
สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 1 

                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๑ 
 
                สารตฺถปฺปกาสินี นาม สยุตฺตนิกายฏกถา         
                                นิทานวคฺควณฺณนา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                นิทานสยุตฺตวณฺณนา    
 
                        ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  นิทานวคฺเค  ปม  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺต ฯ   
        ตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสีติ  ตตฺร  (๑)  ตตฺราติ เทสกาลปริทีปน(๒) ฯ  ต ฺหิ  ย   
สมย  วิหรติ  ตตฺร  สมเย  ยสฺมิ ฺจ  เชตวเน  วิหรติ  ตตฺถ  (๓) . 
เชตวเนติ  ทีเปติ ฯ  ภาสิตพฺพยุตฺเต  วา เทสกาเล  ทีเปติ ฯ   
น  หิ  ภควา  อยุตฺเต  เทเส  กาเล  จ  (๔)  ธมฺม  ภาสติ ฯ  
อกาโล  โข ตาว  พาหิยาติอาทิ   เจตฺถ  สาธก ฯ  โขติ   
ปทปูรณมตฺเต อวธารเณ  อาทิกาลตฺเถ  วา  นิปาโต ฯ  ภควาติ   
โลกครุทีปน ฯ  ภิกฺขูติ  กถาย(๕) สวนยุตฺตปุคฺคลวจน ฯ อปเจตฺถ  
ภิกฺขโกติ  ภิกฺขุ  ภิกฺขาจริย  อชฌฺูปคโตติ  ภิกฺขูติ  อาทินา   
นเยน  วจนตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อามนฺเตสีติ  อาลป  อภาสิ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ตตฺถ ฯ  ม. เอตฺถน ฯ  ๒. กาลเทสปริทีปนนฺติ ปท ภเวยฺย ย สมย 
# วิหรติ ตตฺร สมเย ยสฺมิ ฺจ เชตวเน วิหรติ ตตฺร เชตวเนติ วจนานุกฺกมโต เจว 
# กาลเทส...ปกิมณฺฑิตนฺติ ปร วกฺขมานปทโต จ ฯ ๓. ม. ย.ุ ตตฺร ฯ 
# ๔. ยุ. วา ฯ  ๕. ม. กถาสวน... ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒ 
 
สมฺโพเธสิ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  อ ฺตฺถ  ปน  วิ ฺาปเนป  (๑)   
โหติ ฯ  ยถาห  อามนฺตยามิ  โว  ภิกฺขเว  ปฏิเวทยามิ โว   
ภิกฺขเวติ ฯ  ปกฺโกสเนป ฯ  ยถาห  เอหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  มม   
วจเนน  สาริปุตฺต อามนฺเตหีติ ฯ  (๒)   
        ภิกฺขโวติ  อามนฺตนาการทีปน ฯ  ต ฺจ  ภิกขูน  สลีาทิคุณ- 
โยคสิทฺธตฺตา  (๓) วุตฺต ฯ  ภิกฺขนสีลตาทิคุณยุตฺโตป  หิ ภิกฺขุ   
ภิกฺขนธมฺมตาคุณยุตฺโตป  ภิกฺขเน สาธุการิตาคุณยุตฺโตปติ   
สทฺทวิทู ม ฺนฺติ ฯ  เตน  จ  เตส  ภิกขฺนสีลตาทิคุณโยคสิทฺเธน  
วจเนน หีนาธิกชนเสวิตวุตฺตึ ปกาเสนฺโต อุทฺธตทีน  ภาวนิคฺคห   
กโรติ ฯ  ภิกขฺโวติ  อิมินา  จ  กรุณาวิปฺผารโสมหทยนยน- 
นิปาตปุพฺพงฺคเมน  วจเนน   เต อตฺตโน อภิมุเข กโรนฺโต  
เตเนว  กเถตุกมฺยตาทีปเกน เนส วจเนน โสตุกมฺยต ชเนติ ฯ  
เตเนว  จ  สมฺโพธนฏเน  สาธุก มนสิกาเรป (๔)นิโยเชติ ฯ สาธุก  
มนสิการยุตฺตา (๕) หิ สาสนสมฺปตฺติ ฯ   อปเรสุป  เทวมนุสฺเสสุ   
วิชฺชมาเนสุ  กสฺมา  ภิกฺขูเยว  อามนฺเตสีติ  เจ   เชฏเสฏา- 
สนฺนสทาสนฺนิหิตภาวโต ฯ  สพฺพปริสสาธารณา  หิ  ภควโต   
ธมฺมเทสนา  ปริสาย(๖)  เชฏา  ภิกฺขู  ปม  อุปฺปนฺนตฺตา  เสฏา   
อนาคาริยภาว  อาทึ  กตฺวา  สตฺถุ  จริยานุวิธายกตฺตา (๗) สกล- 
# ๑. ม. ย.ุ อ ฺตฺร ปน าปเนป ฯ  ๒. สฺยา. ๒๓/๒๑๕/๓๘๗ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ภิกฺขนสีลตาทิคุณโยคสิทฺธตฺตา ฯ  
# ๔. ยุ. สาธุกสวนมนสิกาเรป ฯ 
# ๕. ม. มนสิการายตฺตา ฯ  ย.ุ สวนมนสิการายตฺตา ฯ   
# ๖. อิโต ปร จสทฺเทน  ภวิตพฺพ ฯ  ๗. จริยานุจินายกตฺตาติป ฯ  
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สาสนปฏิคาหกตฺตา  จ  อาสนฺนา  ตตฺถ  นิสินฺเนสุ สตฺถุ   
สนฺติกตฺตา สทาสนฺนิหิตา  สตฺถ ุ สนฺติกาวจรตฺตาติ ฯ  อปจ   
โข  เต  ธมฺมเทสนาย  ภาชน(๑) ยถานุสิฏ  ปฏิปตฺติสภาวโต ฯ (๒)  
วิเสสโต จ เอกจฺเจ ภิกฺขูเยว สนฺธาย อย  เทสนาปติ เอว  
อามนฺเตสิ ฯ  กิมตฺถ  ปน  ภควา  ธมฺม  เทเสนฺโต  ปม  ภิกฺขู  
อามนฺเตสิ(๓)  น  ธมฺมเมว  เทเสสีติ ฯ  สติชนนตฺถ ฯ ภิกฺขู  
อ ฺ จินฺเตนฺตาป วิกฺขิตฺตจิตฺตาป ธมฺม ปจฺจเวกฺขนฺตาป   
กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาป  นิสินฺนา โหนฺติ  เต  อนามนฺเตตฺวา  
ธมฺเม  เทสิยมาเน  อย  เทสนา  กึนิทานา  กึปจฺจยา  กตมาย   
อตฺถุปฺปตฺติยา  เทสิตาติ  สลฺลกฺเขตุ  อสกฺโกนฺตา  ทุคฺคหิต  วา   
คเณฺหยฺยย  น  วา  คเณฺหยฺยย เตน เนส สติชนนตฺถ ภควา  
ปม อามนฺเตตฺวา  ปจฺฉา ธมฺม เทเสติ ฯ      
        ภทนฺเตติ  คารววจนเมต  สตฺถุโน  ปฏิวจนทาน  วา ฯ   
อปเจตฺถ  ภิกฺขโวติ  วทมาโน  ภควา  เต  ภิกฺขู  อาลปติ ฯ   
ภทนฺเตติ  วทมานา  เต  ภควนฺต  ปจฺจาลปนฺติ ฯ  ตถา  หิ   
ภิกฺขโวติ  ภควา  ภาสติ  ภทนฺเตติ  ปจฺจภาสนฺติ ฯ(๔)  ภิกฺขโวติ   
ปฏิวจน  ทาเปติ  ภทนฺเตติ  ปฏิวจน  เทนฺติ ฯ   
        เต ภิกฺขูติ เย (๕) ภควา  อามนฺเตสิ  เต ฯ  ภควโต   
ปจฺจสฺโสสุนฺติ  ภควโต  อามนฺตน  ปฏอิสฺโสสุ  อภิมุขา  หุตฺวา   
# ๑. ภาชนานิ ฯ ๒. ม. ปฏิปตฺติสมฺภาวโต ฯ  ๓. อามนฺเตตีติ ยุตฺตตร ฯ 
# ๔. ม. อาภาสติ ฯ  ๕. ส.ี เย จ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๔ 
 
สุณึสุ  สมฺปฏิจฺฉึสุ  ปฏิคฺคเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  ภควา เอตทโวจาติ  
ภควา  เอต  อิทานิ วตฺตพฺพ  สกลสุตฺต  อโวจ ฯ 
        เอตฺตาวตา  ย  อายสฺมตา  อานนฺเทน  อตฺถพฺย ฺชน- 
สมฺปนฺนสฺส  พุทฺธาน  เทสนาาณคมฺภีรภาวสสูจกสฺส อิมสฺส   
สุตฺตสฺส  สุขาวคาหณตฺถ  กาลเทสเทสกปริสาปเทสปฏิมณฺฑิต   
นิทาน ภาสิต ตสฺส อตฺถวณฺณนา สมตฺตา ฯ               
        อิทานิ  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  โวติอาทินา  นเยน  ภควตา   
นิกฺขิตฺตสฺส  สุตฺตสฺส สวณฺณนาย  โอกาโส  อนุปปฺตฺโต ฯ  สา   
ปเนสา  สุตฺตวณฺณนา  ยสฺมา  สุตฺตนิกฺเขป  ตาว  
วิจาเรตฺวา วุจฺจมานา ปากฏา โหติ ตสฺมา สุตฺตนิกฺเขป ตาว  
วิจาเรสฺสาม ฯ   
        จตฺตาโร  ห ิ สุตฺตนิกฺเขปา  อตฺตชฺฌาสโย  ปรชฺฌาสโย  
ปุจฺฉาวสิโก  อตฺถุปฺปตฺติโกติ ฯ  ตตฺถ  ยานิ  สุตฺตานิ  ภควา   
ปเรหิ  อนชฌฺิฏโ  เกวล อตฺตโน อชฌฺาสเยเนว  กเถสิ    
เสยฺยถีท  วสลสุตฺตนฺตจนฺโทปมวีโณปมสมฺมปฺปธานอิทฺธิปาท- 
อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคมงฺคลสุตฺตานีติ (๑) เอวมาทีนิ เตส  
อตฺตชฺฌาสโย นิกฺเขโป ฯ  ยานิ  ปน  ปริปกฺกา  โข  ราหุลสฺส  
วิมุตฺติปริปาจนียา  ธมฺมา  ยนฺนูนาห ราหุล  อุตฺตรึ  อาสวาน   
ขเย  วิเนยฺยนฺติ   เอว  ปเรส  อชฌฺาสย  ขนฺตึ รุจึ  (๒)  มน   
# ๑. ส.ี สกลสุตฺตนฺตหารโก ฯ  ม. ทสพลสุตฺตนฺตหารโก...มคฺคงฺคสุตฺตนฺตหารโกติ ฯ 
# ๒. ส.ี นชิฌฺานกฺขมต ฯ  ม. นชิฺฌานกฺขม ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๕ 
 
อภินีหาร  พุชฺฌนภาว ฺจ  อเวกฺขิตฺวา  ปรชฺฌาสยวเสน  กถิตานิ  
เสยฺยถีท  จูฬราหุโลวาทสุตฺต  มหาราหุโลวาทสุตฺต  ธมฺม- 
จกฺกปฺปวตฺตน อนตฺตลกฺขณสุตฺต  อาสีวิโสปมสุตฺต  ธาตุวิภงฺค- 
สุตฺตนฺติ  เอวมาทีนิ  เตส ปรชฺฌาสโย นิกฺเขโป ฯ  ภควนฺต   
ปน  อุปสงฺกมิตฺวา  จตสฺโส  ปริสา  จตฺตาโร  วณฺณา  นาคา   
สุปณฺณา คนฺธพฺพา  อสุรา  ยกฺขา  มหาราชาโน  ตาวตึสาทโย  
เทวา  มหาพฺรหฺมาติ  เอวมาทโย  โพชฌฺงฺคา  โพชฌฺงฺคาติ  
ภนฺเต  วุจฺจนฺติ (๑) นีวรณา  นีวรณาติ  ภนฺเต  วุจฺจนฺติ  อิเม  
นุ โข ภนฺเต ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา กึสูธ วิตฺต ปุริสสสฺ  
เสฏนฺติอาทินา    นเยน  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ ฯ  เอว ปฏุเน  
ภควตา ยานิ กถิตานิ โพชฌฺงฺคสยุตฺตาทีนิ  ยานิ วา  
ปน ฺานิป เทวตาสยุตฺตมารสยุตฺตพฺรหฺมสยุตฺตสกฺกป ฺหจูฬ- 
เวทลฺลมหาเวทลฺลสาม ฺผลอาฬวกสูจิโลมขรโลมสุตฺตาทีนิ เตส     
ปุจฺฉาวสิโก นิกฺเขโป ฯ ยานิ  ปน  ตานิ  อุปฺปนฺนการณ   
ปฏิจฺจ  กถิตานิ  เสยฺยถีท  ธมฺมทายาท จูฬสีหนาท  ปุตฺตมสูปม  
ทารุกฺขนฺธูปม  อคฺคิกฺขนฺธูปม เผณุปณฺฑูปม ปาริฉตฺตกูปมนฺติ  
เอวมาทีนิ เตส อตฺถุปฺปตฺติโก นิกฺเขโป ฯ       
        เอวเมเตสุ  จตูสุ  นิกฺเขเปสุ  อิมสฺส  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺตสฺส   
ปรชฺฌาสโย นิกฺเขโป ฯ  ปรปุคฺคลชฺฌาสยวเสน  หิ  อิท  
ภควตา  นิกขิฺตฺต ฯ  กตเรส  ปุคฺคลาน อชฺฌาสยวเสนาติ ฯ 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๔๓๕/๑๒๐ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๖ 
 
อุคฺฆฏิต ฺ ูน ฯ  จตฺตาโร  ห ิ ปุคฺคลา  อุคฆฏิต ฺ ู วิปจิต ฺ ู  
เนยฺโย  ปทปรโมติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  สห  อุทาหฏเวลาย   
ธมฺมาภิสมโย  โหติ   อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  อุคฺฆฏิต ฺ ู ฯ  
ยสฺส ปุคฺคลสฺส สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน  อตฺเถ   
วิภชิยมาเน ธมฺมาภิสมโย โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล 
วิปจิต ฺ ู ฯ ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  อุทฺเทสโต  ปริปุจฺฉโต  โยนิโส  
มนสิกโรโต  กลฺยาณมิตฺเต เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  อนุปุพฺเพน  
ธมฺมาภิสมโย  โหติ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล เนยฺโย ฯ  ยสฺส   
ปุคฺคลสฺส  พหุมฺป  สุณโต  พหุมฺป  ภณโต  พหุมฺป  
ธารยโต พหุมฺป วาจยโต  น  ตาย  ชาติยา  ธมฺมาภิสมโย  โหติ  อย  วุจฺจติ   
ปุคฺคโล  ปทปรโม ฯ  อิติ  อิเมสุ  จตูสุ  ปุคฺคเลสุ  อุคฺฆฏิต ฺ ู 
ปุคฺคลาน  (๑) อชฺฌาสยวเสน อิท สุตฺต นิกฺขิตฺต ฯ                  
        ตทา  กริ  ป ฺจสตา  ชนปทวาสิกา  ภิกฺขู  สพฺเพว   
เอกจรา  ทฺวิจรา  ติจรา  จตุจรา  ป ฺจุ รา  สภาควุตฺติโน 
ธุตงฺคธรา อารทฺธวิริยา ยุตฺตโยคา วิปสฺสกา สณฺห  สุขุม  (๒)   
สุ ฺต  ปจฺจยาการเทสน  ปตฺถยมานา  สายณฺหสมเย  ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตวา  วนฺทิตฺวา  รตฺตกมฺพลสาณิยา  ปริกฺขิปมานา วิย   
เทสน ปจฺจาสึสมานา  (๓)  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  เตส  อชฺฌาสย- 
 # ๑. สี. ยุ. อุคฺฆฏิต ฺ ูน ปุคฺคลาน ฯ  ๒. สี. ยุ. สณฺหสุขุม ฯ   
# ๓. ม. ปจฺจาสีสมานา ฯ  ยุ. วิย ปตฺถยมานา ฯ  
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วเสน ภควา  อิท สุตฺต อารภิ ฯ  ยถา  หิ  เฉโก  จิตฺตกาโร   
อปริกมฺมกต  ภิตฺตึ  ลภิตฺวา น  อาทิโตว  รูป  สมฏุาเปติ  (๑)   
มหามตฺติกาเลปาทีหิ   ปนุ  ภิตฺติปริกมฺม  ตาว กตฺวา กตปริ- 
กมฺมาย  ภิตฺติยา  รูป  สมฏุาเปติ  กตปริกมฺม  ปน  ภิตฺต   
ลภิตฺวา ภิตฺติปริกมฺมพฺยาปาร  อกตฺวา  รงฺคชาตานิ  โยเชตฺวา  
วฏฏิก วา ตูลกิ วา อาทาย รูปเมว  สมุฏาเปติ  เอวเมว   
ภควา  อกตาภินิเวส อาทิกมฺมิก กลุปตฺุต ลภิตฺวา นาสฺส   
อาทิโตว  อรหตฺตปทฏาน  สณฺห  สุขุม  สุ ฺต  วิปสฺสนา- 
ลกฺขณ อาจิกฺขติ  สีลสมาธิกมฺมสฺสกตาทิฏ ิสมฺปทาย  ปน   
โยเชนฺโต  ปพฺุพภาคปฏิปท   ตาว อาจิกฺขติ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต               
        ตสฺมาติห ตฺว ภิกฺขุ อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ  
ธมฺเมสุ ฯ โก จาทิ กุสลาน ธมฺมาน ฯ สลี จ สุวิสุทฺธ  
ทิฏ ิ จ อุชุกา ฯ ยโต โข เต ภิกฺขุ สีล จ สุวิสุทฺธ  
ภวิสฺสติ ทิฏ ิ จ อุชุกา ฯ ตโต ตฺว ภิกฺขุ สีล นิสฺสาย  
สีเล ปติฏาย   ตฺตาโร สติปฏาเน ติวิเธน ภาเวยฺยาส ิฯ (๒)   
กตเม จตฺตาโร  อิธ ตฺว ภิกขฺุ อชฺฌตฺต วา กาเย  
กายานุปสุสี วิหราหิ  อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย  
โลเก อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ   พหิทฺธา วา กาเย ฯเป ฯ  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย ฯเป ฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี  
# ๑. ม. ย.ุ สมุฏาเปสิ ฯ  ๒. ส.ี มนสกิเรยฺยาสิ ฯ  
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วิหราหิ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา 
โทมนสฺส ฯ ยโต โข ตฺว ภิกฺขุ  สีล นสิฺสาย สีเล ปติฏาย  
อิเม จตฺตาโร สติปฏาเน เอว ติวิเธน ภาเวสฺสสิ ตโต  ตุยฺห  
ภิกฺขุ ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคมิสฺสติ วุฑฺฒิเยว  
ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน   ปริหานีติ ฯ (๑)                   
        เอว  อาทิกมฺมิกกุลปตฺุตสฺส  สีลกถาย  ปริกมฺม  กเถตฺวา   
อรหตฺตปทฏาน  สณฺห สุขุม สุ ฺต วิปสฺสนาลกขฺณ  
อาจิกฺขติ ฯ          
        ปริสุทฺธสีล  ปน  อารทฺธวิริย  ยุตฺตโยค  วิปสสฺก  ลภิตฺวา   
นาสฺส ปุพฺพภาคปฏิปท  อาจิกฺขติ  อุชกุเมว  ปน  อรหตฺต- 
ปทฏาน  สณฺห  (๒)  สขุุม สุ ฺต  วิปสฺสนาลกฺขณ  อาจิกฺขติ ฯ  
อิเม  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  ปพฺุพภาคปฏิปท  ปรโิสเธตฺวา   ิตา   
สุธนฺตสุวณฺณสทิสา  สุปริมชฺชิตมณิกขฺนฺธสนฺนิภา  เอโก  
โลกุตฺตรมคฺโคว  เนส  อนาคโต  อิติ  ตสฺส  อาคมนตฺถาย  สตฺถา  
เตส  อชฺฌาสย  อเวกฺขิยมาโน (๓) อิท สุตฺต อาหริ ฯ (๔)              
        ตตฺถ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทนฺติ  ปจฺจยาการ ฯ  ปจฺจยากาโร  ห ิ  
อ ฺม ฺ ปฏิจฺจ สหิเต  ธมฺเม  อุปฺปาเทติ  ตสฺมา  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโทติ  วุจฺจติ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถาโร ปน  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๖๘๗-๖๘๙/๑๙๒-๓ ฯ  ๒. ม. เตส อชฺฌาสย สณฺห ฯ 
# ยุ. สสฺส อชฺฌาสย สณฺหสุขุม ฯ  ๓. ม. อเปกฺขมาโน ฯ  ๔. ม. ยุ. อารภิ ฯ  
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วิสุทฺธิมคฺคโต คเหตพฺโพ ฯ              
        โวติ  อย  โวสทฺโท  ปจฺจตฺตอุปโยคกรณสมฺปทานสามิ- 
วจนปทปูรเณสุ  ทิสฺสติ ฯ  กจฺจิ  ปน  โว  อนุรุทฺธา  สมคฺคา   
สมฺโมทมานาติอาทีสุ   หิ ปจฺจตฺเต ทิสฺสติ ฯ  คจฺฉถ  ภิกฺขเว   
ปณาเมมิ  โวติอาทีสุ  อุปโยเค ฯ  น  โว  มม  สนฺติเก  วตฺถพฺพนฺติ- 
อาทีสุ   กรเณ ฯ  วนปตฺถปริยาย  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามีติอาทีสุ   
สมฺปทาเน ฯ สพฺเพส โว สาริปุตฺต สุภาสิตนฺติอาทีสุ  
สามิวจเน ฯ  เย  หิ  โว  อรยิา ปริสุทฺธกายกมฺมนฺตาติอาทีสุ   
ปทปูรณมตฺเต ฯ  อิธ  ปนาย  สมฺปทาเน  ทฏพฺโพ ฯ   
        ภิกฺขเวติ  ปฏิสฺสวเนน(๑)  อภิมุขีภูตาน  ปุน อาลปน ฯ   
เทสิสฺสามีติ  เทสนาปฏิชานน ฯ  ต  สณุาถาติ  ต  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาท ต เทสน มยา วุจฺจมาน  สุณาถ ฯ                
        สาธุก  มนสิกโรถาติ  เอตฺถ  ปน  สาธุก  สาธูติ   
เอกตฺถเมต ฯ  อย ฺจ  สาธุสทฺโท  อายาจนสมฺปฏิจฺฉนสมฺปหสน- 
สุนฺทรทฬฺหกีมฺมาทีสุ  ทสิฺสติ ฯ  สาธ ุเม ภนฺเต  ภควา   
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตูติอาทีสุ  หิ อายาจเน ทิสฺสติ ฯ  
สาธุ  ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกขฺุ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวาติอาทีสุ  สมฺปฏิจฺฉเน ฯ สาธุ สาธุ สาริปุตฺตาติ- 
อาทีสุ  สมฺปหสเน ฯ       
# ๑. ม. ปติสสฺเวน ฯ  
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                        สาธุ ธมฺมรุจี ราชา                        สาธุ ป ฺาณวา นโร         
                        สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ (๑)        ปาปสฺส อกรณ สุขนฺติ 
อาทีสุ  สุนฺทเร ฯ  เตนหิ  โทณ  พฺราหฺมณ(๒) สาธุก สุณาหีติอาทีสุ (๓)  
สาธุกสทฺโทเยว ทฬฺหีกมฺเม  อาณตฺติยนฺติป  วุจฺจติ ฯ  อิธ  ปนาย  
เอตฺเถว ทฬฺหีกมฺเม อาณตฺติยา จ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
สุนฺทรตฺเถป  วฏฏติ ฯ ทฬหฺีกรณตฺเถน  หิ  ทฬฺห  อิม ธมฺม   
สุณาถ  สุคฺคหิต  คณฺหนฺตา อาณตฺติอตฺเถน  มม  อาณตฺติยา  
สุณาถ  สุนฺทรตฺเถน  สุนทฺรมิม  ภทฺทก ธมฺม สุณาถาติ 
เอต ทีปต โหติ ฯ มนสิกโรถาติ อาวชฺเชถ  สมนฺนาหรถาติ   
อตฺโถ ฯ  อวิกฺขิตฺตจิตฺตา  หุตฺวา  นิสาเมถ  จิตฺเต กโรถาติ  
อธิปฺปาโย ฯ                   
        อิทาเนตฺถ  ต  สุณาถาติ  โสตินทฺฺริยวิกฺเขปนิวารณเมต ฯ   
สาธุก  มนสกิโรถาติ มนสิกาเร  ทฬฺหกีมฺมนิโยชเนน  มนินฺทฺรยิ- 
วิกฺเขปนิวารณ ฯ  ปรุิม  เจตฺถ พฺย ฺชนวิปลฺลาสคาหนิวารณ  ฯ 
ปจฺฉิม  อตฺถวิปลฺลาสคาหนิวารณ ฯ  ปุริเมน  ธมฺมสฺสวเน  นิโยเชติ ฯ 
ปจฺฉิเมน  สุตาน  ธมฺมาน  ธารณุปปริกฺขาสุ ฯ  ปรุิเมน   จ  
สพฺย ฺชโน  อย  ธมฺโม  ตสฺมา  สวนีโยติ  ทีเปติ  ปจฺฉิเมน   
สาตฺโถ  ตสมฺา  มนสิกาตพฺโพติ ฯ  สาธุกปท  วา  อุภยปเทหิ  
โยเชตฺวา  ยสมฺา  อย  ธมโฺม  ธมฺมคมฺภีโร  จ  เทสนาคมฺภีโร   
# ๑. ม. มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ฯ  ๒. สฺยา. โทน ฯ  
# ๓. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๙๒/๒๕๑ ฯ  
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จ  ตสฺมา  สณุาถ  สาธุก ฯ  ยสฺมา  อตฺถคมฺภีโร  จ  ปฏิเวธ- 
คมฺภีโร  จ  ตสฺมา  สาธุก  มนสิกโรถาติ  เอว โยชนา  
เวทิตพฺพา ฯ (๑)  ภาสิสฺสามีติ  เทเสสฺสามิ ฯ  ต  สณุาถาติ เอตฺถ  
ปฏิ ฺาต เทสน ต สงฺขิตฺตโตว เทเสสฺสามีติ  อปจ  โข  
วิตฺถารโตป  น  ภาสิสฺสามีติ  วุตฺต  โหติ ฯ สงฺเขปวิตฺถาร- 
วาจกานิ หิ เอตานิ  ปทานิ ฯ ยถาห วงฺคีสตฺเถโร        
                        สงฺขิตฺเตนป เทเสติ        วิตฺถาเรนป ภาสติ         
                        สาลิกายิว(๒) นิคฺโฆโส        ปฏิภาณ อุทีรยีติ ฯ (๓)        
        เอว  วุตฺเต  อุสฺสาหฺชาตา  หุตฺวา  เอว  ภนฺเตติ  โข   
เต  ภิกฺขู  ภควโต ปจฺจสฺโสสุสตฺถุ วจน สมฺปฏิจฺฉึสุ  
ปฏิคฺคเหสุนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อถ  เนส  ภควา   เอตทโวจาติ  
เอต  อิทานิ  วตฺตพฺพ  กตโม  จ   ภิกฺขเว  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ- 
อาทึ  สกลสุตฺต  อโวจ    ตตฺถ  กตโม  จ  ภิกฺขเว ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโทติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ   
        ป ฺจวิธา  หิ  ปุจฺฉา  อทิฏโชตนาปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนา- 
ปุจฺฉา วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา อนุมติปุจฺฉา กเถตุกมฺยตา- 
ปุจฺฉาติ ตาส อิท นานตฺต กตมา  อทิฏโชตนาปุจฺฉา ฯ    
ปกติยา  ลกฺขณ  อ ฺาต  โหติ  อทิฏ  อตุลิต  อตีรติ 
อวิภูต  อวิภาวิต  ตสฺส  าณาย  ทสฺสนาย  ตุลนาย  ตีรณาย  
# ๑. ส.ี กาตพฺพา ฯ  ๒. สฺยา. สาลิกา วิย ฯ  ๓. ส. ส. ๑๕/๗๔๓/๒๗๙ ฯ  
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วิภูตาย (๑) ปุจฺฉาวิภาวนตฺถาย (๒) ป ฺห ปุจฺฉติ อย อทิฏโชตนา- 
ปุจฺฉา ฯ   กตมา  ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา ฯ  ปกติยา  ลกฺขณ  าต  
โหติ  ทฏิ  ตุลิต  ตีริต  วิภูต  วิภาวิต  โส  อ ฺเหิ  ปณฺฑิเตหิ   
สทฺธึ  สสนฺทนตฺถาย  ป ฺห ปุจฺฉติ อย ทิฏสสนฺทนา- 
ปุจฺฉา ฯ กตมา  วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา ฯ  ปกติยา สสยปกฺขนฺโต  
โหติ  วิมติปกฺขนโต  (๓)  เทฺวฬฺหกชาโต  เอว  น ุ โข  น  น ุ 
โข  กถ  นุ โขติ โส วิมติจฺเฉทนตฺถาย  ป ฺห ปุจฺฉติ อย  
วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา ฯ    กตมา  อนุมติปุจฺฉา ฯ  ภควา  ภิกฺขูน   
อนุมติยา  ป ฺห  ปุจฺฉติ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  รูป  นิจฺจ   
วา  อนิจฺจ  วาติ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข วา 
ต สุข วาติ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ยมฺปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณาม- 
ธมฺม กลลฺ นุ  ต  สมนุปสสฺิตุ  เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส  
เม อตฺตาติ โน เหต ภนฺเตติ ฯ(๔) อย อนุมติปุจฺฉา ฯ กตมา  
กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  ภควา  ภิกฺขูน  กเถตุกมฺยตาย  ป ฺห   
ปุจฺฉติ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏานา ฯ กตเม จตฺตาโรติ (๕)  
อย   กเถตุกมยฺตาปุจฺฉา ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธาน  ปุริมา  ติสฺโส  ปุจฺฉา  นตฺถิ ฯ  กสฺมา ฯ 
# ๑. ส.ี วิภูตตาย ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๒๒/๔๗ วิภูตตฺถาย ฯ   
# ๒. ม. ย.ุ วิภาวนตฺถาย ฯ  ๓. ม. สสยปกฺขนฺโท โหติ วิมติปกฺขนฺโท ฯ   
# ๔. ส. ข. ๑๗/๑๖๑/๑๐๘ ฯ  ๕. ที. มหา. ๑๐/๒๗๓/๑๒๕ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓ 
 
พุทฺธาน  หิ  ตีสุ อทฺธาสุ  กิ ฺจิ  สงฺขต  อทฺธาวิมุตฺต  วา   
อสงฺขต  อทิฏ  อโชติต  อตุลิต อตีริต  อวิภูต  อวิภาวิต  นาม  
นตฺถิ  เตน เนส อทิฏโชตนาปุจฺฉา นตฺถิ ฯ ย ปน  ภควตา  
อตฺตโน  าเณน  ปฏิวิทฺธ  ตสฺส  อ ฺเน  สมเณน  วา   
พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา   
สทฺธึ  สสนฺทนกิจฺจ  นตฺถิ  เตนสฺส  ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา  
นตฺถิ ฯ ยสฺมา ปเนโส  อกถกถี ติณฺณวิจิกิจฺโฉ สพฺพธมฺเมสุ  
วิหตสสโย  เตนสฺส  วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา  นตฺถิ ฯ  อิตรา  ปน   
เทฺว  ปุจฺฉา  ภควโต อตฺถิ ตาสุ อย กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ 
เวทิตพฺพา ฯ          
        อิทานิ  ตาย  ปุจฺฉาย  สทฺธึ  (๑)  ปจฺจยาการ  วิภชนฺโต   
อวิชฺชาปจฺจยา  ภิกฺขเว  สงฺขาราติอาทิมาห ฯ  เอตฺถ  จ  ยถา   
นาม  ปตร  กเถสฺสามีติ อารทฺโธ  ติสสฺสฺส  ปตา  โสณสฺส  
ปตาติ  ปมตร  ปุตฺตมฺป  กเถติ  เอวเมว  ภควา  ปจฺจย   
กเถตุ  อารทฺโธ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติอาทินา  นเยน  
สงฺขาราทีน  ปจฺจเย  อวิชฺชาทิธมฺเม  กเถนฺโต  ปจฺจยุปฺปนฺนมฺป   
กเถสิ ฯ  อาหารวคฺคสฺส  ปน ปรโิยสาเน  ปฏิจฺจสมุปฺปาท ฺจ  
โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเน  จ ธมฺเมติ (๒) อุภย  
อาหริตฺวา(๓) อุภยป กเถสิ ฯ 
# ๑. ม. ตาว ปุจฺฉาย ปุฏ ฯ  ๒. ส.  นิ. ๑๖/๖๐/๓๐ ฯ 
# ๓. ม. ยุ. อารภิตฺวา ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 14 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔ 
 
        อิทานิ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติอาทีสุ ปน อวิชฺชา จ   
สา  ปจฺจโย  จาติ อวิชฺชาปจฺจโย ฯ  ตสฺมา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  
สมฺภวนฺตีติ อิมินา  นเยน  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป วิตฺถาเรน ปน สพฺพากาเรน  สมฺปนฺนา  อนุโลม- 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถา  วิสุทธฺิมคฺเค  กถิตา  ตสฺมา  สา  ตตฺถ 
กถิตวเสเนว  คเหตพฺพา ฯ  ปฏิโลมกถาย  ปน  อวิชชฺายเตฺววาติ   
อวิชฺชาย  ตุ  เอว ฯ  อเสสวิราคนิโรธาติ  วิราคสงฺขาเตน   
มคฺเคน  อเสสนิโรธา ฯ  สงฺขารนิโรโธติ   สงฺขาราน อนุปฺปาท- 
นิโรโธ  โหติ ฯ  เอว  นิรุทธฺาน  (๑)  ปน  สงฺขาราน  นิโรธา 
วิ ฺาณาทีน ฺจ  นิโรธา นามรูปาทีนิ  นิรุทฺธานิเยว โหนฺตีติ  
ทสฺเสตุ สงฺขารนิโรธา วิ ฺาณนิโรโธติอาทีนิ วตฺวา  
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหตีติ  อาห ฯ   
ตตฺถ  เกวลสสฺาติ  สกลสฺส  สุทฺธสฺส  วา  สตฺตวิรหิตสฺสาติ  
อตฺโถ ฯ  ทุกขฺกฺขนฺธสฺสาติ ทุกฺขราสิสฺส ฯ  นิโรโธ  โหตีติ   
อนุปฺปาโท  โหติ ฯ อิติ  ภควา  อนุโลมโต  ทฺวาทสหิป   ปเทหิ  
วฏฏกถ กเถตฺวา ตเทว วินิวฏเฏตฺวา  ปฏิโลมโต ทวฺาทสหิ ปเทหิ  
วิวฏฏ  กเถนฺโต  อรหตฺเตน  เทสนาย กูฏ คณฺหิ ฯ  
        เทสนาปริโยสาเน เต  ป ฺจสตา  อารทฺธวิปสฺสกา   
อุคฺฆฏิต ฺ ู  ปุคฺคลา  สุรยิรสฺมิสมฺผุฏานิ  วิย ปรปิากคตานิ  
# ๑. ม. เอวนิโรธาน ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 15 

                *เลมที่ ๑๑  วิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕ 
 
ปทุมานิ (๑) สจฺจานิ วิพุชฺฌิตฺวา (๒) อรหตฺตผเล ปติฏหึสุ ฯ  อิทมโวจ  
ภควาติ  อิท  วฏฏวิวฏฏวเสน  สกลสุตฺต  ภควา  อโวจ ฯ 
อตฺตมนา  เต  ภิกฺขูติ  ตุฏจิตฺตา  เต ป ฺจสตา ขีณาสวา 
ภิกฺขู ฯ ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ กรวีกรุตม ฺชนุา(๓)  กณฺณสุเขน   
ปณฺฑิตชนหทยาน  อมตาภิเสกสทิเสน  พฺรหฺมสฺสเรน ภาสโต  
ภควโต  วจน  อภินนฺทึสุ  อนุโมทึสุ  เจว  สมฺปฏิจฺฉึสุ  จาติ   
อตฺโถ ฯ เตเนต วุจฺจติ                    
                สภุาสิต สุลปต   สาธุ สาธูติ ตาทิโน           
                อนุโมทมานา สิรสา  สมฺปฏิจฺฉึสุ ภิกฺขโวติ ฯ         
                                        ปม ฯ 
 
                                วิภงฺคสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเยป  วุตฺตนเยเนว  สุตฺตนิกฺเขโป  เวทิตพฺโพ ฯ  อย   
ปน  วิเสโส  ปม  อุคฺฆฏิต ฺ ูปุคฺคลาน  วเสน  สงฺเขปโต  เทสิต  (๔)   
อิท  วิปจิต ฺ ูน วเสน  วิตฺถารโตติ ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  ปน  สุตฺเต  
จตสฺโส วลฺลหิารกปุริสูปมา วตฺตพฺพา  ตา  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตา  
เอว ฯ  ยถา หิ วลฺลิหารโก ปุรโิส วลลฺิยา อคฺค ทิสฺวา  
ตทนุสาเรน  มูล  ปริเยสนฺโต  ต  ทิสฺวา  วลลฺิมูเล  เฉตฺวา   
# ๑. ม. สรุิยรสฺมิสมฺผุฏานิ ปริปากคตานิ ปทุมานิ วิย ฯ  
# ๒. ส.ี ย.ุ ปฏิวิชฺฌิตฺวา ฯ  ม. พุชฌฺิตฺวา ฯ  ๓. ม. กรวีกรุตม ฺชนุา ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ทสฺสิต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖ 
 
อาทาย  กมฺเม  อุปเนยฺย  เอว  ภควา  วิตฺถารเทสน  เทเสนฺโต   
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  อคฺคภูตา ชรามรณา  (๑)  ปฏาย  ยาว  
มูลภูต  อวิชชฺาปท  ตาว  เทสน  อาหริตฺวา  ปุน  วฏฏวิวฏฏ  
เทเสนฺโต นิฏาเปสิ ฯ               
        ตตฺราย  ชรามรณาทนี  วิตฺถารเทสนาย  อตฺถวินิจฺฉโย ฯ 
ชรามรณนิทฺเทเส  ตาว  เตส  เตสนฺติ  (๒)  อย  สงฺเขปโต  อเนเกส  
สตฺตาน  สาธารณนิทฺเทโสติ  วิ ฺาตพฺโพ ฯ  ยา  เทวทตฺตสฺส  
ชรา  ยา  โสมทตฺตสฺสาติ  เอว  หิ  ทิวสมฺป  กเถนฺตสฺส  เนว   
สตฺตา  ปริยาทาน  คจฺฉนฺติ  อิเมหิ  ปน  ทฺวีหิ  ปเทหิ  น  
โกจิ  สตฺโต  อปริยาทินฺโน  โหติ ฯ  ตสฺมา  วุตฺต  อย  สงฺเขปโต  
อเนเกส  สตฺตาน สาธารณนิทฺเทโสติ ฯ  ตมฺหิ  ตมฺหีติ  อย   
คติชาติวเสน  อเนเกส  สตฺตนิกายาน สาธารณนิทฺเทโส ฯ  
สตฺตนิกาเยติ  สาธารณนิทฺเทเส  นิทฺทิฏสฺส  สรูปนิทสฺสน ฯ  
ชรา  ชีรณตาติอาทีสุ  ปน  ชราติ  สภาวนิทฺเทโส ฯ  ชีรณตาติ   
อาการนิทฺเทโส ฯ  ขณฺฑิจฺจนฺติอาทโย  ตโย  กาลาติกฺกเม   
กิจฺจนิทฺเทสา ปจฺฉิมา เทฺว ปกตินิทฺเทสา ฯ อย  ห ิ ชราติ   
อิมินา  ปเทน  สภาวโตป  ทีปตา  เตนสฺสาย สภาวนิทฺเทโส ฯ   
ชีรณตาติ  อิมินา  อาการโต  เตนสฺสาย  อาการนิทเฺทโส ฯ   
ขณฺฑิจฺจนฺติ  อิมินา กาลาติกฺกเม  ทนตฺนขาน  ขณฺฑิตภาว- 
# ๑. ส.ี ย.ุ อคฺคภูตชรามรณโต ฯ  ๒. สี. ย.ุ ยา เตส เตสนฺติ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 17 

                *เลมที่ ๑๑  วิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗ 
 
กรณกิจฺจโต ฯ  ปาลิจฺจนฺติ  อิมินา  เกสโลมาน ปลติภาวกรณ- 
กิจฺจโต ฯ  วลิตฺตจตาติ  อิมินา  มส มิลาเปตฺวา ตเจ วลิภาว- 
กรณกิจฺจโต ทีปตา ฯ  เตนสฺสา  อิเม  ขณฺฑิจฺจนฺติอาทโย  ตโย  
กาลาติกฺกเม กิจฺจนิทฺเทสา ฯ เตหิ อิเมส  วิการาน  ทสฺสนวเสน   
ปากฏีภูตา  ปากฏชรา  ทสฺสิตา ฯ  ยเถว  หิ  อุทกสสฺ  วา   
วาตสฺส  วา  อคฺคิโน  วา  ติณรุกฺขาทีน  สมฺภคฺคปลภิคฺคตาย  (๑)   
วา ฌามตาย  วา  คตมคฺโค  ปากโฏโหติ  น  จ  โส   
คตมคฺโค  ตาเนว  อุทกาทีนิ เอวเมว   ชราย  ทนฺตาทีสุ  
ขณฺฑิจฺจาทิวเสน  คตมคฺโค  ปากโฏ  จกฺขุ  อุมฺมีเลตฺวาป  
คยฺหติ น จ ขณฺฑิจฺจาทีเนว ชรา ฯ น ห ิชรา  
จกฺขุวิ ฺเยฺยา โหติ ฯ      
        อายุโน  สหานิ  อินฺทฺริยาน  ปรปิาโกติ  อิเมหิ  ปน   
ปเทหิ  กาลาติกฺกเมเยว  อภิพฺยตฺตาย  อายุกฺขยจกฺขาทิอินฺทฺริย- 
ปริปากส ฺ ิตาย  ปกติยา  ทีปตา ฯ เตนสฺสิเม ปจฺฉิมา  เทฺว  
ปกตินิทฺเทสาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  ชร  ปตฺตสฺส  อายุ  
หายติ  ตสฺมา  ชรา  อายุโน  สหานีติ  ผลูปจาเรน  วุตฺตา ฯ  
ยสมา จ ทหรกาเล  สุปสนฺนานิ สุขุมมฺป อตฺตโน วิสย  
สุเขเนว คณฺหนสมตฺถานิ จกฺขาทีนิ อินฺทฺริยานิ  ชร  ปตฺตสฺส  
ปริปกฺกานิ  อาลุฬิตานิ  อวิสิทฺธานิ (๒) โอฬาริกมปฺ อตฺตโน วิสย  
# ๑. ส.ี ย.ุ สมฺภคฺควิภคฺคตาย ฯ  ๒. ม. ยุ. อวิสทานิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘ 
 
คเหตุ  อสมตฺถานิ  โหนฺติ  ตสฺมา  อินฺทฺริยาน  ปริปาโกติ   
ผลูปจาเรเนว วุตฺตา ฯ  สา  ปนาย  เอว  นิทฺทิฏา  สพฺพาป   
ชรา  ปากฏา  ปฏิจฺฉนฺนาติ ทุวิธา โหติ ฯ  ตตฺถ  ทนตฺาทีสุ   
ขณฺฑภาวาทิทสฺสนโต  (๑)  รูปธมฺเมสุ  ชรา  ปากฏชรา  นาม ฯ 
อรูปธมฺเมสุ  ปน  ชรา  ตาทิสสฺส  วิการสฺส  อทสฺสนโต   
ปฏิจฺฉนฺนชรา  นาม ฯ ปนุ  อวีจิ  สวีจีติ  เอวป  ทุวิธา 
โหติ ฯ ตตฺถ  มณิกนกรชตปวาฬจนฺทิมสุริยาทีน  วิย  มนฺททส- 
กาทีสุ  ปาณีน  วิย  จ ปุปผฺผลปลฺลวาทีสุ  จ  อปาณีน  วิย   
อนฺตรนฺตรา  วณฺณวิเสสาทีน  ทุวิ ฺเยฺยตฺตา ชรา  อวีจิชรา  
นาม  นิรนฺตรชราติ  อตฺโถ ฯ  ตโต  อ ฺเสุ  ปน  ยถาวุตฺเตสุ  
อนฺตรนฺตรา วณฺณวิเสสาทีน สุวิ ฺเยฺยตฺตา ชรา สวีจิชรา  
นามาติ  เวทิตพฺพา ฯ   อิโต  ปร  เตส  เตสนฺติอาทิ  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพ ฯ  จุติ จวนตาติอาทีสุ ปน  จุตีติ  จวนกวเสน  วุจฺจติ ฯ 
เอกจตุป ฺจขนฺธายตนสาม ฺวจนเมต ฯ  (๒) จวนตาติ  ภาววจเนน ฯ 
ลกฺขณนิทสฺสน ฯ  เภโทติ  จุติกฺขนฺธาน  ภงฺคุปฺปตฺติปริทีปน ฯ  
อนฺตรธานนฺติ  ฆฏสฺเสว  ภินฺนสฺส  ภินฺนาน  จุติกฺขนฺธาน  เยน  
เกนจิ  ปริยาเยน ภาวปริทีปน(๓) ฯ  มจฺจุ  มรณนฺติ  มจฺจุ- 
สงฺขาต  มรณ  เตน  สมจฺุเฉทมรณาทีนิ นิเสเธติ ฯ  กาโล   
# ๑. ม. ย.ุ ขณฺฑาทิภาวทสฺสนโต ฯ   
# ๒. ม. เอกจตุป ฺจกฺขนฺธสาม ฺวจนเมต ฯ   ๓. ม. านาภาวปริทีปน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  วิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙ 
 
นาม  อนฺตโก  ตสฺส  กริยิา กาลกิริยา ฯ เอว เตน โลก- 
สมฺมติยา  มรณ ทีเปติ ฯ                    
        อิทานิ  ปรมตฺเถน  ทีเปตุ  ขนฺธน  เภโทติอาทิมาห ฯ   
ปรมตฺเถน  หิ  ขนฺธาเยว  ภิชฺชนฺติ  น  สตฺโต  นาม  โกจิ   
มรติ ฯ  ขนฺเธสุ  ปน  ภิชชฺมาเนสุ สตฺโต  มรติ ภินเฺนสุ   
มโตติ  โวหาโร  โหติ ฯ  เอตฺถ  จ  จตุป ฺจโวการวเสน  ขนฺธาน   
เภโท  เอกโวการวเสน กเฬวรสฺส นิกฺเขโป ฯ จตุโวการวเสน 
จ ขนฺธาน  เภโท เสสทฺวยวเสน   กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป   
เวทิตพฺโพ ฯ  กสฺมา  ภวทวฺเยป  รูปกายสงฺขาตสฺส  กเฬวรสฺส  
สพฺภาวโต ฯ   อถวา  ยสมฺา  จาตุมฺมหาราชิกาทีสุ  ขนฺธา  
ภิชฺชนฺเตว(๑)  น  กิ ฺจิ นิกฺขิปติ  ตสฺมา  เตส  วเสน   
ขนฺธาน  เภโท  มนุสฺสาทสีุ  กเฬวรสฺส นิกฺเขโป ฯ เอตฺถ   
จ  กเฬวรสฺส  นิกฺเขปกรณโต  (๒)  มรณ  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโปติ  
วุตฺตนฺติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อิติ  อย ฺจ  ชรา   อิท ฺจ  
มรณ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเวติ อิท อุภยมฺป เอกโต กตฺวา  
ชรามรณนฺติ   กถิยติ ฯ           
        ชาตินิทฺเทเส  ชาติ  ส ฺชาตีติอาทีสุ  ชายนฏเน  ชาติ ฯ 
สา  อปริปุณฺณายตนวเสน ยุตฺตา ฯ  (๓)  ส ฺชายนฏเน  ส ฺชาติ ฯ 
สา   ปริปุณฺณายตนวเสน  ยุตฺตา ฯ  โอกฺกมนฏเน  โอกกฺนฺติ   
# ๑. ส.ี สมฺภวโต ฯ  ๒. ม. นิกฺเขปการณโต ฯ  ๓. สี. วุตฺตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐ 
 
สา  อณฺฑฺชชลมฺพุชวเสน  ยุตฺตา ฯ  เต  หิ  อณฺฑโกส ฺจ  
วตฺถิโกส ฺจ  โอกฺกมนฺติ  โอกฺกมนฺติ  (๑)  ปวิสนฺตา  วิย  ปฏิสนธฺึ   
คณฺหนฺติ ฯ อภินิพฺพตฺตนฏเน  อภินิพฺพตฺติ  สา สเสทช- 
โอปปาติกวเสน ยุตฺตา ฯ เต หิ ปากฏาเยว หุตฺวา  
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อย ตาว โวหารเทสนา ฯ            
        อิทานิ  ปรมตฺถเทสนา  โหติ ฯ  ขนฺธาเยว  หิ  ปรมตฺถโต  
ปาตุภวนฺติ  น  สตฺโต ฯ  ตตฺถ  จ  ขนธฺานนฺติ  เอกโวการภเว  
เอกสฺส  จตุโวการภเว  จตุนฺน  ป ฺจโวการภเว  ป ฺจนฺนมฺป   
คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  ปาตุภาโวติ อุปฺปตฺติ ฯ อายตนานนฺติ  เอตฺถ   
ตตฺร  ตตฺร อุปฺปชฺชมานายตนวเสน สงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ  
ปฏิลาโภติ สนฺตติยา ปาตุภาโวเยว ฯ  ปาตุภวนฺตาเนว  หิ   
ตานิ  ปฏิลทธฺานิ  นาม  โหนฺติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ชาตีติ  
อิมินา  ปเทน  โวหารโต  ปรมตฺถโต  จ  เทสิตาย  ชาติยา  
นิคมน  กโรตีติ ฯ                      
        ภวนิทฺเทเส  กามภโวติ  กมฺมภโว  จ  อุปปตฺติภโว  จ  ฯ 
ตตฺถ  กมฺมภโว  นาม  กามภวูปคตกมฺมเมว ฯ  (๒)  ต  หิ  ตตฺถ  
อุปปตฺติภวสฺส การณตฺตา สุโข พุทฺธาน อุปฺปาโท  (๓)  ทุกโฺข  
ปาปสฺส  อุจฺจโยติอาทีนิ (๔) วิย ผลโวหาเรน ภโวติ  วุตฺต ฯ  
# ๑. ม. โอกกฺมนฺตา ฯ  ๒. ม. กามภวูปคกมฺมเมว ฯ  ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๑ ฯ 
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๐ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  วิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑ 
 
อุปปตฺติภโว  นาม  เตน  กมฺเมน  นิพฺพตฺต  อุปาทินฺน- 
กฺขนฺธป ฺจก ฯ  ต ฺหิ  ตตฺถ ภวตีติ  กตฺวา  ภโวติ  วุตฺต ฯ  
สพฺพตฺถาป อิท กมฺม ฺจ อุปปตฺติ ฺจ  อุภยมฺเปตมิธ กามภโวติ  
วุตฺต ฯ เอส นโย รูปารูปภเวสูติ ฯ           
        อุปาทานนิทฺเทเส  กามุปาทานนฺติอาทีสุ วตฺถุกาม  
อุปาทิยนฺติ เอเตน สย วา ต อุปาทิยตีติ  กามุปาทาน   
กาโม  จ  โส  อุปาทาน ฺจาติ  กามุปาทาน ฯ  อุปาทานนฺติ  
ทฬฺหคฺคหณ  วุจฺจติ ฯ  ทฬฺหตฺโถ  หิ  เอตฺถ  อุปสทโฺท  อุปายาส- 
อุปกฏาทีสุ  วิย ฯ ป ฺจกามคุณิกราคสฺเสต  อธิวจน ฯ  อยเมตฺถ  
สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปเนต  ตตฺถ กตม กามุปาทาน โย  
กาเมสุ กามจฺฉนฺโทติ(๑) วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ ตถา  ทิฏ ิ  
จ  สา  อุปาทาน ฺจาติ  ทิฏ ุปาทาน ฯ  อถวา ทฏิ ิ  อุปาทิยติ  
อุปาทิยนฺติ  วา  เอเตน  ทิฏ ินฺติ  ทิฏ ุปาทาน ฯ อุปาทิยติ   
หิ  ปุริมทฏิ ึ (๓)  อุตฺตรทิฏ ิ อุปาทิยนฺติ จ เอตาย ทิฏ ึ ฯ   ยถาห 
สสฺสโต อตฺตา จ โลโก อิทเมว สจฺจ  โมฆม ฺนฺติอาทิ  
สีลพฺพตุปาทาน  อตฺตวาทุปาทาน  วชฺชสฺส สพฺพทิฏ ิ- 
คตสฺเสต  อธิวจน ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป วิตฺถารโต  ปเนต  ตตฺถ  
กตม ทิฏ ุปาทาน นตฺถิ ทนิฺนนฺติ วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
ตถา  สีลพฺพต  อุปาทิยนฺติ  เอเตน  สย  วา  ต  อุปาทิยติ   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๘๑/๓๐๖ ฯ  ๒. ม. ทฏิ ึ ฯ  ๓. ม. ปุริมทฏิ ึ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒ 
 
สีลพฺพต ฺจ ต  อุปาทาน ฺจาติ  วา  สลีพฺพตุปาทาน ฯ  
โคสีลโควตฺตาทีนิ  หิ  เอว  สุทฺธีติ อภินิเวสโต  สยเมว  
อุปาทานานีติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปเนต ตตฺถ  
กตม  สีลพฺพตุปาทาน  อิโต  พหิทฺธา  สมณพฺราหฺมณาน  
สีเลน  สุทฺธติี วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อิทานิ  วทนฺติ  
เอเตนาติ  วาโท อุปาทิยนฺติ อุปาทาน กึ วทนฺติ  
อุปาทิยนฺติ วา  อตฺตาน ฯ  อตฺตโน  วาทุปาทาน  อตฺตวาทุ- 
ปาทาน ฯ  อตฺตวาทมตฺตเมว  วา  อตฺตาติ  อุปาทิยนฺติ  เอเตนาติ  
อตฺตวาทุปาทาน ฯ  วีสติวตฺถุกาย สกกฺายทิฏ ิยา  เอต  อธิวจน ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปเนต  ตตฺถ  กตม  อตฺตวาทุ- 
ปาทาน  อิธ  อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน อริยาน อทสฺสาวีติ  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ                     
        ตณฺหานิทฺเทเส  รูปตณฺหา ฯเป ฯ  ธมฺมตณฺหาติ  เอต   
จกฺขุทฺวาราทีสุ(๑) ชวนวีถิยา  ปวตฺตาย  ตณฺหาย  เสฏ ิปุตฺโต  
พฺราหฺมณปุตฺโตติ  เอวมาทีสุ ปติโต นาม  วิย  ปติสทิสา- 
รมฺมณโต  นาม ฯ  เอตฺถ  จ  รูปารมฺมณา  ตณฺหา  รูเป  
ตณฺหาติ รูปตณฺหา ฯ  สา  กามราคภาเวน  รูป  อสฺสาเทนฺตี  
ปวตฺตมานา  กามตณฺหา  สสฺสตทิฏ ิสหคตราคภาเวน  รูป  
นิจฺจ  ธุว  สสฺสตนฺติ  เอว  อสฺสาเทนฺตี ปวตฺตมานา  ภวตณฺหา  
อุจฺเฉททิฏ ิสหคตราคภาเวน  รูป  อุจฺฉิชฺชติ  วินสฺสติ เปจฺจ  น   
# ๑. อิโต ปร กตฺถจิ ชวนวิถีสูติ ทิสฺสติ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 23 

                *เลมที่ ๑๑  วิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓ 
 
ภวตีติ(๑)  เอว  อสฺสาเทนฺตี  ปวตฺตมานา  วิภวตณฺหาติ  รูปตณฺหา  
เอว   ติวิธา  โหติ ฯ  ยถา  จ  รูปตณฺหา  ตถา  สทฺทตณฺหา- 
ทโยปติ  เอวนฺตานิ  อฏารส  ตณฺหาวิจริตานิ(๒)  โหนฺติ ฯ  ตานิ   
อชฺฌตฺตรูปาทีสุ  อฏารส  พหิทฺธารปูาทีสุ  อฏารสาติ  ฉตฺตึส ฯ  
อิติ  อตีตานิ  ฉตฺตึส  อนาคตานิ  ฉตฺตึส  ปจฺจุปฺปนฺนานิ  
ฉตฺตึสาติ  เอว  อฏสตตณฺหาวิจริตานิ   โหนฺติ ฯ อชฺฌตฺติ- 
กสฺสุปาทาย อสฺมีติ สติ   อิตฺถสฺมีติ  โหตีติ  วา  เอวมาทีนิ   
อชฺฌตฺติกรูปาทินิสฺสิตานิ อฏารส พาหิรุปาทาย  อิมินา อสฺมีติ  
สติ (๓) อิมินา จ อิตฺถสฺมีติ โหตีติ วา  เอวมาทีนิ  พาหิรรูปาทินิสฺสิตานิ   
อฏารสาติ  ฉตฺตึส อิติ อตีตานิ ฉตฺตึส อนาคตานิ  
ฉตฺตึส ปจฺจุปฺปนฺนานิ ฉตฺตึสาติ เอวมฺป อฏสตตณฺหา- 
วิจริตานิ(๔)  โหนฺติ ฯ ปนุ  สงฺคเห  กยิรมาเน  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ   
ฉเฬว  ตณฺหากายา  ติสฺโสเยว  กามตณฺหาทโย โหนฺตีติ ฯ เอว  
นิทฺเทสตฺเถน นิทฺเทส  วิตฺถารา วิตฺถารสฺส จ  ปุน สงฺคหโต  
ตณฺหา   วิ ฺาตพฺพา วิภาวินาติ ฯ       
        เวทนานิทฺเทเส  เวทนากายาติ  เวทนาสมูหา ฯ  จกฺขุ- 
สมฺผสฺสชาเวทนา  ฯเป ฯ   มโนสมฺผสสฺชาเวทนาติ  เอต  จกฺขุ- 
สมฺผสฺสชา  เวทนา  อตฺถิ  กุสลา อตฺถิ  อกุสลา  อตฺถิ   
อพฺยากตาติ  เอว วิภงฺเค (๖) อาคตตฺตา จกฺขุทฺวาราทีสุ ปวตฺตาน  
# ๑. สฺยา. น ภวิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ตณฺหาวิจริตานิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. โหติ ฯ 
# ๔. ม. อฏสต ตณฺหาวิจริตานิ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 24 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔ 
 
กุสลากุสลาพฺยากตเวทนาน  สาริปุตฺโต  มนฺตานิปุตฺโตติ  เอวมาทีสุ   
มาติโต นาม  วิย  มาติสทสิโต  วตฺถโุต  นาม ฯ  วจนตฺโถ   
ปเนตฺถ จกฺขุสมฺผสฺสเหตุ  ชาตา เวทนา  จกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนาติ ฯ  
เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  อย  ตาเวตฺถ  สพฺพสงฺคาหิกกถา ฯ   
วิปากวเสน  ปน  จกฺขุทฺวาเร  เทฺว  จกขฺุวิ ฺาณานิ  เทฺว  
มโนธาตุโย  ติสฺโส  มโนวิ ฺาณธาตุโยติ  เอตาหิ สมฺปยุตฺต- 
วเสน เวทนา เวทิตพฺพา ฯ  เอเสว นโย โสตทฺวาราทีสุ ฯ  
มโนทฺราเร มโนวิ ฺาณธาตุสมฺปยุตฺตาว ฯ      
        ผสฺสนทิฺเทเส  จกฺขุสมฺผสฺโสติ  จกฺขุมฺหิ  สมฺผสฺโส ฯ   
เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ จกขฺุสมฺผสฺโส ฯเป ฯ  กายสมฺผสฺโสติ  
เอตฺตาวตา  จ  กุสลากุสลวิปากา  ป ฺจวตฺถุกา  ทส  ผสฺสา  
วุตฺตา  โหนฺติ ฯ  มโนสมฺผสฺโสติ อิมินา  เสสพาวีสติ  โลกิย- 
วิปากมนสมฺปยุตฺตา ผสฺสา ฯ            
        สฬายตนนิทฺเทเส  จกฺขฺวายตนนฺติอาทีสุ ย วตฺตพฺพ ต  
สพฺพ  วิสุทฺธิมคฺเค ขนฺธนิทฺเทเส เจว อายตนนิทฺเทเส จ  
วุตฺตเมว ฯ            
        นามรูปนิทฺเทเส  นมนลกฺขณ  นาม ฯ  รุปฺปนลกฺขณ   
รูป ฯ  วิภชเน  ปนสฺส เวทนาติ  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺาติ   
ส ฺากฺขนฺโธ  เจตนา  ผสฺโส  มนสกิาโรติ  สงฺขารกฺขนฺโธ  
เวทิตพฺโพ ฯ  กาม ฺจ  อ ฺเป  สงฺขารกฺขนฺธสงฺคหิตา  ธมฺมา  
สนฺติ  อิเม  ปน  ตโย  สพฺพทุพฺพเลสุป  จิตฺเตสุ  สนติฺ  ตสฺมา    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 25 

                *เลมที่ ๑๑  วิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕ 
 
เอเตสเยว วเสเนตฺถ  สงฺขารกฺขนฺโธ  ทสฺสิโต ฯ  จตฺตาโร  จ   
มหาภูตาติ  เอตฺถ  จตฺตาโรติ  คณนปรจฺิเฉโท ฯ  มหาภูตาติ   
ปวีอาปเตชวายานเมต  อธิวจน ฯ   เยน  ปน  การเณน   ตานิ  
มหาภูตานีติ  วุจฺจนฺติ  โย  เจตฺถ  อ ฺโ วินิจฺฉยนโย  โส   
สพฺโพ วิสุทฺธิมคฺเค  รูปกฺขนฺธนิทฺเทเส  วุตฺโต ฯ  จตุนฺน ฺจ 
มหาภูตาน  อุปาทายาติ เอตฺถ  ปน  จตุนฺนนฺติ  อุปโยคตฺเถ   
สามิวจน  จตฺตาริ มหาภูตานีติ วุตฺต โหติ ฯ อุปาทายาติ  
อุปาทิยิตฺวา  คเหตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  นิสฺสายาติป เอเก ฯ  
ปวตฺตมานนฺติ อย  เจตฺถ  ปาเสโส ฯ  สมูหตฺเถ  วา  เอต  
สามิวจน  จตุนฺน  มหาภูตาน  สมูห อุปาทาย  ปวตฺตมาน  
รูปนฺติ  อยมตฺโถ(๑) เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  สพฺพถาป  ยานิ   จตฺตาริ  
ปวีอาทีนิ  มหาภูตานิ  ย ฺจ  จตุนฺน  มหาภูตาน อุปาทาย  
ปวตฺตมาน จกฺขายตนาทิเภเทน  อภิธมฺเม  ปาลิยเมว  วุตฺต   
เตวีสติวิธ  รูป  ต  สพฺพมฺป รูปนฺติ เวทติพฺพ ฯ                   
        วิ ฺาณนิทฺเทเส  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  จกฺขุมฺหิ  วิ ฺาณ   
จกฺขุโต  วา ชาต วิ ฺาณนฺติ  จกฺขุวิ ฺาณ ฯ  เอว  โสต- 
ฆานชิวฺหากายวิ ฺาณานิ ฯ  อิตร  ปน มโนเยว วิ ฺาณนฺติ   
มโนวิ ฺาณ ฯ  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณวชฺชสฺส  เตภูมิกวิปากจิตฺตสฺเสต  
อธิวจน ฯ                      
        สงฺขารนิทฺเทเส  อภิสงฺขรณลกฺขโณ  สงฺขาโร ฯ  วิภชเน  
# ๑. ม. เอตฺถ อตฺโถ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 26 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖ 
 
ปนสฺส  กายสงฺขาโรติ  กายโต  ปวตฺโต  สงฺขาโร ฯ  กายทฺวาเร  
โจปนวเสน ปวตฺตาน   กามาวจรกุสลโต  อฏนฺน  อกุสลโต  
ทฺวาทสนฺนนฺติ  วีสติยา  กายส ฺเจตนานเมต  อธิวจน ฯ  วจี- 
สงฺขาโรติ  วจนโต  ปวตฺตสงฺขาโร  วจีทฺวาเร  วจนเภท- 
วเสน  ปวตฺตาน  วีสติยาเอว  วจีส ฺเจตนานเมต  อธิวจน ฯ   
จิตฺตสงฺขาโรติ  จิตฺตโต ปวตฺโต  สงฺขาโร  กายวจีทฺวาเร  โจปน   
อกตฺวา  รโห  นิสีทิตฺวา  จินฺเตนฺตสฺส ปวตฺตาน โลกิยกุสลา- 
กุสลวเสน เอกูนตึสมโนส ฺเจตนานเมต อธิวจน ฯ      
        อวิชชฺานิทฺเทเส  ทุกฺเข  อ ฺาณนฺติ  ทุกฺขสจฺเจ  อ ฺาณ   
โมหสฺเสต อธิวจน ฯ  เอส  นโย  ทุกขฺสมุทเย  อ ฺาณนฺติอาทีสุ ฯ  
ตตฺถ  จตูหิ  การเณหิ ทุกฺเข  อ ฺาณ  เวทิตพฺพ  อนฺโตคธ- 
ภาวโต  (๑)  วตฺถุโต  อารมฺมณโต ปฏจฺิฉาทนโต  จ    ตถา  หิ  ต   
ทุกฺขสจฺจปริยาปนฺนตฺตา  ทุกฺเข  อนฺโตคธ ทุกฺขสจฺจ ฺ  จสฺส  
นิสฺสยปจฺจยภาเวน  วตฺถุ  อารมฺมณปจฺจยภาเวน  อารมฺมณ  
ทุกฺขสจฺจ  เอต ปฏิจฺฉาเทติ  ตสฺส  ยาถาวลกฺขณปฏิเวธนิวารเณน   
าณปฺปวตฺติยา  เจตฺถ  อปฺปทาเนน ฯ  ทุกฺขสมุทเย  อ ฺาณ  
ตีหิ  การเณหิ เวทิตพฺพ  วตฺถุโต  อารมฺมณโต ปฏิจฺฉาทนโต  
จ    นิโรเธ  ปฏิปทาย  จ  อ ฺาณ  เอเกเนว  การเณน  
เวทิตพฺพ  ปฏิจฺฉาทนโต ฯ  นิโรธปฏปิทาน  หิ  ปฏิจฺฉาทกเมว  
อ ฺาณ  เตส  ตป(๒) ยาถาวลกฺขณปฏิเวธนิวารเณน เตสุ จ  
# ๑. ม. อนโฺตคธโต ฯ  ๒. อิท สนิปาต อติเรก ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 27 

                *เลมที่ ๑๑  วิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗ 
 
าณปฺปวตฺติยา  อปฺปทาเนน  จ(๑) น  ปน  ต  ตตฺถ  อนฺโตคธ  ตสฺมึ   
สจฺจทฺวเย  อปริยาปนฺนตฺตา  น  ตสฺส  ต  สจฺจทฺวย วตฺถุ   
อสหชาตตฺตา  นารมฺมณ  ตทารพฺภ อปฺปวตฺตนโต ฯ  นิโรธ- 
ปฏิปทาน  ห ิ (๒)  คมฺภีรตฺตา  ทุทฺทส  น  ตตฺถ  อนธฺภูต 
อ ฺาณ  ปวตฺตติ ฯ  ปุริม  ปน วจนียฏเน  (๓)  สภาวลกฺขณสฺส   
ทุทฺทสฺสนตฺตา(๔) คมฺภีร ตตฺถ วิปลลฺาสคาหวเสน น (๕) สวตฺตติ ฯ  
อปจ  ทุกฺเขติ  เอตฺตาวตา สงฺคหโต  วตฺถุโต  อารมฺมณโต  กิจฺจโต   
จ  อวิชฺชา  ทปีตา ฯ  ทุกฺขสมุทเยติ  เอตฺตาวตา  วตฺถุโต   
อารมฺมณโต  กิจฺจโต  จ   ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏปิทายาติ  
เอตฺตาวตา  กิจฺจโต ฯ  อวิเสสโต ปน อ ฺาณนฺติ เอเตน  
สภาวโต  นิทฺทิฏาติ าตพฺพา ฯ          
        อิติ  โข  ภิกฺขเวติ  เอว  โข  ภิกฺขเว ฯ  นโิรโธ  โหตีติ   
อนุปฺปาโท  โหติ ฯ อปเจตฺถ  สพฺเพเหว  เตหิ  นิโรธปเทหิ  
นิพฺพาน  เทสิต ฯ  นิพฺพาน  หิ  อาคมฺม เต  เต  ธมมฺา  
นิรุชฺฌนฺติ  ตสฺมา  ต  เตส  เตส นิโรโธติ วุจฺจติ ฯ  
        อิติ ภควา อิมสฺมึ  สตฺุเต  ทฺวาทสหิ  ปเทหิ  วฏฏวิวฏฏ   
เทเสนฺโต  อรหตฺตนิกูเฏเนว เทสน  นฏิาเปสิ ฯ  เทสนา- 
ปริโยสาเน  วุตฺตนเยเนว  ป ฺจสตา ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสูติ ฯ (๖)                    
                                                ทุติย ฯ           
# ๑. อติเรโก ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปจฺฉิม หิ สจฺจทฺวย ฯ  ๓. ม. ย.ุ วจนียตฺเตน ฯ 
# ๔. ม. ทุททฺสตฺตา ฯ  ๕. ม. ย.ุ นสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๖. อิโต ปร ปุราณโปตฺถเกสุ 
# วิภงฺคสุตฺต ทุติยนฺติ ลิขิต ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 28 

                                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๒๘ 
 
                                ปฏิปทาสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  มจฺิฉาปฏิปทนฺติ  อย  ตาว  อนิยฺยานิกปฏิปทา ฯ   
นนุ  จ  อวิชชฺาปจฺจยา ปุ ฺาภิสงฺขาโรป อตฺถ ิอาเน ฺชาภิ- 
สงฺขาโรป โส กถ มิจฺฉาปฏิปทา โหตีติ ฯ  วฏฏสสีตฺตา ฯ  
ย  หิ  กิ ฺจิ  ภวตฺตยสงฺขาต วฏฏ ปตฺเถตฺวา ปวตฺติต  
อนฺตมโส  ป ฺจาภิ ฺา  อฏ  วา  ปน  สมาปตฺติโย  สพฺพ  
ต  วฏฏปกฺขิย  วฏฏสีสนติฺ  วฏฏสีสตฺตา  มิจฺฉาปฏิปทาว  
โหติ ฯ  ย  ปน กิ ฺจิ วิวฏฏ นิพฺพาน ปตฺเถตฺวา  ปวตฺติต   
อนฺตมโส  อุฬุงฺกยาคุมตฺตทานมฺป  ปณฺณมุฏ ิทานมตฺตมฺป สพฺพ  ต   
วิวฏฏปกฺขิย  วิวฏฏนิสฺสติ  วิวฏฏปกขิฺกตฺตา สมฺมาปฏิปทาว  
โหติ ฯ อปฺปมตฺตกมฺป  ห ิ ปณฺณมุฏ ิมตฺตทานกุสล  วา  โหตุ   
มหนฺต  เวลามทานาทิกุสล วา  สเจ  วฏฏสมฺปตฺตึ  ปตฺเถตฺวา  
วฏฏนิสฺสิตวเสน  มิจฺฉาปต  โหติ วฏฏเมว อาหริตุ  สกฺโกติ   
โน  วิวฏฏ ฯ  อิท  เม  ทาน  อาสวกฺขยาวห  โหตูติ  เอว  
ปน  วิวฏฏ  ปตฺเถนฺเตน  วิวฏฏวเสน  สมฺมาปต  อรหตฺตมฺป  
ปจฺเจกโพธิาณมฺป  สพฺพ ฺ ุตาณมฺป  ทาตุ  สกฺโกติเยว  น  
อรหตฺต  อปตฺวา  ปริโยสาน  คจฺฉติ ฯ  อิติ  อนุโลมวเสน  มิจฺฉา- 
ปฏิปทา  ปฏโิลมวเสน  สมฺมาปฏิปทา  เทสิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
นนุ  เจตฺถ  ปฏิปทา  ปุจฺฉิตา  (๑)  นิพฺพาน  ภาชิต  นิยฺยาตเนป  
# ๑. ส.ี ย.ุ ปจฺุฉิตฺวา ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 29 

                *เลมที่ ๑๑  วิปสฺสีสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙ 
 
ปฏิปทา จ  นยิฺยาติตา ฯ  น  จ  นิพฺพานสฺส  ปฏิปทาติ   
นาม  สวิปสฺสนาน  ปน  จตุนฺน  มคฺคานเมต  นาม  ตสฺมา  
ปุจฺฉานิยฺยาตเนหิ  ปทภาชน  น  สเมตีติ ฯ โน น  สเมติ ฯ 
กสฺมา  ผเลน  ปฏิปทาย  ทสฺสิตตฺตา ฯ  ผเลน  เหตฺถ  ปฏิปทา    
ทสฺสิตา ฯ  อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธติ  
เอต (๑) นิโรธสงฺขาต นิพฺพาน  ยสฺสา  ปฏิปทาย  ผล  อย   
วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏปิทาติ  อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ  อิมสฺมึ  จ  
อตฺเถ  อเสสวิราคนิโรธาติ  เอตฺถ  วิราโค  นิโรธสฺเสว  เววจน   
อเสสวิราคา  อเสสนิโรธาติ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ  เยน 
วา   วิราคสงฺขาเตน  มคฺเคน  อเสสนิโรโธ  โหติ  ต  ทสฺเสตุ   
เอต  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  เอว  หิ  สติ  สานุภาวา  ปฏิปทา  
วิภตฺตา โหติ ฯ อิติ อิมสฺมิมฺป สุตฺเต วฏฏวิวฏฏเมว กถิตนฺติ ฯ  
                                        ตติย ฯ               
 
                                วิปสสฺีสุตฺตวณฺณนา            
        จตุตฺเถ  วิปสฺสิสฺสาติ  ตสฺส  กิร  โพธิสตฺตสฺส  ยถา  
โลกิยมนุสฺสาน  กิ ฺจิเทว  ปสฺสนฺตาน  ปริตฺตกมฺมาภินิพฺพตฺตสฺส  
กมฺมชปสาทสฺส  ทุพฺพลตตฺา อกฺขีนิ  วิปฺผนฺทนฺติ  น เอว  
วิปฺผนฺทึสุ ฯ พลวกมฺมนิพฺพตฺตสฺส ปน กมฺมชปสาทสฺส พลวตฺตา   
# ๑. ส.ี ย.ุ เอว ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 30 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐ 
 
อวิปฺผนฺทนฺเตหิ  อนิมฺมิเสหิ  เอว  อกขีฺหิ  ปสฺสิ  เสยฺยถาป  
เทวา ตาวตึสา ฯ  เตน วุตฺต  อนิมฺมิสนโฺต กุมาโร เปกฺขตีติ  
โข ภิกฺขเว  วิปสฺสี วิปสฺสีเตฺวว  สม ฺา อุทปาทีติ ฯ (๑) อย  
เหตฺถ อธิปฺปาโย อนฺตรนฺตรา  นิมิสชนิตนฺธการวิรเหน วิสุทฺธ  
ปสฺสติ วิวเฏหิ วา อกฺขีหิ ปสฺสตีติ วิปสฺสี  เอตฺถ จ   
กิ ฺจาป  ปจฺฉิมภวิกาน สพฺพโพธิสตฺตาน พลวกมฺมนิพฺพตฺตสฺส  
กมฺมชปสาทสฺส  พลวตฺตา  อกฺขีนิ  น  วิปฺผนฺทนฺติ  โส ปน  
โพธิสตฺโต เอเตเนว นาม ลภิ ฯ   อปจ  วิเจยฺย  วิเจยฺย  ปสฺสตีติ  
วิปสฺสี  วิจินิตฺวา  วิจินิตฺวา ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอกทิวส  กริ  วินิจฺฉยฏาเน  นิสีทิตฺวา  อตฺเถ   
อนุสาสนฺตสฺส  ร ฺโ อลงฺกตปฏิยตฺต  มหาปุริส  อาหริตฺวา  
องฺเก  ปยึสุ ฯ  ตสฺส  ต  องฺเก  กตฺวา ลทฺธาย  มานสฺเสว(๒)  
อมจฺจา  สามิก  อสฺสามิก  อกสุ ฯ  โพธิสตฺโต  อนตฺตมนสทฺท  
นิจฺฉาเรสิ ฯ  ราชา  กิเมต  กิเมต  อุปธาเรถาติ  อาห ฯ   
อุปธารยมานา  อ ฺ  อทิสฺวา อตฺถสฺส (๓) ทุพฺพินจฺิฉิตตฺตา เอว  
กต ภวิสฺสตีติ ปุน สามิกเมว สามิก กตฺวา  ตฺวา  นุ  
โข  กุมาโร  เอว  กโรตีติ  วีมสนฺตา  ปุน สามิก อสฺสามิก  
อกสุ ฯ  ปุน  โพธิสตฺโต  ตเถว  สทฺท  นิจฺฉาเรสิ ฯ  อถ โข   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๓๑/๒๓ ฯ ๒. ม. ปลาฬยมานสฺเสว ฯ  ย.ุ อุปลาฬยมานสฺเสว ฯ 
# ม. ยุ. อฏฏสฺส ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 31 

                *เลมที่ ๑๑  วิปสฺสีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑ 
 
ราชา  ชานาติ  มหาปุริโสติ  ตโต  ปฏาย  อปฺปมตฺโต  
อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  วิเจยฺย  วิเจยฺย กมุาโร  อตฺเถ  มนายตีติ (๑) 
โข   ภิกฺขเว   ภิยฺโยโสมตตฺาย วิปสฺสี วิปสฺสีเตฺวว สม ฺา  
อุทปาทีติ ฯ          
        ภควโตติ  ภาคฺยสมฺปนฺนสฺส ฯ  อรหโตติ  ราคาทีน  อรีน    
หตตฺตา  สสารจกฺกสฺส  วา  อราน  หตตฺตา  ปจฺจยาน  วา   
อรหตฺตา  อรหาติ  เอว คุณโต  อุปฺปนนฺนามเธยฺยสฺส ฯ  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺสาติ  สมฺมา  นเยน  เหตุนา  สาม  ปจฺจตฺต  ปุริสกาเรน  
จตฺตาริ  สจฺจานิ  พุทฺธสฺส ฯ  ปุพฺเพว  สมฺโพธาติ  สมฺโพโธ  
วุจฺจติ  จตูสุ  มคฺเคสุ  าณ ฯ  ตโต  ปพฺุเพว ฯ โพธิสตฺตสฺเสว  
สโตติ เอตฺถ โพธีติ  าณ  โพธิมา  (๒)  โพธิสตฺโต  าณวา  
ป ฺวา  ปณฺฑิโตติ  อตฺโถ ฯ  พุทฺธาน  หิ  ปาทมูเล  อภินีหารโต 
ปฏาย  ปณฺฑิโตว  โส  สตฺโต  น   อนฺธพาโลติ  โพธิสตฺโต ฯ   
ยถา  วา  อุทกโต  อุคฺคนฺตฺวา   ิต  ปรปิากคต  ปทุม สุริย- 
รสฺมิสมฺผสฺเสน  อวสฺส  พุชฺฌิสฺสตีติ  พุชฺฌนกปทมุนฺติ  วุจฺจติ  
เอว พุทฺธาน  สนฺติเก  พฺยากรณสฺส  ลทฺธตฺตา  อวสฺส   
อนนฺตราเยน  ปารมิโย  ปเูรตฺวา  พุชฺฌสิฺสตีติ  พุชฺฌนกสตฺโตติป   
โพธิสตฺโต ฯ  ยา  จ  เอสา  จตุมคฺคาณสงฺขาตา โพธิ  ต   
ปตฺถยมาโน  ปวตฺตตีติ  โพธิย  สตฺโต  อาสตฺโตติป  โพธิสตฺโต ฯ   
# ๑. ม. ปนายติ าเยนาติ ฯ  ๒. ส.ี โพธิยา สตฺโต ฯ  ม. โพธิมา สตฺโต ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 32 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒ 
 
เอว คุณโต  อุปฺปนฺนนามวเสน  โพธิสตฺตสฺเสว  สโต ฯ  กิจฺฉนฺติ  
ทุกฺข ฯ อาปนฺโนติ อนุปฺปตฺโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อโห  อย  
สตฺตโลโก ทกฺุข อนุปฺปตฺโตติ ฯ  จวติ จ  อุปปชฺชติ  จาติ อิท  
อปราปร จุติปฏิสนฺธิวเสน วุตฺต ฯ นิสสฺรณนฺติ  นพฺิพาน ฯ  
ต  หิ  ชรามรณทุกฺขโต  นสิฺสฏตฺตา  ตสฺส  นิสฺสรณนฺติ   
วุจฺจติ ฯ กุทาสฺสุ นามาติ กตรสฺมึ นุ โข กาเล ฯ                  
        โยนิโสมนสิการาติ  อุปายมนสิกาเรน  ปมมนสิกาเรน ฯ   
อหุ  ป ฺาย   อภิสมโยติ  ป ฺาย  สทธฺึ  (๑)  ชรามรณการณสฺส  
อภิสมโย  สมวาโย สมาโยโค   อโหสิ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ  
อิทนฺเตน  ทิฏนฺติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  โยนิโสมนสิการา  อหุ   
ป ฺายาติ  โยนิโสมนสิกาเรน  จ  ป ฺาย  จ  อภิสมโย  อหุ   
ชาติยา  โข  สติ  ชรามรณนฺติ  เอว  ชรามรณการณสฺส  
ปฏิเวโธ  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ   อิติ  หิทนฺติ  
เอวมิท ฯ  สมุทโย  สมุทโยติ เอกาทสสุ  าเนสุ  สงฺขาราทีน สมุทย   
สมฺปณฺเฑตฺวา  นิทฺทิสติ ฯ ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสูติ อวิชฺชาปจฺจยา  
สงฺขารา อวิชฺชาย  สงฺขาราน  สมุทโย  โหตีติ  เอว   อิโต  
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จตูสุ  วา  อริยสจฺจธมฺเมสุ ฯ  
จกฺขุนฺติอาทีนิ  าณเววจนาเนว ฯ  าณเมว  เหตฺถ  ทสฺสนฏเน   
จกฺขุ  าณฏเน  (๒)  าณ  ปชานนฏเน  ป ฺา  ปฏิเวธนฏเน   
# ๑. ส.ี สติ ฯ  อยเมติถ น ยุชฺชติ ป ฺายาติ ปทสฺส อสหตฺถตฺตา ฯ 
# ๒. สฺยา. าตกรณฏเนาติ ทิสฺสติ ฯ ม. าตฏเน ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 33 

                *เลมที่ ๑๑  สิขีสุตฺตาทิวณฺณนา หนา ๓๓ 
 
วิชฺชา  โอภาสนฏเน  อาโลโกติ  วุตฺต ฯ  ต  ปเนต  จตูสุ  
สจฺเจสุ  โลกยิโลกุตฺตรมสิฺสก  นิทฺทฏินฺติ  เวทิตพฺพ ฯ นิโรธ- 
วาเรป อิมินาว นเยน อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ                    
 
                                        สิขีสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ป ฺจมาทีสุ  สิขิสฺส  ภิกฺขเวติอาทีน  ปทาน  สขิิสฺสป   
ภิกฺขเวติ น  เอว  โยเชตฺวา  อตฺโถ  วตฺตพฺโพ ฯ กสฺมา ฯ 
เอกาสเน อเทสิตตฺตา ฯ นานาาเนสุ  หิ  เอตานิ  สุตฺตานิ  
เทสิตานิ  อตฺโถ  ปน  สพฺพตฺถ  สทิโสเยว ฯ สพฺพโพธิสตฺตาน  
หิ  โพธิปลฺลงฺเก  นิสินฺนาน  น  อ ฺโ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  
วา  เทโว  วา  มาโร  วา  พฺรหฺมา  วา  อาจิกฺขติ อตีเต โพธิสตฺตา  
ปจฺจยาการ สมฺมสิตฺวา พุทฺธา ชาตาติ ฯ  ยถา  ปน   
ปมกปฺปกกาเล  เทเว  วุฏเ  อุทกสสฺ  คตมคฺเคเนว   อปราปร  
วุฏ ิอุทกมฺป คจฺฉติ เอว เตหิ เตหิ ปุริมพุทฺเธหิ คตมคฺเคเนว 
ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา  คจฺฉนฺติ ฯ  สพฺพโพธสิตฺตา  หิ  อานาปาน- 
จตุตฺถชฺฌานโต วุฏาย ปจฺจยากาเร าณ  โอตาเรตฺวา  ต   
อนุโลมปฏโิลม  สมฺมสิตฺวา  พุทฺธา  โหนฺตีติ  ปฏิปาฏิยา สตฺตสุ  
สุตฺเตสุ พุทฺธวิปสฺสนา นาม กถิตาติ ฯ            
                                ป ฺจมาทีนิ ฯ 
                                พุทฺธวคฺโค ปโม ฯ             



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 34 

                                *เลมที่ ๑๑   หนา ๓๔ 
         
        อาหารวคฺคสฺส  ปเม  อาหาราติ ฯ  ปจฺจยา ฯ ปจฺจยา 
หิ อาหรนฺติ อตฺตโน  ผล   ตสฺมา  อาหาราติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
ภูตาน  วา สตฺตานนฺติอาทีสุ ภูตาติ ชาตา   นิพฺพตฺตา ฯ   
สมฺภเวสิโนติ  เย  สมฺภว  ชาตึ  นิพฺพตฺตึ  เอสนฺติ  คเวสนฺติ ฯ  
ตตฺถ  จตูสุ  โยนีสุ  อณฺฑชา  ชลาพุชา  สตฺตา  ยาว   
อณฺฑโกส  วตฺถิโกส ฺจ  น  ภินฺทนฺติ  ตาว  สมฺภเวสิโน  
นาม อณฺฑโกส วตฺถิโกส ฺจ ภินฺทิตฺวา พหิ นิกฺขนฺตา ภูตา   
นาม ฯ  สเสทชา  โอปปาติกา  จ  ปมจิตฺตกฺขเณ  สมฺภเวสิโน  
นาม   ทุติยจิตฺตกฺขณโต  ปภูติ  ภูตา  นาม ฯ  เยน  วา  
อิริยาปเถน  ชายนฺติ  ยาว  ตโต  อ ฺ  น  ปาปุณนฺติ   
ตาว  สมฺภเวสิโน  นาม  ตโต  ปร  ภูตา  นาม ฯ  อถวา  
ภูตาติ  ชาตา  อภินิพฺพตฺตา  เย  ภูตาเยว(๑) น  ปุน   
ภวิสฺสนฺตีติ สงฺข  คจฺฉนฺติ  เตส  ขีณาสวาน   เอต  อธิวจน ฯ  
สมฺภวเมสนฺตีติ  สมฺภเวสิโน ฯ อปฺปหนีภวสโยชนตฺตา  อายติมฺป   
สมฺภว  เอสนฺตาน เสกฺขปุถุชชฺนานเมต อธิวจน ฯ เอว   
สพฺพถาป  อิเมหิ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  สพฺพสตฺเต  ปริยาทิยติ ฯ   
วาสทฺโท  เจตฺถ สมฺปณฺฑนตฺโถ ตสฺมา ภูตาน ฺจ สมฺภเวสีน 
จาติ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ     ิติยาติ   ิตตฺถ ฯ  อนคฺุคหายาติ 
# ๑. ม. เย ภูตา อภินิพฺพตฺตาเยว ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 35 

                *เลมที่ ๑๑  อาหารสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕ 
 
อนุคฺคหณตฺถ ฯ  วจนเภโทเยว  เจส  อตฺโถ ปน  ทฺวินฺนมฺป   
ปทาน  เอโกเยว ฯ  อถวา   ิติยาติ  ตสฺส  ตสฺส  สตฺตสฺส  
อุปฺปนฺนธมฺมาน  อนุปฺปพนฺธวเสน  อวิจฺเฉทาย ฯ  อนุคฺคหายาติ  
อนุปฺปนฺนาน อุปฺปาทาย ฯ  อุโภป  เจตานิ  ภูตาน  วา   ิติยา 
เจว อนุคฺคหาย จ สมฺภเวสีน วา  ิติยา เจว อนุคฺคหาย จาติ  
เอว  อุภยตฺถ ทฏพฺพานิ ฯ  กพฬิงฺกาโร  อาหาโรติ  กพฬ  กตฺวา  
อชฺโฌหริตพฺพโก  อาหาโร  โอทนกุมมฺาสาทิวตฺถุกาย โอชาเยต  
อธิวจน ฯ โอฬาริโก วา สุขุโม วาติ  วตฺถุโอฬาริกาย (๑)  
โอฬาริโก  สขุุมตาย  สุขุโม ฯ  สภาเวน  ปน  สุขุมรูปปริยาปนฺนตฺตา   
กพฬิงฺกาโร  อาหาโร  สุขุโมว โหติ ฯ สาป จสฺส (๒)   วตฺถโุต  
โอฬาริกตา สุขุมตา จ อุปาทายุปาทาย  เวทิตพฺพา ฯ  
กุมฺภีลาน ฺหิ  อาหาร  อุปาทาย  โมราน  อาหาโร  สุขุโม ฯ  
กุมฺภีลา กิร ปาสาเณ คิลนฺติ เต  จ เนส กุจฺฉิปฺปตฺตา  
วิลียนฺติ ฯ โมรา สปฺปวิจฺฉิกาทิปาเณ ขาทนฺติ ฯ  โมราน  ปน  
อาหาร  อุปาทาย  ตรจฺฉาน  อาหาโร  สุขุโม ฯ  เต  กิร   
ติวสฺสฉฑฺฑิตานิ  วิสาณานิ  เจว  อฏ ีนิ  จ  ขาทนฺติ  ตานิ   
จ  เตส  เขเฬน เตมิตมตฺตาเนว  กนฺทมูล  วิย  มุทกุานิ  
โหนฺติ ฯ ตรจฺฉาน อาหาร อุปาทาย หตฺถีน อาหาโร 
สุขุโม ฯ  เต  หิ  นานารุกขฺสาขาทโย  ขาทนฺติ ฯ  หตฺถีน   
# ๑. ม. วตฺถโุอฬาริกตาย ฯ  ๒. สี. ม. จสฺสาย ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖ 
 
อาหารโต  ควยโคกณฺณมิคาทีน  อาหาโร  สุขุโม ฯ  เต  กิร  
นิสฺสารานิ  นานารุกฺขปณฺณาทีนิ ขาทนฺติ ฯ  เตสมฺป  อาหารโต  
คุนฺน  (๑)  อาหาโร  สุขุโม ฯ   เต  อลลฺสุกฺขติณานิ  ขาทนฺติ ฯ  
เตส  อาหารโต  สสาน อาหาโร สุขุโม ฯ สสาน  อาหารโต  
สกุณาน  สุขุโม ฯ  สกุณาน  อาหารโต  ปจฺจนฺตวาสีน  
อาหาโร สุขุโม ฯ ปจฺจนฺตวาสีน อาหารโต  คามโภชกาน  สุขุโม ฯ  
คามโภชกาน  อาหารโต  ราชมหามตฺตาน  อาหาโร  สุขุโม ฯ  เตสมฺป  
อาหารโต  จกฺกวตฺติโน  อาหาโร สุขุโม ฯ  จกฺกวตฺติโน  อาหารโต  
ภุมฺมาน  เทวาน  อาหาโร  สุขุโม ฯ  ภุมฺมาน  เทวาน  อาหารโต  
จาตุมฺมหาราชิกาน ฯ  เอว ยาว ปรนิมฺมติวสวตฺตีน อาหาโร  
วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ (๒)  เตส ปนาหาโร สุขุโมเตฺวว นิฏ ปตฺโต ฯ              
        เอตฺถ  จ  โอฬาริเก  วตฺถุสฺมึ  โอชา  ปริตฺตา  โหติ   
ทุพฺพลา  สุขุเม   พลวตี ฯ  ตถา  ห ิ เอกปตฺตปูรมฺป  ยาคุ   
ปโต  (๓)  มหุุตฺเตเนว  ชฆิจฺฉิโต  โหติ ยงฺกิ ฺจิเทว  ขาทิตุกาโม ฯ 
สปฺป  ปน  ปสตมตฺต  ปวิตฺวา ทิวส อโภตฺตุกาโมว โหติ ฯ   
ตตฺถ  วตฺถุ  กมฺมชเตชสงฺขาต  ปริสฺสย  วิโนเทติ  น  ปน   
สกฺโกติ   ปาเลตต ฯ  โอชา  ตป(๔)  ปาเลติ  น  สกโฺกติ  ปริสฺสย  
วิโนเทตต ฯ  เทฺว ปน  เอกโต  หุตฺวา ปริสฺสย ฺเจว วิโนเทนฺติ  
ปาเลนฺติ จาติ ฯ  ผสฺโส  ทติุโยติ  จกฺขุสมฺผสฺสาทิ  ฉพฺพิโธป  ผสฺโส   
# ๑. ส.ี โคณาน ฯ  ๒. ม. อาหารา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ  ๓. ม. ปวโต ฯ 
# ๔. ม. โอชา ปน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อาหารสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗ 
 
เอเตสุ  จตูสุ  อาหาเรสุ ทุติโย  อาหาโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ  
เทสนานโย  เอว  เจส  ตสฺมา  อิมินา  นาม   การเณน  ทุติโย   
ตติโย  จาติ  อิทเมตฺถ น คเวสิตพฺพ ฯ  มโนส ฺเจตนาติ  
เจตนา เอว  วุจฺจติ ฯ  วิ ฺาณนฺติ จิตฺต ฯ อิติ ภควา อิมสฺมึ  
าเน อุปาทินฺนกานุปาทินฺนกวเสน เอกราสึ  กตฺวา  จตฺตาโร  
อาหาเร  ทสฺเสสิ ฯ  กพฬิงฺการาหาโร   หิ  อุปาทินฺนโกป  อตฺถิ  
อนุปาทินนฺโกป  ตถา  ผสฺสาทโย ฯ  ตตฺถ  สปฺปาทีหิ คิลิตาน   
มณฺฑูกาทีน  วเสน  อุปาทินฺนกกพฬิงฺการาหาโร   ทฏพฺโพ  
มณฺฑูกาทโย  หิ  สปฺปาทีหิ  คิลิตา  อนฺโตกุจฺฉิคตาป  กิ ฺจิ   
กาล  ชีวนฺติเยว ฯ เต  ยาว  อุปาทินฺนกปกฺเข  ติฏนฺติ  ตาว  
อาหารตฺถ  น  สาเธนฺติ ฯ  ภิชฺชิตฺวา ปน  อนุปาทินฺนกปกฺเข  
 ิตา  สาเธนฺติ ฯ  ตถาป  อุปาทินฺนกาหาโรติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ อิท   
ปน  อาจริยาน  น  รุจฺจตีติ  อฏกถายเมว  ปฏิกฺขิปตฺวา  อิท 
วุตฺต อิเมส  สตฺตาน  ขาทนฺตานมฺป  อขาทนฺตานมฺป  ภุ ฺชนฺตานมฺป   
อภุ ฺชนฺตานมฺป ปฏิสนฺธจิิตฺเตเนว  สหชาตา  กมฺมชาตา  โอชา  นาม  
อตฺถิ  สา  ยาว  สตฺตมาป  ทิวสา  (๑)  ปาเลติ  อยเมว   
อุปาทินฺนกกพฬิงฺการาหาโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ  (๒)  เตภูมิกวิปากวเสน  
อุปาทินฺนกผสฺสาทโย  เวทิตพฺพา   เตภูมิกกุสลากุสลกิริยาวเสน  
อนุปาทินฺนกา ฯ โลกุตฺตรา ปน รุฬฺหิวเสน กถิตาติ ฯ          
# ๑. ส.ี ยาว สตฺตมมฺป ทิวส ฯ  ๒. สี. เวทิตพฺโพติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘ 
 
        เอตฺถาห  ยท ิ ปจฺจยฏโ  อาหารฏโ  อถ  กสฺมา  
อ ฺเสุป  สตฺตาน  ปจฺจเยสุ  วิชชฺมาเนสุ  อิเมเยว  จตฺตาโร 
วุตฺตาติ  วุจฺจเต อชฺฌตฺติกสนฺตติยา วิเสสปจฺจยตฺตา ฯ  วิเสส- 
ปจฺจโย  หิ  กพฬิงฺการาหารภกฺขาน  สตฺตาน  รูปกายสฺส  
กพฬิงฺกาโร  อาหาโร  นามกาเย  เวทนาย  ผสฺโส  วิ ฺาณสฺส  
มโนส ฺเจตนา   นามรูปสฺส  วิ ฺาณ ฯ  ยถาห  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  อย  กาโย  อาหารฏ ิติโก  อาหาร  ปฏิจฺจ  ติฏติ  
อนาหาโร  โน  ติฏติ  (๑)  ตถา  ผสฺสปจฺจยา เวทนา  สงฺขาร- 
ปจฺจยา วิ ฺาณ วิ ฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ ฯ (๒) โก  ปเนตฺถ   
อาหาโร กึ  อาหรตีติ  กพฬิงฺการาหาโร  โอชฏมกรูปานิ   
อาหรติ  ผสฺสาหาโร  ติสฺโส  เวทนา มโนส ฺเจตนาหาโร ตโย  
ภเว วิ ฺาณาหาโร   ปฏสินฺธินามรูปนฺติ ฯ  กถ  กพฬิงฺ- 
การาหาโร  ตาว  มุเข  ปตมตฺเตเยว  อฏ  รูปานิ   
สมุฏาเปติ  ทนฺตวิจุณฺณิต  ปน  อชฺโฌหริยมาน  เอเกก  
สิตฺถ  อฏฏรูปานิ สมุฏาเปติเยว ฯ  เอว  กพฬิงฺการาหาโร  
โอชฏมกรปูานิ  อาหรติ ฯ ผสฺสาหาเร (๓)  ปน สุขเวทนีโย  ผสฺโส  
อุปฺปชฺชมาโนเยว  สุขเวทน  อาหรติ  ทุกฺขเวทนีโย  ทุกฺข   
อทุกฺขมสุขเวทนีโย  อทกฺุขมสุขนฺติ  เอว  สพฺพถาป  ผสฺสาหาโร   
ติสฺโส เวทนา  อาหรติ ฯ  มโนส ฺเจตนาหาโร  กามภวูปค  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๕๗/๙๔ ฯ ๒. ส. น.ิ ๑๖/๒/๑ ฯ  ๓. ม. ย.ุ ผสฺสาหาโร ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อาหารสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙ 
 
กามภว  อาหรติ  รูปารูปภวูปคานิ  ต  ต  ภว ฯ  เอว  สพฺพถาป  
มโนส ฺเจตนาหาโร ตโย ภเว อาหรติ ฯ วิ ฺาณาหาโร  ปน  
เย  จ  ปฏิสนธฺิกฺขเณ  ต  สมฺปยุตฺตกา  ตโย  ขนฺธา  ยานิ  คติ- 
สนฺตติวเสน(๑)  ตึส  รูปานิ  อุปฺปชชฺนติฺ  สหชาตาทิปจฺจยนเยน  
ตานิ  อาหรตีติ  วุจฺจติ ฯ  เอว วิ ฺาณาหาโร  ปฏิสนฺธินามรูป   
อาหรตีติ ฯ  เอตฺถ  จ  มโนส ฺเจตนา  ตโย  ภเว  อาหรตีติ   
สาสวา  กุสลากุสลเจตนา  วุตฺตา ฯ  วิ ฺาณ  ปฏิสนฺธิ- 
นามรูป อาหรตีติ  ปฏิสนธฺิวิ ฺาณเมว  วุตฺต ฯ  อวิเสเสน  ปน   
ตตสมฺปยุตฺตาน (๒) ตตสมุฏานาน  ธมฺมาน อาหรณโต  เจเต  
อาหาราติ เวทิตพฺพา ฯ      
        เอเตสุ  จตูสุ  อาหาเรสุ  กพฬิงฺการาหาโร  อุปตฺถมฺเภนฺโต   
อาหารกิจฺจ  สาเธติ  ผสฺโส  ผุสนฺโตเยว  มโนส ฺเจตนา   
อายูหมานาว วิ ฺาณ วิชานนฺตเมว ฯ  กถ  กพฬิงฺการาหาโร 
หิ  อุปตฺถมฺเภนฺโตเยว  กายฏปเนน  สตฺตาน   ิติยา   
โหติ ฯ  กมฺมชนิโตป  หิ  อย  กาโย  กพฬิงฺการาหาเรน  
อุปตฺถทฺโธ(๓)  ทสป  วสฺสานิ  วสฺสสตมฺป  ยาว  อายุปริมาณา  
ติฏติ ฯ  ยถา  กึ  ยถา  มาตุยา ชนิโตป ทารโก  ธาติยา   
ถ ฺาทีนิ  ปาเยตฺวา  โปสิยมาโน  จิร  ติฏติ  ยถา  จ   
อุปตฺถมฺเภน อุปตฺถมฺภิต เคห ฯ วุตฺตมฺป เจต ยถา มหาราช  
# ๑. ม. ยานิ จ ติสนฺตติวเสน ฯ  ๒. ม.ตสมฺปยุตฺตตสมุฏานธมฺมาน ฯ 
# ๓. อุปตฺถมภิฺโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐ 
 
เคเห ปปตนฺเต อ ฺเน ทารุนา  อุปตฺถมฺภิต สนฺต เอว  
ต เคห น ปตติ(๑) ฯ  เอวเมว โข มหาราช อย กาโย  
อาหารฏ ิติโก อาหาร ปฏจฺิจ ติฏตีติ ฯ  เอว  กพฬงฺิกาโร  
อาหาโร อุปตฺถมฺเภนฺโต อาหารกิจฺจ สาเธติ ฯ       
        เอว  สาเธนฺโตปจ  กพฬิงฺกาโร  อาหาโร  ทฺวินนฺ  รูป- 
สนฺตตีน  ปจฺจโย โหติ  อาหารสมุฏานสฺส  จ  อุปาทิณฺณกสฺส  
จ    กมฺมชาน  อนุปาลโก  หุตฺวา  ปจฺจโย  โหติ  อาหาร- 
สมุฏานาน  ชนโก  หุตฺวาติ ฯ  ผสฺโส  ปน  สุขาทิวตฺถุภูต  
อารมฺมณ  ผุสนฺโตเยว  สขุาทิเวทนาปวตฺตเนน  สตฺตาน   
 ิติยา  โหติ ฯ  มโนส ฺเจตนา  กุสลากุสลกมฺมวเสน  อายูห- 
มานาเยว  ภวมูลนิปฺผาทนโต  สตฺตาน   ิติยา โหติ ฯ วิ ฺาณ  
วิชานนฺตเมว นามรูปปวตฺตเนน สตฺตาน  ิติยา โหติ ฯ   เอว  
อุปตฺถมฺภนาทิวเสน  อาหารกิจฺจ  สาธิยมาเนสุ  (๒)  ปเนเตสุ  จตฺตาริ   
ภยานิ  ทฏพฺพานิ ฯ  เสยฺยถีท  กพฬงฺิการาหาเร  นิกนฺติภย  (๓)   
ผสฺเส  อุปคมนเมว  มโนส ฺเจตนาย  อายูหมานเมว  วิ ฺาเณ  
อภินิปาโตเยว  ภยนฺติ ฯ  กึการณา  กพฬิงฺการาหาเร  หิ  
นิกนฺตึ  กตฺวา  สีตาทีน  ปุรกฺขตา  สตฺตา  อาหารตฺถาย   
มุทฺธาคณนาทิกมฺมานิ  กโรนฺตา  อนปฺปก  ทุกฺข  นิคจฺฉนฺติ ฯ  
# ๑. ม. เคห ปปตนฺต อ ฺเน ทารุนา อุปตฺถมฺภิต สนฺต น ปตติ ฯ 
# ๒. ม. สาธยมาเนสุ ฯ  ๓. ม. นิกนฺติเยว ภย ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อาหารสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑ 
 
เอกจฺเจ จ  อิมสฺมึ  สาสเน  ปพฺพชิตฺวาป  เวชฺชกมฺมาทิกาย   
อเนสนาย  อาหาร  ปริเยสนฺตา  ทิฏเว  ธมฺเม  คารยฺหา  โหนฺติ  
สมฺปราเยป  ตสฺส  สงฺฆาฏิป  อาทิตฺตา สมฺปชฺชลิตาติ  อาทินา  
ลกฺขณสยุตฺเต  วุตฺตนเยน  สมณเปตา โหนฺติ ฯ  อิมินา ตาว  
การเณน กพฬิงฺกาเร อาหาเร นิกนฺติ เอว ภยนฺติ เวทิตพฺพา ฯ        
        ผสฺส  อุปคจฺฉนฺตาป  ผสฺสสฺสาทิโน  ปเรส  รกขิฺตโคปเตสุ  
ทาราทีสุ  ภณฺเฑสุ  อปรชฺฌนฺติ  เต  สห  ภณฺเฑน   
ภณฺฑสามิกา  คเหตฺวา  ขณฺฑาขณฺฑิก  วา  ฉินฺทิตฺวา   
สงฺการกูเฏ  ฉฑฺเฑนฺติ  ร ฺโ  วา  นยิฺยาเทนฺติ ฯ  ตโต  เต  
ราชา  วิวิธา  กมฺมการณา  การาเปติ  กายสฺส  จ  เภทา  
ทุคฺคติ เตส ปาฏิกงฺขา  โหติ ฯ  อิติ  ผสฺสสฺสาทมูลก  ทฏิ- 
ธมฺมิกมฺป  สมฺปรายิกมฺป  ภย  สมาคตเมว(๑) โหติ ฯ อิมินา การเณน  
ผสฺสาหาเร อุปคมนเมว ภยนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   กุสลากุสล- 
กมฺมายูหเนน  ปน  ตมฺมลูก  ตีสุ  ภเวสุ  ภย  สพฺพมาคตเมว   
โหติ ฯ อิมินา การเณน มโนส ฺเจตนาหาเร อายูหนเมว 
ภยนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ  จ  ยสฺมึ  ยสมฺึ  าเน   
อภินิปตติ  (๒)  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน ปฏิสนฺธินามรูป  คเหตฺวาว   
นิพฺพตฺตติ ฯ  ตสฺมึ  จ  นิพฺพตฺเต  สพฺพภยานิ   นิพฺพตฺตานิเยว   
โหนฺติ  ตมูลกตฺตาติ  อิมินา  การเณน วิ ฺาณาหาเร  
# ๑. ม. ย.ุ สพฺพมาคตเมว ฯ  ๒. ม. อภินิพฺพตฺตติ ฯ   
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒ 
 
อภินิปาโตเยว ภยนฺติ เวทิตพฺโพติ ฯ                  
        กึนิทานาติอาทีสุ ฯ นิทานานิ  (๑)  สพฺพาเนว  การณ- 
เววจนานิ ฯ  การณ  หิ  ยสฺมา  ผล  นิเทติ  หนฺท  น   
คณฺหถาติ  อปฺเปติ  วิย  ตสฺมา  นิทานนฺติ   วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  
ต  ตโต  สมุเทติ  ชายติ  ปภวติ  ตสฺมา  สมุทโย  ชาติ  ปภโวติ   
ปวุจฺจติ ฯ   อย  ปเนตฺถ  ปทตฺโถ  กึ  นทิาน  เอเตสนฺติ  
กึนิทานา ฯ  โก  สมุทโย  เอเตสนฺติ  กสึมุทยา ฯ  กา  ชาติ   
เอเตสนฺติ  กชึาติกา ฯ  โก  ปภโว  เอเตสนฺติ  กึปภวา ฯ  ยสฺมา  
ปน  เตส  ตณฺหา  ยถาวุตฺเตน  อตฺเถน  นิทาน ฺเจว  สมุทโย   
จ  ชาติ  จ  ปภโว  จ  ตสฺมา ตณฺหานิทานาติอาทิมาห ฯ  
เอว สพฺพปเทสุ  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ                   
        เอตฺถ  จ  อิเม  จตฺตาโร  อาหารา  ตณฺหานิทานาติ ฯ 
ปฏิสนฺธึ  อาทึ  กตฺวา  อตฺตภาวสงฺขาตาน  อาหาราน  ปุริม- 
ตณฺหาวเสน  (๒)  นิทาน  เวทิตพฺพ ฯ  กถ  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  เตน   
ปริปุณฺณายตนาน  สตฺตาน  สตฺตสนฺตติวเสน  เสสาน  ตโต อูนอูน- 
สนฺตติวเสน  อุปฺปนฺนรูปพฺภนฺตร  ชาตา  โอชา  อตฺถิ  อย   
ตณฺหานิทาโน  อุปาทินฺนกกพฬิงฺการาหาโร ฯ   ปฏสินฺธิจิตฺต- 
สมฺปยุตฺตา  ปน  ผสฺสเจตนา  สย ฺจ  จิตฺต  วิ ฺาณนฺติ  อิเม  
ตณฺหานิทานา  อุปาทินฺนกผสฺสมโนส ฺเจตนา  วิ ฺาณาหาราติ   
# ๑. ม. นิทานาทีนิ ฯ  ๒. ม. ปุริมตณฺหาน วเสน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อาหารสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓ 
 
เอว  ตาว  ปุรมิตณฺหานิทานา ปฏิสนฺธกิา อาหารา ฯ ยถา จ   
ปฏิสนฺธิกา เอว ตโต  ปร ปมภวงฺคจิตฺตกฺขณาทินิพฺพตฺตาป (๑)  
เวทิตพฺพา ฯ    
        ยสฺมา  ปน  ภควา  น  เกวล  อาหารานเมว  นิทาน   
ชานาติ  อาหาราน   นิทานภูตาย  ตณฺหายป  ตณฺหาย   
นิทานาน(๒)  เวทนาทีนมฺป  นิทาน  ชานาติเยว  ตสฺมา  ตณฺหา   
จาย  ภิกฺขเว  กึนิทานาติอาทินา  นเยน  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา   
วิวฏฏ   ทสฺเสสิ ฯ  อิมสฺมึ  จ  ปน  าเน  ภควา  อตีตาภิมุข  
เทสน  กตฺวา  อตีเตน  วฏฏ ทสฺเสติ ฯ กถ  อาหารวเสน  
หิ อยมตฺตภาโว คหิโต ฯ          
        ตณฺหาติ  อิมสฺสตฺตภาวสฺส  ชนก  กมฺม เวทนาผสฺส 
สฬายตนนามรูปวิ ฺาณานิ  ยสฺมึ อตฺตภาเว ตฺวา ต  
กมฺม อายูหิต ต ทสฺเสตุ วุตฺตานิ อวิชฺชาสงฺขารา   
ตสฺสตฺตภาวสฺส  ชนก  กมฺม ฯ  อิติ  ทวีฺสุ าเนสุ  อตฺตภาโว  
ทฺวีสุ  ตสฺส  ชนก  กมฺมนติฺ  สงฺเขเปน  กมฺม ฺเจว  กมฺม- 
วิปาก ฺจาติ  เทฺว ธมฺเม ทสฺเสนฺเตน อตีตาภิมุข เทสน  
กตฺวา อตีเตน  วฏฏ ทสฺสิต ฯ      
        ตตฺราย  เทสนา  อนาคตสฺส  อทสฺสิตตฺตา  อปริปุณฺณาติ   
น  ทฏพฺพา   นยโต  ปน  ปริปุณฺณาเตฺวว  ทฏพฺพา ฯ  ยถา  
# ๑. ส.ี ย.ุ ปมภวงฺคจิตฺตกฺขณาทิปฺปตฺตาป ฯ  ๒. ยุ. นิทาน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔ 
 
หิ จกฺขุมา ปุริโส อุทกปฏเ นิปนฺน สสสุมาร ทิสฺวา ตสฺส  
ปรภาค โอโลเกนฺโต คีว ปสฺเสยฺย โอรโต ปฏ ึ ปริโยสาเน  
นงฺคุฏมูล  เหฏา  กุจฺฉึ  โอโลเกนฺโต ปน  อุทกคต อคฺคนงฺคุฏ 
 ฺเจว จตฺตาโร จ  หตฺถปาเท  น  ปสฺเสยฺย  โส  น   เอตฺตาวตา   
อปริปุณฺโณ  สสสุมาโรติ  คณฺหาติ นยโต ปน ปริปณฺุโณเตฺว 
คณฺหาติ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ    
        อุทกปฏเ  นิปนฺนสสสุมาโร  วิย  ห ิ เตภูมิกวฏฏ ฯ  ตีเร  
 ิโต  จกฺขุมา ปุริโส  วิย  โยคาวจโร ฯ  เตน  ปรุิเสน   
อุทกปฏเ  สสสุมารสฺส  ทฏิกาโล  วิย โยคินา  อาหารวเสน  
อิมสฺสตฺตภาวสฺส  ทิฏกาโล ฯ  ปุรโต   คีวสฺส  ทฏิกาโล  วิย  
อิมสฺสตฺตภาวสฺส  ชนิกาย  ตณฺหาย  ทิฏกาโล ฯ  ปฏ ิยา  
ทิฏกาโล  วิย  ยสฺม ึ อตฺตภาเว  ตณฺหาสงฺขาต  กมฺม  กต   
เวทนาทิวเสน  ตสฺส  ทิฏกาโล ฯ   นงฺคุฏมูลสฺส  ทิฏกาโล ฯ 
วิย  ตสฺส  อตฺตภาวสฺส  ชนกาน  อวิชฺชาสงฺขาราน ทิฏกาโล ฯ   
เหฏา กุจฺฉึ โอโลเกนฺตสฺส ปน อคฺคนงฺคุฏ ฺเจว จตฺตาโร  
จ  หตฺถปาเท อทิสฺวาป  อปริปุณฺโณ  สสสุมาโรติ  อคเหตฺวา   
นยโต  ปริปณฺุโณเตฺวว  คหณ  วิย ยตฺถ  ยตฺถ  ปจฺจยวฏฏ   
ปาลิย  น  อาคต  ตตฺถ  ตตฺถ  เทสนา  อปริปุณฺณาติ  
อคเหตฺวา  นยโต  ปริปุณฺณาเตฺวว  คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  เอตฺถ   
จ  อาหารตณฺหาน  อนฺตเร  เอโก  สนฺธ ิ ตณฺหาเวทนาน    
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                *เลมที่ ๑๑  โมลิยผคฺคุนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕ 
 
อนฺตเร  เอโก  วิ ฺาณสงฺขาราน  อนฺตเร  เอโกติ เอวนฺติ- 
สนฺธิจตุสงฺเขปเมว วฏฏ ทสฺสิตนฺติ ฯ  
                                        ปม ฯ        
 
                                โมลยิผคฺคุนสุตฺตวณฺณนา           
        ทุติเย  สมฺภเวสีน  วา  อนุคฺคหายาติ  อิมสฺมึเยว  าเน  
ภควา  เทสน  นฏิาเปสิ ฯ  กสฺมา  ทฏิ ิคติกสฺส  นิสินฺนตฺตา ฯ   
ตาส(๑) หิ  ปริสติ โมลิยผคฺคุโน  นาม  ภิกฺขุ  ทฏิ ิคติโก 
นิสินฺโน  อถ  สตฺถา  จินฺเตสิ  อย  อุฏหิตฺวา  ม  ป ฺห  
ปุจฺฉิสฺสติ  อถสฺสาห  วิสสฺชฺเชสฺสามีติ  ปุจฺฉาย โอกาส- 
ทานตฺถ เทสน นิฏาเปสิ ฯ โมลยิผคฺคุโนติ โมลีติ จูฬา วุจฺจติ  
ยถาห   
                                เฉตฺวาน โมลึ วรคนฺธวาสิต           
                                เวหายส อุกฺขิป สกฺยปุงฺคโว           
                                สุวณฺณจงฺโกฏวเรน (๒)  วาสโว              
                                สหสฺสเนตฺโต สิรสา ปฏิคฺคหีติ ฯ            
สา  ตสฺส  คิหิกาเล  มหนฺตา  โมล ี (๓)  อโหส ิฯ  เตนสฺส   
โมลิยผคฺคุโนติ  สงฺขา  อุทปาทิ ฯ  ปพฺพชิตมฺป  น  เตเนว  นาเมน 
ส ฺชานนฺติ ฯ  เอตทโวจาติ  เทสนานุสนฺธึ  ฆเฏนฺโต  เอต  โก  
นุ  โข  ภนฺเต  วิ ฺาณาหาร  อาหาเรตีติ  วจน  อโวจ     
# ๑. ม. ตสฺส ฯ  ๒. ส.ีสุวณฺณจงฺโคฏวเรน ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖ 
 
ตสฺสตฺโถ  ภนฺเต  โก  นาม  โส  โย  เอต วิ ฺาณาหาร  
ขาทติ  วา ภุ ฺชติ วาติ ฯ                   
        กสฺมา  ปนาย  อิตเร  ตโย  อาหาเร  อปุจฺฉิตฺวา  อิมเมว  
ปุจฺฉตีติ ฯ  ชานามีติ ลทฺธิยา ฯ  โส  หิ  มหนฺเต  มหนฺเต  
ปณฺเฑ  กตฺวา กวฬึการาหาร  ภุ ฺชนฺเต ปสฺสติ เตนสฺส  
ต  ชานามีติ  ลทฺธิ ฯ ติตฺติรวฏฏกโมรกุกฺกุฏาทโย ปน มาตุ- 
สมฺผสฺเสน  ยาเปนฺเต ทิสฺวา เอเต ผสฺสาหาเรน ยาเปนฺตีติ  
ตสฺส ลทฺธิ ฯ กจฺฉปา ปน  อตฺตโน  อุตุสมเย  มหาสมุทฺทโต  
นิกฺขมิตฺวา  สมุทฺทตีเร  วาลิกนฺตเร อณฺฑานิ เปตฺวา  วาลิกาย   
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  มหาสมุทฺทเมว โอตรนฺติ ฯ ตานิ มาตุ- 
อนุสฺสรณวเสน  น  ปูตีนโิหนฺติ ฯ  ตานิ  มโนส ฺเจตนาหาเรน  
ยาเปนฺตีติ  ตสฺส  ลทฺธิ ฯ  กิ ฺจาป เถรสฺส  อย  ลทธฺิ ฯ 
น  ปน  เอตาย  ลทฺธิยา  อิม ป ฺห ปุจฺฉติ ฯ ทิฏ ิคติโก  
หิ อุมฺมตฺตกสทิโส ฯ  ยถา  อุมฺมตฺตโก  ปจฺฉึ  คเหตฺวา  
อนฺตรวีถึ  โอติณฺโณ โคมยมฺป ปาสาณมฺป  คูถมฺป  รชฺชุขณฺฑมฺป 
ต  ต  มนาปมฺป อมนาปมฺป  คเหตฺวา ปจฺฉิยว ปกฺขิปติ ฯ 
เอวเมว  ทิฏ ิคติโก ยุตฺตมฺป อยุตฺตมฺป ปุจฺฉติ ฯ โส กสฺมา  
อิท ปุจฺฉสีติ  น  นิคฺคเหตพฺโพ  ปุจฺฉิตปุจฺฉิตฏาเน  ปน   
คหณเมว  นิโพเธตพฺพ ฯ (๑) เตเนว  น  ภควา  กสมฺา  เอว  
ปุจฺฉสีติ  อวตฺวา   คหิตคาหเมว ตสฺส โมเจตุ โน   
# ๑. ม. นิเสเธตพฺพ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  โมลิยผคฺคุนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗ 
 
กลฺโล ปโ ฺหติอาทิมาห ฯ                  
        ตตฺถ  โน  กลฺโลติ  อยุตฺโต ฯ  อาหาเรตีติ  อห  น   
วทามีติ  อห  โกจิ   สตฺโต  วา  ปุคฺคโล  วา  อาหาร   
อาหาเรตีติ  น  วทามิ ฯ  อาหาเรตีติ  จาห วเทยฺยนฺติ  ยทิ   
อห  อาหาเรตีติ  วเทยฺย ฯ  ตตฺรสฺส  กลฺโล  ปโ ฺหติ  ตสฺมึ  
มยา เอว วุตฺเต อย  ปโ ฺห  ยุตฺโต  ภเวยฺย ฯ  กิสฺส  นุ  โข  
ภนฺเต วิ ฺาณาหาโรติ  ภนฺเต  อย วิ ฺาณาหาโร  กตมสฺส   
ธมฺมสฺส  ปจฺจโยติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺร(๑)  กลฺล  เวยฺยากรณนฺติ ตสฺมึ   
เอว  ปุจฺฉิเต  ปเ ฺห  อิท  เวยฺยากรณ  ยตฺุต  วิ ฺาณาหาโร  
อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา  ปจฺจโยติ ฯ  เอตฺถ  จ  วิ ฺาณาหาโรติ  
ปฏิสนฺธิจิตฺต ฯ อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ  เตเนว  วิ ฺาเณน  
สหุปฺปนฺน  นามรูป ฯ  ตสฺมึ ภูเต  สตึ  สฬายตนนฺติ   ตสฺมึ   
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติสงฺขาเต  นามรูเป  ชาเต  สติ สฬายตน  
โหตีติ   อตฺโถ ฯ                  
        สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโสติ  อิธาป  ภควา  อุตฺตรึ  ป ฺหสฺส  
โอกาส  เทนโฺต  เทสน นิฏาเปสิ ฯ ทิฏ ิคติโก หิ นวปุจฺฉ  
อุปฺปาเทตุ น สกฺโกติ  นิฏาน(๒)  เยว  ปน  คณฺหิตฺวา  
ปุจฺฉติ  เตนสฺส  ภควา  โอกาส  อทาสิ ฯ อตฺโถ  ปนสฺส   
สพฺพปเทสุ  วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺโพ ฯ  โก  นุ  โข  ภนฺเต   
# ๑. ตตฺราติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. นทิฺทิฏ นิทฺทฏิเยว ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘ 
 
ภวตีติ  กสฺมา  น  ปุจฺฉติ (๑) ฯ ทิฏ ิคติกสฺส  หิ  สตโต   
นาม  ภูโต  นิพฺพตฺโตเยวาติ (๒) ลทฺธิ ตสฺมา อตฺตโน  ลทฺธิวิรทฺุธ  
อิทนฺติ  น  ปจฺุฉติ ฯ  อปจ  อิทปฺปจฺจยา อิท อิทปฺปจฺจยา 
อิทนฺติ  พหูสุ  าเนสุ  กถติตฺตา  ส ฺตฺตึ  อุปคโต  เตนาป   
น  ปุจฺฉติ ฯ สตฺถา วาป อิมสฺส พหุ ปุจฺฉนฺตสฺสาป ติตฺติ  
นตฺถิ (๓)  ตุจฺฉปุจฺฉเมว (๔) ปุจฺฉตีติ อิโต ปฏาย  เทสน  เอกาพทฺธ  
กตฺวา  เทเสสิ ฯ  ฉนฺน เตฺววาติ ยโต ปฏาย เทเสนาย   
อารุฬฺห  (๕)  ตเมว  คเหตฺวา  เทสน  วิวฏเฏนฺโต (๖) เอวมาห ฯ 
อิมสฺมึ ปน สตฺุเต  วิ ฺาณนามรูปาน  อนฺตเร  เอโก  สนฺธ ิ 
เวทนาตณฺหาน  อนฺตเร  เอโก  ภวชาตีน  อนฺตเร เอโกติ ฯ  
                                        ทุติย ฯ                  
 
                                        สมณพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา           
        ตติเย  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วาติ  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌิตุ   
อสมตฺถา  พาหิรกสมณพฺราหฺมณา ฯ  ชรามรณ  นปฺปชานนฺตีติ- 
อาทีสุ  ชรามรณ  น  ชานนฺติ  ทุกฺขสจฺจวเสน  ชรามรณสมุทย   
น  ชานนฺติ  สห  ตณฺหาย  ชาติ  ชรามรณสฺส  สมุทโยติ   
# ๑. อิท ปท ปุราณโปตฺถเกสุ ทิสฺสติ ตถาป อติเรก ขายติ ฯ   
# ๒. ฏีกา. นปิฺปตฺโตเยวาติ ฯ  ๓. เอตฺถ อิติ สทฺโท น อิจฺฉิตพฺโพ ฯ 
# ๔. สี. ตุจฺฉเมว ฯ  ๕. ม. เทสนารุฬฺห ฯ ๖. ม. วิวชฺเชนฺโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ทติุยสมณพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙ 
 
สมุทยสจฺจวเสน  ชรามรณนิโรธ  น  ชานนฺติ  นิโรธสจฺจวเสน   
ปฏิปท น   ชานนฺติ  สมุทยสจฺจวเสน ฯ ชาตึ  น  ชานฺนติ 
ทุกฺขสจฺจวเสน  ชาติสมุทย  น  ชานฺนติ  สห   ตณฺหาย  สมุทย  
โยเชตฺวา  สพฺพปเทสุ  จตุสจฺจวเสน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
สาม ฺตฺถ  วา  พฺราหฺม ฺตฺถ  วาติ  เอตฺถ  อริยมคฺโค   
สาม ฺ ฺเจว  พฺราหฺม ฺ ฺจ   อุภยตฺถาป ปน  อตฺโถ  นาม   
อริยผล  เวทิตพฺพ ฯ  อิติ  ภควา  อิมสฺมึ  สุตฺเต  เอกาทสสุ  
าเนสุ จตฺตาริ สจฺจานิ กเถสีติ ฯ  
                                        ตติย ฯ             
 
                                ทุติยสมณพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  อิเม[๑]  ธมฺเม  กตเม  ธมเฺมติ  เอตฺตก  ปป ฺจ  กตฺวา  
กถิต  เทสน  ปฏิวิชฺฌิตุ  สมตฺถาน  ปุคฺคลาน  อชฺฌาสเยน  
อิเม  ธมฺเม นปฺปชานนฺตีติอาทิ วุตฺต ฯ เสส ปุริมสทสิเมว ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ        
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺเมติ ทิสฺสติ ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๐ 
 
                                        กจฺจานโคตฺตสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาทิฏ ีติ  ย  ปณฺฑิตา  เทว- 
มนุสฺสา  เตสุ เตสุ าเนสุ  สมฺมาทสฺสน  วทนฺติ สพฺพมฺป  
ต ทฺวีหิ ปเทหิ สุตฺวา (๑) ปุจฺฉติ ฯ  ทฺวยนิสฺสิโตติ เทฺว โกฏาเส 
นิสฺสิโต ฯ เยภุยฺเยนาติ อิมินา เปตฺวา อริยปุคฺคเล  เสส- 
มหาน  ทสฺเสติ ฯ  อตฺถิตนฺติ  สสฺสต ฯ  นตฺถิตนฺติ  อุจฺเฉท ฯ  
โลกสมุทยนติฺ โลโก  นาม  สงฺขารโลโก  ตสฺส  นพฺิพตฺติ ฯ   
สมฺมปฺป ฺาย  ปสฺสโตติ  สมฺมาป ฺา  นาม  สวิปสฺสนา  
มคฺคป ฺา  ตาย  ปสฺสนฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ยา โลเก  นตฺถิตาติ   
สงฺขารโลเก  นิพฺพตฺเตสุ  ธมฺเมสุ  ป ฺาย(๒) ปสฺสมาเนเสฺวว ยา  
นตฺถีติ อุทฺเฉททิฏ ิ อุปฺปชฺเชยฺย  สา  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  
โลกนโิรธนติฺ  สงฺขาราน  ภงฺค ฯ  ยา โลเก อตฺถิตาติ  สงฺขาร- 
โลเก  ภิชชฺมาเนสุ  ธมฺเมสุ  ป ฺายนฺเตเสฺวว  ยา   
อตฺถีติ สสฺสตทิฏ ิ อุปฺปชฺเชยฺย สา น โหตีติ ฯ         
        อปจ  โลกสมุทยนฺติ  อนุโลม  ปจฺจยาการ ฯ  โลกนโิรธนติฺ   
ปฏิโลม ฯ  (๒)  ปจฺจเย  ปสฺสโตป (๔) หิ ปจฺจยาน อนุจฺเฉเทน  
ปจฺจยุปฺปนฺนสฺส อนุจฺเฉท ปสฺสโต  ยา  นตฺถีติ  อุจฺเฉททิฏ ิ  
อุปฺปชฺเชยฺย สา น โหติ ฯ ปจฺจยนิโรธ ปสฺสนฺตสฺสาป  
# ๑. ม. ย.ุ สงฺขิปตฺวา ฯ  ๒. ม. ป ฺายมาเนสฺวว ฯ  ล 
# ๓. ม. ยุ. ปฏิโลมปจฺจยาการ ฯ   ๔. ม. ย.ุ โลกนิสสฺเย ปสฺสนฺตสฺสาป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  กจฺจานโคตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑ 
 
ปจฺจยนิโรเธน  ปจฺจยุปฺปนฺนนิโรธ  ปสฺสโต  ยา อตฺถีติ สสฺสต- 
ทิฏ ิ อุปฺปชฺเชยฺย สา น โหตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ  
อุปยุ(๑)ปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธติ  อุปเยหิ  จ อุปาทาเนหิ  จ   
อภินิเวเสหิ จ  วินิพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  อุปยาติ  เทฺว  อุปยา   
ตณฺหุปโย จ  ทิฏ ุปโย  จ    อุปาทานาทีสุป  เอเสว   
นโย ฯ  ตณฺหาทิฏ ิโย  หิ  ยสฺมา  อห มมนฺติ  อาทีหิ  
อากาเรหิ  เตภูมิกธมฺเม  อุเปนฺติ  อุปคจฺฉนฺติ  ตสฺมา อุปยาติ  
วุจฺจนฺติ ฯ ยสฺมา ปน  เต  ธมฺเม  อุปาทิยนฺติ  เจว อภินิวิสนฺติ  
จ ตสฺมา อุปาทานาติ จ อภินิเวสาติ จ วุจฺจนฺติ ฯ  
ตาหิ จาย โลโก วินิพนฺโธ ฯ เตนาห อุปยุปาทานาภิ- 
นิเวสวินิพนฺโธติ ฯ  ต ฺจายนฺติ  ต ฺจ  อุปยุปาทาน  อย  
อริยสาวโก ฯ  เจตโส  อธิฏานนฺติ  จิตฺตสฺส  ปติฏานภูต ฯ  
อภินิเวสานุสยนฺติ  อภินิเวสภูต ฺจ  (๒)  อนุสยภูต ฺจ   ตณฺหา- 
ทิฏ ีสุ  ห ิ อกุสลจิตฺต  ปติฏาติ ตา  จ  ตสฺมึ  อภินิวิสนฺติ  
เจว อนุเสนฺติ  จ  ตสฺมา  ตทุภย  เจตโส  อธิฏาน    
อภินิเวสานุสยนฺติ  จ  อาห ฯ น  อุเปตีติ  น  อุปคจฺฉติ ฯ  น   
อุปาทิยตีติ  น  คณฺหาติ ฯ  นาธิฏาตีติ  น อธิฏาติ  กินติ  
อตฺตา  เมติ ฯ  ทุกฺขเมวาติ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธมตฺตเมว ฯ  น  
กงฺขตีติ  ทุกฺขเมว  อุปฺปชฺชติ  ทุกฺข  นริุชฺฌติ น  อ ฺโ 
# ๑. ม. อุปย.ุ.. ฯ เอวมุปรปิ ฯ  ๒. ส.ี นิเวสภูต ฺจ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒ 
 
เอตฺถ สตฺโต นาม อตฺถีติ กงฺข น กโรติ ฯ น วิจิกิจฺฉตีติ  
น วิจิกิจฺฉ อุปฺปาเทติ ฯ     
        อปรปฺปจฺจยาติ  น  ปรปฺปจฺจเยน  อ ฺสฺส  อปฏิสฺสาเมตฺวา  (๑)   
อตฺตปจฺจกฺขาณเมวสฺส  เอตฺถ  โหตีติ ฯ  เอตฺตาวตา  โข  กจฺจาน  
สมฺมาทิฏ ิ โหตีติ เอว  สตฺตส ฺาย  ปหีนตฺตา  เอตฺตเกน   
สมฺมาทสฺสน นาม โหตีติ มิสฺสกสมฺมาทิฏ ึ อาห ฯ  อยเมโก   
อนฺโตติ  เอส  เอโก  นิกฏูนฺโต  ลามกนฺโต ปมก  สสฺสต ฯ  อย   
ทุติโยติ  เอส  ทุติโย  สพฺพ  นตฺถีติ  อุปฺปชฺชนกทิฏ ิสงฺขาโต  
นิกูฏนฺโต ลามกนฺโต ทุติยโก อุจฺเฉโทติ อตฺโถ ฯ เสสเมตฺถ 
อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                                ป ฺจม ฯ    
 
                        ธมฺมกถิกสุตฺตวณฺณนา            
        ฉฏเ  นิพฺพิทายาติ  นิพฺพินฺทนตฺถาย ฯ  วิราคายาติ   
วิรชฺชนตฺถาย ฯ นิโรธายาติ  นิรชฺุฌนตฺถาย ฯ  ปฏิปนฺโน  โหตีติ   
เอตฺถ  สีลโต  ปฏาย  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  ปฏิปนฺโนติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนติ  โลกุตฺตรสฺส นิพฺพาน- 
ธมฺมสฺส  อนธุมฺมภูต  ปฏปิท  ปฏิปนฺโน ฯ  อนุธมฺมภูตนฺติ อนุรูป- 
สภาวภูต ฯ นิพฺพิทา  วิราคา  นิโรธาติ  นิพฺพิทาย  เจว  วิราเคน   
# ๑. ม. อปตฺติยาเยตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อเจลกสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓ 
 
จ  นิโรเธน  จ    อนุปาทา  วิมุตฺโตติ  จตูหิ  อุปาทาเนหิ  
กิ ฺจิ  ธมฺม  อนุปาทิยิตฺวา  (๑)  วิมุตฺโต ฯ ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโตติ  
ทิฏเว  ธมฺเม นิพฺพานปฺปตฺโต ฯ  อล  วจนายาติ เอว วตฺตพฺพต  
อรหติ  ยุตฺโต  อนุจฺฉวิโกติ  อตฺโถ ฯ เอวเมตฺถ เอเกน นเยน  
ธมฺมกถิกสฺส ปุจฺฉา กถิตา ทฺวีหิ ต วิเสเสตฺวา   เสกฺขาเสกฺข- 
ภูมิโย นิทฺทฏิาติ ฯ 
                                        ฉฏ ฯ   
 
                                อเจลกสฺสปสุตฺตวณฺณนา            
        สตฺตเม  อเจโล  กสสฺโปติ  ลิงฺเคน  อเจโล  นจฺิเจโล  
นาเมน   กสสฺโป ฯ ทรูโตวาติ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  ปริวุต   
อาคจฺฉนฺต  ทูรโต  เอว  อทฺทส ฯ กิ ฺจิเทว  เทสนฺติ  กิ ฺจิเทว   
การณ ฯ  โอกาสนฺติ  ป ฺหาพฺยากรณสฺส  ขณ  กาล ฯ อนฺตรฆรนฺติ   
น  ปลฺลตฺถิกาย  อนฺตรฆเร  นิสีทิสฺสามีติ  เอตฺถ  อนฺโตนิเวสน  
อนฺตรฆร ฯ  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  อนฺตรฆเร  คมิสฺสามีติ  เอตฺถ   
อินฺทขีลโต  ปฏาย อนฺโตคาโม ฯ อิธาป อยเมว อธิปฺเปโต ฯ  
ยทากงฺขสีติ ย  อิจฺฉสิ ฯ       
        กสฺมา  ปน  ภควา  กเถตุกาโม  ยาวตติย  ปฏิกฺขิปติ ฯ   
คารวชนนตฺถ ฯ  ทฏิ ิคติกา  หิ  ขิปฺป  กถิยมาเน คารว น  
# ๑. ม. อนุปาทิยิตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔ 
 
กโรนฺติ สมณ โคตม อุปสงฺกมิตุมฺป ปุจฺฉิตุมฺป  สุกร  ปุจฺฉิต- 
มตฺเตเยว  กเถตีติ วจนมฺป น สทฺทหนฺติ ฯ เทฺว ตโย วาเร   
ปฏิกฺขิตฺเต  ปน  คารว  กโรนฺติ  สมณ โคตม  อุปสงฺกมิตุมฺป   
ป ฺห ปุจฺฉิตุมฺป  ทุกฺกรนติฺ ยาวตติย ยาจิเต กถิยมาน  
สุสฺสูสนฺติ(๑) สทฺทหนฺติ ฯ อิติ ภควา  อยมฺป  สุสฺสสูิสฺสติ  
สทฺทหิสฺสตีติ  ยาวตติย ยาจาเปตฺวาว  กเถสิ ฯ อปจ  ยถา  ปกโฺก(๒)  เตล  
วา  ผาณิต  วา  ปจนฺโต  มทุุปากขรปากาน  ปากกาล   
อาคมยมาโน  ปากกาล  อนติกฺกมิตฺวาว(๓)  โอตาเรติ  เอว  ภควา   
สตฺตาน  าณปริปาก  อาคมยมาโน  เอตฺตเกน  กาเลน  อิมสฺส   
าณ  ปริปาก  คมิสฺสตีติ  ตฺวาป ยาวตติย ยาจาเปติ ฯ (๔)                 
        มา  เหว  กสฺสปาติ  กสฺสป  มา  เอว  ภณิ ฯ  สยกต   
ทุกฺขนฺติ  หิ  วตฺตุ  น  วฏฏติ  อตฺตา  นาม  โกจิ  ทกฺุขสฺส  
การโก  นตฺถติี  ทีเปติ ฯ  ปรโตป   เอเสว  นโย ฯ  อธิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนนฺติ  อการเณน  ยทิจฺฉาย  อุปฺปนฺน ฯ  อิติ  ปุฏโ  
สมาโนติ กสฺมา เอวมาห  เอว กิรสฺส อโหสิ อย สยกต  
ทุกฺขนฺติ อาทินา(๕)    ปฏุโ  มา  เหวนฺติ  วทติ  นตฺถีติ  ปุฏโ  อตฺถีติ  
วทติ  ภว  โคตโม ทุกฺข  น  ชานาติ  น  ปสฺสตีติ  ปุฏโ  
ชานามิ ขฺวาหนฺติ วทติ กิ ฺจิ นุ โข มยา   
# ๑. ม. สุสฺสสูนฺติ ฯ  ๒. ม. ภิสกฺโก ฯ  ๓. ม. อนติกฺกมิตฺวาว ฯ  
# ๔. ม. ย.ุ ยาจาเปสิ ฯ  ๕. ม. อาทินา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อเจลกสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕ 
 
วิรุชฺฌิตฺวา  ปุจฺฉิตนฺติ  มูลโต  ปฏาย  อตฺตนา  (๑)  ปุจฺฉเมว   
โสเธนฺโต เอวมาห ฯ  อาจิกฺขตุ  จ  เม  ภนฺเต  ภควาติ  อิธ  สตฺถริ   
ส ฺชาตคารโว ภวนฺติ   อวตฺวา ภควาติ วทติ ฯ                  
        โส  กโรตีติอาทิ  สยกต  ทุกขฺนฺติ  ลทฺธิยา  ปฏิเสธนตฺถ   
วุตฺต ฯ  เอตฺถ จ  สโตติ  อิท  ภุมฺมตฺเถ  สามิวจน  ตสฺมา  
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ  โส  กโรติ  โส  ปฏิสเวทยตีติ  โข  
กสฺสป  อาทิมฺหิเยว  เอว  สติ  ปจฺฉา  สยกต  ทุกฺขนฺติ อย   
ลทฺธิ  โหติ ฯ  เอตฺถ  จ ทุกขฺนฺติ วฏฏทกฺุข อธิปฺเปต ฯ 
อิติ วทนฺติ เอตสฺส ปุริเมน  อาทิสทฺเทน  อนนฺตเรน  จ   
สสฺสตสทฺเทน  สมฺพนฺโธ  โหติ  ทีเปติ  คณฺหาตีติ  อย  ปเนตฺถ  
ปาเสโส ฯ  อิท  หิ  วุตฺต  โหติ  อิติ  เอว วทนฺโต อาทิโตว 
สสฺสต  ทีเปติ  สสฺสต  คณฺหาติ  กสฺมา  ตสฺส  ห ิ ต   
ทสฺสน  เอต   ปเรติ การก ฺจ เวทก ฺจ เอกเมว คณฺหนฺต  
เอต สสฺสต อุปคจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ    
        อ ฺโ  กโรตีติอาทิ  ปน  ปรกต  ทุกฺขนฺติ  ลทธฺิยา  
ปฏิเสธนตฺถ วุตฺต ฯ  อาทิโต  สโตติ  อิท  ปน  อิธาป   
อาหริตพฺพ ฯ  อย  เหตฺถ อตฺโถ  อ ฺโ  กโรติ  อ ฺโ  
ปฏิสเวทยตีติ  โข  ปน  กสฺสป  อาทมิฺหิเยว  เอว  สติ ปจฺฉาการโก   
อิเธว  อุจฺฉิชฺชติ  เตน  กต  อ ฺโ  ปฏสิเวทยตีติ เอว   
# ๑. ม. ย.ุ อตฺตโน ฯ   
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖ 
 
อุปฺปนฺนาย  อุจฺเฉททิฏ ิยา  สทฺธึ  สมปฺยุตฺตาย  เวทนาย   
อภิตุนฺนสฺส วิทฺธสฺส สโต  ปรกต  ทกฺุขนฺติ  อย ลทฺธิ  
โหติ ฯ อิติ วทนฺติอาทิวุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ   
        ตตฺราย  โยชนา  เอว ฺจ  วทนฺโต  อาทิโตว  อุจฺเฉท  
ทีเปติ  อุจฺเฉท   คณฺหาติ ฯ  กสฺมา  ตสฺส  หิ  ต  ทสฺสน ฯ 
เอต  ปเรติ  เอต  อุจฺเฉท อุปคจฺฉตีติ   อตฺโถ ฯ 
        เอเต  เตติ  เต  สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาเต  อุโภ  อนฺเต   
อนุปคมฺม  ตถาคโต  ธมฺม  เทเสติ  เอเต  เต  กสฺสป  อุโภ   
อนฺเต  อนุปคมฺม  ปหาย  อนลฺลียิตฺวา  มชฺเฌน  ตถาคโต  ธมฺม   
เทเสติ  มชฺฌมิาย  ปฏิปทาย   ิโต  เทเสตีติ  อตฺโถ ฯ  กตร   
ธมฺมนฺติ  เจ  ยทิท  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขาราติ ฯ  เอตฺถ  ห ิ  
การณโต  ผล  การณนิโรเธน  จสฺส  นิโรโธ  ทีปโต  น   
โกจิ  การโก  วา  เวทโก  วา   นิทฺทิฏโ ฯ  เอตฺตาวตา   
เสสป ฺหา  ปฏิเสธิตา  โหนฺติ ฯ  อุโภ  อนฺเต   อนุปคมฺมาติ  
อิมินา  หิ  ตติยปโ ฺห  ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ   
อิมินา  อธิจฺจ สมุปฺปนฺนตา เจว อชานน ฺจ ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ          
        ลเภยฺยนฺติ  อิท  โส  ภควโต  สนติฺเก  ภิกฺขุภาว   
ปตฺถยมาโน  อาห ฯ  อถ  ภควา  โย  เนน  (๑)  ขนฺธเก   
# ๑. ส.ี เยน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อเจลกสฺสปสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗ 
 
ติตฺถิยปริวาโส  ป ฺตฺโต  ย  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ สามเณรภูมิย   
 ิโต  อห  ภนฺเต  อิตฺถนฺนาโม  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  อิมสฺมึ  
ธมฺมวินเย  อากงฺขามิ  อุปสมฺปท  สฺวาห  ภนฺเต  สงฺฆ  จตฺตาโร  
มาเส  ปริวาส ยาจามีติอาทินา  นเยน  สมาทิยิตฺวา   
ปริวสติ  ต  สนฺธาย  โย  โข  กสฺสป  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพติ 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปพฺพชชฺนฺติ วจนสิลิฏตาวเสน  วุตฺต ฯ  
อปริวสิตฺวาเยว  หิ  ปพฺพชฺช  ลภติ ฯ  อุปสมฺปทตฺถิเกน  ปน   
นาติกาเลน  คามปฺปเวสนาทีนิ  อฏ  วตฺตานิ  ปูเรนฺเตน   
ปริวสิตพฺพ ฯ  อารทฺธจิตฺตาติ อฏวตฺตปูรเณน  ตุฏจิตฺตา ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต ปเนส ติตฺถิยปริวาโส สมนฺต- 
ปาสาทิกาย วินยฏกถาย ปพฺพชฺชาขนฺธกวณฺณนาย  วุตฺตนเยน 
เวทิตพฺโพ ฯ    
        อปจ  มยาติ  อยเมตฺถ  ปาโ  อ ฺตฺถ  ปน  อปจ   
เมตฺถาติ ฯ   ปุคฺคลเวมตฺตตา วิทิตาติ(๑)  ปุคฺคลนานตฺต  วิทิต ฯ   
อย ปุคฺคโล ปริวาสารโห(๒)  อย น ปริวาสารโหติ  อิท  มยฺห  
ปากฏนฺติ ทสฺเสสิ ฯ ตโต กสฺสโป จินฺเตสิ อโห อจฺฉริย  
ยตฺถ  เอว  ฆเสตฺวา  โกฏเฏตฺวา  ยุตฺตเมว  คณฺหนฺติ   
อยุตฺต  ฉฑฺเฑนฺตีติ ฯ ตโต  สุฏ ุตร(๓)  ปพฺพชชฺาย  ส ฺชาตุสฺสาโห   
# ๑. วินีตาติ ปาโ ฯ  ๒. ม. ปริวาสารโห ฯ  ๓. อธิกตร ฯ อิโต ปร กตฺถจิ 
# ภิกฺขุ อาโลโก จาติ ทิสฺสติ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 58 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘ 
 
สเจ  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  อถ  ภควา  ตสฺส  ติพฺพจฺฉนฺทต  วิทิตฺวาน   
กสฺสโป  ปรวิาส  อรหตีติ  อ ฺตร  ภิกฺขุ อามนฺเตสิ  คจฺฉ  
ภิกฺขุ  กสฺสป  นฺหาเปตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา  อาเนหีติ ฯ  โส  ตถา  
กตฺวา  ต  ปพฺพาเชตฺวา  ภควโต  สนฺติก อคมาสิ ฯ  ภควา  
คเณ  นิสีทิตฺวา  อุปสมฺปาเทสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อลตฺถ  โข  อเจโล  
กสฺสโป  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ  อลตฺถ  อุปสมปฺทนฺติ ฯ  
อจิรูปสมฺปนฺโนติอาทิ เสส พฺราหฺมณสยุตฺเต (๑) วุตฺตเมวาติ ฯ  
                                สตฺตม ฯ                  
 
                        ติมฺพรุกฺขสุตฺตวณฺณนา           
        อฏเม  สา  เวทนาติอาทิ  สยกต  สุขทุกฺขนฺติ  ลทฺธิยา   
ปฏิเสธนตฺถ  วุตฺต ฯ เอตฺถาป สโตติ ภุมฺมตฺเถเยว สามิวจน ฯ  
ตตฺราย อตฺถทีปนา สา  เวทนา โส  เวทยตีติ  โข   
ติมฺพรุกฺขอาทิมฺหิเยว  เอว  สติ ปจฺฉา สยกต สุขทุกฺขนฺติ  
อย  ลทฺธ ิ โหติ ฯ  เอว  หิ  สติ  เวทนาย  เอว  เวทนา  
กตา โหติ ฯ  เอว ฺจ วทนฺโต  อิมิสฺสา  เวทนาย  ปุพฺเพป   
อตฺถิต   อนุชานาติ  สสฺสต ทีเปติ  สสสฺต  คณฺหาติ ฯ  (๒)  กสฺมา   
ตสฺส หิ ต ทสฺสน เอต ปเรติ เอต สสฺสต อุปคจฺฉตีติ  
อตฺโถ ฯ  ปุรมิ  หิ  ต  อตฺถ  สนฺธาเยเวต ภควตา วุตฺต  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๖๒๖/๒๓๕ ฯ  ๒. สี. อนุชานามีติ สสฺสต คณฺหาติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ติมฺพรุกฺขสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙ 
 
ภวิสฺสติ ตสฺมา  อฏกถาย  ต  โยเชตฺวาวสฺส  อตฺโถ  ทีปโต  
เอวมฺปาห  น  วทามีติ  อห  สา  เวทนา  โส  เวทยตีติ  เอวมฺป   
น  วทามิ  สยกต  สุขทุกขฺนฺติ  เอวมฺป น วทามีติ อตฺโถ ฯ                 
        อ ฺา  เวทนาติอาทิ  ปรกต  สุขทุกฺขนฺติ  ลทธฺิยา   
ปฏิเสธนตฺถ  วุตฺต ฯ อิธาป  อย  อตฺถโยชนา  อ ฺา  เวทนา   
อ ฺโ  เวทยตีติ  โข   ติมฺพรุกฺขอาทิมฺหิเยว  เอว  สติ ปจฺฉา ยา  
ปุริมปกฺเข การกเวทนา สา อุจฺฉินฺนา ฯ ตาย (๑) ปน กต  
อ ฺโ เวทยตีติ เอว อุปฺปนฺนาย อุจฺเฉททิฏ ิยา สทฺธึ  
สมฺปยุตฺตาย เวทนาย  อภิตุนฺนสฺส  สโต  ปรกต  สขุทุกฺขนฺติ   
อย  ลทฺธ ิ โหติ ฯ เอว ฺจ วทนฺโต  การโก  อุจฺฉินฺโน ฯ 
อ ฺเน  ปฏสินฺธิ  คหิตาติ  อุจฺเฉท  ทีเปติ อุจฺเฉท  คณฺหาติ ฯ   
กสฺมา  ตสฺส  หิ  ต  ทสฺสน  เอต  ปเรติ  เอต  อุจฺเฉท  
อุปคจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  อิธาป  หิ  อิมานิ  ปทานิ  อฏกถาย  
อาหริตฺวา โยชิตาเนว ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต เวทนาสุขทุกฺข  
กถิต ต ฺจ โข วิปากสุขทุกฺขเมว วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  
                                        อฏม ฯ                    
# ๑. ส.ี สย ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 60 

                                *เลมที่ ๑๑  หนา ๖๐ 
 
                                        พาลปณฺฑิตสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  อวิชฺชานีวรณสฺสาติ  อวิชฺชาย  นิวาริตสฺส ฯ   
เอวมย  กาโย  สมุทาคโตติ  เอว  อวิชชฺาย  นิวาริตตฺตา   
ตณฺหาย  จ  สมฺปยุตฺตตฺตาเยว  จ(๑) อย กาโย  นิพฺพตฺโต ฯ   
อย ฺเจว  กาโยติ  อย ฺจสฺส  อตฺตโน  สวิ ฺาณโก  กาโย ฯ   
พหิทฺธา  จ  นามรูปนฺติ  พหิทฺธา  จ  ปเรส  สวิ ฺาณโก   
กาโย ฯ  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ  ฉหิ  อายตเนหิ   
จาป  อย  อตฺโถ  ทีเปตพฺโพ ฯ  อิตฺเถต  ทฺวยนฺติ  เอวเมต   
ทฺวย ฯ ทฺวย ปฏิจฺจ ผสฺโสติ อ ฺตฺถ จกฺขุรูปาทีนิ   ทฺวยานิ   
ปฏิจฺจ  จกฺขุสมฺผสฺสาทโย  วุตฺตา  อิธ  ปน  ฉ  อชฌฺตฺติก- 
พาหิรานิ  อายตนานิ ฯ  มหาทฺวยนฺนาม  กิเรต ฯ  สเฬวายตนานีติ   
สเฬว  ผสฺสายตนานิ  ผสฺสการณานิ ฯ  เยหิ ผุฏโติ เยหิ  
การณภูเตหิ อายตเนหิ อุปฺปนฺเนน ผสฺเสน  ผุฏโ ฯ อ ฺตเรนาติ   
เอตฺถ  ปริปณฺุณาปริปุณฺณวเสน  (๒)  อ ฺตรตา เวทิตพฺพา ฯ   
ตตฺราติ ตสฺมึ พาลปณฺฑิตาน กายนิพฺพตฺตนาทิมฺหิ ฯ โก  
อธิปฺปายโสติ โก อธิกปโยโค ฯ    
        ภควมูลกาติ  ภควา  มูล  เอเตสนฺติ  ภควมูลกา ฯ  อิท   
วุตฺต  โหติ  อิเม ภนฺเต  อมฺหาก  ธมฺมา  ปุพฺเพ  กสสฺป- 
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  อุปฺปาทิตา  ตสฺมึ ปรนิิพฺพุเต  เอก  พุทฺธนฺตร   
# ๑. อติเรโก ฯ  ๒. ม. ปรปิุณฺณวเสน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  พาลปณฺฑิตสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑ 
 
อ ฺโ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  อิเม  ธมฺเม อุปปฺาเทตุ   
สมตฺโถ  นาม  นาโหสิ  ภควตา  ปน  โน  อิเม  ธมมฺา   
อุปฺปาทิตา ฯ  ภควนฺต  หิ  นิสฺสาย  มย  อิเม  ธมฺเม  อาชานาม   
ปฏิวิชฺฌามาติ  เอว ภควมูลกา โน  ภนเฺต  ธมฺมาติ ฯ  
ภควเนตฺติกาติ  ภควา  หิ  ธมฺมาน  เนตา วิเนตา อนุเนตา   
ยถาสภาวโต  ปาฏิเยกฺก  ปาฏิเยกฺก  นาม  คเหตฺวา  ทสฺเสตาติ  
ธมฺมา ภควเนตฺติกา นาม โหนฺติ ฯ  ภควปฏิสรณาติ  จตุภูมิก- 
ธมฺมา  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  อาปาถ อาคจฺฉมานา  ภควติ   
ปฏิสรนฺติ  นามาติ  ภควปฏิสรณา ฯ  ปฏิสรนฺตีติ  สโมสรนฺติ ฯ  
อปจ  มหาโพธิมณฺเฑ  นิสินฺนสฺส  ภควโต  ปฏิเวธวเสน  ผสฺโส 
อาคจฺฉติ  อห  ภควา  กนิฺนาโมติ ฯ  ตฺว  ผุสนฏเน  ผสฺโส   
นาม ฯ  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณ  อาคจฺฉติ  อห   
ภควา  กินฺนามนฺติ(๑)  ตฺว  วิชานนฏเน  วิ ฺาณ นามาติ   
เอว  จตุภูมิกธมฺมาน  ยถาสภาวโต  ปาฏิเยกฺก  ปาฏิเยกฺก  
นาม คณฺหนฺโต ภควา  ธมฺเม  ปฏิสรตีติป  ภควปฏิสรณา ฯ   
ภควนฺตเยว  ปฏิภาตูติ  ภควโตว  เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ 
อุปฏาตุ ตุเมฺหเยว โน กเถตฺวา เทเสถาติ (๒) อตฺโถ ฯ    
        สา  เจว  อวิชชฺาติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  สา  อวิชฺชา   
จ  ตณฺหา  จ  กมฺม  ชวาเปตฺวา  ปฏิสนธฺึ  อากฑฺฒิตฺวา   
# ๑. กินนฺาโมสิ ฯ  ๒. ม. ยุ. เทถาติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒ 
 
นิรุทฺธา  ยถา  ปน  อชชฺาป  ย  หิยโฺย เภสชฺช  ปต   
ตเทว  โภชน  ภุ ฺชาติ  สริกฺขกฏเน  (๑)  ตเทวาติ  วุจฺจติ ฯ 
เอวมิธาป  สา  เจว  อวิชฺชา  สา  จ  ตณฺหาติ  อิท  สริกฺข- 
กฏเน  วุตฺต ฯ พฺรหฺมจรยินฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ  ทุกฺขกฺขยายาติ 
วฏฏทุกฺขสฺส ขยตฺถาย ฯ กายูปโค โหตีติ  อ ฺ  ปฏิสนฺธิกาย   
อุปคนฺตฺวา  โหติ ฯ  ยทิท  พฺรหฺมจริยวาโสติ โย  อย  มคฺคพฺรหฺม- 
จริยวาโส  อย  พาลโต  ปณฺฑิตสฺส วิเสโสติ  ทสฺเสติ ฯ   
อิติ อิมสฺมึ  สตฺุเต  สพฺโพป  สปฺปฏิสนฺธิโก  ปุถชุชฺโน  พาโลติ   
อปฺปฏิสนฺธิโก ขีณาสโว  ปณฺฑิโตติ  วุตฺโต ฯ  โสตาปนฺน- 
สกทาคามิอนาคามิโน  ปน  ปณฺฑิตาติ  วา พาลาติ วา น  
วตฺตพฺพา  ภชมานา ปน ปณฺฑิตปกฺข ภชนฺติ ฯ  
                                        นวม ฯ      
 
                                ปจฺจยสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  ปฏิจฺจสมุปฺปาท ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเน จ  ธมฺเมติ  สตฺถา  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ปจฺจยฺจ  
ปจฺจยนิพฺพตฺเต  จ  สภาวธมฺเม เทเสสฺสามีติ  อุภย  อารภิ ฯ   
อุปฺปาทา  วา  ตถาคตานนฺติ  ตถาคตาน  อุปฺปาเทป พุทฺเธสุ   
อุปฺปนฺเนสุป  อนุปฺปนฺเนสุป  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  ชาติเยว  
# ๑. ม. ย.ุ สริกฺขกตฺเตน ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 63 

                *เลมที่ ๑๑  ปจฺจยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓ 
 
ชรามรณสฺส  ปจฺจโย ฯ   ิตาว  สา  ธาตูติ   ิโตว  โส   
ปจฺจยสภาโว  น  กทาจิ   ชาติ  ชรามรณสฺส  ปจฺจโย  น   
โหติ ฯ  ธมฺมฏ ิตตา  ธมฺมนิยามตาติ  อิเมหิป  ทฺวีหิ  ปจฺจยเมว  
กเถติ ฯ  ปจฺจเยน  หิ  ปจฺจยุปฺปนฺนา  ธมฺมา  ติฏนฺติ  ตสฺมา  
ปจฺจโยว  ธมฺมฏ ิตตาติ  วุจฺจติ ฯ ปจฺจโย ธมฺเม นิยเมติ ตสฺมา  
ธมฺมนิยามตาติ วุจฺจติ ฯ  อิทปฺปจฺจยตาติ  อิเมส  ชรามรณาทีน  
ปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา อิทปฺปจฺจยาว อิทปฺปจฺจยตา ฯ ตนฺติ  
ต ปจฺจย ฯ อภิสมฺพุชฺฌตีติ าเณน อภิสมฺพุชฺฌติ ฯ อภิสเมตีติ  
ต  าเณน  อภิสมาคจฺฉติ ฯ อาจิกฺขตีติ กเถติ ฯ เทเสตีติ  
เทสยติ ฯ ป ฺเปตีติ ชานาเปติ ฯ  ปฏเปตีติ  าณมุเข   
เปติ ฯ  วิวรตีติ  วิวริตฺวา  ทสฺเสติ ฯ วิภชตีติ วิภาคโต   
ทสฺเสติ ฯ  อุตฺตานีกโรตีติ  ปากฏ  กโรติ ฯ  ปสฺสถาติ  จาหาติ  
ปสฺสถ วทติ ฯ (๑) กินฺติ  ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณนฺติอาทิ ฯ        
        อิติ  โข  ภิกฺขเวติ  เอว  โข  ภิกฺขเว ฯ  ยา  ตตฺราติ   
ยา  เตสุ ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติอาทีสุ ฯ  ตถตาติ  อาทีนิ   
ปจฺจยาการสฺเสว  เววจนานิ ฯ  โส  เตหิ  เตหิ  ปจฺจเยหิ   
อนูนาธิเกเหว  ตสฺส  ตสฺส  ธมฺมสฺส  สมฺภวโต  ตถตาติ สามคฺคึ  
อุปคเตสุ ปจฺจเยสุ  มุหุตฺตมฺป  ตโต  นพฺิพตฺตนิพฺพตฺตาน (๒) ธมฺมาน   
อสมฺภวาภาวโต อวิตถตาติ  อ ฺธมฺมปจฺจเยหิ  อ ฺธมฺมานุปฺ- 
# ๑. ม. อิติ จ วทติ ฯ  ๒. สี. นิพฺพตฺตนธมฺมาน ฯ ม. ย.ุ นิพฺพตฺตาน 
# ธมฺมาน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๔ 
 
ปตฺติโต อน ฺถตาติ  ชรามรณาทีน ปจฺจยโต  วา  ปจฺจย- 
สมูหโต  วา  อิทปฺปจฺจยตาติ  วุตฺโต ฯ ตตฺราย วจนตฺโถฯ 
อิเมส ปจฺจยา  อิทปฺปจฺจยา  อิทปฺปจฺจยา  เอว  อิทปฺปจฺจยตา ฯ 
อิทปฺปจฺจยาน  วา สมูโห อิทปฺปจฺจยตา ฯ ลกฺขณ ปเนตฺถ  
สทฺทสตฺถโต เวทิตพฺพ ฯ        
        อนิจฺจนฺติ  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจ ฯ  เอตฺถ  จ   
อนิจฺจนฺติ  น  ชรามรณ   อนิจฺจ  อนิจฺจสภาวาน  ปน   
ขนฺธาน ชรามรณตฺตา อนิจฺจ นาม ชาต ฯ สงฺขตาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  จ  สงฺขตนฺติ  ปจฺจเยหิ สมาคนฺตฺวา  
กต ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ ปจฺจเย  นิสฺสาย  อุปฺปนฺน ฯ   
ขยธมฺมนฺติ  ขยสภาว ฯ  วยธมฺมนฺติ  วิคจฺฉนกสภาว ฯ วิราค- 
ธมฺมนฺติ  วิรชฺุฌนกสภาว ฯ  (๑)  นโิรธธมฺมนฺติ  นริุชฺฌนกสภาว ฯ   
ชาติยาป วุตฺตนเยเนว  อนิจฺจตา  เวทิตพฺพา ฯ  ชนกปจฺจยาน   
วา  กิจฺจานุภาวลกฺขเณ  ทิฏตฺตา  (๒)  เอเกน  ปริยาเยน  ปเนตฺถ   
อนิจฺจาติอาทีนิ  ยชฺุชนฺติเยว ฯ  ภวาทโย   อนิจฺจาทิสภาวา ฯ               
        สมฺมปปฺ ฺายาติ  (๓)  สวิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย ฯ  ปุพฺพนฺตนฺติ   
ปุริม   อติกฺกนฺต ฯ  (๔)  อโหสึ  น ุ โขติอาทีสุ  อโหสึ  น ุ โขติ  
สสฺสตาการ ฺจ  อธิจฺจสมุปฺปตฺติอาการ ฺจ  นิสฺสาย  อตีเต   
# ๑. ม. ย.ุ วิรชฺชนกสภาว ฯ  ๒. สี. นิททฺิฏา ฯ  ๓. สี. ย.ุ ป ฺายาติ ฯ 
# ๔. สี. ปุริม อนฺต อีตตนฺติ ฯ  ม. ปรุิม อนฺต อตีตนฺติ อตฺโถ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปจฺจยสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕ 
 
อตฺตโน  วิชชฺมานต ฺจ  อวิชฺชมานต ฺจ กงฺขติ ฯ  กึ  การณนฺติ   
น  วตฺตพฺพ  อุมฺมตฺตโก วิย พาลปุถุชชฺโน ยถา วา ตถา  
วา ปวตฺตติ ฯ  ก ึ น ุ โข อโหสินฺติ ชาติลิงฺคุปปตฺติโย นิสฺสาย  
ขตฺติโย นุ โข อโหสึ พฺราหฺมณเวสฺสสุทฺทคหฏปพฺพชิต- 
เทวมนุสฺสาน  อ ฺตโรติ  กงฺขติ ฯ  กถ  นุ  โขติ สณฺานาการ   
นิสฺสาย  ทีโฆ  นุ  โข  อโหสึ  รสฺสโอทาตกณฺหปมาณิกาทีน   
อ ฺตโรติ  กงฺขติ ฯ  เกจิ  ปน  อิสฺสรนิมฺมานาทีนิ  นิสฺสาย  
เกน  นุ  โข การเณน  อโหสินฺติ  เหตุโต  (๑)  กงฺขตีติ  วทนฺติ ฯ   
กึ  หุตฺวา  ก ึ อโหสินฺติ ชาติอาทีนิ  นิสฺสาย  ขตฺติโย  หุตฺวา  
นุ  โข  พฺราหฺมโณ  อโหสึ ฯเป ฯ  เทโว  หุตฺวา  มนุสฺโสติ   
อตฺตโน  ปร  ปร  กงฺขติ ฯ  สพฺพตฺเถว  ปน  อทฺธานนฺติ กาลาธิ- 
วจนเมต ฯ  อปรนฺตนฺติ  อนาคต  อนฺต ฯ  ภวิสฺสามิ  น ุ โข   
นนุ  โขติ  สสฺสตาการ ฺจ  อุจฺเฉทาการ ฺจ  นิสฺสาย  อนาคเต  
อตฺตโน  วิชชฺมานต ฺจ  อวิชฺชมานต ฺจ กงฺขติ ฯ เสส ปเนตฺถ (๒)  
วุตฺตนยเมว ฯ          
        เอตรหิ  วา  ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธานนฺติ  อิทานิ  วา   
ปฏิสนฺธิมาทึ  กตฺวา จุติปริยนฺต  สพฺพมฺป  วตฺตมานกาล 
คเหตฺวา ฯ อชฺฌตฺต กถกถี ภวิสฺสตีติ  อตฺตโน ขนฺเธสุ  วิจิกิจฺฉี   
ภวิสฺสติ ฯ อห นุ โขสฺมีติ อตฺตโน อตฺถิภาว กงฺขติ ฯ  
# ๑. ม. เหตุ ฯ  ๒. ม. ยุ. เสสเมตฺถ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๖ 
 
ยุตฺต ปเนตนฺติ  ยุตฺต  อยุตฺตนฺติ  กา  เอตฺถ  จินฺตา ฯ  อปเจตฺถ   
อิท  วตฺถุมฺป อุทาหรนฺติ  จูฬมาตาย  กิร  ปุตฺโต  มณฺุโฑ ฯ 
มหามาตาย  ปุตฺโต  อมุณฺโฑ  ต  ปุตฺต  มุณฺเฑสุ โส  
อุฏาย  อห  นุ  โข  จูฬมาตาย ปุตฺโตติ จินฺเตสิ ฯ  เอว   
อห  นุ  โขสมฺีติ  กงฺขา  โหติ ฯ  โน  น ุ โขสฺมีติ  อตฺตโน  
นตฺถิภาว  กงฺขติ ฯ  ตตฺราป  อิท  วตฺถุ  เอโก  กิร  มจฺเฉ   
คณฺหนฺโต  อุทเก จิรฏาเนน  สีติภูต  อตฺตโน  อูรร  มจฺโฉติ  
จินฺเตตฺวา  ปหริ ฯ อปโร สุสานปสฺเส เขตฺต  รกฺขนฺโต  ภีโต   
สงฺกุฏิโต  (๑)  สย ิ โส ปฏิพุชฺฌิตฺวา อตฺตโน ชณฺณุกานิ (๒)  เทฺว  
ยกฺขาติ จินฺเตตฺวา ปหริ ฯ เอว โน น ุโขสฺมีติ กงฺขา  
โหติ ฯ 
        ก ึ น ุ โขสฺมีติ  ขตฺติโยว  สมาโน  อตฺตโน  ขตฺติยภาว   
กงฺขติ ฯ  เอส  นโย  เสเสสุ ฯ   เทโว  ปน  สมาโน  เทวภาว  
อชานนฺโต  นาม  นตฺถิ  โสป  ปน   อห  รูป  น ุ โข   
อรูป  น ุ โขติอาทินา  นเยน  กงฺขติ ฯ  ขตฺติยาทโย  กสฺมา  
น ชานนฺตีติ  เจ    อปจฺจกฺขา  เตส ตตฺถ ตตฺถ กุเล  
อุปฺปตฺติ ฯ คหฏาป จ โปตลกาทโย (๓)  ปพฺพชติส ฺ ิโน ฯ 
# ๑. ส.ี สงฺกจิุโต ฯ  ๒. ชนฺนุกานีติป ลิขิยติ ฯ  # ๓. โปตลกาติ เอกสฺส  
# ลทฺธิกนิกายสฺส  อธิวจน ฯ  โส กิร มกฺขลิโคสาลปฺปมุโข อมฺหาก สตฺถุ  
# ปวตฺติกาเล อุปฺปนฺโน อโหสิ ฯ  สี. โปตลิกาทโย ฯ ม. โปตฺถลกิาทโย ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ทสพลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๗  
 
ปพฺพชิตาป  กุปฺป  น ุ โข  เม  กมฺมนฺติอาทินา  นเยน  
คหฏส ฺ ิโน  มนุสฺสาป  จ  ราชาโน  วิย  อตฺตโน  (๑) เทว- 
ส ฺ ิโน โหนฺติ ฯ กถ นุ โขสฺมีติ  วุตฺตนยเมว ฯ  เกวล   
เหตฺถ  อพฺภนฺตเร  ชโีว  นาม อตฺถีติ คเหตฺวา ตสฺส  
สณฺานาการ  นิสฺสาย  ทโีฆ  น ุ โขสฺมิ  รสฺสจตุรสฺสฉฬส- 
อฏสโสฬสสาทีน อตรสฺสากาโรติ  (๒)   กงฺขนฺโต กถ นุ โขสฺมีติ  
กงฺขตีติ เวทิตพฺโพ ฯ สรรีสณฺาน ปน  ปจฺจุปฺปนฺน  อชานนฺโต  
นาม  นตฺถิ ฯ  กโุต  อาคโต  โส  กุห ึคามี ภวิสฺสตีติ อตฺตภาวสฺส  
อาคติคติฏาน  กงฺขนฺโต  เอว  กงฺขตีติ ฯ  อริยสาวกสฺสาติ  อิธ  
โสตาปนฺโน   อธิปฺเปโต อิตเรป ปน ตโย อวาริตาเยวาติ ฯ  
                                        ทสม ฯ        
                                อาหารวคฺโค ทุติโย ฯ            
 
                                ทสพลสุตฺตวณฺณนา              
                ทสพลวคฺคสฺส ปม ทุติยสฺเสว สงฺเขโป ฯ 
# ๑. ม. อตฺตนิ ฯ ๒. ม. ยุ. อ ฺตรปฺปกาโร ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา ๖๘ 
 
                                ทุติยทสพลสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติย  ภควตา  อตฺตโน  อชฌฺาสยวเสน  วุตฺต ฯ  ตตฺถ   
ทสพลสมนฺนาคโตติ  ทสหิ  พเลหิ  สมนฺนาคโต ฯ  พล ฺจ  นาเมต  
ทุวิธ  กายพล ฺจ าณพล ฺจ เตสุ  ตถาคตสฺส  กายพล   
หตฺถิกุลานุสาเรน  เวทิตพฺพ ฯ  วุตฺตเ ฺหต โปราเณหิ                      
                        กาฬาวก ฺจ คงฺเคยฺย        ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล          
                        คนฺธ มงฺคลเหม ฺจ        อุโปสถ ฉทฺทนฺติเม ทสาติ       
อิมานิ  ทส  หตฺถิกุลานิ ฯ  ตตฺถ  กาฬาวกนฺติ  ปกติหตฺถิกุล   
ทฏพฺพ ฯ ย ทสนฺน ปุริสาน  กายพล  ต  เอกสฺส  กาฬาวกสฺส   
หตฺถิโน  พล ฯ  ย  ทสนฺน  กาฬาวกาน  พล  ต  เอกสฺส   
คงฺเคยฺยสฺส ฯ  ย  ทสนฺน  คงฺเคยฺยาน  ต เอกสฺส ปณฺฑรสฺส ฯ  
ย  ทสนฺน  ปณฺฑราน  ต  เอกสฺส  ตมฺพสฺส ฯ  ย  ทสนฺน  
ตมฺพาน ต  เอกสฺส  ปงฺคลสฺส ฯ  ย  ทสนฺน  ปงฺคลาน  ต   
เอกสฺส  คนฺธหตฺถิโน ฯ  ย   ทสนฺน  คนฺธหตฺถีน  ต  เอกสฺส   
มงฺคลสฺส ฯ  ย  ทสนฺน  มงฺคลาน  ต  เอกสฺส เหมวตสฺส ฯ  
ย  ทสนฺน  เหมวตาน  ต  เอกสฺส  อุโปสถสฺส ฯ  ย ทสนฺน  
อุโปสถาน  ต  เอกสฺส  ฉทฺทนฺตสฺส ฯ  ย  ทสนฺน  ฉทฺทนฺตาน  
ต  เอกสฺส  ตถาคตสฺส ฯ นารายนสงฺขาต (๑) พลนฺติป  อิทเมว  
วุจฺจติ ฯ  ตเทต ปกติหตฺถิคณนาย หตฺถีน (๒) โกฏสิหสฺสาน   
# ๑. ม. นารายนสงฺฆาต พลนฺติป ฯ  ๒. ม. ปกติหตฺถีน ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 69 

                *เลมที่ ๑๑  ทติุยทสพลสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙ 
 
ปุริสคณนาย  ปน  ทสนฺน  ปุริสโกฏิสหสฺสาน  พล  โหติ ฯ   
อิท ตาว  ตถาคตสฺส  กายพล ฯ  ทสพลสมนฺนาคโตติ  เอตฺถ   
ปน  เอต  สงฺคห  น   คจฺฉติ ฯ  เอต หิ พาหิรกลามก- 
ติรจฺฉานคตาน สีหาทีนมฺป โหติ ฯ เอต หิ นิสฺสาย ทุกฺข- 
ปริ ฺา  วา  สมุทยปหีน(๑)  วา  มคฺคภาวนา  วา  ผลสจฺฉิกิริยา  
วา  นตฺถิ ฯ อ ฺ  ปน  ทสสุ  าเนสุ  อกมฺปนฏเน   
อุปตฺถมฺภนฏเน  จ  ทสวิธ  าณพลนฺนาม อตฺถิ  ต  
สนฺธาย วุตฺต ทสพลสมนฺนาคโตติ ฯ        
        กตม  ปน  ตนฺติ  านาฏานาทีน  ยถาภูต  ชานน ฯ   
เสยฺยถีท  าน ฺจ  านโต  อฏาน ฺจ  อฏานโต  ชานน   
เอก  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  กมฺมสมาทานาน  านโส   
เหตุโส ยถาภูต วิปากชานน เอก  สพฺพตฺถ  คามินีปฏิปทา- 
ชานน เอก  อเนกธาตุนานาธาตุโลกชานน  เอก  สตฺตาน(๒) 
นานาธิกมุตฺติชานน  เอก  เตสเยว  อินทฺฺริยปโรปริยตฺติชานน  
เอก  ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลสโวทานวุฏานชานน  
เอก  เตสเยว  (๓)  ปุพฺเพนิวาสชานน  เอก สตฺตาน จุตูปปาต- 
ชานน เอก อาสวกฺขยชานน เอก ฯ  
        อภิธมฺเม ปน  อิธ ตถาคโต าน ฺจ านโต อฏาน ฺจ  
อฏานโต   ยถาภูต ปชานาติ ฯ ยมฺป ตถาคโต าน ฺจ านโต  
# ๑. ม. สมุทยปฺปหาน ฯ  ๒. ม. ยุ. ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๐ 
 
อฏาน ฺจ  อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ ฯ อิทมฺป ตถาคตสฺส  
ตถาคตพล   โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน  
ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ  พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตตีติ- 
อาทินา  นเยน  วิตฺถารโต  อาคโต ฯ  (๑) อตฺถวณฺณนาป  เนส  
วิภงฺคฏกถาย  เจว  ปป ฺจสูทนิยา  จ  มชฺฌิมฏกถาย ฯ 
สพฺพาการโต  วุตฺตา ฯ  สา ตตฺถ วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺพา ฯ   
จตูหิ  จ  เวสารชฺเชหีติ  เอตฺถ  สารชฺชปฏิปกฺข  เวสารชฺช ฯ 
จตูสุ  าเนสุ เวสารชฺชภาว  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อุปฺปนฺน- 
โสมนสฺสมยาณสฺเสต  นาม ฯ  กตเมสุ จตูสุ  สมมฺา- 
สมฺพุทฺธสฺส  เต ปฏิชานโต  อิเม  ธมฺมา  อนภิสมฺพุทฺธาติ- 
อาทีสุ โจทนาวตฺถูสุ ฯ  
        ตตฺราย ปาลิ  จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว ตถาคตสฺส เวสารชฺชานิ ฯเป ฯ       
กตมานิ จตฺตาริ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏิชานโต อิเม  
ธมฺมา อนภิสมฺพุทฺธาติ ตตฺร จ(๒) ม สมโณ วา พฺราหฺมโณ  
วา เทโว  วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา โลกสฺมึ สห- 
ธมฺเมน  ปฏโิจทิสฺสตีติ (๓) นิมิตฺตเมตป (๔) ภิกฺขเว น สมนุปสสฺามิ ฯ 
เอตมห  ภิกฺขเว นิมิตฺต อสมนุปสฺสนฺโต เขมปฺปตฺโต อภยปฺปตฺโต  
เวสารชฺชปฺปตฺโต วิหรามิ ฯ ขีณาสวสฺส เต ปฏิชานโต อิเม      
# ๑. ม. อาคตาเนว ฯ  ๒. ปาเ สพฺพวาเรสุ วตสฺโท ฯ   
# ๓. ม. ยุ. ปฏิโจเทสฺสตีติ ฯ  ๔. ม. ยุ. อปสทฺโท น ขายติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ทติุยทสพลสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๑ 
 
อาสวา อปริกฺขีณาติ ตตฺร วต ม ฯเป ฯ เย โข ปน เต  
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ  
ตตฺร วต ม ฯเป ฯ  ยสฺส โข ปน เต อตฺถาย ธมฺโม         
เทสิโต โส น นิยฺยาติ(๑) ตกฺกรสฺส สมมฺา ทุกฺขกฺขยายาติ  
ตตฺร  วต ม สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ฯเป ฯ เวสารชฺชป-ฺ 
ปตฺโต วิหรามีติ ฯ                  
        อาสภณฺานนฺติ  เสฏฏาน  อุตฺตมฏาน ฯ  อาสภา  วา   
ปุพฺพพุทฺธา  เตส  านนฺติ  อตฺโถ  อปจ  ควสตเชฏโก  
อุสโภ  ควสหสฺสเชฏโก  วสโภ  วชสตเชฏโก  วา  อุสโภ   
วชสหสฺสเชฏโก วสโภ สพฺพควเสฏโ สพฺพปรสิฺสยสโห  เสโต   
ปาสาทิโก  มหาภารวโห  อสนิสตสทฺเทหิปสฺส  อสมฺปกมฺปโย   
นิสโภ  โส  อิธ  อุสโภติ  อธิปฺเปโต ฯ  อิท  (๒)  ห ิ ตสฺส   
ปริยายวจน ฯ  อุสภสฺส อิทนฺติ  อาสภ ฯ  านนฺติ  จตูหิ   
ปาเทหิ  ปวึ อุปฺปเฬตฺวา อวฏาน ฯ อิธ ปน  อาสภ  
วิยาติ  อาสภ ฯ  ยเถว  หิ  นิสภสงฺขาโต  อุสโภ อุสภพเลน  
สมนฺนาคโต  จตูหิ  ปาเทหิ  ปวึ  อุปปฺเฬตฺวา  อจลฏาเนน   
ติฏติ  เอว  ตถาคโตป  ทสหิ ตถาคตพเลหิ  สมนนฺาคโต   
จตูหิ  เวสารชฺชปาเทหิ  อฏปริสปวึ  อุปฺปเฬตฺวา  สเทวเก   
โลเก  เกนจิ  ปจฺจตฺถิเกน  ปจฺจามิตฺเตน  อกมฺปโย  อจลฏาเนน  
# ๑. นิยยฺตีติป ปาโ ทิสสฺติ ฯ  ๒. ม. ยุ. อิทป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๒ 
 
ติฏติ ฯ  เอว  ติฏมาโน  จ  ต  อาสภณฺาน  ปฏินาชาติ   
อุปคจฺฉติ  นปจฺจกฺขาติ อตฺตนิ อาโรเปติ ฯ เตน วุตฺต  
อาสภณฺาน ปฏิชานาตีติ ฯ  ปริสาสูติ อฏ  โข  อิมา   
สาริปุตฺต  ปริสา ฯ  [๑] ขตฺติยปริสา  พฺราหฺมณปริสา  คหปติปริสา  
สมณปริสา  จาตุมฺมหาราชิกปริสา  ตาวตึสปริสา  มารปริสา   
พฺรหฺม  ปริสาติ  (๒) อิมาสุ อฏสุ ปรสิาสุ ฯ สีหนาท นทตีติ 
เสฏนาท อภีตนาท  อสทิสนาท  นทติ  สีหนาทสทิส  วา   
นาท  นทติ ฯ  อยมตฺโถ  สหีนาทสุตฺเตน(๓)  ทีเปตพฺโพ ฯ ยถา   
วา  สีโห  สหนโต  เจว  หนนโต  จ  สีโหติ  วุจฺจติ  เอว   
ตถาคโต  โลกธมฺมาน  สหนโต  ปรปปฺวาทาน ฺจ  หนนโตป  
สีโหติ วุจฺจติ ฯ เอว  วุตฺตสฺส  สีหสฺส  นาท  สีหนาท ฯ  
ตตฺถ  ยถา  สโีห  สีหพเลน  สมนฺนาคโต  สพฺพตฺถ  วิสารโท  
วิคตโลมหโส  สีหนาท  นทติ  เอว ตถาคตสีโห  ตถาคตพเลหิ   
สมนฺนาคโต  อฏสุ  ปริสาสุ  วิสารโท  วิคตโลมหโส  อิติ  
รูปนฺติอาทินา  นเยน  นานาวิธ  วิลาสธมฺมเทสน  วิลาสสมฺปนฺน   
สีหนาท นทติ ฯ เตน วุตฺต ปริสาสุ สหีนาท นทตีติ ฯ                   
        พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตตีติ  เอตฺถ  พฺรหฺมนฺติ  เสฏ  อุตฺตม   
วิสุทฺธสฺส ธมฺมจกฺกสฺเสต  อธิวจน ฯ ต ปน ธมฺมจกฺก ทุวิธ  
# ๑. สฺยา. เอตฺถนฺตเร กตมา อฏาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม.  มู. ๑๒/๑๖๘/๑๔๖ ฯ 
# ๓. มหาสหีนาทสุตฺเตน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ทติุยทสพลสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๓ 
 
โหติ ปฏิเวธาณ ฺจ เทสนาาณ ฺจ ตตฺถ  ป ฺาปภาวิต (๑)  
อตฺตโน  อริยผลาวห  ปฏิเวธาณ  กรุณาปภาวิต  สาวกาน  
อริยผลาวห  เทสนาาณ ฯ  ตตฺถ  ปฏิเวธาณ  อุปฺปชฺชมาน  
อุปฺปนฺนนฺติ  ทุวิธ ฯ ต  หิ  อภินิกฺขมนโต  ปฏาย  ยาว  
อรหตฺตมคฺคา อุปฺปชฺชมาน ผลกฺขเณ อุปฺปนฺน นาม ฯ   
ตุสิตภวนโต  ปฏาย  ยาว  มหาโพธิปลฺลงฺเก  อรหตฺตมคฺคา  
อุปฺปชฺชมาน  ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺน   นาม ฯ  ทีปงฺกรโต  วา  ปฏาย  
ยาว  อรหตฺตมคฺคา  อุปฺปชฺชมาน  ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺน  นาม(๒)  
เทสนาาณ  ปวตฺตมาน ปวตฺตนฺติ  ทุวิธ ฯ  ต  หิ  ยาว   
อ ฺาโกณฺฑ ฺสฺส (๓) โสตาปตฺติมคฺคา ปวตฺตมาน ผลกฺขเณ  
ปวตฺต  นาม(๔) ฯ  เตสุ  ปฏิเวธาณ  โลกุตฺตร  เทสนาาณ   
โลกิย ฯ  อุภยมฺป ปเนต อ ฺเหิ(๕)  อสาธารณ พุทฺธาน  เยว  
โอรสาณ ฯ        
        อิมานิ  ย  อิมินา  าเณน  สมนฺนาคโต  สีหนาท  นทติ  
ต  ทสฺเสตุ  อิติ   รูปนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อิติ  รูปนติฺ  อิท  
รูป เอตฺตก รปู อิโต อุทฺธ รูป นตฺถีติ  รปฺุปนสภาว 
 ฺเจว  ภูตุปาทายเภท ฺจ  อาทึ  กตฺวา ลกฺขณรสปจฺจุปฏาน- 
# ๑. ปริภาวิต ฯ  ๒. อุปปฺชฺชมานนฺติ ปทโต ปร ลขิิตพฺพ อุโภสุ วา าเนสุ ฯ 
# ๓. ส.ี อ ฺาสิ... ฯ  ๔. ปวตฺตมานนฺติ ปทโต ปร ลิขิตพฺพ อุโภสุ วา าเนสุ ฯ 
# ๕. อ ฺเส ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๔ 
 
ปทฏานวเสน  อนวเสสรปูปริคฺคโห  วุตฺโต ฯ  อิติ  รูปสฺส   
สมุทโยติ  อิมินา  เอว ปรคฺิคหิตสฺส  รูปสฺส  สมุทโย วุตฺโต ฯ  
ตตฺถ อิตีติ เอว สมุทโย โหตีติ อตฺโถ ฯ ตสฺส  วิตฺถาโร  
อวิชฺชาสมุทยา  รูปสมุทโย  ตณฺหาสมุทยา  กมฺมสมุทยา  (๑)  อาหาร- 
สมุทยา รูปสมุทโยติ  นิพฺพตฺติลกฺขณ  ปสฺสนฺโตป  รูปกฺขนฺธสฺส   
อุทย ปสฺสตีติ  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ  อฏงฺคเมป  อวิชฺชานิโรธา  
รูปนิโรโธ ฯเป ฯ วิปริณามลกฺขณ   ปสฺสนฺโตป รปูกฺขนฺธสฺส 
นิโรธ ปสฺสตีติ(๒) อย วิตฺถาโร ฯ    
        อิติ  เวทนาติอาทีสุป  อย  เวทนา  เอตฺตกา  เวทนาฯ 
อิโต  อุทฺธ  เวทนา  นตฺถิ  อย  ส ฺา  อิเม  สงฺขารา ฯ 
อิท  วิ ฺาณ  เอตฺตก  วิ ฺาณ อิโต  อุทฺธ  วิ ฺาณ  
นตฺถีติ  เวทยิตส ฺชานนอภิสงฺขรณวิชานนสภาว ฺ  เจว สุขาทิ- 
รูปส ฺาทิปสาทจกฺขุวิ ฺาณาทิเภท ฺจ  อาทึ  กตฺวา ลกฺขณ- 
รสปจฺจุปฏานปทฏานวเสน  อนวเสสเวทนาส ฺาสงฺขาร- 
วิ ฺาณปริคฺคโห  วุตฺโต ฯ  อิติ  เวทนาย  สมุทโยติอาทีหิ  ปน  
เอว  ปริคฺคหิตาน  เวทนาส ฺาสงฺขารวิ ฺาณาน   สมุทโย  
วุตฺโต ฯ  ตตฺราป  อิตีติ  เอว  สมุทโย  โหตีติ อตฺโถ ฯ เตสมฺป 
วิตฺถาโร อวิชฺชาสมุทยา  เวทนาสมุทโยติ  รูเป  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ตีส ุ ขนฺเธสุ  อาหารสมุทยาติ   
# ๑. ส.ี ม. กมฺมสมุทโย ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๐๖/๘๐ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ทติุยทสพลสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๕ 
 
อวตฺวา  ผสฺสสมุทยาติ  วตฺตพฺพ วิ ฺาณกฺขนฺเธ  นามรูป- 
สมุทยาติ  อฏงฺคมปทมฺป  เตสเยว  วเสน  โยเชตพฺพ ฯ อยเมตฺถ  
สงฺเขโป  วิตฺถารโต ปน  อุทยพฺพยวินิจฺฉโย  สพฺพาการปริปูโร  
วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺโต ฯ                  
        อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหตีติ  อยมฺป  อปโร  สีหนาโท ฯ  
ตสฺสตฺโถ  อิมสฺมึ  อวิชชฺาทิเก  ปจฺจเย  สติ  อิท  สงฺขาราทิก   
ผล  โหติ ฯ อิมสฺสุปฺปาทา อิท  อุปฺปชชฺตีติ  อิมสฺส   
อวิชฺชาทิกสฺส  ปจฺจยสฺส  อุปฺปาทา อิท สงฺขาราทิก  ผล   
อุปฺปชฺชติ ฯ  อิมสฺมึ  อสติ  อิท  น  โหตีติ  อิมสฺมึ  อวิชฺชาทิเก   
ปจฺจเย  อสติ  อิท  สงฺขาราทิก  ผล  น  โหติ ฯ  อิมสฺส   
นิโรธา อิท นิรุชฺฌตีติ อิมสฺส  อวิชชฺาทิกสฺส  ปจฺจยสฺส   
นิโรธา  อิท  สงฺขาราทิก  ผล  นริุชฺฌติ ฯ  
        อิทานิ ยทา(๑) ต  โหติ  เจว  นิรชฺุฌติ  จ  ต  วิตฺถารโต   
เทเสนฺโต(๒)  ยทิท  อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขาราติอาทิมาห ฯ                   
        เอว  สฺวากฺขาโตติ  เอว  ป ฺจกฺขนฺธวิภชนาทิวเสน  สฏุ ุ   
อกฺขาโต  สุกถิโต ฯ  ธมโฺมติ  ป ฺจกฺขนฺธปจฺจยาการธมฺโม ฯ   
อุตฺตาโนติ  อนิกุชฺชโิต ฯ วิวโฏติ วิวรตฺิวา  ปโต ฯ  ปกาสิโตติ  
ทีปโต  โชติโต ฯ ฉินฺนปโลติโกติ ปโลติกา  วุจฺจติ ฉินฺน ภินฺน  
ตตฺถ ตตฺถ สพฺิพิตคณฺ ิก ชิณฺณวตฺถ ต ยสฺส นตฺถิ ฯ  
# ๑. ม. ยถา ฯ  ๒. ม.ทสฺเสตุ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๖ 
 
อฏหตฺถ วา นวหตฺถ  วา  อหตสาฏก  นิวตฺโถ  โส  
ฉินฺนปโลติโก นาม ฯ อยมฺป  ธมฺโม ตาทิโส ฯ น  เหตฺถ   
โกห ฺาทิวเสน  ฉินฺนภินฺนสิพฺพิตคณฺ ิตภาโว  อตฺถิ ฯ  อปจ  
ขุทฺทกสาฏโกป ปโลติกา  วุจฺจติ  สา  ยสฺส  นตฺถ ิ ฯ 
อฏนวหตฺโถ  มหาปโฏ  อตฺถิ  โสป  ฉินฺนปโลติโกฯ 
อปคตปโลติโกติ  อตฺโถ ฯ  ตาทิโส  อย  ธมโฺม ฯ  ยถา  ห ิ  
จตุหตฺถ  สาฏก  ลภิตฺวา  (๑)  ปริคฺคหณ  กโรนฺโต  ปุริโส อิโต  
จิโต จ อ ฺฉนฺโต กิลมติ  เอว  พาหิรกสมเย  ปพฺพชิตา   
อตฺตโน  ปรตฺิตกธมฺม  เอว  สติ  เอว ภวิสฺสตีติ  ปกปฺเปตฺวา  
ปกปฺเปตฺวา  วฑฺเฒนฺตา กิลมนฺติ ฯ  ยถา  ปน  อฏหตฺถนวหตฺเถน  
สาฏเกน  ปรคฺิคหณ  กโรนฺโต ยถารุจึ  (๒)  ปารุปติ  น  กิลมติ ฯ 
นตฺถิ  ตตฺถ  อ ฺฉิตฺวา วฑฺฒนกิจฺจ เอว  อิมสฺมิมฺป ธมฺเม  
ปกปฺเปตฺวา ปกปฺเปตฺวา  วิภชนกิจฺจ  นตฺถิ  เตหิ  เตหิ   
การเณหิ  มยาว  อย  ธมโฺม  สุวิภตฺโต  สุวิตฺถาริโตติ  อิทมฺป   
สนฺธาย  ฉินฺนปโลติโกติ อาห ฯ อปจ กจวโรป ปโลติกา  (๓)  
วุจฺจติ  อิมสฺมึ  จ  สาสเน  สมณกจวร  นาม  ปติฏาตุ   
น  ลภติ ฯ  เตเนวาห                       
                        การณฺฑว นิทฺธมถ        กสมฺพพ อวกสฺสถ (๔)         
                        ตโต ปลาเป  วาเหถ        อสฺสมเณ สมณมานิเน ฯ        
# ๑. ม. คเหตฺวา ฯ  ๒. ม. ยถารุจิ ฯ  ๓. ม. ย.ุ ปโลติกาติ ฯ 
# ๔. ม. กสมพฺุ อปกสฺสถ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ทติุยทสพลสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๗ 
 
                        นิทฺธมิตฺวาน ปาปจฺเฉ        ปาปอาจารโค จเร(๑)         
                        สุทฺธา สุทเฺธหิ สวาส        กปฺปยโวฺห ปติสฺสวา(๒)        
                        ตโต สมคฺคา นิปกา        ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถาต ิฯ (๓)       
อิติ สมณกจวรสฺส ฉินฺนตฺตาป อย ธมโฺม ฉินฺนปโลติโก  
นาม โหติ ฯ     
        อลเมวาติ  ยุตฺตเมว ฯ  สทฺธาปพฺพชิเตนาติ  สทฺธาย   
ปพฺพชิเตน ฯ  กลุปุตฺเตนาติ เทฺว  กุลปตฺุตา  อาจารกุลปุตฺโต  
ชาติกุลปุตฺโต  จ    ตตฺถ  โย  ยโต  กุโตจิ กุลา ปพฺพชิตฺวา  
สีลาทโย  ป ฺจ  ธมฺมกฺขนฺเธ  ปูเรติ  อย  อาจารกุลปุตฺโต   
นาม ฯ โย  ปน  ยสกลุปุตฺตาทโย  วิย  ชาติสมฺปนฺนกุลา   
ปพฺพชิโต  อย  ชาติกุลปุตฺโต นาม ฯ  เตสุ  อิธ  อาจารกุลปุตฺโต   
อธิปฺเปโต ฯ  สเจ  ปน ชาติกุลปุตฺโต  อาจารวา  โหติ อย  
อุตฺตโมเยว ฯ เอวรูเปน กุลปุตฺเตน ฯ  วิริย อารภิตุนฺติ  
จตุรงฺคสมนฺนาคต วิริย  กาตต ฯ   
        อิทานิ (๔) จตุรงฺค ทสฺเสนฺโต กาม ตโจ จาติอาทิมาห ฯ  
เอตฺถ หิ ตโจ  เอก  องฺค  นฺหารุ  เอก  อฏ ิ  เอกฯ 
มสโลหิต  เอกนฺติ ฯ  อิท ฺจ  ปน จตุรงฺคสมนฺนาคต  วิริย   
อธิฏหนฺเตน  นวสุ  าเนสุ  สโมธาตพฺพ  (๕)  ปุเรภตฺเต ปจฺฉาภตฺเต  
# ๑. ม. ปาปอาจารโคจเร ฯ  ๒. ม. ปติสฺสตา ฯ   
# ๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๐๐/๑๗๓ ฯ ๔. ม. ย.ุ อิทานิสฺส ฯ   
# ๕. ม. ย.ุ สมาธาตพฺพ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๘ 
 
ปุริมยาเม มชฺฌิมยาเม ปจฺฉิมยาเม คมเน าเน นิสชฺชาย  
สยเนติ ฯ   ทกฺุข  ภิกฺขเว  กุสีโต วิหรตีติ อิมสฺมึ สาสเน โย  
กุสีโต ปุคฺคโล โส ทุกฺข วิหรติ ฯ  พาหิรสมเย  ปน  โย  
กุสีโต  โส  สุข  วิหรติ ฯ  โวกิณฺโณติ มิสฺสีภูโต ฯ สทตฺถนฺติ  
โสภณ  วา  อตฺถ  สก  วา  อตฺถ  อุภเยนาป  อรหตฺตเมว   
อธิปฺเปต ฯ ปริหาเปตีติ  หาเปติ  น  ปาปุณาติ ฯ  กุสีตปุคฺคลสฺส  
หิ  ฉ ทฺวารานิ อคุตฺตานิ (๑) โหนฺติ  ตีณิ  กมฺมานิ  อปริ- 
สุทฺธานิ  อาชีวฏมก สีล อปริโยทาต ภินฺนาชีโว กลุุปโก  
โหติ ฯ  โส  สพฺรหฺมจารีน  อกฺขิมฺหิ  ปติตรช  วิย  อุปฆาตกโร  
หุตฺวา ทุกฺข  วิหรติ  ปมทฺทโน  (๒)  เจว  โหติ ลณฺฑสาทโน (๓) จ  
สตฺถุ อชฺฌาสย  คเหตุ น  สกฺโกติ  ทลุลฺภ  ขณ  วิราเธติ ฯ 
เตน  ภุตฺโต  รฏปณฺโฑป  น  มหปฺผโล โหติ ฯ                       
        อารทฺธวิริโย  จ  โข  ภิกฺขเวติ  อารทฺธวิริโย  ปคฺุคโล  
อิมสฺมึเยว  สาสเน  สุข  วิหรติ ฯ  พาหิรสมเย  ปน  โย   
อารทฺธวิริโย  วิหรติ  (๓)  โส ทุกฺข วิหรติ ฯ  ปวิวิตฺโตติ  วิยุตฺโต   
หุตฺวา ฯ  สทตฺถ ปริปูเรตีติ อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ อารทฺธ- 
วิริยสฺส  ห ิ ฉ  ทฺวารานิ  สุคุตฺตานิ  โหนฺติ ตีณิ กมฺมานิ  
ปริสุทฺธานิ  อาชีวฏมก  สีล  ปริโยทาต  สพฺรหฺมจารีน  
# ๑. ส.ี อคุตฺตานิ อรกฺขิตานิ ฯ  ๒. สี. สิวมทฺทโน ฯ ม. ปมทฺทโน ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. เลฑฺฑุปาตโน ฯ ม. ลณฺฑปูรโก ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ทติุยทสพลสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๙ 
 
วา  อกฺขีสุ  สตีล ฺชน  (๑)  วิย ธาตุคฺคตจนฺทน  วิย  จ  มนาโป   
หุตฺวา  สุข วิหรติ  สตฺถ ุ อชฺฌาสย  คเหตุ สกฺโกติ ฯ 
สตฺถา หิ                   
                        จิร ชีว มหาวีร                กปฺป ติฏ มหามุนีติ  
เอว  โคตมิยา  วนฺทิโต  น  โข  โคตมิ  ตถาคตา  เอว   
วนฺทิตพฺพาติ  ปฏิกฺขิปตฺวา ตาย ยาจิโต วนฺทิตพฺพาการ  
อาจิกฺขนฺโต เอวมาห       
                        อารทฺธวิริเย ปหิตตฺเต        นิจฺจ ทฬหฺปรกฺกเม         
                        สมคฺเค สาวเก ปสฺส        เอสา พุทฺธาน วนฺทนาติ ฯ (๒)       
        เอว  อารทฺธวิริโย  สตฺถุ  อชฺฌาสย  คเหตุ  สกโฺกติ   
ทุลฺลภ  ขณ  น  วิราเธติ ฯ  ตสฺส  หิ  พุทฺธุปฺปาโท   
ธมฺมเทสนา  สงฺฆสุปฏิปตฺติ  จ  สผลา  โหติ  สอุทฺรยาฯ 
รฏปณฺโฑป เนน(๓) ภุตฺโต มหปฺผโล โหติ ฯ          
        หีเนน  อคฺคสฺสาติ  หีนาย  สทฺธาย  หีเตน  วิริเยน   
หีนาย  สติยา  หเีนน  สมาธินา  หีนาย  ป ฺาย  อคฺค- 
สงฺขาตสฺส  อรหตฺตสฺส  ปตฺติ  นาม  น  โหติ ฯ  อคฺเคน  จ  
โขติ  อคฺเคหิ  สทฺธาทีหิ  อคฺคสฺส  อรหตฺตสฺส  ปตฺติ  โหติ ฯ  
มณฺฑเปยฺยนฺติ  ปสนฺนฏเน  มณฺฑ  ปาตพฺพฏเน  เปยฺย ฯ  ย  
หิ  ปวิตฺวา  อนฺตรวีถิย  ปติโต  วิส ฺ ี  อตฺตโน  สาฏกาทีนมฺป  
# ๑. ส.ี พาหคุตจนฺทน ฯ  ๒. ขุ. อป. ๓๓/๑๕๗/๒๘๘ ฯ เอต พุทฺธาน 
# วนฺทน ฯ  ๓. ม. เตน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๐ 
 
อสฺสามิโก โหติ ต ปสนฺนมฺป น  ปาตพฺพ  มยฺห  ปน  สาสน   
เอว  ปสนฺน ฺจ ปาตพฺพ ฺจาติ  ทสฺเสนฺโต  มณฺฑเปยฺยนฺติ  
อาห ฯ                  
        ตตฺถ  ติวิโธ  มณฺโฑ  เทสนามณฺโฑ  ปฏิคฺคหมณฺโฑ   
พฺรหฺมจริยมณฺโฑติ ฯ  กตโม  เทสนามณฺโฑ  จตุนฺน  อริย- 
สจฺจาน  อาจิกฺขนา  เทสนา  ป ฺาปนา ปฏปนา  วิวรณา  
วิภชนา  อุตฺตานีกมฺม  จตุนฺน สติปฏานาน ฯเป ฯ อริยสฺส  
อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส  อาจิกฺขนา ฯเป ฯ  อุตฺตานีกมฺม  อย   
เทสนามณฺโฑ ฯ  กตโม  ปฏิคฺคหมณฺโฑ  ภิกฺขุภิกขฺุนิโย   
อุปาสกอุปาสิกาโย  เทวา  มนุสฺสา  เย  วา  ปน ฺเป   
เกจิ  วิ ฺาตาโร  อย  ปฏคฺิคหมณฺโฑ ฯ  กตโม  พฺรหฺม- 
จริยมณฺโฑ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เสยฺยถีท ฯ 
สมฺมาทิฏ ิ ฯเป ฯ  สมฺมาสมาธิ อย  พฺรหฺมจริยมณฺโฑ ฯ  
อปจ  อธิโมกฺขมณฺโฑ  สทฺธินฺทฺริย  อสฺสทฺธิย  กสโฏ ฯ 
อสฺสทฺธิย กสฏ ฉฑฺเฑตฺวา สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิโมกขฺ  มณฺฑ  
ปวตีติ มณฺฑเปยฺยนฺติอาทินาป  (๑)  นเยเนตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
สตฺถา  สมฺมขีุภูโตติ  อิทเมตฺถ การณวจน ฯ  ยสฺมา  สตฺถา   
สมฺมุขีภูโต  ตสฺมา  วิริยปโยค  (๒)  กตฺวา  ปวถ  ต  มณฺฑ ฯ  
พาหิรก  หิ  เภสชฺชมณฺฑมฺป  เวชฺชสสฺ อสมฺมุขา ปวนฺตาน  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๓๑/๔๒๕ ฯ  ๒. ม. ย.ุ วิริยสมฺปโยค ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุปนิสสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๑ 
 
ปมาณ วา อุคฺคมน  วา  นิคฺคมน  วา  น  ชานามาติ อาสงฺกา  
โหติ เวชฺชสมฺมุขา ปน เวชฺโช  ชานิสฺสตีติ  นิราสงฺกา  
ปวนฺติ เอวเมว อมฺหาก ธมฺมสฺสามี สตฺถา  สมฺมุขีภูโต 
วิริย  กตฺวา  ปวถาติ  มณฺฑปาเนป  เนส นิโยเชนฺโต ตสฺมา  ตีหิ 
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  สผลาติ  สานิสสา ฯ  สอุทฺรยาติ   
สวฑฺฒิ ฯ  อิทานิ  นิโยชนานุรูป  สิกขิตพฺพต  อตฺตโน  อตฺถภูต 
อรหตฺต ฯ  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทตุนฺติ  อปฺปมาเทน  สพฺพกิจฺจานิ   
กาตต ฯ ปรตฺถนฺติ ปจฺจยทายกาน มหปฺผลานิสส ฯ เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                                        ทุติย ฯ   
 
                                อุปนสิสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  ชานโต  อหนฺติอาทีสุ  ชานโตติ  ชานนฺตสฺส ฯ   
ปสฺสโตติ  ปสฺสนฺตสฺส ฯ  เทฺวป  ปทานิ  เอกตฺถานิ  พฺย ฺชนเมว  
นาน ฯ  เอว  สนฺเตป ชานโตติ  าณลกฺขณ  อุปาทาย  ปุคฺคล  
นิทฺทิสติ ฯ  อาชานนลกฺขณ  หิ  าณ ฯ ปสฺสโตติ  าณปฺปภาว   
อุปาทาย ฯ  ปสฺสนปฺปภาว  หิ  าณ  าณสมงฺคี  ปุคฺคโล  
จกฺขุมา  วิย  จกฺขุนา  รูปานิ  าเณน  วิวเฏ  ธมฺเม  ปสฺสติ ฯ   
อาสวาน  ขยนฺติ  เอตฺถ  อาสวาน  ปหาน  อสมุปฺปาโท   
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๒ 
 
ขีณากาโร  นตฺถิภาโวติ  อยมฺป  อาสวกฺขโยติ  วุจฺจติ  ภงฺโคป   
มคฺคผลนิพฺพานานิป ฯ อาสวาน  ขยา  อนาสว เจโตวิมุตฺตินฺติ- 
อาทีสุ หิ  ขีณากาโร อาสวกฺขโยติ วุจฺจติ ฯ โย อาสวาน  
ขโย วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธานนฺติ (๑) เอตฺถ  
ภงฺโค ฯ        
                        เสกฺขสฺส เสกฺขมานสฺส (๒)        อุชมุคฺคานุสาริโน         
                        ขยสฺมึ ปม าณ                ตโต อ ฺา อนนฺตราติ (๓)        
เอตฺถ  มคฺโค ฯ  โส  ห ิ อาสเว  เขเปนฺโต  วูปสเมนฺโต  
อุปฺปชฺชติ ตสฺมา อาสวาน  ขโยติ  วุตฺโต ฯ  อาสวาน   
ขยา  สมโณ  โหตีติ  เอตฺถ  ผล ฯ  ต  หิ  อาสวาน  ขีณนฺเต  
อุปฺปชฺชติ ตสฺมา อาสวาน ขโยติ วุตฺต ฯ          
                        อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ  อารา โส อาสวกฺขยาติ (๔)        
เอตฺถ  นิพฺพาน ฯ  ต  ห ิอาคมฺม อาสวา ขียนฺติ ตสฺมา  
อาสวาน ขโยติ วุตฺต ฯ อิธ ปน  มคฺคผลานิ  อธิปฺเปตานิ ฯ   
โน  อชานโต  โน  อปสฺสโตติ  โย  ปน  น ชานาติ   น   
ปสฺสติ  ตสฺส  โน  วทามีติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  เย  อชานโต   
อปสฺสโตป   สสาราทีหิเยว  สุทฺธึ  วทนฺติ  เต  ปฏิกขิฺตฺตา  
โหนฺติ ฯ  ปุรเิมน  ปททฺวเยน อุปาโย วุตฺโต อิมินา อนุปาย 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๒๙/๒๕๖ ฯ  ๒. ม. ย.ุ สิกฺขมานสฺส ฯ  
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๔๐/๒๗๑ ฯ  ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๘/๔๙ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุปนิสสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๓ 
 
ปฏิเสเธติ ฯ            
        อิทานิ  ย  ชานโต  อาสวาน  ขโย  โหติ  ต  ทสเฺสตุกาโม  
กิ ฺจ  ภิกฺขเว  ชานโตติ  ปจฺุฉ  อารภิ ฯ  ตตฺถ  ชานนา   
พหุวิธา ฯ  ทพฺพชาติโกเอว(๑)  หิ โกจิ  ภิกฺขุ  ฉตฺต  กาตุ   
ชานาติ  โกจิ  จีวราทีน  อ ฺตร  ตสฺส อีทิสานิ กมมฺานิ  
วตฺตสีเส  ตฺวา  กโรนฺตสฺส  สา  ชานนา  สคฺคมคฺคผลาน  (๒)   
ปทฏาน  น โหตีติ  น  วตฺตพฺพา ฯ  โย  ปน  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  เวชฺชกมฺมาทีนิ  กาตุ  ชานาติ  ตสฺเสว  ชานโต   
อาสวา  วฑฺฒนฺติเยว ฯ  ตสฺมา  ย  ชานโต  ปสฺสโต  จ   
อาสวาน  ขโย  โหติ  ตเทว  ทสฺเสนฺโต  อิติ  รูปนฺติอาทิมาห ฯ   
เอว  โข  ภิกขฺเว ชานโตติ  เอว  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน   
อุทยพฺพย  ชานนฺตสฺส ฯ  อาสวาน  ขโย  โหตีติ  อาสวาน  
ขยนฺเต ชาตตฺตา อาสวาน ขโยติ ลทธฺนาม อรหตฺต โหติ ฯ        
        เอว  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นฏิเปตฺวา  อิทานิ   
ขีณาสวสฺส  อาคมนีย  ปุพฺพภาคปฏิปท  ทสฺเสตุ  ยมฺป  ต   
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ขยสฺมึ  ขเย   าณนฺติ  อาสวกฺขย- 
สงฺขาเต  อรหตฺตผเล  ปฏิลทฺเธ  สติ  ปฏิเวธาณ ฯ  (๓) ต   
หิ  อรหตฺตผลสงฺขาเต  ขยสฺมึ  ปมวาร(๔)  อุปฺปนฺเน  ปจฺฉา   
อุปฺปนฺนตฺตา ขเยาณนฺติ วุจฺจติ ฯ  สอุปนิสนฺติ  สการณ  
# ๑. ม. สิปฺปชาติโก ฯ  ๒. ส.ี มคฺคผลาน ฯ  ๓. ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ 
# ๔. ม. ปมวาร ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 84 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๔ 
 
สปฺปจฺจย ฯ  วิมุตฺตีติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติ ฯ สา  ห ิ ตสฺส  อุปนิสฺสย- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย โหติ ฯ  เอว  อิโต ปเรสุป ลพฺภมานวเสน   
ปจฺจยภาโว เวทิตพฺโพ ฯ                  
        วิราโคติ  มคฺโค ฯ  โส  ห ิ กิเลเส  วิราเชนฺโต   เขเปนฺโต  
อุปฺปนฺโน  ตสฺมา วิราโคติ(๑)  วุจฺจติ ฯ  นิพฺพิทาติ นิพฺพิทาาณ ฯ  
เอเตน พลววิปสฺสน ทสฺเสติ ฯ  พลววิปสฺสนาติ  ภยตูปฏาเน  
าณ  อาทีนวานุปสฺสเน  าณ  มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ   สงฺขารุ- 
เปกฺขาาณนฺติ  จตุนฺน  าณาน  อธิวจน ฯ  ยถาภูตาณ- 
ทสฺสนนฺติ ยถาสภาวชานนสงฺขาต  ทสฺสน ฯ  เอเตน  ตรุณ- 
วิปสฺสน  ทสเฺสติ ฯ  ตรุณวิปสฺสนา  หิ  พลววิปสฺสนาย  ปจฺจโย   
โหติ ฯ  ตรุณวิปสฺสนาติ  สงฺขารปริจฺเฉเท  าณ  กงฺขาวิตรเณ   
าณ  สมฺมสเน  าณ  มคฺคามคฺเค  าณนฺติ  จตุนฺน   
าณาน  อธิวจน ฯ  สมาธีติ  ปาทกชฌฺานสมาธิ ฯ  โส  ห ิ 
ตรุณวิปสฺสนาย  ปจฺจโย  โหติ ฯ  สุขนฺติ  อปฺปนาย  ปุพฺพภาค- 
สุข ฯ  ต  หิ  ปาทกชฺฌานสฺส  ปจฺจโย โหติ ฯ ปสฺสทฺธีติ  
ทรถปฏิปสฺสทฺธิ ฯ  สา  ห ิ อปฺปนาปุพฺพภาคสฺส  สุขสฺส  ปจฺจโย 
โหติ ฯ  ปตีติ พลวปติ ฯ  สา  หิ  ทรถปสฺสทฺธิยา  (๒)  ปจฺจโย  โหติ ฯ  
ปาโมชฺชนฺติ ทุพฺพลปติ ฯ สา หิ  พลวปติยา  ปจฺจโย  โหติ ฯ  
สทฺธาติ  อปราปร  อุปฺปชฺชนสทฺธา ฯ  สา  หิ  ทุพฺพลปติยา   
# ๑. ส.ี วิรชฺเชนฺโต ฯ  ๒. ม. ย.ุ ทรถปฏิปฺปสฺสทฺธิยา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุปนิสสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๕ 
 
ปจฺจโย  โหติ ฯ  ทุกฺขนฺติ  วฏฏทุกฺข ฯ  ต หิ อปราปรสทฺธาย  
ปจฺจโย โหติ ฯ  ชาตีติ  สวิการกฺขนฺธชาติ ฯ  สา  หิ  วฏฏทุกฺขสฺส  
ปจฺจโย โหติ ฯ ภโวติ กามภโว(๑) ฯ [๒]  เอเตนุปาเยน เสสปทานิป  
เวทิตพฺพานิ ฯ          
        ถุลลฺผุสิตเกติ  มหาผุสิตเก ฯ  ปพฺพตกนฺทรปทรสาขาติ  เอตฺถ  
กนฺทร  นาม  กนฺติ  ลทฺธนาเมน  อุทเกน  ทารโิต  อุทกภินฺโน   
ปพฺพตปเทโส โย นิตมฺโพติป  นิกุ ฺโชติป วุจฺจติ ฯ  ปทร  
นาม  อฑฺฒมาเส  (๓)  เทเว  อวสฺสนฺเต  ผลโิต  ภูมปิฺปเทโส ฯ  สาขาติ  
กุสุพฺภคามินิโย(๔) ขุทฺทกมาติกาโย ฯ กุสุพฺภาติ ขุทฺทกอาวาฏา ฯ  
มหาโสพฺภาติ  มหาอาวาฏา ฯ  กุนฺนทโิยติ  ขุทฺทกนทิโย ฯ   
มหานทิโยติ  คงฺคายมุนาทิกา  มหาสริตา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
อวิชฺชูปนิสา  สงฺขาราติอาทีสุ อวิชฺชา  ปพฺพโตติ  ทฏพฺพา ฯ 
อภิสงฺขารา  เมโฆติ วิ ฺาณาทิวฏฏ กนฺทราทโยติ วิมุตฺติ  
สาคโรติ ฯ                   
        ยถา  ปพฺพตมตฺถเก  เทโว  วสฺสตฺิวา  ปพฺพตกนฺทราทีนิ  
ปูเรนฺโต  อนปุุพฺเพน  มหาสมุทฺทสาคร ปูเรติ เอว อวิชฺชา- 
ปพฺพตมตฺถเก ตาว  อภิสงฺขารเมฆสฺส วสฺสน  เวทิตพฺพ ฯ   
อสฺสุตวา  หิ  พาลปุถุชชฺโน  อวิชชฺาย   อ ฺาณี  หตฺุวา ตณฺหาย   
# ๑. ม. กมฺมภโว ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โส หิ สวิการาย ชาติยา ปจฺจโย โหตีติ 
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ย.ุ อฏมาเส ฯ ๔. ม. กุสุมฺภคามินิโย ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๖ 
 
อภิลาส  กตฺวา  กุสลากุสลกมฺม  อายูหติ  ต  กุสลากสุลกมฺม  
ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส  ปจฺจโย  โหติ  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณาทีนิ   
นามรูปาทีน ฯ  อิติ ปพฺพตมตฺถเก  วุฏเทวสฺส  กนฺทราทโย   
ปูเรตฺวา  มหาสมุทฺท  อาหจฺจ   ิตกาโล  วิย  อวิชฺชาปพฺพต- 
มตฺถเก  วุฏอภิสงฺขารเมฆสฺส  ปรมฺปรปจฺจยตาย  อนุปุพฺเพน  
วิ ฺาณาทิวฏฏ  (๑)  ปูเรตฺวา   ิตกาโล ฯ  พุทฺธวจน  ปน  ปาลยิ  
อคหิตมฺป อิธ ตถาคโต  โลเก อุปฺปชชฺติ  อคารสมฺา  อนคาริย  
ปพฺพชตีติ  อิมาย  ปาลิยา  วเสน  คหิตเมวาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยา   
หิ  ตสฺส  กุลเคเห นิพฺพตฺติ สา กมฺมภวปจฺจยา สวิการา   
ชาติ  นาม ฯ  โส ปุพฺพพุทธฺาน (๒) วา พุทฺธสาวกาน วา สมฺมุขีภาว  
อาคมฺม วฏฏโทสทิปกลกขฺณาหต  ธมฺมกถ  สุตฺวา  วฏฏเสน 
ปฬิโต  โหติ  เอวมสฺส  สวิการา  ขนฺธาชาติ  วฏฏทกฺุขสฺส  
ปจฺจโย  โหติ ฯ  โส  วฏฏทุกฺเขน  ปฬโิต อปราปร  สทฺธ   
ชเนตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชติ  เอวมสฺส  วฏฏทุกฺข  
อปราปรสทฺธาย  ปจฺจโย  โหติ ฯ  โส  ปพฺพชฺชามตฺเตเนว  
อสนฺตุฏโ  อูนป ฺจวสฺสกาเล  นิสฺสย  คเหตฺวา  วตฺตปฏิปตฺตึ  
ปูเรนฺโต  เทวฺ  มาติกา  ปคุณ กตฺวา กมฺมากมฺม อุคฺคเหตฺวา  
ยาว  อรหตฺตา  นิชชฺฏ  กตฺวา  กมฺมฏาน   คเหตฺวา   
อร ฺเ  วสนฺโต  ปวีกสิณาทีสุ  กมมฺ  อารภติ  ตสฺส  
# ๑. ส.ี วิ ฺานาทิกนฺทรวฏฏ ฯ  ๒. ม. โส พุทฺธาน ฯ กตฺถจิ สตุพุทฺะานนฺติ 
# ทิสฺสติ ฯ   
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                *เลมที่ ๑๑  อุปนิสสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๗ 
 
กมฺมฏาน  นิสฺสาย  ทุพฺพลา ปติ อุปฺปชฺชติ ฯ  ตทสฺส  นิสฺสาย(๑)  
ปาโมชฺช  ต  พลวปติยา  ปจฺจโย โหติ ฯ พลวปติ ทรถ- 
ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา  สา  อปปฺนาปุพฺพภาคสุขสฺส  ต  สุข   
ปาทกชฺฌานสมาธิสฺส ฯ โส  สมาธินา  ปตฺตกลลฺ  ต  (๒)  ชเนตฺวา  
ตรุณวิปสฺสนาย  กมฺม  กโรติ ฯ  อิจฺจสฺส  ปาทกชฌฺานสมาธิ  
ตรุณวิปสฺสนาย   ปจฺจโย  โหติ  ตรณุวิปสฺสนา  พลว- 
วิปสฺสนาย  พลววิปสฺสนา  มคฺคสฺส  มคฺโค  ผลวิมุตฺติยา ฯ 
ผลวิมุตฺติ  ปจฺจเวกฺขณสฺสาติ ฯ  เอว เทวสฺส อนุปุพฺเพน สาคร  
ปูเรตฺวา  ิตกาโล วิย ขีณาสวสฺส วิมุตฺติสาคร ปูเรตฺวา 
 ิตกาโล เวทิตพฺโพติ ฯ  
                                ตติย ฯ     
 
                        อ ฺติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  ปาวิสีติ  ปวิฏโ ฯ  โส  จ  น  ตาว  ปวิฏโ ฯ 
ปวิสิสฺสามีติ  นิกฺขนฺตตฺตา  ปน  เอว  วุตฺโต ฯ  ยถากึ ฯ ยถา  
คาม คมิสฺสามีติ นิกฺขนฺตปุริโส  ต  คาม  อปฺปตฺโตป  กห  
อิตฺถนฺนาโมติ  วุตฺเต คาม คโตติ วุจฺจติ เอว ฯ อติปฺปโคติ   
ตทา  กิร  เถรสฺส  อติปฺปโคเยว  นิกฺขนฺตทิวโส  อโหสิ ฯ 
อติปฺปโคเยว นิกฺขนฺตภิกฺขู  โพธิยงฺคเณ เจติยงฺคเณ นิจฺจปารุ- 
ปนฏาเนติ (๓)  อิเมสุ าเนสุ ยาว ภิกฺขาจารเวลา  โหติ ตาว  
# ๑. ม. สทฺธปูนิส ฯ  ๒. ม. จิตฺตกลฺลต ฯ  ๓. ม. ย.ุ นิวาสนปารุปนฏาเนติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๘ 
 
ปป ฺจ กโรนฺติ ฯ เถรสฺส ปน ยาว ภิกขฺาจารเวลา โหติ   
ตาว  ปริพฺพาชเกหิ  สทฺธ ึ เอก เทฺว กถาวาเร กริสฺสามีติ  
จินฺตยโต ยนฺนูนาหนฺติ เอตทโหสิ ฯ  ปริพฺพาชกาน  อาราโมติ  
โส  กิราราโม  ทกฺขิณทฺวารสฺส  จ  เวฬุวนสฺส  จ  อนฺตรา  
อโหสิ ฯ อิธาติ อิเมสุ จตูสุ าเนสุ ฯ (๑) กึวาที กิมกฺขายีติ กึ   
วทติ  กึ  อาจิกฺขติ  กึ เอตฺถ  สมณสฺส  โคตมสฺส  ทสฺสนนฺติ  
ปุจฺฉนฺติ ฯ ธมฺมสฺส  จานุธมฺม  พฺยากเรยฺยามาติ  โภตา  โคตเมน  
ย  วุตฺต  การณ  ตสฺส อนุการณ  กเถยฺยาม ฯ  สหธมฺมิโก  
วาทานุปาโตติ  ปเรหิ  วุตฺตการเณน  สการโณ  หุตฺวา  สมณสฺส  
โคตมสฺส  วาทานุปาโต  วาทปฺปวตฺติ  วิ ฺ ูหิ  ครหิตพฺพ  การณ  
โกจิ อปฺปมตฺตโกป  กถ  นาคจฺเฉยฺย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ กถ  
สจฺจากาเรนป (๒) สมณสฺส โคตมสฺส วาเท คารยฺหการณ น  
ภเวยฺยาติ ฯ           
        อิติ  วทนฺติ  ผสฺสปจฺจยา  ทุกฺขนฺติ  เอว  วทนฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  ตตฺราติ  เตสุ จตูสุ  วาเทสุ ฯ  เต  วต  อ ฺตฺร  
ผสฺสาติ  อิท  ตทป  ผสฺสปจฺจยาติ  ปฏิ ฺาย  สาธกวจน ฯ   
ยสฺมา  หิ  น  วินา  ผสฺเสน  ทุกฺขปฏิสเวทนา  อตฺถิ ฯ 
ตสฺมา  ชานิตพฺพเมต ยถา ตทป ผสฺสปจฺจยาติ อยเมตฺถ 
อธิปฺปาโย ฯ        
        สาธุ  สาธุ  อานนฺทาติ  อย  สาธุกาโร  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส   
# ๑. ม. วาเทสุ ฯ  ๒. ม. ย.ุ สพฺพากาเรนป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อ ฺติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๙ 
 
ทินฺโน  อานนฺทตฺเถเรน  ปน  สทฺธ ึ ภควา  อามนฺเตสิ ฯ  (๑)  
เอกมิทาหนฺติ เอตฺถ  อิธาติ  นิปาตมตฺต เอก สมยนฺติ  
อตฺโถ ฯ อิท วจน น เกวล สาริปุตฺโตว  ราชคห ปวิฏโ ฯ 
อหมฺป  ปาวิสึ ฯ  น  เกวล ฺจ ตสฺเสวาย วิตกฺโก อุปฺปนฺโนฯ 
มยฺหมฺป  อุปปฺชฺช ิฯ น เกวล ฺจ  ตสฺเสเวสาว  ติตฺถิเยหิ สทฺธึ  
กถา ชาตา มยฺหมฺป สา (๒)  ชาตปุพฺพาติ ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ                   
        อจฺฉริย  อพฺภุตนฺติ  อุภย ฺเจต  (๓)  วิมฺหยทีปนเมว ฯ  วจนตฺโถ  
ปเนตฺถ  อจฺฉร ปหรณยุตฺตนฺติ  (๔)  อจฺฉริย ฯ  อภูตปุพฺพ  ภูตนฺติ  
อพฺภุต ฯ  เอเกน  ปเทนาติ ผสฺสปจฺจยา  ทุกฺขนฺติ  อิมินา  
เอกปเทน ฯ เอเตหิ สพฺพตฺถ ปทาน(๕)  ปฏิกฺเขปตฺโถ วุตฺโต ฯ  
เอเสวตฺโถติ  เอโสเยว  ผสฺสปจฺจยา  ทุกฺขนฺติ  ปฏิจฺจสมุปฺ- 
ปาทตฺโถ ฯ ต ฺเเวตฺถ  ปฏิภาตูติ  ต ฺเเวตฺถ  อุปฏาตุ ฯ   
        อิทานิ  เถโร  ชรามรณาทิกาย  ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถาย   
ตมตฺถคมฺภีร ฺเจว  คมฺภีราวภาส ฺจ  กโรนฺโต  สเจ  ม  
ภนฺเตติ อาทึ  วตฺวา  ยมูลกา  กถา  อุปปฺนฺนา  ตเทว   
ปท  คเหตฺวา  วิวฏฏ  ทสฺเสนฺโต ฉนฺน เตฺววาติอาทิมาห ฯ 
เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ        
# ๑. ส.ี มนฺเตติ ฯ  ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ย.ุ อุภยมฺเปต ฯ  
# ๔. ม. ย.ุ ปหริตุ ยุตฺตนฺติ ฯ  ๕. ม. สพฺพวาทาน ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๙๐ 
 
                                ภูมิชสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  ภูมิโชติ  ตสฺส  เถรสฺส  นาม ฯ  เสสมิธาป   
ปุริมสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ยสฺมา  
อิท  สุขทุกฺข  น  เกวล  ผสฺสปจฺจยาว  อุปฺปชฺชติ  กาเยนป  
กยิรมาน  กยริติ(๑)  วาจายป  มนสาป    กยิรมาน  กยิรติ   
อตฺตนาป  กยิรมาน  กยริติ  ปเรนป  กยิรมาน  กยริติ   
สมฺปชาเนนป  กยริมาน  กยิรติ  อสมฺปชาเนนป  ฯ  ตสฺมา  
ตสฺส  อปรมฺป  ปจฺจยวิเสส  ทสฺเสตุ  กาเย  วา หานนฺท  สตีติ- 
อาทิมาห ฯ  กายส ฺเจตนาเหตูติ  กายทฺวาเร  อุปฺปนฺนเจตนา- 
เหตุ ฯ  วจีส ฺเจตนามโนส ฺเจตนาสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  จ  
กายทฺวาเร  กามาวจรกุสลากุสลวเสน  วีสติ  เจตนา  ลพฺภนฺติ ฯ 
ตถา  วจีทฺวาเร ฯ  มโนทฺวาเร  นวหิ  รปูารูปเจตนาหิ  สทฺธึ  
เอกูนตึสาติ  ตีสุ ทฺวาเรสุ เอกูนสตฺตติ เจตนา  โหนฺติ ฯ 
ตปฺปจฺจย วิปากสุขทุกฺข ทสฺสิต ฯ อวิชชฺาปจฺจยา จาติ อิท  
ตาป เจตนา  อวิชฺชาปจฺจยา  โหนฺตีติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ   
ยสฺมา  ปน  ต  ยถาวุตฺต เจตนาเภท  กายสงฺขาร ฺเจว   
วจีสงฺขาร ฺจ  มโนสงฺขาร ฺจ  ปเรหิ  อนุสฺสาหิโต  สาม   
อสงฺขาริกจิตฺเตน  กโรติ  ปเรหิ  การิยมาโน  สสงฺขาริก 
จิตฺเตนาป  กโรติ อิท  นาม   กมฺม  กโรติ  ตสฺส  เอวรูโป   
# ๑. ม. กริยมานกรียติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ภูมิชสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๑ 
 
นาม  วิปาโก ภวิสฺสตีติ เอว กมฺม ฺจ วิปาก ฺจ  ชานนฺโตป  
กโรติ  มาตาปตูสุ เจติยวนฺทนาทีนิ  กโรนฺเตสุ อนุกโรนฺโต 
ทารโก(๑)  วิย  เกวล  กมมฺเมว  ชานนฺโต  อิมสฺส  ปน  กมฺมสฺส 
อย วิปาโกติ  วิปาก  อชานนฺโตป  กโรติ  ตสฺมา  ต  ทสฺเสตุ  
สาม  วา  ต อานนฺท กายสงฺขาร อภิสงฺขโรตีติอาทิ วุตฺต ฯ                
        อิเมสุ  อานนฺท  ธมฺเมสูติ  เย  อิเม สาม วา ต อานนฺท  
กายสงฺขารนฺติอาทีสุ  จตูสุ  าเนสุ  วุตฺตา  ฉสตฺตติเทฺวสตา  
เจตนาธมฺมา  อิเมสุ  ธมฺเมสุ  อวิชชฺา อุปนิสฺสยโกฏยิา  
อนุปติตา ฯ  สพฺเพป หิ เต อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ  
เอตฺเถว   สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  
        อิทานิ  วิวฏฏ  ทสฺเสนฺโต  อวิชชฺาย  เตฺววาติอาทิมาห ฯ   
โส กาโย  น   โหตีติ  ยสมฺึ  กาเย  สติ  กายส ฺเจตนาปจฺจย   
อชฺฌตฺต  สุขทุกฺข อุปฺปชชฺติ  โส  กาโย  น  โหติ ฯ   
วาจามเนสุป  เอเสว  นโย ฯ  อปจ  กาโยติ  เจตนากาโย ฯ 
วาจาป  เจตนาวาจา  มโนป กมฺมมโนเยว ฯ ทฺวารกาโย วา  
กาโย ฯ   วาจามเนสุป  เอเสว  นโย ฯ  ขีณาสโว  เจติย  วนฺทติ   
ธมฺม  ภณติ  กมฺมฏาน  มนสิกโรติ  กถมสฺส  กายาทโย  
น  โหนฺตีติ  (๒)  อวิปากตฺตา ฯ  ขีณาสเวน  หิ  กตกมฺม  เนว   
กุสล  โหติ  นากุสล อวิปาก หุตฺวา กิริยามตฺเต ติฏติ ฯ  
# ๑. ม. อนุกโรนฺตา ทารกา ฯ  ๒. สี. อตฺถสฺส กาโย เขตฺต ฯ โหตีติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๒ 
 
เตนสฺส เต กายาทโย น โหนฺตีติ วุตฺต ฯ                
        เขตฺต  วา  น  โหตีติอาทีสุป  วิรุหนฏเน  ต เขตฺต น  
โหติ ปติฏานฏเน  วตฺถุ  น  โหติ  ปจฺจยฏเน  อายตน   
น  โหติ  การณฏเน  อธิกรณ  น  โหติ ฯ   เจตนามูลก(๑)  
หิ  อชฺฌตฺต  สุขทุกฺข  อุปฺปชฺเชยฺย  สา  ส ฺเจตนา  เอเตส  
วิรุหนาทีน  อตฺถาน  (๒)  อภาเวน  ตสฺส  สุขทุกฺขสฺส  เนว  เขตฺต  
น  วตฺถ ุ น  อายตน  น  อธิกรณ  โหตีติ ฯ อิมสฺมึ สตฺุเต  
เวทนาทีสุ (๓) สุขทุกฺขเมว กถิต  ต ฺจ โข วิปากเมวาติ ฯ  
                                ป ฺจม ฯ                
 
                        อุปวาณสุตฺตวณฺณนา            
        ฉฏ  อุปวาณสุตฺต  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  เอตฺถ  ปน  วฏฏ- 
ทุกฺขเมว   กถิตนฺติ ฯ  
                                ฉฏ ฯ                   
 
                        ปจฺจยสุตฺตวณฺณนา            
        สตฺตเม  ปฏิปาฏิยา  วุตฺเตสุ  ปริโยสานปท  คเหตฺวา   
กตม ฺจ   ภิกฺขเว  ชรามรณนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  เอว  ปจฺจย   
ปชานาตีติ  เอว  ทุกฺขสจฺจวเสน  ปจฺจย  ชานาติ ฯ  ปจฺจย- 
# ๑. ม. ส ฺเจตนามูลก ฯ  ๒. สี. ยุ. อตฺตาน ฯ  ๓. สี. ย.ุ เวทนาทิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สมณพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๓ 
 
สมุทยาทโยป  สมุทยสจฺจาทีนเยว  วเสน  เวทิตพฺพา ฯ  ทิฏ ิ- 
สมฺปนฺโนติ  มคฺคทิฏ ิยา  สมฺปนฺโน ฯ  ทสฺสนสมปฺนฺโนติ  ตสฺเสว   
เววจน ฯ อาคโต  อิม  สทฺธมฺมนฺติ มคฺคสทฺธมฺม  อาคโต ฯ  
ปสฺสตีติ มคฺคสทฺธมฺมเมว ปสฺสติ ฯ เสกฺเขน  าเณนาติ   
มคฺคาเณเนว ฯ  เสกฺขาย  วิชชฺายาติ  มคฺควิชฺชาย  เอว ฯ  ธมฺมโสต   
สมาปนฺโนติ  มคฺคสงฺขาตเมว  ธมฺมโสต  สมาปนฺโน ฯ  อริโยติ  
ปุถุชชฺนภูมึ อติกฺกนฺโต ฯ นิพฺเพธิกป ฺโติ  นิพฺเพธิกป ฺาย   
สมนฺนาคโต ฯ  อมตทฺวาร  อาหจฺจ ติฏตีติ อมต นาม  
นิพฺพาน ตสฺส ทฺวาร อริยมคฺค อาหจฺจ ติฏตีติ ฯ  
                                สตฺตม ฯ   
 
                                        ภิกฺขุสุตฺตวณฺณนา            
        อฏม อุตฺตานเมว ฯ อฏม ฯ              
 
                                สมณพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา           
        นวม  อกฺขรภาณกาน  ภิกฺขูน  อชฺฌาสเยน  วุตฺต ฯ   
เต  หิ  ปรีติ  อุปสคฺค ปกฺขิปตฺวา วุจฺจมาเน ปฏิวิชฺฌิตุ  
สกฺโกนฺติ ฯ  
                                                นวม ฯ        
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                                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๙๔ 
 
                                ทุติยสมณพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา           
        ทสเม  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  อิเมสุ  ทฺวีสุ  สุตฺเตสุ  จตุสจฺจ- 
ปฏิเวโธว   กถิโต ฯ 
                                        ทสม ฯ                    
                                ทสพลวคฺโค ตติโย ฯ            
 
                                ภูตสุตฺตวณฺณนา             
        กฬารขตฺติยวคฺคสฺส  ปเม  อชิตปเ ฺหติ  อชิตมาณเวน  
ปุจฺฉิตปเ ฺห ฯ   สงฺขาตธมฺมาเสติ  สงฺขาตธมฺมา  วุจฺจนฺติ   
าตธมฺมา  ตุลิตธมฺมา  ตีริตธมฺมา ฯ เสกฺขาติ  สตฺต  เสกฺขา ฯ   
ปุถูติ  เตเยว  สตฺต  ชเน สนฺธาย ปุถูติ วุตฺต ฯ อิธาติ  
อิมสฺมึ  สาสเน ฯ  นิปโกติ  เนปกฺก  วุจฺจติ  ป ฺา  ตาย   
สมนฺนาคโต  นิปโก  ตฺว  ปณฺฑิโต  ปพฺรูหีติ ยาจติ ฯ  
อิริยนฺติ วุตฺตึ อาจาร โคจร วิหาร ปฏปิตฺตึ ฯ  มารสิาติ  ภควนฺต  
อาลปติ ฯ  เสกฺขาน ฺจ  สงฺขาตธมฺมาน ฺจ  ขีณาสวาน ฺจ   
ปฏิปตฺตึ  มยา  ปุจฺฉิโต  ปณฺฑิต  มาริส  มยฺห  กเถหีติ   
อยเมตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ                     
        ตุณฺหี  อโหสีติ  กสมฺา  ยาวตติย  ปุฏโ  ตุณฺหี  อโหส ิฯ 
กึ  ปเ ฺห กงฺขติ  อุทาหุ  อชฺฌาสเยติ ฯ  อชฌฺาสเย  กงฺขติ   
โน  ปเ ฺห ฯ  เอว  กริสฺส  อโหสิ  สตฺถา  ม  เสกฺขาเสกฺขาน   
อาคมนียปฏิปท  กถาเปตุกาโม  สา  จ  ขนฺธวเสน  ธาตุวเสน    
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                *เลมที่ ๑๑  ภูตสุตฺตวณฺณนา หนา๙๕ 
 
อายตนวเสน  ปจฺจยาการวเสนาติ  พหูหิ  การเณหิ  สกฺกา   
กเถตุ   กถ  กเถนฺโต นุ  โข  สตฺถุ  อชฌฺาสย  คเหตฺวา   
กเถตุ สกฺขิสฺสามีติ ฯ อถ สตฺถา จินฺเตสิ  เปตฺวา  ม  อ ฺโ   
ปตฺต  อาทาย  จรนฺโต  สาวโก  นาม  ป ฺาย  สาริปุตฺตสโม  
นตฺถ ิ อยมฺป  มยา  ป ฺห  ปุฏโ  ยาวตติย  ตุณฺหี  เอว 
ปเ ฺห นุ  โข  กงฺขติ  อุทาหุ  อชฺฌาสเยติ ฯ  อถ  อชฌฺาสเยติ  ตฺวา  
ป ฺหกถนตฺถาย  นย ททมาโน ภูตมิทนฺติ สาริปุตฺต ปสฺสสีติ  
อาห ฯ           
        ตตฺถ  ภูตนฺติ  ชาต  นิพฺพตฺต  ขนฺธป ฺจกสฺเสต  นาม ฯ   
อิติ  สตฺถา ป ฺจกฺขนฺธวเสน  สาริปุตฺต  อิม  ป ฺห  กเถหีติ   
เถรสฺส  นย  เทติ ฯ  สห นยทาเนน  ปน  เถรสฺส  ตีเร   
 ิตปุริสสฺส  วิวโฏ  เอกงฺคโณ  มหาสมุทฺโท  วิย  นยสเตน   
นยสหสฺเสน  ป ฺหพฺยากรณ  อุปฏาสิ ฯ  อถ  น  พฺยากโรนฺโต   
ภูตมิทนฺติ  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ภูตมิทนฺติ  อิท  นิพฺพตฺต   
ขนฺธป ฺจก ฯ  สมฺมปฺป ฺาย  ปสฺสตีติ  สห  วิปสฺสนาย  มคฺค- 
ป ฺาย  สมฺมา  ปสฺสติ ฯ ปฏิปนฺโน โหตีติ  สีลโต  ปฏาย  
ยาว  อรหตฺตมคฺคา  นิพฺพิทาทีน  อตฺถาย  ปฏิปนโฺน  โหติ ฯ  
ตทาหารสมฺภวนฺติ  อิท  กสฺมา  อารภิ  เอต  ขนฺธ- 
ป ฺจก  อาหาร  ปฏิจฺจ  ิต  ตสฺมา  ต  อาหาร (๑) สภาวนาม   
กตฺวา  ทสฺเสตุ  อิท  อารภิ ฯ อิติ อิมินาป ปริยาเยน   
# ๑. ม. อาหารสมฺภว นาม ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๖ 
 
เสกฺขปฏิปทา  กถิตา  โหติ ฯ  ตทาหารนิโรธาติ เตส อาหาราน  
นิโรเธน ฯ  อิท กสฺมา  อารภิ  ต  ห ิ ขนฺธป ฺจก   
อาหารนิโรธา  นิรุชฌฺติ  ตสฺมา  ต  อาหารนิโรธ(๑) สภาวนาม 
กตฺวา  ทสฺเสตุ  อิท  อารภิ ฯ  อิติ  อิมินาป  ปริยาเยน  
เสกฺขสฺเสว  ปฏิปทา  กถติา ฯ  นิพฺพิทาติอาทีนิ สพฺพานิ  
การณวจนานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ  อนุปาทา  วิมุตฺโตติ  จตูหิ  
อุปาทาเนหิ  ก ฺจิ  ธมฺม  อคเหตฺวา  วิมุตฺโต ฯ สาธุ สาธูติ   
อิมินา  เถรสฺส  พฺยากรณ  สมฺปหเสตฺวา  สยมฺป  ตเถว   
พฺยากโรนฺโต  ปุน ภูตมิทนฺติอาทิมาห ฯ 
                                        ปม ฯ                
 
                                กฬารสุตฺตวณฺณนา             
        ทุติเย  กฬารขตฺติโยติ  ตสฺส  เถรสฺส  นาม ฯ  ทนฺตา   
ปนสฺส  กฬารา  วิสมสณฺานา  ตสฺมา  กฬาโรติ  วุจฺจติ ฯ   
หีนายาวตฺโตติ  หีนสฺส  คิหิภาวสฺส  อตฺถาย  นิวตฺโต ฯ  อสฺสาส- 
มลตฺถาติ  อสฺสาส  อวสฺสย  ปติฏ น หิ(๒)  นูน  อลตฺถ ฯ 
ตโย  มคฺเค  ตีณิ  จ  ผลานิ  นูน  นาลตฺถาติ  ทีเปติ ฯ  ยทิ  หิ   
ตานิ  ลเภยฺย น  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺเตยฺยาติ  อย   
เถรสฺส อธิปปฺาโย ฯ น  ขฺวาห อาวุโสติ อห  โข  อาวุโส   
# ๑. ม. อาหารนิโรธสมฺภว ฯ  ๒. สี. นหนฺน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  กฬารสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๗ 
 
อสฺสาสมฺปตฺโตติ  (๑)  น  กงฺขามิ ฯ  เถรสฺส ห ิสาวกปารมีาณ   
อวสฺสโย  ตสฺมาโส  น  กงฺขติ ฯ  อายตึ  ปนาวุโสติ  อิมินา  
อายตึ  ปฏิสนฺธิ  ตุมฺหาก  อุคฺฆาฏิตา  น  อุคฺฆาฏิตาติ อรหตฺต- 
ปฺปตฺตึ ปุจฺฉติ ฯ น ขฺวาห อาวุโส วิจิกิจฺฉามีติ อิมินา เถโร  
ตตฺถ วิจิกิจฺฉาภาว ทีเปติ ฯ        
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  อิม  สุการณ   ภควโต   
อาโรเจสฺสามีติ   อุปสงฺกมิ ฯ  อ ฺา  พฺยากตาติ  อรหตฺต   
พฺยากต ฯ  ขีณา  ชาตีติ  น  เถเรน  เอว พฺยากตา  อย   
ปน  เถโร  ตุฏโ  ปสนฺโน  เอว  ปทพฺย ฺชนานิ  อาโรเปตฺวา   
อาห ฯ  อ ฺตร  ภิกฺขุ  อามนฺเตสีติ  ต  สุตฺวา สตฺถา จินฺเตสิ  
สาริปุตฺโต ธีโร คมฺภีโร  น  โส  เกนจิ  การเณน  เอว  
พฺยากริสฺสติ  สงฺขิตฺเตน  ปน  ปโ ฺห  พฺยากโต  ภวิสฺสติ ฯ 
ปกฺโกสาเปตฺวา  น  ป ฺห  พฺยาการาเปสฺสามีติ  อ ฺตร ภิกฺขุ  
อามนฺเตสิ ฯ                   
        สเจ  ต  สาริปุตฺตาติ  อิท  ภควา  น  เอส  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  อ ฺ  พฺยากริสฺสติ  ป ฺหเมต  ปุจฺฉิสฺสามิ  ต   
กเถนฺโต จ  อ ฺ พฺยากริสฺสตีติ  อ ฺ  พฺยาการาเปตุ  เอว   
ปุจฺฉิ ฯ  ยนิทานาวุโส  ชาตีติ  อาวุโส  อย ชาติ นาม  
ยปจฺจยา  ตสฺส  ปจฺจยสฺส  สงฺขฺยา   ขีณสฺมึ  ชาติยา  ปจฺจเย   
# ๑. ม. ย.ุ อสฺสาล ปตฺโต น ปตฺโตติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๘ 
 
ชาติสงฺขาต ผล  ขีณนฺติ  วิทิต ฯ   
        อิธาปจ  เถโร  ปเ ฺห  อกงฺขิตฺวา  อชฺฌาสเย กงฺขติ ฯ  
เอว กิรสฺส  อโหสิ  อ ฺา  นาม  ตณฺหา  ขีณา  อุปาทาน   
ขีณ  ภโว  ขีโณ ฯ ปจฺจโย  ขีโณ  กิเลสา ขีณาติ   อาทีหิ   
พหูหิ  การเณหิ  สกฺกา  พฺยากาตุ  กถ  กเถนฺโต ปน สตฺถุ  
อชฺฌาสย  คเหตุ สกฺขิสฺสามีติ ฯ            
        กิ ฺจาป  เอว  อชฺฌาสเย  กงฺขติ  ป ฺห  ปน  อฏเปตฺวาว   
ปจฺจยาการวเสน  พฺยากาสิ ฯ  สตฺถาป  ปจฺจยาการวเสเนว   
พฺยาการาเปตุกาโม  ตสฺมา  เอส   พฺยากโรนฺโตว  สตฺถุ 
อชฺฌาสย  คณฺหิ ฯ  ตาวเทว  คหิโต  เม  สตฺถ ุ อชฌฺาสโยติ   
อ ฺาสิ ฯ  อถสฺส  นยสเตน  นยสหสเฺสน  ป ฺหพฺยากรณ   
อุปฏาสิ ฯ  ยสฺมา  ปน  ภควา  อุตฺตร   ป ฺห  ปุจฺฉติ  ฯ 
ตสฺมา  เตน  ต  (๑)  พฺยากรณ  อนุโมทิตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ                     
        กถ  ชานโต  ปน  เตติ  อิท  กสฺมา  อารภิ  ฯ 
อวิสเย  สีหนาท  นทาเปตต ฯ   
        เถโร  กริ  สกูรขาตเลณทฺวาเร  ทฆีนขปริพฺพาชกสฺส  
เวทนาปริคฺคหสุตฺเต  กถิยมาเน  ตาลวณฺฏ  คเหตฺวา  สตฺถาร   
วีชยมาโน(๒)   ิโต  ติสฺโส  เวทนา  ปริคฺคเหตฺวา  สาวกปารมีาณ  
อธิคโต  อยมสฺส  อวิสโย ฯ  อิมสฺมึ  สวิสเย   ิโต  สีหนาท   
# ๑. ส.ี เนต ฯ  ๒. สี. วีชยมาโน ฯ ม. พีชยมาโน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  กฬารสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๙ 
 
นทิสฺสตีติ  น  สนฺธาย  สตฺถา  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิ  อนจฺิจาติ  
หุตฺวา อภาวฏเน  อนิจฺจา ฯ  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺขนฺติ  เอตฺถ   
กิ ฺจาป  สุขา  เวทนา  ิติสุขา  วิปริณามทุกฺขา  ทุกฺขา  
เวทนา   ิติทุกฺขา วิปริณามสุขา อทุกฺขมสุขา าณสุขา 
อ ฺาณทุกฺขา  วิปริณามโกฏิยา  ปน  สพฺพาว  ทุกฺขา  นาม  
ชาตา ฯ  วิทตินฺต  ยสฺมา  เอว เวทนาตฺตย ทุกฺขนฺติ วิทิต ฯ  
ตสฺมาสฺส หตา (๑) ตตฺถ ตณฺหา  สา น อุปฏาสีติ ทสฺเสติ ฯ                
        สาธุ  สาธูติ  เถรสฺส  เวทนาปริจฺเฉทเน  (๒)  สมฺปหสน ฯ   
เถโร  หิ  เวทนา  เอกาติ  วา  เทฺว  ติสฺโส  จตสฺโสติ  วา   
อวุตฺเตเยว  (๓) ตาส ติสฺโสติ ปริจฺเฉท   อ ฺาสิ  เตน  ต  ภควา   
สมฺปหสนฺโต  เอวมาห ฯ  ทุกฺขสฺมินฺติ  อิท ภควา อิมินา  
อธิปฺปาเยน  อาห  สาริปุตฺต  ย  ตยา  อิมินา  การเณน   
เวทนาสุ  ตณฺหา  น  อุปฏาสีติ  พฺยากต  ต  สุพฺยากต ฯ   
ติสฺโส  เวทนาติ  วิภชนฺเตน  ปน เต  อติปป ฺโจ  กโต  ต   
ทุกฺขสฺมินฺติ  พฺยากโรนฺเตนป  หิ  เต  สพฺุยากตเมว ภเวยฺย ฯ  
ยงฺกิ ฺจิ  เวทยิต  ต  ทุกฺขนฺติ  าตมตฺเตป  หิ  เวทนาสุ   
ตณฺหา  น  ติฏตีติ                      
        กถ  วิโมกฺขาติ  กตรา  วิโมกฺขา  กตเรน  วิโมกฺเขน  ตยา   
# ๑. ส.ี ม ยา ฯ ม. ตสฺมา ยา ฯ ยุ. ตสฺมา ม ยา ฯ   
# ๒. ม. ย.ุ เวทนาปริจุเฉทชานเน ฯ  ๓. ม. อวุตฺเตป วุตฺตนเยน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๐ 
 
อ ฺา พฺยากตาติ  อตฺโถ ฯ  อชฌฺตฺตวิโมกฺขาติ  (๑)  อชฌฺตฺต- 
วิโมกฺเขน  อชฺฌตฺตสงฺขาเร  ปริคฺคเหตฺวา ปตฺต- 
อรหตฺเตนาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  จตุกฺก เวทิตพฺพ  อชฌฺตฺต  
อภินิเวโส อชฺฌตฺต วุฏาน  อชฌฺตฺต  อภินิเวโส  พหิทฺธา   
วุฏาน  พหิทฺธา  อภินิเวโส พหิทฺธา วุฏาน  พหิทฺธา   
อภินิเวโส  อชฺฌตฺต วุฏานนฺติ ฯ  อชฌฺตฺต หิ อภินิเวสิตฺวา  
พหิทฺธา  ธมฺมาป ทฏพฺพาเยว พหิทฺธา อภินิเวสิตฺวา  
อชฺฌตฺตธมฺมาป ฯ ตสฺมา โกจิ ภิกฺขุ  อชฺฌตฺตสงฺขาเรสุ  าณ   
โอตาเรตฺวา  เต  ววตฺถเปตฺวา  พหิทฺธา โอตาเรติ พหิทฺธาป   
ปริคฺคเหตฺวา  ปุน อชฺฌตฺต โอตาเรติ  ตสฺส อชฺฌตฺตสงฺขาเร  
สมฺมสนกาเล มคฺควุฏาน  โหติ ฯ  อิติ  อชฺฌตฺต  อภินิเวโส 
อชฺฌตฺต  วุฏาน  นาม ฯ  โกจิ อชฌฺตฺตสงฺขาเรสุ  าณ  
โอตาเรตฺวา  เต  ววตฺถเปตฺวา  พหิทฺธา  โอตาเรติ ตสฺส  
พหิทฺธา  สงฺขาเร  สมฺมสนกาเล  มคฺควุฏาน  โหติ ฯ  อิติ   
อชฺฌตฺต  อภินิเวโส พหิทฺธา  วุฏาน  นาม ฯ  โกจิ พหิทฺธา  
สงฺขาเรสุ าณ โอตาเรตฺวา เต ววตฺถเปตฺวา อชฺฌตฺต   
โอตาเรติ  อชฺฌตฺตมฺป  ปริคฺคเหตฺวา  ปุน  พหิทฺธา  โอตาเรติ ฯ 
ตสฺส พหิทฺธา  สงฺขาเร  สมฺมสนกาเล  มคฺควุฏาน  โหติ ฯ  
อิติ  พหิทฺธา  อภินิเวโส พหิทฺธา  วุฏาน  นาม ฯ  โกจิ  
# ๑. ม. อชฺฌตฺต วิโมกฺขาติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  กฬารสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๑ 
 
พหิทฺธา สงฺขาเรสุ าณ โอตาเรตฺวา เต ววตฺถเปตฺวา  
อชฺฌตฺต โอตาเรติ  ตสฺส  อชฺฌตฺตสงฺขาเร  สมฺมสนกาเล  
มคฺควุฏาน โหติ ฯ อิติ พหิทฺธา  อภินิเวโส  อชฺฌตฺต  วุฏาน   
นาม ฯ  ตตฺร  เถโร  อชฺฌตฺตสงฺขาเร ปริคฺคเหตฺวา  เตส   
ววตฺถานกาเล  มคฺควุฏาเนน  อรหตฺตปตฺโตสฺมีติ  ทสฺเสนฺโต 
อชฺฌตฺตวิโมกฺขา ขฺวาห อาวุโสติ อาห ฯ          
        สพฺพุปาทานกฺขยาติ  สพฺเพส  จตุนฺนมฺป  อุทาทานาน  
ขเยน ฯ  ตถาสโต  วิหรามติี  เตนากาเรน  สติยา  สมนฺนาคโต   
วิหรามิ ฯ  ยถาสต  วิหรนฺตนฺติ   เยนากาเรน  ม  สติยา   
สมนฺนาคต  วิหรนฺต ฯ  อาสวา  นานุสฺสวนฺตีติ จกฺขุโต รูเป  
สวนฺติ  อาสวนฺติ  สนฺทนติฺ  ปวตฺตนฺตีติ  เอว  ฉหิ  ทฺวาเรหิ  ฉสุ   
อารมฺมเณสุ สวนธมฺมา  กามาสวาทโย  อาสวา  นานุสฺสวนฺติ  
นานุปฺปพนฺธนฺติ  (๑)  ยถา  เม น  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
อตฺตาน ฺจ  นาวชานามีติ  อตฺตาน ฺจ  น  อวชานามิ ฯ อิมินา  
โอมานปหาน (๒) กถิต ฯ เอว หิ สติ ปชานนา ปสนฺนา (๓)  
โหติ ฯ        
        สมเณนาติ  พุทฺธสมเณน ฯ  เตสฺวาห  น  กงฺขามีติ  เตสุ   
อห  กตโร  กามาสโว  กตโร  ภวาสโว  กตโร  ทฏิาสโว  
กตโร  อวิชฺชาสโวติ  เอว   สรูปเภทโตป  จตฺตาโร  อาสวาติ  
# ๑. ม. นานปฺุปวฑฺฒนฺติ ฯ  ๒. สี. โอสานปหาน ฯ ๓. ม. ปชานนสมนฺนาคโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๒ 
 
เอว  คณนปริจฺเฉทโตป  น  กงฺขามิ ฯ เต เม  ปหีนาติ  น  
วิจิกิจฺฉามีติ  เต  มยฺห ปหนีาติ วิจิกิจฺฉ น อุปฺปาเทสึ ฯ (๑)  
อิท ภควา  เอว  พฺยากโรนฺเตนป  ตยา สุพฺยากต  ภเวยฺย   
อชฺฌตฺตวิโมกขฺา  ขฺวาห อาวุโสติอาทีนิ ปน เต วทนฺเตน  
อติปป ฺโจ กโตติ ทสฺเสนฺโต อาห ฯ      
        อุฏายาสนา  วิหาร  ปาวิสีติ  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสนโต  
อุฏหิตฺวา วิหาร  อนฺโตมหาคนฺธกุฏึ  ปาวิสิ  อสมฺภินฺนายเอว   
ปริสาย ฯ  กสฺมา  พุทฺธา หิ  อนิฏ ิตาย  เทสนาย  อสมฺภินฺนาย  
ปริสาย  อุฏายาสนา  คนฺธกุฏึ  ปวิสนตฺา ปุคฺคลโถมนตฺถ  วา   
ปวิสนฺติ  ธมมฺโถมนตฺถ  วา ฯ  ตตฺถ  ปุคฺคลโถมนตฺถ ปวิสนฺโต  
สตฺถา  เอว  จินฺเตสิ  อิม  มยา  สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส อุทฺทิฏ  
วิตฺถาเรน จ  อวิภตฺต ธมฺมปฏิคฺคาหกา ภิกฺขู อุคฺคเหตฺวา อานนฺท  
วา กจฺจาน วา อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  เต  มยฺห   
าเณน  สสนฺเทตฺวา กเถสฺสนฺติ ตโตป ธมฺมปฏิคฺคาหกา ปุน   
ม  ปุจฺฉิสฺสนฺติ เตสปห(๒) สุกถิต  ภิกขฺเว  อานนฺเทน สุกถิต  
กจฺจาเนน  ม ฺเจป  ตุเมฺห  เอตมตฺถ  ปจฺุเฉยฺยาถ  อห ปน (๓) 
เอวเมว พฺยากเรยฺยนฺติ เอว  เต  ปุคฺคเล  โถเมสฺสามิ  ตโต  
เตสุ  คารว  ชเนตฺวา  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิสฺสนฺติ   เตป  ภิกฺขู  
อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ นิโยเชสฺสนฺติ เต เตหิ นิโยชิตา ติสฺโส  
# ๑. ม. อุปาเทมิ ฯ  ๒. ม. เตสมห ฯ  ๓. ม. อหมฺป ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 103 

                *เลมที่ ๑๑  กฬารสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๓ 
 
สิกฺขา ปริปูเรตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺตีติ ฯ            
        อถวา  ปนสฺส  เอว  โหติ  เอส  มยิ  ปกกฺนฺเต  อตฺตโน   
อานุภาว  อาวีกริสฺสติ (๑) ฯ อถ  น อหมฺป ตเถว โถเมสฺสามิฯ 
ต มม โถมน สุตฺวา คารวชาตา  ภิกฺขู  อิม  อุปสงฺกมิตพฺพ  
วจน ฺจสฺส  โสตพฺพ  สทธฺาตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺติ ต   เตส   
ภวิสฺสติ  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ ธมฺมโถมนตฺถ ปวิสนฺโต  
เอว จินฺเตสิ  ยถา  ธมฺมทายาทสุตฺเต  (๒)  จินฺเตสิ ฯ  ตตฺร หิสฺส 
เอว อโหสิ มยิ วิหาร ปวิฏเ อามิสทายาท  ครหนฺโต   
ธมฺมทายาท ฺจ  โถเมนฺโต  อิมิสฺสเยว  ปริสติ  นิสนิฺโน สาริปุตฺโต   
ธมฺม  เทเสสฺสติ  เอว  ทฺวินฺนมฺป  อมฺหาก  เอกชฺฌาสยาย   
มติยา   เทสิตา อย เทสนา อคฺคา จ ครุกา จ ภวิสฺสติ  
ปาสาณจฺฉตฺตสทิสาติ ฯ      
        อิธ  ปน  อายสฺมนฺต  สาริปุตฺต  อุกฺกเสตฺวา  (๓)  ปกาเสตฺวา   
เปตุกาโม(๔) ปุคฺคลโถมนตฺถ  อุฏายาสนา  วิหาร  ปาวิสิ ฯ  
อีทิเสสุ  าเนสุ  ภควา นิสินฺนาสเนเยว  อนฺตรหิโต  จิตฺตคติยา  
วิหาร  ปวิสตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยท ิ ห ิกายคติยา  คจฺเฉยฺย ฯ 
สพฺพา  ปริสา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา คจฺเฉยฺย สา เอกวาร   
ภินฺนา  ปุน  ทุสฺสนฺนิปาตา  (๔)  ภเวยฺยาติ  ภควา  อทิสฺสมาเนน   
กาเยน  จิตฺตคติยา เอว ปาวิสิ ฯ                  
# ๑. ม. กริสสฺติ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๒๐/๒๑๙ ฯ  ๓. ม.โอกฺกเมตฺวา ฯ 
# ๔. ม. โถเมตุกาโม ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๔ 
 
        เอว  ปวิฏเ  ปน  ภควติ  ภควโต  อธิปฺปายานุรูปเมว   
สีหนาท  นทิตุกาโม  ตตฺร  โข  อายสฺมา  สาริปุตฺโต  อจิร- 
ปกฺกนฺตสฺส  ภควโต  ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิตนฺต 
อิท  นาม  ปจฺุฉิสฺสตีติ  ปุพฺเพ  มยา อวิทิต อ ฺาต ฯ ปม  
ป ฺหนฺติ  สเจ  ต  สาริปุตฺต  เอว  ปุจฺเฉยฺยย  กถ  ชานตา   
ปน  ตยา  อาวุโส สาริปุตฺต  กถ  ปสฺสตา  อ ฺา  พฺยากตา 
ขีณา  ชาตีติ  อิม  ปม  ป ฺห ฯ ทนฺธายิตตฺตนฺติ  สตฺถุ   
อาสยชานนตฺถ  ทนฺธภาโว  อสีฆตา ฯ  ปม  ป ฺห อนุโมทีติ  
ชาติ  ปนาวุโส สาริปุตฺต กึนิทานาติ อิม ทุติย ป ฺห  
ปุจฺฉนฺโต ยนิทานาวุโส ชาตีติ เอว วิสฺสชฺชิต ปม ป ฺห  
อนุโมทิ ฯ           
        เอตทโหสีติ  ภควตา  อนุโมทิเตน (๑) นยสเตน  นยสหสเฺสน   
ป ฺหสฺส   เอกงฺคณิกภาเวน  ปากฏีภูตตฺตา  เอต  อโหสิ ฯ   
ทิวสมฺปาห  ภควโต  เอตมตฺถ  พฺยากเรยฺยนฺติ  สกลทิวสมฺป  อห  
ภควตา  (๒)  เอต  ปฏิจฺจสมุปฺปาทตฺถ  ปฏุโ สกลทิวสมฺป  อ ฺม ฺเหิ  
ปทพฺย ฺชเนหิ  พฺยากเรยฺย ฯ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ เอว  
กิรสฺส  อโหสิ  เถโร  อุฬารสีหนาท  นทติ  สุการณ  
เอต  ทสพลสฺส อาโรเจสฺสามีติ ฯ ตสฺมา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ           
# ๑. ม. อนโุมทิเต ฯ  ๒. ม. ภควโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  าณวตฺถุสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๕ 
 
        สา  หิ  ภิกฺขุ  สาริปตฺุตสฺส  ธมฺมธาตูติ  เอตฺถ  ธมฺมธาตูติ   
ปจฺจยาการสฺส วิวฏฏภาวทสฺสนสมตฺถ  สาวกปารมีาณ ฯ   
สาวกาน  หิ  สาวกปารมีาณ  สพฺพ ฺ ุตาณคติกเมว  
โหติ ฯ  ยถา  พุทฺธาน  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  ธมมฺา  
สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  ปากฏา  โหนฺติ  เอว  เถรสฺส  สาวก- 
ปารมีาณ  สพฺเพป  สาวกาณสฺส โคจรธมฺเม ชานาตีติ ฯ  
                                        ทุติย ฯ             
 
                                าณวตฺถุสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  ต  สุณาถาติ  ต  าณวตฺถุเทสน  สุณาถ ฯ   
าณวตฺถูนีติ  เจตฺถ  าณเมว  าณวตฺถูติ  เวทิตพฺพ ฯ   
ชรามรเณ  าณนฺติอาทีสุ  จตูสุ  ปม  สวนมยาณ  สมฺมสน- 
าณ  ปฏิเวธาณ  ปจฺจเวกฺขณาณนฺติ  จตุพฺพิธ  วฏฏติ ฯ 
ตถา  ทุติย ฯ  ตติย  ปน  เปตฺวา  สมฺมสนาณ  ติวิธเมว  
โหติ  ตถา  จตุตฺถ ฯ โลกตฺุตรธมฺเม  หิ  สมฺมสน  นาม  
นตฺถิ ฯ  ชาติยา  าณนฺติอาทีสุป  เอเสว นโย ฯ อิมินา  
ธมฺเมนาติ อิมินา จตุสจฺจธมฺเมน วา มคฺคาณธมฺเมน วา ฯ      
        ทฏิเนาติอาทีสุ  ทิฏเนาติ าณจกฺขุนา ทิฏเน ฯ วิทิเตนาติ  
ป ฺาย วิทิเตน ฯ อกาลิเกนาติ  กิ ฺจิ  กาล  อนติกฺกมิตฺวา  
ปฏิเวธานนฺตรเยว ผลทายเกน ฯ ปตฺเตนาติ อธิคเตน ฯ    
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๖ 
 
ปริโยคาเฬฺหนาติ  ปริโยคาหิเตน  ป ฺาย  อนุปวิฏเน ฯ   
อตีตานาคเต นย  เนตีติ  เย  โข  เกจีติอาทินา  นเยน  อตีเต   
จ  อนาคเต  จ  นย เนติ ฯ  เอตฺถ ปน  (๑)  จตุสจฺจธมฺเมน   
วา  มคฺคาณธมฺเมน  วา  สกฺกา อตีตานาคเต นย  เนตุ ฯ 
จตุสจฺเจ  ปน  มคฺคาเณน  ปฏิวิทฺเธ  ปรโต  ปจฺจเวกฺขณาณ   
นาม  โหติ  เตน  นย  เนตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  (๒)  อพฺภ ฺสูติ   
อภิอ ฺ ึสุ  (๓) ชานึสุ ฯ เสยฺยถาปาห  เอตรหีติ  ยถา  อห  เอตรหิ   
จตุสจฺจวเสน  ชานามิ ฯ  อนฺวเย  าณนฺติ  อนุอเย  าณ   
ธมฺเม  าณสฺส  อนุคมเน  าณ ปจฺจเวกฺขณาณสฺเสต  
นาม ฯ  ธมฺเม  าณนฺติ  มคฺคาณ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต ขีณาสวสฺส  
เสกฺขภูมิ กถิตาติ ฯ (๓)  
                                        ตติย ฯ                   
 
                                ทุติยาณวตฺถุสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตเถ  สตฺตสตฺตรีติ  สตฺต  จ  สตฺตริ  จ   พฺย ฺชน- 
ภาณกา กิร เต ภิกฺขู  พหุพฺย ฺชน  กตฺวา  วุจฺจมาเน  ปฏิวิชฺฌิตุ   
สกฺโกนฺติ  ตสฺมา  เตส  อชฺฌาสเยน อิท  สุตฺต  วุตฺต ฯ   
ธมฺมฏ ิติาณนฺติ  ปจฺจยาการาณ ฯ ปจฺจยากาโร หิ ธมฺมาน  
ปวตฺติฏ ิติการณตฺตา ธมฺมฏ ิตีติ วุจฺจติ เอตฺถ าณ  
# ๑. ม. ย.ุ เอตฺถ จ ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺพา ฯ  ยุ. เวทิตพฺพ ฯ 
# ๓. ม. ยุ. อภิอ ฺสุ ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑  หนา ๑๐๗ 
 
ธมฺมฏ ิติาณ เอตสฺเสว ฉพฺพิธสฺส  าณสฺเสต  อธิวจน ฯ   
ขยธมฺมนฺติ  ขยคมนสภาว ฯ วยธมฺมนฺติ วยคมนสภาว ฯ  
วิราคธมฺมนฺติ  วิรชชฺนสภาว ฯ  นิโรธธมฺมนฺติ  นริุชฺฌนสภาว ฯ   
สตฺตสตฺตรีติ เอเกกสฺมึ  สตฺต  สตฺต  กตฺวา เอกาทสสุ  ปเทสุ   
สตฺตสตฺตริ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต วิปสฺสนาปตฺติวิปสฺสนา(๑) นาม 
กถิตา ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ           
 
                                อวิชชฺาปจฺจยสุตฺตวณฺณนา           
        ป ฺจเม  สมุทโย  โหตีติ  สตฺถา  อิเธว  เทสน   
โอสาเปสิ ฯ   กึการณาติ  ทิฏ ิคติกสฺส  โอกาสทานตฺถ ฯ  ตสฺส   
หิ  ปริสติ  อุปารมฺภจิตฺโต ทิฏ ิคติโก  อตฺถิ  โส  ป ฺห   
ปุจฺฉิสฺสติ  อถสฺสาห  วิสสฺชฺเชสฺสามีติ ตสฺส โอกาสทสฺสนตฺถ  
เทสน  โอสาเปสิ ฯ  โน  กลฺโล  ปโ ฺหติ  อยุตฺโต  ปโ ฺห  
ทุปฺปโ ฺห  เอโสติ  อตฺโถ ฯ  นน ุ จ  กตม  นุ  โข  ภนฺเต   
ชรามรณนฺติ  อิท  สุปุจฺฉิตนฺติ  กิ ฺจาป  สุปุจฺฉิต  ยถา   
ปน  สตสหสฺสคฺฆนิเก  (๒)  สุวณฺณถาเล วฑฺฒิตสฺส  สุโภชนสฺส 
มตฺถเก  อามลกมตฺเต  คูถปณฺเฑ  ปเต  สพฺพ  โภชน ทุพฺโภชน  
โหติ  ฉฑฺเฑตพฺพ  เอวเมว  กสฺส  จ  ปนิท  ชรามรณนฺติ  
# ๑. ม. วิปสสฺาปฏิวิปสฺสนา ฯ  ๒. สี. สหสฺสคฺฆนเก ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๘ 
 
อิมินา สตฺตูปลทฺทิวาทสทิเสน  (๑)  คูถปณฺเฑน  ต  โภชน  ทพฺุโภชน  
วิย อยมฺป  ปโ ฺห (๒) ทุปฺปโ ฺหว ชาโตติ ฯ                   
        พฺรหฺมจริยวาโสติ  อริยมคฺควาโส ฯ  ต  ชีว  ต  สรีรนฺติ  
ยสฺส หิ อย ทิฏ ิ โส  ชีเว  อุจฺฉิชฺชนฺเต  (๓)  สรรี  อุจฺฉิชฺชติ ฯ 
สรีเร  อุจฺฉิชชฺนฺเต ชีวิต อุจฺฉิชฺชตีติ  คณฺหติ ฯ  เอว คณฺหโต  
สา ทิฏ ิ สตฺโต อุจฺฉิชฺชตีติ คหิตตฺตา อุจฺเฉททิฏ ิ  นาม  
โหติ ฯ  สเจ  ปน  สงฺขาราว  อุปฺปชชฺนติฺ  เจว  นิรชุฌฺนฺติ  
จาติ  คเณฺหยฺย  สาสนาวจรา  สมฺมาทิฏ ิ  ภเวยฺย ฯ   
อริยมคฺโค  จ  นาเมโส  วฏฏ  นิโรเธนฺโต  วฏฏ  สมุจฺฉินฺทนฺโต  
อุปฺปชฺชติ  ตเทว  ต  วฏฏ อุจฺเฉททิฏ ิยา คหิตาการสฺส  
สภาเว (๔) สติ วนาว มคฺคภาวนาย นิรุชฺฌตีติ มคฺคภาวนา  
นิรตฺถกา โหติ ฯ เตน  วุตฺต พฺรหฺมจริยวาโส น โหตีติ (๕) ฯ        
        ทุติยนเย  อ ฺ  ชีว  อ ฺ  สรีรนฺติ  ยสฺส  อย   
ทิฏ ิ  โส สรรี อิเธว อุจฺฉิชฺชติ  น  ชีวิต  ชีวิต  ปน  
ป ฺชรโต  สกุโณ  วิย  ยถาสุข  คจฺฉตีติ คณฺหติ ฯ   เอว  
คณฺหโต สา ทิฏ ิ อิมสฺมา โลกา ชีวิต ปรโลก คตนฺติ  
คหิตตฺตา สสฺสตทิฏ ิ  นาม  โหติ ฯ  อย ฺจ  อริยมคฺโค 
เตภูมิกวฏฏ วิวชฺเชนฺโต อุปฺปชฺชติ โส  เอกสงฺขาเรป  นิจฺเจ  
# ๑. ม. ย.ุ สตฺตูปลทฺธิวาทปเทน ฯ  ๒. ม. ยุ. สพฺโพ ป ฺโห ฯ  
# ๓. ม. ยุ. อุจฺฉิชฺชมาเน ฯ  ๔. ส.ี สพฺภาเว ฯ  ม. สมฺภเว ฯ  ๕. ม. ย.ุ โหติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ทติุยอวิชฺชาปจฺจยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๙ 
 
ธุเว  สสฺสเต  สติ  อุปฺปนโฺนป  วฏฏ  วิวฏเฏตุ  น สกฺโกตีติ   
มคฺคภาวนา นิรตฺถกา  โหตีติ ฯ   เตน  วุตฺต  อ ฺ  ชีว   
อ ฺ สรีรนฺติ วา ภิกฺขุ ทิฏ ิยา  สติ พฺรหฺมจริยวาโส  
น โหตีติ ฯ       
        สูกายิกานีติอาทิ  สพฺพ  มิจฺฉาทิฏ ิเววจนเมว ฯ  สา  หิ   
สมฺมาทิฏ ิยา วินิวิชฺฌนฏเน  วิสูกมวิ(๑) อตฺตาน  อาธารณโต  (๒)   
สูกายิก  สมมฺาทิฏ ึ อนนุวตฺติตฺวา  ตสฺสา  วิโรเธน  ปวตฺตนโต  
วิเสวิต  กทาจิ  อุจฺเฉทสฺส  กทาจิ สสฺสตสฺส  คหณโต  วิรูป   
ผนฺทิต  วิปฺผนฺทิตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตาลาวตฺถุกตานีติ   ตาลวตฺถุ  วิย   
กตานิ  ปุน  อวิรุหนฏเน  มตฺถกจฺฉินฺนตาโล  วิย  สมลู  ตาล  
อุทฺธริตฺวา  ตสฺส  ปติฏ ิตฏาน วิย จ กตานีติ อตฺโถ ฯ  
อนภาวงฺคตานีติ  อนุอภาว คตานิ ฯ (๓) อนุอภาว คตานิ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ                   
 
                                ทุติยอวิชฺชาปจฺจยสุตฺตวณฺณนา          
        ฉฏเ  อิติ  วา  ภิกฺขเว  โย  วเทยฺยาติ  ตสฺส  ปริสติ   
ทิฏ ิคติโก  ป ฺห  ปุจฺฉิตุกาโม  อตฺถ ิ โส  ปน  อวิสารท- 
ธาตุโก  อุฏาย  ทสพล  ปุจฺฉิตุ น  สกฺโกติ  ตสฺมา   
# ๑. ส.ี สกูมวิ ฯ  ๒. สี. อาจรณโต ฯ  ม. ย.ุ อาวรณโต ฯ  ๓. สี. อนภาวกตานีติ 
# อนุอภาวกตานีติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๐ 
 
ตสฺส  อชฺฌาสเยน  สยเมว  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺเชนฺโต  สตฺถา  
เอวมาห ฯ   
                                        ฉฏ ฯ                    
 
                                นตุมหฺสุตฺตวณฺณนา            
        สตฺตเม  นาย  (๑)  ตุมฺหากนฺติ  อตฺตนิ  หิ  สติ  อตฺตนิย  นาม   
โหติ ฯ  อตฺตาเยว  จ  นตฺถิ  ตสฺมา  น  ตุมฺหากนฺติ  อาห ฯ   
นาป  อ ฺเสนฺติ  อ ฺโ  (๒)  นาม  ปเรส  อตฺตา  ตสฺมึ  สติ   
อ ฺโ   นาม สิยา โสป นตฺถิ  ตสฺมา  นาป  อ ฺเสนฺติ   
อาห ฯ  ปุราณมิท  ภิกฺขเว  กมฺมนฺติ  นยิท  ปรุาณกมฺมเมว 
ปุราณกมฺมาภินิพฺพตฺโต(๓)  ปเนส  กาโย  ตสฺมา  ปจฺจยโวหาเรน   
เอว  วุตฺโต ฯ  อภิสงฺขตนฺติอาทิ  กมฺมโวหารสฺเสว  วเสน ปุริม(๔) 
ลิงฺคภาวกตาย วุตฺต อย ปเนตฺถ   อตฺโถ  อภิสงฺขตนฺติ   
ปจฺจเยหิ  กโตติ ทฏพฺโพ ฯ อภิส ฺเจตยิตนฺติ เจตนาวตฺถุโก  
เจตนามูลโกติ ทฏพฺโพ ฯ เวทนิยนฺติ (๕) เวทนาย วตฺถูติ (๖)  
ทฏพฺโพ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ    
# ๑. ม. ย.ุ อยนฺติ น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ย.ุ อ ฺเส ฯ   
# ๓. ม. ปุราณกมฺมนิพฺพตฺโต ฯ ๔. ม. ปุริมลิงฺค... ฯ  ๕. สี. เวทยิตนฺติ ฯ 
# ๖. ม. เวทนิยวตฺถูติ ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา ๑๑๑ 
 
                                เจตนาสุตฺตวณฺณนา             
        อฏเม  ย ฺจ  ภิกฺขเว  เจเตตีติ  ย  เจตน  เจเตติ   
ปวตฺเตตีติ  อตฺโถ ฯ  ย ฺจ  ปกปฺเปตีติ  ย  ปกปฺปน  ปกปฺเปติ   
ปวตฺเตติจฺเจว  อตฺโถ ฯ  ย ฺจ อนุเสตีติ  ย ฺจ  อนุสย  อนุเสติ   
ปวตฺเตติจฺเจว  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  เจเตตีติ   เตภูมิกกสุลา- 
กุสลเจตนา  (๑)  คหิตา  ปกปฺเปตีติ  อฏสุ  โลภสหคตจิตฺเตสุ   
ตณฺหาทิฏ ิกปฺปา  คหิตา  อนุเสตีติ  ทฺวาทสนฺน  เจตนาน   
สหชาตโกฏยิา  เจว  อุปนิสฺสยโกฏิยา  จ  อนุสโย  คหิโต ฯ  
อารมฺมณเมต  โหตีติ [๒] เอต  เจตนาทิธมฺมชาต ปจฺจโย  โหติ ฯ  
ปจฺจโย  หิ  อิธ  อารมฺมณนฺติ  อธิปฺเปโต ฯ วิ ฺาณสฺส   ิติยาติ  
กมฺมวิ ฺาณสฺส   ิตตฺถ ฯ  อารมฺมเณ  สตีติ  ตสฺมึ  ปจฺจเย 
สติ ฯ  ปติฏา วิ ฺาณสฺส  โหตีติ  ตสฺส  กมฺมวิ ฺาณสฺส  
ปติฏา  โหติ ฯ  ตสฺมึ  ปติฏ ิเต วิ ฺาเณติ  ตสฺมึ  กมฺม- 
วิ ฺาเณ  ปติฏ ิเต ฯ  วิรเุฬฺหติ  กมฺม  ชิราเปตฺวา  (๓) ปฏ-ิ 
สนฺธิอากฑฺฒนสมตฺถตาย  นิพฺพตฺติมูเล   ชาเต ฯ  ปนุพฺภวาภิ- 
นิพฺพตฺตีติ ปุนพฺภวสงฺขาตา อภินิพฺพตฺติ ฯ  โน  จ  (๔)  ภิกฺขเว  
เจเตตีติ  อิมินา  เตภูมิกเจตนาย  อปฺปวตฺตกฺขโณ   วุตฺโต ฯ  โน  
เจ  ปกปฺเปตีติ   อิมินา  ตณฺหาทิฏ ิกปฺปาน  อปฺปวตฺตกฺขโณ ฯ    
# ๑. ส.ี เตภูมกกุสลเจตนา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เจตนาทิธมฺมชาเต สติ 
# กมฺมวิ ฺาณสฺส อุปฺปตฺติยา อวาริตตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ชวาเปตฺวา ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ เจ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 112 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๒ 
 
อถ  เจ  อนุเสตีติ   อิมินา  เตภูมิกวิปาเก  ปริตฺตกิริยาสุ  รูเปติ  
เอตฺถ  อปฺปหีนโกฏิยา  อนุสโย  คหิโต ฯ  อนุเสตีติ  เอตฺถ  
อปฺปหีนโก ฯ (๑) อารมฺมณเมต  โหตีติ  อนุสเย  สติ  กมฺมวิ ฺาณสฺส  
อุปฺปตฺติยา  อวาริตตฺตา  เอต  อนุสยชาต  ปจฺจโยว โหติ ฯ                    
        โน  เจว  เจเตตีติอาทีสุ  ปมปเท  เตภูมิกกุสลากุสลเจตนา  
นิวตฺตา   ทุติยปเท  อฏส ุจิตฺเตสุ ตณฺหาทิฏ ิโย ตติยปเท  
วุตฺตปฺปกาเรสุ ธมฺเมสุ โย  อปฺปหีนโกฏิยา อนุสยิโต อนุสโย ฯ 
โส นิวตฺโต ฯ                
        อปเจตฺถ  อสมฺโมหตฺถ  เจเตติ  ปกปฺเปติ  อนุเสติ  เจเตติ   
น  ปกปฺเปติ  อนุเสติ  น  เจเตติ  น  ปกปฺเปติ  อนุเสติ ฯ 
น  เจเตติ  น  ปกปฺเปติ  น  อนุเสตีติ  อิทมฺป  จตุกฺก  
เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ปมนเย  ธมฺมปริจฺเฉโท  ทสฺสิโต ฯ ทุติยนเย   
เจเตตีติ  เตภูมิกกุสลเจตนา  เจว  จตสฺโส  จ  อกสุลเจตนา   
คหิตา ฯ  น  ปกปฺเปตีติ  อฏสุ  จิตฺเตสุ  ตณฺหาทิฏ ิโย  
นิวตฺตา ฯ อนุเสตีติ เตภูมิกกุสเล   อุปนิสฺสยโกฏยิา  จตูสุ   
อกุสลเจตนาสุ  สหชาติโกฏิยา  เจว  อุปนิสฺสยโกฏยิา  จ อนุสโย   
คหิโต ฯ  ตติยนเย  น  เจเตตีติ  เตภูมิกกุสลากุสล  นิวตฺต ฯ 
น ปกปฺเปตีติ  อฏสุ  จิตฺเตสุ  ตณฺหาทิฏ ิโย  นิวตฺตา ฯ 
อนุเสตีติ  สุตฺเต  อาคต  วาเรตฺวา  เตภูมิกกุสลากุสลวิปาก- 
 # ๑. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ตติยเจตนาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๓ 
 
กิริยารูเปสุ อปฺปหีนโกฏิยา  อุปนิสฺสโย  คหิโต ฯ จตุตฺถนโย  
ปุริมสทิโสว ฯ                    
        ตทปฺปติฏ ิเตติ  ตสฺมึ  อปฺปติฏ ิเต ฯ  อวิรูเฬหฺติ  กมฺม  
ชิราเปตฺวา(๑) ปฏิสนฺธิอากฑฺฒนสมตฺถตาย  อนิพฺพตฺตมูเล ฯ  เอตฺถ   
ปน  ก ึ กถิตนฺติ  อรหตฺตมคฺคสฺส  กิจฺจ  ขีณาสวสฺส  วา 
กิจฺจกรณนฺติป  นว  โลกตฺุตรธมฺมาติป วตฺตุ   วฏฏติ ฯ  เอตฺถ   
จ  วิ ฺาณสฺส  เจว  อายตึ  ปุนพฺภวสฺส  จ  อนฺตเร   
เอโก   สนฺธิ เวทนาตณฺหานมนฺตเร เอโก ภวชาตีนมนฺตเร  
เอโกติ ฯ  
                                        อฏม ฯ      
 
                                ทุติยเจตนาสุตฺตวณฺณนา           
        นวเม  วิ ฺาณนามรูปานมนฺตเร  เอโก  สนฺธ ิ เวทนา- 
ตณฺหานมนฺตเร   เอโก ภวชาตีนมนฺตเร เอโกติ ฯ  
                                        นวม ฯ              
 
                                        ตติยเจตนาสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  นตีติ  ตณฺหา ฯ  สา  หิ  ปยรูเปสุ  รูปาทีสุ   
นมนฏเน  นตีติ  วุจฺจติ ฯ  อาคติคติ  โหตีติ  อาคตมฺหิ  (๒)  คติ  
# ๑. ม. ชวาเปตฺวา ฯ  ๒. ม. อาคติมฺหิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๔ 
 
โหติ  อาคเต ปจฺจุปฏ ิเต กมฺเม วา  กมมฺนิมิตฺเต  วา  
คตินิมิตฺเต  วา  ปฏิสนฺธิวเสน  วิ ฺาณสฺส  คติ  โหติ ฯ  
จุตูปปาโตติ  เอว  วิ ฺาณสฺส  อาคเต  ปฏิสนฺธิวิสเย  คติยา   
สติ  อิโต จวนสงฺขาตา  จุติ  ตตฺถูปปตฺติสงฺขาโต  อุปปาโต(๑) 
โหติ ฯ อย  จุตูปปาโต  นาม  โหติ ฯ เอว  อิมสฺมึ  สตฺุเต   
นติยา  จ  อาคติคติยา  จ  อนฺตเร  เอโกว  สนฺธิ  กถโิตติ ฯ  
                                        ทสม ฯ                       
                                กฬารขตฺติยวคฺโค จตุตฺโถ ฯ          
 
                                ป ฺจเวรภยสุตฺตวณฺณนา            
        คหปติวคฺคสฺส  ปเม  ยโตติ  ยทา ฯ  ภยานิ  เวรานีติ  
ภยเวรเจตนาโย ฯ   โสตาปตฺติยงฺเคหีติ  ทุวิธ โสตาปตฺติยา จ องฺค  
โสตาปตฺติยา จ  องฺค  ย ปพฺุพภาเค โสตาปตฺติปฏิลาภาย  
สวตฺตติ   สปฺปุริสสเสโว   สทฺธมฺมสฺสวน   โยนิโสมนสิกาโร   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺตีติ  (๒)  เอว  อาคต  ปฏิลทฺธคุณสฺส  จ  โสตา- 
ปตฺตึ  ปตฺวา  ิตสฺส  องฺค  ย  โสตาปนฺนสฺส  องฺคนฺติป  
วุจฺจติ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาทาทีน  เอต  อธิวจน ฯ  อิทมิธ(๓)   
อธิปฺเปต ฯ  อริโยติ  นิทโฺทโส  นริุปารมฺโภ ฯ  าโยติ  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาท  (๔)  ตฺวา   ิตาณมฺป  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทป ฯ  ยถาห าโย  
# ๑. ม. อุปปาโตติ ฯ  ๒. ที. ปา. ๑๑/๒๔๐/๒๓๙ ฯ  ๓. ม. อิทมฺมิธ ฯ 
# ๔. ม. ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ป ฺจเวรภยสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๕ 
 
วุจฺจติ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อริโยป  อฏงฺคิโก  มคฺโค  าโยติ ฯ   
ป ฺายาติ  อปราปร อุปฺปนฺนาย  วิปสฺสนาป ฺาย ฯ  สุทิฏโ  
โหตีติ  อปราปร  อุปฺปชชฺิตฺวา  ทสฺสนวเสน สุฏ ุ ทิฏโ ฯ                 
        ขีณนิรโยติอาทีสุ  อายตึ  ตตฺถ  อนุปฺปชฺชนตาย  ขีโณ   
นิรโย  มยฺหนฺติ โส  อห  ขีณนิรโย ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ   
โสตาปนฺโนติ  มคฺคโสต  อาปนฺโน ฯ  อวินิปาตธมฺโมติ  น  
วินิปาตสภาโว ฯ  นิยโตติ  ปมมคฺคสงฺขาเตน  สมฺมตฺตนิยาเมน   
นิยโต ฯ  สมโฺพธิปรายโนติ  อุตฺตริมคฺคตฺตยสงฺขาตา  สมฺโพธิ  ปร   
อยน  มยฺหนฺติ โสห สมฺโพธิปรายโน ต สมฺโพธึ อวสฺส  
อภิสมฺพุชฺฌนโกติ อตฺโถ ฯ      
        ปาณาติปาตปจฺจยาติ  ปาณาติปาตกมฺมการณา ฯ  ภย   
เวรนฺติ  อตฺถโต  เอก ฯ  เวร ฺจ  นาเมต  ทุวิธ  โหติ  พาหิร   
อชฺฌตฺติกนฺติ ฯ  เอเกน  ห ิ เอกสฺส ปตา  มาริโต  โหติ ฯ 
โส  จินฺเตสิ  เอเตน  กิร  เม  ปตา  มารโิต  อหมฺป  ตเยว   
มาเรสฺสามีติ  นิสฺสิต  สตฺถ  อาทาย จรติ ฯ ยา ตสฺส  
อพฺภนฺตเร อุปฺปนฺนา เวรเจตนา  อิท  พาหิรเวร  นาม ฯ   
ยา  ปน  อิตรสฺส  อย  กริ ม มาเรสฺสามีติ  จรติ  ฯ 
อหเมว  น  ปมตร  มาเรสฺสามีติ  เจตนา  อุปฺปชฺชติ  อิท  
อชฺฌตฺติกเวร นาม ฯ  อิท  ตาว  อุภยมฺป  ทฏิธมฺมิกเมว ฯ   
ยา  ปน  ต  นริเย อุปฺปนฺน ทิสฺวา เอต  ปหริสฺสามีติ   
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๖ 
 
ชลิต  อยมุคฺคร  คณฺหโต  นิรยปาลสฺส  เจตนา  อุปฺปชฺชติ ฯ 
อิทมสฺส  สมปฺรายิก  พาหิรเวร ฯ  ยา  ตสฺส  อย  นทิฺโทส  
ม  ปหริสฺสามีติ อาคจฺฉติ  อหเมว  น  ปมตร  ปหริสฺสามีติ  
เจตนา  อุปฺปชฺชติ  อิทมสสฺ สมฺปรายิก  อชฌฺตฺตเวร ฯ  ย 
ปเนต  พาหิรเวร  ต  อฏกถาย  ปุคฺคลเวรนฺติ วุตฺต ฯ  
ทุกฺข  โทมนสฺสนฺติ  อตฺถโต เอกเมว ฯ  ยถา  เจตฺถ  เอว   
เสสปเทสุป อิมินา  มม  ภณฺฑ หต มยฺห ทาเรสุ  
จาริตฺต อาปนฺน มุสา วตฺวา อตฺโถ ภคฺโค สุรามทมตฺเตน  
อิท  นาม  กตนฺติอาทินา  นเยน  เวรุปปฺตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ   
อเวจฺจปฺปสาเทนาติ  อธิคเตน  (๑)  อจลปฺปสาเทน ฯอริยกนฺเตหีติ  
ป ฺจหิ  สีเลหิ ฯ  ตานิ  ห ิ อริยาน  กนตฺานิ  ปยานิ ฯ 
ภวนฺตรคตาป  อริยา  ตานิ  น  วิชหนติฺ ตสฺมา  อรยิ- 
กนฺตานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ  
วิสุทฺธิมคฺเค อนุสฺสตินิทฺเทเส วุตฺตเมว ฯ  
                                ปม ฯ          
# ๑. ส.ี อวิหเตน ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๑๑๗ 
 
                        ทุติยป ฺจเวรภยสุตฺตวณฺณนา           
        ทุติเย ภิกฺขูน กถิตภาวมตฺตเมว วิเสโส ฯ  
                                ทุติย ฯ        
 
                                ทุกฺขสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  ทุกฺขสฺสาติ  วฏฏทุกฺขสฺส ฯ  สมุทยนฺติ  เทฺว   
สมุทยา ขณิกสมุทโย จ  ปจฺจยสมุทโย  จ    ปจฺจยสมุทย   
ปสฺสนฺโตป  ภิกฺขุ  ขณิกสมุทย  ปสฺสติ ขณิกสมุทย  ปสฺสนฺโตป  
ปจฺจยสมุทย  ปสฺสติ ฯ  อฏงฺคโมป  อจฺจนฺตอฏงฺคโม เภทฏงฺ- 
คโมติ  (๑)  ทุวิโธ ฯ  อจฺจนฺตอฏงฺคม  ปสฺสนฺโตป  เภทฏงฺคม  
ปสฺสติ  เภทฏงฺคม  ปสฺสนฺโตป  อจฺจนฺตอฏงฺคม  ปสฺสติ ฯ   
เทเสสฺสามีติ  อิท วฏฏทุกขฺสฺส (๒) สมุทยฏงฺคม นิพฺพตฺติเภท นาม 
เทสิสฺสามิ ต สุณาถาติ อตฺโถ ฯ ปฏิจฺจาติ  นิสฺสยวเสน  
เจว  อารมฺมณวเสน  จ  ปจฺจย  กตฺวา ฯ  ติณฺณ  สงฺคติ  
ผสฺโสติ  ติณฺณ  สงฺคติยา  ผสฺโส ฯ  อย  โข  ภิกฺขเว  ทุกฺขสฺส   
สมุทโยติ  อย  วฏฏทุกฺขสฺส  นิพฺพตฺติ  นาม ฯ  อฏงฺคโมติ  
เภโท ฯ  เอว  หิ  วฏฏทุกฺข ภินฺน  โหติ อปฺปฏิสนฺธิย ฯ  
                                ตติย ฯ                
# ๑. ส.ี โรธตฺถงฺกโมติ ฯ  ๒. ม. วฏฏทุกฺขสฺส... ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑ หนา  ๑๑๘ 
 
                        โลกสุตฺตวณฺณนา             
        จตุตฺเถ โลกสฺสาติ สงฺขารโลกสฺส ฯ อยเมตฺถ วิเสโส ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ     
 
                        าติกสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  าติเกติ  ทฺวินฺน  าตกาน  คาเม ฯ   
คิ ฺชกาวสเถติ  อิฏกาหิ กเต  มหาปาสาเท ฯ  ธมมฺปริยายนฺติ   
ธมฺมการณ ฯ  อุปสฺสุตีติ  (๑)  อุปสฺสติฏาน ย  าน  อุปคเตน  
สกฺกา  โหติ  ภควโต  สทฺท  โสตุ  ตตฺถ   ิโตติ  อตฺโถ ฯ  โส  
กิร  คนฺธกุฏปิริเวณสมฺมชฺชนตฺถ  อาคโต  อตฺตโน  กมฺม  ปหาย   
ภควโต  ธมฺมโฆส  สุณนฺโต  อฏาสิ ฯ  อทฺทสาติ  ตทา  กริ   
ภควโต  อาทิโตว  ปจฺจยาการ  มนสิกโรนฺตสฺส  อิท  อิมินา   
ปจฺจเยน  โหติ  อิท  อิมินาติ  อาวชฺชโต  ยาว   ภวคฺคา  
เอกงฺคณ  อโหสิ  สตฺถา  มนสิการ  ปหาย  วจสา  สชฺฌาย  
กโรนฺโต  ยถานุสนฺธินา  เทสน  นฏิเปตฺวา(๒)  อป  น ุโข  
อิม ธมฺมปริยาย โกจิ อสฺโสสีติ  อาวชฺเชนฺโต ต ภิกฺขุ  
อทฺทส ฯ เตน วุตฺต อทฺทสา โข ภควาติ ฯ  อสฺโสสิ   
โนติ อสฺโสสิ  น ุฯ  อถวา  อสฺโสสิ  โนติ  อมฺหาก  ภาสนฺตาน  
อสฺโสสีติ ฯ  อุคฺคณฺหาหีติอาทีสุ สุตฺวา ตุณฺหีภูโตว ปคุณ  
# ๑. ส.ี ย.ุ อุปสฺสุตินฺติ ฯ ๒. นิฏาเปตฺวาติ ยุตฺตตร ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ชาณุสฺโสณิสุตฺตวณฺณนา หนา  ๑๑๙ 
 
กโรนฺโต อุคฺคณฺหาติ  นาม ฯ  ปทานุปท  ฆเฏตฺวา  วาจาย  
ปริจิต  กโรนฺโต  ปริยาปุณาติ  นาม ฯ อุภยถาป  ปคุณ   
อาธารปฺปตฺต  กโรนฺโต  ธาเรติ  นาม ฯ  อตฺถส ฺหิโตติ   
การณนิสฺสิโต ฯ อาทิพฺรหฺมจริยโกติ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  อาทิ- 
ปติฏานภูโต ฯ  อิติ ตีสปุ อิเมสุ  สุตฺเตสุ วฏฏวิวฏฏเมว  
กถิต ฯ  
                                ป ฺจม ฯ             
 
                        อ ฺตรพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา           
        ฉฏเ  อ ฺตโรติ  นามวเสน  อปากโฏ  อ ฺตโร  
พฺราหฺมโณ ฯ    
                                ฉฏ ฯ                      
 
                        ชาณุสฺโสณิสุตฺตวณฺณนา           
        สตฺตเม  ชาณุสฺโสณีติ  านนฺตรวเสน  เอวลทฺธนาโม   
อสีติโกฏิวิภโว  มหาปุโรหิโต ฯ  
                                สตฺตม ฯ                   
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๑๒๐ 
 
                                โลกายติกสุตฺตวณฺณนา            
        อฏเม  โลกายติโกติ  วิตณฺฑสตฺเถ  โลกายเต  กตปริจโย ฯ  
เชฏเมต  โลกายตนฺติ  ปม  โลกายต ฯ  โลกายตนฺติ  จ  โลกสฺเสว 
อายตน  พาลปุถุชชฺนโลกสฺส  อายตน  (๑)  มหนฺตคมฺภีรนฺติ  อุปติฏ  (๒)   
ปริตฺต ฉวทิฏ ิคต ฯ  (๓)  เอกตฺตนฺติ  เอกสภาว นิจฺจภาวเมวาติ  
ปุจฺฉติ ฯ ปุถุตฺตนฺติ ปุริมสภาเวน  นานาสภาว เทวมนุสฺสาทิ- 
ภาเวน ปม หุตฺวา ปุจฺฉา น โหตีติ อุจฺเฉท สนฺธาย   
ปุจฺฉติ ฯ  เอวเมตฺถ  สพฺพมตฺถิ  สพฺพเมกตฺตนฺติ  อิมา  เทฺวป  
สสฺสตทิฏ ิโย  สพฺพ  นตฺถิ  สพฺพ ปุถตฺุตนฺติ อิมา เทฺว  
อุจฺเฉททิฏ ิโยติ   เวทิตพฺพา ฯ  
                                อฏม ฯ                   
 
                        อริยสาวกสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  กึ  น ุ โขติ  สสยุปฺปตติอาการนิทสฺสน ฯ  (๔)   
สมุทยตีติ    อุปฺปชฺชติ ฯ  
                                นวม ฯ                   
# ๑. ม. อายต ฯ  ๒. ส.ี อุปฏ ิต ฯ ม. อุปธาริตพฺพ ฯ  ๓. ส.ี สาสว ทิฏ ิคต ฯ 
# ม. ภาว ทิฏ ิกต ฯ  ๔. ม. สงฺสยุปฺปตฺติอาการทสฺสน ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๑๒๑ 
 
                                ทุติยอริยสาวกสุตฺตวณฺณนา           
        ทสเม  เทฺวป  นยา  เอกโต  วุตฺตา ฯ  อิทเมว  ปุริเมน   
นานตฺต   เสส ตาทิสเมวาติ ฯ  
                                ทสม ฯ                  
                        คหปติวคฺโค ป ฺจโม ฯ            
 
                                ปริวีมสนสุตฺตวณฺณนา           
        ทุกฺขวคฺคสฺส  ปเม  ปริวีมสมาโนติ  อุปปริกขฺมาโน(๑) ฯ   
ชรามรณนฺติ  กสฺมา  ชรามรณ  เอกเมว  อเนกวิธ  นานปฺปการ- 
กนฺติ  วตฺวา  คหิตนฺติ  เจ  ตสฺมึ  คหิเต  สพฺพทุกฺขสฺส  
คหิตตฺตา ฯ  ยถา  ห ิ จูฬาย  คหิเต  ปุริเส  โส ปุรโิส   
คหิโตว  โหติ  เอว  ชรามรเณ  คหิเต  สพฺพ  ทุกฺข  
คหิตเมว  โหติ ฯ  ตสฺมา  ย  โข  อิท  อเนกวิธ  นานปฺปการก   
ทุกฺข  โลเก  อุปฺปชฺชตีติ นฺหาตฺวา  (๒)   ิต  ปุริส  วิย  สพฺพ   
ทุกฺข ทสฺเสตฺวา ต จูฬาย คณฺหนฺโต วิย   ชรามรณ  
คณฺหิ ฯ                    
        ชรามรณนิโรธสารปฺุปคามินีติ    ชรามรณนโิรธสฺส   สารปฺุ- 
ปภาเวน  นิกฺกเิลสตาย  ปริสุทฺธตาย  สทิสาว หุตฺวา คามินีติ  
อตฺโถ ฯ ตถา ปฏิปนฺโน จ  โหตีติ ยถา  ต  ปฏิปนฺโนติ   
# ๑. ม. อุปปริกฺขมาโน ฯ  ๒. ม. วตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๒ 
 
วุจฺจติ  เอว  ปฏิปนฺโน โหติ ฯ อนุธมฺมจารีติ นิพฺพานธมฺม  
อนุคต  ปฏิปตฺติธมฺม จรติ  ปูเรตีติ  อตฺโถ ฯ  ทกฺุขกฺขยาย  
ปฏิปนฺโนติ  สีล อาทึ  กตฺวา ชรามรณทุกฺขสฺส  นิโรธตฺถาย   
ปฏิปนฺโน ฯ  สงฺขารนิโรธายาติ  สงฺขารทุกฺขสฺส  นิโรธตฺถาย ฯ  
เอตฺตาวตา ยาว อรหตฺตา (๑) เทสนา กถิตา ฯ     
        อิทานิ  อรหตฺตผลปจฺจเวกฺขณ  สตตวิหาร ฺจ  ทสฺเสตฺวา  
เทสนา  นิวตฺเตตพฺพา  สิยา  ตถา  อกตฺวา  อวิชฺชาคโตติ   
อิท  กสฺมา  คณฺหตีติ  ขีณาสวสฺส  สมติกฺกนฺตวฏฏทุกฺข- 
ทสฺสนตฺถ ฯ  อปจ  ปุน  วฏฏ  อารภิตฺวา  วิวฏเฏ กถยิมาเน   
พุชฺฌนกสตฺโต  เจตฺถ  อตฺถิ  ตสฺส  อชฺฌาสยวเสนาป  อิท   
คณฺหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  อวิชฺชาคโตติ  อวิชฺชาย  คโต   
อุปคโต  สมนฺนาคโต ฯ  ปุริสปุคฺคโลติ  ปุรโิสเยว  ปุคฺคโล ฯ   
อุภเยนาป  สมฺมติกถ(๒)  กเถติ ฯ  พุทฺธาน หิ สมฺมติกถา   
ปรมตฺถกถาติ  เทฺว  กถา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  สตฺโต  นโร  ปุรโิส   
ปุคฺคโล  ติสโฺส  นาโคติ  เอว  ปวตฺตา  สมฺมติกถา  นาม ฯ   
ขนฺธา  ธาตุโย  อายตนานีติ  เอว  ปวตฺตา  ปรมตฺถกถา   
นาม ฯ  ปรมตฺถกถ  กเถนฺตาป  สมฺมตึ  อมุ ฺจิตฺวาว  กเถนฺติ ฯ   
เต  สมฺมตึ   กเถนฺตาป  ปรมตฺถ  กเถนฺตาป   สจฺจเมว กเถนฺติ ฯ 
เตเนว วุตฺต                   
# ๑. ส.ี ยาว อรหตฺต ฯ  ๒. สี. สมฺมุติกถ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปรวีิมสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๓ 
 
                ทุเว สจฺจานิ อกฺขาสิ        สมพฺุทฺโธ วทต วโร          
                สมฺมตึ ปรมตฺถ ฺจ        ตติย นูปลพฺภติ ฯ          
                สงฺเกตวจน สจฺจ                โลกสมฺมติการณา (๑)           
                ปรมตฺถวจน สจฺจ                ธมฺมาน ภูตลกฺขณนฺติ ฯ (๒)       
ปุ ฺ ฺเจ  สงฺขารนฺติ  เตรสเจตนาเภท  ปุ ฺาภิสงฺขาร ฯ   
อภิสงฺขโรตีติ  กโรติ ฯ  (๓)  ปุ ฺ ูปค  โหติ  วิ ฺาณนฺติ  กมฺม- 
วิ ฺาณ  กมฺมปุ ฺเน  อุปคต สมฺปยุตฺต  โหติ  วิปาก- 
วิ ฺาณมฺป  วิปากปุ ฺเน ฯ  อปุ ฺ ฺเจ  สงฺขารนฺติ ทฺวาทส- 
เจตนาเภท  อปุ ฺาภิสงฺขาร ฯ  อภิสงฺขาโรติ  ฯ  อาเน ฺช ฺเจ   
สงฺขารนฺติ จตุเจตนาเภท อาเน ฺชาภิสงฺขาร ฯ  อาเน ฺชูปค  โหติ  
วิ ฺาณนฺติ  กมฺมาเน ฺเชน กมฺมวิ ฺาณ วิปากาเน ฺเชน  
วิปากวิ ฺาณ  อุปคต  โหติ ฯ  เอตฺถ จ ติวิธสฺส   กมฺมาภิ- 
สงฺขารสฺส คหิตตฺตา ทฺวาทสปทิโก ปจฺจยากาโร คหิโตว  
โหติ ฯ เอตฺตาวตา  วฏฏ ทสฺสิต ฯ    
        อิทานิ  วิวฏฏ  ทสฺเสนฺโต  ยโต  โข  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อวิชชฺาติ   จตูสุ  สจฺเจสุ  อ ฺาณ ฯ  วิชฺชาติ  อรหตฺต- 
มคฺคาณ ฯ เอตฺถ จ [๔] ปมเมว   อวิชฺชาย ปหีนาย  วิชฺชา  
อุปฺปชฺชตีติ ฯ  ยถา  ปน  จตุรงฺเคป  ตเม รตฺตึ   ปทปีุชฺชลเนน  
# ๑. ม. โลกสมฺมุติการณ ฯ  ๒. สฺยา. ภูตการณาติ ฯ  ส.ี ภูตลกขฺณาติ ฯ 
# ๓. ส.ี ปกโรติ ฯ  ๔. ส.ี ยุ. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. ย.ุ อุปฺปชชฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๔ 
 
อนฺธกาโร  ปหิยฺยติ  เอว  วิชฺชุปฺปาทา  อวิชฺชาย  ปหาน  
เวทิตพฺพ ฯ  น กิ ฺจิ โลเก  อุปาทิยตีติ  โลเก  กิ ฺจิ  ธมฺม   
น  คณฺหาติ  น  ปรามสติ ฯ  อนุปาทิย  น   ปริตสฺสตีติ  
อนุปาทิยนฺโต  อคฺคณฺหนฺโต  เนว  ตณฺหาปริตสฺสนาย  น  
ภยปริตสฺสนาย  ปริตสฺสติ  น  ตณฺหิยติ(๑)  น  ภายตีติ   
อตฺโถ ฯ  ปจฺจตฺตเยวาติ สยเมว อตฺตนาว    ปรินิพฺพายติ น  
อ ฺสฺส อานุภาเวน ฯ              
        โส  สุข ฺเจ  เวทนนฺติ  อิท  กสฺมา  อารภิ  ขีณาสวสฺส   
ปจฺจเวกฺขณ   ทสฺเสตฺวา  สตตวิหาร  ทสฺเสตุ  อารภิ ฯ   
อนชฺโฌสิตาติ  ตณฺหาย  คิลิตฺวา  ปรนิิฏเปตฺวา  อคฺคหิตา ฯ   
อถ  ทกฺุขเวทนา  กสฺมา วุตฺตา กินาตมฺป อภินนฺทนฺโต  
อตฺถีติ  อาม  อตฺถิ ฯ สุข อภินนฺทนฺโตเยว หิ ทุกฺข  
อภินนฺทติ นาม ทุกฺข ปตฺวา  สุข  ปตฺถนโต  สุขสฺส จ  
วิปริณามทุกฺขโตติ ฯ กายปริยนฺติกนฺติ กายปริจฺฉินฺน (๒)  ยาว   
ป ฺจทฺวารกาโย  วตฺตติ  ตาว  ปวตฺต  ป ฺจทฺวาริกเวทนนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ชีวิตปริยนฺติกนฺติ  ชีวิตปริจฺฉินฺน  (๓)  ยาว  ชีวิต   
ปวตฺตติ  ตาว  ปวตฺต   มโนทฺวาริกเวทนนฺติ อตฺโถ ฯ                
        ตตฺถ  ป ฺจทฺวาริกเวทนา  ปจฺฉา อุปฺปชฺชิตฺวา ปม  
นิรุชฺฌติ มโนทฺวาริกเวทนา   ปม  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปจฺฉา   
# ๑. ม. ตณฺหายติ ฯ  ๒. ส.ี กายนฺติก กายปริจฺฉินฺน ฯ  ๓. ส.ี ชีวิตตนฺติก 
# ชีวิตปริจฺฉินฺน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปรวีิมสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๕ 
 
นิรุชฺฌติ ฯ  สา  หิ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วตถุรูปสฺมึเยว ปติฏาติ ฯ   
ป ฺจทฺวาริกา   ปวตฺเต  ป ฺจทฺวารวเสน  ปวตฺตมานา  ปมวเย  
วีสติวสฺสกาเล(๑)  รชนทสฺุสนมุยฺหนวเสน  อธิมตฺตา  พลวตี  โหติ   
ปณฺณาสวสฺสกาเล   ิตา  โหติ  สฏ ิวสฺสกาลโต  ปฏาย   
ปริหายมานา  อสีตินวุติวสฺสกาเล  มนทฺา  โหติ ฯ  ตทา  หิ  
สตฺตา  จิรรตฺต  เอกโต  นสิีทิมฺหา  นิปชฺชิมฺหาติ  วทนฺเตป  น   
ส ฺชานามาติ  วทนฺติ ฯ  อธิมตฺตานิป  รูปาทิอารมฺมณานิ  น   
ปสฺสาม  น   สุณาม  สุคนฺธ  ทุคฺคนฺธ  วา  สาธธ  อสาธธ   
วา  ถทฺธ  มุทกุนฺติ  วา  น  ชานามาติ  วทนฺติ ฯ  อิติ  เนส   
ป ฺจทฺวาริกเวทนา  ภคฺคา  โหติ  มโนทฺวาริกาว  ปวตฺตติ ฯ   
สาป  อนุปุพฺเพน  ปริหายมานา  มรณสมเย  หทยโกฏึเยว   
นิสฺสาย  วตฺตติ ฯ  ยาว  ปเนสา  วตฺตติ  ตาว  สตฺโต  
ชีวตีติ  วุจฺจติ ฯ  ยทา  นปปฺวตฺตติ   ตทา มโต นิรุทฺโธติ  
วุจฺจติ ฯ                
        สฺวายมตฺโถ  วาปยา  ทีเปตพฺโพ  ยถา  ห ิ ปุรโิส   
ป ฺจอุทกมคฺคสมฺปนฺน   วาป  กเรยฺย  ปม เทเว วุฏเ  
ป ฺจหิ อุทกมคฺเคหิ อุทก ปวิสิตฺวา อนฺโตวาปย  อาวาเฏสุ  
ปูเรยฺย ปุนปปฺุน เทเว วสฺสนฺเต อุทกมคฺเค ปูเรตฺวา  
คาวุตฑฺฒโยชนมคฺค(๒) โอตริตฺวา  อุทก ติฏเยฺย ตโต ตโต  
# ๑. ม. วีสติวสฺสกาเล ฯ  ๒. ม. คาวุตฑฺฒโยชนมตฺต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๖ 
 
วิสฺสนฺทมาน อถ นิทฺธมนตุมฺเพ วิวริตฺวา เขตฺเตสุ  กมฺเม  
กยิรมาเน อุทก  นิกฺขมนฺต สสฺสปากกาเล [อุทก นิกฺขมนฺต](๑)  
อุทก ปริหีน  มจฺเฉ  คณฺหามาติ วตฺตพฺพต  อาปชฺเชยฺย  ฯ 
ตโต  ตโต   กติปาเหน  อาวาเฏสุเยว  อุทก  สณฺเหยฺย ฯ ยาว   
ปน  ต  อาวาเฏสุ โหติ ตาว มหาวาปย  อุทก  อตฺถีติ   
สงฺข  คจฺฉติ ฯ  ยทา  ปน  ตตฺถ  ฉิชชฺติ  ตทา  วาปย   
อุทก นตฺถีติ วุจฺจติ เอว สมฺปทมิทป เวทิตพฺพ ฯ           
        ปม  เทเว  วสฺสนฺเต  ป ฺจหิ  มคฺเคหิ  อุทเก  ปวิสนฺเต  
อาวาฏาน  (๒)  ปูรณกาโล  วิย  หิ  ปมเมว  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
มโนทฺวาริกเวทนาย  วตฺถุรูเป  ปติฏ ิตกาโล  ปุนปปฺุน  เทเว   
วสฺสนฺเต  ป ฺจนฺน  มคฺคาน  ปูริตกาโล  วิย   ปวตฺเต  ป ฺจ- 
ทฺวาริกเวทนาย  ปวตฺติกาโล  คาวุตฑฺฒโยชนมคฺค  (๓)  อชโฺฌตฺถรณ  
วิย ปมวเย  วีสติวสฺสกาเล  รชนาทิวเสน  ตสฺสา  อธิมตฺต- 
พลวภาโว  ยาว  วาปโต   อุทก  น  นิคฺคจฺฉติ  ตาว   
ปุราณวาปยา  (๔)   ิตกาโล  วิย   ป ฺาสวสฺสกาเล  ตสฺสา   
 ิตกาโล  นทิฺธมนตุมฺเพสุ  วิวเฏสุ  กมฺมนฺเต  กยิรมาเน  
อุทกสฺส นิกขฺมนกาโล  วิย  สฏ ิวสฺสกาลโต  ปฏาย  ตสฺสา  
ปริหานิ  อุทเก  วุฏเ  (๕)  อุทกมคฺเคสุ  ปริตฺโต  อุทกสฺส(๖) 
# ๑. [ ] สีหลโปตฺถเก นตฺถิ ฯ  ๒. สี. อนฺโต อาวาฏาน ฯ  ๓. ตถปูริ ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ปรูาย วาปยา ฯ  ๕. ม. ยุ. ภฏเ ฯ  ๖. ม. ปริตฺโตทกสฺส ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปรวีิมสนสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๗ 
 
 ิตกาโล  วิย  อสีตินวุติวสฺสกาเล  ป ฺจทฺวาริกเวทนาย มนฺทกาโล ฯ 
อาวาเฏสุเยว  อุทกสฺส  ปติฏานกาโล  วิย  หทยวตฺถุโกฏึ   
นิสฺสาย  มโนทฺวาริกเวทนาย   ปวตฺติกาโล  อาวาเฏสุ  ปริตฺเตป  
อุทเก  สติ  วาปย  อุทก อตฺถีติ  วตฺตพฺพกาโล  วิย  ยาว   
สา ปวตฺตติ ตาว สตฺโต ชีวตีติ วุจฺจตีติ ฯ (๑) ยถา  ปน   
อาวาเฏสุ   อุทเก  ฉินฺเน  นตฺถิ  วาปย  อุทกนฺติ  วุจฺจติ  เอว  
มโนทฺวาริกเวทนาย   อวตฺตมานาย   สตฺโต มโตติ วุจฺจติ ฯ อิท   
เวทน สนฺธาย  วุตฺต ชีวิตปริยนฺติก   เวทน เวทยมาโนติ ฯ            
        กายสฺส  เภทาติ  กายสฺส  เภเทน ฯ  ชีวิตปริยาทานา   
อุทฺธนฺติ  ชีวิตกฺขยโต  อุทฺธ ฯ  อิเธวาติ  ปฏิสนฺธิวเสน  ปุรโต  
อคนฺตฺวา  อิเธว ฯ  สีตีภวิสฺสนฺตีติ   ปวตฺ(๒)ตวิปฺผนฺทรถรหิตานิ   
สีตานิ  อปฺปวตฺตนธมฺมานิ  ภวิสฺสนฺติ ฯ  สรีรานีติ  ธาตุสรีรานิ ฯ  
อวสิสฺสนฺตีติ(๓) อวสิฏานิ ภวิสฺสนฺติ ฯ          
        กุมฺภการปากาติ  กุมภฺการสฺส  ภาชนปจนฏานโต ฯ  
ปติฏเปยฺยาติ  เปยฺย ฯ  กปลฺลานีติ  สห  มุขวฏฏยิา  เอกา- 
พทฺธานิ  (๔)  กุมฺภกปาลานิ ฯ  อวสิสฺเสยฺยุนฺติ  ติฏเยฺยย ฯ  เอวเมว  
โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน   อาทิตฺตกุมฺภการปาโก  วิย  หิ  
ตโย  ภวา  ทฏพฺพา  กุมฺภกาโร  วิย โยคาวจโร  ปากโต ฯ   
กุมฺภการภาชนาน  นีหรณทณฺฑโก  วิย  อรหตฺตมคฺคาณ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ วุจฺจติ ฯ  ๒. ม. ปวตฺติ... ฯ  ๓. ม. ปฏิสิสเฺสยฺยาติ ฯ 
# ๔. ม. เอกพนฺธนานิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๘ 
 
สโม  ภูมิภาโค  วิย  อสงฺขต  นิพฺพานตล  (๑)  ทณฺฑเกน  
อุณฺหกุมฺภ   อากฑฺฒิตฺวา สเม ภูมิภาเค  กุมฺภสฺส  ปตกาโล   
วิย  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  รปูสตฺตก  อรปูสตฺตก วิปสฺสนฺตสฺส  
กมฺมฏาเน  จ  ปคุเณ  วิภูเต  อุปฏหมาเน ตถารูป  
อุตุสปฺปายาทึ ลภิตฺวา  เอกาสเน  นิสินฺนสฺส  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา  
อคฺคผล  อรหตฺต  ปตฺวา จตูหิ  อปาเยหิ  อตฺตภาว  อุทฺธริตฺวา  
ผลสมาปตฺติวเสน  อสงฺขเต  อมเต  นิพฺพานกาโล  (๒)  ทฏพฺโพ ฯ  
ขีณาสโว  ปน อุณฺหกุมฺโภ วิย น   อรหตฺตปตฺตทิวเสเยว  
น  ปรินิพฺพายติ  (๓)  สาสนปฺปเวณึ  ปน  ฆฏยมาโน(๔)ป ฺาสสฏ ิ 
วสฺสานิ  วิจริตฺวา  (๕)  ปรุิมกจิตฺตปฺปวตฺติยา  อุปาทินฺนกกฺขนฺธเภโท(๖) 
อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายติ ฯ   อถสฺส  กุมฺภสฺส  
วิย  กปาลาน ิ  อนุปาทินฺนกสรีราเนว  อวสิสฺสนฺตีติ ฯ  สรีรานิ  
อวสิสฺสนฺตีติ  ปชานาตีติ อิท ปน   ขีณาสวสฺส อนุโยคาโร 
ปนตฺถ วุตฺต ฯ              
        วิ ฺาณ  ป ฺาเยถาติ  ปฏิสนธฺิวิ ฺาณ  ป ฺาเยถ ฯ  
สาธุ  สาธูติ   เถราน  พฺยากรณ  สมฺปหสติ ฯ  เอวเมตนฺติ  ยเทต 
ติวิเธ  อภิสงฺขาเร  อสติ   ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส  อป ฺาณนฺติอาทิ  
# ๑. ม. นิพฺพานถล ฯ  ๒. ม. อสงฺขเต นิพฺพานตเล  ิตกาโล ฯ  
# ๓. ม. น ปรินิพฺพาติ ฯ  ๔. ม. ฆฏยมาโน ฯ  ๕. ส.ี จริตฺวา ฯ ม. ตฺวา ฯ 
# ๖. ม. จริมกจิตฺตปฺปวตฺติยา อุปาทิณฺณกฺขนฺธเภฑา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุปาทานสุตฺตวณฺณนา หนา        ๑๒๙ 
 
เอวเมว  เอต ฯ  อธิมุ ฺจถาติ นิฏานสงฺขาต  (๑)  อธิโมกฺข ปฏ-ิ 
ลภถ ฯ เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ อยเมว วฏฏทุกฺขสฺส อนฺโต  
อย ปริจฺเฉโท ยทิท นิพฺพานนฺติ ฯ  
                                ปม ฯ           
 
                        อุปาทานสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเย  อุปาทานีเยสูติ  จตุนฺน  อุปาทานาน  ปจฺจเยสุ  
เตภูมิกธมฺเมสุ ฯ อสฺสาทานุปสฺสิโนติ  อสฺสาท  อนุปสฺสนฺตสฺส ฯ   
ตตฺราติ  ตสฺมึ  อคฺคิกฺขนฺเธ ฯ   ตทาหาโรติ  ตปฺปจฺจโย ฯ  (๒)  
ตทุปาทาโนติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ เอวเมว โขติ  เอตฺถ   
อคฺคิกฺขนฺโธ  วิย  ห ิ ตโย  ภวา  เตภูมิกวฏฏนฺติป  เอตเทว   
อคฺคิชคฺคกปุริโส วิย  วฏฏนิสฺสิโต  พาลปุถุชชฺโน  สุกฺขติณ- 
โคมยาทิปกฺขิปน วิย  อสสฺาทานุปสฺสิโน ปุถชฺุชนสฺส  ตณฺหา- 
ทิวเสน  ฉหิ  ทฺวาเรหิ  กุสลากุสลกมฺมกรณ   ติณโคมยาทีสุ  
ขีเณสุ  ปุนปฺปุน  เตส  ปกฺขิปเนน  อคฺคิกฺขนฺธสฺส  วฑฺฒน   
วิย  พาลปุถชฺุชนสฺส อุฏาย สมุฏาย ยถาวุตฺตกมฺมายูหเนน  
อปราปร   วฏฏทุกฺขนิพฺพตฺตน ฯ     
        น  กาเลน  กาล  สุกขฺานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺยาติ   
ต  หิ  โกจิ  อตฺถกาโม  เอว  วเทยฺย หมฺโภ(๓)  กสฺมา  อุฏาย   
# ๑. ม. ย.ุ สนฺนิฏานสงฺขาต ฯ  ๒. ม. ย.ุ ตปจฺจโย ฯ  ๓. ม. โภ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๐ 
 
สมุฏาย  กลาเป  มทฺทิตฺวา(๑) สุกฺขติณกฏาน  ปจฺฉิยา(๒)  จ   
ปูเตฺวา  สุกฺขโคมยานิ  ปกฺขิปนฺโต  เอต อคฺคึ ชาเลสิ  อปนุ  
เต อตฺถิ อิโตนิทาน กาจิป(๓)  วุฑฺฒีติ ฯ  วสาคตเมต โภ  
อมฺหาก อิโตนิทาน  ปน  เม  อวุฑฺฒิเยว ฯ  กุโต  วุฑฺฒิ ฯ 
อห  หิ  อิม  อคฺคึ  ชคฺคนฺโต เนว  นฺหายิตุ  น  ภุ ฺชิตุ   
น  นิปชฺชิตุ  ลภามีติ ฯ   เตนหิ  โภ  กนิฺเต  อิมินา นิรตฺถเกน   
อคฺคิชาลเนน  (๔)  เอหิ  ตฺว  เอตานิ  อาภตานิ  ติณาทีนิ  เอตฺถ  
ปกฺขิปตานิ(๕)  สยเมว  ฌายิสฺสนฺติ  ตฺว  ปน   อสุกฏาเน  
สีโตทกา  โปกฺขรณี อตฺถิ  ตตฺถ  นฺหาตฺวา  มาลาคนฺธ- 
วิเลปเนหิ   อตฺตาน  มณฺเฑตฺวา  สุนิวตฺโถ สุปารุโต  วนปาทุกาหิ   
นคร  ปวิสิตฺวา   ปาสาทวรมารุยฺห  วาตปาน  วิวริตฺวา มหาวีถิย  
วิโรจยมาโน  นิสีท  เอกคฺโค  สุขสมปฺปโต  หุตฺวา ตตฺถ เต  
นิสินฺนสฺส ติณาทีน  ขเยน  สยเมว  อย  อคฺคิ  อป ฺตฺติภาว  
คมิสฺสตีติ ฯ  โส ตถา กเรยฺย ฯ ตเถว  นิสินฺนสฺส   
โส  อคฺคิ  อุปาทานกฺขเยน  อป ฺตฺติภาว  คจฺเฉยฺย ฯ  อิท  
สนฺธาเยต น กาเลน  กาลนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  เอวเมว  โขติ  
เอตฺถ  ปน  อิท  โอปมฺมสสนฺทน   จตฺตาฬีสาย  กฏวาหาน   
ชลมาโน  มหาอคฺคิกฺขนฺโธ  วิย  ห ิ เตภูมิกวฏฏ  ทฏพฺพ ฯ 
อคฺคิชคฺคนกปุริโส  วิย  วฏฏสนฺนิสฺสติโก  โยคาวจโร ฯ 
# ๑. ม. พนฺธตฺิวา ฯ  ๒. ม. ปจฺฉิย จ ฯ  กตฺถจิ ปจฺฉิเยว ฯ ปจฺฉิโย (?)  
# ๓. ม. ยุ. กาจิ วฑฺฒีติ ฯ  ๔. ม. อคฺคิชาลเนน ฯ  กตฺถจิ อคฺคึ  
# ชลนฺเตนาติ ลิขิยติ ฯ  ๕. ม. นิกฺขิป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุปาทานสุตฺตวณฺณนา หนา        ๑๓๑ 
 
อตฺถกาโม  ปุริโส  วิย สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เตน  ปรุิเสน  ตสฺส   
ทินฺนโอวาโท  วิย  ตถาคเตน  เอหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  เตภูมิก- 
ธมฺเมสุ  นิพฺพินฺท  เอว  วฏฏทุกฺขา มุจฺจิสฺสสีติ  ตสฺส เตภูมิก- 
ธมเฺมสุ  กมฺมฏานสฺส  กถิตกาโล ตสฺส ปุริสสฺส ยถานุสิฏ  
ปฏิปชชฺิตฺวา ปาสาเท  นิสินฺนกาโล  วิย  โยคิโน สุคโตวาท  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สุ ฺาคาร ปวิฏสฺส เตภูมิกธมฺเมสุ  วิปสฺสน   
ปฏเปตฺวา  อนุกฺกเมน  ยถานุรูป  อาหารสปฺปายาทึ ลภิตฺวา  
เอกาสเน  นิสินฺนสฺส  อคฺคผเล  ปติฏ ิตกาโล  ตสฺส  นฺหาน- 
วิเลปนาทีหิ สุโธตมณฺฑิตกายตฺตา  ตสฺมึ  นิสินฺนสฺส  เอกคฺคสฺส 
สุขสมปฺปตกาโล  วิย  โยคิโน อริยมคฺคโปกฺขรณิย  มคฺค- 
าโณทเกน  สุโธตกิเลสมลสฺส  หิโรตฺตปฺปสาฏเก  นิวาเสตฺวา  
สีลวิเลปนานุลิตฺตสฺส  อรหตฺตมณฺฑเนน  อตฺตภาว มณฺเฑตฺวา  
วิมุตฺติปุปฺผทาม  ปลนฺธิตฺวา  อิทฺธิปาทปาทุกา  อารุยฺห นิพฺพาน- 
นคร  ปวิสิตฺวา ธมฺมปาสาท  อารุยฺห  สติปฏานมหาวีถิย   
วิโรจมานสฺส  นิพฺพานารมฺมณ   ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสินฺน- 
กาโล  ตสฺส  ปน  ปุริสสฺส  ตสฺมึ  นิสินนฺสฺส  ติณาทีน  
ขเยน  อคฺคิกฺขนฺธสฺส  อปณฺณตฺตึ  คมนกาโล  วิย  ขีณาสวสฺส  
ยาวตายุก  ตฺวา  อุปาทินฺนกกฺขนฺธเภเทน  อนุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุตสฺส   มหาวฏฏวูปสโม ทฏพฺโพ ฯ  
                                        ทุติย ฯ                
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา ๑๓๒ 
 
                                สโยชนสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  ส ฺโชนีเยสูติ  ทสนฺน  สโยฺนาน  ปจฺจเยสุ ฯ   
ฌาเยยฺยาติ ชเลยฺย ฯ  เตล  อาสิ ฺเจยฺย  วฏฏึ  อุปสหเรยฺยาติ  
ทีปปฏิชคฺคนตฺถ  เตลภาชน ฺจ มหนฺต ฺจ  วฏฏิกปาล  คเหตฺวา  
สมีเป  นิจฺจ  ิโตว เตเล ขีเณ เตล อาสิ ฺเจยฺย วฏฏิยา  
ขีณาย วฏฏึ  อุปสหเรยฺย ฯ  เสสเมตฺถ  สทฺธึ  โอปมมฺส- 
สนฺทเนน ปุรมินเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
                                        ตติย ฯ                
 
                                        ทุติยสโยชนสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  อุปม  ปม  วตฺวา  (๒)  ปจฺฉา อตฺโถ วุตฺโต ฯ  
เสส ตาทิสเมว ฯ   
                                        จตุตฺถ ฯ                      
 
                                มหารุกฺขสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  วุทฺธ  (๑)  โอช  อภิหรนตีฺติ  ปวีรส ฺจ  อาโปรส ฺจ  
อุปริ อาโรเปนฺติ ฯ  โอชาย  อาโรปตตฺตา  หตฺถสตุพฺเพธสฺส  
รุกฺขสฺส  องฺกุรคฺเคสุ   พินฺทูนิ  (๒) วิย หุตฺวา สิเนโห ติฏติ ฯ อิท  
ปเนตฺถ โอปมฺมสสนฺทน มหารุกฺโข   วิย  หิ  เตภูมิกวฏฏ  ฯ 
มูลานิ  วิย  อายตนานิ  มูเลหิ  โอชาย  อาโรหน วิย ฉหิ   
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                *เลมที่ ๑๑  มหารุกฺขสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๓ 
 
ทฺวาเรหิ  กมฺมาโรหน  โอชาย  อภิรฬุหฺตฺตา  มหารุกฺขสฺส  
ยาวกปฺปฏาน  (๑) วิย  วฏฏนิสฺสิตพาลปุถชฺุชนสฺส  ฉหิ  ทฺวาเรหิ   
กมฺม  อายูหนฺตสฺส  อปราปร  วฏฏสสฺ  วฑฺฒนวเสน ทีฆรตฺต  
าน ฯ                 
        กุทฺทาลปฏกนฺติ  กุททฺาล ฺเจว  ปจฺฉิภาชน ฺจ    ขณฺฑา- 
ขณฺฑิก  ฉินฺเทยฺยาติ ขุทฺทกมหนฺตานิ  ขณฺฑาขณฺฑานิ  กโรนฺโต  
ฉินฺเทยฺย ฯ อิท ปเนตฺถ โอปมฺมสสนฺทน   อิธาป  ห ิ มหา- 
รุกฺโข วิย เตภูมิกวฏฏ รุกขฺ นาเสตุกาโม ปุริโส วิย  
โยคาวจโร   กุทฺทาโล  วิย  าณ  ปจฺฉิ วิย สมาธิ ฯ 
รุกฺขจฺเฉทนผรสุ วิย าณ รุกฺขสฺส มูเล  ฉินฺนกาโล  วิย   
โยคิโน  อาจริยสนฺติเก  กมฺมฏาน อุคฺคเหตฺวา  มนสิกโรนฺตสฺส  
ป ฺา  ขณฺฑาขณฺฑิกฉินฺทนกาโล  วิย  สงฺเขปโต จตุนฺน  
มหาภูตาน มนสิการกาโล  ผาลน  วิย  เทฺวจตฺตาฬีสาย  
โกฏาเสสุ  วิตฺถารมนสิกาโร สกลิก สกลิก กรณกาโล  
วิย  อุปาทารูปสฺส  เจว  รปูกฺขนฺธารมฺมณสฺสป  วิ ฺาณสฺส 
จาติ อิเมส วเสน  นามรูปปริคฺคโห  มลูาน  อุทฺธรณ  (๒)  วิย 
ตสฺเสว  นามรูปสฺส  ปจฺจยปริเยสน  วาตาตเป  วิโสเสตฺวา   
อคฺคินา  ฑหนกาโล  วิย  อนุปุพฺเพน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อ ฺตรสปฺปาย  ลภิตฺวา  กมฺมฏาเน  วิภูเต  อุปฏหมาเน  
# ๑. ส.ี ยาวตก าน ฯ  ๒. ม. อุปจฺเฉทน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๔ 
 
เอกปลฺลงฺเก นิสินฺนสฺส สมณธมฺม  กโรนฺตสฺส  อคฺคผลปตฺติ ฯ 
มนสิกาโร(๑) วิย  อรหตฺตปฺปตฺตทิวเสเยว อปรินิพฺพายนฺตสฺส  
ยาวตายุก   ิตกาโล  มหาวาเต โอผุนน(๒)  นทิยา  ปวาหน   
วิย  จ  อุปาทนิฺนกกฺขนฺธเภเทน  อนุปาทิเสสาย   นพฺิพานธาตุยา  
ปรินิพฺพุตสฺส วฏฏวูปสโม เวทิตพฺโพ ฯ  
                                ป ฺจม ฯ                
 
                        ทุติยมหารกฺุขสุตฺตวณฺณนา           
        ฉฏเป  อุปม  ปม  วตฺวา  ปจฺฉา  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ 
อิทเมว  นานตฺต ฯ   
                                ฉฏ ฯ                      
 
                        ตรุณรกฺุขสุตฺตวณฺณนา           
        สตฺตเม  ตรุโณติ  อชาตผโล ฯ  ปลิสชฺเชยฺยาติ  (๓)  โสเธยยฺ ฯ  
ปสุ  ทเทยฺยาติ  ถทฺธผรุสปสุ หริตฺวา  มุทุโคมยจุณฺณมิสฺส (๔)  
มธุรปสุ  ปกขิฺเปยฺย ฯ วุฑฺฒินฺติ  วุฑฺฒึ  อาปชฺชิตฺวา  ปุปฺผูปโค  
ปุปฺผ  ผลูปโค ผล คเณฺหยฺย ฯ อิท ปเนตฺถ  โอปมฺมสสนฺทน   
ตรุณรุกฺโข  วิย  หิ  เตภูมิกวฏฏ  รกฺุขชคฺคโก ปุรโิส  วิย   
# ๑. ม. มสกิรณ ฯ กตฺถจิ มสิกาโรติ ทสิฺสติ ฯ  ๒. ม. โอปุนน ฯ 
# ๓. ส.ี ปลิสตฺเถยฺยาติ ฯ  ม. ปลิมชฺเชยยฺาติ ฯ  ๔. ม. จุณฺณมยมธุรปสุ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๕ 
 
วฏฏนิสฺสิโต  ปถุุชชฺโน  มูลผลสนฺตานาทีนิ  (๑)  วิย ตีหิ ทฺวาเรหิ  
กุสลากุสลกมฺมายูหน  รกฺุขสฺส  วุฑฺฒิอาปชฺชน  วิย  ปถุุชชฺนสสฺ 
ตีหิ ทฺวาเรหิ  กมฺม  อายูหโต  อปราปร  วฏฏปฺปวตฺติ ฯ  วิวฏฏ  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ 
                        อฏมนวมานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
                                อฏมนวมานิ ฯ 
 
                                        นิทานสุตฺตวณฺณนา            
 
        ทสเม  กุรูสุ  วิหรตีติ  กุรูติ  เอว  พหุวจนวเสน   
ลทฺธโวหาเร  ชนปเท วิหรติ ฯ  กมฺมาสธมฺม  (๒)  นาม  กุรูน  นิคโมติ  
เอวนามโก กุรนู นิคโม ต โคจรคาม  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
อายสฺมาติ ปยวจนเมต ครุวจนเมต ฯ อานนฺโทติ ตสฺส เถรสฺส   
นาม ฯ  เอกมนฺต  นิสีทีติ ฉ นิสชชฺโทเส วชฺเชนฺโต  ทกฺขิณ- 
ชาณุมณฺฑลสฺส  อภิมุขฏาเน  ฉพฺพณฺณาน  พุทฺธรสีน  อนโฺต  
ปวิลิตฺวา  ปสนฺนลาขารส วิคาหนฺโต  วิย  สุวณฺณปฏ  ปารุปนฺโต  
วิย  รตฺตุปฺปสวนาน(๓) มชฺฌ  ปวิสนโฺต วิย  ธมฺมกณฺฑาคาริโก   
อายสฺมา  อานนฺโท  นิสีท ิฯ  เตน  วุตฺต  เอกมนฺต นสิีทีติ ฯ                     
# ๑. ส.ี มลูปริสตฺถนาทีนิ ฯ  ๒. ม. กมมฺาสทมฺม ฯ   
# ๓. สยฺา. รตฺตุปฺปลมาลาวิตานมชฺฌ ฯ  ส.ี รตฺตุปปฺลวิตานมชฺฌ ฯ  
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        กาย  ปน  เวลาย  เกน  การเณน  อยมายสฺมา   
ภควนฺต  อุปสงฺกมนฺโตติ   สายณฺหเวลาย  ปจฺจยาการป ฺห- 
ปุจฺฉนการเณน ฯ   
        ต  ทิวส  กริ  อยมายสฺมา  กุลสงฺคหตฺถาย  ฆรทฺวาเร   
ฆรทฺวาเร  สหสฺสภณฺฑิก  นิกฺขิปนฺโต  วิย  กมฺมาสธมฺม ปณฺฑาย   
จริตฺวา  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  สตฺถ ุ วตฺต  ทสฺเสตฺวา  สตฺถริ  
คนฺธกุฏึ  ปวิฏเ  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  ทิวาฏาน  คนฺตฺวา   
อนฺเตวาสิเกสุ  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  ปฏิกกฺนฺเตสุ  ทิวาฏาน   
ปฏิสมฺมชชฺิตฺวา  จมฺมกฺขณฺฑ  ป ฺเปตฺวา อุทกตุมฺพโต  อุทเกน   
หตฺถปาเท  สีตล  กตฺวา  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสินฺโน โสตา- 
ปตฺติผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา ฯ  อถ  ปริจฺฉินฺนกาลวเสน  สมา- 
ปตฺติโต  วุฏาย ปจฺจยากาเร  าณ  โอตาเรสิ ฯ  โส  อวิชชฺา 
ปจฺจยา  สงฺขาราติ  อาทิโต  ปฏาย  อนฺต  อนฺตโต  ปฏาย   
อาทึ  อุภยนฺตโต  ปฏาย  มชฺฌ  มชฺฌโต  ปฏาย  อุโภ   
อนฺเต  ปาเปนฺโต ติกฺขตฺตุ ทฺวาทสปทปจฺจยาการ สมฺมสิ ฯ  
ตสฺเสว สมฺมสนฺตสฺส ปจฺจยากาโร  วิภูโต  หุตฺวา  อุตฺตานโก  
วิย  อุปฏาสิ ฯ  ตโต  จินฺเตสิ อย   ปจฺจยากาโร  สพฺพพุทฺเธหิ   
คมฺภีโร  เจว  คมฺภีราภาโส  จาติ  กถโิต  มยฺห  โข   ปน   
ปเทสาเณ   ิตสฺส  สาวกสฺส  สโต  อุตฺตาโน  วิย  วิภูโต   
ปากโฏ  หุตฺวา  อุปฏาสิ (๑) มยฺหเยว นุ โข เอส อุตฺตานโก  
# ๑. ม. อุปฏาติ ฯ  
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วิย อุปฏาติ อุทาหุ อ ฺเสมฺปติ อตฺตโน  อุปฏานการณ   
สตฺถุ  อาโรเจสฺสามีติ  นิสีทนฏานโต  (๑)  อุฏาย จมฺมขณฺฑ   
ปปฺโผเฏตฺวา  อาทาย  สายณฺหสมเย  ภควนฺต  อุปสงฺกมิ ฯ  
เตน  วุตฺต สายณฺหเวลาย ปจฺจยาการป ฺห ปุจฺฉนการเณน 
อุปสงฺกมนฺโตติ ฯ       
        ยาวคมฺภีโรติ  เอตฺถ  ยาวสทฺโท  ปมาณาติกฺกเม ฯ  อติกฺกมฺม   
ปมาณ   คมฺภีโร  อติคมฺภีโรติ  อตฺโถ ฯ  คมฺภีราวภาโสติ  คมฺภีโรว   
หุตฺวา  อวภาสติ ทิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  เอก  ห ิ อุตฺตานเมว   
คมฺภีราวภาส  โหติ  ปูติปณฺณรสวเสน   กาฬวณฺณ  ปุราณอุทก   
วิย ฯ  ต  ห ิ ชาณุปฺปมาณมฺป  สตโปรสิ  วิย ทิสฺสติ ฯ  เอก   
คมฺภีร  อุตฺตานาวภาส โหติ มณิคงฺคาย (๒) วิปฺปสนฺน อุทก  
วิย ฯ ต  หิ  สตโปริสมฺป  ชาณุปฺปมาณ  วิย  ขายติ ฯ เอก  
อุตฺตาน อุตฺตานาวภาส โหติ จาฏีอาทีสุ  (๓)  อุทก วิย ฯ  
เอก คมฺภีร คมฺภีราวภาส โหติ สิเนรุปาทกมหาสมุทฺเท อุทก  
วิย ฯ  เอว  อุทกเมว  จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท   
ปเนต  นตฺถิ ฯ  อย  หิ  คมฺภีโร  คมฺภีราวภาโส  จาติ  
เอกเมว  นาม ลภติ ฯ เอวรูโป  สมาโนป  อถ  จปน  เม   
อุตฺตานกุตฺตานโก  วิย  ขายติ  ตทิท  อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภูต  
ภนฺเตติ  เอว  อตฺตโต  วิมหฺย  ปกาเสนฺโต  ป ฺห  ปจฺุฉิตฺวา  
ตุณฺหีภูโต นิสีทิ ฯ                   
# ๑. ม. ย.ุ นสิินฺนฏานโต ฯ  ๒. ม. ย.ุ มณิภาส ฯ  ๓. ม. ย.ุ ปาติอาทีสุ ฯ  
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        ภควา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  อานนฺโท  ภวคฺคคฺคหณาย   
หตฺถ  ปสาเรนฺโต  วิย  สิเนรร  ภินฺทิตฺวา  มิ ฺช  นหีริตุ   
วายมมาโน  วิย  วินา นาวาย มหาสมุทฺท  ตริตุกาโม  วิย   
ปวึ  ปริวตฺเตตฺวา  ปโวช  คเหตุ  วายมมาโน วิย พุทฺธวิสย  
ป ฺห  อตฺตโน  อตฺตานุตฺตานนฺติ  วทติ  หนฺทสฺส  คมฺภีรภาว   
อาจิกฺขามีติ จินฺเตตฺวา มา เหวนฺติอาทิมาห ฯ               
        ตตฺถ  มา  เหวนฺติ  หกาโร  นิปาตมตฺต  เอว  มา  ภณาติ(๑)   
อตฺโถ ฯ  มา  เหวนฺติ  จ  อิท  วจน  ภควา  อายสฺมนฺต   
อานนฺท  อุสฺสาเทนฺโตป  ภณติ  อปสาเทนฺโตป ฯ  ตตฺถ  
อุสฺสาเทนฺโตปติ  อานนฺท  ตฺว  มหาป ฺโ  วิสทาโณ(๒) ฯ  
เตน  เต  คมฺภีโรป  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อุตฺตานโก  วิย  ขายติ 
อ ฺเส  ปเนส  อุตฺตานโกติ น สลฺลกฺเขตพฺโพ คมฺภีโรเยว  
เจส คมฺภีราวภาโส จ ฯ     
        ตตฺถ  จตสฺโส  อุปมา  วทนฺติ  ฉ  มาเส  สุโภชนรส- 
ผุฏสฺส  กิร  กตโยคสฺส(๓)  มหามลลฺสฺส  สมชชฺสมเย  มลลฺยทฺุธภูมึ(๔)  
คจฺฉนฺตสฺส  อนฺตรา มลฺลปาสาณ  ทสฺเสสส ฯ  โส  กึ  เอตนฺติ   
อาห ฯ  มลลฺปาสาโณติ ฯ  อาหรถ  นนฺติ ฯ  อุกฺขิปตุ  น   
สกฺโกมาติ  วุตฺเต  สย  กตฺวา (๕)   กุห ึอิมสฺส ภาริยฏานนฺติ  
วตฺวา  ทฺวีหิ  หตฺเถหิ  เทฺว ปาสาเณ อุกฺขิปตฺวา กีฬาคุเฬ  
# ๑. ม. ภณีติ ฯ  ๒. ม. วิสทาโณ ฯ  ๓. ส.ี กตโยคฺคสฺส ฯ   
# ๔. สี. กตมลฺลเนปจฺฉสฺส  ยุทฺธภูมึ ฯ  ม. กตมลลฺปาสาณปริจยสฺส ฯ 
# ๕. ม. ย.ุ สย คนฺตฺวา ฯ  
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วิย ขิปตฺวา อคมาสิ ฯ ตตฺถ  มลลฺสฺส  มลฺลปาสาโณ  ลหโุกติ   
น  อ ฺเสมฺป  ลหุโกติ  วตฺตพฺโพ ฯ  ฉ  มาเส  สุโภชนรสปุฏโ   
มลฺโล  วิย  ห ิ กปฺปสตสหสฺส  อภินีหารสมฺปนฺโน  อายสฺมา   
อานนฺโท ฯ  ยถา  มลฺลสสฺ  มหาพลตาย  มลลฺปาสาโณ  ลหโุก ฯ  
เอว   เถรสฺส  มหาป ฺตาย  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อุตฺตาโนติ  
วตฺตพฺโพ  โส  อ ฺเส  อุตฺตาโนติ น วตฺตพฺโพ ฯ                  
        มหาสมุทฺเท  จ  (๑)  ติมิ  นาม มหามจฺโฉ ทฺวิโยฺนสติโก 
ติมิงฺคโล(๒)  ติโยชนสติโก ติมิ  กิร  รปงฺคโล  ป ฺจโยชนสติโก  อานนฺโท   
ปนนฺโท(๓)  อชฺโฌหาโร(๔)  มหาติมติี อิเม  จตฺตาโร  โยชนสหสฺสิกา ฯ  
ตตฺถ  ติมิรปงฺคเลเนว  ทีเปนฺติ ฯ  ตสฺส  ทกฺขิณกณฺณ   
จาเลนฺตสฺส  ป ฺจโยฺนสเต  ปเทเส  อุทก  จลติ  ตถา   
วามกณฺณ  ตถา  นงฺคุฏ  ตถา  สีส  เทฺว  ปน  กณฺเณ   
จาเลตฺวา  นงฺคุฏเน ปหริตฺวา สีส  อปราปร  กตฺวา  กีฬิตุ   
อารทฺธสฺส  สตฺตฏโยชนสเต  าเน  ภาชเน  ปกขิฺปตฺวา  อุทฺธเน   
อาโรปต วิย อุทก ปกฺกุฏ(๕) ฯ ติโชนสตมตฺเต (๖) ปเทเส อุทก  
ปฏ ึ  ฉาเทตุ  น  สกโฺกติ ฯ  โส  เอว  วเทยฺย  อย  มหาสมุทฺโท   
คมฺภีโรติ  (๗) วทนฺติ  กุตสฺส  คมฺภีรตา  มย ปฏ ิจฺฉาทนมตฺตมฺป (๘)  
อุทก น ลภามาติ ฯ ตตฺถ  กายุปปนฺนสฺส  ติมิรปงฺคลสฺส  
# ๑. ส.ี ย.ุ มหาสมุทฺเท จ สตฺต มหามจฺฉา โหนฺติ ฯ  ๒. ม. ติมิรปงฺคโล ฯ 
# ๓. ม. ติมินนฺโท ฯ  ๔. ม. อชฌฺาหาโร ฯ  ๕. ม. ปกถุติ ฯ  ๖. ม. โยชนสตมตฺเต ฯ 
# ๗. สี. คมฺภีโร คมฺภีโรติ ฯ  ๘. ม. ปฏ ิมตฺตจฺฉาทนมฺป ฯ  
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มหาสมุทฺโท  อุตฺตาโนติ  อ ฺเส ขุทฺทกมจฺฉาน อุตฺตาโนติ   
น  วตฺตพฺโพ  เอวเมว  าณุปปนฺนสฺส  เถรสฺส  ปฏจฺิจสมุปฺปาโท  
อุตฺตาโนติ  อ ฺเสมฺป  อุตฺตาโนติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  สุปณฺณราชา  
จ ทิยฑฺฒโยชนสติโก โหติ  ตสฺส  ทกฺขิณปกฺโข  ป ฺาสโยชนิโก  
โหติ  ตถา  วามปกฺโข  ป ฺฉาวฬิ(๑)  สฏ ิโยชนิกา   คีวา  
ตึสโยชนิกา  มุข นวโยชน ปาทา ทฺวาทสโยชนิกา ฯ 
ตสฺมึ  สุปณฺณวาต ทสฺเสตุ อารทฺเธ  สตฺตฏโยชนสต าน  
นปฺปโหติ ฯ โส เอว วเทยฺย อย อากาโส อนนฺโตติ  
วทนฺติ กุตสฺส  อนนฺตตา มย ปกฺขวาตปฺปสารโณกาสมฺป (๒)  น   
ลภามาติ ฯ  ตตฺถ  กายุปปนฺนสฺส  สปุณฺณร ฺโ  อากาโส   
ปริตฺโตติ  อ ฺเส   ขุทฺทกปกฺขีน ปริตฺโตติ น วตฺตพฺโพฯ 
เอวเมว าณุปปนฺนสฺส เถรสฺส ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อุตฺตาโนติ  
อ ฺเสมฺป อุตฺตาโนติ  น วตฺตพฺโพ ฯ           
        ราหุอสรุินฺโท  ปน  ปาทนฺตโต  ยาว  เกสนฺตา  โยชนาน   
จตฺตาริ  สหสฺสานิ  อฏ  จ  สตฺตานิ  โหนฺติ  ตสฺส  ทฺวินฺน  
พาหาน  อนฺตร  ทฺวาทสโยชนสติก  พหลตฺเตน  ฉโยชนสติก ฯ 
หตฺถปาทตลานิ  ติโยชนสติกานิ  ตถา  มุข  เอเกกงฺคุลิปพฺพ  
ป ฺาสโยฺน  ตถา  ภมุกนฺตร  นลาต  ติโยชนสติก ฯ 
สีส  นวโยชนสติก ฯ  ตสฺส  มหาสมุทฺท  โอติณฺณสฺส  คมฺภีร  
# ๑. ม. ป ฺฉวฏฏิ ฯ  ๒. สี. ปกฺขวาตปฺปหรโณกาสมฺป ฯ  
# ม. ปกฺขวาตปฺปตฺถรโณกาสมฺป ฯ  
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อุทก ชาณุปฺปมาณ  โหติ ฯ  โส  เอว  วเทยฺย  อย  มหาสมุทฺโท   
คมฺภีโรติ  วทนฺติ กุตสฺส  คมฺภีรตา  มย  ชาณุปฺปฏิจฺฉาทน- 
มตฺตมฺป  อุทก  น  ลภามาติ ฯ ตตฺถ กายุปปนฺนสฺส  ราหุโน  
มหาสมุทฺโท  อุตฺตาโนติ  อ ฺเส  อุตฺตาโนติ  น วตฺตพฺโพ ฯ 
เอวเมว  าณุปปนฺนสฺส  เถรสฺส  ปฏจฺิจสมุปฺปาโท  อุตฺตาโนติ   
อ ฺเสมฺป  อุตฺตาโนติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  เอตมตฺถ  สนฺธาย  ภควา   
มา  เหว   อานนฺท อวจาติ (๑) อาห ฯ                  
        เถรสฺส  หิ  จตูหิ  การเณหิ  คมฺภีโรป   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   
อุตฺตาโนติ  อุปฏาสิ ฯ  กตเมหิ  จตูหิ  ปุพฺพูปนิสฺสยสมฺปตฺติยา   
ติตฺถวาเสน  โสตาปนฺนตาย  พหุสฺสุตภาเวนาติ ฯ                   
        อิโต  กริ  สตสหสฺสเิม  กปฺเป  ปทุมุตฺตโร  นาม  สตฺถา   
โลเก  อุปฺปชชฺิ ฯ  ตสฺส  หสวตี  นาม  นคร  อโหส ิ อานนฺโท   
นาม  ราชา  ปตา  สุเมธา  นาม   เทวี  มาตา  โพธิ- 
สตฺโต  อุตฺตรกุมาโร  นาม  อโหส ิฯ  โส  ปุตฺตสฺส  ชาตทิวเส   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมฺม  ปพฺพชิตฺวา  ปธานมนุยุตฺโต  อนุกฺกเมน  
สพฺพ ฺ ุต   ปตฺวา  อเนกชาติสสารนฺติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา   
สตฺตาห  โพธิปลฺลงฺเก วีตินาเมตฺวา  ปวิย  ปาท  เปสฺสามีติ   
ปาท  อภินีหริ ฯ  อถ ปวึ ภินฺทิตฺวา  มหนฺต  ปทุม  
อุฏาสิ ฯ ตสฺส ธุรปตฺตานิ นวุติหตฺถานิ เกสร ตึสหตฺถ  ฯ 
# ๑. ม. มาเหว อานนฺทาติ ฯ  
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กณฺณิกา ทฺวาทสหตฺถา นวฆฏปฺปมาณา เรณุ อโหสิ ฯ              
        สตฺถา  ปน  อุพฺเพธโต  อฏป ฺาสหตฺโถ  อโหสิ  ตสฺส  
อุภินฺน  พาหานมนฺตร  อฏารสหตฺถ  นลาต  ป ฺจหตฺถ  ฯ 
หตฺถปาทา  เอกาทสหตฺถา ฯ  ตสฺส  เอกาทสหตฺเถน  ปาเทน   
ทฺวาทสหตฺถาย  กณฺณิกาย  อกฺกนฺตมตฺตาย  นวฆฏปฺปมาณา  
เรณุ  อุฏาย  อฏป ฺาสหตฺถ  ปเทส  อุคฺคนฺตฺวา  โอกิณฺณ- 
มโนสิลาจุณฺณ  วิย  ปจฺโจกิณฺณ ฯ  ตทุปาทาย  ภควา   
ปทุมุตฺตโรเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ  ตสฺส  เทวิโล  จ  สชุาโต   
จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  อเหสุ อมิตา  จ  อสมา  จ   
เทฺว  อคฺคสาวิกา  สุมโน  นาม  อุปฏาโก ฯ  ปทุมตฺุตโร   
ภควา   ปตุสงฺคห กุรุมาโน ภิกฺขุสตสหสฺสปริวาโร หสวติยา 
ราชธานิยา วสติ ฯ     
        กนฏิภาตา  ปนสฺส  สุมนกุมาโร  นาม ฯ  ตสฺส  ราชา  
หสวติโต   วีสโยฺนสเต  โภค  อทาสิ  โส  กทาจิ  อาคนฺตฺวา   
ปตร ฺจ  สตฺถาร ฺจ  ปสฺสติ ฯ   
        อเถกทวิส  ปจฺจนฺโต  กุปโต(๑) ฯ  สุมโน  ร ฺโ  สาสน 
เปเสสิ ฯ  ราชา ตฺว มยา ตาต  กสฺมา  ปโตติ  ปฏิเปเสสิ ฯ   
โส  โจเร  วูปสเมตฺวา  อุปสนฺโต  เทว ชนปโทติ  ร ฺโ   
เปเสสิ ฯ  ราชา  ตุฏโ  สฆี  มม  ปุตฺโต   อาคจฺฉตูติ  อาห ฯ   
# ๑. ม. กปุโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๓ 
 
ตสฺส  สหสฺสมตฺตา  อมจฺจา  โหนฺติ ฯ  โส  เตหิ  สทธฺึ   
อนฺตรามคฺเค  มนฺเตสิ   มยฺห ปตา  ตุฏโ  สเจ  เม  วร   
เทติ  กึ  คณฺหามีติ ฯ  อถ  น  เอกจฺเจ  หตฺถึ  คณฺหถ   
อสฺส  คณฺหถ  ชนปท  คณฺหถ  สตฺตรตนานิ  คณฺหถาติ   
อาหสุ ฯ   อปเร  ตุเมฺห  ปวิสฺสรสฺส  ปุตฺตา  น  ตุมฺหาก   
ธน  ทลฺุลภ ลทฺธนฺตเมต   สพฺพ  ปหาย  คมนีย  ปุ ฺเมว  
เอก  อาทาย  คมนีย  ตสฺมา  เทเว  วร  ททมาเน  เตมาส   
ปทุมุตฺตร  ภควนฺต  อุปฏาตุ  วร  คณฺหถาติ ฯ  โส  ตุเมฺห  
มยฺห  กลฺยาณมิตฺตา  นาม  มเมต จิตฺต อตฺถิ (๑) ตุเมฺหหิ ปน  
อุปฺปาทิต เอว   กริสฺสามีติ  คนฺตฺวา  ปตร  วนฺทิตฺวา  ปตรา  
อาลิงฺเคตฺวา มตฺถเก จุมฺพิตฺวา  วรนฺเต  ปุตฺต  ทมฺมติี  วุตฺเต 
อิจฺฉามห  มหาราช  ภควนฺต  เตมาส  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  
อุปฏหนฺโต  ชีวิต  อวชชฺ(๒)  กาตุ  อิม  เม  วร  เทหีติ  
อาห ฯ  น  สกฺกา  ตาต  อ ฺ  วเรหีติ ฯ  เทว  ขตฺติยาน  
นาม เทฺว กถา นตฺถิ เอตเมว  วร  เม  เทหิ  น   
มม ฺเน  อตฺโถติ ฯ  ตาต  พุทฺธาน  นาม  จิตฺต  ทุชฺชาน ฯ 
สเจ  ภควา  น  อิจฺฉิสฺสติ  มยา  ทินฺเนป  ก ึ ภวิสฺสตีติ ฯ   
สาธุ  เทว อห ภควโต จิตฺต ชานิสฺสามีติ วิหาร คโต ฯ             
        เตน  จ  สมเยน  ภตฺตกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา  ภควา  
# ๑. ม. มเมต จิตฺต นตฺถิ ฯ  ย.ุ น มเมต จิตฺต อตฺถิ ฯ   
# ๒. ม. อว ฺฌ ฯ  
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คนฺธกุฏึ  ปวิฏโ  โหติ ฯ  โส  ปณฺฑลมาเฬ  สนฺนสิินฺนาน  
ภิกฺขูน  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  เต  ต  อาหสุ ราชปุตฺต  กสฺมา   
อาคโตสีติ ฯ  ภควนฺต  ทสฺสนาย  ทสฺเสถ  เม  ภควนฺตนฺติ ฯ  
น มย ราชปุตฺต อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ สตฺถาร ทฏ ุ  ลภามาติ ฯ  
โก ปน  ภนฺเต ลภตีติ ฯ สมุนตฺเถโร  นาม  ราชปุตฺตาติ ฯ  
โส  กุหึ  ภนฺเต  เถโรติ  เถรสฺส  นิสินฺนฏาน ปุจฺฉิตฺวา  คนฺตฺวา   
วนฺติตฺวา  อิจฺฉามห  ภนฺเต  ภควนฺต  ปสฺสิตุ   ทสฺเสถ เม  
ภควนฺตนฺติ  อาห ฯ  เถโร  เอหิ ราชปุตฺตาติ ต คเหตฺวา  
คนฺธกุฏิปริเวเณ  เปตฺวา คนฺธกุฏึ  อารหุิ ฯ  อถ  น  ภควา   
สุมน  กสฺมา  อาคโตสีติ  อาห ฯ   ราชปุตฺโต  ภนฺเต  ภควนฺต   
ทสฺสนาย  อาคโตติ ฯ  เตนหิ  ภิกฺขุ  อาสน ป ฺาเปหีติ ฯ  
เถโร  อาสน  ป ฺาเปสิ ฯ  นิสีท ิ ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน ฯ  
ราชปุตฺโต  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปฏิสนถฺาร  อกาสิ  กทา  อาคโตสิ  
ราชปุตฺตาติ ฯ   ภนฺเต ตุเมฺหสุ  คนฺธกฏุึ  ปวิฏเสุ ภิกฺขู  
ปน มย อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ ภควนฺต ทฏ ุ  น  ลภามาติ  ม  
เถรสฺส  สนติฺก  ปาเหสุ เถโร  ปน  เอกวจเนเนว  ทสฺเสสิ ฯ 
เถโร  ภนฺเต  ตุมฺหาก  สาสเน  วลฺลโภ  ม ฺเติ ฯ  อาม  
ราชกุมาร  วลฺลโภ เอส  ภิกฺขุ  มยฺห  สาสเนติ ฯ  ภนฺเต  
พุทฺธาน  สาสเน  กึ  กตฺวา  วลฺลโภ  โหตีติ ฯ  ทาน  ทตฺวา 
สีล  สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  กุมาราติ ฯ  ภควา  อห    
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เถโร  วิย  พุทฺธสาสเน  วลฺลโภ  โหตุกาโม  เตมาส เม  
วสฺสาวาส อธิวาเสถาติ ฯ   ภควา  อตฺถิ  นุ  โข  คเตน   
อตฺโถติ  โอโลเกตฺวา  อตฺถีติ  ทิสฺวา  คาเร  โข ราชกุมาร 
ตถาคตา  อภิรมนฺตีติ  อาห ฯ  กุมาโร  อ ฺาต  ภควา   อ ฺาต   
สุคตาติ  วตฺวา  อห  ภนฺเต  ปุริมตร  คนฺตฺวา  วิหาร  กาเรมิ ฯ 
มยา  เปสิเต  ภิกฺขุสตสหสฺเสน  สทฺธึ  อาคจฺฉถาติ  ปฏิ ฺ  
คเหตฺวา  ปตุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ทินฺนา  เม  เทว  ภควตา   
ปฏิ ฺา  มยา  ปหิเต  ภควนฺต  เปเสยฺยาถาติ  ปตร  วนฺทิตฺวา  
นิกฺขมิตฺวา  โยชเน  โยชเน  วิหาร  กโรนฺโต (๑) วีสโยชนสต  อทฺธาน 
คโต ฯ คนฺตฺวา อตฺตโน นคเร วิหารฏาน วิจินนฺโต โสภณสฺส 
นาม กุฏมฺพิกสฺส อุยฺยาน ทิสฺวา สตสหสฺเสน กีนิตฺวา  
สตสหสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา วิหาร กาเรสิ ฯ  ตตฺถ  ภควโต  คนฺธกฏุึ   
เสสภิกฺขูน ฺจ  รตฺติฏานทิวาฏานตฺถาย กุฏิเลณมณฺฑเป  
กาเรตฺวา  ปาการปริกฺเขป  ทฺวารโกฏก ฺจ  นิฏาเปตฺวา ปตุ  
สนฺติก เปเสสิ  นฏิ ิต มยฺห กิจฺจ สตฺถาร ปหิณถาติ ฯ   
        ราชา  ภควนฺต  โภเชตฺวา  ภควา  สุมนสฺส  กิจฺจ   
นิฏ ิต  ตุมฺหาก  คมน  ปจฺจาสึสตีติ ฯ  ภควา  สตสหสฺส 
ภิกฺขุปริวาโร  โยชเน  โยชเน  วิหาเรสุ  วสมาโน  อคมาสิ ฯ   
กุมาโร  สตฺถา  อาคจฺฉตีติ  สุตฺวา  โยชน  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  
# ๑. ม. กาเรตฺวา ฯ  
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คนฺธมาลาทีหิ ปูชยมาโน วิหาร ปเวเสตฺวา             
                        สตสหสฺเสน เม กีต        สตสหสฺเสน(๑) มาปต         
                        โสภณ นาม อุยฺยาน        ปฏิคฺคณฺห(๒) มหามุนีติ        
วิหาร  นิยฺยาเทสิ ฯ  โส  วสฺสูปนายิกทิวเส ทาน ทตฺวา  
อตฺตโน ปุตฺตทาเร จ อมจฺเจ  จ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห   
สตฺถา  อมฺหาก  สนฺติก  ทูรโต  อาคโต  พุทฺธา  จ  นาม   
ธมฺมครุโนว  น  อามิสจกฺขุกา ฯ  (๓)  ตสฺมา  อห  อิม  เตมาส  
เทฺว สาฏเก  นิวาเสตฺวา  ทส  สลีานิ  สมาทิยิตฺวา  อิเธว   
วสิสฺสามิ ตุเมฺห ขีณาสวสตสหสฺสสฺส   อิมินาว นีหาเรน 
เตมาส ทาน ทเทยฺยาถาติ ฯ            
        โส  สุมนตฺเถรสฺส  วสนฏานสภาเคเยว  าเน  วสนฺโต  
ย  เถโร  ภควโต   วตฺต  กโรติ  ต  สพฺพ  ทิสฺวา  าเน  
เอกนฺตวลฺลโภ เอส เถโร เอตสฺเสว   เม  (๔)  านนฺตร  ปตฺเถตุ   
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อุปกฏาย  ปวารณาย  คาม  ปวิสิตฺวา  
สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส  
ปาทมูเล  ติจีวร  เปตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ยเทต   
มหามคฺเค  โยชนโยชนวิหารการาปนโต  (๕)  ปฏาย  ปุ ฺ  กต ฯ 
ตนฺเนว  สกฺกสมฺปตฺตึ  น  มารพฺรหฺมสมฺปตฺตึ  ปตฺถยนฺเตน ฯ 
# ๑. กตฺถจิ สหสฺเสนาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ปฏิคฺคณฺหตุ วา ปฏิคฺค ฺหถ วาติ 
# ยุชชฺติ ฯ ๓. ม. นามิสครุกา ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๕. ม. ย.ุ โยชนนฺตริกวิหารการาปนโต ฯ  
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พุทฺธสฺส  ปน  อุปฏากภาว  ปตฺเถนฺเตน  กต ฯ ตสฺมา  อหมฺป   
ภควา  อนาคเต  สุมนตฺเถโร  วิย  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  อุปฏาโก  โหมีติ   
ป ฺจปติฏ ิเตน  (๑)  วนฺทิตฺวา นิปนฺโน ฯ ภควา มหนฺต กุลปุตฺตสฺส 
จิตฺต อิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  โนติ  (๒) โอโลเกนฺโต  อนาคเต  อิโต   
สตสหสฺสิเม กปฺเป  โคตโม นาม พุทฺโธ อุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺเสว  
อุปฏาโก ภวิสฺสตีติ ตฺวา     
                        อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห        สพฺพเมว (๓) สมิชฺฌตุ       
                        สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา        จนฺโท ปณฺณรโส ยถาติ        
อาห ฯ  กุมาโร  สุตฺวา  พุทฺธา  นาม  อเทฺวชฺฌกถา  โหนฺตีติ  
ทุติยทิวเสเยว ตสฺส  ภควโต  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  ปฏ ิโต  
ปฏ ิโต  คจฺฉนฺโต  วิย  อโหสิ ฯ  โส ตสฺมึ   พุทฺธปฺุปาเท   
วสฺสสตสหสฺส  ทาน  ทตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา กสฺสป- 
พุทฺธกาเลป   ปณฺฑาย  จรโต  เถรสฺส  ปตฺตคฺคหณตฺถ  อุตฺตริสาฏก  
ทตฺวา  ปูช  อกาสิ ฯ  ปุน   สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จุโต  
พาราณสีราชา  หุตฺวา  อฏนฺน  ปจฺเจกพุทฺธาน  ปณฺณสาลาโย   
กาเรตฺวา  มณิอาธารเก  อุปฏเปตฺวา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ทส 
วสฺสสหสฺสานิ อุปฏาน อกาสิ ฯ เอตานิ ปากฏฏานานิ ฯ        
        กปฺปสตสหสฺส  ปน  ทาน  ททมาโนว  จ  อมฺหาก   
โพธิสตฺเตน  สทฺธึ  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จุโต   
# ๑. ม. ย.ุป ฺจปติฏ ิเตน ปติตฺวา ฯ  ๒. สี. ยุ. น นุโขติ ฯ 
# ๓. ส.ี ขิปฺปเมว ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๘ 
 
อมิโตทนสฺส  สกฺยสฺส  (๑)  เคเห  ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา  อนุปุพฺเพน   
กตาภินิกฺขมโน  สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปมคมเนน  กปลวตฺถุ   
อาคนฺตฺวา  ตโต  นิกฺขมนฺเต  (๒) ภควติ  ภควโต ปริวารตฺถ  
ราชกุมาเรสุ ปพฺพชนฺเตสุ  ภทฺทิยาทีหิ  สทฺธ ึ นิกฺขมิตฺวา  
ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชตฺิวา  (๓) นจิรสฺเสว  อายสฺมโต  ปุณฺณสฺส   
มนฺตานิปุตฺตสฺส  สนฺติเก  ธมฺมกถ  สุตฺวา โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ  เอวเมส  อายสฺมา  ปุพฺพูปนิสฺสยสมฺปนฺโน  ตสฺสิมาย  
สมฺปตฺติยา (๔) คมฺภีโรป  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อุตฺตานโก วิย 
อุปฏาสิ ฯ     
        ติตฺถวาโสติ  ปน  ครูน  สนฺติเก  อุคฺคหณสวนปริ- 
ปุจฺฉนธารณานิ  วุจฺจนฺติ ฯ โส  เถรสฺส  อติวิย  ปรสิุทฺโธ ฯ  
เตนาปสฺสาย คมฺภีโรป อุตฺตานโก วิย อุปฏาสิ ฯ โสตา- 
ปนฺนาน ฺจ  นาม  ปจฺจยากาโร  อุตฺตานโก  หุตฺวา อุปฏาสิ ฯ 
อย (๕) ปนายสฺมา โสตาปนฺโน ฯ  พหุสฺสุตาน  จตุหตฺเถ  โอวรเก  
ปทีเป  ชลมาเน  ม ฺจป  วิย  นามรูปปริจฺเฉโท  ปากโฏ  โหติ  
อย ฺจ  อายสฺมา  พหุสฺสุตานมคฺโค ฯ  อิติ  พาหุสจฺจภาเวนปสฺส   
คมฺภีโรป  ปจฺจยากาโร  อุตฺตานโก  วิย  อุปฏาสิ ฯ  
        ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  จตูหิ  คมฺภีรตาหิ  คมฺภีโร ฯ  สา  ปนสสฺ  
# ๑. ม. ย.ุ อมิโตทนสกฺกสฺส ฯ  ๒. ส.ี นิกฺขนฺเต ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ ปพฺพชิโต ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ปพฺุพูปนิสฺสยสมฺปตฺติยา ฯ  ๕. ม. อย ฺจ อายสฺมา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๙ 
 
คมฺภีรตา วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตาว ฯ  สา  สพฺพาป  (๑)  เถรสฺส   
อุตฺตานโก(๒) วิย  อุปฏาสิ ฯ  เตน  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  
อุสฺสาเทนฺโต  มา  เหวนฺติอาทิมาห ฯ  อย  เหตฺถ อธิปฺปาโย  
อานนฺท  ตฺว  มหาป ฺโ  วิสทาโณ  เตน  เต  คมภีฺโรป   
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อุตฺตานโก  วิย  ขายติ  ตสฺมา  มยหฺมฺปนุโข  
เอส อุตฺตานโก วิย หุตฺวา อุปฏาติ อุทาหุ อ ฺเสมฺปติ  
มา เอว อวจ  ย  ปน  วุตฺต  อปสาเทนฺโตติ  ตตฺถ   
อยมาธิปาโย  อานนฺท  อถ  จ ปน  เม  อุตฺตานกุตฺตานโก  
วิย ขายตีติ มา เหว อวจ   ยทิ หิ เต เอส อุตฺตานกุตฺตานโก  
วิย  ขายติ  กสฺมา  ตฺว  อตฺตโน  ธมฺมตาย  โสตาปนฺโน  
นาโหสิ ฯ  มยา  จ   ทินฺนนเย  ตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิวิชฌฺิ ฯ  
อานนฺท  อิท  นิพฺพานเมว คมฺภีร   ปจฺจยากาโร  ปน   
อุตฺตานโก  ชาโต  อถ  กสฺมา  โอฬารกิ  กามราคส ฺโชน    
ปฏิฆส ฺโชน  โอฬาริก  กามราคานุสย  ปฏิฆานุสยนฺติ  อิเม   
จตฺตาโร  กิเลเส  สมุคฺฆาเตตฺวา  สกทาคามิผล  น  สจฺฉิกโรสิ ฯ 
เตเยว  อนุสหคเต  จตฺตาโร  กิเลเส  สมุคฺฆาเตตฺวา  น 
อนาคามิผล    สจฺฉิกโรสิ  รูปราคาทีนิ  ป ฺจ  สโยฺนานิ   
มานานุสย  ภวราคานุสย  อวิชชฺานุสยนฺติ  อิเม  อฏ  กิเลเส  
สมุคฆาเตตฺวา  อรหตฺต  น  สจฺฉิกโรสิ ฯ  กสฺมา  วา  สตสหสฺส- 
# ๑. ส.ี ย.ุ โส สพฺโพป ฯ  ๒. ม. อุตฺตานกา ฯ    
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๐ 
 
กปฺปาธิก  เอก  อสงฺเขยฺย  ปูริตปารมิโน  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา   
วิย  สาวกปารมีาณ  น ปฏิวิชฺฌสิ  สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ   
เทฺว  อสงฺเขยฺยานิ  ปูริตปารมิโน ปจฺเจกพุทฺธา วิย  [๑]  ปจฺเจก- 
โพธิาณ  น  ปฏิวิชฺฌส ิฯ  (๒)  ยทิ  วา  เต  สพฺพถาป  (๓)  เอส  
อุตฺตานโก  หุตฺวา  อุปฏาติ  อถ  กสมฺา  สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ  
จตฺตาริ  อฏ โสฬส  วา  อสงฺเขยฺยานิ  ปูริตปารมิโน   
พุทฺธา  วิย  สพฺพ ฺ ุตาณ  น  สจฺฉิกโรสิ  ก ึ อนตฺถิโกสิ   
เอเตหิ  วิเสสาธิคเมหิ  ปสฺส  ยาว  จ  เต อปรทฺธ ตฺว   
นาม  สาวกปเทสาเณ   ิโต  อติคมฺภีร  ปจฺจยาการ  อุตฺตานโก  
วิย  เม  อุปฏาตีติ  วทสิ  ตสฺส  เต  อิท  วจน  พุทฺธาน   
กถาย  ปจฺจนีก  โหติ ตาทิเสน  นาม  ภิกฺขุนา  พุทฺธาน   
กถาย   ปจฺจนีก  กเถตพฺพนฺติ  น  ยุตฺตเมต ฯ นนุ  มยฺห  อานนฺท 
อิม ปจฺจยาการ ปฏิวิชฺฌิตุ วายมนฺตสฺเสว กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  
จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  อติกฺกนฺตานิ ฯ  ปจฺจยาการปฏิวิชฺฌนตฺถาย   
จ  ปน เม อทินฺน  นาม  ทาน  นตฺถิ อปูริตปารมี   
นาม  นตฺถิ ฯ  อชชฺ  ปจฺจยาการ ปฏิวิชฌฺิสฺสามีติ  จ  ปน  
เม  นิรุสฺสาห  วิย  มารพล  วิธมนฺตสฺส  อย มหาปวี   
ทฺวงฺตคุลมตฺตมฺป  นากมฺป  ตถา  ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาส   
มชฺฌิมยาเม จ  (๑)  ทิพฺพจกฺขุ  สมฺปาเทนฺตสฺส ฯ  ปจฺฉิมยาเม  ปน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. น สจฺฉิกโรสิ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. สพฺพถาว ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๑ 
 
เม  พลวปจฺจูสสมเย อวิชฺชา  สงฺขาราน  นวหิ  อากเรหิ   
ปจฺจโย  โหตีติ ทิฏมตฺเตน  (๑)  ทสสหสฺสโลกธาตุ  อยทณฺเฑน  
อาโกฏิตกสตาโล(๒)  วิย   วิรวสต  วิรวสหสฺส  มุ ฺจมานา  วาตาหเต   
ปทุมินิปณฺเณ  อุทกพินทฺุ  วิย อกมฺปตฺถ ฯ  เอว คมฺภีโร จาย  
อานนฺท ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  คมฺภีราวภาโส  จ  เอตสฺส  อานนฺท  
ธมฺมสฺส  อนนุโพธา ฯเป ฯ นาติวตฺตติ ฯ                   
        เอตสฺส  ธมฺมสฺสาติ  เอตสฺส  ปจฺจยธมฺมสฺส ฯ  อนนุโพธาติ  
าตปริ ฺาวเสน  อนนุพุชฺฌนา ฯ   อปฺปฏิเวธาติ   ตีรณปหาน- 
ปริ ฺาวเสน อปฺปฏิวิชฌฺนา ฯ  ตนฺตากุลชาตาติ  ตนฺต  วิย   
อากุลชาตา ฯ  ยถา  นาม  นฺนิกฺขิตฺต มูสิกจฺฉินฺน เปสการาน  
ตนฺต  ตหึ  ตหึ  อากุล  โหติ  อิท อคฺค  อิท มูลนฺติ  
อคฺเคน วา อคฺค  มูเลน  วา  มูล  สมาเนตุ  ทุกฺกร  โหติ ฯ 
เอวเมว  สตฺตา  อิมสฺมึ ปจฺจยากาเร  ขลิตา  อากุลา  พฺยากุลา  
โหนฺติ  น  สกฺโกนฺติ ปจฺจยาการ  อุชช กาตต ฯ  ตตฺถ  ตนฺต   
ปจฺจตฺตปุริสกาเร  ตฺวา สกฺกาป ภเวยฺย อุชช กาตุ เปตฺวา 
ปน  เทฺว  โพธิสตฺเต  อ ฺโ  สตฺโต  อตฺตโน  ธมฺมตาย 
ปจฺจยาการ  อุชช  กาตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ ฯ  ยถา  ปน   
อากุล  ตนฺต  ก ฺชิก  ทตฺวา  โกจฺเฉน  ปหต  ตตฺถ  ตตฺถ  คุฬก (๓)  
ชาต  โหติ  คณฺ ิพทฺธ  เอวมิเม  สตฺตา  ปจฺจเยสุ  ปกฺขลิตฺวา  
# ๑. ม. ทฏิมตฺเตยาว ฯ  ๒. ม. อาโกฏิตกสถาโล ฯ  ๓. ม. คุฬกชาต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๒ 
 
ปจฺจเย อุชช กาตุ อสกฺโกนฺตา ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตวเสน คุฬิกชาตา  
โหนฺติ  คณฺ ิพทฺธา ฯ เย หิ เกจิ ทิฏ ิโย นิสฺสิตาฯ 
สพฺเพ เต ปจฺจย อุชช กาตุ   อสกฺโกนฺตาเยว ฯ                    
        คุฬีคณฺ ิกชาตาติ  (๑)  คุฬีคณฺ ิก   วุจฺจติ  เปสการก ฺชิย- 
สุตฺต ฯ  
        คุฬานาม  สกุณิกา  ตสฺสา  กุฬาวโกติป  เอเก ฯ  ยถา  
หิ  ตทุภยมฺป   อากุล  อคฺเคน  วา อคฺค มูเลน วา มูล  
มาเนตุ ทุกฺกรนฺติ ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ      
        มุ ฺชปพฺพชภูตาติ  มุ ฺชติณ  วิย  ปพฺพชติณ    วิย  จ  
ภูตา  ตาทิสา ชาตา ฯ ยถา  หิ  ตานิ  ติณานิ  โกฏเฏตฺวา  
กตรชฺช ุ ฉินนฺกาเล  กตฺถจิ ปติต  คเหตฺวา เตส  ติณาน  อิท  
อคฺค  อิท  มลูนฺติ  อคฺเคน  วา  อคฺค  มูเลน  วา มูล สมาเนตุ   
ทุกฺกรมฺป  ปจฺจตฺตปุริสกาเร  ตฺวา  สกฺกา ภเวยฺย อุชช  
กาตุ เปตฺวา  ปน  เทฺว  โพธิสตฺเต  อ ฺโ  สตฺโต  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  ปจฺจยาการ  อุชช  กาตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  ฯ 
เอวมย  ปชา  ปจฺจย  อุชช  กาตุ  อสกฺโกนฺตี  ทิฏ ิคตวเสน   
คุฬีคณฺ ิกชาตา  (๒)  หุตฺวา  อปาย  ทคฺุคตึ  วินิปาต  สสาร  
นาติวตฺตติ ฯ                     
        ตตฺถ  อปาโยติ  นิรยติรจฺฉานโยนิปตฺติวิสยอสุรกายาติ  
# ๑. ส.ี คุฬาคณฺ ิกาชาตาติ ฯ ม. กุลาคณฺ ิกชาตาติ ฯ  ๒. ม. คณฺ ิกาชาตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๓ 
 
สพฺเพป  หิ  เต วฑฺฒิสงฺขาตสฺส  อยสฺส  อภาวโต  อปาโยติ  
วุจฺจนฺติ  (๑) ตถา ทุกฺขสฺส คติภาวโต ทุคฺคติ สุขสมุสฺสยโต 
วินิปติตตฺตา วินิปาโต ฯ อิตโร ปน         
                ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ        ธาตุอายตนาน จ 
                อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา        สสาโรติ ปวุจฺจติ ฯ          
        ต  สพฺพมฺป  นาติวตฺตติ  นาติกฺกมติ  อถโข  จุติโต  
ปฏิสนฺธึ  ปฏสินฺธิโต จุตินฺติ  เอว  ปุนปปฺุน  จุติปฏิสนฺธิโย   
คณฺหมานา  ตีสุ  ภเวสุ  จตูสุ โยนีสุ  ป ฺจสุ  คตีสุ  สตฺตสุ   
วิ ฺาณฏ ิตีสุ  นวสุ  สตฺตาวาเสสุ  มหาสมุทฺเท วาตุกฺขิตฺตา  (๒)   
นาวา  วิย  ยนฺเต ยุตฺตโคโณ วิย จ ปรพฺิภมติเยว ฯ  
        อิติ สพฺพเมต ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อปสาเทนฺโต  
อาห ฯ เสสเมตฺถ   วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                                        ทสม ฯ    
                                ทุกฺขวคฺโค ฉฏโ ฯ            
# ๑. ม. วุจฺจติ ฯ  ๒. ม. ย.ุ วาตกฺขิตฺตา ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 154 

                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๑๕๔ 
 
                        อสฺสุตวาสุตฺตวณฺณนา            
        มหาวคฺคสฺส  ปเม  อสฺสุตวาติ  ขนฺธธาตุอายตนปจฺจยา- 
การสติปฏานาทีสุ  อุคฺคหปริปุจฺฉาวินิจฺฉยรหิโต ฯ  ปถุุชชฺโนติ   
ปุถูน  นานปฺปการาน  กิเลสาทีน   ชนนาทีหิ การเณหิ  
ปุถุชชฺโน ฯ วุตฺต เหต ปุถู กิเลเส ชเนนตีฺติ ปุถุชฺชนาติ (๑)  
สพฺพ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  อปจ  ปุถูน  คณนปถมตีตาน  อริย- 
ธมฺมปรมฺมุขาน  นีจธมฺมสมาจาราน  ชนาน  อนฺโตคธาตฺตาป   
ปุถุชชฺโน  ปถุุ  วา  อย  วิสุเยว  สงฺข  (๒)  วิสสฏโ สีลสุตาทิ- 
คุณยุตฺเตหิ อริเยหิ ชโนติ ปุถุชชฺโน ฯ เอวเมเตหิ  อสฺสุตวา  
ปุถุชชฺโนติ ทฺวีหิป ปเทหิ เย เต            
                        ทุเว ปุถชุชฺนา วุตฺตา        พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา        
                        อนฺโธ ปุถชฺุชโน เอโก        กลฺยาเณโก ปถุุชชฺโนติ        
เทฺว  ปุถุชชฺนา  วุตฺตา  เตสุ  อนฺธปุถชฺุชโน  คหิโต ฯ อิมสฺมนิติฺ  
ปจฺจุปฺปนฺน  ปจฺจกฺขกาย  ทสฺเสติ ฯ  จาตุมฺมหาภูติกสฺมินฺติ   
จตุมหาภูตกาเย  จตูหิ มหาภูเตหิ  นิพฺพตฺโต  จตุมหาภูต- 
มโยติ  (๓)  อตฺโถ ฯ  นิพฺพินฺเทยฺยาติ  อุกฺกณฺเยฺย ฯ วิรชฺเชยยฺาติ   
น  รชฺเชยฺย ฯ  วิมุจฺเจยฺยาติ  มุจฺจิตุกาโม  ภเวยฺย ฯ  อาจโยติ   
วุฑฺฒิ ฯ  อปจโยติ ปริหานิ ฯ อาทานนฺติ นิพฺพตฺติ ฯ นิกฺเขปนนฺติ  
เภโท ฯ          
# ๑. ขุ. มหา. ๒๕/๔๓๐/๒๙๘ ฯ  ๒. ม. สงฺข คโต ฯ  
# ๓. ม. นิพฺพตฺเต จตุมหาภูตมเยติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อสฺสุตวาสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๕๕ 
 
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  อิเม  จตฺตาโร  วุฑฺฒิหานินิพฺพตฺติเภทา   
ป ฺายนฺติ   ตสฺมา  ตการณาติ  อตฺโถ ฯ  อิติ  ภควา   
จาตุมฺมหาภูติเก  กาเย  รปู  ปริคฺคเหตุ   อยุตฺตรูป  กตฺวา   
อรูป  ปริคฺคเหตุ  ยุตฺตรูป กโรติ ฯ กสมฺา  เตส หิ ภิกฺขูน  
รูปสฺมึ  คาโห  พลวา  อธิมตฺโต  เตน  เตส  รูปคาหสฺส   
อปริคฺคเหตพฺพรูปต  (๑)   ทสฺเสตฺวา นิกฺกฑฺฒนฺโต อรูเป ปติฏา- 
ปนตฺถ เอวมาห ฯ          
        จิตฺตนฺติอาทิ  สพฺพ  มนายตนสฺเสว  นาม ฯ  ต  หิ  
จิตฺตวตฺถุตาย จิตฺตโคจรตาย   สมฺปยุตฺตธมฺมจิตฺตตาย  จ  จิตฺต   
มนนฏเน  มโน  วิชานนฏเน  วิ ฺาณนฺติ  วุจฺจติ ฯ  นาลนฺติ   
น  สมตฺโถ ฯ  อชโฺฌสิตนฺติ  ตณฺหาย  คิลิตฺวา  ปรนิิฏเปตฺวา  
คหิต ฯ  มมายิตนฺติ  ตณฺหามมตฺเตน  มม  อิทนฺติ  คหิต ฯ   
ปรามฏนฺติ  ทิฏ ิยา  ปรามสิตฺวา  คหิต ฯ  เอต  มมาติ   
ตณฺหาคาโห  เตน  อฏสตตณฺหาวิจริต  คหิต โหติ ฯ  
เอโสหมสฺมีติ  มานคาโห  เตน  นว มานา คหิตา โหนฺติ ฯ  
เอโส เม อตฺตาติ   ทิฏ ิคาโห  เตน  ทวฺาสฏ ี ทิฏ ิโย  
คหิตา โหนฺติ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา เอว ทีฆรตฺต   คหิต ฯ 
ตสฺมา นิพฺพินฺทิตุ น สมตฺโถ ฯ              
        วร  ภิกขฺเวติ  อิท  กสฺมา  อาห  ปม  หีเนน  (๒)  รูป  
# ๑. ม. ย.ุ ปริคฺคเหตพฺพรูปต ฯ  ๒. ม. หิ เตน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๖ 
 
ปริคฺคเหตุ อยุตฺตรูป  กต  อรูป  ยุตฺตรปู  อถ  เตส ภิกฺขูน  
รูปโต คาโห นิกฺขมิตฺวา  อรูป  คโตติ  ตฺวา  ต  นิกฺกฑฺฒิตุ 
อิม  เทสน  อารภิ ฯ  ตตฺถ  อตฺตโต   อุปคจฺเฉยฺยาติ  อตฺตาติ  
คเณฺหยฺย ฯ  ภิยฺโยปติ  วสฺสสตโต  อุทฺธมฺป ฯ  กสฺมา ปน ภควา 
เอวมห  กึ  อติเรกวสฺสสต  ติฏมาน  รปู (๑) นาม  อตฺถิ นนุ  
ปมวเย  ปวตฺต  รูป  มชฌฺิมวย  น  ปาปุณาติ  มชฺฌิมวเย   
ปวตฺต  ปจฺฉิมวย ปุเรภตฺเต ปวตฺต  ปจฺฉาภตฺต  ปจฺฉาภตฺเต  
ปวตฺต  ปมยาม  ปมยาเม  ปวตฺต มชฺฌิมยาม มชฌฺิมยาเม  
ปวตฺต  ปจฺฉิมยาม  น  ปาปุณาติ  ตถา  คมเน  ปวตฺต  าน   
าเน  ปวตฺต  นิสชชฺ  นิสชฺชาย  ปวตฺต  สยน  น  ปาปุณาติ  
เอกอิริยาปเถป  ปาทสฺส อุทฺธรเณ  ปวตฺต  อติหรณ  อติหรเณ   
ปวตฺต  วีติหรณ  วีติหรเณ  ปวตฺต  โวสฺสชฺชน โวสฺสชฺชเน  
วตฺต สนฺนิกฺเขปน สนฺนิกเขปเน ปวตฺต สนฺนิรุชฌฺน (๒) น   
ปาปุณาติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  โอธิโอธิ  ปพฺพปพฺพ  หุตฺวา ตตฺตกปาเล  
ปกฺขิตฺตติลา วิย  ตฏตฏายนฺตา  (๓)  สงฺขารา  ภิชฺชนฺตีติ  สจฺจเมต ฯ  
ยถา  ปน  ปทีปสฺส  ชลโต  (๔)  ชาลา  ตนฺต  วฏฏปิฺปเทส   
อนติกฺกมิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺเถว  ชิชชฺติ  อถ จ  ปน  ปเวณิสมฺพนฺธ- 
วเสน  สพฺพรตฺตึ  ชลิโต  ปทีโปติ  วุจฺจติ  เอวมิธาป ปเวณิ- 
 # ๑. สี. ยุ. รปูนฺติ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ยุ. สนฺนิรุมฺภน ฯ  ๓. ม. ปฏปฏายนฺตา ฯ 
# ๔. สี. ย.ุ ปทีปสฺสุชฺชลโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อสฺสุตวาสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๕๗ 
 
วเสน  อยป กาโย เอว จิรฏ ิติโก วิย กตฺวา ทสฺสิโต ฯ       
        รตฺติยา  จ  ทิวสสฺส  จาติ   ภุมฺมตฺเถ เจต สามิวจน ฯ  
อ ฺเทว  อุปฺปชฺชติ  อ ฺ  นิรุชฌฺตีติ  ย  รตฺตึ  อุปปฺชฺชติ  
จ นิรุชฺฌติ จ   ตโต  อ ฺเมว  ทิวา  อุปฺปชฺชติ  จ  นิรุชฺฌติ   
จาติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺ  อุปปฺชฺชติ อนุปปฺนฺนเมว  อ ฺ  นิรุชฺฌตีติ   
เอว  ปน  อตฺโถ  น  คเหตพฺโพ ฯ  รตฺติยา  จ ทิวสสฺส  จาติ   
อิท  ปุริมปเวณิโต  ปริตฺตตร  (๑)  ปเวณึ  คเหตฺวา  ปเวณิวเสเนว  
วุตฺต  เอกรตฺตึ  ปน เอกทิวส วา เอกเมว จิตฺต าตุ สมตฺถ  
นาม นตฺถิ ฯ เอกสฺมึ หิ  อจฺฉราขเณ  อเนกานิ  จิตฺต 
โกฏิสตสหสฺสานิ  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  มิลนิฺทปเ ฺหฯ              
        วาหสตาน  (๒)  โข  มหาราช  วีหีน  อฑฺฒจูฬ ฺจ  วาโห   
วีหิสตฺตมฺพณานิ  เทฺว  จ  ตุมฺพา  เอกจฺฉราขเณ  (๓)  ปวตฺติตสฺส  
จิตฺตสฺส  สงฺขมฺป  น อุเปนฺติ  กลมฺป น อุเปนฺติ กลคามมฺป  
น อุเปนฺตีติ ฯ  พฺรหาวเนติ  (๔)  มหาวเน ฯ  ต  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺ   
คณฺหาติ  ต  มุ ฺจิตฺวา อ ฺ  คณฺหาตีติ  อิมินา  น  โส   
คณฺหิตพฺพ  สาข  อลภิตฺวา  ภูมึ  โอตรติ อถโข  ตสฺมึ  มหาวเน  
วิจรนฺโต  ต   ต  สาข  คณฺหนฺโตเยว  วิจรตีติ  อยมตฺโถ  ทสฺสิโต ฯ                      
# ๑. ม. ปริตฺตก ฯ  ๒. ม. วาหสต ฯ  ๓. ม. ปวตฺตสฺส จิตฺตสฺส เอตฺตกา  
# วีหี ลกฺข ปยมานา ปริกฺขย ปริยาทาน คจฺเฉยฺยุนฺติ ฯ  ๔. ม. ปวเนติ ฯ  
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        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  อร ฺมหาวน  
วิย  หิ  อารมฺมณวน  เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺมึ  วเน  วิจรณกมกฺกโฏ  
วิย  อารมฺมณวเน  อุปฺปชฺชนกจิตฺต ฯ  สาขาคหณ  วิย  อารมฺมณ- 
ลภน ฯ  (๑)  ยถา  โส  อร ฺเ  วิจรนฺโต  มกฺกโฏ  ต  ต  สาข   
ปหาย  ต  ต  สาข  คณฺหาติ เอวมิท อารมฺมณวเน วิจรนฺต  
จิตฺตมฺป   กทาจิ รูปารมฺมณ  คเหตฺวา  อุปฺปชฺชติ  กทาจิ   
สทฺทาทีสุ อ ฺตร กทาจิ  อตีต   กทาจิ อนาคต  วา  กทาจิ 
ปจฺจุปฺปนฺน  วา  ตถา  กทาจิ  อชฺฌตฺต  กทาจิ  พาหิร ฯ 
ยถา จ โส  อร ฺเ  วิจรนฺโต  มกกฺโฏ  สาข  อลภิตฺวา 
โอรุยฺห ภูมิย นิสินฺโนติ น วตฺตพฺโพ เอก  ปน  สาข   
คเหตฺวา  (๒) นิสีทติ เอวเมว อารมฺมณวเน  วิจรนฺต จิตฺตมฺป  
เอก โอลุพฺภารมฺมณ  อลภิตฺวา  อุปฺปนฺนนฺติ  น  วตฺตพฺพ   
เอกชาติย  ปน  อารมฺมณ คเหตฺวาว  อุปฺปชฺชตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
เอตฺตาวตา  จ ปน  ภควตา  รูปโต  นีหริตฺวา อรูเป คาโห  
ปติฏาปโต อรูปโต นีหรตฺิวา รูเป ฯ          
        อิทานิ  น  อุภยโต  นิกฺกฑฺฒิตุกาโม  ตตฺร  ภิกขฺเว  สุตวา   
อริยสาวโกติ  เทสน  อารภิ ฯ  อย  ปนตฺโถ  อาสีวิสทฏ ูปมาย  
ทีเปตพฺโพ ฯ 
        เอโก  กริ  ปรุิโส  อาสีวิเสน  ทฏโ  อถสฺส  วิส   
# ๑. ม. อารมฺมเณ ลุพฺภน ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปณฺณสาข คเหตฺวาว ฯ  
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หริสฺสามีติ  เฉโก  ภิสกโฺก  อาคนฺตฺวา  วมน กาเรตฺวา   
เหฏา  ครุโฬ  อุปริ  นาโคติ  มนฺต  ปริวตฺเตตฺวา  วิส  อุปร ิ 
อาโรเปสิ ฯ  โส  ยาว  อกขิฺปเทสา  อารุฬฺหภาว  ตฺวา  อิโต   
ปร  อภิรุหิตุ  น  ทสฺสามิ  ทฏฏาเนเยว  เปสฺสามีติ อุปริ   
ครุโฬ  เหฏา  นาโคติ  มนฺต ปริวตฺเตตฺวา  กณฺเณ  ผุสิตฺวา  (๑)   
ทณฺฑเกน  ปหริตฺวา  วิส  โอตาเรตฺวา  ทฏฏาเนเยว  เปสิ ฯ   
ตตฺรสฺส   ิตภาว  ตฺวา  อคทเลเปน(๒)  วิส  นิมมฺเถตฺวา   
นฺหาเปตฺวา สุขี โหหีติ วตฺวา เยนกาม  ปกฺกามิ ฯ          
        ตตฺถ  อาสีวิเสน  ทฏสฺส  กาเย  ปติฏาน  (๓)  วิย  อิเมส   
ภิกฺขูน  รูเป   อธิมตฺตคาหกาโล  เฉโก  ภิสกฺโก  วิย   
ตถาคโต  มนฺต  ปริวตฺเตตฺวา อุปริ วิสสฺส อาโรปตกาโล  วิย   
ตถาคเตน  เตส  ภิกฺขูน  รปูโต  คาห  นีหริตฺวา  อรเูป   
ปติฏาปตกาโล  ยาว  อกฺขิปเทสา  อารุฬฺหวิสสฺส  อุปริ   
อภิรุหิตุ  อทตฺวา  ปุน มนตฺพเลน  โอตาเรตฺวา  ทฏฏาเน- 
เยว  ปน  วิย   สตฺถารา   เตส   ภิกฺขูน   อรูปโต  คาห   
นีหริตฺวา  รูเป  ปติฏาปตกาโล  ทฏฏาเน   ิตสฺส  วิสสฺส   
อคทเลเปน(๔) นิมฺมถน  วิย  อุภโต  คาห  นีหรณตฺถาย   
อิมิสฺสา  เทสนาย  อารทฺธกาโล  เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ส.ี ธูมิตฺวา ฯ  ม. ธเมตฺวา ฯ  ๒. ม. อคทเลเปน ฯ  ๓. ม. อคทเลเปน ฯ 
# ๔. ม. วิสปติฏาน ฯ  ๕. ม. อลทเลเปน ฯ  
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        ตตฺถ  นพฺิพินฺท วิรชชฺตีติ อิมินา มคฺโค กถิโต วิราคา  
วิมุจฺจตีติ ผล  วิมุตฺตสฺมินฺติอาทินา ปจฺจเวกฺขณา ฯ 
                                        ปม ฯ           
 
                                ทุติยอสฺสุตวาสุตฺตวณฺณนา           
        ทุติเย  สุขเวทนิยนฺติ  สุขเวทนาย  ปจฺจย ฯ  ผสฺสนฺติ   
จกฺขุสมฺผสฺสาทึ ฯ นนุ  จ  จกฺขุสมฺผสฺโส  สุขเวทนาย  ปจฺจโย   
น  โหตีติ  สหชาตปจฺจเยน  น โหติ  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  
ปน  ชวนเวทนาย  โหติ  ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ โสตสมฺผสฺสาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  ตชชฺนฺติ  ตชาติก ตสฺสานุรูป (๑) ตสฺส ผสฺสสฺส 
อนุรูปนฺติ อตฺโถ ฯ ทุกฺขเวทนิยนฺติอาทิ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
สงฺฆฏฏสโมธานาติ  สงฺฆฏฏเนน  เจว สโมธาเนน  จ  สงฺฆฏฏน- 
สมฺปณฺฑเนนาติ  อตฺโถ ฯ  อุสฺมาติ  อุณฺหากาโร ฯ  เตโช   
อภินิพฺพตฺตตีติ  อคฺคิวณฺโณ  (๒)  นกิขฺมตีติ น คเหตพฺพ ฯ 
อุสฺมาการสฺเสว ปน เอต  เววจน ฯ  ตตฺถ  ทฺวินฺน  กฏานนฺติ   
ทฺวินฺน อรณีน ฯ ตตฺถ อโธ อรณี วิย วตฺถุ  อุตฺตรารณี  
วิย อารมฺมณ สงฺฆฏฏน วิย ผสฺโส อุสมฺาธาตุ วิย เวทนา ฯ  
                                        ทุติย ฯ   
# ๑. ม. ตสฺสารุปฺป ฯ  ๒. ม. อคฺคิจุณฺโณ ฯ  
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                                        ปุตฺตมสสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อาหาราติอาทีสุ  วุตฺตนยเมว ฯ   
ยสฺมา  ปนสสฺ  อตฺถุปฺปตฺตินิกฺเขโป  (๑)  ตสฺมา  ต  ทสฺเสตฺวา 
เวตฺถ  อนุปุพฺพปทวณฺณน   กริสฺสามิ ฯ  กตราย  ปน  อิท   
อตฺถุปฺปตฺติยา  นิกฺขิตฺตนฺติ  ลาภสกฺกาเรน ฯ  (๒)  
        ภควโต  กิร  มหาลาภสกฺกาโร  อุปฺปชฺช ิ ยถา  ต   
จตฺตาโร  อสงฺเขยฺเย  ปูริตปารมีส ฺจยสฺส ฯ   สพฺพทิสาสุ  หิ   
สย  มหาเมโฆ  (๓)  วุฏหิตฺวา  มโหฆ วิย  สพฺพปารมิโย  เอกสฺมึ   
อตฺตภาเว  วิปาก  ทสฺสามาติ  สมฺปณฺฑิตา  วิย  ลาภสกฺการ- 
มโหฆ  นิพฺพตฺตยึสุ ฯ  ตโต  ตโต  อนฺนปานยานวตฺถมาลา- 
คนฺธวิเลปนาทิหตฺถา  ขตฺติยพฺราหฺมณาทโย  อาคนฺตฺวา  กห   
พุทฺโธ  กห  ภควา กห เทวเทโว นราสโภ  ปรุิสสีโหติ   
ภควนฺต  ปริเยสนฺติ  สกฏสเตหิป  ปจฺจเย  อาหริตฺวา  โอกาส  
อลภมานา  สมนฺตา  คาวุตปฺปมาณมฺป  สกฏธุเรน  สกฏธุร  
อาหจฺจ  ติฏนฺติ  เจว   อนุปฺปวตฺตนฺติ  จ  อนฺธกวินฺท- 
พฺราหฺมณาทโย  วิย ฯ  สพฺพ  ขนฺธเก    เตสุ   เตสุ สุตฺเตสุ   
จ อาคตนเยน เวทิตพฺพ ฯ ยถา จ ภควโต เอว ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺสาป ฯ   วุตฺต เจต          
# ๑. ม. อฏ ุปฺปตฺติโต ฯ  ยุ. อฏ ุปฺปตฺติโก นิกฺเขโป ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ ลาภสกฺกาเร ฯ 
# ๓. ม. หิสสฺ ยมกมหาเมโฆ ฯ  
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                เตน โข ปน สมเยน ภควา สกฺกโต โหติ ครุกโต  
มานิโต ปูชิโต อปจิโต  ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสน- 
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ฯ ภิกฺขุสงฺโฆป โข   สกฺกโต  
โหติ ฯเป ฯ ปริกฺขารานนฺติ ฯ (๑) ตถา ยาวตา โข จุนทฺ เอตรหิ  
สงฺโฆ  วา คโณ วา โลเก อุปฺปนฺโน นาห จุนฺท อ ฺ  
เอกสงฺฆมฺป สมนุปสฺสามิ เอว   ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต ยถริวาย  
จุนฺท ภิกฺขุสงฺโฆติ ฯ (๒)         
        สฺวาย  ภควโต  จ  สงฺฆสฺส  จ  อุปฺปนฺโน  ลาภสกฺกาโร   
เอกโต  หุตฺวา  ทฺวินฺน  มหานทีน  อุทก  วิย  อปฺปเมยฺโย  
อโหสิ ฯ  อถ  สตฺถา  รโหคโต จินฺเตสิ มหาลาภสกฺกาโร   
อตีตพุทฺธานมฺป  เอวรูโป  อโหส ิ อนาคตานมฺป  เอวรูโป  ภวิสฺสติ   
กึ  น ุ โข  ภิกขฺู  อาหารปริคฺคาหเกน  สติสมฺปช ฺเน   
สมนฺนาคตา มชฺฌตฺตา นิจฺฉนฺทราคา หุตฺวา อาหาร  
ปริภุ ฺชิตุ สกฺโกนฺติ น สกฺโกนฺตีติ ฯ 
        โส  อททฺส  เอกจฺเจ  อธุนา  ปพฺพชิเต  กลุปุตฺเต   
อปจฺจเวกฺขิตฺวา  อาหาร  ปริภุ ฺชมาเน ฯ  ทิสฺวานสฺส  เอตทโหสิ   
มยา  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  ปารมิโย  
ปูเรนฺเตน  น  จีวราทิเหตุ  ปูริตา  อุตฺตมผลสฺส  ปน  
อรหตฺตสฺสตฺถาย  ปรูิตา ฯ  อิเมป  ภิกฺขู  มม  สนฺติเก  ปพฺพชนฺตา  
# ๑. สฺยา. ม. สงฺโฆ วาคโณ วา ฯ  ๒. ที. ปา. ๑๑/๑๐๗/๑๓๘ ฯ  
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น จีวราทิเหตุ ปพฺพชิตา  อรหตฺตสฺเสว  ปน  อตฺถาย   
ปพฺพชิตา ฯ  เต  อิทานิ  อสารเมว สาร (๑)  อนตฺถเมว  จ  อตฺถ   
กโรนฺตีติ  เอวมสฺส  ธมฺมสเวโค  อุทปาทิ ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  
สเจ  ป ฺจม  ปาราชิก  ป ฺเปตุ  สกกฺา  อภวิสฺส  อปจฺจ- 
เวกฺขิตาหารปริโภโค  ป ฺจม  ปาราชิก  กตฺวา  ป ฺเปตพฺโพ   
ภเวยฺย ฯ  น  ปน  สกฺกา  เอว  กาตุ  ธุวปฏิเสวนฏาน  เหต   
สตฺตาน ฯ  ยถา  กถ ฺจิ  ปน  เต  (๒)  ป ฺจม  ปาราชิก  วิย  น   
ปสฺสิสฺสนฺติ(๓)  เอว  ธมมฺาทาส  สวร  มรยิาท  เปสฺสามิ  ย  
อาวชฺชิตฺวา(๔)  อนาคเต  ภิกฺขู  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
ปริภุ ฺชิสฺสนฺตีติ ฯ   
        อิมาย  อตฺถุปฺปตฺติย    อิม  ปุตฺตมสูปมสุตฺตนฺต นิกฺขิป ฯ  
ตตฺถ จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว อาหาราติอาทิ เหฏา วุตฺตตฺถเมว ฯ     
        จตฺตาโร  ปน  อาหาเร  วิตฺถาเรตฺวา  อิทานิ  เตสุ   
อาทีนว  ทสฺเสตุ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  กวฬกีาโร (๕) อาหาโร   
ทฏพฺโพติอาทิมห ฯ  
        ตตฺถ  ชายปติกาติ  (๖)  ชายา  เจว  ปติ  จ    ปริตฺต สมฺพลนฺติ  
ปุฏภตฺตสตฺตุโมทกาทีน อ ฺตร อปฺปมตฺตก ปาเถยฺย ฯ   
กนฺตารมคฺคนฺติ  กนฺตารภูต  มคฺค กนฺตาเร  วา มคฺค ฯ  
# ๑. ม.อสฺสาทเมว สาท ฯ ๒. ม. ย.ุ ยถา  ปน กถิต ฯ  ๓. ม. ปสสฺิสฺสนฺติ ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อาวชฺชิตฺวา อาวชฺชิตฺวา ฯ  ๕. ม. กพฬีกาโร ฯ  
# ๖. ส.ี ฏีกาย จ ชยมฺปติกาติ ฯ  
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กนฺตารนฺติ (๑) โจรกนฺตาร  วาฬกนฺตาร  อมนุสฺสกนฺตาร  นิรุทก- 
กนฺตาร อปฺปภกฺขกนฺตารนฺติ ป ฺจวิธ ฯ  เตสุ  ยตฺถ  โจรภย   
อตฺถิ  ต  โจรกนฺตาร ฯ  ยตฺถ  สีหพฺยคฺฆาทโย วาฬา  อตฺถิ   
ต  วาฬกนฺตาร ฯ  ยตฺถ  พลวามุขยกฺขินีอาทีน   อมนุสฺสาน   
วเสน ภย  อตฺถิ  ต  อมนุสฺสกนฺตาร ฯ  ยตฺถ  ปาตุ  วา   
นฺหายิตุ  วา  อุทก นตฺถิ ต นิรุทกกนฺตาร ฯ  ยตฺถ  ขาทิตพฺพ   
วา  ภุ ฺชิตพฺพ วา อนฺตมโส  กนฺทมูลาทิมตฺตมฺป นตฺถิ  ต   
อปฺปภกฺขกนฺตาร  นาม ฯ  ยตฺถ  ปเนต  ป ฺจวิธมฺป ภย  อตฺถิ   
ต กนฺตารเมว ฯ  ต  ปเนต  เอกาหทฺวีหตีหาทิวเสน  นิตฺถริตพฺพมฺป   
อตฺถิ  น ต อิธ อธิปฺเปต ฯ  อิธ  ปน  นโิรทกอปฺปภกฺข   
โยชนสติกกนฺตาร  (๒)  อธิปฺเปต ฯ  เอวรูเป กนฺตาเร  มคฺค  [๓] 
กนฺตารมคฺค ฯ   ปฏิปชฺเชยฺยุนฺติ  ฉาตกภเยน  เจว  โรคภเยน  จ   
ราชภเยน  จ  อุปทฺทุตา  ปฏิปชฺเชยฺยย  เอต  กนฺตาร  นิตฺถริตฺวา   
ธมฺมิกสฺส ร ฺโ นิรุปทฺทเว รชฺเช (๔) สุข วสิสฺสามาติ  
ม ฺมานา ฯ  เอกปุตฺตโกติ อุกฺขิปตฺวา คหิโต อนุกมฺปตพฺพ- 
ยุตฺตโก กิสสรีโร(๕)  เอกปุตฺตโก ฯ วลฺลูร ฺจ   โสณฺฑิก ฺจาติ   
ฆนฆนฏานโต   คเหตฺวา   วลลฺูร  อฏ ินิสฺสิตสิรานิสฺสิตฏานา 
คเหตฺวา ถูลมส ฺจาติ (๖) อตฺโถ ฯ ปฏิปเสยฺยุนฺติ ปหเรยฺยย ฯ กห  
# ๑. ส.ี ย.ุ กนฺตาร หิ ฯ  ๒. สี. ยุ. โยชนสต กนฺตาร ฯ  ๓. ส.ี ยุ. เอตฺถนฺตเร 
# เอวรูปนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ยุ. รฏเ ฯ  ๕. ม. อติสรีโร ฯ ๖. ย.ุ สลูมส ฺจาติ ฯ  
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เอกปุตฺตกาติ อยนฺเตส ปรเิทวนากาโร ฯ  อย  ปเนตฺถ  ภูตมตฺถ   
กตฺวา  อาทิโต  ปฏาย  สงฺเขปโต  อตฺถวณฺณนา ฯ 
        เทฺว  กิร  ชายปติกา  ปุตฺต  คเหตฺวา  ปริตฺเตน  ปาเถยฺเยน   
โยชนสติก  กนฺตารมคฺค  ปฏิปชฺชึส ุฯ  เต  (๑)  ป ฺาส  โยชนานิ   
คนฺตฺวา  (๒)  ปาเถยฺเย  นฏิาปเต (๓) ขุปฺปปาสาตุรา วิรุฬฺหจฺฉายาย   
นิสีทึสุ ฯ ตโต ปุริโส ภริย อาห ภทฺเท  อิโต  สมนฺตา   
ป ฺาส  โยชนานิ  คาโม  วา  นิคโม  วา  นตฺถิ   ตสฺมา   
ยนฺต  ปุริเสน  กาตพฺพ  พหุมฺป  กสโิครกฺขาทิกมฺม  น  ทานิ   
สกฺกา ต มยา  กาตุ  เอหิ  ม  มาเรตฺวา  อุปฑฺฒมส   
ขาทิตฺวา  อุปฑฺฒ  ปาเถยฺย  กตฺวา ปุตฺเตน  สทฺธ ึ กนตฺาร  
นิตฺถราหีติ ฯ  สาป    ต  อาห สามิ มยา ทานิ ยนฺต  
อิตฺถิยา  กาตพฺพ  พหุมฺป  สุตฺตกนฺตนาทิกมฺม  ต  กาตุ  น   
สกฺกา  เอหิ  ม มาเรตฺวา  อุปฑฺฒมส  ขาทิตฺวา  อุปฑฺฒ   
ปาเถยฺย  กตฺวา ปุตฺเตน สทฺธึ กนฺตาร นิตฺถราหีติ ฯ  ปุน  โสป  
ต  อาห  ภทฺเท  มาตุคามมรเณน  ทฺวินนฺ  มรณ ป ฺายติ ฯ   
น  หิ  มนฺโท  กุมาโร  มาตรา  วินา  ชวิีตุ  สกฺโกติ ฯ  ยท ิ ปน   
มย  ชีวาม ฯ  ปุน  ทารก  ลเภยฺยาม ฯ  หนฺท  ทานิ  ปุตฺตก   
มาเรตฺวา  มส  คเหตฺวา  กนฺตาร  นิตฺถรามาติ ฯ  ตโต  มาตา  
ปุตฺตมาห  ตาต  ปตุ  สนติฺก  คจฺฉาติ โส  อคมาสิ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ เตส ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ คตาน ฯ  ๓. ม. ย.ุ ปาเถยฺย นิฏาสิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๖ 
 
อถสฺส  ปตา  มยา  ปุตฺตก  โปเสสฺสามีติ กสิโครกฺขาทีหิ  
อนปฺปก ทุกขฺมนุภูต  น  สกฺโกมิ  ปุตฺต  มาเรตุ  ตฺวเยว  ตว  
ปุตฺต มาเรหีติ วตฺวา ตาต  มาตุ  สนฺติก  คจฺฉาติ  อาห ฯ  
โส  อคมาสิ ฯ  อถสฺส  มาตาป  มยา  ปุตฺต ปตฺเถนฺติยา  
โควตฺตกุกฺกุรวตฺตเทวตายาจนาทีหิป ตาว อนปฺปก ทุกฺขมนุภูต  
โก  ปน  วาโท  กุจฺฉินา  ปริหรนฺติยา  น  สกฺโกมห  ปุตฺต   
มาเรตุนฺติ  วตฺวา ตาต  ปตุ สนฺติกเมว  คจฺฉาติ  อาห ฯ  
เอว  โส  ทฺวินฺน  อนฺตรา  คจฺฉนฺโตเยว มโต ฯ เต  ต ทิสฺวา  
ปริเทวิตฺวา วุตฺตนเยน มสานิ คเหตฺวา ขาทนฺตา ปกฺกมึสุ ฯ    
        เตส  โส  ปุตฺตมสาหาโร  นวหิ  การเณหิ  ปฏกิูลตฺตา   
เนว  ทวาย  โหติ  น  มทาย  น  มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย  
เกวล  กนฺตารนิตฺถรณตฺถาเยว  โหติ ฯ  กตเมหิ นวหิ  การเณหิ   
ปฏิกูลตฺตาติ(๑)  เจ  สชาตมิสตาย  าติมสตาย  ปุตฺตมสตาย   
ปยปุตฺตมสตาย  ตรุณมสตาย  อามกมสตาย  อโครสตาย(๒)   
อโลณตาย   อธูปตตายาติ ฯ  เอว  หิ  เตหิ (๓)  นวหิ  การเณหิ   
ปฏิกูลนฺติ(๔)  ต  ปุตฺตมส ขาทนฺตา  น  สารตฺตา ภิชฺชมานสา  (๕)  หุตฺวา   
ขาทึสุ  มชฺฌตฺตภเวเยว  ปน นิจฺฉนฺทราคปริโภเค   ิตา  ขาทึสุ ฯ   
น  อฏ ินหารุจมฺมนิสฺสิตฏานานิ  อปเนตฺวา  ถูลถูล  วามมเมว  
# ๑. ม. ปฏิกโูลติ ฯ  ๒. ม. อโภคมสตาย ฯ  ปาลิยมฺปน อโครสมสตายาติ 
# ขายติ ฯ  ๓. ม. ย.ุ เต ฯ  ๔. ม. ปฏิกลู ต ฯ  ๕. ม. ยุ. คิทฺธมานสา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปตฺุตมสสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๖๗ 
 
ขาทึสุ สมฺปตฺตเมว(๑)  ขาทึสุ ฯ  น  ยาวทตฺถ  กณฺปมาณ  กตฺวา  
ขาทึสุ โถก โถก  ปน  เอกทิวส  ยาปนมตฺตเมว  ขาทึสุ  
น  อ ฺม ฺ  มจฺฉรายนฺตา  ขาทึสุ  วิคตมจฺเฉรมเลน  ปน   
ปริสุทฺเธเนว  เจตสา  ขาทึสุ ฯ  น  อ ฺ  กิ ฺจิ   มคิมส   
วา  โมรมสาทีน  วา  อ ฺตร  ขาทามาติ  สมฺมุฬหฺา  ขาทึสุ  
ปยปุตฺตมสภาว  ปน  ชานนฺตาว  ขาทึสุ ฯ  น  อโห  วต   
มย  ปุนป  เอวรูป  ปุตฺตมส  ขาเทยฺยามาติ  ปตฺถน  กตฺวา   
ขาทึสุ  ปตฺถน  ปน  วีติวตฺตา หุตฺวา ขาทึสุ ฯ  น  เอตฺตก   
กนฺตาเร  ขาทิตฺวา  อวสิฏ  กนฺตาร  อติกฺกมฺม โลณมฺพิลาทีหิ  
โยเชตฺวา  ขาทิสฺสามาติ  สนฺนิธึ  อกสุ  กนฺตารปรโิยสาเน ปน   
ปุเร  มหาชโน  ปสฺสตีติ  ภูมิย  วา  นิกขฺนึสุ  อคฺคินา  วา   
ฌาปยึสุ ฯ  น โกจิ  อ ฺโ  อเมฺห  วิย  เอวรูป  ปุตฺตมส   
ขาทิตุ  น  ลภตีติ มาน วา ทปฺป วา  อกสุ  นีหตมานา  ปน  
นีหตทปฺปา  หุตฺวา  ขาทึสุ ฯ  กึ  อิมินา  อโลเณน  อนมฺพิเลน  
อธูปเตน  ทุคฺคนฺเธนาติ  น  หีเฬตฺวา  ขาทึสุ  หีฬน  ปน  
วีติวตฺตา หุตฺวา  ขาทึสุ ฯ  น  ตุยฺห  ภาโค  มยฺห  ภาโค  
ตว  ปุตฺโต  มม  ปุตฺโตติ อ ฺม ฺ  อติม ฺ ึสุ ฯ  สมคฺคา  
ปน  สมฺโมทมานา  หุตฺวา  ขาทึสุ ฯ   
        อิม เนส  เอวรูป  นิจฺฉนฺทราคาทิปริโภค  สมปฺสฺสมาโน  
# ๑. ม. หตฺถสมฺปตฺต มสเมว ปน ฯ  
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สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆมฺป ต การณ อนุชานาเปนฺโต  ต  ก ึ ม ฺถ  
ภิกฺขเว  อป  นุ  เต  ทวาย  วา  อาหาร  อาหเรยฺยุนฺติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  ทวาย  วาติอาทีนิ  วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตาเนว ฯ  
        กนฺตารสฺสาติ นิตฺถิณฺณาวเสสสฺส (๑) กนฺตารสฺส ฯ           
        เอวเมว  โขติ  นวนฺน  ปาฏิกลฺุยาน  วเสน  เอวมฺป  ปุตฺตมส- 
สทิโส  (๒)  กตฺวา  ทฏพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  กตเมส  นวนฺน  คมน- 
ปาฏิกุลฺยตาทีน ฯ คมนปาฏิกุลฺยต ปจฺจเวกฺขนฺโตป  หิ  กพฬ-ิ 
งฺการาหาร  ปริคฺคณฺหาติ  ปริเยสนปาฏิกุลฺยต ปจฺจเวกฺขนฺโตป  
ปริโภคนิธานอาสยปริปกฺกาปริปกฺกสมฺมกฺขนนิสฺสนฺทปาฏิกุลฺยต   
ปจฺจเวกฺขนฺโตป ฯ  ตานิ  ปเนตานิ  คมนปาฏิกุลฺยตาทีนิ  วิสุทฺธิ- 
มคฺเค  อาหารปาฏิกุลฺยตานิทฺเทเส  วิตฺถาริตาเนว ฯ  อิติ อิเมส  
นวนฺน ปาฏิกุลฺยาน วเสน ปุตฺตมสูปมเมว กตฺวา อาหาโร 
ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ           
        ยถา  เต  ชายปติกา  ปาฏิกุลฺย  ปยปุตฺตมส ขาทนฺตา  
น สารตฺตา ภิชฺชมานสา (๓) หุตฺวา  ขาทึสุ  มชฺฌตฺตภาเวเยว   
ปน  นิจฺฉนฺทราคปริโภเค   ิตา ขาทึสุ เอว  นิจฺฉนฺทราคปริโภค   
กตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ เต น อฏ ินหารุจมฺม- 
นิสฺสิต อปเนตฺวา  ถูลถูล  วรมสเมว  ขาทึสุ  หตฺถสมฺปตฺตเมว   
ปน  ขาทึสุ  เอว  สุกฺขภตฺตถทฺธพฺย ฺชนาทีนิ  (๔)  ปฏ ิหตฺเถน   
# ๑. ย.ุ นิตฺถร อวเสสสฺส ฯ  ๒. ม. ยุ. วเสน ปยปุตฺตมสสทิโส ฯ 
# ๓. ม. ยุ. คิทฺธมานสา ฯ  ๔. ส.ี สกฺุขภตฺตพทฺธ... ฯ  
# ม. สกฺุขภตฺตมนฺทพฺย ฺชนาทีนิ ฯ  
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อปกฺขิปตฺวา  (๑)  วฏฏเกน  วิย กุกฺกุเฏน  วิย  จ  โอธึ  อทสฺเสตฺวา   
ตโต  ตโต  สปฺปมสาทิสสฏวรโภชนเยว วิจินิตฺวา อภุ ฺชนฺเตน  
สีเหน วิย สปทาน ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ ยถา  จ  เต  น   
ยาวทตฺถ  กณฺปฺปมาณ  ขาทึสุ  โถก  โถก  ปน  เอเกกทิวส   
ยาปนมตฺตเมว  ขาทึสุ  เอวเมว  อาหารหตฺถกาทิพฺราหฺมณาน   
อ ฺตเรน  วิย  ยาวทตฺถ  อุทราวเทหก  อภุ ฺชนฺเตน  จตุนฺน   
ป ฺจนฺน  วา อาโลปาน  โอกาส  เปตฺวาว  ธมฺมเสนาปติ  (๒)  
วิย  ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  
        เถโร (๓) กิร  ป ฺจุ ตฺตาฬีส  วสฺสานิ  ติฏมาโน  ปจฺฉา- 
ภตฺเต  อมฺพิลุคฺคารสมุฏาปก กตฺวา  เอกทิวสมฺป  อาหาร  น   
อาหาเรสินฺติ  วตฺวา สีหนาท  นทนฺโต  อิม คาถมาห                       
                        จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป        อภุตฺวา อุทก ปเว          
                        อล ผาสุวิหาราย                ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ (๔)       
        ยถา  จ  เต  น  อ ฺม ฺ  มจฺฉรายนฺตา  ขาทึสุ  วิคตมล- 
มจฺเฉเรน  ปน  ปริสุทฺเธเนว  เจตสา  ขาทึสุ  เอวเมว  ปณฺฑปาต   
ลภิตฺวา  อมจฺฉรายิตฺวา  อิม สพฺพ  คณหฺนฺตสฺส  สพฺพ  ทสฺสามิ   
อุปฑฺฒ  คณฺหนฺตสฺส  อุปฑฺฒ  สเจ คหิตาวเสโส  ภวิสฺสติ  อตฺตนา   
ปริภุ ฺขิสฺสามีติ  สารณียธมฺเม(๕)   ิเตเนว ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  ยถา   
จ  เต  น  อ ฺ  กิ ฺจิ  มส(๖)  มิคมส  วา โมรมสาทีน วา   
# ๑. ม. อปฏกิฺขิปตฺวา ฯ  ๒. ม. ยุ. ธมมฺเสนาปตินา ฯ  ๓. ม. ยุ. โส ฯ 
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑ ฯ  ๕. มง สารณียธมฺเม ฯ  ๖. ม. มย ฯ  
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อ ฺตร  ขาทามาติ  สมฺมุฬฺหา  ขาทึสุ  ปยปุตฺตมสภาว  ปน   
ชานนฺตาว  ขาทึสุ  เอวเมว  ปณฺฑปาต  ลภิตฺวา อห ขาทามิ  
ภุ ฺชามีติ อตฺตูปลทฺธิสมฺโมห อนุปฺปาเทตฺวา  กพฬงฺิการาหาโร   
น  ชานาติ  อห จาตุมฺมหาภูติกกาย วฑฺเฒมีติ กาโยป  น   
ชานาติ  กพฬิงฺการาหาโร  ม  วฑฺเฒตีติ  เอว  สมฺโมห  ปหาย   
ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ สติสมฺปช ฺวเสนาป เจส อสมฺมุเฬฺหเนว  
หุตฺวา ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ   
        ยถา  จ  เต  น  อโห  วต  มย  ปุนป  เอวรูป  ปตฺุตมส   
ขาเทยฺยามาติ  ปตฺถน  กตฺวา  ขาทึสุ  ปตฺถน  ปน  วีติวตฺตาว 
หุตฺวา ขาทึสุ เอวเมว ปณีตโภชน ลทฺธา  อโห  วตาห  เสฺวป  
ปุนทิวเสป  เอวรูป  ลเภยฺย  ลูข วา ปน ลทฺธา หิยฺโย  
วิย  เม  อชฺช  ปณีตโภชน  น  ลทฺธนฺติ  ปตฺถน  วา  อนุโสจน   
วา  อกตฺวา นิตฺตเณฺหน                   
                        อตีต นานุโสจามิ(๑)                น ชปฺปามินาคต (๒)          
                        ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปมิ(๓)        เตน วณฺโณ ปสีทตีติ (๔)        
อิม โอวาท อนุสฺสรนฺเตน ปจฺจุปฺปนฺเนเนว ยาเปสฺสามีติ  
ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ    
        ยถา  จ  เต  น  เอตฺตก  กนฺตาเร  ขาทิตฺวา  อวสิฏ  
# ๑. ม. นานโุสจามิ ฯ  ๒. ส.ี นปฺปชปปฺามนาคต ฯ  ม. นปฺปชปปฺามินาคต ฯ 
# ๓. ม. ยาเปมิ ฯ  ๔. ขุ. ชา. ๒๘/๓๔๕/๑๖๒ ฯ  
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กนฺตาร  อติกกฺมฺม  โลณมพิฺลาทีหิ  โยเชตฺวา  ขาทิสฺสามาติ   
สนฺนิธึ  อกสุ  กนฺตารปรโิยสาเน  ปน ปุเร มหาชโน  
ปสฺสตีติ ภูมิย วา นิขณึสุ อคฺคินา วา ฌาปยึสุ เอวเมว    
                        อนฺนานมโถ ปานาน                
                        ขาทนียาน อโถป วตฺถาน             
                        ลทฺธา น สนฺนิธึ กยิรา              
                        น จ ปริตฺตเส ตานิ อลภมาโนติ (๑)           
อิม  โอวาท  อนุสฺสรนฺเตน  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ย  ย  ลภติ   
ตโต  ตโต  อตฺตโน ยาปนมตฺต  คเหตฺวา  เสส  สพฺรหฺมจารีน   
วิสฺสชฺเชตฺวา  สนฺนิธ ึ ปรวิชฺชนฺเตน ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  ยถา  
จ  เต  น  โกจิ  อ ฺโ  อเมฺห  วิย  เอวรูป  ปุตฺตมส ขาทิตุ   
น  ลภตีติ  มาน  วา  ทปฺป  วา  อกสุ  นหีตมานา  ปน  นีหตทปฺปา   
หุตฺวา  ขาทึสุ  เอวเมว  ปณีตโภชน ลภิตฺวา อหมสฺมิ ลาภี  
จีวรปณฺฑปาตาทีนนฺติ น  มาโน  วา  ทปฺโป  วา  กาตพฺโพ  
นาย  ปพฺพชชฺา  จีวราทิเหตุ อรหตฺตเหตุ  ปนาย ปพฺพชฺชาติ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา นีหตมานทปฺเปเนว ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ     
        ยถา  จ  เต  กึ  อิมินา  อโลเณน  อนมฺพิเลน  อธูปเตน   
ทุคฺคนฺเธนาติ   หีเฬตฺวา  น  ขาทึสุ  หฬีน  ปน  วีติวตฺตา   
หุตฺวา  ขาทึสุ  เอวเมว  ปณฺฑปาต ลภิตฺวา  กึ  อิมินา   
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๑/๕๑๕ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๒ 
 
อสุกฺเกน  ภตฺตสทิเสน  (๑)  ลูเขน  นีรเสน  สุวานโทณิย (๒) ต   
ปกฺขิปถาติ  เอว  ปณฺฑปาต วา โก อิม ภุ ฺชิสฺสติ กากสุนขาทีน  
เทหีติ เอว ทายก วา อหีเฬนฺเตน                 
                        ส ปตฺตปาณิ จรนฺโต                อมูโค มูคสมฺมโต         
                        อปฺป ทาน น หีเฬยฺย                ทาตาร นาวชานิยาติ (๓)      
อิม  โอวาท  อนุสฺสรนฺเตน  ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ  เต   
น  ตุยฺห  ภาโค มยฺห  ภาโค  ตว  ปุตฺโต  มม  ปุตฺโตติ   
อ ฺม ฺ  อติม ฺ ึสุ  สมคฺคา  ปน สมฺโมทมานา  หุตฺวา  
ขาทึสุ  เอวเมว  ปณฺฑปาต  ลภิตฺวา  ยถา  เอกจฺเจ  โก   
ตุมฺหาทิสาน  ทสฺสติ  นิกกฺารณา  อุมฺมาเรสุ  ปกฺขลนฺตา   
อาหิณฺฑถ  (๔) วิชาตมาตาป  เต(๕)  ทาตพฺพ  น  ม ฺติ  มย   
ปน  คตคตฏาเน  ปณีตานิ  จีวราทีนิ ลภามาติ สีลวนฺเต  
สพฺรหฺมจารี อติม ฺนฺติ ย สนฺธาย วุตฺต   โส เตน  
ลาภสกฺการสิโลเกน อภิภูโต ปริยาทิณฺณจิตฺโต อ ฺเ เปสเล  
ภิกฺขู อติม ฺติ ฯ ต หิ ตสฺส ภิกฺขเว  โมฆปุริสสฺส โหติ  
ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ เอว  ก ฺจิ  อนติม ฺ ิตฺวา   
สพฺเพหิ  สพฺรหฺมจารีหิ  สทฺธึ  สมคฺเคน สมฺโมทมาเนน หุตฺวา  
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ              
# ๑. ม. อสฺสโคณภตฺตสทิเสน ฯ  ๒. ยุ. สุปาณโทณิย ฯ   
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๘๙/๔๗๑ ฯ  ๔. ม. ปกฺขลนฺตาน อาหิณฺฑนฺตาน ฯ 
# ๕. ม. โว ฯ  ๖. ส. นิ. ๑๖/๕๔๘/๒๖๙-๒๗๐ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปตฺุตมสสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๗๓ 
 
        ปริ ฺาเตติ  าตปริ ฺา  ตีรณปริ ฺา  ปหานปริ ฺาติ   
อิมาหิ  ตีหิ ปริ ฺาหิ  ปริ ฺาเต ฯ  กถ  อิธ  ภิกฺขุ   
กพฬิงฺการาหาโร  นาม อย สวตฺถุกวเสน โอชฏมกรูป  โหติ   
โอชฏมกรปู  กตฺถ  ปฏหิ ฺติ  ชิวฺหาปสาเท  ชิวฺหาปสาโท  
กึนิสฺสิโต  จตุมหาภูตนิสฺสิโต ฯ  อิติ  โอชฏมก  ชิวฺหาปสาโท  
ตสฺส  ปจฺจยานิ  มหาภูตานีติ  อิเม  ธมมฺา  รูปกฺขนโฺธ(๑)  นาม  
ต  ปริคฺคณฺหโต อุปฺปนฺนา  ผสฺสป ฺจมกา  ธมฺมา  จตฺตาโร   
อรูปกฺขนฺธา ฯ  อิติ  สพฺเพปเม ป ฺจกฺขนฺธา  สงฺเขปโต   
นามรูปมตฺต  โหตีติ  ปชานาติ ฯ  โส  เต  ธมฺเม  สรสลกฺขณโต   
ววตฺถเปตฺวา  เตส  ปจฺจย  ปริเยสนฺโต  อนุโลม  (๒) ปฏิจฺจสมุปฺปาท  
ปสฺสติ ฯ  เอตฺตาวตาเนน  กพฬิงฺการาหารมุเขน  สปฺปจฺจยสฺส  
นามรูปสฺส  ยาถาวโต  ทฏิตฺตา  กพฬิงฺการาหาโร  าตปริ ฺาย   
ปริ ฺาโตว โหติ ฯ โส ตเทว  สปฺปจฺจย  นามรูป  อนิจฺจ   
ทุกฺข อนตฺตาติ ตีณิ ลกฺขณานิ อาโรเปตฺวา สตฺตนฺน  
อนุปสฺสนาน  วเสน  สมฺมสติ ฯ  เอตฺตาวตาเนน โส ติลกฺขณปฏิ- 
เวธสมฺมสนาณสงฺขาตาย  ตีรณปริ ฺาย  ปริ ฺาโต  โหติ ฯ   
ตสฺมึเยว  ปน  นามรูเป  ฉนฺทราคาวกฑฺฒเนน  อนาคามิมคฺเคน  
ปริชานตา ปหานปริ ฺาย ปริ ฺาโต โหตีติ ฯ        
        ป ฺจกามคุณิโกติ  ป ฺจกามคุณสมฺภโว  ราโค  ปริ ฺาโต   
# ๑. ม. รูปขนฺโธ ฯ  ๒. ม. อนุโลมปฏโิลม ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๔ 
 
โหติ ฯ  เอตฺถ  ปน  ติสฺโส  ปริ ฺา  เอกปริ ฺา  สพฺพปริ ฺา   
มูลปริ ฺาติ ฯ   
        กตมา  เอกปริ ฺา  โย  ภิกฺขุ  ชิวฺหาทฺวาเร  เอกรสตณฺห   
ปริชานาติ  เตน  ป ฺจกามคุณิโก  ราโค  ปริ ฺาโตว  โหตีติ ฯ   
กสฺมา  ตสฺสาเยว  ตตฺถ อุปฺปชฺชนโต ฯ  สาเยว  หิ  ตณฺหา   
จกฺขุทฺวาเร  อุปฺปนฺนา  รปูราโค(๑)  นาม โหติ  โสตทฺวาราทีสุ  อุปฺปนฺนา  
สทฺทราคาทโย ฯ อิติ ยถา เอกสฺเสว โจรสฺส ป ฺจ มคฺเค  
หนโต เอกสฺมึ มคฺเค คเหตฺวา  สีเส  ฉินฺเน  ป ฺจป  มคฺคา  
เขมา  โหนฺติ เอว  ชิวฺหาทฺวาเร  รสตณฺหาย  ปริ ฺาตาย  
ป ฺจกามคุณิโก ราโค ปริ ฺาโตโหตีติ อย เอกปริ ฺา  
นาม ฯ    
        กตมา  สพฺพปริ ฺา  ปตฺเต  ปกขิฺตฺตปณฺฑปาตสฺมึ  หิ   
เอกสฺมึเยว  ป ฺจกามคุณิกราโค  ลพฺภติ ฯ  กถ  ปรสิุทฺธ   
ตาวสฺส  วณฺณ  โอโลกยโต  รูปราโค โหติ  อุเณฺห  สปฺปมฺหิ   
ตตฺถ  อาสิ ฺจนฺเต  ปฏปฏาติ  สทฺโท  อุฏหติ ตถารูป ขาทนีย   
วา  ขาทนฺตสฺส  มุรุมรุาทิสทฺโท  (๒) อุปฺปชฺชติ ต อสฺสาทยโต  
สทฺทราโค ฯ ชีรกาทิสมฺภารคนฺธ  (๓)  อสฺสาเทนฺตสฺส  คนฺธราโค  
สาธุรสวเสน รสราโค ฯ มุทุโภชน  ผสฺสวนฺตนฺติ  อสฺสาทยโต   
โผฏพฺพราโค ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  อาหาเร สติสมฺปช ฺเน  
# ๑. ม. รูปราโค นาม ฯ  ๒. ม. ยุ. มุรมุุรูติ สทฺโท ฯ  ๓. ม. ขีรกาทิวสคนฺธ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปตฺุตมสสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๗๕ 
 
ปริคฺคเหตฺวา  นิจฺฉนฺทราคปริโภเคน  ปริภุตฺเต  สพฺโพป  โส  
ปริ ฺาโต  โหตีติ  อย  สพฺพปริ ฺา นาม ฯ                  
        กตมา  มูลปริ ฺา  ป ฺจกามคุณิกราคสฺส  หิ  กพฬ-ิ 
งฺการาหาโร  มูล ฯ  กสฺมา  ตสฺมึ  สติ  ตสฺสุปฺปตฺติโต ฯ   
พฺราหฺมณติสฺสภเย  กิร  ทวฺาทส  วสฺสานิ ชายปติกาน   
อุปนิชฺฌานจิตฺตนฺนาม  นาโหสิ ฯ  กสมฺา  อาหารมนฺทตาย ฯ   
ภเย  ปน  วูปสนฺเต  โยชนสติโก  ตามพฺปณฺณิทีโป  ทารกาน   
ชาตมงฺคเลหิ  เอกมงฺคโล  อโหสิ ฯ  อิติ  มูลภูเต  อาหาเร   
ปริ ฺาเต  ป ฺจกามคุณิโก  ราโค  ปริ ฺาโตว  โหตีติ อย  
มูลปริ ฺา นาม ฯ                
        นตฺถ ิ น  ส ฺโชนนฺติ  เตน  ราเคน  สทฺธึ  ปหาเนกฏตาย  
ปหีนตฺตา  นตฺถิ ฯ  เอวมย  เทสนา  ยาว  อนาคามิมคฺคา  กถิตา ฯ   
เอตฺตเกน ปน มา โวสาน   อาปชฺชึสูติ  เอเตสเยว  รูปาทีน   
วเสน  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา ยาว อรหตฺตา  
กเถตุ วฏฏตีติ ฯ ปมาหาโร นิฏ ิโต ฯ          
        ทุติเย  นิจฺจมฺมาติ  ขุรโต  ปฏาย  ยาว  สิงฺคมูลา  
สกลสรรีโต อุทฺทาลิตจมฺมา กึสุกราสิวณฺณา ฯ  กสฺมา  ปน   
อ ฺ  หตฺถิอสฺสโคณาทิโอปมฺม  อคเหตฺวา นิจฺจมฺม  คาวูปมา   
คหิตาติ  ติติกฺขิตุ อสมตฺถภาวทีปนตฺถ ฯ มาตุคาโม หิ  
อุปฺปนฺน ทุกขฺเวทน  ติติกฺขิตุ  อธิวาเสตุ  น  สกฺโกติ เอวเมว   
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๖ 
 
ผสฺสาหาโร อพโล ทุพฺพโลติ ทสฺสนตฺถ สทิสเมว อุปม  
อาหริ ฯ กุฑฺฑนฺติ สิลากุฑฺฑาทีน อ ฺตร ฯ กุฑฺฑนิสฺสิตา  
ปาณา  นาม  อุณฺณานาภิสรพูมูสิกาทโย ฯ  รุกฺขนิสสฺิตาติ   
อุจฺจาลิงฺคปาณกาทโย ฯ อุทกนิสฺสิตาติ  มจฺฉสสสุมาราทโย ฯ   
อกาสนิสฺสิตาติ  ฑสมกสกากกุลลาทโย ฯ ขาเทยฺยุนฺติ  ลุ ฺจิตฺวา   
ขาเทยฺยย ฯ  สา ตสฺมึ ตสฺมึ าเน  ต  ต  าน  สนฺนสิฺสยมูลก  
ปาณขาทนภย  สมฺปสฺสมานา  เนว  อตฺตโน  สกฺการสมฺมาน 
น   ปฏ ิปริกมฺมสรีรสมฺพาหนอุโณฺหทกานิ  อิจฺฉติ  เอวเมว  
ภิกฺขุ  ผสฺสาหารมูลก กิเลสปาณกขาทนภย สมฺปสฺสมาโน 
เตภูมิกผสฺเสน อนตฺถิโก โหติ ฯ       
        ผสฺเส  ภิกฺขเว  อาหาเร  ปริ ฺาเตติ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ   
ปริ ฺาเต ฯ  อิธาป  ติสฺโส  ปริ ฺา ฯ  ตตฺถ  ผสโฺส  สงฺขารกฺขนฺโธ   
ตสมฺปยุตฺตา  เวทนา เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธ   
จิตฺต  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  เตส วตฺถารมฺมณานิ  รูปกฺขนฺโธติ  เอว   
สปฺปจฺจยสฺส  นามรูปสฺส  ยาถาว  สรสทสฺสน  (๑) าตปริ ฺา ฯ  
ตตฺเถว  ติลกขฺณ  อาโรเปตฺวา  สตฺตนฺน  อนุปสฺสนาน  วเสน   
อนิจฺจาทิโต  ตุลน   ตีรณปริ ฺา ฯ  ตสฺมึเยว  ปน  นามรูเป   
ฉนฺทราคนิกฺกฑฺฒโน อรหตฺตมคฺโค  ปหานปริ ฺา ฯ   
        ติสฺโส  เวทนาติ  เอว  ผสฺสาหาเร  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  
# ๑. ม. ยาถาวโต ทสฺสน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปตฺุตมสสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๗๗ 
 
ปริ ฺาเต        ติสฺโส  เวทนา  ปริ ฺาตาว  โหนฺติ  ตมฺมูลกตฺตา   
ตสมฺปยุตฺตตฺตา  จ   อิติ ผสฺสาหารวเสน เทสนา ยาว  
อรหตฺตา กถิตา ฯ ทุติยาหาโร ฯ        
        ตติเย องฺคารกาสูติ องฺคาราน กาสุ ฯ กาสูติ ราสิป  
วุจฺจติ อาวาโฏป ฯ    
                                องฺคารกาสุอปเร ถนุนฺติ (๑)              
                                นรา รุทนฺตา ปริทฑฺฒคตฺตา               
                                ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา             
                                ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถีติ (๒)            
เอตฺถ ราสิ กาสูติ วุตฺโต ฯ                
                        ก ึนุ สนฺตรมาโนว กาสุขณสิ สารถีติ (๓)           
เอตฺถ  อาวาโฏ ฯ  อิธาป  อยเมว  อธิปฺเปโต ฯ  สาธิกโปริสาติ   
อติเรกโปริสา  ป ฺจรตนปฺปมาณา ฯ  วีตจฺฉิกาน  วีตธูมานนฺติ  
เอเตนสฺส  มหาปริฬาหต  ทสฺเสสิ ฯ ชาลาย  วา  หิ  ธูเม   
วา  สติ   ปรฬิาโห  มหา  น  วาโต  สมฏุฐาติ  ปริฬาโห  มหา 
น  โหติ   ตทภาเว วาตาภาวโต ปริฬาโห มหา โหติ ฯ  
อารกาวสฺสาติ ทูเรเยว ภเวยฺย ฯ      
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  องฺคารกาสุ  
วิย หิ เตภูมิกวฏฏ   ทฏพฺพ ฯ  ชีวิตุกาโม  ปุรโิส  วิย  วฏฏนิสสฺิโต   
# ๑. ม. ผุนนติฺ ฯ กตฺถจิ ปนุนฺติ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๕๔๖/๒๐๓ ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๓๙๖/๑๕๓ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๘ 
 
พาลปุถุชฺชโน ฯ  เทฺว  พลวนฺโต ปุริสา  วิย  กุสลากุสลกมฺม ฯ   
เตส  ต  ปุริส   นานาพาหาสุ  คเหตฺวา องฺคารกาสุอุปกฑฺฒน- 
กาโล  วิย  ปถุุชชฺนสฺส  กมฺมายูหนกาโล ฯ  กมฺม ฺหิ  อายูหิย- 
มานเมว ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  นาม ฯ  องฺคารกาสุนิทาน  ทุกฺข   
วิย  กมฺมนิทาน วฏฏทุกฺข เวทิตพฺพ ฯ                     
        ปริ ฺาเตติ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  ปริ ฺาเต ฯ  ปริ ฺาโยชนา   
ปเนตฺถ  ผสฺเส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  ติสฺโส  ตณฺหาติ   
กามตณฺหา  ภวตณฺหา  วิภวตณฺหาติ  อิมา  ปริ ฺาตาว   
โหนฺติ ฯ  กสมฺา  ตณฺหามูลกตฺตา  มโนส ฺเจตนาย ฯ  น  หิ  
เหตุมฺหิ  อปฺปหีเน  ผล  ปหียติ ฯ  อิติ  มโนส ฺเจตนาหารวเสนป  ยาว  
อรหตฺตา เทสนา กถิตา ฯ ตติยาหาโร ฯ               
        จตุตฺเถ  อาคุจารินฺติ  ปาปจารึ  โทสการก ฯ  กถ  โส  
ปุริโสติ  โส  ปุริโส   กถภูโต  ก ึ ยาเปติ  น  ยาเปตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  
ตเถว  เทว  ชวีตีติ  ยถา  ปพฺุเพ อิทานิป ตเถว ชีวติ ฯ                  
        เอวเมว  โขติ  อิธาป  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  ราชา  วิย   
หิ  กมฺม  ทฏพฺพ  อาคุจารี  ปรุิโส  วิย  วฏฏสนฺนิสสฺิโต   
พาลปุถุชฺชโน  ตีณิ สตฺติสตานิ  วิย  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ  อาคุจารึ   
ปุริส  ตีห ิสตฺติสเตหิ หนถาติ  ร ฺา  อาณตฺตกาโล  วิย  
กมฺมร ฺา  วฏฏสนฺนิสสฺิตปุถุชฺชน  คเหตฺวา ปฏิสนฺธิย  
ขิปนกาโล ฯ ตตฺถ  กิ ฺจาป  ตีณิ  สตฺติสตานิ  วิย   
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                *เลมที่ ๑๑  อตฺถิราคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๙ 
 
ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ สตฺตีสุ ปน  ทุกฺข  นตฺถิ สตฺตีหิ ปหฏวณมุข- 
มูล (๑) ทุกฺข เอวเมว ปฏิสนฺธิยมฺป ทุกขฺ นตฺถิ  ทินนฺาย  ปน  
ปฏิสนฺธิยา ปวตฺเต วิปากทุกฺข  สตฺตีหิ ปหฏวณมุขมูลทุกฺข (๒)  
วิย โหติ ฯ                      
        ปริ ฺาเตติ  ตีเหว  ปริ ฺาหิ  ปริ ฺาเต ฯ  อิธาป   
ปริ ฺาโยชนา  ผสฺสาหาเร  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  นามรปูนฺติ  
วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป ฯ  วิ ฺาณสฺมึ  หิ  ปริ ฺาเต  ต   
ปริ ฺาตเมว  โหติ  ตมูลกตฺตา  สหุปฺปนฺนตฺตา จ ฯ   อิติ  
วิ ฺาณาหารวเสนป  ยาว  อรหตฺตา  เทสนา  กถิตาติ ฯ   
จตุตฺถาหาโร ฯ   
                                        ตติย ฯ                      
 
                                อตฺถริาคสุตฺตวณฺณนา             
        จตุตฺเถ  ราโคติอาทินี  โลภสฺเสว  นามานิ ฯ  โส   
หิ  รชนวเสน  ราโค นนทฺนวเสน  นนฺที  ตณฺหายนวเสน  
ตณฺหาติ  วุจฺจติ ฯ  ปติฏ ิต  ตตฺถ วิ ฺาณ วิรุฬฺหนฺติ  
กมฺม ชริาเปตฺวา (๓) ปฏสินฺธึ อากฑฺฒนสมตฺถตาย  ปติฏ ิต ฺเจว  
วิรุฬฺห ฺจ    ยตฺถาติ  เตภูมิกวฏเฏ  ภุมฺม  สพฺพตฺถ  วา   
# ๑. ม. ปหฏวณมูลก ฯ  ๒. ม. อุปริ. สทิสฺสเมว ฯ  กตฺถจิ สตฺติปหฏวณมูล 
# เขท ทุกฺขนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ย.ุ ชวาเปตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๐ 
 
ปุริมปุริมปเท  เอต ภุมฺม ฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ  สงฺขาราน  วุฑฺฒีติ 
อิท อิมสฺมึ วิปากวฏเฏ  ิตสฺส อายตึ วฏฏเหตุเก  สงฺขาเร   
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ยตฺถ  อตฺถิ  อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ  
ยสฺมึ าเน อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ อตฺถิ ฯ           
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  รชกจิตฺตการา   
วิย  หิ  สหกมฺมสมฺภารกมฺม  ผลกภิตฺติทุสฺสปฏ   วิย  ห ิ
เตภูมิกวฏฏ ฯ ยถา รชกจิตฺตการา ปริสุทฺเธสุ  ผลกาทีสุ  รูป   
สสมุฏาเปนฺติ  เอวเมว  สสมฺภารกกมฺม ภเวสุ รูป สมุฏาเปติ ฯ   
ตตฺถ  ยถา  อกุสเลน  จิตฺตกาเรน  สมุฏาปต  รูป  วิรูป  
โหติ ทุสฺสณฺ ิต  อมนาป  เอวเมว  เอกจฺโจ  กมฺม  กโรนฺโต   
าณวิปฺปยุตฺเตน จิตฺเตน กโรติ  ต  กมมฺ  รูป  สมฏุาเปนฺต   
จกฺขาทีน  สมฺปตฺตึ  อทตฺวา  ทุพฺพณฺณ ทุสฺสณฺ ิต (๑) มาตาปตูนมฺป  
อมนาป รูป สมุฏาเปติ ฯ ยถา ปน กสุเลน  จิตฺตกาเรน  
สมุฏาปต  รูป  สรุูป  โหติ  กโรนฺโต สุสณฺ ิต มนาป เอวเมว  
เอกจฺโจ กมฺม กโรนฺโต  าณสมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  กโรติ  ต   
กมฺม  สมฏุาเปนฺต  จกฺขาทีน สมฺปตฺตึ ทตฺวา สุวณฺณ  
สุสณฺ ิต อลงฺกตปฏิยตฺต วิย รูป สมุฏาเปติ ฯ    
        เอตฺถ  จ  อาหาร  วิ ฺาเณน  สทฺธึ  สงฺขิปตฺวา   
อาหารนามรูปาน  อนฺตเร  เอโก  สนฺธ ิ วิปากวิธึ  นามรูเปน  
# ๑. ส.ี ทุสฺสณฺาน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นครสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๑  
 
สงฺขิปตฺวา  นามรูปสงฺขาราน อนฺตเร  เอโก  สนฺธ ิ สงฺขาราน ฺจ   
อายติภวสฺส  จ  อนฺตเร  เอโก  สนฺธีติ  เวทิตพฺโพ ฯ                     
        กฏูาคารนฺติ  เอก  กณฺณิก  คาหตฺวา (๑)  กต  อคาร ฯ  
กูฏาคารสาลาติ เทฺว  กณฺณิกา  คเหตฺวา  กตสาลา ฯ  เอวเมว โขติ  
เอตฺถ ขีณาสวสฺส กมฺม สุริยรสฺมิสม   เวทิตพฺพ ฯ  สุริยรสฺมิ   
ปน  อตฺถ ิ สา  เกวล  ปติฏาย  อภาเวน  อปติฏา   
นาม ชาตา  ขีณาสวสฺส  กมฺม  นตฺถิตาย  เอว  อปติฏ ฯ  ตสฺส  
หิ  กายาทโย  อตฺถิ เตหิป  ปน  กตกมฺม  กุสลากุสล  นาม   
น  โหติ  กริิยมตฺเต  ตฺวา อวิปาก โหติ   เอวมสฺส กมฺม  
นตฺถิตาย เอว อปติฏ นาม ชาตนฺติ ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ    
 
                                นครสุตฺตวณฺณนา             
        ป ฺจเม  นามรูเป  โข  สติ  วิ ฺาณนฺติ  เอตฺถ   
สงฺขาเรสุ  สติ  วิ ฺาณนฺติ  จ  อวิชชฺาย  สติ  สงฺขาราติ   
จ  วตฺตพฺพ  ภเวยฺย  ตทุภยมฺป น วุตฺต ฯ  กสฺมา  อวิชฺชาสงฺขารา   
หิ  ตติโย  ภโว  เตหิ  สทฺธ ึ อย  วิปสฺสนา น ฆฏิยติ ฯ  
มหาปุริโส ห ิปจฺจุปฺปนฺนป ฺจโวการวเสน อภินิวิฏโติ ฯ      
        นน ุ จ  อวิชฺชาสงฺขาเรสุ  อทิฏเสุ  น  สกฺกา  พุทฺเธน   
# ๑. ม. คาหาเปตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๒ 
 
ภวิตุนฺติ ฯ  สจฺจ น  สกฺกา  อิมินา  ปน  เต  ภวอุปาทาน- 
ตณฺหาวเสน  ทิฏาว ฯ  ตสฺมา  ยถา  นาม   โคธ  อนุพนฺธนฺโต   
ปุริโส  ต  กปู  ปวิฏ ทิสฺวาโอตาเรตฺวา (๑) ปวิฏฏาน  
ขนิตฺวา  โคธ  คเหตฺวา  ปกฺกเมยฺย  น  ปรภาค ขเนยฺย ฯ 
กสฺมา  กสฺสจิ นตฺถิตาย ฯ  เอว  มหาปรุิโส  โคธ   
อนุพนฺธนฺโต  ปุรโิส วิย  โพธิปลฺลงฺเก  นิสินฺโน ชรามรณโต   
ปฏาย  อิมสฺส  อย  ปจฺจโย  อิมสฺส  อย  ปจฺจโยติ  ปริเยสนฺโต  
ยาว  นามรูปธมฺมาน  ปจฺจย  ทิสฺวา  ตสฺสป  ปจฺจย  ปริเยสนฺโต  
วิ ฺาณเมว อทฺทส ฯ  ตโต  เอตฺตโก  (๒)  ป ฺจโวการภววเสน  
สมฺมสนจาโรติ  (๓)  วิปสฺสน  ปฏินิวตฺเตสิ  ปรโต ตุจฺฉกูปสฺส  
อภินฺทนฏาน (๔)วิย อวิชฺชาสงฺขารทฺวย อตฺถิ ฯ ตเทต  เหฏา  
วิปสฺสนาย  คหิตตฺตา จาติ เอก(๕) สมฺมสนูปค  น  โหตีติ  น  
อคฺคเหสิ ฯ                      
        ปจฺจุทาวตฺตตีติ  ปฏินิวตฺตติ ฯ  กตม  ปเนตฺถ  วิ ฺาณ   
ปจฺจุทาวตฺตตีติ  ปฏิสนฺธวิิ ฺาณมฺป  วิปสฺสนาวิ ฺาณมฺป ฯ  
ตตฺถ  ปฏิสนธฺิวิ ฺาณ  ปจฺจยโต ปฏินิวตฺตติ  วิปสฺสนาวิ ฺาณ  (๖) 
อารมฺมณโต ฯ  อุภยมฺป  นามรูป  นาติกฺกมติ นามรูปโต  ปร  
น  คจฺฉติ ฯ   
# ๑. ส.ี โอตริตฺวา ฯ  ๒. ม. เอตฺตเก ๓. ม.  สมฺมสน กโรติ ฯ   
# ๔. สี. อภินทฺนฏาน ฯ  ๕. ม. ปาฏิเยกฺก ฯ  ๖. สี. วิปสฺสนาาณ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นครสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๘๓ 
 
        เอตฺตาวตา  ชาเยถ  วาติอาทีสุ  วิ ฺาเณ  นามรูปสฺส   
ปจฺจเย  โหนฺเต นามรูเป  วิ ฺาณสฺส  ปจฺจเย  โหนฺเต  ทฺวีสุป  
อ ฺม ฺปจฺจเยสุ  โหนฺเตสุ เอตฺตเกน  ชาเยถ  วา  อุปปชฺเชถ   
วา ฯ  อิโต ห ิปร  ยงฺกิ ฺจิ  อ ฺ (๑) ชาเยยฺย  วา  อุปปชฺเชยฺย  
วา  นนุ เอตเทว ชายติ จ อุปปชฺชติ จาติ ฯ                       
        เอว  สทฺธึ  อปราปรจุติปฏิสนฺธีหิ  ป ฺจุปาทานานิ  (๒)   
ทสฺเสตฺวา  ปุน ต  เอตฺตาวตาติ  วุตฺตมตฺถ  นิยฺยาเทนฺโต  ยทิท   
นามรูปปจฺจยา  วิ ฺาณ วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนติฺ  วตฺวา   
ตโต  ปร  อนุโลมปจฺจยาการวเสน  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปมูลก   
อายติชรามรณ ทสฺเสตุ  นามรูปปจฺจยา  สฬายตนนฺติ- 
อาทิมาห ฯ                   
        อ ฺชสนฺติ  มคฺคสฺเสว เววจน ฯ อุทาปคตนฺติ (๓) อาปโต  
อุคฺคตตฺตา  อุทาปคตนฺติ (๔) ลทฺธโวหาเรน  ปาการวตฺถุนา   
สมนฺนาคต ฯ  รมณียนฺติ  สมนฺตา  จตุนฺน  ทฺวาราน อพฺภนฺตเร   
จ  นานาภณฺฑาน  สมฺปตฺติยา  รมณีย ฯ มาเปหีติ  มหาชน   
เปเสตฺวา  วาส  กาเรหิ ฯ  มาเปยฺยาติ  วาส  กาเรยฺย ฯ กาเรนโต  
จ  ปม  อฏารส   มนุสสฺโกฏโิย  เปเสตฺวา  สมฺปุณฺณนฺติ  
ปุจฺฉิตฺวา น ตาว สมฺปุณฺณนฺติ วุตฺเต อปรานิ  ป ฺจ  กุลานิ   
# ๑. ม. ย.ุ กมิ ฺ ฯ  ๒. ม. ป ฺจ ปทานิ ฯ  ย.ุ ปจฺจุทาน ฯ   
# ๓. ม. อุทฺธาปวนฺตนฺติ ฯ  ๔. ส.ี ยุ. อุทฺทาปนฺติ ฯ ม. อุทฺธาปนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๔ 
 
เปเสยฺย ฯ  ปนุ  ปุจฺฉิตฺวา  น  ตาว  สมปฺุณฺณนฺติ วุตฺเต อปรานิ   
ป ฺจปณฺณาส กุลานิ  เปเสยฺย ฯ  ปุน  ปุจฺฉิตฺวา  น  ตาว  
สมฺปุณฺณนฺติ วุตฺเต  อปรานิ  ตึสกุลานิ  เปเสยฺย ฯ  ปุน  
ปุจฺฉิตฺวา  น  ตาว  สมฺปุณฺณนฺติ วุตฺเต  อปร  กลุสหสฺส   
เปเสยฺย ฯ  ปนุ  ปุจฺฉิตฺวา น ตาว สมฺปุณฺณนฺติ วุตฺเต อปรานิ   
เอกาทสนหุตานิ  กุลานิ เปเสยฺย ฯ  ปนุ  ปุจฺฉิตฺวา  น ตาว  
สมฺปุณฺณนฺติ วุตฺเต  อปรานิ  จตุราสีติ  กุลสหสฺสานิ  เปเสยฺย ฯ  
ปุน  สมฺปุณฺณนฺติ ปุจฺฉิเต มหาราช  กึ  วเทสิ  มหนฺต  นคร   
อสมฺพาธ  อิมินา  นเยน  กุลานิ  เปเสตฺวา  น  สกฺกา  ปูเรตุ  
เภรึ จาราเปตฺวา  อมฺหาก นคร อิมาย จ อิมาย  
จ สมฺปตฺติยา  สมฺปนฺน  เย  ตตฺถ  วสิตุกามา  ยถาสุข   
คจฺฉนฺตุ  อิม ฺจิม ฺจ  ปริหาร ลภิสฺสนตีฺติ นครสฺส เจว  
วณฺณ โลกสสฺ จ ปริหารลาภ โฆสาเปถาติ วเทยฺย ฯ โส  
เอว กเรยฺย ฯ  ตโต  มนุสฺสา  นครคุณ ฺเจว ปริหารลาภ ฺจ  
สุตฺวา  สพฺพทิสาหิ  สโมสริตฺวา  นคร  ปูเรยฺยย ฯ  ต  อปเรน  
สมเยน อิทฺธ ฺเจว อสฺส ผีต ฺจ   ต สนฺธาย ตทสฺส นคร  
อปเรน สมเยน อิทฺธ ฺเจว ผีต ฺจาติอาทิ วุตฺต ฯ        
        ตตฺถ  อิทฺธนฺติ  สมิทธฺ  สุภิกฺข ฯ  ผีตนฺติ  สพฺพ- 
สมฺปตฺตีหิ  วฑฺฒิต ฯ  (๑) พหุช ฺนฺต  พหูหิ  าตพฺพ  พหุชนาน  
# ๑. ม. ปุปฺผิต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นครสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๘๕ 
 
วา  พหุชนนติฺป  ปาโ ฯ อากิณฺณมนุสฺสนฺติ  มนุสเฺสหิ อากิณฺณ  
นิรนฺตร ผุฏ ฯ วุฑฺฒิเวปุลฺลปฺปตฺตนฺติ วุฑฺฒิปฺปตฺต ฺเจว  เวปุลฺลปฺ- 
ปตฺต ฺจ  เสฏภาว ฺเจว  วิปุลภาว ฺจ  ปตฺต  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  
อคฺคนคร ชาตนฺติ อตฺโถ ฯ                  
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  อร ฺปวเน   
จรมานปุริโส  วิย  หิ  ทปีงฺกรปาทมูลโต  ปฏาย  ปารมิโย   
ปูรยมาโน  มหาปุริโส  ทกฺพฺโพ  ตสฺส  ปุริสสฺส  ปุพฺพเกหิ   
มนุสฺเสหิ  อนุยาตมคฺคทสฺสน  วิย  มหาสตฺตสฺส อนุปุพฺเพน  
โพธิปลฺลงฺเก  นิสินฺนสฺส  ปุพฺพภาเค  อฏงฺคิกสฺส  วิปสฺสนา- 
มคฺคสฺส ทสฺสน  ปุริสสฺส  ต  เอกปทิกมคฺค  อนุคจฺฉโต  อปรภาเค   
มหามคฺคทสฺสน  วิย  มหาสตฺตสฺส  อุปริ  วิปสฺสนาย  จิณฺณนฺเต   
โลกุตฺตรมคฺคทสฺสน  ปุรสิสฺส  เตน มคฺเคน  คจฺฉโต  ปุรโต   
นครทสฺสน  วิย  ตถาคตสฺส  นิพฺพานนครทสฺสน  พาหิรนคร- 
ปวิฏกาโล วิย(๑) พาหิรนคร(๒)  ปเนตฺถ  อ ฺเน  ทฏิ  อ ฺเน 
มนุสฺสวาส  กต  นิพฺพานนคร สตฺถา  สยเมว  ปสฺส ิ สย   
วาสมกาสิ ฯ  ตสฺส ปุริสสสฺ  จตุนฺน  ทวฺาราน ทิฏกาโล  
วิย  ตถาคตสฺส  จตุนฺน  มคฺคาน  ทิฏกาโล  ตสฺส  จตูหิ  
ทฺวาเรหิ  นคร  ปวิฏกาโล  วิย  ตถาคตสฺส  จตูหิ  มคฺเคหิ  
นิพฺพาน  ปวิฏกาโล ตสฺส  นครพฺภนฺตเร  ภณฺฑววตฺถานกาโล  
# ๑. อ ฺตฺถ พาหิรนครปวิฏกาโล วิยาติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. พหินคร ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๖ 
 
วิย  ตถาคตสฺส  ปจฺจเวกฺขณาเณน  ปโรปณฺณาสกุสลธมฺม- 
ววตฺถานกาโล ฯ  นครสฺส  อาวาสกรณตฺถ  (๑)  กลุปริเยสนกาโล  วิย   
สตฺถุ  ผลสมาปตฺติโต  วุฏาย   เวเนยฺยสตฺเต  โวโลกนกาโล  
เตน  ปุริเสน  ยาจิตสฺส ร ฺโ เอก มหากุฏมฺพิก ทิฏกาโล 
วิย มหาพฺรหฺมุนา ยาจิตสฺส ภควโต อ ฺา(๒)โกณฺฑ ฺตฺเถร  
ทิฏกาโล  ร ฺโ มหากุฏมฺพิก ปกฺโกสาเปตฺวา นครวาส   
กโรหีติ  ปหติกาโล  วิย  ภควโต  เอกสฺมึ ปจฺฉาภตฺเต อฏารส- 
โยชนมคฺค  คนฺตฺวา  อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส  (๓)  พาราณสิย  อิสิปตน   
ปวิสิตฺวา  เถร กายสกฺขึ  กตฺวา  ธมฺม  เทสิตกาโล  มหา- 
กุฏมฺพิเกน  อฏารส  ปุรสิโกฏโิย คเหตฺวา  นคร  อชฺฌา- 
วุตฺถกาโล  วิย  ตถาคเตน  ธมฺมจกฺเก  ปวตฺติเต  เถรสฺส   
อฏารสหิ  พฺรหฺมโกฏีห ิ สทฺธ ึ โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิตกาโล   
เอว  นิพฺพานนคร ปม  อาวาสิต  ตโต  สมฺปุณฺณ นครนฺติ   
ปุจฺฉิตฺวา  น  ตาวาติ  วุตฺเต  ป ฺจ กุลานิ  อาทึ  กตฺวา   
ยาว  จตุราสีติกุลสหสฺสเปสน  วิย  ตถาคตสฺส  ป ฺจมทิวสโต  
ปฏาย อนตฺตลกฺขณสุตฺตาทีนิ  เทเสตฺวา  ป ฺจวคฺคิเย  อาทึ   
กตฺวา  ยสปมุขา ป ฺจป ฺาสกุลปุตฺตา  ตึสภทฺทวคฺคิยา   
สหสฺสปุราณชฏลิา  พิมฺพิสารปมุขานิ เอกาทส ปุริสนหุตานิ  
# ๑. ม. อคารกรณตฺถ ฯ  ๒. ม. อ ฺาสิ... ฯ ๓. ม. อาสาฬฺหิปุณฺณมทิวเส ฯ 
# ๔. ม. อาวาสิต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นครสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๘๗ 
 
ติโรกุฑฺฑานุโมทเน  จตุราสีติสหสฺสานีติ  เอตฺตกสฺส ชนสฺส   
อริยมคฺค โอตาเรตฺวา นิพฺพานนคร  เปสิตกาโล  อถ  เตน   
นเยน  นคเร  อปูริยมาเน  เภรึ จาราเปตฺวา (๑) นครสฺส  
วณฺณโฆสน กุลาน ปริหารลาภโฆสน  วิย  มาสสฺส อฏ   
ทิวเส  ตตฺถ  ตตฺถ นิสีทิตฺวา ธมฺมกถิกาน นิพฺพานวณฺณสฺส  
เจว  นิพฺพานปฺปตฺตาน  ชาติกนฺตาราทินิตฺถรณอานิสสสฺส  จ 
โฆสน ตโต สพฺพทิสาหิ  อาคนฺตฺวา  มนุสฺสาน  นครสโมสรณ   
วิย  ตตฺถ  ตตฺถ  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ตโต  นิกฺขมิตฺวา   
ปพฺพชฺช  อาทึ  กตฺวา  อนโุลมปฏิปท  ปฏิปนฺนาน  อปริมาณาน  
กุลปุตฺตาน นิพฺพานสโมสรณ ทฏพฺพ ฯ              
        ปุราณมคฺคนฺติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค ฯ  อย  หิ  อริย- 
มคฺโค ปวารณสุตฺเต  อวตฺตมานกฏเน  อนุปฺปนนฺมคฺโคติ  วุตฺโต  
อิมสฺมึ  สุตฺเต  อวฬ ฺชนฏเน  ปุราณมคฺโคติ ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  
สิกฺขตฺตยสงฺคห สกลสาสน ฯ อิทฺธนติฺ ฌานสฺสาเทน สมิทฺธ   
สุภิกฺข  ผีตนฺติ  อภิ ฺาภรเณหิ (๒)ปุปฺผิต ฯ วิตฺถาริกนฺติ  
วิตฺถิณฺณ ฯ พหุช ฺนฺติ  พหุชนวิ ฺเยฺย ฯ  ยาว  เทวมนุสฺเสหิ  
สุปกาสิตนฺติ  ยาว ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  เทวมนุสฺเสหิ  ปริจฺเฉโท  
อตฺถิ  เอตสฺมึ  อนฺตเร  สุปกาสิต สุเทสิต ตถาคเตนาติ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ                 
# ๑. ม. ย.ุ จราเปตฺวา ฯ  ๒. ม. อภิ ฺาภรเณหิ ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา ๑๘๘ 
 
                                สมฺมสสุตฺตวณฺณนา            
        ฉฏเ  อามนฺเตสีติ  กสฺมา  อามนฺเตสิ  ยสฺมา  (๑) สุขุมา  
ติลกฺขณาหตาส  ธมฺมเทสนา  อุปฏาสิ ฯ   
        ตสฺมึ  กริ  ชนปเท  มนุสฺสา  สเหตุกา  ป ฺวนฺโต ฯ   
สินิทฺธานิ  กิเรตฺถ  โภชนานิ  ตานิ  เสวโต  ชนสฺส  ป ฺา   
วฑฺฒติ  เต  คมฺภีร ติลกฺขณาหต  ธมฺมกถ  ปฏิวิชฺฌตุิ  สมตฺถา   
โหนฺติ ฯ  เตเนว  ภควา  ทฆีมชฺฌิเมสุ มหาสติปฏานานิ   
มหานิทาน  อาเน ฺชสปฺปาย  สยุตฺตเก  จูฬนิทานาทิสุตฺตนฺติ  
เอวมาทีนิ อ ฺานิป คมฺภีรานิ สุตฺตานิ ตตฺเถว กเถสิ ฯ  
สมฺมสถ  โนติ  สมฺมสถ  นุ ฯ  อนฺตร  สมฺมสนฺติ  (๒)  อพฺภนฺตร  
ปจฺจยสมฺมสน ฯ น โส ภิกฺขุ  ภควโต  จิตฺต อาราเธสีติ  
ปจฺจยาการวเสน พฺยาการาเปตุกามสฺส ภควโต ตถา   
อพฺยากริตฺวา  ทฺวตฺตึสาการวเสน พฺยากโรนฺโต อชฌฺาสย คเหตุ นาสกฺขิ ฯ     
        เอตทโวจาติ  เทสนา  ยถานุสนฺธ ึ น  คตา  เทสนาย   
ยถานุสนฺธิคมนตฺถ  เอตทโวจ เตนหานนฺท  สุณาถาติ   
อิท  เตปฏเก  พุทฺธวจเน  อภินฺนกปท ฯ  (๓)  อ ฺตฺถ  หิ  เอว   
วุตฺต นาม นตฺถิ ฯ อุปธินทิานนฺติ ขนฺธูปธินิทาน ฯ ขนฺธ- 
ป ฺจก เหตฺถ  อุปธีติ  อธิปฺเปต ฯ  อุปปฺชฺชตีติ ชายติ ฯ นิวิสตีติ 
# ๑. ม. ย.ุ ยสฺมาสฺส ฯ  ๒. สี. สมฺมสนนฺติ ฯ  ๓. ม. อสมฺภินฺนปท ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สมฺมสสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๙ 
 
ปุนปฺปุน ปวตฺติวเสน ปติฏหติ ฯ                     
        ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูปนฺติ  ย  โลกสฺมึ  ปย- 
สภาว ฺเจว  มธุรสภาว ฺจ   จกฺขุ  โลเกติอาทีสุ  โลกสฺมึ  หิ   
จกฺขาทีสุ  มมตฺเตน  (๑)  อภินิวิฏา  สตฺตา สมฺปตฺติย  ปติฏ ิตา  
อตฺตโน  จกฺขุ  อาทาสาทีสุ  นิมิตฺตคหณานุสาเรน วิปฺปสนฺน- 
ป ฺจปสาท  (๒)  สุวณฺณวิมาเน  อุคฺฆาฏิตมณิสีหป ฺชร วิย ม ฺนฺติ 
โสต รชตปนาฬิก  วิย  ปามงฺคสุตฺตก  (๓)  วิย  จ  ม ฺนฺติ   
ตุงฺคนาสาติ ลทฺธโวหาร ฆาน  วฏเฏตฺวา  ปตหริตาลวฏฏึ  
วิย  ม ฺนฺติ  ชิวฺห  รตฺตกมฺพลปฏล  วิย มุทุสินิทฺธ  มธุรสร  (๔)   
ม ฺนฺติ  กาย  สาลฏ ิ  วิย สุวณฺณโตรณ วิย จ ม ฺนฺติ  
มน อ ฺเส มเนน อสทิส อุฬาร ม ฺนฺติ ฯ นิจฺจโต   
อทฺทกฺขุนฺติ  นิจฺจนฺติ  อทฺทสสุ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  น  
ปริมุจฺจึสุ  ทุกฺขสฺมาติ สกลสฺมาป วฏฏทุกฺขา น ปรมิุจฺจึสุ ฯ  
ทกฺขิสฺสนฺตีติ ปสฺสิสฺสนฺติ ฯ  อาปานียกโสติ สรกสฺส  นาม ฯ   
ยสฺมา  ปเนตฺถ  อาป  ปวนฺติ ตสฺมา  อาปานีโยติ  วุจฺจติ ฯ   
อาปานีโย  จ  โส  กโส  จาติ   อาปานียกโส ฯ  สรุามณฺฑ- 
สรกสฺเสต  นาม ฯ  วณฺณสมฺปนฺโนติ  อาทิวจนโต  ปน กเส  
 ิตปานเมว เอว  วุตฺต ฯ  ฆมฺมาภิตตฺโตติ  ฆมฺเมน  อภิตตฺโต ฯ  
# ๑. ส.ี ย.ุ ปมตฺตา ฯ  ม. มมตฺตา ฯ  ๒. กตฺถจิ ...ป ฺจปสาทาติ ลิขิยติ ฯ 
# ๓. ม. ปามงฺคสุตฺต ฯ  ๔. ม. มุทิสินิทธฺมธุรรสท ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๐ 
 
ฆมฺมปเรโตติ ฆมฺเมน ผุฏโ อนุคโตติ อตฺโถ ฯ  ปวโต  หิ  โข ต  
ฉาเทสฺสตีติ ปวนฺตสฺส ต ปานีย วณฺณาทิสมฺปตฺติยา รุจิสฺสติ   
สกลสรรี  วา  ผริตฺวา  ตุฏ ึ อุปฺปาทยมาน  สฺสติ ฯ  
อปฺปฏิสงฺขาติ อปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ                   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน อาปานียกโส  
วิย หิ โลเก ปยรูป   สาตรปู  อารมฺมณ  ทฏพฺพ   
ฆมฺมาภิตตฺตปุริโส  วิย  วฏฏนิสฺสิโต  ปุถุชชฺโน อาปานียกเสน  
นิมนฺตนปุริโส  วิย  โลเก  ปยรูปสาตรูเปน  อารมฺมเณน  
นิมนฺตกชโน  อาปานียกเส  สมฺปตฺติ ฺจ  อาทีนว ฺจ  อาโรเจนฺโต  
อาปานกมนุสฺโส  วิย  อาจริยุปชฺฌายาทิโก  กลฺยาณมิตฺโต ฯ  
ยเถว  หิ  ตสฺส  ปุริสสฺส  อาปเณ ิตมนุสฺโส(๑) อาปานียกเส   
คุณ ฺจ  อาทีนว ฺจ  อาโรเจติ  เอวเมว  อาจริโย  วา  อุปชฺฌาโย   
วา ภิกฺขุโน ป ฺจสุ กามคุเณสุ อสฺสาท ฺจ อาทีนว ฺจ (๒) กเถติ ฯ       
        ตตฺถ  ยถา  อาปานียกสมฺหิ  คุเณ  จ  อาทีนเว  จ   
อาโรจิเต  โส  ปุรโิส  วณฺณาทิสมฺปทายเมว  ส ฺชาตเวโค   
สเจ  มรณ  ภวิสฺสติ  ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ  สหสา  อปฺปฏิสงฺขาย  
ต  ปวิตฺวา  มรณ  วา  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  นิคจฺฉติ  เอวเมว   
ภิกฺขุ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  ทสฺสนาทิวเสน  อุปฺปนนฺโสมนสฺส- 
มตฺตเมว อสฺสาโท  อาทีนโว  ปน  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิโก  
# ๑. ม. อปโลกิตมนุสฺโส ฯ  ๒. ม. ย.ุ นิสฺสรณ ฺจ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สมฺมสสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๙๑ 
 
พหุนานปฺปกาโร  อปฺปสฺสาทา  กามา  พหุทุกฺขา  พหุปายาสาติ  
เอว  อาจริยุปชฺฌาเยหิ  อานิสส ฺจ  อาทีนว ฺจ กเถตฺวา   
สมณปฏิปท  ปฏิปชฺช  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  ภว  โภชเน   
มตฺต ฺ ู ชาคริย  อนุยุตฺโตติ  เอว  โอวทิโตป  อสสฺาทพทฺธ- 
จิตฺตตาย  สเจ  วุตฺตปฺปกาโร อาทีนโว  ภวิสฺสติ  ปจฺฉา  
ชานิสฺสามีติ  อาจริยุปชฺฌาเย  อปสาเทตฺวา  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีนิ   
เจว  วตฺตปฏิปตฺติ ฺจ  ปหาย  โลกามิสกถ  กเถนฺโต  กาเม  
ปริภุ ฺชิตุกามตาย  สิกฺข ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตติ ฯ  ตโต  ตีณิ   
ทุจฺจริตานิ ปูเรนฺโต  สนฺธจฺิเฉทนาทิกาเล โจโร  อยนฺติ  คเหตฺวา  
ร ฺโ  ทสฺสโิต  อิเธว  หตฺถปาทาทิเฉทน  วา  สีสจฺเฉทน 
วา  ปตฺวา  สมฺปราเย  จตูสุ  อปาเยสุ  มหาทุกฺข อนุโภติ ฯ                   
        ปานีเยน  วา  วิเนตุนฺติ  สีเตน  วา  วารินา  หาริตต ฯ    
ทธิมณฺฑเกนาติ  ทธิมฏนา ฯ  (๑)  ภฏโลณิกายาติ(๒)  สโลเณน  
สตฺตุปานีเยน ฯ  โลณโสวีรเกนาติ  สพฺพธ ฺผลกฬีราทีนิ  
ปกฺขิปตฺวา โลณโสวีรก นาม กโรนฺติ เตน ฯ   โอปมฺมสสนฺทน  
ปเนตฺถ  ฆมฺมาภิตตฺตปุริโส  วิย  วฏฏสนฺนิสฺสิตกาเล โยคาวจโร 
ทฏพฺโพ  ตสฺส  ปุริสสฺส  ปฏิสงฺขา  อาปานียกส  ปหาย   
ปานียาทีหิ ปปาสาวิโนทน (๓) วิย  ภิกฺขุโน  อาจริยุปชฺฌายาน   
# ๑. ส.ี ทธิมตฺถุนา ฯ ม. ทธิมณฺฑนมตฺเตน ฯ  ยุ. ทธิมณฺเฑน ฯ  
# ๒. ม. ภฏโลณิกายาติ ฯ  ๓. ปปาสสฺสวิโนทน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๒ 
 
โอวาเท  ตฺวา  ฉทฺวาราทีนิ ปริคฺคเหตฺวา  อนุกฺกเมน  วิปสฺสน (๑)  
วฑฺเฒนฺตสฺส  อรหตฺตผลาธิคโม  ปานียาทีนิ จตฺตาริ  ฐานานิ  
วิย  หิ  จตฺตาโร มคฺคา เตสุ อ ฺตร ปวิตฺวา สุราปปาสิก  
วิโนเทตฺวา  สุขิโน  เยนกาม  คมน  วิย  ขีณาสวสฺส   
จตุมคฺคปาน  ปวิตฺวา ตณฺห วิโนเทตฺวา อคตปุพฺพ นิพฺพานทิส  
คมนกาโล  เวทิตพฺโพ ฯ  
                                ฉฏ ฯ     
 
                        นฬกลาปสุตฺตวณฺณนา            
        สตฺตเม  กึ  นุ  โข  อาวุโสติ  กสฺมา  ปุจฺฉติ  เอว   
ปุฏโ  กถ  นุ  โข  พฺยากเรยฺยาติ  เถรสฺส  อชฌฺาสย- 
ชานนตฺถ ฯ  อปจ  อตีเต เทฺว อคฺคสาวกา  อิม  ป ฺห   
วินิจฺฉินึสูติ  (๒) อนาคเต ภิกฺขู ชานิสสฺนฺตีติป ปุจฺฉติ ฯ อิทาเนว  
โข  มยนฺติ  อิท  เถโร  ยสฺส  นามรูปสฺส  วิ ฺาณ  ปจฺจโยติ   
วุตฺต  ตเทว นามรูป  วิ ฺาณสฺส  ปจฺจโยติ  วุตฺตตฺตา  อาห ฯ   
นฬกลาปโยติ  อิธ  ปน  อยกลาปาทิวเสน  อุปม  อนาหริตฺวา  
วิ ฺาณนามรูปาน  อพลทุพฺพลภาวทสฺสนตฺถ อย อุปมา  
อาภตา ฯ                   
        นิโรโธ  โหตีติ  เอตฺตเก  าเน  ปจฺจุปฺปนฺนป ฺจโวการภววเสน   
# ๑. ม. ปานานิ ฯ  ๒. ม. ยุ. วินิจฺฉยึสูติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  โกสมฺพิสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๙๓ 
 
เทสนา  กถิตา ฯ  ฉตฺตึสาย  วตฺถูหีติ  เหฏา   
วิสฺสชฺชิเตสุ  ทฺวาทสสุ  ปเทสุ เอเกกสฺมึ ติณฺณ  ติณฺณ  วเสน  
ฉตฺตึสาย  การเณหิ ฯ  เอตฺถ  จ  ปโม ธมฺมกถิกคุโณ  ทุติยา  
ปฏิปตฺติ  ตติย  ปฏิปตฺติผล ฯ  ตตฺถ  ปมนเยน เทสนาสมฺปตฺติ  
กถิตา ทุติยนเยน(๑) เสกฺขภูมิ ตติยนเยน(๒) อเสกฺขภูมีติ ฯ  
                                        สตฺตม ฯ         
 
                                โกสมฺพิสุตฺตวณฺณนา            
        อฏเม  อ ฺเตฺรวาติ  เอกจฺโจ  หิ  ปรสฺส  สทฺทหิตฺวา  
ย  เอส  ภณติ  ต  ภูตนฺติ  คณฺหาติ ฯ  อปรสฺส นิสีทตฺิวา  
จินฺเตนฺตสฺส ย การณ รุจฺจติ โส  อตฺถิ  เอตนฺติ  รุจิยา   
คณฺหาติ ฯ  เอโก  จิรกาลโต  ปฏาย เอว อนุสฺสโว  อตฺถ ิ 
ภูตเมตนฺติ  อนุสฺสเวน  คณฺหาติ ฯ  อ ฺสฺส  วิตกฺกยโต  เอก  
การณ  อุปฏาติ  โส  อตฺเถตนฺติ  อาการปริวิตกฺเกน  คณฺหาติ ฯ  
อปรสฺส  จินตฺยโต เอกา  ทิฏ ิ  อุปฺปชชฺติ  ยา  ยสฺส  ต  การณ  
นิชฺฌายนฺตสฺส  ขมติ  โส อตฺเถตนฺติ  ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา  
คณฺหาติ ฯ  เถโร  ปน  ป ฺจป เอตานิ การณานิ ปฏิกฺขิปตฺวา   
ปจฺจกฺขาเณน  (๓)  ปฏิวิทฺธภาว  ปุจฺฉนฺโต  อ ฺเตฺรว  อาวุโส  
มุสิล  สทฺธายาติอาทิมาห ฯ   
# ๑. ม. ทุติเยน ฯ  ๒. ม. ตติเยน ฯ  ๓. ม. สปจฺจกฺขาเณน ฯ 
# ยุ. ปจฺจเวกฺขเณน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๔ 
 
        ตตฺถ  อ ฺเตฺรวาติ  สทฺธาทีนิ  การณานิ เปตฺวา วินา  
เอเตหิ การเณหีติ  อตฺโถ ฯ ภวนิโรโธ นิพฺพานนฺติ ป ฺจกฺขนฺธ- 
นิโรโธ นิพฺพาน ฯ    
        ตุณฺหี  อโหสีติ  เถโร  ขีณาสโว  อห  ปน  ขีณาสโวติ   
วา  น  วาติ  วา  อวตฺวา  ตุณฺหีเยว  อโหสิ ฯ  อายสฺมา   
นารโท  อายสฺมนฺต  ปวิฏ เอตทโวจาติ  กสฺมา  อโวจ  โส 
กิร จินฺเตสิ ภวนิโรโธ นิพฺพาน นามาติ เสกฺเขหิป อเสกฺเขหิป(๑)  
ชานิตพฺโพ  ปโ ฺห  เอส  อย  ปน  เถโร อิม เถร อเสกฺขภูมิยา  
กาเรติ (๒)  อิม าน ชานาเปสฺสามีติ เอต อโวจ                 
        สมฺมปปฺ ฺาย  สุทฏนฺติ  สห  วิปสฺสนามคฺคป ฺาย   
สุฏ ุ  ทฏิ ฯ น  จมฺหิ  อรหนฺติ  อนาคามิมคฺเค   ิตตฺตา   
อรห  น  โหมีติ  ทีเปติ ฯ  ย  ปนสฺส   อิทานิ(๓)  ภวนิโรโธ   
นิพฺพานนฺติ  าณ  ต  เอกูนวีสติยา  ปจฺจเวกฺขณาเณหิ วิมุตฺต   
ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ  อุทปาโนติ  วีสตึสหตฺถคมฺภีโร ปานียกโูป ฯ  
อุทกวารโกติ อุทก  โอสิ ฺจนวารโก ฯ  (๔)  อุทกนฺติ  หิ  โข  าณ  
อสฺสาติ ตีเร  ิตสฺส โอโลกยโต เอว  าณ  ภเวยฺย ฯ  น   
จ  กาเยน  ผุสิตฺวาติ  อุทก  ปน  นีหรตฺิวา  กาเยน  ผุสิตฺวา  
วิหริตุ  น  สกฺกุเณยฺย ฯ  อุทปาเน  อุทกทสฺสน  วิย  หิ   
# ๑. ม. อเสเขหิปติ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. กโรติ ฯ  ๓. สี. อิท ฯ   
# ๔. ม. ย.ุ อุทกอุสฺสิ ฺจนวารโก ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุปยนฺติสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๙๕ 
 
อนาคามิโน นิพฺพานทสฺสน  ฆมฺมาภิตตฺตปุริโส  วิย  อนาคามี   
อุทกวารโก  วิย  อรหตฺตมคฺโค ยถา  ฆมฺมาภิตตฺตปุริโส  อุทปาเน   
อุทก  ปสฺสติ  เอว  อนาคามี ปจฺจเวกฺขณาเณน อุปริ   
อรหตฺตผลสมโย  (๑)  นาม  อตฺถีติ  ชานาติ ฯ  ยถา  ปน  โส  
ปุริโส  อุทกวารกสฺส  นตฺถิตาย  อุทก  นีหริตฺวา  กาเยน   
ผุสิตุ  น ลภติ  เอว อนาคามี  อรหตฺตมคฺคสฺส  นตฺถิตาย   
นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา อรหตฺตผลสมาปตฺตึ   อปฺเปตฺวา  
นิสีทิตุ น ลภติ ฯ  
                                        อฏม ฯ              
 
                                อุปยนฺติสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  อุปยนฺโตติ  อุทกวฑฺฒนสมเย  อุปริ  คจฺฉนฺโต ฯ   
มหานทิโยติ  คงฺคายมุนาทิกา  มหาสริตาโย(๒) ฯ  อุปยาเปตีติ  อุปริ   
ยาเปติ  วฑฺเฒติ  ปูเรตีติ อตฺโถ ฯ  อวิชฺชา  อุปยนฺตีติ  อวิชฺชา   
อุปริ  คจฺฉนฺตี  สงฺขาราน  ปจฺจโย ภวิตุ  สกฺกุณนฺตี ฯ   
สงฺขาเร  อุปยาเปตีติ  สงฺขาเร  อุปริ  ยาเปติ วฑฺเฒติ ฯ เอว  
สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อปยนฺโตติ  อปคจฺฉนฺโต  
โอสรนฺโต ฯ  อวิชชฺา  อปยนฺตีติ  อวิชชฺา  อปคจฺฉมานา   
โอสรมานา  อุปริ  สงฺขาราน  ปจฺจโย  ภวิตุ  น  สกกฺุณนฺตีติ  
# ๑. ส.ี อรหตฺตผลาภิสมโย ฯ  ๒. ม. มหาสริตาโย ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๖ 
 
อตฺโถ ฯ  สงฺขาเร  อปยาเปตีติ  สงฺขาเร  อปคจฺฉาเปติ ฯ  เอส   
นโย  สพฺพปเทสุ ฯ  
                                        นวม ฯ                   
 
                                        สุสิมปริพฺพาชกสุตฺตวณฺณนา  
        ทสเม  ครุกโตติ  สพฺพเทวมนุสฺเสหิ  ปาสาณจฺฉตฺต  วิย  
จิตฺเตน  ครุกโต ฯ มานิโตติ  มเนน  ปยายิโต ฯ  ปชูโิตติ   
จตุปจฺจยปูชาย  ปชูิโต ฯ  อปจิโตติ นีจวุตฺติกรเณน  อปจิโต ฯ   
สตฺถาร  ห ิ ทิสฺวา มนุสฺสา หตฺถิกฺขนฺธาทีหิ โอตรนฺติ  มคฺค  
เทนฺติ  อสกูฏ  สาฏก  อปเนนฺติ  อาสนโต  วุฏหนฺติ  วนฺทนฺตีติ ฯ  (๑)  
เอว  โส  เตหิ  อปจิโต  นาม  โหติ ฯ  สสุิโมติ  เอวนามโก  
เวทงฺเคสุ  กุสโล  ปณฺฑิตปริพฺพาชโก ฯ   
        เอหิ  ตฺวนฺติ  เตส  กริ  เอตทโหสิ  สมโณ  โคตโม  น   
ชาติโคตฺตาทีนิ  อาคมฺม  ลาภคฺคปฺปตฺโต  ชาโต  กวิเสฏโ  ปเนส   
อุตฺตมกวิตาย  สาวกาน  คนฺถ  พนฺธิตฺวา เทติ เต ต(๒)  
อุคฺคณฺหิตฺวา อุปฏาน อุปนิสินฺนกถมปฺ อนุโมทนมฺป  สรภ ฺ 
ปติ  เอวมาทีนิ กเถนฺติ เต เตส [๓] อุปสหรนฺติ ฯ สเจ  มย  ย   
สมโณ  โคตโม  ชานาติ  ตโต โถก ชาเนยฺยาม อตฺตโน  
สมย ตตฺถ   ปกฺขิปตฺวา  มยมฺป  อุปฏากาน  กเถยฺยาม  ตโต  
# ๑. ม. ย.ุ วนฺทนฺติ ฯ  ๒. ม. ต เต ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร ปสนฺนา ลาภนฺติ 
# ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สสุิมปริพฺพาชกสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๙๗ 
 
เอเตหิ ลาภตรา  ภเวยฺยาม ฯ  โก  น ุ โข  สมณสฺส  โคตมสฺส   
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวาขิปฺปเมว  อุคฺคณหิตุ สกฺขิสฺสตีติ ฯ เต  
เอว จินฺเตนฺตา (๑) สุสิโม ปฏิพโลติ ทสิฺวา  ต อุปสงฺกมิตฺวา  
เอวมาหสุ ฯ                     
        เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมีติ  กสฺมา  อุปสงฺกมิ ฯ 
เอว  กิรสฺส  อโหสิ  กสฺส  น ุโข สนฺติก คนฺตฺวา อห  
อิม ธมฺม ขิปฺป ลทฺธธ สกขิฺสฺสามีติ ตโต  จินฺเตสิ  สมโณ   
โคตโม  คร ุ เตชุสฺสโท  นิยมมนุยุตฺโต  น  สกฺกา อกาเล  อุปสงฺกมิตุ   
อ ฺเป  พหู  ขตฺติยาทโย สมณ โคตม อุปสงฺกมนฺติ ตสฺมิมฺป  
สมเย น  สกกฺา  อุปสงฺกมิตต ฯ  สาวเกสุปสฺส  สาริปุตฺโต  มหา- 
ป ฺโ  วิปสฺสนาลกฺขณมฺหิ เอตทคฺเค  ปโต  มหาโมคฺคลฺลาโน   
สมาธิลกฺขณมฺหิ  เอตทคฺเค  ปโต  มหากสฺสโป  ธุตงฺคธเรสุ   
อนุรุทฺโธ  ทพฺิพจกฺขุเกสุ  ปุณฺโณ  มนตฺานิปุตฺโต ธมฺมกถิเกสุ   
อุปาลิตฺเถโร  วินยธเรสุ  เอตทคฺเค  ปโต  อย  ปน  อานนฺโท   
พหุสฺสุโต  ติปฏกธโร สตฺถาปสฺส ตตฺถ ตตฺถ กถิต ธมฺม  
อาหริตฺวา กเถติ ป ฺจสุ าเนสุ  เอตทคฺเค  ปโต  อฏนฺน   
วราน  ลาภี  จตูหิ  อจฺฉริยพฺภุตธมฺเมหิ สมนฺนาคโต  ตสฺส  
สมีป  คโต  (๒)  ขิปฺป  ธมฺม  ลทฺธธ  สกฺขิสฺสามีติ ฯ  ตสฺมา  
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ ฯ               
# ๑. ม. จินฺเตตฺวา ฯ  ๒. ส.ี คเต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๘ 
 
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  กสฺมา  เนตฺวา  (๑) อุปสงฺกมิ ฯ 
เอว กิรสฺส อโหสิ  อย  ติตฺถิยสมเย  ปาฏิเยกฺโก  อห   
สตฺถาติ  ปฏชิานนฺโต จรติ ปพฺพาเชตฺวา (๒) สาสนสฺส  อลาภายป   
ปริสกฺเกยฺย ฯ  น  โข  ปนสฺสาห  อชฌฺาสย  อาชานามิ  สตฺถา   
ชานิสฺสตีติ ฯ  ตสฺมา  ต  อาทาย  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ ฯ   
        เตนหานนฺท  สุสิม  ปพฺพาเชถาติ  (๓)  สตฺถา  กิร  จินฺเตสิ  
อย   ปริพฺพาชโก ติตฺถิยสมเย อห ปาฏิเยกฺโก  สตฺถาติ   
ปฏิชานมาโน  จรติ อิธ มคฺคพฺรหฺมจริย จริตุ อิจฺฉามีติ  
กิร  วทติ  ก ึ นุ  โข  มย ิ ปสนฺโน  อุทาหุ มยฺห  
สาวเกสุ อุทาหุ มยฺห วา มม สาวกาน  วา  ธมฺมกถาย   
ปสนฺโนติ ฯ  อถสฺส เอกฏาเนป  ปสาทาภาว  ตฺวา  อย   
มม  สาสเน  ธมฺม  เถเนสฺสามีติ ปพฺพาเชติ  อิติสฺส อาคมน  
อปริสุทฺธ นปิฺผตฺติ  นุ  โข  กีทิสาติ  โอโลเกนฺโต กิ ฺจาป   
ธมฺม  เถเนสฺสามีติ ปพฺพาเชติ   กติปาเหเนว  ปน ฆเฏตฺวา  
อรหตฺต  คณฺหิสฺสตีติ ตฺวา เตนหานนฺท  สุสิม ปพฺพาเชถาติ (๓)  
อาห ฯ                
        อ ฺา  พฺยากตา  โหตีติ  เต  กิร  ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติเก   
กมฺมฏาน   คเหตฺวา  เตมาส  วสฺส  วสนฺตา  ตสฺมึเยว  อนฺโต 
เตมาเส  ฆเฏนฺตา  วายมนฺตา  อรหตฺต  ปฏิลภึสุ ฯ  เต  ปฏลิทฺธคุณ  
# ๑. ม. ย.ุ สย อปพฺพาเชตฺวา ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปพฺพชิตฺวา ฯ ๓. ส.ี ปพฺพาเชหีติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สสุิมปริพฺพาชกสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๙๙ 
 
สตฺถุ  อาโรเจสฺสามาติ ปริสุทฺธปวารณา (๑) เสนาสน  สสาเมตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติก อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  ปฏลิทฺธคุณ  อาโรเจสส ฯ  
ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
        อ ฺาติ หิ  อรหตฺตสฺส  นาม ฯ  พฺยากตาติ  อาโรจิตา ฯ  
อสฺโสสีติ  โส  กริโอหิตโสโตว  หุตฺวา เตส  ภิกฺขูน  
 ิตฏาน คจฺฉติ ต ต กถ สุณิตุกาโม ฯ เยน เต ภิกฺขู  
เตนุปสงฺกมีติ กสฺมา อุปสงฺกมิ  ต กริสฺส ปวุตฺตึ สุตฺวา   
เอตทโหสิ  อ ฺา  นาม  อิมสฺมึ  สาสเน  ปริมาณ (๒) สารภูโต  
อาจริยมุฏ ิ ม ฺเ ภวิสฺสติ ปุจฺฉิตฺวา น ชานิสฺสามีติ ฯ ตสฺมา  
อุปสงฺกมีติ ฯ     
        อเนกวิหิตนฺติ  อเนกวิธ ฯ อิทฺธวิิธนฺติ อิทฺธิโกฏาส ฯ  
อาวิภาว ติโรภาวนฺติ  อาวิภาว  คเหตฺวา  ติโรภาว   
คเหตฺวา  อาวิภาว  กาตุ  สกฺโกถาติ  ปุจฺฉติ ฯ ติโรกุฑฺฑนฺติ   
ปรกุฑฺฑ ฯ  ติโรปพฺพเตป  เอเสว  นโย ฯ อุมฺมุชชฺนิมฺมุชชฺนฺติ  
อุมฺมุชฺชน ฺจ  นิมฺมชฺุชน ฺจ    ปลฺลงฺเกนาติ  ปลฺลงกพนฺธเนน ฯ  
กมถาติ นิสีทิตุ วา คเหตุ  (๓)  วา  สกฺโกถาติ  ปุจฺฉติ ฯ  ปกฺขี 
สกุโณติ  ปกขฺยุตฺโต  สกุโณ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต   
ปน  อิมสฺส  เจว  อิโต  ปเรส ฺจ  ทิพฺพโสตาทีน  (๔)  วณฺณนานโย  
# ๑. ม. ปวารติปวารณา ฯ  ๒. ม. ปรมปฺปมาณ ฯ  ๓. ม. ย.ุ คนตฺุ ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อิมสฺส อิทฺธิวิธสฺส อิโต ปเรส ทิพฺพโสตาทีน ฺจ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๐ 
 
วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตนเยน เวทิตพฺโพ ฯ (๑)  สนฺตา  วิโมกฺขาติ  องฺค- 
สนฺตตาย เจว  อารมฺมณสนฺตตาย จ สนฺตา อารปฺปวิโมกฺขา ฯ   
กาเยน  ผุสิตฺวาติ  นามกาเยน ผุสิตฺวา  ปฏิลภิตฺวา ฯ  ป ฺา- 
วิมุตฺตา  โข มย  อาวุโสติ  อาวุโส  มย  นิชฺฌานกา  สุกฺข- 
วิปสฺสกา  ป ฺามตฺเตเนว วิมุตฺตาติ ทสฺเสติ ฯ  อาชาเนยฺยาสิ  
วา  ตฺว  อาวุโส  สุสิม  น  วา  ตฺว  อาชาเนยฺยาสีติ กสฺมา   
เอวมาหสุ  เอว  กิร  เนส อโหสิ  มย  อิมสฺส  อชฺฌาสย   
คเหตฺวา  กเถตุ  น  สกฺขิสสฺาม  ทสพล  ปน ปุจฺฉิตฺวา  นิกฺกงฺโข   
ภวิสฺสตีติ ฯ ธมฺมฏ ิติาณนฺติ  วิปสฺสนาาณ  ต  ปมตร   
อุปฺปชฺชติ ฯ  นิพฺพาเน  าณนฺติ วิปสฺสนาย  จิณฺณนฺเต  ปวตฺต   
มคฺคาณ  ต ปจฺฉา  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมา  ภควา เอวมาห ฯ                      
        อาชาเนยฺยาสิ  วาติอาทิ  กสฺมา  วุตฺต  วินาป  สมาธึ   
เอว  าณุปฺปตฺติทสฺสนตฺถ  อิท  หิ  วุตฺต  โหติ  สุสิม  มคฺโค   
วา  ผล  วา  น สมาธินิสฺสนฺโท  น  สมาธิอานิสโส  น   
สมาธิสฺส  นปิฺผตฺติ  วิปสฺสนาย  ปเนสา นิฏา  (๒) วิปสฺสนาย  
อานิสโส วิปสฺสนาย นิปฺผตฺติ ตสฺมา ชาเนยฺยาสิ วา ตฺว  
น วา ตฺว ชาเนยฺยาสิ อถโข ธมฺมฏ ิติาณ ปุพฺเพ ปจฺฉา  
นิพฺพาเน าณนฺติ ฯ   
        อิทานิสฺส  ปฏิเวธภพฺพต  ตฺวา  เตปริวฏฏธมฺมเทสน   
# ๑. ย.ุ เวทิตพฺตาติ ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปเนโส นิสฺสนฺโท ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ชรามรณสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา ๒๐๑ 
 
เทเสนฺโต  (๑)  ต  กึ ม ฺสิ  สุสิม  รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ- 
อาทิมาห ฯ เตปริวฏฏเทสนาวสาเน ปน  เถโร  อรหตฺต  ปตฺโต ฯ  
อิทานิสฺส  อนุโยค  อาโรเปนฺโต  ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   
สุสิม  ปสฺสสติีอาทิมาห ฯ  อป  นุ  ตฺว สุสิมาติ อิท กสฺมา  
อารภิ  นิชฺฌานกาน  สุกฺขวิปสฺสกภิกฺขูน  ปากฏกรณตฺถ ฯ  
อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย น  เกวล  ตฺวเมว  นิชฺฌานโก  สุกฺข- 
วิปสฺสโก  เอเตป ภิกฺขู  เอวรูปาเยวาติ ฯ เสส สพฺพตฺถ  
ปากฏเมวาติ ฯ  
                                        ทสม ฯ               
                                มหาวคฺโค สตฺตโม ฯ            
 
                                ชรามรณสุตฺตาทิวณฺณนา            
        สมณพฺราหฺมณวคฺเค  ชรามรณาทีสุ  เอเกกปทวเสน   
เอเกก   กตฺวา เอกาทส สุตฺตานิ อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ (๒)            
                                สมณพฺราหฺมณวคฺโค อฏโม            
# ๑. ส.ี ทสฺเสนฺโต ฯ  ๒. ม. ยุ. สุตฺตานิ วุตฺตานิ ตานิ อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา ๒๐๒ 
 
                                สตฺถสุุตฺตาทิวณฺณนา            
        อิโต  ปร  สตฺถา  ปรเิยสิตพฺโพติ  อาทินยปฺปวตฺตา  ทฺวาทส   
อนฺตรเปยฺยาลวคฺคา  นาม  โหนฺติ เต สพฺเพป ตถา ตถา  
พุชฺฌนกาน เวเนยฺยปุคฺคลาน อชฺฌาสยวเสน  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  สตฺถาติ  พุทฺโธ  วา  โหตุ  สาวโก  วา  ย  นิสฺสาย   
มคฺคาณ  ลภติ  อย  สตฺถา  นาม  โส  ปริเยสิตพฺโพ ฯ   
สิกฺขา  กรณียาติ  ติวาธาป  สิกฺขา กาตพฺพา ฯ  โยคาทีสุ  โยโคติ   
ปโยโค ฯ  ฉนฺโทติ  กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺโท ฯ  อุสฺโสฬฺหีติ   
สพฺพสห  อธิมตฺตวิริย ฯ  อปฺปฏิวานีติ อนิวตฺตนา ฯ  อาตปฺปนฺติ 
กิเลสตาปนวิริย  วิริยเมว ฯ  สาตจฺจนฺติ  สตตกิริย ฯ สตีติ  ชรา- 
มรณาทิวเสน จตุสจฺจปริคฺคาหิกา  สติ ฯ  สมฺปช ฺนฺติ  ตาทิสเมว  
าณ ฯ อปฺปมาโทติ สจฺจภาวนาย อปฺปมาโท ฯ เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ     
                                อนฺตรเปยฺยาโล นฏิ ิโต ฯ            
                                นิทานสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ           
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                                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๒๐๓ 
 
                                อภิสมยสยุตฺตวณฺณนา             
 
                                นขสขิาสุตฺตวณฺณนา            
        อภิสมยวคฺคสฺส  (๑)  ปเม  นขสิขายาติ  มสฏาเนน  วิมุตฺเตน 
ขคฺเค ฯ  นขสิขา  จ  นาม  โลกิยาน  มหตีป  โหติ  สตฺถุ  ปน   
รตฺตุปฺปลปตฺตโกฏิ วิย  สขุุมา ฯ  กถ  ปเนตฺถ  ปสุ  ปติฏ ิโตติ ฯ 
อธิฏานพเลน ฯ  ภควตา  หิ  อตฺถ าเปตุกาเมน  อธิฏาน- 
พเลน  ตตฺถ  ปติฏาปโต ฯ  สติม  กลนฺติ  มหาปวิยา   
ปสุ สตโกฏาเส  กตฺวา  ตโต เอกโกฏาส ฯ ปรโตป เอเสว  
นโย ฯ อภิสเมตาวิโนติ  ป ฺาย  อริยสจฺจานิ  อภิสเมตฺวา   
 ิตสฺส ฯ  ปุรมิ  ทุกฺขกฺขนธฺ  ปรกิฺขีณ ปริยาทินฺน  อุปนิธายาติ  
เอตเทว  พหุตร  ทุกฺข ยททิ ปริกฺขีณนฺติ เอว ปม วุตฺต  
ทุกฺขกฺขนฺธ อุปนิธาย าเณน ต ตสฺส สนฺติเก เปตฺวา  
อุปปริกฺขิยมาโนติ อตฺโถ ฯ  กตม  ปเนตฺถ  ปรุิม  ทกฺุข  นามฯ 
ย  ปริกฺขีณ ฯ  กตม ปน ปริกฺขีณ  ย  ปมมคฺคสฺส   
อภาวิตตฺตา  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  กตม  ปน  ต(๒)  ย  สตฺตสุ อตฺตภาเวสุ   
อปาเย อฏม ฺจ ปฏิสนฺธึ อาทึ กตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ  
อุปฺปชฺเชยฺย สพฺพ  ต  ปรกิฺขีณนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  สตฺตกฺขตฺตุนฺติ   
สตฺต  วาเร สตฺตสุ อตฺตภาเวสูติ  อตฺโถ ฯ  ปรมตาติ  อิทมสฺส   
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ อภิสมยสยุตฺตสฺส ฯ  ๒. ม. อุปนิธาย ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 204 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๔ 
 
ปร  ปมาณนฺติ  (๑)  ทสฺเสติ ฯ  มหตฺถโิยติ  มหโต  อตฺถสฺส  
นิปฺผาทโก ฯ  
                                        ปม ฯ                 
 
                                โปกขฺรณีสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเย  โปกฺขรณีติ  วาป ฯ  อุพฺเพเธนาติ  คมฺภีรตาย ฯ   
สมติตฺติกาติ  มุขวฏฏิสมา ฯ  กากเปยฺยาติ  สกฺกา  โหติ  ตีเร   
 ิเตน กาเกน ปกติยาป มขุตุณฺฑิก โอตาเรตฺวา ปาตต ฯ  
                                        ทุติย ฯ                 
 
                                สเภชฺชอุทกสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ตติเย  ยตฺถิมาติ  ยสมฺึ  สมฺภิชชฺฏาเน  อิมา ฯ  สสนฺทนฺตีติ  
สมฺมา  คนฺตฺวา  (๒)  สนทฺนฺติ ฯ  สเมนฺตีติ  สมาคจฺฉนฺติ ฯ  เทฺว วาติ 
วาติ เทฺว วา  ตีณิ  วา ฯ  อุทกผุสิตานีติ  อุทกพินฺทูนิ ฯ   
สมฺเภชฺชอุทกนฺติ  อ ฺาหิ  นทีหิ สทธฺึ สมฺภินฺนฏาเน อุทก ฯ  
                                        ตติย ฯ 
 
        จตุตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ ตติยจตุตฺถานิ ฯ     
                                        จตุตฺถ ฯ 
# ๑. ส.ี ปริมาณนฺติ ฯ  ๒. ม. ยุ. ปกติยา ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๒๐๕ 
 
                                ปวีสุตฺตาทิวณฺณนา            
        ป ฺจเม  มหาปวิยาติ  จกฺกวาฬพฺภนฺตราย  มหาปวิยา    
อุทฺธริตฺวา ฯโกลฏ ิมตฺติโยติ  พทรฏ ิปฺปมาณา ฯ  (๑)  คุฬีกาติ   
มตฺติกคุฬิกา ฯ อุปนิกฺขิเปยฺยาติ  เอกสฺมึ  าเน  เปยฺย ฯ   
                                        ป ฺจม ฯ 
 
        ฉฏาทีสุ  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  ปริโยสาเน  ปน   
อ ฺติตฺถิยสมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกาน  อธิคโมติ พาหิรกาน   
สพฺโพป คุณาธิคโม ปมมคฺเคน  อธิคตคุณาน  สตภาคมฺป   
สหสฺสภาคมฺป สตสหสฺสภาคมฺป น อุปคจฺฉตีติ ฯ  
                                        ฉฏาทีนิ ฯ 
                                อภิสมยสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ม. ปทรฏ ิปามาณา ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๒๐๖ 
 
                                ธาตุสยุตฺตวณฺณนา             
 
                                        ธาตุนานตฺตสุตฺตวณฺณนา           
        นานตฺตวคฺคสฺส  (๑)  ปเม  นิสฺสตฺตฏสุ ฺตฏสงฺขาเตน   
สภาวฏเน  ธาตูติ  ลทฺธนามาน  ธมฺมาน  นานาสภาโว  ธาตุ- 
นานตฺต ฯ  จกฺขุธาตูติอาทีสุ จกฺขุปสาโท  จกฺขุธาตุ  รูปารมฺมณ   
รูปธาตุ  จกฺขุปสาทวตฺถุก  จิตฺต จกฺขุวิ ฺาณธาตุ ฯ  โสต- 
ปสาโท  โสตธาตุ  สทฺทารมฺมณ  สททฺธาตุ  โสตปสาทวตฺถุก  
จิตฺต  โสตวิ ฺาณธาตุ ฯ  ฆานปสาโท  ฆานธาตุ  คนฺธารมฺมณ   
คนฺธธาตุ  ฆานปสาทวตฺถุก  จิตฺต  ฆานวิ ฺาณธาตุ ฯ  ชิวฺหา- 
ปสาโท  ชิวฺหาธาตุ  รสารมฺมณ รสธาตุ  ชิวฺหาปสาทวตฺถุก  
จิตฺต  ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ ฯ  กายปสาโท  กายธาตุ โผฏพฺพา- 
รมฺมณ  โผฏพฺพธาตุ  กายปสาทวตฺถุก  จิตฺต  กายวิ ฺาณ- 
ธาตุ ฯ ติสฺโส  มโนธาตุโย  มโนธาตุ  เวทนาทโย  ตโย  ขนฺธา  
สุชุมรูปานิ  นิพฺพาน ฺจ  ธมฺมธาตุ  สพฺพมฺป  มโนวิ ฺาณ   
มโนวิ ฺาณธาตูติ ฯ  เอตฺถ  จ  โสฬส  ธาตุโย กามาวจรา 
อวสาเน เทฺว จตุภูมิกาติ ฯ  
                                        ปม ฯ            
# ๑. ม. ธาตุสยุตฺตสฺส ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๒๐๗ 
 
                                        ผสฺสนานตฺตสุตฺตวณฺณนา           
        ทุติเย  อุปฺปชฺชติ  ผสฺสนานตฺตนฺติ  นานาสภาโว  ผสฺโส  
อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺถ จกฺขุสมฺผสฺสาทโย  จกฺขุวิ ฺาณาทิสมฺปยุตฺตา   
มโนสมฺผสฺโส  มโนทฺวาเร ปมชวนสมฺปยุตฺโต  ตสฺมา  มโนธาตุ   
ปฏิจฺจาติ  มโนทฺวาราวชฺชน  กริิยามโนวิ ฺาณธาตุ  ปฏิจฺจ  
ปมชวนสมฺผสฺโส  อุปฺปชฺชตีติ  อยเมตฺถ อตฺโถ(๑) ฯ  
                                        ทุติย ฯ                      
 
                                        โนผสฺสนานตฺตสุตฺตวณฺณนา           
        ตติเย  โน  มโนสมฺผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  มโนธาตูติ   
มโนทฺวาเร  ปมชวนสมฺปยุตฺต  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อาวชฺชนกริิยามโน- 
วิ ฺาณธาตุ  โน  อุปฺปชชฺตีติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
                                        ตติย ฯ                
 
                                        เวทนานานตฺตสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนาติ  สมฺปฏิจฺฉนฺนมโนธาตุโต   
ปฏาย  สพฺพาป  ตสฺมึ  ทฺวาเร  เวทนา  วตฺเตยฺยย  นิพฺพตฺติ- 
ผาสุกตฺถ  (๒)  ปน  อนนฺตร สมฺปฏจฺิฉนฺนเวทนเมว  คเหตุ  วฏฏตีติ   
วุตฺต ฯ  มโนสมฺผสฺส ปฏจฺิจาติ มโนทฺวาเร อาวชฺชนสมฺผสฺส   
# ๑. ม. เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  ๒. สี. นิปฺผตฺติผาสุกตฺถ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๘ 
 
ปฏิจฺจ  ปมชวนเวทนา  ปมชวนสมฺผสฺส  ปฏิจฺจ  ทุติยชวน- 
เวทนาติ  อยมธิปฺปาโย ฯ    
                                จตุตฺถ ฯ                  
 
                        ทุติยเวทนานานตฺตสุตฺตวณฺณนา           
        ป ฺจเม  ตติยจตุตฺเถสุ  วุตฺตนโย  เอกโต  กตฺวา  เทสิโต ฯ  (๑)   
อิติ  ทุติยาทีสุ  จตูสุ  สุตฺเตสุ  มโนธาตุ  มโนธาตูติ  อคเหตฺวา   
มโนทฺวาราวชฺชน มโนธาตูติ  คหิต ฯ  สพฺพานิ  เจตานิ  ตถา   
ตถา  กถิเต  พุชฺฌนกาน  อชฺฌาสเยน  เทสิตานิ ฯ อิโต ปเรสุป 
เอเสว นโย ฯ  
                                ป ฺจม ฯ            
 
                        พาหิรธาตุนานตฺตสุตฺตวณฺณนา           
        ฉฏเ  ปน  ป ฺจ  ธาตุโย  กามาวจรา  ธมฺมธาตุ   
จตุภูมิกา ฯ   
                                        ฉฏ ฯ                      
# ๑. ม. ย.ุ วุตฺตนยาว เอกโต กตฺวา เทสิตาติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๒๐๙ 
 
                                ส ฺานานตฺตสุตฺตวณฺณนา           
        สตฺตเม  รูปธาตูติ  อาปาเถ   ิต  (๑)  อตฺตโน  วา  ปรสฺส   
วา   สาฏกเวฏนาทิวตฺถุก  รูปารมฺมณ ฯ  รูปส ฺาติ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณสมฺปยุตฺตา รูปส ฺา ฯ  (๒)  รูปสงฺกปฺโปติ  สมฺปฏิจฺฉนฺนาทีหิ  
ตีหิ  จิตฺเตหิ  สมฺปยุตฺโต สงฺกปฺโป ฯ  รปูจฺฉนฺโทติ รูเป ฉนฺทิกตฏเน  
ฉนฺโท ฯ รูปปริฬาโหติ รเูป อนุทหนฏเน ปริฬาโห ฯ  รูป- 
ปริเยสนาติ  ปริฬาเห  อุปปฺนฺเน  สนฺทฏิสมฺภตฺเต  คเหตฺวา  
ตสฺส รูปสฺส  ปฏลิาภตฺถาย  ปริเยสนา ฯ  เอตฺถ  จ  ส ฺา- 
สงฺกปฺปฉนฺทา  เอกชวนวาเรป  นานาชวนวาเรป  ลพฺภนฺติ   
ปริฬาหปริเยสนา  ปน  นานาชวนวาเรเยว   ลพฺภนฺตีติ ฯ  เอว  
โข  ภิกฺขเว  ธาตุนานตฺตนฺติ  เอตฺถ  (๓) รูปาทินานาสภาว ธาตุ  
ปฏิจฺจ รูปส ฺาทินานาสภาวส ฺา  อุปฺปชชฺตีติ  อิมินา  นเยน  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
                                สตฺตม ฯ                      
 
                        โนปริเยสนานานตฺตสุตฺตวณฺณนา           
        อฏเม  โน  ธมฺมปรเิยสน  ปฏิจฺจ  อุปฺปชชฺติ  ธมฺม- 
ปริฬาโหติ  เอว อาคต  ปฏิเสธมตฺตเมว นาน ฯ  
                                อฏม ฯ             
# ๑. ม. ปติต ฯ  ๒. ม. ยุ. ส ฺา ฯ  ๓. ม. ยุ. เอตฺถ จ เอว ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๒๑๐ 
 
                        พาหิรผสฺสนานตฺตสุตฺตาทิวณฺณนา          
        นวเม  อุปฺปชฺชติ  รปูส ฺาติ  วุตฺตปฺปกาเร  อารมฺมเณ   
อุปฺปชฺชติ  ส ฺา ฯ  รูปสงฺกปฺโปติ  ตสฺมึเยว  อารมฺมเณ  ตีหิ   
จิตฺเตหิ สมฺปยุตฺตสงฺกปฺโป ฯ รูปสมฺผสฺโสติ ต ต อารมฺมณ(๑)  
ผุสฺสมาโน ผสฺโสเวทนาติ ตเทว อารมฺมณ   อนุภวมานา   
เวทนา ฯ  ฉนฺทาทโย  วุตฺตนยาว ฯ  รูปลาโภติ   ปริเยสิตฺวา   
ลทฺธ  สห  ตณฺหาย  อารมฺมณ  รูปลาโภติ  วุตฺต ฯ  อย  ตาว  
สพฺพสงฺคาหิกนโย  เอกสฺมึเยวารมฺมเณ  สพฺพธมฺมาน  อุปฺปตฺติ- 
วเสน  วุตฺโต ฯ  อปโร อาคนฺตุการมฺมณมิสฺสโก  โหติ  รูปส ฺา  
รูปสงฺกปฺโป  ผสฺโส  เวทนาติ  อิเม ตาว จตฺตาโร  ธมฺมา   
รูปปริโภเคว  (๒)  นิพทฺธารมฺมเณ โหนฺติ ฯ นิพทฺธารมฺมณ หิ อิฏ  
กนฺต  มนาป  ปย  ยงฺกิ ฺจิ  วิย  อุปฏาติ  อาคนฺตุกา- 
รมฺมณ  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  สมานมฺป โขเภตฺวา ติฏติ ฯ                
        ตตฺริท  วตฺถุ  เอโก  กิร  อมจฺจปุตฺโต  คามิเยหิ ปริวาริโต  
คามมชฺเฌ ตฺวา กมฺม  กโรติ ฯ  ตสฺมิ ฺจสฺส  สมเย  อุปาสิกา  
นทึ คนฺตฺวา นฺหาตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺตา ธาตีคณปริวุตา  เคห   
คจฺฉติ ฯ  โส  ทูรโต  ทิสวฺา  อาคนฺตุกมาตุคาโม ภวิสฺสตีติ  
ส ฺ  อุปฺปาเทตฺวา  คจฺฉ  ภเณ  ชานาหิ  กา เอสาติ ปุริส  
เปเสสิ ฯ โส คนฺตฺวา ต  ทิสฺวา ปจฺจาคโต กา เอสาติ  
# ๑. ม. ตเทวารมฺมณ ฯ  ๒. ม. ยุ. ธุวปริโภเค ฯ  
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ปุฏโ ยถาสภาว อาโรเจสิ ฯ เอว อาคนฺตุการมฺมณ โขเภติ ฯ   
ตสฺมึ  อุปฺปนโฺน  ฉนฺโท รปูจฺฉนฺโท นาม ตเทว อารมฺมณ  
กตฺวา อุปฺปนฺโน ปรฬิาโห  รูปปริฬาโห นาม  สหาเย   
คณฺหิตฺวา  ตสฺส ปริเยสน รูปปรเิยสนา นาม  ปริเยสิตฺวา  
ลทฺธ   สห ตณฺหาย อารมฺมณ รูปลาโภ นาม ฯ          
        อุรุเวลายวาสี  (๑)  จูฬติสฺสตฺเถโร  ปนาห  กิ ฺจาป  ภควตา   
ผสฺสเวทนา  ปาลิยา  มชฺเฌ  คหิตา  ปาลึ  ปน  ปริวตฺเตตฺวา 
วุตฺตปฺปกาเร  อารมฺมเณ  อุปฺปนฺนา  ส ฺา  รูปส ฺา  ตสฺมึเยว   
สงฺกปฺโป  รปูสงฺกปฺโป  ตสฺมึ  ฉนฺโท รูปจฺฉนฺโท  ตสฺมึ  ปรฬิาโห  
รูปปริฬาโห  ตสฺมึ  ปริเยสนา  รูปปริเยสนา  ปริเยสิตฺวา  ลทฺธ 
สห  ตณฺหาย  อารมฺมณ  รปูลาโภ ฯ  เอว  ลทฺธารมฺมเณ  ปน   
ผุสน  ผสฺโส  อนุภวน  เวทนา ฯ  รูปสมฺผสฺโส  รูปสมฺผสฺสชา   
เวทนาติ  อิท  ทฺวย  ลพฺภตีติ ฯ  อปรมฺป  อวิภูตวาร  นาม   
คณฺหนฺติ ฯ  อารมฺมณ  หิ สาณิปากาเรน  วา  ปริกฺขิตฺต   
ติณปณฺณาทีหิ วา ปฏิจฺฉนฺน โหติ ต อุปฑฺฒ   ทิฏ   
เม  อารมฺมณ  สฏุ ุ  น  ปสฺสิสฺสามีติ  โอโลกยโต  ตสฺมึ   
อารมฺมเณ อุปฺปนฺนา  ส ฺา  รูปส ฺา  นาม  ตสฺมึเยว   
อุปฺปนฺนา  สงฺกปฺปาทโย  รูปสงฺกปฺปาทโย  นามาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
เอตฺถาปจ  ส ฺาสงฺกปฺปผสฺสเวทนาฉนฺทา  เอกชวนวาเรป  
# ๑. ม. อุรุวลฺลิยวาสี ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 212 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๒ 
 
นานาชวนวาเรป  ลพฺภนฺติ  ปรฬิาหปริเยสนาลาโภ   นานา- 
ชวนวาเรเยวาติ ฯ  
                                        นวม ฯ 
        ทสม อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ นวมทสมานิ ฯ        
                                        ทสม ฯ 
                                นานตฺตวคฺโค ปโม ฯ            
 
                                สตฺตธาตุสุตฺตวณฺณนา            
        ทุตยวคฺคสฺส  ปเม  อาภาธาตูติ  อาโลกธาตุ ฯ  อาโลกสสฺป    
อาโลกกสิเณ  ปรกิมฺม  กตฺวา อุปฺปนฺนชฺฌานสฺส(๑) ปติยารมฺมณสฺส(๒) 
เอตนฺนาม ฯ สุภธาตูติ  สุภกสิเณ  อุปฺปนฺนชฺฌานวเสน   
สหารมฺมณชฺฌานเมว ฯ  อากาสาน ฺ  จายตนเมว  อากาสา- 
น ฺจายตนธาตุ ฯ  ส ฺาเวทยิตนิโรโธว ส ฺาเวทยิตนิโรธ- 
ธาตุ ฯ  อิติ  ภควา  อนุสนฺธิกุสลสฺส  ภิกฺขุโน  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  
ป ฺห  ปุจฺฉิตุกามสฺส โอกาส เทนฺโต เทสน นิฏาเปสิ ฯ               
        อนฺธการ  ปฏิจฺจาติ  อนฺธกาโร  ห ิ อาโลเกน  ปริจฺฉินฺโน   
อาโลโกป   อนฺธกาเรน ฯ  อนฺธกาเรน  หิ  โส  ปากโฏ  โหติ   
ตสฺมา  อนฺธการ  ปฏิจฺจ  ป ฺายตีติ  อาห ฯ  อสุภ  ปฏิจฺจาติ  
# ๑. สฺยา. อปฺุปนฺนชฺฌานสฺส ปติยา ฯ  ม. อุปฺปนนฺชฺฌานสฺสาปติ ฯ  
# ๒. ม. สหารมฺมณสฺส ฯ  
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เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  อสุภ  หิ  สุเภน สุภ ฺจ  อสุเภน   
ปริจฺฉินฺน  อสุเภ  สติ  สุภ  ป ฺายติ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  
รูป  ปฏิจฺจาติ  รูปาวจรสมาปตฺตึ  ปฏิจฺจ  รูปาวจรสมาปตฺติยา   
หิ  สติ อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติ  นาม  โหติ  รปูสมติกฺกโม  
วา  ตสฺมา  เอวมาห ฯ   วิ ฺาณ ฺจายตนธาตุอาทีสุป   
เอเสว  นโย ฯ  นิโรธ  ปฏิจฺจาติ  จตุนฺน  ขนฺธาน ปฏิสงฺขา- 
อปฺปวตฺตึ  ปฏิจฺจ  ขนฺธนิโรธ  หิ  ปฏจฺิจ  นิโรธสมาปตฺติ  
นาม ป ฺายติ  น  ขนฺธปวตฺตึ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ เอตฺถ   
จ  จตุนฺน  ขนฺธาน  นิโรโธว นิโรธสมาปตฺตีติ เวทิตพฺโพ ฯ     
กถ  สมาปตฺติ  ปตฺตพฺพาติ  กถ  สมาปตฺติโย  กีทสิา  สมาปตฺติโย   
นาม  หุตฺวา ปตฺตพฺพา ฯ  ส ฺาสมาปตฺติ  ปตฺตพฺพาติ  ส ฺาย   
อตฺถิภาเวน  ส ฺาสมาปตฺติโย  ส ฺาสมาปตฺติโย  นาม  หุตฺวา   
ปตฺตพฺพา ฯ  สงฺขาราวเสสสมาปตฺติ  ปตฺตพฺพาติ  สุขุมสงฺขาราน   
อวสิฏตาย  สงฺขาราวเสสสมาปตฺติ  นาม  หุตฺวา ปตฺตพฺพา ฯ   
นิโรธสมาปตฺติ  ปตฺตพฺพาติ   นิโรโธว  นิโรธสมาปตฺติ  นิโรธ- 
สมาปตฺติ นาม หุตฺวา ปตฺตพฺพาติ อตฺโถ ฯ  
                                ปม ฯ               
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                                สนิทานสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเย  สนิทานนฺติ  ภาวนปปสกเมต  สนิทาโน  สปฺปจฺจโย   
หุตฺวา  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  กามธาตุ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจาติ  เอตฺถ   
กามวิตกฺโกป กามธาตุ  กามาวจรธมฺมาป วิเสสโต สพฺพา- 
กุสลมฺป ฯ ยถาห   ตตฺถ กตมา กามธาตุ  กามปฏิสยุตฺโต  
ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป  อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา  
มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย  วุจฺจติ กามธาตุ ฯ เหฏโต อวีจินิรย  
ปริยนฺต กริตฺวา อุปริโต   ปรนิมฺมิตวสวตฺตีเทเว อนฺโต กริตฺวา  
ย เอตสฺมึ อนฺตเร เอตฺถาวจรา   เอตฺถ ปริยาปนฺนา ขนฺธ- 
ธาตุอายตนา รูปา เวทนา ส ฺา สงฺขารา   วิ ฺาณ อย  
วุจฺจติ กามธาตุ ฯ สพฺเพป อกุสลา ธมฺมา กามธาตูติ ฯ (๑)   
        เอตฺถ  สพฺพสงฺคาหิกา  อสมฺภินฺนาติ  เทฺว  กถา โหนฺติ ฯ  
กถ (๑) กามธาตุคฺคหเณน หิ พฺยาปาทธาตุวิหึสาธาตุโย คหิตาว  
โหนฺตีติ อย สพฺพสงฺคาหิกา ฯ ตาส ปน  ทฺวินฺน ธาตูน   
วิสุ อาคตตฺตา  เสสธมฺมา  กามธาตูติ  อย อสมฺภินฺนกถา ฯ  
อยมิธ คเหตพฺพา ฯ อิม  กามธาตุ  อารมฺมณวเสน วา  
สมฺปโยควเสน วา ปฏิจฺจ  กามส ฺา นาม อุปฺปชฺชติ ฯ   
กามส ฺ  ปฏิจฺจาติ  กามส ฺ  ปน  สมฺปโยควเสน  วา  
อุปนิสฺสยวเสน  วา  ปฏจฺิจ  กามสงฺกปฺโป  นาม  อุปฺปชฺชติ ฯ  
อิมินา  นเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
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        ตีหิ าเนหีติ  ตีหิ  การเณหิ ฯ  มจฺิฉา  ปฏิปชชฺตีติ  อยาถาว 
ปฏิปท อนิยฺยานิกปฏิปท ปฏิปชฺชติ ฯ  พฺยาปาทธาตุ  ภิกฺขเวติ  
เอตฺถ  พฺยาปาทวิตกฺโกป พฺยาปาทธาตุ  พฺยาปาโทป ฯ ยถาห    
ตตฺถ กตมา พฺยาปาทธาตุ  พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต  ตกฺโก  
วิตกฺโก ฯเป ฯ อย วุจฺจติ พฺยาปาทธาตุ ฯ ทสส ุอาฆาตวตฺถูสุ  
จิตฺตสฺส   อาฆาโต ปฏิวิโรโธ โกโป ปโกโป ฯเป ฯ อนตฺตมนตา  
จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ  พฺยาปาทธาตูติ ฯ (๑) อิม  พฺยาปาทธาตุ   
สหชาตปจฺจยาทิวเสน  ปฏิจฺจ  พฺยาปาทส ฺา  นาม  อุปฺปชชฺติ ฯ  
เสส ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ            
        วิหึสาธาตุ ภิกฺขเวติ เอตฺถ วิหึสาวิตกฺโกป วิหึสาธาตุ  
วิหึสาป ฯ ยถาห  ตตฺถ กตมา วิหึสาธาตุ  วิหึสาปฏิสยุตฺโต  
ตกฺโฏ วิตกฺโก ฯเป ฯ   อย วุจฺจติ  วิหึสาธาตุ ฯ อิเธกจฺโจ  
ปาณินา วา เลฑฺฑุนา(๒) วา  ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา  
รชฺชยุา วา อ ฺตร ฺตเรน วา สตฺเต  วิเหเติ ฯ ยา  
เอวรูปา เหนา วิเหนา หึสนา วิหึสนา โรสนา  ปรูปฆาโต  
อย วุจฺจติ วิหึสาธาตูติ ฯ  อิม  วิหึสาธาตุ  สหชาตปจฺจยาทิ- 
วเสน  ปฏิจฺจ  วิหึสาส ฺา  นาม  อุปฺปชฺชติ ฯ เสสมิธาป  
ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ               
        ติณทาเยติ  ติณคหเน  อร ฺเ ฯ  อนยพฺยสนนฺติ  อวุฑฺฒึ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๒/๑๐๗ ฯ  ๒. ม. เลฑฺฑุ ฯ  
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วินาส ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  สุกฺขติณทาโย  วิย  อารมฺมณ   
ทฏพฺพ  ติณุกฺกา วิย อกุสลส ฺา  ติณกฏนิสฺสิตา  ปาณา  
วิย  อิเม  สตฺตา ฯ  ยถา  สกฺุขติณทาเย  ปต  ติณุกฺก   
ขิปฺป  วายมิตฺวา  อนิพฺพาเปนฺตสฺส  เต  ปาณา  อนยพฺยสน  
ปาปุณนฺติ  เอวเมว  เย  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อุปฺปนฺน   
อกุสลส ฺ  วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉทปฺปหาเนหิ นปฺปชหนฺติ เต  
ทุกฺข วิหรนฺติ ฯ      
        วิสมคตนฺติ  ราควิสมาทีหิ (๑) อนุคต  อกุสลส ฺ ฯ  น   
ขิปฺปเมว  ปชหตีติ วิกฺขมฺภนาทิวเสน  สีฆ  น  ปชหติ ฯ  น  
วีโนเทตีติ  น  นีหรติ ฯ  น พฺยนฺตีกโรตีติ ภงฺคมตฺตมฺป  อนวเสสนฺโต  (๒)   
น  วิคตนฺต  กโรติ ฯ  น  อนภาว คเมตีติ น อนุอภาว  
คเมติ ฯ  เอว  สพฺพปเทสุ  นกาโร  อาหริตพฺโพ ฯ ปาฏิกงฺขาติ   
ปาฏิกงฺขิตพฺพา  อิจฺฉิตพฺพา ฯ                    
        เนกฺขมฺมธาตุ  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  เนกฺขมฺมวิตกฺโกป  เนกฺขมมฺ- 
ธาตุ  สพฺเพป  กุสลา ธมฺมา ฯ ยถาห ตตฺถ กตมา เนกฺขมฺม- 
ธาตุ  เนกฺขมฺมปฏิสยุตฺโต ตกฺโก   วิตกโฺก ฯเป ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป  
อย วุจฺจติ เนกฺขมฺมธาตูติ ฯ (๓)       
        อิธาป  ทุวิธา  กถา ฯ  เนกฺขมฺมธาตุคฺคหเณน  หิ  อิตราป  
เทฺว  ธาตุโย  คหณ  คจฺฉนฺติ  กุสลธมฺมปริยาปนฺนตฺตา  อย  
# ๑. ม. ราควิสมาทีนิ ฯ  ๒. ม. ยุ. อนวเสเสนฺโต ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๒/๑๐๗ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สนิทานสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๑๗ 
 
สพฺพสงฺคาหิกา ฯ  ตา  ปน  ธาตุโย วิสุ ทีเปตพฺพาติ  ตา   
เปตฺวา  เสสสพฺพกุสลา เนกฺขมฺมธาตูติ  อย  อสมฺภินฺนา ฯ  
อิม  เนกฺขมฺมธาตุ  สหชาตาทิปจฺจยวเสน  ปฏิจฺจ  เนกฺขมฺมส ฺา   
นาม  อุปฺปชชฺติ ส ฺาทีนิ ปฏิจฺจ วิตกฺกาทโย ยถานุรูป ฯ             
        อพฺยาปาทธาตุ  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  อพฺยาปาทวิตกฺโกป   
อพฺยาปาทธาตุ  อพฺยาปาโทป ฯ ยถาห  ตตฺถ กตมา อพฺยาปาท- 
ธาตุ  อพฺยาปาทปฏิสยุตฺโต ตกฺโก ฯเป ฯ  อย วุจฺจติ อพฺยาปาท- 
ธาตุ ฯ ยา สตฺเตสุ เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต   เมตฺตา- 
เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ อพฺยาปาทธาตูติ ฯ  
        อิม อพฺยาปาทธาตุ ปฏิจฺจ วุตฺตนเยเนว อพฺยาปาท- 
ส ฺา นาม อุปฺปชฺชติ ฯ    
        อวิหึสาธาตุ  ภิกฺขเวติ  เอตฺถาป  อวิหึสาวิตกฺโกป  อวิหึสา- 
ธาตุ  กรุณาป ฯ ยถาห  ตตฺถ กตมา อวิหึสาธาตุ  อวิหึสา- 
ปฏิสยุตฺโต ตกฺโก ฯเป ฯ  อย วุจฺจติ อวิหึสาธาตุ ฯ ยา สตฺเตสุ  
กรุณา กรุณายนา กรุณายิตตฺต  กรุณาเจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ  
อวิหึสาธาตูติ ฯ อิม  อวิหึสาธาตุ  ปฏิจฺจ  วุตฺตนเยเนว  อวิหึสา- 
ส ฺา  นาม  อุปฺปชชฺติ ฯ เสส สพฺพตฺถ วุตฺตานุสาเรเนว  
เวทิตพฺพ ฯ  
                                        ทุติย ฯ           
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๒๑๘ 
 
                                คิ ฺชกาวสถสุตฺตวณฺณนา           
        ตติเย  ธาตุ  ภิกฺขเวติ  อิโต  ปฏาย  อชฌฺาสยธาตุนฺติ(๑)   
ทีเปติ ฯ  อุปปฺชฺชติ  ส ฺาติ  อชฺฌาสย  ปฏิจฺจ  ส ฺา   
อุปฺปชฺชติ  ทฏิ ิ  อุปฺปชชฺติ วิตกฺโก  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  อิธาป  
กจฺจาโน ป ฺห ปุจฺฉิสฺสตีติ ตสฺส โอกาสทานตฺถ เอตฺตาวตา 
จ  เทสน  นฏิาเปสิ ฯ  อสมฺมาสมฺพุทฺเธสูติ  ฉสุ  สตฺถาเรสุ ฯ  
สมฺมาสมฺพุทฺธาติ  มยมสฺม(๒) สมฺพุทฺธาติ ฯ  กึ ปฏจฺิจ  
ป ฺายตีติ กิสฺมึ สติ โหตีติ สตฺถาราน อุปฺปนฺนทิฏ ึ  
ปุจฺฉติ ฯ อสมฺมาสมฺพุทฺเธสุ เตสุ สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอเตติ เอว  
อุปฺปนฺน ติตฺถิยสาวกานมฺป ทิฏ ึ ปุจฺฉติเยว ฯ       
        อิทานิ  ยสฺมา  เตส  อวิชฺชาธาตุ  ปฏิจฺจ  สา  ทิฏ ิ   
โหติ  อวิชชฺาธาตุ  จ  นาม  มหตี  ธาตุ  ตสฺมา  มหตึ  ธาตุ   
ปฏิจฺจ  ตสฺสา  อุปฺปตฺตึ  ทีเปนฺโต มหตี  โข  เอสาติอาทิมาห ฯ   
หีน  กจฺจาน  ธาตุ ปฏิจฺจาติ หีน อชฺฌาสย ปฏิจฺจ  ปณิธีติ   
จิตฺตฏปนา ฯ (๓) สา ปเนสา อิตฺถีภาว วา มกฺกฏาทิติรจฺฉานภาว  
วา  ปตฺเถนฺตสฺส  อุปฺปชชฺติ ฯ  หโีน  ปคฺุคโลติ ยสฺเสเต หีนา 
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ สพฺโพ  โส  ปุคฺคโลป  หีโน  นาม ฯ   
หีนา วาจาติ ยา ตสฺส วาจา (๓) สาป หีนาว ฯ  หีน  อาจิกฺขตีติ   
โส  อาจิกฺขนฺโตป  หีนเมว  อาจิกฺขติ  เทเสนฺโตป  หีนเมว เทเสตีติ   
# ๑. ม. อชฺฌาสย ธาตูติ ฯ  ๒. ม. มยมมฺห สมฺมา ฯ  ๓. ม. ยุ. จิตฺตฏปน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  หนีาธิมุตฺติกสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๑๙ 
 
สพฺพปทานิ  โยเชตพฺพานิ ฯ  อุปปตฺตีติ  เทฺว  อุปปตฺติโย  ปฏิลาโภ  
จ นิพฺพตฺติ  จ    นิพฺพตฺติ  หีนกุสลาทิวเสน  เวทิตพฺพา  ปฏิลาโภ  
จิตฺตุปฺปาทกฺขเณ หีนตฺติกวเสน ฯ  กถ  ตสฺส  ห ิ ป ฺจสุ  นีจกุเลสุ  
อุปฺปชฺชนโต  หีนา นิพฺพตฺติ เวสฺสสุทฺทกุเลสุ  อุปปฺชฺชนโต มชฺฌิมา  
ขตฺติยพฺราหฺมณกุเลสุ อุปฺปชฺชนโต ปณีตา ฯ ทฺวาทสอกุสล- 
จิตฺตุปฺปาทาน  ปน  ปฏิลาภโต  หีโน ปฏิลาโภ เตภูมิกธมฺมาน  
ปฏิลาภโต มชฺฌิโม  นวโลกุตฺตรธมฺมาน  ปฏลิาภโต  ปณีโต ฯ   
อิมสฺมึ  ปน  าเน  นิพฺพตฺติเยว อธิปฺเปตาติ ฯ 
                                        ตติย ฯ                  
 
                                หีนาธิมุตฺติกสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  สสนฺทนฺตีติ  เอกโต  โหนฺติ ฯ  สเมนฺตีติ  สมาคจฺฉนฺติ  
นิรนฺตรา  โหนฺติ ฯ  หีนาธิมุตฺติกาติ  หีนชฺฌาสยา ฯ  กลฺยาณาธิ- 
มุตฺติกาติ  กลฺยาณชฺฌาสยา ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ                   
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๒๒๐ 
 
                                จงฺกมสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  ปสฺสถ  โนติ  ปสฺสถ  น ุฯ  สพฺเพ  โข  เอเตติ  
สาริปุตฺตตฺเถโร  ภควตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  
ภิกฺขูน  มหาป ฺาน  ยทิท  สาริปุตฺโตติ  (๑)  มหาป ฺเสุ  เอตทคฺเค   
ปโต ฯ  อิติ น ขนฺธนฺตร ธาตฺวนฺตร อายตนนฺตร  สติปฏาน- 
โพธิปกฺขิยธมฺมนฺตร  ติลกฺขณาหต  คมฺภีรป ฺห ปุจฺฉิสฺสามาติ   
มหาป ฺาว  ปริวาเรนฺติ ฯ  โสป  เตส  ปวึ  ปตฺถรนฺโต  วิย  
สิเนรุปาทโต  วาลิก  อุทฺธรนฺโต  วิย  จกฺกวาฬปพฺพต  ภินฺทนฺโต  
วิย  สิเนรร อุกฺขิปนฺโต  วิย  อากาส  วิตฺถาเรนฺโต  วิย  จนฺทสุริเย   
อุฏาเปนฺโต  วิย  จ ปุจฺฉิตปุจฺฉิต กเถติ ฯ เตน วุตฺต สพฺเพ  
โข เอเต ภิกฺขเว ภิกฺขู มหาป ฺาติ ฯ   
        มหาโมคฺคลฺลาโนป  ภควตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  
สาวกาน  ภิกฺขูน  อิทฺธิมนฺตาน ยทิท มหาโมคฺคลฺลาโนติ  (๑) 
อิทฺธิมนฺเตสุ เอตทคฺเค ปโต ฯ อิติ น ปริกมฺม  อานิสส   
อธิฏาน  วิกุพฺพน  ปุจฺฉิสฺสามาติ  อิทฺธิมนฺโตว ปริวาเรนฺติ ฯ  
โสป เตส วุตฺตนเยเนว ปุจฺฉิต(๒)  กเถสิ ฯ เตน วุตฺต สพฺเพ  
โข เอเต ภิกฺขเว ภิกฺขู มหิทฺธิกาติ ฯ              
        มหากสฺสโปป  ภควตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  
ภิกฺขน ธุตวาทาน (๓)  ยทิท  มหากสฺสโปติ  ธุตวาเทสุ  เอตทคฺเค  
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ  ๒. ม. ปจฺุฉิตปุจฺฉิต ฯ  ๓. ม. ธุตงฺคธราน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  จงฺกมสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๒๑ 
 
ปโต ฯ  อิติ  น  ธุตงฺคปริหาร อานิสส  สมาทาน  อธิฏาน  
เภท ปุจฺฉิสฺสามาติ  ธุตวาทาว (๑) ปริวาเรนฺติ ฯ โสป  เตส  ตเถว   
ปุจฺฉิตปุจฺฉิต  พฺยากโรติ ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺเพ  โข  เอเต ภิกฺขเว 
ภิกฺขู ธุตวาทาติ ฯ                
        อนุรุทฺธตฺเถโรป  ภควตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน   
ภิกฺขูน   ทิพฺพจกฺขุกาน  ยทิท  อนุรุทโฺธติ  (๒) ทพฺิพจกฺขุเกสุ เอตทคฺเค  
ปโต ฯ อิติ น ทิพฺพจกฺขุกสฺส  ปริกมมฺ  อานิสส  อุปกฺกิเลส  
ปุจฺฉิสฺสามาติ ทิพฺพจกฺขุกาว ปริวาเรนฺติ ฯ  โสป  เตส  ตเถว  
ปุจฺฉิตปุจฺฉิต  กเถติ ฯ  เตน  วุตฺต สพฺเพ โข เอเต ภิกฺขเว  
ภิกฺขู ทิพฺพจกฺขุกาติ ฯ              
        ปุณฺณตฺเถโรป  ภควตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน 
ภิกฺขูน  ธมฺมกถิกาน ยทิท  ปุณฺโร  มนตฺานิปุตฺโตติ  (๑)  ธมฺมกถเิกสุ   
เอตทคฺเค ปโต ฯ  อิติ  น ธมฺมกถาย สงฺเขปวิตฺถารคมฺภี- 
รุตฺตานวิจิตฺรกถาทีสุ ต ต อาการ ปุจฺฉิสฺสามาติ ธมฺมกถิกาว   
ปริวาเรนฺติ ฯ  โสป  เตส  อาวุโส  ธมฺมกถิเกน  นาม  อาทิโต   
ปริส  วณฺเณตุ  วฏฏติ  มชฺเฌ  สุ ฺต  ปกาเสตุ  อนฺเต  จตุสจฺจ- 
วเสน  กูฏ คณฺหิตุนฺติ  เอว  ต  ต  ธมฺมกถานย  อาจิกฺขติ ฯ   
เตน วุตฺต สพฺเพ โข เอเต ภิกฺขเว ภิกฺขู ธมฺมกถิกาติ ฯ                
        อุปาลิตฺเถโรป  ภควตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน   
# ๑. ส.ี ธุตธา ว ฯ  ๒. ม. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๒ 
 
ภิกฺขูน  วินยธราน  ยทิท  อุปาลีติ  (๒)  วินยธเรสุ  เอตทคฺเค  
ปโต ฯ อิติ น ครุกลหุก สเตกิจฺฉอเตกิจฺฉ  อาปตฺตานา- 
ปตฺตึ  ปุจฺฉิสฺสามาติ  วินยธราว  ปริวาเรนฺติ ฯ โสป  เตส   
ปุจฺฉิตปุจฺฉิต  ตเถว  กเถติ ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺเพ โข เอเต  
ภิกฺขเว ภิกฺขู วินยธราติ ฯ                   
        อานนฺทตฺเถโรป  ภควตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน   
ภิกฺขูน  พหุสฺสุตาน  ยทิท  อานนฺโทติ  (๓) พหุสฺสุเตสุ เอตทคฺเค 
ปโต ฯ อิติ น ทสวิธ พฺย ฺชนพุทฺธึ  อตฺถุปฺปตฺตึ  อนุสนฺธึ   
ปุพฺพาปร  ปจฺุฉิสฺสามาติ  พหุสฺสุตาว ปริวาเรนฺติ ฯ  โสป  เตส  
อิท  เอว  วตฺตพฺพ  อิท เอว คเหตพฺพนฺติ สพฺพ  กเถติ ฯ  
เตน วุตฺต สพฺเพ โข เอเต ภิกฺขเว ภิกฺขู พหุสฺสุตาติ ฯ      
        เทวทตฺโต  ปน  ปาปจฺโฉ  อิจฺฉาปกโต  เตน  น   
กุลสงฺคณฺหนปริหาร  นานปฺปการก  โกห ฺต  ปุจฺฉิสฺสามาติ   
ปาปจฺฉาว  ปริวาเรนฺติ ฯ  โสป  เตส  ต  ต  นิยาม  อาจิกฺขติ ฯ   
เตน  วุตฺต  สพฺเพ  โข  เอเต ภิกฺขเว ภิกฺขู  ปาปจฺฉาติ ฯ                    
        กสฺมา  ปเนเต  อวิทูเร  ปกฺกมึสุ(๑) ฯ  เทวทตฺโต  สตฺถร ิ  
ปทุฏจิตฺโต อนตฺถมฺป  กาตุ  อุปกฺกเมยฺยาติ  อารกฺขคฺหณตฺถ ฯ   
อถ  เทวทตฺโต  กสฺมา จงฺกมีติ ฯ  อการโก  อย  ยท ิ การโก   
ภเวยฺย  น  อิธ อาคจฺเฉยฺยาติ อตฺตนา  กตโทส  
# ๑. ม. จงฺกมึสูติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สคาถาสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๓ 
 
ปฏิจฺฉาทนตฺถ ฯ  ก ึ ปน  เทวทตฺโต  ภควโต  อนตฺถ กาตุ สมตฺโถ ฯ 
ภควโต วา  อารกฺขกิจฺจ  อตฺถีติ ฯ  นตฺถิ ฯ  เตน  วุตฺต  อฏาน- 
เมต  อานนฺท  อนวกาโส  ย   ตถาคโต  ปรูปกฺกเมน  ปร-ิ 
นิพฺพาเยยฺยาติ ฯ  (๑)  ภิกขฺู  ปน สตฺถร ิคารเวน   อาคตา ฯ  เตเนว   
ภควา  เอว  วตฺวา  วิสฺสชฺเชหิ  อานนฺท  ภิกฺขุสงฺฆนฺติ  
วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ  
                                        ป ฺจม ฯ                      
 
                                สคาถาสุตฺตวณฺณนา             
        ฉฏเ  คูโถ  คูเถน  สสนฺทติ  สเมตีติ  สมุทฺทนฺตเร   
ชนปทนฺตเร  จกฺกวาฬนฺตเร   ิโตป  วณฺเณนป  คนฺเธนป  รเสนป   
นานตฺต  อนุปคจฺฉนฺโต สสนฺทติ  สเมติ  เอกสทิโส(๒)  เจว  โหติ   
นิรนฺตโร  จ   เสเสสุป เอเสว นโย ฯ  อย  ปน  อนิฏอุปมา   
หีนชฺฌาสยาน  หีนชฌฺาสยสฺส  สริกฺขภาวทสฺสนตฺถ อาหตา  
ขีราทิวิสิฏโปมา (๓) กลฺยาณชฺฌาสยาน อชฺฌาสยสฺส สริกฺขภาว- 
ทสฺสนตฺถ ฯ    
        สสคฺคาติ  ทสฺสนสวนสสคฺคาทิวตฺถุเกน  ตณฺหาสิเนเหน ฯ   
วนโถ  ชาโตติ  กิเลสวน  ชาต ฯ  อสสคฺเคน  ฉิชฺชตีติ  เอกโต   
# ๑. วิ. จุล. ๗/๓๗๒/๑๘๔ ฯ  ๒. ม. เอกสทิโสว โหติ นิรนฺตโร ฯ  
# ๓. ม. ขีราทิวิสิฏโปมา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๔ 
 
านนิสชฺชาทีนิ  อกโรนฺตสฺส อสสคฺเคน  อทสฺสเนน  ฉิชชฺติ ฯ   
สาธุชีวีติ  ปรสิุทฺธชีวิต  ชวีมาโน ฯ  สหาวเสติ สหวาส วเสยฺย ฯ  
                                        ฉฏ ฯ                  
 
                        อสฺสทฺธสสนฺทนสุตฺตวณฺณนา           
        สตฺตเม  อสฺสทฺธา  อสฺสทฺเธหีติอาทีสุ  พุทฺเธ  วา  ธมฺเม   
วา  สงฺเฆ  วา  สทฺธาวิรหิตา  นิโรธา  นิสฺสารปุคฺคลา  (๑)  สมทฺุทสฺส  
โอริมตีเร   ิตา ปาริมตีเรป   ิเตหิ  อสฺสทฺเธหิ  สทธฺึ   
ตาย  อสฺสทฺธตาย  เอกสทิสา  นิรนฺตรา โหนฺติ ฯ  ตถา  อหิริกา   
ภินฺนมริยาทา  อลชชฺิปุคฺคลา  อหิริเกหิ  อโนตฺตปฺปโน  
ปาปกิริยาย  อภายมานา  อโนตฺตปฺปหิ อปฺปสฺสุตา สุตวิรหิตา  
อปฺปสฺสุเตหิ กุสีตา อาลสิยปุคฺคลา  กสุีเตหิ มุฏสฺสติโน  
ภตฺตนิกฺขิตฺตกากมสนิกฺขิตฺตสิงฺคาลสทิสา มุฏสฺสตีหิ  ทุปฺป ฺา   
ขนฺธาทิปริจฺเฉทิกาย  ป ฺาย  อภาเวน  นิปฺป ฺา ตาทิเสเหว  
ทุปฺป ฺเหิ  สทฺธาสมฺปนฺนา  เจติยวนฺทนาทิกิจฺจปสุตา  
สทฺเธหิ หิริมนา  ลชฺชิปุคฺคลา  หิริมเนหิ โอตฺตปฺปโน  
ปาปภีรุกา โอตฺตปฺปหิ พหุสฺสุตา สุตธรา  อาคมธรา  
ตนฺติปาลกา  วสานุรกฺขกา  พหุสฺสุเตหิ  อารทฺธวิริยา  ปริปุณฺณ- 
ปรกฺกมา  อารทฺธวิริเยหิ  อุปฏ ิตสฺสตี  สพฺพกิจฺจปริคฺคาหิกาย   
สติยา  สมนฺนาคตา  อุปฏ ิตสฺสตีหิ  ป ฺวนฺโต  มหาป ฺเหิ   
# ๑. ม. ย.ุ นโิรชา นริสา ปุคฺคลา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อสฺสทฺธมูลกสุตฺตาทิวณฺณนา หนา ๒๒๕ 
 
วชิรูปมาเณหิ  ป ฺวนฺเตหิ สทฺธึ ทูเร  ิตาป ตาย ป ฺา- 
สมฺปตฺติยา  สสนฺเทนฺติ สเมนฺติ ฯ  อฏมาทีนิ  เตเยว  อสฺสทฺธาทิ- 
ธมฺเม  ติกวเสน  กตฺวา  เทสิตานิ ฯ  ตตฺถ   
                                        สตฺตม ฯ    
 
                                อสฺสทฺธมูลกสุตฺตาทิวณฺณนา           
                  อฏเม  อสฺสทฺธาทิมูลกา  กณฺหปกฺขสุกฺกปกฺขวเสน  ป ฺจ  
ติกา วุตฺตา ฯ 
                                                อฏม ฯ 
                        นวเม  อหิริกมูลกา  จตฺตาโร ฯ 
                                        นวม ฯ 
        ทสเม  อโนตฺตปฺปมูลกา  ตโย ฯ 
                                        ทสม ฯ 
        เอกาทสเม  อปฺปสฺสุตมูลกา  เทวฺ ฯ 
                                        เอกาทสม ฯ 
        ทฺวาทสเม  กุสีตมูลโก  เอโก ติโก วุตฺโตติ ฯ 
        สพฺเพป ป ฺจสุ สุตฺตนฺเตสุ  ปณฺณรส  ติกา  โหนฺติ ฯ   
ปณฺณรส  เจเต สุตฺตนฺตาติป  วทนฺติ ฯ  อย ติกเปยฺยาโล  
นาม ฯ อฏมานิ ฯ                
                                        ทฺวาทสม ฯ 
                                        ทุติโย วคฺโค ฯ             
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๒๒๖ 
 
                                        อสมาหิตสุตฺตาทิวณฺณนา           
        อิโต  ปเรสุ  ปม  อสฺสทฺธาทิป ฺจกวเสน  วุตฺต ฯ ตถา   
ทุติย ฯ  ปเม  ปน  อสมาหิตปท  จตุตฺถ  ทุติเย  ทสฺุสีลปท ฯ   
เอว  วุจฺจมาเน   พุชฺฌนกปุคฺคลาน  อชฺฌาสเยน  ห ิ เอตานิ   
วุตฺตานิ ฯ   
        เอตฺถ  อสมาหิตาติ อุปจารปฺปนาสมาธิรหิตา ฯ ทุสฺสีลาติ  
นิสฺสีลา ฯ  
                                ปมทุติยานิ ฯ        
 
                        ป ฺจสิกฺขาปทสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ตติย  ป ฺจกมฺมปถวเสน  พุชฺฌนกาน  อชฺฌาสยวเสน   
วุตฺต  จตุตฺถ  สตฺตกมฺมปถวเสน  ป ฺจม  ทสกมฺมปถวเสน ฯ 
        ตตฺถ ตติเย สุราเมรยมชฺชปมาทฏายิโนติ  สรุาเมรยสงฺขาต   
มชฺช  ยาย  ปมาทเจตนาย  ปวนฺติ  สา สุราเมรยมชชฺปมาโทติ   
วุจฺจติ  ตสฺมึ ติฏนฺตีติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายิโน ฯ อย  
ตาเวตฺถ อสาธารณปทสฺส อตฺโถ ฯ                      
        ป ฺจเม  ปาณ  อติปาเตนฺตีติ  ปาณาติปาติโน  ฯ 
ปาณฆาติกาติ  อตฺโถ ฯ  อทินฺน  อาทิยนฺตีติ  อทินฺนาทายิโน ฯ   
ปรสฺส  หารโินติ  อตฺโถ ฯ  วตฺถุกาเมสุ  กิเลสกาเมน  มิจฺฉา   
จรนฺตีติ  กาเมสุมิจฺฉาจาริโน ฯ  มุสา  วทนฺตีติ  มุสาวาทิโน   
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                *เลมที่ ๑๑  ป ฺจสิกฺขาปทสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา ๒๒๗ 
 
ปเรส  อตฺถภ ฺชก  ตุจฺฉ  อลิก  วาจ  ภาสิตาโรติ  อตฺโถ ฯ  
ปสุณา  วาจา เอเตสนฺติ  ปสุณวาจา ฯ  มมฺมจฺเฉทิกา  ผรุสา   
วาจา  เอเตสนฺติ  ผรุสวาจา ฯ  สมฺผ  นริตฺถก  วจน  ปลปนฺตีติ   
สมฺผปฺปลาปโน ฯ  อภิชฌฺายนฺตีติ  อภิชฺฌาลุโน ปรภณฺเฑ   
ลุพฺภนสีลาติ อตฺโถ ฯ พฺยาปนฺน ปูติภูต จิตฺตเมเตสนฺติ  
พฺยาปนฺนจิตฺตา ฯ มิจฺฉา  ปาปกา  วิ ฺ ุครหิตา เอเตส ทิฏ ีติ  
มิจฺฉาทิฏ ิกา กมฺมปถปรยิาปนฺนาย   นตฺถิ  ทินฺนนฺติ  อาทิวตฺถุกาย   
มิจฺฉตฺตปริยาปนฺนาย  อนิยฺยานิกทิฏ ิยา สมนฺนาคตาติ  อตฺโถ ฯ  
สมฺมา  โสภนา  วิ ฺ ุปสตฺถา เอเตส ทิฏ ีติ สมฺมาทิฏ ิกาฯ 
กมฺมปถปริยาปนฺนาย   อตฺถิ   ทินฺนนติฺอาทิกาย   กมฺมสฺสกตทิฏ ิยา  
สมฺมตฺตปริยาปนฺนาย  มคฺคทิฏ ิยา จ สมนฺนาคตาติ อตฺโถ ฯ  
อิท ตาเวตฺถ อนุตฺตานาน ปทาน ปทวณฺณนามตฺต ฯ                  
        โย  ปน  เตส  ปาณาติปาโต  อทินฺนาทาน  กาเมสุ 
มิจฺฉาจาโร  มุสาวาโท  ปสุณวาจา  ผรุสวาจา  สมฺผปฺปลาโป   
อภิชฺฌา  พฺยาปาโท  มิจฺฉาทิฏ ีติ  กณฺหปกฺเข  ทสวิโธ  อตฺโถ  
โหติ  ตตฺถ  ปาณสฺส  อติปาโต ปาณาติปาโต ปาณวโธ  
ปาณฆาโตติ   วุตฺต  โหติ ฯ  ปาโณติ  เจตฺถ  โวหารโต สตฺโต ฯ 
ปรมตฺถโต ชวิีตินฺทฺริย ฯ ตสฺมึ ปน ปาเณ  ปาณส ฺ ิโน   
ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกอุปกฺกมสมุฏาปกา  กายวจีทฺวาราน อ ฺตร- 
ทฺวารปฺปวตฺตา  วธกเจตนา  ปาณาติปาโต ฯ  โส  คุณวิรหิเตสุ   
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๘ 
 
ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทเก  ปาเณ  อปฺปสาวชฺโช   
มหาสรีเร  มหาสาวชฺโช ฯ  กสฺมา   ปโยคมหนฺตตาย  ปโยค- 
สมตฺเตป  วตฺถุมหนฺตตาย ฯ  คุณวนฺเตสุ  มนุสฺสาทสีุ  อปฺปคุเณ   
อปฺปสาวชฺโช  มหาคุเณ  มหาสาวชฺโช ฯ  สรีรคุณาน  ปน   
สมภาเว  สติ กเิลสาน  อุปกฺกมาน ฺจ  มุทุตาย  อปปฺสาวชฺโช ฯ 
ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโชติ  เวทิตพฺโพ ฯ                     
        ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  ปาโณ  ปาณส ฺ ิตา   
วธกจิตฺต  อุปกฺกโม  เตน  มรณนฺติ ฯ  ฉ  ปโยคา  สาหตฺถิโก   
อาณตฺติโก  นิสฺสคฺคิโย  ถาวโร  วิชฺชามโย  อิทฺธิมโยติ  อิมสฺม ึ  
ปนตฺเถ  วิตฺถาริยมาเน อติปป ฺโจ โหติ ตสฺมา ต  น   
วิตฺถารยาม  อ ฺ ฺจ  เอวรูป ฯ  อตฺถิเกหิ  ปน  สมนฺต- 
ปาสาทิก  วินยฏกถ โอโลเกตฺวา คเหตพฺโพ ฯ                  
        อทินฺนสฺส  อาทาน  อทินฺนาทาน  ปรสฺส  หรณ  เถยฺย   
โจริกาติ  วุตฺต โหติ ฯ  ตตฺถ  อทินฺนนติฺ  ปรปริคฺคหิต  ยตฺถ   
ปโร  ยถากามการิต  อาปชฺชนฺโต   อทณฺฑารโห  อนุปวชฺโชว 
โหติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  ปรปรคฺิคหิเต  ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน ตทา- 
ทายกอุปกฺกมสมุฏาปกา  เถยฺยเจตนา  อทินฺนาทาน ฯ  ต  หีเน   
ปรสนฺตเก  อปฺปสาวชฺช ฯ  ปณีเต  มหาสาวชฺช ฯ  กสฺมา ฯ 
วตฺถุปณีตตาย ฯ  วตฺถุสมตฺเต  สติ คุณาธิกาน  สนฺตเก  วตฺถุสฺม ึ  
มหาสาวชฺช  ตนฺต  คุณาธิก  อุปาทาย  ตโต  ตโต หนีคุณสฺส   
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                *เลมที่ ๑๑  ป ฺจสิกฺขาปทสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา ๒๒๙ 
 
สนฺตเก วตฺถุสฺมึ อปฺปสาวชฺช ฯ            
        ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา โหนฺติ ปรปริคฺคหิต ปรปริคฺคหิต- 
ส ฺ ิตา เถยฺยจิตฺต อุปกฺกโม  เตน  หรณนฺติ ฯ  ฉ  ปโยคา   
สาหตฺถิกาทโยว ฯ  เต  จ  โข  ยถานุรปู  เถยฺยาวหาโร   
ปสยฺหาวหาโร  ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร  ปริกปฺปาวหาโร  กุสาวหาโรติ   
อิเมส  อวหาราน  วเสน  ปวตฺตาติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ 
วิตฺถาโร  ปน  สมนฺตปาสาทิกาย วุตฺโต ฯ                  
        กาเมสุมิจฺฉาจาโรติ  เอตฺถ  ปน  กาเมสูติ  เมถุนสมาจาเรสุ ฯ  
มิจฺฉาจาโรติ  เอกนฺตนินฺทิโต  ลามกาจาโร ฯ  ลกฺขณโต  ปน   
อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปฺปวตฺตา  อคมนียฏานวีติกฺกม- 
เจตนา  กาเมสุมิจฺฉาจาโร ฯ  
        ตตฺถ อคมนียฏาน นาม ปุริสาน ตาว มาตุรกฺขิตา  
ปตุรกฺขิตา  มาตาปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา ภคินีรกฺขิตา  
าติรกฺขิตา โคตฺตรกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตา  สารกฺขา  สปริทณฺฑาติ   
มาตุรกฺขิตาทโย  ทส  ธนกฺกีตา ฉนฺทวาสินี  โภควาสินี  
ปฏวาสินี  โอทปตฺตกินี  โอภตจุมฺพิตา(๑)  ทาสี  จ  ภริยา  จ  
กมฺมการี  จ  ภริยา  จ  ธชาหฏา  มุหุตฺติกาติ  เอตา   
ธนกฺกีตาทโย  ทสาติ  วีสติ  อิตฺถิโย ฯ  อิตฺถีสุ ปน  ทฺวินฺน   
สารกฺขสปริทณฺฑาน  ทสนฺน ฺจ ธนกฺกีตาทีนนฺติ ทฺวาทสนฺน   
# ๑. ม. โอภตจุมฺพตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๐ 
 
อิตฺถีน  อ ฺเปริสา ฯ  (๑)  อิท  อคมนียฏาน  นาม ฯ   
        โส  ปเนส มิจฺฉาจาโร  สีลาทิคุณรหิเต  อคมนียฏาเน   
อปฺปสาวชฺโช สลีาทิคุณสมฺปนฺเน มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  จตฺตาโร   
สมฺภารา  อคมนียวตฺถุ ตสฺมึ  เสวนจิตฺต  เสวนปโยโค มคฺเคน 
มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯ เอโก ปโยโค สาหตฺถิโก เอว ฯ    
        มุสา  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส  อตฺถภ ฺชนโก  วจีปโยโค   
กายปโยโค   วา  วิสวาทนาธิปฺปาเยน  ปรสฺส(๒) ปรวิสวาทกกาย- 
วจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโท ฯ   
        อปโร  นโย  มุสาติ  อภูต  อตจฺฉ  วตฺถุ ฯ  วาโทติ   
ตสฺส  ภูตโต  ตจฺฉโต  วิ ฺาปน ฯ  ลกขฺณโต  ปน  อตถวตฺถุ  
ตถโต  ปร  วิ ฺาเปตุกามสฺส  ตถาวิ ฺตฺติสมุฏาปกา  เจตนา   
มุสาวาโท ฯ  โส  ยมตฺถ  ภ ฺชติ  ตสฺส อปฺปตาย อปฺปสาวชฺโช  
มหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช ฯ  อปจ  คหฏาน  อตฺตโน  สนฺตก   
อทาตุกามตาย  นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช  สกฺขินา  
หุตฺวา  อตฺถภ ฺชนตฺถ วุตฺโต  มหาสาวชฺโช ฯ ปพฺพชิตาน  
อปฺปกมฺป เตล วา สปฺป วา ลภิตฺวา หสาธิปฺปาเยน อชฺช   
คาเม  เตล  นที  ม ฺเ  สนฺทตีติ  ปูรณกถานเยน  ปวตฺโต   
อปฺปสาวชฺโช  อทิฏเยว  ปน  ทฏินฺติอาทินา  นเยน   
วทนฺตาน   มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  โหนฺติ  
# ๑. ม. อ ฺเ ปุริสา ฯ  ๒. ม. ปนสสฺ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ป ฺจสิกฺขาปทสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา ๒๓๑ 
 
อตถวตฺถุ  วิสวาทนจิตฺต  ตชฺโช  วายาโม  ปรสฺสตทตฺถ- 
วิชานนนฺติ ฯ  เอโก  ปโยโค  สาหตฺถิโกว ฯ  โส กาเยน วา  
กายปฏิพทฺเธน  วา  วาจาย  วา  ปรวิสวาทกกิริยากรเณ  
ทฏพฺโพ ฯ  ตาย  เจ กิริยาย ปโร ตมตฺถ  ชานาติ ฯ  อย  
กิริยาสมุฏาปกเจตนากฺขเณเยว มุสาวาทกมฺมุนา พชฺฌติ ฯ     
        ปสุณวาจาติอาทีสุ  ยาย  วาจาย  ปรสฺส(๑)  วาจ  ภาสติ ฯ 
ตสฺส  หทเย  อตฺตโน  ปยภาว  ปรสฺส  จ  สุ ฺภาว  กโรติ ฯ 
สา  ปสุณวาจา ฯ  ยาย  ปน  อตฺตานมฺป  ปรมฺป  ผรุส   
กโรติ  ยา  วาจา  สยมฺป  ผรุสา  เนว  กณฺณสุขา  น(๒)   
หทยงฺคมา  วาจา  อย  ผรสุวาจา ฯ  เยน  ปน สมฺผ  
ปลปนฺติ (๓) นิรตฺถก โส  สมฺผปฺปลาโป ฯ  ตมูลภูตา  (๔)  เจตนาป  
ปสุณวาจาทินามเมว  ลภติ ฯ  สา  เอว  จ  อิธ อธิปฺเปตาติ ฯ                   
        ตตฺถ  สงฺกิลิฏจิตฺตสฺส  ปเรส  วา  เภทาย  อตฺตโน  ปยกมฺยตาย   
วา  กายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  ปสุณวาจา ฯ สา  
ยสฺส เภท กโรติ ตสฺส อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺชา  มหา- 
คุณตาย  มหาสาวชฺชา ฯ  ตสฺสา  จตฺตาโร สมฺภารา ภินฺทิตพฺโพ   
ปโร  อิติ  อิเม  นานา  ภวิสฺสนฺติ  วินา ภวิสฺสนฺตีติ  
เภทปุเรกฺขารตา วา อิติ อห  ปโย  ภวิสฺสามิ  วิสฺสาสิโกติ  
# ๑. ม. ยสฺส ต วาจ ฯ  ๒. สฺยา. น. หทยสุขา วา ฯ  ม. น หทยงฺคมา ฯ 
# ๓. ม. ปลปติ ฯ ๔. ม. ย.ุ เตส มูลภูตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๒ 
 
ปยกมฺยตา  วา  ตชฺโช  วายาโม  ตสฺส  ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ                   
        ปรสฺส  มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  เอกนฺตผรุส- 
เจตนา   ผรุสวาจา ฯ  ตสฺสา  อาวีภาวตฺถมิท  วตฺถุ  ฯ 
        เอโก  กริ  ทารโก  มาตุวจน   อนาทิยิตฺวา  อร ฺ   
คจฺฉติ ฯ  มาตา  ต  นิวตฺเตตุ  อสกฺโกนฺตี  จณฺฑา ต   มหึส ี
อนุพนฺธตูติ อกฺโกสิ ฯ  อถสฺส  ตเถว  อร ฺเ  มหึสี  อุปฏาสิ ฯ   
ทารโก  ย  มม  มาตา  มุเขน  กเถสิ  ต  มา  โหตุ  ย   
จิตฺเตน  จินฺเตสิ  ต  โหตูติ  สจฺจกิริย อกาสิ ฯ  มหึสี  ตตฺเถว   
พทฺธา (๑) วิย  อฏาสิ ฯ   
        เอว  มมมฺจฺเฉทโกป  วจีปโยโค (๒)  จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา   
น โหติ ฯ  มาตาปตโร  ห ิ กทาจิ  ปุตฺตเก  เอว  วทนฺติ  
โจรา  โว  ขณฺฑาขณฺฑิก  กโรนฺตูติ  อุปฺปลปตฺตมฺป  จ  เนส  
อุปริ  ปตนฺต  น  อิจฺฉนฺติ ฯ  อาจริยุปชฌฺายา จ  กทาจิ   
นิสฺสิตเก  เอว วทนฺติ กึ  อิเม  อหิริกา  อโนตฺตปฺปโน  วทนฺติ(๓)   
นิทฺธมถ  เนติ  อถ  จ  เนส  อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ  อิจฺฉนฺติ ฯ   
ยถา  จ  จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ  เอว  วจน- 
สณฺหตาย  อผรุสวาจาป  น  โหติ ฯ  น  หิ  มาราเปตุกามสฺส   
อิม  สุข  สยาเปถาติ  วจน  อผรุสวาจา  โหติ  จิตฺตผรุสตาย   
ปเนสา  ผรุสวาจาว  สา  ย  สนฺธาย  ปวตฺติตา  ตสฺส  
# ๑. ม. พทฺธา ฯ  ๒. ม. ปโยโค ฯ  ๓. ม. จรนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ป ฺจสิกฺขาปทสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา ๒๓๓ 
 
อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชชฺา ฯ  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา ฯ   
ตสฺสา  ตโย  สมฺภารา อกฺโกสิตพฺโพ  ปโร  กุปตจิตฺต   
อกฺโกสนาติ ฯ  อนตฺถวิ ฺาปกา  กายวจีปโยคสมุฏาปกา   
อกุสลเจตนา  สมฺผปฺปลาโป ฯ  โส  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺป- 
สาวชฺโช  อาเสวนมหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส   เทฺว  
สมฺภารา ภารตยุทฺธสีตาหรณาทินิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา  
ตถารูปกถากถน ฺจาติ ฯ   
        อภิชฺฌายตีติ  อภิชฺฌา ฯ  ปรภณฑฺาภิมุขี  หุตฺวา  ต 
นฺนินฺนตาย  ปวตฺตตีติ   อตฺโถ ฯ  สา  อโห  วต  อิท  มมสฺสาติ   
เอว  ปรภณฺฑาภิชฺฌายนลกฺขณา ฯ  อทินฺนาทาน  วิย  อปฺป- 
สาวชฺชา  มหาสาวชฺชา  จ    ตสฺสา  เทฺว  สมฺภารา  ปรภณฺฑ   
อตฺตโน  ปรณิามน ฺจ    ปรภณฺฑวตฺถุเก  ห ิ โลเภ  อุปฺปนฺเนป   
น  ตาว กมฺมปถเภโท โหติ ยาว น อโห วติท  
มมสฺสาติ อตฺตโน ปริณาเมตีติ ฯ    
        หิตสุข  พฺยาปาทยตีติ  พฺยาปาโท ฯ  โส  ปรวินาสาย   
มโนปโทสลกฺขโณ ฯ  ผรสุวาจา  วิย  อปฺปสาวชฺโช  มหา- 
สาวชฺโช  จ    ตสฺส  เทฺว  สมฺภารา ปรสตฺโต  จ  ตสฺส   
จ  วินาสจินฺตา ฯ  ปรสตฺตวตฺถุเก  หิ  โกเธ  อุปฺปนเฺนป  น   
ตาว  กมฺมปถเภโท  โหติ  ยาว  น  อโห  วตาย  อุจฺฉิชฺเชยฺย   
วินสฺเสยฺยาติ  ตสฺส  วินาส จินฺเตติ ฯ                    
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๔ 
 
        ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน  มิจฺฉา  ปสฺสตีติ  มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ   
สา  นตฺถิ ทินนฺนฺติอาทินา  นเยน  วิปรตีทสฺสนลกฺขณา ฯ   
สมฺผปฺปลาโป  วิย  อปฺปสาวชฺชา  มหาสาวชฺชา จ   อปจ  
อนิยตา อปฺปสาวชฺชา นิยตา มหสาวชฺชา ฯ ตสฺสา เทฺว  
สมฺภารา  วตฺถุโน  จ  คหติาการวิปรีตตา ยถา จ น  
คณฺหาติ ตถาภาเวน ตสฺสา   อุปฏานนฺติ ฯ   
        อิเมส  ปน  ทสนฺน  อกุสลกมฺมปถาน  ธมฺมโต  โกฏาสโต   
อารมฺมณโต  เวทนาโต  มลูโตติ  ป ฺจหากาเรหิ  วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมโตติ  เอเตสุ  หิ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  เจตนา- 
ธมฺมาว  โหนฺติ  อภิชฺฌาทโย  ติสฺโส  เจตนาสมฺปยุตฺตา ฯ   
        โกฏาสโตติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  มิจฺฉาทิฏ ิ  จาติ  อิเม  
อฏ กมฺมปถา เอว  โหนติฺ  โน  มลูานิ  อภิชฺฌา  พฺยาปาทา   
กมฺมปถา  เจว  มูลานิ  จ   อภิชฺฌา  ห ิมูล ปตฺวา โลโภ  
อกุสลมูล โหติ พฺยาปาโท โทโส อกสุลมูล ฯ    
        อารมฺมณโตติ  ปาณาติปาโต  ชีวิตินฺทฺริยารมฺมณโต   
สงฺขารารมฺมโณ  โหติ   อทินฺนาทาน  สตฺตารมฺมณ  วา   
สงฺขารารมฺมณ  วา  มิจฺฉาจาโร  โผฏพฺพวเสน  สงฺขารา- 
รมฺมโณว  สตฺตารมฺมโณติป  เอเก ฯ  มุสาวาโท  สตฺตารมฺมโณ   
วา  สงฺขารารมฺมโณ  วา  ตถา  ปสุณาวาจา ฯ  ผรุสวาจา    
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สตฺตารมฺมณาว ฯ สมฺผปฺปลาโป  ทฏิสุตมุตวิ ฺาตวเสน   
สตฺตารมฺมโณ  วา สงฺขารารมฺมโณ  วา  ตถา  อภิชฌฺา ฯ   
พฺยาปาโท สตฺตารมฺมโณว ฯ มิจฺฉาทิฏ ิ   เตภูมิกธมฺมวเสน  
สงฺขารารมฺมณา ฯ    
        เวทนาโตติ  ปาณาติปาโต  ทกฺุขเวทโน  โหติ ฯ  กิ ฺจาป   
หิ  ราชาโนพ  โจร  ทิสฺวา  หสมานาป  คจฺฉถ  น  ฆาเตถาติ   
วทนฺติ  สนฺนฏิาปกเจตนา  ปน  เนส  ทุกฺขสมฺปยุตฺตาว   
โหติ ฯ  อทินฺนาทาน  ติเวทน  มิจฺฉาจาโร สุขมชฌฺตฺต- 
วเสน  ทฺวิเวทโน  สนฺนฏิาปกจิตฺเต  ปน  มชฺฌตฺตเวทโน   
น  โหติ ฯ  มสุาวาโท  ติเวทโน  ตถา  ปสุณ  วาจา ฯ   
ผรุสวาจา  ทุกฺขเวทนา  สมฺผปฺปลาโป  ติเวทโน  อภิชฺฌา   
สุขมชฺฌตฺตวเสน  ทฺวิเวทนา  ตถา  มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ  พฺยาปาโท  
ทุกฺขเวทโน ฯ                     
        มลูโตติ  ปาณาติปาโต  โทสโมหวเสน  ทฺวิมูลโก  โหติ ฯ   
อทินฺนาทาน  โทสโมหวเสน  วา  โลภโมหวเสน  วา ฯ 
มิจฺฉาจาโร  โลภโมหวเสน ฯ  มุสาวาโท   โทสโมหวเสน  วา   
โลภโมหวเสน  วา  ตถา  ปสุณวาจา  สมฺผปฺปลาโป  จ       
ผรุสวาจา  โทสโมหวเสน  อภิชฺฌา  โมหวเสน  เอกมูลา  ฯ 
ตถา  พฺยาปาโท ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิ โลภโมหวเสน ทฺวิมูลาติ ฯ              
        ปาณาติปาตา  ปฏิวิรตาติอาทีสุ  ปาณาติปาตาทโย   
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๖ 
 
วุตฺตตฺถา  เอว ฯ  ยาย  ปน  วิรติยา  เอเต  (๑)  ปฏิวิรตา นาม  
โหนฺติ สา เภทโต  ติวิธา โหติ สมฺปตฺตวิรติ  สมาทาน- 
วิรติ  สมุจฺเฉทวิรตีติ ฯ  ตตฺถ  อสมาทินฺนสิกฺขาปทาน  อตฺตโน  
ชาติวยพาหุสจฺจาทีนิ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อยุตฺต  อมฺหาก  เอวรูป   
กาตุนฺติ สมฺปตฺตวตฺถุ  อวีติกฺกมนฺตาน  อุปฺปชชฺมานา  วิรติ   
สมฺปตฺตวิรตีติ  เวทิตพฺพา สีหฬทีเป  จกฺกนอุปาสกสฺส  วิย ฯ  
        ตสฺส  กริ  ทหรกาเลเยว  มาตุ  โรโค  อุปฺปชชฺิ ฯ  เวชฺเชน   
จ  อลฺลสสกมส   ลทฺธธ  วฏฏตีติ วุตฺต ฯ ตโต จกฺกนสฺส ภาตา  
คจฺฉ ตาต เขตฺต  อาหิณฺฑาหีติ  จกฺกน  เปเสสิ ฯ  โส  ตตฺถ   
คโต ฯ  ตสฺม ึ จ  สมเย  เอโก  สโส  ตรณุสสฺส  ขาทิตุ   
อาคโต  โหติ ฯ  โส  ต  ทสิฺวา  เวเคน  ธาวนฺโต วลฺลิยา   
พนฺโธ(๒) กริิกิรีติ  สทฺทมกาสิ ฯ  จกกฺโน  เตน  สทฺเทน  คนฺตฺวา  
ต  คเหตฺวา จินฺเตสิ  มาตุ  เภสชฺช  กโรมีติ ฯ  ปุน  จินฺเตสิ   
น  เมต  ปฏิรปู  ยฺวาห มาตุ  ชีวิตการณา  ปร  ชีวิตา   
โวโรเปยฺยนติฺ ฯ  อถ  น  คจฺฉ  อร ฺเ  สเสหิ  สทฺธึ  ติโณทก   
ปริภุ ฺชาติ  มุ ฺจิ ฯ  (๓)  ภาตรา  จ  ก ึ ตาต  สโส  ลทฺโธติ  
ปุจฺฉิโต  ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ  ตโต  น ภาตา ปริภาสิ ฯ  
โส มาตุ สนติฺก คนฺตฺวา ยโตห  ชาโต  นาภิชานามิ  ส ฺจิจฺจ   
ปาณ  ชีวิตา  โวโรเปตาติ  สจฺจ  วตฺวา  อฏาสิ ตาวเทว  
# ๑. ส.ี เอเตหิ ฯ  ๒. ม. พทฺโธ ฯ  ๓. สี. ปริภุ ฺชาหีติ มุ ฺจิตฺวา 
# เคหมาคโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ป ฺจสิกฺขาปทสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา ๒๓๗ 
 
จสฺส มาตา อโรคา อโหสิ ฯ             
        สมาทินนฺสิกฺขาปทาน  ปน  สิกฺขาปทสมาทาเน (๑) จ   
ตทุตฺตรึ(๒) จ อตฺตโน  ชวิีต  ปริจฺจชิตฺวา  วตฺถุ  อวีติกฺกมนฺตาน   
อุปฺปชฺชมานา  วิรติ  สมาทานวิรตีติ  เวทิตพฺพา  อุตฺตร- 
วฑฺฒมานวาสีอุปาสกสฺส  (๓)  วิย ฯ   
        โส  กิร  อมฺพริยวิหารวาสีปงฺคลพุทฺธรกฺขิตตฺเถรสฺส  สนฺติเก   
สิกฺขาปทานิ   คเหตฺวา เขตฺต กสติ ฯ  อถสฺส โคโณ นฏโ ฯ 
โส ต คเวสนฺโต อุตฺตรวฑฺฒมานปพฺพต(๔)  อารุหิ ตตฺร น   
มหาสปฺโป  อคฺคเหสิ ฯ  โส  จินฺเตสิ อิมาย  ติขิณาย  วาสิยา   
สีส  ฉินฺทามีติ ฯ ปุน  จินฺเตสิ  น  เมต  ปฏิรูป  ยฺวาห   
ภาวนียสฺส  คุรุโน สนฺติเก สิกฺขาปท คเหตฺวา  ภินฺเทยฺยนฺติ ฯ   
เอว  ยาวตติย  จินฺเตตฺวา  ชีวิต  ปริจฺจชามิ  น สิกฺขาปทนฺติ   
อเส  ปต  ติขิณทณฺฑวาสึ  อร ฺเ  ฉฑฺเฑสิ ฯ  ตาวเทว น 
มหาวาโฬ  น  มุ ฺจิตฺวา  อคมาสีติ ฯ  
        อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา ปน วิรติ สมจฺุเฉทวิรตีติ เวทิตพฺพา ฯ 
ยสฺสา  อุปฺปตฺติโต ปภูติ ปาณ ฆาเตสฺสามีติ อริยปุคฺคลาน  
จิตฺตมฺป น อุปฺปชฺชตีติ ฯ                    
        ยถา  จ  อกุสลาน  เอว  อิเมสมฺป  กุสลกมฺมปถาน  
# ๑. ม. ...สมาทาเน ฯ  ๒. สี. ตตุตฺตรึ ฯ   
# ๓. ม. อนฺตรวฑฺฒมานปพฺพตวาสีอุปาสกสฺส ฯ ๔. สี. ม. อุตฺตร... ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 238 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๘ 
 
ธมฺมโต  โกฏาสโต  อารมฺมณโต  เวทนาโต  มูลโตติ  ป ฺจหา- 
กาเรหิ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺถ  ธมฺมโตติ  เอเตสุป   ปฏิปาฏิยา  สตฺต  เจตนาป   
วฏฏติ  วิรติโยป อนฺเต ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตาว ฯ                   
        โกฏาสโตติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  กมฺมปถา  เอว  โน  มลูานิ   
อนฺเต ตโย  กมฺมปถา  เจว  มูลานิ  จ    อนภิชฺฌา  ห ิ 
กมฺมปถ (๑)  ปตฺวา  อโลโภ  กุสลมูล  โหติ อพฺยาปาโท อโทโส  
กุสลมูล สมมฺาทิฏ ิ อโมโห กุสลมูล ฯ       
        อารมฺมณโตติ  ปาณาติปาตาทีน  อารมฺมณาเนว  เอเตส   
อารมฺมณานิ ฯ  วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโตเยว  หิ  วิรติ  นาม  โหติ ฯ   
ยถา  ปน  นพฺิพานารมฺมโณ อริยมคฺโค  กิเลเส  ปชหติ  เอว   
ชีวิตินฺทฺริยาทิอารมฺมณา  เจเต  (๒)  กมฺมปถา ปาณาติปาตาทีนิ  
ทุสฺสีลานิ ปชหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ เวทนาโตติ  สพฺเพ  สุขเวทนา   
วา  โหนฺติ  มชฺฌตฺตเวทนา  วา ฯ  กุสล  ปตฺวา หิ เวทนา นาม 
นตฺถ ิฯ                
        มลูโตติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน  วิรมนฺตสฺส  
อโลภอโทสอโมหวเสน  ติมูลา  โหนฺติ  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน 
วิรมนฺตสฺส  ทฺวิมูลา ฯ  อนภิชฺฌา าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน  วิรมนฺตสฺส 
ทฺวิมูลา โหติ าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน เอกมูลาติ ฯ อโลโภ  ปน  
# ๑. ม.  มูล ฯ  ๒. ม.  ...อารมฺมณาเปเต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ทสงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๓๙ 
 
อตฺตนาว  อตฺตโน  มูล  น  โหติ ฯ  อพฺยาปาเทป  เอเสว  นโย ฯ   สมฺมา- 
ทิฏ ิ อโลภอโทสวเสน ทฺวิมูลาวาติ ฯ  
                                ตติยาทีนิ ฯ          
 
                        อฏงฺคิกสุตฺตวณฺณนา           
        ฉฏ  อฏมคฺคงฺควเสน  พุชฌฺนกาน  อชฺฌาสยวเสน  วุตฺต ฯ   
                                ฉฏ ฯ                      
 
                        ทสงฺคสุตฺตวณฺณนา            
        สตฺตม  ทสมิจฺฉตฺตสมฺมตฺตวเสน ฯ 
        ตตฺถ  มจฺิฉาาณิโนติ  มิจฺฉาวิ ฺาณมิจฺฉาปจฺจเวกฺขเณน(๑) 
สมนฺนาคตาติ  อตฺโถ ฯ  มิจฺฉาวิมุตฺติโนติ อนิยฺยานิกวิมุตฺติโน   
กุสลวิมุตฺตีติ  (๒)  คเหตฺวา   ิตา ฯ  สมฺมาาณิโนติ สมฺมาปจฺจ- 
เวกฺขณา ฯ   สมฺมาวิมุตฺติโนติ   นิยฺยานิกาย   ผลวิมุตฺติยา  
สมนฺนาคตาติ ฯ  
                                สตฺตม ฯ                  
                        ทสกมฺมปถวคฺโค ฯ ตติโย ฯ 
# ๑. ส.ี มิจฺฉาวิ ฺาณา มิจฺฉาปจฺจเวกฺขเณน ฯ   
# ม. มิจฺฉาปจฺจเวกฺขเณน ฯ ๒. ม. กุสลวิมุตฺตีติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑    หนา  ๒๔๐ 
 
                        จตุธาตุสุตฺตวณฺณนา            
        จตุตฺถวคฺคสฺส  ปเม  ปวีธาตูติ  ปติฏาธาตุ ฯ  อาโป- 
ธาตูติ  อาพนฺธนธาตุ ฯ  เตโชธาตูติ  ปรปิาจนธาตุ ฯ  (๑)  วาโย- 
ธาตูติ  วิตฺถมฺภนธาตุ ฯ  (๒)  อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถารโต ปน 
วีสติโกฏาสาทิวเสน ตา เวทิตพฺพา ฯ (๓)  
                                ปม ฯ    
 
                        ปุพฺเพสมฺโพธสุตฺตวณฺณนา           
        ทุติเย  อย  ปวีธาตุยา  อสฺสาโทติ  อย  ปวีธาตุนิสฺสโย   
อสฺสาโท ฯ  สฺวาย  กาย  อพฺภุนฺนาเมตฺวา  อุทร  ปสาเรตฺวา   
อิท(๔)  เม  องฺคุล ปเวสิตุ  วายมถาติ  วา  หตฺถ  ปสาเรตฺวา 
อิม  นาเมตุ วายมถาติ วทติ เอว  ปวตฺตาน  วเสน  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อนิจฺจาติอาทีสุ  หุตฺวา  อภาวากาเรน  อนิจฺจา  ปฏ-ิ 
ปฬนากาเรน  ทุกฺขา  สภาววิคมากาเรน  วิปริณามธมฺมา ฯ  
อย  ปวีธาตุยา  อาทีนโวติ  เยน  อากาเรน  สา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  
วิปริณามธมฺมา  อยมากาโร  ปวีธาตุยา  อาทีนโวติ  อตฺโถ ฯ  
ฉนฺทราควินโย  ฉนฺทราคปหานนฺติ  นิพฺพาน  อาคมฺม  ปวี- 
ธาตุยา  ฉนฺทราโค  วินียติ  เจว  ปหิยฺยติ  จ  ตสฺมา  
# ๑. ส.ี ปริปาจนียธาตุ ฯ ๒. ม. วิตฺถมภฺนธาตุ ฯ  
# ๓. ม. เอตา กเถตพฺพา ฯ  ๔. ม. อิธ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปพฺุเพสมฺโพธสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๔๑ 
 
นิพฺพานมสฺสา นิสฺสรณ ฯ                      
        อย  อาโปธาตุยา  อสฺสาโทติ  อย  อาโปธาตุนิสฺสโย   
อสฺสาโท ฯ  สฺวาย  อ ฺ  อาโปธาตุยา  อุปทฺทุต  ทสิฺวา  กึ   
อย  นิปนฺนกาลโต  ปฏาย ปสฺสาวฏานาภิมุโข  นิกฺขมติ 
เจว  ปวิสติ  จ อปฺปมตฺตกมฺปสฺส กมมฺ กโรนฺตสฺส เสเท สติ 
ต วตฺถป (๑)  ปเฬตพฺพตาการ  ปาปุณาติ  อนุโมทนมตฺตป 
กเถนฺตสฺส ตาลวณฺฏ  (๒)  คณฺหิตพฺพ  โหติ  มย  ปน  สาย  
นิปนฺนา  ปาโตว  อุฏหาม  มาสปุณฺณฆโฏ  (๓)  วิย  โน  สรีร  
มหากมฺม  กโรนฺตาน  เสทมตฺตมฺป  โน  น  อุปฺปชชฺติ ฯ 
อสนิสทฺเทน  วิย  ธมฺม  กเถนฺตาน  สรเีร  อุสุมาการมตฺตมป   
โน นตฺถีติ เอว ปวตฺตาน วเสน เวทิตพฺโพ ฯ             
        อย  เตโชธาตุยา  อสฺสาโทติ  อย  เตโชธาตุนิสฺสโย   
อสฺสาโท ฯ  สฺวาย  สีตคหณิเก  ทิสฺวา  กึ  อิเม  กิ ฺจิเทว  ยาคุ- 
ภตฺตขชฺชกมตฺต  อชฺโฌหริตฺวา ถทฺธกจฺุฉิโน  นิสีทตฺิวา  สพฺพ- 
รตฺตึ  องฺคารกฏาห  ปริเยสนฺติ  ผุสิตมตฺเตสุป สรีเร  ปติเตสุ  
องฺคารกฏาห โอตฺถริตฺวา (๔) จ ปารุปตฺวา จ นิปชฺชนฺติ ฯ  
มย ปน อติถทฺธป มส วา ปูว วา ขาทาม กุจฺฉิปูร 
ภตฺต ภุ ฺชาม ฯ ตาวเทว โน สพฺพ เผณุปณฺโฑ (๕) วิย วิลิยติ 
# ๑. ม. เสทตินฺต วตฺถ ฯ  ๒. ส.ี ตาลปณฺณ ฯ   
# สี. สมปฺุณฺณฆโฏ ฯ  ๔. สี. ยุ. โอตรตฺิวา ฯ  
# ๕. ส.ี ย.ุ เขฬปณฺโฑ ฯ  ม. เผณปณฺโฑ ฯ  
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สตฺตาหวทฺธลิกาย(๑) วตฺตมานาย สรีเร สีตานุทหนมตฺตป โน 
นตฺถีติ เอว ปวตฺตาน วเสน เวทิตพฺโพ ฯ 
        อย  วาโยธาตุยา  อสฺสาโทติ  อย  วาโยธาตุนิสฺสโย 
อสฺสาโท ฯ  สฺวาย  อ ฺเ  วาตภีรุเก ทสิฺวา อิเมส อปฺปมตฺตกมฺป  
กมฺม กโรนฺตาน อนุโมทนามตฺตมฺป กเถนฺตาน  สรรี  วาโต 
วิชฺฌติ  คาวุตมตฺตมฺป  อทฺธาน  คตาน  หตฺถปาทา สีทนฺติ ฯ 
ปฏ ิ  รุชชฺติ  กุจฺฉิวาตสรีรวาตกณฺณวาตาทีหิ   นิจฺจุปทฺทุตา  
เตลผาณิตาทีนิ  วาตเภสชฺชาเนว  กโรนฺตา  อตินาเมนฺติ ฯ 
อมฺหาก  ปน  มหากมฺม  กโรนฺตานมฺป  ติยามรตฺตึ  ธมฺม   
กเถนฺตานมฺป  เอกทิวเสเนว  ทส  โยชนานิ  คจฺฉนฺตานมฺป  หตฺถ- 
ปาทสสีทนมตฺต  วา  ปฏ ิรุชฺชนมตฺต  วา  น  โหตีติ  เอว  
ปวตฺตาน  วเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  ปวตฺตา  หิ  เอตา  ธาตุโย 
อสฺสาเทนฺติ  นาม ฯ                       
        อพฺภ ฺาสินฺติ  อภิวิสิฏเน  าเณน  อ ฺาสึ ฯ  อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธินฺติ อุตฺตรวิรหิต  สพฺพเสฏ  สมฺมา  สาม ฺจ  
โพธึ  อถวา  เสฏ  (๒)  สุนฺทร ฺจ โพธึ ฯ  โพธีติ  รกฺุโขป   
มคฺโคป  สพฺพ ฺ ุตาณมฺป นิพฺพานมฺป ฯ โพธริกฺุขมูเล ปมาภิ- 
สมฺพุทฺโธติ  (๓)  จ  อนฺตรา จ โพธึ อนฺตรา จ คยนฺติ (๔) จ 
# ๑. ม. สตฺตาหวทฺทสิกาย ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปสตฺถ ฯ 
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๓๘/๗๓ ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๘/๓๒๘ ฯ  
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อาคตฏาเนสุ  หิ  รกฺุโข  โพธีติ  วุจฺจติ ฯ  โพธิ  วุจฺจติ  จตูสุ   
มคฺเคสุ  าณนฺติ  (๑) อาคตฏาเน  มคฺโค ฯ  ปปโฺปติ โพธึ  
วรภูริเมธโสติ (๒) อาคตฏาเน สพฺพ ฺ ุตาณ ฯ  ปตฺวาน  โพธึ   
อมต  อสงฺขตนฺติ  อาคตฏาเน  นิพฺพาน ฯ  อิธ  ปน  ภควโต   
อรหตฺตมคฺโค อธิปฺเปโต ฯ                  
        สาวกาน  อรหตฺตมคฺโค  อนุตฺตรา  โพธ ิ โหติ  น  โหตีติ  
น  โหติ ฯ  กสฺมา  อสพฺพคุณทายกตฺตา ฯ  เตส  ห ิ กสฺสจิ   
อรหตฺตมคฺโค  อรหตฺตผลเมว  เทติ  กสฺสจิ  ติสฺโส  วิชชฺา   
กสฺสจิ  ฉ  อภิ ฺา  กสฺสจิ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา กสฺสจิ 
สาวกปารมีาณ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธานมฺป  ปจฺเจกโพธิาณเมว 
เทติ ฯ  พุทฺธาน ปน  สพฺพคุณสมฺปตฺตึ  เทติ  อภิเสโก  วิย  
ร ฺโ  สพฺพโลกิสฺสริยภาว ฯ  ตสฺมา อ ฺสฺส กสฺสจิป อนุตฺตรา  
โพธิ น โหติ ฯ             
        อภิสมพฺุทฺโธติ(๓)  ปจฺจ ฺาสินฺติ  อภิสมฺพุทฺโธ(๔)  อห  ปตฺโต  
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ิโตติ  เอว  ปฏิชานึ ฯ  าณ ฺจ  ปน  เม  
ทสฺสน  อุทปาทีติ อธิคตคุณทสฺสนสมตฺถ ปจฺจเวกฺขณาณ ฺจ 
เม  อุทปาทิ ฯ  อกุปฺปา  เม  วิมุตฺตีติ  อย  มยฺห อรหตฺตผลวิมุตฺติ  
อกุปฺปาติ  เอว  าณ  อุทปาทิ ฯ  ตตฺถ ทฺวีหากาเรหิ อกุปฺปตา  
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๙๕/๒๙๒ ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๑๔๓/๑๗๓ ฯ 
# ๓. ม. อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ  ๔. ส.ี อภิสมปฺตฺโต ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 244 
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เวทิตพฺพา ฯ  การณโต  จ  อารมฺมณโต  จ    สา  หิ  จตูหิ  
มคฺเคหิ สมุจฺฉินฺนกิเลสาน ปุน  อนิวตฺตนตาย  กรณโตป 
อกุปฺปา  อกปฺุปธมฺม  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา ปวตฺตตาย 
อารมฺมณโตป  อกุปฺปา ฯ  อนฺติมาติ  ปจฺฉิมา ฯ  นตฺถิทานิ 
ปุนพฺภโวติ อิทานิ ปุน อ ฺโ ภโว นาม นตฺถีติ ฯ              
        อิมสฺมึ  สุตฺเต  จตฺตาริ  สจฺจานิ  กถิตานิ ฯ  กถ  จตูสุ  
หิ ธาตูสุ อสฺสาโท สมุทยสจฺจ  อาทีนโว  ทุกฺขสจฺจ ฯ 
นิสฺสรณ  นโิรธสจฺจ  นิโรธปฺปชานโน  มคฺโค มคฺคสจฺจ ฯ   
วิตฺถารวเสนป  กเถตุ  วฏฏติเยว ฯ  เอตฺถ  ห ิ ย  ปวีธาตุ  ปฏิจฺจ  
อุปฺปชฺชติ  สขุ  โสมนสฺส  อย  ปวีธาตุยา อสฺสาโทติ ปหาน- 
ปฏิเวโธ สมทุยสจฺจ ฯ ยา  ปวีธาตุ  อนิจฺจา  ทุกฺขา  วิปริณาม- 
ธมฺมา  อย  ปวีธาตุยา  อาทีนโวติ ปริ ฺาปฏิเวโธ  ทุกฺข- 
สจฺจ ฯ  โย  ปวีธาตุยา  ฉนฺทราควินโย  ฉนฺทราคปฺปหาน อิท  
ปวีธาตุยา  นิสฺสรณนฺติ  สจฺฉิกิริยาย  ปฏิเวโธ  นโิรธสจฺจ ฯ   
ยา อิเมสุ  ตีสุ  าเนสุ  ทิฏ ิ  สงฺกปฺโป  วาจา  กมฺมนฺโต  อาชีโว  
วายาโม  สติ สมาธิ อย [๑] ภาวนาปฏิเวโธ มคฺคสจฺจนฺติ ฯ  
                        ทุติย ฯ          
# ๑. ส.ี ย.ุ เอตฺถนฺตเร มคฺโคตีติ ทิสฺสติ ฯ  
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                        อจรึสุตฺตวณฺณนา             
        ตติเย  อจรินฺติ  าณจาเรน  อจรึ  อนุภวนจาเรนาติ(๑) 
อตฺโถ ฯ   ยาวตาติ ยตฺตโก ฯ  
                                ตติย ฯ                  
 
                        โนเจทสุตฺตวณฺณนา            
        จตุตฺเถ  นยิทนฺติ(๒) อาทีนิ  อาทิโต  วุตฺตปฏิเสเธน 
โยเชตฺวา  น  นิสฺสฏา  น  วิสยุตฺตา  น  วิปฺปมุตฺตา  น   
วิมริยาทิกเตน  เจตสา  วิหรึสูติ เอว  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ทุติยนเย วิมริยาทิกเตนาติ นิมฺมริยาทิน  กเตน ฯ (๓) ตตฺถ 
ทุวิธา มริยาทา  กิเลสมรยิาทา  วฏฏมริยาทาติ ฯ  ตตฺถ  จ   
ยสฺส  อุปฑฺฒา  กิเลสา ปหีนา  อุปฑฺฒา  อปฺปหีนา  วฏฏ  
วา  ปน อุปฑฺฒ ปหีน อุปฑฺฒ อปฺปหีน ตสฺส จิตฺต  
ปหีเน  กิเลเส  วา  วฏฏ  วา  สนฺธาย  วิมริยาทิกต  อปฺปหีเน  
กิเลเส  วา  วฏฏ  วา  สนธฺาย  น  วิมรยิาทิกต ฯ  อิธ ปน  
อุภยสฺสาป ปหีนตฺตา วิมริยาทิกเตน เจตสาติ  วุตฺต  มริยาท   
อกตฺวา   ิเตน  อติกฺกนฺตมริยาเทน  เจตสาติ  อตฺโถ ฯ  
        อิติ ตีสปุ อิเมสุ สุตฺเตสุ จตุสจฺจเมว กถิต ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ        
# ๑. ม. อนุภวนจาเรนาติ ฯ  ๒. ม. นิสสฺฏาติ ฯ 
# ๓. ส.ี นิปปฺริยาเทน กเตน ฯ ม. นิมมฺริยาทิกเตน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔๖ 
 
                                เอกนฺตทุกฺขสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  เอกนฺตทุกฺขาติ  อติกฺกมิตฺวา   ิตสฺส  ตตฺตกาโร  (๑) 
วิย  เอกนฺเตเนว  ทุกฺขา ฯ  ทุกฺขานุปติตาติ  ทุกฺเขน  อนุปติตา ฯ 
ทุกฺขาวกฺกนฺตาติ ทุกฺเขน  โอกฺกนฺตา  โอติณฺณา ฯ  ทุกฺข- 
เวทนาย ปจฺจยภูตา (๒) เอว สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
อิมสฺมึ สุตฺเต ทุกฺขลกฺขณ กถิต ฯ 
                                ป ฺจม ฯ 
 
                                อภินนฺทสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ฉฏสตฺตเมสุ  วิวฏฏ  อวสาเน  ตีสุ  จตุสจฺจเมวาติ ฯ   
                                ฉฏาทีนิ ฯ                     
                                จตุตฺโถ วคฺโค ฯ            
                                ธาตุสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ม.  ิตสฺส ตตฺตกาโร ฯ  ๒. ม. โอติณฺณา สุขาติ สุขเวทนาย  
# ปจฺจยภูตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑    หนา  ๒๔๗ 
 
                        อนมตคฺคสยุตฺตวณฺณนา             
 
                        ติณกฏสตฺุตวณฺณนา            
        อนมตคฺคสยุตฺตสฺส ฯ  ปเม  อนมตคฺโคติ  อนุอมตคฺโค ฯ 
วสฺสสต วสฺสสหสฺส าเณน  อนุคนฺตฺวาป  อมตคฺโค  อวิทิตคฺโค 
นาสฺส สกฺกา  อิโต  วา  เอตฺโต วา  อคฺค  ชานิตุ  อปริจฺฉินฺน- 
ปุพฺพาปรโกฏิโกติ  อตฺโถ ฯ  สสาโรติ  ขนฺธาทีน อวิจฺฉินฺนปฺปวตฺตา   
ปฏิปาฏิ ฯ  ปพฺุพา โกฏิ  น ป ฺายตีติ ปุริมมริยาทา น  
ทิสฺสติ ฯ  ยทคฺเคน  จสฺส  ปุริมา  โกฏิ  น  ป ฺายติ ฯ 
ปจฺฉิมาป  ตทคฺเคเนว  น  ป ฺายติ  เวมชฺเฌเยว  ปน  สตฺตา   
สสรนฺติ ฯ  (๑)  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺยาติ  อิท  อุปมาย  ขุทฺทกตฺตา  
วุตฺต ฯ  พาหิรสมยสฺมึ  หิ  อตฺโถ  ปริตฺโต โหติ อุปมา  
มหตี ฯ หตฺถ ีวิย  อย  โคโณ  โคโณ  วิย  สูกโร  สมทฺุโท   
วิย  ตฬากนฺติ  หิ  วุตฺเต  น  เตส  ตาทสิ  ปมาณ  โหติ ฯ 
พุทฺธสมเย  ปน  อุปมา  ปริตฺตา  อตฺโถ  มหา ปาลิย  ห ิ 
เอโก  ชมฺพูทีโป  คหิโต  เอวรูปาน  ปน  ชมฺพูทีปาน สเตป  
สหสฺเสป สตสหสฺเสป  ติณาทีนิ  เตน  อุปกฺกเมน  ปริยาทาน  
คจฺเฉยฺยย  น  เตฺวว  ปุริสสฺส มาตุ มาตโรติ ฯ ทุกขฺ  
ปจฺจนุภูตนฺติ ตุเมฺหหิ ทุกฺข อนุภูต ฯ ติพฺพนฺติ ตสฺเสว 
# ๑. ส.ี สงฺกมนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔๘ 
 
เววจน ฯ  พฺยสนนฺติ  าติพฺยสนาทิอเนกวิธ ฯ  กฏสีติ  สุสาน- 
ปวีเยว(๑) วา ฯ สา  หิ  เตหิ  (๒)  ปนุปฺปุน  มรนฺเตหิ  สรีรนิกเฺขเปน 
วฑฺฒิตา ฯ  อลเมวาติ ยุตฺตเมว ฯ  
                                        ปม ฯ                    
 
                                ปวีสุตฺตวณฺณนา             
        ทุติเย  มหาปวินฺติ  จกฺกวาฬปรยินฺต  มหาปวึ ฯ   
นิกฺขิเปยฺยาติ ต ปวึ ภินฺทิตฺวา วุตฺตปฺปมาณ คุฬิก กตฺวา  
เอกมนฺเต (๓) เปยฺย ฯ 
                                        ทุติย ฯ    
 
                                อสฺสสุตฺตวณฺณนา             
        ตติเย  กนฺทนฺตานนฺติ  สตต  (๔)  รุทมานาน ฯ  ปสนฺทนฺติ  (๕) 
สนฺทิต ปวตฺต ฯ  จตูสุ  มหาสมุทฺเทสูติ สิเนรุรสฺมหีิ ปริจฺฉินฺเนสุ  
จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ ฯ สิเนรุสฺส  ห ิ ปาจีนปสฺส  รชตมย   
ทกฺขิณปสฺส  มณิมย  ปจฺฉิมปสฺส ผลิกมย อุตฺตรปสฺส  
สุวณฺณมย ฯ  ปุพฺพทกฺขิณปสฺเสหิ  นิกขฺนฺตา  รชตมณิรสฺมิโย 
เอกโต หุตฺวา  มหาสมุทฺทปฏเน  คนฺตฺวา  จกฺกวาฬปพฺพต   
# ๑. ม. สุสาน ปวีเยว วา ฯ  ๒. ยุ. อย  ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. เอกมนฺต ฯ  ๔. สี. สสทฺทนฺติ นตฺถิ ฯ   
# รุทมานาน ฯ  ๕. สี. ปสสฺนฺทนฺติ ฯ ม. ปสฺสนฺน ฯ  
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อาหจฺจ  ติฏนฺติ ทกฺขิณปจฺฉิมปสฺเสหิ  นิกฺขนฺตา  มณิผลิก- 
รสฺมิโย  ปจฺฉิมุตฺตรปสฺเสหิ  นิกฺขนฺตา ผลิกสุวณฺณรสฺมิโย ฯ 
อุตฺตรปาจีนปสฺเสหิ นิกฺขนฺตา สุวณฺณรชตรสฺมิโย เอกโต  
หุตฺวา มหาสมุทฺทปฏเน  คนตฺฺวา  จกฺกวาฬปพฺพต  อาหจฺจ   
ติฏนฺติ ฯ  ตาส  รสฺมีน อนฺตเรสุ  จตฺตาโร  มหาสมุทฺทา 
โหนฺติ ฯ เต สนฺธาย วุตฺต จตูสุ มหาสมุทฺเทสูติ ฯ าติพฺยสนนฺติ- 
อาทีสุ  พฺยสนนฺติ  วิอสน  (๑)  วินาโสติ  อตฺโถ ฯ  าตีน   
พฺยสน าติพฺยสน  โภคาน  พฺยสน  โภคพฺยสน ฯ  โรโค  
ปน  สยเมว  อาโรคฺย  วินสฺสติ (๒) วินาเสตีติ พฺยสน โรโคว 
พฺยสน โรคพฺยสน ฯ  
                                ตติย ฯ      
 
                        ขีรสุตฺตวณฺณนา             
        จตุตฺเถ  มาตุถ ฺนฺติ  เอกนามิกาย  มนุสฺสมาตุ  ขีร ฯ   
อิเมส  หิ สตฺตาน  คณฺฑุปฺปาทกิปลฺลิกาทีสุ  วา  มจฺฉกจฺฉปาทีสุ   
วา  ปกฺขิชาเตสุ  วา นิพฺพตฺตกาเล  มาตุขีรเมว  นตฺถิ ฯ 
อชปสุมหึสาทีสุ  นิพฺพตฺตกาเล  ขีร  อตฺถิ ตถา  มนสฺุเสสุ ฯ   
ตตฺถ  อชาทกิาเล  จ  มนสฺุเสสุ  จาป  เทวิ  สุมนา  ติสฺสาติ  
เอว  นานานามิกาน  กุจฺฉิย  นิพฺพตฺตกาเล  อคฺคเหตฺวา ติสฺส 
# ๑. ม. วิยสน ฯ  ๒. ส.ี วิยสฺสติ ฯ  ม. วิยสติ ฯ 
# ปาลิยมฺปน พฺยสตีติ ทิสฺสติ ฯ  
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ติสฺสาติ(๑) เอกนามิกาย เอว มาตุ  กุจฺฉิย  นิพฺพตฺตกาเล  ปต  
ถ ฺ  จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ อุทกโต พหุตรนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ                  
 
                        ปพฺพตสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  สกฺกา  ปน  ภนฺเตติ  โส  กิร  ภิกฺขุ  จินฺเตสิ   
สตฺถา  อนมตคฺคสฺส  สสารสฺส  ทีฆตมตฺตา  น  สกุร  น   
สุกรนฺติ  กเถติเยว  กถ  น  ฉินฺทติ  สกกฺา  นุ  โข  อุปม   
การาเปตุนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ กาสิเกนาติ ตโย  กปฺปาสสู   
เอกโต  คเหตฺวา  กนฺติตสุตฺตมเยน  อติสุขุมวตฺเถน ฯ  เตน  ปน   
ปริมฏเน (๒) กิตฺตก ขีเยยฺยาติ(๓) ฯ สาสปมตฺต ฯ  
                                ป ฺจม ฯ         
 
                        สาสปสุตฺตวณฺณนา             
        ฉฏเ  อายส  นครนฺติ  อายเสน  ปากาเรน  ปริกฺขิตฺต   
นคร  น  ปน อนฺโต อายเสหิ เอกภูมิกาทิปาสาเทหิ 
อากิณฺณนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
                                ฉฏ ฯ     
# ๑. ม. ติสฺสาติ ฯ  ๒. ม. ปริมชฺเช ฯ  ยุ. ปริมฏเ ฯ 
# ๓. ม. ขีเยยฺยาติ ฯ  
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                        สาวกสุตฺตวณฺณนา             
        สตฺตเม  อนุสฺสเรยฺยนฺุติ  เอเกน  กปฺปสตสหสฺเส  อนุสฺสริเต  
อปโร  ตสฺส   ิตฏานโต  อ ฺ  สตสหสฺส  อ ฺโป  อ ฺนฺติ 
เอว  จตฺตาโรป จตฺตาริ สตสหสฺสานิ อนุสฺสเรยฺยย ฯ  
                                สตฺตม ฯ               
 
                                คงฺคาสุตฺตาทิวณฺณนา           
        อฏเม  ยา  เอตสฺมึ  อนฺตเร  วาลิกาติ  ยา  เอตสฺมึ    
อายามโต ป ฺจโยชนสติเก(๑) อนฺตเร วาลิกา ฯ  
                                อฏม ฯ 
 
        นวเม วตฺตพฺพ นตฺถิ ฯ  
                                อฏมนวมานิ ฯ    
 
                                ปุคฺคลสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  อฏ ิกงฺกโลติอาทีนิ  ตีณิป  ราสิเววจนาเนว ฯ  
อิเมส  ปน  สตฺตาน  สอฏ ิกาลโต  อนฏ ิกาโลว  พหุตโร ฯ   
คณฺฑุปฺปาทกาทิปาณภูตาน  หิ  เอเตส  อฏ ิเมว  นตฺถิ ฯ 
มจฺฉกจฺฉปาทิภูตาน  ปน  อฏ ิเมว  พหุตร  ตสฺมา อนฏ ิกาล ฺจ  
# ๑. ม. ป ฺจโยชนสติเก ฯ  
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อติพหุอฏ ิกาล ฺจ  (๑)  อคฺคเหตฺวา  สอฏ ิกาโลว  (๒)  คเหตพฺโพ ฯ   
อุตฺตโร  คิชฌฺกูฏสฺสาติ  คิชฺฌกูฏสฺส  อุตฺตรปสฺเส   ิโต ฯ  มคธาน   
คิริพฺพเชติ มคธรฏสฺส  คิริพฺพเช คิริปริกฺเขเป  ิโตติ อตฺโถ ฯ 
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                                ทสม ฯ                       
                                ปโม วคฺโค ฯ             
 
                        ทุคฺคตสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  ทุคฺคตนฺติ  ทลิทฺท  กปณ ฯ  
ทุรูเปตนฺติ ทุสฺสณฺาเนหิ หตฺถปาเทหิ อุเปต ฯ  
                                ปม ฯ             
 
                                สุขิตสุตฺตวณฺณนา             
        ทุติเย  สุขิตนฺติ  สุขสมปฺปต  มหทฺธน  มหาโภค ฯ   
สุสชฺชิตนฺติ อลงฺกตปฏิยตฺต หตฺถิกฺขนฺธคต มหาปริวาร ฯ  
                                ทุติย ฯ          
# ๑. ม. พหุอฏ ิกาล ฺจ ฯ ๒. ส.ี ปอฺปฏ ิกาโลว ฯ  
# ม. สมฏ ิกาโลว ฯ  
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                                ตึสมตฺตสุตฺตวณฺณนา             
        ตติเย  ปาเวยฺยกาติ  ปาเวยฺยเทสวาสิโน ฯ  สพฺเพ   
อาร ฺ ิกาติอาทีสุ  ธุตงฺคสมาทานวเสน  เตส  อาร ฺ ิกาทิภาโว  
เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺเพ  สส ฺโชนาติ  สพฺเพ  สพนฺธนา  เกจิ  
โสตาปนฺนา  เกจิ  สกทาคามิโน(๑) ฯ   เตสุ  หิ  ปถุุชชฺโน 
วา  ขีณาสโว  วา  นตฺถิ ฯ  คุนฺนนฺติอาทีสุ เสตกาฬาทิวณฺเณสุ  
เอเกกวณฺณกาโลว  คเหตพฺโพ ฯ  ปาริปนฺถกาติ  ปาริปนฺเถ  ติฏนกา  
ปนฺถฆาตโจรา(๒) ฯ ปารทาริกาติ ปรทาเร จาริตฺต อาปชฺชนกา ฯ 
                                ตติย ฯ           
 
                                มาตุสุตฺตาทิวณฺณนา            
        จตุตฺถาทีสุ  ลิงฺคนิยเมน  เจว  จกกฺวาฬนยิเมน  จ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  ปุริสาน  ห ิ มาตุคามกาโล  มาตุคามาน ฺจ  
ปุริสกาโลติ  เอวเมตฺถ  ลิงฺคนิยโม ฯ  อิมมฺหา  จกฺกวาฬา  สตฺตา  
ปรจกฺกวาฬ  ปรจกฺกวาฬา  จ  อิมม  จกกฺวาฬ  สสรนฺติ ฯ 
เตสุ  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬ  มาตุคามกาเล  มาตุภูต ฺเว ทสฺเสนฺโต 
โย  น  มาตาภูตปุพฺโพติ  อาห ฯ  โย  น  ปตาภูตปุพฺโพติ- 
อาทีสุป  เอเสว นโย ฯ  
                                จตุตฺถาทีนิ ฯ                   
# ๑. ม. เกจิ สกทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน ฯ  
# ๒. ม. ปนถฺฆาตโจรา ฯ  
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                เวปุลฺลปพฺพตสุตฺตวณฺณนา           
        ทสเม  ภูตปุพฺพนฺติ  อตีตกาเล  เอก  อปทาน  อาหริตฺวา  
ทสฺเสติ ฯ  สม ฺา  อุทปาทีติ  ปณฺณตฺติ  อโหสิ ฯ  จตูเหน  
อาโรหนฺตีติ  อิท  ถามมชฌฺิเม สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อคฺคนฺติ   
อุตฺตม ฯ ภทฺทยุคนฺติ สุนฺทรยุคล ตีเหน อาโรหนฺตีติ เอตฺตาวตา  
กิร  ทฺวินฺน  พุทฺธาน  อนฺตเร  โยชน  ปวี  อุสฺสนฺนา  โส  
ปพฺพโต ติโยชนุพฺเพโธ ชาโต ฯ  อปฺป  วา  ภิยฺโยติ  วสฺสสตโต 
อุตฺตรึ  อปฺป  ทส  วา  วีสติ  วา  วสฺสานิ ฯ ปุน วสฺสสตเมว  
ชีวนโก นาม นตฺถิ อุตฺตมโกฏิยา ปน สฏ ิ วา   อสีติ  วา  
วสฺสานิ  ชีวนฺติ ฯ  วสฺสสต  ปน  อปฺปตฺวา  ป ฺจวสฺสทส- 
วสฺสาทิกาเล มียมานาว  พหุกา ฯ  เอตฺถ  จ  กกุสนฺโธ  ภควา  
จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุกกาเล  โกนาคมโน  ตึสวสฺสสหสฺสายุก- 
กาเล  นิพฺพตฺโตติ  อิท  อนุปุพฺเพน ปริหีนสทิส กต น  ปน  
เอว  ปริหีน  วฑฺฒิตฺวา วฑฺฒิตฺวา ปริหีนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
กถ  กกุสนโฺธ ตาว  ภควา  อิมสฺมึเยว  กปฺเป  จตฺตาฬีส- 
วสฺสสหสฺสายุกกาเล  นิพฺพตฺโต อายุปฺปมาณ ป ฺจ  โกฏาเส   
กตฺวา  จตฺตาโร  ตฺวา  (๑)  ป ฺจเม  วิชฺชมาเนเยว   ปรินิพฺพุโต ฯ 
ต (๒) อายุ ปริหายมาน ทสวสฺสกาล ปตฺวา ปุน วฑฺฒมาน  
อสงฺเขฺยยฺย หุตฺวา  ต  ปริหายมาน  ตึสวสฺสสหสฺสายุกกาเล   ิต  
# ๑. ส.ี เขเปตฺวา ฯ  ๒. ม. ตโต ฯ  
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ตทา  โกนาคมโน  นิพฺพตฺโต ฯ ตสฺมิมปฺ  ตเถว  ปรนิิพฺพุเต  ต   
อายุ  ทสวสฺสกาล  ปุน  วฑฺฒมาน อสงฺเขฺยยฺย หุตฺวา  
ปริหายิตฺวา  วีสวสฺสสหสฺสกาเล   ิต  ตทา  กสฺสโป  ภควา   
นิพฺพตฺโต ฯ ตสฺมิมฺป  ตเถว  ปรินิพฺพุเต  ต  อายุ  ทสวสฺสกาล  
ปตฺวา  ปุน  วฑฺฒมาน อสงฺเขฺยยฺย  หุตฺวา  ปริหายิตฺวา  
วสฺสสตกาล ปตฺต อถ อมฺหาก สมฺมาสมฺพุทฺโธ นิพฺพตฺโต ฯ   
เอว  อนุปุพฺเพน  ปริหายตฺิวา  วฑฺฒิตฺวา  วฑฺฒิตฺวา  ปริหีนนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  จ  ย  อายุปริมาเณสุ  มนุสฺเสสุ (๑) พุทฺธา 
นิพฺพตฺตนฺติ เตสมฺป ตเทว อายุปริมาณ โหตีติ ฯ  
                                ทสม ฯ               
                                ทุติโย วคฺโค ฯ            
                อนมตคฺคสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ม. มนฺเทสุ ฯ  
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                                สนฺตุฏสุตฺตวณฺณนา            
        กสฺสปสยุตฺตสฺส  ปเม  สนฺตุฏายนฺติ  สนฺตุฏโ  อย ฯ 
อิตรีตเรน จีวเรนาติ  น  ถลูสุขุมลูขปณีตถิรชิณฺณาน  เยน  เกนจิ 
อถโข  ยถาลทฺธาทีน อิตรีตเรน  เยน  เกนจิ  สนฺตุฏโติ   
อตฺโถ ฯ  จีวรสฺมึ  ห ิ ตโย  สนโฺตสา  ยถาลาภสนฺโตโส       
ยถาพลสนฺโตโส  ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ ฯ ปณฺฑปาตาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ   
        เตส  อย  ปเภทสวณฺณนา  อิธ  ภิกฺขุ  จีวร  ลภติ  สุนฺทร   
วา  อสุนฺทร วา  โส  เตเนว  ยาเปติ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ  
ลภนฺโตป  น  คณฺหาติ ฯ  อยมสฺส  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  
อถ  ปน  ปกติทุพฺพโล  วา  โหติ  อาพาธชราภิภูโต วา   ครุ 
จีวร  ปารุปนโฺต  กลิมติ  โส  สภาเคน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  ต   
ปริวตฺเตตฺวา ลหุเกน  ยาเปนฺโตป  สนตฺุฏโว  โหติ ฯ  อยมสฺส  
จีวเร  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ปณีตปจฺจยลาภี  โหติ  โส  
ปตฺตจีวราทีน  (๑)  อ ฺตร  มหคฺฆจีวร  พหูนิ  วา จีวราทีนิ  
ลภิตฺวา  อิท เถราน จิรปพฺพชิตาน อิท  พหุสฺสุตาน  
อิท คิลานาน  อิท  อปฺปลาภีน (๒) โหตูติ  ทตฺวา  เตส ปุราณ- 
# ๑. ม. ปฏฏจีวราทีนิ ฯ  ๒. ม. อปฺปลาภีน ฯ  
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จีวร วา สงฺการกูฏาทิโต วา  ปน  นนตฺกานิ  อุจฺจินิตฺวา  
เตหิ  สงฺฆาฏึ  กตฺวา  ธาเรนฺโตป  สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส 
จีวเร ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ             
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  ปณฺฑปาต  ลภติ  ลขู  วา  ปณีต  
วา  โส  เตเนว  ยาเปติ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ  ลภนฺโตป  
น  คณฺหาติ ฯ  อยมสฺส  ปณฺฑปาเต  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  โย 
ปน  อตฺตโน  ปกติวิรุทฺธ  วา  พฺยาธิวิรุทฺธ  วา  ปณฺฑปาต  
ลภติ  เยนสฺส ปริภุตฺเตน  อผาสุ  โหติ  โส  สภาคสฺส   
ภิกฺขุโน  ต  ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  สปปฺายโภชน  ภุ ฺชิตฺวา   
สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ ฯ  อยมสฺส ปณฺฑปาเต  
ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  พหุ  ปณีต  ปณฺฑปาต  ลภติ ฯ 
โส  ต  จีวร  วิย  จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน  ทตฺวา 
เตส  วา  เสสก  ปณฺฑาย  วา จริตฺวา  มิสฺสกาหาร  ภุ ฺชนฺโตป  
สนฺตุฏโว  โหติ ฯ  อยมสฺส  ปณฺฑปาเต ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ                   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  เสนาสน  ลภติ  มนาป  วา  อมนาป  
วา  โส  เตเนว   โสมนสฺส  น  ปฏิฆ  อุปฺปาเทติ   
อนฺตมโส  ติณสนฺถารเกนป  ยถาลทฺเธเนว  ตุสฺสติ ฯ  อยมสฺส  
เสนาสเน  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  โย  ปน  อตฺตโน  ปกติวิรุทฺธ   
วา  พฺยาธิวิรุทฺธ  วา  เสนาสน  ลภติ  ยตฺถสฺส  วสโต  อผาสุ  
โหติ  โส  ต  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ตสฺส  สนตฺเก   
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สปฺปายเสนาสเน  วสนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ ฯ   อยมสฺส  
เสนาสเน ยถาพลสนฺโตโส ฯ   อปโร  มหาปุ ฺโ  เลณมณฺฑ- 
ปกูฏาคาราทีนิ พหูนิ  ปณีตเสนาสนานิ  ลภติ  โส ตานิ  
จีวรานิ วิย จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน   ทตฺวา  ยตฺถ 
กตฺถจิ  วสนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ ฯ  อยมสฺส  เสนาสเน  ยถา- 
สารุปฺปสนฺโตโส ฯ  โยป  อุตฺตมเสนาสน  นาม  ปมาทฏาน ฯ 
ตตฺถ  นิสินฺนสฺส  ถีนมิทฺธ  โอกกฺมติ  นิทฺทาภิภูตสฺส  ปฏิพุทฺธโต(๑) 
ปาปวิตกฺกา ปาตุภวนฺตีติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตฺวา  ตาทิส  เสนาสน  
ปตฺตมฺป น สมฺปฏิจฺฉติ โส ต  ปฏิกฺขิปตฺวา  อพฺโภกาส- 
รุกฺขมูลาทีสุ  วสนฺโต  สนตฺุฏโว  โหติ ฯ  อยมฺป   เสนาสเน  
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ                   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  เภสชชฺ  ลภติ  ลูข  วา  ปณีต  วา ฯ 
โส  ย  ลภติ  เตเนว  ตุสฺสติ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ  ลภนฺโตป   
น  คณฺหาติ ฯ  อยมสฺส  คิลานปจฺจเย  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  โย 
ปน  เตเลนตฺถิโก  ผาณิต  ลภติ  โส   ต  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน 
ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  เตล  คเหตฺวา  วา  อ ฺเทว  วา  
ปริเยสิตฺวา  เภสชฺช  กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ ฯ  อยมสฺส  
คิลานปจฺจเย ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  มหาปุ ฺโ  พหุเตลมธุ- 
ผาณิตาทิปณีตเภสชฺช  ลภติ  โส  ต  จีวร  วิย  จิรปพฺพชิต- 
# ๑. ม. ปฏิพุชฺฌโต ฯ  
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พหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน  ทตฺวา  เตส อาภตเกน  เยน  เกนจิ  
ยาเปนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ ฯ  โย  ปน  เอกสฺมึ ภาชเน   
มุตฺตหรีตก  เปตฺวา  เอกสฺมึ  จตุมธุร  คณฺห  ภนฺเต  ยทิจฺฉสีติ   
วุจฺจมาโน สจสฺส  เตสุ  อ ฺตเรนป  โรโค  วูปสมติ  อถ   
มุตฺตหรีตก  นาม  พุทฺธาทีหิ วณฺณิตนฺติ  จตุมธุร ปฏิกฺขิปตฺวา 
มุตฺตหรีตเกน เภสชฺช กโรนฺโต ปรมสนฺตุฏโว โหติ ฯ  อยมสฺส  
คิลานปจฺจเย  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ  อิติ  อิเม  ตโย  สนโฺตเส   
สนฺธาย  สนตฺุฏาย  ภิกฺขเว  กสฺสโป  อิตรีตเรน  จีวเรน   
ยถาลทฺธาทีสุ เยน เกนจิ จีวเรน(๑) สนฺตุฏโติ วุตฺต ฯ             
        วณฺณวาทีติ  เอโก  สนฺตุฏโ  โหติ  สนฺโตสสฺส  วณฺณ 
น  กเถติ ฯ  เอโก  น  สนตฺุฏโ  โหติ  สนฺโตสสฺส  วณฺณ  กเถติ ฯ 
เอโก  เนว  สนฺตุฏโ  โหติ  น  สนฺโตสสฺส  วณฺณ  กเถติ ฯ  
เอโก  สนฺตุฏโ  จ  โหติ  สนฺโตสสฺส  จ  วณฺณ  กเถติ ฯ 
อย  ตาทิโสติ  ทสฺเสตุ  อิตรีตรจีวรสนฺตุฏ ิยา  จ  วณฺณวาทีติ   
วุตฺต ฯ อเนสนนฺติ  ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคปฺปเภท  นานปฺปการ  
อเนสน ฯ  อลทฺธาติ  อลภิตฺวา ฯ  ยถา  จ  เอกจฺโจ  กถ  นุ  โข   
จีวร  ลภิสฺสามีติ  ปุ ฺวนฺเตหิ ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ เอกโต  หุตฺวา  
โกห ฺ  กโรนฺโต  อุตฺตสติ  ปริตสติ  อย เอว  อลทฺธา   
จ  จีวร  น  ปริตสติ ฯ  ลทธฺา  จาติ  ธมฺเมน  สเมน  ลภิตฺวา(๒) ฯ   
# ๑. ม. จีวเรนาติ วุตฺต ฯ  ๒. ม. ธมฺเมน สเมน ลภิตฺวา ฯ  
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อคธิโตติ  วิคตโลภเคโธ ฯ  อมุจฺฉิโตติ  อธิมตฺตตณฺหาย  มุจฺฉ   
อนาปนฺโน ฯ อนชฺฌาปนฺโนติ  ตณฺหาย  อโนตฺถโต(๑) อปริโยนทฺโธ ฯ  
อาทีนวทสฺสาวีติ  อเนสนาปตฺติย ฺจ คธิตปริโภเค  จ  อาทีนว   
ปสฺสมาโน ฯ  นิสฺสรณป ฺโติ  ยาวเทว  สีตสฺส  ปฏิฆาตายาติ  
วุตฺตนิสฺสรณเมว  ปฏิชานนฺโต(๒) ปรภุิ ฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  อิตรีตเรน(๓)- 
ปณฺฑปาเตนาติอาทีสุป  ยถาลทฺธาทีน  เยน  เกนจิ  ปณฺฑปาเตน  
เยน    เกนจิ    เสนาสเนน    เยน     เกนจิ  คิลานปจฺจยเภสชฺช- 
ปริกฺขาเรนาติ  เอวมตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ    
        กสฺสเปน  วา  ห ิ โว  ภิกฺขเว  โอวทิสฺสามีติ  เอตฺถ  ยถา   
มหากสฺสปตฺเถโร  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ตีหิ  สนฺโตเสหิ  สนฺตุฏโ ฯ  
ตุเมฺหป ตถารูปา ภวถาติ โอวทนฺโต กสฺสเปน  โอวทติ  นาม ฯ   
โย  วา  ปนสสฺ  กสฺสปสทโิสติ  เอตฺถาป  โย  วา   ปน ฺโป   
กสฺสปสทิโส  มหากสฺสปตฺเถโร  วิย  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ตีหิ   
สนฺโตเสหิ สนฺตุฏโ  ภเวยฺย  ตุเมฺหป  ตถารูปา  ภวถาติ  
โอวทนฺโต  กสฺสปสทิเสน(๔) โอวทติ  นาม ฯ  ตถตฺตาย  ปฏ-ิ 
ปชฺชิตพฺพนฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อิมาย  อิมสฺมึ สนฺตุฏ ิสุตฺเต  
วุตฺตสลฺเลขาจารปฏิปตฺติยา  กถน  นาม  ภาโร  อมหฺากมฺป   
อิม ปฏิปตฺตึ  ปริปูร  กตฺวา  ปูรณ  ภาโรเยว  อาคโต  โข  
# ๑. กตฺถจิ อโนตฺถริโตติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วุตฺตนิสฺสรณเมว  
# ชานนฺโต ฯ  ๓. ม. อิตรีตเรน... ฯ  ๔. ม. กสฺสปสทิเสน ฯ  
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ปน  ภาโร  คเหตพฺโพติ  จินฺเตตฺวา ยถา มยา กถิต ตถตฺตาย 
ตถาภาวาย ตุเมฺหหิป ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ  
                                ปม ฯ   
 
                                อโนตฺตปฺปสุตฺตวณฺณนา           
        ทุติเย  อนาตาปติ  ย  วิริย  กิเลเส  อาตปติ  เตน 
รหิโต ฯ  อโนตฺตาปติ  นิพฺภโย  กิเลสปฺุปตฺติโต  กสุลานุปฺปตฺติโต 
จ ภยรหิโต ฯ สมฺโพธายาติ สมฺพุชฺฌนตฺถาย ฯ  นิพฺพานายาติ   
นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย ฯ  อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺสาติ อรหตฺตสฺส ฯ 
ต หิ อนุตฺตร ฺเจว จตูหิ จ โยเคหิ เขม ฯ          
        อนุปฺปนฺนาติอาทีสุ  เย  ปุพฺเพ  อปฺปฏิลทฺธปพฺุพ  จีวราทึ   
วา  ปจฺจย อุปฏากสทฺธิวิหาริกอนฺเตวาสีน  วา  อ ฺตร(๑) 
มนุ ฺ  วตฺถุ  ปฏิลภิตฺวา ต สุภ  สุขนติฺ  อโยนิโส  คณฺหนฺตสฺส  
อ ฺตร  วา  ปน  อนนุภูตปุพฺพ  อารมฺมณ ยถา  วา  ตถา  
วา  อโยนิโส  อาวชฺชนฺตสฺส  โลภาทโย  ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา    
อุปฺปชฺชนฺติ  เต  อนุปฺปนฺนาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อ ฺถา  หิ   
อนมตคฺเค  สสาเร อนุปฺปนฺนา  นาม  ปาปกา  ธมฺมา  นตฺถิ ฯ  
อนุภูติปุพฺเพป  จ  วตฺถุมหฺิ  อารมฺมเณ วา  ยสฺส  ปกติพุทฺธิยา 
วา อุทฺเทสปริปุจฺฉาย วา ปริยตฺตินวกมฺมโยนิโสมนสิการาน  
# ๑. ส.ี อ ฺตรมนุ ฺวตฺถุ ฯ ม. อ ฺตรโต มนุ ฺวตฺถุ ฯ  
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วา  อ ฺตรวเสน  ปุพฺเพ  อนุปฺปชชฺิตฺวา  ปจฺฉา  ตาทิเสน 
ปจฺจเยน  สหสา  อุปฺปชฺชนฺติ  อิเมป  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชมานา 
อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยุนฺติ เวทิตพฺพา ฯ  เตสุเยว  ปน  วตฺถา- 
รมฺมเณสุ  ปนุปฺปุน อุปฺปชฺชมานา น ปหิยฺยนฺติ (๒) นาม  เต 
อุปฺปนฺนา  อปฺปหียมานา  อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยุนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต   ปน   อุปฺปนฺนานุปฺปนฺนเภโท   
จ ปหานปฺปหานวิธาน ฺจ  สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค าณทสฺสน- 
วิสุทฺธินิทฺเทเส กถิต ฯ         
        อนุปฺปนฺนา  เม  กุสลา  ธมฺมาติ  อปฺปฏิลทฺธาป  สลีสมาธิ- 
มคฺคผลสงฺขาตา อนวชฺชธมฺมา ฯ  อุปปฺนฺนาติ  เตเยว ปฏิลทฺธา ฯ  
นิรุชฺฌมานา อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ เต  สลีาทิธมฺมา  ปริหาน-ิ 
วเสน  ปุน  อนุปฺปตฺติยา  นิรุชฺฌมานา  อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ   
เวทิตพฺพา ฯ  เอตฺถ  จ  โลกิยา  ปริหายนฺติ โลกุตฺตราน 
ปริหานิ นตฺถิ ฯ  อุปฺปนนฺาน  กุสลาน  ธมฺมาน   ิติยาติ   
อิมสฺส  ปน  สมฺมปฺปธานสฺส วเสนาย  เทสนา  กตา ฯ  ทุติย- 
มคฺโค  วา  สฆี  อนุปฺปชชฺมาโน  ปมมคฺโค  นิรชุฌฺมาโน   
อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยาติ  เอวเมตฺถ  (๑)  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        อิติ อิมสฺมึ  สุตฺเต  อิเม  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา   
ปุพฺพภาควิปสฺสนาวเสน  กถิตาติ ฯ  
                        ทุติย ฯ                      
# ๑. ม. เอวมเฺปตฺถ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑   หนา ๒๖๓ 
 
                จนฺทูปมสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  จนฺทูปมาติ  จนฺทสทิสา  หุตฺวา ฯ  กึ  ปริมณฺฑล- 
ตาย  โน  อปจ  โข  ยถา  จนฺโท  คุ  นตล  ปกฺขนฺทมาโน  
น  เกนจิ  สทธฺึ  สนถฺว  วา  สิเนห  วา  อาลย  วา  นกินฺตึ   
วา  ปตฺถน  วา  ปริยฏุาน  วา  กโรติ  น  จ  น  (๑)  โหติ  
มหาชนสฺส  ปโย  มนาโป  ตุเมฺหป  เอว เกนจิ สทฺธึ  
สนฺถวาทีน  อกรเณน  พหุชนสฺส  ปยา  มนาปา  จนฺทูปมา   
หุตฺวา  ขตฺติยกุลาทีนิ  จตฺตาริ กุลานิ  อุปสงฺกมถาติ  อตฺโถ ฯ  
อปจ  ยถา  จนฺโท  อนฺธการ  วิธมติ  อาโลก  ผรติ  เอว   
กิเลสนฺธการวิธมเนน  าณาโลกผรเณน  จาป  จนทฺูปมา   
หุตฺวาติ  เอวมาทีหิป นเยหิ เอตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ            
        อปกสฺเสว  กาย  อปกสฺส  จิตฺตนฺติ  เตเนว  สนฺถวาทีน   
อกรเณน  กาย ฺจ  จิตฺต ฺจ  อปกสฺสิตฺวา  อากฑฺฒิตฺวา  (๒) 
อปเนตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  โย  หิ ภิกฺขุ  อร ฺเป  น  วสติ   
กามวิตกฺกาทโยป  วิตกฺเกติ  อย  เนว  กาย อปกสฺสติ  น 
จิตฺต ฯ  โย  หิ  อร ฺเป  โข  วิหรติ  กามวิตกฺกาทโย  ปน   
วิตกฺเกติ  อย  กายเมว  อปกสฺสติ  น จิตฺต ฯ โย คามนฺเต  
วสติ กามวิตกฺกาทโยป โข  น  จ  วิตกเฺกติ  อย  จิตฺตเมว  
อปกสฺสติ  น  กาย ฯ  โย  ปน  อร ฺเ  เจว  วสติ   
กามวิตกฺกาทโย  จ  น  วิตกฺเกติ  อย  อุภยมฺป  อปกสฺสติ ฯ 
# ๑. ส.ิ อปจ ฯ  ๒. ม. อากฑฺฒิตฺวาติ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๔ 
 
เอวรูปา  หุตฺวา  กุลานิ  อุปสงฺกมถาติ  ทีเปนฺโต  อปกสฺเสว   
กาย  อปกสฺเสว(๑)  จิตฺตนฺติ อาห ฯ                       
        นิจฺจนวกาติ  นิจฺจ  นวกาว  อาคนฺตุกสทิสา  เอว  หุตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ อาคนฺตุโก หิ  ปฏิปาฏิยา  สมปฺตฺตเคห  ปวิสิตฺวา   
สเจ  ม  (๒)  ฆรสามิกา  ทิสฺวา  อมฺหาก ปุตฺตภาตโร  วิปฺปวาส 
คตา  เอว วิจรึสูติ อนุกมปฺมานา นิสีทาเปตฺวา โภเชนฺติ  
ภุตฺตมตฺโตเยว  ตุมฺหาก  โภชน (๓) คณฺหถาติ อุฏาย ปกฺกมติ  
น เตหิ สทฺธึ สนฺถว วา  กโรติ  น  กิจฺจกรณียานิ  วา   
สวิทหติ เอว ตุเมฺหป ปฏิปาฏิยา สมฺปตฺตฆร ปวิสิตฺวา 
ย  อิริยาปเถสุ  ปสนฺนา  มนุสฺสา  เทนฺติ  ต  คเหตฺวา  
ฉินฺนสนฺถวา เตส กิจฺจกรณีเย อพฺยาวฏา หุตฺวา นิกฺขมถาติ  
ทีเปติ ฯ         
        อิมสฺส  ปน  นิจฺจนวกภาวสฺส  อาวิภาวตฺถ  เทฺวภาติก- 
วตฺถุ  กเถตพฺพ  
        วโสฬนครคามโต  (๔)  กริ  เทฺว  ภาติกา  นิกฺขมิตฺวา  
ปพฺพชิตา  เต  จูฬนาคตฺเถโร  จ  มหานคตฺเถโร  จาติ   
ป ฺายึสุ ฯ  เต  จิตฺตลปพฺพเต  ตึส  วสฺสานิ  วสิตฺวา  อรหตฺต  
ปตฺวา  มาตร  ปสฺสิสฺสามาติ  อาคนฺตฺวา วโสฬนครวิหาเร  
# ๑. ม. อปกสฺส ฯ  ๒. ส.ี ย ฯ ม. น ฯ  ๓. ม. ภาชน ฯ 
# ๔. ม. วสาฬนครคามโต ฯ เอวมุปริป ฯ ย.ุ วธตลคามโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  จนฺทูปมสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๖๕ 
 
วสิตฺวา  ปุนทิวเส  มาตุ  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ  มาตาป  เตส  
อุลฺลุเกน(๑)  ยาคุ   นีหริตฺวา  เอกสฺส  ปตฺเต  อากิริ ฯ  ตสฺสา  
ต  โอโลกยมานาย  ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺช ิฯ  อถ  น  อาห   
ตฺว  ตาต  มยหฺ  ปุตฺโต  มหานาโคติ ฯ  เถโร ปจฺฉิม เถร   
ปุจฺฉ  อุปาสิเกติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ปจฺฉิมตฺเถรสฺสาป  ยาคุ   
ทตฺวา ตาต  ตฺว  มยฺห  ปตฺุโต  จูฬนาโคติ  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร   
กึ  อุปาสิเก  ปุริม  เถร  น ปุจฺฉสีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เอว   
มาตราป  สทฺธึ ฉินฺนสนฺถโว ภิกฺขุ นิจฺจนวโก นาม โหติ ฯ                      
        อปฺปคพฺภาติ  น  ปคพฺภา  อฏฏาเนน  กายปาคพฺภิเยน  
จตุฏาเนน  วจีปาคพฺภิเยน  อเนกฏาเนน  มโนปาคพฺภิเยน 
จ  วิรหิตาติ  อตฺโถ ฯ  อฏฏาน  กายปาคพฺภิย  นาม   
สงฺฆคณปุคฺคลโภชนสาลาชนฺตาฆรนฺหานติตฺถภิกฺขาจารมคฺคอนฺตร- 
ฆรปฺปเวสเนสุ  กาเยน  อปฺปฏิรูปกรณ ฯ  เสยฺยถีท  อิเธกจฺโจ  
สงฺฆมชฺเฌ ปลฺลตฺถิกาย  วา  นิสีทติ  ปาเท  ปาท  อาธายิตฺวา  (๒)  
วาติ  เอวมาทิ ฯ  ตถา  คณมชฺเฌ ฯ  คณมชฺเฌติ  (๓)  จตุปริส- 
สนฺนิปาเต  วา  สุตฺตนฺติกคณาทิสนฺนิปาเต  วา ฯ ตถา  วุฑฺฒตเร 
ปุคฺคเล ฯ  โภชนสาลาย  ปน  วุฑฺฒาน  อาสน  น  เทติ   
นวาน  อาสน  ปฏิพาหติ ฯ  ตถา  ชนตฺาฆเร ฯ  วุฑฺเฒ  เจตฺถ   
# ๑. ม. อุฬุงฺเกน ฯ ๒. สี. ยุ. อจฺจาธายิตฺวา ฯ  ม. อาธายิตฺวา ฯ 
# ๓. ส.ี ตถา คณมชฺเฌป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา ๒๖๖  
 
อนาปุจฺฉา  อคฺคิชลนาทีนิ  กโรติ ฯ  นหฺานติตฺเถ  จ  ยทิท  ทหโร  
วุฑฺโฒติ  ปมาณ  อกตฺวา  อาคตปฏิปาฏิยา  นฺหายิตพฺพนฺติ  
วุตฺต  ตมฺป  อนาทิยนฺโต  ปจฺฉา  อาคนฺตฺวา  อุทก โอตริตฺวา  
วุฑฺเฒ  จ  นเว  จ  พาธติ ฯ  ภิกฺขาจารมคฺเค  ปน  อคฺคาสนฺ- 
อคฺโคทกอคฺคปณฺฑาน  อตฺถาย  ปุรโต  ปุรโต  คจฺฉติ  พาหาย   
พาห  ปหรนฺโต ฯ  อนฺตรฆรปฺปเวสเน  วุฑฺเฒหิ ปมตร ปวิสติ  
ทหเรหิ สทฺธึ กายกีฬนก กโรตีติ เอวมาทิ ฯ      
        จตุฏาน  วจีปาคพฺภิย  นาม  สงฺฆคณปุคฺคลอนฺตรฆเรสุ  
อปฺปฏิรูป วาจานิจฺฉารณ ฯ  เสยฺยถีท  อิเธกจฺโจ  สงฺฆมชฺเฌ  
อนาปุจฺฉา  ธมฺม  ภาสติ ฯ ตตฺถ ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปการสฺส  คณสฺส   
มชฺเฌ  ปุคฺคลสฺส  จ  สนติฺเก  ตตฺเถว  มนุสฺเสหิ ป ฺห  ปุฏโ  
วุฑฺฒตร  อนาปุจฺฉา  วิสฺสชฺเชติ ฯ  อนฺตรฆเร  ปน  อิตฺถนฺนาเม  
กึ  อตฺถ ิ ก ึ ยาคุ  อุทาหุ  ขาทนีย  โภชนีย   กึ   เม    
ทสฺสสิ   กึ  อชฺช  ขาทิสฺสาม กึ ภุ ฺชิสสฺาม กึ ปวิสสฺามาติ 
อาทีนิ ภาสติ ฯ           
        อเนกฏาน  มโนปาคพฺภิย  นาม  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  
กายวาจาหิ  อชฺฌาจาร  อนาปชฺชิตฺวาป  มนสาว  กาม- 
วิตกฺกาทีน  วิตกฺกน อปจ ทุสฺสีลสฺเสว สโต สลีวาติ ม  
มโน  ชานาตูติ  เอว  ปวตฺตา  ปาปจฺฉตาป  มโนปาคพฺภิย ฯ 
อิติ  สพฺเพสมฺป อิเมส ปาคพฺภิยาน อภาเวน อปฺปคพฺภา หุตฺวา   
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๒๖๗ 
 
อุปสงฺกมถาติ วทติ ฯ      
        ชรุทปานนฺติ  ชิณฺณกูป ฯ  ปพฺพตวิสมนฺติ  ปพฺพเต  วิสม  
ปปาตฏาน ฯ นทีวิทุคฺคนฺติ  นทิยา  วิทุคฺค  ฉินฺนตฏฏาน(๑) ฯ  
อปกสฺเสว  กายนฺติ  ตาทิสานิ านานิ  โย  ขิฑฺฑาทิปสุโต  กาย  
อนปกสฺส  เอกโตภาริย อกตฺวาว วายุปตฺถมฺภก (๒) อคฺคาหาเปตฺวา 
จิตฺตมฺป  อนปกสฺส  เอตฺถ  ปติโต  หตฺถปาทภ ฺชนาทีนิ  ปาปุณาตีติ  
อาทีนวทสฺสาวิตาย  (๓)  อนุปุพฺเพน  อาวชฺเชตฺวา  (๔)  สมฺปยายมาโน   
โอโลเกติ  โส  ปติตฺวา  หตฺถปาทภ ฺชนาทิอนตฺถ  ปาปุณาติ ฯ  
โย  ปน  อุทกตฺถิโก  วา  อ ฺเน  วา  เกนจิ  กิจฺเจน  
โอโลเกตุกาโม  กาย  อปกสฺส  เอกโต  ภาริย  กตฺวา ธาตุ- 
ปตฺถมฺภก  คาหาเปตฺวา  จิตฺตมฺป  อปกสฺส  อาทีนวทสฺสเนน  
สเวเชตฺวา โอโลเกติ โส น ปตติ ยถารจึุ โอโลเกตฺวา สุขี  
เยนกาม ปกฺกมติ ฯ      
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  ชรทุปานาทโย 
วิย  หิ  จตฺตาริ  กลุานิ  โอโลกนปรุิโส  วิย  ภิกฺขุ ฯ  ยถา   
อนปกฏกายจิตฺโต  ตานิ โอโลเกนฺโต  ปุรโิส  ตตฺถ  ปตติ   
เอว  อรกฺขิเตหิ กายาทีหิ กุลานิ อุปสงฺกมนฺโต ภิกฺขุ   
กุเลสุ  พชฺฌติ  ตโต  นานปฺปการ  สลีปาทภ ฺชนาทิอนตฺถ  
# ๑. ม. ฉินฺนตกฏาน ฯ  ๒. ม. วายุปตฺถมฺภก ฯ 
# ๓. ม. อนาทีนวทสฺสาวิตาย ฯ  ๔. ม. อนุพฺเพเชตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๘ 
 
ปาปุณาติ ฯ ยถา  ปน  อปกฏกายจิตฺโต  ปุรโิส  ตตฺถ  น  
ปตติ  เอว  รกฺขิเตเนว  กาเยน  รกฺขิเตหิ  จิตฺเตหิ  รกฺขิตาย   
วาจาย สุปฺปฏ ิตาย สติยา อปกฏกายจิตฺโต หุตฺวา  กุลานิ   
อุปสงฺกมนฺโต  ภิกฺขุ  กุเลสุ  น  พชฌฺติ ฯ  อถสฺส  ยถา  ตตฺถ  
อปติตสฺส  ปุริสสฺส  น  ปาทา  ภ ฺชนฺติ  เอว  สีล(๑)  น 
ภิชฺชติ ฯ  ยถา  จ ต ขาณุกณฺฏกาทโย น วิชฺฌนฺติ ฯ 
เอวมิม  ราคกณฺฏกาทโย  น  วิชฺฌนฺติ ฯ ยถา  โส  นิรุปทฺทโว   
ยถารุจึ  โอโลเกตฺวา  สุขี  เยนกาม  ปกฺกมติ  เอว ภิกฺขุ  
กุลานิ  นิสฺสาย  จีวราทโย  ปจฺจเย  ปฏิเสวนฺโต  กมฺมฏาน  
วฑฺเฒตฺวา  สงฺขาเร(๒) สมฺมสนฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา  โลกุตฺตร- 
สุเขน  สุขิโต  เยนกาม  อคตปุพฺพ นิพฺพานทิส คจฺฉติ ฯ                  
        อิทานิ  โย  หีนาธิมุตฺติโก  มิจฺฉาปฏิปนฺโน  เอว  วเทยฺย 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ติวิธ  ปาคพฺภิย  ปหาย  นิจฺจนวกตฺเตน  
จนฺทูปมา  กุลานิ  อุปสงฺกมถาติ วทนฺโต  อฏาเน  เปติ   
อสยฺห  ภาร  อาโรเปติ  ย  น  สกฺกา  กาตุ  ต  กาเรตีติ ฯ 
ตสฺส  วาทปถ  ปจฺฉินฺทิตฺวา  สกฺกา  เอว  กาตุ  อตฺถ ิ 
# ๑. ม. สลีปาโท ฯ  ๒. ม. สงฺขาเร ฯ  
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เอวรูโป ภิกขฺูติ ทสฺเสนฺโต กสฺสโป ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ           
        อากาเส  ปาณึ  จาเลสีติ  นีเล  คุ  นนฺตเร  ยมกวิชฺชุต  
จารยมาโน  (๑)  วิย  เหฏาภาค  อุปริภาค  อุภโตปสฺเสสุ  ปาณึ  
ส ฺจาเรสิ ฯ  อิท ฺจ  ปน เตปฏเก  พุทฺธวจเน  อสมฺภินฺนปท  
นาม ฯ  อตฺตมโนติ  ตุฏจิตฺโต  สกมโน  น  โทมนสฺเสน   
ปจฺฉินฺทิตฺวา  (๒)  คหิตมโน ฯ  กสฺสปสฺส ภิกฺขเวติ อิทมฺป ปุรมินเยเนว 
ปรวาท ปจฺฉินฺทิตฺวา อตฺถิ เอวรูโป ภิกขฺูติ ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ      
        ปสนฺนาการ  กเรยฺยนฺุติ  จีวราทโย  ปจฺจเย ทเทยฺยุ ฯ  
ตถตฺตาย ปฏิปชฺเชยฺยุนฺติ สีลสฺส  อาคตฏาเน  สีล  ปูรยมานา 
สมาธิวิปสฺสนามคฺคผลาน  อาคตฏาเน  ตานิ  ตานิ   
สมฺปาทยมานา  ตถาภาวาย  ปฏิปชฺเชยฺยย ฯ  อนุทยนฺติ  รกฺขน- 
ภาว ฯ  (๓)  อนุกมฺปนฺติ  มุทุจิตฺตต ฯ  อุภย  เจต  การุ ฺสฺเสว   
เววจน ฯ กสฺสโป ภิกฺขเวติ อิทมฺป  ปุรมินเยเนว  ปรวาท  
ปจฺฉินฺทิตฺวา  อตฺถิ  เอวรูโป ภิกฺขูติ ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  กสฺสเปน   
วาติ  เอตฺถ  จนฺโทปมาทิวเสน  โยชน  กตฺวา  ปรุิมนเยเนว   
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
                                ตติย ฯ                  
# ๑. ม. จารยมาโน ฯ  ๒. สี. ย.ุ อจฺฉินฺทิตฺวา ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. รกฺขมานภาว ฯ  
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                        กลุูปกสุตฺตวณฺณนา            
        จตุตฺเถ  กุลูปโกติ  กลุฆราน  อุปคนฺตา(๑) ฯ  เทนฺตุเยว 
เมติ  ททนฺตุเยว  มยฺห ฯ  สนฺทิยตีติ  อฏฏิยติ  ปฬิยติ ฯ  เสสเมตฺถ 
วุตฺตนยานุสาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ  
                        จตุตฺถ ฯ                  
 
                        ชิณฺณสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  ชิณฺโณติ  เถโร  มหลลฺโก ฯ  ครุกานีติ  ต  
สตฺถุ  สนฺติกา  ลทฺธกาลโต  ปฏาย  ชณฺิณภินฺนฏาเน   
สุตฺตสสิพฺพเนน  เจว  อคฺคฬทาเนน  จ  อเนกปฏลานิ(๒)  หุตฺวา  
ครุกานิ  ชาตานิ ฯ  นิพฺพสนานีติ  ปุพฺเพ  ภควตา  นิวาเสตฺวา 
อปนีตตาย  เอวลทฺธนามานิ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ตฺว  ชิณฺโณ   
เจว  ครุปสุกูโล  จ    คหปตานีติ  ปสุกูลิกงฺค  วิสฺสชฺเชตฺวา  
คหปตีหิ ทินฺนจีวรานิ ธาเรหีติ  วทติ ฯ  นิมนฺตนานีติ   
ปณฺฑปาติกงฺค  วิสฺสชฺเชตฺวา  สลากภตฺตาทีนิ นิมนฺตนานิ  
ภุ ฺชาติ  วทติ ฯ  มม  จ  สนฺติเกติ  อาร ฺ ิกงฺค  วิสฺสชฺเชตฺวา  
คามนฺตเสนาสเนเยว วสาหีติ วทติ ฯ               
        นน ุ จ  ยถา  ราชา  เสนาปตึ  เสนาปติฏาเน  เปตฺวา   
ตสฺส   ราชูปฏานาทินา  อตฺตโน  กมฺเมน  อาราเธนฺตสฺเสว  ต  
# ๑. ม. อุปคนฺตา ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ อเนกสตานิ ฯ  ม. อเนกานิ ปฏลานิ ฯ  
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านนฺตร คเหตฺวา อ ฺสฺส  ททมาโน อยุตฺต นาม กโรติ ฯ 
เอว สตฺถา มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปจฺจุคฺคมนตฺถาย ติคาวุต มคฺค  
คนฺตฺวา  ราชคหสฺส  จ นาฬนฺทาย จ อนฺตเร พหุปุตฺตกรุกฺขมูเล  
นิสินฺโน ตีห ิโอวาเทหิ  อุปสมฺปาเทตฺวา  เตน  สทธฺึ  อตฺตโน  
จีวร  ปริวตฺเตตฺวา  เถร  ชาติอาร ฺ ิกงฺค ฺเจว  ชาติปสุกูลิกงฺค ฺจ 
อกาสิ  โส  ตสฺมึ กตฺตุกมฺยตาฉนฺเทน สตฺถุ  จิตฺต   
อาราเธนฺตสฺเยว(๑) ปสุกูลกิงฺคาทีนิ(๒)  วิสฺสชชฺาเปตฺวา คหปติจีวร- 
ปฏิคฺคหณาทีสุ  นิโยเชนฺโต  อยุตฺต  นาม  กโรตีติ ฯ  น   
กโรติ ฯ  กสมฺา  อตฺตชฺฌาสยตฺตา ฯ  น หิ สตฺถา ธตุงฺคานิ  
วิสฺสชฺชาเปตุกาโม ยถา ปน อฆฏิตเภริอาทโย สทฺท  น 
วิสฺสชฺเชนฺติ  เอว  อฆฏิตา  เอวรูปา  ปุคฺคลา  น  สีหนาท   
นทนฺตีติ นทาเปตุกาโม  สีหนาทชฺฌาสเยน  เอวมาห ฯ   
เถโรป  สตฺถ ุ อชฌฺาสยานุรูเปเนว  อห โข ภนฺเต ทีฆรตฺต  
อาร ฺ ิโก เจวาติอาทินา นเยน สีหนาท นทิ ฯ     
        ทฏิธมฺมสุขวิหารนฺติ  ทิฏธมฺมสุขวิหาโร  นาม  
อาร ฺ ิกสฺเสว  ลภติ โน  คามนฺตวาสิโน ฯ  คามนฺตสฺมึ  หิ  
วสนฺโต  ทารกสทฺท  สุณาติ  อสปฺปายรูปานิ ปสฺสติ  อสปฺปาเย  
สทฺเท  สุณาติ  เตนสฺส  อนภิรติ  อุปฺปชฺชติ ฯ  อาร ฺ ิโก ปน  
คาวุต  วา  อฑฺฒโยชน  วา  อติกฺกมิตฺวา  อร ฺ  อชฺโฌคาเหตฺวา   
# ๑. ม. อาราเธนตสฺเสว ฯ  ๒. ม. ปสุกูลาทีนิ ฯ  
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วสนฺโต  ทีปพฺยคฺฆสีหาทีน  สทฺเท  สณุาติ  เยส  สวนปจฺจยา  
อมานุสิกาสวนรติ  (๑) อุปฺปชฺชติ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต                
                        สุ ฺาคาร ปวิฏสฺส        สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน        
                        อมานุสี รติ โหติ                สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต ฯ        
                        ยโต ยโต สมฺมสติ                ขนฺธาน อุทยพฺพย           
                        ลภติ ปติปาโมชฺช                อมตนฺต วิชานต ฯ        
                        ปุรโต ปจฺฉโต วาป        อปโร เจ น วิชฺชติ         
                        ตตฺเถว (๒) ผาสุ ภวติ        เอกสฺส รมโต (๓) วเนติ ฯ       
ตถา  ปณฺฑปาติกสฺเสว  ลภติ   โน  อปณฺฑปาติกสฺส ฯ   
อปณฺฑปาติโก หิ  อกาลจารี  โหติ  ตุรติจารี  (๔)  คจฺฉติ  ปริวตฺเตติ  
ปลิพุทฺโธว คจฺฉติ ตตฺถ  จ  พหุสสโย  โหติ ฯ  ปณฺฑปาติโก   
ปน  น  อกาลจารี โหติ น ตุริตจารี  คจฺฉติ น ปริวตฺเตติ  
อปลิพุทฺโธว คจฺฉติ  ตตฺถ  จ  น  พหุสสโย โหติ ฯ           
        กถ  อปณฺฑปาติโก  หิ  คามโต  ทูรวิหาเร  วสมาโน   
กาลสฺเสว   ยาคุ   วา  ปารวิาสิกภตฺต  วา  ลจฺฉามิ  อาสนสาลาย 
วา  ปน  อุทฺเทสภตฺตาทีสุ  กิ ฺจิเทว  มยฺห  ปาปุณิสฺสตีติ   
มกฺกฏกสุตฺตานิ  ฉินฺทนฺโต  สยิตโครปูานิ อุฏาเปนฺโต(๕)  ปาโตว 
คจฺฉนฺโต  อกาลจารี  โหติ ฯ  มนุสฺเส  เขตฺตกมฺมนฺตาทีน อตฺถาย   
# ๑. ส.ี อมานุสิกาภิรติ ฯ ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๑/๓๔๘ อตีว ฯ 
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๑/๓๔๘ วสโต ฯ ๔. ม. ตุริตจาร ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๕. อุฏาเปนฺโต ฯ  
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เคหา  นิกฺขนฺเตเยว  สมฺปาปุณิตุ มิค (๑) อนุพนฺธนฺโต วิย 
เวเคน คจฺฉนฺโต ตุริตจารี  โหติ ฯ  อนฺตรา  กิ ฺจิเทว  ทิสฺวา   
อสุกอุปาสโก  วา  อสุกอุปาสิกา วา เคเห  โน  เคเหติ  ปุจฺฉติ  
โน  เคเหติ  สุตฺวา  อิทานิ  กโุต ลภิสฺสามีติ อคฺคิทฑฺโฒ  
วิย  ปเวธติ  สย  ปจฺฉิมทิส  คนฺตุกาโม  ปาจีนทิสาย สลาก 
ลภิตฺวา อ ฺ  ปจฺฉิมทิสาย  ลทฺธสลาก  อุปสงฺกมตฺิวา  ภนฺเต  
อห ปจฺฉิมทิส คมิสฺสามิ มม  สลาก  ตุเมฺห  คณฺหถ   
ตุมฺหาก  สลาก  มยฺห  เทถาติ  สลาก  ปริวตฺเตติ ฯ เอก  วา  
ปน  สสากภตฺต  อาหริตฺวา  ปริภุ ฺชนโฺต  อปรสฺสาป สลาก- 
ภตฺตสฺส ปตฺต เทถาติ  มยหฺ ปตฺเต ภตฺต ปกฺขิปตฺวา (๒) 
ตุมฺหาก ปตฺต ทสฺสามีติ อ ฺสฺส ปตฺต ทาเปตฺวา อาหเรต 
สากภตฺตสฺส  ปตฺเต  เทถาติ มนุสฺเสหิ วุตฺเต ภนฺเต ตุมฺหาก 
ปตฺต  เทถาติ อตฺตโน  นาม ฯ  วิหาเร ราชราชมหามตฺตาทโย  
มหาทาน  เทนฺติ  อิมินา  จ  หิยฺโย  (๓)  ทูรคาเม สลากา   
ลทฺธา  ตตฺถ  อคจฺฉนฺโต  ปุน  สตฺตาห  สลาก  น  ลภตีติ  
อลาภภเยน  คจฺฉติ  เอว  คจฺฉนฺโต  ปลิพุทฺโธ  หุตฺวา  คจฺฉติ 
นาม ฯ  ยสฺส เจส สลากภตฺตาทิโน อตฺถาย คจฺฉติ  ต  
# ๑. ม. มิคว ฯ  ๒. สี. อห ภตฺต มยฺห ปตฺเต ปกฺขิปตฺวา ฯ 
# ม. อห ภนฺเต มยฺห ปตฺเต ภตฺเต ปกฺขิปตฺวา ฯ 
# ๓. ม. ภิยโฺย ฯ  
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ทสฺสนฺติ  นุ  โข  เม  อุทาหุ  น ทสฺสนติฺ ปณีต นุ โข  
ทสฺสนฺติ อุทาหุ  ลูข  โถก  น ุ โข อุทาหุ พหุก สีตล 
นุ โข อุทาหุ อุณฺหนฺติ เอว ตตฺถ จ พหุสสโย โหติ ฯ                  
        ปณฺฑปาติโก  ปน  กาลสฺเสว  วุฏาย  วตฺตปฏิวตฺต   
กตฺวา  สรีร ปฏิชคฺคิตฺวา วสนฏาน  ปวิสิตฺวา  กมฺมฏาน   
มนสิกตฺวา  กาล  สลฺลกฺเขตฺวา  มหาชนสฺส อุฬุงฺกภิกฺขาทีนิ  
ทาตุ  ปโหนกกาเล  คจฺฉตีติ  น  อกาลจารี  โหติ เอเกก  
ปทวาร ฉ  โกฏาเส  กตฺวา  วีมสนฺโต(๑)  คจฺฉตีติ  น  ตุริตจารี  
โหติ  อตฺตโน ครุภาเวน อสุโก  เคเห  น  เคเหติ  น  
ปุจฺฉติ  สลากภตฺตาทีนิเยว  น  คณฺหาติ  อคฺคณฺหนฺโต  ก ึ  
ปริวตฺเตสฺสติ  น  อ ฺสฺส  วเสน  ปลพุิทฺโธว โหติ ฯ 
กมฺมฏาน มนสิกโรนฺโต  ยถารุจึ  คจฺฉติ  อิตโร  วิย  น 
พหุสสโย  โหติ ฯ  เอกสฺมึ  คาเม  วา  วีถิยา  วา  อลภิตฺวา   
อ ฺตฺถ  จรติ ฯ  ตสฺมึ อลคฺเคตฺวา(๒)  อ ฺตฺถ  จรนฺโต  
มิสฺสโกทน สงฺกฑฺฒิตฺวา อมต วิย ปรภุิ ฺชิตฺวา คจฺฉติ ฯ        
        ปสุกูลิกสฺเสว  ลพฺภติ  โน  อปสุกูลิกสฺส ฯ  อปสุกูลิโก  ห ิ
วสฺสาวาสิก ปริเยสนฺโต  จรติ  น  เสนาสนสปฺปาย  ปริเยสติ ฯ  
ปสุกูลิโก  ปน  น  วสฺสาวาสิก ปริเยสนฺโต  จรติ  เสนาสน- 
สปฺปายเมว  ปริเยสติ ฯ  เตจีวริกสฺเสว  ลพฺภติ  น  จ  
# ๑. ม. วิปสสฺนฺโต ฯ  ๒. อลภิตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  โอวาทสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๕ 
 
อิตรสฺส ฯ  อเตจีวริโก  หิ  พหุภณฺโฑ  พหุปริกฺขาโร  โหติ ฯ 
เตนสฺส  ผาสุวิหาโร นตฺถิ ฯ  อปฺปจฺฉาทีน  เจว  ลพฺภติ  น   
จ  อิตเรสนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  อตฺตโน จ ทิฏธมฺมสุขวิหาร  
สมฺปสฺสมาโนติ ฯ  
                                ป ฺจม ฯ           
 
                        โอวาทสุตฺตวณฺณนา             
        ฉฏเ  อห  วาติ  กสมฺา  อาห  เถร  อตฺตโน  าเน  
ปนตฺถ ฯ   กึ  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา  นตฺถีติ ฯ  อตฺถิ ฯ  เอว  
ปนสฺส  อโหสิ  อิเม  น  จิร สฺสนฺติ  กสฺสโป  ปน   
วีสติวสฺสสตายุโก  โส  มยิ  ปรินิพฺพุเต สตฺตปณฺณิคุหาย  
นิสีทิตฺวา  ธมฺมวินยสงฺคห  กตฺวา  มม  สาสน  ป ฺจวสฺส- 
สหสฺสปริมาณ  กาล ปวตฺตนก กริสฺสติ อตฺตโน ต าเน  
เปมิ เอว ภิกฺขุ กสฺสปสสฺ สุสฺสูสิตพฺพ (๑) ม ฺ ิสฺสนฺตีติ ฯ 
ตสฺมา  เอวมาห ฯ  ทุพฺพจาติ  ทุกฺเขน วตฺตพฺพา ฯ โทวจสฺส- 
กรเณหีติ ทุพฺพจภาวกรเณหิ ฯ  อปฺปทกฺขิณคฺคาหิโนติ  อนุสาสนึ   
สุตฺวา  ปทกฺขิณ  น คณฺหนฺติ ยถานุสิฏ  น  ปฏิปชชฺนฺติ   
อปฏิปชฺชนฺตา  วามคาหิโน  นาม  ชาตาติ  ทสฺเสติ ฯ อจฺจาว- 
ทนฺเตติ  อติกฺกมฺม  วทนฺเต  สุตปริยตฺตึ  นิสฺสาย อติวิย วาท  
# ๑. ส.ี สุสฺสยูิตพฺพ ฯ  ม. สุสฺสูติตพฺพ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๖ 
 
กโรนฺเตติ อตฺโถ ฯ  โก  พหุตร  ภาสิสฺสตีติ  ธมฺม  กเถนฺโต  โก   
พหุ  ภาสิสฺสติ  กึ ตฺว อุทาหุ  อหนฺติ ฯ  โก  สุนฺทรตรนฺติ   
เอโก  พหุ  ภาสนฺโต  อสหิต  อมธุร  ภาสติ เอโก  สหิต  
มธุร  ต  สนธฺายาห  โก สุนฺทรตรนฺติ ฯ เอโก ปน พหุ ฺจ  
สุนฺทร ฺจ กเถนฺโต  จิร  น  ภาสติ  ลหุ ฺเว  วุฏาติ ฯ 
เอโก  อทฺธาน  ปาเปติ ฯ  ต  สนฺธายาห โก จิรตรนฺติ ฯ  
                                ฉฏ ฯ               
 
                        ทุติยโอวาทสุตฺตวณฺณนา           
        สตฺตเม  สทฺธาติ  โอกปฺปนสทฺธา ฯ  วีริยนฺติ  กายิก- 
เจตสิก  วีริย ฯ ป ฺาติ  กุสลธมฺมชานนป ฺา ฯ  น  สนฺติ   
ภิกฺขู  โอวาทกาติ  อิมสฺส  ปุคฺคลสฺส โอวาทกา  อนุสาสกา   
กลฺยาณมิตฺตา  นตฺถีติ  อิท  (๑)  ภนฺเต  ปริหานนฺติ ทสฺเสติ ฯ  
                                สตฺตม ฯ                      
# ๑. ส.ี อิท วตฺถุ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๒๗๗ 
 
                                ตติยโอวาทสุตฺตวณฺณนา            
        อฏเม  ตถา  ห ิ ปนาติ  ปุพฺเพ โสวจสฺสตาย อิตเรหิ  
จ โทวจสฺสตาย  การณปฏปเน  นิปาโต ฯ  ตตฺราติ  เตสุ   
เถเรสุ ฯ  โก นามาย ภิกฺขูติ โก นาโม อย  ภิกฺขุ  กึ   
ติสฺสตฺเถโร  กึ นาคตฺเถโรติ ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ เอว สกฺกาเร 
กยิรมาเน ฯ ตถตฺตายาติ  ตถาภาวาย  อาร ฺ ิกาทิภาวายาติ   
อตฺโถ ฯ สพฺรหฺมจาริกาโมติ อิเม ม  ปริวาเรตฺวา  จรนฺตูติ  เอว  
กาเมติ  อิจฺฉติ  ปตฺเถตีติ  สพฺรหฺมจาริกาโม ฯ ตถตฺตายาติ  ลาภ- 
สกฺการนิพฺพตฺตนตฺถาย ฯ  พฺรหฺมจารปูทฺทเวนาติ  โย  สพฺรหฺมจารีน  
จตูสุ  ปจฺจเยสุ  อธิมตฺตจฺฉนฺทราโค  อุปทฺทโวติ  วุจฺจติ  เตน   
อุปทฺทุตา ฯ อภิปวานาติ(๑) อธิมตฺตปตฺถนา ฯ  พฺรหฺมจาราภิวาเนนาติ(๒) 
พฺรหฺมจารีน อธิมตฺตปตฺถนาสงฺขาเตน จตุปจฺจยภาเวน ฯ  
                                อฏม ฯ           
 
                        ฌานาภิ ฺสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  ยาวเทว  อากงฺขามีติ  ยาวเทว  อิจฺฉามิ ฯ  ยานิ   
ปน  อิโต   ปร  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทินา  นเยน  จตฺตาริ   
รูปาวจรชฺฌานานิ  สพฺพโส  รูปส ฺาณ  สมติกฺกมาติอาทินา 
นเยน  จตสฺโส  อรูปสมาปตฺติโย  สพฺพโส  เนวส ฺานา- 
# ๑. ม. อภิปตฺถนาติ ฯ   ๒. ม. พฺรหฺมจาราภิปตฺถเนนาติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๘ 
 
ส ฺายตน  สมติกฺกมฺม  ส ฺาเวทยิตนิโรธนฺติ  เอว  นิโรธ- 
สมาปตฺติ อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธนฺติอาทินา  นเยน  ป ฺจ  โลกิกา   
อภิ ฺา  จ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ   
อนุปทวณฺณนาย  เจว  ภาวนาวิธาเนน  จ  สทฺธ ึ วิสทฺุธิมคฺเค  
วิตฺถาริตเมว ฯ  ฉฬภิ ฺาย  ปน  อาสวาน  ขยาติ  อาสวานฺติ 
อาสวาน อปจฺจยภูต ฯ  เจโตวิมุตฺตินฺติ  อรหตฺตผลสมาธึ ฯ  
ป ฺาวิมุตฺตินฺติ อรหตฺตผลป ฺ ฯ  
                                นวม ฯ 
 
                        อุปสฺสยสตฺุตวณฺณนา            
        ทสเม  อายาม  ภนฺเตติ  กสฺมา  ภิกฺขุนีอุปสฺสยคมน   
ยาจติ  น  ลาภสกฺการเหตุ  กมฺมฏานตฺถิกา  ปเนตฺถ   
ภิกฺขุนิโย อตฺถิ ตา จ เนส(๑)  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา กมฺมฏาน   
กถาเปสฺสามีติ  ยาจติ ฯ  นนุ   สยมฺป  (๒)  พหุสฺสุโต 
กึ  สย  กเถตุ  น  สกฺโกตีติ  โน  น  สกโฺกติ ฯ  พุทฺธ- 
ปฏิภาคสฺส ปน  สาวกสฺส  กถ  สทฺธาตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติ  
ยาจติ ฯ พหุกิจฺโจ ตฺว พหุกรณีโยติ ก ึ เถโร  นวกมฺมาทิ- 
ปสุโต  เยน  น  เอวมาหาติ  โน  สตฺถริ  ปน  ปรินพฺิพุเต   
จตสฺโส  ปรสิา  อานนฺทตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  อิทานิ   
# ๑. อ ฺตฺถ จ เนสนฺติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. นน ุจ โส สยมฺป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุปสฺสยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๙ 
 
กสฺส  ปตฺตจีวร คเหตฺวา  จรถ  กสฺส  ปริเวณ  สมมฺชฺชถ 
กสฺส  มโุขทก  เทถาติ  โรทนฺติ  ปริเทวนฺติ ฯ  เถโร  อนิจฺจา  
สงฺขารา  พุทฺธสรีเรป  นลิลฺชฺโช มจฺจุราชา ปหริ เอสา  
สงฺขาราน  ธมฺมตา  มา  โสจิตฺถ  มา  ปริเทวิตฺถาติ  ปริส   
ส ฺาเปติ ฯ  อิทมสฺส  พหุกิจฺจ ฯ  ต  สนฺธาย  เถโร  เอวมาห ฯ 
สนฺทสฺเสสีติ  ปฏิปตฺติคุณ ทสฺเสสิ ฯ  สมาทเปสีติ  คณฺหาเปสิ ฯ 
สมุตฺเตเชสีติ  สมุสฺสาเหสิ ฯ  สมฺปหเสสีติ ปฏิลทฺธคุเณน โมทาเปสิ  
โชตาเปสิ ฯ (๑)               
        ถุลลฺติสฺสาติ  สรีเรน  ถลูนาเมน  ติสฺสาติ(๑) ฯ  เวเทหมุนิโนติ  
ปณฺฑิตมุนิโน ฯ ปณฺฑิโต  หิ าณสงฺขาเตน เวเทน อีหติ  
สพฺพกิจฺจานิ กโรติ ตสฺมา เวเทหมุนีติ  วุจฺจติ ฯ เวเทโห  
จ โส มุนิ จาติ เวเทหมุนิ ฯ ธมฺม ภาสิตพฺพ ม ฺตีติ  
ติปฏกธรสฺส ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส  สมฺมุเข  สย  อร ฺวาสี  
ปสุกูลิโก  สมาโน  ธมฺมกถิโก อหนติฺ  ธมฺม  ภาสิตพฺพ   
ม ฺติ  อิท  กึ  ปน  กถ  ปนาติ  อวชานมานา ภณติ ฯ  
อสฺโสสีติ  อ ฺเน  อาคนฺตฺวา  อาโรจิตวเสน  อสฺโสสิ ฯ  อาคเมหิ  
ตฺว  อาวุโสติ ติฏ  ตฺว  อาวุโส ฯ  มา  เต  สงฺโฆ  อุตฺตรึ  
อุปปริกฺขีติ  มา  ภิกฺขุสงฺโฆ  (๓) อติเรกโอกาเส  ต อุปปริกฺขีติ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สรีเรน ถลูา นาเมน 
# ติสฺสาติ ฯ ๓. ส.ี ภิกฺขุสงฺโฆ อุตฺตรึ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๐ 
 
อิท วุตฺต โหติ อานนฺเทน พุทฺธปฏิภาโค สาวโก วาริโตฯ 
เอกา  ภิกฺขุนี  น  วาริตา  ตาย  สทฺธึ  สนฺถโว  วา   
สิเนโห  วา  ภวิสฺสตีติ มา ต สงฺโฆ เอว ม ฺสีติ(๑) ฯ             
        อิทานิ  อตฺตโน  พุทฺธปฏิภาคภาว  ทีเปนฺโต  ต  ก ึ  
ม ฺสิ  อาวุโสติอาทิมาห ฯ สตฺตรตนนฺติ  สตฺตหตฺถปฺปมาณ ฯ  
นาคนฺติ  หตฺถึ ฯ  อฑฺฒฏรตน  วาติ  อฑฺฒรตเนน อูนอฏรตน  
ปุริมปาทโต  ปฏาย  ยาว  กุมฺภา  วิทตฺถาธิกสตฺตหตฺถุพฺเพธนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ตาลปตฺติกายาติ  ตรุณตาลปณฺเณน ฯ  จวิตฺถาติ  จุตา 
น  มตา  วา  นฏา  วา  พุทฺธปฏิภาคสฺส  ปน  สาวกสฺส 
อุปวาท  วตฺวา  มหากสฺสปตฺเถเร  ฉหิ  อภิ ฺาหิ  สีหนาท   
นทนฺเต  ตสฺสา  กาสาวานิ  กณฺฏกสาขา  วิย กจฺฉุสาขา (๒)   
วิย  จ  สรีร  ขาทิตุ  อารทฺธานิ ฯ  ตานิ  หาเรตฺวา  เสตก- 
นิวตฺถกฺขเณเยวสฺสา  จิตฺตสฺสาโท อุทปาทีติ ฯ  
                                ทสม ฯ                
# ๑. ม. อม ฺ ีติ ฯ  ๒. ม. กจฺฉุสงฺขา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑    หนา  ๒๘๑ 
 
 
                                จีวรสุตฺตวณฺณนา            
        เอกาทสเม  ทกฺขิณาคิริสฺมินฺติ  ราชคห  ปริวาเรตฺวา 
 ิตสฺส  คิริโน ทกฺขิณภาเค  ชนปโท  ทกฺขิณาคิริ  นาม ฯ 
ตสฺมึ  จาริก  จรตีติ  อตฺโถ ฯ  จาริกา  จ นาม  ทุวิธา   
โหติ  ตุริตจาริกา  จ  อตุรติจาริกา  จ    ตตฺถ  ย  เอกจฺโจ  
เอก  กาสาว  นิวาเสตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  ปตฺตจีวร  อเส 
ลคฺเคตฺวา  ฉตฺต  อาทาย สรีรโต  เสเทหิ  ปคฺฆรนฺเตหิ  
ทิวเสน  สตฺตฏโยชนานิ  คจฺฉติ  ย  วา  ปน  พุทธฺา   
กิ ฺจิเทว  โพเธยฺยสตฺต(๑)  ทิสฺวา  โยชนสตมฺป  โยชนสหสฺสป 
ขเณน คจฺฉนฺติ  เอสา  ตุรติจาริกา  นาม ฯ  เทวสิก  ปน   
คาวุต  อฑฺฒโยชน  ติคาวุต โยชนนฺติ  เอตฺตก  อทฺธาน   
อชฺชตนาย  นิมนฺตน  อธวิาสยโต  ชนสงฺคห  กโรโต  คมน  
เอสา อตุริตจาริกา นาม ฯ อย อิธ อธิปฺเปตา ฯ          
        นน ุ จ  เถโร  ป ฺจวีสติ  วสฺสานิ  ฉายา  วิย  ทสพลสฺส  
ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺโตว  อโหส ิ กห  อานนฺโทติ  วจนสฺส  
โอกาสเมว  น  อทาสิ  โส   เอกสฺมึ  (๒)  กาเล  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ 
จาริก  จริตุ  โอกาส  ลภตีติ  สตฺถุ ปรินพฺิพานสวจฺฉเร ฯ   
ปรินิพฺพุเต  หิ(๓) สตฺถร ิมหากสฺสปตฺเถโร สตฺถุ ปรินิพฺพาเน  
สนฺนิปติตสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส มชฺเฌ นสิีทิตฺวา ธมฺมวินยสงฺคาย- 
# ๑. ม. โพธเนยฺยสตฺต ฯ  ๒. ม. กสฺมึ ฯ  ๓. ม. กริ ฯ  
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นตฺถ ป ฺจสเต ภิกฺขู อุจฺจินิตฺวา  อาวุโส  มย  ราชคเห  วสฺส   
วสนฺตา  ธมฺมวินย  สงฺคายิสฺสาม ตุเมฺห  ปุเร วสฺสปูนายิกาย  
อตฺตโน ปลิโพธ ปจฺฉินฺทิตฺวา (๑) ราชคเห สนฺนิปตถาติ วตฺวา 
อตฺตนา  ราชคห  คโต ฯ  อานนฺทตฺเถโรป  ภควโต  ปตฺตจีวร   
อาทาย  มหาชน  ส ฺาเปนฺโต  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ตโต  นิกฺขมมฺ 
ราชคห  คจฺฉนฺโต  ทกฺขิณาคิริสฺมึ จาริก จริ ฯ ต สนฺธาเยต 
วุตฺต ฯ          
        เยภุยฺเยน  กุมารภูตาติ  เย เต หีนายาวตฺตา นาม ฯ 
เต เยภุยฺเยน กมุารภูตา (๒)  ทหรา  ตรุณา  เอกวสฺสิกา  
เทฺววสฺสิกา  ภิกฺขู  เจว  อนุปสมฺปนฺนกุมารกา  จ ฯ  กสฺมา  
ปเนเต  ปพฺพชิตา  กสฺมา  หีนายาวตฺตาติ  เตส  กริ 
มาตาปตโร  จินฺเตสุ  อานนฺทตฺเถโร  สตฺถุ  วิสฺสาสโิก  อฏ   
วเร  ยาจิตฺวา  อุปฏหติ อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน  สตฺถาร  คเหตฺวา  
คนฺตุ  สกฺโกติ  อมฺหาก  ทารเก  เอตสฺส สนฺติเก  ปพฺพาเชม   
โส  สตฺถาร  คเหตฺวา  อาคมิสฺสติ  ตสฺมึ  อาคเต  มย   
มหาสกฺการ  กาตุ  ลภิสฺสามาติ ฯ  อิมินา ตาว การเณน  
เนส าตกา เต ปพฺพาเชสส ฯ  สตฺถร ิ ปน  ปรินิพฺพุเต 
เตส  สา  ปตฺถนา  อุปจฺฉินฺนา  อถ  เต  เอกทิวเสเนว   
อุปฺปพฺพาเชสส ฯ                    
# ๑. ส.ี อุปจฺฉินฺทิตฺวา ฯ ม. อุจฺฉินฺทิตฺวา ฯ  
# ๒. ม. กุมารกา ฯ  
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        ยถาภิรนฺตนฺติ  ยถารุจิยา  ยถาอชฺฌาสเยน ฯ  ติกโภชน   
ป ฺตฺตนฺติ  อิท คณโภชเน  อ ฺตฺร  สมยา  ปาจิตฺติยนฺติ(๑)  
อิท สนฺธาย วุตฺต ฯ ตตฺถ หิ ติณฺณ ชนาน  อกปฺปยนิมนฺตน   
สาทิยิตฺวา  เอกโต  ปฏิคฺคณฺหนฺตานมฺป  อนาปตฺติ ตสฺมา  
ติกโภชนนฺติ วุตฺต ฯ                  
        ทุมฺมงฺกนู  ปุคฺคลาน  นิคฺคหายาติ  ทุสฺสีลปุคฺคลาน 
นิคฺคหณตฺถ ฯ เปสลาน ภิกฺขูน ผาสุวิหารายาติ ทุมฺมงฺกูน  
นิคฺคเหเนว เปสลาน อุโปสถปวารณา ปวตฺตนฺติ สมคฺควาโส 
โหติ  อย  เตส  ผาสุวิหาโร  โหติ อิมสสฺ ผาสุวิหาร- 
อตฺถาย ฯ มา  ปาปจฺฉา  ปกฺข  นิสฺสาย  สงฺฆ  ภินฺเทยฺยุนฺติ  
ยถา  เทวทตฺโต  สย(๒)  กุเลสุ วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  ปาปจฺเฉ  
นิสฺสาย  สงฺฆ ภินฺทิ เอว อ ฺเป ปาปจฺฉา คณพนฺเธน  
กุเลสุ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชมานา  คณ  วฑฺเฒตฺวา  ต  ปกฺข   
นิสฺสาย มา  สงฺฆ  ภินฺเทยฺยุนฺติ  อิติ  อิมินา  การเณน  
ป ฺตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ กุลานุทยตาย จาติ  ภิกฺขุสงฺเฆ  อุโปสถ- 
ปวารณ  กตฺวา  สมคฺควาส  วสนฺเต มนุสฺสา สลากภตฺตาทีนิ  
ทตฺวา สคฺคปรายนา ภวนฺติ อิติ อิมาย กุลานุทยตาย  
จ ป ฺตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ    
        สสฺสฆาต  ม ฺเ  จรสีติ  สสฺส  ฆาเตนฺโต  วิย   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๔๘๐/๓๑๑ ฯ  ๒. ม. ปรโิส ฯ  
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อาหิณฺฑสิ ฯ  กุลูปฆาต  ม ฺเ จรสีติ  กุลานิ  อุปฆาเตนฺโต  
วิย  หนนฺโต  วิย  อาหิณฺฑสิ ฯ  โอลชฺุชตีติ  วิเสเสน ปลุชชฺติ  
ภิชฺชติ ฯ  ปลชฺุชนฺติ  โข  เต  อาวุโส  นวปฺปายาติ  อาวุโส  
เอเต ตุยหฺ ปาเยน  เยภุยฺเยน  นวกา  เอกวสฺสิกทุวสฺสิกทหรา 
เจว  สามเณรา จ ปลุชชฺนติฺ  ภิชชฺนฺติ ฯ  น  วาย  กุมารโก   
มตฺตม ฺาสีติ  อย  กุมารโก  อตฺตโน  ปมาณ  น ชานาตีติ 
เถร ตชฺเชนฺโต อาห ฯ  กมุารกวาทา  น  มุจฺจามาติ  กุมารก- 
วาทโต  น  มจฺุจาม ฯ  ตถา  หิ  ปน ตฺวนฺติ  อิทมสฺส  เอว   
วตฺตพฺพตาย  การณทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ 
ยสฺมา  ตฺว  อิเมหิ  นเวหิ  ภิกฺขูหิ  อินฺทฺริยสวรรหิเตหิ สทฺธึ  
วิจรสิ ตสฺมา กุมารเกหิ สทฺธึ วิจรนฺโต กุมารโกติ วตฺตพฺพต  
อรหสีติ ฯ  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  สมาโนติ  อิท  ยสมฺา  (๑)  เถรสฺส  
อิมสฺมึ  สาสเน  เนว อาจริโย  น  อุปชฌฺาโย  ป ฺายติ   
สย  กาสายานิ  คเหตฺวา  นิกฺขนฺโต  ตสฺมา  อนตฺตมนตาย  
อ ฺติตฺถิยปุพฺพต อาโรปยมานา อาห ฯ สหสาติ  เอตฺถ  ราค- 
โมหจาโรป  สหสาจาโรว  อิท  ปน  โทสจารวเสน    วุตฺต ฯ 
อปฺปฏิสงฺขาติ  อปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ  
        อิทานิ อตฺตโน ปพฺพชฺช โสเธนฺโต ยโตห อาวุโสติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อ ฺ  สตฺถาร  อุททฺิสิตุนฺติ  เปตฺวา  ภควนฺต  
# ๑. ส.ี อายสฺมโต ฯ  
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อ ฺ  มยฺห  สตฺถาติ  เอว  อุทฺทิสิตุ  น  ชานามิ ฯ  สมฺพาโธ  
ฆราวาโสติอาทีสุ สเจป  สฏ ิหตฺเถ  ฆเร  โยชนสตนฺตเรปวา 
เทฺว  ชายปติกา  วสนฺติ  ตถาป  เตส  สกิ ฺจนสปลิโพธฏเน  
ฆราวาโส  สมฺพาโธเยว ฯ  รชาปโถติ  ราครชาทีน  อุฏา- 
นฏานนฺติ  มหาอฏกถาย  วุตฺต ฯ  อาคมนปโถติป  วตฺตุ  
วฏฏติ ฯ  อลคฺคนฏเน  อพฺโภกาโส  วิยาติ  อพฺโภกาโส ฯ   
ปพฺพชิโต  ห ิ กฏูาคารรตนปาสาทเทววิมานาทีสุ  ปหิตทฺวาร- 
วาตปาเนสุ  ปฏิจฺฉนฺเนสุ  วสนฺโตป เนว  ลคฺคติ  น  สชฺชติ 
น  พชฌฺติ  เตน  วุตฺต  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชาติ ฯ  อปจ 
สมฺพาโธ  ฆราวาโส  กุสลกิริยาย  โอกาสาภาวโต  รชาปโถ   
อสวุต   สงฺการฏาน  วิย  รชาน  กิเลสาน(๑) สนฺนิปาตฏานโต ฯ 
อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา กสุลกิริยาย ยถาสุข โอกาสสพฺภาวโต ฯ           
        นยิท  สกุร ฯเป ฯ  ปพฺพเชยฺยนฺติ  เอตฺถ  อย  สงฺเขปกถา 
ยเทต  สิกฺขตฺตยพฺรหฺมจริย  เอกมฺป  ทวิส  อขณฺฑ  กตฺวา  
จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย เอกนฺตปริปุณฺณ  จริตพฺพ   
เอกทิวสมฺป  จ  กิเลสมเลน อมลีน กตฺวา จริมกจิตฺต ปาเปตพฺพตาย 
เอกนฺตปริสุทฺธ  สงฺขลิขิตนฺติ  ลิขิตสงฺขสทิส(๒) โธตสงฺขสปฺปฏิภาค  
จริตพฺพ ฯ  อิท  น  สุกร  อคาร อชฺฌาวสตาติ อคารมชฺเฌ  
วสนฺเตน เอกนฺตปริปุณฺณ ฯเป ฯ  จริตุ  ยนฺนูนาห เกสมมสฺสุ ฺจ 
# ๑. ม. กิเลสรชาน ฯ  ๒. ม. สงฺขลิขิต ฯ  
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โอหาเรตฺวา กาสายรสปตตาย กาสายานิ พฺรหฺมจริย จรนฺตาน  
อนุจฺฉวิกานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  ปริทเหตฺวา  อคารสฺมา 
นิกฺขมิตฺวา อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสมฺา  อคารสฺส  
หิต  กสิวณิชชฺาทิกมฺม อคาริยนฺติ  วุจฺจติ  ต  ปพฺพชชฺาย 
นตฺถิ ตสฺมา ปพฺพชฺชา อนคาริยาติ าตพฺพา ต  
อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ปฏิปชฺเชยฺย ฯ (๑)            
        ปฏปโลติกานนฺติ  ชณฺิณปโลติกาน ฯ  เตรสหตฺโถป  หิ  
นวสาฏโก  ทสาน  ฉินฺนกาลโต  ปฏาย  ปโลติกาติ  วุจฺจติ ฯ  
อิติ  มหารหานิ  วตฺถานิ  ฉินฺทิตฺวา กตสงฺฆาฏึ  สนฺธาย   
ปฏปโลติกาน  สงฺฆาฏินฺติ  วุตฺต ฯ อทฺธานมคฺค ปฏิปนฺโนติ  
อฑฺฒโยชนโต  ปฏาย  มคฺโค  อทฺธานนฺติ  วุจฺจติ  ต   
อทฺธานมคฺค  ปฏิปนฺโน ทฆีมคฺค ปฏิปนฺโนติ อตฺโถ ฯ                
        อิทานิ  ยถา  เอส  ปพฺพชิโต  ยถา  จ  อทฺธานมคฺค   
ปฏิปนฺโน  อิมสฺสตฺถสฺส  อาวิภาวตฺถ อภินีหารโต ปฏาย  
อยมนุปุพฺพิกถา กถิตพฺพา         
        อตีเต  กริ  กปฺปสตสหสฺส  มตฺถเก  ปทุมุตฺตโร  นาม   
สตฺถา  อุทปาทิ  ตสฺมึ  หสวตีนคร  อุปนิสฺสาย  เขเม  มิคทาเย 
วิหรนฺเต  เวเทโห  นาม กฏุมฺพิโก อสีติโกฏิธนวิภโว ปาโตว  
สุโภชน ภุ ฺชิตฺวา อุโปสถงฺค(๒) อธิฏาย คนฺธปุปฺผาทีนิ คเหตฺวา 
# ๑. ม. ปริวเชยฺย ฯ  ๒. กตฺถจิ อุโปสถนฺติ ลิขิยติ ฯ  
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วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  ปเูชตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต นิสีทิ ฯ  
ตสฺมึ ขเณ  สตฺถา  มหานิสภตฺเถร  นาม  ตติยสาวก  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ธุตวาทาน  ยทิท  นิสโภติ 
เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  อุปาสโก  ต  สุตฺวา ปสนฺโน  ธมฺมกถาวสาเน   
มหาชเน  อุฏาย  คเต  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  ภนฺเต  เสฺว  มยฺห  
ภิกฺข  อธิวาเสถาติ  อาห ฯ  มหา  โข  อุปาสก ภิกฺขุสงฺโฆติ ฯ  
กิตฺตโก ภควาติ ฯ  อฏสฏ ิภิกฺขุสตสหสฺสนฺติ ฯ  ภนฺเต  
เอก  สามเณรมฺป วิหาเร อเสเสตฺวา ภิกฺข  อธิวาเสถาติ ฯ  สตฺถา  
อธิวาเสสิ ฯ  อุปาสโก  สตฺถุ  อธิวาสน  วิทิตฺวา เคห  คนฺตฺวา 
มหาทาน  สชฺเชตฺวา  ปุนทิวเส  สตฺถุ  กาล  อาโรจาเปสิ ฯ   
สตฺถา  ปตฺตจีวรมาทาย  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  อุปาสกสฺส  ฆร   
คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน นิสินฺโน  ทกฺขิโณทกาวสาเน  ยาคุ- 
อาทีนิ(๑) สมฺปฏิจฺฉนฺโต  ภตฺตวิสฺสคฺค อกาสิ ฯ อุปาสโกป สตฺถุ  
สนฺติเก นิสีทิ ฯ             
        ตสฺมึ  อนฺตเร  มหานิสภตฺเถโร  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ตเมว   
วีถึ  ปฏิปชชฺิ ฯ  อุปาสโก  ทิสฺวา  อุฏาย  คนฺตฺวา  เถร   
วนฺทิตฺวา ปตฺต ภนฺเต โน เทถาติ อาห ฯ เถโร  ปตฺต  
อทาสิ ฯ  ภนเฺต  อิเธว ปวิสถ สตฺถาป เคเห นิสินฺโนติ ฯ  
น วฏฏิสฺสติ อุปาสกาติ ฯ  อุปาสโก  เถรสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา 
# ๑. ม. ยาคุภตฺตาทีนิ ฯ   
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ปณฺฑปาตสฺส  ปูเรตฺวา  นีหริตฺวา อทาสิ ฯ   
        ตโต  (๑) เถร อนุคนฺตฺวา นิวตฺโต สตฺถุ สนฺติเก นิสีทิตฺวา 
เอวมาห ภนฺเต มหานิสภตฺเถโร  สตฺถา  เคเห  นิสินฺโนติ   
วุตฺเตป  ปวิสิตุ  น  อิจฺฉิ  อตฺถิ นุ  โข  เอตสฺส  ตุมฺหาก   
คุเณหิ  อติเรโก  คุโณติ ฯ  สมฺพุทฺธาน ฺจ วณฺณมจฺเฉร นาม   
นตฺถิ ฯ  อถ  สตฺถา  เอวมาห  อุปาสก มย ภิกฺข อาคมยมานา  
เคเห นิสีทาม  โส  ภิกฺขุ  น  เอว  นิสีทตฺิวา  ภิกฺข   
อุทิกฺขติ ฯ  มย  คามนฺตเสนาสเน  วสาม โส  อร ฺสฺมึเยว  
วสติ ฯ  มย  ฉนฺเน  วสาม  โส  อพฺโภกาสมฺหิเยว  วสติ ฯ   
อิติ  ตสฺส  อย ฺจ  อย ฺจ  คุโณติ  มหาสมุทฺท  ปูรยมาโนว  
กเถสิ ฯ  อุปาสโก  ปกติยาป  ชลมานปทีโป  เตเลน  อาสิตฺโต  
วิย  สุฏ ุตร  (๒)  ปสนฺโน  หุตฺวา  จินฺเตสิ  กึ มยหฺ  อ ฺาย 
สมฺปตฺติยา  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก  ธุตวาทาน  (๓) 
อคฺคภาวตฺถาย ปตฺถน กรสิฺสามีติ ฯ              
        โส  ปุนป  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  เตเนว  นิยาเมน  สตฺต   
ทิวสานิ  ทาน  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  อฏสฏ ิภิกฺขุสตสหสฺสสฺส  
ติจีวรานิ ทตฺวา สตฺถุ ปาทมูเล นิปชชฺิตฺวา  เอวมาห  ย  เม  
ภนฺเต  สตฺต  ทิวสานิ  ทาน  เทนฺตสฺส  เมตฺต กายกมฺม  เมตฺต   
วจีกมฺม  เมตฺต  มโนกมฺม  อิมินาห  น  อ ฺ  เทวสมฺปตฺตึ  
# ๑. ม. ต ฯ  ๒. สี. สุฏ ุ ฯ  ๓. ส.ี ธุตงฺคธราน ฯ  
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วา  สกฺกมารพฺรหฺมสมฺปตฺตึ  วา  ปตฺเถมิ  อิท  ปน  เม  กมฺม   
อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก  มหานิสภตฺเถเรน  ปตฺต 
านนฺตร ปาปุณนตฺถาย เตรสธุตงฺคธราน อคฺคภาวสฺส  ปจฺจโย   
โหตูติ ฯ  สตฺถา  มหนฺต  าน  อิมินา  ปตฺถิต สมิชฌฺิสฺสติ   
นุ  โขติ  โอโลเกนฺโต  สมชิฺฌนภาว  ทสิฺวา  อาห  มนาป เต 
าน  ปตฺถิต ฯ  อนาคเต  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก  โคตโม  นาม 
พุทฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตฺว  ตติยสาวโก  มหากสฺส- 
ปตฺเถโร  นาม  ภวิสฺสสีติ ฯ  ต สุตฺวา  อุปาสโก  พุทฺธาน   
เทฺว  กถา  นาม  นตฺถีติ  ปุนทิวเส  ปตฺตพฺพ  วิย  ต  สมฺปตฺตึ  
อม ฺ ิตฺถ ฯ  โส  ยาวตายุก  สลี  รกฺขิตฺวา  ตตฺถ  กาลกโต  
สคฺเค นิพฺพตฺติ ฯ                     
        ตโต  ปฏาย  เทวมนุสฺเสสุ  สมปฺตฺตึ  อนุภวนฺโต  อิโต  
เอกนวุติกปฺเป  วิปสฺสิมฺห ิ สมฺมาสมฺพุทฺเธ  พนฺธุมตีนคร  นิสฺสาย  
เขเม  มิคทาเย  วิหรนฺเต เทวโลกา  จวิตฺวา  อ ฺตรสฺมึ   
ปริชิณฺณพฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติ ฯ  ตสฺมึ  จ  กาเล วิปสฺสี   
ภควา  สตฺตเม  สตฺตเม  สวจฺฉเร  ธมฺม กเถตีติ ฯ มหนฺต  
โกลาหล โหติ ฯ สกลชมพฺูทีเป  เทวตา  สตฺถา  ธมมฺ  กเถสฺสตีติ  
อาโรเจนฺติ  พฺราหฺมโณ  ต สาสน  อสโฺสสิ ฯ  ตสฺส  จ  นิวาสน- 
สาฏโก  เอโก  โหติ  ตถา  พฺราหฺมณิยา  ปารุปน  ปน  ทฺวินฺนป 
เอกเมว ฯ  สกลนคเร  เอกสาฏกพฺราหฺมโณติ  ป ฺายติ ฯ    
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พฺราหฺมณาน  เกนจิเทว  กจฺิเจน  สนฺนิปาเต  สติ  พฺราหฺมณึ  
เคเห  เปตฺวา  สย  คจฺฉติ  พฺราหฺมณีน  สนฺนิปาเต  สติ  
สย  เคเห  ติฏติ  พฺราหฺมณี  ต วตฺถ  ปารุปตฺวา  คจฺฉติ ฯ   
ตสฺมึ  ปน  ทวิเส  พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณึ  อาห  โภติ กึ 
รตฺตึ  ธมฺมสสฺวน  สุณิสสฺสิ  ทิวาติ ฯ  มย  มาตุคามชาติกา   
นาม  รตฺตึ โสตุ  น  สกฺโกม  ทิวา  โสสฺสามีติ  ต  พฺราหฺมณ  
เคเห  เปตฺวา  วตฺถ  ปารุปตฺวา  อุปาสิกาหิ  สทฺธึ ทวิา 
คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺเต นิสินฺนา ธมฺม  สุตฺวา 
อุปาสิกาหิเยว  สทฺธึ  อคามาสิ ฯ  อถ  พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณึ   
เคเห เปตฺวา วตฺถ ปารุปตฺวา วิหาร คโต ฯ              
        ตสฺมึ  จ  สมเย  สตฺถา  ปริสมชฺเฌ  อลงฺกตธมมฺาสเน   
สนฺนิสินฺโน  จิตฺตวีชนึ  อาทาย  อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย  
สิเนรุมตฺถก  (๑)  กตฺวา  สาคร นิมฺมเถนฺโต  วิย  ธมมฺกถ  กเถติ ฯ  
พฺราหฺมณสฺส  ปริสนฺเต  (๒)  นิสินฺนสสฺ ธมฺม สุณนฺตสฺส  ปม- 
ยามสฺมึเยว  สกลสรรี  ปรูยมานา  ป ฺจวณฺณา  ปติ  อุปฺปชชฺิ ฯ  
โส  ปารุตวตฺถ  สงฺฆริตฺวา (๓) ทสพลสฺส ทสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ  
อถสฺส อาทีนวสหสฺส ทสฺสยมาน  มจฺเฉร  อุปฺปชฺชิ  โส   
พฺราหฺมณิยา  จ  มยฺห ฺจ  เอกเมว  วตฺถ อ ฺ  กิ ฺจิ  ปารุปน   
# ๑. ม. ย.ุ สิเนรุ มตฺถ ฯ กตฺถจิ สิเนรุ มตฺถกนฺติ ป ฺายติ ฯ 
# ๒. ม. ปริสนฺเต ฯ  ๓. สี. สหริตฺวา ฯ  
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นตฺถิ อปารุปตฺวา จ นาม พหิ จริตุ น สกฺกาติ สพฺพถาป  
อทาตุกาโม  อโหสิ ฯ  อถสฺส  นิกฺขนฺเต  ปมยาเมป  มชฺฌิมยาเมป   
ตเถว  ปติ  อุปฺปชฺช ิ โส  ตเถว  จ  จินฺเตตฺวา  ตเถว  อทาตุกาโม 
อโหสิ ฯ อถสฺส มชฺฌิมยาเม  นิกฺขนฺเต  ปจฺฉิมยาเมป  ตเถว  
ปติ  อุปฺปชชฺ ิ โส  ตรณ  วา  โหตุ อมรณ วา (๑) ปจฺฉาป   
ชานิสฺสามีติ  วตฺถ  สงฺฆริตฺวา  สตฺถุ  ปาทมูเล  เปสิ ฯ  ตโต  
วามหตฺถ  อาภุชิตฺวา  ทกขิฺเณน  หตฺเถน  ติกฺขตฺตุ  ปปฺโผเฏตฺวา 
ชิต เม ชิต เมติ ตโย วาเร นทิ ฯ                  
        ตสฺมึ  จ  สมเย  พนฺธรุาชา  ธมฺมาสนสฺส  ปจฺฉโต  อนฺโต- 
สาณิย  นิสินฺโน  ธมฺม  สณุาติ ฯ  ร ฺโ  จ  นาม  ชิต  เม  ชิต   
เมติ  สทฺโท  อมนาโป  โหติ ฯ  โส  ปรุิส  เปเสสิ  คจฺฉ 
เอต  ปุจฺฉ  กึ  วเทสีติ  โส เตน คนฺตฺวา ปุจฺฉิโต อาห 
หตฺถิยานาทีนิ  อารุยฺห  อสิจมฺมาทีนิ  คเหตฺวา  ปรเสน   
ชินนฺติ น  ต  อจฺฉริย  อห  ปน  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺตสฺส   
กูฏโคณสฺส  มุคฺคเรน  สีส ภินฺทิตฺวา  ต  ปลาเปนฺโต  วิย   
มจฺเฉรจิตฺต  จเชตฺวา (๒) ปารุตวตฺถ ทสพลสฺส อทาสึ  ต  เม 
มจฺฉริย  ชิตนฺติ  อาห ฯ  ปุริโส  คนฺตฺวา  ต  ปวุตฺตึ  ร ฺโ  
อาโรเจสิ ฯ  ราชา  อาห  อเมฺห  ภเณ  ทสพลสฺส  อนุรูป   
น ชานิมฺหา พฺราหฺมโณ  ปน  ชานีติ  (๓)  วตฺถยุคมปฺ  เปเสสิ ฯ 
# ๑. ม. ตรณ วา โหตุ มรณ วา ฯ  ๓. ม. มทฺทิตฺวา ฯ  
# ๓. ส.ี ม. ชานาตีติ ฯ  
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ต ทิสฺวา พฺราหฺมโณ จินฺเตสิ อย มยฺห ตุณฺหี  นิสินฺนสฺส 
ปม  กิ ฺจิ  อทตฺวา  สตฺถุ  คุเณ  กเถนฺตสฺส  อทาสิ สตฺถุ  
คุเณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺเนน  มยฺห  โก  อตฺโถติ  ตมฺป วตฺถยุค  
ทสพลสฺเสว อทาสิ ฯ ราชา  กึ  พฺราหฺมเณน  กตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  
ตป(๑) เตน  วตฺถยุค ตถาคตสฺเสว ทินฺนนฺติ  สุตฺวา  อ ฺานิ   
เทฺว  วตฺถยุคานิ  เปเสสิ ฯ  โส  ตานิป อทาสิ ฯ ราชา อ ฺานิป  
จตฺตารีติ  เอว  ยาว  ทฺวตฺตึส  วตฺถยุคานิ  เปเสสิ ฯ  อถ   
พฺราหฺมโณ อิท  วฑฺเฒตฺวา  คหณ  วิย  โหตีติ  อตฺตโน  อตฺถาย 
เอก  พฺราหฺมณิยา อตฺถาย  เอกนฺติ  เทฺว  วตฺถยุคานิ  คเหตฺวา  
ตึส  ยุคานิ  ตถาคตสฺเสว  อทาสิ ฯ  ตโต ปฏาย จ สตฺถุ  
วิสฺสาสิโก ชาโต ฯ              
        อถ  น  ราชา  เอกทิวส  สีตสมเย  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม   
สุณนฺต  ทิสฺวา สตสหสฺสคฺฆนิก  อตฺตโน  ปารุต  รตฺตกมฺพล  
ทตฺวา  อาห  อิโต  ปฏาย  อิม ปารุปตฺวา  ธมฺม  สณุาหีติ ฯ  
โส  กึ  เม  อิมินา  กมฺพเลน  อิมสฺมึ  ปติูกาเย อุปนีเตนาติ  
จินฺเตตฺวา  อนฺโตคนฺธกุฏิย  ตถาคตม ฺจสฺส  อุปริ  วิตาน  กตฺวา  
อคมาสิ ฯ  อถ  เอกทิวส  ราชา  ปาโตว  วิหาร  คนตฺฺวา   
อนฺโตคนฺธกุฏิย  สตฺถุ สนติฺเก  นิสีทิ ฯ ตสฺมึ จ สมเย  
ฉพฺพณฺณา พุทฺธรสฺมิโย กมฺพล ปฏิห ฺนฺติ กมฺพโล อติวิย   
# ๑. ส.ี ตป ทินฺน ฯ  
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วิโรจติ ฯ  ราชา  อุทฺธ  โอโลเกนฺโต  ส ฺชานิตฺวา อาห ภนฺเต 
อมฺหาก เอส กมฺพโล  อเมฺหหิ  เอกสาฏกพฺราหฺมณสฺส  ทินฺโนติ ฯ 
ตุเมฺหหิ  มหาราช  พฺราหฺมโณ ปูชโิต  พฺราหฺมเณน  มย 
ปูชิตาติ ฯ  ราชา  พฺราหฺมโณ  ยุตฺตก  อ ฺาสิ  น มยนฺติ  
ปสีทิตฺวา ย มนุสฺสาน อุปการภูต ต สพฺพ อฏฏก กตฺวา  
สพฺพฏก นาม  ทาน  ทตฺวา  ปุโรหิตฏาเน  เปสิ ฯ  โสป   
อฏฏก  นาม  จตุสฏ ิ  โหตีติ  จตุสฏ ิ  สลากภตฺตานิ   
อุปนาเมตฺวา  (๑)  ยาวชีว  ทาน  ทตฺวา  สีล รกฺขิตฺวา ตโต จุโต  
สคฺเค นิพฺพตฺติ ฯ ปุน  ตโต  จุโต  อิมสฺมึ  กปฺเป  โกนาคมนสฺส   
จ  ภควโต  กสฺสปทสพลสฺส  จาติ  ทฺวินฺน  พุทฺธาน  อนฺตเร   
พาราณสิย  กุฏมฺพิยฆเร  นิพฺพตฺโต  โส วุฑฺฒิมนฺวาย  ฆราวาส   
วสนฺโต  เอกทิวส  อร ฺเ  ชงฺฆวิหาร  จรติ ฯ  ตสฺมึ  จ  สมเย   
ปจฺเจกพุทฺโธ  นทีตีเร  จีวรกมฺม  กโรนฺโต  อนุวาเต  อปฺปโหนเฺต  
สงฺฆริตฺวา  เปตุ  อารทฺโธ ฯ  โส  ทิสวฺา  กสฺมา  ภนฺเต   
สงฺฆริตฺวา  เปถาติ  อาห ฯ  อนุวาโต  นปฺปโหตีติ ฯ  อิมินา  
ภนฺเต  กโรถาติ  สาฏก  ทตฺวา  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  เม 
เกนจิ  ปริหานิ  มา  โหตูติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ  (๒) ฆเรปสฺส  ภคินิยา 
สทฺธึ  ภริยาย  กลห  กโรนฺติยา  ปจฺเจกพุทฺโธ  ปณฺฑาย  
ปาวิสิ ฯ                      
# ๑. ม. อุปนพินฺธาเปตฺวา ฯ  ๒. ม. ปฏเปสิ ฯ  
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        อถสฺส  ภคินี  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺฑปาต  ทตฺวา   
ตสฺส  ภริย  สนฺธาย เอวมาห(๑) เอวรูป  พาล  โยชนสเตน   
ปริวชฺเชยฺยนติฺ  ปตฺถน  เปสิ ฯ สา เคหทฺวาเร   ิตา  ต  สุตฺวา  
อิมาย  ทินฺน  ภตฺต  เอส  มา  ภุ ฺชตูติ  ปตฺต  คเหตฺวา  
ปณฺฑปาต  ฉฑฺเฑตฺวา  กลลสฺส  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  อิตรา  
ทิสฺวา  พาเล  ม  ตาว  อกโฺกส  วา  ปหร  วา  เอวรูปสฺส  
ปน  เทฺว  อสงฺเขยฺยานิ   ปรูิตปารมิสฺส  ปตฺตโต  ภตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา 
กลล  ทาตุ  น  ยุตฺตนฺติ  อาห ฯ อถสสฺ  ภริยาย  ปฏิสงฺขาน  
อุปฺปชฺชิ ฯ  สา  ติฏถ  ภนฺเตติ  กลล  ฉฑฺเฑตฺวา ปตฺต  โธวิตฺวา   
คนฺธจุณฺเณน  อุพฺพฏเฏตฺวา  ปวรสฺส  จตุมธุรสฺส  ปูเรตฺวา อุปริ 
อาสิตฺเตน  ปทุมคพฺภวณฺเณน  สปฺปนา  วิชโฺชตมาน  ปจฺเจก- 
พุทฺธสฺส  หตฺเถ เปตฺวา  ยถา  อย  ปณฺฑปาโต  โอภาสชาโต  
เอว  โอภาสชาต  เม  สรรี   โหตูติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  
อนุโมทิตฺวา อากาส ปกฺขนฺทิ ฯ (๒) เตป ชายปติกา(๓) ยาวตายุก   
กุสล  กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา  ปุน  ตโต  จวิตฺวา อุปาสโก   
พาราณสิย  อสีติโกฏิวิภวสฺส  เสฏ ิโน  ปุตฺโต หตฺุวา นิพฺพตฺติ  
อิตรา ตาทิสสฺเสว ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ              
        ตสฺส  วุฑฺฒิปฺปตฺตสฺส  ตเมว  เสฏ ิธีตร  อานยึสุ ฯ  ตสฺสา 
ปุพฺเพ อทินฺนวิปากสฺส  ตสฺส  กมฺมสสฺ  อานุภาเวน  ปติกุล  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ม. ปกขฺนฺโท ฯ   
# ๓. ม. ชายมฺปติกา ฯ  
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ปวิฏมตฺตาย อุมฺมารพฺภนฺตเร สกลสรีร  อุคฺฆาฏิตวจฺจกุฏิ วิย  
ทุคฺคนฺธ ชาต ฯ เสฏ ิกุมาโร กสฺสาย คนฺโธติ ปุจฺฉิตฺวา   
เสฏ ิก ฺายาติ  สุตฺวา  นีหรถ  นีหรถาติ  อาภตนิยาเมเนว  (๑)  
กุลฆร  เปเสสิ ฯ  สา  เอเตเนว  นีหาเรน  สตฺตสุ  าเนสุ  
ปฏินิวตฺติตา  จินฺเตสิ อห  สตฺตสุ  าเนสุ  ปฏินิวตฺตา  กึ   
เม  ชีวิเตนาติ  อตฺตโน  อาภรณภณฺฑ ภ ฺชาเปตฺวา  สุวณฺณิฏก  
กาเรสิ ฯ  รตนายต  วิทตฺถิวิตฺถต  จตุรงฺคุลุพฺเพธ ฯ ตโต  
หริตาลมโนสิลาปณฺฑ  คเหตฺวา  อฏ  อุปฺปลหตฺถเก  อาทาย  
กสฺสปทสพลสฺส  เจติยกรณฏาน  คตา ฯ  (๒)ตสฺมึ  จ  ขเณ  
อาคจฺฉมานา ฆนอิฏกาปตนา โหติ(๒) ฯ เสฏ ิธีตา วฑฺฒกึ 
อาห  อิม  อิฏก เอตฺถ  เปถาติ ฯ  อมฺม  ภทฺทเก  กาเล 
อาคตาสิ  สยเมว เปหีติ ฯ สา อารุยฺห  เตเลน  หรติาลมโนสิล   
โยเชตฺวา  เตน  พนฺธเนน  อิฏก  ปติฏเปตฺวา  อุปริ  อฏหิ  
อุปฺปลหตฺถเกหิ  ปชู  กตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  
เม กายโต  จนฺทนคนฺโธ  วายตุ  มุขโต  อุปฺปลคนฺโธติ  ปตฺถน  
กตฺวา  เจติย  วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา อคมาสิ ฯ               
        อถ  ตสฺมึเยว  ขเณ  ยสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส  ปม  เคห  
นีตา  ตสฺส  ต  อารพฺภ  สติ  อุทปาทิ ฯ  นคเรป  นกขฺตฺต   
# ๑. ม. อาคตนเยเนว ฯ  ๒. ม. ตสฺมิยฺจ ขเณ เอกาอิฏกปนฺติ 
# ปริกฺขิปตฺวา อาคจฺฉมานา ฆฏนิฏกาย อูนา โหติ ฯ  
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สงฺฆุฏ  โหติ ฯ  โส  อุปฏาเก  อาห ตทา  อิธ  อานีตา   
เสฏ ิธีตา  อตฺถิ กห สาติ ฯ กุลเคเห สามีติ ฯ (๑) อาเนถ น   
นกฺขตฺต  กีฬสิฺสามาติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา   ิตา กึ  
ตาตา อาคตตฺถาติ ตาย  ปุฏา  ต  ปวุตฺตึ  อาจิกฺขึสุ ฯ  
ตาตา  มยา  อาภรณภณฺเฑน  เจติย  ปชูิต อาภรณ  เม  
นตฺถีติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  เสฏ ิปุตฺตสฺส อาโรเจสส ฯ อาเนถ 
น ปลนฺธน ลภิสฺสามาติ ฯ  เต  อานยึสุ ฯ  ตสฺสา  สห   
ฆรปฺปเวสเนน  สกลเคห  จนฺทนคนฺธ ฺเจว  นีลุปปฺลาคนฺธ จ 
วายติ ฯ (๒)                 
        เสฏ ิปุตฺโต  ต  ปุจฺฉิ  ปม  ตว  สรีรโต  ทุคฺคนฺโธ   
วายิ  อิทานิ ปน  เต  สรีรโต  จนฺทนคนฺโธ  มุขโต   
อุปฺปลคนฺโธ  วายติ  ก ึ เอตนฺติ ฯ  สา  อาทิโต  ปฏาย   
อตฺตโน  กตกมฺม  อาโรเจสิ ฯ  เสฏ ิปุตฺโต  นิยฺยานิก  วต  
พุทฺธาน  สาสนนฺติ ปสีทิตฺวา โยชนิก สุวณฺณเจติย กมฺพล- 
ก ฺจุเกน ปริกฺขิปตฺวา ตตฺถ  ตตฺถ  รถจกฺกปฺปมาเณหิ  สุวณฺณ- 
ปทุเมหิ  อลงฺกริ ฯ  เตส เตรสทฺวาทสหตฺถา(๓) โอลมฺพกา  โหนฺติ ฯ  
โส  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต   
จุโต  พาราณสิโต  โยชนมตฺเต  าเน  อ ฺตรสฺมึ  อมจฺจกุเล 
นิพฺพตฺติ  เสฏ ิก ฺา เทวโลกโต จวิตฺวา ราชกุเล เชฏธีตา  
# ๑. ส.ี วสติ สามีติ ฯ ๒. ม. ย.ุ วายิ ฯ  ๓. ม. ทฺวาทสหตฺถา ฯ  
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หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ     
        เตสุ  วยปฺปตฺเตสุ  กุมารสฺส  วสนคาเม  นกฺขตฺต  
สงฺฆุฏ  โส  มาตร อาห  สาฏก  เม  อมฺม  เทหิ  นกฺขตฺต   
กีฬิสฺสามีติ ฯ  สา  โธตวตฺถ นีหริตฺวา อทาสิ ฯ  [๑] ต 
ปฏิกฺขิป ฯ อ ฺ นีหริตฺวา  อทาสิ  ตมฺป  ปฏิกฺขิป ฯ  อถ  
น  มาตา  อาห  ตาต  ยาทิเส  เคเห  มย  ชาตา  นตฺถิ   
โน  ตโต  สขุุมตรสฺส  ปฏิลาภาย  ปุ ฺนฺติ ฯ  ลภนฏาน   
คจฺฉามิ  อมฺมาติ ฯ  ปุตฺต  อห  อชฺเชว  ตุยฺห  พาราณสีนคเร  
รชฺช  ปฏิลาภมฺป อิจฺฉามีติ ฯ  โส  มาตร  วนฺทิตฺวา  อาห   
คจฺฉามิ  อมฺมาติ ฯ  คจฺฉ ตาตาติ ฯ เอว กิรสฺสา  จิตฺต   
อโหสิ  กห  คมิสฺสติ  อิธ  วา เอตฺถ วา เคเห นิสีทิสฺสตีติ ฯ  
โส  ปน  ปุ ฺนิยาเมน  นิกฺขมิตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา   
อุยฺยาเน  มงฺคลสิลาปฏเฏ สสีส  ปารุปตฺวา  นิปชฺช ิฯ  โส  จ 
พาราณสี  ร ฺโ  กาลกตสฺส  สตฺตโม  ทิวโส  โหติ ฯ                       
        อมจฺจา  ร ฺโ  สรีรกิจฺจ  กตฺวา  ราชงฺคเณ นิสีทิตฺวา  
มนฺตยึสุ ร ฺโ เอกาว ธีตา  อตฺถิ  ปุตฺโต  นตฺถ ิอราชก  
รชฺช น ติฏติ โก ราชา โหตีติ มนฺเตตฺวา ตฺว  โหหิ  ตฺว  โหหิ 
ตว โหหีติ  ปโุรหิโต อาห พหุ โอโลเกตุ  น  วฏฏติ  
ปุสฺสรถ (๒) วิสฺสชฺเชมาติ ฯ  เต  กุมุทวณฺเณ จตฺตาโร สินฺธเว 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อมฺม ถลู อิทนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. ม. ผุสสฺรถ ฯ  
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โยเชตฺวา ป ฺจวิธ ราชกกุธภณฺฑ เสตจฺฉตฺต  จ  รถสฺมึเยว  
เปตฺวา  รถ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปจฺฉโต ตุริยานิ ปคฺคณฺหาเปสุ ฯ 
รโถ ปาจีนทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา อุยฺยานาภิมุโข อโหสิ ปริจฺจเยน 
อุยฺยานาภิมูโข  คจฺฉติ  นิวตฺเตมาติ  เกจิ  อาหสุ ฯ  ปุโรหิโต  
มา  นิวตฺตยิตฺถาติ อาห ฯ รโถ  กุมาร  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
อาโรหนสชโฺช  หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  ปโุรหิโต  ปารุปนกณฺณ  
อปเนตฺวา  ปาทตลานิ  โอโลเกนฺโต  ติฏตุ  อย  ทีโป   
ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเรสุ  จตูสุ  ทีเปสุ  เอส  รชชฺ  กาตุ  ยุตฺโตติ  
วตฺวา ปุนป ตูริยานิ ปคฺคณฺหถ ปุนป ปคฺคณฺหาถาติ  
ติกฺขตฺตุ ตูริยานิ ปคฺคณฺหาเปสิ ฯ    
        อถ  กุมาโร  มุข  วิวริตฺวา  โอโลเกตฺวา  เกน  กมฺเมน   
อาคตตฺถ  ตาตาติ    อาห ฯ  เทว ตุมฺหาก รชชฺ ปาปุณาตีติ ฯ 
ราชา กหนฺติ ฯ ทิว(๑) คโต  สามีติ ฯ  กติ  ทิวสา  อติกฺกนฺตาติ ฯ 
อชฺช  สตฺตโม  ทิวโสติ ฯ  ปุตฺโต  วา ธีตา วา นตฺถีติ ฯ  
ธีตา  อตฺถิ  เทว  ปุตฺโต นตฺถีติ ฯ เตน หิ กาเรสฺสามิ  
รชฺชนฺติ ฯ เต ตาวเทว  อภิเสกมณฺฑป  กตฺวา  ราชธีตร  
สพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา  อุยฺยาน อาเนตฺวา กุมารสฺส 
อภิเสก อกสุ ฯ               
        อถสฺส  กตาภิเสกสฺส  สตสหสฺสคฺฆนิก  วตฺถ  อุปหรึสุ ฯ   
# ๑. ม เทวตฺต ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 299 

                *เลมที่ ๑๑  จีวรสุตฺตซณฺณนา  หนา ๒๙๙ 
 
โส  กิมิท ตาตาติ  อาห ฯ  นิวาสนวตฺถ  เทวาติ ฯ  นนุ  
ตาตา ถูลนฺติ ฯ มนุสฺสาน ปริโภควตฺเถสุ อิโต  สุขุมตร  
นตฺถิ  เทวาติ ฯ  ตุมฺหาก  ราชา เอวรูป นิวาเสตีติ ฯ อาม  
เทวาติ ฯ น  ม ฺเ  ปุ ฺวา  ตุมฺหาก  ราชา  สุวณฺณภิงฺคาร(๑) 
อาหรถ  ลภิสฺสามิ   วตฺถนฺติ ฯ  สุวณฺณภิงฺคาร  อาหรึสุ ฯ  
โส อุฏาย หตฺเถ โธวิตฺวา มุข วิขาเลตฺวา มุเขน(๒)  อุทก  
อาทาย  ปุรตฺถิมทิสาย  อพฺภุกฺกิริ  ฆนปวึ  ภินฺทิตฺวา  อฏ  
กปฺปรุกฺขา  อุฏหึสุ  ปุน  อุทก  คเหตฺวา  ทกฺขิณ  ปจฺฉิม   
อุตฺตรนฺติ เอว จตสฺโสป  ทิสา  อพฺภุกฺกิริ  สพฺพทิสาสุ  อฏฏ(๓)   
กตฺวา  ทฺวตฺตึส กปฺปรุกฺขา อุฏหึสุ ฯ  (๔)  โส เอก ทิพฺพทุสฺส  
เอก นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา นนฺทร ฺโ วิชิเต  สุตฺตกนฺติกา 
อิตฺถิโย  มา  สุตฺต  กนฺตึสูติ  เอว  เภรึ  จาราเปถาติ วตฺวา  
ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  อลงฺกตปฏิยตฺโต  หตฺถิกฺขนฺธวรคโต  นคร  
ปวิสิตฺวา ปาสาท อารุยฺห มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิ ฯ 
        เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต  เอกทิวส  เทวี  ร ฺโ  สมฺปตฺตึ   
ทิสฺวา  อโห  วต(๕)  ตปสฺสีติ  การุ ฺาการ  ทสฺเสสิ ฯ  กิมิท  
เทวีติ  จ ปุฏา อติมหตี เทว สมฺปตฺติ  อตีเต  พุทฺธาน   
สทฺทหิตฺวา  กลฺยาณ  อกตฺถ  อิทานิ  อนาคตสฺส ปจฺจย   
# ๑. ส.ี ย.ุ สวุณฺณภิงฺการ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. หตฺเถน ฯ 
# ๓. ม. อฏ อฏ ฯ  ๔. ยุ. อุฏยึส ุฯ  ๕. ม. วตาติ นตฺถิ ฯ  
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กุสล  น  กโรถาติ  อาห ฯ  กสฺส  ทสสฺามิ  สีลวนฺโต  
นตฺถีติ ฯ  อสุ ฺโ เทว  ชมฺพูทีโป  อรหนฺเตหิ  ตุเมฺห   
ทานเมว  สชฺเชถ  อห  อรหนฺเต  ลจฺฉามีติ  อาห ฯ  ราชา   
ปุนทิวเส  ปาจีนทฺวาเร  ทาน  สชชฺาเปสิ ฯ เทวี ปาโตว  
อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  อุปริปาสาเท  ปุรตฺถาภิมุขา  อุเรน   
นิปชฺชิตฺวา  สเจ  เอติสฺสา ทิสาย  อรหนฺโต  อตฺถ ิ เสฺว (๑) 
อาคนฺตฺวา(๒)  อมฺหาก  ภิกฺข  คณฺหนฺตูติ  อาห ฯ  ติสฺส ทิสาย  
อรหนฺโต นาเหสุ ฯ ต สกกฺาร กปณทฺธกิยาจกาน (๓) อทสุ ฯ       
        ปุนทิวเส  ทกฺขิณทฺวาเร  ทาน  สชฺเชตฺวา  ตเถว  อกาสิ ฯ 
ปุนทิวเส  ปจฺฉิมทฺวาเร ฯ  ทาน สชฺเชตฺวา ตเถว อกาสิ(๔) ฯ 
อุตฺตรทฺวาเร  สชชฺิตทิวเส  ปน  เทวิยา  ตเถว  นิมนฺเตนฺติยา  
หิมวนฺเต  วสนฺตาน  ปทุมวติยา  ปุตฺตาน  ป ฺจสตาน  ปจฺเจก- 
พุทฺธาน  เชฏโก มหาปทุมปจฺเจกพุทฺโธ  ภาติเก  อามนฺเตสิ  
มาริสา  นนฺทราชา  ตุเมฺห  นิมนฺเตติ  อธิวาเสถ  ตสฺสาติ ฯ  
เต  อธิวาเสตฺวา  ปุนทิวเส  อโนตตฺตทเห  มุข  โธวตฺิวา  
อากาเสน  อาคนฺตฺวา  อุตฺตรทฺวาเร  โอตรึสุ ฯ  มนุสสฺา  คนฺตฺวา 
ป ฺจสตา  เทว  ปจฺเจกพุทฺธา  อาคตาติ  ร ฺโ  อาโรเจสส ฯ   
ราชา  สทฺธึ  เทวิยา  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อาคจฺฉนฺตุ ฯ  
# ๓. ม. กปณทฺธิกยาจกาน ฯ  ย.ุ กปณยาจกาทีน ฯ 
# ๔. ม. ทาน สชฺเชตฺวา ตเถว อกาสีติ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  จีวรสุตฺตซณฺณนา  หนา ๓๐๑ 
 
ปจฺเจกพุทฺเธ  ปาสาท อาโรเปตฺวา ตตฺร(๑)  เตส  ทาน  ทตฺวา   
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ราชา  สงฺฆตฺเถรสฺส  เทวี  สงฺฆนวกสฺส   
ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  อยฺยา  ปจฺจเยหิ  น  กลิมิสฺสนติฺ ฯ 
มย ปุ ฺเน  น  หายิสฺสาม  อมฺหาก  ยาวชีว  อิธ  นวิาสาย   
ปฏิ ฺ  เทถาติ ปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  อุยฺยาเน  ป ฺจ  ปณฺณ- 
สาลาสตานิ(๒) ป ฺจ  จงฺกมนสตานีติ  สพฺพากาเรน นิวาสนฏาน 
สมฺปาเทตฺวา ตตฺถ วสาเปสส ฯ          
        เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต  ร ฺโ  ปจฺจนฺโต  กุปโต ฯ  อห   
ปจฺจนฺต  วูปสเมตุ คจฺฉามิ  ตฺว ปจฺเจกพุทฺเธสุ มา ปมชฺชีติ  
เทวึ โอวทิตฺวา คโต ฯ ตสฺมึ อนาคเตเยว ปจฺเจกพุทฺธาน   
อายุสงฺขารา  ขีณา ฯ  มหาปทุมปจฺเจกพุทฺโธ  ติยามรตฺตึ  ฌานกีฬ  
กีฬิตฺวา  อรณุุคฺคมเน  อาลมฺพนผลก  อาลมฺพิตฺวา   ิตโกว  
อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  เอเตนุปาเยน   
เสสาปติ  สพฺเพป  ปรินพฺิพุตา ฯ ปุนทิวเส  เทวี  ปจฺเจก- 
พุทฺธาน  นิสีทนฏาน  หริตูปลิตฺต  กาเรตฺวา  ปุปฺผานิ วิกิริตฺวา 
ปูช  กตฺวา  (๓)  เตส  อาคมน  โอโลกยนฺตี  นิสินนฺา  อาคมน  
อปสฺสนฺตี  ปรุิส  เปเสสิ  คจฺฉ  ตาต  ชานาหิ  กึ อยยฺาน  
กิ ฺจิ อผาสุกนฺติ ฯ โส  คนฺตฺวา  มหาปทุมสฺส  ปณฺณสาลทฺวาร   
วิวริตฺวา  ตตฺถ  อปสฺสนฺโต  จงฺกมน คนฺตฺวา  อาลมฺพนผลก   
# ๑. ม. ตตฺราติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม .ป ฺจสาลาสตานิ ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ธปู ทตฺวา ฯ  
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นิสฺสาย   ิต  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  กาโล  ภนฺเตติ  อาห ฯ  
ปรินิพฺพุตสรีร  กึ  กเถสฺสติ  โส  นิทฺทายติ  ม ฺเติ  คนฺตฺวา 
ปฏ ิปาเท หตฺเถน  ปรามสิ ฯ  ปาทาน  สีตลตาย  เจว  ถทฺธตาย  
จ  ปรินิพฺพุตภาว  ตฺวา  ทุติยสฺส  สนติฺก  อคมาสิ  เอว  
ตติยสฺสาติ  สพฺเพส  ปรนิพฺพุตภาว  ตฺวา รากุล  คโต ฯ  
กห  ตาต  ปจฺเจกพุทฺธาติ  ปฏุโ  ปรนิิพฺพุตา  เทวีติ อาห ฯ  
เทวี  กนฺทนตีฺ  โรทนฺตี  นิกฺขมิตฺวา  นาคเรหิ  สทฺธึ  ตตฺถ  
คนฺตฺวา สาธุกีฬิก  กาเรตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธาน  สรีรกิจฺจ  กตฺวา  
ธาตุโย คเหตฺวา เจติย ปติฏาเปสิ ฯ                    
        ราชา  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  อาคโต  ปจฺจุคฺคมน  อาคต  
เทวึ  ปุจฺฉิ  ก ึภทฺเท  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  นปฺปมชฺช ิ นิโรคา   
อยฺยาติ ฯ  ปรินิพฺพุตา  เทวาติ ฯ ราชา  จินฺเตสิ  เอวรูปานมฺป   
ปณฺฑิตาน  มรณ  อุปฺปชฺช(ิ๑) ฯ  อมฺหาก  กโุต โมกโฺขติ ฯ  โส  
นคร อคนฺตฺวา (๒) อุยฺยานเมว ปวิสิตฺวา เชฏปุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา  
ตสฺส  รชฺช  ปฏิยาเทตฺวา  สย  สมณปพฺพชฺช  ปพฺพชิ  เทวีป   
อิมสฺมึ ปพฺพชิเต อห  ก ึ กริสฺสามีติ  ตตฺเถว  อุยฺยาเน   
ปพฺพชิตา ฯ  เทฺวป  ฌาน  ภาเวตฺวา ตโต จุตา พฺรหฺมโลเก 
นิพฺพตฺตึสุ ฯ                
# ๑. ม. อุปฺปชฺชติ ฯ  ๒. สี. อนาคนฺตฺวา ฯ กตฺถจิ อาคนฺตฺวาติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. สมณกปพฺพชฺช ฯ  
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        เตสุ  ตตฺเถว  วสนฺเตสุ อมฺหาก สตฺถา โลเก อุปฺปชฺชิตฺวา  
ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก อนุปุพฺเพน  ราชคห  ปาวิสิ ฯ  อย ปปผฺลิ- 
มาณโว (๑) มคธรฏเ มหาติตฺถพฺราหฺมณคาเม กปลพฺราหฺมณสฺส  
อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ นพฺิพตฺโต อย ภทฺทกาปลานี มคธ- 
รฏเ สาคลนคเร  โกสิยโคตฺตพฺราหฺมณสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ 
นิพฺพตฺตา ฯ  เตส โข  อนกฺุกเมน  วฑฺฒมานาน  ปปฺผลิมาณวสฺส   
วีสติเม  วสฺเส  ภทฺทาย  โสฬสเม  วสฺเส  สมฺปตฺเต  มาตาปตโร   
ปุตฺต  โอโลเกตฺวา  ตาต  ตฺว  วยปฺปตฺโต กุลวโส นาม 
ปติฏเปตพฺโพติ  อติวิย นิปฺปฬยึสุ ฯ มาณโว อาห มยฺห  
โสตปเถ เอวรูป กถ มา  กเถุ  อห  ยาว ตเมฺห  
ธรถ ตาว ปฏชิคฺคิสฺสามิ ตุมฺหาก ปจฺฉโต นิกฺขมิตฺวา  
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  เต กติปาห อติกฺกมิตฺวา ปุน กถยสึุ โสป  
ตเถว ปฏิกฺขิปติ ฯ (๒) ปนุ กถยึส ุปุนป ปฏิกฺขิป ฯ ตโต  
ปฏาย มาตา นิรนฺตร กเถติเยว ฯ      
        มาณโว  มม  มาตร  ส ฺาเปสฺสามีติ  รตฺตสุวณฺณสฺส   
นิกฺขสหสฺส  ทตฺวา สุวณฺณกาเรหิ  เอก  อิตฺถรีูป  การาเปตฺวา   
ตสฺส  มชชฺนฆฏฏนาทิกมมฺปริโยสาเน ต  รตฺตวตฺถ  นิวาเสตฺวา(๓)  
วณฺณสมฺปนฺเนหิ  ปุปฺเผหิ  เจว  นานาอลงฺกาเรหิ  จ อลงฺการา- 
เปตฺวา  มาตร  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห  อมฺม  เอวรูป  อารมฺมณ   
# ๑. ม. ปปฺปลิมาณโว ฯ  ๒. ม. ปฏิกฺขิป ฯ ย.ุ นิกฺขิป ฯ 
# ๓.  ม. นิวาสาเปตฺวา ฯ  
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ลภนฺโต  เคเห  สฺสามิ(๑)  อลภนโฺต  น  วสามีติ ฯ  ปณฺฑิตา  
พฺราหฺมณี จินฺเตสิ มยฺห ปุตฺโต  ปุ ฺวา  ทินฺนทาโน  
กตาภินีหาโร  ปุ ฺ  กโรนฺโต  น  เอกโกว  อกาสิ  อทฺธา 
เอเตน  สห  กตปุ ฺา  สุวณฺณรูปกปฏิภาคา  ภวิสฺสตีติ  อฏ  
พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา  สพฺพกาเมหิ  สนฺตปฺเปตฺวา  สุวณฺณ- 
รูปก  รถ  อาโรเปตฺวา  คจฺฉถ ตาตา  ยตฺถ  อมฺหาก  ชาติ- 
โคตฺตโภเคหิ  สมาเน  กุเล  เอวรูป  ทาริก  ปสฺสถ  อิมเมว  
สุวณฺณรูปก ล ฺจการก (๒) กตฺวา เทถาติ อุยฺโยเชสิ ฯ       
        เต  อมหฺาก  นาม  เอต  กมฺมนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  กตฺถ  
คมิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา  มทฺทรฏ(๓) นาม  อิตฺถากาโร  มทฺทรฏ   
คมิสฺสามาติ มทฺทรฏเ สาคลนคร  อคมสุ ฯ  ตตฺถ  ต   
สุวณฺณรูปก  นฺหานตฺเถ  (๔)  เปตฺวา  เอกมนฺเต  นิสีทึสุ ฯ  อถ 
ภทฺทาย  ธาตี  ภทฺท  นฺหาเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา  สิริคพฺเภ  
นิสีทาเปตฺวา  นฺหายิตุ  อาคจฺฉนฺตี  ต  รูปก  ทิสฺวา  อยฺยธีตา 
เม อิธาคตาติ ส ฺาย  ตชฺเชตฺวา  ทุพฺพินีเต กึ ตฺว  
อิธาคตาติ ตลสตฺติก อุคฺคิริตฺวา คจฺฉ สีฆนฺติ  คณฺฑึ  ปสฺเส(๕)  
ปหริ ฯ  หตฺโถ  ปาสาเณ  ปฏิหโต  วิย  กมฺปตฺถ ฯ  สา   
ปฏิกฺกมิตฺวา  เอว  ถทฺธ  นาม  มหาชีว  ทิสฺวา  อยยฺธีตา 
# ๑. ม. วสามิ ฯ ๒. ม. ยุ. ปณฺณาการ ฯ  ๓. ม. มททฺรฏ ฯ 
# ๔. ม. นทีติตฺเถ ฯ  ๕. ม. คณฺฑปสฺเส ฯ  
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เมติ  ส ฺ อุปฺปาเทสึ  อยฺยธีตาย  หิ  เม  อย  นิวาสน- 
ปฏิคฺคาหิกาป  (๑)  อยุตฺตาติ  อาห ฯ อถ  น  เต  มนุสฺสา 
ปริวาเรตฺวา  เอวรูปา  เต  สามิธีตาติ ปุจฺฉึสุ ฯ กึ เอสา ฯ 
อิมาย  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน  มยฺห  อยฺยา  อภิรปูตรา ฯ 
ทฺวาทสหตฺเถ  คพฺเภ  นิสนิฺนาย  ปทีปกิจฺจ  นตฺถิ  สรีโร- 
ภาเสเนว  ตม  วิธมตีติ ฯ  เตนหิ อาคจฺฉาติ ต  ขุชชฺ  คเหตฺวา  
สุวณฺณรูปก  รถ  อาโรเปตฺวา  โกสิยโคตฺตสฺส  ฆรทฺวาเร  
เปตฺวา อาคมน นิเวทยึสุ ฯ                
        พฺราหฺมโณ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  กโุต  อาคตตฺถาติ  
ปุจฺฉิ ฯ  มคธรฏเ  มหาติตฺถคาเม  กปลพฺราหฺมณสฺส  ฆรโตติ ฯ  
กึ  การณา  อาคตาติ ฯ  อิมินา  นาม  การเณนาติ ฯ  กลฺยาณ 
ตาตา  สมชาติโคตฺตวิภโว  อมฺหาก  พฺราหฺมโณ  ทสฺสามิ   
ทาริกนฺติ  ปณฺณาการ  คณฺหิ ฯ  เต  กปลพฺราหฺมณสฺส  สาสน  
ปหิณึสุ  ลทธฺา ทาริกา  กตฺตพฺพ  กโรถาติ ฯ  ต  สาสน  
สุตฺวา  ปปฺผลิมาณวสฺส  อาโรจยึสุ ลทฺธา  กิร  ทาริกาติ ฯ  
มาณโว  อห  น  ลภิสฺสามีติ  จินฺเตสึ  อิเม  ลทฺธาติ จ 
วทนฺติ  อนตฺถิโก  หุตฺวา  ปณฺณ  เปเสสฺสามีติ  รโหคโต  ปณฺณ  
ลิขิ ภทฺทา  อตฺตโน  ชาติโคตฺตโภคานุรูป ฆรวาส ลภตุ  
อห นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺสามิ มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสารินี   
# ๑. ส.ี นิวาสนปฏิคฺคาหิกายป ฯ  
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อโหสีติ ฯ  ภทฺทาป  อสุกสฺส  กริ  ม  ทาตุกามาติ สุตฺวา 
รโหคตา  ปณฺณ  ลิขิ  อยยฺปุตฺโต  อตฺตโน  ชาติโคตฺตโภคานุ- 
รูป  ฆราวาส ลภตุ  อห  นกิฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามิ  มา  
ปจฺฉา วิปฺปฏิสารี อโหสีติ ฯ เทฺวป ปณฺณานิ  อนฺตรามคฺเค   
สมาคจฺฉึสุ ฯ  อิท  กสฺส  ปณฺณนฺติ  ปปฺผลิมาณเวน ภทฺทาย 
ปหินนฺติ ฯ  อิท  กสฺส  ปณฺณนฺติ ฯ  ภทฺทาย  ปปฺผลิมาณวสฺส   
ปหินนฺติ  จ วุตฺเต  เทฺวป  วาเจตฺวา  ปสฺสถ  ทารกาน  กมฺมนฺติ 
ผาเลตฺวา อร ฺเ ฉฑฺเฑตฺวา สมานปณฺณ  ลิขิตฺวา  อิโต   
จ  เอโต  จ  เปเสสส ฯ  อิติ  เตส  อนิจฺฉมานานเยว  สมาคโม  
อโหสิ ฯ                    
        ตทิวสเยว  จ  มาณโวป  เอก  ปุปผฺทาม  คนฺถาเปสิ ฯ 
ภทฺทาป  เอก  คนฺถาเปสิ ฯ  ตานิ  สยนมชฺเฌ  (๑)  เปตฺวา  ภุตฺตสาย- 
มาสา  อุโภป  สยน  อารุหสิฺสามาติ  สมาคนฺตฺวา  มาณโว  ทกฺขิณ- 
ปสฺเสน  สยน  อารุหิ ฯ  ภทฺทา  วามปสฺเสน  อารุหิตฺวา  อาห  
ยสฺส  ปสฺเส  ปุปฺผานิ  มิลายนฺติ  ตสฺส ราคจิตฺต อุปฺปนฺนนฺติ  
วิชานิสฺสาม  อิม  ปุปฺผทาม  น  อลลฺียติพฺพนฺติ ฯ  เต  ปน  
อ ฺม ฺสฺส  สรรีสมฺผสฺสภเยน  ติยามรตฺตึ  นิทฺท  อโนกกฺมนฺตาว  
วีตินาเมนฺติ ทิวา  ปน  หสิตมตฺต  น  โหติ ฯ  เต  โลกามิเสน 
อสสฏา ฯ  ยาว  มาตาปตโร  ธรนฺติ  ตาว  กุฏมฺพ  อวิจาเรตฺวา   
# ๑. ม. ย.ุ อาสนมชฺเฌ ฯ  
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เตสุ  กาลกเตสุ  วิจารยึสุ ฯ  มหตี  มาณวสฺส สมฺปตฺติ  
เอกทิวส  สรรี  อุพฺพฏเฏตฺวา  ฉฑฺเฑตพฺพ สุวณฺณจุณฺณเมว 
มคธนาฬิกา ทฺวาทสนาฬิมตฺต  ลทฺธธ  วฏฏติ ฯ  ยนฺตพทฺธานิ   
สฏ ิ  มหาตฬากานิ  กมมฺนฺโต ทฺวาทสโยฺนิโก  อนุราธ- 
ปุรปฺปมาณา  จุทฺทส  ทาสคามา  จุทฺทส  หตฺถานีกาทิ ฯ   
จุทฺทส อสฺสานีกา จุทฺทส รถานีกา ฯ              
        โส  เอกทิวส  อลงฺกต  อสฺส  อารุยฺห  มหาชนปริวุโต 
กมฺมนฺต  คนฺตฺวา เขตฺตโกฏิย   ิโต  นงฺคเลหิ  ภินฺนฏานโต  
กากาทโย  สกุเณ  คณฺฑุปฺปาทกาทิปาเณ อุทฺธริตฺวา  ขาทนฺเต 
ทิสฺวา  ตาตา  อิเม  ก ึ ขาทนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ คณฺฑุปฺปาเท  
อยฺยาติ ฯ  เอเตหิ  กต  ปาป  กสฺส  โหตีติ ฯ  ตุมฺหาก อยฺยาติ ฯ 
โส จินฺเตสิ สเจ เอเตหิ  กต  ปาป  มยหฺ  โหติ  ก ึ เม   
กริสฺสติ  สตฺตอสีติโกฏิธน  ก ึทฺวาทสโยชโน  กมมฺนฺโต  ก ึ  
ยนฺตพทฺธานิ  สฏ ิ  มหาตฬากานิ  กึ  จุทฺทส  คามา สพฺพเมต  
ภทฺทาย กาปลานิยา นิยฺยาเทตฺวา นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        ภทฺทาปกาปลานี  ตสฺมึ  ขเณ  อพฺภนฺตรวตฺถุมฺหิ  ตโย  
ติลกุมฺเภ ปตฺถาราเปตฺวา  ธาตีหิ  ปริวุตา  นิสินฺนา  กาเก  
ติลปาณเก  ขาทมาเน  ทิสฺวา  อมฺมา  กึ  อิเม  ขาทนฺตีติ  
ปุจฉิ ฯ  ปาณเก  อยฺเยติ ฯ  อกุสล  กสฺส  โหตีติ ฯ ตุมฺหาก  
อยฺเยติ ฯ  สา  จินฺเตสิ  มยหฺ  จตุหตฺถ  วตฺถ  นาฬิโกทนมตฺต    
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จ ลทฺธธ  วฏฏติ  ยท ิ จ  ปเนต  เอตฺตเกน  ชเนน  
กต  อกุสล  มยฺห  โหติ  ภวสหสฺเสนป  วฏฏโต  สีส   
อุกฺขิปตุ  น  สกฺกา  อยฺยปตฺุเต  อาคตมตฺเตเยว สพฺพ ตสฺส  
นิยฺยาเทตฺวา นิกฺขมฺม ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ          
        มาณโว  อาคนฺตฺวา  นฺหาตฺวา  ปาสาท  อารุยฺห 
มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทิ  อถสฺส  จกฺกวตฺติโน  อนุจฺฉวิก  
โภชน  สชชฺยึสุ ฯ  เทฺวป  ภุ ฺชิตฺวา  ปริชเน นิกฺขนฺเต คตา 
รโหคตา  ผาสุกฏาเน  นิสีทึสุ ฯ  ตโต  มาณโว  ภทฺท  อาห 
ภทฺเท  ตฺว  อิม  ฆร  อาคจฺฉนฺตี  กิตฺตก  ธน  อาหรีติ ฯ   
ป ฺจปณฺณาส  สกฏสหสฺสานิ อยฺยาติ ฯ  เอต  สพฺพ  ยา  จ  
อิมสฺมึ  ฆเร  สตฺตอสีติโกฏิโย  ยนฺตพทฺธา สฏ ิตฬากาทิเภทา  
สมฺปตฺติ  อตฺถิ  สพฺพ  ตุยหฺเยว  นิยฺยาเทมีติ ฯ  ตุเมหฺ ปน 
อยฺยาติ ฯ  อห  ปพฺพชิสสฺามีติ ฯ  อยยฺ  อหมฺป ตุมหฺากเยว  
อาคมน โอโลกยมานา นิสินฺนา  อหมฺป ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ เตส  
อาทิตฺตปณฺณกุฏิ วิย ตโย ภวา อุปฏหึสุ ฯ เต  ปพฺพชิสฺสามาติ   
วตฺวา  อนฺตราปณโต  กาสายรสปตานิ  วตฺถานิ  มตฺติกาปตฺเต   
จ  อาหราเปตฺวา  อ ฺม ฺ  เกเส  โอหาเรตฺวา  เย  โลเก  
อรหนฺโต   เต  อุทฺทิสฺส  อมฺหาก  ปพฺพชฺชาติ  ปพฺพชิตฺวา  ถวิกาสุ 
ปตฺเต  โอสาเปตฺวา (๑) อเส  ลคฺเคตฺวา  ปาสาทโต  โอตรึสุ ฯ  เคเห  
# ๑. ส.ี โอสาเรตฺวา ฯ  
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ทาเสสุ  จ  กมฺมกาเรสุ  จ น โกจิ  ส ฺชานิ ฯ                      
        อถ  เน  พฺราหฺมณคามโต  นิกฺขมมฺ  ทาสคามทฺวาเรน  
คจฺฉนฺเต อากปฺปกุตฺตวเสน  ทาสคามวาสิโน  ส ฺชานึสุ ฯ  เต   
รุทนฺตา  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  กึ  อเมฺห  อนาเถ  กโรถ  อยฺยาติ  
อาหสุ ฯ  มย  ภเณ  อาทิตฺตปณฺณสาลา  วิย  ตโย  ภวาติ   
ปพฺพชิมฺหา  สเจ  ตุเมฺหสุ  เอเกก ภุชิสสฺ กโรม วสฺสสตมฺป  
นปฺปโหติ  ตุมฺเห จ(๑) ตุมฺหาก  สีส  โธวิตฺวา  ภุชิสฺสา  หุตฺวา   
ชีวถาติ  วตฺวา  เตส  โรทนฺตานเยว  ปกฺกมึสุ ฯ  เถโร  ปุรโต 
คจฺฉนฺโต นิวตฺติตฺวา โอโลเกนฺโต จินฺเตสิ  อย  ภทฺทา  กาปลานี   
สกลชมฺพูทปีคฺฆนิกา  อิตฺถี  มยฺห  ปจฺฉโต  อาคจฺฉติ ฯ าน  
โข  ปเนต  วิชฺชติ  ย  โกจิเทว  เอว จินฺเตยฺย อิเม ปพฺพชิตฺวาป  
วินา  ภวิตุ  น  สกโฺกนฺติ  อนนุจฺฉวิก  กโรนฺตีติ ฯ  โกจิ  วา   
ปน  มน  ปทเูสตฺวา  อปายปูรโก (๒) ภเวยฺย ฯ   อิม ปหาย มยา  
คนฺตุ วฏฏตีติ จิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ    
        โส  ปรุโต  คจฺฉนฺโต  เทฺวธาปถ  ทิสฺวา  ตสฺส  มตฺถเก 
อฏาสิ ฯ  ภทฺทาป  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  
อาห  ภทฺเท  ตาทิสึ  อิตฺถึ  มม ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา 
อิเม  ปพฺพชตฺิวาป  วินา  ภวิตุ น สกฺโกนฺตีติ จินฺเตตฺวา อเมฺหสุ  
ปทุฏจิตฺโต  มหาชโน  อปายปูรโก  ภเวยฺย  อิมสฺมึ  เทฺวธาปเถ 
# ๑. ม. ตุมฺเหว ฯ ๒. ส.ี อปายฺปโค ฯ  
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ตฺว เอก  คณฺห  อห  เอเกน  คมิสฺสามีติ ฯ  อาม  อยฺย  
ปพฺพชิตาน  มาตุคาโม นาม  มล  ปพฺพชิตฺวาป  วินา  น   
ภวนฺตีติ  อมฺหาก โทส ทสฺสนฺติ(๑) ตุเมฺห เอก มคฺค  คณฺหถ  
วินา  ภวิสฺสามาติ  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ  
ปคฺคยฺห สตสหสฺสกปฺปมาเณ อทฺธาเน  กโต  มิตฺตสนฺถโว  อชฺช  
ภิชฺชตีติ  วตฺวา  ตุเมฺห  ทกฺขิณชาติกา นาม  ตุมฺหาก   
ทกฺขิณมคฺโค  วฏฏติ  มย  มาตุคามา  นาม วามชาติกา อมฺหาก  
วามมคฺโค  วฏฏตีติ  วนฺทตฺิวา  มคฺค  ปฏิปนฺนา ฯ เตส  
เทฺวธาภูตกาเล  อย  มหาปวี อห  จกฺกวาฬคิริสิเนรุปพฺพเต   
ธาเรตุ  สกฺโกนฺตีป ตุมฺหาก คุเณ ธาเรตุ น สกฺโกมติี   
วทนฺตี  วิย  วิรวมานา  อกมฺป  อากาเส  อสนิสทฺโท  วิย  
ปวตฺติ จกฺกวาฬปพฺพโต  อุนฺนทติ(๒) ฯ                      
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เวฬวุนมหาวิหาเร  คนฺธกฏุิย  นิสินฺโน   
ปวีกมฺปนสทฺท สุตฺวา  กสฺส  น ุ โข  ปวี  กมฺปตีติ  
อาวชฺเชนฺโตป   ปปฺผลิมาณโว  จ ภทฺทา  จ  กาปลานี  ม   
อุทฺทิสฺส  อปปฺเมยฺย  สมฺปตฺตึ  ปหาย  ปพฺพชิตา  เตส วิโยคฏาเน 
อุภินฺนมฺป  คุณพเลน  อย  ปวีกมฺโป  ชาโต  มยาป  เอเตส  
สงฺคห กาตุ  วฏฏตีติ  คนธฺกุฏิโต  นิกขฺมฺม  สยเมว  ปตฺตจีวร   
# ๑. ม. ปสฺสนฺติ ฯ  ๒. ม. อุนฺนทิ ฯ  
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อาทาย  อสีติมหาเถเรสุ ก ฺจิ  อนามนฺเตตฺวา  ติคาวุต  มคฺค  
ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ราชคหสฺส  จ นาฬนฺทาย จ  อนฺตเร  
พหุปุตฺตกนิโคฺรธรุกฺขมูเล  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสีทิ ฯ  นิสีทนโฺต  
ปน  อ ฺตโร  ปสุกูลิโก  วิย  อนิสทีิตฺวา  พุทฺธเวส  คเหตฺวา  
อสีติหตฺถา ฆนพุทฺธรสฺมิโย   วิสฺสชฺเชนฺโต   นิสทีิ ฯ  อิติ  ตสมฺึ  
ขเณ ปณฺณฉตฺตสกฏจกฺกกูฏาคาราทิปฺปมาณา  พุทฺธรสฺมิโย  อิโต 
จิโต  จ  วิปฺผรนฺติโย (๑) วิธาวนฺติโย  จนฺทสหสฺสสุริยสหสฺสอุคฺคมน- 
กาโล  วิย  กรุุมานา  ต  ปวนนฺตร  เอโกภาส  อกสุ ฯ  ทฺวตฺตึส- 
มหาปุริสลกขฺณสิริยา  สมุชฺชลิตตาราคณ  วิย  คคน สุปุปฺผิต- 
กมลวลย(๒) วิย  สลิล  วนนฺตร  วิโรจิตฺถ ฯ นโิคฺรธรุกฺขสฺส นาม  
ขนฺโธ โสโต  โหติ  ปตฺตานิ  นลีานิ  ปกฺกานิ  รตฺตานิ ฯ  ตสฺมึ   
ปน  ทิวเส  สตสาโข  นิโคฺรธรุกฺโข สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ ฯ               
        อิติ  ยา  สา  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโนติ  ปทสฺส  อตฺถ   
วตฺวา  อิทานิ  ยถา  เอส  ปพฺพชิโต  ยถา  จ  อทฺธานมคฺค   
ปฏิปนฺโน  อิมสฺส  อตฺถสฺส  อาวีภาวตฺถ อภินีหารโต ปฏาย 
อย อนุปุพฺพิกถา เวทิตพฺพาติ (๓) วุตฺตา สา เอว เวทิตพฺพา ฯ   
        อนฺตรา  จ  ราชคห  อนฺตรา  จ  นาฬนฺทนฺติ  ราชคหสฺส 
จ  นาฬนฺทาย   จ  อนฺตเร ฯ  สตฺถาร ฺจ  วตาห  ปสฺเสยฺย   
ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺยนฺติ  สเจ  อห  สตฺถาร  ปสฺเสยฺย  อิม 
# ๑. ม. ย.ุ วิปฺผนฺทนฺติโย ฯ  ๒. ม. สปุุปฺผิตกมลกุวลย ฯ 
# ๓. ม. กเถตพฺพาติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๒ 
 
เยว  ภควนฺต(๑)  ปสฺเสยฺย ฯ  น  หิ  เม  อิโต  อ ฺเน  
สตฺถารา  ภวิตุ  สกฺกาติ ฯ  สุคต ฺจ  วตาห  ปสฺเสยฺย  
ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺยนฺติ สเจ  อห  สมมฺาปฏิปตฺติยา  สุฏ ุคตตฺตา 
สุคต  นาม  ปสฺเสยฺย  อิมเยว ภควนฺต  ปสฺเสยฺย ฯ  
น หิ เม อิโต อ ฺเน สุคเตน ภวิตุ สกฺกาติ ฯ สมฺมา- 
สมฺพุทฺธ ฺจ วตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺยนฺติ  สเจ   
อห  สมฺมา  สาม  จ  สจฺจานิ พุทฺธตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺธ  นาม  
ปสฺเสยฺย  อิมเยว  ภควนฺต(๒) ปสฺเสยฺย ฯ  น หิ เม  อิโต  อ ฺเน   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ภวิตุ  สกฺกาติ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ  เอว  
ทสฺสเนเนว  ภควติ  อย  สตฺถา อย สุคโต อย สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธติ นิกฺกงฺโข อห  อาวุโส  อโหสินฺติ  ทีเปติ ฯ  สตฺถา  
เม  ภนฺเตติ  อิท  กิ ฺจาป เทฺว วาเร อาคต  ติกฺขตฺตุ  ปน  
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิมนิา  หิ  โส  เอว  ติกฺขตฺตุ สาวกตฺต  
สาเวสึ อาวุโสติ ทีเปติ ฯ              
        อชาน ฺเวาติ  อชานมาโนว ฯ  ทุติเย  ปเทป  เอเสว  
นโย ฯ  มุทฺธาป  ตสฺส  วิปเตยฺยาติ  ยสฺส  อ ฺสฺส  อชานเยว 
ชานามีติ  ปฏิ ฺสฺส  พาหิรกสฺส สตฺถุโน เอว  สพฺพเจตสา  
สมนฺนาคโต  ปสนฺนจิตฺโต  สาวโก  เอวรูป  ปรมนิปจฺจการ   
กเรยฺย  ตสฺส มุทฺธา(๓) วณฺฏฉินฺนตาลปกฺก  วิย  คีวโต  มุทฺธาป  
# ๑. ม. อิมเยว ภควนฺต ฯ  ๒. ส.ี ม. ภควนฺติ ฯ ยุ. ภควนฺต ฯ 
# ๓. ม. มุทฺธาติ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  จีวรสุตฺตซณฺณนา  หนา ๓๑๓ 
 
วิปเตยฺย  สตฺตธา  ปน ผเลยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ก ึ วา  เอเตน ฯ 
สเจ  มหากสฺสปตฺเถโร อิมินา จิตฺตปฺปสาเทน  อิม  ปรม- 
นิปจฺจการ  มหาสมุทฺทสฺส  กเรยฺย  ตตฺถกปาเล  ปกขิฺตฺตอุทกพินฺทุ   
วิย วิลย  คจฺเฉยฺย ฯ  สเจ  จกฺกวาฬสฺส  กเรยฺย  ถุสมฏุ ิ  
วิย  วิกิเรยฺย ฯ  สเจ สิเนรปุพฺพตสฺส  กเรยฺย  กากตุณฺเฑน   
ปหฏปฏ ิมุฏ ิ(๑) วิย  วิทฺธเสยฺย ฯ  สเจ มหาปวิยา  กเรยฺย  
วาตาหตภสฺมปุ ฺโช  วิย  วิกิเรยฺย ฯ  เอวรูโปป  ปน  เถรสฺส   
นิปจฺจกาโร  สตฺถุ  สุวณฺณวณฺเณ  ปาทปฏเ  โลมมตฺตมฺป   
วิโกเปตุ  นาสกฺขิ ฯ ติฏตุ  จ  มหากสฺสโป  มหากสฺสปสทิสาน   
ภิกฺขูน  สหสฺสมฺป  สตสหสฺสมฺป นิปจฺจการทสฺสเนน  เนว  ทสพลสฺส  
ปาทปฏ ิโลมมตฺตมฺป  วิโกเปตุ ปสุกลูจีวเร วา  อสุมตฺตมฺป จาเลตุ  
สกฺโกติ ฯ เอว มหานุภาโว หิ สตฺถา ฯ        
        ตสฺมาติห  เต  กสฺสปาติ  ยสฺมา  อห  ชานนฺโตเอว 
ปชานามีติ ปสฺสนฺโต  เอว จ ปสฺสามีติ วทามิ ตสฺมา กสฺสป  
ตยา เอว สิกฺขิตพฺพ ฯ ติพฺพนฺติ พหล มหนฺต ฯ หิโรตฺตปฺปนฺติ  
หิริ จ โอตปปฺ ฺจ   ปจฺจุปฏ ิต ภวิสฺสตีติ ปมตรเมว อุปฏ ิต  
ภวิสฺสติ ฯ  โย  ห ิ เถราทีสุ  หิโรตฺตปฺป  อุปฏเปตฺวา  อุปสงฺกมติ  
เถราทโยป  ต  สหิริกา  สโอตฺตปฺปา  จ  หุตฺวา อุปสงฺกมนฺตีติ  
อยเมตฺถ อานิสโส ฯ กุสลูปส ฺหิตนฺติ  กุสลสนฺนสิฺสิต ฯ   
# ๑. ม. ...ปฏมุฏ ิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๔ 
 
อฏ ิกตฺวาติ(๑) อตฺตาน  เตน  ธมฺเมน อฏ ิก กตฺวา(๒) ต  วา  ธมฺม   
เอส  มยฺห  อตฺโถติ อฏ ึ กตฺวา ฯ มนสิกริตฺวาติ จิตฺเต เปตฺวา ฯ  
สพฺพเจตสา  สมนฺนาหริตฺวาติ จิตฺตสฺส โถกมฺป พหิ คนฺตุ  
อเทนฺโต สพฺเพน สมนฺนาหารจิตฺเตน  สมนฺนาหริตฺวา ฯ  โอหิต- 
โสโตติ  ปตโสโต  าณโสต ฺจ  ปสาทโสต ฺจ  โอทหิตฺวา  มยา  
เทสิต  ธมฺม  สกฺกจฺจ(๓)  สุณิสฺสามีติ เอว หิ เต สิกขิฺตพฺพ ฯ   
สาตสหคตา  จ  เม  กายคตาสตีติ  อสุเภสุ  เจว  อานาปาเน   
จ  ปมชฺฌาณวเสน  สุขสมฺปยุตฺตา  กายคตาสติ ฯ   
        โย  จ  ปนาย  ติวิโธ  โอวาโท  เถรสฺส อยเมว ปพฺพชฺชา  
จ อุปสมฺปทา จ อโหสิ ฯ            
        สาโณติ  (๔)  สกิเลโส สอิโณ หุตฺวา ฯ รฏปณฺฑ ภุ ฺชินฺติ  
สทฺธาเทยฺย ภุ ฺชึ ฯ  
        จตฺตาโร  ห ิ ปริโภคา  เถยฺยปริโภโค  อิณปรโิภโค  
ทายชฺชปริโภโค สามิปริโภโคติ ฯ  ตตฺถ  ทุสฺสลีสสฺ  สงฺฆมชฺเฌ  
นิสีทิตฺวา  ภุ ฺชนฺตสฺสาป  เถยฺยปริโภโค  นาม ฯ  
กสฺมา  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  อนิสฺสรตาย ฯ  สีลวโต  อปจฺจเวกฺขิต- 
ปริโภโค  อิณปริโภโค นาม ฯ  สตฺตนฺน  เสกฺขาน  ปรโิภโค  
ทายชฺชปริโภโค  นาม ฯ  ขีณาสวสฺส  ปริโภโค  สามิปริโภโค  
นาม ฯ  อิติ  ขีณาสโว  สามี  หุตฺวา  อนโณ  ปริภุ ฺชติ ฯ   
# ๑. ม. อฏ ึ กตฺวาติ ฯ  ๒. ม. อฏ ิก ฯ กตฺวา ฯ  
# ๓. ม. สกฺกจฺจเมว ฯ  ๔. ม. สรโณติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  จีวรสุตฺตซณฺณนา  หนา ๓๑๕ 
 
เถโร  อตฺตนา  ปุถชฺุชเนน  หุตฺวา ปริภุตฺตปริโภค อิณปริโภค- 
เยว กโรนฺโต เอวมาห ฯ  
        อฏมิยา อ ฺา อุทปาทีติ อฏเม ทิวเส อรหตฺตผล  
อุปฺปชฺชิ ฯ       
        อถโข  อาวุโส  ภควา  มคฺคา  โอกฺกมฺมาติ  มคฺคโต  โอกกฺมน  
ปมตร  ตทิวเสเยว  อโหสิ  อรหตฺตาธิคโม  ปจฺฉา ฯ  เทสนา- 
วารสฺส  ปน  เอว  อาคตฺตา  อรหตฺตาธิคโม  ปม  ทีปโต ฯ 
กสฺมา  ปน  ภควา  มคฺคา  โอกกฺนฺโตติ  เอว กิรสฺส   
อโหสิ  อิม  ภิกฺขุ  ชาติอาร ฺ ิก ชาติปสุกูลิก ชาติเอกาสนิก  
กริสฺสามีติ ฯ ตสฺมา โอกฺกมิ ฯ                    
        มุทุกา  โข  ตฺยายนฺติ  มุทุกา  โข  เต  อย ฯ  อิม ฺจ  ปน  
วาจ  ภควา  ต  จีวร  ปทมุปุปฺผวณฺเณน  ปาณินา  อนฺตนฺเตน 
ปรามสนฺโต  อาห ฯ  กสมฺา  เอวมาหาติ  เถเรน  สห  จีวร  
ปริวตฺเตตุกามตาย ฯ กสมฺา ปริวตฺเตตุกาโม ชาโตติ  เถร  
อตฺตโน  าเน  เปตุกามตาย ฯ  เถโร  ปน  ยสฺมา  จีวรสฺส   
วา  ปตฺตสฺส   วา  วณฺเณ  กถิเต อิม ตุมหฺาก คณฺหถาติ(๑)  
วจน จาริตฺตเมว ตสฺมา ปฏิคฺคณฺหาตุ เม  ภนฺเต  ภควาติ  
อาห ฯ  ธาเรสฺสสิ  ปน  เม  ตฺว  กสฺสป  สาณานิ  ปสุกูลานิ   
นิพฺพสนานีติ กสฺสป ตฺว อิมานิ ปริโภคชิณฺณานิ ปสุกูลานิ  
# ๑. ม. คณฺหถาติ วจน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๖ 
 
ปารุปตุ สกฺขิสฺสสีติ วทติ ฯ  ต ฺจ  โข  น  กายพล   
สนฺธาย  ปฏปิตฺติปูรณ  ปน  สนฺธาย  เอวมาห ฯ  อย  เหตฺถ  
อธิปฺปาโย  อห  อิท  จีวร  ปุณฺณ  นาม  ทาสึ  ปารุปตฺวา  
อามกสุสาเน  ฉฑฺฑิต  ต  สุสาน  ปวิสิตฺวา  ตุมฺพมตฺเตหิ   
ปาณเกหิ สมฺปริกิณฺณ เต  ปาณเก  วิธุนิตฺวา  มหาอริยวเส   
ตฺวา  อคฺคเหสึ  ตสฺส  เม  อิม  จีวร คหิตทิวเส  ปน   
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  มหาปวี  มหาวิรว วิรวมานา กมฺปตฺถ 
อากาโส  ตฏตฏายิ ฯ  (๑)  จกฺกวาเฬ  เทวตา  สาธุการ  อทสุ  อิม  
จีวร คณฺหนฺเตน ภิกฺขุนา ชาติปสุกูลิเกน  ชาติอาร ฺ ิเกน   
ชาติเอกาสนิเกน ชาติสปทานจาริเกน ภวิตุ วฏฏติ ตฺว  อิมสฺส  
จีวรสฺส  อนจฺุฉวิก  กาตุ  สกฺขิสฺสสีติ ฯ เถโรป อตฺตนา ปจฺจนฺน  
หตฺถีน พล ธาเรติ โส ต อกฺกยิตฺวา(๒) อหเมต ปฏิปตฺตึ  
ปูเรสฺสามีติ อุสฺสาเหน สุคตจีวรสฺส  อนุจฺฉวิก  กาตุกาโม 
ธาเรสฺสามห  ภนฺเตติ  อาห ฯ  ปฏิปชชฺินฺติ ปฏิปนโฺนสฺมิ ฯ   
เอว  ปน  จีวรปริวตฺตน  กตฺวา  เถเรน  ปารุตจีวร  ภควา  
ปารุป สตฺถุ จีวร เถโร ฯ ตสฺมึ สมเย มหาปวี อุทก- 
ปริยนฺต กตฺวา อุนฺนทนฺตี กมฺปตฺถ ฯ   
        ภควโต  ปุตฺโตติอาทีสุ  เถโร  ภควนฺต  นิสฺสาย  อริยาย 
ชาติยา ชาโตติ ภควโต  ปตฺุโต ฯ  อุเร   วสิตฺวา  มุขโต  
# ๑. ม. อากาเส วาโต วายิ ฯ  ๒. ม. อตกฺกยิตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  จีวรสุตฺตซณฺณนา  หนา ๓๑๗ 
 
นิกฺขนฺตโอวาทวเสน ปพฺพชฺชาย เจว อุปสมฺปทาย จ   
ปติฏ ิตตฺตา  โอรโส  มุขโต  ชาโต ฯ  โอวาทธมฺมโต  ชาตตฺตา  
โอวาทธมฺเมน จ   นิมฺมิตตฺตา  ธมฺมโช  ธมฺมนิมฺมิโต ฯ  โอวาท- 
ธมฺมทายาท  นวโลกุตฺตรธมฺมทายาทเมว วา  อรหตีติ  ธมฺม- 
ทายาโท ฯ  ปฏิคฺคหิตานิ  สาณานิ  ปสุกูลานีติ  สตฺถารา  ปารตุ  
ปสุกูลจิวร ปารุปนตฺถาย ปฏิคฺคหิตานิ ฯ (๑)             
        สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺยาติ  ย  ปคฺุคล  ภควโต   
ปุตฺโตติอาทีหิ  คุเณหิ สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  มม  ต   
สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อห  เอวรูโปติ ฯ  เอตฺตาวตา  เถเรน  
ปพฺพชฺชาว (๒) ปริโสธิตา โหติ ฯ อย เหตฺถ อธิปฺปาโย อาวุโส   
ยสฺส  น  อุปชฺฌาโย  ป ฺายติ  น  อาจริโย  กึ  โส   
อนุปชฺฌาโย  อนาจริโย  นฺหาปตมุณฺฑโก  สย  คหิตกาสาโว   
ติตฺถิยปกฺกนฺตโกติ  สงฺข คโต เอว ติคาวุต มคฺค  ปจฺจุคฺคมน  
ลภติ  ตีหิ  โอวาเทหิ  ปพฺพชฺช  วา  อุปสมฺปท  วา  ลภติ  
กาเยน  กาย  จีวรปริวตฺตน  ลภติ  ปสสฺ  ยาว  ทุพฺภาสิตมฺป  
วจน ถุลฺลนนฺทาย ภิกฺขุนิยาติ ฯ  เอว  ปพฺพชฺช  โสเธตฺวา  อิทานิ  
ฉหิ  อภิ ฺาหิ  สีหนาท นทิตุ อห โข อาวุโสติ อาทิมาห ฯ 
เสส ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ        
                                เอกาทสม ฯ 
# ๑. ส.ี ปฏิคฺคเหตา ฯ  ม. ปฏิคฺคหิต ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปพฺพชฺชา ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา ๓๑๘ 
 
                                ปรมฺมรณสุตฺตวณฺณนา            
        ทฺวาทสเม  ตถาคโตติ  สตฺโต ฯ  น  เหต  อาวุโส อตฺถ- 
ส ฺหิตนฺติ อาวุโส  เอต  ทิฏ ิคต  อตฺถสนฺนิสฺสิต น โหติ ฯ  
นาทิพฺรหฺมจริยกนฺติ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส ปุพฺพภาคปฏิปทาป  น  
โหติ ฯ  เอต ฺหิ  อาวุโส  อตฺถส ฺหิตนฺติ  อาวุโส  เอต  
จตุสจฺจกมฺมฏาน  อตฺถสนฺนิสฺสิต ฯ  เอต  อาทิพฺรหฺมจริยกนฺติ  
เอต มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส อาทิ ปุพฺพภาคปฏิปทา ฯ  
                                ทฺวาทสม ฯ          
 
                                สทฺธมฺมปฺปฏิรูปกสุตฺตวณฺณนา          
        เตรสเม   อ ฺาย   สณฺหึสูติ   อรหตฺเต   ปติฏหึสุ ฯ  
สทฺธมฺมปฏิรปูกนฺติ   เทฺว  สทฺธมฺมปฏริูปกานิ  อธคิมสทฺธมฺม- 
ปฏิรูปก ฺจ ปริยตฺติสทฺธมฺมปฏิรูปก ฺจ   ตตฺถ   
                โอภาเส เจว าเณ จ                ปติยา จ วิกมฺปติ           
                ปสฺสทฺธิยา สุเข เจว                เยหิ จิตฺต ปเวธติ ฯ        
                อธิโมกฺเข จ ปคฺคาเห                อุปฏาเน จ กมฺปติ         
                อุเปกฺขาวชฺชนา (๑) เจว        อุเปกฺขาย จ นิกนฺติยา ฯ       
                อิมานิ ทส านานิ                ป ฺา ยสฺส ปริจฺจิตา (๒)        
                ธมฺมุทฺธจฺจกุสโล (๓) โหติ  น จ สมฺโมห คจฺฉตีติ ฯ (๔)       
# ๑. ส.ี อุเปกขฺาวชฺชเน เจว ฯ  ๒. ม. ปริจิตา ฯ  ๓. สี. ส ตตฺถ กสุโล ฯ 
# ม. ธมมฺุทฺธจฺจกุสโล ฯ  ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๔๓/๔๔๘ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สทฺธมฺมปฺปฏิรปูกสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๑๙ 
 
อิท  วิปสฺสนาาณสฺส  อุปกฺกิเลสชาต  อธิคมสทฺธมฺมปฏิรูปก   
นาม ฯ  ติสฺโส ปน  สงฺคีติโย  อนารุฬหฺ  ธาตุกถา  อารมฺมณ- 
กถา  อสุภกถา  าณวตฺถุกถา  วิชชฺากรณฺฑโกติ อิเมหิ ป ฺจหิ 
กถาวตฺถูหิ ปริพาหิร คุฬฺหวินย  คุฬฺหเวสฺสนฺตร คุฬหฺมโหสถ  (๑)   
วณฺณปฏก  องฺคุลิมาลปฏก  รฏปาลคชฺชิต  อาฬวกคชฺชิต  
เวทลฺลปฏกนฺติ  อพุทฺธวจน ปริยตฺตสทฺธมฺมปฏิรูปก นาม ฯ        
        ชาตรูปปฏิรูปกนฺติ  สุวณฺณการสฺส   วิทฺธ (๒) อารกูฏมย  
สุวณฺณวณฺณ อาภรณชาต ฯ  ฉณกาเลสุ  หิ  มนุสฺสา  อาภรณ- 
ภณฺฑก  คณฺหิสฺสามาติ  อาปณ  คจฺฉนฺติ ฯ  อถ  เน  อาปณิกา 
เอว วทนฺติ สเจ ตุเมฺห อาภรณตฺถิกา อิมานิ คณฺหถ ฯ  
อิมานิ  หิ  ฆนานิ  เจว  วณฺณวนฺตานิ  จ  อปฺปคฺฆานิ  จาติ ฯ   
เต  เตส  สุตฺวา การณ  อิเม  วทนฺติ  อิมานิ  ปลนฺธตฺิวา  
สกฺกา นกฺขตฺต กีฬิตุ โสภนฺติ เจว อปฺปคฺฆานิ  จาติ  
ตานิ คเหตฺวา คจฺฉนฺติ สุวณฺณภณฺฑ อวิกฺกยมาน(๓) 
นิทฺทหิตฺวา เปตพฺพ โหติ ฯ เอว ต ชาตรูปปฏิรูปเก  
อุปฺปนฺเน อนฺตรธายติ นาม ฯ      
        อถ  สทธฺมฺมสฺส  อนตฺรธาน  โหตีติ  อธิคมสทฺธมฺมสฺส  
ปฏิปตฺติสทฺธมฺมสฺส ปริยตฺติสทฺธมฺมสฺสาติ  ติวิธสฺสาป  สทฺธมมฺสฺส  
อนฺตรธาน  โหติ ฯ  ปมโพธิย หิ ภิกฺขู  ปฏิสมฺภิทปปฺตฺตา   
# ๑. ม. คุฬฺหมโหสธ ฯ  ๒. สี. สุวณฺณรสวิทฺธ ฯ 
# ม. สุวณฺณรสวิธาน ฯ  ๓. ม. อวิกฺกยิมาน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๐ 
 
อเหสุ ฯ  อถ  กาเล  คจฺฉนฺเต  ปฏิสมฺภิทา  ปาปุณิตุ  น สกฺขึส ุ
ฉฬภิ ฺา  อเหสุ ฯ  ตโต  ฉ  อภิ ฺา  ปาปุณิตุ  อสกฺโกนฺตา  
ติสฺโส วิชฺชา  ปาปุณึสุ ฯ  อิทานิ  กาเล  คจฺฉนฺเต  ติสฺโส   
วิชฺชา  ปาปณิุตุ อสกฺโกนฺตา อาวกฺขยมตฺต  ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ  
ตมฺป  อสกฺโกนฺตา  อนาคามิผล  ตมฺป อสกฺโกนฺตา สกคาทามิผล  
ตมฺป  อสกฺโกนฺตา  โสตาปตฺติผล ฯ  คจฺฉนฺเต  กาเล โสตาปตฺติผลมฺป  
ปตฺตุ  น  สกขิฺสฺสนฺติ ฯ  อถ เนส ยทา วิปสฺสนา อิเมหิ  
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกิลฏิา อารทฺธมตฺตาว สฺสติ ตทา อธิคม- 
สทฺธมฺโม อนฺตรหิโต นาม ภวิสฺสติ ฯ      
        ปมโพธิย  ห ิ ภิกฺขู  จตุนฺน  ปฏิสมฺภิทาน  อนุจฺฉวิก 
ปฏิปตฺตึ ปูรยึสุ ฯ คจฺฉนฺเต  กาเล  ต  อสกฺโกนฺตา  ฉนฺน  
อภิ ฺาน  ตมฺป  อสกฺโกนฺตา ติสฺสนฺน วิชฺชาน  ตมฺป  อสกฺโกนฺตา 
อรหตฺตผลมตฺตสฺส ฯ  คจฺฉนฺเต  ปน  กาเล  อรหตฺตสฺส อนุจฺฉวิก  
ปฏิปตฺตึ  ปูเรตุ  อสกโฺกนฺตา  อนาคามิผลสฺส  อนจฺุฉวิก  
ปฏิปท  (๑) ปูเรสฺสนฺติ  ตมฺป  อสกฺโกนฺตา สกทาคามิผลสฺส ตป 
อสกฺโกนฺตา โสตาปตฺติผลสฺส ยทา ปน โสตาปตฺติผลสฺสป  
อนุจฺฉวิก ปฏิปท ปูเรตุ อสกฺโกนฺตา สลีปริสุทฺธิมตฺเต 
สฺสนฺติ ตทา ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม อนฺตรหิโต นาม ภวิสฺสติ ฯ        
        ยาว  ปน  เตปฏก  พุทฺธวจน  ปวตฺตติ  (๒)  น  ตาว 
# ๑. ม. ปฏิปตฺตึ น  ๒. ม. ยุ. วตฺตติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สทฺธมฺมปฺปฏิรปูกสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๒๑ 
 
สาสน  อนฺตรหิตนฺติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  ติฏนฺตุ  วา  ตีณิ   
อภิธมฺมปฏเก  อนฺตรหิเต  อิตเรสุ  ทฺวีสุ วตฺตนฺเตสุป  (๑)อนฺตรหิตนฺติ  
น วตฺตพฺพเมว ฯ ทฺวีสุ อนฺตรหิเตสุ วินยปฏกมตฺเต  ิเตป   
ตตฺราป  ขนฺธกปริวาเรสุ  อนฺตรหิเตสุ  อุภโตวิภงฺคมตฺเต ฯ  มหา- 
วินเย อนฺตรหิเต  ทฺวีสุ  ปาติโมกฺเขสุ  วตฺตมาเนสุป  สาสน   
อนนฺตรหิตเมว ฯ  ยทา  ปน เทฺว  ปาติโมกฺขา  อนฺตร- 
ธายิสฺสนฺติ  อถ ปริยตฺติสทฺธมฺมสฺส อนฺตรธาน ภวิสฺสติ ฯ  
ตสฺมึ  อนฺตรหิเต  สาสน  อนฺตรหิต  นาม  โหติ ฯ  ปริยตฺติยา  
หิ  อนฺตรหิตาย ปฏิปตฺติ  อนฺตรธายติ  ปฏิปตฺติยา  อนฺตรหิตาย 
อธิคโม  อนตฺรธายติ ฯ  กึการณา อย  หิ  ปริยตฺติ ปฏิปตฺติยา  
ปจฺจโย โหติ ปฏิปตฺติ อธิคมสฺส ฯ อิติ ปฏิปตฺติโตป ปริยตฺติเยว  
ปมาณ ฯ                   
        นน ุ จ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  กปโล  นาม  อนาจาโร   
ภิกฺขุ (๒) ปาติโมกฺข  อุททฺิสิสฺสามีติ  วีชนึ  คเหตฺวา  อาสเน  
นิสินฺโน  อตฺถิ อิมสฺมึ วตฺตนฺตาติ ปุจฺฉิ  อถ  ตสฺส ภเยป 
ปาติโมกฺโข วตฺตติ เตป มย วตฺตามาติ  อวตฺวา น  
วตฺตามาติ  วทึสุ  โส วีชน ึเปตฺวา อุฏายาสนา คโต ฯ 
ตทา สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สาสน  โอสกกฺิตนฺติ  กิ ฺจาป  โอสกฺกติ  
ปริยตฺติ  ปน เอกนฺเตเนว ปมาณ ฯ ยถา หิ  มหโต  ตฬากสฺส  
# ๑. ม. ติฏนฺเตสุป ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ อนาราธิกภิกฺขุ ฯ 
# ม. อนาราธกภิกฺขุ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๒ 
 
ปาลิยา  ถริาย  อุทก  น  สฺสตีติ  น  วตฺตพฺพ  อุทเก 
สติ ปทุมาทีนิ  ปุปฺผานิ  น  ปุปฺผิสฺสนฺตีติ  น  วตฺตพฺพ ฯ 
เอวเมว  มทาตฬากสฺส ถิรปาลิสทิเส  เตปฏเก  พุทธฺวจเน  สติ  
มหาตฬาเก  อุทกสทิสา  ปฏิปตฺตปูรกา  กุลปุตฺตา  นตฺถีติ  น   
วตฺตพฺพา ฯ  เตสุ  สติ  มหาตฬาเก  ปทุมาทีนิ  ปุปฺผานิ  
วิย  โสตาปนฺนาทโย  อริยปุคฺคลา  นตฺถีติ  น  วตฺตพฺพนฺติ  เอว  
เอกนฺตโต ปริยตฺติเยว ปมาณ ฯ                   
        ปวีธาตูติ  เทฺวสตสหสฺสานิ  จตฺตาริ  จ  นหุตานิ  พหลา 
มหาปวี ฯ  อาโปธาตูติ  ปวีโต  ปฏาย  ยาว  สภุกิณฺห- 
พฺรหฺมโลกา  อุคฺคต  กปฺปวินาสก อุทก ฯ  เตโชธาตูติ  ปวิโต   
ปฏาย  ยาว อาภสฺสรพฺรหฺมโลกา อุคฺคโต กปฺปวินาสโก  อคฺคิ ฯ  
วาโยธาตูติ  ปวิโต  ปฏาย  ยาว เวหปฺผลพฺรหฺมโลกา อุคฺคโต  
กปฺปวินาสโก  วายุ ฯ  เอเตสุ  หิ  เอกธมฺโมป  สตฺถสุาสน   
อนฺตรธาเปตุ  น  สกโฺกติ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  อิเธว  เต   
อุปฺปชฺชนฺตีติ  โลหโต  โลหขาทกมล  วิย  อิมสฺมึ  มยฺหเยว สาสเน 
เต อุปฺปชฺชนติฺ ฯ โมฆปุรสิาติ ฯ ตุจฺฉปุริสา ฯ          
        อาทิเกเนว  โอปลวตีติ  เอตฺถ  อาทิเกนาติ  อาทาเนน  
คหเณน ฯ  โอปลวตีติ  นมฺิมุชฺชติ ฯ  อิท  วุตฺต โหติ ยถา  
อุทกคตา (๑) นาวา ภณฺฑ คณฺหนฺตี นิมฺมุชฺชติ  เอว  
# ๑. ม. ย.ุ อุทกจรา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สทฺธมฺมปฺปฏิรปูกสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๒๓ 
 
ปริยตฺติอาทีน  ปูรเณน  สทฺธมฺมสฺส อนฺตรธาน น โหติ ฯ  
ปริยตฺติยา หิ หายมานาย  ปฏิปตฺติยา   หายมานาย  อธิคโม 
หายติ ฯ  ปรยิตฺติยา  ปูรยมานาย  ปริยตฺติธรา  ปุคฺคลา  ปฏิปตฺตึ   
ปูเรนฺติ  ปฏปิตฺติปูรกา  อธิคม ปูเรนฺติ ฯ  อิติ  นวจนฺโท  
วิย  (๑)  ปริยตฺติยาทีสุ  วฑฺฒมานาสุ  มยฺห  สาสน วฑฺฒติเยวาติ  
ทสฺเสติ ฯ                  
        อิทานิ  เยหิ  ธมฺเมหิ  สทฺธมฺมสฺส  อนฺตรธาน ฺเจว   ิติ   
จ  โหติ  เต  ทสฺเสนฺโต  ป ฺจ  โขติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โอกฺกมนิยาติ  
อวกฺกมนียา  เหฏาคมนียาติ อตฺโถ ฯ  สตฺถริ  อคารวาติอาทีสุ   
อคารวาติ  คารวรหิตา ฯ  อปฺปติสฺสาติ อปฺปติสฺสยา อนีจวุตฺติกา ฯ  
ตตฺถ  โย  เจติยงฺคณ  อาโรหนฺโต  ฉตฺต  ธาเรติ อุปาหน  
ธาเรติ อ ฺโต โอโลเกตฺวา กถ กเถนฺโต คจฺฉติ อย  
สตฺถริ อคารโว นาม ฯ      
        โย  ธมมฺสฺสวนกาเล  สงฺฆุฏเ  ทหรสามเณเรหิ  ปริวาริโต 
นิสีทติ  อ ฺานิ  วา  นวกมฺมาทีนิ  กโรติ  ธมฺมสสฺวนคฺเค  
นิสินฺโน  นิททฺายติ  วิกฺขิตฺโต  วา อ ฺ กเถนฺโต นิสทีติ  
อย ธมฺเม อคารโว นาม ฯ           
        โย  เถรปุฏาน  คนฺตฺวา  อวนฺทิตฺวา  นิสีทติ  หตฺถ- 
ปลฺลตฺถิก  วา ทุสฺสปลลฺตฺถิก  กโรติ  อ ฺ วาปน 
# ๑. ม. วฑฺฒนจนฺโท วิย ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๔ 
 
ปตฺถปาทกุกฺกุจฺจ กโรติ วุฑฺฒาน สนฺติเก อนชฺฌิฏโ กเถติ  
อย สงฺเฆ อคารโว นาม ฯ             
        ติสฺโส  ปน  สิกฺขา  อปูเรนฺโตว  สิกฺขาย  อคารโว  นาม 
โหติ ฯ  อฏ  สมาปตฺติโย  อนิพฺพตฺเตนฺโต  ตาส  วาปน 
นิพฺพตฺตนตฺถาย  ปโยค  อกโรนฺโต  สมาธิสฺมึ อคารโว  
นาม ฯ สุกฺกปกฺโข วุตฺตวิปลฺลาเสเนว เวทิตพฺโพติ ฯ 
                        เตรสม ฯ    
                กสฺสปสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ           
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                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๓๒๕ 
 
                ลาภสกฺการสยุตฺตวณฺณนา            
                        ทารุณสุตฺตวณฺณนา            
        ลาภสกฺการสยุตฺตสฺส  ปเม  ทารุโณติ  ถทฺโธ ฯ  ลาภ- 
สกฺการสิโลโกติ  เอตฺถ  ลาโภ  นาม  จตุปจฺจยลาโภ ฯ  สกฺกาโรติ  
เตสเยว  สุกตาน  สุสงฺขตาน  ลาโภ ฯ  สิโลโกติ  วณฺณโฆโส ฯ   
กฏโกติ  ติขิโณ ฯ  ผรุโสติ  ขโร ฯ  อนฺตรายิโกติ  อนฺตรายกโร ฯ  
                        ปม ฯ                   
 
                พฬิสสุตฺตวณฺณนา             
        ทุติเย  พาฬิสิโกติ  พฬิส  คเหตฺวา  จรมาโน  มจฺฉ- 
ฆาตโก ฯ  อามิสคตนฺติ อามิสมกฺขิต ฯ อามิสจกฺขูติ อามิเส  
จกฺขุ ทสฺสน อสฺสาติ อามิสจกฺขุ ฯ คิลพฬิโสติ  คิลติพฬิโส ฯ  
อนย  อาปนฺโนติ  ทุกฺข  ปตฺโต ฯ  พฺยสน  อาปนฺโนติ วินาส  
ปตฺโต ฯ  ยถากามกรณีโยติ  ยถากาเมน  ยถารุจิยา  ยเถว  (๑)  น  
พาฬิสิโก  อิจฺฉติ  ตเถวสฺส  กตฺตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  ยถากามกรณีโย  
ปาปมโตติ(๒)  ยถา  กิเลสมารสฺส  กาโม  เอว  กตฺตพฺโพ  นริย  
วา ติรจฺฉานโยนึ วา เปตวิสย  วา  ปาเปตพฺโพ ฯ  
                        ทุติย ฯ                   
# ๑. ส.ี ยถา วา ฯ  ๒. ม. ยุ. เปตฺติวิสย ฯ เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑    หนา  ๓๒๖ 
 
                                กุมฺมสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  มหากุมฺมกุลนฺติ  มหนฺต  อฏ ิกจฺฉปกุล ฯ  อคมาสีติ   
อทฺธา เอตฺถ  กิ ฺจิ  ขาทิตพฺพ  อตฺถิ  ต  มจฺฉรายนฺโต   
ม  เอส  นิวาเรตีติ ส ฺาย อคมาสิ ฯ  ปปตายาติ  ปปตา 
วุจฺจติ ทีฆรชฺชุกพทฺโธ (๑) โกสเก (๒) ทณฺฑก ปเวเสตฺวา  คหิโต 
กณฺณิกสลฺลสณฺาโน  อยกณฺฑโก   ยสฺมึ  เวเคน  ปติตฺวา  กฏาเห   
ลคฺคมตฺเต  กณฺฑโก  นิกฺขมติ  รชฺชโุก  เอกาพทฺโธ  คจฺฉเตว ฯ  
โส  กุมฺโมติ  โส  วิทฺธกุมโฺม ฯ  (๓)  เยน โส กุมฺโมติ อุทกสทฺท  
สุตฺวา สาสงฺกฏาน ภวิสฺสตีติ นิวตฺติตฺวา  เยน  โส  อตฺถกาโม   
กุมฺโม ฯ  นทานิ  ตฺว  อมหฺากนฺติ  อิทานิ  ตฺว อมิตฺตหตฺถ  
คโต  น  อมฺหาก  สนฺตโกติ  อตฺโถ ฯ  เอว  สลลฺปนฺตานเยว   
จ  เนส นาวาย   ิโต  ลุทโฺท  รชฺชกุ  อากฑฺฒิตฺวา  กุมฺม   
คเหตฺวา  ยถากาม  อกาสิ ฯ  
        เสสเมตฺถ อิโต อนนฺตรสุตฺเต จ อุตฺตานเมว ฯ 
                        ตติยจตุตฺถานิ ฯ        
# ๑. ส.ี ทีฆรชฺชุกพทฺธ ฯ  ๒. ม. อยกนฺตโกสเก ฯ 
# ๓. ส.ี พิฬกุมฺโม ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๓๒๗ 
 
                มฬีฺหกสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  กสฬกาติ  (๑)  คูถปาณกา ฯ  คูถาทติี คูถภกฺขา ฯ 
คูถปูราติ อนฺโต  คูเถน  ปรูิตา ฯ  (๒)  ปุณฺณา คูถสฺสาติ อิท 
ปุริมสฺเสว อตฺถทีปน ฯ อติม ฺเยฺยาติ ปจฺฉิมปาเท  ภูมิย   
เปตฺวา  ปุรมิปาเท  คูถสฺส  อุปร ิ อาโรเปตฺวา  ิตา อหมฺหิ  
คูถาทีติ  ภณนฺตี  อติม ฺเยฺย ฯ  ปณฺฑปาโตปสฺส   ปูโรติ 
อปโรปสฺส ปตฺตปูโร ปณีตปณฺฑปาโต ภเวยฺย ฯ 
                        ป ฺจม ฯ                
 
                อสนิสุตฺตวณฺณนา             
        ฉฏเ  ก  ภิกฺขเว  อสนิวิจกฺกนฺติ  ภิกฺขเว  ก  ปุคฺคล   
มตฺถเก ปติตฺวา  มทฺทมาน    สุกฺกาสนิจกฺก อาคจฺฉตุ ฯ  
อปฺปตฺตมานสนฺติ อนธิคตารหตฺต ฯ อิติ  ภควา  น  สตฺตาน  
ทุกฺขกามตาย  อาทีนว  ทสฺเสตุ  เอวมาห ฯ  อสนิจกกฺ ห ิ
มตฺถเก ปติต  เอกเมว  อตฺตภาว  นาเสติ  ลาภสกฺการสิโลเกน 
ปริยาทิณฺณจิตฺโต  นิรยาทสีุ  อนนฺตทุกขฺ อนุโภติ ฯ  
                        ฉฏ ฯ                
# ๑. ม. ย.ุ มฬีฺหกาติ ฯ  ๒. ม. ภริตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๓๒๘ 
 
                ททิฺธสุตฺตวณฺณนา            
        สตฺตเม  ทิทฺธคเตนาติ (๑) คตทิฏเน ฯ  วิเสนาติ  (๒) 
วิสมกฺขิเตน ฯ  สลฺเลนาติ สตฺติยา ฯ   
                        สตฺตม                 
 
                สคิาลสุตฺตวณฺณนา            
        อฏเม  ชรสิคาโลติ  (๓)  สิคาโล ฯ  ยถา  หิ  สุวณฺณวณฺโณป  
กาโย  ปูติกาโยเตฺวว  ตขณ  คฬิตมฺป  จ(๔)  มุตฺต  ปูติมุตฺตนฺเตฺวว  
วุจฺจติ  เอว ตทหุชาโตป สคิาโล ชรสิคาโลเตฺวว วุจฺจติ ฯ  
อุกฺกณฺฏเกน(๕) นามาติ เอวนามเกน โรเคน ฯ  โส  กริ  สีตกาเล   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมึ  อุปฺปนเฺน  สกลสรีรโต  โลมานิ  ปตนฺติ  
สกลสรรี  นลิโลม  หุตฺวา  สมนฺตโต  ปูฏติ  (๖)  วาตพฺภาหตา  
วณา รุชฺชนฺติ ฯ ยถา อุมฺมตฺตกสุนเขน  ทฏโ  ปุรโิส   
อนวตฺถิโตว  ภมติ  เอว  ตสฺมึ  อุปฺปนฺเน คมิตพฺโพ(๗) โหติ 
อสุกฏาเน โสตฺถิ ภวิสฺสตีติ น ป ฺายติ ฯ  
                        อฏม ฯ      
# ๑. ม. ทิทฺธคเตนาติ คตทิทฺเธน ฯ  ๒. ม. วิสฺสลฺเลนาติ ฯ 
# ๓. ม. ยุ. สงฺิคาโลติ ชรสิงฺคาโล ฯ  ๔. ม. คฬิตมฺป ฯ 
# ๕. ม. อุกฺกณฺฏเกน ฯ  ๖. ม. ย.ุ ผุฏติ ฯ ๗. ม. ภมิตพฺโพ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๓๒๙ 
 
                เวรมฺภสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  เวรมฺภวาตาติ  เอวนามกา  มหาวาตา ฯ  กีทิเส  
ปน  าเน  เต  วาตา  วายนฺตีติ  ยตฺถ   ิตสฺส  จตฺตาโร   
ทีปา  อุปฺปลนิิปตฺตมตฺตา(๑)  หุตฺวา ป ฺายนฺติ ฯ  โย  ปกฺขี  
คจฺฉตีติ  นววุฏเ  เทเว  วิรวนฺโต  วาตสกุโณ  ตตฺถ คจฺฉติ  
ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ อรกขิฺเตเนว กาเยนาติอาทีสุ หตฺถปาเท 
กีฬาเปนฺโต ขนฺธฏ ึ  วา  นาเมนฺโต  กาย  น  รกฺขติ  
นาม  นานาวิธ  ทฏุ ุลฺลกถ  กเถนฺโต วาจ  น  รกฺขติ  นาม 
กามวิตกฺกาทโย  วิตกฺเกนฺโต  จิตฺต  น  รกฺขติ  นาม ฯ   
อนุปฏ ิตาย สติยาติ กายคตาสตึ อนุปฏเปตฺวา ฯ  
                        นวม ฯ          
 
                สคาถกสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  อสกฺกเรน  จูภยนฺติ  อสกกฺาเรน  จ  อุภเยน ฯ   
สมาธีติ   อรหตฺตผลสมาธิ ฯ  โส  หิ  เตน  น  วิกมปฺติ ฯ   
อปฺปมาณวิหาริโนติ  อปปฺมาเณน  ผลสมาธินา  วิหรนฺตสฺส ฯ 
สาตติกนฺติ  สตตการึ ฯ  สุขุมทิฏวิปสฺสกนฺติ อรหตฺตมคฺค- 
ทิฏ ิยา  สุขุมทิฏ ิผลสมาปตฺติอตฺถาย  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา 
อาคตตฺตา สุขุมทิฏ ิวิปสฺสน(๒) ฯ อุปาทานกฺขยารามนฺติ  อุปาทา- 
# ๑. ม. อุปฺปลินิปตฺตมตฺตา ฯ  ๒. ม. วิปสฺสก ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๓๐ 
 
นกฺขยสงฺขาเต  นิพฺพาเน  อภิรต ฯ  (๑) อาหุ สปฺปุรโิส อิตีติ สปปฺุริโสติ  
กเถนฺติ ฯ 
                                ทสม ฯ           
                                ปโม วคฺโค ฯ             
 
                                สุวณฺณปาติสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  สมฺปชานมุสา  ภาสนฺตนฺติ   
อปฺปมตฺตเกนป  การเณน  สมฺปชานเมว  มุสา  ภาสนฺต ฯ  
สีล  ปูเรสฺสามีติ  สวิหิต  ภิกฺขุ สิเนรุมตฺโตป  ปจฺจยราสิ  จาเลตุ   
น  สกโฺกติ ฯ  ยทา  ปน  สีล  ปหาย ลาภสกฺการ  นสิฺสิโต  (๒) 
โหติ ตทา กุณฺฑกมุฏ ิเหตุป มุสา ภาสติ อ ฺ วา  
อกิจฺจ กโรติ ฯ  
        ทุติย อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                        ปมทุติยานิ ฯ              
 
                สวุณฺณนิกฺขสุตฺตาทิวณฺณนา          
        ตติยาทีสุ  สุวณฺณนิกฺขสฺสาติ  เอกสฺส  กา ฺจนนิกฺขสฺส ฯ  
สิงฺคินิกฺขสฺสาติ  สิงฺคิสุวณฺณนิกฺขสฺส ฯ  ปวิยาติ จกฺกวาฬพฺ- 
ภนฺตราย มหาปวิยา ฯ อามิสกิ ฺจิกฺขเหตูติ  กสฺสจิเทว  อามิสสฺส 
# ๑. ม. รต ฯ  ๒. ม. สกฺการนิสฺสิโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  เอกปุตฺตกสุตฺตาทิวณฺณนา หนา ๓๓๑ 
 
เหตุ  อนฺตมโส  กุณฺฑกมฏุ ิโนป ฯ ชวิีตเหตูติ  อฏวิย  โจเรหิ  
คเหตฺวา  ชีวิเต  โวโรปยมาเน  ตสฺสป  เหตุ ฯ ชนปทกลฺยาณิยาติ  
ชนปเท อุตฺตมิตฺถิยา ฯ 
                                ตติยาทีนิ ฯ          
                                ทุติโย วคฺโค ฯ            
 
                                มาตุคามสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  น  ตสฺส  ภิกขฺเว  มาตุคาโมติ  ตสฺส  
รโห  เอเกกสฺส  (๑)  นิสนิฺนสฺส น(๒) เตน  ธมฺเมน  อตฺถิโกป  มาตุคาโม   
จิตฺต ปริยาทาตุ  สกฺโกติ  ยสฺส  ลาภสกฺการสิโลโก  จิตฺต   
ปริยาทาตุ สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ  
        ทุติย อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                                ปมทุติยานิ ฯ              
 
                        เอกปุตฺตกสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ตติเย  สทฺธาติ  โสตาปนฺนา ฯ   
        เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  
        ตถา   จตุตฺเถ ป ฺจเม ฉฏเ จ ฯ 
                                ตติยาทีนิ ฯ              
# ๑. ม. เอกกสฺส ฯ  ๒. อ ฺตฺถ นาติ สทฺโท นตฺถ ิฯ  
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                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๓๒ 
 
                ตติยสมณพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา           
        สตฺตเม  สมุทยนฺติอาทีสุ  สห  ปุพฺพกมฺเมน  อตฺตภาโว 
โกลปุตฺติย วณฺณโปกฺขรตา  กลฺยาณวากฺกรณตา  ธตุคณา 
 ีวีกรณ  จีวรธารณ  ปริวารสมฺปตฺตีติ เอวมาทิ  ลาภสกฺการสฺส  
สมุทโย  นาม  ต  สมุทยสจฺจวเสน  นปฺปชานาติ นิโรโธ   
จ ปฏิปทา จ นิโรธสจฺจมคฺคสจฺจวเสเนว เวทิตพฺพา ฯ  
                        สตฺตม ฯ        
 
                        ฉวิสุตฺตวณฺณนา             
        อฏเม  ยสฺมา  ลาภสกฺการสิโลโก  นรกาทีสุ  นิพฺพตฺเตนฺโต   
สกลมฺป  อิม  อตฺตภาว  นาเสติ  อิธาป  มรณมฺป  มรณมตฺตมฺป   
ทุกฺข อาวหติ ตสฺมา ฉวึ ฉินฺทตีติอาทิ วุตฺต ฯ  
                        อฏม ฯ            
 
                        รชฺชุสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  วาฬีรชฺชยุาติ(๑) สุตฺตาทิมยา  รชฺช ุ มุทกุา  โหติ 
วาฬีรชฺชุ(๒) ขราผรุสา ตสฺมา อยเมว คหิตา ฯ 
                        นวม ฯ              
# ๑. ม. วาฬรชฺชยุาติ ฯ  ๒. ม. วาฬรชฺช ุฯ  
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                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๓๓ 
 
                        ภิกฺขุสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  ทิฏธมฺมสุขวิหาราติ  ผลสมาปตฺติสุขวิหารา ฯ  
เตสาหมสฺสาติ  เตส  อห  อสฺส ฯ  ขีณาสโว  ห ิ ลาภี  ปุ ฺ- 
สมฺปนฺโน  ยาคุขชฺชกาทีนิ  คเหตฺวา อาคตาคตาน  อนุโมทน   
กโรนฺโต  ธมฺม  เทเสนฺโต  ป ฺห วิสฺสชฺเชนฺโต ผลสมาปตฺตึ  
อปฺเปตฺวา นิสีทิตุ โอกาส น ลภติ ต สนฺธาย  
                                วุตฺตนฺติ ฯ  
                        ตติโย วคฺโค ฯ             
 
                        ภินฺทิสุตฺตาทิวณฺณนา           
        จตุตฺถวคฺคสฺส  ปม  อุตฺตานเมว ฯ   
        ทุติยาทีสุ  กุสลมูลนติฺ อโลภาทิติวิธกุสลธมฺโม ฯ  สุกฺโก  
ธมฺโมติ  ตสฺเสว  ปริยายเทสนา ฯ  อย  ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ   
ยสฺส  กุสลมลูาทิสงฺขาตสฺส  อนวชชฺธมฺมสฺส  อสมุจฺฉินฺนตฺตา  
เทวทตฺโต  สคฺเค  วา  นิพฺพตฺเตยฺย  มคฺคผลานิ  วา  อธิคจฺเฉยฺย 
สฺวาสฺส  สมุจฺเฉทมคมา(๑) สพฺพโส สมุจฺฉินฺโน วินฏโ ฯ  
                        ปมาทีนิ ฯ          
# ๑. ม.สมุจฺเฉทมคมา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๓๓๔ 
 
                อจิรปกฺกนฺตสุตฺตวณฺณนา           
        ป ฺจเม  ปราภวายาติ  อวุฑฺฒิยา  วินาสาย ฯ  อสฺสตรีติ  
วฬวาย กุจฺฉิสฺมึ คทฺรภสฺส  ชาตา ฯ  อตฺตวธาย  คพฺภ   
คณฺหาตีติ  ต  อสฺเสน  สทธฺึ  สมฺปโยเชนฺติ สา  คพฺภ   
คณฺหิตฺวา  กาเล  สมฺปตฺเต วิชายิตุ น สกฺโกติ ปาเทหิ 
ภูมิย ปหรนฺตี ติฏติ  อถสฺสา  จตฺตาโร  ปาเท  จตูสุ   
ขาณุเกสุ  พนฺธิตฺวา  กุจฺฉึ  ผาเลตฺวา โปต (๑) นีหรนฺติ สา  
ตตฺเถว มรติ ฯ เตเนต วุตฺต ฯ  
                        ป ฺจม ฯ        
 
                ป ฺจรถสตสุตฺตวณฺณนา            
        ฉฏเ  ภตฺตาภิหาโรติ  อภิหริตพฺพ  ภตฺต ฯ  ตสฺส 
ปน  ปมาณ  ทสฺเสตุ  ป ฺจ  จ  ถาลิปากตานีติ  วุตฺต ฯ   
ตตฺถ  เอโก  ถาลิปาโก ทสนฺน ปุริสาน ภตฺต  คณฺหาติ ฯ  
นาสาย  ปตฺต  ภินฺเทยฺยุนฺติ  อจฺฉปตฺต วา มจฺฉปตฺต  
วา นาสปุเฏ ปกฺขิเปยฺยย ฯ  
                        ฉฏ ฯ                
# ๑. ส.ี โปตก ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑ หนา  ๓๓๕ 
 
                                มาตุสุตฺตาทิวณฺณนา           
        สตฺตเม  มาตุป  เหตูติ  สเจ  มุสา  ภณสิ  มาตรนฺเต    
วิสฺสชฺเชสฺสาม ฯ  โน  เจ  ภณสิ  น  วิสฺสชฺเชสฺสามาติ  เอว 
โจเรหิ  อฏวิย ปุจฺฉิยมาโน  (๑)  ตสฺสา  โจรหตฺถคตาย  มาตุป  
เหตุ  สมฺปชานมุสา  น ภาเสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ อิโต ปเรสุป  
เอเสว นโยติ ฯ  
                        สตฺตมาทีนิ ฯ           
                ลาภสกฺการสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
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                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๓๓๖ 
         
                ราหุลสยุตฺตวณฺณนา             
                จกขฺุสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ราหุลสยุตฺตสฺส  ปเม  เอโกติ  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  
เอกวิหารี ฯ  วูปกฏโติ วิเวกฏโ นิสสฺฏโ(๑) ฯ อปฺปมตฺโตติ  
สติยา อวิปฺปวาเส  ิโต ฯ (๒) อาตาปติ วีริยสมฺปนฺโน ฯ  ปหิตตฺโต  
วิหเรยฺยนฺติ  วิเสสาธิคมตฺถาย  เปสิตตฺโต  หุตฺวา วิหเรยฺย ฯ 
อนิจฺจนฺติ  หุตฺวา  อภาวากาเรน  อนิจฺจ ฯ  อถวา  อุปฺปาท- 
วยวนฺตตาย ตาวกาลิกตาย  วิปริณามโกฏิยา  นิจฺจปฏิกฺเขปโตติ 
อิเมหิป  การเณหิ  อนิจฺจ ฯ  ทุกฺขนฺติ  จตูหิ  การเณหิ  ทุกฺข   
ทุกฺขมนฏเน(๓)ทุกฺขวตฺถุกฏเน สตตปฏิปฬนฏเน(๔) สุขปฏิก-ฺ 
เขเปนาติ ฯ  กลฺลนฺติ ยุตฺต ฯ เอต มมาติ ตณฺหาคาโห ฯ   
เอโสหมสฺมีติ  มานคฺคาโห ฯ  เอโส  เม  อตฺตาติ  เวทิตพฺ ฯ   
นิพฺพินฺท วรชฺชตีติ เอตฺถ วิราควเสน จตฺตาโร มคฺคา 
กถิตา ฯ วิราคา วิมุจฺจตีติ เอตฺถ วิมุตฺติวเสน จตฺตาริ ฯ 
สาม ฺผลานิ ฯ         
# ๑. ม. วิเวกฏโ นิสทฺโท ฯ  ๒. ม. อวิปฺปวสนฺโต ฯ  
# ยุ. อวิปฺปวาสนฺโต ฯ ๓. ม. ทุกขมนฏเน ฯ  
# ๔. ม. ย.ุ สตฺตสมฺปฬนฏเน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ธาตุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๓๗ 
 
        เอตฺถ  จ  ป ฺจสุ ทฺวาเรสุ ปสาทาว คหิตา มโนติ  
อิมินา เตภูมกสมนฺนาหารจิตฺต ฯ  
        ทุติเย  ป ฺจสุ  ทฺวาเรสุ  อารมฺมณเมว ฯ  
        ตติเย  ป ฺจสุ  ทฺวาเรสุ  ปสาทวตฺถุกจิตฺตเมว  มโน- 
วิ ฺาเณน  เตภูมกสมนฺนาหารจิตฺต(๑)  คหิต ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  
นโย  เนตพฺโพ ฯ  
        ฉฏเ  เตภูมกธมฺมา ฯ   
        อฏเม  ปน  ตณฺหาติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ ทฺวาเร  ชวนปฺปตฺตา (๒) 
ลพฺภติ ฯ  
                                ปมาทีนิ ฯ                
 
                                ธาตุสุตฺตวณฺณนา             
        นวเม  วิ ฺาณธาตุวเสน  นาม  เสสาหิ  รูปนติฺ   
นามรูป  กถติ ฯ   
                                นวม ฯ                       
# ๑. ...สมฺมสนจารจิตฺต ฯ  ๒. ม. ชวนปฺปตฺตาว ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑ หนา  ๓๓๘ 
 
                                ขนฺธสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  รูปกฺขนฺโธ  กามาวจโร เสสา จตฺตาโร  
สพฺพสงฺคาหิกปริจฺเฉเทน  จตุภูมกา ฯ อิธ ปน เตภูมกาติ  
คเหตพฺพา ฯ  
                                ทสม ฯ            
                                ปโม วคฺโค              
 
                        จกฺขุสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ทุติเย ทสป อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
                                ปมาทีนิ ฯ        
 
                        อนุสยสุตฺตวณฺณนา            
        เอกาทเม  อิมสฺมิ ฺจ  สวิ ฺาณเก  กาเยติ  อตฺตโน   
สวิ ฺาณกกาย  ทสฺเสติ  พหิทฺธา  จาติ  ปรสฺส  สวิ ฺาณก   
วา  อวิ ฺาณก  วา ฯ  ปรุิเมน  วา อตฺตโน  จ  ปรสฺส  
จ วิ ฺาณเมว (๑) ทสฺเสติ ปจฺฉิเมน พหิทฺธา อนินฺทฺริย- 
พทฺธรูป ฯ อหการมมการมานานุสยาติ  อหงฺการทิฏ ิ  จ  
มมงฺการตณฺหา  จ  มานานุสยา  จ    น  โหนฺตีติ  เอเต 
กิเลสา  กถ  ชานนฺตสฺส  เอเตสุ  วตฺถูสุ น โหนฺตีติ ปุจฺฉติ ฯ  
# ๑. ส.ี ย.ุ สวิ ฺาณกเมว ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อปคตสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๙ 
 
สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสตีติ (๑) สห วิปสสฺนาย มคฺคป ฺาย สุฏ ุ 
ปสฺสติ ฯ (๒)  
                                เอกทสม ฯ   
 
                                อปคตสุตฺตวณฺณนา             
        ทฺวาทสเม  อหการมมการมานาปคตนฺติ  อหงฺการโต  
จ  มมงฺการโต   จ  มานโต  จ  อปคต ฯ  วิธา  สมติกฺกนฺตนฺติ 
มานโกฏาเส สุฏ ุ อติกฺกนฺต ฯ สนฺต สุจิมุตฺตนฺติ  กิเลสวูปสเมน   
สนฺต  กิเลเสเหว  สุฏ ุ  วิมุตฺต ฯ  เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ 
                                ทฺวาทสม ฯ                 
                                ทุติโย วคฺโค ฯ            
 
        ทฺวีสุป  อเสกฺขภูมิ  กถิตา ฯ  ปโม  ปเนตฺถ  อายาจนฺตสฺส   
เทสิโต  ทุติโย อนายาจนฺตสฺส ฯ สกเลป ปน ราหุลสยุตฺเต 
เถรสฺส วิมุตฺติปริปาจนียธมฺมาว กถิตาติ ฯ   
                                ราหุลสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ส.ี ย.ุ ปสฺสโตติ ฯ  ๒. สี. ยุ. ปสสฺนฺตสฺส ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๔๐ 
 
                ลกฺขณสยุตฺตวณฺณนา             
                        อฏ ิสุตฺตวณฺณนา            
        ลกฺขณสยุตฺเต  ยฺวาย  อายสฺมา  จ  ลกฺขโณติ  ลกฺขณตฺเถโร   
วุตฺโต  เอส  ชฏลิสหสฺสสฺส  อพฺภนฺตเร  เอหิภิกฺขุปสมฺปทาย   
อุปสมฺปนฺโน อาทิตฺตปริยายาวสาเน  อรหตฺต  ปตฺโต  เอโก   
มหาสาวโกติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา  ปเนส  ลกฺขณสมฺปนฺเนน   
สพฺพาการปริปูเรน  พฺรหฺมสเมน  อตฺตภาเวน  สมนฺนาคโต   
ตสฺมา  ลกฺขโณติ  สงฺข  คโต ฯ  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปน  ปพฺพชติ- 
ทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส อรหตฺต ปตฺโต ทุติโย อคฺคสาวโก ฯ             
สิต  ปาตฺวากาสีติ  มนฺทหสิต  ปาตุ  อกาสิ  ปกาสยิ  ทสฺเสสีติ  
วุตฺต โหติ ฯ กึ  ปน  ทิสฺวา  เถโร  สิต ปาตฺวากาสีติ   
อุปริ ปาลิย อาคต อฏ ิสงฺขลิก(๑) เอก เปตโลเก  นพฺิพตฺตสตฺต  
ทิสฺวา ฯ  ต  จ  โข  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  น  ปสาทจกฺขุนา ฯ  
ปสาทจกฺขุสฺส  หิ  เอเต  อตฺตภาวา  น  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ ฯ 
เอวรูป ปน อตฺตภาว  ทิสฺวา  การุ ฺเ  กตฺตพฺเพ(๒)  กสฺมา   
สิต  ปาตฺวากาสีติ  อตฺตโน  จ  พุทฺธาณสฺส จ  สมฺปตฺตึ  
สมนุสฺสรณโต ฯ  ต  ห ิ ทิสฺวา  เถโร  อทิฏสจฺเจน  นาม   
ปุคฺคเลน ปฏิลภิตพฺพา  เอวรูปา  อตฺตภาวา  มุตฺโต  อห  
# ๑. ม. อฏ ิกสงฺขลิก ฯ  ๒. ม. การุ ฺเ กตฺตพฺเพ ฯ  
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ลาภา  วต  เม สุลทฺธ วต เมติ  อตฺตโน  จ  สมฺปตฺตึ   
อนุสฺสริตฺวา  อโห  พุทฺธสฺส  ภควโต  าณสมฺปตฺติโย  
กมฺมวิปาโก  ภิกฺขเว  อจินฺเตยฺโย  น  จินฺเตตพฺโพติ  เทเสสิ  
ปจฺจกฺข ต(๑) กตฺวา พุทฺธา  เทเสนฺติ  สปุฏิวิทฺธา  พุทฺธาน   
ธมฺมธาตูติ  เอว พุทฺธาณสมฺปตฺตึ จ สริตฺวา (๒) สิต  
ปาตฺวากาสีติ ฯ                
        อถ  ลกขฺณตฺเถโร  กสฺมา  น  อทฺทส  กิมสฺส  ทิพฺพจกฺขุ   
นตฺถีติ  โน  นตฺถิ  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปน  อาวชฺเชนฺโต 
อทฺทส  อิตโร  ปน  อนาวชฺชเนน  น  อทฺทส ฯ  ยสฺมา  ปน  
ขีณาสวา  นาม  น  อการเณน  สิต  กโรนฺติ  ตสฺมา   น   
ลกฺขณตฺเถโร  ปุจฺฉิ  โก  นุ  โข  อาวุโส  โมคฺคลลฺาน  เหตุ  
โก  ปจฺจโย  สิตสฺส  ปาตุกมฺมายาติ ฯ  เถโร  ปน  ยสฺมา  
เยหิ  อย  อุปปตฺติ  สาม  อทิฏา เต  ทุสฺสทฺธาปยา  โหนฺติ   
ตสฺมา  ภควนฺต  สกฺขึ  กตฺวา  พฺยากาตุกามตาย อกาโล   
โข  อาวุโสติอาทิมาห  ตโต  ภควโต  สนฺติเก  ปุฏโ  อิธาห  
อาวุโสติอาทินา  นเยน พฺยากาสิ ฯ                    
        ตตฺถ  อฏ ิสงฺขลิกนฺติ(๓) เสต  นมิฺมสโลหิต  อฏ ิสงฺฆาต ฯ   
คิชฺฌาป กากาป กุลลาปติ  เอเตป  ยกฺขคิชฺฌา เจว ยกฺขกากา  
จ ยกฺขกุลลา จ วิปจฺเจตฏา(๔) ฯ ปากติกาน ปน  คิชฺฌาทีน   
# ๑. ม. ปจฺจกฺข วต ฯ  ๒. ม. ยุ. อนุสรตฺิวา ฯ 
# ๓. ม. อฏ ิกสงฺขลิกนฺติ ฯ  ๔. ม. วิปจฺเจตพฺพา ฯ  
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อาปาถมฺป  เอต  รูป  (๑)  นาคจฺฉติ ฯ  อนุปติตฺวาติ อนุพนฺธิตฺวา(๒) ฯ 
วิตุเทนฺตีติ  อสิธรูปเมหิ(๓)  ติขิเณหิ  โลหตุณฺฑเกหิ วิชฺฌิตฺวา(๔)   
อิโต จิโต จ ฉนฺเทนฺติ(๕)  คจฺฉนฺติ ฯ สา สุท อฏฏสฺสร  
กโรตีติ เอตฺถ  สุทนฺติ  นิปาโต  สา  อฏ ิสงฺขลิกา อฏฏสฺสร  
อาตุรสฺสร กโรตีติ อตฺโถ ฯ อกุสลวิปากานุภวนตฺถ   ติโยชนปฺปมาณาป(๖)  
ตาทิสา  อตฺตภาวา  นิพฺพตฺตนฺติ ปสาทุสฺสทา  จ  โหนฺติ   
ปกฺกคณฺฑสทิสา ฯ  ตสฺมา  สา  อฏ ิสงฺขลิกา  พลวเวทนาตุรา   
ตาทิส สทฺทมกาสีติ(๗) ฯ                  
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ปุน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  
วฏฏคามิสตฺตา  นาม  เอวรูปา  อตฺตภาวา  น  มุจฺจนฺตีติ   
สตฺเตสุ การุ ฺ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนธมฺมสเวค ทสฺเสนฺโต  ตสฺส   
มยฺห  อาวุโส  เอตทโหสิ  อจฺฉริย  วต  โภติอาทิมาห ฯ  ตโต   
ภควา  เถรสฺส  อานุภาว ปกาเสนฺโต จกฺขุภูตา วต ภิกฺขเว  
สาวกา วิหรนฺตีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  จกฺขุ  ภูต ชาตมุปฺปนฺน เอเตสนฺติ จกฺขุภูตา ฯ [๘] 
ภูตจกฺขุกา อุปฺปนฺนจกฺขุกา จกฺขุ  อุปฺปาเทตฺวา  วิหรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
ทุติยปเทป  เอเสว นโย ฯ ยตฺร หิ นามาติ เอตฺถ  ยตฺราติ   
การณวจน ฯ  ตตฺราย  อตฺถโยชนา  ยสมฺา  นาม สาวโกป 
# ๑. ส.ี เอวรปู ฯ  ๒. ม. อนุพนฺธิตฺวา อนุพนฺธิตฺวา ฯ 
# ๓. ม. อสิธรูปเมหิ ฯ  ๔. ม. วิชฌฺิตฺวา วิชฺฌิตฺวา ฯ 
# ๕. ม. จรนฺติ คจฺฉนฺติ ฯ  ๖. ม. กิร โยชนปฺปมาณานิ ฯ 
# ๗. ม.  สททฺมกาสีติ ฯ  ๘. ม. เอตฺถนตฺเร ภูตจกฺขุกาติ ทิสฺสติ ฯ  
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เอวรูป สฺสติ  วา  ทกฺขติ  วา  สกฺขึ  วา  กริสฺสติ  ตสฺมา   
อโวจุมฺหา  จกฺขุภูตา  วต ภิกฺขเว  สาวกา  วิหรนฺติ   
าณภูตา  วต  ภิกฺขเว  สาวกา  วิหรนฺตีติ ฯ  ปุพฺเพว เม  
โส  ภิกฺขเว  สตฺโต  ทิฏโติ  โพธิมณฺเฑ  สพฺพ ฺ ุตาณ- 
ปฏิเวเธน  อปฺปมาเณสุ จกฺกวาเฬสุ  อปฺปมาเณ  สตฺตนิกาเย  
ภว ิตินิวาเส(๑)  จ  ปจฺจกฺข  กโรนฺเตน มยา ปุพฺเพว โส  
สตฺโต ทิฏโติ วทติ ฯ              
        โคฆาตโกติ  คาโว  วธิตฺวา  อฏ ิมส   โมเจตฺวา  
วิกฺกิณิตฺวา  ชีวิต กปฺปนกสตฺโต ฯ  ตสฺเสว  กมฺมสสฺ  วิปากาวเสเสนาติ  
ตสฺส นานาเจตนาหิ อายูหิ ตสฺส  อปราปริยกมฺมสฺส ฯ  ตตฺร  หิ   
ยาย  เจตนาย  นรเก  ปฏิสนฺธิ ชนิตา ตสฺสา วิปาเก  ปริกฺขีเณ   
อวเสสกมฺม  วา  กมฺมนิมตฺิต  วา  อารมฺมณ  กตฺวา  ปุน  เปตาทีสุ  
ปฏิสนฺธิ  นิพฺพตฺตติ  ตสฺมา  สา  ปฏิสนฺธิ  กมฺมสภาคตาย   
อารมฺมณสภาคตาย  วา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสโสติ   
วุจฺจติ ฯ  อย ฺจ  สตฺโต เอว อุปฺปนฺโน ฯ เตนาห ตสฺเสว   
กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสนาติ ฯ  
        ตสฺส  กริ นรกา จวนกาเล นิมฺมสกตาน (๒)  คุนฺน 
อฏ ิราสิเยว  นิมิตฺต อโหสิ ฯ โส ปฏิจฺฉนฺนมฺป ต กมฺม  
วิ ฺ ูน ปากฏ วิย กโรนฺโต อฏ ิสงฺขลิกเปโต ชาโต ฯ  
                        ปม ฯ            
# ๑. ม. ภวคติโยนิ ิตินิวาเส ฯ  ๒. ส.ี นิมฺมสีกตาน ฯ 
# ม. นมิฺมสกตาน ฯ  
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                                เปสสิุตฺตวณฺณนา             
        มสเปสิวตฺถุสฺมึ  โคฆาตโกติ  โคมสเปสิโย  กตฺวา  สุกฺขา- 
เปตฺวา  วลฺลูรวิกฺกเยน  อเนกานิ  วสฺสานิ  ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ 
เตนสฺส  นรกา  จวนกาเล  มสเปสิเยว นิมิตฺต อโหสิ ฯ โส  
มสเปสิเปโต ชาโต ฯ  
                                ทุติย ฯ        
 
                        ปณฺฑสุตฺตวณฺณนา            
        มสปณฺฑวตฺถุสฺมึ  สากุณิโกติ  สกุเณ  คเหตฺวา  วิกฺกีณ- 
กาเล นิปฺปกขฺจมฺเม  (๑)  มสปณฺฑมตฺเต กตฺวา วิกฺกิณนฺโต ชีวิต  
กปฺเปสิ เตนสฺส นรกา จวนกาเล มสปณฺโฑว นิมิตฺต  
อโหสิ ฯ โส มสปณฺฑเปโต ชาโต ฯ  
                                ตติย ฯ      
                        นิจฺฉวิสุตฺตวณฺณนา            
        นิจฺฉวิวตฺถุสฺมึ  ตสฺส  โอรพฺภิกสฺส  เอฬเก  วธิตฺวา  
นิจฺจมฺเม กตฺวา  กปฺปตชวิีตสฺส  ปุริมนเยเนว  นิจฺจมฺม  เอฬ- 
สรีร  นิมิตฺต  อโหสิ ฯ ตสฺมา(๒) นิจฺฉวิเปโต ชาโต ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ                
# ๑. ม. วิกกฺณินกาเล นิปฺปกฺขจมฺเม ฯ  ๒. ม. โส ฯ  
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                        อสิโลมสุตฺตวณฺณนา            
        อสิโลมวตฺถุสฺมึ  โส  สูกรโิก  ทีฆรตฺต  นิวาปวุฏเ  สูกเร  
อสินา วธิตฺวา   ทีฆรตฺต  ชีวิต กปฺเปสิ ตสฺส อุกฺขิตฺตา- 
สิกภาโวว นิมิตฺต อโหสิ ฯ ตสฺมา อสิโลมเปโต ชาโต ฯ  
                                ป ฺจม ฯ               
 
                        สตฺติสุตฺตวณฺณนา            
        สตฺติโลมวตฺถุสฺมึ  โส  มาควิโก  เอก  มิค ฺจ  สตฺติ ฺจ  
คเหตฺวา  วน คนฺตฺวา  ตสฺส  มิคสฺส  สมีป อาคนฺตฺวา  
 ิเต (๑) มิเค สตฺติยา วิชฺฌิตฺวา มาเรสิ ตสฺส สตฺติยา  
วิชฺฌนกภาโวเยว นิมิตฺต อโหสิ ฯ ตสฺมา สตฺติโลมเปโต  
ชาโต ฯ  
                                ฉฏ ฯ   
 
                        อุสุโลมสุตฺตวณฺณนา            
        อุสุโลมวตฺถุสฺมึ  การณิโกติ  ราชาปราธิเก  อเนกาหิ   
การณาหิ  ปเฬตฺวา  อวสาเน  กณฺเฑน  วิชฺฌิตฺวา  มารณก- 
ปุริโส ฯ  โส  กริ  อมุกสมฺึ  ปเทเส  วิทฺโธ  มรตีติ  ตฺวาว 
วิชฺฌติ ฯ  ตสฺเสว  ชีวิต กปฺเปตฺวา นรเก อุปฺปนฺนสสฺ ตโต 
# ๑. ม. อาคตาคเต ฯ  
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ปกฺกาวเสเสน  อิธูปปตฺติกาเล  อุสุนา  วิชฺฌนภาโวเยว  นิมิตฺต 
อโหสิ ฯ ตสฺมา อุสุโลมเปโต ชาโต ฯ  
                                สตฺตม ฯ               
 
                        สูจิโลมสตฺุตวณฺณนา            
        สูจิโลมวตฺถุสฺมึ  สูโตติ  อสฺสทมโก ฯ  โคทมโกติป   
วทนฺติเยว ฯ  ตสฺส ปโตทสูจิยา วิชฺฌนภาโวเยว นิมิตฺต  
อโหสิ ฯ ตสฺมา สูจิโลมเปโต ฯ  
                                อฏม ฯ    
 
                        ทุติยสูจิโลมสุตฺตวณฺณนา           
        ทุติเย  สูจิโลมวตฺถุสฺมึ  สูจิโกติ เปสุ ฺการโก ฯ โส  
กิร มนุสฺเส อ ฺม ฺ ฺจ  ภินฺทิ  ราชกุเล  จ  อิมสสฺ  
อิท  นาม  อตฺถิ  อิมินา จ  อิท นาม  กตนฺติ  สูเจตฺวา   
สูเจตฺวา  อนยพฺยสน  ปาเปสิ ฯ  ตสฺมา  ยถา เตน สูเจตา (๑)  
มนุสฺสา  ภินฺนา  ตถา  สูจีหิ  เภทนทุกขฺ (๒) ปจฺจนุโภตุ กมฺมเมว 
นิมิตฺต กตฺวา สูจิโลมเปโต ชาโต ฯ  
                                นวม ฯ                  
# ๑. ม. สูเจตฺวา ฯ  ๒. ส.ี โตทนทุกฺข ฯ  
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                                กุมฺภณฺฑสุตฺตวณฺณนา           
        อณฺฑภาริวตฺถุสฺมึ  คามกูโฏติ  (๑)  วินิจฺฉยามจฺโจ ฯ  ตสฺส  
กมฺมสภาคตาย กุมฺภมตฺตา  มหาฆฏปฺปมาณา  อณฺฑา  อเหสุ ฯ   
โส  ห ิ ยสฺมา  รโห  ปฏิจฺฉนฺเน  าเน  ล ฺจ   คเหตฺวา   
กูฏวินิจฺฉเยน  ปากฏ  โทส กโรนฺโต สามิเก อสฺสามิเก  อกาสิ   
ตสฺมาสฺส  รหสฺส  องฺค  ปากฏ  นิพฺพตฺต  ยสฺมา  ทณฺฑ  
ปฏเปนฺโต ปเรส  อสยฺหภาร  อาโรเปสิ  ตสฺมาสฺส รหสฺส  
องฺค อสยฺหภาโร หุตฺวา นิพฺพตฺต ฯ ยสฺมา  ยสฺมึ  าเน   ิเตน 
สเมน  ภวิตพฺพ  ตสฺมึ  เปตฺวา(๒)  วิสโม  อโหสิ   
ตสฺมาสฺส รหสฺสองฺเค วิสมา นิสชฺชาว อโหสีติ ฯ  
                                ทสม ฯ          
                                ปโม วคฺโค ฯ             
 
                        สสีสกสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติยสฺส ปเม ปารทาริกวตฺถุสฺมึ  โส  สตฺโต  ปรสฺส   
รกฺขิตโคปต  สสฺสามิกผสฺส ผุสนฺโต  มีฬฺหสุเขน  กามสุเขน  จิตฺต  
รมยิตฺวา  กมมฺสภาคตาย  คูถสมฺผสฺส ผุสนฺโต ทกขฺมนุภวิตุ  
ตตฺถ นิพฺพตฺโต ฯ  
                                ปม ฯ            
# ๑. ม. คามกูฏโกต ิฯ  ๒. ม. ตฺวา ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๔๘ 
 
                        คูถขาทสุตฺตวณฺณนา            
        ทฏุพฺราหฺมณสฺส วตฺถุ  ปากฏเมว ฯ 
                                ทุติย ฯ          
 
                        นิจฺฉวิตฺถีสุตฺตวณฺณนา           
        นิจฺฉวิตฺถีวตฺถุสฺมึ  ยสฺมา  มาตุคาโม  นาม  อตฺตโน 
ผสฺเส  อนิสฺสโร  สา  จ  ต  สามิกสฺส  สนฺตก  ผสฺส  
เถเนตฺวา ปเรส อภิรตึ อุปปฺเทสิ ตสฺมา  กมฺมสภาคตาย   
สุขสมฺผสฺสา  วสิตฺวา(๑)  ทุกฺข  สมฺผสฺส  อนุภวิตุ นิจฺฉวิตฺถี  
หุตฺวา อุปฺปนฺนา ฯ  
                                ตติย ฯ              
 
                        มงฺคุลิตฺถสีุตฺตวณฺณนา           
        มงฺคุลตฺถีวตฺถุสฺมึ  มงฺคุลินฺติ  วิรปู  ทุทฺทสิก  วีภจฺฉ(๒) ฯ  
สา กิร อิกฺขณิยา(๓) กมฺม ยกฺขทาสีกมฺม  กโรนฺตี  อิมินา   
จ  อิมินา  จ  เอว  พลิกมฺเม กเต อย ตุมฺหาก วุฑฺฒิ   
ภวิสฺสตีติ  มหาชนสฺส  คนฺธปุปฺผาทีนิ  ว ฺจนาย  คเหตฺวา  
มหาชน ทุทฺทิฏ ึ [๔]คณฺหาเปสิ  ตสฺมา  ตาย  กมฺมสภาคตาย 
# ๑. สฺยา. ธสิตฺวาติ ป ฺายติ ฯ สี. จวิตฺวา ฯ ม. วฏฏิตฺวา ฯ 
# กตฺถจิ วนฺติตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ททฺุทสิก พีภจฺฉ ฯ 
# ๓. อ ฺตฺถ อิกฺขณิยา กมฺมนฺติ ปาา นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร มิจฺฉาทิฏ ินฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  โอกิลินีสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๙ 
 
คนฺธปุปฺผาทีน เถนิตตฺตา  ทุคฺคนฺธา  ทุทฺทสฺสนสฺส  คาหิตตฺตา  
ทุทฺทสิกา  วิรูปา  พีภจฺฉา หุตฺวา นิพฺพตฺตา ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ                
 
                        โอกลิินีสตฺุตวณฺณนา            
        โอกลิินวีตฺถุสมฺึ  อุปกฺก  โอกิลิน ึ โอกิริณินฺติ  สา  กิร  
องฺคารจิตเก  นิปนฺนา  วิปฺผนฺทมานา  วิปริวตฺตมานา  ปจฺจติ   
ตสฺมา  โอปกฺกา เจว  โหติ  อุเณฺหน อคฺคินา ปกฺกสรีรา 
โอกิลินี จ กลิินฺนสรีรา พินฺทูนิสฺสา (๑) สรีรโต  ปคฺฆรนฺติ  
โอกิริณี  จ  องฺคารสมฺปริกิณฺณา ฯ  ตสฺสา  หิ  เหฏโตป  
กึสุกปุปฺผวณฺณา  องฺคารา  อุภยปสฺเสสุป  อากาสโตปสฺสา 
อุปริ  องฺคารา จ(๒) ปตนฺติ ฯ  เตน วุตฺต  อุปกฺก  โอกิลินึ   
โอกิริณินฺติ ฯ  สา  อิสฺสาปกตา  สปตึ  องฺคารกฏาเหน  
โอกิรีติ   
        ตสฺส  กริ  ร ฺโ  เอกา  นาฏกินี  องฺคารกฏาห   
สมีเป  เปตฺวา  คตฺตโต  อุทก  ปุ ฺฉติ  ปาณินา  จ  
เสท  กโรติ ฯ  ราชาป  ตาย  สทฺธึ  กถ ฺจิ กโรติ   
ปริตุฏาการ ฺจ  ทสฺเสสิ ฯ  อคฺคมเหสี  ต  อสหมานา  
อิสฺสาปกตา  หุตฺวา อจิรปกฺกนฺตสฺส  ร ฺโ  ต  องฺคารกฏาห  
# ๑. ส.ี เสทพินฺทูนิสฺสา ฯ  ๒. ม. องฺคารา จาติ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๕๐ 
 
คเหตฺวา  ตสฺสา  อุปริ  องฺคาเร โอกิริ ฯ สา ต กมฺม  
กตฺวา ตาทิสเยว วิปาก ปจฺจนุภวิตุ เปตโลเก นิพฺพตฺตา ฯ 
                                ป ฺจม ฯ   
 
                        อสีสกสุตฺตวณฺณา             
        โจรฆาตวตฺถุสฺมึ  โส  ร ฺโ  อาณาย  ทีฆรตฺต  โจราน  
สีสานิ  ฉินฺทิตฺวา เปตโลเก นิพฺพตฺตนฺโต อสีสกพนฺโธ (๑) หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ ฯ  
                                ฉฏ ฯ    
 
                        ปาปภิกฺขุสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ภิกฺขุวตฺถุสฺมึ  ปาปภิกฺขูติ  ลามกภิกฺขุ ฯ  โส  กิร  โลกสฺส  
สทฺธาเทยฺเย  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชตฺิวา  กายวจีทฺวาเรหิ 
อส ฺโต   ภินฺนาชีโว  จิตฺตกีฬ  (๒)  กีฬนฺโต  วิจริ ฯ  ตโต  เอก  
พุทฺธนฺตร  นริเย ปจิตฺวา  เปตโลเก  นิพฺพตฺตนฺโต  ภิกฺขุสทิเสเนว   
อตฺตภาเวน  นิพฺพตฺติ ฯ  
        ภิกฺขุนสีิกฺขมานาสามเณร สามเณรีวตฺถูสุป อยเมว 
วินิจฺฉโยติ ฯ  
                                สตฺตมาทีนิ ฯ   
                        ลกฺขณสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา           
# ๑. ม. อสีสก กพนฺธ ฯ  ๒. ม. ยุ. จตฺตเกฬึ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๓๕๑ 
 
                        โอปมฺมสยุตฺตวณฺณนา             
 
                                กฏูสตฺุตวณฺณนา             
        โอปมฺมสยุตฺตสฺส  ปเม  กูฏ  คจฺฉนฺตีติ  กูฏงฺคมา ฯ   
กูฏ สโมสรนฺตีติ กูฏสโมสรณา ฯ กฏูสมุคฺฆาตาติ กูฏสฺส  
สมุคฺฆาตา ฯ (๑) อวิชฺชาสมุคฺฆาตาติ อรหตฺตมคฺเคน  อวิชชฺาย  
สมุคฺฆาตา ฯ  (๑)  อปฺปมตฺตาติ  สติยา  อวิปฺปวาเส   ิตา  หุตฺวา ฯ  
                                ปม ฯ                    
 
                        นขสิขสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเย  มนุสฺเสสุ  ปจฺจาชายนฺตีติ  เย  มนุสฺสโลกโต  จุตา   
มนุสฺเสสุ ชายนฺติ  เต  เอว  อปฺปกาติ  อธิปฺปาโย ฯ อ ฺตฺร  
มนุสฺเสหีติ เย  มนุสฺสโลกโต จุตา  เปตฺวา  มนุสฺสโลก   
จตูสุ  อปาเยสุ  ปจฺจชายนฺติ  เต  มหาปวิย  ปสุ วิย   
พหุตรา ฯ  อิมสฺมึ  จ  สุตฺเต  เทวาป  มนุสฺเสเหว  สงฺคหิตา ฯ  
ตสฺมา  ยถา  มนุสฺเสสุ ชายนฺตา อปฺปกา เอว เทเวสุปติ  
เวทิตพฺพา ฯ  
                                ทุติย ฯ      
# ๑. ส.ี กฏูสมุคฺฆาเตน ฯ  ม. สมุคฆาเตน ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๓๕๒ 
 
                        กลุสุตฺตวณฺณนา             
        ตติเย  สปุธสิยานีติ  สุวิเห ิยานิ ฯ  กุมฺภตฺเถนเกหีติ  
เย  ปรฆร ปวิสิตฺวา  ทีปาโลเกน  โอโลเกตฺวา ปรภณฺฑ  
หริตุกามา ฆเฏ ทีป กตฺวา ปวิสนฺติ เต กุมฺภตฺเถนกา   
นาม  เตหิ  กมฺุภตฺเถนเกหิ ฯ  สุปธสิโย  โหติ  อมนุสฺเสหีติ  
เมตฺตาภาวนารหิต  หิ  ปสุปสาจกา  วิธสยนฺติ  (๑)  ปเคว  อุฬารา 
อมนุสฺสา ฯ ภาวิตาติ  วฑฺฒิตา ฯ  พหุลีกตาติ  ปุนปฺปุน  กตา ฯ   
ยานีกตาติ  ยุตฺตยาน  วิย กตา ฯ  วตฺถกุตาติ  ปติฏานฏเน   
วตฺถุ  วิย  กตา ฯ  อนุฏ ิตาติ  อธิฏ ิตา ฯ  (๒) ปริจิตาติ สมนฺตโต  
จิตา สุวฑฺฒิตา สุสมารทฺธาติ จิตฺเตน สุฏ ุ สมารทฺธา ฯ  
                                ตติย ฯ   
 
                        โอกฺขาสุตฺตวณฺณนา            
        จตุตฺเถ  โอกฺขาสตนฺติ  มหามุขอุกฺขลีน  สต ฯ  ทาน   
ทเทยฺยาติ ปณีตโภชนภริตาน  มหาอุกฺขลีน  สต  ทาน  ทเทยฺย ฯ  
อุกฺกาสตนฺติป  ปาโ ตสฺส  ทณฺฑทีปกาสตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
เอกาย  ปน  ทีปกาย  ยตฺตเก  าเน  อาโลโก  โหติ  ตโต  
สตคุณ  าน  สตฺตหิ  รตเนหิ  ปูเรตฺวา  ทาน  ทเทยฺยาติ   
อตฺโถ ฯ  คททฺูหนมตฺตนฺติ  โคทูหนมตฺต  คาวิยา  เอกวาร   
# ๑. ส.ี ปสุปสาจกาป ธสยนฺติ ฯ  ๒. สี. อวฏ ิตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สตฺติสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๕๓ 
 
อคฺคถนากฑฺฒนมตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ คนธฺอูหนมตฺต  วา  (๑) 
ทฺวีหงฺคุลีหิ  คนฺธปณฺฑ คเหตฺวา เอกวาร ฆายนมตฺตนฺติ  
อตฺโถ ฯ  เอตฺตกป คิหิกาเล(๒)  โย  ปน  คพฺภปริเวณวิหารุปจาร- 
ปริจฺเฉเทน  วา  จกฺกวาฬปริจฺเฉเทน  วา  อปริมานาสุ  จตูสุ 
วา    สพฺพสตฺเตสุ  หิตผรณ  เมตฺตจิตฺต  ภาเวตุ สกฺโกติ อิท  
ตโต เอกทิวส ติกฺขตฺตุ ทินฺนทานโต มหปฺผลตร ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ                      
 
                        สตฺติสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  ปฏิเลณิสฺสามีติอาทีสุ  อคฺเค  ปหริตฺวา   
กปฺปาสวฏฏึ วิย  นาเมนฺโต  นิยฺยาสวฏฏึ  วิย  จ  เอกโต   
กตฺวา  อลฺลิยาเปนฺโต  ปฏเิลเณติ  นาม ฯ  มชฺเฌ  ปหริตฺวา  
นาเมตฺวา  ธาราย  วา  ปหริตฺวา  เทฺวป  ธารา เอกโต    
อลฺลิยาเปนฺโต  ปฏโิกฏเฏติ  นาม ฯ  กปฺปาสวฏฏนกรณีย (๓) วิย  
ปวตฺเตนฺโต  จิร กาล  ปเวลิตกิล ฺช   ปสาเรตฺวา  ปุน   
สเวลนฺโต   วิย  ปฏิวฏเฏติ  นาม   
                        ป ฺจม ฯ                      
# ๑. ส.ี คนฺธหูนมตฺต วา ฯ ม. คนฺธอูหนมตฺต วา ฯ 
# ๒. ม. ห ิกาล ฯ  ๓. สี. กปฺปาสวฏฏนกฬาย ฯ 
# ม. กปฺปาสวฏฏนกรณีย ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๕๔ 
 
                ธนุคฺคหสุตฺตวณฺณนา            
        ฉฏเ  ทฬฺหธมฺมา  ธนุคฺคหาติ  ทฬฺหธนุโน  อิสฺสาสา ฯ   
ทฬฺหธนุ  นาม  ทฺวิสหสฺสถาม  วุจฺจติ  ทฺวิสหสฺสถาม  นาม   
ยสฺส อาโรปตสฺส ชิยาวนฺโต(๑) โลหสสิาทีน  ภาโร  ทณฺเฑ   
คเหตฺวา  ยาว  กณฺฑปฺปมาณา  (๒)  อุขิตฺตสฺส  ปวีโต  มุจฺจติ ฯ  
สุสิกฺขิตาติ  ทสทฺวาทส  วสฺสานิ(๓) อาจริยกุเล อุคฺคหิตสิปฺปา ฯ  
กตหตฺถาติ โย  สิปฺปเมว  อุคฺคณฺหาติ  โส  กตหตฺโถ น โหติ 
อิเม ปน กตหตฺถา จิณฺณวสีภาวา(๔) ฯ  กตูปาสนาติ ราชกุลาทีสุ  
ทสฺสิตสิปฺปา ฯ              
        ตสฺส  ปรุิสสฺส  ชโวติ  เอวรูโป  อ ฺโ  ปุริโส  นาม   
น  ภูตปุพฺโพ  โพธิสตฺตสฺเสว  ปน  ชวนหสกาโล  นาม   
อาสิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  จตฺตาริ  กณฑฺานิ  อาหริ ฯ   
        ตทา  กริสฺส  กนิฏภาตโร  มย  ภาติก  สูริเยน  สทฺธ ึ  
ชวิสฺสามาติ  อาโรเจสส ฯ  โพธิสตฺโต  อาห  สูรโิย  สีฆชโว   
น  สกฺขิสฺสถ  ตุเมฺห  เตน  สทฺธึ  ชวิตุนติฺ ฯ  เต  ทุติย  ตติยป  
ตเถว  วตฺวา  เอกทิวส คจฺฉามาติ  ยุคนฺธรปพฺพต  อารุหิตฺวา  
นิสีทึสุ ฯ  โพธิสตฺโต  กห เม ภาตโรติ ปุจฺฉิตฺวา  สูริเยน 
สทฺธึ ชวิตุ คตาติ วุตฺเต วินสฺสิสฺสนฺติ ตปสฺสิโนติ เต  
# ๑. ส.ี ชิยาพนฺโธ ฯ ม. ชิยาพทฺโธ ฯ  ๒. ส.ี กณฺปฺปมาณา ฯ 
# ๓. ม. ทสทฺวาทสวสฺสานิ ฯ  ๔. ม. กตหตฺถา จิณฺณวสีภาวา ฯ  
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อนุกมฺปมาโน  สยมฺป  คนฺตฺวา  เตส  สนฺติเก  นิสทีิ ฯ  อถ  
สูริเย  อุคฺคจฺฉนฺเต เทฺวป  ภาตโร  สูริเยน  สทฺธึเยว  อากาส   
ปกฺขนฺตา  โพธิสตฺโตป เตหิ สทฺธึเยว ปกฺขนฺโต ฯ  เตสุ   
เอกสฺส  อปฺปตฺเตเยว  อนฺตรภตฺตสมเย  ปกฺขนฺตเรสุ  อคฺคิ 
อุฏหิ  โส  ภาตร  ปกฺโกสิตฺวา  น  สกฺโกมีติ  อาห ฯ   
ตเมน  โพธิสตฺโต  มา  ภายีติ  สมสฺสาเสตฺวา  ปกฺขป ฺชเรน   
ปเวเธตฺวา  ทรถ  วิโนเทตฺวา  คจฺฉาติ  เปเสสิ ฯ                      
        ทุติโย  ยาว  อนฺตรภตฺตา  ชวิตฺวา  ปกฺขนฺตเรสุ  อคฺคิมฺหิ   
อุฏหิเต ตเถวาห ฯ  ตมฺป  โส  ตเถว  กตฺวา  คจฺฉาติ  เปเสสิ ฯ  
สย ปน ยาว มชฺฌนฺติกา(๑) ชวิตฺวา  เอเต  พาลาติ  มยาป  พาเลน   
น  ภวิตพฺพนฺติ  นิวตฺติตฺวา  อทิฏสหายก  พาราณสีราช   
ปสฺสิสฺสามีติ  พาราณสึ  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  นครมตฺถเก  
ปริพฺภมนฺเต  ทฺวาทสโยชน  นคร  ปตฺตกฏาเหน  โอตฺถฏปตฺโต  
วิย  อโหส ิฯ  อถสฺส  ปรพฺิภมนฺตสฺส  ปริพฺภมนฺตสฺส  ตตฺถ   
ตตฺถ  ฉิทฺทานิ  ป ฺายึสุ ฯ  สยมฺป อเนกหสสหสฺสสทิโส   
ป ฺายิ ฯ  โส  เวค  ปฏิสหริตฺวา ราชเคหาภิมุโข อโหสิ ฯ  
ราชา  โอโลเกตฺวา  อาคโต  กิร  เม  ปยสหาโย  ชวนหโสติ 
วาตปาน วิวริตฺวา รตนป  ป ฺาเปตฺวา โอโลเกนฺโต  
อฏาสิ ฯ โพธิสตฺโต รตนปเ นิสีทิ ฯ       
# ๑. ม. มชฺฌนฺหิกา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๕๖ 
 
        อถสฺส  ราชา  สหสฺสปาเกน  เตเลน  ปกฺขนฺตรานิ  
มกฺเขตฺวา  มธุลาเช   เจว  มธุรปานก ฺจ  อทาสิ ฯ  ตโต  น   
กตปริโภค  สมฺม  กห  อคมาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  ต  ปวุตฺตึ 
อาโรเจตฺวา  อถาห  มหาราช  ยาว  มชฌฺนฺติกา(๑)  ชวิตฺวา   
นตฺถิ  ชวิเตน  อตฺโถติ  นิวตฺโตติ  อาจิกฺขิ ฯ  อถ  น   
ราชา  อาห  อห  สามิ  ตุมฺหาก  สูริเยน  สทฺธ ึ ชวนเวค   
ปสฺสิตุกาโมติ ฯ  ทุกกฺร  มหาราช  น  สกฺกา ตยา   
ปสฺสิตุนฺติ ฯ  เตนหิ  สามิ  สริกฺขกมตฺตมฺป  ทสฺเสหีติ ฯ  สาธุ  (๒)  
มหาราช ธนุคฺคเห  สนฺนิปาเตถาติ ฯ  (๒)  ราชา  สนฺนิปาเตสิ ฯ  
หโส  ตโต จตฺตาโร คเหตฺวา  นครมชฺเฌ  โตรณ  กาเรตฺวา  
อตฺตโน  คีวาย  กณฺฑ(๔)  ปลนฺธาเปตฺวา  โตรณสฺส  อุปริ  
นิสีทิตฺวา  จตฺตาโร  ธนุคฺคหา  (๕)  ชนา  โตรณ  นิสฺสาย 
จตุทิสาภิมุขา เอเกก  กณฺฑ  ขิปนฺตูติ  วตฺวา  สย  ปม 
กณฺเฑเนว  สทฺธึ  อุปฺปติตฺวา  ต กณฺฑ  อคฺคเหตฺวาว  ทกฺขิณาภิมุข   
คตกณฺฑ  ธนุโต  รตนมตฺตาปคต  คณฺหิ ฯ ทุติย  ทฺวิรตน- 
มตฺตาปคต ตติย ติรตนมตฺตาปคต จตุตฺถ ภูมึ อปฺปตฺตเมว 
คณฺหิ ฯ อถ  น  จตฺตาริ  กณฺฑานิ  คเหตฺวา  โตรเณ   
นิสินฺนกาเลเยว  อทฺทสึสุ ฯ  (๖)  โส  ราชาน  อาห  ปสฺส  มหาราช 
# ๑. ม. มชฺฌนฺหิกา ฯ  ๒. ม. ย.ุ อาม มหาราช ฯ   
# ๓. ม. ยุ. สนฺนิปาเตหีติ ฯ ๔. ม. มณฺฑ ฯ  ๕. ม. ย.ุ ธนุคฺคหาติ  
# นตฺถิ ฯ  ๖. ม. ย.ุ อทฺทสสุ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อาณิสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๕๗ 
 
เอว  สีโฆ  อมฺหาก ชโวติ ฯ เอว โพธิสตฺเตเนว  ชวนหสกาเล 
ตานิ กณฺฑานิ อาหริตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ          
        ปุรโต  ธาวนฺตีติ  อคฺคโต  ชวนฺติ ฯ  น  ปเนตา   
สพฺพกาล  ปรุโตว  โหนติฺ  กทาจิ  ปุรโต  กทาจิ   
ปจฺฉโต  โหนฺติ ฯ  อากาสฏกวิมาเนสุ  หิ  อุยฺยานานิป  โหนฺติ  
โปกฺขรณิโยป  ตา  ตตฺถ  นฺหายนฺติ  อุทกกีฬ  กฬีมานา  
ปจฺฉโตป  โหนฺติ  เวเคน  ปน  คนฺตฺวา  ปุน  ปุรโตว  ธาวนฺติ ฯ  
อายุสงฺขาราติ  รูปชีวิตินฺทฺริย  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ตโต   
สีฆตร  ขียติ ฯ  อรูปธมฺมาน  ปน  เภโท น สกฺกา  
ป ฺาเปตต ฯ  
                                ฉฏ ฯ                
 
                        อาณิสุตฺตวณฺณนา             
        สตฺตเม  ทสารหานนฺติ  เอว  นามกาน  ขตฺติยาน ฯ   
เต  กิร  สตโต  ทสภาค  คณฺหึสุ  ตสฺมา  ทสารหาติ   
ป ฺายึสุ ฯ  อานโกติ  เอว  ลทฺธนาโม  มุทิงฺโค ฯ  
        หิมวนฺเต  กิร  มหากฬุีรทโห  อโหสิ ฯ  ตตฺถ  มหนฺโต   
กุฬีโร  โอติณฺโณติณฺณ  หตฺถึ  ขาทติ ฯ  อถ  หตฺถ ี อุปทฺทุตา 
เอก  กเรณณ สกฺกรึส ุฯ  อิมิสฺสา  ปุตฺต นิสฺสาย อมฺหาก  
โสตฺถิ ภวิสฺสตีติ ฯ สาป มเหสกฺข ปุตฺต  วิชายิ ฯ  เต  ตป  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๕๘ 
 
สกฺกรึสุ ฯ โส จ วุฑฺฒึ ปตฺโต มาตร ปุจฺฉิ กสฺมา ม  
เอเต  สกฺกโรนฺตีติ ฯ  สา  ต  ปวุตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ  โส  กึ  มยฺห  
กุฬีโร ปโหต ิเอถ  คจฺฉามาติ  มหาหตฺถิปริวาโร  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  ปมเมว  โอตริ ฯ  กฬุีโร  อุทกสทฺเทเนว  อาคนฺตฺวา 
ต  อคฺคเหสิ ฯ  มหนฺโต  กุฬีรสฺสอโฬ  โส  ต  อิโต  วา 
เอโต  วา  จาเลตุ  อสกฺโกนฺโต  มุเข  โสณฺฑ  ปกฺขิปตฺวา   
วิรวิ ฯ   หตฺถโิน ย  นิสฺสาย  มย  โสตฺถ ิ ภวิสฺสตีติ   
อม ฺ ิมฺหา  โส  ปมตร  คหิโตติ ตโต ตโต ปลายสึุ ฯ                    
        อถสฺส  มาตา  อวิทูเร  ตฺวา  มย  ถลนาคา นาม 
ตุเมฺห  อุทกนาคา   นาม  นาเคหิ  นาโค  น  วิเหเตพฺโพติ  
กุฬีร  ปยวจเนน  วตฺวา  อิม  คาถมาห                       
        เย กฬุีรา สมุทฺทสฺมึ        คงฺคาย ยมุนาย จ         
        เตส ตฺว วาริโช เสฏโ        มุ ฺจ โรทนฺติยา ปชนฺติ ฯ (๑)      
มาตุคามสทฺโท  นาม  ปุรเิส  โขเภตฺวา  ติฏติ  ตสฺมา  โส  
คหณ  สิถิล  อกาสิ ฯ  หตฺถิโปโต  เวเคน  อุโภ  ปาเท  อุกฺขิปตฺวา 
ต ปฏ ิย อกกฺมิ ฯ สห  อกฺกมนา  ปฏ ิ  มตฺติกภาชน  วิย  
ภิชฺชิ ฯ  อถ  น  ทนฺเตหิ  วิชฺฌิตฺวา อุกฺขิปตฺวา  ถเล  ฉฑฺเฑตฺวา  
ตุฏรว  รวิ ฯ   อถ  น  หตฺถิโน  อิโต  จิโต  จ อาคนฺตฺวา   
มทฺทึสุ ฯ  ตสฺส  เอโก  อโฬ  ปฏกิฺกมิตฺวา  ปติ  ต  สกฺโก  
เทวราชา  คเหตฺวา คโต ฯ                    
# ๑. สฺยา. ปตินฺติ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๔๐๒/๑๐๘ ฯ  
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        อิตโร  ปน  อโฬ  วาตาตเปน  สุกฺขิตฺวา  ปกฺกลาขารส- 
วณฺโณ  อโหสิ   โส  เทเว  วุฏเ  อุทโกเฆน  วุยฺหนฺโต   
ทสภาติกาน  ราชูน  อุปรโิสเต  ชาล  ปสาราเปตฺวา  คงฺคาย  
กีฬนฺตาน  อาคนฺตฺวา  ชาเล  ลคฺคิ ฯ  เต  กฬีาปริโยสาเน   
ชาลมฺหิ  อุกขิฺปยมาเน  ต  ทิสฺวา  ปุจฺฉึสุ กึ เอตนฺติ ฯ  
กุฬีรอโฬ สามีติ ฯ น สกกฺา  เอส  อาภรณตฺถาย  อุปเนตุ   
ปริโยนนฺธาเปตฺวา  เภรึ  กริสฺสามาติ  ปริโยนนฺธาเปตฺวา(๑)  
ปหรึสุ  สทโฺท ทฺวาทสโยชน นคร อวตฺถริ ฯ ตโต อาหสุ  
น สกฺกา อิท  ทวิเส ทิวเส วาเทตุ ฉณทิวสตฺถาย มงฺคลเภรี  
โหตูติ มงฺคลเภรึ อกสุ ฯ ตสฺมึ วาทิเต  มหาชนา  อนฺหายิตฺวา  
อปลนฺธิตฺวา  (๒)  หตฺถิยานาทีนิ  อารุยฺห  สีฆ สนฺนิปตนฺติ ฯ อิติ 
มหาชน ปกฺโกสิตฺวา วิย อาเนตีติ อานโกเตฺววสฺส นาม  
อโหสิ ฯ   
        อ ฺ  อาณึ  โอทหึสูติ  อ ฺ  สวุณฺณรชตาทิมย  อาณึ  
ฆฏยึสุ ฯ อาณิสงฺฆาโตว  อวสิสฺสีติ  สวุณฺณาทิมยาน  อาณีน   
สงฺฆาตมตฺตเมว  อวเสส  อโหสิ ฯ อถสฺส ทฺวาทสโยชนปฺปมาเณ  
สทฺโท อนฺโตสาลายมฺป (๓) ทุกฺเขน สุยฺยิตฺถ ฯ    
        คมฺภีราติ  ปาลิวเสน  คมฺภีรา  สลลฺสุตฺตสทิสา ฯ  (๔)  คมฺภี- 
รตฺถาติ  อตฺถวเสน คมฺภีรา  มหาเวทลฺลสุตฺตสทิสา ฯ  (๕)  โลกตฺุตราติ  
# ๑. ม. ปริโยนนฺทาเปตฺวา ฯ  ๒. สี. นหฺายิตฺวา ปลนฺธิตฺวา ฯ 
# ๓. ม. อนโฺตสาลายมฺป ฯ ๔. สี. ย.ุ สลฺเลขสุตฺตสทิสา ฯ  
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โลกุตฺตรอตฺถทีปกา ฯ  สุ ฺตปฺปฏิส ฺ ุตฺตาติ  สุ ฺ  ธมฺมมตฺตเมว 
ปกาสกา  สงฺขิตฺตสยุตฺตสทิสา ฯ อุคฺคเหตพฺพ  ปริยาปุณิตพฺพนฺติ   
อุคฺคเหตพฺเพ  จ ปรยิาปุณิตพฺเพ จ   กวิกตาติ (๑) กวีหิ   กตา ฯ  (๒)  
อิตร ตสฺเสว เววจน ฯ จิตฺตกฺขราติ วิจิตฺรอกฺขรา ฯ อิตร  
ตสฺเสว เววจน ฯ พาหิรกาติ  สาสนโต  พหิภูตา ฯ  สาวก- 
ภาสิตาติ  เตส  เตส  สาวเกหิ  ภาสิตา ฯ  สุสฺสูสิสฺสนฺตีติ  อกฺขร- 
จิตฺตตาย  เจว  สวนสมฺปตฺติยา  จ  อตฺตมนา  หุตฺวา สามเณรทหร- 
ภิกฺขุมาตุคามมหาคหปติกาทโย  เอส  ธมฺมถิโกติ  สนฺนิปติตฺวา   
โสตุกามา  ภวิสฺสนฺติ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ตถาคตภาสิตา  
สุตฺตนฺตา  อนุคฺคยฺหมานา อนฺตรธายนฺติ ตสฺมา ฯ  
                                สตฺตม ฯ                
 
                        กลิงฺครสุตฺตวณฺณนา            
        อฏเม  กลิงฺครูปธานาติ  กลิงฺครฆฏิก  สีสูปธาน ฺเจว   
ปาทูปธาน ฺจ  กตฺวา ฯ  อปฺปมตฺตาติ  สิปฺปุคฺคหเณ  อปฺป- 
มตฺตา ฯ  อาตาปโนติ อุฏานวิริยาตาเปน  ยุตฺตา ฯ  อุปาสนสฺมินฺติ 
สิปฺปาน  อภิโยเค  อาจริยาน ฺจ ปยิรุปาสเน ฯ   
        เต  กิร  ตทา  ปาโตว  อุฏาย  สิปปฺสาล  คจฺฉนฺติ  
ตตฺถ  สิปฺป อุคฺคเหตฺวา  สชฺฌายาทีหิ  อภิโยค กตฺวา มุข โธวิตฺวา  
ยาคุปานาย คจฺฉนฺติ ฯ ยาคุ  ปวิตฺวา  ปุน  สิปฺปสาล  คนฺตฺวา   
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๗๙/๑๒๓ ฯ ม. กวิตาติ ฯ  
# ๒. กตฺถจิ กถิตาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  กลงฺิครสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๖๑ 
 
สิปฺป  คณฺหิตฺวา  สชฺฌาย กโรนฺตา ปาตราสาย คจฺฉนฺติ ฯ  
กตปาตราสา  สมานา  มา  โน   ปมาเทน จิร นิทฺโทกฺกมน  
อโหสีติ  ขทิรฆฏกาสุ  สีเส  จ  ปาเท  จ  อุปทหิตฺวา  โถก   
นิปชฺชิตฺวา  ปุน  สิปฺปสาล คนฺตฺวา  สิปฺป  คเหตฺวา  
สชฺฌายนฺติ ฯ  สาย  สชฺฌาย  กโรนฺตา  จ  เคห คนฺตฺวา  
ภุตฺตสายมาสา  ปมยาม  สชฺฌาย  กตฺวา  สยนกาเล  ตเถว  
กลิงฺคร  อุปธาน  กตฺวา  สยนฺติ ฯ  เอวนฺเต  อกฺขณเวธิโน  
วาลเวธิโน  จ  อเหสุ ฯ  อิท  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ                      
        โอตารนฺติ  วิวร ฯ  อารมฺมณนฺติ  ปจฺจย ฯ  ปธานสฺมินฺติ   
ปธานภูมิย  วีริย กุรุมานา ฯ   
        ปมโพธิย  กริ  ภิกฺขู  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวาว  กมฺมฏาน  
มนสิกโรนฺติ ฯ เตส  มนสกิโรนฺตานเยว  สูรโิย  อตฺถ  คจฺฉติ ฯ 
เต  นฺหายิตฺวา  ปุน  จงฺกม โอตริตฺวา  ปมยาม  จงฺกมนฺติ ฯ   
ตโต มา จิร นิทฺทายิมฺหาติ สรีรทรถวิโนทนตฺถ นิปชฺชนฺตา 
กฏขณฺฑ  อุปทหิตฺวา  นิปชฺชนฺติ  เต  ปุน  ปจฺฉิมยาเม  วุฏาย  
จงฺกม  โอตรนฺติ ฯ  เต   สนฺธาย  อิท วุตฺต ฯ อยมฺป ทีโป  
ติณฺณ ราชูน กาเล เอกคณฺฑิ(๑)นิคฺโฆโส  เอกปธานภูมิ  อโหสิ ฯ   
นานามุเข  (๒)  ปหฏคณฺฑิป(๓)  ตจฺฉิโกฬิย โอสรติ  อลลฺนิย(๔)  ปหฏคณฺฑิ(๕)  
นาคทีเป  โอสรติ ฯ  อย  ภิกฺขุ  ปุถชฺุชโน  อย ปุถชุชฺโนติ  
# ๑. ม. เอกฆณฺฑิ... ฯ  ๒. กตฺถจิ นานามุเขนาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. ปหฏฆณฺฑิปลิจฺฉิโกฬิย ฯ ๔. ม. กลฺยาณิย ฯ  
# ๕. ม. ปหฏฆณฺฑิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖๒ 
 
องฺคุลึ  ปสาเรตฺวา  ทสฺเสตพฺโพ  อโหสิ ฯ  เอกทิวส  สพฺเพ 
อรหนฺโตว อเหสุ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา กลิงฺครูปปธานาน มาโร  
อารมฺมณ น ลภติ ตสฺมา ฯ  
                                อฏม ฯ   
 
                        นาคสุตฺตวณฺณนา             
        นวเม  อติเวลนฺติ  อติกฺกนฺตเวล  กาล  อติกฺกนฺต- 
ปฺปมาณ  กาล ฯ กิมงฺค  ปหานนฺติ  อห  ปน  กึการณา  
น  อุปสงฺกมสิฺสามิ  ภิสมูฬาลนฺติ ภิส ฺเจว  มุลาล ฺจ ฯ 
อพฺภุคฺคเหตฺวาติ (๑) อุทฺธริตฺวา ฯ ภิงฺกจฺฉาปาติ (๒)หตฺถิโปตกา ฯ เต 
กิร  อภิณฺห  ภิงฺการสทฺท  กโรนฺติ  ตสฺมา  ภิงฺกจฺฉาปาติ   
วุจฺจนฺติ ฯ ปสนฺนาการ  กโรนฺตีติ  ปสนฺเนหิ  กตฺตพฺพาการ   
กโรนฺติ  จตฺตาโร  ปจฺจเย เทนฺติ ฯ  ธมมฺ  ภาสนฺตีติ   
เอก  เทฺว  ชาตกานิ  วา  สตฺุตนฺเต วา อุคฺคณฺหิตฺวา อสมฺภินฺเนน 
สทฺเทน  ธมมฺ  เทเสนฺติ ฯ  ปสนฺนาการ  กโรนฺตีติ  เตส  ตาย  
เทสนาย  ปสนฺนา  คิหีปจฺจเย  เทนฺติ ฯ  เนว  วณฺณาย  โหติ  
น  พลายาติ  เนว  คุณวณฺณาย  น  าณวณฺณาย(๓)  โหติ  
คุเณ จ(๔) ปน  ปริหายนฺเต  สรรีวณฺโณป  สรรีพลมฺป ปริหายติ 
# ๑. ม. อพฺพุเหตฺวาติ ฯ  ย.ุ อพฺพาหิตฺวา ฯ   
# ๒. ม. ภิงฺกจฺฉาปาติ ฯ  ๓. ม. าณพลาย ฯ  
# ๔. ม. คุณวณฺเณ ปน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๓ 
 
ตสฺมา สรีรสฺส เนว วณฺณาย น พลาย โหติ ฯ  
                                นวม ฯ     
 
                        พิฬารสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  สนฺธิสมลสงฺกฬีเรติ  เอตฺถ  สนฺธีติ  ทวิฺนฺน 
อุภินฺน ฆราน สนฺธิ (๑)สมโลติ  คามโต  คูถนิกฺขมนมคฺโค  
สงฺกฬีรนฺติ  สงฺการฏาน ฯ มุทุมูสินฺติ มุทุก มูสิก ฯ วุฏาน  
ป ฺายตีติ เทสนา ป ฺายติ ฯ  
                                ทสม ฯ          
 
                                สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา            
        เอกาทเม  เยน  เยน  อิจฺฉตีติ  โส  ชรสิงฺคาโลว  
อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเน  อิริยาปถกปฺปเนน  สีตวาตูปวายเนน  จ   
อนฺตรนฺตรา  จิตฺตสฺสาทมฺป ลภตีติ ทสเฺสติ ฯ สกฺยปตฺุติย- 
ปฏิ ฺโติ  อิท  เทวทตฺต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  โส  หิ  เอตฺตกมฺป  
จิตฺตสฺสาท อนาคเต อตฺตภาเว น ลภิสฺสตีติ ฯ  
                                เอกาทสม ฯ         
# ๑. ม. ภินฺนฆราน สนฺธิ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๖๔ 
 
                                ทุติยสิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา           
        ทฺวาทสเม  กต ฺ ุตาติ  กตชานน ฯ  กตเวทิตาติ  
กตวิเสสชานน ฯ  ตตฺริท  ชรสิงฺคาลสฺส  กต ฺ ุตาย  วตฺถ ุ  
        สตฺต  กริ  ภาตโร  เขตฺต  กสนฺติ เตส  สพฺพกนิฏโ   
เขตฺตปริยนฺเต  ตฺวา  คาโว  รกฺขติ ฯ  อเถก  ชรสิงฺคาล อชคโร 
คณฺหิ  โส  ต  ทิสฺวา  ยฏ ิยา  โปเถตฺวา วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ  
อชคโร สิงฺคาล วิสฺสชฺเชตฺวา  ตเมว  คณฺหิ ฯ  สิงฺคาโล   
จินฺเตสิ  มยฺห  อิมินา ชีวิต ทินฺน อหมฺป  อิมสฺส  ทสสฺามีติ  
ยาคุฆฏสฺส  อุปริ  ปต  วาสึ  มุเขน ฑสิตฺวา ตสฺส สนฺติก   
อคมาสิ ฯ  อิตเร  ปสมานา (๑)  ทิสฺวา  สิงฺคาโล วาสึ หรตีติ  
อนุพนฺธึสุ ฯ โส  เตหิ  ทิฏภาว  ตฺวา  วาสึ  ตสฺส  สนฺติเก  
ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายิ ฯ  อิตเร  อาคนฺตฺวา  กนฏิ  อชคเรน  คหิต  
ทิสฺวา  วาสิยา  อชคร  ฉินฺทิตฺวา  ต คเหตฺวา อคมสุ ฯ  
เอว ชรสิงฺคาเล สิยา ยา กาจิ กต ฺ ุตา กตเวทิตา ฯ      
        สกฺยปุตฺติยปฏิ ฺเติ  อิทมฺป  เทวทตฺตสฺส  วา จารเมว 
สนฺธาย  วุตฺตนฺติ ฯ  
                        ทฺวาทสม ฯ                      
                โอปมฺมสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา           
# ๑. ส.ี ขาทมานา ฯ ม. ภาตโร ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๖๕ 
 
                                ภิกฺขุสยุตฺตวณฺณนา            
 
                        โกลิตสุตฺตวณฺณนา            
        ภิกฺขุสยุตฺตสฺส  ปเม  อาวุโสติ  สาวกาน  อาลาโป ฯ 
พุทฺธา  หิ  ภควนฺโต  สาวเก  อาลปนฺตา  ภิกฺขเวติ  อาลปนฺติ  
สาวกา  ปน  พุทฺเธหิ  สทิสา  มา  โหมาติ  อาวุโสติ  
ปม  วตฺวา  ปจฺฉา  ภิกฺขเวติ  ภณนฺติ ฯ  พุทฺเธหิ  จ  อาลปเต 
ภิกฺขุสงฺโฆ  ภนฺเตติ  ปฏิวจน  เทติ  สาวเกหิ อาวุโสติ ฯ                     
        อย  วุจฺจตีติ  ยสฺมา  ทุติยชฺฌาเน  วิตกฺกวิจารา   
นิรุชฺฌนฺติ  เยส นิโรธา สทฺทายตน  อปฺปวตฺตึ  คจฺฉติ   
ตสฺมา  ยเทต  ทุติยชฺฌาน  นาม  อย  วุจฺจติ อริยาน  
ตุณฺหีภาโวติ  อยเมตฺถ  โยชนา ฯ  ธมฺมกิถา(๑)  อรโิย  วา   
ตุณฺหีภาโวติ  เอตฺถ  ปน  กมฺมฏานมนสิกาโรป  ปมชฺฌานา- 
ทีนิป  อรโิย ตุณฺหีภาโวเตฺวว สงฺขฺย  
                        คตานิ ฯ               
        วิตกฺกสหคตาติ  วิตกฺการมฺมณา ฯ  ส ฺามนสิการาติ  
ส ฺา  จ  มนสิกาโร  จ    สมุทาจรนฺตีติ  ปวตฺตนฺติ ฯ  เถรสฺส  
กิร  ทุติยชฺฌาน  น(๒) ปคุณ ฯ  อถสฺส  ตโต วุฏ ิตสฺส  
วิตกฺกวิจารา  น  สนฺตโต(๓)  อุปฏหึสุ ฯ  อิจฺจสฺส  ทุติยชฌฺานมฺป  
ส ฺามนสิการาป  หานภาคิยาว  อเหสุ  ต  ทสฺเสนฺโต   
# ๑. ม. ธมฺม ีวา กถา ฯ  ๒. ส.ี นสทฺโท นตฺถิ ฯ 
# ๓. ส.ี ม. สนฺตโต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖๖ 
 
เอวมาห ฯ  สณฺ ุเปหีติ  สมฺมา  เปหิ ฯ  เอโกทิภาว  กโรหีติ  
เอกคฺค  กโรหิ ฯ  สมาทหาติ  สมฺมา  อาทห  อาโรเปหิ ฯ   
มหาภิ ฺตนฺติ  ฉฬภิ ฺต ฯ   
        สตฺถา  กิร  อิมินา  อุปาเยน  สตฺต  ทิวเส  เถรสฺส  
หานภาคิย  สมาธึ  วฑฺเฒตฺวา  เถร  ฉฬภิ ฺต  ปาเปสิ ฯ   
                                ปม ฯ                       
 
                        อุปติสฺสสตฺุตวณฺณนา            
        ทุติเย  อตฺถิ  น ุ โข  ต  กิ ฺจิ  โลกสฺมินฺติ  อิท   
อติอุฬารมฺป สตฺต  วา  สงฺขาร  วา  สนธฺาย  วุตฺต ฯ   
สตฺถุป  โข  เตติ  (๑)  อิท  ยสฺมา อานนฺทตฺเถรสฺส  สตฺถร ิ 
อธิมตฺโต  ฉนฺโท  จ  เปม  จ  ตสฺมา  ก ึ น ุ โข   
อิมสฺส  เถรสฺส สตฺถุ วิปรณิาเมนป โสกาทโย นุปฺปชฺเชยฺยุนฺติ 
ชานนตฺถ ปุจฺฉติ ฯ ทีฆรตฺตนฺติ  สูกรขตเลณทฺวาเร  ทีฆนข- 
ปริพฺพาชกสฺส  เวทนาปริคฺคหสุตฺตเทสิตทิวสโต ปฏาย  
อติกฺกนฺตกาล  สนฺธายาห ฯ  ตสฺมึ  ห ิ ทิวเส เถรสฺส อิเม  
วฏฏานุคตกิเลสา สมูหตาติ ฯ  
                                ทุติย ฯ                    
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๖๗ 
 
                        ฆฏสุตฺตวณฺณนา             
        ตติเย  เอกวิหาเรติ  เอกสฺมึ  คพฺเภ ฯ  ตทา  กริ  
พหู  อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  สนฺนิปตึสุ ฯ  ตสฺมา  ปริเวณคฺเคน  วา   
วิหารคฺเคน  วา  เสนาสเนสุ  อปาปุณนฺเตสุ  ทฺวินฺน  เถราน   
เอโก  คพฺโภ  สมฺปตฺโต ฯ  เต  ทิวา  ปาฏิเยกฺเกสุ าเนสุ  นิสีทนติฺ  
รตฺตึ  ปน  เนส  อนฺตเร สาณึ(๑)  ปสาเรนฺติ ฯ  เต  อตฺตโน  
อตฺตโน  ปตฺตฏาเนเยว  นิสีทนฺติ ฯ  เตน วุตฺต เอกวิหาเรติ ฯ  
โอฬาริเกนาติ อิท โอฬารกิารมฺมณต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ทิพฺพจกฺขุทิพฺพโสตธาตุวิหาเรน เหโส  วิหาสิ เตส  จ   
รูปายตนสทฺทายตนสงฺขาต  โอฬารกิ  อารมฺมณ ฯ  อิติ  ทิพฺพ- 
จกฺขุนา รูปสฺส  ทฏิตฺตา  ทิพฺพาย  จ  โสตธาตุยา  สทฺทสฺส   
สุตตฺตา  โส วิหาโร โอฬาริโก นาม  ชาโต ฯ  ทิพฺพจกฺขุ  
วิสุชฺฌีติ  ภควโต  รูปทสสฺนตฺถาย  วิสุทฺธ  อโหส ิฯ ทิพฺพา  
จ  โสตธาตูติ  สาป  ภควโต  สทฺทสุณนตฺถ  วิสชฺุฌ ิฯ  ภควโตป 
เถรสฺส รูปทสฺสนตฺถ ฺเจว  สทฺทสุณนตฺถ ฺจ  ตทุภย  วิสุชฺฌ ิฯ 
ตทา  กิร  เถโร  กห เอตรหิ  สตฺถา  วิหรตีติ   
อาโลก วฑฺเฒตฺวา ทิพฺเพน จกฺขุนา สตฺถาร เชตวนวิหาเร  
คนฺธกุฏิย  นสินิฺน  ทิสฺวา  ตสฺส  ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท  
สุณิ ฯ สตฺถาป ตเถว อกาสิ ฯ เอว เต อ ฺม ฺ ปสฺสึสุ  
# ๑. ม. อนฺตเร จีวรสาณึ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖๘ 
 
เจว สทฺท ฺจ อสฺโสสส ฯ        
        อารทฺธวีริโยติ  ปริปณฺุณวีริโย  ปคฺคหิตวีริโย ฯ  ยาวเทว  
อุปนิกฺเขปนมตฺตายาติ ติโยชนสหสฺสวิตฺถารสฺส  หิมวโต  สนติฺเก 
ปตา  สาสปมตฺตา  ปาสาณสกฺขรา  หิมวา  นุ  โข  มหา   
อย นุ โข ปาสาณสกฺขราติ เอว ยาว อุปนิกฺเขปนมตฺตสฺเสว   
อตฺถาย  ภเวยฺยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปรโตป  เอเสว  นโย ฯ  
กปฺปนฺติ  อายุกปฺป ฯ โลณฆฏายาติ  จกฺกวาฬมุขวฏฏิยา อวารก(๑) 
กตฺวา  มุขวฏฏิยา  พฺรหฺมโลก  อาหจฺจ  ิตาย โลณจาฏิยาติ  
ทสฺเสติ ฯ              
        อิเม  ปน  เถรา  อุปม  อาหรนฺตา  สรกิฺขเกเนว  จ  
วิชฺชมานคุเณน  จ  อาหรึสุ  กถ  อย หิ อิทฺธิ นาม  
อจฺจุคฺคตฏเน เจว วิปุลฏเน จ หิมวนฺตสทิสา ป ฺา  
จตุภูมกธมฺเม  อนุปวิสิตฺวา  ิตฏเน สพฺพพฺย ฺชเนสุ อนุ- 
ปวิฏโลณรสสทิสา ฯ เอว  ตาว  สริกขฺกฏเน  อาหรึสุ ฯ   
สมาธิลกฺขณ  ปน  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  วิภูต  ปากฏ ฯ   
กิ ฺจาป  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  อวิชชฺมานา  อิทฺธิ  นาม  นตฺถ ิ 
ภควตา  ปน  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
อิทฺธิมนฺตาน  ยทิท มหาโมคฺคลฺลาโนติ   อยเมว  เอตทคฺเค 
ปโต ฯ  วิปสฺสนาลกฺขณ  ปน  สาริปตฺุตตฺเถรสฺส  วิภูต ปากฏ ฯ 
# ๑. ม. อาธารก ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๖๙ 
 
กิ ฺจาป มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺสป ป ฺา อตฺถิ ภควตา  ปน  
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  มหาป ฺาน   
ยทิท  สาริปตฺุโตติ   อยเทว  เอตทคฺเค  ปโต ฯ ตสฺมา ยถา 
เอเต อ ฺม ฺสฺส ธุร น  ปาปุณนฺติ (๑) เอว  วิชชฺมานคุเณน 
อาหรึสุ ฯ  สมาธิลกฺขณสฺมึ  หิ  มหาโมคฺคลฺลาโน นิปฺผตฺตึ  
คโต  วิปสฺสนาลกฺขเณ  สาริปุตฺตตฺเถโร  ทฺวีสุป  เอเตสุ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ  
                                ตติย ฯ                 
 
                        นวสุตฺตวณฺณนา             
        จตุตฺเถ  อปฺโปสฺสุกฺโกติ  นิรุสฺสกุโฺก ฯ  สงฺกสายตีติ   
วิหรติ ฯ เวยฺยาวจฺจนฺติ  จีวเร  กาตพฺพกิจฺจ ฯ  อภิเจตสิกานนฺติ 
อภิจิตฺต อุตฺตมจิตฺต นิสฺสิตาน ฯ  นิกามลาภีติ  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ 
สมาปชฺชนสมตฺถตาย  นกิามลาภี ฯ อกิจฺฉลาภีติ  ฌานปาริ- 
ปนฺถ  (๒)  สุเขน  วิกฺขมฺภิตฺวา  สมาปชฺชนสมตฺถตาย อทุกฺขลาภี ฯ   
อกสิรลาภีติ  ยถา  ปริจฺเฉเทน  วุฏานสมตฺถตาย  วิปุลลาภี  
ปคุณชฺฌาโนติ อตฺโถ ฯ สถิิลมารพฺภาติ สิถลิวีริย ปวตฺเตตฺวา ฯ 
                                จตุตฺถ ฯ    
# ๑. ม. นปาปุณนฺติ ฯ   ๒. สี. ฌานปริปนฺถิเก ฯ  ม. ฌานปารปินฺถิเก ฯ 
# กตฺถจิ ฌานปริพนฺธิเกติ ทิสฺสติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๗๐ 
 
                        สชุาตสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  อภิรูโปติ  อ ฺาป  รูปานิ  อติกฺกนฺตรูโป ฯ   
ทสฺสนีโยติ ทฏพฺพยุตฺโต ฯ  ปาสาทิโกติ  ทสฺสเนน  จิตฺต   
ปสาเทตุ  สมตฺโถ ฯ วณฺณโปกฺขรตายาติ ฉวิวณฺณสุนฺทรตาย ฯ 
                                ป ฺจม ฯ                
 
                        ลกุณฺฏกภทฺทิยสตฺุตวณฺณนา           
        ฉฏเ ทพฺุพณฺณนฺติ วิรูปสรีรวณฺณ ฯ โอโกฏิมกนฺติ  
รสฺส ฯ ปริภูตรูปนฺติ ปมาณวเสน  ปรภูิตชาติก ฯ  ต  กิร   
ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อาวุโส  ภทฺทิย  อาวุโส ภทฺทิยาติ  
ตตฺถ  ตตฺถ  ปรามสิตฺวา  นานปฺปารก กีฬนฺติ อากฑฺฒนฺติ  
ปริกฑฺฒนฺติ ฯ เตน  วุตฺต  ปริภูตรูปนฺติ ฯ   
        กสฺมา  ปเนส  เอวรูโป  ชาโต  อย  กริ  อตีเต  เอโก   
มหาราชา  อโหสิ  ตตฺถ(๑)  มหลลฺกา  จ  กาณกุฏ ิโน(๒)  จ  
ปฏิกูลา  โหนฺติ ฯ  โส สเจ มหลฺลเก ปสฺสติ เตส จูฬ  
ปาเปตฺวา(๓) กจฺฉ พนฺธาเปตฺวา ยถารุจึ กีฬาเปติ ฯ มหลลฺ- 
กิตฺถิโยป  ทสิฺวา  ตาสมฺป  อิจฺฉิติจฺฉิต  วิปฺปการ  กตฺวา  
ยถารุจึ กีฬาเปติ ฯ  มหลลฺกิตฺถิโยป ทสิฺวา ตาสมฺป อิจฺฉิติจฺฉิต  
วิปฺปการ กตฺวา ยถารุจึ กฬีาเปติ ฯ เตส ปุตฺตธีตาทีน  
# ๑. ม. ตสฺส ฯ  ๒. ม. มหลฺลกิตฺถโิย ฯ  
# ๓. ม. จูฬ ปาเปตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ลกณฺุฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๗๑ 
 
สนฺติกา มหาสาวชฺช อุปฺปชฺชติ ตสฺส ปาปกิริยา ปวีโต 
ปฏาย ฉเทวโลเก เอกโกลาหล อโหสิ (๑) ฯ 
        อถ  สกโฺก  จินฺเตสิ  อย  อนฺธพาโล  มหาชน  วิเหเติ  
กริสฺสามิสฺส  นิคฺคหนฺติ ฯ  โส   มหลลฺกคามิยวณฺณ  กตฺวา 
ยานเก เอก ตกฺกจาฏึ อาโรเปตฺวา  ยาน  เปเสนฺโต  (๒)  นคร   
ปวิสติ ฯ  ราชาป  หตฺถ ึ อารุยฺห  นครโต  นิกฺขนฺโต  ต  
ทิสฺวา  อย  มหลฺลโก  ตกฺกยานเกน  อมฺหาก  อภิมุโข   
อาคจฺฉติ  วาเรถ  วาเรถาติ  อาห ฯ  มนสฺุสา  อิโต  จิโต  
จ  ปกฺขนฺทนฺตาป  น  ปสสฺนฺติ ฯ  สกโฺก  ห ิ ราชาว  ม   
ปสฺสตุ  มา  อ ฺเติ  เอว  อธิฏหิ ฯ  อถ เตสุ มนสฺุเสสุ  
กห เทว  กห  เทวาติ  วทนฺเตสุ  เอว  ราชา  สหตฺถนิา(๓) 
วจฺโฉ วิย เธนุยา ยานสฺส  เหฏา ปาวิสิ ฯ สกโฺก  
ตกฺกจาฏึ ภินฺทิ ฯ             
        ราชาป  สีสโต  ปฏาย  ตกฺเกน  กิลินฺนสรโีร  อโหสิ ฯ   
โส  สรีร  อุพฺพฏฏาเปตฺวา  อุยฺยานโปกฺขรณิย  นหฺายิตฺวา  
อลงฺกตสรีโร  นคร ปวิสนฺโต ปุน ต  อทฺทส  ทิสฺวา  อย   
โส  อเมฺหหิ  ทิฏมหลฺลโก  ปุน  ทิสฺสติ วาเรถ วาเรถ  
นนฺติ  อาห  มนุสฺสา  กห  เทว  กห  เทวาติ  อิโต   
จิโต  จ  วิธาวึสุ ฯ  โส  ปม  จ  ปตฺตวิปฺปการเมว  (๔)  ปุน  
# ๑. ม. อกาสิ ฯ  ๒. ส.ี ปาเชนฺโต ฯ  ๓. ม. สห หตฺถินา ฯ   
# ๔. ม. ย.ุ โส ปมวิปฺปการเมว ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๒ 
 
ปาปุณิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก โคเณ จ ยาน ฺจ   
อนฺตรธาเปตฺวา  อากาเส  ตฺวา  อาห  อนฺธพาล  ตฺว  มย ิ
ตกฺกวาณิชโก  เอโสติ  ส ฺ  กโรส ิ สกฺโกห  เทวราชา   
ตเวต  ปาปกิริย  นิวาเรสฺสามีติ อาคโต  มา  ปุน  เอวรูป   
อกาสีติ  สนฺตชฺเชตฺวา  อคมาสิ ฯ  อิมินา  กมฺเมน โส   
ทุพฺพณฺโณ อโหสิ ฯ                   
        วิปสฺสสีมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  ปเนส  จิตฺตปตฺตโกกิโล  นาม  
หุตฺวา  เขเม  มิคทาเย  วสนฺโต  เอกทิวส  หิมวนฺต  คนฺตฺวา 
มธุร  อมฺพผล  ตุณฺเฑน  คเหตฺวา อาคจฺฉนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆปริวาร  
สตฺถาร  ทิสวฺา  จินฺเตสิ  อห  อ ฺเสุ ทิวเสสุ ริตฺตโก   
ตถาคต  ปสฺสามิ  อชฺช  ปน  เม  อิม  อมฺพปกฺก  อตฺถิ  ทสพลสสฺ  
ต ทสฺสามีติ  โอตริตฺวา  อากาเส  จรติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส   
จิตฺต  ตฺวา  อุปฏาก โอโลเกสิ ฯ  โส  ปตฺต  นีหริตฺวา  [๑] 
สตฺถุ  หตฺเถ  เปสิ ฯ โกกโิล ทสพลสสฺ  ปตฺเต  อมฺพปกฺก   
ปติฏาเปสิ ฯ  สตฺถา ตตฺเถว นิสีทิตฺวา ต ปริภุ ฺชิ ฯ โกกโิล  
ปสนฺนจิตฺโต  ปุนปฺปุน  ทสพลสฺส  คุเณ  อาวชฺเชตฺวา  ทสพล   
วนฺทิตฺวา อตฺตโน  กลุาวก  คนฺตฺวา  สตฺตาห  ปติสุเขเนว 
วีตินาเมสิ ฯ อิมินาสฺส  กมฺเมน สโร มธุโร อโหสิ ฯ                   
        กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล ปน เจติเย อารทฺเธ กึ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทสพล วนฺทิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ลกณฺุฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๗๓ 
 
ปมาณ กโรม สตฺตโยชนปปฺมาณ ฯ  อติมหนฺต  เอต  ฉ  
โยชนปฺปมาณ  กโรม ฯ  อิทมฺป  อติมหนฺต  ป ฺจโยชน  กโรม 
จตุโยชน  ติโยชน  ทฺวิโยชนนฺติ ฯ  อย  ตทา   
เชฏกวฑฺฒกี  หุตฺวา  เอว  โภ อนาคเต  สุข  ปฏิชคฺคิย (๑) 
กาตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  รชชฺช  อาทาย  ปริกฺขิปนฺโต คาวุตมตฺถเก  
ตฺวา  เอเกก  มุข  คาวุต  โหตุ เจติย โยชนาวฏฏ โยชนุพฺเพธ  
ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  เต  ตสสฺ  วจเน  อฏสุ ฯ   
เจติย  สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิเกหิ สตฺตหิ  สวจฺฉเรหิ  นฏิ ิต ฯ  
อิติ  อปฺปมาณสฺส  พุทฺธสฺส  ปมาณ  อกาสีติ ฯ เตน กมฺเมน  
โอโกฏิมโก ชาโต ฯ                  
        หตฺถโย  ปสฏมิคาติ(๒)  หตฺถิโน  จ  ปสฏมิคา(๓)  จ  นตฺถ ิ
กายสฺมิ  ตุลฺยตาติ  กายสฺมึ ปมาณ นาม นตฺถิ อการณ  
กายปฺปมาณนฺติ อตฺโถ ฯ  
                                ฉฏ ฯ       
# ๑. ม. สุขปฏิชคฺคิต ฯ  ๒. ม. หตฺถโย ปสทา มิคาติ ฯ  
# ๓. ม. ปสทมิคา ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา ๓๗๔ 
 
                                วิสาขสุตฺตวณฺณนา            
        สตฺตเม  โปริยา  วาจายาติ  ปุรวาสีน  นครมนสฺุสาน  
วาจาสทิสาย  อปริหีนกฺขรปทาย  มธุรวาจาย ฯ  วิสสฺฏายาติ 
อวิสทฺธิตาย (๑)  อปลิพุทธฺาย ปตฺตเสเมฺหหิ  อนุปหตายาติ  อตฺโถ ฯ 
อเนลคฬายาติ  ยถา  ทนฺธมนุสฺสา  มุเขน เขฬ  คฬนเฺตน  วาจ   
ภาสนฺติ  น  เอวรูปาย  อถโข  นิทฺโทสาย  วิสทวาจาย ฯ    
ปริยาปนฺนายาติ  จตุสจฺจปริยาปนฺนาย  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
อมุ ฺจิตฺวา(๒) ปวตฺตาย ฯ  อนิสฺสิตายาติ  วฏฏนสิฺสิต  กตฺวา   
อกถิตาย ฯ  ธมฺโม  ห ิอิสนิ ธโชติ นววิธโลกุตฺตรธมฺโม อิสีน  
ธโช นามาติ ฯ  
                                สตฺตม ฯ           
 
                        นนฺทสุตฺตวณฺณนา             
        อฏเม  อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตานีติ  เอกสฺมึ  ปสเฺส  ปาณินา   
วา  มุคฺคเรน  วา  อาโกฏเนน  อาโกฏติานิ  ปริวตฺเตตฺวา   
อาโกฏเนน ปจฺจาโกฏิตานิ ฯ  อ ฺชิตฺวาติ   อ ฺชเนน ปูเรตฺวา ฯ  
อจฺฉ ปตฺตนฺติ วิปฺปสนฺนวณฺณ มตฺติกาปตฺต ฯ  
        กสฺมา  ปน  เถโร  เอวมกาสีติ ฯ  สตฺถุ  อชฺฌาสย- 
ชานนตฺถ ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  สเจ  สตฺถา  โสภติ  วต 
# ๑. ม. อสนฺทิทฺธาย ฯ  ๒. ม. อมุ ฺจิตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นนฺทสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๕ 
 
เม อย กนิฏภาติโกติ วกฺขติ ยาวชีว อิมินาวากาเรน   
จริสฺสามิ ฯ  สเจ  เอตฺถ  โทส  ทิสฺสติ  (๑) อิม อาการ ปหาย  
สงฺการโจฬ คเหตฺวา จีวร กตฺวา ธาเรนฺโต ปริยนฺตเสนาสเน  
วสนฺโต จริสฺสามีติ ฯ  
        อสฺสสติี ภวิสฺสสิ ฯ        อ ฺาตุ ฺเฉนาติ  อภิลกฺขิเตสุ หิ 
อิสฺสรชนเคเหสุ  กฏกภณฺฑสมฺภาร  สคุนฺธ โภชน  ปริเยสนฺตสฺส   
ภุ ฺโช  อ ฺาภุ ฺโช(๒) นาม ฯ  ฆรปฏิปาฏิยา  ปน  ทฺวาเร   ิเตน   
ลทฺธ  มิสฺสกโภชน  อ ฺาตุ ฺโฉ  นาม ฯ  อยมิธ  อธิปฺเปโต ฯ  
กาเมสุ อนเปกฺขินนฺติ วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ  นิรเปกฺข ฯ  
อาร ฺโก  จาติอาทิ  สพฺพ  สมาทานวเสเนว  วุตฺต ฯ  กาเมสุ 
จ  อนเปกฺโขติ  อิท  สุตฺต  เทวโลเก  อจฺฉราโย  ทสเฺสตฺวา  
อาคเตน  อปรภาเค  กถิต ฯ  อิมสฺส  กถิตทิวสโต  ปฏาย  เถโร   
ฆเฏนฺโต   วายมนฺโต  กติปาเหเนว  อรหตฺเต  ปติฏาย  สเทวเก  
โลเก  อคฺคทกฺขิเณยฺโย  ชาโต ฯ  
                                อฏม ฯ                    
# ๑. ส.ี ทสฺเสติ ฯ  ม. ทสสฺติ ฯ  ๒. ม. อุ ฺโฉ าตุ ฺโฉ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๓๗๖ 
 
                        ติสฺสสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  ทุมฺมโนติ  อุปฺปนฺนโทมนสฺโส ฯ  กสฺมา  ปนาย  
เอว  ทุกฺขี  ทมฺุมโน  ชาโตติ  ขตฺติยปพฺพชิโต  เหส  เตน  
น  ปพฺพาเชตฺวา  ทุปฏฏสาฏก  นิวาสาเปตฺวา  วรจีวร  ปาร-ุ 
เปตฺวา  อกฺขีนิ  อ ฺเชตฺวา  มโนสลิาเตเลน(๑) สีส มกฺเขสุ ฯ   
โส  ภิกฺขูส ุ รตฺติฏานทิวาฏาน  คเตสุ ภิกฺขุนา นาม 
วิวิตฺโตกาเส นิสีทิตพฺพนฺติ  อชานนฺโต  โภชนสาล  คนฺตฺวา   
มหาป  อารุหิตฺวา  นิสีทิ ฯ ทิสาวจรา  อาคนฺตุกา  ปสุกูลิกา  
ภิกฺขู อาคนฺตฺวา อิมินาว นีหาเรน รโชกณฺิเณหิ คตฺเตหิ   
น  สกฺกา  ทสพล  ปสฺสิตุ  ภณฺฑก  ตาว  เปสฺสามาติ   
โภชนสาล  อคมสุ ฯ  โส  เตสุ  มหาเถเรสุ  อาคจฺฉนฺเตสุ  นิจฺจโล  
นิสีทิเยว ฯ  อ ฺเ  ภิกฺขู ปาทวตฺต  กโรม  ตาลวณฺเฑน  (๒)  
วีชามาติ  อาปุจฺฉนฺติ ฯ  อย  ปน  นิสินนฺโกว  กติวสฺสตฺถาติ  
ปุจฺฉิตฺวา มย อวสฺสิกา ตุเมฺห ปน กติวสฺสตฺถาติ วุตฺเต  
มย อชฺช  ปพฺพชิตาติ  อาห ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  อาวุโส  อธุนา  
ฉินฺทิ จูโฬป(๓) อชฺชาป เต  สีสมูเล  อูกาคนฺโธ  วายติเยว  ตฺว  
นาม  เอตฺตเกสุ  วุฑฺฒตเรสุ  วตฺต อาปุจฺฉนฺเตสุ  นิสฺสทฺโท  นจฺิจโล   
นิสินฺโน  อปจิติมตฺตมฺป  เต  นตฺถิ  กสสฺ สาสเน  ปพฺพชิโตสีติ   
ปริวาเรตฺวา  ต  วาจาสตฺตีหิ  ปหรนฺตา  กึ  ตฺว อิณฏโฏ วา 
# ๑. ม. มโนสิลาเตเลน ฯ  ๒. ม. ตาลวณฺเฏน ฯ กตฺถจิ  
# ตาลปณฺเณน ฯ  ๓. ม. ฉินฺนจูโฬสิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ติสฺสสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๗๗ 
 
ภยฏโฏ  วา  ชีวิตุ  อสกฺโกนฺโต  ปพฺพชิโตติ  อาหสุ ฯ  โส  เอกมฺป  
เถร โอโลเกสิ  ก ึ ม  โอโลเกสิ  มหลฺลกาติ  วุตฺเต  อ ฺ  
โอโลเกสิ  เตนป  ตเถว  วุตฺเต  อถสฺส  อิเม  ม ปริวาเรตฺวา  
วาจาสตฺตีหิ วิชฺฌนฺตีติ ขตฺติยมาโน อุปฺปชฺช ิฯ  อกขีฺสุ  
มณิวณฺณานิ  อสฺสูนิ  ปคฺฆรนฺติ ฯ  (๑)  ตโต  เน  อาห  กสฺส  
สนฺติก  อาคตตฺถาติ ฯ  เต  ก ึ ปน  ตฺว  มยฺห  สนฺติก   
อาคตาติ  อเมฺห ม ฺสิ  คิหิพฺย ฺชนภฏกาติ (๒)วตฺวา  สเทวเก  
โลเก  อคฺคปุคฺคลสฺส  สตฺถุ สนฺติก  อาคตมฺหาติ  อาหสุ ฯ  
โส  มยฺห  ภาตุ  สนฺติเก  อาคตา  ตุเมฺห ยทิ  เอว  อิทานิ   
โว  อาคตมคฺเคเนว  คมน  กริสฺสามีติ  กุชฺฌิตฺวา  นกิฺขนฺโต  
อนฺตรามคฺเค  จินฺเตสิ  มย ิ อิมินา ตาว(๓) นีหาเรน  คเต  สตฺถา  
เอเต  น  นีหราเปสฺสตีติ  ทุกฺขี  ทุมฺมโน  อสฺสูนิ  ปวตฺตยมาโน   
อคมาสิ ฯ  อิมินา  การเณน เอส เอว ชาโตติ ฯ                   
        วาจาย  สนฺนิโตทเกนาติ  (๔)  วจนปโตเทน ฯ  ส ฺชมฺภรึ  อกสูติ   
ส ฺชมฺภริต  นิรนฺตรผุฏ  อกสุ  อุปร ิ (๕)  วิชฺฌึสูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
วตฺตาติ ปเร ยทิจฺฉก วทติเยว ฯ  โน  จ  วจนกฺขโมติ  ปเรส  
วจน  ขมิตุ  น  สกโฺกติ ฯ  อิทานิ  ตาว  ตฺว(๖)  อิมินา  โกเปน  
# ๑. ม. ส ฺจรึสุ ฯ  ๒. สี. ...อฏ ิกาติ ฯ ม. คิหิพฺย ฺชนกฏกาติ ฯ 
# ๓. ม. อิมินาว ฯ  ๔. ม. วาจาสนฺนิโตทเกนาติ ฯ  
# ๕. ส.ี อุปร ิอุปริ อุปร ิฯ  ๖. สี. อิติ ตฺว อิมินา โกเปน อิธ ฯ 
# ม. อิทานิ ตาว ตฺว อิมินา โกเปน อิมนิา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๘ 
 
วุตฺตวาจาสนฺนิโตทเกน  วิทฺโธ  อตีเต  ปน  รฏโต  จ  ปพฺพชโิตติ ฯ  
เอว  วุตฺเต  กตรสฺมึ  กาเล  ภควาติ  ภิกฺขู  ภควนฺต ยาจึสุ ฯ                      
        สตฺถา  อาห  อตีเต  พาราณสิย  พาราณสีราชา  รชชฺ  
กาเรสิ ฯ   อเถโก  ชาติมา  เอโก  มาตงฺโคติ  เทฺว  อิสโย   
พาราณสึ  อคมสุ ฯ เตสุ ชาติมา  ปุเรตร  คนฺตฺวา 
กุมฺภการสาลาย  นิสีทิ ฯ  มาตงฺคตาปโส  ปจฺฉา  คนฺตฺวา  ตตฺถ  
โอกาส  ยาจิ  กุมฺภกาโร  อตฺเถตฺถ  ปมตร  ปวิฏโ  ปพฺพชิโต   
ต  ปุจฺฉาติ อาห ฯ  โส  อตฺตโน  ปริกขฺาร  คเหตฺวา  สาลาย  
ทฺวารมูเล  ตฺวา  อมฺหากมฺป  อาจริย  เอกรตฺติวาสาย  โอกาส  
เทถาติ  อาห ฯ  ปวิส  โภติ ฯ  ปวิสิตฺวา  นิสินฺน โภ  กโึคตฺโตสีติ  
ปจฺฉิ ฯ จณฺฑาลโคตฺโตมฺหีติ ฯ น สกกฺา ตยา สทฺธึ เอกฏาเน  
นิสีทิตุ  เอกมนฺต คจฺฉาติ ฯ โส จ ตตฺเถว ติณสนฺถริก (๑) 
สนฺถริตฺวา นิปชฺช ิฯ ชาติมา  ทฺวาร  นสิฺสาย  นิปชชฺิ ฯ   
อิตโร  ปสฺสาวตฺถาย  นิกฺขมนฺโต  ต  อุรสฺมึ อกฺกม ิฯ  โก  เอโสติ 
จ  วุตฺเต  อห  อาจริยาติ  อาห ฯ  อเร  จณฺฑาล  กึ อ ฺโต  
มคฺค  น  ปสสฺสิ  อถ  เม  อาคนฺตฺวา  น  อกฺกมสีติ ฯ  อาจริย   
อทิสฺวา  เม  อกฺกมนฺโตสิ ขมสิ (๒) มยฺหนฺติ ฯ โส มหาปุริเส  
พหินิกฺขนฺเต จินฺเตสิ อย  ปจฺฉา  คจฺฉนฺโตป  อิโตว  อาคมิสฺสีติ  
ปริวตฺเตตฺวา นิปชฺช ิฯ มหาปุริโสป อาจริโย  อิโต  สีส  กตฺวา   
# ๑. ม. ติณสนฺถารก ฯ  ๒. ส.ี อกฺกนโฺต ขมถ ฯ 
# ม. อกกฺนฺโตสิ ขม ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ติสฺสสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๗๙ 
 
นิปนฺโน  ปาทสมีเปนสฺส  คมิสฺสามีติ ปวิสนฺโต อุรสฺมึเยว  
อกฺกมิ ฯ  โก  เอโสติ  จ  วุตฺเต  อห  อาจริยาติ  อาห ฯ  ปม   
ตาว  เต  อชานนฺเตน  กต  อิทานิ  ม  ฆเฏนฺโตว  อกาสิ 
สูริเย เต อุคฺคจฺฉนฺเต  สตฺตธา  มุทฺธา  ผลตูติ  โสป 
มหาปุริโส  กิ ฺจิ  อวตฺวา  ปุเร อรุเณเยว สูริย คณฺหิ นาสฺส 
อุคฺคนฺตุ อทาสิ ฯ มนุสฺสา จ หตฺถิอสฺสาทโย จ ปพุชฌฺึสุ ฯ    
        มนุสฺสา  ราชกุล  คนตฺฺวา  เทว  สกลนคเร  อปปฺพุทฺโธ  
นาม  นตฺถิ  น  จ  อรุณุคฺคมน  ป ฺายติ  ก ึ น ุโข 
เอตนฺติ ฯ เตนหิ นคร ปรวีิมสถาติ ฯ เต  ปริวีมสนฺตา   
กุมฺภการสาลาย  เทฺว  ตาปเส  ทิสฺวา  อิเมส  เอต  กมมฺ  
ภวิสฺสตีติ  อนฺตรา  ร ฺโ  อาโรเจสส ฯ  ร ฺา  จ  ปุจฺฉถ  
เนติ  วุตฺตา  อาคนฺตฺวา  ชาติมนฺต  ปุจฺฉึสุ  ตุเมฺหหิ  อนฺธการ  
กตนฺติ ฯ  น  มยา กต เอส ปน  กฏุชฏิโล  ฉโว  อนนฺตมาโย  
ต  ปุจฺฉถาติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  มหาปุริส  ปุจฺฉึสุ  ตุเมฺหหิ  ภนฺเต   
อนฺธการ  กตนฺติ ฯ  อาม  อย  อาจริโย  ม  อภิสป ตสฺมา  
มยา  กตนฺติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสส ฯ  ราชาป   
อาคนฺตฺวา  มหาปุริส  ตุเมฺหหิ  กต  ภนเฺตติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  
มหาราชาติ ฯ  กสฺมา  ภนฺเตติ ฯ อิมินา  อภิสปโตมฺหิ  สเจ  
ม เอโส ขมาเปสฺสติ สูริย วิสฺสชฺเชสฺสามีติ ฯ ราชา ขมาเปถ  
ภนฺเต  เอตนฺติ  อาห ฯ  อิตโร  มาทิโส  ชาติมา  กึ  เอวรูป   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 380 

                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๐ 
 
จณฺฑาล  ขมาเปสฺสติ น ขมาเปมีติ อาห ฯ               
        อถ  น  มนุสฺสา  น  กึ  ตฺว  อตฺตโน  รุจิยา  ขมาเปสฺสสีติ   
วตฺวา  หตฺเถสุ  จ  ปาเทสุ  จ  คเหตฺวา  ปาทมูเล  นปิชฺชาเปตฺวา   
ขมาเปหีติ  อาหสุ ฯ  โส  นิสฺสทฺโท  นปิชฺช ิฯ  ปุนป  น   
ขมาเปหีติ อาหสุ ฯ ตโต ขม มยฺห อาจริยาติ  อาห ฯ 
มหาปุริโส  อห  ตาว  ตุยหฺ ขมิตฺวา สูริย วิสฺสชฺเชสฺสามิ  
สูริเย  ปน  อุคฺคเต  ตว  สีส  สตฺตธา  ผลิสฺสตีติ  วตฺถา 
อิมสฺส  สีสปปฺมาณ มตฺติกาปณฑ  มตฺถเก  เปตฺวา  เอต  
นทิยา  คลปปฺมาเณ  อุทเก  เปถาติ  อาห ฯ  มนุสสฺา  ตถา 
อกสุ ฯ  เอตฺตาวตา  สรฏก  ราชพล  สนฺนิปติ ฯ  มหาปุริโส   
สูริย  มุ ฺจิ ฯ  สูรยิรสี  อาคนฺตฺวา  มตฺติกาปณฺฑ  ปหริ ฯ 
โส สตฺตธา ภิชฺชิ ฯ ตาวเทว  โส  นิมมฺุชฺชิตฺวา  เอเกน  
ติตฺเถน  อุตฺตริตฺวา  ปลายิ ฯ  สตฺถา  อิม วตฺถุ  อาหริตฺวา 
อิทานิ  ตาว  ตฺว  ภิกฺขูน สนฺติเก ปริภาส ลภสิ ปุพฺเพ  
ปนาสิ   อิม  โกธ  นิสฺสาย  รฏโต  ปพฺพาชิโตติ  อนุสนฺธึ   
ฆเฏตฺวา  อถ น โอวทนฺโต น โข เต ต ติสฺส ปติรูปนติฺ 
อาทิมาห ฯ  
                                นวม ฯ           
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๓๘๑ 
 
                                เถรนามกสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  วณฺณวาทีติ  หานิสสวาที ฯ  ย  อตีต  ต  ปหีนนฺติ   
อตีเต  ขนฺธป ฺจเก  ฉนฺทราคปฺปหาเนน  ต  ปหีน  นาม  โหติ ฯ  
อนาคตนฺติ  อนาคต   ขนฺธป ฺจก  ตตฺถ  ฉนฺทราคปฏินิสฺสคฺเคน  
ปฏินิสฺสฏ  นาม  โหติ ฯ สพฺพาภิภุนฺติ  สพฺพา  ขนฺธายตน- 
ธาตุโย  จ  ตโย  ภเว  จ  อภิภวิตฺวา   ิต ฯ  สพฺพวิทุนฺติ   
ต วุตฺตปฺปการ สพฺพ วิทิต วิทิต [๑] สพฺเพสุ ธมฺเมสูติ เตเสฺวว 
สพฺพธมฺเมสุ(๒) ตณฺหาทิฏ ิเลเปหิ  อนุปลิตฺต ฯ  สพฺพ  ชหนติฺ  ตเทว  
สพฺพ  ตตฺถ  ฉนฺทราคปฺปหาเนน  ชหิตฺวา   ิต ฯ  ตณฺหกฺขเย 
วิมุตฺตนฺติ ตณฺหกฺขยสงฺขาเต นิพฺพาเน ตทารมฺมณาย วิมุตฺติยา  
วิมุตฺต ฯ  
                                ทสม ฯ      
 
                                มหากปฺปนสุตฺตวณฺณนา           
        เอกาทสเม  มหากปฺปโนติ  เอวนามโก  อภิ ฺาพลปฺปตฺโต    
อสีติมหาสาวกาน  อพฺภนฺตโร  มหาเถโร ฯ  โส  กิร  คิหิกาเล   
กุกฺกุฏวตีนคเร  ติโยชนสติก  รชฺช  กาเรสิ ฯ  (๓)  ปจฺฉิมภวิกตฺตา  ปน 
ตถารูป  สาสน  โสตุ โอหิตโสโตว  วิจรติ ฯ  อเถกทิวส  อมจฺจ- 
สหสฺสปริวุโต  อุยฺยานกีฬกิ  อคมาสิ ฯ ตทา  จ  มชฌฺิมเทสโต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปากฏก กตฺวา  ิตนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. ม. ย.ุ ธมฺเมสุ ฯ  ๓. ม. ย.ุ อกาสิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๒ 
 
ชงฺฆวาณิชา  ต  นคร  คนฺตฺวา  ภณฺฑ  ปฏิสาเมตฺวา  ราชาน  
ปสฺสิสฺสามาติ  ปณฺณาการหตฺถา  ราชกุลทฺวาร  คนตฺฺวา  ราชา   
อุยฺยาน คโตติ  สุตฺวา  อุยยฺาน  คนฺตฺวา  ทฺวาเร   ิตา  
ปฏิหารสฺส  อโรจยึสุ ฯ อถ ร ฺโ นิเวทิเต  ราชา  ปกฺโก- 
สาเปตฺวา  นิยฺยาติตปณฺณากาเร  วนฺทิตฺวา   ิเต  ตาตา  กุโต 
อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  สาวตฺถิโต  เทวาติ ฯ  กจฺจิ  โว  รฏ   
สุภิกฺข ธมฺมิโกราชาติ ฯ  อาม เทวาติ ฯ อตฺถิ ปน ตุมหฺาก  
เทเส กิ ฺจิ สาสนนฺติ ฯ อตฺถิ เทว น  ปน  สกฺกา  อุจฺฉิฏ- 
มุเขหิ  กเถตุนฺติ ฯ  ราชา  สุวณฺณภิงฺคาเรน อุทก ทาเปสิ ฯ เต 
มุข  วิกฺขาเลตฺวา  ทสพลาภิมุขา  อ ฺชลึ  ปคฺคณฺหิตฺวา  เทว  
อมฺหาก  เทเส พุทฺธรตน  นาม  อุปฺปนฺนนฺติ  อาหสุ ฯ  ร ฺโ 
พุทฺโธติ  วจเน  สุตมตฺเต สกลสรรี  ผรมานา  ปติ  อุปฺปชฺชิ ฯ  
ตโต  พุทฺโธติ  ตาตา  วทถาติ  อาห ฯ  พุทฺโธติ  เทว  
วทามาติ ฯ  เอว  ติกฺขตฺตุ  วทาเปตฺวา  พุทฺโธติ  ปท  อปริมาณ  
นาสฺส  สกฺกา  ปริมาณ  กาตุนฺติ  ตสฺมึเยว  ปสนฺโน  สตสหสฺส  
ทตฺวา  ปุน อ ฺ  กึ  สาสนนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว  ธมฺมรตน   
นาม  อุปฺปนฺนนฺติ ฯ ตมฺป สุตฺวา ตเถว  ติกฺขตฺตุ  ปฏิ ฺ 
คเหตฺวา  อปรมฺป  สตสหสฺส  ทตฺวา  ปุน  อ ฺ กึ  สาสนนฺติ   
ปุจฺฉิ  สงฺฆรตน  เทว อุปฺปนฺนนฺติ ฯ ตมฺป สุตฺวา ตเถว 
ติกฺขตฺตุ ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อปรมฺป  สตสหสฺส  ทตฺวา  ทินฺนภาว   
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                *เลมที่ ๑๑  มหากปฺปนสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๘๓ 
 
ปณฺเณ  ลิขิตฺวา  ตาตา เทวิยา  สนฺติก  คจฺฉถาติ  เปเสสิ ฯ 
เตสุ  คเตสุ  อมจฺเจ  ปุจฺฉิ  ตาตา พุทฺโธ โลเก  อุปปฺนฺโน ฯ 
ตุเมฺห  กึ  กรสิฺสถาติ ฯ  เทว  ตุเมฺห  ก ึ กตฺตุกามาติ  อห ฯ  
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  มยมฺป  ปพฺพชิสามาติ ฯ  เต  สพฺเพป  ฆร   
วา  กุฏมฺพ  วา อนปโลเกตฺวา เย อสฺเส อารุยฺห คตา 
เตเหว นิกฺขมึสุ ฯ          
        วาณิชา อโนชาเทวิยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปณฺณ  ทสฺเสสส ฯ 
สา  วาเจตฺวา  ร ฺา  ตุมฺหาก  พหู  กหาปณา  ทินฺนา  กึ   
ตุเมฺหหิ  กต ตาตาติ ปุจฺฉิ ฯ  ปยสาสน  เทวิ  อานีตนฺติ ฯ   
อเมฺหป  สกกฺา  ตาตา  สุณาเปตุนฺติ ฯ สกฺกา  เทวิ  อุจฺฉิฏ- 
มุเขหิ  ปน  วตฺตุ  น  สกฺกาติ ฯ  สา  สวุณฺณภิงฺคาเรน อุทก  
ทาเปสิ ฯ  เต  มุข  วิกฺขาเลตฺวา  ร ฺโ  อาโรจิตนเยเนว  
อาโรเจสส ฯ สาป  สุตฺวา  อุปฺปนฺนปาโมชฺชา  เตเนว  นเยน  
เอเกกสฺมึ  ปเท  ติกฺขตฺตุ  ปฏิ ฺ คเหตฺวา  ปฏิ ฺาคณนาย  
ตีณิ  ตีณิ  กตฺวา  นว  สตสหสฺสานิ  อทาสิ ฯ  วาณิชา  สพฺพานิป   
ทฺวาทส  สตสหสฺสานิ  ลภึสุ ฯ  อถ  เน  ราชา  กห  ตาตาติ   
ปุจฺฉิ ฯ  ปพฺพชิสฺสามีติ  นิกฺขนฺโต  เทวีติ ฯ  เตนหิ  ตาตา  ตุเมฺห 
คจฺฉถาติ  เต อุยฺโยเชตฺวา  ร ฺา  สทฺธึ  คตาน  อมจฺจาน 
มาตุคาเม  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตุเมฺห อตฺตโน  สามิกาน  คตฏาน  
ชานาถ  อมฺมาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ชานาม  อยฺเย  ร ฺา  สทฺธึ   
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๔ 
 
อยฺยานกีฬีก  คตาติ ฯ  อาม  คตา (๑) ตตฺถ  ปน   
คนฺตฺวา  พุทฺโธ  อุปฺปนโฺน  ธมฺโม  อุปฺปนฺโน  สงฺโฆ  อุปฺปนฺโนติ  
สุตฺวา  ทสพลสฺส  สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามาติ  คตา  ตุเมฺห  กึ  
กริสฺสถาติ ฯ ตุเมฺห ปน อยฺเย กึ กตฺตุกามาติ ฯ อห  
ปพฺพชิสฺสามิ  น  เตหิ  วนตฺวมน  ชิวฺหคฺเค  ปยิสฺสามีติ ฯ  (๒) 
ยทิ เอว มย ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ สพฺพา รเถ โยชาเปตฺวา  
นิกฺขมึสุ ฯ        
        ราชาป  อมจฺจสหสฺเสน  สทฺธ ึ คงฺคาย  ตีร  ปาปุณิ ฯ  
ตสฺมึ  จ  สมเย  คงฺคา  ปูรา  โหติ ฯ  อถ  น  ทิสฺวา  อย   
คงฺคา  ปูรา  จณฺฑมจฺฉากิณฺณา  อเมฺหหิ  สทฺธึ  อาคตา   
ทาสา  วา  มนุสฺสา  วา  นตฺถิ  เย  โน  นาว  วา  อุฬมฺุป  
วา  กตฺวา  ทเทยฺยย  เอตสฺส  ปน  สตฺถ ุ คุณา  นาม  เหฏา   
อวีจิโต อุปริ  ยาว  ภวคฺคา  ปตฺถตา  สเจ  เอส  สตฺถา  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อิเมส อสฺสาน  ขุรปฏานิ  มา  เตเมนฺตูติ  
อุทกปฏเน  อสฺเส  ปกฺขนฺทาเปสส ฯ  เอกอสฺสสฺสาป ขุรปฏ ิมตฺต(๓)  
น  เตมิ  ราชมคฺเคน  คจฺฉนฺตา  วิย  ปรตีร  ปตฺวา  ปรุโต  
อ ฺ มหานทึ  ปาปุณึสุ ฯ  ตตฺถ  อ ฺา  สจฺจกิริยา  นตฺถิ   
ตาย  เอว สจฺจกิริยาย ตมฺป อฑฺฒโยชนวิตฺถาร  นทึ  อติกฺกมึสุ ฯ  
อถ  ตติย  จนฺทภาค  นาม  มหานทึ  ปตฺวา ตมฺป ตายเอว  
# ๑. ม. อาม คตา ฯ  ๒. ม. ย.ุ เปยฺยนติฺ ฯ   
# ๓. ส.ี ขุรปฏิ ิมตฺต ฯ   
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                *เลมที่ ๑๑  มหากปฺปนสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๘๕ 
 
สจฺจกิริยาย อติกฺกมึสุ ฯ             
        สตฺถาป  ตทิวส  ปจฺจูสสมเย  มหากรุณาสมาปตฺติโต   
วุฏาย  โลก  โอโลเกนฺโต  อชชฺ  มหากปฺปโน  ติโยชนติก   
รชฺช  ปหาย  อมจฺจสหสฺสปริวาโร  มม  สนฺติเก  ปพฺพชิตุ   
อาคจฺฉตีติ  ทิสฺวา  ยา  เตส  ปจฺจุคฺคมน  กาตุ ยุตฺตนฺติ  
ปาโตว  สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวาโร  สาวตฺถิย  
ปณฺฑาย จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  สยเมว 
ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  อากาเส อุปฺปติตฺวา  จนฺทภาคาย  นทิยา 
ตีเร  เตส  อุตฺตรณติตฺถสฺส(๑)  อภิมุเข  าเน มหานิโคฺรธรุกฺโข  
อตฺถิ  ตตฺถ  ปลฺลงฺเกน  นสิีทิตฺวา ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา  
ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เต  เตน  ติตฺเถน  อุจฺจาวจาว (๑)   
ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย  อิโต  จิโต  จ  วิธาวนฺติโย โอโลเกนฺตา  
ทสพลสฺส ปณฺุณจนฺทสิริก  (๓)  มุข  ทิสฺวา  ย สตฺถาร อุทฺทิสฺส  
มย ปพฺพชิตา อทฺธา โส เอโสติ ทสฺสเนเนว  นิฏ  คนฺตฺวา  
ทิฏานโต  ปฏาย  โอนตา  วนฺทมานา อาคมฺม สตฺถาร   
วนฺทึสุ ฯ  ราชา  โคปฺผเกสุ  คเหตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  เอกมนฺต  
นิสีทิ สทฺธึ อมจฺจสหสฺเสน ฯ  สตฺถา เตส ธมฺม กเถสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน สพฺเพ อรหตฺเต ปติฏาย  สตฺถาร  ปพฺพชฺช  
# ๑. ม. อุตฺตรณติตฺถสฺส ฯ  ๒. ม. อุตฺตรนฺตา จ ฯ 
# ยุ. อุตฺตรนฺตา ว ฯ  ๓. ส.ี ปุณฺณจนฺทสริกฺขก ฯ  
# ม. ปุณฺณจนฺทสสฺสีริก ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๖ 
 
ยาจึสุ ฯ  สตฺถา  ปุพฺเพ  อิเม  จีวรทานสฺส  ทินฺนตฺตา อตฺตโน  
จีวรานิ  คเหตฺวาว  อาคตาติ  สุวณฺณวณฺณ  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  
เอถ  ภิกฺขโว  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมาทุกฺขกฺ- 
ขนฺธสฺส อนฺตกิริยายาติ อาห ฯ สา จ เตส  อายสฺมนฺตาน   
ปพฺพชฺชา  จ  อุปสมฺปทา  จ  อโหสิ  วสฺสสฏ ิกตฺเถรา (๑) วิย  
สตฺถาร ปริวารยึสุ ฯ                  
        อโนชาป  เทวี  รถสหสฺสปริวารา  คงฺคาตีร  ปตฺวา  ร ฺโ  
อตฺถาย  อาคต  นาว  วา  อุฬุมฺป  วา  อทิสฺวา  อตฺตโน   
พฺยตฺตตาย  จินฺเตสิ  ราชา สจฺจกิริย  กตวฺา  คโต  ภวิสฺสติ  
โส  ปน  สตฺถา  น  เกวล  เตสเยว  อตฺถาย  นิพฺพตฺโต  สเจ  
โส  สตฺถา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อมฺหาก  รถา  มา  อุทเก  นิมฺมชฺุชึสติู  
อุทกปฏเ  รเถ ปกฺขนฺทาเปสิ ฯ รถาน เนมิวฏฏิมตฺตมฺป น เตมิ ฯ  
ทุติยตติยนทีป  เตเนว  สจฺจากาเรน  อุตฺตริ(๒)  อุตฺตรมานาเยว   
นิโคฺรธรุกฺขมูเล สตฺถาร  อทฺทส ฯ  สตฺถา  อิมาส  อตฺตโน   
สามิเก  ปสฺสนฺตีน  ฉนฺทราโค  อุปฺปชชฺิตฺวา  มคฺคผลาน  อนฺตราย  
กเรยฺย  โส  เอว  กาตุ  น  สกฺขิสฺสตีติ ยถา  อ ฺม ฺ  
น  ปสฺสนฺติ  ตถา  อกาสิ ฯ  ตา  สพฺพาป ติตฺถโต อุตฺตริตฺวา  
ทสพล  วนฺทตฺิวา  นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  ตาส  ธมฺม  กเถสิ ฯ   
เทสนาปริโยสาเน สพฺพาป  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  อ ฺม ฺ   
# ๑. ส.ี วสฺสสติกตฺเถรา ฯ  ๒. อ ฺตฺถ อุตฺตรีติ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  มหากปฺปนสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๘๗ 
 
ปสฺสึสุ ฯ  สตฺถา  อุปฺปลวณฺณา อาคจฺฉตูติ  จินฺเตสิ ฯ  เถร ี  
อาคนฺตฺวา  สพฺพา  ปพฺพาเชตฺวา  อาทาย  ภิกฺขุนีน อุปสฺสย  คตา ฯ  
ภิกฺขุสหสฺส  คเหตฺวา  อากาเสน  เชตวน  อคมาสิ ฯ  
อิม สนฺธาเยต วุตฺต  มหากปฺปโนติ  เอวนามโก  อภิ ฺา- 
พลปฺปตฺโต  อสีติมหาสาวกาน  อพฺภนฺตโร มหาเถโรติ ฯ                     
        ชเนตสฺมินฺติ  ชนิเต  ปชายาติ  อตฺโถ ฯ  เย  โคตฺตปฏิสาริโนติ  
เย  มย  วาเสฏา  โคตมาติ  (๒)  โคตฺต  ปฏิสรนฺติ  ปฏิชานนฺติ   
เตส  ขตฺติโย เสฏโติ อตฺโถ ฯ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ  อฏหิ   
วิชฺชาหิ  เจว  ปณฺณรสธมมฺเภเทน  จรเณน  จ  สมนนฺาคโต ฯ  ตปตีติ  
วิโรจติ ฯ  ฌายี  ตปติ  พฺราหฺมโณติ  ขีณาสวพฺราหฺมโณ  ทุวิเธน   
ฌาเนน  ฌายมาโน  ตปติ  วิโรจติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  ขเณ  กาฬุทายตฺิเถโร   
ทุวิเธน  ฌาเนน  ฌายมาโน  อวิทูเร  นิสินฺโน  โหติ ฯ  พุทฺโธ  
ตปตีติ  สพฺพ ฺ ุพุทโธ  วิโรจติ ฯ  สพฺพมงฺคคาถา  กิเรสา ฯ   
ภาติกราชา  กิร  เอกปูช  กาเรตฺวา  อาจริยก  (๓)  อาห  ตีหิ   
รตเนหิ  อมุตฺต  เอก  ชยมงฺคล  วทถาติ ฯ  โส  เตปฏกพุทฺธวจน  
อิท  มงฺคลคาถ  (๔)  วทนฺโต  ทิวา  ตปติ  อาทิจฺโจติ  
วตฺวา  อฏงฺค  คเมนฺตสฺส  สูรยิสฺส  อ ฺชลึ ปคฺคณฺหิ ฯ รตฺติมาภาติ  
จนฺทิมาติ อุฏหนฺตสฺส  จนฺทสฺส  อ ฺชล ึ ปคฺคณฺหิ ฯ  สนฺนทฺโธ  
# ๑. ม. วิโรจติ ฯ  ๒. สี. ภาณก ฯ  ๓. ม. คาถ ฯ 
# ๔. ม. อฏงฺคเมนฺตสฺส ฯ  ๕. ม. อุฏหนฺตสฺส ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นทิานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๘ 
 
ขตฺติโย  ตปตีติ  ร ฺโ อ ฺชลึ  ปคฺคณฺหิ ฯ  ฌาย ี ตปติ   
พฺราหฺมโณติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อ ฺชล ึ ปคฺคณฺหิ ฯ ฌายี  ตปติ   
พฺราหฺมโณติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อ ฺชล ึ ปคฺคณฺหิ ฯ  อถ  
น ราชา  มา  หตฺถ โอตาเรหีติ อุกฺขิตฺตสฺมึเยว หตฺเถ สหสฺส  
เปสิ ฯ 
                                เอกาทสม ฯ     
 
                        สหายกสุตฺตวณฺณนา 
        ทฺวามสเม  จิรรตฺต  สเมติกาติ  (๑)  ทีฆรตฺต  สสนฺทิตฺวา   
สเมตฺวา   ิตลทฺธิโน ฯ  เต  กิร  ปพฺพชิตา  (๒)  ป ฺจ  ชาติสตานิ  
เอกโตว วิจรึสุ ฯ  สเมติ  เนส  สทฺธมฺโมติ  อิทานิ  อิเมส  
อย  สาสนธมฺโม  สสนฺทติ  สเมติ ฯ ธมฺเม  พุทฺธปฺปเวทิเตติ   
พุทเธน  ปเวทิเต  ธมฺเม  เอเตส  สาสนธมฺโม  โสภตีติ  อตฺโถ ฯ  
สุวินีตา  กปฺปเนนาติ  อตฺตโน  อุปชฌฺาเยน  อริยปปฺเวทิเต ธมฺเม  
สุฏ ุ วินีตา ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ          
                                ทฺวาทสม ฯ 
                        ภิกฺขุสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ         
                        นิทานวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. สเมติกาติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑    หนา  ๓๘๙ 
 
 
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ 
                        ขนฺธวารวคฺควณฺณนา             
 
                        นกลุปตุสุตฺตวณฺณนา            
        นกลุปตุวคฺคสฺส  (๑)  ปเม ฯ  ภคฺเคสูติ  เอวนามเก ชนปเท ฯ  
สสสุมารคิเรติ  สสสุมารคิรนคเร ฯ  ตสฺมึ  กริ  มาปยมาเน  สสสุมาโร 
สททฺมกาสิ  เตนสฺส  สสสมุารคิรนฺเตฺวว(๒)  นาม  อกสุ ฯ  เภสก- 
ฬาวเนติ  เภสกฬาย  นาม  ยกฺขินิยา  อธิวุตฺถตฺตา  เอว 
ลทฺธนาเม  วเน ฯ  ตเทว  มิคคณสฺส  (๓)  อภยตฺถาย  ทินฺนตฺตา   
มิคทาโยติ  วุจฺจติ ฯ  ภควา  ตสฺมึ  ชนปเท  ต  นคร  นิสฺสาย  
ตสฺมึ  วนสณฺเฑ วิหรติ ฯ นกุลปตาติ นกุลสฺส นาม ทารกสฺส 
ปตา ฯ           
        ชิณฺโณติ  ชราชิณฺโณ ฯ  วุฑฺโฒติ  วโยวุฑฺโฒ ฯ  มหลฺลโกติ  
ชาติมหลฺลโก ฯ อทฺธคโตติ  ติยทฺธคโต ฯ  วโยอนุปฺปตฺโตติ เตสุ  
ตีสุ อทฺเธสุ ปจฺฉิมวย อนุปฺปตฺโต ฯ อาตุรกาโยติ  คิลานกาโย ฯ  
อิท ฺหิ  สรีร  สุวณฺณวณฺณมฺป  นิจฺจปคฺฆรณฏเน อาตุรเสว(๔) 
# ๑. ส.ี ขนฺธกวคฺคสฺส ฯ  ม. ขนฺธิยวคฺคสฺส ฯ   
# ๒. ม. สุสมุารคิรนฺเตฺวว ฯ ๓. สี. มคิาน ฯ ๔. ม. อาตุรเยว ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๐ 
 
นาม ฯ  วิเสเสน  ปนสฺส  ชราตุรตา  พฺยาธาตุรตา  มรณา- 
ตุรตาติ  ติสฺโส  อาตุรตา  โหนฺติ ฯ  ตาสุ  กิ ฺจาป เอโส  
มหลฺลกตฺตาชราตุโรว อภิณฺหโรคตาย ปนสฺส  พฺยาธาตุรตา 
อิธ  อธิปฺเปตา ฯ  อภิกฺขณาตงฺโคติ  อภิณฺหโรโค  นรินฺตรโรโค ฯ  
อนิจฺจทสฺสาวีติ  ตาย  อาตุรตาย  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ อาคนฺตุ  
อสกฺโกนฺโต กทาจิเทว ทฏ ุ  ลภามิ  น  สพฺพกาลนฺติ  อตฺโถ ฯ  
มโนภาวนียานนฺติ  มนวฑฺฒกาน ฯ  เยสุ  หิ ทฏิเสุ  (๑)  กุสลวเสน  
จิตฺต  วฑฺฒติ  เต  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาทโย  มหาเถรา มโน- 
ภาวนียา  นาม ฯ  อนุสาสตูติ  ปุนปฺปุน  สาสตุ ฯ  ปรุิม  ห ิ  
วจน  โอวาโท นาม อปราปร  อนุสาสนี  นาม ฯ  โอติณฺเณ  
วา  วตฺถุสฺมึ  วจน โอวาโท นาม อโนติณฺเณ  ตนฺติวเสน  
ปเวณิวเสเนว  วา  วุตฺต  อนุสาสนี  นาม ฯ  อปจ  โอวาโทติ  วา�   
อนุสาสนีติ วา อตฺถโต เอกเมว พฺย ฺชนมตฺตเมว นาน ฯ          
        อาตุโร  หายนฺติ  อาตุโร  หิ  อย  สุวณฺณวณฺโณ   
ปยงฺคุสาโมป  สมาโน  นิจฺจปคฺฆรณฏเน  อาตุโรเยว ฯ   
อณฺฑภูโตติ  อณฺฑ  วิย  ภูโต  ทุพฺพโล ฯ ยถา  กุกฺกฏุณฺฑ  
วา  มยูรณฺฑ  วา  เคณฺฑุก  วิย  คเหตฺวา  ขิปนฺเตน  วา  
ปหรนฺเตน  วา  น  สกฺกา  กฬีิตุ  ตาวเทว  ภิชชฺติ  เอวมยมฺป  
กาโย ทุสฺสกณฺเณป(๒) ิ  ขาณุเกป  ปกฺขลิตสฺส  ภิชชฺติ   อณฺฑ  
# ๑. ส.ี ทฏิเสุ ทิฏเสุ ฯ กตฺถจิ ปน ทฏิเสุ กุเลสูติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. ม. กณฺฏเกป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นกุลปตุสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๙๑ 
 
วิย  ภูโตติ  อณฺฑภูโต ฯ ปริโยนทฺโธติ สุขุเมน  ฉวิมตฺเตน  
ปริโยนทฺโธ ฯ  อณฺฑ  ห ิ สารตเจน  ปริโยนทฺธ  เตเนตฺถ  (๑)  
ฑสมกสาทโย  นลิียิตฺวาป  ฉวึ  ฉินฺทิตฺวา  ยูส  ปคฺฆราเปตุ  
น  สกโฺกนฺติ ฯ อิมสฺมึ  ปน  ฉวึ  ฉินฺทตฺิวา  ย  อิจฺฉนฺติ  ต   
กโรนฺติ ฯ  เอว สุขุมาย ฉวิยา ปริโยนทโฺธ ฯ  กิม ฺตฺร  พาลฺยาติ   
พาลภาวโต  อ ฺ  กึ  อตฺถิ  พาโลเยว  อยนฺติ อตฺโถ ฯ  
ตสฺมาติ ยสฺมา อย กาโย เอวรูโป ตสฺมา ฯ        
        เตนุปสงฺกมีติ  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  อุปฏาน คนฺตฺวา  
อนนฺตร ปรณิายกรตนสฺส อุปฏาน  คจฺฉนฺโต  ราชปุริโส  วิย  
สทฺธมฺมจกฺกวตฺติสฺส  ภควโต อุปฏาน  คนฺตฺวา  อนนฺตร   
ธมฺมเสนาปติสฺส  อปจิตึ  กตฺตุกาโม  เยนายสฺมา สาริปุตฺโต 
เตนุปสงฺกมิ ฯ  วิปฺปสนฺนานีติ  สุฏ ุ  ปสนฺนานิ ฯ  อินฺทฺริยานีติ  
มนจฺฉฏานิ  อินฺทฺริยานิ ฯ  ปริสุทโฺธติ  นิทฺโทโส ฯ  ปรโิยทาโตติ 
ตสฺเสว เววจน ฯ นิรุปกฺเลสตาเยว  หิ  เอส  ปรโิยทาโตติ  วุตฺโต  
น  เสตภาเวน ฯ  เอตสฺส  จ  ปรโิยทาตต  ทิสฺวาว  อินฺทฺริยาน   
วิปฺปสนฺนต  อ ฺาสิ ฯ  นยคฺคาหป ฺา  กิเรสา เถรสฺส ฯ                      
        กถ  โน(๒)  สิยาติ  เกน  การเณน  น  ลทฺธา  ภวิสฺสติ  
ลทฺธาเยวาติ  อตฺโถ ฯ  อิมนิา  กึ  ทีเปติ  สตฺถ ุ วิสฺสาสิก- 
ภาว ฯ   
# ๑. กตฺถจิ เตน ถทฺธนฺติ ลิขิยติ ฯ  ๒. ม. กถ หิ  โน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๒ 
 
        อย  กริ  สตฺถุ ทฏิกาลโต ปฏาย  ปติเปม  อุปาสิกา 
จสฺส  มาติเปม  ปฏิลภติ ฯ  อุโภป  มม  ปุตฺโตติ สตฺถาร  
วทนฺติ ฯ  ภวนฺตรคโต  หิ  เนส  สิเนโห ฯ  สา  กริ  อุปาสิกา   
ป ฺจ  ชาติสตานิ  ตถาคตสฺส  มาตาว  โส  จ  คหปติ  ปตาว   
อโหสิ ฯ  ปนุ  ป ฺจ   ชาติสตานิ  อุปาสิกา  มหามาตา  ตถา 
มาตุจฺฉา (๑) อุปาสโก มหาปตา [๒] ตถา จูฬมาตา เอว  สตฺถา 
ทิยฑฺฒอตฺตภาวสหสฺส  เตสเยว  หตฺเถ  วฑฺฒิโต ฯ  เตเนว   
เต  ย  เนว  ปตฺุตสฺส  น  ธตุี(๓)  สนฺติเก  กเถตุ  สกกฺา  ต   
สตฺถุ  สนฺติเก นิสินฺนา  กเถนฺติ ฯ  อิมนิาเยว  จ  การเณน  
ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  อุปาสกาน  วิสฺสาสิกาน  
ยทิท  นกลุปตา  คหปติ  เอตทคฺค ภิกฺขเว มม  สาวิกาน  
อุปาสิกาน  วิสฺสาสิกาน   ยทิท  นกลุมาตา  คหปตานีติ เต  
เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  อิติ  โส  อิม  วิสฺสาสิกภาว  ปกาเสนฺโต   
กถ  หิ  โน สยิาติ(๔) อาห ฯ  
        อมเตน  อภิสิตฺโตติ  นยิธ    อ ฺ  กิ ฺจิ  ฌาน  วา  
วิปสฺสนา  วา  มคฺโค  วา  ผล  วา  อมตาภิเสโกติ  ทฏพฺพ ฯ 
มธุรธมฺมเทสนาเยว(๕)  ปน  อมตาภิเสโกติ เวทิตพฺพา ฯ  ทูรโตปติ  
ติโรรฏาป ติโรชนปทาป ฯ      
# ๑. อ ฺตฺถ ตถา มาตุจฺฉาติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตถา 
# จูฬมาตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ปตุ ฯ  ๔. ม. กห หิ โน สิยา ฯ 
# ๕. ส.ี มธรุธมฺมสวน เยว ฯ  
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        อสฺสุตวา  ปุถชฺุชโนติ  อิท  วุตฺตตฺถเมว ฯ  อรยิาน  อทสฺสาวีติ- 
อาทีสุ อริยาติ  อารกตฺตา  กิเลเสหิ  อนเย  น  อิริยนโต  อเย   
อิริยนโต  สเทวเกน  จ  โลเกน  อรณียโต  พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  
จ  พุทฺธสาวกา  จ  วุจฺจนฺติ ฯ  พุทฺธา  เอว  วา  อิธ  อริยา ฯ   
ยถาห  สเทวเก ภิกฺขเว โลเก ฯเป ฯ ตถาคโต   อรโิยติ 
วุจฺจตีติ ฯ  (๑)  สปฺปุริสานนฺติ  เอตฺถ  ปน  ปจฺเจกพุทฺธา  ตถาคต- 
สาวกา จ  สปฺปุริสาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เต  หิ  โลกุตฺตรคุณโยเคน   
โสภนา  ปุรสิาติ  สปฺปุรสิา ฯ  สพฺเพว  วา  เอเต  เทฺวธาป   
วุตฺตา ฯ  พุทฺธาป หิ อริยา จ สปฺปุริสา จ ปจฺเจกพุทฺธา  
พุทฺธสาวกา จ (๑) ยถาห             
                โย เว กต ฺ ู กตเวทิ ธีโร            
                กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภิตฺติ จ โหติ           
                ทกฺุขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กจฺิจ         
                ตถาวิธ สปฺปุรสิ วทนฺตีติ ฯ (๒)           
กลฺยาณมิตฺโต  ทฬฺหภตฺติ  จ  โหตีติ  เอตฺตาวตา  หิ  พุทฺธสาวโก  
วุตฺโต กต ฺ ุตาทีหิ  ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธาติ(๓) ฯ   
        อิทานิ  โย  เตส  อรยิาน  อทสฺสนสีโล น จ ทสฺสเน 
สาธุการี  โส  อริยาน  อทสฺสาวีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  จ  
จกฺขุนา  อทสฺสาวี  าเณน  อทสฺสาวีติ  ทุวิโธ ฯ  เตสุ  าเณน  
# ๑. ม. พุทฺธสาวกาป ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๖๖/๕๔๑ ฯ 
# ๓. ม. ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธาติ ฯ   
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อทสฺสาวี  อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  มสจกฺขุนา  หิ  ทิพฺพจกฺขุนา  วา   
อริยา  ทิฏาป อทิฏาว โหนฺติ เตส จกฺขูน วณฺณมตฺต- 
คฺคหณโต  น  อริยป ฺาย โคจรโต(๑)  โสณสิงฺคาลาทโยป   
จกฺขุนา  อริเย  ปสฺสนฺติ น จ เต อริยาน ทสฺสาวิโน ฯ             
        ตตฺริท  วตฺถุ  จิตฺตลปพฺพตวาสิโน(๒)  กิร  ขีณาสวตฺเถรสฺส   
อุปฏาโก วุฑฺฒปพฺพชิโต  เอกทิวส  เถเรน  สทฺธ ึ ปณฺฑาย   
จริตฺวา  เถรสฺส  ปตฺตจีวร คเหตฺวา  ปฏ ิโต  อาคจฺฉนฺโต  เถร  
ปุจฺฉิ  อริยา  นาม  ภนฺเต  กีทิสาติ ฯ เถโร  อาห  อิเธกจฺโจ  
มหลฺลโก  อริยาน  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  วตฺตปฏิวตฺต  (๓)  กตฺวา 
สหจรนฺโตป  เนว  อริเย  ชานาติ  เอว  ทุชชฺานาวุโส  อริยาติ ฯ   
เอว  วุตฺเตป  โส  เนว  อ ฺาสิ ฯ  ตสฺมา  น  จกฺขุนา  ทสฺสน  
าเณน  ทสฺสนเมว  ทสฺสน ฯ  ยถาห  ก ึ เต  วกฺกลิ  
อิมินา  ปูติกาเยน  ทิฏเน  โย  โข  วกฺกลิ  ธมฺม  ปสฺสติ 
โส  ม  ปสฺสติ ฯ  โย  ม  ปสฺสติ  โส ธมฺม ปสฺสตีติ ฯ (๔) ตสฺมา  
จกฺขุนา  ปสฺสนฺโตป  าเณน  อริเยหิ  ทิฏ  อนิจฺจาทิลกฺขณ   
อปสฺสนฺโต อริยาธิคต ฺจ  ธมฺม  อนธิคจฺฉนฺโต  อริยกรธมฺมาน  
อริยภาวสฺส  จ  อทิฏตฺตา อริยาน อทสฺสาวีติ เวทิตพฺโพ ฯ               
        อริยธมมฺสฺส  อโกวิโทติ  สติปฏานาทิเภเท  อริยธมฺเม  
# ๑. ม. อริยภาวโคจรโต ฯ  ๒. ม. จิตฺตลปพฺพตวาสิโน ฯ 
# ๓. กตฺถจิ วตฺตปฏิปตฺตินฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๔. ส. ข. ๒๗/๒๑๖/๑๔๗ ฯ  
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อกุสโล ฯ  อริยธมฺเม  อวินีโตติ เอตฺถ ปน                   
                        ทุวิโธ วินโย นาม                เอกเมเกตฺถ ป ฺจธา          
                        อภาวโต ตสฺส อย        อวินีโตติ วุจฺจติ ฯ         
        อย  หิ  สวรวินโย  ปหานวินโยติ  ทุวิโธ  วินโย ฯ  เอตฺถ   
จ  ทวิุเธป  วินเย  เอกเมโก  วินโย  ป ฺจธา  ภิชฺชติ ฯ  สวร- 
วินโยป  ห ิ สีลสวโร  สติสวโร าณสวโร  ขนฺติสวโร  วีริย- 
สวโรติ  ป ฺจวิโธ ฯ  ปหานวินโยป  ตทงฺคปฺปหาน วิกฺขมฺภนปฺ- 
ปหาน  สมุจฺเฉทปฺปหาน  ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาน  นิสฺสรณปฺ- 
ปหานนฺติ ป ฺจวิโธ ฯ                      
        ตตฺถ  อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโตติ(๑) 
อย สีลสวโร ฯ  รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชตีติ (๒) 
อย สติสวโร ฯ    
                        ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ(๓)        สติ เตส นิวารณ           
                        โสตาน สวร พฺรูมิ                ป ฺาเยเต ปถิยฺยเรติ (๔)       
อย  าณสวโร ฯ  ขโม  โหติ  สีตสฺส  อุณฺหสฺสาติ อย ขนฺติ- 
สวโร ฯ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก  นาธิวาเสตีติ  อย  วีรยิสวโร ฯ  
สพฺโพปจาย  สวโร  ยถาสก สวริตพฺพาน  วิเนตพฺพาน จ 
กายทุจฺจริตาทีน  สวรณโต  สวโร  วินยนโต วินโยติ วุจฺจติ ฯ 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๘/๒๒๐ ฯ 
# ๓. ม. อชิตาติ ภควา ฯ  ๔. องฺ. จูฬ. ๓๐/๗๕/๑๖-๑๗ ฯ  
# ม. ปธยีเร ฯ  
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เอว ตาว สวรวินโย ป ฺจธา ภิชฺชตีติ เวทิตพฺโพ ฯ     
        ตถา  ย  นามรูปปริจฺเฉทาทีสุ  วิปสฺสนาาเณสุ  
ปฏิปกฺขภาวโต  ทีปาโลเกเนว  ตมสฺส  เตน  เตน  วิปสฺสน- 
าาเณน  ตสฺส  ตสฺส  อนตฺถสฺส  (๑) ปหาน ฯ เสยฺยถีท  นามรปู- 
ววตฺถาเนน  สกฺกายทิฏ ิยา  ปจฺจยปริคฺคเหน  อเหตุวิสมเหตุ- 
ทิฏ ีน ตสฺเสว  อปรภาเคน  กงฺขาวิตรเณน  กถกถภีาวสฺส  
กลาปสมฺมสเนน  อห   มมาติ  คาหสฺส  มคฺคามคฺคววตฺถาเนน 
อมคฺเค  มคฺคส ฺาย  อุภยทสฺสเนน  อุจฺเฉททิฏ ิยา  วยทสฺสเนน  
สสฺสตทิฏ ิยา  ภยทสฺสเนน  สภเย  อภยส ฺาย  อาทีนว- 
ทสฺสเนน  อสฺสาทส ฺาย  นิพฺพิทานุปสฺสเนน  (๒)  อภิรติส ฺาย   
มุจฺจิตุ(๓)กมฺยตาาเณน  อมุจฺจิ(๔)ตุกามตาย ฯ  อุเปกฺขาาเณน   
อนุเปกฺขาย  อนุโลเมน ธมฺมฏ ิติย  นพฺิพาเน  จ  ปฏิโลมภาวสสฺ   
โคตฺรภุนา  สงฺขารนิมิตฺตคฺคาหสฺส ปหาน เอต ตทงฺคปฺปหาน  
นาม ฯ                
        ย  ปน  อุปจารปฺปนาเภเทน  สมาธินา  ปวตฺติภาว- 
นิวารณโต  ฆฏปฺปหาเรเนว   อุทกปฏเ  เสวาลสฺส  เตส  เตส  
นีวรณาทิธมฺมาน ปหาน เอต วิกฺขมฺภนปฺปหาน นาม ฯ   
ย  จตุนฺน  อริยมคฺคาน  ภาวิตตฺตา  ตตมคฺคโตว(๕) อตฺตโน   
# ๑. ส.ี องฺคสฺส ฯ  ๒. ม. นิพฺพิทานุปสฺสนาย ฯ   
# ๓. ม. มุจฺจิตุ... ฯ  ๔. ม. อมุจฺจิตุ... ฯ ๕. ม. ตตมคฺควโต ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 397 

                *เลมที่ ๑๑  นกุลปตุสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๙๗ 
 
สนฺตาเน ทิฏ ิคตาน  ปหานายาติอาทินา    นเยน  วุตฺตสฺส   
สมุทยปกฺขิกสฺส  กิเลสคณสฺส อจฺจนฺตอปฺปวตฺติภาเวน    ปหาน  
อิท  สมุจฺเฉทปฺปหาน  นาม ฯ  ย  ปน ผลกฺขเณ ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺต 
กิเลสาน เอต ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาน นาม ฯ       
        ย  สพฺพสงฺขตนิสฺสฏตฺตา  ปหีนสพฺพสงฺขต  นิพฺพานเมต 
นิสฺสรณปฺปหาน นาม ฯ  สพฺพมฺป  เจต  ปหาน  ยสฺมา  จาคฏเน  
ปหาน  วินยนฏเน  วินโย  ตสฺมา  ปหานวินโยติ  วุจฺจติ ฯ  
ตตปหานวโต  (๑)  วา  ตสฺส  ตสฺส  วินยสฺส  สมฺภวโต เจต 
ปหานวินโยติ  วุจฺจติ ฯ  เอว  ปหานวินโยป  ป ฺจธา  ภิชฺชตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ                     
        เอวมย  สงฺเขปโต  ทุวิโธ  เภทโต  จ  ทสวิโธ  วินโย   
ภินฺนสวรตฺตา  ปหาตพฺพสฺส  จ  อปฺปหีนตฺตา  ยสฺมา  เอตสฺส  
อสฺสุตวโต  ปุถุชชฺนสฺส  นตฺถิ ตสฺมา  อภาวโต  ตสฺส  อย  
อวินีโตติ  วุจฺจตีติ ฯ  เอส  นโย  สปฺปุรสิาน อทสฺสาวี  
สปฺปุริสธมฺมสฺส  อโกวิโท  สปฺปุริสธมฺเม  อทสฺสาวี 
สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโตติ เอตฺถาป น 
นานากรณ หิ เอต อตฺถโต ยถาห เยว เต อริยา เตว 
เต สปฺปุริสา เยว เต สปฺปุริสา เตว เต อริยา โยเอว 
โส อริยาน ธมฺโม โสเอว โส สปฺปุริสาน ธมฺโม โยเอว 
โส สปฺปุริสาน ธมฺโม โสเอว โส อริยาน ธมฺโม เยว 
# ๑. ส.ี ตตปหานงฺคโต ฯ  
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เต อริยวินยา เตว เต สปฺปุริสวินยา เยว เต สปฺปุริสวินยา 
เตว เต อริยวินยา อริเยติ วา สปฺปุรเสติ วา อริยธมฺเมติ 
วา สปฺปุริสธมฺเมติ วา อริยวินเยติ วา สปฺปุริสวินเยติ วา 
เอเสเสกฏเ(๑) สเม สมสภาเค ตชฺชาเต ต ฺเวาติ ฯ 
        รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  อิเธกจฺโจ  รูป  อตฺตโต  
สมนุปสฺสติ  ย รูป  โส  อห  โย  อห  ต  รูปนฺติ  รูป ฺจ   
อตฺต ฺจ  อทฺวย  สมนุปสสฺติ ฯ เสยฺยถาป  นาม  เตลปฺปทีปสฺส  
ฌายโต  ยา  อจฺจิ  โส  วณฺโณ ฯ  โย  วณฺโณ  สา  อจฺจีติ  
อจฺจิ ฺจ  วณฺณ ฺจ  อทฺวย  สมนุปสฺสติ  เอวเมว  อิเธกจฺโจ  รูป  
อตฺตโต  สมนุปสฺสติ ฯเป ฯ  อทฺวย  สมนุปสฺสตีติ  เอว  รูป  อตฺตาติ ทิฏ- 
 ิปสฺสนาย  ปสฺสติ ฯ  รูปวนฺต  วา  อตฺตานนฺติ  อรูป  อตฺตาติ  
คเหตฺวา ฉายาวนฺต  รุกฺข  วิย  ต  รูปวนฺต  สมนุปสฺสติ ฯ 
อตฺตนิ  วา  รปูนฺติ อรูปเมว อตฺตาติ  คเหตฺวา  ปุปฺผสฺมึ  คนฺธ   
วิย  อตฺตนิ  รปู สมนุปสฺสติ ฯ รูปสฺม ึวา อตฺตานนฺติ  
อรูปเมว  อตฺตาติ  คเหตฺวา  กรณฺฑาย(๒) มณึ วิย ต อตฺตาน  
รูปสฺมึ สมนปุสฺสติ ฯ  ปริยุฏฏายีติ  ปรยิุฏาเนน (๓)  อภิภวนา- 
กาเรน   ิโต รูป  อห  มมนฺติ(๔)  เอว  ตณฺหาทิฏ ีหิ คิลิตฺวา  
ปรินิฏเปตฺวา คณฺหนโก นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  ต  
# ๑. ม. เอเสเส เอเก เอกฏเ ฯ  ๒. ม. กรณฺฑเก ฯ  
# ๓. ส.ี ปริยฏุฏเน ฯ ม. ปรยิุฏานากาเรน ฯ  ๔. ม. อห รูป 
# มม รูปนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  นกุลปตุสุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๙๙ 
 
รูปนฺติ  ตสฺส  ต  เอว คหิต รูป ฯ เวทนาทีสุป เอเสว  
นโย ฯ                     
        ตตฺถ  รปู  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  สุทฺธรูปเมว  อตฺตาติ 
กถิต ฯ  รูปวนฺต วา  อตฺตาน  อตฺตนิ  วา  รูป  รูปสมฺึ  
วา  อตฺตาน  เวทน  อตฺตโต ฯเป ฯ  ส ฺ  สงฺขาเร  วิ ฺาณ   
อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  อิเมสุ  สตฺตสุ  าเนสุ อรูป  อตฺตาติ   
กถิต ฯ  เวทนาวนฺต  วา  อตฺตาน  อตฺตนิ  วา  เวทน  เวทนาย   
วา  อตฺตานนฺติ  เอว  จตูสุ  ขนฺเธสุ  ติณฺณ  ติณฺณ  วเสน  
ทฺวาทสสุ  าเนสุ รูปารูปมิสฺสโก  อตฺตา  กถิโต ฯ  ตตฺถ 
รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  เวทน ส ฺ สงฺขาเร  วิ ฺาณ  
อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  อิเมสุ  ป ฺจสุ าเนสุ อุจฺเฉททิฏ ิ  
กถิตา  อวเสเสสุ  สสฺสตทิฏ ีติ  เอวเมตฺถ  ปณฺณรส ภวทิฏ ิโย  
ป ฺจ วิภวทิฏ ิโย โหนฺติ ตา สพฺพาป มคฺคาวรณา น  
สคฺคาวรณา ปมมคฺควชฺฌาติ เวทิตพฺพา ฯ    
        เอว  โข  คหปติ  อาตุรกาโย  เจว  โหติ  อาตุรจิตฺโต  จาติ   
กาโย  นาม   พุทฺธานมฺป  อาตุโรเยว ฯ  จิตฺต  ปน  ราคโทส- 
โมหานุคต  อาตุร  นาม ฯ  ต  อิธ ทสสฺิต ฯ  โน  จ  อาตุร- 
จิตฺโตติ  อิธ  นิกฺกิเลสตาย จิตฺตสฺส อนาตุรภาโว ทสฺสิโต ฯ  
อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  โลกิยมหาชโน  อาตุรกาโย  เจว   
อาตุรจิตฺโต  จาติ ทสฺสิโต ขีณาสวา  อาตุรกายา  อนาตุรจิตฺตา    
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๐ 
 
สตฺต  เสกฺขา  เนว  อาตุรจิตฺตา  น  อนาตุรจิตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
ภชมานา ปน อนาตุรจิตฺตตเยว (๑) ภชนฺตีติ ฯ 
                                ปม ฯ    
 
                        เทวทหสุตฺตวณฺณนา             
        ทุติเย  เทวทหนฺติ  เทวา  วุจฺจนฺติ  ราชาโน  เตส   
มงฺคลทโห  สย  ชาโต  วา  โส  ทโหต ิ ตสฺมา  เทวทโหติ  
วุตฺโต ฯ  ตสฺส  อวิทูเร  นคิโม  เทวทหนฺเตฺวว  นปปสกลิงฺค- 
วเสน  สงฺขฺย  คโต ฯ  ปจฺฉาภูมคมิกาติ  ปจฺฉาภูม อปรทิสาย 
นิวิฏชนปท  คนฺตุกามา ฯ  นิวาสนฺติ  เตมาส  วสฺสาวาส ฯ  
อปโลกิโตติ อาปุจฺฉิโต ฯ อปโลเกถาติ  อาปุจฺฉถ ฯ  กสฺมา  เถร   
อาปุจฺฉาเปติ  เต  สภาเร  กาตุกามตาย ฯ  โย  หิ  เอกวิหาเร   
วสนฺโตป  สนฺติก  น  คจฺฉติ  ปกฺกมนฺโต  อนาปุจฺฉา  ปกฺกมติ  
อย  นิพฺภาโร  นาม  โย  เอกวิหาเร  วสนฺโตป  อาคนฺตฺวา   
ปสฺสติ ฯ  ปกฺกมนฺโต  อาปุจฺฉติ  อย  สภาโร  นาม ฯ  อิเมป   
ภิกฺขู ภควา เอวมิเม สีลาทีหิ(๒)  วฑฺฒิสฺสนฺตีติ สภาเร  
กาตุกาโม อาปจฺฉาเปติ ฯ           
        ปณฺฑิโตติ  ธาตุโกสลฺลาทินา  จตุพฺพิเธน  ปณฺฑิจฺเจน   
สมนฺนาคโต ฯ  อนุคฺคาหโกติ  อามิสานุคฺคเหน  จ  ธมฺมา- 
# ๑. ส.ี อาตุรจิตฺตเยว ฯ  ๒. ม. เอวมิเม ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  เทวทหสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๐๑ 
 
นุคฺคเหน  จาติ  ทวีหิป  อนุคฺคเหหิ อนุคฺคาหโก ฯ   
        เถโร  กริ  อ ฺเ  ภิกฺขู  วิย ปาโตว ปณฺฑาย อคนฺตฺวา  
สพฺพภิกฺขูสุ คเตสุ  สกล  สงฺฆาราม  อนุวิจรนฺโต  อสมฺมฏฏาน(๑)  
สมฺมชฺชติ  อฉฑฺฑิต กจวร  ฉฑฺเฑติ  สงฺฆาราเม  ทุนฺนิกฺขิตฺตานิ  
ม ฺจปทารุภณฺฑมตฺติกาภณฺฑานิ ปฏิสาเมติ ฯ  กึการณา  มา   
อ ฺติตฺถิยา  วิหาร  ปวิฏา  ทิสฺวา  ปริภว อกสูติ ฯ  ตโต  
คิลานสาล  คนฺตฺวา  คิลาเน  อสฺสาเสตฺวา  เกน  อตฺโถติ   
ปุจฺฉิตฺวา  เยน  อตฺโถ  โหติ  ตทตฺถ  เตส ทหรสามเณเร  
อาทาย ภิกฺขาจารวตฺเตน  วา  สภาคฏาเน  วา  เภสชฺช  
ปริเยสิตฺวา  เตส  ทตฺวา  คิลานุปฏาน  นาม  พุทฺธปจฺเจก- 
พุทฺเธหิ  วณฺณิต  คจฺฉถ  สปฺปุริสา  อปฺปมตฺตา โหถาติ เต  
เปเสตฺวา สย  ปณฺฑาย  จรตฺิวา  อุปฏากกุเล  วา  ภตฺตกิจฺจ  
กตฺวา วิหาร คจฺฉติ ฯ อิท ตาวสฺส นิพทฺธวาสฏาเน  
อาจิณฺณ ฯ               
        ภควติ  ปน  จาริก  จรมาเน  อห  อคฺคสาวโกติ   
อุปาหนา(๒) อารุยฺห  ฉตฺต  คเหตฺวา  ปุรโต  น  คจฺฉติ ฯ  เย 
ปน  ตตฺถ  มหลฺลกา  วา  อาพาธิกา  วา  อติทหรา  วา  
เตส  รุชชฺนฏานานิ  เตเลน  มกฺขาเปตฺวา  ปตฺตจีวร อตฺตโน   
ทหรสามเณเรหิ  คาหาเปตฺวา  ตทิวส  วา  ทุติยทิวส  วา  เต   
# ๑. ม. อสมฺมฏฏาน ฯ  ๒. ม. อุปหน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๒ 
 
คณฺหิตฺวาว  คจฺฉติ  เอกทิวส  หิ  ต ฺเว  อายสฺมนฺต   
อติวิกาเล  สมฺปตฺตตฺตา  เสนาสน อลภิตฺวา  จีวรกุฏิย  นิสินฺน   
ทิสฺวา สตฺถา ปุนทิวเส ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาเตตฺวา หตฺถ-ิ 
วานรติตฺติรวตฺถุ  (๑)  กเถตฺวา ยถาวุฑฺฒ เสนาสน ทาตพฺพนฺติ  
สิกฺขาปท ป ฺาเปสิ ฯ  เอว  ตาเวส  อามิสานุคฺคเหน  
อนุคฺคณฺหาติ ฯ  โอวทนฺโต  ปเนส  สตวารมฺป  สหสฺสวารมฺป  ตาว 
โอวทติ  ยาว โส ปุคฺคโล โสตาปตฺติผเล ปติฏาติ  อถ  น   
วิสฺสชฺเชตฺวา  อ ฺ  โอวทติ ฯ  อิมินา  นเยน โอวทโต จสฺส  
โอวาเท ตฺวา  อรหตฺต ปตฺตา คณนปถ อติกฺกนฺตา ฯ เอว  
ธมฺมานุคฺคเหน อนุคฺคณฺหาติ ฯ     
        ปจฺจสฺโสสุนฺติ  เต  ภิกฺขู  อมฺหาก  เนว  อุปชฺฌาโย  
น  อาจริโย  น  สนฺทฏิสมฺภตฺโต  กึ  ตสฺส  สนฺติเก  
กริสฺสามาติ  ตุณฺหีภาว  อนาปชฺชิตฺวา เอว  ภนฺเตติ  สตฺถุ  
วจน สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  
        เอลคลาคุมฺเพติ (๒) คุเธ ชิคุจฺฉมณฺฑปเก ฯ  โส  กริ  เอลคลา- 
คุมฺโพ  ธุวสลิลฏาเน  ชาโต ฯ  อเถตฺถ  จตูหิ  ปาเทหิ  มณฺฑป   
กตฺวา  ตสฺส  อุปริ  ต  คุธ(๓) อาโรเปสุ โส  ต  มณฺฑป   
ฉาเทสิ ฯ  อถสฺส เหฏา  อิฏกาหิ  ปริจินิตฺวา  พาลิก  
# ๑. ขุ. อป. ๒๗/๓๗/๑๒ ฯ  ๒. ฏีกายมฺปน เอฬกาฬคุมฺเพติ 
# คจฺฉมณฺฑปเก ฯ  ๓. ม. คุมฺพ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  เทวทหสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๐๓ 
 
โอกิริตฺวา  อาสน  ป ฺาปยึสุ ฯ สีตล  ทิวาฏาน  อุทกวาโต(๑) 
วายติ ฯ  เถโร  ตสฺม ึ นิสทีิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต เอลคลาคุมฺเพติ ฯ                   
นานาเวรชฺชคตนฺติ  เอกสฺส  ร ฺโ  รชฺชโต  นานาวิธ  รชฺชคต ฯ  
วิรชฺชนฺติ อ ฺ  รชฺช ฯ  ยถา  หิ  สเทสโต  อ ฺโ  วิเทโส(๒)  
เอว  นิวุตฺถรชฺชโต  อ ฺ รชชฺ  วิรชฺช นาม ต เวรชชฺนฺติ 
วุตฺต ฯ ขตฺติยปณฺฑิตาติ พิมฺพิสารโกสลราชาทโย ปณฺฑิต- 
ราชาโน ฯ  พฺราหฺมณปณฺฑิตาติ  จงฺกีตารุกฺขาทโย  ปณฺฑิต- 
พฺราหฺมณา ฯ คหปติปณฺฑิตาติ  จิตฺตสุทตฺตาทโย  ปณฺฑิต- 
คหปตโย ฯ  สมณปณฺฑิตาติ  สภิยปโลติกาทโย ปณฺฑิต- 
ปริพฺพาชกา ฯ  วีมสกาติ  อตฺถคเวสิโน ฯ  กึวาทีติ  กึ  อตฺตโน 
ทสฺสน วทติ  กึ  ลทฺธโิกติ  อตฺโถ ฯ  กมิกฺขายตีติ  กึ  สาวกาน   
โอวาทานุสาสนึ อาจิกฺขติ ฯ  ธมฺมสฺส  จานุธมฺมนฺติ  ภควตา   
วุตฺตพฺยากรณสฺส  อนุพฺยากรณ ฯ สหธมฺมิโกติ  สการโณ ฯ   
วาทานุวาโทติ  ภควตา  วุตฺตวาทสฺส  อนุวาโท ฯ  วาทานุ- 
ปาโตติป  ปาโ  สตฺถ ุ วาทสฺส  อนุปาโต  อนุปตน  อนุคมนนฺติ   
อตฺโถ ฯ อิมนิาป วาท อนุคโต วาโทเยว ทีปโต โหติ ฯ          
อวีตราคสฺสาติ(๓)อาทีสุ  ตณฺหาวเสเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตณฺหา 
หิ  รชฺชนโต  ราโค  ฉนฺทยินโต  ฉนฺโท  ปยายนฏเน  เปม   
ปวิตุกามฏเน  ปปาสา  อนุทหฏเน  ปริฬาโหติ  วุจฺจติ ฯ  
# ๑. ม. อุทกวาโต ฯ  ๒. ม. อ ฺโ วิเทโส ฯ   
# ๓. ม. อวิคตราคสฺสาติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๔ 
 
อกุสเล  จาวุโส  ธมฺเมติอาทิ  กสฺมา  อารทฺธ  ป ฺจสุ   
ขนฺเธสุ  อวีตราคสฺส  อาทีนว  วีตราคสฺส  จ  อานิสส ทสฺเสตุ ฯ  
ตตฺร  อวิฆาโตติ  นิทฺทุกฺโข ฯ  อนุปายาโสติ  นิรุปตาโป ฯ   
อปริฬาโหติ นิฬาโห(๑) ฯ เอว สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
                                ทุติย ฯ          
 
                        หาลิทฺทิกานิสุตฺตวณฺณนา           
        ตติเย  อวนฺตีสูติ  อวนฺติทกฺขิณาปถสงฺขาเต  อวนฺติรฏเ ฯ  
กุรรฆเรติ(๒) เอวนามเก  นคเร ฯ  ปปาเตติ  เอกโต  ปปาเต   
ตสฺสา  กิร  ปพฺพตสฺส  เอก   ปสฺส  ฉินฺทิตฺวา  ปาติต  วิย  
อโหสิ ฯ  ปวตฺเตติป  ปาโ  นานาติตฺถิยาน ลทฺธิปวตฺตฏาเนติ  
อตฺโถ ฯ  อิติ  เถโร  ตสฺม ึ รฏเ  ต  นคร  นิสฺสาย  ตสฺมึ  
ปพฺพเต  วิหรติ ฯ  หาลิททฺิกานีติ(๓)  เอวนามโก ฯ  อฏกวคฺคิเย   
มาคณฺฑิยปเ ฺหติ อฏกวคฺคิกมฺหิ  มาคณฺฑิยปโ ฺห  นาม  นตฺถ ิ
ตสฺมึ  ปเ ฺห 
        รูปธาตูติ รูปกฺขนฺโธ อธิปฺเปโต ฯ  รูปธาตุราควินิพนฺธนฺติ(๔)  
รูปธาตุมฺหิ  ราเคน  วินิพทฺธ(๕) ฯ วิ ฺาณนฺติ กมฺมวิ ฺาณ ฯ  
โอกสารีติ เคหสารี อาลยสารี ฯ กสฺมา  ปเนตฺถ  วิ ฺาณธาตุ 
# ๑. ม. นิทฺทาโห ฯ  ๒. กตฺถจิ กุลฆเรตีติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. หาลทิฺทิกานีติ ฯ  ๔. ม. วินิพทธฺนฺติ ฯ 
# ๕. ม. เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  หาลิทฺทิกานิสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๐๕ 
 
โข  คหปตีติ  น  วุตฺตนฺติ  สมฺโมหวิฆาตตฺถ โอโกติ  หิ  
อตฺถโต  ปจฺจโย  วุจฺจติ  ปุเร  ชาต ฺจ  กมฺมวิ ฺาณ  
ปจฺฉาชาตสฺส กมฺมวิ ฺาณสฺสป  วิปากวิ ฺาณสฺสป  วิปาก- 
วิ ฺาณ ฺจ  วิปากวิ ฺาณสฺสป กมฺมวิ ฺาณสฺสป  ปจฺจโย 
โหติ  ตสฺมา  กตร  นุ  โข  อิธ  วิ ฺาณนฺติ สมฺโมโห  
ภเวยฺย  ตสฺส  วิฆาตตฺถ  ต  อคฺคเหตฺวา  อสงฺกิณฺณาวเสน(๑) เทสนา   
กตา ฯ  อปจ  อารมฺมณวเสน  จตสฺโส  อภิสงฺขารวิ ฺาณฏ ิติโย   
วุตฺตาติ  ตา  ทสฺเสตุมฺป อิธ วิ ฺาณ[๒] คหิต ฯ               
        อุปายุปาทานาติ  ตณฺหุปายทิฏ ุปายวเสน  เทฺว  อุปายา  
กามุปาทานาทีนิ  จตฺตาริ  อุปาทานานิ  จ    เจตโส  อธิฏานา- 
ภินิวสานุสยาติ  อกุสลจิตฺตสฺส อธิฏานภูตา  เจว  อภินิเวสน- 
ภูตา  จ  อนุสยภูตา  จ   ตถาคตสฺสาติ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
สพฺเพสมฺป  หิ  ขีณาสวาน  เอเต  ปหนีาว  สตฺถุ  ปน  
ขีณาสวภาโว  โลเก  อติปากโฏติ  อุปรมิโกฏิยา  เอว  วุตฺต ฯ 
วิ ฺาณธาตุยาติ  อิธ  วิ ฺาณ  กสฺมา คหิต  กิเลสปฺปหาน- 
ทสฺสนตฺถ ฯ  กิเลสา  ห ิ น  เกวล  จตูสุเยว  ขนฺเธสุ  ปหีนา  
ปหิยฺยนฺติ  ป ฺจสุป  ปหิยฺยนฺติเยวติ  กิเลสปฺปหานทสฺสนตฺถ  
คหิต ฯ  เอว  โข คหปติ  อโนกสารี  โหตีติ  เอว  กมมฺวิ ฺาเณน  
โอก  อสรนฺเตน  อโนกสารี  นาม โหติ ฯ                      
# ๑. ม. อสมฺภินฺนา ว ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๖ 
 
        รูปนิมิตฺตนิเกสารวินิพนฺธาติ  รูปเมว  กิเลสาน  ปจฺจยฏเน 
นิมิตฺต อารมฺมณกิริยสงฺขาเตน  นิวาสนฏเน(๑)  นิเกตนฺติ  
รูปนิมิตฺตนิเกต ฯ  วิสาโร จ วินิพนฺโธ  จ  วิสารวินิพนฺธา ฯ   
อุภเยนป  หิ กิเลสาน ปตฺถฏภาโว จ วินิพนฺธนภาโว จ 
วุตฺโต  รูปนมิิตฺตนิเกเต  วิสารวินิพนฺธาติ  รูปนิมตฺิตนิเกตวิสาร- 
วินิพนฺธา ตสฺมา  รูปนิมตฺตนิเกตมฺหิ อุปฺปนฺเนน กิเลสวิสาเรน 
เจว กิเลสพนฺธเนน จาติ อตฺโถ ฯ นิเกตสารีติ  วุจฺจตีติ   
อารมฺมณกรณวเสน  นิวาสนฏาน  สารีติ  วุจฺจติ ฯ ปหีนาติ เต  
รูปนิมิตฺตนิเกตสิเลสวิสารวินิพนฺธา ปหีนา ฯ           
        กสฺมา  ปเนตฺถ  ป ฺจกฺขนฺธา  โอกาติ  วุตฺตา ฯ  ฉ  
อารมฺมณานิ  นิเกตนฺติ  ฉนฺทราคสฺส  พลวทุพฺพลาย ฯ   
สมาเนป  หิ  เอเตส  อาลยฏเน วิเสสภาโว ฯ โอโกติ  นิจฺจ- 
นิวาสน  เคหเมว  วุจฺจติ  นิเกตนฺติ  อชฺช  อสุกฏาเน   
กริสฺสามาติ กตสงฺเกตาน  นิวาสนฏาน  อุยฺยานาทิ ฯ  กตฺถ  
ยถา  ปุตฺตทารธนธ ฺปุณฺณเคเห ฉนฺทราโค  พลวา  โหติ   
เอว  อชฺฌตฺติเกสุ  ขนฺเธสุ ฯ  ยถา  ปน  อุยฺยานฏานาทีสุ   
ตโต  ทุพฺพลตโร  โหติ  เอว  พาหิเรสุ  ฉสุ อารมฺมเณสูติ  
ฉนฺทราคสฺส พลวทุพฺพลตาย เอว เทสนา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ         
        สุขิเตสุ  สุขิโตติ  อุปฏาเกสุ  ธนธ ฺลาภาทิวเสน  สุขิเตสุ   
# ๑. ส.ี ...นิวาสฏเน ฯ  ม. ...สงฺขาตนิวาสนฏานฏเน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  หาลิทฺทิกานิสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๐๗ 
 
อิทานาห มนาป  โภชน  ลภิสฺสามีติ  เคหสฺสิตสุเขน  สุขิโต  
โหติ  เตหิ ปตฺตสมฺปตฺตึ (๑) อนุภวมาโน  วิย  จรติ ฯ   
ทุกฺขิเตสุ  ทุกฺขิโตติ  เตส  เกนจิเทว  การเณน  ทุกฺเข อุปฺปนฺเน  
สย ทฺวิคุเณน ทุกฺเขน ทุกขิฺโต โหติ ฯ กิจฺจกรณีเยสูติ กิจฺจ- 
สงฺขาเตสุ กรณีเยสุ ฯ  เตสุ  โยค  อาปชชฺตีติ  อุปโยค  สย   
เตส  กิจฺจาน  กตฺตพฺพต อาปชฺชติ ฯ  กาเมสูติ  วตฺถุกาเมสุ ฯ  
เอว  โข  คหปติ  กาเมหิ  อริตฺโต  โหตีติ เอว  กิเลสกาเมหิ   
อริตฺโต  โหติ  อนฺโตกามาน  ภาเวน  อตุจฺโฉ ฯ สกฺุกปจฺโข  
เตส อภาเวน ริตฺโต ตุจฺโฉติ เวทิตพฺโพ ฯ              
        ปุรกฺขราโนติ  วตฺต  ปุรโต  กุรุมาโน ฯ  เอวรูโป  สิยนฺติ- 
อาทีสุ ทีฆรสฺสกาโฬทาตาทีสุ  รูเปสุ  เอวรูโป  นาม  ภเวยฺยนฺติ   
ปตฺเถติ ฯ  สขุาทีสุ เวทนาสุ  เอวเวทโน  นาม  นีลส ฺาทีสุ   
ส ฺาสุ  เอวส ฺโ  นาม  ปุ ฺาภิสงฺขาราทีสุ  สงฺขาเรสุ   
เอวสงฺขารา  นาม จกฺขุวิ ฺาณาทีสุ วิ ฺาเณสุ เอววิ ฺาโณ  
นาม ภเวยฺยนฺติ ปตฺเถติ ฯ             
        อปุรกฺขราโนติ  วชชฺ(๒)  ปุรโต  อกุรุมาโน ฯ   
        สหิต  เม อสหิตนฺเตติ ตุยฺห วจน อสหิต  อสิลฏิ  
มยฺห  สหิต  สิลิฏ  มธุร  มธุรปานสทิส ฯ  อธิจิณฺณนฺเต  
วิปราวตฺตนฺต  ย  ตุยฺห  ทเีฆน กาเลน ปริจิต สุปคุณ ต  
# ๑. ม. ลทฺธสมฺปตฺตึ ฯ  ๒. ม. วฏฏ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๘ 
 
มม วาท อาคมฺม สพฺพ ขเณน  วิปราวตฺต  นิวตฺต ฯ  
อาโรปโต  เต วาโทติ ตุยฺห โทโส มยา อาโรปโต ฯ จร   
วาทปฺปโมกฺขายาติ  ต  ต  อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา  อุตฺตรึ  ปริเยสนฺโต   
อิมสฺส วาทสฺส  โมกฺขาย  จร  อาหิณฺฑาหิ ฯ  นิพฺเพเหิ  วา  
สเจ  ปโหสีติ  อถ  สยเมว  ปโหสิ อิเธว นิพฺเพเหีติ ฯ 
                                ตติย ฯ              
 
                ทติุยหาลิทฺทิกานิสุตฺตวณฺณนา          
        จตุตฺเถ  สกฺกปเ ฺหติ  จูฬสกฺกปเ ฺหป  มหาสกกฺปเ ฺเห- 
เปต  วุตฺตเมว ฯ ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตาติ  ตณฺหาสงฺขเย  นิพฺพาเน   
ตทารมฺมณาย ผลวิมุตฺติยา วิมุตฺตา ฯ อจฺจนฺตนิฏาติ  อจฺจนฺต (๑) 
อติกฺกนฺตนิฏา  สตตนิฏา  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ                      
 
                        สมาธิสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  สมาธินฺติ  อิท  ภควา  เต  ภิกฺขู  จิตฺเตกคฺค- 
ตาย  ปริหายนฺเต ทิสฺวา  จิตฺเตกคฺคตาย(๒)  ลภนฺตาน  อิเมส  
กมฺมฏาน  ผาตึ คมิสฺสตีติ (๓) ตฺวา อาห ฯ  อภินนฺทตีติ   
ปตฺเถติ ฯ  อภิวทตีติ  ตาย  อภินนฺทนาย  อโห  ปย  อิฏ  
# ๑. ม. อนฺต อติกฺกนฺตนิฏา สตตนิฏา ฯ 
# ๒. ม. จิตฺเตกคฺคต ฯ ๓. สี. ผาติ ภวิสฺสตีติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุปาทาปริตสฺสนาสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๐๙ 
 
กนฺต  มนาปนฺติ  วทติ ฯ  วาจ  อภินฺทนฺโตป  จ  ต  อารมฺมณ  
นิสฺสาย เอว โลภ อุปฺปาเทนฺโต  อภิวทติเยว  นาม ฯ  
อชฺโฌสาย  ติฏตีติ  คิลิตฺวา  ปรินิฏเปตฺวา คณฺหาติ ฯ  ยา 
รูเป  นนฺทติี  ยา  สา  รูเป  พลวปตฺถนาสงฺขาตา นนฺทิ ฯ  
ตทุปทานนฺติ ต  คหณฏเน  อุปาทาน ฯ  นาภินนฺทตีติ  น   
ปตฺเถติ ฯ  นาภิวทตีติ  ปตฺถนาวเสน น  อิฏ  กนตฺนฺติ  วทติ ฯ  
วิปสฺสนาจิตฺเตน เจตสา อนิจฺจ ทุกฺขนฺติ วจีเภท กโรนฺโตป  
นาภิวทติเยว ฯ  
                                ป ฺจม ฯ               
 
                        ปฏิสลลฺาณสุตฺตวณฺณนา            
        ฉฏเ  ปฏิสลลฺาเณติ  อิท  ภควา  เต ภิกฺขู กายวิเวเกน  
ปริหายนฺเต  ทิสฺวา  กายวิเวก  ลภนฺตาน  อิเมส  กมมฺฏาน   
ผาตึ  (๑)  คมิสฺสตีติ  ตฺวา อาห ฯ  
                                ฉฏ ฯ                     
             
                        อุปาทาปริตสฺสนาสุตฺตวณฺณนา           
        สตฺตเม  อุปาทาปริตสฺสนนติฺ(๒)  คหเณน  อุปฺปนฺน  
ปริตสฺสน ฯ  อนุปาทาอปริตสฺสนนฺติ   อคหเณน  อปริตสฺสน ฯ  
# ๑. ส.ี จิตึ ฯ  ๒. ม. ยุ. อุปาทาปริตสฺสนนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๐ 
 
รูปวิปริณามานุปริวตฺติ วิ ฺาณ  โหตีติ  มม  รูป  วิปริณตนฺติ 
วา  อหุ  วต  เมต  ทานิ  วต  เม นตฺถีติ  วา  อาทินา   
นเยน  กมฺมวิ ฺาณ  รูปสฺส  เภทานุปริวตฺติ  โหติ ฯ วิปริณา- 
มานุปริวตฺติชาติ  วิปริณามสฺส อนุปรวิตฺติโต วิปริณามารมฺมณ- 
จิตฺตโต ชาตา ฯ ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทาติ  ตณฺหาปริตสฺสนา  
จ  อกุสลธมมฺสมุปฺปาทา  จ    จิตฺตนฺติ กุสลจิตฺต ฯ  ปริยาทาย  
ติฏนฺตีติ  ปริยาทิยิตฺวา  ติฏนฺติ ฯ  อุตฺตาสวาติ สอุตฺตาโส ฯ   
วิฆาตวาติ  สวิฆาโต  สทุกฺโข ฯ  อเปกฺขวาติ  สาลโย ฯ  อุปาทาย   
จ  ปริตสฺสตีติ  คณฺหิตฺวา  ปริตสฺสโก  นาม  โหติ ฯ  น  
รูปวิปริณามานุปริวตฺตีติ ขีณาสวสฺส  กมฺมวิ ฺาณเมว  นตฺถิ   
ตสฺมา  รูปเภทานุปริวตฺติ  น  โหตีติ  วตฺตุ วฏฏติ ฯ 
                                สตฺตม ฯ                    
 
                ทติุยอุปาทาปริตสฺสนาสุตฺตวณฺณนา         
        อฏเม  ตณฺหามานทิฏ ิวเสน  เทสนา  กตา ฯ  อิติ 
ปฏิปาฏิยา  จตูสุ  สุตฺเตสุ วฏฏวิวฏฏเมว กถิต ฯ  
                                อฏม ฯ              
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๔๑๑ 
 
                                กาลตฺตยอนิจฺจสุตฺตวณฺณนา           
        นวเม  โก  ปน  วาโท  ปจฺจุปฺปนฺนสฺสาติ  ปจฺจุปฺปนฺนมฺป   
กถาว  กา  อนิจฺจเมว  ต ฯ  เต  ภิกฺขู  อตีตานาคต   
อนิจฺจนฺติ  สลฺลกฺเขตฺวา ปจฺจุปฺปนฺเน  กิลมึสุ  อถ  เนส  อิโต  
อตีตานาคเตป  (๑)  ปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจนฺติ  วุจฺจมาเน  (๒)  พุชฌฺิสฺสนฺตีติ  
อชฺฌาสย  วิทิตฺวา  สตฺถา ปุคฺคลชฺฌาสเยน อิม ธมมฺเทสน  
เทเสสิ ฯ  
                                นวม ฯ            
 
                                กาลตฺตยทุกฺขสุตฺตาทิวณฺณนา          
        ทสเมกาทสมานิ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  ปเทหิ  วิเสเสตฺวา   
ตถารูเปเนว  ปุคฺคลชฺฌาสเยน กถิตานีติ ฯ  
                                ทสเมกาทสมานิ ฯ            
                                นกลุปตุวคฺโค ปโม ฯ           
# ๑. ส.ี อตีตานาคตโตป ฯ  กตฺถจิ อตีตานาคโตปติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. กตฺถจิ วุจฺจมาโนติ ทิสฺสติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๔๑๒ 
 
                                อนิจฺจสุตฺตาทิวณฺณนา           
        อนิจฺจวคฺเค  ปริโยสานสุตฺต  ปุจฺฉาวสิก  เสสานิ  ตถา   
ตถา  พุชฺฌนกาน ฺจ วเสน เทสิตานีติ ฯ  
                                ปมาทีนิ ฯ            
                                อนิจฺจวคฺโค ทุติโย ฯ           
 
                                ภารสุตฺตวณฺณนา             
        ภารวคฺคสฺส  ปเม  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส  วจนียนฺติ  
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา อิติ อสฺส วจนีย เอว วตฺตพฺพ ภเวยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภาโรติ เย อิเม  ป ฺจุปาทานกฺ- 
ขนฺธา  อย  ภาโรติ  วุจฺจติ ฯ เกนฏเนาติ  ปริหารภาริยฏเน ฯ  
เอเตส ฺหิ  าปนคมนนิสีทาปนนิสชฺชาปนมณฺฑน- 
ขาทาปนภุ ฺชาปนาทิปริหาโร  ภาริโยติ  ปริหารภาริยฏเน  
ภาโรติ  วุจฺจติ ฯ   
        เอวนาโมติ  ติสฺโส  ทตฺโตติอาทินาโม ฯ เอวโคตฺโตติ 
กณฺหายโน  วจฺฉายโนติอาทิโคตฺโต ฯ  อิติ  โวหารมตฺตสิทฺธ  ปุคฺคล  
ภารหาโรติ    กตฺวา    ทสฺเสติ ฯ   ปุคฺคโล   ห ิ ปฏิสนฺธิกฺขเณเยว   
ขนฺธภาร  อุกฺขิปตฺวา ทสป วสฺสานิ วีสติป วสฺสสตมฺปติ  
ยาวชีว  อิม  ขนฺธภาร นฺหาเปนฺโต โภเชนฺโต มุทุสมฺผสฺส- 
ม ฺจปเสุ นิสีทาเปนฺโต นิปชฺชาเปนฺโต  ปริหริตฺวา  จุติกฺขเณ  
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                *เลมที่ ๑๑  ภารสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๓ 
 
ฉฑฺเฑตฺวา  ปุน  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  อปร ขณฺฑภาร อาทิยติ  
ตสฺมา ภารหาโรติ ชาโต ฯ            
        โปโนพฺภวิกาติ  ปุนพฺภวนิพฺพตฺติกา ฯ  นนฺทรีาคสหคตาติ  
นนฺทิราเคน  สห เอกตฺตเมว  คตา ฯ  ตพฺภาวสหคต หิ อิธ   
อธิปฺเปต ฯ  ตตฺร  ตตฺราภินนฺทินีติ อุปปตฺติฏาเน  วา  รูปาทีสุ  
วา  อารมฺมเณสุ  ตตฺถ  ตตฺถ  อภินนฺทนสีลาว ฯ กามตณฺหาทีสุ  
ป ฺจกามคุณิโก  ราโค  กามตณฺหา  นาม  รูปารูปภวราโค   
ฌานนิกนฺติสสฺสตทิฏ ิสหคโต  ราโคติ  อย  ภวตณฺหา  นาม 
อุจฺเฉททิฏ ิสหคโต ราโค  วิภวตณฺหา  นาม ฯ  ภาราทานนฺติ  
ภารคหณ ฯ  ตณฺหาย  หิ  เอส  ภาร   อาทิยติ ฯ 
        อเสสวิราคนิโรโธติอาทิ  สพฺพ  นิพฺพานสฺเสว  เววจน ฯ 
ต ฺหิ  อาคมฺม ตณฺหา  อเสสโต  วิรชชฺติ  นริุชฺฌติ  จชิยติ   
ปฏินิสฺสชชฺิยติ  วิมุจฺจติ  นตฺถิ เจตฺถ  กามาลโย  วา  ทิฏาลโย 
วาติ  นิพฺพาน  เอตานิ  นามานิ  ลภติ ฯ  สมลู  ตณฺหนฺติ  
ตณฺหาย  อวิชฺชา  มูล  นาม ฯ  อพฺพุยฺหาติ  อรหตฺตมคฺเคน  
ต  สมูลก อุทธฺริตฺวา ฯ  นจฺิฉาโต  ปรินิพฺพุโตติ  นิตฺตโณฺห   
ปรินิพฺพุโต  นาม  วตฺตุ วฏฏตีติ ฯ  
                                ปม ฯ                     
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                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๔๑๔ 
 
                ปริ ฺาสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเย  ปริ ฺเยฺเยติ  ปรชิานิตพฺเพ  สมติกฺกมิตพฺเพติ  
อตฺโถ ฯ ปริ ฺนฺติ  อจฺจนฺตปริ ฺ  สมติกฺกมนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ราคกฺขโยติอาทิ  นิพฺพานสฺส นาม ฯ ต ฺหิ อจฺจนฺตปริ ฺา 
นาม ฯ  
                                ทุติย ฯ            
 
                        อภิชานสตฺุตวณฺณนา            
        ตติเย  อภิชานนฺติ  อภิชานนฺโต ฯ  อิมินา  าตปริ ฺา  
กถิตา  ทุติยปเทน  ตีรณปริ ฺา  ตติยจตุตฺเถหิ  ปหานปริ ฺาติ 
อิมสฺมึ  สุตฺเต  ติสฺโส ปริ ฺา กถิตาติ ฯ  
                                ตติย ฯ                  
 
                                ฉนฺทราคสุตฺตาทิวณฺณนา           
        จตุตฺถาทีนิ  ธาตุสยุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  
ปฏิปาฏิยา ปเนตฺถ  ป ฺจมฉฏสตฺตเมสุ  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
กถิตานิ ฯ 
        อฏมนวเมสุ วฏฏวิวฏฏ ฯ 
                                จตุตฺถาทีนิ ฯ                     
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                        *เลมที่ ๑๑    หนา  ๔๑๕ 
 
                                อฆมลูสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม อฆนฺติ ทุกฺข เอวเมตฺถ ทุกฺขลกฺขณเมว กถิต ฯ 
                                ทสม ฯ      
 
                                ปภงฺคุสุตฺตวณฺณนา            
        เอกาทสเม  ปภงฺคุนฺติ  ปภิชชฺนภาว ฯ  เอวมิธ  อนิจฺจ- 
ลกฺขณเมว  กถิตนฺติ ฯ 
                                เอกาทสม ฯ                  
                        ภารวคฺโค ตติโย ฯ            
 
                        นตุมฺหากสุตฺตวณฺณนา            
        นตุมฺหากวคฺคสฺส  ปเม  ปชหถาติ  ฉนฺทราคปฺปหาเนน  
ปชหถ ฯ   ติณาทีสุ  ติณ  นาม  อนฺโตเผคฺคุ  พหิสาร   
ตาลนาฬิเกราทิ ฯ  กฏ  นาม อนฺโตสาร  พหิเผคฺคุ  ขทิร- 
สาลสากปนสาทิ ฯ  (๑)  สาขา  นาม  รุกฺขสฺส  พาหา  วิย  นกิฺขนฺตา ฯ  
ปลาส นาม ตาลนาฬิเกรปณฺณาทิ ฯ  
                                ปม ฯ           
# ๑. ม. ขทิรสาลสากปนสาทิ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๔๑๖ 
 
                                ทุติยนตุมฺหากสุตฺตวณฺณนา           
        ทุติย วินา อุปมาย พุชฺฌนกาน อชฺฌาสเยน วุตฺต ฯ  
                                ทุติย ฯ      
 
                        อ ฺตรภิกฺขุสุตฺตวณฺณนา           
        ตติเย  รปู ฺเจ  ภนฺเต  อนุเสตีติ  ยทิ  รูป  อนุเสติ ฯ  
เตน  สงฺข คจฺฉตีติ  กามราคาทีสุ  เยน  อนุ  ต  รูป  
อนุเสติ  เตเนว  อนุสเยน  รตฺโต  ทฏุโ  มูโฬฺหติ  ป ฺตฺตึ 
คจฺฉติ ฯ  น  เตน  สงฺข  คจฺฉตีติ  เตน  อภูเตน อนุสเยน 
รตฺโต ทุฏโ มูโฬฺหติ สงฺข น คจฺฉตีติ ฯ  
                                ตติย ฯ        
 
                        ทุติยอ ฺตรภิกฺขุสุตฺตวณฺณนา          
        จตุตฺเถ  ต  อนุมียตีติ  ต  อนุสยิต  รูป  มรนฺเตน   
อนุสเยน อนุมรติ ฯ  น  ห ิ อารมฺมเณ  วิชฺชมาเน  ตทารมฺมณา  
ธมฺมา  ติฏนฺติ ฯ  ย  อนมุียตีติ  ย  รูป  เยน  อนุสเยน  
อนุมรติ ฯ  เตน  สงฺข  คจฺฉตีติ เตน อนุสเยน รตฺโต  ทุฏโ 
มูโฬฺหติ  สงฺข  คจฺฉติ ฯ  อถวา  ยนฺติ กรณวจนเมต เยน อนุสเยน  
อนุมียติ เตน รตฺโต ทุฏโ มูโฬฺหติ สงฺข คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ     
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๔๑๗ 
 
                                อานนฺทสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ป ฺจเม   ิตสฺส  อ ฺถตฺต  ป ฺายตีติ  ธรมานสฺส   
ชีวมานสฺส  ชรา  ป ฺายติ ฯ   ิตีติ  หิ  ชีวิตินฺทฺรยิสงฺขาตาย 
อนุปาลนาย นาม ฯ อ ฺถตฺตนฺติ ชราย ฯ เตนาหุ โปราณา                   
                อุปฺปโท ชาติ อกฺขาโต                ภงฺโค วุตฺโต วโยติ จ        
                อ ฺถตฺต ชรา วุตฺตา         ิตี จ อนุปาลนาติ ฯ       
เอว  เอเกกสฺส  ขนฺธสฺส  อุปฺปาทชราภงฺคสงฺขาตานิ  ตีณิ 
ลกฺขณานิ  โหนฺติ ฯ ยานิ สนฺธาย วุตฺต ตีณิมานิ ภิกฺขเว 
สงฺขตสฺส สงฺขตลกฺขณานีติ ฯ  
        ตตฺถ  สงฺขต  นาม  ปจฺจยนิพฺพตฺโต  โย  โกจิ  สงฺขาโร ฯ  สงฺขาโร  
จ  น  ลกฺขณ  ลกฺขณ  น  สงฺขาโร  น  จ  สงฺขาเรน   
วินา  ลกฺขณ  ป ฺาเปตุ  สกฺกา  นาป  ลกฺขณ  วินา  
สงฺขาโร  ลกขฺเณน  ปน  สงฺขาโร  ปากโฏ  โหตีติ ฯ  ยถา 
หิ  น  จ  ภาวีเยว  ลกฺขณ  ลกฺขณเมว  คาวี  นาป   
คาว  มุ ฺจิตฺวา  ลกฺขณ  ป ฺาเปตุ  สกฺกา  นาป  ลกฺขณ   
มุ ฺจิตฺวา  คาวึ  ลกฺขเณน  ปน  คาวี ปากโฏ โหติ เอว 
สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ             
        ตตฺถ  สงฺขาราน  อุปฺปาทกฺขเณ  สงฺขาโรป  อุปฺปาท- 
ลกฺขณมฺป  กาลสงฺขาโต ตสฺส  ขโณป  ป ฺายติ ฯ  อุปฺปาโทปติ 
วุตฺเต  สงฺขาโรป  ชราลกขฺณมฺป กาลสงฺขาโต  ตสฺส  ขโณป   
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๘ 
 
ป ฺายติ ฯ  ภงฺคลกฺขเณ  สงฺขาโรป  ตลกฺขณมฺป  ชราลกฺขณมปฺ  
กาลสงฺขาโต  ตสฺส  ขโณป  ป ฺายติ ฯ  ภงฺคลกฺขเณ  สงฺขาโรป   
ตลากฺขณป  กาลสงฺขาโต ตสฺส ขโณป นาม น สกฺกา 
ป ฺาเปตุ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  จ  เวทนาย  อุปฺปาโท  ป ฺายติ  
วโย  ป ฺายติ   ิตาย  อ ฺถตฺต  ป ฺายตีติ  วทนฺโต   
อรูปธมฺมานมฺป  ตีณิลกฺขณานิ  ป ฺาเปติ  ตานิ  อตฺถิขณ  
อุปาทาย ลพฺภนฺตีติ วตฺวา                       
                อตฺถิตา สพฺพธมฺมาน         ิติ นาม ปวุจฺจติ         
                ตสฺเสว เภโท มรณ        สพฺพทา สพฺพปาณินนฺติ         
อิมาย  อาจริยคาถาย  ตมตฺถ  สาเธนฺติ ฯ  อถวา  สนฺตติวเสน  
าน   ิตีติ  เวทิตพฺพนฺติ  จ  วทนฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน สตฺุเต 
อย วิเสโส นตฺถิ ตสฺมา อาจริยมติยา สุตฺต  อปฺปฏิพาเหตฺวา   
สุตฺตเมว  ปมาณ  กตฺตพฺพ ฯ   
                                ป ฺจม ฯ 
 
                        ฉฏ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                                ฉฏ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๔๑๙ 
 
                                อนุธมฺมสุตฺตาทิวณฺณนา           
        สตฺตเม  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺสาติ  นวนฺน  โลกุตฺตร- 
ธมฺมาน อนุโลมธมฺม  ปุพฺพภาคปฏิปท  ปฏิปนฺนสสฺ ฯ  อยมนุ- 
ธมฺโมติ  อย  อนุโลมธมฺโม โหติ ฯ นพฺิพิทาพหุโลติ  อุกฺกณฺน- 
พหุโล  หุตฺวา ฯ ปรชิานาตีติ ตีหิ ปริ ฺาหิ ปริชานาติ ฯ  
ปริมุจฺจตีติ มคฺคกฺขเณ อุปฺปนฺนาย ปหานปริ ฺาย ปริมุจฺจติ ฯ  
        เอว อิมสฺมึ  สุตฺเต  มคฺโคว   กถิโต โหติ ตถา อิโต 
ปเรสุ ตีสุ ฯ อิธ ปน อนุปสฺสนา อนิยมิตา  เตสุ  นิยมิตา ฯ   
ตสฺมา  อิธาป  สา  ตตฺถ  นยิมิตวเสเนว  นิยเมตพฺพา ฯ  น  
หิ  สกฺกา  ตีสุ  อ ฺตร  อนุปสฺสน  วินา  นิพฺพินฺทิตุ  วา 
ปริชานิตุ  วาติ ฯ  
                                สตฺตมาทีนิ ฯ                     
                        นตุมฺหากวคฺโค จตุตฺโถ ฯ           
 
                        อตฺตทีปสุตฺตวณฺณนา            
        อตฺตทีปวคฺคสฺส  ปเม  อตฺตทีปาติ  อตฺตาน  ทีป  ตาณ   
เลณ  คตึ  ปรายน  ปติฏ  กตฺวา  วิหรถาติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตสรณาติ   
อิท ตสฺเสว เววจน ฯ อน ฺสรณาติ  อิท  อ ฺสฺส  สรณ- 
ปฏิกฺเขปวจน ฯ  น  หิ อ ฺโ  อ ฺสฺส  สรณ โหติ อ ฺสฺส  
อสุชฺฌนโต(๑) วุตฺตมฺป เจต       
# ๑. ม. อสชิฌฺนโต ฯ  
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        อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ  โก  ห ิ นาโถ  ปโร  สิยาติ ฯ (๑) 
เตนาห   อน ฺสรณาติ ฯ  โก  ปเนตฺถ  อตฺตา  นาม ฯ 
โลกิยโลกุตฺตโร  ธมฺโม ฯ  เตเนวาห   ธมฺมทีปา  ธมมฺสรณา  
อน ฺสรณาติ ฯ  โยนีติ  การณ  โยนิ  เหสา  ภูมิ  ชลผลสฺส   
อธิคมายาติอาทีสุ วิย ฯ  กปึโหติกาติ  กึปภุติกา  กุโต   
ปภวนฺตีติ อตฺโถ ฯ  รูปสสฺ  เตฺววาติ  อิท  เตสเยว  โสกาทีน   
ปหานทสฺสนตฺถ  อารทฺธ ฯ น  ปริตสฺสตีติ  น  ตณฺหิยติ  
น  ตาสติ (๒) ฯ  ตทงฺคนิพฺพุโตติ  เตน  วิปสฺสนงฺเคน กิเลสาน (๓) 
นิพฺพุตตฺตา ตทงฺคนิพฺพุโต ฯ อิมสฺมึ สตฺุเต วิปสฺสนาว กถิตา ฯ 
                                ปม ฯ   
 
                        ปฏิปทาสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเย  ทุกฺขสมุทยคามินี  สมนุปสฺสนาติ  ยสฺมา  สกฺกาย- 
ทุกฺข ตสฺส  จ  สมุทยคามินี  ปฏิปทา  นาม  รูป  อตฺตโต 
สมนุปสฺสตีติ  เอว  ทิฏ ิสมนุปสฺสนา  วุตฺตา  ตสฺมา  ทุกฺข- 
สมุทยคามินี  สมนุปสฺสนาติ อยเมตฺถ อตฺโถ โหติ ฯ  ทุกฺข- 
นิโรธคามินี  สมนุปสฺสนาติ  เอตฺถ  สห  วิปสฺสนาย  จตุมคฺคาณ  
สมนุปสฺสนาติ วุตฺต ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ  
                                ทุติย ฯ    
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๒/๓๖ ฯ  ๒. สี. น คยฺหติ น ภายติ ฯ 
# ม. น คณฺหาติ น คหติ ฯ  ๓. ส.ี โสกาน ฯ  
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                                อนิจฺจสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  สมฺมปฺป ฺาย  ทฏพฺพนฺติ  สห  วิปสฺสนาย   
มคฺคป ฺาย  ทฏพฺพ ฯ วิรชฺชติ วิมุจฺจตีติ มคฺคกฺขเณ วิรชฺชติ  
ผลกฺขเณ วิมุจฺจติ ฯ อนุปาทาย อาสเวหีติ  อนุปฺปาทนิโรเธน   
นิรุทฺเธหิ  อาสเวหิ  อคฺคเหตฺวา  อิติ  วิมุจฺจติ ฯ รูปธาตุยาติอาทิ  
ปจฺจเวกฺขณทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  สห  ผเลน ปจฺจเวกฺขณทสฺส- 
นตฺถนฺติ วทนฺติเยว ฯ   ิตนฺติ  อุปริ  กตฺตพฺพกิจฺจภาเวน  
 ิต ฯ   ิตตฺตา  สนฺตุสิตนฺติ ปตฺตพฺพ  ปตฺตภาเวน สนฺตุฏ(๑) ฯ 
ปจฺจตฺตเยว  ปรินิพฺพายตีติ  สยเมว ปรินิพฺพายติ ฯ 
                                ตติย ฯ                  
 
                        ทุติยอนิจฺจสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิโยติ  ปพฺุพนฺต  อนุคตา  อฏารส   
ทิฏ ิโย น  โหนฺติ ฯ  อปรนฺตานุทิฏ ิโยติ  อปรนฺต  อนุคตา  
จตุจตฺตาฬีส  ทิฏ ิโย  น โหนฺติ ฯ  ถามโส  (๒)  ปรามาโสติ   
ทิฏ ิถามโส  เจว ทิฏ ิปรามาโส จ น โหติ ฯ (๓)  เอตฺตาวตา  
ปมมคฺโค  ทสฺสิโต ฯ  อิทานิ  สห  วิปสฺสนาย  ตโย  มคฺเค 
จ ผลานิ จ  ทสฺเสตุ  รูปสมฺินฺติอาทิ  อารทฺธ ฯ  อถ  วา 
ทิฏ ิโย  นาม  วิปสฺสนาย  เอว ปหีนา อิท ปน อุปริ สห  
# ๑. กตฺถจิ สนฺตุฏภาเวนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ส.ี ถามสา ฯ 
# ๓. ส.ี ทิฏ ิยา ถามภาเว ทิฏ ิปรามาโส จ โหติ ฯ  
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วิปสฺสนาย จตฺตาโร มคฺเค ทสฺเสตุ อารทฺธ ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ    
 
                        สมนุปสฺสนาสุตฺตวณฺณนา           
        ป ฺจเม  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ  สมนุปสฺสนฺติ  เอเตส  วา  
อ ฺตรนฺติ  ปริปุณฺณคาหวเสน  ป ฺจกฺขนฺเธ  สมนุปสฺสนฺติ ฯ 
อปริปุณฺณคาหวเสน  เอเตส อ ฺตร ฯ  อิติ  สย ฺเจว  สมน-ุ 
ปสฺสนาติ  อิติ  อย ฺจ  ทฏิ ิสมนุปสฺสนา ฯ  อสฺมติี จสฺส  
อวิคต  (๑)  โหตีติ  ยสฺส  อย  สมนุปสสฺนา  อตฺถิ  ตสฺมึ  อสฺมีติ  
ตณฺหามานทิฏ ิสงฺขาต  ปป ฺจตฺตย  อวิคตเมว(๒) โหติ ฯ  ป ฺจนฺน   
อินฺทฺริยาน อวกฺกนฺติ  โหตีติ  ตสฺมึ กิเลสชาเต สติ กมฺม- 
กิเลสปจฺจยาน ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน นิพฺพตฺติ โหติ ฯ                    
        อตฺถ ิ ภิกฺขเว  มโนติ  อิท  กมฺมมน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ธมฺมาติ  อารมฺมณ อวิชฺชาธาตูติ  ชวนกฺขเณ  อวิชฺชา ฯ  อวิชชฺา 
สมฺผสฺสเชนาติ อวิชฺชาสมฺปยุตฺตผสฺสโต ชาเตน ฯ  อปจ  มโนติ  
ภวงฺคกฺขเณ  วิปากมโนธาตุ  อาวชฺชนกฺขเณ  กิริยามโนธาตุ ฯ  ธมฺมา- 
ทโย  วุตฺตปฺปการาว ฯ  อสฺมีติ  ปสฺส  โหตีติ  ตณฺหามานทิฏ ิ- 
วเสน  อสฺมีติ เอวปสฺส  โหติ ฯ  อิโต ปเรสุ อยมหมสฺมีติ 
รูปาทีสุ กิ ฺจิเทว ธมฺม คเหตฺวา อย อหมสฺมีติ  อตฺตทิฏ ิวเสน   
# ๑. ม. อธิคต ฯ  ๒. ม. อวิคตเมว ฯ  
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วุตฺต ฯ  ภวิสฺสนฺติ  สสฺสตทิฏ ิวเสน ฯ น ภวิสฺสนฺติ อุจฺเฉททิฏ ิ- 
วเสน ฯ  รูป ภวิสฺสนฺติอาทีนิ สพฺพานิ สสฺสตเมว ภชฺชนฺติ ฯ  
อเถตฺถาติ อถ  เตเนวากาเรน   ิเตสุ  เอเตสุ  อินฺทฺริเยสุ ฯ  
อวิชฺชา  ปหยีตีติ  จตูสุ สจฺเจสุ  อาณภูตา  อวิชฺชา  ปหียติ ฯ   
วิชฺชา  อุปฺปชฺชตีติ  อรหตฺตมคฺควิชฺชา อุปฺปชฺชติ ฯ  เอวเมตฺถ  อสฺมีติ   
ตณฺหามานทิฏ ิโย ฯ  (๑)  กมฺมสฺส  ป ฺจนฺน ฺจ อินฺทฺริยาน  อนฺตเร 
เอโก สนฺธิ วิปากมน ป ฺจินฺทฺริยปกฺขิก กตฺวา ป ฺจนฺน ฺจ  
อินฺทฺริยาน  กมฺมมสฺส  จ  อนฺตเร  เอโก  สนฺธีติ ฯ อิติ ตโย 
ปป ฺจา อตีโต อทฺธา อินฺทฺริยาทีนิ  ปจฺจุปฺปนฺโน  อทฺธา  ตตฺถ   
กมฺมมน  อาทึ  กตฺวา  อนาคตสฺส ปจฺจโย ทสฺสิโตติ ฯ 
                                ป ฺจม ฯ                
 
                        ขนฺธสุตฺตวณฺณนา             
        ฉฏเ  รปูกฺขนฺโธ  กามาวจโร  จตฺตาโร  ขนฺธา  จตุ- 
ภูมกา ฯ   สาสวนฺติ  อาสวาน  อารมฺมณภาเวน  ปจฺจยภูต ฯ   
อุปาทานิยนฺติ  ตเถว จ อุปาทานาน  ปจฺจยภูต ฯ  วจนตฺโถ  
ปเนตฺถ  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺเตหิ  สห  อาสเวหีติ  สาสว ฯ  
อุปาทาตพฺพนฺติ  อุปาทานิย ฯ อิธาป รูปกฺขนฺโธ กามาวจโร  
อวเสสา  เตภูมกา  วิปสฺสนาจารวเสน  วุตฺตา ฯ  เอวเมตฺถ  รูป   
# ๑. ส.ี อสฺมติี ตณฺหามานทิฏ ิโย เอวเมตฺถ ฯ  
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ราสฏเน ขนฺเธสุ  ปวิฏ  สาสวราสฏเน  อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ   
เวทนาทโย  สาสวาป อตฺถิ อนาสวาป  อตฺถิ ฯ  เต  ราสฏเน  
สพฺเพป  ขนฺเธสุ  ปวิฏา  เตภูมกา  ปเนตฺถ  สาสวฏเน   
อุปาทานกฺขนฺเธสุ ปวิฏาติ ฯ  
                                ฉฏ ฯ              
 
                                โสณสุตฺตาทิวณฺณนา            
        สตฺตเม  เสยฺโยหมสมฺีติ  วิสิฏโ  อุตฺตโม  อหมสฺมิ ฯ   
กิม ฺตฺร  ยถาภูตสฺส  อทสฺสนาติ  ยถาภูตสฺส  อทสฺสนโต 
อ ฺ  กึ  ภเวยฺย อทสฺสน  อ ฺาณเมว  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  
อิทานสฺส  เตปริวฏฏวชิรเภทเทสน  อารภนฺโต ต กึ ม ฺสิ  
โสณาติอาทิมาห ฯ 
                                สตฺตม ฯ 
        อฏม อุตฺตานเมว ฯ  
 
                                นนฺทกิฺขยสุตฺตาทิวณฺณนา           
        นวมทสเมสุ  นนฺทกิฺขยา  ราคกฺขโย ฯ  ราคกฺขยา  
นนฺทิกฺขโยติ  อิท  นนฺทีติ  วา  ราโคติ  วา  อิเมส  อตฺถโต  
นินฺนานากาณตาย  วุตฺต ฯ นิพฺพิทานุปสฺสนาย  วา  นิพฺพินฺทนโฺต 
นนฺทึ  ปชหติ  วิราคานุปสฺสนาย วิรชชฺนฺโต ราค ปชหติ ฯ                   
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        เอตฺตาวตา  วิปสฺสน  นิฏเปตฺวา  ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโยติ   
อิธ  มคฺค ทสเฺสตฺวา นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต วิมุตฺตนฺติ ผล  
ทสฺสิตนฺติ ฯ 
                                นวมทสมานิ ฯ    
                        อตฺตทีปวคฺโค ป ฺจโม ฯ           
                        มลูปณฺณาสโก นฏิ ิโต ฯ           
 
                                อุปยสุตฺตวณฺณนา             
        อุปยวคฺคสฺส  (๑)  ปเม  อุปโยติ  (๒)  ตณฺหามานทิฏ ิ- 
วเสน  ป ฺจกฺขนฺเธ  อุปคโต ฯ  วิ ฺาณนฺติ  กมฺมวิ ฺาณ ฯ   
อาปชฺเชยฺยาติ  กมฺม  ชราเปตฺวา ปฏิสนฺธิอากฑฺฒนสมตฺถตาย  
วุฑฺฒิอาทีนิ  อาปชฺเชยฺย ฯ  วิ ฺาณุปยนฺติ  ปทสฺส อคฺคหเณ  
การณ  วุตฺตเมว ฯ  โวจฺฉิจฺฉตารมฺมณนฺติ  ปฏิสนฺธอิากฑฺฒนสมตฺถตาย  
อภาเวน  อารมฺมณ  โวจฺฉิจฺฉติ ฯ  ปติฏา  วิ ฺาณสฺสาติ   
กมฺมวิ ฺาณสฺส ปติฏา น  โหติ ฯ  ตทปฺปติฏ ิตนฺติ  ต   
อปฺปติฏ ิต ฯ อนภิสงฺขจฺจ วิมุตฺตนฺติ ปฏิสนฺธึ อนภิสงฺขริตฺวา 
วิมุตฺต ฯ  
                                        ปม ฯ               
# ๑. ม. อุปยวคฺคสฺส ฯ  ๒. ม. อุปโยติ ฯ  
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                                พีชสตฺุตวณฺณนา             
        ทุติเย  พีชชาตานีติ  พีชานิ ฯ  มลูพีชนฺติ  วจ  วจตฺต  
หลิทฺท สิงฺคิเวรนฺติ  เอวมาทิ ฯ  ขนฺธพีชนฺติ  อสฺสตฺโถ  นิโคฺรโธติ  
เอวมาทิ ฯ ผลุพีชนฺติ อุจฺฉุ  เวฬุ  นโฬติ  เอวมาทิ ฯ  อคฺคพีชนฺติ   
อชฺชุก  ผณิชชฺกนฺติ  เอวมาทิ ฯ พีชพีชนฺติ  สาลิวีหิอาทิ   
ปุพฺพณฺณ ฺเจว  มุคฺคมาสาทิ  อปรณฺณ ฺจ    อกฺขณฺฑานีติ  
อภินฺนานิ ฯ  ภินฺนกาลโต  ปฏาย  พีช  พีชตฺถาย  น  อุปกปฺปติ ฯ 
อปูติกานีติ อุทกเตมเนน  อปูติกานิ ฯ  ปูติพีช  หิ  พีชตฺถาย  
น  อุปกปฺปติ ฯ  อวาตาตปหตานีติ(๑) วาเตน  จ  อาตเปน  จ  
น หตานิ  นิโรชต  น  ปาปตานิ ฯ  นิโรช  หิ   กสฏ   
พีช  พีชตฺถาย  น  อุปกปปฺติ ฯ  สาราทานีติ  คหิตสารานิ  
ปติฏ ิตสารานิ ฯ นิสฺสาร ฺหิ  พีช  พีชตฺถาย  น  อุปกปฺปติ ฯ  
สุขสยิตานีติ จตฺตาโร (๒) มาเส โกฏเ ปกฺขิตฺตนิยาเมเนว  
สุข  สยิตานิ ฯ  ปวีติ  เหฏา  ปติฏานปวี ฯ  อาโปติ  
อุปริเสฺนหอาโป (๓) ฯ  จตสฺโส  วิ ฺาณฏ ิติโยติ  กมฺมวิ ฺาณสฺส  
อารมฺมณภูตา รูปาทโย  จตฺตาโร  ขนฺธา ฯ  เต  ห ิ 
อารมฺมณวเสน  ปติฏาภูตตฺตา(๔) ปวีธาตุสทิสา ฯ  นนฺทริาโค  
สิเนหนฏเน(๕)  อาโปธาตุสทิโส ฯ  วิ ฺาณ  สาหารนฺติ  สปฺปจฺจย  
# ๑. ม. อวาตาตปหตานีติ ฯ  ๒. ม. จตฺตาโร ฯ   
# ๓. ม. อุปรจฺิเสฺนหนอาโป ฯ  ๔. ม. ปติฏาภูตตฺตา ฯ 
# ๕. ม. สิเนหนฏเ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑ อุทานสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๒๗ 
 
กมฺมวิ ฺาณ ฯ ต หิ พีช วิย ปวิย อารมฺมณปวิย วิรุหติ ฯ  
                                ทุติย ฯ    
 
                        อุทานสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  อุทาน  อุทาเนสีติ  พลวโสมนสฺสสมุฏาน  อุทาน  
อุทาหริ ฯ กึ  นิสฺสาย  ปเนส  ภควโต  อุปฺปนฺโนติ ฯ  สาสนสฺส  
นิยฺยานิกภาว ฯ กถ  เอว  กิรสฺส อโหสิ  ตโย  เม  
อุปนิสฺสยา  ทานูปนิสฺสโย  สลีูปนิสฺสโย  ภาวนูปนิสฺสโย  เตสุ  
ทานสีลูปนิสฺสยา  ทุพฺพลา  ภาวนูปนิสฺสโย  พลวา ฯ  ทานสีลูป- 
นิสฺสยา หิ  ตโย  มคฺเค  จ  ผลานิ  จ  ปาเปนฺติ  ภาวนูป- 
นิสฺสโย  อรหตฺต  ปาเปติ ฯ  อิติ  ทุพฺพลูปนิสฺสเย  ปติฏ ิโต   
ภิกฺขุ  ฆเฏนฺโต วายมนฺโต ป ฺโจรมฺภาคิยานิ พนฺธนานิ เฉตฺวา 
ตีณิ  มคฺคผลานิ  นิพฺพตฺเตติ  อโห สาสน นิยฺยานิกนฺติ 
อาวชฺเชนฺตสฺส อย อุทปาทิ ฯ                    
        ตตฺถ  ทพฺุพลูปนิสฺสเย  ตฺวา  ฆฏมาโน  ตีณิ  มคฺคผลานิ 
ปาปุณาตีติ อิมสฺสตฺถสฺสาวิภาวนตฺถ  มิลกตฺเถรสฺส  (๑)  วตฺถุ  
เวทิตพฺพ  โส กิร คิหิกาเล ปาณาติปาตกมฺเมน  ชีวิต   
กปฺเปนฺโต  อร ฺเ  ปาสสต ฺเจว  อทูหลสต ฺจ  โยเชสิ ฯ   
อเถกทิวส  องฺคารปกฺกมส  ขาทิตฺวา  ปาสฏาเนสุ  วิจรนฺโต 
# ๑. ส.ี มลิกขฺตฺเถรสฺส ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๔๒๘ 
 
ปปาสาภิภูโต เอกสฺส อร ฺวาสิตฺเถรสฺส  วิหาร  คนฺตฺวา   
เถรสฺส  จงฺกมนฺตสฺส  อวิทูเร  ิต ปานียฆฏ วิวริ  หตฺถ- 
เตมนมตฺตมฺป  อุทก  นาทฺทส ฯ  โส  กุชฺฌิตฺวา  อาห  ภิกฺขุ   
ภิกฺขุ ตุเมฺห  คหปติเกหิ  ทินฺน  โภชน  ภุ ฺชิตฺวา  (๑) สุปถ 
ปานียฆเฏ อ ฺชลิมตฺตมฺป อุทก  น  เปถ  อยุตฺตเมตนฺติ ฯ  (๒)  เถโร  
มยา  ปานียฆโฏ ปูเรตฺวา ปโต  กึ  นุ  โข  เอตนฺติ  
คนฺตฺวา  โอโลเกนฺโต  ปรปิุณฺณฆฏ  ทสิฺวา  ปานียสงฺข ปูเรตฺวา 
อทาสิ ฯ  โส  ทฺวตฺติสงฺขปูร  ปวิตฺวา  จินฺเตสิ  เอว  ปูริตฆโฏ  
นาม  มม  กมฺม  อาคมฺม  ตตฺตกปาโล  วิย  ชาโต  ก ึ น ุโข 
อนาคเต อตฺตภาเว   ภวิสสฺตีติ  สวิคฺคจิตฺโต  ธนน  ฉฑฺเฑตฺวา   
ปพฺพาเชถ  ม  ภนฺเตติ  อาห ฯ เถโร ตจป ฺจก  กมฺมฏาน  
อาจิกฺขิตฺวา ต ปพฺพาเชสิ ฯ           
        ตสฺส  สมณธมฺม  กโรนฺตสฺส  พหุนฺน  มิคสูกราน  
มาริตฏาน  ปาสอทูหลาน ฺจ โยชิตฏาน  อุปฏาติ ฯ  ต   
อนุสฺสรโต  สรีเร  ฑาโห  อุปฺปชฺชติ กฏูโคโณ  วิย  กมฺมฏาน- 
วิถึ วีถ ึน ปฏปิชฺชติ ฯ โส กึ กริสฺสามิ ภิกฺขุภาเวนาติ  
อนภรติยา  ปฬิโต  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา น 
สกฺโกมิ ภนฺเต  สมณธมฺม  กาตุนฺติ ฯ  อถ  น  เถโร  หตฺถกมฺม  
กโรหีติ  อาห ฯ  โส  สาธุ  ภนฺเตติ  วตฺวา  อุทุมฺพราทโย   
# ๑. ม. ทินฺน ภุ ฺชิตฺวา ภุ ฺชิตฺวา ฯ  ๒. ม. น ยุตฺตเมต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุทานสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๒๙ 
 
อลฺลรุกฺเข  ฉินฺทิตฺวา  มหนฺต  ราสึ กตฺวา  อิทานิ  ก ึ กโรมีติ   
ปุจฺฉิ ฯ  ฌาเปหิ  นนฺติ ฯ  โส  จตูสุ  ทสิาสุ อคฺคึ ทตฺวา   
ฌาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  ภนฺเต  น  สกฺโกมีติ  อาห ฯ  เถโร  เตน 
หิ  อเปหีติ  ปวึ  ทฺวิธา  กตฺวา  อวีจิโต  ขชฺโชปนกมตฺต  อคฺคึ  
นีหริตฺวา  ตตฺถ ปกฺขิป ฯ  โส  ตาว  มหนฺต  ราสึ  สุกฺขปณฺณ   
วิย  ขเณน  ฌาเปสิ ฯ  อถสฺส  เถโร  อวีจึ  ทสฺเสตฺวา  สเจ   
วิพฺภมิสฺสสิ  เอตฺถ  ปจิสฺสสีติ  สเวค  ชเนสิ ฯ  โส อวีจิทสฺสนโต  
ปฏาย  ปเวธมาโน  นิยฺยานิก  ภนฺเต  พุทฺธสาสนนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  
อามาวุโสติ ฯ  ภนฺเต  (๑)  พุทฺธสาสนสฺส  นิยฺยานกิตฺเต สติ มิลโก 
อตฺตโน โมกขฺ (๒) กริสฺสติ  มา  จินฺตยตฺิถาติ ฯ  ตโต  ปฏาย   
สมณธมฺม  กโรติ  ฆเฏติ  วายมติ (๓) ตสฺส  วตฺตปฏิวตฺต  ปูเรติ  
นิทฺทาย  พาธยมานาย  ตินฺต  ปลาส(๔)  สีเส  เปตฺวา ปาเท  
โสณฺฑิย  โอตาเรตฺวา  นิสีทติ ฯ  โส  เอกทิวส  ปานีย   
ปริสฺสาเวตฺวา  ฆฏ อูรุมฺหิ  เปตฺวา  อุทกมณิกาน  ปจฺเฉท   
อาคมยมาโน  อฏาสิ ฯ  อถโข  เถโร  สามเณรสฺส อิม  
อุทฺเทส เทติ                
                อุฏานวโต สตีมโต        สจิุกมฺมสฺส        นิสมฺมการโิน           
                ส ฺตสฺส จ  ธมฺมชีวิโน        อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒตีติ ฯ (๕)         
# ๑. ส.ี สาธุ ภนฺเต ฯ  ๒. ม. อตฺตโมกขฺ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ 
# ๔. ม. ปลาล ฯ  ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๒/๑๘ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๐ 
 
        โส  จตุปฺปทิกมฺป  ต  คาถ  อตฺตนิเยว  อุปเนสิ  อุฏานวตา  
นาม  มาทิเสน  ภวิตพฺพ  สติมตาป  มาทิเสเนว ฯเป ฯ   
อปฺปมตฺเตนป  มาทิเสเนว  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  เอวนฺต  คาถ  อตฺตนิ  
อุปเนตฺวา  ตสฺมึเยว  ปทวาเร  (๑)   ิโต ป ฺโจรมฺภาคิยานิ สโยชนานิ 
ฉินฺทิตฺวา อนาคามิผเล ปติฏาย หฏตุฏโ    
                อลฺล ปลาลปุ ฺชาห (๒)        สิเรนาทาย (๓) จงฺกมึ         
                ปตฺโตสฺมิ ตติยผล (๔)        อโห ลาภา เต มาริสาติ (๕)       
อิม  อุทานคาถมาห ฯ  เอว  ทุพฺพลูปนสิฺสเย   ิโต  ฆเฏนฺโต   
วายมนฺโต  อุปริ  ป ฺโจรมฺภาคิยานิ  สโยชนานิ  ฉินฺทิตฺวา  ตีณิ   
มคฺคผลานิ  นิพฺพตฺเตติ ฯ  เตนาห ภควา  โน  จสฺส  โน  จ  
เม  สิยา  นาภวิสฺส  น  เม  ภวิสฺสตีติ  เอว  วิมุจฺจมาโน(๖) 
ภิกฺขุ ฉินฺเทยฺย โอรมฺภาคิยานิ สโยชนานีติ ฯ       
        ตตฺถ  โน  จสฺส  โน  จ  เม  สิยาติ  สเจ  อห  น  
ภเวยฺย  มม   ปริกฺขาโรป  น  ภเวยฺย ฯ  สเจ  วา  ปน  เม   
อตีเต  กมฺมาภิสงฺขาโร  นาภวิสฺส  อิท  เม  เอตรหิ  ขนฺธป ฺจก   
น  ภเวยฺย ฯ  นาภวิสฺส  น  เม  ภวิสฺสตีติ  อิทานิ ปน   
ตถา  ปรกกฺมิสฺสามิ  ยถา  เม  อายตึ  ขนฺธาภินิพฺพตฺตโก   
กมฺมสงฺขาโร  น  ภวิสฺสติ  ตสฺมึ  อสติ  อายตึ  ปฏิสนฺธิ นาม 
# ๑. ม. โอวาเท ฯ  ๒. ม. อลฺล ปลาลปุ ฺชาห ฯ  ๓. ม. สีเสนาทาน ฯ 
# ๔. ม. ตติย าน ฯ  ๕. ม. เอตฺถ เม นตฺถิ สสโยติ ฯ 
# ๖. ม. อธิมจฺุจมาโน ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อุทานสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๓๑ 
 
น เม ภวิสฺสติ ฯ เอว อธิมุจฺจมาโนติ เอว  อธิมุจฺจนฺโต  ภิกฺขุ   
ทุพฺพลูปนิสฺสเย   ิโต  ป ฺโจรมฺภาคิยานิ  สโยชนานิ ฉินฺเทยฺย ฯ   
เอว วุตฺเตติ เอว สาสนสฺส นิยฺยานิกภาว อวชฺเชนฺเตน ภควตา  
อิมสฺมึ อุทาเน  วุตฺเต ฯ รปู วิภวิสฺสตีติ รูป ภิชฺชิสสฺติ ฯ 
รูปสฺส วิภวาติ รูปสฺส  วิภวทสฺสเนน มาม เต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ 
เอว  อธิมุจฺจมาโน  ภนฺเต  ภิกฺขุ  ฉินฺเทยฺยาติ  ภนฺเต เอว   
อธิมุจฺจมาโน  ภิกฺขุ  ฉินฺเทยฺย  ป ฺโจรมฺภาคิยานิ  สโยชนานิ   
กสฺมา  น ฉินทฺิสฺสตีติ ฯ                    
        อิทานิ  อุปริ  มคฺคผล  ปุจฺฉนฺโต  กถ  ปน  ภนเฺตติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ อนนฺตราติ  เทฺว  อนนฺตรานิ  อาสนฺนอนนฺ- 
ตร ฺจ  ทูรอนนฺตร ฺจ    วิปสฺสนา  มคฺคสฺส  อาสนฺนา- 
นนฺตร  นาม  ผลสฺส  ทูรานนฺตร  นาม ฯ  ต  สนฺธาย  กถ   
ปน  ภนฺเต  ชานโต  กถ  ปสฺสโต  วิปสฺสนานนฺตรา  อาสวาน   
ขโยติ  สงฺขคต  อรหตฺตผล  โหตีติ  ปจฺุฉติ ฯ  อตสิตาเยติ  อตสิตพฺเพ 
อภายิตพฺเพ  านมฺหิ ตาส  อาปชฺชตีติ  ภย  อาปชฺชติ ฯ  
ตาโส  เหสาติ  (๑)  ยา  เอสา โน จสฺส โน  จ  เม  สิยาติ  เอว   
ปวตฺตา  ทุพฺพลวิปสฺสนา  สา  (๒)  ยสฺมา  อตฺตสิเนห  ปริยาทาตุ  
น  สกโฺกติ  ตสฺมา  อสฺสุตวโต  ปุถชุชฺนสฺส  ตาโส  นาม  โหติ ฯ   
# ๑. ม. เหโสติ ฯ  สพฺพตฺถ เหสาติ ฯ  ๒. สี. หิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๒ 
 
โส  ห ิ อิทานาห  อุจฺฉิชฺชิสฺสามิ  น  ทานิ  กิ ฺจิ  ภวิสฺสามีติ  
อตฺตาน ปปาเต ปตนฺต  วิย  ปสฺสติ  อ ฺตโร  พฺราหฺมโณ   
วิย ฯ  โลหปาสาทสฺส  กิร  เหฏา  ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร  
ติลกฺขณาหต  ธมฺม  ปริวตฺเตติ ฯ  อถ  อ ฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส  
เอกมนฺเต  ตฺวา  ธมฺม  สณุนฺตสฺส  สงฺขารา  สุ ฺโต   
อุปฏหึสุ ฯ  โส  ปปาเต ปตนฺโต  วิย  หุตฺวา  วิวฏทฺวาเรน  
ตโต  ปลายิตฺวา  เคห  ปวิสิตฺวา  ปุตฺต อุเร สยาเปตฺวา  ตาต 
สกฺยสมย  อาวชฺเชนฺโต  ปนมฺหิ (๑)  นฏโติ  อาห ฯ น เหโส(๒)   
ภิกฺขุ  ตาโสติ  เอสา  เอว  ปวตฺตา  พลววิปสฺสนา  สุตวโต  อริย- 
สาวกสฺส น ตาโส  นาม โหติ ฯ น หิ ตสฺส เอว โหติ  
อห อุจฺฉิชฺชิสฺสามีติ วา วินสฺสิสฺสามี(๓) วาติ ฯ เอว ปนสฺส  โหติ  
สงฺขาราว อุปฺปชฺชนฺติ สงฺขารา นิรุชฺฌนฺตีติ ฯ  
                                ตติย ฯ   
 
                อุปาทานปริปวตฺตสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  จตุปริวฏฏนฺติ  เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ  จตุนฺน   
ปริวฏฏาน วเสน (๔) ฯ  รูป  อพฺภ ฺาสินฺติ  รูป  ทุกฺขสจฺจนฺติ  
อพฺภ ฺาสึ ฯ  เอว  สพฺพปเทสุ จตุสจฺจวเสเนว  อตฺโถ   
# ๑. ม. มนมหฺิ ฯ  ๒. ม. ส พฺพตฺถ น เหสา ฯ  
# ๓. อุจฺฉิชฺชสิฺสามีติ วา วินสฺสิสฺสามีติ วาติ ฯ  
# ๔. สี. จตุนฺน จตุนฺน ปรวิตฺตาน วเสน ฯ ม. จตุนฺน  
# ปริวฏฏนวเสน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สตฺตฏานสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓๓ 
 
เวทิตพฺโพ ฯ  อาหารสมุทยาติ เอตฺถ สจฺฉนฺทราโค กพฬิงฺกาโร   
อาหาโร  นาม ฯ  ปฏิปนนฺาติ  สีลโต  ปฏาย  ยาว  อรหตฺต- 
มคฺคา  ปฏิปนฺนา  โหนฺติ ฯ  คาธนฺตีติ  ปติฏหนฺติ ฯ เอตฺตาวตา 
เสกฺขภูมึ กเถตฺวา อิทานิ อเสกฺขภูมึ กเถนฺโต  เย จ โข 
เกจิ ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ สุวิมุตฺตาติ อรหตฺตผลวิมุตฺติยา สุฏ ุ  
วิมุตฺตา ฯ  เกวลิโนติ  สกลิโน  กตสพฺพกิจฺจา ฯ  วฏฏ  เตส  
นตฺถิ  ป ฺาปนายาติ เยน  เต  อวสิฏเน  วฏเฏน  ป ฺาเปยฺยุ 
ต  เนส  วฏฏ  นตฺถ ิ ป ฺาปนาย ฯ  อถวา  วฏฏนฺติ  การณ   
ป ฺาปนาย  การณ  นตฺถีติ ฯ  เอตฺตาวตา  อเสกฺขภูมิวาโร   
กถิโต ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ                    
 
                        สตฺตฏานสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  สตฺตฏานกุสโลติ  สตฺตสุ  โอกาเสสุ  เฉโก ฯ 
วุสิตวาติ  วุสิตวาโส ฯ  อุตฺตมปุริโสติ  เสฏปุริโส ฯ  เสสเมตฺถ  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อิท ปน  สุตฺต  อุสฺสทนนทฺิย ฺเจว   
ปโลภนีย ฺจาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยถา  หิ  ราชา วิชิตสงฺคาโม   
สงฺคามวิชยิโน  โยเธ  อุจฺจฏาเน  เปตฺวา  เตส  สกฺการ  กโรติ  
กึการณา  เอเตส  สกฺการ  ทิสฺวา  เสสาป  สูรา  ภวิตุ   
ม ฺ ิสฺสนฺตีติ เอวเมว ภควา  อปฺปเมยฺย  กาล  ปารมิโย   



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 434 

                *เลมที่ ๑๑  สตฺตฏานสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓๓ 
 
ปูเรตฺวา  มหาโพธิมณฺเฑ  กิเลสมารวิชย  กตฺวา  สพฺพ ฺ ุตมฺปตฺโต  
สาวตฺถิย  เชตวนมหาวิหาเร  นิสีทิตฺวา  อิม  สุตฺต เทเสนฺโต  
ขีณาสเว  อุกฺขิปตฺวา  โถเมสิ  วณฺเณสิ ฯ  กึการณา  เอว  
อวเสสา  เสกฺขปุคฺคลา อรหตฺตผล  ปตฺตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติ ฯ 
เอวเมต  สุตฺต  ขีณาสวาน  อุกฺขิปตฺวา ปสสิตตฺตา อุสฺสทนนฺทิย  
เสกฺขาน ปโลภิตตฺตา ปโลภนียนฺติ เวทิตพฺพ ฯ    
        เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สตฺตฏานกุสโล  โหตีติ  เอตฺตาวตา 
เจตฺถ  มคฺคผลปจฺจเวกฺขณวเสน  เทสน  นฏิเปตฺวาป  ปุน   
กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ติวิธูปปริกฺขี  โหตีติ  อิท  ขีณาสโว  
ยสฺมึ  อารมฺมเณ  สตตวิหาเรน  วิหรติ ต  สตฺโต  วา  ปุคฺคโล  
วา  น  โหติ  ธาตุอาทิมตฺตเมว  ปน  โหตีติ  เอว  ขีณาสวสฺส  
สตตวิหาร ฺจ  อิเมสุ  ธมฺเมสุ  กมฺม  กตฺวา  อย  อาคโตติ   
อาคมนียปฏิปท ฺจ  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ธาตุโส  อุปปริกฺขตีติ  
ธาตุสภาเวน ปสฺสติ โอโลเกติ ฯ เสสปททฺวเยป เอเสว นโย ฯ  
                                ป ฺจม ฯ          
 
                        สมฺมาสมฺพุทฺธสุตฺตวณฺณนา           
        ฉฏเ  โก  อธิปฺปยาโสติ  โก  อธิกปโยโค ฯ  อนุปฺปนฺนสฺสาติ   
อิม ฺหิ  มคฺค  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ  อุปฺปาเทสิ  อนฺตรา  อ ฺโ  
สตฺถา อุปฺปาเทตุ  นาสกฺขิ  อิติ  ภควา  อนุปฺปนฺนสฺส  มคฺคสฺส    
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        *เลมที่ ๑๑  อนตฺตลกฺขณสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓๕ 
 
อุปฺปาเทตา  นาม ฯ นคโรปมสฺมึ  ห ิ อวฬ ฺชนฏาเนสุ   
ปุราณมคฺโค  ชาโต  อิธ  อวตฺตมานฏเน  อนุปฺปนฺนมคฺโค   
นาม ฯ  อส ฺชาตสฺสาติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  อนกฺขาตสฺสาติ   
อกถิตสฺส ฯ มคฺค  ชานาตีติ  มคฺค ฺ ู ฯ  มคฺค  วิทติ  ปากฏ   
อกาสีติ  มคฺควิทู ฯ  มคฺเค  จ อมคฺเค  จ  โกวิโทติ   
มคฺคามคฺคโกวิโท ฯ  (๑)  มคฺคานุคาติ  มคฺค  อนุคจฺฉนฺตา ฯ ปจฺฉา 
สมนฺนาคตาติ อห ปม คโต สาวกา ปจฺฉา สมนฺนาคตา ฯ 
                                ฉฏม ฯ      
 
                        อนตฺตลกขฺณสุตฺตวณฺณนา           
        สตฺตเม  ป ฺจวคฺคิเยติ  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถราทิเก   
ป ฺจชเน  ปุราณุปฏาเก ฯ  อามนฺเตสีติ  อาสฬฺหปุณฺณมทิวเส(๒)   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนโต  ปฏาย อนุกฺกเมน  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏ ิเต  (๓)  อิทานิ  เนส  อาสวกฺขยาย  ธมฺม  เทเสสฺสามีติ  
ป ฺจมิยา  ปกฺขสฺส  อามนฺเตสิ ฯ  เอตทโวจาติ  เอต  รูป  ภิกฺขเว  
อนตฺตาติอาทินยปฺปวตฺต  อนตฺตลกฺขณสุตฺต  อโวจ   ตตฺถ  
อนตฺตาติ ปุพฺเพ วุตฺเตหิ จตูหิ  การเณหิ  อนตฺตา ฯ  ต  กึ   
ม ฺถ  ภิกฺขเวติ อิท กสฺมา อารทฺธ  เอตฺตเกน าเนน 
# ๑. ม. มคฺคโกวิโท ฯ  ๒. ม. อาสาฬฺหิปุณฺณมทิวเสน ฯ 
# ๓. กตฺจิ เตสุ ปติฏ ิเตสูติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา ๔๓๖ 
 
อนตฺตลกฺขณเมว  กถิต  น  อนิจฺจทุกฺขลกฺขณานิ  อิทานิ  ตานิ   
ทสฺเสตฺวา  สโมธาเนตฺวา  ตีณิป  ลกฺขณานิ  ทสฺเสตุ  อิทมา- 
รทฺธนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ ตสฺมาติ  ยสฺมา  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  อนิจฺจา 
ทุกฺขา  อนตฺตา  ตสฺมา ฯ  ยงฺกิ ฺจิ รูปนฺติอาทีสุ  วิตฺถาเรน  กถา  
วิสุทฺธิมคฺเค  ป ฺาภาวนาธิกาเร  ขนฺธนิทฺเทเส วุตฺตาว ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ  วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  
อนตฺตลกฺขณเมว กถิตนฺติ ฯ  
                                สตฺตม ฯ               
 
                        มหาลิสุตฺตวณฺณนา            
        อฏเม เอกนฺตทุกฺขนฺติอาทีนิ ธาตุสยุตฺเต วุตฺตนเยเนว ฯ  
                                อฏม ฯ    
 
                        อาทิตฺตสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  อาทิตฺตนฺติ  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  อาทิตฺต  ปชชฺลิต ฯ  
อิติ ทวีสุป อิเมสุ สุตฺเตสุ ทุกฺขลกฺขณเมว กถิต ฯ  
                                นวม ฯ           
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๔๓๗ 
 
                                นิรุตฺติปถสุตฺตวณฺณนา           
        ทสเม  นิรุตฺติโยว  นิรุตฺติปถา  อถวา  นิรุตฺติโย  จ   
ตา นิรุตฺติวเสน วิ ฺาตพฺพาน  อตฺถาน  ปถตฺตา  ปถาจาติ  
นิรุตฺติปถา ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว นโย ฯ  ตีณิปเจตานิ  
อ ฺม ฺเววจนาเนวาติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อสงฺกิณฺณาติ อวิชหิตา   
โก  อิเมหิ  อตฺโถติ  วตฺวา  อฉฑฺฑิตา ฯ  อสงฺกิณฺณปุพฺพาติ  อตีเตป  
น  ชหิตปุพฺพา ฯ  น  สงฺกียนฺตีติ  เอตรหิป  กิเมเตหีติ  น   
ฉฑฺฑิยนฺติ ฯ  น สงฺกียิสฺสนฺตีติ  อนาคเตป  น  ฉฑฺฑิยิสฺสนฺติ ฯ  
อปฺปฏิกุฏาติ  อปฺปฏิพาหิตา ฯ อตีตนฺติ อตฺตโน สภาว   
ภงฺคเมว วา อติกฺกนฺต ฯ นิรุทฺธนฺติ เทสนฺตร อสงฺกมิตฺวา  
ตตฺเถว นิรุทฺธ วูปสนฺต ฯ  วิปริณตนฺติ  วิปริณาม คต นฏ ฯ  
อชาตนฺติ อนุปฺปนฺน ฯ อปาตุภูตนฺติ อปากฏีภูต ฯ                     
        อุกฺกลาติ  อุกฺกลชนปทวาสิโน ฯ  วสฺสภ ฺาติ  วสฺโส  จ  
ร ฺโ  จ  อ ฺเป  เทฺวป  หิ  เต  มลูทิฏ ิคติกา ฯ  อเหตุก- 
วาทาหิอาทีสุ  นตฺถ ิ เหตุ นตฺถิ  ปจฺจโยติ  คหิตตฺตา  อเหตุก- 
วาทา ฯ  กรโต   น  กริยติ  ปาปนฺติ  คหิตตฺตา  อกิริยวาทา ฯ  
นตฺถิ  ทินฺนนฺติ  อาทิคหณโต  นตฺถิกวาทา ฯ  ตตฺถ อิเม  เทฺว 
ชนา  ติสฺโส  ทิฏ ิโย  ก ึ เอเกกสฺส  ทิยฑฺฒา  โหตีติ  น  
ตถา  ยถา  ปน  เอโก  ภิกขฺุ  ปฏิปาฏิยา  จตฺตาริป  ฌานานิ 
นิพฺพตฺเตติ  เอวเมตฺถ เอเกโก  ติสฺโสป ทิฏ ิโย นพฺิพตฺเตสีติ   
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๘  
 
เวทิตพฺโพ ฯ นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโยติ ปุนปฺปุน   
อาวชฺเชนฺตสฺส  อาหรนฺตสฺส  อภินนฺทนฺตสฺส  อสฺสาเทนฺตสฺส  
มคฺคทสฺสน  วิย  โหติ  โส  มิจฺฉตฺตนิยาม  โอกฺกมติ  โส   
เอกนฺตกาฬโกติ วุจฺจติ ฯ  ยถา  ปน  อเหตุกทิฏ ิย  เอว  กรโต 
น  กริยติ  ปาป  นตฺถ ิทินนฺนฺติ อิเมสุป าเนสุ มิจฺฉตฺตนิยาม  
โอกฺกมติ ฯ         
        น  ครหติพฺพ  น  ปฏกิฺโกสิตพฺพ  อม ฺ ึสูติ  เอตฺถ  ยเทต  
อตีต  นาม นยิท  อตีต  อิทมสฺส  อนาคต  วา  ปจฺจุปฺปนฺน  
วาติ  วทนฺโต  ครหติ  นาม ฯ ตตฺถ  โทส  ทสฺวา(๑)  ก ึ อิมินา 
ครหฏเน(๒)  วทนฺโต  ปฏิกโฺกสติ  นาม ฯ  อิเม  ปน   
นิรุตฺติปเถ  เตป  อจฺจนฺตกาฬกา  ทิฏ ิคติกา  น  ครหิตพฺเพ น 
ปฏิกฺโกสิตพฺเพ  ม ฺ ึสุ ฯ  อตีต  ปน  อตีตเมว  อนาคต   
อนาคตเมว  ปจฺจุปฺปนฺน  ปจฺจุปฺปนฺนเมว  กถยึสุ ฯ นินฺทา- 
พฺยาโรสอุปารมฺภภยาติ(๓) วิ ฺ ูน สนฺติกา  นินฺทาภเยน  จ 
ฆฏฏนภเยน  จ  โทสาโรปนภเยน  จ  อุปารมฺภภเยน   จ ฯ 
อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต จตุภูมิกขนฺธาน ปณฺณตฺติ กถิตาติ ฯ  
                                ทสม ฯ      
                        อุปยวคฺโค ปโม             
# ๑. ม. ทสฺเสตฺวา ฯ  ๒. ม. ครหิเตนาติ ฯ   
# ๓. ม. นินทฺาฆฏฏนพฺยาโรสอุปารมฺภภยาติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๔๓๙ 
 
                        อุปาทิยมานสุตฺตวณฺณนา           
        อรหนฺตวคฺคสฺส  ปเม  อุปาทิยมาโนติ  ตณฺหามานทิฏ ิ- 
วเสน  คณฺหมาโน ฯ  (๑)  พทฺโธ  มารสฺสาติ  มารสฺส  ปาเสน  พทฺโธ 
นาม ฯ  มุตฺโต ปาปมโตติ ปาปมโต ปาเสน มุตฺโต นาม  
โหติ ฯ  
                                ปม ฯ          
 
                                ม ฺมานสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเย ม ฺมาโนติ ตณฺหามานทิฏ ิม ฺนาหิ  
ม ฺมาโน ฯ 
                                ทุติย ฯ    
 
                        อภินนฺทมานสุตฺตวณฺณนา           
        ตติเย   อภินนฺทมาโนติ   ตณฺหามานทิฏ ิอภินนฺทนาหิเยว   
อภินนฺทมาโน ฯ  
                                ตติย ฯ                  
# ๑. ส.ี คยฺหมาโน ฯ  
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                                อนิจฺจสุตฺตาทิวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  ฉนฺโทติ  ตณฺหาฉนฺโท ฯ  ป ฺจมฉฏเสุป  เอเสว   
นโย ฯ  
                                จตุตฺถาทีนิ ฯ                   
 
                        อนตฺตนิยสุตฺตวณฺณนา            
        สตฺตเม  อนตฺตนิยนฺติ  น  อตฺตโน  สนฺตก  อตฺตโน   
ปริกฺขารภาเวน  สุ ฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
                                สตฺตม ฯ                
 
                                รชนียสณฺ ิตสุตฺตาทิวณฺณนา           
        อฏเม  รชนยีสณฺ ิตนฺติ  รชนีเยน  สณฺ ิต   
ราคสฺส  ปจฺจยภาเวน   ิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  นวมทสมานิ  ราหุล- 
สยุตฺเต วุตฺตนเยน เวทิตพฺพานีติ ฯ  
                                           อฏมาทีนิ ฯ 
                                อรหนฺตวคฺโค ทุติโย ฯ           
 
                                อสฺสาทสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ขชชฺนียวคฺคสฺส  อาทิโต  ตีสุ  สตฺุเตสุ  จตุสจฺจเมว  กถิต ฯ  
                                ปมาทีนิ ฯ                       
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๔๔๑ 
 
                        อรหนฺตสุตฺตวณฺณนา            
        จตุตฺเถ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตาวาสาติ  ภิกฺขเว   
ยตฺตกา  สตฺตาวาสา  นาม  อตฺถิ ฯ  ยาวตา  ภวคฺคนฺติ  ยตฺตก   
ภวคฺค  นาม  อตฺถิ ฯ  เอเต  อคฺคา เอเต  เสฏาติ  เอเต  
อคฺคภูตา  เจว  เสฏภูตา  จ    ยทิท  อรหนฺโตติ  เยเมว  
อรหนฺโต  นาม ฯ  อิทมฺป  สุตฺต  ปรุิมนเยเนว  อุสฺสาทนนฺทิย ฺจ 
ปโลภนีย ฺจาติ เวทิตพฺพ ฯ                     
        อถาปร  เอตทโวจาติ  ตทตฺถปริทปีนาหิ  เจว  วิเสสฏ- 
ปริทีปนาหิ  จ  คาถาหิ  เอต  สุขิโน  วต  อรหนฺโตติอาทิวจน   
อโวจ    ตตฺถ  สุขิโนติ ฌานสุเขน  มคฺคสุเขน  ผลสุเขน  จ  
สุขิตา ฯ  ตณฺหา  เตส  น  วิชฺชตีติ  เตส อปายทุกฺขชนิกา  
ตณฺหา  น  วิชฺชติ ฯ  เอว  เต  อิมสฺสป  ตณฺหามูลกสฺส   
ทุกฺขสฺส  (๑)  อภาเวน สุขิตาว ฯ  อสฺมิมาโน  สมุจฺฉินฺโนติ  นววิโธ  
อสฺมิมาโน อรหตฺตมคฺเค สมุจฺฉินฺโน ฯ โมหชาล ปทาลิตนฺติ  
าเณน อวิชฺชาชาล ผาลิต(๒) ฯ           
        อเนชนฺติ  เอชาสงฺขาตาย  ตณฺหาย  ปหานภูต  อรหตฺต ฯ  
อนุปลิตฺตาติ  ตณฺหาทิฏ ิเลเปหิ  อลิตฺตา ฯ  พฺรหฺมภูตาติ  เสฏ- 
ภูตา ฯ  ปริ ฺายาติ  ตีหิ ปริ ฺาหิ  ปริชานิตฺวา ฯ  สตฺต- 
สทฺธมฺมโคจราติ  สทฺธา  หิรี  โอตฺตปฺป  พาหุสจฺจ อารทฺธวีริยตา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ผาลิต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๒ 
 
อปฏ ิตสฺสติตา  ป ฺาติ  อิเม  สตฺต สทฺธมฺมา โคจรา  เอเตสนฺติ  
สตฺตสทฺธมฺมโคจรา ฯ                   
        สตฺตรตนสมฺปนฺนาติ  สตฺตหิ  โพชฺฌงฺครตเนหิ  สมนฺนา- 
คตา ฯ  อนุวิจรนฺตีติ โลกยิมหาชนาป  อนุวิจรนฺติเยว ฯ  อิธ   
ปน  ขีณาสวาน  นิราสงฺกาจาโร  นาม  คหิโต ฯ  เตเนวาห  
ปหีนภยเภรวาติ ฯ  ตตฺถ  ภย  ภยเมว  เภรว  พลวภย ฯ  
ทสหงฺเคหิ  สมฺปนฺนาติ  อเสกฺเขหิ  ทสหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา ฯ   
มหานาคาติ  จตูหิ  การเณหิ  มหานาคา ฯ  สมาหิตาติ   
อุปจารปฺปนาหิ  สมาหิตา ฯ  ตณฺหา  เตส  น  วิชชฺตีติ  โอโน(๑) 
โลโก  อติตฺโต  ตณฺหาทาโสติ  โข มหาราช เตน ภควตาติ   เอว  
วุตฺตา  ทาสการิกา  ตณฺหาป  เตส  นตฺถ ิฯ  อิมินา ขีณาสวาน  
ภุชฺชิสฺสภาว ทสฺเสติ ฯ                      
        อเสกฺขาณนฺติ  อรหตฺตผลาณ ฯ  อนฺติโมย  สมุสฺสโยติ  
ปจฺฉิโม  อย อตฺตภาโว ฯ  โย  สาโร  พฺรหฺมจริยสฺสาติ  มคฺค- 
พฺรหฺมจริยสฺส  (๒)  สาโร  นาม ผล ฯ  ตสฺมึ  อปรปจฺจยาติ  ตสฺมึ   
อริยผเล  น  อ ฺ  สมฺปตฺติยายนฺติ  (๓)  ปจฺจกฺขโตว ปฏิวิชฺฌตฺิวา  
 ิตา ฯ  วิธาสุ  น  วิกมฺปนฺตีติ ตีสุ มานโกฏาเสสุ น 
วิกมฺปนฺติ ฯ ทนฺตภูมินฺติ อรหตฺต ฯ วิชิตาวิโนติ ราคาทโย  
วิเชตฺวา  ิตา ฯ       
# ๑. ม. อูโน ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. อ ฺ ปตฺติยายนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อนหนฺตสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๓ 
 
        อุทฺธนฺติอาทีสุ  อุทฺธ  วุจฺจติ  เกสมตฺถโก  อปาจีน  ปาทตล   
ติริย เวมชฺฌ ฯ  อุทฺธ  วา  อตีต  อปาจีน  อนาคต  ติริย  
ปจฺจุปฺปนฺน ฯ อุทฺธ วา วุจฺจติ  เทวโลโก  อปายโลโก   
ติริย  มนุสฺสโลโก ฯ  นนทฺี  เตส  น  วิชฺชตีติ เอเตสุ  าเนสุ  
สงฺเขปโต  วา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ขนฺเธสุ  เตส  ตณฺหา   
นตฺถิ ฯ  อิธ  วฏฏมูลกตณฺหาย  อภาโว  ทสฺสิโต ฯ  พุทฺธาติ   
พุทฺธจตุสจฺจา(๑) ฯ            
        อิท  ปเนตฺถ  สีหนาทสโมธาน  วิมุตฺติสุเขนมฺหา  สุขิตา 
ทุกฺขชนิกา(๒) โน  ตณฺหา  ปหีนา  ป ฺจ  ขนฺธา  ปริ ฺาตา   
ทาสการิกตณฺหา  เจว   วฏฏมลูิกตณฺหา  จ  ปหีนา   
อนุตฺตรมฺหา  อสทิสา  จตุนฺน  สจฺจาน  พุทฺธตฺตา พุทฺธาติ  
ภวปฏเ  ตฺวา  อภีตนาทสงฺขาต  สีหนาท  นทนฺติ 
ขีณาสวาติ ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ                      
# ๑. ม. จตุนนฺ สจฺจาน พุทฺธตฺตา พุทฺธา ฯ 
# ๒. ม. ทุกฺขชนิกา ฯ  
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                                ทุติยอรหนฺตสุตฺตวณฺณนา           
        ป ฺจม  (๑)  วินา  คาถาหิ  สุทฺธกเมว  กตฺวา  กถิยมาน  (๒) 
พุชฺชนกาน  อชฺฌาสเยน วุตฺต ฯ  
                                ป ฺจม ฯ                
 
                                สีหสุตฺตวณฺณนา             
        ฉฏเ  สีโหติ  จตฺตาโร  สีหา  ติณสีโห  กาฬสีโห  
ปณฺฑุสีโห  เกสรสีโหติ ฯ  เตสุ  ติณสีโห  กโปตวณฺณคาวีสทิโส 
ติณภกฺโข  จ  โหติ ฯ  กาฬสีโห  กาฬคาวีสทิโส  ติณภกฺโขเยว ฯ 
ปณฺฑุสีโห  ปณฺฑุปลาสวณฺณคาวีสทิโส  มสภกฺโข ฯ  เกสรสโีห  
ลาขารสปริกมฺมกเตเนว  มุเขน  อคฺคนงฺคุฏเน  จตูหิ  ปาทปร-ิ 
ยนฺเตหิ  สมนฺนาคโต  มตฺถกโตปสฺส  ปฏาย  ลาขาตูลิกาย(๓) 
กตา  วิย  ติสโฺส  ราชิโย  ปฏ ิมชฺเฌน  คนฺตฺวา  อนฺตรสตฺถิมฺหิ 
ทกฺขิณาวตฺตา หุตฺวา  ิตา  ขนฺเธ  ปนสสฺ  สตสหสฺสคฺฆนิก- 
กมฺพลปริกฺเขโป  วิย  เกสรภาโร  โหติ  อวเสสฏาน  ปริสุทฺธ   
สาลิปฏสงฺขจุณฺณปจุวณฺณ (๔) โหติ ฯ อิเมสุ จตูสุ สีเหสุ อย  
เกสรสีโห อิธ อธิปฺเปโต ฯ                
        มิคราชาติ  มิคคณสฺส  ราชา ฯ  อาสยาติ  วสนฏานโต  
# ๑. ส.ี ป ฺจเม ฯ  ๒. สี. กถิยมาเน ฯ  ๓. ม. ลาขาตูลิกาย ฯ 
# ๔. ม. สาลปิฏสงฺขจุณฺณปจุวณฺณ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  สหีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๔๕ 
 
สุวณฺณคุหโต  วา  รชตมณิผลิกมโนสลิาคุหโต  วา  นิกฺขมตีติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  นิกฺขมมาโน  ปเนส  จตูหิ การเณหิ  นิกฺขมติ   
อนฺธการปฬิโต  วา  อาโลกตฺถาย  อุจฺจารปสฺสาวปฬิโต  วา   
เตส  วิสฺสชฺชนตฺถาย  ชิฆจฺฉาปฬิโต  วา  โคจรตฺถาย  สมฺภว- 
ปฬิโต  วา  อสทฺธมฺมปฏิเสวนตฺถาย ฯ อิธ ปน โคจรตฺถาย 
นิกฺขนฺโตติ อธิปฺเปโต ฯ      
        วิชมฺภตีติ  สุวณฺณตเล  (๑)  วา  รชตมณิผลิกมโนสิลา- 
ผลกาน(๒)  วา  อ ฺตรสฺมึ  เทฺว ปจฺฉิมปาเท  สม  ปติฏาเปตฺวา   
ปุริมปาเท  ปรุโต  ปสาเรตฺวา  สรีรสฺส ปจฺฉาภาค อากฑฺฒิตฺวา   
ปุริมภาค  อภิหริตฺวา  ปฏ ึ  นาเมตฺวา  คีว  อุกฺขิปตฺวา อสนิ- 
สทฺท  กโรนฺโต  วิย  นาสปุฏานิ  โปเถตฺวา  สรีรลคฺครช   
วิธุนนฺโต วิชมฺภติ ฯ วิชมภฺนภูมิย ฺจ  ปน  ตรุณวจฺฉโก  วิย  
อปราปร  ชวติ ฯ ชวโต ปนสฺส สรีร อนฺธกาเร ปรพฺิภมนฺต  
อลาต วิย ขายติ ฯ                
        อนุวิโลเกตีติ  กสฺมา  อนุวิโลเกติ  ปรานุทฺทยตาย ฯ  ตสฺมึ  
กิร  สีหนาท นทนฺเต  ปปาตาวาฏาทีสุ (๓) วิสมฏาเนสุ  จรนฺตา  
หตฺถิโคกณฺณมหึสาทโย  ปาณา  ปปาเตป  อาวาเฏป  ปตนฺติ   
เตส  อนุทฺทยาย  อนุวิโลเกติ ฯ  ก ึ ปนสฺส  ลุทฺทกมฺมสฺส   
# ๑. ม. สุวณฺณตเล ฯ กตฺถจิ สุวณฺณผลเกติ ลิขิยติ ฯ 
# ๒. ม. ...สลิาตลาน ฯ  ๓. ม. ปปาตาวาฏาทีสุ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๖ 
 
ปรมสขาทิโน  อนุทฺทยา  นาม  อตฺถีติ  อาม  อตฺถ ิฯ  ตถา 
เหส  กึ  เม  พหูหิ  ฆาติเตหีติ  อตฺตโน  โคจรตฺถายป  ขุทฺทเก  
ปาเณ  น  คณฺหาติ  เอว  อนุทฺทย  กโรติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต 
มาห  โข  ขุทฺทเก  ปาเณ  วิสมคเต สงฺฆาต อาปาเทสินฺติ (๑)                  
        สีหนาท  นทตีติ  ติกฺขตฺตุ  ตาว  อภีตนาท  นทติ ฯ  
เอว ฺจ  ปนสฺส  วิชมฺภนภูมิย  ตฺวา  นทนฺตสฺส  สทฺโท  สมนตฺา 
ติโยชน  ปเทส  เอกนินฺนาท กโรติ  ตมสฺส  นินฺนาท  สุตฺวา  
ติโยชนพฺภนฺตรคตา  ทิปทจตุปฺปทคณา  ยถาาเน  าตุ  น 
สกฺโกนฺติ ฯ  โคจราย  ปกกฺมตีติ  อาหารตฺถาย  คจฺฉติ ฯ  กถ   
โส  ห ิ วิชมภฺนภูมิย  ตฺวา  ทกฺขิณโต  วา  วามโต วา ปจฺฉโต วา  
ปจฺฉโต วา(๒) อุปฺปตนฺโต อุสภมตฺต าน  คณฺหาติ  อุทฺธ   
อุปฺปตนฺโต จตฺตาริป อฏป อุสภานิ อุปฺปตติ สมฏาเน อุชุก  
ปกฺขนฺทนฺโต  โสฬสอุสภมตฺตมฺป  วีสติอุสภมตฺตมฺป  าน  ปกขฺนฺทติ  
นทีตลา(๓)  วา  ปพฺพตา  วา  ปกฺขนฺทนฺโต  สฏ ิอุสภมตฺตมฺป   
อสีติอุสภมตฺตมฺป าน  ปกฺขนฺทติ  อนฺตรามคฺเค  รกฺุข  วา  
ปพฺพต  วา  ทิสฺวา  ต  ปรหิรนฺโต วา  ทกฺขิณโต  
วา  อุทฺธ(๔)  วา  อุสภมตฺตมฺป อปกฺกมติ ฯ ตติย ปน สีหนาท  
นทิตฺวา เตเนว  สทฺธึ  ติโยชเน  าเน  ป ฺายติ ฯ  ติโยชน   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๑/๓๔ ฯ  ๒. อ ฺตฺถ ปจฺฉโต วาติ ปาโ 
# นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ถลาวา ฯ ๔. อ ฺตฺถ อุทฺธ วาติ น ทิสฺสติ ฯ  
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คนฺตฺวา  นิวตฺติตฺวา   ิโต อตฺตโนว นาทสฺส อนุนาท สุณาติ ฯ 
เอว สีเฆน ชเวน ปกฺกมตีติ ฯ       
        เยภุยฺเยนาติ  ปาเยน ฯ  ภย  สเวค  สนฺตาสนฺติ  สพฺพ  
จิตฺตุตฺราสสฺเสว นาม ฯ  สีหสฺส  หิ  สทฺท  สุตฺวา  พหู  สตฺตา   
ภายนฺติ  อปฺปกา  น  ภายนฺติ ฯ เก  ปน  เตติ  สมสีโห  
หตฺถาชานีโย  อสฺสาชานีโย  อุสภาชานีโย  ปุริสาชานีโย   
ขีณาสโวติ ฯ  กสฺมา  ปเนเต  น  ภายนฺตีติ  สมสีโห  นาม  
ชาติโคตฺตกุลสูรภาเวหิ  สมาโนสฺมีติ  น  ภายติ  หตฺถาชานียา- 
ทโย  อตฺตโน  สกฺกายทิฏ ิพลวตาย  น  ภยนฺติ ขีณาสโว  
สกฺกายทิฏ ิยา ปหีนตฺตา น ภายติ ฯ          
        พิลาสยาติ  พิเล  วสนฺตา(๑) พิลวาสิโน  อหินกุลโคธาทโย ฯ 
ทกาสยาติ อุทกวาสิโน  มจฺฉกจฺฉปาทโย ฯ  วนาสยาติ  วนวาสิโน  
หตฺถิอสฺสโคกณฺณมิคาทโย ฯ  ปวิสนฺตีติ  อิทานิ  อาคนฺตฺวา  
คณฺหิสฺสตีติ  มคฺค  โอโลเกนฺโตว  ปวิสนฺติ ฯ ทเฬหฺีติ ถิเรหิ ฯ  
วรตฺเตหีติ จมฺมรชฺชูห ิฯ มหิทฺธิโกติอาทีสุ วิชมฺภนภูมิย ตฺวา  
ทกฺขิณปสฺสาทีหิ  อุสภมตฺต  อุชุก  วีสติอุสภมตฺตาทิลงฺฆนวเสน  
มหิทฺธิกตา เสสมิคาน  อธิปติภาเวน  มเหสกฺขตา  สมนฺตา  
ติโยชเน  สททฺ  สุตฺวา  ปลายนฺตาน  วเสน มหานุภาวตา  
เวทิตพฺพา ฯ                
# ๑. ม. สยนตฺา ฯ  
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        เอวเมว  โขติ  ภควา  เตสุ  เตสุ  สตฺุเตสุ  ตถา  ตถา   
อตฺตาน  กเถสิ ฯ  สีโหติ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจน  
อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺสาติ  (๑) อิมสฺมึ  ตาว  สุตฺเต  สีหสทิส  
อตฺตาน  กเถสิ ฯ  ภิสกฺโก  สลฺลกตฺโตติ  โข สุนกฺขตฺต  ตถา- 
คตสฺเสต  อธิวจนนฺติ  (๒)  อิมสฺมึ  เวชชฺสทิส ฯ  พฺราหฺมโณติ โข ภิกฺขเว 
ตถาคตสฺเสต อธิวจนนฺติ (๓) อิมสฺมึ พฺราหฺมณสทิส ฯ ปุรโิส  
มคฺคกุสโลติ โข  ติสฺส  ตถาคตสฺเสต  อธิวจนนฺติ  อิมสฺมึ  
มคฺคเทสกปุริสสทิส ฯ ราชาหมสฺมิ เสลาติ  อิมสมฺึ  ราชสทิส ฯ  
สีโหติ  โข  ตถาคตสฺเสต  อธิวจนนฺติ   อิมสฺมึ ปน สุตฺเต  
สีหสทิสเมว กตฺวา อตฺตาน กเถนฺโต เอวมาห ฯ          
        ตตฺราย  สทิสตา  สหีสฺส  กา ฺจนคุหาทีสุ  วสนกาโล  
วิย  หิ  ตถาคตสฺส  ทีปงฺกรปาทมูเล  กตาภินีหารสฺส  อปริมิตกาล  
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ปจฺฉิมภเว  ปฏิสนธฺิคฺคหเณน  เจว  มาตุกุจฺฉิโต 
นิกฺขมเนน  จ  ทสสหสฺสีโลกธาตุ กมฺเปตฺวา  วุฑฺฒิมนฺวาย  
ทิพฺพสมฺปตฺติสทิส สมฺปตฺตึ อนุภวมานสฺส ตีสุ ปาสาเทสุ  
นิวาสนกาโล  ทฏพฺโพ ฯ  สีหสฺส  กา ฺจนคุหาทิโต  นิกฺขนฺตกาโล  
วิย  ตถาคตสฺส  เอกูนตึเส  (๔)  สวจฺฉเร  วิวเฏน  ทวฺาเรน  กณฺก(๕) 
อารุยฺห  ฉนฺนสหายสฺส  นิกฺขมิตฺวา  ตีณิ  รชชฺานิ  อติกฺกมิตฺวา   
อโนมานทีตีเร  พฺรหฺมุนา  ทินฺนานิ กาสายานิ  (๖)  ปริทหิตฺวา 
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๙๙/๑๓๗ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๗๗/๗๒ ฯ  
# ๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๙๒/๓๕๒ ฯ ๔. ส.ี เอกูนตึสติเม ฯ  
# ๕. ส.ี กนถฺก ฯ ม. กณฺฑก ฯ  ๖. ม. กาสายานิ ฯ  
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ปพฺพชิตสฺส  สตฺตเม  ทิวเส  ราชคห  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ปณฺฑาย  
จริตฺวา  ปณฺฑวคิริปพฺภาเร  กตภตฺตกิจฺจสฺส  สมฺมาสมฺโพธึ   
ปตฺวา ปมเมว มคธรฏ อาคมนตฺถาย ยาว ร ฺา (๑) 
ปฏิ ฺาทานกาโล ฯ        
        สีหสฺส  วิชมฺภนกาโล  วิย  ตถาคตสฺส  นินฺนปฏิ ฺสฺส  
อาฬารกาลามอุปสงฺกมน อาทึ  กตฺวา  ยาว  สุชาตาย   
ทินฺนปายาสสฺส  เอกูนปณฺณาสาย  ปณฺเฑหิ ปริภุตฺตกาโล  
เวทิตพฺโพ ฯ  สีหสฺส  เกสรวิธุนน  วิย  สายณฺหสมเย(๒) โสตฺถิเยน(๓) 
ทินฺนา  อฏติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ  โถมิย- 
มานสฺส  คนฺธาทีหิ ปูชิยมานสฺส  ติกฺขตฺตุ โพธึ ปทกฺขิณ  
กตฺวา โพธิมณฺฑ อารุยฺห จุทฺทสหตฺถุพฺเพเธ าเน  ติณสนฺถร  
สนฺถริตฺวา  จตุรงฺควีริย  อธิฏาย  นิสนิฺนสฺส  ตขณเยว  
มารพล  วิธมตฺิวา  ตีสุ  ยาเมสุ  ติสฺโส  วิชฺชา  วิโสเธตฺวา   
อนุโลมปฏโิลม ปฏิจฺจสมุปฺปาทมหาสมุททฺ  ยมกาณมนฺถเน(๔) 
มนฺเถนฺตสฺส  สพฺพ ฺ ุตาเณ ปฏิวิทฺเธ ตทนุภาเวน ทสสหสฺสี- 
โลกธาตุกมปฺน เวทิตพฺพ ฯ        
        สีหสฺส  จตุทฺทิสาวิโลกน(๕)  วิย  ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุตาณสฺส  
สตฺตสตฺตาห โพธิมณฺเฑ  วิหริตฺวา  ปรภุิตฺตมธุปณฺฑิกาหารสฺส  
อชปาลนิโคฺรธมูเล มหาพฺรหฺมุโน ธมฺมเทสนายาจน  ปฏิคฺคเหตฺวา  
# ๑. กตฺถจิ มคธร ฺโติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. โสตฺติเยน ฯ  
# ๓. ม. สายนฺหสมเย ฯ ๔. ม. ปฏิจฺจสมุปฺปาทมหาสมุทฺท  
# ยมกาณมนฺถเนน มนเฺถนตสฺส ฯ  ๕. ม. จตุทฺทิสาวิโลกน ฯ  
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ตตฺถ  วิหรนตฺสฺส  เอกาทสเม  ทิวเส  เสฺว  อาสาฬฺหปุณฺณมา(๑)  
ภวิสฺสตีติ  ปจฺจูสสมเย  กสฺส  น ุ โข  อห  ปม  ธมฺม เทเสยฺยนฺติ  
อาฬารุทกาน  กาลกตภาว  ตฺวา  ธมมฺเทสนตฺถาย  ป ฺจ- 
วคฺคิยาน  โอโลกน  ทฏพฺพ ฯ  สีหสฺส  โคจรตฺถาย  ติโยชน  
คมนกาโล  วิย  อตฺตโน  ปตฺตจีวรมาทาย  ป ฺจวคฺคิยาน   
ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสฺสามีติ  ปจฺฉาภตฺเต อชปาลนิโคฺรธโต  
วุฏ ิตสฺส อฏารสโยชนมคฺค คมนกาโล ฯ         
        สีหนาทกาโล  วิย  ตถาคตสฺส  อฏารสโยชนมตฺต 
คนฺตฺวา  ป ฺจวคฺคิเย  ส ฺาเปตฺวา  อจลปลฺลงฺเก  นิสินฺนสฺส   
ทสหิ  จกฺกวาฬสหสฺเสหิ  สนฺนิปติเตน เทวคเณน  ปริวุตสฺส 
เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพาติอาทินา  
นเยน  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนกาโล  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมสฺมิ ฺจปน  
ปเทเทสิยมาเน  ตถาคตสีหสฺส  ธมฺมโฆโส  เหฏา  อวีจึ  อุปร ิ 
ภวคฺค  คเหตฺวา  ทสสหสฺสีโลกธาตุ ปฏิจฺฉาเทสิ ฯ  สีหสฺส สทฺเทน  
ขุทฺทกปาณาน สนฺตาส อาปชฺชนกาโล วิย ตถาคตสฺส ตีณิ  
ลกฺขณานิ  ทเีปตฺวา  จตฺตาริ  สจฺจานิ  โสฬสหากาเรหิ  สฏ ึ 
ยาว (๒) นยสหสฺเสหิ  วิภชิตฺวา  ธมฺม  กเถนฺตสฺส  ทีฆายุกเทวตาน 
าณสนฺตาสสฺส  อุปฺปตฺติกาโล เวทิตพฺโพ ฯ                     
        ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล ฯ  ตถาคโตติ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา 
# ๑. ม. อาสาฬฺหิปุณฺณมา ฯ  ๒. ม. สฏ ิยา จ ฯ  
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ตถาคโต  ตถา อาคโตติ  ตถาคโต  ตถา  คโตติ  ตถาคโต 
ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  
ตถาคโต  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต ตถาวาทิตาย  ตถาคโต  ตถา- 
การิตาย  ตถาคโต ฯ  อภิภวนฏเน  ตถาคโตติ ฯ  เตส  วิตฺถาโร    
พฺรหฺมชาลวณฺณนายมฺป  มูลปริยายวณฺณนายมฺป  วุตฺโตเยว ฯ   
โลเกติ  สตฺตโลเก ฯ อุปฺปชฺชตีติ  อภินหีารโต  ปฏาย  ยาว   
โพธิปลฺลงฺกา  วา  อรหตฺตมคฺคาณา  วา  อุปฺปชชฺติ  นาม  
อรหตฺตผเล  ปน  ปตฺเต  อุปฺปนฺโน  นาม ฯ  อรห  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธติอาทีนิ วิสุทฺธิมคฺเค พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส วิตฺถาริตานิ ฯ    
        อิติ  รูปนฺติ  อิท  รูป  เอตฺตก  รูป  น  อิโต  ภิยฺโย   
รูป  อตฺถีติ ฯ เอตฺตาวตา  สภาวโต  สรสโต  ปริยนตฺโต  
ปริจฺเฉทโต  ปริจฺฉินฺทนโต  (๑)  ยาวตา  จตฺตาโร  จ  มหาภูตา  
จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน  อุปาทายรูป  ต  สพฺพ  ทสฺสติ โหติ ฯ  
อิติ  รูปสฺส  สมุทโยติ  อย  รูปสฺส  สมุทโย  นาม ฯ  เอตฺตาวตา 
หิ  อาหารสมุทยา  รูปสมุทโยติอาทิ  สพฺพ  ทสฺสติ  โหติ ฯ  
อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโมติ อย  รูปสฺส  อตฺถงฺคโม ฯ  อิมินาป   
อาหารนิโรธา รูปนิโรโธติอาทิ สพฺพ ทสฺสิต โหติ ฯ อิติ  
เวทนาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ             
        วณฺณวนฺโตติ  สรรีวณฺเณน  วณฺณวนฺโต ฯ  ธมฺมเทสน 
# ๑. ส.ี ปริวฏฏมโต ฯ ม. ปริจฺฉินฺทนโต ฯ  
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สุตฺวาติ  อิม  ป ฺจสุ ขนฺเธสุ  ปณฺณาสลกฺขณปฏิมณฺฑิต  
ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา ฯ  เยภุยฺเยนาติ อิธ  โลเก  เปตฺวา 
อริยสาวกเทเว ฯ  เตส ฺหิ  ขีณาสวตฺตา  จิตฺตุตฺราสภยมฺป  น   
อุปฺปชฺชติ  สวิคฺคสฺส  โยนิโส  ปธาเนน  ปตฺตพฺพ  ปตฺตตาย  
าณสเวโคป ฯ อิตเรส  ปน  เทวาน  ตาโส  เหโส  ภิกฺขูติ  
อนิจฺจต  มนสิกโรนฺตาน  จิตฺตุตฺราสภยมฺป  พลววิปสฺสนากาเล(๑) 
าณภยมฺป  น  อุปฺปชชฺติ ฯ  โภติ ธมมฺาลปนมตฺตเมต  สกฺกาย- 
ปริยาปนฺนาติ  ป ฺจกฺขนฺธปริยาปนฺนา ฯ  อิติ  เตส สมฺมาสมฺพุทฺเธ 
วฏฏโทส  ทสฺเสตฺวา  ติลกฺขณาหต  กตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺเต  
าณภย นาม โอกฺกมติ ฯ                  
        อภิ ฺายาติ  ชานิตฺวา ฯ  ธมฺมจกฺกนฺติ  ปฏิเวธาณมฺป 
เทสนาาณมฺป ฯ ปฏิเวธาณ  นาม  เยน  าเณน  โพธ-ิ 
ปลฺลงฺเก  นิสนิฺโน  จตฺตาริ  สจฺจานิ  โสฬสหากาเรหิ  สทฺธ ึ
ยาว(๒) นยสหสฺเสหิ  ปฏวิิชฺฌิ ฯ  เทสนาาณ  นาม  เยน  าเณน 
ติปริวฏฏ  ทวฺาทสาการ  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ ฯ  อุภยมฺป  ต   
ทสพลสฺส อุเร  ชาตาณเมว ฯ  เตสุ  อิธ  เทสนาาณ  
คเหตพฺพ ฯ  ต  ปเนส (๓) ยาว อฏารสหิ  พฺรหฺมโกฏีหิ  สทฺธึ   
อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  โสตาปตฺติผล  อุปฺปชชฺติ  ตาว  
ปวตฺเตติ  นาม ฯ  ตสฺมึ  อุปฺปนฺเน  ปวตฺติต  นาม  โหตีติ   
# ๑. กตฺถจิ พลววิปสฺสนากาเรนาติ ขายติ ฯ  
# ๒. ม. สฏ ิยา จ ฯ  ๓. ม. ต ปเนส ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขชชฺนียสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๕๓ 
 
เวทิตพฺพ ฯ อปฺปฏิปุคฺคโลติ  สทิสปุคฺคลรหิโต ฯ  ยสสฺสิโนติ   
ปริวารสมฺปนฺนา ฯ  ตาทิโนติ ลาภาลาภาทีหิ เอกสทิสสฺส ฯ  
                                ฉฏ ฯ               
 
                        ขชชฺนียสตฺุตวณฺณนา            
        สตฺตเม  ปุพฺเพนิวาสนฺติ  น  อิท  อภิ ฺาวเสน   
อนุสฺสรณ  สนฺธาย  วุตฺต  วิปสฺสนาวเสน  ปน  ปุพฺเพ  นิวาส   
อนุสฺสรนฺเต  สมณพฺราหฺมเณ สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  เตเนวาห  สพฺเพเต 
ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ  อนุสฺสรนฺติ  เอเตส วา  อ ฺตรนฺติ   
อภิ ฺาวเสน  หิ  สมนุสสฺรณ ฺจ(๑) ขนฺธาป  อุปาทานกฺขนฺธาป  
ขนฺธปฏิพทฺธาป  ปณฺณตฺติป  อารมฺมณ  โหติเยว ฯ  รูป ฺเว  
อนุสฺสรตีติ  เอว หิ อนุสฺสรนฺโต  น  อ ฺ  กิ ฺจิ  สตฺต   
วา  ปุคฺคล  วา  อนุสฺสรติ  อตีเต  ปน นริุทฺธ  รูปกฺขนฺธเมว   
อนุสฺสรติ ฯ  เวทนาทีสุป  เอเสว  นโยติ ฯ   
                        สุ ฺตาปพฺพ นิฏ ิต ฯ                      
        อิทานิ  สุ ฺตาย  ลกฺขณ  ทสฺเสตุ  กิ ฺจ  ภิกขฺเว  รูป   
วเทถาติอาทิมาห ฯ ยถา  หิ  นฏ  โคณ  ปริเยสมาโน  ปรุิโส   
โคคเณ  จรมาเน  รตฺต  วา  (๒)  กาฬ  วา  พลิพทฺท   
ทิสฺวาป  น  เอตฺตเกเนว  อย  มยฺห  โคโณติ(๓) สนฺนิฏาน  กาตุ  
# ๑. ม. สมนสฺุสรนฺตสฺส ฯ  ๒. อ ฺตฺถ เตส วาติ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. โคโณ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 454 

                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๔ 
 
สกฺโกติ ฯ  กสฺมา  อ ฺเสมฺป  ตาทิสาน  อตฺถิตาย ฯ สรรีปเทเส  
ปนสฺส  สตฺติสูลาทิลกฺขณ  ทิสฺวา  อย  มยฺห  สนฺตโกติ   
สนฺนิฏาน  โหติ เอวเมว  สุ ฺตาย  กถิตายป  ยาว  สุ ฺตา- 
ลกฺขณ  น  กถิยติ  ตาว  สา อกถิตาว  โหติ  ลกฺขเณ  ปน  
กถิเต  กถิตา  นาม  โหติ ฯ  โคโณ  วิย  หิ  สุ ฺตา  โคณลกฺขณ  
วิย  สุ ฺตาลกฺขณ ฯ  ยถา  โคณลกฺขเณ  อสลลฺกฺขิเต  โคโณ  น   
สุฏ ุ สลลฺกขิฺโต  โหติ  ตสฺมึ  ปน  สลฺลกฺขิเต  โส  สลฺลกฺขิโต   
นาม  โหติ  เอวเมว  สุ ฺตาลกฺขเณ  อกถิเต  สุ ฺตา  อกถิตาว 
โหติ  ตสฺมึ  ปน  กถิเต   สุ ฺตาลกฺขณ  สา กถิตา นาม 
โหตีติ สุ ฺตาลกฺขณ ทสฺเสตุ กิ ฺจ ภิกฺขเว รูป วเทถาติ- 
อาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  กิ ฺจาติ  การณปุจฺฉา  เกน  การเณน  รปู  วเทถ 
เกน  การเณน   ต  รูป  นามาติ  อตฺโถ ฯ  รุปฺปตีติ  โขติ   
เอตฺถ  อิตีติ  การณุทฺเทโส  ยสฺมา รุปฺปติ  ตสฺมา  รูปนฺติ  
วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ  รุปฺปตีติ กุปฺปติ ฆฏิยติ ปฬิยติ ภิชชฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  สีเตนป  รุปฺปตีติอาทีสุ  สีเตน  ตาว รุปฺปน  
โลกนฺตริกนริเย ปากฏ ฯ  ติณฺณ  ติณฺณ ฺหิ  จกฺกวาฬาน  อนฺตเร  
เอเกโก  โอกนฺตริกนิรโย นาม  โหติ  อฏโยชนสหสฺสปฺปมาโณ ฯ   
ยสฺส  เนว  เหฏา  ปวี  อตฺถิ  น  อุปริ  จนฺทิมสูรยิทีป- 
# ๑. อ ฺตฺถ สุ ฺตาลกฺขขเณติ นตฺถิ ฯ  
# ๒. ม. โลกนฺตริกนิรเย ฯ  
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        *เลมที่ ๑๑  ขชฺชนียสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๕๕ 
 
มณิอาโลโก  นิจฺจนฺธกาโร ฯ  ตตฺถ  นพฺิพตฺตสตฺตาน ติคาวุโต   
อตฺตภาโว  โหติ  เต  วคฺคุลิโย  วิย  ปพฺพตปาเท  ทีฆปุถุเลหิ   
นเขหิ  ลคฺคิตฺวา  อวสิรา  โอลมฺพนฺติ ฯ  ยทา  สสปฺปนฺตา  
อ ฺม ฺสฺส หตฺถปาส  คตา  โหนฺติ  อถ  ภกฺโข  โน  ลทฺโธติ 
ม ฺมานา  ตตฺถ  ธาวนฺตา(๑) วิปริวตฺติตฺวา  โลกสนฺธารเก  อุทเก  
ปตนฺติ  วาเต  ปหรนฺเตป  มธุกผลานิ  วิย ฉิชฺชิตฺวา  อุทเก   
ปตนฺติ  ปติตมตฺตา  อจฺจนฺตขาเร  อุทเก  ตตฺตเตเล  ปติตปฏ- 
ปณฺฑิ  วิย ปฏปฏายมานา วิลียนฺติ ฯ เอว สีเตน รุปฺปน 
โลกนฺตริกนริเย ปากฏ ฯ  มหึสรฏาทีสุป(๒) หิมปาตสีตเลสุ  ปเทเสสุ  
เอต  ปากฏเมว ฯ  ตตฺถ  หิ  สตฺตา สีเตน ภินฺนสรีรา ชีวิตกฺขยมฺป  
ปาปุณนฺติ ฯ          
        อุเณฺหน  รุปฺปน  อวีจิมหานิรเย  ปากฏ  โหติ ฯ  ชิฆจฺฉาย   
รุปฺปน ปตฺติวิสเย  เจว  ทุพฺภิกฺขกาเล  จ  ปากฏ ฯ  ปปาสาย   
รุปฺปน  กาลก ฺจิกาทีสุ ปากฏ ฯ                      
        เอโก  กริ  กาลก ฺจิกอสุโร  ปปาส  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนโฺต  
โยชนคมฺภีรวิตฺถาร มหาคงฺค  โอตริ  ตสฺส  คตคตฏาเน  อุทก  
ฉิชฺชติ  ธโูม  อุคฺคจฺฉติ ตตฺเต  ปฏ ิปาสาเณ  จงฺกมนกาโล   
วิย  โหติ ฯ  ตสฺส  อุทกสทฺท  สุตฺวา  อิโต จิโต  จ  วิจรนฺตสฺเสว  
รตฺติ  วิภายิ ฯ  อถ  น  ปาโตว  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตา ตึสมตฺตา  
# ๑. ม. พฺยาวฏา ฯ  ๒. ม. มหึสกรฏาทีสุป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๖ 
 
ปณฺฑจาริกา  ภิกฺขู  ทิสฺวา  โก  นาม  ตฺว  สปฺปุริสาติ   
ปุจฺฉึสุ ฯ เปโตหมสฺมิ  ภนฺเตติ ฯ  กึ  ปรเิยสสีติ ฯ  ปานีย   
ภนฺเตติ ฯ  อย  คงฺคา ปริปุณฺณา กึ  ตฺว  น  ปสฺสสติี ฯ   
น  อุปกปฺปติ  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ คงฺคาปฏเ นิปชฺช มุเข  
เต  ปานีย  อาสิ ฺจิสฺสามาติ(๑) ฯ  โส  วาลิกาปุลิเน(๒)  อุตฺตาโน  
นิปชฺช ิฯ  ภิกฺขู ตึสมตฺเต  ปตฺเต  นีหรตฺิวา  อุทก  อาหริตฺวา  
ตสฺส  มุเข  อาสิ ฺจึสุ ฯ  เตส ตถา  กโรนฺตานเยว  เวลา  อุปกฏา  
ชาตา ฯ  ตโต  ภิกฺขาจารกาโล  อมฺหาก   สปฺปุริส  กจฺจิ เต 
อสฺสาทมตฺตา  ลทฺธาติ  อาหสุ ฯ  เปโต  สเจ  เม  ภนฺเต   
ตึสมตฺตาน  อยฺยาน  ตึสปตฺเตหิ(๓) ปตฺเตหิ  อาสิตฺตอุทกโต   
อฑฺฒปสตมตฺตมฺป  ปรคลคต เปตตฺตภาวโต  โมกโฺข  มา  โหตูติ 
อาห ฯ  เอว  ปปาสาย  รุปปฺน  ปตฺติวิสเย  ปากฏ ฯ                      
        ฆสาทีหิ  รุปฺปน  ฑสมกฺขิกาทิพหุเลสุ  ปเทเสสุ  ปากฏ ฯ  
เอตฺถ  จ  ฑสาติ ปงฺคลมกฺขิกา ฯ  มกสาติ  มกสาว ฯ  วาตาป   
กุจฺฉิวาตปฏ ิวาตาทิวเสน  เวทิตพฺพา ฯ สรรีสฺมึ  หิ  วาตโรโค 
อุปฺปชฺชิตฺวา  หตฺถปาทปฏ ิอาทีนิ ภินฺทติ กาณ กโรติ ขุชชฺ  
กโรติ ปสปฺป กโรติ ฯ                
        อาตโปติ  สูริยาตโป ฯ  เตน  รุปปฺน  มรกุนฺตาราทีสุ  
ปากฏ ฯ  เอกา  กิร  อิตฺถ ี มรุกนฺตาเร  รตฺตึ  สตฺถโต  โอหีนา 
# ๑. ม. อาสิ ฺจิสฺสามาติ ฯ  ๒. สี. วาลิกาปฏเ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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                *เลมที่ ๑๑  ขชชฺนียสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๕๗ 
 
ทิวา  สูริเย  อุคฺคจฺฉนฺเต  วาลิกาย ตปฺปมานาย  ปาเท  เปตุ  
อสกฺโกนฺตี  สีสโต  ปจฺฉึ  โอตาเรตฺวา  อกฺกมิ ฯ  กเมน  ปจฺฉิยา 
อุณฺหาภิตตฺตาย  าตุ  อสกฺโกนฺตี  ตสฺสา  อุปริ  สาฏก  เปตฺวา  
อกฺกมิ ฯ  ตสฺมิมฺป  สนฺตตฺเต  อตฺตโน  องฺเกน คหิตปุตฺตก อโธมุข  
นิปชฺชาเปตฺวา กนฺทนฺตเยว อกฺกมิตฺวา สทฺธึ เตน ตสฺมึเยว  
าเน อุณฺหาภิตตฺตา กาลมกาสิ ฯ    
        สรีสปาติ (๑) เยเกจิ  ทีฆชาติกา  สรนฺตา  คจฺฉนฺติ ฯ  เตส  
สมฺผสฺเสน  รุปฺปน อาสีวิสทฏกาทีน  วเสน  เวทติพฺพ ฯ  อิติ   
ภควตา ยานิ อิมานิ สาม ฺปจฺจตฺตวเสน ธมฺมาน  เทฺว  
ลกฺขณานิ  เตสุ  รูปกฺขนฺธสฺส  ตาว  ปจฺจตฺตลกฺขณ  ทสฺสิต ฯ  
รูปกฺขนฺธสฺเสว  หิ  เอต  น  เวทนาทีน  ตสฺมา  ปจฺจตฺตล- 
กฺขณนฺติ  วุจฺจติ ฯ อนิจฺจทุกฺขานตฺตลกฺขณ  ปน  เวทนาทีนมฺป  
โหติ  ตสฺมา  ต  สาม ฺลกฺขณนฺติ วุจฺจติ ฯ                      
        กิ ฺจ  ภิกฺขเว  เวทน  วเทถาติอาทีสุ  ปุริมสทิส  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพ ฯ ย  ปน  ปุริเมน  อสทิส  ตสสฺาย  อวีภาวนา (๒) 
สุขมฺป  เวทิยตีติ สุข อารมฺมณ เวเทติ  อนุภวติ ฯ  ปรโต   
ปททฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  กถ  ปเนต  อารมฺมณ  สขุ  ทุกฺข  
อทุกฺขมสุข  นาม  ชาตนฺติ  สุขาทีน  ปจฺจยโต ฯ  สฺวายมตฺโถ   
ยสฺมา  จ โข  มหาลิ  รูป  สุข  สุขานุปติต  สุขาวกฺกนฺตนฺติ(๓)  
# ๑. ม. สรีสปา ฯ  ๒. ม. วิภาวนา ฯ  ๓. ส. ข. ๑๗/๑๓๑/๘๖ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๘ 
 
อิมสฺมึ  มหาลิสุตฺเตน (๑) อาคโตเยว ฯ  เวทยตีติ  เอตฺถ  จ  สุข  เวทนาว 
เวทยติ  น  อ ฺโ  สตฺโต วา   ปุคฺคโล  วา ฯ  เวทนา  หิ  เวทยิต- 
ลกฺขณา  ตสฺมา  วตฺถารมฺมณ  ปฏิจฺจ  เวทนาว  เวทยตีติ ฯ เอวมิธ 
ภควา เวทนายป ปจฺจตฺตลกฺขณเมว ภาเชตฺวา ทสฺเสสิ ฯ     
        นลีมฺป  ส ฺชานาตีติ  นีลปุปฺเผ  วา  วตฺเถ  วา  ปริกมฺม  
กตฺวา  อุปจาร วา อุปฺปน  วา  ปาเปนฺโต  ส ฺชานาติ  
อย  หิ  ส ฺา  นาม  ปรกิมฺมส ฺาป  อุปจารส ฺาป  
อปฺปนาส ฺาป  วฏฏติ  นีล  นลีนฺติ  อุปฺปชฺชนส ฺาป  
วฏฏติ เยว ฯ  ปตกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิธาป  ภควา   
ส ฺชานนลกฺขณาย  ส ฺาย  ปจฺจตฺตลกฺขณเมว ภาเชตฺวา  
ทสฺเสสิ ฯ              
        รูป  รูปตฺตาย  (๑)  สงฺขต อภิสงฺขโรนฺตีติ ยถา ยาคุเมว  
ยาคุตฺตาย (๒) ปูวเมว ปูวตฺตาย  ปจติ  นาม  เอว  ปจฺจเยหิ   
สมาคนฺตฺวา  กตภาเวน  สงฺขตนฺติ ลทฺธนาม  รูปเมว  รูปตฺตา   
ยถา  อภิสงฺขต  รูป  นาม  โหติ  ตถตฺตาย  (๓)  รูปภาวาย   
อภิสงฺขโรติ  อายูหติ  สมฺปณฺเฑติ  นิปฺผาเทตีติ  อตฺโถ ฯ  
เวทนาสุป เอเสว นโย ฯ อย  ปเนตฺถ  สงฺเขโป  อตฺตนา  
สห  ชายมาน  รูป  สมฺปยุตฺเต  จ  เวทนานโย  ธมฺเม  
อภิสงฺขโรติ  นิพฺพตฺเตตีติ  อิธาป  ภควา  เจตยิตลกฺขณสฺส  
# ๑. ส.ี รูปตฺถาย ฯ  ๒. ส.ี ยาคุตฺถาย ฯ  ๓. ส.ี ตถา ตทตฺถาย ฯ  
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สงฺขารสฺส ปจฺจตฺตลกฺขณเมว ภาเชตฺวา ทสฺเสสิ ฯ              
        อมฺพิลมฺป  วิชานาตีติ  อมฺพอมฺพาฏกมาตุลุงฺคาทิอมฺพิล  อมฺพิลนฺติ  
วิชานาติ ฯ  เอส  นโย  สพฺพปเทสุ ฯ  อปเจตฺถ   
ติตฺตกนฺติ  นิมฺพปโฏลาทินานปฺปการ ฯ กฏกนฺติ  ปปฺผลิ- 
มริจาทินานปฺปการ ฯ  มธุรนฺติ  สปฺปผาณิตาทินานปฺปการ ฯ  
ขาริกนฺติ วาติงฺคณตาลเกตกีกฬีรนาฬิเกร(๑)จตุรสฺสวลฺลิเวตฺตงฺกุราทิ- 
นานปฺปการ ฯ  อขาริกนฺติ  ย  วา  ต  วา  ถลชาตการ(๒)- 
กปณฺณาทิมิสฺสกปณฺณ ฯ  โลณกนฺติ โลณยาคุโลณ- 
มจฺฉโลณภตฺตาทินานปฺปการ ฯ  อโลณิกนฺติ  อโลณยาคุอโลณ- 
มจฺฉอโลณภตฺตาทินานปฺปการ ฯ  ตสฺมา  วิ ฺาณนฺติ  วุจฺจตีติ  ยสฺมา  
อิม  อมฺพิลาทิเภท อ ฺม ฺวิสิฏเน  อมฺพิลาทภิาเวน  ชานาติ  
ตสฺมา  วิ ฺาณนฺติ  วุจฺจตีติ ฯ เอวมิธาป ภควา วิชานน- 
ลกฺขณสฺส วิ ฺาณสฺส ปจฺจตฺตลกฺขณเมว ภาเชตฺวา ทสฺเสสิ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อารมฺมณสฺส  อาการสณฺานคหณวเสน 
ส ฺา  ปากฏา โหติ  ตสฺมา  สา  จกฺขุทฺวาเร  วิภตฺตา ฯ   
ยสฺมา วินาป อาการสณฺานา อารมฺมณสฺส  ปจฺจตฺตเภท- 
คหณวเสน  วิ ฺาณ  ปากฏ  โหติ  ตสฺมา  ต  ชิวฺหาทฺวาเร   
วิภตฺต ฯ อิเมส  ปน  ส ฺาวิ ฺาณาป ฺาน  (๓)  อสมฺโมหโต   
# ๑. ส.ี วาติงฺขณนีลิกรมททฺ... ฯ ม. วาติงฺขณนาฬิเกร... ฯ 
# ๒. ม. ผลชาต ฯ  ๓. ม. ส ฺาวิ ฺาณป ฺาน ฯ  
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สภาวสลฺลกฺขณตฺถ  ส ฺชานาติ  วิชานาติ  ปชานาตีติ  เอตฺถ  
วิเสสา  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  อุปสคฺคมตฺตเมว  วิเสโส  ชานาตีติ   
ปท  ปน  อวิเสโส ฯ  ตสฺสป (๑) ชานนฏเน วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ   
ส ฺา  หิ  นีลาทิวเสน  อารมฺมณส ฺชานนวตฺตเมว  อนิจฺจ   
ทุกฺขมนตฺตาติ ลกฺขณปฏิเวธ  ปาเปตุ  น  สกโฺกติ ฯ  วิ ฺาณ   
นีลาทิวเสน  อารมฺมณ ฺเจว  ชานาติ  อนิจฺจาทิ(๒)ลกฺขณปฏ-ิ 
เวธ ฺจ(๓)  ปาเปติ  อุสฺสกฺกิตฺวา ปน มคฺคปาตุภาว ปาเปตุ   
น  สกโฺกติ(๔) ฯ  ป ฺา  นีลาทิวเสน  อารมฺมณมฺป  วิชานาติ 
อนิจฺจาทิวเสน ลกฺขณปฏิเวธมฺป ปาเปติ อุสฺสกฺกิตฺวา มคฺค- 
ปาตุภาวมฺป ปาเปติ ฯ      
        ยถา  ห ิ เหร ฺ ิกผลเก  กหาปณราสิมฺหิ  กเต  อชาต- 
พุทฺธิทารโก  คามิกปุริโส  มหาเหร ฺ ิโกติ  ตีส ุ ชเนสุป  
โอโลเกตฺวา   ิเตสุ อชาตพุทฺธิทารโก กหาปณาน  จิตฺตวิจิตฺต- 
จตุรสฺสมณฺฑลาทิภาวเมว(๕)  ชานาติ  อิท  มนุสสฺาน  
อุปโภคปริโภค  รตนสมมฺตนฺติ  น  ชานาติ ฯ  คามิกปุริโส   
จิตฺตาทิภาว ฺจ ชานาติ  มนุสฺสาน  อุปโภคปริโภครตนสมฺมต- 
ภาว ฺจ  อย  กูโฏ  อย  เฉโก  อย  กรโฏ  อย  สโณฺหติ   
น  ชานาติ ฯ  มหาเหร ฺ ิโก  จิตฺตาทิภาวมฺป  รตนสมฺมตภาวมฺป  
# ๑. ส.ี ตสฺส ฯ  ๒. ม. อนจฺิจาทิวเสน ฯ  ๓. ม. ลกขฺณปฏิเวธมฺป ฯ 
# ๔. ม. มคฺคปาตุภาวมฺป  ปาเปติ ฯ  ๕. สี. ...มณฺฑลาทิอาการเมว ฯ  
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กูฏาทิภาวมฺป  ชานาติ ฯ  ชานนฺโต  จ  ปน  รูป  ทสิฺวาป สทฺท  
สุตฺวาป คนฺธ ฆายิตฺวาป รส สายิตฺวาป หตฺเถน ครุลหุ- 
ภาว อุปธาเรตฺวาป อสุกคาเม  กโตติป  ชานาติ  อสกุนิคเม  
อสุกนคเร  อสุกปพฺพตจฺฉายาย  อสุกนทิยา  ตีเร  กโตติป   
อสุกาจริเยน  กโตติป  ชานาติ ฯ  เอวเมว  ส ฺา  อชาต- 
พุทฺธิทารกสฺส  กหาปณทสฺสน  วิย  นลีาทิวเสน  อารมฺมณ- 
มตฺตเมว  ส ฺชานาติ ฯ  วิ ฺาณ  คามิกปุริสสฺส  กหาปณ- 
ทสฺสน  วิย  นีลาทิวเสน  อารมฺมณมฺป  ชานาติ อนิจฺจาทิ- 
วเสน  ลกฺขณปฏิเวธมฺป  ปาเปติ ฯ  ป ฺา  มหาเหร ฺ ิกสฺส  
กหาปณทสฺสน  วิย  นีลาทิวเสน  อารมฺมณมฺป  ชานาติ   
อนิจฺจาทิวเสน  ลกฺขณปฏเิวธมฺป  ปาเปติ  อุสฺสกฺกตฺิวา  มคฺค- 
ปาตุภาวมฺป  ปาเปติ ฯ           
        โส ปน เนส วิเสโส ทุปฺปฏิวิชฺโฌ ฯ เตนาห อายสฺมา 
นาคเสโน        
        ทุกฺกร มหาราช ภควตา กตนฺติ ฯ กึ ภนฺเต นาคเสน        
ภควตา ทุกฺกร กตนฺติ ฯ ทกฺุกร มหาราช ภควตา กต  
ย(๑) อรูปน จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน เอการมฺมเณ วตฺตมาน  
ววตฺถาน อกฺขาต อย ผสฺโส อย เวทนา อย ส ฺา  
อย เจตนา อิท  จิตฺตนฺติ ฯ                  
# ๑. ม. อิเมส ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 462 

                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๒ 
 
        ยถา  ห ิ ติลเตล  สาสปเตล  มธุกเตล  เอรณฺฑกเตล   
วสาเตลนฺติ  อิมานิ  ป ฺจ  เตลานิ  เอกจาฏิย  (๑)  ปกฺขิปตฺวา [๒]   
ตโต  อิท  ติลเตล  อิท  สาสปเตลนฺติ  เอเกกสฺส  ปาฏิเยกฺก(๓)   
อุทฺธรณ  นาม ทุกฺกร  อิท  ตโต  ทุกฺกรตร ฯ  ภควา  ปน   
สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  สุปฺปฏิวิทฺธตฺตา ธมฺมิสฺสโร  ธมฺมราชา 
อิเมส  อรูปน  ธมฺมาน  เอการมฺมเณ  วตฺตมานาน ววตฺถาน  
อกาสิ ฯ  ป ฺจนฺน  มหานทีน  สมุทฺท ปวิฏฏาเน อิท  
คงฺคาย อุทก อิท ยมุนายาติ เอว ปาฏิเอก(๓) อุทกุทธฺรเณนาป  
อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ    
        อิติ  ปมปพฺเพน  สุ ฺต  ทุติเยน  สุ ฺตาลกฺขณนฺติ   
ทฺวีหิ  ปพฺเพหิ อนตฺตลกฺขณ  กเถตฺวา  อิทานิ  ทกุขฺลกฺขณ   
ทสฺเสตุ  ตตฺร  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  ขชฺชามีติ  น  รูป   
สุนโข  วิย  มส ลุ ฺจิตฺวา(๔) ขาทติ ยถา ปน กลิิฏวตฺถนิวตฺโถ(๕)  
ตโตนิทาน ปฬ สนฺธาย ขาทติ ม วตฺถนฺติ ภณติ  
เอวมิทมฺป ปฬ  อุปฺปาเทนฺต  ขาทติ  นามาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
ปฏิปนฺโน  โหตีติ  สีล  อาทึ กตฺวา  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  
ปฏิปนฺโน  โหติ ฯ  โย  ปเนตฺถ  พลาโณ   ติกฺขพุทฺธิ- 
าณุตฺตโร  โยคาวจโร  (๒)  ปธานภูมิย  วายมนฺโต  ขาณุนา 
# ๑. ม. เอกจาฏิย ฯ  ๒. ม. สพฺพตฺถตเร ทิวส ยมกมนฺเถหิ  
# มนฺเถตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ปาฏิเยกกฺ ฯ  ๔. ม. ลุ ฺจตฺวา  
# ลุ ฺจิตฺวา ฯ  ๕. ม. กิลฏิวตฺถนิวตฺโถ ฯ  
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วา กณฺฏเกน  วา  วิทฺโธ  อาวุเธน  วา  ปหโฏ  พฺยคฺฆาทีหิ   
วา  คเหตฺวา  ขชฺชมาโน ต  เวทน  อพฺโพหาริก  กตฺวา  
มูลกมฺมฏาน  สมฺมสนฺโต  อรหตฺตเมว  คณฺหาติ อย  เวทนาย  
นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย ปฏิปนฺโน นาม วุจฺจติ  
ปตมลฺลตฺเถโร (๑) วิย  กฏุมฺพิยปุตฺตมหาติสฺสตฺเถโร วิย วตฺต- 
นิอฏวิย ตึสมตฺตาน ภิกฺขูน อ ฺตโร พฺยคฺฆมุเข นิปนฺน- 
ภิกฺขุ วิย กณฺฏเกน วิทฺธตฺเถโร วิย จ           
        ทฺวาทสสุ  กริ  ภิกฺขูสุ  คณฺฏึ  (๒)  ปหริตฺวา  อร ฺเ  
ปธานมนุยุ ฺชนฺเตสุ เอโก  สูริเย  อตฺถงฺคตมตฺเตว  คณฺฏึ   
ปหริตฺวา  จงฺกมน  โอรุยหฺ  จงฺกมนฺโต ติริย  นิมฺมเถนฺโต   
ติณปฏิจฺฉนฺน  กณฏฺก  อกฺกมิ ฯ  กณฺฏโก  ปฏ ิปาเทน นิกฺขนฺโต 
ติกปาเลน(๕) วินิวิทฺธกาโล  วิย  เวทนา  วตฺตติ ฯ  เถโร  จินฺเตสิ   
กึ  อิม กณฺฏก  อุทฺธรามิ  อุทาหุ  ปกติยา  วิชฺฌิตฺวา  
 ิตกณฺฏกนฺติ ฯ  ตสฺส  เอวมโหสิ อิมินา  กณฺฏเกน   
วิทฺธตฺตา  นิรยาทีสุ  ภย  (๖)  นาม  นตฺถิ  ปกติยา  วิชฺฌิตฺวา 
 ิตกณฺฏกเยวาติ ฯ  โส  ต  เวทน  อพฺโพหาริก  กตฺวา  สพฺพรตฺตึ  
จงฺกมิตฺวา  วิภาตาย  รตฺติยา  อ ฺสฺส  ส ฺ  อทาสิ ฯ   
โส  อาคนฺตฺวา  กึ ภนฺเตติ  ปุจฺฉิ ฯ  กณฺฏเกนมฺหิ  อาวุโส   
# ๑. ส.ี ปติมลฺลตฺเถโร ฯ  ม. ปตมลลูตเถโร ฯ  
# ๒. ม. คณฺฏึ ฯ  ๓. ม. อตฺถงฺคตมตฺเตเยว ฯ 
# ๔. ม. ติริย ฯ  ๕. ม. ตตฺตผาเลน ฯ  ๖. สี. วาโส ฯ ม. ภย ฯ  
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วิทฺโธติ ฯ  กาย  เวลาย  ภนฺเตติ ฯ สายเมว(๑)  อาวุโสติ ฯ   
กสฺมา  น  อเมฺห  ปกโฺกสตฺิถ  กณฺฏก  อุทฺธริตฺวา  ตตฺถ  เตลมฺป(๒)   
สิ ฺเจยฺยามาติ ฯ  ปกติยา  วิชฺฌิตฺวา   ิตกณฺฏกเมว  อุทฺธริตุ  
วายมิมฺห  อาวุโสติ ฯ  ภนเฺต  อุทฺธริตุนฺติ(๓) ฯ  เอกเทสมตฺเตน เม  
อาวุโส อุทฺธโฏติ ฯ  เสสวตฺถูนิ  ทีฆมชฺฌิมฏกถาสุ  สติปฏาน- 
สุตฺตนิทฺเทเส วิตฺถาริตาเนว ฯ                    
        ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเวติ  กสฺมา  อารทฺธ  อิมสมฺึ   
ปพฺเพ  ทุกฺขลกฺขณเมว กถิต  น  อนิจฺจลกฺขณ  ต  ทสฺเสตุ   
อิทมารทฺธ ฯ  ตีณิ  ลกฺขณานิ สโมธาเนตฺวา ทสฺเสตุมฺป  
อารทฺธเมว ฯ  อปจินาติ  โน  อาจินาตีติ  วฏฏ  วินาเสติ  
น จินาติ(๔) ฯ  ปชหติ  น  อุปาทิยตีติ  ตเทว  วิสฺสชฺเชติ  น   
คณฺหาติ ฯ  วิสิเนติ  น อุสสฺิเนตีติ  วิกิรติ  น  สมฺปณฺเฑติ ฯ  
วิธูเปติ  น  สนฺธูเปตีติ  นิพฺพาเปติ น ชาลาเปติ ฯ                      
        เอว  ปสฺส  ภิกฺขเวติ  อิท  กสฺมา  อารทฺธ  วฏฏ   
วินาเสตฺวา   ิต มหาขีณาสว  ทสฺเสสฺสามีติ  อารทฺธ ฯ  
เอตฺตเกเนว(๕)  วา  าเนน  วิปสฺสนา  กถิตา  อิทานิ  สห  วิปสสฺนาย  
จตฺตาโร  มคฺเค  ทสฺเสตุ  อิทมารทฺธ ฯ  อถวา  เอตฺตเกน   
าเนน  ปมมคฺโค  กถโิต  อิทานิ  สห  วิปสฺสนาย  ตโย  
# ๑. ม. สายเมว ฯ  ๒. ม. ตตฺถ เตลมฺป ฯ   
# ๓. ม. สกฺกณิุตฺถ ภนฺเต อุทฺธริตุนฺติ ฯ 
# ๔. ม. เนว จินาติ ฯ ๕. ม. เอตเกน วา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขชชฺนียสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๖๕ 
 
มคฺเค  ทสฺเสตุ  อิทมารทฺธ ฯ  เอตฺตเกน  วา  าเนน  ตีณิ 
มคฺคานิ  กถิตานิ  อิทานิ  สห  วิปสฺสนาย อรหตฺตมคฺค  
ทสฺเสตุมฺป อิทมารทฺธเมว ฯ          
        สปชาปติกาติ  สทฺธึ  ปชาตินา  เทวราเชน ฯ  อารกาว   
นมสฺสนฺตีติ  ทูรโตว  นมสฺสนฺติ ทูเรป  ิต นมสฺสนฺติเยว 
อายสฺมนฺต นีตตฺเถร (๑) วิย ฯ     
        เถโร  กริ  ปุปฺผฉฑฺฑกกุลโต  นกิฺขมฺม  ปพฺพชิโต  
ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต ปตฺวา  จินฺเตสิ  อห  อชฺเชว  ปพฺพชิโต 
อชฺเชว  เม  ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก ปตฺต  จตุปจฺจยสนฺโตสภาวนา- 
รามปณฺฑิตมหาอริยวสปฏิปท  ปูเรสสฺามีติ ฯ  โส ปสุกูลตฺถาย  
สาวตฺถึ  ปวิสิตฺวา  โจฬก  ปริเยสนฺโต  วิจริ ฯ  อเถโก   
มหาพฺรหฺมา สมาปตฺติโต  วุฏาย  มนสฺุสปถ  โอโลเกนฺโต  เถร  
ทิสฺวา  อชฺเชว  ปพฺพชิตฺวา อชฺเชว  ขุรคฺเค  อรหตฺต  ปตฺวา   
มหาอริยวสปฏิปท  ปูเรตุ  โจฬก  ปรเิยสตีติ อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  
นมสฺสมาโน  อฏาสิ ฯ  อถ ฺโ(๒)  มหาพฺรหฺมา ทิสฺวา 
ก นมสฺสสีติ ปุจฺฉิ ฯ  นีตตฺเถร  นมสฺสามีติ ฯ  ก ึ การณาติ ฯ  
อชฺเชว  ปพฺพชิตฺวา  อชฺเชว ขุรคฺเค  อรหตฺต  ปตฺวา  มหาอริย- 
วสปฏิท  ปูเรตุ  โจฬก  ปรเิยสตีติ ฯ  โสป  น นมสสฺมาโน  
อฏาสิ ฯ  อถ ฺโ  อถ ฺโติ  สตฺตสตา  มหาพฺรหฺมาโน   
# ๑. ส.ี นลีตฺเถร ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ตม ฺโ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๖ 
 
นมสฺสมานา  อฏสุ ฯ เตน วุตฺต                   
                                ตา เทวตา สตฺตสตา อุฬารา               
                                พฺรหฺมาวิมานา(๑) อภินิกฺขมิตฺวา             
                                นีต นมสฺสนฺติ ปสนฺนจิตฺตา             
                                ขีณาสโว คณฺหติ ปสุกูล ฯ            
                                ตา เทวตา สตฺตสตา อุฬารา               
                                พฺรหฺมาวิมานา อภินิกฺขมิตฺวา             
                                นีต นมสฺสนฺติ ปสนฺนจิตฺตา             
                                ขีณาสโว กยิรติ ปสุกูล ฯ            
                                ขีณาสโว โธวติ ปสุกูล               
                                ขีณาสโว รชติ ปสุกูล               
                                ขีณาสโว ปารุปติ ปสุกูลนฺติ ฯ           
        อิติ ภควา อิมสฺมึ สุตฺเต เทสน ตีหิ ภเวหิ วินิวตฺเตตฺวา  
อรหตฺตสฺส  อูฏ คณฺหิ ฯ เทสนาปริโยสาเน ป ฺจสตา ภิกฺขู  
อรหตฺเต ปติฏหึสุ ฯ  
                                สตฺตม ฯ     
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๗ 
 
                                ปณฺโฑลฺยสุตฺตวณฺณนา           
        อฏเม  กิสฺมิ ฺจิเทว  ปกรเณติ  กสิฺมิ ฺจิเทว  การเณ ฯ 
ปณาเมตฺวาติ นีหริตฺวา ฯ  กิสฺมึ  ปน  การเณ  เอเต  ภควตา 
ปณามิตาติ  เอกสฺมึ  หิ  อนฺโตวสฺเส  ภควา  สาวตฺถิย  วสิตฺวา   
วุฏวสฺโส ปวาเรตฺวา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร สาวตฺถิโต   
นิกฺขมิตฺวา  ชนปทจาริก  จรนฺโต  กปลวตฺถุ  ปตฺวา  นิโคฺรธาราม  
ปาวิสิ ฯ  สกยฺราชาโน  สตฺถา  อาคโตติ  สุตฺวา  ปจฺฉาภตฺเต   
กปฺปยานิ  สปฺป(๑)เตลมธุผาณิตาทีนิ  เจว  ปานกานิ จ กาชสเตหิ (๒)  
คาหาเปตฺวา วิหาร คนฺตฺวา สงฺฆสฺส  นิยฺยาเทตฺวา(๓)  สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา  ปฏิสนฺาร(๔)  กโรนฺตา  เอกมนฺเตน  นิสีทึสุ ฯ สตฺถา  
เตส  มธุรธมมฺกถ  กเถนฺโต  นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอกจฺเจ  
ภิกฺขู เสนาสน ปฏชิคฺคนฺติ  เอกจฺเจ  ป ฺจปาทีนิ  ป ฺาเปนฺติ   
สามเณรา  อปฺปหริต กโรนฺติ ฯ ภาชนียฏาเน  (๕)  สมฺปตฺตภิกฺขูป   
อตฺถิ  อสมฺปตฺตภิกฺขูป  อตฺถิ ฯ  สมฺปตฺตา อสมฺปตฺตาน  ลาภ   
คณฺหนฺตา  อมฺหาก  เทถ  อมฺหาก  อาจริยสฺส  เทถ  อมฺหาก  
อุปชฺฌายสฺส  เทถาติ  กเถนฺตา  มหาสทฺทมกสุ ฯ  สตฺถา  
สุตฺวา  เถร  ปุจฺฉิ เก  ปน  เต  อานนฺท  อุจฺจาสทฺทา   
มหาสทฺทา  เกวฏฏา  ม ฺเ มจฺฉ วิโลเปนฺตีติ(๖)  เถโร  
# ๑. ม. สปฺปติ ปท นตฺถิ ฯ  ๒. สี. กาชกสเตหิ ฯ 
# ๓. ม. นิยฺยาเตตฺวา ฯ  ๔. ปฏิสนฺถารนฺติ ยุตฺตตร ฯ 
# ๕. ส.ี ภาชนียฏาน ฯ  ๖. ม. มจฺฉวิโลเปติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๘ 
 
เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  สุตฺวา  อามิสเหตุ  อานนฺท  ภิกฺขู   
มหาสทฺท  กโรนฺตีติ  อาห ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  อนนุจฺฉวิก   
อานนฺท  อปฺปติรูป ฯ น  หิ  มยา  กปปฺสตสหสฺสาธิกานิ  
จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  จีวราทิเหตุ  ปารมิโย ปูริตา  นาป  อิเม   
ภิกฺขู จีวราทิเหตุ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา อรหตฺตเหตุ  
ปพฺพชิตฺวา  อนตฺถ  อตฺถสทิส  อสาร  สารสทิส  กโรนฺติ   
คจฺฉานนฺท  เต ภิกฺขู ปณาเมหีติ ฯ                     
        ปุพฺพนหฺสมยนฺติ  ปนุทิวเส  (๑)  ปุพฺพนฺหสมย ฯ  เพลุว- 
ลฏ ิกาย  มูเลติ ตรุณเวลวุรุกฺขมูเล ฯ  ปพาโฬฺหติ  ปพาหิโต ฯ  
ปวาโฬฺหติ  จ  ปาโ  ปวาหิโตติ   อตฺโถ ฯ  อุภยมฺป  นีหฏภาวเมว 
ทีเปติ ฯ  สิยา  อ ฺถตฺตนฺติ  ปสาท ฺถตฺต  วา ภาว ฺถตฺต  
วา  ภเวยฺย ฯ  กถ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  มย  ลหุเก  การเณ   
ปณามิตาติ  ปสาท  มนฺท  กโรนฺตาน  ปสาท ฺถตฺต   
นาม  โหติ ฯ  สลิงฺเคเนว  ติตฺถายตน  ปกฺกมนฺตาน  ภาว ฺถตฺต  
นาม ฯ  สิยา  วิปริณาโมติ  เอตฺถ  ปน มย  สตฺถ ุ อชฺฌาสย   
คณฺหิตุ  สกฺขิสฺสามาติ  ปพฺพชิตา น คเหตุ อสกฺโกนฺตาน กึ  
อมฺหาก  ปพฺพชฺชายาติ  สกิฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตน  
วิปริณาโมติ เวทิตพฺโพ ฯ   วจฺฉสฺสาติ   ขีรูปกวจฺฉสฺส ฯ (๒) 
อ ฺถตฺตนฺติ  มิลายนอ ฺถตฺต  ขีรูปโก(๓)  หิ  วจฺโฉ  มาตุ  
# ๑. ม. ทุติยทิวเส ฯ  ๒. ม. ขีรูปกวจฺฉสฺส ฯ 
# ๓. ม. ขีรูปโก ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปณฺโฑลฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๖๙ 
 
อทสฺสเนน  ขีร  อลภนโฺต  มิลายติ  กมฺปติ  ปเวธติ ฯ  
วิปริณาโมติ   มรณ ฯ โส หิ ขีร อลภมาโน ขีรปปาสาย  
สุสฺสนฺโต ปติตฺวา มรติ ฯ       
        พีชาน  ตรุณานนฺติ  อุทเกน  อนุคฺคเหตพฺพาน  วิรฬฺุห- 
พีชาน ฯ อ ฺถตฺตนฺติ  มิลายนอ ฺถตฺตเมว ฯ  ตานิ  หิ  อุทก   
อลภนฺตานิ  มิลายนฺติ ฯ วิปริณาโมติ  วินาโส ฯ  ตานิ  หิ  อุทก   
อลภนฺตานิ  สุกฺขิตฺวา  วินสฺสนฺติ ฯ ปลาลเมว  โหนฺติ ฯ  อนุคฺค- 
หิโตติ  อามิสานุคฺคเหน  เจว  ธมฺมานุคฺคเหน  จ  อนุคฺคหิโต ฯ  
อนุคฺคเณฺหยฺยนฺติ  ทฺวีหิป  เอเตหิ  อนุคฺคเหหิ  อนุคฺคเณฺหยฺย ฯ  
อจิรปพฺพชิตา  หิ  สามเณรา  เจว  ทหรภิกฺขู  จ  จีวราทิ- 
ปจฺจยเวกลฺเล  วา  สติ  เคล ฺเ  วา  สตฺถารา  วา  อาจริยุ- 
ปชฺฌาเยหิ  วา  อามิสานุคฺคเหน  อนนุคฺคหิตา  กิลมนฺตา  น  
สกฺโกนฺติ  สชฺฌาย  วา  มนสิการ  วา  กาตุ  ธมฺมานุคฺคเหน   
อนนุคฺคหิตา  อุทฺเทเสน  เจว  โอวาทานุสาสนิยา  จ  ปริหาย- 
มานา  น  สกโฺกนฺติ  อกุสล  ปริวชฺเชตฺวา  กุสล  ภาเวตุ  
อิเมหิ  ปน  ทฺวีหิ อนุคฺคเหหิ อนุคฺคหิตา กาเยน  อภิลมนฺตา 
สชฺฌายมนสิกาเร  ปวตฺติตฺวา  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺมานา   
อปรภาเค  ต  อนุคฺคห  อลภนฺตาป  เตเนว  ปุริมานคฺุคเหน  
ลทฺธพลา  สาสเน  ปติฏหนฺติ ตสฺมา ภควโต เอว ปริวิตกฺโก 
อุทปาทิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๐ 
 
        ภควโต  ปุรโต  ปาตุรโหสีติ  สตฺถุ  จิตฺต  ตฺวา  อิเม 
ภิกฺขู  ภควตา ปณามิตา  อิทานิ  เนส  อนุคฺคห  กาตุกาโม  
เอว  จินฺเตสิ  การณ  ภควา  จินฺเตสิ  อหเมตฺถ  อุสฺสาห  ชเนสฺสามีติ 
ปุรโต  ปากโฏ  อโหสิ ฯ  สนฺเตตฺถ ภิกฺขูติ  อิท  โส  มหาพฺรหฺมา  
ยถา  นาม  พฺยตฺโต  สูโท ยเทว อมฺพิลาทีสุ(๑) รสชาต  ร ฺโ  
รุจฺจติ  ต  อภิสงฺขาเรน  สาธุตร  กตฺวา  ปุนทิวเส  อุปนาเมติ  
เอวเมว  อตฺตโน  พฺยตฺตตาย  ภควตา  อาหฏ  อุปมเยว  เอวเมต  
ภควาติ   อาทิวจเน อภิสงฺขริตฺวา ภควนฺต ยาจนฺโต  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส อนุคฺคหกรณตฺถ วทติ ฯ    
        ตตฺถ  อภินนฺทตูติ  มม  สนฺติก  ภิกฺขุสงฺโฆ  อาคจฺฉตูติ   
เอวมสฺส อาคมน  สมฺปยายมาโน  อภินนฺทตุ ฯ  อภิวทตูติ  อาคตสฺส   
จ  โอวาทานุสาสนึ  ททนโฺต อภิวทตุ ฯฑ                    
        ปฏิสลลฺานาติ  เอกีภาวา ฯ  อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขาเรสีติ(๒)  
อิทฺธึ  อกาสิ ฯ เอกทฺวีหิกายาติ  เอเกโก  เจว  เทฺว  เทฺว  จ   
หุตฺวา ฯ  สารชฺชมานรูปาติ  โอตฺตปฺปมานสภาวา  ภายมานา ฯ   
กสฺมา  ปน  ภควา  เตส  ตถา  อุปสงฺกมนาย   อิทฺธมิกาสีติ  
หิตปตฺถนาย ฯ  ยท ิ ห ิ เต  วคฺควคฺคา  หุตฺวา อาคจฺเฉยฺยย  
ภควา ภิกฺขุสงฺฆ  ปณาเมตฺวา  อร ฺ  ปวิฏโ  เอกทิวสมฺป   
ตตฺถ  วสิตุ นาสกฺขิ ภิกฺขุคเวสเนเนว  (๒) อาคโตติ เกฬึป กเรยฺยุ ฯ 
# ๑. ม. อมฺพิลคฺคาทีสุ ฯ  ๒. ม. อภิสงฺขาสีติ ฯ 
# ๓. ม. เวเคเนว ฯ  
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อถ เนส เนว พุทฺธคารว ปจฺจุปฏเหยฺยย น  ธมฺมเทสน   
สมฺปฏิจฺฉิตุ  สมตฺถา  ภเวยฺยย ฯ  สภยาน  ปน  สสารชฺชาน   
เอกทฺวีหิกาย  อาคจฺฉนฺตาน  พุทฺธคารว ฺเจว  ปจฺจุปฏ ิต   
ภวิสฺสติ ธมฺมเทสน ฺจ สมฺปฏิจฺฉิตุ สกฺขิสฺสนฺตีติ วิทิตฺวา (๑) เตส  
หิตปตฺถนาย ตถา รูป อิทฺธึ อกาสิ ฯ                    
        นิสีทึสติู  เตสุ  หิ  สารชฺชมานรูเปสุ  อาคจฺฉนฺเตสุ  เอโก   
ภิกฺขุ  มมเยว สตฺถา  โอโลเกติ  มเยว  ม ฺเ  นิคฺคณฺหิตุกาโมติ  
สณิก  อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสีทิ  อถ ฺโ  อถ ฺโติ  เอว   
ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ นิสีทึสุ ฯ เอว นิสินฺน ปน ภิกฺขุสงฺฆ   
สีทนฺตเร  สนฺนิสินฺน  มหาสมุทฺท  วิย  นิวาเต ปทีป วิย  
จ นิจฺจล ทิสฺวา  สตฺถา  จินฺเตสิ  อิเมส  ภิกฺขูน  กีทสิี   
ธมฺมเทสนา วฏฏตีติ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ  อิเม  อาหารเหตุ  
ปณามิตา  ปณฺฑิยาโลปธมฺมเทสนาว  เนส  สปฺปายา  ต  เทเสตฺวา  (๒)  
มตฺถเก ติปรวิฏฏเทสน เทเสสฺสามิ เทสนาปริโยสาเน  สพฺเพ   
อรหตฺต  ปาปุณิสฺสนฺตีติ ฯ  อถ  เนส  ต  ธมฺมเทสน  เทเสนฺโต   
อนฺตมิท ภิกฺขเวติ อาทิมาห ฯ                   
        ตตฺถ  อนฺตนฺติ  ปจฺฉิม  ลามก ฯ  ยทิท  ปณฺโฑลฺยนฺติ  
ย  เอต  (๓) ปณฺฑปริเยสเนน  ชีวิก  กปฺเปนฺตสฺส  ชีวิต ฯ  อย   
ปเนตฺถ  ปทตฺโถ  ปณฺฑาย อุลตีติ  ปณฺโฑโล  ปณฺโฑลสฺส   
# ๑. ม. จินฺเตตฺวา ฯ  ๒. ม. ทสฺเสตฺวา ฯ  ๓. ม. เอว ฯ  
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กมฺม  ปณฺโฑลฺย  ปณฺฑปริเยสเนน นิปฺผาทิตชีวิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
อภิสาโปติ  อกฺโกโส ฯ  กุปตา  (๑)  หิ มนุสฺสา อตฺตโน ปจฺจตฺถิก 
จีวร  นิวาเสตฺวา  กปาล  คเหตฺวา  ปณฺฑ  ปริเยสมาโน วิจรสีติ(๒) 
อกฺโกสนติฺ ฯ  อถวา  ปน  กึ  ตุยฺห  อกาตพฺพ  อตฺถิ  โย  
ตฺว  เอว  พลวา วีริยสมฺปนฺโนป  หโิรตฺตปฺป ปหาย กปโณ  
วิย ปณฺโฑโล วิจรสิ ปตฺตปาณีติ เอวมฺป อกฺโกสนฺติเยว ฯ  
ต ฺจ  โข  เอตนฺติ  เอต  (๒)  อภิสาป  สมานมฺป  ปณฺโฑลฺย ฯ  
กุลปุตฺตา  อุเปนฺติ  อตฺถวสิกา(๔) อตฺถวส ปฏิจฺจาติ(๕) มม  สาสเน   
ชาติกุลปุตฺตา  จ  อาจารกุลปุตฺตา จ อตฺถวสิกา การณ- 
วสิกา หุตฺวา อตฺถวส (๖) การณวส ปฏจฺิจ อุเปนฺติ ฯ     
        ราชาภินีตาติอาทีสุ  เย  ร ฺโ  สนฺตก  ขาทิตฺวา  ร ฺโ  
พนฺธนาคาเร  พนฺธาปตา  ปลายิตฺวา  ปพฺพชนฺติ  
เต  ราชาภินีตา  นาม ฯ  เต  หิ  ร ฺโ(๗)  พนฺธน  อภินีตตฺตา   
ราชาภินีตา  นาม ฯ  เย  ปน  โจเรหิ  อฏวิย  คเหตฺวา   
เอกจฺเจสุ มาริยมาเนสุ (๘) เอกจฺเจ มย สามิ ตุเมฺหหิ วิสฏา  
เคห อนชฺฌาวสิตฺวา ปพฺพชิสฺสาม  ตตฺถ  ย  ย  พุทฺธปูชาทิ- 
ปุ ฺ  (๙) กริสฺสาม ตโต ตุมฺหาก ปตฺตึ ทสฺสามาติ  เตหิ เต(๑๐) 
# ๑. ส.ี อกโฺกสิตุกามา ฯ  ๒. ม. จริสฺสตีติ ฯ   
# ๓. ม. เอว ต ฯ  ๔. ม. อตฺถวสิกาติ ฯ   
# ๕. สพฺพตฺถ อตฺถวส ปฏิจฺจาติ นตฺถิ ฯ  ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๗. ม. ร ฺา ฯ ๘. ม. มาริยมาเนสุ ฯ   
# ๙. ส.ี ปุปฺผคนฺธปูชาทิปุ ฺ ฯ ๑๐. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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วิสฏา  ปพฺพชนฺติ  เต  โจราภินีตา  นาม ฯ  เตป  หิ  โจเรหิ   
มาเรตพฺพต  อภินีตาติ  โจราภินีตา  นาม ฯ  เย  ปน  อิณ  
คเหตฺวา  ปฏทิาตุ  อสกฺโกนฺตา  ปลายตฺิวา  ปพฺพชนฺติ  เต  
อิณฏฏา  นาม  อิณปฬิตาติ  อตฺโถ ฯ อิณฏาติป  ปาโ  อิเณ  
 ิตาติ  อตฺโถ ฯ  เย  ราชโจรฉาตกโรคภยาน  อ ฺตเรน   
อภิภูตา  อุปทฺทุตา  ปพฺพชนฺติ  เต  ภยฏฏา  นาม  ภยปฬิตาติ  
อตฺโถ ฯ  ภยฏาติป  ปาโ  ภเย   ิตาติ  อตฺโถ ฯ  อาชีวิกา- 
ปกตาติ  อาชีวิกาย  อุปทฺทุตา อภิภูตา  ปุตฺตทาร  โปเสตุ  
อสกฺโกนฺตาติ  อตฺโถ ฯ  โอติณฺณาติ(๑)   อนฺโต อนุปวิฏา ฯ                     
        โส  จ  โหติ  อภิชฺฌาลูติ  อิท  โส  กลุปุตฺโต  ทุกฺขสฺส  
อนฺต กริสฺสามีติอาทิวเสน  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  ปพฺพชิโต   
อปรภาเค  ต  ปพฺพชฺช ตถารูป  กาตุ  น  สกโฺกติ  ต   
ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อภิชฺฌาลูติ  ปรภณฺฑาน อภิชฺฌายิตา ฯ   
ติพฺพสาราโคติ  พหลราโค ฯ พฺยาปนฺนจิตฺโตติ ปูติภาเวน  
วิปนฺนจิตฺโต ฯ  ปทฏุมนสงฺกปฺโปติ  ติขิณสิงฺโค  วิย  โคโณ 
ทิฏจิตฺโต ฯ  มฏุสฺสตีติ  ภตฺตนิกฺขิตฺตกาโก  วิย นฏสฺสติ อิธ(๒)  
กต เอตฺถ นสสฺติ ฯ น สรติ(๒)  อสมฺปชาโนติ นิปปฺ ฺโ ฯ  
ขนฺธาทิปริจฺเฉทรหิโต ฯ  อสมาหิโตติ  จณฺฑโสเต พทฺธนาวา  
วิย  อุปจารปฺปนาภาเวน  อสณฺ ิโต ฯ  วิพฺภนฺตจิตฺโตติ   
# ๑. ม. โอติณฺณามฺหาติ ฯ  ๒. ม. อิธ กต เอตฺถ นสสฺติ ฯ  
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พนฺธารุฬฺหมโค  (๑)  วิย  ภนฺตมโน ฯ  ปากตินฺทฺริโย   ยถา 
คิหี ปุตฺตธีตโร โอโลเกนฺโต อสวุตินฺทฺริโย โหติ เอว  
อสวุตินฺทฺริโย ฯ   
        ฉวาลาตนฺติ  ฉวาน  ทฑฺฒฏาเน  อลาต ฯ  อุภโต  ปทิตฺต  
มชฺเฌ  คูถคตนฺติ ปมาเณน อฏงฺคุลมตฺต ทฺวีสุ าเนสุ  
อาทิตฺต มชฺฌคูถมกฺขิต ฯ เนว คาเมติ สเจ หิ ต  ยุคนงฺคล- 
โคปานสิปกฺขปาสกาทีน  อตฺถาย  อุปเนตุ  สกฺกา  อสฺส  คาเม  
กฏตฺถ ผเรยฺย ฯ  สเจ  เขตฺตกุฏิย  กฏตฺถรม ฺจกาทีน  อตฺถาย  
อุปเนตุ  สกฺกา  อร ฺเ กฏตฺถ  ผเรยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน   
อุภยถาป  น  สกฺกา  ตสฺมา เอว วุตฺต ฯ คิหิโภคา จ  ปริหีโนติ  
โย  อคาเร  วสนฺเตหิ  คิหีหิ ทายชฺเช ภาชิยมาเน โภโค (๒)  
ลทฺธพฺโพ  อสฺส  ตโต  จ  ปริหีโน ฯ  สาม ฺตฺถ ฺจาติ  อาจริยุ- 
ปชฺฌายาน  โอวาเท  ตฺวา  ปรยิตฺติปฏิเวธวเสน  ปตฺตพฺพ   
สาม ฺตฺถ  จ    อิม ฺจ  ปน  อุปม  สตฺถา  น ทุสฺสลีสฺส   
วเสน  อาหริ  ปริสุทฺธสีลสฺส  ปน  อลสสฺส  อภิชฺฌาทีหิ  โทเสหิ  
อุปหตสฺส ปุคฺคลสฺส อิม อุปม อาหริ ฯ              
        ตโยเม  ภิกฺขเวติ  กสฺมา  อารทฺธ  อิมสฺส  ปุคฺคลสฺส   
ฉวาลาตสทิสภาโว  เนว  มาตาปตูหิ  กโต  น  อาจริยุปชฺฌาเยหิ 
อิเมหิ  ปน  ปาปวิตกฺเกหิ  กโตติ  ทสสฺนตฺถ  อารทฺธ ฯ  อนิมิตฺต  
# ๑. ม. พนฺธารุฬฺหมโค ฯ  ๒. สี. ภาโค ฯ  
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วา  สมาธินฺติ  วิปสฺสนาสมาธึ ฯ  โส  หิ นิจฺจนิมิตฺตาทีน   
สมุคฺฆาตเนน อนิมิตฺโตติ วุจฺจติ ฯ เอตฺถ จ จตฺตาโร  
สติปฏานา มิสฺสกา  อนมิิตฺตสมาธิ  ปุพฺพภาโค ฯ  อนิมิตฺตสมาธิ   
วา  มิสฺสโก  สติปฏานา ปุพฺพภาคาติ เวทิตพฺโพ ฯ                  
        เทฺวมา  ภิกฺขเว  ทิฏ ิโยติ  อิท  ปน  น  เกวล  
อนิมิตฺตสมาธิภาวนา อิเมสเยว  ติณฺณ  มหาวิตกฺกาน  ปหานาย   
สวตฺตติ  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ีนมฺป  ปน สมุคฺฆาต  กโรตีติ  ทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ  น  วชฺชวา  อสฺสนฺติ  นิทฺโทโส ภเวยฺย ฯ เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมว ฯ  อิติ  ภควา  อิมสฺมิมฺป  สุตฺเต  เทสน  ตีหิ  ภเวหิ  
วินิวตฺเตตฺวา  อรหตฺเตน  กูฏ  คณฺหิ ฯ  เทสนาวสาเน  ป ฺจสตา  
ภิกฺขู  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณึสูติ ฯ  
                                อฏม ฯ            
 
                                ปาลิเลยฺยสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  จาริก  ปกกฺามีติ  โกสมฺพิกาน  ภิกฺขูน  กลหกาเล 
สตฺถา  เอกทิวส  ทีฆีติสฺส  โกสลร ฺโ  วตฺถุ  อาหริตฺวา น  
หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนนฺติอาทีหิ   คาถาหิ  
โอวทติ ฯ  ตทิวส  เตส  กลห กโรนฺตานเยว รตฺติ วิภาตา ฯ  
ทุติยทิวเสป ภควา ตเมว วตฺถุ  กเถสิ ฯ ตทิวสมฺป เตส กลห  
กโรนฺตานเยว รตฺติ  วิภาตา ฯ  ตติยทิวเสป  ภควา  ตเมว  วตฺถุ   
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๖ 
 
กเถสิ ฯ  อถ  น  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เอวมาห  อปฺโปสฺสุกฺโก 
ภนฺเต  ภควา  ทิฏธมฺมสขุวิหาร  อนุยุตฺโต วิหรตุ  มยเมเตน 
ภณฺฑเนน  กลเหน  วิคฺคเหน  วิวาเทน  ป ฺายิสฺสามาติ ฯ   
สตฺถา  ปริยาทิณฺณรูปจิตฺตา  โข  อิเม  โมฆปุริสา  น อิเม  
สกฺกา ส ฺาเปตุนฺติ จินฺเตตฺวา  กึ  มยหฺ  อิเมหิ  เอกจาริก- 
วาส(๑) วสิสฺสามีติ  โส  ปาโตว  สรีรชคฺคน  กตฺวา  โกสมฺพิย  
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ก ฺจิป  อนามนฺเตตฺวา  เอโกว อทุติโย 
จาริก ปกฺกามิ ฯ                  
        ยสฺม ึ อาวุโส  สมเยติ  อิท  เถโร  ยสฺมาสฺส  อชฺช  ภควา  
เอเกน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  ปกฺกมิสฺสติ  อชฺช  ทฺวีหิ  อชฺช  สเตน   
อชฺช  สหสฺเสน อชฺช เอกโกวาติ สพฺโพ ภควโต จาโร  
วิทิโต ปากโฏ ปจฺจกฺโข ตสฺมา อาห ฯ          
        อนุปุพฺเพนาติ  คามนิคมปฏิปาฏิยา  ปณฺฑาย  จรมาโน 
เอกจารวาส  ตาว  วสมาน  ภิกฺขุ  ปสฺสตุิกาโม  หุตฺวา  พาลก- 
โลณการคาม อคมาสิ ฯ ตตฺถ ภคฺคุตฺเถรสฺส สกลปจฺฉาภตฺต ฺเจว  
ติยามรตฺติ ฺจ  เอกจารวาเส  อานิสส  กเถตฺวา  ปุนทิวเส  เตน  
ปจฺฉาสมเณน  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ต  ตตฺเถว  นิวตฺเตตฺวา  
สมคฺคสวาส วสมาเน  ตโย  กลุปุตฺเต  ปสฺสิสฺสามีติ ปาจีนวสทาย(๒) 
อคมาสิ ฯ  เตสป [๓] สกลรตฺตึ จ สมคฺคสวาเส  อานิสส   
# ๑. ม. เอกจารวาส ฯ  ๒. ม. ปาจีนวสมิคทาย ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สกลปฺฉาภตฺต ฺเจว ติยามรตฺติ ฺจ เอกจารวาเสติ 
# ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปาลิเลยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๗๗ 
 
กเถตฺวา  เต  ตตฺเถว  นิวตฺเตตฺวา  เอกโกว ปาลิเลยฺยน(๑)คราภิมุโข  
ปกฺกมิตฺวา อนุปุพฺเพน ปาลิเลยฺยนคร สมฺปตฺโต ฯ เตน วุตฺต  
อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน ปาลิเลยยฺก ตทวสรีติ ฯ   
        ภทฺทสาลมูเลติ  ปาลิเลยฺยวาสิโน  ภควโต  ทาน  ทตฺวา  
ปาลิเลยฺยโต  อวิทูเร  รกฺขิตวนสณฺโฑ  นาม  อตฺถิ  ตตฺถ  ภควโต  
ปณฺณสาล  กตฺวา  เอตฺถ  วสถาติ  ปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  วาสยึสุ ฯ   
ภทฺทสาโล  ปน  (๒)  ตตฺเถโก  มนาโป  ภทฺทโก  (๓)  สาลรกฺุโข ฯ  
ภควา  ต  นคร  อุปนิสฺสาย ตสฺมึ วนสณฺเฑ ปณฺณสาลสมีเป   
ตสฺมึ  รุกฺขมูเล  วิหรติ ฯ  เตน วุตฺต ภทฺทสาลมูเลติ ฯ         
        เอว  วิหรนฺเต  ปเนตฺถ  ตถาคเต  อ ฺตโร  หตฺถินาโค  
หตฺถินีหิ หตฺถิโปตกาทีหิ  โคจรภูมิติฏโคาหนาทีสุ  อุพฺพาฬฺโห 
ยูเถ  อุกฺกณฺ ิโต  ก ึ เม  อิเมหิ หตฺถีหีติ  ยูถ  ปหาย  มนุสฺสปถ  
คจฺฉนฺโต  ปาลิเลยฺยกวนสณฺเฑ  ภควนฺต ทิสฺวา ฆฏสหสฺเสน  
นิพฺพาปตสนฺตาโป  วิย  นิพฺพุโต  หุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก   
อฏาสิ ฯ โส  ตโต  ปฏาย  สตฺถุ  วตฺตปฏิวตฺต  กโรนฺโต 
มุขโธวน  เทติ  นฺหาโนทก  อาหรติ  ทนฺตกฏ  เทติ  ปริเวณ   
สมฺมชฺชติ  อร ฺโต  มธรุานิ  ผลานิ(๔) อาหริตฺวา สตฺถุโน 
เทติ ฯ สตฺถา ปริโภค กโรติ ฯ           
        เอกทิวส  สตฺถา  รตฺติภาคสมนนฺตเร  จงฺกมิตฺวา  ปาสาณ- 
# ๑. ส.ี ปาริเลยฺย... ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. สี. นาม ฯ  
# ๓. ม. ตตฺเถโก มนาโป ลทฺธโก ฯ  ๔. ม. ผลาผลานิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๘ 
 
ผลเก  นิสีท ิฯ  หตฺถีป  อวิทูเร  าเน  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  ปจฺฉโต   
โอโลเกตฺวา  น  กิ ฺจิ  อทฺทส เอว  ปุรโต  จ  อุภยปสฺเสสุ  
จ    อถสฺส  สุข  วตาห อ ฺตฺร เตหิ ภณฺฑนการเกหิ วสามีติ  
จิตฺต  อุปฺปชฺชิ ฯ  หตฺถโินป  มยา  นามิต  สาข  อ ฺเ   
ขาทนฺตา นตฺถีติอาทีนิ  จินฺเตตฺวา  สุข  วต  เอกโกว วสามิ  
สตฺถุ วตฺต กาตุ ลภามีติ จิตฺต  อุปฺปชชฺิ ฯ  สตฺถา  อตฺตโน 
จิตฺต  โอโลเกตฺวา  มม  ตาว อีทิส จิตฺต กีทิส  นุ  โข  
หตฺถิสฺสาติ  ตสฺสาป  ตาทิสเมว  ทิสฺวา  สเมติ  โน จิตฺตนฺติ  
อิม อุทาน อุทาเนสิ                   
                เอต นาคสฺส นาเคน        อีสาทนฺตสฺส หตฺถิโน         
                สเมติ จิตฺต จิตฺเตน        ยเทโก รมตี วเนติ ฯ (๑)       
        อถโข  สมฺพหุลา  ภิกฺขูติ  อถ  เอว  ตถาคเต  ตตฺถ   
วิหรนฺเต  ป ฺจสตา  ทิสาสุ  วสฺส  วุฏา  ภิกฺขู ฯ  เยนายสฺมา  
อานนฺโทติ  ตถาคโต(๒)  กิร  ภิกฺขุสงฺฆ ปณาเมตฺวา  อร ฺ   
ปวิฏโติ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  สตฺถุ สนฺติก คนฺตุ อสกฺโกนฺตา  
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมึสุ ฯ              
        อนนฺตรา  อาสวาน  ขโยติ  มคฺคานนฺตร  อรหตฺตผล ฯ 
วิจยโสติ  วิจเยน  เตส  เตส  ธมฺมาน  สภาววิจินนสมตฺเถน   
าเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ อตฺโถ ฯ ธมฺโมติ สาสนธมฺโม ฯ 
# ๑. วิ. มหา. ๕/๒๔๙/๓๔๒ ฯ  ๒. ม. สตฺถา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปาลิเลยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๗๙ 
 
จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทิ  เย  เย  โกฏาเส  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  
ธมฺโม เทสิโต  เตส  ปกาสนตฺถาย  วุตฺต ฯ สมนุปสสฺนาติ  
ทิฏ ิสมนุปสฺสนา ฯ สงฺขาโร โสติ ทฏิ ิสงฺขาโร  โส ฯ  ตโตโช  
โส  สงฺขาโรติ  ตโต  ตณฺหาโต  โส สงฺขาโร ชาโต ฯ   ตณฺหา- 
สมฺปยุตฺเตสุ  จิตฺเตสุป  จตูสุ  จิตฺเตสุ  เอส  ชายติ ฯ  สาป  
ตณฺหาติ  สา ทิฏ ิสงฺขารสฺส  ปจฺจยภูตา  ตณฺหา ฯ  สาป  
เวทนาติ  สา  ตณฺหาย  ปจฺจยภูตา  เวทนา ฯ  โสป  ผสฺโสติ   
โส  เวทนาย  ปจฺจโย  อวิชฺชาสมฺผสฺโส ฯ  สาป  อวิชฺชาติ  สา 
ผสฺสสมฺปยุตฺตา อวิชฺชา ฯ                
        โน  จสสฺ  โน  จ  เม  สิยาติ  สเจ  อห  น  ภเวยฺย   
มม  ปรกิฺขาโรป น  ภเวยฺย ฯ  นาภวิสฺส  น  เม  ภวิสฺสตีติ 
สเจ ปน อายติมฺป อห น ภวิสฺสามิ เอว มม  ปริกฺขาโรป   
น  ภวิสฺสติ ฯ เอตฺตเก าเน ภควา เตน ภิกฺขุนา คหิต- 
คหิตทิฏ ึ (๑) วิสฺสชฺชาเปนฺโต  อาคโต  ปุคฺคลชฺฌาสเยนป  เทสนา- 
วิลาเสนป ฯ  ตโตโช  โส  สงฺขาโรติ  ตณฺหาสมฺปยุตฺตจิตฺเต  
วิจิกิจฺฉาว  นตฺถิ  กถ  วิจิกิจฺฉาสงฺขาโร ตณฺหาโต  ชายตีติ 
อปฺปหีนตฺตา ฯ  ยสฺส (๒) หิ  ตณฺหาย  อปฺปหีนาย  โส  อุปฺปชฺชติ  
ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ ทิฏ ิยาป เอเสว นโย ลพฺภติเยว ฯ  
จตูสุ หิ จิตฺตุปฺปาเทสุ สมฺปยุตฺตทิฏ ิ  นาม  นตฺถิ ฯ  ยสฺมา   
# ๑. กตฺถจิ คหิต ทิฏ ึ ฯ  ๒. ม. ยสฺส ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๐ 
 
ปน  ตณฺหาย  อปฺปหีนตฺตา  สา  อุปฺปชชฺติ ตสฺมา  ต  สนฺธาย   
ตตฺราป  อยมตฺโถ  ยุชชฺติ ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต เตวีสติยา  
าเนสุ อรหตฺต ปาเปตฺวา วิปสฺสนา กถิตา ฯ  
                                นวม ฯ           
 
                                ปุณฺณมสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  ตทหุโปสเถติอาทิ  ปวารณาสุตฺเต  วิตฺถาริตเมว ฯ  
กิ ฺจิเทว  เทสนฺติ  กิ ฺจิ  การณ ฯ  สเก  อาสเน  นสิีทิตฺวา  
ปุจฺฉ  ยทากงฺขสีติ  กสฺมา เอวมาห  โส  กิร  ภิกฺขุ  ป ฺจ- 
สตภิกฺขุปริวาโร ฯ  อาจริเย  ปน   ิตเก  ปุจฺฉนฺเต สเจ  เต 
ภิกฺขู  นิสีทนติฺ  สตฺถร ิ คารว  กต  โหติ  อาจริเย  อคารว ฯ  
สเจ อุฏหนฺติ  อาจริเย  คารว กต โหติ สตฺถร ิอคารว ฯ 
อิติ เนส จิตฺต อเนกคฺค ภวิสฺสติ  เทสน  สมฺปฏิจฺฉิตุ  
น  สกฺขิสฺสนติฺ ฯ ตสฺมึ ปน นิสีทิตฺวา ปุจฺฉนฺเต เตส  จิตฺต  
เอกคฺค  ภวิสฺสติ  เทสน สมฺปฏิจฺฉิตุ สกฺขิสฺสนฺตีติ ตฺวา 
ภควา เอวมาห ฯ  อิเม  นุ  โข  ภนฺเตติ  อย  เถโร  ป ฺจนฺน   
ภิกฺขุสตาน  อาจริโย  ป ฺจกฺขนฺธมตฺตมฺป  น  ปชานาตีติ  น  
วตฺตพฺโพ ฯ  ป ฺห  ปุจฺฉนฺเตน  ปน อิเม  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  
น  อ ฺเติ  เอว  ชานนฺเตน  วิย  หุตฺวา  ปุจฺฉิตุ น  วฏฏติ   
ตสฺมา  อชานนฺโต  วิย  ปุจฺฉติ ฯ  เตป  จสฺส  อนฺเตวาสิกา    
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                *เลมที่ ๑๑  ปณฺุณมสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๘๑ 
 
อมฺหาก อาจริโย  อห  ชานามีติ  น  กเถติ  สพฺพ ฺ ุต- 
าเณน  ปน  สทฺธึ  สสนฺทิตฺวาว กเถตีติ โสตพฺพ สทฺธาตพฺพ  
ม ฺ ิสฺสนฺตีติป อชานนฺโต วิย ปุจฺฉติ ฯ    
        ฉนฺทมลูกาติ  ตณฺหาฉนฺทมูลกา ฯ  น  โข  ภิกขฺุ  ต ฺเว   
อุปาทาน  เต  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ  ยสฺมา  ฉนฺทราคมตฺต- 
ป ฺจกฺขนฺธา(๑)  น  โหนติฺ(๒)  ตสฺมา  อิท วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน   
สหชาตโต  วา  อารมฺมณโต  วา  ขนฺเธ  มุ ฺจิตฺวา  อุปาทาน   
นตฺถิ  ตสฺมา วา(๓)  อ ฺตฺร  ป ฺจหิ  อุปาทานกฺขนฺเธหิ  อุปาทานนฺติ   
วุตฺต ฯ ตณฺหาสมฺปยุตฺตสฺมึ  หิ จิตฺเต วตฺตมาเน ตจิตฺต- 
สมุฏานรูป รูปกฺขนฺโธ เปตฺวา ต  ตณฺห  เสสา  อรูปธมฺมา   
จตฺตาโร  ขนธฺาติ  สหชาตโตป  ขนฺเธ  มุ ฺจิตฺวา อุปาทาน   
นตฺถิ ฯ  อุปาทานสฺส  ปน  รูปาทีสุ  อ ฺตร อารมฺมณ กตฺวา  
อุปฺปชฺชนโต อารมฺมณโตป  ป ฺจกฺขนฺเธ  มุ ฺจิตฺวา  อุปาทาน  
นตฺถิ ฯ  ฉนฺทราคเวมตฺตตาติ ฉนฺทราคนานตฺต ฯ  เอว  โข  ภิกขฺูติ  
เอว  รูปารมฺมณสฺส  ฉนฺทราคสฺส  เวทนาทีสุ อ ฺตร  อารมฺมณ  
อกรณโต  สยิา  ฉนฺทราคเวมตฺต(๔) ฯ  ขนฺธาธิวจนนฺติ  ขนฺธาติ (๕)   
อย  ป ฺตฺติ ฯ  อย  ปน  อนุสนฺธิ  น  ฆฏิยติ  กิ ฺจาป  
น ฆฏิยติ สานุสนฺธิกาว ปุจฺฉา  สานุสนฺธิก  วิสฺสชชฺน ฯ  อย   
# ๑. ม. ฉนฺทราคมตฺต ป ฺจกฺขนฺธา ฯ  ๒. ม. โหติ ฯ 
# ๓. ม. นาป ฯ  ๔. ม. ฉนทฺราคเวมตฺตตตา ฯ  ๕. ส.ี ขนฺทาน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๒ 
 
หิ  เถโร  เตส เตส ภิกฺขูน อชฺฌาสเยน ปุจฺฉติ  สตฺถาป  เตส   
เตส  อชฺฌาสเยเนว  วิสฺสชฺเชติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
                                ทสม ฯ                  
        อิมสฺส  จ  ปน  วคฺคสฺส  เอเกกสฺมึ  สุตฺเต  ป ฺจสตา   
ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺต ปตฺตาติ ฯ                   
                                ขชชฺนียวคฺโค ตติโย ฯ           
 
                                อานนฺทสุตฺตวณฺณนา            
        เถรวคฺคสฺส  ปเม  มนฺตานิปุตฺโตติ  มนฺตานิยา  นาม   
พฺราหฺมณิยา  ปุตฺโต ฯ  อุปาทายาติ  อาคมฺม  อารพฺภ  สนฺธาย  
ปฏิจฺจ    อสฺมีติ  โหตีติ  อสฺมีติ เอว  ปวตฺต  ตณฺหามาน- 
ทิฏ ิปป ฺจตฺตย  โหติ ฯ  ทหโรติ  ตรโุณ ฯ  ยุวาติ โยพฺพเนน  
สมนฺนาคโต ฯ  มณฺฑนกชาติโกติ  มณฺฑนกสภาโว  มณฺฑนกสีโล ฯ   
มุขนิมิตฺตนฺติ  มุขปฏิพิมฺพ ฯ  ต หิ ปริสทฺุธ อาทาสมณฺฑล  
ปฏิจฺจ ป ฺายติ ฯ กึ ปน  ต  โอโลกยโต  สกมุข  ป ฺายติ  
ปรมุขนฺติ  ยทิ  สก  ภเวยยฺ  ปรมุข  หตฺุวา  ป ฺาเยยฺย ฯ  
อถ  ปรสฺส  ภเวยฺย  วณฺณาทีหิ  อสทิส  หุตฺวา  ป ฺาเยยฺย ฯ  
ตสฺมา  น  ต  อตฺตโน  น  ปรสฺส  อาทาส  ปน  นิสสฺาย  
นิภาสรูป  นาม  ต  ป ฺายตีติ  วทนฺติ ฯ  อถ  ย  อุทเก  
ป ฺายติ  ต  เกน  การเณนาติ  มหาภูตาน(๑)  วิสุทฺธตาย ฯ 
# ๑. ม. มหาภูตาน ฯ  
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ธมฺโม  เม  อภิสมิโตติ  (๑)  มยา  าเณน  จตุสจฺจธมฺโม  อภิสมาคโต  
โสตาปนฺโนสฺมิ ชาโตติ กเถสิ ฯ  
                                        ปม ฯ          
 
                                ติสฺสสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเย  มธุรกชาโต  วิยาติ  ส ฺชาตครุภาโว  วิย  
อกมฺม ฺโ ฯ  ทิสาป  เมติ  อย  ปุรตฺถมิา  อย  ทกฺขิณาติ  
เอว  ทิสาป มยฺห น ปกฺขายนฺติ น  ปากฏา  โหนฺตีติ   
วทติ ฯ  ธมฺมาป  ม  น  ปฏิภนฺตีติ  ปรยิตฺติธมฺมาป  มยฺห  
น  อุปฏหนติฺ  อุคฺคหิต  สชฺฌายิต  น  ทิสฺสตีติ  วทติ ฯ  
วิจิกิจฺฉาติ  โน มหาวิจิกิจฺฉา ฯ  น  หิ  ตสฺส  สาสน  นิยฺยานิก   
นุ  โข  น  น ุ โขติ  วิมติ อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว  ปนสฺส  โหติ 
สกฺขิสฺสามิ  นุ  โข  สมณธมฺม  กาตุ  อุทาหุ ปตฺตจีวร- 
ธารณมตฺตเมว(๒) กริสฺสามีติ ฯ              
        กามานเมต  อธิวจนนฺติ  ยถา  หิ  นินฺน  ปลฺลล  
โอโลเกนฺตสฺส  ทสฺสนรามเณยฺยกมตฺต  อตฺถิ  โย  ปเนตฺถ  โอตรติ  
ต  จณฺฑธีนากุลตาย  อากฑฺฒิตฺวา  อนยพฺยสน  ปาเปติ  เอวเมว   
ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  จกฺขุทฺวาราทีน อารมฺมเณ  รามเณยฺยกตฺต  
อตฺถิ  (๓)  โย  ปเนตฺถ  เคธ อาปชฺชติ ต อากฑฺฒิตฺวา นิรยาทีสุเอว 
ปกฺขิปนฺติ ฯ  อปฺปสฺสาทา  หิ  กามา  พหุทุกฺขา  พหุปายาสา  
# ๑. ม. อภิสมิโตติ ฯ  ๒. ม. ปตฺตจีวรธารณมตฺตเมว ฯ 
# ๓. ส.ี นตฺถ ิฯ  
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อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยโฺยติ  อิม  อตฺถวส  ปฏิจฺจ กามานเมต 
อธิวจนนฺติ วุตฺต ฯ อหมนุคฺคเหนาติ  อห  ธมฺมามิสานุคฺคเหหิ  
อนุคฺคณฺหามิ ฯ  อภินนฺทีติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ น  เกวล ฺจ  อภินนฺทิ   
อิม  ปน  สตฺถุ  สนฺติกา  อสฺสาส  ลภิตฺวา  ฆเฏนฺโต วายมนฺโต 
กติปาเหน อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ  
                                        ทุติย ฯ           
 
                                ยมกสุตฺตวณฺณนา             
        ตติเย  ทิฏ ิคตนฺติ  สเจ  หิสฺส  เอว  ภเวยฺย  สงฺขารา   
อุปฺปชฺชนฺติ  เจว นิรุชฺฌนติฺ จ สงฺขารปฺปวตฺตเมว อปฺปวตฺต  
โหตีติ ทิฏ ิคต นาม  น  ภเวยฺย  สาสนาวจริก  าณ  
ภเวยฺย ฯ  ยสมฺา  ปนสฺส  สตฺโต   อุจฺฉิชฺชติ  วินสฺสตีติ  อโหสิ  
ตสฺมา  ทิฏ ิคต  นาม  ชาต ฯ ถามสา ปรามาสาติ ทิฏ ิถาเมน  
เจว ทิฏ ิปรามาเสน จ                 
        เยนายสฺมา  สาริปุตฺโตติ  ยถา  นาม  ปจฺจนฺเต  กุปเต   
ต วูปสเมตุ อสกฺโกนฺตา ราชปุริสา  เสนาปติสฺส  วา  ร ฺโ 
วา  สนฺติก  คจฺฉนฺติ  เอว  ทิฏ ิคตวเสน ตสฺมึ  เถเร  กุปเต  
ต  วูปสเมตุ  อสกฺโกนฺตา  เต  ภิกฺขู  เยน  ธมฺมราชสฺส ธมฺม- 
เสนาปติ อายสฺมา สาริปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสุ ฯ เอว พฺยาโขติ  
เตส ภิกฺขูน สนฺติเก  วิย  เถรสฺส  สมฺมขุา  ปคฺคยฺห  วตฺตุ    
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อสกฺโกนฺโต  โอลมฺพนฺเตน  หทเยน เอว  ขฺวาหนฺติ  อาห ฯ  
เอตฺถ อิท โอปมฺมสสนฺทน อาห(๑) ฯ ต กึ ม ฺสิ อาวุโสติ 
อิท เถโร ตสฺส วจน สุตฺวา นาย อตฺตโน  ลทฺธิย  โทส   
ปสฺสติ  ธมฺมเทสนายสฺส  ต  ปากฏ  กรสิฺสามีติ จินฺเตตฺวา 
ติปริวฏฏเทสน เทเสตุ อารภิ ฯ            
        ต  กึ  ม ฺสิ  อาวุโส  ยมก  รูป  ตถาคโตติ  อิท  กสฺมา  
อารทฺธ  อนุโยควตฺตปาปนตฺถ(๒) ฯ  ติปริวฏฏเทสนาวสานสฺมึ  หิ   
เถโร  โสตาปนฺโน  ชาโต ฯ  อถ  น  อนุโยควตฺต  ทาเปตุ  ต   
กึ  ม ฺสีติอาทิมาห ฯ  ตถาคโตติ  สตฺโต ฯ  รูป  เวทนา  ส ฺา  
สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  อิเม  ป ฺจกฺขนฺเธ  สมฺปณฺเฑตฺวา  
ตถาคโตติ  สมนุปสฺสีติ  ปจฺุฉติ ฯ  เอตฺถ  จ  เต  อาวุโสติ   
อิท  เถรสฺส อนุโยเค  ภุมฺม ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เอตฺถ  จ เต  
เอตฺตเก าเน ทิฏเว ธมฺเม สจฺจโต  ถริโต  สตฺเต  อนุ- 
ปลพฺภิยมาเนติ ฯ  สเจ  ต  อาวุโสติ  อิทเมต  อ ฺ พฺยากรา- 
เปตุกาโม  ปุจฺฉติ ฯ  ย  ทกฺุข ต นิรุทฺธนฺติ ย ทุกฺข ตเทว  
นิรุทฺธ อ ฺโ สตฺโต นิรชฺุฌนโก นาม นตฺถิ เอว  
พฺยากเรยฺยนติฺ อตฺโถ ฯ      
        เอตสฺเสว  อตฺถสฺสาติ  เอตสฺส  ปมมคฺคสฺส ฯ 
ภิยฺโยโส  มตฺตาย  าณายาติ  อติเรกปฺปมาณสฺส  าณสฺส  อตฺถาย   
# ๑. สพฺพตฺถ เอตฺถ อิท โอปมฺมสสนฺทน อาหาติ นตฺถิ ฯ 
# ๒. ม. อนุโยควตฺต ทาปนตฺถ ฯ  
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สหวิปสฺสนกาน  อุปริ  จ  ติณฺณ  มคฺคาน อาวิภาวตฺถายาติ   
อตฺโถ ฯ  อารกฺขสมฺปนฺโนติ  อนฺโตอารกฺเขน  เจว  พหิ 
อารกฺเขน  จ  สมนฺนาคโต ฯ  อโยคกฺเขมกาโมติ  จตูหิ  โยเคหิ  
เขมภาว  อนิจฺฉนฺโต ฯ  ปสยฺหาติ ปสยฺหิตฺวา อภิภวิตฺวา ฯ  
อนุปขชฺชาติ อนุปวิสิตฺวา ฯ       
        ปุพฺพุฏายีติอาทีสุ  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อาสนโต  
ปมตร วุฏาตีติ  ปุพฺพุฏายี ฯ  ตสฺส  อาสน  ทตฺวา  ตสฺมึ   
นิสินฺเน  ปจฺฉา  นิปตติ นิสีทตีติ  ปจฺฉานิปาตี ฯ  ปาโตว  
วุฏาย  เอตฺตกา  กสิตุ  คจฺฉถ  เอตฺตกา วปตุนฺติ  วา  สพฺพปม   
วุฏาตีติ  ปุพฺพุฏายี ฯ สาย สพฺเพสุ อตฺตโน อตฺตโน  
วสนฏาน  คเตสุ  เคหสฺส  สมนฺตโต  อารกฺข  สวิธาย  ทฺวารานิ   
ถเกตฺวา  สพฺพปจฺฉา  นิปชฺชนนโตป  ปจฺฉานิปาตี ฯ  กึ(๑)  กโรมิ   
อยฺยปุตฺต  กึ  กโรมิ อยฺยปตฺุตาติ  มุข  โอโลเกนฺโต  กึ  การ   
ปฏิสาเวตีติ  กึการปฏิสฺสาวี ฯ  มนาป จรตีติ  มนาปจารี ฯ  ปย   
วทตีติ  ปยวาที ฯ  มิตฺตโตป  น ทเหยฺยาติ(๒) มิตฺโต  เม  อยนฺติ   
สทฺทเหยฺย ฯ  วิสฺสาส  อาปชฺเชยฺยาติ  เอกโต  ปานโภชนาทีนิ(๓)   
กโรนฺโต วิสฺสาสิโก ภเวยฺย ฯ สวิสฺสตฺโถติ สฏุ ุ วิสฺสฏโ ฯ       
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  พาลคห- 
ปติปุตฺโต  วิย  ห ิ วฏฏสนฺนิสฺสิตกาเล  อสฺสุตวา  พาลปุถุชฺชโน(๔)  
# ๑. ม. กกึาร ฯ  ๒. ม. สทฺทเหยฺยาติ ฯ  ๓. ม. ปานโภชนาทึ ฯ 
# ๔. ม. ปุถชุชฺโน ฯ  
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วธกปจฺจามิตฺโต วิย อพลทุพฺพลา ป ฺจกฺขนฺธา  วธกปจฺจา- 
มิตฺตสฺส  พาลคหปติปุตฺต  อุปฏหิสฺสามีติ  อุปคตกาโล วิย 
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  อุปคตา  ป ฺจกฺขนฺธา  ตสฺส  หิ  น  เม  อย   
สหาโย  วธกปจฺจตฺถิโก  อยนฺติ  อชานนกาโล  วิย  วฏฏนิสฺสิต- 
ปุถุชชฺนสฺส  ป ฺจกฺขนฺเธ น  อิเม  มยฺหนฺติ  อคฺคเหตฺวา  มม  
รูป  มม  เวทนา  มม  ส ฺา  มม  สงฺขารา  มม  วิ ฺาณนฺติ  
คหิตกาโล  วธกปจฺจตฺถิกสฺส  มิตฺโต  เม  อยนฺติ คเหตฺวา   
สกฺการกรณกาโล  วิย  มม  อิเมติ  คเหตฺวา  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน   
นฺหาปนโภชนาทีหิ  (๑)  สกฺการกรณกาโล  อติวิย  สวิสฺสฏโ  (๒)  เม  
อยนฺติ  ตฺวา  สกฺการ  กโรนฺตสฺเสว  อสินา สีสจฺฉินฺทน วิย  
วิสฺสตฺถสฺส(๓) พาลปุถุชชฺนสฺส จุติกฺขเณ(๔) ภิชฺชมาเนหิ ขนฺเธหิ  
ชีวิตปริยาทาน เวทิตพฺพ ฯ        
        อุเปตีติ  อุปคจฺฉติ ฯ  อุปาทิยตีติ  คณฺหาติ ฯ  อธิฏาตีติ  
อธิติฏติ ฯ อตฺตา เมติ  อย  เม  อตฺตาติ ฯ  สุตวา  จ  โข   
อาวุโส  อริยสาวโกติ  ยถา ปน ปณฺฑิโต  คหปติปุตฺโต  เอว  
อุปคต  ปจฺจตฺถิก  ปจฺจตฺถิโก  เม อยนฺติ ตฺวา อปฺปมตฺโต  
ตานิ  ตานิ  กมฺมานิ  กาเรตฺวา  อนตฺถ  ปริหรติ  อตฺถ  ปาปุณาติ 
เอว  สุตวา อริยสาวโกป  น  รูป  อตฺตโต  สมนุปสสฺตีติอาทินา  
# ๑. ส.ี ปานโภชนาทีหิ ฯ  ม. นหาปนโภชนาทีหิ ฯ  
# ๒. ม. อติวิสฺสตฺโถ ฯ  ๓. ม. วิสฺสตฺถสฺส ฯ  ๔. ม. ติขิเณหิ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 488 

                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๘ 
 
นเยน  ป ฺจกฺขนฺเธ  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  อคฺคเหตฺวา  
ปจฺจตฺถิกา  เม  เอเตติ  ตฺวา  รูปสตฺตกอรูปสตฺตกาทิวเสน 
วิปสฺสนาย  โยเชตฺวาว  ตโตนิทาน ทุกฺข ปริวชฺเชตฺวา อคฺคผล  
อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
                                ตติย ฯ        
 
                        อนุราธสุตฺตวณฺณนา            
        จตุตฺเถ  อร ฺกุฏิกายนฺติ  ตสฺเสว  วิหารสฺส  ปจฺจนฺเต  
ปณฺณสาลาย ฯ ต  ตถาคโตติ  ตุมฺหาก  สตฺถา  ตถาคโต  ต   
สตฺต  ตถาคต ฯ  อ ฺตฺริเมหีติ ตสฺส  กิร  เอว  อโหสิ  อิเม  
สาสนสฺส  ปฏิปกฺขา  ปฏวิิโลมา  ยถา  อิเม  ภณนฺติ  น  เอว   
สตฺถา  ป ฺาเปสฺสตีติ(๑) ตสฺมา  เอวมาห ฯ  เอว  วุตฺเต  เต  
อ ฺติตฺถิยาติ  เอว  เถเรน  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  สมย  
อชานิตฺวา  วุตฺเต  เอกเทเสน  สาสนสมย  ชานนฺตา  เถรสฺส  
วาเท  โทส  ทาตุกามา เต อ ฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา 
อายสฺมนฺต อนุราธ เอตทโวจุ ฯ     
        ต  กึ  ม ฺสิ  อนุราธาติ  สตฺถา  ตสฺส  กถ  สตฺุวา   
จินฺเตสิ  อย  ภิกฺขุ อตฺตโน  ลทฺธิย  โทส  น  ชานาติ   
การโก  ปเนส  ยุตฺตโยโค  ธมฺมเทสนาย  เอว  น  ชานาเปสฺสามีติ   
# ๑. ม. ป ฺาเปสฺสติ อ ฺถา ป ฺาเปสฺสตีติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปาลิเลยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๘๙ 
 
ติปริวฏฏเทสน  เทเสตุกาโม  ต  กึ  ม ฺสิ  อนุราธาติ- 
อาทิมาห ฯ  อถสฺส  ตาย  เทสนาย  อรหตฺตสฺส(๑)  อนุโยคมคฺค  (๒)   
อาโรเปนฺโต  ต  ก ึ ม ฺสิ  อนุราธ  รปู  ตถาคโตติอาทิมาห ฯ   
ทุกฺข ฺเจว  ป ฺเปมิ  ทุกฺขสฺส  จ  นโิรธนฺติ  วฏฏทุกฺข ฺเจว   
วฏฏทุกฺขสฺส  จ  นิโรธ นพฺิพาน ป ฺเปมิ ฯ ทุกฺขนฺติ วา  
วจเนน ทุกฺขสจฺจ คหิต ฯ ตสฺมึ คหิเต สมุทยสจฺจ คหิตเมว  
โหติ  ตสฺส  มูลตฺตา ฯ  นโิรธนฺติ  วจเนน  นิโรธสจฺจ คหิต ฯ  
ตสฺมึ คหิเต มคฺคสจฺจ  คหิตเมว  โหติ  ตสฺส  อุปายตฺตา ฯ   
อิติ  ปุพฺเพ  จาห  อนุราธ  เอตรหิ จ  จตุสจฺจเมว  ป ฺเปมีติ   
ทสฺเสติ ฯ  เอว  อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏวิวฏฏเมว กถิต ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ                      
 
                        วกฺกลิสุตฺตวณฺณนา            
        ป ฺจเม  กุมฺภการนิเวสเนติ  กุมฺภการสาลาย ฯ  เถโร   
กิร  วุฏวสฺโส  ปวาเรตฺวา  ภควนฺต  ทสฺสนาย  อาคจฺฉติ ฯ 
ตสฺส  นครมชฺเฌ  มหาอาพาโธ อุปฺปชชฺิ  ปาทา  น  วหนฺติ ฯ  
อถ  น  ม ฺจกสิวิกาย  กุมภฺการสาล  อาหรึสุ ฯ (๓) สา จ  
สาลา  เตส  กมฺมสาลา  น  นิวสนสาลา ฯ  ต  สนธฺาย  วุตฺต  
กุมฺภการนิเวสเน วิหรตีติ ฯ พาฬฺหคิลาโนติ  อธิมตฺตคิลาโน ฯ 
# ๑. ม. อรหตฺตปฺปตฺตสฺส ฯ  ๒. ม. อนโุยควตฺต ฯ 
# ๓. ม. อาหรึสุ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๐ 
 
สมโธสีติ(๑) สมนฺตโต  อโธสิ  จลนากาเรน  อปจิตึ  ทสฺเสสิ ฯ   
วตฺต  (๒) กิเรต พาฬฺหคิลาเนนป วุฑฺฒตร ทิสฺวา อุฏานากาเรน  
อปจิติ ทสฺเสตพฺพา ฯ  เตน  ปน  มา  จลิ  มา  อุฏาสีติ(๓)วตฺตพฺโพ ฯ   
สนฺติมานิ  อาสนานีติ  พุทฺธกาลสฺมิ ฺหิ  เอกสฺสป  ภิกฺขุโน   
วสนฏาเน  สเจ  สตฺถา อาคจฺฉิสฺสติ อิธ นิสีทิสฺสตีติ   
อาสน  ป ฺตฺตเมว โหติ อนฺตมโส ผลกมตฺตมฺป ปณฺณสนฺถาร- 
มตฺตมฺป ฯ ขมนีย  ยาปนียนฺติ  กจฺจิ  ทุกฺข  ขมิตุ  อิริยาปถ  
วา ยาเปตุ สกฺกาติ ปุจฺฉติ ฯ ปฏิกฺกมนฺตีติ  นิวตฺตนฺติ ฯ  
อภิกฺกมนฺตีติ อธิคจฺฉนฺติ(๔) ฯ ปฏิกฺกโมสานนฺติ ปฏิกฺกโม เอตาส ฯ  
สีลโต  น  อุปวทตีติ  สีล  อารพฺภ  สีลภาเวน  น อุปวทติ ฯ  
จิรปฏิกาหนฺติ จิรปฏิโก  อห  จิรโต  ปฏาย อหนฺติ อตฺโถ ฯ  
ปูติกาเยนาติ อตฺตโน สุวณฺณวณฺณมฺป กาย   ภควา   ธุว- 
ปคฺฆรณฏเน   เอวมาห ฯ   โย   โข  วกฺกลิ  ธมฺมนฺติ  อิธ   
ภควา  ธมฺมกาโย  โข  มหาราช  ตถาคโตติ  วุตฺต  ธมฺมกายต  
ทสฺเสติ ฯ นววิโธ หิ โลกตฺุตรธมฺโม ตถาคตสฺส กาโย  
นาม ฯ      
        อิทานิ  เถรสฺส  ติปรวิฏฏ  ธมฺมเทสน  อารภนฺโต  ต   
กึ  ม ฺสีติอาทิมาห ฯ กาฬสิลาติ  กาฬสิลาวิหาโร ฯ  วิโมกฺขายาติ 
# ๑. ม. สมโธสีติ ฯ  ๒. ม. ส.ี ยุตฺตึ ฯ  ๓. ม. มา จล ิมาจลีติ ฯ 
# ๔. ม. อธิคจฺฉนฺติ ฯ  ๕. ม. ธมฺมกายต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  วกกฺลิสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๙๑  
 
มคฺควิโมกฺขตฺถาย ฯ  สุวิมุตฺโต วิมุจฺจิสฺสตีติ อรหตฺตผลวิมุตฺติยา 
วิมุตฺโต หุตฺวา วิมุจฺจิสฺสติ ฯ ตา กิร เทวตา เยน  นีหาเรน  
อิมินา  วิปสฺสนา  อารทฺธา  อนนฺตราเยน  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสตีติ  
ตฺวา  เอวมาหสุ ฯ  อปาปกนฺติ  อลามก ฯ  สตฺถ  อาหเรสีติ   
เถโร  กริ  อธิมานิโก  อโหสิ ฯ  โส  สมาธิวิปสฺสนาหิ  
วิกฺขมฺภิตาน  กิเลสาน  สมุทาจาร  อปสฺสนฺโต ขีณาสโวมฺหีติ  
ส ฺ ี  หุตฺวา  ก ึเม อิมินา ทุกฺเขน ชีวิเตน สตฺถ อาหริตฺวา  
มริสฺสามีติ  ติขิเณน  สตฺเถน  กณฺนาฬ  ฉินฺทิ ฯ อถสฺส ทุกฺขา 
เวทนา อุปฺปชฺช ิฯ โส  ตสฺมึ  ขเณ  อตฺตโน  ปุถชุชฺนภาว   
ตฺวา  อวิสฺสฏกมฺมฏานตฺตา  สีฆ มูลกมฺมฏาน  อาทาย  
สมฺมสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวาว  กาลมกาสิ ฯ  ปจฺจเวกฺขณา  
ปนสฺส  จ  กถ  อโหสีติ  ขีณาสวสฺส  เอกูนวีสติ  ปจฺจเวกฺขณา 
น  สพฺพาว  อวสฺส ลทฺธพฺพา  ติขิเณนาป  ปน  อสินา   
สีเส  ฉิชฺชนฺเต  เอก  เทฺว  าณานิ  อวสฺส อุปฺปชฺชนฺติ ฯ                    
        วิวตฺตกฺขนฺธนฺติ  ปรวิตฺตกฺขนฺธ ฯ  เสมานนฺติ(๑)  สยมาน ฯ  
เถโร  กริ อุตฺตานโก  นิปนฺโน  สตฺถ  อาหริ ฯ  ตสฺส  สรรี  
ยถา ิตเมว  อโหสิ ฯ  สสี  ปน ทกฺขิณปสฺเสน  ปริวตฺติตฺวา   
อฏาสิ ฯ  อริยสาวกา  หิ  เยภุยฺเยน ทิกฺขิณปสฺเสเนว กาล   
กโรนฺติ ฯ  เตนสฺส  สรรี  ยถา ิตเยว  อโหสิ ฯ  สีส  ปน   
# ๑. ม. เสมานนฺติ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 492 

                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๒ 
 
ทกฺขิณปสฺเสน ปริวตฺติตฺวา  ิต ฯ ต สนฺธาย วิวตฺตกฺขนฺโธ  
นาม ชาโตติป วทนฺติ ฯ ธมูายิตตฺตนฺติ ธูมายนภาว ฯ   
ติมิรายิตตฺตนฺติ  ติมิรายนภาว  ธูมวลาหก  วิย  ติมิรวลาหก   
วิย จาติ อตฺโถ ฯ  
                                ป ฺจม ฯ                  
 
                        อสฺสชิสุตฺตวณฺณนา            
        ฉฏเ  กสฺสปการาเมติ  กสฺสปเสฏ ินา  การเิต อาราเม ฯ  
กายสงฺขาเรติ  อสฺสาสปสฺสาเส ฯ  โส  หิ  เต  จตุตฺถชฺฌาเนน  
ปสฺสมฺภิตฺวา  ปสฺสมฺภิตฺวา วิหาสิ ฯ  เอว  โหตีติ  อิทานิ  ต  สมาธึ  อปฏ-ิ 
ลภนฺตสฺส  เอว  โหติ ฯ โน จ ขฺวาห(๑)  ปริหายามีติ  กจฺจิ  นุ   
โข  อห  สาสนโต  น  ปริหายามิ ฯ  ตสฺส กิร อาพาธโทเสน   
อปฺปโต(๒)   สมาปตฺติ  ปริหายิ  ตสฺมา  เอว  จินฺเตสิ ฯ  สมาธิสารกา  
สมาธิสาม ฺาติ  สมาธึเยว  สาร ฺจ  สาม ฺ ฺจ [๓]  มยฺห  
ปน สาสเน น เอต  สาร  วิปสฺสนามคฺคผลานิ  สาร ฯ  
โส  ตฺว  สมาธิโต  ปริหายนฺโต  กสฺมา จินฺเตสิ สมาธิโต 
ปริหายามีติ  เอว  เถร  อสสฺาเสตฺวา  อิทานิสฺส ติปริวฏฏ  
ธมฺมเทสน อารภนฺโต ต  กึ  ม ฺสีติอาทิมาห ฯ  อถสฺส 
# ๑. ม. โน จสฺสาห ฯ  ๒. ม. อปฺปตปฺปตา ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ม ฺนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  เขมกสุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๙๓  
 
ติปริวฏฏเทสนาวสาเน อรหตฺต ปตฺตสฺส สตต  วิหาร   
ทสฺเสนฺโต  โส  สุข ฺเจ เวทน เวทยตีติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
อนภินนฺทิตาติ ปชานาตีติ  สุขเวทนาย  ตาว  อภินนฺทนา  โหตุ   
ทุกฺขเวทนาย  กถ  โหตีติ  ทุกฺข  ปตฺวา  สุข  ปตฺเถติ  
ยทคฺเคน [๑] ทุกฺข ปตฺเถติเยว ฯ สุขวิปรณิาเมน  หิ  ทุกฺข  
อาคตเมว  โหตีติ  เอว  ทกฺุเข  อภินนฺทนา เวทิตพฺพา ฯ  เสส  
ปุพฺเพ วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                                ฉฏ ฯ              
 
                        เขมกสุตฺตวณฺณนา             
        สตฺตเม  อตฺตนิยนฺติ  อตฺตโน  ปรกิฺขารชาต ฯ  อสฺมีติ  
อธิคตนฺติ อสฺมีติ  เอว  ปวตฺตา  ตณฺหามานา  อธิคตา ฯ  
สนฺธาวนิกายาติ ปุนปฺปุน คมนาคมเนน ฯ อุปสงฺกมีติ  พทร-ิ 
การามโต  คาวุตมตฺต  โฆสิตาราม  อคมาสิ ฯ  ทาสกตฺเถโร  ปน   
จตุกฺขตฺตุ  คมนาคมเนน  ตทิวส  ทฺวิโยชน  อทฺธาน  อหิณฺฑิ ฯ  
กสฺมา  ปน  ต เถรา  ปหณึิสุ  วิสฺสุตสฺส  ธมฺมกถิกสฺส  สนฺติกา  
ธมฺม  สุณิสฺสามาติ ฯ  สย กสฺมา  น  คตาติ  เถรสฺส 
วสนฏาน  อร ฺ  สมฺพาธ  ตตฺถ  สฏ ิมตฺตาน เถราน  าตุ  
วา  นิสีทิตุ  วา  โอกาโส  นตฺถีติ  น  คตา ฯ  อิธาคนฺตฺวา 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สุข ปตฺเถติ ตทคฺเคนาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๔ 
 
อมฺหาก ธมฺม  กเถตูติป  กสฺมา  ปน  น  ปหิณึสูติ  เถรสฺส  
อาพาธิกตฺตา ฯ  อถ  กสฺมา ปุนปฺปุน  ปหิณึสูติ  สยเมว   
ตฺวา  อมฺหาก  ธมฺม  (๑)  กเถตุ  อาคมิสฺสตีติ ฯ เถโรป เตส  
อชฺฌาสย ตฺวาว อคมาสีติ ฯ             
        น  ขฺวาห  อาวุโส  รปูนฺติ  โย  ห ิ รูปเมว  อสมฺีติ   
วทติ  เตน  อิตเร  จตฺตาโร  ขนฺธา  ปจฺจกฺขาตา  โหนฺติ ฯ 
โย  อ ฺตฺร  รูปา  วทติ  เตน  รูป  ปจฺจกฺขาต  โหติ ฯ  
เวทนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เถรสฺส  ปน  สมูหโต  ป ฺจสุป  ขนฺเธสุ   
อสฺมีติ  อธิคโต  ตสฺมา เอวมาห ฯ โหเตวาติ โหติเยว ฯ  
อนุสหคโตติ สุขุโม ฯ  อูเสติ ฉาริกาขาเร ฯ ขาเรติ อูสขาเร ฯ  
สมฺมทฺทิตฺวาติ เตเมตฺวา ขาเทตฺวา ฯ (๒)    
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  กลิฏิวตฺถ   
วิย  หิ ปถุุชชฺนสฺส  จิตฺตวาโร  (๓)  ตโย  ขารา  วิย  ติสฺโส   
อนุปสฺสนา  ตีหิ  ขาเรหิ โธตวตฺถ  วิย  [๔] อนาคามิโน จิตฺต- 
วาโร  อนุสหคโต  อูสาทิคนฺโธ  วิย  อรหตฺตมคฺควชฺฌา  กิเลสา  
คนฺธกรณฺฑโก  วิย  อรหตฺตมคฺคาณ คนฺธกรณฺฑก  อาคมฺม   
อนุสหคตาน  อูสคนฺธาทีน  สมุคฺฆาโต  วิย  อรหตฺตมคฺเคน  
สพฺพกิเลสกฺขโย คนฺธปรภิาวิตวตฺถ นิวาเสตฺวา ฉณทิวเส  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ขาเรตฺวา ฯ  ม. ขาเทตฺวา ฯ 
# ๓. ม. จิตฺตาจาโร ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เทสนาย มทฺทิตฺวา  ิโตติ  
# ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ฉนฺนสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๙๕ 
 
อนฺตรวีถิย สคุนฺธคนฺธิโน วิจรณ วิย ขีณาสวสฺส สีล- 
คนฺธาทีหิ ทส ทิสา อุปวายนฺตสฺส ยถากามจาโร ฯ    
        อาจิกฺขิตุนฺติ  กเถตุ ฯ ทสฺเสตุนฺติ(๑) ปกาเสตุ ป ฺเปตุนฺติ(๒) 
ชานาเปตต ฯ ปฏเปตุนฺติ  ปติฏาเปตต ฯ วิวริตุนฺติ วิวฏ  
กาตต ฯ วิภชิตุนฺติ สุวิภตฺต กาตต ฯ อุตฺตานิกาตุนฺติ  อุตฺตานก   
กาตต ฯ  สฏ ิมตฺตาน  เถรานนฺติ  เต  กิร  เถเรน กถิตกถิตฏาเน   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อุปรูปริ  สมฺมสนฺตา  เทสนาปริโยสาเน  
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  เถโรป  อ ฺเน  นีหาเรน  อกเถตฺวา   
วิปสฺสนาสหคตจิตฺเตเนว  กเถสิ ฯ  ตสฺมา  โสป  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต  สฏ ิมตฺตาน  เถราน ภิกฺขูน  อนุปาทาย 
อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมุจฺจึสุ  อายสฺมโต  เขมกสฺสาติ  
                                สตฺตม ฯ                      
 
                        ฉนฺนสุตฺตวณฺณนา             
        อฏเม  อายสฺมา  ฉนฺโนติ  ตถาคเตน  สทฺธึ  เอกทิวเส  
ชาโต   มหาภินิกฺขมนทิวเสน  สทฺธึ  นิกฺขมิตฺวา  ปุน  อปรภาเค 
สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา อมฺหาก  พุทฺโธ  อมฺหาก ธมฺโมติ 
เอว มกฺขี เจว ปฬาสี จ หุตฺวา สพฺรหฺมจารีน ผรุสวาจาย   
สงฺฆฏฏน  กโรนฺโต  เถโร ฯ  อปาปุรณ  อาทายาติ  กุ ฺจิก   
# ๑. ม. เทเสตุนฺติ ฯ  ๒. ม. ป ฺาเปตุนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๖ 
 
คเหตฺวา ฯ  วิหาเรน  วิหาร  อุปสงฺกมตฺิวาติ  เอก  วิหาร  ปวิสิตฺวา  
ตโต  อ ฺ  ตโต อ ฺนฺติ  เอว  เตน  เตน  วิหาเรน  ต   
ต  วิหาร  อุปสงฺกมิตฺวา ฯ  เอตทโวจ  โอวทนฺตุ  มนฺติ  กสฺมา 
เอว  มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เอต อโวจาติ 
อุปฺปนฺนสเวคตาย ฯ  ตสฺส  หิ  ปรินิพฺพุเต  สตฺถริ ธมฺมสงฺคาหก- 
ตฺเถเรหิ เปสิโต  อายสฺมา  อานนฺโท  โกสมฺพึ  คนฺตฺวา  พฺรหฺมทณฺฑ  
อทาสิ ฯ  โส  ทินฺเน พฺรหฺมทณฺเฑ  ส ฺชาตปริฬาโห  วิส ฺ ีภูโต   
ปติตฺวา  ปุน  ส ฺ  ลภิตฺวา วุฏาย  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺติก  
คโต ฯ  โส  เตน  สทฺธึ  กิ ฺจิ  น  กเถสิ ฯ อ ฺสฺส  สนฺติก   
อคมาสิ  โสป  น กเถสีติ เอว สกลวิหาร วิจริตฺวา  
นิพฺพิณฺโณ ปตฺตจีวร  อาทาย  พาราณสึ  คนฺตฺวา  อุปฺปนฺน- 
สเวโค  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เอว อโวจ ฯ                          
        สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  สพฺเพ  เตภูมกสงฺขารา 
อนิจฺจา ฯ  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  สพฺเพ  จตุภูมิกา  ธมฺมา 
อนตฺตา ฯ  อิติ  สพฺเพป  เต  ภิกฺขู  เถร โอวทนฺตา  อนิจฺจลกฺขณ   
อนตฺตลกฺขณนฺติ  เทฺวว  ลกฺขณานิ  กเถตฺวา  ทุกฺขลกขฺณ น 
กถยึสุ ฯ  กสมฺา  เอว  กิร  เนส  อโหสิ  อย  ภิกฺขุ  วาที   
ทุกฺขลกฺขเณ ป ฺาปยมาเน  รูป  ทุกฺข ฯเป ฯ  วิ ฺาณ ทุกฺข  
มคฺโค ทุกฺโข ผล ทุกฺขนฺติ ตุเมฺห  ทุกฺขปฺปตฺตา  ภิกฺขู   
นามาติ  คหณ  คเณฺหยฺย  ยถา  คหณ  คเหตุ  น สกโฺกติ  
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                *เลมที่ ๑๑  ฉนฺนสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๗  
 
เอว นิทฺโทสเมวสฺส กตฺวา กเถสฺสามาติ เทฺวว ลกฺขณานิ  
กถยึสุ ฯ    
        ปริตสฺสนาอุปาทาน  อุปฺปชฺชตีติ  ปริตสฺสนา  จ  อุปาทาน ฺจ   
อุปฺปชฺชติ ฯ ปจฺจุทาวตฺตติ  มานส  อถ  โก  จรหิ  เม  อตฺตาติ   
ยทิ  รูปาทีสุ เอโกป อนตฺตา อถ  โก  นาม  (๑)  เม  อตฺตาติ  
เอว  ปฏินิวตฺตติ  มยฺห  มานสนฺติ ฯ  อย  กริ  เถโร  ปจฺจเย   
อปริคฺคเหตฺวาว  วิปสฺสน  ปฏเปสิ  สาสฺส  (๒)  ทพฺุพลวิปสฺสนา  
อตฺตคาห  ปริยาทาตุ  อสกฺกุณนฺตี  สงฺขาเรสุ  สุ ฺโต   
อุปฏหนฺเตสุ อุจฺฉิชฺชิสฺสามิ  วินสฺสิสฺสามีติ อุจฺเฉททิฏ ิยา เจว 
ปริตสฺสนาย จ (๓) ปจฺจโย อโหสิ ฯ  โส  จ  อตฺตาน  ปปาเต  
ปปตนฺต  วิย  ทิสฺวา  ปริตสฺสนา  อุปาทาน  อุปฺปชชฺติ   
ปจฺจุทาวตฺตติ  มานส  อถ  โก  จรหิ  เม  อตฺตาติ  อาห ฯ   
น  โข  ปเนต(๔)  ธมฺม  ปสฺสโต  โหตีติ  จตุสจฺจธมฺม  ปสฺสนฺตสฺส  
เอว  น  โหติ ฯ ตาวติกา วิสฺสฏ ีติ  ตตฺตโก วิสฺสาโส ฯ 
สมฺมุขา เมตนฺติ เถโร ตสฺส วจน สุตฺวา กีทิสา นุ  โข  
อิมสฺส  ธมฺมเทสนา  สปฺปายาติ  จินฺเตนฺโต เตปฏก พุทฺธวจน  
วิจินิตฺวา กจฺจายนสุตฺต  (๕)  อทฺทส  อิท  อาทิโตว  ทฏิ ิวินิเวน  
กตฺวา มชฺเฌ พุทฺธพล ทีเปตฺวา  สณฺห  สุขุม  ปจฺจยาการ  
# ๑. ส.ี โก น ุโข ฯ  ๒. สี. สาย ฯ  ๓. กตฺถจิ ปริตาสสฺส จาติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ปเนว ฯ  ๕. ส. นิ. ๑๖/๔๒/๒๐ ฯ 
# ม. กจฺจานสุตฺต ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๘ 
 
ปกาสยมาน วุตฺต (๑) อิทมสฺส เทเสสฺสามีติ ต ทสฺเสนฺโต สมฺมขุา 
เมตนฺติอาทิมาห ฯ 
                                        อฏม ฯ          
 
                                        ราหุลสุตฺตาทิวณฺณนา           
        นวมทสมานิ  ราหุลสยุตฺเต  (๒)  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  เกวล  เหตานิ   
อย เถรวคฺโคติ กตฺวา อิธาคตานีติ ฯ (๓)  
                                นวมทสมานิ ฯ          
                                เถรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ             
 
                                นทีสตฺุตวณฺณนา             
        ปุปฺผวคฺคสฺส  ปเม  ปพฺพเตยฺยาติ  ปพฺพเต  ปวตฺตา ฯ  
โอหารินีติ  โสเต  ปติตปติตานิ  ติณปณฺณกฏาทีนิ  เหฏา- 
หารินิ ฯ  ทรูงฺคมาติ นิกฺขนฺตฏานโต ปฏาย  จตุป ฺจโยชน- 
สตคามินี ฯ  สีฆโสตาติ  จณฺฑโสตา ฯ  กาสาติอาทีนิ  สพฺพานิ   
ติณชาตานิ ฯ  รกฺุขาติ  เอรณฺฑาทโย  ทพฺุพลรุกฺขา ฯ  เต  น   
อชฺโฌลมฺเพยฺยุนฺติ เต ตีเร  ชาตาป  โอนมิตฺวา  อคฺเคหิ   
อุทก  ผุสฺสนเฺตหิ  อธิโอลมฺเพยฺยย  อุปริ ลมฺเพยฺยุนติฺ  อตฺโถ ฯ  
ปลุชฺเชยฺยุนฺติ  สมลูมตฺติกาย  สทฺธึ  สีเส  ปเตยฺยย ฯ โส เตหิ 
# ๑. ม. คต ฯ  ๒. ส. นิ. ๑๖/๕๙๙/๒๘๗ ฯ   
# ๓. ส.ี อิธานีตานีติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปปฺุผสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙๙  
 
อชฺโฌตฺถโฏ วาลุกมตฺติโกทเกหิ มุข ปวิสนฺเตหิ มหาวินาส 
ปาปุเณยฺย ฯ    
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  โสเต  ปติตปุริโส  วิย  วฏฏสนฺนิสฺสิโต(๑)   
พาลปุถุชฺชโน  ทฏพฺโพ  อุภโตตีเร  กาสาทโย  วิย  ทุพฺพล- 
ป ฺจกฺขนฺธา  อิเม  คหิตาป  ม  ธาเรตุ  (๒)  น  สกขิฺสฺสนฺตีติ  
ตสฺส  ปุริสสสฺ  อชานิตฺวา คหณ  วิย  อิเม  ขนฺธา  น  มยฺห   
สหายาติ  พาลปุถชฺุชนสฺส  อชานิตฺวา  จตูหิ  คาเหหิ  คหณ   
คหิตคหิตาน  ปลุชชฺนตฺตา  (๓)  ปุริสสฺส  พฺยสนปปฺตฺติ วิย จตูหิ 
คาเหหิ  คหิตาน  ขนฺธาน  วิปริณาเม  พาลปุถุชชฺนสสฺ โสกา- 
ทิพฺยสนุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ  
                                        ปม ฯ                   
 
                                ปุปฺผสุตฺตวณฺณนา            
        ทุติเย  วิวทตีติ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา  อสุภนฺติ   
ยถาสภาเวน วทนฺเตน  สทฺธึ  นิจฺจ  สขุ  อตฺตา  สุภนฺติ  
วทนฺโต  วิวทติ ฯ  โลกธมฺโมติ ขนฺธป ฺจก ฯ  ต  หิ  ลชฺุชน- 
สภาวตฺตา  โลกธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ  กินฺติ  กโรมีติ กถ กโรมิ ฯ 
มยฺห  หิ  ปฏปิตฺติกถนเมว  ภาโร  ปฏปิตฺติปูรณ  ปน  กลุปุตฺตาน  
# ๑. กตฺถจิ วฏฏชลสนฺนสิฺสิโตติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. ปตาเรตุ ฯ 
# ๓. ส.ี ปลชุชฺนตาย ฯ ม. ปลุชชฺนตฺตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๐ 
 
ภาโรติ  ทสฺเสติ ฯ  อิมสฺม ึ สุตฺเต  ตโย  โลกา  กถิตา ฯ  
นาห ภิกฺขเว โลเกนาติ  เอตฺถ  ห ิ สตฺตโลโก  กถโิต  อตฺถ ิ 
ภิกฺขเว  โลเก  โลกธมโฺมติ  เอตฺถ  สงฺขารโลโก  ตถาคโต  โลเก   
ชาโต  โลเก  สวฑฺโฒติ  เอตฺถ  โอกาสโลโก กถิโต ฯ  
                                ทุติย ฯ                    
 
                        เผณปณฺฑูปมสุตฺตวณฺณนา           
        ตติเย  คงฺคาย  นทิยา  ตีเรติ  อยุชฌฺปุรวาสิโน  อปริมาณ- 
ภิกฺขุปริวาร จาริก  จรมาน  ตถาคต  อตฺตโน  นคร  สมฺปตฺต  
ทิสฺวา  เอกสฺมึ  คงฺคาย นิวตฺตนฏาเน  มหาวนสณฺฑมณฺฑิ- 
ตปฺปเทเส  สตฺถุ  วิหาร  กตฺวา  อทสุ ฯ  ภควา ตตฺถ  วิหรติ ฯ 
ต  สนฺธาย  วุตฺต  คงฺคาย  นทิยา  ตีเรติ ฯ  ตตฺร  โข  ภควา   
ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  ตสฺมึ  วิหาเร  วสนฺโต  ภควา  สายนฺห- 
สมย  คนฺธกฏุิโต นิกฺขมิตฺวา  คงฺคาตีเร  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน 
นิสินฺโน  คงฺคาย  นทิยา อาคจฺฉนฺต  มหนฺต  เผณปณฺฑ(๑)  
ทิสฺวา  มม  สาสเน  ป ฺจกฺขนฺธนิสฺสิต  เอก ธมฺม กเถสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา ปริวาเรตฺวา นิสินฺเน ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ    
        มหนฺต  เผณปณฺฑนฺติ  อุฏานุฏาเน  พทรปกฺก- 
ปฺปมาณโต  (๒)  ปฏาย  อนุโสตาคมเนน  (๓)  อนุปุพฺเพน  ปวฑฺฒิตฺวา  
# ๑. ม. เผณปณฺฑ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. สี. พทรฏ ิปมาณโต ฯ 
# ม. พทรปกกฺปฺปมาณโต ฯ  ๓. ม. อนุโสตาคมเนน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  เผณุปณฺฑูปมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๐๑ 
 
ปพฺพตกูฏมตฺต  ชาต  ยตฺถ  อุทกสปฺปาทโย  อเนกปาณา   
นิวสนฺติ  เอวรูป  มหนฺต  เผณปณฺฑ ฯ อาวเหยฺยาติ อาหเรยฺย ฯ  
โส  ปนาย  เผณปณฺโฑ  อุฏ ิตฏาเนป  ภิชชฺติ  โถก  คนฺตฺวาป  
เอกทฺวิโยชนาทิวเสน  คนฺตฺวาป  อนฺตรา  ปน  อภิชชฺนฺโตป   
มหาสมุทฺท  ปตฺวา อวสฺสเมว  ภิชฺชติ ฯ  นชิฺฌาเยยฺยาติ  
โอโลเกยฺย ฯ  โยนิโส  อุปปริกฺเขยฺยาติ การเณน  อุปปริกฺเขยฺย(๑) ฯ 
กึ  ห ิ สิยา  ภิกฺขเว  เผณปณฺเฑ  สาโรติ  ภิกฺขเว เผณปณฺฑมฺหิ  
สาโร นาม ก ึภเวยฺย วิลียตฺิวา วิทฺธเสยฺเยว ฯ       
        เอวเมว  โขติ  ยถา  เผณปณฺโฑ  นิสฺสาโร  เอว  รูปมฺป  
นิจฺจสารธุวสารอตฺตสารวิรเหน  นิสฺสารเมว ฯ  ยถา  จ  โส   
อิมินา  ปตฺต  วา  ถาลก วา  กริสฺสามีติ  คเหตุ  น   
สกฺกา ฯ  คหโิตป  ตมตฺถ  น  สาเธติ  ภิชฺชติ  เอว เอว  รูปมฺป   
นิจฺจนฺติ  วา  ธุวนฺติ  วา  อหนฺติ  วา มมนฺติ วา คเหตุ  
น สกฺกา คหิตมฺป  น  ตถา  ติฏติ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา  
อสุภ ฺเว  โหตีติ  เอว เผณปณฺฑสทิสเมว  โหติ ฯ  ยถา   
วา  ปน  เผณปณฺโฑ  ฉิททฺาวฉิทฺโท อเนกสนฺธิฆฏิโต  พหุนฺน  
อุทกสปฺปาทีน  ปาณาน  อาวาโส  เอว  รูปมฺป  ฉิททฺาวฉิทฺท   
อเนกสนฺธิฆฏิต  กลุวเสเนเวตฺถ  อสีติ  กิมิกลุานิ วสนฺติ  
ตเทว เตส สูติฆรมฺป(๒) วจฺจกุฏิป  คิลานสาลาป  สุสานมฺป  
น  เต  อ ฺตฺถ  คนฺตฺวา  คพฺภวุฏานาทีนิ  กโรนฺติ เอวมฺป  
# ๑. ม. อุปปริกฺเขยฺย ฯ  ๒. ม. สูติฆรมฺป ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๒ 
 
เผณปณฺฑสทิส ฯ               
        ยถา  จ  เผณปณฺโฑ  อาทิโต  พทรปกฺกมตฺโต  หุตฺวา 
อนุปุพฺเพน  ปพฺพตกูฏมตฺโตป  โหติ  เอว  รูปมฺป  อาทิโต  กลลมตฺต   
หุตฺวา  อนุปุพฺเพน พฺยามมตฺตมฺป  โคมหึสหตฺถิอาทีน  วเสน   
ปพฺพตกูฏาทิมตฺต  โหติ มจฺฉกจฺฉปาทีน วเสน  อเนกโยชน- 
สตปฺปมาณมฺป  เอวมฺป  เผณปณฺฑสทิส ฯ  ยถา  จ  เผณปณฺโฑ   
อุฏ ิตมตฺโตป  ภิชชฺติ  โถก  คนฺตฺวาป  ทูร  คนฺตฺวาป  สมุทฺท 
ปตฺวา ปน อวสฺสเมว  ภิชชฺติ  เอวเมว  รูปมฺป  กลลภาเวป  
ภิชฺชติ  อพฺพุทาทิภาเวป อนฺตรา  ปน  อภิชฺชมานมปฺ  วสฺสสตายุกาน   
วสฺสสต  ปตฺวา  อวสฺสเมว  ภิชชฺติ มรณมุเข จุณฺณวิจุณฺณ 
โหติ เอวมฺป เผณปณฺฑสทิส ฯ          
        ก ึ ห ิ สยิา  ภิกฺขเว  เวทนาย  สาโรติอาทีสุป  เวทนาทีน   
ปุพฺพุฬาทีหิ  (๑) เอว  สทสิตา  เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  หิ  ปุพฺพุโฬ  
อสาโร  เอว  เวทนาป ฯ  ยถา จ  โส  อพโล  อคยฺหุปโค   
น  สกฺกา  ต  คเหตฺวา  ผลก  วา  อาสน  วา  กาตุ    
คหิโตป  ภิชชฺเตว  เอว  เวทนาป  อพลา  อคยฺหุปคา  น  
สกฺกา  นิจฺจาติ  วา  ธุวาติ  วา  คหิตุ  คหิตาป  น  ตถา   
ติฏติ  เอว  อคยฺหูปคตายป  เวทนา  ปุพฺพุฬสทิสา ฯ  ยถา   
ปน  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อุทกพินทฺุมฺหิ  ปุพฺพุโฬ  อุปฺปชฺชติ เจว ภิชฺชติ 
# ๑. ส.ี พุพฺพุฬาทีหิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  เผณุปณฺฑูปมสุตฺตวณฺณนา หนา  ๓๐๓ 
 
จ  น  จิรฏ ิติโก  โหติ  เอว  เวทนาป  ปุพฺพุโฬ  อุปฺปชฺชติ  เจว ภิชฺชติ 
จ  จิรฏ ิติกา  โหติ  เอกจฺฉรกฺขเณ  โกฏิสตสหสฺสสงฺขา   
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌติ ฯ  ยถา  จ  ปุพฺพุโฬ  อุทกตล  
อุทกชาลก(๑) กฑฺฒิตฺวา ปุฏ  กตฺวา  คหณวาต ฺจาติ  จตฺตาริ  
การณานิ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชชฺติ  เอว เวทนาป วตฺถุ  อารมฺมณ   
กิเลสชาล(๒)  ผสฺสสงฺฆฏฏน ฺจาติ  จตฺตาริ  การณานิ  ปฏิจฺจ  
อุปฺปชฺชติ เอวมฺป เวทนา ปุพฺพุฬสทิสา ฯ            
        ส ฺาป  อสารกฏเน  มรีจิสทสิา  ตถา  อคยฺหุปคฏเน ฯ  
น  หิ  สกฺกา  ต  คเหตฺวา  ปวิตุ  วา  นหฺายิตุ  วา  ภาชน   
วา  ปูเรตต ฯ  อปจ  ยถา  มรีจิ วิปฺผนฺทติ  ส ฺชาตูมิเวคา   
วิย  ขายติ  เอว  นีลส ฺาทิเภทา  ส ฺาป นีลาทิอนุภวนตฺถาย   
ผนฺทติ  วิปฺผนฺทติ ฯ  ยถา  จ  มรีจิ  มหาชน  วิปฺปลมฺเภติ  
[๓] ปุณฺณวาป  วิย  ปุณฺณนที  วิย  ทิสสฺตีติ วทาเปติ เอว ส ฺาป  
วิปฺปลมฺเภติ อิท  นีลก  สภุ  สุข  นิจฺจนฺติ  วทาเปติ ฯ 
ปตกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอว ส ฺา วิปฺปลมฺภเณนาป  
มรีจิสทิสา ฯ              
        อกุกฺกกุชาตนฺติ  (๔)  อนฺโต  อส ฺชาตฆนทณฺฑก ฯ  สงฺขาราป  
อสารกฏเน  กทลิกฺขนฺธสทิสา  ตถา  อคยฺหุปคฏเน ฯ  ยเถว  
# ๑. ม. อุทกชลลฺ ฯ  ๒. ม. กิเลสชลลฺ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
# ปุณฺณวาป วิยาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. สี. อกสุชาตนฺติ ฯ ม. อกุกกกฺุชาตนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๔ 
 
หิ  กทลิกฺขนฺธโต  กิ ฺจิ คเหตฺวา  น  สกฺกา  โคปานสิอาทีน   
อตฺถาย  อุปเนตุ  อุปนีตมฺป  น  ตถา  โหติ  เอว  สงฺขาราป  น   
สกฺกา  นิจฺจาทิวเสน  คหิตุ  คหิตาป  น  ตถา  โหนฺติ ฯ 
ยถา  จ  กทลกิฺขนฺโธ  พหุปตฺตวฏฏิสโมธาโน  โหติ  เอวป  
สงฺขารกฺขนฺโธ  พหุธมฺมสโมธาโน ฯ  ยถา  จ  กทลกิฺขนฺโธ 
นานาลกฺขโณ ฯ  อ ฺโเยว  หิ  พาหิราย  ปตฺตวฏฏิยา  ว ฺโ 
ตโต  อพฺภนฺตรอพฺภนฺตราน  เอวเมว  สงฺขารกฺขนฺเธป  อ ฺเทว  
ผสฺสสฺส  ลกขฺณ  เจตนาทีน  สโมธาเนตฺวา  ปน สงฺขารกฺขนฺโธว   
วุจฺจตีติ เอวมฺป สงฺขารกฺขนฺโธ กทลิกฺขนฺธสทิโส ฯ          
        จกฺขุมา  ปุริโสติ  มสจกฺขุนา  เจว  ป ฺาจกฺขุนา   
จาติ  ทฺวีหิ  จกฺขูหิ จกฺขุมา ฯ  มสจกฺขุมฺป  หิสฺส  ปรสิุทฺธ 
วฏฏติ  อปคตปฏลปฬก ป ฺาจกฺขุมฺป อสารภาวทสฺสนสมตฺถ ฯ  
วิ ฺาณมฺป  อสารกฏเน  มายาสทิส  ตถา  อคยฺหุปคฏเน ฯ   
ยถา  จ  มายา  อตฺตรา  ลหุปจฺจุปฏานา  เอว  วิ ฺาณ ฯ  
ต ฺหิ  ตโตป  อิตฺตรตร ฺเจว  ลหุปจฺจุปฏานตร ฺจ ฯ เตเนว  (๑)   
หิ  จิตฺเตน  ปุริโส  อาคโต วิย คโต  วิย   ิโต  วิย  นสิินฺโน  วิย   
โหติ ฯ  อ ฺเทว จ  อาคมนกาเล  จิตฺต  อ ฺ   
คมนกาลาทีสุ ฯ  เอวมฺป  วิ ฺาณ  มายาสทิส ฯ มายา  จ  
มหาชน  ว ฺเจติ  ยงฺกิ ฺจิเทว  อิท  สุวณฺณ  รชต  มตฺุตาติ   
คาหาเปติ  วิ ฺาณมฺป  มหาชน  ว ฺเจติ ฯ  เตเนว  หิ  จิตฺเตน   
# ๑. ส.ี เอเกเนว ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  เผณุปณฺฑูปมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๐๕ 
 
อาคจฺฉนฺต  วิย  คจฺฉนฺต วิย  ิต วิย นิสนิฺน  กตฺวา   
คาหาเปติ  อ ฺเทว  จ  อาคมเน  จิตฺต  อ ฺ  คมนาทีสุ ฯ  
เอวมฺป  วิ ฺาณ มายาสทิส ฯ                  
        ภูริป ฺเนาติ  สณฺหป ฺเน  เจว  วิปุลวิตฺถตป ฺเน  จ  
อายูติ  ชีวิตินฺทฺริย ฯ  อุสฺมาติ  กมฺมชเตโชธาตุ ฯ  ปรภตฺตนฺติ   
นานาวิธาน  กิมิคณาทีน ภตฺต  หุตฺวา ฯ  เอตาทิสาย  สนฺตาโนติ  
เอตาทิสี  อย  ปเวณิ  มตกสฺส  ยาว  สุสานา  ฆฏฏิยตีติ ฯ  
มายาย  พาลลาปนีติ  ยฺวาย  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  นาม  อย พาล- 
มหาชนลปาปนิกมายา  นาม ฯ  วธโกติ  ทฺวีหิ  การเณหิ  อย   
ขนฺธสงฺขาโต  วธโก  อ ฺม ฺฆาฏเนนป  ขนฺเธสุ  สติ  วโธ  
ป ฺายตีติป ฯ  เอกา  หิ  ปวีธาตุ  ภิชฺชมานา  เสสา  ธาตุโย   
คเหตฺวาว  ภิชฺชติ  ตถา  อาโปธาตุอาทโย ฯ  รูปกฺขนฺโธ  จ 
ภิชฺชมาโน  อรูปกฺขนฺเธ  คเหตฺวาว  ภิชฺชติ  ตถา  อรูปกฺขนฺเธสุ  
เวทนาทโย  ส ฺาทิเก ฯ  จตฺตาโรป  เจเต  วตฺถุรูปนฺติ  เอว   
อ ฺม ฺ  ปเนตฺถ(๑) เวทิตพฺพา ฯ  ขนฺเธสุ  ปน  สติ  วธพนฺธนจฺ- 
เฉทาทีนิ  สมฺภวนฺติ  เอว  เอเตสุ  สติ  วธภาวโตป  วธกตา   
เวทิตพฺพา ฯ  สพฺพสโยคนฺติ  สพฺพ  ทสวิธมฺป สโยชน ฯ อจฺจุต  
ปทนฺติ นิพฺพาน ฯ  
                                ตติย ฯ            
# ๑. ม. อ ฺม ฺวธเนเนตฺถ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๐๖ 
 
                                โคมยปณฺฑสุตฺตาทิวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  สสฺสติสมนฺติ  สิเนรุมหาปวีจนฺทิมสูริยาทีหิ  
สสฺสตีหิ สม ฯ  ปริตฺต  โคมยปณฺฑนฺติ  อปฺปมตฺตก  มธุกปุปฺผ- 
ปฺปมาณ  โคมยขธ(๑) ฯ  กุโต ปเนต(๒) ลทฺธนฺติ ฯ  ปริภณฺฑ- 
กรณตฺถาย  อาภตโต  คหิตนฺติ  เอเก ฯ  อตฺถสฺส  ปน   
วิ ฺาปนตฺถ  อิทฺธิยา  อภิสงฺขริตฺวา  หตฺถารุฬฺห  กตนฺติ  
เวทิตพฺพนฺติ ฯ อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ปฏิลทฺธอตฺตภาโว ฯ  นยิท  
พฺรหฺมจริยวาโส  ป ฺาเยถาติ  อย  มคฺคพฺรหฺมจริยวาโส  นาม 
น  ป ฺาเยยฺย ฯ  มคฺโค  หิ  เตภูมกสงฺขาเร  วิวฏเฏนฺโต   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ยทิ  จ  เอตฺตโกป  อตฺตภาโว นิจฺโจ ภเวยฺย มคฺโค  
อุปฺปชฺชิตฺวาป  สงฺขารวฏฏ  วิวฏเฏตุ  น  สกฺกุเณยฺยาติ  พฺรหฺม- 
จริยวาโส  น ป ฺาเยถ ฯ                      
        อิทานิ  สเจ  โกจิ  สงฺขาโร  นิจฺโจ  ภเวยฺย  มยา  
มหาสุทสฺสนราชกาเล  อนุภูตา  สมฺปตฺติ  นิจฺจา  ภเวยฺย  สาป   
จ  อนิจฺจาติ  ต ทสฺเสตุ ภูตปุพฺพาห ภิกฺขุ  ราชา  อโหสินฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ กุสาวตีราชธานิปฺปมุขานีติ กุสาวตีราชธานี  
เตส  นคราน  ปมุขา  สพฺพเสฏาติ  อตฺโถ ฯ  สารมยานีติ   
รตฺตจนฺทนสารมยานิ ฯ  อุปธาน  ปน  สพฺเพส  สุตฺตมยเมว ฯ 
โคณกตฺถตานีติ  จตุรงฺคุลาธิกโลเมน  กาฬโกชเวน  อตฺถตานิ   
# ๑. ม. โคมยขณฺฑ ฯ  ๒. ม. ปนาเนเนต ฯ  
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ย  มหาปฏ ิยโกชโวติ  วทนฺติ ฯ  ปฏกิตฺถตานีติ  อุภโตโลเมน  
อุณฺณามเยน  เสตกมฺพเลน  อตฺถตานิ ฯ  ปฏลิกตฺถตานีติ  ฆนปุปฺเผน   
อุณฺณามยอตฺถรเณน  อตฺถตานิ ฯ  กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานีติ   
กทลิมิคจมฺมมเยน อุตฺตมปจฺจตฺถรเณน  อตฺถตานิ ฯ  ต  กิร   
ปจฺจตฺถรณ เสตวตฺถสฺส อุปริกทลิมิคจมฺม อตฺถริตฺวา  สิพฺเพตฺวา  
กโรนฺติ ฯ  สอุตฺตรจฺฉทานีติ  สห  อุตฺตรจฺฉเทน ฯ อุปริ  พทฺเธน  
รตฺตวิตาเนน  สทฺธินฺติ  อตฺโถ ฯ  อุภโตโลหิตถูปธานีติ สีลู- 
ปธาน ฺจ   ปาทูปธาน ฺจาติ   ปลลฺงฺกาน   อุภโตโลหิตกูปธานานิ ฯ   
เวชยนฺตรถปฺปมุขานีติ  เอตฺถ  เวชยนโฺต  นาม  ตสฺส  ร ฺโ   
รโถ  ยสฺส  จกฺกาน  อินฺทนีลมณิมยา  นาภิ  สตฺตรตนมยา   
อรา  ปวาฬมยา  เนมิ  รชตมโย  อกโฺข   อินฺทนีลมณิมย  
โปกฺขร(๑)  รชตมย  กุพฺพร  โส  เตส  รถาน  ปมโุข  อคฺโค ฯ  
ทุกูลสนฺทานานีต(๒) ิ  ทุกูลสนฺถรานิ ฯ  กสูปธารณานีติ  รชตมย- 
โทหภาชนานิ(๓) ฯ วตฺถโกฏิสหสฺสานีติ  ยถารุจิต ปริภุ ฺชิสฺสตีติ  
นฺหาตฺวา  ิตกาเล อุปนีตวตฺถาเนว สนฺธาเยต วุตฺต ฯ  
ภตฺตาภิหาโรติ อภิหริตพฺพภตฺต ฯ          
        ยมห  เตน  สมเยน  อชฺฌาวสามีติ  ยตฺถ  วสามิ  ต  
เอกเยว  นคร  โหติ  อวเสสา(๔) ปุตฺตธีตาทโย  เจว  ทาสมนุสฺสา 
จ  วสึสุ ฯ ปาสาทกูฏาคาราทีสุป เอเสว  นโย ฯ  ปลลฺงฺกาทีสุ  
# ๑. ม. อุปกขฺร ฯ  ๒. ม. ทุกุลสนฺทานานีติ ฯ  
# ๓. ม. โทหภาชนานิ ฯ  ๔. ม. อวเสเสสุ ฯ  
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เอกเยว  สย  ปริภุ ฺชติ  เสสา ปุตฺตาทีน ปริโภคา โหนฺติ ฯ  
อิตฺถีสุ  เอกาว ปจฺจุปฏาติ เสสา ปริวารมตฺตา โหนฺติ ฯ 
เวลามิกาติ ขตฺติยสฺส วา พราหฺมณิยา  พฺราหฺมณสฺส  วา  ขตฺติยานิยา   
กุจฺฉิสฺมึ ชาตา ฯ ปริทหามีติ เอกเยว ทุสฺสยุค  นิวาเสมิ  
เสสานิ ปริวาเรตฺวา วิจรนฺตาน อสีติสหสฺสาธิกาน โสฬสนฺน  
ปุริสสตสหสฺสาน  โหนฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  ภุ ฺชามีติ  ปรมปฺปมาเณน  
นาฬิโกทนมตฺต ภุ ฺชามิ  เสส  ปริวาเรตฺวา  วิจรนฺตาน   
จตฺตาฬีสสหสฺสาธิกาน  อฏนฺน ปุริสสตสหสฺสาน โหตีติ  
ทสฺเสติ ฯ เอกถาลิปาโก หิ ทสนฺน ชนาน ปโหติ ฯ    
        อิติ  อิม  มหาสุทสฺสนกาเล  สมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
ตสฺสา  อนิจฺจต ทสฺเสนฺโต  อิติ โข ภิกขฺูติอาทิมาห ฯ ตตฺถ 
วิปริณตาติ ปกติชหเนน นิพฺพุตปทีโป วิย อปณฺณตฺติกภาว  
คตา ฯ  เอว  อนิจฺจา  โข ภิกฺขุ สงฺขาราติ เอว หุตฺวา  
อภาวฏเน อนิจฺจา ฯ  เอตฺตาวตา  ภควา  ยถา  นาม  ปุรโิส  
สตหตฺถุพฺเพเธ จมฺปกรุกฺเข นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา  อภิรุหิตฺวา   
จมฺปกปุปฺผ  อาทาย นิสฺเสณึ มุ ฺจนฺโต โอตเรยฺย เอวเมว  
นิสฺเสณึ  พนฺธนฺโต  วิย  อเนกวสฺสโกฏิสตสหสฺสุพฺเพธ มหา- 
สุทสฺสนสมฺปตฺตึ อารุยฺห สมฺปตฺติมตฺถเก   ิต  อนิจฺจลกฺขณ  
อาทาย นิสฺเสณึ มุ ฺจนฺโต วิย โอติณฺโณ ฯ  เอว อทฺธุวาติ  
เอว  อุทกปุพฺพุฬาทโย  วิย  ธุวภาวรหิตา ฯ  เอว  อนสฺสาสิกาติ   
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เอว สุปนเก  ปตปานีย วิย อนุลิตฺตจนฺทน วิย จ  
อสฺสาสวิรหิตา ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต อนิจฺจลกฺขณ  กถิต ฯ 
ป ฺจเม  สพฺพ วุตฺตนยเมว ฯ ฉฏ ตถา พุชฺฌนกสฺส อชฺฌาสเยน   
วุตฺต ฯ  
                                จตุตฺถาทีนิ ฯ                  
 
                        คทฺทุลพทธฺสุตฺตวณฺณนา           
        สตฺตเม  ย  มหาสมุทโทติ  ยสฺม ึ สมเย  ป ฺจเม  สูริเย  
อุฏ ิเต  มหาสมุทฺโท  อุสสฺุสฺสิสฺสติ(๑) ฯ ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยนฺติ  
จตฺตาริ สจฺจานิ อปฏิวิชฺฌตฺิวา อวิชฺชาย  นิวุตานเยว  สต   
วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺตกิริย  ปริจฺเฉท  น  วทามิ ฯ สา  คทฺทุลพทฺโธติ(๒) 
คทฺทุเลน  พทฺธสุนโข(๓) ฯ  ขีเลติ  ปวิย  อาโกฏเิต มหาขีเล ฯ  
ถมฺเภติ  นิกฺขณิตฺวา  ปตถมฺเภ ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ   
สุนโข  วิย วฏฏนิสฺสิโต พาโล  คทฺทโุล  วิย  ทิฏ ิ  ถมฺโภ  
วิย  สกฺกาโย ฯ  คทฺทุลรชชฺุยา  ถมฺเภ อุปนิพทฺธสุนขสฺส  ถมฺภานุ- 
ปริวตฺตน  วิย  ทฏิ ิตณฺหาย  สกฺกาเย  พทฺธสฺส ปุถชฺุชนสฺส  
สกฺกายานุปริวตฺตน เวทิตพฺพ ฯ  
                                สตฺตม ฯ          
# ๑. ม. อุสฺสสฺุสติ ฯ  ๒. ม. คทฺทุลพทโฺธติ ฯ  
# ๓. ม. พทฺธสุนโข ฯ  
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                                ทุติยคทฺทุลพทฺธสุตฺตวณฺณนา           
        อฏเม  ตสฺมาติ  ยสมฺาทิฏ ิคทฺทุลนิสฺสิตาย  ตณฺหา- 
รชฺชยุา สกฺกายถมฺเภ  อุปนิพทฺโธ  วฏฏนิสฺสิโต  พาลปุถุชชฺโน 
สพฺพิริยาปเถสุ ขนฺธป ฺจก  นิสฺสาเยว  ปวตฺตติ  ยสมฺา วา 
ทีฆรตฺตมิท จิตฺต สงฺกิลิฏ ราเคน โทเสน  โมเหน  ตสฺมา ฯ   
จิตฺตสงฺกิเลสาติ  สุนฺหาตาป หิ สตฺตา จิตฺตสงฺกิเลเสเนว  
สงฺกิลิสฺสนฺติ  มลคฺคหิตสรีราป  จิตฺตสฺส  โวทานตฺตา  โวทายนฺติ 
เตนาหุ โปราณา                       
        รูปมฺห ิสงฺกิลิฏมฺหิ                สงฺกิลิสฺสนฺติ มาณวา       
        รูเป สุทเฺธ วิสุชฺฌนฺติ                อนกฺขาต มเหสินา ฯ       
        จิตฺตมฺหิ สงฺกิลิฏมฺห ิ               สงฺกิลิสฺสนฺติ มาณวา       
        จิตฺเต สุทฺเธ วิสุชฺฌนติฺ                อิติ วุตฺต มเหสินาติ ฯ     
        จรณ  นาม  จิตฺตนฺติ  วิจรณจิตฺต ฯ น โข(๑) นาม   
พฺราหฺมณปาสณฺฑิกา  โหนฺติ เต  ปฏโกฏก กตฺวา ตตฺถ   
นานปฺปการา  สุคติทุคฺคติวเสน  สมฺปตฺติวิปตฺติโย เลขาเปตฺวา(๒) 
อิท  กมฺม  กตฺวา  อิท  ปฏิลภติ  อิท กตฺวา อิทนฺติ ทสฺเสนฺตา  
ต  จิตฺต  คเหตฺวา  วิจรนฺติ ฯ  จิตฺเตเนว  จิตฺติตนฺติ  จิตฺตกาเรน  
จินฺเตตฺวา เอกคฺคตา(๓)  จิตฺเตน  จินฺติต  นาม ฯ  จิตฺต ฺเว  
จิตฺตตรนฺติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส อุปายปริเยสน  จิตฺต  ตโตป   
# ๑. สงฺขา ฯ  ๒. ม. เลขาเปตฺวา ฯ  ๓. ม. กตตฺตา ฯ  
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จิตฺตตร ฯ  ติรจฺฉานคตา  ปาณา  จิตฺเตเนว จิตฺติตาติ (๑) กมฺม- 
จิตฺเตเนว  จิตฺติตา(๒) ฯ  ต  ปน  กมฺมจิตฺต อิเม วฏฏกติตฺติราทโย  
เอวจิตฺตา  ภวิสฺสามาติ  อายูหนฺตา  นาม  นตฺถ ิฯ  กมฺม  ปน  
โยนึ  อุปเนติ โยนิมลูโก  เตส  จิตฺตภาโว ฯ  โยนิอุปคตา  หิ  
สตฺตา  ตตโยนิเกหิ  สทิสจิตฺตาว โหนฺติ ฯ อิติ โยนสิิทฺโธ  
จิตฺตภาโว กมฺมสิทฺธา โยนีติ เวทิตพฺพา ฯ      
        อปจ  จิตฺต  นาเมต  สหชาต  สหชาตธมฺมจิตฺตตาย  ภูมิ- 
จิตฺตตาย วตฺถุจิตฺตตาย ทฺวารจิตฺตตาย  อารมฺมณจิตฺตตาย  กมฺม- 
นานตฺตมูลกาน  (๓)  ลิงฺคนานตฺตส ฺานานตฺตโวหารนานตฺตาทีน   
อเนกวิธาน  จิตฺตาน  นิปฺผาทนตายป  ติรจฺฉานคตจิตฺตโต   
จิตฺตรเมว (๔) เวทิตพฺพ ฯ                  
        รชโกติ  วตฺเถสุ  รงฺเคน  รูปสมฏุาปนโก ฯ โส ปน 
อจฺเฉโก อมนาป รูป กโรติ  เฉโก  มนาป  ทสฺสนีย  เอวเมว 
ปุถุชชฺโน  อกุสลจิตฺเตน วา าณวิปฺปยุตฺตกุสเลน วา  จกฺขุ- 
สมฺปทาทิวิรหิต  วิรูป รูป(๕) สมุฏาเปติ  าณสมฺปยุตฺตกุสเลน  
จกฺขุสมฺปทาทิสมฺปนฺน อภิรูป ฯ  
                                อฏม ฯ             
# ๑. ม. จิตฺติตาติ ฯ  ๒. ม. จิตฺติตา ฯ  ๓. ส.ี กมฺมนานตฺต 
# กมฺมนานตฺตตตาย กมฺมนานตฺตมูลก ฯ 
# ๔. ม. จิตฺตตรเมว ฯ  ๕. ม. รูปนฺติ ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                        วาสิชฏสุตฺตวณฺณนา            
        นวเม  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  กุกฺกุฏิยา  อณฺฑานีติ  อิมา   
กณฺหปกฺขสุกฺกปกฺขวเสน  เทฺว  อุปมา  วุตฺตา ฯ  ตาสุ   
กณฺหปกฺขอุปมา  อตฺถสฺส  อสาธิกา อิตรา  สาธิกาติ ฯ  
สุกฺกปกฺขอุปมาย  เอว อตฺโถ เวทิตพฺโพ เสยฺยถาติ โอปมฺมตฺเถ  
นิปาโต  อปติ  สมฺภาวนตฺเถ ฯ  อุภเยนาป  เสยฺยถาป(๑)  นาม   
ภิกฺขเวติ  ทสฺเสติ ฯ  กุกฺกฏุิยา  อณฺฑานิ  อฏ  วา  ทส  วา  
ทฺวาทส  วาติ  เอตฺถ  ปน  กิ ฺจาป  กุกฺกฏิยา  วุตฺตปปฺการโต  
อูนาธิกานิป  อณฺฑานิ  โหนฺติ  วจนสิลิฏตาย  ปน เอว  วุตฺต ฯ 
เอว ฺจ  โลเก  สลิิฏวจน  โหติ ฯ  ตานสฺสูติ  ตานิ  อสฺสุ   
ตานิ ภเวยฺยุนฺติ  อตฺโถ ฯ  กุกฺกุฏิยา  สมฺมาอธิสยิตานีติ  ตาย จ  
ชเนตฺติยา กุกฺกุฏิยา ปกฺเข  ปสาเรตฺวา  เตส  อุปร ิ สยนฺติยา   
สมฺมา  อธิสยิตานิ ฯ สมฺมาปริเสทิตานีติ กาเลน  กาล  อุตุ   
คณฺหาเปนฺติยา  สุฏ ุ  สมนฺตโต  เสทิตานิ  อุสฺมีกตานิ ฯ สมฺมา- 
ปริภาวิตานีติ  กาเลน  กาล  สุฏ ุ  สมนฺตโต  ภาวิตานิ   
กุกฺกุฏคนฺธ คาหาปตานีติ  อตฺโถ ฯ  กิ ฺจาป  ตสฺสา  กุกฺกฏุิยาติ  
ตสฺสา  กุกฺกฏุยิา  อิมินา ติวิธกิริยากรเณน  อปฺปมาท  กตฺวา   
กิ ฺจาป  น  เอว  อิจฺฉา  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ อถโข  ภพฺพาว  เตติ   
อถโข  เต  กกฺุกุฏโปตกา  วุตฺตนเยน โสตฺถินา อภินิพฺภิชฺชิตุ  
# ๑. ม. เสยฺยถา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  วาสิชฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑๓ 
 
ภพฺพาว ฯ  เต  หิ  ยสฺมา  ตาย  กุกฺกุฏยิา  เอว  ตีหากาเรหิ   
ตานิ  อณฺฑานิ  ปริปาลยิมานานิ  น  ปูตีนิ  โหนฺติ  โย  เนส   
อลฺลสิเนโห  โสป  ปริยาทาน คจฺฉติ(๑)  กปาล  ตนุก  โหติ  
ปาทนขสิขา  จ  มุขตุณฺฑก ฺจ  ขร  โหติ  สยมฺป ปริณาม  
คจฺฉติ  กปาลสฺส  ตนุตฺตา  พหิ  อาโลโก  อนฺโต  ป ฺายติ   
ตสฺมา  จิร  วต  มย  สงฺกุฏติหตฺถปาทา  สมฺพาเธ  สยิมฺหา   
อย ฺจ  พหิ  อาโลโก  ทิสสฺติ  เอตฺถ  ทานิ  โน  สุขวิหาโร  
ภวิสฺสตีติ  นิกฺขมิตุกามา  หุตฺวา กปาล ปาเทน  ปหรนฺติ  
คีว  ปสาเรนฺติ  ตโต  ต  กปาล  เทฺวธา  ภิชฺชติ ฯ  อถ   
เต  ปกฺเข  วิธนุนฺตา  ตขณานุรูป  วิรวนตฺา นิกฺขมนฺติเยว  
นิกฺขมิตฺวา จ คามเขตฺต อุปโสภยมานา วิจรนฺติ ฯ 
        เอวเมวโขติ  อิท  โอปมฺมสมฺปฏปิาทน(๒) ฯ  ต  เอว  อตฺเถน 
สสนฺทิตฺวา เวทิตพฺพ  ตสฺสา  กุกฺกฏุิยา  อณฺเฑสุ  ติวิธกิริยากรณ  
วิย  หิ  อิมสสฺ ภิกฺขุโน  ภาวนานุโยคมนุยุตฺตกาโล  กุกฺกุฏิยา   
ติวิธกิริยาสมฺปาทเนน  อณฺฑาน อปูติภาโว  วิย  ภาวนานุโยค- 
มนุยุตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน วิปสฺสนา- 
าณสฺส  อปริหานิ  ตสฺสา  ติวิธกิริยากรเณน  อณฺฑาน (๓) 
อลฺลเสฺนหปริยาทาน  วิย ตสฺส  ภิกฺขุโน  ติวิธานุปสฺสนา 
สมฺปาทเนน  ภวตฺตยานุคตนิกนฺติสิเนหปริยาทาน อณุฑกปาลาน  
# ๑. ม. คจฺฉนฺติ ฯ  ๒. ม. โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ฯ 
# ๓. ม. อณฺฑานนฺติ ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๑๔ 
 
ตนุภาโว  วิย  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อวิชฺชณฺฑโกสสฺส  ตนุภาโว   
กุกฺกุฏโปตกาน  ปาทนขสิขมุขตุณฺฑกาน  ถทฺธขรภาโว  วิย  
ภิกฺขุโน วิปสฺสนาาณสฺส ติกฺขขรวิปฺปสนฺนสูรภาโว  (๑)  กุกกฺฏุ- 
โปตกาน  ปริณามกาโล  วิย  ภิกฺขุโน  วิปสฺสนาาณสฺส 
ปริณามกาโล  วฑฺฒิตกาโล  คพฺภคฺคหณกาโล กุกกฺุฏโปตกาน  
ปาทนขสิขาย  วา  มุขตุณฺฑเกน  วา  อณฺฑโกส  ปทาเลตฺวา   
ปกฺเข  ปปฺโผเฏตฺวา  โสตฺถินา  อภินิพฺภิทากาโล  วิย  ตสฺส   
ภิกฺขุโน วิปสฺสนาาณคพฺภ คณฺหาเปตฺวา  วิจรนฺตสฺส  ตชชฺาติก   
อุตุสปฺปาย  วา โภชนสปปฺาย  วา  ปุคฺคลสปฺปาย  วา  ธมฺม- 
สฺสวนสปฺปาย  วา  ลภิตฺวา  เอกาสเน  นิสฺสินฺนสฺเสว  วิปสฺสน  
วฑฺเฒนฺตสฺส  อนุปุพฺพาธิคเตน  อรหตฺตมคฺเคน  อวิชฺขณฺฑโกส  
ปทาเลตฺวา  อภิ ฺาปกฺเข  ปปฺโผเฏตฺวา  โสตฺถินา  อรหตฺต- 
ปฺปตฺตกาโล  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  ปน  กกฺุกุฏโปฏกาน  ปริณตภาว   
ตฺวา  มาตาป  อณฺฑโกส  ภินฺทติ  เอว  ตถารูปสฺส  ภิกฺขุโน  
าณปริปาก ตฺวา สตฺถาป                 
                อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน   กุมทุ สารทิกว ปาณินา        
                สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย        นพฺิพาน สุคเตน เทสิตนฺติ (๒)      
อาทินา  นเยน โอภาส ผรตฺิวา คาถาย (๓) อวิชฺชณฺฑโกส  
ปหรติ ฯ โส คาถาปริโยสาเน  อวิชฺชณฺฑโกส  ภินฺทตฺิวา   
# ๑. ส.ี ติกฺขวิสท... ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๓ ฯ 
# ๓. ส.ี ผรมานคาถาย ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  วาสิชฏสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๑๕ 
 
อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  ตโต  ปฏาย ยถา เต กุกฺกุฏโปตกา  
คามเขตฺต  อุปโสภยมานา  ตตฺถ  วิจรนฺติ  เอว อยมฺป มหา- 
ขีณาสโว นิพฺพานารมฺมณ ผลสมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา สงฺฆาราม  
อุปโสภยมาโน วิจรติ ฯ          
        ปลภณฺฑสฺสาติ(๑)  วฑฺฒกิสฺส ฯ  โส  หิ  โอลมฺพกสงฺขาต  
ผล(๒)  ธาเรตฺวา  ทารูน  คณฺฑ  หรตีติ  ปลคณฺโฑติ(๓) วุจฺจติ ฯ 
วาสิชเฏติ  วาสิทณฺฑกสฺส  คหณฏาเน ฯ เอตฺตก  วต  เม   
อชฺช  อาสวาน  ขีณนฺติ  ปพฺพชิตสฺส  ห ิ ปพฺพชชฺาสงฺเขเปน  
อุทฺเทเสน  ปริปุจฺฉาย  โยนิโส  มนสกิาเรน  วตฺตปฏิปตฺติยา  จ 
นิจฺจกาล  อาสวา ขียนฺติ ฯ  เอว  (๔)  ขียมานาน  ปน  เตส  เอตฺตก  
อชฺช ขีณ เอตฺตก หิยฺโยติ เอตฺตก ปเรติ(๕) เอวมสฺส  าณ  
น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อิมาย  อุปมาย  วิปสฺสนายานิสโส  ทีปโต ฯ   
เหมนฺติเกนาติ เหมนฺตสมเยน ฯ ปฏิปสฺสมฺภนฺตีติ ชราภาเวน(๖)  
ปริหายนฺติ ฯ     
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  มหาสมุทโท  วิย  สาสน  ทฏพฺพ   
นาวา  วิย  โยคาวจโร  นาวาย  มหาสมุทฺเท  ปริยาทาน  วิย   
อิมสฺส ภิกฺขุโน อูนป ฺจวสฺสกาเล  อาจริยุปชฺฌายาน  สนฺติเก  
วิจรณ  นาวาย  มหาสมุทโฺททเกน  ขชชฺมานาน  พนฺธนาน  
# ๑. ม. ปลคณฺตาสฺสาติ ฯ  ๒. ม. ปล ฯ  ๓. ม. ปลภณฺโฑติ ฯ 
# ๔. สี. เอตฺถ ฯ  ๕. ม. เอตฺตก ปเรติ ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๖. ม. ถิรภาเวน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๑๖ 
 
ตนุภาโว  วิย  ภิกฺขุโน  ปพฺพชฺชาสงฺเขเปน  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีหิ   
เจว สโยชนาน  ตนุภาโว  นาวาย  ถเล  อุกฺขิตฺตกาโล  วิย  
ภิกฺขุโน  นิสสฺยมุจฺจกสฺส กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ   
วสนกาโล  ทิวา  วาตาตเปน  สสุสฺสน  วิย  วิปสสฺนาาเน  
ตณฺหาเสฺนหสสุสฺสน  รตฺตึ  หิโมทเกน  เตมน  วิย  กมฺมฏาน   
นิสฺสาย  อุปฺปนฺเนน ปติปาโมชฺเชน จิตฺตเตมน รตฺตินฺทิว  
วาตาตเปน เจว  หิโมทเกน  จ  ปริสุกขฺปริตินฺตาน  พนฺธนาน  
ทุพฺพลภาโว  วิย  เอกทิวส อุตุสปฺปายาทีนิ  ลทฺธา  วิปสฺสนา- 
าณปติปาโมชฺเชหิ  สโยชนาน  ภิยฺโยโส มตฺตาย  ทุพฺพลภาโว   
ปาวุสฺสกเมโฆ  วิย  อรหตฺตมคฺคาณ  เมฆวุฏ ิอุทเกน นาวาย 
พนฺเธ  ปูติภาโว  วิย  อารทฺธวิปสฺสกสฺส (๑)  รูปสตฺตกาทิวเสน   
วิปสฺสน วฑฺเฒนฺตสฺส  โอกฺขายมาเน  ปกฺขายมาเน  กมฺมฏาเน  (๒) 
เอกทิวส อุตุสปฺปายาทีนิ ลทฺธา  เอกปลฺลงฺเกน  นิสนิฺนสฺส   
อรหตฺตผลาธิคโม  ปูติพนฺธนาวาย  ก ฺจ  กาล  าน  วิย   
ขีณสโยชนสฺส  อรหโต  มหาชน  อนคฺุคณฺหนฺตสฺส  ยาวตายุก    
าน   ปูติพนฺธนาวาย   อนุปุพฺเพน   ภิชฺชิตฺวา  อปณฺณตฺติก- 
ภาวูปคตกาโล(๓)  วิย  ขีณาสวสฺส  อุปาทิณฺณกฺขนฺธเภเทน   
อนุปาทิเสสาย [๔] นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุตสฺส   
# ๑. ม. อารทฺธวิปสฺสกสฺส ฯ  ๒. ส.ี วิปสฺสนากมฺมฏาเน ฯ 
# ๓. ม. ...ภาวูปคโม ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอกปลูลงฺเกนาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อนิจฺจส ฺาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑๗ 
 
อปณฺณตฺติกภาวูปคตกาโลติ(๑)  อิมาย  อุปมาย สโยชนาน  ทพฺุพลตา  
ทีปตา ฯ  
                                        นวม ฯ                  
 
                                อนิจฺจส ฺาสุตฺตวณฺณนา           
        ทสเม  อนิจฺจส ฺาติ  อนิจฺจ  อนิจฺจนฺติ  ภาเวนฺตสฺส   
อุปฺปนฺนส ฺา ฯ ปริยาทิยตีติ  เขปยติ ฯ  สพฺพ  อสฺมิมานนฺติ   
นววิธมฺป อสฺมิมาน ฯ มลูสนฺตานกานีติ  สนฺตาเนตฺวา   ิตมูลานิ ฯ  
มหานงฺคล  วิย  หิ  อนิจฺจส ฺา ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  มูล- 
สนฺตานกานิ  วิย  กิเลสา  ยถา  กสฺสโก  กสนฺโต  นงฺคเลน  
ตานิ  ปทาเลติ  เอว  โยคี  อนิจฺจส ฺ  ภาเวนฺโต  อนิจฺจ- 
ส ฺาาเณน  กิเลเส  ปทาเลตีติ อิทเมตฺเถ(๒) โอปมฺมสสนฺทน ฯ              
        โอธุนาตีติ  เหฏา  ธุนาติ ฯ  นิธนุาตีติ  (๒)  ปปฺโผเฏติ ฯ 
นิปฺโผเฏตีติ  (๓) ปปฺโผเฏตฺวา  ฉฑฺเฑติ ฯ  อิธาป  ปพฺพชานิ  วิย  
กิเลสา  ลายน  นิปฺโผฏน (๔) วิย อนิจฺจส ฺาาณนฺติ อิมินา 
อตฺเถน อุปมา สสนฺเทตพฺพา ฯ        
        วณฺฑจฺฉินฺนายาติ  ติเณฺหน  ขุรปฺเปน  วณฺฏจฺฉินฺนาย ฯ   
ตนฺวยานิ(๕)  ภวนฺตีติ ต  อมฺพปณฺฑ  อนุคจฺฉนฺติ  ตสฺสา  
# ๑. ม. ...ภาวูปคโมติ ฯ  ๒. ม. อิทเมตฺถ ฯ  ๓. สี. นิจฺเฉเทตีติ ฯ 
# ม. นิจฺโฉเฏตีติ ฯ  ๔. ส.ี นิจฺเฉทน ฯ  ม. นิจฺโฉฏน ฯ 
# ๕. ม. ตทนฺวยานิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๑๘ 
 
ปตมานาย  อมฺพานิ  ภูมิย  ปตนฺติ ฯ  อิธาป อมฺพปณฺฑิ  วิย   
กิเลสา  ติณฺหขุรปฺโป  วิย  อนิจฺจส ฺา ยถา ขุรปฺเปน  
ฉินฺนาย อมฺพปณฺฑิยา  สพฺพานิ  อมฺพานิ  ภูมิย  ปตนฺติ เอว  
อนิจฺจส ฺาาเณน กิเลสาน มูลภูตาย อวิชฺชาย ฉินฺนาย 
สพฺพกิเลสา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ อิท โอปมฺมสสนฺทน ฯ  
        กฏูงฺคมาติ  กูฏ  คจฺฉนฺติ ฯ  กฏูนนิฺนาติ  กูฏปวิสนภาเวน   
กูเฏ  นินฺนา ฯ กูฏสโมสรณาติ  กูเฏ  (๑) สโมสริตวา  ิตา ฯ  
อิธ กูฏ วิย อนิจฺจส ฺา โคปานสิโย  วิย  จตุภูมิก- 
กุสลธมฺมา  ยถา  สพฺพโคปานสีน  กูฏ  อคฺค  เอว  กสุลธมฺมาน  
อนิจฺจส ฺา  อคฺคา ฯ  นนุ  จ  อนิจฺจส ฺา  โลกยิา  สา  
โลกิยกุสลาน  ตาว  อคฺค  โหตุ  โลกุตฺตราน  กถ  อคฺคนฺติ ฯ 
เตสมฺป  ปฏลิาภการณตฺเถน  อคฺคนฺติ เวทิตพฺพา ฯ  อิมินา  
อุปาเยน  สพฺพาสุ  อุปมาสุ  โอปมฺมสสนฺทน  เวทิตพฺพ ฯ ปุริมาหิ 
ปเนตฺถ ตีหิ อนิจฺจส ฺาย กิจฺจ ปจฺฉิมาหิ พลนฺติ ฯ (๒)  
                                ทสม ฯ    
                        ปุปฺผวคฺโค ป ฺจโม ฯ            
                                มชฺฌมิปณฺณาสโก นิฏ ิโต ฯ          
# ๑. ส.ี กฏู ฯ  ๒. สี. ผลนติฺ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๑๙ 
 
                        อนฺตสุตฺตวณฺณนา             
        อนฺตวคฺคสฺส  ปเม  อนฺตาติ  โกฏาสา ฯ  อิท  สุตฺต   
จตุสจฺจวเสน  ป ฺจกฺขนฺเธ โยเชตฺวา อนฺโตติ วจเนน พุชฺฌนกาน  
อชฺฌาสยวเสน วุตฺต ฯ  
                                ปม ฯ    
 
                        ทุกฺขสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ทุติยมฺป  ป ฺจกฺขนฺเธ  จตุสจฺจวเสน  โยเชตฺวา  ทุกฺขนฺติ  
พุชฺฌนกาน  อชฺฌาสเยน  กถิต ฯ  ตติยมฺป  ตเถว  สกฺกาโยติ   
พุชฺฌนกาน อชฺฌาสเยน กถิต  
                                ทุติยตติยานิ ฯ                
 
                        ปริ ฺเยฺยสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตฺเถ  ปริ ฺเยฺเยติ  ปรชิานิตพฺเพ  สมติกฺกมิตพฺเพ ฯ   
ปริ ฺนฺติ สมติกฺกม ฯ  ปริ ฺาตาวินฺติ  ตาย  ปริ ฺาย   
ปริชานิตฺวา  สมติกฺกมิตฺวา   ิต ฯ ราคกฺขโยติอาทีหิ นิพฺพาน  
ทสฺสิต ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ            
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                        *เลมที่ ๑๑ หนา  ๕๒๐ 
 
                                สมณสุตฺตาทิวณฺณนา            
        ป ฺจมาทีสุ  จตูสุ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  กถิตานิ ฯ  
นวมทสเมสุ  กิเลสปฺปหานนฺติ ฯ  
                                ป ฺจมาทีนิ ฯ                
                        อนฺตวคฺโค ปโม ฯ            
 
                                อวิชชฺาสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ธมฺมกถกิวคฺคสฺส  ปเม  เอตฺตาวตา  จ  อวิชฺชาคโต  
โหตีติ  ยาวตา  อิมาย  จตูสุ  สจฺเจสุ  อาณภูตาย  อวิชฺชาย   
สมนฺนาคโต  เอตฺตาวตา  อวิชฺชาคโต โหตีติ อตฺโถ ฯ ทุติเยป  
เอเสว นโย ฯ  
                        ปมทุติยานิ ฯ       
 
                        ธมฺมกถิกสุตฺตวณฺณนา            
        ตติเย  ปเมน  ธมฺมกถิโก  ทุติเยน  เสขภูมิ  ตติเยน  
อเสขภูมีติ  เอว ธมฺมกถิก ปุจฺฉิเตน วิเสเสตฺวา เทฺว ภูมิโย  
กถิตา ฯ  
                                ตติย ฯ       
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๒๑ 
 
                        ทุติยธมฺมกถิกสุตฺตวณฺณนา           
        จตุตฺเถ ติสฺสนฺนมฺป ปุจฺฉาน ตีณิ วิสฺสชฺชนานิ กถิตานิ ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ   
 
                        พนฺธนสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ป ฺจเม  อตีรทสฺสีติ  ตีร  วุจฺจติ  วฏฏ  ต  น   
ปสฺสติ ฯ อปารทสฺสีติ  ปาร  วุจฺจติ  นิพฺพาน  ต  น  
ปสฺสติ ฯ  พทฺโธติ(๑)  กิเลสพนฺธโน(๒) พทฺโธ  หตฺุวา  ชิยฺยติ 
จ  ชิยฺยติ  จ  มิยฺยติ  จ  อสมฺา โลกา ปร โสก คจฺฉตีติ ฯ อิมสฺมึ  
สุตฺเต วฏฏทุกฺข กถิตนฺติ ฯ ฉฏาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
                                ป ฺจมาทีนิ ฯ   
 
                                สลีวนฺตสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  อนิจฺจโตติอาทีสุ  หุตฺวา  อภาวากาเรน  อนิจฺจโต   
ปฏิปฬนากาเรน  ทกฺุขโต  อาพาธฏเน  โรคโต  อนฺโตโทสฏเน 
คณฺฑโต  เตส  เตส  คณฺฑาน  ปจฺจยภาเวน  วา  ขณนฏเน 
วา  สลฺลโต  ทุกฺขฏเน  อฆโต  วิสภาคมหาภูตสมุฏาน- 
อาพาธปจฺจยฏเน  อาพาธโต  อสกฏเน  ปรโต   ปลุชชฺนฏเน 
ปโลกโต  สตฺตสุ ฺตฏเน  สุ ฺโต  อตฺตาภาเวน  อนตฺตโต ฯ   
# ๑. ม. พทโฺธติ ฯ  ๒. ม. กิเลสพนฺธเนน พทฺโธ ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 522 

                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒๒ 
 
เอวเมตฺถ  อนิจฺจโต  ปโลกโตติ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  อนิจฺจมนสิกาโร  
สุ ฺโต  อนตฺตโตติ  ทฺวีหิ  อนตฺตมนสิกาโร  เสเสหิ  ทุกฺข- 
มนสิกาโร  วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                                ทสม ฯ                
 
                                สุตวนฺตสุตฺตวณฺณนา            
        ตถา  เอกาทสเม ฯ  ทสมสฺมึ  หิ  สีลวตาติ  จตุปาริสุทฺธิสีล   
วุตฺต อิธ สุตวตาติ กมฺมฏาน วุตฺต ฯ อิทเมว นานากรณ ฯ  
                                เอกาทสม ฯ       
 
                                กปฺปสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ทฺวาทสมเตรสมานิ ราหุโลวาทสทิสาเนวาติ ฯ  
                        ทฺวาทสมเตรสมานิ ฯ    
                        ธมฺมกถิกวคฺโค ทุติโย ฯ           
 
                                สมุทยธมฺมสุตฺตาทิวณฺณนา           
        อวิชชฺาวคฺโค  อุตฺตานตฺโถว ฯ  อิมสฺมึ  หิ  วคฺเค  สพฺพสุตฺเตสุ  
จตุสจฺจเมว กถิต ฯ                   
                                        อวิชฺชาวคฺโค ตติโย ฯ            
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๒๓ 
 
                                        กุกฺกุฬสุตฺตาทิวณฺณนา           
        กุกกฺุฬวคฺคสฺส  ปเม  กุกกฺุฬนฺติ  สนฺตตฺต  อาทิตฺต   
ฉาริกราสึ วิย  มหาปริฬาห ฯ  อิมสฺม ึ สุตฺเต  ทุกฺขลกฺขณ  
กถิต เสเสสุ อนิจฺจลกฺขณาทีนิ ฯ สพฺพานิเปตานิ (๑) ปาฏิเอกฺก  
ปุคฺคลชฺฌาสเยน กถิตานีติ ฯ        
                        กุกกฺุฬวคฺโค จตุตฺโถ ฯ           
 
                                อชฌฺตฺตสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ทฏิ ิวคฺคสฺส  ปเม  กึ  อุปาทายาติ  กึ  ปฏิจฺจ    ทุติเย   
กึ  อภินิวิสฺสาติ  กึ  อภินิวิสิตฺวา  ปจฺจย  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
ตติยาทีสุ ทิฏ ีติอาทีนิ ปุคฺคลชฺฌาสเยน วุตฺตานิ ฯ  
                                ปมาทีนิ ฯ          
 
                                อานนฺทสุตฺตวณฺณนา            
        ทสเม  (๒)  อุปสงฺกมีติ  อ ฺเ  ภิกฺขู  ป ฺจกฺขนฺธกมฺมฏาน  
กถาเปตฺวา  ยุ ฺชิตฺวา  ฆเฏตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา สตฺถุ สนฺติเก  
อ ฺ พฺยากโรนฺเต ทิสฺวา  อหมฺป  ป ฺจกฺขนฺธกมฺมฏาน   
กถาเปตฺวา  ยุ ฺชนฺโต  ฆเฏนฺโต  อรหตฺต ปตฺวา  อ ฺ  
พฺยากริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อุปสงฺกมิ ฯ  สตฺถา  ปน ธรมานกาเล  
 
# ๑. ม. ย.ุ สพฺพานิ เจตานิ ฯ  ๒. กตฺถจิ อานนฺทสุตฺเตติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒๔ 
 
เถรสฺส  อุปรมิคฺคตฺตยวชฺฌาน  กิเลสาน  ปหาน  อปสฺสนฺโตป   
อิมสฺส  จิตฺต  คณฺหิสฺสามีติ  กเถสิ ฯ  ตสฺสาป  เอก  เทฺว  วาเร  
มนสิกตฺวาว พุทฺธุปฏานเวลา  ชาตาติ  คนฺตพฺพ  โหติ ฯ  อิติสสฺ  
จิตฺต  สมฺปหสมาโน วิมุตฺติปริปาจนียธมฺโมว โส กมฺมฏา 
นานุโยโค ชาโตติ ฯ  
                                ทสม ฯ       
                        ทฏิ ิวคฺโค ป ฺจโม ฯ           
                        อุปริปณฺณาสโก (๑) นฏิ ิโต ฯ          
                        ขนฺธสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ม. อุปรปิณฺณาสโก ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๔๒๕ 
 
                                ราธสยุตฺตวณฺณนา             
 
                                มารสุตฺตวณฺณนา             
        ราธสยุตฺตสฺส  ปเม  มาโร  วา  อสฺสาติ  มรณ  วา   
ภเวยฺย ฯ   มาเรตา  วาติ  มาเรตพฺโพ  วา ฯ โย วา ปน 
มิยฺยตีติ โย วา ปน มรติ ฯ นิพฺพิทตฺถนฺติ  นิพพิทา- 
าณตฺถ ฯ  นิพฺพานตฺถาติ  ผลวิมุตฺติ  นาเมสา อนุปาทา- 
นิพฺพานตฺถาติ อตฺโถ ฯ อจฺจสาติ(๑)  อติกฺกนฺโตสิ ฯ  นิพฺพาโนคธนฺติ  
นิพฺพาเน  ปติฏ ิต ฯ  อิท มคฺคพฺรหฺมจริย  นาม  นพฺิพานพฺภนฺตเร   
ปวิสติ  (๒)  น  นิพฺพาน อติกฺกมิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  นิพฺพาน- 
ปริโยสานนฺติ นิพฺพาน อสฺส ปริโยสาน นิปฺผตฺติ นิฏาติ  
อตฺโถ ฯ  
                                ปม ฯ                       
# ๑. ส.ี อจฺจสราติ ฯ  ม. อจฺจยาสีติ ฯ  ๒. ม. วุสฺสติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๕๒๖ 
 
                                สตฺตสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ทุติเย ฯ   สตฺโตติ  ปคฺุคลปุจฺฉา ฯ  (๑)  ตตฺร  สตฺโต  ตตฺร   
วิสตฺโตติ  ตตฺร  ลคฺโค   วิลคฺโค ฯ ปสฺวาคารเกหีติ ปสุฆรเกหิ 
เกฬายนฺตีติ กีฬนฺติ ฯ  ธนายนฺตีติ  ธน  วิย  ม ฺนฺติ ฯ 
มมายนฺตีติ  มม  อิท  มม อิทนฺติ มมตฺต  กโรนฺติ  อ ฺสฺส 
ผุสิตุป  น เทนฺติ ฯ วิกีฬนกิ กโรนฺตีติ นิฏ ิตา กีฬาติ เต 
ภินฺทมานา  กีฬาวิคม  กโรนฺติ ฯ  ตติเย ภวเนตฺตีติ ภวรชฺช ุฯ  
จตุตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  ป ฺจมาทีสุ จตูสุ จตฺตาริ สจฺจานิ 
 ิ กถิตานิ ฯ ทวีฺสุ กิเลสปฺปหานนฺติ ฯ  
                                ทุติยาทีนิ ฯ                     
                                ปโม วคฺโค ฯ             
 
                                        มารสุตฺตาทิวณฺณนา            
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  มาโร  มาโรติ  มรณ  ปุจฺฉติ ฯ   
ยสฺมา  ปน  รปูาทิวินิมุตฺต  มรณ  นาม  นตฺถิ ฯ  เตนสฺส  
ภควา รูป โข ราธ  มาโรติอาทิมาห ฯ ทุติเย มารธมฺโมติ 
มรณธมฺโม ฯ เอเตนุปาเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ ฯ เวทิตพฺโพติ ฯ    
                                ทุติโย วคฺโค ฯ            
# ๑. ม. ลคฺคปุจฺฉา ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๒๗ 
 
                                มาราทิสุตฺตเอกาทสกวณฺณนา           
        ตโต  ปร  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อย  ห ิ ราธตฺเถโร  
ปฏิภาณิยตฺเถโร  นาม ฯ  ตถาคตสฺส  อิม  เถร  ทิสวฺา  สุขุม  
การณ  อุปฏาติ ฯ  เตนสฺส  ภควา นานานเยหิ  ธมฺม   
เทเสติ ฯ  เอว  อิมสฺมึ  ราธสยุตฺเต  อาทิโต  เทฺว  วคฺคา  
ปุจฺฉนวเสน เทสิตา  ตติโย  อายาจเนน  จตุตฺโถ  อุปนิสินฺนก- 
กถาวเสน ฯ  สกลป  ปเนต  ราธสยุตฺต  เถรสฺส  วิมุตฺติ- 
ปริปาจนียธมฺมวเสน กตนฺติ  กตนฺติ(๑) เวทิตพฺพ ฯ                     
                                ราธสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ส.ี คตนติฺ ฯ  ม. คหิตนฺติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๒๘ 
 
                                ทฏิ ิสยุตฺตวณฺณนา             
        ทฏิ ิสยุตฺเต  น  วาตา  วายนฺตีติอาทีสุ  เอว  กริ  เตส   
ทิฏ ิ เยป  เอเต  รุกฺขสาขาทีนิ  ภ ฺชนฺตา  วาตา วายนฺติ 
น เอเต วาตา วาตเลโส  นาเมโส  วาโต  ปน  เอสิกตฺถมฺโภ  วิย   
ปพฺพตกูฏ  วิย  จ   ิโต ฯ  ตถา  ยาป  เอตา  ติณกฏาทีนิ   
วหนฺติโย  นทิโย  สนฺทนติฺ  น  เอตฺถ  อุทก  สนฺทติ อุทกเลโส   
นาเมส  อุทก  ปน  เอสิกตฺถมฺโภ  ปพฺพตกูฏ  วิย  จ   
 ิต ฯ  ยา  จิมา  คพฺภินิโย  วิชายนฺตีติ  จ  วุจฺจนฺติ  กิ ฺจาป   
ตาป สานุทรา(๑)  โหนฺติ คพฺโภ ปน น นิกฺขติ  คพฺภเลโส   
นาเมโส  คพฺโภ  ปน  เอสิกตฺถมฺโภ  วิย  ปพฺพตกูฏ  วิย   
จ   ิโต ฯ  เยป  เอเต  จนฺทิมสูริยา  อุเทนฺติ  วา  อเปนฺติ   
วา  เนว เต อุเทนฺติ น อเปนฺติ  จนฺทิมสูริยเลโส  นาเมส  
จนฺทิมสูริยา  ปน เอสิกตฺถมฺโภ วิย ปพฺพตกูฏ วิย จ  
 ิตาติ ฯ                    
# ๑. ม. มลิาตุทรา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒๙ 
 
                                เอตมมสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ทฏินฺติอาทีสุ  ทิฏ  รูปายตน ฯ  สุต  สทฺทายตน ฯ 
มุต คนฺธายตน  รสายตน  โผฏพฺพายตน ฯ  ต  หิ  ปตฺวา  
คเหตพฺพโตมุตฺตนฺติ จ วุตฺต ฯ อวเสสานิ  สตฺตายตนานิ  
วิ ฺาต  นาม ฯ  ปตฺตนฺติ  ปริเยสิตฺวา  วา  อปริเยสิตฺวา  
วา  ปตฺต ฯ  ปริเยสิตนฺติ  ปตฺต วา อปตฺต ปริเยสิต ฯ  
อนุวิจริต มนสาติ จิตฺเตน อนุส ฺจริต ฯ  โลกสฺม ึ หิ  
ปริเยสิตฺวา ปตฺตมฺป อตฺถิ ปริเยสิตฺวา โน ปตฺตมฺป อปริเยสิตฺวา  
ปตฺตมฺป ฯ  อปริเยสิตฺวา  โน  ปตฺตมฺป ฯ  ตตฺถ  ปริเยสิตฺวา  ปตฺต  
ปตฺต  นาม  ปริเยสิตฺวา  โน  ปตฺต  ปริเยสิต  นาม ฯ  
อปริเยสิตฺวา  ปตฺต ฺจ อปริเยสิตฺวา  โน  ปตฺต ฺจ  มนสานุ- 
วิจริต  นาม ฯ  อถวา  ปรเิยสิตฺวา  ปตฺตมฺป อปริเยสิตฺวา  
ปตฺตมฺป  ปตฺตฏเน  ปตฺต  นาม  ปริเยสิตฺวา  โน  ปตฺตเมว  
ปริเยสิต  นาม  อปริเยสิตฺวา  โน  ปตฺต  มนสานุจริต   
นาม ฯ  สพฺพ [๑] เอต  มนสา อนุจริตเมว ฯ                     
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๕๓๐ 
 
                        นตฺถิทินฺนสุตฺตวณฺณนา           
        นตฺถ ิ ทนิฺนนฺติอาทีสุ  นตฺถ ิ ทินฺนนฺติ  ทินฺนสสฺ  ผลาภาว  
สนฺธาย วทนฺติ ฯ  ยฏิ  วุจฺจติ  มหายาโค ฯ  หุตนฺติ  มหาลาภ- 
สกฺกาโร (๑) อธิปฺเปโต ฯ ตมฺป อุภย ผลาภาวเมว สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปนฺติ ฯ  สุกฏทุกฺกฏานนฺติ สุกฏทุกฺกฏาน กสุลากุสลานนฺติ 
อตฺโถ ฯ  ผล  วิปาโกติ  ย  ผลนฺติ  วา วิปาโกติ วา  
วุจฺจติ ต นตฺถีติ วทนฺติ ฯ นตฺถิ อย โลโกติ ปรโลเก  
 ิตสฺส อย โลโก นตฺถิ ฯ นตฺถิ ปโรโลโกติ อิธ โลเก  
 ิตสฺสาป ปโรโลโก นตฺถิ สพฺเพ ตตฺถ ตตฺเถว อุจฺฉิชฺชนฺตีติ  
ทสฺเสนฺติ ฯ นตฺถิ  มาตา  นตฺถิ  ปตาติ  เตสุ  สมฺมาปฏ-ิ 
ปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺตีน  ผลาภาววเสน วทนฺติ ฯ  นตฺถิ  สตฺตา   
โอปปาติกาติ จวิตฺวา อุปฺปชฺชนกสตฺตา นาม นตฺถีติ วทนฺติ ฯ  
        นตฺถ ิโลเก สมณพฺราหฺมณาติ โลเก สมฺมาปฏิปนฺนา  
สมณพฺราหฺมณา นาม นตฺถีติ วทนฺติ ฯ        จาตุมฺมหาภูติโกติ  
จตุมหาภูตมโย ฯ  ปวี  ปวีกายนฺติ  อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ  
พาหิร  ปวีธาตุ ฯ  อนุเปตีติ  อนุยาติ ฯ  อนุปคจฺฉตีติ  ตสฺเสว  
เววจน อนุคจฺฉตีติป  อตฺโถ ฯ  อุภเยนาป  อุเปติ  อุปคจฺฉตีติ  
ทสฺเสนฺติ ฯ  อาปาทีสุป เอเสว  นโย ฯ  อินฺทฺริยานติี  มนจฺฉฏานิ  
อินฺทฺริยานิ ฯ  สงฺกมนฺตีติ  อากาส ปกฺขนฺทนฺติ ฯ  อาสนฺทิ- 
ป ฺจมาติ  นิปนฺนม ฺเจน  ป ฺจมา  ม ฺโจ  เจว  จตฺตาโร  
# ๑. ม. ปเหนกสกฺกาโร ฯ  กตฺถจิ ปโหนกสกฺกาโรติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  กโรโตสุตฺตวณฺณนา หนา  ๕๓๑ 
 
ม ฺจปาเท  คเหตฺวา   ิตา  จตฺตาโร  ปรุสิา  จาติ  อตฺโถ ฯ 
ยาว อาฬาหนาติ ยาว  สุสานา ฯ  ปทานีติ  อย  เอว  
สีลวา อโหสิ เอว ทุสฺสีโลติอาทินา นเยน ปวตฺตานิ  
คุณปทานิ ฯ  สรีรเมว  วา  เอตฺถ  ปทานีติ  อธิปฺเปต   
กาโปตกานีติ  กโปตวณฺณานิ  ปาราวตปกฺขวณฺณานีติ  อตฺโถ ฯ 
ภสฺสนฺตาติ  ภสฺมนฺตา ฯ  อยเมว  วา  ปาฬิ ฯ  อาหุติโยติ  ย  
ปเหนกสกฺการาทิเภท  ทินฺน  ทาน  สพฺพนฺต  ฉาริกาวสานเมว  
โหติ  น  ตโต  ปร  ผลทายก  หุตฺวา  คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  
ทตฺตุป ฺตฺตนฺติ ทตฺตูหิ พาลมนุสฺเสหิ  ป ฺตฺต ฯ  อิท  วุตฺต  
โหติ  พาเลหิ  อพุทฺธีหิ  ป ฺตฺตมิท ทาน น ปณฺฑิเตหิ ฯ  
พาลา เทนฺติ ปณฺฑิตา คณฺหนฺตีติ ทสฺเสนฺติ ฯ      
 
                        กโรโตสุตฺตวณฺณนา             
        กโรโตติ  สหตฺถา  กโรนฺตสฺส ฯ  การยโตติ  อาณตฺติยา 
กาเรนฺตสฺส ฯ  ฉินฺทโตติ  ปเรส  หตฺถาทีนิ  ฉินฺทนตฺสฺส ฯ   
เฉทาปโยโตติ[๑]  ทณฺเฑน ปเฬนฺตสฺส ฯ [๒] ภณฺฑ หรณาทีหิ 
โสก  สย  กโรนฺตสฺสป  ปเรหิ  กาเรนฺตสฺสป ฯ  กิลมโต[๓] 
อาหารุปจฺเฉทพนฺธนาคารปเวสนาทีหิ  สย  กลิเมนฺตสฺสป  ปเรห 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปเรหิ เฉทาเปนฺตสฺส ปจโตติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปจาปยโตติ ปเรหิ ทณฺฑาทินา ปฬาเปนฺตสฺส 
# โสจโต โสจาปยโตติ ปรสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
# กิลมาปยโตติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๓๒ 
 
กิลมาเปนฺตสฺสป ฯ  ผนฺทโต  ผนฺทาปยโตติ  ปร ผนฺทนฺต  
ผนฺทนกาเล  (๑)  สยมฺป  ผนฺทโต  ตป(๒) ผนฺทาปยโต ฯ  ปาณมติ- 
ปาตยโตติ  ปาณ  หนนฺตสฺสป  หนาเปนฺตสฺสป ฯ  เอว  
สพฺพตฺถ  กรณการาปนวเสเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ                     
        สนฺธินติฺ  ฆรสนฺธึ ฯ  นลิฺโลปนฺติ  มหาวิโลป ฯ  (๓) 
เอกาคาริกนฺติ  เอกเมว ฆร  ปริวาเรตฺวา  วิลุมฺปน(๔) ฯ  ปริปนเฺถ(๕)    
อาคตาคต  อจฺฉินฺทนตฺถ มหามคฺเค   ติฏ ิโต ฯ  กโรโต  น  
กริยติ  ปาปนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  ปาป  กโรมีติ ส ฺาย  กโรโตป  
ปาป  น  กริยติ  นตฺถิ  ปาป ฯ  สตฺตา ปน กโรมาติ  
เอวส ฺ ิโน  โหนฺตีติ  ทีเปนฺติ ฯ  ขุรปริยนฺเตนาติ  ขุรเนมินา   
วา  ขุรธารสทิสปริยนฺเตน  วา ฯ เอกมสขลนฺติ  เอกมสราสึ ฯ  
ปุ ฺชนฺติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  ตโตนิทานนฺติ เอกมสขลกรณ- 
นิทาน ฯ                   
        ทกฺขิณนฺติ  ทกฺขิณตีเร  มนุสฺสา  กกฺขฬา  ทารณุา 
เต  สนฺธาย  หนนฺโตติอาทิ วุตฺต ฯ  อุตฺตรนฺติ  อุตฺตรตีเร  สทฺธา 
โหนฺติ  ปสนนฺา  พุทฺธมามกา  ธมฺมมามกา สงฺฆมามกา  เต   
สนฺธาย  ททนฺโตติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ยชนฺโตติ มหายาค  
กโรนฺโต ฯ  ทเมนาติ  อินฺทฺริยทมเนน  อุโปสถกมฺเมน ฯ   
# ๑. ส.ี พนฺทนกาเล ฯ  ๒. ม. ปรมฺป ฯ  ๓. ม. มหาวิโลป ฯ 
# ๔. ม.วิลุมปฺนฺน ฯ  ๕. ม. ปริปนฺเถ ติฏโตติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  เหตุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๓ 
 
สยเมนาติ สีลสยเมน ฯ สจฺจวชฺเชนาติ สจฺจวจเนน ฯ  อาคโมติ  
อาคมน  ปวตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพถาป  ปาปปุ ฺาน กิริยเมว  
ปฏิกฺขิปนฺติ ฯ                    
 
                                เหตุสุตฺตวณฺณนา             
        นตฺถ ิ เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโยติ  เอตฺถ  ปจฺจโยติ  เหตุ- 
เววจนเมว ฯ  อุภเยนาป  วิชฺชมานเมว  กายทุจฺจริตาทีน  
สงฺกิเลสปจฺจย  กายสุจริตาทีน ฺจ วิสุทฺธิปจฺจย  ปฏิกฺขิปนฺติ ฯ   
นตฺถิ  พลนฺติ  ยมฺห ิ อตฺตโน พเล ปติฏ ิตา อิเม สตฺตา 
เทวตฺตมฺป  มารตฺตมฺป  พฺรหฺมตฺตมฺป  สาวกโพธิมฺป   
ปจฺเจกโพธินฺติ สพฺพ ฺ ุตมฺป  ปาปุณนฺติ  ต  พล ปฏกิฺขิปนฺติ ฯ นตฺถิ 
วีริยนฺติอาทีนิ สพฺพานิ อ ฺม ฺเววจนาเนว ฯ  อิท  เตน  (๑)  
วีริเยน  อิท  ปุริสถาเมน  อิท  ปุริสปรกฺกเมน  ปตฺตพฺพนฺติ  (๒) 
เอว  ปวตฺตวจนปฏิกฺเขปกรณวเสน  ปเนตานิ  วิสุ  อาทิยนฺติ ฯ                     
        สพฺเพ  สตฺตาติ  โอฏโคณคทฺรภาทโย  อนวเสเส   
ปริคฺคณฺหนฺติ ฯ  สพฺเพ  ปาณาติ  เอกินฺทฺริโย ปาณาติ(๓) [๔] 
อาทิวเสน วทนฺติ ฯ สพฺเพ ภูตาติ อณฺฑโกสวตฺถิโกเสสุ ภูเต 
สนฺธาย  วทนฺติ ฯ สพฺเพ ชีวาติ สาลิยวโคธูมาทโย สนฺธาย  
# ๑. ม. โน ฯ  ๒. ม. ปตฺตนฺติ ฯ  ๓. ม. เอกนิฺทฺริโย ปาโณ ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนตเร ทฺวินทฺฺริโย ปาโณติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๓๔ 
 
วทนฺติ ฯ  เตสุ  หิ  เต  วิรหุนภาเวน  ชีวส ฺ ิโน ฯ  อวสา  
อพลา  อวีริยาติ  เตส  อตฺตโน  วโส  วา  พล  วา   
วีริย  วา  นตฺถิ ฯ  นิยติสงฺคติ ภาวปริณตาติ  เอตฺถ  นิยตีติ  
นิยตตา ฯ  สงฺคตีติ  ฉนฺน  อภิชาตีน  ตตฺถ  ตตฺถ คมน ฯ  
ภาโวติ  สภาโวเยว ฯ  เอว  นิยติยา  จ  สงฺคติยา  จ  ภาเวน   
จ ปริณตา   นานปฺปการต  ปตฺตา ฯ  เยน  ห ิ ยถา  ภวิตพฺพ   
โส ตเถว ภวติ เยน  น ภวิตพฺพ  โส  น  ภวตีติ   
ทสฺเสนฺติ ฯ  ฉเสฺววาภิชาตีสูติ  ฉสุ  เอว  อภิชาตีสุ ตฺวา สุข ฺจ 
ทุกฺข ฺจ ปฏิสเวเทนฺติ อ ฺา สุขทุกฺขภูมิ นตฺถีติ ทสฺเสนฺติ ฯ      
 
                        มหาทิฏ ิสุตฺตาทิวณฺณนา           
        อกฏาติ  อกตา ฯ  อกฏวิธาติ  อกตวิธานา  เอว กโรหีติ  
เกนจิ   การิกาป  น  โหนตีฺติ  อตฺโถ ฯ  อนิมฺมิตาติ  อิทฺธิยาป  
น นิมฺมิตา ฯ อนิมฺมิตวิธาติ อนิมฺมิตา(๑) น นิมฺมิตพฺพาติ อตฺโถ ฯ   
อนิมฺมิตพฺโพติป(๒) ปาโ ฯ วชฺฌาติ ว ฺฌปสุวชฺฌตาลาทโย วิย 
อผลา  กสฺสจิ  อชนกา ฯ  ปพฺพตกูฏ  วิย   ิตา  เอสิกฏายิโน 
วิย  หุตฺวา   ิตาติ   ยถา สนุิขาโต เอสิกตฺถมฺโภ  นจฺิจโล   
# ๑. ม. อนิมมฺิตวิธาติ อนิมฺมิตา น นิมฺมิตพฺพาติ ปาา น ทิสฺสนฺติ  
# ตตฺถ ปน อนุกฺกเมน อนิมฺมาตาติ อนิมฺมาปตา อนิมฺมิตพฺพาติป  
# ปาโ น นมิฺมิตพฺพาติ อตฺโถติ ปากฏา ฯ  
# ๒. ม. อนมิฺมิตพฺโพติป ปาโติ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  มหาทิฏ ิสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา  ๕๓๕ 
 
ติฏติ  เอว  ิตาติ อตฺโถ ฯ น อิ ฺชนฺตีติ เอสิกตฺถมฺโภ  
วิย   ิตตฺตา  น  จลนฺติ ฯ  น  วิปริณมนฺตีติ  ปกตึ  น   
วิชหนฺติ ฯ  น  อ ฺม ฺ พฺยาพาเธนฺตีติ  อ ฺม ฺ  น   
อุปหนนฺติ ฯ  นาลนฺติ  น  สมตฺถา ฯ ปวีกาโยติอาทีสุ ปวีเยว  (๑)  
ปวีกาโย  ปวีสมูโห  วา ฯ  สตฺตนฺนนฺเตฺวว  กายานนฺติ  ยถา   
มุคฺคราสิยาทีสุ  ปหฏสตฺถ  มุคฺคราสิอาทีน  อนฺตเรเนว  ปวิสติ 
เอว  สตฺตนฺน กายาน  อนตฺเรน  ฉิทฺเทน  วิวเรน  สตฺถ   
ปวิสติ ฯ  ตตฺถ  อห  อิม  ชีวิตา โวโรเปมีติ เกวล  
ส ฺามตฺตเมว โหตีติ ทสฺเสติ ฯ          
        โยนิปมขุสตสหสฺสานีติ  ปมุขโยนีน  อุตฺตมโยนีน  จุทฺทส- 
สตสหสฺสานิ อ ฺานิ  จ  สฏ ิสตานิ  อ ฺานิ  จ   
ฉสตานิ ฯ  ป ฺจ  จ  กมฺมโุน  สตานีติ  ป ฺจกมฺมสตานิ  จาติ 
เกวล  ตกฺกมตฺตเกน  นิรตฺถก  นิฏ(๒)  ทีเปนฺติ ฯ  ป ฺจ  จ  
กมฺมานิ  ตีณิ  จ  กมฺมานีติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เกจิ  
ปนาหุ  ป ฺจ กมฺมานีติ ป ฺจินฺทฺริยวเสน  ภณนฺติ  ตีณีติ(๓)   
กายกมฺมาทิวเสนาติ ฯ  กมฺเม  จ  อฑฺฒกมฺเม จาติ  เอตฺถ  
ปนสฺส กายกมฺม(๔) วจีกมฺม ฺจ กมฺมนฺติ ลทฺธิ มโนกมฺม อุปฑฺฒ- 
กมฺมนฺติ ฯ ทวฺฏ ิปฏิปทาติ  ทฺวาสฏ ิ  ปฏิปทาติ  วทนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ปถวีธาตุเยว ฯ  ๒. ม. นิรตฺถกทิฏ ึ ฯ ๓. ม. คณฺหนฺติ ฯ 
# ๔. ม. กายกมฺมวจีกมฺมานิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๓๖ 
 
ทฺวฏนฺตรกปฺปาติ เอกสฺมึ กปฺเป จตุสฏ ิ อนฺตรกปฺปา นาม  
โหนฺติ อย ปน อ ฺเ เทฺว อชานนฺโต เอวมาห ฯ    
        ฉฬาภิชาติโยติ  กณฺหาภิชาติ  นีลาภิชาติ  โลหิตาภิชาติ  
หลิทฺทาภิชาติ สุกฺกาภิชาติ  ปรมสุกกฺาภิชาตีติ  อิมา  ฉ 
อภิชาติโย  วทนฺติ ฯ  ตตฺถ  โอรพฺภิกา(๑) สูกริกา  สากุณิกา   
มาควิกา  ลุทฺทา  มจฺฉฆาตกา  โจรา โจรฆาตกา พนฺธนา- 
คาริกา  เย  วา  ปน ฺเป  เกจิ  กุรรูกมมฺนฺตา  อย   
กณฺหาภิชาตีติ  วทนฺติ ฯ  ภิกฺขู นีลาภิชาตีติ  วทนฺติ ฯ  เต   
กิร  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  กณฺฏเก  ปกฺขิปตฺวา  ขาทนฺติ ภิกฺขู  จ  
กณฺฑกวุตฺติกาติ  อย  หิสสฺ  ปาฬ ิ เอว ฯ  อถวา  กณฺฑกวุตฺติกา  
เอวนามิกา(๒)  ปพฺพชิตาติ ฯ วทนฺติ ฯ โลหิตาภิชาติ นาม นิคณฺา 
เอกสาฏกาติ  วทนฺติ ฯ  อิเม  กริ  ปุริเมหิ  ทฺวีหิ  ปณฺฑรตรา ฯ  
คิหี  โอทาตวสนา  อเจลกสาวกา  หลทิฺทาภิชาตีติ  วทนฺติ ฯ 
เอว  อตฺตโน  ปจฺจยทายเก  นิคณฺเหิป  เชฏกตเร กโรนฺติ ฯ   
อาชีวกา  อาชีวิโย  อย  สกฺุกาภิชาตีติ วทนฺติ ฯ เต กิร  
ปุริเมหิ จตูหิ ปณฺฑรตรา ฯ  นนฺโท  วจฺโฉ [๓] สงฺกิจฺโจ(๔) 
มกฺขลิโคสาโล ปรมสุกฺกาภิชาตีติ วทนฺติ ฯ เต กิร สพฺเพหิ  
ปณฺฑรตรา ฯ               
# ๑. ม. โอรพฺภิกา ฯ  ๒. ม. เอว นาม เอเก ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร กิโสติ ทิสฺสติ ฯ ๔. กตฺถจิ สงฺกิจฺโฉติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  มหาทิฏ ิสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา ๕๓๗ 
 
        อฏ ปรุิสภูมโยติ มนฺทภูมิ ขิฑฺฑาภูมิ วีมสกภูมิ  
อุชุคตภูมิ เสขภูมิ สณมภูมิ ชานนภูมิ  ปนฺนภูมีติ  อิมา   
อฏ  ปุริสภูมิโยติ  วทนฺติ ฯ  ตตฺถ  ชาตทิวสโต ปฏาย  สตฺต 
ทิวเส  สมฺพาธฏานโต  นิกฺขนฺตตฺตา  สตฺตา  มนฺทา  โหนฺติ   
โมมูหา  อย  มนฺทภูมีติ  วทนฺติ ฯ  เย  ปน  ทุคฺคติโต  อาคตา   
โหนฺติ  เต  อภิณฺห  โรทนติฺ เจว วิรวนฺติ จ (๑) สุคติโต 
อาคตา ต อนุสฺสริตฺวา อนุสฺสริตฺวา หสนฺติ  อย  ขิฑฺฑาภูมิ  นาม ฯ 
มาตาปตูน  หตฺถ  วา ปาท วา ม ฺจ วา ป วา  
คเหตฺวา  ภูมิย  ปาทนิกฺขิปน  วีมสกภูมิ  นาม ฯ  ปทสา  คนฺตุ  
สมตฺถกาโล อุชุคตภูมิ  นาม ฯ  สิปฺปานิ  สิกฺขนกาโล  เสขภูมิ  
นาม ฯ ฆรา นิกฺขมฺม  ปพฺพชฺชนกาโล  สมณภูมิ  นาม ฯ  
อาจริย  เสวิตฺวา  เสวิตฺวา  ชานนกาโล  ชานนภูมิ  นาม ฯ    
ภิกฺขุ  จ  ปนนฺโก  ชโิน  (๒)  น  กิ ฺจิ  อาหาติ  เอว  อลาภึ  
สมณ ปนฺนภูมีติ วทนฺติ ฯ                      
        เอกูนป ฺาส   อาชีวกสเตติ   เอกูนป ฺาส   อาชีว- 
วุตฺติสตานิ ฯ  ปริพฺพาชกสเตติ  ปริพฺพาชกปพฺพชฺชาสตานิ ฯ   
นาควาสสเตติ  นาคมณฺฑลสตานิ ฯ  วีเส  อินฺทฺริยสเตติ  วีส   
อินฺทฺริยสตานิ ฯ  ตึเส  นริยสเตติ  ตึส  นิรยสตานิ ฯ รโช- 
ธาตุโยติ  รชโอกิรณฏานานิ ฯ  หตฺถปฏ ิปาทปฏาทีนิ  สนฺธาย 
# ๑. ม. ปริเทวนฺติ ฯ  ๒. สี. ชินฺโน ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๓๘ 
 
วทติ ฯ  สตฺต ส ฺ ีคพฺภาติ  โอฏโคณคทฺรภอชปสุมิคมหึเส   
สนฺธาย  วทติ ฯ  สตฺต  อส ฺ ีคพฺภาติ สาลิยวโคธูมมุคฺค- 
กงฺคุวรกกุทฺรูสเก  สนฺธาย  วทติ ฯ  นิคณฺ ิคพฺภาติ  คณฺ ิมฺหิ  
ชาตคพฺภา  อุจฺฉุเวฬุนฬาทโย สนฺธาย วทติ ฯ สตฺต ทิพฺพาติ(๑) 
พหู เทวา โส ปน สตฺตาติ  วทติ ฯ  มนสฺุสาป  อนนฺตา  โส สตฺตาติ  
วทติ ฯ สตฺต เปสาจาติ(๒) [๓]  มหนฺตมหนฺตา  สตฺตาติ  วทติ ฯ  
สราติ  มหาสรา ฯ  กณฺณมุณฺฑรถการอโนตตฺตสีหปฺปปาตมณฺฑากิน- 
มุจฺจลินฺทกุณาลทเห (๔) คเหตฺวา วทติ ฯ              
        ปวุฏาติ  คณฺ ิกา ฯ  ปปาตาติ  มหาปปาตา ฯ  ปปาต- 
สตานีติ  ขุทฺทกปปาตสตานิ ฯ  สุปนาติ  มหาสุปนา ฯ  สุปน- 
สตานีติ  ขุทฺทกสุปนสตานิ ฯ  มหากปฺปโนติ มหากปฺปาน ฯ   
เอตฺถ  เอกมฺหา  มหาสรา  วสฺสสเต  วสฺสสเต  กุสคฺเคน  เอก   
อุทกพินฺทท  นีหริตฺวา  สตฺตกฺขตฺตุ  ตมฺหิ  สเร  นิรทุเก  กเต   
เอโก  มหากปฺโปติ วทติ ฯ  เอวรูปาน  มหากปฺปาน  จตุราสีติ  
สตสหสฺสานิ  เขเปตฺวา  พาเล  จ  ปณฺฑิเต  จ (๕)  ทกฺุขสฺสนฺต   
กโรนฺตีติ  อยมสฺส  ลทฺธิ ฯ  ปณฺฑิโตป  กริ  อนฺตรา วิสุชฺฌิตุ  
น สกฺโกติ พาโลป ตโต อุทฺธ น คจฺฉติ ฯ          
        สีเลน  วาติ  อเจลกสีเลน  วา  อ ฺเน  วา เยน วา 
# ๑. ม. เทวา ฯ  ๒. ม. เปสาจาติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# ปสาจาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๔. กณฺณมุณฺฑรถการอโนตตฺตสีหปฺปาตฉทฺทนฺตมุจลินฺทกุณาลทเห ฯ 
# ๕. ม. พาเล จ ปณฺฑิเต จ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  มหาทิฏ ิสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา ๕๓๙ 
 
เกนจิ ฯ  วเตนาติ  ตาทิเสเนว  วเตน ฯ  ตเปนาติ  ตโปกมฺเมน ฯ  
อปริปกฺก  ปริปาเจติ  นาม  โย อห  ปณฺฑิโตติ  อนฺตรา   
วิสุชฺฌติ ฯ  ปริปกฺก(๑)  ผุสฺส  ผุสฺส  พฺยนฺตีกโรติ  นาม  โย  
อห  พาโลติ  วุตฺตปริมาณ  กาล  อติกฺกมิตฺวา ยาติ ฯ  
เหว นตฺถีติ เอว นตฺถิ ฯ ต  หิ  อุภยมฺป  น  สกฺกา   
กาตุนฺติ  ทีเปติ ฯ  โทณมิเตติ  โทเณน  มิต  วิย ฯ สขุทุกฺเขติ  
สุขทุกฺข ฯ  ปริยนฺตกเตติ  วุตฺตปริมาเณน  กาเลน  กตปริยนฺโต ฯ  
นตฺถิ หายนวฑฺฒเนติ  นตฺถิ  หายนวฑฺฒนานิ  น  สสาโร 
ปณฺฑิตสฺส  หายติ  น  พาลสฺส  วฑฺฒตีติ  อตฺโถ ฯ   
อุกฺกสาวกเสติ[๒]  หายนวฑฺฒนานเมเวต เววจน ฯ  อิทานิ  
ตมตฺถ  อุปมาย  สาเธนฺโต  (๓)  เสยฺยถาป นามาติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถ  สุตฺตคุเฬติ  เวเตฺวา(๔) กตสุตฺตคุฬ(๕) ฯ นพฺิเพ ิยมานเมว  
ปเลตีติ ปพฺพเต วา รุกฺขคฺเค วา  ตฺวา  ขิตฺต  สุตฺตปฺ- 
ปมาเณน  นิพฺเพ ิยมานเมว  คจฺฉติ  สุตฺเต ขีเณ ตตฺเถว  
ติฏติ  น  คจฺฉติ  เอวเมว  พาลา  จ  ปณฺฑิตา  จ   
กาลวเสน  นพฺิเพยมานาว  สุขทุกฺข ปเลนฺติ ยถาวุตฺเตน  
กาเลน อติกฺกมนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ       
# ๑. ม. ปริปกฺก ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อุกฺกสาวกสาติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ส.ี ทสฺเสนฺโต ฯ  ๔. ม. เวเตฺวา ฯ 
# ๕. ม. กตสุตฺตคุเฬ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๔๐ 
 
                                อนฺตวาสุตฺตาทิวณฺณนา           
        อนฺตวา  โลโกติ  เอกโต  วฑฺฒิตนิมิตฺต  โลโกติ  คาเหน   
วา  ตกฺเกน  วา  อุปฺปนฺนทิฏ ิ ฯ  อนนฺตวาติ  สพฺพโต   
วฑฺฒิต  อปฺปามาณนิมิตฺต โลโกติ  คาเหน  วา  ตกฺเกน  วา   
อุปฺปนฺนทิฏ ิ ฯ  ต  ชีว  ต  สรรีนฺติ  ชีว ฺจ สรีร ฺจ  เอกเมวาติ  
อุปฺปนฺนทิฏ ิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  อิมานิ  
ตาว โสตาปตฺติมคฺควเสน อฏารส เวยฺยากรณานิ  
เอก คมน ฯ        
        ทุติย  คมน  ทุกฺขวเสน  วุตฺต ฯ  ตตฺราป  อฏารเสว   
เวยฺยากรณานิ  ตโต  ปรานิ  รูป  อตฺตา  โหตีติอาทีนิ   
อฏ  เวยฺยากรณานิ  เตหิ สทฺธึ ต ทุติยเปยฺยากรเณติ(๑) 
วุตฺโต ฯ             
        ตตฺถ  รปูติ  อารมฺมณเมว  อตฺตาติ  คหิตทิฏ ิ ฯ  อรูปติ  
ฌาน  อตฺตาติ คหิตทิฏ ิ ฯ  รูป  จ  อรปู  จาติ  อารมฺมณชฺฌาน(๒) 
ฌาน ฺจ  อตฺตาติ  คหิตทิฏ ิ ฯ เนวรูปนารูปติ  ตกกฺมตฺเตน  คหิตทิฏ ิ ฯ 
เอกนฺตสุขีติ  ลาภีตกฺกีชาติสฺสราน อุปฺปนฺนทิฏ ิ ฯ  ฌาน- 
ลาภิโนป  ห ิ อตีเต  เอกนฺตสุข  อตฺตภาว  มนสิกโรโต  เอว  
ทิฏ ิ  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตกฺกิโนป  ยถา  เอตรหิ  อห  เอกนฺตสุขี 
# ๑. ม. ทุติยเปยฺยาโลติ ฯ  ๒. ม. อารมฺมน ฺจ ฌาน ฺจ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  อนฺตวาสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา ๕๔๑ 
 
เอว สมฺปราเยป ภวิสฺสามีติ  อุปฺปชชฺติ ฯ  ชาติสฺสรสฺสป  
สตฺตฏภเว  สุขิตภาว  ปสฺสนฺตสฺส(๑)  เอว อุปฺปชชฺติ ฯ  
เอกนฺตทุกฺขีติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ          
        ตติยเปยฺยาโล  อนิจฺจทุกฺขวเสน  เตหิเยว  ฉพฺพีสติยา  
สุตฺเตหิ  วุตฺโต จตุตฺถเปยฺยาโล ติปริวฏฏวเสนาติ ฯ               
                ทฏิ ิสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ         
# ๑. ม. ปสฺสนฺตสฺส ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑ หนา  ๕๔๒ 
 
                        โอกกฺนฺตสยุตฺตวณฺณนา            
 
                                จกฺขุสุตฺตาทิวณฺณนา           
        โอกกฺนตฺสยุตฺเต  อธิมุจฺจตีติ  สทฺธาธิโมกฺข (๑) ปฏลิภติ ฯ  
โอกฺกนฺโต  สมฺมตฺตนิยามนฺติ  ปวิฏโ  อริยมคฺค ฯ  อภพฺโพว(๒)   
ตาว  กาล กาตุนฺติ  อิมินา  อุปฺปนฺเน  มคฺเค  ผลสฺส  อนนฺตรายต  
ทีเปติ ฯ อุปฺปนฺนสฺมึ หิ มคฺเค  ผลสฺส  อนฺตรายกรณ  นาม 
นตฺถิ ฯ  เตเนวาห  อย ฺจ  ปุคฺคโล  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย 
ปฏิปนฺโน  อสฺส  กปฺปสฺส  จ  อุฑฺฑยฺหนเวลา(๓)  อสฺส เนวาย(๔) 
กปฺโป  อุฑเหยฺย(๕)  ยาวาย  ปุคฺคโล  น  โสตาปตฺติผล   
สจฺฉิกโรติ อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล   ิตกปฺปติ ฯ    มตฺตโส  นชิฺฌาน  
ขมนฺตีติ  ปมาณโต โอโลกน ขมนฺติ ฯ เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ           
                        โอกกฺนฺตสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา          
 
        อุปฺปาทสยุตฺเต สพฺพ ปากฏเมว ฯ        
                                อุปฺปาทสยตฺุตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ         
# ๑. ม. สทฺธาธิโมกฺข ฯ  ๒. ม. อภพฺโพจ ฯ  ๓. ม. อุฑฺฑยฺหนเวลา ฯ 
# ๔. ม. เนว ตาว ฯ  ๕. ม. อุฑฺฑเยฺหยฺย ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑    หนา  ๕๔๓ 
 
                                กิเลสสยุตฺตวณฺณนา            
        กิเลสสยุตฺเต  จิตฺตสฺเสโส  อุปกกฺิเลโสติ  กตรจิตฺตสฺส   
จตุภูมกจิตฺตสฺส ฯ  เตภูมกจิตฺตสฺส  ตาว  โหตุ  โลกุตฺตรสฺส  กถ  
อุปกฺกิเลโส โหตีติ  อุปฺปตฺตินิวารณโต ฯ  โส  หิ  ตสฺส  
อุปฺปชฺชตุิ อปฺปทาเนน อุปกฺกิเลโสติ เวทิตพฺโพ ฯ   เนกฺขมฺม 
นินฺนนฺติ   นวโลกุตฺตรธมฺมนินฺน ฯ   จิตฺตนฺติ สมถวิปสฺสนา- 
จิตฺต ฯ  อภิ ฺาสจฺฉิกรณีเยสุ  ธมฺเมสูติ  ปจฺจเวกฺขณาเณน  
อภิชานิตฺวา  สจฺฉิกาตพฺเพสุ  ฉฬภิ ฺาธมฺเมสุ(๑)  เอก  ธมฺม   
วา นิพฺพานเมว(๒) คณฺหนฺเตน เนกฺขมฺมนฺติ คเหตพฺพ ฯ เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ          
                        กิเลสสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ม. ฉฬภิ ฺาธมฺเมสุ ฯ  ๒. ม. นิพฺพานเมวาติ ปท นตฺถิ ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๕๔๔ 
 
                                สารปิุตฺตสยุตฺตวณฺณนา            
 
                                วิเวกชสุตฺตาทิวณฺณนา           
        สาริปุตฺตสยุตฺตสฺส  ปเม  น  เอว  โหตีติ  อหงฺการมม- 
 ฺการาน  ปหนีตฺตา เอว น โหติ ฯ ทุติยาทีสุ เอเสว นโย ฯ  
                                        ปมาทีนิป ฯ        
 
                                สุจิมขีุสุตฺตวณฺณนา           
        ทสเม  สุจิมุขีติ(๑)  เอวนามิกา ฯ  อุปสงฺกมีติ  เถร  อภิรูป  
ทสฺสนีย สุวณฺณวณฺณ  สมนฺตปาสาทิก  ทิสฺวา  อิมินา  สทฺธึ   
ปริหาส  กรสิฺสามีติ อุปสงฺกมิ ฯ  อถ  เถเรน  ตสฺมึ  วจเน  
ปฏิกฺขิตฺเต อิทานิสฺส วาท อาโรเปสฺสามีติ ม ฺมานา  เตนหิ  
สมณ  อุพฺภมุโข  (๒)  ภุ ฺชสีติ  อาห ฯ ทิสามุโขติ จตุทฺทิสามุโข  
จตสฺโส ทิสา โอโลเกนฺโตติ อตฺโถ ฯ วิทิสามุโขติ จตสฺโส  
วิทิสา โอโลเกนฺโต ฯ    
        วตฺถุวิชชฺาติรจฺฉานวิชฺชายาติ  วตฺถุวิชฺชาสงฺขาตาย  ติรจฺฉาน- 
วิชฺชาย วตฺถวิุชฺชา  นาม ลาพุวตฺถุกุมฺภณฺฑวตฺถุมูลกวตฺถุอาทีน  
วตฺถูน ผลสมฺปตฺติการณกาลชานนุปาโย ฯ   มิจฺฉาชีเวน   ชีวิก   
กปฺเปนฺตีติ   เตเนว  วตฺถุวิชฺชาติรจฺฉานวิชฺชาสงฺขาเตน  มิจฺฉา- 
# ๑. ม. สุจิมขีุติ ฯ  ๒. ส.ี อุทธมุโข ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๒) - หนาท่ี 545 

                *เลมที่ ๑๑  สุจิมุขีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๔๕ 
 
ชีเวน  ชีวิต กปฺเปนฺติ เตส วตฺถูน สมฺปาทเนน  ปสนฺเนหิ   
มนุสฺเสหิ  ทนิฺเน  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชนฺตา  ชีวนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
อโธมุขาติ  วตฺถุ  โอโลเกตฺวา  ภุ ฺชมานวเสน อโธมุขา ภุ ฺชนฺติ  
นาม ฯ เอว สพฺพตฺถ โยชนา  กาตพฺพา ฯ  อปเจตฺถ นกฺขตฺต- 
วิชฺชาติ อชฺช อิม นกฺขตฺต อิมินา นกฺขตฺเตน คนฺตพฺพ  
อิมินา  อิท ฺจิท ฺจ  กาตพฺพนฺติ  เอว  ชานนวิชฺชา ฯ  ทูเตยฺยนฺติ  
ทูตกมฺม  เตส  เตส  สาสน คเหตฺวา ตตฺถ ตตฺถ คมน ฯ  
ปหิณคมนนฺติ เอกคามสฺมึเยว เอกกุลสฺส  สาสเนน  อ ฺ  กลุ 
อุปสงฺกมน ฯ องฺควิชฺชาติ อิตฺถิลกฺขณปริสลกฺขณวเสน องฺคสมฺปตฺตึ  
ตฺวา  ตาย  องฺคสมฺปตฺติยา  อิท นาม ลพฺภตีติ เอว  
ชานนวิชฺชา ฯ วิทิสามุขาติ  องฺควิชฺชา  หิ  ต  ต  สรรีโกฏาส  
อารพฺภ  ปวตฺตตฺตา  วิทิสาย ปวตฺตา  นาม ตสฺมา ตาย  
วิชฺชาย ชีวิก กปฺเปตฺวา ภุ ฺชนฺตา วิทิสามุขา ภุ ฺชนฺติ  
นาม ฯ  เอวมาโรเจสีติ  ธมฺมิก  สมณาติอาทีนิ  วทมานา 
สาสนสฺส  นยิฺยานิก คุณ กเถสิ ฯ ต ฺจ มนุสฺสา(๑) กถ  สุตฺวา  
ป ฺจมตฺตานิ กุลสตานิ สาสเน โอตรึสูติ ฯ   
                        สาริปุตฺตสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ        
# ๑. ส.ี ปริยายกถ ฯ  ม. ปริพฺพาชิกาย กถ ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑  หนา  ๕๔๖ 
 
                                นาคสยุตฺตวณฺณนา 
        นาคสยุตฺเต  อณฺฑชาติ  อณฺเฑ  ชาตา ฯ  ชลาพุชาติ   
วตฺถิโกเส  ชาตา ฯ  สเสทชาติ  สเสเท  ชาตา ฯ  อุปปาติกาติ(๑)  
อุปฺปติตฺวา  วิย  ชาตา ฯ อิท ฺจ  ปน  สุตฺต  อตฺถุปฺปตฺติยา   
วุตฺต ฯ  ภิกฺขูน  หิ  กติ น ุโข นาคโยนิโยติ กถา  
อุทปาทิ ฯ  อถ  ภควา  ปุคฺคลาน  นาคโยนีหิ  อุทฺธรณตฺถ (๒)  
นาคโยนิโย อาวิกโรนฺโต อิม สุตฺตมาห ฯ                    
 
                                ปณีตตรสุตฺตาทิวณฺณนา           
        ทุติยาทีสุ  โวสฺสฏกายาติ  อหิตุณฺฑิกปริพุทฺธ  (๓)  อคเณตฺวา  
วิสฺสฏกายา ฯ  ทฺวยการิโนติ ทุวิธา การิโน กุสลากสุล- 
การิโนติ  อตฺโถ ฯ  สจชชฺ มยนฺติ  สเจ  อชฺช  มย ฯ  สหพฺยต  
อุปปชฺชตีติ  สหภาว อาปชฺชติ ฯ ตตฺรสฺส อกุสล อุปปตฺติยา   
ปจฺจโย  โหติ กุสลาน(๔)  อุปปนฺนาน สมฺปตฺติยา ฯ อนฺนนฺติ  
ขาทนียโภชนีย ฯ ปานนฺติ ยงฺกิ ฺจิ ปานก ฯ วตฺถนฺติ  
นิวาสนปารุปน ฯ ยานนฺติ ฉตฺตุปาหน อาทึ กตฺวา ยงฺกิ ฺจิ 
คมนปจฺจย ฯ  มาลนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ สุมนมาลาทิปุปฺผ คนฺธนฺติ  
# ๑. โอปปาติกาติ ฯ  ๒. ม. อุทฺธรณตฺถ ฯ 
# ๓. ส.ี ...ปรวุิตฺถ ฯ  ๔. ม. กุสล ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ปณีตตรสุตฺตาทิวณฺณนา  หนา  ๕๔๗ 
 
ยงฺกิ ฺจิ จนฺทนาทิคนฺธ ฯ  วิเลปนนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  ฉวิราคกรณ ฯ   
เสยฺยาวสถปทีเปยฺยนฺติ ม ฺจปาทิเสยฺย  เอกภูมิกาทิอาวสถ  
วฏฏิเตลาทิปทีปการณ(๑)  เทตีติ  อตฺโถ ฯ เตส  หิ  ทีฆายุกตาย(๒) 
จ วณฺณวนฺตตาย จ สุขพหุลตาย(๓) จ ปตฺถน กตฺวา อิม ทสวิธ  
ทาน(๔)  ทตฺวา  ต  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตุ  ตตฺถ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ                    
                                        นาคสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ม. ...ปทปีูกรณ ฺจ ฯ  ๒. ม. ทีฆายุกตาย ฯ  ๓. ม. วณฺณวนฺตตาย ฯ 
# ๔. ม. ทานวตฺถุ ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๔๘ 
 
                                สุปณฺณสยุตฺตวณฺณนา            
        สุปณฺณสยุตฺเต  ปตฺตาน  วณฺณวนฺตตาย  ครุฬา 
สุปณฺณาติ  วุตฺตา ฯ อิธาป  ปมสุตฺต  ปุริมนเยเนว  อตฺถุปฺปตฺติย   
วุตฺต ฯ  หรนฺตีติ  อุทฺธรนติฺ ฯ อุทฺธรมานา  จ  ปน  เต  
อตฺตนา  อสเม(๑) วา  สเม  วา  อุทฺธรตุิ  สกฺโกนฺติ  น  อตฺตนา 
ปณีตตเร ฯ  สตฺตวิธา  หิ  อนุทฺธรณีนาคา  นาม  ปณีตตรา   
กมฺพลสฺสตรา  ธตรฏา  สตฺตสีทนฺตรวาสิโน  ปวิฏกา  
ปพฺพตฏกา  วิมานฏากาติ [๒] ฯ ตตฺร  (๓)  อณฺฑชาทิน  ชลาพุ- 
ลาทโย  ปณีตตรา  เต  เตหิ  อนุทฺธรณียา ฯ  กมฺพลสฺสตรา  
ปน  นาคเสนาปติโน  เต  ยตฺถ  กตฺถจิ  ทิสฺวา  โย  โกจิ  สุปณฺโณ   
อุทฺธริตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ธตรฏา  ปน  นาคราชาโน  เตป  
โกจิ  อุทฺธริตุ  น  สกโฺกติ ฯ  เย  ปน  สตฺตสีทนฺตเร  มหาสมุทฺเท   
วสนฺติ  เต  ยสฺมา กตฺถจิ วิกมฺปน กาตุ  น  สกฺกา  ตสฺมา  
โกจิ  อุทฺธริตุ  น  สกโฺกติ ฯ ปวิฏกาทีน นิลียโนกาโส(๔) อตฺถิ   
ตสฺมา  เตป  อุทฺธริตุ  น สกฺโกติ ฯ เย ปน มหาสมุทฺเท  
กุมฺมิปฏเ(๕) วสนฺติ เต  โย  โกจิ  สโม  วา  ปณีตตโร  วา สุปณฺโณ  
อุทฺธริตุ น(๖) สกฺโกติ ฯ เสส นาคสยุตฺเต วุตฺตนยเมวาติ ฯ                    
                        สุปณฺณสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ม. หีเน ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร ตตฺร ปณีตตรา นาม โยนิโต  
# อุกฺกฏตราติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. สี. ตถา หิ ฯ ๔. ม. นลิียโนภาโส ฯ 
# ๕. ม. อูมิปฏเ ฯ  ๖. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๕๔๙ 
 
                                คนฺธพฺพกายสยุตฺตวณฺณนา           
        คนฺธพฺพกายสยุตฺเต  มูลคนฺเธ  อธิวตฺถาติ  ยสฺส  รกฺุขสฺส  
มูเล  คนฺโธ  อตฺถิ  ต  นิสสฺาย  นิพฺพตฺตา ฯ  โส  ห ิ สกโลป   
รุกฺโข  เตส อุปกปฺปติ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  คนฺธ- 
คนฺเธติ  มูลาทิคนฺธาน  คนฺเธ ฯ  ยสฺส  หิ  รุกฺขสฺส  สพฺเพสป  
มูลาทีน  คนโฺธ  อตฺถ ิ โส  อิธ  คนฺโธ  นาม ฯ  ตสฺส 
คนฺธสฺส  คนฺเธ  ตสฺมึ  อธวิตฺถา ฯ  อิธ  มูลาทีนิ  สพฺพานิ  
เตสเยว อุปกปฺปนฺติ ฯ  โส  ทาตา  โหติ  มูลคนฺธานนฺติ  กาลานุ- 
สาริกาทีน  มลูคนฺธาน ทาตา  โหติ ฯ  เอว  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  หิ  สริกขฺทานมฺป ทตฺวา ปตฺถน  เปนฺติ   
อสริกฺขทานมฺป ฯ  ต  ทสเฺสตุ  โส  อนฺน  เทตีติอาทิ  ทสวิธ  
ทานวตฺถุ วุตฺต ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ           
                คนฺธพฺพกายสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ         
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                        *เลมที่ ๑๑   หนา  ๕๕๐ 
 
                                วลาหกสยุตฺตวณฺณนา            
        วลาหกสยุตฺเต  วลาหกกายิกาติ  พลาหกนามเก  เทวกาเย     
อุปฺปนฺนา  อากาสจาริกเทวา ฯ  สีตวลาหกาติ  สีตกรณพลาหกา ฯ  
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  เจโตปณิธิมนฺวายาติ  จิตฺตฏปน  
อาคมฺม ฯ  สีต  โหตีติ  ย วสฺสาเน  วา  เหมนฺเต  วา   
สีต โหติ ต อุตุสมุฏานเมว ฯ ย ปน สีเตป อติสีต  
คิเมฺห  จ  อุปฺปนฺน  สีต ต เทวตานุภาเวน นิพฺพตฺตสีต  
นาม ฯ อุณฺห โหตีติ ย คิมฺหาเน  อุณฺห  ต  อุตุสมุฏานิก  
ปากติกเมว ฯ  ย  ปน อุเณฺหป อติอุณฺห สีตกาเล  จ  
อุปฺปนฺน  อุณฺห  ต  เทวตานุภาเวน  นิพฺพตฺตอุณฺห  นาม ฯ   
อพฺภ โหตีติ  อพฺภมณฺฑโป  (๑)  โหติ ฯ  อิธาป  ย วสฺสาเน จ  
สิสิเร จ อพฺภ อุปฺปชฺชติ ต  อุตุสมุฏานิก  ปากติกเมว ฯ   
ย  ปน  อพฺเภเยว  อติอพฺภ  สตฺตสตฺตาหมฺป จนฺทิมสูริเย  
ฉาเทตฺวา  เอกนฺธการ  กโรติ  ย ฺจ  จิตฺตเวสาขมาเสสุ  อพฺภ   
ต เทวตานุภาเวน  อุปฺปนฺนอพฺภ  นาม ฯ  วาโต  โหตีติ  โย 
ตสฺมึ  ตสฺมึ  อุตุมฺหิ อุตฺตรทกฺขิณาทิ  ปกติวาโต  โหติ  อย   
อุตุสมุฏาโนว ฯ  โยป  ปน  รกฺุขกฺขนฺธาทิปทาลโน  อติวาโต 
นาม อตฺถิ อย ฺเจว โย จ อ ฺโป อกาลวาโต อย   
# ๑. ส.ี อพฺภมณฺฑโล ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  วลาหกสยุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๕๑ 
 
เทวตานุภาวนิพฺพตฺโต  นาม ฯ  เทโว  วสฺสตีติ  ย  วสฺสิเก  
จตฺตาโร  มาเส  วสฺส  ต  อุตุสมุฏานเมว ฯ  ย  ปน  วสฺเสเยว  
อติวสฺส ย ฺจ จิตฺตเวสาขมาเสสุ วสฺส ต เทวตานุภาเวน  
นิพฺพตฺต นาม ฯ             
        ตตฺริท  วตฺถุ  เอโก  กิร  วสฺสวลาหกเทวปุตฺโต ตลกูฏ- 
วาสิ(๑)ขีณาสวตฺเถรสฺส สนฺติก  คนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ  เถโร  โกสิ  
ตฺวนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ อห  ภนฺเต  วสฺสวลาหกเทวปุตฺโตติ ฯ  ตุมฺหาก  
กิร  จิตฺเตน  เทโว  วสฺสตีติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ  ปสฺสตุิกามา   
มยนฺติ ฯ  เตมิสฺสถ  ภนฺเตติ ฯ  เมฆสีส  วา  คชชฺิต  วา น  
ป ฺายติ  กถ  เตมิสฺสามาติ ฯ  ภนฺเต  อมฺหาก  จิตฺเตน 
เทโว  วสฺสติ  ตุเมฺห ปณฺณสาล  ปวิสถาติ ฯ  สาธุ  เทวปุตฺตาติ  
โส  ปาเท  โธวิตฺวา  ปณฺณสาล  ปาวิสิ ฯ เทวปุตฺโต  ตสฺมึ  
ปวิสนฺเตเยว  เอก  คีต  คายิตฺวา  หตฺถ  อุกฺขิป ฯ  สมนฺตา  
ติโยชนฏาน  เอกเมฆ  อโหสิ ฯ  เถโร  อฑฺฒตินฺโต  ปณฺณสาล   
ปวิฏโติ ฯ  อปจ เทโว  นาเมส  อฏหิ  การเณหิ  วสฺสติ   
นาคานุภาเวน  สุปณฺณานุภาเวน  เทวานุภาเวน  สจฺจกิริยาย 
อุตุสมุฏาเนน  มาราวฏฏเนน  อิทฺธิพเลน  วินาสเมเฆนาติ ฯ                    
                วลาหกสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ส.ี หิมาลยกูฏวาสี ฯ  ม. ตลกูฏกวาสิ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๑    หนา  ๕๕๒ 
 
                        วจฺฉโคตฺตสยุตฺตวณฺณนา           
        วจฺฉโคตฺตสยุตฺเต  อ ฺาณาติ  อ ฺาเณน ฯ  เอว   
สพฺพปเทสุ  กรณวเสเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺพานิ  เจตานิ    
อ ฺม ฺเววจนาเนวาติ ฯ  อิมสฺม ึ ปน  สยุตฺเต  เอกาทส   
สุตฺตานิ  ป ฺจป ฺาส เวยฺยากรณานีติ เวทิตพฺพานิ                 
                วจฺฉโคตฺตสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ         
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                        *เลมที่ ๑๑  หนา  ๕๕๓ 
 
                                                สมาธิสยุตฺตวณฺณนา 
 
                        สมาธิมูลกสมาปตฺติสุตฺตวณฺณนา           
        สมาธิสยุตฺตสฺส(๑)  ปเม  สมาธิกุสโลติ  ปมชฺฌาน   
ป ฺจงฺคิก เอว องฺคววตฺถานกุสโล ฯ น [๒] สมาปตฺติ- 
กุสโลติ จิตฺต หาเสตฺวา  กลฺล  กตฺวา  ฌาน  สมาปชชฺิตุ   
น  สกโฺกติ ฯ  อิมินา  นเยน เสสปทานิป เวทิตพฺพานิ ฯ                    
 
                                สมาธิมูลก ิติสุตฺตาทิวณฺณนา         
        ทุติยาทีสุ  น  สมาธิสฺมึ   ิติกุสโลติ  ฌาน  เปตุ   
อกุสโล สตฺตฏอจฺฉรามตฺต  ฌาน  เปตุ  น  สกฺโกติ ฯ  น   
สมาธิสฺมึ  วุฏานกุสโลติ ฌานโต  วุฏาตุ  อกุสโล  ยถา- 
ปริจฺเฉเทน  วุฏาตุ  น  สกฺโกติ ฯ  น  สมาธิสฺมึ กลลฺิตกุสโลติ  
จิตฺต  หาเสตฺวา  กลลฺ กาตุ อกุสโล ฯ น สมาธิสฺมึ อารมฺมณ- 
กุสโลติ กสณิารมฺมเณสุ  อกุสโล ฯ  น  สมาธิสฺมึ  โคจรกุสโลติ  
กมฺมฏานโคจเร  เจว  ภิกฺขาจารโคจเร  จ  อกุสโล ฯ  น   
สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโลติ กมฺมฏาน อภินีหริตุ อกุสโล ฯ  
น  สมาธิสฺมึ  สกฺกจฺจการีติ  ฌาน  อปฺเปตุ  สกฺกจฺจการี  น 
โหติ ฯ  น สมาธิสฺมึ  สาตจฺจการีติ  ฌานปฺปนาย  สตตการี  
# ๑. ม. ฌานสยุตฺตสฺส ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สมาธิสฺมินฺติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๑  ขนฺธวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕๔ 
 
น  โหติ  กทาจิเทว  กโรติ ฯ  น  สมาธิสฺมึ  สปฺปายการีติ  
สมาธิสฺส  สปฺปาเย  อุปการกธมฺเม  ปูเรตุ  น  สกโฺกติ ฯ  อิโต(๑) 
ปร  สมาปตฺติอาทีหิ  ปเทหิ  โยเชตฺวา  จตุกฺกา  วุตฺตา ฯ  เตส  
อตฺโถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  สกล  ปเนตฺถ  สมาธิสยุตฺต (๒) 
โลกิยชฺฌานวเสเนว กถิตนฺติ ฯ                      
                                สมาธิยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ          
                อิติ สารตฺถปฺปกาสินิยา สยุตฺตนิกายฏกถาย        
                        ขนฺธวารวคฺควณฺณนา (๓)นิฏ ิตา ฯ          
# ๑. ม. ตโต ฯ  ๒. ม. ฌานสยุตฺต ฯ  ๓. ม. ขนฺธวคฺควณฺณนา ฯ 


