฺเตติ ฯ  
เตนาห  วิปสฺสนาวีถึ  โอคาหตีติ  ฯ  วุตฺตนเยเนวาติ  อุทยพฺพย- 
าณาทีน อุปฺปาทเน    วุตฺตนเยน  ฯ    โคตฺรภุอนนฺตรนฺติ   เอตฺถ  
โคตฺรภุ  วิย  โคตฺรภุ ฯ ปมมคฺคปุเรจาริกาณ หิ ปุถุชชฺนโคตฺตา- 
ภิภวนโต อริยโคตฺตภวนโต   จ   นิปปฺริยายโต   โคตฺรภูติ   วุจฺจติ  ฯ  
อิท  ปน  ตสทิสตาย  ปริยายโต  โคตฺรภุ  ฯ   เอกจฺจสงฺกิเลสวิสุทฺธิยา  
ปน   อจฺจนฺตวิสุทฺธิยา   อารมฺมณกรณโต   จ   โวทานนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   
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เตนาห   ปฏาเน  อนุโลม  โวทานสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ฯ  
ยสฺมา   ปน   ปฏิสมฺภิทามคฺเค   อุปาทาทิอภิภวนตฺถ   อุปาทาย   อฏ  
โคตฺรภุธมฺมา   สมาธิวเสน   อุปฺปชฺชนฺติ   ทส   โคตฺรภุธมฺมา  
วิปสฺสนาวเสน   อุปฺปชฺชนฺตีติอาทีสุ   โคตฺรภุนาเมเนเวต  อาคต  ตสฺมา  
อิธาป โคตฺรภุอนนฺตรนฺติ วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
                   ทุติยาณ ฯ  
        สกิเทวาติ   เอกวารเยว  ฯ   อิม   โลก  อาคนฺตฺวาติ  อิมินา  
ป ฺจสุ  สกทาคามีสุ  จตฺตาโร  วชฺเชตฺวา  เอโกว  คหิโต  ฯ เอกจฺโจ  
อิธ  สกทาคามิผล  ปตฺวา  อิเธว [๑]  ปรินิพฺพาติ เอกจฺโจ อิธ ปตฺวา  
เทวโลเก   ปรินิพฺพาติ   เอกจฺโจ   เทวโลเก   ปตฺวา   ตตฺเถว  
ปรินิพฺพาติ   เอกจฺโจ  เทวโลเก  ปตฺวา  อิธุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพาติ  ฯ  
อิเม  จตฺตาโรป  อิธ  น  คหิตา  ฯ  โย  ปฺน  อิธ  ปตฺวา เทวโลเก  
ยาวตายุก   วสิตฺวา  ปุน  อิธุปปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพาติ  อย  เอโกว  อิธ  
คหิโตติ   เวทิตพฺโพ  ฯ   กามราคพฺยาปาทาน   อนวเสสปฺปหานายาติ  
เตสเยว   สกทาคามิมคฺเคน   ปตนุกตาน๒   สโยชนาน นิรวเสสปฺ- 
ปหานาย ฯ ปฏิสนฺธิวเสน กามภวสฺส อนาคมนโต อนาคามี ฯ  
                   ตติยาณ ฯ  
        [๓๒๗]   โอปปาติโกติ  อุปปาตโยนิโก  ฯ  อิมินาสฺส  คพฺภเสยฺยา  
ปฏิกฺขิตฺตา  ฯ  ตตฺถ  ปรนิิพฺพายีติ  ตตฺถ  สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพายิตา  ฯ  
๑.ม. โลเก.  ๒.ม. ตนุกตาน.   
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อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกาติ  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  ตสฺมา  โลกา  อิธ  
อนาวตฺตนสภาโว  ฯ   พุทฺธทสฺสนธมฺมสฺสวนาน   ปนตฺถาย   อาคมน  
โหติเยว  ฯ  รูปราคอรูปราคมานอุทฺธจฺจอวิชฺชาน  อนวเสสปฺปหานา- 
ยาติ เอเตส   ป ฺจนฺน   อุทฺธมฺภาคิยสโยชนาน   นสิฺเสสปฺปชหนตฺถาย  ฯ  
ตตฺถ   รูปภเว   ฉนฺทราโค   รูปราโค  ฯ   อรูปภเว   ฉนฺทราโค  
อรูปราโค ฯ มาโน อรหตฺตมคฺควชฺฌมาโน ฯ ตถา อุทฺธจฺจาวิชฺชา ฯ  
                   จตุตฺถาณ ฯ  
        มหาขีณาสโวติ    มหานุภาวตานิพนฺธน   ปชูาวจนเมต   น  
อุปาทายวจน   ยถา   มหาโมคฺคลฺลาโนติ  ฯ   น   หิ   จูฬขีณาสโว  
นาม   อตฺถ ิ ฯ   อนฺติมเทห   ธาเรตีติ   อนฺติมเทหธารี  ฯ ขนฺธกิเลสา- 
ภิสงฺขารภาราน   โอหิตตฺตา   โอโรปตตฺตา  โอหิตภาโร  ฯ อนุปฺปตฺโต   
สทตฺถ  สกตฺถนฺติ  อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  ฯ  สทตฺโถติ  จ อรหตฺต  
เวทิตพฺพ  ฯ [๑]  อตฺตุปนิพนฺธนฏเน  อตฺตาน  อวิชหนฏเน  อตฺตโน  
ปรมตฺถฏเน   จ   อตฺตโน   อตฺโถ   อตฺตตฺโถ  สกตฺโถติ  วุจฺจติ  ฯ  
ปริกฺขีณานิ   ทสป   ภวสโยชนานิ   เอตสฺสาติ   ปริกขีฺณภวสโยชโน  ฯ  
ขนฺธาทีน๒   ขนฺธาทิอตฺถ   สมฺมา   อ ฺาย  วิมุตฺโตติ  สมฺมท ฺา  
วิมุตฺโต  ฯ  อคฺโค  จ  โส  ทกฺขิเณยฺโย  จ  อคฺคทกฺขิณ  วา  อรหตีติ  
อคฺคทกฺขิเณยฺโย ฯ  
        [๓๒๘]   จตุนฺน   มคฺคาณาน   วเสน   จตุาณาย  ฯ อานุภาว- 
วิชานนตฺถนฺติ  สติปฏานปาริปูริอาทิกสฺส  อานภุาวสฺส โพธนตฺถ ฯ  
๑.ม. ต ฺหิ.  ๒.ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ.   
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ปริปุณฺณา   โพธิปกฺขิยา   เอตสฺสาติ   ปริปุณฺณโพธิปกฺขิโย   มคฺโค  
ตสฺส  ภาโว  ปริปุณฺณโพธิปกฺขิยภาโว  ฯ  วุฏานพเลหิ  สยุตฺตตาว๑  
วุฏานพลสมาโยโค  ฯ   เย   สโยชนาทโย   เยน   ปมมคฺคาทินา  
ปหาตพฺพา  ฯ   พุชฺฌนฏเน   วา  โพโธ  มคฺคจิตฺตุปฺปาโท  ฯ  ตสฺส  
พุชฺฌนกิริยาย อนุคุณภาวโต ปกฺเข ภวาติ โพธิปกฺขิยา ฯ  
        เตสุ   โพธิปกฺขิเยสุ  ฯ   อารมฺมเณสูติ   กายาทิอารมฺมเณสุ  ฯ  
โอกฺกนฺทิตฺวาติ   อนุปวิสิตฺวา  ฯ   ปกขฺนฺทิตฺวาติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  
อุปฏานโตติ   อสุภาการาทิคฺคหณวเสน   อุปคนฺวา   อวฏานโต  ฯ  
กายาทีสุ      อสุภาการาทิคฺคหณ      ปพฺุพภาคสติปฏานวเสน สุภส ฺา- 
ทิปฺปหานกิจฺจสาธน  มคฺคสติปฏานวเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  หิ  
เอกาว   สติ   จตุกิจฺจสาธนวเสน   ปวตฺตติ  ฯ  ปทหนฺตีติ  วายมนฺติ  
กายจิตฺตานิ   ปคฺคณฺหนฺติ   วา  ฯ   อโสภาเหตูน   สงฺกิเลสธมฺมาน  
ปชหเนน   โสภาเหตูน ฺจ   โวทานธมฺมาน   ภาวเนเนว   โสภณ  
สุนฺทรนฺติ   อตฺโถ  ฯ   เสฏภาวาวหนโตติ  ปาสสตมภาวสาธนโต  ฯ  
ปธานภาวการณโตติ อุตฺตมภาวเหตุโต ฯ  
        [๓๒๙]   ปุพฺเพ   วุตฺเตนาติ   อิทฺธิวิธาณนิทฺเทเส   วุตฺเตน  ฯ  
อิชฺฌนฏโ  นิปฺผชฺชนฏโ  ปฏลิาภสมฺปทา  วา ฯ เยน วา อิชฺฌนฺติ  
อิทฺธา วุทฺธา  อุกฺกสคตา  โหนฺติ ต อิชฌฺน ฯ สมาธิปฺปธาน- 
งฺขารปฺปมุขมคฺคธมฺมา ๒    อิธ   [๓]    อธิปฺเปตา  ฯ    ปุพฺพงฺคมฏโ  
อธิปติปจฺจยภาโว  ฯ   ตสฺมา  โสตาปตฺติมคฺโค  อิชฺฌตีติ  อิทฺธ ิ ตสฺมา  
๑.ม. สมฺปยุตฺตตาว.   ๒.ม. สมาธิปธานสงฺขารปมุขา มคฺคธมฺมา.   ๓.ม. อิทฺธีติ.   
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สมฺปยุตฺตา  ฉนฺทาทโย  ปุพฺพงฺคมฏเน  ปาทา๑ ฯ ตสฺสาเอว ผลภูตาย  
วุฏานคามินิยา   ฉนฺทาทโย   ปุพฺพภาคการณฏเน   ปาทา  ฯ  โสติ  
อิทฺธิปาโท  ฯ   อิเม   โลกุตฺตราวาติ   อิเม  ยถาวุตฺตา  ฉนฺทาทโย  
อุตฺตรจูฬภาชนีเย   อาคตนเยน   โลกตฺุตราว   เวทิตพฺพา  ฯ ฉนฺทาทิ- 
อธิปติวเสน  ปฏิลทฺธธมฺมาป ผสฺสาทโย อิทฺธิปาทา โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
กาม ฺเจตฺถ   อิทฺธิปาโท   โน   อธิปติ   อธิปติ  วา  โน  อิทฺธิปาโท  
นาม   นตฺถ ิ  ยถา   ปน   เอกสฺมึ   รชฺเช   รชฺชารเหสุ   จตูสุ  
ราชกุมาเรสุ  เอกสฺมึ  กาเล  เอโกว  รชฺช  อนุสาสติ  น สพฺเพ เอว  
เอกสฺมึ   จิตฺตุปฺปาเท   เอโกว   อธิปติ   อิทฺธิปาโท   จ   โหตีติ  
เวทิตพฺโพ  ฯ   อสฺสทฺธิย  สทฺธาปฏิปกฺขา  อกุสลา  ธมฺมา  อวตฺถุคโต  
ปสาทปฏิรูปโก   มิจฺฉาธิโมกฺโข   วา  ฯ   โกสชฺช   ถีนมิทฺธปฺปธาโน  
อกุสลจิตฺตุปฺปาโท  ฯ   ปมาโท   สติสมฺโมโส   ตถาปวตฺตา   อกุสลา  
ขนฺธา  ฯ  อภิภวนสงฺขาเตน  อธิปติยฏเนาติ  อสฺสทฺธิยาทีน  อภิภวนโต  
อภิภวนนฺติ    วตฺตพฺเพน    อธิโมกฺขปคฺคหุปฏานอวิกฺเขปปชานนสฺส  
เอกลกฺขเณน   สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ   อธิปติยฏเน  ฯ  อสฺสทฺธิยาทีหิ  จาติ  
จสทฺโท   สมจฺุจยฏโ   อฏานปฺปยุตฺโต  ฯ  ตสฺมา  อกมฺปยฏเน  จ  
สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ   ถิรภาเวน   จ   พลนฺติ   เอว   เอตฺถ  อธิปฺปาโย  
เวทิตพฺโพ  ฯ    พุชฌฺนกสตฺตสฺสาติ   จตุนฺน   อรยิสจฺจาน ปฏิวิชฺฌนก- 
สตฺตสฺส  ฯ   โย   เหส  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  อุปฺปชฺชมานาย  
สติอาทิธมฺมสามคฺคิยา   การณภูตาย๒   พุชฌฺติ  กิเลสสนฺตานนิทฺทาย  
๑.ม. ปาโท. เอวมุปริป.  ๒.ม. กรณภตูาย.   
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อุฏหติ   จตฺตาริ   วา   อรยิสจฺจานิ   ปฏิวิชฺฌติ   นพฺิพานเมว   วา  
สจฺฉิกโรตีติ   โพธีติ   วุจฺจติ   อริยสาวโก   ตสฺส   โพธิสฺส พุชฺฌนก- 
สตฺตสฺส   องฺคาติ   โพชฺฌงฺคา  ฯ   นิยฺยานิกฏเนาติ  วฏฏโต  
นิสฺสรณฏเน ฯ ปุพฺพภาเค นานาจิตฺเตสุ ลพฺภนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๓๓๐]     จุทฺทสวิเธนาติ    อานาปานอิริยาปถจตุสมฺปช ฺ-  
ปฏิกูลมนสิการธาตุมนสิการปพฺพานิ   นวสีวถิกปพฺพานิ   จาติ   เอว  
จุทฺทสวิเธน  ฯ  กาย  ปริคฺคณฺหโต  จ  กายานุปสฺสนาสติปฏาน  ลพฺภติ  
น   เวทนาทโย   ปริคฺคณฺหโต  ฯ   เอโส  นโย  เสเสสุป  ฯ  สุข เวทนนฺติ- 
อาทินาติ  วา สามิสนฺติอาทินาติ วา นิรามิสนฺติอาทินาติ วาติ เอว  
นววิเธน  ฯ   สราคสโทสสโมหสงฺขิตฺตมหคฺคตสมาหิตสอุตฺตรวิมุตฺต- 
ทาน สปฏิปกฺขาน   วเสน   โสฬสวิเธน  ฯ   นีวรณุปาทานกฺขนฺธายตน-  
โพชฺฌงฺคสจฺจปพฺพาน   วเสน   ป ฺจวิเธน  ฯ   อิมสฺมึ   อตฺตภาเวติ  
ปจฺจุปฺปนฺเน   อตฺตภาเว  ฯ   อนุปฺปนฺนปุพฺพนฺติ  อตฺตโน  อภูตปุพฺพ  ฯ  
ปรสฺส   อุปปฺนฺน   อกุสล   ทิสฺวา  ตนฺนิมิตฺตจ  วธพนฺธารหาทินฺติ๑  
อธิปฺปาโย  ฯ  ตสฺสาติ  ตาทิสสฺส  ฯ  ภวติ  หิ  ตสทิเสป  ตพฺโพหาโร  
ยถา   ตานิเยว  โอสถานีติ  ฯ  ตสฺส  ปหานายาติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย  ฯ   ฌานวิปสฺสนา   อิโต   อ ฺสฺมึ  อตฺตภาเว  อุปฺปนฺนปพฺุพาป  
สิยุนฺติ   วุตฺต   อิมสฺมึ   อตฺตภาเว   อนุปฺปนฺนปุพฺพนฺติ  ฯ ฉนฺททิฺธิปาท- 
สมฺมาวาจานเยว  คหณ ฯ เตสุ วุตฺเตสุ เสสิทฺธิปาทเสสวิรติโย  
อตฺถโต   วุตฺตาว   โหนฺตีติ  ลกฺขณหารวเสน  อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
๑.ม. วธพนฺธารหาทีนีติ.   
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เอว  นานาจิตฺเตสุ  ลพฺภนฺติ  ปุพฺพภาเค  เอเต  สติปฏานสมฺมปฺปธาน-  
อิทฺธิปาทา  ฯ   จตุนฺน  าณานนฺติ  จตุนฺน  อริยมคฺคาณาน  ฯ  กาม  
สพฺเพป   โพธิปกขิยธมมา   มคฺคจิตฺตุปฺปาทปริยาปนฺนาว   ตถาป  
สาติสโย  สมฺมปฺปธานพฺยาปาโร  มคฺคกฺขเณติ  วุตฺต  ผลกฺขเณ  เปตฺวา  
จตฺตาโร  สมมฺปฺปธาเนติ  ฯ  อวเสสา  เตตฺตึส  ลพฺภนฺติ  ฯ เต จ โข  
ปริยายโต  น  นิปฺปรยิายโตติ  อธิปฺปาโย ฯ เสเสสุปติ๑ อิทฺธิปาทาทีสุ  
ป ฺจสุ   โกฏาเสสุ   ยถา   สติวิริเยสุ   สติปฏาน   สมฺมปฺปธานนฺติ  
สงฺขิปนวเสน   หาปน   กายานุปสฺสนาติอาทิวิภาคทสสนวเสน   วฑฺฒน  
อตฺถิ อีทิส หาปนวฑฺฒน นตฺถีติ อตฺโถ ฯ  
        อิทานิ    สพฺเพสุเอว    ยถารห   ลพฺภมานวิภาคทสฺสนตฺถ อป- 
จาติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  เตสูติ  สตฺตตฺตึสาย โพธิปกฺขิยธมฺเมสุ ฯ  
ฉธาติ   เอกธา   เทฺวธา   จตุธา   ป ฺจธา  อฏธา  นวธาติ  เอว  
ฉปฺปกาเรน   เต   ภวนฺติ  ฯ   ฉนฺทิทฺธิปาทาทิวเสนาติ   ฉนฺโท ฉนฺทิทฺธิปาท- 
วเสเนว   จิตฺต   จิตฺติทฺธิปาทวเสเนว   ปติปสฺสทฺธิอุเปกฺขา โพชฺฌงฺคว- 
เสเนว  สงฺกปฺปาทโย  มคฺควเสเนวาติ  เอว  นว  เอกวิธาว โหนฺติ ฯ  
        [๓๓๑]   จุทฺทเสว  อสมฺภินฺนาติ  สติ  วิริย  ฉนฺโท  จิตฺต  ป ฺา  
สทฺธา   สมาธิ   ปติ   ปสสฺทฺธิ  อุเปกฺขา  สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  
สมฺมากมฺมนฺโต   สมฺมาอาชีโวติ   อิเม   อสมฺภินฺนา   ปทนฺตรสมฺเภเทน  
วินา  อคฺคหิตคฺคหเณน  คยฺหมานา  จุทฺทเสว  สภาวธมฺมา  ฯ  จุทฺทสาติ  
จ     อุกฺกสปริจฺเฉเทน     วุตฺต  ฯ    ต ฺจ    โข ปมชฺฌานิกมคฺคจิตฺตุปฺ- 
๑.ม. เสเสสุ ปนาติ.   
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ปาทวเสน  ฯ ทุติยชฺฌานิเก ปน สมฺมาสงฺกปฺปาภาวโต เตรส   
ตติยจตุตฺถป ฺจมชฺฌานิเกสุ ปติสมฺโพชฺฌงฺคาภาวโต ทฺวาทส โหนฺติ ฯ  
สตฺตตฺตึส  ปเภทโตติ  อิทมฺป   อุกฺกสวเสเนว  วุตฺต  ฯ  อวกสโต  ปน  
วุตฺตนเยน  เอกสฺมึ  ขเณ  ฉตฺตึส  ป ฺจตฺตึส  จ  โหนฺติ  จตุนฺน อธิปตีน  
เอกชฺฌ   อนุปฺปชฺชนโต   เอกสฺมึ   ขเณ   เอกสฺเสว   อิทฺธิปาทสฺส  
สมฺภโวติ   ทวตฺตึส   จ   โหนฺตีติ   เวทิตพฺพ  ฯ  สตฺตตฺตึส  ปเภทโต  
กถนฺติ   อาห   สกิจฺจนิปฺผาทนโตติอาทิ  ฯ   เอกจฺจสฺส   สภาวโต  
เอกสฺสาป   อตฺตโน   อานุภาวานุรูปกายานุปสฺสนาทิตตกิจฺจสาธนโตติ  
อตฺโถ  ฯ   สรูเปน   จ   วุตฺติโตติ   อเภทสฺส   จิตฺติทฺธิปาทาทิกสฺส  
สรูเปเนว   ปวตฺตนโต  จ  ฯ  เอตฺถาติ  าณทสฺสนวิสุทฺธิย  ฯ  กสฺมา  
ปน   โพธิปกฺขิเยสุ   ฌานโกฏาโส   น   คหิโต   นนุ   ฌานรหิโต  
อริยมคฺโค   นตฺถีติ  ฯ  สจฺจ  นตฺถิ  ตโตเอว  น  โข  ปเนต  เอว  
ทฏพฺพ   โพธิปกฺขิเยสุ   ฌาน   น   คหิตนฺติ   ลกขฺณุปนิชฺฌาน- 
กฺขณสฺส ฌานสฺส   มคฺคคฺคหเณเนว   คหิตตฺตา  ฯ   ต   หิ   สนธฺาย  
ยสฺมึ   สมเย   โลกุตฺตร   ฌาน   ภาเวตีติอาทิ   วุตฺต  ฯ อารมฺมณุ- 
ปนิชฺฌานลกขฺณสฺส  ปเนตฺถ  สมฺภโวเอว  นตฺถิ  ฯ อปโร นโย ฯ  
กสฺมา   ปน  โพธิปกฺขิเยสุ  ฌานโกฏาโส  น  คหิโต  นนุ  ฌานรหิโต  
อริยมคฺโค   นตฺถิ   น   จ  ต  ปฏิปทา  วิย  เอกนฺตปุพฺพภาคิย  นาป  
เอกจฺจปฏิสมฺภิทา   วิย  มคฺคนิสฺสนฺโท  อถโข  มคฺคจิตฺตุปฺปาทปริยา- 
นฺโน ยโต     โลกุตฺตรชฌฺาน     ภาเวตีติ     วุตฺต  ฯ มคฺคมคฺคปริวาร-  
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ธมฺมา  จ  โพธิปกฺขิยธมฺมาติ  ฯ  วุจฺจเต ฯ ย ตาว วุตฺต ฌานรหิโต   
อริยมคฺโค  นตฺถีติ  ตตฺถ  น อริยมคฺคสมฺปโยคมตฺเตน ฌานสฺส  
โพธิปกฺขิยตา   ลพฺภติ   อติปฺปสงฺคโต  ฯ   อาหาราทีนมฺป   หิ  
โพธิปกฺขิยตา   อาปชฺเชยยฺาติ  ฯ  เอเตน  มคฺคจิตฺตุปฺปาทปริยาปนฺนตา  
โพธิปกฺขิยภาวสฺส   อการณนฺติ   ทสสฺิต   โหติ  ฯ   ย   ปน   วุตฺต  
มคฺคมคฺคปริวารธมฺมา   จ   โพธิปกฺขิยาติ   ตตฺถ   ปริวารตฺโถ   ก ึ 
สหปฺปวตฺติอตฺโถ   อุทาหุ   ปรกิฺขารตฺโถติ  ฯ  ยท ิ ปุริโม  ปกฺโข  โส  
ปเคว  นิลฺโลปโต๑  อถ  ทติุโย  อิท  วิจาเรตพฺพ ฯ กถ ปวตฺตมาน  
ฌาน   มคฺคสฺส   ปริกฺขาโร  ฯ   ยท ิ  สหชาตาทิปจฺจยภาเวน  เอว  
สติ  ผสฺสาทีนมฺป  มคฺคปริกฺขารตา  อาปชฺชติ  ฯ  อถ  ปฏิปกฺขวิทฺธ- 
เนน น   สพฺเพ   ฌานธมฺมา   ปฏิปกฺขวิทฺธสนสมตฺถา  ฯ   น   ห ิ 
วิจาโร   เวทนา   จ   กสฺสจิ   สงฺกิเลสธมฺมสฺส   อุชปุฏิปกฺขภาเวน  
ปวตฺตนฺติ  ฯ  ย  ปน  เปฏเก  สุขมุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  วิจาโร วิจิกิจฺฉาย  
ปฏิปกฺโขติ   วุตฺต   ต   ปรยิาเยน   วุตฺต  ฯ   น   หิ   สุข  สย อุทฺธจฺจ- 
กุกฺกุจฺจสฺส   ปฏิปกฺโข   ปฏิปกฺขสฺส   ปน   สมาธิสฺส  ปจฺจยตาย  
ปฏิปกฺโข  ฯ  น  จ  วิจาโร  ป ฺา  วิย อธิโมกฺโข วิย วา วิจิกิจฺฉาย  
ปฏิปกฺโข   ปฏิปกฺขสฺส   ปฏิรูปตาย   ปน   ปฏิปกโฺข  วุตฺโต  ฯ  ตถา  
ปติป   น   พฺยาปาทสฺส   อโทโส  วิย  อุชุปฏิปกฺโข  อโทสสมฺปโยคโต 
ปน   ปฏิปกโฺข   วุตฺโต  ฯ  เตน  วุตฺต  ต  ปริยาเยน  วุตฺตนฺติ  ฯ  
วิตกฺกสมาธโยเอว   ปน   ฌานธมฺเมสุ   อุชกุ   ปฏิปกฺขวิทฺธสนสมตฺถาติ  
๑.ม. นิลฺโลจิโต.   
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ปฏิปกฺขวิทฺธสนสมตฺถสฺส   ปริปุณฺณสฺส   ฌานโกฏาสสุ   อภาวโต  
น  จ  อสฺส  โพธิปกฺขิเยสุ  สงฺคโห  กโต  ฯ ยสฺมา ปน สมฺมา- 
งฺกปฺโป สมฺมาสมาธิ   จ   มคฺคปริยาปนฺนา   ฌานธมฺมา   ตสฺมา   เต  
สนฺธาย  ตสมฺปยุตฺตตาย  วา  อิตเรป  คเหตฺวา  ปรยิาเยน วุตฺต ปาลิย  
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิกนฺติอาทิ ฯ๑  
        วุฏาน   นิมิตฺตโต   ปวตตโต   จ   วุฏาน  ฯ  พลสมาโยโค  
สมถวิปสฺสนาพเลหิ    สมปฺยุตฺตตา  ฯ   ปริ ฺาภิสมยาทิวเสน  
ทุกฺขาทีสุ   วิเสสทสฺสนฏเน   มคฺคป ฺาป   วิปสฺสนาติ   วุจฺจตีติ  
โลกิยวิปสฺสนาติ   วิเสเสตฺวา   วุตฺต  ฯ   เตเนวาห   วุฏานฏเน  
สมถวิปสฺสน   ยุคนทฺธ   ภาเวตีติ  ฯ  นิมิตฺตารมฺมณตฺตา  เนว  นิมิตฺตา  
วุฏาติ  ฯ  ปวตฺติ  ฯเปฯ  ฉิทฺทนโต  น  ปวตฺตา  วุฏาตีติ โยชนา ฯ  
ตตฺถ  นิมิตฺตโต  วุฏาน  สงฺขารนิมิตต นิสฺสชฺชิตฺวา นิพฺพานารมฺมณ- 
รณ ฯ ปวตฺตโต   วุฏาน   เหตุนิโรเธน   อายตึ   วิปากปวตฺตสฺส  
อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทน๒  ฯ   เตนาห   สมุทยสฺส   อสมุจฺฉินฺทนโต  
ปวตฺตา น วุฏาตีติ ฯ  
        [๓๓๒]   ทุภโตติ  อุภโต  ฯ  ทการาคม  กตฺวา  เอว  วุตฺต  ฯ  
ทุภาติ   วา  ปทนฺตรเมเวต  อุภยสทฺเทน  สมานตฺถ  ฯ  ทสฺสนฏเนาติ  
ปริ ฺาภิสมยาทิลกฺขเณน   จตุสจฺจทสฺสนฏเน  ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิยาติ  
ทฺวาสฏ ิปฺปเภทายป    มิจฺฉาทิฏ ิยา  ฯ   ตทนุวตฺตกกิเลเสหีติ  
๑. อภิ.  ส. ๓๔/๘๓ ฯ    ๒. ม. อนุปฺปวตฺติธมฺมตาปาทน.   
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อปายคมนียตาย     ตสฺสา     มิจฺฉาทิฏ ิยา     อนุวตฺตเกหิ วิจิกิจฺฉา- 
ทิกฺกิเลเสหิ  ฯ  ขนฺเธหีติ  เอตฺถาป  ตทนุวตฺตกสทฺโท อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺโพ  ฯ   เต   จ   มิจฺฉาทิฏ ิอาทิปจฺจยา   อุปฺปชฺชนรหา  
เวทิตพฺพา  ฯ  มิจฺฉาสงฺกปฺปาติอาทีสุป  ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ  จ ขนฺเธหิ จ  
วุฏาติ  ฯ  พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺเตหิ  วุฏาตีติ  ปาลิ  สงฺขิตฺตา  ฯ  
ยถา  มิจฺฉาทิฏ ิมิจฺฉาสงฺกปฺปา  เอว  มิจฺฉาวาจาทโยป อปายคม- 
 ียาเอว เวทิตพฺพา  ฯ   มิจฺฉาวาจากมฺมนฺตาชีวา   เจตนาสภาวา  ฯ  
มิจฺฉาสติ  ตถาปวตฺตา  จตฺตาโร  ขนฺธา  ฯ  อุปริมคฺคตฺตเย  สมฺมาทิฏ ิ  
ตตมคฺควชฺฌมานโต   วุฏาติ  ฯ   โส   หิ   อหมสฺมติี   ปวตฺติยา  
ทิฏ ิฏานิโย  ฯ   มิจฺฉามคฺคโต   ปเนตฺถ   วุฏาน   อนุทฺธริตฺวา  
ตตมคฺควชฺฌสโยชนานุสเยเหว   วุฏาน   อุทฺธฏ  ฯ   อณุสหคตาติ  
อณุภาว คตา ปตฺตา ปตนุภูตาติ๑ อตฺโถ ฯ  
        [๓๓๓]   เอว  วุฏาน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  พลสมาโยค  ทสฺเสตุ  
โลกิยาน ฺจาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สมถพล  อธิก โหติ สมาธิภาวนาภาวโต ฯ  
วิปสฺสนาพล   อธิก   โหติ   าณุตฺตรตฺตา   วิปสฺสนาภาวนาย  ฯ สมาน- 
ภาเวน  ยุเค  นทฺธา  พทฺธา  วิย  โหนฺตีติ  ยุคนทฺธา  ฯ เตนาห อ ฺ- 
ม ฺ  อนติวตฺตนฏเนาติ  ฯ  กิจฺจโต  อนูนาธิกภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ  
ตโตเอว  สมาโยโคติ  สมปริจฺเฉทโยโคติ อตฺโถ ฯ สมาธิปฏิปกฺข- 
สฺสนตฺถ อุทธฺจฺจสหคตกิเลเสหีติ     วุตฺต  ฯ     อุทธฺจฺจปฺปธาเนหิ  
กิเลเสหีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อวิกฺเขโป  สมาธีติ  สมุจฺฉินฺทเนน วิกฺเขปสฺส  
๑.ม. ตนุภูตาติ.   
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                     าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
อุชุปฏิปกฺขภูโต สมาธิ ฯ นิโรธโคจโรติ นิพฺพานารมฺมโณ ฯ วุฏา- 
ฏเนาติ วุฏานภาเวน๑   นิมิตฺตโต   ปวตฺตโต  จ  วุฏหนวเสน  ฯ๒  
เอกรสาติ สมานกิจฺจา ฯ  
        [๓๓๔]   เย   ธมฺมาติ   เย   สงฺกิเลสธมฺมา  ฯ  สโยชนาทีสุ  
สโยชนฏเน  พนฺธนฏเน  สโยชนานิ  ฯ  วิพาธนฏเน  อุปตาปนฏเน  
วา   กิเลสา  ฯ   มิจฺฉาสภาวาติ   มิจฺฉตฺตา  ฯ   โลเก   ธมฺมา โลก- 
ปริยาปนฺนา  ธมฺมาติ  โลกธมฺมา  ฯ  มจฺเฉรสฺส  ภาโว  กมฺม วาติ  
มจฺฉริย  ฯ   วิปรีตฏเน   วิปลฺลาสา  ฯ   คณฺนฏเน  คณฺา  ฯ  
อยุตฺตา  คติ๓  อคติ  ฯ  อาสวนฺตีติ  อาสวา ฯ โอหนนฺตีติ โอฆา ฯ  
โยชนฏเน   โยคา  ฯ   นวีรนฺตีติ   นีวรณานิ  ฯ   ธมฺมสภาว  
อติกฺกมฺม   ปรโต   อามสนฺตีติ   ปรามาสา  ฯ   ภุส   อาทิยนฺตีติ  
อุปาทานานิ  ฯ  อปฺปหีนภาเวน  สนฺตาเน  อนุ  อนุ  เสนฺตีติ อนุสยา ฯ  
มลีนภาวกรณฏเน   มลา  ฯ   อกุสลกมฺมานิ   จ  ตานิ  สุคติทุคฺคตีน  
ตตฺถ   นิพฺพตฺตนกสุขทุกฺขาน ฺจ   ปถานิ๔  จาติ  อกุสลกมฺมปถา  ฯ  
จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  เอตฺถาติ  จิตฺตุปฺปาโท  จิตฺตเจตสิกราสิ  ฯ  อกุสโล จ  
โส   จิตฺตุปปาโท   จาติ   อกุสลจิตฺตุปฺปาโทติ   อกสุลสทฺท  อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
        ขนฺเธหิ   ขนฺธานนฺติ   อิธโลกกฺขนฺเธหิ   ปรโลกกฺขนฺธาน  ฯ  
ยาว ฺหิ  เตติ  เต  รูปราคาทโย  ยาว  ปวตฺตนฺติ  น สมุจฺฉิชฺชนฺติ ตาว  
เอเตส   ขนฺธผลทุกฺขาน   อนุปรโม   อวิจฺเฉโทติ  ฯ  เอเตน  เตส  
๑.ม. วุฏานกภาเวน.   ๒.ม. วุฏหมานวเสน.   ๓.ม. คตีติ.   ๔.ม. ปถา.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
สโยชนตฺถ  วิภาเวติ  ฯ  อุทฺธนฺติ  รูปารูปภเวสุ  ตติยมคฺคุปฺปตฺติยา  วา  
อุทฺธ  ฯ  อุทธฺ  ภชนฺตีติ อุทฺธภาคา รูปารูปภวา ฯ เตส อวิจฺเฉท- 
หตุตาย หิ   ตานิ   อุทฺธมภฺาคิยานิ  ฯ   กิลิสฺสนฺติ   กิเลเสนฺติ   จาติ  
ทุวิธมฺป   อตฺถ   ทสฺเสนฺโต   สย   สงฺกลิิฏตฺตาติอาทิมาห  ฯ  
มิจฺฉาวิมุตฺติ   โลกถูปกาทีสุ   โมกโฺขติ   ปวตฺตมิจฺฉาวิโมกฺโข  ฯ  
อภินิเวสนาทิวเสน   มิจฺฉา   วิปรีต   นสมฺมาปวตฺตนโต   มิจฺฉาาณ  
โมโหว  ฯ  โลกปฺปวตฺติยาติ  ขนฺธปฺปวตฺติย  สติ  ฯ  อนุปรมธมมฺ- 
ตฺตาติ ปุ ฺปาปวเสน   อปราปร   อวิจฺฉิชฺชนโต  ฯ   ลาภเหตุโก  
ลาโภติอาทินา การณุปจาเรน ฯ  
        [๓๓๕]   อาวาเส   มจฺฉริย   อาวาสเหตุก   วา   มจฺฉริย อาวาส- 
มจฺฉริย  ฯ ตโยติ วตฺถุ อภินฺทิตฺวา วุตฺต ฯ ภินฺทิตฺวา ปน วุจฺจมาเน  
ทฺวาทส   โหนฺติ  ฯ   คณฺกรณ   การณภาเวน   ปฏพินฺธตากรณ  
คณฺนนฺติ  ต  รูปกาเยป  ลพฺภตีติ  อาห  นามกายสฺส  เจว  รูปกายสฺส  
จาติ  ฯ   ตตฺถ  พฺยาปาทสฺสาป  อภิสชฺชนุปนยฺหวเสน  ปวตฺตนโก๑  
คณฺนฏโ   เวทิตพฺโพ   ยโต   ตสฺส   ปฏิฆสโยชนภาโว   วุตฺโต  ฯ  
ฉนฺทโทสโมหภเยหิติ   ฉนฺทโทสโมหภยเหตุ  ฯ   ต ฺหีติ   อกตฺตพฺพ- 
กรณ กตฺตพฺพากรณ ฺจ  ฯ   สวนาติ   ปวตฺตนโต  ฯ   สวนโตติ กิเลสา- 
สุจิภาเวน   วิสฺสนฺทนโต  ฯ   ปุน   สวนโตติ   ปสวนโต  ฯ อากฑฺฒ- 
นฏเน  ทุรตฺุตรณฏเน จาติ เอเตน โอฆา วิย โอฆาติ ทสฺเสติ ฯ  
อารมฺมเณน   ทุกฺเขน   จ   วิโยคสฺส  อปฺปทานสงฺขาเตน  โยชนฏเน  
๑. ม. ปวตฺตนโต   
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                    าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
โยคาติ   ทสฺเสติ  ฯ   สงฺกิเลสกรณฏเนาติ  อตฺโถ  ฯ  เตสเยวาติ  
กามราคาทีนเยว  ฯ  เตเยว  หิ  โสตวเสน  วตฺตมานา  โสโต  วิย  
โสตปติเต   สตฺเต   อปายสมุทฺท   ปาเปนฺติ   สสารสมุทฺทโต  จ  สีส  
อุกฺขิปตุ   น   เทนฺติ   ยถาคหิต ฺจ   อารมฺมณ   วิสสฺชฺชิตุ  น  เทนฺติ  
ยาทิส ฺจ  ปาป  กตฺวา  ทกฺุขปฺปตฺตา๑  ปุนป  ตาทิเสน  โยเชนฺติ ฯ  
จิตฺตสฺสาติ   กุสลจิตฺตสฺส   วิเสสโต   ฌานจิตฺตสฺส  ฯ  อาทิโต  วรณ  
อาวรณ  ฯ   กิเลสวาสน   เนตฺวา  วรณ  นีวรณ  ฯ  กุฑฺฑกวาฏาทีหิ  
วย   ปทหน   ปฏิจฺฉาทน  ฯ  ต  ปน  กสุลาทีน  สนธฺาตุ  ปริ ฺาตุ ฺจ  
อุปฺปทานวเสน๒ ทฏพฺพ ฯ  
        [๓๓๖]   ตสฺส   ตสฺส   ธมฺมสฺส   สภาวนฺติ   กายาทิกสฺส  ตสฺส  
ตสฺส   ธมฺมสฺส   อสุภาทิสภาว  ฯ   อภูตสภาวนฺติ   สุภาทิสภาว  ฯ  
ถามคตฏเนาติ   ถามคตภาเวน  ฯ   ถามคตนฺติ  จ  อน ฺสาธารโณ  
กามราคาทีน  สภาโว  ทฏพฺโพ  ฯ  เยน  เตเอว  ภควตา  อนุสยาติ  
วุตฺตา  ฯ   อนุสยาน ฺจ   มคฺเคน   อปฺปหีนภาเวน   ปจฺจยสมวาเย  
อุปฺปชฺชนารหตา  ฯ  เตนาห  ปุนปฺปุนฺน  กามราคาทีน อุปฺปตฺติเหตุ- 
ภาเวน อนุเสนฺติเยวาติ  ฯ   ทุมฺโมจนียภาเวน   ปวตฺตึ   สนฺธาย   อาห  
เตล ฺชนกลล   วิยาติ  ฯ   เสสาติ   อนปายคมนียา  ฯ   สุขุมา  
กามราคปฏิฆาติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   จตุตฺถาณวชฺฌาเอวาติ   อวธารเณน  
ปมาณาทิวชฺฌตา นิวตฺติยติ ฯ  
        [๓๓๗]   ตยิท   นิยมทสฺสน   อ ฺตฺถาป   เนตพฺพนติ  ทสฺเสนฺโต  
๑. ม. ทุกฺขปฺปตฺเต. ๒. ม. กุสลาทีนิ สงฺคณฺหิตุ ปริ ฺาตุ าตุ ฺจ อปฺปทานวเสน.   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
ปรโตติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   นิยม   น  กริสฺสามาติ  เอเตน  นิยเม  
อกเต   เหฏ ิมมคฺควชฺฌตาป   อนุ ฺาตาเอว  โหตีติ  ฯ  โลภ  ฯเปฯ  
จตุตฺถาณวชฺฌานีติอาทีสุ   ปมาณาทีหิ  ปหตาปาย๑คมนียาทิ- 
ภาวานีติ อธิปฺปาโย   เวทิตพฺโพ  ฯ   อาทิสทฺเทน   โอฬาริกสุขุมตา  
คหิตา  ฯ   ยเสติ   ปริวาเร  ฯ   อคตีสุ   ฉนฺทาทโย   กิ ฺจาป อุปริมคฺค- 
วชฺฌา   ตถาป   ตมฺมูลกสฺส   อกตฺตพฺพกรณสฺส  กตฺตพฺพากรณสฺส  
จ   อปายคมนียตาย   ปมมคฺควชฺฌา  ฯ   กตากตากุสลากุสลวิสย  
ย   วิปฺปฏิสารภูต   กกฺุกุจฺจ   ต   อิธ   ตติยาณวชฺฌ   วุตฺต  ฯ  ย  
ปน   กุกฺกุจฺจปกตตาย   อาปตฺตึ   อาปชฺชตีติ   วุตฺต   กุกฺกุจฺจ   ต  
สนฺธาย   กกุกฺุจฺจวิจิกิจฺฉา   โสตาปตฺติมคฺเคน   ปหียนฺตีติ   อฏสาลินิย  
วุตฺต  ฯ   ตสฺมา   ทฺวินฺน   วจนาน   อธิปฺปาโย   เวทิตพฺโพ  ฯ  
อ ฺเสุป   อีทิเสสุ   าเนสุ   อธิปฺปาโย   มคฺคิตพฺโพ   น  วิโรธโต  
ปจฺเจตพฺโพ  ฯ   โอฬาริกานวเสสปฺปหาน   วา   สนธฺาย  กุกฺกุจฺจสฺส  
ปมตติยาณวชฺฌตา   วุตฺตาติ   เวทิตพฺพ  ฯ   ภควตา   ปฏิกฺขิตฺต  
อนุวสิตฺวา [๒]  อาวสถปณฺฑ  ภุ ฺชิตุนฺติ  กกฺุกุจฺจายนฺโต น ปฏิคฺคเหสีติ  
ปน   อาคต   กุกฺกุจฺจ   น   นีวรณ   อรหโต   อุปฺปชฺชนโต  ฯ นีวรณ- 
ปฏิรูปก  ปน  กปฺปติ  น  กปฺปตีติ  วีมสนภูต  วินยกุกฺกุจฺจ  นาม ฯ  
ต   ตถาปวตฺตจิตฺตุปฺปาโทว  ฯ   กามราคปฏิฆานุสยา   อณุสหคตา  
ตติยาณวชฺฌา  ฯ   โอฬาริกาน   ปน   ทุติยาณวชฺฌตา   เหฏา  
วุตฺตนยาว  ฯ      จิตฺตุปฺปาทคฺคหเณน      เจตถ มกฺขปลาสมายาสาเถยฺย- 
๑. ปหิตาปาย...อิติ ม ฺเ.  ม. หตาปาย...   ๒. ม. อนุวสิตวฺา.   
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                      าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
ปมาทถมฺภสารมฺภาทีนมฺป สงฺคโห กโตติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๓๓๘]  อผโล  วายาโมติ  เอตฺถ  อตีตานนฺตาว  ปชหเน  อผโล  
โหตุ  วายาโม  นิรุทฺธตฺตา  อนาคตาน  ปน  กถนฺติ  เตสมฺป  วกขฺมาน  
อวิปรีตมตฺถ   อชานนฺโต   นตฺถิตามตฺต   คเหตฺวา  โจเทติ  ฯ  ตถาป  
อผโลติ   ปุพฺเพ   ปหาตพฺพาน   นตฺถิตาย   โจทนา  กตา  ฯ  อิทานิ  
ปหานสฺส  ฯ  ยท ิ ห ิ ปหาน  อตฺถิ  กถ ปหาตพฺพา สนฺติ อถ ปหา- 
ตพฺพา สนฺติ   กถ   ปหาน   โหติ   ปหาตพฺพา   จ  สนฺติ  ปหาน ฺจ  โหตีติ  
วิปฺปฏิสิทฺธเมต  ฯ  กสฺมา  ปหาตพฺเพสุ  สนฺเตสุ  ปหานสฺส  อสมฺภวโต  
ตทุปโค  วายาโม  อผโล  อาโลกตมาน  สหาวฏาเน  สติ  อาโลกสฺส  
อผลตา  วิย  ฯ  อถาป  กถ ฺจิ  ปหาน สิยา สงฺกิเลสิกา จ มคฺค- 
ภาวนา อาปชฺชติ   ปหาตพฺพปหายกาน   สหาวฏานโต  ฯ   วิปฺปยุตฺตตา  
วา   กิเลสาน   จิตฺตวิปฺปยุตฺตสงฺขารวาทีน   วิปฺปยุตฺตสงฺขาราน  วิยาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   ต   ปน   เตส  วาทีน  ยถา  มติมตฺต  เอวมิธาปติ  
ทสฺเสนฺโต   อาห   น   จ   ปจฺจุปฺปนฺนกิเลโส   จิตฺตวิปฺปยุตฺโต  นาม  
อตฺถีติ  ฯ   อรูปธมฺมา   ห ิ  เอกวตฺถุกาทิภาเวน   วตฺตมานา ขณตฺตย- 
ปริยาปนฺนา  ปจฺจุปฺปนฺนา  ฯ  เต กถ จิตฺเตน วิปฺปยุตฺตา นาม สิยุ  
ตสฺมา  นตฺเถว  วิปฺปยุตฺตตา  กิเลสาน  ฯ  อาเวณิกาติ  อสาธารณา ฯ  
สยเมว   อุปปฺาทิตา  ปาลิ  อนารุฬฺหาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ปาฬิยเยว  หิ  
ปฏิกฺขิตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๓๓๙]  สฺวาย  ปุคฺคโล  ฯ  ห ฺจีติ  ยทิ ฯ วินพินฺโธติ๑ มาเนน  
๑.ม. วินพิทฺโธติ.   
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                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปตฺถทฺธจิตฺโต  ฯ   ปรามฏโติ   มิจฺฉาภินิวิฏโ  ฯ   ถามคโตติ  
ถามคตกิเลโส   ถิรภาวคตานุสโย  ฯ   เตนหิ   นตฺถิ   มคฺคภาวนาติ  
ยสฺมา   ตีสุป   กาเลสุ   กิเลสาน   ปหาน  น  ยชฺุชติ  ติกาลิกา  จ  
กิเลสา   ตสมฺา   นตฺถ ิ  มคฺคภาวนา  ตาย  สาเธตพฺพ  กิจฺจ  นตฺถีติ  
อตฺโถ  ฯ   น   หิ   นตฺถิ   มคฺคภาวนาติอาทินา  จตุกฺขตฺตุ  วุตฺตสฺส  
ปฏิกฺเขปสฺส  ปฏิกฺเขโป  ฯ  อิท  วุตฺต  ปาลิยเยว  หติีอาทึ  อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   เอวเมวาติ   ยถา   อชาตผเล   ตรุณรุกฺเข  มูเล  
ฉินฺเน   อสติ   เฉทเน   อายตึ   อุปฺปชฺชนารหานิ   เฉทนปจฺจยา อนุปฺ- 
ปชฺชมานานิ  วินฏานิ  นาม  โหนฺติ  เอวเมว  มคฺคภาวนาย  อสติ  
อุปฺปชฺชนารหา   กิเลสา   มคฺคภาวนาย   อนุปฺปชฺชมานา   ปหีนาติ  
วุจฺจนฺตีติ   อุปมาสสนฺทน   เวทิตพฺพ  ฯ   อุปฺปาโทติ   อุปฺปาทสีเสน  
อุปฺปาทวนฺโต  ขนฺธา  วุตฺตา  ฯ  อนุปปฺาเทติ  นิพฺพาเน  ฯ อชาตาเยว  
น   ชายนฺติ   ตสฺมา   ปหนีา   นาม  โหนฺตีติ  นตฺถ ิ กิเลสปฺปหานนฺติ  
ปรวาทินา   กโต  ปฏิกฺเขโป  น  หีติ  ปฏิกฺขิตฺโต  ฯ  เต  ปน  เนว  
อุปฺปชฺชิตฺวา  วิคตา  นาป  ภวิสฺสนฺติ  น  จ  อุปฺปนฺนาติ  อตีเต กิเลเส  
ปชหตีติอาทิ   น   วตฺตพฺพนฺติ   ทสฺเสติ  ฯ  เหตุนิโรธาติ  ทุกฺขเหตูน  
กิเลสาน  นิโรธา  ฯ  ทุกฺขนิโรโธติ  อายตึ อุปฺปชฺชนกทุกฺขสฺส นิโรโธ ฯ  
อุปฺปาทปวตฺตนิมิตฺตายูหนา ปจฺจุปฺปนฺนภววเสน คหิตา ฯ  
        [๓๔๐]   เอเตนาติ   อชาตาเยว   น   ชายนฺตีติอาทิวจเนน  ฯ  
วิปสฺสนาย      อารมฺมณภูต      อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกสงฺขาต ภูมิปฺปวตฺติฏ-  
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าน  ลทฺธวนฺโต  ภูมิลทธฺา  ยถา อคฺคิอาหิโตติ ฯ ลทฺธภูมิกาติ  
อตฺโถ  ฯ  วตฺตมานาทิอุปฺปนฺนวิธุรตาย  ภูมิลทฺธุปปฺนฺนาเยว  นาม  เตติ  
วุตฺต  ฯ  อนภุวิตฺวา  ภวิตฺวา  จ  อปคต  ภูตาปคต  ฯ  อนุภูตภูตา  หิ  
ภูตตาสาม ฺเน   ภูตสทฺเทน   วุตฺตา  ฯ  สาม ฺเมว  หิ  อุปสคฺเคน  
วิเสสิยตีติ  ฯ  อนุภูตสทฺโท  จ  กมฺมวจนิจฺฉาย อภาวโต อนุภาวก- 
วาจโก ทฏพฺโพ  ฯ   วิกปฺปคาหวเสน   ราคาทีหิ   ตพฺพิปกฺเขหิ   จ  
อกุสล  กุสล ฺจ  อารมฺมณรส  อนุภวติ  น วิปาโก กมฺมเวคุกฺ- 
ขิตฺตตฺตา๑ นาป    กริิยา    อเหตุกาน   อติทุพฺพลตาย   สเหตุกาน ฺจ  
ขีณกิเลสสฺส   ฉฬงฺคุเปกฺขาวโต   อุปฺปชฺชมานาน   อติสนฺตวุตฺติตฺตา  ฯ  
เอตฺถ  จ  ปรุมินเย  กุสลากุสลเมว  วตฺตุ  อธิปฺปายวเสน  ภูตาปคตนฺติ  
วุตฺต  ฯ  ย  อุปฺปนฺนาน  อกุสลาน  ธมมฺาน ปหานาย อุปฺปนฺนาน กุสลาน  
ธมฺมาน   ิติยาติ  เอตฺถ  อุปฺปนฺนนฺติ  คเหตฺวา  ตสทิสาน  ปหาน  วุทฺธิ  
จ   วุตฺตา  ฯ  ปจฺฉิมนเย  จสทฺเทน  กุสลากุสล ฺจ  อากฑฺฒิตฺวา  สพฺพ  
สงฺขต   วุตฺต   ภูตฺวาปคตภาวาภิธานาธิปฺปาเยน  ฯ   วิปจฺจิตุ โอกาส- 
กรณวเสน  อุปฺปตฺติต อตีต กมฺม ฺจ ตโต อุปฺปชชฺิตุ อารทฺโธ วิปาโก  
จ   อนาคโต  โอกาสกตุปฺปนฺโนติ  วุตฺโต  ฯ  โอกาโส  กโต  เอเตน  
โอกาโส  กโต  เอตสฺสาติ จ อตฺถทฺวยวเสน[๒] อุปฺปนฺนสทฺเทน วินาป  
วิ ฺายมาน   อุปฺปตฺตึ๓   สนฺธาย   นาห   ภิกฺขเว  ส ฺเจตนิกาน ธมฺมา- 
นนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๓๔๑]   ตาสุ   ตาสุ   ภูมีสูติ   มนสฺุสเทวาทิอตฺตภาวสงฺขาเตสุ  
๑.ม. กมฺมเวคกฺขิตฺตตฺตา.   ๒.ม. ย.   ๓.ม. อุปฺปนฺน.   
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อุปาทานกฺขนฺเธสุ  ฯ   ตสฺมึ   ตสฺมึ   สนฺตาเน   อนุปฺปตฺติธมฺมต อนาปา- 
ทิตตาย  อสมูหต  ฯ  อสมูหตตฺตาเยว  หิสฺส  นตฺถติี นวตฺตพฺพตาย  
อุปฺปนฺนโวหาโร  ฯ  กา  ภูมิ โก วา ภูมิลทฺโธติ อาสงฺก นิวตฺเตตุ เอตฺถ  
จาติอาทิ   อารทฺธ  ฯ   วิปสฺสนาย  อารมฺมณภูตาติ  เอเตน  ขนฺธาน  
อปริ ฺาตต   ทสฺเสติ   น   อารมฺมณภาวมตฺต   เตภูมิกคฺคหเณเนว  
ตสฺส  สิทฺธตฺตา  ฯ  อปริ ฺาตา  หิ  ขนฺธา กิเลสาน ภูมีติ อธิปฺเปตา ฯ  
ขนฺเธสุ   วตฺถุภูเตสุ  ฯ   อารมฺมณวเสนาติ   อารมฺมณกรณวเสน  ฯ อตีตา- 
นาคเต  ปเคว  ปจฺจุปฺปนฺเนติ  อธิปฺปาโย ฯ ตนฺติ ต อ ฺสนฺตาน- 
คต กิเลสชาต  ฯ   ตโต   อ ฺสฺมึ   สนฺตาเน   อารมฺมณกรณมตฺเตน  
ภูมิลทฺธ   นาม   ยทิ  สิยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตสฺสาติ  กิเลสชาตสฺส  ฯ  
อปฺปเหยฺยโต   ปรสนฺตติปติตตฺตา   น   โกจิ   ภวมลู   ปชเหยฺย  ฯ ภูมิ- 
ลทฺธ   หิ   อนุสยิต   นาม   โหตีติ   อธิปฺปาโย  ฯ  วตฺถุวเสนาติ อุปฺปตฺติฏ- 
านวเสน  ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  ภเว  สนฺตาเน  วา ฯ ปริ ฺาตาน  
อภูมิภาวโต   อปริ ฺาตาติ   วุตฺต  ฯ   อุปฺปาทโต   ปภูตีติ   เตส  
ขนฺธาน   อุปฺปชฺชนโต   ปฏาย  ฯ  กิเลสาน  อปฺปหีนภาว  เปตฺวา  
อ ฺสฺส   การณสฺส   อภาวโต   เตสุ   ขนฺเธสุ   กิเลสชาต  อนุเสติ  
ตสฺมา   ต   อนุสยิต   กิเลสชาต  ฯ   เตเนว   อนุสยนสงฺขาเตน อปฺปหี- 
นฏเน  ภูมลิทฺธนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  จ  ภูมิภูเตสุ  ขนฺเธสุ น  
สพฺเพ   สพฺเพส  วตฺถู  โหนฺติ  อถโข  วิเสโส  อตฺถีติ  ต  ทสฺเสนฺโต  
อาห  ยสฺส  เยสูติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  ยสฺสาติ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  ฯ  เยสูติ   
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สติป   อชฺฌตฺตภาวสาม ฺเ   เยสุ   อตีตาทิกามาวจราทิเภทภินฺเนสุ  
ขนฺเธสุ  ฯ  เตเยว ยถานุสยิตา ขนฺธา ฯ กึ ปน เอเต กิเลสา อารมฺมณ  
กโรนฺตา  วิย  ปริจฺฉิชชฺ  ปริจฺฉิชฺช  อนุเสนฺตีติ  ฯ  ยโต เตเอว ขนฺธา  
เตส  กิเลสาน  วตฺถูติ  วุตฺตา  ฯ  น เหว โข อนุสยาน วตฺถุ ปริจฺฉิชฺช  
ปวตฺติ  อตฺถิ  ฯ  อตีตาทิกามาวจราทิวเสน  ปน  ยถาปริจฺฉินฺเน วตฺถุสฺมึ  
โย   กิเลสาน   อปฺปหีนฏโ   โส   ปรจฺิฉิชฺช   ปวตฺโต  วิย  โหตีติ  
อตีตกฺขนฺเธสูติอาทิ   วุตฺต  ฯ   เตน   วตฺถุวเสน   ภูมิลทฺธ   โหตีติ  
วตฺถุเภเทน  สิยา  ตสฺสาป  เภโทติ  ทสฺเสติ  ฯ ตถาววฏ ิตภาวโตเอว  
หิ   อ ฺตโร   โลลชาติโก   ต   รสปวึ   องฺคุลิยา  สายีติอาทิวจน  
กามาวจรกฺขนฺเธสุ   อนุสยิตาน   รสตณฺหาทีน   รปูารูปาวจรกฺขนฺเธ  
อติกฺกมิตฺวา  ปุน  กามาวจรกฺขนฺเธ  วตฺถุกต๑  วิภาเวติ  ฯ เตนาห  
ตถา  กามาวจรกฺขนฺเธสูติอาทิ  ฯ  ยถา  จ  เอตฺถ รูปารูปาวจรกฺขนฺเธ  
อติกฺกมิตฺวา   ปวตฺติ   เอว   กามาวจรกฺขนฺเธ   อติกฺกมิตฺวา   ปวตฺติ  
โหตีติ  อาห  เอเสว  นโย  รูปารูปาวจเรสูติ ฯ ปริยฏุานาภิภวน- 
วเสน จ กิเลสาน อนุสยนฏโ อนุมิยติ ตทภาเว อภาวโต ฯ  
        [๓๔๒]  ยสฺส  เย  อนุสยา  ปหีนา  เตส  วตฺถุ  เตน สมติกฺกนฺต  
ปริ ฺาตตฺตาติ   กุโต   เตส   ภูมิสม ฺาติ   ทสฺเสตุ   วุตฺต โสตา- 
ปนฺนาทีสุ  ปนาติอาทิ  ฯ  อิธ  วฏฏมูลกิเลสาติ  อนุสยา อธิปฺเปตา  
น  อวิชชฺา  ภวตณฺหา  จ  ฯ  ยกิ ฺจิ  เจตนาเจตสิกเภท  กายิกาทิเภท  
วา  ฯ   อิตีติ  เอว  ฯ  อปฺปหีนานุสยตฺตาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อสฺสาติ  
๑. ม. กามาวจรกฺขนฺธวตฺถุกต.   
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ปุถุชชฺนสฺส  ฯ   เต   ปน  เอเต  อนุสยา  อตีตาทิกามาวจราทิวเสน  
ยถาปริจฺฉินฺเน   ตตฺถ   ตตฺถ   วตฺถุสฺม ึ  อนุสยนฺตาป   เต   เต ป ฺจุ- 
ปาทานกฺขนฺเธ   อวิภาเคเนว  วตฺถุ  กตฺวา  อนุเสนฺตีติ  ทสฺเสนฺโต  
ตสฺเสต   วฏฏมูลนฺติอาทิมาห  ฯ   อิทานิ  ตมตฺถ  อนฺวยพฺยติเรกวเสน  
อุปมาย   วิภาเวตุ   ปวีรสาทิ  วิยาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  รุกฺขคจฺฉลตาทีน  
ปจฺจยภูโต   สสมฺภารปวิยา  รโส  ปวีรโส  ฯ  อาโปรเสป  เอเสว  
นโย  ฯ  สาขา  นาม  ขุทฺทกสาขา  ฯ ปสาโข วิฏโป ฯ รุกฺขปฺปเวณินฺติ  
รุกฺขปราปร  ฯ   สนฺตานยมาเนติ   อปราปร   อนุปปฺพนฺธนฺเต  ฯ มณฺฑูก- 
กณฺฏโกติ   เอโก   มจฺฉกณฺฏโกติ   วทนฺติ  ฯ   อนุปาทาโนติ ปหีนจตุ- 
รุปาทาโน รปูาทีสุ วา กิ ฺจิป อคณฺหนฺโต ฯ  
        [๓๔๓]   อิธ  สมุทาจาโร  นาม  ลทฺธตฺตลาภฺตาติ  ขณตฺตยสมงฺคิ-  
สมุทาจารุปฺปนฺนนฺติ   อาห   วตฺตมานุปฺปนฺนเมว   สมุทาจารุปฺปนฺนนฺติ  ฯ  
ปุพฺพภาเค   อนุปฺปชฺชมานมฺปติ   ตสมฺึ  อาปาถคเต  อารมฺมเณ  อาทิโต  
ปวตฺตชวนวาเรสุ  อนุปฺปชฺชมานมฺป  ฯ อธิคฺคหิตตฺตาติ อโยนิโสมนสิ- 
กาเรนอภิรุยฺห   คหิตตฺตา   ทฬฺห   คหิตตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   อปรภาเคติ  
อปรสฺมึ   กาลภาเค   กาลนฺตเรติ  อตฺโถ  ฯ  เอกนฺเตน  อุปฺปตฺติโตติ  
ปจฺจยสมวาเย   สติ   ตถา   อโยนิโสมนสิการสฺส   ตตฺถ  นิพฺพตฺตตฺตา  
นิยเมน   อุปปฺชฺชนโต  ฯ  กลฺยาณคาเมติ๑  เอวนามเก  คาเม  ฯ  
โรหเณ   กิร   อภิรูปาน   อิตฺถีน   อุปฺปตฺติฏานตาย   โส   คาโม  
ตถา   วุจฺจติ  ฯ   จิตฺตสนฺตติมนารุฬฺหนฺติ   ปจฺจุปฺปนฺนต   ปฏิเสเธติ  
๑.ม. กลฺยาณิคาเมติ.   
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อุปฺปตฺตินิวารกสฺส   เหตุโน   อภาวาติ   เอเตน   ปจฺจเยน๑  สติ ปจฺจย- 
สมวาเย   อุปฺปชฺชนารหตาย   อวิกฺขมฺภิตสฺส   อุปปฺนฺนตาปริยาโยติ  
ทสฺเสติ  ฯ  นนุ  จ  อสมูหตุปฺปนฺนมฺป  ปจฺจเย  สติ อุปฺปชฺชนารหเมว ฯ  
สจฺจเมต  ฯ   ปหานวิเสสภาวกโต   ปน   เนส   เภโท  ฯ  ยถา อวิกฺ- 
ขมฺภิตาสมูหตภูมิลทฺธุปฺปนฺน   สติ  ปจฺจยสมวาเย  อุปฺปชฺชนารห  เอว  
อารมฺมณาธิคฺคหิตุปฺปนฺนมฺปติ   ติวิธสฺสาป   ภูมิลทฺเธน   เอกสงฺคหตา  
วุตฺตา  ฯ   อกุสลมฺป   ภูตาปคตุปฺปนฺน  อตีตตฺตา  น  ปหาตพฺพ  ตถา  
เอกจฺจ   โอกาสกตุปฺปนฺน   อิตร   อปฺปหาตพฺพโต   เสสทฺวย ขณตฺ- 
ตยสมงฺคิภาวโตติ   อาห   อมคฺควชฺฌตฺตาติ  ฯ   เกนจีติ   จตูสุ มคฺค- 
าเณสุ  เกนจิ  ฯ  ตสฺสาติ  ยถาวุตฺตสฺส  จตุพฺพิธสฺสป อุปฺปนฺนสฺส ฯ  
ต   ต   อุปฺปนฺนภาว   วินาสยมานนฺติ   อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทเนน  
อุปฺปชฺชนารหต   วินาเสนฺต  ฯ  ปม  โลกิยาเณน  ยถาพล  ปหีนเมว  
โลกุตฺตราณ ปชหตีติ โลกิยคฺคหณ กต ฯ  
        [๓๔๔]    สจฺจาภิสมยกาลสฺมินฺติ    จตุนฺน    อริยสจฺจาน ปฏิวิชฺฌ- 
นกฺขเณ  ฯ  วุตฺตานีติ  ทุกฺข  ปริ ฺเยฺยนฺติอาทินา  โย  ภิกฺขเว  
ทุกฺข  ปสฺสตีติอาทินา  จ  วุตฺตานิ  ฯ ยถาสภาเวนาติ อวิปรีต- 
สภาเวน ฯ ชานิตพฺพานีติ   วตฺวา   เตส   ชานนวิธึ   อุปมาวเสน   อฏ- 
กถาย ตาว   วุตฺตนเยน   ทสฺเสตุ   วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ   ยถา   ปทีโปติอาทิ   เอกสฺส  าณสฺส  เอกสฺมึ  ขเณ  จตฺตาริ  
กิจฺจานิ   กถ  สมฺภวนฺติ  ฯ  น  หิ  ตาทิส  กิ ฺจิ  โลเก  ทฏิ  อตฺถิ  
๑.ม. ปจฺจเย.   
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น   จ   วจน   ลพฺภตีติ   อนฺโตลีนโจทน   มนสิกตฺวา   วุตฺต ปริ ฺา- 
ภิสมเยนาติ  ฯ  อนวเสสโต ปริจฺฉิชฺช ชานนสงฺขาเตน ปฏิวิชฺฌเนน  
อภิสเมติ   อสมฺโมหวเสน   ปฏิวิชฌฺติ  ฯ   ปหานาภิสมเยนาติ สมุจฺเฉทปฺ- 
ปหานสงฺขาเตน  ปฏิวิชฺฌเนน  อสมฺโมหโต  อภิสเมติ  ฯ  มคฺค  
ภาวนาภิสมเยนาติ  มคฺคาณ สมฺมาสงฺกปฺปาทิเสสมคฺค สหชาตาทิ- 
ปจฺจยตา- วเสน   ภาวนาภิสมเยน  ฯ   อภิสเมติ   ปพฺุพภาคภาวนาสมฺภูเตน  
อริยมคฺคภาวนาสงฺขาเตน   ปฏิวิชฺฌเนน   อภิสเมติ   อฏงฺคิก   มคฺค  
อสมฺโมหโต   ปฏิวิชฺฌติ  ฯ   มคฺคาณ   ห ิ สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  สมฺโมห  
วิทฺธเสนฺต   อตฺตนิป  สมฺโมห  วิทฺธเสติเยว  ฯ  นโิรธนฺติ  นิพฺพาน  ฯ  
สจฺฉิกิริยาภิสมเยนาติ  ปจฺจกฺขกรณสงฺขาเตน  ปฏิวิชฺฌเนน  ฯ  ปาปุ- 
ณาตีติ อธิคจฺฉติ  ฯ   สฺวาย   อธิคโม   ทสฺสนปฏิเวโธติ   อาห   ปสฺสติ  
ปฏิวิชฺฌตีติ  ฯ   นิโรธ  ฯเปฯ   ปฏิวิชฌฺตีติ  เอเตน  นิโรธสจฺจเมก  
อารมฺมณปฏิเวเธน   จตฺตาริป   สจฺจานิ   อสมฺโมหปฏิเวเธน  มคฺค- 
าณ ปฏิวิชฺฌตีติ   เอว   ยุตฺติวเสน   วิภาวิต   เอกปฏิเวธ   อาคเมนป  
สาเธตุ วุตฺตมฺป เจตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๓๔๕]   สพฺพ   เวทิตพฺพนฺติ   อิมินา   โย   ทกฺุขสมุทย  ปสฺสติ  
โส   ทุกฺขมฺป   ปสฺสตีติอาทินา   อาคต   สมุทยสจฺจาทิมูลก   โยชน  
สงฺคณฺหาติ  ฯ   น   เจต   กาลนฺตรทสฺสน   สนฺธาย   วุตฺต  อถโข  
เอกปฏิเวธเมวาติ   ทสฺเสนฺเตน   มคฺคสมงฺคิสฺส   าณ   ทุกฺเขเปต  
าณนฺติอาทินา   อปร   สตฺุตปท   อานีต  ฯ   ตถาหทิ   โย   นุ   
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โข   อาวุโส   ทุกฺข   ปสฺสติ   ทุกฺขสมุทยมฺป   โส   ปสฺสติ  ฯเปฯ  
ปฏิปทมฺป    โส    ปสฺสตีติ๑   เอกสจฺจทสฺสนสมงฺคิโน อ ฺสจฺจทสฺสน- 
สมงฺคิภาววิจารณาย   ตมตฺถ   สาเธตุ   อายสฺมตา ควมฺปติตฺเถเรน   
วุตฺต ฯ ปจฺเจก ฺจ สจฺจตฺตยทสฺสนโยชนา กตา ฯ อ ฺถา กมาภิสมเย  ปุน    
ปุริมทิฏสฺส ปุน ทสฺสนโต๒ สมุทยาทึ ปสฺสโต ทุกขฺาทิทสฺสน  
อวตฺตพฺพ   สิยา   วุจฺจมาเน   จ  สพฺพทสฺสน  ทสสฺนนฺตรปรมนฺติ  
ทสฺสนานุปรโมเอว   สิยาติ  ฯ  นิสฺสยาภาวเหตุตาย๓  ทุกฺขปริ ฺาย  
วฏฏิฌาปนสทิสตา  ฯ    ปฏิปกฺขวิทฺธสนตาย   สมทุยปฺปหานสฺส อนฺธ- 
การวิธมนสทิสตา     าณาโลกปริพฺรูหนตาย     มคฺคภาวนาย อาโลก- 
วิทฺธสนสทิสตา ฯ เตน เตน มคฺเคน ยถา ยถา นโิรธสฺส สจฺฉิกิริยา  
ตถา   ตถา   กิเลสเสนฺหปริยาทาน   โหตีติ   นิโรธสจฺฉิกิริยาย เสนฺห- 
ปริยาทานสทิสตา  การณุปจาเรน  วุตฺตา ฯ โอภาเสตีติ ปกาเสติ ฯ  
กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธินฺติ   สพฺพกิเลสทรถปรฬิาหวูปสมภาวโต   กิเลสาน  
ปฏิปฺปสฺสทธฺิภูต ฯ  
        [๓๔๖]    อปฺเปตีติ    ปปฺโปติ  ฯ    ทุกฺขปริ ฺาย สกฺกายตีร- 
สมติกฺกมภาวโต   โอริมตีรปฺปหานสทิสตา  ฯ   มคฺคภาวนาย  
สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมาวหนตาย ภณฺฑวหนสทิสตา ฯ  
        ปวตฺต  าณ  อสฺสาติ  ปวตฺตาโณ  มคฺโค  ฯ  อสฺส  มคฺคสฺส  ฯ  
ตถฏเนาติ   ตถภาเวน   ปฬนาทิอวิปรีตสภาเวนาติ   อตฺโถ  ฯ  
๑.ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๗ ฯ ๒.ม. อทสฺสนโต. ๓.ม. นิสฺสยภาวเหตุตาย.   
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เอกปฏิเวธานีติ   เอกชฌฺ   ปฏิวิชฺฌิตพฺพาการานิ  ฯ   ทุกฺขสฺส ปฬนฏโติ- 
อาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต เหฏา พุทฺธานุสฺสติวณฺณนาย วุตฺตเมว ฯ  
เอกสงฺคหิตานีติ  เอเกเนว  สงฺคหิตานิ  ฯ  เกน ตถฏเน สจฺจฏเนาติ  
อตฺโถ  ฯ   ย   เอกสงฺคหิตนฺติอาทิ   าณสฺส   เอกปฏิเวธทสฺสน  ฯ  
มคฺคาณ   หิ   นโิรธเมว   อารมฺมณ   กโรนฺตมฺป   โย   โส  
ทุกฺขาทีสุ       ตจฺฉาวิปลฺลาสภูตภาวสงฺขาโต      สจฺจฏโ ตปฺปฏจฺิฉาทก- 
สมฺโมหวิทฺธสเนน ต ยาถาวโต ปฏิวิชฌฺนฺต ปจฺจกฺข กโรนฺตเมว  
ปวตฺตติ  ฯ  ยโต  อปรภาเค  ปฬนาทโย  โสฬสป  สจฺจฏา  อริยสฺส  
หตฺถามลก วิย ยาถาวโต อุปฏหนฺติ ฯ  
        อตฺถาติ   าเณน   อรณียโต  อตฺโถติ  ลทฺธสม ฺา  อาการา  ฯ  
อ ฺสจฺจทสฺสนวเสนาติ   สมุทยาทสิจฺจนฺตรทสฺสนวเสน  ฯ  อาวิ- 
ภาวโตติ ปกาสภาวโต  ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   เย   อาการา   ทุกฺขาทีสุ  
สภาววเสน   สจฺจนฺตรทสฺสนวเสน   จ   อาวิภวนฺติ   เต   ปฬนาทโย  
จตฺตาโรเยวาติ   โสฬเสว   วุตฺตา  น  อ ฺนฺติ๑  ฯ  อย  อตฺโถ  
อิธ   อธิปฺเปโตติ   กถ   อิท   วิ ฺายตีติ  อาห  ตตฺถ  กตม  ทุกฺเข  
าณนฺติอาทิ  ฯ   เตเนต   ทสฺเสติ   ยสมฺา   ปาลิย   วิสุ   วิสุ  
อารมฺมณกรณวเสนป   สจฺจาณ   วุตฺต   กิจฺจนิปฺผตฺติวเสนป   ตสฺมา  
วิ ฺายติ   สภาวโต   สจฺจนฺตรทสฺสนโต   จ   สจฺจาน   อาการา  
อาวิภวนฺตีติ  ฯ  กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน๒  ทสฺสน อาวิภาวโต ทสฺสนสทิสนฺติ  
ต อนามสิตฺวา อิตรเมว ทสฺเสนฺโต ตตฺถาติอาทิมาห ฯ  
๑. ม. อ ฺเติ.      ๒. ม. กิจจฺนิพฺพตฺตวิเสน.   
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        [๓๔๗]  ตตฺถาติ  เตสุ  ทฺวีสุ  ทสสฺเนสุ  ฯ  อายูหิตนฺติ ปณฺฑวเสน  
นิพฺพตฺติต  ฯ   ย  หิ  กิ ฺหิ  ปจฺจยุปฺปนฺน  นาม  สพฺพ  ต  สมุทิตเมว  
นิพฺพตฺตตีติ  ฯ   สงฺขตนฺติ   ปจฺจยนฺตเรหิ   สเมจฺจ  สมฺภุยฺย  กต  ฯ  
ราสิกตนฺติ   ปุ ฺชกต  ฯ   อเนกเมว   หิ   ปจฺจยุปฺปนฺน   เอกชฺฌ  
นิพฺพตฺตมาน   อตฺตโน   ปจฺจเยหิ   ราสิกต   วิย  โหตีติ  ฯ  ตสมฺาติ  
สมุทเยน   อายูหิตตฺตา  ฯ  อสฺสาติ  ทกฺุขสจฺจสฺส  ฯ  ยสฺม ึ สนตฺาเน  
อุปฺปนฺโน   ตสฺส   กิเลสสนฺตาปหโร  ฯ  สยมฺป  กเิลสปริฬาหาภาวโต  
สุสีตโล  ฯ   สนฺตาปฏโ   อาวิภวติ   อุฬารทสฺสเนน   ตท ฺสฺส  
อนุฬารภาโว   วิยาติ   ทสเฺสนฺโต   อาห   อายสฺมโตติอาทิ  ฯ  
อวิปริณามธมฺมสฺส   นิจฺจสภาวสฺส   วตฺตพฺพเมว   นตฺถิ   ปฏิปกฺขโต  
อาวิภวนาการสฺส สุขสิทธฺิโต ฯ  
        นิทานฏโ   อาวิภวติ   อิทมสฺส   นิททาตีติ  ฯ  สโยคปลิโพธฏา  
ปฏิปกฺขวเสน  อาวิภวนาการาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห วิสโยคภูตสฺสาติ- 
อาทิ ฯ กิเลสทุกฺเขหิ   สโยชนฏโ   สโยคฏโ  ฯ   สสารจารเก  
ปลิพุทฺธนฏโ   ปลิโพธฏโ  ฯ  กิเลสสงฺคณิกาทิวเสน  อวิเวกภูตสฺส  ฯ  
วิเวกฏโ  อุปธิวิเวกตา  ฯ  สพฺพสงฺขารวิวิตฺตตา  อสงฺขตภาโวติ  เอว  
อจฺฉริยพฺภูตสภาโวป   อริยมคฺโค   สงฺขโตเอว   อยเมว   จ   เอโก  
อสงฺขโตติ   นิโรธสฺส   อสงฺขตภาโว   สุปากโฏ  โหติ  ฯ  ทุกฺข  วิส  
มรณธมฺมโต ตสฺส อคทภูต อมต นิพฺพาน ฯ  
        [๓๔๘]   มคฺโคติ   สมฺภาเวตพฺพต   ปตฺโต   สขุุมสนฺตภาเวน   
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อุปฏ ิโต   นกินฺติภูโตป   นาย  สมุทโย  เหตุ  นิพฺพานปตฺติยา  ฯ  อย  
อริยมคฺโค   เหตูติ   มคฺคามคฺคาณทสฺสเน   วุตฺตนเยน   มคฺคสฺส  
เหตฺวฏโ   อาวิภวติ  ฯ   นิโรธทสฺสเนนาติ   อติวิย   นิปุณสฺส ปรม- 
คมฺภีรสฺส  นโิรธสจฺจสฺส  ทสฺสเนน  ฯ   เตนาห ปรมสุขุมานีติ- 
อาทิ ฯ ทุกฺขทสฺสเนนาติ    อติวิย    อาทีนวปฺปตฺติยา   วิปุลตราทีนวสฺส  
ทุกฺขสจฺจสฺส   ทสฺสเนน  ฯ  ตปฺปฏิปกขฺโต  อธิปเตยฺยฏโ  ฯ  เตนาห  
อเนกโรคาตุร  ฯเปฯ   โอฬารภาโว  วิยาติ  ฯ  เอวเมเต  ยถารห  
อนฺวยโต พฺยติเรกโต จ สจฺเจสุ อาวิภวนาการา วิภาวิตา ฯ  
        เอกสฺสาติ   เอกสฺส   อตฺถสฺส  ฯ   ปฬนายูหนนิสฺสรณนิยฺยานฏเ  
สนฺธายาห  ฯ  ติณฺณ  ติณฺณนฺติ  สงฺขตาทิอตฺเถ  ฯ  เย  ปน  วาทิโน ฯ  
นานาภิสมยนฺติ   นานาาเณน   อภิสมย   จตุนฺน  สจฺจาน  นานากฺขเณ  
นานาาเณน   ปฏิวิชฌฺนนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ยทิ  หิ  มคฺคาณสฺส  จตูสุ  
สจฺเจสุ  นานาภิสมโย  สิยา  ทุกฺขทสฺสนาทีหิ  ปมมคฺคาทีหิ  ปหาตพฺพาน  
สโยชนตฺตยาทีน   เอกเทสปฺปหาน   อาปชฺชติ  ฯ   ตถา   จ   สติ เอกเทสโส- 
ตาปตฺติมคฺคฏตาทิปฺปสงฺโค   ตตทสฺสนานนฺตร   จ   ตตผเลน ภวิตพฺพนฺติ   
ตตปเหยฺยกิเลสปฏิปฺปสสฺทฺธิภูตาน  ผลาน มคฺคาน วิย จตุกฺกตา  
สิยา   ตถา   จ   สติ   เอกเทสโสตาปนฺนตาทิปฺปสงฺโค  ฯ   กิ ฺจิ  
ภิยฺโย ฯ ยทิ มคฺคาณสฺส นานาภิสมโย สิยา อ ฺเน าเน  
ทุกฺข   ปสฺสติ   อ ฺเน   สมุทย   อ ฺเน   นิโรธ   อ ฺเน   มคฺค   
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เอว  สติ  มคฺคกิจฺจ  อปริปุณฺณเมว  สิยา  ฯ  มคฺคทสฺสเนน  หิ ทวฺยคติ  
เตเนว  วา  ตสฺส  ทสฺสน  อ ฺเน  วาติ  ฯ  ตตฺถ ปโม ตาว ปกฺโข  
น  ยชฺุชติ  อตฺตนิ  ปวตฺติยา  อสมฺภวโต  ฯ  น  หิ เตเนว องฺคุลคฺเคน  
ตเมว   ปรามสิตุ   สกกฺา  ฯ  อถ  อ ฺเน  อนวฏานปฺปสงฺโค  เยน  
มคฺค  ปสฺสติ  โสป  มคฺโค  ฯ  ตมฺป  เยน  ปสฺสติ  โสป  มคฺโคติ  ฯ  
ตสฺมา  เอกาภิสมยโต  ยถาวุตฺโต  อสมฺโมหปฏิเวโธว  ยุตฺโต  ฯ  อปจ  
ปริจฺฉินฺทิตพฺพ   สมุจฺฉินฺทิตพฺพ ฺจ   สจฺจทฺวย   อารพฺภ   ปวตฺตมานสฺส  
มคฺคาณสฺส   ปริจฺฉินฺทนสมุจฺฉินฺทนานิ   น   สมฺภวนฺติ   ตโต อนิสฺ- 
สรณโต  ฯ  น หิ ทุกฺขปริ ฺาสมุทยปฺปหานานิ ทุกฺขสมุทยสจฺจา- 
รมฺมเณน าเณน    กาตุ    สกฺกุเณยฺยานิ    นิพฺพานารมฺมเณน   ปน  
ตตฺถ   อิตรทวฺเย   จ   สมโฺมห   วิทฺธเสนฺเตน   สกกฺา   กาตุนฺติ เอกา- 
ภิสมโยเอว  ยุตฺโต  ฯ  อย  ปน อตฺโถ ปาลิย อาคโตเอวาติ เตส  
อุตฺตร อภิธมฺเม กถาวตฺถุสฺมึ วุตฺตเมวาติ ฯ  
        อภิ ฺาป ฺาติอาทีน   อตฺโถ   เหฏา   วุตฺโตเยว  ฯ   อปจ  
สุตมยาย   จินฺตามยาย   เอกจฺจภาวนามยาย  จ  อภิวิสิฏาย  ป ฺาย  
าตา  อภิ ฺาตา  ฯ  อาเวณิกา  ภูมิ  ปริ ฺนฺตราน  อวิสย- 
ภาวโต  ฯ น    หิ    นามรปูริจฺเฉทปจฺจยปริคฺคหณวเสน    ตีรณปริ ฺ- 
าทีน ปวตฺติ   อตฺถ ิ ฯ   อนุโลมาณมฺป   อนิจฺจาทิวเสเนว   สงฺขาเร  
อารพฺภ   ปวตฺตติ   ปเคว   ปฏิสงฺขานุปสฺสนาทโยติ   อาห   ยาว  
อนุโลมา   อาเวณิกา   ภูมติี  ฯ   กาม  จ  เอตฺถ  ตีรณปริ ฺาภูมิย   
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าตปฺปหานปริ ฺาโยป   ลทฺธาวสรา   ตตฺถ   ปน   ยถา  ตีรณ- 
ปริ ฺาสาติสย   กิจฺจการี   น   ตถา   อิตราติ   อาเวณิกคฺคหณ  ฯ  
นิปฺปริยาเยน   ปหานปริ ฺา   นาม   มคฺคาณนฺติ   ยาว   มคฺคาณา  
ภูมีติ วุตฺต ฯ  
        [๓๔๙]   อย   อิธ  อธิปฺเปตาติ  อิธ  อภิสมยกาเล  กิจฺจวิจาเร  
อย   ปหานปริ ฺา   อธิปฺเปตา  ตทตฺถตฺตา  เสสปริ ฺาน  ฯ  เตนาห  
ยสฺมา  วาติอาทิ  ฯ [๑]  อถวา  ตทตฺถาเยวาติ  ปหานตฺถาเอว  ฯ  
อถวา   ตทตฺถาเยวาติ   มคฺคตฺถาเอว  ฯ   าตตีรณปริ ฺา   หิ  
ยาวเทว  มคฺคาธิคมตฺถาย  ปวตฺตา  ฯ  นิยมโต  าตา  เจว ตีริตา จ  
โหนฺติ   าตตีริตภาเวหิ   วินา   ปหานาภาวโต   ปหานสิทฺธิย ฺจ  
าตตีริตภาวสิทฺธิโต  ฯ   มคฺคาณ   หิ   ทกฺุเข   ปริ ฺาภิสมยวเสน  
ปวตฺตมาน   ตสฺส   สภาวลกฺขณ   วิย   สาม ฺลกฺขณมฺป   ปฏิวิชฺฌตีติ  
วุจฺจติ     ตปปฺฏิจฺฉาทกสมฺโมหวิทฺธสนโต  ฯ     เตนาห ปริ ฺาตฺ- 
ตยมฺป ฯเปฯ เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
        ปริ ฺา    วิยาติ    ติวิธตาสาม ฺ    นิทสฺเสติ    น ปริ ฺา- 
ปหาตพฺพตาสาม ฺ   วิกฺขมฺภนปฺปหานสฺส   อปร ฺากิจฺจภาวโต  ฯ  
กามจฺฉนฺทาทโย   ยถา   น   จิตฺต   ปรยิุฏาย   ติฏนฺติ   เอว  
ปริยุฏานสฺส   นิเสธน   อปฺปวตฺติกรณ   วิกฺขมฺภน   วิกฺขมฺภนเมว  
ปหาน วิกฺขมฺภนปฺปหาน ฯ  
        [๓๕๐]     ปากฏตฺตาติ     อย     อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิคตถีนมิทฺโธติ- 
๑.ม. ตทตฺถาเยวาติ ปหานปริ ฺตฺถาเอว.   
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อาทินา ปเรสมฺป ปากฏตฺตา ฯ น สหสา จิตฺต อชฺโฌตฺถรนฺตีติ  
อิท   ปฏิลทธฺมตฺตสฺส   ฌานสฺส   วเสน   วุตฺต  ฯ   สุภาวิเต   ปน  
ปคุณชฺฌาเน   ยาว   จริมกจิตฺตมฺป   น   อชฺโฌตฺถรนเฺตว  ฯ  อถวา  
ฌานสฺส   ปพฺุพภาเคปติ   ฌานาธิคมตฺถาย   ปุพฺพภาคปฏิปตฺติยา  ฯ  
ปจฺฉาภาเคปติ   ฌาน   ลภิตฺวา   อ ฺกิจฺจปสุตสฺสป  ฯ  วิตกฺกาทโยติ  
วิตกฺกวิจารปติสุขรูปส ฺาทโย   ทุติยชฺฌานาทีน   ปฏิปกฺขา   ทุติยาทีสุ  
อปฺปเตสุเยว   วิกฺขมฺภนฺติ   ตโต   ตโต  วุฏ ิตมตฺตสฺส  ปน  ปวตฺตนฺติ  
ปริตฺตจิตฺตวเสเนว วุฏหนโต ฯ  
        ปทีเปน   อนฺธการสฺส   วิยาติ   อิท   ปฏิปกฺเขน   ปหีนภาว  
ทสฺสนตฺถ   วุตฺต  ฯ   ปฏปิกฺโข  ห ิ ปทีโป  อนฺธการสฺส  ฆฏป-ฺ 
ปหาโร ปน   เสวาลสฺส   น   ปฏิปกโฺข   เกวล   ปวตฺตินิวารณมตฺตเมว  
กโรตีติ   เตน   อสติป   อุชุวิปจฺจนีกตาย   ทุติยชฌฺานาทีน  วิตกฺกาทีน  
วิกฺขมฺภนสฺส   ต   นิทสฺสน   สุฏ ุตร   ยุชชฺติ  ฯ   วิปสฺสนาย อวยว- 
ภูเตนาติ   อิท   อิธาธิกตตทงฺคปฺปหานสฺส   ทสฺสนตฺถ   วุตฺต  ฯ สีล- 
วิโสธนาทินาป   หิ   ตทงฺคปฺปหาน   โหติเยวาติ  ฯ  าณงฺเคนาติ าณ- 
สงฺขาเตน  การเณน  ฯ  ตทงฺเคน  ตทงฺคสฺส ปหาน ตทงฺคปฺปหาน ฯ  
สติ   วิชฺชมาเน   ขนฺธป ฺจกสงฺขาเต   กาเย   สย   วา  ตตฺถ  สติ  
ทิฏ ิ   สกฺกายทิฏ ิ   รูป   อตฺตโต   สมนุปสฺสตีติอาทินา   นเยน  
วุตฺตา   อตฺตานุทิฏ ิ   โสฬสวตฺถุกา  อฏวตฺถุกา  จ  ฯ  กงฺขาว  มล  
กงฺขามล  ฯ   สมูหคาหสฺสาต   อตฺตา   อตฺตนิยนฺติ   เอว ปวตฺตสมูห-  



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 624 

                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
คหณสฺส  ปหาน กลาปสมฺมสเนน เอกาทสสุ โอกาเสสุ ปกฺขิปตฺวา  
วิกิรณวเสน   ขนฺธาน   ทสฺสนโต  ฯ   อสฺสาทส ฺายาติ  ป ฺจกฺขนฺเธ  
อสฺสาทนวเสน    ปวตฺตมิจฺฉาส ฺาย  ฯ   อปฺปฏสิงฺขานสฺสาติ ปฏิสงฺ- 
ขานปฏิปกฺขสฺส  โมหสฺส ฯ อนุเปกฺขนสฺสาติ อเปกฺขาย ฯ  สงฺขาเรสุ  
นิจฺจาทิคาโห   สจฺจปฏิโลมคาโห   มคฺคสจฺจาธิคมสฺส   วิโลมนโต  ฯ  
สาทีนเวสุ   อนาทีนวส ฺ ิตา   อนาทีนเว   จ   สาทีนวส ฺ ิตา  
สจฺจปฏิโลมคาโหติ จ วทนฺติ ฯ  
        เอว   วิสุทฺธิกฺกเมน   ตทงฺคปฺปหาน   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ อฏารส- 
มหาวิปสฺสนาวเสนป  ต  ทสฺเสตุ  ย วา ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ  
ย  วา  ปหานนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วุตฺตเมว  สพฺพ  สงฺขารคต  อนิจฺจโต  
อนุปสฺสตีติอาทินา  ฯ   สนฺตติสมูหกิจฺจารมฺมณาน   วเสน   ฆนคฺคหณ  
ฆนส ฺา ตสฺสา ฆนส ฺาย ฯ  
        [๓๕๑]   นิโรเธ   อธิมุตฺตตา   ตายาติ  ติยทฺธคตาน  สงฺขาราน  
นิโรธเมว   ทสิฺวา   ตตฺถ  อธิมุจฺจนวเสน  ปวตฺตส ฺา๑  ตาย  ฯ อายู- 
หนสฺสาติ  อภิสงฺขรณสฺส  ฯ  ต  ต  ปรจฺิเฉทนฺติ  อาทานนิกฺเขปาทิก  
ต   ต   ปริจฺเฉท  ฯ   อ ฺถา   ปวตฺติทสฺสนนฺติ   วุตฺตปริจฺเฉทโต  
ปุพฺเพ  ปจฺฉา  จ  อ ฺาการปวตฺติยา  ทสฺสน  อวตฺถาวิเสสปฺปวตฺติ- 
ทสฺสน วา ฯ ธุวส ฺายาติ ถิรภาวคฺคหณสฺส ฯ  
        [๓๕๒]  สาราทานาภินิเวสสฺสาติ  อสาเรสุ สารคฺคหณาภินิ- 
เวสสฺส ฯ สสยมิจฺฉาาณาน    วเสน   สมฺมุยฺหน   สมฺโมโห   โสเอว  
๑.ม. ปวตฺตป ฺา.   
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อภินิเวโสติ   สมฺโมหาภินิเวโส  ฯ   สงฺขาเรสุ   เลณตาณภาวคฺคหณ  
อาลยาภินิเวโส  อตฺถโต  ภวนิกนฺติ  ฯ  ยถา  จิตฺต  สงฺขาเร มุ ฺจิตฺวา 
วิวฏฏ   นิพฺพาน   ปกฺขนฺทติ   ตถา   ปวตฺตนโต   สงฺขารุเปกฺขา   จ  
อนุโลม ฺจ   วิวฏฏานุปสฺสนาติ  วุตฺต  ฯ  นิวิฏภาเวน  โอคาฬหฺ- 
ภาเวน ปวตฺตสโยชนาทิกิเลสาเอว   กิเลสาภินิเวโส  ฯ   นิพฺเพธภาคิย  
สมาธินฺติ วิปสฺสนาสมาธิมาห ฯ  
        [๓๕๓]   อสนิวิจกฺก   อสนิมณฺฑล  ฯ   เอว   ปหานนฺติ อนุปฺปตฺติ- 
ธมฺมตาปาทนมาห  ฯ  กมฺมกิเลสาน  สพฺเพสมฺป  วา  สงฺขาราน  
ขย   นโิรธ   คจฺฉตีติ   ขยคามี   อริยมคฺโค  ฯ  โลกตฺุตรคฺคหเณเนว  
สิทฺเธป ขยคามิคฺคหณ วณฺณภณนตฺถ ฯ  
        สมุจฺเฉทปฺปหานเมวาติ   อวธารณ   นิปฺปริยายต   อุปาทาย  ฯ  
ตทตฺถาเนวาติ  สมุจฺเฉทปฺปหานตฺถาเนว  ฯ เตน วิกฺขมฺภนตทงฺคปฺ- 
ปหานาน มคฺคสมฺภารตมาห   เตน๑   วินา   อสิชฌฺนโต  ฯ   อถวา  
ตทตฺถาเนวาติ  วา  มคฺคตฺถาเนว  ฯ  เตน  ตทตฺถตาย  เตส  ตกิจฺจต  
ทสฺเสติ  ฯ   เตนาห   ตสฺมาติอาทิ  ฯ  ตเมวตฺถ  อุปมาย  ทสฺเสตุ  
ปฏิราชาน   วธิตฺวาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ยมฺป  ตโต  ปพฺุเพ  กตนฺติ  ย  
ตโต   รชชฺปปฺตฺติโต   ปุพฺเพ   กต   ปจฺจนฺตสาธนทุคฺควิทฺธสนาทิ  ฯ  
ยถา   อิท ฺจิท ฺจ   ร ฺา   กตนฺติเยว   วุจฺจติ   เอว  โลกิยาเณน  
สาธิตานิป   วิกฺขมฺภนตทงฺคปฺปหานานิ  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน  ปวตฺ- 
ตสฺสาป มคฺคสฺส     กิจฺจภาเวน     วุจฺจนฺติ    ตทตฺถตาย    เตส ตสนฺตติ- 
๑.ม. เตหิ.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ปติตตาย จ มคฺคสฺสาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        [๓๕๔]   โลกิยสฺส  โลกิยา  วา  สจฺฉิกิริยา  โลกิยสจฺฉิกิรยิา  ฯ  
เอว   โลกุตฺตรสจฺฉิกิริยา   เวทิตพฺพา  ฯ  ลาภิมฺหีติ  ลาภี  อมฺห ิ ฯ  
ตถา   วสิมฺหติี   เอตฺถาป  ฯ  ปจฺจกฺขโต  าณผสฺเสนาติ  ปจฺจกฺขโต  
อารมฺมณกรณสงฺขาเตน   าณผสฺสเนน  ฯ   ปจฺจกฺขโตติ   จ  
อิมินา   อนุมานโต   อารมฺมณกรณ   นิวตฺเตติ  ฯ   อีทิสมิทนฺติ  
ปจฺจเวกฺขณวเสน  ปจฺจกฺขโต  ชานน  เหตฺถ าณผสฺโสติ อธิปฺเปต ฯ๑  
ผุสิตาติ๒ าเณน ผุฏา ฯ  
        ฌานมคฺคผลานิ   วิย   อตฺตโน   สนฺตาเน   อนุปฺปาเทตฺวาป  
ตปฺปฏิจฺฉาทกสมฺโมหวิทฺธสนวเสน ตถาวิทฺธสนปวตฺตาณ อปรปฺ- 
ปจฺจยาณ  ฯ   ปสฺสนฺโต  ปจฺจกฺขโต  ชานนฺโต  ฯ  อมโตคธนฺติ  
อมตปริยาปนฺน   อมตสงฺขาตนฺติ   อตฺโถ  ฯ   โสตาปตฺติมคฺโค   ปม  
นิพฺพานทสฺสนโต  ทสฺสน  เตน  ทสสฺเนน  สจฺฉิกิริยา  ทสฺสน- 
สจฺฉิกิริยา ฯ กิ ฺจาป   โคตฺรภุาณ   ตโต   ปมตร   นิพฺพาน   ปสฺสติ  
อาลมฺพณกรณโต   ทิสฺวา   กตฺตพฺพกิจฺจากรณโต   ปน   น   ทสสฺนนฺติ  
วุจฺจติ  ฯ  สา  ทุวิธาปติ  สา  ทสฺสนภาวนาวเสน ทุวิธาป สจฺฉิกิริยา ฯ  
ทสฺสนภาวนาวเสนาติ  ทสฺสนมคฺคภาวนามคฺควเสน  ฯ  เตน  อมคฺควเสน  
ปวตฺตนิพฺพานสฺส   ปจฺจเวกฺขณสจฺฉิกิริย   นิวตฺเตติ  ฯ   นิพฺพานสฺสาติ  
ปน   อิมินา   มคฺคผเลสุ   ปจฺจเวกฺขณสจฺฉิกิริย  ฯ  อิมสฺส  าณสฺสาติ  
อิมสฺส ยถาธิคตสฺส โลกุตฺตราณสฺส ฯ  
๑.ม. อธิปฺเปโต.  ๒.ม. ผสฺสิตาติ.   
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                      าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส วณฺณนา   
        อภิมตาติ   อธิปฺเปตา  ฯ   ภาวนา   นาม   อุปฺปาทนา สนฺตาน- 
ปริภาวนา   จาติ   ตทุภย   ทสฺเสนฺโต  โลกิยานนฺติอาทิมาห  ฯ  
ยทคฺเคน   หิ   โลกิยา  [๑]  อุปฺปาทิตา  วฑฺฒิตา  จ  ตทคฺเคนสฺส  
สีลภาวนา   กายภาวนา   จิตฺตภาวนา   ป ฺาภาวนา   จ   โลกยิา  
นิปฺผาทิตา   โหติ   ตาย   จ   สนฺตาโนป   ปริภาวิโตติ  ฯ   ตาสุ โลกิย- 
โลกุตฺตรภาวนาสุ   อิธ   าณทสฺสนวิสุทฺธิกถาย   โลกุตฺตรภาวนา อธิปฺ- 
เปตา  น  อิตรา  ตสฺสา  สมฺภารภาวโต  ฯ  จตุพฺพิธมฺเปต าณนฺติ  
เอต   จตุพฺพิธมฺป   อริยมคฺคาณ   โลกุตฺตรานิ   สมฺมาวาจาทิเภทานิ  
สีลาทีนิ   อุปฺปาเทติ  ฯ   กถ  ฯ  สหชาตาทิปจฺจยตาย  ฯ  สลีาทีนีติ  
เอตฺถ   อาทิสทฺเทน   สมาธิสฺส  คหณ  น  ป ฺาย  ฯ  น  หิ  ตเทว  
ต   อุปฺปาเทติ   มคฺคจิตฺตุปฺปาโท  ปน  อุปฺปาเทติ  ฯ  ตทนฺโตคธภาวา  
สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯ   โส   หิ   ป ฺจกฺขนฺธสงฺคหิโตติ   วทนฺติ  ฯ  
สีลาทีนีติ   วา   ผลสลีาทีนมฺป   คหณนฺติ   ป ฺายป   คหณ ยชฺุชติ- 
เยว  ฯ   สหชาตปจฺจยาทิตายาติ   เอตฺถ   อาทิสทฺเทน อนนฺตร- 
ปจฺจยาทิตายป  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  เตหิ  จ สนตฺาน วาเสตีติ  
เตหิ   สมุจฺฉินฺทนปฏิปฺปสฺสมฺภนวเสน   ปวตฺเตหิ   โลกุตฺตเรหิ   สลีาทีหิ  
อริยปุคฺคโล   อตฺตโน   สนฺตาน   ปริภาเวติ   ย  นิสสฺาย  ปราวุตฺตีติ  
วทนฺติ  ฯ   ยถา   ปริ ฺาตฺตยมฺป   ปหานตฺตยมฺป   มคฺคาณสฺส  
กิจฺจนฺติ  วุตฺต  ปริยาเยน  น  เอวมิธ  ฯ  อิธ  ปน  โลกุตฺตรภาวนาว  
อสฺส   มคฺคาณสฺส  กิจฺจ  ฯ  น  เหตฺถ  ภาวนาย  ปริยาโย  ลพฺภตีติ  
๑.ม. กุสลาทโย.   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อวธารณ ฯ เตน โลกิยภาวน นิวตฺเตติ ฯ  
        เอว   สรูเปเนว   อาคตายาติ   จิตฺต   ภาวยนฺติ   สมาธิ  วิย  
จิตฺตสีเสน   อนาคนฺตฺวา   ป ฺ  ภาวยนฺติ  เอว  สรูเปเนว  อาคตาย  
ป ฺาย  ฯ   ย   วุตฺต   อุทเฺทสวเสน   เอตฺตาวตา   ต  วิตฺถาริต  
โหติ ฯ อย ฺจ ป ฺโห วิสชฺชิโต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
             าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                 ------------  
               ป ฺาภาวนานิสสนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๓๕๕]  อเนกสตานิสสา สาวกโพธิอาทิวิปุโลฬารคุณวิเสสา- 
วหตฺตา ฯ วิตฺถารโตติ    นยทสฺสน   อกตฺวา   อยมฺป   ป ฺาภาวนาย  
อานิสโส   อยมฺปติ   อนุปททสฺสนวเสน  วิตฺถารโต  ปกาเสตุ  น  สุกร  
อติพหุภาวโต  ฯ   อสฺสาติ   ป ฺาภาวนาย  ฯ  นานากิเลสวิทฺธสนนฺติ  
สกฺกายทิฏ ิวิจิกิจฺฉาทิวเสน   นานาวิธาน   กิเลสธมฺมาน  ตทงฺคาทิ- 
วเสน ปชหน  ฯ   อริยผลรสานุภวนนฺติ   โสตาปตฺติผลาทิผลสุขปฏิ- 
สเวทน  ฯ อริยผลรสานภุวนนฺติ   เอเตเนว   กิเลสาน   ปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺ- 
ปหาน ทีปยติ๑   อริยมคฺคกฺขเณติ   วิเสสวจน   ตพฺภาวภาวโต  
วา  ฯ   สิทฺเธ   หิ  สมุจฺเฉทปฺปหาเน  ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาน  สิทฺธเมว  
โหตีติ ฯ  
        ภีมเวคานุปติตาติ   สกล   โลก   ภินฺทนฺเตน   วิย   ภีเมน  
๑.ม. ทีปยตีติ.   
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                        ป ฺาภาวนานิทฺเทส วณฺณนา  
ภยานเกน  เวเคน  สหสา  ปติตา ฯ สิลุจฺจเยติ ปพฺพเต ปุถุเสเล ฯ๑  
สเตชุชฺชลมณฺฑโลติ     สรทกาลสมทิฺเธน    อตฺตโน    เตชสา สมุชฺชล- 
ทุทฺทิกฺขมณฺฑโล  ฯ    วธพนฺธนาทิทุคฺคติปริปกฺกิเลสาทิชาติอาทิสพฺพา- 
นตฺถวิธายก  ฯ  สนฺทฏิ ิกนฺติ  ปจฺจกฺขภูต ฯ ช ฺาติ ชาเนยฺย ฯ  
อิธาติ อิมิสฺส ป ฺาภาวนาย ฯ  
        [๓๕๖]   อริยสฺส  มคฺคสฺส  ผล  อริยผล  อริย ฺจ  ต  วิสุทธฺตฺตา  
ผล ฺจาติป   อริยผล   ตสสฺ   รโส   ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิมุตฺติสุข   อนุภวน  
นิพฺพานารมฺมณสฺส  ตสสฺ  ปฏิเสวน  ฯ  ตตฺราติ  เตสุ ทฺวีสุ อากาเรสุ ฯ  
อสฺสาติ  อริยผลสฺส  ฯ  สโยชเนสุ  ปหเีนสุ  สพฺเพป กิเลสา ปหีนาเยว  
โหนฺตีติ   สโยชนานเยว   คหณ  ฯ   สโยชนสฺส   ปหานมตฺตเมว  
อริยมคฺคสฺส   ผล   นาม  น  ปน  อ ฺ  กิ ฺจิ  อตฺถนฺตร  วิปาก- 
ภูตนฺติ อธิปฺปาโย  ฯ   เตนาห   ผล   นาม   น   โกจิ   ธมฺโม  
อตฺถีติ  ฯ  เก  ปเนว๒  วทนฺตีติ  ฯ  อนธฺกาทโย ฯ เต หิ อรหตฺต  
อรหตฺตนฺติ   อาวุโส   วุจฺจติ  ฯเปฯ   โมหกฺขโยติ   สตฺุตปทสฺส  
อตฺถ   อ ฺถา   คเหตฺวา   นิปฺปริยายโต   อรหตฺต   นาม   กิ ฺจิ  
นตฺถิ   กิเลสปฺปหานเมว   ตถา   โวหรยิตีติ   วทนฺตา   เสสผเลป  
ปฏิกฺขิปนฺติ  ฯ   อิท   สุตฺตมฺปติ   ปฏสิมฺภิทามคฺคปาลิมาห  ฯ  ปกฏโ  
อุกฺกฏโ   โยโคติ  ปโยโค  อริยมคฺโค  ฯ  ปโยคนิมิตฺต  ชาตกิเลสาน  
ปฏิปฺปสฺสทธฺิ   ปโยคปฏปิฺปสฺสทฺธิ  ฯ  ยา  ปน  อรยิมคฺคสฺส  ภาวิตตฺตา  
ลพฺภมานาป   ยสฺสา   วิปากป ฺาย   นิปฺปชฺชมานาย   นิปฺปชฺชติ   สา  
๑.ม. เสลปุถุเล.  ๒.ม. ปเนต.   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปฏิปฺปสฺสทธฺิย    นิปฺผาเทตพฺพาย   ป ฺาติ   ปฏปิฺปสฺสทฺธิป ฺาติ  
วุตฺตา  ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   มจฺิฉาทิฏ ิยา   วุฏาตีติ   สมฺมาทิฏ ิยา  
อุชุวิปจฺจนีกทสสนวเสน   วตฺวา   ตท ฺโตป   วุฏาน   ทสฺเสตุ  
ตทนุวตฺตกกิเลเสหีติ   วุตฺต  ฯ   ตสฺสา   มิจฺฉาทิฏ ิยา   สมฺปโยคโต  
อุปนิสฺสยโต   จ   อนุวตฺตกกิเลเสหิ  ฯ  เตน  ตเทกฏปฺปหานมาห  ฯ  
ขนฺเธหีติ  ตทนุวตฺตกกฺขนฺเธหิ  ฯ  ตาย  มิจฺฉาทิฏ ิยา  สมฺปยุตฺตกฺ- 
ขนฺเธหิ เจว   ตปฺปจฺจยา   อายตึ   อุปฺปชฺชนกฺขนฺเธหิ   จาติ   อตฺโถ  ฯ  
พหิทฺธา   จ   สพฺพนิมิตฺเตหีติ   ยถาวุตฺตกิเลสกฺขนฺเธหิ   พหิทฺธาภูเตหิ  
วิปสฺสนาย โคจรภูเตหิ สพฺพสงฺขารนิมิตฺเตหิ ฯ  
        เอว   มคฺคกิจฺจ   ทสเฺสตฺวา  อิทานิ  ตสฺส  วเสน  ผล  ทสฺเสตุ  
ตปโยคปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ตปโยคปฏิปฺปสสฺทฺ- 
ธตฺตาติ ตสฺส   อชฺฌตฺตพหิทฺธา   วุฏานาทิปฺปโยคสฺส   ปฏิปปฺสฺสทฺธตฺตา  ฯ  
มคฺโค  หิ  นมิิตฺตโต  ปวตฺตโต  จ  วุฏหนฺโต  กิเลเส ปชหตีติ อตฺตโน  
ขเณ   ต   ปโยค   กโรติ  นาม  ฯ  ผลกขฺเณ  ปนสฺส  โส  ปโยโค  
ปฏิปฺปสฺสทโฺธ   วูปสนฺโต   นาม   โหติ  ฯ   เตน   วุตฺต ตปโยคปฏิป-ฺ 
ปสฺสทฺธตฺตาติ  ฯ  อุปฺปชชฺตีติ มคฺคานนฺตร ทฺวิกฺขตฺตุ ติกฺขตฺตุ วา  
อุปฺปชฺชติ  ฯ   ผลสมาปตฺติกาเล  ปน  พหุกฺขตฺตุ  นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  
ทฺวิกฺขตฺตุ   อุปฺปชฺชติ  ฯ   สพฺพมฺป   ยถาวุตฺตปฺปโยคปฏิปฺปสฺสทฺธิ- 
นิมิตฺต อุปฺปชฺชนโต   ตปโยคปฏิปฺปสสฺทฺธตฺตา   อุปฺปชฺชตีติ   วุตฺต  ฯ  
มคฺคสฺเสต   ผลนฺติ   ยถาวุตฺตา   วิปากา   สมฺมาทิฏ ิ   นาม   เอต   
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อริยมคฺคสฺส  ผลนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  วิตฺถาเรตพฺพนฺติ  โสตาปตฺติมคฺคกฺ- 
ขเณ อภินิโรปนฏเน      สมฺมาสงฺกปฺโป     มิจฺฉาสงฺกปฺโปติอาทินา  
สงฺกปฺปาทิวเสน เสสมคฺควเสน จ วิตฺถารโต เวทิตพฺพ ฯ  
        จตฺตาริ   จ   สาม ฺผลานิ   อิเม   ธมฺมา   อปฺปมาณารมฺมณาติ  
อปฺปมาณารมฺมณตาย   มคฺเคหิ   นิพฺพิเสสตาย  ฯ   ตถา  เนวส ฺา-  
นาส ฺายตนสงฺขาโต   มหคฺคโต   ธมฺโม   นิโรธโต   วุฏานเวลาย  
อปฺปมาณสฺส   ธมฺมสฺส   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   อรยิผลสฺส  
อนนฺตรปจฺจยตาย   จ   ทปีนาติ   เอวมาทีนิป   เอตฺถ   อริยผลสฺส  
สภาวธมฺมภาเวน      อตฺถิตาย      สาธกานิ      น ยถาทสฺสิตปฏิสมฺภิทา- 
มคฺคปาลิเยวาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๓๕๗]   ผลสมาปตฺติยนฺติ   ผลปปฺวตฺติสงฺขาตาย   สมาปตฺติย  ฯ  
อสฺสาติ   อรยิผลสฺส  ฯ   สรูปกตฺตุการณาการฏ ิติวุฏานานนฺตรวเสน  
อิท   ป ฺหากมฺม  ฯ   อรยิผลสฺส   นิโรเธ   อปฺปนาติ   อริยสฺส  
ผลชฺฌานสฺส นิพฺพาเน อารมฺมณภูเต อปฺปนากาเรน ปวตฺติ ฯ  
        สพฺเพป   ปุถชฺุชนาติ   ฌานสมาปตฺติลาภิโนป   ปถุุชชฺนา   น  
สมาปชฺชนฺติ   ปเคว   อิตเร  ฯ   อริยา   สพฺเพป   ผลสมาปตฺตึ  
สมาปชฺชนฺตีติ  กาม  สาม ฺโจทนา๑ สา ปน วิเสสนิวิฏาเยว โหติ ฯ  
อธิคตตฺตาติ   ปน   เหตุกิตฺตน  ฯ   อุปรมิานมฺป   เหฏ ิมาย โลกยิสมา- 
ปตฺติยา  วิย  สมาปชฺชน  สาเธนฺต  วิย   ิตนฺติ ต นิวตฺเตนฺโต  
อุปริมา   ปนาติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   อุปริมาติ  สกทาคามิอาทโย  ฯ  
๑. ม. สาม ฺโชตนา.   
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เหฏ ิมนฺติ  โสตาปตฺติผลาทึ  ฯ   น  สมาปชฺชนฺติ  สติป  อธิคตตฺเต  ฯ  
กสฺมาติ   เจ  การณมาห  ปุคฺคลนฺตรภาวุปคมเนน  ปฏิปฺปสฺสท-ฺ 
ธตฺตาติ  ฯ เอเตน   อุปริโม   อริโย   เหฏ ิม   ผลสมาปตฺตึ   สมาปชฺชติ  
อตฺตนา   อธิคตตฺตา   ยถาต   โลกิยสมาปตฺตินฺติ   เอว  ปวตฺต  เหตุ  
พฺยภิจาเรติ  ฯ   น   หิ   โลกิยชฌฺาเนสุ  ปุคฺคลนฺตรภาวุปคมน  นาม  
อตฺถิ   วิเสสาภาวโต  ฯ   อิธ   ปน  อสมุคฺฆาฏิตกมฺมกิเลสนิโรธเนน  
ปุถุชชฺเนหิ   วิย   โสตาปนฺนสฺส   โสตาปนฺนาทีหิ   สกทาคามิอาทีน  
ปุคฺคลนฺตรภาวุปคมน   อตฺถิ   ยโต   เหฏ ิมา   เหฏ ิมา   ผลธมฺมา  
อุปรุปริมคฺคธมฺเมหิ    นิวตฺติตา   ปฏิปกฺเขหิ   วิย   อภิภูตา อปฺปวตฺติ- 
ธมฺมตเยว   อาปนฺนา  ฯ  เตนาห  ปฏิปปฺสฺสทฺธตฺตาติ  ฯ  อปจ  
กุสลกิริยปฺปวตฺติ   นาม   อ ฺาทิสี   วิปากปฺปวตฺติ   จ   อ ฺาทิสี  ฯ       
อนนฺตรผลตฺตา   จ   โลกตฺุตรกุสลาน  เหฏ ิมโต  อุปริโม  ภวนฺตรคโต  
วิย   โหติ  ฯ  ตตผลวเสเนว  หิ  อริยาน  โสตาปนฺนาทินามลาโภ  ฯ  
เต   สเจ   อ ฺผลสมงฺคิโนป   โหนติฺ   โสตาปนฺนาทินามมฺป   เตส  
อวฏ ิต   สิยา   เตน   เตน   ฌาเนน  คหิตปฏิสนฺธิโก  วิยาติ  ตสสฺ  
ตสฺส  อริยสสฺ  ต  ต  ผล ภวงฺคสทิสนฺติ น อุปริมสสฺ เหฏ ิมผลสมงฺคิตาย  
เลโสป   สมภฺวติ   กุโต   ตสฺส   สมาปชฺชนนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ  
เหฏ ิมา   จ  อุปริมนฺติ  เหฏ ิมา  จ  โสตาปนฺนาทโย  อริยา  อุปริม  
สกทาคามิผลาทึ   น   สมาปชฺชนฺตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  ตตฺถ  การณมาห  
อนธิคตตฺตาติ  ฯ   น   หิ  อนธิคต  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตุ  สกฺกา  ฯ   
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อตฺตโน   อตฺตโนเยว  ปน  ผล  สมาปชฺชนฺตีติ  อิมนิา  สพฺเพป  อริยา  
อตฺตโน   อตฺตโน   ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชนฺตีติ  อตฺเถ  อาปนฺเน  ตตฺถ  
เกส ฺจิ  มติเภท  ทสเสตุ  เกจิ  ปนาติอาทิ  วุตฺต ฯ เอเต หิ สมาธิสฺมึ  
ปริปูรีการิโนติ๑  ยสฺมา  ห ิ เต  อุปริมา  เทฺวติ วุตฺตา อนาคามิโน  
อรหนฺโต   จ   สมาธิสฺมึ   ปริปูรีการิโน   อิตเร   ปน   สีเลส ุปริปรูี- 
การิโน   ตสฺมา   เทฺวเอว  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชชฺนติฺ  ฯ  น  หิ  
สมาธิปาริปูริยา   วินา   สมาปตฺติวล ฺชน   สมฺภวตีติ   อธิปฺปาโย  ฯ  
ตนฺติ   สมาธิสฺมึ   ปริปูรกีาริโนติ  เตหิ  วุตฺตการณ  ฯ  อการณ- 
เมวาติ อยุตฺติเยว  ฯ   กสฺมาติ   เจ   อาห   ปุถชฺุชนสฺสาปติอาทิ  ฯ  
ตสฺสตฺโถ   สพฺพโส   อสมุจฺฉินฺนกิเลสสฺส   ปุถชุชฺนสฺสาป   อตฺตนา  
ปฏิลทฺธโลกิยสมาธิสมาปชฺชน๒    ลพฺภติ   กิมงฺค   ปน สมุจฺฉินฺเน- 
กจฺจกิเลสาน   เหฏ ิมาน   อริยาน   ตสฺมา  เตส  สมาธิสฺมึ  
อปริปูรีการิตา อตฺตโน ผลสมาปตฺตึ อสมาปชฺชนสฺส อการณนฺติ ฯ  
        ยุตฺติจินฺตา   นาม   ปาลิอนารุฬฺเห   อตฺเถ  ยุตฺตา  อย  ปนตฺโถ  
ปาลิอารุฬฺโหติ   การณาปเทเส   อนาทรกรณมุเขน   ปาลึ   ทสฺเสนฺโต  
กิ ฺเจตฺถาติอาทิมาห  ฯ      โสตาปตฺติมคฺคปฏิลาภตฺถายาติ โสตาปตฺติ- 
มคฺคสฺส   สมธิคมาย  ฯ   โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถายาติ โสตา- 
ปตฺติผลสมาปตฺติยา   สมาปชฺชนตฺถ  ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ  
เอตฺถ  จ  สุ ฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย อนิมิตฺตวิหารสมาปตฺตตฺถา- 
ยาติอาทินา สรูปโต     อุทฺธฏตฺตา     ตโต     ปุพฺเพ     อาคตา มคฺค- 
๑.ม. ปริปูรการิโนติ. เอวมุปริป.  ๒.ม. -โลกิยสมาปตฺติสมาปชฺชน.   
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ผลวารา   อปฺปณิหิตวเสน   วุตฺตา  ฯ  ตตฺถ  อนตฺตานุปสฺสนามุเขน  
อนิจฺจานุปสฺสนามุเขน   จ   ปวตฺตาน   ผลสมาปตฺตีน   ปุเรจรา  
โคตฺรภุธมฺมา    นวทสภาเวน    วุตฺตาติ    เวทิตพฺพา  ฯ โสตาปตฺติผล- 
สมาปตฺตตฺถายาติอาทินา  ปน จตูสุป ผเลสุ เอกสทิส เทสนาย  
อาคตตฺตา   โสตาปนฺนสกทาคามิโน   อตฺตโน   ผล   สมาปชฺชนตีฺติ  
วิ ฺายติ  ฯ   มคฺคานนฺตรผลวเสน  ต  วุตฺตนฺติ  จ  น  สกฺกา  วตฺตุ  
วิปสฺสนาวเสน   ทสนฺน   โคตฺรภุธมฺมาน   ทสฺสนวเสน   เทสนาย  
อารทฺธตฺตา   มคฺควาเรเนว  จ  ตทตฺถสิทฺธโต  ฯ  น  จ  มคฺคานนฺตร  
ผล   ผลสมาปตฺตีติ   วุจฺจติ   วิสุ   ปริกมฺมาภาวโต  ฯ   ตสฺมา  
ผลสมาปตฺติวจเนเนว    โสตาปนฺนาทีนมฺป    ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน  
สิทฺธ ฯ เตนาห ตสฺมาติอาทิ ฯ  
        [๓๕๘]   ปโยชนมฺป   ตทตฺถาย   ปฏิปตฺติยา   การณ   โหติ  
ตนิมิตฺต   ปฏิปชชฺนโตติ   กสฺมา   สมาปชฺชนฺตีติ   การณ   ปุจฺฉิตฺวา  
ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถนฺติ   ปโยชน  วิสชฺชิต  ฯ  กสฺมาติ  วา  สมฺปทาเน  
นิสฺสกฺกวจน  ฯ  กิสฺสาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถนฺติ ทิฏเว  
ธมฺเม   กิเลสทรถปรฬิาหวูปสเมน   สนฺเตน  สุขวิหาเรน  วิหรณตฺถ  ฯ  
สติป   วิปากภาเว  ปริกมฺเมน  วินา  อนุปฺปชฺชนโต  ผลสมาปตฺติธมฺมาน  
ตสฺส   ตสฺส   อริยสฺส   รุจิวเสเนว  ปวตฺติ  ยโต  เนส  สาธิปติตาติ  
อาห อทฺธาน ฯเปฯ สมาปชฺชนฺตีติ ฯ  
        ทฺวีหิ   ตาว   อากาเรหีติ   ทฺวีหิ   การเณหิ  ฯ   ยถา   ห ิโลกิยช-ฺ  
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ฌานาน    สมธิคโม   สมปฺโยคสมงฺคิภาเวน   สิชฌฺมาโน ปหานงฺค- 
สมติกฺกมมุเขน   วุจฺจติ   ตถา   สมธิคนฺตพฺพตฺตา   เอว ผลสมา- 
ปตฺติป  นิพฺพานมนสิกาเรน  สชิฺฌมานา ตท ฺารมฺมณามนสิการ- 
มุเขน วุจฺจติ   สพฺพสงฺขารโต   วินิวฏฏติมานสตาวเสน   สมิชฺฌนโต  ฯ  
เตนาห   นิพฺพานโตติอาทิ  ฯ   อุทยพฺพยาณาทิาณปรมฺปรวเสน  
หิ   สพฺพสงฺขารโต๑   สพฺพโส   นิพฺพินฺนวิรตฺตจิตฺตสฺส   ตโต วินิสฺสฏ- 
นิพฺพานารมฺมณ   ผลจิตฺต๒  ปวตฺตติ  เอว  ปวตฺตมาน ฺจ  ต  
นิพฺพานโต   อ ฺสฺส   อารมฺมณสฺส   อมนสิการา   นิพฺพานสฺส   จ  
มนสิการา ปวตฺตตีติ วุจฺจติ ฯ  
        อนิมิตฺตาย      เจโตวิมุตฺติยาติ     อนิมิตฺตวิโมกฺขทฺวยาย ผลสมา- 
ปตฺติยา    อนจฺิจานุปสฺสนามุเขน   วา   สมาปชฺชิตพฺพาย ผลสมา- 
ปตฺติยา  ฯ  สมาปตฺติยาติ  สมาปชฺชนตฺถาย  ฯ  สพฺพนิมิตฺตานนฺติ  
รูปาทิสพฺพสงฺขารนิมิตฺตาน  ฯ   อมนสิกาโรติ   อาทีนวโต   ทิสฺวา  
วิสฺสฏตาย   อนาวชฺชน   อสมนฺนาหาโร  ฯ  อนิมตฺิตาย  จ  ธาตุยา  
มนสิกาโรติ  สพฺพสงฺขารนิมิตฺตาภาวโต  อนิมิตฺตาย  ฯ  เกหิจิ  ปจฺจเยหิ  
นสงฺขตตฺตา   จ   อสงฺขตาติ   ลทฺธนามาย   อสงฺขตาย   ธาตุยา ผลสมา- 
ปตฺติสหชาเตน   มนสิกาเรน   มนสิกรณ   ตสฺสา   วา  ธาตุยา ผล- 
สมาปตฺติจิตฺตสงฺขาเต    มนสิกรณ  ฯ   อุทยพฺพยาทิวเสนาติ อุทยพฺพย- 
ภงฺคภยตุปฏานาทิวเสน  ปวตฺตนกาน  นวนฺนมฺป าณาน พฺยาปาร  
วทติ  ฯ     เตนาห    ปวตฺตานุปุพฺพวิปสฺสนสฺสาติ  ฯ สงฺขารารมฺมณ- 
๑. ม. สพฺพผลจิตฺต สงฺขารโต.     ๒. ม.อย ปาโ น ทิสฺสติ.   
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โคตฺรภุาณานนฺตรนฺติ   สงฺขารารมฺมณสฺส   โวทานนฺติ ลทฺธนามสฺส    
โคตฺรภุาณสฺส  อนนฺตร  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  โคตฺรภุาณ มคฺคาณ- 
ปุเรจาริก   วิย   นิพฺพานารมฺมณ   น   โหตีติ  ฯ  ผลธมฺมาน อนิยฺยา- 
นิกภาวโต  ฯ  อริยมคฺคธมฺมาเอว  หิ  นิยฺยานิกา  ฯ  วุตฺต ฺเหต  
กตเม  ธมฺมา  นิยฺยานิกา  จตฺตาโร  มคฺคา อปริยาปนฺนาติ ฯ๑ ตสฺมา  
เอกนฺเตน   นิยฺยานิกสภาวสฺส   อุภโตวุฏานภาเวน   ปวตฺตมานสฺส  
มคฺคาณสฺส   อนนฺตรปจฺจยภูเตน   าเณน   นิมิตฺตโต   วุฏ ิเตเนว  
ภวิตพฺพนฺติ   ตสฺส   นิพฺพานารมฺมณตา   ยุตฺตา   น   ปน  อริยมคฺคสฺส  
ภาวิตตฺตา   ตสฺส   วิปากภาเวน   ปวตฺตมานาน   กิเลสาน อสมุจฺฉินฺ- 
ทนโต   อนิยยฺานิกตฺตา   อวุฏานสภาวาน   ผลาณาน ปุเรจาริก- 
าณสฺส   กทาจิป   นิพฺพานารมฺมณตา  อุภยตฺถ  อนุโลมาณาน  
อตุลฺยาการโต  ฯ   อรยิมคฺควีถิย  หิ  อนุโลมาณานิ  อนิพฺพิทฺธ- 
ปุพฺพาน ถูลถูลโลภกฺขนธฺาทีน     สาติสย    ปทาลเนน    โลกยิาเณสุ  
อุกฺกสปารมิปฺปตฺตานิ     มคฺคาณานุคุณานิ     อุปปฺชฺชนฺติ  ฯ ผลสมา- 
ปตฺติวีถิย  ปน  ตานิ  เตน  เตน  มคฺเคน  เตส  เตส กิเลสาน สมุจฺฉินฺ- 
นตฺตา   ตตฺถ   กิเลสวิกฺขมฺภเน   นิรุสฺสกฺุกานิ   เกวล  อริยาน ผลสมา- 
ปตฺติสุขสมงฺคิภาวสฺส  ปริกมฺมมตฺตานิ  หุตฺวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  น เตส  
กุโตจิ  วุฏานสมฺภโว  ยโต  เนส ปรโิยสานาณ สงฺขารนิมิตฺต- 
วุฏานโต นิพฺพานารมฺมณ สิยา ฯ  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๓๒๕ ฯ   
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        เอว ฺจ   กตฺวา   เสขสฺส   อตฺตโน   ผลสมาปตฺติวล ฺชนตฺถาย  
อุทยพฺพยาทิวเสน   สงฺขาเร   สมฺมสนตฺสฺส   วิปสสฺนาาณานุปุพฺพิยา  
ผลเมว   อุปปฺชฺชติ   น   มคฺโคติ  ฯ  อิท ฺจ  อฏกถาวจน  สมตฺถิต  
โหติ  ฯ   เตนาห   เสขสฺสาป   ผลเมว  อุปฺปชชฺติ  น  มคฺโคติ  ฯ  
นิพฺพานารมฺมเณ   อปฺปนชฺฌานวเสน   ยถาปริจฺฉินฺนกาล   นิรนฺตร  
ผลจิตฺตสฺเสว    ปวตฺตน   สมาปชฺชน   ผลสมาปตฺตีติ   อาห ผล- 
สมาปตฺติวเสน  นิโรเธ  จิตฺต  อปฺเปตีติ  ฯ ยทิ อนุปพฺุพวิปสฺสนาวเสน  
ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน   เตน   นีหาเรน   เสขสฺส   อุปริมคฺเคนาป  
ภวิตพฺพนฺติ   อนุโยค   สนฺธายาห  ผลสมาปตฺตินินฺนตายาติอาทิ  ฯ  เตน  
อ ฺโเยว     วิปสฺสนาจาโร     อริยมคฺคาวโห     อ ฺโ ผลสมาปตฺติ- 
อาวโหติ ทสฺเสติ ฯ สฺวาย วิปสฺสนาย วิภาโค วุตฺโตเอว ฯ  
        เย  ปนาติ  อภยคิริวาสิโน  สนฺธายาห  ฯ เต หิ มคฺคผล- 
วิปสฺสนาย อาโลเฬตฺวา   วทนฺติ  ฯ   เตเนว   หิ   เอว   สตีติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   อรหา   ปจฺเจกพุทฺโธ  ภวิสสฺติ  ยทิ  อิตรตฺถาป  วิปสฺสนา  
ตทตฺถาย   สวตฺเตยฺยาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ปาลิวเสเนว  จ  ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  
ทส  โคตฺรภุธมฺมา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชฺชนฺตีติ  มคฺคฏา  ผลฏา๑  
วิปสฺสนา   วิสุ   กตฺวา   ปวตฺตปาลิวเสเนว  เตส  วจน  ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  
น  คเหตพฺพ  ฯ  อ ฺถา  ทส  โคตฺรภุธมฺมาติ  วจน  วิรชฺุเฌยฺยาติ  ฯ  
อิทเมว  ปน  คเหตพฺพนฺติ  วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  นิคมน  ฯ  ผล ฺจสฺสาติอาทิ  
มหคฺคตวิปากาน   วิย   โลกุตฺตรวิปากาน [๒]  กสุลสริกฺขตาทสฺสน  ฯ  
๑.ม. มคฺคตฺถา ผลตฺถา.  ๒.ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ.   
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ฌานโต  สรกิฺขตาทสฺสเนเนว  เจตฺถ  โพชฺฌงฺคมคฺคงฺควเสนาป  สรกิฺขตา  
ทสฺสิตาเยวาติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๓๕๙]    ิติยาติ   ปพนฺธฏ ิติยา  ฯ   ยถาปริจฺฉินฺนกาล ฺหิ  
สมาปตฺติยา  ปพนฺธวเสนาวฏาน  อิธ   ิตีติ  ฯ  จนเฺท  วา สุริเย วา  
เอตฺตก   าน   คเต   วุฏหิสฺสามีติ  กาลาวธิคฺคหณวเสน  สมาปชฺชน  
จิตฺตสฺส   อภิสงฺขรณ   อภิสงฺขาโร  ฯ  สพฺพาเนเวตานีติ  รูปนิมตฺิตาทีนิ  
สพฺพาเนว   เอตานิ   เอกโต   กาม   น  มนสิกโรติ  อสมฺภวโต  ฯ  
สพฺพสงฺคาหิกวเสนาติ   อนวเสสปริยาทานวเสน  ฯ   สมุทายสทฺทา  หิ  
อวยเวสุป   ปวตฺตนฺติ  ฯ  อวยวพฺยติเรเกน  จ  สมุทาโย  น  ลพฺภตีติ  
อวยวคตมฺป   กิจฺจ   สมุทายวเสน   วุตฺต  ฯ   ตสฺมาติ   สพฺเพส  
สงฺขารนิมิตฺตาน   เอกโต   มนสิการาภาวโต  ฯ  ยสฺมา  ภวงฺคจิตฺเต  
อุปฺปนฺเน   ผลสมาปตฺติโต   วุฏ ิโต   นาม   โหติ   ตสฺมา   วุตฺต  
ย   ภวงฺคสฺสาติอาทิ  ฯ   ภวงฺคสฺส   อารมฺมณ   นาม   กมฺมาทิ  ฯ  
มนสิกโรโตติ   ภวงฺคสหคเตน   มนสิกาเรน   มนสิกโรโต   ต   วา  
อารมฺมณ ภวงฺคมนสิกโรโต ฯ  
        [๓๖๐] [๑]  ผลเมว  วา  อนนฺตร โหติ ปุริมสสฺ ปุริมสฺส ปจฺฉิม  
ปจฺฉิม  ฯ   ภวงฺค   วา   สพฺพปจฺฉิมสฺส  ฯ   ผลานนฺตร  มคฺควีถิย  
ผลสมาปตฺติย ฺจ  ฯ   เยน   ผเลน   นโิรธา   วุฏาน  โหตีติ  อิท  
ผลุปฺปตฺติยา   นิโรธา   วุฏานภาวโต   วุตฺต  ฯ   ตนฺติ   นโิรธา  
วุฏานภาเวน   วุตฺต   อนาคามิผล   วา   อคฺคผล   วา  ฯ เนวส ฺานา- 
๑.ม. ผลสฺส.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 639 

                       ปฺาภาวนานิทฺเทส วณฺณนา 
ส ฺายตนานนฺตรนฺติ เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส กุสลสฺส กริิยสฺส  
วา อนนฺตร สติป  สตฺตาหาติกฺกเม วิชาติเยน อนนฺตริกตฺตา ฯ  
         ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถนฺติ    สพฺพโส    ปสฺสทฺธกิเลสทรถ  ฯ อมตา- 
รมฺมณนฺติ   นิพฺพานารมฺมณ  ฯ   สุภนฺติ  อโสภนตาย  กิเลสสสฺาป  
อภาวโต  โสภน  ฯ  ตณฺหาสงฺขาต  โลกามิส  วนฺต  ฉฑฺฑิต  เอเตนาติ  
วนฺตโลกามิส  ฯ  วูปสนตฺสงฺกิเลสตาย  สุสนฺตตาย  จ  สนฺต  ฯ  เยน  
ธมฺเมน   โยคโต   สมโณ   นาม   โหติ   ตสฺส   อริยมคฺคสงฺขาตสฺส  
สาม ฺสฺส   ผลนฺติ  สาม ฺผล  ฯ  โอชวนฺเตนาติ  สภาวสมฺปนฺเนน  ฯ  
สุจินาติ   กิเลสาสุจิวิรหโต  ปริสุทฺเธน  ฯ  สุเขนาติ  อนุตฺตรสุเขน  ฯ  
อภิสนฺทิตนฺติ   สพฺพโส   ลูขภาวาปคเมน  สิเนหิต  ฯ  สาตาติสาเตนาติ  
มหคฺคตสาตโต   โลกุตฺตรกุสลสาตโต   จ  อติวิย  สาเตน  มธุเรน  ฯ  
มคฺคสุขโตป   หิ   ผลสุข   สนฺตตรตาย   ปณีตตร  ฯ   อมเตน  
สมฺโมทิต  ฯ   มธุ   วิยาติ   อิมินา  สาตาติสาตตเยว  วิภาเวติ  ฯ  
ตสฺส  อริยสสฺ  ผลสฺส  รสภูต [๑]  ต  สุข  ป ฺ  ภาเวตฺวา ยสฺมา  
ปณฺฑิโต วินฺทติ ปฏิลภตีติ โยชนา ฯ  
        [๓๖๑]   ตตฺราติ   ตสฺมึ   นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตาติ  
สงฺขิตฺตวจเน  ฯ   อิท   สรปูาทิวเสน  ป ฺหากมฺม  ฯ  กตฺถาติ  กสมฺึ  
ภเว  ฯ   อนุปุพฺพนิโรธวเสนาติ   วิปสฺสนานฺคตา   อฏ  สมาปตฺติโย  
อาโรหนฺเตน   ตตปฏิปกขฺนิโรธมุเขน   ติณฺณ   สงฺขาราน   อนุปุพฺพโต  
นิโรธนวเสน  ฯ   ยถาปริจฺฉินฺนกาล   ยา   จิตฺตเจตสิกาน  อปฺปวตฺติ  
๑.ม. สารภูต.   
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อย นิโรธสมาปตฺตีติ อตฺโถ ฯ  
        เก   สมาปชฺชนฺติ  เก  น  สมาปชชฺนฺตีติ  กาม  สมาปชฺชนสมตฺถา  
ปธานตาย   ปม   ปุจฺฉิตา   ตพฺพิสฺสชชฺน   ปน   ครุภาวโต   ปจฺฉา  
วิสฺสชฺเชตุ   อสมาปชฺชนเก   ตาว   ทสฺเสนฺโต   สพฺเพป  ฯเปฯ  น  
สมาปชฺชนฺตีติ   อาห   ยถา   วาม   มุ ฺจ  ทกฺขิณ  คณฺหาติ  ฯ  ตตฺถ  
สพฺเพปติ   อิท   ปุถชฺุชนาทีน   ติณฺณ   วิเสสน  ฯ  เต  หิ  อฏนนฺ  
สมาปตฺตีน   ลาภิโนป   อลาภิโน   วิย   สมาธิสฺมึ   อปริปูรีการิตาย  
นิโรธ   สมาปชฺชิตุ   น   สกฺโกนฺติ  ฯ  กามจฺฉนฺทาทิสมุจฺฉินฺทเนน  หิ  
สมาธิสฺมึ   ปริปูรีการิตา   น  ฌานาธิคมมตฺเตน  ฯ  อนาคามิอรหนฺโตติ  
เอตฺถ   สุกฺขวิปสฺสกา   จ   อนาคามิโน  สุกฺขวิปสฺสกา  จ  อรหนโฺตติ  
สุกฺขวิปสฺสกสทฺโท   ปจฺเจก   โยเชตพฺโพ  ฯ   อุภเยป  เจเต  สติป  
วิปสฺสนาพเล   สมาธิพลสฺส   อภาวโต   นโิรธ   น   สมาปชฺชนติฺ  ฯ  
อนุปุพฺพวิหารสมฺภวต ฺเเวตฺถ   สมาธิพล   อิจฺฉิตพฺพ  ฯ   ปุรมิกา  
ปน   ตโย   สติป  สมาธิพเล  วิปสฺสนาพลสฺส  อภาวโต  อปริปุณฺณตฺตา  
จ   สมาปชชฺตุิ   น   สกฺโกนฺติ  ฯ  อปริปุณฺณตา  จสฺส  สงฺขาราน  น  
สมฺมา   ปริมทฺทิตตฺตา  ฯ   อฏสมาปตฺติ  ฯเปฯ   สมาปชฺชนฺตีติ  
วตฺวา  ฯ  ตโย  จ สงฺขารานนฺติ เอตฺถ ตโยติ สามิอตฺเถ ปจฺจตฺต- 
วจน ฯ ติณฺณนฺติ   อตฺโถ  ฯ   าณจริยาหีติ   าณปฺปวตฺตีหิ  ฯ  
นิโรธสมาปตฺติยาติ  นิโรธ  สมาปชชฺนาย๑  าณ  ฯ อย ฺจ สมฺปทาติ  
๑. ม. นิโรธสมาปชฺชนาย.   
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อย   พลทฺวยสมนฺนาคมาทิกา  ยถาวุตฺตนิโรธสมาปตฺติอาวหา  สมฺปตฺติ  ฯ  
อนาคามิขีณาสเวติ อนาคามิโน เจว ขีณาสเว จ ฯ  
        [๓๖๒]   สมถพลนติฺ   กามจฺฉนฺทาทิเก   ปจฺจนีกธมฺเม   สเมตีติ  
สมโถ   โสเอว   ปฏิปกฺเขหิ   อกมฺปยฏเน   พล  ฯ  อนิจฺจาทิวเสน  
วิวิเธหิ   อากาเรหิ   ปสฺสตีติ   วิปสฺสนา  สาเอว  วุตฺตนเยน  พลนฺติ  
วิปสฺสนาพล  ฯ   เนกฺขมฺมวเสนาติ   อาทีสุ   กามจฺฉนฺทวิกฺขมฺภนสฺส  
เนกฺขมฺมสงฺกปฺปสฺส   อโลภปฺปธานสฺส   วา   ตถาปวตฺตกุสลจิตฺตุปฺ- 
ปาทสฺส วเสน   จิตฺตสฺส   เอกคฺคตาสงฺขาโต   โย   อวิกฺเขโป   ต  
สมถพล  ฯ   พฺยาปาทวิกฺขมฺภนสฺส  อพฺยาปาทวตกฺกสฺส  อโทสปฺ- 
ปธานสฺส วา   ตถาปวตฺตกุสลจิตฺตุปฺปาทสฺส   วเสเนว   ถีนมิทธฺวิกฺขมฺ- 
ภิกาย วิภูต   กตฺวา   มนสกิรเณน   อุปฏ ิตอาโลกส ฺาย   วเสน  
อุทฺธจฺจวิกฺขมฺภนสฺส     อวิกฺเขปนสฺส     สมาธานสฺส    วเสน สกลมิจฺฉา- 
วิตกฺกวิกฺขมฺภนสฺส สิขาปฺปตฺตอานาปานสฺสติสิทฺธปฏินิสฺสคฺคานุ- 
ปสฺสิอสฺสาสปสฺสาสาน  วเสน  จิตฺตสฺส เอกคฺคตาสงฺขาโต โย  
อวิกฺเขโป ต สมถพลนฺติ อตฺถโยชนา ฯ  
        เอว   อุปจารสฺส   ฌานสฺส   วเสน  สมถพล  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
ต   อฏนฺน   สมาปตฺตีน   วเสน   ปฏิปกฺเขหิ   อนภิภวนียตาย   จ พลปฺ- 
ปตฺติวเสน  ทสฺเสตุ  ปมชฺฌาเนนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  นีวรเณติ  
นีวรณนิมิตฺต   นีวรณปจฺจยา  ฯ   น   กมฺปติ   ฌานสมงฺคิปุคฺคโล ฌาน- 
สมฺปยุตฺตสมาธิ  วา  ฯ  โส หิ วิเสสโต อิธ สมถพลนฺติ อธิปฺเปโต ฯ   
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ตถาหิ   เกนฏเน   สมถพลนฺติ   พลฏโ   ปุจฺฉิโต  ฯ   อุทฺธจฺเจติ  
อุทฺธจฺจนิมิตฺต  ฯ     อุทฺธจฺจสหคตกิเลเสติ     อุทฺธจฺเจน สมฺปยุตฺตโมห- 
อหิริกาทิกิเลสเหตุ ฯ ขนฺเธติ อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตจตุกฺขนฺธนิมิตฺต ฯ น    
กมฺปตีติอาทีนิ  อ ฺม ฺเววจนานิ  ฯ  กมฺปน  วา  านาปคโม  ฯ  
จลน   ปริพฺภมน  ฯ   เวธน  สนฺตสน๑  ฯ  อุทฺธจฺเจ  น  กมฺปติ อุทฺธจฺจ- 
สหคตกิเลเส   น   จลติ  อุทฺธจฺจสหคตกฺขนฺเธ  น  เวธตีติ  วา โยเช- 
ตพฺพ  ฯ  อุทธฺจฺจคฺคหณ ฺเจตฺถ  สมถสฺส  อุชุปฏปิกฺขตาย  ตทภิภเวน  
ผลปฺปตฺติทสฺสนตฺถ  ฯ   เตเนต   อฏนฺนมฺป   สมาปตฺตีน  สาธารณโต  
กิจฺจาติสยทสฺสน   ทฏพฺพ  ฯ  อิท  สมถพลนฺติ  ยาย  เนกฺขมฺมาทิ- 
วเสน ลทฺธาย   จิตฺเตกคฺคตาย   นีวรณาทีหิ   อกมฺปนียตา   ตานิ   จ  
อภิภวิตฺวา อวฏาน อิท สมถพล ฯ  
        อิทานิ  วิปสฺสนาพล  นิทสฺเสนฺโต๒  ยสฺมา  วิปสฺสนา สงฺเขปโต  
สตฺตหิ   อนปุสฺสนาหิ   สงฺคหิตา   ตสฺมา   ตโต   ตโต   สมาปตฺติโต  
วุฏาย   ตาส   วเสน   อนุปสฺสนา   กาตพฺพา   ตตฺตเกเนว  เจตฺถ  
อนุปสฺสนากิจฺจ   ปริปุณฺณ   โหตีติ   อนิจฺจานุปสฺสนา   วิปสฺสนาพล  
ฯเปฯ   ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสนา   วิปสฺสนาพลนฺติ   สรูปโต   ทสฺเสตฺวา  
ปุน   ตา   เหฏา   วุตฺตนเยน   วิสยวิภาเคน   ทสฺเสตุ   รูเป อนิจฺจา- 
นุปสฺสนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ อิธาป ปฏิปกเฺขหิ อนภิภวนียตาว พลฏโติ  
ทสฺเสตุ   เกนฏเน   วิปสฺสนาพลนฺติอาทิ   อารทฺธ  ฯ   ตตฺถ อวิชฺ- 
ชายาติ   ทฺวาทสสุ   อกุสลจิตฺตุปฺปาเทสุ   อวิชฺชานมิิตฺต  ฯ อวิชชฺาสหคต- 
๑.ม. สนฺธาวน.  ๒.ม. นิทฺทิสนฺโต.   
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กิเลเสติ  อวิชฺชาสมฺปยุตฺตโลภโทสาทิกิเลสวตฺถุนิมิตฺต  ฯ เสส เหฏา   
วุตฺตนยตฺตา  สุวิ ฺเยฺยเมว  ฯ  อวิชฺชาคหณ  เจตฺถ วิปสฺสนาย  
อุชุปฏิปกฺขตาย   ตทภิภเวน   พลปฺปตฺติทสฺสนตฺถ  ฯ  เตเนต  สตฺตนฺนมฺป  
อนุปสฺสนาน   สาธารณโต   กิจฺจาติสยทสฺสน   ทฏพฺพ  ฯ   อิท วิปสฺสนา- 
พลนฺติ   ยาย  อนิจฺจานุปสฺสนาทิวเสน  ลทฺธสฺส  วิปสฺสนาาณสฺส  
นิจฺจส ฺาทินิมิตฺต   อกมปฺนียตา   ตา   จ   อภิภวิตฺวา  อวฏาน  อิท  
วิปสฺสนาพล ฯ  
        [๓๖๓]  วิตกฺกวิจารา  วจีสงฺขารา  วาจ  สงฺขโรนฺติ  ปวตฺเตนฺตีติ  
กตฺวา  ฯ  เตนาห  ปุพฺเพ  โข  อาวุโส วิสาข วิตกฺเกตฺวา วิจาเรตฺวา  
ปจฺฉา  วาจ  ภินฺทติ  ตสฺมา  วิตกฺกวิจารา  วจีสงฺขาโรติ  ฯ๑  เต  
ปน   ทุติยชฌฺาเน   วูปสนฺตา   โหนฺตีติ   อาห   ทุติยชฺฌาน  ฯเปฯ  
ปฏิปฺปสฺสทธฺา   โหนฺตีติ  ฯ   กาเยน   สงฺขริยนฺตีติ   กายสงฺขาเร อสฺสาส- 
ปสฺสาสา  ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  อสฺสาสปสฺสาสา โข อาวุโส วิสาข  
กายิกา   เอเต   ธมฺมา   กายปฺปฏิพทฺธา   ตสฺมา   อสฺสาสปสฺสาสา  
กายสงฺขาโรติ๑  ฯ  เต  ปน  ยสฺมา  จตุตฺถชฺฌาเน วูปสนฺตา โหนฺติ  
ตสฺมา   อาห   จตุตฺถชฺฌาน  ฯเปฯ   ปฏิปฺปสฺสทฺธา   โหนฺตีติ  ฯ  
จิตฺเตน   สงฺขริยนฺตีติ  จิตฺตสงฺขารา  ส ฺา  เวทนา  ฯ  ตถาหิ  วุตฺต  
ส ฺา   จ   เวทนา   จ   เจตสิกา   เอเต  ธมฺมา  จิตฺตปฺปฏิพทฺธา  
ตสฺมา  ส ฺา  จ  เวทนา  จ  จิตฺตสงฺขาราติ๑  ฯ  เต ปน ยสฺมา  
นิโรธสมาปนฺนสฺส   วูปสมนฺติ   ตสฺมา   วุตฺต   ส ฺาเวทยิต  ฯเปฯ  
๑.ม. มู. ๑๒/๕๕๐.   
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ปฏิปฺปสฺสทธฺา โหนฺตีติ ฯ  
        าณจริยาสุ   วิวฏฏานุปสฺสนาคฺคหเณเนว   ตสฺส   อาทิภูตา เสสา- 
นุปสฺสนาป  คหิตาว  โหนฺติ  ตทวินาภาวโต  ฯ  มคฺโค  าณจริยา  
ผลสมาปตฺติ   าณจริยาติ   มคฺคผลสมาปตฺตีน   าณจริยาภาววจน  
มคฺคผลธมฺมาน   าณปฺปธานตฺตา   าเณน   วา   อินฺทฺริยาธปิติเหตุ-  
มคฺคปจฺจยาทิวเสน   สาติสยปจฺจยภูเตน   เสสา   มคฺคผลธมฺมา  จริตา  
ปวตฺติตาติ   กตฺวา  ตถา  วุตฺต  ฯ  สมาธิจริยาสุป  เอเสว  นโย  ฯ  
อิมาหิ    โสฬสหีติ    อฏนฺน    อนุปสฺสนาน    อฏนฺน ฺจ มคฺคผล- 
าณาน วเสน อิมาหิ โสฬสหิ าณปฺปวตฺตีหิ ฯ  
        นวหิ   สมาธิจริยาหีติ   อฏ   สมาปตฺติโย   อฏ   สมาธิจริยา  
ตาส    อุปจารสมาธิ    อุปจารสมาธิภาวนาสาม ฺเน   เอกา สมาธิ- 
จริยาติ   เอว   นวหิ   สมาธิจริยาหิ  ฯ   เตนาห  ปมชฺฌาน สมาธิ- 
จริยาติอาทิ  ฯ   ปมชฺฌานปฏิลาภตฺถาย   วิตกฺโก   จาติอาทิ นานา- 
วชฺชนุปจารวเสน   วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  อุปริสมาปตฺตีนมฺป  อุปจารสฺส  
ตเถว   วุตฺตตฺตา  ฯ   น   ห ิ เอกาวชฺชเน  จตุตฺถชฺฌานาทิอุปจาเร  
ปติอาทโย  สมฺภวนฺติ  ฯ  เอตฺถ จ  ปมชฺฌานปฏิลาภตฺถายาติ- 
อาทิวจเนน อุปจารสมาธิสฺสาป ปาริปูริ อิจฺฉิตพฺพาติ ทสฺเสติ ฯ  
        ก ึ  ปเนตฺถ   สมถพลสมาธิจริยาน   นานตฺต   ก ึ  วา วิปสฺสนา- 
พลโลกยิาณจริยาน  ฯ  ยถา สมถพเลป เนกฺขมฺมวเสนาติอาทินา  
อุปจารสมาธินา   สทฺธ ึ  อฏสุ   สมาปตฺตีสุ  อปฺปนาสมาธิเยว  วุตฺโต         
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ตถา   สมาธิจริยาสุ   วิปสฺสนาพลโลกิยาณจริยาสุ   จ   วิปสฺสนาว  
วุตฺตาติ  ฯ   กิ ฺจาป   วุตฺตา   วิวฏฏานุปสฺสนา   ปนสฺส๑ ปุเรจร- 
าณาทิวิปสฺสนาพเล   อวุตฺตาเอว  าณจริยาสุ  วุตฺตา  ฯ  อปจ  
ปฏิปกฺเขหิ   อกมฺปยฏโ   พลฏโ   ป ฺจนฺน   วสีภาวาน   วเสน  
สุจิณฺณตา   จริยฏโ  ฯ   เอเตเนว  สมถพลสมาธิจริยานมฺป  นานตฺต  
สวณฺณิตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๓๖๔]   วสีภาวตา   ป ฺาติ   เอตฺถ   วโส   เอตสฺส  อตฺถติี  
วสี   ตสฺส   ภาโว   วสีภาโว   สาเอว   วสีภาวตา  ฯ   วสิโยติ  
ปน   ปาลิย   อิตฺถีลิงฺควเสน   วุตฺตตฺตา  ตาโย  ทสฺเสตุ  วสีติ  ป ฺจ  
วสิโยติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ฌาน  อาวชฺเชนฺตสฺส  นิรนฺตร  ฌานงฺเคสุ  
จิตฺตปฺปวตฺตนสมตฺถตา   อาวชฺชนวสี  ฯ   สมาปชชฺิตุกามสฺส  สีฆ  ฌาน  
สมาปชฺชนสมตฺถตา  สมาปชฺชนวสี  ฯ  อจฺฉรามตฺต  วา  กติปยจฺฉรามตฺต  
วา   ขณ   ฌาน   เปตุ   สมตฺถตา   อธิฏานวสี  ฯ   ตเถว  
ลหุ   วุฏาตุ   สมตฺถตา   วุฏานวสี  ฯ   ปจฺจเวกฺขณวสี   ปน อาวชฺชน- 
วสิยาเอว   สิชฺฌติ  ฯ   ปจฺจเวกฺขณชวนาเนว   หิ   ตตฺถ อาวชฺชนา- 
นนฺตรานีติ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถาโร  ปน เหฏา อาคโต- 
เอว  ฯ   อย ฺจ   วสีภาโว  สมาธิจริยาน  วเสน  วุตฺโต  ฯ าณ- 
จริยาสุ   ปน   โลกุตฺตราน  าณจริยาน  วสีภาวาปาทนกิจฺจ  นาม  
นตฺถิ  ฯ   ปฏปิกฺขสฺส   สวิุหตตฺตา   สภาวสิทฺโธ  ตตฺถ  วสีภาโว  ฯ  
โลกิยาน ปน ปคุณพลวภาวาปาทเนน วสีภาโว ลพฺภเตว ฯ  
๑. ม. ปน.   
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        อุกฺกฏนิทฺเทโสติ   อนวเสสนิทฺเทโส  ฯ   จุทฺทสหิ   าณจริยาหิ  
โหติ   อคฺคมคฺคผลาน   อนธิคตตฺตา  ฯ   ยทิ   เอวนฺติ   ยท ิอุกกฺฏ- 
นิทฺเทสวเสน   โสฬสหิ  าณจริยาหีติ  วุตฺต  ตโต  อวกสวเสนป  
อิจฺฉิตพฺพ   เอว   สนฺเต   กึ   น   โหติ   นิโรธสมาปชฺชนนฺติ อธิปฺ- 
ปาโย  ฯ  ป ฺจ  กามคุณา  วตฺถุภูตา  เอตสฺส สนฺตีติ ป ฺจกามคุณิโก  
กามราโค  ฯ   อปฺปหีนตฺตา   อสมุจฺฉินฺนตฺตา  ฯ  น  หิ  กามราคสฺส  
วิกฺขมฺภนปฺปหานมตฺต   นิโรธสฺส   อธิฏาน  ภวิตุ  สกฺโกติ  ฯ  ตสฺมาติ  
สมาธิปาริปนฺถิกสฺส   กามราคสฺส   สปุหีนตฺตา  ฯ   เอเตน   กาม มคฺค- 
ผลาณจริยา  โลกิยาณสมาธิจริยา  วิย  นิโรธสมาปชฺชเน  สรูเปน  
น   วินิยุชฺชนติฺ   ตทา   อปฺปวตฺตนโต   ตสฺส   ตสฺส  ปน  ปฏิปกฺขสฺส  
สมุจฺฉินฺทเนน พลจริยาน วิเสสปจฺจยตาย นิโรธสมาปตฺติยา อธิฏาน  
โหตีติ ทสฺเสติ  ฯ  เอสาติ  อนาคามี  ฯ อิท ฺหิ นิโรธา วุฏหนฺตสฺสาติ- 
อาทิวจน อนาคามิโนว  นิโรธา วุฏาน สนฺธาย วุตฺต เนวส ฺานาส ฺายตน- 
กุสลนฺติ วจนโต ฯ อ ฺถา เนวส ฺานาส ฺายตนกิริยาติ วุจฺเจยฺย ฯ  
        [๓๖๕]   ป ฺจโวการภเวติ   กสฺมา   วุตฺต  นนุ  จตุโวการภเวป  
อรูปชฺฌานวเสน   ยถารห   อนุปุพฺพสมาปตฺติ  ลพฺภตีติ  ฯ  กาม  ลพฺภติ  
สา   ปน   อนุปุพฺพสมาปตฺตีติ   น   วุจฺจติ   เอกเทสาภาวโต  ฯ อฏ- 
สมาปตฺติวเสเนว   จ  อนปุุพฺพสมาปตฺตีติ  วุจฺจตีติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
ปมชฺฌานาทีน   อุปฺปตฺติ   นตฺถีติ  ฯ  วตฺถุสฺส  อภาวาติ  หทยวตฺถุโน   
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                           ปฺาภาวนานิทฺเทส วณฺณนา  
อภาวาติ   วทนฺติ  ฯ   กรชกายสงฺขาตสฺส   ปน   วตฺถุโน  อภาวาติ  
อตฺโถ  ฯ   ยทิ   หิ  อารุปฺเป  นิโรธ  สมาปชฺเชยฺย  จิตฺตเจตสิกาน  
อ ฺสฺส   จ   กสฺสจิ  อภาวโต  อป ฺตฺติโกว  ภเวยฺย  อนุปาทิเสสาย  
นิพฺพานธาตุยา   ปรินิพฺพุตสทิโส  ฯ   กิ ฺจาย   อุปาทาย   นิโรธ  
สมาปนฺโนติ  วุจฺเจยฺย กึ วา เอตาย วตฺถุจินฺตาย ฯ องฺคเวกลฺลโต จ๑  
นตฺถิ อารุปฺเป นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชน ฯ  
        สงฺขาราน   ปวตฺติเภเทติ   สงฺขตธมฺมาน  ขเณ  ขเณ  อุปฺปชฺชเน  
ภิชฺชเน   จ   เตส   วา   กุสลาทิเภทภินฺเน  ยถารห  ตีหิ  ทุกฺขตาหิ  
อุปทฺทุเต  ปวตฺติวิภาเค  ฯ  จิตฺตเจตสิกวิคเมหิ  รูปธมฺเมสุ  ลพฺภ- 
มานาป สงฺขารทุกฺขตา   อพฺโพหาริกต   อาปชชฺติ  ฯ   อุกฺกณฺ ิตฺวาติ  
นิพฺพินฺทิตฺวา  ฯ  นิพฺพาน  ปตฺวาติ  อนุปาทิเสสนิพฺพาน  ปตฺวา  วิย  ฯ  
สุขนฺติ นิทฺทุกฺข ฯ  
        สมถวิปสฺสนาน   วเสนาติ   ยุคนทฺธาน   วิย   อ ฺม ฺ ุปการิตาย  
สหิตาน   วเสน  ฯ   อุสฺสกฺกิตฺวาติ   อุกฺกส   ปตฺวา   ยาว เนวส ฺา- 
นาส ฺายตนา  ยาว  จ อนุโลมาณา อารูหิตฺวา ฯ นิโรธยโตติ  
เนวส ฺานาส ฺายตน   สมาปชฺชิตฺวา   ต   นิโรเธนฺตสฺส  ฯ  อ ฺสฺส  
กสฺสจิป   จิตฺตสฺส   อนุปปฺชฺชเนน   เอวมสฺสา   นิโรธสมาปตฺติยา  
สมาปชฺชน โหติ ฯ  
        โย  หีติอาทินา  สมถวิปสฺสนาวเสนาติ  วุตฺตเมวตฺถ  พฺยติเรก- 
มุเขน วิวรติ  ฯ   เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ   ปตฺวา   ติฏติ  
๑. ม. องฺคเวกลฺลโตว.   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ตทุทฺธ  สุทฺธสมถภาวนาย๑ อภาวโต ฯ โย วิปสฺสนาวเสเนว อุสฺสกฺกติ 
สเจ   อริโย   ผลสมาปตฺตตฺถิโก   โส   อตฺตโน  ผลสมาปตฺตึ  ปตฺวา  
ติฏติ  ฯ  อถ  ปุถชฺุชโน  เสโข  วา  มคฺคตฺถิโก  ตาย เจ วิปสฺสนาย  
มคฺค   ปตฺวา   ผเล    ิโต   โสป  ผลสมาปตฺตึ  ปตฺวา  ติฏติจฺเจว  
วุจฺจติ ฯ โสติ อุภยวเสน ปฏิปนฺโน ฯ ตนฺติ นิโรธสมาปตฺตึ ฯ  
        เยน   ผลทฺวยสมนฺนาคมาทินา   นิโรธ   สมาปชฺชิตุ   สมตฺโถ  
โหติ   โส   วิธิ   ปเคว  วิภาวิโตติ  สมาปชฺชนาการเมว  ทสฺเสนฺโต  
กตภตฺตกิจฺโจติอาทิมาห  ฯ   ต ฺหิ   สพฺพาสมฺป   ภาวนาน   สาธารณ  
ปุพฺพกิจฺจ  ฯ  ตตฺถ  สงฺขาเรติ  ตสฺมึ  ปมชฺฌาเน ปมชฺฌาน- 
จิตฺตุปฺปาเท วา สงฺขาเร ฯ  
        วิปสฺสตีติ   วุตฺต   กีทสิี   ปเนตฺถ   วิปสฺสนา   อิจฺฉิตพฺพาติ   ต  
นิทฺธารณตฺถ   วิปสฺสนา   ปเนสาติอาทินา   ตเมว   วิปสฺสน   ติธา  
ภินฺทิตฺวา   ทสฺเสติ  ฯ   มนฺทา   เจ   วิปสฺสนา   ทนฺธาภิ ฺ  มคฺค  
สาเธติ  ฯ  ติกฺขา  เจ  ขิปฺปาภิ ฺนฺติ  อย  มนฺทติกขฺตาย  วิเสโส ฯ  
ลกฺขณปฺปตฺตา   ปน   วิปสฺสนา  มคฺคสฺส  ปจฺจโย  โหติเยวาติ  อิมมตฺถ  
ทสฺเสนฺโต   อาห   สงฺขาร  ฯเปฯ  โหติเยวาติ  ฯ  ติกฺขาว  วฏฏติ สงฺขารา- 
รมฺมเณป   สติ  สพฺพสงฺขาเรหิ  วินิวฏฏนากาเรเนว  ปวตฺตนโต  
มคฺโค   วิย   วิสงฺขารคตสฺส   ผลสฺส   ปจฺจยภาวโต  จ  ฯ  เตนาห  
มคฺคภาวนาสทิสาติ  ฯ   ยสฺมา  อติมนฺทา  สมถาธิกา๒  สงฺขาราน  
นิโรธเน  อสมตฺถา  สมถนิฏา  โหติ  อติติกฺขา  าณาธิกา๓ สาติสย  
๑. ม. สุทฺธสมถวิปสฺสนาย.  ๒. ม. สมถาทิกา.   ๓. ม. าณาทิกา.   
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                    ปฺาภาวนานิทฺเทส วณฺณนา   
สงฺขาเรสุ   โทสทสฺสเน   ผลสมาปตฺตินิฏา   โหติ   ตสฺมา   วุตฺต  
นาติมนฺทา   นาติติกฺขา  วฏฏตีติ  ฯ  เอส  นิโรธสมาปชฺชนโก  ฯ  เต  
สงฺขาเรติ   เต  ปมชฺฌานสงฺขาเร  ฯ  ตเถวาติ  อิมินา  นาติมนฺทาย  
นาติติกฺขายาติ   อิมมตฺถ   อากฑฺฒติ  ฯ   เอส   นโย  เสเสสุป  ฯ  
อากิ ฺจ ฺายตน   สมาปชฺชิตฺวา   วุฏาย   ตตฺถ   สงฺขาเร   ตเถว  
วิปสฺสตีติ   วตฺตพฺพ  ฯ  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  ปน  ต  วตฺวา  จตุพฺพิธ  
ปุพฺพกิจฺจ   กโรติจฺเจว   วุตฺตนฺติ   เกจิ  ฯ   ต  เตส  มติมตฺต  ฯ  
วิปสฺสนาจารโต   หิ   สมาธิจาโร   ตสมฺา   สมาปตฺติโต   วุฏาย  
ปุพฺพกิจฺจ   กาตพฺพ  ฯ   ตถา   หิ   ปรโตป   อากิ ฺจ ฺายตน สมา- 
ปชฺชิตฺวา   วุฏาย  อิม  ปพฺุพกิจฺจ  กตฺวาติ  อาทึ  วกฺขติ  น  ปน  
ตตฺถ  สงฺขาเร  ตเถว  วิปสฺสิตฺวาติ  ฯ  นานาพทฺธอวิโกปนนฺติ  อตฺตนา  
อสมฺพทฺธสฺส   ปริกฺขารสฺส   อวินาสน  ฯ  ยถา  ต  น  วินสฺสติ  ตถา  
อธิฏาน  ฯ   สงฺฆปฏิมานนนฺติ   สงฺฆสฺส   ปฏิมานนาวชฺชน  ฯ  สตฺถุ  
ปกฺโกสนนฺติ   สตฺถุ   ปกโฺกสนาวชฺชน  ฯ   อทฺธานปริจฺเฉทนฺติ ชีวิตทฺ- 
ธานปริจฺเฉท ปุพฺพกิจฺจ กโรตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๓๖๖]  อธิฏาตพฺพนฺติ  จิตฺต อุปฺปาเทตพฺพ ฯ ตถา จิตฺตุปฺปา- 
ทนเมว เหตฺถ     อธิฏาน  ฯ    จิตฺตชรูปาทีน    อนุปฺปชฺชนโต ปจฺฉาชาต- 
ปจฺจยาทิอุปตฺถมฺภาภาวโต  จ  สตฺตาหเมว  ตถา  สรีร ปวตฺตติ  
ตโต   ปร   กลิมตีติ  สตฺตาหเมว  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  นิโรธ  สมาปชชฺนฺตีติ  
วทนฺติ  ฯ   สมาปตฺติวเสเนวาติ   นิโรธสมาปตฺติวเสเนว  ฯ   ต อคฺคิ-  
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
อาทิอนฺตราย  รกฺขติ  สมาปนฺนโก  อธิฏานวเสนาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
อายสมฺโต   ส ฺชีวสฺสาติอาทีสุ   ย   วตฺตพฺพ   ต  เหฏา  อิทฺธิกถาย  
วุตฺตเมว ฯ  
        [๓๖๗]   เอตสฺสาติ   นิโรธ   สมาปชฺชนฺตสฺส  นิโรธสมาปชฺชนสฺส  
วา  ฯ   ตสฺมึ   สมเยติ   ตสฺมึ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   อุปสงฺกมนสมเย  
วุฏาติเยว  ฯ   กาลปริจฺเฉทสทิส ฺเหต  ฯ   เอว   ครุกาติ อคฺคิ- 
อาทีหิป   อนภิภวนีย   นิโรธสมาปนฺน   สมาปตฺติโต   วุฏาปนโต  
เอว   ครุกา   หิ   สงฺฆสฺส   อาณา   นาม  ตสฺมา  อตฺตโน  หิตสุข  
อากงฺขนฺเตน   ชีวิตเหตุป   สงฺฆสฺส   อาณา   น   อติกฺกมิตพฺพาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   น   ปกโฺกสติ   สตฺถา  ต  อาวุโส  อามนฺเตตีติ  ฯ  
วุฏหิสฺสามีติ อาวชฺชิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๓๖๘]     ชีวิตทฺธานสฺสาติ     อตฺตโน     ชีวิตกาลสฺส ชีวิตปฺ- 
ปวตฺติยา  ฯ  อายุเอว  อายุสงฺขารา  ฯ  อายุอุสฺมาวิ ฺาณานีติ จ  
วทนฺติ  ฯ  เต  จสฺส  ปกติจิตฺตสฺเสว  อารมฺมณ  โหนฺติ ฯ อนฺโตนิโรเธ  
มรณ   นตฺถิ   จริมภวงฺเคน   มียนโต  ฯ  อาวชฺชิตฺวาว  สมาปชชฺิตพฺพ  
สหสา   มรณ   มา   อโหสีติ  ฯ   สหสา   หิ   มรเณ อ ฺพฺยากรณ- 
ภิกฺขุโอวาททานสาสนานุภาวทีปนาน    อนิสฺสโร   สิยา อนาคามิโน    
วา   อคฺคมคฺคานธิคโม   สิยา  ฯ   อวเสสนฺติ นานาพทฺธอวิโกปนาทิ- 
ติวิธมฺป ปุพฺพกิจฺจ ฯ วุตฺต อฏกถาย ฯ  
        กิ ฺจาป  เอก  เทฺว  วาติ  อนิยเมตฺวา  วิย วุตฺต เทฺว วาเรเอว   
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                         ปฺาภาวนานิทฺเทส วณฺณนา   
ปน  นิยมโต  วทนฺติ  ฯ  จิตฺตวาเรติ เนวส ฺานาส ฺายตนจิตฺตวาเร ฯ  
นิโรธ  ผุสตีติ  อจิตฺตกภาวเมวาห  ฯ นิโรธสฺส ปโยคตฺตาติ จิตฺตนิโรธาย  
ปโยคภาวโต   พลทฺวยสมฺภรณาทิปฺปโยคสฺส   จิตฺตนิโรธตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  
สมถวิปสฺสนาพลสมนฺนาคโม     าณสมาธิจริยาวสีภาโว     เจตฺถ อ ฺ- 
ม ฺานติวตฺตนวเสเนว  อิจฺฉิตพฺโพติ  อาห  เทฺว  สมถวิปสฺสนา- 
ธมฺเม ยุคนทฺเธ   กตฺวาติ  ฯ   อนุปุพฺพนิโรธสฺส   ปโยโคติ   ปมช-ฺ 
ฌานาทีน ตทนุปสฺสนาน ฺจ    อนุปพฺุพโต   นโิรธนสฺสาย   ปโยโค  ฯ  
อิท   วุตฺตนเยน   อฏสมาปตฺติอาโรหน   น   เนวส ฺานาส ฺา- 
ยตน- สมาปตฺติยา   สมาปชฺชนสฺส  ฯ   ตสฺมา   ทฺวินฺน   จิตฺตาน   อุปริ  
จิตฺตานิ  นปฺปวตฺตนฺตีติ  โยชนา  ฯ  ปรโต  อจิตฺตโก  ภวิตุ น สกฺโกตีติ  
สกล   ยถาปริจฺฉินฺน   กาล  อจิตฺตโก  ภวิตุ   น  สกโฺกติ  ต ฺจ  โข  
สงฺฆปฏิมานนสตฺถุปกฺโกสนอทฺธานปริจฺเฉทาวชฺชนาน    อกรเณน   น  
นานาพทฺธอวิโกปนสฺส  ฯ  ตสฺส  หิ  อกรเณน  กทาจิ  เกวล  ตาทิสสฺส  
ปริกฺขารสฺส   อวินาโส   น   สิยา   น   นิโรธสมาปตฺติวิพนฺโธ  ฯ  
อย ฺจ   อตฺโถ  มหานาคตฺเถรวตฺถุนา  วิภาวิโตเอว  ฯ  เอว  สนฺเตป  
ตีหิ   อากาเรหิ   นโิรธสมาปตฺติยา  วุฏาน  โหตีติ  อาปชฺชติ  ตสฺมา  
ต  น  สารโต  ปจฺเจตพฺพ ฯ ปฏินิวตฺติตฺวา ปน๑ อากิ ฺจ ฺายตเนเยว  
ปติฏาตีติ  อิมินา  สมาปตฺติยา  วิพนฺเธ  ชาเต  เอว โหตีติ  
ทสฺเสติ ฯ อวิพนฺเธเนว  ปน  ยถาปริจฺฉินฺนกาลวีติกฺกมเน  ผลจิตฺตุปฺ- 
ปตฺติยา  วุฏาน โหติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา คมฺภีรกนฺทโรรุฬฺหตตฺต- 
๑. ม. ปุน.   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปาสาณกฺกนฺตปุริสนิทสฺสนมฺป   สมตฺถิต     โหตีติ     เกจิ     วทนฺติ  ฯ    อปเร  
ปน     ปุพฺพกิจฺจสฺส     อกตตฺตา     เนวส ฺานาส ฺายตน สมาปนฺน- 
มตฺโตว   ปฏนิิวตฺติตฺวา  อากิ ฺจ ฺายตเน  ปติฏาตีติ  วุตฺตตฺตา  
สงฺฆปฏิมานนาทิเอกจฺจปุพฺพกิจฺจากรเณ องฺคเวกลฺลโต นโิรธสมา- 
ปตฺติสมาปชฺชน  น  อิชฺฌเตวาติ  วทนฺติ  ฯ  วุตฺตสทิส ฺเหต๑ นิโรธ- 
สมาปตฺติยา   ยทิท   ปุพฺพกิจฺจกรณ  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  ย  ครุตร  
ตสฺส  อกรณ  สมาปชชฺน  วิพนฺธตีติ  อปเร  ฯ  วีมสิตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ  
อากิ ฺจ ฺายตเน   ปติฏาตีติ   จ   อิท   ปุน   อากิ ฺจ ฺายตนสฺส  
สมาปชฺชิตพฺพตฺตา   วุตฺต  ฯ   สมาปชชฺิตฺวา  หิ  วุฏาย  ปุพฺพกิจฺจสฺส  
กาตพฺพตฺตา  ฯ   ยถา   ปนาติอาทิ   กตปุพฺพกิจฺจตาสาม ฺเน อุปมา- 
สสนฺทน ฯ  
        [๓๖๙]  อสฺสาติ  นิโรธสมาปตฺติยา  ฯ กาลปรจฺิเฉทวเสนาติ- 
อาทินา จตูหิ   อากาเรหิ   นิโรธสมาปตฺติยา   าน   ทสฺเสติ  ฯ วิเวก- 
นินฺนนฺติ    นสิฺสรณวิเวกนินฺน    ปเคว    สงฺขารวิมุขตาย ผลจิตฺตุปฺ- 
ปตฺติยาวาติ๑ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๓๗๐]   สงฺขารตฺตยปฏิปฺปสฺสทธฺิยา   อวเสสเจตสิกวิ ฺาณา- 
ภาเวน รูปธมฺมมตฺตาวเสสตาย    จ    มตนิโรธสมาปนฺนาน    อวิเสส  
คเหตฺวา   ปุจฺฉา   มตสฺส   จ   สมาปนฺนสฺส   จ  โก  วิเสโสติ  ฯ  
กาม  เนส  สงฺขารตฺตยปฏิปฺปสฺสทฺธิอาทีหิ อวิเสโส รูปธมฺมมตฺตา- 
วเสสตาย ปน     อายุอุสฺมาอินฺทฺริยาน     อปคมานปคมน     วิเสโสติ  
๑. ม. วตฺตสทิส ฺเหต.    ๒. ม. -จาติ.   
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ทสฺเสตุ ยฺวายนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        สภาวโตติ   สภาวธมฺมโต   ปรมตฺถโตติ   อตฺโถ  ฯ  ปรมตฺถโต  
หิ   วิชฺชมาน   สงฺขตาทิภาเวน   วตฺตพฺพต   ลภติ  น  อวิชชฺมาน  ฯ  
สมาปชฺชนฺตสฺส   วเสนาติ   ยสฺมา   สมาปชฺชนฺตสฺส   อริยปุคฺคลสฺส  
สมถวิปสฺสนาธมฺเม   ยุคนทฺเธ  กตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  อาโรหนฺตสฺส  
อนุกฺกเมน   สงฺขาราน   ปฏิปฺปสฺสมภฺนปฺปโยคนิพฺพตฺติยา   นิโรธ- 
สมาปตฺติ นิปฺผนฺนา   นาม   โหติ   ตสฺมา   ต   ปโยคนิพฺพตฺตึ   อุปาทาย  
นิปฺผนฺนาติ วตฺตุ วฏฏติ ฯ  
        สงฺขารวูปสมโต   สนฺตธมฺมสมนฺวยโต   จ   สนฺต  ฯ  อริเยหิเอว  
นิเสวิตพฺพตฺตา  อริยนิเสวิต  ฯ  ติสฺสนฺนมฺป  ทุกฺขตาน  นิพฺพุติภาวโต๑  
นิพฺพานมิติ  สงฺข  อุปาคต  ฯ  อริยป ฺนฺติ๒  สุวิสุทฺธ มคฺคผลป ฺ ฯ  
อิมิสฺสาปติ นิโรธสมาปตฺติยา ฯ สมาปตฺติสมตฺถตาติ สมาปชฺชน- 
สมตฺถตา ฯ  
        อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธีติ อาหุเนยฺยปาหุเนยฺยทกฺขิเณยฺยอ ฺชล-ี  
กรณียอนุตฺตรปุ ฺกฺเขตฺตภาวสิทฺธิ  ฯ๓    อวิเสเสนาติ ทสฺสนมคฺค- 
ป ฺาทิวิเสเสน  วินา ฯ เอติสฺสา โลกตฺุตรป ฺาย ฯ อาเนตฺวา  
หุนิตพฺพนฺติ   อาหุน   ทูรโตป   อาเนตฺวา  ทาตพฺพทาน  ต  ปฏคฺิคเหตุ  
ยุตฺโตติ   อาหุเนยฺโย  ฯ  ปาหุน  วุจฺจติ  อาคนฺตุกทาน  ต  ปฏคฺิคเหตุ  
ยุตฺโตติ   ปาหุเนยฺโย  ฯ  ทกฺขิณ  อรหตีติ  ทกฺขิเณยฺโย  ฯ  อ ฺชลีกรณ  
อ ฺชลีกมฺม   ต   อรหตีติ   อ ฺชลีกรณีโย  ฯ   อนุตฺตร   อุตฺตม  
๑. ม. นิพฺพุตภาวโต.   ๒. ม. อริย ป ฺนฺติ.   ๓. ม. -อ ฺชลิ- เอวมุปริป.   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
สตฺตาน   ปุ ฺวิรูหนฏานนฺติ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ  
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน เหฏา วุตฺโตเยว ฯ  
        [๓๗๑]  มนฺทาย  วิปสฺสนาย  อาคโตติ  อติกฺขาย วิปสฺสนาย วเสน  
ปม   มคฺคป ฺ   ภาเวตฺวา   โสตาปนฺนภาว   อาคโต  ฯ  สทธฺาทีน  
มุทูน   อินฺทฺริยาน   วเสน  มุทินฺทฺรโิยป  สมาโน  ฯ  สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ  
สตฺตกฺขตฺตุ   ปรมา   ภวุปปตฺติ   อตฺตภาวคฺคหณ   ตโต   ปร   อฏม  
ภว   นาทิยตีติ   สตฺตกฺขตฺตุปรโม  ฯ   สสริตฺวาติ  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  
อปราปร   คนฺตฺวา  ฯ   ทกฺุขสฺสนฺต   กโรตีติ   วฏฏทุกฺขสฺส  ปริยนฺต  
ปริโยสาน  กโรติ  ฯ  อย  กาเลน เทวโลกสฺส กาเลน มนุสฺส- 
โลกสฺสาติ มสิฺสกสฺส ภวสฺส วเสน สตฺตสุคติภเว สสริตฺวาติ วุตฺโต ฯ  
        กลุโต   กุล   คจฺฉตีติ   โกลงฺโกโล  ฯ  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยโต  
ปฏาย   ห ิ  นีจกุเล   อุปปฺตฺติ   นาม  นตฺถิ  ฯ  มหาโภคกุเลสุเยว  
นิพฺพตฺตตีติ   อตฺโถ  ฯ  เทวฺ  วา  ตีณิ  วา  กุลานีติ  เทวมนุสฺสวเสน  
เทฺว  วา  ตโย  วา  ภเว  ฯ  อิติ  อยมฺป  มิสฺสกภเวเนว  กถิโต ฯ  
เทสนามตฺตเมว   เจต   เทฺว   วา   ตีณิ  วาติ  ฯ  ยาว  ฉฏภวา  
สสรนฺโตป โกลงฺโกโลว โหติ  
        อตฺตภาวคฺคหณสงฺขาต   เอกเยว   ขนฺธพีช   เอตสฺส   อตฺถีติ  
เอกพีชี  ฯ   มานุสก   ภวนฺติ   อิทมฺป   เทสนามตฺต  ฯ   เทวภว  
นิพฺพตฺเตตีติป  วตฺตุ  วฏฏติเยว  ฯ  โก ปเนเตส อิม ปเภท นิยเมตีติ ฯ  
ติณฺณ   มคฺคาน   วิปสฺสนา  ฯ   สเจ   หิ   อุปริ   ติณฺณ   มคฺคาน   
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                        ปฺาภาวนานิทฺเทส วณฺณนา  
วิปสฺสนา   พลวตี   โหติ   เอกพีชี   นาม   โหติ  ฯ  ตโต  มนฺทาย  
โกลงฺโกโล ตโต มนฺทตราย สตฺตกฺขตฺตุปรโม ฯ  
        ปฏิสนธฺิวเสน   สก ึ  อาคจฺฉตีติ   สกทาคามี  ฯ   สกิเทวาติ เอก- 
วารเยว  ฯ  อิม  โลก  อาคนฺตฺวาติ  อิมินา  ป ฺจสุ  สกทาคามีสุ  
จตฺตาโร  วชฺเชตฺวา  เอโกว  คหิโต  ฯ  เอกจฺโจ หิ อิธ สกทาคามิผล  
ปตฺวา   อิเธว   ปรินิพฺพาติ   เอกจฺโจ   อิธ   ปตฺวา   เทวโลเก  
ปรินิพฺพาติ   เอกจฺโจ   เทวโลเก   ปตฺวา   ตตฺเถว   ปรินิพฺพาติ  
เอกจฺโจ  เทวโลเก  ปตฺวา  อิธ  อุปฺปชฺชตฺิวา๑  ปรินิพฺพาติ ฯ อิเม  
จตฺตาโรป   อิธ   น   คหิตา  ฯ  โย  ปน  อิธ  ปตฺวา  เทวโลเก  
ยาวตายุก   วสิตฺวา  ปุน  อิธ  อุปฺปชชฺตฺิวา๑  ปรินิพฺพาติ  อย  อิธ  
คหิโต ฯ  
        ปฏิสนธฺิวเสน  อิธ อนาคมนโต อนาคามี ฯ อินฺทฺริยเวมตฺตตา- 
วเสนาติ สทฺธาทีน   วิมุตฺติปริปกฺกินฺทรฺิยาน๒   ปโรปริยตฺเตน  ฯ   ป ฺจธา  
อิธ  วิหาย  นฏิโ  โหตีติ  โส  อนาคามี  อนฺตราปรินิพฺพายิอาทิภาเวน  
ป ฺจปฺปกาเรน   อิม   โลก   ปชหิตฺวา   ปรินิพฺพายนโก   โหติ  ฯ อายุ- 
เวมชฺฌสฺส   อนฺตราเยว   กิเลสปรินิพฺพาเนน   ปรนิิพฺพายนโก อนฺตรา- 
ปรินิพฺพายี  ฯ อุปหจฺจาติ วา อุปคนฺตฺวา กาลกิริย ฯ อปฺปโยเคนาติ  
อธิมตฺตปฺปโยเคน   วินา   อปฺปกสิเรเนว  ติกฺขินฺทฺริยตาย  สุเขเนว  ฯ  
สปฺปโยเคนาติ   เอตฺถ   วุตฺตวิปริยาเยน   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ  ฯ อุทฺธ- 
วาหิภาเวน   อุทฺธมสฺส  ตณฺหาโสต  วฏฏโสต  วาติ  อุทฺธโสโต  ฯ  
๑. ม. อิธูปปชฺชิตฺวา.    ๒. ม. วิมุตฺติปริปาจกอินฺทฺริยาน.   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย  มหาฎีกาสมมฺตาย (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 656 

                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อุทฺธ   วา   คนฺตฺวา   ปฏลิภิตพฺพโต   อุทฺธมสฺส   มคฺคโสตนฺติ อุทฺธ- 
โสโต  ฯ   ปฏิสนฺธิวเสน   อกนฏิภว   คจฺฉตีติ  อกนิฏคามี  ฯ  
ยตฺถุปฺปนฺโนติ๑  อวิหาทีสุ  ยตฺถ  ยตฺถ  อุปฺปนฺโน๒  ฯ อิเมส ปน  
อนาคามีน   ปเภทชานนตฺถ   อุทฺธโสตอกนิฏคามิจตุกฺก   เวทิตพฺพ  ฯ  
โย  หิ  อวิหาโต๓  ปฏาย  จตฺตาโร เทวโลเก โสเธตฺวา อกนิฏ  
คนฺตฺวา   ปรนิิพฺพาติ   อย   อุทฺธโสโต   อกนฏิคามี   นาม  ฯ  โย  
ปน   เหฏา   ตโย   เทวโลเก  โสเธตฺวา  สุทสฺสีเทวโลเก  ตฺวา  
ปรินิพฺพาติ   อย   อุทฺธโสโตนอกนิฏาคามี   นาม  ฯ   โย   อิโต  
อกนิฏเมว   คนฺตฺวา   ปรนิิพฺพาติ   อย   นอุทฺธโสโตอกนิฏคามี  
นาม  ฯ   โย   ปน   เหฏา   จตูสุ   เทวโลเกสุ  ตตฺถ  ตตฺเถว ปร-ิ 
นิพฺพาติ   อย   นอุทฺธโสโตนอกนิฏคามี   นาม  ฯ   เอเต   ปน  
อวิเหสุ   อุปฺปนฺนสมนนฺตรา   อายุเวมชฺฌ   อปฺปตฺวา   ปตฺวา   จ ปร-ิ 
นิพฺพายนวเสน   ตโย  อนฺตราปรินิพฺพายิโน  เอโก  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  
เอโก   อุทฺธโสโตติ  ป ฺจ  ฯ  เต  อสงฺขารสสงฺขารปรินิพฺพายิวิภาเคน  
ทส   โหนฺติ  ฯ   ตถา   อตปฺปสุทสฺสสุทสฺสีสูติ   จตฺตาโร   ทสกา  
จตฺตาลีส  ฯ   อกนิฏเ   ปน   อุทฺธโสโต   นตฺถ ิ ฯ   ตโย อนฺตรา- 
ปรินิพฺพายิโน   เอโก   อุปหจฺจปรินิพฺพายีติ   จตฺตาโร  ฯ  เต อสงฺขาร- 
สสงฺขารปรินิพฺพายิวิภาเคน อฏาติ อฏจตฺตาลีส อนาคามิโน ฯ  
        โสตาปนฺนา   ปน   ปฏิปทาเภเทน   จตฺตาโร   สตฺตกฺขตฺตุปรมา  
จตฺตาโร   โกลงฺโกลา   จตฺตาโร  เอกพีชิโนติ  สทฺธาธุเรน  ปฏิปนฺนา  
๑.ม. ยตฺถุปปนโฺนติ.  ๒.ม. อุปปนฺโน. เอวมุปริป.  ๓.ม. อวิหโต.   
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                        ปฺาภาวนานิทฺเทส วณฺณนา   
ทฺวาทส   ตถา   ป ฺาธุเรนาติ   จตุวีสติ  ฯ   สกทาคามิโน สุ ฺต- 
วิโมกฺเขน   วิมุตฺตา   ปฏิปทาวเสน   จตฺตาโร   ตถา  อนิมิตฺตอปฺ- 
ปณิหิตวิโมกฺเขหีติ  ทฺวาทส  ฯ ตถา อรหนฺโต ฯ เต ปน ทฺวาทส  
ป ฺาวิมุตฺตา   ทฺวาทส   อุภโตภาควิมุตฺตา   ทฺวาทส   เตวิชฺชา  
ทฺวาทส   ฉฬภิ ฺา   ทฺวาทส   ปฏิสมภิฺทปฺปตฺตาติ   สมสฏ ี  โหนฺติ  ฯ  
เอวเมเต   สทฺธึ   ปจฺเจกสมฺพุทฺธสมฺมาสมฺพุทฺเธหิ   ฉจตฺตาลีสาธิกสต  
อริยา  ฯ  ยสมฺา  เตส  อรยิภาวสิทฺธิ  อริยาย  ป ฺาภาวนาย  เตน  
วุตฺต   อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิป   อิมิสฺสา   โลกุตฺตรป ฺาภาวนาย  
อานิสโสติ  ฯ   โลกิยวิชชฺาภิ ฺาหิ  วินาป  อุภโตภาควิมุตฺตตา  โหตีติ  
อุภโตภาควิมุตฺโต   วิสุ   คหิโต  ฯ   ย   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   ย    จตุตฺถ- 
มคฺคป ฺาภาวน   สนฺธาย   เหฏา   สงฺเขปโต   คาถาวณฺณนาย  
วุตฺต   ต   ปน   วุตฺตาการ   นิคมนวเสน   ทสฺเสตุ  มคฺคกฺขเณติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   กาม   จตูสุป   มคฺคกฺขเณสุ   ต   ชฏ   วิชเฏติ   นาม  
ผลกฺขเณสุป   ยถารห   วิชฏิตชโฏ   อคฺคผลกฺขเณเยว   ปน   สพฺพโส  
วิชฏิตชโฏ   ตโต   ปร  วิชเฏตพฺพาย  ชฏาย  อภาวโต  ฯ  เตเนตฺถ  
เหฏา      เหฏ ิมมคฺคป ฺาภาวนานิสสสฺส      วุตฺตตฺตาว จตุตฺถมคฺค- 
ป ฺาภาวนาวเสน  อตฺโถ  วุตฺโต  ฯ  รตินฺติ  อภิรตึ อภิรุจินฺติ  
อตฺโถ ฯ ตตฺถาติ อริยาย ป ฺาภาวนาย ฯ  
        [๓๗๒]   อิมิสฺสา   คาถายาติ   อิมิสฺส   คาถาย  ฯ   คาถา  
หิ   อตฺตโน   อตฺถภูตสฺส   วิสุทฺธิมคฺคสฺส   อาธารภาเวน   วุตฺตา  ฯ  
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สามิวจน วา เอต อตฺถสฺส[๑] ตสมฺพนฺธิภาวโต ฯ  
        [๓๗๓]   อิมิสฺสาทานิ   คาถายาติอาทีน  คาถาน  อตฺโถ  เหฏา  
วุตฺโตเอว  ฯ   สฺวาย   วิสทฺุธิมคฺค   ภาสิสฺสนฺติ   เอว   ปฏิ ฺาโต  
วิสุทฺธิมคฺโค เอตฺตาวตา ภาสิโต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        ตตฺถาติอาทีสุ   อย  ปทสมฺพนฺเธน  สทฺธ ึ สงฺเขปตฺโถ  เตส  สีเล  
ปติฏายาติ   คาถาย   วุตฺตาน   สีลาทปิฺปเภทาน  อตฺถาน  ป ฺจนฺนมฺป  
มหานิกายาน   อฏกถานเย   อฏกถาตนฺติย  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺโต  โย  
วินิจฺฉโย   เยภุยฺเยน   ต   สพฺพ   สมาหริตฺวา   สมาเนตฺวา นิกายนฺต- 
รสฺส   นิกายคตวาทโทสสงฺกเรหิ   มตฺุโต  โส  นิจฺฉโย  ยสฺมา  
ปกาสิโต  ตสฺมา  วิสุทฺธิกาเมหิ  โยคีหิ  ตตฺถ๒  วิสุทฺธิมคฺเค อาทโร  
กรณีโยเยวาติ ฯ  
เอตฺตาวตาว๓  
        สุวิสุทฺธสิมาจาโร๔      วิสุทฺธินยมณฺฑิต  
        วิสุทฺธิมคฺค โลกสฺส       ยทจฺจนฺตวิสุทฺธิยา ฯ  
        อภาสิ กรุณาเวค-       สมุสฺสาหิตมานโส  
        มเหสิ วิปุโลฬาร-๕     วิสุทฺธิมติปาฏโว  
        ตสฺส อตฺถ ปกาเสตุ      กถามคฺค ปุราตน  
        นิสฺสาย ยา สมารทฺธา     อตฺถสวณฺณนา มยา  
        อายาจิโต สิทฺธคาม-      ปริเวณนิวาสินา  
        เถเรน ทานาเคน      สุทฺธาจาเรน ธีมตา  
๑.ม. ป ฺาภาวนานิสสนิทฺเทสวณฺณนา นฏิ ิตา.  อิติ เตวีสติมปริจฺเฉทวณณฺนา.  
๒.ม. เอตสฺมึ.  ๓.ม. เอตฺตาวตา จ. ๔.ม. สุวิสุทฺธสมาจาโร.  ๕.ม. วิปุโลทาต-.   
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                   ปฺาภาวนานิทฺเทส วณฺณนา   
        สา เอสา ปรมตฺถาน      ตตฺถ ตตฺถ ยถารห  
        นิธานโต ปรมตฺถ-       ม ฺชุสา นาม นามโต  
        สมฺปตฺตา ปรินิฏาน      อนากุลวินิจฺฉยา  
        อฏาสีติปฺปมาณาย       ปาลิยา ภาณวารโต  
        อิติ ต สงฺขโรนฺเตน      ยนฺต อธิคต มยา  
        ปุ ฺ ตสฺสานุภาเวน      โลกนาถสฺส สาสเน  
        โอคาเหตฺวา วิสุทฺธาย     สีลาทิปฏิปตฺติยา  
        สพฺเพป เทหิโน โหนฺตุ     วิมุตฺติรสภาคิโน  
        จิร ติฏตุ โลกสฺม ึ      สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน  
        ตสฺมึ สคารวา นิจฺจ      โหนฺตุ สพฺเพป ปาณิโน  
        สมฺมา วสฺสตุ กาเลน      เทโว ราชา มหีปติ  
        สทฺธมมฺนิรโต   โลก         ธมฺเมเนว   ปสาสตูติ  ฯ  
พทรติตฺถวิหารวาสินา อาจริยธมฺมปาเลน กตา  
                 ปรมตฺถม ฺชุสา นาม วิสุทฺธิมคฺคฏีกา  
                                 ปริสมตฺตา  
                                      [๑]  
                                 -------------  
        ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา     ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา  
        โสกปฺปตฺตา จ นิสฺโสกา     เขม ปปฺโปนฺตุ ปาณิโน ฯ  
                 -------------  
๑. วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา สมตฺตา.  


