
ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 1 

                        *เลมที่  ๑๙  คนฺถารมฺภกถา  หนา  ๑ 
 
                        ปรมตฺถทปีนี  นาม  ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                                        อุทานวณฺณนา   
                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                        คนฺถารมฺภกถา   
                มหาการุณิก  นาถ  เยฺยสาครปารคุ   
                วนฺเท  นิปุณคมฺภีร  วิจิตฺรนยเทสน ฯ   
                วิชชฺาจรณสมฺปนฺนา  เยน  นยิฺยนฺติ  โลกโต   
                วนฺเท  ตมุตฺตม  ธมฺม  สมมฺาสมฺพุทฺธปูชิต ฯ   
                สลีาทิคุณสมฺปนฺโน   ิโต  มคฺคผเลสุ  โย   
                วนฺเท  อริยสงฺฆ  ต  ปุ ฺกฺเขตฺต  อนุตฺตร ฯ   
                วนฺทนาชนิต  ปุ ฺ  อิติ  ย  รตนตฺตเย   
                หตนฺตราโย  สพฺพตฺถ  หุตฺวาห  ตสฺส  เตชสา ฯ   
                เตน  เตน  นิทาเนน  เทสิตานิ  หิเตสินา   
                ยานิ  สุทฺธาปทาเนว  (๑)  อุทานานิ  มเหสินา ฯ   
                ตานิ  สพฺพานิ  เอกชฺฌ  อาโรเปนฺเตหิ  สงฺคห   
                อุทาน  นาม  สงฺคีต  ธมฺมสงฺคาหเกหิ  ย ฯ   
                ชนิสฺส  ธมฺมสเวค-  ปาโมชชฺปริทีปน   
                โสมนสฺสสมุฏาน-  คาถาหิ  ปฏิมณฺฑิต ฯ   
#  ๑.  ส.ี  ม.  ยานิ  สุทฺธาปทาเนน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 2 

                *เลมที่  ๑๙  คนฺถารมฺภกถา  หนา  ๒ 
                 
                ตสฺส  คมฺภีราเณหิ  โอคาเหตพฺพภาวโต   
                กิ ฺจาป  ทุกฺกรา  กาตุ  อตฺถสวณฺณนา  มยา   
                สหสวณฺณน  ยสฺมา  ธรเต  สตฺถุ  สาสน   
                ปพฺุพาจริยสีหาน  ติฏเตว  วินิจฺฉโย ฯ   
                ตสฺมา  ต  อวลมฺพิตฺวา  โอคาเหตฺวาน  ป ฺจป   
                นกิาเย  อุปนิสฺสาย  โปราณฏกถานย ฯ   
                สวิุสุทฺธ  อสงฺกิณฺณ  นิปุณตฺถวินิจฺฉย   
                มหาวิหารวาสีน  สมย  อวลมฺพิย ฯ  (๑)   
                ปนุปฺปุนาคต  อตฺถ  วชชฺยตฺิวาน  สาธุก   
                ยถาพล  กริสฺสามิ  อุทานสฺสตฺถวณฺณน ฯ   
                อิติ  อากงฺขมานสฺส  สทฺธมมฺสฺส  จิรฏ ิตึ   
                วิภชนฺตสฺส  ตสฺสตฺถ  สาธุ  คณฺหนฺตุ  สาธโวติ ฯ   
        ตตฺถ  อุทานนฺติ  เกนฏเน  อุทาน  อุทานฏเน ฯ   
กิมิท  อุทาน  นาม  ปติเวคสมุฏาปโต  อุทาหาโร ฯ  ยถา   
หิ  ย  เตลาทิ  มินิตพฺพวตฺถุ  ปมาณ  (๒)  คเหตุ  น  สกโฺกติ   
วิสฺสนฺทิตฺวา  คจฺฉติ ฯ  ต  อวเสโกติ  วุจฺจติ ฯ  ย ฺจ  ชล   
ตฬาก  คเหตุ  น  สกโฺกติ  อชฺโฌตฺถริตฺวา  คจฺฉติ  ต  โอโฆติ   
วุจฺจติ ฯ  เอวเมว  ย  ปติเวคสมุฏาปต  วิตกฺกวิปฺผาร  อนโฺต- 
หทย  สนฺธาเรตุ  น  สกโฺกติ  โส  อธโิก  หุตฺวา  อนฺโต   
#  ๑.  ส.ี  ม.  อวิโลมย ฯ  ๒.  ม.  มาน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 3 

                *เลมที่  ๑๙  คนฺถารมฺภกถา  หนา  ๓ 
                 
อสณฺหิตฺวา  พหิ  วจีทฺวาเรน  นิกฺขนฺโต  ปฏิคฺคาหกนิรเปกฺโข   
อุทาหารวิเสโส  อุทานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ธมฺมสเวควเสนป  อยมากาโร   
ลพฺภเตว ฯ   
        ตยิท  กตฺถจิ  คาถาพนฺธวเสน  กตฺถจิ  วากฺยวเสน   
ปวตฺต ฯ  ยมปฺน  อฏกถาสุ  โสมนสสฺาณมยิกคาถา- 
ปฏิสยตฺุตาติ  อุทานลกฺขณ  วุตฺต  ต  เยภุยฺยวเสน  วุตฺต ฯ   
เยภุยฺเยน  หิ  อุทาน  คาถาพนฺธวเสน  ภาสิต  ปติโสมนสฺส-   
สมุฏาปต ฺจ ฯ  อิตรมฺป  ปน  อตฺถ ิ ภิกฺขเว  ตทายตน  ยตฺถ   
เนว  ปวี  น  อาโปติอาทีสุ  (๑)   
                สขุกามานิ  ภูตานิ                โย  ทณฺเฑน  วิหึสตีติ  (๒)   
                สเจ  ภายถ  ทกุขฺสฺส                สเจ  โว  ทุกฺขมปฺปยนฺติ-  (๓)   
เอวมาทีสุ  จ  ลพฺภติ ฯ   
        เอวมาทิ  ตยิท  สพฺพ ฺ ุพุทฺธภาสิต  ปจฺเจกพุทฺธภาสิต   
สาวกภาสิตนฺติ  ติวิธ  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  ปจฺเจกพุทฺธภาสิต 
                สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ   
                อวิเหย  (๔)  อ ฺตรมฺป  เตสนฺติ(๕)  - 
อาทินา  ขคฺควิสาณสุตฺเต  อาคตเมว ฯ  สาวกภาสิตานิป   
#  ๑.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๕๘/๒๐๖ ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๐/๓๒ ฯ 
#  ๓.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๑๕/๑๕๐ ฯ  ๔.  ม.  อวิเหย ฯ   
#  ๕.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๒๙๖/๓๓๑ ฯ  ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๖๖๓/๓๑๗  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 4 

                *เลมที่  ๑๙  คนฺถารมฺภกถา  หนา  ๔ 
         
                สพฺโพ  ราโค  ปหีโน  เม  สพฺโพ  โทโส  สมูหโต   
                สพฺโพ  เม  วิหโต  โมโห  สีติภูโตสฺมิ  นิพฺพุโตติ(๑)-   
อาทินา  เถรคาถาสุ   
                กาเยน  สวุตา  อาสึ  วาจาย  อุท  เจตสา   
                สมูล  ตณฺห  อพฺพุยฺห  สีติภูตาสฺมิ  นิพฺพุตาติ(๒)   
อาทินา  เถรีคาถาสุ  จ  อาคตานิ ฯ  ตานิ  ปน  เตส  เถราน ฺเจว   
เถรีน ฺจ  น  เกวล  อุทานานิ  เอว  อถโข  สีหนาทาป   
โหนฺติ ฯ  สกกฺาทีหิ  เทเวหิ  ภาสิตานิ  อโห  ทาน  ปรมทาน   
กสฺสเป  สุปปฺติฏ ิตนฺติอาทีนิ  (๓)  โสณทณฺฑพฺราหฺมณาทีหิ(๔)  มนุสฺเสหิ   
จ  ภาสิตานิ  นโม  ตสฺส  ภควโตติอาทีนิ(๕)  ติสฺโส  สงฺคีติโย   
อารูฬฺหานิ  อุทานานิ  สนฺติ  เอว  น  ตานิ  อิธาธิปฺเปตานิ ฯ   
ยานิ  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สามมาหจฺจ  ภาสิตานิ  ชินวจน- 
ภูตานิ  ยานิ  สนฺธาย  ภควตา  ปริยตฺติธมฺม  นวธา  วิภชิตฺวา   
อุทฺทิสนฺเตน  อุทานนฺติ  วุตฺตานิ  ตาเนว  ธมฺมสงฺคาหเกหิ   
อุทานนฺติ  สงฺคีตนฺติ  ตเทเวตฺถ  สวณฺเณตพฺพภาเวน  คหิต ฯ   
ยา  ปน  อเนกชาติสสารนฺติอาทิคาถาย  ทีปตา  ภควตา   
โพธิมูเล  อุทานวเสน  ปวตฺติตา  อเนกสตสหสฺสาน  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธาน  อวิชหิตอุทานคาถา  จ  เอตา  อปรภาเค  ปน   
#  ๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๒๑๖/๒๗๘ ฯ  ๒.  ขุ.  เถร.ี  ๒๖/๔๑๖/๔๔๔ ฯ 
#  ๓.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๘๐/๑๑๖ ฯ  ๔.  ม.  อารามทณฺฑพฺราหฺมณาทีหิ ฯ 
#  ๕.  องฺ.  ทกุ.  ๒๐/๒๘๒/๘๕ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 5 

                *เลมที่  ๑๙  คนฺถารมฺภกถา  หนา  ๕ 
                 
ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส  ภควตา  เทสิตตฺตา  ธมฺมสงฺคาหเกหิ   
อุทานปาฬิย  สงฺคห  อนาโรเปตฺวา  ธมฺมปเท  สงฺคีตา ฯ  ย ฺจ   
อ ฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑ ฺโ  อ ฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑ ฺโติ(๑) 
อุทานวจน  ทสสหสฺสิโลกธาตุยา  เทวมนุสฺสาน  ปเวทนสมตฺถ 
นิคฺโฆสวิปฺผาร  ภควตา  ภาสิต  ตทป  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต- 
นฺตเทสนาปริโยสาเน  อตฺตนา  อธิคตธมฺเมกเทสสฺส  ยถาเทสิตสฺส   
อริยมคฺคสฺส  สาวเกสุ  สพฺพปม  เถเรน  อธิคตตฺตา  อตฺตโน   
ปริสฺสมสุ  สผลภาวปจฺจเวกฺขณเหตุก  ปมโพธิย  สพฺเพสเอว 
ภิกฺขูน  สมฺมาปฏิปตฺติปจฺจเวกฺขณเหตุก  อาราธยึสุ  วต  ม   
ภิกฺขู  เอก  สมยนฺติอาทิวจน  (๒)  วิย  ปติโสมนสฺสชนิต  อุทาหาร- 
มตฺต  ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมฺมาติอาทิวจน  (๓)  วิย  ปวตฺติยา 
นิวตฺติยา  วา  น  ปกาสนนฺติ  น  ธมฺมสงฺคาหเกหิ  อุทาน- 
ปาฬิย  สงฺคีตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ   
        ตมฺปเนต  อุทาน  วินยปฏก  สุตฺตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏกนฺติ   
ตีสุ  ปฏเกสุ  สุตฺตนฺตปฏกปริยาปนฺน  ทีฆนิกาโย  มชฺฌิมนิกาโย   
สยุตฺตนิกาโย  องฺคุตฺตรนิกาโย  ขุทฺทกนิกาโยติ  ป ฺจสุ  นิกาเยสุ   
ขุทฺทกนิกายปริยาปนฺน  สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยากรณ  คาถา  อุทาน   
อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  เวทลฺลนติฺ  นวสุ  สาสนงฺเคสุ   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๔/๑๗/๒๓ ฯ  ส.  มหา.  ๑๙/๑๖๗๓/๕๓๒ ฯ   
#  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๖๑๔/๕๒๔ ฯ  ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๒๖๕/๒๕๑ ฯ   
#  ๓.  วิ.  มหา.  ๔/๑/๒ ฯ  ขุ.  อุ.  ๒๕/๓๘/๗๔ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 6 

                *เลมที่  ๑๙  คนฺถารมฺภกถา  หนา  ๖ 
                 
อุทานสงฺคห ฯ  (๑)   
                ทวฺาสีติ  พุทฺธโต  คณฺหึ  เทฺว  สหสฺสานิ  ภิกฺขุโต   
                จตุราสีติสหสฺสานิ  เย  เม  ธมฺมา  ปวตฺติโนติ  (๒)   
เอว  ธมฺมภณฺฑาคาริเกน  ปฏิ ฺาเตสุ  จตุราสีติยา  ธมฺมกฺขนฺธ- 
สหสฺเสสุ  กติปยธมฺมกฺขนฺธสงฺคห ฯ  โพธิวคฺโค  มุจฺจลินฺทวคฺโค 
นนฺทวคฺโค  เมฆิยวคฺโค  โสณวคฺโค  (๓)  ชจฺจนฺธวคฺโค  จูฬวคฺโค   
ปาฏลิคามิยวคฺโคติ  วคฺคโต  อฏวคฺค  (๔)  สุตฺตโต  อสีติสุตฺตสงฺคห   
คาถาโต  ป ฺจนวุติอุทานคาถาสงฺคห ฯ  ภาณวารโต  อฑฺฒูน- 
นวมตฺตา  ภาณวารา ฯ  อนุสนฺธิโต  โพธิสุตฺเต  ปุจฺฉานุ- 
สนฺธิวเสน  เอโก  อนุสนธฺิ  สุปฺปพุทฺธสุตฺเต  (๕)  ปุจฺฉานุสนฺธิยถานุ- 
สนฺธิวเสน  เทฺว  อนุสนฺธ ี เสเสสุ  ยถานุสนฺธิวเสน  เอเกโก  ว   
อนุสนฺธิ  อชฌฺาสยานุสนฺธิ  ปเนตฺถ  นตฺถิ ฯ  เอว  สพฺพถาป   
เอกาสีติอนุสนฺธิสงฺคห ฯ  ปทโต  สตาธิกานิ  เอกวีส  ปทสหสฺสานิ   
คาถาปาทโต  เตวีสติ  จตุสฺสตาธิกานิ  อฏสหสฺสานิ  อกฺขรโต   
สตฺตสหสฺสาธิกานิ  สฏ ิสหสฺสานิ  ตีณิ  จ  สตานิ  ทฺวาสีติ   
จ  อกฺขรานิ ฯ  เตเนต  วุจฺจติ   
                อสีติ  เอว  สุตฺตนฺตา  วคฺคา  อฏ  สมาสโต   
                คาถา  จ  ป ฺจนวุติ  อุทานสฺส  ปกาสิตา ฯ   
#  ๑.  ส.ี  อุทานงฺค ฯ  ๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๙๗/๔๐๖ ฯ 
#  ๓.  ม.  โสณวคฺโค ฯ  ๔.  อฏวคฺคสงฺคหนฺติ  ยุตฺตตร ฯ   
#  ๕.  ส.ี  ม.  สุปฺปวาสาสุตฺตเร ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 7 

                *เลมที่  ๑๙  คนฺถารมฺภกถา  หนา  ๗ 
                 
                อฑฺฒูนนวมตฺตา  จ  ภาณวารา  ปมาณโต   
                เอกาธิกา  ตถาสีติ  อุทานสฺสานุสนฺธิโย ฯ   
                เอกวีสสหสฺสานิ  สต ฺเจว  วิจกฺขโณ   
                ปทาเนตานุทานสฺส  คณิตานิ  วินิทฺทิเส ฯ   
คาถาปาทโต  ปน   
                อฏสหสฺสมตฺตานิ  จตฺตาเรว  สตานิ  จ   
                ปาทาเนตานุทานสฺส  เตวีสติ  จ  นิทฺทิเส ฯ   
                อกฺขราน  สหสฺสานิ  สฏ ี  สตฺต  สตานิ  จ   
                ตีณิ  ทฺวาสีติ  จ  ตถา  อุทานสฺส  ปเวทิตาติ ฯ   
        ตสฺส  อฏสุ  วคฺเคสุ  โพธิวคฺโค  อาทิ  สุตฺเตสุ  ปม- 
โพธิสุตฺต  ตสฺสาป  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิก  อายสฺมตา   
อานนฺเทน  ปมมหาสงฺคีติกาเล  วุตฺตนิทานมาทิ ฯ  สา  ปนาย   
ปมมหาสงฺคีติ  วินยปฏเก  (๑)  ตนฺติมารูฬฺหา  เอว ฯ  โย  ปเนตฺถ   
นิทานโกสลลฺตฺถ  วตฺตพฺโพ  กถามคฺโค  โสป  สุมงฺคล- 
วิลาสินิย  ทฆีนิกายฏกถาย  วุตฺโต  เอวาติ  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺโพ ฯ   
                        คนฺถการมภฺกถา  นฏิ ิตา ฯ 
#  ๑.  วิ.  จุลฺ.  ๗/๖๑๔/๓๗๙ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๘ 
                 
                        โพธิวคฺควณฺณนา   
                ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา   
        ยมฺปเนตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิก  นิทาน  ตตฺถ  เอวนฺติ   
นิปาตปท ฯ  เมติอาทีนิ  นามปทานิ ฯ  อุรุเวลาย  วิหรตีติ  เอตฺถ 
วีติ  อุปสคฺคปท  หรตีติ  อาขฺยาตปทนฺติ  อิมินาว  นเยน 
สพฺพตฺถ  ปทวิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อตฺถโต  ปน  เอวสทฺโท  ตาว  อุปมูปเทสสมฺปหสนครหณ-   
วจนสมฺปฏิคฺคหาการนิทสฺสนาวธารณปุจฺฉาอิทมตฺถปริมาณาทิ   
อเนกตฺถปฺปเภโท ฯ  ตถาเหส  เอว  ชาเตน  มจฺเจน  กตฺตพฺพ   
กุสล  พหุนฺติ  เอวมาทีสุ  (๑)  อุปมาย  อาคโต ฯ  เอวนฺเต  อภิกฺกมิ- 
 ิตพฺพ  เอวนฺเต  ปฏิกกฺมิตพฺพนฺติอาทีสุ  (๒)  อุปเทเส ฯ  เอวเมต  ภควา 
เอวเมต  สุคตาติอาทีสุ  (๓)  สมฺปหสเน ฯ  เอวเมว  ปนาย  วสล ี  
ยสฺมึ  วา  ตสฺมึ  วา  ตสฺส  มุณฺฑกสฺส  สมณกสฺส  วณฺณ 
ภาสตีติอาทีสุ  (๔)  ครหเณ ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
ปจฺจสฺโสสุนฺติอาทีสุ  (๕)  วจนสมฺปฏคฺิคเห ฯ  เอว  พฺยา  โข  อห   
ภนฺเต  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามีติอาทีสุ  (๖)  อากาเร ฯ   
#  ๑.  ม.  อาขฺยาตปนฺติ ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๔/๒๑ ฯ   
#  ๓.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๒๒/๑๖๕ ฯ  ๔.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๕๐๕/๒๔๗ ฯ   
#  ๕.  ส.  ส.  ๑๕/๖๒๗/๒๓๕ ฯ   
#  ๖.  ท.ี  มหา.  ๑๐/๑/๒ ฯ  ม.  ม.ู  ๑๒/๑/๑ ฯ 
#  ๗.  ม.  ม.ู  ๑๒/๔๔๑/๔๗๓ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙ 
 
เอหิ  ตฺว  มาณวก  เยน  สมโณ  อานนฺโท  เตนุปสงฺกม   
อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  สมณ  อานนฺท  อปฺปาพาธ   
อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน  พล  ผาสุวิหาร  ปุจฺฉ  สโุภ  มาณโว 
โตเทยฺยปุตฺโต  ภวนฺต  อานนฺท  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน   
พล  ผาสุวิหาร  ปุจฺฉตีติ  เอว ฺจ  วเทหิ  สาธุ  กิร  ภว   
อานนฺโท  เยน  สุภสฺส  มาณวสฺส  โตเทยฺยปุตฺตสฺส  นิเวสน   
เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติอาทีสุ  (๑)  นทิสฺสเน ฯ  ต  ก ึ  
ม ฺถ  กาลามา  อิเม  ธมฺมา  กุสลา  วา  อกุสลา  วาติ ฯ   
อกุสลา  ภนฺเต ฯ  สาวชชฺา  วา  อนวชชฺา  วาต ฯ  สาวชฺชา   
ภนฺเต ฯ  วิ ฺ ุครหิตา  วา  วิ ฺ ุปฺปสตฺถา  วาติ ฯ  วิ ฺ ูครหิตา   
ภนฺเต ฯ  สมตฺตา  สมาทินฺนา  อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺตนฺติ   
โน  วา  กถ  โว  เอตฺถ  โหตีติ ฯ  สมตฺตา  ภนฺเต  สมาทินฺนา 
อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺตนฺติ  เอว  โน  เอตฺถ  โหตีติอาทีสุ  (๒)   
อวธารเณ ฯ  เอวเมเต  สุนฺหาตา  สุวิลิตฺตา  กปฺปตเกสมสฺสู   
อามุตฺตมาลาภรณาติอาทีสุ  (๓)  ปุจฺฉาย ฯ  เอวคตานิ  ปุถุสิปฺปาย- 
ตนานิ  (๔)  เอววิโธ  เอวมากาโรติอาทีสุ  (๕)  อิทสทฺทสฺส  อตฺเถ ฯ   
คตสทฺโท  ห ิ ปการปริยาโย  ตถา  วิธาการสทฺทา ฯ  ตถา  ห ิ
#  ๑.  ท.ี  สี.  ๙/๓๑๕/๒๕๐ ฯ  ๒.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๕๐๕/๒๔๖ ฯ 
#  ๓.  ท.ี  สี.  ๙/๑๙๕/๑๓๔ ฯ  ๔.  ที.  สี.  ๙/๑๐๐/๗๘ ฯ   
#  ๕.  ท.ี  สี.  ๙/๒๓/๑๙ ฯ  วิ.  มหาวิ.  ๑/๓/๗ ฯ  เอววณฺโณ   
#  เอวมาหาโรติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐ 
                 
วิธยุตฺตคตสทฺเท  โลกิยา  ปการตฺเถ  วทนฺติ ฯ  เอว  ลหุปริวตฺต   
เอวมายุปริยนฺโตติอาทีสุ  (๑)  ปริมาเณ ฯ   
        นน ุ จ  เอว  วิตกฺกิต  โน  ตุเมฺหหิ  เอวมายุปริยนฺโตติ  (๒)   
เจตฺถ  เอวสทฺเทน  ปุจฺฉนาการปริมาณาการาน  วุตฺตตฺตา   
อาการตฺโถ  เอว  เอวสทฺโทติ  น  วิเสสสพฺภาวโต ฯ  อาการ- 
มตฺตวาจโก  เหตฺถ  เอวสทฺโท  อาการตฺโถติ  อธิปฺเปโต ฯ  เอว   
พฺยา  โขติอาทีสุ  ปน  อาการวิเสสวจโก(๓) ฯ  อาการวิเสสวาจิโน 
เจเต  เอวสทฺทา  ปุจฺฉนาการปริมาณาการานวาจกตฺตา ฯ   
เอว ฺจ  กตฺวา  เอว  ชาเตน  มจฺเจนาติอาทีนิ  อุปมาทิ- 
อุทาหรณานิ(๔)  ยุชชฺนฺติ ฯ  ตตฺถ  ห ิ  
                ยถาป  ปุปฺผราสิมฺหา  กยิรา  มาลาคุเณ  พหู   
                เอว  ชาเตน  มจฺเจน  กตฺตพฺพ  กุสล  พหุนฺติ   
เอตฺถ  ปุปฺผราสิฏานียโต  มนุสฺสุปฺปตฺติ  สปฺปุริสูปนิสฺสย-   
สทฺธมฺมสฺสวนโยนิโสมนสิการโภคสมฺปตฺติอาทิโต  ทานาทิปุ ฺ- 
กิริยาเหตุสมุทายโต  โสภาสุคนฺธตาทิคุณวิเสสโยคโต  มาลาคุณ- 
สทิสิโย  (๕)  พหุกา  ปุ ฺกิริยา  มริตพฺพสภาวตาย  มจฺเจน  สตฺเตน 
กตฺตพฺพาติ  เภทนาย(๖)  ปุปฺผาราสิ  มาลาคุณา  จ  อปุมา  เตส 
#  ๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๔๙/๑๑ ฯ  ท.ี  สี.  ๙/๑๗-๑๘ ฯ   
#  ๒.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๓/๗ ฯ  ที.  ส.ี  ๙/๒๗/๑๗/๑๘ ฯ   
#  ๓.  ม.  อาการวิเสสวจโน ฯ  ๔.  ม.  อุปมานอุทาหรณานิ ฯ 
#  ๕.  ส.ี  มาลาคุณสทิตสาโยคโต ฯ  ๖.  ม.  มจฺเจน  กตฺตพฺพาติ   
#  อเภทตาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑ 
                 
อุปมานากาโร  ยถาสทฺเทน  อนิยมโต  วุตฺโต ฯ  ปนุ  เอวสทฺเทน   
นิยมนวเสน  วุตฺโต  โส  ปน  อุปมากาโร  นิยมยิมาโน  อตฺถโต 
อุปมา  เอว  โหตีติ  วุตฺต  อุปมาย  อาคโตติ ฯ   
        ตถา  เอว  อิมินา  อากาเรน  อภิกกฺมิตพฺพนฺติอาทินา 
อุปทิสิยมานาย  สมณสารุปฺปาย  อากปฺปสมฺปตฺติยา  โย  ตตฺถ   
อุปเทสากาโร  โส  อตฺถโต  อุปเทโสเยวาติ  วุตฺต  เอวนฺเต   
อภิกฺกมิตพฺพ  เอวนฺเต  ปฏิกฺกมิตพฺพนฺติอาทีสุ  อุปเทเสติ ฯ   
        เอวเมต  ภควา  เอวเมต  สุคตาติ  เอตฺถ  ภควตา 
ยถาวุตฺตมตฺถ  อวิปรีตโต  ชานนฺเตหิ  กต  ย  ตตฺถ  วิชฺชมาน- 
คุณาน  ปกาเรหิ  หสน  อุทคฺคตากรณ  สมฺปหสน  โส  ตตฺถ   
ปหสนากาโรติ  วุตฺตนเยน  โยเชตพฺพ ฯ   
        เอวเมว  ปนายนฺติ  เอตฺถ  ครหณากาโรติ  วุตฺตนเยน 
โยเชตพฺพ ฯ  โส  จ  ครหณากาโร  วสลีติอาทิขขสนสทฺท- 
สนฺนิธานโต  (๑)  อิธ  เอวสทฺเทน  ปกาสิโตติ  วิ ฺายติ ฯ  ยถา   
เจตฺถ  เอว  อุปมา  การาทโยป  อุปมาทิวเสน  วุตฺตาน  ปุปฺผราสิ- 
อาทิสทฺทาน  สนฺนิธานโต  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว ฺจ  วเทหีติ  ยถาห  วทามิ  เอว  สมณมานนฺท  วเทหีติ   
วทนากาโร  อิทานิ  วตฺตพฺโพ  เอวสทฺเทน  นิทสฺสยิตีติ   
นิทสฺสนตฺโถติ  วุตฺต ฯ   
#  ๑.  ส.ี  วสสีติอาทีสุ  วสลสทฺทสนนฺิธานโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒ 
                 
        เอว  โนติ  เอตฺถาป  เตส  ยถาวุตฺตธมฺมาน  อหิตทุกขา- 
วหภาเวน  สนฺนิฏานชนนตฺถ(๑)  อนมุติคฺคหณวเสน  โน  วา   
กถ  วา(๒)  เอตฺถ  โหตีติ  ปุจฺฉาย  กตาย  เอว  โน  เอตฺถ   
โหตีติ  วุตฺตตฺตา  ตทาการสนฺนิฏาน  เอวสทฺเทน  วิภาวิตนฺติ(๓) 
วิ ฺายติ ฯ  โส  ปน  เตส  ธมฺมาน  อหิตาย  ทุกฺขาย   
สวตฺตนากาโร  นยิมิยมาโน  อวธารณตฺโถ  โหตีติ  วุตฺต  เอว   
โน  เอตฺถ  โหตีติอาทีสุ  อวธารเณติ ฯ   
        เอวมาการวิเสสวาจีนมฺป  เอเตส  เอวสทฺทาน  อุปมาทิ- 
วิเสสตฺถวุตฺติตาย  อุปมาทิอตฺถตา  วุตฺตา  เอวมฺภนฺเตติ  ปน   
ธมฺมสฺส  สาธุก  สวนมนสิกาเร  นิโยชิเตหิ  ภิกฺขูหิ  ตตฺถ   
ปติฏ ิตภาวสฺส  ปฏิชานนวเสน  วุตฺตตฺตา  ตตฺถ  เอวสทฺโท  วจน- 
สมฺปฏิคฺคหตฺโถ  เตน  เอวมฺภนฺเตติ  สาธุ  ภนฺเต  สฏุ ุ  ภนฺเตติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  สฺวายมิธ  อาการนิทสฺสนาวธารเณสุ  ทฏพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  อาการตฺเถน  เอวสทฺเทน  เอตมตฺถ  ทีเปติ  นานานย- 
นิปุณมเนกชฺฌาสยสมุฏาน  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน  วิวิธปาฏหิาริย   
ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร  สพฺพสตฺตาน  สกสกภาสานุรูปโต   
โสตปถมาคจฺฉนฺต  ตสฺส  ภควโต  วจน  สพฺพปฺปกาเรน  โก   
สมตฺโถ  วิ ฺาตต  สพฺพถาเมน  ปน  โสตุกามต  ชเนตฺวาป   
เอวมฺเม  สุต  มยาป  เอเกนากาเรน  สุตนฺติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สนนฺิฏานชนนตฺถ ฯ  ๒.  ม.  โว ฯ  ๓.  ม.  อาวิกต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓ 
                 
        เอตฺถ  จ  เอกตฺตนานตฺตอพฺยาปารเอวธมฺมตาสงฺขาตา 
นนฺทิยาวตฺตติปุกฺขลสีหวิกฺกีฬิตทิสาโลจนองฺกุสสงฺขาตา  จ  อสฺสาทาทิ- 
 ิเภเทน  (๑)  นานาวิธา  นยา  นานานยา ฯ  นยา  วา  ปาฬิคติโย ฯ 
ตา  จ  ป ฺตฺติอนุป ฺตฺติอาทิวเสน  สงฺกิเลสภาคิยาทิโลกิยาทิ- 
ตทุภยโวมิสฺสกาทิวเสน  (๒)  กุสลาทวิเสน  ขนฺธาทิวเสน   
สงฺคหาทิวเสน  สมยวิมุตฺตาทิวเสน  ปนาทิวเสน  กุสลมูลาท-ิ 
วเสน  ติกปฏานาทิวเสน  จ  นานปฺปการาติ  นานานยา ฯ 
เตหิ  นิปุณ  สณฺห  สุขุมนฺติ  นานานยนิปุณ ฯ   
        อาสโยว  อชฺฌาสโย  โส  จ  สสสฺตาทิเภเทน(๓)   
อปฺปรชกฺขตาทิเภเทน  จ  อเนกวิโธ ฯ  อตฺตชฺฌาสยาทิโกเอว  (๔)  วา   
อเนโก  อชฌฺาสโย  อเนกชฺฌาสโย  โส  สมฏุาน  อุปฺปตฺติเหตุ   
เอตสฺสาติ  อเนกชฺฌาสยสมุฏาน ฯ   
        สลีาทิอตฺถสมฺปตฺติยา  ตพฺพิภาวนพฺย ฺชนสมฺปตฺติยา   
สงฺกาสนปกาสนวิวรณวิภชนอุตฺตานีกรณป ฺตฺติวเสน  ฉหิ   
อตฺถปเทหิ  อกฺขรปทพฺย ฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสวเสน  ฉหิ   
พฺย ฺชนปเทหิ  จ  สมนฺนาคตตฺตา  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน ฯ   
        อิทฺธิอาเทสนานุสาสนีเภเทน  เตสุ  จ  เอเกกสฺส   
วิสยาทิเภเทน  วิวิธ  พหุวิธ  วา  ปาฏหิาริย  เอตสฺสาติ   
#  ๑.  ม.  อสฺสาทาทิวิสยาทิเภเทน ฯ  ๒.  ม.  ...โวมิสฺสกาทิวเสน ฯ   
#  ๓.  ส.ี  โสวจสฺสตาทิเภเทน ฯ  ๔.  สี.  อตฺตชฺฌาสยาทิโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔ 
 
วิวิธปาฏิหาริย ฯ  ตตฺถ  ปฏิปกฺขหรณโต  ราคาทิกิเลสาปนยนโต  (๑)   
ปาฏิหาริยนฺติ  อตฺเถ  สติ  ภควโต  น  ปฏิปกฺขา  ราคาทโย   
สนฺติ  เย  หรติพฺพา ฯ  ปุถชฺุชนานมฺป  วิคตูปกฺกิเลเส  อฏ- 
คุณสมนฺนาคเต  จิตฺเต  หตปฏิปกฺเข  อิทฺธิวิธ  ปวตฺตติ  ตสฺมา   
ตตฺถ  ปวตฺตโวหาเรน  จ  น  สกฺกา  อิธ  ปาฏิหาริยนฺติ  วตฺตต ฯ 
สเจ  ปน  มหาการุณิกสฺส  ภควโต  เวเนยฺยคตา  จ  กิเลสา   
ปฏิปกฺขา  เตสมฺป  หรณโต  ปาฏิหาริยนฺติ  วุตฺต  เอว  สติ   
ยุตฺตเมต ฯ  อถวา  ภควโต  เจว  สาสนสฺส  จ  ปฏปิกขฺา 
ติตฺถิยา  เตส  หรณโต  ปาฏิหาริย ฯ  เต  หิ  ทิฏ ิหรณวเสน   
ทิฏ ิปฺปกาสเน  อสมตฺถภาเวน  จ  อิทฺธิอาเทสนานุสาสนีหิ  หริตา   
อปนีตา  โหนฺติ ฯ  ปฏีติ  วา  อย  สทโฺท  ปจฺฉาติ  เอตสฺส  อตฺถ   
โพเธติ  ตสฺมึ  ปฏิปวิฏมฺหิ  อ ฺโ  อาค ฺฉติ(๒)  พฺราหฺมโณติอาทีสุ  (๓)   
วิย ฯ  ตสฺมา  สมาหิเต  จิตฺเต  วิคตูปกฺกิเลเส  กตกจฺิเจน  ปจฺฉา 
หริตพฺพ  ปวตฺเตตพฺพนฺติ  ปฏิหาริย ฯ  อตฺตโน  วา  อุปกฺกิเลเสสุ   
จตุตฺถชฺฌานมคฺเคน(๔)  หริเตสุ  ปจฺฉา  หรณ  ปฏหิาริย ฯ  อิทธฺิ- 
อาเทสนานุสาสนิโย  วิคตูปกฺกิเลเสน  กตกิจฺเจน  สตฺตหิตตฺถ   
ปุน  ปวตฺเตตพฺพา  หริเตสุ  จ  อตฺตโน  อุปกฺกิเลเสสุ  ปรสนฺตาเน  (๕)   
อุปกฺกิเลสหรณานิ  โหนฺตีติ  ปฏิหารยิานิ  ภวนฺติ ฯ  ปฏิหาริยเมว 
#  ๑.  ส.ี  ม.  ราคาทิกิเลสนาสนโต ฯ  ๒.  ม.  อาค ฺฉิ ฯ   
#  ๓.  ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๔/๑ ฯ  ๔.  ม.  จตุตฺถชฺฌานมคฺเคหิ ฯ   
#  ๕.  ม.  ปรสตฺตาน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕ 
 
ปาฏิหาริย  ปฏิหาริเย  วา  อิทฺธิอาเทสนานุสาสนีสมุทาเย  ภว   
เอเกก  ปาฏิหาริยนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ปฏิหาริย  วา  จตุตฺถชฺฌาน   
มคฺโค  จ  ปฏิปกฺขหรณโต  ตตฺถ  ชาต  (๑)ตสฺมึ  วา  นิมิตฺตภูตโต  (๑) 
ตโต  วา  อาคตนฺติ  ปาฏิหาริยนฺติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ตนฺติอตฺถเทสนา  ตพฺโพหาราภิสมยสงฺขาตา 
เหตุเหตุผลตทุภยป ฺตฺติปฏิเวธสงฺขาตา(๒)  วา  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธ- 
คมฺภีรา(๓) ฯ  สสาทีหิ  วิย  มหาสมุทโฺท  อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ  (๔)   
อลพฺภนียปติฏา  ทุปฺปรโิยคาหา  จ  ตสฺมา  เตหิ  จตูหิ   
คมฺภีรภาเวหิ  ยุตฺตนฺติ  ภควโต  วจน  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธ- 
คมฺภีร ฯ   
        เอโก  เอว  ภควโต  ธมฺมเทสนาโฆโส  เอกสฺมึ  ขเณ 
ปวตฺตมาโน  นานาภาสาน  สตฺตาน  อตฺตโน  อตฺตโน   
ภาสาวเสน  อปุพฺพ  อจริม  คหณูปโค  โหติ ฯ  อจินฺเตยฺโย   
หิ  พุทฺธาน  พุทฺธานุภาโวติ  สพฺพสตฺตาน  สกสกภาสานุ- 
รูปโต  โสตปถ  อาคจฺฉตีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        นิทสฺสนตฺเถน  นาห  สยมฺภู  น  มยา  อิท  สจฺฉิกตนฺติ   
อตฺตาน  ปริโมเจนฺโต  เอวมฺเม  สุต  มยาป  เอว  สุตนฺติ  อิทานิ 
วตฺตพฺพ  สกล  สุตฺต  นิทสฺเสติ ฯ   
#  ๑.  โปราณ.  ตนฺนิมิตฺตภูเต ฯ  สี.  ม.  นิมิตฺตภูตโต ฯ   
#  ๒.  ม.  เหตุเหตุผล... ฯ  ๓.  ม.  ...ปฏิเวธาคมฺภีรา ฯ   
#  ๔.  ม.  อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖ 
                 
        อวธารณตฺเถน  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
พหุสฺสุตาน  ยทิท  อานนฺโท  คติมนฺตาน  สติมนฺตาน  ธิติมนฺตาน   
อุปฏากาน  ยทิท  อานนฺโทติ  (๑)  เอว  ภควตา  อายสฺมา  อานนฺโท 
อตฺถกุสโล  ธมฺมกุสโล  พฺย ฺชนกุสโล  นิรุตฺติกุสโล  ปุพฺพา- 
ปรกุสโลติ  (๒)  เอว  ธมมฺเสนาปตินา  จ  ปสตฺถภาวานุรูป  อตฺตโน 
ธารณพล  ทสฺเสนฺโต  สตฺตาน  โสตุกามต  ชเนติ  เอวมฺเม   
สุต  ต ฺจ  โข  อตฺถโต  วา  พฺย ฺชนโต  วา  อนูนมนธิก   
เอวเมว  น  อ ฺถา  ทฏพฺพนฺติ ฯ  อ ฺถาติ  ภควโต  สมฺมุขา   
สุตาการโต  อ ฺถา  น  ปน  ภควตา  เทสิตาการโต ฯ   
อจินฺเตยฺยานุภาวา  หิ  ภควโต  เทสนา  สา  เนว  สพฺพากาเรน 
สกฺกา  วิ ฺาตุนฺติ  วุตฺโตวายมตฺโถ ฯ  สุตาการาวิรุชฺฌนเมว  ห ิ
ธารณพล ฯ   
        เมสทฺโท  ตีสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  หิสฺส  คาถาภิคีต  เม   
อโภชเนยฺยนติอาทีสุ  (๓)  มยาติ  อตฺโถ ฯ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา 
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตูติอาทีสุ  (๔)  มยฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมทายาทา 
เม  ภิกฺขเว  ภวถาติอาทีสุ  (๕)  มมาติ  อตฺโถ ฯ  อิธ  ปน  (๖)  มยา   
สุตนฺติ  จ  มม  สุตนฺติ  จ  (๖)  อตฺถทฺวเย(๗)  ยชฺุชติ ฯ   
#  ๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  ๒.  องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๑๖๙/๒๒๕ ฯ   
#  ๓.  ส.  ส.  ๑๕/๖๕๖/๒๔๕ ฯ  ขุ.  สุ.  ๒๕/๒๙๙/๓๔๑ ฯ   
#  ๔.  ส.  สฬา.  ๑๘/๑๑๒/๗๕ ฯ  ๕.  ม.  มู.  ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ 
#  ๖.  ม.  มยา  สุต  มม  สตุนฺติ  จ ฯ  ๗.  อตฺถทฺวยนฺติป  ปาโ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗ 
                 
        เอตฺถ  จ  โย  ปโร  น  โหติ  โส  อตฺตาติ  เอว  วตฺตพฺเพ 
นิยกชฺฌตฺตสงฺขาเต  สสนฺตาเน  วตฺตนโต  ติวิโธป  เมสทฺโท   
กิ ฺจาป  เอกสฺมึเยว  อตฺเถ  ทิสฺสติ  กรณสมฺปทานาทิวิเสส- 
สงฺขาโต  ปน  วิ ฺายเตวาย  อตฺถเภโทติ  เมสทฺโท  ตีสุ  อตฺเถสุ   
ทิสฺสตีติ  วุตฺโตติ  ทฏพฺพ ฯ   
        สุตนฺติ  อย  สุตสทฺโท  สอุปสคฺโค  จ  อนุปสคฺโค  จ  คมน- 
วิสฺสุตกิลินฺนูปจิตานุโยคโสตวิ ฺเยฺยโสตทฺวารานุสารวิ ฺาตาทิ- 
อเนกตฺถปฺปเภโท ฯ  กิ ฺจาป  หิ  อุปสคฺโค  กิริย  วิเสเสติ  โชตก- 
ภาวโต  ปน  สติป  ตสฺมึ  (๑)สุตสทฺโท  เอตมตฺถ  (๑)  วทตีติ  อนุปสคฺคสฺส 
สุตสทฺทสฺส  อตฺถุทฺธาเร  สอุปสคฺคสฺส  คหณ  น  วิรุชฺฌติ ฯ   
        ตตฺถ  เสนาย  ปสุโตติอาทีสุ  คจฺฉนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
สุตธมฺมสฺส  ปสฺสโตติอาทีสุ  (๒)  วิสฺสุตธมฺมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อวสฺสุตา   
อวสฺสุตสฺสาติอาทีสุ  (๓)  กิเลเสน  กลิินฺนา  กลิินนฺสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
ตุเมฺหหิ  ปุ ฺ  ปสุต  อนปฺปกนฺติอาทีสุ  (๔)  อุปจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เย   
ฌานปฺปสุตา  ธีราติอาทีสุ  (๕)  ฌานานุยุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ทฏิ  สุต   
มุตนฺติอาทีสุ  (๖)  โสตวิ ฺเยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ  สุตธโร  สุตสนฺนิจโยติ-   
อาทีสุ  (๗)  โสตทฺวารานุสารวิ ฺาตธโรติ  อตฺโถ ฯ  อิธ  ปนสสฺ 
#  ๑.  ม.  สุตสทฺโท  เอว  ต  ตมตฺถ ฯ  ๒.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๕๑/๘๖ ฯ 
#  ๒.  วิ.  มหา.  ๔/๕/๖ ฯ  ๓.  วิ.  ภิกขฺุนี.  ๓/๑/๔ ฯ   
#  ๔.  ขุ.  ขุ.  ๒๕/๘/๑๑ ฯ  ขุ.  เปต.  ๒๖/๙๐/๙๐ ฯ 
#  ๕.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ  ๖.  ม.  มู.  ๑๒/๒๘๑/๒๗๒ ฯ 
#  ๗.  ม.  ม.ู  ๑๒/๓๗๐/๓๙๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘ 
 
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ  วา  อุปธารณนฺติ  วา   
อตฺโถ ฯ  เมสทฺทสฺส  หิ  มยาติ  อตฺเถ  สติ  เอว  มยา  สุต   
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ  ยุชฺชติ ฯ  มมาติ  อตฺเถ  สติ 
เอว  มม  สุต  โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธารณนฺติ  ยชฺุชติ ฯ   
        เอวเมเตสุ  ตีสุ  ปเทสุ  ยสฺมา  สตุสทฺทสนฺนิธาเน  ปยุตฺเตน(๑) 
เอวสทฺเทนจ  สวนกิริยาโชตเกน  ภวิตพฺพ ฯ  ตสฺมา  เอวนฺติ   
โสตวิ ฺาณสมฺปฏิจฺฉนาทิโสตทฺวาริกวิ ฺาณานนฺตร  อุปฺปนนฺมโน- 
ทฺวาริกวิ ฺาณานกิจฺจนิทสฺสน(๒) ฯ  เมติ  วุตฺตวิ ฺาณ- 
สมงฺคิปุคฺคลนิทสฺสน ฯ  สพฺพานิ  หิ  วากฺยานิ  เอวการตฺถ- 
สหิตานิเยว  อวธารณผลตฺตา  เตส ฯ  สุตนฺติ  อสฺสวนภาวปฏิกฺเขปโต   
อนูนานธิกาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสน ฯ  ยถา  ห ิ สุต  สุตเมวาติ   
วตฺตพฺพต  อรหติ  ต(๓)  สมฺมา  สุต  อนูนคฺคหณ  อนธิกคฺคหณ   
อวิปรีตคฺคหณ ฺจ  โหตีติ ฯ  อถวา  สทฺทนฺตรตฺถาโมหนวเสน(๔)   
สทฺโท  อตฺถ  วทตีติ  เอตสฺมึ  ปกฺเข  ยสฺมา  สุตนฺติ  เอตสฺส   
อสุต  น  โหตีติ  อยมตฺโถ  วุตฺโต  ตสฺมา  สุตนฺติ  อสฺสวน- 
ภาวปฏิกฺเขปโต  อนูนานธิกาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสน ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  เอว  เม  สุต  น  [๕]  มยา  อิท  ทฏิ  น  สยมภฺูาเณน  สจฺฉิกต   
#  ๑.  ส.ี  สุตสทฺทสนฺนิธาปเนน ฯ  ๒.  สี.  ม.  ตสฺมา  เอวนฺติ   
#  โสตวิ ฺาณสมฺปฏิจฺฉนาทิ  โสตทวฺาริกวิ ฺาณานนฺตร   
#  อุปฺปนฺนมโนทฺวาริกวิ ฺาณกิจฺจนิทสฺสน ฯ   
#  ๓.  ส.ี  ตถา ฯ  ต  สุนฺทรตร ฯ  ม.  ตถา  ต ฯ   
#  ๔.  สี.  สทฺทนฺตรตฺถโชตนวเสน ฯ  ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร 
#  มยา  อิทนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 19 

                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙ 
 
น  อ ฺถา  วา  อุปลทฺธ ฯ  อปจ  สุตว  ต ฺจ  โข   
สมฺมเทวาติ ฯ  อวธารณตฺเถ  วา  เอวสทฺเท  อยมตฺถโยชนา ฯ 
ตทเปกฺขสฺส  สุตสทฺทสฺส  นิยมตฺโถ  สมฺภวตีติ  ตทเปกฺขสฺส   
สุตสทฺทสฺส  อสฺสวนภาวปฏิกฺเขโป  อนูนานธิกาวิปรีตคฺคหณ- 
นิทสฺสนตา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  อิติ  สวนเหตุสวนวิเสสวเสน 
สทฺทสฺส(๑)  อตฺถโยชนา  กตาติ  ทฏพฺพ ฯ   
        ตถา  เอวนฺติ  [๒]  ตสฺสา  โสตทวฺารานุสาเรน  ปวตฺตาย 
วิ ฺาณวีถิยา  นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณโต  นานปฺปกาเรน   
อารมฺมเณ  ปวตฺติภาวปฺปกาสน  อาการตฺโถ  เอวสทฺโทติ   
กริตฺวา ฯ  เมติ  อตฺตปฺปกาสน ฯ  สุตนฺติ  ธมฺมปฺปกาสน  ยถา- 
วุตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา  ปริยตฺติธมฺมารมฺมณตฺตา ฯ  อย  เหตฺถ   
สงฺเขโป  นานปฺปกาเรน  อารมฺมเณ  ปวตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา   
กรณภูตาย  มยา  น  อ ฺ  กต  [๓]  อิท  ปน  กต  อย  ธมโฺม  สุโตติ ฯ   
        ตถา  เอวนฺติ  นิทสฺสติพฺพปฺปกาสน  นิทสฺสนตฺโถ   
เอวสทฺโทติ  กตฺวา  นิทสฺเสตพฺพสฺส  นิทฺทิสิตพฺพภาวโต  (๔)ฯ  ตสฺมา   
เอวสทฺเทน  สกลมฺป  สุตฺต  ปจฺจามฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เมติ   
ปุคฺคลปฺปกาสน ฯ  สุตนฺติ  ปุคฺคลกิจฺจปฺปกาสน ฯ  สุตสทฺเทน   
หิ  ลพฺภมานา  สวนกิริยา  สวนวิ ฺาณปฺปพนฺธปฺปฏิพทฺธา(๕)  ตตฺถ  จ   
#  ๑.  ม.  สุตสทฺทสฺส ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตสฺสาติ  ทิสฺสติ ฯ 
#  ๓.  กตฺถจิ.  เอตฺถนฺตเร  อิท  ปน  กตนฺติ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๔.  ม.  นทิฺทิสิตพฺพภาวโต ฯ  ๕.  ม.  สวนวิ ฺาณปฺปพนฺธปฺปฏิพทฺธา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 20 

                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐ 
                 
ปุคฺคลโวหาโร  น  จ  ปุคฺคลโวหารรหิเต(๑)  ธมฺมปฺปพนฺเธ   
สวนกิริยา  ลพฺภติ ฯ  (๒)  ตสฺสาย  สงฺเขปตฺโถ  ย  สุตฺต  นิทฺทิสิสฺสามิ   
ต  มยา  เอว  สุตนฺติ ฯ   
        ตถา  เอวนฺติ  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  นานารมฺมณปฺ- 
ปวตฺติยา  นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณ  โหติ  ตสฺส  นานาการ- 
นิทฺเทโส  อาการตฺโถ  เอว  เอวสทฺโทติ  กตฺวา  เอวนฺติ  หิ  อย   
อาการป ฺตฺติ  ธมฺมาน  ต  ปวตฺติอาการ  อุปาทาย   
ป ฺเปตพฺพสภาวตฺตา ฯ  เมติ  กตฺตุนิทฺเทโส ฯ  สุตนฺติ   
วิสยนิทฺเทโส  โสตพฺโพ  หิ  ธมโฺม  สวนกิริยากตฺตุปุคฺคลสฺส   
สวนกิริยาวเสน  ปวตฺติฏาน  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  นานปฺ- 
ปการปฺปวตฺเตน  (๓)  จิตฺตสนฺตาเนน  ตสมงฺคิโน  กตฺตุ  วิสเย   
คหณสนฺนิฏาน  ทสฺสิต  โหติ ฯ   
        อถวา  เอวนฺติ  ปุคฺคลกิจฺจนิทฺเทโส  สุตาน  ห ิ  
ธมฺมาน  คหิตาการสฺส  (๔)  นิทสฺสนสฺส  อวธารณสฺส  วา  ปกาสน- 
สภาเวน  เอวสทฺเทน  ตทาการาทิธารณสฺส  (๕)  ปุคฺคลโวหารุปา 
ทานธมฺมพฺยาปารภาวโต  ปุคฺคลกิจฺจ  นาม  นิทฺทิฏ  โหตีติ ฯ 
สุตนฺติ  วิ ฺาณกิจฺจนิทฺเทโส  ปุคฺคลวาทิโนป  หิ  สวนกิริยา   
วิ ฺาณนิรเปกฺขา  น  โหตีติ ฯ  เมติ  อุภยกิจฺจยุตฺตปุคฺคล- 
นิทฺเทโส ฯ  เมติ  หิ  สทฺทปฺปวตฺติ  เอกนฺเตเนว  สตฺตวิเสสวิสยา 
#  ๑.  ม.  ปุคฺคลโวหารรหิเต ฯ  ๒.  สี.  ลพฺภตีติ ฯ  ๓.  ม.  นานปฺปกาเรน   
#  ปวตฺเตน ฯ  ๔.  สี.   ิตาการสฺส ฯ  ๕.  สี.  ...ธารณาย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 21 

                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑ 
                 
วิ ฺาณกิจฺจ ฺจ  ตตฺเถว  สโมทหิตพฺพนฺติ ฯ  อยมฺปเนตฺถ  สงฺเขโป   
มยา  สวนกิจฺจวิ ฺาณสมงฺคินา  ปุคฺคเลน  วิ ฺาณวเสน   
ลทฺธสวนกิจฺจโวหาเรน  สุตนฺติ ฯ   
        ตถา  เอวนฺติ  จ  เมติ  จ  สจฺฉิกฏปรมตฺถวเสน   
อวิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ  สพฺพสฺส  หิ  สทฺทาธิคมนียสฺส  อตฺถสฺส   
ป ฺตฺติมุเขเนว  ปฏิปชชฺิตพฺพตฺตา  สพฺพป ฺตฺตีน ฺจ   
วิชฺชมานาทีสุ  ฉสุ  ป ฺตฺตีสุ  อวโรโธ  ตสฺมา  โย  มายา- 
มรีจิอาทโย  วิย  อภูตตฺโถ  อนุสฺสวาทีหิ  คเหตพฺโพ  วิย  อนุตฺต- 
มตฺโถ  (๑)  จ  น  โหติ  โส  รูปสทฺทาทิโก  (๒)  รปฺุปนานุภวนาทิโก   
จ  ปรมตฺถสภาโว  สจฺฉิกฏปรมตฺถวเสน  วิชชฺติ ฯ  โย  ปน   
เอวนฺติ  จ  เมติ  จ  วุจฺจมาโน  อาการอตฺโถ(๓)  โส  อปรมตฺถ- 
สภาโว  สจฺฉิกฏปรมตฺถวเสน  อนุปลพฺภมาโน  อวิชฺชมาน- 
ป ฺตฺติ  นาม ฯ  ตสฺมา  กิเ ฺหตฺถ  ต  ปรมตฺถโต  อตฺถิ  ย 
เอวนฺติ  วา  เมติ  วา  นิทฺเทส  ลเภถ ฯ  สุตนฺติ  วิชชฺมาน- 
ป ฺตฺติ  ย  หิ  ต  [๔]  เอตฺถ  โสเตน  อุปลทฺธ  ต  ปรมตฺถโต   
วิชฺชมานนฺติ ฯ   
        ตถา  เอวนฺติ  โสตปถมาคเต  ธมฺเม  อุปาทาย  เตส   
อุปธาริตาการาทีน  ปจฺจามสนวเสน ฯ  เมติ  สสนฺตติปริยา- 
ปนฺเน  ขนฺเธ  กรณาทิวิเสสวิสิฏเ  อุปาทาย  วตฺตพฺพโต   
#  ๑.  ส.ี  อนุมานตฺโถ ฯ  ๒.  ส.ี  รุปฺปนาทิโก ฯ  ม.  รูปสทฺทาทิโก ฯ 
#  ๓.  ม.  อาการตฺโถ ฯ  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เอตฺถาติ  ทิสฺสติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 22 

                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒ 
 
อุปาทาป ฺตฺติ  (๑)ฯ  สตุนฺติ  ทิฏาทีนิ  อุปนิธาย  วตฺตพฺพโต   
อุปนิธาป ฺตฺติ(๒) ฯ  ทิฏาทิสภาวรหิเต(๓)  สทฺทายตเน  ปวตฺต- 
มาโนป  สุตโวหาโร  ทุติย  ตติยนฺติอาทิโก  วิย  ปมาทีนิ  [๔]  ย 
ทิฏมุตวิ ฺาเต  อเปกฺขิตฺวา  ยนฺติ  (๓)  อาเยฺยตฺตา  ทิฏาทีนิ 
อุปนิธาย  วตฺตพฺโพ  โหติ ฯ  อสุต  น  โหตีติ  หิ  สตุนฺติ   
ปกาสิโตยมตฺโถติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  เอวนฺติ  วจเนน  อสมฺโมห  ทีเปติ ฯ  ปฏิวิทฺธา   
หิ  อตฺตนา  สุตสฺส  ปการวิเสสา  เอวนฺติ  อิธ  อายสฺมตา   
อานนฺเทน  ปจฺจามฏา  เตนสฺส  อสมฺโมโห  ทีปโต  โหติ ฯ   
น  หิ  สมฺมูโฬฺห  นานปฺปการปฏิเวธสมตฺโถ  โหติ  ปจฺจยา- 
การวเสน  นานปฺปการา  ทุปฺปฏิวิทฺธา  จ  สุตนฺติ  นทิฺทิสิ- 
ยนฺติ ฯ  (๔)  สุตนฺติ  วจเนน  สุตสฺส  อสมฺโมส  ทีเปติ  สุตาการสฺส   
ยาถาวโต  ทสฺสิยมานตฺตา ฯ  ยสฺส  ห ิ สุต  สมฺมฏุ  โหติ   
น  โส  กาลนฺตเร  มยา  สุตนฺติ  ปฏิชานาติ ฯ  อิจฺจสฺส   
อสมฺโมเหน  ป ฺาสิทฺธิ  สมฺโมหาภาเวน  ป ฺาย  เอว  วา  สวน- 
กาลสมฺภูตาย  ตทุตฺตริกาลป ฺาสิทฺธิ  ตถา  อสมฺโมเสน   
#  ๑.  ม.  อุปาทาป ฺตฺติ ฯ  ๒.  ม.  อุปนิธาป ฺตฺติ ฯ   
#  ๓.  ส.ี  ทฏิาทิปการรหิเต ฯ  ๔.  ส.ี  เอตฺถนฺตเร  นิสฺสายาติ ฯ 
#  ๕.  นสทฺเทน  น  ภวิตพฺพ ฯ  ๖.  ม.  ทฏิมุตวิ ฺาเต  อเปกฺขิตฺวา   
#  สุตนฺติ ฯ  ๗.  สี.  ม.  สตฺุตนฺตาติ  ทีปยนฺติ ฯ  ๘.  สี.  ม.  เอตฺถนฺตเร 
#  ป ฺาสิทฺธีติ  ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 23 

                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓ 
 
สติสิทฺธิ ฯ  ตตฺถ  ป ฺาปุพฺพงฺคมาย  สติยา  พฺย ฺชนาวธารณ- 
สมตฺถตา ฯ  พฺย ฺชนาน  หิ  ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ  อากาโร  นาติ- 
คมฺภีโร  ยถาสุต  ธารณเมว  ตตฺถ  กรณียนฺติ  สติยา  พฺยาปาโร 
อธิโก  ป ฺา  ตตฺถ  คุณีภูตา  โหติ  ป ฺาย  ปุพฺพงฺคมาติ   
กตฺวา ฯ  สติปุพฺพงฺคมาย  ป ฺาย  อตฺถปฏิเวธสมตฺถตา ฯ   
อตฺถสฺส  หิ  ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ  อากาโร  คมฺภีโรติ  ป ฺาย   
พฺยาปาโร  อธิโก  สติ  ตตฺถ  คุณภูตา  โหติ(๑)  สติยา  ปุพฺพงฺคมายาติ   
กตฺวา ฯ  ตทุภยสมตฺถตาโยเคน  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺนสฺส  ธมมฺ- 
โกสสฺส  อนุปาลนสมตฺถตาย  ธมฺมภณฺฑาคาริกตฺตสิทฺธิ ฯ   
        อปโร  นโย  เอวนฺติ  วจเนน  โยนิโสมนสิการ  ทีเปติ   
เตน  จ  วุจฺจมานาน  อาการนิทสฺสนาวธารณตฺถาน  อุปร ิ  
วกฺขมานาน  นานปฺปการปฏิเวธโชตกาน  อวิปรีตสิทฺธิ  ธมฺม- 
วิสยตฺตา(๒)ฯ  น  หิ  อโยนิโส  มนสกิโรโต  นานปฺปการปฏิเวโธ   
สมฺภวติ ฯ  สตุนฺติ  วจเนน  อวิกฺเขป  ทเีปติ  ปมโพธิสุตฺต   
กตฺถ  ภาสิตนฺติอาทิปุจฺฉาวเสน  ปกรณปตฺตสฺส  วกฺขมานสฺส   
สุตฺตสฺส  สวน  สมาธานมนฺตเรน  น  สมฺภวติ  วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส   
สวนาภาวโต ฯ  ตถา  ห ิ วิกฺขิตฺตจิตฺโต  ปุคฺคโล  สพฺพสมฺปตฺติยา 
วุจฺจมาโนป  น  มยา  สุต  ปุน  ภณถาติ  ภณติ ฯ  โยนิโสมนสิ- 
กาเรน  เจตฺถ  อตฺตสมฺมาปณิธึ  ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺต  สาเธติ   
#  ๑.  ม.  คุณีภูตาเยวาติ ฯ  ๒.  ม.  โปราณ.  อวิปรีตสฺธมฺวิสยตฺตา ฯ 
#  โส  วิปลฺลาโส  ภเวยฺย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 24 

                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔ 
 
สมฺมา  อปฺปณิหิตตฺตสฺส  ปุพฺเพ  อกตปุ ฺสฺส  วา  ตทภาวโต ฯ   
อวิกฺเขเปน  สทฺธมฺมสฺสวน  สปฺปุริสูปนิสฺสย ฺจ(๑)  สาเธติ  อสสฺุตวโต 
สปฺปุริสูปนิสฺสยวิรหิตสฺส  จ  ตทภาวโต ฯ  น  หิ  วิกฺขิตฺโต  โสตุ   
สกฺโกติ  น  จ  สปฺปุริเส  อนุปนิสฺสยมานสฺส  (๒)  สวน  อตฺถีติ(๓) ฯ   
        อปโร  นโย  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  นานปฺปการปฺ- 
ปวตฺติยา  นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณ  โหติ  ตสฺส  นานาการ- 
นิทฺเทโสติ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  จ  โส  ภควโต  วจนสฺส  อตฺถ- 
พฺย ฺชนปฺปเภทปริจฺเฉทวเสน  สกลสาสนสมฺปตฺติโอคาหเณน   
นิรวเสส  ปรหิตปาริปูรีกรณภูโต  เอวภทฺทโก  อากาโร  น  สมมฺา   
อปฺปณิหิตตฺตสฺส  ปุพฺเพ  อกตปุ ฺสฺส  วา  โหติ  ตสฺมา 
เอวนฺติ  อิมินา  ภทฺทเกน  อากาเรน  ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ   
อตฺตโน  ทีเปติ  สุตนฺติ  สวนโยเคน  ปรุิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ ฯ   
น  หิ  อปฺปติรูเป  เทเส  วสโต  สปฺปรุสิูปนิสฺสยวิรหิตสฺส  วา 
สวน  อตฺถิ ฯ  อิจฺจสฺส  ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา  อาสยสุทฺธิ  สิทธฺา   
โหติ ฯ  สมฺมา  ปณิหิตจิตฺโต  ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺโ  วิสุทฺธาสโย   
โหติ  ตทสุทธฺิเหตูน  กิเลสาน  ทูรีภาวโต ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต   
สมฺมาปณิหิต  จิตฺต  เสยฺยโส  น  ตโต  กเรติ  (๔)  กตปุ ฺโสิ  ตฺว 
อานนฺท  ปธานมนุยุ ฺช  ขิปฺป  โหหิส ิ อนาสโวติ  (๕)  จ ฯ  ปุรมิ- 
จกฺกทฺวยสิทฺธิยา  ปโยคสทฺุธิ ฯ  ปติรูปเทสวาเสน  หิ  สปฺปุริส-ู 
#  ๑.  ม.  สปปฺุริสูปนิสฺสย... ฯ  เอวมุปริป ฯ   
#  ๒.  ส.ี  สปฺปุริส  อนุปนิสฺสาย ฯ  ม.  อตฺถีติ ฯ   
#  ๔.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๓/๒๐ ฯ  ๕.  ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๓๕/๑๖๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 25 

                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕ 
 
ปนิสฺสเยน  จ  สาธูน  ทฏิานุคติอาปชฺชเนน  ปริสุทฺธปฺปโยโค   
โหติ ฯ  ตาย  จ  อาสยสุทฺธิยา  อธิคมพฺยตฺติสิทฺธิ  ปพฺุเพเยว   
ตณฺหาทิฏ ิสงฺกิเลสาน  วิโสธิตตฺตา  ปโยคสุทฺธิยา  อาคม- 
พฺยตฺติสิทฺธิ ฯ  สุปริสุทฺธกายวจีปโยโค  หิ  วิปฺปฏสิาราภาวโต   
อวิกฺขิตฺตจิตฺโต  ปริยตฺติย  วิสารโท  โหติ ฯ  อิติ  ปโยคาสย- 
สุทฺธสฺส  อาคมาธิคมสมฺปนฺนสฺส  วจน  อรุณุคฺคมน  วิย  สูริยสสฺ   
อุทยโต  โยนโิสมนสิกาโร  วิย  จ  กุสลกมฺมสฺส  อรหติ  ภควโต   
วจนสฺส  ปุพฺพงฺคม  ภวิตุนฺติ  าเน  นิทาน  เปนฺโต  เอวมฺเม 
สุตนฺติอาทิมาห ฯ   
        อปโร  นโย  เอวนฺติ  อิมินา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว   
นานปฺปการปฺปฏิเวธทีปเกน  วจเนน  อตฺตโน  อตฺถปฏิภาน- 
ปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสพฺภาว  ทีเปติ ฯ  สุตนฺติ  อิมินา  เอวสทฺท- 
สนฺนิธานฺโต  วกฺขมานาเปกฺขาย  วา  โสตพฺพเภทปฺปฏิเวธทีปเกน   
ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสพฺภาว  ทีเปติ ฯ  เอวนฺติ  จ  อิท   
วุตฺตนเยเนว  โยนิโส  มนสิการทีปกวจน  ภาสมาโน  เอเต  ธมมฺา 
มยา  มนสานุเปกฺขิตา  ทิฏ ิยา  สุปฏวิิทฺธาติ  ทีเปติ ฯ  ปริยตฺติ- 
ธมฺโม  ห ิ อิธ  สลี  กถิต  อิธ  สมาธิ  อิธ  ป ฺา  เอตฺตกา   
เอตฺถ  อนุสนฺธิโยติอาทินา  นเยน  มนสา  อนุเปกฺขิโต  อนุสฺส- 
วาการปริวิตกฺกสหิตาย  (๑)  ธมฺมนิชฌฺานกฺขนฺติภูตาย  าต- 
ปริ ฺาสงฺขาตาย  วา  ทิฏ ิยา  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตรปูารูปธมฺเม 
#  ๑.  ส.ี  สสิทฺธาย ฯ  ม.  ...ปริวิตกฺกสหิตาย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 26 

                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖ 
 
อิติ  รูป  เอตฺตก  รูปนฺติอาทินา  นเยน  สุฏ ุ  ววตฺถเปตฺวา   
ปฏิวิทฺโธ  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  หิตสุขาวโห  โหตีติ ฯ  สุตนฺติ   
อิท  สวนโยคทีปกวจน  ภาสมาโน  พหู  มยา  ธมฺมา  สุตา 
ธตา(๑)  วจสา  ปริจิตาติ  ทีเปติ ฯ  โสตาวธานปฺปฏิพทฺธา  (๒)  หิ   
ปริยตฺติธมฺมสฺส  สวนธารณปริจยา ฯ  ตทุภเยนป  ธมฺมสฺส   
สฺวากฺขาตภาเวน  อตฺถพฺย ฺชนปาริปูรึ  ทีเปนฺโต  สวเน  อาทร   
ชเนติ ฯ  อตฺถพฺย ฺชนปรปิุณฺณ  หิ  ธมฺม  อาทเรน  อสฺสุณนฺโต   
มหตา  หิตา  ปริพาหิโร  โหตีติ  อาทร  ชเนตฺวา  สกฺกจฺจ 
ธมฺโม  โสตพฺโพ ฯ   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อิมนิา  ปน  สกเลน  วจเนน  อายสฺมา   
อานนฺโท  ตถาคตปฺปเวทิต  ธมฺมวินย(๓)  อตฺตโน  อทหนฺโต   
อสปฺปุริสภูมึ  อติกฺกมติ  สาวกตฺต  ปฏิชานนฺโต  สปฺปุริสภูมึ   
โอกฺกมติ ฯ  ตถา  อสทฺธมฺมา  จิตฺต  วุฏาเปติ  สทฺธมฺเม  จิตฺต   
ปติฏาเปติ ฯ  เกวล  สุตเมเวต  มยา  ตสฺเสว  ปน  ภควโต   
วจนนฺติ  ทีเปนฺโต  อตฺตาน  ปริโมเจติ  สตฺถาร  อปทิสติ  ชินวจน   
อปฺเปติ  ธมฺมเนตฺตึ  ปติฏาเปติ ฯ   
        อปจ  เอวมฺเม  สุตนฺติ  อตฺตนา  อุปฺปาทิตภาว  อปฺปฏ-ิ 
ชานนฺโต  ปรุิมวจน(๔)  วิวรนฺโต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิตมิท  มยา   
#  ๑.  ม.  ธาตา ฯ  ๒.  สี.  โสตามวธานปฏิวิทฺธา ฯ  ๓.  ม.  ธมมฺ ฯ   
#  ๔.  สี.  ปรุมิสวน ฯ  ม.  ปุริมสฺสวน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 27 

                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๗ 
 
ตสฺส  ภควโต  จตุเวสารชฺชวิสารทสฺส  ทสพลธรสฺส  อาสภณฺ- 
านฏายิโน  สีหนาทนาทิโน  สพฺพสตฺตุตฺตมสฺส  ธมฺมิสฺสรสฺส   
ธมฺมราชสฺส  ธมฺมาธิปติโน  ธมฺมทีปสสฺ  ธมฺมสรณสฺส  สทฺธมฺม- 
วรจกฺกวตฺติโน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  น  เอตฺถ  อตฺเถ  วา  ธมฺเม   
วา  ปเท  วา  พฺย ฺชเน  วา  กงฺเข  วา  วิมติ  วา  กตฺตพฺพาติ   
สพฺพเทวมนุสฺสาน  อิมสฺมึ  ธมฺเม  อสฺสทฺธิย  วินาเสติ  สทฺธา- 
สมฺปท  อุปฺปาเทติ ฯ  เตเนต  วุจฺจติ   
                วินาสยติ  อสฺสทฺธ  สทฺธ  วฑฺเฒติ  สาสเน   
                เอวมฺเม  สุตมิจฺเจว  วท  โคตมสาวโกติ ฯ   
        เอกนฺติ  คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโส ฯ  อย  หิ  เอกสทฺโท   
อ ฺเสฏาสหายสงฺขฺยาทีสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  หิ  อย  สสฺสโต 
อตฺตา  จ  โลโก  จ  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  อิตฺเถเก  (๑)   
อภิวทนฺตีติอาทีสุ  (๒)  อ ฺเ  ทิสฺสติ(๓)ฯ  เจตโส  เอโกท ิ ภาวนฺติ- 
อาทีสุ  (๔)  เสฏเ ฯ  เอโก  วูปกฏโติอาทีสุ  (๕)  อสหาเย ฯ  เอโก  จ 
โข  ภิกฺขเว  ขโณ  จ  สมโย  จ  พฺรหฺมจริยวาสายาติอาทีสุ  (๖)   
สงฺขฺยาย  อิธาป  สงฺขฺยายเมว  ทฏพฺโพ ฯ  เตน  วุตฺต   
เอกนฺติ  คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโสติ ฯ   
#  ๑.  ส.ี  อิจฺเจเก ฯ  ๒.  ม.  อุ.  ๑๔/๓๔/๓๔ ฯ   
#  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๔๑/๑๘๘ ฯ  ๓.  ม.  อ ฺเ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๔.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๓/๖ ฯ  ท.ี  สี.  ๙/๑๒๘/๙๘ ฯ 
#  ๕.  วิ.  จุล.  ๗/๖๒๗/๓๙๓ ฯ  ท.ี  สี.  ๙/๒๗๔/๒๒๒ ฯ 
#  ๖.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 28 

                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘ 
                 
        สมยนฺติ  ปริจฺฉินฺนนทิฺเทโส ฯ  เอก  สมยนฺติ  อนิยมิต- 
ปริทีปน ฯ  ตตฺถ  สมยสทฺโท   
                สมวาเย  ขเณ  กาเล  สมูเห  เหตุทิฏ ิสุ   
                ปฏิลาเภ  ปหาเน  จ  ปฏิเวเธ  จ  ทิสฺสติ ฯ   
        ตถา  หสิฺส  อปฺเปวนาม  เสฺวป  อุปสงฺกเมยฺยาม  กาล ฺจ 
สมย ฺจ  อุปาทายาติ  เอวมาทีสุ(๑)  สมวาโย  อตฺโถ  ยุตฺตกาล ฺจ   
ปจฺจยสามคฺคิ ฺจ  ลภิตฺวาติ  หิ  อธิปปฺาโย  ตสฺมา  ปจฺจยสมวาโยติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เอโกว  โข  ภิกฺขเว  ขโณ  จ  สมโย  จ   
พฺรหฺมจริยวาสายาติอาทีสุ  (๒)  ขโณ  โอกาโสติ  อตฺโถ ฯ   
ตถาคตุปฺปาทาทิโก  ห ิ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  โอกาโส  ตปฺปจฺจย- 
ปฺปฏิลาภเหตุตฺตา  ขโณ  เอว  จ  สมโย  [๓]  โย  ขโณติ  จ  สมโยติ   
จ  วุจฺจติ  โส  เอโกเยวาติ  หิ  อตฺโถ ฯ  อุณฺหสมโย  ปริฬาห- 
สมโยติอาทีสุ  (๔)  กาโล ฯ  มหาสมโย  ปวนสฺมินฺติอาทีสุ  (๕)  สมูโห ฯ 
มหาสมโยติ  หิ  ภิกขฺูน  เทวตาน ฺจ  มหาสนฺนิปาโตติ  อตฺโถ ฯ 
สมโยป  โข  เต  ภทฺทาลิ  อปฺปฏิวิทฺโธ  อโหสิ  ภควา  โข   
สาวตฺถิย  วิหรติ  ภควาป  ม  ชานิสฺสติ  ภทฺทาลิ  นาม   
ภิกฺขุ  สตฺถุสาสเน  สิกฺขาย  น  ปริปูรการีติ  อยมฺป  โข   
เต  ภทฺทาลิ  สมโย  อปฺปฏิวิทฺโธ  อโหสีติอาทีสุ  (๖)  เหตุ ฯ   
#  ๑.  ท.ี  สี.  ๙/๓๑๖/๒๕๑ ฯ  ๒.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ 
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โยติ  ทิสฺสติ ฯ  ๔.  วิ.  มหาวิ.  ๒/๖๑๖/๔๐๒ ฯ 
#  ๕.  ท.ี  มหา.  ๑๐/๒๓๖/๒๘๗ ฯ  ส.  ส.  ๑๕/๑๑๘/๓๗ ฯ 
#  ๖.  ม.  ม.  ๑๓/๑๖๓/๑๖๕ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 29 

                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๙ 
 
สิกฺขาปทสฺส  การณ  หิ  อิธ  สมโยติ  อธิปฺเปต ฯ  เตน  โข   
ปน  สมเยน  อุคฺคาหมาโน  ปริพฺพาชโก  สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต   
สมยปฺปวาทเก  ตินฺทุกาจีเร  เอกสาลเก  มลฺลิกาย  อาราเม   
ปฏิวสตีติอาทีสุ  (๑)  ทิฏ ิ ฯ  ตตฺถ  ห ิ นิสินฺนา  ติตฺถิยา  อตฺตโน   
อตฺตโน  ทิฏ ิสงฺขาต  สมย  ปวทนฺตีติ  โส  ปริพฺพาชการาโม   
สมยปฺปวาทโกติ  วุจฺจติ ฯ   
                ทฏิเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ  โย  จตฺโถ  สมฺปรายิโก   
                อตฺถาภิสมยา  ธีโร  ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ(๒)-   
อาทีสุ  ปฏิลาโภ ฯ  อตฺถาภิสมยาติ  หิ  อตฺถสฺส  อธิคมาติ   
อตฺโถ ฯ  สมมฺา  มานาภิสมยา  อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสสฺาติอาทีสุ  (๓)   
ปหาน ฯ  อธกิรณ  สมย  วูปสมน  อปคโมติ  อภิสมโย   
ปหาน ฯ  ทุกขฺสฺส  ปฬนฏโ  สงฺขตฏโ  สนฺตาปฏโ 
วิปริณามฏโ  อภิสมยฏโติอาทีสุ  (๔)  ปฏิเวโธ ฯ  ปฏิเวโธติ  ห ิ
อภิสเมตพฺพโต  อภิสมโย  อภิสมโยว  อตฺโถ  อภิสมยฏโติ   
ปฬนาทีนิ  อภิสเมตพฺพภาเวน  เอกีภาว  อุปเนตฺวา  วุตฺตานิ   
อภิสมยสฺส  วา  ปฏิเวธสฺส  วิสยภูโต  อตฺโถ  อภิสมยฏโติ   
ตาเนว  ตถา  เอกนฺเตน  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  ปฬน  ทุกขฺสจฺจสฺส(๕)   
ตสมงฺคิโน  หึสน  อวิปฺผาริกตากรณ ฯ  สนฺตาโป  ทุกฺข- 
 ุกฺขตาทิวเสน  สนฺตปฺปน  ปริทหน ฯ   
#  ๑.  ม.  ม.  ๑๓/๓๕๖/๓๔๒ ฯ   
#  ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๓๘๐,  ๓๘๕/๑๒๖,  ๑๓๐ ฯ 
#  ๓.  ม.  ม.ู  ๑๒/๑๙/๒๐,  ๒๖๒/๒๔๗ ฯ   
#  ๔.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๕๔๕/๔๔๙ ฯ  ๕.  ส.ี  ทุกฺขสจฺจสงฺขาตสฺส ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 30 

                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐ 
                 
        เอตฺถ  จ  สหการีการณสนฺนิชฺฌ  (๑)  สเมติ  สมเวตีติ  สมโย 
สมวาโย(๒)  สมโย ฯ  สเมติ  สมาคจฺฉติ  เอตฺถ  มคฺคพฺรหฺมจริย  ตทาธาร- 
ปุคฺคเลหีติ  สมโย  ขโณ(๓)  สเมติ  เอตฺถ  เอเตน  วา  สงฺคจฺฉติ   
สตฺโต  สภาวธมฺโม  วา  อุปฺปาทาทีหิ  สหชาตาทีหิ  วาติ  สมโย ฯ   
กาโล(๔) ฯ  ธมฺมปฺปวตฺติมตฺตตาย  อตฺถโต  อภูโตป  หิ  กาโล   
ธมฺมปฺปวตฺติยา  อธิกรณ  กรณ  วิย  จ  กปฺปนามตฺตสิทฺเธนาสนุ- 
รูเปน  โวหรยีตีติ ฯ  สม  สห  วา  อวยวาน  อยน  ปวตฺติ   
อวฏานนฺติ  สมโย  สมูโห(๕)  ยถา  สมุทาโยติ ฯ  อวย- 
วสหาวฏานเมว  หิ  สมโูห ฯ  อวเสสปจฺจยาน  สมาคเม  สติ 
เอติ  ผลเมตสฺมา  อุปฺปชชฺติ  ปวตฺตตีติ  สมโย  เหตุ  ยถา   
สมุทโยติ ฯ  สเมติ  สโยชนภาวโต  สมฺพนฺโธ  เอติ  อตฺตโน   
วิสเย  ปวตฺตติ  ทฬฺหคฺคหณภาวโต  วา  สยุตฺตา  อยนฺติ 
ปวตฺตนฺติ  สตฺตา  ยถาภินิเวส  เอเตนาติ  สมโย  ทฏิ ิ ฯ   
ทิฏ ิสโยชเนน  หิ  สตฺตา  อติวิย  พชฺฌนฺตีติ ฯ  สมติิ  สงฺคติ   
สโมธานนฺติ  สมโย  ปฏิลาโภ ฯ  สมยน  อุปสมยน  อปคโมติ   
สมโย  ปหาน ฯ  สมุจฺเฉทปฺปหานภาวโต  ปน  อธิโก  สมโยติ   
อภิสมโย  ยถา  อภิธมฺโมติ ฯ  อภิมุข  าเณน  สมฺมา(๖)  เอตพฺโพ   
อภิสเมตพฺโพติ  อภิสมโย  ธมฺมาน  อวิปรีตสภาวาวโพโธ(๗) ฯ   
#  ๑.  ส.ี  สหการิการณตาย  สนฺนฏิ ฯ  ๒.  ม.  สมวาโย  สมโย ฯ 
#  ๓.  ม.  ขโณ  สมโย ฯ  ๔.  ม.  กาโล  สมโย ฯ  ๕.  ม.  สมูโห  สมโย ฯ 
#  ๖.  ส.ี  สม ฯ  ๗.  ม.  อวิปรีตสภาโว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 31 

                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๑ 
 
อภิมุขภาเวน  สมฺมา(๑)  เอติ  คจฺฉติ  พุชฺฌตีติ  อภิสมโย  ธมฺมาน   
ยถาภูตสภาวาวโพโธ ฯ  เอว  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อตฺเถ  สมยสทฺทสฺส   
ปวตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        สมยสทฺทสฺส  อตฺถทฺุธาเร  อภิสมยสทฺทสฺส  คหเณ  การณ   
วุตฺตนเยเนว        เวทิตพฺพ ฯ  อิธ  ปนสฺส  กาโล  อตฺโถ  สมวายาทีน   
อสมฺภวโต ฯ  เทสเทสกปริสา  วิย  หิ  เทสนาย  นิทานภาเว   
กาโล(๒)  ว  อิจฺฉิตพฺโพติ ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ  สมโยติ  กาโล  อธิปฺเปโต   
ตสฺมา  สวจฺฉรอุตุมาสอฑฺฒมาสรตฺติทิวสปุพฺพณฺหมชฺฌนฺหิกสายณฺห-   
ปมยามมชฺฌิมยามปจฺฉิมยามมุหุตฺตาทีสุ  กาลเภทภูเตสุ  สมเยสุ   
เอก  สมยนฺติ  ทีเปติ ฯ   
        กสฺมา  ปเนตฺถ  อนิยมิตวเสเนว  กาโล  นิทฺทฏิโ  น 
อุตุสวจฺฉราทิวเสน  นิยเมตฺวา  นิทฺทิฏโติ  เจ  กิ ฺจาป  เอเตสุ   
สวจฺฉราทีสุ  สมเยสุ  ย  ย  สุตฺต  ยสฺมึ  ยสฺมึ  สวจฺฉเร   
อุตุมฺหิ  มาเส  ปกฺเข  รตฺติภาเค  ทวิสภาเค  วา  วุตฺต  สพฺพมฺต(๓)   
เถรสฺส  สุวิทิต  สุววตฺถาปต  ป ฺาย ฯ  ยสฺมา  ปน  เอวมฺเม   
สุต  อสุกสวจฺฉเร  อสุกมาเส  อสุกปกฺเข  อสุกรตฺติ- 
ภาเค  อสุกทิวสภาเคติ(๔)  เอว  วุตฺเต  น  สกฺกา  สุเขน  ธาเรตุ   
วา  อุทฺทิสิตุ  วา  อุทฺทิสาเปตุ  วา  พหุ  จ  วตฺตพฺพ  โหติ   
#  ๑.  ส.ี  สม ฯ  ๒.  สี.  กาโลเตฺวว ฯ  ม.  กาโล  เอว ฯ   
#  ๓.  ม.  สพฺพมฺป  ต ฯ  ๔.  ม.  ...ทิวสภาเค  วาติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 32 

                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒ 
 
ตสฺมา  เอเกเนว  ปเทน  ตมตฺถ  (๑)  สโมธาเนตฺวา  เอก  สมยนติฺ   
อาห ฯ   
        เย  วา  อิเม  คพฺโภกฺกนฺติสมโย  ชาติสมโย  สเวคสมโย   
อภินิกฺขมนสมโย  ทุกฺกรการิกสมโย  มารวิชยสมโย  อภิสมฺโพธิ- 
สมโย  ทิฏธมฺมสุขวิหารสมโย  เทสนาสมโย  ปรินิพฺพานสมโยติ   
เอวมาทโย  ภควโต  เทวมนุสฺเสสุ  อติวิย  ปกาสา  อเนก- 
กาลปฺปเภทา  เอว  สมยา  เตสุ  สมเยสุ  เทสนาสมยสงฺขาต   
เอก  สมยนฺติ  ทีเปติ ฯ  โย  วาย  าณกรุณากิจฺจสมเยสุ   
กรุณากิจฺจสมโย  อตฺตหิตปรหิตปฺปฏิปตฺติสมเยสุ  ปรหิตปฺปฏปิตฺติ- 
สมโย  สนฺนปิติตาน  กรณียทฺวยสมเยสุ  ธมฺมกถาสมโย  เทสนา- 
ปฏิปตฺติสมเยสุ  เทสนาสมโย ฯ  อิเมสุ(๒)  สมเยสุ  อ ฺตรภูตนฺต   
สมย(๓)  สนธฺาย  เอก  สมยนฺติ  อาห ฯ   
        กสฺมา  ปเนตฺถ  ยถา  อภิธมฺเม  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจร   
กุสล  จิตฺต  อุปฺปนฺน  โหตีติ  (๔)  จ  อิโต  อ ฺเสุ  สุตฺตปเทสุ   
ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ   
ธมฺเมหีติ  (๕)  จ  ภุมฺมวจเนน  นิทฺเทโส  กโต  วินเย  จ  เตน   
สมเยน  พุทโฺธ  ภควาติ  (๖)  กรณวจเนน  [๗]  กโต  ตถา  อกตฺวา  เอก   
#  ๑.  ส.ี  สพฺพเมตฺถ ฯ  ๒.  ม  เตสุ ฯ  ๓.  ม.  อ ฺตรสมย ฯ 
#  ๔.  อภิ.  สงฺ.  ๓๔/๑๖/๙ ฯ  ๕.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๐๐/๒๓๙ ฯ 
#  ๖.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๑/๑ ฯ  ๗.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นิทฺเทโส   
#  กโตติ  ทสิฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 33 

                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๓ 
 
สมยนฺติ  อจฺจนฺตสโยคตฺเถ  อุปโยควจเนน  นิทฺเทโส  กโตติ ฯ   
ตตฺถ  ตถา  อิธ  จ  อ ฺถา  อตฺถสมฺภวโต ฯ  ตตฺถ  หิ  อภิธมฺเม   
อิโต  อ ฺเสุ  จ  สุตฺตนฺเตสุ  อาธารวิสยสงฺขาโต(๑)  อธิกรณตฺโถ   
กิริยาย  กิริยนฺตรลกฺขณสงฺขาโต  ภาเวนภาวลกฺขณตฺโถ  จ   
สมฺภวตีติ ฯ  อธิกรณ  ห ิ กาลตฺโถ  สมหูตฺโถ  จ  สมโย  ตตฺถ 
วุตฺตาน  ผสฺสาทิธมฺมาน  ตถา  กาโล  สภาวธมฺมปฺปวตฺติ- 
มตฺตตาย  ปรมตฺถโต  อวิชฺชมาโนป  อาธารภาเวน  ป ฺาโต   
ตขณปฺปวตฺตาน  ตโต  ปพฺุเพ  ปรโต  จ  อภาวโต  ยถา   
ปุพฺพเณฺห  ชาโต  สายเณฺห  ชาโตติอาทีสุ ฯ  สมูโหติป  อวยววินิ- 
มุตฺโต  ปรมตฺถโต  อวิชชฺมาโนป  กปฺปนามตฺตสิทฺเธน  รูเปน 
อวยวาน  อาธารภาเวน  ป ฺาปยติ  ยถา  รุกฺเข  สาขา   
ยโว  ยวราสิย(๒)  สมุฏ ิโตติอาทีสุ ฯ  ยสฺม ึ กาเล  ธมฺมปุ ฺเช 
จ  กามาวจร  กุสล  จิตฺต  อุปฺปนฺน  โหติ  ตสฺมึเยว  กาเล   
ธมฺมปุ ฺเช  จ  ผสฺสาทโยป  โหนฺตีติ  อย  หิ  ตตฺถ  อตฺโถ ฯ   
ตตฺถ(๓)  ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺส  สมยสฺส  ภาเวน  ตตฺถ(๔)  วุตฺตาน   
ผสฺสาทิธมฺมาน  ภาโว  ลกฺขียติ ฯ  ยถา  หิ  คาวีสุ  ทุยฺหมานาสุ   
คโต  ทุทฺธาสุ  อาคโตติ  เอตฺถ  คาวีน  โทหนกิรยิาย  คมน- 
กิริยา  ลกฺขียติ  เอว  อิธาป  ยสฺม ึ สมเยติ  วุตฺเต  จ  ปทมตฺถสฺส(๕)   
#  ๑.  ม.  อาธารวิสยสงฺขาโต ฯ  ๒.  ม.  ยวราสิมฺหิ ฯ  ๓.  สี.  ม.  ตถา ฯ   
#  ๔.  สี.  เตส ฯ  ๕.  ม.  ปทตฺถสฺส ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 34 

                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๔ 
                 
สตฺตาวิรหาภาเว(๑)  สตีติ  อยมตฺโถ  วิ ฺายมาโน  เอว  โหตีติ   
สมยสฺส  สตฺตากิริยาย  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกิริยา  ผสฺสาทีน   
ภวนกิริยา  จ  ลกฺขียติ ฯ  ตถา  ยสฺมึ  สมเย  ยสฺมึ  นวเม   
ขเณ  ยสฺมึ  โยนิโสมนสิการาทิเหตุมฺหิ  ปจฺจยสมวาเย  วา  สติ   
กามาวจร  กุสล  จิตฺต  อุปฺปนฺน  โหต ิ ตสฺมึ  สมเย  ขเณ   
เหตุมฺหิ  ปจฺจยสมวาเย  จ  ผสฺสาทโยป  โหนฺตีติ ฯ  ตสฺมา 
ตทตฺถโชตนตฺถ  ภุมฺมวจเนน  นิทฺเทโส  กโต ฯ   
        วินเย  จ  อนฺเนน  วสติ  อชฺเฌเนน  วสตีติอาทีสุ  วิย 
เหตุอตฺโถ  ผรสุนา  ฉินฺทติ  กุทาเลน  ขณตีติอาทีสุ  วิย   
กรณตฺโถ  จ  สมฺภวติ ฯ  โย  หิ  สกิฺขาปทป ฺตฺติสมโย   
ธมฺมเสนาปติอาทีหิป  ทุพฺพิ ฺเยฺโย  เตน  สมเยน  กรณภูเตน   
เหตุภูเตน  จ  วีติกฺกม  สุตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
โอติณฺณวตฺถุก  ปุคฺคล  ปฏิปุจฺฉิตฺวา  (๒)วิครหิตฺวา  ว  ภควา  ตนฺต 
วตฺถุ  (๒)  โอติณฺณสมยสงฺขาต  กาล  อนติกฺกมิตฺวา  สิกฺขาปทานิ   
ป ฺาเปนฺโต  ตติยปาราชิกาทีน  วิย  สิกฺขาปทป ฺตฺติยา   
เหตุ  อเปกฺขมาโน(๓)  ตตฺถ  ตตฺถ  วิหาสิ  ตสฺมา  ตทตฺถ- 
โชตนตฺถ  วินเย  กรณวจเนน  นิทฺเทโส  กโต ฯ   
        อิธ  ปน  อ ฺสฺมึ  จ  เอวชาติเก  อจฺจนฺตสโยคตฺโถ   
สมฺภวติ ฯ  ยสฺมึ  หิ  สมเย  สห  สมุฏานเหตุนา  อย  อุทาโน   
#  ๑.  ม.  สตฺตาวิรหาภาวโต ฯ  ๒.  ม.  วิครหิตฺวา  จ  ต  ต  วตฺถ ฯ 
#  ๓.  ม.  เหตุ  อเปกฺขมาโน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 35 

                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๕ 
 
อุปฺปนฺน  อจฺจนฺตเมว  ต  สมย  อริยวิหารปุพฺพงฺคมาย  ธมฺม- 
ปจฺจเวกฺขณาย  ภควา  วิหาสิ  ตสฺมา  มาส  อชฺเฌตีติอาทีสุ   
วิย  อุปโยคตถฺโชตนตฺถ  อิธ  อุปโยควจเนน  นิทฺเทโส  กโต ฯ   
เตเนต  วุจฺจติ   
                ต  ต  อตฺถมเปกขิฺตฺวา  ภุมฺเมน  กรเณน  จ   
                อ ฺตฺร  สมโย  วุตฺโต  อุปโยเคน  โส  อิธาติ ฯ   
        โปราณา  ปน  วณฺณยนฺติ  ยสฺมึ  สมเยติ  วา  เตน   
สมเยนาติ  วา  เอก  สมยนฺติ  วา  อภิลาปมตฺตเภโท  เอส   
นิทฺเทโส  สพฺพตฺถ  ภุมฺมเมว  อตฺโถติ(๑) ฯ  ตสฺมา  เอก  สมยนติฺ   
วุตฺเตป  เอกสฺมึ  สมเยติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ(๒) ฯ   
        ภควาติ  ครุวจน ฯ  (๓)  โลเก  ภควาติ  วทนฺติ ฯ 
อย ฺจ  สพฺพคุณวิสิฏตาย  สพฺพสตฺตาน  ครุ  ตสฺมา  ภควาติ 
เวทิตพฺโพ ฯ  โปราเณหิป  วุตฺต   
                ภควาติ  วจน  เสฏ  ภควาติ  วจนมุตฺตม   
                คร ุ คารวยุตฺโต  โส  ภควา  เตน  วุจฺจตีติ ฯ   
        ตตฺถ  เสฏวาจกวจน  เสฏนฺติ  วุตฺต  เสฏคุณสห- 
จรณโต ฯ  อถวา  วุจฺจตีติ  วจน  อตฺโถ ฯ  ภควาติ  วจน   
เสฏนฺติ  ภควาติ  อิมินา  วจเนน  วจนีโย  โย  อตฺโถ  โส   
เสฏโติ  อตฺโถ ฯ  ภควาติ  วจนมุตฺตมนฺติ  เอตฺถาป  วุตฺตนเยเนว   
#  ๑.  ส.ี  อิติสทฺโท  นตฺถ ิฯ  ๒.  สี.  เวทิตพฺโพติ ฯ  ๓.  สี.  ม.  คร ุฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖ 
                 
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  คารวยุตฺโตติ  ครุภาวยุตฺโต  ครุคุณโยคโต   
วิเสสครุกรณารหตาย  (๑)  วา  คารวยุตฺโต ฯ  เอว  คุณวิสิฏ- 
สตฺตุตฺตมครุคารวาธิวจน  ภควาติ  อิท  วจนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อปจ   
                ภคี  ภชี  ภาคี  วิภตฺตวา  อิติ   
                อกาสิ  ภคฺคนฺติ  ครูติ  ภาคฺยวา   
                พหูหิ  าเยหิ  สุภาวิตตฺตโน   
                ภวนฺตโค  โส  ภควาติ  วุจฺจตีติ  (๒)   
นิทฺเทเส  อาคตนเยน   
                ภาคฺยวา  ภคฺควา  ยุตฺโต  ภเคหิ  จ  วิภตฺตวา   
                ภตฺตวา  วนฺตคมโน  ภเวสุ  ภควา  ตโตติ  (๒)   
อิมาย  คาถาย  จ  วเสน  ภควาติ  ปทสฺส  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ   
โส  ปนาย  อตฺโถ  สพฺพากาเรน  วิสุทธฺิมคฺเค  (๓)  วุตฺโต  ตสฺมา   
ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  วิวริตพฺโพ(๔) ฯ   
        อปจ  ภาเค(๕)  วนิ  ภเค  วา  วมีติ  ภควา ฯ  ตถาคโต   
หิ  ทานสีลาทิปารมิธมฺเม  ฌานวิโมกขฺาทิอุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  จ   
วนิ  ภช ิ เสวิ  พหุลมกาสิ  ตสฺมา  ภควา ฯ  อถวา  เตเยว   
#  ๑.  ม.  ...กรณารหตาย ฯ   
#  ๒.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๓๑,  ๓๗๙,  ๖๙๘/๑๗๓,  ๒๕๒,  ๔๐๗ ฯ 
#  ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๖๕/๑๐ ฯ  ๓.  วิสุทฺธิมคฺค.  ๑/๒๖๘ ฯ   
#  ๔.  สี.  ม.  วิวริตพฺโพ ฯ  ๕.  ส.ี  ภเค ฯ  ๖.  ม.  จสทฺโท  นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๗ 
 
เวเนยฺยสตฺตสนฺตาเนสุ  กถ  นุ  โข  อุปฺปชฺเชยฺยุนติฺ  วนิ   
อภิปตฺถยีติ  ภควา ฯ  อถวา  ภคสงฺขาต  อิสฺสริย  ยส ฺจ 
วมิ  อุคฺคิริ  เขฬปณฺฑ  วิย  อนเปกฺโข  ฉฑฺฑยีติ  ภควา ฯ   
ตถาหิ  ตถาคโต  หตฺถคต  จกฺกวตฺติสิรึ  เทวโลกาธิปจฺจสทิส   
จาตุทฺทีปสฺสริย  จกฺกวตฺติสมฺปตฺติสนฺนิสฺสย ฺจ  สตฺตรตนสมุชฺชล   
ยส  ติณายป  อม ฺมาโน(๑)  นิรเปกฺโข  ปหาย  อภินิกฺขมิตฺวา   
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  ตสฺมา  อิติป(๒)  สิริอาทิเก  ภเค   
วมีติ  ภควา ฯ  อถวา  ภานิ  นาม  นกขฺตฺตานิ  เตหิ  สม   
คจฺฉนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  ภคา  สิเนรุยุคนฺธรอุตฺตรกุรหุิมวนฺตาทิ- 
ภาชนโลกคตา  โสภา  (๓)  กปฺปฏ ิติภาวโต  เตป  ภเค  วมิ   
ตนฺนิวาสิสตฺตาวาสสมติกฺกมนโต  (๔)  ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทราคปฺปหาเนน(๕) 
ปชหีติ  เอวมฺป  ภเค  วมีติ  ภควาติ  เอวมาทินา  นเยน   
ภควาติ  ปทสฺส  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺตาวตา  เจตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติ  วจเนน  ยถาสุต   
ธมฺม  สวนวเสน  (๖)  ภาสนฺโต  ภควโต  ธมฺมสรรี  ปจฺจกฺข   
กโรติ  เตน  นยิท  อติกฺกนฺตสตฺถุก  ปาวจน  อย  โว  สตฺถาติ   
สตฺถุ  อทสฺสเนน  อุกฺกณฺ ิต  ชน  สมสฺสาเสติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
#  ๑.  ส.ี  ม.  ติณายป  อม ฺมาโน ฯ  ๒.  ม.  อิเม ฯ 
#  ๓.  ส.ี  ภาชนโลกนิสฺสติา ฯ  ม.  ...ภาชนโลกวิเสสสนฺนิสฺสยโสภา ฯ 
#  ๔.  สี.  ตนฺติวาสิสตฺเต  วา  สมติกฺกมนโต ฯ  ๕.  ม.  ตปฺปฏิพทฺธฉนฺท... ฯ 
#  ๖.  ส.ี  สงฺคายนวเสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘ 
                 
ภควตา  โย  โข  อานนฺท  มยา  ธมโฺม  จ  วินโย  จ  เทสิโต   
ป ฺตฺโต  โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถาติ  (๑)  เอก  สมย  ภควาติ   
วจเนน  ตสฺมึ  สมเย  ภควโต  อวิชชฺมานภาว  ทสฺเสนฺโต  รูปกาย- 
ปรินิพฺพาน  สาเธติ  เตน  เอววิธสฺส  นาม  ธมฺมสฺส  เทเสตา   
ทสพลธโร  วชิรสงฺฆาตสมานกาโย  โสป  ภควา  ปรินิพฺพุโต   
เกน ฺเน  ชีวิเต  อาสา  ชเนตพฺพาติ  ชีวิตมทมตฺต  ชน  สเวเชติ 
สทฺธมฺเม  จสฺส  อุสฺสาห  ชเนติ ฯ   
        เอวนฺติ  จ  ภณนฺโต  เทสนาสมฺปตฺตึ  นิทฺทิสติ  วกฺขมานสฺส   
สกลสุตฺตสฺส  เอวนฺติ  นิทสฺสนโต ฯ  เม  สุตนฺติ  สาวกสมฺปตฺตึ   
สวนสมฺปตฺติ ฺจ  นิทฺทิสติ  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺเตน(๒)  ป ฺจสุ  าเนสุ   
ภควตา  เอตทคฺเค  ปเตน  ธมฺมภณฺฑาคาริเกน  สุตภาว- 
ทีปนโต  ต ฺจ  โข  มยาว  สุต  น  อนสฺุสริต  (๓)  น  ปรมฺปรา- 
ภตนฺติ  อิมสฺส  จตฺถสฺส  ทีปนโต ฯ  เอก  สมยนฺติ  กาลสมฺปตฺตึ   
นิทฺทิสติ  ภควโต  อุรุเวลาย  วิหรณสมยภาเวน  พุทฺธุปฺปาท- 
ปฏิมณฺฑิตภาวทีปนโต ฯ  พุทฺธุปฺปาทปรมา  หิ  กาลสมฺปทา ฯ   
ภควาติ  เทสกสมฺปตฺตึ  นทิฺทิสติ  คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครุภาว- 
ทีปนโต ฯ   
        อุรุเวลายนฺติ  มหาเวลาย  มหนฺเต  วาลุการาสิมฺหีติ(๔)  อตฺโถ ฯ   
#  ๑.  ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๔๑/๑๗๘ ฯ  ๒.  ม.  ปฏิสมฺภิทาปตฺเตน ฯ 
#  ๓.  ม.  อนุสฺสุติก ฯ  ๔.  ม.  วาลุการาสิมฺหีติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๙ 
                 
อถวา  อุรูติ  วาลุกา  วุจฺจติ  เวลาติ  มริยาทา  เวลาติกฺก- 
มนเหตุ  อาหฏา  (๑)  อุร ุ อุรุเวลาติ  เอวมฺเปตฺถ(๒)  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        อตีเต  กริ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  ทสสหสฺสตาปสา  ตสฺมึ   
ปเทเส  วิหรนฺตา  กายกมฺมวจีกมฺมานิ  ปเรสมฺป  ปากฏานิ 
โหนฺติ  มโนกมฺม  ปน  อปากฏ ฯ  ตสฺมา  โย  มิจฺฉาวิตกฺก   
วิตกฺเกติ  โส  อตฺตนาว  อตฺตาน  โจเทตฺวา  วตฺตมุเขน(๓)  วาลุก   
อาหริตฺวา  อิมสฺมึ  าเน  อากิรตุ  อิทมสฺส  ทณฺฑกมฺมนฺติ   
กติกวตฺต  กตฺวา  ตโต  ปฏาย  โย  ตาทิส  วิตกฺก  วิตกฺเกติ   
โส  ตตฺถ  วตฺตมุเขน(๓)  วาลุก  อาหรตฺิวา  อากิรติ ฯ  เอว  ตตฺถ   
อนุกฺกเมน  มหาวาลุกราสิ  ชาโต  ตโต  น  ปจฺฉิมา  ชนตา   
ปริกฺขิปตฺวา  เจติยฏานมกาสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  อุรุเวลายนฺติ   
มหาเวลาย  มหนฺเต  วาลุกราสิมฺหีติ  อตฺโถ  ทฏพฺโพติ ฯ   
        วิหรตีติ  อวิเสเสน  อิริยาปถทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรสุ   
อ ฺตรวิหารสมงฺคิตาปริทีปน ฯ  อิธ  ปน  านนิสีทนคมน- 
สยนปฺปเภเทสุ  (๔)  อิริยาปเถสุ  อาสนสงฺขาตอิริยาปถสมาโยค- 
ปริทีปน  อรยิวิหารสมงฺคิตาปริทีปน ฺจาติ  เวทิตพฺพ  (๕)ฯ  ตตฺถ   
ยสฺมา  เอก  อิริยาปถพาธน  อ ฺเน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา   
อปริปตนฺต  อตฺตภาว  หรติ  ปวตฺเตติ  ตสฺมา  วิหรตีติ  ปทสฺส   
#  ๑.  ม.  อาภตา ฯ  ๒.  ม.  เอวมฺเปตฺถ ฯ  ๓.  สี.  ม.  ปตฺตปุเฏน ฯ   
#  ๔.  ม.  านนิสชฺชาคมน... ฯ  ๕.  ม.  ...ปริทีปน ฺจาติ  เวทิตพฺพ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๐ 
 
อิริยาปถวิหารวเสน  เอตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา  ปน   
ภควา  ทิพฺพวิหาราทีหิ  สตฺตาน  วิวิธ  หิต  หรติ  อุปหรติ   
อุปเนติ  อุปฺปาเทติ  ตสฺมา  เตสมฺป  วเสน  วิวิธ  หรตีติ  เอวมตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        นชฺชาติ  นทติ  สนฺทตีติ  นที  ตสสฺา  นชชฺา  นทิยา   
นินฺนคายาติ  อตฺโถ ฯ  เนร ฺชรายาติ  เนล  ชลมสฺสาติ  เนล- 
 ฺชลายาติ  วตฺตพฺเพ  ลการสฺส  รการ  กตฺวา  เนร ฺชรายาติ   
วุตฺต  กทฺทมเสวาลปณกาทิโทสรหิตสลิลายาติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ   
นีลชลายาติ  วตฺตพฺเพ  เนร ฺชรายาติ  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  นามเมว   
วา  เอต  ตสฺสา(๑)  นทิยาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺสา  นทิยา  ตีเร  ยตฺถ  ภควา   
วิหาสิ  ต  ทสฺเสตุ  โพธิรกฺุขมูเลติ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  โพธิ  วุจฺจติ  จตูสุ  มคฺเคสุ  าณนฺติ  เอตฺถ(๒)   
มคฺคาณ  โพธีติ  วุตฺต ฯ  ปปฺโปติ  โพธึ  วรภูริเมธโสติ  เอตฺถ(๓) 
สพฺพ ฺ ุตาณ ฯ  ตทุภยมฺป  โพธ ึ ภควา  เอตฺถ  ปตฺโตติ   
รุกฺโขป  โพธิรุกฺโขเตฺวว  นาม  ลภิ ฯ  อถวา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
พุชฺฌีติ  ภควา  โพธิ  เตน  พุชฺฌนฺเตน  สนฺนิสฺสิตตฺตา 
โส  รุกฺโขป  โพธิรุกฺโขติ  นาม  ลภิ  ตสฺส  โพธริุกขฺสฺส ฯ   
มูเลติ  สมีเป ฯ  อย  หิ  มูลสทฺโท  มลูานิ  อุทฺธเรยฺย   
อนฺตมโส  อุสีรนาฬมตฺตานิปติอาทีสุ  (๔)  มูลมูเล  ทิสฺสติ ฯ  โลโภ 
#  ๑.  ม.  เอติสฺสา ฯ  ๒.  ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๖๖๗/๓๒๑ ฯ   
#  ๓.  ท.ี  ปา.  ๑๑/๑๔๗/๑๗๓ ฯ  ๔.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๙๕/๒๗๐ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑ 
 
อกุสลมูลนฺติอาทีสุ  (๑)  อสาธารณเหตุมฺหิ ฯ  ยาวตา  (๒)  มชฌฺนฺหิเก(๓)   
กาเล  ฉายา  ผรติ  นิวาเต  ปณฺณานิ  ปตนฺติ  เอตฺตาวตา   
รุกฺขมูลนฺติอาทีสุ  สมีเป ฯ  อิธาป  สมีเป  อธิปฺเปโต  ตสฺมา   
โพธิรุกฺขสฺส  มูเล  สมเีปติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        ปมาภิสมฺพุทฺโธติ  ปม  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  สพฺพ- 
ปมเยวาติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺตาวตา  ธมฺมภณฺฑาคาริเกน  อุทาน- 
เทสนาย  นิทาน  เปนฺเตน  กาลเทสเทสกปเทสา(๔)  สห  วิเสเสน 
ปกาสิตา  โหนฺติ ฯ   
        เอตฺถาห  กสฺมา  ธมฺมวินยสงฺคเห  กริยมาเน   
นิทานวจน  วุตฺต  นนุ  ภควตา  ภาสิตวจนสฺเสว  สงฺคโห   
กาตพฺโพติ ฯ  วุจฺจเต  เทสนาย  (๕)จิรฏ ิติอสมฺโมสสทฺเธยฺยภาว- 
สมฺปาทนตฺถ ฯ  กาลเทสเทสกวตฺถุอาทีหิ  อุปนิพนฺธิตฺวา  ปตา 
หิ  เทสนา  จิรฏ ิติกา  โหติ  อสมฺโมสา  สทฺเธยฺยา  จ   
เทสกาลกตฺตุเหตุนิมิตฺเตหิ  อุปนิพทฺโธ  (๖)  วิย  โวหารวินิจฺฉโย ฯ 
เตเนว  จ  อายสฺมตา  มหากสฺสเปน  ปม  อาวุโส  อานนฺท   
อุทาน  กตฺถ  ภาสิตนฺติอาทินา  เทสาทีสุ  ปุจฺฉาย  กตาย  ตาส(๗) 
วิสฺสชฺชน  กโรนฺเตน  ธมมฺภณฺฑาคาริเกน  เอวมฺเม  สุตนฺติ- 
อาทินา  อุทานสฺส  นิทาน  ภาสิตนฺติ ฯ   
        อปจ  สตฺถุสมฺปตฺติปกาสนตฺถ  นทิานวจน ฯ  ตถาคตสฺส   
#  ๑.  ท.ี  ปา.  ๑๑/๒๒๘/๒๒๗ ฯ  ๒.  ส.ี  ยาว ฯ   
#  ๓.  ม.  มชฌฺนฺหิเก ฯ  ๔.  ม.  กาลเทสเทสกาปเทสา ฯ 
#  ๕.  ม.  จิรฏ ิติ... ฯ  ๖.  ม.  อุปนิพทโฺธ ฯ  ๗.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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หิ  ภควโต  ปุพฺพรจนานุมานาคมตกฺกาภาวโต(๑)[๒]สมฺพุทฺธตฺตสิทฺธิ ฯ  น  หิ   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปุพฺพรจนาทีหิ(๓)  อตฺโถ  อตฺถ ิ สพฺพตฺถ 
อปฺปฏิหตาณจารตาย  เอกปฺปมาณตฺตา  เยฺยธมฺเมสุ ฯ  ตถา 
อาจริยมุฏ ิธมฺมมจฺฉริยสาสนสาวกานุราคาภาวโต  ขีณาสวตฺต- 
สิทฺธิ ฯ  น  หิ  สพฺพโส  ปริกฺขีณาสวสฺส  กตฺถจิป  อาจริย- 
มุฏ ิอาทีน  สมฺภโวติ  สวิุสุทฺธสฺส  สตฺตานุคคหปฺปวตฺติ(๔) ฯ  อิติ 
(๕)เทสนาโทสภูตาน  ทิฏ ิสีลสมฺปตฺติทูสกาน  (๕)  อจฺจนฺต  อวิชฺชา- 
ตณฺหาน  อภาวสสูจเกหิ  าณสมฺปทาปหานสมฺปทาภิพฺย ฺชเกหิ 
จ  สมฺพุทฺธวิสุทฺธภาเวหิ(๖)  ปุริมเวสารชฺชทฺวยสิทฺธิ  ตโต  จ 
อนฺตรายิกนิยฺยานิกธมฺเมสุ  สมฺโมหาภาวสิทฺธิโต  ปจฺฉิมเวสารชฺช- 
ทฺวยสิทฺธีติ ฯ  ภควโต  จตุเวสารชฺชสมนฺนาคโม  อตฺตหิตปรหิต- 
ปฏิปตฺติ  จ  นิทานวจเนน  ปกาสิตา  โหนฺติ  ตตฺถ  [๗] 
สมฺปตฺตปริสาย  อชฺฌาสยานุรูป  านุปฺปตฺติกปฏิภาเณน 
ธมฺมเทสนาทีปนโต ฯ  อิธ  ปน  วิมุตฺติสุขปฏิสเวทนาปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทมนสิการปฺปกาสเนนาติ  โยเชตพฺพ ฯ  เตน  วุตฺต 
สตฺถุสมฺปตฺติปกานตฺถ  นทิานวจนนฺติ ฯ 
#  ๑.  ส.ี  ปุพฺพวจนานุมานาคมตฺตาภาวโต ฯ 
#  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สมพฺุทฺธตฺตสิทฺธีติ  ทิสฺสติ ฯ 
#  ๓.  ส.ี  ปพฺุพวจนาทีหิ ฯ  ๔.  ส.ี  สภุาวิตตฺตสฺส  ปรานุคฺคหปฺปวตฺติ ฯ 
#  ม.  ปรานุคฺคหปฺปวตฺติ ฯ  ๕.  สี.  เทสกสงฺกิเลสภูตาน   
#  ทิฏ ิสีลสมฺปตฺติรุนฺธกาน ฯ  ม.  เทสกโทสภูตาน ฯ 
#  ๖.  ส.ี  สสุทฺธวิสุทฺธภาเวหิ ฯ  ๗.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตตฺถาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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        ตถา  สาสนสมฺปตฺติปกาสนตฺถ  นิทานวจน ฯ  ป ฺา- 
กรุณาปริคฺคหิตสพฺพกิริยสฺส  (๑)  หิ  ภควโต  นตฺถิ  นิรตฺถกา 
ปฏิปตฺติ  อตฺตหิต  วา ฯ  ตสฺมา  ปเรสเยว  อตฺถาย  ปวตฺตสพฺพ- 
กิริยสฺส  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  สกลมฺป  กายวจีมโนกมฺม  ยถาปวตฺต 
วุจฺจมาน  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  ยถารห  สตฺตาน 
อนุสาสนฏเน  สาสน  น  กพฺพรจนา ฯ  ตยิท  สตฺถุ  จริต 
กาลเทสเทสกปริสาปเทเสหิ  (๒)  สทฺธึ  ตตฺถ  ตตฺถ  นิทานวจเนน 
ยถารห  ปกาสิยติ ฯ  อิธ  ปน  อภิสมฺโพธิวิมุตฺติสุขปฏิสเวทน- 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทมนสิกาเรนาติ  โยเชตพฺพ ฯ  เตน  วุตฺต  สาสน- 
สมฺปตฺติปกาสนตฺถ  นิทานวจนนฺติ ฯ 
        อปจ  สตฺถุโน  ปมาณภาวปฺปกาสเนน  สาสนสฺส  ปมาณ- 
ภาวทสฺสนตฺถ  นิทานวจน ฯ  สา  จสสฺ  ปมาณภาวทสฺสนตา 
เหฏา  วุตฺตนยานุสาเรน  เวทิจพฺพา ฯ  ภควาติ  หิ  อิมินา 
ตถาคตสฺส  ราคโทสโมหาทิสพฺพกิเลสมลทุจฺจริตาทิโทสปฺปหาน- 
ทีปเนน  สพฺพสตฺตุตฺตมภาวทีปเนน  จ  อน ฺสาธารณาณ- 
กรุณาทิคุณวิเสสโยคปริทีปเนน  อยมตฺโถ  สพฺพถา  ปกาสิโต 
โหตีติ  อิทเมตฺถ  นิทานวจนปฺปโยชนสฺส  มุขมตฺตทสฺสน ฯ 
        ตมฺปเนต  เอวมฺเม  สุตนฺติ  อารภิตฺวา  ยาว  อิม  อุทาน 
อุทาเนสีติ  ย(๓)  ตาว  อิมสฺส  อุทานสฺส  นิทานนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
#  ๑.  ม.  าณกรุณา  ... ฯ  ๒.  ม.  ...ปริสาปเทสาทีหิ ฯ 
#  ๓.  ม.  ปท ฯ  
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ตถา  หิ  ต  ยถา  ปฏิปนฺโน  ภควา  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ 
อาทิโต  ปฏาย  ตสฺส  กายิกเจตสิกปฏิปตฺติยา  ปกาสนตฺถ 
สงฺคีติกาเรหิ  สงฺคีติกาเล  ภาสิตวจน ฯ 
        นน ุ จ  อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหตีติอาทิ  ภควโต  เอว 
วจน  ภวิตุ  อรหตีติ(๑)  น  หิ  สตฺถาร  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺโ 
ปฏิจฺจสมุปฺปาท  ทสฺเสต  สมตฺโถ  อตฺถีติ(๒) ฯ  สจฺจเมต ฯ  ยถา 
ปน  ภควา  โพธิรุกฺขมูเล  ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขณวเสน  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาท  มนสากาสิ  ตเถว  น  โพธเนยฺยพนฺธวาน  โพธนตฺถ 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสีหนาทสุตฺตาทีสุ  เทสิตสฺส  จ  วจนาน  เทสิตา- 
การสฺส  อนกุรณวเสน  ปฏิจฺจสมุปฺปาทมนสิการ(๓)  อตฺถุปฺปตฺตึ 
กตฺวา  ภควตา  ภาติสฺส  อิมสฺส  อุทานสฺส  ธมฺมสงฺคาหกา 
มหาเถรา  นิทาน  สงฺคายึสูติ ฯ  ยถาวุตฺตวจน  สงฺคีติการานเมว 
วจนนฺติ  นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ  อิโต  ปเรสุป  สุตฺตนฺเตสุ  เอเสว 
นโย ฯ 
        เอตฺถ  จ  อตฺตชฺฌาสโย  ปรชฌฺาสโย  ปุจฺฉาวสิโก   
อฏ ุปฺปตฺติโกติ  จตฺตาโร  สุตฺตนิกฺเขปา  เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  ห ิ  
อเนกสตอเนกสหสฺสเภทานิป  สุตฺตนฺตานิ  สงฺกิเลสภาคิยาทิ- 
ปฏานนเยน  โสฬสวิธภาว  (๒)  นาติวตฺตนฺติ  เอว  ตานิ  สพฺพานิป   
#  ๑.  ม.  อิติสทฺโท  นตฺถ ิฯ  ๒.  ม.  โหตีติ ฯ   
#  ๓.  ม.  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  มนสิการ ฯ  ๔.  ม.  สุตฺตานิ  ...ปฏานนเยน 
#  โสฬสวิธต ฯ  
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อตฺตชฺฌาสยาทิสุตฺตนิกฺเขปวเสน  จตุพฺพิธภาว  นาติวตฺตนฺติ(๑) ฯ   
กาม ฺเจตฺถ  อตฺตชฺฌาสยสฺส  อฏ ุปฺปตฺติยา  จ  ปรชฺฌาสยปุจฺฉา- 
วสิเกหิ  สทธฺึ  สสคฺคเภโท  สมฺภวติ  อชฺฌาสยานุสนฺธิปุจฺฉานุ- 
สนฺธิสมฺภวโต  อตฺตชฺฌาสยอฏ ุปฺปตฺตีน  อ ฺม ฺ  สสคฺโค 
นตฺถีติ  นิรวเสโส  ปฏานนโย  น  สมฺภวติ ฯ  ตทนฺโตคธตฺตา   
วา  สมฺภวนฺตาน  เสสนิกฺเขปาน  (๒)  มูลนิกฺเขปวเสน  จตฺตาโร   
สุตฺตนิกฺเขปาติ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺราย  วจนตฺโถ  นกิฺขิปนนฺติ(๓)  นิกฺเขโป  สุตฺตสฺส   
นิกฺเขโป  สุตฺตนิกฺเขโป  สตฺุตเทสนาติ  อตฺโถ ฯ  นิกขิฺปยตีติ  วา   
นิกฺเขโป  สุตฺต  เอว  นิกฺเขโป  สุตฺตนิกฺเขโป ฯ  อตฺตโน  อชฺฌาสโย   
อตฺตชฺฌาสโย  โส  อสฺส  อตฺถิ  การณภูโตติ  อตฺตชฺฌาสโย ฯ 
อตฺตโน  อชฌฺาสโย  เอตสฺสาติ  วา  อตฺตชฺฌาสโย ฯ  ปรชฺฌาสเยป   
เอเสว  นโย ฯ  ปุจฺฉาย  วโส  ปุจฺฉาวโส  โส  เอตสฺส  อตฺถีติ   
ปุจฺฉาวสิโก ฯ  สุตฺตเทสนาย  วตฺถุภูตสฺส  อตฺถสฺส  อุปฺปตฺติ   
อตฺถุปฺปตฺติ  อตฺถุปฺปตฺติ  เอว  อฏ ุปฺปตฺติ  สา  เอตสฺส  อตฺถีติ  อตฺถุปฺ- 
ปตฺติโก ฯ  อถวา  นิกฺขิปยติ  สุตฺต  เอเตนาติ   
นิกฺเขโป  อตฺตชฺฌาสยาทิ  เอว ฯ  เอตสฺมึ  ปน  อตฺถวิกปฺเป  อตฺตโน   
อชฺฌาสโย  อตฺตชฺฌาสโย ฯ  ปเรส  อชฺฌาสโย  ปรชฺฌาสโย ฯ   
ปุจฺฉียตีติ  ปุจฺฉา  ปุจฺฉิตพฺโพ  อตฺโถ ฯ  ปุจฺฉนวเสน  ปวตฺต   
#  ๑.  ม.  อิติสทฺโท  นตฺถ ิฯ  ๒.  สี.  วิเสสนิกฺเขปาน ฯ 
#  ๓.  ม.  นกิฺขิปน ฯ  
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ธมฺมปฺปฏิคฺคาหกาน  วจน  ปุจฺฉาวส  ตเทว  นิกฺเขปสทฺทา- 
เปกฺขาย  ปุจฺฉาวสิโกติ  ปุลฺลิงฺควเสน  วุตฺต ฯ  ตถา  อตฺถุป-ฺ 
ปตฺติเยว  อฏ ุปฺปตฺติโกติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ปเรส  อินฺทรฺิยปริปากาทิการณนิรเปกฺขตฺตา 
อตฺตชฺฌาสยสฺส  วิสุ  สุตฺตนิกฺเขปภาโว  ยุตฺโต ฯ  เกวล  หิ   
อตฺตโน  อชฌฺาสเยเนว  ธมฺมตนฺติปนตฺถ  ปวตฺติตเทสนตฺตา ฯ 
ปรชฺฌาสยปุจฺฉาวสิกาน  ปน  ปเรส  อชฺฌาสยปุจฺฉาน  เทสน- 
ปวตฺติเหตุภูตาน  อุปฺปตฺติย  ปวตฺติตาน  กถมฏ ุปฺปตฺติยา 
อนวโรโธ  ปจฺุฉาวสิกอฏ ุปฺปตฺติกาน  วา  ปรชฺฌาสยานุโรเธน 
ปวตฺติตาน  กถ  ปรชฺฌาสเย  อนวโรโธติ  น  โจเทตพฺพเมต ฯ   
ปเรส  อภินหีารปริปุจฺฉาทิวินิมุตฺตสฺเสว(๑)  สุตฺตเทสนาการณุปฺ- 
ปาทสฺส(๒)  อฏ ุปฺปตฺติภาเวน  คหิตตฺตา  ปรชฺฌาสยปุจฺฉาวสิกาน   
วิสุ  คหณ ฯ  ตทา  หิ  พฺรหฺมชาลธมฺมทายาทสุตฺตาทีน  วณฺณา- 
วณฺณอามิสุปฺปาทาทิเทสนา  นิมิตฺต  [๓]  วุจฺจติ  ปเรส  ปุจฺฉ(๔) 
วินา  อชฺฌาสยเมว  นิมิตฺต  กตฺวา  เทสิโต  ปรชฺฌาสโย  ปุจฺฉาว- 
เสน  เทสิโต  ปุจฺฉาวสิโกติ   
ปากโฏยมตฺโถติ ฯ   
        ตตฺถ  ปมาทีนิ  ตีณิ  โพธิสุตฺตานิ  มุจลินฺทสตฺุต 
อายุสงฺขาโรสฺสชฺชนสุตฺต  ปจฺจเวกฺขณสุตฺต  ปป ฺจส ฺาสุตฺตนฺติ   
#  ๑.  ม.  อภินีหารปริปุจฺฉาทิวินจฺฉยาทิวินิมุตฺตสฺเสว ฯ 
#  ๒.  ม.  สตุนฺตเทสนา... ฯ  ๓.  สี.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อตฺถุปฺปตฺตีติ   
#  ทิสฺสติ ฯ  ๔.  ม.  ปุจฺฉาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗ 
 
อิเมส  อุทานาน  อตฺตชฺฌาสโย  นิกฺเขโป  หุหุงฺกสุตฺต   
พฺราหฺมณชาติกสุตฺต  พาหิยสุตฺตนฺติ  อิเมส  อุทานาน  ปุจฺฉาวสิโก   
นิกฺเขโป ฯ  ราชสุตฺต  สกฺการสุตฺต  อุจฺฉาทนสุตฺต  (๑)  ปณฺฑ- 
ปาติกสุตฺต  สิปฺปสุตฺต  โคปาลกสุตฺต  สุนฺทริกสุตฺต  มาตุสุตฺต   
สฆเภทกสุตฺต  อุทปานสุตฺต  ตถาคตุปฺปาทสุตฺต  โมเนยฺยสุตฺต   
ปาฏลิคามิยสุตฺต  เทฺวป  ทพฺพสุตฺตานีติ  อิเมส(๒)  อุทานาน   
อฏ ุปฺปตฺติโก  นิกฺเขโป  ปาลิเลยฺยสุตฺต  ปยสุตฺต  นาคสมาลสุตฺต   
วิสาขาสุตฺต ฺจาต  อิเมส  อุทานาน  อตฺตชฺฌาสโย  ปรชฌฺาสโย   
จ  นิกฺเขโป ฯ  เสสาน  เอกป ฺาสาย  สุตฺตาน  ปรชฺฌาสโย   
นิกฺเขโป ฯ  เอวเมเตส  อุทานาน  อตฺตชฺฌาสยาทิวเสน  นิกฺเขป- 
วิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ยานิ  อุทานานิ  ภควตา  ภิกฺขูน  สมฺมขุา 
ภาสิตานิ  ตานิ  เตหิ  ยถาภาสิตสุตฺตานิ  วจสา  ปรจิิตานิ   
มนสานุเปกฺขิตานิ  ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส  กถิตานิ ฯ  ยานิ  ปน   
ภควตา  ภิกฺขูน  อสมฺมุขา  ภาสิตานิ  ตานิป  อปรภาเค  ภควตา   
ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส  ปุน  ภาสิตานิ ฯ  เอว  สพฺพานิป  ตานิ   
อายสฺมา  อานนฺโท  เอกชฌฺ  กตฺวา  ธาเรนฺโต  ภิกฺขูน ฺจ 
วาเจนฺโต  อปรภาเค  ปมมหาสงฺคีติกาเล  อุทานนฺเตฺวว  สงฺคห   
อาโรเปสีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
#  ๑.  กตรสุตฺตนฺติ  สนฺนิฏานเมตฺถ  ทุกฺกร ฯ   
#  อุเทนสุตฺต  ภวิสฺสติ  ม ฺเ ฯ  ๒.  ม.  เอเตส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘ 
 
        เตน  โข  ปน  สมเยนาติอาทีสุ  เตน  สมเยนาติ  จ   
ภุมฺมตฺเถ  กรณวจน  โข  ปนาติ  นิปาโต  ตสฺมึ  สมเยติ   
อตฺโถ ฯ  เอกสฺมึ  ปน  สมเย  ย  สมย  ภควา  อุรุเวลาย   
วิหรติ  นชชฺา  เนร ฺชราย  ตีเร  โพธริุกฺขมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธ   
ตสฺมึ  สมเย ฯ  สตฺตาหนฺติ  สตฺต  อหานิ  สตฺตาห   
อจฺจนฺตสโยคตฺเถ  เอต  อุปโยควจน ฯ  ยสฺมา  ภควา  ต   
สตฺตาห  นิรนฺตรตาย  อจฺจนฺตเมว  ผลสมาปตฺติสุเขน  วิหาสิ   
ตสฺมา  สตฺตาหนฺติ  อจฺจนฺตสโยควเสน  อุปโยควจน  วุตฺต ฯ 
เอกปลฺลงฺเกนาติ  วิสาขาปุณฺณมาย  อนตฺถงฺคเตเยว  สูริเย   
อปราชิตปลฺลงฺเกน  (๑)  วชิราสเน  นสิินฺนกาลโต  ปฏาย  สกมิฺป   
อนุฏหิตฺวา  ยถาอาภุชิเตน  เอเกเนว  ปลฺลงฺเกน ฯ   
        วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีติ  วิมุตฺติสุข  ผลสมาปตฺติสุข  ปฏ-ิ 
สเวทิยมาโน  นิสินฺโน  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  วิมตฺุตีติ  ตทงฺควิมุตฺติ   
วิกฺขมฺภนวิมุตฺติ  สมุจฺเฉทวิมุตฺติ  ปฏิปปฺสฺสทฺธิวิมุตฺติ  นิสฺสรณ- 
วิมุตฺตีติ  ป ฺจ  วิมุตฺติโย ฯ  ตาสุ  ย  เทยฺยธมฺมปรจฺิจาคาทีหิ   
เตหิ  เตหิ  คุณงฺเคหิ  นามรูปปริจฺเฉทาทีหิ  วิปสฺสนงฺเคหิ  จ  ยาว 
ตสฺส  ตสฺส  องฺคสฺส  อปริหานิวเสน  ปวตฺติ  ตาว  ต 
ต  ปฏิปกฺขโต  วิมุจฺจนโต  วิมุจฺจน  ปหาน ฯ  เสยฺยถิท  ทาเนน   
มจฺฉริยโลภาทิโต  สีเลน  ปาณาติปาตาทิโต  นามรปูววตฺถาเนน 
#  ๑.  ส.ี  อปราชิตปลฺลงฺกวเสน ฯ  ม.  อปราชิตปลฺลงฺกวเร ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๙ 
 
สกฺกายทิฏ ิโต  ปจฺจยปรคฺิคเหน(๑)  อเหตุวิสมเหตุทิฏ ีหิ   
ตสฺเสว  อปรภาเคน  กงฺขาวิตรเณน  กถกถีภาวโต  กลาป- 
สมฺมสเนน  อห  มมาติ  คาหโต  มคฺคามคฺคววตฺถาเนน  อมคฺเค   
มคฺคส ฺาย  อุทยทสฺสเนน  อุจฺเฉททิฏ ิยา  วยทสฺสเนน  สสสฺต- 
ทิฏ ิยา  ภยทสฺสเนน  สภเย  อภยส ฺาย  อาทีนวทสฺสเนน   
อสฺสาทส ฺาย  นิพฺพิทานุปสฺสเนน  อภิรติส ฺาย(๒)  มุจฺจิตุ- 
กมฺยตาาเณน  อมุจฺจิตุกมฺยตาย(๓)  อุเปกฺขาาเณน  อนุเปกฺขาย   
อนุโลเมน  ธมฺมฏ ิติย  นพฺิพาเน  จ  ปฏิโลมภาวโต  โคตฺรภุนา   
สงฺขารนิมิตฺตภาวโต  วิมุจฺจน  อย  ตทงฺควิมุตฺติ  นาม ฯ  ยมฺปน 
อุปจารปฺปนาเภเทน  สมาธินา  ยาวสฺส  (๔)  อปรหิานิวเสน  ปวตฺติ   
ตาว(๕)  กามจฺฉนฺทาทีน  นีวรณาน ฺเจว  วิตกฺกาทีน ฺจ  ปจฺจ- 
นีกธมฺมาน  อนุปฺปตฺติส ฺ ิต  วิมุจฺจน  อย  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติ   
นาม ฯ  ย  จตุนฺน  อริยมคฺคาน  ภาวิตตฺตา  ตตมคฺควโต   
อริยสฺส  สนตฺาเน  ยถารห  ทิฏ ิคตาน  ปหานายาติอาทินา  (๖) 
นเยน  วุตฺตสฺส  สมุทยปกขิฺยสฺส  กิเลสคณสฺส(๗)  ปุน  อจฺจนฺต   
อปฺปวตฺติภาเวน  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน  วิมุจฺจน  อย  สมุจฺเฉท- 
วิมุตฺติ  นาม ฯ  ย  ปน  ผลกฺขเณ  ปฏปิฺปสฺสทฺธตฺต  กิเลสาน   
#  ๑.  ม.  ปจฺจยปริคฺคเหน ฯ  ๒.  สี.  ม.  นิพฺพิทานุปสฺสเนน   
#  อภิรติส ฺาย ฯ  ๓.  ม.  มุจฺจิตุกมฺยตาาเณน  อมุจฺจิตุกมฺยตาย ฯ 
#  ๔.  สี.  ยา  จิตฺตสฺส ฯ  ๕.  ส.ี  ตาย  จ ฯ  ๖.  อภิ.  สงฺ.  ๓๔/๑๙๖/๘๓ ฯ 
#  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๘๐/๓๑๙ ฯ  ๗.  ม.  กิเลสคณสฺส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐ 
 
อย  ปฏิปฺปสสฺทฺธิวิมุตฺติ  นาม ฯ  สพฺพสงฺขตนิสฺสฏตฺตา  ปน   
สพฺพสงฺขารวิมุตฺต  นิพฺพาน  อย  นิสสฺรณวิมุตฺติ  นาม ฯ   
อิธ  ปน  ภควโต  นิพฺพานารมฺมณา  ผลวิมุตฺติ  อธิปฺเปตา ฯ   
เตน  วุตฺต  วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีติ  วิมุตฺติสุข  ผลสมาปตฺติสุข 
ปฏิสเวทิยมาโนติ(๑) ฯ 
        วิมุตฺตีติ  จ  อุปกฺกิเลเสหิ  ปฏิปฺปสฺสทฺธิวเสน  จิตฺตสฺส  วิมุตฺติ- 
ภาโว  จิตฺตเมว  วา  ตถา  วิมุตฺต  (๒)  เวทิตพฺพ  ตาย  วิมุตฺติยา 
ชาต  สมฺปยตฺุต  วา  สุข  วิมุตฺติสุข ฯ  ยาย  ภนฺเต  อุเปกฺขา   
สนฺเต  สุเข  วุตฺตา  ภควตาติ  (๓)  วจนโต  อุเปกฺขาป  เจตฺถ  สขุ- 
มิจฺเจว  เวทิตพฺพา ฯ  ตถา  จ  วุตฺต  สมโฺมหวิโนทนยิ  อุเปกฺขา   
ปน  สนฺตตฺตา  สุขมิจฺเจว  ภาสิตาติ(๔)  ภควา  หิ  จตุตฺถชฺฌานิก   
อรหตฺตสมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ  น  อิตร ฯ  อถวา  เตส  วูปสโม   
สุโขติอาทีสุ  ยถา  สงฺขารทุกฺขูปสโม  สุโขติ  วุจฺจติ  เอว  สกล- 
กิเลสทุกฺขูปสมภาวโต  อคฺคผเล  ลพฺภมานา  ปฏิปปฺสฺสทฺธิวิมุตฺติเอว 
อิธ  สุขนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตยิท  วิมุตฺติสุข  มคฺควีถิย  กาลนฺตเรติ   
ผลจิตฺตสฺส  ปวตฺติวิภาเคน  (๕)  ทุวิธ  โหติ ฯ  เอเกกสฺส  ห ิ อริย- 
มคฺคสฺส  อนนฺตรา  ตสฺส  ตสฺเสว  วิปากภูตานิ  นิพฺพานา- 
รมฺมณานิ  ตีณิ  เทฺว  วา  ผลจิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  อนนฺตร- 
#  ๑.  ม.  ปฏสิเวทิยมาโน  นิสินฺโน  โหตีติ  อตฺโถติ ฯ   
#  ๒.  ม.  ม.  ๑๓/๙๘/๙๕ ฯ  ๔.  สมโฺมห.  ๒๙๐ ฯ   
#  ๕.  ส.ี  ผลจิตฺตสมาปตฺติวิภาเคน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑ 
 
วิปากตฺตา  โลกุตฺตรกุสลาน ฯ  ยสฺม ึ หิ  ชวนวาเร  อริยมคฺโค   
อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  ยทา  เทฺว  อนุโลมานิ  ตทา  ตติย  โคตฺรภู 
จตุตฺถ  มคฺคจิตฺต  ตโต  ปร  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ  โหนฺติ ฯ   
ยทา  ปน  ตีณิ  อนุโลมานิ  ตทา  จตุตฺถ  โคตฺรภุ  ป ฺจม   
มคฺคจิตฺต  ตโต  ปร  เทฺว  ผลจิตฺตานิ  โหนฺติ ฯ  เอว  จตุตฺถ   
ป ฺจม  อปฺปนาวเสน  ปวตฺตติ  น  ตโต  ปร  ภวงฺคสฺส   
อาสนฺนตฺตา ฯ  เกจิ  ปน  ฉฏมฺป  จิตฺต  (๑)  อปฺเปตีติ  วทนฺติ   
ต  อฏกถาสุ  (๒)  ปฏิกขิฺตฺต ฯ  เอว  มคฺควีถิย  ผล  เวทิตพฺพ ฯ 
กาลนฺตเร  ผล  ปน  ผลสมาปตฺติวเสน  ปวตฺต  นโิรธา   
วุฏหนฺตสฺส  อุปฺปชชฺมาน ฺจ  เอเตเนว  สงฺคหิต ฯ  สา 
ปนาย  ผลสมาปตฺติ  อตฺถโต  โลกุตฺตรกุสลาน  วิปากภูตา   
นิพฺพานารมฺมณา  อปฺปนาติ  ทฏพฺพา ฯ   
        เก  ต  สมาปชฺชนฺติ  เก  น  สมาปชฺชนฺตีติ  สพฺเพป   
ปุถุชชฺนา  น  สมาปชฺชนติฺ  อนธิคตตฺตา ฯ  ตถา  เหฏ ิมา   
อริยา  อุปริม  อุปริมาป  อริยา  เหฏ ิม  น  สมาปชฺชนฺติเยว   
ปุคฺคลนฺตรภาวูปคมเนน  ปฏิปฺปสฺสทธฺภาวโต ฯ  อตฺตโน  เอว  ผล   
เต  เต  อริยา  สมาปชฺชนติฺ ฯ  เกจิ  ปน  โสตาปนฺน- 
สกทาคามิโน  ผลสมาปตฺตึ  น  สมาปชฺชนฺติ  อุปริมา  เทฺวเยว 
สมาปชฺชนฺติ  สมาธิสฺมึ  ปริปูรการิภาวโตติ  วทนฺติ ฯ  ต   
#  ๑.  ส.ี  มคฺคจิตฺต ฯ  ๒.  วิสุทฺธิมคฺค.  ๓/๓๒๔ ฯ  าณทสฺสนวิสุทฺธิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒ 
                 
อการณ  ปุถชฺุชนสฺสาป  อตฺตนา  ปฏิลทฺธโลกิยสมาธิ- 
สมาปชฺชนโต ฯ  ก ึ วา  เอตฺถ  การณจินฺตาย ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ปฏ-ิ 
สมฺภิทาย  กตมา  ทส  สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชชฺนติฺ   
กตเม  ทส  โคตฺรภุธมฺมา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชชฺนตีฺติ ฯ  อิเมส   
ป ฺหาน  วิสฺสชฺชเน  โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย(๑)  สกทาคามิ- 
ผลสมาปตฺตตฺถายาติ  เตสมฺป  อริยาน  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน   
วุตฺต ฯ  ตสฺมา  สพฺเพป  อริยา  ยถาสก  ผล  สมาปชชฺนฺตีติ   
นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ   
        กสฺมา  ปน  เต  สมาปชฺชนฺตีติ  ทฏิธมฺมสุขวิหารตฺถ ฯ   
ยถา  ห ิ ราชาโน  รชฺชสุข  เทวตา  ทิพฺพสุข  อนุภวนฺติ  เอว   
อริยา  โลกุตฺตรสุข  อนุภวิสฺสามาติ  อทฺธานปริจฺเฉท  กตฺวา   
อิจฺฉิตกฺขเณ  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชนติฺ ฯ   
        กถ ฺจสฺสา  สมาปชฺชน  กถ  าน  กถ  วุฏานนฺติ   
ทฺวีหิ  ตาว  อากาเรหิ  (๓)  อสฺสา  สมาปชฺชน  โหติ  นิพฺพานโต 
อ ฺสฺส  อารมฺมณสฺส  อมนสิการา  นิพฺพานสฺส  จ   
มนสิการา ฯ  ยถาห   
        เทฺว  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา   
สมาปตฺติยา  สพฺพนิมิตฺตาน ฺจ  อมนสิกาโร  อนิมิตฺตาย  จ   
ธาตุยา  มนสิกาโรติ ฯ  (๑)   
        อยมฺปเนตฺถ  สมาปชฺชนกฺกโม  ผลสมาปตฺติตฺถิเกน   
#  ๑.  ม.  ...สมาปตฺตตฺถาย ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓ 
 
อริยสาวเกน  รโหคเตน  ปฏิสลลฺีเนน  อุทยพฺพยาทิวเสน  สงฺขารา 
วิปสฺสิตพฺพา ฯ  ตสฺเสว  ปวตฺตานุปุพฺพวิปสฺสโต(๑)  สงฺขารารมฺมณโต   
โคตฺรภุาณานนฺตร  ผลสมาปตฺติวเสน  นิโรเธ  จิตฺตมปฺเปติ ฯ 
ผลสมาปตฺตินินฺนภาเวน  จ  เสกฺขสฺสาป  ผลเมว  อุปฺปชฺชติ  น   
มคฺโค ฯ  เย  ปน  วทนฺติ  โสตาปนฺโน  อตฺตโน  สมาปตฺตึ(๒) 
สมาปชฺชิสฺสามีติ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  สกทาคามี  โหติ   
สกทาคามี  จ  อนาคามีติ ฯ  เต  วตฺตพฺพา  เอว  สนฺเต   
อนาคามี  อรหา  ภวิสฺสติ  อรหา  จ  (๓)ปจฺเจกพุทฺโธ  อาปชฺเชยยฺ(๓)   
ตสฺมา  ยถาภินิเวส  ยถาชฌฺาสย  วิปสสฺนา  อตฺถ  สาเธตีติ 
เสกฺขสฺสาป  ผลเมว  อุปฺปชฺชติ  น  มคฺโค ฯ  ผลมฺป  ตสฺส   
สเจ  อเนน  ปมชฺฌานิโก  มคฺโค  อธิคโต  ปมชฌฺานิกเมว   
อุปฺปชฺชติ ฯ  สเจ  ทุติยาทีสุ  อ ฺตรชฺฌานิโก  ทุติยาทีสุ   
อ ฺตรชฺฌานิกเมวาติ ฯ   
        กสฺมา  ปเนตฺถ  โคตฺรภุาณ  มคฺคาณปุเรจาริก   
วิย  นิพฺพานารมฺมณ  น  โหตีติ  ผลาณาน  อนิยฺยานิก- 
ภาวโต ฯ  อริยมคฺคธมฺมาเยว  หิ  นยิฺยานิกา ฯ  วุตฺต ฺเหต  กตเม   
ธมฺมา  นิยฺยานิกา ฯ  จตฺตาโร  อริยมคฺคา  อปริยาปนฺนาติ ฯ   
ตสฺมา  เอกนฺเตเนว  นิยฺยานิกสภาวสฺส  อุภโต  วุฏานภาเวน(๔) 
ปวตฺตมานสฺส  อนนฺตรปจฺจยภูเตน  าเณน  นิมิตฺตโต  วุฏ ิเตเนว   
#  ๑.  ม.  ...วิปสฺสนสฺเสว ฯ  ๒.  ม.  ผลสมาปตฺตึ ฯ   
#  ๓.  ม.  ปจฺเจกพุทฺโธ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  สมฺพุทฺโธติ  อาปชฺเชยยฺ ฯ 
#  ๔.  ม.  นยิยฺานิกภาวสฺส  อุภโตวุฏานภาเวน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔ 
                 
ภวิตพฺพนฺติ  ตสฺส  นิพฺพานารมฺมณตา  ยุตฺตา  น  ปน 
อริยมคฺคสฺส  ภาวิตตฺตา  ตสฺส  วิปากภาเวน  ปวตฺตมานาน   
กิเลสาน  อสมุจฺฉินฺทนโต  อนิยฺยานิกตฺตา  อวุฏานสภาวาน   
ผลาณาน  ปุเรจาริกาณสฺส  กทาจิป  นิพฺพานารมฺมณตา 
อุภยตฺถ  อนโุลมาณาน  อตุลฺยาการโต ฯ  อรยิมคฺควีถิย  หิ   
อนุโลมาณานิ  อนิพฺพิทฺธปุพฺพาน  ถลูถลูาน  โลภกฺขนฺธาทีน   
สาติสย  ปทาลเนน  โลกยิาเนน  อุกฺกสปารมิปฺปตฺตานิ  มคฺค- 
าณานุโลมานิ  (๑)  อุปปฺชฺชนฺติ  ผลสมาปตฺติวีถิย  ปน  ตานิ   
ตานิ  เตน  เตน  มคฺเคน  เตส  เตส  กิเลสาน  สมุจฺฉินฺนตฺตา   
ตตฺถ  นิรุสฺสกฺุกานิ  เกวล  อริยาน  ผลสมาปตฺติสุขสมงฺคิภาวสฺส   
ปริกมฺมมตฺตานิ  หุตฺวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  น  เตส  กุโตจิ   
วุฏานสมฺภโว  ยโต  เตส  ปรโิยสาเน  าณ  สงฺขารนิมิตฺต   
วุฏานโต  นิพฺพานารมฺมณ  สิยา ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  เสกฺขสฺส   
อตฺตโน  ผลสมาปตฺติวฬ ฺชนตฺถาย  อุทยพฺพยาทิวเสน  สงฺขาเร   
สมฺมสนฺตสฺส  วิปสฺสนาาณานุปุพฺพาย  ผลเมว  อุปฺปชฺชติ   
น  มคฺโคติ  อย ฺจ  อตฺโถ  สมตฺถิโต  (๒)  โหติ ฯ  เอว  ตาว 
ผลสมาปตฺติยา  สมาปชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตโย  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา   
 ิติยา  สพฺพนิมิตฺตาน  อมนสิกาโร  อนิมิตฺตาย  จ  ธาตุยา   
#  ๑.  ม.  มคฺคาณานุกูลานิ ฯ  ๒.ส.ี  สมาปตฺติโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๕ 
 
มนสิกาโร  ปุพฺเพ  จ  อภิสงฺขาโรติ ฯ   
        วจนโต  ปนสฺสา  ตีหากาเรหิ  าน  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปุพฺเพ 
จ  อภิสงฺขาโรติ  สมาปตฺติโต  ปุพฺเพ  กาลปริจฺเฉโท ฯ  อสุกสมฺึ   
นาม  กาเล  วุฏหิสฺสามีติ  ปริจฺฉินฺนตฺตา  หิสฺสา  ยาว  โส 
กาโล  นาคจฺฉติ  ตาว  วุฏาน  น  โหติ ฯ 
        เทฺว  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา   
วุฏานสฺส  สพฺพนิมิตฺตาน ฺจ  มนสิกาโร  อนิมิตฺตาย  จ  ธาตุยา   
อมนสิกาโรติ   
        วจนโต  ปนสฺสา  ทฺวีหากาเรหิ  วุฏาน  โหติ ฯ   
ตตฺถ  สพฺพนิมิตฺตานนฺติ  รูปนิมิตฺตเวทนาส ฺาสงฺขารวิ ฺาณ- 
นิมิตฺตาน ฯ  กาม ฺจ  น  สพฺพาเนเวตานิ  เอกโต  มนสิกโรติ   
สพฺพสงฺคาหิกวเสน  ปเนว  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  ย  ภวงฺคสฺส   
อารมฺมณ  ตสฺส  มนสิกรเณน  ผลสมาปตฺติโต  วุฏาน  โหตีติ   
เอว  อสฺสา  วุฏาน  เวทิตพฺพ ฯ  ตยทิ  เอวมิธ  สมาปชฺชน- 
วุฏาน  อรหตฺตผลภูต  (๑) 
        ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถ  อมตารมฺมณ  สุข  (๒)   
        วนฺตโลกามิส  สนฺต  สาม ฺผลมุตฺตม ฯ   
สนฺธายาห  วิมุตฺติสุข ฯ  ปฏิสเวทีติ ฯ  (๓)  เตน  วุตฺต  วิมุตฺติสุข 
#  ๑.  ม.  เอวมิธ  สมาปชชฺนวุฏาน ฯ  ๒.  ม.  สุภ ฯ   
#  ๓.  ส.ี  อิมสฺมึ  วาเกฺย  คาถาวสาเน  เอว  ทิสฺสติ ฯ  ม.  อิติ  วุตฺต   
#  สาตาติสาต  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวเทสีติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖ 
 
ปฏิสเวทีติ  วิมุตฺติสุข  ผลสมาปตฺติสุข  ปฏิสเวทิยมาโน  [๑] ฯ   
        อถาติ  อธิการตฺเถ  นิปาโต ฯ  โขติ  ปทปูรเณ ฯ  เตสุ   
อธิการตฺเถน  อถาติ  อิมินา  วิมุตฺติสุขปฏิสเวทนโต  อ ฺ   
อธิการ  ทสฺเสติ ฯ  โก  ปเนโสติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทมนสิกาโร ฯ   
อถาติ  วา  ปจฺฉาติ  เอตสฺมึ  อตฺเถ  นิปาโต  เตน  ตสฺส   
สตฺตาหสฺส  อจฺจเยนาติ  วกฺขมานเมว  อตฺถ  โชเตติ ฯ  ตสฺส 
สตฺตาหสฺสาติ  ปลลฺงฺกสตฺตาหสฺส ฯ  อจฺจเยนาติ  อปคเมน ฯ   
ตมฺหา  สมาธิมฺหาติ  อรหตฺตผลสมาธิโต ฯ   
        อิธ  ปน  ตฺวา  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  สตฺตาหานิ   
ทสฺเสตพฺพานีติ  เกจิ  ตานิ  วิตฺถารยึส ุฯ  มย  ปน  ตานิ   
ขนฺธกปาเน  อิมิสฺสา  อุทานปาฬิยา  อวิโรธทสฺสนมุเขน  ปรโต   
วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        รตฺติยาติ  อวยวสมฺพนฺเธ  สามิวจน ฯ  ปมนฺติ  อจฺจนฺต- 
สโยคตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  ภควา  หิ  ตสฺสา  รตฺติยา  สกลมฺป   
ปม  ยาม  เตเนว  มนสิกาเรน  ยุตฺโต  อโหสีติ ฯ   
        ปฏิจฺจสมุปฺปาทนฺติ  ปจฺจยธมฺม ฯ  อวิชชฺาทโย  หิ  ปจฺจย- 
ธมฺมา  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ  กถมิท  ชานิตพฺพนฺติ  เจ  ภควโต 
วจเนน ฯ  ภควตา  หิ  ตสฺมา  ติหานนฺท  เอเสว  เหตุ  เอต   
นิทาน  เอส  สมุทโย  เอส  ปจฺจโย  ชรามรณสฺส  ยทิท   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นิสนิฺโน  โหตีติ  อตฺโถติ  ทิสสฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗ 
 
ชาติ ฯเปฯ  สงฺขาราน  ยทิท  อวิชชฺาติ  (๑)  เอว  อวิชฺชาทโย 
เหตูติ  วุตฺตา ฯ  ยถา  ทฺวาทส  ปจฺจยา  ทฺวาทสปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทาติ(๒)ฯ   
        ตตฺราย  วจนตฺโถ  อ ฺม ฺ  ปฏิจฺจ  ปฏิมุข  คนฺตฺว  (๓)   
การณสมวาย  อปฺปฏกิฺขิปตฺวา  สหิเต  อุปฺปาเทตีติ  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโท ฯ  อถวา  ปฏิจฺจ  ปจฺเจตพฺพ  ปจฺจยารหต  ปจฺจย   
ปฏิคนฺตฺวา  น  วินา  เตน  สมฺพนฺธสฺส  อุปฺปาโท  ปฏิจฺจ-   
สมุปฺปาโท ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  เจตฺถ  สมุปฺปาทปทฏาน- 
วจนวิ ฺเยฺโย(๔)  ผลสสฺ  อุปฺปาทนสมตฺถตายุตฺโต  เหตุ  น 
ปฏิจฺจสมุปฺปตฺติมตฺต  (๕)  เวทิตพฺพ ฯ  อถวา  ปจฺเจตุ  อรหนฺติ 
น  ปณฺฑิตาติ  ปฏิจฺโจ  สมฺมา  สยเมว  วา  อุปฺปาเทตีติ   
สมุปฺปาโท  ปฏิจฺโจ  จ  โส  สมุปฺปาโท  จาติ  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโทติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        อนุโลมนฺติ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติอาทินา  นเยน  วุตฺโต 
อวิชฺชาทิโก  ปจฺจยากาโร  อตฺตนา  กตฺตพฺพกิจฺจกรณโต  อนุโลโมติ   
วุจฺจติ ฯ  อถวา  อาทิโต  ปฏาย  อนตฺ  ปาเปตฺวา  วุตฺตตฺตา   
ปวตฺติยา  วา  อนุโลมโต  อนุโลโม  ต  อนุโลม ฯ  สาธุก 
มนสากาสีติ  สกฺกจฺจ  มนสิ  อกาสิ ฯ  โย  โย  ปจฺจยธมฺโม   
#  ๑.  ท.ี  มหา.  ๑๐/๕๘/๖๗ ฯ  ๒.  ม.  ...สมุปฺปาทา ฯ   
#  ๓.สี.  ม.  กตฺวา ฯ  ๔.  สี.  สมุปฺปาทปติฏานวจน  วิ ฺเยฺย ฯ 
#  ๕.  ส.ี  น  ปจฺจยปฏิจฺจสมุปฺปตฺติมตฺต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘ 
                 
ยสฺส  ยสฺส  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมสฺส  ยถา  ยถา  เหตุปจฺจยาทินา 
ปจฺจยภาเวน  ปจฺจโย  โหติ  ต  สพฺพ  อวิปรีต  อปริหาเปตฺวา 
อนวเสสโต  ปจฺจเวกฺขณวเสน  จิตฺเต  อกาสีติ  อตฺโถ ฯ  ยถา   
ปน  ภควา  ปฏิจฺจสมุปฺปาทาอนุโลม  มนสากาสิ  ต  สงฺเขเปน   
ตาว  ทสฺเสตุ  อิติ  อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา 
อิท  อุปฺปชชฺตีติ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อิตีติ  เอว  อเนน  ปกาเรนาติ  อตฺโถ ฯ  อิมสฺมึ   
สติ  อิท  โหตีติ  อิมสฺมึ  อวิชฺชาทิเก  ปจฺจเย  สติ  อิท   
สงฺขาราทิก  ผล  โหติ ฯ  อิมสฺสุปฺปาทา  อิท  อุปฺปชฺชตีติ  อิมสสฺ   
อวิชฺชาทิกสฺส  ปจฺจยสฺส  อุปฺปาทา  อิท  สงฺขาราทิก  ผล   
อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  อิมสฺมึ  อสติ  อิท  น  โหติ  อิมสฺส   
นิโรธา  อิท  นิรุชฺฌตีติ  อวิชฺชาทีน  อภาเว  สงฺขาราทีน   
อภาวสฺส  อวิชฺชาทีน  นิโรเธ  สงฺขาราทีน  นิโรธสฺส  จ   
ทุติยตติยสุตฺตวจเนน  เอตสฺมึ  ปุริมสมฺึ  (๑)  ปจฺจยลกฺขเณ  นิยโม   
ทสฺสิโต  โหติ  อิมสฺมึ  สติ  เอว  น  อสติ ฯ  อิมสสฺุปฺปาทาเอว 
นานุปฺปาทา ฯ  อนิโรธา  เอว  น  นโิรธาติ ฯ  เตเนต  ลกฺขณ   
อนฺโตคธนิยม  อิธ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ   
นิโรโธติ  จ  อวิชฺชาทีน  วิราคาธิคเมน  อายตึ  อนปฺุปาโท ฯ   
อปฺปวตฺติ ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  อวิชชฺาย  เตฺวว  อเสสวิราค- 
#  ๑.  ม.  ทุติยตติยสุตฺตวจเนน  เอตสฺมึ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๙ 
 
นิโรธา  สงฺขารนิโรโธติอาทิ ฯ  (๑)นิโรธนิโรธา  จ  อุปฺปาโท   
เยน  โส  อุปปฺาทนิโรธภาเวน  วุตฺโต  (๑) ฯ  อิมสฺส  นิโรธา  อิท   
นิรุชฺฌตีติ ฯ   
        เตเนต  ทสฺเสติ  อนิโรโธ  อุปฺปาโท  นาม  โส  เจตฺถ   
อตฺถิภาโวติป  วุจฺจตีติ ฯ  อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหตีติ  อิทเมว   
หิ  ลกฺขณ  ปริยายนฺตเรน  อิมสฺส  อุปปฺาทา  อิท  อุปฺปชฺชตีติ   
วทนฺเตน  ปเรน  ปรุิม  วิเสสิต  โหติ  ตสฺมา  น  ธรมานตเยว   
สนฺธาย  อิมสฺมึ  สตีติ  วุตฺต  อถโข  มคฺเคน  อนิรุทฺธภาว ฺจาติ   
วิ ฺายติ ฯ  ยสฺมา  จ  อิมสฺมึ  อสติ  อิท  น  โหติ  อิมสฺส   
นิโรธา  อิท  นิรุชฺฌตีติ  ทวิฺธาป  อุทฺทิฏสฺส  ลกฺขณสฺส   
นิทฺเทส  วทนฺเตน  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขาร- 
นิโรโธติอาทินา  นิโรโธ  เอว  วุตฺโต  ตสฺมา  นตฺถิภาโวป  นิโรโธ- 
เอวาติ  นตฺถภิาววิรุทฺโธ  อตฺถิภาโว  อนิโรโธติ  ทสฺสิต  โหติ ฯ   
เตน  อนิโรธสงฺขาเตน  อตฺถิภาเวน  อุปฺปาท  วิเสเสติ ฯ 
ตโต  น  อิธ  อตฺถิภาวมตฺต  (๒)  อุปฺปาโทติ  อตฺโถ  อธิปฺเปโต ฯ 
อถโข  อนโิรธสงฺขาโต  (๓)  อตฺถิภาโวติ  จ  อยมตฺโถ  วิภาวิโตติ(๓) ฯ 
เอวเมต  ลกฺขณทฺวยวจน  อ ฺม ฺวิเสสนวิเสสิตพฺพภาเวน 
#  ๑.  ส.ี  ม.  นิโรธนิโรธี  จ  อุปฺปาทนิโรธีภาเวน  วุตฺโต ฯ 
#  อิมสฺมิ ฺจ  โปตฺถเก  ตตฺถ ฯ  โปตฺถเกสุ  ก ึ อตฺถคฺคหณ ฯ 
#  ๒.  อตฺถิภาวมตฺตนฺติ  ยตฺุตตร ฯ  ม.  อตฺติภาวมตฺต ฯ 
#  ๓.  ม.  อตฺติภาโว  จาติ  อยมตฺโถ  วิภาวิโตติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐ 
 
สาตฺถกนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        โก  ปนาย  อนิโรโธ  นาม  โย  อตฺถิภาโว  อุปปฺาโทติ   
วุจฺจติ(๑)  อปฺปหีนภาโว  จ  อนิพฺพตฺติตผลารหตาปหาเนหิ(๒)   
ผลานุปฺปาทนารหตา  จ ฯ  เย  หิ  (๓)  ปหาตพฺพา  อกุสลา  ธมมฺา   
เตส  อริยมคฺเคน  อสมุคฺฆาติตภาโว  จ ฯ  เย  ปน  น  ปหาตพฺพา 
กุสลาพฺยากตา  ธมฺมา  ยานิ  เตสุ  สโยชนานิ  อขีณาสวาน   
เตส  อปริกฺขีณตา  จ ฯ  อสมุคฺฆาติตานุสยตาย  หิ  สสโยชน- 
ขนฺธปฺปวตฺติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ตถา  จ  วุตฺต   
        ยาย  จ  ภิกฺขเว  อวิชฺชาย  นิวุตสสฺ  พาลสฺส  ยาย  จ   
ตณฺหาย  สมฺปยุตฺตสฺส  อย  กาโย  สมทุาคโต  สา  เจว  อวิชฺชา   
พาลสฺส  อปปฺหีนา  สา  จ  ตณฺหา  อปริกฺขีณา ฯ  ต  กิสฺส 
เหตุ  น  ภิกฺขเว  พาโล  อจริ  พฺรหฺมจริย  สมฺมา  ทกฺุขกฺขยาย 
ตสฺมา  พาโล  กายสฺส  เภทา  กายูปโค  โหติ  โส  กายูปโค   
สมาโน  น  ปริมุจฺจติ  ชาติยา  ชรามรเณนาติอาทิ ฯ  (๔)   
        ขีณสโยชนาน  ปน  อวิชฺชาย  อภาวโต  สงฺขาราน   
ตณฺหุปาทานาน  อภาวโต  อุปาทานภวาน  อสมฺภโวติ  วฏฏสสฺ   
อุปจฺเฉโท  ป ฺายิสฺสตีติ ฯ  เตเนวาห   
        ฉนฺน  เตฺวว  ผสฺสายตนาน(๕)  อเสสวิราคนิโรธา  ผสฺสนิโรโธ 
#  ๑.  ม.  จ  วุจฺจตีติ ฯ  ๒.  ม.  อนิพฺพตฺติตผลารหตาปหาเนหิ ฯ   
#  ๓.  ส.ี  เตหิ ฯ  ๔.  ส.  นิ.  ๑๖/๕๙/๒๙ ฯ  ๕.  ม.  ผคฺคุณผสฺสายตนาน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๑ 
 
ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธติอาทิ ฯ  (๑)   
        น  หิ  อคฺคมคฺคาธิคมโต  อุทฺธ  ยาว  ปรินิพฺพานา   
สฬายตนาทีน  อปฺปวตฺติ ฯ  อถโข  นตฺถิตา  นิโรธสทฺทวจนียตา   
ขีณส ฺโชนตาติ  นิโรโธ  วุตฺโต ฯ  อปจ  จิรกตมฺป  กมฺม   
อนิพฺพตฺติตผลตาย  อปฺปหีนาหารตาย  จ  ผลารห  สนฺตเอว 
นาม  โหติ  น  นิพฺพตฺติตผล  นาป  ปหีนาหารนฺติ ฯ  ผลุปฺปตฺติ- 
ปจฺจยาน  อวิชฺชาสงฺขาราทีน  วุตฺตนเยเนว  ผลารหภาโว   
อนิโรโธติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  อนิรุทฺธภาเวเนว  หิ  เยน  วินา 
ผล  น  สมฺภวติ  ต  การณ  อตีตาทิ  (๒)  อิมสฺมึ  สตีติ  อิมินา   
วจเนน  วุตฺต ฯ  ตโตเยว  จ  อวุสิตพฺรหฺมจริยสฺส  อปฺปวตฺติธมฺมต   
อนาปนฺโน  ปจฺจยุปฺปาโท  กาลเภท  อนามสิตฺวา  อนิวพฺพตฺตนายเอว  (๓) 
อิมสฺส  อุปฺปาทาติ  วุตฺโต ฯ  อถวา  อวเสสปจฺจยสมวาเย 
อวิชฺชมานสฺสาป  วิชฺชมานสฺส  วิย  ปเคว  วิชฺชมานสฺส  ยา   
ผลุปฺปตฺติอภิมุขตา  สา  อิมสฺส  อุปฺปาทาติ  วุตฺตา ฯ  ตถา   
หิ  ตโต  ผล  อุปฺปชฺชตีติ  ตทวตฺถ(๔)  การณ  ผลสสฺ  อุปฺปาทน- 
ภาเวน  อุฏ ิต  อุปฺปตฺติต  นาม  โหติ  น  วิชชฺมานมฺป   
ตทวตฺถนฺติ(๕) ฯ  ตทวตฺถุตา(๖)  อุปฺปาโทติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  สตีติ  อิมินา  วิชฺชมานตามตฺเตน  ปจฺจยภาว  วทนฺโต   
#  ๑.  ส.  นิ.  ๑๖/๓/๒ ฯ  ๒.  ม.  อตีตนฺติป ฯ  ๓.  สี.  อนิวตฺติตาย ฯ 
#  ม.  อนิวตฺตนาย ฯ  ๔.  สี.  ม.  ตทวตฺถ ฯ  ๕.  สี.  ม.  อตทวตฺถนฺติ ฯ   
#  ๖.  ส.ี  ม.  ตทวตฺถตา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒ 
 
อพฺยาปารต  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  ทสฺเสติ ฯ  อุปฺปาทาติ  อุปฺปตฺติ- 
ธมฺมต  อสพฺพกาลภาวิต  ผลุปฺปตฺติอภิมุขต ฺจ  ทีเปนฺโต  อนิจฺจต   
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  ทสฺเสติ ฯ  สติ  น  อสติ  อุปฺปาทา  น   
นิโรธาติ  ปน  เหตุอตฺเถหิ  ภุมฺมนิสฺสกฺกวจเนหิ  สมตฺถิต  นิทาน- 
สมุทยชาติปฺปภวภาว  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  ทสฺเสติ ฯ  เหตุอตฺถตา   
ภุมฺมวจนสฺส  (๑)  ยสฺส  ภาเว  ตทวินาภาวิผลสฺส  ภาโว  ลกฺขียติ 
ตตฺถ  ปวตฺติยา  เวทิตพฺพา  ยถา  อธนาน  ธเน  อนปฺุปาทีย- 
มาเน(๒)  ทาลิทฺทิย  เวปุลลฺมคมาสีติ  (๓)  จ  นิปฺผนฺเนสุ  สสฺเสสุ   
สุภิกฺข  ชายตีติ  จ ฯ  นิสสฺกฺกวจนสฺสาป  เหตุอตฺถตา  ผลสฺส   
ปภเว  ปกติย ฺจ  สมฺปวตฺตนโต  (๔)  ยถา  กลลา  โหติ  อพฺพุท   
อพฺพุทา  ชายเต  เปสีติ  (๕)  จ  หิมวตา  คงฺคา  ปภวนฺติ  สรภูโต  (๖) 
สโร  ชายตีติ  จ ฯ  อวิชชฺาทิภาเว  จ  ตทวินาภาเวน   
สงฺขาราทิภาโว  ลกฺขียติ  อวิชฺชาทีหิ  จ  สงฺขาราทโย   
ปภวนฺติ  จ  กริยนฺติ(๗)  จาติ  เต  เตส  ปภโว  ปกติ  จ   
ตสฺมา  ตทตฺถทีปนตฺถ  อิมสฺมึ  สติ  อิมสฺส  อุปฺปาทาติ   
เหตุอตฺเถ  ภุมฺมนิสฺสกฺกนิทฺเทสา  กตาติ ฯ   
        ยสฺมา  เจตฺถ  อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา   
#  ๑.  ม.  เจตฺถ  ภุมฺมวจเน ฯ  ๒.  สี.  ม.  อนนุปฺปทิยมาเน ฯ   
#  ๓.  ท.ี  ปา.  ๑๑/๔๕/๗๗ ฯ  ๔.  สี.  ม.  ปวตฺติโต ฯ   
#  ๕.  ส.  ส.  ๑๕/๘๐๓/๓๐๓ ฯ  ม.  อพฺพุท  อพฺพุทา  ชายติ  เปสีติ ฯ 
#  ๖.  ส.ี  ม.  สิงฺคโต ฯ  ๗.  ม.  ปภวนฺติ  ปกริยนติฺ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓ 
 
อิท  อุปฺปชชฺตีติ  สงฺเขเปน  อุทฺทิฏสฺส  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส 
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติอาทิโก  นิทฺเทโส  ตสฺมา  ยถาวุตฺโต 
อตฺถิภาโว  อุปฺปาโท  จ  เตส  เตส  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน   
ปจฺจยภาโวติ  วิ ฺายติ ฯ  น  หิ  อนิรทฺุธตาสงฺขาต  อตฺถ-ิ 
ภาว  อุปฺปาท ฺจ  อนิวตฺตสภาวตาสงฺขาต  อุทยาวตฺถตาสงฺขาต   
วา  สติ  เอว  นาสติ  อุปฺปาทา  เอว  น  นิโรธาติ  อนโฺตคธนิยเมหิ   
วจเนหิ  อภิหิต  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺโ  ปจฺจยภาโว  นาม  อตฺถิ   
ตสฺมา  ยถาวุตฺโต  อตฺถิภาโว  อุปฺปาโท  จ  ปจฺจยภาโวติ   
เวทิตพฺพ ฯ  เยป  ปฏาเน  อาคตา  เหตุอาทโย  จตุวีสติปจฺจยา   
เตป  เอตสฺเสว  ปจฺจยภาวสฺส  วิเสสาติ  เวทิตพฺพา ฯ  (๑)   
        อิติ  ยถา  วิตฺถาเรน  อนุโลม  ปฏจฺิจสมุปฺปาท  มนสิ   
อกาสิ  ต  ทสฺเสตุ  ยทิท  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ยทิทนฺติ  นิปาโต  ตสฺส  โย  อยนฺติ  อตฺโถ ฯ   
อวิชฺชาปจฺจยาติอาทีสุ  อวินฺทิย  กายทุจฺจริตาทึ  วินฺทตีติ   
อวิชฺชา  วินทฺิย  กายสุจรติาทึ  น  วินทฺตีติ  อวิชฺชา  ธมฺมาน   
อวิปรีตสภาว  อวิทิต  กโรตีติ  อวิชฺชา  อนฺตวิรหิเต  สสาเร   
ภวาทีสุ  สตฺเต  ชวาเปตีติ  อวิชฺชา  อวิชฺชมาเนสุ  ชวติ  วิชฺชมาเนสุ 
น  ชวตีติ  อวิชฺชา  วิชฺชาย  ปฏิปกฺขาติ  วา  อวิชชฺา  สา   
ทุกฺเข  อ ฺาณนฺติอาทินา  จตุพฺพิธา  เวทิตพฺพา ฯ  ปฏิจฺจ  น 
#  ๑.  ม.  ทฏพฺพา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๔ 
 
วินา  ผล  เอติ  อุปฺปชชฺติ  เจว  ปวตฺตติ  จาติ  ปจฺจโย   
อุปการกตฺโถ  วา  ปจฺจโย ฯ  อวิชชฺา  จ  สา  ปจฺจโย  จาติ   
อวิชฺชาปจฺจโย  ตสฺมา  อวิชฺชาปจฺจยา ฯ  สงฺขโรนฺตีติ  สงฺขารา 
โลกิยกุสลากสุลเจตนา  สา  ปุ ฺาปุ ฺาเน ฺชาภิสงฺขาร- 
วเสน  ติวิธา  เวทิตพฺพา ฯ  วิชานาตีติ  วิ ฺาณ  ต  โลกิย- 
วิปากวิ ฺาณวเสน  ทฺวตฺตึสวิธ ฯ  นมตีติ  นาม  เวทนา- 
ทิกฺขนฺธตฺตย ฯ  รุปฺปตีติ  รูป  ภูตรูป  จกฺขฺวาทิอุปาทาย- 
รูป ฺจ ฯ  อายตติ  อายต ฺจ  สสารทุกฺข  นยตีติ  อายตน ฯ 
ผุสตีติ  ผสฺโส ฯ  เวทิยตีติ(๑)  เวทนา ฯ  อิทมฺป  ทวฺย  ทฺวาร- 
วเสน  ฉพฺพิธ  วิปากวเสน  คหเณ  ฉตฺตึสวิธ ฯ  ปริตสฺสตีติ   
ตณฺหา  สา  กามตณฺหาทิวเสน  สงฺเขปโต  ติวิธา  วิตฺถารโต 
อฏ ุตฺตรสตวิธา  จ ฯ  อุปาทิยตีติ  อุปาทาน ฯ  ต  กามุ- 
ปาทานาทิวเสน  จตุพฺพิธ ฯ  ภวติ  ภวิสฺสติ  จาติ  (๒)  ภโว ฯ  โส   
กมฺมูปปตฺติเภทโต  ทุวิโธ ฯ  ชนน  ชาติ ฯ  ชรีณ  ชรา ฯ  มรนฺติ   
เตนาติ  มรณ ฯ  โสจน  โสโก ฯ  ปริเทวน  ปริเทโว ฯ  ทกฺุขยตีติ   
ทุกฺข  อุปฺปาทฏ ิติวเสน  เทฺวธา  ขณตีติ  ทุกฺข ฯ  ทมฺุมนสฺส 
ภาโว  โทมนสฺส ฯ  ภูโส(๓)  อายาโส  อุปายาโส ฯ  สมฺภวนฺตีติ   
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  น  เกวล ฺจ  โสกาทิเยว  อถโข  สพฺพปเทหิ   
สมฺภวนฺตีติ  ปทสฺส  โยชนา  กาตพฺพา ฯ  เอว  หิ  อวิชฺชา- 
#  ๑.  ม.  เวทยติ ฯ  ๒.  สี.  ภวติ  ภวิยตีติ  วา ฯ   
#  ม.  ภาวยติ  จาติ ฯ  ๓.  ม.  ภุโส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๕ 
                 
ปจฺจยา  สงฺขารา  สมฺภวนฺตีติ  ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนววตฺถาน  ทสสฺิต 
โหติ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺาณลกฺขณา  อวิชฺชา  สมฺโมหนรสา  ฉาทน- 
ปจฺจุปฏานา  อาสวปทฏานา ฯ  อภิสงฺขรณลกฺขณา  สงฺขารา   
อายูหนรสา  สวิทหนปจฺจุปฏานา  อวิชฺชาปทฏานา ฯ   
วิชานนลกฺขณ  วิ ฺาณ  ปุพฺพงฺคมรส  ปฏิสนฺธิปจฺจุปฏาน   
สงฺขารปทฏาน  วตฺถารมฺมณปทฏาน  วา ฯ  นมนลกฺขณ   
นาม  สมฺปโยครส  อวินพฺิโภคปจฺจุปฏาน  วิ ฺาณปทฏาน ฯ 
รุปฺปนลกฺขณ  รูป  อนารมฺมณรส  (๑)อปฺปเหยฺยภาวปจฺจุปฏาน(๒)   
วิ ฺาณปทฏาน ฯ  อายตนลกฺขณ  สฬายตน  ทสฺสนาทิรส   
วตฺถุทฺวารภาวปจฺจุปฏาน  นามรูปปทฏาน ฯ  ผุสนลกฺขโณ   
ผสฺโส  สงฺฆฏฏนรโส  สงฺคติปจฺจุปฏาโน  สฬายตนปทฏาโน ฯ 
อนุภวนลกฺขณา  เวทนา  วิสยรสสมฺโภครสา  สุขทุกฺขปจฺจุ- 
ปฏานา  ผสฺสปทฏานา ฯ  เหตุภาวลกฺขณา(๓)  ตณฺหา  อภินนฺทน- 
รสา  อติตฺต(๔)ภาวปจฺจุปฏานา  เวทนาปทฏานา ฯ  คหณลกขฺณ   
อุปาทาน  อมุ ฺจนรส  ตณฺหาทฬฺหตฺตทิฏ ิปจฺจุปฏาน  ตณฺหา- 
ปทฏาน ฯ  กมฺมกมฺมผลลกฺขโณ  ภโว  ภวนภาวนรโส(๕)  กสุลากุสลา- 
พฺยากตปจฺจุปฏาโน  อุปาทานปทฏาโน ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
#  ๑.  กตฺถจิ.  วิกิรณรส ฯ  ๒.  ส.ี  ม.  อปฺปเหยฺยภาวปจฺจุปฏาน ฯ 
#  ๓.  ส.ี  ม.  เหตุภาวลกฺขณา ฯ  ๔.  ม.  อติตฺติ... ฯ   
#  ๕.  ส.ี  ม.  ภวนภาวนรโส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๖ 
 
ปมาภินิพฺพตฺติลกฺขณา  ชาติ  นิยฺยาตนรสา  อตีตภวโต  อิธ   
อุปฺปนฺนปจฺจุปฏานา  ทุกฺขวิจิตฺตตาปจฺจุปฺปฏานา(๑) ฯ  ขนฺธปริปาก- 
ลกฺขณา  ชรา  มรณูปนยนรสา  โยพฺพนวินาสปจฺจุปฏานา ฯ   
จุติลกฺขณ  มรณ  วิสโยครส(๒)  คติวิปฺปวาสปจฺจุปฏาน ฯ  อนฺโต 
นิชฺฌานลกฺขโณ  โสโก  เจตโส  นิชฺฌานรโส  อนโุสจนปจฺจุ- 
ปฏาโน ฯ  ลาลปฺปนลกขฺโณ  ปริเทโว  คุณโทสปริกฺขิตรโส  (๓)   
สมฺภมปจฺจุปฏาโน ฯ  (๔)  กายปฬนลกฺขณ  ทุกขฺ ฯ  กายทุพฺพล- 
โทมนสฺสากฑฺฒนรส  (๕)  กายิกาพาธปจฺจุปฏาน ฯ  จิตฺตปฬนลกฺขณ   
โทมนสฺส  มโนวิฆาตนรส  มานสพฺยาธิปจฺจุปฏาน ฯ  จิตฺต- 
ปริทหนลกฺขโณ  (๖)  อุปายาโส  นิตฺถนุนรโส  วิสาทปจฺจุปฏาโน(๗) ฯ 
เอวเมเต  อวิชฺชาทโย  ลกขฺณาทิโตป  เวทิตพฺพาติ ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  สพฺพาการสมฺปนฺน  วินิจฺฉย  อิจฺฉนฺเตน   
สมฺโมหวิโนทนิยา  วิภงฺคฏกถาย  (๘)  คเหตพฺโพ ฯ   
        เอวนฺติ  นิทฺทิฏนยนิทสฺสน(๙) ฯ  เตน  อวิชชฺาทีเหว  การเณหิ 
น  อิสฺสรนิมมฺานาทีหีติ  ทสฺเสติ ฯ  เอตสฺสาติ  ยถาวุตฺตสฺส ฯ   
เกวลสฺสาติ  อสมฺมิสฺสสฺส  สกลสฺส  วา ฯ  ทุกฺขกขฺนฺธสฺสาติ   
#  ๑.  ม.  ทุกขฺวิจิตฺตตาปจฺจุปฏานา  วา ฯ  ๒.  ม.  วิสโยครส ฯ 
#  ๓.  ส.ี  ม.  คุณโทสปรกิิตฺตนรโส ฯ  ๔.  สี.  สงฺคมปจฺจุปฏาโน ฯ 
#  ๕.  ส.ี  ม.  ทุปฺป ฺาน  โทมนสฺสการณรส ฯ   
#  ๖.  ส.ี  จิตฺตสรีรชฺฌายนลกฺขโณ ฯ 
#  ๗.  สี.  ม.  วิสาทปจฺจุปฏาโน ฯ  ๘.  สมฺโมห.  ๑/๒๐๘ ฯ   
#  ๙.  ส.ี  ม.  นิทฺทิฏสฺส  นิทสฺสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๗ 
 
ทุกฺขสมูหสฺส  น  สตฺตสฺส  (๑)นาป  ชีวสฺส  นาป  สุภสุขาทีน  (๑)ฯ  สมุทโย   
โหตีติ  นิพฺพตฺติ  สมฺภวติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ยฺวาย  อวิชฺชาทิวเสน  สงฺขาราทิกสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหตีติ  วุตฺโต  สพฺพากาเรน  เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ฯ  ตาย  เวลายนฺติ  ตาย  ตสฺส  อตฺถสฺส  วิทติเวลาย ฯ 
อิม  อุทาน  อุทาเนสีติ  อิม  ตสฺมึ  อตฺเถ  วิทิเต  เหตุโน   
จ  เหตุสมุปฺปนฺนธมฺมสฺส  จ  ปชานนาย  อานุภาวทีปก  ยทา   
หเว  ปาตุภวนฺตีติอาทิก  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาณสมุฏาน  อุทาน   
อุทาเนสิ  อตฺตมนวาจ  นิจฺฉาเรสีติ  วุตฺต ฯ  โหติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยทาติ  ยสมฺึ  กาเล ฯ  หเวติ  พฺยตฺตนฺติ  อิมสฺมึ   
อตฺเถ  นิปาโต ฯ  เกจิ  ปน  หเวติ  อาหเว  ยุทฺเธติ  อตฺถ   
วทนฺติ  โยเธถ  มาร  ป ฺาวุเธนาติ  (๒)  หิ  วจนโต  กิเลสมาเรน   
ยุชฺฌนสมเยติ  เตส  อธิปปฺาโย ฯ  ปาตุภวนฺตีติ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
ธมฺมาติ  อนุโลมปจฺจยาการปฏิเวธสาธกา  โพธิปกฺขิยธมฺมา ฯ 
อถวา  ปาตุภวนฺตีติ  ปกาเสนฺติ  อภิสมยวเสน  พฺยตฺตา  ปากฏา 
โหนฺติ ฯ  ธมมฺาติ  จตุอริยสจฺจธมฺมมา ฯ  อาตาโป  วุจฺจติ  กิเลส- 
สนฺตาปนฏเน  วีริย ฯ  อาตาปโนติ  สมฺมปฺปธานวีริยวโต ฯ   
ฌายโตติ  อารมฺมณูปนิชฌฺาเนน  ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน  ฌายนฺตสสฺ ฯ   
พฺราหฺมณสฺสาติ  พาหิตปาปสฺส  ขีณาสวสฺส ฯ  อถสสฺ  กงฺขา   
#  ๑.  ม.  นาป  สุภสุขาทีน ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๓/๒๐ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๘ 
 
วปยนฺติ  สพฺพาติ  อถ  อสฺส  เอวปาตุภูตธมฺมสฺส  ยา  เอตา   
โก  นุ  โข  ภนฺเต  ผุสตีติ  โน  กลโฺล  ปโ ฺหติ  ภควา   
อโวจาติอาทินา  (๑)  นเยน  กตม  นุ  โข  ภนฺเต  ชรามรณ  กสสฺ   
จ  ปนิท  ชรามรณนฺติ  โน  กลฺโล  ปโ ฺหติ  ภควา  อโวจาติ- 
อาทินา  นเยน  ปจฺจยากาเร  กงฺขา  วุตฺตา  ยา  จ  ปจฺจยา- 
การสฺเสว  อปฺปฏิวิทฺธตฺตา  อโหสึ  นุ  โข  อห  อตีตมทฺธานนฺติ- 
อาทินา  (๒)  โสฬสกงฺขา  อาคตา  ตา  สพฺพา  วปยนฺติ  อปคจฺฉนฺติ   
นิรุชฺฌนฺติ ฯ  กสฺมา  ยโต  ปชานาติ  สเหตุธมฺม  ยสมฺา   
อวิชฺชาทิเกน  เหตุนา  สเหตุก  อิม  สงฺขาราทิก  เกวล  ทกฺุขกฺ- 
ขนฺธธมฺม  ปชานาติ  อ ฺาสิ  ปฏิวิชฌฺีติ(๓) ฯ   
        กทา  ปนสฺส  โพธิปกฺขิยธมฺมา  จตุสจฺจธมฺมา  วา  ปาตุ- 
ภวนฺติ  อุปฺปชฺชนฺติ  ปกาเสนฺติ  วา  วิปสฺสนามคฺคาเณสุ ฯ 
ตตฺถ  วิปสฺสนาาเณ  ตาว  (๔)  วิปสสฺนาาณสมฺปยุตฺตา  สติ- 
อาทโย  วิปสสฺนาาณ ฺจ  ยถารห  อตฺตโน  วิสเยสุ  ตทงฺคปฺ- 
ปหานวเสน  สุภส ฺาทิเก  ปชหนฺตา  กายานุปสฺสนาทิวเสน   
วิสุ  วิสุ  อุปฺปชฺชนฺติ  มคฺคกฺขเณ  ปน  เต  นิพฺพานมาลมฺพิตฺวา   
สมุจฺเฉทวเสน  ปฏิปกฺเข  ปชหนฺตา  จตูสุป  อริยสจฺเจสุ  อสมฺโมห- 
ปฺปฏิเวธสาธนวเสน  สกิเทว  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  เอว  ตาเวตฺถ 
โพธิปกฺขิยธมฺมาน  อุปฺปชฺชนฏเน  ปาตุภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ   
#  ๑.  ส.  นิ.  ๑๖/๑๒๙/๗๒ ฯ  ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ   
#  ส.  น.ิ  ๑๖/๖๓/๓๑ ฯ  ๓.  ม.  ปฏิวิชฺฌีติ ฯ   
#  ๔.  ม.  วิปสฺสนาาเณ  ตาวาติ  นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๙ 
 
        อริยสจฺจธมฺมาน  ปน  โลกิยาน  วิปสฺสนากฺขเณ  วิปสฺสนาย   
อารมฺมณกรณวเสน  โลกุตฺตราน  ตทธิมุตฺตตาวเสน  มคฺคกฺขเณ   
นิโรธสจฺจสฺส  อารมฺมณาภิสมยวเสน  สพฺเพสมฺป  กิจฺจาภิสมย- 
วเสน  ปากฏภาวโต  ปกาสนฏเน  ปาตุภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิติ  ภควา  สติป  สพฺพากาเรน  สพฺพธมฺมาน  อตฺตโน   
าณสฺส  ปากฏภาเว  ปฏจฺิจสมุปฺปาทมุเขน  วิปสฺสนาภิ- 
นิเวสสฺส  กตตฺตา  นิปุณคมฺภีรสุทุทฺทสตาย  ปจฺจยาการสฺส   
ต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อุปฺปนฺนพลวโสมนสฺโส  ปฏิปกขฺสมุจฺเฉท- 
วิภาวเนน  สทฺธึ  อตฺตโน  ตทภิสมยานุภาวทีปกเมเวตฺถ  อุทาน   
อุทาเนสีติ ฯ   
        อยมฺป  อุทาโน  วุตฺโต  ภควตา  อิติ  เม  สุตนฺติ  อย   
ปาสิ  เกสุจิเยว  โปตฺถเถส ุ ทิสฺสติ ฯ  ตตฺถ  อยมฺปติ  ปสทฺโท   
อิทมฺป  พุทฺเธ  รตน  ปณีต  อยมฺป  ปาราชิโก  โหตีติอาทีสุ   
วิย  สมฺปณฺฑนตฺโถ  เตน  อุปริม  สมฺปณฺเฑติ ฯ  วุตฺโตติ   
อย  วุตฺตสทฺโท  เกโสหารณวปฺปนวาปสมีกรณชีวิตวุตฺติปมุตฺต- 
ภาวปาวจนวเสน(๑)  ปวตฺตนอชฺเฌนกถนาทีสุ  ทสิฺสติ ฯ  ตถา 
เหส  กาปฏิโก  มาณโว  ทหโร  วุตฺตสิโรติอาทีสุ  (๒)  เกโสหารเณ 
อาคโต ฯ   
                คาโว  ตสฺส  ปชายนฺติ  เขตฺเต  วุตฺต  วิรูหติ   
                วุตฺตาน  ผลมสฺนาติ  โย  มิตฺตาน  น  ทุพฺภตีติ  (๓)-   
#  ๑.  ม.  ...ปาวจนภาเวน ฯ  ๒.  ม.  ม.  ๑๓/๖๕๑/๕๙๘ ฯ 
#  ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๔๐๑/๑๕๕ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๐ 
                 
อาทีสุ  วปฺปเน ฯ  โน  จ  โข  ปฏิวุตฺตนฺติอาทีสุ  (๑)  อฏทนฺตกาทีหิ   
วาปสมีกรเณ ฯ  ปนฺนโลโม  ปรทตฺตวุตฺโต(๒)  มิคภูเตน  เจตสา   
วิหรามีติอาทีสุ  (๓)  ชีวิตวุตฺติย ฯ  ปณฺฑุปลาโส  พนฺธนา  ปวุตฺโต   
อภพฺโพ  หรติตฺตายาติอาทีสุ  (๔)  พนฺธนโต  ปมตฺุตภาเว ฯ  คีต  ปวุตฺต 
สมีหิตนฺติอาทีสุ  (๕)  ปาวจนภาเวน  (๖)  ปวตฺติเต ฯ  วุตฺโต  คุโณ  (๗)  วุตฺโต 
ปารายโณติอาทีสุ  อชฺเฌเน ฯ  วุตฺต  โข  ปเนต  ภควตา   
ธมฺมทายาทา  เม  ภิกฺขเว  ภวถ  มา  อามิสทายาทาติอาทีสุ  (๘) 
กถเน ฯ  อิธาป  กถเน  เอว  ทฏพฺโพ  เตน  อยมฺป  อุทาโน 
ภาสิโตติ  อตฺโถ ฯ  อิตีติ  เอว ฯ  เม  สุตนฺติ  ปททฺวยสฺส  อตฺโถ   
นิทานวณฺณนาย  สพฺพาการโต  วุตฺโตเยว ฯ  ปุพฺเพ  เอวมฺเม   
สุตนฺติ  นิทานวเสน  วุตฺโตเยว  หิ  อตฺโถ  อิธ  นิคมนวเสน   
อิติ  เม  สุตนฺติ  ปุน  วุตฺโต ฯ  วุตฺตสฺเสว  หิ  อตฺถสฺส  ปุนวจน   
นิคมนนฺติ ฯ  อิติสทฺทสฺส  อตฺถุทฺธาเร(๙)  เอวสทฺเทน  สมานตฺถตาย   
เอวมฺเม  สุตนฺติ  เอตฺถ  วิย  อตฺถโยชนา  จ  อิติวุตฺตกวณฺณนาย   
อเมฺหหิ  ปกาสิตาเยวาติ  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพาติ ฯ   
        ปรมตถฺทีปนิยา  ขุทฺทกนิกายฏกถาย  อุทานสวณฺณนาย   
                ปมโพธิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๔๑๒/๒๘๓ ฯ  ๒.  ม.  ปรทตฺตวุตฺโต ฯ 
#  ๓.  อิเธว  อุทาเน  ภทฺทิยสุตฺเต  วิหรามีติ  ทิสฺสติ ฯ 
#  วิ.  จุล.  ๗/๓๔๖/๑๖๓ ฯ  ๔.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๘๙/๘๖ ฯ   
#  ๕.  ท.ี  สี.  ๙/๑๖๙/๑๓๔ ฯ  ๖.  ส.ี  ปาวจนวเสน ฯ 
#  ๗.  ม.  วุตฺโต  คุโณติ  นตฺถิ ฯ  ๘.  ม.  มู.  ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ   
#  ๙.  ม.  อตฺถุทฺธาโร ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๗๑ 
                 
                        ทุติยโพธสิุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ปฏิโลมนฺติ  อวิชฺชานิโรธา  สงฺขารนิโรโธติอาทินา   
นเยน  วุตฺโต  อวิชชฺาทิโกเยว  ปจฺจยากาโร  อนุปฺปาทนิโรเธน   
นิรุชฺฌมาโน  อตฺตโน  กตฺตพฺพกิจฺจสฺส  อกรณโต  ปฏิโลโมติ   
วุจฺจติ ฯ  ปวตฺติยา  วา  วิโลมนโต  ปฏิโลโม  อนฺตโต  ปน   
มชฺฌโต  วา  ปฏาย  อาทึ  ปาเปตฺวา  อวุตฺตตฺตา  อิโต   
อ ฺเนตฺเถเนตฺถ  ปฏิโลมตา  น  ยชฺุชติ ฯ  ปฏิโลมนฺติ  จ  วิสม 
จนฺทิมสูริยา  ปริวตฺตนฺตีติอาทีสุ  วิย  ภาวนปปสกนิทฺเทโส ฯ 
อิมสฺมึ  อสติ  อิท  น  โหตีติ  อิมสฺมึ  อวิชฺชาทิเก  ปจฺจเย  อสติ   
มคฺเคน  ปหีเน  อิท  สงฺขาราทิก  ผล  น  โหติ  นปฺปวตฺตตีติ ฯ 
อิมสฺส  นิโรธา  อิท  นริุชฌฺตีติ  อิมสฺส  อวิชชฺาทิกสฺส  ปจฺจยสฺส   
นิโรธา  มคฺเคน  อนุปฺปตฺติธมฺมต  อาปาทิตตฺตา  อิท  สงฺขาราทิก   
ผล  นริุชฺฌติ  นปฺปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  อิธาป  ยถา  อิมสฺมึ   
สติ  อิท  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา  อิท  อุปปฺชฺชตีติ  เอตฺถ  อิมสฺมึ   
สติเยว  น  อสติ  อิมสฺส  อุปฺปาทาเอว  นิโรธาติ  อนฺโตคธ- 
นิยมตา  ทสฺสิตาติ  เอว  อิมสฺมึ  อสติเยว  น  สติ  อิมสฺส   
นิโรธาเอว  น  อุปฺปาทาติ  อนฺโตคธนิยมตา  ลกขฺณา  ทสฺสิตาติ 
เวทิตพฺพ ฯ  เสสเมตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต  ปมโพธิสุตฺตวณฺณนาย   
วุตฺตนยานุสาเรน  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  ยถา  ภควา  ปฏโิลมปฏิจฺจสมุปฺปาท  มนสิ   
อกาสิ  ต  สงฺเขเปน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิตฺถาเรน  ทสฺเสตุ    
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๒ 
 
อวิชฺชานิโรธา  สงฺขารนิโรโธติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อวิชฺชานิโรธาติ  อริยมคฺเคน  อวิชชฺาย  อนวเสส- 
นิโรธา  อนสุยปฺปหานวเสน  อคฺคมคฺเคน  อวิชฺชาย  อจฺจนฺต- 
สมุคฺฆาตโตติ  อตฺโถ ฯ  ยทิป  เหฏ ิมมคฺเคหิ  ปหียมานา  อวิชฺชา 
ลอจฺจนฺตสมุคฺฆาตวเสเนว  ปหียติ  ตถาป  น  อนวเสสโต  ปหียติ ฯ   
อปายคามินิยา  หิ  อวิชฺชา  ปมมคฺเคน  ปหียติ ฯ  ตถา  สกิเทว   
อิมสฺมึ  โลเก  สพฺพตฺถ  จ  อนริยภูมิย  อุปปตฺติปจฺจยภูตา  อวิชฺชา   
ยถากฺกม  ทติุยตติยมคฺเคหิ  ปหียติ  น  อิตราติ ฯ  อรหตฺต- 
มคฺเคเนว  หิ  สา  อนวเสส  ปหียตีติ ฯ  สงฺขารนิโรโธติ  สงฺขาราน   
อนุปฺปาทนิโรโธ  โหติ ฯ  เอว  นิรุทฺธาน  ปน  สงฺขาราน   
นิโรธา  วิ ฺาณ  วิ ฺาณาทีน ฺจ  นิโรธา  นามรปูาทีนิ   
นิรุทฺธานิ  เอว  โหนฺตีติ  ทสฺเสตุ  สงฺขารนิโรธา  วิ ฺาณนิโรโธติ- 
อาทึ  วตฺวา  เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหตีติ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
        อปเจตฺถ  กิ ฺจาป  อวิชฺชานิโรธา  สงฺขารนิโรโธ  สงฺขาร- 
นิโรธา  วิ ฺาณนิโรโธติ  เอตฺตาวตาป  สกลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส 
อนวเสสโต  นิโรโธ  วุตฺโต  โหติ  ตถาป  ยถา  อนุโลเม  ยสฺส   
ยสฺส  ปจฺจยธมฺมสฺส  อตฺถิตาย  โย  โย  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺโม  น 
นิรุชฺฌติ  (๑)  ปวตฺตติ  เอวาติ  อิมสฺส  อตฺถสฺส  ทสสฺนตฺถ  อวิชชฺา 
#  ๑.  ส.ี  อุปปฺชฺชติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ทติุยโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๓ 
                 
ปจฺจยา  สงฺขารา ฯเปฯ  สมุทโย  โหตีติ  วุตฺต ฯ  เอว  ตปฺปฏ-ิ 
ปกฺขโต  ตสฺส  ตสฺส  ปจฺจยธมฺมสฺส  อภาเวน  โส  โส  ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺนธมฺโม  นิรุชฺฌติ  นปปฺวตฺตตีติ  ทสฺสนตฺถ  อิธ  อวิชฺชา- 
นิโรธา  สงฺขารนิโรโธ  สงฺขารนิโรธา  วิ ฺาณนิโรโธ  วิ ฺาณ- 
นิโรธา  นามรูปนิโรโธ ฯเปฯ  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหตีติ   
วุตฺต  น  ปน  อนุโลเม  วิย  กาลตฺตยปรยิาปนฺนสฺส  ทุกฺขกฺ- 
ขนฺธสฺส  นิโรธทสฺสนตฺถ ฯ  อนาคตสฺเสว  หิ  อริยมคฺคภาวนาย   
อสติ  น(๑)  อุปฺปชฺชนารหสฺส  ทุกฺขกขฺนฺธสฺส  อรยิมคฺคภาวนาย 
นิโรโธ  อิจฺฉิโตติ  อยมฺป  วิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ยฺวาย  อวิชฺชานิโรธาทิวเสน   
สงฺขาราทิกสฺส  ทุกฺขกฺขนธฺสฺส  นิโรโธ  โหตีติ  วุตฺโต ฯ  สพฺพา- 
กาเรน  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทาน  อุทาเนสีติ  ตสฺมึ   
อตฺเถ  วิทิเต  อวิชฺชานิโรธา  สงฺขารนิโรโธติ  เอว  ปกาสิตสฺส   
อวิชฺชาทีน  ปจฺจยาน  ขยสฺส  อวโพธานุภาวทีปก  อุทาน   
อุทาเนสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  ยสฺมา  อวิชฺชาทีน  ปจฺจย- 
ธมฺมาน(๒)  อนุปฺปาทนิโรธสงฺขาต  ขย  อเวทิ  อ ฺาสิ  ปฏิวิชฌฺิ 
ตสฺมา  เอตสฺส  วุตฺตนเยน  อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส   
วุตฺตปฺปการา  โพธิปกฺขิยธมฺมา  จตุสจฺจธมฺมา  วา  ปาตุภวนฺติ   
#  ๑.  ส.ี  ม.  นสทฺโท  นตฺถิ ฯ  ๒.  ม.  ปจฺจยาน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๔ 
 
อุปฺปชฺชนฺติ  ปกาเสนฺติ  วา ฯ  อถ  ยา  ปจฺจยนิโรธสฺส  สมฺมา   
อวิทิตตฺตา  อุปฺปชฺเชยฺยย  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปเภทา  กงฺขา  ตา  สพฺพาป   
วปยนฺติ  นิรชฺุฌนฺตีติ ฯ  เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ทติุยโพธิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                                ตติยโพธิสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  อนุโลมปฏโิลมนฺติ  อนุโลม ฺจ  ปฏิโลม ฺจ   
ปฏิโลม ฺจ  ยถาวุตฺตอนุโลมวเสน  เจว  ปฏโิลมวเสน  จาติ  อตฺโถ ฯ  นน ุ
จ  ปุพฺเพป  อนุโลมวเสน  ปฏิโลมวเสน  จ  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท   
มนสิการปฺปวตฺติ  สุตฺตทฺวเย  วุตฺตา  อิธ  กสฺมา  ปนุป  ตทุภย- 
วเสน  มนสิการปฺปวตฺติ  วุจฺจตีติ  ตทุภยวเสน  ตติยวาร  ตตฺถ 
มนสิการสฺส  ปวตฺติตตฺตา ฯ  กถ  ปน  ตทุภยวเสน  มนสิกาโร   
ปวตฺติโต ฯ  น  หิ  สกฺกา  อปุพฺพ  อจรมิ  อนุโลมปฏิโลม   
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  มนสกิาร  ปวตฺเตตุนฺติ  น  โข  ปเนต   
เอว  ทฏพฺพ  ตทุภย  เอกชฺฌ  มนสากาสีติ  อถโข  วาเรน ฯ   
ภควา  หิ  ปม  อนุโลมวเสน  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  มนสิกริตฺวา   
ตทนุรูป  ปม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  ทติุยมฺป  ปฏโิลมวเสน  ต   
มนสิกริตฺวา  ตทนุรูปเมว  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  ตติยวาเร  ปน   
กาเลน  อนุโลม  กาเลน  ปฏิโลม  มนสิกรณวเสน  อนุโลม- 
ปฏิโลม  มนสากาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อนโุลมปฏโิลมนฺติ  อนุโลม ฺจ  
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                *เลมที่  ๑๙  ตติยโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๕ 
 
ปฏิโลม ฺจ  ยถาวุตฺตอนุโลมวเสน  เจว  ปฏโิลมวเสน  จาติ ฯ 
อิมินา  มนสิการสฺส  ปคุณพลวภาโว  จ  วสีภาโว  จ  ปกาสิโต   
โหติ  เอตฺถ  จ  อนุโลม  มนสิ  กริสฺสามิ  ปฏิโลม  มนสิ   
กริสฺสามิ  อนุโลมปฏโิลม  มนส ิ กรสิฺสามีติ  เอว  ปวตฺตาน   
ปุพฺพาโภคาน  (๑)  วเสน  เนส  วิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  อวิชฺชาย  เตฺววาติ  อวิชฺชาย  ตุ  เอว ฯ  อเสสวิราค- 
นิโรธาติ  วิราคสงฺขาเตน  มคฺเคน  อเสสนิโรธา  อคฺคมคฺเคน   
อนวเสส  อนุปฺปาทปฺปหาน  โหตีติ  อตฺโถ(๒) ฯ  สงฺขารนิโรโธติ   
สพฺเสส  สงฺขาราน  อนวเสส  อนุปฺปาทนิโรโธ ฯ  เหฏ ิเมน  หิ   
มคฺคตฺตเยน  เกจิ  สงฺขารา  นิรชฺุฌนฺติ  เกจิ  น  นิรชุฌฺนฺติ   
อวิชฺชาย  สาวเสสนิโรธา ฯ  อคฺคมคฺเคน  ปนสฺสา  อนวเสส- 
นิโรธา  น  เกจิ  สงฺขารา  น  นิรุชฌฺนตีฺติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ยฺวาย  อวิชฺชาทิวเสน  สงฺขาราทิกสฺส 
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  นิโรโธ  จ  อวิชฺชาทีน  สมุทยา  นิโรธา   
จ  โหตีติ  วุตฺโต  สพฺพากาเรน  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา ฯ  อิม   
อุทาน  อุทาเนสีติ  อิท  เยน  มคฺเคน  โย  ทุกฺขกฺขนธฺสฺส   
สมุทยนิโรธสงฺขาโต  อตฺโถ  กิจฺจวเสน  อารมฺมณกิริยาย  จ   
วิทิโต  ตสฺส  อริยมคฺคสฺส  อานุภาวทีปก  วุตฺตปฺปการ  อุทาน   
อุทาเนสีติ  อตฺโถ ฯ   
#  ๑.  ส.ี  ปุพฺพภาคาน ฯ   
#  ๒.  ส.ี  ม.  อนวเสสอนุปฺปาทปฺปหานาติ  อตฺโถ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๖ 
 
        ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมฺมา   
อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส  ตโต  (๑)  โส  พฺราหฺมโณ  เตหิ   
อุปฺปนฺเนหิ  โพธิปกฺขิยธมฺเมหิ  ยสฺส  วา  อริยมคฺคสฺส  จตุสจฺจ- 
ธมฺมา  ปาตุภูตา  เตน  อรยิมคฺเคน  วิธูปย  ติฏติ  มารเสนนฺติ 
กามา  เต  ปมา  เสนาติอาทินา  (๒)  นเยน  วุตฺตปฺการ  มารเสน   
วิธูปยนฺโต  วิธเมนฺโต  วิทฺธเสนฺโต  ติฏติ ฯ  กถ  สูโรว  (๓) 
โอภาสยมนฺตลิกฺข  ยถา  สูริโย  อพฺภุคฺคโต  อตฺตโน  ปภาย 
อนฺตลิกฺข  โอภาเสนฺโตว  อนฺธการ  วิธเมนฺโต  ติฏติ  เอว 
โสป  ขีณาสวพฺราหฺมโณ  เตหิ  ธมฺเมหิ  เตน  วา  มคฺเคน   
สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌนฺโตว  มารเสน  วิธูปยนฺโต  ติฏตีติ ฯ   
        เอว  ภควตา  ปม  ปจฺจยาการปชานนสฺส  ทุติย   
ปจฺจยกฺขยาธิคมสฺส  ตติย  อริยมคฺคสฺส  อานุภาวปฺปกาสนานิ   
อิมานิ  ตีณิ  อุทานานิ  ตีสุ  ยาเมสุ  ภาสิตานิ ฯ  กตราย   
รตฺติยา  อภิสมฺโพธิโต  สตฺตมาย  รตฺติยา ฯ  ภควา  หิ�    
วิสาขปุณฺณมาย  รตฺติยา  ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา 
มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท 
าณ  โอตาเรตฺวา  นานานเยหิ  เตภูมเก  สงฺขาเร(๔)  สมฺมสิตฺวา   
อิทานิ  อรุโณ  อุคฺคมิสฺสตีติ  สมฺมาสมฺโพธึ  ปาปุณิ  สพฺพ ฺ ุ- 
#  ๑.  ม.  ตทา ฯ  ๒.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๕๕/๔๐๙ ฯ 
#  ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๓๔/๑๑๔ ฯ  ๓.  ม.  อริยมคฺเคน ฯ   
#  ๔.  ม.  เตภูมกสงฺขาเร ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ตติยโพธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๗ 
 
ตปฺปตฺติสมนนฺตรเมว  จ  อรโุณ  อุคฺคจฺฉีติ ฯ  ตโต  (ต  ทิวส)(๑) 
เตเนว  ปลฺลงฺเกน  โพธิรกฺุขมูเล  สตฺตาห(ปติยา(๑))  วีตินาเมนฺโต   
สมฺปตฺตาย  ปาฏิปทรตฺติยา  (๒)  ตีสุ  ยาเมสุ  วุตฺตนเยน  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาท  มนสิกตฺวา(๓)  ยถากฺกม  อิมานิ  อุทานานิ  อุทาเนสิ ฯ   
        ขนฺธเก  ปน  ตีสุป  วาเรสุ  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  อนุโลมปฏโิลม   
มนสากาสีติ  (๔)  อาคตตฺตา  ขนฺธกฏกถาย  (๕)  ตีสุป  ยาเมสุ   
เอว  มนสิกตฺวา  ปม  อุทาน  ปจฺจยาการปจฺจเวกฺขณวเสน   
ทุติย  นิพฺพานปจฺจเวกฺขณวเสน  ตติย  มคฺคปจฺจเวกฺขณวเสนาติ   
เอว  อิมานิ  ภควา  อุทานานิ  อุทาเนสีติ  วุตฺต  ตมปฺ  น   
วิรุชฺฌติ ฯ   
        ภควา  หิ  เปตฺวา  รตนฆรสตฺตาห  เสเสสุ  ฉสุ  สตฺตาเหสุ 
อนฺตรนฺตรา  ธมฺม  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  เยภุยฺเยน  วิมุตฺติสุขปฏิสเวที   
วิหาสิ  รตนฆรสตฺตาเห  ปน  อภิธมฺมปริจยวเสเนว  วิหาสีติ ฯ   
                ตติยโพธิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ส.ี  ม.  อิท  น  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ส.ี  ม.  สตฺตมาย  รตฺติยา ฯ   
#  ๓.  ม.  มนสิ  กริตฺวา ฯ  ๔.  วิ.  มหา.๔/๑/๑ ฯ  ๕.  สมนฺต.  ๓/๘ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๗๘ 
                 
                        อชปาลนิหุหหกสุตฺตวณฺณนา  (๑)   
        จตุตฺเถ  อชปาลนิโคฺรเธติ  ตสฺส  กิร  ฉายาย  อชปาลา 
คนฺตฺวา  คนฺตฺวา(๒)  นิสีทนฺติ  เตนสฺส  อชปาลนิโคฺรโธ  เตฺวว   
นาม  อุทปาทิ ฯ  เกจิ  ปน  ยสฺมา  ตตฺถ  เวเท  สชฌฺายิตุ   
อสมตฺถา  มหลฺลกพฺราหฺมณา  ปาการปริกฺเขปยุตฺตานิ  นิเวส- 
นานิ  กตฺวา  สพฺเพ  วสึสุ  ตสฺมา  อชปาลนิโคฺรโธติ  นาม   
ชาตนฺติ[๓] ฯ  ตตฺราย  วจนตฺโถ  น  ชปนฺตีติ  อชปา  มนฺตาน   
อนชฺฌายกาติ  อตฺโถ  อชปา  อาลนฺติ(๔)  อาทิยนฺติ  นิวาส   
เอตฺถาติ  อชปาโลติ ฯ  ยสฺมา  วา  มชฌฺนฺติเก  สมเย  อนฺโต 
ปวิฏเ  อเช  อตฺตโน  ฉายาย  ปาเลติ  รกฺขติ  ตสฺมา   
อชปาโลติสฺส  นาม  รุฬหฺนฺติ  อปเร ฯ  สพฺพถาป  นามเมต   
ตสฺส  รุกฺขสสฺ ฯ  ตสฺส  สมีเป ฯ  สมีปตฺเถ  หิ  เอต  ภุมฺม   
อชปาลนิโคฺรเธติ ฯ   
        วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีติ  ตตฺราป  ธมมฺ  วิมุตฺติสุข(๕) 
วิมุตฺติสุข ฺจ  ปฏิสเวเทนฺโต  นิสีท ิฯ  โพธิรุกฺขโต  ปุรตฺถิมทิสาภาเค  เอส 
รุกฺโข  โหติ ฯ  สตฺตาหนฺติ  จ  อิท  น  ปลฺลงฺกสตฺตาหโต  อนนฺตร- 
สตฺตาห ฯ  ภควา  หิ  ปลลฺงฺกสตฺตาหโต  อปรานิป  ตีณิ   
สตฺตาหานิ  โพธิสมีเปเยว  วีตินาเมสิ ฯ  ตตฺราย  อนปุุพฺพิกถา   
#  ๑.  ม.  หุหุงฺกสุตฺตวณฺณนา ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ   
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วทนฺตีติ  ทิสฺสติ ฯ  ๔.  ม.  ลนฺติ ฯ   
#  ๕.  ม.  วิมุตฺติสุข ฺจ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อชปาลนิโคฺรธสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๙ 
                 
        ภควติ  กิร  สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺวา  สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน 
นิสินฺเน  น  ภควา  วุฏาสิ(๑)  กินฺน ุ โข  อ ฺเป  พุทฺธตฺตกรา   
ธมฺมา  อตฺถติี  เอกจฺจาน  เทวตาน  กงฺขา  อุทปาทิ ฯ  อถ   
ภควา  อฏเม  ทิวเส  สมาปตฺติโต  วุฏาย  เทวตาน  กงฺข   
ตฺวา  กงฺขาวิธมนตฺถ  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  ยมกปาฏิหาริย   
ทสฺเสตฺวา  ตาส  กงฺข  วิธเมตฺวา  ปลฺลงฺกโต  อีสก  ปาจีนนิสฺสิเต   
อุตฺตรทิสาภาเค  ตฺวา  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปปฺสตสหสฺส ฺจ 
อุปจิตาน  ปารมีน  ผลาธิคมฏาน  (๒)  ปลฺลงฺก ฺจ(๓)  โพธริุกฺข ฺจ   
อนิมิเสหิ  จกฺขูหิ  โอโลกยมาโน  สตฺตาห  วีตินาเมสิ  ต  าน   
อนิมิสเจติย  นาม  ชาต ฯ  อถ  ปลลฺงฺกสฺส  จ   ิตฏานสฺส   
จ  อนฺตรา  ปรุตฺถิมโต  จ  ปจฺฉิมโต  จ  อายเต  รตนจงฺกเม 
จงฺกมนฺโต  สตฺตาห  วีตินาเมสิฯ  ตโต(๔)  ต  าน  รตนจงฺกม- 
เจติย  นาม  ชาต ฯ  ตโต  ปจฺฉิมทิสาภาเค  เทวตา  รตนฆร   
มาปยึสุ  ตตฺถ  ปลลฺงฺเกน  นิสีทิตฺวา  อภิธมฺมปฏก  วิเสสโต   
อนนฺตนย  สมนฺตปฏาน  วิจินนฺโต  สตฺตาห  วีตินาเมสิ  ต   
าน  รตนฆรเจติย  นาม  ชาต ฯ  เอว  โพธิสมีเปเยว  จตฺตาริ   
สตฺตาหานิ  วีตินาเมตฺวา  ป ฺจเม  สตฺตาเห  โพธิรุกฺขมูลโต  (๕)   
อชปาลนิโคฺรธ  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส  มูเล  ปลฺลงฺเกน  นิสีท ิฯ   
#  ๑.  ม.  วุฏาติ ฯ   
#  ๒.  ส.ี  ปุ ฺาธิคมนียฏาน  ผลสมาปตฺตาธิคมฏาน ฯ 
#  ๓.  ม.  ปลฺลงฺก ฯ  ๔.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  ๕.  ม.  โพธริุกขฺโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๐ 
                 
        ตมฺหา  สมาธมฺหา  วุฏาสีติ  ตโต  ลผสมาปตฺติสมาธิโต   
ยถากาลปริจฺเฉท  หิ  วุฏหิตฺวา  จ  ปน  ตตฺถ  เอว   
นิสินฺเน  ภควติ  เอโก  พฺราหฺมโณ  ต  อาคนฺตฺวา(๑)  ป ฺห   
ปุจฺฉิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  อ ฺตโรติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺตโรติ  นามโคตฺตวเสน  อนภิ ฺาโต  อปากโฏ   
เอโก ฯ  หหหุงฺกชาติโกติ  (๒)  โส  กริ  ทฏิมงฺคลิโก  มานถทฺโธ   
มานวเสน  โกธวเสน  จ  สพฺพ  อโวกขฺชาติก(๓)  ปสฺสิตฺวา   
ชิคุจฺฏนฺโต  หหหุนฺติ  กโรนฺโต  วิจรติ  ตสฺมา  หหุงฺกชาติโกติ   
วุจฺจติ  หุหุกฺกชาติโกติป  ปาโ ฯ  พฺราหฺมโณติ  ชาติยา 
พฺราหฺมโณ ฯ   
        เยน  ภควาติ  ยสฺส  ทิสาย  ภควา  นิสินฺโน ฯ  ภุมฺมตฺเถ   
หิ  เอต  กรณวจน ฯ  เยน  วา  ทิสาภาเคน  ภควา  อุปสงฺกมิ- 
ตพฺโพ  เตน  ทิสาภาเคน  อุปสงฺกมิ ฯ  อถวา  เยนาติ  เหตุ- 
อตฺเถ  กรณวจน  เยน  การเณน  ภควาา  เทวมนุสฺเสหิ   
อุปสงฺกมิตพฺโพ  เตน  การเณน  อุปสงฺกมีติ  อตฺโถ ฯ  เกน  จ 
การเณน  ภควา  อุปสงฺกมิตพฺโพ  นานปฺปการโรคทุกฺขาภิ- 
ปฬิตตฺตา  อาตุรกาเยหิ  มหาชเนหิ  มหานุภาโว  ภิสกฺโก  วิย 
โรคติกิจฺฉนตฺถ  นานาวิธกิเลสพฺยาธิปฬิตตฺตา  อาตุรจิตฺเตหิ   
เทวมนุสฺเสหิ  กิเลสพฺยาธติิกิจฺฉนตฺถ  ธมฺมสฺสวนป ฺหปุจฺฉนาทิ- 
#  ๑.  ม.  คนฺตฺวา ฯ  ๒.  ม.  หุหุงฺกชาติโกติ ฯ 
#  ๓.  ส.ี  อตกฺกชาติก ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อชปาลนิโคฺรธสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๑ 
 
การเณหิ  ภควา  อุปสงฺกมิตพฺโพ ฯ  เตน  อยมฺป  พฺราหฺมโณ   
อตฺตโน  กงฺข  ฉินฺทิตุกาโม  อุปสงฺกมิ ฯ   
        อุปสงฺกมิตฺวาติ  อุปสงฺกมนปริโยสานทีปน ฯ  อถวา  ย   
าน  อุปสงฺกมิ  ตโตป  ภควโต  สมีปภูต  อาสนฺนตร  าน   
อุปคนฺตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สมฺโมทีติ  สม  สมฺมา  วา  โมทิ ฯ  ภควา 
จาเนน  โสป  (๑)  ภควตา  กจฺจิ  โภโต  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนียนฺติ- 
อาทินา  ปฏิสนฺถารกรณวเสน  สมปฺปวตฺตโมโท  อโหสิ ฯ   
        สมฺโมทนียนฺติ  สมฺโมทนารห  สมฺโมทชนนโยคฺค ฯ  กถนฺติ   
กถาสลฺลาป ฯ  สารณียนติฺ(๒)  สริตพฺพยุตฺต  สาธุชเนหิ  ปวตฺเตตพฺพ   
กาลนฺตเร  วา  จินฺเตตพฺพ  วีติสาเรตฺวาติ  นิฏาเปตฺวา ฯ   
เอกมนฺตนฺติ  ภาวนปปสกนิทฺเทโส ฯ  เอกสฺมึ  าเน  อภิสมฺมุขาทิเก 
ฉ  นิสชชฺโทเส(๓)  วชฺเชตฺวา  เอกสฺมึ  ปเทเสติ  อตฺโถ ฯ  เอตทโวจาติ   
เอต  อิทานิ  วตฺตพฺพ  กิตฺตาวตา  นุ  โขติอาทิวจน  อโวจ ฯ   
        ตตฺถ  กตฺิตาวตาติ  กิตฺตเกน  ปมาเณน ฯ  นูติ  สสยตฺเถ 
นิปาโต ฯ  โขติ  ปทปูรเณ  โภติ  พฺราหฺมณาน  ชาติสมุทาคต   
อาลปน ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  โภวาทิ  นาม  โส  โหติ  สเจ   
โหติ  สกิ ฺจโนติ ฯ  (๔)   
        โคตมาติ  ภควนฺต  โคตฺเตน  อาลปติ ฯ  กถ  ปนาย   
#  ๑.  ส.ี  ภควโต  วจเนน  โมทิ ฯ  ๒.  ม.  สารณียนฺติ ฯ   
#  ๓.  านโทเสติ  ยุตฺตตร ฯ  อฏาสีติ  ปาเนป  สเมติ ฯ 
#  ม.  นิสชชฺโทเส ฯ  ๔.  ม.  ม.  ๑๓/๗๐๗/๖๔๕ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๒ 
 
พฺราหฺมโณ  สมฺปติสมาคโต  ภควโต  โคตฺต  ชานาตีติ  นาย   
สมฺปติสมาคโต  ฉพฺพสฺสานิ  ปธานกรณกาเล  อุปฏหนฺเตหิ   
ป ฺจวคฺคิเยหิ  สทฺธึ  จรมาโนป  อปรภาเค  ต  วตฺต(๑)  ฉฑฺเฑตฺวา   
อุรุเวลาย  เสนนิคเม  (๒)  เอโก  อทุติโย  หุตฺวา  ปณฺฑาย  จรมาโนป   
เตน  พฺราหฺมเณน  ทิฏปพฺุโพ  เจว  สลฺลปตปุพฺโพ  จ ฯ  เตน 
โส  ปุพฺเพ  ป ฺจวคฺคิเยหิ  คยฺหมาน  ภควโต  โคตฺต  อนุสฺสรนฺโต   
โภ  โคตมาติ  ภควนฺต  โคตฺเตน  อาลปติ ฯ  ยโต  ปฏาย   
วา  ภควา  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมนฺโต  อโนมนทีตีเร  ปพฺพชิโต   
ตโต  ปภุติ  สมโณ  โคตโมติ  จนฺโท  วิย  สรูิโย  วิย  จ  ปากโฏ   
ป ฺาโต  น  ตสฺส  โคตฺตชานเน  การณ  คเวสิตพฺพ ฯ   
        พฺราหฺมณกรณาติ  พฺราหฺมณ  กโรนตีติ  พฺราหฺมณกรณาฯ 
พฺราหฺมณภาวกราติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  กิตฺตาวตาติ  เอเตน  เยหิ   
ธมฺเมหิ  พฺราหฺมโณ  โหติ  เตส  ธมฺมาน  ปริมาณ  ปุจฺฉติ ฯ   
กตเม  จ  ปนาติ  อิมินา  เตส  สรูป  ปจฺุฉติ(๓) ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  เตน  ปุฏสฺส  ป ฺหสฺส  สิขาปตฺต(๔) 
อตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ  น  ปน 
ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  กสฺมา  ธมฺมเทสนาย   
อภาชนภาวโต ฯ  ตถาหิ  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  อิม  คาถ   
#  ๑.  ม.  วต ฯ  ๒.  ส.ี  เสนานีนิคเม ฯ  ม.  เสนนิคเม ฯ   
#  ๓.  ส.ี  กตเม  จ  ปนาติ  อิมินา  สรูป  ปุจฺฉติ ฯ  ม.  กตเม  จ  ปนาติ  อิมินา   
#  เตส  สรูป  ปุจฺฉติ ฯ  ๔.  ส.ี  สิขาปตฺตต ฯ  ม.  สขิาปตฺต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อชปาลนิโคฺรธสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๓ 
 
สุตฺวา  น  สจฺจาภิสมโย  อโหสิ ฯ  ยถา  จ  อิมสฺส  เอว   
อุปกสฺส  อาชีวกสฺส  พุทฺธคุณปฺปกาสน ฯ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนโต   
หิ  ปุพฺพภาเค  ภควตา  ภาสิต  ปเรส  (๑)  สุณนฺตานมฺป  ตปุสฺส- 
ภลฺลิกาน  (๒)  สรณทาน  วิย  วาสนาภาคิยเมว  ชาต  น  เสกฺข- 
ภาคิย  น  นพฺิเพธภาคิย ฯ  เอสา  หิ  ธมฺมตาติ ฯ   
        ตตฺถ  โย  พฺราหฺมโณติ  โย  พาหิตปาปธมฺมตาย  พฺราหฺมโณ   
น  ทฏิมงฺคลิกตาย  หุหุงฺการกสาวาทิปาปธมฺมยุตฺโต  หุตฺวา   
เกวล  ชาติมตฺตเกน  พฺรหฺม ฺ  ปฏิชานาติ ฯ  โส  พฺราหฺมโณ   
พาหิตปาปธมฺมตฺตา  หุหุงฺการปฺปหาเนน  นิหุหุงฺโก  ราคาทิก- 
สาวาภาเวน  นิกฺกสาโว  ภาวนานุโยคยุตฺตจิตฺตตาย  ยตตฺโต   
สีลสยเมน  วา  สยตจิตฺตตาย(๓)  ยตตฺโต  จตุมคฺคาณสงฺขาเตหิ   
เวเทหิ  อนฺต  สงฺขารปริโยสาน  นิพฺพาน  เวทาน  วา  อนฺต   
คตตฺตา  เวทนฺตคู ฯ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  วุสิตตฺตา  วุสิตพฺรหฺม- 
จริโย  ธมฺเมน  โส  พฺรหฺมวาท  วเทยฺย  พฺราหฺมโณ  อหนฺติ   
เอต  วาท  ธมฺเมน  าเยน  วเทยฺย  ยสฺส  สกลโลกสนฺนิวาเสป   
กุหิ ฺจิ  เอการมฺมเณป  ราคุสฺสโท  โทสุสฺสโท  โมหุสฺสโท  มานุสฺสโท   
ทิฏ ุสฺสโทติ  อิเม  อุสฺสทา  นตฺถิ  อนวเสส  ปหีนาติ  อตฺโถ ฯ   
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ส.ี  ปเทส ฯ  ๒.  ส.ี  ตปสฺสุภลลฺิกาน ฯ 
#  ๓.  ม.  สลีสยเมน  วา  สยตจิตฺตตาย ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๘๔ 
                 
                        เถรสุตฺตวณฺณนา(๑) 
        ป ฺจเม  สาวตฺถิยนฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  ต  หิ   
สวตฺถสฺส  นาม  อิสิโน  นิวาสนฏาเน(๒)  มาปตตฺตา  สาวตฺถีติ   
วุจฺจติ  ยถา  กากนฺที  มากนฺทีติ ฯ  เอวนฺตาว  อกฺขรจินฺตกา ฯ   
อฏกถาจริยา  ปน  ภณนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  มนุสฺสาน  อุปโภคปริโภค   
สพฺพเมตฺถ  อตฺถีติ  สาวตฺถิ ฯ  ยตฺถ(๓)  สมาโยเค(๔)  จ  กิเมตฺถ  ภณฺฑ- 
มตฺถีติ  ปุจฺฉิเต  สพฺพมตฺถติีป  วจน  อุปาทาย  สาวตฺถีติ ฯ   
        สพฺพทา  สพฺพูปกรณ  สาวตฺถิย  สโมหิต   
        ตสฺมา  สพฺพมุปาทาย  สาวตฺถีติ  ปวุจฺจตีติ ฯ  (๕)   
ตสฺส  สาวตฺถิย  สมีปตฺเถ  เจต  ภุมฺมวจน ฯ  เชตวเนติ   
อตฺตโน  ปจฺจตฺถิเก  ชินาตีติ  เชโต  ร ฺา  วา  ปจฺจตฺถิเก   
ชเน  ชิเต  ชาโตติ  เชโต  มงฺคลกมฺยตาย  วา  ตสฺส  เอว   
นามเมว  กตนฺติ  เชโต ฯ  วนยตีติ  วน  อตฺตโน  สมปฺตฺติยา   
สตฺตาน  อตฺตนิ  ภตฺตึ  กโรติ  อุปฺปาเทตีติ  อตฺโถ ฯ  วนุเต   
อิติ  วา  วน  นานาวิธกุสุมคนฺธสมฺโมทมตฺตโกกิลาทิวิหงฺค- 
วิรุตาลาเปหิ  มนฺทมารุตจลิตรุกฺขสาขาปลฺลวหตฺเถหิ  จ  เอถ  ม   
ปริภุ ฺชถาติ  ปาณิโน  ยาจติ  วิยาติ  อตฺโถ ฯ  เชตสฺส  วน   
เชตวน ฯ  ต  หิ  เชเตน  กมุาเรน  โรปต  สวฑฺฒิต  ปริปาลิต   
#  ๑.  ม.  พฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา ฯ  ๒.  ม.  นิวาสฏาเน ฯ 
#  ๓.  ส.ี  สตฺถ ฯ  ๔.  ม.  สตฺถสมาโยเค ฯ  ๕.  ปป ฺจสูทนี.  ๑/๑๐ ฯ 
#  ๖.  ม.  กุมาเรน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เถรสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๕ 
 
โสว  ตสฺส  สามี  อโหสิ  ตสฺมา  เชตวนนฺติ  วุจฺจติ  ตสฺมึ  เชตวเน ฯ   
        อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ  มาตาปตูหิ  กตนามวเสน  (๑)   
สุทตฺโต  นาม  โส  มหาเสฏ ี  สพฺพกามสมิทฺธิตาย  ปน  วิคต- 
มลมจฺเฉรตาย  กรุณาทิคุณสมงฺคิตาย  จ  นิจฺจกาล  อนาถาน   
ปณฺฑ  เทติ  ตสฺมา  อนาถปณฺฑิโกติ  วุจฺจติ ฯ  อารมนฺติ  เอตฺถ   
ปาณิโน  วิเสเสน  ปพฺพชติาติ  อาราโม  ปุปฺผผลาทิโสภาย   
นาติทูรนาจฺจาสนฺนตาทิป ฺจวิธเสนาสนงฺคสมฺปตฺติยา  จ  ตโต   
ตโต  อาคมฺม  รมนฺติ  อภิรมนฺติ  อนุกกฺณฺ ิตา  หุตฺวา  วสนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  วุตฺตปฺปการาย  วา  สมฺปตฺติยา  ตตฺถ  ตตฺถ  คเตป   
อตฺตโน  อพฺภนฺตเร  (๒)  อาเนตฺวา  รเมตีติ  อาราโม ฯ  โส  หิ  อนาถ- 
ปณฺฑิเกน  คหปตินา  เชตสฺส  ราชกุมารสฺส  หตฺถโต  อฏารสหิ   
หิร ฺโกฏีหิ  โกฏิสนถฺาเรน  กีณิตฺวา  อฏารสหิ  หิร ฺโกฏีหิ   
เสนาสนานิ  การาเปตฺวา  อฏารสหิ  หิร ฺโกฏีหิ  วิหารมห   
นิฏาเปตฺวา  เอว  จตุป ฺาสหิร ฺโกฏิปริจฺจาเคน  พุทฺธปฺ- 
ปมุขสฺส  สฆสฺส  นิยฺยาติโต  ตสฺมา  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราโมติ 
วุจฺจติ ฯ  ตสฺมึ  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ   
        เอตฺถ  จ  เชตวเนติ  วจน  ปุริมสามิปริกิตฺตน  อนาถ- 
ปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ  ปจฺฉิมสามิปริกิตฺตน ฯ  อุภยมฺป  ทฺวินฺน   
#  ๑.  ม.  คหิตนามวเสน ฯ  ๒.  ม.  สพฺภนฺตรเยว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๖ 
                 
ปริจฺจาควิเสสปริทีปเนน  ปุ ฺกามาน  อายตึ  ทฏิานุคติ- 
อาปชฺชนตฺถ ฯ  ตตฺถ  หิ  ทฺวารโกฏกปาสาทกรณวเสน  ภูมิวิกฺกย- 
ลทฺธา  อฏารส  หริ ฺโกฏิโย  อเนกโกฏิอคฺฆนกา  รุกฺขา  จ 
เชตสฺส  ปริจฺจาโค  จตุปฺป ฺาส  โกฏโิย  อนาถปณฺฑิกสฺส ฯ   
อิติ  เตส  ปรจฺิจาคปริกิตฺตเนน  เอว  ปุ ฺกามา  ปุ ฺานิ 
กโรนฺตีติ  ทสฺเสนฺโต  ธมมฺภณฺฑาคาริโก  อ ฺเป  ปุ ฺกาเม   
เตส  ทิฏานุคติอาปชฺชเน  นิโยเชตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  ยทิ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเนติ   
น  วตฺตพฺพ ฯ  อถ  เชตวเน  วิหรติ  สาวตฺถิยนฺติ  น  วตฺตพฺพ ฯ 
น  หิ  สกฺกา  อุภยตฺถ  เอก  สมย  วิหรตุินฺติ ฯ  น   
โข  ปเนต  เอว  ทฏพฺพ  นน ุ อโวจุมฺหา  สมีปตฺเถ  เอต   
ภุมฺมวจนนฺติ ฯ  ตสฺมา  ยทิท  สาวตฺถยิา  สมีเป  เชตวน  ตตฺถ   
วิหรนฺโต  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเนติ  วุตฺโต ฯ  โคจรคาม- 
นิทสฺสนตฺถ  หิสฺส  สาวตฺถิวจน  ปพฺพชิตานุรูปนิวาสฏาน- 
ทสฺสนตฺถ  เสสวจนนฺติ ฯ   
        อายสฺมา  จ  สาริปุตฺโตติอาทีสุ  อายสฺมาติ  ปยวจน ฯ   
จสทฺโท  สมจฺุจยตฺโถ ฯ  รูปสาริยา  นาม  พฺราหฺมณิยา  ปุตฺโตติ   
สาริปุตฺโต ฯ  มหาโมคฺคลฺลาโนติ  ปชูาวจน ฯ  คุณวิเสเสหิ  มหนฺโต 
โมคฺคลฺลาโนติ  หิ  มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ  เรวโตติ  ขทิรวนิยเรวโต  (๑)   
#  ๑.  ส.ี  ขทิรวนวาสีเรวโต ฯ  ม.  ขทิรวนิกเรวโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เถรสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๗ 
 
น  กงฺขาเรวโต ฯ  เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  ภควา  รตฺตสาณิปริกฺขิตฺโต   
วิย  สุวณฺณยูโป  ปวาฬธชปริวาริโต  (๑)  วิย  สุวณฺณปพฺพโต   
นวุติหสสหสฺสปริวาริโต  วิย  ธตรฏโ  หสราชา  สตฺตรตน- 
สมุชฺชลาย  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ปริวุโต  วิย  จกฺกวตฺติราชา 
มหาภิกฺขุสฆปริวุโต  คคนมชฺเฌ  จนทฺ  อุฏาเปนฺโต  วิย  จตุนฺน 
ปริสาน  มชฺเฌ  จตุสจฺจคพฺภธมฺม  (๒)  เทเสนฺโต  นิสินฺโน  โหติ ฯ   
ตสฺมึ  สมเย  อิเม  อคฺคสาวกา  มหาสาวกา  จ  ภควโต  ปาเท   
วนฺทนตฺถาย  อุปสงฺกมึสุ ฯ   
        ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  อตฺตาน  ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนภิกฺขู   
เต  อาคจฺฉนฺเต  ทสฺเสตฺวา  อภาสิ ฯ  ภควา  หิ  เต  อายสฺมนฺเต   
สีลสมาธิป ฺาทิคุณสมฺปนฺเน  ปรเมน  อุปสเมน  สมนฺนาคเต   
ปรมาย  อากปฺปสมฺปตฺติยา  ยุตฺเต  อุปสงฺกมนฺเต  ปสฺสิตฺวา   
ปสนฺนมานโส  เตส  คุณวิเสสปริกิตฺตนตฺถ  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ฯ 
เอเต  ภิกฺขเว  พฺราหฺมณา  อาคจฺฉนฺติ  เอเต  ภิกฺขเว  พฺราหฺมณา   
อาคจฺฉนฺตีติ ฯ  ปสาทวเสน  เอต  อาเมฑิต(๓)  ปสสาวเสนาติป   
วตฺตุ  ยุตฺต ฯ  เอว  วุตฺเตติ  เอว  ภควตา  เต  อายสฺมนฺเต 
พฺราหฺมณาติ  วุตฺเต ฯ  อ ฺตโรติ  นามโคตฺเตน  ปากโฏ  ตสฺส   
ปริสาย  นิสนิโฺน  เอโก  ภิกฺขุ ฯ  พฺราหฺมณชาติโกติ  พฺราหฺมณ- 
กุเล  ชาโต ฯ  โส  ห ิ อุฬารโภคา(๔)  พฺราหฺมณมหาสาลกุลา   
#  ๑.  ม.  ปวาลธชปริวารโิต ฯ  ๒.  ม.  ธมฺม ฯ   
#  ๓.  ม.  อาเมฑิต ฯ  ๔.  ม.  อุฬารโภคา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๘ 
                 
ปพฺพชิโต ฯ  ตสฺส  กริ  เอว  อโหสิ  อิเม  โลกิยา  อุภโต- 
สุชาติยา  พฺราหฺมณสิกฺขานิปฺผตฺติยา  จ  พฺราหฺมโณ  โหติ  น 
อ ฺถาติ  วทนฺติ  ภควา  จ  เอเต  อายสฺมนฺเต  พฺราหฺมณาติ 
วทติ  หนฺทาห  ภควนฺต  พฺราหฺมณลกฺขณ  ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ   
เอตทตฺถเมว  หิ  ภควา  ตทา  เต  เถเร  พฺราหฺมณาติ  อภาสิ ฯ 
พฺรหฺม  อณตีติ  พฺราหฺมโณติ  หิ  ชาติพฺราหฺมณาน  นิพฺพจน ฯ   
อริยา  ปน  พาหิตปาปตาย  พฺราหฺมณา ฯ  วุตฺตเ ฺหต  พาหิต- 
ปาโปติ  พฺราหฺมโณ(๑)  สมจริยา  สมโณติ  วุจฺจตีติ ฯ  (๒)  วกฺขติ   
จ  พาหิตฺวา  ปาปเก  ธมฺเมติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  พฺราหฺมณสทฺทสฺส  ปรมตฺถโต   
สิขปฺปตฺตมตฺถ  ชานิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  ปรมตฺถ- 
พฺราหฺมณภาวทีปก  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  พาหิตฺวาติ  พหิ  กตฺวา  อตฺตโน  สนฺตานโต  นีหริตฺวา   
สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน  ปชหิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปาปเก  ธมฺเมติ   
ลามเก  ธมฺเม  ทุจฺจริตวเสน  ติวิธทุจฺจริตธมฺเม  จิตฺตุปฺปาท- 
วเสน  ทฺวาทสากุสลจิตฺตุปฺปาเท  กมฺมปถวเสน  ทสากุสลกมฺมปเถ   
ปวตฺติเภทวเสน  อเนกเภทภินฺเน  สพฺเพป  อกุสลธมฺเมติ  อตฺโถ ฯ 
เย  จรนฺติ  สทา  สตาติ  เย  สติเวปุลฺลปฺปตฺตตาย  สพฺพกาล   
รูปาทีสุ  ฉสปุ  อารมฺมเณสุ  สตตวิหารวเสน  (๓)  สตา  สติมนฺโต   
#  ๑.  ม.  พาหิตปาโปติพฺราหฺมโณ ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖/๖๗ ฯ 
#  ๓.  ม.  สตตวิหารวเสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เถรสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๙ 
 
หุตฺวา  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  จรนฺติ ฯ  สติคฺคหเณเนว  เจตฺถ 
สมฺปช ฺมฺป  คหิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ขีณสโยชนาติ  จตูหิป 
อริยมคฺเคหิ  ทสวิธสฺส  สโยชนสฺส  สมุจฺฉินฺนตฺตา  ปริกฺขีณสพฺพ- 
สโยชนา  (๑)  พุทฺธาติ  จตุสจฺจสมฺโพเธน  พุทฺธา ฯ  เต[๒]  จ  ปน   
สาวกพุทฺธา  ปจฺเจกพุทฺธา(๓)  สมฺมาสมฺพุทฺธาติ  ติวิธา  เตสุ   
อิธ  สาวกพุทฺธา  อธิปฺเปตา ฯ  เต  เว  โลกสฺม ิ พฺราหฺมณาติ   
เต  เสฏตฺเถน  พฺราหฺมณสงฺขาเต  ธมฺเม  (๔)  อริยชาติยา  ชาตา   
พฺราหฺมณภูตสฺส  วา  ภควโต  โอรสปตฺุตาติ  อิมสฺมึ  สตฺตโลเก   
ปรมตฺถโต  พฺราหฺมณา  นาม  น  ชาติโคตฺตมตฺเตหิ  น   
ชฏาธารณาทิมตฺเตน  วาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  อิเมสุ  ทฺวีสุ  สตฺุเตสุ  พฺราหฺมณกรา  ธมมฺา   
อรหตฺต  ปาเปตฺวา  กถิตา  นานชฺฌาสยตาย  ปน  สตฺตาน   
เทสนาวิลาเสน  อภิลาปนานตฺเตน  เทสนานานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ   
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  ปรกิฺขีณสโยชนา ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  จสทฺโท  ทิสฺสติ ฯ 
#  ๓.  ม.  ปจฺเจกพุทฺธา ฯ  ๔.  สี.  พฺราหฺมณสงฺขาตธมฺเมน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 90 

                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๙๐ 
                 
                        มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ  ราชคเหติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  ต  หิ  มหา- 
มนฺธาตุมหาโควินฺทาทีหิ  ปริคฺคหิตตฺตา  ราชคหนฺติ  วุจฺจติ ฯ 
ทุรภิภวนียตฺตา  (๑)  ปฏิราชูน  คหภูตนฺติ  ราชคหนฺติอาทินา   
อ ฺเเนตฺถ  ปกาเรน  วณฺณยนฺติ  กินฺเตหิ  นามเมต  ตสฺส   
นครสฺส ฯ  ต  ปเนต  พุทธฺกาเล  จกฺกวตฺติกาเล  จ  นคร  โหติ   
เสสกาเล  สุ ฺ  ยกฺขปริคฺคหิต  เตส  วสนวน  (๒)  หุตฺวา  ติฏติ ฯ   
        เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเปติ  เวฬุวนนฺติ  ตสฺส  วิหารสฺส   
นาม ฯ  ต  กริ  อฏารสหตฺถุพฺเพเธน  ปากาเรน  ปริกฺขิตฺต   
พุทฺธสฺส  ภควโต  วสนานุจฺฉวิกาย  มหติยา  คนฺธกุฏิยา   
อ ฺเหิ  จ  ปาสาทกุฏิเลณมณฺฑปจงฺกมวารโกฏกาทีหิ  ปฏ-ิ 
มณฺฑิต  พหิ  เวฬูหิ  ปริกขิฺตฺต  อโหสิ  นีโลภาส  มโนรม   
เตน  เวฬุวนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  กลนฺทกาน  เจตฺถ  นิวาป  อทสุ  ตสฺมา 
กลนฺทกนิวาโปติ  วุจฺจติ ฯ   
        ปุพฺเพ  กิร  อ ฺตโร  ราชา  ต  อุยฺยาน  กีฬนตฺถ   
ปวิฏโ  สรุามทมตฺโต  ทวิาเสยฺย  อุปคโต  สุป  ปริชโนปสฺส   
สุตฺโต  ราชาติ  ปุปฺผผลาทีหิ  ปโลภิยมาโน  อิโต  จิโต  จ 
ปกฺกามิ ฯ  อถ  สุราคนฺเธน  อ ฺตรสฺมา  รุกฺขสสุิรา  กณฺหสปฺโป   
นิกฺขมิตฺวา  ร ฺโ  อภิมุโข  อาคจฺฉติ  ต  ทิสฺวา  รกุขฺเทวตา   
#  ๑.  ส.ี  ทุรภิพาธนียตฺตา  น ฯ  ๒.  ม.  วสนฏาน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๑ 
 
ร ฺโ  ชีวิต  ทสฺสามีติ  กลนฺทกเวเสน  คนฺตฺวา  กณฺณมูเล   
สทฺทมกาสิ ฯ  ราชา  ปฏพุิชฺฌิ  กณฺหสปฺโป  นิวตฺโต ฯ  โส   
ต  ทิสฺวา  อิมาย  กาฬกาย  มม  ชีวิต  ทนิฺนนฺติ  กาฬกาน   
นิวาป  ตตฺถ  ปฏเปสิ  อภยโฆส ฺจ  โฆสาเปสิ ฯ  ตสฺมา   
ตโต  ปฏาย  ต  กลนฺทกนิวาปนฺติ  สงฺข  คต ฯ  กลนฺทกาติ   
หิ  กาฬกาน  นาม  ตสฺมึ  เวฬุวเน  กลนทฺกนิวาเป ฯ   
        มหากสฺสโปติ  มหนฺเตหิ  สีลกฺขนฺธาทีหิ  สมนฺนาคตตฺตา 
มหนฺโต  กสสฺโปติ  มหากสฺสโป  อปจ  กุมารกสฺสปตฺเถร   
อุปาทาย  อย  มหาเถโร  มหากสฺสโปติ  วุจฺจติ ฯ  ปปฺผลิคุหายนฺติ   
ตสฺมา  กิร  คุหาย  ทฺวารสมีเป  เอโก  ปปฺผลิรุกฺโข  อโหสิ   
เตน  สา  ปปผฺลิคุหาติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  ตสฺส  ปปฺผลคุิหาย ฯ   
อาพาธิโกติ  อาพาโธ  อสฺส  อตฺถีติ  อาพาธิโก  พฺยาธิโกติ   
อตฺโถ ฯ  ทุกขิฺโตติ  กายสนฺนิสฺสิต  ทุกขฺ  ส ฺชาต  เอตสฺสาติ(๑)   
ทุกฺขิโต  ทุกขฺปฺปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  พาฬฺหคิลาโนติ  อธิ- 
มตฺตเคล ฺโ  ต  ปน  เคล ฺ  สโต  สมฺปชาโน  หุตฺวา   
อธิวาเสติ(๒) ฯ  อถสฺส  ภควา  ต  ปวุตฺตึ(๓)  ตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
โพชฺฌงฺคปริตฺต  อภาสิ  เตเนว  เถรสสฺ  โส  อาพาโธ   
วูปสมิ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  โพชฺฌงฺคสยุตฺเต   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  มหากสฺสโป   
#  ๑.  ม.  อสฺสาติ ฯ  ๒.  ม.  อธิวาเสสิ ฯ  ๓.  ม.  ปวตฺตึ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๒ 
 
ปปฺผลิคุหาย  วิหรติ  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ   
อถโข  ภควา  สายนฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต  เยนายสฺมา   
มหากสฺสโป  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน 
นิสีทิ  นิสชฺช  โข  ภควา ฯเปฯ  อามนฺเตสิ(๑)  กจฺจิ  เต  กสฺสป   
ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  ทุกฺขา  เวทนา  ปฏิกฺกมนฺติ   
โน  อภิกฺกมนฺติ  ปฏิกกฺโมสาน  ป ฺายติ  โน  อภิกฺกโมติ ฯ   
น  เม  ภนฺเต  ขมนีย  น  ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทุกฺขา   
เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏิกฺกมนฺติ  อภิกฺกโมสาน  ป ฺายติ   
โน  ปฏิกฺกโมติ ฯ   
        สตฺติเม  กสฺสป  โพชฺฌงฺคา  มยา  สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา   
พหุลีกตา  อภิ ฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม 
สตฺต  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  โข  กสฺสป  มยา  สมฺมทกฺขาโต  ภาวิโต   
พหุลีกโต  อภิ ฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  โข  กสฺสป  มยา  สมฺมทกขฺาโต  ภาวิโต   
พหุลีกโต  อภิ ฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ  อิเม   
โข  กสฺสป  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  มยา  สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา   
พหุลีกตา  อภิ ฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ 
ตคฺฆ  ภควา  โพชฺฌงฺคา  ตคฺฆ  สุคต  โพชฺฌงฺคาติ ฯ   
        อิทมโวจ  ภควา ฯ  อตฺตมโน  อายสฺมา  มหากสฺสโป   
#  ๑.  โพชฺฌงฺคสยุตฺเต  เอตทโวจาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๓ 
                 
ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิ ฯ  วุฏหิ  จายสฺมา  มหากสฺสโป   
ตมฺหา  อาพาธา  ตถา  ปหโีน  จายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  โส   
อาพาโธ  อโหสีติ ฯ  (๑)   
        เตน  วุตฺต  อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  อปเรน  สมเยน 
ตมฺหา  อาพาธา  วุฏาสีติ ฯ   
        เอตทโหสีติ  ปุพฺเพ  เคล ฺทเวเสสุ  สทฺธิวิหาริเกหิ  อุปนีต   
ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  วิหาเร  เอว  อโหสิ  อถสฺส  ตมฺหา   
อาพาธา  วุฏ ิตสฺส  เอต  ยนฺนูนาห  ราชคห  ปณฺฑาย   
ปวิเสยฺยนฺติ  ปริวิตกฺโก  อโหสิ ฯ  ป ฺจมตฺตานิ  เทวตาสตานีติ   
สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  ปรจิาริกา  ป ฺจสตา  กกุฏปาทินิโย   
อจฺฉราโย ฯ  อุสฺสุกฺก  อาปนฺนานิ  โหนฺตีติ  เถรสฺส  ปณฺฑปาต   
ทสฺสามาติ  ป ฺจปณฺฑปาตสตานิ  สชฺเชตฺวา  สุวณฺณภาชเนหิ   
อาทาย  อนฺตรามคฺเค  ตฺวา  ภนฺเต  อิม  ปณฺฑปาต  คณฺหถ   
สงฺคห  โน  กโรถาติ  วทมานา  ปณฺฑปาตทาเน  ยุตฺตปฺปยุตฺตานิ 
โหนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  ปณฺฑปาต- 
ปฏิลาภายาติ ฯ   
        สกโฺก  กิร  เทวราชา  เถรสฺส  จิตฺตปฺปวตฺตึ  ตฺวา  ตา 
อจฺฉราโย  อุยฺโยเชสิ  คจฺฉถ  ตุเมฺห  อยฺยสฺส  มหากสฺสปตฺเถรสฺส   
ปณฺฑปาต  ทตฺวา  อตฺตโน  ปติฏ  กโรถาติ ฯ  เอว  หิสฺส   
#  ๑.  ส.  มหา.  ๑๙/๔๑๙/๑๑๔ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๔ 
 
อโหสิ  อิมาสุ  สพฺพาสุ  คตาสุ  กทาจิ  เอกิสฺสาป  หตฺถโต   
ปณฺฑปาต  เถโร  ปฏิคฺคเณฺหยฺย  ต  ตสฺสา  ภวิสฺสติ  ทีฆรตฺต   
หิตาย  สุขายาติ ฯ  ปฏิกฺขิป  เถโร  ภนฺเต  มยฺห  ปณฺฑปาต   
คณฺหถ  มยฺห  ปณฺฑปาต  คณฺหถาติ  วทนฺติโย  คจฺฉถ  ตุเมฺห   
กตปุ ฺา  มหาโภคา  อห  ทุคฺคตาน  สงฺคห  กริสสฺามีติ  วตฺวา 
ภนฺเต  มา  โน  นาเสถ  สงฺคห  โน  กโรถาติ  วทนฺติโย   
ปุนป  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปุนป  อปคนฺตุ  อนิจฺฉมานา  ยาจนฺติโย   
น  อตฺตโน  ปมาณ  ชานาถ  อปคจฺฉถาติ  วตฺวา  อจฺฉร   
ปหริ ฯ  ตา  เถรสฺส  อจฺฉราสทฺท  สุตฺวา  สณฺมฺภิตฺวา(๑)  าตุ   
อสกฺโกนฺติโย  ปลายิตฺวา  เทวโลกเมว  คตา ฯ  เตน  วุตฺต   
ป ฺจมตฺตานิ  เทวตาสตานิ  ปฏิกฺขิปตฺวาติ ฯ   
        ปุพฺพณฺหสมยนฺติ  ปพฺุพเณฺห  เอก  สมย  เอกสฺมึ  กาเล ฯ   
นิวาเสตฺวาติ  วิหารนิวาสนปริวตฺตนวเสน  นิวาสน  ทฬฺห   
นิวาเสตฺวา ฯ  ปตฺตจีวรมาทายาติ  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺต  หตฺเถน 
คเหตฺวา ฯ  ปณฺฑาย  ปาวิสีติ  ปณฺฑปาตตฺถาย  ปาวิสิ ฯ   
ทลิทฺทวิสิขาติ  ทุคฺคตมนุสฺสาน  วสนาวาโส ฯ  (๒)  กปณวิสิขาติ   
โภคปาริชุ ฺปฺปตฺติยา  ทีนมนุสฺสาน  วาโส ฯ  (๓)  เปสการวิสิขาติ   
ตนฺตวายวาโส ฯ  (๔)  อทฺทสา  โข  ภควาติ  กถ  อทฺทส  อาพาธา   
#  ๑.  ม.  สนตฺชฺชิตา ฯ  ๒.  สี.  วสนวาโฏ ฯ  ม.  วสโนกาโส ฯ   
#  ๓.  ส.ี  วาโฏ ฯ  ๔.  ส.ี  ตนฺตวายวาโฏ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๕ 
 
วุฏ ิโต  มม  ปุตฺโต  กสฺสโป  กึ  นุ  โข  กโรตีติ  อาวชฺเชนฺโต   
เวฬุวเน  นิสินฺโน  เอว  ภควา  ทิพฺพจกฺขุนา  อทฺทส ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ยาย  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  ป ฺจหิ   
อจฺฉราสเตหิ  อุปนีต  อเนกสูป  อเนกพฺย ฺชน  ทพฺิพปณฺฑ- 
ปาต  ปฏิกฺขิปตฺวา  กปณชนานุคฺคหปฏิปตฺติ  วุตฺตา  เอตมตฺถ   
ชานิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  ปรมปฺปจฺฉตาทสฺสนมุเขน 
ขีณาสวสฺส  ตาทิภาวานุภาวน(๑)  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อน ฺโปสินฺติ  อ ฺ  โปเสตีติ  อ ฺโปสี  น   
อ ฺโปสี  อน ฺโปสี  อตฺตนา  โปเสตพฺพสฺส  อ ฺสฺส   
อภาเวน  อทุติโย  เอกโกติ  (๒)  อตฺโถ ฯ  เตน  เถรสฺส  สุภรต(๓)   
ทสฺเสติ ฯ  เถโร  หิ  กายปริหาริเกน  จีวเรน  กุจฺฉิปริหาริเกน   
  จ  ปณฺฑปาเตน  อตฺตานเมว  โปเสนฺโต  ปรมปฺปจฺโฉ  หุตฺวา   
  วิหรติ  อ ฺ  าติมิตฺตาทีสุ  ก ฺจิ  น  โปเสติ  กตฺถจิ  อลคฺค- 
  ภาวโต ฯ  อถวา  อ ฺเน  อ ฺตเรน  โปเสตพฺพตาย  อภาวโต   
  อน ฺโปสี ฯ  โย  หิ  เอกสฺมึเยว  ปจฺจยทายเก  ปฏิพทฺธจตุ- 
  ปจฺจโย  โส  อน ฺโปสี  นาม  น  โหติ  เอกายตฺตวุตฺติตาย ฯ  (๔)   
  เถโร  ปน  ยถาป  ภมโร  ปุปฺผนฺติ  (๕)  คาถาย  วุตฺตนเยน  ชงฺฆาพล   
  นิสฺสาย  ปณฺฑาย  จรนฺโต  กุเลส ุ นจฺิจนโว  หุตฺวา  มิสฺสกภตฺเตน   
#  ๑.  ม.  ตาทิภาวานุภาวทีปก ฯ  ๒.  สี.  เอกโปสติี ฯ   
#  ๓.  ส.ี  สฺวาจารต ฯ  ๔.  ม.  เอกายตฺตวุตฺติโต ฯ   
#  ๕.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๔/๒๑ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๖ 
                 
ยาเปติ ฯ  ตถา  หิ  น  ภควา  จนฺทูปมปฏิปทาย  โถเมสิ ฯ 
อ ฺาตนฺติ  อภิ ฺาต  ยถาภุจฺจคุเณหิ  ปตฺถฏยส  เตเนว  วา   
อน ฺโปสิภาเวน  (๑)อปฺปจฺฉตาย  สนฺตุฏ ิตาย  อภิ ฺาต  (๑) ฯ 
อถวา ฯ  อ ฺาตนฺติ  สพฺพโส  ปหีนตณฺหตาย  ลาภสกฺการ- 
สิโลกนิกามนเหตุ  อตฺตาน  ชานาปนวเสน  น  าต ฯ  อวีต- 
ตโณฺห  หิ  ปาปจฺโฉ  กุหกตาย  สมฺภาวนาธิปฺปาเยน  อตฺตาน   
ชานาเปติ ฯ  ทนฺตนฺติ  ฉฬงฺคุเปกฺขาวเสน  อินฺทฺริเยสุ  อุตฺตม- 
ทมฏเน  (๒)  ทนฺต ฯ  สาเร  ปติฏ ิตนฺติ  วิมุตฺติสาเร  อวฏ ิต   
อเสกฺขสีลกฺขนฺธาทิเก  วา  สีลาทิสาเร  ปติฏ ิต ฯ  ขีณาสว   
วนฺตโทสนฺติ  กามาสวาทีน  จตุนฺน  อาสวาน  อนวเสส   
ปหีนตฺตา  ขีณาสว  ตโต  เอว  ราคาทิโทสาน  สพฺพโส  วนฺตตฺตา   
วนฺตโทส ฯ  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ  ต  ยถาวุตฺตคุณ  ปรมตฺถ- 
พฺราหฺมณ  อห  พฺราหฺมณนฺติ  วทามีติ ฯ  อิธาป  เหฏา   
วุตฺตนเยเนว  เทสนานานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ   
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  อปฺปจฺฉตา  สนฺตุฏ ิตาหิ  าต ฯ 
#  ๒.  ม.  อุตฺตมทเนน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๗ 
                 
                ปาวากสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม  ปาวายนฺติ  เอวนามเก  มลฺลราชูน  นคเร ฯ 
อชกลาปเก  เจติเยติ  อชกลาปเกน  นาม  ยกฺเขน  ปริคฺคหิตตฺตา 
อชกลาปกนฺติ  ลทฺธนาเม  มนุสฺสาน  จิตฺตีกตฏาเน ฯ  (๑)  โส  กริ   
ยกฺโข  อเช  กลาเป  กตฺวา  พนฺธเนน(๒)  อชโกฏาเสน  สทฺธึ  พล ึ  
สมฺปฏิจฺฉติ(๓)  น  อ ฺถา  ตสฺมา  อชกลาปโกติ  ป ฺายิตฺถ ฯ   
เกจิ  ปนาหุ  อชเก  วิย  สตฺเต  ลาเปตีติ  อชกลาปโกติ ฯ   
ตสฺส  กิร  สตฺตา  พลึ  อุปเนตฺวา  ยทา  อชสทฺท  กตฺวา  พลึ   
อุปหรนฺติ  ตทา  โส  ตุสสฺติ  ตสฺมา  อชกลาปโกติ  วุจฺจตีติ   
โส  ปน  ยกโฺข  อานุภาวสมฺปนฺโน  กกฺขโฬ  ผรุโส  ตตฺถ 
จ  สนฺนิหิโต  ตสฺมา  ต  าน  มนุสฺสา  จายิต(๔)  กโรนฺติ   
กาเลน  กาล  พลึ  อุปหรนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  อชกลาปเก   
เจติเยติ ฯ  อชกลาปกสฺส  ยกฺขสฺส  ภวเนติ  ตสฺส  ยกฺขสฺส   
วิมาเน ฯ   
        ตทา  กริ  สตฺถา  ต  ยกฺข  ทเมตุกาโม  สายนฺหสมเย   
เอโก  อทุติโย  ปตฺตจีวรมาทาย  อชกลาปกสฺส  ยกขฺสฺส  ภวน- 
ทฺวาร  คนฺตฺวา  ตสฺส  โทวาริก  ภวนปวิสนตฺถาย  ยาจิ ฯ  โส   
กกฺขโฬ  ภนฺเต  อชกลาปโก  ยกฺโข  สมโณติ  วา  พฺราหฺมโณติ   
วา  คารว  น  กโรติ  ตสฺมา  ตุเมฺห  เอว  ชานาถ  มยหฺ   
#  ๑.  ม.  จิตฺตีกตฏาเน ฯ  ๒.  ม.  พนฺธเนน ฯ   
#  ๓.  ม.  ปฏิจฺฉติ ฯ  ๔.  ม.  จิตฺตึ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๘ 
                 
ปน  ตสฺส  อนาโรจน  น  ยุตฺตนฺติ  ตาวเทว  ยกฺขสมาคม  คตสฺส   
อชกลาปกสฺส  สนฺติก  วาตเวเคน  อคมาสิ ฯ  สตฺถา  อนฺโตภวน   
ปวิสิตฺวา  อชกลาปกสฺส  นิสีทนมณฺฑเป  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทิ ฯ 
ยกฺขสฺส  โอโรธา  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   
อฏสุ ฯ  สตฺถา  ตาส  กาลยุตฺต  ธมฺม ึ กถ  กเถสิ ฯ  เตน   
วุตฺต  ปาวาย  วิหรติ  อชกลาปเก  เจติเย  อชกลาปกสฺส  ยกฺขสฺส 
ภวเนติ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  สาตาคิรเหมวตา  อชกลาปกสฺส  ภวนมตฺถเกน   
ยกฺขสมาคม  คจฺฉนฺตา  อตฺตโน  คมเน  อสมฺปชชฺมาเน  กินฺนุ   
โข  การณนติฺ  อาวชฺเชนฺตา  สตฺถาร  อชกลาปกสฺส  ภวเน   
นิสินฺน  ทิสฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  มย   
ภนฺเต  ยกฺขสมาคม  คมิสฺสามาติ  อาปุจฺฉิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
คตา  ยกฺขสนฺนิปาเต  อชกลาปก  ทิสวฺา  ตุฏ ึ  ปเวทยึสุ  ลาภา 
เต  อาวุโส  อชกลาปก  ยสฺส  เต  ภวเน  สเทวเก  โลเก   
อคฺคปุคฺคโล  ภควา  นิสินฺโน  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  ปยิรุปาสสฺสุ   
ธมฺม ฺจ  สุณาหีติ ฯ  โส  เตส  กถ  สุตฺวา  อิเม  ตสฺส   
มุณฺฑกกฺส  สมณสฺส(๑)  มม  ภวเน  นิสินฺนภาว  กเถนฺตีติ   
โกธาภิภูโต  หุตฺวา  อชฺช  มยฺห  เตน  สมเณน  สทฺธึ  สงฺคาโม   
ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ยกขฺสนฺนิปาเต  วิคเต  ตโต(๒)  อุฏหิตฺวา 
#  ๑.  ม.  สมณกสฺส ฯ  ๒.  ม.  ยกฺขสนฺนิปาตโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาวาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๙ 
 
ทกฺขิณปาท  อุกฺขิปตฺวา  สฏ ิโยชนมตฺต  ปพฺพตกูฏ  อกฺกมิ   
ต  ภิชชฺิตฺวา  ทฺวิธา  อโหสิ ฯ  เสส  เอตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต   
อาฬวกสุตฺตวณฺณนาย  (๑)  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        อชกลาปกสฺส  สมาคโม  หิ  อาฬวกสมาคมสทิโส  ว 
เปตฺวา  (๒)  (ปริตารเหติ(๓))  วิสฺสชชฺน(๔)  ภวนโต  ติกฺขตฺตุ  นิกฺขมน   
ปเวสน ฺจ ฯ  อชกลาปโก  หิ  อาคจฺฉนฺโตเยว  เอเตหิเยว  ต   
สมณ  ปลาเปสฺสามีติ  วาตมณฺฑลาทิเก  นววสฺเส  สมุฏาเปตฺวา   
เตหิ  ภควโต  จลนมตฺตมฺป  กาตุ  อสกฺโกนฺโต  นานาวิธปฺ- 
หรณหตฺเถ  อติวิย  ภยานกรูเป  ภูตคเณ  นิมฺมินิตฺวา  เตหิ 
สทฺธึ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อนฺตนฺเตเนว  จรนฺโต  สพฺพรตฺตึ   
นานปฺปการ  วิปฺปการ  กตฺวาป  ภควโต  กิ ฺจิ  เกสคฺคมตฺตมฺป   
นิสินฺนฏานโต  จลน  กาตุ  นาสกฺขิ ฯ  เกวล  ปน  อย   
สมโณ  ม  อนาปุจฺฉา  มยฺห  ภวน  ปวิสิตฺวา  นิสีทตีติ   
โกธวเสน  ปชฺชลีติ(๕) ฯ  อถสฺส  ภควา  จิตฺตปฺปวตฺตึ  ตฺวา 
เสยฺยถาป  นาม  จณฺฑสฺส  กุกกฺุรสฺส  นาสาย  ปตฺต  ภินฺเทยฺย   
เอว  โส  ภิยโฺยโส  มตฺตาย  จณฺฑตโร  อสฺส  เอวเมวาย  ยกฺโข   
มยิ  อิธ  นิสนิฺเน  จิตฺต  ปทูเสติ  ยนฺนูนาห  พหิ  นกิฺขเมยฺยนฺติ   
#  ๑.  ปรมตฺถโชติกา.  ๑/๓๒๒ ฯ  ๒.  ส.ี  ต  สทิส  เปตฺวา ฯ   
#  ตตฺเถว  ปน  เปตฺวาติ  ปท  นตฺถิ ฯ  ๓.  ก ึ อตฺถคฺคหณ ฯ 
#  ๔.  ม.  ป ฺหกรณ  วิสชฺชน ฯ  ๕.  ม.  อิติสทฺโท  น  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๐ 
                 
สยเมว  ภวนโต  นิกฺขมิตฺวา  อพฺโภกาเส  นิสีทิ ฯ  เตน  วุตฺต   
เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  รตฺตนฺธการติมิสาย  อพฺโภกาเส   
นิสินฺโน  โหตีติ ฯ   
        ตตฺถ  รตฺตนฺธการติมิสารนฺติ  รตฺติย  อนฺธกรณตมสิ   
จกฺขุวิ ฺาณุปฺปตฺติวิรหิเต  พหลนฺธกาเรติ  อตฺโถ ฯ  จตุรงฺค- 
สมนฺนาคโต  กิร  ตทา  อนฺธกาโร  ปวตฺตีติ ฯ  เทโวติ  เมโฆ   
เอกเมก  ผุสิตก  อุทกพินทฺท  ปาเตติ ฯ  อถ  ยกฺโข  อิมินา   
สทฺเทน  ตาเสตฺวา  อิม  สมณ  ปลาเปสฺสามีติ  ภควโต  สมีป   
คนฺตฺวา  อกฺกุโลติอาทินา  ต  ภึสน  อกาสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อถโข  อชกลาปโกติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ภยนฺติ  จิตฺตุตฺราส  ฉมฺภิตตฺตนฺติ  อูรุถทฺธการ 
สรีรสฺส(๑)  ฉมฺภิตภาว ฯ  โลมหสนฺติ  โลมาน  ปหฏภาว(๒)  ตีหิป   
ปเทหิ  ภยุปฺปตฺติเมว  ทสฺเสติ ฯ  อุปสงฺกมีติ  กสมฺา  ปนาย  เอว   
อธิปฺปาโย  อุปสงฺกมิ  นน ุ ปุพฺเพ  อตฺตนา  กาตพฺพ  วิปฺปการ   
อกาสีติ  สจฺจ  อกาสิ  ตปเนส  อนฺโตภวเน  เขมฏาเน 
ถิรภูมิย  (๓)   ิตสฺส  น  กิ ฺจิ  กาตุ  อสกฺขึ(๔)  อิทานิ  พหิ   ิต   
เอว  ภึสาเปตฺวา  ปลาเปตุ  สกฺกาติ  ม ฺมาโน  อุปสงฺกมิ ฯ 
อย  หิ  ยกโฺข  อตฺตโน  ภวน  ถริภูมีติ  ม ฺติ  ตตฺถ   ิตตฺตา 
#  ๑.  ส.ี  ม.  อูรุตฺถมฺภกสรีรสฺส ฯ  ๒.  ม.  ปหฏภาว ฯ 
#  ๓.  ส.ี  วีรภูมิย ฯ  เอวมปุริป ฯ  ๔.  ม.  อสกฺขิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาวาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๑ 
 
อย  สมโณ  น  ภายตีติ  จ ฯ   
        ติกฺขตฺตุ  (๑)อกฺกุโล  ปกฺกุโลติ  อกฺกุลปกฺกลุิกมกาสีติ(๑)  ตโย   
วาเร  อกฺกุโล  ปกฺกโุลติ  ภึสาเปตุกามตาย  เอวรูป  สทฺทมกาสิ ฯ 
อนุกรณสทฺโท  หิ  อย ฯ  ตทา  หิ  โส  ยกฺโข  สิเนรุ  อุกฺขิปนฺโต 
วิย  มหาปวี  ปริวตฺเตนฺโต  วิย  จ  มหตา  อุสฺสาเหน  อสนิสต- 
สทฺทสงฺฆาฏ  วิย  เอกสฺมึ  าเน  ปุ ฺชีกต  หุตฺวา  วินิจฺฉรนฺต   
ทิสาคชาน  หตฺถิคชฺชิต  เกสรสีหาน  สีหนินฺนาท  ยกฺขาน   
หุงฺการสทฺท  ภูตาน  มหาสทฺท  (๒)  อสุราน  อปฺโผฏนโมส  อินฺทสฺส 
เทวร ฺโ  วชิรนิคฺฆาตนิคฺโฆส  (๓)  อตฺตโน  คมฺภีรตาย  วิปฺผาริกตาย   
ภยานกตาย  จ  อวเสสสทฺท  อวหสนฺตมิว  อภิภวนฺตมิว  จ   
กปฺปวุฏานมหาวาตมณฺฑลิกาย  วินคฺิโฆส  ปุถชุชฺนาน  หทย   
ผาเลนฺต  วิย  มหนฺต  ปฏภิยนิคฺโฆส  อพฺยตฺตปทกฺขร  (๔)  ติกขฺตฺตุ 
อตฺตโน  ยกขฺคชฺชิต  คชชฺิ  เอเตน  อิม  สมณ  ภึสาเปตฺวา   
ปลาเปสฺสามีติ ฯ  (๕)ยสสฺ  นิจฺฉารเณน(๕)  ปพฺพตา  ปปฏิก  มุ ฺจึสุ   
วนปฺปติเชฏเก  อุปาทาย  สพฺเพสุ  รกฺุขลตาคุมฺเพสุ  ปตฺตผล- 
ปุปฺผานิ  สีทยึสุ  ติโยชนสหสฺสวิตฺถโตป  หิมวนฺตปพฺพตราชา   
สกมฺป  สมฺปกมฺป  สมฺปเวธิ  ภุมฺมเทวตา  อาทึ  กตฺวา   
เยภุยฺเยน  เทวตานมฺป  อหุเทว  ภย  ฉมฺภิตตฺต  โลมหโส  ปเคว   
#  ๑.  ม.  อกกฺุโล  ปกกฺุโลติ  อกฺกลุปกฺกุลิก  อกาสีติ ฯ 
#  ๒.  ม.  หกึารสทฺท  ภูตาน  อฏฏหาส ฯ  ๓.  สี.  ม.  วชรินิคฺฆาตนิคฺโฆส ฯ 
#  ๔.  ม.  อพฺยตฺตกฺขร ฯ  ๕.  ม.  ย  ย  นิจฺฉรติ  เตน  เตน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๒ 
                 
มนุสฺสาน ฯ  อ ฺเส ฺจ  อปททฺวิปทจตุปฺปทาน  มหาปวิยา   
อุนฺทฺริยนกาโล  วิย  มหตี  วิภึสนกา  อโหสิ  สกลชมฺพุทีปตเล 
มหนฺต  โกลาหล  อุทปาทิ ฯ  ภควา  ปน  ต  สทฺท  กิสฺมิ ฺจิ(๑) 
อม ฺมาโน  นิจฺจโล  นสิีทิ  มา  กสสฺจิ  อิมินา  อนฺตราโย 
โหตูติ  อธิฏาสิ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  โส  สทโฺท  อกกฺุลพกฺกุลอิติ(๒)  อิติ  อิมินา  อากาเรน 
สตฺตาน  โสตปถ  อคมาสิ  ตสฺมา  ตสฺส  อนุกรณวเสน  อกฺกุโล   
ปกฺกุโลติ  ยกฺขสฺส  จ  ตสฺส  นิคฺโฆสนิจฺฉารณาย  อกฺกุล- 
ปกฺกุลกรณ  อตฺถีติ  กตฺวา  อกฺกลุปกฺกลุิก  อกาสีติ  สงฺคห   
อาโรปยึสุ ฯ  เกจิ  ปน  อากุลพฺยากุล  อิติปททฺวยสฺส  ปรยิายา- 
ภิธานวเสน  อกฺกุโล  พกกฺุโลติ  ภาสาสทฺโท(๓)  วุตฺโตติ  วทนฺติ ฯ 
ยถา  เอก  เอกกนฺติ ฯ  ยสมฺา  เอกวาร  ชาโต  ปมปฺุปตฺติ- 
วเสเนว  นิพฺพตฺตตฺตา  อากุโลติ  อาทิอตฺโถ  อากาโร  ตสฺส   
จ  กการาคม  กตฺวา  รสฺสตฺต  กตนฺติ ฯ  เทฺว  วาเร  ปน   
ชาโต  พกฺกโุล  กุลสทฺโท  เจตฺถ  ชาติปริยาโย  โกลงฺโกโลติอาทีสุ   
วิย ฯ  วุตฺตอธิปฺปายานุวิธายี  จ  สทฺทปฺปโยโคติ  (๔)  ปเมน  ปเทน 
ชลาพุชสีหพฺยคฺฆาทโย  ทุติเยน  อณฺฑชอาสีวิสกณฺหสปฺปาทโย 
วุจฺจนฺติ  ตสฺมา  สีหาทิโก  วิย  อาสีวิสาทิโก  วิย  จ  อหนฺเต   
#  ๑.  ส.ี  ม.  กิมีติ ฯ  ๒.  ม.  อกฺกุลปกกฺุล ฯ  เอวมุปริป ฯ 
#  ๓.  ม.  อย  สทฺโท ฯ  ๔.  สี.  สทฺทปฺปโยควิคเม ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาวาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๓ 
 
ชีวิตหารโกติ  อิมมตฺถ  ยกฺโข  ปททฺวเยน  ทสฺเสตีติ  อ ฺเ ฯ   
อปเร  ปน  อกฺขุโล  ภกฺขุโลติ  ปาฬ ึ วตฺวา  อกฺเขตุ  เขเปตุ   
วินาเสตุ  อุลติ  ปวตฺเตตีติ  อกฺขุโล  ภกขิฺตุ  ขาทิตุ  อุลตีติ   
ภกฺขุโล  โก  ปเนโส  ยกฺขรกฺขสปสาจสีหพฺยคฺฆาทีสุ  อ ฺตโร   
โย  โกจิ  มนสฺุสาน  อนตฺถาวโหติ  ตสฺส  อตฺถ  วทนฺติ ฯ   
อิธาป  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  อธิปฺปายโยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        เอโส  เต  สมณ  ปสาโจติ  อมฺโภ  สมณ  ตว  ปสิตาสโน 
ปสาโจ  (๑)  อุปฏ ิโตติ  มหนฺต  เภรวรูป  อภินิมฺมนิิตฺวา  ภควโต 
ปุรโต  ตฺวา  อตฺตาน  สนฺธาย  ยกฺโข  วทติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  เตน  ยกเฺขน  กายวาจาหิ   
ปวตฺติยมาน  วิปฺปการ  เตน  จ  อตฺตโน  อนภิภวนียเหตุภูต(๒)   
โลกธมฺเมสุ  นิรุปกฺกิเลสต  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  ตาย   
เวลายนฺติ  ตสฺส  วิปฺปการกรณเวลาย ฯ  (๓)  อิม  อุทาน  อุทาเนสีติ 
ต  วิปฺปการ  อคเณตฺวา  อสฺส  อคณนเหตุภูต  ธมฺมานุภาวทีปก   
อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยทา  สเกสุ  ธมฺเมสูติ  ยสฺมึ  กาเล  สกอตฺตภาว- 
สงฺขาเตสุ  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺธธมฺเมสุ ฯ  ปารคูติ  ปริ ฺาภิ- 
สมยปาริปูริวเสน  ปารงฺคโต  ตโตเยว  เตส  เหตุภูเต  สมุทเย   
ตทปฺปวตฺติลกฺขเณ  นิโรเธ  นิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  จ   
#  ๑.  ส.ี  ตวปสาโจ ฯ  ๒.  ม.  อนภิภวนียสฺส  เตหุภูต ฯ 
#  ๓.  ม.  อิม  อุทานนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๔ 
 
ปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาภิสมยปาริปูริวเสน  ปารคโต ฯ  โหติ   
พฺราหฺมโณติ  เอว  สพฺพโส  พาหิตปาปตฺตา  พฺราหฺมโณ  นาม 
โหติ  สพฺพโส  หิ  (๑)  สกอตฺตภาวาวโพธเนป  จตุสจฺจาภิสมโย   
โหติ ฯ  วุตฺต ฺเจต  อิมสฺมึเยว  พฺยามมตฺเต  กเฬวเร  สส ฺ ิมฺหิ   
สมนเก  โลก ฺจ  โลกสมทุย ฺจ  ป ฺเปมีติอาทิ ฯ  (๒)  อถวา   
สเกสุ  ธมฺเมสูติ  อตฺตโน  ธมฺเมสุ  อตฺตโน  ธมฺมา  นาม   
อตฺถกามสฺส  ปุคฺคลสฺส  สีลาทิธมฺมา ฯ  สลีสมาธิป ฺาวิมุตฺติ- 
อาทโย  หิ  โวทานธมฺมา  เอกนฺตหิตสุขสมฺปาทเนน  ปุริสสฺส   
อตฺตโน  ธมมฺา  นาม  น  อนตฺถาวหา  สงฺกิเลสธมฺมา  วิย   
ปรธมฺมา ฯ  (๓)  ปารคูติ  เตส  สีลาทนี  ปาริปูริยา  ปาร  ปริยนตฺ 
คโต ฯ   
        ตตฺถ  สลี  ตาว  โลกยิโลกุตฺตรวเสน  ทุวิธ ฯ  เตสุ  โลกยิ   
ปุพฺพภาคสีล  ต  สงฺเขปโต  ปาติโมกขฺสวราทิวเสน  จตุพฺพิธ 
วิตฺถารโต  ปน  อเนกปฺปเภท ฯ  โลกุตฺตร  มคฺคสีลผลสีลวเสน  (๔)   
ทุวิธ  อตฺถโต  สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวา ฯ  (๕)  ยถา  จ  สีล  ตถา 
สมาธิป ฺา  จ  โลกิยโลกุตฺตรวเสน  ทุวิธา ฯ  ตตฺถ 
โลกิยสมาธิ  สห  อุปจาเรน  อฏ  สมาปตฺติโย  โลกุตฺตร- 
สมาธิ  มคฺคปริยาปนฺโน ฯ  ป ฺาป  โลกิยา  สุตมยา  จินฺตามยา   
#  ๑.  ม.  หิสทฺโท  นตฺถิ ฯ  ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๒๙๘/๘๙ ฯ 
#  ๓.  ม.  อสกธมฺมา ฯ  ๔.  ม.  มคฺคผลวเสน ฯ   
#  ๕.  ม.  สมฺมาวาจาสมฺมากมฺมนฺตสมฺมาอาชีวา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาวาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๕ 
 
ภาวนามยา  จ  สาสวา  โลกุตฺตรา  ปน  มคฺคสมฺปยุตฺตา   
ผลสมฺปยุตฺตา  จ ฯ  วิมุตฺติ  นาม  ผลวิมุตฺติ  นิพฺพาน ฺจ ฯ 
ตสฺมา  สา  โลกุตฺตราว ฯ  วิมุตฺติาณทสฺสน  โลกยิเมว  ต ฯ   
เอกูนวีสติวิธ  ปจฺจเวกฺขณาณภาวโต ฯ  เอว  เอเตส  สลีาทิ- 
ธมฺมาน  อตฺตโน  สนฺตาเน  อรหตฺตผลาธิคเมน  อนวเสสโต   
นิพฺพตฺตปาริปูริยา  ปาร  ปริยนฺต  คโตติ  สเกสุ  ธมฺเมสุ  ปารคู ฯ   
        อถวา  โสตาปตฺติผลาธิคเมน  สีลสฺมึ  ปารคู ฯ  โส  ห ิ  
สีเลสุ  ปริปูรการีติ  วุตฺโต  โสตาปนฺนคฺคหเณเนว  เจตฺถ   
สกทาคามีป  คหิโต  โหติ ฯ  อนาคามิผลาธิคเมน  สมาธิสฺมึ   
ปารคู ฯ  โส  หิ  สมาธิสฺม ึ ปริปรูการีติ  วุตฺโต ฯ  อรหตฺต- 
ผลาธิคเมน  อิตเรสุ  ตีสุ  ปารคู ฯ  อรหา  หิ  ป ฺา- 
เวปุลฺลปฺปตฺติยา  อคฺคภูตาย  อกุปฺปาย  เจโตวิมุตฺติยา  อธิคตตฺตา   
ปจฺจเวกฺขณาณสฺส  จ  ปริโยสานคมนโต  ป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติ- 
าณทสฺสเนสุ  ปารคู  นาม  โหติ ฯ  เอว  สพฺพถาป  จตูสุ   
อริยสจฺเจสุ  จตุมคฺควเสน  ปริ ฺาทิโสฬสวิธกิจฺจนิปฺผตฺติยา(๑)   
ยถาวุตฺเตสุ  ยสฺมึ(๒)  กาเล  สเกสุ  ธมเฺมสุ  ปารคโต ฯ   
        โหติ  พฺราหฺมโณติ  ตทา  โส  พาหิตปาปธมฺมตาย  ปรมตฺถ- 
พฺราหฺมโณ  (๓)  โหติ ฯ  อถ  เอต(๔)  ปสาจ ฺจ  พกฺกุล ฺจาติวตฺตตีติ 
#  ๑.  ม.  ปริ ฺาทิโสฬสวิธาย ฯ  ๒.  ม.  ตสฺมึ  ตสฺมึ ฯ   
#  ๓.  ส.ี  ปรมตฺถาย  ปรมตฺถพฺราหฺมโณ ฯ  ๔.  สฺยา.  เอว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๖ 
                 
ตโต  ยถาวุตฺตปารคมนโต  อถ  ปจฺฉา  อชกลาปก  เอต  ตยา   
ทสฺสิต  ปสิตาสนตฺถมาคต  (๑)  ปสาจ  ภยชนนตฺถ  สมุฏาปต 
อกฺกุลปกฺกลุกิ ฺจ  อติวตฺตติ  อภิภวติ  ต  น  ภายตีติ   
อตฺโถ ฯ         
        อยมฺป  คาถา  อรหตฺตเมว  อุลฺลปตฺวา  กถิตา ฯ  อถ   
อชกลาปโก  อตฺตนา  กเตน  ตถารูเปนป  ปฏิภยรูเปน  วิภึสเนน   
อกมฺปยภาวโต  (๒)  ต  ตาทิภาว  ทิสฺวา  อโห  อจฺฉริยมนุสฺโส   
วตายนฺติ  ปสนฺนมานโส  โปถุชชฺนิกาย  สทฺธาย  อตฺตนิ   
นิวิฏภาว  วิภาเวนฺโต  สตฺถุ  สมฺมุขา  อุปาสกตฺต  ปเวเทสิ ฯ   
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                สงฺคามชิสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม  สงฺคามชีติ  เอวนาโม ฯ  อย  หิ  อายสฺมา 
สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺส  มหาวิภวสฺส  เสฏ ิโน  ปตฺุโต  วยปฺปตฺต- 
กาเล  มาตาปตูหิ  ปติรูเปน  ทาเรน  นิโยเชตฺวา  สาปเตยฺย   
นิยฺยาเตตฺวา  ฆรพนฺธเนน  พทฺโธ  โหติ ฯ  โส  เอกทิวส  สาวตฺถ-ิ 
วาสิโน  อุปาสเก  ปุพฺพณฺหสมย  ทาน  ทตฺวา  สีล  สมาทิยิตฺวา   
สายนฺหสมเย  สุทฺธวตฺเถ  สุทฺธุตฺตราสงฺเค  คนฺธมาลาทิหตฺเถ 
ธมฺมสฺสวนตฺถ  เชตวนาภิมุเข  คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  กตฺถ  ตุเมฺห 
#  ๑.  ส.ี  ตาสนตฺถมาคต ฯ  ๒.  ม.  อกมฺปนียสฺส  ภควโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สงฺคามชิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๗ 
 
คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ธมฺมสฺสวนตฺถ  เชตวเน  สตฺถุ  สนฺติกนฺติ   
วุตฺเต  เตนหิ  อหมฺป  คมสิฺสามีติ  เตหิ  สทฺธ ึ เชตวน   
อคมาสิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ภควา  กา ฺจนคุหาย  สีหนาท   
นทนฺโต  เกสรสีโห  วิย  สทฺธมฺมมณฺฑเป  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน   
นิสีทิตฺวา  จตุปริสมชฺเฌ  ธมฺม  เทเสติ ฯ   
        อถ  โข  เต  อุปาสกา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทึสุ  สงฺคามชิป  กลุปตฺุโต  ตสฺสา  ปริสาย  ปรยินฺเต  ธมฺม   
สุณนฺโต  นิสทีิ ฯ  ภควา  อนุปุพฺพิกถ  กเถตฺวา  จตฺตาริ   
สจฺจานิ  ปกาเสสิ  สจฺจปริโยสาเน  อเนเกส  ปาณสหสฺสาน   
ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ  สงฺคามชิป  กุลปุตฺโต  โสตาปตฺติผล   
ปตฺวา  ปริสาย  วุฏ ิตาย  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ปพฺพชฺช  ยาจิ  ปพฺพาเชถ  ม  ภควาติ ฯ  อนุ ฺาโตสิ  ปน   
ตฺว  มาตาปตูหิ  ปพฺพชชฺายาติ ฯ  นาห  ภนฺเต  อนุ ฺาโตติ ฯ   
น  โข  สงฺคามชิ  ตถาคตา  มาตาปตูหิ  อนนุ ฺาต  ปุตฺต   
ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ  โสห  ภนฺเต  ตถา  กริสฺสามิ  ยถา  ม   
มาตาปตโร  ปพฺพชิตุมนุชานนฺตีติ ฯ  [๑]  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  มาตาปตโร  อุปสงฺกมิตฺวา  อมฺมตาตา   
อนุชานาถ  ม  ปพฺพชิตุนติฺ  อาห ฯ  ตโต  ปร  รฏปาลสุตฺเต  (๒)   
อาคตนเยน  เวทิตพฺพ ฯ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โสติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  ม.  ๑๓/๔๒๓/๓๘๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๘ 
                 
        อถ  โส  ปพฺพชิตฺวา  อตฺตาน  ทสฺเสสฺสามีติ  ปฏิ ฺ   
ทตฺวา  อนุ ฺาโต  มาตาปตูหิ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช   
ยาจิ ฯ  อลตฺถ  โข  จ  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ  อุปสมฺปท ฺจ   
อจิรุปสมฺปนฺโน  จ  ปน  โส  อุปริมคฺคตฺถาย  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต   
อ ฺตรสฺมึ  อร ฺาวาเส  วสฺส  วสิตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  หุตฺวา   
วุตฺถวสฺโส  ภควนฺต  ทสฺสนาย  มาตาปตูน ฺจ  ปฏิสฺสวโมจนตฺถ  (๑)   
สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา   
สงฺคามชิ  สาวตฺถึ  อนุปฺปตฺโต  โหตีติ ฯ   
        โส  ห ิ (๒)  อายสฺมา  ธุรคาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เชตวน  ปวิสิตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควตา  สทฺธึ  กตปฏิสนถฺาโร  อ ฺ  พฺยากริตฺวา  ปุน  ภควนฺต   
วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล   
ทิวาวิหาร  นิสีทิ ฯ  อถสสฺ  มาตาปตโร  าติมิตฺตา  จสฺส   
อาคมน  สุตฺวา  สงฺคามชิ  กิร  อิธาคโตติ  หฏตุฏา  ตุริตตุริตา   
วิหาร  คนฺตฺวา  ปริเยสนฺตา  น  ตตฺถ  นสิินฺน  ทิสฺวา   
อุปสงฺกมิตฺวา  ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  มา  อปุตฺตก  สาปเตยฺย   
ราชาโน  หเรยฺยุ  [๓]  อปฺปยา  ทายาทา  วา  คเณฺหยฺยย  นาล  ปพฺพชฺชาย   
เอหิ  ตาต  วิพฺภมาติ  ยาจึสุ ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร  อิเม  มยฺห   
#  ๑.  ส.ี  ปฏิ ฺาปโมจนตฺถ ฯ  ๒.  ม.  หิสทฺโท  นตฺถิ ฯ   
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อปปฺยาติ  ทิสฺสติ ฯ  ๔.  ม.  นาล ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สงฺคามชิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๙ 
 
กาเมหิ  อนตฺถิกภาว  น  ชานนฺติ  คูถธารี  วิย  คูถปณฺเฑ   
กาเมสุเยว  อลฺลียน  อิจฺฉนฺติ  นยิเม  สกฺกา  ธมฺมกถาย  ส ฺา- 
เปตุนฺติ  อสฺสุณนฺโต  วิย  นิสีทิ ฯ  เต  นานปฺปการ  ยาจิตฺวา   
อตฺตโน  วจน  อคฺคณฺหนฺต  ทิสฺวา  ฆร  ปวิสิตฺวา  ปุตฺเตน   
สทฺธึ  ตสฺส  ภริย  สปริวาร  อุยโฺยเชสุ  มย  นานปฺปการ   
ต  ยาจนฺตาป  ตสฺส  มน  อลภิตฺวา  อาคตมฺหา  (๑)  คจฺฉ  ตฺว   
ภทฺเท  ตว  ภตฺตาร  ปุตฺตสนฺทสฺสเนน  ยาจิตฺวา  ส ฺาเปหีติ ฯ   
ตาย  กิร  อาปนฺนสตฺตาย  อย  อายสฺมา  ปพฺพชโิต ฯ  สา   
สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ทารกมาทาย  มหตา  ปริวาเรน  เชตวน   
อคมาสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  อสฺโสสิ  โข  อายสฺมโต   
สงฺคามชิสฺสาติอาทิ ฯ 
        ตตฺถ  ปรุาณทุติยิกาติ  ปุพฺเพ  คิหิกาเล  ปาทปริจรณวเสน(๒) 
ทุติยา ฯ  ภรยิาติ  อตฺโถ ฯ  อยฺโยติ  อยฺยปุตฺโตติ  วตฺตพฺเพ   
ปพฺพชิตาน  อนุจฺฉวิกโวหาเรน  วทติ ฯ  กิราติ  อนุสฺสวนตฺเถ(๓)   
นิปาโต  ตสฺส  อนุปฺปตฺโต  กิราติ  สมพฺนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ขุทฺทปุตฺต  หิ  (๔)  สมณ  โปส  มนฺติ  อาปนฺนสตฺตเมว  ม  ฉฑฺเฑตฺวา   
ปพฺพชิโต  สาห  เอตรหิ  ขุทฺทปุตฺตา  ทหรปุตฺตา  (๕)  ตาทิส   
ม  ฉฑฺเฑตฺวาว  ตว  สมณธมฺมกรณ  อยุตฺต  ตสฺมา  สมณ   
#  ๑.  ม.  อาคตา ฯ  ๒.  สี.  ปาทปริจาริกาวเสน ฯ   
#  ๓.  ม.  อนุสฺสวนตฺเถ ฯ  ๔.  สี.  ขุทฺทปุตฺตามฺหิ ฯ 
#  ๕.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๐ 
         
ปุตฺตทุติย  ม  ฆาสจฺฉาทนาทีหิ  ภรสฺสติู ฯ  อายสฺมา  ปน   
สงฺคามชิ  อินฺทฺริยานิ  โอกฺขิปตฺวา  ต  เนว  โอโลเกติ  นาป   
อาลปติ ฯ  เตน  วุตฺต  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  สงฺคามชิ  ตุณฺหี   
อโหสีติ ฯ   
        สา  ติกฺขตฺตุ  ตเถว  วตฺวา  ตุณฺหีภูตเมว  ต  ทสิฺวา   
ปุริสา  นาม  ภริยาสุ  นิรเปกฺขาป  ปุตฺเตสุ  สาเปกฺขา  โหนฺติ   
ปุตฺตสิเนโห  ปตุ  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  ติฏติ  ตสฺมา  ปุตฺตเปเมนาป   
มยฺห  วเส  วตฺเตยฺยาติ  ม ฺมานา  ปุตฺต  เถรสฺส  องฺเก   
นิกฺขิปตฺวา  เอกมนฺต  อปกฺกมฺม  เอโส  เต  สมณ  ปตฺุโต   
โปส  นนฺติ  วตฺวา  โถก  อคมาสิ ฯ  สา  กิร  สมณเตเชนสฺส   
สมฺมุเข  าตุ  นาสกฺขิ ฯ  เถโร  ทารกมปฺ  เนว  โอโลเกติ   
นาป  อาลปติ ฯ  อถ  สา  อิตฺถี  อวิทูเร  ตฺวา  มุข  ปริวตฺเตตฺวา   
โอโลเกนฺตี  เถรสฺส  อาการ  ตฺวา  ปฏินิวตฺติตฺวา  ปุตฺเตนป   
อย  สมโณ  อนตฺถิโกติ  ทารก  คเหตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เตน   
วุตฺต  อถโข  อายสฺมโต  สงฺคามชิสฺส  ปุราณทุติยิกาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ปตฺุเตนปติ  อย  สมโณ  อตฺตโน  โอรสปุตฺเตนป   
อนตฺถิโก  ปเคว  อ ฺเหีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ทิพฺเพนาติ  เอตฺถ   
ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพ ฯ  (๑)  เทวตาน  หิ  สุจริตกมฺมนิพฺพตฺต  ปตฺต- 
เสมฺหรุหิราทีหิ  อปลิพุทฺธ  ทูเรป  อารมฺมณสมฺปฏิจฺฉนสมตฺถ  (๒)   
#  ๑.  ส.ี  ทิพฺเพ  ภว  ทิพฺพ ฯ  ๒.  ส.ี  อาโลจนสมตฺถ ฯ  
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ทิพฺพ  ปสาทจกฺขุ  โหติ ฯ  อิทมฺป  จตุตฺถชฺฌานสมาธินิพฺพตฺต   
อภิ ฺาจกฺขุ  ตาทิสนฺติ  ทิพฺพ  วิยาติ  ทิพฺพ  ทิพฺพวิหาร- 
สนฺนิสฺสเยน  ลทฺธตฺตา  วา  ทิพฺพ  มหาชุติกตฺตา  มหาคติ- 
กตฺตา  วา  ทิพฺพ  เตน  ทพฺิเพน ฯ  วิสทฺุเธนาติ  นีวรณาทิ- 
สงฺกิเลสวิคเมน  สุปริสุทเฺธน ฯ  อติกกฺนฺตมานุสเกนาติ  มนุสฺสาน   
วิสยาตีเตน ฯ  อิม  เอวรูป  วิปฺปการนฺติ(๑)  อิม  เอว  วิปฺปการ   
ยถาวุตฺต  ปพฺพชิเตสุ  อสารุปฺป  องฺเก  ปุตฺตฏปนสงฺขาต  วิรปู   
กิริย ฯ   
        เอตมตฺถนฺติ  เอต  อายสฺมโต  สงฺคามชิสฺส  ปตฺุตทาราทีสุ   
สพฺพตฺถ  นิรเปกฺขภาวสงฺขาต  อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ   
อิม  อุทาน  อุทาเนสีติ  (๒)อิม  ตสฺส  อิฏานิฏาทีสุ  ตาทิภาวานุ- 
ภาวทีปก(๓)  อุทาน  อทาเนสิ ฯ 
        ตตฺถ  อายนฺตินฺติ  อาคจฺฉนฺตึ  ปุราณทุติยิกนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
นาภินนฺทตีติ  ทฏ ุ  ม  อาคตาติ  น  นนฺทติ  น  ตุสฺสติ ฯ   
ปกฺกมนฺตินฺติ  ทิสฺวา(๔)  อย  มยา  อสมฺโมทิตาว  คจฺฉตีติ   
คจฺฉนฺตึ ฯ  น  โสจติ(๕)  น  จิตฺตสนฺตาปมาปชฺชติ ฯ   
        เยน  ปน  การเณน  เถโร  เอว  นาภินนฺทติ  น  โสจติ   
ต  ทสฺเสตุ  สงฺคา  สงฺคามชึ(๖)  มุตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ 
#  ๑.  ปาลิย  เอวรูปมฺป  วิปฺปการนฺติ  ปาโ ฯ  ๒.  ม.  อุทานนฺติ ฯ 
#  ๓.สี.  ม.  ตาทิภาวทีปก ฯ  ๔.  ม.  สา ฯ  ๕.  ม.  คจฺฉนฺตึ ฯ  น  โสจตีติ ฯ 
#  ๖.  ปาลยิ  สงฺคา  มตินฺติ  ปาโ  วิปลฺลาโส  ภเวยฺย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๒ 
                 
ตตฺถ  สงฺคาติ  ราคสงฺโค  โทสโมหมานทิฏ ิสงฺโคติ  ป ฺจ- 
วิธาป  สงฺคโต(๑)  สมุจฺเฉทปฏิปสฺสทธฺิวิมุตฺตีหิ  วิมุตฺต  สงฺคามชึ   
ภิกฺขข ฯ  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ  ต  ตาทิภาวปฺปตฺต  ขีณาสว   
อห  สพฺพโส  พาหิตปาปตฺตา  พฺราหฺมณนฺติ  วทามีติ ฯ   
                อฏมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ชฏิลสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม  คยายนฺติ  เอตฺถ  คยาติ  คาโมป  ติตฺถมฺป 
วุจฺจติ ฯ  คยาคามสฺส  หิ  อวิทูเร  วิหรนฺโต  ภควา  คยาย 
วิหรตีติ  วุจฺจติ  ตถา  คยาติตฺถสฺส ฯ  คยาติตฺถนฺติ  หิ   
คยาคามสฺส  อวิทูเร  เอกา  โปกฺขรณี  อตฺถิ  นทีป  ตทุภย   
ปาปปวาหนติตฺถนฺติ  โลกิยมหาชโน  สมุทาจรติ ฯ  คยาสีเสติ  [๒] 
คชสีสสทิสสิขโร  (๓)  ตตฺถ  เอโก  ปพฺพโต  คยาสีสนามโก  ยตฺถ   
หตฺถิกุมฺภสทิโส  ปฏ ิปาสาโณ  ภิกฺขุสหสฺสสฺส  โอกาโส  โหติ(๔) ฯ 
ตตฺร  ภควา  วิหรติ ฯ  เตน  วุตฺต  คยาย  วิหรติ  คยาสีเสติ ฯ   
        ชฏลิาติ  ตาปสา ฯ  เต  หิ  ชฏาธาริตาย  อิธ  ชฏิลาติ   
วุตฺตา ฯ  อนฺตรฏเก  หิมปาตสมเยติ  เหมนฺตสฺส  อุตุโน   
อพฺภนฺตรภูเต  มาฆมาสสฺส  อวสาเน  จตฺตาโร  ผคฺคุณมาสสฺส   
#  ๑.  ม.  ป ฺจวิธาป  สงฺคา ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ราชกรีเสน   
#  อฏกรีสปริมาเณติ  ทิสฺสติ ฯ  ๓.  สี.  สิขเร ฯ  ๔.  ม.  หตฺถกิุมฺภสทิโส   
#  ปฏ ิปาสาโณ  ภิกฺขุสหสฺสสฺส  โอกาโส  โหติ ฯ  
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อาทิมฺหิ  จตฺตาโรติ  อฏทิวสปริมาเณ  หิมปาตนกาเล ฯ  คยาย   
อุมฺมุชฺชนฺตีติ  เกจิ  ตสฺม ึ ติตฺถสมฺมเต  อุทเก  ปม  นิมุคฺคสกล- 
สรีรา  ตโต  อุมฺมุชฺชนฺติ  วุฏหนฺติ  อุปฺปลวนฺติ ฯ  นิมฺมุชฺชนฺตีติ   
สสีส  อุทเก  โอสีทนฺติ ฯ  อุมฺมุชฺชนิมฺมชฺุชมฺป  กโรนฺตีติ  ปุนปฺปุน   
อุมฺมุชฺชนนิมมฺุชฺชนานิป  กโรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ห ิ เกจิ  เอกุมฺมชฺุชเนเนว  ปาปสุทฺธิ  โหตีติ   
เอวทิฏ ิกา  เต  อุมฺมุชชฺนเมว  กตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  อุมมฺุชฺชน   
ปน  นิมฺมชฺุชนมนฺตเรน  นตฺถีติ  อวินาภาวโต  นิมฺมุชฺชนมฺป  เต   
กโรนฺติเยว ฯ  เยป  เอกนิมฺมุชฺชเนเนว  ปาปสุทฺธิ  โหตีติ   
เอวทิฏ ิกา  เตป  เอกวารเมว  นิมฺมุชชฺตฺิวา  วุตฺตนเยเนว 
อวินาภาวโต  อุมฺมุชชฺนมปฺ  กตฺวา  ปกกฺมนฺติ ฯ  เย  ปน  ตสฺมึ   
ติตฺเถ  นิมฺมุชชฺเนเนว  ปาปสุทฺธิ  โหตีติ  เอวทิฏ ิกา  เต  ตตฺถ 
นิมฺมุชฺชิตฺวา  อสฺสาเส  สนฺนิรุมฺภิตฺวา  มรุปฺปปาตปติตา  (๑)  วิย 
ตตฺเถว  ชีวิตกฺขย  ปาปุณนฺติ ฯ  อปเร  ปุนปฺปุน  อุมฺมุชฺชน- 
นิมฺมุชฺชนาน ิ กตฺวา  นฺหาเต  ปาปสุทฺธิ  โหตีติ  เอวทิฏ ิกา   
เต  กาเลน  กาล  อุมฺมุชชฺนนิมฺมุชฺชนานิ  กโรนฺติ ฯ  เต 
สพฺเพป  สนฺธาย  วุตฺต  อุมฺมุชฺชนฺติป  นิมฺมุชฺชนฺติป  อุมฺมุชชฺน- 
มฺมุชฺชมฺป  กโรนฺตีติ ฯ  เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  นิมฺมชฺุชนปุพฺพก   
อุมฺมุชฺชน  นมิฺมุชฺชนเมว  ปน  กโรนฺติ(๒)  กติปยา  อุมฺมุชฺชน   
#  ๑.  ส.ี  ม.  อสฺสาสปสฺสาเส  สนฺนิรุชฌฺิตฺวา  ปพฺพตปปาตปติตา ฯ 
#  ๒.  ม.  กโรนฺตา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๔ 
 
ตทุภย ฺจ  กโรนฺตา  พหูติ  เตส  เยภุยยฺภาวทสฺสนตฺถ  อุมฺมชฺุชน   
ปม  วุตฺต ฯ  ตถา  ชฏิลาติ(๑)  ชฏิลาน  เยภุยฺยตาย  วุตฺต   
มุณฺฑสิขณฺฑิโนป  จ  พฺราหฺมณา  อุทกสุทฺธิกา  ตสฺมึ  กาเล   
ตตฺถ  ตถา  กโรนฺติ ฯ   
        โอสิ ฺจนฺตีติ  เกจิ  คยาย  อุทก  หตฺเถน  คเหตฺวา   
อตฺตโน  สีเส  จ  สรีเร  จ  โอสิ ฺจนฺติ  อปเร  ฆเฏหิ  อุทก   
คเหตฺวา  ตีเร  ตฺวา  ตถา  กโรนฺติ ฯ1  อคฺคึ  ชุหนฺตีติ(๒)  เกจิ   
คยาตีเร  เวทึ  สชฺเชตฺวา  ธมูทพฺพิปูชาทโย(๓)  อุปกรเณ  อุปเนตฺวา 
อคฺคิหุต  ชุหนฺติ  อคฺคิหุต  ปริจรนฺติ(๔) ฯ  อิมินา  สุทฺธีติ  อิมนิา   
คยาย  อุมฺมุชชฺนาทินา  อคฺคิปริจรเณน  จ  ปาปมลโต  สุทฺธ ิ
ปาปปวาหนา  สสารสุทฺธิ  เอว  วา  โหตีติ  เอวทิฏ ิกา  หุตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ 
        อุมฺมุชชฺนาทิ  เจตฺถ  นิทสฺสนมตฺต  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ   
เตสุ  หิ  เกจิ  อุทกวาส  วสนฺติ  เกจิ  อุทก ฺชลึ(๕)  เทนฺติ  เกจิ   
ตสฺมึ  อุทเก  ตฺวา  จนฺทิมสูริเย  อนุปริวตฺตนฺติ  เกจิ  อเนก- 
สหสฺสวาร  สาวิตฺติอาทิเก  ชปนฺติ  เกจิ  อินฺท  อาคจฺฉาติ- 
อาทินา  วิชฺโจชส(๖)  อวฺหายนฺติ  เกจิ  มหตุปฏาน  กโรนฺติ ฯ 
เอว ฺจ  กโรนฺตา  เกจิ  โอตรนฺติ  เกจิ  อุตฺตรนฺติ  เกจิ   
#  ๑.  ม.  สมพฺหุลา  ชฏิลาติ ฯ  ๒.  ม.  อิติ  สทฺโท  นตฺถิ ฯ 
#  ๓.  ส.ี  ม.  อิธูมรมฺภปูชาทิเก ฯ  ๔.  สี.  ปริชุหนฺติ ฯ   
#  ๕.  ม.  อุทกสฺส ฺชลึ ฯ  ๖.  ส.ี  วิสมุจฺฉาชป ฯ  ม.  วิชฺชาชป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชฏิลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๕ 
 
อุตฺตริตฺวา  สุทฺธิกอาจมน  กโรนฺติ  เกจิ  อนฺโตอุทเก   ิตา   
ตนฺตี  วาเทนฺติ  วีณ  (๑)  วาเทนฺตีติ  เอวมาทิกา  นานปฺปการกิรยิา   
ทสฺเสนฺติ ฯ  ยสฺมา  วา  เต  เอวรูปา  วิการกิริยา  กโรนฺตาป   
ตสฺมึ  อุทเก  นิมฺมุชฺชนุมฺมชฺุชนปุพฺพกเมว  กโรนฺติ  ตสฺมา  ต   
สพฺพ  นิมฺมุชชฺนุมฺมุชชฺนนฺโตคธเมว  กตฺวา  อุมฺมุชชฺนฺตีติปอาทิ   
วุตฺต ฯ  เอว  ตตฺถ  อากุลพฺยากุเล(๒)  วตฺตมาเน  อุปริปพฺพเต   ิโต   
ภควา  เตส  ต  โกลาหล  สุตฺวา  กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  โอโลเกนฺโต 
ต  กิริยาวิการ  อทฺทส  ต  สนฺธาย  วุตฺต  อทฺทสา  โข 
ภควา ฯเปฯ  อิมินา  สุทฺธีติ  ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อตฺถ  อุทโกโรหนาทิอสุทฺธิมคฺเค   
เตส  สุทฺธิมคฺคปรามสน  สจฺจาทิเก  จ  สุทฺธิมคฺเค  อตฺตโน   
อวิปรีตาวโพธ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ   
อิม  อุทกสุทธฺิยา  อสุทฺธิมคฺคภาวทีปก  (๓)  สจฺจาทิธมฺมาน ฺจ  ยาถาวโต 
สุทฺธิมคฺคภาวทีปก  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  น  อุทเกน  สุจิ  โหตีติ  เอตฺถ  อุทเกนาติ   
อุทกุมฺมุชฺชนาทินา ฯ  อุทกุมฺมุชฺชนาทิ  หิ  อิธ  อุตฺตรปทโลเปน   
อุทกนฺติ  วุตฺต  ยถา  รูปภโว  รูปนฺติ ฯ  อถวา  อุทเกนาติ   
อุมฺมุชฺชนาทิกิริยาย  สาธนภูเตน  อุทเกน  สุจิ  สตฺตสฺส  สุทฺธิ  นาม   
#  ๑.  ม.  ตนฺติ  วาเทนฺติ  วีณ ฯ  ๒.  ส.ี  ม.  อากุลพฺยากุเล ฯ   
#  ๓.  ส.ี  ม.  อุทกสุทฺธิยา  อสุทฺธิมคฺคภาวทีปก ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๖ 
                 
น  โหติ  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  สุจีติ  เตน  ยถาวุตฺเตน   
อุทเกน  สุจิ  ปาปมลโต  สุทฺโธ  นาม  สตฺโต  น  โหติ ฯ 
กสฺมา  พเหฺวตฺถ  นฺหายตี  ชโน ฯ  ยท ิ หิ  อุทโกโรหนาทินา   
ยถาวุตฺเตน  ปาปสุทฺธิ  นาม  สิยา  พหุ  เอตฺถ  อุทเก  ชโน   
นฺหายติ  มาตุฆาตาทิปาปกมฺมการี  อ ฺโ  จ  โคมหึสาทิโก   
อนฺตมโส  มจฺฉกจฺฉเป  อุปาทาย  ตสฺส  สพฺพสฺสาป  ปาปสุทฺธิ   
สิยา  น  ปเนว  โหติ ฯ  กสฺมา  นฺหานสฺส(๑)  ปาปเหตูน   
อปฺปฏิปกฺขภาวโต ฯ  ย  หิ  ย  วินาเสติ  โส  ตสฺส  ปฏิปกโฺข 
ยถา  อาโลโก  อนฺธการสฺส  วิชชฺา  จ  อวิชชฺาย  น  เอว   
นฺหาน  ปาปสฺส ฯ  ตสฺมา  นฏิเมตฺถ  คนฺตพฺพ  น  อุทเกน   
สุจิ  โหตีติ ฯ   
        เยน  ปน  สุจิ  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  ยมฺหิ  สจฺจ ฺจาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยมฺหีติ  ยสฺมึ  ปุคฺคเล ฯ  สจฺจนฺติ  วจีสจฺจ ฺจ   
วิรติสจฺจ ฺจ ฯ  อถวา  สจฺจนฺติ  าณสจฺจ ฺเจว  ปรมตฺถ- 
สจฺจ ฺจ ฯ  ธมฺโมติ  อริยมคฺคธมฺโม  ผลธมฺโม  จ  โส  สพฺโพป 
ยสฺมึ  ปุคฺคเล  อุปลพฺภติ  โส  สุจิ  โส  จ  พฺราหฺมโณติ   
โส  อริยปุคฺคโล  วิเสสโต  ขีณาสโว  อจฺจนฺตสุทฺธิยา  สุจิ  จ   
พฺราหฺมโณ  จ(๒) ฯ  กสมฺา  ปเนตฺถ  สจฺจ  ธมฺมโต  วิสุ  กตฺวา 
คหิต  สจฺจสฺส  พหูปการตฺตา ฯ  ตถา  หิ  สจฺจ  เว  อมตา   
#  ๑.  ม.  นหานสฺส ฯ  ๒.  ม.  จาติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๗ 
 
วาจา ฯ  (๑)  สจฺจ  หเว  สาธุตร  รสาน  (๒)  สจฺเจ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม 
จ  อาหุ  สนฺโต  ปติฏ ิตา ฯ  สจฺเจ   ิตา  สมณพฺราหฺมณา   
จาติอาทินา  (๓)  อเนเกสุ  สุตฺตปเทสุ  สจฺจคุณา  ปกาสิตา ฯ   
สจฺจวิปริยสฺส  จ  เอก  ธมฺม  อตีตสฺส  มุสาวาทิสฺส  ชนฺตุโน ฯ  (๔) 
อภูตวาที  นิรย  อุเปตีติ  (๕)  จ  อาทินา  ปกาสิตาติ ฯ   
                นวมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                พาหิยสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม  พาหิโยติ  ตสฺส  นาม ฯ  ทารุจีริโยติ  ทารุมย- 
จีโร ฯ  สุปฺปารเกติ  เอวนามเก  ปฏฏเน  วสติ ฯ  โก  ปนาย   
พาหิโย  กถ ฺจ  ทารุจีรธโร  (๖)  อโหสิ  กถ  สุปปฺารเก  ปฏฏเน   
ปฏิวสตีติ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา  อิโต  กิร  กปฺปสตสหสฺส 
มตฺถเก  ปทมุุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  เอโก  กลุปตฺุโต  หสวตี- 
นคเร  ทสพลสฺส  ธมฺมเทสน  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ   
ขิปฺปาภิ ฺาน  เอตทคฺเค  เปนฺต  ทิสฺวา  (๗)อุฬาโร  วตาย  (๗)   
ภิกฺขุ  โย  สตฺถารา  เอว  เอตทคฺเค  ปยติ  อโห  วตาหมฺป   
#  ๑.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๕๗/๔๑๒ ฯ  ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๘๔๑๓๑๕ ฯ   
#  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๑๑/๓๖๐ ฯ  ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๓๘๕/๑๔๐ ฯ   
#  ๔.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ  ๕.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๒/๕๕ ฯ 
#  ๖.  ม.  ทารุจีริโย ฯ  ๗.  ม.  มหา  วตาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๘ 
                 
อนาคเต  เอวรูปสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา   
สตฺถารา  เอทิเส  าเน  เอตทคฺเค  เปตพฺโพ  ภเวยฺย  ยถาย   
ภิกฺขูติ  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  ตทนุรูป  อธิการกมฺม  กตฺวา 
ยาวชีว  ปุ ฺ  กตฺวา  สคฺคปรายโณ  หุตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ปริปุณฺณสีโล   
สมณธมฺม  กโรนโตว  ชีวิตกฺขย  ปตฺวา  เทวโลเก  นพฺิพตฺติ ฯ   
โส  เอก  พุทธฺนฺตร  เทวโลเก  วสิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท 
พาหิยรฏเ  กุลเคเห  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ  ต  พาหิยรฏเ  ชาตตฺตา   
พาหิโยติ  ส ฺชานึสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ฆราวาส  วสนฺโต   
วณิชฺชตฺถาย  พหูน  ภณฺฑาน  นาว  ปูเรตฺวา  สมุทฺท  ปวิสิตฺวา   
อปราปร  ส ฺจรนฺโต  สตฺต  วาเร  (๑)สิทฺธิยาโตฺร  จ  อตฺตโน  (๑) 
นคร  อุปค ฺฉิ ฯ   
        อฏมวาเร  ปน  สุวณฺณภูมึ  คมิสฺสามีติ  อาโรปตภณฺโฑ   
นาว  อภิรุหิ ฯ  นาวา  มหาสมุทฺท  อชโฺฌคาเหตฺวา  อิจฺฉิตปฺ- 
ปเทส(๒)  อปฺปตฺวาว  สมุทฺทมชฺเฌ  วิปนฺนา ฯ  มหาชโน   
มจฺฉกจฺฉปภกฺโข  อโหส ิฯ  พาหิโย  ปน  เอก  นาวาผลก  คเหตฺวา 
ตรนฺโต  อูมิเวเคน  มนฺทมนฺท  ขิปมาโน  สตฺตเม  ทิวเส 
สุปฺปารกปฏฏนปฺปเทเส(๓)  ตีร  ปาปณิุ ฯ  โส  วตฺถาน  ภสฺสิตฺวา   
#  ๑.  ส.ี  สิทธฺตฺโถว  อตฺตโน ฯ  ม.  สทิฺธึเยว  ปริสาย  อตฺตโน ฯ 
#  ๓.ม  .  อิจฺฉิตเทส ฯ  ๓.  ม.  สุปฺปารกปฏฏนสมีเป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๙ 
 
สมุทฺเท  ปติตตฺตา  ชาตรูเปเนว  สมุทฺทตีเร  นิปนฺโน  ปริสฺสม   
วิโนเทตฺวา  อสฺสาสมตฺต  ลภิตฺวา  อุฏาย  ลชชฺาย  คุมฺพนฺตร   
ปวิสิตฺวา  โกปนจฺฉาทน  (๑)  อ ฺ  กิ ฺจิ  อปสฺสนฺโต  อกฺกนาฬานิ   
ฉินฺทิตฺวา  วาเกหิ  ปลิเวเตฺวา  นิวาสนปารุปนานิ  กตฺวา 
อจฺฉาเทสิ ฯ  เกจิ  ปน  ทารุผลกานิ  วิชฌฺิตฺวา  วาเกน   
อาวุณิตฺวา  นิวาสนปารุปน  กตฺวา  อจฺฉาเทสีติ  วทนฺติ ฯ   
เอว  สพฺพถาป  ทารุมยจีรธาริตาย  ทารุจีริโยติ  ปุรมิโวหาเรน 
พาหิโยติ  จ  ป ฺายิตฺถ ฯ   
        ต  เอก  กปาล  คเหตฺวา  วุตฺตนิยาเมน  สุปฺปารกปฏฏเน   
ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  มนุสฺสา  จินฺเตสุ  สเจ  โลเก  อรหนโฺต 
นาม  โหนฺติ  เอววิเธหิ  ภวิตพฺพ  กินฺนุ  โข  อย  อยโฺย   
วตฺถ  ทียมาน  คณฺหาติ(๒)  อุทาหุ  อปฺปจฺฉตาย  น  คเณฺหยฺยาติ   
วีมสนฺตา  นานาทสานิ(๓)  วตฺถาน ิ อุปเนสส ฯ  โส  จินฺเตสิ  สจาห   
อิมินา  นิยาเมน  นาคมิสฺส  นยิเม  เอว  มย ิ ปสีเทยยฺย  ยนฺนูนาห   
อิมานิ  ปฏิกขิฺปตฺวา  อิมินาว  นีหาเรน  วิหเรยฺย  เอว  เม 
ลาภสกฺกาโร  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ ฯ  โส  เอว  จินฺเตตฺวา  โกห ฺเ   
ตฺวา  วตฺถานิ  น  ปฏิคฺคณฺหิ ฯ  มนุสสฺา  อโห  อปฺปจฺโฉ   
วตาย  อยฺโยติ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปสนฺนมานสา  มหนฺต   
สกฺการสมฺมาน  กรึส ุฯ   
#  ๑.  ม.  อจฺฉาทน ฯ  ๒.  ม.  คณฺเหยฺย ฯ  ๓.  ส.ี  ม.  นานาทิสาหิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๐ 
                 
        โสป  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  อวิทูรฏาเน  เอก  เทวายตน   
อคมาสิ ฯ  มหาชโน  เตน  สทฺธ ึ เอว  คนฺตฺวา  ต  เทวายตน   
ปฏิชคฺคิตฺวา  อทาสิ ฯ  โส  อิเม  มยฺห  จีรธารณมตฺเต  ปสีทิตฺวา 
เอววิธ  สกฺการสมฺมาน  กโรนฺติ  เอเตส  มยา  อุกฺกฏวุตฺตินา   
ภวิตุ  วฏฏตีติ  สลลฺหุกปริกฺขาโร  อปฺปจฺโฉว  หุตฺวา  วิหาสิ ฯ   
อรหาติ  ปน  เตหิ  สมฺภาวียมาโน  อรหาติ  อตฺตาน  อม ฺ ิ   
อุปรูปริ  จสฺส  สกฺการครกุาโร  อภิวฑฺฒิ  ลาภี  จ  อโหสิ   
อุฬาราน  ปจฺจยาน ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน   
พาหิโย  ทารจีุริโย  สุปฺปารเก  ปฏิวสติ  สมุทฺทตีเร  สกฺกโต   
โหติ  (๑)  ครุกโตติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  สกฺกโตติ  สกกฺจฺจ  อาทเรน  อุปฏานวเสน 
สกฺกโต ฯ  ครุกโตติ  คุณวิเสสยุตฺโตติ  อธิปฺปาเยน  ปาสาณจฺฉตฺต   
วิย  ครุกรณวเสน  ครุกโต ฯ  มานิโตติ  มนสา  สมฺภาวน- 
วเสน  มานิโต ฯ  ปชูิโตติ  ปุปฺผคนฺธาทีหิ  ปูชาวเสน  ปชูิโต ฯ   
อปจิโตติ  อภิปฺปสนฺนจิตฺเตหิ  มคฺคทานอาสนาภิหรณาทิวเสน   
อปจิโต ฯ  ลาภี  จีวร ฯเปฯ  ปรกิฺขารานนฺติ  ปณีตปฺปณีตาน   
อุปรูปริ  อุปนียมานาน  จีวราทีน  จตุนฺน  ปจฺจยาน  ลภนวเสน   
ลาภี ฯ   
        อปโร  นโย  สกฺกโตติ  สกฺการปฺปตฺโต ฯ  ครุกโตติ 
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  
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ครุการปฺปตฺโต ฯ  มานิโตติ  พหุมานิโต  มนสา  ปยายิโต  จ ฯ 
ปูชิโตติ  จตุปจฺจยาภิปูชาย  ปชูิโต ฯ  อปจิโตติ  อปจายนปฺ- 
ปตฺโต ฯ  ยสสฺ  หิ  จตฺตาโร  ปจฺจเย  สกฺกตฺวา  สุอภิสงฺขเต   
ปณีตปฺปณีเต  เทนฺติ  โส  สกฺกโต ฯ  ยสฺมึ  ครุภาว  ปจฺจุปฏ- 
เปตฺวา  เทนฺติ  โส  ครุกโต  ย  มนสา  ปยายนฺติ  พหุม ฺนฺติ   
จ  โส  มานิโต ฯ  ยสฺส  สพฺพเมต  (๑)  ปูชนวเสน  กโรนฺติ  โส   
ปูชิโต ฯ  ยสสฺ  อภิวาทนปจฺจุฏาน ฺชลิกมฺมาทิวเสน  ปรม- 
นิปจฺจการ  กโรนฺติ  โส  อปจิโต ฯ  พาหิยสฺส  ปน  เต   
สพฺพเมต  อกสุ ฯ  เตน  วุตฺต  พาหิโย  ทารุจีริโย  สุปฺปารเก   
ปฏิวสติ  สกกฺโตติอาทิ ฯ  เอตฺถ  จ  จีวร  โส  อคฺคณฺหนฺโตป   
เอหิ  ภนฺเต  อิม  วตฺถ  ปฏิคฺคณฺหาติ  (๒)อุปนามนวเสน  จีวรสฺสาป 
ลาภีเตฺวว  วุตฺโต ฯ   
        รโหคตสฺสาติ  รหสิ  คตสฺส ฯ  ปฏิสลลฺีนสฺสาติ  เอกี- 
ภูตสฺส  พหูหิ  มนุสฺเสหิ  อรหาติ  วุจฺจมานสฺส  ตสฺส  อิทานิ 
วุจฺจมานากาเรน  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  จิตฺตสฺส  มิจฺฉา- 
สงฺกปฺโป  อุปฺปชฺช ิฯ  กถ  เย  จ(๓)  โข  เกจิ  โลเก  อรหนโฺต   
วา  อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺนา  อห  เตส  อ ฺตโรติ ฯ   
ตสฺสตฺโถ  เย  อิมสฺมึ  สตฺตโลเก  กิเลสารีน  หตตฺตา  ปูชา- 
สกฺการาทีน ฺจ  อรหภาเวน  อรหนฺโต  วา(๔)  เตส  กิเลสารีน  (๔) 
#  ๑.  สพฺพมฺเปต ฯ  ๒.  ม.  ปฏิคฺคณฺหีติ ฯ  ๓.  ม.  จสทฺโท  นตฺถิ ฯ 
#  ๔.  ม.  เย  กิเลสารีน ฯ  
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หนเนน  อรหตฺตมคฺค  สมาปนฺนา  เตสุ  อห  เอโกติ ฯ   
        ปุราณสาโลหิตาติ  ปุริมสฺมึ  ภเว  (๑)  สาโลหิตา  พนฺธุสทิสา(๑)   
เอกโต  กตสมณธมฺมา  เทวตา ฯ  เกจิ  ปน  ปุราณสาโลหิตาติ   
ปุราณกาเล  ภวนฺตเร  สาโลหิตา  มาตุภูตา  เอกา  เทวตาติ   
วทนฺติ  ต  อฏกถาย  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปุริโมเยวตฺโถ  คหิโต ฯ   
        ปุพฺเพ  กิร  กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน  โอสกฺกมาเน   
สามเณราทีน  วิปฺปการ  ทสิฺวา  สตฺต  ภิกฺขู  สเวคปฺปตฺตา   
ยาว  สาสน  น  อนฺตรธายติ  ตาว  อตฺตโน  ปติฏ  กริสฺสามาติ   
สุวณฺณเจติย  วนฺทิตฺวา  อร ฺ  ปวิฏา  เอก  ปพฺพต  ทิสฺวา   
ชีวิเต  สาลยา  นิวตฺตนฺตุ  นิราลยา  อิม  ปพฺพต  อภิรุหนฺตูติ   
วตฺวา  นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  สพฺเพ  ต  ปพฺพต  อภิรุยฺห  นิสฺเสณึ   
ปาเตตฺวา  สมณธมฺม  กรสึุ ฯ  เตสุ  สฆตฺเถโร  เอกรตฺตา- 
ติกฺกเมเนว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  โส  อุตฺตรกุรุโต  ปณฺฑปาต   
อาเนตฺวา  เต  ภิกฺขู  อาห  อาวุโส  อิโต  ปณฺฑปาต   
ปริภุ ฺชถาติ ฯ  เต  ตุเมฺห  ภนฺเต  อตฺตโน  อานุภาเวน  เอว   
อกตฺถ  มยมปฺ  สเจ  ตุเมฺห  วิย  วิเสส  นิพฺพตฺเตสฺสาม  สยเมว   
อาหริตฺวา  ภุ ฺชิสฺสามาติ  ภุ ฺชิตุ  น  อิจฺฉึสุ ฯ  ตโต  ทุติยทิวเส   
ทุติยตฺเถโร  อนาคามิผล  ปาปุณิ  โสป  ตเถว  ปณฺฑปาตมาทาย 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  อิตเร  นิมนฺเตสิ  เตป  ตเถว  ปฏิกฺขิปสุ ฯ   
#  ๑.  ส.ี  โลหิตพทฺธปริสา ฯ  
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เตสุ  อรหตฺตปฺปตฺโต  ปรนิิพฺพายิ  อนาคามี  สุทฺธาวาสภูมิย   
นิพฺพตฺติ ฯ  อิตเร  ปน  ป ฺจ  ชนา  ฆเฏนฺตา  วายมนฺตาป   
วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  เต  อสกฺโกนฺตา  ตตฺเถว   
ปริสุสฺสิตฺวา  เทวโลเก  นพฺิพตฺตา  เอก  พุทฺธนฺตร  เทเวสุเยว   
สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เทวโลกโต  จวิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ   
กุลฆเร  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตสุ  หิ  เอโก  ปุกฺกุสาติ  (๑)  ราชา  อโหสิ   
เอโก  กุมารกสฺสโป  เอโก  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต  เอโก  สภิโย 
ปริพฺพาชโก  เอโก  พาหิโย  ทารุจีริโย ฯ  ตตฺถ  โย  โส   
อนาคามี  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺโต  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ปุราณ- 
สาโลหิตา  เทวตาติ ฯ  เทวปุตฺโตป  หิ  เทวธีตา  วิย  เทโวเอว 
เทวตาติ  กตฺวา  เทวตาติ  วุจฺจติ  อถโข  อ ฺตรา  เทวตาติ- 
อาทีสุ  วิย ฯ  อิธ  ปน  พฺรหฺมา  เทวตาติ  อธิปฺเปโต ฯ   
        ตสฺส  ห ิ พฺรหฺมโุน  ตตฺถ  นิพฺพตฺตสมนนฺตรเมว  อตฺตโน 
พฺรหฺมสมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  อาคตฏาน  อาวชฺเชนฺตสฺส  สตฺตนฺน   
ชนาน  ปพฺพต  อารุยฺห  สมณธมฺมกรณ  ตตฺเถกสฺส  ปรินิพฺพุต- 
ภาโว  อนาคามิผล  ปตฺวา  อตฺตโน  จ  เอตฺถ  นิพฺพตฺตภาโว   
อุปฏาสิ ฯ  โส  กตฺถ  นุ  โข  อิตเร  ป ฺจ  ชนาติ  อาวชฺเชนฺโต 
กามาวจรเทวโลเก  เตส  นิพฺพตฺตภาว  ตฺวา  อปรภาเค   
กาลานุกาล  กินฺนุ  โข  กโรนฺตีติ  เตส  ปวตฺตึ  โอโลเกติเยว ฯ 
#  ๑.  ม.  ปกกฺุสาติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๔ 
                 
อิมสฺมึ  ปน  กาเล  กห  นุ  โขติ  อาวชฺเชนฺโต  พาหิย  สุปฺปารก- 
ปฏฏน  อุปนสิฺสาย  ทารุจีรธารึ  โกห ฺเน  ชีวิก  กปฺเปนฺต   
ทิสฺวา  อย  มยา  สทฺธึ  ปพฺุเพ  นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  ปพฺพต   
อภิรุหิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโต  อติสลฺเลขวุตฺติยา  ชีวิเต   
อนเปกฺโข  อรหตาป  อาภต  ปณฺฑปาต  อปริภุ ฺชิตฺวา  อิทานิ   
สมฺภาวนาธิปฺปาโย  อนรหาว  อรหตฺต  ปฏชิานิตฺวา  วิจรติ   
ลาภสกฺการสิโลก  นิกามยมาโน  ทสพลสฺส  จ  นิพฺพตฺตภาว   
น  ชานาติ  หนฺท  น  สเวเชตฺวา  พุทฺธุปฺปาท  ชานาเปสฺสามีติ   
ตาวเทว  พฺรหฺมโลกโต  โอตริตฺวา  รตฺติภาเค  สุปฺปารกปฏฏเน   
ทารุจีริยสฺส  สมฺมุเข  ปาตุรโหสิ ฯ  พาหิโย  อตฺตโน  วสนฏาเน   
อุฬาโรภาส  ทิสฺวา  กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  พหิ  นิกฺขมิตฺวา   
โอโลเกนฺโต  อากาเส   ิต  มหาพฺรหฺมาน  ทิสฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   
เก  ตุเมฺหติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  โส  พฺรหฺมา  อหนฺเต  โปราณก- 
สหาโย  ตทา  อนาคามิผล  ปตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺโต   
ตฺวมฺปน  กิ ฺจิ  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  ตทา  ปถุุชชฺน- 
กาลกิริย  กตฺวา  สสรนฺโต  อิทานิ  ติตฺถิยเวสธารี  อนรหา  ว   
สมาโน  อรหา  อหนฺติ  อิม  ลทฺธ ึ คเหตฺวา  วิจรสีติ  ตฺวา   
อาคโต  เนว  โข  ตฺว  พาหิย  อรหา  ปฏินิสฺสชฺเชต  ปาปก   
ทิฏ ิคต  มา  เต  อโหสิ  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกฺขาย  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนโฺน ฯ  โส  หิ  ภควา  อรหา  คจฺฉ    
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น  ปยริุปาสสฺสูติ  อาห ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  พาหยิสฺส   
ทารุจีริยสฺส  ปุราณสาโลหิตา  เทวตาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อนุกมฺปกาติ  อนุคฺคหสีลา  กรุณาธิกา ฯ  อตฺถ- 
กามาติ  หิตกามา  เมตฺตาธิกา ฯ  ปรุิมปเทน  เจตฺถ  พาหิยสฺส   
ทุกฺขาปนยนกามต  ตสฺสา  เทวตาย  ทสฺเสติ  ปจฺฉิเมน   
หิตูปสหาร ฯ  เจตสาติ  อตฺตโน  จิตฺเตน  เจโตสีเสน  เจตฺถ   
เจโตปริยาณ  คหิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เจโตปริวิตกฺกนฺติ  ตสฺส   
จิตฺตปฺปวตฺตึ ฯ  อ ฺายาติ  ชานิตฺวา ฯ  เตนุปสงฺกมีติ  เสยฺยถาป   
นาม  พลวา  ปุริโส  สมิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต 
วา  พาห  สมิ ฺเชยฺย  เอวเมว  พฺรหฺมโลเก  อนฺตรหิโต   
พาหิยสฺส  ปุรโต  ปาตุภวนวเสน  อุปสงฺกมิ ฯ  เอตทโวจาติ   
เย  โข  เกจิ  โลเก  อรหนโฺต  วาติอาทิปวตฺตมิจฺฉปริวิตกฺก   
พาหิย  สโหฒ  (๑)  โจร  คณหนฺโต  วิย  เนว  โข  ตฺว  พาหิย   
อรหาติอาทิก  เอต  อิทานิ  วุจฺจมาน  วจน  พฺรหฺมา  อโวจ ฯ   
เนว  โข  ตฺว  พาหิย  อรหาติ  เอเตน  ตทา  พาหิยสฺส   
อเสกฺขภาว  ปฏิกฺขิปติ  นาป  อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺโนติ 
เอเตน  เสกฺขภาว  อุภเยนปสฺส  อนริยภาวเมว  ทีเปติ ฯ   
สาป  เต  ปฏปิทา  นตฺถิ  ยาย  พาหิย(๒)  ตฺว  อรหา  วา   
อสฺส  อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺโนติ  อิมินา  ปนสฺส   
#  ๑.  ส.ี  สภณฺฑ ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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กลฺยาณปุถุชชฺนภาวมฺป  ปฏิกฺขิปติ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิปทาติ  สีลวิสุทฺธิอาทโย  ฉ  วิสุทฺธิโย ฯ  ปฏิปชฺชติ 
เอตาย  อริยมคฺเคติ  ปฏิปทา ฯ  อสฺสสีติ(๑)  ภเวยฺยาสิ ฯ   
        อย ฺจสฺส  อรหตฺตาธิมาโน  ก ึ นสิฺสาย  อุปฺปนฺโนติ   
อปฺปจฺฉตาย  สนฺตุฏ ิตาย  สลฺเลขตาย  ทีฆรตฺต  กตาธิ- 
การตฺตา  ตทงฺคปฺปหานวเสน  กิเลสาน  วิหตตฺตา  อรหตฺตาธิ- 
มาโน  อุปฺปนฺโนติ  เกจิ  วทนฺติ ฯ  อปเร  ปนาหุ  พาหิโย   
ปมาทิชฺฌานจตุกฺกลาภี  ตสฺมาสฺส  วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  กิเลสาน   
อสมุทาจารโต  อรหตฺตาธิมาโน  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  ตทุภยมฺป  เตส   
มติมตฺตเมว  สมฺภาวนาธิปฺปาโย  ลาภสกฺการสิโลก  นิกามย- 
มาโนติ  จ  อฏกถาย  อาคตตฺตา ฯ  ตสฺมา  วุตฺตนเยเนเวตฺถ 
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อถ  พาหิโย  อากาเส  ตฺวา  กเถนฺต  มหาพฺรหฺมาน   
โอโลเกตฺวา  จินฺเตสิ  อโห  ภาริย  วต  กมฺม  ยมห  อรหาติ   
จินฺเตสึ  อย ฺจ  อรหตฺตคามินี  ปฏิปทาป  เต  นตฺถีติ  วทติ 
อตฺถิ  น ุ โข  โลเก  โกจิ  อรหาติ ฯ  อถ  น  ปุจฺฉิ ฯ   
เตน  วุตฺต  อถ  เก  จรหิ  เทวเต  โลเก  อรหนฺโต  วา   
อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺนาติ ฯ   
        ตตฺถ  อถาติ  ปุจฺฉารมฺเภ  นิปาโต ฯ  เก  จรหีติ  เก 
#  ๑.  ม.  อสสฺาติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๗ 
         
        เอตรหิ ฯ  โลเกติ  โอกาสโลเก  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย   
ภาชนโลกภูเต  สกลชมฺพุทีปตเล  กสมฺึ  าเน  อรหนฺโต   
วา  อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปานฺนา  เอตรหิ  วิหรนฺติ  ยตฺถ   
มยนฺเต  อุปสงฺกมิตฺวา  เตส  โอวาเท  ตฺวา  วฏฏทุกฺขโต   
มุ ฺจิสฺสามาติ  (๑) ฯ  อุตฺตเรสูติ  สุปฺปารกปฏฏนโต  ปุพฺพุตฺตรทิสา- 
ภาคตาย(๒)  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
        อรหนฺติ  อารกตฺตา  อรห ฯ  อารกา  หิ  โส  สพฺพ- 
กิเลเสหิ  สุวิทูรวิทูเร   ิโต  มคฺเคน  สวาสนาน  กิเลสาน   
วิทฺธสิตตฺตา ฯ  อรีน  วา  หตตฺตา  อรห ฯ  ภควตา  หิ   
กิเลสารโย  อนวเสสโต  อริยมคฺเคน  หตา  สมุจฺฉินฺนาติ ฯ 
อราน  วา  หตตฺตา  อรห ฯ  ย ฺจ  อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภิ   
ปุ ฺาทิอภิสงฺขาราร  ชรามรณเนมิ  อาสวสมุทยมเยน  อกฺเขน   
วิชฺฌิตฺวา  ติภวรเถ  สมาโยชิต  อนาทิกาลปฺปวตฺต  สสารจกฺก   
ตสฺสาเนน  โพธิมณฺเฑ  วีริยปาเทหิ  สลีปวิย  ปติฏาย  สทฺธา- 
หตฺเถน  กมฺมกฺขยกราณผรสุ  คเหตฺวา  สพฺเพป  อรา  หตา   
[๓]  วิทฺธสิตาติ ฯ  อรหตีติ  วา  อรห ฯ  ภควา  หิ  สเทวเก   
โลเก  อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา  อุฬาเร  จีวราทิปจฺจเย  ปูชาวิเสส ฺจ   
อรหติ ฯ  รหาภาวโต  วา  อรห ฯ  ตถาคโต  หิ  สพฺพโส   
#  ๑.  ม.  มุจฺจิสฺสามาติ ฯ  ๒.  สี.  ม.  ปุพฺพุตฺตรทิสาภาค  สนฺธาย ฯ 
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วิหตาติ  ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๘ 
                 
สมุจฺฉินฺนราคาทิกิเลสตฺตา  ปาปกิเลสสฺสาป  อสมฺภวโต  ปาป- 
กรเณ  รหาภาวโตป  อรหนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        สมฺมา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ   
ภควา  หิ  อภิ ฺเยฺเย  ธมฺเม  อภิ ฺเยฺยโต  ปริ ฺเยฺเย  ธมฺเม   
ปริ ฺเยฺยโต  ปหาตพฺเพ  ธมฺเม  ปหาตพฺพโต  สจฺฉิกาตพฺเพ  ธมฺเม   
สจฺฉิกาตพฺพโต  ภาเวตพฺเพ  ภาเวตพฺพโต  อภิสมฺพุชฺฌิ ฯ 
วุตฺตเ ฺหต   
                อภิ ฺเยฺย  อภิ ฺาต  ภาเวตพฺพ ฺจ  ภาวิต   
                ปหาตพฺพ  ปหีนมฺเม  ตสฺมา  พุทฺโธสฺม ิ พฺราหฺมณาติ  (๑) ฯ   
        อปจ  กสุเล  ธมฺเม  อนวชฺชสุขวิปากโต  อกสุเล  ธมฺเม   
สาวชฺชทุกฺขวิปากโตติอาทินา  สพฺพตฺติกทุกาทิวเสน  (๒)  อยมตฺโถ   
เนตพฺโพ ฯ  อิติ  อวิปรีต  สยมฺภุาเณน  สพฺพาการโต  สพฺพ- 
ธมฺมาน  อภิสมฺพุทฺธตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ   
วิตฺถาโร  ปน  วิสุทฺธิมคฺเค  (๓)  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
อรหตฺตายาติ  อคฺคผลปฏลิาภาย ฯ  ธมฺม  เทเสตีติ  อาทิ- 
กลฺยาณาทิคุณวิเสสยุตฺต  สีลาทิปฏิปทาธมฺม  สมถวิปสฺสนา- 
ธมฺมเมว  วา  เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูป  อุปทิสติ  กเถติ ฯ   
        สเวชิโตติ  ธิรตฺถ ุ วต  โภ  ปุถชุชฺนภาวสฺส  เยนาห   
#  ๑.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๗๗/๔๔๔ ฯ  ม.  ม.  ๑๓/๖๐๙/๕๕๔ ฯ 
#  ๒.  ส.ี  สพฺพาการวเสน ฯ  ๓.  วิสทุธิมคฺค.  ฉอนุสฺสตินิเทส.  ๑/๒๕๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๙ 
 
อนรหาว  สมาโน  อรหาติ  อม ฺ ึ  สมฺมาสมฺพุทฺธ ฺจ  โลเก   
อุปฺปชฺชิตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺต  น  ชานึ  ทุชฺชาน  โข  ปนิทฺ  ชีวิต 
ทุชฺชาน  มรณนฺติ  สเวคมาปาทิโต  เทวตาวจเนน  ยถาวุตฺเตนา- 
กาเรน  สวิคฺคมานโสติ  อตฺโถ ฯ  ตาวเทวาติ  ตสฺมึเยว  ขเณ ฯ   
สุปฺปารกา  ปกฺกามีติ  พุทฺโธติ  นามสวเนน  (๑)  อุปฺปนฺนาย  พุทฺธา- 
รมฺมณาย  ปติยา  สเวเคน  จ  โจทิยมานหทโย  สุปปฺารกปฏฏนโต   
สาวตฺถึ  อุทฺทิสฺส  ปกฺกนฺโต ฯ  สพฺพตฺถ  เอกรตฺติปริวาเสนาติ   
สพฺพสฺมึ  มคฺเค  เอกรตฺติวาเสเนว  อคมาสิ ฯ  สุปฺปารกปฏกนโต   
หิ  สาวตฺถี  วีสโยชนสเต  โหติ  ต ฺจาย  เอตฺตก  อทฺธาน   
เอกรตฺติวาเสน  อคมาสิ ฯ  ยถา  สุปฺปารกโต  นิกฺขนฺโต  ตทเหว   
สาวตฺถึ  สมปฺตฺโตติ ฯ   
        กถมฺปนาย  เอว  อคมาสิ  เทวตานุภาเวน  พุทฺธานุ- 
ภาเวนาติป  วทนฺติ ฯ  สพฺพตฺถ  เอกรตฺติปริวาเสนาติ  ปน   
วุตฺตตฺตา  มคฺคสฺส  จ  วีสโยชนสติกตฺตา  อนฺตรามคฺเค  คามนิคม- 
ราชธานีสุ  ยตฺถ  ยตฺถ  รตฺติย  วสติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ทุติย  อรุณ   
อนุฏาเปตฺวา  สพฺพตฺถ  เอกรตฺติวาเสเนว  สาวตฺถึ  อุปสงฺกมีติ   
อยมตฺโถ  ทปีโต  โหตีติ ฯ  นยิท  เอว  ทฏพฺพ ฯ  สพฺพสฺมิมฺป   
วีสโยชนสติเก  มคฺเค  เอกรตฺติวาเสนาติ  อิสฺส  อตฺถสฺส   
อธิปฺเปตตฺตา ฯ  เอกรตฺติมตฺต  โส  สกลสฺมึ  ตสฺมึ  มคฺเค  วสิตฺวา   
#  ๑.  ม.  นามมฺป  ภวเนน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๐ 
                 
ปจฺฉิมทิวเส  ปุพฺพณฺหสมเย  สาวตฺถึ  อนุปฺปตฺโตติ ฯ   
        ภควาป  พาหิยสฺส  อาคมน  ตฺวา  น  ตาวสฺส   
อินฺทฺริยานิ  ปริปาก  คตานิ ฯ  ขณนฺตเร  ปน  ปริปาก  คมิสฺสนฺตีติ   
ตสฺส  อินฺทฺรยิาน  ปริปาก  อาคมยมาโน  มหาภิกฺขุสฆปริวุโต  ตสฺมึ   
ขเณ  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  โส  จ  เชตวน  ปวิสิตฺวา   
ภุตฺตปาตราเส  กายาลสิยวิโมจนตฺถ  อพฺโภกาเส  จงฺกมนฺเต   
สมฺพหุเล  ภิกฺขู  ปสฺสิตฺวา  กห  [๑]  นุ  โข  เอตรหิ  ภควาติ  ปุจฺฉิ ฯ   
ภิกฺขู  ภควา  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย  ปวิฏิโติ  วตฺวา  ปุจฺฉึสุ   
ตฺว  ปน  กุโต  อาคโตติ ฯ  สุปฺปารกปฏฏนโต  อาคโตมฺหีติ ฯ   
ทูรโตสิ  อาคโต  นิสีท  ตาว  ปาเท  โธวิตฺวา  มกฺเขตฺวา   
โถก  วิสฺสมาหิ  อาคตกาเล  สตฺถาร  ทกฺขสีติ ฯ  อหมฺภนฺเต 
อตฺตโน  ชีวิตนฺตราย  น  ชานามิ  กติปยทิวเสหิ(๒)  กตฺถจิป  จิร   
อฏตฺวา  อนิสีทิตฺวา  วีสโยชนสติก  มคฺค  อาคโต  สตฺถาร   
ปสฺสิตฺวาว  วิสฺสมิสฺสามีติ  วตฺวา  ตรมานรูโป  สาวตฺถึ   
ปวิสิตฺวา  อโนปมาย  พุทฺธสิริยา  วิโรจมาน  ภควนฺต  ปสฺสิ ฯ   
เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  อพฺโภกาเส   
จงฺกมนฺติ ฯ  อถโข  พาหโิย  ทารุจีริโย  เยน  เต  ภิกฺขู   
เตนุปสงฺกมีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  กหนฺติ  กตฺถ ฯ  นูติ  สสเย  โขติ  ปทปรูเณ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นุ  โขติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  เกรตฺเต  เนวมฺหิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๑ 
 
กสฺมึ  น ุ โข  ปเทเสติ  อตฺโถ ฯ  (๑)ทสสฺนกามมฺหาติ  ทฏ ุกามา ฯ 
อมฺห ฯ  มย  หิ  ต  ภควนฺต  อนฺโธ  วิย  จกฺขข  พธิโร  วิย  โสต   
มูโค  วิย  กลยฺาณวากฺกรณ  หตฺถปาทวิกโล  วิย  หตฺถปาเท   
ทลิทฺโท  วิย  ธนสมฺปท  (๒)  กนฺตารทฺธาน  ปฏิปนฺโน  วิย  เขมนฺตภูมึ   
โรคาภิภูโต  วิย  อาโรคฺย  มหาสมุทฺเท  ภินฺนนาโว  วิย  มหากลุลฺ   
ปสฺสิตุ  อุปสงฺกมิตุ ฺจ  อิจฺฉามาติ  ทสฺเสติ ฯ  ตรมานรูโปติ   
ตรมานากาโร  (๓)ปาสสิยสงฺคโห  วา  (๓) ฯ   
        ปาสาทิกนฺติ  พตฺตึสมหาปุริสลกขฺณอสีติอนุพฺย ฺชนพฺยามปฺ- 
ปภาเกตุมาลาลงฺกตาย  สมนฺตปาสาทิกาย  อตฺตโน  สรรีโสภา- 
สมฺปตฺติยา  รูปกายทสฺสนพฺยาวฏสฺส  ชนสฺส  สพฺพภาคโต 
ปสาทาวห ฯ  ปสาทนียนติฺ  ทสพลจตุเวสารชฺชฉอสาธารณาณ-   
อฏารสอาเวณิกพุทฺธธมฺมปฺปภุติอปริมาณคุณคณสมนฺนาคตาย 
ธมฺมกายสมฺปตฺติยา  สริกขฺกชนสฺส  (๔)  ปสาทนีย  ปสีทิตพฺพยุตฺต   
ปสาทก(๕)  วา ฯ  สนฺตินทฺฺริยนฺติ  จกขฺฺวาทิป ฺจินฺทฺริยโลลตาวิคเมน(๖) 
วูปสนฺตป ฺจินฺทฺริย ฯ  สนฺตมานสนฺติ  ฉฏสฺส  มนินฺทฺริยสฺส   
นิพฺพิเสวนภาวูปคมเนน  วูปสนฺตมานส ฯ  อุตฺตมทมถสมถมนุป-ฺ 
ปตฺตนฺติ  โลกุตฺตรป ฺาวิมุตฺติเจโตวิมุตฺติสงฺขาต  อุตฺตม  ทมถ   
สมถ ฺจ  อนุปฺปตฺวา  อธิคนฺตฺวา   ิต ฯ  ทนฺตนฺติ  สุปริสุทฺธ- 
#  ๑.  ม.  ทสสฺนกามมฺหาติ  ทฏ ุกามา  อมฺห ฯ  ๒.  สี.  รตนสมปฺท ฯ 
#  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๔.  ม.  สริกฺขกชนสฺส ฯ   
#  ๕.  ส.ี  ม.  ปสาทารห ฯ  ๖.  ม.  ...โลลภาวาปคมเนน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๒ 
                 
กายสมาจารตาย  เจว  หตฺถปาทกุกฺกุจฺจาภาวโต  ทวาทิอภาวโต(๑) 
จ  กาเยน  ทนฺต ฯ  คุตฺตนฺติ  สุปริสุทธฺวจีสมาจารตาย  เจว   
นิรตฺถกวาจาภาวโต  ทวาทิอภาวโต  (๒)  จ  วาจาย  คุตฺต ฯ   
ยตินฺทฺริยนฺติ  สุปริสุทฺธมโนสมาจารตาย  อริยิทฺธิโยเคน  อพฺยา- 
วฏอปฺปฏิสงฺขานุเปกฺขาภาวโต  จ  มนนิฺทฺริยวเสน  ยตินฺทฺริย ฯ   
นาคนฺติ  ฉนฺทาทิวเสน  อคมนโต  ปหนีาน  ราคาทิกิเลสาน   
ปุนานาคมนโต  อปจฺจาคมนโต(๓)  กสฺสจิป  อาคุสฺส  สพฺพถาป 
อกรณโต  ปนุพฺภวสฺส  จ  อคมนโตติ  อิเมหิ  การเณหิ  นาค ฯ   
เอตฺถ  จ  ปาสาทิกนฺติ  อิมินา  รูปกาเยน  ภควโต  ปมาณภูตต   
ทีเปติ  ปสาทนียนฺติ  อิมนิา  ธมฺมกาเยน  สนฺตินฺทรฺิยนฺติ- 
อาทินา  เสเสหิ  ปมาณภูตต  ทีเปติ ฯ  เตน  จตุปฺปมาณิเก   
โลกสนฺนิวาเส  อนวเสสโต  สตฺตาน  ภควโต  ปมาณภาโว 
ปกาสิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอวภูต ฺจ  ภควนฺต  อนฺตรวีถิย  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
จิรสฺส  วต  เม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ทฏิโติ  หฏตุฏโ  ป ฺจ- 
วณฺณาย  ปติยา  นิรนฺตร  ผุฏสรีโร(๔)  ปติวิปฺผาริตวิวฏนิจฺจลโลจโน(๕)   
ทิฏฏานโต  ปฏาย  โอณตสรีโร  ภควโต  สรีรปฺปภาเวมชฺฌ   
อชฺโฌคาเหตฺวา  ตตฺถ  นิมมฺุชฺชนฺโต  ภควโต  สมีป  อุปสงฺกมิตฺวา   
#  ๑.  ส.ี  ตาทิภาวโต ฯ  ๒.  ส.ี  ทวารวาภาวโต ฯ   
#  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นติถ ิฯ  ๔.  ม.  ผุฏสรีโร ฯ   
#  ๕.  ม.  ปติวิปฺผาริตวิวฏนิจฺจลโลจโน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 133 

                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๓ 
 
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภควโต  ปาเท  สมฺพาหนฺโต   
ปริจุมฺพนฺโต  เทเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  ธมฺมนฺติ  อาห ฯ   
เตน  วุตฺต  ภควโต  ปาเทสุ(๑)  สิรสา  นิปติตฺวา  ภควนฺต   
เอตทโวจ  เทเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  ธมฺม  เทเสตุ  สุคโต   
ธมฺม  ย  มมสฺส  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ ฯ   
        ตตฺถ  สคุโตติ  โสภนคมนตฺตา  สุนฺทร  าน  คตตฺตา   
สมฺมาคตตฺตา  สมฺมาคทตฺตา  สุคฺโต ฯ  คมนมฺป  หิ  คตนฺติ   
วุจฺจติ  ต ฺจ  ภควโต  โสภน  ปริสุทฺธ  อนวชชฺ ฯ  กึ  ปน   
ตนฺติ  อริยมคฺโค ฯ  เตน  เหส  คมเนน  เขม  ทิส  อสชฺชมาโน   
คโต  อ ฺเป  คเมตีติ  โสภนคมนตฺตา  สุคโต ฯ  สุนฺทร ฺเจส   
าน  อมต  นิพฺพาน  คโตติ  สุนฺทร  าน  คตตฺตา  สุคโต ฯ   
สมฺมาคตตฺตา(๒)  สุคโต  เตน  เตน  มคฺเคน  ปหีเน  กิเลเส  ปุน 
อปจฺจาคมนโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        โสตาปตฺติมคฺเคน  เย  กิเลสา  ปหีนา  เต  กิเลเส  น  ปุเนติ   
น  ปจฺเจติ  น  ปจฺจาคจฺฉตีติ  สุคโต ฯ  สกทาคามิ ฯเปฯ   
อรหตฺตมคฺเคน ฯเปฯ  น  ปจฺจาคจฺฉตีติ  สุคโตติ ฯ  (๓)   
        อถวา  สมฺมา  คตตฺตาติ  ตีสุป  อวตฺถาสุ  สมฺมาปฏิปตฺติยา 
  คตตฺตา  สุปฏิปนฺนตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ทีปงฺกรปาทมูลโต  หิ  ปฏาย   
#  ๑.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๔๘/๘๓  ปาเท ฯ  ม.  ปาเท ฯ   
#  ๒.  ม.  สมฺมา  จ  คตตฺตา ฯ  ๓.  ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๑๙๒/๙๙ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๔ 
                 
ยาว  มหาโพธิมณฺฑา  ตาว  สมตึสปารมิปูริตาย  สมฺมา- 
ปฏิตฺติยา  าตตฺถจริยาย  โลกตฺถจริยาย  พุทฺธตฺถจริยาย   
โกฏ ึ ปาปุณิตฺวา  สพฺพโลกสฺส  หิตสุขเมว  ปริพฺรหูนฺโต  สสฺสต 
อุจฺเฉท  กามสุข  อตฺตกิลมถนฺติ  อิเม  อนฺเต  อนุปคจฺฉนฺติยา   
อนุตฺตราย  โพชฺฌงฺคภาวนาสงฺขาตาย  มชฺฌิมาย  ปฏิปทาย   
อริยสจฺเจสุ  ตโต  ปร  สมธิคตธมฺมาธิปเตยฺโย  (๑)  สพฺพสตฺเตสุ   
อวิสยาย  สมฺมาปฏิปตฺติยา  จ  คโต  ปฏิปนฺโนติ  เอวมฺป  สมฺมา 
คตตฺตา  สุคโต ฯ  สมฺมา  เจส  คทติ  ยตฺุตฏาเน  ยุตฺตเมว   
วาจ  ภาสตีติ  สุคโต ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
        กาลวาที  ภูตวาที  อตฺถวาที  ธมมฺวาที  วินยวาที 
นิธานวตึ  วาจ  ภาสิตา  กาเลน  สาปเทส  ปรยินฺตวตึ   
อตฺถส ฺหิตนฺติ ฯ  (๒)   
        อปรมฺป  วุตฺต  ยา  สา  วาจา  อภูตา  อตจฺฉา   
อนตฺถส ฺหิตา  ยา  จ  ปเรส  อปฺปยา  อมนาปา  น  ตถาคโต   
ต  วาจ  ภาสตีติอาทิ ฯ  (๓)   
        เอว  สมฺมา  คทตฺตาป  สุคโต ฯ   
        ย  มมสสฺ  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ  ย  ธมฺมสสฺ  อุปทิสน   
จิรกาล  มม  ฌานวิโมกฺขาทิหิตาย  ตทธิคนฺตพฺพสุขาย  จ   
สิยา ฯ  อกาโล  โข  (๔)ตาวาติ  พาหิย(๔)  ตว  ธมมฺเทสนาย  น   
#  ๑.  ส.ี  สมธิคตธมฺมาธิปเตยฺยาย ฯ  ๒.  ท.ี  สี.  ๙/๔/๖ ฯ   
#  ม.  อุ.  ๑๔/๑๖/๑๙ ฯ  ๓.  ม.  ม.  ๑๓/๙๒/๘๗ ฯ   
#  ๔.  ม.  ตาว  พาหิยาติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 135 

                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๕ 
                 
ตาว  กาโลติ  อตฺโถ ฯ  กึ  ปน  ภควโต  สตฺตหิตปฏิปตฺติยา   
อกาโลป  นาม  อตฺถ ิ ยโต  ภควา  กาลวาทีติ  วุจฺจเตฯ 
กาโลติ  เจตฺถ  เวเนยฺยาน  อินฺทฺริยปรปิากกาโล  อธิปฺเปโต ฯ 
ยสฺมา  ปน  ตทา  พาหิยสฺส  อตฺตโน  อินฺทฺริยาน  ปริปกฺกา- 
ปริปกฺกภาโว  ทุพฺพิ ฺเยฺโย  ตสฺมา  ภควา  ต  อวตฺวา   
อตฺตโน  อนฺตรวีถิย   ิตภาวมสฺส  การณ  อปทิสนฺโต  อนฺตรฆร 
ปวิฏมฺหาติ  อาห ฯ  ทชุชฺานนฺติ  ทุพฺพิ ฺเยฺย ฯ  ชีวิตนฺตรา- 
ยานนฺติ  ชีวิตสฺส  อนฺตรายกรธมฺมาน  วตฺตน  อวตฺตน  วาติ   
วตฺตุกาโม  สมฺภมวเสน  ชวิีตนฺตรายานนฺติ  อาห ฯ  ตถาหิ 
อเนกปจฺจยปฏิพทฺธวุตฺติชีว  อเนกรูปา  จ  ตทนฺตรายา ฯ  (๑)   
วุตฺต  หิ   
        อชฺเชว  กิจฺจมาตปฺป  โก  ช ฺา  มรณ  สุเว   
        น  หิ  โน  สงฺครนฺเตน  มหาเสเนน  มจฺจุนาติ ฯ  (๒)   
        กสฺมา  ปนาย  ชีวิตนฺตรายเมว  ตาว  ปุรกฺขโรติ ฯ 
นิมิตฺต ฺ ุตาย  อทิฏโกสลฺเลน  วาติ  (๓)  เกจิ ฯ  อปเร  เทวตาย   
สนฺติเก  ชีวิตนฺตรายสฺส  สุตตฺตาติ  วทนฺติ ฯ  อนติฺมภวิกตฺตา   
ปน  อุปนิสสฺยสมฺปตฺติยา  โจทิยมาโน  เอวมาห ฯ  น  หิ  เตส   
อปฺปตฺตารหตฺตาน  ชีวิตกฺขโย  โหติ ฯ  ก ึ ปน  การณา  ภควา 
ตสฺส  ธมฺม  เทเสตุกาโมว  ทฺวิกฺขตฺตุ  ปฏิกฺขิป  เอว  กริสฺส   
อโหสิ  อิมสสฺ  ม  ทฏิกาลโต  ปฏาย  สกลสรรี  ปติยา   
#  ๑.  ส.ี  พาธกนฺตรายา ฯ  ๒.  ม.  อุ.  ๑๔/๕๒๗/๓๔๘ ฯ 
#  ๓.  อริฏโกสลฺเลน  จาติ  (?)  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๖ 
 
นิรนฺตร  ผุฏ  (๑)  อติพลวา  ปติเวโค  ธมฺม  สุตฺวาป  น  ตาว 
สกฺขิสฺสติ  ปฏิวิชฺฌิตต ฯ  ยาว  ปน  มชฌฺตฺตุเปกฺขา  สณฺาติ  ตาว   
ติฏตุ  วีสโยชนสต  มคฺค  อาคตตฺตา  ทรโถปสฺส  กาเย  พลวา 
โสป  ตาว  ปฏิปสฺสมฺภตูติ ฯ  ตสฺมา  ทวิฺกฺขตฺตุ  ปฏกิฺขิป ฯ  เกจิ 
ปน  ธมฺมสฺสวเน  อาทรชนนตฺถ  ภควา  เอวมกาสีติ  วทนฺติ ฯ   
ตติยวาร  ยาจิโต  ปน  มชฺฌตฺตุเปกฺข  ทรถปฏิปสสฺทฺธึ  ปจฺจุ- 
ปฏ ิต ฺจสฺส  ชีวิตนฺตราย  ทิสฺวา  อิทานิ  ธมฺมเทสนาย  กาโลติ   
จินฺเตตฺวา  ตสฺมา  ติหาติอาทินา  (๒)  ธมฺมเทสน  อารภิ ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ตฺว  อุสฺสุกกฺชาโต  หุตฺวา  อติวิย  ม   
ยาจสิ  ยสฺมา  วา  ชีวิตนฺตรายาน  ทุชชฺานต  วทสิ  อินฺทฺริยานิ   
จ  เต  ปริปาก  คตานิ  ตสฺมา ฯ  ติหาติ  นิปาตมตฺต ฯ 
เตติ  ตยา ฯ  เอวนฺติ  อิทานิ  วตฺตพฺพาการ  วทติ ฯ   
        สิกฺขิตพฺพนฺติ  อธิสีลสิกฺขาทีน  ติสฺสนฺนมฺป  สิกฺขาน  วเสน 
สิกฺขน  กาตพฺพ ฯ  ยทา  ปน  สิกฺขิตพฺพ  ต  ทสฺเสนฺโต   
ทิฏเ  ทิฏมตฺต  ภวิสฺสตีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ทฏิเ  ทิฏมตฺตนฺติ  รูปายตเน  จกฺขุวิ ฺาเณน   
ทิฏมตฺต ฯ  ยถา  ห ิ จกฺขุวิ ฺาณ  รูเป  รูปมตฺตเมว(๓)  ปสฺสติ 
น  อนิจฺจาทิสภาว  เอว  เสส ฯ  จกฺขุทฺวาริกวิ ฺาเณนหิ(๔)  เม   
#  ๑.  ม.  ผุฏ ฯ  ๒.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๔๙/๘๓ ฯ   
#  ๓.  ม.  รูปมตฺตเมว ฯ  ๔.  สี.  เสสนฺติ  ปท  นตฺถิ ฯ   
#  ม.  จกฺขุทวฺาริกวิ ฺาเณน  หิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๗ 
 
ทิฏมตฺตเมว  ภวิสฺสตีติ  สิกฺขิตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  ทิฏเ 
ทิฏ  นาม  จกฺขุวิ ฺาเณน  รูเป(๑)  รูปวิชานนนติฺ  อตฺโถ ฯ   
มตฺตนฺติ  ปมาณ ฯ  ทิฏา  มตฺตา  เอตสฺสาติ  ทิฏมตฺต   
จกฺขุวิ ฺาณมตฺตเมว  จิตฺต  ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต 
โหติ  ยถา  อาปาถคเต  รูเป  จกฺขุวิ ฺาณ  น  รชชฺติ  น   
ทุสฺสติ  น  มยฺุหติ  เอว  ราคาทิวิรเหน  (๒)จกฺขุวิ ฺาเณน   
รชฺชนมตฺตเมว  เม  ชวน  ภวิสฺสติ  จกขฺุวิ ฺาณปฺปมาเณเนว 
ชวน  เปสสฺามีติ ฯ   
        อถวา  ทิฏ  นาม  จกฺขุวิ ฺาเณน  ทิฏ  รปู  ทฏิ- 
มตฺต  นาม  ตเถว  อุปฺปนฺน  สมฺปฏิจฺฉนสนฺตีรณโวฏพฺพนสงฺขาต   
จิตฺตตฺตย ฯ  ยถา  ต  น  รชฺชติ  น  ทุสสฺติ  น  มุยฺหติ  เอว   
อาปาถคเต  รูเป  เตเนว  สมฺปฏิจฺฉนาทิปฺปมาเณน  ชวน   
อุปฺปาเทสฺสามิ  นาหนฺต  ปมาณ  อติกฺกมิตฺวา  รชชฺนาทิวเสน   
อุปฺปชฺชิตุ  ทสฺสามีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอเสว  นโย   
สุตมุเต ฯ  มตุนฺติ  จ  ตทารมฺมณวิ ฺาเณหิ  สทฺธึ  คนฺธรส- 
โผฏพฺพายตน  เวทิตพฺพ ฯ  วิ ฺาเต  วิ ฺาตมตฺตนฺติ  เอตฺถ 
ปน  วิ ฺาต  นาม  มโนทฺวาราวชฺชเนน  วิ ฺาตารมฺมณ ฯ   
ตสฺมึ  วิ ฺาเต  วิ ฺาตมตฺตนฺติ  อาวชฺชนปฺปมาณ ฯ  ยถา   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒.  ส.ี  จกฺขุวิ ฺาณมตฺตเมว  ชวน   
#  ภวิสฺสติ ฯ  ม.  จกฺขุวิ ฺาณมตฺตเมว  เม  ชวน  ภวิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๘ 
                 
อาวชฺชน  น  รชชฺติ  น  ทสฺุสติ  น  มุยหฺติ  เอว  รชชฺนาทิวเสน   
จ  อุปฺปชฺชิตุ  อทตฺวา  อาวชฺชนปฺปมาเณเนว  จิตฺต  เปสฺสามีติ   
อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  เอว ฺหิ  เต  พาหิย  สิกฺขิตพฺพนฺติ  เอว   
อิมาย  ปฏิปทาย  ตยา  พาหิย  ติสฺสนฺน  สิกฺขาน  อนุวตฺตน- 
วเสน  สิกฺขิตพฺพ ฯ   
        อิติ  ภควา  พาหิยสฺส  สงฺขิตฺตรุจิตาย(๑)ฉหิ  วิ ฺาณกาเยหิ   
สทฺธึ  ฉฬารมฺมณเภทภินฺน  วิปสฺสนาย  วิสย  ทฏิาทีหิ  จตูหิ   
โกฏาเสหิ  วิภชิตฺวา  ตตฺถสฺส  าตตีรณปริ ฺ  ทสฺเสติ ฯ   
กถ  เอตฺถ  ห ิ รูปายตน  ปสฺสิตพฺพฏเน  ทฏิ  นาม ฯ 
จกฺขุวิ ฺาณ  ปน  สทฺธ ึ ตทฺวาริกวิ ฺาเณหิ  ทสฺสนฏเนฯ 
ตทุภยมฺป  ยถาปจฺจย  ปวตฺตมาน(๒)  ธมฺมมตฺตเมว  น  เอตฺถ 
โกจิ  กตฺตา  วา  กาเรตา  วา  ยโต  ต  หุตฺวา  อภาวฏเน   
อนิจฺจ  อุทยพฺพยปฏิปฬนฏเน  ทุกขฺ  อวสวตฺตนฏเน  อนตฺตาติ   
กุโต  ตตฺถ  ปณฺฑิตสฺส  รชฺชนาทีน  โอกาโสติ ฯ  อย  เหตฺถ   
อธิปฺปาโย  สุตาทีสุป ฯ   
        อิทานิ  าตตีรณปริ ฺาสุ  ปติฏ ิตสฺส  อุปริ  สห  มเลน  (๓)   
ปหานปริ ฺ  ทสฺเสตุ  ยโต  โข  เต  พาหิยาติอาทิ  อารทฺธ ฯ   
ตตฺถ  ยโตติ  ยทา  ยสฺมา  วา ฯ  เตติ  ตว ฯ  ตโตติ  ตทา   
ตสฺมา  วา ฯ  เตนาติ  เตน  ทิฏาทินา  ทิฏาทิปฏิพทฺเธน   
#  ๑.  ส.ี  จิตฺตรุจิตายา ฯ  ๒.  ม.  ปวตฺตมาน ฯ 
#  ๓.  ส.ี  อุปริภาเคน ฯ  ม.  มคฺคผเลน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๙ 
 
วา  ราคาทินาวา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  พาหิย  ตว  ยสมฺึ  กาเล   
เยน  วา  การเณน  ทิฏาทีสุ  มยา  วุตฺตวิธึ  ปฏิปชชฺนฺตสฺส   
อวิปรีตสภาวาวโพเธน  ทิฏาทิมตฺต  ภวิสฺสติ  ตสฺมึ  กาเล  เตน   
วา  การเณน  ทิฏาทิปฏพิทฺเธน  ราคาทินา  สห  น  ภวิสฺสสิ   
รตฺโต  วา  ทฏุโ  วา  มุโฬฺห  วา  น  ภวิสฺสสิ  ปหนีราคาทิ- 
กตฺตา  เตน  วา  ทิฏาทินา  สห  ปฏพิทฺโธ  น  ภวิสฺสสิ(๑)ฯ   
ตโต  ตฺว  พาหิย  น  ตตฺถาติ  ยทา  ยสมฺา  วา  ตฺว  เตน   
ราเคน  วา  รตฺโต  โทเสน  วา  ทฏุโ  โมเหน  วา  มุโฬฺห   
น  ภวิสฺสสิ  ตทา  ตสฺมา  วา  ตฺว  ตตฺถ  ทฏิาทิเก  น   
ภวิสฺสสิ  ตสฺมึ  ทฏิเ  วา  สุตมุตวิ ฺาเต  วา  เอต  มม   
เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ตณฺหามานทิฏ ีหิ  อลฺลโีน 
ปติฏ ิโต  น  ภวิสฺสสิ ฯ  เอตฺตาวตา  ปหานปริ ฺ  มตฺถก   
ปาเปตฺวา  ขีณาสวภูมิ  ทสฺสิตา ฯ   
        ตโต  ตฺว  พาหิย  เนวิธ  น  หุร  น  อุภยมนฺตเรนาติ   
ยทา  ตฺว  พาหิย  เตน  ราคาทินา  ตตฺถ  ทฏิาทีสุ  ปฏิพทฺโธ   
น  ภวิสฺสสิ  ตทา  ตฺว  เนว  อิธโลเก  น  ปรโลเก  น   
อุภยตฺถาป ฯ  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺสาติ  กิเลสทุกฺขสฺส  จ  วฏฏ- 
ทุกฺขสฺส  จ  อยเมว  หิ  อนฺโต  อย  ปรจฺิเฉโท  (๒)  ปริวฏมภาโวติ 
อยเมว  หิ  เอตฺถ  อตฺโถ ฯ  เย  ปน  อุภยมนฺตเรนาติ  ปท   
#  ๑.  ม.  ภวิสฺสสีติ ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๐ 
 
คเหตฺวา  อนฺตราภว  นาม  อิจฺฉนฺติ  เตส  ต  มิจฺฉา ฯ   
อนฺตราภวสฺส  หิ  ภาโว  อภิธมฺเม  ปฏกิฺขิตฺโตเยว ฯ  อนฺตเรนาติ   
วจน  ปน  วิกปฺปนฺตรทีปน  ตสฺมา  อยเมตฺถ  อตฺโถ  เนว   
อิธ  น  หุร  อปโร  วิกปฺโป  น  อุภยนฺติ ฯ   
        อถวา  อนฺตเรนาติ  วจน  ปน  วิกปฺปนฺตราภาวทีปน ฯ 
ตสฺสตฺโถ  เนว  อิธ  น  หุร  อุภยมนฺตเร  ปน  น  อ ฺ   
าน  อตฺถีติ ฯ  เยป  จ  อนฺตราปรินิพฺพายี  สมฺภเวสีติ  จ   
อิเมส  สุตฺตปทาน  อตฺถ  อโยนิโส  คเหตฺวา  อตฺถิเยว  อนฺตรา- 
ภโวติ  วทนฺติ  เตป  ยสฺมา  อวิหาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺถ  อายุ- 
เวมชฺฌ  อนติกฺกมิตฺวา  อนฺตรา  อคฺคมคฺคาธิคเมน  อนวเสส- 
กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายตีติ  อนฺตราปรินิพฺพายี  น  อนฺตรา- 
ภวภูโตติ  ปุริสฺส  สุตฺตปทสฺส  อตฺโถ ฯ  ปจฺฉิมสฺส  จ  เย   
ภูตา  เอว  น  ภวิสฺสนฺติ  เต  ขีณาสวา  ปุริมปเท  ภูตาติ   
วุตฺตา ฯ  ตพฺพิรุทฺธตาย  สมฺภวเมสนฺตีติ  สมฺภเวสิโน  อปฺปหีน- 
ภวสโยชนตฺตา  เสกฺขา  ปุถุชชฺนา  จ ฯ  จตูสุ  วา  โยนีสุ   
อณฺฑชชลาพุชสตฺตา  ยาว  อณฺฑโกส  วตฺถิโกส ฺจ  น  ภินฺทนฺติ   
ตาว  สมฺภเวสี  นาม  อณฺฑโกสโต  วตฺถิโกสโต  จ  พหิ   
นิกฺขนฺตา  ภูตา  นาม ฯ  สเสทชา  โอปปาติกา(๑)  จ  ปม- 
จิตฺตกฺขเณ  สมฺภเวสี  นาม  ทุติยจิตฺตกฺขณโต  ปฏาย  ภูตา   
#  ๑.  ม.  โอปปาติกา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๔๑ 
 
นาม ฯ  เยน  วา  อิริยาปเถน  ชายนฺติ  ยาว  ตโต  อ ฺ  น   
ปาปุณนฺติ  ตาว  สมฺภเวสิโน  ตโต  ปร  ภูตาติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา 
นตฺถีติ  ปฏกิขิฺปตพฺพา ฯ  สติ  หิ  อุชุเก  ปาฬิอนุคเต  อตฺเถ  กึ   
อนิทฺธาริตสามตฺถิเยน  อนฺตราภเวน  ปริกปฺปเตน  ปโยชนนฺติ ฯ   
        เย  ปน  สนฺตานวเสน  ปวตฺตมานาน  ธมฺมาน  อวิจฺเฉเทน   
เทสนฺตเรสุ  ปาตุภาโว  ทิฏโ  ยถา  ต  วีหิอาทิอวิ ฺาณก- 
สนฺตาเน  เอว  สวิ ฺาณกสนฺตาเนป  อวิจฺเฉเทน  เทสนฺตเรสุ   
ปาตุภาเวน  ภวิตพฺพ ฯ  อย ฺจ  นโย  สติ  อนฺตราภเว  ยุชฺชติ   
น  อ ฺถาติ  ยุตฺตึ  วทนฺติ ฯ  เตน  หิ  อิทฺธิมโต  เจโต- 
วสิปฺปตฺตสฺส  จิตฺตานุคติก  กาย  อธิฏหนฺตสฺส  ขเณน 
พฺรหฺมโลกโต  อิธูปสงฺกมเนน  อิโต  วา  พฺรหฺมโลกคมเนน  ยุตฺติ   
วตฺตพฺพา ฯ  ยทิ  สพฺพตฺเถว  อวิจฺฉินฺนเทเส(๑)  ธมฺมาน  ปวตฺติ  น(๒) 
อิจฺฉิตา  ยทิป  สิยา  อิทฺธิมนฺตาน  อิทฺธิวิสโย  อจินเฺตยฺโยติ ฯ   
ต  อิธาป  สมาน  กมฺมวิปาโก  อจินฺเตยฺโยติ  วจนโต ฯ  (๓)  ตสฺมา   
ต  เตส  มติมตฺตเมว ฯ  อจินฺเตยฺยสภาวา  หิ  สภาวธมฺมา   
เต  กตฺถจิ  ปจฺจยวเสน  วิจฺฉินฺนเทเส  ปาตุภวนฺติ  กตฺถจิ   
อวิจฺฉินฺนเทเส ฯ  ตถาหิ  มุขโฆสาทีหิ  ปจฺจเยหิ  อ ฺสฺมึ  เทเส   
อาทาสปพฺพตเทสาทิเก(๔)  ปฏิพิมฺพปฏิโฆสาทิก  ปจฺจยุปฺปนฺน   
#  ๑.  ส.ี  ม.  อวิจฺฉินฺนเทเส ฯ  ๒.  สี.  ม.  นสทฺโท  นตฺถิ ฯ 
#  ๓.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๗๗/๑๐๔ ฯ  ๔.  ม.  อาทาสปพฺพตปฺปเทสาทิเก ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๒ 
                 
นิพฺพตฺตมาน  ทิสฺสติ  ตสฺมา  น  สพฺพ  สพฺพตฺถ  อุปเน- 
ตพฺพนฺติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาโร  ปน  ปฏิพิมฺพสฺส   
อุทาหรณภาวสาธนาทิโก  อนฺตราภวกถาวิจาโร  กถาวตฺถุ- 
ปกรณสฺส  (๑)  ฏกีาย  คเหตพฺโพ ฯ   
        อปเร  ปน  อิธาติ  กามภโว  หุรนฺติ  อรูปภโว  อุภย- 
มนฺตเรนาติ  รูปภโว  วุตฺโตติ ฯ  อ ฺเ  อิธาติ  อชฌฺตฺติกายตนานิ   
หุรนฺติ  พาหิรายตนานิ  อุภยมนฺตเรนาติ  จิตฺตเจตสิกาติ ฯ  อิธาติ   
วา  ปจฺจยธมฺมา  หุรนฺติ  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมา  อุภยมนฺตเรนาติ   
ปณฺณตฺติธมฺมา  วุตฺตาติ  วทนฺติ ฯ  ต  สพฺพ  อฏกถาสุ   
นตฺถิ ฯ  เอว  ตาว  ทิฏเ  ทิฏมตฺต  ภวิสฺสตีติอาทินา  ทิฏาทิ- 
วเสน  จตุธา  เตภูมกธมฺมา  สงฺคเหตพฺพา ฯ  ตตฺถ  สุภสุข- 
นิจฺจอตฺตคฺคาหปริวชฺชนมุเขน  อสุภทุกฺขานิจฺจานตฺตานุปสฺสนา   
ทสฺสิตาติ  เหฏ ิมาหิ  วิสุทฺธีหิ  สทฺธึ  สงฺเขเปเนว  วิปสฺสนา   
กถิตา ฯ  ตโต  ตฺว  พาหิย  น  เตนาติ  อิมินา  ราคาทีน   
สมุจฺเฉทสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  มคฺโค ฯ  ตโต  ตฺว  พาหิย  น   
ตตฺถาติ  อิมินา  ผล ฯ  เนวิธาติอาทินา  อนุปาทิเสสา  นิพฺพานธาตุ(๒)   
กถิตาติ  ทฏพฺพ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  พาหิยสฺส ฯเปฯ   
อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจีติ ฯ   
        อิมาย  สงฺขิตฺตปทาย  เทสนาย  ตาวเทวาติ  ตสฺมึเยว   
#  ๑.  อภิ.  ก.  ๓๗/๑๑๙๘-๑๒๐๙/๓๘๙-๓๘๔ ฯ   
#  ๒.  ม.  อนุปาทิเสสา  ปรินิพฺพานธาตุ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๔๓ 
 
ขเณ  น  กาลนฺตเร ฯ  อนปุทายาติ  อคฺคเหตฺวา ฯ  อาสเวหีติ   
อาภวคฺค  อาโคตฺรภภ  สวนโต  ปวตฺตนโต  จิรปาริวาสิยฏเน   
มทิราทิอาสวสทิสโต(๑)  จ  อาสวาติ  ลทฺธนาเมหิ  กามราคาทีหิ ฯ   
วิมุจฺจีติ  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา  จ  ปฏิปสสฺทฺธิวิมุตฺติยา  จ  วิมุจฺจิ   
นิสฺสชฺช ิฯ  โส  หิ  สตฺถ ุ ธมฺม  สุณนฺโต  เอว  สีลานิ  โสเธตฺวา   
ยถาลทฺธ  จิตฺตสมาธึ  นิสฺสาย  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  ขิปฺปา- 
ภิ ฺตาย(๒)  ตาวเทว  สพฺพาสเว  เขเปตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  โส  สสารโสต  ฉินฺทิตฺวา  กตวฏฏปริยนโฺต   
อนฺติมเทหธโร  หุตฺวา  เอกูนวีสติยา  ปจฺจเวกฺขณาสุ  ปวตฺตาย 
ธมฺมตาย  โจทิยมาโน  ภควนฺต  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  ปริปุณฺณนฺเต   
ปตฺตจีวรนฺติ  ปุฏโ  น  ปริปุณฺณนฺติ  อาห ฯ  อถ  น  สตฺถา 
เตนหิ  ปตฺตจีวร  ปริเยสาติ  วตฺวา  ปกกฺามิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อถโข  ภควา ฯเปฯ  ปกกฺามีติ ฯ   
        โส  กิร  กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน  วีสวสฺสสหสฺสานิ   
สมณธมฺม  กโรนฺโต  ภิกขฺุนา  นาม  อตฺตนา  ปจฺจเย  ลภิตฺวา 
ยถาทาน  กโรนฺเตน(๓)  อตฺตนาว  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏตีติ  เอกสฺส   
ภิกฺขุสฺสป  ปตฺเตน  วา  จีวเรน  วา  สงฺคห  นากาสิ  เตนสฺส   
เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทาย  อุปนิสฺสโย  นาโหสิ ฯ  เกจิ  ปนาหุ  โส   
กิร  พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  โจโร  หุตฺวา  ธนุกลาป  สนนฺยฺหิตฺวา   
#  ๑.  ส.ี  ม.  สุราทิอาสวสทิสตาย ฯ  ๒.  ส.ี  ขิปฺปาภิ ฺโ ฯ 
#  ๓.  ส.ี  อกโรนฺเตน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๔ 
                 
อร ฺเ  โจริก  กโรนฺโต  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  ปตฺตจีวร- 
โลเภน  ต  อุสุนา  วิชฺฌิตฺวา  ปตฺตจีวร  คณฺหิ  เตนสฺส   
อิทฺธิมยปตฺตจีวร  น  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ  สตฺถา  ต  ตฺวา  เอหิ- 
ภิกฺขุภาเวน  ปพฺพชฺช  น  อทาสีติ ฯ  ตมฺป  ปตฺตจีวรปริเยสน   
จรมาน  เอกา  เธนุ  เวเคน  อาปตนฺตี  ปหริตฺวา  ชวิีตกฺขย   
ปาเปสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  อถโข  อจิรปกฺกนฺตสฺส   
ภควโต  พาหิย  ทารุจีริย  คาวี  ตรุณวจฺฉา  อธิปติตฺวา  ชีวิตา 
โวโรเปสีติ ฯ   
        ตตฺถ  อจิรปกฺกนฺตสฺสาติ  น  จิร  ปกฺกนฺตสฺส  ภควโต ฯ 
คาวี  ตรุณวจฺฉาติ  เอกา  ยกฺขินี  ตรุณวจฺฉเธนุรูปา ฯ  อธิปติตฺวาติ   
อภิภวิตฺวา  มทฺทิตฺวา ฯ  ชวิีตา  โวโรเปสีติ  ปุริมสฺม ึ อตฺตภาเว 
ลทฺธาฆาตตาย  ทฏิมตฺเตเนว  เวริจิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  สิงฺเคน   
ปหริตฺวา  ชีวิตา  โวโรเปสิ(๑) ฯ   
        สตฺถา  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ 
สทฺธึ  นครโต  นิกฺขมนฺโต  พาหิยสฺส  สรีร  สงฺการฏาเน   
ปติต  ทิสฺวา  ภิกฺขู  อาณาเปสิ  ภิกฺขเว  เอกสฺมึ  เคหทฺวาเร   
ตฺวา  ม ฺจก  อาหราเปตฺวา  อิท  สรรี  นครโต  นหีริตฺวา   
ฌาเปตฺวา  ถปู  กโรถาติ  ภิกฺขู  ตถา  อกสุ ฯ  กตฺวา  จ   
ปน  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตนา  กตกิจฺจ 
#  ๑.  ม.  โวโรเปสิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๔๕ 
 
อาโรเจตฺวา  ตสฺส  อภิสมฺปราย  ปุจฺฉึสุ ฯ  อถ  เนส  ภควา   
ตสฺส  ปรินิพฺพุตภาว  อาจิกฺขิ ฯ  ภิกฺขู  ตุเมฺห  ภนฺเต  พาหิโย   
ทารุจีริโย  อรหตฺต  ปตฺโตติ  วทถ  กทา  โส  อรหตฺต  ปตฺโตติ   
ปุจฺฉึสุ  มม  ธมฺม  สุตกาเลติ  จ  วุตฺเต  กทา  ปนสสฺ   
ตุเมฺหหิ  ธมฺโม  กถิโตติ ฯ  ปณฺฑาย  จรนฺเตน  อชฺเชว  อนฺตรวีถิย   
ตฺวาติ ฯ  อปฺปมตฺตโก  โส  ภนฺเต  ตุเมฺหหิ  อนฺตรวีถิย  ตฺวา 
กถิตธมฺโม  กถ  โส  ตาวตเกน  วิเสส  นิพฺพตฺเตสีติ ฯ  กึ   
ภิกฺขเว  มม  ธมฺม  อปฺป  วา  พหุ  วาติ  ปมิณถ  อเนกานิ   
คาถาสหสฺสานิป  อนตฺถส ฺหิตานิ  น  เสยฺโย  อตฺถนิสฺสิตมฺปน   
เอกมฺป  คาถาปท  เสยฺโยติ  ทสฺเสนฺโต   
                สหสฺสมฺป  เจ  คาถา  อนตฺถปทส ฺหิตา   
                เอก  คาถาปท  เสยฺโย  ย  สตฺุวา  อุปสมฺมตีติ  (๑)   
ธมฺมปเท  อิม  คาถ  วตฺวา  น  เกวล  โส  ปรินิพฺพาน- 
มตฺเตน  อถโข  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ขิปฺปาภิ ฺาน   
อคฺคภาเวนป  ปชูารโหติ  ทสฺเสนฺโต  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม 
สาวกาน  ภิกฺขูน  ขิปฺปาภิ ฺาน  ยทิท  พาหิโย  ทารุจีริโยติ  (๒) 
ต  อายสฺมนฺต  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  อถ 
โข  ภควา  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา ฯเปฯ  ปรินพฺิพุโต   
ภิกฺขเว  พาหิโย  ทารุจีริโยติ ฯ   
#  ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘/๒๘ ฯ  ๒.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๖ 
 
        ตตฺถ  ปจฺฉาภตฺตนฺติ  ภตฺตกิจฺจโต  ปจฺฉา ฯ  ปณฺฑปาต- 
ปฏิกฺกนฺโตติ  ปณฺฑปาตปริเยสนโต  ปฏินิวตฺโต ฯ  ปททฺวเยนาป   
กตภตฺตกิจฺโจติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นีหริตฺวาติ  นครโต  พหิ  เนตฺวา ฯ   
ฌาเปถาติ  ทหถ ฯ  ถูป ฺจสฺส  กโรถติ  อสฺส  พาหิยสฺส  สรรี- 
ธาตุโย  คเหตฺวา  เจติย ฺจ  กโรถ ฯ  ตตฺถ  การณมาห   
สพฺรหฺมจารี  โว  ภิกฺขเว  กาลกโตติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ย  ตุเมฺห 
เสฏฏเน  พฺรหฺม  อธิสลีาทิปฏิปตฺติธมฺม  จริตฺถ(๑)  จรถ  ต   
โส  ตุเมฺหหิ  สมาน  พฺรหมฺ  อจรีติ  สพฺรหฺมจารี  มรณกาลสฺส   
ปตฺติยาว  กาลกโต  ตสฺมา  ต  ม ฺจเกน  นีหริตฺวา  ฌาเปถ   
ถูป ฺจสฺส  กโรถาติ ฯ   
        ตสฺส  กา  คตีติ  ป ฺจสุ  คตีสุ  ตสฺส  กตมา  คติ  อุปปตฺติ- 
ภวภูตา  คตีติ  วา  นิพฺพตฺติ(๒) ฯ  อริโย  ปถุุชชฺโน  วาติ  กา   
นิฏาติ  อตฺโถ ฯ  อภิสมปฺราโยติ  เปจฺจ  ภวสมฺปตฺติ  (๓)  ภวนิโรโธ   
วา ฯ  กิ ฺจาป  ตสฺส  ถูปกรณาณตฺติยาว  ปรินิพฺพุตภาโว   
อตฺถโต  ปกาสิโต  โหติ  เย  ปน  ภิกฺขู  ตตฺตเกน  น  ชานึสุ   
เต  ตสฺส  กา  คตีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  ปากฏตร  วา  การาเปตุกามา   
ตถา  ภควนฺต  ปุจฺฉึสุ ฯ   
        ปณฺฑิโตติ  อคฺคมคฺคป ฺาย  อธิคตตฺตา  ปณฺเฑน  อิโต   
คโต  ปวตฺโตติ  ปณฺฑิโต ฯ  ปจฺจปาทีติ  ปฏิปชฺช ิฯ  ธมฺมสฺสาติ   
#  ๑.  ม.  สนทฺิฏ ฯ  ๒.  ม.  นิปฺผตฺติ ฯ  ๓.  สี.  ป ฺจภวุปฺปตฺติ ฯ 
#  ม.  เปจฺจ  ภวุปฺปตฺติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 147 

                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๔๗ 
 
โลกุตฺตรธมฺมสฺส ฯ  อนุธมฺมนฺติ  สีลวิสุทฺธิอาทิปฏิปทาธมฺม ฯ 
อถวา  ธมฺมสฺสาติ  นิพฺพานธมฺมสฺส ฯ  อนุธมฺมนฺติ  อริยมคฺค- 
ผลธมฺม ฯ  น  จ  ม  ธมฺมาธิกรณนฺติ  ธมฺมเทสนาเหตุ  น  จ 
ม  วิเหเสสิ  ยถานุสิฏ  ปฏิปนฺนตฺตา ฯ  โย  หิ  สตฺถุ  สนฺติเก   
ธมฺม  สุตฺวา  กมฺมฏาน  วา  คเหตฺวา  ยถานุสิฏ  น  ปฏิปชชฺติ 
โส  สตฺถาร  วิเหเสติ  นาม ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต   
                วิหึสส ฺ ี  ปคุณ  น  ภาสึ   
                ธมฺม  ปณีต  มนุเชสุ  พฺรหฺเมติ ฯ  (๑)   
        อถวา  น  จม  ธมฺมาธิกรณนฺติ  น  จ  อิม  ธมฺมาธิ- 
กรณ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  วฏฏทุกฺขโต  นิยฺยานเหตุภูต  อิม   
มม  สาสนธมฺม  สุปฏิปนนฺตฺตา  น  วิเหเสติ ฯ  ทุปปฺฏิปนฺโน   
หิ  สาสน  ภินฺทนฺโต  สตฺถุ  ธมฺมสรีเร  ปหาร  เทติ  นาม ฯ   
อยมฺปน  สมมฺาปฏิปตฺตึ  มตฺถก  ปาเปตฺวา  อนุปาทิเสสาย 
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ  เตน  วุตฺต  ปรินิพฺพุโต  ภิกฺขเว 
พาหิโย  ทารจีุริโยติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  เถรสฺส  พาหิยสฺส  อนุปาทิ- 
เสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุตภาว  ตถา  ปรินิพฺพุตาน ฺจ   
ขีณาสวาน  คติยา  ปจุรชเนหิ  (๒)  ทพฺุพิ ฺเยฺยภาว  สพฺพาการโต   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๔/๙/๒๑ ฯ  ม.  มู.  ๑๒/๓๒๓/๓๒๖ ฯ   
#  ม.  ม.  ๑๓/๕๑๑/๔๖๔ ฯ  ๒.  ส.ี  ปถุุชชฺเนหิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โพธิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๘ 
                 
วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  ปติฏ ิตปรินิพฺพานานุภาวทีปก   
อุทาน  อุทาเนสิ ฯธ   
        ตตฺถ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  นิพฺพาเน  (๑)  อาโป  จ  น  คาธติ 
ปวี  จ  เตโช  จ  วาโย  จ  น  คาธติ  น  ปติฏาติ ฯ   
กสฺมา  นิพฺพานสฺส  อสงฺขตสภาวตฺตา ฯ  น  หิ  ตตฺถ   
สงฺขตธมฺมาน  เลโสป  สมฺภวติ ฯ  สุกกฺาติ  สุกฺกวณฺณตาย  (๒)  สุกฺกาติ   
ลทฺธนามา  คหนกฺขตฺตารกา ฯ  น  โชตนฺตีติ  น  ภาสนฺติ ฯ   
อาทิจฺโจ  นปฺปกาสตีติ  ตีสุ  ทีเปสุ  เอกสฺมึ  ขเณ  อาโลกผรณ- 
สมตฺโถ  อาทิจฺโจป  อาภาวเสเนว  (๓)  น  ทิปฺปติ ฯ  (๔)  น  ตตฺถ 
จนฺทิมา  ภาตีติ  สติป  ภาสุรภาเว  (๕)  กนฺตสีตลกริโณ  จนฺโทป   
ตสฺมึ  นิพฺพาเน  อภาวโต  เอว  อตฺตโน  ชุณฺหวิทฺธสเนน  (๖)  น   
วิโรจติ ฯ  ยทิ  ตตฺถ  จนฺทิมสูริยาทโย  นตฺถ ิ โลกนฺตโร  วิย 
นิจฺจนฺธการเมว  ต  ภเวยฺยาติ  อาสงฺก  สนฺธายาห  ตโม 
ตตฺถ  น  วิชชฺตีติ ฯ  สติ  หิ  รูปคเต  (๗)  ตโม  นาม  น  สิยา(๘) ฯ   
        ยทา  จ  อตฺตนา  เวทิ  มุน ิ โมเนน  พฺราหฺมโณติ   
จตุสจฺจมุนนโต  โมนนฺติ  ลทฺธนาเมน  มคฺคาเณน  กาย- 
โมเนยฺยาทีหิ  จ  สมนฺนาคตตฺตา  มุนีติ  ลทฺธนาโม  อริยสาวก- 
#  ๑.  ม.  นิพฺพาเน ฯ  ๒.  ม.  สุกวณฺณตาย ฯ  ๓.  ส.ี  อภาเวน ฯ 
#  ม.  อาภาวเสน ฯ  ๔.  ม.  น  ทิพฺพติ ฯ  ๕.  ส.ี  สาตภาเว ฯ   
#  ๖.  ม.  ชณฺุหาวิภาสเนน ฯ  ๗.  ส.ี  ม.  รูปาภาเว ฯ   
#  ๘.  สี.  ม.  น  สิยา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  พาหิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๔๙ 
                 
พฺราหฺมโณ  เตเนว  โมนสงฺขาเตน  ปฏิเวธาเณน  ยทา  ยสฺมึ   
กาเล  อคฺคมคฺคกฺขเณ  อตฺตนา  สยเมว  อนุสฺสวาทิเก  ปหาย   
อตฺตปจฺจกฺข  กตฺวา  นิพฺพาน  เวทิ  ปฏวิิชฺฌิ ฯ  อเวทีติป   
ปาโ  อ ฺสีติ  อตฺโถ ฯ  อถ  รูปา  อรูปา  จ  สุขทกุขา   
ปมุจฺจตีติ  อถาติ  ตสฺส  นิพฺพานสฺส  ชานนโต  ปจฺฉา ฯ  รูปาติ   
รูปธมฺมา  เตน  ป ฺจโวการภโว  เอกโวการภโว  จ  คหิโต   
โหติ ฯ  อรูปาติ  อรูปธมฺมา  เตน  รูเปนามิสฺสีกโต  อรูปภโว 
คหิโต  โหติ ฯ  โส  จตุโวการภโวติป  วุจฺจติ ฯ  สุขทุกฺขาติ 
สพฺพตฺถ  อุปปฺชฺชนกสุขทกฺุขโตป  วฏฏโต ฯ  อถวา  รูปาติ   
รูปโลกปฏิสนฺธิโต ฯ  อรปูาติ  อรูปโลกปฏิสนฺธิโต ฯ  สุขทุกฺขาติ   
กามาวจรปฏิสนฺธิโต ฯ  กามภโว  หิ  พฺยามิสฺสสุขทุกฺโข ฯ   
เอวเมตสฺมา  สกลโตป  วฏฏโต  อจฺจนฺตเมว  มุจฺจตีติ  คาถา- 
ทฺวเยนาป  ภควา  มยฺห  ปตฺุตสฺส  เอวรูปา  นิพฺพานคตีติ   
ทสฺเสติ ฯ   
        ทสมสตฺุตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        นฏิ ิตา  จ  โพธิวคฺควณฺณนา ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  หนา  ๑๕๐ 
 
                มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา   
        มุจฺจลินทฺวคฺคสฺส  ปเม  มุจฺจลินฺทมูเลติ  เอตฺถ  มุจฺจลินฺโท   
วุจฺจติ  นีปรุกฺโข  โส  นิจุโลติป  วุจฺจติ  ตสฺส  สมีเป ฯ   
เกจิ  ปน  มุจฺจโลติ  ตสฺส  รุกฺขสฺส  นาม  ต  วนเชฏกตาย 
ปน  มุจฺจลินโฺทติ  วุตฺตนฺติ ฯ  วทนฺติ ฯ   
        มหาอกาลเมโฆติ  อสมฺปตฺเต  วสฺสกาเล  อุปฺปนฺนมหา- 
เมโฆ ฯ  โส  หิ  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  สกลจกฺกวาฬคพฺภ   
ปูเรนฺโต  อุทปาทิ ฯ  สตฺตาหวทฺทลิกาติ  ตสฺมึ  อุปปฺนฺเน  สตฺตาห   
อวิจฺฉินฺนา  วุฏ ิกา  อโหสิ ฯ  สีตวาตทุทฺทินีติ  สา  จ  สตฺตาห- 
วทฺทลิกา  อุทกผุสิตสมฺมิสฺเสน  สีตวาเตน  สมนฺตโต  ปริพฺภมนฺเตน   
ทูสิตทิวสตฺตา  ทุทฺทินี  นาม  อโหสิ ฯ   
        มุจฺจลินโฺท  นาม  นาคราชาติ  ตสฺเสว  มุจฺจลินฺทรุกฺขสฺส   
สมีเป  โปกฺขรณิยา  เหฏา  นาคภวน  อตฺถิ  ตตฺถ  นิพฺพตฺโต   
มหานุภาโว  นาคราชา ฯ  สกภวนาติ  อตฺตโน  นาคภวนโต ฯ   
สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคหิ  ปริกขิฺปตฺวาติ  สตฺตวาเร  อตฺตโน   
สรีรโภเคหิ  ภควโต  กาย  ปริวาเรตฺวา ฯ  อุปริมุทฺธนิ  มหนฺต   
ผณ  วิหจฺจาติ  ภควโต  มทฺุธปฺปเทสสฺส  อุปร ิ อตฺตโน  มหนฺต   
ผณ  ปสาเรตฺวา ฯ  ผณ  กริตฺวาติป  ปาโ  โส  เอวตฺโถ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๑ 
                 
        ตสฺส  กริ  นาคราชสฺส  เอตทโหสิ  ภควา  จ  มยฺห   
ภวนสมีเป  รกฺุขมูเล  นิสนิฺโน  อย ฺจ  สตฺตาหวทฺทลิกา  วตฺตติ   
วาสาคารมสฺส  ลทฺธุ  วฏฏตีติ ฯ  โส  สตฺตรตนมย  ปาสาท   
นิมฺมินิตุ  สกโฺกนฺโตป  เอว  กเต  กายสาโร  คหิโต  น  ภวิสฺสติ 
ทสพลสฺส  กายเวยฺยาวจฺจ  กริสฺสามีติ  มหนฺต  อตฺตภาว  กตฺวา   
สตฺถาร  สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคหิ  ปริกฺขิปตฺวา  อุปริ  ผณ  กตฺวา   
ธาเรสิ ฯ  ปรกิฺเขปพฺภนฺตร  โลหปาสาเท  ภณฺฑาคารคพฺภปฺ- 
ปมาณ  อโหสีติ  ขนฺธกฏกถาย  (๑)  วุตฺต ฯ  มชฺฌมิฏกถาย  ปน 
เหฏา  โลหปาสาทปฺปมาณนฺติ ฯ  อิจฺฉิติจฺฉิเตน  อิริยาปเถน   
สตฺถา  วิหรสิฺสตีติ  กิร  นาคราชสฺส  อชฺฌาสโย ฯ  ภควา  ปน   
ยถานิสินฺโนว  สตฺตาห  วีตินาเมสิ ฯ  ต ฺจ  าน  สุปหิตวาต- 
ปาน  สุผุสิตคฺคฬทฺวาร  กฏูาคาร  วิย  อโหสิ ฯ  มา  ภควนฺต   
สีตนฺติอาทิ  ตสฺส  ตถา  กริตฺวา  านการณปริทีปน ฯ  (๒)  โส  หิ   
มา  ภควนฺต  สีต  พาธยิตฺถ  มา  อุณฺห  มา  ฑสาทิสมฺผสฺโส   
พาธยิตฺถาติ  ตถา  กริตฺวา  อฏาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  สตฺตาหวทฺทลิกาย  อุณฺหเมว  นตฺถิ   
สเจ  ปน  อนตฺรนฺตรา  เมโฆ  วิคจฺเฉยฺย  อุณฺห  ภเวยฺย   
ตมฺป  มา  พาธยิตฺถาติ  เอว  ตสฺส  จินฺเตตุ  ยุตฺต ฯ  เกจิ   
ปเนตฺถ  วทนฺติ  อุณฺหคฺคหณ  โภคปรกิฺเขปสฺส  วิปุลภาวกรเณน 
#  ๑.  ส.ี  อนฺธกฏกถาย ฯ  ๒.  ส.ี  ตสฺส  านกรณปริทีปน ฯ 
#  ม.  านการณปริทีปน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 152 

                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๒ 
                 
การณกิตฺตน ฯ  ขุทฺทเก  ห ิ ตสฺมึ  ภควนฺต  นาคสฺส  สรีรสมฺภูตา 
อุสฺมา  พาเธยฺย  วิปลุภาวกรเณน  ปน  ตาทิส  มา  อุณฺห   
พาธยิตฺถาติ  ตถา  กริตฺวา  อฏาสีติ ฯ   
        วิทฺธนฺติ  อุพฺพิทฺธ  เมฆวิคเมน  ทูรีภูตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
วิคตวลาหกนฺติ  อปคตเมฆ ฯ  เทวนฺติ  อากาส ฯ  วิทิตฺวาติ 
อิทานิ  วิคตวลาหโก  อากาโส  นตฺถ ิ ภควโต  สีตาทิอุปทฺทโวติ   
ตฺวา ฯ  วินิเวเตฺวาติ  อปเนตฺวา ฯ  สกวณฺณนฺติ  อตฺตโน 
นาครูป ฯ  ปฏิสหริตฺวาติ  อนฺตรธาเปตฺวา ฯ  มาณวกวณฺณนฺติ   
กุมารกรูป ฯ   
        เอตมตฺถนฺติ  วิเวกสุขปฏิสเวทิโน  ยตฺถ  กตฺถจิ  สุขเมว 
โหตีติ  เอต  อตฺถ  สพฺพากาเรน  ชานตฺิวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ   
อิม  วิเวกสุขานุภาวทีปก  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สโุข  วิเวโกติ  นิพฺพานสงฺขาโต  อุปธิวิเวโก  สุโข ฯ   
ตุฏสฺสาติ  จตุมคฺคาณสนฺโตเสน  ตุฏสฺส ฯ  สุตธมฺมสฺสาติ   
ปกาสิตธมฺมสฺส  วิสฺสุตธมฺมสฺส ฯ  ปสฺสโตติ  ต  วิเวก  ย  วา   
กิ ฺจิ  ปสฺสิตพฺพ  นาม  ต  สพฺพ  อตฺตโน  วีริยพลาธิคเตน 
าณจกฺขุนา  ปสฺสนฺตสฺส ฯ  อพฺยาปชฌฺนฺติ  อกุปฺปนภาโว   
เอเตน  เมตฺตาปุพฺพภาโค  ทสฺสิโต ฯ  ปาณภูเตสุ  สยโมติ  สตฺเตสุ 
จ  สยโม  อวิหึสนภาโว  สุโขติ  อตฺโถ  เอเตน  กรณุาปุพฺพ- 
ภาโค  ทสฺสิโต ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  ราชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๓ 
                 
        สุขา  วิราคตา  โลเกติ  วิคตราคตาป  โลเก  สขุา ฯ   
กีทิสี  กามาน  สมติกฺกโมติ  ยา  กามาน  สมติกฺกโมติ   
วุจฺจติ  สา  วิคตราคตาป(๑)  สุขาติ  อตฺโถ  เอเตน  อนาคามิ- 
มคฺโค  กถโิต ฯ  อสฺมิมานสฺส  [๒]  วินโยติ  อิมินา  ปน  อรหตฺต   
กถิต ฯ  อรหตฺต  หิ  อสฺมมิานสฺส  ปฏปิสฺสทฺธิวินโยติ  วุจฺจติ   
อิโต  ปร ฺจ  สุข  นาม  นตฺถิ  เตนาห  เอต  เว  ปรม   
สุขนฺติ ฯ  เอว  อรหตฺเตน  เทสนาย  กฏู  คณฺหีติ ฯ   
                ปมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ราชสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  สมฺพหุลานนฺติ  วินยปริยาเยน  ตโย  ชนา   
สมฺพหุลาติ  วุจฺจนฺติ  ตโต  ปร  สงฺโฆ ฯ  สุตฺตนฺตปริยาเยน   
ปน  ตโย  ตโย  เอว  ตโต  อุทฺธ  สมฺพหลุา ฯ  ตสฺมา  อิธาป   
สุตฺตนฺตปริยาเยน  สมฺพหุลาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อุปฏานสาลายนฺติ   
ธมฺมสภามณฺฑเป ฯ  สา  หิ  ธมฺม  เทเสตุ  อาคตสฺส  ตถาคตสฺส   
ภิกฺขูน  อุปฏานกรณฏานนฺติ  อุปฏานสาลาติ  วุจฺจติ ฯ   
อถวา  ยตฺถ  ภิกฺขู  วินย  วินิจฺฉินนฺติ  ธมฺม  กเถนฺติ  สากจฺฉ   
สมาปชฺชนฺติ  สนฺนิปตนวเสน(๓)  ปกติยา  อุปติฏนฺติ  สา  สาลาป   
มณฺฑโปป  อุปฏานสาลาเตฺวว  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถาป  หิ  พุทฺธาสน   
#  ๑.  ม.  วิคตราคตาป ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โยติ ฯ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๓.  ม.  สนฺนิปตนวเสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๔ 
                 
นิจฺจ  ป ฺตฺตเมว  โหติ ฯ  อิท  หิ  พุทฺธาน  ธรมานกาเล 
ภิกฺขูน  จาริตฺต ฯ  สนฺนิสนิฺนานนฺติ  นิสชฺชนวเสน(๑)  สงฺคมฺม   
นิสินฺนาน ฯ  สนฺนิปติตานนฺติ  ตโต  ตโต  อาคนฺตฺวา  สนฺนิปตน- 
วเสน  สนฺนิปติตาน ฯ  อถวา  พุทฺธาสน  ปุรโต  กตฺวา  สตฺถุ   
สมฺมุเข  วิย  อาทรุปฺปตฺติยา  สกฺกจฺจ  นิสีทนวเสน  สนฺนิสินฺนาน   
สมานชฺฌาสยตฺตา  อ ฺม ฺสฺมึ  อชฺฌาสเยน  สฏุ ุ  สมฺมา   
จ  นิปตนวเสน  สนฺนิปติตาน ฯ  อยนฺติ  อิทานิ  วุจฺจมาน   
นิทฺทิสติ ฯ  อนฺตรากถาติ  กมฺมฏานมนสิการอุทฺเทสปริปุจฺฉาทีน   
อนฺตรา  อ ฺา  เอกา  กถา  อถวา  มชฺฌนฺติเก  ลทฺธพฺพสฺส(๒)   
สุคโตวาทสฺส  สาย  ลภิตพฺพสฺส  ธมฺมสฺสวนสฺส  จ  อนฺตรา   
ปวตฺตา  อ ฺา  เอกา  กถาติ  อนฺตรากถา ฯ  อุทปาทีติ   
อุปฺปนฺนา ฯ   
        อิเมส  ทฺวินฺน  ราชนูนฺติ  นิทฺธารเณ  สามิวจน ฯ   
มหทฺธนตโร  วาติอาทีสุ  ปวิย  นิขณิตฺวา  ปต  สตฺตรตน- 
นิจยสงฺขาต  มหนฺต  ธน  เอตสฺสาติ  มหทฺธโน  ทฺวีสุ  อย   
อติสเยน  มหทฺธโนติ  มหทฺธนตโร ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺปตฺโถ ฯ   
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  อยมฺปน  วิเสโส  นิจฺจปริพฺพย- 
วเสน  มหนฺโต  โภโค  ปริโภโค(๓)  เอตสฺสาติ  มหาโภโค ฯ  เทวสิก   
#  ๑.  ม.  นิสชฺชนวเสน ฯ  ๒.  ม.  มชฌฺนฺหิเก  ลทธฺสฺส ฯ 
#  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ราชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๕ 
 
ปวิสนอายภูโต  มหนฺโต  โกโส  เอตสฺสาติ  มหาโกโส ฯ  อปเร   
ปน  เทวสิก  ปวิสนอายภูต  มณิสารเผคฺคุคุมฺพาทิเภทภินฺน(๑)   
ปริคฺคหวตฺถุธน  ตเทว  สารคพฺภาทีสุ  นิหิต  โกโสติ  วทนฺติ ฯ   
วชิโร  มหานโีล  อินฺทนีโล  มรกโต  เวฬุริโย  ปทมุราโค  ผุสฺสราโค   
กกฺเกตโน  ผุลาโก  (๒)  วิมโล  โลหิตงฺโก  ผลิโก  ปวาโล  โชติรโส  (๓)   
โคมุตฺตโก  โคเมทโก  โสคนฺธิโก  มุตฺตา  สงฺโข  อ ฺชนมูโล   
ราชปฏโฏ(๔)  อมตสโก  (๕)  สสฺสโก  (๖)  พฺราหฺมณี  จาติ  จตุวีสติ  มณิ   
นาม ฯ  สตฺต  โลหานิ  กหาปโณ  จ  สารา(๗)  นาม ฯ  สยนจฺฉาทน- 
ปาวุรณรตฺตเจลาทีนิ  (๘)  เผคฺคุ  นาม ฯ  จนฺทนาครุกุงฺกุมตคร- 
กปฺปูราทิ  กปฺุป(๙)  นาม ฯ  ตตฺถ  ปุริเมน  อาทิสทฺเทน  สาลิวีห-ิ 
อาทิมุคฺคมาสาทิปุพฺพณฺณาปรณฺณเภท  ธ ฺวิกตึ  อาทึ  กตฺวา   
ย  สตฺตาน  อุปโภคปริโภคภูต  วตฺถุ  ต  สพฺพ  สงฺคยฺหติ ฯ 
มหนฺต  วิชิต  รฏ  เอตสฺสาติ  มหาวิชิโต ฯ  มหนฺโต  หตฺถ-ิ 
อสฺสาทิวาหโน  เอตสฺสาติ  มหาวาหโน ฯ  มหนฺต  เสนาพล ฺเจว   
ถามพล ฺจ  เอตสฺสาติ  มหพฺพโล ฯ  อิจฺฉิตนิปฺผตฺติสงฺขาตา(๑๐)   
ปุ ฺกมฺมนิปฺผนฺนา  มหตี  อิทฺธิ  เอตสฺสาติ  มหิทฺธิโก ฯ  เตช- 
สงฺขาโต  อุสฺสาหมนฺตปภุสตฺติสงฺขาโต  วา  มหนฺโต  อานุภาโว 
#  ๑.  ส.ี  ม.  มณิสารเผคฺคุคุมฺพาทิเภทภินฺน ฯ  ๒.  ม.  ปุลาโก ฯ   
#  ๓.  ส.ี  โชติรงฺโค ฯ  ๔.  ม.  ราชปฏโิฏ ฯ  ๕.  สี.  อมตสุโก ฯ   
#  ๖.  ส.ี  ปยโก ฯ  ม.  สยโก ฯ  ๗.  ม.  สาโร ฯ   
#  ๘.  ม.  ...ปาวุรณคชทนฺตสีลาทีนิ ฯ  ๙.  ส.ี  ม.  คุมฺพา ฯ   
#  ๑๐.  ม.  อิจฺฉิตพฺพตฺติสงฺขาตา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๖ 
                 
เอตสฺสาติ  มหานุภาโว ฯ   
        เอตฺถ  จ  ปเมน  อายสมฺปทา  ทติุเยน  จิตฺตูปกรณ- 
สมฺปทา  ตติเยน  วิภวสมฺปทา  จตุตฺเถน  ชนปทสมฺปทา   
ป ฺจเมน  ยานสมฺปทา  ฉฏเน  ปริวารสมฺปทาย  สทฺธึ  อตฺต- 
สมฺปทา  สตฺตเมน  ปุ ฺสมฺปทา  (๑)  อฏเมน  ปภาวสมฺปทา  เตส 
ราชูน  ปกาสิตา  โหติ ฯ  เตน  ยา  สา  สามิสมฺปตฺติ  อมจฺจ- 
สมฺปตฺติ  เสนาสมฺปตฺติ  รฏสมฺปตฺติ  วิภวสมฺปตฺติ  มิตฺตสมฺปตฺติ 
ทุคฺคสมฺปตฺตีติ  สตฺต  ปกติสมฺปทา  ราชูน  อิจฺฉิตพฺพา  ตา   
สพฺพา  ยถารห  ปริทีปตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        ทานาทีหิ  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  ปริส  ร ฺเชตีติ  ราชา ฯ 
มคธาน  อิสฺสโรติ  มาคโธ ฯ  มหติยา  เสนาย  สมนฺนาคตตฺตา 
เสนิยโคตฺตตฺตา  วา  เสนิโย ฯ  พิมฺพิ  วุจฺจติ  สุวณฺณ  ตสฺมา   
สารพิมฺพิวณฺณตาย  พิมฺพิสาโร ฯ  เกจิ  ปน  นามเมเวต  ตสฺส   
ร ฺโติ  วทนฺติ ฯ  ปจฺจามิตฺต  ปรเสน  ชินาตีติ  ปเสนทิ ฯ   
โกสลรฏสสฺ  อธิปตีติ  โกสโล ฯ  อย ฺจรหีติ  เอตฺถ  จรหีติ 
นิปาตมตฺต ฯ  วิปฺปกตาติ  อปริโยสิตา  อย  เตส  ภิกขฺูน   
อนฺตรากถา  อนิฏ ิตาติ  อตฺโถ ฯ   
        สายนฺหสมยนฺติ  สายเนฺห  เอก  สมย ฯ  ปฏสิลฺลานา 
วุฏ ิโตติ  ตโต  ตโต  รูปาทิอารมฺมณโต  จิตฺตสฺส  ปฏิสหรณโต   
#  ๑.  ม.  ปุ ฺกมฺมสมฺปทา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 157 

                *เลมที่  ๑๙  ราชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๗ 
 
ปฏิสลลฺานสงฺขาตาย  ผลสมาปตฺติโต  ยถากาลปริจฺเฉท  วุฏ ิโต ฯ   
ภควา  หิ  ปพฺุพณฺหสมย  ภิกฺขุสฆปริวุโต  สาวตฺถึ  ปวิสิตฺวา   
ภิกฺขูน  สุลภปณฺฑปาต  กตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ   
สาวตฺถิโต  นกิฺขมิตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  คนฺธกุฏิปมุเข  ตฺวา   
วตฺต  ทสฺเสตฺวา   ิตาน  ภิกฺขูน  ยถาสมุฏ ิต  (๑)  สุคโตวาท  ทตฺวา 
เตสุ  อร ฺรุกฺขมูลาทิทิวาฏาน  อุทฺทิสฺส  คเตสุ  คนฺธกุฏึ   
ปวิสิตฺวา  ผลสมาปตฺติสุเขน  ทิวสภาค  วีตินาเมตฺวา  ยถากาล- 
ปริจฺเฉท(๒)  สมาปตฺติโต  วุฏาย  มยหฺ  อุปคมน  อาคมยมานา   
จตสฺโส  ปรสิา  สกลวิหาร  ปริปูเรนฺติโย  นิสินฺนา  อิทานิ   
เม  ธมฺมเทสนตฺถ  ธมฺมสภามณฺฑล  อุปคนฺตุ  กาโลติ  อาสนโต   
อุฏาย  (๓)  เกสรสีโห  วิย  กา ฺจนคุหาย  สุรภิคนฺธกุฏิโต   
นิกฺขมิตฺวา  ยูถ  อุปสงฺกมนฺโต  มตฺตวรวารโณ  วิย  อกาย- 
จาปลฺเลน  จารุวิกฺกนฺตคมโน  อสีติอนุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิตพาตฺตึส- 
มหาปุริสลกขฺณสมุชฺชลาย  พฺยามปฺปภาย  ปริกฺเขปวิลาสสมฺปตฺตาย(๔) 
ปภสฺสรเกตุมาลาลงฺกตาย  นลีปตโลหิโตทาตม ฺชิฏปภสฺสราน  (๕) 
วเสน  ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชนฺติยา  อจินฺเตยฺยานุภาวาย   
อนุปมาย  พุทฺธลีลาย  สมนฺนาคตาย  รูปกายสมฺปตฺติยา  สกล- 
วิหาร  เอกาโลก  กุรุมาโน  อุปฏานสาล  อุปสงฺกมิ ฯ  เตน   
#  ๑.  ส.ี  ยถาสมุจิต ฯ  ๒.  ม.  ยถากาลปริจฺเฉเท ฯ 
#  ๓.  ม.  วุฏาย ฯ  ๔.  ม.  ...สมฺปนฺนาย ฯ   
#  ๕.  ม.  ...ทาตม ฺชิฏปภสฺสราน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๘ 
                 
วุตฺต  อถโข  ภควา ฯเปฯ  เตนุปสงฺกมีติ ฯ   
        เอว  อุปสงฺกมิตฺวา  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  นิสินฺเน  เต  ภิกฺขู   
ตุณฺหีภูเต  ทิสฺวา  มยิ  อกเถนฺเต  อิเม  ภิกฺขู  คารเวน(๑) 
กปฺปมฺป  น  กเถสฺสนฺตีติ  กถาสมุฏาปนตฺถ  กายนุตฺถ 
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กาย  นุตฺถาติ  กตมาย  น ุ ภวถ ฯ   
กาย  โนตฺถาติป  ปาฬิ  โส  เอวตฺโถ  กาย  เนฺวตฺถาติป  ปนฺติ   
ตสฺส  กตมาย  น ุ เอตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ   
ภิกฺขเว  กตมาย  นาม  กถาย  อิธ  สนนฺิสินฺนา  ภวถ  กตมา   
จ  ตุมฺหาก  กถา  มมาคมนปจฺจยา  อนิฏ ิตา  ต  นิฏ- 
เปสฺสามีติ  (๒)  เอว  สพฺพ ฺ ุปวารณาย  ปวาเรสิ ฯ   
        น  เขฺวตนฺติ  น  โข  เอต  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  น 
โขตนฺติป  ปนฺติ  น  โข  เอต  อิจฺเจว  ปทวิภาโค ฯ   
กุลปุตฺตานนฺติ  ชาติอาจารกุลปุตฺตาน ฯ  สทฺธาติ  สทฺธาย  กมมฺผล- 
สทฺธาย  รตนตฺตยสทฺธาย  จ ฯ  อคารสฺมาติ  ฆรโต  คหฏภาวโตติ   
อตฺโถ ฯ  อนคาริยนฺติ  ปพฺพชฺช ฯ  ปพฺพชิตานนฺติ  อุปคตาน ฯ   
ยนฺติ  กิรยิาปรามสน ฯ  ตตฺถาย  ปทโยชนา  ภิกฺขเว  ตุเมฺห   
เนว  ราชาภินีตา  น  โจราภินีตา  น  อิณฏฏา  น  ชวิีตปกตา   
ปพฺพชิตา  อถโข  สทฺธาย  อคารโต  นกิฺขมิตฺวา  มม  สาสเน   
ปพฺพชิตา  ตุเมฺห  เอตรหิ  เอวรูป  ราชปฏิสยุตฺต  ติรจฺฉานกถ   
#  ๑.  ม.  พุทธฺคารเวน ฯ  ๒.  ม.  นิฏาเปสฺสามีติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ราชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๙ 
 
กเถยฺยาถ  ย  เอวรูปาย  กถาย  กถน  เอต  ตุมฺหาก  น  โข  ปฏิรปู  น   
ยุตฺตเมวาติ ฯ   
        เอว  สนฺนิปติตาน  ปพฺพชิตาน  อปฺปติรูป  ปฏิกฺขิปตฺวา 
อิทานิ  เนส  ปติรูป  ปฏิปตฺตึ  อนุชานนฺโต  สนฺนิปติตาน  โว   
ภิกฺขเว  ทฺวย  กรณีย  ธมฺม ี วา  กถา  อริโย  วา  ตุณฺหีภาโวติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  โวติ  ตุมฺหาก ฯ  กรณียนฺติ  หิ  ปท  อเปกฺขิตฺวา   
กตฺตริ  สามิวจนเมต  ตสฺมา  ตุเมฺหหีติ  อตฺโถ ฯ  ทฺวย  กรณียนฺติ   
เทฺว  กตฺตพฺพา ฯ  ธมฺมี  กถาติ  จตุสจฺจธมฺมโต  อนเปตา  กถา   
ปวตฺตินิวตฺติปริทีปนี  ธมมฺเทสนาติ  อตฺโถ ฯ  ทสกถาวตฺถุคพฺภาป  (๑)   
หิ  ธมฺมกถา  ตเทกเทโสเอวาติ(๒) ฯ  เอวาติ ฯ  อรโิยติ  เอกนฺตหิตาวหตฺตา   
อริโย  วิสุทฺโธ  อุตฺตโมติ  วา  อริโย ฯ  ตุณฺหีภาโวติ  สมถ- 
วิปสฺสนาภาวนาภูต  อกถน ฯ  เกจิ  ปน  วจีสงฺขารปฏิปกฺขภาวโต   
ทุติยชฺฌาน  อริโย  ตุณฺหีภาโวติ  วทนฺติ ฯ  อปเร  จตุตฺถชฺฌาน   
อริโย  ตุณฺหีภาโวติ  วทนฺติ ฯ  อยมฺปเนตฺถ  อตฺโถ  ภิกฺขเว  จิตฺต- 
วิเวกสฺส  ปฏพฺิยูหนตฺถ  วิเวกฏกายา  สุ ฺาคาเร  วิหรนฺตา   
สเจ  กหาจิ  สนฺนิปตถ  เอว  สนฺนิปติเตหิ  ตุเมฺหหิ  อสฺสุต  สาเวติ   
สุต  วา  ปรโิยทเปตีติ  วุตฺตนเยน  อ ฺม ฺ ุปการาย  (๓)  ขนฺธาทีน   
#  ๑.  ส.ี  ม.  ทสกถาวตฺถุสงฺขาตาป ฯ  ๒.  ม.  ตเทกเทสาเอวาติ  น 
#  ๓.  ม.  อ ฺม ฺสฺสูปการาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๐ 
                 
อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺตา  ธมฺมกถา  วา  ปวตฺเตตพฺพา  อ ฺม ฺ   
อพฺยาพาธนตฺถ  ฌานสมาปตฺติยา  วา  วิหริตพฺพนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรุิเมน  กรณียวจเนน  อโนติณฺณาน  สาสเน   
โอตรณูปาย  ทสฺเสติ  ปจฺฉิเมน  โอติณฺณาน  สสารโต   
นิสฺสรณูปาย ฯ  ปุริเมน  วา  อาคมเวยฺยตฺติเย  นิโยเชติ   
ปจฺฉิเมน  อธิคมเวยฺยตฺติเย ฯ  อถวา  ปรุิเมน  สมฺมาทิฏ ิยา  ปม 
อุปฺปตฺติเหตุ  ทีเปติ  ทุติเยน  ทุติย ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        เทฺวเม  ภิกฺขเว  เหตู  เทฺว  ปจฺจยา  สมฺมาทิฏ ิยา  อุปฺปาทาย   
ปรโต  จ  โฆโส  ปจฺจตฺต ฺจ  โยนิโส  มนสิกาโรติ ฯ  (๑)   
        ปุริเมน  วา  โลกิยสมฺมาทิฏ ิยา  มูลการณ  วิภาเวติ   
ปจฺฉิเมน  โลกุตฺตรสมฺมาทิฏ ิยา  มูลการณนฺติ  เอวมาทินา   
อตฺถโยชนา  (๒)เวทิตพฺพา ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เตหิ  ภิกฺขูหิ  กิตฺติตกามสมฺปตฺติโต 
ฌานาทิสมฺปตฺติ  สนฺตตรา  เจว  ปณีตตรา  จาติ  เอตมตฺถ   
สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  อริยวิหาร- 
สุขานุภาวทีปก  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ย ฺจ  กามสุข  โลเกติ  โลกสทฺโท  ขนฺธโลโก 
อายตนโลโก  ธาตุโลโกติอาทีสุ  (๓)  สงฺขาเรสุ  อาคโต ฯ   
#  ๑.  องฺ.  ทกุ.  ๒๐/๓๗๐/๑๐๙ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถ  โยชนา ฯ 
#  ๓.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๔/๑๐ ฯ   
#  ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๕๘,๑๗๐,๕๐๕/๘,๘๗,๒๔๖ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ราชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๑ 
 
                ยาวตา  จนฺทิมสูริยา  ปริหรนฺติ  ทิสา  ภนฺติ  วิโรจนา   
                ตาว  สหสฺสธา  โลโก  เอตฺถ  เต  วตฺตตี  วโสติ-   
อาทีสุ  (๑)  โอกาเส  อาคโต ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  พุทฺธจกฺขุนา 
โลก  โวโลเกนฺโตติอาทีสุ  (๒)  สตฺเตสุ ฯ  อิธ  ปน  สตฺตโลเก  โอกาส- 
โลเก  จ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  อวีจิโต  ปฏาย  อุปร ิ พฺรหฺมโลกโต  (๓)   
เหฏา  เอตสฺมึ  โลเก  ย  วตฺถุกาเม  ปฏิจฺจ  กิเลสกามวเสน   
อุปฺปชฺชนโต  กามสหคต  สุข ฯ  ย ฺจิท  ทิวิย  สุขนฺติ  ย ฺจ   
อิท  ทิวิ  ภว  ทิพฺพวิหารวเสน  จ  ลทฺธพฺพ  พฺรหฺมาน  มนุสฺสาน ฺจ 
รูปสมาปตฺติสุข ฯ  ตณฺหกฺขยสุขสฺสาติ  ย  อาคมฺม  ตณฺหา  ขียติ   
ต  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  ตณฺหาย  จ  ปฏิปสฺสมฺภนวเสน   
ปวตฺตผลสมาปตฺติสุข  ตณฺหกฺขยสุข  นาม  ตสฺส  ตณฺหกฺขย- 
สุขสฺส ฯ  เอเตติ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  นิทเฺทโส  เอตานิ  สุขานีติ   
อตฺโถ ฯ  เกจิ  อุภยมฺป  สขุสาม ฺเน  คเหตฺวา  เอตฺนติ  ปนฺติ   
เตส  กล  นคฺฆตีติ(๔)  ปาเน  ภวิตพฺพ ฯ   
        โสฬสินฺติ  โสฬสนฺน  ปูรณึ ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ 
จกฺกวตฺติสุข  อาทึ  กตฺวา  สพฺพสฺมึ  มนุสฺสโลเก  มนุสฺสสุข   
นาคสุปณฺณาทิโลเก  นาคาทีหิ  อนุภวิตพฺพ  สุข  จาตุมหา- 
ราชิกาทิเทวโลเก  ฉพฺพิธ  กามสุขนฺติ  ย  เอกาทสวิเธ  กามโลเก   
#  ๑.  ม.  มู.  ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ  ๒.  วิ.  มหา.  ๔/๙/๑๑ ฯ 
#  ม.  ม.ู  ๑๒/๓๒๔/๓๒๘ ฯ  ๓.  ม.  อุปริ  พฺรหฺมโลกโต ฯ 
#  ๔.  ม.  นาคฺฆตีติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๒ 
 
อุปฺปชฺชนฺต  กามสุข  ย ฺจ  อิท  รูปารปูเทเวสุ  ทิพฺพวิหาร- 
ภูเตสุ  รูปารูปชฺฌาเนสุ  จ  อุปฺปนฺนตฺตา  ทิวิยนฺติ  ลทฺธนาม   
โลกิยชฺฌานสุข  สกลมฺป  ตทุภย  ตณฺหกฺขยสุขสงฺขาต  ผลสมา- 
ปตฺติสุข  โสฬส  ภาเค  กตฺวา  ตโต  เอกภาค  โสฬสภาคคุเณ 
ลทฺธ  เอกภาคสงฺขาต  กล  น  อคฺฆตีติ ฯ   
        อย ฺจ  อตฺถวณฺณนา  ผลสมาปตฺติสาม ฺเน  วุตฺตา ฯ   
ปาฬิย  อวิเสเสน  ตณฺหกขฺยสฺส  อาคตตฺตา  ปมผลสมาปตฺติ- 
สุขสฺสาป  กล  โลกิย  นคฺฆติเอว(๑) ฯ  ตถาหิ  วุตฺต   
                ปพฺยา  เอกรชฺเชน  สคฺคสฺส  คมเนน  วา   
                สพฺพโลกาธิปจฺเจน  โสตาปตฺติผล  วรนฺติ ฯ  (๒)   
        โสตาปตฺติสยุตฺเตป  วุตฺต   
        กิ ฺจาป  ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺตี  จตุนฺน  ทีปาน   
อิสฺสริยาธิปจฺจ  รชฺช  กาเรตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺติ  เทวาน  ตาวตึสาน  สหพฺยต  โส   
ตตฺถ  นนฺทวเน  อจฺฉราสงฺฆปริวุโต  ทิพฺเพหิ  จ  ป ฺจหิ  กาม- 
คุเณหิ  สมปฺปโต  สมงฺคีภูโต  ปริจาเรติ  โส  จตูหิ  ธมฺเมหิ   
อสมนฺนาคโต  อถโข  โส  อปริมุตฺโตว  นิรยา  อปริมุตฺโต   
ติรจฺฉานโยนิยา  อปริมตฺุโต  เปตฺติวิสยา(๓)  อปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติ- 
วินิปาตา ฯ  กิ ฺจาป  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปณฺฑิยาโลเปน   
#  ๑.  ม.  น  อคฺฆติ  เอว ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓/๓๙ ฯ   
#  ๓.  ม.  เปตฺติวิสยา ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ราชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๓ 
 
ยาเปติ  นนฺตกานิ  จ  ธาเรติ ฯ  โส  จตูหิ  ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต  อถโข  โส  ปริมุตฺโต  นริยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉาน- 
โยนิยา  ปริมตฺุโต  เปตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
        กตเมหิ  จตูหิ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  โส  ภควา  อรห ฯเปฯ   
พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน ฯเปฯ  วิ ฺ ูหีติ ฯ   
สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน ฯเปฯ  ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสสฺาติ ฯ   
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนนฺาคโต  โหติ  อขณฺเฑหิ ฯเปฯ  สมาธิ- 
สวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมหิ  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  โย   
จ  ภิกฺขเว  จตุนฺน  ทีปาน  ปฏิลาโภ  โย  จตุนฺน  ธมฺมาน   
ปฏิลาโภ  จตุนฺน  ทีปาน  ปฏิลาโภ  จตุนฺน  ธมฺมาน  ปฏลิาภสฺส   
กล  นคฺฆติ  โสฬสินฺติ ฯ  (๑)   
        เอว  ภควา  สพฺพตฺถ  โลกิยสุข  สอุตฺตร  สาติสย  โลกุตฺตร- 
สุขเมว  อนุตฺตรนฺติ  อติสยนฺติ  ภาเชสีติ ฯ   
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ส.  มหา.  ๑๙/๑๔๑๓/๔๒๙ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 164 

                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๑๖๔ 
                 
                                ทณฺฑสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  กมุารกาติ  ทารกา ฯ  อนฺตรา  จ  สาวตฺถึ  อนฺตรา   
จ  เชตวนนฺติ  อนฺตราสทฺโท  ตทนฺตร  โก  ชาเนยฺย  อ ฺตร   
ตถาคตาติ  (๑)  ชนา  สงฺคมฺม  มนฺเตนฺติ  ม ฺจ  ตฺว ฺจ  กิมนฺตรนฺติ- 
อาทีสุ  (๒)  การเณ  อาคโต ฯ  อทฺทสา  ม  ภนฺเต  อ ฺตรา 
อิตฺถี  วิชชฺนตฺริกาย  ภาชน  โธวนฺตีติอาทีสุ  (๓)  ขเณ ฯ  ยสฺสนฺตรโต   
น  สนฺติ  โกปาติอาทีสุ  (๔)  จิตฺเต ฯ  อนฺตรา  โวสานมาปาทีติ- 
อาทีสุ  (๕)  เวมชฺเฌ ฯ  อปจาย  ภิกฺขเว  ตโปทา  ทวิฺนฺน  มหานิรยาน   
อนฺตริกาย  อาคจฺฉตีติอาทีสุ  (๖)  วิวเร ฯ  สฺวายมิธาป  วิวเร   
เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  สาวตฺถิยา  จ  เชตวนสฺส  จ  วิวเรติ   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อนฺตราสทฺทโยคโต  เจตฺถ  อุปโยค- 
วจน  อนฺตรา  จ  สาวตฺถึ  อนฺตรา  จ  เชตวนนฺติ ฯ  อีทิเสสุ   
าเนสุ  อกฺขรจินฺตกา  อนฺตรา  คาม ฺจ  นทิ ฺจ  คจฺฉตีติ   
เอกเมว  อนฺตราสทฺท  (๗)  ปยุ ฺชนฺติ  โส  ทุติยปเทนป  โยเชตพฺโพ 
โหติ  อิธ  ปน  โยเชตฺวา  วุตฺโต ฯ   
        อหึ  ทณฺเฑน  หนนฺตีติ  พิลโต  นิกฺขมิตฺวา  โคจราย   
คจฺฉนฺต  กณฺหสปฺป  ฉาตชฺฌตฺต  (๘)  อนุพนฺธิตฺวา  ยฏ ีหิ   
#  ๑.  องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๑๕/๓๙๑ ฯ  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๗๕/๑๕๐ ฯ 
#  ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๗๘๑/๒๙๖ ฯ  ๓.  ม.  ม.  ๑๓/๑๗๖/๑๘๑ ฯ   
#  ๔.  วิ.  จุล.  ๗/๓๔๗/๑๖๓ ฯ  ขุ.  อุ.  ๒๕/๖๕/๑๐๑ ฯ 
#  ๕.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๘๔/๑๖๗ ฯ  ตตฺถ  ปน  อนฺตราโวสาน  อาปนฺโน 
#  อนฺตราโวานคมนนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๖.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๒๙๖/๒๑๘ ฯ 
#  ๗.  ม.  ปยชฺุชนฺติ ฯ  ๘.  ม.  ฉาตชฺฌตฺต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ทณฺฑสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๕ 
 
โปเถนฺติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ภควา  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย   
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เต  ทารเก  อหึ  ทณฺเฑน  หนนฺเต   
ทิสฺวา  กสฺมา  กุมารกา  อิม  อหึ  ทณฺเฑน  หนถาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
ฑสนภเยน  ภนฺเตติ  จ  วุตฺเต  อิเม  อตฺตโน  สุข  กริสฺสามาติ 
อิม  ปหรนฺตา  นิพฺพตฺตฏาเน  ทุกฺข  อนุภวิสฺสนฺติ  อโห   
อวิชฺชาย  นิกติโกสลฺลนฺติ  ธมฺมสเวค  อุปฺปาเทสิ  เตเนว  จ   
ธมฺมสเวเคน  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  ภควาติ- 
อาทิ ฯ   
        ตตฺถ  เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  อิเม  ทารกา  อตฺตสุขาย   
ปรทุกฺข  กโรนฺตา  สย  ปรตฺถ  สุข  (๑)  น  ลภิสฺสนฺตีติ  เอตมตฺถ   
ชานิตฺวาติ  เอวเมเก  วณฺเณนฺติ ฯ  อ ฺเส  ทุปฺปฏปินฺนาน   
สุขปริเยสน  อายตึ  ทุกฺขาย  สวตฺตติ  สุปฏิปนฺนาน  เอกนฺเตน 
สุขาย  สวตฺตติ ฯ  ตสฺมา  ปรวิเหสาวินิมุตฺตา  อจฺจนฺตเมว   
สุขภาคิโน  วต  มยฺห  โอวาทปฺปฏิกราติ  โสมนสสฺวเสเนเวตมฺป 
สตฺถา  อุทาน  อุทาเนสีติ  วทนฺติ ฯ  อปเร  ปน  ภณนฺติ   
เอว  เตหิ  กมุารเกหิ  ปวตฺติต  ปรวิเหน  สพฺพากาเรน   
อาทีนวโต  วิทิตฺวา  ปรวิเหสาย  ปรานุกมฺปาย  จ  ยถากฺกม   
อาทีนวานิสสวิภาวน  อิม  อุทาน  อุทาเนสีติ ฯ   
        ตตฺถ  สขุกามานีติ  เอกนฺเตเนว  อตฺตโน  สุขสฺส  อิจฺฉนโต   
สุขานุคิทฺธานิ ฯ  ภูตานีติ  ปาณิโน ฯ  โย  ทณฺเฑน  วิหึสตีติ   
#  ๑.  ม.  ปรตฺถ  สุข ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๖ 
 
เอตฺถ  ทณฺเฑนาติ  เทสนามตฺต  ทณฺเฑน  วา  เลฑฺฑุ- 
สตฺถปฺปาณิปฺปหาราทีหิ  วาติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  ทณฺเฑนาติ   
ทณฺฑเนน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย  สุขกามานิ  สพฺพภูตานิ   
ชาติอาทินา  ฆฏฏนวเสน  วจีทณฺเฑน  วา  ปาณิมุคฺครสตฺถาทีหิ   
โปถนตาฬนจฺเฉทนาทิวเสน  สรรีทณฺเฑน  วา  สต  วา  สหสฺส   
วา  าปนวเสน  ธนทณฺเฑน  วาติ  อิเมสุ  ทณฺเฑสุ  เยน   
เกนจิ  ทณฺเฑน  วิหึสติ  วิพาเธติ  (๑)  ทุกฺข  ปาเปติ ฯ  อตฺตโน   
สุขเมสาโน  เปจฺจ  โส  น  ลภเต  สุขนติฺ  โส  ปุคฺคโล  อตฺตโน   
สุข  เอสนฺโต  คเวสนฺโต  ปตฺเถนฺโต  เปจฺจ  ปรโลเก  มนุสฺสสุข   
ทิพฺพสุข  นิพฺพานสุข  ติวิธมฺป  สุข  น  ลภติ  อ ฺทตฺถุ   
เตน  ทณฺเฑน  ทุกฺขเมว  ลภตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เปจฺจ  โส  ลภเต  สุขนฺติ  โย  ขนติฺเมตฺตานุทฺทยสมฺปนฺโน   
ยถาห  สุขกาโม  ทกฺุขปฺปฏิกูโล  เอว  สพฺเพปติ  จินฺเตตฺวา   
สมฺปตฺตวิรติอาทีสุ   ิโต  วุตฺตนเยน  เกนจิ  ทณฺเฑน  สพฺพานิป   
ภูตานิ  น  หสึติ  น  พาธติ  โส  ปุคฺคโล  ปรโลเก  มนุสฺสภูโต   
มนุสฺสสุข  เทวภูโต  ทิพฺพสุข  อุภย  อติกฺกมนฺโต  นิพฺพานสุข   
ลภตีติ ฯ  เอตฺถ  จ  ตาทิสสฺส  ปุคฺคลสสฺ  อวสฺส  ภาวิตาย   
ต  สุข  ปจฺจุปฺปนฺน  วิย  โหตีติ  ทสฺสนตฺถ  ลภเตติ  วุตฺต ฯ   
ปุริมคาถายป  เอเสว  นโย ฯ   
        ตติยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  วิเหเติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  หนา  ๑๖๗ 
 
                        สกฺการสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  สกฺกโต  โหตีติ   
กปฺปาน  สตสหสฺสาธิเกสุ  จตูสุ  อสงฺเขฺยยฺเยสุ  ปริปูริตสฺส   
ปุ ฺสมฺภารวิเสสสฺส  ผลภูเตน  อิโต  ปร  มยฺห  โอกาโส  นตฺถีติ   
อุสฺสาหชาเตน  วิย  อุปรปูริ  วฑฺฒมาเนน  สกฺการาทินา  ภควา   
สกฺกโต  โหติ ฯ  สพฺพทิสาสุ  หิ  ยมกมหาเมโฆ  วุฏหิตฺวา   
มโหฆ  วิย  สพฺพปารมิโย  เอกสฺมึ  อตฺตภาเว  วิปาก  ทสฺสามาติ   
สมฺปณฺฑิตา  วิย  ภควโต  ลาภสกฺการมโหฆ  นิพฺพตฺตยึสุ ฯ   
ตโต  อนฺนปานวตฺถยานมาลาคนฺธวิเลปนาทิหตฺถา  ขตฺติย- 
พฺราหฺมณาทโย  อาคนฺตฺวา  กห  พุทฺโธ  กห  ภควา  กท  เทวเทโว   
กห  นราสโภ  กห  ปุริสสีโหติ  ภควนฺต  ปริเยสนฺติ ฯ  สกฏสเตหิ   
ปจฺจเย  อาหริตฺวา  โอกาส  อลภมานา  สมนฺตา  คาวุตปฺปมาเณป   
สกฏธุเรน  สกฏธุร  อาหจฺจ  ติฏนฺติ  เจว  อนุพนฺธนฺติ  จ   
อนฺธกวินฺทพฺราหฺมณาทโย  วิย ฯ  สพฺพนฺต  ขนฺธเก  (๑)  เตสุ  เตสุ 
จ  สุตฺเตสุ  อาคตนเยน  เวทิตพฺพ ฯ  ยถา  จ  ภควโต  เอว   
ภิกฺขุสฆสฺสาติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        ยาวตา  โข  จุนฺท  เอตรหิ  สฆา  วา  คณา  วา   
โลเก  อุปฺปนนฺา  นาห  จุนฺท  อ ฺ  เอกสฆมฺป  สมนุปสฺสามิ   
เอว  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต  ยถริวาย  จุนฺท  ภิกฺขุสงฺโฆติ ฯ   
        สฺวาย  ภควโต  จ  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  อุปฺปนฺโน   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๕/๖๑/๗๖ ฯ  ๒.  ที.  ปา.  ๑๑/๑๐๗/๑๓๘ ฯ   
#  ม.  ยถริวาย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 168 

                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๘ 
 
ลาภสกฺกาโร  เอกโต  หุตฺวา  ทฺวินฺน  มหานทีน  อุทโกโฆ  วิย   
อปฺปเมยฺโย  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา   
สกฺกโต  โหติ ฯเปฯ  ปรกิฺขาราน  ภิกฺขุสงฺโฆป  สกฺกโต ฯเปฯ 
ปริกฺขารานนฺติ ฯ   
        ติตฺถิยา  ปน  ปุพฺเพ  อกตปุ ฺตาย  จ  ทุปฺปฏปินฺนตาย   
จ  อสกฺกตา  อครุกตา  พุทฺธุปฺปาเทน  ปน  วิเสสโต  วิปนฺนโสภา   
สูริยุคฺคมเน  ขชฺโชปนกา  วิย  นิปฺปภา  นิตฺเตชา  หตลาภ- 
สกฺการา  อเหสส ฯ  เต  ตาทิส  ภควโต  สฆสฺส  จ  ลาภ- 
สกฺการ  อสหมานา  อิสฺสาปกตา  เอว  อิเม  ผรุสาหิ  วาจาหิ   
ฆเฏตฺวาว  ปลาเปสฺสามาติ  อุสฺสุยา  วิสูกานิ  (๑)  อุคฺคิรนฺตา  ตตฺถ 
ตตฺถ  ภิกฺขู  อกฺโกสนฺตา  ปริภาสนฺตา  วิจรึสุ ฯ  เตน  วุตฺต   
อ ฺติตฺถิยา  ปน  ปริพฺพาชกา  อสกฺกตา  โหนฺติ ฯเปฯ   
ปริกฺขาราน ฯ  อถโข  เต  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  ภควโต   
สกฺการ  อสหมานา  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  คาเม  จ  อร ฺเ  จ   
ภิกฺขู  ทิสฺวา  อสพฺภาหิ  ผรุสาหิ  วาจาหิ  อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ 
โรเสนฺติ  วิเหเสนฺตีติ ฯ  (๓) 
        ตตฺถ  อสพฺภาหีติ  อสภาโยคฺคาหิ  สภาย  สาธชุนสมูเห 
วตฺตุ  อยุตฺตาหิ  ทุฏ ุลฺลาหีติ  อตฺโถ ฯ  ผรุสาหีติ  กกฺขฬาหิ   
#  ๑.  ม.  อุสยูา  วิสุคฺคาร ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เตติ  ทิสฺสติ ฯ 
#  ๓.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๕๔/๘๘-๘๙  วิเหสนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สกฺการสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๙ 
 
มมฺมจฺเฉทิกาหิ ฯ  อกโฺกสนฺตีติ  ชาติอาทีหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ   
ขขเสนฺติ ฯ  ปริภาสนฺตีติ  ภณฺฑนวเสน  ภย  อุปฺปาเทนฺตา   
ตชฺเชนฺติ ฯ  โรเสนฺตีติ  ยถา  ปรสฺส  โรโส  โหติ  เอว  อนุทฺธสน- 
วเสน  โรส  อุปฺปาเทนฺติ ฯ  วิเหเสนฺตีติ  วิเหเนฺติ  วิวิเธหิ   
อากาเรหิ  อผาสุก  กโรนฺติ ฯ   
        กถมฺปเนเต  สมนฺตปาสาทิเก  ภควติ  ภิกฺขุสงฺเฆ  จ   
อกฺโกสาทีนิ  ปวตฺเตสุนฺติ  ภควโต  อุปปฺาทโต  ปหนีลาภ- 
สกฺการตาย  อุปหตจิตฺตา  ปวึ  ขณิตฺวา  (๑)  ปกฺขลนฺตา  วิย   
อวเณ  เวฬุริยมณิมฺหิ  วณ  อุปฺปาเทนฺตา  วิย  จ  สุนทฺริก   
นาม  ปริพฺพาชิก  ส ฺาเปตฺวา  ตาย  สตฺถุ  ภิกฺขูน ฺจ  อวณฺณ   
วุฏาเปตฺวา  อกฺโกสาทีน ิ ปวตฺเตสส ฯ  ตมฺปเนต  สุนฺทรีวตฺถุ   
ปรโต  สุนฺทรีสุตฺเต  (๒)  ปาฬิยเยว  อาคมิสฺสติ  (๓)  ตสฺมา  ยเมตฺถ 
วตฺตพฺพ  ต  ตตฺเถว  วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติก  อุปสงฺกมตฺิวา  ต  ปวตฺตึ   
อาโรเจสส ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา 
เตนุปสงฺกมึสุ ฯเปฯ  วิเหเสนฺตีติ ฯ  ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อิสฺสาปกตาน  ติตฺถิยาน   
วิปฺปฏิปตฺตึ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  เตหิ   
กเต  วิปฺปกาเร  ปสนฺนจิตฺเตหิ  จ  ปเรหิ  กเต  อุปกาเร   
#  ๑.  ม.  ขณิตฺวา ฯ  ๒.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๕๘/๔๑๒ ฯ   
#  ๓.  ม.  อาคมิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๐ 
 
ตาทิภาวานุภาวทีปก  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  คาเม  อร ฺเ  สุขทุกฺขผุฏโติ  คาเม  วา  อร ฺเ   
วา  ยตฺถ  กตฺถจิ  สุเขน  ทกฺุเขน  จ  ผุฏโ  สุขทุกฺขานิ  อนุภวนฺโต   
เตส  วา  ปจฺจเยหิ  สมงฺคีภูโต ฯ  เนวตฺตโต  โน  ปรโต  ทเหถาติ   
อห  สุขิโต  อห  ทุกฺขิโต  มม  สุข  มม  ทุกฺข  ปเรนิท   
มยฺห  สุขทุกขฺ  อุปฺปาทิตนฺติ  จ  เนว  อตฺตโต  น  ปรโต   
ต  สุขทุกฺข  เปถ ฯ  กสมฺา  น  เหตฺถ  ขนฺธป ฺจเก  อหนฺติ   
วา  มมนฺติ  วา  ปโรติ  วา  ปรสฺสาติ  วา  ปสฺสิตพฺพยุตฺตก   
กิ ฺจิ  อตฺถิ  เกวล  สงฺขารา  เอว  ปน  ยถาปจฺจย  อุปฺปชฺชิตฺวา   
ขเณ  ขเณ  ภิชฺชนฺตีติ ฯ  สขุทุกฺขคฺคหณ ฺเจตฺถ  เทสนาสีส ฯ 
สพฺพสฺสาป  โลกธมฺมสฺส  วเสน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  ภควา   
นาห  กฺวจนิ  กสฺสจิ  กิ ฺจนตสฺมึ  น  จ  มม  กฺวจนิ   
กตฺถจิ  กิ ฺจนตตฺถีติ  จตุโกฏิก  สุ ฺต  วิภาเวสิ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  อตฺตโต  ปรโต  จ  อทหนสฺส  การณ   
ทสฺเสติ  ผุสนฺติ  ผสฺสา  อุปธึ  ปฏิจฺจาติ ฯ  เอเต  สุขเวทนียา   
ทุกฺขเวทนียา  จ  ผสฺสา  นาม  ขนฺธป ฺจกสงฺขาต  อุปธึ  ปฏิจฺจ   
ตสฺมึ  สติ  ยถาสก  วิสย  ผุสนฺติ  ตตฺถ  ปวตฺตนฺติเยว ฯ   
อทุกฺขมสุขา  หิ  เวทนา  สนฺตสภาวตาย  สุเข  เอว  สงฺคห   
คจฺฉตีติ  ทุวิธสมฺผสฺสวเสเนวาย  อตฺถวณฺณนา  กตา ฯ   
        ยถา  ปน  เต  ผสฺสา  น  ผุสนฺติ  ต  ทสฺเสตุ  นริปุธึ    
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                *เลมที่  ๑๙  อุปาสกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๑ 
         
เกน  ผุเสยฺยย  ผสฺสาติ  วุตฺต ฯ  สพฺพโส  หิ  ขนฺธูปธิยา  อสติ   
เกน  การเณน  เต  ผสฺสา  ผุเสยฺยย  น  ต  การณ  อตฺถิ ฯ 
ยทิ  ห ิ ตุเมฺห  อกฺโกสาทิวเสน  อุปฺปชชฺนสุขทุกฺข  น  อิจฺฉถ   
สพฺพโส  นิรปุธิภาเวเยว  โยค  กเรยฺยาถาติ  อนุปาทิเสส- 
นิพฺพานธาตุยา  คาถ  นฏิเปสิ ฯ  เอว  อิมินา  อุทาเนน 
วฏฏวิวฏฏ  กถิต ฯ   
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อุปาสกสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม  อิจฺฉานงฺคลโกติ  อิจฺฉานงฺคลนามโก  โกสเลสุ   
เอโก  พฺราหฺมณคาโม  ตนฺนิวาสิตาย  ตตฺถ  วา  ชาโต  ภโวติ   
วา  อิจฺฉานงฺคลโก ฯ  อุปาสโกติ  ตีหิ  สรณคมเนหิ  ภควโต   
สนฺติเก  อุปาสกภาวสฺส  ปเวทิตตฺตา  อุปาสโก  ป ฺจสิกฺขาปทิโก   
พุทฺธมามโก  ธมฺมมามโก  สฆมามโก ฯ  เกนจิเทว  กรณีเยนาติ   
อุทฺธารโสธาปนาทินา  (๑)  เกนจิเทว  กตฺตพฺเพน ฯ   
ตีเรตฺวาติ  นิฏาเปตฺวา ฯ  อย  กริ  อุปาสโก  ปุพฺเพ  อภิณฺห   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปยิรุปาสติ  โส  กติปย  กาล  พหุ- 
กรณียตาย  สตฺถุ  ทสฺสน  นาภิสมฺโภสิ ฯ  เตนาห  ภควา  จิรสฺส   
โข  ตฺว  อุปาสก  อิม  ปรยิายมกาสิ  ยทิท  อิธาคมนายาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  อุทธฺารโสธาปนาทินา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๒ 
 
        ตตฺถ  จิรสฺสนฺติ  จิเรน ฯ  ปริยายนฺติ  วาร ฯ  ยทิทนฺติ   
นิปาโต  โย  อยนฺติ  อตฺโถ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิธ  มม   
สนฺติเก  อาคมนาย  โย  อย  อชชฺ  กโต  วาโร  ต  อิม  จิเรน   
ปป ฺจ  กตฺวา  อกาสีติ ฯ  จิรปฏิกาหนฺติ  จิรปฏโิก  อห   
จิรกาลโต  ปฏาย  อห  อุปสงฺกมิตุกาโมติ  สมฺพนโฺธ ฯ  เกหิจิ 
เกหิจีติ  เอกจฺเจหิ  เอกจฺเจหิ ฯ  อถวา  เกหิจีติ  (๑)  เยหิ  วา  เตหิ 
วา ฯ  ตตฺถ  อาทรภาว  (๒)  ทสฺเสติ ฯ  สตฺถริ  อภิปฺปสนฺนสฺส  หิ   
สตฺถุ  ทสฺสนธมฺมสฺสวเนสุ  วิย  น  อ ฺตฺถ  อาทโร  โหติ ฯ   
กิจฺจกรณีเยหีติ  เอตฺถ  อวสฺส  กาตพฺพ  กิจฺจ  อิตร  กรณีย ฯ   
ปม  วา  กาตพฺพ  กิจฺจ  ปจฺฉา  กาตพฺพ  กรณีย ฯ  ขุทฺทก   
วา  กิจฺจ  มหนฺต  กรณีย ฯ  พฺยาวโฏติ  อุสฺสุกฺโก ฯ  เอวาหนฺติ   
เอว  อิมินา  ปกาเรน  อห  นาสกฺขึ  อุปสงฺกมิตต  น  อคาร- 
วาทินาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ทุลฺลเภ  พุทธฺุปฺปาเท  มนุสฺสตฺตลาเภ   
จ  สตฺตาน  สกิ ฺจนภาเวน  กิจฺจปสุตตาย  กุสลนตฺราโย  โหติ   
น  อกิ ฺจนสฺสาติ  เอตมตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม   
อุทานนฺติ  ตทตฺถปริทีปนเมว  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สขุ  วต  ตสฺส  น  โหติ  กิ ฺจีติ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส   
กิ ฺจิ  รูปาทีสุ  เอกวตฺถุมปฺ  มเมตนฺติ  ตณฺหาย  ปริคฺคหิตภาเวน 
#  ๑.  ม.  เกหิจิ  เกหิเจหิ ฯ  ๒.  ม.  คารว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุปาสกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๓ 
 
น  โหติ  นตฺถิ  น  วิชฺชติ  สุข  วต  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  อโห   
สุขเมวาติ  อตฺโถ ฯ  น  โหสีติป  ปาโ  ตสฺส  อตีตกาลวเสน   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เกจิ  ปน  น  โหติ  กิ ฺจีติ  ปทสฺส  ราคาทิ- 
กิ ฺจน  ยสฺส  น  โหตีติ  อตฺถ  วณฺเณนฺติ  ต  น  สนฺุทร   
ปริคฺคหธมฺมวเสน  เทสนาย  อาคตตฺตา ฯ  ราคาทิกิ ฺจนนฺติ   
ปริคฺคเหตพฺพสฺสาป  สงฺคเห  สติ  ยุตฺตเมว  วุตฺต  สิยา  อถวา 
ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  กิ ฺจิ  อปฺปมฺป  กิ ฺจน  ปลิโพธชาต  ราคาทิ- 
กิ ฺจนาภาวโต  เอว  น  โหติ  ต  ตสฺส  อกิ ฺจนตฺต  สุขสฺส   
ปจฺจยภาวโต  สุข  วต  อโห  สุขนฺติ  อตฺโถ ฯ  กสฺส  ปน  น   
โหติ  กิ ฺจนนฺติ(๑)  เจ  อาห  สงฺขาตธมฺมสฺส  พหุสฺสุตสฺสาติ ฯ   
โย  จตูหิป  มคฺคสงฺขาหิ(๒)  โสฬสกจฺิจนิปฺผตฺติยา  สงฺขาตธมฺโม   
กตกิจฺโจ  ตโต  เอว  ปฏิเวธาพาหุสจฺเจน  พหุสฺสุโต  ตสฺส ฯ   
        อิติ  ภควา  อกิ ฺจนภาเว  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  สกิ ฺจน- 
ภาเว  อาทีนว  ทสฺเสตุ  สกิ ฺจน  ปสฺสาติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ 
ราคาทิกิ ฺจนาน  อามิสกิ ฺจนาน ฺจ  อตฺถิตาย  สกิ ฺจน   
สกิ ฺจนตฺตา  เอว  อลทฺธาน ฺจ  ลทฺธาน ฺจ  กามาน  ปริเยสนา- 
รกฺขณเหตุ  กิจฺจกรณียวเสน  อห  มมาติ  คหณวเสน  จ   
วิห ฺมาน  วิฆาต  อาปชฺชมาน  ปสฺสาติ  ธมฺมสเวคปฺปตฺโต   
สตฺถา  อตฺตโน  จิตฺต  วทติ ฯ  ชโน  ชนสฺมึ  ปฏิพนฺธรูโปติ   
#  ๑.  ส.ี  กิ ฺจีติ ฯ  ๒.  สี.  จตุมค.คสงฺขตาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๔ 
 
สย  อ ฺโ  ชโน  สมาโน  อ ฺสฺมึ  ชเน  อห  อิสฺส  มม   
อยนฺติ  ตณฺหาวเสน  ปฏิพทฺธสภาโว  หุตฺวา  วิห ฺติ  วิฆาต 
อาปชฺชติ ฯ  ปฏิพทฺธจิตฺโตติป  ปาโ ฯ  อย ฺจ  อตฺโถ   
                ปตฺุตา  มตฺถิ  ธนมตฺถิ  อิติ  พาโล  วิห ฺติ   
                อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ  กโุต  ปุตฺตา  กโุต  ธนนฺติ(๑) 
อาทีหิ  (๒)  สุตฺตปเทหิ  ทีเปตพฺโพติ ฯ   
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                        คพฺภินีสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ  อ ฺตรสฺส  ปริพฺพาชกสฺสาติ  เอกสฺส  กฏุมฺพิกสฺส   
ปริพฺพาชกสฺส ฯ  ทหราติ  ตรุณี ฯ  มาณวิกาติ  พฺราหฺมณธีตาย   
โวหาโร ฯ  ปชาปตีติ  ภริยา ฯ  คพฺภินีติ  อาปนฺนสตฺตา ฯ   
อุปวิช ฺาติ  อชชฺ  สุเวติ  ปจฺจุปฏ ิตวิชายนกาลา  โหตีติ   
สมฺพนฺโธ(๒) ฯ  โส  กริ  พฺราหฺมณชาติโก  สภริโย  วาทปตฺถสสฺเม(๓)   
 ิโต  เตน  น  สปชาปติก  ปริพฺพาชกโวหาเรน  สมุทา- 
จรนฺติ ฯ  ภรยิา  ปนสฺส  พฺราหฺมณชาติกตฺตา  พฺราหฺมณาติ   
อาลปติ ฯ  เตลนฺติ  ติลเตล ฯ  เตลสีเสน  (๔)  เจตฺถ  ย  ย  วิชาตาย   
ปสวทุกฺขปฏิการตฺถ  อิจฺฉิตพฺพ  ต  สพพฺ  สปฺปโลณาทึ  อาหราติ   
#  ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๕/๒๓ ฯ  ๒.  สี.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ   
#  ๓.  ส.ี  ถามปฺปตฺตรูเป ฯ  ๔.  สี.  เตลมิสฺเสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  คพฺภินีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๕ 
 
อาณาเปติ ฯ  ย  เม  วิชาตาย  ภวิสฺสตีติ  ย  เตลาทิ  มยฺห   
วิชาตาย  พหิ  นิกฺขนฺตคพฺภาย  อุปการาย  ภวิสฺสติ ฯ   
ปริพฺพาชิกายาติป  ปาโ ฯ  กุโตติ  กสฺมา  านา  ยโต   
าติกุลา  วา  มิตฺตกุลา  วา  เตลาทึ  อาหเรยฺย  ต  าน   
เม  นตฺถีติ  อธิปฺปาโย ฯ  เตล  อาหรามีติ  วตฺตมานสมีปตาย 
วตฺตมาน  กตฺวา  วุตฺต  เตล  อาหริสสฺามีติ  อตฺโถ ฯ  สมณสฺส   
วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  สปฺปสฺส  วา  เตลสฺส  วาติ  จ  สมุจฺจยตฺโถ 
วา  สทฺโท  อคฺคิโต  วา  อุทกโต  วา  มถิุเภทา  วาติอาทีสุ  (๑)   
วิย ฯ  สปฺปสสฺ  วา  เตลสฺส  วาติ  ปจฺจตฺเต  สามิวจน  สปฺป   
จ  เตล ฺจ  ยาวทตฺถ  ปาตุ  ปวิตุ  ทียตีติ  อตฺโถ ฯ  อปเร  ปน   
สปฺปสฺส  วา  เตลสฺส  วาติ  อวยวสมฺพนฺเธ  (๒)  สามิวจน ฯ 
สปฺปเตลสมุทายสฺส  หิ  อวยโว  อิธ  ยาวทตฺถสทฺเทน  วุจฺจตีติ   
วทนฺติ ฯ  โน  นีหริตุนฺติ  ภาชเนน  วา  หตฺเถน  วา  พหิ   
เนตุ  โน  ทียติ ฯ  อุจฺฉทิตฺวาติ(๓)  วมิตฺวา  ยนฺนูน  นิพฺพเมยฺยนฺติ(๔) 
สมฺพนฺโธ ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  อห  ร ฺโ  โกฏาคาร   
คนฺตฺวา  เตล  กณฺมตฺต  ปวิตฺวา  ตาวเทว  ฆร  อาคนฺตฺวา   
เอกสฺมึ  ภาชเน  ยถาปต  วเมตฺวา  อุทฺธน  อาโรเปตฺวา  ปจิสฺสามิ   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๕/๗๑/๙๑ ฯ  ท.ี  มหา.  ๑๐/๘๒/๑๐๔ ฯ   
#  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๗๒/๒๒๐ ฯ  ๒.  ม.  อวยวสมฺพนฺเธ ฯ   
#  ๓.  สยฺา.  สี.  อุคฺคิริตฺวานา ฯ  ม.  อุจฺฉทฺทิตฺวานาติ ฯ   
#  ๔.  สี.  ม.  ทเทยฺยนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๖ 
 
ย  ปจฺจเสมฺหาทิมิสฺสิต  ต  อคฺคินา  ฌายิสฺสติ  เตล  ปน   
คเหตฺวา  อิมิสฺสา  ปริพฺพาชิกาย  กมฺเม  อุปเนสฺสามีติ ฯ   
        อุทฺธ  กาตุนฺติ  วมนวเสน  อุทฺธ  นีหริตต ฯ  น  ปน   
อโธติ  วิริ ฺจนวเสน(๑)  เหฏา  นีหริตุ  เนว(๒)ปน  สกโฺกติ ฯ   
โส  ห ิ อธิก  ปต  สยเมว  มุขโต  นิคฺคมิสฺสามีติ  (๓)  ปวิตฺวา   
อาสยสฺส  อรตฺิตาย  อนิคฺคเต  วมนวิเรจนโยค  อชานนฺโต   
อลภนฺโต  วา  เกวล  ทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  ผุฏโ  อาวฏฏติ   
จ  ปริวฏฏติ  จ ฯ  ทุกฺขาหีติ  ทุกฺขมาหิ ฯ  ติพฺพาหีติ(๔)  พหลาหิ   
ติขิณาหิ  วา ฯ  ขราหีติ  กกฺขฬาหิ ฯ  กฏกาหีติ  อติวิย  อนิฏ- 
ภาเวน  ทารุณาหิ ฯ  อาวฏฏตีติ  เอกสฺมึเยว  าเน  อนิชฺชิตฺวา   
อตฺตโน  สรรี  อิโต  จิโต  อากฑฺฒนฺโต  อาวฏฏติ ฯ  นาม(๕) ฯ 
ปริวฏฏตีติ  เอกสฺมึ  ปเทเส  นิปนฺโนป  องฺคปจฺจงฺคานิ  ปริโต 
ขิปนฺโต  ปรวิฏฏติ(๖)  อภิมุข  วา  วฏฏนฺโต  อาวฏฏติ  สมนฺตโต   
วฏฏนฺโต  ปริวฏฏติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  สกิ ฺาจนสฺส  อปฺปฏิสงฺขาปริโภคเหตุกา   
อย  ทุกฺขุปฺปตฺติ  อกิ ฺจนสฺส  ปน  สพฺพโส  อย  นตฺถีติ  เอตมตฺถ   
สพฺพาการโต  ชานิตฺวา  ตทตฺถปฺปกาสน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สขิุโน  วตาติ  สุขิโน  วต  สปฺปุริสา ฯ  เก  ปน   
#  ๑.  ม.  วิริ ฺจนวเสน ฯ  ๒.  ม.  น ฯ  ๓.  ม.  นิคฺคมิสฺสตีติ ฯ 
#  ๔.  ม.  ติพฺพาหีติ ฯ  ๕.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  ๖.  ม.  วฏฏติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เอกปุตฺตกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๗ 
 
เตติ ฯ  เย  อกิ ฺจนา  เย  ราคาทิกิ ฺจนสฺส  ปริคฺคหกิ ฺจนสฺส   
จ  อภาเวน  อกิ ฺจนา  เตส(๑)  ปนิท  กิ ฺจน  นตฺถีติ  อาห 
เวทคุโน  หิ  ชนา  อกิ ฺจนาติ  เย  อริยมคฺคาณสงฺขาต   
เวท  คตา  อธิคตา ฯ  เตน  วา  เวเทน  นิพฺพาน  คตา  อธิคตาติ(๒) 
เวทคุโน  เต  อริยชนา  ขีณาสวปุคฺคลา  อนวเสสราคาทิ- 
กิ ฺจนาน  อคฺคมคฺเคน  สมุจฺฉินฺนตฺตา  อกิ ฺจนา  นาม ฯ  อสติ   
หิ  ราคาทิกิ ฺจเน  กุโต  ปริคฺคหกิ ฺจนสฺส  สมฺภโว ฯ  เอว   
คาถาย  ปุราภาเคน  อรหนฺเต  ปสสิตฺวา  อปรภาเคน  อนฺธ- 
ปุถุชชฺเน  ครหนฺโต  สกิ ฺจน  ปสฺสาติอาทิมาห ฯ  ต  ปุริมสุตฺเต 
วุตฺตตฺถเมว ฯ  เอว  อิมายป  คาถาย  วฏฏวิวฏฏ  กถิต ฯ   
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                เอกปุตฺตกสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม  เอกปุตฺตโกติ  เอโก  ปุตฺโต  โส  จ  อนุ- 
กมฺปตพฺพฏเน  เอกปุตฺตโก  ปยายิตพฺพฏเน  ปโย  มนสฺส   
วฑฺฒนฏเน  มนาโป ฯ  สรีรโสภาสมฺปตฺติยา  วา  ทสฺสน-ี 
ยฏเน  ปโย  สีลาจารสมฺปตฺติยา  กลฺยาณธมฺมตาย  มนาโป ฯ   
กาเลติ  สตฺเต  เขเปตีติ  กาโล  มรณ ฯ  ต  กโต  ปตฺโตติ   
กาลงฺกโต  กาเลน  วา  มจฺจุนา  กโต  นฏโ  อทสฺสน  คโตติ   
#  ๑.  ม.  เกส ฯ  ๒.  ม.  คตาติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๘ 
                 
กาลงฺกโต  มโตติ  อตฺโถ ฯ   
        สมฺพหุลา  อุปาสกาติ  สาวตฺถิวาสิโน  พหู  อุปาสกา   
มตปุตฺตอุปาสกสฺส  สหโสกีภาเวน  ยาว  อาฬาหนา  ปจฺฉโต   
คนฺตฺวา  มตสรีรสฺส  กตฺตพฺพ  กาเรตฺวา  ปฏินิวตฺตา  ยถา- 
นิวตฺถาว  อุทก  โอตริตฺวา  สีสนหาตา  วตฺถานิ  ปเฬตฺวา   
อโนตาเปตฺวาว  เอก  นิวาเสตฺวา  เอก  อุตฺตราสงฺค  กตฺวา   
ต  อุปาสก  ปุรโต  กตฺวา  โสกวิโนทน  ธมฺม  สตฺถุ  สนฺติเก 
โสสฺสามาติ  ภควนฺต  อุปสงฺกมึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  อลฺลเกสาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อลฺลวตฺถาติ  อุทเกน  ตินฺตวตฺถา ฯ  ทิวาทิวสฺสาติ   
ทิวสสฺสป  ทวิา  มชฺฌนฺหิเก  กาเลติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา   
ชานนฺตาป  ตถาคตา  ปุจฺฉนฺติ  ชานนฺตาป  น  ปุจฺฉนฺติ ฯ   
กาล  วิทิตฺวา  ปุจฺฉนฺติ  กาล  วิทิตฺวา  น  ปุจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมา   
ชานนฺโตเยว  ภควา  กถาสมุฏาปนตฺถ  ปุจฺฉนฺโต  กินฺนุ[๑] 
โข  ตุเมฺห  อุปาสกาติอาทิมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตุเมฺห  อุปาสกา  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  มม  สนฺติก   
อาคจฺฉนฺตา  โอตาปตสุทฺธวตฺถา  สายเนฺห  อาคจฺฉถ  อชฺช   
ปน  อลลฺวตฺถา  อลลฺเกสา   ิตมชฺฌนหฺิเก  กาเล  อิธาคตา  ต   
กึ  การณนฺติ ฯ  เตน  มยนติฺ  เตน  ปุตฺตวิโยคชนิตจิตฺตสนฺตาเปน   
พลวโสกาภิภูตตาย  เอวภูตา  มย  อิธปุสงฺกมนฺตาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โขติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เอกปุตฺตกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๙ 
 
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ปยวตฺถุสมฺภวา  โสกทุกฺขโทมนสฺสาทโย   
อสติ  ปยวตฺถุสฺมึ  สพฺพโส  เอเต  น  สนฺตีติ  เอตมตฺถ  สพฺพา- 
การโต  ชานิตฺวา  ตทตฺถปฺปกาสน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปยรูปสฺสาทคธิตาเสติ(๑)  ปยสภาเวสุ  รูปกฺขนฺธาทีสุ   
สุขเวทนสฺสาเทน  คธิตา  ปฏิพทฺธจิตฺตา ฯ  คธิตาเสติ  หิ  คธิตา 
อิจฺเจวตฺโถ ฯ  เสติ  วา  นปิาตมตฺต ฯ  ปยรูปา  นาม  จกฺขฺวาทโย   
ปุตฺตทาราทโย  จ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  กิ ฺจ  โลเก  ปยรูป  สาตรูป   
จกฺขุ  โลเก  ปยรูป  สาตรูป ฯเปฯ  ธมมฺตณฺหา  โลเก  ปยรูป   
สาตรูปนฺติ  (๒) ฯ   
                เขตฺต  วตฺถุ  หริ ฺ  วา  ควสฺส  ทาสโปริส   
                ถิโย  พนฺธู  ปุถ ู กาเม  โย  นโร  อนุคิชฺฌตีติ  (๓)  จ ฯ   
        ตสฺมา  เตสุ  ปยรูเปส ุ อสฺสาเทน  คิทฺธา  มุจฺฉิตา   
อชฺฌาปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ  เก  ปน  เต  ปยรูปสฺสาทคธิตาติ  (๔)  เต   
ทสฺเสติ  เทวกายา  ปุถุมนสฺุสา  จาติ  (๕)จาตุมหาราชิกาทิ- 
พหุเทวสมูหา  เจว  ชมฺพุทีปกาทิกา  พหุมนุสฺสา  จ(๕) ฯ   
อฆาวิโนติ  กายิกเจตสิกทุกฺเขน  ทุกขิฺตา ฯ  ปริชนฺุนาติ  ชราโรคาทิ- 
#  ๑.  สฺยา.  ปยรูปสฺสาทคทฺธิตาเส ฯ  ม.  ปยรูปสสฺาทคมิตาเสติ ฯ 
#  ๒.  ท.ี  มหา.  ๑๐/๒๙๗-๒๙๘/๓๔๔-๓๔๗ ฯ 
#  ม.  ม.ู  ๑๒/๑๔๗/๑๒๐-๑๒๑ ฯ  ๓.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๘๐/๔๘๔ ฯ   
#  ม.  ปยรูปสฺสาทคธิตาติ ฯ  ๕.  ม.  จาตุมหาราชิกาทโย  พหุเทวสมูหา 
#  เจว  ชมฺพุทีปกาทิกา  พหุมนุสฺสา  จ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๐ 
                 
วิปตฺติยา  โยพฺพนาฑรคฺยาทิสมฺปตฺติโต  ปริหีนา ฯ  ยถาลาภวเสน   
วายมตฺโถ(๑)  เทวมนุสฺเสสุ  เวทิตพฺโพ ฯ  อถวา  กาม ฺเจกนฺตสุข- 
สมปฺปตาน  เทวาน  ทุกฺขชราโรคา  น  สมฺภวนฺติ  ตทนติวตฺต- 
สภาวตาย  ปน  เตป  อฆาวิโนติ  ปรชินฺุนาติ  จ  วุตฺตา ฯ   
เตสมฺป  วา  ปุพฺพนิมิตฺตุปฺปตฺติยา  ปฏิจฺฉนฺนชราย  เจตสิกโรคสฺส   
จ  วเสน  ทุกขฺาทีน  สมฺภโว  เวทิตพฺโพ ฯ  มจฺจุราชสฺส  วส   
คจฺฉนฺตีติ  ปยวตฺถุวิสยาย  ตณฺหาย  อปฺปหีนตฺตา  ปุนปฺปุน   
คพฺภูปคมนโต  ธาตุตฺตยิสฺสรตาย  มจฺจุราชสงฺขาตสฺส  มรณสฺส   
วส  หตฺถเมว  คจฺฉนฺติ ฯ   
        เอตฺตาวตา  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เย  เว  ทวิาติ- 
อาทินา  วิวฏก  ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  เย  เว  ทิวา  จ  รตฺโต   
จ  อปฺปมตฺตาติ  ทิวส  จงฺกเมน  นิสชชฺาย  อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ   
จิตฺต  ปริโสเธตีติอาทินา  วุตฺตนเยน  ทิวสภาเค  รตฺติภาเค  จ   
ทฬฺห  อปฺปมตฺตา  อปฺปมาทปฏิปท  ปูเรนฺติ ฯ  ชหนฺติ  ปยรูปนฺติ   
จตุสจฺจกมฺมฏานภาวน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อริยมคฺคาธิคเมน   
ปยรูป  ปยชาติก  จกฺขฺวาทิปยวตฺถุ  ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทราคชหเนน 
ชหนฺติ ฯ  เต  เว  ขณนฺติ  อฆมูล  มจฺจุโน  อามิส  ทุรติวตฺตนฺติ   
เต  อริยปุคฺคลา  อฆสฺส  วฏฏทุกฺขสฺส  มลูภูต  มจฺจุนา  มรเณน   
อามสิตพฺพโต  อามิส  อิโต  พหิทฺธา  เกหิจิป  สมณพฺราหฺมเณหิ   
#  ๑.  ส.ี  ม.  วายมตฺโถ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๑ 
 
นิวตฺติตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  ทุรติวตฺต  สห  อวิชชฺาย  ตณฺห   
อริยมคฺคาณกุทาเลน  ขณนฺติ  เลสมตฺตมฺป  อนวเสสนฺตา   
อุมฺมูลยนฺตีติ ฯ  สฺวายมตฺโถ   
                อปฺปมาโท  อมต  ปท  (๑)  ปมาโท  มจฺจุโน  ปท   
                อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ  เยปมตฺตา  ยถา  มตาติ(๒)-   
อาทีหิ  สุตฺตปเทหิ  วิตฺถาเรตพฺโพติ ฯ   
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม  กุณฺฑิยายนฺติ  (๓)  เอวนฺนามเก  โกลยิาน  นคเร ฯ 
กุณฺฑธานวเนติ  ตสฺส  นครสฺส  อวิทูเร  กุณฺฑธานสงฺขาเต  วเน ฯ   
        ปุพฺเพ  กิร  กุณฺโฑ  นาม  เอโก  ยกฺโข  ตสฺม ึ วนสณฺเฑ   
วาส  กผฺเปสิ  กุณฺฑธานมิสฺเสน(๔)  จ  พลิกมฺเมน  ตุสตีติ  ตสฺส   
ตถา  ตตฺถ  พลึ  อุปหรนฺติ  เตเนต  วนสณฺฑ  กุณฺฑธาน- 
วนนฺเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ  ตสฺส  อวิทูเร  เอกา  คามปติกา  (๕)   
อโหสิ  สาป  ตสฺส  ยกฺขสฺส  อาณาปวตฺติฏาเน  นิวิฏตฺตา   
เตเนว  ปริปาลิตตฺตา  กุณฺฑิยาติ  โวหรยิิตฺถ ฯ  อปรภาเค   
#  ๑.  ม.  อมตปท ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๒/๑๘ ฯ 
#  ๓.  ม.  กณฺุฑิกายนฺติ ฯ  ๔.  ม.  มสิฺสเกน ฯ  ๕.  สี.  วามปถกิา ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๒ 
                 
ตตฺถ  โกลิยราชาโน  นคร  กาเรสส  ตมฺป  ปุริมโวหาเรน   
กุณฺฑิยาเตฺวว  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  วนสณฺเฑ  โกลิยราชาโน   
ภควโต  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  วสนฺตถาย  วิหาร  ปติฏาเปสส  ตมฺป   
กุณฺฑธานวนนฺเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ  อถ  ภควา  ชนปทจาริก   
จรนฺโต  อนกฺุกเมน  ต  วิหาร  ปตฺวา  ตตฺถ  วิหาสิ ฯ  เตน   
วุตฺต  เอก  สมย  ภควา  กณฺุฑิยาย  วิหรติ  กุณฺฑธานวเนติ ฯ   
        สุปฺปวาสาติ  ตสฺสา  อุปาสิกาย  นาม ฯ  โกลิยธีตาติ   
โกลิยราชปุตฺตี ฯ  สา  หิ  ภควโต  อคฺคุปฏายิกา  ปณีตทายิกาน   
สาวิกาน  เอตทคฺเค  ปตา  โสตาปนฺนา  อริยสาวิกา ฯ  ย   
หิ  กิ ฺจิ  ภควโต  ยุตฺตรูป  ขาทนีย  โภชนีย  เภสชฺช  วา  น   
ตตฺถ  อ ฺาหิ  วิจาเรตพฺพ(๑)  อตฺถิ  สพฺพ  ต  สยเมว  อตตฺโน   
ป ฺาย  วิจาเรตฺวา  สกฺกจฺจ  สมฺปาเทตฺวา  อุปเนติ ฯ  เทวสิก ฺจ   
อฏสต  สฆภตฺตปาฏิปุคฺคลิกภตฺตานิ  เทติ ฯ  โย  โกจิ  ภิกฺขุ   
วา  ภิกฺขุนี  วา  ต  กล  ปณฺฑาย  ปวิฏโ  ริตฺตหตฺโถ  น   
คจฺฉติ ฯ  เอว  มุตฺตจาคา  ปยตปาณี  โวสฺสคฺครตา  ยาจโยคา   
ทานสวิภาครตา ฯ  อสฺสา  กุจฺฉิย  ปุรมิพุทฺเธสุ  กตาธากาโร   
อนฺติมภวิโก  (๒)  สาวกโพธิสตฺโต  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  สา  ต  คพฺภ   
เกนจิเทว  ปาปกมฺเมน  สตฺต  วสฺสานิ  กุจฺฉินา  ปรหิริ   
สตฺตาห ฺจ  มูฬฺหคพฺภา  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  สตฺต  วสฺสานิ   
คพฺภ  ธาเรติ  สตฺตาห  มูฬหฺคพฺภาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สวิธาตพฺพ ฯ  ๒.  ม.  ปจฺฉิมภวิโก ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๓ 
                 
        ตตฺถ  สตฺต  วสฺสานีติ  สตฺต  สวจฺฉานิ  อจฺจนฺตสโยเค 
จ  อิท  อุปโยควจน ฯ  คพฺภ  ธาเรตีติ  คพฺภ  วหติ  คพฺภินี   
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  สตฺตาห  มฬูหคพฺภาติ  สตฺต  อหานิ  วิยากุล- 
คพฺภา ฯ  คพฺโภ  ห ิ ปริปกฺโก  สมฺปชชฺมาโน  วิชายนกาเล   
กมฺมชวาเตหิ  ส ฺจาเลตฺวา  ปริวตฺติโต  อุทฺธปาโท  อโธสิโร 
หุตฺวา  โยนิมุขาภิมุโข  โหติ  เอว  โส  กตฺถจิ  กลคฺโค  พหิ   
นิกฺขมติ ฯ  วิปชฺชมาโน  ปน  วิปริวตฺตนวเสน  โยนิมคฺค  ปทหิตฺวา   
ติริย  นิปชฺชติ  สยเมว  วา  โยนิมคฺโค  ปทหติ  โส  ตตฺถ   
กมฺมชวาเตหิ  อปราปร  ปริวตฺตมาโน  พฺยากุโล  มฬฺูหคพฺโภติ   
วุจฺจติ  ตสฺสาป  สตฺต  ทิวเส  เอว  อโหสิ  เตน  วุตฺต   
สตฺตาห  มูฬฺหคพฺภาติ ฯ   
        อย ฺจ  คพฺโภ  สีวลตฺิเถโร  ตสฺส  กถ  สตฺต  วสฺสานิ   
คพฺภาวาสทุกฺข  สตฺตาห  มูฬฺหคพฺภภาวปฺปตฺติ  มาตุ  จสฺสาป   
โสตาปนฺนาย  อริยสาวิกาย  ตถา  ทกุขฺานุภวน  ชาตนฺติ  วุจฺจเต   
        อตีเต  กาสิกราเช  พาราณสิย  รชชฺ  กาเรนฺเต  เอโก   
โกสลราชา  มหนฺเตน  พเลนาคนฺตฺวา  พาราณสึ  คเหตฺวา   
ต  ราชาน  หนฺตฺวา(๑)  ตสฺส  อคฺคมเหสึ  อตฺตโน  อคฺคมเหสึ   
อกาสิ ฯ  พาราณสิร ฺโ  ปน  ปุตฺโต  ปตุ  มรณกาเล   
นิทฺธมนทฺวาเรน  ปลายิตฺวา  อตฺตโน  าติมิตฺตพนฺธเว  เอกชฌ   
#  ๑.  ม.  มาเรตฺวา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 184 

                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๔ 
                 
กตฺวา  อนุกฺกเมน  พล  สหริตฺวา  พาราณสึ  อาคนฺตฺวา  อวิทูเร   
มหนฺต  ขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา  ตสฺส  ร ฺโ  ปณฺณ  เปเสสิ   
รชฺช  วา  เทตุ  ยุทฺธ  วาติ ฯ  ราชกุมารสฺส  มาตา  สาสน   
สุตฺวา  ยุทฺเธน  กมฺม  นตฺถิ  สพฺพทิสาสุ  ส ฺจาร  ปจฺฉินฺทิตฺวา   
พาราณสินคร  ปริวาเรตุ  ตโต  ทารูทกภตฺตปริกฺขเยน  (๑)  กลินตฺา   
นคเร  มนุสสฺา  วินาว  ยทฺุเธน  ราชาน  คเหตฺวา  ทสฺสนฺตีติ   
ปณฺณ  เปเสสิ ฯ  โส  มาตุ  สาสน  สตฺุวา  จตฺตาริ  มหาทฺวารานิ   
รกฺขนฺโต  สตฺต  วสฺสานิ  นคร  อุปรุนธฺิ  นคเร  มนสฺุสา   
จูฬทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  ทารูทกาทีนิ  อาหรนฺติ  สพฺพกิจฺจานิ   
กโรนฺติ ฯ   
        อถ  ราชกุมารสฺส  มาตา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  พาโล   
มม  ปุตฺโต  อุปาย  น  ชานาติ  คจฺฉถ  อสฺส  จูฬทฺวารานิ   
ปทหิตฺวา  (๒)  นคร  อุปรุนฺธตูติ  วเทถาติ  ปุตฺตสฺส  คูฬฺหสาสน   
ปหิณิ  โส  มาตุ  สาสน  สตฺุวา  สตฺต  ทิวเส  ตถา   
อกาสิ ฯ  นาครา  พหิ  นกิฺขมิตุ  อลภนฺตา  สตฺตเม  ทิวเส 
ตสฺส  ร ฺโ  สีส  คเหตฺวา  กุมารสฺส  อทสุ ฯ  กุมาโร  นคร   
ปวิสิตฺวา  รชชฺ  อคฺคเหสิ ฯ  โส  ตทา  สตฺต  วสฺสานิ  นคร- 
รุนฺธนกมฺมนสิฺสนฺเทน  เอตรหิ  สตฺต  วสฺสานิ  มาตุกุจฺฉิสงฺขาตาย   
โลหิตกุมฺภิยา  วสิ  อวเสสโต  ปน  สตฺตาห  นครูปรุนฺธเนน   
#  ๑.  ส.ี  ทารุทกาทินา  วา  ภตฺตปริกฺขเยน  วา ฯ   
#  ๒.  ม.  จูฬทฺวารานิ  ปธาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๕ 
 
สตฺตาห  มูฬฺหคพฺภภาว  อาปชฺชิ ฯ  ชาตกฏกถาย  ปน  สตฺต   
ทิวสานิ  นคร  รุนฺธิตฺวา  คหิตกมฺมนิสฺสนฺเทน  สตฺต  วสฺสานิ   
โลหิตกุมฺภิย  วสิตฺวา  สตฺตาห  มูฬฺหคพฺภภาว  อาปชฺชีติ  วุตฺต ฯ 
ย  ปน  โส  ปทุมุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺธปาทมูเล  ลาภีน  อคฺโค   
ภเวยฺยนฺติ  มหาทาน  ทตฺวา  ปตฺถน  อกาสิ  ย ฺจ  วิปสฺสิสฺส   
ภควโต  กาเล  นาคเรหิ  สทฺธึ  สหสฺสคฺฆนิก  คุฬทธึ  ทตฺวา   
ปตฺถน  อกาสิ  ตสฺสานุภาเวน  ลาภีน  อคฺโค  ชาโต ฯ   
สุปฺปาวาสาป  นคร  รุนธฺิตฺวา  คณฺห  ตาตาติ  เปสิตภาเวน   
สตฺต  วสฺสานิ  กุจฺฉินา  คพฺภ  ปริหรตฺิวา  สตฺตาห  มฬฺูหคพฺภา   
ชาตา ฯ  เอว  เต  มาตาปุตฺตา  อตฺตโน  กมฺมสฺส  อนรุูป   
อีทิส  ทุกฺข  ปฏิสเวทึสุ ฯ   
        ตีหิ  วิตกฺเกหีติ  ตรนตฺตยสฺส  คุณานุสฺสติปฏิสยุตฺเตหิ  ตีหิ   
สมฺมาวิตกฺเกหิ ฯ  อธิวาเสตีติ  มูฬฺหคพฺภตาย  อุปฺปนฺน  ทุกฺข   
สหติ ฯ  สา  หิ  ภควโต  สมฺพุทฺธภาว  อริยสฆสฺส  สุปฏิปตฺตึ   
นิพฺพานสฺส  จ  ทุกฺขนิสฺสรณภาว  อนุสฺสรนฺตี  อตฺตโน  อุปฺปชชฺ- 
มานทุกฺข  อมนสิกรเณเนว  อภิภวิตฺวา  ขมติ ฯ  เตน  วุตฺต   
ตีหิ  วิตกฺเกหิ  อธิวาเสตีติ ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วตาติอาทิ  เตส  วิตกฺกาน  ปวตฺติอาการ- 
ทสฺสน ฯ  ตสฺสตฺโถ  โย  ภคฺยวนฺตตาทีหิ  (๑)  การเณหิ  ภควา   
#  ๑.  ม.  โย  ภคฺยวนฺตตาทีหิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๖ 
                 
โลกนาโถ  สมฺมา  อวิปรีต  สาม  สยเมว  สพฺพธมฺเม  อโห   
วต(๑)  พุทฺโธ  โส  ภควา  เอวรูปสฺส  เอตรหิ  มยา  อนุภวิยมานสฺส   
อ ฺสฺส  จ  เอวชาติกสฺส  สกลสฺส  วฏฏทุกฺขสฺส  ปหานาย   
อจฺจนฺตอนุปฺปาทนิโรธาย  ธมฺม  กเถติ ฯ  อวิปรีตธมฺม  กเถติ ฯ 
อวิปรีตธมฺมเทสนตาย  หิ  สตฺถุ  สมฺมาสมฺโพธิสิทฺธิ ฯ  ตสฺส   
ยถาวุตฺตคุณสฺส  ภควโต  ธมฺมสฺสวนนฺเต  ชาตตฺตา  สีลทฏิ ิ- 
สาม ฺเน  สหตตฺตา  จ  สาวสงฺโฆติ  ลทฺธนาโม  อฏอริย- 
ปุคฺคลสมูโห  สุปฏิปนฺโน  วต  อโห  วต  สมฺมา  ปฏิปนฺโน   
โย  อริยสงฺโฆ  เอวรูปสฺส  อีทิสสฺส  วฏฏทุกฺขสฺส  ปหานาย   
อนุปฺปาทนิโรธาย  อนิวตฺติปฏิปท  ปฏปินฺโน ฯ  สสุุข  วต  อโห   
วต  สุฏ ุ  สขุ  สพฺพสงฺขตนิสฺสฏ  นพฺิพาน  ยสฺมึ  นิพฺพาเน   
อีทิส  วฏฏทกฺุข  น  อุปลพฺภตีติ ฯ  เอตฺถ  จ  ปฏิปชฺชมานาป   
ปฏิปนฺนาอิจฺเจว  วุตฺตา  ปฏิปตฺติยา  อนิวตฺติภาวโต ฯ  อถวา   
อุปฺปนฺนสทฺโท  วิย  ปฏปินฺนสทฺโท  วตฺตมานตฺโถป  เวทิตพฺโพ ฯ   
เตเนวาห  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโนติ ฯ   
        สามิกนติฺ  อตฺตโน  ปตึ  โกลิยราชปุตฺต ฯ  อามนฺเตสีติ   
อภาสิ ฯ  มม  วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺทาหีติ  มยฺห   
วจเนน  จกฺกลกฺขณปฺปฏมิณฺฑิตานิ  วิกสิตปทุมสสฺสิรีกานิ  ภควโต   
จรณานิ  ตว  สิรสา  วนฺทาหิ  อุตฺตมงฺเคน  อภิวาทน  กโรหีติ   
#  ๑.  ส.ี  อพุชฺฌีติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๗ 
 
อตฺโถ ฯ  อปฺปาพาธนฺติอาทีสุ  อาพาโธติ  วิสภาคเวทนา  วุจฺจติ   
ยา  เอกเทเส  อุปฺปชฺชิตฺวาป  สกลสรรี  อยปฏเฏน  อาพนฺธิตฺวา   
วิย  คณฺหาติ ฯ  อาตงฺโกติ  กิจฺฉชีวิตกโร  โรโค ฯ  อถวา   
ยาเปตพฺพโรโค ฯ  อาตงฺโก  อิตโร  อาพาโธ ฯ  ขุททฺโก  วา   
โรโค  อาตงฺโก  พลวา  อาพาโธ ฯ  เกจิ  ปน  อชฺฌตฺตสมุฏาโน   
อาพาโธ  พหิทฺธาสมุฏาโน  อาตงฺโกติ  วทนฺติ ฯ  ตทุภยสฺสาป   
อภาว  ปุจฺฉาติ  วทติ ฯ  คิลานสฺเสว  จ  อุฏาน  นาม  ครุก   
โหติ  กาเย  พล  น  โหติ  ตสฺมา  นิคฺเคล ฺตาย  ลหุปริวตฺติ- 
สงฺขาต  กายสฺส  ลหุฏาน  สรรีพล ฺจ  ปุจฺฉาติ  วทติ ฯ   
ผาสุวิหารนฺติ  านนิสินฺนคมนสยนสงฺขาเตสุ(๑)  จตูสุ  อิรยิาปเถสุ   
สุขวิหาร ฺจ  ปุจฺฉาติ  [๒]  วทติ ฯ  อถสฺส  ปุจฺฉตพฺพาการ  ทสฺเสนฺตี   
สุปฺปวาสา  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  เอว ฺจ  วเทหีติ  อิทานิ  วตฺตพฺพา- 
การ  นิทสฺเสติ ฯ   
        ปรมนฺติ  วจนสมฺปฏจฺิฉน ฯ  เตน  สาธุ  ภทฺเท  ยถาวุตฺต   
ปฏิปชชฺามีติ(๓)  ทสฺเสติ ฯ  โกลิยปุตฺโตติ  สุปฺปวาสาย  สามิโก 
โกลิยราชปุตฺโต ฯ  สุขินี  โหตูติ  สเทวเก  โลเก  อคฺคทกฺขิเณยฺโย   
สตฺถา  สุปฺปวาสาย  เปสิตวนฺทน  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา  ตทนนฺตร   
อตฺตโน  เมตฺตาวิหารสมุฏาปก  (๔)  พุทฺธาจิณฺณ  สุขูปสหาร  ตสฺสา   
#  ๑.  ม.  านนิสินฺนคมนสยนสงฺขาเตสุ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  ทิสฺสติ ฯ  ๓.  ม.  ตถา  ปฏิปชชฺามีติ ฯ  ๔.  สี.  ม.  เมตฺตาวิหารสสูจก ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๘ 
                 
สาม ฺโต  ปกาเสตฺวา  ปุน  ตสฺสา  ปุตฺตสฺส  จ  คพฺภวิปตฺติมูลก- 
ทุกฺขุปฺปตฺติปฏิกฺเขปมุเขน  สุขูปสหาร  นิทสฺเสนฺโต  สุขินี ฯเปฯ   
อโรคา  อโรค  ปุตฺต  วิชายตูติ  อาห ฯ   
        สห  วจนาติ  ภควโต  วจเนน  สเหว ฯ  ยสฺม ึ กาเล  ภควา 
ตถา  อโวจ  ตสฺมึเยว  กาเล  ตมฺป  กมมฺ  ปรกิฺขย  อคมาสิ   
ตสฺส  ปริกฺขีณภาว  โอโลเกตฺวา  สตฺถา  ตถา  อภาสิ ฯ  อปเร 
ปน  วทนฺติ  สเจ  ตถา  สตฺถา  นาจิกฺขิสฺส  ตโต  ปรมฺป   
กิ ฺจิ  กาล  ตสฺสา  ต  ทกฺุข  อนุพนฺธิสฺส(๑) ฯ  ยสมฺา  ปน   
ภควตา  สุขินี  อโรคา  อโรค ฺจ  ปุตฺต  วิชายตูติ  วุตฺต  ตสฺมา   
ตสฺส  วจนสมกาลเมว  โส  คพฺโภ  พฺยากุลภาว  วิชฺชหิตฺวา   
สุเขเนว  พหิ  นิกฺขมิ  เอว  เตส  มาตาปุตฺตาน  โสตฺถิ  อโหส ิฯ 
อจินฺเตยฺโย  หิ  พุทฺธาน  พุทฺธานุภาโว ฯ  ยถา  ห ิ ปฏาจาราย   
ปยวิปฺปโยคสมฺภูเตน  โสเกน  อุมฺมาท  ปตฺวา   
                อุโภ  ปุตฺตา  กาลกตา  ปนฺเ(๒)ถ  มยฺห  ปตี  มโต   
                มาตา  ปตา  จ  ภาตา  จ  เอกจิตกมฺหิ  ฌายเรติ  (๓)   
วตฺวา  ชาตรูเปเนว  จรนฺติยา  สตึ  ปฏิลภาหิ(๔)  ภคินีติ  ภควโต   
วจนสมนฺตรเมว  อุมฺมาโท  วูปสมิ  ตถา  สุปฺปยาป  อุปาสิกา   
อตฺตนาว  อตฺตโน  อูรุย  กเตน  มหาวเณน  วุฏาตุ  อสกฺโกนฺตี 
#  ๑.  ม.  อนุพนฺธิสฺสา ฯ  ๒.  สฺยา.  วเน ฯ  ๓.  สฺยา.  เอกจิตมฺหิ  ฑยฺหเร ฯ 
#  ๔.  ม.  ปฏิลภาหิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 189 

                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๙ 
 
สยนปฏเ  นิปนฺนา  อาคนฺตฺวา  ม  วนฺทตูติ  วจนสมนฺตรเมว   
วเณ  ปากติเก  ชาเต  สยเมว  คนฺตวา  ภควนฺต  วนฺทีติ 
เอวมาทีนิ  วตฺถูนิ  อิธ  อุทาหริตพฺพานีติ ฯ   
        เอว  ภนฺเตติ  ภนฺเต  ยถา  ภควา  สปุตฺตาย  ตสฺสา  (๑) 
อโรคภาว  อาสึสนฺโต  อาห  สุขินี  อโรคา  อโรค  ปุตฺต  วิชายตูติ   
ต  เอวเมว ฯ  น  หิ  กทาจิ  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  วจนสฺส   
อ ฺถาภาโวติ  อธิปฺปาโย ฯ  เกจิ  ปน  เอวมตฺถูติ  วทนฺติ   
อปเร  โหตูติ  ปทสฺส  อตฺถ  อาเนตฺวา  วณฺณยนฺติ ฯ  อภินนฺทิตฺวาติ   
กรวีกรุตม ฺชุนา  พฺรหฺมสฺสเรน  ภควตา  วุจฺจมาเน  ตสฺมึ  วจเน 
ปติโสมนสฺสปฏิลาภโต  อภิมุขภาเวน  นนฺทิตฺวา ฯ  อนุโมทิตฺวาติ   
ตโต  ปจฺฉาป  สมฺโมทน  อุปฺปาเทตฺวา  จิตฺเตน  วา  อภินนฺทิตฺวา   
วาจาย  อนุโมทิตฺวา  วจนสมฺปตฺติยา  วา  อภินนฺทิตฺวา  อตฺถ- 
สมฺปตฺติยา  อนุโมทิตฺวา ฯ  สก  ฆร  ปจฺจายาสีติ  อตฺตโน  ฆร   
ปฏิค ฺฉิ ฯ  (๒)  เย  ปน  เยน  สก  ฆรนฺติ  ปนฺติ  เตส  ยทิป   
ยตสทฺทาน  สมฺพนฺธภาวโต  เตนาติ  ปท  วุตฺตเมว  โหติ ฯ 
ตถาป  ปฏิยายิตฺวาติ  ปาเสโส  โยเชตพฺโพ  โหติ ฯ   
        วิชาตนติฺ  ปชาต  ปสุตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อจฺฉริยนฺติ   
อนฺธสฺส  วิย  นิจฺจ  น  โหตีติ  อจฺฉริย  อย   
ตาว  สทฺทนโย ฯ  อฏกถาสุ  ปน  อจฺฉราโยคฺค  อจฺฉริยนฺติ   
#  ๑.  ม.  มาตุยา ฯ  ๒.  ม.  ปฏิคจฺฉิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๐ 
 
วุตฺต  อจฺฉร  ปหริตุ  ยุตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  วตาติ  สมฺภาวเน   
อโห  อจฺฉริยนฺติ  อตฺโถ ฯ  โภติ  ธมฺมาลปน ฯ  (๑)อภูตปุพฺพนฺติ   
อพฺภูต(๑) ฯ 
        ตถาคตสฺสาติ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ตถาคโต ฯ 
ตถา  อาคโตติ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต ฯ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ 
ตถาคโต ฯ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต ฯ 
ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต ฯ  ตถวาทิตาย  ตถาคโต ฯ  ตถาการิตาย 
ตถาคโต ฯ  อภิภวนฏเน  ตถาคโต ฯ 
        กถ  ภควา  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ  ยถา  สพฺพโลกหิตาย 
อุสฺสุกฺกมาปนฺนา  ปุริมกา  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อาคตาติ ฯ  กึ   
วุตฺต  โหติ  เยน  อภินีหาเรน  เต  ภควนฺโต  อาคตม  เตน   
อฏคุณสมนฺนาคเตน  อยมฺป  ภควา  อาคโต ฯ  ยถา  จ  เต   
ภควนฺโต  ทานปารมึ  ปูเรตฺวา  สีลเนกฺขมฺมป ฺาวีริย- 
ขนฺตสจฺจอธิฏานเมตฺตาอุเปกฺขาปารมีติ  อิมา  ทส  ปารมิโย   
ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตึสปารมิโย   
ปูเรตฺวา  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชิตฺวา  ปุพฺพโยคปุพฺพจริย- 
ธมฺมกฺขาน ฺจ  าตตฺถจริยาทโย  ปูเรตฺวา  พุทฺธจริยาย  โกฏ ึ
ปตฺวา  อาคตา  ตถา  อยมฺป  ภควา  อาคโต ฯ  ยถา  จ  เต 
ภควนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏาเน ฯเปฯ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค   
#  ๑.  ม.  อภูตปุพฺพ  ภูตนฺติ  อพฺภุต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๑ 
 
ภาเวตฺวา  พฺรูเหตฺวา  อาคตา  ตถา  อยมฺป  ภควา  อาคโต ฯ 
เอว  ตถา  อาคโต  ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ยถา  สมฺปติชาตา  เต   
ภควนฺโต  สเมหิ  ปาเทหิ  ปวิย  ปติฏาย  อุตฺตราภิมุขา   
สตฺตปทวีติหาเร(๑)  คตา  เสตจฺฉตฺเต  ธาริยมาเน  สพฺพาว  ทิสา 
อนุวิโลเกสส  อาสภิวาจ  ภาสสึสุ  โลเก  อตฺตโน  เชฏเสฏภาว   
ปกาเสนฺตา  ต ฺจ  คมน  ตถ  อโหส ิ อวิตถ  อเนเกส   
วิเสสาธิคมาน  ปุพฺพนิมตฺิตภาเวน  ตถา  อยมฺป  ภควา  คโต   
ตจสฺส  คมน  ตถ  อโหสิ  อวิตถ  เตส ฺเว  วิเสสาธิคมาน   
 ุพฺพนิมิตฺตภาเวน ฯ  เอว  ตถา  คโตติ  ตถาคโต ฯ   
        ยถา  วา  เต  ภควนฺโต  เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺท  ปหาย   
คตา  อพฺยาปเทน  พฺยาปาท  อาโลกส ฺาย  ถินมิทฺธ   
อวิกฺเขเปน  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ธมฺมววตฺถาเนน  วิจิกิจฺฉ  ปหาย 
คตา  าเณน  อวิชชฺ  ปทาเลตฺวา  ปาโมชฺเชน  อรตึ  วิโนเทตฺวา   
อฏสมาปตฺตีหิ  อฏารสหิ  มหาวิปสฺสนาหิ  จตูหิ  จ  อริยมคฺเคหิ   
ต  ต  ปฏิปกขฺ  ปหาย  คตา  เอว  อยมฺป  ภควา  คโต ฯ   
เอวมฺป  ตถา  คโตติ  คถรคโต ฯ   
        กถ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  ปวีธาตุยา   
กกฺขฬลกฺขณ  อาโปธาตุยา  ปคฺฆรณลกฺขณ  อตโชธาตุยา   
#  ๑.  ม.  สตฺตปทวีติหาเรน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๒ 
 
อุณฺหตฺตลกฺขณ  วาโยธาตุยา  วิตฺถมฺภนลกฺขณ  อากาสธาตุยา   
อสมฺผุฏลกฺขณ  รูปสฺส  รุปฺปนลกฺขณ  เวทนาย  เวทยิตลกฺขณ   
ส ฺาย  ส ฺชานนลกฺขณ  สงฺขาราน  อภิสงฺขรณลกฺขณ   
วิ ฺาณสฺส  วิชานนลกฺขณนฺติ  เอว  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน   
ทฺวาทสนฺน  อายตนาน  อฏารสนฺน  ธาตูน  พาวีสติยา   
อินฺทฺริยาน  จตุนฺน  สจฺจาน  ทฺวาทสปทิกสฺส  ปจฺจยาการสฺส   
จตุนฺน  สติปฏานาน  จตุนฺน  สมฺมปปฺธานาน  จตุนฺน   
อิทฺธิปาทาน  สตฺตนฺน  [๑]  พลาน  สตฺตนฺน  โพชฌฺงฺคาน   
อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  สตฺตนฺน  วิสุทฺธีน  อมโตคธสฺส   
นิพฺพานสฺสาติ  เอว  ตสฺส  ตสฺส  ธมฺมสฺส  ย  สภาวสรสลกฺขณ   
ต  ตถ  อวิตถ  อน ฺเถ  ลกฺขณ  าณคติยา  อาคโต   
อวิรชฺฌิตฺวา  ปตฺโต  อธิคโตติ  ตถาคโต ฯ  เอว  ตถลกฺขณ   
อาคโตติ ฯ  ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต ฯ 
ตถธมฺมา  นาม  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ ฯ  ยถาห  จตฺตารีมานิ   
ภิกฺขเว  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺาถานิ ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ   
อิท  ทุกฺขนฺติ  ภิกฺขเว  ตถเมต  อวิตถเมต  อน ฺถเมตนฺติ  (๒) ฯ 
วิตฺถาโร ฯ  ตานิ  จ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  ตสฺมา  ตถาน   
อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ตถาคโต ฯ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  ป ฺจนฺนนฺติ  ทิสฺสติ ฯ 
#  ๒.  ส.  มหา.  ๑๙/๑๖๙๗/๕๔๐ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๓ 
         
        อปจ  ชรามรณสฺส  ชาติปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ  ตโถ   
อวิตโถ  อน ฺโถ ฯเปฯ  สงฺขาราน  อวิชฺชาปจฺจยสมฺภูตสมุทา- 
คตฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ  ตถา  อวิชฺชาย  สงฺขาราน   
ปจฺจยฏโ ฯเปฯ  ชาติยา  ชรามรณสฺส  ปจฺจยฏโ  ตโถ  อวิตโถ   
อน ฺโถ  ต  สพฺพ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  ตสฺมาป  ตถาน   
อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ตถาคโต  อภิสมฺพุทฺธตฺโถ  หิ  เอตฺถ  คต- 
สทฺโทติ ฯ  เอว  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ย  สเทวเก ฯเปฯ   
สเทวมนุสฺสาย  ปชาย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน   
สตฺตาน  จกฺขุทฺวาเร  อาปถมาคจฺฉนฺต  รูปารมฺมณ  นาม  อตฺถิ   
ต  ภควา  สพฺพาการโต  ชานาติ  ปสฺสติ ฯ  เอว  ชานตา   
ปสฺสตา  จ  เตน  อิฏานิฏาทิวเสน  วา  (๑)  ทฏิสุตมุตวิ ฺาเตสุ   
ลพฺภมานปทวเสน  วา  กตมนฺติ  รูป  รูปายตน  ย  รูป   
จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทาย  วณฺณนิภาสนิทสฺสน  สปฺปฏิฆ   
นีล  ปตกนฺติอาทินา  (๒)  นเยน  อเนเกหิ  นาเมหิ  เตรสหิ  วาเรหิ   
ทฺวิป ฺาสาย  นเยหิ  วิภชฺชมาน  ตถเมว  โหติ  วิตถ  นตฺถิ ฯ   
เอส  นโย  โสตทฺวาราทีสุ  อาปาถมาคจฺฉนฺเตสุ  สทฺทาทีสุ   
วุตฺตเ ฺหต  ภควตา   
        ย  ภิกฺขเว  สเทวกสฺส  โลกสฺส ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย   
#  ๑.  ม.  ปสสฺตา  จ  เตน  ต  อิฏานิฏาทิวเสน  วา ฯ   
#  ๒.  อภิ.  สงฺ.  ๓๔/๕๒๑/๒๐๔ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๔ 
                 
ทิฏ  สุต  มตุ  วิ ฺาต  ปตฺต  ปริเยสิต  อนุวิจริต  มนสา   
ตมห  ชานามิ  ตมห  อพฺภ ฺาส(๑)  ต  ตถาคตสฺส  วิทิต ฯ  ต  ตถา- 
คโต  น  อุปฏาสีติ  (๒) ฯ   
        เอว  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต ฯ  ตตฺถ  ตถทสฺสอีตฺเถ  ตถาคโตติ   
ปทสมฺภโว  เวทิตพฺโพ ฯ  (๕)   
        กถ  ตถวาทิตาย  ตถาคโต  ย  รตฺตึ  ภควา  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  ย ฺจ  รตฺตึ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพาน- 
ธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  เอตฺถนฺตเร  ป ฺจตฺตาลีสวสฺสปริมาณกาล   
ย  ภควตา  ภาสิต  [๓]  ลปต  สุตฺตเคยฺยาทิ  สพฺพนฺต  ปริสุทฺธ 
ปริปุณฺณ  ราคมทาทินิมฺมทน(๔)  เอกสทิส  ตถ  อวิตถ ฯ  เตนาห   
        ย ฺจ  จุนฺท  รตฺตึ  ตถาคโต  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุชฺฌติ  ย ฺจ  รตฺตึ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา   
ปรินิพฺพายติ  ย  เอตสฺมึ  อนฺตเร  ภาสติ  ลปติ  นิทฺทสิติ  สพฺพนฺต   
ตเถว  จ  โหติ  โน  อ ฺถา  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตาติ ฯ  (๕)   
        คทอตฺโถ  เอตฺถ  คตสทฺโท ฯ  เอว  ตถวาทิตาย  ตถาคโต ฯ   
        อปจ  อาคทน  อาคโท  วจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตโถ(๖)   
อวิปรีโต  อาคโท  อสฺสาติ  ทการสฺส  ตการ  กตฺวา  ตถาคโตติ   
เอวเมตฺถ  ปทสิทฺธิ  เวทิตพฺพา ฯ   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  อพฺภ ฺาสึ ฯ  ๒.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๔/๓๒ ฯ 
#  ม.  ต  ตถาคโต ฯ  น  อุปฏาสีติ ฯ  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ลปตนฺติ  ทิสฺสติ ฯ 
#  ๔.  ม.  ราคมทาทินิมฺมถน ฯ  ๕.  ท.ี  ปา.  ๑๑/๑๒๐/๑๔๙ ฯ   
#  ๖.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อวิตโถติ  ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๕ 
                 
        กถ  ตถาการิตาย  ตถาคโต  ภควโต  ห ิ วาจาย  กาโย   
อนุโลเมติ  กายสฺสป  วาจา  ตสฺมา  ยถาวารี  ตถาการี 
ยถากาที  ตถาวาที  จ  โหติ  เอวมฺภูตสฺส  จสฺส  ยถา  วาจา   
กาโยหิ  ตถา  คโต  ปวตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  จ  กาโย  วาจาป   
ตถา  คตา  ปวตฺตาติ  ตถาคโต ฯ  เตนาห   
        ยถาวาที  ภิกฺขเว  ตถาคโค  ตถาการี  ยถาการี  ตถา- 
วาที ฯ  อิติ  ยถาวาที  ตถาการี  ยถาการี  ตถาวาที ฯ  ตสฺมา 
ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ ฯ  (๑)   
        เอว  ตถาการิตาย  ตถาคโต ฯ   
        กถ  อภิภวนฏเน  ตภาคโต  ยสฺมา  อุปริ  ภวคฺค   
เหฏา  อวีจึ  ปริยนฺต  กรตฺิวา  ติริย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ   
สพฺพสตฺเต  อภิภวติ  สีเลนป  สมาธินาป  ป ฺายป  วิมุตฺติยาป   
วิมุตฺติาณทสฺสเนนป  น  ตสฺส  ตุลา  วา  ปมาณ  วา  อตฺถิ   
อถโข  อตุโล  อปฺปเมยฺโย  อนุตฺตโร  เทวเทโว  สกกฺาน  อติสกฺโก   
พฺรหฺมาน  อติพฺรหฺมา  สพฺพสตฺตุตฺตโม  ตสฺมา  ตถาคโต ฯ   
เตนาห   
        สเทวเก  ภิกฺขเว  โลเก ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ตถาคโต   
อภิภู  อนภิภูโต  อ ฺทตฺถุทโส  วสวตฺติ  ตสฺมา  ตถาคโตติ 
วุจฺจตีติ ฯ   
        ตตฺราย  ปทสิทฺธิ  อคโท  วิย  อคโท  เทสนาวิลาโส  เจว   
#  ๑.  ท.ี  ปา.  ๑๑/๑๒๐/๑๔๙ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๖ 
                 
ปุ ฺสฺสโย  จ ฯ  เตน  โส  มหานุภาโว  ภิสกฺโก  วิย  ทิพฺพา- 
คเทน  สปฺเป  สพฺพปรปฺปวาทิโน  สเทวก ฺจ  โลก  อภิภวติ ฯ   
อิติ  สพฺพโลกาภิภวเน  ตโถ  [๑]  อวิตโถ  อวิปรีโต  ยถาวุตฺโตว  อคโท 
เอตสฺสาติ  ทการสฺส  ตการ  กตฺวา  ตถาคโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
เอว  อภิภวนฏเน  ตถาคโต ฯ   
        อปจ  ตถาย  คโตติ  ตถาคโต  ตถ  คโตติ  ตถาคโต ฯ   
ตตฺถ  สกลโลก  ตีรณปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อวิคโตติ  (๒)   
ตถาคโต ฯ  ฌลกสมุทย  ปหานปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อตีโตติ   
ตถาคโต ฯ  โลกนโิรธ  สจฺฉิกิริยาย  ตถาย  คโต  อธิคโตติ   
ตถาคโต ฯ  โลกนโิรธคามินึ  ปฏิปท  ตถ  คโต  ปฏิปนฺโยติ 
ตถาคโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ภควตา   
        โลโก  ภิกฺขเว  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธ  โลกสฺมา  ตถาคโต   
วิสยุตฺโต ฯ  โลกสมุทโย  ภิกฺขเว  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธ   
โลกสมุทโย  ตถาคตสฺส  ปหีโน ฯ  โลกนิโรโธ  ภิกขฺเว  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺโธ  โลกนิโรโธ  ตถาคตสฺส  สจฺฉิกโต ฯ  โลกนิโรธ- 
คามินี  ปฏิปทา  ภิกฺขเว  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธา  โลกนโิรธ- 
คามินี  ปฏิปทา  ตถาคตสฺส  ภาวิตา ฯ   
        ย  ภิกฺขเว  สเทวกสฺส  โลกสฺส ฯเปฯ  สพฺพ  ต  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธ ฯ  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ ฯ  (๓)   
  #  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อวิตโถติ  ทิสฺสติ ฯ 
  #  ๒.  ม.  อวคโตติ ฯ  ๓.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๗ 
   
        อปเรหิป  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ตถาคโต  ตถาย   
อาคโตติ  ตถาคโต  ตถาย  คโตติ  ตถรคโต  ตถานิ  อาคโตติ   
ตถาคโต  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ตถาวิโธติ  ตถาคโต   
ตถา  ปวตฺติโตติ  ตถาคโต  ตเถหิ  อคโตติ  ตถาคโต  ตถา 
คตภาเวน  ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถาย  อาคโตติ  ตถาคโต  ยถา(๑)  ภควตา  สุเมธ- 
ภูเตน  ทีปงฺกรทสพลสฺส  ปาทมูเล   
                มนุสฺสตฺต  ลิงฺคสมฺปตฺติ  เหตุ  สตฺถารทสฺสน   
                ปพฺพชฺชา  คุณสมฺปตฺติ  อธิกาโร  จ  ฉนทฺตา   
                อฏธมฺมสโมธานา  อภินีหาโร  สมชิฌฺตีติ ฯ  (๒)   
เอว  วุตฺต  อฏงฺคสมนฺนาคต  อภินีหาร  สมฺปาเทนฺเตน  อห   
สเทวก  โลก  ติณฺโณ  ตาเรสฺสามิ  มุตฺโต  โมเจสฺสามิ  ทนฺโต   
ทเาสฺสามิ  สนฺโต  สเมสฺสามิ  อสฺสตฺโถ  อสฺสาเสสฺสามิ  ปรินพฺิพุโต   
ปรินิพฺพาเปสฺสามิ  พุทฺโธ  โพเธสฺสามีติ  มหาปฏิ ฺา  ปวตฺติตา ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
                กมิฺเม  เอเกน  ติณฺเณน  ปุริเสน  ถามทสฺสินา   
                สพฺพ ฺ ุต  ปาปุณิตฺวา  สนฺตาเรสฺส  สเทวก ฯ   
                อิมินา  เม  อธกิาเรน  ปุริสตฺุตเม  ถามทสฺสินา(๓) 
                สพฺพ ฺ ุต  ปาปุณิตฺวา  ตาเรมิ  ชนต  พหห ฯ   
#  ๑.  ม.  ยา  สา ฯ  ๒.  ขุ.  พุทธ.  ๓๓/๒/๔๒๒ ฯ 
#  ๓.  ม.  กเตน  ปุริสุตฺตเม ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๘ 
                 
                สสารโสต  ฉินฺทิตฺวา  วิทฺธเสตฺวา  ตโย  ภเว   
                ธมฺมนาว  สมารุยฺห  สนฺตาเรสฺส  สเทวก ฯ   
                กมิฺเม  อ ฺาตเวเสน  ธมฺม  สจฺฉิกเตนิธ   
                สพฺพ ฺ ุต  ปาปุณิตฺวา  พุทฺโธ  เหสฺส  สเทวเกติ ฯ  (๑)   
ต  ปเนต  มหาปฏิ ฺ  สกลสฺสาป  พุทฺธกรธมฺมสมุทายสฺส   
ปวิจยปจฺจเวกฺขณสมาทานาน  การณภูต  อวิสวาเทตฺวา  (๒)  โลกนาโถ 
ยสฺมา  มหากปฺปาน  สตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
สกฺกจฺจ  นิรนฺตร  นริวเสสโต  ทานปารมิอาทโย  สมตสปารมิโย   
ปูเรตฺวา  องฺปริจฺจาคาทโย  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชิตฺวา 
มจฺจาธิฏานาทีนิ  จตฺตาริ  อธิฏานานิ  ปริพฺรูเหตฺวา  ปุ ฺ- 
าณสมฺภาเร  วฑฺเฒตฺวา  (๓)  ปุพฺพโยคปุพฺพจริยธมฺมกฺขานาตตฺถา- 
จริยาทโย  อุกฺกสาเปตฺวา  พุทฺธจริย  ปรมโกฏค  ปาเปตฺวา  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฌฺิ ฯ  ตสฺมา  ตสฺเสว  สา  มหาปฏิ ฺา   
ตถา  อวิตถา  อน ฺถา  น  ตสฺส  วาลคฺคมตฺตมฺป  วิตถ   
อตฺถิ ฯ  ตถา  หิ  ทีปงฺกรทสพโล  โกณฺฑ ฺโ  มงฺคโล ฯเปฯ 
กสฺสโป  ภควาติ  อิเม  จตุวีสติ  สมฺมาสมฺพุทฺธา  ปฏิปาฏิยา   
อุปฺปนฺนา  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากรึสุ ฯ  เอว  จตุวีสติยา   
พุทฺธาน  สนฺติเก  ลทฺธพฺยากรโณ  เย  เต  กตาภินีหาเรหิ   
โพธิสตฺเตหิ  ลทฺธพฺพา  อานิสสา  เต  ลภิตฺวาว  อาคโตติ  ตาย   
#  ๑.  ขุ.  พุทธฺ.  ๓๓/๒/๔๒๑ ฯ  ๒.  ม.  อวิสวาเทตฺวา ฯ 
#  ๓.  ม.  สมฺภริตฺวา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๙ 
 
ยถาวิตฺตาย  มหาปฏิ ฺาย  [๑]  ตถาย  อภิสมฺพุทฺธภาว  อาคโต  อธิ 
คโตติ  ตถาคโต ฯ  เอว  ตถาย  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถาย  คโตติ  ตถาคโต  (๒)ยาย  มหากรณุา 
โลกนาโถ  มหาทุกฺขสมฺพาธฏิปนฺน  สตฺตนิกาย  ทิสฺวา   
ตสฺส  นตฺถ ฺโ  โกจิ  ปฏิสฺสรณ  อหเมว  อิโต  (๓)  สสารทุกฺขโต   
มุตฺโต  โมเจสฺสามีติ  สมุสฺสาหิตมานโส  มหาภินหีารมกาสิ ฯ   
กตฺวา  จ  ยถาปณิธาน  สกลโลกหิตสมฺหาทนาย  อุสฺสุกฺกมา- 
ปนฺโน  อตฺตโน  กายชีวิตนิรเปกฺโข  ปเรส  โสตปถาคมนมคฺเคนป   
จิตฺตุตฺราสสมุปฺปาทิกา  อติทุกฺกรา  ทุกฺกรจริยา  สมาจรนฺโต   
ยถา  มหาโพธิยา  ปฏิปตฺติ  หานภาคิยา  สงฺกิเลสภาคิยา   
 ิติภาคิยา  วา  น  โหติ  อถ  โข  อุตฺตรึ(๔)  วิเสสภาคิยา  ว 
โหติ  ตถา  ปฏิปชชฺมาโน  อนุปุพฺเพน  (๕)นิรวเสเส  โพธิสมฺภาร 
สมฺปาเทตฺวา  อภิสมฺโพธ  ปาปุณิ ฯ  ตโต  ปร ฺจ  ตายเยว   
มหากรุณาย  ส ฺโจทิตมานโส  ปวิเวกรตึ  ปรม ฺจ  สนฺต   
วิโมกฺขสุข  ปหาย  พาลชนพหุเลโลเก  เตหิ  (๖)สมุปฺปาทิยมาน   
วิปฺปการ  อคเณตฺวา  วิเนยฺยชนสฺส  วินยเนน  นิรวเสส  พุทฺธ- 
กิจฺจ  นิฏเปสิ ฯ  ตตฺถ  โย  ภควโต  สตฺเตสุ  มหากรุณาย   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตถายาติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  ยาย  มหากรุณาย  โลกนาโถ ฯ 
#  ๓.  ม.  น  มิโต ฯ  ๔.  ม.  อุตฺตรุตฺตริ ฯ  ๕.  ม.  นิรวเสเส  โพธิสมฺภาเร 
#  สมฺปาเทตฺวา ฯ  ๖.  ม.  สมุปฺปาทิต  สมฺมานาวมานวิปฺปการ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๐๐ 
 
สโมกฺกมนากาโร  โส  ปรโต  อาวิภวิสฺสติ ฯ  ยถา  จ  พุทฺธ- 
ภูตสฺส  โลกนาถสฺส  สตฺเตสุ  มหากรณุา  เอว  โพธิสตฺตภูตสฺสป   
มหาภินีหารกาลาทีสูติ  (๑)  สพฺพตฺถ  สพฺพทา  จ  เอกสทิสตาย  ตถา 
อวิตถา  อน ฺถา  ตสฺมา  ตีสุป  อวฏาสุ  สพฺสตฺเตสุ   
สมานรสาย  ตถาย  มหากรุณาย  สกลโลกหิตาย  คโต   
ปฏิปนฺโนติ  ตถาคโต ฯ  เอว  ตถาย  คโตติ  ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถานิ  อาคโตติ  ตถาคโต  ตถานิ  นาม  จตฺตาริ 
อริยมคฺคาณานิ ฯ  ตานิ  หิ  อิท  ทุกขฺ  อย  ทุกฺขสมุทโย  อย   
ทุกฺขนิโรโธ  อย  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  เอว  สพฺพเยฺย- 
ธมฺมสงฺคาหกาน  ปวตฺตินิวตฺติตทุภยเหตุภูตาน  จตุนฺน  อริย- 
สจฺจาน  ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโ  สงฺขตฏโ  สนฺตาปฏโ  วิปริณา- 
มฏโ  สมุทยสฺส  อายูหนฏโ  นิทานฏโ  สโยคฏโ  ปลิโพ- 
ธฏโ  นิโรธสฺส  นิสฺสรณฏโ  วิเวกฏโ  อสงฺขตฏโ  อมตฏโ 
มคฺคสฺส  นิยฺยานฏโ  เหตวฏโ  ทสสฺนฏโ  อาธิปเตยฺยฏโติอาทีน   
ตพฺพิภาคาน ฺจ  ยถาภูตสภาวาวโพธวิพนฺธกสฺส  สงฺกิเลส- 
ปกฺขสฺส  สมจฺุฉินฺทเนน  ปฏิลทฺธาย  ตตฺถ  อสมฺโมหาภิสมย- 
สงฺขาตาย  อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา  ธมฺมาน  สภาวสรส- 
ลกฺขณสฺส  อวิสวาทนโต  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ  ตานิ   
ภควา  อน ฺเนยฺโย  สยเมว  อาคโต  อธิคโต  ตสฺมา  ตถานิ   
#  ๑.  ส.ี  ...กาลาทีสุป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๐๑ 
 
อาคโตติ  ตถาคโต ฯ   
        ยถา  จ  มคฺคาณานิ  เอว  ภควโต  ตีสุ  กาเลสุ   
อปฺปฏิหตาณานิ  จตุปฺปฏิสมฺภิทาาณานิ  จตุเวสารชฺชาณานิ   
ป ฺจคติปริจฺเฉทาณานิ  ฉอสาธารณาณานิ  สตฺตโพชฺฌงฺค- 
วิภาวนาณานิ  อฏมคฺคงฺควิภาวนาณานิ  นวานุปุพฺพวิหาร- 
สมาปตฺติาณานิ  ทสพลาณานิ  จ  ตถภาเว  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ตตฺราย  วิภาวนา  ย  หิ  กิ ฺจิ  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ   
อปริมาณาน  สตฺตาน  หีนาทิเภทภินฺนาสุ  อตีตาสุ  ขนฺธายตน- 
ธาตูสุ  สภาวกิจฺจาทิ  อวฏาวิเสสาทิ  ขนฺธปฏิพทฺธนามโคตฺตาทิ   
จ  ชานิตพฺพ ฯ  อนินฺทฺริยพทฺเธสุ  จ  อติสุขุมติโรกุฑฺ(๑)ฑวิทูร- 
ปเทเสสุป  รปูธมฺเมสุ  โย  ตตปจฺจยวิเสเสหิ  สทฺธึ  ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺนาน  วณฺณสณฺานคนฺธรสผสฺสาทิวิเสโส  ตตฺถ  สพฺพตฺเถว   
หตฺถตเล  ปตอามลเก  วิย  ปจฺจกฺขโต  อปฺปฏิหต  ภควโต  าณ   
ปวตฺตติ  ตถา  อนาคตาสุ  ปจฺจุปฺปนฺนาสุ  จาติ  อิมานิ  ตีสุ   
กาเลสุ  อปฺปฏิหตาณานิ  นาม ฯ  ยถาห   
        อตีตเส  พุทฺธสฺส  ภควโต  อปฺปฏิหต  าณ  อนาคตเส   
พุทฺธสฺส  ภควโต  อปฺปฏหิต  าณ  ปจฺจุปฺปนฺนเส  พุทฺธสฺส   
ภควโต  อปฺปฏิหตาณนฺติ ฯ  (๒)   
        ตานิ  ปเนตานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  ธมฺมาน  สภาว- 
#  ๑.  ม.  อติสุขุมติโรหิตวิทูรปเทเสป ฯ  ๒.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๖๖๙/๕๗๗ ฯ  
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สรสลกฺขณสสฺ  อวิสวาทนโต  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ   
ตานิ  ภควา  สยมฺภุาเณน  อธิค ฺฉีติ ฯ  เอวมฺป  ตถานิ 
อาคโตติ  ตถาคโต ฯ   
        ตถา  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา 
ปฏิภานปฏิสมฺภิทาติ  จตสฺโส  ปฏิสมภิฺทา ฯ  ตตฺถ  อตฺถปฺ- 
ปเภทสฺส  สลฺลกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ  อตฺถปฺปเภทคต   
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ  ธมฺมปฺปเภทสฺส  สลฺลกฺขณวิภาวน- 
ววตฺถานกรณสมตฺถ  ธมมฺปฺปเภทคต  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ   
นิรุตฺติปฺปเภทสฺส  สลฺลกขฺณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ  นริุตฺตาภิ- 
ลาเป  ปเภทคต  าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ  ปฏิภานปฺปเภทสฺส   
สลฺลกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ  ปฏิภานปฺปเภทคต  าณ   
ปฏิภานปฏิสมฺภิทา ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        อตฺเถ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ธมฺเม  าณ  ธมฺม- 
ปฏิสมฺภิทา  อตฺถ(๑)ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  าณ  นิรตฺุติปฏิสมฺภิทา   
าเณสุ  าณ  ปฏิภานปฏิสมฺภิทาติ ฯ  (๒)   
        เอตฺถ  จ  เหตุอนุสาเรน  อรณียโต  อธิคนฺตพฺพโต  จ   
สงฺเขปโต  เหตุผล  อตฺโถ  นาม  ปเภทโต  ปน  ยงฺกิ ฺจิ   
ปจฺจยุปฺปนฺน  นิพฺพาน  ภาสิตตฺโถ  วิปาโก  กริิยาติ  อิเม  ป ฺจ   
ธมฺมา  อตฺโถ  ต  อตฺถ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  อตฺเถ  ปเภทคต   
#  ๑.  สฺยา.  ม.  ตตฺร... ฯ  ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๗๗๙/๓๙๙ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 203 

                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๐๓ 
 
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ  ธมฺโมติ  สงฺเขปโต  ปจฺจโย ฯ  โส   
หิ  ยสฺมา  ต  ต  อตฺถ  วิทหติ  ปวตฺเตติ  เจว  ปาเปติ  จ   
ตสฺมา  ธมฺโมติ  วุจฺจติ  ปเภทโต  ปน  โย  โกจิ  ผลนิพฺพตฺตนโก   
เหตุ  อริยมคฺโค  ภาสิต  กสุล  อกุสลนติฺ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา   
ธมฺโม  ต  ธมฺม  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  ธมฺเม  ปเภทคต   
าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
        ทุกฺเข  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ  ทุกฺขสมุทเย  าณ  ธมฺม- 
ปฏิสมฺภิทา  ทุกฺขนิโรเธ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ทกฺุขนิโรธ- 
คามินิยา  ปฏิปทาย  าณ  ธมฺมปฏิสมภิฺทาติ ฯ  (๑)   
        อถวา  เหตุมฺหิ  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  เหตุผเล  าณ   
อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ  เย  ธมมฺา  ชาตา  ภูตา  ส ฺชาตา  นิพฺพตฺตา   
อภินิพฺพตฺตา  ปาตุภูตา  อิเมสุ  ธมฺเมสุ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ   
ยมฺหา  ธมฺมา  เต  ธมฺมา  ชาตา  ภูตา  ส ฺชาตา  นิพฺพตฺตา   
อภินิพฺพตฺตา  ปาตุภูตา  เตสุ  ธมฺเมสุ  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ   
ชรามรเณ  าณ  อตฺถปฏสิมฺภิทา  ชรามรณสมุทเย  าณ   
ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ  ชรามรณนิโรเธ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ชรา- 
มรณนิโรธคามินิยา  ปฏปิทาย  าณ  ธมฺมปฏิสมภิฺทา ฯ  ชาติยา 
ภเว  อุปาทาเน  ตณฺหาย  เวทนาย  ผสฺเส  สฬายตเน  นามรูเป   
วิ ฺาเณ  สงฺขาเรสุ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา  สงฺขารสมุทเย   
#  ๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๗๗๘/๓๙๙ ฯ  
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าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ  สงฺขารนิโรเธ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ   
สงฺขาตนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  าณ  ธมฺมปฏิสมภิฺทา ฯ   
        อิธ  ภิกขฺเว(๑)  ภิกฺขุ  ธมฺม  ชานาติ  สุตฺต  เคยฺย ฯเปฯ   
เวทลฺล  อย  วุจฺจติ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ  โส  ตสฺส  ตสฺเสว   
ภาสิตสฺส  อตฺถ  ชานาติ  [๒]  อย  อิมสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺโถ   
อย  วุจฺจติ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ  (๓)   
        กตเม  ธมฺมา  กุสลา  ยสฺม ึ สมเย  กามาวจร  กสุล   
จิตฺต  อุปฺปนฺน  โหติ  โสมนสฺสสหคต  าณสมฺปยุตฺต  รูปารมฺมณ   
วา ฯเปฯ  ธมฺมารมฺมณ  วา  ย  ย  วา  ปนารพฺภ  ตสฺมึ   
สมเย  ผสฺโส  โหติ ฯเปฯ  อวิกฺเขโป  โหติ ฯ  อิเม  ธมฺมา   
กุสลา ฯ  อิเมสุ  ธมฺเมสุ  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ  เตส  วิปาเก   
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติอาทิ  (๔) ฯ  วิตฺถาโร ฯ   
        ยา  ปเนตสฺมึ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  สภาวนิรุตฺติ  อพฺย- 
ภิจารโวหาโร  อภิลาโป  ตสฺมึ  สภาวนิรุตฺตาภิลาเป  มาคธิกาย 
สพฺพสตฺตาน  มลูภาสาย  อย  สภาวนิรุตฺติ  อย  อสภาว- 
นิรุตฺตีติ  ปเภทคต  าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ  ยถาวุตฺเตสุ  เตสุ   
าเณสุ  โคจรกิจฺจโต  วิตฺถารโต  ปวตฺต  สพฺพมฺป  ต  าณ   
อารมฺมณ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  าเณ  ปเภทคต   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อย  ภาสิตสฺส   
#  อตฺโถติ  ทสิฺสติ ฯ  ๓.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๗๘๓/๔๐๐ ฯ   
#  ๔.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๗๘๔-๗๘๕/๔๐๒-๔๐๓ ฯ  
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าณ  ปฏิภานปฏิสมฺภิทา ฯ  อิติ  อิมานิ  จตฺตาริ  ปฏิสมฺภิทา- 
าณานิ  สยเมว  ภควตา  อธิคตานิ  อตฺถธมฺมาธิเก  ตสฺมึ 
ตสฺมึ  อตฺตโน  วิสเย  อวิสวาทนวเสน  อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา   
ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป  ภควา  ตถานิ  อาคโตติ   
ตถาคโต ฯ   
        ตถา  ยงฺกิ ฺจิ  เนยฺย(๑)  นาม  สพฺพนฺต  ภควตา   
สพฺพากาเรน  าต  ทิฏ  อธิคต  อภสิสมฺพุทฺธ ฯ  ตถาหิสฺส 
อภิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยโต  พุทธฺา  ปริ ฺเยฺยา  ธมฺมา 
ปริ ฺเยฺยโต  ปหาตพฺพา  ธมฺมา  ปหาตพฺพโต  สจฺฉิกาตพฺพา   
ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพโต  ภาเวตพฺพา  ธมฺมา  ภาเวตพฺพโต  ยโต   
น  โกจิ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา  มาโร   
วา  พฺรหฺมา  วา  อิเม  นาม  เต  ธมฺมา  อนภิสมฺพุทฺธาติ   
สห  ธมฺเมน  อนุยุ ฺชิตุ  สมตฺโถ  นตฺถิ ฯ   
        ยงฺกิ ฺจิ  ปหาตพฺพ  นาม  สพฺพนฺต  ภควโต  อนวเสสโต   
โพธิมูเลเยว  ปหีน  อนุปปฺตฺติธมฺม  น  ตสฺส  ปหานาย  อุตฺตรึ 
กรณีย  อตฺถิ ฯ  ตถา  หิสสฺ  โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกา- 
โนตฺตปฺปถินมิทฺธโกธูปนาหมกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเยฺย- 
ถมฺภสารมฺภมานาติมานมทปฺปมาทติวิธากุสลมูลทุจฺจริตวิสมวิปรีตส ฺา(๒)  - 
มลวิตกฺกปป ฺจเอสนาตณฺหาจตุพฺพิธวิปริเยสอาสวคนฺถโอฆโยคาคติ-   
#  ๑.  ม.  เยฺย ฯ  ๒.  ม.  วิสมวปรีตส ฺา ฯ  
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ตณฺหุปาทานป ฺจาภินนฺทนนีวรณเจโตขิลเจตโสวีนิพนฺธฉวิวาท- 
มูลสตฺตานุสยอฏมิจฺฉตฺตนวอาฆาตวตฺถุตณฺหามูลกทสอกุสลกมฺม- 
ปถเอกวีสติอเนสนทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตอฏสตตณฺหาวิจริตาทิปฺปเภท(๑) 
ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺส  สห  วาสนาย  ปหีน  สมุจฺฉินฺน  สมูหต   
ยโต  น  โกจิ  สมโณ  วา ฯเปฯ  พฺรหฺมา  วา  อิเม  นาม   
เต  กิเลสา  อปฺปหีนาติ  สห  ธมฺเมน  อนุยุ ฺชิตุ  สมตฺโถ   
นตฺถิ ฯ   
        เย  จิเม  ภควติ  กมฺมวิปากกิเลสูปวาทอาณาวีติกฺกมปฺ- 
ปเภทา  อนฺตรายิกา  วุตฺตา  อลเมว  เต  ปฏิเสวโต  เอกนฺเตน   
อนฺตรายาย  ยโต  น  โกจิ  สมโณ  วา ฯเปฯ  พฺรหฺมา  วา   
นาลนฺเต  ปฏเิสวโต  อนฺตรายายาติ  สห  ธมฺเมน  อนุยุ ฺชิตุ 
สมตฺโถ  นตฺถิ ฯ   
        โย  จ  ภควตา  นิรวเสสวฏฏทุกขฺนิสฺสรณาย  สีลสมาธ-ิ 
ป ฺาย  สงฺคโห  สตฺตโกฏาสิโก  สตฺตตึสปฺปเภโท  อรยิมคฺค- 
ปุพฺพงฺคโม  อนุตฺตโร  นยิฺยานิโก  ธมโฺม  เทสิโต  โส  เอกนฺเตเนว   
นิยฺยาติ  ปฏปินฺนสฺส  วฏฏทุกฺขโต  [๒]  ยโต  น  โกจิ  สมโณ   
วา ฯเปฯ  พฺรหฺมา  วา  นิยยฺานิโก  ธมโฺมติ  ตยา  เทสิโต   
น  นิยฺยาตีติ  สห  ธมฺเมน  อนุยุ ฺชิตุ  สมตฺโถ  นตฺถีติ ฯ   
วุตฺตเ ฺหต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  เต  ปฏชิานโต  อิเม  ธมฺมา   
#  ๑.  ม.  ...วิจริตาทิปฺปเภท ฯ  ๒.  สี.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โมกฺขาย   
#  โหตีติ  ทสิฺสติ ฯ  
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อนภิสมฺพุทฺธาติ  (๑)  วิตฺถาโร ฯ  เอวเมตานิ  อตฺตโน  าณปฺปหาน- 
เทสนาวิเสสาน  อวิตถภาวาวโต  โพธนโต(๒)  อวิปรีตาการปฺปวตฺติตานิ   
ภควโต  จตุเวสารชฺชาณานิ  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ 
เอวมฺป  ภควา  ตถานิ  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ   
        ตถา  นริยคติ  ติรจฺฉานคติ  เปตคติ  มนุสฺสคติ  เทวคตีติ   
ป ฺจ  คติโย  ตาสุ  ส ฺชีวาทโย  อฏ  มหานิรยา  กกฺุกุฬาทโย 
โสฬส  อุสฺสทนิรยา  โลกนฺตริกนิรโยติ(๓)  สพฺเพปเม  เอกนฺตทุกขตาย   
นิรสฺสาทฏเน  (๔)  นริยา  ยถากมฺมุนา  คนฺตพฺพโต  คติ  จาติ   
นิรยคติ  ติพฺพนฺธการ(๕)สีตนรกาป  เอเตเสฺวว  อนฺโตคธา ฯ  กิมิ- 
กีฏสรีสปปกขิฺโสณสิงฺคาลาทโย(๖)  ติริย  อ ฺฉิตภาเวน  ติรจฺฉานา ฯ 
เตเอว  คตีติ  ติรจฺฉานคติ ฯ  ขุปฺปปาสิตตฺตา  ปรทตฺตูปชีวิ- 
นิชฺฌามตณฺหิกาทโย  ทกฺุขพหุลตายปากฏสุขโต(๗)  อิตา  วิคตาติ   
เปตา  เต  เอว  คตีติ  เปตคติ  กาลก ฺจิกาทิอสุราป  เอเตเสฺวว   
อนฺโตคธา ฯ  ปริตฺตทีปวาสีหิ  สทฺธึ  ชมฺพุทีปาทิจตุมหาทีป- 
วาสิโน  มนโส  อุสฺสนฺนตาย(๘)  มนสฺุสา  เต  เอว  คตีติ  มนุสสฺคติ ฯ   
จาตุมหาราชิกโต  ปฏาย  ยาว  เนวส ฺานาส ฺายตนูปคาติ   
อิเม  ฉพฺพีสติ  เทวนิกายา  ทิพฺพนฺติ  อตฺตโน  อิทฺธานุภาเวน   
#  ๑.  ม.  มู.  ๑๒/๑๖๗/๑๔๔ ฯ  ๒.  ม.  อวิตถภาวาวโพธนโต ฯ 
#  ๓.  ม.  โลกนฺติกนิรโยติ ฯ  ๔.  ส.ี  นิรยฏเน ฯ  ๕.  สี.  อพฺพุทาทิ ฯ 
#  ๖.  ม.  ...สรีสปปกฺขิโสณสิงฺคาลาทโย ฯ  ๗.  ม.  ปากฏสุขโต ฯ 
#  ๘.  ม.  มนโส  อุสฺสนนฺตาย ฯ  
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กีฬนฺติ  โชตนฺติ  จาติ  เทวา  เต  เอว  คตีติ  เทวคติ ฯ   
        ตา  ปเนตา  คติโย  ยสฺมา  ตตกมฺมนิพฺพตฺโต  อุปปตฺติภว- 
วิเสโส  ตสฺมา  อตฺถโต  วิปากกฺขนฺธา  กตตฺตา  จ  รปู ฯ  ตตฺถ   
อย  นาม  คติ  อิมินา  นาม  กมฺมุนา  ชายติ  ตสฺส  จ  กมฺมสฺส   
ปจฺจยวิเสเสหิ  เอว  วิภาคภินฺนตฺตา  วิสุ  เอเต  สตฺตนิกายา   
เอว  วิภาคภินฺนาติ  ยถาสก  เหตุผลวิภาคปริจฺฉินฺทนวเสน   
านโส  เหตุโส  ภควโต  าณ  ปวตฺตติ ฯ  เตนาห  ภควา   
        ป ฺจ  โข  อิมา  สารปิุตฺต  คติโย ฯ  กตมา  ป ฺจ ฯ   
นิรโย  ติรจฺฉานโยนิ  เปตฺติวิสโย  มนสฺุสา  เทวา ฯ  นิรย ฺจาห   
สาริปุตฺต  ปชานามิ  นิรยคามิ ฺจ  มคฺค  นิรยคามินิ ฺจ  ปฏิปท   
ยถา  ปฏิปนโฺน  จ  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺติ  ต ฺจ  ปชานามีติอาทิ ฯ  (๑)   
        ตานิ  ปเนตานิ  ภควโต  าณานิ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  วิสเย   
อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา  อวิสวาทนโต  ตถานิ  อวิตถานิ   
อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป  ภควา  ตถานิ  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ   
        ตถา  ย  สตฺตาน  สทฺธาทิโยควิกลาวิกลภาวโพธเนน(๒)  อปฺป- 
รชกฺขมหารชกฺขตาทิวิเสสวิภาวน  ป ฺาสาย  อากาเรหิ  ปวตฺต   
ภควโต  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  สทฺโธ  ปุคฺคโล   
อปฺปรชกฺโข  อสฺสทฺโธ  ปคฺุคโล  มหารชกฺโขติ  (๓)  วิตฺถาโร ฯ   
#  ๑.  ม.  มู.  ๑๒/๑๗๐/๑๔๘ ฯ  ๒.  ม.  สทฺธาทิโยควิกลาวิกลภาวาวโพธเนน ฯ 
#  ๓.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๒๗๐/๑๗๗ ฯ  
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        ย ฺจ  อย  ปุคฺคโล  อปฺปรชกโฺข  อย  สสฺสตทิฏ ิโก  อย   
อุจฺเฉททิฏ ิโก  อย  อนุโลมิกาย  ขนฺติย   ิโต  อย  ยถาภูตาเณ   
 ิโต  อย  กามาสโย  น  เนกฺขมฺมาทิอาสโย  อย  เนกฺขมฺมาสโย   
น  กามาทิอาสโยติอาทินา  อิมสฺส  กามราโค  อติวิย  ถามคโต   
น  ปฏิโฆ  (๑)  อิมสฺส  ปฏิโฆ  อติวิย  ถามคโต  น  กามราคาทิโกติ- 
อาทินา  อิมสฺส  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  อธิโก  น  อปุ ฺาภิสงฺขาโร   
น  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร  อิมสฺส  อปุ ฺาภิสงฺขาโร  อธิโก  น   
ปุ ฺาภิสงฺขาโร  น  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร  อิมสฺส  อาเน ฺชาภิ- 
สงฺขาโร  อธิโก  น  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  น  อปุ ฺาภิสงฺขาโร ฯ   
อิมสฺส  กายสุจริต  อธิก  อิมสฺส  วจีสุจริต  อิมสฺส  มโนสุจริต   
อย  หีนาธิมุตฺติโก  อย  ปณีตาธิมุตฺติโก  อย  กมฺมาวรเณน 
สมนฺนาคโต  อย  กิเลสาวรเณน  สมนนฺาคโต  อย  วิปากา  - 
วรเณน  สมนฺนาคโต  น  กิเลสาวรเณน  สมนฺนาคโต  น   
กิเลสาวรเณน  สมนฺนาคโต  น  วิปากาวรเณน  สมนฺนาคโตติ- 
อาทินา  จ  สตฺตาน  อาสยาทีน  ยถาภูต  วิภาวนาการปฺปวตฺต   
ภควโต  อาสยานุสยาณ ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต   
        อิธ  ตถาคโต  สตฺตาน  อาสย  ชานาติ  อนุสย  ชานาติ  จรติ   
ชานาติ  อธิมุตฺตึ  ชานาติ  ภพฺพาภพฺเพ  สตฺเต  ชานาตีติ- 
อาทิ(๒) ฯ   
        ย ฺจ  อุปริมเหฏ ิมปุริมปจฺฉิมกาเยหิ  ทกฺขิณวามอกฺขิ- 
#  ๑.  ม.  ปฏฆิาทิโก ฯ  ๒.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๒๗๗/๑๗๙ ฯ  
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กณฺณโสตนาสิกโสตองฺสกูฏหตฺถปาเทหิ(๑)  องฺคุลิองฺคุลนฺตเรหิ   
โลมกูเปหิ  จ  อคฺคิกฺขนฺธอุทกธาราปวตฺตน  อน ฺสาธารณ   
วิวิธวิกุพฺพนิทฺธินิมฺมาปนก  ภควโต  ยมกปาฏิหาริยาณ ฯ  ย   
สนฺธาย  วุตฺต   
        อิธ  ตถาคโต  ยมกปาฏิหาริย  กโรติ  อสาธารณ  สาวเกหิ   
อุปริมกายโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  เหฏ ิมกายโต  อุทกธารา   
ปวตฺตติ ฯ  เหฏ ิมกายโต  อุทกธารา  ปวตฺตติ ฯ  เหฏ ิมกายโต 
อุทกธารา  ปวตฺตตีติอาทิ ฯ  (๒)   
        ย ฺจ  ราคาทีหิ  ชาติอาทีหิ  จ  อเนเกหิ  ทุกฺขธมฺเมหิ   
อุปทฺทุต  สตฺตนิกาย  ตโต  นีหริตุกามตาวเสน  นานานเยหิ   
ปวตฺตสฺส  ภควโต  มหากรุโณกฺกมนสสฺ  ปจฺจยภูต  มหากรุณา- 
สมาปตฺติาณ ฯ  ยถาห  (๓)   
        กตม  ตถาคตสฺส  มหากรุณาสมาปตฺติาณ(๔) ฯ  พหุเกหิ   
อากาเรหิ  ปสฺสนฺตาน  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  สตฺเตสุ  มหากรุณา   
โอกฺกมติ  อาทิตฺโต  โลกสนฺนิวาโสติ  ปสฺสนฺตาน  พุทฺธาน   
ภควนฺตาน  สตฺเตสุ  มหากรุณา  โอกกฺมติ ฯ  อุยฺยตฺุโต  ปยาโต 
กุมฺมคฺคปฺปฏิปนฺโน  อุปนยีติ  โลโก  อทฺธุโว  อตาโณ  โลโก   
อนภิสฺสโร  อสฺสโก  โลโก  สพฺพ  ปหาย  คมนีย  อูโน  โลโก   
#  ๑.  ม.  ...หตฺถปาเทหิ ฯ  ๒.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๒๘๔/๑๘๒ ฯ 
#  ๓.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๒๘๕/๑๘๔ ฯ  ม.  ...สมาปตฺติยา  าณ ฯ  
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อติตฺโต  ตณฺหาทาโสติ  ปสฺสนฺตาน  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  สตฺเตสุ   
มหากรุณา  โอกฺกมติ ฯ   
        อตาโณ  (๑)  โลกสนฺนิวาโส  อเลโณ  อสรโณ  อสรณีภูโต ฯ   
อุทฺธโต  โลโก  อวูปสนฺโต  สสลโฺล  โลกสนฺนิวาโส  วิทโฺธ  ปุถ-ุ 
สลฺเลหิ  อวิชชฺนฺธการาวรโณ  กิเลสป ฺชรปกฺขิตฺโต  อวิชฺชาคโต   
โลกสนฺนิวาโส  อนฺธภูโต  ปรโิยนทโฺธ  ตนฺตากุลกชาโต  [๒]   
มุ ฺชปพฺพชภูโต  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  สสาร  นาติวตฺตติ   
อวิชฺชาทิสนฺนทฺโธ(๓)  กเิลสกลลีภูโต  ราคโทสโมหชฏาชฏโิต ฯ   
        ตณฺหาสงฺฆาฏปฏิมุกฺโก  ตณฺหาชาเลน  โอตฺถโต  ตณฺหา- 
โสเตน  วุยฺหติ  ตณฺหาสโยชเนน  สยุตฺโต  ตณฺหานุสเยน  อนุสโฏ   
ตณฺหาสนฺตาเปน  สนฺตปฺปติ  ตณฺหาปริฬาเหน(๔)  ปริฑยฺหติ ฯ   
        ทฏิ ิสงฺฆาฏปฏิมุกฺโก  ทฏิ ิชาเลน  โอตฺถโต  ทิฏ ิโสเตน   
วุยฺหติ  ทิฏ ิสโยชเนน  สยุตฺโต  ทิฏานุสเยน  อนสุโฏ  ทิฏ ิ- 
สนฺตาเปน  สนฺตปฺปติ  ทิฏ ิปริฬาเหน  ปริฑยฺหติ ฯ   
        ชาติยา  อนุคโต  ชราย  อนุสโฏ  พฺยาธินา  อภิภูโต 
มรเณน  อพฺภาหโต  ทุกฺเขปติโต(๕) ฯ  ตณฺหาย  อุฑฺฑิโต  ชรา- 
ปาการปริกฺขิตฺโต  มจฺจุปาเสน  ปริกฺขิตฺโต  (๖)  มหาพนฺธเนน  พทฺโธ(๖) 
#  ๑.  ม.  อตายโน ฯ  ๒.  สี.  คุลาคุณฺฑิกชาโต ฯ 
#  ม.  เอตฺถนตฺเร  กุลกุณฺฑิกชาโตติ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๓.  ปฏิสมภิฺทาย  อวิชฺชาวิสโทสสลฺลิโตติ  ปาโ ฯ 
#  ม.  อวิชฺชาวิสโทสสลิตฺโต ฯ  ๔.  ม.  ตณฺหาปริฬาเหน ฯ 
#  ๕.  ม.  ทกฺุเข  ปติฏ ิโต ฯ  ๖.  ม.  มหาพนฺธนพทฺโธ ฯ  
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ราคพนฺธเนน  โทสโมหมานทิฏ ิกิเลสทุจฺจริตพนฺธเนน  พทฺโธ   
มหาสมฺพาธปฺปฏิปนฺโน  มหาปลิโพเธน  ปลิพุทฺโธ  มหาปปาเตว 
ปติโต  มหากนฺตารปฺปฏิปนฺโน  มหาสสารปฺปฏิปนฺโน  มหาวทิุคฺเค   
สมฺปริวตฺตติ  มหาปลิเป  ปลิปนฺโน ฯ   
        อพฺภาหโต  โลกสนนฺิวาโส  อาทิตฺโต  โลกสนฺนิวาโส   
ราคคฺคินา  โทสคฺคินา  โมหคฺคินา  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ   
ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  อพฺภาหโต(๑)  อุนฺนีตโก 
โลกสนฺนิวาโส  ห ฺติ  นิจฺจมตาโณ  ปตฺตทณฺโฑ  ตกฺกาโร(๒) 
วชฺชพนฺธนพทฺโธ  (๓)  อาฆาตนปจฺจุปฏ ิโต  อนาโถ  โลกสนนฺิวาโส   
ปรมการุ ฺปฺปตฺโต  ทุกขฺาภิภูโต  (๔)  จิรรตฺตปฬิโต  (๕)นิจฺจคธิโต 
นิจฺจปปาสิโต(๕) ฯ   
        อนฺโธ  อจกฺขุโก  หตเนตฺโต  อปริณายโก  วิปถปกฺขนฺโต(๖) 
อ ฺชสาปรทฺโธ  มโหฆปกฺขนฺโต(๖) ฯ   
        ทฺวีหิ  ทฏิ ิคเตหิ  ปริยุฏ ิโต  ตีหิ  ทุจฺจริเตหิ  วิปฺปฏิปนฺโน   
จตูหิ  โยเคหิ  โยชิโต  จตูหิ  คนฺเถหิ  คนฺถิโต  จตูหิ  อุปาทาเนหิ   
อุปาทิยติ  ป ฺจคติสมากุโล(๗)  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  รชฺชติ  ป ฺจหิ   
#  ๑.  ส.ี  อุปทฺทูโต ฯ  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ   
#  ๒.  ปฏิสมฺภิทาย  ตกฺกาโรติ  ปาโ ฯ  ม.  ปตฺตทณฺโฑ  ตกกฺาโร ฯ 
#  ๓.  ม.  วชชฺพนฺธนพทฺโธ ฯ  ๔.  ม.  ทุกฺขาภิตุนฺโน ฯ   
#  ๕.  ม.  คธิโต  นิจฺจ  ปปาสิโต ฯ  ๖.  ม.  ...ปกฺขนฺโท ฯ   
#  ๗.  ปฏิสมฺภิทาย  ป ฺจคติสมารุฬฺโหติ  ปาโ ฯ  ส.ี  ตเถว ฯ  
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นีวรเณหิ  โอตฺถโต  ฉหิ  วิวาทมูเลหิ  วิวทติ  ฉหิ  ตณฺหากาเยหิ   
รชฺชติ  ฉหิ  ทิฏ ิคเตหิ  ปริยุฏ ิโต  สตฺตหิ  อนุสเยหิ  อนุสโฏ   
สตฺตหิ  สโยชเนหิ  สยุตฺโต  สตฺตหิ  มาเนหิ  อุนฺนโต  อฏหิ   
โลกธมฺเมหิ  สมฺปริวตฺตติ  อฏหิ  มิจฺฉตฺเตหิ  นิยโต(๑)  อฏหิ   
ปุริสโทเสหิ  ทุสฺสติ  นวหิ  อาฆาตวตฺถูหิ  อาฆาติโต  นวหิ 
มาเนหิ  อุนฺนโต  นวหิ  ตณฺหามูลเกหิ  ธมฺเมหิ  รชฺชติ  ทสหิ   
กิเลสวตฺถูหิ  กิลิสฺสติ[๓]  ทสหิ  อกุสเลหิ  กมฺมปเถหิ  สมนฺนาคโต 
ทสหิ  สโยชเนหิ  สยุตฺโต  ทสหิ  มิจฺฉตฺเตหิ  นิยฺยาโต  ทส- 
วตฺถุกาย  มิจฺฉาทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต  ทสวตฺถุกาย  สกฺกาย- 
ทิฏ ิยา(๔)  สมนฺนาคโต  อฏสตตณฺหาปป ฺเจหิ  ปป ฺจิโต 
ทฺวาสฏ ิยา  ทิฏ ิคเตหิ  ปริยุฏ ิโต  โลกสนฺนิวาโสติ  ปสฺสนฺตาน   
พุทฺธาน  ภควนฺตาน  สตฺเตสุ  มหากรณุา  โอกฺกมติ ฯ   
        อห ฺจมฺหิ  ติณฺโณ  โลโก  จ  อติณฺโณ ฯ  อห ฺจมฺหิ  มุตฺโต   
โลโก  จ  อมตฺุโต ฯ  อห ฺจมฺหิ  สนฺโต  โลโก  จ  อสนฺโต ฯ   
อห ฺจมฺหิ  สนฺโต  โลโก  จ  อสนฺโต ฯ  อห ฺจมฺหิ  อสฺสตฺโถ 
โลโก  จ  อนสฺสตฺโถ ฯ  อห ฺจมฺหิ  ปรินิพฺพุโต  โลโก  จ   
อปรินิพฺพุโต ฯ  ปโหมิ  ขฺวาห  (๕)  ติณฺโณ  ตาเรตุ  มุตฺโต  โมเจตุ   
#  ๑.  ม.  นิยยฺาโต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒.  ม.  นววิธมาเนหิ ฯ 
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ทสหิ  อาฆาตวตฺถูหิ  อาฆาติโตติ  ทิสฺสติ ฯ 
#  ทิสฺสติ ฯ  ๔.  ม.  อนฺตคฺคาหิกาย  ทิฏ ิยา ฯ  ๕.  สี.  ปโหมิ  จาห ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๔ 
 
ทนฺโต  ทเมตต  สนฺโต  สเมตต  อสฺสตฺโถ  อสฺสาเสตต  ปรินิพฺพุโต 
ปรินิพฺพาเปตุนฺติ  ปสฺสนฺตาน  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  สตฺเตสุ   
มหากรุณา  โอกฺกมตีติ ฯ  (๑)  เอว  เอกนูนวุติยา  อากาเรหิ  วิภชน   
กต ฯ   
        ย  ปน  ยาวตา  ธมฺมธาตุยา  ยตฺตก  าตพฺพ   
สงฺขตาสงฺขตาทิกสฺส  สพฺพสฺส  ปโรปเทสนิรเปกฺข  สพฺพากาเรน   
ปฏิวิชฺฌนสมตฺถ  อากงฺขมตฺตปฺปฏิพทฺธวุตฺติอน ฺสาธารณ   
ภควโต  าณ  สพฺพถา  อนวเสสสงฺขตาสงฺขตสมฺมติสจฺจาวโพธโต 
สพฺพ ฺ ุตาณ  ตตฺถาวรณาภาวโต  นสิฺสงฺคปฺปวตฺติมุปาทาย   
อนาวรณาณนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เอกเมว  หิ  ต  าณ  วิสยปฺปวตฺติ- 
มุเขน  อ ฺเหิ  อสาธารณภาวทสฺสนตฺถ  ทุวิเธน  อุทฺทิฏ ฯ   
อ ฺถา  สพฺพ ฺ ุตานาวรณาณาน  สาธารณตา  สพฺพวิสยตา   
อาปชฺเชยฺยย  น  จ  ต  ยุตฺต  กิ ฺจาป  อิมาย  ยุตฺติยา ฯ  อย   
เหตฺถ  ปาฬิ  สพฺพสงฺขตมสงฺขต  อนวเสส  ชานาตีติ  สพฺพ ฺ ุต- 
าณ        ตตฺถ  อาวรณ  นตฺถีติ  อนาวรณาณ ฯ  อตีต  สพฺพ  ชานาตีติ   
สพฺพ ฺ ุตาณ  ตตฺถาวรณ  นตฺถีติ  อนาวรณาณ  อนาคต(๒) 
ปจฺจุปฺปนฺน  สพฺพ  ชานาตีติ  สพฺพ ฺ ุตาณ  ตตฺถาวรณ 
นตฺถีติ  อนาวรณนฺติ(๓) ฯ  วิตฺถาโร ฯ  เอวเมตานิ  ภควโต  ฉ 
อสาธารณาณานิ  อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา  ยถาสก  วิสยสฺส   
#  ๑.  ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๒๘๕/๑๘๔ ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ 
#  ๓.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๒๙๑/๑๙๓ ฯ  ม.  อนาวรณาณนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๕ 
                 
อวิสวาทนโต  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป  ภควา 
ตถานิ  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ   
        ตถา  สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  สติสมฺโพชฌฺงฺโค  ธมฺม- 
วิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ปติสมฺโพชฌฺงฺโค  ปสฺสทฺธิ- 
สมโฺพชฺฌงฺโค  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ  (๑)  เอว 
สรูปโต  ยาย  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  อุปฺปชฺชมานา  ลีนุทฺธจฺจ- 
ปติฏานายูหนกามสุขลฺลิกตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน   
อเนเกส  อุปทฺทวาน  ปฏปิกฺขภูตา  สติอาทิเภทา  ธมฺมสามคฺคี  ยาย   
อริยสาวโก  พุชฺฌติ  กิเลสนิทฺทาย  อุฏหติ  จตฺตาริ  วา  สจฺจานิ   
ปฏิวิชฺฌติ  นพฺิพานเมว  วา  สจฺฉิกโรตีติ  สา  ธมฺมสามคฺคี   
โพธีติ  วุจฺจติ  ตสฺสา  โพธิยา  องฺคาติ  โพชฺฌงฺคา  อริยสาวโก   
วา  ยถาวุตฺตาย  ธมฺมสามคฺคิยา  พุชฺฌตีติ  กตฺวา  โพธีติ  วุจฺจติ   
ตสฺส  โพธิสสฺ  องฺคาติป  โพชฺฌงฺคาติ  เอว  สาม ฺลกฺขณโต   
อุปฏานลกฺขโณ  สติสมโฺพชฺฌงฺโค  ปวิจยลกฺขโณ  ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺโค  ปคฺคหลกฺขโณ  วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ผรณลกฺขโณ   
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปสมลกฺขโณ  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  อวิกฺเขป- 
ลกฺขโณ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ปฏิสงฺขานลกฺขโณ  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺโคติ  เอว  วิเสสลกฺขณโต  ตตฺถ  กตโม  สติสมฺโพชฌฺงฺโค   
อิธ  ภิกฺขุ  สติมา  โหติ  ปรเมน  สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต   
จิรกตมฺป  จิรภาสิตมฺป  สริตา  โหติ  อนุสฺสริตาติ(๒)อาทินา   
#  ๑.  ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๕๕๗/๔๖๓ ฯ  ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๔๓/๓๐๖ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๖ 
 
สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อ ฺม ฺโปการวเสน  เอกกฺขเณ  ปวตฺติ- 
ทสฺสนโต  ตตฺถ  กตโม  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อตฺถิ  อชฺฌตฺต  ภิกขฺเว 
ธมฺเมสุ  สติ  อตฺถิ  พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  สตีติ(๑)อาทินา  เตส  วิสย- 
วิภาเคน  ปวตฺติทสฺสนโต  ตตฺถ  กตโม  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อิธ   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฌฺงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามินฺติอาทินา  ภาวนาวิธิทสฺสนโต   
[๒]  กตเม  สตฺต  สมฺโพชฺฌงฺคา  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย   
โลกุตฺตร  ฌาน  ภาเวติ ฯเปฯ  ตสฺมึ  สมเย  สตฺต  โพชฺฌงฺคา 
โหนฺติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  ตตฺถ   
กตโม  สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  ยา  สติ ฯเปฯ  อนุสฺสตีติอาทินา   
ฉนฺนวุติยา  นยสหสฺสวิภาเคหีติ  เอว  นานาการโต  ปวตฺตานิ   
ภควโต  สมฺโพชฺฌงฺควิภาวนาณานิ  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถสฺส   
อวิสวาทนโต  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป  ภควา   
ตถานิ  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ   
        ตถา  ตตฺถ  กตม  ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจฺจ   
อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถิท  สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธีติ  เอว  สรูปโต  สพฺพกิเลเสหิ  อารกตฺตา  อริย- 
ภาวกรตฺตา  อริยผลปฺปฏลิาภกตฺตา  จ  อรโิย  อฏวิธตฺตา   
นิพฺพานาธิคมาย  เอกนฺตการณตฺตา  จ  อฏงฺคิโก  กิเลเส   
#  ๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๔๕/๓๐๗ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตตฺถาติ  ทสิฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๗ 
 
มาเรนฺโต  คจฺฉติ  นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคียติ  สย  วา  นิพฺพาน   
มคฺคตีติ  มคฺโคติ  เอว  สาม ฺลกฺขณโต  สมฺมาทสฺสนลกฺขณา   
สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมา  อภินิโรปนลกฺขโณ  สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมา- 
ปริคฺคหณลกฺขณา  สมฺมาวาจา  สมฺมา  สมุฏานลกฺขโณ  สมฺมา- 
กมฺมนฺโต  สมฺมา  โวทานลกฺขโณ  สมมฺาอาชีโว  สมฺมาปคฺคหณ- 
ลกฺขโณ  สมมฺาวายาโม  สมฺมา  อุปฏานลกฺขณา  สมฺมาสติ   
สมฺมา  อวิกฺเขปลกฺขโณ  สมฺมาสมาธีติ  เอว  วิเสสลกฺขณโต   
สมฺมาทิฏ ิ  อ ฺเหิป  อตฺตโน  ปจฺจนีกกิเลเสหิ  สทฺธึ  มิจฺฉา- 
ทิฏ ึ  ปชหติ  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กโรติ  ตปฺปฏิจฺฉาทกโมห- 
วิธมเนน  อสมฺโมหโต  สมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  ปสฺสติ ฯ  ตถา  สมฺมา- 
สงฺกปฺปาทโยป  มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีนิ  ปชหนฺติ  นิพฺพาน  จ   
อารมฺมณ  กโรนฺติ  สหชาตธมฺมาน  สมฺมาอภินิโรปนปริคฺคหณ- 
สมุฏานโวทานปคฺคหอุปฏานสมาทหนานิ  จ  กโรนฺตีติ  เอว   
กิจฺจวิภาคโต  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพภาเค  นานากฺขณา  วิสุ  วิสุ   
ทุกฺขาทิอารมฺมณา  หุตฺวา  มคฺคกาเล  เอกกฺขณา  นิพฺพานเมว   
อารมฺมณ  กตฺวา  กิจฺจโต  ทุกฺเข  าณนฺติอาทีนิ  จตฺตาริ   
นามานิ  ลภติ  สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป  ปุพฺพภาเค  นานากฺขณา   
นานารมฺมณา  มคฺคกาเล  เอกกฺขณา  เอการมฺมณา  เตสุ   
สมฺมาสงฺกปฺโป  กิจฺจโต  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโปติอาทีนิ  ตีณิ  นามานิ   
ลภติ  สมฺมาวาจาทโย  ตโย  ปุพฺพภาเค  มุสาวาทาเวรมณีติ-  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๘ 
 
อาทิวิภาคา  วิรติโยป  เจตนาโยป  หตฺุวา  มคฺคกฺขเณ  วิรติโย  ว 
สมฺมาวายามสติโย  กิจฺจโต  สมฺมปฺปธานสติปฏานวเสน  จตฺตาริ   
นามานิ  ลภนฺติ  สมฺมาสมาธิ  ปน  มคฺคกฺขเณป  ปมชฺฌานาทิ- 
วเสน  นานา  เอวาติ  เอว  ปุพฺพภาคปรภาเคสุ  ปวตฺติวิภาคโต   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิตนฺติ(๑)อาทินา   
ภาวนาวิธิโต  ตตฺถ  กตโม  อฏงฺคิโก  มคฺโค  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ   
สมเย  โลกุตฺตร  ฌาน  ภาเวติ ฯเปฯ  ทุกฺขาปฏิปท  ทนฺธา- 
ภิ ฺ  ตสฺมึ  สมเย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  โหติ  สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมา- 
สงฺกปฺโปติอาทินา  (๒)  จตุราสีติยา  นยสหสฺสวิภาเคหีติ  เอวมเนกา- 
การโต  ปวตฺตานิ  ภควโต  อริยมคฺควิภาวนาณานิ  อตฺถสฺส   
อวิสวาทนโต  สพฺพานิป  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป 
ภควา  ตถานิ  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ   
        ตถา  ปมชฺฌานสมาปตฺติ  ยา  จ  นิโรธสมาปตฺตีติ   
เอตาสุ  อนุปฏิปาฏิยา  วิหริตพฺพฏเน  (๓)  สมาปชฺชิตพฺพฏเน  จ   
อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ  สมฺปาทนปจฺจเวกฺขณาทิวเสน  ยถารห   
สมฺปโยควเสน  จ  ปวตฺตานิ  ภควโต  าณานิ  ตทตฺถสิทฺธิยา   
ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  ตถา  อิท  อิมสฺส  าน   
อิทมฏานนฺติ  อวิปรีต  ตสฺส  ตสฺส  ผลสฺส  การณาการณชานน   
เตส  เตส  สตฺตาน  อตีตาทิเภทภินฺนสฺส  กมฺมสมาทานสฺส   
#  ๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๗๙/๓๑๙ ฯ  ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๘๐/๓๑๙ ฯ 
#  ๓.  ม.  วิหริตพฺพฏเน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๙ 
 
อนวเสสโต  ยถาภูต  วิปากนฺตรชานน  อายูหนกฺขเณเยว  ตสฺส   
ตสฺส  สตฺตสฺส  อย  นิรยคามินี  ปฏิปทา ฯเปฯ  อย  นิพฺพาน- 
คามินี  ปฏิปทาติ  ยาถาวโต  สาสวานาสวกมฺมวิภาคชานน   
ขนฺธายตนาทีน  อุปาทินฺนานุปาทินฺนาทิอเนกสภาว  นานาสภาว   
จ  ตสฺส  โลกสฺส  อิมาย  นาม  ธาตุยา  อุสฺสนฺนตฺตา  อิมสฺมึ   
ธมฺมปฺปพนฺเธ  อย  วิเสโส  ชายตีติอาทินา  นเยน  ยถาภูต   
ธาตุนานตฺตชานน  อนวเสสโต  สตฺตาน  หีนาทิอชฺฌาสยาธิมุตฺติ- 
ชานน  สทฺธาทิอินฺทฺริยาน  ติกฺขมุทุภาวชานน(๑)  สงฺกิเลสาทีหิ   
สทฺธึ  ฌานวิโมกฺขาทิวิเสสชานน  สตฺตาน  อปริมาณาสุ  ชาตีสุ   
ตปฺปฏิพนฺเธน  สทฺธ ึ อนวเสสโต  ปุพฺเพนิวุตฺถกฺขนฺธสนฺตติชานน   
หีนาทิวิภาเคหิ  สทฺธึ  จุติปฏิสนฺธิชานน  อิท  ทุกฺขนฺติอาทินา   
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  จตุสจฺจชานนนฺติ  อิมานิ  ภควโต  ทสพล- 
าณานิ  อวิรชฺฌิตฺวา  ยถาสก  วิสยาวคาหนโต  (๒)  ยถาธิปฺเปตตฺถ- 
สาธนโต  จ  ยถาภูตวุตฺติยา  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
        อิธ  ตถาคโต  าน ฺจ  านโต  อฏาน ฺจ  อฏานโต   
ยถาภูต  ปชานาตีติอาทิ ฯ  (๓)   
        เอวมฺป  ภควา  ตถานิ  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ   
#  ๑.  ม.  ติกขฺมุทุตาชานน ฯ  ๒.  สี.  ม.  วิสยาวคาหนโต ฯ 
#  ๓.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๒๑/๓๕ ฯ  อภิ.  วิ.  ๓๕/๘๓๙/๔๕๔ ฯ  
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        ยถา  เจเตส  าณาน  วเสน  เอว  ยถาวุตฺตาน   
สติปฏานสมฺมปฺปธานวิภาวนาณาทีน  อนนฺตาปริเมยฺยเภทาน   
อน ฺสาธารณาน  ป ฺาวิเสสาน  วเสน  ภควา  ตถานิ   
าณานิ  อาคโต  อธิคโตติ  ตถาคโต ฯ  เอวมฺป  ตถานิ  อาคโตติ   
ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ยา  สา  ภควโต  อภิชาติ 
อภิสมฺโพธิ  ธมฺมวินยป ฺาปนา  อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ  สา   
ตถา ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ยทตฺถ  โลกนาเถน  อภิปตฺถิตา  (๑) 
ปวตฺติตา  จ  ตทตฺถสฺส  เอกนฺตสิทฺธิยา  อวิสวาทนโต  อวิปรีตตฺถ- 
วุตฺติยา  ตถา  อวิตถา  อน ฺถา ฯ  ตถา  หิ  อย  ภควา   
โพธิสตฺตภูโต  สมตึสปารมิปริปูรณาทิก  วุตฺตปฺปเภท  สพฺพ   
พุทฺธตฺตเหตุ  สมฺปาเทตฺวา  ตุสิตปุเร   ิโตว  พุทฺธโกลาหล  สตฺุวา 
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ  เอกโต  สนฺนิปติตาหิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
                กาโลย  เต  (๒)  มหาวีร  อุปฺปชฺช  มาตุกุจฺฉิย   
                สเทวก  ตารยนฺโต  พุชฌฺสฺส ุ อมต  ปทนติฺ  (๓)   
อายาจิโต  อุปฺปนฺนปุพฺพนิมิตฺโต  ป ฺจ  มหาวิโลกนานิ  วิโลเกตฺวา 
อิทานาห  มนุสฺสโยนิย  อุปฺปชฺชิตฺวา  อภิสมฺพุชฺฌสิฺสามีติ   
อาสาฬฺหิปุณฺณมาย  (๔)  สกฺยราชกุเล  มหามายาย  เทวิยา  กุจฺฉิมฺหิ   
#  ๑.  ม.  อภิสมฺโพธิ  ปตฺถิตา ฯ  ๒.  ม.  กาโล  เทว ฯ   
#  ๓.  ขุ.  พุทฺธ.  ๓๓/๑/๔๑๓ ฯ  ๔.  ม.  อาสาฬฺหิ ฯ    
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ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  ทส  มาเส  เทวมนุสฺเสหิ  มหตา  ปริหาเรน   
ปริหริยมาโน  วิสาขปุณฺณมาย  ปจฺจูสสมเย  อภิชาตึ  ปาปุณิ ฯ   
        อภิชาติกฺขเณ  ปนสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณกฺขเณ  วิย  ทฺวตฺตึส 
ปุพฺพนิมิตฺตานิ  ปาตุรเหสส ฯ  อย  ห ิ ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  กมปฺ 
สมฺปกมฺป  สมฺปกมฺป  สมปฺเวธิ  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ   
อปฺปมาโณ  โอภาโส  ผร ิ ตสฺส  [๑]สริึ  ทฏ ุกามา  วิย   
ชจฺจนฺธา  จกฺขูนิ  ปฏลิภึสุ  พธิรา  สททฺ  สุณึสุ  มูคา 
สมาลปสุ  ขุชฺชา  อุชุคตฺตา  อเหสส  ปงฺคุลา  ปทสา  คมน   
ปฏิลภึสุ  พนฺธนคตา  สพฺเพ  สตฺตา  อนฺทุพนฺธนาทีหิ  มุจฺจึสุ 
สพฺพนิรเยสุ  อคฺคิ  นิพฺพายิ  เปตฺติวิสเย  ขุปฺปปาสา  วูปสมิ   
ติรจฺฉานาน  ภย  นาโหสิ  สพฺพสตฺตาน  โรโค  วูปสมิ  สพฺพ- 
สตฺตา  ปยวทา  อเหสส  มธุเรนากาเรน  อสฺสา  หสึสุ  วารณา   
คชฺชึสุ  สพฺพตูริยานิ  สก  สก  นินฺนาท  มุ ฺจึสุ  อฆฏฏิตานิเอว 
มนุสฺสาน  หตฺถุปคาทีนิ  อาภรณานิ  มธุเรนากาเรน  รวึส ุ  
สพฺพทิสา  วิปฺปสนฺนา  อเหสส  สตฺตาน  สุข  อุปฺปาทยมาโน   
มุทุสีตลวาโต  วายิ ฯ  อกาลเมโฆ  วสสฺิ  ปวิโตป  อุทก  อุพฺภิชฺชิตฺวา   
วิสฺสนฺทิ  ปกขิฺโน  อากาสคมน  วิชหึส ุ นทิโย  อสนฺทมานา   
อฏสุ  มหาสมุทฺเท  มธุร  อุทก  อโหสิ  อุปกฺกิเลสวิมุตฺเต   
สูริเย  ทิสฺสมาเน  เอว  อากาสคตา  สพฺพา  โชติโย  ชลึสุ(๒)  เปตฺวา 
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  ชลึสุ ฯ  
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อรูปาวจรเทเว  อวเสสา  สพฺเพ  เทวา  สพฺเพป  เนรยิกา   
ทิสฺสมานรูปา  อเหสส  ตรุกุฏฏกวาฏทิ(๑)เสลาทโย  อนาวรณภูตา   
อเหสส  สตฺตาน  จุตูปปาตา  นาเหสส  สพฺพ  อนิฏคนฺธ  อภิภวิตฺวา   
ทิพฺพคนฺโธ  วายิ  สพฺเพ  ผลุปคา  รุกฺขา  ผลธรา  สมฺปชฺชึส ุ  
มหาสมุทฺโท  สพฺพตฺถกเมว  ป ฺจวณฺเณหิ  ปทุเมหิ  ส ฺฉนฺนตโล   
อโหสิ  ถลชชลชาทีนิ  สพฺพปุปฺผานิ  ปุปฺผึสุ  รุกฺขาน  ขนฺเธสุ   
ขนฺธปทุมานิ  สาขาสุ  สาขปทุมานิ  ลตาสุ  ลตาปทุมานิ   
ปุปฺผึสุ  มหีตเล  สลิาตลานิ  ภินฺทิตฺวา  อุปรูปร ิ สตฺต  สตฺต   
หุตฺวา  ทณฺฑปทุมานิ  นาม  นิกฺขมึสุ  อากาเส  โอลมฺพก- 
ปทุมานิ  นิพฺพตฺตึสุ  สมนฺตโต  ปุปฺผวสฺส  วสฺสิ  อากาเส   
ทิพฺพตูริยานิ  วชฺชึส ุ สกลทสสหสฺสีโลกธาตุ  วฏเฏตฺวา  วิสฺสฏ- 
มาลาคุฬ  วิย  อุปฺปเฬตฺวา  พทฺธมาลากลาโป  วิย  อลงฺกตปฏิยตฺต   
มาลาสน  วิย  จ  (๒)เอกมาลินี  วิปฺผุรนฺตวาฬวีชนี(๒)  ปุปฺผธูปคนฺธ- 
ปวาสิตา  ปรมโสภคฺคปฺปตฺตา  อโหสิ  ตานิ  จ  ปุพฺพ- 
นิมิตฺตานิ  อุปริ  อธิคตาน  อเนกธมฺมวิเสสาธิคตาน  (๓)  นิมตฺิต- 
ภูตานิ  เอว  อเหสส ฯ  เอว  อเนกจฺฉริยปาตุภาวปฏิมณฺฑิตา  วาย  (๔) 
อภิชาติ  ยทตฺถ  อเนน  อภิสมฺโพธิ  อภิปฏ ิตา(๕)  ตสฺสา  อภิสมฺโพธิยา 
เอกนฺตสิทฺธิยา  ตถาว  อโหสิ  อวิตถา  อน ฺถา ฯ   
#  ๑.  ม.  อาทิสทฺโท  นตฺถิ ฯ  ๒.  ม.  เอกมาลามาลินี  วิปฺผุรนฺตวาฬพิชนี ฯ 
#  ๓.  ม.  อเนเกสวิเสสาธิคมาน ฯ  ๔.  ม.  จาย ฯ  ๕.  ม.  อภิสมฺโพธิ  ปตฺถติา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 223 

                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๓ 
 
        ตถา  เย  พุทฺธเวเนยฺยา  โพธเนยฺยพนฺธวา  เต  สพฺเพป   
อนวเสสโต  สยเมว  ภควตา  วินีตา ฯ  เย  จ  สาวกเวเนยฺยา 
ธมฺมเวเนยฺยา  จ  เตป  สาวกาทีหิ  วินีตา  วินย  คจฺฉนฺติ   
คมิสฺสนฺติ  จาติ  ยทตฺถ  ภควตา  อภิสมฺโพธิ  อภิปตฺถิตา   
ตทตฺถสฺส  เอกนฺตสิทฺธิยา  อภิสมฺโพธิ  ตถา  อวิตถา  อน ฺถา ฯ   
        อปจ  ยสฺส  ยสฺส  เยฺยธมฺมสฺส  โย  โย  สภาโว 
พุชฺฌิตพฺโพ  โส  โส  หตฺถตเล  ปตอามลก  วิย  อาวชฺชน- 
มตฺตปฏิพทฺเธน  อตฺตโน  าเณน  อวิปรีต  อนวเสสโต  ภควตา   
อภิสมฺพุทฺโธติ  เอวมฺป  อภิสมฺโพธิ  ตถา  อวิตถา  อน ฺถา ฯ   
        ตถา  เตส  เตส  ธมฺมาน  ตถา  ตถา  เทเสตพฺพปฺปการ   
เตส  เตส ฺจ  สตฺตาน  อาสยานุสยจริตาธิมุตฺตึ  สมฺมเทว   
โอโลเกตฺวา  ธมฺมต  อวิชหนฺเตเนว  ป ฺตฺตินยโวหารมตฺต(๑) 
อนติธาวนฺเตเนว  จ  ธมฺมต  วิภาวนฺเตน(๒)  ยถาปราธ  ยถาชฺฌาสย   
ยถาธมฺม ฺจ  อนุสาสนฺเตน  ภควตา  เวเนยฺยา  วินีตา  อริยภูมึ   
สมฺปาปตาติ  ธมฺมวินยป ฺาปนาปสฺส  ตทตฺถสทิฺธิยา  ยถาภตู- 
วุตฺติยา  จ  ตถา  อวิตถา  อน ฺถา ฯ   
        ตถา  ยา  สา  ภควตา  อนุปฺปตฺตา  ปวิยาทิผสฺสเวทนาทิ- 
รูปารูปสภาววินิมุตฺตา  ลุชฺชนภาวาภาวโต  โลกสภาวาตีตา   
ตมสา  วิสสฏตฺตา  เกนจิ  อโนภาสนียา  โอภาสาภาวโตเอว(๓) 
#  ๑.  ม.  ...โวหารมคฺค ฯ  ๒.  ม.  วิภาวนฺเตน ฯ   
#  ๓.  ม.  โลกสภาวาภาวโต ฯ  
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คติอาทิภาวรหิตา  อปฺปติฏา  อนารมฺมณา  อมตมหานิพฺพานธาตุ   
ขนฺธสงฺขาตาน  อุปาทีน  (๑)  เลสมตฺตสฺสป  อภาวโต  อนุปาทิเสสาติ   
วุจฺจติ  ย  สนธฺาย  วุตฺต   
        อตฺถ ิ ภิกฺขเว  ตทายตน  ยตฺถ  เนว  ปวี  น   
อาโป  น  เตโช  น  วาโย  น  อากาสาน ฺจายตน  น 
วิ ฺาณ ฺจายตน  น  อากิ ฺจ ฺายตน  น  เนวส ฺานา- 
ส ฺายตน  นาย  โลโก  น  ปโรโลโก  น  จ  อุโภ  จนฺทิมสูริยา ฯ   
ตมห(๒)  ภิกฺขเว  เนว  อาคตึ  วทามิ  น  คตึ  น   ิตึ  น   
จุตึ  น  อุปฺปตฺตึ  อปฺปติฏ  อปฺปวตฺต  อนารมฺมณเมเวต 
เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺสาติ ฯ  (๓)   
        สา  สพฺเพสมฺป  อุปาทานกฺขนฺธาน  อตฺถงฺคโม  สพฺพ- 
สงฺขาราน  สมโถ  สพฺพูปธีน  ปฏินิสฺสคฺโค  สพฺพทุกฺขาน  วูปสโม 
สพฺพาลยาน  สมุคฺฆาโต  สพฺพวฏฏาน  อุปจฺเฉโท  อจฺจนฺตสนฺติ- 
ลกฺขโณติ  ยถาวุตฺตสภาวสฺส  กทาจิป  อวิสวาทนโต  ตถา   
อวิตถา  อน ฺถา ฯ  เอวเมตา  อภิชาติอาทิกา  ตถา  คโต   
อุปคโต  อธิคโต  ปฏิปนโฺน  ปตฺโตติ  ตถาคโต ฯ  เอว  ภควา 
ตถา  คโตติ  ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถาวิโธติ  ตถาคโต  ยถาวิธา  ปุริมกา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธา  อยมฺป  ภควา  ตถาวิโธ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ยถาวิธา 
เต  ภควนฺโต  มคฺคสีเลน  ผลสีเลน  สพฺเพนป  โลกิยโลกุตฺตรสีเลน 
#  ๑.  ส.ี  อุปาทินฺนาน ฯ  ๒.  ม.  ตตฺราปาห ฯ  ๓.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๒๕๘/๒๐๗ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๕ 
 
มคฺคสมาธินา  ผลสมาธินา  สพฺเพนป  โลกิยโลกุตฺตรสมาธินา   
มคฺคป ฺาย  ผลป ฺาย  สพฺพายป  โลกิยโลกุตฺตรป ฺาย   
เทวสิก  วล ฺชิตพฺเพหิ  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติวิหาเรหิ   
ตทงฺควิมุตฺติยา  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา  ปฏปิสฺสทธฺิ- 
วิมุตฺติยา  นิสฺสรณวิมุตฺติยาติ  สงฺเขปโต ฯ  วิตฺถารโต  ปน 
อนนฺตาปริมาณเภเทหิ  อจินฺเตยฺยานุภาเวหิ  สกลสพฺพ ฺ ุคุเณหิ   
อยมฺป  อมฺหาก  ภควา  ตถาวิโธ ฯ  สพฺเพส  หิ  สมฺมาสมฺพุทฺธาน   
อายุเวมตฺต  สรีรปฺปมาณเวมตฺต  กุลเวมตฺต  ทุกฺกรจริยาเวมตฺต   
รสฺมิเวมตฺตนฺติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ  เวมตฺเตหิ  สิยา  เวมตฺต  น   
ปน  สลีวิสุทฺธิอาทีสุ  (๑)  วิสุทฺธีสุ  สมถวิปสฺสนาปฏิปตฺติย  อตฺตนา   
ปฏิลทฺธคุเณสุ(๒)  จ  กิ ฺจิ  นานากรณ  อตฺถิ  อถ  โข   
มชฺเฌ  ภินฺนสุวณฺณ  วิย  อ ฺม ฺ  นิพฺพิเสสา  เต  พุทฺธา   
ภควนฺโต ฯ  ตสฺมา  ยถาวิธา  ปุริมกา  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อยมฺป   
ภควา  ตถาวิโธ ฯ  เอว  ตถาวิโธติ  ตถาคโต ฯ  วิธอตฺโถ   
เจตฺถ  คตสทฺโท  ตถาหิ  โลกิยา  วิธยุตฺตคตสทฺเท  ปการตฺเถ   
วทนฺติ ฯ   
        กถ  ตถา  ปวตฺติโตติ  ตถาคโต  อน ฺสาธารเณน   
อิทฺธานุภาเวน  สมนฺนาคตตฺตา  อตฺถปฏิสมฺภิทาทีน  อุกฺกส- 
ปารมิปฺปตฺติยา  อนาวรณาณปฺปฏิลาเภน  จ  ภควโต  กายปฺ- 
ปวตฺติยาทีน  กตฺถจิ  ปฏิฆาตาภาวโต  ยถารุจิ  ตถา  คต  คติ   
#  ๑.  ม.  สีลวิสุทฺธิยาทีสุ ฯ  ๒.  ม.  ปฏิลทฺธคุเณสุ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๖ 
 
คมน  กายวจีจิตฺตปฺปวตฺติ  เอตสฺสาติ  ตถาคโต ฯ  เอว  ตถา 
ปวตฺติโตติ  ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตเถหิ  อคโตติ  ตถาคโต  โพธิสมฺภารสมฺภรเณ  (๑)  ตปฺปฏ-ิ 
ปกฺขปฺปวตฺติสงฺขาต  นตฺถิ  เอตสฺส  คตนฺติ  อคโต ฯ  โส  ปนสสฺ   
อคตภาโว  มจฺเฉรทานปารมิอาทีสุ  อวิปรีต  อาทีนวานิสสปจฺจ- 
เวกฺขณาทินยปฺปวตฺเตหิ  (๒)าเณหีติ  ตถาคโต ฯ   
        อถวา  กิเลสาภิสงฺขารปฺปวตฺติสงฺขาต  ขนฺธปฺปวตฺติ- 
สงฺขาตเมว  วา  ป ฺจสุป  คตีสุ  คต  คมน  เอตสฺส  นตฺถีติ   
อคโต ฯ  สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสนิพฺพานปฺปตฺติยา  สฺวายมสฺส   
อคตภาโว  ตเถหิ  อริยมคฺคาเณหีติ  เอวมฺป  ภควา  ตเถหิ  อคโตติ   
ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถา  คตภาเวน  ตถาคโต  ตถา  คตภาเวนาติ  จ   
ตถาคตสฺส  สพฺภาเวน  อตฺถิตายาติ  อตฺโถ ฯ  โก  ปเนส  ตถาคโต 
ยสฺส  อตฺถิตาย  ภควา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ  สทฺธมฺโม ฯ  สทฺธมโฺม 
หิ  อริยมคฺโค  ตาว  ยถา  ยุคนทฺธสมถวิปสฺสนาพเลน   
อนวเสสโต  กิเลสปกฺข  สมูหนนฺเตน  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน   
คนฺตพฺพ  ตถา  คโต ฯ  ผลธมฺโม  ยถา  อตฺตโน  มคฺคานุรูป   
ปฏิปสฺสทฺธปิฺปหานวเสน  คนฺตพฺพ  ตถา  คโต  ปวตฺโต ฯ   
นิพฺพานธมฺโม  ปน  ยถา  คโต  ป ฺาย  ปฏิวิทฺโธ  สกล- 
วฏฏทุกฺขวูปสมาย  สมฺปชฺชติ  พุทฺธาทีหิ  ตถา  คโต  สจฺฉิกโตติ   
#  ๑.  ม.  โพธิสมฺภารสมฺภรเณ ฯ  ๒.  ม.  าเณหีติ  ตเถหิ  าเณหิ  อคโตติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๗ 
 
ตถาคโต ฯ  ปริยตฺติธมฺโมป  ยถา  ปรุมิพุทฺเธหิ  สุตฺตเคยฺยาทิวเสน   
ปวตฺติอาทิปฺปกาสนวเสน  จ  เวเนยฺยาน  อาสยาทิอนุรูป  ปวตฺติโต   
ตถา(๑)  อมฺหากมฺป  ภควตา  ตถา  คโต  คทิโต  ปวตฺติโตติ  วา   
ตถาคโต ฯ  ยถา  ภควตา  เทสิโต  ตถา  ภควโต  สาวเกหิ  คโต   
อวคโตติ  ตถาคโต ฯ  เอว  สพฺโพป  สทฺธมฺโม  ตถาคโต ฯ   
เตนาห  สกฺโก  เทวานมินฺโท   
                ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต   
                ธมฺม  นมสฺสาม  สุวตฺถ ิ โหตูติ ฯ  (๒)   
สฺวาสฺส  อตฺถีติ  ภควา  ตถาคโต ฯ   
        ยถา  จ  ธมฺโม  เอว  อริยสงฺโฆป  ยถา  อตฺตหิตาย   
ปรหิตาย  จ  ปฏิปนฺเนหิ  สุวิสุทฺธ  ปุพฺพภาคสมถวิปสฺสนาปฏิปท   
ปุรกฺขตฺวา  เตน  เตน  มคฺเคน  คนฺตพฺพ  ต  ต  ตถา  คโตติ  ตถาคโต ฯ   
ยถา  วา  ภควตา  สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทโย  เทสิตา  ตถา  จ 
พุทฺธตฺตา  ตถา  คทนโต  จ  ตถาคโต ฯ  เตนาห  สกฺโก  เทวราชา   
                ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต   
                สงฺฆ  นมสฺสาม  สุวตฺถ ิ โหตูติ ฯ  (๒)   
สฺวาสฺส  สาวกภูโต  อตฺถติี  ภควา  ตถาคโต ฯ  เอว  ตถาคต- 
ภาเวเนว  (๓)  ตถาคโตติ ฯ   
        อิทมฺป  [๔]  ตถาคตสฺส  ตถาคตภาวทีปเน  มุขมตฺตกเมว ฯ 
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๑๔/๓๗๑ ฯ 
#  ๓.  ม.  ...ภาเวน ฯ  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  จสทฺโท  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๘ 
 
สพฺพากาเรน  ปน  ตถาคโตว  ตถาคตสฺส  ตถาคตภาว   
วณฺเณยฺย ฯ  อิท  หิ  ตถาคตปท  มหตฺถ  มหาคติก  มหาวิสย   
ตสฺส  อปฺปมาทปสฺส  วิย  เตปฏกมฺป  พุทฺธวจน  ยุตฺติโต   
อตฺถภาเวน  อาหรนฺโต  อติตฺเถน  ธมฺมกถิโก  ปกขฺนฺโทติ  น   
วตฺตพฺโพติ ฯ   
        ตตฺเถต  วุจฺจติ   
                ยเถว  โลเก  ปรุิมา  มเหสิโน   
                สพฺพ ฺ ุภาว  มุนโย  อิธาคตา   
                ตถา  อย  สกฺยมุนีป  อาคโต   
                ตถาคโต  วุจฺจติ  เตน  จกฺขุมา ฯ   
                ปหาย  กามาทิมเล  อเสสโต   
                สมาธิาเณหิ  ยถา  คตา  ชนิา   
                ปรุาตนา  สกฺยมุนี  ชุตินฺธโร   
                ตถา  คโต  เตน  ตถาคโต  มโต ฯ   
                ตถ ฺจ  ธาตฺวายตนาทิลกฺขณ  (๑)   
                สภาวสาม ฺวิภาคเภทโต   
                สยมฺภุาเณน  ชิโน  สมาคโต  (๒)   
                ตถาคโต  วุจฺจติ  สกฺยปุงฺคโว ฯ   
                ตถานิ  สจฺจานิ  สมนฺตจกฺขุนา   
                ตถา  อิทปฺปจฺจยตา  จ  สพฺพโส   
#  ๑.  ม.  ธาตายตนาทิลกฺขณ ฯ  ๒.  ม.  ชิโนยมาคโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๙ 
                 
                อน ฺเนยฺยา  นยโต  วิภาวิตา   
                ตถา  คโต  เตน  ชิโน  ตถาคโต ฯ   
                อเนกเภทาสุป  โลกธาตุสุ   
                ชนิสฺส  รูปายตนาทิโคจเร   
                วิจิตฺตเภเท  ตถเมว  ทสฺสน   
                ตถาคโต  เตน  สมนฺตโลจโน ฯ   
                ยโต  จ  ธมฺม  ตถเมว  ภาสติ   
                กโรติ  วา(๑)  ตสฺสนุรูปมตฺตโน   
                คุเณหิ  โลก  อภิภุยฺยิรียติ   
                ตถาคโต  เตนป  โลกนายโก ฯ   
                ตถา  ปริ ฺาย  ตถาย  สพฺพโส   
                อเวทิ  โลกปฺปภว(๒)  อติกฺกมิ   
                คโต  จ  ปจฺจกฺขกฺริยาย(๓)  นิพฺพุตึ   
                อรยีมคฺค ฺจ  คโต  ตถาคโต ฯ   
                ตถา  ปฏิ ฺาย  ตถาย  สพฺพโส   
                หติาย  โลกสฺส  ยโต  สมาคโต  (๔)   
                ตถาย  นาโถ  กรุณาย  สพฺพทา   
                คโต  จ  เตนาป  ชิโน  ตถาคโต ฯ   
                ตถานิ  าณานิ  ยโต  สมาคโต   
#  ๑.  ม.  กโรติ  วาจาย ฯ  ๒.  ม.  โลก  ปภว ฯ 
#  ๓.  ม.  ปจฺจกฺขกิริยาย ฯ  ๔.  ม.  ยโตยมาคโต ฯ   
#  เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๐ 
                 
                ยถาสภาว  วิสยาวโพธโต   
                ตถาภิชาติปฺปภุตี  ตถาคโต   
                ตทตฺถสมฺปาทนโต  ตถาคโต ฯ   
                ยถาวิธา  เต  ปุรมิา  มเหสิโน   
                ตถาวิโธยมฺป  ตถา  ยถารุจิ   
                ปวตฺตวาจา  ตนุจิตฺตภาวโต   
                ตถาคโต  วุจฺจติ  อคฺคปุคฺคโล ฯ   
                น(๑)  โพธิสมภฺารวิปกฺขโต  ปุเร(๑)   
                คต  น  สสารคตมฺป  จาย  (๒)   
                น  จตฺถิ  นาถสฺส  ภวนฺตทสฺสิโน   
                ตเถหิ  ตสฺมา  อคโต  ตถาคโต ฯ   
                ตถาคโต  ธมฺมวโร  มเหสินา   
                ยถา  ปหาตพฺพมล  ปหียติ   
                ตถาคโต  อริยคโณป  สตฺถโุน  (๓)   
                ตถาคโต  เตน  สมงฺคิภาวโตติ ฯ   
        มหิทฺธกิตาติ  ปรเมน  จิตฺตวสีภาเวน  จ  อิทฺธิวิธโยเคน   
ธมฺมานุภาว ฺถตฺตนิปฺผาทนสมตฺถตาสงฺขาตาย  มหติยา  อิทธฺิยา   
สมนฺนาคโม  มหิทฺธิกตา ฯ  จิรกาลสมภฺูเตน  สุวิทูรปฺปฏิปกฺเขน   
#  ๑.  ม.  สมโฺพธิสมฺภารวิปกฺขโต  ปุเร ฯ  ๒.  ส.ี  หิ ฯ   
#  ม.  ตสฺส  วา ฯ  ๓.  ส.ี  อริยคโณ  วินายโก ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๑ 
 
อิจฺฉิตตฺถนิปฺผตฺติเหตุภูเตน  มหาชุติเกน  ปุ ฺเตเชน  สมนฺนาคโม   
มหานุภาวตา ฯ  ยตฺราติ  อจฺฉริยปสสาโกตูหลหาสปสาทิโก   
ปจฺจตฺตตฺเถ  นิปาโต  เตน  ยุตฺตตฺตา  วิชายิสฺสตีติ  อนาคต- 
กาลวจน  อตฺโถ  ปน  อตีตกาโลเยว ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ   
ยา  หิ  นาม  อย  สุปฺปวาสา  ตถา  ทุกขฺนิมุคฺคา  กจฺิฉา- 
ปนฺนา  ภควโต  วจนสมกาลเมว  สุขินี  อโรคา  อโรค  ปุตฺต   
วิชายีติ ฯ  อตฺตมโนติ  สกมโน  ภควติ  ปสาเทน  กิเลสรหิต- 
จิตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  กิเลสปริยุฏ ิต  หิ  จิตฺต  วเส  อวตฺตนโต   
อตฺตมโนติ  น  สกฺกา  วตฺตุนฺติ ฯ  อตฺตมโนติ  วา  ปติโสมนสฺเสหิ   
คหิตมโน ฯ  ปมุทิโตติ  ปาโมชฺเชน  ยตฺุโต ฯ  ปติโสมนสฺสชาโตติ   
ชาตพลวปติโสมนสฺโส ฯ  อถาติ  ปจฺฉา  ตโต  กติปาหสฺส   
อจฺจเยน ฯ  สตฺต  ภตฺตานีติ  สตฺตสุ  ทวิเสสุ  ทาตพฺพภตฺตานิ ฯ   
สฺวาตนายาติ  สฺวาตนปุ ฺตฺถ  ย  เสฺว  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สฆสฺส 
ทานวเสน  ปยิรุปาสนวเสน  จ  ภวิสฺสติ  ปุ ฺ  ตทตฺถ ฯ   
        อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน  อามนฺเตสีติ   
กสฺมา  อามนฺเตสิ  (๑)สุปฺปวาสาย  สามิกสฺส  ปสาทรกฺขณตฺถ(๑) ฯ   
สุปฺปวาสา  ปน  อจลปฺปสาทาว  อุปาสกสฺส  ปน  ปสาทรกฺขณ   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ภาโร ฯ  เตนาห  ตุเยฺหโส  อุปฏาโกติ ฯ   
        ตตฺถ  ตุเยฺหโสติ  ตุยหฺ  เอโส ฯ  ติณฺณ  ธมฺมาน  ปาฏิโภโคติ 
#  ๑.  ส.ี  น  สุปฺปวาสาย  ปสาทรกฺขณตฺถ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๒ 
         
มม  โภคาทีน  ติณฺณ  ธมมฺาน  อหานิยา  อวินาสาย  อยฺโย   
มหาโมคฺคลฺลาโน  ยทิ  ปาฏิโภโค  (๑)ยทิ  ปฏิภู  อิโต  สตฺต(๑)  ทิวเส 
อติกฺกมิตฺวา  มม  สกฺกา  ทาน  ทาตุนฺติ  ยทิ  อยฺเยน  าตนฺติ   
ทีเปติ ฯ  เถโรป  ตสฺส  เตสุ  ทิวเสสุ  โภคาน  ชีวิตสฺส  จ   
อนุปทฺทว  ปสฺสิตฺวา  อาห  ทฺวินฺน  โข  เต  อห(๒)  อาวุโส   
ธมฺมาน  ปาฏิโภโค  โภคาน ฺจ  ชีวิตสฺส  จาติ ฯ  สทฺธา   
ปนสฺส        จิตฺตปฏิพทฺธาติ  ตสฺเสว  ภาร  กโรนฺโต  สทฺธาย  ปน   
ตฺว ฺเว  ปาฏิโภโคติ  อาห ฯ  อปจ  โส  อุปาสโก  ทิฏสจฺโจ   
ตสฺส  สทฺธาย  อ ฺถาภาโว  นตฺถีติ  ตถา  วุตฺต ฯ  เตเนว 
จ  การเณน  ภควตา  ปจฺฉาป  ตฺว  กรสิฺสสีติ  ส ฺาเปหีติ   
วุตฺต ฯ  อุปาสโกป  สตฺถริ  เถเร  จ  คารเวน  จ  สพฺุพจตาย  (๓) 
ตสฺสา  จ  ปุ ฺเน  วฑฺฒึ  อิจฺฉนฺโต  กโรตุ  สุปฺปวาสา   
โกลิยธีตา  สตฺต  ภตฺตานิ  ปจฺฉาห  กรสิฺสามีติ  อนุชานิ ฯ   
        ต ฺจ  ทารกนฺติ  วิชาตทิวสโต  ปฏาย  เอกาทสม  ทิวส   
อติกฺกมิตฺวา  ตโต  ปร  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  โภเชตฺวา   
สตฺตเม  ทิวเส  ต  สตฺตวสฺสิก  ทารก  ภควนฺต  ภิกฺขุสฆ ฺจ   
วนฺทาเปสิ ฯ  สตฺต  เม  วสฺสานีติ  สตฺต  เม  สวจฺฉรานิ   
อจฺจนฺตสโยควเสน  เจต  อุปโยควจน ฯ  โลหิตกุมภิฺย  วุฏานีติ   
#  ๑.  ม.  ยท ิ ปติภู  อิโต  สตฺต ฯ  ๒.  ม.  ทฺวินฺน  โข  เนส ฯ   
#  ๓.  ส.ี  สขุวิชาตาย ฯ  ม.  สุพฺพจตาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปวาสาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๓ 
 
มาตุ  กุจฺฉิย  อตฺตโน  คพฺภวาสทุกฺข  สนฺธาย  วทติ ฯ   
อ ฺานิป  เอวรูปานิ  สตฺต  ปุตฺตานีติ  อ ฺเป  เอวรูเป  สตฺต 
ปุตฺเตติ  วตฺตพฺเพ  ลิงฺควิปลฺลาสวเสน(๑)  วุตฺต  เอวรูปานีติ ฯ  เอว   
สตฺต  วสฺสานิ  คพฺภธารณวเสน  สตฺตาห  มูฬฺหคพฺภตาย  จ   
มหนฺต  ทุกฺข  ปาเปตฺวา  อุปฺปชฺชนกปตฺุเตติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน   
มาตุคามาน  ปุตฺตโลลตาย  ปุตฺตลาเภน  อติตฺตึ(๒)  ทสฺเสติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  สตฺตทิวสาธิกานิ  สตฺต  สวจฺฉรานิ   
คพฺภธารณาทิวเสน  ปวตฺต  มหนฺต  ทกฺุข  เอกปเท  วิสริตฺวา  (๓)   
ปุตฺตโลลตาวเสน  ตาย(๔)  วุตฺตมตฺถ  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ   
อิม  จิตฺตสุขปฺปมตฺโต  วิย  ปมตฺตปุคฺคเล  อิฏากาเรน  ว ฺเจตฺวา 
ตณฺหาสิเนหสฺส  มหานตฺถกรภาวทีปก  (๕)  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อสาตนฺติ  อมธุร  อสุนฺทร  อนิฏ ฯ  สาตรูเปนาติ   
อิฏสภาเวน ฯ  ปยรูเปนาติ  ปยายิตพฺพภาเวน ฯ  สุขสฺส  รูเปนาติ   
สุขสภาเวน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยสฺมา  อสาต  อปฺปย  ทุกฺขเมว 
สมาน  สกลมฺป  วฏฏคต  สงฺขารชาต  อปฺปหีนวิปลฺลาสตฺตา   
อโยนิโสมนสิกาเรน  อิฏ  วิย  ปย  วิย  สุข  วิย  จ  หุตฺวา   
อุปฏหมาน  สติวิปฺปวาเสน  ปมตฺตปุคฺคล  อติวตฺตติ  อภิภวติ   
อชฺโฌตฺถรติ  ตสฺมา  อิมมปฺ  สุปฺปวาส  ปุนาป  สตฺตกฺขตฺตุ   
#  ๑.  ม.  ลิงฺควิปลฺลาสวเสน ฯ  ๒.  ม.  ติตฺติ  นตฺถติี ฯ  ๓.  สี.  วิทิตฺวา ฯ 
#  ๔.  สี.  ยถา ฯ  ๕.  ส.ี  ปหานาการานุภาวทีปก ฯ  ม.  มหานตฺถกรภาวทีปก ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๔ 
                 
เอวรูป  อสาต  อปฺปย  ทกฺุข  สาตาทิปติรูปเกน  ทุกฺเขน   
ปุตฺตสงฺขาตเปมวตฺถุสุเขน  (๑)  อชโฺฌตฺถรตีติ ฯ   
                อฏมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                วิสาขาสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม  ปุพฺพาราเมติ  สาวตฺถิยา  ปาจีนทิสาภาเค  อนุ- 
ราธปุรสฺส  อุตฺตมเทวีวิหารสทิเส  าเน  การิเต  อาราเม ฯ   
มิคารมาตุ  ปาสาเทติ  มิคารมาตุยา  ปาสาเท ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  อตีเต  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก   
ปทุมุตฺตรทสพล  เอกา  อุปาสิกา  อ ฺตร  อุปาสิก  อตฺตโน   
อคฺคุปฏายิกฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  ภควนฺต  นิมนฺเตตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส  ทาน  ทตฺวา  ภควโต  นิปจฺจ- 
การ  กตฺวา  อนาคเต  ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  อคฺคุปฏายิกา   
ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  สา  กปฺปสตสหสฺส  เทเวสุ  จ   
มนุสฺเสสุ  จ  สสริตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  ภทฺทยินคเร   
เมณฺฑกเสฏ ิปุตฺตสฺส  ธน ฺชยเสฏ ิโน  เคเห  สมุนเทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ 
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  ชาตกาเล  จสฺสา  วิสาขาติ  นาม  อกสุ ฯ   
สา  ยทา  ภควา  ภทฺทิยนคร  อคมาสิ  ตทา  ป ฺจหิ  ทาริกา- 
สเตหิ  สทฺธึ  ภควโต  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ปมทสฺสเนเยว 
#  ๑.  ม.  ปุตฺตสงฺขาตเปมวตฺถุสุเขน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  วิสาขาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๕ 
 
โสตาปนฺนา  อโหสิ ฯ   
        อปรภาเค  สาวตฺถิย  มิคารเสฏ ิปุตฺตสฺส  ปุณฺณวฑฺฒน- 
กุมารสฺส  เคห  คตา  ตตฺถ  น  สสฺสุโร  มิคารเสฏ ี  อุปการ- 
วเสน  มาตุฏาเน  เปสิ ฯ  ตสฺมา  มคิารมาตาติ  วุจฺจติ ฯ  สา   
อตฺตโน  มหาลตาปสาธน  (๑)  วิสฺสชฺเชตฺวา  นวโกฏีหิ  ภควโต  ภิกฺขุ- 
สฆสฺส  จ  วสนตฺถาย  กรสีมตฺเต  ภูมิภาเค  อุปริภูมิย  ป ฺจ   
คพฺภสตานิ  เหฏาภูมิย  ป ฺจคพฺภสตานีติ(๒)  คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิต(๓)   
ปาสาท  กาเรสิ ฯ  เตน  วุตฺต  มิคารมาตุ  ปาสาเทติ ฯ   
        โกจิเทว  อตฺโถติ  กิ ฺจิเทว  ปโยชน ฯ  ร ฺเติ  ราชิน ิฯ   
ปฏิพทฺโธติ  อายตฺโต ฯ  วิสาขาย  าติกุลโต  มณิมุตฺตาทิรจิต   
ตาทิส  ภณฺฑชาต  ตสฺสา  ปณฺณาการตฺถาย  เปสิต  ต   
นครทฺวารปฺปตฺต  สุงฺกิกา  ตตฺถ  สุงฺก  คณฺหนฺตา  ตทนุรูป   
อคฺคเหตฺวา  อติเรก  คณฺหึสุ ฯ  ต  สุตฺวา  วิสาขา  ร ฺโ   
ตมตฺถ  นิเวเทตุกามา  ปติรูปปริวาเรน  ราชนิเวสน  อคมาสิ   
ตสฺมึ  ขเณ  ราชา  มลลฺิกาย  เทวิยา  สทฺธึ  อนฺเตปุร  คโต   
โหติ  วิสาขา  โอกาส  อลภมานา  อิทานิ  ลภิสฺสามิ  อิทานิ 
ลภิสฺสามีติ  โภชนเวล  อติกฺกมิตฺวา  ฉินฺนภตฺตา  หุตฺวา   
ปกฺกามิ  เอว  ทฺวีหตีห  คนฺตฺวาป  โอกาส  น  ลภิเยว ฯ   
อิติ  ราชา  อนิเวทิโตป  ตสฺส  อตฺถวินจฺิฉยสฺส  โอกาสากรเณน   
#  ๑.  ม.  มหลฺลตาปสาธน ฯ  ๒.  ม.  ป ฺจคพฺภสตานีติ ฯ 
#  ๓.  ม.  คพฺภสหสฺเสหิ  ปฏิมณฺฑิต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๖ 
                 
ยถาธิปฺปาย  น  ตีเรตีติ  วุตฺโต ฯ   
        ตตฺถ  ยถาธิปฺปายนฺติ  อธิปฺปายานุรูป ฯ  น  ตีเรตีติ  น   
นิฏเปติ ฯ  มหาอุปาสิกาย  หิ  ร ฺายาคตสุงฺกเมว  (๑)  ร ฺโ   
ทตฺวา  อิตร  วิสฺสชฺชาเปตุ  อธิปฺปาโย  โส  ร ฺา  น  ทฏิตฺตา  เอว   
น  ตีรโิต ฯ  หนฺทาติ  โวสฺสคฺคตฺเถ  นิปาโต ฯ  ทวิาทิวสฺสาติ   
ทิวสสฺส  ทิวา ฯ  มชฺฌนหฺิเก  กาเลติ  อตฺโถ ฯ  เกนจิเทว  กรณีเยน   
ทิวสสฺส  ทิวา(๒)  ทฺวีหตีห  ราชนิเวสนทฺวาร  คจฺฉนฺตี  ตสฺส  อตฺถสฺส   
อนิฏ ิตตฺตา  นิรตฺถกเมว  อุปสงฺกมึ  ภควติ  (๓)  อุปสงฺกมนเมว  ปน   
ทสฺสนานุตฺตริยาทิปฺปฏิลาภการณตฺตา  สาตฺถกนฺติ  เอวาห  ภนฺเต 
อิมาย  เวลาย  อิธาคตาติ  อิมมตฺถ  ทสเฺสนฺตี  มหาอุปาสิกา   
อิธ  เม  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ   
        เอตมตฺถนฺติ  เอต  ปรายตฺตตาย  อธิปฺปายาสมิชฺฌนสงฺขาต   
อตฺถ  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  ปราธีนาปราธีนวุตฺตีสุ   
อาทีนวานิสสปริทีปก  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพ  ปรวส  ทุกฺขนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  อตฺถชาต  ปโยชน   
ปรวส  ปรายตฺต  อตฺตโน  อิจฺฉาย  นิปฺผาเทตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย   
ทุกฺข  ทุกฺขาวห  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพ  อิสฺสริย  สุขนฺติ  ทุวิธ   
อิสฺสริย  โลกิย  โลกุตฺตร ฺจ ฯ  ตตฺถ  โลกิย  ราชิสสฺริยาทิ  เจว   
#  ๑.  ส.ี  ร ฺายตฺต... ฯ  ม.  ราชายตฺตสุงฺกเมว ฯ   
#  ๒.  ม.  ทวิสสฺส  ทิวาติ  นตฺถิ ฯ  ๓.  ม.  ภควติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  วิสาขาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๗ 
 
โลกิยชฺฌานาภิ ฺานิพฺพตฺต  จิตฺติสฺสริย ฺจ  โลกุตฺตร  มคฺค- 
ผลาธิคมนิมิตฺต  นิโรธิสสฺริย ฯ  เตสุ  ย  จกฺกวตฺติภาวปริโยสาน   
มนุสฺเสสุ  อิสฺสริย  ย ฺจ  สกฺกาทีน  ตสฺมึ  ตสฺมึ  เทวนิกาเย   
อาธิปจฺจภูต  อิสฺสริย  ตทภุย  ยทิป  กมฺมานุภาเวน  ยถิจฺฉิต- 
นิปฺผตฺติยา  สุขนิมิตฺตตาย  สุข  วิปรณิามทุกฺขตาย  ปน  น(๑) 
สพฺพถา  ทุกขฺเมว ฯ  ตถา  อนิจฺจนฺติกตาย  โลกยิชฌฺานนิพฺพตฺต 
จิตฺติสฺสริย  นิโรธิสฺสริยเมว  ปน  โลกธมฺเมหิ  อกมฺปนียโต 
อนิวตฺติสภาวตฺตา  จ  เอกนฺตสุข  นาม ฯ  ยมฺปเนตฺถ  สพฺพตฺเถว   
อปราธีนตาย  ลพฺภติ(๒)  จิตฺตสุข  ต  สนฺธาย  สตฺถา  สพฺพ   
อิสฺสริย  สุขนฺติ  อาห ฯ   
        สาธารเณ  วิห ฺนฺตีติ  อิท  สพฺพ  ปรวส  ทกฺุขนฺติ  อิมสฺส   
ปทสฺส  อตฺถวิวรณ ฯ  อย ฺเจตฺถ  อตฺโถ  สาธารเณ  ปโยชเน   
สาเธตพฺเพ  สติ  ตสฺส  ปราธีนตาย  ยถาธิปฺปาย  อนิปฺผาทนโต(๓)  อิเม   
สตฺตา  วิห ฺนฺติ  วิฆาต  อาปชฺชนฺติ  กิลมนฺติ ฯ  กสฺมา 
โยคา  หิ  ทุรติกฺกมาติ  ยสฺมา  กามโยคภวโยคทิฏ ิโยคอวิชฺชาโยคา   
อนาทิกาลภาวิตา  อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ  ปชหิตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย   
ทุรติกฺกมา ฯ  เอเตสุ  ทิฏ ิโยโค  ปมมคฺเคน  อติกฺกมิตพฺโพ   
กามโยโค  ตติยมคฺเคน ฯ  อิตเร  อคฺคมคฺเคน ฯ  อิติ  อริยมคฺคาน   
ทุรธิคมนียตฺตา  อิเม  โยคา  ทุรติกฺกมา ฯ  ตสฺมา  กามโยคาทิวเสน   
#  ๑.  ม.  นสทฺโท  น  ทิสสฺติ ฯ  ๒.  ม.  ลภติ ฯ  ๓.  ม.  อนิปฺผาทนโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๘ 
 
อิจฺฉิตาลาภเหตุ  สตฺตา  วิห ฺนฺติ  อสาธารเณ  ปน   
จิตฺติสฺสริเย  นิโรธิสฺสริเย  จ  สติ  น  กทาจิป  วิฆาตสฺส   
สมฺภโวติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อถวา  สพฺพ  ปรวสนฺติ  ย  อตฺตโน  อ ฺปฏิพทฺธ- 
ปรายตฺตวุตฺติสงฺขาต  (๑)  ต  สพฺพ  อนจฺิจสภาวตาย  ทุกฺข ฯ   
ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺขนฺติ  หิ  วุตฺต ฯ  สพฺพ  อิสฺสริยนติฺ  ย  สพฺพ- 
สงฺขตนิสฺสฏ  อิสฺสริยฏานตาย  อิสฺสริยนฺติ  ลทฺธนาม  นิพฺพาน   
ต  อุปาทิเสสาทิวิภาค  สพฺพ  สุข ฯ  นิพฺพาน  ปรม  สุขนฺติ  (๒)  หิ   
วุตฺต ฯ  สาธารเณติ  เอว  ทุกฺขสุเข  ววตฺถิเต  อิเม  สตฺตา  พหุ- 
สาธารเณ  ทุกฺขการเณ  นิมุคฺคา  หุตฺวา  วิห ฺนฺติ ฯ  กสฺมา   
โยคา  หิ  ทุรติกฺกมาติ  ยสฺมา  เต  สพพฺตฺถ  นิมฺมชุชฺนสฺส 
เหตุภูตา  กามโยคาทโย  ทุรติกฺกมา  ตสฺมา  ตฺวมฺป  วิสาเข 
ปรายตฺตมตฺถ  ปตฺเถตฺวา  อลภมานา  วิห ฺสีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
                นวมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  อ ฺปฺปฏิพทฺธวุตฺติสงฺขาต ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๕/๔๒ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๒๓๙ 
                 
                        ภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม  อนุปยายนฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  อมพฺวเนติ   
ตสฺส  นครสฺส  อวิทูเร  มลฺลราชูน  เอก  อมฺพวน  อโหสิ   
ตตฺถ  มลลฺราชูหิ  ภควโต  วิหาโร  การโิต  โส  อมฺพวนนฺเตฺวว   
วุจฺจติ ฯ  อนุปย  โคจรคาม  กตฺวา  ตตฺถ  ภควา  วิหรติ  เตน   
วุตฺต  อนุปยาย  วิหรติ  อมฺพวเนติ ฯ  ภทฺทิโยติ  ตสฺส  เถรสฺส   
นาม ฯ  กาฬโิคธาย  ปุตฺโตติ  กาฬิโคธา  นาม  สากยิานี  สกฺก- 
ราชเทวี(๑)  อริยสาวิกา  อาคตผลา  วิ ฺาตสาสนา  ตสฺสา  อย   
ปุตฺโต ฯ  ตสฺส  ปพฺพชชฺาวิธิขนฺธเก  (๒)  อาคโตว ฯ  โส  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  นจิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  อโหส ิ เตรสป   
ธุตงฺคานิ  สมาทาย  วตฺตติ ฯ  ภควตา  จ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว   
มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  อุจฺจกุลิกาน  ยททิ  ภฺททิโย  กาฬิโคธาย   
ปุตฺโตติ  (๓)  อุจฺจกุลิกภาเว  เอตทคฺเค  ปโต  อสีติยา  สาวกาน   
อพฺภนฺตโร ฯ   
        สุ ฺาคารคโต  เปตฺวา  คาม ฺจ  คามูปจาร ฺจ  อวเสส   
อร ฺนฺติ  วุตฺต  อร ฺ  รุกฺขมูล ฺจ  เปตฺวา  อ ฺ  ปพฺพต- 
กนฺทราทิ  ปพฺพชิตสารุปฺป  นิวาสฏาน  (๔)  ชนสมฺพาธาภาวโต 
อิธ  สุ ฺาคารนฺติ  อธิปฺเปต ฯ  อถวา  ฌานกณฺฏกาน  สทฺทาน   
#  ๑.  ม.  สกยฺราชเทวี ฯ  ๒.  วิ.  จุล.  ๗/๓๔๑/๑๕๙ ฯ   
#  ๓.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ  ๔.  ม.  นิวาสฏาน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๐ 
 
อภาวโต  วิวิตฺต  ยงฺกิ ฺจิ  อคารมฺป  สุ ฺาคารนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
ต  สุ ฺาคาร  อุปคโต ฯ  อภิกฺขณนฺติ  พหุล ฯ  อุทาน  อุทาเนสีติ   
โส  ห ิ อายสฺมา  อร ฺเ  ทิวาวิหาร  อุปคโตป  รตฺติวาสูปคโตป   
เยภุยฺเยน  ผลสมาปตฺติสุเขน  นิโรธสุเขน  จ  วีตินาเมติ  ตสฺมา   
ต  สุข  สนฺธาย  ปุพฺเพ  อตฺตนา  อนุภูต  สภย  สปริฬาห   
รชฺชสุข  ชิคุจฺฉิตฺวา  อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ  โสมนสฺสสหคต  (๑)   
าณสมุฏาน  ปติสมุฏาน  (๒)  สมคฺุคิรติ ฯ   
        สุตฺวาน  เตส  เอตทโหสีติ  เตส  สมฺพหุลาน  ภิกฺขูน   
ตสฺส  อายสฺมโต  อโห  สุข  อโห  สขุนฺติ  อุทาเนนฺตสฺส   
อุทาน  สุตฺวา  นิสฺสสย  เอส  อนภิรโต  พฺรหฺมจริย  จรตีติ  เอต(๓) 
ปริวิตกฺกิต  อโหสิ ฯ  เต  ภิกฺขู  ปถุุชชฺนา  ตสฺส  อายสฺมโต   
วิเวกสุข  สนฺธาย  อุทาน  อชานนฺตา  เอว  อม ฺ ึสุ  เตน   
วุตฺต  นิสฺสสยนฺติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  นสิฺสสยนฺติ  อสนฺเทเหน  เอกนฺเตนาติ  อตฺโถ ฯ   
ย  โส  ปุพฺเพ  อคาริยภูโต  สมาโนติ  ปาฬึ  วตฺวา  อนุภวีติ   
วจนเสเสน  เกจิ  อตฺถ  วณฺเณนฺติ  อปเร  ยสาติ  วทนฺติ(๔) ฯ 
ยส  ปุพฺเพ  อคาริยภูตสฺสาติ  ปน  ปาฬิ ฯ  ตตฺถ  ยสาติ  ย   
อสฺส  สนฺธิวเสน  หิ  อการสการโลโป  เอวส  เต  (๕)  ปุปฺผสา   
#  ๑.  ม.  สหิต ฯ  ๒.  ส.ี  ปติสมุคฺคาร ฯ  ๓.  ม.  เอว ฯ   
#  ๔.  ม.  ปนฺติ ฯ  ๕.  ม.  ม.ู  ๑๒/๑๗/๑๙ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๑ 
 
อุปฺปชฺชีติ  จ  อาทีสุ(๑)  วิย ฯ  ตสฺสตฺโถ  อสฺส  อายสฺมโต   
ภทฺทิยสฺส  ปพฺพชิตโต  ปพฺุเพ  อคาริยภูตสฺส  คหฏสฺส  สโต   
ย  รชชฺสุข  อนุภูต ฯ  โส  ตมนุสฺสรมาโนติ  โส  ต  สุข   
เอตรหิ  อุกฺกณฺนวเสน  อนุสฺสรนฺโต ฯ   
        เต  ภิกขฺู  ภควนฺต  เอตทโวจุนฺติ  เต  สมฺพหุลา  ภิกฺขู   
อุลฺลปนสภาวสณฺ ิตา  ตสฺส  อนุคฺคหณาธิปฺปเยน  ภควนฺต   
เอตทโวจจ  น  อุชฌฺานวเสน ฯ  อ ฺตรนฺติ  นามโคตฺเตน   
อปากฏ  เอก  ภิกฺขข ฯ  อามนฺเตสีติ  อาณาเปสิ  เต  ภิกฺขู 
ส ฺาเปตุกาโม ฯ  เอวนติฺ  วจนสมฺปฏิคฺคเห  สาธูติ  อตฺโถ ฯ   
ปุน  เอวนฺติ  ปฏิ ฺาย ฯ  อภิกฺขณ  อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ   
อิม  อุทาน  อุทาเนสีติ  ยถา  เต  ภิกฺขู  วทนฺติ  ต  เอว   
ตเถวาติ  อตฺตโน  อุทาน  ปฏชิานาติ ฯ  ก ึ ปน  ตฺว  ภทฺทิยาติ   
กสฺมา  ภควา  ปุจฺฉติ  ก ึ ตสฺส  จิตฺต  น  ชานาตีติ   
โน  น  ชานาติ  เตเนว  ปน  ตมตฺถ  วทาเปตฺวา  เต   
ภิกฺขู  ส ฺาเปตุ  ปุจฺฉติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ชานนฺตาป  ตถาคตา 
ปุจฺฉนฺติ  ชานนฺตาป  น  ปุจฺฉนฺตีติอาทิ ฯ  อตฺถวสนฺติ   
การณ ฯ   
        อนฺเตปุเรติ  อิตฺถาคารสฺส  ส ฺจรณฏานภูเต  (๒)  ราชเคหสฺส   
#  ๑.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๑๗/๓๑ ฯ  ม.  อุปปฺชฺชีติอาทีสุ ฯ   
#  ๒.  ส.ี  สวรณฏานภูเต ฯ  ม.  ส ฺจรณฏานภูเต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๒ 
 
อพฺภนฺตเร  ยตฺถ  ราชา  นหฺานโภชนสยนาทึ  กปฺเปติ ฯ  รกฺขา   
สุสวิหิตาติ  อารกฺขาธิกตปุริเสหิ  คุตฺติ  สฏุ ุ  สมนตฺโต  วิหิตา ฯ   
พหิป  อนฺเตปุเรติ  อฏฏกรณฏานาทิเก  (๑)  อนฺเตปุรโต  พหิภูเต 
ราชเคเห ฯ  เอว  รกฺขิโต  โคปโต  สนโฺตติ  เอว  ราชเคเห 
ราชธานิรชฺชเทเสสุ  อนฺโต  จ  พหิ  จ  อเนเกสุ  าเนสุ   
อเนกสเตหิ  สุสวิหิตรกฺขาวรณคุตฺติยา  มเมว  นิพฺภยตฺถ  ผาสุ- 
วิหารตฺถ  รกขิฺโต  โคปโต  สมาโน ฯ  ภีโตติอาทีนิ  ปทานิ   
อ ฺม ฺเววจนานิ ฯ  อถวา  ภีโตติ  ปรราชูหิ  ภายมาโน ฯ   
อุพฺพิคฺโคติ  สกรชฺเชป  ปกติโต  อุปฺปชฺชนกภยุพฺเพเคน   
อุพฺพิคฺโคติ  สกลรชฺเชป  ปกติกฺโขภโต(๒)  นาม  สพฺพกาล   
อวิสฺสตฺเถน  ภวิตพฺพนฺติ  วจเนน  สพฺพตฺถ  อวิสฺสาสวเสน  เตส   
เตส  กิจฺจกรณียาน  ปจฺจยปริสงฺกาย  จ  อุทฺธมุข  สงฺกมาโน ฯ   
อุตฺราสีติ  สนฺติกาวจเรหิป  อชานนฺตสฺเสว  เม  กทาจิ  อนตฺโถ   
ภเวยฺยาติ  อุปฺปนฺเนน  สรีรกมฺป  อุปปฺาทนสมตฺเถน  ตาเสน   
อุตฺราสี ฯ  อุตฺรโสฺตติป  ปนฺติ ฯ  วิหาสินฺติ  เอวภูโต  หุตฺวา 
วิหรึ ฯ   
        เอตรหีติ  อิทานิ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย ฯ  เอโกติ   
อสหาโย  เตน  วูปกฏกายต  (๓)  ทสฺเสติ ฯ  อภีโตติอาทีน  ปทาน   
#  ๑.  ส.ี  อตฺถกรณฏานาทิเก ฯ  ม.  อฑฺฑกรณฏานาทิเก ฯ 
#  ๒.  ม.  สกรชฺเชป  ปกติโต ฯ  ๓.  สี.  วิเวกฏกายต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๓ 
 
วุตฺตวิปริยาเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ภยาทินิมิตฺตสฺส  ปริคฺคหสฺส   
ตนฺนิมิตฺตสฺส  จ  กิเลสภยสฺส(๑)  อภาเวเนวสฺส  อภีตาทิตาติ ฯ  เอเตน   
จิตฺตวิเวก  ทสฺเสติ ฯ  อปโฺปสฺสุกฺโกติ  สรีรคุตฺติย  นิรุสฺสุกฺโก ฯ 
ปนฺนโลโมติ  โลมหสุปฺปาทกสฺส  ฉมฺภิตตฺตสฺส  อภาเวน  อนุคฺคต- 
โลโม ฯ  ปททฺวเยนาป  เสริวิหาร  ทสฺเสติ ฯ  ปรทวุตฺโตติ  (๒)  ปเรหิ   
ทินฺเนน  จีวราทินา  วตฺตมาโน  เอเตน  สพฺพโส  สงฺคาภาว- 
ทีปนมุเขน  อนวเสสภยเหตุวิรห  ทสเฺสติ ฯ  มิคภูเตน  เจตสาติ   
วิสฺสตฺถวิหาริตาย  มิคสฺส  วิย  ชาเตน  จิตฺเตน ฯ  มิโค  หิ   
อมนุสฺสปเถ  อร ฺเ  วสมาโน  วิสฺสตฺโถ  ติฏติ  นิสีทติ  นิปชชฺติ   
เยนกาม ฺจ  ปกฺกมติ  อปปฺฏิหตจาโร(๓)  เอว  อหมฺป  วิหรามติี   
ทสฺเสติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ปจฺเจกพุทฺเธน   
                มิโค  อร ฺมฺหิ  ยถา  อพทฺโธ   
                เยนิจฺฉก  คจฺฉติ  โคจราย   
                วิ ฺ ู  นโร  เสริต  เปกฺขมาโน   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  (๔)   
        อิม  โข  อห  ภนฺเต  อตฺถวสนฺติ  ภนฺเต  ภควา  ยทิท   
มม  เอตรหิ  ปรม  วิเวกสุข  ผลสมาปตฺติสุข  อิทเมว  การณ   
สมฺปสฺสมาโน  อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ  อุทาน  อุทาเนสินฺติ ฯ   
#  ๑.  ม.  กิเลสสฺส ฯ  ๒.  ม.  ปรทตฺตวุตฺโตติ ฯ   
#  ๓.  ม.  อปฺปฏิหตจาโร ฯ  ๔.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๒๙๖/๓๓๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มจฺุจลินฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๔ 
 
        เอตมตฺถนฺติ  เอต  ภทฺทิยตฺเถรสฺส  ปถุุชชฺนวิสยาตีต  วิเวก- 
สุขสงฺขาต  อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ   
อิม  สเหตุกภยโสกวิคมานุภาวทีปก  อุทาน  อุทาเนสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺสนฺตรโต  น  สนฺติ  โกปาติ  ยสฺส  อริย- 
ปุคฺคลสฺส  อนฺตรโต  อพฺภนฺตเร  อตฺตโน  จิตฺเต  จิตฺตกาลุสฺสิย- 
กรณโต  จิตฺตปฺปโกปา  ราคาทโย  อาฆาตวตฺถุอาทิการณเภทโต 
อเนกเภทา  โทสโกปาเอว  (๑)  โกปา  น  สนฺติ  มคฺเคน  ปหีนตฺตา   
น  วิชชฺนฺติ ฯ  อย  หิ  อนฺตรสทฺโท  กิ ฺจาป  ม ฺจ  ตฺว ฺจ   
กิมนฺตรนฺติอาทีสุ  (๒)  การเณ  ทิสฺสติ ฯ  อนฺตรฏเก  หิมปาต- 
สมเยติอาทีสุ  (๓)  เวมชฺเฌ  อนฺตรา  จ  สาวตฺถึ  อนฺตรา  จ   
เชตวนนฺติอาทีสุ(๔)  วิวเร  ภยมนฺตรโต  ชาตนฺติอาทีสุ  (๕)  จิตฺเตฯ 
อิธาป  จิตฺเตเอว  ทฏพฺโพ ฯ  เตน  วุตฺต  อนฺตรโต  อตฺตโน 
จิตฺเตติ ฯ   
        อิติ  ภวาภวต ฺจ  วีติวตฺโตติ  ยสฺมา  ภโวติ  สมฺปตฺติ   
อภโวติ  วิปตฺติ ฯ  ตถา  ภโวติ  วุฑฺฒิ  อภโวติ  หานิ ฯ  ภโวติ 
วา  สสฺสต  อภโวติ  อุจฺเฉโท ฯ  ภโวติ  วา  ปุ ฺ  อภโวติ   
ปาป ฯ  ภโวติ  วา  สุคติ  อภโวติ  ทุคฺคติ ฯ  ภโวติ  วา  ขุทฺทโก   
อภโวติ  มหนฺโต ฯ  ตสฺมา  ยา  สา  สมฺปตฺติวิปตฺติวุฑฺฒิหานิสสฺส- 
#  ๑.  ส.ี  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๗๘๐/๒๙๖ ฯ 
#  ๓.  วิ.  มหา.  ๕/๑๕๐/๒๐๓ ฯ  ๔.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๑๕/๑๔๙ ฯ   
#  ๕.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๘๘/๓๐๕ ฯ  ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๒/๑๗ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๕ 
 
ตุจฺเฉทปุ ฺปาปสุคติทุคฺคติขุทฺทกมหนฺตอุปปตฺติภวาน  วเสน   
อิติ  อเนกปฺปการา  ภวาภวตา  วุจฺจติ  จตูหิป  อรยิมคฺเคหิ   
ยถาสมฺภาว(๑)  เตน  เตน  นเยน  ต  อิติภวาภวต ฺจ  วีติวตฺโต 
อติกฺกนฺโต  โหติ ฯ  อตฺถวเสน  วิภตฺติ  วิปริณาเมตพฺพา ฯ  ต   
วิคตภยนฺติ  ต  เอวรูป  ยถาวุตฺตคุณสมนฺนาคต  ขีณาสว   
จิตฺตโกปาภาวโต  อิติภวาภวสมติกฺกมโต  จ  ภยเหตุวิคเมน   
วิคตภย  วิเวกสุเขน  อคฺคผลสุเขน(๒)  จ  สุขึ  วิคตภยตฺตาเอว   
อโสก ฯ  เทวา  นานุภวนฺติ  ทสฺสนายาติ  อธิคตมคฺเค  เปตฺวา   
สพฺเพป  อุปฺปตฺติเทวา  วายมนฺตาป  จิตฺตจารทสฺสนวเสน   
ทสฺสนาย  ทฏ ุ  นานุภวนฺติ  น  อภิสมฺภุณนฺติ  น  สกฺโกนฺติ   
ปเคว  มนุสฺสา ฯ  เสกฺขาป  หิ  ปุถชฺุชนา  วิย  อรหโต 
จิตฺตปฺปวตฺตึ  น  ชานนฺติ(๓) ฯ   
                ทสมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                นฏิ ิตา  จ  มุจฺจลินฺทวคฺควณฺณนา ฯ 
#  ๑.  ม.  ยถาสมฺภว ฯ  ๒.  ม.อคฺคผลสุเขน ฯ  ๓.  ม.  อิติสทฺโท  นตฺถ ิฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๒๔๖ 
                 
                                นฺนทวคฺควณฺณนา   
                กมฺมวิปากชสุตฺตวณฺณนา   
        นนฺทวคฺคสฺส  ปเม  อ ฺตโร  ภิกฺขูติ  นามโคตฺเตน 
อปากโฏ  เอโก  ขีณาสวภิกฺขุ ฯ   
        โส  กิร  ราชคหวาสี  กุลปุตฺโต  โมคฺคลฺลานตฺเถเรน 
สเวชิโต  สสาเร  โทส  ทสิฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
สีลานิ  โสเธตฺวา  จตุสจฺจกมฺมฏาน  คเหตฺวา  นจิรสฺเสว   
วิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺส  อปรภาเค   
ขโร  อาพาโธ  อุปฺปชชฺิ  โส  ปจฺจเวกฺขณาย  อธิวาเสนฺโต   
วิหรติ ฯ  ขีณาสวาน  หิ  เจตสิกทุกฺข  นาม  นตฺถิ  กายิกทุกฺข   
ปน  โหติเยว ฯ  โส  เอกทิวส  ภควโต  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส   
นาติทูเร  าเน  ทุกฺข  อธวิาเสนฺโต  ปลฺลงฺเกน  นิสทีิ ฯ  เตน   
วุตฺต  ภควโต  อวิทูเร  นิสนิฺโน  โหตีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ปลฺลงฺกนฺติ  สมนฺตโต  อูรพุทฺธาสน ฯ  อาภุชิตฺวาติ   
พนฺธิตฺวา ฯ  อุชช  กาย  ปณิธายาติ  อุปริม  สรีร  อุชกุ  เปตฺวา 
อฏารสปฏ ิกณฺฏเก  โกฏิยา  โกฏ ึ ปฏิปาเทตฺวา ฯ  เอว   
หิ  นิสินฺนสสฺ  จมฺมมสนหารูนิ  น  นมนฺติ(๑)  ตสฺมา  โส   
ตถา  นิสินฺโน  โหติ ฯ  ปรุาณกมฺมวิปากชนฺติ  ปุพฺเพกตสฺส   
#  ๑.  ม.  นมนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  กมฺมวิปากชสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๔๗ 
 
กมฺมสฺส  วิปากภาเวน  ชาต  ปุราณกมฺมวิปาเก  วา  สุขทุกฺขปฺ- 
ปกาเร  วิปากวฏฏสมุทาเย  ตเทกเทสภาเวน  (๑)  ชาต ฯ  กินฺต   
ทุกฺข ฯ  ปรุาณกมฺมวิปากชนฺติ  จ  อิมนิา  ตสฺส  อาพาธสฺส   
กมฺมสมุฏานต  ทสฺเสนฺโต  โอปกฺกมิกอุตุวิปริณามชาทิภาว   
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุกฺขนฺติ  ปถุุชชฺเนหิ  (๒)  ขมิตุ  อสกฺกุเณยฺย ฯ  ติปฺปนฺติ   
ติขิณ  อภิภวิตฺวา  ปวตฺติยา  พหล  วา ฯ  ขรนฺติ  กกฺขล ฯ   
กฏกนฺติ  อสาต ฯ  อธิวาเสนฺโตติ  อุปริ  วาเสนฺโต  สหนฺโต  ขมนฺโต ฯ   
        สโต  สมฺปชาโนติ  เวทนาปริคฺคาหกาน  สติสมฺปช ฺาน   
วเสน  สติมา  สมฺปชานนฺโต  จ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อย  เวทนา 
นาม  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจา  อนิฏารมฺมณาทิปจฺจย  (๓)  ปฏิจฺจ 
อุปฺปนฺนตฺตา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชิตฺวา  เอกนฺเตน  ภิชฺชน- 
สภาวตฺตา  ขยธมฺมา  วยธมฺมา  วิราคธมฺมา  นิโรธธมฺมาติ   
เวทนาย  อนิจฺจตาสลฺลกฺขณวเสน  สโตการิตาย  สโต  อวิปรตี- 
สภาวปฏิวิชฺฌนวเสน  สมฺปชาโน  จ  หุตฺวา ฯ  อถวา  สติ- 
เวปุลฺลปฺปตฺติยา  สพฺพตฺเถว  กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ  สฏุ ุ  อุปฏ ิ- 
ตสฺสติตาย  สโต  ตถา  ป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา  ปริคฺคหิต- 
สงฺขารตาย  สมฺปชาโน ฯ  อวิห ฺมาโนติ  อสฺสุตวา  ภิกฺขเว   
ปุถุชชฺโน  อ ฺตร ฺตเรน(๔)  ทกุขฺธมฺเมน  ผุฏโ  สมาโน  โสจติ  กิลมติ   
#  ๑.  ส.ี  วิปากสมุทาเยกเทสภาเวน ฯ  ๒.  สี.  ปจุรชเนหิ ฯ 
#  ๓.  ม.  ...อาทิปจฺจเย ฯ  ๔.  ม.  อ ฺตร ฺตเรน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔๘ 
                 
ปริเทวติ  อุรตฺตาฬึ  กนฺทติ  สมฺโมห  อาปชฺชตีติ  (๑)  วุตฺตนเยน   
อนฺธปุถุชฺชโน  วิย  น  วิห ฺมาโน  มคฺเคเนว  สมุคฺฆาติตตฺตา   
เจโตทุกฺข  อนุปฺปาเทนฺโต  เกวล  กมมฺวิปากช  สรีรทุกฺข   
อธิวาเสนฺโต  สมาปตฺตึ  สมาปนฺโน  วิย  นิสินโฺน  โหติ ฯ   
อทฺทสาติ  ต  อายสฺมนฺต  อธิวาสนกฺขนฺติยา  ตถา  นิสินฺน   
อทฺทกฺขิ ฯ   
        เอตมตฺถนฺติ  เอต  ตาทิสสฺสป  โรคสฺส  เวชฺชาทีหิ   
ติกิจฺฉนตฺถ  อนุสฺสุกฺกาปชฺชนการณ  ขีณาสวาน  โลกธมฺเมหิ   
อนุปเลปตสงฺขาต  อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ   
อิม  สงฺขาตธมฺมาน  เยหิ  เกหิจิ  ทุกฺขธมฺเมหิ  อวิฆาตาปตฺติ- 
วิภาวน  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพกมฺมชหสฺสาติ  ปหีนสพฺพกมฺมสฺส ฯ  อคฺคมคฺคสฺส   
หิ  อุปฺปนฺนกาลโต  ปฏาย  อรหโต  สพฺพานิ  กุสลากุสล- 
กมฺมานิ  ปหนีานิ  นาม  โหนฺติ  ปฏิสนฺธึ  ทาตุ  อสมตฺถภาวโต ฯ 
ยโต  อรยิมคฺคาณ  กมฺมกฺขยกรนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ภิกฺขุโนติ  ภินฺน- 
กิเลสตาย  ภิกฺขุโน ฯ  ธุนมานสฺส(๒)  ปุเร  กต  รชนฺติ  อรหตฺตปฺ- 
ปตฺติโต  ปุพฺเพ  กต  ราครชาทิมิสฺสตาย  รชนฺติ  ลทฺธนาม  ทุกขฺ- 
เวทนียกมฺม  วิปากปฏิสเวทเนน  ต  ธนุนฺตสฺส  วิทธฺเสนฺตสฺส ฯ 
อรหตฺตปฺปตฺติยา  ปรโต  ปน  สาวชฺชกิริยาย  สมฺภโวเยว  นตฺถิ   
#  ๑.  ส.  สฬา.  ๑๘/๓๖๕/๒๕๕ ฯ  ๒.  สฺยา.  ภูนมานสฺส  ปุเรกขฺต  รช ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  กมฺมวิปากชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๙ 
 
อนวชฺชกิริยา  จ  ภวมูลสสฺ  สมุจฺฉินฺนตฺตา  อุจฺฉินฺนมูลตาย(๑) 
ปุปฺผ  วิย  ผลทานสมตฺถตาย  อภาวโต  กิริยมตฺตาว  โหติ ฯ   
        อมมสฺสาติ  รูปาทีสุ  กตฺถจิ  มมนฺติ  คหณาภาวโต  อมมสฺส   
มมงฺการรหิตสฺส ฯ  ยสฺส  ห ิ มมงฺกาโร  อตฺถ ิ โส  อตฺตสิเนเหน   
เวชฺชาทีหิ  สรีร  ปฏชิคฺคาเปติ ฯ  อรหา  ปน  อมโม  ตสฺมา   
โส  สรีรชคฺคเนป  อุทาสีนธาตุโกว ฯ   ิตสฺสาติ  จตุพฺพิธมฺป   
โอฆ  ตริตฺวา  นิพฺพานถเล   ิตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  วา 
สนฺธาวนสฺส  อภาเวน   ิตสฺส ฯ  เสกขฺปุถุชฺชนา  หิ  กิเลสาภิ- 
สงฺขาราน  อปฺปหีนตฺตา  จุติปฏิสนฺธิวเสน  สสาเร  ธาวนฺติ   
นาม  อรหา  ปน  ตทภาวโต   ิโตติ  วุจฺจติ ฯ  อถวา   
ทสวิเธ  ขีณาสวสงฺขาเต  อริยธมฺเม   ิตสฺส ฯ  ตาทิโนติ  ปฏิกูเล   
อปฺปฏิกูลส ฺ ี  วิหรตีติอาทินา  (๒)  นเยน  วุตฺตาย  ป ฺจวิธาย   
อริยิทฺธิยา  อฏหิ  โลกธมฺเมหิ  อกมปฺนิยาย  ฉฬงฺคุเปกฺขาย  จ   
สมนฺนาคเตน  อิฏาทีสุ  เอกสทิสตาสงฺขาเตน  ตาทิภาเวน   
ตาทิโน ฯ  อตฺโถ  นตฺถิ  ชน  ลเปตเวติ  มม  เภสชชฺาทีนิ   
กโรถาติ  ชน  ลปตุ  กเถตุ  ปโยชน  นตฺถิ  สรีเร   
นิรเปกฺขภาวโต ฯ  ปณฺฑุปลาโส  วิย  หิ  พนฺธนา  ปมุตฺโต(๓)   
สยเมวาย  กาโย  ภิชฺชิตฺวา  ปตตูติ  ขีณาสวาน  อชฺฌาสโย ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
#  ๑.  ม.  สมจฺุฉินฺนมูลตาย ฯ  ๒.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๖๙๐/๕๙๙ ฯ 
#  ๓.  ม.  ปวุตฺโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๐ 
                 
                นาภิกงฺขามิ  มรณ  นาภิกงฺขามิ  ชีวิต   
                กาล ฺจ  ปฏิกงฺขามิ  นิพฺพิส  ภตโก  ยถาติ ฯ  (๑)   
        อถวา  ยงฺกิ ฺจิ  นิมิตฺต  ทสฺเสตฺวา  กึ  อยฺยสฺส   
อิจฺฉิตพฺพนฺติ  ชน  ลเปตเว  ปจฺจเยหิ  นิมนฺตนวเสน  ลปาเปตุ   
ขีณาสวสฺส  อตฺโถ  นตฺถิ  ตาทิสสฺส  มจฺิฉาชีวสฺส  มคฺเคเนว   
สมุคฺฆาติตตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิติ  ภควา  กิสฺสาย  เถโร  อตฺตโน  โรค  เวชฺเชหิ   
อติกิจฺฉาเปตฺวา  ภควโต  อวิทูเร  นิสีทตีติ  จินฺเตนฺตาน  ตสฺส   
อติกิจฺฉาปเน  การณ  ปกาเสสิ ฯ   
                ปมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                นนฺทสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  นนฺโทติ  ตสฺส  นาม ฯ  โส  หิ  จกฺกวตฺติ- 
ลกฺขณุเปตตฺตา  มาตาปตโร  สปรชิน  สกล ฺจ  าติปริวฏฏ   
นนฺทยนฺโต  ชาโตติ  นนโฺทติ  นาม  ลภิ ฯ  ภควโต  ภาตาติ   
ภควโต  เอกปตุปุตฺตตาย  ภาตา ฯ  น  หิ  ภควโต  สโหทรา   
อุปฺปชฺชนฺติ  เตน  วุตฺต  มาตุจฺฉาปุตฺโตติ  จูฬมาตุปุตฺโตติ 
อตฺโถ ฯ  มหาปชาปติโคตมิยา  หิ  โส  ปุตฺโต ฯ  อนภิรโตติ 
น  อภิรโต ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  พฺรหฺม  เสฏ  อุตฺตม  จริย   
เอกาสน  เอกเสยฺย  เมถนุวิรตึ ฯ  สนธฺาเรตุนฺติ(๒)  ปมจิตฺตโต   
#  ๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๗/๓๕๗ ฯ  ๒.  ม.  สนฺธาเรตุนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕๑ 
 
ยาวจริมกจิตฺต  สมฺมา  ปริปุณฺณ  ปรสิุทฺธ  ตาเนตุ  (๑)  ปวตฺเตตุ ฯ   
ทุติเยน  เจตฺถ  พฺรหฺมจรยิปเทน  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺสาป  สงฺคโห   
เวทิตพฺโพ ฯ  สิกฺข  ปจฺจกขฺายาติ  อุปสมฺปทกาเล  ภิกฺขุภาเวน   
สทฺธึ  สมาทนิฺน  นิพฺพตฺเตตพฺพภาเวน  อนุฏ ิต  ติวิธมฺป  สิกฺข   
ปฏิกฺขิปตฺวา  วิสฺสชฺเชตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  หีนายาติ  คิหิภาวาย ฯ 
อาวตฺติสฺสามีติ  นิวตฺติสฺสามิ ฯ  กสฺมา  ปนาย  เอวมาโรเจสีติ ฯ 
เอตฺถาย  อนุปุพฺพิกถา ฯ   
        ภควา  ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก  ราชคห  คนฺตฺวา  เวฬุวเน   
วิหรนฺโต  ปตฺุต  เม  อาเนตฺวา  ทสฺเสถาติ  สุทฺโธทนมหาราเชน 
เปสิเตสุ  สหสฺสสหสฺสปริวาเรสุ  ทสสุ  ทูเตสุ  สห  ปริวาเรน   
อรหตฺต  ปตฺเตสุ  สพฺพปจฺฉา  คนฺตฺวา  อรหตฺต  ปตฺเตน   
กาฬุทายิตฺเถเรน  คมนกาล  ตฺวา  มคฺควณฺณน  วณฺเณตฺวา   
ชาติภูมิคมนาย  ยาจิโต  วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต  กปลวตฺถ-ุ 
นคร  คนฺตฺวา  าติสมาคเม  โปกฺขรวสฺส  อฏ ุปฺปตฺตึ  กตฺวา 
เวสฺสนฺตรชาตก  (๒)  กเถตฺวา  ปุนทวิเส  ปณฺฑาย  ปวิฏโ  อุตฺติฏเ 
นปฺปมชฺเชยยฺาติ  (๓)  คาถาย  ปตร  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปตฺวา 
นิเวสน  คนฺตฺวา  ธมฺม ฺจเรติ  (๔)  คาถาย  มหาปชาปตึ  โสตาปตฺติผเล   
ราชาน  สกทาคามิผเล  ปติฏาเปสิ ฯ   
        ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ปน  ราหุลมาตคุุณกถ  นิสฺสาย   
#  ๑.  ม.  ธาเรตุ ฯ  ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๑๐๔๕/๓๖๕ ฯ   
#  ๓.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓/๓๗ ฯ  ๔.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๒ 
                 
จนฺทกินฺนรีชาตก  (๑)  กเถตฺวา  ตติยทิวเส  นนฺทกมุารสฺส  อภิเสก- 
เคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ  วตฺตมาเนสุ  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา 
นนฺทกุมารสฺส  หตฺเถ  ปตฺต  ทตฺวา  มงฺคล  วตฺวา  อุฏายาสนา   
ปกฺกมนฺโต  กุมารสฺส  หตฺถโต  ปตฺต  น  คณฺหิ ฯ  โสป  ตถาคเต 
คารเวน  ปตฺต  เต  ภนฺเต  คณฺหถาติ  วตฺตุ  นาสกฺขิ ฯ  เอว   
ปน  จินฺเตสิ  โสปานสีเส  ปตฺต  คณฺหิสฺสตีติ  สตฺถา  ตสฺมึ   
าเน  น  คณฺหิ ฯ  อิตโร  โสปานมูเล  คณฺหิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ 
สตฺถา  ตตฺถาป  น  คณฺหิ ฯ  อิตโร  ราชงฺคเณ  คณฺหิสฺสตีติ   
จินฺเตสิ  สตฺถา  ตตฺถาป  น  คณฺหิ ฯ  กมุาโร  นิวตฺติตุกาโม   
อนิจฺฉาย  คจฺฉนฺโต  คารเวน  ปตฺต  คณฺหถาติ  วตฺตุ  น  สกฺโกติ   
อิธ  คณฺหิสฺสติ  เอตฺถ  คณฺหิสฺสตีติ  จินฺเตนฺโต  คจฺฉติ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  ชนปทกลฺยาณิยา  อาจิกฺขึสุ  อยฺเย  ภควา   
นนฺทราชาน  คเหตฺวา  คจฺฉติ  ตุเมฺหหิ  วินา  กริสฺสตีติ ฯ   
สา  อุทกพินฺทูหิ  ปคฺฆรนฺเตหิ  อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ  เกเสหิ  เวเคน   
ปาสาท  อารุยฺห  สีหป ฺชรทฺวาเร  ตฺวา  ตุวฏ  โข  อยฺยปุตฺต   
อาคจฺเฉยฺยาสีติ  อาห ฯ  ต  ตสฺสา  วจน  ตสฺส  หทเย  ติริย   
ปติตฺวา  วิย   ิต ฯ  สตฺถาปสฺส  หตฺถโต  ปตฺต  อคฺคเหตฺวา  ว 
ต  วิหาร  เนตฺวา  ปพฺพชิสฺสสิ  นนฺทาติ  อาห ฯ  โส   
พุทฺธคารเวน  น  ปพฺพชิสสฺามีติ  อวตฺวา  อาม  ปพฺพชิสฺสามีติ 
อาห ฯ  สตฺถา  เตน  หิ  นนฺท  ปพฺพาเชถาติ  กปลวตฺถุปุร   
#  ๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๘๘๓/๓๖๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕๓ 
 
คนฺตฺวา  ตติยทิวเส  ต  ปพฺพาเชสิ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส  มาตรา   
อลงฺกริตฺวา  เปสิต  ทายชชฺ  เม  สมณ  เทหีติ  วตฺวา  อตฺตนา   
สทฺธึ  อารามาคต(๑)  ราหุลกุมาร  ปพฺพาเชสิ ฯ  ปุเนกทิวส  มหา- 
ธมฺมปาลชาตก  (๒)  กเถตฺวา  ราชาน  อนาคามิผเล  ปติฏาเปสิ ฯ   
        อิติ  ภควา  มหาปชาปตึ  โสตาปตฺติผเล  ปตร  ตีสุ  ผเลสุ   
ปติฏาเปตฺวา  ภิกฺขุสฆปริวุโต  ปุนเทว  ราชคห  คนฺตฺวา  คโต   
อนาถปณฺฑิเกน  สาวตฺถึ  อาคมนตฺถาย  คหิตปฏิ ฺโ  นิฏ ิเต   
เชตวนมหาวิหาเร  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วาส  กปฺเปสิ ฯ  เอว  สตฺถร ิ  
เชตวเน  วิหรนฺเต  อายสฺมา  นนฺโท  อตฺตโน  อนิจฺฉาย  ปพฺพชิโต  กาเมสุ 
(๓)อนาทีนว  อทสฺสาวี(๓)  ชนปทกลฺยาณิยา  วุตฺต  วจนมนุสฺสรนฺโต   
อุกฺกณฺ ิโต  หุตฺวา  ภิกฺขูน  อตฺตโน  อนภิรตึ  อาโรเจสิ ฯ  เตน   
วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  นนฺโท ฯเปฯ   
หีนายาวตฺติสฺสามีติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  น  ภควา  เอว  ปพฺพาเชสีติ  ปุเรตรเมว   
อาทีนว  ทสฺเสตฺวา  กาเมหิ  น  วิเวเจตุ  น  สกฺกา  ปพฺพาเชตฺวา   
ปน  อุปาเยน  ตโต  วิเวเจตฺวา  อุปริ  วิเสส  นิพฺพตฺเตสฺสามีติ   
เวเนยฺยทมนกุสโล  สตฺถา  เอว  น  ปม  ปพฺพาเชสิ ฯ   
        สากิยานีติ  สกฺยราชธีตา ฯ  ชนปทกลฺยาณีติ  ชนปทมฺหิ   
กลฺยาณี  รูเปน  อุตฺตมา  ฉสรีรโทสรหิตา  ป ฺจกลฺยาณ- 
สมนฺนาคตา ฯ  สา  หิ  ยสมฺา  นาติทีฆา  นาติรสฺสา  นาติกิสา   
#  ๑.  ม.  อารามาคต ฯ  ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๔๑๐/๒๘๘ ฯ 
#  ๓.  ม.  อนาทีนวทสฺสาวี ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๔ 
                 
นาติถูลา  นาติกาฬิกา  นจฺโจทาตา  อติกฺกนฺตา  มานุสกวณฺณ   
อปฺปตฺตา  ทิพฺพวณฺณ ฯ  ตสฺมา  ฉสรีรโทสรหิตา ฯ  ฉวิกลฺยาณ   
มสกลฺยาณ  นขกลฺยาณ  (๑)  อฏ ิกลฺยาณ  วยกลฺยาณนฺติ  อิเมหิ   
ป ฺจหิ  กลฺยาเณหิ  สมนฺนาคตา ฯ   
        ตตฺถ  อตฺตโน  สรโีรภาเสน  ทสทฺวาทสหตฺเถ  าเน  อาโลก   
กโรติ  ปยงฺคุสมา  วา  สุวณฺณสมา  วา  โหติ  อยมสฺสา   
ฉวิกลฺยาณตา ฯ  จตฺตาโร  ปนสฺสา  หตฺถปาทา  มุขปริโยสาน ฺจ   
ลาขารสปริกมฺมกต  วิย  รตฺตปวาฬรตฺตกมฺพเลน  สทิส  โหติ   
อยมสฺสา  มสกลฺยาณตา ฯ  วีสติ  ปน  นขปตฺตานิ  มสโต   
อมุตฺตฏาเน  ลาขารสปริจิตานิ  (๒)  วิย  มุตฺตฏาเน  ขีรธารา- 
สทิสานิ  โหนฺติ  อยมสฺสา  นขกลฺยาณตา ฯ  ทฺวตฺตึส  ทนฺตา   
สุผุสิตา  ปริสุทฺธปวาฬปนฺติสทิสา  วชิรปนฺตี  วิย  ขายนฺติ   
อยมสฺสา  อฏ ิกลฺยาณตา ฯ  วีสติวสฺสสติกาป  สมานา  โสฬส- 
วสฺสุทฺเทสิกา  วิย  โหติ  นิปฺปลิตา  (๓)  อยมสฺสา  วยกลฺยาณตา ฯ   
สุนฺทรี  จ  [๔]  เอวรูปคุณสมนฺนาคตา  เตน  วุตฺต  ชนปท- 
กลฺยาณีติ ฯ   
        ฆรา  นกิฺขมนฺตสฺสาติ  อนาทเร  สามิวจน  ฆรโต 
นิกฺขมโตติ  อตฺโถ ฯ  ฆรา  นิกฺขมนฺตนฺติป  ปนฺติ ฯ  อุปฑฺฒุลฺ- 
#  ๑.  เกสกลยฺาณนฺติ  อปราสุ  อฏกถาสุ ฯ 
#  ๒.  ม.  ลาขารสปริกิตานิ ฯ  ๓.  ส.ี  นิพฺพลิตา ฯ   
#  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โหตีติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕๕ 
                 
ลิขิเตหิ  เกเสหีติ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  กรณวจน  วิปฺปกตุลฺลิขิเตหิ   
เกเสหิติ(๑)  อตฺโถ ฯ  อฑฺฒุลฺลิขิเตหีติป  ปนฺติ ฯ  อุลฺลิขนนฺติ(๒)  จ 
ผณกาทีหิ  เกสสณฺาปน  อฑฺฒการวิธานนฺติป  วทนฺติ ฯ   
อปโลเกตฺวาติ  สิเนหรสวิปฺผารสสูจเกน  อฑฺฒกฺขินา  อาพนฺธนฺตี   
วิย  โอโลเกตฺวา ฯ  ม  ภนฺเตติ  ปุพฺเพป  มนฺติ  วตฺวา  อุกฺกณฺา- 
กุลจิตฺตตาย  ปุน  ม  เอตทโวจาติ  อาห ฯ  ตุวฏนฺติ  สีฆ ฯ   
ตมนุสฺสรมาโนติ  ต  ตสฺสา  วจน  ต  วา  ตสฺสา  อาการสหิต   
วา  วจน  อนุสฺสรนฺโต ฯ   
        ภควา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  อุปาเยนสฺส  ราค   
วูปสเมสฺสามีติ  อิทฺธิพเลน  น  ตาวตึสภวน  เนนฺโต  อนฺตรามคฺเค 
เอกสฺมึ  ฌามกฺเขตฺเต  ฌามขาณุมตฺถเก  นิสินฺน  ฉินฺนกณฺณ- 
นาสานงฺคุฏ  เอก  ปลุฏมกฺกฏึ  ทสฺเสตฺวา  ตาวตึสภวน  เนสิ ฯ 
ปาฬิย  เอกกฺขเณเนว  สตฺถารา  ตาวตึสภวน  คต  วิย   
วุตฺต  ต  คมน  อวตฺวา  ตาวตึสภวน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
คจฺฉนฺโตเยว  หิ  ภควา  อายสฺมโต  นนฺทสฺส  อนฺตรามคฺเค   
ต  ปลฏุมกฺกฏึ  ทสฺเสติ ฯ  ยท ิ เอว  กถ  สมิ ฺชนาทิทสฺสน(๓)   
ต  อนฺตรธานนิทสฺสนนฺติ  คเหตพฺพ ฯ  เอว  สตฺถา  ต   
ตาวตึสภวน  เนตฺวา  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  อุปฏาน  อาคตานิ   
กกุฏปาทานิ  ป ฺจ  อจฺฉราสตานิ  อตฺตาน  วนฺทิตฺวา   ิตานิ   
#  ๑.  ม.  เกเสหิ  อุปลกฺขิตาติ ฯ  ๒.  ม.  อุลลิขตนติฺ ฯ 
#  ๓.  ม.  สมิ ฺชนาทิทสฺสน ฯ  
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ทสฺเสตฺวา  ชนปทกลฺยาณิยา  ตาส  ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน(๑)  รูป- 
สมฺปตฺตึ  ปฏจฺิจ  วิเสส  ปุจฺฉิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  ภควา   
อายสฺมนฺต  นนฺท  พาหาย  คเหตฺวา ฯเปฯ  กกฏุปาทานีติ ฯ   
        ตตฺถ  พาหาย  คเหตฺวาติ  พาหุมฺหิ  คเหตฺวา  วิย ฯ   
ภควา  หิ  ตทา  ตาทิส  อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขาเรสิ  ยถา   
อายสฺมา  นนฺโท  ภุเช  คเหตฺวา  ภควตา  นียมาโน  วิย   
อโหสิ ฯ  ตตฺถ  จ  ภควตา  สเจ  ตสฺส  อายสฺมโต  ตาวตึส- 
เทวโลกสฺส  ทสฺสน  ปเวสนเมว  วา  อิจฺฉิต  สิยา  ยถา- 
นิสินฺนสฺเสว  ตสฺส  ต  เทวโลก  ทสฺเสยฺย  โลกวิวรณิทฺธิกาเล   
วิย  ตเมว  วา  อิทฺธิยา  ตตฺถ  เปเสยฺย ฯ  ยสฺมา  ปนสสฺ   
ทิพฺพตฺตภาวโต  มนุสฺสตฺตภาวสฺส  โย  นิหีนชิคุจฺฉนียภาโว  ตสฺส   
สุขคฺคหณตฺถ  อนฺตรามคฺเค  ต  มกฺกฏึ  ทสฺเสตุกาโม  เทวโลก- 
สิริวิภวสมฺปตฺติโย  จ  โอคาเหตฺวา  ทสฺเสตุกาโม  อโหสิ  ตสฺมา   
ต  คเหตฺวา  ตตฺถ  เนสิ ฯ  เอว ฺหิสฺส  ตทตฺถ  พฺรหฺมจริยวาเส   
วิเสสโต  อภิรติ  ภวิสฺสตีติ ฯ   
        กกฏุปาทานีติ  รตฺตวณฺณตาย  ปาราวตสทิสปาทานิ ฯ   
ตา  กิร  สพฺพาป  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาวกาน  ปาทมกฺขน- 
เตลทาเนน  ตาทิสา  สุกมุารปาทา  อเหสุ ฯ 
        ปสฺสส ิ โนติ  ปสฺสสิ  น ุฯ  อภิรปูตราติ  วิสิฏ- 
รูปตรา ฯ  ทสฺสนียตราติ  ทิวสมฺป  ปสฺสนฺตาน  อติตฺติกรณฏเน 
#  ๑.  ม.  ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน ฯ  
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ปสฺสิตพฺพตรา ฯ  ปาสาทิกตราติ  สพฺพาวยวโสภาย  สมนฺตโต   
ปสาทาวหตรา ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  อวสฺสุตจิตฺต  อายสฺมนฺต  นนฺท   
อจฺฉราโย  โอโลกาเปสิ  สุเขเนวสฺส  กิเลเส  นีหรติต ฯ  ยถา 
หิ  กุสโล  เวชฺโช  อุสฺสนนฺโทส  ปุคฺคล  ติกิจฺฉนฺโต  สิเนห- 
ปานาทินา  ปม  โทเส  อุกฺกิเลเทตฺวา  ปจฺฉา  วมนวิเรจเนหิ   
สมฺมเทว  นีหราเปติ  เอว  วิเนยฺยทมนกุสโล  ภควา  อุสฺสนฺนราค   
อายสฺมนฺต  นนฺท  เทวจฺฉราโย  ทสฺเสตฺวา  อุกฺกิเลเทสิ  อริย- 
มคฺคเภสชฺเชน  อนวเสสโต  นีหริตุกาโมติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ปลุฏมกฺกฏีติ  ฌามงฺคปจฺจงฺคมกฺกฏี ฯ  เอวเมว  โขติ   
ยถา  สา  ภนฺเต  ตุเมฺหหิ  มยฺห  ทสฺสิตา  ฉินฺนกณฺณนาสา 
ปลุฏมกฺกฏ ี ชนปทกลฺยาณี  อุปาทาย  เอวเมว  ชนปทกลฺยาณี   
อิมานิ  ป ฺจอจฺฉราสตานิ  อุปาทายาติ  อตฺโก ฯ  ป ฺจนฺน   
อจฺฉราสตานนฺติ  อุปโยเค  สามิวจน  ป ฺจ  อจฺฉราสตานีติ 
อตฺโถ ฯ  อวยวสมฺพนฺเธ  วา  เอต  สามิวจน  เตน  ป ฺจนฺน   
อจฺฉราสตาน  รูปสมฺปตฺตึ  อุปนิธายาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อุปนิธายาติ   
จ  สมีเป  เปตฺวา  อุปาทายาติ  อตฺโถ ฯ  (๑)สงฺขฺยนฺติ  อิตฺถีติ   
คณน  กล  วา(๑) ฯ  กลภาคนฺติ  กลายป  ภาค  เอก  โสฬส- 
โกฏาเส  กตฺวา  ตโต  เอกโกฏาส  คเหตฺวา  โสฬสธา  คณิเต(๒) 
ตตฺถ  โย  เอเกโก  โกฏาโส  โส  กลภาโคติ  อธิปฺเปโต ฯ 
#  ๑.  ส.ี  สงฺขฺยนฺติ  คณน  กลวา ฯ  ม.  สงฺขฺยนฺติ  อิตฺถีติ  คณห ฯ 
#  ๒.  ส.ี  นหิเต ฯ  
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ตมฺป  กลภาค  น  อุเปตีติ  วทติ ฯ  อุปนิธินฺติ  อิมาย  อย   
สทิสีติ  อุปมาภาเวน  คเหตฺวา  สมีเป  ปนมฺป ฯ   
        ยตฺถาย  (๑)  อนภิรโต  ต  พฺรหฺมจริย  ปุพฺเพ  วุตฺต   
ปากฏ ฺจาติ  ต  อนามสิตฺวา  ตตฺถ  อภริติย  อาทรชนนตฺถ   
อภิรม  นนฺท  อภิรม  นนทฺาติ  อาเมฑิตวเสน(๒)  วุตฺต ฯ  อห   
เต  ปาฏิโภโคติ  กสฺมา  ภควา  ตสฺส  พฺรหฺมจริยวาส  อิจฺฉนฺโต   
อพฺรหฺมจริยวาสสฺส  ปาฏิโภค  อุปค ฺฉิ  ยตฺถสฺส  อารมฺมเณ 
ราโค  ทฬฺห  นิปติ  ต  อาคนฺตุการมฺมเณ  สงฺกาเมตฺวา  สุเขน 
สกฺกา  ชหาเปตุนฺติ  ปาฏิโภค  อุปค ฺฉิ ฯ  อนุปุพฺพิกถาย   
สคฺคกถา  อิมสฺส  อตฺถสสฺ  นิทสฺสน ฯ   
        อสฺโสสุนฺติ  กถมสโฺสสส  ภควา  หิ  ตทา  อายสฺมนฺเต 
นนฺเท  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  อตฺตโน  ทิวาฏาน  คเต  อุปฏาน   
อาคตาน  ภิกฺขูน  ต  ปวตฺตึ  กเถตฺวา  ยถา  นาม  กุสโล   
ปุริโส  อนิกขฺนฺต  อาณึ  อ ฺาย  อาณิยา  นีหริตฺวา  ปุน  ต   
หตฺถาทีหิ  ส ฺจาเลตฺวา  อปเนติ  เอวเมว  อาจิณฺณวิสเย  ตสฺส   
ราค  อาคนฺตุกวิสเยน  นหีริตฺวา  ปุน  ตทป  พฺรหมฺจริยมคฺคเหตุ   
กตฺวา  อปเนตุกาโม  เอถ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  นนฺท  ภิกขฺุ  ภตก- 
วาเทน  จ  อุปกฺกิตกวาเทน  จ  สมุทาจรถาติ  อาณาเปสิ ฯ 
เอว  ภิกฺขู  อสฺโสสส ฯ  เกจิ  ปน  ภควา  ตถารูป  อิทฺธาภิสงฺขาร 
#  ๑.  ส.ี  ยสสฺตฺถาย ฯ  ๒.  ม.  อาเมทิตวเสน ฯ  
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อภิสงฺขาเรสิ  ยถา  เต  ภิกขฺู  ตมตฺถ  ชานึสูติ  วทนฺติ ฯ   
        ภตกวาเทนาติ  ภตโกติ  วาเทน ฯ  โย  หิ  ภติยา  กมฺม   
กโรติ  โส  ภตโกติ  วุจฺจติ  อยมฺป  อายสฺมา  อจฺฉรา- 
สมฺโภคนิมิตฺต  พฺรหฺมจรยิ  จรนฺโต  ภตโก  วิย  โหตีติ  วุตฺต   
ภตกวาเทนาติ ฯ  อุปกฺกิตกวาเทนาติ  โย  กหาปณาทีหิ  กิ ฺจิ   
กิณาติ  โส  อุปกฺกิตโกติ  วุจฺจติ  อยมฺป  อายสฺมา  อจฺฉราน   
เหตุ  อตฺตโน  พฺรหฺมจริย  กิณาติ  ตสฺมา  อุปกฺกิตโกติ  เอว   
วจเนน ฯ  อถวา  ภควโต  อาณาย  อจฺฉราสมฺโภคสงฺขาตาย   
ภติยา  พฺรหฺมจริยวาสสงฺขาต  ชีวิต  ปวตฺเตนฺโต  ตาย  ภติยา   
ยาปเน  ภควตา  ภริยมาโน  วิย  โหตีติ  ภตโกติ  วุตฺโต ฯ 
ตถา  อจฺฉราสมฺโภคสงฺขาต  วิกฺกย  อาทาตพฺพ  กตฺวา  ภควโต   
อาณตฺติย  ติฏนฺโต  เตน  วิกฺกเยน  ภควตา  อุปกฺกิโต  วิย 
โหตีติ  วุตฺต  อุปกฺกิตโกติ ฯ   
        อฏฏิยมาโนติ  ปฬิยมาโน  ทุกฺขาปยมาโน ฯ  หรายมาโนติ   
ลชชฺมาโน ฯ  ชิคุจฺฉมาโนติ  ปาฏิกุลยฺโต  ทหนฺโต ฯ  (๑)  เอโกติ 
อสหาโย ฯ  วูปกฏโติ  วตฺถุกาเมหิ  กิเลสกาเมหิ  จ  กาเยน 
เจว  จิตฺเตน  จ  วูปกฏโ ฯ  อปฺปมตฺโตติ  กมฺมฏาเน  สตึ   
อวิชหนฺโต ฯ  อาตาปติ  กายิกเจตสิกวีริยาตาเปน  อาตาปวา ฯ 
อาตาเปติ  กิเลเสติ  อาตาโป  วีริย ฯ  ปหิตตฺโตติ  กาเย  เจว   
#  ๑.  ส.ี  ครหนฺโต ฯ  
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ชีวิเต  จ  อนเปกฺขตาย  เปสิตตฺโต  วิสฺสฏอตฺตภาโว  นิพฺพาเน   
วา  เปสิตจิตฺโต ฯ  น  จิรสฺเสวาติ  กมฺมฏานารมฺภโต  นจิเรเนว ฯ 
ยสฺสตฺถายาติ  ยสฺส  อตฺถาย ฯ  กุลปุตฺตาติ  ทุวิธา  กลุปุตฺตา   
ชาติกุลปุตฺตา  จ  อาจารกุลปุตฺตา  จ  อยมฺปน  อุภยถาป   
กุลปุตฺโต ฯ  สมฺมเทวาติ  เหตุนา  จ  การเณน  จ ฯ  อคารสฺมาติ   
ฆรโต ฯ  อนคาริยนฺติ  ปพฺพชฺช ฯ  กสิวณิชฺชาทิกมฺม  หิ   
อคารสฺส  หิตนฺติ  อคาริย  นาม  ต  เอตฺถ  นตฺถีติ  ปพฺพชฺชา 
อนคาริยาติ  วุจฺจติ ฯ  ปพฺพชนฺตีติ  อุปคจฺฉนฺติ ฯ  ตทนุตฺตรนฺติ   
ต  อนุตฺตร ฯ  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส   
ปริโยสานภูต  อรหตฺตผล  ตสฺส  ห ิ อตฺถาย  กุลปุตฺตา   
อิธ  ปพฺพชนติฺ ฯ  ทฏิเว  ธมฺเมติ  ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ   
สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ  อตฺตนาเยว  ป ฺาย  ปจฺจกฺข   
กตฺวา  อปรปจฺจเยน  ตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อุปสมฺปชฺช  วิหาสีติ   
ปาปุณิตฺวา  สมฺปาเทตฺวา  วา  วิหาสิ ฯ  เอว  วิหรนโฺตว  ขีณา   
ชาติ ฯเปฯ  อพฺภ ฺาสีติ ฯ  อิมินา[๑]  ปจฺจเวกฺขณภูมิ  ทสฺสิตา ฯ 
        ตตฺถ  ขีณา  ชาตีติ  น  ตาวสฺส  อตีตา  ชาติ  ขีณา   
ปุพฺเพว  ขีณตฺตา  น(๒)  อนาคตา  ปุพฺเพ  เจว  เอตรหิ  จ   
อนาคตตฺตาเอว  (๒)  น  ปจฺจุปฺปนฺนา  วิชชฺมานตฺตา ฯ  มคฺคสฺส  ปน   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อสสฺาติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ส.ี  ปพฺุเพ  เจว  เอตรหิ  จ 
#  อนาคตฺตา  เอว ฯ  ม.  น  อนาคตา  อนาคตตฺตา  เอว ฯ  
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อภาวิตตฺตา  ยา  เอกจตุป ฺจโวการภเวสุ  เอกจตุป ฺจกฺขนฺธปฺ- 
ปเภทา  ชาติ  อุปฺปชฺเชยฺย  สา  มคฺคสฺส  ภาวิตตฺตา  อนุปฺปาท- 
ธมฺมต  อาปชฺชเนน  ขีณา ฯ  ต  โส  มคฺคภาวนาย  ปหีน- 
กิเลเส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กิเลสาภาเวน  วิชฺชมานมฺป  กมฺม  อายตึ 
อปฺปฏิสนฺธิก  โหตีติ  ชานเนน  อพฺภ ฺาสิ ฯ  วุสิตนฺติ  วุฏ   
ปริวุตฺถ  กต  จริต  นิฏ ิตนฺติ  (๑)  อตฺโถ ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  มคฺค- 
พฺรหฺมจริย ฯ  ปถุุชชฺนกลยฺาณเกน  หิ  สทฺธึ  สตฺต  เสกฺขา 
พฺรหฺมจริยวาส  วสนฺติ  นาม  ขีณาสโว  วุตฺถวาโส  (๓)  ตสฺมา   
โส  อตฺตโน  พฺรหฺมจริยวาส  ปจฺจเวกฺขนฺโต  วุสิต  พฺรหฺม- 
จริยนฺติ  อพฺภ ฺาสิ ฯ  กต  กรณียนฺติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  จตูหิ   
มคฺเคหิ  ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาวเสน  โสฬสวิธมฺป   
กิจฺจ  นิฏาปต ฯ  ปถุุชชฺนกลฺยาณกาทโย  หิ  ต  กจฺิจ  กโรนฺติ   
นาม  ขีณาสโว  กตกรณีโย  ตสฺมา  โส  อตฺตโน  กรณีย   
ปจฺจเวกฺขนฺโต  กต  กรณียนฺติ  อพฺภ ฺาสิ ฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
อิทานิ  ปุน  อิตฺถภาวาย  เอว  โสฬสกจฺิจภาวาย  กิเลสกฺขยาย   
วา  มคฺคภาวนากิจฺจ  เม  นตฺถีติ  อพฺภ ฺาสิ ฯ  นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ  วา  อิตฺถภาวา(๒)  อิมสฺมา  เอวมฺปการา  วตฺต- 
มานกฺขนฺธสนฺตานา  อปร  ขนฺธสนฺตาน  มยฺห  นตฺถิ  อิเม  ปน   
ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตา  ติฏนฺติ  ฉินฺนมูลกา  วิย  รุกฺขา  เต   
#  ๑.  ม.  นิฏาปตนฺติ ฯ  ๒.  ม.  อิตฺถภาวโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๒ 
                 
จริมกจิตฺตนิโรเธน  อนุปาทาโน  วิย  ชาตเวโท  นพฺิพายิสฺสนฺติ   
อปณฺณตฺติกภาว  คมิสฺสนฺตีติ  อพฺภ ฺาสิ ฯ  อ ฺตโรติ  เอโก ฯ   
อรหนฺตาน(๑)  ภควโต  สาวกาน  [๒]  อรหนฺตาน  อพฺภนฺตโร  เอโก  มหาสาวโก   
จ  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
        อ ฺตรา  เทวตาติ  อธิคตมคฺคา  เอกา  พฺรหฺมเทวตา ฯ   
สา  หิ  สย  อเสกฺขตฺตา  อเสกฺขวิสย  อพฺภ ฺาสิ ฯ  เสกฺขา   
หิ  ต  ต  เสกขฺวิสย  ปุถชุชฺนา  จ  อตฺตโน  ปถุุชชฺนวิสยเมว   
ชานนฺติ ฯ  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ  ปริกฺขีณาย  รตฺติยา ฯ 
มชฺฌิมยาเมติ  อตฺโถ ฯ  อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  อติอุตฺตมวณฺณา ฯ 
เกวลกปฺปนฺติ  อนวเสเสน  สมนฺตโต ฯ  โอภาเสตฺวาติ  อตฺตโน   
ปภาย  จนฺโท  วิย  สูรโิย  วิย  จ  เชตวน  เอโกภาส  กตฺวา ฯ 
เตนุปสงฺกมีติ  อายสฺมโต  นนฺทสฺส  อรหตฺตปฺปตฺตึ  วิทิตฺวา   
ปติโสมนสฺสชาตา  ต  ภควโต  ปฏิเวเทสฺสามีติ  อุปสงฺกมิ ฯ   
        อาสวาน  ขยาติ  เอตฺถ  อาสวนฺตีติ  อาสวา  จกฺขุ- 
ทฺวาราทีหิ  ปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  อาโคตฺรภภ  อาภวคฺค   
วา  สวนฺตีติ  อาสวา  เอเต  ธมฺเม  เอต ฺจ  โอกาส  อนฺโต   
กริตฺวา  ปวตฺตนฺตีติ  อตโถ ฯ  จิรปารวิาสิยฏเน  มทิราทิ- 
อาสวา  วิยาติ  อาสวา ฯ  ปุริมา  ภิกฺขเว  โกฏิ  น  ป ฺายติ 
อวิชฺชายาติอาทิวจเนหิ  (๓)  เตส  จิรปาริวาสิยตา  เวทิตพฺพา ฯ   
#  ๑.  ม.  อรหตนฺติ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อรหนฺตานนฺติ   
#  ทิสฺสติ ฯ  ๓.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ  
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อถวา  อายตึ  สสารทุกฺข  สวนฺติ  ปสวนฺตีติป  อาสวา ฯ   
ปุริโม  เจตฺถ  อตฺโถ  กิเลเสสุ  ยชฺุชติ  ปจฺฉิโม  กมฺเมป ฯ   
น  เกวล ฺจ  กมฺมกิเลสา  เอว  อาสวา  อถ  โข  นานปฺปการา   
อุปทฺทวาป ฯ  ตถา  หิ  นาห  จุนฺท  ทฏิธมฺมิกานเยว  อาสวาน   
สวราย  ธมฺม  เทเสมีติ  (๑)  เอตฺถ  วิวาทมูลภูตา  กิเลสา  อาสวาติ 
อาคตา ฯ   
                เยน  เทวูปปตฺยสฺส  คนฺธพฺโพ  วา  วิหงฺคโม   
                ยกขฺตฺต  เยน  คจฺเฉยฺย  มนุสฺสตฺต ฺจ  อพฺพเช   
                เต  มยฺห  อาสวา  ขีณา  วิทฺธสฺตา  วินลีกตาติ  (๒)   
เอตฺถ  เตภูมิก  กมฺม  อวเสสา  จ  อกุสลา  ธมฺมา  อาสวาติ   
อาคตา ฯ  ทฏิธมฺมิกาน  อาสวาน  สวราย  สมฺปรายิกาน   
อาสวาน  ปฏิฆาตายาติ  (๓)  ปรูปฆาตวิปฺปฏิสารวธพนฺธาทโย  เจว 
อปายทุกฺขภูตา  จ  นานปฺปการา  อุปทฺทวา ฯ  เต  ปเนเต  อาสวา   
วินเย  ทิฏธมฺมิกาน  อาสวาน  สวราย  สมฺปรายิกาน  อาสวาน   
ปฏิฆาตายาติ  (๓)  ทฺวิธา  อาคตา ฯ  สฬายตเน  ตโยเม  อาวุโส 
อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว  อวิชชฺาสโวติ  (๔)  ติธา  อาคตา   
ตถา  อ ฺเสุ  จ  สุตฺตนฺเตสุ ฯ  อภิธมเฺม  เตเยว  ทิฏาสเวน   
สทฺธึ  จตุธา  อาคตา ฯ  นพฺิเพธิกปริยาเย  อตฺถิ  ภิกขฺเว  อาสวา   
#  ๑.  ท.ี  ปา.  ๑๑/๑๑๓/๑๔๒ ฯ  ๒.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๓๖/๕๐ ฯ   
#  ๓.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๒๐/๓๗ ฯ  ๔.  ที.  ปา.  ๑๑/๒๒๘/๒๒๘ ฯ  
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นิรยคามินิยาติอาทินา  (๑)  ป ฺจธา  อาคตา ฯ  ฉกกฺนิปาเต  อตฺถ ิ
ภิกฺขเว  อาสวา  สวราย  ปหาตพฺพาติอาทินา  (๒)  นเยน  ฉธา   
อาคตา ฯ  สพฺพาสวปริยาเย  (๓)  เตเยว  ทสฺสนปหาตพฺเพหิ  สทฺธึ   
สตฺตธา  อาคตา ฯ  อิธ  ปน  อภิธมฺมนเยน  จตฺตาโร  อาสวา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        ขยาติ  เอตฺถ  ปน  โย  อาสวาน  ขโย  เภโท  ปริเภโทติ- 
อาทีสุ  อาสวาน  สรสเภโท  อาสวกฺขโยติ  วุตฺโต ฯ  ชานโต   
อห  ภิกฺขเว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขย  วทามีติอาทีสุ  (๔)  อาสวาน   
อายตึ  อนุปฺปาโท  อาสวกฺขโยติ  วุตฺโต ฯ   
                เสกฺขสฺส  สิกฺขมานสฺส  อุชมุคฺคานุสาริโน   
                ขยสฺมึ  ปม  าณ  ตโต  อ ฺา  อนนฺตราติ 
อาทีสุ  (๕)  มคฺโค  อาสวกฺขโยติ  วุตฺโต ฯ  อาสวกขฺยา(๖)  สมโณ   
โหตีติอาทีสุ  (๗)  ผล   
                ปรวชฺชานุปสสฺิสฺส  นิจฺจ  อุชฺฌานส ฺ ิโน   
                อาสวา  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ  อารา  โส  อาสวกฺขยาติ- 
อาทีสุ  (๘)  นิพฺพาน ฯ  อิธ  ปน  อาสวาน  อจฺจนฺตกฺขโย  อนุปฺปาโท   
วา  มคฺโค  วา  อาสวาน  ขโยติ  วุตฺโต ฯ   
#  ๑.  องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๓๔/๔๖๓ ฯ  ๒.  องฺ.  ฉกกฺ.  ๒๒/๓๒๙/๔๓๔ ฯ 
#  ม.  ม.ู  ๑๒/๒๒/๑๓ ฯ  ๓.  ม.  ม.ู  ๑๒/๑๐-๑๙/๑๒-๒๐ ฯ   
#  ๔.  ม.  ม.ู  ๑๒/๑๑/๑๒ ฯ  ๕.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๘๒/๓๑๐ ฯ 
#  ๖.  ม.  อาสวาน  ขยา ฯ  ๗.  ม.  ม.ู  ๑๒/๔๘๒/๕๑๘ ฯ 
#  ๘.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๘/๔๙ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๖๕ 
 
        อนาสวนฺติ  ปฏิปฺปสสฺทฺธิวเสน  สพฺพโส  ปหนีาสว ฯ   
เจโตวิมุตฺตินฺติ  อรหตฺตผลสมาธึ ฯ  ป ฺาวิมุตฺตินฺติ  อรหตฺตผล- 
ป ฺ ฯ  อุภยวจน  มคฺเค  วิย  ผเลป  สมถวิปสฺสนาน  ยุคนนฺธ- 
ภาวทสฺสนตฺถ ฯ  าณนฺติ  สพฺพ ฺ ุตาณ ฯ   
        เทวตาย  วจนสมนนฺตรเมว  ตถา(๑)  นุ  โขติ  อาวชฺเชนฺตสฺส   
ภควโตป  ปจฺจเวกฺขโต(๒)  าณ  อุปฺปชฺช ิ นนฺเทน  อรหตฺต   
สจฺฉิกตนฺติ ฯ  โส  ห ิ อายสฺมา  สหายกภิกฺขูหิ  ตถา  อุปฺปณฺฑิย- 
มาโน  (๓)  ภาริย  วต  กต  โยห  เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺม- 
วินเย  ปพฺพชิตฺวา  อจฺฉราน  ปฏลิาภาย  สตฺถาร  ปาฏิโภค   
อกาสินฺติ  อุปฺปนฺนสเวโค  หิโรตฺตปฺป  ปจฺจุปฏเปตฺวา  ฆเฏนฺโต   
วายมนฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา  จินฺเตสิ  ยนฺนูนาห  ภควนฺต  เอตสฺมา 
ปฏิสฺสวา  โมเจยฺยนฺติ ฯ  โส  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน 
อธิปฺปาย  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  อายสฺมา   
นนฺโท ฯเปฯ  เอตสฺมา  ปฏิสฺสวาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิสฺสวาติ  ปาฏิโภคปฏิสฺสวา  อจฺฉราน  ปฏลิาภาย 
อห  ปฏิภูโตติ  ปฏิ ฺาย ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ยสฺมา  ตยา  อ ฺา  อาราธิตาติ  าต- 
เมต  มยา  เทวตาป  เม  อาโรเจสิ  ตสฺมา  นาห  ปฏิสฺสวา   
อิทานิ  โมเจตพฺโพ  อรหตฺตปฺปตฺติยาว  โมจิตตฺตาติ  อาห ฯ  เตน   
#  ๑.  ม.  กถ ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  ๓.  ม.  อุปฺปณฺฑิยมาโน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๖ 
                 
วุตฺต  ยเทว  โข  เต  นนฺทาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ยเทวาติ  ยทา  เอว ฯ  เตติ  ตว ฯ  มุตฺโตติ  ปมุตฺโต ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  ยสฺมึเยว  กาเล  อาสเวหิ  ตว  จิตฺต  วิมุตฺต   
อถ  อนนฺตรเมวาห  ตโต  ปาฏิโภคโต  มุตฺโตติ ฯ   
        โสป  อายสฺมา  วิปสฺสนากาเลเยว  ยเทวาห  อินฺทฺริยาสวร 
นิสฺสาย  อิม  วิปฺปการ  ปตฺโต  ตเมว  สุฏ ุ  นิคฺคเหสฺสามีติ   
อุสฺสาหชาโต  พลวหิโรตฺตปฺโป  ตตฺถ  จ  กตาธิการตฺตา   
อินฺทฺริยสวเร  อุกฺกฏปฏปิทมฺป  (๑)  อคมาสิ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        สเจ  ภกิฺขเว  นนฺทสฺส  ปุรตฺถิมา  ทิสา  อาโลเกตพฺพา   
โหติ  สพฺพ  เจตโส  สมนนฺาหริตฺวา  นนฺโท  ปรุตฺถมิ  ทิส   
อาโลเกติ  เอว  เม  ปรุตฺถมิ  ทิส  อาโลกยโต  [๒]  อภิชฺฌา- 
โทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยุนฺติ  อิติ(๓) 
โส  ตตฺถ  สมฺปชาโน  โหติ ฯ   
        สเจ  ภิกฺขเว  นนฺทสฺส  ปจฺฉิมา ฯเปฯ  อุตฺตรา ฯ 
ทกฺขิณา ฯ  อุทฺธ  อโธ ฯ  อนุทิสา  อาโลเกตพฺพา  โหติ  สพฺพ   
เจตโส  สมนฺนาหริตฺวา  ต(๔)  อนุทิส  อาโลเกติ  เอว  เม ฯเปฯ   
สมฺปชาโน  โหตีติ  (๕) ฯ   
        เตเนว  ต  อายสฺมนฺต  สตฺถา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม 
#  ๑.  ส.ี  อุกกฺสปารมึ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นสทฺโท  ทิสฺสติฯ 
#  ๓.  ม.  อิติห ฯ  ๔.  ม.  นนฺโท ฯ  ๕.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๙๙/๑๖๙ ฯ  
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สาวกาน  ภิกฺขูน  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาราน  ยทิท  นนฺโทติ  (๑)   
เอตทคฺเค  เปสิ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  นนฺทสฺส  สพฺพาสเว 
เขเปตฺวา  สุขาทีสุ  ตาทิภาวปฺปตฺติสงฺขาตมตฺถ  สพฺพาการโต   
วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  ตทตฺถวิภาวน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  ติณฺโณ  กามปงฺโกติ  (๒)  เยน  อรยิปุคฺคเลน 
อริยมคฺคเสตุนา  สพฺโพ  ทิฏ ิปงฺโก  สสารปงฺโก  เอว  วา   
นิพฺพานปารคมเนน  ติณฺโณ ฯ  มทฺทโิต  กามกณฺฏโกติ  เยน   
สตฺตาน  วิชฺฌนโต  กามกณฺฏโกติ  ลทฺธนาโม  สพฺโพ  กิเลสกาโม   
สพฺโพ  กามวิสูโก  อคฺคาณทณฺเฑน  มทฺทิโต  ภคฺโค  อนวเสสโต   
มถิโต ฯ  โมหกฺขยมนุปฺปตฺโตติ  เอวมฺภูโต  จ  ทกุขฺาทิวิสยสฺส   
สพฺพสฺส  สมฺโมหสฺส  เขปเนน  โมหกฺขย  ปตฺโต  อรหตฺตผล   
นิพฺพาน ฺจ  อนุปฺปตฺโต ฯ  สุขทุกฺเขสุ  น  เวธตี  ส  ภิกฺขูติ  โส   
ภินฺนกิเลโส  ภิกฺขุ  อิฏารมฺมณสมาโยคโต  อุปฺปนฺเนสุ  สุเขสุ   
อนิฏารมฺมณสมาโยคโต  อุปฺปนฺเนสุ  ทุกฺเขสุ  จ  น  เวธติ   
น  กมฺปติ  ตนฺนิมิตฺต  จิตฺตวิการ  นาปชฺชติ ฯ  สุขทกฺุเขสูติ  จ   
เทสนามตฺต  สพฺเพสุป  โลกธมฺเมสุ  น  เวธตีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  ๒.  ม.  ยสฺส  นิตฺติณฺโณ  ปงฺโกติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๘ 
                 
                ยโสชสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ยโสชปฺปมุขานีติ  เอตฺถ  ยโสโชติ  ตสฺส  เถรสฺส 
นาม  ต  ปุพฺพงฺคม  กตฺวา  ปพฺพชิตตฺตา  วิจรณโต  จ   
ตานิ  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  ยโสชปฺปมุขานีติ  วุตฺตานิ ฯ   
        เตส  อย  ปุพฺพโยโค  อตีเต  กิร  กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน   
อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อาร ฺโก  อร ฺเ  ปฏ ิปาสาเณ  กตปณฺณ- 
กุฏิย  วิหรติ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  สมเย  ป ฺจสตา  โจรา  คามฆาตกาทีนิ 
กตฺวา  โจริกาย  ชีวนฺตา  โจรกมฺม  กตฺวา  ชนปทมนุสฺเสหิ   
อนุพทฺธา  ปลายนฺตา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  กิ ฺจิ  คหณ   
วา  ปฏิสรณ  วา  อปสฺสนตฺา  อวิทูเร  ต  ภิกฺขุ  ปาสาเณ   
นิสินฺน  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  อมฺหาก   
ภนฺเต  ปฏิสรณ  โหถาติ  ยาจึสุ ฯ  เถโร  ตุมฺหาก  สลีสทิส   
ปฏิสรณ  นตฺถิ  สพฺเพ  ป ฺจ  สีลานิ  สมาทิยถาติ  อาห ฯ   
เต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สีลานิ  สมาทิยึสุ ฯ  เถโร  ตุเมฺห  อิทานิ   
สีเลสุ  ปติฏ ิตา  (๑)อตฺตโน  ชีวิต  วินสฺสนฺเตสุป  มา  หึสเนน   
สงฺโกปยิตฺถาติ  (๑)  กกจูปมวิธึ  (๒)  อาจิกฺขิ ฯ  เต  สาธูติ  สมปฺฏิจฺฉึสุ ฯ 
อถ  เต  ชานปทา  ต  สมปฺตฺตา  อิโต  จิโต  จ  คเวสนฺตา  เต 
โจเร  ทิสฺวา  สพฺเพว  ชีวิตา  โวโรเปสส ฯ  เต  เตสุ  มโนปโทส- 
มตฺตมฺป  อกตฺวา  อขณฺฑสีลา(๓)  กาล  กตฺวา  กามาวจรเทเวสุ   
#  ๑.  ม.  อตฺตโน  ชีวิต  วินาสยนฺเตสุป  มา  มน  ปโทสยิตฺถาติ ฯ 
#  ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๒๖๓-๒๗๓/๒๔๘-๒๖๐ ฯ  ๓.  ม.  อกฺขณฺฑสีลา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ยโสชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๖๙ 
 
นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตสุ  เชฏโจโร  เชฏเทวปุตฺโต  อโหสิ  อิตเร   
ตสฺเสว  ปริวารา ฯ   
        เต  อปราปร  สสรนฺตา  เอก  พุทธฺนฺตร  เทวโลเก   
เขเปตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  เทวโลกโต  จวิตฺวา  เชฏเทว- 
ปุตฺโต  สาวตฺถินครทฺวาเร  เกวฏฏคาเม  ป ฺจสตกุลคามเชฏ- 
กสฺส  เกวฏฏสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ยโสโชติสฺส  นาม   
อกสุ ฯ  อิตเรป  อวเสสเกวฏฏาน  ปตฺุตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
เต  ปุพฺพสนฺนิวาเสน  สพฺเพป  สหายกา  หุตฺวา  สห  ปสุ 
กีฬิต  กีฬนฺตา  อนุปุพฺเพน  วยปฺปตฺตา  อเหสส  ยโสโช  เตส  อคฺโค 
อโหสิ ฯ  เต  สพฺเพว  เอกโต  หุตฺวา  ชาลานิ  คเหตฺวา   
นทิตฬากาทีสุ  มจฺเฉ  พนธฺนฺตา  วิจรนฺติ ฯ   
        อเถกทวิส  อจิรวติยา  นทิยา  ชาเล  ขิตฺเต  สุวณฺณวณฺโณ   
มจฺโฉ  อนฺโตชาเล  ปาวิสิ  ต  ทิสฺวา  สพฺเพป  เกวฏฏา   
อมฺหาก  ปุตฺตา  มจฺเฉ  พนฺธนฺตา  สุวณฺณวณฺณ  มจฺฉ  พนฺธึสูติ   
หฏตุฏา  อเหสส ฯ  อถ  เต  ป ฺจสตาป  สหายกา  มจฺฉ   
นาวาย  ปกฺขิปตฺวา  นาว  อุกฺขิปตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสส ฯ  ราชา   
ต  ทิสฺวา  ภควา  เอตสฺส  สุวณฺณวณฺณการณ  ชานสิฺสตีติ  มจฺฉ   
คาหาเปตฺวา  ภควโต  ทสเฺสสิ ฯ  สตฺถา  อย  กสฺสปสมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  โอสกฺกมาเน  ปพฺพชิตฺวา  มิจฺฉา- 
ปฏิปชชฺนฺโต  สาสน  โอสกฺกาเปตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺโต  เอก   
พุทฺธนฺตร  นริเย  ปจฺจิตฺวา  ตโต  จุโต  อจิรวติย  มจฺโฉ  หุตฺวา  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๐ 
                 
นิพฺพตฺโตติ  วตฺวา  ตสฺส  มาตุภคินีน ฺจ  นิรเย  นิพฺพตฺตภาว   
ตสฺส  ภาติกตฺเถรสฺส  ปรนิิพฺพุตภาว ฺจ  เตเนว  กถาเปตฺวา   
อิมิสฺสา  อฏ ุปฺปตฺติยา  กปลสุตฺต  เทเสสิ ฯ   
        สตฺถ ุ เทสน  สุตฺวา  เต  ป ฺจสตา  เกวฏฏปุตฺตา  สเวค- 
ชาตา  หุตฺวา  ภควโต  สนติฺเก  ปพฺพชตฺิวา  อุปสมฺปนฺนา  หุตฺวา   
วิเวกวาส  วสนฺตา  ภควนฺต  ทสฺสนาย  อาคมึสุ ฯ  เตน  วุตฺต   
เตน  โข  ปน  สมเยน  ยโสชปฺปมุขานิ  ป ฺจมตฺตานิ  ภิกฺขุ- 
สตานีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  เตธาติ  เต  อิธ ฯ  เนวาสิเกหีติ  นิพทฺธวาส   
วสมาเนหิ ฯ  ปฏิสมฺโมทมานาติ  เนวาสิกภิกฺขูหิ  กจฺจาวุโส   
ขมนียนฺติอาทินา  ปฏิสนถฺารวเสน  สมฺโมทนาย  กตาย  อาม   
อาวุโส  ขมนียนฺติอาทินา  [๑]  ปุน  สมฺโมทมานา  เตหิ  สทฺธ ึ  
สมปฺปวตฺตโมทา ฯ  เสนาสนานิ  ป ฺาปยมานาติ  อาจริยุปชฌฺายาน 
อตฺตโน  จ  ปาปุณกานิ  เสนาสนานิ  ปุจฺฉิตฺวา  เตหิ  เนวาสิเกหิ   
เตส  อิท  ตุมหฺาก  อาจริยาน  อิท  ตุมหฺาก  อุปชฺฌายาน   
อิท  ตุมฺหาก  ปาปุณาตีติ  เสนาสนานิ  สวิธาเปตฺวา  อตฺตนา  ว 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  ทฺวารกวาฏานิ  วิวริตฺวา  ม ฺจปกฏสารกาทีนิ   
นีหริตฺวา  ปปฺโผเฏตฺวา  ยถาาน  ปนาทิวเสน  ป ฺาเปนฺตา 
จ ฯ  ปตฺตจีวรานิ  ปฏิสามยมานาติ  ภนฺเต  อิม  เม  ปตฺต   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปุนาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ยโสชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๗๑ 
                 
เปถ  อิท  จีวร  อิท  ถาลก  อิท  อุทกตุมฺพ  อิท  เม   
กตฺตรยฏ ินฺติ  เอว  สมณปริกฺขาร  สงฺโคปยมานา ฯ  อุจฺจา- 
สทฺทา  มหาสทฺทาติ  อุทฺธ  คตฏเน  อุจฺโจ  สทฺโท  เยสนฺเต   
อุจฺจาสทฺทา  อการสฺส  อาการ  กตฺวา ฯ  สมนฺตโต  ปตฺถตฏเน   
มหนฺโต  สทโฺท  เยสนฺเต  มหาสทฺทา ฯ  เกวฏฏา  ม ฺเ   
มจฺฉวิโลเปติ  เกวฏฏา  วิย  มจฺฉวิลุมฺปเน ฯ  ยถา  นาม  เกวฏฏา   
อุทเก  วฏฏนโต  มจฺฉคฺคหณตฺถ  ปวตฺตนโต  เกวฏฏาติ  ลทฺธ- 
นามา  มจฺฉพนฺธา  มจฺฉคฺคหณตฺถ  ชเล  ชาล  ปกขิฺปตฺวา   
ปวิฏโ  น  ปวิฏโ  คหโิต  น  คหิโตติอาทินา  อุจฺจาสทฺท- 
มหาสทฺทา  โหนฺติ ฯ  ยถา  จ  เต  มจฺฉปจฺฉิอาทีนิ  ปตฏาเน   
มหาชเน  คนฺตฺวา  มยฺห  เอก  มจฺฉ  เทถ  มยฺห  เอก  มจฺฉผาล(๑)   
เทถ  อมุกสสฺ  ทินฺโน  มหนฺโต  มยฺห  ขุทฺทโกติอาทีนิ  วตฺวา   
วิลุมฺปมาเน  เตส  ปฏิเสธนาทิวเสน  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา  จ   
โหนฺติ  เอวเมเต  ภิกฺขูติ  ทสฺเสติ ฯ   
        เตเตติ  เต  เอเต ฯ  กนิฺนูติ  กิสฺส  นุ  กิมตฺถ  นติู   
อตฺโถ ฯ  เตเมติ  เต  อิเม ฯ  ปณาเมมีติ  นีหรามิ ฯ  โวติ  เต 
ตุเมฺห ฯ  (๒)  น  โว  มม  สนฺติเก  วตฺถพฺพนฺติ  ตุเมฺหหิ  มยฺห   
สนฺติเก  น  วสิตพฺพ ฯ  เย  ตุเมฺห  มาทิสสฺส  พุทฺธสสฺ  วสนฏาน   
อาคนฺตฺวา  เอว  มหาสทฺท  กโรถ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  วสนฺตา   
#  ๑.  ส.ี  มจฺฉมาล ฯ  ๒.  ม.  โวติ  ตุมเฺห ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๒ 
 
กึ  นาม  สารปฺุป  กริสฺสถ  ตุมฺหาทิสาน  มม  สนฺติเก  วสนกิจฺจ   
นตฺถีติ  ทีเปติ ฯ   
        เอว  ปณามิเตสุ  จ  ภควตา  เตสุ  เอกภิกฺขุป  ภควา   
ตุเมฺห  มหาสทฺทมตฺตเกน  อเมฺห  ปณาเมถาติ  วา  อ ฺ  วา   
กิ ฺจิ  ปฏิวจน  อวตฺวา  พุทฺธคารเวน  สพฺเพ  ภควโต  วจน   
สมฺปฏิจฺฉนฺตา  เอว  ภนฺเตติ  วตฺวา  นิกขฺมึสุ ฯ  เอว  ปน  เตส   
อโหสิ  มย  สตฺถาร  ปสสฺิสฺสาม  ธมมฺ  โสสฺสาม  สตฺถุ  สนฺติเก 
วสิสฺสามาติ  อาคตา  เอวรูปสฺส  ปน  ครุโน  สตฺถ ุ สนฺติก   
อาคนฺตฺวา  มหาสทฺท  กรมิฺหา  อมฺหากเมว  โทโสย  ปณามิตมฺหา   
ตโต  น  ลทธฺ  สตฺถ ุ สนติฺเก  วตฺถถ  สมนฺตปาสาทิก  สุวณฺณ- 
วณฺณ  สรีร  โอโลเกตต  มธุรสฺสเรน  เทสิต  ธมฺม  โสตุนฺติ ฯ   
เต  พลวโทมนสฺสชาตา  หุตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ   
        สสาเมตฺวาติ  สุคุตฺต  กตฺวา ฯ  วชฺชีติ  เอวนามโก  ชนปโท   
วชฺชี  นาม  ชานปทิโน  ราชกุมารา  เตส  นิวาโส  เอโกป   
ชนปโท  รฬุหฺีวเสน  วชฺชเีตฺวว  วุจฺจติ ฯ  เตน  วุตฺต  วชฺชีสูติ ฯ 
วคฺคุมุทาติ  เอวนามา  โลกสฺส  ปุ ฺสมฺมตา  เอกา  นที ฯ   
วคฺคมุทาติป  ปาโ ฯ  อตฺถกาเมนาติ  กิ ฺจิ  ปโยชน  อนเปกฺขิตฺวา   
อตฺถเมว  อิจฺฉนฺเตน ฯ  หิเตสินาติ  อตฺถ  อิจฺฉนฺเตน  กินฺติ   
เม  สาวกา  วฏฏทุกฺขา  ปริมุจฺเจยฺยุนฺติ  ตสฺส  อตฺถสงฺขาตสฺส   
อตฺถสฺส  วา  เหตุภูตสฺส  หิตสฺส  เอสนสีเลน ฯ  ตโต  เอว  อตฺตโน    
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สรีรเขท  อคเณตฺวา  ทูเรป  เวเนยฺยสนฺติก  คนฺตฺวา  อนุกมฺปนโต   
อนุกมฺปเกน ฯ  ตเมว  อนกุมฺป  อุปาทาย  มย  ปณามิตา  น   
อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจาทิปจฺจาสึสาย ฯ  ยสฺมา  ธมฺมครุโน  พุทฺธา   
ภควนฺโต  สมฺมาปฏิปตฺติยาว  ปูเชตพฺพา  เย  อุจฺจาสทฺท- 
กรณมตฺเตป  ปณาเมนฺติ  ตสฺมา  หนฺท  มย  อาวุโส  ตถา 
วิหาร  กปฺเปม  สพฺพตฺถ  สติสมฺปช ฺโยเคน  อปณฺณกปฺปฏิปท   
ปูเรนฺตา  ยถาคหิต  กมฺมฏาน  มตฺถก  ปาเปนฺตา  จตุอิริยาปถ- 
วิหาร  กปฺเปม  วิหราม ฯ  ยถา  โน  วิหรตนฺติ  ยถา  อเมฺหสุ   
วิหรนฺเตสุ  ภควา  อตฺตมโน  อสฺส  สมมฺาปฏิปตฺติปูชาย  อาราธิโต   
ภเวยฺยาติ ฯ  อตฺโถ ฯ  เตเนวนฺตรวสฺเสนาติ  ตสฺมึเยว  อนฺตรวสฺเส 
มหาปวารณ  อนติกฺกมิตฺวาว ฯ  สพฺเพเยว  ติสฺโส  วิชฺชา   
สจฺฉากสูติ  สพฺเพเยว  เต  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  ปุพฺเพนิวา- 
สานุสฺสติาณ  ทิพฺพจกฺขุาณ  อาสวกฺขยาณนฺติ  อิมา  ติสฺโส   
ปุพฺเพนิวุตฺถกฺขนฺธปฏิจฺฉาทกโมหกฺขนฺธาทีน  วินิวิชฺฌนฏเน  วิชฺชา   
อตฺตปจฺจกฺขา  อกสุ ฯ  โลกิยาภิ ฺาสุ  อิมาเยว  เทฺว  อภิ ฺา   
อาสวกฺขยาณสฺส  พหูปการา  น  ตถา  ทิพฺพโสตเจโตปริย- 
อิทฺธิวิธาณานีติ  ทสฺสนตฺถ  วิชฺชาตฺตยเมตฺถ(๑)  เตส  ภิกฺขูน   
อธิคมทสฺสนวเสน  อุทฺธฏ ฯ  ตถา  ห ิ เวร ฺชสุตฺเต(๒)  ภควา   
เวร ฺชพฺราหฺมณสฺส  อตฺตโน  อธิคม  ทสฺเสนฺโต  วิชฺชาตฺตยเมว   
#  ๑.  ม.  วิชชฺตฺตยเมเวตฺถ ฯ  ๒.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๑/๑๗๔ ฯ  
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เทเสสิ  น  ทพฺิพโสตาณาทีน  อภาวโต ฯ  เอว  เตสมฺป  ภิกฺขูน   
วิชฺชมานานิป  ทิพฺพโสตาณาทีนิ  น  อุทฺธฏานิ ฯ  ฉฬภิ ฺา   
หิ  เต  ภิกฺขู ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  วคฺคุมุทาย  นทิยา  ตีเร   
อนฺตรหิตา  มหาวเน  กูฏาคารสาลาย  ภควโต  สมฺมุเข   
ปาตุรหสูติ(๑)  เตส  ภิกฺขูน  อิทฺธิวฬ ฺชน  วกฺขติ ฯ   
        ยถาภิรนฺตนฺติ  ยถาภิรตึ  ยถาชฌฺาสย ฯ  พุทธฺาน  หิ   
เอกสฺมึ  าเน  วสนฺตาน  ฉายูทกวิปตฺตึ  วา  อผาสุกเสนาสน   
วา  มนุสฺสาน  อสฺสทฺธาทิภาว  วา  อาคมฺม  อนภิรติ  นาม   
นตฺถิ ฯ  เตส  สมฺปตฺติยา  ผาสุ  วิหรามาติ  จิรวิหาโรป  นตฺถิ ฯ 
ยตฺถ  ปน  ภควติ  วิหรนฺเต  มนุสฺสา  สรเณสุ  วา  ปติฏหนฺติ   
สีลานิ  วา  สมาทิยนฺติ  ปพฺพชนฺติ  โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ  วา   
ปาปุณนฺติ  สตฺถา  ตาสุ  สมฺปตฺตีสุ  เตส  ปติฏาปนตฺถ   
วสติ  ตทภาเว  ปกฺกมติ ฯ  ตทา  ห ิ สาวตฺถิย  กตฺตพฺพ- 
พุทฺธกิจฺจ  นาโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  ภควา  สาวตฺถิย   
ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน  เวสาลี  เตน  จาริก  ปกกฺามีติ ฯ   
        จาริก ฺจรมาโนติ  อทฺธานคมน  คจฺฉนฺโต ฯ  จาริกา  จ   
นาเมสา  ภควโต  ทุวิธา  ตุริตจาริกา  อตุริตจาริกาติ ฯ  ตตฺถ 
ถูเรป  โพธเนยฺยปุคฺคล  ทิสฺวา  ตสฺส  โพธนตฺถ  สหสา  คมน   
ตุริตจาริกา  นาม  สา  มหากสฺสปปจฺจุคฺคมนาทีสุ  ทฏพฺพา ฯ   
#  ๑.  ม.  ปาตุรเหสุนฺติ ฯ  
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ยา  ปน  คามนิคมราชธานีปฏิปาฏิยา  เทวสิก  โยชนฑฺฒโยชน- 
วเสน  ปณฺฑปาตจริยาทีหิ  โลก  อนุคฺคณฺหนฺโต  คจฺฉติ  อย   
อตุริตจาริกา  นาม  อยเมว  อิธาธิปฺเปตา ฯ  ตทวสรติี   
เตน  อวสริ  ต  วา  อวสร ิฯ  ตตฺถ  อวสริ  ปาวิสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตตฺราติ  ตสฺส ฯ  สุทนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  เวสาลิยนฺติ  ติกฺขตฺตุ   
วิสาลีภูตตฺตา  (๑)  เวสาลีติ  ลทฺธนาเม  ลิจฺฉวิราชูน  นคเร ฯ  มหาวเนติ 
มหาวน  นาม  สยชาต  อโรปม  สปรจฺิเฉท  มหนฺต  วน ฯ   
กปลวตฺถุสามนฺตา  ปน  มหาวน  หิมวนฺเตน  สห  เอกาพทฺธ   
อปริจฺเฉท  หุตฺวา  มหาสมุทฺท  อาหจฺจ   ิต ฯ  อิท  ตาทิส  น   
โหติ  สปริจฺเฉท  มหนฺต  วนนฺติ  มหาวน ฯ  กูฏาคาร- 
สาลายนฺติ  ตสฺมึ  มหาวเน  ภควนต  อุทฺทิสฺส  กเต  อาราเม   
กูฏาคาร  อนโฺต  กตฺวา  หสวฏฏกจฺฉนฺเนน  กตา  สพฺพาการ- 
สมฺปนฺนา  พุทฺธสฺส  ภควโต  คนฺธกุฏ ิ กูฏาคารสาลา  นาม   
ตสฺส  กูฏาคารสาลาย ฯ  วคฺคุมุทาตีริยานนฺติ  วคฺคุมุทาตีร- 
วาสีน ฯ  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  มนสิกริตฺวาติ  อตฺตโน  จิตฺเตน 
เตส  จิตฺต  ปริจฺฉิชฺช  มนสิกริตฺวา  เจโตปริยาเณน  วา   
สพฺพ ฺ ุตาเณน  วา  เตหิ  อธิคตวิเสส  ชานิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
อาโลกชาตา  วิยาติ  ส ฺชาตาโลกา  วิย  อิตร  ตสฺเสว   
เววจน ฯ  จนฺทสหสฺสสูริยสหสฺเสหิ  โอภาสิตา  วิยาติ  อตฺโถ ฯ   
#  ๑.  ส.ี  วิสาลีกตตฺตา ฯ  
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ยสฺมา  เต  ยโสชปฺปมุขา  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  สพฺพโส  อวิชชฺนฺธ- 
การวิธมเนน  อาโลกภูตา  โอภาสภูตา  หุตฺวา  วิหรนฺติ  ตสฺมา 
ภควา  เตหิ   ิตทิสาย  อาโลกชาตา  วิย  เม  อานนฺท  เอสา   
ทิสาติอาทินา  วณฺณภณนาปเทเสน  เต  ภิกฺขู  ปสสติ ฯ  เตน   
วุตฺต  ยสฺส  ทิสาย  วคฺคุมุทาตีริยา  ภิกฺขู  วิหรนฺตีติ ฯ   
        อปฺปฏกิูลาติ  น  ปฏิกูลา  มนาปา  มโนหราติ  อตฺโถ ฯ   
ยสฺมึ  ห ิ ปเทเส  สีลาทิคุณสมฺปนฺนา  มเหสิโน  วิหรนฺติ  ต   
กิ ฺจาป  อุกฺกูลวิกูลวิสมทุคฺคาการ  อถ  โข  มนุ ฺ  รมณียเมว ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
                คาเม  วา  ยท ิ วาร ฺเ  นินฺเน  วา  ยท ิ วา  ถเล   
                ยตฺถ  อรหนฺโต  วิหรนฺติ  ต  ภูมิรามเณยฺยกนฺติ ฯ   
        ปหิเณยฺยาสีติ  เปเสยฺยาสิ ฯ  สตฺถา  อายสฺมนฺตาน  ทสฺสน- 
กาโมติ  เตส  ภิกฺขูน  สนติฺเก  ปเหณาการทสฺสน  อิติ  ภควา   
ยทตฺถ  เต  ภิกฺขู  ปณาเมสิ  ตมตฺถ  มตฺถกปฺปตฺต  ทิสฺวา   
อารทฺธจิตฺโต  เตส  ทสฺสนกามต  เถรสฺส  อาโรเจสิ ฯ  เอว   
กิรสฺส  อโหสิ  อห  อิเม  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทกรเณ  ปณาเมสฺสามิ   
อถ  เต  ภโทรฺ  อสฺสาชานิโย  วิย  กสาภิฆาเตน  เตน  โจทิตา   
สเวคปฺปตฺตา  มมาราธนตฺถ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ฆเฏนฺตา   
วายมนฺตา  ขิปฺปเมว  อรหตฺต  สจฺฉิกริสฺสนฺตีติ ฯ  อิทานิ  เต   
อคฺคผลปฺปตฺเต  ทิสฺวา  ตาย  อรหตฺตปฺปตฺติยา  อาราธิตจิตฺโต    
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เตส  ทสฺสนกาโม  หุตฺวา  เอว  ธมฺมภณฺฑาคาริก  อาณาเปสิ ฯ   
        โส  ภิกขฺูติ  อานนฺทตฺเถเรน  ตถา  อาณตฺโต  ฉฬ- 
ภิ ฺโ  เอโก  ภิกฺขุ ฯ  ปมุเขติ  สมฺมุเข ฯ  อาเน ฺชสมาธินาติ   
จตุตฺถชฺฌานปาทเกน  อคฺคผลสมาธินา(๑) ฯ  อรูปชฺฌานปาท- 
เกนาติป  วทนฺติ ฯ  อาเน ฺเชน  สมาธินาติป  ปาโ ฯ  กสฺมา   
ปน  ภควา  เตส  ภิกฺขูน  อาคมน  ชานนฺโต  ปฏิสนฺถาร   
อกตฺวา  สมาปตฺตึเยว  สมาปชฺชิ  เตส  อตฺตนา  สมาปนฺน- 
สมาปตฺตึ  ชานิตฺวา  สมาปชฺชนตฺถ  เตส  ปุพฺเพ  ปณามิตาน   
อิทานิ  อตฺตนา  สมานสมฺโภคทสฺสนตฺถ  อานุภาวทีปนตฺถ  วินา   
วจีเภเทน  อ ฺพฺยากรณทีปนตฺถ ฺจ ฯ  อปเร  ปพฺุเพ   
ปณามิตาน  อิทานิ  อตฺตโน  สนฺติก  อาคตาน  อนุตฺตร- 
สุขุปฺปาทเนน  อน ฺสาธารณปฏิสนฺถารกรณตฺถนฺติ ฯ  เตป   
อายสฺมนฺโต  ภควโต  อชฌฺาสย  ตฺวา  ตเยว  สมาปตฺตึ   
สมาปชฺชึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  กตเมน  นุ  โข  ภควา  วิหาเรน   
เอตรหิ  วิหรตีติอาทิ ฯ   
        เอตฺถ  จ  รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน  โกสชฺชาทีน  ปาริปนฺติก- 
ธมฺมาน  สุวิทูรภาวโต  อิทฺธิยา  มูลภูเตหิ  อโนณมนาทีหิ   
โสฬสหิ  โวทานธมฺเมหิ  สมนฺนาคมนโต  อาเน ฺชปฺปตฺต  สย   
อนิ ฺชฏเน  อาเน ฺชนฺติ  วุจฺจติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
#  ๑.  ม.  อคฺคผลสมาธินา ฯ  
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        อโนณต  จิตฺต  โกสชฺเช  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  อนุณฺณต   
จิตฺต  อุทฺธจฺเจ  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  อนภิรต  จิตฺต   
ราเค  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  อนปนต  จิตฺต  [๑] 
พฺยาปาเท  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  อนิสฺสิต  จิตฺต  ทฏิ ิยา   
น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  อปฺปฏิพทฺธ  จิตฺต  ฉนฺทราเค  น   
อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  วิปฺปมตฺุต  จิตฺต  กามราเค  น  อิ ฺชตีติ   
อาเน ฺช  วิสยุตฺต  จิตฺต  กเิลเส  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช   
วิมริยาทิกต  จิตฺต  กิเลสมริยาทาย  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช 
เอกตฺตคต  จิตฺต  นานตฺตกิเลเส  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  สทฺธาย 
ปริคฺคหิต  จิตฺต  อสฺสทฺธิเย  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  วีริเยน   
ปริคฺคหิต  จิตฺต  โกสชฺเช  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  สติยา   
ปริคฺคหิต  จิตฺต  ปมาเท  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  สมาธินา 
ปริคฺคหิต  จิตฺต  อุทฺธจฺเจ  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  ป ฺาย 
ปริคฺคหิต  จิตฺต  อวิชฺชาย  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  โอภาสคต   
จิตฺต  อวิชฺชนฺธกาเร  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺชนฺติ ฯ  (๒)   
        รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานเมว  จ  รูปวิราคภาวนาวเสน  ปวตฺติต   
อารมฺมณวิภาเคน  จตุพฺพิธ  อรูปาวจรชฺฌานนฺติ  เอเตส  ป ฺจนฺน   
ฌานาน  อาเน ฺชโวหาโร  เตส  ยงฺกิ ฺจิ  ปาทก  กตฺวา   
สมาปนฺนา  อรหตฺตผลสมาปตฺติ  อาเน ฺชสมาธีติ  โปราณา ฯ   
        อภิกฺกนฺตายาติ  อตีตาย ฯ  นิกฺขนฺเตติ  นิคฺคเต  อปคเตติ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ราเค  น  อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  อนปนต  จิตฺตนฺติ   
#  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๖๘๔/๕๙๐-๕๙๑ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ยโสชสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๗๙ 
 
อตฺโถ ฯ  ตุณฺหี  อโหสีติ  ภควา  อริเยน  ตุณฺหีภาเวน  ตุณฺหี   
อโหสิ ฯ  อุทฺธเสฺต(๑)  อรุเณติ  อุคฺคเต  อรุเณ  อรโุณ  นาม 
ปุรตฺถิมทิสาย  สรูิโยทยโต  ปุเรตรเมว  อุฏ ิโตภาโส ฯ  นนฺท-ิ 
มุขิยาติ  รตฺติยา  อรุณสฺส  อุคฺคตตฺตา  เอว  อรุณปฺปภาย  สูริยา- 
โลกูปชีวิโน  สตฺเต  นนฺทาปนมุขิยา  วิย  รตฺติยา  ชาตาย  วิภาย- 
มานายาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวาติ  ยถาปริจฺเฉท  ตโต   
อาเน ฺชสมาธิโต  อรหตฺตผลสมาปตฺติโต  อุฏาย ฯ  สเจ  โข 
ตฺว  อานนฺท  ชาเนยฺยาสีติ  ภควา  อิเม  จ  ภิกฺขู  เอตฺตก   
กาล  อิมินา  นาม  สมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺตีติ  อานนฺท   
ยทิ  ตฺว  ชาเนยฺยาสิ ฯ  เอตฺตกมฺป  เต  นปฺปฏิภาเสยฺยาติ 
โลกิยปฏิสมโฺมทน  สนฺธาย  ยทิท  เต  อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต   
รตฺตีติอาทินา  ติกฺขตฺตุ  ปฏิภาน  อุปฏ ิต  ตยิท  เอตฺตกมฺป   
เต  น  อุปฏเหยฺย ฯ  ยสมฺา  จ  โข  ตฺว  อานนฺท  เสกฺโข   
สมาปตฺติวิหาร  น  ชานาสิ  ตสฺมา  ม  อิเมส  ภิกฺขูน   
โลกิยปฏิสมโฺมทน  กาเรตุ  อุสฺสุกฺก  อาปชฺชิ ฯ  อห  ปน  อิเมหิ   
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ โลกุตฺตรปฏิสมฺโมทเนเนว  ติยามรตฺตึ  วีตินาเมสินฺติ   
ทสฺเสนฺโต  ภควา  อาห  อห ฺจานนฺท  อิมานิ  จ  ป ฺจ   
ภิกฺขุสตานิ  สพฺเพว  อาเน ฺชสมาธินา  นิสินฺนมฺหาติ ฯ  (๒)   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  ภิกฺขูน  อตฺตนา  สม   
#  ๑.  ย.ุ  อุทธฺเต ฯ  ๒.  ม.  นิสีทิมฺหาติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๐ 
                 
อาเน ฺชสมาธิสมาปชฺชสมตฺถตาสงฺขาต  วสีภาวตฺถ  สพฺพา- 
การโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  เตส  ภิกฺขูน  อนวเสส- 
ราคาทิปฺปหานสสิทฺธิตาทิ(๑)สภาวทีปน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  ชิโต  กามกณฺฏโกติ  กุสลปกฺขวิชฌฺนฏเน 
กณฺฏกภูโต  กิเลสกาโม  เยน  อริยปุคฺคเลน  อนวเสส  ชิโต   
ปหีโน  เอเตนสฺส  อนุนยาภาว  ทสฺเสติ ฯ  คามกณฺฏโกติป   
ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ  คาเม  กณฺฏโก  กณฺฏกฏานิโย  สกโล   
วตฺถุกาโม  ยสฺส  ชิโตติ ฯ  ชโย  จสฺส  ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทรา- 
คปฺปหาเนเนว  เวทิตพฺโพ  เตน  เตส  อนาคามิมคฺโค  วุตฺโต   
โหติ ฯ  อกฺโกโส  จ  ชิโตติ  สมฺพนฺโธ ฯ  วโธ  จ  พนฺธน ฺจาติ   
เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  เตสุ  อกฺโกสชเยน  วจีทุจฺจริตา- 
ภาโว  อิตเรน  กายทุจฺจริตาภาโว  ทสฺสิโต ฯ  เตน  ตนฺนิมิตฺต- 
กสฺส  พฺยาปาทสฺส  อนวเสสปฺปหาเนน  ตติยมคฺโค  วุตฺโต   
โหติ ฯ  อถวา  อกฺโกสาทชิยวจเนน  ตติยมคฺโค  วุตฺโต  โหติ   
อกฺโกสาทีน  อจฺจนฺตขมน  ตตฺถ  ปกาสิต  โหติ  อุภยถาป  เนส   
วิโรธาทฺยาภาว(๒)  ทสฺเสติ ฯ  ปพฺพโต  วิย  โส   ิโต  อเนโชติ   
เอชา  วุจฺจติ  จลนกิเลสปรปินฺโถ  เอชาเหตูน  อวเสสกิเลสาน   
อภาเวน  อเนโช  อเนชตฺตาเยว  สพฺพกิเลเสหิ  ปรวาทวาเตหิ   
จ  อกมฺปนียตฺตา   ิโต  เอกคฺฆนปพฺพตสทิโส ฯ  สุขทุกฺเขสุ  น   
#  ๑.  ม.  ...สสิทฺธิตาทิ... ฯ  ๒.  ม.  วิโรธาภาว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สารีปุตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๘๑ 
                 
เวธติ  ส  ภิกขฺูติ  โส  ภินนฺกิเลโส  ภิกขฺุ  สุขทุกฺขนิมิตฺต  น   
กมฺปตีติ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  ภควา 
เตส  ป ฺจสตาน  ภิกฺขูน  อรหตฺตาธิคเมน  ตาทิภาวปฺปตฺตึ   
เอกชฺฌ  กตฺวา  เอกปุคฺคลาธิฏาน  อุทาน  อุทาเนสีติ ฯ   
        ตติยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
         
        สาริปุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ  อารมฺมณาภิมุข   
สตึ  ปยิตฺวา  มุขสมีเป  กตฺวา ฯ  ตถา  หิ  วิภงฺเค  วุตฺต   
        อย  สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  สุปฏ ิตา  นาสิกคฺเค  วา   
มุขนิมิตฺเต  วา  เตน  วุจฺจติ  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ ฯ  (๑)   
        อถวา  ปรีติ  ปริคฺคหฏโ  มุขนติฺ  นิยฺยานตฺโถ ฯ 
สตีติ  อุปฏานฏโ  เตน  วุจฺจติ  ปริมขุ  สตินฺติ ฯ  เอว   
ปฏิสมฺภิทาย  (๒)  วุตฺตนเยนเปตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺราย   
สงฺเขปตฺโถ  ปริคฺคหิตนิยฺยานสตึ  กตฺวาติ ฯ  นิยฺยานนฺติ  จ   
สติยา  โอคาหิตพฺพ  อารมฺมณ  ทฏพฺพ ฯ  เอตฺถ  จ  ปุรโิม   
ปจฺฉิโม  จ  อตฺโถ  สพฺพสงฺคาหกวเสน  อิตโร  สมาปตฺติยา   
ปุพฺพภาคสมนฺนาหารวเสน  ทฏพฺโพ ฯ  สตีติ  วา  สติสีเสน   
ฌาน  วุตฺต  เย  กายคตาสตึ  ปริภุ ฺชนตีฺติอาทีสุ  วิย ฯ   
#  ๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๖๒๔/๓๓๙ ฯ  ๒.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๓๘๘/๒๖๔ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๒ 
 
กตม  ปน  ต  ฌานนฺติ  รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน  ปาทก  กตฺวา   
สมาปนฺน  อรหตฺตผลชฺฌาน ฯ  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพนฺติ ฯ 
อาเน ฺชสมาธิโยเคน  เถรสฺส  สวิเสส  นิจฺจลภาว  เกนจิ   
อกมฺปนียต ฺจ  ปพฺพโตปมาย  ปกาเสนฺโต  ภควา  อิม  อุทาน   
อภาสีติ  คาถาย  เอว  อยมตฺโถ  วิ ฺายติ ฯ  น  จาย  นิสชฺชา   
เถรสฺส  สจฺจปฏิเวธาย  อถ  โข  ทิฏธมฺมสุขวิหาราย ฯ   
ปุพฺเพเยว  หิ  สูกรขตเลเณ  (๑)  อตฺตโน  ภาคิเนยฺยสฺส  ทีฆนข- 
ปริพฺพาชกสฺส  ภควติ  ธมฺม  เทเสนฺเต  อย  มหาเถโร  สจฺจ- 
ปฏิเวธกิจฺจ  มตฺถก  ปาเปสีติ ฯ   
        เอตมตฺถนฺติ  เอต  เถรสฺส  อาเน ฺชสมาธิโยเคน  ตาทิ- 
ภาวปฺปปตฺติยา  จ  เกนจิ  อกมฺปนียตาสงฺขาต  อตฺถ  สพฺพา- 
การโต  วิทิตฺวา  ตทตฺถวิภาวน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยถาป  ปพฺพโต  เสโลติ  ยถา  สลิามโย  เอกคฺฆนสิโล 
ปพฺพโต ฯ  น  ปสุปพฺพโต  น(๒)  มิสสฺกปพฺพโต  วาติ  อตฺโถ ฯ   
อจโล  สุปติฏ ิโตติ  สุปติฏ ิตมูโล  ปกติวาเตหิ  อจโล  อกมปฺนีโย   
โหติ ฯ  เอว  โมหกฺขยา  ภิกฺขุ  ปพฺพโตว  น  เวธตีติ  โมหสฺส   
อนวเสสปฺปหานา  โมหมูลกตฺตา  จ  สพฺพากุสลาน  ปหีนสพฺพา- 
กุสโล  ภิกฺขุ  ยถา  โส  ปพฺพโต  ปกติวาเตหิ  เอว  โลกธมฺเมหิ   
น  เวธติ  น  กมฺปติ ฯ  โมหกฺขโยติ  วา  ยสฺมา  นิพฺพาน   
#  ๑.  ม.  ม.  ๑๓/๒๗๔/๒๖๘ ฯ  ม.  สูกรขตเลเณ ฯ   
#  ๒.  ม.  น  มิสฺสกปพฺพโตติ  อตฺโถ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โกลิตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๘๓ 
 
อรหตฺต ฺจ  วุจฺจติ  ตสฺมา  โมหกฺขยเหตุ  (๑)  นิพฺพานสฺส  อรหตฺตสฺส   
วา  อธิคตตฺตา  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  สุปติฏ ิโต  อสมาปนฺนกาเลป   
ยถาวุตฺตปพฺพโต  วิย  น  เกนจิ  เวธติ  ปเคว  สมาปนฺน- 
กาเลติ  อธิปฺปาโย ฯ   
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                        โกสิตสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  กายคตาย  สติยาติ  กายานุปสฺสนาวเสน  กาเย   
คตาย  กายารมฺมณาย  สติยา  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  อิท  กรณ- 
วจน ฯ  อชฺฌตฺตนฺติ  อิธ  อชฺฌตฺต  นาม  นิยกชฺฌตฺต  ตสฺมา 
อตฺตนิ  อตฺตสนฺตาเนติ  อตฺโถ  อถ  วา  ยสฺมา  กมฺมฏาน- 
ภูโต  เกสาทิโก  ทฺวตฺตึสโกฏาสสมุทาโย  อิธ  กาโยติ  อธิปฺเปโต   
ตสฺมา  อชฺฌตฺตนฺติ  ปทสฺส  โคจรชฌฺตฺตนฺติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
สุปฏ ิตายาติ(๒)  นิยกชฌฺตฺตภูเต  โคจรชฺฌตฺตภูเต  วา  กาเย  สฏุ ุ   
อุปฏ ิตาย ฯ  กา  ปนาย  สติ  ยา  อชฌฺตฺต  สูปฏ ิตาติ   
วุตฺตา  ยฺวาย  ภควตา  อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมาติ- 
อาทินา  (๓)  อชฺฌตฺตเกสาทิโก  ทฺวตฺตึสากาโร  กาโย  วุตฺโต  ตตฺถ   
ยา  ปฏิกลูมนสิการ  ปวตฺเตนฺตสฺส  อุปจารปฺปนาวเสน  กาเย   
#  ๑.  ม.  โมหกฺขยสฺส  เหตุ ฯ  ๒.  ม.  สูปฏ ิตายาติ ฯ 
#  เอวมุปริป ฯ  ๓.  ที.  มหา.  ๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๔ 
                 
อุปฏ ิตา  สติ  สา  กายคตาสตีติ  วุจฺจติ ฯ  ยถา  จาย   
เอว  อานาปานจตุอิริยาปถสติสมฺปช ฺาน  วเสน  อุทฺธุมาตก- 
วินีลกาทิวเสน  จ  มนสิการ  ปวตฺเตนฺตสฺส  ยถารห  อุปจารปฺ- 
ปนาวเสน  กาเย  อุปฏ ิตา  สติ  กายคตาสตีติ  วุจฺจติ ฯ  อิธ  ปน(๑) 
อชฺฌตฺต  กายคตา  สติ  ปวีอาทิกา  จตสฺโส  ธาตุโย  สสมฺภาร- 
สงฺเขปาทีสุ  จตูสุ  เยน  เกนจิ  เอเกนากาเรน  ววตฺถเปตฺวา 
เตส  อนิจฺจาทิลกฺขณสลฺลกฺขณวเสน  อุปฏ ิตา  วิปสฺสนา- 
สมฺปยุตฺตา  สติ  กายคตา  สตีติ  อธิปฺเปตา ฯ  เถโร  ปน  ตถา   
วิปสฺสิตฺวา  อตฺตโน  ผลสมาปตฺติเมว  สมาปชชฺิตฺวา  นิสีทิ ฯ   
อิธาป  คาถาย  เอว  อิมสสฺ  อตฺถสฺส  วิ ฺาตพฺพตา  น   
จาย  นิสชฺชาติอาทินา  วุตฺตนยานุสาเรน  โยเชตพฺพา ฯ   
        เอตมตฺถนฺติ  เอต  เถรสฺส  จตุธาตุววตฺถานมุเขน  กายานุ- 
ปสฺสนาสติปฏาเนน  วิปสฺสน  โอคาเหตฺวา  ผลสมาปตฺติสมา- 
ปชฺชนสงฺขาต  อตฺถ  วิทตฺิวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  สติ- 
ปฏานภาวนาย  นิพฺพานาธิคมทีปก  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สติ  กายคตา  อุปฏ ิตาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตลกฺขณา   
สติ  สทฺธาปุพฺพงฺคมาน  สมาธิวีริยป ฺาน  ยถาสก  กิจฺจ- 
นิปฺผาทเนน  สหายภาว  อาปนฺนตฺตา  ปหีนปฏิปกขฺา  ตโต   
เอว  ติกฺขวิสทภูตา  ว(๒)  ยถาวุตฺตกายสวรณวเสน  เอกตฺตสโม- 
#  ๑.  ม.  กายคตา  สตีติ  วุจฺจติ ฯ  อิธ  ปน ฯ  ๒.  ม.  จ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โกลิตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๘๕ 
                 
สรณวเสน  จ  อวิปรีตสภาว  สลฺลกฺเขนฺตี  อุปคนฺตฺวา   ิตา   
โหติ  เอเตน  กายสงฺขาตาน  จตุนฺน  ธาตูน  ตนฺนิสฺสิตาน ฺจ   
อุปาทารูปาน  สลฺลกฺขณวเสน  ปจฺจเย  ววตฺถเปตฺวา  ตโต  ปร   
เตส  อนิจฺจาทิลกฺขณสลฺลกฺขณวเสน  [๑]  ปวตฺต  าณปรมฺปราคต   
สตึ  ทสฺเสติ  สติสีเสน  วา  ตสมฺปยุตฺต  ปริ ฺาตฺตยปริยา- 
ปนฺนาณปรมฺปรเมว  ทสฺเสติ ฯ  ฉสุ  ผสฺสายตเนสุ  สวุโตติ   
ยถาวุตฺตาย  กาเย  อุปฏ ิตสฺสติตาย  สมนฺนาคโต  จกฺขฺวาทีสุ   
ผสฺสสฺส  การณภูเตสุ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  กายานุปสฺสนาย  อภาวิตาย   
อุปฺปชฺชนารหาน  อภิชฺฌาทีน  ตสฺสา  ภาวิตตฺตา  าณปฺปวตฺตึ   
ปฏิเวเธนฺโต  (๒)  เต  ปทหนฺโต  ตตฺถ  สวุโตติ  วุจฺจติ  เอเตน   
าณสวร  ทสฺเสติ ฯ   
        สตฺต  ภิกฺขุ  สมาหิโตติ  โส  ภิกขฺุ  เอว  อุปฏ ิตสฺสติ   
สพฺพตฺถ  จ  สวุโต  ปุถุตฺตารมฺมเณ  จิตฺต  อวิสฺสชฺเชตฺวา   
อนิจฺจาทิวเสน  สมฺมสนฺโต  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  าเณ 
ติกฺเข  สูเร  วหนฺเต  วิปสฺสนาสมาธินา  ตาว  สตต  นิรนฺตร   
สมาหิโต  อนุโลมาณานนฺตร  โคตฺรภุาโณทยโต  ปฏาย ฯ   
ช ฺา  นิพฺพานมตฺตโนติ  อ ฺเส  ปุถุชชฺนาน  สุปนนฺเตป   
อโคจรภาวโต  อริยาน  ปน  ตสฺส  ตสฺเสว  อาเวณิกตฺตา   
อตฺตสทิสตฺตา  จ  อตฺตาติ  ลทฺธโวหารสฺส  มคฺคผลาณสฺส   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  จสทฺโท  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  ปฏิเวเธนฺโต ฯ  
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(๑)สาติสย  วิสยภาวโต  (๑)  เอกนฺตสุขาวห  นิพฺพาน  อสงฺขตา  ธาตุ   
อตฺตโนติ  วุตฺต  ต  นิพฺพาน  ช ฺา  ชาเนยฺย  มคฺคผลาเณหิ   
ปฏิวิชฺเฌยฺย  สจฺฉิกเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  อริยาน  นิพฺพาเน   
วิมุตฺตต  (๒)  ทสฺเสติ ฯ  อริยา  หิ  อธิจิตฺตปฺปวตฺติกาเลป  เอกนฺเตเนว   
นิพฺพาเน  นินฺนโปณปพฺภารภาเวน  วิหรนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสฺส 
สติ  กายคตา  อุปฏ ิตา  โส  ภิกฺขุ  ฉสุ  ผสฺสายตเนสุ 
สวุโต  ตโต  เอว  สตต  สมาหิโต  อตฺตปจฺจกฺขกรเณน  นิพฺพาน   
อตฺตโน  ชาเนยฺยาติ  เอว  คาถาปทาน  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ   
เอว  กายานุปสฺสนาสติปฏานมุเขน  ยาว  อรหตฺตา  เอกสฺส  (๓)   
ภิกฺขุโน  นิยยฺานมคฺค  ทสฺเสติ  ธมฺมราชา ฯ   
        อปโร  นโย  สติ  กายคตา  อุปฏ ิตาติ  เอเตน  กายานุ- 
ปสฺสนาสติปฏาน  ทสฺเสติ ฯ  ฉสุ  ผสสฺายตเนสุ  สวุโตติ  ผสฺโส 
อายตน  การณ  เอเตสนฺติ  ผสฺสายตนานิ  เตสุ  ผสฺสายตเนสุ ฯ   
ผสฺสเหตุเกสุ  ผสฺสปจฺจยา  นิพฺพตฺเตสุ  ฉสุ  จกฺขุสมฺผสฺสชาทิ- 
เวทยิเตสุ  ตณฺหาทีน  อปฺปวตฺติยา  สวุโต  เอเตน  เวทนานุ- 
ปสฺสนาสติปฏาน  ทสฺเสติ ฯ  สตต  ภิกฺขุ  สมาหิโตติ  สตต   
นิจฺจกาล  นิรนฺตร  วิกฺเขปาภาวโต  สมาหิโต  ภิกฺขุ ฯ  โส  จาย   
อวิกฺเขโป  สพฺพโส  สติปฏานภาวนาย  มตฺถกปฺปตฺตาย  โหติ ฯ   
สมฺมสนฺโต  หิ  อตีตาทิเภทภินฺเนสุ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ   
#  ๑.  ส.ี  สาติสยภาวโต ฯ  ม.  สาติสยวิสยภาวโต ฯ   
#  ๒.  ม.  อธิมุตฺตต ฯ  ๓.  สี.  เอตสฺส ฯ  
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อนวเสสโตว  ปริคฺคเหตฺวา  สมฺมสตีติ ฯ  เอเตน  เสสสติปฏาเน   
ทสฺเสติ ฯ  ช ฺา  นิพฺพานมตฺตโนติ  เอว  จตุสติปฏานภาวนา- 
มตฺถก  ปตฺวา(๑)   ิโต  ภินฺนกิเลโส  ภิกฺขุ  อตฺตโน  กิเลสนิพฺพาน   
ปจฺจเวกฺขณฺาเณน  สยเมว  ชาเนยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  วา  สติ  กายคตา  อุปฏ ิตาติ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ   
กายสฺส  ยถาสภาวปริ ฺาทีปเนน  เถรสฺส  สติเวปุลฺลปฺปตฺติ   
ทีปตา ฯ  ฉสุ  ผสฺสายตเนสุ  สวุโตติ  จกฺขฺวาทีสุ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ   
อจฺจนฺตสวรทีปเนน  ฉสตฺตวิหาริวเสน  (๒)  เถรสฺส  สมฺปช ฺปฺ- 
ปกาสินี  ป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติ  ทีปตา ฯ  สตต  ภิกขฺุ  สมาหิโตติ   
สมาปตฺติพหุลตาทสฺสเนน  นวานุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโย  ทสสฺิตา ฯ   
เอวมฺภูโต  ปน  ภิกฺขู  ช ฺา  นิพฺพานมตฺตโนติ  กตกิจฺจตฺตา   
อุตฺตริ  กรณียาภาวโต  เกวล  อตฺตโน  อนุปาทิเสสนิพฺพานเมว   
ชาเนยฺย  จินฺเตยฺย  อ ฺมฺป  ตสฺส  จินฺเตตพฺพ  นตฺถีติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  ปาเปตฺวา ฯ  ๒.  สี.  สนฺตวิหาราทิวเสน ฯ   
#  ม.  สตตวิหาริวเสน ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๒๘๘ 
                 
                        ปลินฺทวจฺฉสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ  ปลินฺทวจฺโฉติ  ปลินฺทีติ(๑)  นาม  วจฺโฉติ  โคตฺต- 
วเสน  เถร  ส ฺชานนฺติ ฯ  วสลวาเทน  สมุทาจรตีติ  เอหิ  วสล 
อเปหิ  วสลาติอาทินา  ภิกฺขู  วสลวาเทน  โวหรติ  อาลปติ ฯ   
สมฺพหุลา  ภิกฺขูติ  พหู  ภิกฺขู ฯ  เต  เถร  ตถา  สมุทาจรนฺต   
ทิสฺวา  อรหาว  สมาโน  อปฺปหีนวาสนตฺตา  เอว  ภณตีติ   
อชานนฺตา  โทสนฺตโร  ม ฺเ  อย  เถโร  เอว  สมทุาจรตีติ 
จินฺเตตฺวา  อุลฺลปนาธิปฺปายา  ต  ตโต  วุฏาเปตุ  ภควโต 
อาโรเจสส ฯ  เตน  วุตฺต  อายสฺมา  ภนฺเต  ปลินฺทวจฺโฉ  ภิกฺขู   
วสลวาเทน  สมุทาจรตีติ ฯ   
        เกจิ  ปนาหุ  อิม  เถร  ภิกฺขู  อรหาติ  ส ฺชานนฺติ   
อย ฺจ  ภิกฺขู  ผรุสวจเนน  เอว  สมุทาจรติ  อภูโต  เอว  นุ  โข 
อิมสฺมึ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ  วาสนาวเสน  ตสฺส  ตถา  สมุทาจาร   
อชานนฺตา  อริยภาว ฺจสฺส  อสทฺทหนฺตา  อุชฺฌานส ฺ ิโน   
ภควโต  ตมตฺถ  อาโรเจสุนฺติ ฯ  ภควา  เถรสฺส  โทสนฺตรา- 
ภาว  ปกาเสตุกาโม  เอเกน  ภิกฺขุนา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา   
สมฺมุขา  ตสฺส  ปุพฺพาจิณฺณวเสนาย  ตถา  สมุทาจรติ  น   
ผรุสวจนาธิปฺปาโยติ  อาห ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  ภควา   
อ ฺตร  ภิกฺขุ  อามนฺเตสีติอาทิ ฯ   
#  ม.  ปลินฺทวจฺโฉติ  ปลนิฺทาติสฺส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปลินฺทิวจฺฉสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๘๙ 
                 
        ตตฺถ  ปพฺุเพนิวาส  มนสิ  กริตฺวาติ  สตฺถา  สจฺจ  กริ  ตฺว 
วจฺฉ  ภิกฺขู  วสลวาเทน  สมุทาจรสีติ  เถร  ปุจฺฉิตฺวา  เตน   
เอวมฺภนฺเตติ  วุตฺเต  อย  วจฺโฉ  กิเลสวาสนาย  วสลวาท  น   
ปริจฺจชติ  กนิฺนุ  โข  อตีเตสุป  อตฺตภาเวสุ  พฺราหฺมณชาติโก   
อโหสีติ  อาวชฺเชนฺโต  ปพฺุเพนิวาสาเณน  สพฺพ ฺ ุตาเณเนว   
วา  ตสฺส  ปพฺุเพนิวาส  อตีตาสุ  ชาตีสุ  นิวุตฺถกฺขนธฺสนฺตาน   
มนสิกตฺวา(๑)  หตฺถตเล  ปตอามลก  วิย  ปจฺจกฺขกรณวเสน  อตฺตโน 
มนสิ  กตฺวา ฯ  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  เต  ภิกฺขู  ส ฺาเปตุ  อาลป   
อภาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  มา  โข  ตุเมฺห  ภิกฺขเวติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  มาติ  ปฏิเสเธ  นิปาโต  ตสฺส  อุชฌฺายิตฺถาติ   
อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  มา  อุชฺฌายิตฺถาติ  มา  เหฏา  กตฺวา   
จินฺตยิตฺถ  โอโลกยิตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  วจฺฉสฺส  ภิกฺขุโนติ  จ   
อุชฺฌายนสฺส  อุสูยนตฺถตฺตา  สมฺปทานวจน ฯ   
        อิทานิสฺส  อนุชฌฺายิตพฺพตฺเต(๒)  การณ  ทสฺเสนฺโต  น   
ภิกฺขเว  วจฺโฉ  โทสนฺตโร  ภิกฺขู  วสลวาเทน  สมุทาจรตีติ 
อาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ภิกฺขเว  อย  วจฺโฉ  โทสนฺตโร  โทสจิตฺโต   
โทเสน  พฺยาปาเทน  ทูสิตจิตฺโต  หุตฺวา  ภิกฺขู  วสลวาเทน   
น  สมุทาจรติ  มคฺเคเนวสฺส  พฺยาปาโท  สมุคฺฆาติโต ฯ  เอว   
#  ๑.  ม.  มนสิ  กริตฺวา ฯ  ๒.  ม.  อนุชฌฺายิตพฺเพ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๙๐ 
 
อโทสนฺตรตฺเตป  ตสฺส  ตถา  สมุทาจารสฺส  ปรุิมชาติสิทฺธ  การณ   
ทสฺเสนฺโต  วจฺฉสฺส  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อพฺโพกิณฺณานีติ  ขตฺติยาทิชาติอนฺตเรหิ  อโวมิสฺสานิ   
อนนฺตริตานิ ฯ  ป ฺจ  ชาติสตานิ  พฺราหฺมณกุเล  ปจฺจาชาตานีติ   
สพฺพานิ  ตานิ  วจฺฉสฺส  ป ฺจ  ชาติสตานิ  ปฏิปาฏิยา   
พฺราหฺมณกุเลเยว  ชาตานิ  อเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  โส  ตสฺส   
วสลวาโท  ทฆีรตฺต  สมุทาจิณฺโณติ  โย  เอตรหิ  ขีณาสเวนป   
สตา  ปวตฺติยติ  โส  ตสฺส  วจฺฉสฺส  ภิกฺขุโน  วสลวาโท   
ทีฆรตฺต  อิโต  ชาติโต  ปฏาย  อุทฺธ  อาโรหนวเสน  ป ฺจชาติ- 
สตมตฺต  กาล  พฺราหฺมณชาติกตฺตา  สมุทาจิณฺโณ  สมุทาจริโต   
อโหสิ ฯ  พฺราหฺมณา  หิ  ชาติสิทฺเธน  มาเนน  มานตฺถทฺธา(๑)   
อ ฺ  วสลวาเทน  สมุทาจรนฺติ ฯ  อชฌฺาจิณฺโณติป  ปนฺติ ฯ 
โส  เอว  อตฺโถ ฯ  เตนาติ  เตน  ทีฆรตฺต  ตถา  สมทุาจิณฺณ- 
ภาเวน  เอเตนสฺส  ตถา  สมุทาจารสฺส  การณ  วาสนาติ   
ทสฺเสติ ฯ  กา  ปนาย  วาสนา  นาม  ย  กิเลสรหิตสฺสาป   
สนฺตาเน  อปฺปหีนกิเลสาน  สมาจารสทิสสมาจารเหตุภูต  อนาทิ- 
กาลภาวิเตหิ  กิเลเสหิ  อาหิต  สามตฺถิยมตฺต  ตถารปูา  อธิมุตฺตีติ   
วทนฺติ ฯ  ต  ปเนต  อภินีหารสมฺปตฺติยา  เยฺยาวรณปฺปหาน- 
วเสน  ยตฺถ  กิเลสา  ปหีนา  ตตฺถ  ภควโต  สนฺตาเน  นตฺถ ิฯ   
#  ๑.  ม.  ถทธฺา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปลินฺทิวจฺฉสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๙๑ 
 
ยตฺถ  ปน  ตถา  กิเลสา  น  ปหีนา  ตตฺถ  สาวกาน  ปจฺเจก- 
พุทฺธาน ฺจ  สนฺตาเน  อตฺถิ  ยโต(๑)  ตถาคโตว  อนาวรณาณ- 
ทสฺสโน ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  ปลินฺทวจฺฉสฺส  สติป   
วสลสมุทาจาเร  โทสนฺตราภาวสงฺขาต  อตฺถ  วิทตฺิวา ฯ  อิม   
อุทานนฺติ  ตสฺส  อคฺคผลาธิคมวิภาวน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยมฺหิ  น  มายา  วสติ(๒)  น  มาโนติ  ยสมฺึ  อริย- 
ปุคฺคเล  สนฺตโทสปฏิจฺฉาทนลกฺขณา  มายา  เสยฺโยหมสฺมีติอาทินา 
สมฺปคฺคหวเสน  ปวตฺโต  อุณฺณติลกฺขโณ  มาโน  จ  น  วสติ   
มคฺเคน  สมุคฺฆาติตตฺตา  น  ปวตฺตติ  น  อุปฺปชชฺติ ฯ  โย  วีตโลโภ(๓) 
อมโม  นริาโสติ  โย  จ  ราคาทิปริยายสฺส(๔)  อารมฺมณคฺคหณ- 
ลกฺขณสฺส  โลภสฺส  สพฺพถา  วิคตตฺตา  วีตโลโภ  ตโต  เอว  รูปาทีสุ   
กตฺถจิ  มมายนาภาวโต  อมโม  อปริคฺคโห  อนาคตานมฺป   
ภวาทีน  อนาสึสนโต  นริาโส ฯ  ปนณฺุณโกโธติ  กุชฺฌนลกฺขณสฺส(๕)   
โกธสฺส  อนาคามิมคฺเคน  สพฺพโส  ปหีนตฺตา  ปนุณฺณโกโธ   
สมุจฺฉินฺนาฆาโต ฯ  อภินพฺิพุตตฺโตติ  โย  เอว  มายามานโลภ- 
โกธาน  สมคฺุฆาเตน  ตเทกฏตาย  สพฺพสฺส  สงฺกิเลสปกฺขสฺส   
สุปฺปหีนตฺตา  สพฺพโส  กิเลสปรินิพฺพาเนน  อภินิพฺพุตจิตฺโต   
#  ๑.  ม.  ตโต ฯ  ๒.  สฺยา.  วตฺตติ ฯ  ๓.  สฺยา.  ขีณโลโภ ฯ   
#  ๔.  ม.  ราคาทิปริยายวเสน  ปวตฺตสฺส ฯ  ๕.  ม.  กชฺุฌนลกฺขณสฺส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๙๒ 
                 
สีติภูโต ฯ  โส  พฺราหฺมโณ  โส  สมโณ  ส  ภิกฺขูติ  โส  เอวรูโป   
ขีณาสโว  สพฺพโส  พาหิตปาปตฺตา  พฺราหฺมโณ  โสเอว   
สมิตปาปตฺตา  สมจริยาย  จ  สมโณ  โส  เอว  จ  สพฺพโส   
ภินฺนกิเลสตฺตา  ภิกฺขุ  นาม ฯ  เอวมฺภูโต  จ  ภิกฺขเว  วจฺโฉ 
โส  กถ  โทสนฺตโร  กิ ฺจิ  กายกมฺมาทึ  ปวตฺเตยฺย  เกวลมฺปน   
วาสนาย  อปฺปหีนตฺตา  วสลวาเทน  สมุทาจรตีติ ฯ   
        ฉฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
        มหาสกกฺุทานสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม  สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน[๑]  โหติ  อ ฺตร   
สมาธึ  สมาปชฺชิตฺวาติ  เอตฺถ  เกจิ  ตาว  อาหุ  อรหตฺตผลสมาธิ   
อิธ  อ ฺตโร  สมาธีติ  อธิปฺเปโตติ ฯ  ต  ห ิ โส  อายสฺมา 
พหุล  สมาปชฺชติ  ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ  ปโหติ  จ  สตฺตาหมฺป   
ผลสมาปตฺติยา  วีตินาเมตต ฯ  ตถาหิ  ภควตา   
        อห  ภิกขฺเว  ยาวเทว  (๒)  อากงฺขามิ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ 
วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ ฯเปฯ  วิหรามิ ฯ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว   
ยาวเทว  อากงฺขติ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ ฯเปฯ  วิหรตีติอาทินา   
นวานุปุพฺพวิหารฉฬภิ ฺาทิเภเท  อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  อตฺตนา   
สมสมฏาเน  ปโต  น  เจตฺถ  ยทิ  เอว  เถโร  ยมก- 
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โหตีติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  ยาวเท ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๙๓ 
                 
ปาฏิหาริยมฺป  กเรยฺยาติ  วตฺตพฺพ  สาวกสาธารณานเยว   
ฌานาทีน  อธิปฺเปตตฺตาติ ฯ   
        โปราณา  ปนาหุ  อ ฺตร  สมาธึ  สมาปชชฺตฺิวาติ  นิโรธ(๑) 
สมาปชฺชิตฺวา ฯ  กถ  ปน  นิโรธสมาปตฺติ  สมาธีติ  วุตฺตา 
สมาธานฏเน ฯ  โก  ปนาย  สมาธานฏโ  สมฺมเทว   
อาธาตพฺพตาย(๒)  หิ  เอสา  ปจฺจนีกธมฺเมหิ  อกมปฺนียา   
พลปฺปตฺติยา  สมถพล  วิปสฺสนาพลนฺติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  พเลหิ   
อนิจฺจทุกฺขานตฺตนิพฺพิทาวิราคนิโรธปฏินิสฺสคฺควิวฏฏานุปสฺสนา   
จตฺตาริ  มคฺคาณานิ  จตฺตาริ  จ  ผลาณานีติ  อิเมส   
โสฬสนฺน  าณาน  วเสน  โสฬสหิ  าณจริยาหิ  ปมชฺฌาณ- 
สมาธิอาทโย  อฏ  สมาธี  เอกชฺฌ  กตฺวา  คหิโต  เตส   
อุปจารสมาธิ  จาติ  อิเมส  นวนฺน  สมาธีน  วเสน  นวหิ   
สมาธิจริยาหิ  กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโรติ  อิเมส   
ติณฺณ  สงฺขาราน  ตตฺถ  ตตฺถ  ปฏิปฺปสสฺทฺธิยา  ตถา  วิหริตุกาเมน 
ยถาวุตฺเตสุ  าเนสุ  วสีภาวปฺปตฺเตน  อรหตา  อนาคามินา  วา   
ยถาธิปฺเปต  กาล  จิตฺตเจตสิกสนฺตานสฺส  สมฺมเทว  อปฺปวตฺติ   
อาธาตพฺพา  ตสฺสา  ตถา  สมาธาตพฺพตา  อิธ  สมาธานฏโ   
เตนาย  วิหาโร  สมาธีติ  วุตฺโต  น(๓)  อวิกฺเขปฏเน ฯ  เอเตนสฺส   
สมาปตฺติอตฺโถป  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิม  ห ิ นโิรธสมาปตฺตึ   
#  ๑.  ม.  นิโรธสมาปตฺตึ ฯ  ๒.  ม.  อาธาตพฺพตา  ยา ฯ   
#  ๓.  ส.ี  นสทฺโท  นตฺถ ิฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๙๔ 
                 
สนฺธาย  ปฏสิมฺภิทามคฺเค   
                กถ  ทฺวีหิ  พเลหิ  สมนฺนาคตตฺตา  ติณฺณ  สงฺขาราน 
ปฏิปสฺสทฺธิยา  โสฬสหิ  าณจริยาหิ  นวหิ  สมาธิจริยาหิ   
วสีภาวตาย  ป ฺานิโรธสมาปตฺติยา  าณนฺติ  (๑)  ปุจฺฉิตฺวา  ทฺวีหิ   
พเลหีติ  เทฺว  พลานิ  สมถพล  วิปสฺสนาพลนฺติ  วิตฺถาโร ฯ   
สาย  นิโรธสมาปตฺติกถา  วิสุทฺธิมคฺเค  (๒)  สวณฺณิตาว ฯ  กสฺมา 
ปนาย  เถโร  ผลสมาปตฺตึ  อสมาปชฺชตฺิวา  นิโรธ  สมาปชฺชิ   
สตฺเตสุ  อนุกมฺปาย ฯ  อย  ห ิ มหาเถโร  สพฺพาป  สมาปตฺติโย   
วฬ ฺเชติ  สตฺตานุคฺคเหน  ปน  เยภุยเฺยน  นิโรธ  สมาปชฺชติ ฯ   
ต  หิ  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏ ิตสฺส  กโต  อปฺปโกป  สกฺกาโร   
วิเสสโต  มหปฺผโล  มหานิสโส  โหตีติ ฯ   
        วุฏาสีติ  อรหตฺตผลจิตฺตุปฺปตฺติยา  วุฏาสิ ฯ  นิโรธ   
สมาปนฺโน  หิ  อรหา  เจ  อรหตฺตผลสฺส  อนาคามี  เจ  อนาคามิ- 
ผลสฺส  อุปฺปาเทน  วุฏ ิโต  นาม  โหติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  สกโฺก  เทวานมินฺโท  อายสฺมโต 
มหากสฺสปสฺส  ปณฺฑปาต  ทาตุกาโม  โหตีติ  กถ  ตสฺส   
ทาตุกามตา  ชาตา  ยานิ  ตานิ  ป ฺจมตฺตานิ  เทวตาสตานีติ   
วุตฺตานิ  ตา  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  ปรจิาริกา  กกุฏปาทินิโย 
ปุพฺเพ  อยฺโย  มหากสฺสโป  ราชคห  ปณฺฑาย  ปวิสติ  คจฺฉถ   
#  ๑.  ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๒๑๗/๑๔๓ ฯ  ๒.  วิสุทฺธิมคฺค.  ๓/๓๖๑ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหากสฺสปสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๙๕ 
 
เถรสฺส  ทาน  เทถาติ  สกฺเกน  เปสิตา  อุปคนฺตฺวา  ทิพฺพาหาร   
ทาตุกามา   ิตา  เถเรน  ปฏิกฺขิตฺตา  เทวโลกเมว  คตา ฯ   
อิทานิ  ปุริมปฺปฏิกฺเขป  จินฺเตตฺวา  กทาจิ  คเณฺหยฺยาติ  สมาปตฺติโต 
วุฏ ิตสฺส  เถรสฺส  ทาน  ทาตุกามา  สกฺกสฺส  อนาโรเจตฺวา 
สยเมว  อาคนฺตฺวา  ทิพฺพโภชน(๑)  อุปเนนฺติโย  ปรุิมนเยเนว  เถเรน 
ปฏิกฺขิตฺตา  เทวโลก  คนตฺฺวา  สกฺเกน  กห  คตตฺถาติ  ปุฏา   
ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  ทินฺโน  โว  เถรสฺส  ปณฺฑปาโตติ  สกฺเกน   
วุตฺเต  คณฺหิตุ  น  อิจฺฉตีติ ฯ  ก ึ กเถสีติ  ทุคฺคตาน  สงฺคห   
กริสฺสามีติ  อาห  เทวาติ ฯ  ตุเมฺห  เกนากาเรน  คตาติ ฯ   
อิมินาว  เทวาติ ฯ  สกฺโก  ตุมฺหาทิสิโย  เถรสฺส  ปณฺฑปาต   
กึ  ทสฺสนฺตีติ  สย  ทาตุกาโม  ชราชิณฺโณ  ขณฺฑทนฺโต  ปลิตเกโส 
โอภคฺคสรีโร  มหลฺลโก  ตนฺตวาโย  หุตฺวา  สุชมฺป  อสุรธีตร   
ตถารูปเมว  มหลฺลิก  กตฺวา  เอก  เปสการวีถึ  มาเปตฺวา 
ตนฺต  ปสาเรนฺโต  อจฺฉิ  สุชาตา  (๒)  ตสร  ปูเรติ ฯ  เตน  วุตฺต   
เตน  โข  ปน  สมเยน  สกโฺก  เทวานมินฺโท ฯเปฯ  ตสร   
ปูเรตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตนฺต  วินาตีติ  ปสาริตตนฺต  วินนฺโต  วิย  โหติ ฯ   
ตสร  ปูเรตีติ  ตสรวฏฏึ  วฑฺเฒนฺตี  วิย  (๓) ฯ  เยน  สกฺกสฺส 
เทวานมินฺทสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมีติ  เถโร  นิวาเสตฺวา   
#  ๑.  ม.  ทิพฺพโภชนานิ ฯ  ๒.  ม.  สุชา ฯ   
#  ๓.  กตฺถจิ.  ตสร  พนฺเธนฺตี  วิย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๙๖ 
 
ปตฺตจีวร  อาทาย  ทุคฺคตชนสงฺคห  กริสฺสามีติ  นคราภิมุโข   
คจฺฉนฺโต  พหินคเร  สกฺเกน  มาปต  เปสการวีถึ  ปฏิปชชฺิตฺวา   
โอโลเกนฺโต  อทฺทส  โอลคฺุควิลุคฺคชิณฺณสาล  (๑)  ตตฺถ  จ  เต   
ชยมฺปติเก  (๒)  ยถาวุตฺตรูเป  ตนฺตวายกมฺม  กโรนฺเต  ทิสฺวา  จินฺเตสิ   
อิเม  มหลฺลกกาเลป  กมฺม  กโรนฺติ  อิมสฺมึ  นคเร  อิเมหิ   
ทุคฺคตตโร  นตฺถิ  ม ฺเ  อิเมหิ  ทินฺน  สากมตฺตมฺป  คเหตฺวา   
อิเมส  สงฺคห  กริสฺสามีติ ฯ  โส  เตส  เคหาภิมุโข  อคมาสิ ฯ   
สกฺโก  ต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  สุช  อาห  ภทฺเท  มยฺห   
อยฺโย  อิโต  อาคจฺฉติ  ต  ตฺว  อปสฺสนฺตี  วิย  ตุณฺหี  หุตฺวา   
นิสีท  ขเณเนว  ว ฺเจตฺวา(๓)  ปณฺฑปาต  ทสฺสามาติ ฯ  เถโร   
คนฺตฺวา  เคหทฺวาเร  อฏาสิ  เตป  อปสฺสนฺตา  วิย  อตฺตโน   
กมฺมเมว  กโรนฺตา  โถก  อาคมยึสุ ฯ  อถ  สกฺโก  เคหทฺวาเร 
 ิโต  เอโก  เถโร  วิย  ขายติ  อุปธาเรหิ  ตาวาติ  อาห ฯ  ตุเมฺห 
คนฺตฺวา  อุปธาเรถ  สามติี ฯ  โส  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  เถร  ป ฺจ- 
ปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ชนฺนุกานิ  โอลุมฺพิตฺวา 
นิตฺถุนนฺโต  อุฏาย  กตรตฺเถโร  นุ  โข  อยฺโยติ  โถก   
โอสกฺกิตฺวา  อกฺขีนิ  เม  ธมูายนฺตีติ  วตฺวา  นลาเฏ  หตฺถ   
เปตฺวา  อุทฺธ  อุลโฺลเกนฺโต(๔)  อโห  ทุกฺข  อยฺโย  โน  มหากสฺส- 
#  ๑.  ส.ี  โอลุคฺควิลุคฺคชรสาล ฯ  ม.  โอลุคฺควิลุคฺคชิณฺณสาล ฯ 
#  ๒.  ม.  ชายมฺปติเก ฯ  ๓.  ม.  ว ฺเชตฺวา ฯ  ๔.  ม.  อุลฺโลเกตฺวา ฯ  
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ปตฺเถโรว  จิรสฺส  เม  กฏุทิฺวาร  อาคโต  อตฺถิ  นุ  โข  กิ ฺจิ   
เคเหติ  อาห ฯ  สชุาตา  โถก  อากุลา  วิย  หุตฺวา  อตฺถิ   
สามีติ  ปฏิวจน  อทาสิ ฯ  สกโฺก  ภนฺเต  ลูข  วา  ปณีต   
วาติ  อจินฺเตตฺวา  สงฺคห  โน  กโรถาติ  ปตฺต  คณฺห ิฯ  เถโร   
ปตฺต  เทนฺโต  อิเมส  เอว  ทุคฺคตาน  ชราชิณฺณาน  มยา  สงฺคโห 
กาตพฺโพติ  จินฺเตสิ ฯ  โส  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  ฆฏิโอทน  นาม 
ฆฏิโต  อุทฺธริตฺวา  ปตฺต  ปูเรตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  เปสิ ฯ  เตน 
วุตฺต  อทฺทสา  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท ฯเปฯ  อทาสีติ   
        ตตฺถ  ฆฏิยาติ  ภตฺตฆฏิโต ฯ  ฆฏิโอทนนฺติป  ปาโ  ตสฺส   
ฆฏิโอทน  นาม  เทวาน  โกจิ  อาหารวิเสโสติ  อตฺถ  วทนฺติ ฯ 
อุทฺธริตฺวาติ  กุโตจิ  ภาชนโต  อุทฺธริตฺวา ฯ  อเนกสูโป  โสเอว 
อาหาโร  ปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  ปนกาเล  กปณาน   
อุปกปฺปนกลขูาหาโร  วิย  ป ฺายิตฺถ  หตฺเถ  ปตมตฺเต  ปน   
อตฺตโน  ทิพฺพสภาเวเนว  อฏาสิ ฯ  อเนกสูโปติ  มคฺุคมาสาทิ- 
สูเปหิ  เจว  ขชฺชวิกตีหิ  จ  อเนกวิธสูโป ฯ  อเนกพฺย ฺชโนติ   
นานาวิธอุตฺตริภงฺโค ฯ  อเนกรสสูปพฺย ฺชโนติ  อเนเกหิ  สูเปหิ   
เจว  พฺย ฺชเนหิ  จ  มธรุาทิมูลรสาน ฺเจว  สมฺภินฺนรสาน ฺจ   
อภิพฺย ฺชโก  นานคฺครสสูปพฺย ฺชโนติ  อตฺโถ ฯ   
        โส  กิร  ปณฺฑปาโต  เถรสฺส  หตฺเถ  ปตกาเล  ราชคห- 
นคร  อตฺตโน  ทิพฺพคนฺเธน  อชโฺฌตฺถริ  ตโต  เถโร  จินฺเตสิ    
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อย  ปุรโิส  อปฺเปสกฺโข  ปณฺฑปาโต  อติวิย  ปณีโต  สกฺกสฺส   
โภชนสทิโส  โก  นุ  โข  เอโสติ ฯ  อถ  น  สกฺโกติ  ตฺวา   
อาห  ภาริยนฺเต  โกสิย  กมฺม  กต  ทุคฺคตาน  สมฺปตฺตึ   
วิลุมฺปนฺเตน  อชฺช  มยฺห  ทาน  ทตฺวา  โกจิเทว  ทุคฺคโต   
เสนาปติฏาน  วา  เสฏ ิฏาน  วา  ลเภยฺยาติ ฯ  โก  มยา   
ทุคฺคตตโร  อตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ  กถ  ตฺว  ทุคฺคโต  เทวรชฺชสริึ   
อนุภวนฺโตติ ฯ  ภนฺเต  เอว  นาเมต  มยา  ปน  อนุปฺปนฺเน   
พุทฺเธ  กลฺยาณกมฺม  กต  พุทฺธุปฺปาเท  ปน  วตฺตมาเน  ปุ ฺ- 
กมฺม  กตฺวา  จูฬรถเทวปุตฺโต  มหารถเทวปุตฺโต  อเนกวณฺณเทว- 
ปุตฺโตติ  อิเม  ตโย  เทวปุตฺตา  มม  อาสนฺนฏาเน  นิพฺพตฺตา   
มหา(๑)  เตชวนฺตตรา ฯ  อห  เตสุ  เทวปุตฺเตสุ  นกฺขตฺต  กีฬิสฺสามาติ   
ปริจาริกาโย  คเหตฺวา  อนฺตรวีถึ  โอติณฺเณสุ  ปลายิตฺวา  เคห   
ปวิสามิ ฯ  เตส  หิ  สรีรโต  เตโช  มม  สรรี  โอตฺถรติ  มม   
สรีรโต  เตโช  เตส  สรรี  น  โอตฺถรติ  โก  มยา  ทคฺุคตตโร   
ภนฺเตติ ฯ  เอว  สนฺเตป  อิโต  ปฏาย  มยฺห  มา  เอว  ว ฺเจตฺวา 
ทานมทาสีติ ฯ  ว ฺเจตฺวา  ตุมฺหาก  ทาเน  ทินฺเน  มยฺห  กุสล   
อตฺถิ  นตฺถีติ ฯ  อตฺถ ิ อาวุโสติ ฯ  เอว  สนฺเต  กุสลกรณ  นาม 
มยฺห  ภาโร  ภนฺเตติ  วตฺวา  เถร  วนฺทตฺิวา  สุช  อาทาย  เถร   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อโห  ทาน  ปรมทาน   
#  ๑.  ส.ี  ม.  มหา ฯ  
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กสฺสเป  สุปปฺติฏ ิตนฺติ  ติกฺขตฺตุ  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อถ  โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  เอตทโหสีติ ฯ   
        ตตฺถ  โกสิยาติ  สกกฺ  เทวานมินฺท  โคตฺเตน  อาลปติ ฯ   
ปุ ฺเน  อตฺโถติ  ปุ ฺเน  ปโยชน ฯ  อตฺถีติ  วจนเสโส ฯ 
เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวาติ  ปวิโต  เวหาส  อภิอุคฺคนฺตฺวา ฯ   
อากาเส  อนฺตลิกฺเขติ  อากาสเมว  ปรยิายสทฺเทน  อนฺตลิกฺเขติ   
วทนฺติ ฯ  อถ  วา  อนฺตลกิขฺสงฺขาเต  อากาเส  น  กสิณุคฺฆาฏิมาทิ- 
อากาเสติ  วิเสเสนฺโต  วทติ ฯ  อโห  ทานนฺติ  เอตฺถ  อโหติ   
อจฺฉริยตฺเถ  นิปาโต ฯ   
        สกโฺก  หิ  เทวานมินฺโท  ยสฺมา  นโิรธา  วุฏ ิตสฺส   
อยฺยสฺส  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  สกฺกจฺจ  สหตฺเถน  จิตฺตีกตฺวา   
อนปวิทฺธ  กาเลน  ปเรส  อนุปหจฺจ  สมฺมาทิฏ ึ  ปรุกฺขตฺวา   
อิทมีทิส  มยา  ทิพฺพโภชนทาน  ทินฺน  ตสฺมา  เขตฺตสมฺปตฺติ   
เทยฺยธมฺมสมฺปตฺติ  จิตฺตสมฺปตฺตีติ  ติวิธายป  สมฺปตฺติยา  สมนฺนา- 
คตตฺตา  สพฺพงฺคสมฺปนฺน  วต  มยา  ทาน  ปวตฺติตนฺติ  อจฺฉริยพฺ- 
ภุตจิตฺตชาโต  ตทา  อตฺตโน  หทยพฺภนฺตรคต  ปติโสมนสฺส   
สมุคฺคิรนฺโต  อโห  ทานนฺติ  วตฺวา  ตสฺส  ทานสฺส  วุตฺตนเยน   
อุตฺตมทานภาว  เขตฺตงฺคตภาว ฺจ  ปกาเสนฺโต  ปรมทาน  กสสฺเป   
สุปฺปติฏ ิตนฺติ  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        เอว  ปน  สกฺกสฺส  อุทาเนนฺตสฺส  ภควา  วิหาเร   ิโตเยว    
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ทิพฺพโสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ปสฺสถ  ภิกขฺเว  สกฺก  เทวานมินฺท   
อุทาน  อุทาเนตฺวา  อากาเสน  คจฺฉนฺตนฺติ  ภิกฺขูน  วตฺวา   
เตหิ  กึ  ปน  ภนฺเต  เตน  กตนฺติ  ปุฏโ  มม  ปุตฺตสฺส   
กสฺสปสฺส  ว ฺเจตฺวา  ทาน  อทาสิ  เตน  จ  อตฺตมโน   
อุทาเนสีติ  อาห ฯ  เตน  วุตฺต  อสฺโสสิ  โข  ภควา  ทิพฺพาย 
โสตธาตุยาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ทพฺิพาย  โสตธาตุยาติ  ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพา ฯ   
เทวตาน  หิ  สุจริตกมฺมนิพฺพตฺตา  ปตฺตเสมฺหรุธิราทีหิ  อปล-ิ 
พุทฺธา  อุปกฺกิเลสวินิมุตฺตตาย  ทูเรป  อารมฺมณ  คเหตุ  สมตฺถา   
ทิพฺพปสาทโสตธาตุ  โหติ  อย ฺจาป  ภควโต  วีรยิภาวนาพล- 
นิพฺพตฺตา  าณมยา  โสตธาตุ  ตาทิสา  เอวาติ  ทิพฺพสทิสตฺตา   
ทิพฺพา ฯ  อปจ  ทิพฺพวิหารวเสน  ปฏลิทฺธตฺตา  อตฺตนา  จ  ทิพฺพ- 
วิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาป  ทิพฺพา ฯ  สวนฏเน  จ  สภาวธารณฏเน   
จ  โสตธาตุ  โสตธาตุยาป  กิจฺจกรเณน  โสตธาตุ  วิยาติ   
โสตธาตุ  ตาย  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา ฯ  วิสุทฺธายาติ  ปริสุทฺธาย   
นิรุปกฺกิเลสาย ฯ  อติกฺกนฺตมานุสิกายาติ  มนุสฺสูปจาร  อติกฺกมิตฺวา   
สทฺทสฺสวเนน  มานุสิกมสโสตธาตุ  อติกฺกมิตฺวา   ิตาย ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  สมฺมาปฏิปตฺติยา  คุณวิเสเส  ปติฏ ิต   
ปุริสาติสย  เทวาป  มนุสฺสาป  อาทรชาตา  อติวิย  ปหยนฺตีติ   
อิมมตฺถ  วิทตฺิวา  ตทตฺถทีปน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ    
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        ตตฺร  ปณฺฑปาติกงฺคสงฺขาต  ธุตงฺค  สมาทาย  ตสฺส   
ปริปูรเณน  ปณฺฑปาติกสฺส ฯ  นนุ  จาย  คาถา  อายสฺมนฺต   
มหากสฺสป  นิมิตฺต  กตฺวา  ภาสิตา  เถโร  จ  สพฺเพส  ธุต- 
วาทาน  อคฺโค  เตรสธุตงฺคธโร  โส  กสฺมา  เอเกเนว  ธุตงฺเคน 
กิตฺติโตติ  อฏ ุปฺปตฺติวเสนาย  นิทฺเทโส ฯ  อถ  วา  เทสนา- 
มตฺตเมต  อิมินา  เทสนาสีเสน  สพฺเพปสฺส  ธุตงฺคา  วุตฺตาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  อถ  วา  ยถาป  ภมโร  ปปฺุผนฺติ  (๑)  คาถาย  วุตฺตนเยน   
ปรมปฺปจฺฉตาย  กุลานุทฺทยตาย  จสฺส  สพฺพ  ปณฺฑปาติกวตฺต   
อขณฺเฑตฺวา  ตตฺถ  สาติสย  ปฏิปตฺติยา  ปกาสนตฺถ  ปณฺฑปาติ- 
กสฺสาติ  วุตฺต ฯ  ปณฺฑปาติกสฺสาติ  จ  ปหยนฺตีติ  ปท   
อเปกฺขิตฺวา  สมฺปทานวจน  ต  อุปโยคตฺเถ  ทฏพฺพ ฯ   
อตฺตภรสฺสาติ  อปฺปานิ  จ  ตานิ  สุลภานิ  อนวชฺชานีติ  (๒)  เอว   
วุตฺเตหิ  อปฺปานวชฺชสุลภรูเปหิ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อตฺตานเมว   
ภรนฺตสฺส ฯ  อน ฺโปสิโนติ  อามิสสงฺคณฺหเณน  (๓)  อ ฺเ   
สิสฺสาทิเก  โปเสตุ  อนุสฺสุกฺกตาย  อน ฺโปสิโน ฯ  ปททฺวเยนสฺส   
กายปริหาริเก  จีวเรน  กจฺุฉิปริหาริเกน  ปณฺฑปาเตน  วิจรณโต 
สลฺลหุกวุตฺติต  สุภรต  ปรม ฺจ  สนฺตุฏ ึ  ทสฺเสติ ฯ  อถวา   
อตฺตภรสฺสาติ  เอกวจนิจฺฉาย  อตฺตภาวสงฺขาต  เอกเยว  อิม   
#  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๔/๒๑ ฯ  ๒.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๗/๓๔ ฯ 
#  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๘๑/๓๐๙ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๒ 
                 
อตฺตาน  ภรติ  น  อิโต  ปร  อ ฺนฺติ  อตฺตภโร  ตโตเอว 
อตฺตนา  อ ฺสฺส  โปเสตพฺพสฺส  อภาวโต  อน ฺโปสี  ตสฺส 
อตฺตภรสฺส  อน ฺโปสิโน ฯ  ปททฺวเยนาป  ขีณาสวภาเวน   
อายตึ  อนาทานต  ทสฺเสติ ฯ   
        เทวา  ปหยนฺติ ฯเปฯ  สตีมโตติ  ต  อคฺคผลาธิคเมน 
สพฺพกิเลสทรถปรฬิาหาน  วูปสเมน  ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา  อุปสนฺต   
สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา  นิจฺจกาล  สโตการิตาย  สติมนฺต  ตโตเอว 
อิฏานิฏาทีสุ  ตาทิลกขฺณปฺปตฺต  ขีณาสว  สกฺกาทโย  เทวา   
ปหยนฺติ  ปตฺเถนฺติ  ตสฺส  สีลาทิคุณวิเสเสสุ  พหุมาน  อุปฺปาเทนฺตา   
อาทร  ชเนนติฺ  ปเคว  มนสฺุสาติ ฯ   
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
         
                        ปณฺฑปาติกสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม  ปจฺฉาภตฺตนฺติ  เอกาสนิกขลุปจฺฉาภตฺติกาน   
ปาโตว  ภุตฺตาน  อนฺโตมชฺฌนฺติโกป  ปจฺฉาภตฺตเมว  อิธ   
ปน  ปกติภตฺตสฺเสว  ปจฺฉโต  ปจฺฉาภตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตานนฺติ  ปณฺฑปาตโต  ปฏิกฺกนฺตาน  ปณฺฑปาต   
ปริเยสิตฺวา  ภตฺตกิจฺจสฺส  นิฏาปนวเสน  ตโต  นวิตฺตาน ฯ   
กเรริมณฺฑลมาเฬติ  เอตฺถ  กเรรีติ  วรณุรุกฺขสฺส  นาม ฯ   
โส  กิร  คนธฺกุฏิยา  มณฺฑปสฺส  สาลาย  จ  อนฺตเร    
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                *เลมที่  ๑๙  ปณฺฑปาติกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๐๓ 
 
โหติ  เตน  คนฺธกุฏีป  กเรริกุฏิกาติ  วุจฺจติ  มณฺฑโปป   
สาลาป  กเรริมณฺฑลมาโฬติ ฯ  ตสฺมา  กเรริรุกฺขสสฺ  อวิทูเร   
กเต  นิสีทนสาลสงฺขาเต  มณฺฑลมาเฬ ฯ  ติณปณฺณจฺฉทน 
อโนวสฺสก  มณฺฑลมาโฬติ  วทนฺติ  อติมุตฺตกาทิตามณฺฑโป   
มณฺฑลมาโฬติ  อปเร ฯ   
        กาเลน  กาลนฺติ  กาเล  กาเล  อนตฺรนฺตรา  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
สมเยติ  อตฺโถ ฯ  มนาปเกติ  มนวฑฺฒเก  ปยรูเป  อิฏเติ   
อตฺโถ ฯ  อิฏานิฏภาโว  จ  ปุคฺคลวเสน  จ  ทฺวารวเสน  จ   
คเหตพฺโพ ฯ  เอกจฺจสฺส  อนิฏโ  โหติ  เอกจฺจสฺส  อนิฏโ 
โหติ  เอกจฺจสฺส  อนิฏสมฺมโต(๑)  เอกจฺจสฺส  อิฏโ ฯ  ตถา 
เอกสฺส  ทฺวารสฺส  อิฏโ  อ ฺสฺส  อนิฏโ ฯ  วิปากวเสน  ปเนตฺถ 
วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  กุสลวิปาโก  หิ  เอกนฺเตน  อิฏโ   
อกุสลวิปาโก  อนฏิโ  เอวาติ ฯ  จกฺขุนา  รูเป  ปสฺสิตุนฺติ  คาม   
ปณฺฑาย  ปวิฏโ  อุปาสเกหิ  เคห  ปเวเสตฺวา  ปูชาสกฺการ- 
กรณตฺถ  อุปนีเตสุ  อาสนวิตานาทีสุ  นานาวิราคสมุชฺชลวณฺณ- 
สงฺขาเต  รชนีเย  อ ฺเ  จ  สวิ ฺาณกรูเป  จกฺขุทวฺาริก- 
วิ ฺาเณหิ  ปสฺสิตต ฯ  สทฺเทติ  ตเถว  อิสฺสรชนาน  เคห  ปวิฏโ   
เตส  ปยุตฺเต  คีตวาทิตสทฺเท  โสตต ฯ  คนฺเธติ  ตถา  เตหิ   
ปูชาสกฺการวเสน  อุปนีเต  ปุปฺผธูปาทิคนฺเธ(๒)  ฆายิตุ ฯ  รเสติ  เตหิ   
#  ๑.  ม.  อนิฏาภิมโต ฯ  ๒.  ม.  ปุปผฺธูมาทิคนฺเธ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๔ 
 
ทินฺนาหารปริโภเค  นานคฺครเส  สายิตต ฯ  โผฏพฺเพติ  มหคฺฆ- 
ปจฺจตฺถรเณสุ  อาสเนสุ  นิสินฺนกาเล(๑)  สุขสมฺผสฺเส  โผฏพฺเพ 
ผุสิตต ฯ  เอว ฺจ  ป ฺจทฺวาริกอิฏารมฺมณปฺปฏิลาภ  กิตฺเตตฺวา   
อิทานิ  มโนทฺวาริกอิฏารมฺมณปฺปฏลิาภ  ทสฺเสตุ  สกฺกโตติอาทิ   
วุตฺต ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        ก ึ ปน  อปณฺฑปาติกาน  อย  นโย  น  ลพฺภตีติ ฯ 
ลพฺภติ ฯ  เตสมฺป  หิ  นิมนฺตนสลากภตฺตาทิอตฺถ  คาม  คตกาเล 
อุฬารวิภวา  อุปาสกา  ตถา  สกฺการสมมฺาน  กโรนฺติเยว ฯ 
ต  ปน  อนิยต ฯ  ปณฺฑปาติกาน  ปน  ตทา  นิจฺจเมว  ตตฺถ   
ปูชาสกฺการ  กริยมาน  ทสิฺวา  สกฺการครุตาย  อนิสฺสรณมคฺเค   
ตฺวา  อโยนิโสมนสิการวเสน  เต  ภิกฺขู  เอวมาหสุ ฯ  เตเนวาห   
หนฺทาวุโส  มยมฺป  ปณฺฑปาติกา  โหมาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  หนฺทาติ  โวสฺสคฺคตฺเถ  นิปาโต ฯ  ลจฺฉามาติ 
ลภิสฺสาม ฯ  เตนุปสงฺกมีติ  ตตฺถ  สุรภิคนฺธกุฏิย  นิสินฺโน  เตส   
ต  กถาสลลฺาป  สุตฺวา  อิเม  ภิกฺขู  มาทิสสฺส  นาม  พุทฺธสฺส   
สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  มยา  สทฺธ ึ เอกวิหาเร  วสนฺตาป  เอว   
อโยนิโสมนสิการวเสน  กถ  ปวตฺเตนฺติ  สลฺเลเข  น  วตฺตนฺติ   
หนฺท  เต  ตโต  นิวาเรตฺวา  สลฺเลขวิหาเร  นโิยเชสฺสามีติ   
มณฺฑลมาฬ  อุปสงฺกมิ ฯ  เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
#  ๑.  ม.  นิสนิฺนกาเล ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปิฺปสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๐๕ 
 
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏ ิตาสลฺเลขาน  วเสน   
กิเลเส  ธุนิตุ  ตณฺห  วิโสเสตุ  [๑]  ปฏปินฺโนติ  ปณฺฑปาติกสฺส  สโต  เทวาป 
ปหยนฺติ  ตสฺส  ปฏิปตฺติยา  อาทรชาตา  ปยายนฺติ  น  อิโต  อ ฺถาติ   
อิมมตฺถ  วิทตฺิวา  ตทตฺถทีปน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  โน  เจ  สทฺทสิโลกนิสฺสโิตติ  อโห  อยฺโย  อปฺปจฺโฉ   
สนฺตุฏโ  ปรมสลฺเลขวุตฺตีติอาทินา  ปเรหิ  กตฺติตพฺพสทฺทสงฺขาต   
สิโลก  ตณฺหาย  นิสฺสิโต  น  โหติ  เจติ  อตฺโถ ฯ  สทฺโท   
วา  สมฺมุขา  วณฺณภณนถุติโฆโส  สโิลโก  ปรมฺมขุภูตา  ปสสา   
ปตฺถฏยสตา  วา ฯ  เสส  อนนฺตรสุตฺเต  วุตฺตนยเมว ฯ   
                อฏมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                สปิฺปสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม  โก  น ุ โข  อาวุโส  สิปฺป  ชานาตีติ  อาวุโส   
อเมฺหสุ  อิธ  สนฺนิปติเตสุ  โก  น ุ ชีวิตนิมิตฺต  สิกฺขิตพฺพฏเน   
สิปฺปนฺติ  ลทธฺนาม  ยงฺกิ ฺจิ  อาชีว  วิชานาติ ฯ  โก  ก ึ สิปฺป   
สิกฺขีติ  โก  ทีฆรตฺต  สิปปฺาจริยกุล  ปยิรุปาสิตฺวา  อาคมโต   
ปโยคโต  จ  หตฺถิสิปฺปาทีสุ  ก ึ สิปฺป  สิกฺขิ ฯ  กตร  สิปฺป   
สิปฺปาน  อคฺคนฺติ  สพฺพสิปฺปาน  อคารยฺหตาย  มหปฺผลตาย 
อกิจฺฉสิทฺธิยา  จ  กตร  สปิฺป  อคฺค  อุตฺตม  ย  นิสสฺาย   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปฏปินฺโนตีติ  ทสิฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๖ 
 
สุเขน  สกฺกา  ชีวิตุนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตตฺเถกจฺเจติ  เตสุ  ภิกฺขูสุ   
เอกจฺเจ  ภิกฺขู ฯ  เย  หตฺถาจริยกุลา  ปพฺพชิตา  เต ฯ  เอวมาหสูติ   
เต  เอว  ภณึสุ ฯ  อิโต  ปรมฺป  เอกจฺเจติ  วุตฺตฏาเน  เอเสว   
นโย ฯ  หตฺถสิิปฺปนฺติ  ย  หตฺถีน  ปริคฺคณฺหณทมนสารณ- 
โรคติกิจฺฉาทิเภท  กตฺตพฺพ  ต  อุทฺทิสฺส  ปวตฺต  สพฺพมฺป  สิปปฺ 
อิธ  หตฺถิสิปปฺนฺติ  อธิปฺเปต ฯ  อสฺสสิปฺปนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว   
นโย ฯ  รถสิปฺป  ปน  รถโยคฺคาน  ทมนสารณาทิวิธานวเสน   
เจว  รถสฺส  กรณวเสน  จ  เวทิตพฺพ ฯ  ธนุสิปฺปนฺติ  อิสฺสาส- 
สิปฺป  โย  ธนุพฺเพโธติ  วุจฺจติ ฯ  ถรุสปิฺปนฺติ  เสสอาวุธสิปฺป ฯ   
มุทฺทาสิปฺปนฺติ  หตฺถมุทฺทาย  คณนาสิปฺป ฯ  คณนาสิปฺปนฺติ   
อจฺฉิทฺทกคณนาสิปฺป ฯ  (๑)  สงฺขานสิปฺปนฺติ  สงฺกลนปฏปฺปาทนาทิ- 
วเสน(๒)  ปณฺฑคณนาสิปฺป ฯ  ต  ยสสฺ  ปคุณ  โหติ  โส  รุกฺขมฺป   
ทิสฺวา  เอตฺตกานิ  เอตฺถ  ปณฺณานีติ  คณิตุ(๓)  ชานาติ ฯ   
เลขาสิปฺปนฺติ  นานากาเรหิ  อกฺขรลขินสิปฺป  ลิป ฺาณ  วา ฯ 
กาเวยฺยสิปฺปนฺติ  อตฺตโน  จินฺตาวเสน  วา  ปรโต  ปฏิลทฺธ- 
มุตวเสน  วา  อิมสฺส  อยมตฺโถ  เอว  [๔]  โยเชสฺสามีติ  เอว   
อตฺตวเสน  วา  กิ ฺจิเทว  กตฺตพฺพ(๕)  ทิสฺวา  ตปฺปฏิภาค  กตฺตพฺพ 
กริสฺสามีติ  านุปฺปตฺติกปฏิภานวเสน  วา  จินฺตากวิอาทีน   
จตุนฺน  กวีน  กพฺพกรณสปิฺป ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ภควตา   
#  ๑.  ม.  อจฺฉิทฺทกคณนสิปฺป ฯ  ๒.  ม.  สงฺกลน... ฯ   
#  ๓.  ส.ี  ภณิตุ ฯ  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นนฺติ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๕.  ม.  กพฺพ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปิฺปสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๐๗ 
 
        จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  กวี  จินฺตากวิ  สุตกวิ  อตฺถกวิ   
ปฏิภานกวีติ ฯ  (๑)   
        โลกายตสิปฺปนฺติ  (๒)  กาโก  เสโต  อฏ ีน  เสตตฺตา  พลากา   
รตฺตา  โลหิตสฺส  รตฺตตฺตาติ  เอวมาทินยปฺปวตฺต  ปรโลก- 
นิพฺพานาน  ปฏิเสธก  วิตณฺฑสตฺถสิปฺป ฯ  ขตฺตวิชฺชาสิปฺปนฺติ  (๓)   
อพฺเภยฺย(๔)มาสุรกฺขาทินีติสตฺถสิปฺป ฯ  อิมานิ  กิร  ทฺวาทส  มหา- 
สิปฺปานิ  นาม ฯ  เตเนวาห  ตตฺถ  ตตฺถ  สิปฺปาน  อคฺคนฺติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  สพฺพสิปฺปายตนาน  ชีวิกตฺถตาย   
วฏฏทุกฺขโต  อนิสฺสรณภาว  สีลาทีนเยว  ปน  สุปริสุทฺธาน   
นิสฺสรณภาว  ตสมงฺคิโนเยว  จ  ภิกฺขุภาว  สพฺพาการโต   
วิทิตฺวา  ตทตฺถวิภาวน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อสิปฺปชีวีติ  จตุนฺน  ตณฺหุปฺปาทาน  สมุจฺเฉททูรวิกฺขมฺภเนน  (๕)   
ปจฺจยาสาย  วิโสสิตตฺตา  ยงฺกิ ฺจิ  อุปนิสฺสาย  ชีวิก   
น  กปฺเปตีติ  อสิปฺปชีวี  เอเตน  อาชีวปาริสุทฺธิสีล  ทสฺเสติ ฯ   
ลหูติ  อปฺปกจฺิจตาย  สลฺลหุกวุตฺติตาย  จ  ลหุ  อพหุลสมฺภาโร   
เอเตน  จตุปฺปจฺจยสนฺโตสสิทฺธ  สุภรต  ทสฺเสติ ฯ  อตฺถกาโมติ   
สเทวกสฺส  โลกสฺส  อตฺถเมว  กาเมตีติ  อตฺถกาโม 
เอเตน  สตฺตาน  อนตฺถปริวชฺชนสฺส  ปกาสิตตฺตา  ปาติโมกฺข- 
#  ๑.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๓๑/๓๑๓ ฯ  ๒.  ม.  โลกายตสิปฺปนฺติ ฯ 
#  ๓.  สยฺา.  เขตฺตวิชฺชาสิปฺปนฺติ ฯ  ม.  ขตฺตวิชฺชา... ฯ 
#  ๔.  สี.  องฺเคยฺย... ฯ  ม.  อพฺเภยฺย... ฯ  ๕.  ม.  สมจฺุเฉทวิกฺขมฺภเนน ฯ 
#  ๖.  ม.  กาเมตีติ  อตฺถกาโม ฯ  
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สวรสีล  ทสฺเสติ  ปาณาติปาตาทิอนตฺถวิรมณปริทปีนโต ฯ 
ยตินฺทฺริโยติ  จกฺขฺวาทีน  ฉนฺน  อินฺทฺรยิาน  อภิชฺฌาทฺยปฺปวตฺติโต   
ส ฺเมน  ยตินฺทฺริโย  เอเตน  อินฺทฺริยสวรสีล  วุตฺต ฯ  สพฺพธิ 
วิปฺปมุตฺโตติ  เอว  สุปริสทฺุธสีโล  จตุปฺปจฺจยสนฺโตเส  อวฏ ิโต   
สปฺปจฺจย  นามรูป  ปริคฺคเหตฺวา  อนิจฺจาทิวเสน  สงฺขาเร   
สมฺมสนฺโต  วิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา  ตโต  ปร  ปฏิปาฏิยา 
ปวตฺติเตหิ  จตูหิ  อริยมคฺเคหิ  สโยชนาน  ปหีนตฺตา  สพฺพธิ 
สพฺพตฺถ  ภวาทีสุ  วิปฺปมุตฺโต ฯ   
        อโนกสารี  อมโม  นริาโสติ  ตถา  สพฺพธิ  วิปปฺมุตฺตตฺตาเอว 
โอกสงฺขาเตสุ  ฉสุป  อายตเนสุ  ตณฺหาภิสรณสฺส  อภาเวน 
อโนกสารี  รปูาทีสุ  กตฺถจิ  มมงฺการาภาวโต  อมโม  สพฺเพน   
สพฺพ  อนาสึสนโต  นริาโส ฯ  หิตฺวา  มาน(๑)  เอกจโร  ส  ภิกฺขูติ 
เอวมฺภูโต  จ  โส  อรหตฺตมคฺคปฺปตฺติสมกาลเมว  อนวเสส  มาน   
หิตฺวา  [๒]  ปชหิตฺวา  อิเม  ภิกฺขู  วิย  คณสงฺคณิก  อกตฺวา  ปวิเวก- 
กามตาย  ตณฺหาสหายวิรเหน  จ  สพฺพิริยาปเถสุ  เอกจโร  โส   
สพฺพโส  ภินนฺกิเลสตฺตา  ปรมตฺถโต  ภิกฺขุ  นาม ฯ  เอตฺถ  จ   
อสิปฺปชีวีติอาทินา  โลกิยคุณา  กถิตา  สพฺพธิ  วิปฺปมุตฺโตติ- 
อาทินา  โลกตฺุตรคุณา  [๓] ฯ  ตตฺถ  อสิปฺปชีวีติอาทิวิภเว   ิตสฺเสว(๔)   
#  ๑.  สฺยา.  หนฺตฺวา  มาร ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปชหิตฺวาติ  ทิสฺสติ ฯ 
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  กถติาติ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๔.  ม.  อสิปฺปชีวีติอาทิ  วิภเว   ิตสฺเสว ฯ  
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อย  ธมฺโม  น  สิปฺป  นิสสฺาย  มิจฺฉาชีเวน  ชีวิก  กปฺเปนฺตสฺส   
ตสฺมา  สิปฺเปสุ  สารคฺคหณ  วิสฺสชฺเชตฺวา  อธิสีลาทีสุเยว  ตุเมฺหหิ   
สิกฺขิตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ ฯ   
                นวมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                โลกสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม  พุทฺธจกฺขุนาติ  เอตฺถ  อาสยานุสยาณ  อินฺทฺริย- 
ปโรปริยตฺตาณ ฺจ  พุทฺธจกฺขุ  นาม ฯ  ยถาห   
        อทฺทสา  โน  ภควา  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  สตฺเต   
อปฺปรชกฺเข  มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺริเย  มุทินฺทฺริเยติอาทิ ฯ  (๑) 
        โลกนฺติ  ตโย  โลกา  โอกาสโลโก  สงฺขารโลโก  สตฺต- 
โลโกติ ฯ  ตตฺถ   
        ยาวตา  จนฺทิมสูริยา  ปริหรนฺติ  ทสิา  ภนฺติ  วิโรจนา   
        ตาว  สหสฺสธา  โลโก  เอตฺถ  เต  วตฺตตี  วโสติ  -   
อาทีสุ(๒)  อากาสโลโก  วุตฺโต(๓) ฯ  เอโก  โลโก  สพฺเพ  สตฺตา   
อาหารฏ ิติกา  เทฺว  โลกา  นาม ฺจ  รปู ฺจ  ตโย  โลกา 
ติสฺโส  เวทนา  จตฺตาโร  โลกา  จตฺตาโร  อาหารา  ป ฺจ   
โลกา  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  ฉ  โลกา  ฉ  อชฌฺตฺติกานิ   
#  ๑.  ม.  มู.  ๑๒/๓๒๓/๓๒๖ ฯ  ม.  ม.  ๑๓/๕๑๑/๔๖๓ ฯ   
#  ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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อายตนานิ  สตฺต  โลกา  สตฺต  วิ ฺาณฏ ิติโย  อฏ  โลกา   
อฏ  โลกธมฺมา  นว  โลกา  นว  สตฺตาวาสา  ทส  โลกา 
ทสายตนานิ  ทฺวาทส  โลกา  ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส 
โลกา  อฏารส  ธาตุโยติอาทีสุ  (๑)  สงฺขารโลโก ฯ  สสฺสโต  โลโก 
อสสฺสโต  โลโกติอาทีสุ  (๒)  สตฺตโลโก  วุตฺโต ฯ  อิธาป  สตฺตโลโก   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  โลกียติ  วิจิตฺตาการโต  ทิสสฺตีติ  จกฺกวาฬสงฺขาโต 
โลโก  โอกาสโลโก  สงฺขาโร  ลุชชฺติ  ปลุชชฺตีติ  โลโก   
โลกียติ  เอตฺถ  ปุ ฺปาป  ตพฺพิปาโก  จาติ  สตฺตโลโก ฯ  เตสุ 
ภควา  มหากรุณาย  อนุกมฺปมาโน  สสารทุกฺขโต  โมเจตุกาโม   
สตฺตโลก  โอโลเกสิ ฯ  กตมสฺส  ปน  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน   
โอโลเกสิ  ปมสฺส  สตฺตาหสฺส ฯ   
        ภควา  หิ  ปลลฺงฺกสตฺตาหสฺส  ปริโยสาเน  ปจฺฉิมยามา- 
วสาเน  ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมฺมา ฯเปฯ  สูโรว(๓)  โอภาสย- 
มนฺตลิกฺขนฺติ  (๔)  อิม  อริยมคฺคานุภาวทีปก  อุทาน  อุทาเนตฺวา   
อห  ตาว  เอว  สุทุตฺตร  สสารมโหฆ  อิมาย  ธมฺมนาวาย   
สมุตฺตริตฺวา  นิพฺพานปาเร   ิโต  หนฺท  ทานิ  โลกมฺป   
ตาเรสฺสามิ  กีทิโส  นุ  โข  โลโกติ  โลก  โวโลเกสิ ฯ  ต   
#  ๑.  ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๒๗๕ ฯ  ๒.  ท.ี  สี.  ๙/๒๙๔/๒๓๔ ฯ   
#  ม.  ม.ู  ๑๒/๓๐๙/๓๐๘ ฯ  ม.  ม.  ๑๓/๑๔๗/๑๔๓ ฯ   
#  ๓.  ม.  สูรโิยว ฯ  ๔.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๒๗๘/๑๗๙ ฯ  
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สนฺธาย  วุตฺต  อถ  โข  ภควา  ตสฺส  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน   
ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกสีติ ฯ   
        ตตฺถ  โวโลเกสีติ  วิวิเธหิ  อากาเรหิ  ปสฺส ิ หตฺถตเล   
ปตอามลก  วิย  อตฺตโน  าเณน  ปจฺจกฺข  อกาสิ ฯ   
อเนเกหิ  สนฺตาเปหีติอาทิ  โวโลกิตาการทสฺสน ฯ  อเนเกหิ   
สนฺตาเปหีติ  อเนเกหิ  ทุกฺเขหิ ฯ  ทุกฺข  หิ  สนฺตาปนปฬนฏเน(๑) 
สนฺตาโปติ  วุจฺจติ ฯ  ยถาห  ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโ  สงฺขตฏโ   
สนฺตาปฏโ  วิปริณามฏโติ ฯ  (๒)  ต ฺจ  ทุกฺข  ทุกฺขาทิวเสน  เจว 
ชาติอาทิวเสน  จ  อเนกปฺปการ ฯ  เตน  วุตฺต  อเนเกหิ   
สนฺตาเปหีติ  อเนเกหิ  ทุกฺเขหิ  สนฺตปฺปมาเน  ปฬิยมาเน   
พาธิยมาเน ฯ  ปรฬิาเหหีติ  ปริทาเหหิ ฯ  ปริฑยฺหมาเนติ  อินฺธน   
วิย  อคฺคินา  สมนฺตโต  ฑยฺหมาเน ฯ  ราคเชหีติ  ราคสมฺภเวหิ(๓) ฯ   
เอส  นโย  เสเสสุป ฯ  ราคาทโย  หิ  ยสฺมึ  สนฺตาเน  อุปฺปชนฺติ   
ต  นิทฺทหนฺตา  วิย  วิพาเธนฺติ  เตน  วุตฺต  ตโยเม  ภิกฺขเว   
อคฺคี  ราคคฺคิ  โทสคฺคิ  โมหคฺคีติ(๔) ฯ  ยโต  เต  จิตฺต  กาย ฺจ   
กิเลเสนฺตีติ  กิเลสาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ปริฑยหฺมาเนติ  เอเตน   
ภควา  ราคาทิกิเลสาน  ปวตฺติทุกฺขต  เตน  จ  สตฺตาน  อภิภูตต   
ทสฺเสสิ ฯ  สนฺตปฺปมาเนติ  อิมินา  ปน  เตส  กาลนฺตรทุกฺขต   
#  ๑.  ม.  สนตฺาปนปฬนฏเน ฯ  ๒.  ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๔๕/๒๘ ฯ   
#  ๓.  ม.  ราคสมฺภูเตหิ ฯ  ๔.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๗๓/๓๐๑ ฯ  
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เตน  นิรนฺตโรปทฺทวต ฺจ  ทสฺเสสิ ฯ   
        ภควา  หิ  โพธริุกฺขมูเล  อปราชติปลฺลงฺเก  นสิินฺโน 
ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ   
วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท  าณ  โอตาเรตฺวา 
กิเลสมูลก  วฏฏทุกฺข  อภิ ฺาย  สงฺขาเร  ปริคฺคเหตฺวา   
สมฺมสนฺโต  อนุกฺกเมน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อริยมคฺคาธิคเมน   
สย  วิคตวิทฺธสฺตกิเลโส  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  ปจฺจเวกฺขณานนฺตร   
อนวเสสาน  กิเลสาน  ปหนีตฺตา  อตฺตโน  วฏฏทุกขฺสฺส  ปริกฺขีณ- 
ภาวทีปก  สพฺพพุทฺธาน  อวิชหิต  อเนกชาติสสารนฺติ  (๑)  อุทาน   
อุทาเนตฺวา  เตเนว  ปลฺลงฺเกน  สตฺตาห  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวที   
นิสินฺโน  สตฺตมาย  รตฺติยา  ตีสุ  ยาเมสุ  วุตฺตนเยน  ตีณิ   
อุทานานิ  อุทาเนตฺวา  ตติยอุทานานนฺตร  พุทฺธจกฺขุนา  โลก   
โวโลเกนฺโต  สกลมิท  สตฺตาน  วฏฏทุกฺข  กิเลสมลูก  กิเลสา   
นาเมเต  ปวตฺติทุกฺขา  อายติมฺป  ทุกฺขเหตุภูตา  เตหิ   
อิเม  สตฺตา  สนฺตปฺปนฺติ  ปริฑยฺหนฺติ  จาติ  ปสฺสิ ฯ  เตน   
วุตฺต  อทฺทสา  โข  ภควา ฯเปฯ  โมหเชหิปติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  โลกสฺส  ยถาวุตฺตสนฺตาป- 
ปริฬาเหหิ  อภิภุยฺยมานต  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม   
อุทานนฺติ  อิม  สพฺพสนฺตาปปริฬาหโต  ปรินิพฺพานวิภาวน   
#  ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๑/๓๕ ฯ  
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มหาอุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อย  โลโก  สนตฺาปชาโตติ  อย  สพฺโพป  โลโก   
ชราโรคมรเณหิ  เจว  นานาวิธพฺยสเนหิ  จ  กิเลสปริยุฏาเนหิ   
จ  ชาตสนฺตาโป  อุปฺปนฺนกายิกเจตสิกทุกฺขาภิภโวติ  อตฺโถ ฯ   
ผสฺสปเรโตติ  ตโต  เอว  อเนเกหิ  ทุกฺขสมฺผสฺเสหิ  ปริหโต   
อุปทฺทุโต ฯ  อถ  วา  ผสฺสปเรโตติ  สุขาทิสงฺขาตาน  ติสฺสนฺน   
ทุกฺขตาน  ปจฺจยภูเตหิ  ฉหิ  ผสฺเสหิ  อภิภูโต  ตโต  ตโต   
ทฺวารโต  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  ปวตฺติวเสน  อุปสฺสฏโ ฯ   
โรค  วทติ  อตฺตโตติ  ผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชมาน  เวทนา- 
สงฺขาต  โรค  ทุกฺข  ขนฺธป ฺจกเมว  วา  ยถาภูต  อชานนฺโต   
อหนฺติ  ส ฺาย  ทิฏ ิคฺคาหวเสน  อห  สุขิโต  ทกฺุขิโตติ  อตฺตโต 
วทติ ฯ  อตฺตโนติป  ปนติฺ ฯ  ตสฺสตฺโถ  สฺวาย  (๑)  โลโก  เกนจิ   
ทุกฺขธมฺเมน  ผุฏโ  อภาวิตตฺตาย  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต  อโห   
ทุกฺข  อีทิส  ทุกฺข  มยฺห  อตฺตโนป  มา  โหตูติอาทินา 
วิปฺปลปนฺโต  เกวล  อตฺตโน  โรค  วทติ  ตสฺส  ปน  ปหานาย   
น  ปฏิปชชฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อถ  วา  ต  ยถาวุตฺต  ทุกฺข   
ยถาภูต  อชานนฺโต  ตณฺหาคาหวเสน  มมนฺติ  ส ฺาย  อตฺตโต   
วทติ  มม  อิทนฺติ  วาจ  นิจฺฉาเรติ ฯ   
        เยน  หิ  ม ฺตีติ(๒)  เอวมิม  โรคภูต  ขนฺธป ฺจก  อตฺตโต   
#  ๑.  ม.  ยฺวาย ฯ  ๒.  ม.  เยน  เยน  หิ  ม ฺตีติ ฯ  
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อตฺตโน  วา  วทนฺโต  โลโก  เยน  เยน  รูปเวทนาทินา  การณภูเตน   
เยน  วา  สสสฺตาทินา  ปกาเรน  ทิฏ ิมานตณฺหาม ฺนาหิ   
ม ฺติ ฯ  ตโต  ต  โหติ  อ ฺถาติ  ตโต  อตฺตนา  ปริกปฺปตา- 
การโต  ต  ม ฺนาย  วตฺถุภูต  ขนฺธป ฺจก  อ ฺถา  อนตฺตา- 
นตฺตนิยเมว  จ  โหติ  วเส  วตฺเตตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  อหงฺการมมงฺการ- 
ตฺต  น  นิปฺผาเทตีติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ตโตติ  ตสฺมา   
ม ฺนามตฺตภาวโต  ต  ขนฺธป ฺจก  นิจฺจาทิวเสน  ม ฺ ิต   
อ ฺถา  อนิจฺจาทิสภาวเมว  โหติ ฯ  น  หิ  ม ฺนา   
ภาว ฺถตฺต  วา  ลกฺขณ ฺถตฺต  วา  กาตุ  สกโฺกติ ฯ 
        อ ฺถาภาวี  ภวสตฺโตติ  อสมฺภเว  วฑฺฒิย  หติสุเข 
สตฺโต  ลคฺโค  สตฺตโลโก  ม ฺนาย  ยถารุจิ  จินติฺยมาโนป   
วิปรีตปฏิปตฺติยา  ตโต  อ ฺถาภาวี  อหิตทุกฺขภาวี  วิฆาตเยว   
ปาปุณาติ ฯ  ภวเมวาภินนฺทตีติ  เอว  สนฺเตป  ต  ม ฺนา- 
ปริปฺปต  อวชิฺชมาน  ภว  วุฑฺฒึ  อภินนฺทติ  เอว  อภิกงฺขติเอว ฯ 
อถวา  อ ฺถาภาวีติ  นิจฺโจ  เม  อตฺตาติอาทินา  ม ฺนาย   
ปริกปฺปตาการโต  สย  อ ฺถาภาวี  สมาโน  อนจฺิโจ  อทฺธุโวติ   
อตฺโถ ฯ  ภวสตฺโตติ  กามาทิภเวสุ  ภวตณฺหาย  สตฺโต  ลคฺโค 
คธิโต ฯ  (๑)  ภวเมวาภินนฺทตีติ  อนิจฺจาทิสภาว  ภวเมว  นิจฺจาทิ- 
วเสน  ปรามสิตฺวา  ตตฺถ  วา  อธิมุตฺติส ฺ  ตณฺหาทิฏาทินนฺทนาย  (๒) 
#  ๑.  ส.ี  คถโิต ฯ  ๒.  ม.  ตณฺหาทิฏาภินนฺทนาหิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 315 

                *เลมที่  ๑๙  โลกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๑๕ 
 
อภินนฺทติ  น  ตตฺถ  นิพฺพินฺทติ ฯ  ยทภินนฺทติ  ต  ภยนฺติ  ย   
วุฑฺฒิสงฺขาต  ภว  กามาทิภว  วา  อภินนฺทติ  ต  อนจฺิจาทิ- 
วิปริณามสภาวตฺตา  อเนกพฺยนานุธตฺตา  จ  ภวเหตุภาวโต   
อติวิย  ภยานกฏเน  ภย ฯ  ยสฺส  ภายตีติ  ยโต  ชรามรณาทิโต   
ภายติ  ต  ชรามรณาทิทุกฺขาธิฏานภาวโต  ทุกฺขทกฺุขภาวโต   
จ  ทุกฺข ฯ  อถ  วา  ยสฺส  ภายตีติ  ภวาภินนฺทเนน  ยสฺส   
วิสยสฺส(๑)  ภายติ  โส  อุจฺเฉทสงฺขาโต  วิภโว  ตโต  ภายน ฺจ   
ทุกฺขวตฺถุภาวโต  ชาติอาทิทุกฺขสฺส  อนติวตฺตนโต  จ  ทุกฺข  ทุกขฺ- 
สภาวเมวาติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ยสฺส  ภายติ  ต  ทุกฺขนฺติ  ยสฺส   
อนิจฺจาทิกสฺส  ภายต  ต  นิสฺสรณ  อชานนฺโต  ต  ภย  ตสฺส   
ทุกฺข  โหติ  ทุกฺข  อาวหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอตฺตเกน  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิวฏฏ  ทสฺเสตุ   
ภววิปฺปหานาย  โข  ปนิท  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  ภววิปฺปหานายาติ  กามาทิภวสฺส  ปชหนตฺถาย ฯ  โขติ   
อวธารเณ  ปนาติ  ปทปูรเณ  นิปาโต  อิทนฺติ  อาสนฺน- 
ปจฺจกฺขวจน ฯ  พฺรหฺมจรยินฺติ  มคฺคพฺรหมฺจริย ฯ  วุสฺสตีติ   
ปูริยติ(๒) ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เอกนฺเตเนว  กามาทิภวสฺส  สมุทยปฺ- 
ปหาเนน  อสวเสสปชหนตฺถาย  อิท  มยา  สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ   
จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  อติทุกฺกรานิ  อาจรตา  (๓)  ปารมิโย  ปเูรตฺวา   
#  ๑.  ม.  วิภวสฺส ฯ  ๒.  ม.  ปูเรสฺสติ ฯ  ๓.  ม.  อาจริตฺวา ฯ  
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โพธิมณฺเฑ  ติณฺณ  มาราน  มตฺถก  มทฺทิตฺวา  อธิคต  สีลาทิก-ฺ 
ขนฺธตฺตยสงฺคต  อฏงฺคิกมคฺคพฺรหฺมจริย  จริยติ  ภาวิยตีติ ฯ   
        เอว  อรยิมคฺคสฺส  เอกเสเนว  นิยฺยานิกภาว  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  อ ฺมคฺคสฺส  ตทภาว  ทสฺเสนฺโต  เย  หิ  เกจีติ- 
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เยติ  อนิยมนิทเฺทโส ฯ  หีติ  นิปาตมตฺต ฯ  เกจีตี   
เอกจฺเจ  ปททฺวเยนาป  ตถาวาทิโน  ทฏิ ิคติเก  อนิยมโต   
ปริยาทิยติ ฯ  สมณาติ  ปพฺพชฺชูปคมนมตฺเตน  สมณา  น   
สมิตปาปา ฯ  พฺราหฺมณาติ  ชาติมตฺเตน  พฺราหฺมณา  น   
พาหิตปาปา ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺปตฺโถ ฯ  ภเวน  ภวสสฺ  วิปฺปโมก-ฺ 
ขมาหสูติ  เอกจฺเจ  กามภเวน  รูปภเวน  วา  สพฺพภวโต  วิมุตฺตึ   
สสารสุทฺธึ  กถยึสุ ฯ  เก  ปเนว  วทนฺตีติ  ทิฏธมฺม- 
นิพฺพานวาทิโน ฯ  เตสุ  หิ  เกจิ  อุฬาเรหิ  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ   
สมปฺปโต  (๑)  อตฺตา  ทฏิเว  ธมฺเม  ปรม  นิพฺพุตึ  ปตฺโต  โหตีติ   
วทนฺติ ฯ  เกจิ  รูปาวจรชฺฌาเนสุ  ปมชฺฌานสมงฺคี ฯเปฯ  เกจิ   
จตุตฺถชฺฌานสมงฺคี  (๒)  อตฺตา  ทิฏเว  ธมฺเม  ปรม  นิพฺพุตึ  ปตฺโต   
โหตีติ  วทนฺติ ฯ  ยถาห   
        อิธ  ภิกขฺเว  เอกจฺโจ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา   
เอววาที  โหติ  เอวทิฏ ิ  ยโต  โข  โภ  อย  อตฺตา  ป ฺจหิ   
กามคุเณหิ  สมปฺปโตติ  (๓)  วิตฺถาโร ฯ   
#  ๑.  ส.ี  สนตฺปฺปโต ฯ  ๒.  ม.  ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานสมงฺคี ฯ 
#  ๓.  ท.ี  สี.  ๙/๕๐/๔๗ ฯ  
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        เต  ปน  ยสฺมา  ยาวทตฺถ  ปตตฺตา  สุหิตาย  ชลุกาย   
วิย  รุหริปปาสา  กามาทิสุเขธิตสฺส(๑)  ตสฺส  อตฺตโน  กาเมสนาทโย  น 
ภวิสฺสนฺติ  ตทภาเว  จ  ภวสฺส  อภาโวเยว  ยสฺมึ  ยสฺมิ ฺจ   
ภเว   ิตสฺส  อย  นโย  ลพฺภติ  เตน  เตน  ภเวน  สพฺพภวโต 
วิมุตฺติ  โหตีติ  วทนฺติ  ตสฺมา  ภวสฺส  วิปฺปโมกฺขมาหสูติ   
วุตฺตา  เยส ฺจ  เอตฺตก  นาม  กาล  สสริตฺวา  พาลา  จ   
ปณฺฑิตา  จ  ปริโยสานภเว  ตฺวา  สสารโต  วิมุจฺจนฺตีติ  ลทฺธิ   
เตป  ภเวน  ภวสฺส  วิปฺปโมกฺข  วทนฺติ  นาม ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        จุลลฺาสีติ  มหากปฺปโน(๒)  สตสหสฺสานิ  ยานิ  พาเล  จ   
ปณฺฑิตา(๓)  จ  สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสนฺตีติ ฯ  (๔)   
        อถวา  ภเวนาติ  ภวทิฏ ิยา ฯ  ภวติ  สสฺสต  ติฏตีติ   
ปวตฺตนโต  สสฺสตทิฏ ิ  ภวทิฏ ีติ  วุจฺจติ ฯ  ภวทิฏ ิ  เอเวตฺถ   
อุตฺตรปทโลปวเสน  (๕)  ภวตณฺหาติอาทีสุ  วิย  ภโวติ  วุตฺตา(๖) ฯ   
ภวทิฏ ิวเสน  จ  เอกจฺเจ  ภววิเสสเยว  กิเลสาน  วูปสนฺตวุตฺติยา   
อายุโน  จ  ทฆีาวาสตาย  (๗)  นิจฺจาทิสภาว  ภววิโมกฺข  ม ฺนฺติ 
เสยฺยถาป  พโก  พฺรหฺมา  อิท  นิจฺจ  อิท  ธุว  อิท  สสฺสต   
อิท  อวิปริณามธมฺมนฺติ  (๘)  อโวจ ฯ  เตสเมว  วิปรีตคฺคาหีน 
อนิสฺสรเณ  นิสฺสรณทิฏ ีน  กุโต  ภววิโมกฺโข ฯ  เตนาห  ภควา   
#  ๑.  ม.  กามาทิสุเขหิ  สมปฺปตสฺส ฯ  ๒.  ม.  มหากปฺปโน ฯ 
#  ๓.  ม.  ปณฺฑิเต ฯ  ๔.  ที.  ส.ี  ๙/๙๕/๗๐ ฯ  ๕.  ม.  อุตฺตรปทโลเปน ฯ 
#  ๖.  ม.  วุตฺโต ฯ  ๗.  ส.ี  ทีฆตมตาย ฯ   
#  ๘.  ม.  ม.ู  ๑๒/๕๕๒/๕๙๐ ฯ  อวจนธมฺมนฺติ ฯ  
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สพฺเพ  เต  อวิปฺปมุตฺตา  ภวสฺมาติ  วทามีติ ฯ   
        วิภเวนาติ  อุจฺเฉเทน ฯ  ภวสฺส  นสิฺสรณมาหสูติ  สพฺพภวโต 
นิคฺคมน  นิกฺขนฺตึ  สสารสุทฺธึ  วทึสุ ฯ  เต  ห ิ ภเวน  ภวสฺส   
วิปฺปโมกฺโขติ  วทนฺตาน  วาท  อนนุชานนฺตา  ภวูปจฺเฉเทน   
นิสฺสรณ  ปฏิชานึสุ ฯ  วิภเวนาติ  วา  อุจฺเฉททิฏ ิยา ฯ  วิภวติ   
วินสฺสติ  อุจฺฉิชฺชติ  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ  ปวตฺตนโต  อุจฺเฉท- 
ทิฏ ิ  วุตฺตนเยน  วิภโวติ  วุจฺจติ ฯ  อุจฺเฉททิฏ ิวเสน  หิ  สตฺตา   
อธิมุจฺจิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  อุปฺปนฺนา  อุจฺฉิชฺชนฺติ  สา  เอว  สสาร- 
สุทฺธีติ  อุจฺเฉทวาทิโน ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        ยโต  โข  โภ  อย  อตฺตา  รูป  จาตุมหาภูติโก ฯเปฯ   
เนวส ฺานาส ฺายตน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  เอตฺตาวตา  โข   
โภ  อย  อตฺตา  สมฺมา  สมจฺุฉินฺโน  โหตีติ ฯ  (๑)  ตถา  นตฺถ ิ
มหาราช  ทนิฺน  นตฺถ ิ ยฏิ  นตฺถ ิ หตุ ฯเปฯ  พาเล  จ   
ปณฺฑิเต  จ  กายสฺส  เภทา  อุจฺฉิชฺชนฺติ  วินสฺสนฺติ  น  โหนฺติ   
ปรมรณาติ  (๒)  จ ฯ   
        เตสมฺป  เอว  วิปรีตคาหีน  กุโต  ภวนิสฺสรณ ฯ  เตนาห   
ภควา  สพฺเพ  เต  อนิสฺสฏา  ภวสฺมาติ  วทามีติ  น  หิ   
อริยมคฺคภาวนาย  อนวเสสกิเลส  อสมุคฺฆาเตตฺวา  กทาจิป  ภวโต   
นิสฺสรณวิมุตฺติ  ลภติ(๓) ฯ  ตถาหิ  เตส  สมณพฺราหฺมณาน  ยถาภูตาว- 
#  ๑.  ท.ี  สี.  ๙/๔๙/๔๓ ฯ  ๒.  ท.ี  สี.  ๙/๙๖/๗๒ ฯ   
#  ๓.  ส.ี  ม.  นิสฺสรณวิมตฺุติ  สมฺภวติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โลกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๑๙ 
                 
โพธาภาวโต  อตฺถ ิ นตฺถติี  อนฺตทฺวยนิปติตาน  ตณฺหาทิฏ ิ- 
วเสน  สมฺปรติสิตวิปฺผนฺทิตมตฺต  ยโต  เต  ทิฏ ิคติกา  ปวตฺติ- 
เหตูสุป  สมฺมูฬฺหา  สกฺกายภูมิย  สุนขิาเต  วิปรีตทสฺสนตฺถมฺเภ 
ตณฺหาพนฺธเนน  พทฺธา  คทฺทูลพนฺธนา  วิย  สารเมยฺยา(๑)  น 
วิชหนฺติ  พนธฺนฏาน  กโุต  เนส  วิโมกฺโข ฯ   
        เย  ปน  จตุสจฺจวิภาวเนน  ปวตฺติอาทีสุ  อสมฺโมหโต   
ต  อนฺตทฺวย  อนุปคมฺม  มชฺฌิม  ปฏิปท  สมารุฬฺหา  เตสเยว   
ภววิปฺปโมกฺโข  นิสฺสรณ ฺจาติ  ทสฺเสนฺโต  สตฺถา  อุปธีติ(๒)- 
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อุปธินฺติ  ขนฺธาทิอุปธึ ฯ  หติี  นิปาตมตฺต ฯ  ปฏิจฺจาติ   
นิสฺสาย  ปจฺจย  กตฺวา ฯ  ทุกฺขนฺติ  ชาติอาทิทุกฺข ฯ  ก ึ  
วุตฺต  โหติ  ยตฺถิเม  ทิฏคติกา  วิโมกฺขส ฺ ิโน  ตตฺถ  ขนฺธ- 
กิเลสาภิสงฺขารูปธโย  อธคิตา  กุโต  ตตฺถ  ทุกฺขนิสสฺรณ ฯ  ยตฺร   
หิ  กิเลสา  ตตฺราภิสงฺขารสมฺภวโต  ภวปฺปพนฺธสฺส  อวิจฺเฉโท 
เยวาติ  วฏฏทุกฺขสฺส  อนวิตฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  อุปธึ  หิ  ปฏิจฺจ   
ทุกฺขมิท  สมโฺภตีติ ฯ   
        อิทานิ  ย  ปรมตฺถโต  ทุกฺขสฺส  นิสฺสรณ  ต  ทสฺเสตุ   
สพฺพุปาทานกฺขยา  นตฺถิ  ทุกฺขสฺส  สมภฺโวติ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพุปาทานกฺขยาติ  กามุปาทาน  ทิฏ ุปาทาน   
#  ๑.  ม.  สาฯ  ๒.  ม.  อุปธึหีติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๐ 
 
สีลพฺพตุปาทาน  อตฺตวาทุปาทานนฺติ  สพฺเพส  อิเมส  จตุนฺนมฺป   
อุปาทานาน  อริยมคฺคาธิคเมน  อนวเสสปฺปหานโต ฯ  ตตฺถ   
ทิฏ ุปาทาน  สีลพฺพตุปาทาน  อตฺตวาทุปาทานนฺติ  อิมานิ   
ตีณิ  อุปาทานานิ  โสตาปตฺติมคฺเคน  ขียนฺติ  อนุปปฺตฺติธมฺมต   
อาปชฺชนฺติ ฯ  กามุปาทาน  อปายคมนีย  ปเมน  กามราคภูต   
พหล  ทุติเยน  สุขุม  ตติเยน  รูปราคารูปราคปฺปหาน   
จตุตฺเถนาติ  จตูหิป  มคฺเคหิ  ขียติ  อนปฺุปตฺติธมฺมต  อาปชฺชตีติ   
เวทิตพฺพ ฯ  นตฺถิ  ทุกฺขสฺส  สมฺภโวติ  เอว  สพฺพโส  อุปาทา- 
นกฺขยา  ตเทกฏตาย  สพฺพสฺสป  กิเลสคหณสฺส  (๑)  อนุปฺปาทนโต   
อปฺปมตฺตกสฺสป  วฏฏทุกขฺสฺส  สมฺภโว  ปาตุภาโว  นตฺถิ ฯ   
        เอว  ภควา  เหตุนา  สทฺธึ  ปวตฺตึ  นิวตฺติ ฺจ  ทสฺเสตฺวา   
อิม  นย  อชานนฺโต  อย  สตฺตโลโก  วฏฏโตป  สลี  น  อุกฺขิปตีติ   
ทสฺเสนฺโต  โลกมิม  ปสฺสาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  โลกมิม  ปสฺสาติ  อตฺตโน  พุทฺธจกฺขุนา  ปจฺจกฺขโต   
วิสยภาวสฺส  อุปคตตฺตา  โลกมิม  ปสฺสาติ  ภควา  ทสฺสนกิริยาย 
นิโยเชนฺโต  อตฺตานเมวาลปติ ฯ  ปุถูติ  พหู  วิสุ  วิสุ  วา ฯ   
อวิชฺชาย  ปเรตาติ  ทุกฺเข  อ ฺาณนฺติอาทินา  (๒)  นเยน  วุตฺตาย 
จตุสจฺจปฏิจฺฉาทิกาย  อวิชฺชาย  อภิภูตา ฯ  ภูตาติ  กมฺมกิเลเสหิ   
ชาตา  นิพฺพตฺตา ฯ  ภูตรตาติ  ภูเตสุ  มาตาปตุปุตฺตทาราทิ- 
#  ๑.  ม.  กิเลสคณสฺส ฯ  ๒.  อภิ.  สงฺ  ๓๔/๗๑๒/๒๘๑ ฯ   
#  อภิ.  วิ.  ๓๕/๒๕๖/๑๘๑ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โลกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๒๑ 
 
ส ฺาย  อ ฺสตฺเตสุ  ตณฺหาย  [๑]  รตา  ภูเต  วา  ขนฺธป ฺจเก   
อนิจฺจาสุภทุกฺขานตฺตสภาเวตสภาวานวโพธโต(๒)  อิตฺถิปุรสิาทิปริกปฺปวเสน   
นิจฺจาทิวเสน  อตฺตตฺตนิยคาหวเสน(๓)  จ  อภิรตา ฯ  ภวา  อปร-ิ 
มุตฺตาติ  ยถาวุตฺเตน  ตณฺหาทิฏ ิคาเหน  ภวโต  สสารโต  น   
ปริมตฺตา ฯ   
        เอตฺถ  จ  โลกมิมนฺติ  ปม  ตาว  สกลมฺป  สตฺตนิกาย   
สาม ฺโต  เอกตฺต  อุปเนนฺโต  เอกวจเนน  อโนธิโส  คหณ   
ทีเปตฺวา  สฺวาย  โลโก  ภวโยนิคติ ิติสตฺตาวาสาทิวเสน  เจว   
ตตฺถาป  ตตสตฺตนิกายาทิวเสน  จ  อเนกเภทภินฺโน  ปจฺเจก  มยา   
โวโลกโิตติ  อตฺตโน  พุทฺธจกฺขุาณานุภาว  ปกาเสนฺโต  สตฺถา   
ปุน  วจนเภท  กตฺวา  พหุวจเนน  โอธิโส  คหณ  ทีเปติ  ปุถู   
อวิชฺชาย  ปเรตา  ภูตาติอาทินา ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  โลกมิมนฺติ   
อุปโยควจน  กตฺวา  อวิชชฺาย  ปเรตาติอาทินา  ปจฺจตฺตพหุ- 
วจนนิทฺเทโสป  อวิรุทฺโธ  โหติ  ภินนฺวากฺยตฺตา ฯ  เกจิ  ปน   
เอกวากฺยตาธิปฺปาเยน  อวิชฺชาย  ปเรส  ภูต  ภูตรต  ภวา   
อปริมุตฺตนฺติ  วทนฺติ  (๔)  วิภตฺติเภทวาเสเนว  ปน  ปุราณปาโ ฯ   
        อิทานิ  เยน  อุปาเยน  ภววิปฺปโมกโฺข  โหติ  ต  สพฺพ   
ติตฺถิยาน  อวิสยภูต  พุทฺธโคจร  วิปสสฺนาวีถึ  ทสฺเสนฺโต  เย   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  รตาติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  ...นตฺตสภาเว  ตสภาวานวโพธโต ฯ 
#  ๓.  ม.  อตฺตตฺตนิยคาหวเสน ฯ  ๔.  ม.  ปนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๒ 
 
หิ  เกจีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เย  หิ  เกจิ  ภวาติ  กามภวาทิส ฺ ีภวาทิ- 
เอกโวการภวาทิวิภาเคน  นานาเภทภินฺนา  (๑)สาตวนฺตสมฺมตา 
สารภินฺนา  สาตรหิตา  ทีฆายุกา  วา  อิตฺตรลกฺขณา(๒)  วา  เย 
หิ  เกจิ  ภวา ฯ  สพฺพธีตี  อุทฺธ  อโธ  ติริยนฺติ  อาทิวิภาเค   
สพฺพตฺถ ฯ  สพฺพตฺถตายาติ  สคฺคาปายมนุสฺสาทิวิภาเวน ฯ  (๓) 
สพฺเพ  เตติอาทีสุ  สพฺเพป  เต  ภวา  รปูเวทนาทิธมฺมา  หุตฺวา   
อภาวฏเน  อนิจฺจา  อุทยพฺพยปฏิปฬติตฺตา  ทุกฺขา  ชราย   
มรเณน  จาติ  ทฺวิธา  วิปรณิาเมตพฺพตาย  วิปริณามธมฺมา ฯ   
อิติสทฺโท(๔)  อาทฺยตฺโถ(๕)  ปการตฺโถ  วา ฯ  กึ(๖) ฯ  เตน  อนตฺต- 
ลกฺขณมฺป  สงฺคเหตฺวา(๗)  อวสวตฺตนฏเน  อนตฺตา  วิปริณาม- 
ธมฺมตาย  วา  อวสวตฺตนฏเน  อนตฺตาติ  วุตฺตา ฯ   
        เอว  ลกขฺณตฺตยสมฺปฏิวิชฺฌนากาเรน  เอต  ภวสงฺขาต   
ขนฺธป ฺจก  ยถาภูต  อวิปรีต  สมฺมปฺป ฺาย  สมฺมาาเณน 
วิปสฺสนาสหิตาย  มคฺคป ฺาย  ปสฺสโต  ปริ ฺาภิสมยาทิวเสน 
ปฏิวิชฺฌโต  ภโว  นิจฺโจติ  อาทินยปฺปวตฺตา  ภเวสุ  ตณฺหา   
ปหียติ  อคฺคมคฺคปฺปตฺติสมกาลเมว  อนวเสส  นิรุชฌฺติ   
#  ๑.  ม.  สาตวนฺโต  วา  อสาตวนฺโต ฯ  ๒.  ม.  อิตฺตรกฺขณา ฯ   
#  ๓.  ม.  วิภาเคน ฯ  ๔.  เอโส  ปาลิย  ภเวยฺย ฯ  ๕.  ม.  อาทิอตฺโถ ฯ 
#  ๖.  ม.  อย  สทฺโท  น  ทิสฺสติ ฯ  ๗.  ม.  สงฺคเหตฺวา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โลกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๒๓ 
 
อุจฺเฉททิฏ ิยา  สพฺพโส  ปหีนตฺตา  วิภว  วิจฺเฉท  นาภินนฺทติ   
น  ปตฺเถติ ฯ  เอวภูตสฺส  ตสฺส  ยา  กามตณฺหาทิวเสน  อฏ- 
สตเภทา  อวตฺถาทิวิภาเคน  อนนฺตเภทา  วา(๑)  ตาส  สพฺพโส   
สพฺพปฺปกาเรน  ตณฺหาน  ขยา  ปหานา  ตเทกฏตาย   
สพฺพสฺสาป  สงฺกิเลสปกฺขสฺส  อเสส  นิสฺเสส  วิราเคน  อริย- 
สคฺเคน  โย  อนุปฺปาทนิโรโธ  ต  นิพฺพานนฺติ   
        เอว  ตณฺหาย  ปหานมุเขน  สอุปาทิเสสนิพฺพาน  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  อนุปาทิเสสนิพฺพาน  ทสฺเสนฺโต  ตสฺส  นิพฺพุตสฺสาติ- 
คาถมาห(๒) ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  โส  สพฺพโส  ตณฺหาน  ขยา  กเิลส- 
ปรินิพฺพาเนน  นิพฺพุโต  วุตฺตนเยน  ภินฺนกิเลโส  ขีณาสวภิกฺขุ   
ตสฺส  นิพฺพุตสฺส  ภิกฺขุโน  อนุปาทา  อุปาทานาภาวโต   
กิเลสาภิสงฺขารมาราน  วา  อคฺคหณโต  ปุนพฺภโว  น  โหติ   
อายตึ  ปฏิสนฺธิวเสน  อุปฺปตฺติภโว  นตฺถิ ฯ  เอวภูเตน  จ  เตน   
อภิภูโต  มาโร  อริยมคฺคกฺขเณ  กิเลสมาโร  อภิสงฺขารมาโร   
เทวปุตฺตมาโร  จ  จริมกจิตฺตกฺขเณ  ขนฺธมาโร  มจฺจุมาโร  จาติ   
ป ฺจวิโธ  มาโร  อภิภูโต  ปราชโิต  ปนุ  สีส  อุกฺขิปตุ   
อปฺปทาเนน  นิพฺพิเสวโน  กโต  ยโต  เตน  วิชิโต  สงฺคาโม   
มาเรหิ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปวตฺติโต  เอว  วิชติสงฺคาโม  ปน   
#  ๑.  ม.  จ ฯ  ๒.  ม.อาทิมาห ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  นนฺทวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๔ 
 
อิฏาทีสุ  สพฺเพสุ  วิการภาเวน  ตาทิลกฺขณปฺปตฺติยา  ตาที   
อรหา  สพฺพภวานิ  ยถาวุตฺตเภเท  สพฺเพป  ภเว  อุปจฺจคา   
สมติกฺกนฺโต  ยตฺถ  กตฺถจิ  สงฺข  น  อุเปติ  อ ฺทตฺถุ  อนุ- 
ปาทาโน  วิย  ชาตเวโท  ปรินิพฺพานโต  อุทฺธ  อป ฺตฺติโกว 
โหตีติ ฯ   
        อิติ  ภควา  อิม  มหาอุทาน  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพาน- 
ธาตุยา  กูฏ  คเหตฺวา  นิฏเปสิ ฯ   
                ทสมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                นฏิ ิตา  จ  นนฺทวคฺควณฺณนา ฯ    
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๓๒๕ 
 
                        เมฆิยวคฺควณฺณนา   
 
                        เมฆิยสุตฺตวณฺณนา   
        เมฆิยวคฺคสฺส  ปเม  จาลิกายนฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ 
ตสฺส  กิร  นครสฺส  ทฺวารฏาน  มุ ฺจิตฺวา  สมนฺตโต  จลปงฺก   
โหติ  ต  จลปงฺก  นิสฺสาย   ิตตฺตา  โอโลเกนฺตาน  จลมาน   
วิย  อุปฏาติ  ตสฺมา  จาลกิาติ  วุจฺจติ ฯ  จาลิเก  ปพฺพเตติ   
ตสฺส  นครสฺส  อวิทูเร  เอโก  ปพฺพโต  โสป  สพฺพเสตตฺตา   
กาฬปกฺขอุโปสถทิวเส  โอโลเกนฺตาน  จลมาโน  วิย  อุปฏาติ   
ตสฺมา  จาลิกปพฺพโตติ  สงฺขฺย(๑)  คโต ฯ  ตตฺถ  ภควโต  มหนฺต   
วิหาร  การยึสุ  ภควา  ตทา  ต  นคร  โคจรคาม  กตฺวา   
ตสฺมึ  จาลิกปพฺพตมหาวิหาเร  วิหรติ ฯ  เตน  วุตฺต  จาลิกาย   
วิหรติ  จาลิเก  ปพฺพเตติ ฯ   
        เมฆิโยติ  ตสฺส  เถรสฺส  นาม ฯ  อุปฏาโก  โหตีติ   
ปริจารโก  โหติ ฯ  ภควโต  หิ  ปมโพธิย  อุปฏากา  อนิพทฺธา 
อเหสส  เอกทา  นาคสมาโล  เอกทา  นาคิโต  เอกทา  อุปวาโณ 
เอกทา  สุนกฺขตฺโต  เอกทา  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  เอกทา   
สาคโต  เอกทา  เมฆิโย ฯ  ตทาป  เมฆิยตฺเถโรว  อุปฏาโก ฯ   
เตนาห  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  เมฆิโย  ภควโต 
#  ๑.  ม.  สงฺข ฯ  
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อุปฏาโก  โหตีติ ฯ   
        ชนฺตุคามนฺติ  เอวนามก  ตสฺเสว  วิหารสฺส  อปร  โคจร- 
คาม ฯ  ชตฺตุคามนฺติป  ปาโ ฯ  กิมิกาฬายาติ  กาฬกิมีน   
พหุลตาย  กมิิกาฬาติ  ลทฺธนามาย  นทิยา ฯ  ชงฺฆาวิหารนฺติ(๑) 
จิรนิสชฺชาย  ชงฺฆาสุ  อุปฺปนฺนกิลมถวิโนทนตฺถ  วิจรณ ฯ   
ปาสาทิกนฺติ  อวิรฬรกฺุขตาย  สินิทฺธปตฺตาย  จ  ปสสฺนฺตาน   
ปสาทมาวหตีติ  ปาสาทิก ฯ  สนฺทจฺฉายตาย  มนุ ฺภูมิภาคตาย   
จ  มนุ ฺ ฯ  อนฺโต  ปวิฏาน  ปติโสมนสฺสชนฏเน  จิตฺต   
รเมตีติ  รมณีย ฯ  อลนฺติ  ปริยตฺต  ยุตฺตนฺติป  อตฺโถ ฯ   
ปธานตฺถิกสฺสาติ  โยเคน  (๒)  ภาวนาย  อตฺถิกสฺส ฯ  ปธานายาติ   
สมณธมฺมกรณาย ฯ  อาคจฺเฉยฺยาหนฺติ  อาคจฺเฉยฺย  อห ฯ  เถเรน   
กิร  ปุพฺเพ  ต  าน  อนุปฏิปาฏิยา  ป ฺจ  ชาติสตานิ  ร ฺาเอว 
สตา  อนุภูต  อุยฺยาน  อโหสิ  เตนสฺส  ทิฏมตฺเตเยว  ตตฺถ   
วิหริตุ  จิตฺต  นมิ ฯ   
        อาคเมหิ  ตาวาติ  สตฺถา  เถรสฺส  วจน  สุตฺวา  อุปธาเรนฺโต 
ตาวสฺส  าณ  ปริปาก  คตนฺติ  ตฺวา  ปฏิกฺขิปนโฺต   
เอวมาห ฯ  เอกกมฺหิ  ตาวาติ  อิท  ปนสฺส  เอว  อย  คนฺตฺวาป   
กมฺเม  อนิปผฺชฺชมาเน  นริาสงฺโก  หุตฺวา  เปมวเสน  ปุน   
อาคจฺฉิสฺสตีติ  จิตฺตมทฺทวชนนตฺถ  อาห ฯ  ยาว  อ ฺโป  โกจิ   
ภิกฺขุ  อาคจฺฉตีติ  อ ฺโ  โกจิ  ภิกฺขุ  มม  สนฺติก  ยาว   
#  ๑.  ม.  ชงฺฆวิหารนฺติ ฯ  ๒.  ส.ี  ชนวิโยเคน ฯ  
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อาคจฺฉติ  ตาว  อาคเมหีติ  อตฺโถ ฯ  โกจิ  ภิกฺขุ  ทิสสฺตีติป   
ปาโ ฯ  อาคจฺฉตูติป  ปนฺติ  ตถา  ทิสฺสตูติ ฯ   
        นตฺถ ิ กิ ฺจิ  อุตฺตรึ(๑)  กรณียนฺติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  จตูหิ   
มคฺเคหิ  ปริ ฺาทีน  โสฬสนฺน  กิจฺจาน  กตตฺตา  อภิสมฺโพธิยา 
วา  อธิคตตฺตา  ตโต  อ ฺ  อุตฺตริ  กรณีย  นาม  นตฺถิ ฯ   
นตฺถิ  กตสฺส  วา  ปติจโยติ  กตสฺส  วา  ปุน  ปติจโยป   
นตฺถิ ฯ  น  ห ิ ภาวิตมคฺโค  ปุน  ภาวียติ  ปหีนกิเลสาน  วา   
ปุน  ปหาเนน  กิจฺจ  นตฺถิ(๒) ฯ  อตฺถิ  กตสฺส  ปติจโยติ  มยฺห   
สนฺตาเน  นิปฺผาทิตสฺส  สีลาทิธมฺมสฺส  อริยมคฺคสฺส  อนธิคตตฺตา   
ตทตฺถ  ปุน  วฑฺฒนสงฺขาโต  ปติจโย  อตฺถิ  อิจฺฉิตพฺโพติ   
อตฺโถ ฯ  ปธานนฺติ  โข  เมฆิย  วทมาน  กินฺติ  วเทยฺยามาติ  สมณ- 
ธมฺม  กโรมีติ  ต  วทมาน  มย  อ ฺ  ก ึ นาม  วเทยฺยาม ฯ   
        ทิวาวิหาร  นิสีทีติ  ทิวาวิหารตฺถาย  นิสีทิ ฯ  นิสินฺโต(๓) 
จ  ยสฺมึ  มงฺคลสิลาปเฏ  ปพฺุเพ  อนุปฏปิาฏิยา  ป ฺจ  ชาติสตานิ   
ราชา  หุตฺวา  อุยฺยานกีฬ  กีฬนฺโต  วิวิธนาฏกปริวาโร  นิสินฺน- 
ปุพฺโพ  ตสฺมเึยว  าเน  นิสีทิ ฯ  อถสสฺ  นิสินฺนกาลโต  ปฏาย 
สมณภาโว  รหิโต  (๔)  วิย  อโหส ิ ราชเวส  คเหตฺวา  นาฏก- 
ปริวารปริวุโต  เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏา  มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสินฺโน   
วิย  ชาโต ฯ  อถสฺส  ต  สมฺปตฺตึ  อสฺสาทยโต  กามวิตกฺโก   
#  ๑.  ม.  อตฺตริ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒.  ม.  อตฺถิ ฯ  ๓.  ม.  นิสินโฺน ฯ 
#  ๔.  สี.  อนฺตรหิโต ฯ  ม.  อิคโต ฯ  
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อุทปาทิ ฯ  โส  ตสฺมึเยว  ขเณ  สโหธ  (๑)  คหิเต  เทฺว  โจเร   
อาเนตฺวา  ปุรโต   ิเต(๒)  วิย  อทฺทส ฯ  เตสุ  เอกสฺส  วธ   
อาณาปนวเสน  พฺยาปาทวิตกฺโก  อุปปฺชฺช ิ เอกสฺส  พนฺธน   
อาณาปนวเสน  วิหึสาวิตกฺโก  เอว  โส  ลตาชาเลน  รกฺุโข 
วิย  มธุมกฺขิกาหิ  มธุฆาตโก  วิย  จ  อกุสลวิตกฺเกหิ  ปรกิฺขิตฺโต   
สมฺปริกิณฺโณ  อโหสิ ฯ  ต  สนฺธาย  อถ  โข  อายสฺมโต 
เมฆิยสฺสาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        อจฺฉริย  วต  โภติ  ครหณจฺฉริย  นาม  กิเรต  ยถา 
อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  วลยิคตฺต(๓)  ทิสฺวา  อโวจ  อจฺฉริย   
ภนฺเต  อพฺภุต  ภนฺเตติ(๔) ฯ  อปเร  ปน  ตสฺมึ  สมเย  ปุปฺผผล- 
ปลฺลวาทีสุ  โลภวเสน  กามวิตกฺโก  ขรสฺสราน  ปกฺขิอาทีน   
สทฺทสฺสวเนน  พฺยาปาทวิตกฺโก  เลฑฺฑุอาทีหิ  เตส  ปฏ-ิ 
พาหนาธิปฺปาเยน  (๕)  วิหึสาวิตกฺโก  อิเธวาห  วเสยฺยนฺติ  ตตฺถ   
สาเปกฺขตาวเสน  กามวิตกฺโก  วนจรเก  ตตฺถ  ทิสวฺา   
เตสุ  จิตฺตทุพฺภเนน  พฺยาปาทวิตกฺโก  เตส  วิเหนาธิปฺปาเยน 
วิหึสาวิตกฺโก  ตสฺส  อุปปฺชฺชีติป(๖)  วทนฺติ ฯ  ยถา  วา  ตถา  วา 
ตสฺส  มิจฺฉาวิตกฺกุปฺปตฺติเยว  การณ(๗) ฯ  อนฺวาสตฺตาติ(๘)  อนุลคฺคา   
#  ๑.  ส.ี  สภณฺฑ ฯ  ม.  สโหฑฺฒ ฯ  ๒.  ม.  ปเต ฯ  ๓.  ม.  วลิยวคฺค ฯ 
#  ๔.  ส.  มหา.  ๑๙/๙๖๓/๒๘๗ ฯ  ๕.  ส.ี  วิเหนาธิปฺปาเยน ฯ 
#  ๖.  ม.  อุปปฺชฺชีติป ฯ  ๗.  ม.  อจฺฉริยการณ ฯ  ๘.  ปาลิย  อนฺวาสโตติ   
#  ปาโ  วิปลฺลาโส  ภเวยฺย ฯ  
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โวกิณฺณา ฯ  อตฺตนิ  ครุมฺหิ  จ  เอกตฺเตป  พหุวจน  ทิสฺสติ ฯ   
อนุสนฺโตติป  (๑)  ปาโ ฯ   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  มิจฺฉาวิตกฺเกหิ  สมฺปริ- 
กิณฺโณ  กมฺมฏานสปฺปาย  กาตุ  อสกโฺกนฺโต  อิท  วต  ทิสวฺา   
ทีฆทสฺสี  ภควา  ปฏิเสเธสีติ  สลลฺกฺเขตฺวา  อิท  การณ   
ทสพลสฺส  อาโรเจสฺสามีติ  นิสินฺนาสนโต  วุฏาย  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ ฯ  อุปสงฺกมตฺิวา  จ  อิธ  มยฺห  ภนฺเตติอาทินา   
อตฺตโน  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ   
        ตตฺถ  เยภุยฺเยนาติ  พหุล  อภิกฺขณ ฯ  ปาปกาติ  ลามกา ฯ 
อกุสลาติ  อโกสลฺลสมฺภูตา ฯ  ทุคฺคติสมฺปาปนฏเน  วา  ปาปกา 
กุสลปฏิปกฺขตาย  อกุสลา ฯ  วิตกฺเกติ  อูหติ  อารมฺมณ  จิตฺต   
อภินิโรเปตีติ  วิตกฺโก  กามสหคโต  วิตกฺโก  กามวิตกฺโก ฯ 
กิเลสกามสมฺปยุตฺโต  วตฺถุกามารมฺมโณ  วิตกฺโกติ  อตฺโถ ฯ   
พฺยาปาทสหคโต  วิตกฺโก  พฺยาปาทวิตกฺโก ฯ  วิหึสาสหคโต   
วิตกฺโก  วิหสึาวิตกฺโก ฯ  เตสุ  กามาน  อภินนฺทนวเสน  ปวตฺโต 
เนกฺขมฺมปฏิปกฺโข  กามวิตกฺโก  อิเม  สตฺตา  ห ฺนฺตุ  วา   
วินสฺสนฺตุ  วา  มา  วา  อเหสุนฺติ  สตฺเตสุ  สมฺปทุสสฺนวเสน   
ปวตฺโต  เมตฺตาปฏิปกฺโข  พฺยาปาทวิตกฺโก  ปาณิเลฑฺฑุ- 
ทณฺฑาทีหิ  สตฺตาน  วิเหเตุกามตาวเสน  ปวตฺโต  กรุณา- 
#  ๑.  ม.  อนุสนฺโตติป ฯ  
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ปฏิปกฺโข  วิหึสาวิตกฺโก ฯ   
        กสฺมา  ปนสฺส  ภควา  ตตฺถ  คมน  อนุชานิ ฯ 
อนนุ ฺาโตป  จาย  ม  โอหาย  คจฺฉิสฺสเตว(๑)  ปริจารกามตาย   
ม ฺเ  ภควา  คนฺตุ  น  เทตีติ  จสฺส  สิยา  อ ฺถตฺต   
ตทสฺส  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺเตยฺยาติ  อนุชานิ ฯ   
        เอว  ตสมฺึ  อตฺตโน  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  นิสินฺเน  อถสฺส   
ภควา  สปฺปาย  ธมฺม  เทเสนฺโต  อปรปิกฺกาย  เมฆิย  เจโต 
วิมุตฺติยาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อปริปกฺกายาติ  ปริปาก  อปฺปตฺตาย ฯ  เจโต- 
วิมุตฺติยาติ  กิเลเสหิ  เจตโส  วิมุตฺติยา ฯ  ปุพฺพภาเค  หิ  ตทงฺค- 
วเสน  เจว  วิกฺขมฺภนวเสน  จ  กิเลเสหิ  เจตโส  วิมุตฺติ  โหติ   
อปรภาเค  สมุจฺเฉทวเสน  เจว  ปฏิปฺปสฺสทฺธิวเสน  จ ฯ  สาย   
วิมุตฺติ  เหฏา  วิตฺถารโต  กถิตาว  ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺตนเยน   
เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  วิมุตฺติปริปาจนีเยหิ  ธมฺเมหิ  อาสเย   
ปริปาจิเต  ปโพธิเต  วิปสฺสนาย  มคฺค(๒)  คณฺหนฺติยา  ปริปาก   
คจฺฉนฺติยา  เจโตวิมุตฺติ  ปริปกฺกา  นาม  โหติ  ตทภาเว 
อปริปกฺกา ฯ   
        กตเม  ปน  วิมุตฺติปริปาจนียา  ธมฺมา  สทฺธินทฺฺริยาทีน   
วิสุทฺธิกรณวเสน  ปณฺณรส  ธมฺมา  เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺตเเหต   
อสฺสทฺเธ  ปุคฺคเล  ปริวชชฺยโต  สทฺเธ  ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต   
#  ๑.  ม.  คจฺฉิสฺสเตว ฯ  ๒.  ส.ี  ม.  มคฺคคคพฺภ ฯ  
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ปยิรุปาสโต  ปสาทนีเย  สุตฺตนฺเต  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหิ   
อากาเรหิ  สทฺธินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ   
        กุสีเต  ปุคฺคเล  ปริวชฺชยโต  อารทฺธวีริเย  ปุคฺคเล  เสวโต   
ภชโต  ปยิรปุาสโต  สมมฺปฺปธาเน  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหิ   
อากาเรหิ  วีริยินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ   
        มฏุสฺสตี  ปุคฺคเล  ปริวชฺชยโต  อุปฏ ิตสฺสตี  ปุคฺคเล   
เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  สติปฏาเน  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ   
ตีหิ  อากาเรหิ  สตินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ   
        อสมาหิเต  ปุคฺคเล  ปริวชฺชยโต  สมาหิเต  ปุคฺคเล  เสวโต   
ภชโต  ปยิรปุาสโต  ฌานวิโมกฺเข  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหิ   
อากาเรหิ  สมาธินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ   
        ทุปฺป ฺเ  ปุคฺคเล  ปริวชฺชยโต  ป ฺวนฺเต  ปุคฺคเล  เสวโต   
ภชโต  ปยิรปุาสโต  คมฺภีราณจริย  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหิ   
อากาเรหิ  ป ฺ ินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ   
        อิติ  อิเม  ป ฺจ  ปุคฺคเล  ปริวชชฺยโต  ป ฺจ  ปุคฺคเล   
เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  ป ฺจ  สุตฺตนฺเต  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ   
ปณฺณรสหิ  อากาเรหิ  อิมานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  วิสุชฌฺนฺตีติ ฯ  (๑)   
        อปเรป  ปณฺณรส  ธมฺมา  วิมุตฺติปริปาจนียา  สทฺธา- 
ป ฺจมานิ  อินฺทฺริยานิ(๒)  อนิจฺจส ฺา  ทุกฺขส ฺา  อนตฺตส ฺา(๓)   
#  ๑.  ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๔๒๔/๓๐๒ ฯ  ๒.  สทฺธาทีนิ  ป ฺจินฺทฺริยานีติ   
#  ยุตฺตตร ฯ  ๓.  ส.ี  อนิจฺเจ  ทุกฺขส ฺา  ทุกฺเข  อนตฺตส ฺา ฯ  
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ปหานส ฺา  วิราคส ฺาติ  อิมา  ป ฺจ  นิพฺเพธภาคิยา 
ส ฺา  กลฺยาณมิตฺตตา  สีลสวโร  อภิสลฺเลขตา  วีริยารมฺโภ   
นิพฺเพธิกป ฺาติ ฯ  เตสุ  วิเนยฺยทมนกุสโล  สตฺถา  วิเนยฺยสฺส   
เมฆิยตฺเถรสฺส  อชฌฺาสยวเสน  อิธ  กลฺยาณมิตฺตตาทโย  วิมุตฺติ- 
ปริปาจนีเย  ธมฺเม  ทสฺเสนฺโต  ป ฺจ  ธมฺมา  ปริปากาย   
สวตฺตนฺตีติ  วตฺวา  เต  วิตฺถาเรนฺโต  อิธ  เมฆิย  ภิกขฺุ   
กลฺยาณมิตฺโต  โหตีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กลฺยาณมิตฺโตติ  กลยฺาโณ  ภทฺโท  สุนฺทโร  มิตฺโต   
เอตสฺสาติ  กลฺยาณมิตฺโต ฯ  ยสฺส  สลีาทิคุณสมฺปนฺโน  อฆสฺส   
ฆาตา  หิตสฺส  วิธาตาติ  เอว  สพฺพากาเรน  อุปกาโร  มิตฺโต   
โหติ  โส  ปคฺุคโล  กลฺยาณมิตฺโตว ฯ  ยถาวุตฺเตหิ  กลฺยาณ- 
ปุคฺคเลเหว  สพฺพิริยาปเถสุ  สห  อยติ  ปวตฺตติ  น  วินา   
เตหีติ  กลฺยาณสหาโย ฯ  กลฺยาณปุคฺคเลสุ  เอว  จิตฺเตน  เจว  กาเยน 
จ  นินฺนโปณปพฺภารภาเวน  ปวตฺตตีติ  กลฺยาณสมฺปวงฺโก ฯ   
ปทตฺตเยน  กลฺยาณมิตฺตสสคฺเค  อาทร  อุปฺปาเทติ ฯ   
        ตตฺริท  กลฺยาณมิตฺตลกฺขณ  อิธ  กลฺยาณมิตฺโต  สทฺธา- 
สมฺปนฺโน  โหติ  สีลสมฺปนฺโน  สุตสมฺปนฺโน  จาคสมฺปนฺโน  วีริย- 
สมฺปนฺโน  สมาธิสมฺปนฺโน  ป ฺาสมฺปนฺโน ฯ  ตตฺถ   
สทฺธาสมฺปตฺติยา  สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธ ึ กมมฺผล ฺจ  เตน   
สมฺมาสมฺโพธิเหตุภูต  สตฺเตสุ  หิเตสิต  น  ปริจฺจชติ ฯ  สีล-  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 333 
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สมฺปตฺติยา  สพฺรหฺมจารีน  ปโย  โหติ  มนาโป  ครุ  ภาวนีโย 
โจทโก  ปาปครหี  วตฺตา  วจนกฺขโม  สุตสมฺปตฺติยา  สจฺจ- 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิปฏิสยุตฺตาน  คมฺภีราน  กถาน  กตฺตา  โหติ   
จาคสมฺปตฺติยา  อปฺปจฺโฉ  โหติ  สนฺตุฏโ  ปวิวิตฺโต  อสสฏโ   
วีริยสมฺปตฺติยา  อารทฺธวีริโย  โหติ  สตฺตาน  หิตปฺปฏิปตฺติยา   
สติสมฺปตฺติยา  อุปฏ ิตสฺสติ  โหติ  สมาธิสมฺปตฺติยา  อวิกฺขิตฺโต 
โหติ  สมาหิตจิตฺโต  ป ฺาสมฺปตฺติยา  อวิปรีต  ปชานาติ ฯ   
โส  สติยา  กสุลาน  ธมฺมาน  คติสมฺปนฺโน  สมาโน  (๑)  ป ฺาย   
สตฺตาน  หิตาหิต  ยถาภูต  ชานิตฺวา  สมาธินา  ตตฺถ   
เอกคฺคจิตฺโต  หุตฺวา  วีริเยน  สตฺเต  อหิตา  นิเสเธตฺวา  หิเต   
นิโยเชติ ฯ  เตนาห   
                ปโย  ครุ  ภาวนีโย  วตฺตา  จ  วจนกฺขโม   
                คมฺภีร ฺจ  กถ  กตฺตา  โน  จาฏาเน  นิโยชเยติ ฯ  (๒)   
        อย  ปโม  ธมโฺม  ปริปากาย  สวตฺตตีติ  อย  กลฺยาณ- 
มิตฺตตาสงฺขาโต  พฺรหฺมจริยวาสสฺส  อาทิภาวโต  สพฺเพส ฺจ   
กุสลาน  ธมมฺาน  พหุการตาย  ปธานภาวโต  จ  อิเมสุ  ป ฺจสุ 
อาทิโต  วุตฺตตฺตา  ปโม  อนวชฺชธมฺโม  อวิสุทฺธาน   
สทฺธาทีน  วิสุทฺธิกรณวเสน  เจโตวิมุตฺติยา  ปริปากาย  สวตฺตติ ฯ   
เอตฺถ  จ  กลยฺาณมิตฺตสฺส  พหุการตา  ปธานตา  จ  อุปฑฺฒมิท   
#  ๑.  ม.  คติโย  สมนฺเวสมาโน ฯ  ๒.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๓๔/๓๓ ฯ  
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ภนฺเต  พฺรหฺมจริยสฺส  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตาติ  วทนฺต  ธมฺม- 
ภณฺฑาคาริก  มา  เหว  อานนฺทาติ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ปฏิเสเธตฺวา   
สกลเมว  หทิ  อานนฺท  พฺรหฺมจริย  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา   
กลฺยาณสหายตาติอาทิสุตฺตปเทหิ  (๑)  เวทิตพฺพา ฯ   
        ปุน  จปรนฺติ  ปุน  จ  อปร  ธมฺมชาต ฯ  สีลวาติ  เอตฺถ   
เกนฏเน  สลี  สีลนฏเน  สลี ฯ  กิมทิ  สลีน  นาม ฯ 
สมาธาน  กายกมฺมาทีน  สุสีลฺยวเสน  อวิปฺปกิณฺณตาติ  อตฺโถ ฯ   
อถ  วา  อุปธารณ  ฌานาทิกุสลธมฺมาน  ปติฏาวเสน  อาธาร- 
ภาโวติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  สีเลติ  สีลตีติ  วา  สลี ฯ  อย  ตาว   
สทฺทลกฺขณนเยน  สีลตฺโถ ฯ  อปเร  ปน  สิรฏโ  สีตลฏโ   
สีลฏโ  สวรฏโติ  นิรตฺุตินเยน  อตฺถ  วณฺเณนฺติ ฯ  ตยิท   
ปาริปูริโต  อติสยโต  วา  สีล  อสฺส  อตฺถีติ  สีลวา  สีล- 
สมฺปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ   
        ยถา  จ  สีลวา  โหติ  สีลสมฺปนฺโน  ต  ทสฺเสตุ  ปาติ- 
โมกฺขสวรสวุโตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปาติโมกฺขนฺติ  สิกฺขาปทสีล ฯ  ต  หิ  โย  น   
ปาติ  รกฺขติ  ต  โมกฺเขติ  โมเจติ  ปาปายิกาทีหิ  ทุกฺเขหีติ   
ปาติโมกฺข ฯ  สวรณ  สวโร  กายวาจาหิ  อวีติกฺกโม ฯ   
ปาติโมกฺขเมว  สวโร  ปาติโมกฺขสวโร  เตน  สวุโต  ปหิตกาย- 
#  ๑.  ส.  ส.  ๑๕/๓๘๓/๑๒๘ ฯ  ส.  มหา.  ๑๙/๒/๒ ฯ  
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วาโจติ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต  อิทมสสฺ  ตสฺมึ  สีเล  ปติฏ ิตภาว- 
ปริทีปน ฯ  วิหรตีติ  ตทนุรูปวิหารสมงฺคิภาวปริทีปน ฯ  อาจาร- 
โคจรสมฺปนฺโนติ  เหฏา  ปาติโมกฺขสวรสฺส  อุปริ  วิเสสาน   
โยคสฺส  จ  อุปการกธมฺมปริทีปน ฯ  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภย- 
ทสฺสาวีติ  ปาติโมกฺขสีลโต  อจวนธมฺมตาปริทีปน ฯ  สมาทายาติ   
สิกฺขาปทาน  อนวเสสโต  อาทานปริทีปน ฯ  สิกฺขตีติ  สิกฺขาย   
สมงฺคีภาวปริทีปน ฯ  สกิฺขาปเทสูติ  สิกฺขิตพฺพธมฺมปริทีปน ฯ   
        อปโร  นโย  กิเลสาน  พลวภาวโต  ปาปกิริยาย  สุกร- 
ภาวโต  ปุ ฺกิริยาย  จ  ทุกฺกรภาวโต  พหุกฺขตฺตุ  อปาเยสุ   
ปตนสีโลติ  ปาตี  ปุถุชชฺโน ฯ  อนิจฺจตาย  วา  ภวาทีสุ   
กมฺมเวคกฺขิตฺโต  ฆฏยีนฺต  วิย  อนวฏาเนน  ปริพฺภมนโต   
คมนสีโลติ  ปาตี  มรณวเสน  วา  (๑)  ตมฺหิ  ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย   
อตฺตภาวสฺส  ปตนสีโลติ  วา  ปาตี  สตฺตสนฺตาโน  จิตฺตเมว   
วา ฯ  ต  ปาติน  สสารทุกฺขโต  โมกฺเขตีติ  ปาติโมกฺข ฯ 
จิตฺตสฺส  หิ  วิโมกฺเขน  สตฺโต  วิมุตฺโตติ  วุจฺจติ ฯ  วุตฺต  หิ   
จิตฺตโวทานา  [๒]  วิสุชฺฌนฺตีติ  (๓)  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต   
วิมุตฺตนฺติ  (๔)  จ ฯ   
        อถ  วา  อวิชฺชาทินา(๕)  เหตุนา  สสาเร  ปตฺติ  คจฺฉติ   
#  ๑.  ส.ี  จรณวเสน  วา ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สตฺตาติ  ทิสฺสติ ฯ 
#  ๓.  ส.  ข.  ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ  ๔.  วิ.  มหา.  ๔/๒๘/๓๓ ฯ 
#  ๕.  ม.  อวิชฺชาทิเหตุนา ฯ  
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ปวตฺตตีติ  ปาตี  อวิชฺชานีวรณาน  สตฺตาน  ตณฺหาส ฺโชนาน   
สนฺธาวต  สสรตนฺติ  (๑)  หิ  วุตฺต ฯ  ตสฺส  ปาติโน  สตฺตสฺส 
ตณฺหาทิสงฺกิเลสตฺตยโต  โมกฺโข  เอเตนาติ  ปาติโมกฺโข  ตณฺหา- 
กาโลติ(๒)อาทีน  วิย  สมาสสิทฺธิ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อถวา  ปาเตติ  วินิปาเตติ  ทุกฺเขหีติ  ปาติ  จิตฺต ฯ   
วุตฺต  หิ  จิตฺเตน  นิยฺยตี  โลโก  จิตฺเตน  ปรกิสฺสตีติ ฯ  (๓)  ตสฺส   
ปาติโน  โมกฺโขติ  เอเตนาติ  ปาติโมกฺโข ฯ  ปตติ  วา  เอเตน   
อปายทุกฺเข  สสารทุกฺเข  จาติ  ปาติ  ตณฺหาทิสงฺกิเลสา ฯ   
วุตฺต  หิ  ตณฺหา  ชเนติ  ปรุิส  (๔)  ตณฺหาทุติโย  ปุรโิสติ  (๕)  จ   
อาทิ ฯ  ตโต  ปาติโต  โมกฺโขติ  ปาติโมกฺโข ฯ   
        อถวา  ปตติ  เอตฺถาติ  ปาติ  ฉ  อชฺฌตฺติกพาหิรานิ   
อายตนานิ ฯ  วุตฺต  หิ  ฉสุ  โลโก  สมปฺุปนฺโน  ฉส ุ กุพฺพติ   
สนฺถวนฺติ ฯ  (๖)  ตโต  ฉ  อชฺฌตฺติกพาหิรายตนสงฺขาตโต  ปาติโต   
โมกฺโขติ  ปาติโมกฺโข ฯ   
        อถวา  สพฺพโลกาธิปติภาวโต  ธมฺมิสฺสโร  ภควา  ปตีติ   
วุจฺจติ  มุจฺจติ  เอเตนาติ  โมกฺโข  ปติโน  โมกฺโข  เตน 
#  ๑.  ส.  นิ.  ๑๖/๔๒๒/๒๑๒ ฯ  ๒.  ม.  กณฺเฑกาโลติ ฯ   
#  สี.  กณฺโฏกาโล ฯ  ๓.  ส.  ส.  ๑๕/๑๘๑/๕๔ ฯ   
#  ๔.  ส.  ส.  ๑๕/๑๗๑/๕๒ ฯ  ๕.  ขุ.  อิติ.  ๑๙๑/๒๓๖ ฯ 
#  ๖.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๐๙/๓๕๘ ฯ  
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ป ฺตฺตตฺตาติ  ปติโมกฺโข ฯ  ปติโมกโฺข  เอว  ปาติโมกฺโข ฯ  สพฺพ- 
คุณาน  วา  ตมฺมูลภาวโต  อุตฺตมฏเน  ปติ  จ  โส  ยถาวุตฺตฏเถน 
โมกฺโข  จาติ  ปติโมกโฺข  ปติโมกฺโข  เอว  ปาติโมกฺโข ฯ  ตถา   
หิ  วุตฺต  (๑)ปาติโมกฺขนฺติ  อาทิเมต  มุขเมต  ปมุขเมตนฺติ  (๑)  วิตฺถาโร ฯ   
        อถวา  ปอิติ  ปกาเร  อตีติ  อจฺจนฺตตฺเถ  นิปาโต  ตสฺมา 
ปกาเรหิ  อจฺจนฺต  โมกฺเขตีติ  ปาติโมกฺข ฯ  อิท  ห ิ สลี  สย   
ตทงฺควเสน  สมาธิสหิต  ป ฺาสหิต ฺจ  วิกฺขมฺภนวเสน   
สมุจฺเฉทวเสน  จ  อจฺจนฺต  โมกฺเขติ  โมเจตีติ  ปาติโมกฺข ฯ  ปติ- 
โมกฺโขติ  วา  ปติโมกโฺข  ตมฺหา  ตมฺหา  วีติกฺกมโทสโต 
ปจฺเจก  โมกฺโขติ  อตฺโถ ฯ  ปติโมกโฺข  เอว  ปาติโมกฺโข ฯ  โมกฺโขติ   
วา  นิพฺพาน  ตสฺส  โมกฺขสฺส  ปติพิมฺพภูโตติ  ปติโมกฺโข ฯ 
สีลสวโร  ห ิ สูริยสฺส  อรณุุคฺคมน  วิย  นิพฺพานสฺส  อุทยภูโต   
ตปฺปฏิภาโค  จ  ยถารห  สงฺกิเลสนิพฺพาปนโต(๒) ฯ  ปติโมกฺโขเอว 
ปาติโมกฺโข ฯ  ปติวตฺตติ  โมกฺเขติ  ทกฺุขนฺติ(๓)  วา  ปติโมกฺข   
ปติโมกฺขเมว  ปาติโมกฺขนฺติ  เอว  ตาเวตฺถ  ปาติโมกฺขสทฺทสฺส   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        สวรติ  ปทหติ  เอเตนาติ  สวโร  ปาติโมกฺขเมว  สวโร   
ปาติโมกฺขสวโร ฯ  อตฺถโต  ปน  ตโต  ตโต  วีติกฺกมิตพฺพโต   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๔/๑๕๐/๒๐๔ ฯ  ม.  ปาติโมกฺขนฺติอาทิเมต  มุขเมตนฺติ ฯ 
#  ๒.  ม.  สงฺกิเลสนิพฺพาปนโต ฯ  ๓.  โมกฺข  ปฏิวตฺตติ  โมกฺขาภิมุขนฺตีติ   
#  อิติวุตฺตกวณฺณนาย ฯ  
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วิรติโย  เจตนา  จ ฯ  เตน  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  สมนฺนาคโต 
ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ  วุตฺโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต  วิภงฺเค   
        อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโต  อุปาคโต   
สมุปาคโต  อุปปนฺโน  สมุปปนฺโน  สมนฺนาคโต  เตน  วุจฺจติ   
ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ ฯ  (๑)   
        วิหรตีติ  อิริยาปถวิหาเรน  วิหรติ  อิรียติ  วตฺตติ ฯ   
        อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  เวฬุทานาทิมิจฺฉาชีวสฺส  กาย- 
ปาคพฺภิยาทีน ฺจ  อกรเณน  สพฺพโส  อนาจาร  วชฺเชตฺวา  กายิโก 
อวีติกฺกโม  วาจสิโก  อวีติกฺกโม  กายิกวาจสิโก  อวีติกฺกโมติ  เอว   
วุตฺตภิกฺขุสารุปฺปอาจารสมฺปตฺติยา  เวสิยาทิอโคจร  วชฺเชตฺวา 
ปณฺฑปาตาทิอตฺถ  อุปสงฺกมิตุ  ยุตฺตฏานสงฺขาตโคจเรน  จ   
สมฺปนฺนตฺตา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน ฯ   
        อปจ  โย  ภิกฺขุ  สตฺถริ  สคารโว  สปฺปติสฺโส  สพฺรหฺมจารีสุ   
สคารโว  สปปฺติสฺโส  หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน  สุนิวตฺโถ  สุปารุโต   
ปาสาทิเกน  อภิกฺกนฺเตน  ปฏิกฺกนฺเตน  อาโลกิเตน  วิโลกิเตน 
สมิ ฺชิเตน  ปสาริเตน  อิริยาปถสมฺปนฺโน  อินฺทรฺิเยสุ  คุตฺตทฺวาโร   
โภชเน  มตฺต ฺ ู  ชาคริยมนุยุตฺโต  สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต   
อปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโ  ปวิวิตฺโต  อสสฏโ  อาภิสมาจาริเกสุ  สกฺกจฺจ- 
การี  ครุจิตฺตีการพหุโล  วิหรติ  อย  วุจฺจติ  อาจารสมฺปนฺโน ฯ   
#  ๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  
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        โคจโร  ปน  อุปนิสฺสยโคจโร  อารกฺขโคจโร  อุปนิพนฺธ- 
โคจโรติ  ติวิโธ ฯ  ตตฺถ  โย  ทสกถาวตฺถุคุณสมนฺนาคโต   
วุตฺตลกฺขโณ  กลฺยาณมิตฺโต  ย  นิสฺสาย  อสฺสุต  สุณาติ  สุต   
ปริโยทาเปติ  กงฺข  วิตรติ  ทิฏ ึ  อุชช  กโรติ  จิตฺต  ปสาเทติ   
ยสฺส  จ(๑)  อนุสิกฺขนฺโต  สทฺธาย  วฑฺฒติ  สีเลน  สุเตน  จาเคน   
ป ฺาย  วฑฺฒติ  อย  วุจฺจติ  อุปนิสฺสยโคจโร ฯ   
        โย  ภิกขฺุ  อนฺตรฆร  ปวิฏโ  วิถ ึ ปฏิปนฺโน  โอกฺขิตฺต- 
จกฺขุ  ยุคมตฺตทสฺสาวี  จกฺขุนฺทฺริยสวุโตว  คจฺฉติ  น  หตฺถ ึ
โอโลเกนฺโต  น  อสฺส  น  รถ  น  ปตฺตึ  น  อิตฺถึ  น  ปุริส   
โอโลเกนฺโต  น  อุทฺธ  โอโลเกนฺโต  น   
ทิสาวิทิส  เปกฺขมาโน  คจฺฉติ  อย  อารกฺขโคจโร ฯ   
        อุปนิพนฺธโคจโร  ปน  จตฺตาโร  สติปฏานา  ยตฺถ 
ภิกฺขุ  อตฺตโน  จิตฺต  อุปนิพนฺธติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ภควตา   
        โก  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โคจโร  สโก  เปตฺติโก  วิสโย   
ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานาติ ฯ  (๒)   
        ตตฺถ  อุปนิสฺสยโคจรสฺส  ปุพฺเพ  วุตฺตตฺตา  อิตเรส   
วเสเนตฺถ  โคจโร  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  ยถาวุตฺตาย  อาจาร- 
สมฺปติยา  อิมาย  จ  โคจรสมฺปตฺติยา  สมนฺนาคตตฺตา  อาจาร- 
โคจรสมฺปนฺโน ฯ   
#  ๑.  ม.  ย ฺจ ฯ  ๒.  ส.  มหา.  ๑๙/๗๐๐/๑๙๘ ฯ  
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        อณุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ ภยทสฺสาวีติ  อปฺปมตฺตกตฺตา  อณุปฺ- 
ปมาเณสุ  [๑]  อส ฺจิจฺจอาปนฺนเสขิยอกุสลจิตฺตุปฺปาทาทิเภเทสุ  วชฺเชสุ   
ภยทสฺสนสีโล ฯ  โย  หิ  ภิกฺขุ  ปรมาณุมตฺต  วชฺช  อฏ- 
สฏ ิโยชนปมาณาธิกโยชนสตสหสฺสุพฺเพธสิเนรุปพฺพตราชสทิส   
กตฺวา  ปสฺสติ  โยป  สพฺพลหุก  ทุพฺภาสิตมตฺต  ปาราชิก- 
สทิส  กตฺวา  ปสฺสติ  อยมฺป  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ ภยทสฺสาวี   
นาม ฯ  สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสูติ  ยงฺกิ ฺจิ  สิกฺขาปเทสุ   
สิกฺขิตพฺพ  ต  สพฺเพน  สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  อนวเสส   
สมฺมา  อาทิยิตฺวา  สิกฺขติ  ปวตฺตติ  ปริปูเรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อภิสลฺเลขิกาติ  อติวิย  กิเลสาน  สลฺเลขณี  เตส  ตนุ- 
ภาวาย  ปหานาย  ยุตฺตรูปา ฯ  เจโตวิวรณสปฺปายาติ  เจตโส   
ปฏิจฺฉาทกาน  นีวรณาน  ทูรีภาวกรเณน  เจโตวิวรณสงฺขาตาน   
สมถวิปสฺสนาน  สปฺปายา  สมถวิปสฺสนาจิตฺตสฺเสว  วา   
วิวรณาย  ปากฏีกรณาย  วา  สปฺปายา  อุปการิกาติ  เจโต- 
วิวรณสปฺปายา ฯ   
        อิทานิ  เยน  นิพฺพิทาทิอาวหเนน  อย  กถา  อภิสลฺเลขิกา   
เจโตวิวรณสปฺปายา  จ  นาม  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  เอกนฺต- 
นิพฺพิทายาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  เอกนฺตนิพฺพิทายาติ  เอกเสเนว  วฏฏทุกขฺโต   
นิพฺพินฺทนตฺถาย ฯ  วิราคาย  นิโรธายาติ  ตสฺเสว  วิรชฺชนตฺถาย   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อสสฺติยาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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จ  นิรุชฌฺนตฺถาย  จ ฯ  อุปสมายาติ  สพฺพกิเลสูปสมาย ฯ   
อภิ ฺายาติ  สพฺพสฺสาป  อภิ ฺเยฺยสฺส  อภิชานนาย ฯ   
สมฺโพธายาติ  จตุมคฺคสมฺโพธาย ฯ  นพฺิพานายาติ  อนุปาทิ- 
เสสนิพฺพานาย ฯ  เอเตสุ  หิ  อาทิโต  ตีหิ  ปเทหิ  วิปสฺสนา   
วุตฺตา  ทฺวีหิ  มคฺโค  ทฺวีหิ  นิพฺพาน  วุตฺต ฯ  สมถวิปสฺสนา   
อาทึ  กตฺวา  นิพฺพานปริโยสาโน  อย  สพฺโพ  อุตฺตริมนุสฺส- 
ธมฺโม  ทสกถาวตฺถุลาภิโน  สมฺภวตีติ  (๑)  ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  ต  กถ  วิภชตฺิวา  ทสฺเสนฺโต  อปฺปจฺฉกถาติ- 
อาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  อปฺปจฺโฉติ  น  อิจฺโฉ  ตสฺส  กถา  อปฺปจฺฉกถา   
อปฺปจฺฉภาวปฺปฏิสยุตฺตา  กถา  วา  อปปฺจฺฉกถา ฯ  เอตฺถ  จ   
อตฺริจฺโฉ  ปาปจฺโฉ  มหิจฺโฉ  อปฺปจฺโฉติ  อิจฺฉาวเสน  จตฺตาโร   
ปุคฺคลา ฯ  เตสุ  อตฺตนา  ยถาลทฺเธน  ลาเภน  อติตฺโต  อุปรูปร ิ  
ลาภ  อิจฺฉนฺโต  อตฺริจฺโฉ  นาม ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต   
                จตุพฺภิ  อฏชฺฌคมา  อฏภิ  จาป  โสฬส   
                โสฬสภิ  จ  ทวฺตฺตึส  อตฺริจฺฉ  จกฺกมาสโท   
                อิจฺฉาหตสฺส  โปสสฺส  จกฺก  ภมติ  มตฺถเกติ  (๒)   
อตฺริจฺฉา  อติโลเภน  อติโลภมเทน  จาติ  (๓)  จ ฯ  วุตฺตา  (๔) ฯ 
#  ๑.  ม.  สิชฌฺตีติ ฯ  ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๗๙๖/๑๘๐  อฏาภิ  จาป  โสฬส ฯ   
#  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๐๔/๓๔ ฯ  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๓๒๒/๒๗๑ ฯ  ชาตฏกถา.  ๕/๔๗๗ 
#  อฏาภิป ฯ  โสฬส ฯ  ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๑๘/๙๐ ฯ  ๔.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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        ลาภสกฺการสิโลกนกิามตาย  อสนฺตคุณสมฺภาวนาธิปฺปาโย   
ปาปจฺโฉ ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต   
        ตตฺถ  กตมา  กุหนา  ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสติสฺส   
ปาปจฺฉสฺส  อิจฺฉาปกตสฺส  ปจฺจยปฏิเสธเนน(๑)  วา  สามนฺต- 
ชปฺปเนน(๒)  วา  อิริยาปถสฺส  วา  อฏปนา  ปฏปนา 
สณฺปนาติอาทิ ฯ  (๓)   
        สนฺตคุณสมฺภาวนาธิปฺปาโย  ปฏิคฺคหเณ  อมตฺต ฺ ู   
มหิจฺโฉ ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต   
        อิเธกจฺโจ  สทฺโธ  สมาโน  สทฺโธติ  ม  ชโน  ชานาตูติ   
อิจฺฉติ  สีลวา  สมาโน  สลีวาติ  ม  ชโน  ชานาตูติ  อิจฺฉตีติ- 
อาทิ ฯ  (๔)   
        ตถาหิสสฺ  (๕)  วิชาตมาตาป  จิตฺต  คเหตุ  น  สกฺโกติ ฯ 
เตเนต  วุจฺจติ   
                อคฺคิกฺขนฺโธ  สมุทฺโท  จ  มหิจฺโฉ  จาป  ปุคฺคโล   
                สกเฏหิ  ปจฺจเย  เทนฺเต(๖)  ตโยเปเต  อตปฺปยาติ ฯ   
        เอเต  ปน  อตฺริจฺฉตาทโย  โทเส  อารกา  ปริวชฺเชตฺวา 
สนฺตคุณนิคูหนาธิปฺปาโย  ปฏิคฺคหเณ  จ  มตฺต ฺ ู  อปฺปจฺโฉ ฯ 
โส  อตฺตนิ  วิชฺชมานมฺป  คุณ  ปฏิจฺฉาเทตุกามตาย  สทฺโธ   
#  ๑.  ม.  ปจฺจยปฺปฏิเสวนสงฺขาเตน ฯ  ๒.  ม.  สามนฺตชปฺปเตน ฯ 
#  ๓.  ม.  อปนาติอาทิ ฯ  อภิ.  วิ.  ๓๕/๘๗๘/๔๗๕ ฯ   
#  ๔.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๘๖๘/๔๗๓ ฯ  ๕.  ม.  ทุตฺตปฺปยตาย ฯ 
#  หิสฺส ฯ  ๖.  สี.  ม.  เทนฺตุ ฯ  
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สมาโน  สทโฺธติ  ม  ชโน  ชานาตูติ  น  อิจฺฉติ  สีลวา  พหุสฺสุโต   
ปวิวิตฺโต  อารทฺธวีริโย  อุปฏ ิตสฺสติ  สมาหิโต  ป ฺวา  สมาโน   
ป ฺวาติ  ม  ชโน  ชานาตูติ  น  อิจฺฉติ ฯ   
        สฺวาย  ปจฺจยปฺปจฺโฉ  ธุตงฺคปฺปจฺโฉ  ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ   
อธิคมปฺปจฺโฉติ  จตุพฺพิโธ ฯ  ตตฺถ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  อปฺปจฺโฉ 
ปจฺจยทายก  เทยฺยธมฺม  อตฺตโน  ถาม ฺจ  โอโลเกตฺวา  สเจป   
หิ  เทยฺยธมฺโม  พหุ  โหติ  ทายโก  อปฺป  ทาตุกาโม  ทายกสฺส   
วเสน  อปฺปเมว  คณฺหาติ ฯ  เทยฺยธมฺโม  เจ  อปฺโป  ทายโก   
พหุ  ทาตุกาโม  เทยฺยธมมฺสฺส  วเสน  อปฺปเมว  คณฺหาติ ฯ   
เทยฺยธมฺโมป  เจ  พหุ  ทายโกป  พหุ  ทาตุกาโม  อตฺตโน 
ถาม  ตฺวา  ปมาณยุตฺตเมว  คณฺหาติ ฯ  เอวรูโป  หิ  ภิกฺขุ   
อนุปฺปนฺน  ลาภ  อุปฺปาเทติ  อุปฺปนฺน  ลาภ  ถาวร  กโรติ   
ทายกาน  จิตฺต  อาราเธติ ฯ  ธุตงฺคสมาทานสฺส  ปน  อตฺตนิ   
อตฺถิภาว  น  ชานาเปตุกาโม  ธุตงฺคปฺปจฺโฉ ฯ  โย  อตฺตโน   
พหุสฺสุตภาว  ชานาเปตุ  น  อิจฺฉติ  อย  ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ ฯ 
โย  ปน  โสตาปนฺนาทีสุ  อ ฺตโร  หุตฺวา  สพฺรหฺมจารีนมฺป   
อตฺตโน  โสตาปนฺนาทิภาว  ชานาเปตุ  น  อิจฺฉติ  อย   
อธิคมปฺปจฺโฉ ฯ  เอวเมเตส  อปฺปจฺฉาน  ยา  อปฺปจฺฉตา  ตสฺสา 
สทฺธึ  สนฺตุฏ ิสนฺทสฺสนาทิวิธินา  (๑)  อเนกาการโวการอานิสส- 
วิภาวนวเสน  ตปฺปฏิปกฺขสฺส  อตฺริจฺฉตาทิเภทสฺส  อิจฺฉาจารสฺส   
#  ๑.  ม.  สนทฺสฺสนาทิวิธินา ฯ  
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อาทีนววิภาวนวเสน  จ  ปวตฺตา  กถา  อปฺปจฺฉกถา ฯ   
        สนฺตุฏ ิกถาติ  เอตฺถ  สนฺตุฏ ีติ  สเกน  อตฺตนา  ลทฺเธน   
ตุฏ ิ  สนฺตุฏ ิ ฯ  อถ  วา  วิสม  ปจฺจยิจฺฉ  ปหาย  สม  ตุฏ ิ   
สนฺตุฏ ิ  สนเฺตน  วา  วิชชฺมาเนน  ตุฏ ิ  สนฺตุฏ ิ ฯ  วุตฺต ฺเจต   
                อตีต  นานุโสจนฺโต  นปฺปชปฺปมนาคต   
                ปจฺจุปฺปนฺเนน  ยาเปนฺโต  สนฺตุฏโติ  ปวุจฺจตีติ ฯ   
        สมฺมา  วา  าเยน  ภควตา  อนุ ฺาตวิธินา  ปจฺจเยหิ   
ตุฏ ิ  สนฺตุฏ ิ ฯ  อตฺถโต  อิตรีตรปจฺจยสนฺโตโส  โส  ทฺวาทส- 
วิโธ  โหติ ฯ  กถ  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส  ยถาพลสนฺโตโส   
ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ  ติวิโธ  เอว  ปณฺฑปาตาทีสุ   
        ตตฺราย  ปเภทสวณฺณนา  อิธ  ภิกฺขุ  จีวร  ลภติ  สุนฺทร   
วา  อสุนฺทร  วา  โส  เตเนว  ยาเปติ  อ ฺ  น  ปฏเติ 
ลภนฺโตป  น  คณฺหาติ  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  อยมสฺส 
จีวเร  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ปฏฏจีวราทีน  อ ฺตร  มหคฺฆ- 
จีวร  ลภิตฺวา  อิท  เถราน  จิรปพฺพชิตาน  อิท  พหุสสฺุตาน   
อนุรูป  อิท  คิลานาน  [๑]  ทุพฺพลาน  อิท  อปฺปลาภีน  โหตูติ  เตส   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ทุพฺพลานนฺติ  ทสิฺสติ ฯ  
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ทตฺวา  อตฺตนา  สงฺการกูฏาทิโต  นนตฺกานิ  อุจฺจินิตฺวา  สงฺฆาฏึ   
กตฺวา  เตส  วา  ปุราณจีวรานิ  คเหตฺวา  ธาเรนฺโตป  สนฺตุฏโ 
โหติ  อยมสฺส  จีวเร  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  ปณฺฑปาต  ลภติ  ลขู  วา  ปณีต   
วา  โส  เตเนว  ยาเปติ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ  ลภนฺโตป  น   
คณฺหาติ  อยมสฺส  ปณฺฑปาเต  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน 
อาพาธิโก  โหติ  ลูข  ปกติวิรุทฺธ  วา  พฺยาธิวิรุทฺธ  วา   
ปณฺฑปาต  ภุ ฺชิตฺวา  คาฬฺห  โรคาตงฺก  ปาปุณาติ  โส   
สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  สปฺปายโภชน   
ภุ ฺชิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนตฺุฏโว  โหติ  อยมสฺส 
ปณฺฑปาเต  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  ปณีต  ปณฺฑปาต   
ลภติ  โส  อย  ปณฺฑปาโต  จิรปพฺพชิตาทีน  อนุรูโปติ  จีวร   
วิย  เตส  ทตฺวา  เตส  วา  สนฺตก  คเหตฺวา  อตฺตนา  ปณฺฑาย   
จริตฺวา  มิสฺสกาหาร  ปริภุ ฺชนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ  อยมสฺส   
ปณฺฑปาเต  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุโน  เสนาสน  ปาปุณาติ  มนาป  วา   
อมนาป  วา  อนฺตมโส  ติณกุฏิกาป  ติณสนฺถารกมฺป  โส  เตเนว   
สนฺตุสฺสติ  ปุน  อ ฺ  สนฺุทรตร  วา  ปาปุณาติ  ต  น  คณฺหาติ   
อยมสฺส  เสนาสเน  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน  อาพาธิโก   
โหติ  ทุพฺพโล  วา  โส  พฺยาธิวิรุทฺธ  วา  ปกติวิรุทฺธ  วา    
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เสนาสน  ลภติ  ยตฺถสฺส  วสโต  อผาสุ  โหติ  โส  ต   
สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ตสฺส  สนตฺเก  สปฺปายเสนาสเน   
วสิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ  อยมสฺส   
เสนาสเน  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  สุนฺทร  เสนาสน  ปตฺตมฺป   
น  สมฺปฏิจฺฉติ  ปณีตเสนาสน  ปมาทฏานนฺติ  มหาปุ ฺตาย   
วา  เลณมณฺฑปกูฏาคาราทีนิ  ปณีตเสนาสนานิ  ลภติ  โส  ตานิ   
จีวราทีนิ  วิย  จิรปพฺพชิตาน  ทตฺวา  ยตฺถ  กตฺถจิ  วสนฺโตป   
สนฺตุฏโว  โหติ  อยมสฺส  เสนาสเน  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ  อิธ 
ปน  ภิกฺขุ  เภสชฺช  ลภติ  ลูข  วา  ปณีต  วา  โส  เตเนว  ตุสติ   
อ ฺ  น  ปตฺเถติ  ลภนฺโตป  น  คณฺหาติ  อยมสฺส  คิลานปจฺจเย   
ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  อถ  ปน  เตเลน  อตฺถิโก  ผาณิต  ลภติ   
โส  ต  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  เตเลน(๑) 
เภสชฺช  กตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ  อยมสฺส   
คิลานปจฺจเย  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  มหาปุ ฺโ  พหุ   
เตลมธุผาณิตาทิปณีตเภสชฺช  ลภติ  โส  ตานิ  จีวราทีนิ  วิย 
จิรปพฺพชิตาทีน  ทตฺวา  เตส  อาภเตน  (๒)  เยน  เกนจิ  เภสชฺช   
กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ ฯ  โย  ปน  เอกสฺมึ  ภาชเน 
มุตฺตหรีตก  เอกสฺมึ  จตุมธุร  เปตฺวา  คณฺหถ  ภนฺเต  ยทิจฺฉสีติ   
วุจฺจมาโน  สจสฺส  เตสุ  อ ฺตเรนป  โรโค  วูปสมฺมติ  อิท   
#  ๑.  ม.  เตล  คเหตฺวา ฯ  ๒.  ส.ี  อาภตเกน ฯ  
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มุตฺตหรีตก  นาม  พุทฺธาทีหิ  วณฺณิต  ปูติมุตฺตเภสชฺช  นิสฺสาย   
ปพฺพชฺชา  ตตฺถ  เต  ยาวชีว  อุสฺสาโห  กรณีโยติ  (๑)  วจน- 
มนุสฺสรนฺโต  จตุมธุร  ปฏิกฺขิปตฺวา  มุตฺตหรีตเกน  เภสชฺช   
กโรนฺโต  ปรมสนฺตุฏโว  โหติ  อยมสฺส  คิลานปจฺจเย   
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        โส  เอวปเภโท  สพฺโพป  สนฺโตโส  สนฺตุฏ ีติ  ปวุจฺจติ ฯ   
เตน  วุตฺต  อตฺถโต  อิตรีตรปจฺจยสนฺโตโสติ ฯ  ตสฺสา  สนฺตุฏ ิยา(๒) 
สทฺธึ  สนฺทสสฺนาทิวิธินา  อานิสสวิภาวนวเสน  ตปฺปฏิปกฺขสฺส   
อตฺริจฺฉตาทิเภทสฺส  อิจฺฉาปกตตฺตสฺส  อาทีนววิภาวนวเสน  จ   
ปวตฺตา  กถา  สนฺตุฏ ิกถา ฯ  อิโต  ปราสุป  กถาสุ  เอเสว   
นโย  วิเสสมตฺตเมว  ปวกฺขาม ฯ   
        ปวิเวกกถาติ  เอตฺถ  กายวิเวโก  จิตฺตวิเวโก  อุปธิวิเวโกติ   
ตโย  วิเวกา ฯ  (๓)  เตสุ  เอโก  คจฺฉติ  เอโก  ติฏติ  เอโก  นิสีทติ   
เอโก  เสยฺย  กปฺเปติ  เอโก  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสติ  เอโก   
ปฏิกฺกมติ  เอโก  อภิกฺกมติ  เอโก  จงฺกม  อธฏิาติ ฯ  เอโก   
จรติ  เอโก  วิหรตีติ  เอว  สพฺพิริยาปเถสุ  สพฺพกิจฺเจสุ   
คณสงฺคณิก  ปหาย  วิวิตฺตวาโส  กายวิเวโก  นาม ฯ   
อฏ  สมาปตฺติโย  ปน  จิตฺตวิเวโก  นาม ฯ  นิพฺพาน   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๔/๑๔๓/๑๙๓ ฯ  ๒.  ม.  อิตรีตรสนฺตุฏ ิยา ฯ 
#  ๓.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๓/๒๙ ฯ  ๔.  ม.  วิวิตฺตวาโส ฯ  
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อุปธิวิเวโก  นาม ฯ  วุตฺตเ ฺหต  กายวิเวโก  จ  วิเวกฏ- 
กายาน  (๑)เนกฺขมฺมาภิรตาน  จิตฺตวิเวโก  จ  ปริสทฺุธจิตฺตาน   
ปรมโวทานปฺปตฺตาน  อุปธิวิเวโก  จ  นิรุปธีน  ปคฺุคลาน   
วิสงฺขารคตานนฺติ ฯ  (๒)   
        วิเวโกเยว  ปวิเวโก  ปวิเวกปฺปฏิสยุตฺตา  กถา  ปวิเวกกถา ฯ   
        อสสคฺคกถาติ  เอตฺถ  สวนสสคฺโค  ทสฺสนสสคฺโค  สมุลลฺปน- 
สสคฺโค  สมโฺภคสสคฺโค  กายสสคฺโคติ  ป ฺจ  สสคฺคา ฯ  เตสุ   
อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  สุณาติ  อมุกสฺมึ  คาเม  วา  นิคเม  วา   
อิตฺถี  อภิรูปา  ทสฺสนียา  ปาสาทิกา  ปรมาย  วณฺณโปกฺขรตาย   
สมนฺนาคตาติ  โส  ต  สตฺุวา  สสีทติ  วิสีทติ  น  สกฺโกติ   
พฺรหฺมจริย  สนฺธาเรตุ  (๓)  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตติ  เอว   
วิสภาคารมฺมณวเสน  อุปฺปนฺนกิเลสสนฺถโว  สวนสสคฺโค  นาม ฯ   
น  เหว  โข  ภิกฺขุ  สุณาติ  อปจ  โข  สาม  ปสฺสติ  อิตฺถึ   
อภิรูป  ทสฺสนีย  ปาสาทิก  ปรมาย  วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคต   
โส  ต  ทิสฺวา  สสีทติ  วิสทีติ  น  สกฺโกติ  พฺรหฺมจริย   
สนฺธาเรตุ  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตติ  เอว  วิสภาคา- 
รมฺมณทสฺสเนน  อุปฺปนนฺกิเลสสนฺถโว  ทสฺสนสสคฺโค  นาม ฯ   
ทิสฺวา  ปน  อ ฺม ฺ  อาลาปสลฺลาปวเสน  อุปฺปนฺโน  กิเลส- 
สนฺถโว  สมลฺุลปนสสคฺโค  นาม ฯ  สห  ชคฺฆนาทีนิป  เอเตเนว   
#  ๑.  ม.  วิเวกฏกายาน ฯ   
#  ๒.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๓,  ๒๒๙,  ๗๐๑/๓๓,๑๗๒,๔๑๓ ฯ 
#  ๓.  ส.ี  สนฺตาเนตุ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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สงฺคณฺหาติ ฯ  อตฺตโน  ปน  สนฺตก  ยงฺกิ ฺจิ  มาตุคามสฺส   
ทตฺวา  วา  อทตฺวา  วา  เตน  ทินฺนคฺฆิยาทีน  (๑)  ปริโภควเสน 
อุปฺปนฺโน  กเิลสสนฺถโว  สมฺโภคสสคฺโค  นาม ฯ  มาตุคามสฺส   
หตฺถคฺคาหาทิวเสน  อุปฺปนฺนกิเลสสนฺถโว  กายสสคฺโค  นาม ฯ   
        โยปเจส  คิหีหิ  สสฏโ  วิหรติ  อนนุโลมิเกน  สสคฺเคน 
สหโสกี  สหนนฺที  สุขิเตสุ  สุขิโต  ทกฺุขิเตสุ  ทุกฺขิโต  อุปฺปนฺเนสุ   
กิจฺจกรณีเยสุ  อตฺตนา  อุยโฺยค  อาปชฺชตีติ  (๒)  เอว  วุตฺโต 
อนนุโลมิโก  คิหิสสคฺโค  โย  จ  สพฺรหฺมจารีหิป  กิเลสุปฺปตฺติ- 
เหตุภูโต  สสคฺโค  ต  สพฺพ  ปหาย  ยฺวาย  สสาเร  ถริตร   
สเวค  สงฺขาเรสุ  ติพฺพภยส ฺ  สรีเร  ปฏิกลูส ฺ  สพฺพากุสเลสุ   
ชิคุจฺฉาปุพฺพงฺคม  หิโรตฺตปฺป  สพฺพกริิยาสุ  สติสมฺปช ฺนฺติ  สพฺพ   
ปจฺจุปฏเปตฺวา  กมลทเล  ชลพินฺทุ  วิย  สพฺพตฺถ  อลคฺคภาโว   
อย  สพฺพสสคฺคปฏิปกฺขาย  อสสคฺโค ฯ  ตปฺปฏิสยุตฺตา  กถา   
อสสคฺคกถา ฯ   
        วีริยารมภฺกถาติ  เอตฺถ  วีรสฺส  ภาโว  กมฺมนฺติ  วา   
วีริย  วิธินา  อีรยิตพฺพ  ปวตฺเตตพฺพนฺติ  วา  วีริย   
วีริย ฺจ  ต  อกุสลาน  ธมมฺาน  ปหานาย  กุสลาน   
ธมฺมาน  อุปสมฺปทาย  อารมฺภน  วีรยิารมฺโภ ฯ  สฺวาย  กายิโก   
เจตสิโก  จาติ  ทุวิโธ ฯ  อารมฺภธาตุ  นิกฺกมธาตุ  ปรกฺกมธาตูติ   
จาติ  ติวิโธ  สมฺมปฺปธานวเสน  จตุพฺพิโธ ฯ  โส  สพฺโพป  โย   
#  ๑.  ม.  ทินนฺสฺส  วนุภงฺคิยาทิโน ฯ  ๒.  ส.  ข.  ๑๗/๑๖/๑๔ ฯ 
#  ขุ.  มหา.  ๒๙/๗๖๓/๔๖๘ ฯ  
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ภิกฺขุ  คมเน  อุปฺปนฺน  กิเลส  าน  ปาปุณิตุ  น  เทติ   
าเน  อุปฺปนฺน  นิสชฺช  นสิชฺชาย  อุปฺปนฺน  สยน  ปาปุณิตุ   
น  เทติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  อชปเทน  ทณฺเฑน  กณฺหสปฺป   
อุปฺปเฬตฺวา  คณฺหนฺโต  วิย  ติขิเณน  อสิยา  อมิตฺต  คีวาย   
ปหรนฺโต  วิย  จ  สีส  อุกขิฺปตุ  อทตฺวา  วีริยพเลน  นิคฺคณฺหาติ   
ตสฺเสว  (๑)  อารทฺธวีริยสฺส  วเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  ตปฺปฏิสยุตฺตา  กถา   
วีริยารมฺภกถา ฯ   
        สลีกถาทีสุ  ทุวิธ  สลี  โลกิย  โลกุตฺตร ฺจ ฯ  ตตฺถ 
โลกิย  ปาติโมกฺขสวราทิ  จตุปาริสุทฺธสีล  โลกุตฺตร  มคฺคสีล   
ผลสีล ฺจ ฯ  ตถา  วิปสฺสนาย  ปาทกภูตา  สห  อุปจาเรน  อฏ   
สมาปตฺติโย  โลกิโย  สมาธิ  มคฺคสมฺปยุตฺโต  ปเนตฺถ  โลกุตฺตโร   
สมาธิ  นาม ฯ  ตถา  ป ฺาป  โลกิยา  สุตมยา  จินตฺามยา  ฌาน- 
สมฺปยุตฺตา  วิปสฺสนาาณ ฺจ ฯ  วิเสสโต  ปเนตฺถ  วิปสฺสนา- 
ป ฺา  คเหตพฺพา  โลกตฺุตรา  มคฺคป ฺา  ผลป ฺา  จ ฯ   
วิมุตฺตีติป  อริยผลวิมุตฺติ  นิพฺพาน ฺจ ฯ  อปเร  ปน  ตทงฺค- 
วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทวิมุตฺตีนมฺป  วเสเนตฺถ  อตฺถ  วณฺเณนฺติ ฯ 
วิมุตฺติาณทสฺสนมฺป  เอกูนวีสติวิธ  ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ  อิติ   
อิเมส  สีลาทีน  สทฺธ ึ สนทฺสฺสนาทิวิธินา  อเนกาการโวการ- 
อานิสสวิภาวนวเสน  เจว  ตปฺปฏิปกขฺาน  ทุสฺสีลยฺาทีน  อาทีนว- 
#  ๑.  ส.ี  ตสฺเสว  วีริยารมฺโภ ฯ  
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วิภาวนวเสน  จ  ปวตฺตา  กถา  ตปฺปฏสิยุตฺตา  กถา  วา 
สีลาทิกถา  นาม ฯ   
        เอตฺถ  จ  อตฺตนา  จ  อปฺปจฺโฉ  โหติ  อปฺปจฺฉกถ ฺจ   
ปเรส  กตฺตาติ  (๑)  สนฺตุฏโ  โหติ  อิตรีตเรน  จีวเรน  อิตรีตรจีวร- 
สนฺตุฏ ิยา  จ  วณฺณวาทีติ  (๒)  จ  อาทิวจนโต  สย  อปฺปจฺฉตาทิคุณ- 
สมนฺนาคเตน  ปเรสมฺป  ตทตฺถาย  หิตชฺฌาสเยน  ปวตฺเตตพฺพา 
ตถารูป  กถา  ยา  อิธ  อภิสลฺเลขิกาทิภาเวน  วิเสเสตฺวา  วุตฺตา   
อปฺปจฺฉกถาทีติ  เวทิตพฺพา ฯ  การกสฺเสว  หิ  กถาวิเสสโต   
อธิปฺเปตตฺถสาธินี ฯ  ตถา  หิ  วกฺขติ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  เมฆิย 
ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข ฯเปฯ  อกสิรลาภีติ ฯ   
        เอวรูปยาติ  อีทิสาย  ยถาวุตฺตาย ฯ  นิกามลาภีติ  ยถิจฺฉิต- 
ลาภี  ยถารุจิลาภี  สพฺพกาล  อิมา  กถา  โสตุ  วิจาเรตุ ฺจ 
ยถาสุข  ลภนฺโต ฯ  อกิจฺฉลาภีติ  อทุกฺขลาภี(๓) ฯ  อกสิรลาภีติ 
วิปุลลาภี ฯ   
        อารทฺธวีริโยติ  ปคฺคหิตวีริโย ฯ  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานายาติ   
อโกสลฺลสมภฺูตฏเน  อกุสลาน  ปาปธมฺมาน  ปชหนตฺถาย ฯ   
กุสลาน  ธมมฺานนฺติ  กุจฺฉิตาน  สลนาทิอตฺเถน  อนวชฺชฏเน   
จ  กุสลาน  สหวิปสฺสนาน  มคฺคผลธมฺมาน ฯ  อุปสมฺปทายาติ   
#  ๑.  ม.  มู.  ๑๒/๒๙๒/๒๘๘ ฯ  ๒.  ส.  น.ิ  ๑๖/๔๖๒/๒๒๙ ฯ 
#  ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๖๙๑/๓๔๖ ฯ  ๓.  ม.  นิทฺทุกฺขลาภี ฯ  
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สมฺปาทนาย  อตฺตโน  สนตฺาเน  อุปฺปาทนาย ฯ  ถามวาติ  อุสฺโสฬฺหิ- 
สงฺขาเตน  วีริยถาเมน  สมนฺนาคโต ฯ  ทฬฺหปรกฺกโมติ  ถิรปรกฺกโม   
อสิถิลวีริโย ฯ  อนิกฺขิตฺตธุโรติ  อโนโรหิตธุโร  อโนสกฺกิตวีริโย ฯ   
        ป ฺวาติ  วิปสฺสนาป ฺาย  ป ฺวา ฯ  อุทยตฺถคา- 
มินิยาติ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อุทย ฺจ  วย ฺจ  ปฏิวิชฺฌนฺติยา ฯ 
อริยายาติ  วิกฺขมฺภนวเสน  กิเลเสหิ  อารกา  ทูเร   ิตาย   
นิทฺโทสาย ฯ  นิพฺเพธิกายาติ  นิพฺเพธภาคิยาย ฯ  สมฺมาทุกฺขกฺขย- 
คามินิยาติ  วฏฏทุกฺขสฺส  เขปนโต  ทุกขฺกฺขโยติ  ลทฺธนาม   
อริยมคฺค  สมฺมา  เหตุนา  นเยน(๑)  คจฺฉนฺติยา ฯ   
        อิเมสุ  จ  ปน  ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ  สลี  วีริย  ป ฺา 
จ  โยคิโน  อชฺฌตฺติก  องฺค  อิตรทฺวย  พาหิร  องฺค ฯ  ตถาป   
กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยเนว  เสส  จตุพฺพิธ  อิจฺฉติ(๒)  กลฺยาณ- 
มิตฺตสฺเสเวตฺถ  พหุปการต  ทสฺเสนฺโต  สตฺถา  กลยฺาณมิตฺตสฺเสต   
เมฆิย  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺขนฺติอาทินา  เทสน  วฑฺเฒติ ฯ   
        ตตฺถ  ปาฏิกงฺขนฺติ  เอกเสน  อิจฺฉิตพฺพ  อวสฺสภาวีติ   
อตฺโถ ฯ  ยนติฺ  กิริยาปรามสน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สีลวา   
ภวิสฺสตีติ  เอตฺถ  ยเทต  กลฺยาณมิตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  สีลวนฺตตาย   
ภวน  สีลสมปฺนฺนตฺต  ตสฺส  ภิกฺขุโน  สีลสมฺปนฺนตฺตา  เอต   
ตสฺส  ปาฏิกงฺข  อวสฺสภาวี  เอกเสเนว  ตสฺส  ตตฺถ  นิโยชนโตติ   
#  ๑.  ม.  าเยน ฯ  ๒.  ม.  อิชฺฌติ ฯ  
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อธิปฺปาโย ฯ  ปาติโมกฺขสวรสวุโต  วิหริสฺสตีติอาทีสุป  เอเสว   
นโย ฯ   
        เอว  ภควา  สเทวเก  โลเก  อุตฺตมกลฺยาณมิตฺตสงฺขาตสฺส   
อตฺตโน  วจน  อนาทิยิตฺวา  ต  วนสณฺฑ  ปวิสิตฺวา  ตาทิส   
วิปฺปการ  ปตฺตสฺส  อายสฺมโต  เมฆิยสฺส  กลฺยาณมิตฺตตาทินา   
สกล  สาสนสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิสฺส  ตตฺถ  อาทรชาตสฺส   
ปุพฺเพ  เยหิ  กามวิตกฺกาทีหิ  อุปทฺทุตตฺตา  กมฺมฏาน  น   
สมฺปชฺช ิ ตสฺส  เตส  อุชุวิปจฺจนีกภูตตฺตา  จ  ภาวนานย   
ปกาเสตฺวา  ตโต  ปร  อรหตฺตสฺส  กมมฺฏาน  อาจิกฺขนฺโต   
เตน  จ  ปน  เมฆิย  ภิกฺขุนา  อิเมสุ  ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ  ปติฏาย   
จตฺตาโร  ธมมฺา  อุตฺตริ  ภาเวตพฺพาติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  เตนาติ  เอว  กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยน  ยถาวุตฺต- 
สีลาทิคุณสมนฺนาคเตน ฯ  เตเนวาห  อิเมสุ  ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ   
ปติฏายาติ ฯ  อุตฺตรินฺติ(๑)  อารทฺธตรุณวิปสฺสนสฺส  ราคาทิ- 
ปริปนฺถา  (๒)  เจ  อุปฺปชฺเชยฺยุ  เตส  วิโสธนตฺถ  ตโต  อุทฺธ  จตฺตาโร 
ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  อุปฺปาเทตพฺพา  วฑฺเฒตพฺพา  จ ฯ   
        อสุภาติ  เอกเทเส(๓)  อสุภกมฺมฏาเนสุ  ยถารห  ยตฺถ   
กตฺถจิ  อสุภภาวนา ฯ  ราคสฺส  ปหานายาติ  กามราคสฺส   
ปชหนตฺถาย ฯ  อยมตฺโถ  สาลิลายโกปมาย  วิภาเวตพฺโพ  เอโก 
#  ๑.  ม.  อุตฺตรีติ ฯ  ๒.  ม.  ราคาทิปริสฺสยา ฯ  ๓.  ม.  เอกาทสสุ ฯ  
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หิ  ปุรโิส  อสิต  คเหตฺวา  โกฏิโต  ปฏาย  สาลิกฺเขตฺเต  สาลิโย   
ลายติ  อถสฺส  วตึ  ภินฺทิตฺวา  คาโว  ปวิสึสุ ฯ  โส  อสิต   
เปตฺวา  ยฏ ึ  อาทาย  เตเนว  มคฺเคน  คาโว  นีหรตฺิวา   
วตึ  ปากติก  กตฺวา  ปุน  อสิต  คเหตฺวา  สาลิโย  ลายิ ฯ   
ตตฺถ  สาลิกฺเขตฺต  วิย  พุทฺธสาสน  ทฏพฺพ  สาลลิายโก  วิย   
โยคาวจโร  อสิต  วิย  มคฺคป ฺา(๑)  ลายนกาโล  วิปสฺสนาย   
กมฺมกรณกาโล  ยฏ ิ  วิย  อสุภกมฺมฏาน  วติ  วิย  สวโร 
วตึ  ภินฺทิตฺวา  คาวีน  ปวิสน  วิย  สหสา  อปฺปฏิสงฺขาย   
ปมาท  อาคมฺม  ราคสฺส  อุปฺปชฺชน  อสิต  เปตฺวา  ยฏ ึ   
อาทาย  ปวิฏมคฺเคเนว  คาโว  นีหริตฺวา  วตึ  ปากติก(๒)  กตฺวา   
ปุน   ิตฏานโต  ปฏาย  สาลลิายน  วิย  อสุภกมฺมฏาเนน 
ราค  วิกฺขมฺเกตฺวา  ปุน  วิปสฺสนาย  กมฺมกรณกาโลติ(๓)  อิทเมตฺถ   
อุปมาสสนฺทน ฯ  เอวภูต  ภาวนาวิธึ  สนฺธาย  วุตฺต  อสุภา   
ภาเวตพฺพา  ราคสฺส  ปหานายาติ ฯ   
        เมตฺตาติ  เมตฺตากมฺมฏาน ฯ  พฺยาปาทสฺส  ปหานายาติ   
วุตฺตนเยเนว  อุปฺปนฺนสฺส  โกปสฺส  ปชหนตฺถาย ฯ  อานา- 
ปานสฺสตีติ  โสฬสวตฺถุกา  อานาปานสฺสติ ฯ  วิตกกฺุปจฺเฉทายาติ   
วุตฺตนเยเนว  อุปฺปนฺนาน  วิตกฺกาน  อุปจฺเฉทนตฺถาย ฯ  อสฺมิมาน- 
สมุคฺฆาตายาติ  อสฺมีติ  อุปฺปชฺชนกสฺส  นววิธสฺส  มานสฺส 
#  ๑.  ม.  ป ฺา ฯ  ๒.  ม.  ปฏิปากติก ฯ  ๓.  ม.กมฺมกรณกาโลติ ฯ  
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สมุจฺเฉทนตฺถาย ฯ  อนิจฺจส ฺ ิโนติ  หุตฺวา  อภาวโต  อุทยพฺพย- 
วนฺตโต  ปภงฺคุโต  ตาวกาลิกโต  อนิจฺจปฏิกฺขโต  จ  สพฺเพ 
สงฺขารา  อนิจฺจาติ  (๑)  ปวตฺตอนิจฺจานุปสฺสนาวเสน  อนิจฺจส ฺ ิโน ฯ   
อนตฺตส ฺา  สณฺาตีติ  อสารกโต  อวสวตฺตนโต  ปรโต  ริตฺตโต   
สุ ฺโต  จ  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  (๒)  เอว  ปวตฺตา   
อนตฺตานุปสฺสนาสงฺขาตา  อนตฺตส ฺา  จิตฺเต  สณฺาติ  อติทฬฺห   
ปติฏาติ ฯ  อนิจฺจลกฺขเณ  หิ  ทิฏเ  อนตฺตลกฺขณ  ทิฏเมว 
โหติ ฯ  ตีสุ  หิ  ลกฺขเณสุ  เอกสฺมึ  ทฏิเ  อิตรทฺวย  ทิฏเมว 
โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  อนิจฺจส ฺ ิโน  หิ  เมฆิย  อนตฺตส ฺา   
สณฺาตีติ  อนตฺตลกฺขเณ  ทิฏเ  อสฺมติี  อุปฺปชชฺนกมาโน   
สุปฺปชโหว  โหตีติ  อาห  อนตฺตส ฺ ี  อสฺมิมานสมุคฺฆาต   
ปาปุณาตีติ ฯ  ทฏิเว  ธมฺเม  นิพฺพานนฺติ  ทิฏเเยว  ธมฺเม 
อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  อปจฺจยปรินิพฺพาน  ปาปุณาติ ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปน  อสุภาทิภาวนานโย  วิสทฺุธิมคฺเค  (๓) 
วุตฺตนเยน  คเหตพฺโพ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  เมฆิยสฺส  มิจฺฉาวิตกฺก- 
โจเรหิ  กุสลภณฺฑุปจฺเฉทสงฺขาต  (๔)  อตฺถ  ชานิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ   
อิม  กามวิตกฺกาทีน  อวิโนทเน  วิโนทเน  จ  อาทีนวานิสสทีปก  (๕)   
#  ๑.  ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๓๓๔/๑๓๖ ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐/๕๒ ฯ 
#  ๓.  วิสุทฺธมิคฺค.  ๑/๒๒๖ ฯ  ๔.  ม.  กุสลภณฺฑุปจฺเฉทสงฺขาต ฯ 
#  ๕.  ส.ี  อวิโนทเน  จ  อาทีนว  อาทีนว  วิโนทเน  อานิสสทีปก ฯ  
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อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ขุทฺทาติ  หีนา  ลามกา ฯ  วิตกฺกาติ  กามวิตกฺกาทโย   
ตโย  ปาปวิตกฺกา ฯ  เต  ห ิ สพฺพวิตกฺเกหิ  ปติกฏิตาย  อิธ   
ขุทฺทาติ  วุตฺตา  น  จ  ขุทฺทมาจเรติอาทีสุ  (๑)  วิย ฯ  สุขุมาติ   
าติวิตกฺกาทโย  อธิปฺเปตา ฯ  าติวิตกฺโก  ชนปทวิตกฺโก   
อมราวิตกฺโก  ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก  ลาภสกฺการ- 
สิโลกปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก  อนว ฺตฺติปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโกติ  เอเต 
หิ  วิตกฺกา  กามวิตกฺกาทโย  วิย  ทารุณา  น  โหนฺตีติ  อโน- 
ฬาริกสภาวตาย  สุขุมาติ  วุตฺตา ฯ  อนุคตาติ  จิตฺเตน  อน-ุ 
วตฺติตา ฯ  วิตกฺเก  หิ  อุปฺปชฺชมาเน  จิตฺต  ตทนุคตเมว  โหติ   
ตสฺส  อารมฺมณาภินิโรปนโต ฯ  อนุคฺคตาติป  ปาฬิ  อนุฏ ิตาติ(๒)   
อตฺโถ ฯ  มนโส  (๓)อุพฺพิลาปาติ  เจตโส  อุพฺพิลาวิตตฺตกรา ฯ  (๓)   
        เอเต  อวิทฺวา  มนโส  วิตกฺเกติ  เอเต  กามวิตกฺกาทิเก 
มโนวิตกฺเก  อสฺสาทาทีนวนิสฺสรณโต  าตตีรณปหานปริ ฺาหิ   
ยถาภูต  อชานนฺโต ฯ  หุราหุร  ธาวติ  ภนฺตจิตฺโตติ  อปฺปหีน- 
มิจฺฉาวิตกฺกตฺตา  อนวฏ ิตจิตฺโต  กทาจิ  รูเป  กทาจิ  สทฺเทติ- 
อาทินา  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  อสฺสาทาทิวเสน  อปราปร  ธาวติ 
ปริพฺภมติ ฯ  อถ  วา  หุราหุร  ธาวติ  ภนฺตจิตฺโตติ  อปริ ฺาต- 
#  ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๐/๑๓ ฯ  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๓๐๘/๓๕๓ ฯ   
#  ม.  ขุทฺทมาจเรติอาทีสุ ฯ  ๒.  ม.  อนุอุฏ ิตาติ ฯ   
#  ๓.  ม.  อุปฺปลาวาติ  เจตโส  อุปฺปลาวิตตฺตกรา ฯ  
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วิตกฺกตฺตา  ตนฺนิมิตฺตาน  อวิชฺชาตณฺหาน  วเสน  ปริพฺภนฺต- 
มานโส  (๑)  อิธโลกปรโลกโต(๒)  อาทานนิกฺเขเปหิ  อปราปร  ธาวติ   
สสรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอเต  จ  วิทฺวา  มนโส  วิตกฺเกติ  เอเต  ปน  ยถา- 
วุตฺตปฺปเภเท  กามวิตกฺกาทิเก  มโนวิตกฺเก  อสฺสาทาทิโต  ยถาภตู   
ชานนฺโต ฯ  อาตาปโยติ  วีริยวา ฯ  สวรตีติ  ปทหติ ฯ  สติมาติ 
สติสมฺปนฺโน ฯ  อนุคฺคเตติ  ทุลฺลภวเสน  อนุปฺปนฺเน ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  เอเต  วุตฺตปฺปกาเร  กามวิตกฺกาทิเก  มโนวิตกเฺก  จิตฺตสฺส   
อุพฺพิลาวิตเหตุตาย  (๓)  มนโส  อุพฺพิลาเป  (๔)  วิทฺวา  วิปสฺสนาป ฺา- 
สหิตาย  มคฺคป ฺาย  สมฺมเทว  ชานนฺโต  ตสฺสา(๕)  สหายภูตาน   
สมฺมาวายามสตีน  อตฺถิตาย  อาตาปโย  สติมา  เต  อริยมคฺค- 
ภาวนาย  อสติ(๖)  อุปฺปตฺติรเห  อนุคฺคเต  อนุปฺปนฺเน  เอว  มคฺคกฺขเณ   
สวรติ  าณสวรวเสน  ปทหติ  อาคมนปถ  ปจฺฉินฺทติ  เอวภูโต   
จ  จตุสจฺจสมฺโพเธน  (๗)  พุทฺโธ  อรยิสาวโก  อรหตฺตาธิคเมน   
อเสส  อนวเสส  เอเต  กามวิตกฺกาทิเก  ปชหาสิ  สมุจฺฉินฺทีติ ฯ 
เอตฺถาป  อนุคเตติป  ปนฺติ  ตสฺสตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ   
                ปมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  ปรพฺิภมนมานโส ฯ  ๒.  ม.  อิธโลกโต  ปรโลก ฯ 
#  ๓.  ม.  อุปฺปลา... ฯ  ๔.  ม.  อุปฺปลาเว ฯ  ๕.  ม.  ตสฺส ฯ 
#  ๖.  ม.  อายตึ ฯ  ๗.  ม.  จตุสจฺจปฺปโพเธน ฯ  
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                                อุทฺธตสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  กสุินารายนฺติ  กุสินาราย  นาม  มลลฺราชนู   
นคเร ฯ  อุปวตฺตเน  มลฺลาน  สาลวเนติ  ยถา  หิ  อนุราธปุรสฺส   
ถูปาราโม  เอว  กุสินาราย  อุยฺยาน  ทกขิฺณปจฺฉิมทิสาย   
โหติ ฯ  ยถา  ถูปารามโต  ทกฺขิณทฺวาเรน  นครปวิสนมคฺโค   
ปาจีนมุโข  คนฺตฺวา  อุตฺตเรน  นิวตฺตติ  เอว  อุยฺยานโต   
สาลปนฺติ  ปาจีนมุขา  คนฺตฺวา  อุตฺตเรน  นิวตฺตา  ตสฺมา   
อุปวตฺตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมึ  อุปวตฺตเน  มลฺลราชนู  สาลวเน ฯ   
อร ฺกุฏิกายนฺติ  สาลปนฺติยา  อวิทูเร  รุกฺขคจฺฉส ฺฉนฺเน  าเน   
กตา  กุฏิกา  ต  สนฺธาย  วุตฺต  อร ฺกุฏิกาย  วิหรนตีฺติ ฯ   
เต  ปน  ภิกฺขู  ปฏิสงฺขานวิรหิตา  โอสสฺฏวีริยา  ปมตฺต- 
วิหาริโน  เตน  วุตฺต  อุทธฺตาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อุทฺธจฺจพหุลตฺตา  อวูปสนฺตจิตฺตตาย  อุทฺธตา ฯ   
ตุจฺฉภาเวน  มาโน  นโฬ  วิยาติ  นโฬ  มานสงฺขาโต  อุคฺคโต   
นโฬ  เอเตสนฺติ  อุนฺนฬา  อุคฺคตตุจฺฉมานาติ  อตฺโถ ฯ  ปตฺตจีวร- 
มณฺฑนาทิจาปลฺเลน  สมนฺนาคตตฺตา  พหุกตาย  วา  จปลา ฯ   
ผรุสวาจตาย  มุเขน  ขราติ  มุขรา ฯ  ติรจฺฉานกถาพหุลตาย   
วิกิณฺณา  พฺยากุลา  วาจา  เอเตสนฺติ  วิกิณฺณวาจา  มุฏา   
นฏา  สติ  เอเตสนฺติ  มุฏสฺสติโน ฯ  สติวิรหิตา  ปมาท- 
วิหาริโนติ  อตฺโถ ฯ  สพฺเพน  สพฺพ  สมฺปช ฺาภาวโต    
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อสมฺปชานา ฯ  คทฺทูหนมคฺคมฺป  กาล  จิตฺตสมาธานสฺส  อภาวโต   
น  สมาหิตาติ  อสมาหิตา ฯ  โลลสภาวตฺตา  ภนฺตมิคสปฺปฏิ- 
ภาคตาย  วิพฺภนฺตจิตฺตา ฯ  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน  อสวรณโต   
อส ฺตินฺทฺริยตาย  ปากตินฺทฺริยา ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  เตส  ภิกฺขูน  อุทฺธจฺจาทิวเสน 
ปมาทวิหาร  ชานิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  ปมาทวิหาเร   
อปฺปมาทวิหาเร  จ  ยถากฺกม  อาทีนวานิสสวิภาวน  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อรกฺขิเตนาติ  สติอารกฺขาภาเวน  อคุตฺเตน ฯ 
กาเยนาติ  ฉวิ ฺาณกาเยน  จกฺขุวิ ฺาเณน  หิ  รูป  ทิสฺวา   
ตตฺถ  นิมิตฺตานุพฺย ฺชนคฺคหณวเสน  อภิชฺฌาทิปฺปวตฺติโต   
วิ ฺาณทฺวารสฺส  สติยา  อรกฺขิตภาวโต ฯ  โสตวิ ฺาณาทีสุป   
เอเสว  นโย ฯ  เอว  ฉวิ ฺาณกายสฺส  อรกฺขิตภาว  สนฺธายาห   
อรกฺขิเตน  กาเยนาติ ฯ  เกจิ  ปน  กาเยนาติ  อตฺถ  วทนฺติ   
เตสมฺป  วุตฺตนเยเนว  อตฺถโยชนาย  สติ  ยุชฺเชยฺย ฯ  อปเร  ปน   
อรกฺขิเตน  จิตฺเตนาติ  วทนฺติ(๑)  เตสมฺป  วุตฺตนโย  เอว  อตฺโถ ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิหเตนาติ  สสฺสตาทิมิจฺฉาภินิเวสทูสิเตน(๒) ฯ  ถินมทิฺธาภิ- 
ภูเตนาติ  จิตฺตสฺส  อกลฺยตาลกฺขเณน  ถิเนน  กายสฺส  อกลฺยตา- 
#  ๑.  ม.  ปนฺติ ฯ   
#  ๒.  ส.ี  มจฺิฉาทิฏ ิคเตนาติ  สสฺสตาทิมิจฺฉาภินิเวสภูเตน ฯ 
#  ปาลิยมฺป  มิจฺฉาทิฏ ิคเตนาติ  ปาโ ฯ  
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ลกฺขเณน  มทิฺเธน  จ  อชโฺฌตฺถเตน  เตน  กาเยน  จิตฺเตนาติ   
วา  สมฺพนฺโธ ฯ  วส  มารสฺส  คจฺฉตีติ  กิเลสมาราทิกสฺส   
สพฺพสฺสป  มารสฺส  วส  ยถากามกรณียต  อุปคจฺฉติ  เตส   
วิสย  นาติกฺกมตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อิมาย  หิ  คาถาย  ภควา  เย  สติอารกฺขาภาเวน   
สพฺพโส  อรกฺขิตจิตฺตา  โยนิโสมนสิการสฺส  เหตุภูตาย  ป ฺาย   
อภาวโต  อโยนิโส  อุมฺมุชฺชเนน  นิจฺจนฺติอาทินา  วิปริเยสคาหิโน   
ตโต  เอว  กสุลกิริยาย  วีริยารมฺภาภาวโต  โกสชชฺาภิภูตา  เต 
วฏฏโต  (๑)  สีส  น  อุกฺขิปสฺสนฺตีติ  เตส  ภิกฺขูน  ปมาทวิหาร- 
ครหามุเขน  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิวฏฏ  ทสฺเสตุ  ตสฺมา   
รกฺขิตจิตฺตสฺสาติ  ทุติย  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺมา  รกฺขิตจิตฺตสฺสาติ  ยสฺมา  อรกฺขิตจิตฺโต   
มารสฺส  ยถากามกรณีโย  หุตฺวา  สสาเรเยว  โหติ  ตสฺมา   
สติสวเรน  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน  รกฺขเนน  ปทหเนน   
รกฺขิตจิตฺโต  อสฺส ฯ  จิตฺเต  หิ  รกฺขิเต  จกฺขฺวาทิอินฺทฺริยานิ   
รกฺขิตาเนว  โหนฺตีติ ฯ  สมฺมาสงฺกปฺปโคจโรติ  ยสมฺา  มิจฺฉา- 
สงฺกปฺปโคจโร  ตถา  ตถา  อโยนิโส  วิตกฺเกตฺวา  นานาวิธานิ   
มิจฺฉาทสฺสนานิ  คณฺหนฺโต  มิจฺฉาทิฏ ิหเตน  จิตฺเตน  มารสฺส 
ยถากามกรณีโย  โหติ  ตสฺมา  โยนิโสมนสิกาเรน  กมฺม   
#  ๑.  ม.  สสารวฏฏโต ฯ  
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กโรนฺโต  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทิสมฺมาสงฺกปฺปโคจโร  อสฺส  ฌานาทิ- 
สมฺปยุตฺต  สมฺมาสงฺกปฺปเมว  อตฺตโน  จิตฺตสฺส  ปวตฺติฏาน   
กเรยฺย ฯ  สมมฺาทิฏ ิปุเรกฺขาโรติ  สมฺมาสงฺกปฺปโคจรตาย  วิธูต- 
มิจฺฉาทสฺสโน  ปุเรตรเยว  กมฺมสฺสกตาลกฺขณ  ตโต  ยถาภูตาณ- 
ลกฺขณ ฺจ  สมฺมาทิฏ ึ  ปพฺุพงฺคม  (๑)  กตฺวา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว   
สีลสมาธีสุ  ยุตฺโต  ปยุตฺโต  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  สงฺขาเร   
สมฺมสนฺโต  ตฺวาน  อุทยพฺพย  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ   
สมป ฺาสาย  อากาเรหิ  อุปฺปาท  นิโรธ ฺจ  ววตฺถเปตฺวา   
ยุทยพฺพยาณ  อธิคนฺตฺวา  ตโต  ปร  ภงฺคานุปสฺสนาทิวเสน   
วิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา  อนุกฺกเมน  อริยมคฺค  คณฺหนฺโต   
อคฺคมคฺเคน  ถินมิทฺธาภิภู  ภิกฺขุ  สพฺพา  ทุคฺคติโย  ชเหติ   
เอว  โส  เหฏ ิมมคฺควชฺฌาน  กิเลสาน  ปมเมว  ปหีนตฺตา   
ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตโลภสหคตจิตฺตุปฺปาเทสุ  อุปฺปชชฺนกถินมิทฺธาน   
อธิคเตน  อรหตฺตมคฺเคน  สมุจฺฉินฺทนโต  ตโต(๒)  ตเทกฏาน   
มานาทีนมฺป  ปหีนตฺตา  สพฺพโส  ภินฺนกิเลโส  ขีณาสวภิกฺขุ   
ติวิธทุกฺขตาโยเคน  ทุคฺคติสงฺขาตา  สพฺพาป  คติโย  อุจฺฉินฺน- 
ภวมูลตฺตา  ชเห  ปชเหยฺย  ตาส  ปรภาเค  นิพฺพาเน  ปติฏเยฺยาติ(๓) 
อตฺโถ ฯ   
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  ปุรโต ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  ๓.  ม.  ปติฏเยฺยาติ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๓๖๒ 
                 
                โคปาลกสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  โกสเลสูติ  โกสลา  นาม  ชนปทวาสิโน  (๑)  ราช- 
กุมารา  เตส  นิวาโส  เอโกป  ชนปโท  โกสลาเตฺวว  วุจฺจติ ฯ 
เตสุ  โกสเล(๒)  ชนปเท ฯ  จาริก  จรตีติ  อตุริตจาริกาวเสน  ชนปท- 
จาริก  จรติ ฯ  มหตาติ  คุณมหตฺเตนป  มหตา  อปริจฺฉินฺน- 
สงฺขฺยตฺตา  สงฺขฺยามหตฺเตนป  มหตา ฯ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ทิฏ ิ- 
สีลสาม ฺสหเตน  สมณคเณน ฯ  สทฺธินฺติ  เอกโต ฯ  มคฺคา   
โอกฺกมฺมาติ  มคฺคโต  อปกฺกมิตฺวา ฯ  อ ฺตร  รุกขฺมูลนฺติ  ฆนปตฺต- 
ปลาสสฺส(๓)  สนฺทจฺฉายสฺส  มหโต  รุกฺขสฺส  สมปีสงฺขาต  มูล ฯ   
        อ ฺตโร  โคปาลโกติ  เอโก  โคคณรกฺขโก  นาเมน  ปน   
นนฺโท  นาม ฯ  โส  กิร  อฑฺโฒ  มหทฺธโน  มหาโภโค  ยถา   
เกณิโย  ชฏโิล  ปพฺพชฺชาเวเสน  เอว  อนาถปณฺฑิกสฺส  โคยถู   
รกฺขนฺโต  โคปาลกตฺเตน  ราชปฬ  ปรหิรนฺโต  (๔)  อตฺตโน  กฏุมฺพ   
รกฺขติ ฯ  โส  กาเลน  กาล  ป ฺจโครเส  คเหตฺวา  มหาเสฏ ิสฺส   
สนฺติก  อาคนฺตฺวา  นิยฺยาเทตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถาร   
ปสฺสติ  ธมฺม  สุณาติ  อตฺตโน  จ  วสนฏาน  อาคมนตฺถาย   
สตฺถาร  ยาจติ ฯ  สตฺถา  ตสฺเสว  าณปริปาก  อาคมย- 
มาโน  [๕]  อคนฺตฺวา  อปรภาเคน  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  ปริวุโต  ชนปท- 
#  ๑.  ม.  ขานปทิโน ฯ  ๒.  ม.  เตสุ  โกสเลสุ ฯ   
#  ๓.  ม.  ฆนปตฺตสาขาวิฏปสมฺปนฺนสฺสฯ  ๔.  ม.  อปหรนฺโต ฯ   
#  ๕.  ม.  เอตฺถนฺเตร  อคนฺตฺวาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โคปาลกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๖๓ 
 
จาริก  จรนฺโต  อิทานิสฺส  าณ  ปริปกฺกนฺติ  ตฺวา  ตสฺส   
วสนฏานสฺส  อวิทูเร  มคฺคา  โอกฺกมฺม  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล   
นิสีทิ  ตสฺส  อาคมน  อาคมยมาโน ฯ  นนฺโทป  โข  สตฺถา   
กิร  ชนปทจาริก  จรนฺโต  อิโต  อาคจฺฉตีติ  สุตฺวา  หฏตุฏโ   
เวเคน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  กตปฏิสนฺาโร 
เอกมนฺต  นิสีทิ  อถสฺส  ภควา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  โส  โสตาปตฺติ- 
ผเล  ปติฏหิตฺวา  ภควนฺต  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  ปายาสทาน   
อทาสิ  สตฺตเม  ทิวเส  ภควา  อนุโมทน  กตฺวา  ปกกฺามิ ฯ 
เตน  วุตฺต  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  ต  โคปาลก  ภควา  ธมฺมิยา 
กถาย  สนฺทสฺเสสิ ฯเปฯ  อุฏายาสนา  ปกฺกามีติ ฯ   
        ตตฺถ  สนฺทสฺเสสีติ  อิเม  ธมฺมา  กุสลา  อิเม  ธมฺมา 
อกุสลาติอาทินา  กุสลาทิธมฺเม  กมฺมวิปาเก  อิธโลกปรโลเก   
ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  อนุปุพฺพิกถาวสาเน  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ   
สมฺมา  ทสฺเสสิ ฯ  สมาทเปสีติ  สจฺจาธิคมาย  อิเม  นาม  ธมฺมา 
อตฺตนิ  อุปฺปาเทตพฺพาติ  สีลาทิธมฺเม  สมฺมา  คณฺหาเปตฺวา  เตสุ   
ต  ปติฏาเปสิ ฯ  สมุตฺเตเชสีติ  เต  ธมมฺา  สมาทินฺนา  อนุกฺกเมน 
ภาวิยมานา  นิพฺเพธภาคิยา  หุตฺวา  ติกฺขวิสทา  ยถา  ขิปป   
อริยมคฺค  อาวหนฺติ  ตถา  สมฺมา  อุตฺเตเชสิ  สมฺมเทว  เตเชสิ ฯ(๑)   
สมฺปหเสสีติ  ภาวนาย  ปุพฺเพนาปร  วิเสสภาวทสฺสเนน  จิตฺตสฺส   
#  ๑.  ส.ี  ตถา  สมุตฺเตเชสิ  สมฺมา  อุตฺเตเชสิ ฯ  
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ปโมทาปนวเสน  สฏุ ุ  ปหเสสิ ฯ  อปเจตฺถ  สาวชฺชานวชฺชธมฺเมสุ   
ทุกฺขาทีสุ  จ  สมฺโมหวิโนทเนน(๑)  สนฺทสฺสน  สมฺมาปฏิปตฺติย   
ปมาทาปโนทเนน  สมาทปน  จิตฺตสฺสาลสิยาปตฺติวิโนทเนน   
สมุตฺเตชน  สมฺมาปฏิปตฺติสิทฺธิยา  สมฺปหสน  เวทิตพฺพ ฯ  เอว  โส   
ภควโต  สามุกฺกสิกาย  ธมมฺเทสนาย  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ   
อธิวาเสสีติ  เตน  ทิฏสจฺเจน  อธิวาเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควาติ- 
อาทินา  นิมนฺติโต  กายงฺควาจงฺค  อโจเปนฺโต  จิตฺเตเนว  อธิวาเสสิ 
สาทิยิ ฯ  เตเนวาห  ตุณฺหีภาเวนาติ ฯ   
        อปฺโปทกปายาสนฺติ  นิรุทกปายาส ฯ  ปฏิยาทาเปตฺวาติ   
สมฺปาเทตฺวา  สชฺเชตฺวา ฯ  นว ฺจ  สปปฺนฺติ  นวนีต  คเหตฺวา   
ตาวเทว  วิลนี  มณฺฑสปฺป ฺจ  ปฏิยาทาเปตฺวา ฯ  สหตฺถาติ   
อาทรชาโต  สหตฺเถเนว  ปริวิสนฺโต ฯ  สนฺตปฺเปสีติ  ปฏิยตฺต  โภชน   
โภเชสิ ฯ  สมฺปวาเรสีติ  อล  อลนฺติ  วาจาย  ปฏิกขิฺปาเปสิ ฯ   
ภุตฺตาวินฺติ  กตภตฺตกิจฺจ ฯ  โอนีตปตฺตปาณินฺติ  ปตฺตโต  อปนีต- 
ปาณึ  โธตปตฺตปาณินฺติป  ปาโ  โธตปตฺตหตฺถนฺติ  อตฺโถ ฯ 
นีจนฺติ  อนุจฺจ  อาสน  คเหตฺวา  อาสเนเยว  นิสีทน  อริย- 
เทสวาสีน  จาริตฺต  โส  ปน  สตฺถ ุ สนติฺเก  อุปจารวเสน   
ป ฺตฺตสฺส  ทารุผลกาสนสฺส  สมีเป  นิสีทิ ฯ  ธมมฺิยา  กถายาติ- 
อาทิ  สตฺตเม  ทิวเส  กต  อนุโมทน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  โส  กิร 
#  ๑.  ม.  สมโฺมหวิโนทเนน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โคปาลกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๖๕ 
 
สตฺตาห  ภควนฺต  ภิกฺขุสฆ ฺจ  ตตฺถ  วสาเปตฺวา  มหาทาน   
ปวตฺเตสิ  สตฺตเม  ปน  ทิวเส  อปฺโปทกปายาสทาน  อทาสิ ฯ 
สตฺถา  ตสฺส  ตสฺมึ  อตฺตภาเว  อุปริมคฺคตฺถาย  าณปริปากา- 
ภาวโต  อนุโมทนเมว  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
        สีมนฺตรกิายาติ  สีมนฺตเร  ตสฺส  คามสฺส  อนนฺตร(๑) ฯ   
คามวาสิโน  กิร  เอก  ตฬาก  นิสฺสาย  เตน  สทฺธึ  กลห   
อกสุ ฯ  โส  เต  อภิภวิตฺวา  ต  ตฬาก  คณฺหิ ฯ  เตน  พทฺธาฆาโต 
เอโก  ปุรโิส  ต  สตฺถ ุ ปตฺต  คเหตฺวา  ทูเร  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตาหิ 
อุปาสกาติ  วุตฺเต  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ภิกฺขุ- 
สฆสฺส  จ  อ ฺชลึ  กตฺวา  ยาว  ทสฺสนปูจารสมติกฺกมา  ทสนข- 
สโมธานสมุชฺชล  อ ฺชล ึ สิรส ิ ปคฺคยฺห  ปฏินิวตฺติตฺวา  ทฺวินฺน   
คามานมนฺตเร  อร ฺปเทเส  เอกก  คจฺฉนฺต  สเรน  วิชฌฺิตฺวา   
มาเรสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อจิรปกฺกนฺตสฺส ฯเปฯ  โวโรเปสีติ ฯ   
        เกนจิเทว  กรณีเยน  โอหิยิตฺวา  ปจฺฉา  คจฺฉนฺตา  ภิกฺขู   
ต  ตถา  มต  ทิสฺวา  ภควโต  ตมตฺถ  อาโรเจสส  ต  สนฺธาย   
วุตฺต  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขูติอาทิ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ยสฺมา  ทิฏ ิสมฺปนฺน  อรยิสาวก  นนทฺ   
หนนฺเตน  (๒)  ปุริเสน  อานนฺตริยกมฺม  พหุล  อปุ ฺ  ปสุต  ตสฺมา 
ย  โจเรหิ  เวรีหิ  จ  กตฺตพฺพ  ตโตป  โฆรตร  อิเมส  สตฺตาน   
#  ๑.  ม.  อนฺตร ฯ  ๒.  ม.  มาเรนฺเตน ฯ  
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มิจฺฉาปณิหิต  จิตฺต  กโรตีติ  อิมมตฺถ  ชานิตฺวา  ตทตฺถทีปน   
อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทโิส  ทิสนฺติ  ทูสโก  ทูสนยี  โจโร  โจร  ทิสฺวาติ   
วจนเสโส ฯ  ยนฺต  กยิราติ  ย  ตสฺส  อนยพฺยสน  กเรยฺย   
ทุติยปเทป  เอเสว  นโย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เอโก  เอกสฺส   
มิตฺตทุพฺภี  โจโร  ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหึสาทีสุ  อปรชฺฌนฺโต   
ยสฺส  อปรชฌฺติ  ตมฺป  ตเถว  อตฺตนิ  อปรชฺฌนฺต  โจร  ทิสฺวา   
เวรี  วา  ปน  เกนจิเทว  การเณน  พทฺธเวร  เวร ึ ทิสวฺา   
อตฺตโน  กกขฺฬตาย  ทารุณตาย  ยนฺตสฺส  อนยพฺยสน  กเรยฺย   
ปุตฺตทาร  วา  ปเฬยฺย  เขตฺตาทีนิ  วา  นาเสยฺย  ชีวิตา  วา   
โวโรเปยฺย  ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ  มิจฺฉาปตตฺตา  มิจฺฉา- 
ปณิหิต  จิตฺต  ปาปโย  น  ตโต  กเร  ต  ปุริส  ปาปตร   
ตโต  กเรยฺย ฯ  วุตฺตปฺปกาโร  ห ิ ทโิส  วา  เวร ี วา  ทิสสฺส   
วา  เวริโน  วา  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ทุกฺข  วา  อุปฺปาเทยฺย 
ชีวิตกฺขย  วา  กเรยฺย ฯ  อิทมฺปน  อกุสลกมฺมปเถสุ  มิจฺฉาปต   
จิตฺต  ทิฏเว  ธมฺเม  อนยพฺยสน  ปาเปติ  อตฺตภาวสตสหสฺเสสุป   
จตูสุ  อปาเยสุ  ขิปตฺวา  สีสมสฺส  อุกขิฺปตุ  น  เทตีติ ฯ   
        ตติยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                ยกขฺปหารสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ  กโปตกนฺทรายนฺติ  เอวนามเก  วิหาเร ฯ  ตสฺมึ   
กิร  ปพฺพตกนฺทเร  ปุพฺเพ  พหู  กโปตา  วสึสุ  เตน  สา   
ปพฺพตกนฺทรา  (๑)  กโปตกนฺทราติ  วุจฺจติ ฯ  อปรภาเค  ตตฺถ 
กตวิหาโรป  กโปตกนฺทาเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ  เตน  วุตฺต  กโปต- 
กนฺทรายนฺติ  เอวนามเก  วิหาเรติ ฯ  ชณฺุหาย  รตฺติยาติ  สุกฺก- 
ปกฺขรตฺติ  ย ฯ  นโวโรปเตหิ  เกเสหีติ  อจิรโอหาริเตหิ  เกเสหิ ฯ 
อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  เจต  กรณวจน ฯ  อพฺโภกาเสติ  ยตฺถ  อุปริจฺฉทน   
ปริกฺเขป  วา  นตฺถิ  ตาทิเส  อากาสงฺคเณ ฯ   
        ตตฺถ  อายสฺมา  สาริปุตฺโต  สุวณฺณวณฺโณ  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  นลีุปปฺลวณฺโณ ฯ  อุโภป  ปน  เต  มหาเถรา   
อุทิจฺจพฺราหฺมณชจฺจา  กปฺปาน  สตสหสฺสาธิก  เอก  อสงฺเขฺยยฺย   
อภินีหารสมฺปนฺนา  ฉฬภิ ฺาปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตา  มหาขีณาสวา   
สพฺพสมาปตฺติลาภิโน  สตฺตสฏ ิยา  สาวกปารมิาณาน  มตฺถก   
ปตฺตา  เอต  กโปตกนฺทรวิหาร  อุปโสภยนฺตา  เอก  กนกคุห   
ปวิฏา  เทฺว  สีหา  วิย ฯ  เอก  วิชมฺภนภูมึ  โอติณฺณา  เทฺว 
พฺยคฺฆา  วิย  เอก  สุปุปฺผิตสาลวน  ปวิฏา  เทฺว  ฉทฺทนฺตนาค- 
ราชาโน  วิย  เอก  สิมฺพลวิน  ปวิฏา  เทฺว  สุปณฺณราชาโน   
วิย  เอก  นรวาหนยาน  อภิรุฬฺหา  เทฺว  เวสฺสวณา  วิย  เอก   
#  ๑.  ส.ี  อุปจฺจกา ฯ  อยเมวตฺโถ ฯ  
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ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน  อภินิสินฺนา  เทฺว  สกฺกา  วิย  เอก- 
วิมานพฺภนฺตรคตา  เทฺว  มหาพฺรหฺมาโน  วิย  เอกสฺมึ  คคนฏาเน 
 ิตานิ  เทฺว  จนฺทมณฺฑลานิ  วิย  เทฺว  สูริยมณฺฑลานิ  วิย   
จ  วิโรเจสส ฯ  เตสุ  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ตุณฺหี  นิสีทิ ฯ 
อายสฺมา  ปน  สาริปุตฺโต  สมาปชฺชิ ฯ  เตน  วุตฺต  อ ฺตร   
สมาธึ  สมาปชฺชิตฺวาติ ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺตร  สมาธินฺติ  อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารสมาปตฺตึ ฯ   
เกจิ  ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺตินฺติ  วทนฺติ  อปเร  ปนาหุ   
อารุปฺปปาทก  ผลสมาปตฺตินฺติ ฯ  อิมา  เอว  หิ  ติสฺโส  กาย- 
รกฺขณสมตฺถา  สมาปตฺติโย ฯ  ตตฺถ  นโิรธสมาปตฺติยา  สมาธิ- 
ปริยายสมฺภโว  เหฏา  วุตฺโตเยว  ปจฺฉิมเยว  ปน  อาจริยา   
วณฺเณนฺติ ฯ   
        อุตฺตราย  ทิสาย  ทกขิฺณทิส  คจฺฉตีติ  อุตฺตราย  ทิสาย   
ยกฺขสมาคม  คนฺตฺวา  อตฺตโน  ภวน  คนฺตุ  ทกฺขิณทิส  คจฺฉนฺติ ฯ 
ปฏิภาติ  มนติฺ  อุปฏาติ  มม ฯ  มนฺติ  หิ  ปฏิสทฺทโยเคน   
สามิอตฺเถ  อุปโยควจน  อิมสฺส  สีเส  ปหาร  ทาตุ  จิตฺต   
เม  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  โส  กริ  ปุรมิชาติย  เถเร  พทฺธา- 
ฆาโต  เตนสฺส  เถร  ทิสฺวา  ปทุฏจิตฺตสฺส  เอว  อโหสิ ฯ 
อิตโร  ปน  สปฺป ฺชาติโก  ตสฺมา  ต  ปฏิเสเธนฺโต  อล   
สมฺมาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มา  อาสาเทสีติ  มา  ฆฏเฏสิ  มา  
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ปหาร  เทหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อุฬาโรติ  อุฬาเรหิ  อุตฺตเมหิ   
สีลาทิคุเณหิ  สมนฺนาคโต ฯ   
        อนาทิยิตฺวาติ  อาทร  อกตฺวา  ตสฺส  วจน  อคฺคเหตฺวา ฯ   
ยสฺมา  ปน  ตสฺส  วจน  อคฺคณฺหนฺโต  ต  อนาทิยนฺโต  นาม   
โหติ  ตสฺมา  วุตฺต  ต  ยกขฺ  อนาทิยิตฺวาติ ฯ  สีเส  ปหาร   
อทาสีติ  สพฺพถาเมน  อุสฺสาห  ชเนตฺวา  อากาเส   ิโตว  สีเส   
ขฏก  อทาสิ  มุทฺธนิ  มุฏ ิฆาต  อกาสีติ  อตฺโถ ฯ  ตาว   
มหาติ  ถามมหตฺเตน  ตตฺตก  มหนฺโต  ปหาโร  อโหสิ ฯ  เตน   
ปหาเรนาติ  เตน  ปหาเรน  การณภูเตน ฯ  สตฺตรตนนฺติ  ปมาณ- 
มชฺฌิมสฺส  ปรุิสสฺส  รตเนน  สตฺตรตน ฯ  โสติ  ยกโฺข ฯ  (๑)  นาคนฺติ   
หตฺถินาค ฯ  โอสาเทยฺยาติ  ปวิย  โอสีทาเปยฺย  นิมุชฺชาเปยฺย ฯ   
โอสาเรยฺยาติป  ปาโ  จุณฺณวิจุณฺณ  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
อฑฺฒฏมรตนนฺติ  อฑฺเฒน  อฏนฺน  ปูรณนฺติ  (๒)  อฑฺฒฏมานิ ฯ 
อฑฺฒฏมานิ  รตนานิ  ปมาณ  เอตสฺสาติ  อฑฺฒฏมรตโน ฯ 
ต  อฑฺฒฏมรตน ฯ  มหนฺต  ปพฺพตกูฏนฺติ  เกลาสกูฏปฺปมาณ   
วิปุล  คิรกิูฏ ฯ  ปทาเลยฺยาติ  สกลิกากาเรน  ภินฺเทยฺย ฯ  อป   
โอสาเทยฺย  อป  ปทาเลยยฺาติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตาวเทว  จสฺส  สรีเร  มหาปริฬาโห  อุปฺปชชฺิ  โส 
เวทนาตุโร  อากาเส  าตุ  อสกฺโกนฺโต  ภูมิย  ปติ  ตขณ ฺเว   
#  ๑.  ม.  โสติ  ยกฺโขติ  น  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  ปูรณาติ ฯ  
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อฏสฏ ิสหสฺสาธิกโยชนสตสหสฺสุพฺเพธ  สิเนรุมฺปพฺพตราชาน(๑)   
สนฺธาเรนฺตี  จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา(๒)  มหาปวี  ต   
ปาปสตฺต  ธาเรตุ  อสกฺโกนฺตี  วิย  วิวรมทาสิ ฯ  อวีจิโต  ชาลา   
อุฏหิตฺวา  กนฺทนฺตเยว  ต  คณฺหึสุ  โส  กนฺทนโฺต  วิปฺปลปนโฺต 
ปติ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  จ  โข  (๓)  โส  ยกฺโข  ฑยฺหามิ  ฑยฺหามีติ   
วตฺวา  ตตฺเถว  มหานิรเย  อปตาสีติ ฯ  (๔)  ตตฺถ  อวฏาสีติ(๕)  อปติ ฯ   
        กิมฺปน  โส  ยกฺขตฺตภาเวเนว  นิรย  อุปคจฺฉีติ  น   
อุปคจฺฉิ  ย  เหตฺถ  ทฏิธมฺมเวทนีย  ปาปกมฺม  อโหสิ  ตสฺส   
พเลน  ยกฺขตฺตภาเว  มหนฺต  ทุกฺข  อนุภวิ ฯ  ยมฺปน  อุปปชชฺ- 
เวทนีย  อานนฺตริยกมฺม  เตน  จุติอนนฺตร  นริเย  อุปฺปชฺชีติ ฯ 
เถรสฺส  ปน  สมาปตฺติพเลน  อุปตฺถมภิฺตสรีรสฺส  น  โกจิ  วิกาโร   
อโหสิ ฯ  สมาปตฺติโต  อวุฏ ิตกาเล  หิ  ต  ยกฺโข  ปหริ  ตถา   
ปหรนฺต  ต  ทิพฺพจกฺขุนา  ทิสฺวา  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
ธมฺมเสนาปตึ  อุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมนสมกาลเมว  จ  ธมฺมเสนาปติ   
สมาปตฺติโต  วุฏาสิ(๖) ฯ  อถ  น  มหาโมคฺคลฺลาโน  ต(๗)  ปริภว 
ปุจฺฉิ  โสปสสฺ  พฺยากาสิ  เตน  วุตฺต  อทฺทสา  โข  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน ฯเปฯ  อปจ  เม  สีส  โถก  ทุกฺขนฺติ ฯ   
#  ๑.  ม.  สิเนรุมฺป  ปพฺพตราชาน ฯ  ๒.  ม.  จตุนหุตธิก... ฯ 
#  ๓.  ม.  จ  ปน ฯ  ๔.  ม.  วตฺวา  ตตฺเถว  มหานิรย  อปตาสีติ ฯ 
#  ๕.  ม.  อปตาสีติ ฯ  ๖.  ม.  อุฏาสิ ฯ  ๗.  ม.  สรีรวุตฺตึ  ปุจฺฉิ ฯ  
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        ตตฺถ  โถก  ทุกฺขนฺติ  โถก  อปฺปมตฺตก  มธุรชาต  วิย 
เม  สีส  ทุกฺขิต  ทุกฺขปฺปตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺขาธิฏาน  หิ   
สีส  ทุกฺขนฺติ  วุตฺต ฯ  สีเส  โถก  ทุกขฺนฺติป  ปาโ ฯ  กถมฺปน   
สมาปตฺติพเลน  สรีเร  อุปตฺถมฺภิเต  เถรสฺส  สีเส  โถกมฺป  ทุกขฺ   
อโหสีติ  อจิเรเนว  วุฏ ิตตฺตา ฯ  อนฺโตสมาปตฺติย  อป ฺาย- 
มานทุกฺข ฺหิ  กายนิสฺสิตตฺตา  นิทฺท  อุปคตสฺส  มกสาทิชนิต 
วิย  ปฏิพุทฺธสฺส  โถก  ป ฺายิตฺถ ฯ   
        มหาพเลน  ยกฺเขน  ตถา  สพฺพุสฺสาเหน  ปหเฏ  สรีเรป   
วิกาโร  นาม  นตฺถีติ  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาเตน  อายสฺมตา  มหา- 
โมคฺคลฺลาเนน  อจฺฉริย  อาวุโส  สาริปตฺุตาติอาทินา  ธมฺม- 
เสนาปติโน  มหานุภาวตาย  วิภาวิตาย  โสปสฺส  อจฺฉริย   
อาวุโส  โมคฺคลฺลานาติอาทินา  อิทฺธานุภาวมหนฺตตาปกาสนา 
ปเทเสน  อตฺตโน  อิสฺสามจฺฉริยาหงฺการาทิมลาน  สุปฺปหีนต   
ทีเปติ ฯ  ปสุปสาจกมฺป  น  ปสฺสามาติ  สงฺการกูฏาทีสุ  วิจรณก- 
ขุทฺทกเปตมฺป  น  ปสฺสาม ฯ  อิติ  อธคิมปฺปจฺฉาน  อคฺคภูโต   
มหาเถโร  ตสฺมึ  กาเล  อนาวชฺชเนน  เตส  อทสฺสน  สนฺธาย   
วทติ ฯ  เตเนวาห  เอตรหีติ ฯ   
        ภควา  ปน  เวฬุวเน   ิโต  อุภินฺน  อคฺคสาวกาน  อิม   
กถาสลฺลาป  ทิพฺพโสเตน  อสฺโสสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อสฺโสสิ  โข 
ภควาติอาทิ  ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ    
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        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส   
สมาปตฺติพลุปคต  อิทฺธานุภาวมหนฺตต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ   
ตสฺเสว  ตาทิภาวปฺปตฺติทีปก  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  เสลูปม  จิตฺต   ิต  นานุปกมฺปตีติ  ยสฺส   
ขีณาสวสฺส  จิตฺต  เอกคฺฆนสิลามยปพฺพตูปม  สพฺเพส  อิ ฺชนาน 
อภาวโต  วสีภาวปฺปตฺติยาว   ิต  สพฺเพหิป  โลกธมฺเมหิ  นานุป- 
กมฺปติ  น  ปเวธติ ฯ  อิทานิสฺส  อกมฺปนาการ  สทฺธ ึ การเณหิ(๑) 
ทสฺเสตุ  วิรตฺตนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  วิรตฺต  รชนีเยสูติ  วิราค- 
สงฺขาเตน  อริยมคฺเคน  รชนีเยสุ  ราคุปฺปตฺติเหตุภูเตสุ  สพฺเพสุป 
เตภูมกธมฺเมสุ  วิรตฺต  ตตฺถ  สพฺพโส  สมุจฺฉินฺนราคนฺติ  อตฺโก ฯ   
โกปเนยฺเยติ  ปฏิฆฏานีเย  สพฺพสฺมิมปฺ  อาฆาตวตฺถุสฺมึ  น   
กุปฺปติ  น  ทสฺุสติ  น  วิการ  อาปชฺชติ ฯ  ยสฺเสว  ภาวิต   
จิตฺตนฺติ  ยสฺส  ยถาวุตฺตสฺส  อริยปุคฺคสฺส  จิตฺต  เอว  วุตฺตนเยน   
ตาทิภาวาวหนภาเวน  ภาวิต ฯ  กโุต  ต  ทุกฺขเมสฺสตีติ  ต   
อุตฺตมปุคฺคล  กโุต  สตฺตโต  สงฺขารโต  วา  ทกฺุข  อุปคมิสฺสติ   
น  ตาทิสสฺส  ทุกฺข  อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ   
        จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  การเณน ฯ  
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                นาคสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม  โกสมฺพิยนติฺ  กุสมฺเพน  นาม  อิสินา  วสิตฏาเน   
มาปตตฺตา  โกสมฺพีติ  เอวลทฺธนามเก  นคเร ฯ  โฆสิตาราเมติ   
โฆสิตเสฏ ินา  การิเต  อาราเม ฯ  ภควา  อากิณฺโณ  วิหรตีติ   
ภควา  สมฺพาธปฺปตฺโต  วิหรติ ฯ  กิมปฺน  ภควโต  สมฺพาโธ   
อตฺถิ  สสคฺโค  วาติ  นตฺถ ิฯ  น  หิ  โกจิ  ภควนฺต  อนิจฺฉาย   
อุปสงฺกมิตุ  สกฺโกติ ฯ  ทรุาสทา  หิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  สพฺพตฺถ   
จ  อนุปลิตฺตตฺตา ฯ  หิเตสิตาย  ปน  สตฺเตสุ  อนุกมฺป  อุปาทาย 
มุตฺโต  โมเจสฺสามีติ  ปฏิ ฺานุรูป  จตุโรฆนิตฺถรณตฺถ  อฏนนฺ   
ปริสาน  อตฺตโน  สนฺติก  กาเลน  กาล  อุปสงฺกมน  อธิวาเสติ 
สย ฺจ  มหากรุณาสมุสฺสาหิโต  กาล ฺ ู  หุตฺวา  ตตฺถ  อุปสงฺกมติ 
อิท  สพฺพพุทฺธาน  อาจิณฺณ  อยมิธ  อากิณฺณวิกาโรติ  อธิปฺเปโต ฯ   
        อิธ  ปน  โกสมฺพิกาน  ภิกฺขูน  กลหชาตาน  สตฺถา 
ทีฆีติสฺส  โกสลร ฺโ  วตฺถุ  อาหริตฺวา  น  หิ  เวเรน  เวรานิ   
สมฺมนฺตีธ  กทุาจนนฺติอาทินา  (๑)  โอวาท  อทาสิ  ต  ทิวส  เตส   
กลห  กโรนฺตานเยว  รตฺติ  วิภาตา ฯ  ทุติยทิวเสป  ภควา  ตเมว   
วตฺถุ  กเถสิ  ต  ทิวสมฺป  เตส  กลห  กโรนฺตานเยว  รตฺติ   
วิภาตา ฯ  ตติยทิวเสป  ภควา  ตเมว  วตฺถุ  กเถสิ  อถ ฺตโร   
ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอวมาห  อปฺโปสฺสุกฺโก  ภนฺเต  ภควา  ทิฏ- 
#  ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๑/๑๕ ฯ  
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ธมฺมสุขวิหารมนุยุตฺโต  วิหรตุ  มยเมเตน  ภณฺฑเนน  กลเหน 
วิวาเทน  ป ฺายิสฺสามาติ ฯ  สตฺถา  ปริยาทินฺนจิตฺตา   
โข  อิเม  โมฆปุริสา  น  ทานิ  เม  สกกฺา  ส ฺาเปตต  นตฺถิ   
เจตฺถ  ส ฺาเปตพฺพา  ยนฺนูนาห  เอกจารกวาส  วเสยฺย  เอว   
อิเม  ภิกฺขู  กลหโต  โอรมิสฺสนฺตีติ  จินฺเตสิ ฯ  เอว  เตหิ   
กลหการเกหิ  ภิกฺขูหิ  สทธฺึ  เอกวิหาเร  วาส  วิเนตพฺพาภาวโต   
อุปาสกาทีหิ  อุปสงฺกมน ฺจ  อากิณฺณวิหาร  กตฺวา  วุตฺต  เตน 
โข  ปน  สมเยน  ภควา  อากิณฺโณ  วิหรตีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุขนฺติ  น  สขุ  อนาราธิตจิตฺตตาย  น  อิฏนฺติ   
อตฺโถ ฯ  เตเนวาห  น  ผาสุ  วิหรามีติ ฯ  วูปกฏโติ  ปวิเวกฏโ(๑) 
ทูรีภูโต ฯ  ตถา  จินฺเตตฺวาว  ภควา  ปาโตว  สรีรปฺปฏิชคฺคน   
กตฺวา  โกสมพิฺย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ก ฺจิ  อนามนฺเตตฺวา   
เอโก  อทุติโย  คนฺตฺวา  โกสลรฏเ  ปาลิเลยฺยเก  วนสณฺเฑ   
ภทฺทสาลมูเล  วิหาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺห- 
สมย ฯเปฯ  ภทฺทสาลมูเลติ ฯ  ตตฺถ  สามนฺติ  สย ฯ  สสาเมตฺวาติ   
ปฏิสาเมตฺวา ฯ  ปตฺตจีวรมาทายาติ  เอตฺถาป  สามนฺติ  ปท   
อาเนตฺวา  โยเชตพฺพ ฯ  อุปฏาเกติ  โกสมฺพินครวาสิโน  โฆสิต- 
เสฏ ิอาทิเก  วิหาเร  จ  อคฺคุปฏาก  อายสฺมนฺต 
อานนฺท  อนามนฺเตตฺวา ฯ   
#  ๑.  ม.  ปวิเวกฏโ ฯ  
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        เอว  คเต  สตฺถร ิ ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
อาหสุ  อาวุโส  อานนฺท  สตฺถา  เอกโกว  คโต  มย  อน-ุ 
พนฺธิสฺสามาติ ฯ  อาวุโส  ยทา  ภควา  สาม  เสนาสน   
สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  อนามนฺเตตฺวา  อุปฏาเก  จ   
อนปโลเกตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  อทุติโย  คจฺฉติ  ตทา  เอกจาร   
จริตุ  ภควโต  อชฌฺาสโย  สาวเกน  นาม  สตฺถ ุ อชฌฺาสยานุรูป   
ปฏิปชชฺิตพฺพ  ตสฺมา  น  อิเมสุ  ทิวเสสุ  ภควา  อนคุนฺตพฺโพติ 
นิวาเรสิ  สยมฺป  นานุคจฺฉิ ฯ   
        อนุปุพฺเพนาติ  อนุกฺกเมน  คามนิคมปฏิปาฏิยา  จาริก ฺ- 
จรมาโน  เอกจารวาส  ตาว  วสมาน  ภิกฺขุ  ปสฺสิสสฺามีติ   
พาลกโลณการคาม  (๑)  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ภคุตฺเถรสฺส  สกล  ปจฺฉา- 
ภตฺต ฺเจว  ติยาม ฺจ  รตฺตึ  เอกจารวาเส  อานิสส  กเถตฺวา   
ปุนทิวเส  เตน  ปจฺฉาสมเณน  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ต  ตตฺเถว   
นิวตฺเตตฺวา  สมคฺควาส  วสมาเน  ตโย  กลุปุตฺเต  ปสฺสิสฺสามีติ   
ปาจีนวสมิคทาย  คนฺตฺวา  เตสมฺป  สกลรตฺตึ  สมคฺควาเส  อานิสส   
กเถตฺวา  เตป  ตตฺเถว  นิวตฺเตตฺวา  เอกโกว  ปาลิเลยฺยคาม   
สมฺปตฺโต ฯ  ปาลิเลยฺยคามวาสิโน  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ภควโต  ทาน   
ทตฺวา  ปาลิเลยฺยคามสฺส  อวิทูเร  รกฺขิตวนสณฺโฑ  นาม  อตฺถิ   
ตตฺถ  ภควโต  ปณฺณสาล  กตฺวา  เอตฺถ  ภควา  วสตูติ  ยาจิตฺวา   
#  ๑.  ม.  ติพาลกโลณการคาม ฯ  
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วาสยึสุ ฯ  ภทฺทสาโลติ  ปน  ตตฺเถโก  มนาโป  ลทฺธโก(๑)  สาล- 
รุกฺโข  ภควา  ต  คาม  อุปนิสฺสาย  วนสณฺเฑ  ปณฺณ- 
สาลาสมีเป  ตสฺมึ  รุกฺขมูเล  วิหาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  ปาลิเลยฺยเก   
วิหรติ  รกฺขิตวนสณฺเฑ  ภทฺทสาลมูเลติ ฯ   
        หตฺถินาโคติ  มหาหตฺถี  ยถูปติ ฯ  หตฺถิกลเภหีติ(๒)  หตฺถ-ิ 
โปตเกหิ ฯ  หตฺถิจฺฉาเปหีติ  ขีรูปเคหิ  (๓)  ทหรหตฺถิโปตเกหิ  เย 
ภิงฺกาติป  วุจฺจนฺติ ฯ  ฉินฺนคฺคานีติ  ปุรโต  ปุรโต  คจฺฉนฺเตหิ   
เตหิ  หตฺถิอาทีหิ  ฉินฺนคฺคานิ  ขาทิตาวเสสานิ  ขาณุสทิสานิ   
ติณานิ  (๔)  ขาทติ ฯ  โอภคฺโคภคฺคนฺติ  เตน  หตฺถนิาเคน  อุจฺจฏานโต   
ภ ฺชิตฺวา  ภ ฺชิตฺวา  ปาติต ฯ  อสฺส  สาขาภงฺคนฺติ  เอตสฺส   
สนฺตก  สาขาภงฺค  เต  ขาทนฺติ ฯ  อาวิลานีติ  เตหิ  ปมตร   
โอตริตฺวา  ปวนเตหิ  อาลุฬิตตฺตา  อาวิลานิ  กทฺทมมิสฺสานิ   
ปานียานิ  ปวติ ฯ  โอคาหาติ  ติฏโต ฯ  โอคาหนฺติป  ปาฬิ ฯ   
อสฺสาติ  หตฺถินาคสฺส ฯ  อุปนิฆสนฺติโยติ  ฆฏเฏนติฺโย  อุปนิฆ- 
สิยมาโนป  อตฺตโน  อุฬารภาเวน  น  กุชฺฌติ  เตน  ตา   
ต  ฆสนฺติเยว ฯ  ยูถาติ  หตฺถิฆฏา ฯ   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  โส  กริ  หตฺถินาโค  ยูถวาเส 
อุกฺกณฺ ิโต  ต  วนสณฺฑ  ปวิฏโ  ตตฺถ  ภควนฺต  ทิสฺวา   
ฆฏสหสฺเสน  นิพฺพาปตสนฺตาโป  วิย  นิพฺพุโต  หุตฺวา  ปสนฺน- 
#  ๑.  ม.  ภทฺทโก ฯ  ๒.  ม.  หตฺถิกลเภหีติ ฯ 
#  ๓.  ม.  ขีรปูเคหิ ฯ  ๔.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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จิตฺโต  ภควโต  สนฺติเก  อฏาสิ  ตโต  ปฏาย  วตฺตสีเส  ตฺวา   
ภทฺทสาลสฺส  ปณฺณสาลาย  จ  สมนฺตโต  อปหริต(๑)  กตฺวา   
สาขาภงฺเคหิ  สมฺมชชฺติ  ภควโต  มุขโธวน  เทติ  นหฺาโนทก   
อาหรติ  ทนฺตกฏ  เทติ  อร ฺโต  มธุรานิ  ผลาน ิ อาหริตฺวา   
สตฺถุ  อุปเนติ  สตฺถา  ตานิ  ปริภุ ฺชติ ฯ  เตน  วุตฺต  ตตฺร   
สุท  โส  หตฺถินาโค  ยสมฺึ  ปเทเส  ภควา  วิหรติ  ต  ปเทส   
อปฺปหริต ฺจ  กโรติ  โสณฺฑาย  ภควโต  ปานีย  ปริโภชนีย   
อุปฏาเปตีติ ฯ  โสณฺฑาย  ทารูนิ  อาหริตฺวา  อ ฺม ฺ  ฆสิตฺวา 
อคฺคึ  อุฏาเปตฺวา  ทารูนิ  ชาลาเปตฺวา  ตตฺถ  ปาสาณขณฺฑานิ   
ตาเปตฺวา  ตานิ  ทณฺฑเกหิ  ปวฏเฏตฺวา  โสณฺฑิย  ขิปตฺวา 
อุทกสฺส  ตตฺตภาว  ตฺวา  ภควโต  สนฺติก  อุปคนฺตฺวา   
ติฏติ  ภควา  หตฺถินาโค  มม  นฺหาน  อิจฺฉตีติ  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  นฺหานกิจฺจ  กโรติ  ปานีเยป  เอเสว  นโย ฯ  ตสฺมึ   
ปน  สีตเล  ส ฺชาเต  อุปสงฺกมติ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  โสณฺฑาย 
ภควโต  ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏาเปตีติ ฯ   
        อถ  โข  ภควโต  รโหคตสฺสาติอาทิ  อุภินฺน  มหานาคาน   
วิเวกสุขปจฺจเวกฺขณทสฺสน  ต  วุตฺตตฺถเมว  อตฺตโน  จ  ปวิเวก   
วิทิตฺวาติ  เกหิจิ  อนากิณฺณภาวลทฺธ  กายวิเวก  ชานิตฺวา   
อิตเร  ปน  วิเวกา  ภควโต  สพฺพกาล  วิชฺชนฺติเยว ฯ   
#  ๑.  ม.  อปฺปหริตก ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๘ 
 
        อิม  อุทานนฺติ  อิม  อตฺตโน  หตฺถินาคสฺส  จ  ปวิเวกาภิ- 
รติยา  สมานชฺฌาสยภาวทีปน  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถาย  สงฺเขปตฺโถ  เอต  อีสาทนฺตสฺส  รถอีสาสทิส- 
ทนฺตสฺส  หตฺถินาคสฺส  จิตฺต  นาเคน  พุทฺธนาคสฺส  จิตฺเตน   
สเมติ  สสนฺทติ ฯ  กถ  สเมติ  เจ  ยเทโก  รมตี  วเน   
ยสฺมา  พุทฺธนาโค  อห  โข  ปุพฺเพ  อากิณฺโณ  วิหาสินฺติ   
ปุริม  อากิณฺณวิหาร  ชิคุจฺฉิตฺวา  วิเวก  อุปพฺรูหยมาโน  อิทานิ   
ยถา  เอโก  อทุติโย  วเน  อร ฺเ  รมติ  อภิรมติ  เอว   
อยมฺป  หตฺถนิาโค  ปุพฺเพ  อตฺตโน  หตฺถิอาทีหิ  อากิณฺณวิหาร   
ชิคุจฺฉิตฺวา  วิเวก  อุปพฺรูหยมาโน  อิทานิ  เอโก  อสหาโย(๑)  วเน   
เอกวิหาร  รมติ  อภินนฺทติ(๒)  ตสฺมาสฺส  จิตฺต  นาเคน  สเมติ   
ตสฺส  จิตฺเตน  สเมตีติ  กตฺวา  เอกีภาวรติยา  เอกสทิส  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ   
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  กตฺถจิ.  อทุติโย ฯ  ๒.  ม.  วเน  อร ฺเ  รมติ  อภิรมติ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๓๗๙ 
                 
                ปณฺโฑลสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ  ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ  ปณฺฑ  อุลมาโน  ปริเยสมาโน   
ปพฺพชิโตติ  ปณฺโฑโล ฯ   
        โส  กิร  ปริชิณฺณโภโค  พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  มหนฺต   
ภิกฺขุสฆสฺส  ลาภสกฺการ  ทิสฺวา  ปณฺฑตฺถาย  นิกฺขมิตฺวา   
ปพฺพชิโต ฯ  โส  มหนฺต  กปลฺล  ปตฺตนฺติ  คเหตฺวา  จรติ   
กปลฺลปรู  ยาคุ  ปวติ  ภตฺต  ภุ ฺชติ  ปวูขชฺชก ฺจ  ขาทติ ฯ   
อถสฺส  มหคฺฆสภาว  สตฺถุ  อาโรจยึสุ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ปตฺตตฺถ- 
วิก  นานุชานิ  เหฏาม ฺเจ  ปตฺต  นิกฺกุชฺชิตฺวา  เปติ   
โส  เปนฺโตป  ฆเสนฺโตว  ปณาเมตฺวา  เปติ  คณฺหนฺโตป   
ฆเสนฺโตว  อากฑฺฒิตฺวา  คณฺหาติ ฯ  ต  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต   
กาเล  ฆสเนน  ปรกิฺขีณ  นาฬิโกทนมตฺตสฺเสว  คณฺหนก   
ชาต ฯ  ตโต  สตฺถุ  อาโรเจสส  อถสฺส  สตฺถา  ปตฺตตฺถวิก   
อนุชานิ ฯ  เถโร  อปเรน  สมเยน  อินทฺฺริยภาวน  ภาเวนฺโต   
อคฺคผเล  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ  อิติ  โส  ปุพฺเพ  สวิเสส  (๑) 
ปณฺฑตฺถาย  อุลตีติ  ปณฺโฑโล  โคตฺเตน  ปน  ภารทฺวาโชติ   
อุภย  เอกโต  กตฺวา  ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ  วุจฺจติ ฯ   
        อาร ฺโกติ  คามนฺตเสนาสนปฏิกฺขิปเนน  อร ฺเ   
นิวาโส  อสสฺาติ  อาร ฺโก  อาร ฺกธุตงฺค  สมาทาย   
#  ๑.  ส.ี  อามิสเมส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๐ 
                 
วตฺตนฺตสฺเสต  นาม ฯ  ตถา  ภิกฺขาสงฺขาตาน  อามิสปณฺฑาน   
ปาโต  ปณฺฑปาโต  ปเรหิ  ทินฺนาน  ปณฺฑาน  ปตฺเต   
นิปตนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปณฺฑปาต  อุ ฺฉติ  ต  ต  กลุ  อุปสงฺกมนฺโต 
คเวสตีติ  ปณฺฑปาติโก ฯ  ปณฺฑาย  วา  ปติตุ  จรตุิ  วตฺตเมตสฺสาติ 
ปณฺฑปาตี  ปณฺฑปาตีเยว  ปณฺฑปาติโก ฯ  สงฺการกูฏาทีสุ   
ปสูน  อุปร ิ  ิตตฺตา  อพฺภุคฺคตฏเน  ปสุกูล  วิยาติ  ปสุกูล   
ปสุ  วิย  วา  กุจฺฉิตภาว  อุลติ  คจฺฉตีติ  ปสุกูล  ปสุกูลสฺส   
ธารณ  ปสุกูล  ต  สลี  เอตสฺสาติ  ปสุกูลิโก ฯ  สงฺฆาฏิ- 
อุตฺตราสงฺคอนฺตรวาสกสงฺขาตานิ  ตีณิ  จีวรานิ  ติจีวร  ติจีวร- 
สฺส  ธารณ  ติจีวร  ต  สลี  เอตสฺสาติ  เตจีวริโก ฯ  อปฺปจฺโฉติ- 
อาทีน  ปทาน  อตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ   
        ธุตวาโทติ  ธุโต  วุจฺจติ  ธุตกิเลโส  ปุคฺคโล  กิเลส 
ธุนนกธมฺโม  วา ฯ  ตตฺถ  อตฺถิ  ธุโต  น  ธุตวาโท  อตฺถิ   
น  ธุโต  ธุตวาโท  อตฺถิ  เนว  ธุโต  น  ธุตวาโท  อตฺถิ   
ธุโต  เจว  ธตุวาโท  จาติ  อิท  จตุกฺก  เวทิตพฺพ ฯ  เตสุ   
โย  สย  ธุตธมฺเม  สมาทาย  วตฺตติ  น  ปร  ตทตฺถาย(๑)  สมาทเปติ   
อย  ปโม ฯ  โย  ปน  สย  น  ธุตธมฺเม  สมาทาย  วตฺตติ   
ปร  สมาทเปติ  อย  ทุติโย ฯ  โย  อุภยรหิโต  อย  ตติโย ฯ   
โย  ปน  อุภยสมฺปนฺโน  อย  จตุตฺโถ ฯ  เอวรูโป  จ  อายสฺมา   
#  ๑.  ม.  ตทตฺถาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปณฺโฑลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๑ 
 
ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ  เตน  วุตฺต  ธุตวาโทติ ฯ  เอกเทส- 
สรูเปกเสสวเสน  หิ  อย  นิทฺเทโส  ยถา  ต  นามรูปนฺติ ฯ   
        อธิจิตฺตมนุยุตฺโตติ  เอตถ  อฏสมาปตฺติสมฺปโยคโต   
อรหตฺตผลสมาปตฺติสมฺปโยคโต  วา  จิตฺตสฺส  อธิจิตฺตภาโว 
เวทิตพฺโพ  อิธ  ปน  อรหตฺตผลจิตฺตนฺติ  [๑]  วทนฺติ ฯ  ตตสมาปตฺตีสุ   
สมาธิ  เอว  อธิจิตฺต  อิธ  ปน  อรหตฺตผลสมาธิ  เวทิตพฺโพ ฯ   
เกจิ  ปน  อธจิิตฺตมนุยุตฺเตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  กาเลน  กาล 
ตีณิ  นิมิตฺตานิ  มนสิกาตพฺพานีติ  เอตสฺมึ  อธิจิตฺตสุตฺเต  (๒)  วิย 
สมถวิปสฺสนาจิตฺต  อธิจิตฺตนฺติ  อิธาธิปฺเปตนฺติ  วทนฺติ  ต   
น  สุนฺทร ฯ  ปุริโมเยวตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  ปณฺโฑลภาร- 
ทฺวาชสฺส  อธิฏานปริกฺขารสมฺปทาน(๓)สมฺปนฺน  อธิจิตฺตานุโยคสงฺขาต   
อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  เอว  อธิจิตฺตานุโยโค  มม   
สาสนานุฏานนฺติ  (๔)  ทีเปนฺโต  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อนูปวาโทติ  วาจาย  กสฺสจิป  อนุปวทน ฯ   
อนูปฆาโตติ  กาเยน  กสสฺจิ  อุปฆาตากรณ ฯ  ปาติโมกฺเขติ   
เอตฺถ  ปาติโมกฺขปทสฺส  อตฺโถ  เหฏา  นานปฺปกาเรหิ  วุตฺโต ฯ 
ตสฺมึ  ปาติโมกฺเข ฯ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  อวีติกฺกมลกฺขโณ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  วทนฺตีติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๕๔๒/๓๒๙ ฯ 
#  ๓.  ม.  ...สมฺปทา... ฯ  ๔.  ส.ี  สาสนนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๒ 
                 
สวโร ฯ  มตฺต ฺ ุตาติ  ปฏิคฺคหณปริโภควเสน  ปมาณ ฺ ุตา ฯ   
ปนฺต ฺจ(๑)  สยนาสนนฺติ  วิวิตฺต  สงฺฆฏฏนวิรหิต  เสนาสน ฯ   
อธิจิตฺเต  จ  อาโยโคติ  อฏนฺน  สมาปตฺตีน  อธิคมาย 
ภาวนานุโยโค ฯ   
        อปโร  นโย  อนูปวาโทติ  กสฺสจิป  อุปรุชฺฌนวจนสฺส 
อวทน ฯ  เตน  สพฺพมฺป  วาจสิกสีล  สงฺคณฺหาติ ฯ  อนูปฆาโตติ   
กาเยน  กสฺสจิ  อุปฆาตสฺส  ปรวิเหนสฺส  อกรณ ฯ  เตน   
สพฺพมฺป  กายิกสีล  สงฺคณฺหาติ ฯ  ยาทิส  ปนิท  อุภย  พุทฺธาน   
สาสนนฺโตคธ  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  ปาติโมกฺเข  จ  สวโรติ   
วุตฺต ฯ  จสทฺโท  นิปาตมตฺต ฯ  ปาติโมกฺเข  จ  สวโรติ  ปาติโมกฺข- 
สวรภูโต  อนูปวาโท  อนูปฆาโต  จาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถวา  ปาติโมกฺเขติ  อธิกรเณ  ภุมฺม ฯ  ปาติโมกฺเข   
นิสฺสยภูโต(๒)  สวโร ฯ  โก  ปน  โสติ  อนูปวาโท  อนูปฆาโต ฯ   
อุปสมฺปทเวลาย  ห ิ อวิเสเสน(๓)  ปาติโมกฺขสีล  สมาทินฺน   
นาม  โหติ  ตสฺมึ  ปาติโมกฺเข   ิตสฺส  ตโต  ปร  อุปวาทุป- 
ฆาตาน  อกรณวเสน  สวโร  โส  อนปูวาโท  อนปูฆาโต   
จาติ  วุตฺโต ฯ   
        อถวา  ปาติโมกฺเขติ  นิปฺผาเทตพฺเพ  ภุมฺม  ยถา  เจตโส   
อวูปสโม  อโยนิโส  มนสิการปทฏานนฺติ  (๔)  เตน  ปาติโมกฺเขน 
#  ๑.  ปตฺถ ฺจาติป  ปาโ ฯ  ๒.  สี.  ม.  นิสฺสยภูเต ฯ   
#  ๓.  ส.ี  วิเสเสน ฯ  ๔.  ส.  มหา.  ๑๙/๓๕๘-๓๖๒/๙๔-๙๕ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปณฺโฑลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๓ 
 
สาเธตพฺโพ  อนูปวาโท  อนูปฆาโต  ปาติโมกฺขสวรสงฺคหิโต 
อนูปวาโท  อนูปฆาโต  อิจฺเจว  อตฺโถ ฯ  สวโรติ  อิมินา   
ปน  สติสวโร  าณสวโร  ขนฺติสวโร  วีริยสวโรติ  อิเมส  จตุนนฺ 
สวราน  คหณ  ปาติโมกขฺสาธน  อิท  สวรจตุกฺก ฯ   
        มตฺต ฺ ุตา  จ  ภตฺตสฺมินฺติ  ปรเิยสนปฏิคฺคหณปริโภค- 
วิสฺสชฺชนาน  วเสน  โภชเน  ปมาณ ฺ ุตา ฯ  ปนฺต ฺจ  สยนาสนนฺติ   
ภาวนานุกูล  อร ฺรุกฺขมูลาทิวิวิตฺตเสนาสน ฯ  อธจิิตฺเต  จ 
อาโยโคติ  สพฺพจิตฺตาน  อธิกตฺตา  อุตฺตมตฺตา  อธิจิตฺตสงฺขาเต 
อรหตฺตผลจิตฺเต  สาเธตพฺเพ  ตสฺส  นิปฺผาทนตฺถ  สมถวิปสฺสนา-   
ภาวนาวเสน  อาโยโค ฯ  เอต  พุทฺธานสาสนนฺติ  เอต  ปรสฺส   
อนูปวาทน  อนูปฆาตน  ปาติโมกฺขสวโร  ปริเยสนปฏิคฺคหณาทีสุ   
มตฺต ฺ ุตา  วิวิตฺตวาโส  ยถาวุตฺตอธิจิตฺตานุโยโค  จ  พุทฺธาน   
สาสน  โอวาโท  อนุสฏิ ีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  อิมาย  คาถาย  ติสฺโส 
สิกฺขา  กถิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                                *เลมที่  ๑๙  หนา  ๓๘๔ 
                 
                สาริปุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม  อปุพฺพ  นตฺถิ ฯ  คาถาย  อธิเจตโสติ  อธิ- 
จิตฺตวโต  สพฺพจิตฺตาน  อธิเกน  อรหตฺตผลจิตฺเตน  สมนฺนา- 
คตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อปฺปมชฺชโตติ  น  ปมชชฺโต  อปฺปมาเทน   
อนวชฺชธมฺเมสุ  สาตจฺจกิริยาย  สมนฺนาคตสฺสาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
มุนิโนติ  โย  มุนาติ  อุโภ  โลเก  มุน ิ เตน  ปวุจฺจตีติ  (๑)  เอว   
อุภยโลกมุนเนน  โมน  วุจฺจติ  าณ  เตน  อรหตฺต- 
ผลาณสงฺขาเตน(๒)  าเณน  สมนฺนาคตตฺตา  วา  ขีณาสโว   
มุนี  นาม  ตสฺส  มุนิโน ฯ  โมนปเถสุ  สิกฺขโตติ  อรหตฺต- 
าณสงฺขาตสฺส  โมนสฺส  ปเถสุ  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเมสุ  ตีสุ   
วา  สิกฺขาสุ  สิกฺขโต ฯ  อิท ฺจ  ปุพฺพภาคปฺปฏิปท  คเหตฺวา 
วุตฺต ฯ  ปรินฏิ ิตสิกฺโข  หิ  อรหา  ตสฺมา  เอว  สกิฺขโต   
อิมาย  สิกฺขาย  มุนิภาว  ปตฺตสฺส  มุนิโนติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  ยสฺมา  จ  เอตเทว  ตสฺมา  เหฏ ิมมคฺคผลจิตฺตาน   
วเสน  อธิเจตโส  จตุสจฺจสมฺโพธปฏิปตฺติย  อปฺปมาทวเสน   
อปฺปมชฺชโต  มคฺคาณสมนฺนาคเมน  มุนิโนติ  เอวเมเตส   
ติณฺณ  ปทาน  อตฺโถ  ยุชชฺติเยว ฯ  อถ  วา  อปฺปมชฺชโต  สิกฺขโตติ   
ปทาน  เหตุอตฺถตา  ทฏพฺพา  อปฺปมชฺชนเหตุ  สกิฺขนเหตุ  จ   
อธิเจตโสติ ฯ   
#  ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๙/๕๐ ฯ  ๒.  ม.  ...ผลาณสงฺขาเตน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สนฺุทรีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๕ 
 
        โสกา  น  ภวนฺติ  ตาทิโนติ  ตาทิสสฺส  ขีณาสวมุนิโน   
อพฺภนฺตเร  อฏวิโยคาทิวตฺถุกา  โสกา  จิตฺตสนฺตาปา  น   
โหนฺติ ฯ  อถ  วา  ตาทิโนติ  ตาทิลกฺขณสมนฺนาคตสฺส  เอวรูปสสฺ   
มุนิโน  โสกา  น  ภวนฺตีติ  อยเมตฺถ  อตโถ ฯ  อุปสนฺตสฺสาติ   
ราคาทีน  อจฺจนฺตูปสเมน  อุปสนฺตสฺส ฯ  สทา  สตีมโตติ  สติ- 
เวปุลฺลปฺปตฺติยา  นิจฺจกาล  สติยา  อวิรหิตสฺส ฯ   
        เอตฺถ  จ  อธิเจตโสติ  อิมินา  อธิจิตฺตสิกฺขา  อปฺปมชฺชโตต ิ
เอเตน  อธิสีลสิกฺขา  มุนโิน  โมนปเถสุ  สิกฺขโตติ  เอเตหิ   
อธิป ฺาสิกฺขา ฯ  มุนิโนติ  วา  เอเตน  อธิป ฺาสิกฺขา ฯ 
โมนปเถสุ  สิกฺขโตติ  เอเตน  ตาส  โลกุตฺตรสิกฺขาน  ปุพฺพภาค- 
ปฏิปทา  โสกา  น  ภวนฺตีติอาทีหิ  สิกฺขาปาริปูริยา  อานิสโส   
ปกาสิโตติ  เวทิตพฺพ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                สนฺุทรีสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม  สกฺกโตติอาทีน  ปทาน  อตฺโถ  เหฏา   
วณฺณิโตเยว ฯ  อสหมานาติ  น  สหมานา  อุสูยนฺตาติ   
อตฺโถ ฯ  ภิกขฺุสฆสฺส  จ  สกฺการ  อสหมานาติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        สุนฺทรติี  ตสฺสา  นาม ฯ  สา  กริ  ตสฺมึ  กาเล   
สพฺพปริพฺพาชิกาสุ  อภิรปูา  ทสฺสนียา  ปาสาทิกา  ปรมาย    
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๖ 
                 
วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคตา  เตเนว  สา  สุนฺทรติี   
ป ฺายิตฺถ ฯ  สา  จ  อนตีตโยพฺพนา  อส ฺตสมาจาราว 
โหติ  ตสฺมา  เต  สุนฺทรีปริพฺพาชิก  ปาปกมฺเม  อุยฺโยเชสส ฯ 
เต  หิ  อ ฺติตฺถิยา  พุทฺธุปฺปาทโต  ปฏาย  สย  หตลาภ- 
สกฺการา  เหฏา  อกฺโกสสุตฺตวณฺณนาย  อาคตนเยน  ภควโต   
ภิกฺขุสฆสฺส  จ  อุฬาร  อปริมิต  ลาภสกฺการ  ปวตฺตมาน   
ทิสฺวา  อิสฺสาปกตา  เอกโต  หุตฺวา  สมฺมนฺตยึสุ  มย  สมณสฺส 
โคตมสฺส  อุปฺปนฺนกาลโต  ปฏาย  นฏา  หตลาภสกฺการา   
น  โน  โกจิ  อตฺถิภาวมฺป  ชานาติ  กึ  นิสฺสาย  นุ  โข 
โลโก  สมเณ  โคตเม  อภิปฺปสนฺโน  อุฬาร  สกฺการสมฺมาน   
อุปเนตีติ  ตตฺเถโก  อาห  อุจฺจากุลปฺปสุโต  อสมฺภินฺนาย   
มหาสมฺมตปฺปเวณิยา  ชาโตติ  อปโร  อภิชาติย  ตสฺส  อเนกานิ 
อจฺฉริยานิ  ปาตุภูตานีติ  อ ฺโ  กาฬเทวิล  วนฺทาเปตุ   
อุปนีตสฺส  ปาทา  ปริวตฺติตฺวา  ตสฺส  ชฏาสุ  ปติฏ ิตาติ   
อปโร  วปฺปมงฺคลกาเล  ชมฺพุจฺฉายาย  สยาปตสฺส  วีติกฺกนฺเตป   
มชฺฌนฺหิเก  ชมฺพุจฺฉายา  อปริวตฺติตฺวา   ิตาติ ฯ  อ ฺโ  อภิรูโป   
ทสฺสนีโย  ปาสาทิโก  รูปสมฺปตฺติยาติ  อปโร  ชิณฺณาตุรมต- 
ปพฺพชิตสงฺขาตนิมิตฺเต  ทิสฺวา  สเวคชาโต  อาคามิน  จกฺก- 
วตฺติรชฺช  ปหาย  ปพฺพชโิตติ  เอว  อปริมาณกาลสมฺภูต   
อน ฺสาธารณ  ภควโต  ปุ ฺสมฺภาร(๑)  อุกฺกสปารมิปฺปตฺต 
#  ๑.  ม.  ปุ ฺาณสมฺภาร ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สนฺุทรีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๗ 
 
นิรุปม  สลฺเลขปฺปฏิปท  อนุตฺตร ฺจ  าณปหานสมฺปทาทิพุทฺธานุ- 
ภาว  อชานนฺตา  อตฺตนา  ยถาทิฏ  ยถาสุต  [๑]ต  ต   
ภควโต  พหุมานการณ  กิตฺเตตฺวา  อพหุมานการณ  ปริเยสิตฺวา 
อปสฺสนฺตา  เกน  น ุ โข  การเณน  มย  สมณสฺส  โคตมสฺส 
อยส  อุปฺปาเทตฺวา  ลาภสกฺการ  นาเสยฺยามาติ ฯ  เตสุ  เอโก   
ติขิณมนฺตี  (๒)  เอวมาห  อมฺโภ  อิมสฺมึ  สตฺตโลเก  มาตุคามสุเข   
(๓)  อสตฺตา  นาม  นตฺถิ(๓)  อย ฺจ  สมโณ  โคตโม  อภิรโูป   
เทวสโม  ตรโุณ  อตฺตโน  สมรูป  มาตุคาม  ลภิตฺวา  สชฺเชยฺย ฯ   
อถาป  น  สชฺเชยฺย  ชนสสฺ  ปน  สงฺกโิย  ภเวยฺย  หนฺท  มย   
สุนฺทรีปริพฺพาชิก  ตถา  อุยฺโยเชม  ยถา  สมณสฺส  โคตมสฺส 
อายสกฺย(๔)  ปวิย  ปตฺถเรยฺยาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  อิตเร  อิท  สุฏ ุ  ตยา  จินฺติต  เอว  หิ  กเต   
สมโณ  โคตโม  อายสเกยฺน(๕)  อุปททฺุโต  สีส  อุกฺขิปตุ  อสกฺโกนฺโต   
เยน  วา  เตน  วา  ปลายิสฺสตีติ  สพฺเพว  เอกชฺฌาสยา  หุตฺวา   
ตถา  อยฺโยเชตุ  สุนฺทริยา  สนฺติก  อคมสุ ฯ  สา  เต  ทิสฺวา   
กึ  ตุเมฺห  เอกโต  อาคตตฺถาติ  อาห ฯ  ติตฺถิยา  อนาลปนฺตา   
อารามปริยนฺเต  ปฏิจฺฉนฺนฏาเน  นิสีทึสุ ฯ  สา  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
ปุนปฺปุน  อาลปนฺตี  ปฏิวจน  อลภิตฺวา  ก ึ ตุมฺหาก  อปรชฺฌ   
กสฺมา  เม  ปฏิวจน  น  เทถาติ ฯ  กึ(๖)  ปน  ตฺว  อมเฺห 
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ธรมานนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ส.ี  ติขิณมติ ฯ   
#  ๓.  ม.  อสตฺตสตฺตา ฯ  นาม  นตฺถิ ฯ  ๔.  ม.  อยโส ฯ   
#  ๕.  ม.  อยสเกน ฯ  ๖.  ม.  ตถา  ห ิฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๘ 
                 
วิเห ิยมาเน  อชฺฌุเปกฺขสีติ  โก  ตุเมฺห  วิเหเตีติ ฯ  กึ  ปน   
ตฺว  น  ปสฺสสิ  สมณ  โคตม  อเมฺห  วิเหเตฺวา  หตลาภสกฺกาเร 
กตฺวา  วิจรนฺตนฺติ  วตฺวา  ตตฺถ  มยา  ก ึ กาตพฺพนฺติ  วุตฺเต 
เตนหิ  ตฺว  อภิกฺขณ  เชตวนสมีป  คนฺตฺวา  มหาชนสฺส  เอว ฺจ   
วเทยฺยาสีติ  อาหสุ ฯ  สาป  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เตน   
วุตฺต  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  ภควโต  สกกฺาร  อสหมานาติ- 
อาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อุสฺสหสีติ  สกโฺกสิ ฯ  อตฺถนฺติ  หิต  กิจฺจ  วา ฯ 
กฺยาหนฺติ  กึ  อห ฯ  ยสฺมา  เต  ติตฺถิยา  ตสฺสา  อ ฺาตกาป   
สมานา  ปพฺพชฺชาสมฺพนฺธมตฺเตน  สงฺคณฺหิตุ  าตกา  วิย   
หุตฺวา  อุสฺสหสิ  ตฺว  ภคินิ  าตีน  อตฺถ  กาตุนฺติ  อาหสุ ฯ   
ตสฺมา  สาป  มิค  วลฺลิ(๑)  วิย  ปาเท  ลคฺคา  ชีวิตมฺป   
เม  ปริจฺจตฺต  าตีน  อตฺถายาติ  อาห ฯ   
        เตน  หติี  ยสฺมา  ตฺว  ชีวิตมฺป  เม  ตุมฺหาก  อตฺถาย   
ปริจฺจตฺตนฺติ  วทสิ  ตฺว ฺจ  ปมวเย   ิตา  อภิรูปา  โสภคฺคปฺ- 
ปตฺตา  จ  ตสฺมา  ยถา  ต  นิสฺสาย  สมณสฺส  โคตมสฺส   
อยโส  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตถา  กเรยฺยาสีติ  วตฺวา  อภิกขฺณ  เชตวน   
คจฺฉาหีติ  อุยฺโยเชสส ฯ  สาป  โข  พาลา  กกจทนตฺปนฺติย  ปุปผฺา- 
วลิกีฬ  กฬีิตุกามา  วิย  ปภินฺนมท  จณฺฑหตฺถึ  โสณฺฑาย   
#  ๑.  ม.  ตสฺมา  สาป  มิค  วลลฺิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สนฺุทรีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๙ 
 
ปรามสนฺตี  วิย  นลาเฏน  มจฺจุ  คณฺหนฺตี  วิย  ติตฺถิยาน   
วจน  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  มาลาคนฺธวิเลปนตมฺพูลมุขวาสาทีนิ   
คเหตฺวา  มหาชนสฺส  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  นคร  ปวิสนกาเล 
เชตวนาภิมุขี  คจฺฉนฺตี  กห  คจฺฉสีติ  จ  ปุฏา  สมณสฺส   
โคตมสฺส  สนฺติก  อห  หิ  เตน  สทฺธึ  เอกคนฺธกุฏิย  วสามีติ   
วตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  ติตฺถยิาราเม  วสิตฺวา  ปาโตว  เชตวนมคฺค   
โอตริตฺวา  นคราภิมุขี  อาคจฺฉนฺตี  [๑]  สุนฺทริ  กห  คตาสีติ   
จ  ปุฏา  สมเณน  โคตเมน  สทฺธ ึ เอกคนฺธกุฏิย  วสิตฺวา 
ต  กิเลสรติยา  รมาเปตฺวา  อาคตามฺหีติ  วทติ ฯ  เตน  วุตฺต   
เอว  อยฺยาติ  โข  สุนฺทร ี ปริพฺพาชิกา  เตส  อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน  ปฏิสฺสุตฺวา  อภิกฺขณ  เชตวน  อคมาสีติ ฯ   
        ติตฺถิยา  กติปาหสฺส  อจฺจเยน  ธุตฺตาน  กหาปเณ  ทตฺวา   
คจฺฉถ  สุนฺทร  มาเรตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  คนฺธกุฏิยา   
อวิทูเร  มาลากจวรนฺตเร  นิกฺขิปตฺวา(๒)  เอถาติ  วทึสุ ฯ  เต 
ตถา  อกสุ ฯ  ตโต  ติตฺถิยา  สุนฺทรึ  น  ปสฺสามาติ  โกลาหล   
กตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  กตฺถ  ปน  ตุเมฺห  ปริสงฺกถาติ   
ร ฺา  วุตฺตา  อิเมสุ  ทิวเสสุ  วสติ  ตตฺถสฺสา  ปวตฺตึ   
น  ชานามาติ ฯ  เตนหิ  คจฺฉถ  น  ตตฺถ  วิจินถาติ  ร ฺา   
วุตฺตา(๓)  อตฺตโน  อุปฏาเก  คเหตฺวา  เชตวน  คนฺตฺวา  วิจินนฺตา   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  กินติฺ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  นิกฺขิปตฺวา ฯ 
#  ๓.  ม.  อนุ ฺาตา ฯ  
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วิย  หุตฺวา  มาลากจวร  วิยูหิตฺวา(๑)  ตสฺสา  สรีร  ม ฺจก   
อาโรเปตฺวา  นคร  ปเวเสตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกา 
สตฺถารา  กต  ปาปกมฺม  ปฏิจฺฉาเทสฺสามาติ  สุนฺทรึ  มาเรตฺวา 
มาลากจวรนฺตเร  นิกฺขิปสติู  ร ฺโ  อาโรเจสส ฯ  ราชาป  อนุป- 
ปริกฺขิตฺวาว  เตนหิ  คจฺฉถ  นคร  อาหิณฺฑถาติ  อาห ฯ 
เต  นครวีถีส ุ ปสฺสถ  สมณาน  สกฺยปตฺุติยาน  กมฺมนฺติอาทีนิ   
วทนฺตา  วิจริตฺวา  ปุน  ร ฺโ  นิเวสนทฺวาร  อคมสุ ฯ  ราชา   
สุนฺทริยา  สรีร  อามกสุสาเน  อฏฏก  อาโรเปตฺวา  รกฺขาเปสิ ฯ   
สาวตฺถิวาสิโน  เปตฺวา  อริยสาวเก  เยภุยฺเยน  ปสสฺถ  สมณาน   
สกฺยปุตฺติยาน  กมฺมนฺติอาทีนิ  วตฺวา  อนฺโตนคเร  พหินคเร  จ 
ภิกฺขู  อกฺโกสนฺตา  วิจรึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  ยทา  เต  อ ฺ ึสุ   
อ ฺติตฺถิยา  (๒)  ปริพฺพาชกา  โวทิฏา  โข  สุนทฺรีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺ ึสูติ  ชานึสุ ฯ  โวทิฏาติ  พฺยปทิฏา(๓) ฯ   
เชตวน  อาคจฺฉนฺตี  จ  คจฺฉนฺตี  จ  วิเสสโต  ทฏิา  พหุล   
ทิฏาติ  อตฺโถ ฯ  ปรกิฺขากูเปติ  ทีฆิกาวาเฏ ฯ  ยา  สา  มหาราช   
สุนฺทรีติ  มหาราช  ยา  สา  อิมสฺมึ  นคเร  รูปสุนฺทรตาย   
สุนฺทรีติ  ปากฏา  อภิ ฺาตา  ปริพฺพาชิกา ฯ  สา  โน  น   
ทิสฺสตีติ  สา  อมฺหาก  จกขฺุ  วิย  ชีวิต  วิย  จ  ปยายิตพฺพา   
อิทานิ  น  ทสิฺสติ ฯ  ยถานิกฺขิตฺตนฺติ  ปุริเส  อาณาเปตฺวา   
#  ๑.  ม.  พฺยหูิตฺวา ฯ  ๒.  ม.  ติตฺถิยา ฯ  ๓.  ม.  พฺยปทิฏา ฯ  
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มาลากจวรนฺตเร  อตฺตนา  ยถาปต ฯ  ยถานิขาตนฺติป   
ปาโ  ปวิย  นิขาตปฺปการนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        รถิยาย  รถิยนฺติ  วีถิโต  วีถ ึฯ  รถยินฺติ(๑)  หิ  วินิวิชฺฌน- 
กรจฺฉา ฯ  สงฺิฆาฏกนฺติ  ติโกณรจฺฉา ฯ  อลชฺชโินติ  น  ลชฺชโิน   
ปาปชิคุจฺฉาวิรหิตาติ  (๒)  อตฺโถ ฯ  ทสฺุสีลาติ  นิสสฺีลา ฯ  ปาปธมฺมาติ   
ลามกสภาวา  นิหีนาจารา ฯ  มุสาวาทิโนติ  ทุสฺสลีา  สมานา   
สีลวนฺโต  มยนฺติ  อลิกวาทิตาย  มุสาวาทิโน ฯ  อพฺรหฺมจาริโนติ   
เมถุนปฏิเสวิตาย  อเสฏจาริโน  อิเม  หิ  นามาติ  หีเฬนฺตา   
วทนฺติ ฯ  ธมมฺจาริโนติ  กสุลธมฺมจาริโน ฯ  สมจาริโนติ  กาย- 
กมฺมาทิสมจาริโน(๓) ฯ  กลฺยาณธมฺมาติ  สุนฺทรสภาวา  ปฏิ- 
ชานิสฺสนฺติ  นามาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  นามสทฺทโยเคน  น(๔)  ห ิ เอตฺถ   
ปฏิชานิสฺสนตีฺติ  อนาคตกาลวจน ฯ  สาม ฺนฺติ  สมณภาโว   
สมิตปาปตา ฯ  พฺรหฺม ฺนฺติ  วิสิฏภาโว(๕)  พาหิตปาปตา ฯ   
กุโตติ  เกน  การเณน ฯ  อปคตาติ  อเปตา  ปริภฏา ฯ   
ปุริสกิจฺจนฺติ  เมถุนปฏิเสวน  สนฺธาย  วทนฺติ ฯ   
        อถ  ภิกขฺู  ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสส ฯ  สตฺถา  เตนหิ   
ภิกฺขเว  ตุเมฺหป  เต  มนสฺุเส  อิมาย  คาถาย  ปฏิโจเทถาติ   
วตฺวา  อภูตวาทีติ  คาถมาห ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  อถ   
#  ๑.  ม.  วีถติี ฯ  ๒.  ส.ี  ปาป  อชิคุจฺฉนฺตาติ ฯ  ๓.  ม.  กายกมมฺาทิสมจาริโน ฯ 
#  ๔.  ม.  นสทฺโท  น  ทสิฺสติ ฯ  ๕.  ม.  เสฏภาโว ฯ  
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โข  สมฺพหุลา ฯเปฯ  นิหนีกมฺมา  มนชุา  ปรตฺถาติ   
        ตตถ  เนโส  ภิกฺขเว  สทฺโท  จีร  ภวิสฺสตีติ  อิท  สตฺถา   
ตสฺส  อยสสฺส  นิปฺผตฺตึ  สพฺพ ฺ ุตาเณน  ชานิตฺวา  ภิกฺขู   
สมสฺสาเสนฺโต  อาห ฯ   
        คาถาย  อภูตวาทีติ  ปรสฺส  โทส  อทิสฺวาว  มุสาวาท   
กตฺวา  อภูเตน  อตจฺเฉน  ปร  อพฺภาจิกฺขนฺโต ฯ  โย  วาป   
กตฺวาติ  โย  วา  ปน  ปาปกมฺม  กตฺวา  นาห  เอต  กโรมีติ   
อาห ฯ  เปจฺจ  สมา  ภวนฺตีติ  เต  อุโภป  ชนา  อิโต  ปรโลก   
คนฺตฺวา  นิรยูปคมเนน  คติยา  สมา  ภวนฺติ ฯ  คติเยว  หิ   
เนส  ปริจฺฉินฺนา  อายุ  ปน  อปริจฺฉินฺน ฯ  พหุก  หิ  ปาป   
กตฺวา  จิร  นริเย  ปจติ  ปริตฺตก  กตฺวา  อปฺปมตฺตกเมว  กาล   
ปจติ ฯ  ยสฺมา  ปน  เนส  อุภินฺนมฺป  ลามกเมว  กมฺม  เตน 
วุตฺต  นิหีนกมฺมา  มนุชา  ปรตฺถาติ ฯ  ปรตฺถาติ  ปน  ปทสฺส   
ปุรโต  เปจฺจาติ  ปเทน  สมฺพนฺโธ  เปจฺจ  ปรตฺถ  อิโต  คนฺตฺวา   
เต  นิหีนกมฺมา  ปรโลเก  สมา  ภวนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปรยิาปุณิตฺวาติ  อุคฺคเหตฺวา ฯ  อการกาติ  อปราธสฺส  น 
การกา ฯ  นยเิมหิ  กตนฺติ  เอว  กิร  เนส  อโหส ิ อิเมหิ   
สมเณหิ  สกยฺปุตฺติเยหิ  อทฺธา  ต  ปาปกมฺม  น  กต  ย   
อ ฺติตฺถิยา  อุคฺโฆเสตฺวา  สกลนคร  อาหิณฺฑึสุ  ยสฺมา  อิเม 
อเมฺหสุ  เอว  อสพฺภาหิ  ผรุสาหิ  วาจาหิ  อพฺภาจิกฺขนฺเตสุป    
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น  กิ ฺจิ  วิการ  ทสฺเสนฺติ  ขนฺติโสรจฺจ ฺจ  น  วิชหนฺติ   
เกวลมฺปน  อภูตวาที  นิรย  อุเปตีติ  ธมมฺเยว  วทนฺตา  สปนฺติเยว 
อิเม  สมณา  สกฺยปุตฺติยา  อเมฺห  อนุปธาเรตฺวา  อพฺภาจิกฺขนฺเต   
สปนฺติ  สาป(๑)  เทนฺตา  วิย  วทนฺตีติ(๑) ฯ  อถ  วา  โย  วาป  กตฺวา 
น  กโรมีติ(๒)  จาหาติ  วทนฺตา  สปนฺติ  อตฺตโน  อการกภาว   
โพเธตุ  อมฺหาก  สปถ  กโรนฺติ  อิเมติ  อตฺโถ ฯ   
        เตส  ห ิ มนุสฺสาน  ภควตา  ภาสิตคาถาย  สวน- 
สมนฺนตรเมว  พุทฺธานุภาเวน  สารชฺช  โอกฺกม ิ สเวโค  อุปฺปชฺช ิ  
นยิท  อเมฺหหิ  ปจฺจกฺขโต  ทิฏ  สุต  นาม  ตถาป  โหติ   
อ ฺถาป  โหติ  เอเต  จ  อ ฺติตฺถิยา  อิเมส  อนตถฺกามา   
อหิตกามา  ตสฺมา  เตส(๓)  สทฺธาย  นยิท  อเมฺหหิ  วตฺตพฺพ   
ทุชฺชานา  หิ  สมณาติ ฯ  เต  ตโต  ปฏาย  ตโต  โอรมึสุ ฯ   
        ราชาป  เยหิ  สุนฺทรี  มาริตา  เตส  ชานนตฺถ  ปรุิเส   
อาณาเปสิ ฯ  อถ  เต  ธุตฺตา  เตหิ  กหาปเณหิ  สุร  ปวนฺตา   
อ ฺม ฺ  กลห  กรึส ุฯ  เตสุ  ห ิ เอโก  เอก  อาห  ตฺว   
สุนฺทรึ  เอกปฺปหาเรน  มาเรตฺวา  มาลากจวรนฺตเร  ขิปตฺวา   
ตโต  ลทฺธกหาปเณหิ  สุร  ปวส ิ โหตุ  โหตูติ ฯ  ราชปุริสา   
ต  สุตฺวา  เต  ธุตฺเต  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสส ฯ  ราชา  ตุเมฺหหิ 
สา  มาริตาติ  เต  ธุตฺเต  ปจฺุฉิ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ  เกหิ 
#  ๑.  ม.  สปถ  กเรนฺตา  วิย  วทนฺติ ฯ   
#  ๒.  ม.  อิติ  สทฺโน  น  ทิสฺสติ ฯ  ๓.  ม.  เต ฯ  
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มาราปตาติ ฯ  อ ฺติตฺถิเยหิ  เทวาติ ฯ  ราชา  ติตฺถิเยหิ  ปกโฺกสา- 
เปตฺวา  ตมตฺถ  ปฏชิานาเปตฺวา  อย  สนฺุทรี  สมณสฺส  โคตมสฺส 
อวณฺณ  อาโรเปตุกาเมหิ  อเมฺหหิ  มาราปตา  เนว  โคตมสฺส   
น  โคตมสาวกาน  โทโส  อตฺถ ิ อมฺหากเมว  โทโสติ  เอว   
วทนฺตา  นคร  อาหิณฺฑถาติ  อาณาเปสิ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ   
มหาชโน  สมฺมเทว  สทฺทหิ ฯ  ติตฺถิยาน  ธิกฺการ  อกาสิ   
ติตฺถิยา  มนสฺุสวธทณฺฑ  ปาปุณึสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  พุทฺธสฺส 
ภิกฺขุสฆสฺส  จ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  สกฺการสมฺมาโน  มหา   
อโหสิ ฯ  ภิกขฺู  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา  ภควนฺต  (๑)  อุปสงฺกมิตฺวา 
อตฺตมนา  ปเวเทสส ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  สมฺพหุลา   
ภิกฺขู ฯเปฯ  อนฺตรหิโต  ภนฺเต  โส  สทฺโทติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  ติตฺถิยาน  อิท  กมฺมนฺติ  ภิกฺขูน   
นาโรเจสิ  อริยาน  ตาว  อาโรจเนน  ปโยชน  นตฺถิ   
ปุถุชชฺเนสุ  ปน  เย  น  สทฺทเหยฺยย  เตส  ต  ทีฆรตฺต   
อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺเตยฺยาติ  นาโรเจสิ ฯ  อปเจต  พุทฺธาน 
อนาจิณฺณ  ย  อนาคตสฺส  อีทิสสฺส  วตฺถุสฺส  อาจิกฺขน ฯ   
ปรานุทฺเทสิกเมว  หิ  ภควา  สงฺกิเลสปกฺข  วิภาเวติ  กมฺม ฺจ 
กโตกาส  น  สกฺกา  นิวตฺเตตุนฺติ  อพฺภกฺขาน  ตนฺนิมิตฺต ฺจ 
ภควา  อชฺฌุเปกฺขนฺโต  นสิีทิ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
#  ๑.  ม.  อภิวาเทตฺวา  อตฺตมนา ฯ  
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                น  อนฺตลิเข  น  สมุทฺทมชฺเฌ   
                น  ปพฺพตาน  วิวร  ปวิสฺส   
                น  วิชฺชตี  โส  ชคติปฺปเทโส   
                ยตฺรฏ ิโต  (๑)  มุจฺเจยฺย  ปาปกมฺมาติ ฯ  (๒)   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  มมฺมจฺเฉทนวเสนาป  พาลชเนหิ  ปวตฺติต   
ทุรุตฺตวจน  ขนฺติ  พลสมนฺนาคตสฺส  ธีรสฺส  ทุตฺติติกฺขา  นาม   
นตฺถีติ  อิมมตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม   
อธิวาสนกฺขนฺติพลวิภาวน  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตุทนฺติ  วาจาย  ชนา  อส ฺตา  สเรหิ  สงฺคามคตว 
กุ ฺชรนฺติ  กายิกสวราทีสุ  กสฺสจิป  สวรสฺส  อภาเวน  อส ฺตา 
อวินีตา  พาลชนา  สเรหิ  สายเกหิ  สงฺคามคต  ยุทฺธคต  กุ ฺชร   
หตฺถินาค  ปฏิโยธา  วิย  วาจาสตฺตีหิ  ตุทนฺติ  วิชฺฌนฺติ   
อย  เตส  เตส  สภาโว ฯ  สุตฺวาน  วากฺย  ผรุส  อุทีริต  อธิวาสเย   
ภิกฺขุ  อทุฏจิตฺโตติ  ตมฺปน  เตหิ  พาลชเนหิ  อุทีรติ  ภาสิต   
มมฺมฆฏฏนวเสน  ปวตฺติต  ผรุส  วากฺย  วจน  อภูต  ภูตโต 
นิพฺเพเนฺโต  มม  กกจูปโมวาท  (๓)  อนุสฺสรนฺโต  อีสกมฺป  อทุฏ- 
จิตฺโต  หุตฺวา  สสารสภาโว  เอโสติ  สสาเร  ภย  อิกฺขณสีโล 
ภิกฺขุ  อธิวาสเย  อธิวาสนกฺขนฺติย  ตฺวา  ขเมยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอตฺถาห  กิมฺปน  ต  กมฺม  ย  อปริมาณกาล  สกฺกจฺจ   
#  ๑.  ม.  ยตฺถฏ ิโต ฯ  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙/๓๒ ฯ   
#  ๓.  ม.  ม.ู  ๑๒/๒๖๓-๒๗๓/๒๔๘-๒๖๐ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๖ 
 
อุปจิตวิปุลปุ ฺสมฺภาโร  สตฺถา  เอว  ทารุณ  อภูตพฺภกฺขาน   
ปาปุณีติ  วุจฺจเต 
        อย  โส  ภควา  โพธิสตฺตภูโต  อตีตชาติย  มุนาลิ  นาม 
ธุตฺโต  หุตฺวา  ปาปชนเสวี  อโยนโิสมนสิการพหุโล  วิจรติ ฯ   
โส  เอกทิวส  สุรภึ  นาม  ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  นคร  ปณฺฑาย   
ปวิสิตุ  จีวร  ปารุปนฺต  ปสฺสิ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  สมเย  อ ฺตรา   
อิตฺถี  ตสฺส  อวิทูเรน  คจฺฉติ ฯ  ธุตฺโต  อพฺรหฺมจารี  อย  สมโณติ 
อพฺภาจิกฺขิ ฯ  โส  เตน  กมฺเมน  พหูนิ  วสฺสสตสหสฺสานิ   
นิรเย  ปจิตฺวา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อิทานิ   
พุทฺโธ  หุตฺวาป  สุนฺทริยา  การณา  อภูตพฺภกฺขาน  ปาปุณิ ฯ 
ยถา  เจต  เอว  จิ ฺจมาณวิกาทีน  วิการกิตฺถีน  ภควโต   
อพฺภกฺขานาทีนิ  ทุกฺขานิ  ปวตฺตานิ(๑)  สพฺพานิ  ปพฺุเพ  กตสฺส   
กมฺมสฺส  วิปากาวเสสานิ  ยานิ  กมฺมานิ  ปโลติกานีติ  (๒)  วุจฺจนฺติ ฯ   
วุตฺตเ ฺหต  อปทาเน  (๓)   
                อโนตตฺตสราสนฺเน  รมณีเย  สิลาตเล   
                นานารตนปชฺโชเต  นานาคนฺธวนนฺตเร ฯ   
                มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  อุเปโต  (๔)  โลกนายโก   
                อาสีโน  พฺยากร ี ตตฺถ  ปุพฺพกมฺมานิ  อตฺตโน ฯ   
#  ๑.  ม.  ปตฺตานิ ฯ  ๒.  สี.  กมฺมานิ  ปโลติกานีติ ฯ   
#  ม.  กมฺมปโลติกานีติ ฯ  ๓.  ขุ.  อป.  ๓๒/๓๙๒/๔๗๑-๔๘๔ ฯ   
#  ๔.  ม.  ปเรโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สนฺุทรีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๙๗ 
                 
                สณุาถ  ภิกฺขโว  มยฺห  ย  กมฺม  ปกต  มยา   
                ปโลติกสฺส  กมฺมสฺส  พุทฺธตฺเตป  วิปจฺจติ ฯ   
                มนุาลิ  นามห  ธุตฺโต        ปุพฺเพ  อ ฺาย  ชาติยา(๑) 
                ปจฺเจกพุทฺธ  สุรภึ  อพฺภาจิกขึฺ  อทูสก ฯ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  นริเย  สสรึ  จิร   
                พหู  วสฺสสหสฺสานิ  ทุกฺข  เวเทมิ  เวทน ฯ   
                เตน  กมฺมาวเสเสน  อิธ  ปจฺฉิมเก  ภเว   
                อพฺภกฺขาน  มยา  ลทฺธ  สนฺุทริกาย  การณา ฯ   
                สพฺพาภิรุสฺส(๒)  พุทฺธสฺส  นนฺโท  นามาสิ  สาวโก 
                ต  อพฺภกฺขาย  นิรเย  จิร  สสริต  มยา ฯ   
                ทส  วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย  สสรึ  จิร   
                มนุสฺสลาภ(๓)ปตฺวาห(๔)  อพฺภกฺขาน  พหุ  ลภึ ฯ   
                เตน  กมฺมาวเสเสน  จิ ฺจมาณวิกา  มม   
                อพฺภาจิกฺขิ  อภูเตน  ชนกายสฺส  เปกฺขโต(๕) ฯ   
                พฺราหฺมโณ  สตุวา  อาสึ  อห  สกฺกตปูชโิต         
                มหาวเน  ป ฺจสเต  มนฺเต  วาเจมิ  มาณเว ฯ 
                ตตฺถาคโต  อิสี  ภีโม  ป ฺจาภิ ฺโ  มหิทฺธิโก   
                ต ฺจาห  อาคต  ทิสฺวา  อพฺภาจิกฺขึ  อทูสก ฯ   
#  ๑.  ม.  ชาติสุ ฯ  ๒.  ส.ี  ม.  สพฺพาภิภุสฺส ฯ  ๓.  สี.  มนุสฺสเทห ฯ 
#  ม.  มนุสสฺภาว ฯ  ๔.  ม.  ลทฺธาห ฯ  ๕.  ส.ี  ม.  อคฺคโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๘ 
 
                ตโตห  อวจ  สสิฺเส  กามโภคี  อย  อิสิ   
                มยหฺมฺป  ภาสมานสฺส  อนุโมทึสุ  มาณวา ฯ   
                ตโต  มาณวกา  สพฺเพ  ภิกฺขมาน  กุเล  กุเล   
                มหาชนสฺส  อาหสุ  กามโภคี  อย  อิสิ ฯ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  ป ฺจ  ภิกฺขุสตา  อิเม   
                อพฺภกฺขาน  ลภภ  สพฺเพ  สุนฺทริกาย  การณา ฯ   
                เวมาตุภาติก  ปุพฺเพ  ธนเหตุ  หนึ  อห   
                ปกฺขิป  คิริทุคฺคสฺมึ  สิลาย  จ  อปสยึ ฯ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  เทวทตฺโต  สีล  ขิป   
                องฺคุฏ  ปสยี  ปาเท  มม  ปาสาณสกฺขรา ฯ   
                ปุเรห  ทารโก  หุตฺวา  กีฬมาโน  มหาปเถ   
                ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวาน  มคฺเค  สกลิก  ทห(ึ๑) ฯ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  อิธ  ปจฺฉิมเก  ภเว   
                วธตฺถ  (๒)  ม  เทวทตฺโต  อภิมาเร  ปโยชยิ ฯ   
                หตฺถาโรโห  ปเุร  อาสึ  ปจฺเจกมุนิมุตฺตม   
                ปณฺฑาย  วิจรนฺต  ต  อาสาเทสึ  คเชนห ฯ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  ภนฺโต  นาฬาคิรี  คโช   
                คิรพฺิพเช  ปุรวเร  ทารโุณ  สมุปาคมิ ฯ   
        ราชาห  ขตฺติโย  (๓)อาสึ  สตฺติยา  ปุริเส  หนึ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  นริเย  ปจฺจิส  ภุส ฯ   
#  ๑.  ม.  ขิป ฯ  ๒.  สี.  อทุฏ ฯ  ๓.  ม.  ปตฺถิโว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สนฺุทรีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๙๙ 
                 
                กมฺมุโน  ตสฺส  เสเสน  โสทานิ  สกล  มม   
                ปาเท  ฉวึ  วินาเสสิ  (๑)  น  หิ  กมฺม  วินสฺสติ ฯ   
                อห  เกวฏฏคามสฺมึ  อหุ  เกวฏฏทารโก   
                มจฺฉเก  ฆาติเต  ทิสฺวา  ชนยึ  โสมนสฺสห(๒) ฯ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  สีสทุกฺข  อหู  มม   
                สกฺยา  จ  สพฺเพ  ห ฺ ึสุ  ยทา  หนิ  วิฑูฑโภ ฯ  (๓)   
                ผุสฺสสฺสาห  ปาวจเน  สาวเก  ปริภาสยึ   
                ยว  ขาทถ  ภุ ฺชถ  มา  จ  ภุ ฺชถ  สาลิโย ฯ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  เตมาส  ขาทิต  ยว   
                นมินฺติโต  พฺราหฺมเณน  เวร ฺชาย  วสึ  ตทา ฯ   
                นพฺิพุทฺเธ  วตฺตมานมฺหิ  มลฺลปุตฺต  นิเสยึ  (๔)   
                เตน  กมฺมวิปาเน  ปฏ ิทุกฺข  อหู  มม ฯ   
                ติกิจฺฉโก  อห  อาสึ  เสฏ ิปุตฺต  วิเรจยึ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  โหติ  ปกฺขนฺทิกา  มม ฯ   
                อวจาห  โชติปาโล  กสฺสป  สุคต  ตทา   
                กโุต  นุ  โพธิ  มุณฺฑสฺส  โพธิ  ปรมทลุลฺภา ฯ   
                เตน  กมฺมวิปาเกน  อจรึ  (๕)  ทุกฺกร  พหุ   
                ฉพฺพสฺสานุรุเวลาย  ตโต  โพธึ  อปาปณึุ ฯ   
                นาห  เอเตน  มคฺเคน  ปาปุณึ  โพธิมุตฺตม   
#  ๑.  ม.  ปกปฺเปสิ ฯ  ๒.  ม.  โสมนสฺสก ฯ  ๓.  ม.  วิฏฏโก ฯ   
#  ๔.  สี.  มลฺลยุทฺธ  นโิยชยึ ฯ  ม.  มลฺลยุทฺธ  วิเหยึ ฯ  ๕.  ม.  อจรึ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๐ 
                 
                กมฺุมคฺเคน  คเวสิสฺส  ปุพฺพกมฺเมน  วารโิต ฯ   
                ปุ ฺปาปปริกฺขีโณ  สพฺพสนฺตาปวชฺชิโต   
                อโสโก  อนุปายาโส  นิพฺพายิสฺสมนาสโว ฯ   
                เอว  ชโิน  วิยากาสิ  ภิกฺขุสฆสฺส  มชฌฺโต(๑)   
                สพฺพาภิ ฺาพลปฺปตฺโต  อโนตตฺตมหาสเรติ ฯ   
                อฏมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อุปเสนสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม  อุปเสนสฺสาติ  เอตฺถ  อุปเสโนติ  ตสฺส  เถรสฺส   
นาม  วงฺคนฺตพฺราหฺมณสฺส  ปน  ปุตฺตตฺตา  วงฺคนฺตปุตฺโตติ   
วจน(๒)  โวหรนฺติ ฯ   
        อย  หิ  เถโร  อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส  กนฏิภาตา  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  อุปสมฺปทาย  ทฺวิวสฺโส   
อุปชฺฌาโย  หุตฺวา  เอก  ภิกฺขุ  อุปสมฺปาเทตฺวา  เตน  สทฺธ ึ  
ภควโต  อุปฏาน  คโต  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ภควตา  ตสฺส  สทฺธ-ิ 
วิหาริกภาว  ปุจฺฉิตฺวา  ขนฺธเก  อาคตนเยน  อติลหุ  โข  ตฺว   
โมฆปุปริส  อาวตฺโต  พาหุลฺลาย  ยททิ  คณพนฺธิยนฺติ  (๓)  วิครหิโต 
กสาภิหโต  (๔)  วิย  อาชานีโย  สวิคฺคมานโส  ยทปิาห  อิทานิ   
#  ๑.  ส.ี  ม.  อคฺคโต ฯ  ๒.  ม.  จ  น ฯ  ๓.  วิ.  มหา.  ๔/๙๐/๑๐๙ ฯ 
#  ๔.  ม.  ปโตทาภิตุนฺโน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุปเสนสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๐๑ 
 
ปริส  นิสฺสาย  ภควตา  วิครหิโต  ปรสิเยว  ปน  นสิฺสาย   
ปาสสิโย  ภเวยฺยนฺติ  อุสสฺาหชาโต  สพฺเพ  ธุตธมฺเม  สมาทาย   
วตฺตมาโน  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  นจิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ   
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  มหาขีณาสโว  หุตฺวา  อตฺตโน  นิสฺสิตเก   
ธุตงฺคธเร  เอว  กตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  สนฺถต- 
สิกฺขาปเท  (๑)  อาคตนเยน  ปาสาทิกา  โข  ตฺยาย  อุปเสน  ปรสิาติ   
ปริสวเสน  ภควโต  สนฺติกา  ลทฺธปสโส  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม   
สาวกาน  ภิกฺขูน  สมนฺตปาสาทิกาน  ยทิท  อุปเสโน  วงฺคนฺต- 
ปุตฺโตติ  (๒)  เอตทคฺเค  ปโต  อสีติยา  มหาสาวเกสุ  อพฺภนฺตโร ฯ   
        โส  เอกทิวส  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  อนฺเต- 
วาสิเกสุ  อตฺตโน  ทิวาฏาน  คเตสุ  อุทกกุมฺภโต  อุทก   
คเหตฺวา  ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา  คตฺตานิ  อตฺตโน  สีตี  กตฺวา  จมฺมขณฺฑ   
อตฺถริตฺวา  ทิวาฏาเน  ทิวาวิหาร  นิสินฺโน  อตฺตโน  คุเณ   
อาวชฺเชสิ ฯ  ตสฺส  เต  อเนกสตา  อเนกสหสฺสา  โปงฺขานุโปงฺข(๓)   
อุปฏหึสุ ฯ  โส  มยฺห  ตาว  สาวกสฺส  สโต  อิเม  เอวรูปา   
คุณา  กีทิสา  นุ  โข  มยฺห  สตฺถ ุ คุณาติ  ภควโต  คุณาภิมุข   
มนสิการ  เปเสสิ ฯ  เต  ตสฺส  าณพลานุรูป  อเนกโกฏิสหสฺสา   
อุปฏหึสุ ฯ  โส  เอวสีโล  เม  สตฺถา  เอวธมฺโม  เอวป ฺโ   
เอววิมุตฺตีติอาทินา  จ  อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ- 
#  ๑.  วิ.  มหาวิ.  ๒/๙๑/๗๖ ฯ  ๒.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ 
#  ๓.  ม.  โปงฺขานุโปงฺข ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๒ 
                 
อาทินา  จ  อาวิภาวานุรูป  สตฺถุ  คุเณ  อนุสฺสริตฺวา  ตโต   
สฺวากฺขาโตติอาทินา  ธมฺมสฺส  สุปฏิปนฺโนติอาทินา  อริยสฆสฺส   
จ  คุเณ  อนุสฺสริ ฯ  เอว  มหาเถโร  อเนกาการโวการ  รตนตฺตย- 
คุเณสุ  อาวิภูเตสุ  อตฺตมโน  ปมุทิโต  อุฬารปติโสมนสฺส   
ปฏิสเวเทนฺโต  นิสีทิ ฯ  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  อายสฺมโต  อุปเสนสฺส   
วงฺคนฺตปุตฺตสฺส  รโหคตสฺสาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  รโหคตสฺสาติ  รหสิ  คตสฺส ฯ  ปฏิสลลฺีนสฺสาติ   
เอกีภูตสฺส ฯ  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทีติ  เอว  อิทานิ 
วุจฺจมานากาโร  จิตฺตสฺส  วิตกฺโก  อุปปฺชฺช ิฯ  ลาภา  วต  เมติ   
เย  อิเม  มนสฺุสตฺตพุทฺธุปฺปาทสทฺธาสมธิคมาทโย  อโห  วต  เม   
เอเต  ลาภา ฯ  สลุทฺธ  วต  เมติ  ย ฺจิท  มยา  ภควโต   
สาสเน  ปพฺพชฺชูปสมฺปทารตนตฺตยปยิรุปาสนาทิ  ปฏิลทฺธ  ต   
เม  อโห  วต  สุฏ ุ  ลทฺธ ฯ  ตตฺถ  การณมาห  สตฺถา  จ 
เมติอาทินา  นเยน(๑)ฯ   
        ตตฺถ  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  ยถารห  สตฺเต   
อนุสาสตีติ  สตฺตา ฯ  ภาคฺยวนฺตตาทีหิ  การเณหิ  ภควา ฯ   
อารกตฺตา  กิเลเสหิ  กิเลสารีน  หตตฺตา  สสารจกฺกสฺส  วา   
อราน  หตตฺตา  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา  ปาปกรเณ  รหาภาวา   
อรห ฯ  สมฺมา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา  สมฺมา- 
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  น  ทสิฺสติ ฯ  
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สมฺพุทฺโธติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  วิสุทธฺิมคฺเค  (๑) 
พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทสโต   
        สฺวากฺขาเตติ  สุฏ ุ  อกฺขาเต  เอกนฺตนิยฺยานิก  กตฺวา   
ภาสิเต ฯ  ธมฺมวินเยติ  ปาวจเน ฯ  ต  หิ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชฺช- 
มานาน  สสารทุกฺขปาตโต  ธารเณน  ราคาทิกิเลสวินยเนน   
จ  ธมฺมวินโยติ  วุจฺจติ ฯ  สพฺรหฺมจาริโนติ  เสฏฏเน   
พฺรหฺมสงฺขาต  ภควโต  สาสน  อริยมคฺค  สห  จรนฺติ  (๒)   
ปฏิปชชฺนฺตีติ  สพฺรหฺมจาริโน ฯ  สลีวนฺโตติ  มคฺคผลสีลวเสน(๓)   
สีลวนฺโต ฯ  กลฺยาณธมฺมาติ  สมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺส- 
นาทโย  กลฺยาณา  สุนฺทรา  ธมฺมา  เอเตส  อตฺถีติ  กลฺยาณ- 
ธมฺมา ฯ  เอเตน  สฆสฺส  สุปฏิปตฺตึ  ทสฺเสติ ฯ  สีเลสุ  จมฺหิ   
ปริปูรการีติ  อหมฺป  ปพฺพชิตฺวา  น  ติรจฺฉานกถากถิโก  วีริย- 
ทฬฺหิพหุโล  (๔)  หุตฺวา  วิหาสึ  อถ  โข  ปาติโมกฺขสวราทึ  จตุพฺพิธมฺป   
สีล  อขณฺฑ  อจฺฉิทฺท  อสพล  อกมฺมาส  ภุชิสฺส  วิ ฺ ุปฺปสตฺถ   
อปรามฏ  กตฺวา  ปริปูเรนฺโต  อริยมคฺคเยว  ปาเปสินฺติ  วทติ ฯ   
เอเตน  เหฏ ิมผลทฺวยสมฺปตฺติมตฺตโน  ทีเปติ ฯ  โสตาปนฺน- 
สกทาคามิโน  หิ  สีเลส ุ ปริปูรการิโน ฯ  สุสมาหิโต  จมฺหิ   
เอกคฺคจิตฺโตติ  อุปจารปฺปนาเภเทน  สมาธินา  สพฺพตฺถาป  สมาหิโต   
#  ๑.  วิสุทฺธมิคฺค.  ๑/๒๕๒ ฯ  ๒.  ม.  อริยมคฺค  สห  จรนฺติ ฯ   
#  ๓.  ม.  มคฺคผลสีลวเสน ฯ  ๔.  ม.  กายทฬฺหิพหุโล ฯ  
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จ  อมฺหิ  อวิกฺขิตฺตจิตฺโต ฯ  อิมินา  สมาธิสฺมึ  ปรปิูรการิตาวจเนน   
ตติยผลสมฺปตฺติมตฺตโน  ทีเปติ ฯ  อนาคามิโน  หิ  สมาธิสฺมึ   
ปริปูรการิโน ฯ  อรหา  จมฺหิ  ขีณาสโวติ  กามาสวาทีน  สพฺพโส   
ขีณตฺตา  ขีณาสโว  ตโต  เอว  ปริกฺขีณภวสโยชโน  สเทวเก  โลเก   
อคฺคทกฺขิเณยฺยตาย(๑)  อรหา  จมฺหิ ฯ  เอเตน  อตฺตโน  กตกรณียต   
ทสฺเสติ ฯ  มหิทฺธิโก  จมฺหิ  มหานุภาโวติ  อธิฏานวิกุพฺพนาทิ- 
อิทฺธีสุ  มหตา  วสีภาเวน  สมนฺนาคตตฺตา  มหิทฺธิโก  อุฬารสฺส   
ปุ ฺานุภาวสฺส  คุณานุภาวสฺส  จ  สมปฺตฺติยา  มหานุภาโว   
จ  อสฺมิ ฯ  เอเตน  โส(๒)  โลกิยาภิ ฺานวานุปุพฺพวิหารสมาปตฺติ- 
โยคมตฺตโน  ทีเปติ ฯ  อภิ ฺาสุ  วสีภาเวน  หิ  อรยิา  ยถิจฺฉิต- 
นิปฺผาทเนน  มหิทฺธิกา  ปพฺุพุสฺสยสมฺปตฺติยา  นานาวิหาร- 
สมาปตฺตีหิ  จ  วิโสธิตสนฺตานตฺตา  มหานุภาวา  จ  โหนฺตีติ ฯ   
        ภทฺทก  เม  ชีวิตนฺติ  เอววิธสีลาทิคุณสมนฺนาคตสฺส  เม   
ยาวาย  กาโย  ธรติ  ตาว  สตฺตาน  หิตสุขเมว  วฑฺฒติ   
ปุ ฺกฺเขตฺตภาวโต  ชีวิตมฺป  เม  ภทฺทก  สุนฺทร ฯ  ภทฺทก   
มรณนฺติ  สเจ  ปนิท  ขนฺธป ฺจก  อชชฺ  วา  อิมสฺมเึยว  วา   
ขเณ  อนุปาทาโน  วิย  ชาตเวโท  นิพฺพายติ  ต  อปปฺฏ-ิ 
สนฺธิก  ปรินพฺิพานสงฺขาต  มรณมฺป  เม  ภทฺทกนฺติ  อุภยตฺถ   
ตาทิภาว  ทีเปติ  อิติ  (๓)  มหาเถโร  อปฺปหีนโสมนสฺสุพฺพิลฺลาวิต- 
#  ๑.  ม.  อคฺคทกฺขิเณยฺยตาย ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ   
#  ๓.  ม.  เอว ฯ  
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วาสนตฺตา  (๑)  อุฬารโสมนสฺสิโต  (๒)  ธมฺมพหุมาเนน  ธมฺมปติปฏิส- 
เวทเนน  ปริวิตกฺเกสิ ฯ   
        ต  สตฺถา  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโนเยว  สพฺพ ฺ ุตาเณน   
ชานิตฺวา  ชีวิเต  มรเณ  จ  ตสฺส  ตาทิภาววิภาวน  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  ภควา ฯเปฯ  อุทาเนสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ย  ชีวิต  น  ตปตีติ  ย  ขีณาสวปุคฺคล  ชวิีต   
อายตึ  ขนฺธปฺปวตฺติยา  สพฺเพน  สพฺพ  อภาวโต  น  ตปติ   
น  พาธติ  วตฺตมานเมว  วา  ชีวิต  สพฺพโส  สงฺขตธมฺมตฺตา   
สติป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา  สพฺพตฺถ  สติสมฺปช ฺสมาโยคโต  น   
พาธติ ฯ  โย  หิ  อนฺธปถุชฺุชโน  ปาปชนสเสวี  (๓)  อโยนโิสมน- 
สิการพหุโล  อกตกุสโล  (๔)  อกตปุ ฺโ  โส  อกต  วต  เม   
กลฺยาณนฺติอาทินา  วิปฺปฏิสาเรน  ตปตีติ  ตสฺส  ชวิีต  ต  ตปติ   
นาม ฯ  อิตเร  ปน  อกตปาปา  กตปุ ฺา  กลฺยาณปุถุชชฺเนน   
สทฺธึ  สตฺต  เสกฺขา  วา(๕)  ตปนียธมมฺปริวชฺชเนน  อตปนีย- 
ธมฺมสมนฺนาคเมน  จ  ปจฺฉานุตาเปน  น  ตปนฺตีติ  น   
เตส  ชีวิต  ตปติ ฯ  ขีณาสเว  ปน  วตฺตพฺพเมว  นตฺถีติ ฯ   
ปวตฺติทุกฺขวเสน  อตฺถวณฺณนา  กตา ฯ  มรณนฺเต  น  โสจตีติ 
#  ๑.  ส.ี  อปฺปหีนโสมนสฺสุพฺพิลฺลาวิตตฺตุสฺสนฺนตฺตา ฯ   
#  ม.  อปฺปหนีโสมนสฺสุปฺปลาวิตวาสนุสฺสนฺนตฺตา ฯ  
#  ๒. ม.  อุฬารโสมนสฺสิโต ฯ  ๓.  ม.  ปาปชนเสวี ฯ   
# ๔.  ม.  อกตกุสโล ฯ  ๕.  ม.  ตสฺส  เสขา ฯ  
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        มรณสงฺขาเต  อนฺเต  ปริโยสาเน  มรณสมีเป  วา  น   
โสจติ  อนาคามิมคฺเคเนว  โสกสฺส  สมคฺุฆาติตตฺตา ฯ  สเว 
ทิฏปโท  ธโีร  โสกมชฺเฌ  น  โสจตีติ  โส  อนภิชฺฌาทีน  (๑)   
จตุนฺน  ธมฺมปทาน  นิพฺพานสฺเสว  วา  ทิฏตฺตา  ทฏิปโท   
ธิติสมฺปนฺนตฺตา  ธีโร  ขีณาสโว  โสจนธมฺมาน  โสกาติ 
ลทฺธนามาน  อวีตราคาน  สตฺตาน  โสกเหตูน  วา  โลกธมฺมาน   
มชฺเฌ  ตฺวาป  น  โสจติ ฯ   
        อิทานิสฺส  สพฺพโส  โสกเหตูน  อภาว  ทีเปตุ  อุจฺฉินฺน- 
ภวตณฺหสฺสาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  อคฺคมคฺเคน  สพฺพโส   
อุจฺฉินฺนา  ภวตณฺหา  โส  อุจฺฉินฺนภวตโณฺห ฯ  ตสฺส  อวเสส- 
กิเลสาน  อนวเสสวูปสเมน  สนฺตจิตฺตสฺส  ขีณาสวภิกฺขุโน ฯ 
วิกฺขีโณ  ชาติสสาโรติ  ชาติอาทิโก   
                ขนฺธาน ฺจ  ปฏิปาฏิ  ธาตุอายตนาน  จ   
                อพฺโพจฺฉินฺน  วตฺตมานา  สสาโรติ  ปวุจฺจตีติ   
วุตฺตลกฺขโณ  สสาโร  วิเสสโต  ขีโณ ฯ  กสฺมา  (๒)  นตฺถิ  ตสฺส   
ปุนพฺภโวติ  ยสฺมา  ตสฺส  เอวรูปสฺส  อริยปุคฺคลสฺส  อายตึ   
ปุนพฺภโว  นตฺถิ  ตสฺมา  ตสฺส  ชาติสสาโร  ขีโณ ฯ  กสฺมา   
ปนสฺส  ปุนพฺภโว  นตฺถ ิ ยสฺมา  อุจฺฉินฺนภวตโณฺห  สนฺต- 
จิตฺโต  จ  โหติ  ตสฺมาติ  อาวตฺเตตฺวา  วตฺตพฺพ ฯ  อถวา ฯ 
#  ๑.  ส.ี  ทุกขฺาทีน ฯ  ๒.  ม.  ตสฺมา ฯ  
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วิกฺขีโณ  ชาติสสาโร  ตโต  เอว  นตฺถ ิ ตสฺส  ปุนพฺภโวติ  อตฺโถ   
โยเชตพฺโพ ฯ   
                นวมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                สาริปุตฺตอุปสมสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม  อตฺตโน  อุปสมนฺติ  สาวกปารมีมตฺถกปฺปตฺติยา   
เหตุภูต  อคฺคมคฺเคน  อตฺตโน  อนวเสสกิเลสวูปสม ฯ   
        อายสฺมา  หิ  สาริปุตฺโต  อนุปสนตฺกิเลสาน  สตฺตาน   
ราคาทิกิเลสชนิตสนฺตาปทรถปรฬิาหทุกฺข ฺเจว  กิเลสาภิสงฺขาร- 
นิมิตฺต  ชาติชราพฺยาธิมรณโสกปริเทวาทิทุกฺข ฺจ  ปจฺจกฺขโต   
ทิสฺวา  อตีตานาคเตป  เนส  วฏฏมูลก  ทุกฺข  ปริตุเลตฺวา   
กรุณายมาโน  อตฺตนาป  ปุถุชชฺนกาเล  อนุภูต  กิเลสนิมิตฺต   
วา  อนปฺปก  ทุกฺข  อนุสสฺริตฺวา  อีทิสสฺส  นาม  มหาทุกฺขสฺส   
เหตุภูตา  กิเลสา  อิทานิ  เม  สุปฺปหีนาติ  อตฺตโน  กิเลสวูปสม   
อภิณฺห  ปจฺจเวกฺขติ ฯ  ปจฺจเวกฺขนฺโต  จ  อิเม  เอตฺตกา  กิเลสา 
โสตาปตฺติมคฺเคน  อุปสมิตา  เอตฺตกา  สกทาคามิมคฺเคน  เอตฺตกา 
อนาคามิมคฺเคน  เอตฺตกา  อรหตฺตมคฺเคน  อุปสมิตาติ  ต  ต   
มคฺคาเณน  โอธิโส  กิเสสาน  อุปสมิตภาว  ปจฺจเวกฺขติ ฯ   
เตน  วุตฺต  อตฺตโน  อุปสม  ปจฺจเวกฺขมาโนติ ฯ   
        อปเร  เถโร  อรหตฺตผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชตฺิวา  ต    
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                *เลมที่  ๑๙  เมฆิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๘ 
                 
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อิมสฺส  วตาย  สนฺตปณีตภาโว  อจฺจนฺตสนฺตาย   
อสงฺขตาย  ธาตุยา  อารมฺมณโต  สย ฺจ  สมฺมเทว  กิเลส- 
วูปสมโตติ  เอว  อภิณฺห  อุปสม  ปจฺจเวกฺขตีติ  วทนฺติ ฯ  อ ฺเ   
ปน  อนวเสสกิเลสาน  อุปสมปริโยสาเน  ชาต  อคฺคผลเมเวตฺถ   
อุปสโม  นาม  ต  ปจฺจเวกฺขมาโน  นสิินฺโนติ  วทนฺติ(๑)ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ยทิท  อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส   
มหาป ฺตาทิเหตุภูต  สาวเกสุ  อน ฺสาธารณ  กิเลสปฺปหาน   
อคฺคผล  วา  อุปสมปริยาเยน  วุตฺต  ตสฺส  ปจฺจเวกฺขณสงฺขาต   
อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา  ตทนุภาวทีปก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุปสนฺตสนฺตจิตฺตสฺสาติ  อุปสนฺตเมว  หุตฺวา  สนฺต   
จิตฺต  เอตสฺสาติ  อุปสนฺตสนฺตจิตฺโต ฯ  สมาปตฺติวิกฺขมฺภเนน  หิ   
อุปสนฺตกิเลสตฺตา  อุปสนฺต  จิตฺต  น  สพฺพถา  อุปสนฺตสนฺตนฺติ   
วุจฺจติ  ตสฺส  อุปสมสฺส  อนจฺจนฺติกภาวโต  น  ตถา  อคฺค- 
มคฺเคน ฯ  เตน  ปน  อจฺจนฺตเมว  กิเลสาน  สมุจฺฉินฺนตฺตา   
อรหโต  จิตฺต  ปุน  กิเลสาน  อนุปสเมตพฺพตาย  สมถวิปสฺสนา- 
เหฏ ิมมคฺเคหิ  อุปสนฺตกเิลส  หุตฺวา  อจฺจนฺตสนฺตภาวโต  ว   
อุปสนฺตสนฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เตน  วุตฺต  อุปสนฺตเมว  หุตฺวา   
สนฺต  จิตฺต  เอตสฺสาติ  อุปสนฺตสนฺตจิตฺโตติ ฯ  อุปสนฺตนฺติ  วา   
อุปสโม  วุจฺจติ  ตสฺมา  อุปสนฺตสนฺตจิตฺตสฺสาติ  อจฺจนฺตุปสเมน   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สารีปุตฺตอุปสมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๐๙ 
 
สนฺตจิตฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  วา  สติป  สพฺเพส  ขีณาสวาน  อนวเสสกิเลสอุปสเม  (๑) 
สาวกปารมีาณสฺส  ปน  มตฺถกปฺปตฺติเหตุภูโต  สาวเกสุ   
อน ฺสาธารโณ  สวิเสโส  ธมฺมเสนาปติโน  กิเลสอุปสโมติ   
ทสฺเสนฺโต  (๒)  สตฺถา  อุปสนฺตสทฺเทน  วิเสเสตฺวา  อาห  อุปสนฺต- 
สนฺตจิตฺตสฺสาติ ฯ   
        ตตฺรายมตฺโถ  ภุส  ทฬฺห  วา  สนฺต  อุปสนฺต  เตน   
อุปสนฺตเมว  หุตฺวา  สนฺต  อุปสนฺตสนฺต  ตาทิส   
จิตฺต  เอตสฺสาติ  สพฺพ  ปรุิมสทิสเมว ฯ  ตถาเหส  ภควตา 
สาริปุตฺโต  ภิกฺขเว  มหาป ฺโ  ปุถุป ฺโ  หาสป ฺโ  ชวน- 
ป ฺโ  ติกฺขป ฺโ  นิพฺเพธิกป ฺโติอาทินา  (๓)  อเนกปริยาเยน   
วณฺณิโต  โถมิโต ฯ  เนตฺติจฺฉินฺนสฺสาติ  เนตฺติ  วุจฺจติ  ภว- 
ตณฺหา  สสารสฺส  นยนโต  สา  เนตฺติ  ฉินฺนา  เอตสฺสาติ 
เนตฺติจฺฉินฺโน ฯ  ตสฺส  เนตฺติจฺฉินฺนสฺส  ปหีนตณฺหสฺสาติ   
อตฺโถ ฯ  มุตฺโต  โส  มารพนฺธนาติ  โส  เอววิโธ  ปริกฺขีณ- 
ภวสโยชโน  สพฺพสฺมา  มารพนฺธนโต  มุตฺโต  น  ตสฺส  มาร- 
พนฺธนโมจนาย  กรณีย  อตฺถิ  ตสฺมา  ธมฺมเสนาปติ  อตฺตโน   
อุปสม  ปจฺจเวกฺขตีติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                ทสมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                นฏิ ิตา  จ  เมฆิยวคฺควณฺณนา ฯ   
#  ๑.  ม.  อนวเสสกิเลสวูปสเม ฯ  ๒.  ม.กิเลสวูปสโมติ   
#  ทสฺเสตุ ฯ  ๓.  ม.  อุ.  ๑๔/๑๕๓/๑๑๖ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๔๑๐ 
 
                มหาวคฺควณฺณนา(๑) 
                ปยตรสุตฺตวณฺณนา   
        มหาวคฺคสฺส  ปเม  มลฺลิกาย  เทวิยา  สทฺธินฺติ  มลลฺิกาย 
นาม  อตฺตโน  มเหสิยา  สห ฯ  อุปรปิาสาทวรคโตติ  ปาสาท- 
วรสฺส  อุปร ิ คโต ฯ  โกจ ฺโ  อตฺตนา  ปยตโรติ  โกจิ  อ ฺโ 
อตฺตนา  ปยายิตพฺพตโร ฯ  อตฺถ ิ น ุ โข  เตติ  กินฺเต  อตฺถีติ   
เทวึ  ปุจฺฉติ ฯ   
        กสฺมา  ปุจฺฉติ  อย ฺหิ  สาวตฺถิย  ทุคฺคตมาลาการสฺส 
ธีตา ฯ  เอกทิวส  อาปณโต  ปูว  คเหตฺวา  มาลาราม  คนฺตฺวา   
ขาทิสฺสามีติ  คจฺฉนฺตี  ปฏิปเถ  ภิกฺขุสฆปริวุต  ภควนฺต   
ภิกฺขาจาร  ปวิสนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  ต  ภควโต  อทาสิ ฯ   
สตฺถา  ตถารเูป  าเน  นิสีทนาการ  ทสฺเสสิ ฯ  อานนฺทตฺเถโร   
จีวร  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  ภควา  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  ต   
ปูว  ปริภุ ฺชิตฺวา  มุข  วิกขฺาเลตฺวา  สิต  ปาตฺวากาสิ ฯ  เถโร   
โก  อิมิสฺสา  ภนฺเต  ทานสฺส  วิปาโก  ภวิสฺสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
อชฺเชสา  อานนฺท  ตถาคตสฺส  ปม  โภชน  อทาสิ  อชฺเชว   
โกสลร ฺโ  อคฺคมเหสี  ภวิสฺสติ  ปยา  มนาปาติ ฯ  ต  ทิวสเมว   
จ  ราชา  กาลคิาเม  ภาคิเนยฺเยน  สทฺธึ  ยุชฺฌิตฺวา  ปราชิโต   
#  ๑.  สฺยา.  โสณตฺเถรวคฺโคติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปยตรสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๑ 
 
ปลายิตฺวา  อาคโต  นคร  ปวิสนฺโต  พลกายสฺส  อาคมน   
อาคเมสฺสามีติ  ต  มาลาราม  ปาวิสิ ฯ  สา  ราชาน  อาคต   
ปสฺสิตฺวา  ตสฺส  วตฺตมกาสิ ฯ  ราชา  ตสฺสา  วตฺเต  ปสีทิตฺวา   
ปตร  ปกโฺกสาเปตฺวา  มหนฺต  อิสฺสรยิ  ทตฺวา  ต  อนฺเตปุร   
อติหราเปตฺวา  (๑)  อคฺคมเหสิฏาเน  เปสิ ฯ  อเถกทิวส  ราชา   
จินฺเตสิ  มยา  อิมิสฺสา  มหนฺต  อิสฺสริย  ทินฺน  ยนฺนนูาห   
อิม  ปุจฺเฉยฺย  โก  เต  ปโยติ  สา  ตฺว  เม  มหาราช  ปโยติ   
วตฺวา  ปุน  ม  ปุจฺฉิสฺสติ  อถสฺสาห  มยฺหมฺป  ตฺวเยว  ปยาติ   
วกฺขามีติ ฯ  อิติ  โส  อ ฺม ฺ  วิสฺสาสชนนตฺถ  สมฺโมทนยี   
กโรนฺโต  ปจฺุฉติ(๒)ฯ   
        เทวี  ปน  ปณฺฑิตา  พุทฺธุปฏายิกา  สฆุปฏายิกา   
นาย  ปโ ฺห  ร ฺโ  มุข  โอโลเกตฺวา  กเถตพฺโพติ  จินฺเตตฺวา 
ยถาภูตเมว  วทนฺตี  นตฺถ ิ โข  เม  มหาราช  โกจ ฺโ   
อตฺตนา  ปยตโรติ  อาห ฯ  วตฺวาป  อตฺตนา  พฺยากตมตฺถ   
อุปาเยน  ร ฺโ  ปจฺจกฺข  กาตุกามา  ตุยฺห  ปน  มหาราช   
อตฺถ ฺโ  โกจิ  อตฺตนา  ปยตโรติ  ตเถว  ราชาน  ปุจฺฉิ   
ยถา  ร ฺา  สย  ปฏุา ฯ  ราชาป  ตาย  สรสลกฺขเณน   
กถิตตฺตา  นิวตฺติตุ  อสกฺโกนฺโต  สยมฺป  สรสลกขฺเณเนว  กเถนฺโต   
ตเถว  พฺยากาสิ  ยถา  เทวิยา  พฺยากต ฯ   
#  ๑.  ม.  ปฏหิราเปตฺวา ฯ  ๒.  ม.  ปุจฺฉิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๒ 
                 
        พฺยากรตฺิวา  จ  มนฺทธาตุกตาย  เอว  จินฺเตสิ  อห  ราชา 
ปวิสฺสโร  มหนฺต  ปวีมณฺฑล  อภิวิชิย  อชฺฌาวสามิ  มยฺห   
ตาว  ยุตฺต  อตฺตนา  ปยตร  อ ฺ  น  ปสฺสามีติ  อยมฺปน   
วสลี  หีนชจฺจา  สมานา  มยา  อุจฺเจ  าเน  ปตา  สามิภูต   
ม  น  ตถา  ปยายติ  อตฺตาว  ปยตโรติ  มม  สมฺมุขา   
วทติ  [๑]  กกฺขฬา  วตายนฺติ  อนตฺตมโน  หุตฺวา  นนุ  เต 
ตีณิ  รตนานิ  ปยตรานีติ  โจเทสิ ฯ  เทวี  รตนตฺตย  อห   
เทว  อตฺตโน  สคฺคสุข  โมกฺขสุข ฺจ  ปตฺถยนฺตี  (๒)  สมฺปยายามิ   
ตสฺมา  อตฺตาว  เม  ปยตโรติ  อาห ฯ  สพฺโพ  จาย  โลโก   
อตฺตทตฺถเมว  ปร  ปยายติ  ปตฺต  ปตฺเถนฺโตป  อย  ม  ชิณฺณ- 
กาเล  โปเสสฺสตีติ  ปตฺเถติ  ธีตร  มม  กลุ  วฑฺฒิสฺสตีติ  ภริย   
มยฺห  ปาเท  ปริจริสฺสตีติ  อ ฺเป  าติมิตฺตพนฺธเว  ตตกิจฺจ- 
วเสน  อิติ  อตฺตทตฺถเมว  สมฺปสฺสนฺโต  โลโก  ปร  ปยายตีติ ฯ 
อย  หิ  เทวิยา  อธิปฺปาโย ฯ   
        อถ  ราชา  จินฺเตสิ  อย  มลลฺิกา  กุสลา  ปณฺฑิตา   
นิปุณา  อตฺตาว  เม  ปยตโรติ  วทติ ฯ  มยฺหมฺป  อตฺตาว 
ปยตโร  หุตฺวา  อุปฏาติ  หนฺทาห  อิมมตฺถ  สตฺถ ุ อาโรเจสฺสามิ 
ยถา  จ  เม  สตฺถา  พฺยากรสิฺสติ  ตถา  น  ธาเรสฺสามีติ ฯ   
เอวมฺปน  จินฺเตตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  (๓)   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ยาวาติ.  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  โมกฺขสุข ฺจ  ปตฺถยนฺติ ฯ 
#  ๓.  ม.  ตมตฺถ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปยตรสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๓ 
 
อาโรเจสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  ราชา  ปเสนทิ  โกสโล ฯเปฯ   
ปยตโรติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  โลเก  สพฺพสตฺตาน  อตฺตา  ว 
อตฺตโน  ปยตโรติ  ร ฺา  วุตฺตมตฺถ  สพฺพโส  ชานิตฺวา  ตทตฺถ- 
ทีปน(๑)  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพา  ทิสา  อนุปริคมฺม  เจตสาติ  สพฺพา   
อนวเสสา  ทสป  ทิสา  ปริเยสนวเสน  จิตฺเตน  อนุคนฺตฺวา ฯ   
เนวชฺฌคา  ปยตรมตฺตนา  กฺวจีติ  อตฺตนา  อติสเยน  ปย  อ ฺ   
โกจิ  ปรุิโส  สพฺพุสฺสาเหน  ปริเยสนฺโต  กฺวจิ  กตฺถจิ  สพฺพทิสาสุ   
เนว  อธิคจฺเฉยฺย  น  ปสฺเสยฺย ฯ  เอว  ปโย  ปุถ ุ อตฺตา  ปเรสนฺติ   
เอว  กสฺสจิ  อตฺตนา  ปยตรสฺส  อนุปลพฺภนวเสน  ปุถ ุ วิสุ   
วิสุ  เตส  เตส  สตฺตาน  อตฺตาว  ปโย ฯ  ตสฺมา  น  หึเส   
ปรมตฺตกาโมติ  ยสฺมา  เอว  สพฺโพป  สตฺโต  อตฺตาน  ปยายติ   
อตฺตโน  สุขกาโม  ทุกฺขปฏิกูโล  ตสฺมา  อตฺตกาโม  อตฺตโน 
หิตสุข  อิจฺฉนฺโต  ปร  สตฺต  อนฺตมโส  กุนถฺกิปลลฺิก  อุปาทาย   
น  หึเส  น  หเนยฺย  น  ปาณิเลฑฺฑุทณฺฑาทีหิป  วิเหเยฺย ฯ   
ปรสฺส  ห ิ อตฺตนา  กเต  ทุกฺเข  ต  ตโต  สงฺกมนฺต  วิย   
กาลนฺตเร  อตฺตนิ  สนฺทิสฺสติ ฯ  อย  ห ิ กมฺมาน  ธมฺมตาติ ฯ   
                ปมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  ตทตฺถปริทีปน ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๔๑๔ 
         
                อปฺปายุกสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  อจฺฉริย  ภนฺเตติ  อิทมฺป  เมฆิยสุตฺเต  วิย   
ครหนจฺฉริยวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  ยาว  อปฺปายุกาติ  ยตฺตก   
ปริตฺตายุกา  อติอิตฺตรชีวิตาติ  อตฺโถ ฯ  สตฺตาหชาเตติ  สตฺตาเหน(๑) 
ชาโต  สตฺตาหชาโต  ตสฺมึ  สตฺตาหชาเต  ชาตสฺส  สตฺตเม   
อหนีติ  อตฺโถ ฯ  ตุสิต  กาย  อุปปชฺชติี  ตุสิต  เทวนิกาย   
ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  อุปปชฺช ิฯ   
        เอกทิวส  กริ  เถโร  ปจฺฉาภตฺต  ทิวาฏาเน  นิสินฺโน   
ลกฺขณานุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิต  โสภคฺคปฺปตฺต  ทสฺสนานุตฺตริยภูต   
ภควโต  รูปกายสิรึ  สมนิกริตฺวา  อโห  พุทฺธาน  รูปกายสมฺปตฺติ 
ทสฺสนียา  สมนฺตปาสาทิกา  มโนหราติ  อุฬาร  ปติโสมนสฺส   
ปฏิสเวเทนฺโต  เอว  จินฺเตสิ  วิชาตมาตุยา  นาม  วิรโูปป   
ปุตฺโต  (๒)สุรูโป  วิย  มนาโป  โหติ  สเจ  ปน  พุทฺธาน  มาตา   
มหามายา  เทวี  ธเรยฺย  กีทิส  น ุ โข  ตสฺสา  ภควโต   
รูปทสฺสเน  ปติโสมนสฺส  อุปฺปชฺเชยฺย  มหาชานิ  โข  มยฺห 
มหามาตุ  เทวิยา  ยา  สตฺตาหชาเต  ภควติ  กาลกตาติ ฯ   
เอวมฺปน  จินฺเตตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  ปริวิตกฺกติ   
อาโรเจนฺโต  ตสฺสา  กาลกิริย  ครหนฺโต  อจฺฉริย  ภนฺเตติ- 
อาทิมาห ฯ   
#  ๑.  ม.  สตฺตาเหน ฯ  ๒.  ส.ี  สุรูโป  ปยมนาโป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อปฺปายุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๕ 
 
        เกจิ  ปนาหุ  มหาปชาปติ  โคตมี  ภควนฺต  มหตา   
อายาเสน  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวาป  ปฏิกขิฺตฺตา  มยา  ปน  อุปาเยน   
ยาจิโต  ภควา  อฏครุธมฺมปฏิคฺคหณวเสน  ตสฺสา  ปพฺพชชฺ   
อุปสมฺปท ฺจ  อนุชานิ  สา  เต  ธมฺเม  ธมฺเม  ปฏิคฺคเหตฺวา  ลทธฺ- 
ปพฺพชฺชูปสมฺปทา  ภควโต  ตติย(๑)  ปริส  อุปฺปาเทตฺวา  จตุตฺถาย   
ปริสาย  ปจฺจโย  อโหสิ ฯ  สเจ  ปน  ภควโต  ชเนตฺติ  มหามายา   
เทวี  ธเรยฺย  เอวเมตา  อุโภป  (๒)  ขตฺติยภคินิโย  เอกโต  หุตฺวา   
อิม  สาสน  โสเภยฺยย  ภควา  จ  มาตริ  พหุมาเนน  มาตุ- 
คามสฺส  สาสเน  ปพฺพชชฺ  อุปสมฺปท ฺจ  สุเขเนว  อนุชาเนยฺย   
อปฺปายุกตาย  ปนสฺสา  กสิเรน  นิปฺผนฺนมิทนฺติ  อิมินา   
อธิปฺปาเยน  เถโร  ภควโต  สนฺติเก  อจฺฉริย  ภนฺเตติ- 
อาทิมาหาติ ฯ  ต  อการณ ฯ  ภควา  หิ  มาตุยา  วา  อ ฺสฺส 
วา  มาตุคามสฺส  อตฺตโน  สาสเน  ปพฺพชฺช  อนุชานนฺโต   
ครุกเยว  กตฺวา  อนุชานาติ  น  ลหุก  จิรฏ ิติกามตายาติ ฯ   
        อปเร  ปนาหุ  ทสพลจตุเวสารชฺชาทิเก  อน ฺสาธารเณ 
อนนฺตาปริมาเณ  พุทฺธคุเณ  เถโร  มนสิกริตฺวา  ยา  เอว   
มหานุภาว  นาม  โลเก  อคฺคปุคฺคล  สตฺถาร  กุจฺฉินา  ทส   
มาเส  ปริหริ  สา  พุทฺธมาตา  กสฺสจิ  ปริจาริกา  ภวิสฺสตีติ   
อยุตฺตมิท ฯ  กสฺมา  สตฺถุ  คุณานุจฺฉวิกเมเวต  ยทิท  สตฺตาหชาเต 
#  ๑.  ม.  ทุติย ฯ  ๒.  ม.  จุโภป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๖ 
                 
ภควติ  ชเนตฺติ  กาล  กโรติ  กาลกตา  จ  ตุสิเตสุ  อุปฺปชฺชตีติ   
อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาโต  หุตฺวา  ต  อตฺตโน  วิมฺหยุปปฺาท  (๑)  ภควโต 
อาโรเจนฺโต  อจฺฉริย  ภนฺเตติ  อาทิวจน  อโวจาติ   
        สตฺถา  ปน  ยสฺมา  สตฺตาหชาเตสุ  โพธ-ิ 
สตฺตมาตุ  กาลกิริยา  ธมฺมตาสิทฺธิยา  ตสฺมา  ต  ธมมฺต  ปริทีเปนฺโต   
เอวเมต  อานนฺทาติอาทิมาห ฯ  สา  ปนาย  ธมฺมตา  ยสฺมา   
ยถา  สพฺเพ  โพธิสตฺตา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา   
ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  อายุปริโยสาเน  ทสสหสฺสจกฺก- 
วาฬเทวตาหิ  สนฺนิปติตฺวา  อภิสมฺโพธฺยตฺถ(๒)  มนุสฺสโลเก  ปฏ-ิ 
สนฺธิคฺคหณาย  อชฺเฌสิตา  กาลทีปเทสกุลานิ  วิย  ชเนตฺติยา   
อายุปริมาณมฺป  โอโลเกตฺวา  ปฏิสนธฺึ  คณฺหนฺติ  อยมฺป  ภควา 
โพธิสตฺตภูโต  ตเถว  ตุสติปุเร   ิโต  ป ฺจ  มหาวิโลกนานิ   
วิโลเกนฺโต  สตฺตทิวสาธิกทสมาสปริมาณ  มาตุยา  อายุปริมาณ   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อย  มม  ปฏิสนฺธิคฺคหณสฺส  กาโล  อิทานิ   
อุปฺปชฺชิตุ  วฏฏตีติ  ตฺวาว  ปฏิสนฺธึ  อคฺคเหสิ  ตสฺมา  สพฺพ- 
โพธิสตฺตาน  อาจิณฺณสมาจิณฺณวเสเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เตนาห   
ภควา  อปฺปายุกา  หิ  อานนฺท  โพธิสตฺตมาตโร  โหนฺตีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  กาล  กโรนฺตีติ  ยถาวุตฺตอายุปริกฺขเยเนว  กาล   
กโรนฺติ  น  วิชาตปจฺจยา ฯ  ปจฺฉิมตฺตภาเว  หิ  โพธิสตฺเตหิ   
#  ๑.  ม.  วิตกฺกุปฺปาทน ฯ  ๒.  ม.  อภิสมฺโพธึ  ปตฺตุ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อปฺปายุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๗ 
 
วสิตฏาน  เจติยฆรสทิส  โหติ  น  อ ฺเส  ปริโภคารห   
น  จ  สกฺกา  โพธิสตฺตมาตร  อปเนตฺวา  อ ฺ  อคฺคมเหสิฏาเน 
เปตุนฺติ  ตตฺตก  เอว  โพธิสตฺตมาตุ  อายุปฺปมาณ  โหติ  ตสฺมา 
ตทา  กาล  กโรนฺติ ฯ  อิมเมว  หิ  อตฺถ  สนฺธาย  มหาโพธิสตฺตา   
ป ฺจ  มหาวิโลกนานิ  (๑)  กโรนฺติ ฯ   
        กตรสฺม ึ ปน  วเย  กาล  กโรนฺตีติ  มชฺฌิมวเย ฯ   
ปมวยสฺมึ  หิ  สตฺตาน  อตฺตภาเว  ฉนฺทราโค  พลวา  โหติ   
เตน  ตทา  ส ฺชาตคพฺภา  อิตฺถิโย  เยภุยฺเยน  คพฺภ  อนุรกฺขิตุ   
น  สกโฺกนฺติ ฯ  คเณฺหยฺยย  เจ  คพฺโภ  พหฺวาพาโธ  โหติ ฯ   
มชฺฌิมวยสฺส  ปน  เทฺว  โกฏาเส  อติกฺกมิตฺวา  ตติเย  โกฏาเส   
วตฺถุ  วิสท  โหติ  วิสเท  วตฺถุมฺหิ  นิพฺพตฺตทารกา  อโรคา   
โหนฺติ  ตสฺมา  โพธิสตฺตมาตโร  ปมวเย  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา 
มชฺฌิมวยสฺส  ตติเย  โกฏาเส  วิชายิตฺวา  กาล  กโรนฺตีติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  โพธิสตฺตมาตุ  อ ฺเส ฺจ   
สพฺพสตฺตาน  อตฺตภาเว  อายุสฺส  มรณปริโยสานต  วิทิตฺวา   
ตทตฺถวิภาวนมุเขน  อนวชฺชปฏิปตฺติย  อุสฺสาหทีปก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  เย  เกจีติ  อนิยมนิทฺเทโส ฯ  ภูตาติ  นิพฺพตฺตา ฯ 
ภวิสฺสนฺตีติ  อนาคเต  นิพฺพตฺติสฺสนฺติ ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺปตฺโถ   
#  ๑.  ม.  ป ฺจม  มหาวิโลกน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๘ 
                 
อปสทฺโท  สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ  เตน  นพฺิพตฺตมาเนป  สงฺคณฺหาติ ฯ   
เอตฺตาวตา  อตีตาทิวเสน  ปฏิสนฺธิปรยิาปนฺเน  (๑)  สตฺเต  อนวเสสโต   
ปริยาทิยติ ฯ  อปจ  คพฺภเสยฺยกา  สตฺตา  คพฺภโต  นิกฺขนฺตกาลโต   
ปฏาย  ภูตา  นาม  ตโต  ปุพฺเพ  ภวิสฺสนฺติ  นาม ฯ   
สเสทชูปปาติกา  ปฏิสนธฺิจิตฺตโต  ปรโต  ภูตา  นาม  ตโต   
ปุพฺเพ  อุปฺปชฺชิตพฺพภววเสน  ภวิสฺสนฺติ  นาม ฯ  สพฺเพป  วา   
ปจฺจุปฺปนฺนภววเสน  ภูตา  นาม ฯ  อายตึ  ปุนพฺภววเสน   
ภวิสฺสนฺติ  นาม  ขีณาสวา  ภูตา  นาม ฯ  เต  ห ิ ภูตาเอว 
น  ปุน  ภวิสสฺนฺตีติ  ตท ฺเ  ภวิสฺสนฺติ  นาม ฯ   
        สพฺเพ  คมิสฺสนฺติ  ปหาย  เทหนฺติ  สพฺเพ  ยถาวุตฺต- 
เภทา  สพฺพภวโยนิคติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาสาทิวเสน  จ  อเนก- 
เภทภินฺนา  สตฺตา  เทห  อตฺตโน  สรรี  ปหาย  นิกขิฺปตฺวา   
ปรโลก  คมิสฺสนฺติ  อเสกฺขา  ปน  นพฺิพาน ฯ  เอตฺถ  โกจิ   
อจวนธมฺโม  นาม  นตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ  ต  สพฺพชานึ  กุสโล   
วิทิตฺวาติ  ตเทต  สพฺพสฺส  สตฺตสฺส  ชานึ  หานึ  มรณ  (๒)สพฺพ   
วาสฺส  สตฺตสฺส  หานึ  (๒)  วินาส  ปภงฺคุต  กุสโล  ปณฺฑิตชาติโก 
มรณานุสฺสติวเสน  อนิจฺจตามนสิการวเสน(๓)  วา  ชานิตฺวา ฯ   
อาตาปโย  พฺรหฺมจริย  จเรยฺยาติ  วิปสสฺนาย  กมฺม  กโรนฺโต   
#  ๑.  ม.  ติยทฺธปริยาปนฺเน ฯ  ๒.  ม.  สพฺพสฺส  วา  สตฺตสฺส  ชานึ ฯ 
#  ๓.  ม.  อนิจฺจตามนสิการเสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๙ 
 
อาตาปยสงฺขาเตน  วีริเยน  สมนฺนาคตตฺตา  อาตาปโย  จตุพฺพิธ- 
สมฺมปฺปธานวเสน  อารทฺธวีริโย  อนวเสสมรณสมติกฺกมนูปาย   
มคฺคพฺรหฺมจริย  จเรยฺย  ปฏิปชฺเชยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ราชคเห  สุปฺปพุทฺโธ  นาม  กุฏ ี  อโหสติี   
สุปฺปพุทฺธนามโก  เอโก  ปุริโส  ราชคเห  อโหสิ ฯ  โส  จ   
[๑]  กฏุโรเคน  พาฬฺหวิทูสิตคตฺโต(๒) ฯ  มนุสสฺทลิทฺโทติ  ยตฺตกา   
ราชคเห  มนสฺุสา  เตสุ  สพฺพทุคฺคโต(๓) ฯ  โส  หิ  สงฺการกูฏวติ- 
อาทีสุ  มนุสฺเสหิ  ฉฑฺฑิตปโลติกขณฺฑานิ  สิพฺพิตฺวา  ปริทหติ ฯ 
กปาล  คเหตฺวา  ฆรา  ฆร  คนฺตฺวา  ลทธฺอาจามอุจฺฉิฏภตฺตานิ   
นิสฺสาย  ชีวติ  ตมฺป  ปุพฺเพ  กตกมฺมปจฺจยา  น  ยาวทตฺถ   
ลภติ ฯ  เตน  วุตฺต  มนุสฺสทลิทฺโทติ ฯ  มนุสสฺกปโณติ  มนุสฺเสสุ   
ปรมกปณต  ปตฺโต ฯ  มนสฺุสวราโกติ  มนุสฺสาน  หีฬิตปริภูตตาย   
อติวิย  หีโน ฯ  มหติยา  ปริสายาติ  มหติยา  ภิกฺขุปริสาย  เจว   
อุปาสกปริสาย  จ ฯ   
        เอกทิวส  กริ  ภควา  มหาภิกฺขุสฆปริวาโร  ราชคห   
ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขูน  สลุภปณฺฑปาต  กตฺวา  ปจฺฉาภตฺต   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  กฏุ ีติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ส.ี  พาฬฺหวิรูปตคตฺโต ฯ 
#  ๓.  ส.ี  สพฺพตฺตโต  ทุกฺขิโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๐ 
 
ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต  กติปยภิกฺขุปริวาโร  นิกฺขนฺโต  เยหิ  ทาน   
ทินฺน  เตส  อุปาสกาน  อวเสสภิกฺขูน ฺจ  อาคมน  อาคมยมาโน   
อนฺโตนคเรเยว  อ ฺตรสฺมึ  รมณีเย  ปเทเส  อฏาสิ ฯ  ตาวเทว   
ภิกฺขู  ตโต  ตโต  อาคนฺตฺวา  ภควนฺต  สมฺปริวาเรสุ(๑)  อุปาสกาป   
อนุโมทน  สตฺุวา  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติสฺสามาติ  ภควนฺต  อุปสงฺกมึสุ   
มหาสนฺนิปาโต  อโหส ิฯ  ภควา  นิสทีนาการ  ทสฺเสสิ ฯ  ตาวเทว   
พุทฺธารห  อาสน  ป ฺาเปสส ฯ  อถ  ภควา  อสีตฺยานุพฺย ฺชน- 
ปฏิมณฺฑิเตหิ  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ  วิโรจมานาย  พฺยามปฺ- 
ปภาปริกฺเขปสมุชฺชลาย  นีลปตโลหิโตทาตม ฺเชฏปภสฺสราน   
วเสน  ฉพฺพณฺณา  พุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชนฺติยา  อนปุมาย  รูปกาย- 
สิริยา  สกลเมว  ต  ปเทส  โอภาเสนฺโต  ตาราคณปริวุโต  วิย   
ปุณฺณจนฺโท  ภิกฺขุคณปริวุโต  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน(๒)  นิสีทตฺิวา   
มโนสิลาตเล  เกสรสโีห  วิย  สีหนาท  นทนฺโต  กรวีกรุตม ฺชุนา   
พฺรหฺมสฺสเรน  ธมฺม  เทเสติ ฯ   
        ภิกฺขูป  โข  อปฺปจฺฉา  สนฺตุฏา  ปวิวิตฺตา  อสสฏา   
อารทฺธวีริยา  ปหิตตฺตา  โจทกา  ปาปครหิโน  วตฺตาโร   
วจนกฺขมา  สีลสมฺปนฺนา  สมาธิสมฺปนฺนา  ป ฺาสมฺปนฺนา   
วิมุตฺติสมฺปนฺนา  วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา  เมฆวณฺณ  ปสุ- 
กูลจีวร  ปารปุตฺวา  สุวมฺมิกา  (๓)  วิย  คนฺธหตฺถิโน  ภควนฺต 
#  ๑.  ม.  ปรวิาเรสุ ฯ  ๒.  ม.  ป ฺตฺตวร... ฯ  ๓.  สี.  ม.  สุวมมฺิตา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๒๑ 
 
ปริวาเรตฺวา  โอหิตโสตา  ธมฺม  สุณนฺติ ฯ  อุปาสกาป  สุทฺธ- 
วตฺถนิวตฺถา  สุทฺธุตฺตราสงฺคา  ปุพฺพณฺหสมย  มหาทานานิ   
ปวตฺเตตฺวา  คนฺธมาลาทีหิ  ภควนฺต  ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ภิกฺขุสฆสฺส  นิปจฺจการ  ทสฺเสตฺวา  ภควนฺต  ภิกฺขุสฆ ฺจ   
ปริวาเรตฺวา  สยตหตฺถปาทา  โอหิตโสตา  สกฺกจฺจ  ธมฺม 
สุณนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา   
มหติยา  ปรสิาย  ปริวุโต  ธมฺม  เทเสนฺโต  นิสินโฺน  โหตีติ ฯ   
        สุปฺปพุทฺโธ  ปน  ชฆิจฺฉาทุพฺพลฺยปเรโต  ฆาสปริเยสน   
จรมาโน  อนตฺรวีถึ  โอติณฺโณ  ทูรโตว  ต  มหาชนสนฺนิปาต   
ทิสฺวา  กินฺนุ  โข  อย  มหาชนกาโย  สนฺนิปติโต  อทฺธา 
เอตฺถ  โภชน  ทียติ  ม ฺเ  อปฺเปวนาเมตฺถ  คเตน  (๑)  กิ ฺจิ   
ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ลทฺธุ  สกฺกาติ  ส ฺชาตาภิลาโส   
ตตฺถ  คนฺตฺวา  อทฺทส  ภควนฺต  ปาสาทิก  ทสฺสนีย(๒)  ปสาทนีย  อุตฺตม- 
ทมถสมถมนุปฺปตฺต  ทนฺต  คุตฺต  ยตินทฺฺริยสมนฺนาคต(๓)  ตาย 
ปริสาย  ปริวุต  ธมฺม  เทเสนฺต  ทิสฺวาน  ปุริมชาติสมฺภตาย(๔)   
ปริปกฺกาย  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  โจทิยมาโน  ยนนฺูนาหมฺป   
ธมฺม  สุเณยฺยนฺติ  ปริสปรยินฺเต  นิสีทิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต   
อทฺทสา  โข  สุปฺปพุทฺโธ  กุฏ ี ฯเปฯ  ตตฺเถว  เอกมนฺต  นิสีทิ   
#  ๑.  ส.ี  คเต ฯ  ๒.  ส.ี  ปสาทนีย ฯ  ม.  ทสฺสนีย  ปสาทนีย ฯ   
#  ๓.  ม.  สนฺตินฺทฺริย  สสุมาหิต ฯ  ๔.  ม.  ปรุิมชาติสมฺภตาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๒ 
                 
อหมฺป  ธมฺม  โสสฺสามีติ ฯ   
        สพฺพาวนฺตนฺติ  สพฺพวตึ(๑)  หีนาทิสพฺพปุคฺคลวต  ตตฺถ 
กิ ฺจิป  อเสเสตฺวาติ(๒)  อตฺโถ ฯ  สพฺพวนฺตนฺติป  ปนฺติ ฯ  เจตสาติ   
พุทฺธจกฺขุสมฺปยุตฺตจิตฺเตน ฯ  จิตฺตสีเสน  หิ  าณ  นิทฺทิฏ   
ตสฺมา  อาสยานุสยาเณน  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาเณน  จาติ   
อตฺโถ ฯ  เจโต  ปริจฺจ  มนสากาสีติ  ตสฺสา  ปริสาย  จิตฺต   
ปจฺเจก  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  มนสิ  อกาสิ  เต  โวโลเกสิ ฯ  ภพฺโพ 
ธมฺม  วิ ฺาตุนฺติ  มคฺคผลธมฺม  อธิคนฺตุ  สมตฺโถ  อุปนิสฺสย- 
สมฺปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ  เอตทโหสีติ  อย  สุปฺปพุทฺโธ  กิ ฺจาป   
ตครสิขิมฺหิ  ปจฺเจกพุทฺเธ  อปรชฺฌิตฺวา  อีทิโส  ชาโต  มคฺค- 
ผลูปนิสฺสโย  ปนสฺส  ปสุปฏิจฺฉนฺนสุวณฺณนิกฺข  วิย  อนฺโตเยว  (๓) 
วิชฺโชตติ  ตสฺมา  สุวิ ฺาปโยติ  อิท  อโหสิ ฯ  เตนาห  อย   
โข  อิธ  ภพฺโพ  ธมฺม  วิ ฺาตุนฺติ ฯ   
        อนุปุพฺพิกถนฺติ  ทานานนฺตร  สลี  สีลานนฺตร  สคฺค   
สคฺคานนฺตร  มคฺคนฺติ  เอว  อนุปฏิปาฏิกถ ฯ  ภควา  หิ  ปม   
เหตุนา  สทฺธึ  อสฺสาท  (๔)  ทสฺเสตฺวา  ตโต  สตฺเต  วิเวเจตุ   
นานานเยหิ  อาทีนว  ปกาเสตฺวา  อาทีนวสวเนน  สวิคฺคหทยาน   
เนกฺขมฺมคุณวิภาวนมุเขน  จ  วิวฏฏ  ทสฺเสติ ฯ   
        ทานกถนฺติ  อิท  ทาน  นาม  สุขาน  นิทาน  สมฺปตฺตีน   
#  ๑.  ม.  สพฺพาวตึ ฯ  ๒.  ม.  อนวเสเสตฺวาติ ฯ  ๓.  ม.อนฺโตหทเยเยว ฯ 
#  ๔.  สี.  สคฺค ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๒๓ 
 
มูล  โภคาน  ปติฏา  วิสมคตสตฺตาน  (๑)  ตาณ  เลณ  คติ  ปรายน 
อิธโลกปรโลเกสุ  ทานสทิโส  อวสฺสโย  ปติฏา  อาลมฺพน  ตาณ   
เลณ  คติ  ปรายน  นตฺถิ ฯ  อิท  ห ิ อวสยฏเน  รตนมย- 
สีหาสนสทิส  ปติฏานฏเน  มหาปวิสทสิ  อาลมฺพนฏเน   
อาลมฺพนรชชฺุสทิส  ทุกฺขนิตฺถรณฏเน  นาวาสทิส  สมสฺสา- 
สนฏเน  สงฺคามสูโร  ภยปริตฺตาณฏเน  สุปริขาปริกฺขิตฺต- 
นคร  มจฺเฉรมลาทีหิ  อนุปลิตฺตฏเน  ปทุม  เตส  นิทฺทหนฏเน   
ชาตเวโท  ทรุาสทฏเน  อาสีวิโส  อสนฺตาสฏเน  สีโห   
พลวนฺตฏเน  หตฺถ ี อภิมงฺคลสมฺมตฏเน  เสตอุสโภ  เขมนฺต- 
ภูมิสมฺปาปนฏเน  วลาหโก  อสฺสราชา ฯ  ทาน  หิ  โลเก   
รชฺชสริึ  เทติ  จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ  เทติ(๒)  สกฺกสมปฺตฺตึ  มารสมฺปตฺตึ   
พฺรหฺมสมฺปตฺตึ  สาวกปารมีาณ  ปจฺเจกโพธิาณ  สมฺมา- 
สมฺโพธิาณ  เทตีติ  เอวมาทิทานคุณปฏิสยุตฺตกถ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ทาน  เทนฺโต  สลี  สมาทาตุ  สกฺโกติ   
ตสฺมา  ทานกถานนฺตร  สีลกถ  กเถสิ ฯ  สีลกถนฺติ  สลี  นาเมต   
สตฺตาน  อวสฺสโย(๓)  ปติฏา  อาลมฺพน  ตาณ  เลณ  คติ   
ปรายน ฯ  อิธโลกปรโลกสมฺปตฺตีน  หิ  สีลสทิโส  อวสฺสโย   
ปติฏา  อาลมฺพน  ตาณ  เลณ  คติ  ปรายน  นตฺถิ  สีลสทิโส(๔) 
#  ๑.  ม.  วิสมคตสฺส ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  น  ทสิฺสติ ฯ   
#  ๓.  ม.  อปสฺสโย ฯ  ๔.  ม.  สลีาลงฺการสทิโส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๔ 
                 
อลงฺกาโร  สลีปุปฺผสทิส  ปุปฺผ  สีลคนธฺสทิโส  คนโฺธ  นตฺถิ   
สีลาลงฺกาเรน  หิ  อลงฺกต  สีลกุสุมปฬนฺธิต  สลีคนฺธานุลิตฺต   
สเทวโก  โลโก  โอโลเกนฺโต  ติตฺตึ  น  คจฺฉตีติ  เอวมาทิสีล- 
คุณปฏิสยุตฺตกถ ฯ   
        อิทมฺปน  สลี  นิสฺสาย  อย  สคฺโค  ลพฺภตีติ  ทสฺเสตุ   
สีลานนฺตร  สคฺคกถ  กเถสิ ฯ  สคฺคกถนฺติ  สคฺโค  นาม  อิฏโ   
กนฺโต  มนาโป  นิจฺจเมตฺถ  กีฬา  นิจฺจ  สมฺปตฺติโย  ลพฺภนฺติ   
จาตุมฺมหาราชิกา  เทวา  นวุติวสฺสสสตสหสฺสานิ  ทิพฺพสุข  ทิพฺพ- 
สมฺปตฺตึ  ปฏลิภนฺติ  ตาวตึสา  ติสฺโส  วสฺสโกฏิโย  สฏ ิ ฺจ(๑)   
วสฺสสตสหสฺสานีติ  เอวมาทิ  สคฺคคุณปฺปฏิสยุตฺตกถ ฯ  สคฺคสมฺปตฺตึ   
เถนฺตาน  หิ  พุทฺธาน  มุข  นปฺปโหติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  อเนก- 
ปริยาเยน  โข  อห  ภิกฺขเว  สคฺคกถ  กเถยฺยนฺติอาทิ ฯ  (๒)  เอว 
เหตุนา  สทฺธึ  สคฺคกถาย  (๓)  ปโลภิตฺวา  ปุน  หตฺถึ  อลงฺกริตฺวา   
ตสฺส  โสณฺฑ  ฉินฺทนฺโต  วิย  อยมฺป  สคฺโค  อนิจฺโจ  อทฺธุโว 
น  เอตฺถ  ฉนฺทราโค  กาตพฺโพติ  ทสฺสนตฺถ  อปฺปสสฺาทา  กามา   
พหุทุกฺขา  พหุปายาสา  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโยติอาทินา  (๔)  นเยน   
กามาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส  กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  อาทีนวนฺติ  โทส ฯ  โอการนฺติ  ลามกสภาว  อเสฏเหิ   
#  ๑.  ม.  สฏ ิ  จ ฯ  ๒.  ม.  อุ.  ๑๔/๔๘๘/๓๒๔ ฯ   
#  ๓.  ส.ี  ม.  สคฺคกถาย ฯ  ๔.  ม.  ม.ู  ๑๒/๒๑๑,๒๗๔/๑๘๐,๒๖๒ ฯ   
#  ม.  ม.  ๑๓/๕๓/๔๕ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๒๕ 
 
เสวิตพฺพ  เสฏเหิ  น  เสวิตพฺพ  นิหีนสภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ   
สงฺกิเลสนฺติ  เตหิ  สตฺตาน  สสาเร  สงฺกิลิสฺสน ฯ  เตเนวาห  (๑)   
กิลิสฺสนฺติ  วต  โภ  สตฺตาติ ฯ  (๒)   
        เอว  กามาทีนเวน  ตชฺเชตฺวา  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ปกาเสสิ 
ปพฺพชฺชาย  ฌานาทีสุ  จ  คุณ  ทีเปสิ  วณฺเณสิ ฯ   
        กลฺลจิตฺตนฺติอาทีสุ  กลฺลจิตฺตนฺติ  กมฺม ฺจิตฺต  (๓)เหฏา 
ปวตฺติตเทสนาย  อสฺสทฺธิยาทีน  จิตฺตโทสาน  วิคตตฺตา  อุปริ- 
เทสนาย  ภาชนภาวูปคมเนน  กมฺมนิยจิตฺต  กมฺมกฺขมจิตฺตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ทิฏ ิมานาทิสงฺกิเลสวิคเมน  มุทุจิตฺต ฯ  กามจฺฉนฺทาทิ- 
วิคเมน  วินีวรณจิตฺต ฯ  สมฺมาปฏิปตฺติยา  อุฬารปติปาโมชฺชโยเคน   
อุทคฺคจิตฺต ฯ  ตตฺถ  สทฺธาสมฺปตฺติยา(๔)  ปสนฺนจิตฺต ฯ  ยถา  ภควา 
อ ฺาสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        อถวา  กลฺลจิตฺตนฺติ(๕)  กามจฺฉนฺทวิคเมน  อโรคจิตฺต ฯ   
มุทุจิตฺตนฺติ  พฺยาปาทวิคเมน  เมตฺตาวเสน  อกถินจิตฺต ฯ  วินีวรณ- 
จิตฺตนฺติ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจวิคเมน  อวิกฺขิปนโต  น  ปหิตจิตฺต ฯ   
อุทคฺคจิตฺตนฺติ  ถินมิทฺธวิคเมน  สมฺปคฺคหวเสน  อลีนจิตฺต ฯ   
ปสนฺนจิตฺตนฺติ  วิจิกิจฺฉาวิคเมน  สมฺมาปฏิปตฺติยา  อธิมุตฺตจิตฺต ฯ   
        อถาติ  ปจฺฉา ฯ  สามุกฺกสิกาติ  สาม  อุกฺกสิกา  อตฺตนา  ว   
#  ๑.  ม.  เตนาห ฯ  ๒.  ม.  ม.  ๑๓/๕๓๐/๔๘๔ ฯ   
#  ๓.  ม.  กมมฺนิยจิตฺต ฯ  ๔.  สี.  หฏปหฏสมฺปตฺติยา ฯ 
#  ๕.  ม.  กลลฺจิตฺตนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๖ 
                 
อุทฺธริตฺวา  คหิตา  สยมฺภูาเณน  สาม  ทฏิา  (๑)  อ ฺเส   
อสาธารณาติ  อตฺโถ ฯ  กา  [๒]  ปน  สาติ  อริยสจฺจเทสนา ฯ   
เตเนวาห  ทุกฺข  สมุทย  นิโรธ  มคฺคนฺติ ฯ  อิท  ห ิ สจฺจาน   
สรูปทสฺสน  ตสฺมา  อิมสฺมึ  าเน  อรยิสจฺจานิ  กเถตพฺพานิ 
ตานิ  สพฺพาการโต  วิตฺถาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค  (๓)  วุตฺตานีติ  ตตฺถ   
วุตฺตนเยเนว  (๔)  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เสยฺยถาปติอาทินา  อุปมาวเสน  สุปฺปพุทฺธสฺส  กิเลสป-ฺ 
ปหาน  อริยมคฺคุปฺปาท ฺจ  ทสฺเสติ ฯ  อปคตกาฬกนฺติ  วิคต- 
กาฬก ฯ  สมมฺเทวาติ  สุฏ ุเยว ฯ  รชนนฺติ  นีลปตโลหิต- 
ม ฺเชฏาทิรงฺคชาต ฯ  ปฏิคฺคเณฺหยฺยาติ  คเณฺหยฺย  ปภสฺสร   
ภเวยฺย ฯ  ตสฺมึเยว  อาสเนติ  ตสฺสเยว  นิสชฺชาย ฯ  เอเตนสฺส   
ลหุวิปสฺสนกตา  ติกฺขป ฺตา  สุขาปฏิปทาขิปฺปาภิ ฺตา  จ 
ทสฺสิตา  โหนฺติ ฯ  วิรช  วีตมลนฺติ  อปายคมนียราครชาทีน   
อภาเวน  วิรช  อนวเสสทิฏ ิวิจิกิจฺฉามลาปคเมน  วีตมล ฯ   
ปมมคฺควชฺฌกิเลสรชาภาเวน  วา  วิรช  ป ฺจวิธทุสฺสีลฺย- 
มลาปคเมน  วีตมล ฯ  ธมมฺจกฺขุนฺติ  โสตาปตฺติมคฺโค  อธิปฺเปโต ฯ 
ตสฺส  อุปฺปตฺติอาการทสฺสนตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต   
นิโรธมฺมนฺติ  วุตฺต ฯ  ต  หิ  นิโรธ  อารมฺมณ  กตฺวาป  กิจฺจ- 
#  ๑.  กตฺถจิ.  นิทฺทฏิา ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  จสทโฺท ฯ 
#  ๓.  วิสุทฺธมิคฺค.  ๓/๓๖ ฯ  ๔.  ม.  วุตฺตนเยน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๒๗ 
                 
วเสน  เอว  สงฺขตธมฺเม  ปฏิวิชฺฌนฺต  (๑)  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตตฺริท  อุปมา- 
สสนฺทน  วตฺถ  วิย  จิตฺต  ทฏพฺพ  วตฺถสฺส  อาคนฺตุกมเลหิ   
กิลิฏภาโว  วิย  จิตฺตสฺส  ราคาทิมเลหิ  สงฺกิลิฏภาโว  โธวน- 
ผลก  วิย  อนปุุพฺพิกถา  อุทก  วิย  สทธฺา  อุทเกน  เตเมตฺวา   
เตเมตฺวา  โคมยขาเรหิ  กาฬเก  สมฺมททฺิตฺวา  วตฺถสฺส  โธวนป-ฺ 
ปโยโค  วิย  สทฺธาสลิเลน  เตเมตฺวา(๒)  สติสมาธิ- 
ป ฺาหิ  โทเส  สิถิเล  กตฺวา  สทฺธาทิวิธินา  (๓)  จิตฺตสฺส  โสธเน   
วีริยารมฺโภ  เตน  ปโยเคน  วตฺถกาฬกาปคโม  วิย  วีริยารมฺเภน 
กิเลสวิกฺขมฺภน  รงฺคชาต  วิย  อริยมคฺโค  เตน  สุทฺธสฺส   
วตฺถสฺส  ปภสฺสรภาโว  วิย  วิกฺขมฺภิตกิเลสสฺส  จิตฺตสฺส  มคฺเคน   
ปริโยทาปนนฺติ ฯ   
        เอวมฺปน  สุปฺปพุทฺโธ  ปริสปริยนฺเต  นิสินฺโน  ธมฺมเทสน   
สุตฺวา  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณ  สตฺถุ   
อาโรเจตุกาโม  ปริสมชฺฌ  โอคาหิตุ  อวิสหนฺโต  มหาชนสฺส   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตกาเล  ภควติ  วิหาร   
คเต  สยมฺป  วิหาร  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  เทวราชา   
อย  สุปฺปพุทโฺธ  กุฏ ี  อตฺตนา  สตฺถุ  สาสเน  ปฏิลทฺธคุณ   
ปากฏ  กาตุกาโมติ  ตฺวา  วีมสิสฺสามิ  นนฺติ  คนฺตฺวา  อากาเส   
 ิโต  เอตทโวจ  สุปฺปพุทฺธ  ตฺว  มนุสสฺทลิทฺโท  มนุสฺสกปโณ   
#  ๑.  ม.  ปฏวิิชฺฌนฺต ฯ  ๒.  ม.  เอกเมว  ปท  ทิสสฺติ ฯ   
#  ๓.  ม.  สทฺธาทิวิธินา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๘ 
 
มนุสฺสวราโก  อห  เต  อปริมิต  ธน  ทสฺสามิ  พุทฺโธ   
น  พุทฺโธ  ธมฺโม  น  ธมโฺม  สงฺโฆ  น  สงฺโฆ  อลมฺเม   
พุทฺเธน  อล  เม  ธมฺเมน  อล  เม  สงฺเฆนาติ  วเทหีติ ฯ  อถ 
น  โส  อาห  โกสิ  ตฺวนฺติ ฯ  อห  สกฺโก  เทวราชาติ ฯ   
อนฺธพาล  อหิริก  ตฺว  มยา  สทฺธึ  กเถตุ  น  ยุตฺตรูโป  โย   
ตฺว  เอว  อวตฺตพฺพ  วเทสิ  อปจ  ม  ตฺว  ทุกฺขโต  ทลิทฺโท   
กปโณติ  กสมฺา  วเทสิ  นนุ  อห  โลกนาถสฺส  โอรสปุตฺโต 
เนวาห  ทุคฺคโต  น  ทลิทโฺท  น  กปโณ  อถ  โข  สุขปฺปตฺโต 
ปรเมน  สุเขน  อปาหมสฺมิ  มหทฺธโนติ  วตฺวา  อาห   
                สทฺธาธน  สีลธน  หิรโิอตฺตปฺปย  ธน 
                สตุธน ฺจ  จาโค  จ  ป ฺา  เว  สตฺตม  ธน ฯ   
                ยสฺส  เอเต  ธนา  อตฺถิ  อิตฺถิยา  ปรุิสสสฺ  วา   
                อทลิทฺโทติ  ต  อาหุ  อโมฆ  ตสฺส  ชีวิตนฺติ  (๑)   
ตสฺสิมานิ  เม  สตฺต  อริยธนานิ  สนฺติ ฯ  เยส  หิ  อิมานิ   
ธนานิ  สนฺติ  น  [๒]  เตฺวว  เต  พุทฺเธหิ  วา  ปจฺเจกพุทฺเธหิ  วา 
ทลิทฺทาติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ   
        สกโฺก  ตสฺส  กถ  สตฺุวา  ต  อนฺตรามคฺเค  โอหาย  สตฺถุ   
สนฺติก  คนฺตฺวา  สพฺพนฺต  (๓)วจนปฏิวจน ฺจ  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ   
อถ  น  ภควา  อาห  น  โข  สกฺก  สกฺกา  ตาทิสาน   
#  ๑.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๕/๔ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เตฺววาติ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๓.  ม.  วจน  ปฏิวจน ฺจ  อาโรเจสิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๒๙ 
 
สเตนป  สหสฺเสนป  สุปปฺพุทฺธ  กฏุ ึ  พุทฺโธ  น  พุทฺโธ  ธมโฺม   
น  ธมฺโม  สงฺโฆ  น  สงฺโฆติ  กถาเปตุนฺติ ฯ  สุปฺปพุทฺโธป   
โข  กฏุ ี  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถารา  กตปฏสินฺถาโร 
อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณ  อาโรเจสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข   
สุปฺปพุทฺโธ  กุฏ ี  ทฏิธมฺโม  ปตฺตธมฺโมติอาทิ ฯ  (๑)   
        ตตฺถ  ทฏิธมฺโมติ  ทิฏโ  อริยสจฺจธมฺโม  เอเตนาติ  ทิฏ- 
ธมฺโม ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  ทิฏธมฺโมติ  วตฺวา(๒) 
สาม ฺวจโน  (๓)  ธมฺมสทฺโท ฯ  ทสฺสน  นาม  าณทสฺสนโต   
อ ฺมฺป  อตฺถีติ  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  ปตฺตธมฺโมติ  วุตฺต ฯ  ปตฺติ  จ  (๔)   
าณสมฺปตฺติโต  อ ฺาป  วิชชฺตีติ  ตโต  วิเสสนตฺถ  วิทิต- 
ธมฺโมติ  วุตฺต ฯ  สา  ปนาย  วิทิตธมฺมตา  ธมฺเมสุ  เอกเทเสนาป   
โหตีติ  (๕)นิปฺปเทสวเสน  ต(๕)  ทสฺเสตุ  ปรโิยคาฬฺหธมฺโมติ  วุตฺต ฯ 
เตนสฺส  ยถาวุตฺต  สจฺจาภิสมฺโพธึเยว  (๖)  ทีเปติ ฯ  มคฺคาณ  หิ 
เอกาภิสมยวเสน  ปริ ฺาทิกิจฺจ  สาเธนฺต  นิปฺปเทเสนป  ปริ ฺเยฺย- 
ธมฺม(๗)  สมนฺตโต  โอคาฬฺห  นาม  โหติ  น  ตท ฺาณ ฯ   
เตน  วุตฺต  ทฏิโ  อริยสจฺจธมฺโม  เอเตนาติ  ทิฏธมฺโมติ ฯ   
เตเนวาห  ติณฺณวิจิกิจฺโฉติอาทิ ฯ   
#  ๑.  ม.  ทิฏธมฺโมติอาทิ ฯ  ๒.  สี.  ม.  เจตฺถ ฯ   
#  ๓.  ส.ี  สาม ฺวจเน ฯ  ๔.  สี.  ปตฺตธมฺโม  จ ฯ   
#  ๕.  ม.  นปิฺปเทสโต  วิทิตภาว ฯ  ๖.  ส.ี  ม.  เตนสฺส  ยถาวุตฺต 
#  สจฺจาภิสมฺโพธเยว ฯ  ๗.  ม.  ปริเยฺยธมฺม ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๐ 
 
        ตตฺถ  ปฏิภยกนฺตารสทิสา  (๑)  โสฬสวตฺถุกา  จ  อฏวตฺถุกา   
จ  ติณฺณา  วิจิกิจฺฉา  เอเตนาติ  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ ฯ  ตโตเอว 
ปวตฺติอาทีสุ  เอว  นุ  โข  น  น ุ โขติ  เอว  ปวตฺติตา  วิคตา   
สมุจฺฉินฺนา  กถกถา  เอตสฺสาติ  วิคตกถกโถ ฯ  สารชฺชกราน   
ปาปธมฺมาน  ปหีนตฺตา  ตปฺปฏิปกฺเขสุ  จ  สลีาทิคุเณสุ   
สุปติฏ ิตตฺตา  เวสารชฺช  วิสารทภาว  เวยฺยตฺติย  ปตฺโตติ   
เวสารชฺชปฺปตฺโต ฯ  นาสสฺ  ปโร  ปจฺจโย  น  ปรสฺส  สทฺธาย   
เอตฺถ  วตฺตตีติ  อปรปฺปจฺจโย ฯ  สตฺถุ(๒)  สาสเน(๒) ฯ 
        อภิกฺกนฺต  ภนฺเตติอาทีสุ(๓)  กิ ฺจาป  อย  อภิกฺกนฺตสทฺโท   
ขยสุนฺทราภิรูปพฺภนุโมทนาทีสุ  อเนเกสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ   
อิธ  ปน  อพฺภนุโมทเน  ทฏพฺโพ ฯ  เตเนว  โส  ปสาทวเสน 
ปสสาวเสน  จ  ทฺวิกฺขตฺตุ  วุตฺโต  สาธุ  สาธุ  ภนฺเตติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  อภิกฺกนฺตนฺติ  วา  อภิกฺกนฺต  อติอิฏ  อติมนาป 
  อติสุนฺทรนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  เอเกน  อภิกฺกนฺตสทฺเทน  ภควโต 
เทสน  โถเมติ  เอเกน  อตฺตโน  ปสาท ฯ   
        อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต  ยททิ  ภควโต   
ธมฺมเทสนา  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต  [๔]  ภควโต  ธมฺมเทสน  อาคมฺม   
มม  ปสาโทติ ฯ  ภควโต  เอว  วา  วจน  อภิกฺกนฺต  โทสนาสนโต   
#  ๑.  ส.ี  โจรกนฺตารสทิสา ฯ  ม.  ปฏภิยกนฺตารสทิสา ฯ 
#  ๒.  ม.  กตฺถาติ  อาห  สตฺถุสาสเนติ ฯ  ๓.  ม.  อภิกฺกนฺตนฺติอาทีสุ ฯ 
#  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ยททินฺติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓๑ 
 
อภิกฺกนฺต  คุณาธิคมนโต  ตถา  สทฺธาวหนโต  (๑)  ป ฺาชนนโต   
สาตฺถโต ฯ  สพฺย ฺชนโต  อุตฺตานปทโต  คมฺภีรตฺถโต   
กณฺณสุขโต  หทยงฺคมโต  อนตฺตุกฺกสนโต  อปรวมฺภนโต 
กรุณาสีตลโต  อาปาถรมณียโต  วิมททฺกฺขมโต  สยฺุยมานสุขโต   
วีมสิยมานหิตโตติ  เอวมาทินเยหิ  โถเมนฺโต  ปททวฺย  อาห ฯ   
        ตโต  ปรมฺป  จตูหิ  อุปมาหิ  เทสนเยว  โถเมติ ฯ  ตตฺถ 
นิกฺกุชฺชิตนฺติ  อโธมุขฏปต  เหฏามุขชาต  วา ฯ  อุกฺกุชฺเชยฺยาติ   
อุปริมุข  กเรยฺย ฯ  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  ติณปณฺณาทิฉาทิต ฯ  วิวเรยฺยาติ   
อุคฺฆาเฏยฺย ฯ  มฬฺูหสฺสาติ  ทิสามูฬฺหสฺส ฯ  มคฺค  อาจิกฺเขยฺยาติ   
หตฺเถ  คเหตฺวา  เอส  มคฺโคติ  มคฺค  อุปทิเสยฺย ฯ  อนฺธกาเรติ 
จตุรงฺคสมนฺนาคเต  ตมสิ  (๒)ฯ  อย  ตาว  ปทตฺโถ ฯ   
        อยมฺปน  อธิปฺปายโยชนา  ยถา  โกจิ  นิกฺกชฺุชติ   
อุกฺกุชฺเชยฺย  เอว  สทฺธมฺมวิมุข  อสทฺธมฺเม  ปติต(๓)  ม  อสทฺธมมฺา 
วุฏาเปนฺเตน  ยถา  ปฏิจฺฉนฺน  วิวเรยฺย  เอว  กสฺสปสฺส   
ภควโต  สาสนนฺตรธานโต  ปฏาย  มจฺิฉาทิฏ ิคหนปฏิจฺฉนฺน   
สาสน  วิวเรนฺเตน(๔)  ยถา  มฬฺูหสฺส  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  เอว   
กุมฺมคฺคมิจฺฉามคฺคปฏิปนฺนสฺส  เม  สคฺคโมกฺขมคฺค  อาวิกโรนฺเตน   
ยถา  อนฺธกาเร  เตลปชโฺชต  ธาเรยฺย  เอว  โมหนฺธกาเร 
#  ๑.  ม.  สทธฺาวฑฺฒนโต ฯ  ปป ฺจสูทนี.  ๑/๒๒๑  สทฺธาชนนโต ฯ 
#  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๓.  ม.  ปติฏ ิต ฯ  ๔.  ม.  วิวรนฺเตน ฯ  
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นิมุคฺคสฺส  เม  พุทฺธาทิรตนรูปานิ  อปสฺสโต  ตปฺปฏิจฺฉาทก- 
โมหนฺธการวิทฺธสนเทสนาปชฺโชตธารเณน  ภควตา  นานานเยหิ 
ปกาสิตตฺตา  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโต ฯ   
        เอว  เทสน  โถเมตฺวา  ตาย  เทสนาย  รตนตฺตเย   
ปสนฺนจิตฺโต  ปสนฺนาการ  กโรนฺโต  เอสาหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
เอสาหนฺติ  เอโส  อห ฯ  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามีติ  ภควา 
เม  สรณ  ปรายน  อฆสฺส  ฆาตา  หิตสฺส  วิธาตาติ  อิมินา   
อธิปฺปาเยน  ภควนฺต  คจฺฉามิ  ภชามิ  เอว  วา  ชานามิ  พุชฺฌามีติ ฯ   
วา(๒) ฯ  เยส  หิ  ธาตูน  คติ  อตฺโถ  พุทฺธิป  เตส  อตฺโถ ฯ 
ธมฺมนฺติ  อธคิตมคฺเค  สจฺฉิกตนิโรเธ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺมาเน   
จตูสุ  อปาเยสุ  อปตมาเน  ธาเรตีติ  ธมฺโม ฯ  โส  อตฺถโต   
อริยมคฺโค  เจว  นิพฺพาน ฺจ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค   
เตส  อคฺคมกฺขายตีติ  (๓)   
        ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา  วา  อสงฺขตา  วา   
วิราโค  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ  (๔)  จ ฯ   
        นเกวล ฺจ  อริยมคฺโค  เจว  นิพฺพาน ฺจ  อปจ  โข 
อริยผเลหิ  สทฺธึ  ปรยิตฺติธมฺโมป ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
#  ๑.  ตาตา ฯ  ๒.  ม.  เอว  วา  ชานามิ  พุชฌฺามีติ ฯ   
#  ๓.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  ๔.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓๓ 
                 
                ราควิราคมเนชมโสก   
                ธมฺมมสงฺขตมปฺปฏิกูล   
                มธุรมิม  ปคุณ  สุวิภตฺต   
                ธมฺมมิม  สรณตฺถมุเปหีติ ฯ  (๑)   
        เอตฺถ  หิ  ราควิราคนฺติ  มคฺโค  วุตฺโต ฯ  อเนชมโสกนฺติ   
ผล ฯ  อสงฺขตนฺติ  นิพฺพาน ฯ  อปฺปฏกิูล  มธุรมิม  ปคุณ   
สุวิภตฺตนฺติ  ปริยตฺติธมฺโม  วุตฺโต ฯ   
        ภิกฺขุสฆนฺติ  ทิฏ ิสีลสาม ฺเน  สหต  อฏอริย- 
ปุคฺคลสมูห ฯ  เอตฺตาวตา  สุปฺปพุทฺโธ  ตีณิ  สรณคมนานิ   
ปฏิเวเทสิ ฯ   
        อุปาสก  ม  ภควา  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปต  สรณ   
คตนฺติ  อชฺชตคฺเคติ  อาทึ  กตฺวา ฯ  อชชฺทคฺเคติป   
ปาโ  ตตฺถ  ทกาโร  ปทสนฺธิกโร  อชฺช  อคฺเค  อชฺช   
อาทึ  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปาณุเปตนฺติ  ปาเณหิ  อุเปต  ยาว   
เม  ชีวิต  ปวตฺตติ  ตาว  อุเปต  อน ฺสตฺถุก  ตีห ิ สรณ- 
คมเนหิ  สรณ  คต  รตนตฺตยสฺส  อุปาสนโต  อุปาสก  กปฺปย- 
การก  ม  ภควา  อุปธาเรตุ  ชานาตูติ  อตฺโถ ฯ  อิมสสฺ  จ 
สรณคมน  อริยมคฺคาธิคเมเนว  นิปฺผนฺน  อชฌฺาสยมฺปน 
อาวิกโรนฺโต  เอวมาห ฯ   
#  ๑.  ขุ.  วิมาน.  ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ  
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        ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวาติ  ภควโต  วจน   
จิตฺเตน  อภินนฺทิตฺวา  ตเมว  อภินนฺทิตภาว  ปกาเสนฺโต   
วุตฺตนเยน  วาจาย  อนุโมทิตฺวา ฯ  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
ปกฺกามีติ  ต  ภควนฺต  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ติกฺขตฺตุ   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  สตฺถุ  คุณนินฺนจิตฺโต  ยาว  ทสฺสนวิสย- 
สมติกฺกมา  ภควนฺตเยว  เปกฺขมาโน  ป ฺชลิโก  นมสฺสมาโน   
ปกฺกามิ ฯ   
        ปกฺกนฺโต  น  (๑)  กฏุโรคาภิภเวน  ฉินฺนหตฺถปาทงฺคุลิ   
อุกฺการคตฺโต  สมนฺตโต  วิสฺสนฺทมานาสโว  กณฺฑุปฏิปฬิโต  (๒)  อสุจิ   
ทุคฺคนฺโธ  เชคุจฺฉตโม  ปรมการุ ฺต  ปตฺโต  นาย  กาโย  อิมสสฺ   
อจฺจนฺตสนฺตสฺส  ปณีตตมสฺส  อริยธมฺมสฺส  อาธาโร  ภวิตุ  ยุตฺโตติ   
อุปฺปนฺนาภิสนฺธินา  วิย  สคฺคสวตฺตนิเยน  ปุ ฺกมฺเมน  โอกาเส   
กเต  อปฺปายุกสวตฺตนิเยน  อุปจฺเฉทเกน  ปาปกมฺเมน  กตูปจิเตน   
โจทิยมาโน  ตรุณวจฺฉาย  เธนุ(๓)  อาปติตฺวา  มาเรสิ(๔) ฯ  เตน  วุตฺต   
อถ  โข  อจิรปกฺกนฺต  สุปปฺพุทฺธ  กฏุ ึ  คาวี  ตรุณวจฺฉา   
อธิปติตฺวา  ชีวิตา  โวโรเปสีติ   
        โส  กิร  อตีเต  เอโก  เสฏ ิปุตฺโต  หุตฺวา  อตฺตโน  สหาเยหิ   
ตีหิ  เสฏ ิปุตฺเตหิ  สทฺธึ  กีฬนฺโต  เอก  คณิก 
#  ๑.  ม.  ปกกฺนฺโต  จ ฯ  ๒.  ม.  กณฺฑูติปติปฬิโต ฯ   
#  ๓.  ม.  ตรณุวจฺฉาย  เธนุยา ฯ  ๔.  ม.  มาริโต ฯ  
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อุยฺยาน  เนตฺวา  ทิวส  สมปฺตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อตฺถงฺคเต  สูริเย 
สหาเย  เอตทโวจ  อิมิสสฺา  หตฺเถ  กหาปณสหสฺส  พหุก ฺจ   
สุวณฺณ  มหคฺฆานิ  จ  ปสาธนานิ  สวิชฺชนฺติ  อิมสฺมึ  าเน(๑) 
อ ฺโ  โกจิ  นตฺถิ  รตฺติ  จ  ชาตา  หนฺท  มย  อิม(๒)   
มาเรตฺวา  สพฺพ  ธน  คเหตฺวา  คจฺฉามาติ ฯ  เต  จตฺตาโรป   
ชนา  เอกชฺฌาสยา  หุตฺวา  ต  มาเรตุ  อุปสงฺกมึสุ ฯ  (๓)  สา 
เตหิ  มาริยมานา  อิเม  นิลฺลชฺชา  นิกกฺรุณา  มยา  สทฺธึ   
กิเลสสนฺถว  กตฺวา  อนปราธ(๔)  ม  เกวล  ธนโลเภน  มาเรนฺติ 
เอกวาร  ตาว  ม  อิเม  มาเรนฺตุ  อหมฺปน  ยกฺขินี  หตฺุวา   
อเนกวาร  อิเม  มาเรตุ  สมตฺถา  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  กตฺวา   
กาลมกาสิ ฯ  เตสุ  กิร  เอโก  ปุกฺกุสาติ  กุลปุตฺโต  อโหสิ   
เอโก  พาหิโย  ทารุจีริโย  เอโก  ตมฺพทา ิโก  โจรฆาตโก   
เอโก  สุปฺปพุทฺโธ  กฏุ ี  อิติ  อิเมส  จตุนฺน  ชนาน  อเนกสเต   
อตฺตภาเว  สา  ยกฺขโยนิย  นิพฺพตฺตา  คาวี  หุตฺวา  ชวิีตา 
โวโรเปสิ ฯ  เต  ตสฺส  กมมฺสฺส  นิสฺสนฺเทน  ตตฺถ  ตตฺถ 
อนฺตรา  มรณ  ปาปุณึสุ ฯ  เอว  สุปฺปพุทฺธสฺส  กฏุ ิสฺส  สหสา   
มรณ  ชาต ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  อจิรปกฺกนฺต ฯเปฯ 
โวโรเปสีติ ฯ   
        อถ  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  ตสฺส  กาลกริิย  ภควโต   
#  ๑.  ม.  วเน ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  ๓.  ม.  อุปกฺกมึส ุฯ 
#  ๔.  ม.  นริปราธ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๖ 
 
อาโรเจตฺวา  อภิสมฺปราย  ปุจฺฉึสุ ฯ  ภควา  พฺยากาสิ ฯ  เตน 
วุตฺต  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขูติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ติณฺณ  สโยชนาน  ปริกฺขยาติ  สกฺกายทิฏ ิ  วิจิกิจฺฉา 
สีลพฺพตปรามาโสติ  อิเมส  ติณฺณ  ภวพนฺธนาน  สมุจฺเฉท- 
วเสน  ปหานา ฯ  โสตาปนฺโนติ  โสตสงฺขาต  อริยมคฺค  อาทิโต 
ปนฺโน ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        โสโต  โสโตติ  อิท  อาวุโส  สารปิุตฺต  วุจฺจติ  กตโม   
นุ  โข  อาวุโส  โสโตติ ฯ  อยเมว  อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ- 
อาทิ ฯ  (๑)   
        อวินิปาตธมฺโมติ  วินิปตน  วินิปาโต  นาสฺส  วินิปาโต   
ธมฺโมติ  อวินิปาตธมฺโม  จตูสุ  อปาเยสุ  อุปฺปชชฺนวเสน   
อปตนสภาโวติ  อตฺโถ ฯ  นิยโตติ  ธมมฺนิยาเมน  สมฺมตฺตนิยาเมน   
นิยโต ฯ  สมโฺพธิปรายโณติ  อุปริมคฺคตฺตยสงฺขาตา  สมฺโพธิ  ปร 
อยน  อสฺส  คติ  ปฏิสรณ  อวสฺส  ปตฺตพฺพนฺติ  สมฺโพธิ- 
ปรายโณ ฯ  เอเตน  ตสฺส  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ  ปุจฺฉาย   
ภทฺทิกา  เอว  สุปฺปพุทฺธสฺส  คติ  น  ปาปกาติ  อยมตฺโถ  ทสฺสิโต ฯ 
น  ปน  เตน  สมฺปตฺตา  คตีติ  (๒)  ตมฺปน  ปุจฺฉานุสนฺธิวเสน 
ปกาเสตุกาโม  ธมฺมราชา  เอตฺตกเมว  อภาสิ ฯ  ปสสฺติ  หิ   
ภควา  มยา  เอตฺตเก  กถิเต  อิมาสเยว(๓)  ปริสตีน  อนุสนฺธิกุสโล 
#  ๑.  ส.  มหา.  ๑๙/๑๔๓๐/๔๓๔ ฯ  ๒.  ม.  คติ ฯ   
#  ๓.  ม.  อิมสิฺส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  สปฺุปพุทฺธกุฏ ิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓๗ 
 
เอโก  ภิกฺขุ  สุปฺปพุทฺธสฺส  กฏุ ิภาวทาลิทฺทิยกปณภาวาน  การณ   
ปุจฺฉิสฺสติ  อถาห  ตสฺส  ต  การณ  เตน  ปุจฺฉานุสนฺธินา   
ปกาเสตฺวา  เทสน  นฏิเปสฺสามีติ  (๑)ฯ  เตเนวาห  เอว  วุตฺเต   
อ ฺตโร  ภิกฺขูติอาทิ ฯ  ตตฺถ  เหตูติ  อสาธารณการณ   
สาธารณการณ  ปน  ปจฺจโยติ  อยเมเตส  วิเสโส ฯ  เยนาติ   
เยน  เหตุนา  เยน  ปจฺจเยน  จ ฯ   
        ภูตปุพฺพนฺติ  ชาตปุพฺพ ฯ  อตีเต  กาเล  นิพฺพตฺต  ต   
ทสฺเสตุ  สุปฺปพุทฺโธติอาทิ  วุตฺต ฯ  กทา  ปน  ภูตนฺติ  อตีเต   
กิร  อนุปฺปนฺเน  ตถาคเต  พาราณสีสามนฺตา  เอกสฺมึ  คาเม   
เอกา  กุลธีตา  เขตฺต  รกขฺติ ฯ  สา  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา   
ปสนฺนจิตฺตา  ตสฺส  ป ฺจหิ  ลาชาสเตหิ  สทฺธึ  เอก  ปทุมปุปฺผ   
ทตฺวา  ป ฺจ  ปุตฺตสตานิ  ปตฺเถสิ ฯ  ตสฺมึเยว  จ  ขเณ  ป ฺจสตา 
มิคลุทฺทกา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  มธุรมส  ทตฺวา  เอติสฺสา  ปุตฺตา   
ภเวยฺยาม  ตุเมฺหหิ  สมฺปตฺตวิเสส(๒)  ลเภยฺยามาติ  จ  ปตฺถยึสุ ฯ   
สา  ยาวตายุก  ตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตา ฯ  ตโต  จุตา   
เอกสฺมึ  ชาตสฺสเร  ปทุมคพฺเภ  นิพฺพตฺติ ฯ  ตเมโก  ตาปโส 
ทิสฺวา  ปฏิชคฺคิ ฯ  ตสฺสา  วิจรนฺติยา  ปาทุทฺธาเร  ปาทุทฺธาเร   
ภูมิโต  ปทุมานิ  อุฏหนฺติ ฯ  เอโก  วนจรโก  ทิสวฺา  พาราณสี- 
ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ต  อาเนตฺวา  อคฺคมเหสึ  อกาสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  นิฏาเปสฺสามีติ ฯ  ๒.  ม.  ปตฺตวิเสส ฯ  
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ตสฺสา  กุจฺฉิย  คพฺโภ  ปติฏาสิ ฯ  (๑)  มหาปทุมกุมาโร  ตสฺสา 
กุจฺฉิย  วสิ  เสสา  คพฺภมล  นิสฺสาย  นิพฺพตฺตา  เต   
วยปฺปตฺตา  อุยฺยาเน  ปทุมสเร  กฬีนฺตา  เอเกกสฺมึ  ปทุเม   
นิสีทิตฺวา  ปริปกฺกาณา  สงฺขาเรสุ  ขยวย  ปฏเปตฺวา  ปจฺเจก- 
โพธึ  ปาปุณึสุ ฯ  เตส  พฺยากรณคาถา  อโหส ิ  
                สโรรุห  ปทุมปลาสปตฺรช   
                สปุุปฺผิต  ภมรคณานุกิณฺณ   
                อนิจฺจตาย  ปสฺส  ต  วิทิตฺวา  (๒)   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        เอว  ปจฺเจกโพธึ  อภิสมฺพุทฺเธสุ  เตสุ  ป ฺจสุ  ปจฺเจก- 
พุทฺธสเตสุ  อพฺภนฺตโร  ตครสิขี  นาม  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  คนฺธ- 
มาทนปพฺพเต  นนฺทมูลกปพฺภาเร  สตฺตาห  นิโรธสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตฺวา  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  นิโรธา  วุฏ ิโต  อากาเสน   
อาคนฺตฺวา  อิสิคิลิปพฺพเต  โอตริตฺวา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  ราชคห  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  สมเย 
ราชคเห  เอโก  เสฏ ิปุตฺโต  มหตา  ปริวาเรน  อุยฺยาน- 
กีฬนตฺถ  นครโต  นิกฺขมนฺโต  ตครสิขิปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  กฺวาย   
ภณฺฑุกาสาววสโน  กฏุ ี  ภวิสฺสติ  ตถา  หิ  กุฏ ิจีวเรน   
สรีร  ปารุปตฺวา  คจฺฉตีติ  นิฏ ุภิตฺวา(๓)  อปสพฺย  กตฺวา   
#  ๑.  ม.  สณฺาสิ ฯ  ๒.  ส.ี  ม.  อนิจฺจต  ขยวยต  วิทิตฺวา ฯ 
#  ๓.  ม.  นฏิ ุภิตฺวา ฯ  
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ปกฺกามิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  สุปฺปพุทฺโธ  กฏุ ี  อิมสฺมึเยว   
ราชคเห ฯเปฯ  ปกฺกามีติ ฯ 
        ตตฺถ  กวฺายนฺติ  โก  อย  ขขสนวเสน  วทติ ฯ  โกวายนฺติป   
ปาฬิ ฯ  กุฏ ีติ  อกุฏ ึเยว  ต  มเหสึ  (๑)  กฏุโรค  อกฺโกสวตฺถุ   
ปาเปนฺโต  วทติ ฯ  กฏุ ิจีวเรนาติ  กุฏ ีน  จีวเรน ฯ  เยภุยฺเยน   
หิ  กฏุ ิโน  ฑสมกสสรีสปปฏิพาหนตฺถ(๒)  โรคปฏิจฺฉาทนตฺถ ฺจ  ย   
วา  ต  วา  ปโลติกขณฺฑ  คเหตฺวา  ปารุปติ  เอวมยมฺปติ   
ทสฺเสติ ฯ  ปสุกูลจีวรธรตฺตา  วา  อคฺคฬาน  อเนกวณฺณภาเวน   
กุฏ ิสรีรสทิโสติ  หีเฬนโฺต  กุฏ ิจีวเรนาติ  อาห ฯ  นิฏ ุภิตฺวาติ(๓)   
เขฬ  ปาเตตฺวา ฯ  อปพฺยามโต  (๔)  กริตฺวาติ  ปณฺฑิตา  ตาทิส   
ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  กโรนฺติ  อยมฺปน   
อวิ ฺ ุตาย  ปริภเวน  ต  อปฺสพฺย  กตฺวา  อตฺตโน  อปสพฺยปกฺเข(๕) 
กตฺวา  คโต ฯ  อปวามโตติป  (๖)  ปาโ ฯ  ตสฺส  กมฺมสฺสาติ  ตคร- 
สิขิมฺหิ  ปจฺเจกพุทฺเธ  กฺวาย  กฏุ ีติ  หีเฬตฺวา  นิฏ ุภนอปส- 
พฺยกรณวเสน  ปวตฺตปาปกมฺมสฺส ฯ  นิรเย  ปจิตฺถาติ  นิรเย 
นิรยคฺคินา  ฑยฺหิตฺถ ฯ  ปจิตฺวา  นิรยคฺคินาติป  ปนฺติ ฯ  ตสฺเสว 
กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสนาติ  เยน  กมฺเมน  โส  นริเย  ปฏิสนฺธึ   
คณฺหิ  น  ต  กมฺม  มนุสฺสโลเก  วิปาก  เทติ ฯ  ยา  ปนสฺส   
#  ๑.  ม.  เสฏ ิ ฯ  ๒.  ม.  ฑฺสมกสสรสีปปฏิพาหนตฺถ ฯ 
#  ๓.  ม.  นิฏ ุภิตฺวาติ ฯ  ๔.  ม.  อปสพฺยโต ฯ  ๕.  ม.  อปสพฺย  อปทกฺขิณ ฯ 
#  ๖.  ม.  อปสพฺยามโตติป ฯ  
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นานากฺขณิกา  เวทนา  ตทา  ปจฺเจกพุทฺเธ  วิปฺปฏปิชฺชนวเสน   
ปวตฺตา  อปราปริยเวทนียภูตา  สา  อปราปริยเวทนีเยเนว   
ปุ ฺกมฺเมน  มนุสฺเสสุ  ติเหตุกปฏิสนฺธิยา  ทินฺนาย  ปวตฺติย   
กุฏ ิภาว  ทาลิทฺทิย  ปรมการุ ฺต  อาปาเทสิ ฯ  ต  สนฺธาย   
กมฺมสภาคตาวเสน  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสนาติ  วุตฺต ฯ 
สทิเสป  หิ  โลเก  ตพฺโพหาโร  ทฏิโ  ยถา  ต  โสเอว(๑)   
ติตฺติรี  ตานิเยว  โอสธานีติ ฯ  (๑)   
        เอตฺตาวตา  โก  นุ  โข  ภนฺเต  เหตูติ  เตน  ภิกขฺุนา 
ปุฏป ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทานิ  โย  ตสฺส  กา  คติ  โก   
อภิสมฺปราโยติ  ปุพฺเพ  ภิกฺขูหิ  ปุฏปโ ฺห  ต  วิสฺสชฺเชตุ  โส   
ตถาคตปฺปเวทิต  ธมฺมวินยนฺติอาทิ  (๒)  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ตถาคตปฺ- 
ปเวทิตนฺติ  ตถาคเตน  ภควตา  เทสิต  อกฺขาต  ปกาสิตนฺติ   
ตถาคตปฺปเวทิต ฯ  อาคมฺมาติ  อธิคนฺตฺวา  นิสฺสาย  ตฺวา   
วา ฯ  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเยติป  ปาโ ฯ  สทฺธ  สมาทิยติี   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  สวฺากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  สุปฺปฏิปนฺโน   
ภควโต  สาวกสงฺโฆติ  รตนตฺตยสนฺนิสฺสย  ปุพฺพภาคสทฺธ ฺเจว   
โลกุตฺตรสทฺธ ฺจาติ  ทุวิธมฺป  สทฺธ  สมฺมา  อาทิยิ ฯ  ยถา  น   
ปุน  อาทาตพฺพา  โหติ  เอว  ยาว  ภวกฺขยา  คณฺหิ  อตฺตโน   
#  ๑.  ส.ี  สา  เอว  ติตฺติริยาติ  เวทสาขา  ชาตาติ ฯ   
#  ม.  สา  เอว  ติตฺตรี  ตานิเยว  โอสธานีติ ฯ   
#  ๒.  ม.  โส  ตถาคตปฺปเวทิตนฺติอาทิ ฯ  
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จิตฺตสนฺตาเน  อุปฺปาเทสีติ  อตฺโถ ฯ  สลี  สมาธิยีติอาทีสุป  เอเสว   
นโย ฯ  สลีนติฺ  ปุพฺพภาคสีเลน  สทฺธ ึ มคฺคสีล  ผลสีล ฺจ ฯ   
สุตนฺติ  ปริยตฺติพาหุสจฺจ  ปฏิเวธพาหุสจฺจ ฺจาติ  ทุวิธมฺป  สุต ฯ   
ปริยตฺติธมฺมาป  หิ  เตน  ธมฺมสฺสวนกาเล  สจฺจปฺปฏิเวธาย  สาวเกหิ   
ยถาลทฺธปฺปการ  สุตา  ธตา(๑)  ปริจิตา  มนสานุเปกฺขิตา  ทิฏ ิยา   
สุปฏิวิทฺธา  จ  โหนฺติ(๒) ฯ  จาคนฺติ  ปมมคฺควชฺฌกิเลสาภิสงฺขาราน   
โวสฺสคฺคสงฺขาต  จาค  เยน  อริยสาวกา  เทยฺยธมฺเมสุ  มุตฺต- 
จาคา  จ  โหนฺติ  ปยตปาณี  โวสฺสคฺครตา ฯ  ป ฺนฺติ  สทฺธึ   
วิปสฺสนาป ฺาย  มคฺคป ฺ ฺเจว  ผลป ฺ ฺจ ฯ   
        กายสฺส  เภทาติ  อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ  ปรมฺมรณาติ   
ตทนนฺตร  อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหณา ฯ  อถ  วา  กายสฺส  เภทาติ   
ชีวิตินฺทฺริยสสฺ  อุปจฺเฉทา ฯ  ปรมฺมรณาติ  จุติจิตฺตโต  อุทฺธ ฯ   
สุคตึ  สคฺค  โลกนฺติ  ปทตฺตเยนาป  เทวโลกเมว  วทติ ฯ  โส   
หิ  สมฺปตฺตีหิ  โสภนตฺตา  สุนฺทรา  คตีติ  สุคติ  รูปาทีหิ 
วิสเยหิ  สุฏ ุ  อคฺโคติ  สคฺโค  สพฺพกาล  สุขเมเวตฺถ  โลกิยติ   
ลุชชฺตีติ  วา  โลโกติ  วุจฺจติ ฯ  อุปปนฺโนติ  ปฏิสนฺธคฺิคหณวเสน 
อุปคโต ฯ  สหพฺยตนฺติ  สหภาว ฯ  วจนตฺโถ  ปน  ปวตฺตติ   
วสตีติ  วา  สหโพฺย  สหฏายี  สหวาสี  (๓)ฯ  ตสฺส   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒.  ม.  สปฺุปฏิวิทฺธา  จาติ ฯ 
#  ๓.  ส.ี  สห  าติ  สห  วาติ  วา ฯ  ม.  สหายี  สหวายี  วา ฯ  
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ภาโว  สหพฺยตา ฯ  อติโรจตีติ  อติกฺกมฺม  อภิภวิตฺวา  วา  โรจติ   
วิโรจติ ฯ  วณฺเณนาติ  รปูสมฺปตฺติยา ฯ  ยสสาติ  ปริวาเรน ฯ 
โส  ห ิ อสุจิมกฺขิก  ชชชฺร  มตฺติกภาชน  ฉฑฺเฑตฺวา  อเนก- 
รตนวิจิตฺต  ปภสฺสรรสิชาลวินทฺธ  สทฺุธชมฺพุนทภาชน  คณฺหนฺโต   
วิย  วุตฺตปฺปการ  กเฬวร  อิธ  นิกฺขิปตฺวา  เอกจิตฺตกฺขเณน 
ยถาวุตฺต  ทิพฺพตฺตภาว  มหตา  ปริวาเรน  สทฺธ ึ ปฏิลภีติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  ปาปาน  อปริวชชฺน  อาทีนว   
ปริวชฺชเน  จ  อานิสส  สพฺพาการโต  วิทิตวา  ตทตฺถวิภาวน   
อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตสฺสาย  สงฺเขปตฺโถ  ยถา  จกฺขุมา  ปุริโส  ปรกกฺเม   
กายิกวีริเย  วิชฺชมาเน  สรเีร  วหนฺเต  วิสมานิ  ปปาตาทีนิ   
านานิ  (๑)  จณฺฑภาเวน  วา  วิสมานิ  หตฺถิอสฺสอหิกุกฺกุรโครปูาทีนิ   
ปริวชฺเชติ(๒)  เอว  ชีวโลกสฺมึ  อิมสฺม ึ สตฺตโลเก  ปณฺฑิโต  สปฺป ฺโ   
ปุริโส  ตาย  สปฺป ฺตาย  อตฺตโน  หิต  ชานนฺโต  ปาปานิ   
ลามกานิ  ทุจฺจริตานิ  ปริวชฺเชยฺย ฯ  เอว  หิ  ยถาย  สุปฺป- 
พุทฺโธ  ตครสิขิมฺหิ  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปาป  อปริวชฺเชตฺวา  มหนฺต   
อนยพฺยสน  อาปชฺชิ  เอว  น(๓)  อาปชฺเชยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
ยถา  สุปฺปพุทฺโธ  กุฏ ี  มม  ธมฺมเทสน  อาคมฺม  อิทานิ   
สเวคปฺปตฺโต  ปาปานิ  ปรวิชฺเชนโต  อุฬาร  วิเสส  อธิค ฺฉิ  เอว 
#  ๑.  ม.  ปปาตาทิฏานานิ ฯ  ๒.  ม.  ปริวชฺชเย ฯ   
#  ๓.  ม.  น  สทฺโท  นตฺถ ิฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 443 

                *เลมที่  ๑๙  กมุารกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๔๓ 
                 
อ ฺโป  อุฬาร  วิเสสาธิคม  อิจฺฉนฺโต  ปาปานิ  ปริวชฺเชยฺยาติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
                ตติยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                กมุารกสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ  กุมารกาติ  ตรุณปุคฺคลา ฯ  เย  สุภาสิต- 
ทุพฺภาสิตสฺส  อตฺถ  ชานนฺติ  เต  อิธ  กุมารกาติ  อธิปฺเปตา ฯ   
อิเม  หิ  สตฺตา  ชาตทิวสโต  ปฏาย  ยาว  ป ฺจทสวสฺสา 
ตาว  กุมารกา  พาลาติ  จ  วุจฺจนฺติ  ตโต  ปร  วีสติวสฺสานิ 
ยุวาโนติ ฯ  มจฺฉเก  พาเธนฺตีติ  มคฺคสมีเป  เอกสฺมึ  ตฬาเก   
นิทาฆกาเล  อุทเก  ปริกฺขีเณ  นินฺนฏาเน   ิต  อุทก   
อุสฺสิ ฺจิตฺวา  ขุทฺทกมจฺเฉ  คณฺหนฺติ  เจว  หนนฺติ  จ  ปจิตฺวา   
ขาทิสฺสามาติ ฯ  เตนุปสงฺกมีติ  มคฺคโต  โถก  ตฬาก  อติกฺกมิตฺวา 
 ิโต  ตสฺมา  อุปสงฺกมีติ  วทติ ฯ  [๑]  เต  ปน  กุมารเก   
อตฺตนิ  วิสฺสาส  ชเนตุ  อุปสงฺกมิ ฯ  ภายถ  โวติ  เอตฺถ  โวติ   
นิปาตมตฺต ฯ  ทุกฺขสฺสาติ  นิสฺสกฺเก  สามิวจน  ทุกฺขสฺมาติ 
อตฺโถ ฯ  อปฺปย  โวติ  ทุกขฺนฺติ  กึ  ตุมฺหาก  สรีเร  อุปฺปชฺชนก- 
ทุกฺข  อปฺปย  อนิฏนฺติ  ปุจฺฉติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  อิเม  สตฺตา  อตฺตโน  ทุกขฺ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  กสมฺา  ปน  อุปสงฺกมีติ  ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 444 

                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๔ 
 
อนิจฺฉนฺตา  เอว  หุตฺวา  ทกฺุขเหตุ  ปฏปิชฺชนฺตา  อตฺถโต  ต   
อิจฺฉนฺตา  เอว  นาม  โหนฺตีติ  เอตมตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ 
อิม  อุทานนฺติ  อิม  ปาปกิริยาย  นิเสธน  อาทีนววิภาวน ฺจ   
อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยทิ  ตุมฺหาก  สกลมาปายิก  สุคติย ฺจ  อปฺปายุ- 
กตามนุสฺสโทภคฺคตาทิเภท  (๑)  ทุกฺข  อปฺปย  อนฏิ  ยทิ  ตุเมฺห   
ตโต  ภายถ  อาวิ  วา  ปเรส  ปากฏภาววเสน  อปฺปฏิจฺฉนฺน   
กตฺวา  กาเยน  วา  วาจาย  วา  ปาณาติปาตาทิปฺปเภท  ยท ิ  
วา  รโห  อปากฏภาววเสน  ปฏิจฺฉนฺน  กตฺวา  มโนทฺวาเรเอว   
อภิชฺฌาทิปฺปเภท  อณุมตฺตมฺป  ปาปก  ลามกกมฺม  มากตฺถ  มา   
กริตฺถ  อถ  ปน  ต  ปาปกมฺม  เอตรหิ  กโรถ  อายตึ  วา   
กริสฺสถ  นริยาทีสุ  จตูสุ  อปาเยสุ  จ  มนุสฺเสสุ  ตสฺส  ผลภูต   
ทุกฺข  อิโต  วา  เอตฺโต  วา  ปลายนฺเต  อเมฺห  นานุพนฺธิสฺสตีติ   
อธิปฺปาเยน  อุเปจฺจ  ส ฺจิจฺจ  (๒)  ปลายตมฺป  ตุมฺหาก  ตโต  มตฺุติ   
โมกฺโข  นตฺถิ ฯ  คติกาลาทิปจฺจยนฺตรสมวาเย  วิปจฺจิสฺสติเยวาติ   
ทสฺเสติ ฯ  ปลายเนติป  ปนฺติ  วุตฺตนเยน  ยตฺถ  กตฺถจิ  คมเน   
ปกฺกมเน  สตีติ  อตฺโถ ฯ  อย ฺจ  อตฺโถ  น  อนฺตลกิฺเข  น   
สมุทฺทมชฺเฌ ฯเปฯ  ปาปกมฺมาติ  (๓)  อิมาย  คาถาย  ทีเปตพฺโพ ฯ   
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  ...มนุสฺสโทภคฺคิยาทิเภท ฯ  ๒.  ม.  อเปจฺจ ฯ 
#  ๓.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙/๓๒ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๔๔๕ 
                 
                อุโปสถสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม  ตทหูติ  ตสมฺึ  อหนิ  ตสฺมึ  ทิวเส ฯ  อุโปสเถติ   
เอตฺถ  อุปวสนฺติ  เอตฺถาติ  อุโปสโถ  อุปวสนฺตีติ  สีเลน  วา   
อนสเนน  วา  อุเปตา  หุตฺวา  วสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อย  หิ   
อุโปสถสทฺโท  อฏงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวสามีติอาทีสุ  (๑)   
สีเล  อาคโต ฯ  อุโปสโถ  วา  ปวารณาวาติอาทีสุ  (๒)  ปาติโมกฺ- 
ขุทฺเทสาทิวินยกมฺเม ฯ  โคปาลกูโปสโถ  นิคณฺ ูโปสโถติอาทีสุ(๓)   
อุปวาเส ฯ  อุโปสโถ  นาม  นาคราชาติอาทีสุ  (๔)  ป ฺตฺติย ฯ   
อชฺชุโปสโถ  ปณฺณรโสติอาทีสุ  (๕)  ทิวเส ฯ  อิธาป  ทิวเสเยว  ทฏพฺโพ 
ตสฺมา  ตทหุโปสเถติ  ตสฺมึ  อุโปสถทิวสภูเต  อหนีติ  อตฺโถ ฯ   
นิสินฺโน  โหตีติ  มหาภิกฺขุสฆปริวุโต  โอวาทปาติโมกฺข  อุทฺทสิิตุ   
นิสินฺโน  โหติ ฯ  นิสชฺช  ปน  ภิกฺขูน  จิตฺตานิ  โอโลเกนฺโต  เอก   
ทุสฺสีลปุคฺคล  ทิสฺวา  สจาห  อิมสฺมึ  ปคฺุคเล  อิธ  นสิินฺเนเยว   
ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิสฺสามิ  สตฺตธาสฺส  มุทฺธา  ผลิสสฺตีติ  ตสฺมึ   
อนุกมฺปาย  ตุณฺหีเยว  อโหสิ ฯ   
        เอตฺถ  จ  อุทฺธสฺต  อรุณนฺติ  อรุณุคฺคมน  ปตฺวา(๖) 
อุทฺทิสตุ  ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขูน  ปาติโมกขฺนฺติ  เถโร  ภควนฺต   
#  ๑.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๕๑๐/๒๗๓-๒๗๕ ฯ  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๔๖/๘๗ ฯ 
#  วิ.  มหา.  ๔/๑๗๕/๒๒๗ ฯ  ๓.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๕๑๐/๒๖๓ ฯ   
#  ๔.  ที.  มหา.  ๑๐/๑๖๕/๒๐๑ ฯ  ๕.  วิ.  มหา.  ๔/๑๘๕/๒๔๓ ฯ   
#  ๖.  ม.  ปตฺวาป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๖ 
 
ปาติโมกฺขุทฺเทส  ยาจิ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  น  ภิกฺขเว  อนุโปสเถ   
อุโปสโถ  กาตพฺโพติ  (๑)  สิกฺขาปทสฺส  อป ฺตฺตตฺตา ฯ  อปริสุทฺธา 
อานนฺท  ปรสิาติ  ติกฺขตฺตุ  เถเรน  ปาติโมกฺขุทฺเทสสฺส  ยาจิตตฺตา   
อนุทฺเทสฺส  การณ  กเถนฺโต  อสุกปุคฺคโล  อปริสทฺุโธติ  อวตฺวา 
อปริสุทฺธา  อานนฺท  ปรสิาติ  อาห ฯ  กสฺมา  ปน  ภควา 
ติยามรตฺตึ  ตถา  วีตินาเมสิ  ตโต  ปฏาย  โอวาทปาติโมกฺข   
อนุทฺทิสิตุกาโม  ตสฺส  วตฺถุ  ปากฏ  กาตต ฯ   
        อทฺทสาติ  กถ  อทฺทส ฯ  อตฺตโน  เจโตปริยาเณน  ตสฺส   
ปริสติ  ภิกฺขูน  จิตฺตานิ  ปริชานนฺโต  ตสฺส  โมฆปุริสสฺส   
ทุสฺสีลฺยจิตฺต  ปสฺสิ ฯ  ยสมฺา  ปน  จิตฺเต  ทิฏเ  ตสมงฺคีปุคฺคโล 
ทิฏโ  นาม  โหติ  ตสฺมา  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  มหา- 
โมคฺคลฺลาโน  ต  ปคฺคล  ทุสฺสีลนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ยเถว  หิ   
อนาคเต  สตฺตสุ  ทิวเสสุ  ปวตฺตมาน  ปเรส  จิตฺต  เจโตปริย- 
าณลาภี  ปชานาติ  (๒)  เอว  อตีเตปติ ฯ  ทุสฺสลีนฺติ  นิสฺสีล ฯ 
สีลวิรหิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปาปธมฺมนฺติ  ทุสฺสีลตฺตา  เอว  หีนชฺฌา- 
สยตาย  ลามกสภาว ฯ  อสุจินฺติ  อปริสุทฺเธหิ  กายกมฺมาทีหิ   
สมนฺนาคตตฺตา  น  สุจึ ฯ  สงฺกสฺสรสมาจารนฺติ  กิ ฺจิเทว   
อสารุปฺป  ทสิฺวา  อิท  อิมนิา  กต  ภวิสสฺตีติ  เอว  ปเรส   
อาสงฺกนียตาย  สงฺกาย  สริตพฺพสมาจาร  อถวา  เกนจิเทว   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๔/๒๐๓/๒๖๙ ฯ  ๒.  ม.  ชานาติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุโปสถสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๔๗ 
 
กรณีเยน  มนฺตยนฺเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  กจฺจิ  นุ  โข  อิเม  มยา 
กตกมฺม  ชานิตฺวา  มนฺเตนฺตีติ  อตฺตโนเยว  สงฺกาย  สริตพฺพ- 
มาจาร ฯ   
        ลชชฺิตพฺพตาย  ปฏิจฺฉาเทตพฺพสฺส  กรณโต(๑)  ปฏิจฺฉนฺน   
กมฺมนฺต  เอตสฺสาติ  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺต(๒) ฯ  กุจฺฉิตสมณเวสธาริตาย 
น  สมณนฺติ  อสฺสมณ ฯ  สลากคฺคหณาทีสุ  กิตฺตกา  สมณาติ 
คณนาย(๓)  อหมฺป  สมโณมฺหีติ  มิจฺฉาปฏิ ฺาย  สมณปฏิ ฺ ฯ 
อเสฏจาริตาย  อพฺรหฺมจารึ ฯ  อ ฺเ  พฺรหฺมจาริโน  สุนิวตฺเถ 
สุปารุเต  สุปตฺตธเร  คามนิคมาทีสุ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวิต   
กปฺเปนฺเต  ทิสฺวา  อพฺรหฺมจารี  สมาโน  สยมฺป  ตาทิเสน   
อากาเรน  ปฏิปชชฺนฺโต  อุโปสถาทีสุ  จ  สนฺทิสฺสนฺโต  อหมฺป   
พฺรหฺมจารีติ  ปฏิ ฺ  เทนฺโต  วิย  โหตีติ  พฺรหฺมจาริ- 
ปฏิ ฺ ฯ  ปติูนา  กมฺเมน  สลีวิปตฺติยา  อนฺโต  อนุปวิฏตฺตา 
อนฺโตปูตึ ฯ  ฉหิ  ทฺวาเรหิ  ราคาทิกิเลสาวสฺสเนน  ตินฺตตฺตา   
อวสฺสุต ฯ  ส ฺชาตราคาทิกจวรตฺตา  สีลวนฺเตหิ  ฉฑฺเฑตพฺพตฺตา   
จ  กสมฺพุชาต ฯ  มชฺเฌ  ภิกฺขุสฆสฺส  นิสินฺนนฺติ  สฆปริยา- 
ปนฺโน  วิย  ภิกฺขุสฆสฺส  อนฺโต  นิสินนฺ ฯ  ทิฏโสติี  อย  [๔]   
ปน  น  ปกตตฺโตติ  ภควตา  ทิฏโ  อสิ ฯ  ยสฺมา  จ  เอว  ทิฏโ 
#  ๑.  ม.  ปฏจฺิฉาเทตพฺพการณโต ฯ  ๒.  สี.  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต ฯ 
#  ๓.  ม.  สมณาติ  จ  คณนาย ฯ  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปนาติ  ทสิฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๘ 
         
ตสฺมา  นตฺถิ  เต  ตว  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  เอกกมฺมาทิสวาโส ฯ   
ยสฺมา  ปน  โส  สวาโส  ตว  นตฺถ ิฯ  ตสฺมา  อุฏเหิ  อาวุโสติ   
เอวเมตฺถ  ปทโยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ตติยมฺป  โข  โส  ปุคฺคโล  ตุณฺหี  อโหสีติ  อเนกวาร  วตฺวาป 
เถโร  สยเมว  นิพฺพินฺโน  โอรมิสฺสตีติ  วา  อิทานิ  อิเมส   
ปฏิปตฺตึ  ชานิสฺสามีติ  วา  อธิปฺปาเยน  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  พาหาย   
คเหตฺวาติ  ภควตา  มยา  จ  ยาถาวโต  ทิฏโ  ยาวตติย   
อุฏเหีติ  วุตฺโต  น  อุฏาติ  อิทานิสฺส  นิกฺกฑฺฒนกาโล   
มา  สฆสฺส  อุโปสถนฺตราโย  อโหสีติ  ต  พาหาย  อคฺคเหสิ   
ตถา  คเหตฺวา ฯ  พหิทฺวารโกฏกา  นกิฺขาเมตฺวาติ  ทฺวาร- 
โกฏกา  ทฺวารสาลโต  พหิ  นิกฺขาเมตฺวา ฯ  พหีติ  ปน   
นิกฺขามิตฏานทสฺสน  อถ  วา ฯ  พหิทฺวารโกฏกาติ  พหิทฺวาร- 
โกฏกโตป  นิกฺขาเมตฺวา  น  อนฺโตทวฺารโกฏกโต  เอว   
อุภยถาป  วิหารโต  พหิ  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สูจิฆฏกิ  ทตฺวาติ   
อคฺคฬสูจิ ฺจ  อุปริฆฏิก ฺจ  อาทหิตฺวา  สฏุ ุตร  [๑]  กวาฏ  ถเกตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  ยาว  พาหาคหณาป  นามาติ  อิมินา  อปรสิุทฺธา   
อานนฺท  ปรสิาติ  วจน  สตฺุวา  เอว  หิ  เตน  ปกฺกมิตพฺพ   
สิยา  เอว  อปกฺกมิตฺวา  ยาว  พาหาคหณาป  นาม  โส   
โมฆปุริโส  อาคเมสฺสตีติ  (๒)  อจฺฉริยมิทนฺติ  ทสเฺสติ ฯ  อิทมปฺ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  กวาฏนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  อาคเมสฺสตีติ ฯ    
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ครหณจฺฉริยเมวาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อถ  ภควา  จินฺเตสิ  อิทานิ  ภิกฺขุสงฺเฆ  อพฺพุโท  ชาโต   
อปริสุทฺธา  ปุคฺคลา  อุโปสถ  อาคจฺฉนฺติ  น  จ  ตถาคตา   
อปริสุทฺธาย  ปริสาย  (๑)อุโปสถ  อุททฺิสนฺติ(๑)  อนุทฺทิสนฺเต  จ 
ภิกฺขุสฆสฺส  อุโปสโถ  ปจฺฉิชฺชติ  ยนนฺูนาห  อิโต  ปฏาย   
ภิกฺขูนเยว  ปาติโมกฺขุทฺเทส  อนุชาเนยฺยนฺติ ฯ  เอวมฺปน  จินฺเตตฺวา 
ภิกฺขูนเยว  ปาติโมกฺขุทฺเทส  อนุชานิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ 
โข  ภควา ฯเปฯ  ปาติโมกฺข  อุทฺทิเสยฺยาถาติ ฯ   
        ตตฺถ  น  ทานาหนฺติ  อิทานิ  อห  อุโปสถ  น  กริสฺสามิ   
ปาติโมกฺข  น  อุทฺทิสิสฺสามีติ  ปจฺเจก  นกาเรน  สมฺพนฺโธ ฯ   
ทุวิธ  หิ  ปาติโมกฺข  อาณาปาติโมกฺข  โอวาทปาติโมกฺขนฺติ ฯ   
เตสุ  สุณาตุ  เม  ภนฺเตติอาทิก  (๒)  อาณาปาติโมกฺข  ต  สาวกา  ว   
อุทฺทิสนฺติ  น  พุทฺธา  ย(๓)  อนฺวฑฺฒมาส  อุทฺทิสิยติ ฯ  ขนฺตี   
ปรม ฯเปฯ  สพฺพปาปสฺส  อกรณ ฯเปฯ  อนูปวาโท  อน-ู 
ปฆาโต ฯเปฯ  เอต  พุทฺธาน  สาสนนฺติ  (๔)  อิมา  ปน  ติสฺโส   
คาถา  โอวาทปาติโมกฺข  นาม  ต  พุทธฺาว  อุทฺทิสนฺติ  น   
สาวกา  ฉนฺนมฺป  วสฺสาน  อจฺจเยน  อุทฺทิสฺสนฺติ ฯ  ทีฆายุก- 
พุทฺธาน  หิ  ธรมานกาเล  อยเมว  ปาติโมกฺขุทฺเทโส  อปฺปายุก- 
#  ๑.  ม.  อุโปสถ  กโรนฺติ  ปาฏิโมกขฺ  อุทฺทิสนฺติ ฯ   
#  ๒.  วิ.  มหา.  ๔/๑๔๙/๒๐๓ ฯ  ๓.  ม.  อย ฯ   
#  ๔.  ที.  มหา.๑๐/๕๔/๕๗ ฯ  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๔/๔๐ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๐ 
                 
พุทฺธานมฺปน  ปมโพธิยเยว ฯ  ตโต  ปร  อิตโร  ต ฺจ  โข 
ภิกฺขูเยว  อุทฺทิสนฺติ  น  พุทฺธา  ตสฺมา  อมฺหากมฺป  ภควา   
วีสติวสฺสมตฺต  โอวาทปาติโมกฺข  อุททฺิสิตฺวา  อิม  อนฺตราย   
ทิสฺวา  ตโต  ปร  น  อุทฺทสิิ ฯ   
        อฏานนฺติ  อการณ ฯ  อนวกาโสติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ   
การณ  หิ  ยถา  ติฏติ  เอตฺถ  ผล  ตทายตฺตวุตฺติตายาติ   
านนฺติ  วุจฺจติ  เอว  อนวกาโสติป  วุจฺจตีติ ฯ  ยนฺติ  กริิยา- 
ปรามสน  ต  เหฏา  วุตฺตนเยน  โยเชตพฺพ ฯ   
        อฏ ิเม  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺเทติ  โส  อนุสนฺธิ  ยฺวาย   
อปริสทฺธาย  ปริสาย  ปาติโมกฺขสฺส  อนุทฺเทโส  วุตฺโต  โส   
อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโมติ  ต  อปเรหิ  สตฺตหิ   
อจฺฉริยพฺภุตธมฺเมหิ  สทธฺึ  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุกาโม  ปม  ตาว   
เตส  อุปมาภาเวน  มหาสมุทฺเท  อฏ  อจฺฉริยพฺภุตธมฺเม   
ทสฺเสนฺโต  สตฺถา  อฏ ิเม  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺเทติอาทิมาห ฯ   
        อสุราติ  เทวา(๑)  วิย  น  สุรนฺติ  น  อิสนฺติ  น  วิโรจนฺตีติ 
อสุรา ฯ  สรุา  นาม  เทวา  เตส  ปฏิปกขฺาติ  วา  อสุรา 
เวปจิตฺติปหาราทาทโย ฯ  เตส  ภวน  สเินรุสฺส  เหฏาภาเค   
เต  ตตฺถ  ปวิสนฺตา  นิกฺขมนฺตา  สิเนรุปาเท  มณฺฑปาทีนิ(๒) 
นิมฺมินิตฺวา  กีฬนฺตาว  อภิรมนฺติ ฯ  ตตฺถ  เตส  อภิรติยา  อิเม   
#  ๑.  ส.ี  ม.  ปกติเทวา ฯ  ๒.  ม.  ปณฺฑปาทึ ฯ  
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คุเณ  ทิสฺวาติ  อาห  เย  ทสิฺวา  ทิสฺวา  อสุรา  มหาสมุทฺเท   
อภิรมนฺตีติ ฯ  ตตฺถ  อภิรมนฺตีติ  รตึ  วินฺทนฺติ  อนุกฺกณฺมานา 
วสนตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อนุปุพฺพนินฺโนติอาทีนิ  สพฺพานิ  ปทานิ(๑)  อนุปฏิปาฏิยา   
นินฺนภาวสฺเสว  เววจนานิ ฯ  นายตเกเนว  ปปาตโตติ  น   
ฉิทฺทาวาฏ(๒)มหาโสพฺโภ  วิย  อาทิโต  เอว  ปปาโต ฯ  โส  หิ   
ตีรเทสโต  ปฏาย  เอกงฺคุลทฺวงฺคุลวิทตฺถิรตนยฏ ิอุสภอฑฺฒ- 
คาวุตคาวุตโยชนาทิวเสน(๓)  คมฺภีโร  หุตฺวา  คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺโต   
สิเนรุปาทมูเล  จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร  หุตฺวา   ิโตติ   
ทสฺเสติ ฯ   
         ิตธมฺโมติ   ิตสภาโว  อวฏ ิตสภาโว ฯ  (๔)มเตน  กุณเปนาติ(๔) 
เยน  เกนจิ  หตฺถิอสฺสาทีน  กเฬวเรน  [๕] ฯ  (๖)วาเหตีติ  ตีร  อปเนติ ฯ   
ถล  อุสฺสาเรตีติ(๖)  หตฺเถน  คเหตฺวา  วิย  วีจิปฺปกาเรเนว  ถเล   
สงฺขิปติ(๗) ฯ  คงฺคา  ยมุนาติ  อโนตตฺตทหสฺส  ทกฺขิณมุขโต   
นิกฺขนฺตนที  ป ฺจธารา  หุตฺวา  ปวตฺตฏาเน  คงฺคาติอาทินา   
ป ฺจธา  สงฺข  คตา ฯ   
        ตตฺราย  อิมาส  นทีน  อาทิโต  ปฏาย  อุปฺปตฺติกถา   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒.  ส.ี  ม.  ฉินฺนตโฏ ฯ   
#  ๓.  ม.  ...อฑฺฒคาวุตคาวุตฑฺฒโยชนทิวเสน ฯ  ๔.  ม.  น  มเตน  กุณเปน 
#  สวสตีติ ฯ  ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สทฺธ ึ น  สวสตีติ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๖.  ม.  ตีร  วาเหตีติ  ตีร  อปเนติ ฯ  ถล  อุสฺสาเรตีติ ฯ   
#  ๗.  ม.  ขิปติ ฯ  
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อย  หิ  ชมฺพุทีโป  ทสสหสฺสโยชนปรมิาโณ  ตตฺถ  จตุสหสฺส- 
โยชนปฺปมาโณ  ปเทโส  อุทเกน  อชฺโฌตฺถโฏ  สมทฺุโทติ  สงฺข 
คโต  ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ  มนุสฺสา  วสนฺติ  ติสหสฺส- 
โยชนปฺปมาเณ  หิมวา  ปติฏ ิโต  อุพฺเพเธน  ป ฺจโยชนสติโก   
จตุราสีติกูฏสหสฺสปฏิมณฺฑิโต  สมนฺตโต  สนฺทมานป ฺจสตนที- 
วิจิตฺโต  ยตฺถ  อายาเมน  วิตฺถาเรน  คมฺภีรตาย  จ  ปณฺณาส- 
โยชนปฺปมาโณ  ทิยฑฺฒโยชนสตปริมณฺฑโล  อโนตตฺตทโห  กณฺณ- 
มุณฺฑทโห  รถการทโห  ฉทฺทนฺตทโห  กุณาลทโห  มนฺทากินทิโห   
สีหปปาตทโหติ  สตฺต  มหาสรา  ปติฏ ิตา ฯ   
        เตสุ  อโนตตฺตทโห  สุทสฺสนกูฏ  จิตฺตกูฏ  กาฬกูฏ   
คนฺธมาทนกูฏ  เกลาสกูฏนฺติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ  ปพฺพตกูเฏหิ   
ปริกฺขิตฺโต ฯ  ตตฺถ  สุทสสฺนกูฏ  โสวณฺณมย  ติโยชนสตุพฺเพธ   
อนฺโตวงฺก  กากมุขสณฺาน  ตเมว  สร  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิต ฯ 
จิตฺตกูฏ  สตฺตรตนมย ฯ  กาฬกูฏ  อ ฺชนมย ฯ  คนธฺมาทนกูฏ   
มสารคลฺลมย  อพฺภนฺตเร  มุคฺควณฺณ  มูลคนฺโธ  สารคนฺโธ   
เผคฺคุคนฺโธ  ตจคนฺโธ  ปปฏิกาคนฺโธ  ขนฺธคนฺโธ  รสคนฺโธ   
ปุปฺผคนฺโธ  ผลคนฺโธ  ปตฺตคนฺโธติ  อิเมหิ  ทสหิ  คนฺเธหิ  อุสฺสนฺน 
นานปฺปการโอสธส ฺฉนฺน  กาฬปกฺขอุโปสถทิวเส  อาทิตฺต  วิย   
องฺคาร  ปชชฺลนฺต  ติฏติ ฯ  เกลาสกฏู  รชตมย ฯ  สพฺพานนิเปตานิ(๑) 
#  ๑.  ม.  เจตานิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุโปสถสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๕๓ 
                 
สุทสฺสเนน  สมานุพฺเพธสณฺานานิ  ตเมว  สร  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   
 ิตานิ ฯ  ตตฺถ  เทวานุภาเวน  นาคานุภาเวน  จ  เทโว   
วสฺสติ  นทิโย  จ  สนฺทนติฺ  ต  สพฺพมฺป  อุทก  อโนตตฺตเมว   
ปวิสติ  จนฺทิมสูริยา  ทกฺขิเณน  วา  อุตฺตเรน  วา  คจฺฉนฺตา   
ปพฺพตนฺตเรน  ตตฺถ  โอภาส  กโรนฺติ  อุชกุ  คจฺฉนฺตา  น 
กโรนฺติ  เตเนวสฺส  อโนตตฺตนฺติ  สงฺขา  อุทปาทิ ฯ   
        ตตฺถ  มโนหรสิลาตลานิ  (๑)  นมิฺมจฺฉกจฺฉปานิ  นิมฺมล- 
ผลิกสทิสานิ  (๒)  นิมฺมลทูกานิ  ตทุปโภคสตฺตาน  กมฺมนิพฺพตฺตาเนว(๓) 
นฺหานติฏานิ  จ  โหนฺติ  ยตฺถ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธา  อิทฺธิมนฺโต   
สาวกา  อิสโย  จ  นฺหานาทีนิ  กโรนฺติ  เทวยกฺขาทโย  จ   
อุทกกีฬ  กีฬนฺติ ฯ   
        ตสฺส  จตูสุ  ปสฺเสสุ  สีหมุข  หตฺถิมุข  อสฺสมขุ  อุสภ- 
มุขนฺติ  จตฺตาริ  อุทกนิกขฺมนมุขานิ  โหนฺติ  เยหิ  จตสฺโส   
นทิโย  สนฺทนฺติ ฯ  สีหมุเขน  นิกฺขนฺตนทีตีเร  เกสรสีหา  พหุตรา   
โหนฺติ  ตถา  หตฺถิมุขาทีหิ  หตฺถิอสฺสอุสภา  ปุรตฺถมิทิสโต   
นิกฺขนฺตนที  อโนตตฺต  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อิตรา  ติสฺโส   
นทิโย  อนุปคมฺม  ปาจีนหิมวนฺเตเนว  อมนุสฺสปถ  คนฺตฺวา  มหา- 
สมุทฺท  ปวิสติ ฯ  ปจฺฉิมทิสโต  อุตฺตรทิสโต  จ  นกิฺขนฺตนทิโยป 
#  ๑.  ส.ี  ม.  รตนมยมนุ ฺโสปานสิลาตลานิ ฯ  ๒.  ม.  ผลิกสทิสานิ ฯ 
#  ๓.  ส.ี  ม.  กมฺมนิพฺพตฺตาเนว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๔ 
                 
ตเถว  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปจฺฉิมุตฺตรหิมวนฺเตเนว(๑)  อมนุสฺสปถ   
คนฺตฺวา  มหาสมุทฺท  ปวิสนฺติ ฯ   
        ทกฺขิณทิสโต  นิกฺขนฺตนที  ปน  ต  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  ทกฺขิเณน  อุชุก  ปาสาณปฏเเนว  สฏ ิโยชนานิ  คนฺตฺวา   
ปพฺพต  ปหรตฺิวา  อุฏาย  ปริกฺเขเปน  ติคาวุตปฺปมาณอุทก- 
ธารา  หุตฺวา  อากาเสน  สฏ ิโยชนานิ  คนฺตฺวา  ติยคฺคเล  (๒) 
นาม  ปาสาเณ  ปติตา  ปาสาโณ  อุทกธาราเวเคน  ภินฺโน ฯ   
ตตฺถ  ป ฺาสโยชนปฺปมาณา  (๓)  ติยคฺคลา  นาม  โปกฺขรณี   
ชาตา  โปกฺขรณิยา  กลู  ภินฺทิตฺวา  ปาสาณ  ปวิสิตฺวา   
สฏ ิโยชนานิ  คนฺตฺวา  ตโต  ฆนปวึ  ภินฺทิตฺวา  อุมฺมงฺเคน   
สฏ ิโยชนานิ  คนฺตฺวา  วิชฺฌ(๔)  นาม  ติรจฺฉานปพฺพต  ปหริตฺวา   
หตฺถตเล  ป ฺจงฺคุลิสทิสา  ป ฺจธารา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ ฯ   
        สา  ติกฺขตฺตุ  อโนตตฺต  ปทกฺขิณ  กตฺวา  คตคตฏาเน   
อาวฏฏคงฺคาติ  วุจฺจติ  อุชกุ  ปาสาณปฏเน  สฏ ิโยชนานิ   
คตฏาเน  กณฺหคงฺคาติ(๕) ฯ  อากาเสน  สฏ ิโยชนานิ  คตฏาเน   
อากาสคงฺคาติ  ติยคฺคลปาสาเณ  ป ฺาสโยชโนกาเส   ิตา 
ติยคฺคลโปกฺขรณีติ  กูล  ภินฺทิตฺวา  ปาสาณ  ปวิสิตฺวา  สฏ ิ- 
โยชนานิ  คตฏาเน  พหลคงฺคาติ  อุมงฺเคน  สฏ ิโยชนานิ   
#  ๑.  ม.  ปจฺฉิมหิมวนฺเตเนว  อุตฺตรหิมวนฺเตเนว  จ ฯ 
#  ๒.  ม.  ติยคฺคเฬ ฯ  ๓.  ม.  ติยคฺคฬา  นาม  โปกฺขรณี  ชาตา ฯ 
#  ๔.  ม.  วิ ฺฌ ฯ  ๕.  ม.  กณฺหคงฺคาติ ฯ  
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คตฏาเน  อุมงฺคคงฺคาติ  วุจฺจติ  วิ ฺฌ  นาม  ติรจฺฉานปพฺพต   
ปหริตฺวา  ป ฺจธารา  หุตฺวา  ปวตฺตฏาเน  จ  คงฺคา  ยมุนา   
อจิรวตี  สรภู  มหีติ  ป ฺจธา  สงฺข  คตา ฯ  เอวเมตา  ป ฺจ   
มหานทิโย  หิมวนฺตโต  ปวตฺตนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        ตตฺถ  นที  นินฺนคาติอาทิก  โคตฺต  คงฺคา  ยมุนาติ- 
อาทิก  นาม ฯ  สวนฺติโยติ  ยา  กาจิ  สวมานา  สนฺทมานา   
คจฺฉนฺติโย  มหานทิโย  วา  กุนฺนทิโย  วา ฯ  อปฺเปนฺตีติ   
อลฺลียนฺติ  โอสรนฺติ ฯ  ธาราติ  วุฏ ิธารา ฯ  ปูรตฺตนฺติ  ปุณฺณ- 
ภาโว ฯ  มหาสมุทฺทสฺส  หิ  อย  ธมฺมตา  อิมสฺมึ  กาเล   
เทโว  มนฺโท  ชาโต  ชาลกฺขิปาทีนิ  อาทาย  มจฺฉกจฺฉเป   
คณฺหิสฺสามาติ  วา  อิมสฺม ึ กาเล  อติมหนฺตี  วุฏ ิ  น  ลภิสฺสาม   
นุ  โข  ปฏ ิปสารณฏานนฺติ  (๑)  วา  ต  น  สกกฺา  วตฺตุ ฯ   
ปมกปฺปกกาลโต  ปฏาย  ห ิ ย  วสฺสตฺิวา  สิเนรุเมขล(๒)  อาหจฺจ 
อุทก   ิต  ต  ตโต  เอกงฺคุลมตฺตมฺป  อุทก  เนว  เหฏา   
โอตรติ  น  อุทฺธ  อุตฺตรติ ฯ   
        เอกรโสติ  อสมฺภินฺนรโส ฯ  มุตฺตาติ  ขุทฺทกมหนฺต- 
วฏฏทีฆาทิเภทา  อเนกวิธา  มุตฺตา ฯ  มณีติ  รตฺตนีลาทิเภโท   
อเนกวิโธ  มณิ ฯ  เวฬรุิโยติ  วสวณฺณสิรีสปุปฺผวณฺณาทิสณฺานโต   
อเนกวิโธ ฯ  สงฺโขติ  ทกฺขิณาวตฺตตมฺพกุจฺฉิกธมนสงฺขาทิเภโท   
#  ๑.  ส.ี  ปฏ ิปาสาณฏานนฺติ ฯ  ๒.  ม.  สิเนรุเมขล ฯ  
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อเนกวิโธ ฯ  สิลาติ  เสตกาฬมุคฺควณฺณาทิเภทา  อเนกวิธา ฯ   
ปวาฬนฺติ  ขุทฺทกมหนฺตมนฺทรตฺตฆนรตฺตาทิเภท  อเนกวิธ ฯ   
(๑)โลหิตงฺกนฺติ  ปทุมราคาทิเภโท  อเนกวิโธ ฯ  มสารคลฺลนฺติ  กวรมณิ(๑)ฯ 
จิตฺตผลิกนฺติป  วทนฺติ ฯ   
        มหต  ภูตานนฺติ  มหนฺตาน  สตฺตาน ฯ  ติมิ  ติมิงฺคโล  ติม-ิ 
ติมิงฺคโลติ  (๒)  ติสฺโส  มจฺฉชาติโย ฯ  ติมึ  คิลนสมตฺถา  ติมิงฺคลา   
ติมิ ฺจ  ติมิงฺคล ฺจ  คิลนสมตฺถา  ติมิติมิงฺคลาติ  วทนฺติ ฯ  นาคาติ   
อูมิปฏ ิวาสิโนป  วิมานฏกนาคาป ฯ   
        เอวเมว  โขติ  กิ ฺจาป  สตฺถา  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  โสฬสาป 
ทฺวตฺตึสป  ตโต  ภิยฺโยป  อจฺฉริยพฺภุตธมฺเม  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุ   
สกฺโกติ  ตทา  อุปมาภาเวน  ปน  คหิตาน  อตฺถาน(๓)  อนุรูป- 
วเสน  อฏเว  เต  อุปเมตพฺพธมฺเม  วิภชิตฺวา  เอวเมว 
โข  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อฏ  อจฺฉริยา  อพฺภูต- 
ธมฺมาติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  อนุปุพฺพสิกฺขาย  ติสฺโส  สกิฺขา  คหิตา  อนุปุพฺพ- 
กิริยาย  เตรส  ธุตงฺคธมฺมา ฯ  อนุปุพฺพปฏิปทาย  สตฺต  อนุปสฺสนา 
อฏารส  มหาวิปสฺสนา  อฏตฺตึสอารมฺมณวิภตฺติโย  สตฺตตฺตึส- 
โพธิปกฺขิยธมฺมา  จ  คหิตา ฯ  น  อายตเกเนว  อ ฺาปฏิเวโธติ   
#  ๑.  ม.  โลหิตงฺโคติ  ปทุมราคาทิเภโท  อเนกวิโธ  มสารคลลฺนฺติ   
#  กพรมณิ ฯ  ๒.  ม.  ติมิติมิงฺคลาทิกา ฯ  ๓.  ม.  อฏนฺน ฯ  
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มณฺฑูกสฺส  อุปฺปติตฺวา  คมน  วิย  อาทิโตว  สีลปรูณาทีนิ   
อกตฺวา  อรหตฺตปฏิเวโธ  นาม  นตฺถิ  ปฏิปาฏิยา  ปน   
สีลสมาธิป ฺาโย  ปูเรตฺวาว  อรหตฺตปฺปตฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        มม  สาวกาติ  โสตาปนฺนาทิเก  อริยปุคฺคเล  สนฺธาย   
วทติ ฯ  น  สวสตีติ  อุโปสถกมฺมาทิวเสน  สวาส  น  กโรติ ฯ   
อุกฺขิปตีติ  อปเนติ ฯ  อารกาวาติ  ทูเรเยว ฯ  น  เตน  นิพฺพาน- 
ธาตุยา  อูนตฺต  วา  ปูรตฺต  วาติ  อสงฺเขฺยยฺเยป  มหากปฺเป   
พุทฺเธสุ  อนุปฺปชฺชนฺเตสุ  เอกสตฺโตป  ปรินิพฺพาตุ  น  สกโฺกติ   
ตทาป  ตุจฺฉา  นิพฺพานธาตูติ  น  สกฺกา  วตฺตต  พุทฺธกาเล   
ปน  เอเกกสฺมึ  สมาคเม  อสงฺเขฺยยฺยาป  สตฺตา  อสต  อาราเธนฺติ   
ตทาป  น  สกฺกา  วตฺตุ  ปรูา  นิพฺพานธาตูติ ฯ  วิมุตฺติรโสติ   
กิเลเสหิ  วิมจฺุจนรโส ฯ  สพฺพา  หิ  สาสนสฺส  สมปฺตฺติ  ยาวเทว 
อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺตสฺส  วิมุตฺติยา  โหติ ฯ   
        รตนานีติ  รติชนนฏเน  รตนานิ ฯ  สติปฏานาทโย  หิ   
ภาวิยมานา  ปุพฺพภาเคป  อนปฺปก  ปติปาโมชฺช  นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ 
ปเคว  อปรภาเค ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
                ยโต  ยโต  สมมฺสติ  ขนฺธาน  อุทยพฺพย   
                ลภติ  ปติปาโมชฺช  อมตนตฺ  วิชานตนฺติ ฯ  (๑)   
โลกิยรตนนิมิตฺตมฺปน  ปติปาโมชฺช  น  ตสฺส  กลภาคมฺป  อคฺฆตีติ   
#  ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๕/๖๖ ฯ  
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อยมตฺโถ  เหฏา  ทสฺสิโต  เอว ฯ  อปจ   
                จิตฺตีกต  มหคฺฆ ฺจ  อตฺถ  ทลฺุลภทสฺสน   
                อโนมสตฺตปริโภค  รตนนฺติ  ปวุจฺจตีติ ฯ   
        ยท ิ จ  จิตฺตตีกตาทิภาวเน  รตน  นาม  โหติ  สติ- 
ปฏานาทีนเยว  ภูตโต  รตนภาโว ฯ  โพธิปกฺขิยธมฺมาน  หิ  โส   
อานุภาโว  ย  สาวกา  สาวกปารมีาณ  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา(๑) 
ปจฺเจกโพธิาณ  สมฺมาสมฺพุทฺธา  สมฺมาสมฺโพธึ  อธิคจฺฉนฺตีติ 
อาสนฺนการณตฺตา ฯ  ปรมฺปรการณ  หิ  ทานาทิอุปนิสฺสโยติ   
เอว  รติชนนฏเน  จิตฺตีกตาทิอฏเน  จ  รตนภาโว  โพธิอปกฺขิย- 
ธมฺมาน  สาติสโย ฯ  เตน  วุตฺต  ตตฺริมานิ  รตนานิ  เสยฺยถิท   
จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อารมฺมเณ  โอกฺกนฺติตฺวา(๒)  อุปฏานฏเน  อุปฏาน(๓) ฯ 
สติเยว  ปฏาน  สติปฏาน ฯ  อารมฺมณสฺส  ปน  กายาทิวเสน 
จตุพฺพิธตฺตา  (๔)  วุตฺต  จตฺตาโร  สติปฏานาติ ฯ  ตถา  หิ  กายเวทนา- 
จิตฺตธมฺเมสุ  สุภสุขนิจฺจอตฺตส ฺาน  ปหานโต  อสุภทุกฺขานิจฺจา- 
นตฺตภาวคฺคหณโต(๕)  จ  เนส  กายานุปสฺสนาทิภาโว  วิภตฺโต ฯ   
        สมฺมา  ปทหนฺติ  เอเตน  สย  วา  สมฺมา  ปทหติ   
ปสตฺถ  สุนฺทร  วา  ปทหนนฺติ  สมฺมปปฺธาน ฯ  ปุคฺคลสฺส  วา   
#  ๑.  ม.  ปจฺเจกพุทฺธา ฯ  ๒.  ม.  ปกฺขนฺทิตฺวา ฯ  ๓.  ม.  ปฏาน ฯ   
#  เอวมุปริป ฯ  ๔.  ม.  จตุพฺพิตฺโต ฯ  ๕.  ม.  ...นิจฺจานตฺตตตาคหณโต ฯ  
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สมฺมเทว  ปธานภาวกรณโต  สมฺมปปฺธาน  วีริยสเฺสต  อธิ- 
วจน ฯ  ตมฺป  อนุปฺปนฺนปฺุปนฺนาน  อกุสลาน  อนปฺุปาทนปหาน- 
วเสน  อนุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  [๑]  อุปฺปาทนวฑฺฒนวเสน(๒)   
จ  จตุกิจฺจ  กตฺวา  (๓)  วุตฺต  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานาติ ฯ   
        อิชฌฺตีติ  อิทฺธิ  สมชิฺฌติ  นิปฺผชชฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อิชฌฺนฺติ   
วา  เอตาย  สตฺตา  อิทฺธา  วุฑฺฒา  อุกฺกสคตา  โหนฺตีติ   
อิทฺธิ ฯ  [๔]  ปเมน  อตฺเถน  อิทฺธิ  เอว  ปาโท  อิทธฺิปาโท   
อิทฺธิโกฏาโสติ  อตฺโถ ฯ  ทุติเยน  อตฺเถน  อิทฺธิยา  ปาโท   
ปติฏา  อธิคมุปาโยติ  อิทฺธิปาโท ฯ  เตน  หิ  อุปรปูริวิเสส- 
สงฺขาต  อิทฺธึ  ปชฺชนฺติ  ปาปุณนฺติ ฯ  สฺวาย  อิทฺธิปาโท ฯ 
ยสฺมา  ฉนฺทาทิเก  จตฺตาโร  อธิปติธมฺเม  ธุเร  เชฏเก  กตฺวา 
นิพฺพตฺติยติ  ตสฺมา  วุตฺต  จตฺตาโร  อิทธฺิปาทาติ ฯ   
        ป ฺจินฺทฺริยานีติ  สทฺธาทีนิ  ป ฺจ  อินฺทฺริยานิ ฯ  ตตฺถ   
อสฺสทฺธิย  อภิภวิตฺวา  อธิโมกฺขลกฺขเณ  อินฺทฏ  กาเรตีติ  สทฺธา 
นฺทฺริย  โกสชฺช  อภิภวิตฺวา  ปคฺคหณลกฺขเณ  ปมาท   
อภิภวิตฺวา  อุปฏานลกฺขเณ  วิกฺเขป  อภิภวิตฺวา  อวิกฺเขป- 
ลกฺขเณ  อ ฺาณ  อภิภวิตฺวา  ทสฺสนลกฺขเณ  อินทฺฏ  กาเรตีติ   
ป ฺา  อินฺทฺริย ฯ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ธมมฺานนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  อุปฺปาทนภาวนวเสน ฯ 
#  ๓.  ส.ี  จตุพฺพิธตฺตา ฯ  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อิตีติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๐ 
                 
        ตานิเยว  อสฺสทฺธิยาทีหิ  อนภิภวนียโต  อกมปฺยฏเน   
สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  ถริภาเวน  พลานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        สตฺต  โพชฺฌงฺคาติ  โพธิยา  โพธสิฺส  วา  องฺคาติ   
โพชฺฌงฺคา ฯ  ยา  หิ  เอสา  ธมฺมสามคฺคี  ยาย  โลกตฺุตร- 
มคฺคกฺขเณ  อุปฺปชฺชมานาย  ลีนุทฺธจฺจปติฏานายูหนกามสุขตฺต- 
กิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน  อเนเกส  อุปทฺทวาน   
ปฏิปกฺขภูตาย  สติธมฺมวิจยวีริยปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตาย 
ธมฺมสามคฺคิยา  อริยสาวโก  พุชฺฌติ  กิเลสนิทฺทาย  วุฏหติ 
จตฺตาริ  วา  อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ  นพฺิพานเมว  วา  สจฺฉิ- 
กโรตีติ  โพธติี  วุจฺจติ  ตสฺสา  ธมฺมสามคฺคิสงฺขาตาย  โพธิยา   
องฺคาติป  โพชฺฌงฺคา  ฌานงฺคมคฺคงฺคาทโย  วิย ฯ  โยเปส   
วุตฺตปฺปการาย  ธมฺมสามคฺคิยา  พุชฺฌตีติ  กตฺวา  อริยสาวโก   
โพธีติ  วุจฺจติ  ตสฺส  โพธสิฺส  องฺคาติป  โพชฺฌงฺคา  เสนงฺค- 
รถงฺคาทโย  วิย ฯ  เตนาหุ  โปราณา  พุชฺฌนกสฺส  ปุคฺคลสฺส   
องฺคาติ  โพชฌฺงฺคาติ ฯ  โพธิยา  สวตฺตนฺตีติ  โพชฺฌงฺคาติอาทินา  (๑)   
นเยนป  [๒]  โพชฺฌงฺคาน  โพชฺฌงฺคตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  ตนฺตมคฺควชฺฌกิเลเสหิ  อารกตฺตา 
อริยภาวกรตฺตา  อริยผลปฏิลาภกรตฺตา  (๓)  จ  อริโย ฯ  สมฺมาทิฏ ิ- 
#  ๑.  ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๕๕๗/๔๖๓ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โพชฺฌงฺคานนฺติ   
#  ทิสฺสติ ฯ  ๓.  สี.  อริยพลปฏิลาภกรตฺตา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุโปสถสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๑ 
                 
อาทีนิ  อฏงฺคานิ  อสฺสาติ(๑)  อฏงฺคานิเยว  วา  อฏงฺคิโก ฯ   
กิเลเส  มาเรนฺโต  คจฺฉติ  นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคิยติ  สย  วา   
นิพฺพาน  มคฺคตีติ  มคฺโคติ ฯ  เอวเมเตส  สติปฏานาทีน   
อตฺถวิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ   
        โสตาปนฺโนติ  มคฺคสงฺขาต  โสต  อาปชฺชิตฺวา  ปาปุณิตฺวา   
 ิโต  โสตาปตฺติผลฏโติ  อตฺโถ ฯ  โสตาปตฺติผลสจฺฉิ- 
กิริยาย  ปฏิปนฺโนติ  โสตาปตฺติผลสฺส  อตฺตโน  ปจฺจกฺขกรณาย(๒) 
ปฏิปชชฺมาโน ฯ  ปมมคฺคฏโ  โย  อฏมโกติป  วุจฺจติ ฯ   
สกทาคามีติ  สกิเทว  อิม  โลก  ปฏิสนธฺิคฺคหณวเสน  อาคมน- 
สีโล  ทุติยผลฏโ  อนาคามีติ  ปฏิสนธฺิคฺคหณวเสน  กามโลก 
อนาคมนสีโล  ตติยผลฏโ ฯ  โย  ปน  สทฺธานุสารี  ธมฺมา- 
นุสารี  เอกพิชีติ  เอวมาทิโก  อริยปุคฺคลวิภาโค  โส  เอเตสเยว 
ปเภโทติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อตฺตโน  ธมฺมวินเย  มต- 
กุณปสทิเสน  ทุสฺสลีปุคฺคเลน  สทฺธ ึ สวาสาภาวสงฺขาต  อตฺถ   
วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  อสวาสารหสวาสารหภาวาน 
การณปริทีปน  (๓)  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ฉนฺนมติวสฺสตีติ  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  ปฏิจฺฉาเทนฺโต   
#  ๑.  ม.  อฏงฺคานิ  อสฺส  อตฺถ ิฯ  ๒.  ม.  อตฺตปจฺจกฺขกรณาย ฯ 
#  ๓.  ม.  ...สวาสารหวิภาคการณปริทีปน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๒ 
 
อ ฺ  นว  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ตโต  ปร  ตโต  ปรนฺติ  เอว   
อาปตฺติวสฺส  กิเลสวสฺส  อติวิย  วสฺสติ ฯ  วิวฏ  นาติวสฺสตีติ   
อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ต  อปปฺฏิจฺฉาเทตฺวา  วิวรนฺโต  สพฺรหฺม- 
จารีน  ปกาเสนฺโต  ยถาธมฺม  ยถาวินย  ปฏิกโรนฺโต  เทเสนฺโต   
วุฏหนฺโต  อ ฺ  [๑]  อาปตฺตึ  นาปชฺชติ  เตนสฺส  วิวฏ   
ปุน  อาปตฺติวสฺส  กิเลสวสฺส  น  วสฺสติ ฯ  ยสฺมา  จ  เอตเทว   
ตสฺมา  ฉนฺน  ฉาทิต  อาปตฺตึ  วิวเรถ  ปกาเสถ ฯ  เอวนฺต   
นาติวสฺสตีติ  เอว  สนฺเต  ต  อาปตฺติอาปชฺชนก  อาปนฺนปุคฺคล   
อตฺตภาว  อติวิชฺฌิตฺวา  กิเลสวสฺส  (๒)  น  วสฺสติ  น  เตเมติ ฯ 
เอว  โส  กิเลเสหิ  อนวสฺสุโต  ปริสุทธฺสีโล  สมาหิโต  หุตฺวา   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  สมฺมสนฺโต  อนกฺุกเมน  นิพฺพาน   
ปาปุณาตีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นวนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ส.ี  กิเลสวสฺสเนน ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๔๖๓ 
 
                โสณสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ  อวนฺตีสูติ  อวนฺติรฏเ ฯ  กุรรฆเรติ  เอวนามเก   
นคเร ฯ  ปวตฺเต  ปพฺพเตติ  ปวตฺตนามเก  ปพฺพเต ฯ  ปพฺพเตติป   
วทนฺติ(๑) ฯ  โสโณ  อุปาสโก  กุฏกิณฺโณติ  นาเมน  โสโณ  นาม 
ตีหิ  สรณคมเนหิ  อุปาสกตฺตปฏิเวทเนน  (๒)  อุปาสโก  โกฏิอคฺฆน- 
กสฺส  กณฺณปฬนฺธนสฺส  ธารเณน  โกฏิกณฺโณติ  จ  วตฺตพฺเพ 
กุฏิกณฺโณติ  เอว  อภิ ฺาโต  น  (๓)สขุุมาโร  โสโณติ  (๓)  อธิปฺปาโย ฯ   
        อย  หิ  อายสฺมโต  มหากจฺจายนสฺส  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา   
สาสเน  อภิปฺปสนฺโน  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏ ิโต  ปวตฺเต   
ปพฺพเต  ฉายูทกสมฺปนฺเน  าเน  วิหาร  กาเรตฺวา  เถร  ตตฺถ   
วาสาเปตฺวา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏาติ ฯ  เตน  วุตฺต  อายสฺมโต   
มหากจฺจายนสฺส  อุปฏาโก  โหตีติ   
        โส  กาเลน  กาล  เถรสฺส  อุปฏาน  คจฺฉติ ฯ  เถโร   
จสฺส  ธมฺม  เทเสติ ฯ  เตน  สเวคพหุโล  ธมฺมจริยาย  อุสฺสาห- 
ชาโต  วิหรติ ฯ  โส  เอกทา  สตฺเถน  สทฺธึ  วาณิชชฺตฺถาย   
อุชฺเชนึ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  อฏวิย  สตฺเถ  นิวิฏเ  รตฺติย   
ชนสมฺพาธภเยน  เอกมนฺต  อปกฺกมฺม  นิทฺท  อุปค ฺฉิ ฯ  สตฺโถ   
ปจฺจูสเวลาย  อุฏาย  คโต ฯ  น  เอโกป  โสณ  ปโพเธสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  ปปาเต  ปพฺพเตติป  ปนฺติ ฯ  ๒.  ม.  อุปาสกภาวปฺปฏิเวทเนน ฯ 
#  ๓.  ม.  น  สุขุมาลโสโณติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๔ 
 
สพฺเพป  วิสริตฺวา  อคมสุ ฯ  โส  ปภาตาย  รตฺติยา  ปพุชฺฌิตฺวา   
อุฏาย  ก ฺจิ  อปสฺสนฺโต  สตฺเถเนว  คตมคฺค  คเหตฺวา  สีฆ   
สีฆ  คจฺฉนฺโต  เอก  วฏรกฺุข  อุปค ฺฉิ ฯ  ตตฺถ  อททฺส  เอก   
มหากาย  (๑)  วิรูปทสฺสน  วิภจฺฉ  (๒)  ปุริส  อฏ ิโต  มุตฺตานิ  อตฺตโน 
มสานิ  สยเมว  ขาทนฺต  ทิสฺวาน  โกสิ  ตฺวนฺติ  ปจฺุฉิ ฯ   
เปโตสฺมิ(๓)  ภนฺเตติ ฯ  กสฺมา  เอว  กโรสีติ ฯ  อตฺตโน  ปุพฺพ- 
กมฺเมนาติ ฯ  กิมฺปน  กต  กมฺมนฺติ ฯ  อห  ปุพฺเพ  ภารุกจฺฉ- 
นครวาสี  กฏูวาณิโช  หุตฺวา  ปเรส  สนฺตก  ว ฺเจตฺวา  ขาทึ   
สาเณ  จ  ภิกฺขาย  อุปคเต  ตุมฺหาก  มส  ขาทถาติ  อกฺโกสึ   
เตน  กมฺเมน  เอตรหิ  อิม  ทุกฺข  อนุภวามีติ ฯ  ต  สตฺุวา 
โสโณ  อติวิย  สเวค  ปฏลิภิ ฯ   
        ตโต  ปร  คจฺฉนฺโต  มุขโต  ปคฺฆริตกาฬโลหิเต  เทฺว   
เปตทารเก  ปสฺสิตฺวา  ตเถว  ปุจฺฉิ ฯ  เตปสฺส  อตฺตโน  กมฺม   
กเถสส ฯ  เต  กริ  ภารุกจฺฉนคเร  ทารกกาเล  คนฺธวาณิชฺชาย  (๔) 
ชีวิต  กปฺเปนฺตา  อตฺตโน  มาตริ  ขีณาสเว  นิมนฺเตตฺวา   
โภเชนฺติยา  เคห  คนฺตฺวา  อมฺหาก  สนตฺก  กสฺมา  สมณาน   
เทสิ  ตยา  ทนิฺนโภชน  ภุ ฺชนกสมณาน  มุขโต  กาฬโลหิต   
ปคฺฆรตูติ  อกฺโกสึสุ ฯ  เต  เตน  กมฺเมน  นิรเย  ปจิตฺวา  ตสฺส 
วิปากาวเสเสน  เปตโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  ตทา  อิม  ทุกฺข   
#  ๑.  ส.ี  มหาวิการ ฯ  ๒.  ม.  คจฺฉนฺต ฯ  ๓.  ม.  เปโตมฺหิ ฯ   
#  ๔.  ม.  คนฺธวาณิชฺชาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โสณสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๕ 
 
อนุภวนฺติ ฯ  ตมฺป  สุตฺวา  โสโณ  อติวิย  สเวคชาโต  อโหสิ ฯ   
        โส  อุชฺเชนึ  คนฺตฺวา  ต  กรณีย  ตีเรตฺวา  กุลฆร   
ปจฺจาคโต  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  กตปฏิสนฺถาโร  เถรสฺส  ตมตฺถ   
อาโรเจสิ ฯ  เถโรปสฺส  ปวตฺตินิวตฺตีสุ  (๑)  อาทีนวานิสเส  วิภาเวนฺโต 
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  โส  เถร  วนฺทิตฺวา  เคห  คโต  สายมาส   
ภุ ฺชิตฺวา  สยน  อุปคโต  โถกเยว  นิทฺทายิตฺวา  ปพุชฺฌิตฺวา   
สยนตเล  นสิชฺช  ยถาสุต  ธมฺม  ปจฺจเวกฺขิตุ  อารทฺโธ ฯ  ตสฺส 
ต  ธมฺม  ปจฺจเวกฺขโต  เต  จ  เปตตฺตภาเว  อนุสฺสรโต  สสารทุกฺข   
อติวิย  ภยานก  หุตฺวา  อุปฏาสิ  ปพฺพชฺชาย  จิตฺต  นมิ ฯ  โส 
วิภาตาย  รตฺติยา  สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา   
อตฺตโน  อชฌฺาสย  อาโรเจตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ  เตน  วุตฺต   
อถ  โข  โสณสฺส  อุปาสกสฺส  กฏุิกณฺณสฺส  รโหคตสฺส ฯเปฯ   
ปพฺพาเชตุ  ม  ภนฺเต  อยฺโย  มหากจฺจาโนติ  (๒) ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  ยถาติอาทีน  ปทาน  อย  สงฺเขปตฺโถ ฯ 
เยน  เยน  อากาเรน  อยฺโย  มหากจฺจายโน  ธมฺม  เทเสติ   
อาจิกฺขติ  ป ฺเปติ  ปฏเปติ  วิวรติ  วิภชติ  อุตฺตานีกโรติ   
ปกาเสติ  เตน  เตน  เม  อุปปริกฺขโต  เอว  โหติ  ยเทต   
สิกฺขตฺตยพฺรหฺมจริย  เอกมฺป  ทิวส  อกฺขณฺฑ  กตฺวา  จริมก- 
จิตฺต  ปาเปตพฺพตาย  เอกนฺตปริปุณฺณ ฯ  เอกทิวสมฺป  กิเลส- 
#  ๑.  ส.ี  ปวตฺตึ  สุตฺวา ฯ  ๒.  ม.  มหากจฺจาโนติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๖ 
 
มเลน  อมลนิ  กตฺวา  จรมิกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย  เอกนฺต- 
ปริสุทฺธ ฯ  สงฺขลิขิตสทิส(๑)  โธตสงฺขสปฺปฏิภาค  จริตพฺพ ฯ  อิท   
น  สุกร  อคาร  อชฺฌาวสตา  อคารมชฺเฌ  วสนฺเตน  เอกนฺต- 
ปริปุณฺณ ฯเปฯ  จริตุ  ยนนฺูนาห  เกเส  เจว  มสฺสูนิ  จ   
โอหาเรตฺวา  โวโรเปตฺวา  กาสายรสปตตาย  กาสายานิ  พฺรหฺมจรยิ   
จรนฺตาน  อนุจฺฉวิกานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  นิวาเสตฺวา  เจว   
ปารุปตฺวา  จ  อคารสฺมา  นิกฺขมิตฺวา  อนคาริย  ปพฺพเชยฺย ฯ   
ยสฺมา  อคารสฺส  หิต  กสิวาณิชฺชาทิกมฺม  อคาริยนฺติ  วุจฺจติ   
ต ฺจ  ปพฺพชฺชาย  นตฺถ ิ ตสฺมา  ปพฺพชชฺา  อนคาริยา  นาม 
ต  อนคาริย  ปพฺพชฺช  ปพฺพเชยฺย  อุปคจฺเฉยฺย  ปฏปิชฺเชยฺยนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        เอว  อตฺตนา  รโหวิตกฺกิต  โสโณ  อุปาสโก  เถรสฺส   
อาโรเจตฺวา  ต  ปฏิปชฺชิตุกาโม  ปพฺพาเชตุ  ม  ภนฺเต  อยฺโย   
มหากจฺจาโนติ  อาห ฯ  เถโร  ปน  น(๒)  ตาวสฺส  าณ  ปริปาก   
กถนฺติ  อุปธาเรตฺวา  าณปริปาก  อาคมยมาโน  ทุกฺกร  โขติ- 
อาทินา  ปพฺพชฺชาฉนฺท  นิวาเรสิ ฯ   
        ตตฺถ  เอกภตฺตนฺติ  เอกภตฺติโก  โหติ  รตฺตูปรโต  วิรโต   
วิกาลโภชนาติ  (๓)  เอว  วุตฺต  วิกาลโภชนวิรตึ  สนฺธาย  วทติ ฯ 
#  ๑.  ม.  สงฺขลิขิตนฺติ  ลขิิตสงฺขสทิส ฯ  ๒.  ม.  นสทฺโท  นตฺถ ิฯ   
#  ๓.  ท.ี  สี.  ๙/๖,๑๐๓/๖,๘๔ ฯ  องฺ.  ติก.  ๒๐/๕๑๐/๒๗๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โสณสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๗ 
                 
เอกเสยฺยนฺติ  อทุติยเสยฺย ฯ  เอตฺถ  จ  เสยฺยาสีเสน  เอโก  ติฏติ  เอโก   
คจฺฉติ  เอโก  คจฺฉติ  เอโก  นิสีทตีติอาทินา  (๑)  นเยน  วุตฺเตสุ   
จตูสุ  อิริยาปเถสุ  กายวิเวก  ทีเปติ  น  เอกากินา  หุตฺวา   
สยนมตฺต ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  เมถุนวิรติพฺรหฺมจริย  สิกฺขตฺตยา 
นุโยคสงฺขาต  สาสนพฺรหฺมจริย  วา ฯ  อิงฺฆาติ  โจทนตฺเถ   
นิปาโต ฯ  ตตฺเถวาติ  เคเหเยว ฯ  พุทธฺสาสน  (๒)  อนุยุ ฺชาติ  นิจฺจ- 
สีลอุโปสถสีลาทิเภท(๓)  ป ฺจงฺค  อฏงฺค  ทสงฺค ฺจ  สีล 
ตทนุรูป ฺจ  สมาธิป ฺาภาวน  อนุยุ ฺช ฯ  เอต  หิ  อุปาสเกน   
ปุพฺพภาเค  อนุยุ ฺชิตพฺพ  พุทฺธสาสน  นาม ฯ  เตนาห  กาลยุตฺต 
เอกภตฺต  เอกเสยฺย  พฺรหมฺจริยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กาลยุตฺตนฺติ  จาตุทฺทสีป ฺจทสีอฏมีปาฏิหาริย- 
ปกฺขสงฺขาเตน  กาเลน  ยตฺุต  ยถาวุตฺตกาเล  วา  ตุยหฺ   
อนุยุ ฺชนฺตสฺส  ยุตฺต  ปติรูป  สกกฺุเณยฺย  น  สพฺพกาล   
ปพฺพชฺชาติ  อธิปฺปาโย ฯ  สพฺพเมต  าณสฺส  อปรปิกฺกตฺตา 
ตสฺส  กามาน  ทุปฺปหานตาย  สมฺมาปฏิปตฺติย  โยคฺย  การาเปตุ   
วทติ  น  ปพฺพชฺชาฉนฺท  นิวาเรตต ฯ  ปพฺพชฺชาภิสงฺขาโรติ   
ปพฺพชิตุ  อารมฺโภ  อุสฺสาโห ฯ  ปฏิปสฺสมฺภีติ  อินฺทฺริยาน   
อปริปกฺกตฺตา  สเวคสฺส  จ  นาติติกฺขภาวโต  วูปสมิ ฯ  กิ ฺจาป   
#  ๑.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๓/๒๙,๒๒๙/๑๗๑ ฯ  ๒.  ม.  พุทฺธาน  สาสน ฯ 
#  ๓.  ม.  ...อุโปสถสีลาทิเภท ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๘ 
                 
ปฏิปสฺสมฺภิ  เถเรน  วุตฺตวิธึ  ปน  อนุติฏนฺโต  กาเลน  กาล   
เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปยิรุปาสนฺโต  ธมมฺ  สุณาติ ฯ  ตสฺส   
วุตฺตนเยเนว  ทุติยมฺป(๑)  ปพฺพชฺชาย  จิตฺต  อุปฺปชฺชิ  เถรสฺส   
อาโรเจสิ ฯ  ทุติยมฺป  เถโร  ปฏิกฺขิป ฯ  ตติยวาเร  ปน   
าณสฺส  ปริปกฺกภาว  ตฺวา  อิทานิ  น  ปพฺพาเชตุ  กาโลติ   
เถโร  ปพฺพาเชสิ  ปพฺพชิต ฺจ  ต  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  อติกฺกมิตฺวา 
คณ  ปริเยสิตฺวา  อุปสมฺปาเทสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  ทุติยมฺป   
โข  โสโณ ฯเปฯ  อุปสมฺปาเทสีติ   
        ตตฺถ  อปฺปภิกฺขุโกติ  กติปยภิกฺขุโก ฯ  ตทา  กิร  ภิกฺขู   
เยภุยฺเยน  มชฌฺิมปเทเสเยว(๒)  วสึสุ ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  กติปยาเอว   
อเหสส ฯ  เต  จ  เอกสฺมึ  นิคเม  เอโก  เอกสฺมึ  นิคเม  เทฺวติ   
เอว  วิสุ  วิสุ  วสึสุ ฯ  กิจฺเฉนาติ  ทุกฺเขน ฯ  กสิเรนาติ   
อายาเสน ฯ  ตโต  ตโตติ  ตสฺมา  ตสฺมา  คามนิคมาทิโต ฯ   
เถเรน  ห ิ กติปเย  ภิกฺขู  อาเนตฺวา  อ ฺเสุ  อานียมาเนสุ   
ปุพฺเพ  อานีตา  เกนจิเทว  กรณีเยน  ปกฺกมึสุ ฯ  กิ ฺจิ  กาล   
อาคเมตฺวา  ปุน  เตสุ  อานียมาเนสุ  อิตเร  ปกฺกมึส ุฯ  เอว   
ปุนปฺปุน  อานยเนน  สนนฺิปาโต  จิเรเนว  อโหสิ  เถโร  จ   
ตทา  เอกวิหารี  อโหส ิฯ  ทสวคฺค  ภิกขฺุสงฺฆ  สนฺนิปาเตตฺวาติ   
ตทา  ภควตา  ปจฺจนฺตเทเสป  ทสวคฺเคเนว  สงฺเฆน  อุปสมฺปทา   
#  ๑.  ม.  ทุติย ฯ  ๒.  ม.  มชฺฌิมเทเส  เอว ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  โสณสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๙ 
 
อนุ ฺาตา ฯ  อิโตนิทาน  หิ  เถเรน  ยาจิโต  ป ฺจวคฺเคน   
สงฺเฆน  ปจฺจนฺตเทเส  อุปสมฺปท  อนุชานิ ฯ  เตน  วุตฺต  ติณฺณ   
วสฺสาน ฯเปฯ  สนฺนิปาเตตฺวาติ   
        วสฺส  วุฏสฺสาติ  อุปสมฺปชฺชิตฺวา  ปมวสฺส  อุปคนฺตฺวา   
วุสิตวโต ฯ  เอทิโส  จ  เอทิโส  จาติ  เอวรูโป  จ  เอวรูโป   
จ  เอวรูปาย  นามกายรูปกายสมฺปตฺติยา  สมนฺนาคโต  เอวรูปาย   
ธมฺมกายสมฺปตฺติยา  สมนฺนาคโตติ  สุโตเยว  เม  โส  ภควา ฯ   
น  โข  เม  โส  ภควา  สมมฺุขา  ทิฏโติ  เอเตน  ปุถุชชฺนต 
สทฺธายเอว(๑)  อายสฺมา  โสโณ  ภควนฺต  ทฏ ุกาโม  อโหสิ ฯ 
อปรภาเค  ปน  สตฺถารา  สทฺธึ  เอกคนฺธกุฏิย  วสตฺิวา  ปจฺจูส- 
สมย  อชฌฺิฏโ  โสฬสอฏกวคฺคิกานิ  สตฺถ ุ สมมฺุขา  อฏ ึกตฺวา 
มนสิกตฺวา  สพฺพ  เจตโส  สมนฺนาหรตฺิวา  อตฺถธมฺมปฺปฏิสเวที   
หุตฺวา  ภณนฺโต  ธมฺมูปส ฺหิตปาโมชฺชาทิมุเขน  (๒)  สมาหิโต   
สรภ ฺปริโยสาเน  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต 
อนุปุพฺเพน  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เอตทตฺถเมว  หิสสฺ  ภควตา   
อตฺตนา  สทฺธึ  เอกคนฺธกุฏิย  วาโส  อาณตฺโตติ  วทนฺติ ฯ   
        เกจิ  ปนาหุ  น  โข  เม  โส  ภควา  สมฺมุขา  ทฏิโติ   
อิท  รูปกายทสฺสนเมว  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ ฯ  อายสฺมา  หิ  โสโณ   
#  ๑.  ส.ี  ปุถชฺุชนต  สนฺธาย  เอว ฯ  ม.  ปถุุชชฺนสทธฺาย  เอว ฯ 
#  ๒.  ส.ี  ธมฺมผสฺสส ฺชาตปามุชฺชาทิมุเขน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๐ 
                 
ปพฺพชิตฺวาว  เถรสฺส  สนติฺเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ฆเฏนฺโต   
วายมนฺโต  อนุปสมฺปนฺโนว  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  อุปสมฺปชฺชตฺิวา   
อุปาสกาป  โสตาปนฺนา  โหนฺติ  อหมปฺ  โสตาปนฺโน  กิเมตฺถ   
จิตฺตนฺติ  อุปริมคฺคตฺถาย  วิปสฺสน  วฑเฒตฺวา  อนฺโตวสฺเสเยว   
ฉฬภิ ฺโ  หุตฺวา  วิสุทฺธิปวารณาย  ปวาเรสิ ฯ  อริยสจฺจ- 
ทสฺสเนน  หิ  ภควโต  ธมมฺกาโย  ทฏิโ  นาม  โหติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        โย  โข  วกฺกลิ  ธมฺม  ปสฺสติ  โส  ม  ปสฺสติ ฯ  โย  ม  ปสฺสติ   
โส  ธมฺม  ปสฺสตีติ ฯ  (๑)   
        ตสฺมาสฺส  ธมฺมกายทสฺสน  ปเคว  สิทฺธ  ปวาเรตฺวา   
ปน  รูปกาย  ทฏ ุกาโม  อโหสีติ ฯ   
        สเจ  ม  อุปชฺฌาโย  อนุชานาตีติป  ปาโ ฯ  ภนฺเตติ   
ปน  ลิขนฺติ ฯ  ตถา  สาธุ  สาธุ  อาวุโส  โสณ  คจฺฉ 
ตฺว  อาวุโส  โสณาติป  ปาโ ฯ  มา(๒)  อาวุโสติ  ปน  เกสุจิ   
โปตฺถเกสุ  นตฺถิ ฯ  ตถา  เอวมาวุโสติ  โข  อายสฺมา  โสโณติป   
ปาโ ฯ  อาวุโสวาโทเยว  หิ  อ ฺม ฺ  ภิกฺขูน  ภควโต   
ธรมานกาเล  อาจิณฺโณ  ภควนฺต  ปาสาทิกนฺติอาทีน  ปทาน   
อตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ   
        กจฺจิ  ภิกฺขุ  ขมนียนติฺ  ภิกฺขุ  อิท  ตุยฺห  จตุจกฺก   
นวทฺวาร  สรรียนฺต  กจฺจิ  ขมนีย  กึ  สกฺกา  ขมิตุ  สหิตุ   
#  ๑.  ส.  ข.  ๑๗/๒๑๖/๑๔๗ ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โสณสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๑ 
 
ปริหริตต  ก ึ ทุกฺขภาโร  นาภิภวติ ฯ  กจฺจิ  ยาปนียนฺติ  กึ   
ตตกิจฺเจสุ  ยาเปตุ  คเมตุ  สกฺกา  น  ก ฺจิ  อนฺตราย(๑) 
ทสฺเสติ ฯ  กจฺจิสิ  อปฺปกิลมเถนาติ  อนายาเสน  อิม  เอตฺตก   
อทฺธาน  กจฺจิ  อาคโตสิ ฯ   
        เอตทโหสีติ  พุทฺธาจิณฺณ  อนุสฺสรนฺตสฺส  อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส  เอต  ยสฺส  โข  ม  ภควาติอาทินา  อิทานิ  วุจฺจมาน   
จิตฺเต  อาจิณฺณ  อโหสิ ฯ  เอกวิหาเรติ  เอกคนฺธกุฏิย ฯ  คนฺธกุฏิ   
หิ  อิธ  วิหาโรติ  อธิปฺเปตา ฯ  วตฺถุนฺติ  วสิตต ฯ   
        นิสชฺชาย  วีตินาเมตฺวาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  ภควา  อายสฺมโต 
โสณสฺส  สมาปตฺติสมาปชฺชเน  ปฏิสนฺถาร  กโรนฺโต  สาวก- 
สาธารณา  สพฺพา  สมาปตฺติโย  อนุโลมปฏิโลม  สมาปชฺชนฺโต   
พหุเทว  รตฺตึ ฯเปฯ  วิหาร  ปาวิสิ  ตสฺมา  อายสฺมาป  โสโณ   
ภควโต  อธิปฺปาย  ตฺวา  ตทนุรูป  สพฺพา  ตา  สมาปตฺติโย   
สมาปชฺชนฺโต  พหุเทว  รตฺตึ ฯเปฯ  วิหาร  ปาวิสีติ  เกจิ   
วทนฺติ ฯ  ปวิสิตฺวา  จ  ภควตา  อนุ ฺาโต  จีวร  ติโรกรณีย   
กตฺวาป  ภควโต  ปาทปสฺเส  นิสชฺชาย  วีตินาเมสิ ฯ  อชฺเฌสีติ   
อาณาเปสิ ฯ  ปฏิภาตุ  ต  ภิกฺขุ  ธมฺโม  ภาสิตุนฺติ  ภิกฺขุ  ตุยฺห   
ธมฺโม  ภาสตุิ  อุปฏาตุ  าณมุเข  อาคจฺฉตุ ฯ  ยถาสุต   
ยถาปริยตฺต  ธมฺม  ภณาหีติ  อตฺโถ ฯ   
#  ๑.  ม.  อนฺตรายนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๒ 
                 
        โสฬส  อฏกวคฺคิกานีติ  อฏกวคฺคภูตานิ  กามสุตฺตาทีนิ   
โสฬสสุตฺตานิ ฯ  สเรน  อภณีติ  สุตฺตุสฺสารณสเรน  อภาสิ ฯ 
สรภ ฺวเสน  กเถสีติ  อตฺโถ ฯ  สรภ ฺปริโยสาเนติ  อุสฺสารณา- 
วสาเน ฯ  สุคฺคหิตานีติ  สมฺมา  อุคฺคหิตานิ ฯ  สุมนสิกตานีติ 
สุฏ ุ  มนส ิ กตานิ ฯ  เอกจฺโจ  อุคฺคหณกาเล  สมฺมา  อุคฺคเหตฺวาป   
ปจฺฉา  สชฺฌายาทิวเสน  มนสิ  กรณกาเล  พฺย ฺชนานิ  วา   
มิจฺฉา  โรเปติ  ปทปจฺฉาภฏ  วา  กโรติ  น  เอวมย ฯ 
อิมินา  ปน  สมฺมเทว  ยถคฺุคหิต  มนสิ  กตานิ ฯ  เตน  วุตฺต   
สุมนสิกตานีติ  สุฏ ุ  มนสิ  กตานีติ ฯ  สูปธาริตานีติ  อตฺถโตป 
สุฏ ุ  อุปธาริตานิ ฯ  อตฺเถ  หิ  สฏุ ุ  อุปธาริเต  สกฺกา  ปาล ึ
สมฺมา  อุสฺสาเรตุ ฯ  (๑)  กลฺยาณิยาสิ  วาจาย  สมนฺนาคโตติ  สิถิล- 
ธนิตาทีน  ยถาวิธานวจเนน  ปริมณฺฑลปทพฺย ฺชนปริปุณฺณาย(๒)   
โปริยา  วาจาย  สมนฺนาคโต  อาสิ ฯ  วิสฏายาติ  วิมุตฺตาย ฯ   
เอเตนสฺส  วิมุตฺตวาทิต  ทสฺเสติ ฯ  อเนลคฬายาติ  เอล(๓)  วุจฺจติ   
โทโส  ต  น  ปคฺฆรตีติ  อเนลคฬา  ตาย  นิทโฺทสายาติ   
อตฺโถ ฯ  อถ  วา  อเนลคฬายาติ  อเนลาย  จ  อคฬาย  จ   
นิทฺโทสาย  อคฬิตปทพฺย ฺชนาย  อปริหีนปทพฺย ฺชนาติ   
อตฺโถ ฯ  ตถา  ห ิ น  ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม   
สาวกาน  ภิกฺขูน  กลฺยาณวากฺกรณาน  ยทิท  โสโณ   
#  ๑.  ส.ี  ปาฬิธมฺม  อุจฺจาเรตุ ฯ  ๒.  ม.  ...พย ฺชนปริปุณฺณาย  น 
#  ๓.  ม.  เอลา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  โสณสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๓ 
 
กุฏิกณฺโณติ  (๑)  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนิยาติ   
ยถาธิปฺเปต  อตฺถ  วิ ฺาเปตุ  สมตฺถาย ฯ   
        กติวสฺโสติ  โส  กริ  มชฺฌิมวยสฺส  ตติยโกฏาเส   ิโต   
อากปฺปสมฺปนฺโน  ว(๒)  ปเรส  จิรตรปพฺพชิโต  วิย  ขายติ ฯ   
ต  สนฺธาย  ภควา  ปุจฺฉตีติ  เกจิ  ต  อการณ ฯ  เอว   
สนฺเต  สมาธิสุข  อนุภวิตุ  ยุตฺโต  เอตฺตก  กาล  กสฺมา  ปมาท   
อาปนฺโนติ  ปุน  อนุยุ ฺชตุิ  สตฺถา  กตวสฺโสสีติ  ต  ปุจฺฉติ ฯ 
เตเนวาห  กิสฺส  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ  เอว  จิร  อกาสีติ ฯ   
        ตตฺถ  กสิฺสาติ  กึ  การณา ฯ  เอว  จิร  อกาสีติ  เอว   
จิรายิ ฯ  เกน  การเณน  เอว  จิรกาล  ปพฺพชฺช  อนุปคนฺตฺวา   
อคารมชฺเฌ  วสีติ  อตฺโถ ฯ  จิร  ทิฏโ  เมติ  จิเรน  จิรกาเลน   
มยา  ทิฏโ ฯ  กาเมสูติ  กิเลสกาเมสุ  จ  วตฺถุกาเมสุ  จ ฯ   
อาทีนโวติ  โทโส ฯ  อปจาติ  กาเมสุ  อาทีนเว  เกนจิ  ปกาเรน 
ทิฏเป  น  ตาวาห  ฆราวาสโต  นิกฺขิมิตุ  อสกฺขึ ฯ  กสฺมา ฯ 
สมฺพาโธ  ฆราวาโส  อุจฺจาวเจหิ  กิจฺจกรณีเยหิ  สมุปพฺยูฬฺโห   
อคาริยภาโว ฯ  เตเนวาห  พหุกิจฺโจ  พหุกรณีโยติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  กาเมสุ  ยถาภูต  อาทีนวทสฺสิโน  จิตฺต   
จิรายิตฺวาป  น  ปกฺขนฺทติ(๓)  อ ฺทตฺถุ  ปทุมปลาเส  อุทกพินฺทุ   
วิย  วินิวตฺตติเยวาติ  เอตมตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม   
#  ๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ  ๒.  ม.  ...พย ฺชนปริปุณฺณาย ฯ 
#  ๓.  ม.  เอลา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๔ 
 
อุทานนฺติ  ปวตฺติ ฺจ  นิวตฺติ ฺจ  สมฺมเทว  ชานนฺโต  ปวตฺติย   
ตนฺนิมิตฺเต  จ  น  กทาจิป  รมตีติ  อิทมตฺถทีปก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทสิฺวา  อาทีนว  โลเกติ  สพฺพสฺมิมฺป  สงฺขารโลเก   
อนิจฺโจ  ทุกฺโข  วิปริณามธมฺโมติอาทินา  อาทีนว  โทส  ป ฺา- 
จกฺขุนา  (๑)  ปสฺสิตฺวา ฯ  เอเตน  วิปสฺสนาวาโร  กถิโต ฯ  ตฺวา 
ธมฺม  นิรุปธนิฺติ  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺคตฺตา  นิรุปธึ  นิพฺพาน- 
ธมฺม  ยถาภูต  ตฺวา  (๒)นิสฺสรณวิเวกาสงฺขตามตสภาวโต  วิภาเวตฺวา 
สภาวโต(๒)  มคฺคาเณน  ปฏิวิชฺฌิตฺวา ฯ  ทิสฺวา  ตฺวาติ  อิเมส   
ปทาน  ฆต  (๓)  ปวิตฺวา  พล  โหติ  สหี  ทิสฺวา  ภย  โหติ   
ป ฺาย  ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺตีติอาทีสุ  (๔)  วิย   
เหตุอตฺถตา  ทฏพฺพา ฯ  อริโย  น  รมตี  ปาเปติ  กิเลเสหิ   
อารกตฺตา  อริโย  สปฺปุรโิส  อณุมตฺเตป  ปาเป  น  รมติ   
กสฺมา  ปาเป  น  รมตี  สุจีติ  สุวิสุทฺธกายสมาจาราตฺตา  (๕)   
วิสุทฺธปุคฺคโล  ราชหโส  วิย  อุกฺการฏาเน  ปาเป  สงฺกิลิฏ- 
ธมฺเม  น  รมติ  นาภินนฺทติ ฯ  ปาโป  น  รมตี  สุจินฺติป   
ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปาโป  ปาปปุคฺคโล  สุจึ  อนวชฺช  โวทาน- 
ธมฺม  น  รมติ  อ ฺทตฺถุ  คามสูกราทโย  วิย  อุกกฺารฏาน   
#  ๑.  ม.  ป ฺาย ฯ  ๒.  ม.  นิสฺสรณวิเวกาสงฺขตามตสภาวโต ฯ 
#  ๓.  ม.  สปฺป ฯ  ๔.  องฺ.  นวก.  ๒๓/๒๔๖/๔๗๒ ฯ   
#  อภิ.  ป.ุ  ๓๖/๑๗/๑๔๐ ฯ  ๕.  ม.  ...กายสมาจาราทิตาย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  กงฺขาเรวตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๕ 
 
อสุจึ  สงฺกิเลสธมฺมเยว  รมตีติ  ปฏิปกขฺโต  เทสน  ปริวตฺเตติ ฯ   
        เอว  ภควตา  อุทาเน  อุทานิเต  อายสฺมา  โสโณ   
อุฏายาสนา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  อุปชฌฺายสฺส  วจเนน   
ปจฺจนฺตเทเส  ป ฺจวคฺเคน  อุปสมฺปทาทีนิ  ป ฺจ  วตฺถูนิ  (๑) 
ยาจิ ฯ  ภควาป  ตานิ  อนชุานีติ  สพฺพ  ขนฺธเก  (๒)  อาคตนเยน   
เวทิตพฺพ ฯ   
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                กงฺขาเรวตสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม  เรวโตติ  (๓)  ตสฺส  เถรสฺส  นาม ฯ  โส  ห ิ สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  สลีวา  กลยฺาณธมฺโม  วิหรติ ฯ 
อกปฺปยา  มคฺุคา  น  กปฺปนฺติ  ปริภุ ฺชิตุ  อกปฺปโย  คุโฬติ  (๔) 
จ  อาทินา  วินยกุกฺกุจฺจสงฺขาตกงฺขาพหุโล  ปน  โหติ ฯ  เตน   
กงฺขาเรวโตติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  อปรภาเค  สตฺถุ  สนฺติเก   
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  ฉ  อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา  ฌานสุเขน  ผลสุเขน  วีตินาเมติ  เยภุยฺเยน   
ปน  อตฺตนา  อธิคต  อริยมคฺค  ครุ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ ฯ   
เตน  วุตฺต  อตฺตโน  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธึ  ปจฺจเวกฺขมาโนติ ฯ   
#  ๑.  ม.  อุปสมฺปทาทิป ฺจวตฺถูนิ ฯ   
#  ๒.  วิ.  มหา.  ๕/๒๐-๒๓/๒๙-๓๖ ฯ 
#  ม.  กงฺขาเรวโตติ ฯ  ๔.  วิ.  มหา.  ๕/๔๘/๕๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๖ 
                 
มคฺคป ฺา  หิ  อโหส ึ น ุ โข  อห  อตีตมทฺธานนฺติอาทินยปฺ- 
ปวตฺตาย  (๑)  โสฬสวตฺถกุาย  พุทฺเธ  กงฺขติ  ธมฺเม  กงฺขติ ฯเปฯ 
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  กงฺขตีติ  (๒)  เอว  วุตฺตาย  อฏ- 
วตฺถุกาย  ปเคว  อิตราสนฺติ  อนวเสสโต  สพฺพกงฺขาน  วิตรณโต   
สมติกฺกมนโต  อ ฺเหิ  จ  อตฺตนา  ปหาตพฺพกิเลเสหิ  อจฺจนฺต- 
วิสุชฺฌนโต  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธีติ  อิธาธิปฺเปตา ฯ  ต  หิ   
อยมายสฺมา  ทีฆรตฺต  กงฺขาปกตตฺตา  อิม  มคฺคธมฺม  อธิคมฺม   
อิมา  เม  กงฺขา  อนวเสสา  ปหีนาติ  ครุ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺ- 
ขมาโน  นิสทีิ  น  สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสน  อนิจฺจนฺติกตฺตา 
ตสฺส  กงฺขาวิตรณสฺส ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อริยมคฺคสฺส  อนวเสส- 
กงฺขาวิตรณสงฺขาต  อตฺถ  วิทิตฺวา  ตทตฺถทีปก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยา  กาจิ  กงฺขา  อิธ  วา  หุร  วาติ  อิธ  อิมสฺมึ   
ปจฺจุปฺปนฺเน  อตฺตภาเว  อห  นุ  โขสฺมิ  โน  นุ  โขสมฺีติอาทินา(๓)   
หุร  วา  อตีตานาคเตสุ  อตฺตภาเวสุ  อโหสึ  น ุ โข  อห   
อตีตมทฺธานนฺติอาทินา(๔)  อุปฺปชฺชนกา  กงฺขา ฯ  สกเวทิยา  วา   
ปรเวทิยา  วาติ  ตา  เอว  วุตฺตนเยเนว  สกอตฺตภาเว  อารมฺมณ- 
#  ๑.  ม.  มู.  ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ  ส.  นิ.  ๑๖/๖๓/๓๑ ฯ 
#  ๒.  อภิ.  สงฺ.  ๓๔/๖๗๒/๒๖๓ ฯ  ๓.  ม.  ม.ู  ๑๒/๔๕๑/๔๘๖ ฯ   
#  ๔.  ม.  ม.ู  ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  กงฺขาเรวตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๗ 
 
วเสน  ปฏิลภิตพฺพาย  ปวตฺติยา  สกเวทิยา  วา  ปเรส(๑)  อตฺตภาเว   
ปฏิลภิตพฺพาย  พุทฺโธ  น ุ โข  โน  นุ  โขติอาทินา  วา  ปรสฺมึ   
ปธาเน(๒)  อุตฺตเม  ปฏิลภิตพฺพาย  ปวตฺติยา  ปรเวทิยา  วา  ยา  กาจิ   
กงฺขา  วิจิกิจฺฉา ฯ  [๓]  ฌายิโน  ตา  ปชหนฺติ  สพฺพา  อาตาปโน   
พฺรหมฺจริย  จรนฺตาติ  เย  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  ลกฺขณูป- 
นิชฺฌาเนน  ฌายิโน  วิปสฺสน  อุสฺสุกกฺาเปตฺวา  จตุพฺพิธ- 
สมฺมปฺปธานปาริปูริยา  อาตาปโน  มคฺคพฺรหฺมจริย  จรนฺตา   
อธิคจฺฉนฺตา  สทฺธานุสารีอาทิปฺปเภทา  ปมมคฺคฏา  ปุคฺคลา   
ตา  สพฺพา  กงฺขา  ปชหนฺติ  สมุจฺฉินฺทนฺติ  มคฺคกฺขเณ ฯ  ตโต   
ปร  ปน  ตา  ปหีนา  นาม  โหนฺติ  ตสฺมา  อิโต  อ ฺ  ตาส   
อจฺจนฺตปฺปหาน  นาม  นตฺถีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิติ  ภควา  ฌานมุเขน  อายสฺมโต  กงฺขาเรวตสฺส   
ฌานสีเสน  อริยมคฺคาธิคม  โถเมนฺโต  โถมนาวเสน  อุทาน 
อุทาเนสิ ฯ  เตเนว  จ  น  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน   
ภิกฺขูน  ฌายีน  ยทิท  กงฺขาเรวโตติ  (๔)  ฌายีภาเวน  เอตทคฺเค   
เปสีติ ฯ   
        สตฺตมสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  ปรสฺส ฯ  ๒.  ส.ี  ยสฺมึ  ปน  ปธาเน ฯ  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร   
#  เยติ  ทิสฺสติ ฯ  ๔.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๔๗๘ 
 
                อานนฺทสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจาติ  อภิมาเร   
ปโยเชตฺวา  นาฬาคิรึ  วิสฺสชฺชาเปตฺวา  สิล  ปริวฏเฏตฺวา(๑)  ภควโต   
อนตฺถ  กาตุ  อสกฺโกนฺโต  สงฺฆ  ภินฺทตฺิวา  จกฺกเภท  (๒)  กริสสฺามีติ 
อธิปฺปาเยน  เอต  อชฺชตคฺเคติอาทิวจน  อโวจ ฯ  อ ฺเตฺรว   
ภควตาติ  วินา  เอว  ภควนฺต  สตฺถาร  อกตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
อ ฺตฺรว(๓)  ภิกฺขุสฆาติ  วินา  เอว  ภิกฺขุสงฺฆ ฯ  อุโปสถ  กรสิฺสามิ   
สฆกมฺมานิ  จาติ  ภควโต  โอวาทการก  ภิกฺขุสงฺฆ  วิสุ  กตฺวา   
ม  อนุวตฺตนฺเตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อาเวณิก  อุโปสถ  สงฺฆ- 
กมฺมานิ  จ  กริสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  เทวทตฺโต  สงฺฆ  ภินฺทิสฺสตีติ   
เภทกราน  สพฺเพส  เทวทตฺเตน  สชฺชิตตฺตา  เอกเสเนว   
เทวทตฺโต  อชฺช  สงฺฆ  ภินฺทิสฺสติ  ทฺวิธา  กริสฺสติ ฯ  อธมฺม   
ธมฺโมติอาทีสุ  หิ  อฏารสสุ  เภทกรวตฺถูสุ  ยงฺกิ ฺจิ  เอกมฺป   
วตฺถุ  ทีเปตฺวา  เตน  เตน  การเณน  อิม  คณฺหถ  อิม  โรเจถาติ   
ส ฺาเปตฺวา  สลาก  คาหาเปตฺวา  วิสุ  สฆกมฺเม  กเต  สงฺโฆ 
ภินฺโน  โหติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        ป ฺจหิ  อุปาลิ  อากาเรหิ  สงฺโฆ  ภิชฺชติ  กมฺเมน   
อุทฺเทเสน  โวหรนฺโต  อนุสฺสาวเนน  สลากคฺคาเหนาติ ฯ  (๔)   
        ตตฺถ  กมฺเมนาติ  อปโลกนกมฺมาทีสุ  จตูสุ  กมฺเมสุ   
#  ๑.  ม.  ปวฏเฏตฺวา ฯ  ๒.  ส.ี  วคฺคเภท ฯ  ๓.  ม.  อ ฺตฺร ฯ 
#  ๔.  วิ.  ปร.ิ  ๘/๑๒๑๒/๔๙๕ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อานนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๙ 
 
อ ฺตเรน  กมฺเมน ฯ  อุทฺเทเสนาติ  ป ฺจสุ  ปาติโมกฺขุทฺเทเสสุ   
อ ฺตเรน  อุทฺเทเสน ฯ  โวหรนฺโตติ  ตาหิ  ตาหิ  อุปฺปตฺตีหิ   
อธมฺม  ธมฺโมติอาทีนิ  (๑)  อฏารสเภทกรวตฺถูนิ  ทีเปนฺโต  อนุสฺสา- 
วเนนาติ  นนุ  ตุเมฺห  ชานาถ  มยฺห  อุจฺจากุลา  ปพฺพชิตภาว   
พหุสฺสุตภาว  จ  มาทิโส  นาม  อุทธมฺม  อุพฺพินย  คาเหยฺยาติ 
กึ  ตุมฺหาก  จิตฺตมฺป  อุปฺปาเทตุ  ยุตฺต  กิมห  อปายโต   
น  ภายามีติอาทินา  นเยน  กณฺณมูเล  วจีเภท  กตฺวา   
อนุสฺสาวเนน ฯ  สลากคฺคาเหนาติ  เอว  อนุสฺสาเวตฺวา  เตส   
จิตฺต  อุปตฺถมฺเภตฺวา  อนาวตฺติธมฺเม  กตฺวา  คณฺหถ  อิม   
สลากนฺติ  สลากคฺคาเหน ฯ   
        เอตฺถ  จ  กมฺมเมว  อุทฺเทโส  วา  ปมาณ  โวหารา- 
นุสฺสาวนสลากคฺคาหา  ปน  ปุพฺพภาคา ฯ  อฏารสวตฺถุทีปน- 
วเสน  หิ  โวหรนฺเตน  ตตฺถ  รุจิชนนตฺถ  อนุสฺสาเวตฺวา  สลากาย 
คาหิตายป  อภินฺโนว  โหติ  สงฺโฆ ฯ  ยทา  ปเนว  จตฺตาโร   
วา  อติเรกา  วา  สลาก  คาหาเปตฺวา  อาเวณิก  อุทฺเทส   
วา  กมฺม  วา  กโรนฺติ  ตทา  สงฺโฆ  ภินโฺน  นาม  โหติ ฯ   
เทวทตฺโต  จ  สพฺพ  สฆเภทสฺส  ปุพฺพภาค  นิปฺผาเทตฺวา   
เอกเสเนว  อชฺช  อาเวณิก  อุโปสถ  สฆกมฺม ฺจ  กริสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  อชฺชตคฺเคติอาทิวจน  อโวจ ฯ  เตนาห  อชฺช  ภนฺเต 
#  ๑.  วิ.  จุล.  ๗/๔๐๕/๒๐๖ ฯ  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๓๕/๗๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 480 

                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๐ 
 
เทวทตฺโต  สงฺฆ  ภินฺทิสฺสตีติ ฯ  ยโต  อโวจุมฺหา  เภทกราน   
สพฺเพส  เทวทตฺเตน  สชชฺิตตฺตาติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อวีจิมหานิรยุปฺปตฺติสวตฺตนิย   
กปฺปฏ ิย  อเตกิจฺฉ  เทวทตฺเตน  นิพฺพตฺติยมาน  สฆเภทกมฺม   
สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  กุสลากุสเลสุ  ยถากฺกม   
สปฺปุริสาสปฺปุริสสภาควิสภาคปฏิปตฺติวเสน  ปน  สุกุสลาติ   
อิทมตฺถวิภาวน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สกุร  สาธุนา  สาธูติ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  หิต   
สาเธตีติ  สาธุ  สมฺมาปฏปินฺโน ฯ  เตน  สาธุนา  สาริปุตฺตาทินา   
สาวเกน  ปจฺเจกพุทฺเธน(๑)  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  อ ฺเน  วา   
โลกิยสาธุนา  สาธุ  สุนฺทร  ภทฺทก  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  หิต- 
สุขาวห  สุกร  สุเขน  กาตุ  สกฺกา ฯ  สาธุ  ปาเปน  ทุกฺกรนฺติ   
ตเมว  ปน  วุตฺตลกฺขณ  สาธุ  ปาเปน  เทวทตฺตาทินา  ปาป- 
ปุคฺคเลน  ทุกฺกร  กาตุ  น  สกฺกา  น  โส  ต  กาตุ   
สกฺโกตีติ  อตฺโถ ฯ  ปาป  ปาเปน  สุกรนฺติ  ปาป  อสุนฺทร   
อตฺตโน  ปเรส ฺจ  อนตฺถาวห  ปาเปน  ยถาวุตฺตปาปปุคฺคเลน   
สุกร  สุเขน  กาตุ  สกฺกุเณยฺย(๒) ฯ  ปาปมริเยหิ  ทุกกฺรนฺติ  อริเยหิ   
ปน  พุทฺธาทีหิ  ต  ต  ปาป  ทุกฺกร  ทรุภิสมฺภว ฯ  เสตุฆาโตเยว 
หิ  เตสนฺติ  สตฺถา  ทีเปติ ฯ   
        อฏมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  ปจฺเจกพุทฺเธน ฯ  ๒.  ม.  สกกฺุเณยฺย ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๔๘๑ 
 
                สธายมานสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม  มาณวกาติ  ตรุณา ฯ  ปเม  โยพฺพเน   ิตา ฯ 
พฺราหฺมณกุมารกา  อิธาธิปฺเปตา ฯ   
        สธายมานรูปาติ  อุปฺปณฺฑนชาติก  (๑)วจน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
อ ฺเส  อุปฺปณฺเฑนฺตา  สธนฺติ  ตทตฺถวจนสีลาติ  อตฺโถ(๒) ฯ   
ตสฺสาย  (๓)  วจนตฺโถ  สธน  สโธ  (๔)  ต  อาจิกฺขนฺตีติ  สธยมานาติ   
วตฺตพฺเพ  ทีฆ  กตฺวา  สธายมานาติ  วุตฺต ฯ  อถ  วา  วิเสสโต   
สเสเธ  วิย  อตฺตาน  อาวทนฺตีติ  สธายมานา(๕)  เต  (๖)  เอวสภาวตาย   
สธายมานรูปาติ  วุตฺตา(๗) ฯ  สทฺทายมานรูปาติป  ปาโ  อุจฺจาสทฺท   
มหาสทฺท  กโรนฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ภควโต  อวิทูเร  อติกฺกมนฺตีติ   
ภควโต  สวนวิสเย  ต  ต  มุขารูฬฺห  วทนฺตา  อติยนฺติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  เตส  วาจาย  อส ฺตภาว   
ชานิตฺวา  ตทตฺถทีปก  ธมมฺสเวควเสน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปริมุฏาติ  ทนฺธา  มุฏสสฺติโน ฯ  ปณฺฑิตาภาสาติ 
ปณฺฑิตปติรูปกา  เก  อ ฺเ  ชานนฺติ  มยเมเวตฺถ  ชานามาติ   
ตสฺมึ  ตสฺมึ  อตฺเถ  อตฺตานเมว  ชานนฺต  กตฺวา  สมทุา- 
จรณโต ฯ  วาจาโคจรภาณิโนติ  เยส  วาจา  เอว  โคจโร  วิสโย   
เต  วาจาโคจรภาณิโน  วาจาวตฺถุมตฺตสฺเสว  ภาณิโน  อตฺถสฺส   
#  ๑.  ม.  อุปปฺณฺฑนชาติก ฯ  ๒.  ม.  อ ฺเส  อุปฺปณฺเฑนฺตา   
#  ตทตฺถวจนสีลาติ  อตฺโถ ฯ  ๓.  ม.  ตสฺสาย ฯ  ๔.  สี.  วธน  วโธ ฯ 
#  ๕.  ส.ี  วิเหเ  วเธ  วิย  อตฺตาน  อาจรนฺตีติ  วธายมานา ฯ   
#  ทิสฺสติ ฯ  ๖.  ส.ี  ตโต ฯ  ๗.  ม.  วุตฺต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๒ 
 
อปริ ฺาตตฺตา ฯ  อถ  วา  วาจาย  อโคจร  อริยาน  กถาย   
อวิสย  มุสาวาท  ภณนฺตีติ  วาจาโคจรภาณิโน ฯ  อถ  วา  โคจร- 
ภาณิโนติ  เอตฺถ  อาการสฺส  อกาโร  (๑)  กโต ฯ  วาจาโคจรา   
น  สติปฏานาทิโคจรา  ภาณิโนว ฯ  กถ  ภาณิโน  ยาวิจฺฉนฺติ   
มุขายาม  [๒]  ยาว  มุขปฺปสารณ  อิจฺฉนฺติ  ตาว  ปสาเรตฺวา   
ภาณิโน  ปเรสุ  อคารเวน(๓)  อตฺตโน  อวิสยตาย  จ  มุขสงฺโกจ   
กโรนฺตีติ(๔)  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  วาจาโคจรา  เอว  หุตฺวา  ภาณิโน   
สย  อชานิตฺวา  ปรปตฺติกาเอว(๕)  หุตฺวา  วตฺตาโรติ  อตฺโถ ฯ   
ตโตเยว  ยาวิจฺฉนฺติ  มุขายาม  เตน(๖)  วจเนน  สาเธตพฺพ(๗)  ต   
อจินฺเตตฺวา  ยาวเทว  อตฺตโน  มุขปฺปสารณมตฺต  อิจฺฉนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  เยน  นีตา  น  ต  วิทูติ  เยน  มฏุสฺสจฺจาทินา   
นิลฺลชฺชภาว  ปณฺฑิตมานีภาว ฺจ  นีตา  มยเมว  ภณามาติ  ต   
ตถา  อตฺตโน  ภณนฺตสฺส  การณ  น  วิทู  อวิทฺทสุโน  (๘)  [๙] 
น  ชานนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
                นวมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ส.ี  ม.  รสฺสภาโว ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อตฺตโน  ยาว  มุขายามนฺติ   
#  ทิสฺสติ ฯ  ๓.  ม.  คารเวน ฯ  ๔.  ม.  มุขสงฺโกจ  น  กโรนฺตีติ ฯ   
#  ๕.  ม.  ปรปตฺติกา ฯ  ๖.  ม.  เยน ฯ  ๗.  ม.  สาเรตพฺพา ฯ   
#  ๘.  สี.  อวิทู ฯ  ๙.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อสูราติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๔๘๓ 
                 
                จูฬปนฺถกสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม  จูฬปนฺถโกติ  มหาปนฺถกตฺเถรสฺส  กนฏิ- 
ภาติกตฺตา  จ  ปนฺเถ  ชาตตฺตา  จ  ทหรกาเล  ลทฺธโวหาเรน   
อปรภาเคป  อยมายสฺมา  จูฬปนฺถโกเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ   
คุณวิเสเสหิ  ปน  ฉฬภิ ฺโ  ปภินฺนปฏิสมฺภิโท  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  มโนมย  กาย  อภินิมมฺินนฺตาน   
ยทิท  จูฬปนถฺโก  เจโตวิวฏฏกุสลาน  ยทิท  จูฬปนฺถโกติ  (๑)   
ทฺวีสุ  าเนสุ  ภควตา  เอตทคฺเค  ปโต  อสีติยา  มหาสาวเกสุ   
อพฺภนฺตโร ฯ   
        โส  เอกทิวส  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต  อตฺตโน   
ทิวาฏาเน  ทิวาวิหาร  นิสินฺโน  สมาปตฺตีหิ  ทิวสภาค   
วีตินาเมตฺวา  สายนฺหสมย  อุปาสเกสุ  ธมฺมสฺสวนตฺถ  อนาคเตสุเอว 
วิหารมชฺฌ  ปวิสิตฺวา  ภควติ  คนฺธกุฏิย  นิสินฺเน  อกาโล  ตาว 
ภควโต  อุปฏาน  อุปสงฺกมิตุนฺติ  คนฺธกุฏิปฺปมุเข  เอกมนฺต  นิสีทิ   
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา  จูฬปนฺถโก  ภควโต  อวิทูเร  นิสินฺโน  โหติ  ปลลฺงฺก   
อาภุชิตฺวา  อุชช  กาย  ปณิธาย  ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ   
โส  ห ิ ตทา  กาลปริจฺเฉท  กตฺวา  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสทีิ ฯ   
#  ๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๔ 
                 
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  จูฬปนถฺกสฺส   
กายจิตฺตาน  สมฺมาปณิหิตภาวสงฺขาต  อตฺถ  ชานิตฺวา ฯ  อิม   
อุทานนฺติ  อ ฺโป  โย  ปสฺสทฺธกาโย  สพฺพิริยาปเถสุ   
อุปฏ ิตสฺสติ  สมาหิโต  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อนุปาทาปรินิพฺพาน- 
ปริโยสานสฺส  วิเสสาธิคมสฺส  ตตฺถ  ปาตุภาววิภาวน  อิม   
อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ   ิเตน  กาเยนาติ  กายทฺวาริกสฺส  อสวรสฺส  ปหาเนน   
อกรเณน  สมฺมา  ปเตน  โจปนกาเยน  ตถา  จกฺขาทีน   
อินฺทฺริยาน  นิพฺพิเสวนภาวกรเณน  สุฏ ุ  ปเตน  ป ฺจ- 
ทฺวาริกกาเยน  สยตหตฺถปาทตาย  หตฺถกุกฺกุจฺจาทีน  อภาวโต   
อปริผนฺทเนน   ิเตน  กรชกาเยน  จาติ  สงฺเขปโต  สพฺเพนป   
กาเยน  นิพฺพิการตาสงฺขาเตน  นิจฺจลภาเวน   ิเตน ฯ  เอเตนสฺส 
สีลปาริสุทฺธิ  ทสฺสิตา ฯ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  จ  อิท  กรณวจน ฯ 
 ิเตน  เจตสาติ  จิตฺตสฺส   ิติปริทีปเนน  สมาธิสมปฺท  ทสฺเสติ ฯ   
สมาธิ  หิ  จิตฺตสฺส   ิตีติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  สมถวเสน  วิปสฺสนา- 
วเสเนว  วา  เอกคฺคตาย  สติ  จิตฺต  อารมฺมเณ  เอโกทิภาวุป- 
คมเนน   ิต  นาม  โหติ  น  อ ฺถา ฯ  อิท ฺจ  ยถาวุตฺต 
กายจิตฺตาน  ปน  สมาทหน  สพฺพสฺมิมฺป  กาเล  สพฺเพสุ  จ   
อิริยาปเถสุ  อิจฺฉิตพฺพนฺติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ติฏ  นิสินฺโน   
อุท  วา  สยาโนติ ฯ  ตตฺถ  วา  สทโฺท  อนิยมตฺโถ ฯ  เตน  ติฏนฺโต    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 485 

                *เลมที่  ๑๙  จูฬปนฺถกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๘๕ 
 
วา  นิสินฺโน  วา  สยาโน  วา  ตท ฺ ิริยาปโถ  วาติ  อยมตฺโถ   
ทีปโต  โหตีติ  จงฺกมนสฺสาป  อิธ  สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอต  สตึ  ภิกฺขุ  อธฏิหาโนติ  ยาย  ปเคว  ปริสุทฺธ- 
สมาจาโร  กายจิตฺตทุฏ ุลฺลภาวูปสมเนน(๑)  กาย  จิตฺต ฺจ  อสารทฺธ   
กตฺวา  ปฏิลทฺธาย  อนวชชฺสุขาธิฏานาย(๒)  กายจิตฺตปสฺสทฺธิวเสน 
จิตฺต  ลหุ  มทุท  กมฺม ฺ ฺจ  กตฺวา  สมฺมา  เปนฺโต  สมาทหนฺโต   
กมฺมฏาน  ปริพฺรูเหติ  มตฺถก ฺจ  ปาเปติ  ตเอว  กมฺมฏานา- 
นุโยคาย(๓)  อาทิมชฺฌปริโยสาเนสุ  พหูปการ(๔)  สตึ  ภิกฺขุ  อธิฏหาโน   
สีลวิโสธน  อาทึ  กตฺวา  ยาว  วิเสสาธิคมา  ตตฺถ  ตตฺถ   
อธิฏหนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ลเภถ  ปุพฺพาปริย  วิเสสนฺติ  โส  เอว   
สติอารกฺเขน  เจตสา  กมมฺฏาน  อุปรูปริ  วฑฺเฒนฺโต  พฺรูหนฺโต   
ผาตึ  กโรนฺโต  (๕)ปุพฺพาปริย  ปุพฺพาปริยวนฺต  ปพฺุพาปรภาเวน(๕)  ปวตฺต   
อุฬารุฬารตราทิเภทวิเสส  ลเภยฺย ฯ   
        ตตฺถ  ทวิุโธ  ปุพฺพาปริยวิเสโส  สมถวเสน  วิปสฺสนาวเสน   
จาติ ฯ  เตสุ  สมถวเสน  ตาว  นิมิตฺตุปฺปตฺติโต  ปฏาย  ยาว   
เนวส ฺานาส ฺายตนวสีภาโว  ตาว  ปวตฺโต  ภาวนาวิเสโส   
ปุพฺพาปริยวิเสโส ฯ  วิปสสฺนาวเสน  ปน  รูปมุเขน  อภินิวิสนฺตสฺส   
รูปธมฺมปริคฺคหโต  อิตรสฺส  นามธมฺมปริคฺคหโต(๖)  ปฏาย  ยาว   
#  ๑.  ม.  ...ภาวูปสมเนน ฯ  ๒.  ม.  ...สุขาธิฏาย ฯ   
#  ๓.  ม.  พหูปการ ฯ  ๕.  ม.  ปุพฺพาปริย  ปุพฺพาปริยวนฺต  ปพฺุพาปรภาเคน ฯ 
#  ๖.  ม.  นามธมฺมปริคฺคหโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๖ 
 
อรหตฺตาธิคโม  ตาว  ปวตฺโต  ภาวนาวิเสโส  ปุพฺพาปริยวิเสโส ฯ 
อยเมว  จ  อิธาธิปฺเปโต ฯ   
        ลทฺธาน  ปุพฺพาปริย  วิเสสนฺติ  ปพฺุพาปริยวิเสส  อุกฺกส- 
ปารมิปฺปตฺต  อรหตฺต  ลภิตฺวา ฯ  อทสฺสน  มจฺจุราชสฺส  คจฺเฉติ   
ชีวิตุปจฺเฉทวเสน  สพฺเพส  สตฺตาน  อภิภวนโต  มจฺจุราช- 
สงฺขาตสฺส  มรณสฺส  วิสยภูต  ภวตฺตย  สมติกฺกนฺตตฺตา  อทสฺสน   
อโคจร  คจฺเฉยฺย ฯ  อิมสมฺึ  วคฺเค  ย  อวุตฺต  ต  เหฏา  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                ทสมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                นฏิ ิตา  จ  โสณตฺเถรวคฺควณฺณนา   
#  ๑.  ม.  ปุพฺพาปริยวิเสส ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๙  หนา  ๔๘๗ 
                 
                ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา   
                อายุสงฺขาโรสฺสชฺชนสุตฺตวณฺณนา   
        ชจฺจนฺธวคฺคสฺส  ปเม  เวสาลิยนติฺอาทิ  เหฏา   
วุตฺตตฺถเมว ฯ  เวสาลึ  ปณฺฑาย  ปาวิสีติ  กทา  ปาวิสิ   
อุกฺกาเจลโต  นิกฺขมิตฺวา  เวสาลิคตกาเล  ภควา  หิ  เวฬุวคามเก   
วสฺส  วสิตฺวา  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  ปตฺวา   
เชตวเน  วิหาสิ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  ธมฺมเสนาปติ  อตฺตโน  อาย-ุ 
สงฺขาร  โอโลเกตฺวา  สตฺตาหเมว  ปวตฺติสฺสตีติ  ตฺวา  ภควนฺต   
อนุชานาเปตฺวา  นาฬกคาม  คนฺตฺวา  ตตฺถ  มาตร  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏาเปตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  สตฺถา  จุนฺเทน  อาภตา  ตสฺส   
ธาตุโย  คเหตฺวา  ธาตุเจติย  การาเปตฺวา  มหาภิกฺขุสฆปริวุโต   
ราชคห  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  คตกาเล  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
ปรินิพฺพายิ ฯ  ภควา  ตสฺสป  ธาตุโย  คเหตฺวา  เจติย  การาเปตฺวา   
ราชคหโต  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  อุกฺกาเจล  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ   
คงฺคาตีเร  ภิกฺขุสฆปริวุโต  นิสีทิตฺวา  อคฺคสาวกาน  ปรินิพฺพาน- 
ปฺปฏิสยุตฺต  ธมฺม  เทเสตฺวา  อุกฺกาเจลโต  นิกฺขมิตฺวา  เวสาลึ   
อคมาสิ ฯ  เอว  คโต  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺต- 
จีวรมาทาย  เวสาลึ  ปณฺฑาย  ปาวิสีติ  วุจฺจติ ฯ  เตน  วุตฺต   
อุกฺกาเจลโต  นิกฺขมิตฺวา  เวสาลิคตกาเลติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๔๘๘ 
                 
        นิสีทนนฺติ  อิธ  จมฺมกฺขณฺฑ  อธิปฺเปต ฯ  ปาวาลเจติยนฺติ  (๑) 
ปุพฺเพ  ปาวาลลฺส(๒)  นาม  ยกฺขสฺส  วสิตฏาน  ปาวาลเจติยนฺติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ  ตตฺถ  ภควโต  กตวิหาโรป  ตาย  รฬฺุหิยา  ปาวาล- 
เจติยนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อุเทน  เจติยนฺติ  เอวมาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
สตฺตมฺพนฺติ  กิกิสฺส  กิร  กาสิร ฺโ  ธีตโร  สตฺต  กุมาริโย   
สเวคชาตา  ราชเคหโต  นิกฺขมิตฺวา  ยตฺถ  ปธาน  ปทหึสุ  ต   
าน  สตฺตมฺพ  เจติยนฺติ  วทนฺติ ฯ  พหุปุตฺตนฺติ  พหุปาโรโห  เอโก 
นิโคฺรธรุกฺโข  ตสฺมึ  อธิวตฺถ  เทวต  พหู  มนุสฺสา  ปุตฺเต  ปฏเนฺติ   
ตทุปาทาย  ต  าน  พหุปตฺุต  เจติยนฺติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  สารนฺทนฺติ   
สารนฺทสฺส  นาม  ยกฺขสฺส  วสิตฏาน ฯ  อิติ  สพฺพาเนเวตานิ  (๓)   
พุทฺธุปฺปาทโต  ปุพฺเพ  เทวตาปริคฺคหิตตฺตา  เจติยโวหาเรน 
โวหริตานิ  ภควโต  วิหาเร  กเตป  จ  ตเถว  ส ฺชานนฺติ ฯ  (๔)   
รมณียาติ  เอตฺถ  เวสาลิยา  ตาว  ภูมิภาคสมฺปตฺติยา  ปุคฺคล- 
สมฺปตฺติยา  สุลภปจฺจยตาย  จ  รมณียภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ   
วิหาราน  ปน  นครโต  นาติทูรตาย  นาจฺจาสนฺนตาย  คมนา- 
คมนสมฺปตฺติยา  อนากิณฺณวิหารฏานตาย  ฉายูทกสมฺปตฺติยา   
ปวิเวกปติรูปตาย  จ  รมณียตา  ทฏพฺพา ฯ  จตฺตาโร  อิทฺธ-ิ 
ปาทาติ  เอตฺถ  อิทฺธิปาทปทสฺส  อตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ   
#  ๑.  ส.ี  จาปาลเจติยนฺติ ฯ  ม.  จาปาล  เจติยนฺติ ฯ   
#  ๒.  ม.  จาปาลสฺส ฯ  ๓.  ม.  สพฺพาเนว  ตานิ ฯ  ๔.  ม.  ป ฺายนฺติ ฯ  
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        *เลมที่  ๑๙  อายุสมโอสชฺชนสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๘๙ 
 
ภาวิตาติ  วฑฺฒิตา ฯ  พหุลีกตาติ  ปุนปฺปุน  กตา ฯ  ยานีกตาติ   
ยุตฺตยาน  วิย  กตา ฯ  วตฺถุกตาติ  ปติฏฏเน  (๑)  วตฺถ ุ วิย  กตา ฯ   
อนุฏ ิตาติ  อธิฏ ิตา ฯ  ปริจิตาติ  สมนฺตโต  จิตา  สุวฑฺฒิตา ฯ   
สุสมารทฺธาติ  สุฏ ุ  สมารทฺธา  อติวิย  สมฺมา  นปิฺผาทิตาติ ฯ   
        อิติ  (๒)  อนิยเมน  กเถตฺวา  ปุน  นิยเมตฺวา  ทสฺเสนฺโต(๓) 
ตถาคตสฺส  โขติอาทิมาห ฯ  เอตฺถ  จ  กปฺปนฺติ  อายุกปฺป ฯ   
ติฏเยฺยาติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กาเล  ย  มนสฺุสาน  อายุปฺปมาณ ฯ  ต   
ปริปุณฺณ  กตฺวา  ติฏเยฺย  ธเรยฺย ฯ  กปฺปาวเสส  วาติ  อปฺป   
วา  ภิยฺโยติ  (๔)  วุตฺตวสฺสสตโต  อติเรก  วา ฯ   
        มหาสิวตฺเถโร  ปนาห  พุทฺธาน  อฏาเน  คชฺชิต  นาม 
นตฺถิ  ยเถว  หิ  เวฬุวคามเก  อุปฺปนฺน  มารณนฺติก  เวทน   
ทส  มาเส  วกิฺขมฺเภสิ  เอว  ปุนปฺปุน  ต  สมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตฺวา  ทส  มาเส(๕)  วิกฺขมฺเภนฺโต  อิม  ภทฺทกปฺปเมว 
ติฏเยฺยาติ ฯ  กสฺมา  ปน  น   ิโตติ  อุปาทินฺนกสรีร   
นาม  ขณฺฑิจฺจาทีหิ  อภิภุยฺยติ  พุทฺธา  จ  ปน  ขณฺฑิจฺจาทิภาว   
อปฺปตฺวา  ป ฺจเม(๖)  อายุโกฏาเส  พหุชนสฺส  ปยมนาปกาเลเยว   
ปรินิพฺพายนฺติ ฯ  พุทฺธานพุุทฺเธสุ  อคฺคสาวกมหาสาวเกสุ   
ปรินิพฺพุเตสุ  อปริวาเรน  เอกเกเนว  าตพฺพ  โหติ  ทหร- 
#  ๑.  ส.ี  ปติฏานเมว ฯ  ปติฏานฏเน ฯ  ๒.  ม.  เอว ฯ 
#  ๓.  ม.  ทสฺเสตุ ฯ  ๔.  ม.  ภิยฺโย  วาติ ฯ  ๕.  ม.  ทส  มาเสติ  นตฺถิ ฯ 
#  ๖.  ส.ี  ปจฺฉิเม ฯ  
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สามเณรปริวาเรน  วา ฯ  ตโต  อโห  พุทฺธาน  ปรสิาติ   
หีเฬตพฺพต  อาปชฺเชยฺย  ตสฺมา  น   ิโตติ ฯ  เอว  วุตฺเตป   
โส  ปน  วุจฺจติ(๑)  อายุกปฺโปติ  อิทเมว  อฏกถาย  นิยมิต ฯ   
        โอฬาริเก  นิมิตฺเตติ  ถูเล  ส ฺ ุปฺปาทเน ฯ  ถลูส ฺ ุปฺปาทน   
เหต  ติฏตุ  ภควา  กปฺปนฺติ  สกลกปฺป  อวฏานยาจนาย  ยทิท   
ยสฺส  กสฺสจิ  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ภาวิตาติอาทินา   
อ ฺาปเทเสน  อตฺตโน  จตุริทฺธิปาทภาวนานุภาเวน  กปฺป   
อวฏานสมตฺถตาวิภาวน ฯ  โอภาเสติ  ปากฏวจเน ฯ(๒)  ปากฏเ ฺหต   
วจน  ปริยาย(๒)  มุ ฺจิตฺวา  อุชุกเมว  อตฺตโน  อธิปฺปาย- 
วิภาวน ฯ   
        พหุชนหิตายาติ  มหาชนสฺส  หิตตฺถาย ฯ  พหุชนสุขายาติ 
มหาชนสฺส  สุขตฺถาย ฯ  โลกานุกมฺปายาติ  สตฺตโลกสฺส  อนุกมฺป   
ปฏิจฺจ ฯ  กตรสฺส  สตฺตโลกสฺส  โย  ภควโต  ธมฺมเทสน   
สุตฺวา  ธมฺม(๓)  ปฏิวิชฺฌติ ฯ  อมตปาน  ปวติ  ตสฺส  ภควโต   
หิ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตเทสนาย  อ ฺาตโกณฺฑ ฺปฺปมุขา(๔)   
อฏารส  พฺรหฺมโกฏิโย  ธมฺม  ปฏิวิชฌฺึสุ ฯ  เอว  ยาว  สุภทฺท- 
ปริพฺพาชกวินยนา  ธมฺมปฏิวิทฺธสตฺตาน  คณนา  นตฺถิ ฯ   
มหาสมยสุตฺต  มงฺคลสุตฺต  จูฬราหุโลวาทสุตฺต  สมจิตฺตสุตฺตนฺติ   
#  ๑.  ม.  น  รุจฺจติ ฯ  ๒.  ม.  ปากฏ ฺเจต  วจน  ปรยิาย ฯ 
#  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๔.  ม.  อ ฺาตโกณฺฑ ฺปฺปมุขา ฯ  
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อิเมส  จตุนฺน  สุตฺตาน  เทสนากาเล  อภิสมยปฺปตฺตสตฺตาน 
ปริจฺเฉโท  นตฺถิ  เอตสฺส  อปริมาณสฺส  สตฺตโลกสฺส  อนุกมฺปาย   
ภควโต  าน  ชาต ฯ  เอว  อนาคเตป  ภวิสฺสตีติ  อธิปฺปาเยน   
วทติ ฯ  เทวมนุสฺสานนฺติ  น  เกวล  เทวมนุสฺสานเยว  อวเสสาน   
นาคสุปณฺณาทีนมฺป  อตฺถาย  หิตาย  สขุาย  ภควโต  าน   
โหติ ฯ  สเหตุกปฏิสนฺธิเก  ปน  มคฺคผลสจฺฉิกิริยาย  ภพฺพปุคฺคเล   
ทสฺเสตุ  เอว  วุตฺต  ตสฺมา  อ ฺเสมฺป  อตฺถตฺถาย  หิตตฺถาย 
สุขตฺถาย  ภควา  ติฏตูติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  อตฺถายาติ  อิธ- 
โลกสมฺปตฺติอตฺถาย ฯ  หติายาติ  ปรโลกสมฺปตฺติเหตุภูต- 
หิตตฺถาย ฯ  สุขายาติ  นิพฺพานธาตุสุขตฺถาย ฯ  ปรุมิ  ปน 
หิตสุขคฺคหณ  สพฺพสาธารณวเสน  เวทิตพฺพ ฯ   
        ยถา  ต  มาเรน  ปริยฏุ ิตจิตฺโตติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาต- 
มตฺต  ยถา  มาเรน  ปริยฏุ ิตจิตฺโต  อชฺโฌตฺถฏจิตฺโต  อ ฺโป   
โกจิ  ปถุุชชฺโน  ปฏิวิชฺฌตุิ  น  สกฺกุเณยฺย  เอวเมว  นาสกฺขิ   
ปฏิวิชฺฌิตุนฺติ  อตฺโถ ฯ  มาโร  ห ิ ยสฺส  เกจิ  วิปลฺลาสา   
อปฺปหีนา  ตสฺส  จิตฺต  ปริยุฏาติ ฯ  ยสฺส  ปน  สพฺเพน 
สพฺพ  ทฺวาทส  วิปลลฺาสา  อปฺปหีนา  ตตฺถ(๑)  วตฺตพฺพเมว   
นตฺถิ ฯ  เถรสฺส  จ  จตฺตาโร  วิปลลฺาสา  อปฺปหีนา  เตนสฺส   
จิตฺต  ปริยุฏาติ(๒) ฯ  โส  ปน  จิตฺตปริยุฏาน  กโรนฺโต  ก ึ  
#  ๑.  ม.  ตสฺส ฯ  ๒.  ม.  ปริยุฏาสิ ฯ    
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กโรตีติ  เภรว  รูปารมฺมณ  วา  ทสฺเสติ  สทฺทารมฺมณ  วา   
สาเวติ  ตโต  สตฺตา  ต  ทสิฺวา  วา  สุตฺวา  วา  สตึ   
วิสฺสชฺเชตฺวา  วิวฏมุขา  โหนฺติ ฯ  เตส  มุเขน  หตฺถ  ปเวเสตฺวา   
หทย  มทฺทติ  ตโต  วิส ฺ ิโน  (๑)  หตฺุวา  ติฏนฺติ ฯ  เถรสฺส   
ปเนส  มุเขน  หตฺถ  ปเวเสตุ  กึ  สกฺขิสฺสติ  เภรวารมฺมณ   
ปน  ทสฺเสติ ฯ  ต  ทิสฺวา  เถโร  นิมิตฺโตภาส  น  ปฏิวิชฺฌ ิฯ   
ชานนฺโตเยว  ภควา  กิมตฺถ  ยาวตติย  อามนฺเตสิ  ปรโต   
ติฏตุ  ภนฺเต  ภควาติ  ยาจิเต  ตุเยฺหเวต  ทุกฺกฏ  ตุเยฺหเวต   
อปรทฺธนฺติ  โทสาโรปเนน  โสกตนุกรณตฺถ ฯ  ปสฺสติ  หิ   
ภควา  อย  มยิ  อติวิย  สินทิฺธหทโย  โส  ปรโต  ภูมิ- 
จาลการณ ฺจ  อายุสงฺขาโรสฺสชชฺน ฺจ  สุตฺวา  มม  จิรฏาน   
ยาจิสฺสติ  ตสฺสาห(๑)  กิสฺส  ตฺว  ปุเรตร  น  ยาจีติ(๒)  ตสฺเสว   
สีเส  โทส  ปาเตสฺสามิ  สตฺตา  จ  อตฺตโน  อปราเธน  น   
ตถา  วิห ฺนฺติ  เตนสฺส  โสโก  ตนุโก  ภวิสฺสตีติ ฯ   
        คจฺฉ  ตฺว  อานนฺทาติ  ยสฺมา  ทิวาวิหารตฺถาย  อิธาคโต   
ตสฺมา  อานนฺท  คจฺฉ  ตฺว  ยถารุจิต  าน  ทิวาวิหาราย ฯ   
เตเนวาห  ยสฺส  ทานิ  กาล  ม ฺสีติ ฯ   
        มาโร  ปาปมาติ  เอตฺถ  สตฺเต  อนตฺเถ  นิโยเชนฺโต  มาเรตีติ   
มาโร ฯ  ปาปมาติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  โส  ห ิ ปาปธมฺเมน   
#  ๑.  ม.  อถาห ฯ  ๒.  ม.  ยาจสีติ ฯ    
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สมนฺนาคตตฺตา  ปาปมาติ  วุจฺจติ ฯ  ภาสิตา  โข  ปเนสาติ   
อย ฺหิ  ภควติ  โพธิมณฺเฑ  สตฺต  สตฺตาเห  อติกฺกมิตฺวา  อชปาล- 
นิโคฺรเธ  วิหรนฺเต  อตฺตโน  ธีตาสุ  อาคนฺตฺวา  อิจฺฉาวิฆาต   
ปตฺวา  คตาสุ  อย  อตฺเถโส  อุปาโยติ  จินฺเตนฺโต  อาคนฺตฺวา 
ภควา  ยทตฺถ  ตุเมฺหหิ  ปารมิโย  ปูริตา  โส  โว  อตฺโถ 
อนุปฺปตฺโต  ปฏิวิทฺธ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ก ึ เต  โลกวิหรณายาติ  (๑)   
วตฺวา  ยถา  อชฺช  เอวเมว  ปรินิพฺพาตุ  ทานิ  ภนฺเต  ภควาติ   
ยาจิ ฯ  ภควา  จสฺส  น  ตาวาหนฺติอาทีนิ  วตฺวา  ปฏกิฺขิป ฯ   
ต  สนฺธาย  อิทานิ  ภาสิตา  โข  ปเนสาติอาทิมาห  (๒)ฯ   
        ตตฺถ  วิยตฺตาติ  อริยมคฺคาธิคมวเสน  พฺยตฺตา ฯ  วินีตาติ   
ตเถว  กิเลสวินยเนน  วินตีา ฯ  วิสารทาติ(๓)  สารชฺชกราน  ทิฏ ิ- 
วิจิกิจฺฉาทีน  ปหาเนน  วิสารทภาว  ปตฺตา ฯ  พหุสฺสุตาติ  เตปฏก- 
วเสน  พหุ  สุตเมเตสนฺติ(๔)  พหุสฺสตุา ฯ  ตเมว  ธมฺม  ธาเรนฺตีติ   
ธมฺมธรา ฯ  อถ  วา  พหุสฺสุตาติ  ปริยตฺติพหุสฺสุตา  เจว  ปฏิเวธ- 
พหุสฺสุตา  จ ฯ  ธมฺมธราติ  ปรยิตฺติธมฺมาน ฺเจว  ปฏิเวธธมฺมา- 
น ฺจ  ธารณโต  ธมฺมธราติ  เอวมฺเปตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนาติ  อริยธมฺมสฺส  อนุธมฺมภูต  วิปสฺสนาธมฺม   
ปฏิปนฺนา ฯ  สามีจิปฏิปนฺนาติ  าณทสฺสนวิสุทฺธิยา  อนุจฺฉวิก   
#  ๑.  ม.  โลกวิจรเณนาติ ฯ  ๒.  ม.  ปเนสาติอาทิมาห ฯ   
#  ๓.  ปาลยิ  วิสารทปฺปตฺตาติ  ปาโ ฯ  ๔.  ม.  สภุเมเตสนฺติ ฯ  
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วิสุทฺธิปรมฺปราปฏิปท  ปฏิปนฺนา ฯ  อนุธมฺมจาริโนติ  อภิสลฺเลขิต  (๑)   
ตสฺสา  ปฏิปทาย  อนุรูป  อปฺปจฺฉตาทิธมฺม  จรณสีลา ฯ  สก   
อาจริยกนฺติ  อตฺตโน  อาจริยวาท ฯ  อาจิกฺขิสฺสนฺตีติ  อาทิโต 
กเถสฺสนฺติ  อตฺตนา  อุคฺคหิตนิยาเมน  ปเร  อุคฺคณฺหาเปสฺสนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  เทเสสฺสนฺตีติ  วาเจสฺสนฺติ  ปาฬึ  สมฺมา  วาเจสฺสนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  ป ฺเปสฺสนฺตีติ  ปชานาเปสฺสนฺติ  ปกาเสสฺสนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  ปฏเปสฺสนฺตีติ  ปกาเรหิ  เปสฺสนฺติ ฯ  วิวริสฺสนฺตีติ   
วิวฏ  กริสฺสนฺติ ฯ  วิภชิสสฺนฺตีติ  วิภตฺต  กริสฺสนฺติ ฯ  อุตฺตานี- 
กริสฺสนฺตีติ  อนุตฺตาน  คมฺภีร  อุตฺตาน  ปากฏ  กริสฺสนฺติ ฯ   
สหธมฺเมนาติ  สเหตุเกน  สการเณน  วจเนน ฯ  สปฺปาฏิหาริยนฺติ   
ยาว  นิยฺยานิก  กตฺวา ฯ  ธมฺม  เทเสสฺสนฺตีติ  นววิธโลกุตฺตร- 
ธมฺม  ปโพเธสฺสนฺติ  ปกาเสสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ป ฺเปสฺสนฺตีติอาทีหิ  ฉหิ  ปเทหิ  ฉ  อตฺถ- 
ปทานิ  ทสฺสติานิ  อาทิโต  ปน  ทฺวีหิ  ปเทหิ  ฉ  พฺย ฺชน- 
ปทานีติ ฯ  เอตฺตาวตา  เตปฏก  พุทฺธวจน  สวณฺณนานเยน   
สงฺคเหตฺวา  ทสฺสิต  โหติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  เนตฺติย  ทวฺาทส   
ปทานิ  สุตฺต  ต  สพฺพ  พฺย ฺชน ฺจ  อตฺโถ  จาติ ฯ   
        พฺรหฺมจริยนฺติ  สิกฺขตฺตยสงฺคหิต  สกล  สาสนพฺรหฺมจริย ฯ   
อิทฺธนฺติ  สมทิฺธ  ฌานุปฺปาทวเสน ฯ  (๒)  ผีตนฺติ  วุฑฺฒิปฺปตฺต  สพฺพ- 
#  ๑.  ส.ี  อภิสลฺเลขตฺถ ฯ  ม.  สลฺเลขิก ฯ  ๒.  ม.  ย.ุ  ฌานสฺสาทวเสน ฯ  
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ผาลิผุลฺล  อภิ ฺาสมฺปตฺติวเสน ฯ  วิตฺถาริกนฺติ  วิตฺติณฺณ(๑)  ตสฺมึ   
ตสฺมึ  ทิสาภาเค  ปติฏหนวเสน ฯ  พาหุช ฺนฺติ  พหูหิ  าต   
ปฏิวิทฺธ  พหุชนาภิสมยวเสน ฯ  ปุถุภูตนฺติ  สพฺพาการวเสน   
ปุถุลภาวปฺปตฺต ฯ  กถ  ยาว  เทวมนุสฺเสหิ  สุปฺปกาสิตนฺติ  ยตฺตกา 
วิ ฺ ุชาติกา  เทวา  เจว  (๒)  มนุสฺสา  จ  อตฺถ ิ เตหิ  สพฺเพหิ   
สุฏ ุ  ปกาสตินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อปฺโปสฺสุกฺโกติ  นิรสฺุสุกฺโก  ลีนวีริโย(๓) ฯ  ตฺว  หิ  ปาปม   
สตฺตสตฺตาหาติกฺกมนโต  ปฏาย  ปรนิิพฺพาตุ  ทานิ  ภนฺเต  ภควา   
ปรินิพฺพาตุ  สุคโตติ  วิรวนฺโต  อาหิณฺฑิตฺถ  อชชฺ  ทานิ  ปฏาย 
วิคตุสฺสาโห(๔)  โหติ  มา  มยฺห  ปรินพฺิพานตฺถาย  วายาม   
กโรหีติ  วทติ ฯ   
        สโต  สมฺปชาโน  อายุสงฺขาร  โอสฺสชีติ  สตึ  สูปติฏ ิต   
กตฺวา  าเณน  ปริจฺฉินฺทตฺิวา  อายุสงฺขาร  วิสฺสชิ  ปชหิ ฯ   
ตตฺถ  น  ภควา  หตฺเถน  เลฑฺฑฑ  วิย  อายุสงฺขาร  โอสฺสช ิ
เตมาสมตฺตเมว  ปน  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  ปร  น   
สมาปชฺชิสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต   
โอสฺสชีติ  โวสฺสชฺชีติป(๕)  ปาโ ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  กปฺป  วา  กปฺปาวเสส  วา  าตุ   
#  ๑.  ม.  วิตฺถต ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  ๓.  สี.  ม.  ลีนวีรโิย ฯ 
#  ๔.  ม.  วิคสุสฺสาโห ฯ  ๕.  ส.ี  อุสฺสชฺชีติป ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๔๙๖ 
                 
สมตฺโถ  ตตฺตก  กาล  อฏตฺวา  ปรินิพฺพายิตุ  มารสฺส  ยาจนาย   
อายุสงฺขาร  โอสฺสชิ  น  ภควา  มารสฺส  ยาจนาย  อายุ- 
สงฺขาร  โอสฺสชิ  นาป  เถรสฺส  ยาจนาย(๑)  น  โอสฺสชิสฺสติ   
เตมาสโต  ปน  ปร  พุทฺธเวเนยฺยาน  อภาวโต  อายุสงฺขาร   
โอสฺสชิ ฯ  าน ฺหิ  นาม  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  ยาวเทว   
เวเนยฺยวินยนตฺถ  เต  อสติ  วิเนยฺยชเน  เกน  นาม  การเณน   
สฺสนฺติ ฯ  ยทิ  จ  มารสฺส  ยาจนาย  ปรินิพฺพาเยยฺย  ปุเรตรเยว   
ปรินิพฺพาเยยฺย ฯ  โพธิมณฺเฑป  หิ  มาเรน  ยาจิต  นิมิตฺโต- 
ภาสกรณมฺป  เถรสฺส  โสกตนุกรณตฺถนฺติ  วุตฺโตวายมตฺโถ ฯ   
อปจ  พุทฺธพลทีปนตฺถ  นมิิตฺโตภาสกรณ ฯ  เอว  มหานุภาวา   
พุทฺธา  ภควนฺโต(๒)  เย  ติฏนฺตาป  อตฺตโน  รุจิยาว  ติฏนฺติ   
ปรินิพฺพายนฺตาป  อตฺตโน  รุจิยาว  ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ   
        มหาภูมิจาโลติ  มหนฺโต  ปวีกมฺโป ฯ  ตทา  กิร  ทสสหสฺสิ 
โลกธาตุ  อกมฺปตฺถ ฯ  ภึสนโกติ  ภยชนโก ฯ  เทวทุนฺทุภิโย  จ   
ผลึสูติ  เทวเภริโย  นทึสุ ฯ  (๓)  เทโว  สุกฺขคชฺชิต  คชฺช ิ อกาล- 
วิชฺชุลตา  นิจฺฉรึสุ ฯ  ขณิกวสฺส  วสฺสติี  วุตฺต  โหติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  (๔)  สงฺขารวิสงฺขาราน  วิเสสสงฺขาต  (๔)   
อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อนวเสสสงฺขาเร   
#  ๑.  ม.  อายาจนาย ฯ  ๒.  ม.  ภควนฺโตเยว ฯ  ๓.  สุมงฺคล.  ๒/๒๖๐  ผลึสุ ฯ 
#  ๔.  สี.  สงฺขาราน  วิสงฺขารวิเสสสงฺขาต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อายุสมโอสชฺชนสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๙๗ 
 
วิสฺสชฺเชตฺวา  อตฺตโน  วิสงฺขารคมนทีปก  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
กสฺมา  อุทาเนสิ  โกจิ  นาม  วเทยฺย  มาเรน  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต 
อนุพนฺธิตฺวา  (๑)  ปรินิพฺพายถ  ปรินพฺิพายถ(๑)  ภนฺเตติ  อุปทฺทูโต 
ภเยน  ภควา  อายุสงฺขาร  โอสฺสชีติ ฯ  ตสฺโสกาโส  มา  โหตุ   
ภีตสฺส  อุทาน  นาม  นตฺถีติ  ปติโต  วิสฺสฏ(๒)  อุทาน  อุทาเนสีติ 
อฏกถาสุ  วุตฺต ฯ  ตโต  เตมาสมตฺเตเนว  จ  ปน  พุทฺธกิจฺจสฺส   
นิปฺผชฺชนโต  เอว  ทีฆรตฺต  มยา  ปริหโฏย  ทุกฺขาภาโร  นจิรสฺเสว 
นิกฺขิปยตีติ(๓)  ปสฺสโต  ปรินิพฺพานคุณปจฺจเวกฺขเณ  ตสฺส  อุฬาร   
ปติโสมนสฺส  อุปฺปชชฺิ  เตน  ปติเวเคน  อุทาเนสีติ  ยุตฺต  วิย ฯ   
เอกนฺเตน  หิ  วิสงฺขารนินฺโน  นิพฺพานชฺฌาสโย  สตฺถา  มหา- 
กรุณาย  พลกฺกาเรน  วิย  สตฺตหิตตฺถ  โลเก  สุจิร   ิโต ฯ   
ตถา  หิ  เทวสิก  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขา  สมาปตฺติโย   
วฬ ฺเชติ  โสทานิ  มหากรุณาธิการสฺส  นิปฺผนฺนตฺตา 
นิพฺพานาภิมุโข  อนปฺปก  ปติโสมนสฺส  ปฏิสเวเทสิ ฯ  เตเนว   
หิ  ภควโต  กิเลสปรินิพฺพานทิวเส  วิย  ขนฺธปรินพฺิพาน- 
ทิวเสป  สรีราภา  วิเสสโต  วิปฺปสนฺนา  ปริสุทฺธา  ปภสฺสรา   
อโหสีติ ฯ   
        คาถาย  โสณสิงฺคาลาทีนมฺป  ปจฺจกฺขภาวโต  ตุลิต   
#  ๑.  ม.  ปรนิิพฺพาตุ ฯ  ๒.  ม.  นตฺถติี  เอตสฺส  ทปีนตฺถ  ปติเวควิสฺสฏ ฯ 
#  ๓.  ส.ี  ม.  นิกฺขิปยตีติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๔๙๘ 
                 
ปริจฺฉินฺนนฺติ  ตุล  กามาวจรกมฺม ฯ  น  ตุล  [๑]  อตุล  ตุล  วา   
สทิสมสฺส  อ ฺ  โลกิยกมฺม  นตฺถีติ  อตุล  มหคฺคตกมฺม ฯ 
กามาวจร  รูปาวจร  วา  ตุล  อรูปาวจร  อตุล ฯ  อปฺปวิปาก   
วา  ตุล  พหุวิปาก  อตุล ฯ  สมฺภวนฺติ  สมฺภวเหตุภูต(๒)  อุปปตฺติ- 
ชนกนฺติ  อตฺโถ ฯ  ภวสงฺขารนฺติ  ปุนพฺภวสงฺขารชนก ฯ  (๓)  อวสฺสชีติ   
วิสฺสชฺเชสิ ฯ  มุนีติ  พุทฺธมุนิ ฯ  อชฺฌตฺตรโตติ  นยิกชฺฌตฺตรโต ฯ   
สมาหิโตติ  อุปจารปฺปนาสมาธิวเสน  สมาหิโต ฯ  อภินนฺทิ  กวจมิวาติ   
กวจ  วิย  ภินทฺิ(๔) ฯ  อตฺตสมฺภวนฺติ  อตฺตนิ  ส ฺชาต  กิเลส ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  สวิปากฏเน  สมฺภว  ภวาภิสงฺขรณฏเน  (๕)   
ภวสงฺขารนฺติ  จ  ลทฺธนาม  ตุลาตุลสงฺขาต  โลกิยกมมฺ ฺจ   
โอสฺสชิ  สงฺคามสีเส  มหาโยโธ  กวจ  วิย  อตฺตสมฺภว  กิเลส ฺจ   
อชฺฌตฺตรโต  สมาหิโต  หตฺุวา  อพฺภิทาติ(๖) ฯ   
        อถวา  ตุลนฺติ  ตุเลนโฺต  ตีเรนฺโต ฯ  อตุล ฺจ  สมฺภวนฺติ   
นิพฺพาน ฺเจว  ภว ฺจ ฯ  ภวสงฺขารนฺติ  ภวคามิก  กมฺม ฯ   
อวสฺสชิ  มุนติี  ป ฺจกฺขนฺธา  อนิจฺจา  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน   
นิโรโธ  นิพฺพาน  นิจฺจนฺติอาทินา  นเยน  ตุเลนฺโต  พุทฺธมุนิ   
ภเว  อาทีนว  นิพฺพาเน  จ  อานิสส  ทิสวฺา  ต  ขนฺธาน   
มูลภูต  ภวสงฺขารกมฺม  กมฺมกฺขยาย  สวตฺตตีติ  (๗)  เอว  วุตฺเตน   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อตุลนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  สมฺภวสฺส  เหตุภูต ฯ 
#  ๓.  ม.  ปนุพฺภวสงฺขารณก ฯ  ๔.  ม.  อภินฺทิ ฯ   
#  ๕.  ม.  ภวาภวาภิสงฺขรณฏเน ฯ  ๖.  ม.  อภินฺทติี ฯ   
#  ๗.  ม.  ม.  ๑๓/๘๘/๘๔ ฯ  อง.จตุกฺก.  ๒๑/๒๓๒/๓๑๔ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อายุสมโอสชฺชนสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๙๙ 
 
กมฺมกฺขยกเรน  อริยมคฺเคน  อวสฺสช ิฯ  กถ  อชฺฌตฺตรโต   
สมาหิโต  อภินฺทิ  กวจมิวตฺตสมฺภว ฯ  โส  ห ิ วิปสฺสนาวเสน   
อชฺฌตฺตรโต  สมาหิโตติ  เอว  ปุพฺพภาคโต  ปฏาย   
สมถวิปสฺสนาพเลน  กวจ  วิย  อตฺตภาว  ปรโิยนนธฺิตฺวา   ิต   
อตฺตนิ  สมฺภวตฺตา  อตฺตสมฺภวนฺติ  ลทธฺนาม  สพฺพ  กิเลสชาต 
อภินฺทิ  กิเลสาภาเว  จ(๑)  กมฺม  อปฺปฏิสนฺธิกตฺตา  อวสฺสฏ   
นาม  โหตีติ  เอว  กิเลสปปฺหาเนน  กมฺม  ปชหิ ฯ  อิติ  โพธ-ิ 
มูเลเยว  อวสฺสฏภวสงฺขาโร  ภควา  เวขมิสฺสเกน  (๒)  วิย  ชรสกฏ   
สมาปตฺติเวขมิสฺสเกน  อตฺตภาว  ยาเปนฺโตป  อิโต  เตมาสโต   
อุทฺธ  สมาปตฺติเวขมสฺส  น  ทสฺสามีติ  จิตฺตุปฺปาทเนน  อายุ- 
สงฺขาร  โอสฺสชีติ ฯ   
                ปมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  กิเลสาภาเวเนว ฯ  ๒.  ม.  เวขมิสฺสเกน ฯ    
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                                *เลมที่  ๑๙  หนา  ๕๐๐ 
                 
                ปฏิสลลฺานสุตฺตชฏิลสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  พหิทฺวารโกฏเกติ  ปาสาททฺวารโกฏกสฺส  พหิ   
น  วิหารทฺวารโกฏกสฺส ฯ  โส  กิร  ปาสาโท  โลหปาสาโท 
วิย  สมนฺตา  (๑)จตุทฺวารโกฏกปริวุโต  ปาการปรกิฺขิตฺโต ฯ   
เตสุ  ปาจีนทฺวารโกฏกสฺส  พหิ  ปาสาทจฺฉายาย  ปาจีนโลกธาตุ   
โอโลเกนฺโต  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  โหติ ฯ  ชฏลิาติ   
ชฏาวนฺโต  ตาปสเวสธาริโน ฯ  นิคณฺาติ  เสตปฏนิคณฺรูป- 
ธาริโน ฯ  เอกสาฏกาติ  เอกสาฏกนิคณฺา(๒)  วิย  เอก  ปโลติกขณฺฑ   
หตฺเถ  พนฺธตฺิวา  เตนาป  (๓)  สรีรสฺส  ปุริมภาค  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   
วิจรณกา ฯ  ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมาติ  ปรฬฺูหกจฺฉโลมา  ปรูฬฺหนขา   
ปรูฬฺหอวเสสโลมา  จ  กจฺฉาทีสุ  ทีฆโลมา  ทีฆนขา  จาติ   
อตฺโถ ฯ  ขาริวิวิธมาทายาติ(๔)  วิวิธ  ขารึ  นานปฺปการ(๕)  ปพฺพชิต- 
ปริกฺขารภณฺฑิก  คเหตฺวา ฯ  อวิทูเร  อติกฺกมนฺตีติ  วิหารสฺส   
อวิทูรมคฺเคน  นคร  ปวิสนฺติ ฯ   
        ราชาห  ภนฺเต  ปเสนทิ  โกสโลติ  อห  ภนฺเต  ราชา 
ปเสนทิโกสโล  มยฺห  นาม  ตุเมฺห  ชานาถาติ ฯ  กสฺมา   
ปน  ราชา  โลเก  อคฺคปุคฺคลสฺส  สนฺติเก  นิสินฺโน  เอวรูปาน   
#  ๑.  ม.  ...โกฏกปริวุโต  ปาการปรกิฺขิตฺโต ฯ  ๒.  ม.  เอกสาฏกาติ   
#  เอกสาฏกานิคฺคณฺา ฯ  ๓.  สี.  เอเกนนฺเตน  หิ ฯ   
#  ๔.  สฺยา.  ขารีวิวิธมาทาย ฯ  ม.  ขาริวิวิธ  มาทายาติ ฯ   
#  ๕.  ม.  ขาราทินานปฺปการ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปฏิสลฺตฺตชฏลิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๐๑ 
 
นคฺคนิสฺสิรีกาน  อ ฺชลึ  ปคฺคณฺหาตีติ  สงฺคณฺหณตฺถาย ฯ   
เอว ฺหิสฺส  อโหสิ  สจาห  เอตฺตกมฺป  เอเตส  น  กริสฺสามิ 
มย  ปุตฺตทาร  ปหาย  เอตสฺสตฺถาย  ทุพฺโภชนทุกขฺเสยฺยาทีนิ   
อนุโภม  อย  อมฺหาก  นิปจฺจการมตฺตมฺป  น  กโรติ ฯ  ตสฺมึ   
หิ  กเต  อเมฺห  โอจรกาติ  ชโน  อคฺคเหตฺวา  ปพฺพชิตา 
อิจฺเจว  ส ฺชานิสฺสติ  กึ  อิมสฺส  ภูตตฺถกถเนนาติ  อตฺตนา   
ทิฏ  สุต  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  น  กเถยยย  เอว  กเต  ปน   
อนิคูหิตฺวา  กเถสฺสนฺตีติ ฯ  อปจ  สตฺถุ  อชฺฌาสยชานนตฺถมฺป   
เอวมกาสีติ ฯ  ราชา  กริ  ภควนฺต  อุปสงฺกมนฺโตป  กติปย 
กาล  สมฺมาสมฺโพธึ  น  สทฺทหิ ฯ  เตนสฺส  เอว  อโหสิ  ยท ิ  
ภควา  สพฺพ  ชานาติ  มยา  อิเมส  นิปจฺจการ  กตฺวา 
อิเม  อรหนฺโตติ  วุตฺเต  นานุชาเนยฺย  อถ  ม  อนุวตฺตนฺโต   
อนุชาเนยฺย  กุโต  ตสฺส  สพฺพ ฺ ุตาติ ฯ  เอว  โส  สตฺถ ุ  
อชฺฌาสยชานนตฺถ  ตถา  อกาสิ ฯ  ภควา  ปน  อุชุกเมว  น   
อิเม  สมณา  โอจรกาติ  วุตฺเต  ยทิป  ราชา  สทฺทหติ  มหาชโน   
ปน  ตมตฺถ  อชานนฺโต  น  สทฺทเหยยฺ  สมโณ  โคตโม  ราชา   
อตฺตโน  กถ  สุณาตีติ  ยงฺกิ ฺจิ  มุขารูฬฺห  กเถตีติ  วเทยฺย   
ต  ตสฺส  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺเตยฺย  อ ฺโ  จ   
คุฬฺหกมฺม  วิวฏ  กต  ภเวยฺย  สยเมว  ราชา  เตส  โอจรกภาว   
กเถสฺสตีติ  ตฺวา  ทุชฺชาน  โข  เอตนฺติอาทิมาห ฯ    
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        (๑)ตตฺถ  ปุตฺตสมฺพาธสยนนฺติ  ปตฺุเตหิ  สมฺพาธสยน ฯ 
เอตฺถ  จ  ปุตฺตสีเสน  ทารปริคฺคห  ปุตฺตทาเรสุ  อุพฺพิลฺลา- 
จิตฺเตน  เตส  ราคาทิเหตุโสกาภิภเวน  จิตฺตสฺส  สงฺกิลิฏต   
ทสฺเสติ ฯ  กามโภคินาติ  อิมินา  ปน  ราคาภิภว ฯ  อุภเยนาป 
วิกฺขิตฺตจิตฺตต  ทสฺเสติ ฯ  กาสิกจนฺทนนฺติ  สณฺหจนฺทน ฯ  กาสิก- 
วตฺถ ฺจ  จนฺทน ฺจาติ  วา  อตฺโถ(๑) ฯ  มาลาคนฺธวิเลปนนฺติ  วณฺณ- 
คนฺธตฺถาย  มาลา  สุคนฺธภาวตฺถาย  คนฺธ  ฉวิราคกรณตฺถาย   
วิเลปน  ธาเรนฺเตน ฯ  ชาตรูปรชตนฺติ  สุวณฺณ ฺเจว  อวสิฏ- 
ธน ฺจ ฯ  สาทิยนฺเตนาติ  ปฏิคฺคณฺหนฺเตน ฯ  สพฺเพนป  กาเมสุ   
อภิคิทฺธภาวเมว  ปกาเสติ ฯ   
        สวาเสนาติ  สหวาเสน ฯ  สีล  เวทิตพฺพนฺติ  อย  เปสโล   
วา  ทุสฺสีโล  วาติ  สวสนฺเตน  เอกสฺมึ  าเน  สห  วสนฺเตน   
ชานิตพฺโพ ฯ  ต ฺจ  โข  ทีเฆน  อทฺธุนา  น  อิตฺตเรนาติ  (๒) 
ต ฺจ  สีล  ทีเฆน  กาเลน  เวทิตพฺพ  น  อิตฺตเรน ฯ  กติปย- 
ทิวเส  หิ  ส ฺตากาโร  สวุตินฺทฺริยากาโร  จ  หุตฺวา  สกฺกา 
ทสฺเสตต ฯ  มนสิกโรตา  โน  อมนสิกโรตาติ  ตมฺป  สลีมสฺส   
#  ๑.  ม.  ตตฺถ  กามโภคินาติ  อิมินา  ปน  ราคาภิภว  อุภเยนาป   
#  วิกฺขิตฺตจิตฺตต  อสฺเสติ ฯ  ปุตฺตสมฺพาธสยนนฺติ  ปุตฺเตหิ   
#  สมฺพาธสยน ฯ  เอตฺถ  จ  ปุตฺตสีเสน  ทารปริคฺคห  ปุตฺทาเรสุ   
#  อุปฺปลาวิเตน  เตส  ฆราวาสาทิเหตุ  โสกาภิภเวน  จิตฺตสฺส   
#  สงฺกิลิฏต  ทสฺเสติ ฯ  กาสิกจนฺทนนฺติ  สณฺหจนฺทน  กาสิกวตฺถ ฺจ 
#  จนฺทน ฺจาติ  วา  อตฺโถ ฯ  ๒.  ม.  อิตฺตรนฺติ ฯ  
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ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ  มนสิกโรนฺเตน  ปจฺจเวกฺขนฺเตน  สกฺกา  ชานิตุ 
น  อิตเรน ฯ  ป ฺวตาติ  ตมฺป  สปฺป ฺเเนว  ปณฺฑิเตน ฯ   
พาโล  ห ิ มนสิกโรนฺโตป  ชานิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  สโวหาเรนาติ   
กถเนน ฯ   
                โย  ห ิ โกจิ  มนุสฺเสสุ  โวหาร  อุปชีวติ   
                เอว  วาเสฏ  ชานาหิ  วาณิโช  โส  น  พฺราหฺมโณติ   
เอตฺถ  หิ  วาณิชฺช  โวหาโร  นาม ฯ  จตฺตาโร  อรยิ- 
โวหาราติ  จตฺตาโร  อนรยิโวหาราติ(๑)  เอตฺถ  เจตนา ฯ  สงฺขา   
สม ฺา  ป ฺตฺติ  โวหาโรติ  เอตฺถ  ป ฺตฺติ ฯ  โวหาร- 
มตฺเตน  โส  โวหเรยฺยาติ  เอตฺถ  กถา  โวหาโร ฯ  อิธาป   
โส  เอว  อธิปฺเปโต ฯ  เอกจฺจสฺส  หิ  สมฺมุขากถา  ปรมฺมุขากถาย   
น  สเมติ  ปรมฺมุขากถา  สมฺมุขากถาย  ตถา  ปุริมกถา   
ปจฺฉิมกถาย  ปจฺฉิมกถา  จ  ปุริมกถาย ฯ  โส  กเถนฺโตเยว 
สกฺกา  ชานิตุ  อสุจิ  เอโส  ปุคฺคโลติ ฯ  สุจิสีลสฺส  ปน  ปุริม   
ปจฺฉิเมน  ปจฺฉิม ฺจ  ปุริเมน  สมฺมุขา  กถิต(๒)  ปรมฺมุขา   
กถิเตน  ปรมมฺุขา  กถิต ฺจ  สมฺมุขา  กถิเตน  สเมติ  ตสฺมา   
กเถนฺเตน  สกฺกา  สุจิภาโว  ชานิตุนฺติ  ปากาเสนฺโต  อาห   
สโวหาเรน  โสเจยฺย  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
        ถาโมติ  าณถาโม ฯ  ยสฺส  ห ิ าณถาโม  นตฺถิ  โส   
#  ๑.  ม.  จตฺตาโร  อนริยโวหาราตีติ  นตฺถิ ฯ  ๒.  ม.  กถิต ฺจ ฯ  
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อุปฺปนฺเนสุ  อุปทฺทเวสุ  คเหตพฺพคหณ  กตฺตพฺพกิจฺจ  (๑)  อปสฺสนฺโต   
อทฺวาริก  ฆร  ปวิฏโ  วิย  จรติ ฯ  เตนาห  อาปทาสุ  โข   
มหาราช  ถาโม  เวทิตพฺโพติ ฯ  สากจฺฉายาติ  สห  กถาย ฯ   
ทุปฺป ฺสฺส  หิ  กถา  อุทเก  (๒)เคณฺฑุ  วิย  อุปฺปลวติ ฯ  (๒)   
ป ฺวโต  กเถนฺตสฺส  ปฏิภาน  อนนฺต  โหติ ฯ  อุทกวิปฺผนฺทิ- 
เตเนว  (๓)  หิ  มจฺโฉ  ขุทฺทโก  มหนฺโต  วาติ  ายติ(๔)ฯ   
        อิติ  ภควา  ร ฺโ  อุชุกเมว  เต  อิเม  นามาติ  อวตฺวา   
อรหนฺตาน  อนรหนฺตาน ฺจ  ชานนูปาย  ปกาเสสิ ฯ  ราชา  ต   
สุตฺวา  ภควโต  สพฺพ ฺ ุตาย  เทสนาวิลาเสน  จ  อภิปฺปสนฺโน   
อจฺฉริย  ภนฺเตติอาทินา  อตฺตโน  ปสาท  ปกาเสตฺวา  อิทานิ   
เต  ยาถาวโต  ภควโต  อาโรเจนฺโต  เอเต  ภนฺเต  มม  ปุริสา 
โจราติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  โจราติ  อปพฺพชิตา  เอว  ปพฺพชิตรูเปน  รฏปณฺฑ   
ภุ ฺชนฺตา  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตตฺตา ฯ  โอจรกาติ  เหฏา  จรกา ฯ   
โจรา  หิ  ปพฺพตมตฺถเกน  จรนฺตาป  เหฏา  จรกาว  นิหีน- 
กมฺมตฺตา ฯ  อถ  วา  โอจรกาติ  จารปุริสา  (๕)ฯ  โอจริตฺวาติ(๖)  อวจริตฺวา   
วีมสิตฺวา  ตสฺมึ  ตสฺมึ  เทเส  ต  ต  ปวตฺตึ  ตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
#  ๑.  ส.ี  คเหตพฺพ  ปหาตพฺพ ฺจ ฯ  ม.  กตฺตพฺพกรณ ฯ   
#  ๒.  ส.ี  เลฑฺฑุ  วิย  นุปปฺลวติ ฯ  ม.  เคณฺฑุ  วิย  อุปลวติ ฯ   
#  ๓.  ม.  อุทก  วิปฺผนฺทเนเนว ฯ  ๔.  ม.  ป ฺายติ ฯ  ๕.  ม.  จรปุริสา ฯ 
#  ๖.  สฺยา.  โอตริตฺวา ฯ  
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โอยายิสฺสามีติ  (๑)  ปฏิปชฺชิสฺสามิ  กริสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  รโช- 
ชลลฺนฺติ  รช ฺจ  มล ฺจ ฯ  ปวาเหตฺวาติ  สุฏ ุ  วิกขฺาลนวเสน   
อปเนตฺวา ฯ  กปฺปตเกมสฺสูติ  อลงฺการสตฺเถ  วุตฺตวิธินา  กปฺปเกหิ   
ฉินฺนเกสมสฺสู ฯ  กามคุเณหีติ  กามโกฏาเสหิ  กามพนฺธเนหิ   
วา ฯ  สมปฺปตาติ  สุฏ ุ  อปฺปตา  อลฺลนีา ฯ  สมงฺคิภูตาติ  สห   
ภูตา  ปริจาเรสฺสนฺตีติ(๒)  อินฺทฺริยานิ  สมนฺตโต  จาเรสฺสนฺติ   
กีฬิสฺสนฺติ(๓)  วา ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  เตส  ราชปุริสาน  อตฺตโน   
อุทรสฺส  การณา  ปพฺพชติเวเสน  โลกว ฺจนสงฺขาต  อตฺถ   
วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  ปราธีนตาปรว ฺจนตาปฏิกฺเขป- 
วิภาวน  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  น  วายเมยฺย  สพฺพตฺถาติ  ทูเตยฺยโอจรกกมฺมาทิเก   
สพฺพสฺมึ  ปาปกมฺเม(๔)  อิเม  ราชปุรสิา  วิย  ปพฺพชิโต  น  วายเมยฺย   
วายาม  อุสฺสาห  น  กเรยฺย  สพฺพตฺถ  ยตฺถ  กตฺถจิ  วายาม   
อกตฺวา  อปฺปมตฺตเกป  ปุ ฺสฺมึเยว  วายเมยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
นา ฺสฺส  ปุริโส  สิยาติ  ปพฺพชิตรูเปน  อ ฺสฺส  ปุคฺคลสฺส   
เสวกปุริโส  น  สิยา ฯ  กสฺมา  เอวรูปสฺสป  โอจรกาทิปาปกมฺมสฺส   
กตฺตพฺพตฺตา ฯ  นา ฺ  นสิฺสาย  ชีเวยฺยาติ  อ ฺ   
#  ๑.  สฺยา.  โอริสฺสามิ ฯ  ม.  โอสาริสสฺามีติ ฯ  ๒.  สฺยา.  ปริจาริยนฺตีติ ฯ 
#  ม.  ปริจาเรสฺสนฺตีติ ฯ  ๓.  ม.กฬีาเปสฺสนฺติ ฯ  ๔.  ม.  ปาปธมฺเม ฯ  
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ปร  อิสฺสราทึ  นิสฺสาย  ตปฺปฏิพทฺธ  เม  สุขทุกฺขนฺติ  เอว 
จิตฺโต  หุตฺวา  น  ชีวิก  ปวตฺเตยฺย  อตฺตทีโป  อตฺตสรโณ   
อน ฺสรโณ  เอว  ภเวยฺย ฯ  อถวา  อนตฺถาวหโต  ปรนฺติ(๑)   
ลทฺธนามกตฺตา  อ ฺ  อกุสลกมฺม  นสิฺสาย  น  ชีเวยฺย ฯ   
ธมฺเมน  น  วณึ  จเรติ  ธนาทิอตฺถาย  ธมฺม  น  กเถยฺย ฯ   
โย  หิ  ธนาทเิหตุ  ปเรส  ธมฺม  เทเสติ  โส  ธมฺเมน  วณิชฺช  (๒)   
กโรติ  นาม  เอว  ธมฺเมน  ต  น  จเรยฺย ฯ  อถ  วา  ธนาทีน   
อตฺถาย  โกสลร ฺโ  ปรุโิส  วิย  โอจรกาทิกมฺม  กโรนฺโต   
ปเรหิ  อนาสงฺกนียตาย  ปพฺพชฺชาลิงฺคสมาทานาทีนิ  อนุติฏนฺโต   
ธมฺเมน  วาณิชฺช  กโรติ  นาม ฯ  โยป  อิธ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย   
จรนฺโตป  อ ฺตร  เทวนิกาย  ปณิธาย  พฺรหฺมจรยิ  จรติ   
โสป  ธมฺเมน  วาณิชฺช  กโรติ  นาม  เอว  ธมฺเมน  วณิชฺช   
น  จเร  น  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ส.ี  โอจรณนฺติ ฯ  ๒.  ม.  วาณิชฺช ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                อาหุสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  อตฺตโน  อเนเก  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  ปหีเนติ   
โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกาโนตฺตปฺปโกธูปนาหมกฺขปลาส- 
อิสฺสามจฺฉริยมายาสาเยฺยถมฺภสารมฺภมานาติมานมทปมาท- 
ตณฺหาอวิชฺชาติวิธากุสลมูลทุจฺจริตสงฺกิเลสมลวิสมส ฺาวิตกฺกปป ฺจ- 
จตุพฺพิธวิปลฺลาสอาสวโอฆโยคคนฺถาคติคมนตณฺหุปาทานป ฺจ- 
วิธเจโตขิลป ฺจเจโตวินิพฺพนฺธนีวรณาภินนฺทนฉวิวาทมูลตณฺหา- 
กายสตฺตานุสยอฏมิจฺฉตฺตนวตณฺหามูลกทสากุสลกมฺมปถทฺวาสฏ ิ- 
ทิฏ ิคตอฏสตตณฺหาวิจริตาทิปฺเภเท  อตฺตโน  สนตฺาเน   
อนาทิกาลปฺปวตฺเต  ทิยฑฺฒสหสฺสกิเลเส  ตสหคเต  จาป  อเนเก 
ปาปเก  ลามเก  อโกสลลฺสมฺภูตฏเน  อกุสเล  ธมฺเม  อนวเสส   
สห  วาสนาย  โพธิมูเลเยว  ปหีเน  อริยมคฺเคน  สมุจฺฉินฺเน   
ปจฺจเวกฺขมาโน  อยมฺป  เม  กิเลโส  ปหีโน  อยมฺป  เม  กิเลโส 
ปหีโนติ  อนปุทปจฺจเวกฺขณาย  (๑)  ปจฺจเวกฺขมาโน  ภควา  นสิินฺโน 
โหติ ฯ   
        อเนเก  จ  กุสเล  ธมฺเมติ  สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติ- 
าณทสฺสน  จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา   
จตฺตาโร  อิทธฺิปาทา  จตฺตาโร  มคฺคา(๒)  จตฺตาริ  ผลานิ  จตสฺโส   
ปฏิสมฺภิทา  จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ  จตฺตาโร  อริยวสา  จตฺตาริ   
#  ๑.  ม.  อนุปทปจฺจเวกฺขณาย ฯ  ๒.  ม.  อริยมคฺคา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๐๘ 
                 
เวสารชฺชาณานิ  ป ฺจ  ปธานิยงฺคานิ  ป ฺจงฺคิโก  สมฺมาสมาธิ   
ป ฺจาณิโก  สมฺมาสมาธิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ  พลานิ  ป ฺจ   
นิสฺสารณียา  ธาตุโย  ป ฺจ  วิมุตฺตายตนาณานิ  ป ฺจ   
วิมุตฺติปริปาจนียา  ส ฺา  ฉ  อนุสฺสติฏานานิ  ฉ  คารวา  ฉ   
นิสฺสารณียา  ธาตุโย  ฉ  สตฺตวิหารา  ฉ  อนุตฺตริยานิ  ฉ   
นิพฺเพธภาคิยา  ส ฺา(๑)  ฉ  อภิ ฺา  ฉ  อสาธารณาณานิ   
สตฺต  อปริหานิยา  ธมฺมา  สตฺต  อริยธนานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา 
สตฺตสปฺปุริสธมฺมา  สตฺต  นิชฺชรวตฺถูน ิ สตฺต  ส ฺา  สตฺต   
ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลเทสนา  สตฺต  ขีณาสวพลเทสนา  อฏ  ป ฺา- 
ปฏิลาภเหตุเทสนา  อฏ  สมฺมตฺตานิ  อฏ  โลกธมฺมาติกฺกโม(๒)  อฏ 
อารมฺภวตฺถูนิ  อฏ  อกขฺณเทสนา  อฏ  มหาปุริสวิตกฺกา  อฏ   
อภิภายตนเทสนา  อฏ  วิโมกขา  นว  โยนิโสมนสิการมูลกา   
ธมฺมา  นว  ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคานิ  นว  สตฺตาวาสเทสนา 
นว  อาฆาตปฺปฏิวินยา  นว  ส ฺา  นว  นานตฺตานิ  นว  อน-ุ 
ปุพฺพวิหารา  ทส  นาถกรณา  ธมฺมา  ทส  กสิณายตนานิ   
ทส  กุสลกมฺมปถา  ทส  สมฺมตฺตานิ  ทส  อริยวาสา  ทส   
อเสกฺขา  ธมฺมา  ทส  ตถาคตพลานิ  เอกาทส  เมตฺตานิสสา 
ทฺวาทส  จกฺกาการา  (๓)  เตรส  ธุตงฺคคุณา  จตุทฺทส  พุทฺธ- 
าณานิ  ปณฺณรส  วิมุตฺติปริปาจนียา  ธมฺมา  โสฬสวิธา   
#  ๑.  ม.  ป ฺา ฯ  ๒.  ม.  อฏโลกธมฺมาติกฺกมา ฯ   
#  ๓.  ม.  ธมมฺจกฺกาการา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 509 

                *เลมที่  ๑๙  อาหุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๐๙ 
 
อานาปานสฺสติ  โสฬส  อปรนฺตปนียา  ธมฺมา  อฏารส   
มหาวิปสฺสนา  อฏารส  พุทฺธธมฺมา  เอกูนวีสติ  ปจฺจเวกฺขณ- 
าณานิ  จตุจตฺตาลีส  าณวตฺถูนิ  ป ฺาส  อุทยพฺพยาณานิ   
ปโรป ฺาส  กุสลธมฺมา  สตฺตสตฺตติ  าณวตฺถูนิ  จตุวีสติ- 
โกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติส ฺจาริมหาวชิราณานิ(๑)  อนนฺตนยสมนฺตปฏาน- 
ปวิจยปจฺจเวกฺขณเทสนาาณานิ(๒)  ตถา  อนนฺตาสุ  โลกธาตูสุ   
อนนฺตาน  สตฺตาน  อาสยาทิวิภาวนาณานิ  จาติ  เอวมาทิเก   
อเนเก  อตฺตโน  กุสเล  อนวชฺชธมฺเม  อนนฺตกาล  ปารมิปริ- 
ภาวนาย  มคฺคภาวนาย  จ  ปาริปูรึ  วุฑฺฒึ  คเต  อิเมป   
อนวชฺชธมฺมา  มยิ  สวิชฺชนฺติ  อิเมป  อนวชฺชธมฺมา  มยิ   
สวิชฺชนฺตีติ  รุจิวเสน  มนสิการาภิมุเข  พุทฺธคุเณ  วคฺควคฺเค   
ปุ ฺชปุ ฺเช  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขมาโน  นิสินฺโน  โหติ ฯ  เต  จ   
โข  สปเทสโต  เอว  น  นปิฺปเทสโต ฯ  สพฺเพ  พุทธฺคุณา 
ภควตาป  อนุปท  อนวเสสโต  มนสกิาตุ  น  สกกฺา  อนนฺตา- 
ปริเมยฺยภาวโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
                พุทฺโธป  พุทฺธสฺส  ภเณยฺย  วณฺณ   
                กปฺปมฺป  เจ  อ ฺมภาสมาโน   
                ขีเยถ  กปฺโป  จิรทีฆมนฺตเร   
                วณฺโณ  น  ขีเยถ  ตถาคตสฺสาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  ...สมาปตฺติส ฺจาริมหาวชิราณ ฯ 
#  ๒.  ม.  ...ปฏานปวิจยปจฺจเวกฺขณ... ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๑๐ 
                 
อปรมฺป  วุตฺต   
                อสงฺเขฺยยฺยานิ  นามานิ  สคุเณน  มเหสิโน   
                คุเณน  นามุทฺธเรยฺย  (๑)  อป  นาม  สหสฺสโตติ ฯ   
        ตทา  ห ิ ภควา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต  วิหาร   
ปวิสิตฺวา  คนฺธกุฏิปฺปมุเข  ตฺวา  ภิกฺขูสุ  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  คเตสุ   
มหาคนฺธกุฏึ  ปวิสิตฺวา  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน   
อตีตชาติวิสย  าณ  เปเสสิ ฯ  อถสสฺ  ตานิ  นรินฺตร  โปงฺขานุโปงฺข   
อนนฺตาปริมาณปฺปเภทา  อุปฏหึสุ ฯ  โส  เอว  มหนฺตสฺส  นาม 
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  มลูภูตา  อิเม  กิเลสาติ  กิเลสวิสย  าณาจาร   
เปเสตฺวา  เต  ปหานมุเขน  อนุปท  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อิเม  วต   
กิเลสา  อนวเสสโต  มยฺห  สุฏ ุ  ปหีนาติ  ปุน  เตส  ปหานกร   
สาการ  สปรวิาร  สอุทฺเทส  อริยมคฺค  ปจฺจเวกฺขนฺโต   
อนนฺตาปริมาณเภเท  อตฺตโน  สลีาทิอนวชฺชธมฺเม  มนสากาสิ ฯ   
เตน  วุตฺต   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  อตฺตโน  อเนเก  ปาปเก   
อกุสเล  ธมฺเม  ปหีเน  ปจฺจเวกฺขมาโน  นิสินฺโน  โหติ  อเนเก   
จ  กุสเล  ธมฺเม  ภาวนาปาริปูรึ  คเตติ ฯ   
        เอว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อุปฺปนฺนปติโสมนสฺสุทฺเทสภูต  อิม   
อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  คุเณน  นามมุทฺเธยฺย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อาหุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑๑ 
                 
        ตตฺถ  อหุ  ปุพฺเพติ  อรหตฺตมคฺคาณุปฺปตฺติโต  ปุพฺเพ   
สพฺโพป  จาย  ราคาทิโก  กิเลสคโณ  มยฺห  สนฺตาเน  อหุ   
อาสิ  น  อิมสฺมึ  กิเลสคเณ  โกจิป  กิเลโส  นาโหสิ ฯ   
ตทา  นาหูติ  ตทา  ตสฺมึ  กาเล  อริยมคฺคกฺขเณ  โส  กิเลสคโณ   
น  อหุ  น  อาสิ  ตตฺถ  อณุมตฺโตป  กเิลโส  อคฺคมคฺคกฺขเณ 
อปฺปหีโน  นาม  นตฺถิ  ตโต  นาหูติป  ปนฺติ  ตโต   
อรหตฺตมคฺคกฺขณโต  ปร  นาสีติ  อตฺโถ ฯ  นาหุ  ปพฺุเพติ  โย   
จาย  มม  อปริมาโณ  อนวชฺชธมฺโม  เอตรหิ  ภาวนาปาริปูรึ   
คโต  อุปลพภฺติ  โสป  อริยมคฺคกฺขณโต  ปุพฺเพ  น  อหุ  น   
อาสิ ฯ  ตทา  อหูติ  ยทา  ปน  เม  อคฺคมคฺคาณ  อุปฺปนฺน   
ตทา  สพฺโพป  เม  อนวชชฺธมฺโม  อาสิ ฯ  อคฺคมคฺคาธิคเมน  หิ   
สทฺธึ  สพฺเพป  สพฺพ ฺ ุคุณา  พุทฺธาน  หตฺถคตา  เอว  โหนฺติ ฯ   
        น  จาหุ  น  จ  ภวิสฺสติ ฯ  น  เจตรหิ  วิชชฺตีติ  โย 
ปน  โส  อนวชฺชธมฺโม  อริยมคฺโค  มยฺห  โพธิมณฺเฑ  อุปฺปนฺโน   
เยน  สพฺโพ  กิเลสคโณ  อนวเสส  ปหีโน  โส  ยถา  มยฺห   
มคฺคกฺขณโต  ปุพฺเพ  น  จาหุ  น  จ  อโหสิ  เอว  อตฺตนา   
ปหาตพฺพกิเลสาภาวโต  เต  กิเลสา  วิย  อยมฺป  น  จ  ภวิสฺสติ   
อนาคเต  น  อุปฺปชฺชิสฺสติ  เอตรหิ  ปจฺจุปฺปนฺนกาเลป  น   
วิชฺชติ  น  อุปลพฺภติ  อตฺตนา  กตฺตพฺพกิจฺจาภาวโต ฯ  น   
หิ  อริยมคฺโค  อเนกวาร  ปวตฺตติ ฯ  เตเนวาห  น  ปาร    
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๑๒ 
                 
ทิคุณ  ยนฺตีติ ฯ   
        อิติ  ภควา  อริยมคฺเคน  อตฺตโน  สนฺตาเน  อนวเสส   
ปหีเน  อกุสเล  ธมฺเม  ภาวนาปาริปูรึ  คเต  อปริมาเณ   
อนวชฺชธมฺเม  จ  ปจฺจเวกฺขมาโน  อตฺตุปนายิกปติเวควิสฺสฏ   
อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  ปุริมาย  คาถาย  (๑)  ปุริมเวสารชฺชทฺวยเมว   
กถิต  ปจฺฉิมทฺวย  สมฺมาสมฺโพธิยา  ปกาสิตตฺตา  ปกาสิตเมว   
โหตีติ ฯ   
                ตติยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ  นานาติตฺถิยา  สมณพฺราหฺมณา  ปริพฺพาชกาติ  เอตฺถ 
ตรนฺติ  เอเตน  สสาโรฆนฺติ  ติตฺถ  นพฺิพานมคฺโค ฯ  อิธ  ปน   
วิปรีตวิปลฺลาสวเสน  ทิฏ ิคติเกหิ  ตถา  คหิตทิฏ ิทสฺสน  ติตฺถนฺติ   
อธิปฺเปต ฯ  ตสฺมึ  สสฺสตาทินานากาเร  ติตฺเถ  (๒)นิยุตฺตา  นานา- 
ติตฺถิยา  นคฺคนิคณฺาทิสมณา  เจว  กกลาปาทิพฺราหฺมณา   
จ  โปกฺขรสาตาทิปริพฺพาชกา  จ  สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา ฯ   
นานาติตฺถิยา  จ  เต  สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา ฯ   
        สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติอาทินา  ปสฺสนติฺ  เอตาย   
#  ๑.  ม.  กถาย ฯ  ๒.  ม.  นิยุตฺตาติ  นานาติตฺถิยา  จ  เต   
#  สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา  จาติ  นานาติตฺถิยสมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑๓ 
 
สย  วา  ปสสฺติ  ตถา  ทสฺสนมตฺตเมว  วาติ  ทิฏ ิ  มิจฺฉาภิ- 
นิเวสสฺเสต  อธิวจน ฯ  สสฺสตาทิวเสน  นานา  อเนกวิธา   
ทิฏ ิโย  เอเตสนฺติ  นานาทิฏ ิกา ฯ  สสฺสตาทิวเสเนว  ขมน   
ขนฺติ  โรจน  รุจิ  อตฺถโต  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ- 
อาทินา  ปวตฺโต  จิตฺตวิปลฺลาโส  ส ฺาวิปลฺลาโส  จ ฯ  ตถา   
นานา  ขนฺติโย  เอเตสนฺติ  นานาขนฺติกา ฯ  นานา  รุจิโย   
เอเตสนฺติ  นานารุจิกา ฯ  ทิฏ ิคติกา  หิ  ปุพฺพภาเค  ตถา   
ตถา  จิตฺต  โรเจตฺวา  ขมาเปตฺวา  จ  ปจฺฉา  อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ  อภินิวิสนฺติ ฯ  อถ  วา  อนิจฺจ  นิจฺจนฺติอาทินา 
ตถา  ตถา  ทสฺสนวเสน  ทิฏ ิ  ขมนวเสน  ขนฺติ  รจฺุจนวเสน   
รุจีติ  เอว  ตีหิป  ปเทหิ  ทิฏ ิ  เอว  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
นานาทิฏ ินิสฺสยนิสฺสิตาติ  สสฺสตาทิปริกปฺปวเสน  นานาวิธ   
ทิฏ ิยา  นิสสฺย  วตฺถุ  การณ  ทฏิ ิสงฺขาตเมว  วา  นิสฺสย   
นิสฺสิตา  อลลฺีนา  อุปคตา  ต  อนิสฺสชชฺิตฺวา   ิตาติ  อตฺโถ ฯ 
ทิฏ ิโยป  หิ  ทิฏ ิคติกาน  อภินิเวสาการาน  นิสฺสยา  โหนฺติ ฯ   
        สนฺตีติ  อตฺถิ  สวิชฺชนฺติ  อุปลพฺภนฺติ ฯ  เอเกติ  เอกจฺเจ ฯ   
สมณพฺราหฺมณาติ  ปพฺพชฺชูปคเมน  สมณา  ชาติยา  พฺราหฺมณา   
โลเกน  วา  สมณาติ  จ  พฺราหฺมณาติ  จ  เอว  คหิตา ฯ   
เอววาทิโนติ  เอว  อิทานิ  วตฺตพฺพากาเรน  วทนฺตีติ  เอว- 
วาทิโน ฯ  เอว  อิทานิ  วตฺตพฺพากาเรน  ปวตฺตา  ทฏิ ิ  เอเตสนฺติ    
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เอวทิฏ ิโน ฯ  ตตฺถ  ทุติเยน  ทฏิ ิคติกาน  มิจฺฉาภินิเวโส   
ทสฺสิโต  ปเมน  เตส  ยถาภินิเวส  ปเรส  ตตฺถ  ปติฏาปน- 
วเสน  โวหาโร ฯ   
        สสฺสโต  โลโก  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  เอตฺถ  โลโกติ   
อตฺตา ฯ  โส  หิ  ทฏิ ิคติเกหิ  โลกิยนติฺ  เอตฺถ  ปุ ฺปาปตพฺพิ- 
ปากา  สย  วา  การกาทิภาเวน  อภิยุตฺเตหิ  โลกิยตีติ  โลโกติ   
อธิปฺเปโต ฯ  สฺวาย  สสฺสโต  อมโร  นจฺิโจ  ธุโวติ  ยทิท  อมฺหาก   
ทสฺสน  อิทเมว  สจฺจ  อวิปรีต  อ ฺมฺปน  อสสฺสโตติอาทิ   
ปเรส  ทสฺสน  โมฆ  มิจฺฉาติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  จตฺตาโรป   
สสฺสตวาทา  ทสฺสิตา  โหนฺติ ฯ  อสสฺสโตติ  น  สสฺสโต   
อนิจฺโจ  อธุโว  จวนธมฺโมติ  อตฺโถ ฯ  อสสฺสโตติ  สสฺสต- 
ภาวปฺปฏิกฺเขเปเนว  อุจฺเฉโท  ทีปโตติ  สตฺตป  อุจฺเฉทวาทา   
ทสฺสิตา  โหนฺติ ฯ   
        อนฺตวาติ  สปริยนโฺต  ปริวฏโม  ปริจฺฉินฺนปฺปมาโณ ฯ 
น  สพฺพคโตติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  สรีรปริมาโณ  องฺคุฏปริมาโณ 
อวยวปริมาโณ  ปรมาณุปริมาโณ  อตฺตาติ  เอวมาทิวาทา   
ทสฺสิตา  โหนฺติ ฯ  อนนฺตวาติ  อปริยนฺโต  สพฺพคโตติ  อตฺโถ ฯ 
เอเตน  กปลกณาทิวาทา  ทสฺสิตา  โหนฺติ(๑) ฯ  ต  ชีว  ต   
สรีรนฺติ  ย  สรีร  ตเทว  ชีวสงฺขาต  วตฺถุ  ย ฺจ  ชวีสงฺขาต 
#  ๑.  ม.  กปลกณาทาทิวาทา  ทิปตา  โหนฺติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 515 

                *เลมที่  ๑๙  ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑๕ 
                 
วตฺถุ  ตเทว  สรีรนฺติ  ชีว ฺจ  สรีร ฺจ  อทฺวย  สมนปุสฺสติ ฯ 
เอเตน  อาชีวกาน  วิย  รูป  อตฺตาติ  อย  วาโท  ทสสฺิโต 
โหติ ฯ  อ ฺ  ชีว  อ ฺ  สรรีนฺติ  อิมินา  ปน  อรูป  อตฺตาติ   
อย  วาโท  ทสฺสิโต ฯ  โหติ 
        ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  เอตฺถ  ตถาคโตติ  อตฺตา ฯ  (๑)   
ต  หิ  ทิฏ ิคติโก  การกเวทกาทิสงฺขาต  นิจฺจธุวาทิสงฺขาต  วา   
ตถาคตภาว  (๒)  คโตติ  ตถาคโตติ  โวหรติ  โส  มรณโต  อิธ   
กายสฺส  เภทโต  ปร  อุทฺธ  โหติ  อตฺถิ  สวิชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ   
เอเตน  สสฺสตวาทมุเขน(๓)  โสฬส  ส ฺ ีวาทา  อฏ  อส ฺ ี- 
วาทา  อฏ  จ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา  ทสฺสิตา  โหนฺติ ฯ  น 
โหตีติ  นตฺถิ  น  อุปลพฺภติ ฯ  เอเตน  อุจฺเฉทวาโท  ทสฺสิโต ฯ 
โหติ  จ  น  จ  โหตีติ  อตฺถิ  จ  นตฺถ ิ จาติ ฯ   
เอเตน  เอกจฺจสสฺสตวาทา  สตฺต  ส ฺ ีวาทา  จ  ทสฺสิตา  เนว 
โหติ  น  น  โหตีติ  อิมินา  ปน  อมราวิกฺเขปวาโท  ทสฺสิโตติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        อิเม  กิร  ทฏิ ิคติกา  นานาเทสโต  อาคนฺตฺวา  สาวตฺถิย   
ปฏิวสนฺตา  เอกทา  สมยปฺปวาทเก  สนฺนิปติตฺวา  อตฺตโน   
อตฺตโน  วาท  ปคฺคยฺห  อ ฺวาเท  ขขเสนฺตา  วิวาทาปนฺนา  อเหสุ ฯ   
เตน  วุตฺต  เต  ภณฺฑนชาตาติอาทิ ฯ   
#  ๑.  ม.  สตฺโต ฯ  ๒.  ม.  ตถาภาว ฯ  ๓.  ม.  สสฺสตคฺคาหมุเขน ฯ  
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        ตตฺถ  ภณฺฑน  นาม  กลหสฺส  ปุพฺพภาโค ฯ  ภณฺฑน- 
ชาตาติ  ชาตภณฺฑนา ฯ  กลโห  กลโห  เอว  กลสสฺ  วา   
หนนโต  กลโห  ทฏพฺโพ ฯ  อ ฺม ฺสฺส  วิรุทฺธ  วาท   
อาปนฺนาติ  วิวาทาปนฺนา ฯ  มมฺมฆฏฏนโต  มุขเมว  สตฺตีติ 
มุขสตฺติ  ผรุสวาจา ฯ  ผลปูจาเรน  วิย  หิ  การณ  การณุ- 
ปจาเรน  ผลมฺป  โวหริยติ  ยถา  ต  สโุข  พุทฺธุปฺปาโท  ปาป- 
กมฺม  ปจฺจนุภูตนฺติ(๑)  จ ฯ  ตาหิ  มุขสตฺตีหิ  วิตุทนฺตา  วิชฺฌนตฺา   
วิหรนฺติ ฯ  เอทิโส  ธมโฺมติ  ธมฺโม  อวิปรีตสภาโว  เอทิโส   
เอวรูโป  ยถา  มยา  วุตฺต  สสฺสโต  โลโกติ ฯ  เนทิโส  ธมโฺมติ   
น  เอทิโส  ธมฺโม  ยถา  ตยา  วุตฺต  อสสฺสโต  โลโกติ  เอว 
เสสปเทหิป  โยเชตพฺพ ฯ  โส  จ  ติตฺถยิาน  วิวาโท  สกลนคเร   
ปากโฏ  ชาโต ฯ  อถ  ภิกขฺู  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย  ปวิฏา  ต 
สุตฺวา  อตฺถิ  โน  อิท  กถาปาภต  ยนฺนูน  มย  อิม  ปวตฺตึ   
ภควโต  อาโรเจยฺยาม  อปฺเปวนาม  ต  นิสฺสาย  [๒]  สตฺถุ  สณฺหสุขุม   
ธมฺมเทสน  ลเภยฺยามาติ ฯ  เต  ปจฺฉาภตฺต  ธมฺมเทสนากาเล   
ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสส ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  สมฺพหุลา   
ภิกฺขูติอาทิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ภควา  อ ฺติตฺถิยาน  ธมฺมสฺส  อยถา 
ภูตปชานน  ปกาเสนฺโต  อ ฺติตฺถิยา  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ 
#  ๑.  ม.  ปจฺจนุโภตีติ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สตฺถูติ  ทิสฺสติ ฯ  
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ตตฺถ  อนฺธาติ  ป ฺาจกฺขุวิรเหน  อนฺธา ฯ  เตนาห  อจกฺขุ- 
กาติ ฯ  ป ฺา  หิ  อิธ  จกฺขูติ  อธิปฺเปตา ฯ  ตถาหิ  วุตฺต   
อตฺถ  น  ชานนฺตีติอาทิ ฯ  ตตฺถ  อตฺถ  น  ชานนตีฺติ  อิธ- 
โลกตฺถ  ปรโลกตฺถ  น  ชานนฺติ  อิธโลกปรโลเกสุ  วุฑฺฒึ   
อพฺภุทย  นาวพุชฺฌนฺติ  ปรมตฺเถ  ปน  นิพฺพาเน  กถาวกา ฯ   
เย  หิ  นาม  ปวตฺติมตฺเตป  สมฺมฬฺุหา  เต  กถ  นิวตฺตึ   
ชานิสฺสนฺตีติ ฯ  อนตฺถ  น  ชานนฺตีติ  ยทคฺเคน  เต  อตฺถ 
น  ชานนฺติ  ตทคฺเคน  อนตฺถมฺป  น  ชานนฺติ ฯ  ยสฺมา  ธมฺม   
น  ชานนฺติ  ตสฺมา  อธมฺมมฺป  น  ชานนฺติ ฯ  เต  หิ   
วิปริเยสคฺคาหิตาย  ธมฺม  กุสลมฺป  (๑)อธมฺม  อกุสล  กโรนฺติ   
อธมฺมมฺป  อกุสล  ธมฺม(๑)  กุสล  กโรนฺติ ฯ  นเกวล ฺจ  ธมฺมา- 
ธมฺเมสุ  เอว  อถ  โข  ตสฺส  วิปาเกสุป  สมฺมฬฺุหา ฯ  ตถาหิ  เต   
กมฺมมฺป  วิปาก  กตฺวา  โวหรนฺติ  วิปากมฺป  กมฺม  [๒] ฯ   
ตถา  ธมฺม  สภาวธมฺมมฺป  น  ชานนฺติ  อธมฺม  อสภาว- 
ธมฺมมฺป  น  ชานนฺติ ฯ  เอวภูตา  จ  สภาวธมฺม  อสภาว- 
ธมฺม ฺจ  อสภาวธมฺม  สภาวธมฺม ฺจ  กตฺวา  ปเวเทนฺติ ฯ   
        อิติ  ภควา  ติตฺถิยาน  โมหทฏิ ิปฏิลาภภาเวน  ป ฺา- 
จกฺขุเวกลฺลโต  อนฺธภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตมตฺถ  ชจฺจนฺธูปมาย   
ปกาเสตุ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ภูตปุพฺพนฺติ  ปุพฺเพ 
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นติถ ิฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  กตฺวาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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ภูต  อตีตกาเล  นิพฺพตฺต ฯ  อ ฺตโร  ราชา  อโหสีติ  ปุราตโน   
นามโคตฺเตหิ  โลเก  อปากโฏ  เอโก  ราชา  อโหส ิฯ  โส  ราชา   
อ ฺตร  ปุริส  อามนฺเตสีติ  ตสฺส  กิร  ร ฺโ  โสภคฺคปฺปตฺต   
สพฺพงฺคสมฺปนฺน  อตฺตโน  โอวยฺห(๑)  หตฺถึ  อุปฏาน  อาคต  ทิสฺวา 
เอตทโหสิ  ภทฺทก  วต  โก  หตฺถิยาน  ทสฺสนียนฺติ ฯ  เตน   
จ  สมเยน  เอโก  ชจฺจนฺโธ  ราชงฺคเณน  คจฺฉติ ฯ  ต  ทิสฺวา   
ราชา  จินฺเตสิ  มหาชานิยา  โข  อิเม  อนฺธา  เย  เอวรูป   
ทสฺสนีย  น  ลภนฺติ  ทฏ ฯ  ยนฺนูนาห  อิมิสฺสา  สาวตฺถิยา 
ยตฺตกา  ชจฺจนฺธา  สพฺเพ  เต  สนฺนิปาตาเปตฺวา  เอกเทส  เอกเทส   
หตฺเถน  ผุสาเปตฺวา  เตส  วจน  สุเณยฺยนฺติ ฯ  เกฬิสโีล  ราชา   
เอเกน  ปุริเสน  สาวตฺถิยา  สพฺเพ  ชจฺจนฺเธ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
ตสฺส  ปุริสสสฺ  ส ฺ  อทาสิ ฯ  ยถา  เอเกโก  ชจฺจนฺโธ  สีสาทิก   
เอเกกเยว  หตฺถิสฺส  องฺค  ผุสิตฺวา  หตฺถี  มยา  ทฏิโติ  ส ฺ   
กโรติ(๒)  ตถา  กโรหีติ ฯ  โส  ปรุิโส  ตถา  อกาสิ ฯ  อถ   
ราชา  เต  อนเฺธ(๓)  ปจฺเจก  ปุจฺฉิ  กีทโิส  ภเณ  หตฺถีติ ฯ  เต   
อตฺตนา  ทิฏทิฏาวยวเมว  หตฺถึ  กตฺวา  วทนฺตา  เอทิโส   
หตฺถี  เนทิโส  หตฺถีติ  อ ฺม ฺ  กลห  กโรนฺตา  หตฺถาทีหิ   
อุปกฺกมิตฺวา  ราชงฺคเณ  มหนฺต  โกลาหลมกสุ ฯ  ราชาป 
สปริชโน  เตส  ต  วิปฺปการ  ทิสฺวา  ผาสุเกหิ  ภิชฺชมาเนหิ   
#  ๑.  ม.  โอปวยฺห  หตฺถึ ฯ  ๒.  ม.  อุปฺปาเทสิ ฯ  ๓.  ม.  ชจฺจนฺเธ ฯ  
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หทเยน  อุคฺคเตน  มหาหสิต  หสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข   
ภิกฺขเว  โส  ราชา ฯเปฯ  อตฺตมโน  อโหสีติ ฯ   
        ตตฺถ  อมฺโภติ  อาลปน ฯ  ยาวตกาติ  ยตฺตกา ฯ  ชจฺจนฺธาติ 
ชาติยา  อนฺธา  ชาติโต  ปฏาย  อจกฺขุกา ฯ  เอกชฌฺนฺติ   
เอกโต ฯ  ภเณติ  อพหุมานาลาโป ฯ  หตฺถึ  ทสฺเสหีติ  ยถาวุตฺต- 
หตฺถึ  สยาเปตฺวา  ทสฺเสหิ ฯ  โส  จ  สสุิกฺขิตตฺตา  อปริปฺผนฺทนฺโต   
นิปชฺช ิฯ  ทฏิโ  โน  หตฺถีติ  หตฺเถน  ปรามสน  ทสฺสน   
กตฺวา  อาหสุ ฯ  เตน  ปุริเสน  สีส  ปรามสาเปตฺวา  เอทิโส   
หตฺถีติ  ส ฺาปตตฺตา(๑)  ตาทิสเยว  น  หตฺถ ึ ส ฺชานนฺตา  ชจฺจนฺธา 
เอทิโส  เทว  หตฺถี  เสยฺยถาป  กุมโฺภติ  วทึสุ ฯ  กมฺุโภติ  จ   
ฆโฏติ  อตฺโถ ฯ  ขีโลติ(๒)  นาคทนฺตขีโล ฯ  โสณฺโฑติ  หตฺโถ ฯ   
นงฺคลีสา  นงฺคลสฺส  สริสฺส(๓)  อีสา ฯ  กาโยติ  ปสโฺส(๔)ฯ  โกฏโติ   
กุสูโล ฯ  ปาโทติ  ชงฺโฆ ฯ  ถูโณติ  ถมฺโภ ฯ  นงฺคุฏนฺติ  วาลสฺส   
อุริมปฺปเทโส ฯ  วาลธีติ  วาลสฺส  อคฺคปฺปเทโส  มุฏ ีหิ   
สสุมฺภึสูติ  (๕)  มุฏ ิโย  พนฺธิตฺวา  ปหรึสุ  มฏุ ิฆาต  อกสุ ฯ  อตฺตมโน   
อโหสีติ  เกฬสิีลตฺตา  โส  ราชา  เตน  ชจฺจนฺธาน  กลเหน   
อตฺตมโน  ปหาเสน  คหิตมโน  อโหสิ ฯ   
        เอวเมว  โขติ  อุปมาสสนฺทน ฯ  ตสฺสตฺโถ  ภิกฺขเว  ยถา   
#  ๑.  ม.  ส ฺาปตตฺตา ฯ  ๒.  ผาโลติ  ปาลิ ฯ  ๓.  สี.  สร ฯ   
#  ๔.  สี.  ม.  สรีร ฯ  ๕.  สยุชฺชึสูติ  ปาลิ ฯ  ม.  สสุมฺภึ  สูติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 520 

                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๒๐ 
                 
เต  ชจฺจนฺธา  อจกฺขุกา  เอกงฺคทสฺสิโน  อนวเสสโต  หตฺถึ   
อปสฺสิตฺวา  อตฺตนา  ทิฏาวยวมตฺต  หตฺถิส ฺาย  อิตเรหิ  ทฏิ   
อนนุชานนฺตา  อ ฺม ฺ  วิวาท  อาปนฺนา  กลห  อกสุ   
เอวเมว  อิเม  อ ฺติตฺถิยา  สกฺกายสฺส  เอกเทส  รปูเวทนาทึ   
อตฺตโน  ทิฏ ิทสฺสเนน  ยถาทิฏ  อตฺตาติ  ม ฺมานา  ตสฺส   
สสฺสตาทิภาว  อาโรเปตฺวา  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ   
อภินิวิสิตฺวา  อ ฺม ฺ  วิวทนฺติ  ยถาภูตมฺปน  อตฺถานตฺถ   
ธมฺมาธมฺม ฺจ  น  ชานนติฺ ฯ  ตสฺมา  อนฺธา  อจกฺขุกา  ชจฺจนฺธ- 
ปฏิภาคาติ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  ติตฺถิยาน  ธมฺมสภาว  ยถาภูต 
อชานนฺตาน  อปสฺสนฺตาน  ชจฺจนฺธาน  วิย  หตฺถมิฺหิ  ยถาทสฺสน  (๑)   
มิจฺฉาภินิเวส  ตตฺถ  จ  วิวาทาปตฺตึ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา   
ตทตฺถทีปก  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อิเมสุ  กริ  สชชฺนฺติ  เอเก  สมณพฺราหฺมณาติ  อิเธกจฺเจ 
ปพฺพชฺชูปคมเนน  สมณา  ชาติมตฺเตน  พฺราหฺมณา  สสฺสโต   
โลโกติอาทินยปฺปวตฺเตสุ  อิเมสุ  เอว  อสาเรสุ  ทิฏ ิคเตสุ  ทิฏา- 
ภินนฺทนวเสน  อิเมสุ  วา  รูปาทีสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  เอว   
อนิจฺเจสุ  ทุกเฺขสุ  วิปริณามธมฺเมสุ  ตณฺหาภินนฺทนทิฏาภินนฺท- 
นาน  วเสน  เอต  มมาติอาทินา  สชฺชนฺติ  กิร ฯ  อโห  เนส   
#  ๑.  ส.ี  อยถาทสฺสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๒๑ 
 
สมฺโมโหติ  ทสฺเสติ ฯ  กริสทฺโท  เจตฺถ  อรุจิสูจนตฺโถ ฯ  เตน 
ตตฺถ  สงฺคการณาภาวเมว  ทีเปติ ฯ  น  เกวล  สชฺชนติฺเอว ฯ 
อถ  โข  วิคฺคยฺห  น  วิวทนฺติ  น  ตฺว  อิม  ธมฺมวินย  อาชานาสิ ฯ   
อห  อิม  ธมมฺวินย  อาชานามีติอาทินา  วิคฺคาหิกกถานุโยค- 
วเสน  วิคฺคยฺห  วิวทนฺติ  วิวาท  อาปชฺชนฺติ ฯ  นนติฺ  เจตฺถ 
นิปาตมตฺต ฯ  อถ  วา  วิคฺคยฺห  นนฺติ  น  ทฏิ ินิสฺสย  สกกฺาย- 
ทิฏ ึเยว  วา  วิสทิสทสฺสนตฺตา  (๑)  สสฺสตาทิวเสน  อ ฺม ฺ   
วิรุทฺธ  คเหตฺวา  วิวทนฺติ  วิเสสโต  วทนฺติ  อตฺตโน  เอว  วาท   
วิสิฏ  อวิปรีต  กตฺวา  อภินิวิสฺส  โวหรนฺติ ฯ  ยถา  กึ   
ชนา  เอกงฺคทสฺสิโน ฯ  ยถา  เต(๒)  ชจฺจนฺธา  ชนา  หตฺถิสฺส   
เอเกกงฺคทสฺสิโน  ย  ย  อตฺตนา  ผุสิตฺวา  าต  ตนฺตเทว  หตฺถีติ 
คเหตฺวา  อ ฺม ฺ  วิคฺคยฺห  วิวทึสุ  เอวสมฺปทมิทนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อิวสทฺโท  (๓)  เจตฺถ  ลุตฺตนิทฺทิฏโติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  วิปรีตทสฺสนตฺตา ฯ  ๒.  ม.  ยเถว ฯ   
#  ๓.  อิท  กตรฏาเน  น  ทิสฺสติ ฯ  ๔.  สี.  อิติสทฺโท ฯ  ม.  อิวสทฺโท ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๕๒๒ 
                 
                ทติุยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ  รูปาทีสุ   
อ ฺตร  อตฺตาติ  จ  โลโกติ  จ  สงฺคเหตฺวา  ต  สสฺสโต 
นิจฺโจติ(๑)  อ ฺเป  จ  ตถา  คาเหนฺตา  โวหรนฺติ  ยถาห   
        รูป  อตฺตา  เจว  โลโก  จ  สสฺสโต  จาติ  อตฺตาน ฺจ   
โลก ฺจ  ป ฺเปนฺติ  เวทน  ส ฺ  สงฺขาเร(๒)  วิ ฺาณ   
อตฺตา  จ  โลโก  จ  สสฺสโต  จาติ  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ   
ป ฺเปนฺตีติ ฯ  อถ  วา  อตฺตาติ  อหงฺการวตฺถุ  โลโกติ   
มมงฺการวตฺถุ  ย  อตฺตนิยนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อตฺตาติ  วา  อย(๓)  โลโกติ   
ปโร ฯ  อตฺตาติ  วา  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  เอโก  ขนฺโธ   
อิตโร  โลโก ฯ  อตฺตาติ  วา  สวิ ฺาณโก  ขนฺธสนฺตาโน   
อวิ ฺาณโก  โลโก ฯ  เอว  ตนฺต  อตฺตาติ  จ  โลโกติ  จ   
ยถาทสฺสน  ทฺวิธา  คเหตฺวา  ตทุภย  นจฺิโจ  ธุโว  สสฺสโตติ 
อภินิวิสฺส  โวหรนฺติ ฯ  เอเตน  จตฺตาโร  สสฺสตวาทา  ทสฺสิตา ฯ 
อสสฺสโตติ  สตฺตป  อุจฺเฉทวาทา  ทสฺสิตา ฯ  สสฺสโต  จ   
อสสฺสโต  จาติ  เอกจฺโจ  อตฺตา  จ  โลโก  จ  สสฺสโต   
เอกจฺโจ  อสสฺสโตติ  เอว  สสฺสโต  จ  อสฺสโต  จาติ  อตฺโถ ฯ 
อถ  วา  เสฺวว  อตฺตา  จ  โลโก  จ  อตฺตคติทิฏ ิกาน(๔)  วิย   
สสฺสโต  จ  อสสฺสโต  จ  สิยา  สสฺสโตติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
#  ๑.  ม.  สสสฺต  นิจฺจนฺติ ฯ  ๒.  ม.  สงฺขาร ฯ   
#  ๓.  ม.  สย ฯ  ๔.  ส.ี  อตฺตภงฺคทิฏ ิกาน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ทติุยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๒๓ 
 
เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺพถาป  อิมินา  เอกจฺจสสฺสตวาโท  ทสฺสิโต ฯ   
เนว  สสฺสโต  นาสสฺสโตติ  อิมินา  อมราวิกฺเขปวาโท  ทสฺสิโต ฯ   
เต  หิ  สสฺสตวาเท  อสสฺสตวาเท  จ  โทส  ทิสฺวา  เนว   
สสฺสโต  นาสสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ  วิกฺเขป  กโรนฺตา 
วิวทนฺติ ฯ   
        สยงฺกโตติ  อตฺตนา  กโต ฯ  ยถา  หิ  เตส  เตส  สตฺตาน 
อตฺตา  จ  อตฺตโน  ธมฺมานุธมฺม  กตฺวา  สุขทุกฺขานิ  ปฏิสเวเทติ   
เอว  อตฺตาว  อตฺตาน  ตสฺส  จ  อุปโภคภูต  กิ ฺจนปลิโพธ- 
สงฺขาต  โลก ฺจ  กโรติ  อภินิมฺมินาตีติ  อตฺตลทฺธิ  วิย   
อยมฺป  เตส  ลทฺธิ ฯ  ปรงฺกโตติ  ปเรน  กโต  อตฺตโต  ปเรน   
อิสฺสเรน  วา  ปุริเสน  วา  ปชาปตินา  วา  กาเลน  วา   
ปกติยา  วา  อตฺตา  จ  โลโก  จ  กโต  นิมฺมิโตติ  อตฺโถ ฯ   
สยงฺกโต  จ  ปรงฺกโต  จาติ  ยสฺมา  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ   
นิมฺมินนฺตา  อิสฺสราทโย  น  เกวล  สยเมว  นิมฺมินนติฺ  อถ  โข   
เตส  เตส  สตฺตาน  ธมฺมาธมฺม(๑)  สหการีการณ  ลภิตฺวา  ว 
ตสฺมา  สยงฺกโต  จ  ปรงฺกโต  จ  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ   
เอกจฺจาน  ลทฺธิ ฯ  อสยงฺกาโร  อปรงฺกาโรติ  นตฺถ ิ เอตสฺส   
สยงฺกาโรติ  อสยงฺกาโร  นตฺถิ  เอตสฺส  ปรกาโรติ  อปรกาโร ฯ   
อนุนาสิกาคม  กตฺวา  วตฺต  อปรงฺกาโรติ ฯ  อย  อุภยตฺถ  โทส   
#  ๑.  ส.ี  ม.  ธมฺมาธมฺมาน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๒๔ 
                 
ทิสฺวา  อุภย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  อถ  กถ  จรหิ(๑)  อุปฺปนโฺนติ  อาห   
อธิจฺจสมุปฺปนฺโนติ ฯ  ยทจฺิฉาย  สมุปฺปนฺโน  เกนจิ  การเณน   
วินา  อุปฺปนฺโนติ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนวาโท  ทสฺสโิต  เตน  จ 
อเหตุกวาโทป  สงฺคหิโต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  เย  ทฏิ ิคติกา  อตฺตาน  วิย  สุขทุกฺขมฺป  ตสฺส   
คุณภูต  กิ ฺจนภูต  วา  สสฺสตาทิวเสน  อภินิวิสฺส  โวหรนฺติ 
เตส  ต  วาท  ทสฺเสตุ  สนเฺตเก  สมณพฺราหฺมณาติอาทิ  วุตฺต ฯ 
ต  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอตฺถ  ปน  อิธ  ชจฺจนฺธูปมาย   
อนาคตตฺตา  ต  หิตฺวา  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  โยเชตพฺโพ ฯ   
ตถา  คาถาย ฯ   
        ตตฺถ  อนฺตราว  วิสีทนฺติ  อปฺปตฺวาว  ตโมคธนฺติ  อย   
วิเสโส ฯ  ตสฺสตฺโถ  เอว  ทฏิ ิคเตสุ  ทิฏ ินิสฺสเยสุ  อาสชฺช- 
มานา  ทิฏ ิคติกา  กาโมฆาทีน  จตุนฺน  โอฆาน  สสาร- 
มโหฆสฺเสว  วา  อนฺตราว  เวมชฺเฌ  เอว  ย  เตส  ปารภาเวน   
ปติฏฏเน  วา  โอคธสงฺขาต  นิพฺพาน  ตทธิคมูปาโย  วา   
อริยมคฺโค  ต  อปฺปตฺวาว  อนธิคนฺตฺวาว  วิสีทนฺติ  สสีทนฺติ ฯ 
โอคาธนฺติ  ปติฏหนฺติ  เอเตน  เอตฺถ  วาติ  โอคาโธ  อริยมคฺโค   
นิพฺพาน ฺจ ฯ  โอคาธเมเวตฺถ  รสฺสตฺต  กตฺวา  โอคธนฺติ  วุตฺต ฯ 
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 525 

                *เลมที่  ๑๙  ทติุยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๒๕ 
 
ต  โอคธ  ตโมคธนฺติ  ปทวิภาโค ฯ   
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ตติยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  อิม  อุทานนฺติ   
เอตฺถ  ปน  ทฏิ ิตณฺหามาเนสุ  โทส  ทสิฺวา  เต  ทูรโต  วชฺเชตฺวา 
สงฺขาเร  ยถาภูต  ปสฺสโต  จ  ตตฺถ  อนาทีนวทสฺสิตาย  มิจฺฉาภิ- 
นิวิฏสฺส  ยถาภูต  อปสฺสโต  จ  ยถากฺกม  สสารโต  อติวตฺต- 
นานติวตฺตนทีปก  อิม  อุทาน  อุทาเนสีติ  อตฺโถ  โยเชตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  อหงฺการปสุตาย  ปชาติ  สยงฺกโต  อตฺตา  จ  โลโก 
จาติ  เอว  วุตฺตสยงฺการสงฺขาต  อหงฺการ  ตถา  ปวตฺต  ทิฏ ึ   
ปสุตา  อนุยุตฺตา  อย  ปชา  มิจฺฉาภินิวิฏโ  สตฺตกาโย ฯ   
ปรงฺการูปส ฺหิตาติ  ปโร  อ ฺโ  อิสฺสราทิโก  สพฺพ  กโรตีติ   
เอว  ปวตฺต  ปรงฺการทิฏ ึ  สนฺนิสฺสิตา  ตาย  อุปส ฺหิตาติ   
ปรงฺการูปส ฺหิตา ฯ  เอตเทเก  นาพฺภ ฺสูติ  เอต  ทิฏ ิทฺวย   
เอเก  สมณพฺราหฺมณา  ตตฺถ  โทสทสฺสิโน  หุตฺวา  นานุชานึสุ ฯ   
กถ  สติ  ห ิ สยงฺกาเร  กามการโต  สตฺตาน  อิฏเเนว   
ภวิตพฺพ  น  อนิฏเน ฯ  น  หิ  โกจิ  อตฺตโน  ทุกฺข  อิจฺฉติ   
ภวติ  จ  อนฏิ  ตสฺมา  น  สยงฺกาโร ฯ  ปรงฺกาโรป  ยท ิ  
อิสฺสรเหตุโก  สฺวาย  อิสฺสโร  อตฺตตฺถ  วา  กเรยฺย  ปรตฺถ    
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๒๖ 
                 
วา ฯ  ตตฺถ  ยทิ  อตฺตตฺถ  อตฺตนา  อกตกิจฺโจ  สิยา  อสิทฺธสฺส  (๑) 
สาธนโต ฯ  อถ  วา  ปรตฺถ  สพฺเพส  หิตสุขเมว  นิปฺผชฺเชยฺย   
น  อหิตทุกฺข  นิปฺผชชฺติ  ตสฺมา  อิสฺสรวเสน  น  ปรงฺกาโร   
สิชฺฌติ ฯ  ยทิ  จ  อิสฺสรสงฺขาต  อ ฺนิรเปกฺข  นิจฺจเมว  การณ(๒) 
ปวตฺติยา  สิยา  กมฺเมน  อุปฺปตฺติ  น  สยิา  สพฺเพเหว   
เอกชฺฌ  อุปปฺชฺชิตพฺพ  การณสฺส  สนนฺิหิตตฺตา ฯ  อถสฺส  อ ฺมฺป   
สหการีการณ  อิจฺฉิต  ต ฺเว  เหตุ  กิมิสฺสเรน  อปรินิฏ ิต- 
สามตฺถิเยน  ปริกปฺปเตน ฯ  ยถา  จ  อิสฺสรเหตุโก  ปรงฺกาโร   
น  สชิฺฌติ  เอว  ปชาปติปุริสปกติพฺรหฺมกาลาทิเหตุโกป(๓)  น   
สิชฺฌเตว  เตสมฺป  อสิทฺธตฺตา  วุตฺตโทสานติวตฺตนโต  จ ฯ  เตน 
วุตฺต  เอตเทเก  นาพฺภ ฺสูติ ฯ  เย  ปน  ยถาวุตฺเต  สยงฺการ- 
ปรงฺกาเร  นานุชานนฺตาป  อธิจฺจสมุปฺปนฺน  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ   
ป ฺเปนฺติ  เตป  น  น  สลฺลนฺติ  อทฺทสุ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ   
วาทิโนป  มจฺิฉาภินิเวส  อนติกฺกมนโต  ยถาภูต  อชานนฺตาน   
ทิฏ ิคต  ตตฺถ  ตตฺถ  ทกุขฺุปฺปาทนโต  วิชฺฌนฏเน  สลฺลนฺติ   
น  ปสฺสึส ุฯ   
        เอต ฺจ  สลลฺ  ปฏิคจฺจ(๔)  ปสฺสโตติ  โย  ปน  อารทฺธ- 
วิปสฺสโก  ป ฺจป  อุปาทานกฺขนฺเธ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
สมนุปสฺสติ  โส  เอต ฺจ  ติวิธ  วิปรีตทสฺสน  อ ฺ ฺจ  สกล 
#  ๑.  ส.ี  อลทฺธสฺส ฯ  ๒.  ม.  นิจฺจเมกการณ ฯ   
#  ๓.  ม.  ...เหตุโตป ฯ  ๔.  โปราณ.  ม.  ปฏิกจฺจ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ตติยนานาติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๒๗ 
 
มิจฺฉาภินิเวส  เตส ฺจ  นิสฺสยภูเต  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธป  ตุชฺชนโต 
ทุรุทฺธารโต  จ  สลลฺนฺติ  ปฏิกจฺจ  ปุพฺเพเยว  วิปสฺสนาป ฺาย   
ปสฺสติ ฯ  เอว  ปสฺสโต  อริยมคฺคกฺขเณ  เอกนฺเตเนว  อห  กโรมีติ   
น  ตสฺส  โหติ ฯ  ยถา  จ  อตฺตโน  การกภาโว  ตสฺส  น   
อุปฏาติ  เอว  ปโร  กโรตีติ  น  ตสฺส  โหติ  เกวลมฺปน   
อนิจฺจสงฺขาต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺมมตฺตเมว  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา   
สมฺมาปฏิปนฺนสฺส  สพฺพถาป  ทฏิ ิมานาภาโวว  ทสฺสิโต ฯ  เตน   
จ  อรหตฺตปฺปตฺติยา  สสารสมติกฺกโม  ปกาสิโต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  โย  ทิฏ ิคเต  อลฺลโีน  น  โส  สสารโต  สีส   
อุกฺขิปตุ  สกโฺกตีติ  [๑]  ต  ทสฺเสตุ  มานุเปตาติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ 
มานุเปตา  อย  ปชาติ  อย  สพฺพาป  ทฏิ ิคติกสงฺขาตา  ปชา   
สตฺตกาโย  มยฺห  ทฏิ ิ  สนฺุทรา ฯ  มยหฺ  อาทาโย(๒)  สุนฺทโรติ   
อตฺตโน  คาหสฺส  สมฺปคฺคหลกฺขเณน  มาเนน  อุเปตา   
สมนฺนาคตา ฯ  มานคนฺถา  มานวินิพทฺธาติ(๓)  ตโตเอว  เตน   
อปราปร  อุปฺปชฺชมาเนน  ยถา  ต  ทฏิ ึ  น  ปฏินสิฺสชฺชติ   
เอว  อตฺตโน  สนฺตานสฺส  คนฺถิตตฺตา  วินิพทฺธตฺตา  จ   
มานคนฺถา  มานวินิพทฺธาติ ฯ  ทิฏ ีสุ  สารมฺภกถา(๔)  สสาร   
นาติวตฺตตีติ  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  อตฺตุกฺกสน- 
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ตนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  อาทาโน ฯ   
#  ๓.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๔๒/๑๙๓  มานวินิพฺพทฺธา ฯ  ม.  มานวินิพทฺธาติ ฯ 
#  ๔.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๔๒/๑๙๓  พฺยารพฺภกตาติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๒๘ 
                 
ปรวมฺภนวเสน  อตฺตโน  ทิฏาภินิเวเสน  ปเรส  ทฏิ ีสุ   
สารมฺภกถา  วิโรธกถา  สสารนายิกาน  อวิชชฺาตณฺหาน   
อปฺปหานโต  สสาร  นาติวตฺตติ  น  อติกฺกมตีติ  อตฺโถ ฯ   
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                สภูุติสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม  สุภูตีติ  ตสฺส  เถรสฺส  นาม  โส  หิ  อายสฺมา   
ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ปาทมูเล  กตาภินีหาโร  กปปฺสตสหสฺส   
อุปจิตปุ ฺสมฺภาโร  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  อุฬารวิภเว  มหติ 
กุเล  อุปฺปนโฺน  ภควโต  ธมฺมเทสน  สตฺุวา  สเวคชาโต  ฆรา 
นิกฺขมฺม  ปพฺพชิตฺวา  กตาธิการตฺตา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต   
นจิรสฺเสวถ  ฉฬภิ ฺโ  ชาโต  พฺรหมฺวิหารภาวนาย  ปน  อุกฺกส- 
ปารมิปฺปตฺติยา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
อรณวิหารีน  ยทิท  สุภูตีติ  อรณวิหาเร  ภควตา  เอตทคฺเค   
ปโต ฯ  โส  เอกทิวส  สายนฺหสมย  ทิวาฏานโต  วิหารงฺคณ   
โอติณฺโณ  จตุปฺปริสมชฺเฌ  ภควนฺต  ธมฺม  เทเสนฺต  ทิสฺวา   
เทสนาปริโยสาเน  วุฏหิตฺวา  วนฺทิสฺสามีติ  กาลปริจฺเฉท  กตฺวา   
ภควโต  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสินฺโน  ผลสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา 
สุภูติ ฯเปฯ  สมาปชฺชิตฺวาติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  สภูุติสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๒๙ 
 
        ตตฺถ  ทติุยชฺฌานโต  ปฏาย  รูปาวจรสมาธิ  สพฺโพป 
อรูปาวจรสมาธิ  อวิตกฺกสมาธิ  เอว ฯ  อิธ  ปน  จตุตฺถชฺฌานปาทโก   
อรหตฺตผลสมาธิ  อวิตกฺกสมาธีติ  อธิปฺเปโต ฯ  ทติุยชฺฌานาทีหิ   
ปหีนา  มิจฺฉาวิตกฺกา  น  ตาว  สุปหีนา  อจฺจนฺตปฺปหานา- 
ภาวโต  อริยมคฺเคน  ปน  ปหีนา  เอว  ปุน  ปหานกจฺิจาภาวโต ฯ   
ตสฺมา  อคฺคมคฺคปริโยสานภูโต  อรหตฺตผลสมาธิ  สพฺเพส  มิจฺฉา- 
วิตกฺกาน  ปหานนฺเต  อุปฺปนฺนตฺตา  วิเสสโต  อวิตกฺกสมาธีติ   
วตฺตพฺพต  อรหติ  ปเคว  จตุตฺถชฺฌานปาทโก ฯ  เตน  วุตฺต   
อิธ  ปน  จตุตฺถชฺฌานปาทโก  อรหตฺตผลสมาธิ  อวิตกฺกสมาธีติ   
อธิปฺเปโตติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  สุภูติสฺส  สพฺพ- 
มิจฺฉาวิตกฺกสพฺพสงฺกิเลสปฺปหานสงฺขาต(๑)  อตฺถ  สพฺพาการโต  ชานิตฺวา 
ตทตฺถทีปก  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  วิตกฺกา  วิธูปตาติ  เยน  อริยปุคฺคเลน  ยสฺส   
วา  อริยปุคฺคลสฺส  กามวิตกฺกาทโย  สพฺเพป  มิจฺฉาวิตกฺกา   
วิธูปตา  อริยมคฺคาเณน  สนฺตาปตา  สมุจฺฉินฺนา ฯ  อชฌฺตฺต   
สุวิกปฺปตา  อเสสาติ  นิยกชฺฌตฺตสงฺขาเต  อตฺตโน  สนฺตาเน   
อุปฺปชฺชนารหา  สุวิกปฺปตา  สุฏ ุ  วิกปฺปตา  อเสสโต  กิ ฺจิป   
อเสเสตฺวา  สุฏ ุ  สมุจฺฉินฺนาติ  (๒)  อตฺโถ ฯ  ต  สงฺคมติจฺจ 
#  ๑.  ม.  สพฺพสงฺกิเลสปหานสงฺขาต ฯ  ๒.  ม.  อเสเสตฺวา   
#  สุสมุจฺฉินฺนาติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๓๐ 
                 
อรูปส ฺ ีติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  อถ  วา  เหตุอตฺโถ   
ตสทฺโท ฯ  ยสฺมา  อนวเสสโต  (๑)  มจฺิฉาวิตกฺกา  ตสฺมา 
ราคสงฺคาทิก  ป ฺจวิธ  สงฺค  สพฺพมฺป  วา  กิเลสสงฺค  อติจฺจ   
อติกฺกมิตฺวา  อติกฺกมนเหตุ  รูปสภาวาภาวโต  รุปฺปนสงฺขาตสฺส   
จ  วิการสฺส  ตตฺถ  อภาวโต  นิพฺพิการเหตุโต(๒)  วา  อรูปนฺติ 
ลทฺธนาม  นพฺิพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตาหิ  มคฺคผล- 
ส ฺาหิ  อรปูส ฺ ี ฯ  จตุโยคาติคโตติ  กามโยโค  ภวโยโค   
ทิฏ ิโยโค  อวิชฺชาโยโคติ  จตฺตาโร  โยเค  ยถารห  จตูหิป  มคฺเคหิ   
อติกฺกมิตฺวา  คโต ฯ  น  ชาตุเมตีติ  มกาโร  ปทสนธฺิกโร   
ชาตุ  เอกเสเนว  ปุนพฺภวาย  น  เอติ  อายตึ  ปุนพฺภวาภิ- 
นิพฺพตฺติ  ตสฺส  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  น  ชาติเมตีติป  ปนฺติ   
โส  เอวตฺโถ ฯ  อิติ  ภควา  อายสฺมโต  สุภูติสฺส  อรหตฺตผล- 
สมาปตฺติวิหาร  อนุปาทิเสสนิพฺพาน ฺจ  อารพฺภ  ปติเวควิสฺสฏ   
อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        สตฺตมสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  อนวเสเสน ฯ  ๒.  ม.  นิพฺพิการเหตุภาวโต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 531 

                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๕๓๑ 
                 
                คณิกาสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม  เทฺว  สุภาติ(๑)  เทฺว  คณา ฯ  อ ฺตริสฺสา   
คณิกายาติ  อ ฺตราย  นครโสภินิยา ฯ  สารตฺตาติ  สฏุ ุ   
รตฺตา ฯ  ปฏพิทฺธจิตฺตาติ  กิเลสวเสน  พทฺธจิตฺตา ฯ  ราชคเห   
กิร  เอกสฺมึ  ฉณทิวเส  พหู  ธุตฺตปุริสา  คณพนฺธเนน  วิจรนฺตา 
เอกเมกสฺส  เอกเมก  เวสึ  อาเนตฺวา  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  ฉณกีฬ   
กีฬึสุ ฯ  ตโต  ปรมฺป  เทฺว  ตโย  ฉณทิวเส  ต  ตเยว  เวสึ   
อาเนตฺวา  ฉณกีฬ  กีฬึส ุฯ  อถาปรสฺมึ  ฉณทิวเส  อ ฺเป 
ธุตฺตา  ตเถว  ฉณกีฬ  กีฬตุิกามา  เวสิโย  อาเนนฺตา  ปุริม- 
ธุตฺเตหิ  ปุพฺเพ  อานีต  เอก  เวสึ  อาเนนฺติ ฯ  อิตเร  ต  ทิสฺวา 
อย  อมฺหาก  ปริคฺคโหติ  อาหสุ ฯ  เตป  ตเถว  อาหสุ ฯ 
เอว  อมฺหาก  ปริคฺคโห  อมฺหาก  ปริคฺคโหติ  กลห  วฑฺเฒตฺวา   
ปาณิปฺปหาราทีนิ  อกสุ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ราชคเห  เทฺว  สุภาติอาทิ(๒) ฯ  ตตฺถ  อุปกฺกมนฺตีติ  ปหรนฺติ ฯ   
มรณมฺป  นิคจฺฉนฺตีติ  พลวูปกฺกเมหิ  มรณ  อุปคจฺฉนฺติ  อิตเรป   
มรณมตฺต  มรณปฺปมาณ  ทุกฺข  ปาปุณนฺติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  กาเมสุ  เคธ  วิวาทมูล   
สพฺพานตฺถมูลนฺติ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ   
อนฺตทฺวเย  จ  มชฺฌิมาย  ปฏิปตฺติยา  อาทีนวานิสสวิภาวน   
#  ๑.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๔๔/๑๙๓  ปูคาติ ฯ  ส.ี  ตเถว ฯ   
#  ๒.  ม.  ปคูาติอาทิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๓๒ 
                 
อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ย ฺจ  ปตฺตนฺติ  ย  รูปาทิป ฺจกามคุณชาต   
ปตฺต  นตฺถิ  กาเมสุ  โทโสติ  ทิฏ ึ  ปรุกฺขตฺวา  วา  อปุรกฺขตฺวา   
วา  เอตรหิ  ลทฺธ  อนุภุยฺยมาน  ย ฺจ  ปตฺตพฺพนฺติ  ย ฺจ   
กามคุณชาตเมว  ภุ ฺชิตพฺพา  กามา  ปริภุ ฺชิตพฺพา  กามา 
อาเสวิตพฺพา  กามา  ปฏิเสวิตพฺพา  กามา  โย  กาเม  ปริภุ ฺชติ   
โส  โลก  วฑฺเฒติ  โย  โลก  วฑฺเฒติ  โส  พหุ  ปุ ฺ 
ปสวตีติ  ทิฏ ึ  อุปนิสฺสาย  ต  อนิสฺสชฺชิตฺวา  กเตน  กมฺมุนา 
อนาคเต  ปตฺตพฺพ  อนุภวิตพฺพ(๑) ฯ  อุภยเมต  รชานุกิณฺณนฺติ  เอต   
อุภย  ปตฺต  ปตฺตพฺพ ฺจ  ราครชาทีหิ  อนุกิณฺณ ฯ  สมฺปตฺเต   
หิ  วตฺถุกาเม  อนุภวนฺโต  ราครเชน  โวกิณฺโณ  โหติ  ตตฺถ   
ปน  สงฺกิลฏิจิตฺตสฺส  ผเล  อายตึ  อาปนฺเน  โทมนสฺสุปฺปตฺติยา   
โทสรเชน  โวกิณฺโณ  โหติ  อุภยตฺถาป  โมหรเชน  โวกิณฺโณ   
โหติ  กสฺส  ปเนต  รชานกุิณฺณนฺติ  อาห  อาตุรสฺสานุ- 
สิกฺขโตติ  กามปตฺถนาวเสน  กิเลสาตุรสฺส  ตสฺส  จ  ผเลน 
ทุกฺขาตุรสฺส  จ  อุภยตฺถาป  ปฏิการาภิลาสาย  (๒)  กิเลสผเล   
อนุสิกฺขโต ฯ   
        ตถา  ย ฺจ  ปตฺตนฺติ  ย  อเจลกวตฺตาทิวเสน  ปตฺต  (๓)   
อตฺตปริตาปน ฯ  ย ฺจ  ปตฺตพฺพนฺติ  ย  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺม- 
#  ๑.  ม.  อนุภวิตพฺพ ฺจ ฯ  ๒.  ส.ี  ผาติกรณาภิลาสาย ฯ   
#  ๓.  ส.ี  อาตุรปตฺต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  คณิกาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๓ 
                 
สมาทานเหตุ  อปาเยสุ  ปตฺตพฺพ  ผล ฯ  อุภยเมต  รชานุ- 
กิณฺณนฺติ  ตทุภย  ทุกฺขรชานุกิณฺณ ฯ  อาตุรสฺสาติ  กายกิลมเถน   
ทุกฺขาตุรสฺส ฯ  อนุสิกฺขโตติ  มิจฺฉาทิฏ ึ  ตสฺสา  สมาทายเก   
ปุคฺคเล  จ  อนุสิกฺขโต ฯ   
        เย  จ  สกิฺขาสาราติ  เย  ห ิ ยถา  สมาทินฺน  สีล- 
พฺพตาทิสงฺขาต  สิกฺข  สารโต  คเหตฺวา  อิมินา  สสาเร  สุทฺธีติ   
กถิตา ฯ  เตนาห  สีลพฺพต  ชีวิต  พฺรหฺมจริย  อุปฏาน- 
สาราติ ฯ  ตตฺถ  ย  น  กโรมีติ  โอรมติ  ต  สีล  วิสโภชนกิจฺฉา- 
จรณาทิก  (๑)  วต  สากภกฺขตาทิชีวิกา  ชีวิต  เมถุนวิรติ  พฺรหฺม- 
จริย  เอเตส  อนุติฏน  อุปฏาน  ภูตปกปริภณฺฑาทิวเสน  (๒) 
ขนฺธเทวสิวาทิปริจรณ(๓)  วา  อุปฏาน  เอวเมเตหิ  ยถาวุตฺเตหิ   
สีลาทีหิ  สสารสุทฺธิ  โหตีติ  ตานิ  สารโต  คเหตฺวา   ิตา   
สมณพฺราหฺมณา  สิกฺขาสารา  สีลพฺพตชีวิตพฺรหฺมจริย  อุปฏาน- 
สาราติ  เวทิตพฺพา ฯ  อยเมโก  อนฺโตติ  อย  สีลพฺพตปรามาส- 
วเสน  อตฺตกิลมถานุโยคสงฺขาโต  มชฺฌิมาย  ปฏิปตฺติยา  อุปฺปถ- 
ภูโต  ลามกฏเน  จ  เอโก  อนฺโต ฯ  อย  ทุติโย  อนโฺตติ   
อย  กามสุขลลฺิกานุโยโค  กาเมสุ  ปาตพฺยตาปตฺติ(๔)  ทุติโย   
วุตฺตนเยน  อนฺโต ฯ   
#  ๑.  ม.  วิสโภชน... ฯ  ๒.  ม.  ภูตปณฑก... ฯ 
#  ๓.  ม.  ขนฺธเทวสิวาทิปริจรณ ฯ  ๔.  ม.  ปาตพฺยตาปตฺติสงฺขาโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๓๔ 
                 
        อิจฺเจเต  อุโภ  อนฺตาติ  กามสุขลลฺิกานุโยโค  อตฺตกิลม- 
ถานุโยโค  จ  อิติ  เอเต  อุโภ  อนฺตา ฯ  เต  จ  โข  เอตรหิ   
ปตฺเต  อายตึ  ปตฺตพฺเพ  จ  กิเลสทุกฺขรชานุกิณฺเณ  กามคุเณ   
อตฺตปริตฺตาปเน  จ  อลลฺเีนหิ  กิเลสทกฺุขาตุราน  อนุสิกฺขนฺเตหิ   
สย ฺจ  กิเลสทุกฺขาตุเรหิ  ปฏิปชชฺิตพฺพตฺตา  ลามกา  อุปฺปถภูตา   
จาติ  อนฺตา ฯ  กฏสิวฑฺฒนาติ  อนฺธปุถุชชฺเนหิ  อภิกงฺขิตพฺพฏเน 
กฏสิสงฺขาตาน  ตณฺหาอวิชฺชาน  อภิวฑฺฒนา ฯ  กฏสิโย  ทฏิ ึ   
วฑฺเฒนฺตีติ  ตา  ปน  กฏสิโย  นานปฺปการ  ทฏิ ึ  วฑฺเฒนฺติ ฯ   
วตฺถุกาเมสุ  อสฺสาทานุปสฺสิโน  ห ิ เต  ปชหิตุ  อสกฺโกนฺตสฺส   
ตณฺหาอวิชฺชาสหการีการณ  ลภิตฺวา  นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทินา  (๑) 
นตฺถิกทิฏ ึ  อกิริยทิฏ ิ  อเหตุกทิฏ ิ ฺจ  คณฺหาเปนฺติ   
อตฺตปริตฺตาปน  อนุยุตฺตสฺส  ปน  อวิชฺชาตณฺหาสหการีการณ   
ลภิตฺวา  สีเลน  สุทฺธ ิ วเตน  สุทฺธีติอาทินา  (๑)  อตฺตสุทฺธิอภิลาเสน   
สีลพฺพตปรามาสทิฏ ึ  คณฺหาเปนฺติ ฯ  สกฺกายทิฏ ิยา  ปน  เตส   
ปจฺจยภาโว  ปากโฏเยว ฯ  เอว  อนฺตทฺวยูปนิสฺสเยน  ตณฺหา- 
อวิชฺชาน  ทฏิ ิวฑฺฒกตา  เวทิตพฺพา ฯ  เกจิ  ปน  กฏสีติ   
ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อธิวจนนฺติ  วทนฺติ ฯ  เตส  ยทคฺเคน  ตโต   
อนฺตทฺวยโต  สสารสุทฺธิ  น  โหติ  ตทคฺเคน  เต  อุปาทานกฺขนฺเธ   
อภิวฑฺเฒตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อปเร  ปน  กฏสิวฑฺฒนาติ  ปทสฺส   
#  ๑.  อภิ.  สงฺ.  ๓๔/๗๘๓/๓๐๗ ฯ  อภิ.  ว.  ๓๕/๙๖๒/๕๐๕ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  คณิกาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๕ 
 
อปราปร  ชรามรเณหิ  สิวตฺถิกวฑฺฒนาติ  (๑)  อตฺถ  วทนฺติ ฯ  เตหิ 
อนฺตทฺวยสฺส  สสารสุทฺธิเหตุภาวาภาโวเยว  วุตฺโต  กฏสิยา  ปน   
ทิฏ ิวฑฺฒนการณภาโว  วตฺตพฺโพ ฯ   
        เอเต  เต  อุโภ  อนฺเต  อนภิ ฺายาติ  เต  เอเต  ยถาวุตฺเต   
อุโภป  อนฺเต  อชานิตฺวา  อิเม  อนฺตา  เต  จ  เอวคหิตา   
เอวอนุฏ ิตา  เอวคติกา  เอวอภิสมฺปรายาติ  เอว  อชานนเหตุ   
อชานนการณา ฯ  ป ฺาย  จสฺส  ทสิฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณาติ- 
อาทีสุ  (๒)  วิยสฺส  เหตุอตฺถตา  ทฏพฺพา ฯ  โอลยีนฺติ  เอเกติ  เอเก 
กามสุขานุโยควเสน  สงฺโกจ  อาปชฺชนฺติ ฯ  อติธาวนฺติ  เอเกติ   
เอเก  อตฺตกิลมถานุโยควเสน  อติกฺกมนฺติ ฯ  กามสุขมนุยุตฺตา  หิ   
วีริยสฺส  อกรณโต  โกสชชฺวเสน  สมมฺาปฏิปตฺติโต  สงฺโกจ   
อาปนฺนตฺตา  โอลียนฺติ  นาม  อตฺตปริตฺตาปนมนุยุตฺตา  ปน   
โกสชชฺ  ปหาย  อนุปาเยน  วีริยารมฺภ  กโรนฺตา  สมฺมาปฏิปตฺติยา   
อติกฺกมนโต  อติธาวนฺติ  นาม  ตทุภยมฺปน  ตตฺถ  อาทีนวา- 
ทสฺสนโต ฯ  เตน  วุตฺต  อุโภ  อนฺเต  อนภิ ฺาย  โอลียนฺติ   
เอเก  อติธาวนฺติ  เอเกติ ฯ  ตตฺถ  ตณฺหาภินนฺทนวเสน  โอลียนติฺ   
ทิฏาภินนฺทนวเสน  อติธาวนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อถ  วา  สสฺสตาภินิเวสวเสน  โอลยีนฺติ  เอเก  อจฺุเฉทาภิ- 
นิเวสวเสน  อติธาวนฺติ  เอเก ฯ  โคสีลาทิวเสน  หิ  อตฺตปริตฺตา- 
#  ๑.  ม.  สิวถิกวฑฺฒนาติ ฯ  ๒.  อภิ.  ปุ.  ๓๖/๑๕๑/๒๓๔ ฯ 
#  องฺ.  นวก.  ๒๓/๒๔๖/๔๗๒ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๓๖ 
 
ปนมนุยุตฺตา  เอกจฺเจ  อิมินาห  สีเลน  วา  วเตน  วา  ตเปน   
วา  พฺรหฺมจริเยน  วา  เทโว  วา  ภวิสฺสามิ  เทว ฺตโร  วา   
ตตฺถ  นิจฺโจ  ธุโว  สสฺสโต  อวิปริณามธมฺโม  สสสฺติสม  ตเถว   
สฺสามีติ  สสฺสตทสฺสน  อภินิวิสนฺตา  สสาเร  โอลยีนฺติ  นาม ฯ 
กามสุขมนุยุตฺตา  ปน  เอกจฺเจ  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา  อินทฺฺริยานิ   
สนฺตปฺเปตุกามา  โลกายติกา  วิย  ตทนุคุณ  อุจฺเฉททสฺสน   
อภินิวิสนฺตา  อนุปาเยน  วฏฏปจฺเฉทสฺส  ปริเยสนโต  อติธา- 
วนฺติ  นาม ฯ  เอว  สสฺสตุจฺเฉทวเสนป  โอลียนาติธาวนานิ 
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เย  จ  โข  เต  อภิ ฺายาติ  เย  จ  โข  ปน  อรยิปุคฺคลา 
เต  ยถาวุตฺเต  อุโภ  อนฺเต  อิเม  อนฺตา  เอวคหิตา  เอวอนุฏ ิตา 
เอวคติกา  เอวอภิสมฺปรายาติ  อภิวิสิฏเน  าเณน  วิปสฺสนา- 
สหิตาย  มคฺคป ฺาย  ชานิตฺวา  มชฺฌิมปฏิปท  สมฺมาปฏิปนฺนา   
ตาย  สมฺมาปฏิปตฺติยา ฯ  ตตฺร  จ  นาเหสุนฺติ  ตตฺร  ตสฺมึ   
อนฺตทฺวเย  ปติตา  น  อเหสส  ต  อนฺตทฺวย  ปชหึสติู  อตฺโถ ฯ   
เตน  จ  นาม ฺ ึสูติ  เตน  อนฺตทฺวยปฺปหาเนน  มม  อิท   
อนฺตทฺวยปฺปหาน  อห  อนฺตทฺวย  ปหาสึ  อิมินา  อนฺตทฺวยปฺ- 
ปหาเนน  เสยฺโยติอาทินา  ตณฺหาทิฏ ิมานม ฺนาวเสน  น   
อม ฺ ึสุ  สพฺพม ฺนาน  สมฺมเทว  ปหีนตฺตา ฯ  เอตฺถ  จ   
อคฺคผเล(๑)   ิเต  อริยปุคฺคเล  สนฺธาย  ตตฺร  จ  นาเหสส  เตน  จ   
#  ๑.  ส.ี  มคฺคผเล ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๗ 
 
นาม ฺ ึสูติ  อตีตกาลวเสน  อย  เทสนา  ปวตฺตา  มคฺคกฺขเณ   
ปน  อธิปฺเปเต  วตฺตมานกาลวเสเนว  วตฺตพฺพ  สิยา ฯ  วฏฏ   
เตส  นตฺถิ  ป ฺาปนายาติ  เย  เอว  ปหีนสพฺพม ฺนา 
อุตฺตมปุริสา  เตส  อนุปาทาปรินิพฺพุตาน  กมฺมวิปากกิเลสวเสน   
ติวิธมฺป  วฏฏ  นตฺถิ  ป ฺาปนาย  วตฺตมานกฺขนฺธเภทโต   
อุทฺธ  อนุปาทาโน  วิย  ชาตเวโท  อป ฺตฺติกภาวเมว  คจฺฉตีติ(๑) 
อตฺโถ ฯ   
                อฏมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม  รตฺตนฺธการติมิสายนฺติ  รตฺติย  อนฺธกาเร  มหา- 
ติมิสาย ฯ  รตฺติป  หิ  อนธฺการวิรหิตา  โหติ  ยา  ปณฺุณมาย   
รตฺติ  ชโุณฺหภาสิตา ฯ  อนฺธกาโรป  ติมิสาติ  น  วตฺตพฺโพ  โหติ   
อพฺภมหิกาทิอุปกฺกิเลสวิรหิเต  เทเว ฯ  มหนฺธกาโร  หิ  ติมิสาติ   
วุจฺจติ ฯ  อยมฺปน  อมาวสี  รตฺติ  เทโว  จ  เมฆปฏลส ฺฉนฺโน ฯ   
เตน  วุตฺต  รตฺตนฺธการติมิสายนฺติ  รตฺติยา  อนฺธกาเร  มหาติมิ- 
สายนฺติ ฯ  อพฺโภกาเสติ  อปฺปฏิจฺฉนฺเน  โอกาเส  วิหารงฺคเณ ฯ 
เตลปฺปทีเปสุ  ฌายมาเนสูติ  เตลปฺปชฺโชเตสุ  ชลมาเนสุ ฯ  นน ุ  
จ  ภควโต  พฺยามปฺปภา  ปกติยา  พฺยามมตฺตปฺปเทส  อภิพฺยา- 
เปตฺวา  จนฺทิมสูริยาโลก  อภิภวิตฺวา  ฆนพหล  พุทฺธาโลก   
#  ๑.  ม.  คจฺฉตีติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 538 

                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๓๘ 
         
วิสฺสชฺเชนฺตี  อนฺธการ  วิธมิตฺวา  ติฏติ  กายปฺปภาป  นลีปตาทิ- 
วเสน  ฉพฺพณฺณา  ฆนพุทฺธรสิโย  (๑)  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปกติยา  ว 
สมนฺตโต  อสีติหตฺถปฺปเทส  โอภาเสนฺตี  ติฏติ  เอว  พุทฺธา- 
โลเกเนว  เอโกภาสภูเต  ภควโต  นิสินฺโนกาเส  ปทีปกรณ- 
กิจฺจ  นตฺถีติ  สจฺจ  นตฺถิ  ตถาป  ปุ ฺตฺถิกา  อุปาสกา   
ภควโต  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  ปูชากรณตฺถ  เทวสิก  เตลปฺปทีป   
อุปฏเปนฺติ ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  สาม ฺผเลป  เอเต  มณฺฑล- 
มาเล  ทีปา  ฌายนฺตีติ ฯ  รตฺตนฺธการติมิสายนฺติ  อิทมฺป  ตสฺสา   
รตฺติยา  สภาวกิตฺตนตฺถ  วุตฺต  น  ปน  ภควโต  นิสนิฺโนกาสสฺส   
อนฺธการภาวโต ฯ  ปูชากรณตฺถเมว  ห ิ ตทาป  อุปาสเกหิ  ปทีปา   
การิตา ฯ   
        ตสฺมึ  ห ิ ทิวเส  สาวตฺถิวาสิโน  พหู  อุปาสกา  ปาโต  ว 
สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  สมาทิยิตฺวา   
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  นคร  ปวิสิตฺวา  มหาทานานิ   
ปวตฺเตตฺวา  ภควนฺต  ภิกฺขุสฆ ฺจ  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺติตฺวา   
อตฺตโน  อตฺตโน  เคหานิ  คนฺตฺวา  สยมฺป  ปริภุ ฺชิตฺวา  สุทฺธ- 
วตฺถนิวตฺถา  สุทฺธุตฺตราสงฺคา  คนฺธมาลาทิหตฺถา  วิหาร  คนฺตฺวา   
ภควนฺต  ปูเชตฺวา  เกจิ  มโนภาวนีเย  ภิกฺขู  ปยิรุปาสนฺตา   
เกจิ  โยนิโสมนสิกโรนฺตา  ทิวสภาค  วีตินาเมสส ฯ  เต  สายณฺห- 
#  ๑.  ม.  ฆนพุทฺธรสฺมิโย ฯ  
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สมเย  ภควโต  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  สตฺถริ  ธมฺมสภามณฺฑปโต   
ปฏาย(๑)  คนฺธกุฏิสมีเป  อชโฺฌกาเส  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺเน   
ภิกฺขุสงฺเฆ  จ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปยิรุปาสนฺเต  อุโปสถ- 
วิโสธนตฺถ ฺเจว  โยนิโสมนสิการปรพฺิรูหนตฺถ ฺจ  นคร  อคนฺตฺวา   
วิหาเรเยว  วสิตุกามา  โอหียึสุ ฯ  อถ  เต  ภควโต  ภิกฺขุสฆสฺส   
จ  ปูชากรณตฺถ  พหู  เตลปฺปทีเป  อาโรเปตฺวา  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  อ ฺชลึ  กตฺวา  ภิกฺขูน   
ปริยนฺเต  นิสนิฺนา  กถ  สมุฏาเปสุ  ภนฺเต  อิเม  ติตฺถิยา   
นานาวิธานิ  ทิฏ ิคตานิ  อภินิวิสฺส  โวหรนฺติ  (๒)  ตถา  โวหรนฺตา   
จ  กทาจิ  สสสฺต  กทาจิ  อสสฺสต  อุจฺเฉทาทีสุ  อ ฺตรสฺมึ(๓) 
เอกสฺมึเยว  อฏตฺวา  นวนวานิ  ทิฏ ิคตานิ  อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ  ปคฺคยฺห  ติฏนฺติ  อุมฺมตฺตกสทิสา  เตส  ตถา 
อภินิวิฏาน  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ  เตน  จ  สมเยน   
พหู  ปฏงฺคปาณกา  ปตนฺตา  ปตนฺตา  เตสุ  เตลปฺปทีเปสุ   
นิปตนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมพฺหุลา   
อธิปาตกาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อธิปาตกาติ  ปฏงฺคปาณกา  เย  สลภาติป   
วุจฺจนฺติ ฯ  เต  หิ  ทีปสิข  อธิปตนโต  อธิปาตกาติ  อธิปฺเปตา ฯ   
อาปาตปริปาตนฺติ  อาปาต  ปริปาต  อาปติตฺวา  อาปติตฺวา   
#  ๑.  ส.ี  ธมมฺสภามณฺฑปปฺปตฺเต ฯ  ๒.  ส.ี  โวหรนฺตา  จรนฺติ ฯ 
#  ๓.  ม.  อ ฺตรนฺติ ฯ  
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ปริปติตฺวา  ปริปติตฺวา  อภิมุขปาต ฺเจว  ปริพฺภมิตฺวา  ปาต ฺจ   
กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อาปาเถ  ปริปาตนฺติ  เกจิ  ปนฺติ  อาปาเถ   
ปทีปสฺส  อตฺตโน  อาปาถคมเน  สติ  ปริปติตฺวา  ปรปิติตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  อนยนฺติ  อวุฑฺฒึ  ทุกฺข ฯ  พฺยสนนฺติ  วินาส ฯ  ปุริมปเทน   
หิ  มรณมตฺต  ทุกฺข  ปจฺฉิมปเทน  มรณ  เตส  ทีเปติ ฯ  ตตฺถ   
เกจิ  ปาณกา  สห  ปตเนน  มรึส ุ เกจิ  มรณมตฺต  ทกฺุข   
อาปชฺชึสุ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อธิปาตกปาณกาน  อตฺตหิต   
อชานนฺตาน  อตฺตุปกฺกมวเสน  นิรตฺถกพฺยสนาปตฺตึ  วิทิตฺวา  เตส   
วิย  ทิฏ ิคติกาน  ทิฏาภินิเวเสน  อนยพฺยสนาปตฺติทีปก  อิม   
อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุปาติธาวนฺติ  น  สารเมนฺตีติ  สีลสมาธิป ฺา- 
วิมุตฺติอาทิเภท  สาร  น  เอนฺติ  จตุสจฺจาภิสมยวเสน  น   
อธิคจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมิมฺปน  สอุปาเย  สาเร  ติฏนฺเตเยว  วิมุตฺตา- 
ภิลาสาย  ต  อุเปนฺตา  วิย  หุตฺวาป  ทิฏ ิวิปลฺลาเสน  อติธาวนฺติ   
อติกฺกมิตฺวา  คจฺฉนฺติ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ(๑)  นิจฺจ  สุภ  สุข   
อตฺตาติ  อภินิวิสิตฺวา  คณฺหนฺตาติ  อตฺโถ ฯ  นว  นว  พนฺธน   
พฺรูหยนฺตีติ  ตถา  คณฺหนฺตา  จ  ตณฺหาทิฏ ิสงฺขาต  นว  นว   
พนฺธน  พฺรูหยนฺติ  วฑฺฒยนฺติ ฯ  ปตนฺติ  ปชโฺชตมวิาธิปาตา(๒) 
#  ๑.  ม.  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ ฯ  ๒.  ม.  ปชฺโชตมิวาธิปาตกา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 541 
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ทิฏเ  สุเต  อิติเหเก  นิวิฏาติ  เอว  ตณฺหาทิฏ ิพนฺธเนหิ   
พทฺธตฺตา  เอเก  สมณพฺราหฺมณา  ทิฏเ  อตฺตนา  จกฺขุ- 
วิ ฺาเณน  ทิฏ ิทสฺสเนเนว  วา  ทฏิเ  อนุสฺสวูปลพฺภมตฺเตเนว   
จ  สุเต  อิติห  เอกนฺตโต  เอวเมตนฺติ  นิวิฏา  ทิฏาภินิ- 
เวเสน  สสฺสตนฺติอาทินา  อภินิวิฏา ฯ  เอกนฺตหิต  วา  นิสฺสรณ   
อชานนฺตา  ราคาทีหิ  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  อาทิตฺตภวตฺตยสงฺขาต   
องฺคารกาสสเยว  อิเม  วิย  อธิปาตา(๑)  อิม  ปชฺโชต  ปตนฺติ  น   
ตโต  สีส  อุกฺขิปตุ  สกฺโกนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
                นวมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อุปฺปชฺชนฺติสตฺุตวณฺณนา   
        ทสเม  ยาวกีวนฺติ  ยตฺตก  กาล ฯ  ยโตติ  ยทา  ยโต   
ปฏาย  ยสมฺึ  กาเลติ  วา  อตฺโถ ฯ  เอวเมต  อานนฺทาติ   
อานนฺท  ตถาคเต  อุปฺปนฺเน  ตถาคตสฺส  ตถาคตสาวกานเยว   
จ  ลาภสกฺกาโร  อภิวฑฺฒติ  ติตฺถิยา  ปน  นิตฺเตชา  นิปฺปภา  (๒)   
ปหีนลาภสกฺการา  โหนฺตีติ  ย  ตยา  วุตฺต  เอต  เอว  น   
เอตสฺส  อ ฺถาภาโว ฯ  จกฺกวตฺติโน  หิ  จกฺกรตนสฺส  ปาตุ- 
ภาเวน  โลโก  จกฺกรตน  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺตฺถ  ปูชาสกฺการ- 
สมฺมาน  นปปฺวตฺเตติ  จกฺกรตนเมว  ปน  สพฺโพ  โลโก   
#  ๑.  ม.  อธิปาตกา ฯ  ๒.  ม.  วิหตปฺปภา ฯ    
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สพฺพภาเวหิ  สกฺกโรติ  ครุ  กโรติ  มาเนติ  ปูเชติ ฯ  อิติ  วฏฏานุ- 
สาริปุ ฺมตฺตนิสฺสนฺทสฺสาป  ตาว  มหนฺโต  อานุภาโว  กิมงฺค   
ปน  วิวฏฏานุสาริปุ ฺพลูปตฺถมฺภสฺส(๑)  อนนฺตาปริเมยฺยคุณคณา- 
ธารสฺส  พุทธฺรตนสฺส  ธมฺมรตนสฺส  สฆรตนสฺส  จาติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ภควา  หิ  สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก   
อนุกฺกเมน  โลเก  เอกสฏ ิยา  อรหนฺเตสุ  ชาเตสุ  สฏ ิ  อรหนฺเต 
ชนปทจาริกตฺถาย(๒)  วิสฺสชฺเชตฺวา  อุรุเวล  คนฺตฺวา(๓)  อุรุเวลกสฺส- 
ปปฺปมุเข  สหสฺสชฏิเล  อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  เตหิ  ปริวุโต   
ลฏ ิวนุยฺยาเน  นิสีทิตฺวา  พิมฺพิสารปฺปมุขาน  องฺคมคธวาสีน   
ทฺวาทสนหุตานิ  สาสเน  โอตาเรตฺวา  ยทา  ราชคเห  วิหาสิ   
ตโต  ปฏาย  ภควโต  ภิกขฺุสฆสฺส  จ  ยถา  ยถา  อุปรูปริ   
ลาภสกฺกาโร(๔)  อภิวทฺฒติ  ตถา  ตถา  สพฺพติตฺถิยาน  ลาภ- 
สกฺกาโร  ปรหิายิ  เอว ฯ   
        อเถกทวิส  อายสฺมา  อานนฺโท  ทิวาฏาเน  นิสินฺโน   
ภควโต  จ  อริยสฆสฺส  จ  สมฺมาปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
ปติโสมนสฺสชาโต  กถ  น ุ โข  ติตฺถิยานนฺติ  เตส  ปฏิปตฺตึ   
อาวชฺเชสิ ฯ  อถสฺส  เนส  สพฺพถาป  ทปฺุปฏิปตฺติเยว  อุปฏาสิ ฯ   
โส  เอวมหานุภาเว  นาม  ปุ ฺ ูปนิสฺสยสฺส  สมฺมาปฏิปตฺติยา  (๕)   
#  ๑.  ม.  ...ปุ ฺผลูปตฺถมฺภสฺส ฯ  ๒.  ม.  ชนปทจาริกาย ฯ   
#  ๓.  ม.  ปตฺวา ฯ  ๔.  ม.  อุฬารลาภสกฺกาโร ฯ   
#  ๕.  ม.  ธมมฺานุธมฺมปฺปฏิปตฺติยา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๔๓ 
 
จ  อุกฺกสปารมิปฺปตฺเต  ภควติ  อริยสงฺเฆ  จ  ธรนฺเต  กถ   
อิเม  อ ฺติตฺถิยา  เอว  ทุปฺปฏิปนฺนา  อกตปุ ฺา  วรากา   
ลาภิโน  สกกฺตา  ภวิสฺสนฺตีติ  ติตฺถิยาน  (๑)ลาภสกฺการหานึ   
นิสฺสาย  การุ ฺ  อุปฺปาเทตฺวา  อถ  อตฺตโน  ปริวิตกฺก  ยาวกีว ฺจ 
ภนฺเตติอาทินา  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา  จ  ต  อานนฺท   
ตยา  มิจฺฉา  ปริวิตกฺกิตนฺติ  อวตฺวา  สุวณฺณาลิงฺคสทิส  (๒)  คีว   
อุนฺนาเมตฺวา  สุปุปฺผิตสตปตฺตสสฺสิรีก  มหามุข  อภิปฺปสนฺนตร   
กตฺวา  เอวเมต  อานนฺทาติ  สมฺปหสิตฺวา  ยาวกีว ฺจาติอาทินา   
ตสฺส  วจน  ปจฺจนุโมทิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  อายสฺมา   
อานนฺโท ฯเปฯ  ภิกฺขุสงฺโฆ  จาติ ฯ  อถ  ภควา  ตสฺส(๓)   
อฏ ุปฺปตฺติย  อตีเตป  มยิ  อนุปฺปนฺเน  เอกจฺเจ  นีจชนา  พหุมาน(๔) 
ลภิตฺวา  มม  อุปฺปาทโต  ปฏาย  หตลาภสกฺการา  อเหสุนฺติ   
พาเวรุชาตก  (๕)  กเถสิ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิตฺวาติ  ทิฏ ิคติกาน  ตาว  สกฺการสมฺมาโน   
ยาว  น  สมฺมาสมฺพุทฺธา  โลเก  อุปฺปชฺชนฺติ  เตสมฺปน  อุปฺปาทโต   
ปฏาย  เต  หตลาภสกฺการา  นิปฺปภา  นิตฺเตชาว  โหนฺติ   
ทุปฺปฏิปตฺติยา  ทุกฺขโต  จ  น  มุจฺจนฺตีติ  เอตมตฺถ  สพฺพาการโต   
วิทิตฺวา  ตทตฺถทีปก  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
#  ๑.  ม.  ลาภสกฺการหารึ  นิสฺสาย  การุ ฺ ฯ 
#  ๒.  ส.ี  สวุณฺณมุทิงฺคสทิส ฯ  ๓.  ม.  ตสฺส ฯ  ๔.  ม.  สมฺมาน ฯ 
#  ๕.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๖๕๔/๑๕๔ ฯ  ส.ี  ม.  พาเวรุ... ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ชจฺจนฺธวคฺคณฺณนา  หนา  ๕๔๔ 
                 
        ตตฺถ  โอภาสติ  ตาว  โส  กิมีติ  โส  ขชชฺูปนกกิมิ  ตาวเทว 
โอภาสติ  โชตติ  ทิปฺปติ ฯ  (๑)  ยาว  น  อุณฺณมเต(๒)  ปภงฺกโรติ   
จตฺสุป(๓)  มหาทีเปสุ  เอกกฺขเณ  อาโลกกรเณน  ปภงฺกโรติ   
ลทฺธนาโม  สูริโย  ยาว  น  อุณฺณมติ(๔)  น  อุเทติ ฯ  อนุคฺคเต 
หิ  สูริเย  ลทโฺธภาสา  ขชฺชูปนกา  วิปริวตฺตมานาป  กณฺฏก- 
ผลสทิสา  ตมสิ  วิชโฺชตนฺติ ฯ  เวโรจนมฺหิ(๕)  อุคฺคเต  หตปฺปโภ 
โหติ  น  จาป  ภาสตีติ  สมนฺตโต  อนฺธการ  วิธมตฺิวา  กิรณ- 
สหสฺเสน  วิโรจนสภาวตาย  เวโรจนนามเก  อาทิจฺเจ  อุฏ ิเต   
[๖]  ขชชฺูปนโก  หตปฺปโภ  นิตฺเตโช  กาฬโก  โหติ  รตฺตนฺธกาโร(๗) 
วิย  น  ภาสติ  ทิปฺปติ ฯ   
        เอว  โอภาสิตเมว  ตกฺกิกานนฺติ  (๘)  ยถา  เตน  ขชชฺูปนเกน 
สูริยุคฺคมนโต  ปุเรเยว  โอภาสิต  โหติ  เอว  ตกฺเกตฺวา   
วิตกฺเกตฺวา  ปริกปฺปนมตฺเตน  ทิฏ ีน  คหณโต  ตกฺกิกาติ   
ลทฺธนาเมหิ  ติตฺถิเยหิ  โอภาสิต  อตฺตโน  สมยเตเชน  ทีเปตฺวา   
อธิฏ ิต  ตาว  ยาว  สมฺมาสมฺพุทฺธา  โลเก  นุปฺปชชฺนฺติ  น   
ตกฺกิกา  สุชฌฺนฺติ  น  จาป  สาวกาติ  ยทา  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺธา   
โลเก  อุปฺปชชฺนฺติ  ตทา  ทิฏ ิคติกา  น  สชฺุฌนฺติ  น  โสภนฺติ   
#  ๑.  ม.  ทิพฺพติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒.  สี.  อุเทติ ฯ  ม.  อุนฺนมเต ฯ 
#  ๓.  ม.  ตีสุป ฯ  ๔.  ม.  น  อุคฺคมติ ฯ  ๕.  ม.  สเวโรจนมฺหิ ฯ 
#  ๖.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โสติ  ทิสฺสติ ฯ  ๗.  ม.  รตฺตนฺธกาเร ฯ 
#  ๘.  สฺยา.  สี.  ติตฺถิยานนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุปาติธาวนฺติสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๔๕ 
 
น  จาป  เตส  สาวกา  โสภนฺติ  อ ฺทตฺถุ  วิหตโสภา  รตฺตึ 
ขิตฺตา  วิย  สรา  น  ป ฺายนฺเตว ฯ  อถ  วา  ยาว  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธา  โลเก  นุปฺปชชฺนฺติ  ตาวเทว  ตกฺกิกาน  โอภาสิต   
อตฺตโน  สมเยน  โชตน  [๑]  พาลลาปน  น  ตโต  ปร ฯ  กสฺมา  ยสฺมา   
น  ตกฺกิกา  สุชฺฌนฺติ  น  จาป  สาวกา ฯ  เต  ห ิ ทรุกฺขาต- 
ธมฺมวินยา  สมฺมาปฏิปตฺติรหิตา  น  สสารโต  สชฺุฌนฺติ  อนิยยฺา- 
นิกสาสนตฺตา ฯ  เตนาห  ทุทฺทิฏ ี(๒)  น  ทุกฺขา  ปมุจฺจเรติ ฯ   
ตกฺกิกา  หิ  อยาถาวลทฺธิกตาย  ทุทฺทิฏ ี  มิจฺฉาภินิวิฏทิฏ ิกา   
วิปรีตทสฺสนา  ต  ทฏิ ึ  อนิสฺสชฺชิตฺวา  สสารทุกฺขโต  น  กทาจิป   
มุจฺจนฺตีติ ฯ   
                ทสมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                นฏิ ิตา  จ  ชจฺจนฺธวคฺควณฺณนา   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  พาลลาปนนฺติ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๒.  ม.  ททฺุทิฏ ิโน ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๕๔๖ 
                 
                จูฬวคฺควณฺณนา   
                ปมลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา   
        จูฬวคฺคสฺส  ปเม  ลกุณฺฏกภทฺทิยนฺติ(๑)  เอตฺถ  ภทฺทิโยติ   
ตสฺส  อายสฺมโต  นาม  กายสฺส  ปน  รสฺสตฺตา  ลกุณฺฏก- 
ภทฺทิโยติ  น  ส ฺชานนฺติ ฯ  โส  กิร  สาวตฺถิวาสี  กุลปุตฺโต   
มหทฺธโน  มหาโภโค  รูเปน  อปาสาทิโก  ทุพฺพณฺโณ  ทุทฺทสิโก   
โอโกฏิมโก ฯ  โส  เอกทิวส  สตฺถร ิ เชตวเน  วิหรนฺเต  อุปาสเกหิ   
สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโท   
ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  สตฺถ ุ สนติฺเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ  ตทา   
เสกฺขา  ภิกฺขู  เยภุยฺเยน  อายสฺมนฺต  สาริปุตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
อุปริมคฺคตฺถาย  กมฺมฏาน  ยาจนฺติ  ธมฺมเทสน  ยาจนฺติ  ป ฺห   
ปุจฺฉนฺติ ฯ  โส  เตส  อธิปปฺาย  ปูเรนฺโต  กมฺมฏาน  อาจิกฺขติ   
ธมฺม  เทเสติ  ป ฺห  วิสฺสชฺเชติ ฯ  เต  ฆเฏนฺตา  วายมนฺตา   
อปฺเปกจฺเจ  สกทาคามิผล  อปฺเปกจฺเจ  อนาคามิผล  อปฺเปกจฺเจ 
อรหตฺตผล  อปฺเปกจฺเจ  ติสฺโส  วิชชฺา  อปฺเปกจฺเจ  ฉ  อภิ ฺา 
อปฺเปกจฺเจ  จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  อธิคจฺฉนฺติ ฯ  ต(๒)  ทิสฺวา   
ลกุณฺฏกภททฺิโยป  เสกฺโข  สมาโน  กาล  ตฺวา  อตฺตโน   
#  ๑.  ม.  ลกณฺุฑกภทฺทิยนฺติ ฯ  ๒.  ม.  เต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๔๗ 
 
จิตฺตกลฺลต ฺจ  สลลฺกฺเขตฺวา(๑)  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา   
กตปฏิสมฺโมทโน(๒)  ธมมฺเทสน  ยาจิ ฯ  โสปสฺส  อชฺฌาสยานุรูป 
ธมฺม  (๓)  กเถสิ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา   
สาริปุตฺโต  อายสฺมนฺต  ลกุณฺฏกภทฺทิย  อเนกปริยาเยน  ธมฺมิยา   
กถาย  สนฺทสฺเสตีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อเนกปริยาเยนาติ  อิติป  ป ฺจกฺขนฺธา  อนิจฺจา  อิติป   
ทุกฺขา  อิติป  อนตฺตาติ  เอว  อเนเกหิ  การเณหิ ฯ  ธมฺมิยา   
กถายาติ  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน  อุทยพฺพยาทิปกาสนิยา   
ธมฺมิยา  กถาย ฯ  สนฺทสฺเสตีติ  ตานิเยว  อนิจฺจาทีนิ  ลกฺขณานิ(๔)   
อุทยพฺพยาทิเก  จ  สมฺมา  ทสฺเสติ  หตฺเถน  คเหตฺวา  วิย   
ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสติ ฯ  สมาทเปตีติ  ตตฺถ  ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสน   
สมฺมา  อาทเปติ  ยถา  วีถปิฏิปนฺนา  หตฺุวา  ปวตฺตติ  เอว   
คณฺหาเปติ ฯ  สมุตฺเตเชตีติ  วิปสฺสนาย  อารทฺธาย  สงฺขาราน   
อุทยพฺพยาทีสุ  (๕)  อุปฏหนฺเตสุ  ยถากาล  ปคฺคหนิคฺคหสมุเปกฺขเณหิ 
โพชฺฌงฺคาน  อนุปวตฺตเนน(๖)  ภาวน  มชฺฌิม  วีถึ  โอตาเรตฺวา   
ยถา  วิปสฺสนาาณ  สูร  ปสนฺน  หุตฺวา  วหติ  เอว  อินฺทฺริยาน   
วิสทภาวกรเณน  วิปสฺสนาจิตฺต  สมฺมา  อุตฺเตเชติ  นิสาทนวเสน  (๗) 
#  ๑.  ม.  สลเฺลข ฺจ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ  ๒.  ม.  กตปฏิสนฺถาโร  สมฺโมทมาโน ฯ 
#  ๓.  ม.  อชฌฺาสยสฺส  อนุรูป  กถ ฯ  ๔.  ม.  อนิจฺจาทิลกฺขณานิ ฯ 
#  ๕.  ส.ี  อุทยพฺพเยสุ ฯ  ๖.  ม.  อนุปวตฺตเนน ฯ   
#  ๗.  สี.  ม.  วิสทาปนวเสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔๘ 
                 
โวทเปติ ฯ  สมฺปหเสตีติ  ตถา  ปวตฺติยมานาย  วิปสฺสนาย   
สมปฺปวตฺตภาวนาวเสน  เจว  อุปริลทธฺพฺพภาวนาพเลน  จ  จิตฺต   
สมฺมา  ปหเสติ  ลทฺธสฺสาทวเสน  วา  สุฏ ุ  โตเสติ ฯ  อนุปาทาย   
อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจีติ  ยถา  ยถา  ธมมฺเสนาปติ  ธมฺม  เทเสติ   
ตถา  ตถา  ตถลกฺขณ  (๑)  วิปสฺสนฺตสสฺ  เถรสฺส  จ  เทสนานุ- 
ภาเวน  อตฺตโน  จ  อุปนสิฺสยสมฺปตฺติยา  าณสฺส  ปริปาก   
คตตฺตา  เทสนานุสาเรน  าเณ  อนุปฺปวตฺเตนฺตสฺส  (๒)  กามาส- 
วาทีสุ  ก ฺจิ  อาสว  อคฺคเหตฺวา  มคฺคปฏิปาฏิยาว  อนวเสสโต 
จิตฺต  วิมุจฺจิ ฯ  อรหตฺตผล  สจฺฉากาสีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  ลกุณฺฏกภทฺทิยสฺส 
อ ฺาราธนสงฺขาต  อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา  ตทตฺถทีปน   
อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุทฺธนฺติ  รูปธาตุยา  จ  อรปูธาตุยา  จ ฯ   
อโธติ  กามธาตุยา ฯ  สพฺพธีติ  สพฺพสฺมิมฺป  สงฺขารคเต ฯ   
วิปฺปมุตฺโตติ  ปุพฺพภาเค  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา  อปรภาเค  สมุจฺเฉท- 
ปฏิปฺปสฺสทธฺิวิมุตฺตีหิ  สพฺพปฺปกาเรน  วิมุตฺโต ฯ  เอตฺถ  จ  อุทฺธ   
วิปฺปมุตฺโตติ  เอเตน  ป ฺจุทฺธมฺภาคิยสโยชนปฺปหาน  ทสฺเสติ ฯ   
อโธ  วิปฺปมตฺุโตติ  เอเตน  ป ฺโจรมฺภาคิยสโยชนปฺปหาน ฯ  สพฺพธิ   
วิปฺปมุตฺโตติ  เอเตน  อวสิฏสพฺพากุสลปฺปหาน  ทสฺเสติ ฯ  อถวา   
#  ๑.  ส.ี  ม.  ตถลกฺขณ ฯ  ๒.  ม.  าเณ  อนุปวตฺตนฺเต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๔๙ 
 
อุทฺธนฺติ  อนาคตกาลคฺคหณ ฯ  อโธติ  อตีตกาลคฺคหณ ฯ  อุภยคฺ- 
คหเณเนว  ตทุภยปฏิสยุตฺตตฺตา  ปจฺจุปฺปนฺโน  อทธฺา  คหิโต   
โหติ  ตตฺถ  อนาคตกาลคฺคหเณน  อนาคตกฺขนฺธายตนธาตุโย   
คหิตา ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  สพฺพธีติ  กามเภทาทิเก(๑) 
สพฺพสฺมึ  ภเว ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อนาคโต  อตีโต  ปจฺจุปฺปนฺโนติ   
เอว  ติยทฺธสงฺคหิเต  สพฺพสฺมึ  ภเว  วิปฺปมุตฺโตติ ฯ   
        อยมหมสฺมีติ  อนานุปสฺสีติ  โย  เอว  วิปฺปมุตฺโต  โส   
รูปเวทนาทีสุ  อย  นาม  ธมฺโม  อหมสฺมีติ  ทิฏ ิมานม ฺนาวเสน 
เอว  นานุปสฺสติ ฯ  ตสฺส  ตถา  ทสฺสเน  การณ  นตฺถีติ   
อธิปฺปาโย ฯ  อถ  วา  อยมหมสฺมีติ  อนานุปสฺสีติ  อิท  ยถาวุตฺตาย   
วิมุตฺติยา  อธิคมุปายทีปน ฯ  ติยทฺธสงฺคหิเต  เตภูมกสงฺขาเร  เอต   
มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ปวตฺตนสภาวาย  ม ฺนาย   
อนธิฏาน  กตฺวา  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เม  โส  อตฺตาติ   
เอว  อุปฺปชฺชมานา  ยา  ปพฺุพภาควุฏานคามินี  วิปสฺสนา  สา   
วิมุตฺติยา  ปทฏาน ฯ  เอว  วิมุตฺโต  อุทตาริ  โอฆ  อติณฺณ- 
ปุพฺพ  อปุนพฺภวายาติ  เอว  ทสหิ  สโยชเนหิ  สพฺพากุสเลหิ   
จ  สพฺพถา  วิมุตฺโต  อรหา  อริยมคฺคาทิคมนโต  ปุพฺเพ   
สุปนนฺเตป  อติณฺณปุพฺพ  กาโมโฆ  ภโวโฆ  ทฏิโโฆ   
อวิชฺโชโฆติ  อิม  จตุพฺพิธ  โอฆ  สสารมโหฆเมว  วา   
#  ๑.  ม.  กามเภทาทิเก ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕๐ 
                 
อปุนพฺภวาย  อนุปาทิเสสนิพฺพานาย(๑)  อุทตาริ  อุตฺติณฺโณ   
อุตฺตริตฺวา  ปาเร   ิโตติ  อตฺโถ ฯ   
                ปมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ทติุยลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยา  เสกฺโขติ  ม ฺมาโนติ(๒)  เสกฺโข  (๓)  อยนฺติ  ม ฺ- 
มาโน ฯ  ตตฺราย  วจนตฺโถ  สิกฺขตีติ  เสกฺโข ฯ  กึ  สิกฺขติ   
อธิสีล  อธิจิตฺต  อธิป ฺ ฺจ ฯ  อถ  วา  สิกฺขน  สกิฺขา   
สา  เอตสฺส  สีลนฺติ  เสกฺโข ฯ  โส  หิ  อปริโยสิตสิกฺขตฺตา   
ตทธิมุตฺตตฺตา  จ  เอกนฺเตน  สิกฺขนสีโล  น  ปรินิฏ ิตสิกฺโข   
อเสกฺโข  วิย  ตตฺถ  ปฏิปปฺสฺสทฺธุสฺสุกฺโก  นาป  วิสฺสฏสิกฺโข   
ปจุรชโน  วิย  ตตฺถ  อนธิมุตฺโต ฯ  อถ  วา  อริยาย  ชาติยา   
ตีสุ  สิกฺขาสุ  ชาโต  ตตฺถ  วา  ภโวติ  เสกฺโข ฯ  ภิยโฺยโส   
มตฺตายาติ  ปมาณโต  อุตฺตริ  ปมาณ  อติกฺกมิตฺวา  อธิกตรนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อายสฺมา  หิ  ลกณฺุฏกภทฺทิโย  ปมสุตฺเต  วุตฺเตน   
วิธินา  ปโมวาเทน  ยถานิสินฺโนว  อาสวกฺขย  ปตฺโต ฯ   
ธมฺมเสนาปติ  ปน  ตสฺส  ต  อรหตฺตปฺปตฺตึ  อนาวชฺชเนน   
อชานิตฺวา  เสกฺโขเยวาติ  ม ฺมาโน  อปฺป  ยาจิโต  พหุ   
#  ๑.  ม.  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานาย ฯ  ๒.  ม.  เสข  ม ฺมาโนติ ฯ 
#  ๓.  ม.  เสโข ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ทติุยลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๕๑ 
 
ททมาโน  อุฬารปุริโส  วิย  ภิยฺโย  ภิยฺโย  อเนกปรยิาเยน   
อาสวกฺขยาย  ธมฺม  กเถติเยว ฯ  อายสฺมาป  ลกุณฺฏกภทฺทิโย 
กตกิจฺโจ  ทานาห  กึ  อิมินา  โอวาเทนาติ  อจินฺเตตฺวา  สทฺธมฺม- 
คารเวน  ปุพฺเพ  วิย  สกฺกจฺจ  สุณาติเยว ฯ  ต  ทิสฺวา  ภควา   
คนฺธกุฏิย  นสิินฺโนเยว  พุทฺธานุภาเวน  ยถา  ธมฺมเสนาปติ  ตสฺส   
กิเลสกฺขย  ชานาติ  ตถา  กตฺวา  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยนาติอาทิ ฯ  ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ   
ต  อนนฺตรสตฺุเต  วุตฺตเมว ฯ   
        คาถาย  ปน  อจฺเฉจฺฉิ(๑)  วฏฏนฺติ  อนวเสสโต  กิเลสวฏฏ   
สมุจฺฉินฺทิ  ฉินฺเน  จ  กิเลสวฏเฏ  กมฺมวฏฏมฺป  ฉินฺนเมว ฯ   
พฺยคา  นิราสนฺติ  อาสา  วุจฺจติ  ตณฺหา  นตฺถิ  เอตฺถ  อาสาติ   
นิราส  นิพฺพาน ฯ  ต  นิราส  วิเสเสน  อคา  อธิคโตติ   
พฺยคา ฯ  อคฺคมคฺคสฺส  อธิคตตฺตา  ปุน  อธิคมการเณน  วินา   
อธิคโตติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา  ตณฺหา  ทุกฺขสมุทยภูตา  ตาย  ปหีนาย   
อปฺปหีโน  นาม  กิเลโส  นตฺถิ  ตสฺมาสฺส  ตณฺหาปหาน  สวิเสส(๒)   
กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  วิสุกฺขา  สริตา  น  สนฺทตีติ  อาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  จตุตฺถสูริยปาตุภาเวน  วิย  มหานทิโย  จตุตฺถ- 
มคฺคาณุปฺปาเทน  อนวเสสโต  วิสุกขฺา  วิโสสิตา  ตณฺหาสริตา   
(๓)นนที  น  สนฺทติ(๓)  อิโต  ปฏาย  นปฺปวตฺตติ ฯ  ตณฺหา  หิ  สริตาติ   
#  ๑.  สฺยา.  อจฺฉิชฺชีติ ฯ  ๒.  ม.  สวิเสส ฯ  ๓.  ม.  นที  น  สนฺทติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕๒ 
                 
วุจฺจติ ฯ  ยถาห   
                        สริตานิ  สเินหิตานิ  จ 
                        โสมนสฺสานิ  ภวนฺติ  ชนฺตุโนติ  (๑) 
        สริตา  ลตา  วิสตฺติกาติ  (๒)  จ ฯ  ฉินฺน  วฏฏ  น  วตฺตตีติ   
เอว  กิเลสวฏฏสมุจฺเฉเทน  ฉินฺน  วฏฏ  อนุปฺปาทธมฺมต   
อวิปากธมฺมต ฺจ  อาปาทเนน  อุปจฺฉินฺน  กมฺมวฏฏ  น  วตฺตติ   
นปฺปวตฺตติ ฯ  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺสาติ  ยเทต  สพฺพโส  กิเลส- 
วฏฏาภาเวน  (๓)  กมฺมวฏฏสฺส  อปฺปวตฺตน  โส  อายตึ  วิปาก- 
วฏฏสฺส  เอกเสเนว  อนุปฺปาโท  เอว  สกลสฺสาป  สสารทุกฺขสฺส   
อนฺโต  ปริจฺเฉโท  ปริวฏมภาโวติ ฯ   
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ปมสตฺตสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  กาเมสูติ  วตฺถุกาเมสุ ฯ  อติเวลนฺติ  เวล   
อติกฺกมิตฺวา ฯ  สตฺตาติ  อโยนิโสมนสิการพหุลตาย  วิชชฺมานมฺป   
อาทีนว  อโนโลเกตฺวา  อสฺสาทเมว  สริตฺวา  สชฺชนวเสน  สตฺตา 
อาสตฺตา  ลคฺคาติ  อตฺโถ ฯ  รตฺตาติ  วตฺถ  วิย  รงฺคชาเตน  จิตฺตสฺส   
วิปริณามกเรน(๔)  ฉนฺทราเคน  รตฺตา  สารตฺตา ฯ  คิทฺธาติ   
#  ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๔/๖๑ ฯ  ๒.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๔/๙ ฯ   
#  อภิ.  สงฺ.  ๓๔/๗๓๗/๒๙๐ ฯ  ๓.  ม.  กิเลสวฏฏาภาวโต ฯ   
#  ๔.  ม.  วิปริณามกรเณน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมสตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๕๓ 
 
อภิกงฺขนสภาเวน  อภิชฺฌเนน  คิทฺธา  เคธ  อาปนฺนา ฯ  คธิตาติ 
คณฺ ิตา(๑)  วิย  ทุมฺโมจนียภาเวน  ตตฺถ  ปฏิพทฺธา ฯ  มุจฺฉิตาติ   
กิเลสวเสน  วิส ฺ ีภูตา  วิย  อน ฺกิจฺจา  มุจฺฉ  โมห   
อาปนฺนา ฯ  อชฺโฌปนฺนาติ  อน ฺสาธารเณ  วิย  กตฺวา  คิลิตฺวา   
ปรินิฏเปตฺวา   ิตา ฯ  สมฺมตฺตกชาตาติ  กาเมสุ  ปาตพฺยต   
อาปชฺชนฺตา  อปฺปสุขเวทนาย  สมฺมตฺตกา  สุฏ ุ  มตฺตา 
ชาตา ฯ  สมโฺมทกชาตาติป  ปาโ  ชาตสมฺโมทกา(๒)  อุปฺปนฺน- 
ปหสาติ  อตฺโถ ฯ  สพฺเพหิป  ปเทหิ  เตส  ตณฺหาธิปนฺนตเยว   
วทติ ฯ  เอตฺถ  จ  ปม  กาเมสูติ  วตฺวา  ปุนป  กาเมสูติ   
วจน  เตส  สตฺตาน  ตทธิมุตฺติทีปนตฺถ ฯ  เตน  สพฺพิริยาปเถสุ   
กามคุณสมงฺคิโน  หุตฺวา  ตทา  วิหรึสูติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ตสฺมึ  ห ิ สมเย  เปตฺวา  อริยสาวเก  สพฺเพ  สาวตฺถิ- 
วาสิโน  อุสสฺว  โฆเสตฺวา  ยถาวิภว  อาปานภูมึ  (๓)  สชฺเชตฺวา   
ภุ ฺชนฺตา  ปวนฺตา  อาวิ  เจว  รโห  จ  กาเม  ปริภุ ฺชนฺตา   
อินฺทฺริยานิ  ปริจาเรนฺตา  กาเมสุ  ปาตพฺยต  อาปชฺชึสุ ฯ   
ภิกฺขู  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จรนฺตา  ตตฺถ  ตตฺถ  เคเห   
อารามุยฺยานาทีสุ  จ  มนสฺุเส  อุสฺสว  โฆเสตฺวา  กามนินฺเน   
ตถา  ปฏิปชชฺนฺเต  ทิสฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สณฺหสุขุมธมฺม- 
เทสน(๔)  ลภิสฺสามาติ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  เตน  วุตฺต 
#  ๑.  ม.  ราคมุจฺฉิตา ฯ  ๒.  ม.  ชาตสมฺโมทนา ฯ   
#  ๓.  ส.ี  ม.  กีฬนภูม ึฯ  ๔.  ม.  ธมฺม ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕๔ 
                 
อถ  โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู ฯเปฯ  กาเมสุ  วิหรนฺตีติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  เตส  มนุสฺสาน  อาปานภูมิ- 
รมณีเยสุ  มหาปริฬาเหสุ  อเนกานตฺถานุพนฺเธสุ  โฆราสยฺห- 
กฏกปฺผเลสุ  กาเมสุ  อนาทีนวทสฺสิต  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา 
กามาน ฺเจว  กิเลสาน ฺจ  อาทีนววิภาวน  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  กาเมสุ  สตฺตาติ  วตฺถุกาเมสุ  กิเลสกาเมน  รตฺตา   
มตฺตา  สตฺตา  วิสตฺตา  ลคฺคา  ลคฺคิตา  สยุตฺตา ฯ  กามสงฺค- 
สตฺตาติ  ตาเยว  กามสตฺติยา  วตฺถุกาเมสุ  ราคสงฺเคน  เจว   
ทิฏ ิมานโทสอวิชฺชาสงฺเคหิ  จ  สตฺตา  อาสตฺตา ฯ  สโยชเน   
วชฺชมปสฺสมานาติ  กมฺมวฏฏ  วิปากวฏเฏน  ภวาทิเก  วา   
ภวนฺตราทีหิ  สตฺเต  วา  ทกฺุเขหิ  สโยชนโต  พนฺธนโต  สโยชน- 
นามเก  กามราคาทิกิเลสชาเต  สโยชนีเยสุ  ธมฺเมสุ  อสฺสา- 
ทานุปสฺสิตาย  วฏฏทุกฺขมูลภาวาทิก  วชฺช  โทส  อาทีนว   
อปสฺสนฺตา ฯ  น  หิ  ชาตุ  สโยชนสงฺคสตฺตา  โอฆ  ตเรยฺยย   
วิปุล  มหนฺตนฺติ  เอว  อาทีนวทสฺสนาภาเวน  สโยชนสภาเวสุ   
สงฺเคสุ  สโยชนสงฺขาเตหิ  วา  สงฺเคหิ  เตส  วิสเยสุ  เตภูมิก- 
ธมฺเมสุ  สตฺตา  วิปุลวิสยตาย  อนาทิกาลตาย  จ  วิปลุ  วิตฺถิณฺณ   
มหนฺต ฺจ  กามาทิโอฆ  สสาโรฆเมว  วา  น  กทาจิ  ตเรยฺยุ 
เอกเสเนว  ตสฺส  โอฆสฺส  ปาร  น  คจฺเฉยฺยุนฺติ  อตฺโถ ฯ   
                ตติยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                ทติุยสตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ  อนฺธีกตาติ  กาสา  นาม  อนนฺธมฺป  อนฺธ   
กโรนฺติ ฯ  ยถาห   
                ลทฺุโธ  อตฺถ  น  ชานาติ  ลทฺุโธ  ธมฺม  น  ปสฺสติ   
                อนฺธตม  ตทา  โหติ  ย  โลโภ  สหเต  นรนฺติ ฯ  (๑)   
        ตสฺมา  กาเมน  อนนฺธาป  อนฺธา  กตาติ  อนฺธีกตา ฯ   
เสส  อนนฺตรสุตฺเต  วุตฺตนยเมว ฯ  ตตฺถ  ห ิ มนุสสฺาน  ปวตฺติ   
ภิกฺขูหิ  ทิสฺวา  ภควโต  อาโรจิตา  อิธ  ภควตา  สามเยว   
ทิฏาติ  อยเมว  วิเสโส ฯ  สตฺถา  สาวตฺถิโต  นิกขฺมิตฺวา  เชตวน   
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  อจิรวติย  นทิย  มจฺฉพนฺเธหิ  โอฑิต(๒) 
กุมิน  ปวิสิตฺวา  นิกฺขนฺตุ(๓)  อสกฺโกนฺเต  พหู  มจฺเฉ  ปสฺสิ  ตโต   
อปรภาเค  เอก  ขีรปก  วจฺฉ  โครว  กตฺวา  อนุพนฺธิตฺวา   
ถ ฺปปาสาย  คีว  ปสาเรตฺวา  มาตุ  อนฺตรสตฺถิย  มุข   
อุปเนนฺต  [๔]  ปสฺส ิฯ  อถ  ภควา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา   
ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  ปจฺฉิม  วตฺถุทฺวย  ปรุิมสฺส   
อุปมานภาเวน  คเหตฺวา  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  กามนฺธาติ  วตฺถุกาเมสุ  กิเลสกาเมน  อนฺธา   
วิจกฺขุกา  กตา ฯ  ชาลส ฺฉนฺนาติ  สกอตฺตภาวปรอตฺตภาเวสุ   
อชฺฌตฺติกพาหิรายตเนสุ  ตนฺนิสฺสิเตสุ  จ  ธมฺเมสุ  อตีตาทิวเสน   
#  ๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๖๘/๒๙๕ ฯ  ๒.  ม.  โอฑฺฑิต ฯ   
#  ๓.  ม.  นกิฺขนฺตุ ฯ  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปสฺสีติ  ทสิฺสติ ฯ  
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อเนกเภทภินฺเนสุ  เหฏ ุปริยวเสน  อปราปร  อุปฺปตฺติยา  อนฺโต- 
คธาน  อนตฺถาวหโต  จ  ชาลภูตาย  ตณฺหาย  สุขุมจฺฉิทฺเทน   
ชาเลน  ปริวุโต  วิย  อุทกรหโท  ส ฺฉนฺนา  ปลิคุณฺ ิตา   
อชฺโฌตฺถฏา ฯ  ตณฺหาฉทนฉาทิตาติ  ตณฺหาสงฺขาเตน  ฉทเนน   
เสวาลปณเกน  วิย  อุทก  ฉาทิตา  ปฏิจฺฉนฺนา  ปหิตาติ   
อตฺโถ ฯ  ปททฺวเยนาป  กามจฺฉนฺทนีวรเณน  นิวารติ  กุสล- 
จิตฺตาจารต  ทสฺเสติ ฯ   
        ปมตฺตพนฺธุนา  พทฺธาติ  กิเลสมาเรน  เทวปุตฺตมาเรน  จ   
พทฺธา ฯ  ยทคฺเคน  หิ  กิเลสมาเรน  พทฺธา  ตทคฺเคน   
เทวปุตฺตมาเรนป  พทฺธา  นาม  โหนฺติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
                อนฺตลิกฺขจโร  ปาโส  ยฺวาย  จรติ  มานโส   
                เตน  ต  พาธยิสฺสามิ  น  เม  สมณ  โมกขฺสีติ ฯ  (๑)   
นมุจิ  กโณฺห  ปมตฺตพนฺธูติ  ตีณิ  มารสฺส  นามานิ ฯ  เทวปุตฺต- 
มาโรป  ห ิ กเิลสมาโร  วิย  อนตฺเถน  ปมตฺเต  สตฺเต  พนฺธตีติ   
ปมตฺตพนฺธุ ฯ  ปมตฺตา  พนฺธเน  พทฺธาติป  (๒)  ปนฺติ ฯ  ตตฺถ   
พนฺธเนติ  กามคุณพนฺธเนติ  อตฺโถ ฯ  พทฺธาติ  นิยมิตา ฯ  ยถา   
กึ  มจฺฉาว  กมุินามุเข  ยถา  นาม  มจฺฉพนฺธเกน  โอฑฺฑิตสฺส   
กุมินสฺส  มุเข  ปวิฏา  มจฺฉา  เตน  พทฺธา  หุตฺวา  มรณ   
เอนฺติ(๓)  ปาปุณนฺติ  เอวเมว  มาเรน  โอฑฺฑิเตน  กามคุณพนฺธเนน   
#  ๑.  ส.  ส.  ๑๕/๔๕๙/๑๖๔ ฯ  ๒.  ส.ี  ปมตฺตพนฺธเน  พทฺธาติป ฯ 
#  ๓.  ม.  มรณมนฺเวนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๕๗ 
 
พทฺธา  อิเม  สตฺตา  ชรามรณมเนฺวนฺติ ฯ  วจฺโฉ  ขีรปโกว  มาตร   
ยถา  ขีรปายี  ตรุณวจฺโฉ  อตฺตโน  มาตร  อเนฺวติ  อนุคจฺฉติ   
น  อ ฺ ฯ  เอว  มารพนฺธนพทฺธา  สตฺตา  สสาเร  ปริพฺภมนฺตา   
มรณเมว  อเนฺวนฺติ  อนุคจฺฉนฺติ  น  อชร  อมรณ  อมต   
นิพฺพานนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                ลกุณฺฏกภทฺทิยสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม  สมฺพหุลาน  ภิกฺขูน  ปฏ ิโต  ปฏ ิโตติ  อายสฺมา   
ลกุณฺฏกภททฺิโย  (๑)  เอกทิวส  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  คามนฺตเรน 
ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  ปตฺต  โธตก(๒)  กตฺวา  ถวิกาย   
ปกฺขิปตฺวา  องฺเส  ลคฺเคตฺวา  จีวร  สงฺฆริตฺวา  ตมฺป  วามเส   
เปตฺวา  ปาสาทิเกน  อภิกฺกนฺเตน  ปฏิกฺกนฺเตน  อาโลกิเตน 
วิโลกิเตน  สมิ ฺชิเตน  ปสาริเตน  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  อิริยาปถ- 
สมฺปนฺโน  อตฺตโน  สติป ฺาเวปุลฺล  ปกาเสนฺโต  วิย  สติ- 
สมฺปช ฺ  สูปฏ ิต  กตฺวา  สมาหิเตน  จิตฺเตน  ปเท  ปท   
นิกฺขิปนฺโต  คจฺฉติ  คจฺฉนฺโต  จ  ภิกขฺูน  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต   
คจฺฉติ  เตหิ  ภิกฺขูหิ  อสมฺมิสฺโส ฯ  กสมฺา  อสสฏวิหาริตาย ฯ   
อปจ  ตสฺส  อายสฺมโต  รปู  ปริภูต  ปริภวฏานีย  ปุถุชชฺนา   
#  ๑.  ม.  ลกณฺุฑกภทฺทิโย ฯ  ๒.  สี.  ม.  โวทก ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕๘ 
                 
โอหีเฬนฺติ ฯ  เถโร  ต  ชานิตฺวา  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  คจฺฉติ   
มา  อิเม  ม  นิสฺสาย  อปุ ฺ  ปสวึสูติ ฯ  เอว  เต  ภิกฺขู   
จ  เถโร  จ  สาวตฺถึ  ปตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา   
ลกุณฺฏกภททฺิโยติอาทิ   
        ตตฺถ  ทพฺุพณฺณนฺติ  วิรูป ฯ  เตนสฺส  วณฺณสมฺปตฺติยา   
สณฺานสมฺปตฺติยา  จ  อภาว  ทสฺเสติ ฯ  ทุทฺทสิกนติฺ  อปาสาทิก- 
ทสฺสน ฯ  เตนสฺส  อนุพฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  อาการสมฺปตฺติยา  จ   
อภาว  ทสฺเสติ ฯ  โอโกฏมิกนฺติ  รสฺส ฯ  อิมินา  อาโรหสมฺปตฺติยา   
อภาว  ทสฺเสติ ฯ  เยภุยฺเยน  ภิกฺขูน  ปริภูตรูปนฺติ  ปุถุชชฺนภิกฺขูหิ   
โอหีฬิตรูป ฯ  ปถุุชชฺนา  เอกจฺเจ  ฉพฺพคฺคิยาทโย  ตสฺส  อายสฺมโต   
คุณ  อชานนฺตา  หตฺถกณฺณจูฬิกาทีสุ  คณฺหนฺตา  ปรามสนฺตา   
กีฬนฺตา  ปรภิวนฺติ  น  อริยา  กลฺยาณปุถุชชฺนา  วา ฯ   
        ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  กสฺมา  อามนฺเตสิ  เถรสฺส  คุณ   
ปกาเสตต ฯ  เอว  กิร  ภควโต  อโหส ิ อิเม  ภิกฺขู  มม   
ปุตฺตสฺส  มหานุภาวต  น  ชานนฺติ  เตน  ต  ปริภวนฺติ  ต   
เนส  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทกฺุขาย  ภวิสฺสติ  หนฺทาห  อิมสฺส   
คุเณ  ภิกฺขูน  ปกาเสตฺวา  ปริภวโต  น  โมเจสฺสามีติ ฯ   
        ปสฺสถ  โนติ  ปสฺสถ  น ุฯ  น  จ  สา  สมาปตฺติ   
สุลภรูปา  ยา  เตน  ภิกฺขุนา  อสมาปนฺนปุพฺพาติ  รูปสมาปตฺติ    
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อรูปสมาปตฺติ  พฺรหฺมวิหารสมาปตฺติ  นิโรธสมาปตฺติ  ผลสมา- 
ปตฺตีติ  เอว  ปเภทา  สาวกสาธารณา  ยา  กาจิ  สมาปตฺติโย   
นาม  ตาสุ  เอกาป  สมาปตฺติ  น  สลุภรูปา  ทุลลฺภา  นตฺถิเยว 
สา  เตน  ลกณฺุฏกภทฺทิเยน  ภิกฺขุนา  อสมาปนฺนปุพฺพา ฯ 
เอเตนสฺส  ย  วุตฺต  มหิทฺธโิก  มหานุภาโวติ  ตตฺถ  มหิทฺธิกต 
ปกาเสตฺวา  อิทานิ  มหานุภาวต  ปกาเสตุ  (๑)  ยสสฺ  จตฺถายาติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  เอตฺถ  จ  ภควา  เอโส   
ภิกฺขเว  ภิกฺขูติอาทินา  ภิกฺขเว  อย  ภิกฺขุ  น  โย  วา  โส   
วา  ทุพฺพณฺโณ  ทุทฺทสิโก  โอโกฏิมโกติ  ภิกฺขูน  ปฏ ิโต   
ปฏ ิโต  อาคจฺฉตีติ  จ  เอตฺตเกน  น  โอาตพฺโพ  อถ  โข   
มหิทฺธิโก  มหานุภาโว  ย  หิ(๒)  กิ ฺจิ  สาวเกน  ปตฺตพฺพ   
สพฺพนฺต  เตน  อนุปฺปตฺต  ตสฺมา  ต  ปาสาณจฺฉตฺต  วิย  ครุ   
กตฺวา  โอโลเกตพฺพ(๓)  ต  โว  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสตีติ   
ทสฺเสติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  ลกุณฺฏกภทฺทิยสฺส   
มหิทฺธิกตามหานุภาวตาทิเภท  คุณราสึ  สพฺพาการโต  ชานิตฺวา   
ตทตฺถทีปก  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  เนลงฺโคติ(๔)  เอล  วุจฺจติ  โทโส  นาสสฺ  เอลนฺติ   
#  ๑.  ม.  ทสเฺสตุ ฯ  ๒.  ม.  หิ  สทโฺท  นตฺถิ ฯ  ๓.  ม.โอโลเกถ ฯ 
#  ๔.  สี.  เนลคฺโคติ ฯ  ตทนุรูปวเสน  วณฺณนา  กตา ฯ  
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เนล ฯ  กิมฺปน  ต  สุปริสทฺุธสีล ฯ  ต  หิ  นิทฺโทสฏเน 
อิธ  เนลนฺติ  (๑)  อธิปฺเปต ฯ  ต  เนล  ปธานภูต  องฺค  เอตสฺสาติ   
เนลงฺโค ฯ  [๒]  โส  ย  รโถติ  วกฺขติ  เตน  สมฺพนฺโธ  ตสฺมา 
สุปริสุทฺธสีลงฺโคติ  อตฺโถ ฯ  อรหตฺตผลสีล  หิ  อิธาธิปฺเปต ฯ   
เสโต  ปจฺฉาโท  เอตสฺสาติ  เสตปจฺฉาโท ฯ  ปจฺฉาโทติ  รถสฺส   
อุปริ  อตฺถรติพฺพกมฺพลาทิ ฯ  โส  ปน  สุปริสุทฺธธวลภาเวน(๓)  เสโต   
วา  โหติ  รตฺตนีลาทีสุ  วา  อ ฺตโร ฯ  อิธ  ปน  อรหตฺตผล- 
วิมุตฺติยา  อธิปฺเปตตฺตา  สุปริสุทฺธภาว  อุปาทาย  เสตปจฺฉาโทติ   
วุตฺต  ยถา  อ ฺตฺราป  รโถ  สีลปริกขฺาโรติ ฯ  (๔)  เอโก   
สติสงฺขาโต  อโร  เอตสฺสาติ  เอกาโร ฯ  วตฺตตีติ  ปวตฺตติ ฯ 
รโถติ  เถรสฺส  อตฺตภาว  สนฺธาย  วทติ ฯ   
        อนีฆนฺติ  นิทฺทุกฺข  โขภวิรหิต  ยาน  วิย  กิเลสกฺโขภ- 
วิรหิตนฺติ  (๕)  อตฺโถ ฯ  อายนฺตนฺติ  สมฺพหุลาน  ภิกฺขูน  ปฏ ิโต 
ปฏ ิโต  อาคจฺฉนฺต ฯ  ฉินฺนโสตนฺติ  ปจฺฉินฺนโสต ฯ  ปกติ- 
รถสฺส  หิ  สขุปฺปวตฺตนตฺถ  อกฺขสีเสสุ ฯ  นาภิย ฺจ  อุปลิตฺตสฺส(๖) 
สปฺปเตลาทิโน(๗)  โสโต  สวน  สนฺทน  โหติ  เตน  โส   
อจฺฉินฺนโสโต  นาม  โหติ ฯ  อยมฺปน  ฉตฺตึสาย  โสตาน   
#  ๑.  ส.ี  นตฺถิ  เอลนฺติ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โสติ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๓.  ม.  สปุริสุทฺธ... ฯ  ๔.  ม.  สีลปริกฺขาโรติ ฯ  ๕.  ม.กิเลสปริโขภ... ฯ 
#  ๖.  ม.  อุปลิตฺตาน ฯ  ๗.  ม.  สปฺปเตลาทีน ฯ  ๘.  ม.  ฉตฺตึ  สติยา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๖๑ 
 
อนวเสสปฺปหีนตฺตา  (๑)  ฉินฺนโสโต  นาม  โหติ  ต  ฉินฺนโสต ฯ   
นตฺถิ  เอตสฺส  พนฺธนนฺติ  อพนฺธโน ฯ  รถูปตฺถรสฺส  หิ  อกฺเขน   
สทฺธึ  นิจฺจลภาวกรณตฺถ  พหูนิ  พนฺธนานิ  โหนฺติ  เตน   
โส  สพนฺธโน ฯ  อยมฺปน  สพฺพสโยชนพนฺธนาน  อนวเสสโต   
ปริกฺขีณตฺตา  อพนฺธโน  ต  อพนฺธน ฯ  ปสฺสาติ  ภควา   
เถรสฺส  คุเณหิ  โสมนสฺสปฺปตฺโต  หุตฺวา  อตฺตาน  วทติ ฯ   
        อิติ  สตฺถา  อายสฺมนฺต  ลกุณฺฏกภทฺทิย  อรหตฺตผลสีเสน   
สุจกฺก  (๒)  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา  สุอุตฺตรจฺฉท  สูปฏ ิตาย(๓)  สติยา 
สฺวาร  (๔)  กิเลสปริโขภาภาเวน  อปริโขภ  ตณฺหปูเลปาภาเวน   
อนุปเลป  สโยชนาทีน  อภาเวน  อพนฺธน  สุปรกิขิฺตฺต  (๕)  สยุุตฺต   
อาช ฺรถ  กตฺวา  ทสฺเสติ ฯ   
        ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
        ตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ  อ ฺาสิโกณฺฑ ฺโติ  (๖)  เอตฺถ  โกณฺฑ ฺโติ  ตสฺส   
อายสฺมโต  โคตฺตโต  อาคตนาม ฯ  สาวเกสุ  ปน  สพฺพปม   
อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌีติ  ภควตา  อ ฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑ ฺโติ(๗) 
#  ๑.  ม.  อนวเสสโต  ปหีนตฺตา ฯ  ๒.  สี.  สจกฺก ฯ   
#  ๓.  ส.ี  สอุตฺตรจฺฉท ฯ  ๔.  สี.  สุปภิฏ ิตตาย  สุปฺปติฏ ิต ฯ 
#  ๕.  ส.ี  สปุริกฺขต ฯ  ๖.  ม.  อ ฺาสิโกณฺฑ ฺโติ ฯ   
#  ๗.  วิ.  มหา.  ๔/๑๗/๒๓ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 562 

                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๒ 
                 
วุตฺตอุทานวเสน  เถโร  สาสเน  อ ฺาสิโกณฺฑ ฺโเตฺวว   
ป ฺายิตฺถ ฯ  ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตินฺติ  ตณฺหา  สงฺขียติ  ปหียติ   
เอตฺถาติ  ตณฺหาสงฺขโย  นิพฺพาน ฯ  ตสฺมึ  ตณฺหาสงฺขเย   
วิมุตฺติ ฯ  ตณฺหา  วา  สงฺขียติ  ปหียติ  เอเตนาติ  ตณฺหาสงฺขโย 
อริยมคฺโค ฯ  ตสฺส  ผลภูตา  ปริโยสานภูตา  วา  วิมุตฺตีติ   
ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติ  นิปฺปริยาเยน  อรหตฺตผลสมาปตฺติ ฯ  ต   
ปจฺจเวกฺขมาโน  นิสินโฺน  โหติ ฯ  อย  หิ  อายสฺมา  พหุล   
ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ ฯ  ตสฺมา  อิธาป  เอวมกาสิ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อ ฺาสิโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  อคฺค- 
ผลปจฺจเวกฺขณ  วิทิตฺวา  ตทตฺถทีปน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  มลู  ฉมา  นตฺถีติ  ยสสฺ  อริยปุคฺคลสฺส   
อตฺตภาวรุกฺขมูลภูตา  อวิชชฺา  ตสฺสาว  ปติฏา  เหตุภูตา   
อาสวนีวรณอโยนิโสมนสิการสงฺขาตา  ฉมา  ปวี  จ  นตฺถิ   
อคฺคมคฺเคน  สมุคฺฆาติตตฺตา ฯ  ปณฺณา  นตฺถ ิ กโุต  ลตาติ  นตฺถิ   
ลตา  กุโต  ปณฺณาติ  ปทสมฺพนฺโธ ฯ  มานาติมานาทิปฺปเภทา   
สาขาปสาขาทิสงฺขาตา  ลตาป  นตฺถิ  กุโต  เอว  มทปฺปมาทมายา- 
สาเยฺยาทิปณฺณานีติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ปณฺณา  นตฺถิ  กุโต   
ลตาติ  รุกฺขงฺกุรสฺส  วฑฺฒมานสฺส(๑)  ปม  ปณฺณานิ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ(๒) 
ปจฺฉา  สาขาปสาขาสงฺขาตา  ลตาติ  กตฺวา  วุตฺต ฯ  ตตฺถ   
#  ๑.  ส.ี  ปตมานสฺส ฯ  ๒.  ส.ี  นิปตนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ตณฺหาสงฺขยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๖๓ 
 
ยสฺส  อริยมคฺคภาวนาย  อสติ  อุปฺปชชฺนารหสฺส  อตฺตภาว- 
รุกฺขสฺส  อรยิมคฺคสฺส  ภาวิตตฺตา  ย  อวิชฺชาสงฺขาต  มูล  ตสฺส   
ปติฏานภูต  อาสวาทิ  จ  นตฺถิ ฯ  มูลคฺคหเณเนว  เจตฺถ   
มูลการณตฺตา  พีชฏานิย  กมฺม  ตทภาโวป  คหิโตเยวาติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  อสติ  จ  กมมฺพีเช  ตนฺนมิิตฺโต  วิ ฺาณงฺกุโร   
วิ ฺาณงฺกุรนิมิตฺตา  จ  นามรูปสฬายตนปตฺตสาขาทโย(๑)  น   
นิพฺพตฺติสฺสนฺติเยว ฯ  เตน  วุตฺต  ยสสฺ  มลู  ฉมา  นตฺถิ  ปณฺณา 
นตฺถิ  กโุต  ลตาติ ฯ   
        ต  ธีร  พนฺธนา  มุตฺตนฺติ  ต  จตุพฺพิธสมฺมปฺปธาน- 
วีริยโยเคน  วิชิตมารตฺตา  ธีร  ตโต  เอว  สพฺพกิเลสาภิสงฺขาร- 
พนฺธนโต  มตฺุต ฯ  โก  ต  นินฺทิตุมรหตีติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาต- 
มตฺต ฯ  เอว  สพฺพกิเลสวิปฺปมุตฺต  สีลาทิอนุตฺตรคุณสมนฺนาคต   
โก  นาม  วิ ฺ ุชาติโก  นินฺทิตุ  ครหตุิ  อรหติ  นนิฺทา- 
นิมิตฺตสฺเสว  อภาวโต  เทวาป  น  ปสสนฺตีติ  อ ฺทตฺถุ  เทวา   
สกฺกาทโย  คุณวิเสสวิทู  อปสทฺเทน  มนุสฺสาป  ขตฺติย- 
ปณฺฑิตาทโย  ปสสนฺติ ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  พฺรหฺมุนาป  ปสสิโต   
มหาพฺรหฺมุนาป  อ ฺเหิป  พฺรหฺมนาคยกฺขคนฺธพฺพาทีหิป   
ปสสิโต  โถมิโตเยวาติ ฯ   
        ฉฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  นามรูปสฬายตนปตฺตสาขาทโย ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๕๖๔ 
 
                ปป ฺจขยสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม  ปป ฺจส ฺาสงฺขาปหานนฺติ  ปป ฺเจนฺติ  ยตฺถ   
สย  อุปฺปนฺนา ฯ  ต  สนฺตาน  วิตฺถาเรนฺติ  จิร  เปนฺตีติ  ปป ฺจา   
กิเลสา ฯ  วิเสสโต  ราคโทสโมหตณฺหาทิฏ ิมานา(๑) ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต   
ราโค  ปป ฺโจ  โทโส  ปป ฺโจ  โมโห  ปป ฺโจ  ตณฺหา   
ปป ฺโจ  ทิฏ ิ  ปป ฺโจ  มาโน  ปป ฺโจติ ฯ   
        อปจ  สงฺกิเลสฏโ  ปป ฺจฏโ  กจวรฏโ  ปป ฺจฏโ ฯ   
ตตฺถ  ราคปป ฺจสฺส  สุภส ฺา  นิมิตฺต  โทสปป ฺจสฺส   
อาฆาตวตฺถูนิ(๒)  โมหปป ฺจสฺส  อาสวา  ตณฺหาปป ฺจสฺส  เวทนา   
ทิฏ ิปป ฺจสฺส  ส ฺา  มานปป ฺจสฺส  วิตกฺโก  นิมิตฺต ฯ  เตหิ   
ปป ฺเจหิ  สหคตา  ส ฺา  ปป ฺจส ฺา  ปป ฺจส ฺาน   
สงฺขา  ภาคา  โกฏาสา  ปป ฺจส ฺาสงฺขา ฯ  อตฺถโต  สทฺธ ึ  
นิมิตฺเตหิ  ตตปป ฺจสฺส  ปกฺขิโย  กิเลสคโณ ฯ  ส ฺาคหณ  เจตฺถ   
ตสฺส  เนส  สาธารณเหตุภาเวน ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ส ฺานิทานา   
หิ  ปป ฺจสงฺขาติ(๓) ฯ  เตส  ปหาน  เตน  เตน  มคฺเคน   
ราคาทิกิเลสาน  สมุจฺเฉทนนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ตทา  กริ  (๔)  ภควา  อตีตาสุ  อเนกโกฏิสตสหสฺสสงฺขาสุ   
อตฺตโน  ชาตีสุ  อนตฺถสสฺ  นิมิตฺตภูเต  กิเลเส  อิมสฺมึ  จริมภเว   
#  ๑.  ม.  ...โมหตณฺหาทิฏ ิมานา ฯ  ๒.  ม.  อาฆาตวตฺถุ ฯ 
#  ๓.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๑๘/๕๐๔ ฯ  ขุ.  มหา.  ๒๙/๕๐๕/๓๓๗ ฯ   
#  ๔.  ม.  ตทา  หิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปป ฺจขยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๖๕ 
 
อริยมคฺเคน  โพธิมณฺเฑ  สวาสเน  ปหีเน  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  สตฺต- 
สนฺตาน ฺจ  กิเลสจริต(๑)  ราคาทิกิเลสสงฺกิลิฏ  ก ฺชิยปุณฺณลาพุ   
วิย  ตกฺกภริตจาฏึ(๒)  วิย  วสาปตปโลติก  วิย  จ  ทพฺุพินิโมจิย(๓)   
ทิสฺวา  เอว  คหน  นามิท  กิเลสวฏฏ  อนาทิกาลภาวิต  มยฺห   
อวเสส(๔)  ปหีน  อโห  สุฏ ุ  ปหีนนติฺ(๕)  อุปฺปนฺนปติปาโมชฺโช   
อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  ภควา  อตฺตโน   
ปป ฺจส ฺาสงฺขาปหาน  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม  อุทาน   
อุทาเนสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  ปป ฺจา  ธิติ(๖)  จ  นตฺถีติ  ยสฺมา  ภควา 
อตฺตานเมว  ปร  วิย  กตฺวา  นิทฺทิสติ  ตสฺมา  ยสฺส   
อคฺคปุคฺคลสฺส  วุตฺตลกฺขณา  ปป ฺจา  เตหิ  กตา  สสาเร  ธิติ 
จ  นตฺถิ ฯ  เนตฺติย  ปน   ิติ  นาม  อนุสโยติ  วุตฺต ฯ   
อนุสโย  ห ิ ภวปวตฺติยา  มูลนฺติ ฯ  สตฺเต  สสาเร  เปตีติ(๗) 
ปป ฺเจนฺตีติ  จ  ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปป ฺจาน   ิติ  วิชฺชมานตา 
มคฺเคน  อสมุจฺเฉโท  ปป ฺจฏ ิติ  ปป ฺจา  เอว  วา  อวสิฏ- 
กุสลากุสลวิปากาน  ปวตฺติยา  เหตุภาวโต  วฏฏสสฺ   ิติ   
ปป ฺจฏ ิติ  สา  ยสฺส  อคฺคปุคฺคลสฺส  นตฺถิ ฯ  สนธฺาน  (๘)   
#  ๑.  ม.  กิเลสจริต ฯ  ๒.  ม.  ตกฺกภรติจาฏึ ฯ   
#  ๓.  ม.  ทพฺุพินิโมจิย ฯ  ๔.  ม.  อนวเสส ฯ  ๕.  ม.  สุปฺปหรีนฺติ ฯ 
#  ๖.  ส.ี  ม.   ิติ ฯ  เอวมปุริป ฯ  ๗.  สี.  ม.  ปป ฺเจนฺตีติ  ปป ฺจา ฯ 
#  ๘.  ม.  สนฺทาน ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๖ 
                 
ปลิฆ ฺจ  วีติวตฺโตติ  โย  พนฺธนฏเน  สนฺธานสทิสตฺตา   
สนฺธานนฺติ  ลทฺธนามา  ตณฺหาทิฏ ิโย  นิพฺพานนครปเวส- 
นิเสธนโต  ปลิฆสทิสตฺตา  ปลิฆสงฺขาต  อวิชฺช ฺจ  วีติวตฺโต   
สวาสนปหาเนน  วิเสสโต  อติกฺกนฺโต ฯ  อปเร  ปน  โกธ   
สนฺธานนฺติ  วทนฺติ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  สา(๑)  หิ  ปราภิ- 
สชฺชนีติ  วุตฺโตติ ฯ   
        ต  นิตฺตณฺห  มุนึ  จรนฺตนฺติ  ต  สพฺพถาป  ตณฺหาภาเวน 
นิตฺตณฺห  อุภยโลกมุนนโต  อตฺตหิตปรหิตมุนนโต  จ  มุนึ   
เอกนฺเตเนว  สพฺพสตฺตหิตตฺถ  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  นานาสมาปตฺติ- 
จาเรหิ  อน ฺสาธารเณน  าณจาเรน  จ  จรนฺต ฯ   
นาวชานาติ  สเทวโกป  โลโกติ  สพฺโพ  สป ฺชาติโก  สตฺตโลโก   
สเทวโกป  สพฺรหฺมโกป  น  กทาจิป  อวชานาติ  น  ปรโิภติ   
อถ  โข  อยเมว  โลเก  อคฺโค  เสฏโ  อุตฺตโม  ปวโรติ  ครุกโรนฺโต   
สกฺกจฺจ  ปูชาสกฺการนิรโต  โหตีติ ฯ   
                สตฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  โส ฯ  ๒.  ม.  สพฺโพ  สป ฺชาติโก ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๕๖๗ 
                 
                มหากจฺจายนสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  อชฺฌตฺตนฺติ  เอตฺถ  อย  อชฺฌตฺตสทฺโท  ฉ 
อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานีติอาทีสุ  (๑)  อชฺฌตฺตชฺฌตฺเต  อาคโต ฯ   
อชฺฌตฺตา  ธมฺมา  (๒)  อชฺฌตฺต  วา  กาเย  กายานุปสฺสีติอาทีสุ  (๓)   
นิยกชฺฌตฺเต ฯ  สพฺพนิมิตฺตาน  อมนสิการา  อชฺฌตฺต  สุ ฺต   
อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติอาทีสุ  (๔)  วิสยชฺฌตฺเต  อิสสฺริยฏาเนติ   
อตฺโถ ฯ  ผลสมาปตฺติ  หิ  พุทฺธาน  อิสสฺริยฏาน  นาม ฯ   
เตนานนฺท  ภิกฺขุนา  ตสฺมึเยว  ปุริมสมฺึ  สมาธินิมตฺิเต   
อชฺฌตฺตเมว  จิตฺต  สณฺเปตพฺพนฺติอาทีสุ  (๕)  โคจรชฺฌตฺเต ฯ  อิธาป 
โคจรชฺฌตฺเตเยว  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  อชฺฌตฺตนฺติ  โคจรชฺฌตฺต- 
ภูเต  กมฺมฏานารมฺมเณติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปริมุขนฺติ  อภิมุข ฯ   
สูปฏ ิตายาติ  สฏุ ุ  อุปฏ ิตาย  กายคตาย  สติยา ฯ  สติสีเสน 
เจตฺถ  ฌาน  วุตฺต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อชฺฌตฺต  กายานุปสฺสนา- 
สติปฏานวเสน  ปฏิลทฺธ  อุฬาร  ฌาน  สมาปชชฺิตฺวาติ ฯ   
        อย  หิ  เถโร  ภควติ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  เอกทิวส   
สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
วิหาร  ปวิสิตฺวา  ภควโต  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  ทิวาฏาเน  ทิวา- 
วิหาร  นิสินโฺน  นานาสมาปตฺตีหิ  ทิวสภาค  วีตินาเมตฺวา   
#  ๑.  ม.  อุ.  ๑๔/๖๑๘/๔๐๐ ฯ  ๒.  อภิ.  สงฺ.  ๓๔/๑/๒ ฯ   
#  ๓.  ท.ี  มหา.  ๑๐/๒๗๗/๓๒๙ ฯ  ๔.  ม.  อุ.  ๑๔/๓๔๖/๒๓๖ ฯ   
#  ๕.  ม.  อุ.  ๑๔/๓๔๗/๒๓๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 568 

                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๘ 
 
สายนฺหสมย  วิหารมชฺฌ  โอตริตฺวา  ภควติ  คนฺธกุฏิย  นิสินฺเน 
อกาโล  ตาว  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตุนฺติ  คนฺธกุฏิยา  อวิทูเร   
อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  กาลปริจฺเฉท  กตฺวา  ยถาวุตฺต  สมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  ต  ตถา  นิสินฺน  คนฺธกุฏิย   
นิสินฺโนเยว  ปสฺสิ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา  มหากจฺจาโน ฯเปฯ  สูปฏ ิตายาติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  มหากจฺจานตฺเถรสฺส(๑)   
สติปฏานภาวนาวเสน  อธิคตชฺฌาน  ปาทก  กตฺวา  สมาปชฺชน   
สพฺพาการโต  วิทิตฺวา  ตทตฺถทีปน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  สิยา  สพฺพทา  สติ  สตต  กายคตา  อุปฏ ิตาติ   
ยสฺส  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  เอกทิวส  ฉ  โกฏาเส  กตฺวา   
สพฺพสฺมิมฺป  กาเล  นามรปูเภเทน  ทุวิเธป  กาเย  คตา  กายา- 
รมฺมณา  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน  อนิจฺจาทิสมฺมสนวเสน   
สตต  นิรนฺตร  สาตจฺจาภิโยควเสน  (๒)  สติ  อุปฏ ิตา  สิยา ฯ   
        อย  กริ  อายสฺมา  ปม  กายคตาสติกมฺมฏานวเสน  ฌาน   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ต  ปาทก  กตฺวา  กายานุปสฺสนาสติปฏาน- 
มุเขน  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต ฯ  โส  อปรภาเคป   
เยภุยฺเยน  ตเมว  ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ตเถว  จ  วิปสฺสตฺิวา   
ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ ฯ  สฺวาย  เยน  วิธินา  อรหตฺตปฺปตฺโต   
#  ๑.  ม.  มหากจฺจานตฺเถรสฺส ฯ  ๒.  สี.  สจฺจาภิโยควเสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  มหากจฺจายนสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๖๙ 
 
ต  วิธึ  ทสฺเสนฺโต  สตฺถา  ยสฺส  สิยา  สพฺพทา  สติ  สตต   
กายคตา  อุปฏ ิตาติ  วตฺวา  ตสฺสา  อุปฏานาการ  วิภาเวตุ   
โน  จสฺส  โน  จ  เม  สิยา  น  ภวิสฺสติ  น  จ  เม  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ทฺวิธา  เวทิตพฺโพ  สมมฺสนโต  ปุพฺพภาควเสน 
สมฺมสนกาลวเสน  จาติ ฯ  เตสุ  ปุพฺพภาควเสน  ตาว ฯ  โน   
จสฺส  โน  จ  เม  สิยาติ  อตีตกาเล  มม  กิเลสกมฺม  โน   
จสฺส  น  ภเวยฺย  เจ  อิมสมฺึ  ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  อย  อตฺตภาโว   
โน  จ  เม  สยิา  น  เม  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน  เม   
อตีเต  กมฺมกิเลสา  อเหสส  ตสฺมา  ตนฺนิมิตฺโต  เอตรหิ  อย   
เม  อตฺตภาโว  ปวตฺตติ ฯ  น  ภวิสฺสติ  น  จ  เม  ภวิสฺสตีติ   
อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ปฏิปกฺขาธิคเมน  (๑)  กิเลสกมฺม  น  ภวิสฺสติ   
น  อุปฺปชชฺิสสฺติ  เม  อายตึ  วิปากวฏฏ  น  จ  เม  ภวิสฺสติ   
น  เม  ปวตฺติสฺสตีติ ฯ  เอว  กาลตฺตเย  กมฺมกิเลสเหตุก  อิท   
มยฺห  อตฺตภาวสงฺขาต  ขนฺธป ฺจก  น  อิสฺสราทิเหตุก  ยถา   
จ  มยฺห  เอว  สพฺพสตฺตานนฺติ  สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสน   
ปกาสิต  โหติ ฯ   
        สมฺมสนกาลวเสน  ปน  โน  จสสฺ  โน  จ  เม  สิยาติ   
ยสฺมา  อิท  ขนฺธป ฺจก  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจ  อภิณฺห   
#  ๑.  ส.ี  ปฏปิกฺขวิคเมน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๐ 
 
ปฏิปฬนฏเน  ทุกฺข  อวสวตฺตนฏเน  อนตฺตา  เอว  ยทิ   
อย  อตฺตา  นาม  นาป  ขนฺธป ฺจกวินิมุตฺโต  โกจิ  โน  จสฺส   
โน  จ  สิยา  น  ภเวยฺย  เอว  สนฺเต  โน  จ  เม  สิยา   
มม  สนฺตก  นาม  กิ ฺจิ  น  ภเวยฺย ฯ  (๑)สติ  นิ  อตฺตนิเยน  (๑) 
ภวิตพฺพ  ยถา  จิท  นามรปู  เอตรหิ  จ  อตีเต  จ  อตฺตนิย  (๒) 
สุ ฺ  เอว  น  ภวิสฺสติ  น  เม  ภวิสฺสติ  อนาคเตป   
ขนฺธวินิมุตฺโต  อตฺตา  นาม  น  โกจิ  น  เม  ภวิสฺสติ  น   
ปวตฺติสฺสติ  ตโต  เอว  กิ ฺจิ  ปลิโพธฏานิย  น  เม  ภวิสฺสติ   
อายติมฺป  อตฺตนิย  นาม  น  เม  กิ ฺจิ  ภวิสฺสตีติ ฯ  อิมินา 
ตีสุ  กาเลสุ  อหนฺติ  คเหตพฺพสฺส  อภาวโต  มมนฺติ  คเหตพฺพสฺส 
จ  อภาว  ทสฺเสติ ฯ  เตน  จตุกฺโกฏิกา  สุ ฺตา  ปกาสิตา   
โหติ ฯ   
        อนุปุพฺพวิหารี  ตตฺถ  โสติ  เอว  ตีสุป  กาเลสุ  อตฺตตฺตนิย   
สุ ฺต  ตตฺถ  สงฺขารคเต  อนุปสฺสนโฺต  อนุกฺกเมน  อุทยพฺพย- 
าณาทิวิปสฺสนาาเณสุ  อุปฺปชฺชมาเนสุ  อนุปุพฺพวิปสฺสนา- 
วิหารวเสน  อนุปุพฺพวิหารี  สมาโน ฯ  กาเลเนว  ตเร  วิสตฺติกนติฺ   
โส  เอว  วิปสฺสน  มตฺถก  ปาเปตฺวา   ิโต  โยคาวจโร  อินฺทรฺิยาน   
ปริปากคตกาเลน  วุฏานคามินิยา  วิปสฺสนาย  มคฺเคน  ฆฏิต- 
กาเลน  อริยมคฺคสฺส  อุปฺปตฺติกาเลน  สกลสฺส  ภวตฺตยสฺส  (๓) 
#  ๑.  ม.  น  ภวิสฺสตีติ  อตฺตนิ  อตฺตนิเย ฯ   
#  ๒.  ม.  อตฺตตฺตนิย ฯ  ๓.  สี.  ม.  ภวตฺตยสฺส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุทปานสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗๑ 
 
สตนนโต  วิสตฺติกาสงฺขาต  ตณฺห  ตเรยฺย  วิตริตฺวา  ตสฺสา   
ปรตีเร  ติฏเยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิติ  ภควา  อ ฺาปเทเสน  อายสฺมโต  มหากจฺจานสฺส   
อรหตฺตปฺปตฺติอุทาน(๑)  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
                อฏมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อุทปานสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม  มลฺเลสูติ  มลลฺา  นาม  ชานปทิโน  ราชกุมารา   
เตส  นิวาโส  เอโกป  ชนปโท  รุฬฺหีวเสน  มลฺลาติ  วุจฺจติ ฯ   
เตสุ  มลฺเลสุ  ย  โลเก  มลโฺลติ  วุจฺจติ ฯ  เกจิ  ปน  มาเลสูติ 
ปนฺติ ฯ  จาริก ฺจรมาโนติ  อตุริตจาริกาวเสน  มหามณฺฑเล 
ชนปทจาริก ฺจรมาโน ฯ  มหตา  ภิกขฺุสงฺเฆนาติ  อปริจฺเฉทคุเณน   
มหนฺเตน  สมณคเณน ฯ  ตทา  หิ  ภควโต  มหาภิกฺขุปริวาโร   
อโหสิ ฯ  ถณู  นาม  มลลฺาน  พฺราหฺมณคาโมติ  ปุรตฺถิมทกฺขิณาย 
ทิสาย  มชฺฌมิปฺปเทสสฺส(๒)  อวธิฏาเน  (๓)  มลลฺเทเส  ถูณนามโก   
พฺราหฺมณพหุลตาย  พฺราหฺมณคาโม  ตทวสรีติ  ต  อวสริ   
ถูณคามมคฺค  สมฺปาปุณีติ(๔)  อตฺโถ ฯ  อสฺโสสุนฺติ  สุณึส ุ
โสตทฺวารสมฺปตฺตวจนนิคฺโฆสานุสาเรน  ชานึสูติ  อตฺโถ ฯ  โขติ   
#  ๑.  ม.  อรหตฺตุปฺปตฺติทีปน  อุทาน ฯ  ๒.  ม.  มชฺฌิมเทสสฺส ฯ   
#  ๓.  ม.  อวธิฏาเน ฯ  ๔.  ม.  ปาปณีุติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๒ 
 
ปทปูรเณ  อวธารณตฺเถ  วา  นิปาโต ฯ  ตตฺถ  อวธารณตฺเถน   
อสฺโสสสเยว  น  เตส  สวนนฺตราโย  อโหสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ปทปูรเณน  ปทพฺย ฺชนสิลิฏตฺตมตฺตเมว(๑) ฯ  ถูเณยฺยกาติ  ถูณ- 
คามวาสิโน ฯ  พฺราหฺมณคหปติกาติ  เอตฺถ  พฺรหฺม  อณนฺตีติ   
พฺราหฺมณา  มนฺเต  สชฺฌายนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อิทเมว  หิ   
ชาติพฺราหฺมณาน  นิพฺพจน  อริยา  ปน  พาหิตปาปตฺตา   
พฺราหฺมณาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  คหปติกาติ  ขตฺติยพฺราหฺมเณ  วชฺเชตฺวา   
เย  เกจิ  อคาร  อชฺฌาวสนฺตา  วุจฺจนฺติ  วิเสสโต  เวสฺสา ฯ 
พฺราหฺมณา  จ  คหปติกา  จ  พฺราหฺมณคหปติกา ฯ   
        อิทานิ  ยมตฺถ  เต  อสฺโสสส  ต  ปกาเสตุ  (๒)  สมโณ  ขล ุ  
โภ  โคตโมติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สมิตปาปตฺตา  สมโณติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  สมิตาสฺส  โหนฺติ  ปาปกา  อกุสลา 
ธมฺมาติอาทิ ฯ  (๓)  ภควา  จ  อนุตฺตเรน  อริยมคฺเคน  สพฺพโส   
สมิตปาโป ฯ  เตนสฺส  ยถาภุจฺจคุณาธิคตเมต  นาม  ยทิท   
สมโณติ ฯ  ขลูติ  อนุสฺสวตฺเถ  นิปาโต ฯ  โภติ  พฺราหฺมณ- 
ชาติกาน  ชาติสมุทาคต  อาลปนมตฺต  วุตฺตมฺป  เจต  โภวาทิ   
นาม  โส  โหติ  สเจ  โหติ  สกิ ฺจโนติ ฯ  (๔)  โคตโมติ  โคตฺต- 
วเสน  ภควโต  ปริกิตฺตน ฯ  ตสฺมา  สมโณ  ขล ุ โภ  โคตโมติ 
#  ๑.  ม.  ...สลิิฏตฺตมตฺตเมว ฯ  ๒.  ม.  ทสฺเสตุ ฯ   
#  ๓.  ม.  ม.ู  ๑๒/๔๗๘/๕๑๐ ฯ  ๔.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๖/๖๘ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุทปานสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗๓ 
                 
สมโณ  กริ  โภ  โคตโมติ(๑)  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  สกฺยปุตฺโตติ   
อิท  ปน  ภควโต  อุจฺจากุลปริทีปน ฯ  สกฺยกลุา  ปพฺพชิโตติ   
สทฺธาปพฺพชิตภาวปริทีปน ฯ  เกนจิ  ปาริชุ ฺเน  อนภิภูโต   
อปริกฺขีณเยว  ต  กุล  ปหาย  เนกฺขมฺมาธิคมสทฺธาย  ปพฺพชิโตติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อุทปาน  ติณสฺส  จ  ภุสสฺส  จ  ยาว  มุขโต   
ปูเรสุนฺติ  ปานียกูป  ติเณน  จ  ภุเสน  จ  มุขปฺปมาเณน   
วฑฺเฒสส  ติณาทีนิ  ปกฺขิปตฺวา  กูป  ปทหึสูติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  กริ  คามสฺส  พหิ  ภควโต  อาคมนมคฺเค   
พฺราหฺมณาน  ปรโิภคภูโต  เอโก  อุทปาโน  อโหสิ ฯ  ต   
เปตฺวา  ตตฺถ  สพฺพานิ  กูปตฬากาทีนิ  อุทกฏานานิ  ตทา   
วิสุกฺขานิ  นิรุทกานิ  อเหสส ฯ  อถ  ถเูณยฺยกา  รตนตฺตเย   
อปฺปสนฺนา  มจฺเฉรปกตา  ภควโต  อาคมน  สุตฺวา  สเจ   
สมโณ  โคตโม  [๒]  อิม  คาม  ปวิสิตฺวา  ทฺวีหตีห  วเสยฺย   
สพฺพ  อิม  ชน  อตฺตโน  วจเน  เปยฺย  ตโต  พฺราหฺมณธมฺโม   
ปติฏ  น  ลเภยฺยาติ  ตตฺถ  ภควโต  อาสาย  ปริสกกฺนฺตา   
อิมสฺมึ  คาเม  อ ฺตฺถ  อุทก  นตฺถ ิ อมม  อุทปาน  อปริโภค   
กริสฺสาม  เอว  สมโณ  โคตโม  สสาวกสงฺโฆ  อิม  คาม   
น  ปวิสิสฺสตีติ  สมฺมนฺตยิตฺวา  สพฺเพ  คามวาสิโน  สตฺตาหสฺส   
อุทก  คเหตฺวา  จาฏิอาทีนิ  ปูเรตฺวา  อุทปาน  ติเณน  จ   
#  ๑.  ม.  โคตมโคตฺโตติ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  สสาวโกติ  ทิสสฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๔ 
                 
ภุเสน  จ  ปทหึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  อุทปาน  ติณสฺส  จ   
ภุสสฺส  จ  ยาว  มุขโต  มุขโต  ปูเรสส  มา  เต  มุณฺฑกา  สมณกา   
ปานีย  อปสูติ ฯ   
        ตตฺถ  มณฺุฑกา  สมณกาติ  มุณฺเฑ(๑)  มุณฺฑาติ  สมเณ  (๒)  จ 
สมณาติ  วตฺตุ  วฏเฏยฺย  เต  ปน  ขขสนาธิปฺปาเยน  หีเฬนฺตา   
เอวมาหสุ ฯ  มาติ  ปฏิเสเธ  มา  อปสุ  มา  ปวึสูติ  อตฺโถ ฯ   
มคฺคา  โอกฺกมฺมาติ  มคฺคโต  อปสกฺกตฺิวา ฯ  เอตมฺหาติ  โย   
อุทปาโน  เตหิ  ตถา  กโต  ตเมว  นิทฺทสินฺโต  อาห ฯ  กิมฺปน   
ภควา  เตส  พฺราหฺมณาน  ต  วิปฺปการ  อนาวชฺชิตฺวา  เอวมาห   
เอตมฺหา  อุทปานา  ปานีย  ปานีย  อาหราติ  อุทาหุ  อาวชฺชิตฺวา   
ชานนฺโตติ  ชานนฺโต  เอว  ภควา  อตฺตโน  พุทฺธานุภาว   
ปกาเสตฺวา  เต  ทเมตฺวา  นิพฺพิเสวเน  กาตุ  เอวมาห  น   
ปานีย  ปาตุกาโม  เตเนเวตฺถ  มหาปรนิิพฺพานสุตฺเต  วิย   
ปปาสิโตสฺมีติ  (๓)  น  วุตฺต ฯ  ธมฺมภณฺฑาคาริโก  ปน  สตฺถุ   
อชฺฌาสย  อชานนฺโต  ถูเณยฺยเกหิ  กต  วิปฺปการ  อาจิกฺขนฺโต   
อิทานิ  โส  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อิทานีติ  อธุนา  อมฺหาก  อาคมนเวลายเมวาติ   
อตฺโถ ฯ  เอโส  ภนฺเต  อุทปาโนติ  ปนฺติ ฯ  เถโร  ทฺวิกฺขตฺตุ   
ปฏิกฺขิปตฺวา  ตติยวาเร  น  โข  ตถาคตา  ติกฺขตฺตุ  ปจฺจนิยา 
#  ๑.  ส.ี  มณฺุเฑสุ ฯ  ๒.  ส.ี  สมเณสุ ฯ  ๓.  ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๑๙/๑๕๐ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุทปานสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗๕ 
 
กาตพฺพา  การณ  ทฏิ  ภวิสฺสติ  ทีฆทสฺสินาติ  มหาราชทตฺติย   
ภควโต  ปตฺต  คเหตฺวา  อุทปาน  อคมาสิ ฯ  คจฺฉนฺเต(๑) 
เถเร  อุทปาเน  อุทก  ปรปิุณฺณ  หุตฺวา  อุตฺตริตฺวา  สมนฺตโต 
สนฺทติ  สพฺพ  ติณ  ภุส ฺจ  อุปลวิตฺวา  สยเมว  อปคจฺฉิ ฯ   
เตน  จ  สนฺทมาเนน  สลิเลน  อุปรูปร ิ วฑฺฒนฺเตน  ตสฺมึ   
คาเม  สพฺเพว  โปกฺขรณีอาทโย  ชลาสยา  วิสุกฺขา  ปริปรูึสุ   
ตถา  ปริขากุสุพฺภนินฺนาทีนิ  จ ฯ  สพฺโพ  คามปฺปเทโส   
มโหเฆน  อชฺโฌตฺถโฏ  มหาวสฺสกาเล  วิย  อโหส ิฯ  กุมุทุปฺปล- 
ปทุมปุณฺฑรีกาทีนิ  ชลชปุปฺผานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  อุพฺภิชฺชิตฺวา   
วิกสมานานิ  อุทก  ส ฺฉาเทสุ(๒)  หสโก ฺจจกฺกวากกาทมฺพ- 
พกาทโย(๓)  อุทกสกุณิกา  วสฺสมานา  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจรึสุ ฯ   
ถูเณยฺยกา  ต  มโหฆ  ตถา  อุตฺตรนฺต  สมนฺตโต  วีจิตรงฺค- 
สมากุล  ปริยนฺตโต  สมุฏหมาน  รุจิร  เผณุพุพฺพุฬก  ทิสฺวา   
อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา  เอว  สมฺมนฺเตสุ  มย  สมณสฺส  โคตมสฺส   
อุทกุปจฺเฉท  กาตุ  วายมิมฺหา  อยมฺปน  มโหโฆ  ตสฺส  อาคมน- 
กาลโต  ปฏาย  เอว  อภิวฑฺฒติ  นิสฺสสย  โข  อย  ตสฺส   
อิทฺธานุภาโว ฯ  มหิทฺธิโก  หิ  โส  มหานุภาโว ฯ  าน  โข   
ปเนต  วิชฺชติ  [๔]  ยถา  ย  มโหโฆ  อุฏหิตฺวา  อมฺหาก  คามมฺป   
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒.  ม.  ส ฺฉาทึสุ ฯ   
#  ๓.  ม.  สเรสุ  หสโก ฺจจกฺกวากการณฺฑวกาทโย ฯ   
#  ๔.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ยถาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๖ 
                 
โอตฺถเรยฺย ฯ  หนฺท  มย  สมณ  โคตม  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปยิรุปาสิตฺวา  อจฺจย  เทเสนฺตา  ขมาเปยฺยามาติ ฯ   
        เต  สพฺเพว  เอกชฺฌาสยา  หุตฺวา  สงฺฆคณีภูตา(๑)  คามโต 
นิกฺขมิตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ ฯ  อุปสงฺกมิตฺวา  อปฺเปกจฺเจ   
ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺทึสุ  อปฺเปกจฺเจ  อ ฺชลิมฺปณาเมสุ 
อปฺเปกจฺเจ  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทึส ุ อปฺเปกจฺเจ  นามโคตฺต   
สาเวสุ  อปฺเปกจฺเจ  ตุณฺหีภูตา  นิสีทึสุ ฯ  เอวมฺปน  กตฺวา   
สพฺเพว  เอกมนฺต  นิสีทิตฺวา  อิธ  มย  โภ  โคตม  โภโต 
เจว  โคตมสฺส  โคตมสาวกาน ฺจ  อุทกปฏิเสธ  การยิมฺหา(๒)   
อมุกสฺมึ  อุทปาเน  ติณ ฺจ  ภุส ฺจ  ปกฺขิปมฺหา(๓) ฯ  โส  ปน   
อุทปาโน  อเจตโนป  สมาโน  สเจตโน  วิย  โภโต  คุณ   
ชานนฺโต  วิย  สยเมว  สพฺพ  ติณ  ภุส  อปเนตฺวา  สุวิสุทฺโธ   
ชาโต  สพฺโพป  เจตฺถ  นนิฺนปฺปเทโส  มหตา  อุทเกน(๔)  ปริปณฺุโณ   
รมณีโยว  ชาโต  อุทกูปชวิีโน  สตฺตา  ปริตุฏา  มยมฺปน   
มนุสฺสาป  สมานา  โภโต  คุเณ  น  ชานิมฺห  เย  มย  เอว   
อกริมฺห  สาธุ  โน  ภว  โคตโม  ตถา  กโรตุ  ยถา  อย   
มโหโฆ  อิม  คาม  น  โอตฺถเรยฺย  อจฺจโย  โน  อจฺจคมา 
ยถาพาล  ต  โน  ภว  โคตโม  อจฺจย  ปฏิคฺคณฺหาตุ  อนุกมฺป   
อุปาทายาติ  อจฺจย  เทเสสส ฯ  ภควาป  ตคฺฆ  ตุเมฺห  อจฺจโย   
#  ๑.  สงฺฆสงฺฆี  คณีภูตา ฯ  ๒.  ม.  การยิมฺห ฯ   
#  ๓.  ม.  ปกฺขิปมฺห ฯ  ๔.  ม.  อุทเกเฆน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุทปานสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗๗ 
 
อจฺจคมา  ยถาพาล  ต  โว  มย  ปฏิคฺคณฺหาม  อายตึ  สวรายาติ   
เตส  อจฺจย  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปสนฺนจิตฺตต  ตฺวา  อุตฺตริ   
อชฺฌาสยานุรูป  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เต  ภควโต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ปสนฺนจิตฺตา  สรณาทีสุ  ปติฏ ิตา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  เตสมฺปน  อาคมนโต  ปุเรตรเยว  อายสฺมา   
อานนฺโท  ต  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต  ปตฺเตน   
ปานีย  อาทาย  ภควโต  อุปนาเมตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ   
เตน  วุตฺต  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  อานนฺโทติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  มขุโต  โอวมิตฺวาติ  สพฺพนฺต  ติณาทึ  มุเขน   
ฉฑฺเฑตฺวา ฯ  วิสฺสนฺทนฺโต  ม ฺเติ  ปุพฺเพ  ทีฆรชฺชุเกน   
อุทปาเนน  อุสฺสิ ฺจิตฺวา  คเหตพฺพอุทโกโฆ  ภควโต  ปตฺต   
คเหตฺวา  เถรสฺส  คตกาเล  มุเขน  วิสฺสนฺทนฺโต  วิย  สมติตฺติโก 
กากเปยฺโย  หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  อิท ฺจ  เถรสฺส  คตกาเล   
อุทกปฺปวตฺตึ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ตโต  ปร  ปน  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน 
ตสฺมึ  คาเม  สกล  นินฺนฏาน  อุทเกน  ปริปุณฺณ  อโหสีติ ฯ   
อยมฺปนิทฺธิ  น  พุทฺธาน  อธิฏาเนน  นาป  เทวานุ- 
ภาเวน  อถ  โข  ภควโต  ปุ ฺานุภาเวน  ปริตฺตเทสนตฺถ   
ราชคหโต  เวสาลิคมเน  วิย ฯ  เกจิ  ปน  ถูเณยฺยกาน  ภควติ   
ปสาทชนนตฺถ  เตส  อตฺถกามาหิ  เทวตาหิ  กตนฺติ ฯ  ปนฺติ(๑) 
#  ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๘ 
 
อปเร  อุทปานสฺส  เหฏา  วสนกนาคราชา  เอวมกาสีติ   
สพฺพนฺต  อการณ  ยถา  ภควโต  ปุ ฺานุภาเวเนว  ตถา 
อุทกุปฺปตฺติยา  ปริทีปตตฺตา ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อธิฏาเนน  วินา  อตฺตนา 
อิจฺฉิตนิปฺผตฺติสงฺขาต  อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา  ตทตฺถทีปน   
อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ก ึ กยิรา  อุทปาเนน  อาปา  เจ  สพฺพทา  สิยุนฺติ   
ยสฺส  สพฺพกาล  สพฺพตฺถ  จ  อาปา  เจ  ยทิ  สิยย  ยทิ   
อุปลพฺเภยฺยย  ยท ิ อากงฺขามตฺตปฏิพทฺโธ  เตส  ลาโภ  เตน 
อุทปาเนน  กึ  กยริา  ก ึ กเรยฺย  กึ  ปโยชนนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ตณฺหาย  มูลโต  เฉตฺวา  กิสฺส  ปริเยสน ฺจเรติ  ยาย  ตณฺหาย   
วินิพทฺธา  สตฺตา  อกตปุ ฺา  หุตฺวา  อิจฺฉิตาลาภทุกฺเขน   
วิห ฺนฺติ  ตสฺสา  ตณฺหาย  มูล  มูเล  วา  ฉินฺทิตฺวา   ิโต   
มาทิโส  สพฺพ ฺ ู  พุทฺโธ  กิสฺส  เกน  การเณน  อุทก- 
ปริเยสน(๑)  อ ฺ  วา  ปจฺจยปริเยสน  จเรยฺย ฯ  มลูโต  เฉตฺตาติป   
ปนฺติ  ตณฺหาย  มูล  มูเลเยว  วา  เฉทโกติ  อตฺโถ ฯ  อถวา   
มูลโต  เฉตฺตาติ  มูลโต  ปฏาย  ตณฺหาย  เฉทโก ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  โย  โพธิยา  มูลภูตมหาปณิธานโต  ปฏาย  อปริมิต   
สกล  ปุ ฺสมฺภาร  อตฺตโน  อจินฺเตตฺวา  โลกหิตตฺถเมว 
#  ๑.  ม.  ปานียปริเยสน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุเทนสตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗๙ 
                 
ปริณามนวเสน  ปริปูเรนฺโต  มลูโต  ปภุติ  ตณฺหาย  เฉตฺตา 
โส  ตณฺหาเหตุกสฺส  อิจฺฉิตาลาภสฺส  อภาวโต  กสิฺส  เกน   
การเณน  อุทกปริเยสน  จเรยฺย  อิเม  ปน  ถูเณยฺยกา  อนฺธพาลา   
อิม  การณ  อชานนฺตา  เอวมกสูติ ฯ   
                นวมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อุเทนสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม  ร ฺโ  อุเทนสฺสาติ  อุเทนสฺส(๑)  นาม  ร ฺโ 
โย  วชฺชริาชาติป  วุจฺจติ ฯ  อุยฺยานคตสฺสาติ  อุยฺยานกีฬนตฺถ   
อุยฺยาน  คตสฺส ฯ  อนาทเร  ห ิ อิท  สามิวจน  อนฺเตปุรนฺติ   
ปน  ปท  อเปกฺขิตฺวา  สมฺพนฺเธเปต  สามิวจน  โหติ ฯ   
กาลงฺกตานีติ  อคฺคิทฑฺฒานิ  หุตฺวา  มตานิ  โหนฺติ ฯ  สามาวตี- 
ปมุขานีติ  เอตฺถ  กา  ปนาย  สามาวตี  กถ ฺจ  ทฑฺฒาติ   
วุจฺจเต  ภทฺทวติย  เสฏ ิโน  ธีตา  โฆสกเสฏ ินา(๒)  ธีตุฏาเน   
ปตา  ป ฺจสตอิตฺถิปริวารา  ร ฺโ  อุเทนสฺส  อคฺคมเหสี   
เมตฺตาวิหารพหุลา  อริยสาวิกา  สามาวตี  นาม ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปน  อาทิโต  ปฏาย  สามาวติยา   
อุปฺปตฺติกถา  ธมฺมปทวตฺถุมฺหิ  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพา ฯ   
มาคณฺฑิยสฺส  นาม  พฺราหฺมณสฺส  ธีตา  อตฺตโน  มาตาปตูน   
#  ๑.  ม.  อุเตนสฺสาติ  อุเตนสฺส ฯ  ๒.  ม.  โฆสกเสฏ ินา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๐ 
                 
                ทสิฺวาน  ตณฺห  อรตึ  รค ฺจ(๑)   
                นาโหสิ  ฉนฺโท  อป  เมถุนสมฺึ   
                กิเมวิท  มุตฺตกรีสปุณฺณ   
                ปาทาป  น  สมผฺุสิตุ  น  อิจฺเฉติ  (๒)   
ภควตา  เทสิต  อิม  คาถ  สุตฺวา  สตฺถร ิ พทฺธาฆาตา  มาคณฺฑิยา(๓) 
อปรภาเค  ร ฺา  อุเทเนน  มเหสิฏาเน  ปตา  ภควโต  โกสมฺพึ   
อุปคตภาว  สามาวตีปมุขาน ฺจ  ป ฺจนฺน  อิตฺถิสตาน  อุปาสิกา- 
ภาว  ตฺวา  อาคโต  นาม  สมโณ  โคตโม  อิม  นคร   
อิทานิสฺส  กตฺตพฺพ  ชานิสฺสามิ  อิมาป  ตสฺส  อุปฏายิกา   
อิมาสมฺป  สามาวตีปมุขาน ฺจ  กตฺตพฺพ  ชานิสฺสามีติ  อเนเกหิ   
ปริยาเยหิ  ตถาคตสฺส  เอตาส ฺจ  อนตฺถ  กาตุ  วายมิตฺวาป 
อสกฺโกนฺตี  ปุเนกทิวส  ร ฺา  สทธึ  อุยฺยานกีฬ  คจฺฉนฺตี   
จูฬปตุ  สาสน  ปหิณิ  สามาวติยา  ปาสาท  คนฺตฺวา  ทุสฺส- 
โกฏาคารเตลโกฏาคารานิ  วิวราเปตฺวา  ทุสฺสานิ  เตลจาฏีสุ   
เตเมตฺวา  ถมฺเภ  เวเตฺวา  ตา  สพฺพา  เอกโต  กตฺวา  ทฺวาร   
ปทหิตฺวา  พหิ  ยนฺต  ทตฺวา  ทณฺฑทีปกาหิ  เคเห  อคฺคึ   
ททมาโน  โอตริตฺวา  คจฺฉตูติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โส  ปาสาท  อภิรุยฺห  โกฏาคารานิ  วิวริตฺวา   
วตฺถานิ  เตลจาฏีสุ  เตเมตฺวา  ถมฺเภ  เวเตุ  อารภิ ฯ  อถ   
#  ๑.  ม.  อรตึ  รค ฺจ ฯ  ๒.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๑๖/๔๙๗ ฯ 
#  ๓.  ม.  มาคณฺฑิยา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุเทนสตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๘๑ 
 
น  สามาวตีปมุขา  อิตฺถิโย  กึ  เอต  จูฬปตาติ  วทนฺติโย 
อุปสงฺกมึสุ ฯ  อมฺมา  ราชา  ทฬฺหีกมฺมตฺถาย  อิเม  ถมฺเภ  เตล- 
ปโลติกาหิ  เวาเปติ  (๑)  ราชเคเห  นาม  สุยุตฺตทุยุตฺต  ทุชชฺาน   
มา  เม  สนฺติเก  โหถาติ  วตฺวา  ตา  อาคตา  คพฺเภสุ  ปเวเสตฺวา   
ทฺวารานิ  ปทหิตฺวา  พหิ  ยนฺตก  ทตฺวา  อาทิโต  ปฏาย   
อคฺคึ  ททนฺโต  (๒)  โอตริ ฯ  สามาวตี  ตาส  โอวาท  อทาสิ  อมฺมา 
อนมตคฺเค  สสาเร  วิจรนฺตีน  เอวเมว  อคฺคินา  ฌามตฺตภาวาน   
พุทฺธาเณนป  ปริจฺเฉโท  น  สุกโร  อปฺปมตฺตา  โหถาติ ฯ   
ตา  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  อธิคตผลาย  วิ ฺาตสตฺถุ- 
สาสนาย  (๓)  ขุชชฺุตฺตราย  อริยสาวิกาย  เสกฺขปฏสิมฺภิทปฺปตฺตาย(๔)   
สตฺถารา  เทสิตนิยาเมเนว  ธมฺม  เทเสนฺติยา  สนฺติเก  โสตา- 
ปตฺติผลมธิคตา(๕)  อนฺตรนฺตรา  กมฺมฏานมนสิกาเรน  ยุตฺตปฺปยุตฺตา   
เคเห  ฌายนฺเต  เวทนาปริคฺคหกมฺมฏาน  มนสิกโรนฺติโย  กาจิ   
ทุติยผล  กาจิ  ตติยผล  ปาปุณิตฺวา  กาลมกสุ ฯ  อถ  ภิกฺขู   
โกสมฺพิย  ปณฺฑาย  จรนฺตา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  ปจฺฉาภตฺต   
ภควโต  อาโรเจตฺวา  ตาส  อภิสมฺปราย  ปุจฺฉึสุ ฯ  ภควา  จ 
ตาส  อริยผลาธิคม  ภิกฺขูน  อภาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข   
ปน  สมเยน  ร ฺโ  อุเทนสฺส ฯเปฯ  อนิปฺผลา  กาลงฺกตาติ ฯ   
#  ๑.  ม.  พนฺธาเปติ ฯ  ๒.  ม.  เทนฺโต ฯ  ๓.  ม.  วิ ฺาตสาสนาย ฯ 
#  ๔.  ม.  เสกฺขปฏิสมฺภิทาปตฺตาย ฯ  ๕.  ม.  โสตาปตฺติผลสฺส  อธิคตา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๒ 
                 
        ตตฺถ  อนิปฺผลาติ  น  นิปฺผลา  สมปฺตฺตสาม ฺผลา  เอว   
กาลงฺกตา ฯ  ตา  ปน  ผลานิ  ปฏิลภนฺติโย  สามาวติยา   
                อารมฺภถ  นิกฺกมถ  ยุ ฺชถ  พุทฺธสาสเน   
                ธนุาถ  มจฺจุโน  เสน  นฬาคารว  กุ ฺชโร ฯ   
                โย  อิมสฺมึ  ธมมฺวินเย  อปฺปมตฺโต  วิหสฺสติ(๑)   
                ปหาย  ชาติสสาร  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสตีติ  (๒)   
คาถาหิ  โอวทิยมานา  เวทนาปริคฺคหกมฺมฏาน  มนสิกโรนฺติโย   
วิปสฺสิตฺวา  ทุติยตติยผลานิ  ปฏิลภึสุ ฯ  ขุชชฺุตฺตรา  ปน   
อายุเสสสฺส  อตฺถิตาย  ปุพฺเพ  ตาทิสสฺส  กมฺมสฺส  อกตตฺตา   
จ  ตโต  ปาสาทโต  พหิ  อโหสิ ฯ  ทสโยชนนฺตเร  ปกฺกามีติ   
จ  ปนฺติ ฯ  อถ  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส   
อนนุจฺฉวิก  (๓)  วต  อริยสาวิกาน  เอวรูป  มรณนฺติ ฯ  สตฺถา   
อาคนฺตฺวา  กายนุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  ยทิป  ตาส  อิมสฺมึ   
อตฺตภาเว  อยุตฺต  ปุพฺเพ  กตกมฺมสฺส  ปน  ยุตฺตเมว  ตาหิ   
ลทฺธนฺติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต  อตีต  อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  อฏ   
ปจฺเจกพุทฺธา  ร ฺโ  นิเวสเน  นิพทฺธ  ภุ ฺชนฺติ ฯ  ป ฺจสตา   
อิตฺถิโย  เต  อุปฏหนฺติ ฯ  เตสุ  สตฺต  ชนา  หิมวนฺต  คจฺฉนฺติ   
เอโก  นทีตีรสมีเป  เอกสฺมึ  ติณคหเน  สมาปตฺติยา  นิสีทติ ฯ   
#  ๑.  ม.  วิหสฺสติ ฯ  ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๖๑๗/๒๓๐ ฯ   
#  ๓.  ส.ี  อจฺฉริย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  อุเทนสตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๘๓ 
 
อเถกทิวส  ราชา  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  คเตสุ  ตาหิ  อิตฺถีหิ  สทฺธ ึ  
อุทกกีฬ  กีฬตุิกาโม  ตตฺถ  คโต ฯ  ตา  อิตฺถิโย  ทิวสภาค   
อุทเก  กีฬิตฺวา  สีตปฬิตา  อคฺคึ(๑)  วิสิพฺพิตุกามา  ต  ติณคหน   
อุปริ  วิสุกฺขติณส ฺฉนฺน  ติณราสีติ  ส ฺาย  ปริวาเรตฺวา   ิตา(๒) 
อคฺคึ  ทตฺวา  ติเณสุ  ฌายิตฺวา  ปตนฺเตสุ  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา   
ร ฺโ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ฌายติ  ต  ราชา  ตฺวา  อเมฺห   
นาเสสฺสติ  สุทฑฺฒ  น  กรสิฺสามาติ  สพฺพา  อิโต  จิโต  จ   
ทารูนิ(๓)  อาหริตฺวา  ตสฺส  อุปร ิ ราสึ  กตฺวา  อาลมิฺเปตฺวา   
อิทานิ  ฌายิสฺสตีติ  ปกฺกมึสุ ฯ  ตา  ปม  อส ฺเจตนิกา  หุตฺวา 
อิทานิ  กมฺมนุา  พชฺฌึส ุฯ  ปจฺเจกพุทฺธมฺปน  อนฺโตสมาปตฺติย   
สเจ  ตา(๔)  ทารูน  สกฏสหสฺสมฺป  อาหริตฺวา  อาลิมฺเปนฺตา   
อุสุมาการมตฺตมฺป  คาเหตุ  น  สกโฺกนติฺ  ตสฺมา  โส  สตฺตเม   
ทิวเส  อุฏาย  ยถาสุข  อคมาสิ ฯ  ตา  ตสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา 
พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  พหูนิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  นิรเย  ปจฺจิตฺวา   
ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อตฺตภาวสเต  อิมินาว  นิยาเมน   
เคเห  ฌายมาเน  ฌายึสุ ฯ  อิท  ตาส  ปพฺุพกมฺม ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ตา  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  อริยผลานิ  สจฺฉากสุ   
รตนตฺตย  ปยิรุปาสึสุ  ตสฺมา  ตตฺถ  อนาคามินิโย  สุทฺธาวาเสสุ   
อุปฺปนฺนา  อิตรา  กาจิ  ตาวตึเสสุ  กาจิ  ยาเมสุ  กาจิ  ตุสิเตสุ   
#  ๑.  ม.  อคฺคินฺติ  นตฺถิ ฯ  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  ๓.  ม.  ทารูอาทีนิ ฯ 
#  ๔.  ม.  อย  สทฺโท  นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๔ 
         
กาจิ  นิมฺมานรตีสุ  กาจิ  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีสุ  อุปฺปนฺนา ฯ   
        ราชาป  โข  อุเทโน  สามาวติยา  เคห  กิร  ฌายตีติ   
สุตฺวา  เวเคน  อาคจฺฉนฺโตป  ต  ปเทส  ตาสุ  ทฑฺฒาสุเยว   
สมฺปาปุณิ ฯ  อาคนฺตฺวา  จ  ปน  เคห  นิพฺพาเปตฺวา  อุปฺปนฺน- 
พลวโทมนสโฺส  มาคณฺฑิยาย  ตถา  การิตภาว  อุปาเยน  ตฺวา 
อริยสาวิกาสุ  กตาปราธกมฺมุนา  โจทิยมาโน  ตสฺสา  ราชาณ   
กาเรสิ  สทฺธึ  าตเกหิ ฯ  เอว  สา  สปริชนา  สมิตฺตพนฺธวา   
อนยพฺยสน  ปาปุณิ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  สามาวตีปมุขาน  ตาส  อิตฺถีน   
อคฺคิมฺหิ  อนยพฺยสนาปตฺติเหตต  มาคณฺฑิยาย  จ  สมิตฺตพนฺธวาย   
ราชาณาย  อนยพฺยสนาปตฺตินิมิตฺต  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา   
ตทตฺถทีปน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  โมหสมฺพนฺธโน  โลโก  ภพฺพรูโปว  ทสิฺสตีติ   
โย  อิธ  สตฺตโลโก  ภพฺพรูโปว  เหตุสมฺปนฺโน  วิย  หุตฺวา   
ทิสฺสติ  โสป  โมหสมฺพนฺธโน  โมเหน  ปลิคุณฺ ิโต  อตฺตหิตาหิต   
อชานนฺโต  หิเต  น  ปฏปิชฺชติ  อหิต  ทุกฺขาวห  พหุ ฺจ  อปุ ฺ   
อาจินาติ ฯ  ภวรูโปว  ทสิฺสตีติป  ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ  อย   
โลโก  โมหสมฺพนฺธโน  โมเหน  ปลคุิณฺ ิโต  ตโต  เอว  ภวรโูปว 
สสฺสตสภาโว  วิยสฺส  อตฺตา  ทิสฺสติ  อชรามโร  วิย  อุปฏาติ   
เยน  ปาณาติปาตาทีนิ  อกตฺตพฺพานิ  กโรติ ฯ   
        อุปธิพนฺธโน  พาโล  ตมสา  ปรวิาริโต ฯ  สสฺสติ  วิย  
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                *เลมที่  ๑๙  อุเทนสตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๘๕         
         
ขายตีติ(๑)  น  เกวล ฺจ  โมหสมฺพนฺธโน  เอว  อปจ  โข  อุปธิ- 
พนฺธโนป  (๒)  อย  อนฺธพาลกาโลโก  อวิชชฺาตมสา  ปริวาริโต ฯ  อิท   
วุตฺต  โหติ  เยน  าเณน  อวิปรีต  กาเม  จ  ขนฺเธ  จ  อนิจฺจา   
ทุกฺขา  วิปรณิามธมฺมาติ  ปสฺเสยฺย  ตสฺส  อภาวโต  ยสฺมา  พาโล 
อนฺธปุถุชฺชโน  อาณตมสา  สมนฺตโต  วาริโต  (๓)  นิวุโต  ตสฺมา   
โส  กามูปธิ  กิเลสูปธิ  ขนฺธูปธีติ  อิเมส  อุปธีน  วเสน  จ  อุปธิ- 
พนฺธโน  ตโต  เอว  จสฺส  โสปธิสฺส  ปสฺสโต  สสสฺติ(๔)  วิย  นิจฺโจ 
สพฺพกาลภาวี  วิย  ขายติ ฯ  อสสฺสติรวิ  ขายตีติป  ปาโ ฯ   
ตสฺสตฺโถ  อตฺตา  สพฺพกาล  วิชชฺติ  อุปลพฺภตีติ  อ ฺโ  อสสฺสติ   
อนิจฺโจติ  โลกสฺส  โส  อุปธิ  มิจฺฉาภินิเวสวเสน  เอกเทโส   
วิย  ขายติ  อุปฏหตีติ  อตฺโถ  รกาโร  หิ  ปทสนฺธกิโร ฯ 
ปสฺสโต  นตฺถิ  กิ ฺจนนฺติ  โย  ปน  สงฺขาเร  ปริคฺคเหตฺวา   
อนิจฺจาทิวเสน  วิปสฺสติ  ตสฺเสว  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย   
มคฺคป ฺาย  ยถาภูต  ปสสฺโต  ชานโต  ปฏิวิชฺฌโต  ราคาทิ- 
กิ ฺจน  นตฺถิ  เยน  สสาเร  พทฺโธ  ภเวยฺย ฯ  (๕)  ตถา   
อปสฺสนฺโต  เอว  หิ  อวิชชฺาตณฺหาทิฏ ิอาทิพนฺธเนหิ  สสาเร   
พทฺโธ  สิยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ทสมสตฺุตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        นฏิ ิตา  จ  จูฬวคฺควณฺณนา ฯ   
#  ๑.  ม.  สสสฺโตริว  ขายตีติ ฯ  ๒.  ส.ี  อุปธิสมฺพนธฺโนป ฯ   
#  ๓.  ม.  ปรวิาริโต ฯ  ๔.  ม.  สสฺสโต ฯ  ๕.  ม.  พชฺเฌยฺย ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๕๘๖ 
                 
                ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา   
                ปมนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        ปาฏลิคามิยวคฺคสฺส  ปเม  นิพฺพานปฏิสยุตฺตายาติ  อมต- 
ธาตุสนฺนิสฺสิตาย  อสงฺขตาย  ธาตุยา(๑)  ปเวทนวเสน  ปวตฺตาย ฯ 
ธมฺมิยา  กถายาติ  ธมฺมเทสนาย ฯ  สนทฺสฺเสตีติ  สภาวสร- 
สลกฺขณโต  นิพฺพาน  ทสฺเสติ ฯ  สมาทเปตีติ  ตเมว  อตฺถ  เต   
ภิกฺขู  คณฺหาเปติ ฯ  สมุตฺเตเชตีติ  ตทตฺถคฺคหเณ  อุสฺสาห   
ชเนนฺโต  เตเชติ  โชเตติ ฯ  สมฺปหเสตีติ  นิพฺพานคุเณหิ  สมฺมเทว   
สพฺพปฺปกาเรหิ  โตเสติ ฯ   
        อถวา  สนฺทสฺเสตีติ  โส  สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิปฏิ- 
นิสฺสคฺโค  ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธติอาทินา  (๒)  นเยน(๓)  สพฺพถา   
เตน  เตน  ปริยาเยน  เตส  เตส  อชฺฌาสยานุรูป  สมฺมา   
ทสฺเสติ ฯ  สมาทเปตีติ  อิมินา  อริยมคฺเคน  ต  อธิคนฺตพฺพนฺติ   
อธิคมปฏิปทาย  สทฺธึ  ตตฺถ  ภิกฺขู  นินนฺโปณปพฺภาเร  กโรนฺโต   
สมฺมา  อาทเปติ  คณฺหาเปติ ฯ  สมุตฺเตเชตีติ  เอต  ทุกฺกร   
ทุรภิสมฺภวนฺติ  มา  สมฺมาปฏิปตฺติย  ปมาท  อนฺตราโวสาน   
อาปชฺชถ  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส  วีรยิวโต  นยิท  ทุกฺกร  ตสฺมา   
#  ๑.  ม.  อสงฺขตธาตุยา ฯ  ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๓๒๓-๓๒๔ ฯ 
#  ม.  ม.  ๑๓/๕๐๙/๔๖๑ ฯ  ๓.  ม.  นเยเนว ฯ  
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        *เลมที่  ๑๙  ปมนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๘๗ 
 
สีลวิสุทฺธิอาทิวิสุทฺธิปฏิปทาย  อุฏหถ  ฆฏยถ  วายมถาติ  (๑) 
นิพฺพานาธิคมาย  อุสฺสาเหติ  ตตฺถ  วา  จิตฺต  โวทเปติ ฯ   
สมฺปหเสตีติ  มทนิมฺมทโน  ปปาสวินโย  อาลยสมุคฺฆาโตติ  (๒)   
ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ  (๓)  อสงฺขตนฺติ  (๔)  อมต  สนฺตีติ- 
อาทินา  (๕)  จ  อเนกปริยาเยหิ  (๖)  นพฺิพานานิสสปฺปกาสเนน  เตส 
ภิกฺขูน  จิตฺต  โตเสนฺโต  หาเสนฺโต  สมฺปหเสติ  สมสฺสาเสติ ฯ   
เตธาติ  ภิกฺขู  อฏ ึกตฺวาติ(๗)  อตฺถ ิ กิ ฺจิ  อย  โน  อตฺโถ   
อธิคนฺตพฺโพติ  เอว  สลลฺกฺเขตฺวา  ตาย  เทสนาย  อตฺถิกา   
หุตฺวา ฯ  มนสิกตฺวาติ  จิตฺเต  เปตฺวา  อน ฺวิหิตา  ต  เทสน   
อตฺตโน  จิตฺตคตเมว  กตฺวา ฯ  สพฺพ  เจตโส  สมนนฺาหริตฺวาติ 
สพฺเพน  การกจิตฺเตน  อาทิโต  ปฏาย  ยาว  ปริโยสานา   
เทสน  อาวชฺชิตฺวา(๘)  ตคฺคตเมว  อาโภค  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อถวา 
สพฺพ  เจตโส  (๙)  สมนฺนาหริตฺวาติ  สพฺพสฺมา  จิตฺตโต  เทสน   
พหิ  คนฺตุ  อเทนฺโต  สมมฺา  อนุ  อน ุ อาหริตฺวา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เทเสนฺตสฺส   
เยหิ  จิตฺเตหิ  เทสนา  กตา  สพฺพสฺมา  จิตฺตโต  ปวตฺต  เทสน   
พหิ  คนฺตุ  อเทนฺโต  สมมฺา  อวิปรีต  อนุ  อนุ  อาหริตฺวา 
#  ๑.  ม.  วายเมยฺยาถาติ ฯ  ๒.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ 
#  ๓.  ส.  สฬา.  ๑๘/๖๗๔/๔๔๑ ฯ  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๒๒/๒๕๙ ฯ   
#  ๔.  ส.  สฬา.  ๑๘/๖๗๔/๔๔๑ ฯ  ๕.  ม.  อมต ฺจ  สนฺตนฺติ ฯ 
#  ส.  สฬา.  ๑๘/๗๕๑/๔๕๓ ฯ  ๖.  ม.  อเนกปริยาเนน ฯ   
#  ๗.  ม.  เตธาติ  เต  อิธ  อฏ ึ  กตฺวาติ ฯ  ๘.  ม.  อาวชฺเชตฺวา ฯ   
#  ๙.  ส.ี  สพฺพเจตโส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๘ 
         
อตฺตโน  จิตฺตสนฺตาน  อาเนตฺวา  (๑)  ยถาเทสิตเทสิต  เทสน  สุฏ ุ 
อุปธาเรตฺวา ฯ  โอหิตโสตาติ  อวหิตโสตา  สุฏ ุ  ปตโสตา ฯ   
โอหิตโสตาติ  วา  อวิกฺขิตฺตโสตา ฯ  ตเมว  อุปลพฺภมาโนป  (๒)  หิ   
สวเน  อวิกฺเขโป  สติสวโร  วิย  จกฺขุนฺทฺริยาทีสุ  (๓)  โสตินฺทรฺิเยปติ   
วตฺตพฺพต  อรหตีติ ฯ  (๓)  เอตฺถ  จ  อฏ ิกตฺวาติอาทีหิ  จตูหิป  ปเทหิ   
ปเทหิ  เตส  ภิกฺขูน  ตปฺปรภาวโต  สวเน  อาทรทีปเนน  สกฺกจฺจสวน 
ทสฺเสติ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  เตส  ภิกฺขูน  ตสฺสา  นิพฺพาน- 
ปฏิสยุตฺตาย  ธมฺมกถาย  สวเน  อาทรการิต  สพฺพาการโต   
วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  นิพฺพานสฺส  ตพฺพิธุรธมฺมเทสนา- 
มุเขน  ปรมตฺถโต  วิชฺชมานภาววิภาวน  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อตฺถีติ  วิชชฺติ  ปรมตฺถโต  อุปลพฺภตีติ  อตฺโถ ฯ   
ภิกฺขเวติ  เตส  ภิกฺขูน  อาลปน ฯ  นน ุ จ  อุทาน  นาม   
ปติโสมนสฺสสมุฏาปโต  วา  ธมฺมสเวคสมุฏาปโต  วา  ธมฺม- 
ปฏิคฺคาหกนิรเปกฺโข  อุทาหาโร  ตถา  เจว  เอตฺตเกสุ  สุตฺเตสุ   
อาคต  อิธ  กสฺมา  ภควา  อุทาเนนฺโต  เต  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ   
เตส  ภิกฺขูน  ส ฺาปนตฺถ ฯ  นิพฺพานปฏิสยุตฺต  หิ  ภควา  เตส   
ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสตฺวา  นิพฺพานคุณานุสฺสรเณน  อุปฺปนฺน- 
ปติโสมนสฺโส  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  อิธ  นิพฺพานวชฺโช  สพฺโพ   
#  ๑.  ม.  อาหริตฺวา ฯ  ๒.  สี.  อุปลภมาโนป ฯ  ๓.  ม.  โสตินทฺฺริเยป   
#  วตฺตุมรหตีติ ฯ    
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        *เลมที่  ๑๙  ปมนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๘๙ 
 
สภาวธมฺโม  ปจฺจยายตฺตวุตฺติโกว  อุปลพฺภติ  น  ปจฺจยนิรเปกฺโข ฯ   
อยมฺปน  นิพฺพานธมฺโม  กตมปจฺจเย  อุปลพฺภตีติ  เตส  ภิกฺขูน   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  เต  จ  ส ฺาเปตุกาโม  อตฺถ ิ ภิกฺขเว   
ตทายตนนฺติอาทิมาห  น  เอกนฺตโตว  เต  ปฏิคฺคาหเก  กตฺวาติ   
เวทิตพฺพ ฯ  ตทายตนนฺติ  ต  การณ  ทกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ 
นิพฺพาน  หิ  มคฺคผลาณาทีน  อารมฺมณปจฺจยภาวโต  รูปาทีนิ   
วิย  จกฺขุวิ ฺาณาทีน  อารมฺมณปจฺจยภูตานีติ  การณตฺเถน 
อายตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เอตฺตาวตา  จ  ภควา  เตส  ภิกฺขูน   
อสงฺขตาย  ธาตุยา  ปรมตฺถโต  อตฺถิภาว  ปเวเทสิ ฯ   
        ตตฺราย  ธมฺมนโย(๑)  อิธ  สงฺขตธมฺมาน  วิชฺชมานตฺตา   
อสงฺขตายป  ธาตุยา  ภวิตพฺพ  ตปฺปฏปิกฺขตฺตา  สภาวธมฺมาน ฯ   
ยถา  ห ิ ทุกฺเข  วิชฺชมาเน  ตปฺปฏิปกฺขภูต  สุขมฺป  วิชฺชติเยว   
ตถา  อุเณฺห  วิชฺชมาเน  สตีมฺป  วิชชฺติ  ปาปธมฺเมสุ  วิชฺชมาเนสุ   
กลฺยาณธมฺมาป  วิชฺชนฺติ  เอว ฯ   
        วุตฺตเ ฺหต   
                ยถาป  ทุกฺเข  วิชฺชนฺเต  สุข  นามป  วิชฺชติ   
                เอว  ภเว  วิชชฺมาเน  วิภโว  อิจฺฉิตพฺพโก ฯ   
                ยถาป  อุเณฺห  วิชฺชนฺเต  อปร  วิชชฺติ  สีตล   
                เอว  ติวิธคฺคิ  วิชฺชนฺเต  นิพฺพาน  อิจฺฉิตพฺพก ฯ   
#  ๑.  ม.  ธมมฺนฺวโย ฯ  
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                ยถาป  ปาเป  วิชฺชนฺเต  กลฺยาณมฺป  วิชฺชติ   
                เอวเมว  ชาติ  วิชฺชนฺเต  อชาติ(๑)  อิจฺฉิตพฺพกาติอาทิ ฯ  (๒)   
        อปจ  นพฺิพานสฺส  ปรมตฺถโต  อตฺถิภาววิจารณา(๓)  ปรโต   
อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        เอว  ภควา  อสงฺขตาย  ธาตุยา  ปรมตฺถโต  อตฺถิภาว   
สมฺมุเขน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตพฺพิธุรธมฺมาโปหนมุเขนสฺส(๔)  สภาว   
ทสฺเสตุ  ยตฺถ  เนว  ปวี  น  อาโปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา 
นิพฺพาน  สพฺพสงฺขารวิธุรสภาว  ยถา  สงฺขตธมฺเมสุ  กตฺถจิ   
นตฺถิ  ตถา  ตตฺถป  สพฺเพ  สงฺขตธมฺมา ฯ  น  หิ  สงฺขตาสงฺขต- 
ธมฺมาน  สโมธาน  สมฺภวติ ฯ  ตตฺราย  อตฺถวิภาวนา  ยตฺถ   
ยสฺมึ  นิพฺพาเน  ยสฺส  อสงฺขตธาตุย  เนว  กกฺขฬลกฺขณา   
ปวีธาตุ  [๕]  อตฺถ ิ น  ปคฺฆรณลกฺขณา  อาโปธาตุ  น  อุณฺหลกฺขณา   
เตโชธาตุ  น  วิตฺถมฺภนลกขฺณา  วาโยธาตุ  อตฺถิ ฯ  อิติ  ตตฺถ 
จาตุมหาภูตาภาววจเนน  (๖)  ยถา  สพฺพสฺสป  อุปาทารูปสฺส   
อภาโว  วุตฺโต  โหติ  ตนฺนิสฺสิตตฺตา ฯ  เอว  อนวเสสโต   
กามรูปภวสฺส  ตตฺถ  อภาโว  วุตฺโต  โหติ  ตทายตฺตวุตฺติ- 
ภาวโต ฯ  น  หิ  มหาภูตนิสฺสเยน  (๗)  วินา  ป ฺจโวการภโว   
#  ๑.  ม.  อชาติมป ฯ  ๒.  ขุ.  พุทฺธ.  ๓๓/๒/๔๑๗ ฯ 
#  ม.  อิจฺฉิตพฺพกนฺติอาทิ ฯ  ๓.  ส.ี  อตฺถิภาววิวรณ ฯ  ม.  อตฺถิภาววิจารณ ฯ 
#  ๔.  ม.  ตพฺพิธุรธมฺมาโปหนมุเขนสฺส ฯ  ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร 
#  อตฺถีติ  ทสิฺสติ ฯ  ๖.  ม.  อิติ  จตุมหาภูตาภาววจเนน ฯ   
#  ๗.  ม.  มหาภูตนิสฺสเยน ฯ  
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เอกโวการภโว  วา  สมฺภวตีติ ฯ   
        อิทานิ  อรูปสภาวตฺเตป  นิพฺพานสฺส  อรูปภวปริยา- 
ปนฺนาน  ธมมฺาน  ตตฺถ  อภาว  ทสฺเสตุ  น  อากาสา- 
น ฺจายตน ฯเปฯ  น  เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ  วุตฺต ฯ   
ตตฺถ  น  อากาสาน ฺจายตนนฺติ  สทฺธึ  อารมฺมเณน  กุสลวิปาก- 
กิริยเภโท  ติวิโธป  อากาสาน ฺจายตนจิตฺตุปฺปาโท  นตฺถีติ   
อตฺโถ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  ยทคฺเคน  จ  นิพฺพาเน   
กามโลกาทีน  อภาโว  [๑]  โหติ  ตทคฺเคน  ตตฺถ  อิธโลกปรโลกานมฺป   
อภาโวติ  อาห  น  อย  โลโก  น  ปรโลโกติ ฯ  ตสฺสตฺโถ   
ยฺวาย  อิตฺถตฺต  ทิฏธมฺโม  อิธโลโกติ  จ  ลทฺธโวหาโร   
ขนฺธโลโก(๒)  โย  จ  ตโต  อ ฺถา  ปโร  อภิสมปฺราโยติ  จ   
ลทฺธโวหาโร  ขนฺธาทิโลโก  ตทุภยมฺป  ตตฺถ  นตฺถีติ ฯ  น  อุโภ 
จนฺทิมสูริยาติ  ยสฺมา  รูปคเต  สติ  ตโม  นาม  สิยา  ตมสฺส   
จ  วิธมนตฺถ  จนฺทิมสูริเยหิ  วตฺติตพฺพ ฯ  สพฺเพน  สพฺพ  ปน   
ยตฺถ  รูปคตเมว  นตฺถ ิ กโุต  ตตฺถ  ตโม ฯ  ตมสฺส  วา   
วิธมนา  (๓)  จนฺทิมสูริยา  ตสฺมา  จนทฺิมา  สูริโย  จาติ  อุโภป   
ตตฺถ  นิพฺพาเน  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  อิมินา  อาโลกสภาวตเยว   
นิพฺพานสฺส  ทสฺเสติ ฯ   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โหตีติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  ขนฺธาทิโลโก ฯ   
#  เอวมุปริป ฯ  ๓.  ม.  วิทฺธสกา ฯ  
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        เอตฺตาวตา  จ  อนภิสเมตาวีน  ภิกฺขูน  อนาทิมติสสาเร   
สุปนนฺเตป  อนนุภูตปุพฺพ  ปรมตฺถคมฺภีร  (๑)  อติทุทฺทส  สณฺหสุขุม   
อตกฺกาวจร  อจฺจนฺตสนฺต  ปจฺจตฺตเวทนีย  (๒)  อติปณีต  อมต   
นิพฺพาน  วิภาเวนฺโต  ปม  ตาว  อตฺถ ิ ภิกฺขเว  ตทายตนนฺติ   
ตสฺส  อตฺถิภาวา  เตส  อาณาทีนิ  อปเนตฺวา  ยตฺถ  เนว   
ปวี ฯเปฯ  น  อุโภ  จนทฺิมสูริยาติ  ตท ฺธมฺมาโปหนมุเขน(๓)   
ต  วิภาเวติ  ธมฺมราชา ฯ  เตน  ปวีอาทิสพฺพสงฺขตธมฺม- 
วิธุรสภาวา  ยา  อสงฺขตา  ธาตุ  ต  นิพฺพานนฺติ  ทีปต  โหติ ฯ 
เตเนวาห  ตตฺราปาห  (๔)  ภิกฺขเว  เนว  อาคตึ  วทามีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺราติ  ตสฺมึ ฯ  อปสทฺโท  สมุจฺจเย ฯ  อห  ภิกฺขเว 
ยตฺถ  สงฺขารปฺปวตฺเต  กุโตจิ  กสฺสจิ  อาคตึ  น  วทามิ   
ยถาปจฺจย  ตตฺถ  ธมฺมมตฺตสฺส  อุปฺปชชฺนโต ฯ  เอว  ตสฺมิมฺป   
อายตเน  นิพฺพาเน  กุโตจิ  อาคตึ  อาคมน  เนว  วทามิ   
อาคนฺตพฺพฏานตาย  อภาวโต ฯ  น  คตินฺติ  กตฺถจิ  คมน  น   
วทามิ  คนฺตพฺพฏานตาย  อภาวโต ฯ  น  หิ  ตตฺถ  สตฺตาน   
เปตฺวา  าเณน  อารมฺมณกรณ  อาคติคติโย  สมภฺวนฺติ   
นาป   ิติจุตูปปตฺติโย  วทามิ ฯ  ตทาปหนฺติ  (๕)  ปาฬิ ฯ  ตสฺสตฺโถ   
ตมฺป  อายตน  คามนฺตรโต  คามนฺตร  วิย  อนาคนฺตพฺพตาย   
#  ๑.  ม.  ปรมคมฺภีร ฯ  ๒.  ส.ี  ม.  ปณฺฑิตเวทนีย ฯ 
#  ๓.  ม.  ตท ฺธมฺมาโปหนมุเขน ฯ  ๔.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๕๘/๒๐๖  ตมห ฯ 
#  ๕.  ม.  ตทาปหนฺติป ฯ  
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น  อาคติ  น  คนฺตพฺพตาย(๑)  น  คติ  ปวีปพฺพตาทิ  วิย   
อปติฏานตาย  น   ิติ  อปจฺจยตฺตา  วา  อุปฺปาทาภาโว   
ตโต  อมตสภาวตฺตา  จวนาภาโว  อุปฺปาทนิโรธาภาวโต  เจว   
ตทุภยปริจฺฉินฺนาย   ิติยา  จ  อภาวโต  น   ิตึ  น  จุตึ  น   
อุปปตฺตึ  วทามิ ฯ  เกวล  ปน  ต  อรูปสภาวตฺตา  อปจฺจยตฺตา   
จ  น  กตฺถจิ  ปติฏ ิตนฺติ  อปฺปติฏ ฯ  ตตฺถ  ปวตฺตาภาวโต(๒)   
ปวตฺตปฺปฏิปกฺขโต  จ  อปปฺวตฺต ฯ  อรปูสภาวตฺเตป  เวทนาทโย   
วิย  กสฺสจิป  อารมฺมณสฺส  อนาลมฺพนโต  อุปตฺถมฺภ- 
นิรเปกฺขโต  จ  อนารมฺมณเมว  ต  อายตนนฺติ  วุตฺต  นิพฺพาน ฯ   
อย ฺจ  เอวสทฺโท  อปฺปติฏเมว  อปฺปวตฺตเมวาติ  ปททฺวเยนป   
โยเชตพฺโพ ฯ  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺสาติ  ยทิท  อปฺปติฏนฺติอาทีหิ   
วจเนหิ  วณฺณิต  โถมิต  ยถาวุตฺตลกฺขณ  นิพฺพาน  เอโสเอว 
สกลสฺส  วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺโต  ปริโยสาน  ตทธิคเม  สติ  สพฺพ- 
ทุกฺขาภาวโต ฯ  ตสฺมา  ทกฺุขสฺส  อนฺโตติ  อยเมว  ตสฺส  สภาโวติ   
ทสฺเสติ ฯ   
                ปมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ส.ี  คตินตฺถิตาย ฯ  ม.  น  คนฺตพฺพตาย ฯ   
#  ๒.  ม.  ปวตฺตาภาวโต ฯ  
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                ทติุยนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  อิม  อุทานนฺติ  อิม  นิพฺพานสฺส  ปกติยา  คมฺภีร- 
ภาวโต  ทุทฺทสภาวทีปน  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  ตตฺถ  ทุทฺทสนฺติ   
สภาวคมฺภีรตฺตา  อติสุขุมสณฺหสภาวตฺตา  จ  อนุปจิตาณ- 
สมฺภาเรหิ  ปสฺสิตุ  น  สกกฺาติ  ทุทฺทส ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ต ฺหิ 
เต  มาคณฺฑิย  อริย  ป ฺาจกฺขุ  นตฺถิ  เยน  ตฺว  อาโรคฺย   
ชาเนยฺยาสิ  นิพฺพานมฺป  ปสฺเสยฺยาสีติ ฯ  (๑)  อปรมฺป  วุตฺต  อิทมฺป   
โข  าน  สทุุทฺทส(๒)  ยทิท  สพฺพสงฺขารสมโถติอาทิ ฯ  (๓)  อนตนฺติ   
รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ(๔)  กามาทีสุ  จ  ภเวสุ  นมนโต  ตนฺนินฺน- 
ภาเวน  ปวตฺติโต  สตฺตาน ฺจ  ตตฺถ  นมนโต  ตณฺหา  นตา   
นาม  นตฺถิ  เอตฺถ  นตาติ  อนต  นิพฺพานนฺติ  อตฺโถ ฯ   
อนนฺตนฺติป  ปนฺติ  นิจฺจสภาวตฺตา  อนฺตวิรหิต  อจวนธมฺม   
อนิโรธ  (๕)  อมตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ  ปน  อนนฺตนฺติ  ปทสฺส   
อปฺปมาณนฺติ  อตฺถ  วทนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ทุทฺทสนฺติ  อิมินา   
ป ฺาย  ทุพฺพลีกรเณหิ  ราคาทิกิเลเสหิ  จิรกาลภาวิตตฺตา 
สตฺตาน  อปฺปจฺจยภาวนา  น  สุกราติ  นิพฺพานสฺส  กิจฺเฉน   
อธิคมนียต  ทสฺเสติ ฯ  น  หิ  สจฺจ  สทุสฺสนนฺติ  อิมินาป   
#  ๑.  ม.  ม.  ๑๓/๒๘๘/๒๘๓ ฯ  ๒.  ม.  ทุทฺทส ฯ   
#  ๓.  วิ.  มหา.  ๔/๗/๘ ฯ  ม.  มู.  ๑๒/๓๒๑/๓๒๓ ฯ   
#  ม.  ม.  ๑๓/๕๐๙/๔๖๑ ฯ  ๔.  ม.  รปูาทิอารมฺมเณสุ ฯ 
#  ๕.  ม.  นิโรธ ฯ  
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ตเมวตฺถ  ปากฏ  กโรติ ฯ  ตตฺถ  สจฺจนฺติ  นิพฺพาน ฯ  ต ฺหิ   
เกนจิป  ปริยาเยน  อสนฺตสภาวาภาวโต  เอกนฺเตเนว  สนฺตตฺตา   
อวิปรีตฏเน  สจฺจ ฯ  น  หิ  ต  สุทสฺสน  น  สุเขน  ปสฺสิตพฺพ ฯ 
สุจิรมฺป  กาล  ปุ ฺาาณสมฺภาเร  สมาเนนฺเตหิป  กสิเรเนว   
สมธิคนฺตพฺพโต ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  ภควตา  กิจฺเฉน  เม   
อธิคตนฺติ  (๑)   
        ปฏิวิทฺธา  ตณฺหา  ชานโต  ปสฺสโต  นตฺถิ  กิ ฺจนนฺติ   
ต ฺจ  นิโรธสจฺจ  สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน  อภิสเมนฺเตน  วิสยโต   
กิจฺจโต  จ  อารมฺมณโต  จ  อารมฺมณปฏิเวเธน  อสมฺโมหปฏิเวเธน   
จ  ปฏิวิทฺธ  ยถา  ปริ ฺาภิสมยวเสน  ทุกฺขสจฺจ  ภาวนาภิ- 
สมยวเสน  มคฺคสจฺจ ฺจ  อสมฺโมหโต  ปฏิวิทฺธ  โหติ  เอว   
ปหานาภิสมยวเสน  อสมฺโมหโต  จ  ปฏิวิทฺธา  ตณฺหา  โหติ ฯ 
เอว ฺจ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ยถาภูต  อริยมคฺคป ฺาย  ชานโต   
ปสฺสโต  ภวาทีสุ  นตภูตา  ตณฺหา  นตฺถิ  ตทภาเว  สพฺพสฺสป   
กิเลสวฏฏสสฺ  อภาโว  ตโตว  กมฺมวิปากวฏฏาน  อสมฺภโว- 
เยวาติ  เอว  ภควา  เตส  ภิกฺขูน  อนวเสสวฏฏทุกฺขวูปสม- 
เหตุภูต  อมตมหานิพฺพานสฺส  อานุภาว  ปกาเสสิ ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว ฯ   
        ทุติยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  วิ.  มหา.  ๔/๗/๙ ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๙  หนา  ๕๙๖ 
 
                ตติยนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ตทา 
กิร  ภควตา  อเนกปริยาเยน  สสสาเร(๑)  อาทีนว  ปกาเสตฺวา   
สนฺทสฺสนาทิวเสน  นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย  ธมฺมเทสนาย  กตาย   
เตส  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อย  สสาโร  ภควตา  อวิชฺชาทีหิ   
การเณหิ  สเหตุโก  ปกาสิโต  นิพฺพานสฺส  ปน  ตทุปสมสฺส   
น  กิ ฺจิ  การณ  วุตฺต  ตยิท  อเหตุก  กถ  สจฺฉิกฏ- 
ปรมตฺเถน  อุปลพฺภตีติ  อถ  ภควา  เตส  ภิกฺขูน  เอต  ยถา- 
วุตฺต  ปริวิตกฺกสงฺขาต  อตฺถ  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  เตส   
ภิกฺขูน  วิมติวิธมนตฺถ ฺเจว  อิธ  สมณพฺราหฺมณาน  นิพฺพาน   
นิพฺพานนฺติ  วาจาวตฺถุมตฺตเมว  นตฺถิ  หิ  ปรมตฺถโต  นิพฺพาน   
นาม  อนุปลพฺภมานสภาวตฺตาติ  โลกายติกาทโย  วิย  วิปฺปฏ-ิ 
ปนฺนาน  พหิทฺธา  จ  ปถุทุิฏ ิคติกาน  มิจฺฉาวาทภ ฺชนตฺถ ฺจ   
อิม  อมตมหานิพฺพานสฺส  ปรมตฺถโต  อตฺถิภาวทีปน  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อชาต  อภูต  อกต  อสงฺขตนฺติ  สพฺพานิป  ปทานิ   
อ ฺม ฺเววจนานิ ฯ  อถ  วา  เวทนาทโย  วิย  เหตุปจฺจย- 
สมวายสงฺขาตาย  การณสามคฺคิยา  น  ชาต  น  นิพฺพตฺตนฺติ   
อชาต  การเณน  วินา  สยเมว  จ(๒)  น  ภูต  น  ปาตุภูต  น   
#  ๑.  ม.  สสารสฺส ฯ  ๒.  ม.  วา ฯ  
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        *เลมที่  ๑๙  ตติยนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๙๗ 
 
อุปฺปนฺนนฺติ  อภูต  เอว  อชาตตฺตา  อภูตตฺตา  จ  เยน  เกนจิ   
การเณน  น  กตนฺติ  อกต  ชาตภูตกตสภาโว  จ  นามรูปาน   
สงฺขตธมฺมาน  โหติ  น  อสงฺขตสภาวสฺส  นิพฺพานสฺสาติ   
ทสฺสนตฺถ  อสงฺขตนฺติ  วุตฺต ฯ  ปฏโิลมโต  วา  สเมจฺจ  สมฺภูย 
ปจฺจเยหิ  กตนฺติ  สงฺขต  ตถา  น  สงฺขต  สงฺขตลกฺขณรหิตนฺติ   
อสงฺขตนฺติ ฯ  เอวมเนเกหิ  การเณหิ  นพฺิพตฺติตภาเว  ปฏิสิทฺเธ   
สิยา  นุ  โข  เอเกเนว  การเณน  กตนฺติ  อาสงฺกาย  เยน   
เกนจิ  น  กตนฺติ  ทสฺสนตฺถ  อกตนฺติ  วุตฺต ฯ  เอว  อปฺปจฺจยมฺป   
สมาน  สยเมว  นุ  โข  อิท  ภูต  ปาตุภูตนฺติ  อาสงฺกาย   
ตนฺนิวตฺตนตฺถ  อภูตนฺติ  วุตฺต ฯ  อย ฺเจตสฺส  อสงฺขตากตา- 
ภูตภาโว  สพฺเพน  สพฺพ  อชาติธมฺมตฺตาติ  ทสฺเสตุ  อชาตนฺติ   
วุตฺต ฯ  เอวเมเตส  จตุนฺนมฺป  ปทาน  สาตฺถกภาว  วิทิตฺวา  ตยทิ 
นิพฺพาน  อตฺถิ  ภิกฺขเวติ  ปรมตฺถโต  นิพฺพานสฺส  อตฺถิภาโว   
ปเวทิโตติ  (๑)  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  อุทาเนนฺเตน  ภควตา  ภิกฺขเวติ   
อาลปเน  การณ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        อิติ  สตฺถา  อตฺถ ิ ภิกขฺเว  อชาต  อภูต  อกต  อสงฺขตนฺติ   
วตฺวา  ตตฺถ  เหตุ  ทสฺเสนฺโต  โน  เจต  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
ตสฺสาย  สงฺเขปตฺโถ  ภิกขฺเว  ยทิ  อชาตาทิสภาวา  อสงฺขตา 
ธาตุ  น  อภวิสฺส  น  สิยา  อิธ  โลเก  ชาตาทิสภาวสฺส   
#  ๑.  ม.  ปกาสิโตติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๙๘ 
         
รูปาทิกฺขนฺธป ฺจกสงฺขาตสฺส  สงฺขตสฺส  นิสฺสรณ  อนวเสสวูปสโม   
น  ป ฺาเยยฺย  น  อุปลพฺเภยฺย  น  สมฺภเวยฺย ฯ  นพฺิพาน   
หิ  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตมานา  สมฺมาทิฏ ิอาทโย  อริย- 
มคฺคธมฺมา  อนวเสสกิเลเส  สมุจฺฉินฺทนฺติ ฯ  เตเนตฺถ  สพฺพสฺสป   
วฏฏทุกฺขสฺส  อปฺปวตฺติ  อปคโม  นิสสฺรณ  ป ฺายติ ฯ   
        เอว  พฺยติเรกวเสน  นิพฺพานสฺส  อตฺถิภาว  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  อนุคมวเสนป  (๑)  ต  ทสฺเสตุ  ยสฺมา  จ  โขติอาทิ  วุตฺต ฯ   
ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ  เอตฺถ  จ  ยสฺมา  อปฺปจฺจยา  ธมฺมา  อสงฺขตา   
ธมฺมา  (๒)  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทายตน  ยตฺถ  เนว  ปวี  (๓)  อิทมปฺ   
โข  าน  ททฺุทส(๔)  ยทิท  สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิปฏิ- 
นิสฺสคฺโค  (๕)  อสงฺขต ฺจ  โว  ภิกขฺเว  ธมฺม  เทสิสฺสามิ  อสงฺขต- 
คามินิ ฺจ  ปฏิปทนฺติ(๖)  อเนเกหิ  สุตฺตปเทหิ  อตฺถิ   
ภิกฺขเว  อชาตนฺติ  อิมินาป  จ  สุตฺเตน  นิพฺพานธาตุยา   
ปรมตฺถโต  สมฺภโว  สพฺพโลก  อนุกมฺปมาเนน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
เทสิโต  ตสฺมา  ยทิป  ตตฺถ  อปจฺจกฺขการีนมฺป  วิ ฺ ูน  กงฺขา 
วา  วิมติ  วา  นตฺถิเยว ฯ  เย  ปน  ปรเนยฺยพุทฺธิโน  (๗)  ปุคฺคลา   
เตส  วิมติวิโนทนตฺถ  (๗)อยเมตฺถ  อธิปฺปายนิทฺธารณมุเขน(๘)   
ยุตฺติวิจารณา  วา(๗)  ปริ ฺเยฺยตาย  สอุตฺตราน  กามาน   
#  ๑.  ม.  อนฺวยวเสนป ฯ  ๒.  อภิ.  สงฺ.  ๓๔/๓/๒ ฯ   
#  ๓.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๕๘/๒๐๖ ฯ  ๔.  ม.  ทุทฺทส ฯ   
#  ๕.  วิ.  มหา.  ๔/๗/๘ ฯ  ๖.  ส.  สฬา.  ๑๘/๖๗๔/๔๔๑ ฯ 
#  ๗.  ม.  อยเมตฺถ  อธิปฺปายนิทฺธารณมุเขน  ยุตฺติวิจารณา  ยถา ฯ 
#  ๘.  สี.  นพฺิพานมุเขน ฯ  
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        *เลมที่  ๑๙  ตติยนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๙๙ 
 
รูปาทีน ฺจ  ปฏิปกฺขภูต  ตพฺพิธุรสภาว  นิสฺสรณ  ป ฺายติ   
เอว  ต  สภาวาน  (๑)  สพฺเพสมฺป  สงฺขตธมฺมาน  ปฏิปกฺขภูเตน  ตพฺพิธุร- 
สภาเวน  นิสฺสรเณน  ภวิตพฺพ ฯ  ย ฺเจต  นิสฺสรณ  สา   
อสงฺขตา  ธาตุ ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  สงฺขตธมฺมารมฺมณ  วิปสฺสนา- 
าณ  อปจ(๒)  อนุโลมาณ  กิเลเส  น  สมุจฺเฉทวเสน  ปชหตุิ   
สกฺโกติ ฯ  ตถา  สมฺมุติสจฺจารมฺมณ  ปมชฺฌานาทีสุ  าณ   
วิกฺขมฺภนวเสเนว  กิเลเส  ปชหติ  น  สมุจฺเฉทวเสน ฯ  อิติ  สงฺขต- 
ธมฺมารมฺมณสฺส  สมฺมุติสจฺจารมฺมณสฺส  จ  าณสฺส  กิเลสาน   
สมุจฺเฉทปฺปหาเน  อสมตฺถภาวโต  เตส  สมุจฺเฉทปฺปหานกรสฺส 
อริยมคฺคาณสฺส  ตทุภยวิปรีตสภาเวน  อารมฺมเณน  ภวิตพฺพ   
สา  อสงฺขตา  ธาตุ ฯ  ตถา  อตฺถ ิ ภิกฺขเว  อชาต  อภูต   
อกต  อสงฺขตนฺติ  อิท  นพฺิพานปทสฺส  ปรมตฺถโต  อตฺถิภาว- 
โชตก  วจน  อวิปรีตตฺถ  ภควตา  ภาสิตตฺตา ฯ  ย  หิ  ภควตา   
ภาสิต  ต  อวิปรีตตฺถ  ปรมตฺถ  ยถาต  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา   
สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  (๓)  ตถา   
นิพฺพานสทฺโท  กตฺถจิ  วิสเย  ยถาภูตปรมตฺถวิสโย  อุปจาร- 
มตฺตวุตฺติสพฺภาวโต  เสยฺยถาป  สีหสทฺโท ฯ  (๔)  อถ  วา  อตฺเถว   
ปรมตฺถโต  อสงฺขตา  ธาตุ  อิตร  วา  ตพฺพิปรีตวินิมุตฺต- 
สภาวตฺต  เสยฺยถาป  ปวีธาตุ  (๕)เวทนา  วาติ(๕)  เอวมาทีหิ   
#  ๑.  ส.ี  เอวมฺป  ปรสภาวาน ฯ  ม.  เอว  ตสภาวาน ฯ   
#  ๒.  ส.ี  นาป ฯ  ม.  อป ฯ  ๓.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๕๗๖/๓๖๘ ฯ   
#  ๔.  สี.  สมยสทฺโท ฯ  ๕.  ม.  เวทนาติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๐ 
         
นเยหิ  ยุตฺติโตป  อสงฺขตาย  ธาตุยา  ปรมตฺถโต  อตฺถิภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ   
                ตติยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
                จตุตฺถนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ  อถ  โข  ภควา  เอตมฺถ  วิทิตฺวาติ  ตทา   
กิร  ภควตา  อเนกปริยาเยน  สนฺทสฺสนาทิวเสน  นิพฺพาน- 
ปฏิสยุตฺตาย  ธมฺมเทสนาย  กตาย  เตส  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ   
อย  ตาว  ภควตา  อมตมหานิพฺพานธาตุยา  อเนกาการโวการ   
อานิสส  ทีเปนฺเตน  (๑)  อน ฺสาธารโณ  อนุภาโว  ปกาสิโต   
อธิคมุปาโย  ปนสฺสา  น  ภาสิโต  กถ  นุ  โข  ปฏิปชฺชนฺเตหิ   
อเมฺหหิ  อย  อธิคนฺตพฺพาติ ฯ  อถ  ภควา  เตส  ภิกขฺูน  เอต   
ยถาวุตฺตปริวิตกฺกสงฺขาต  อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม   
อุทานนฺติ  ตณฺหาวเสน  กตฺถจิ  อนิสสฺิตสฺส  ปสฺสทฺธกายจิตฺตสฺส   
วีถิปฏิปนฺนวิปสฺสนสฺส  อริยมคฺเคน  อนวเสสโต  ตณฺหาปหาเนน   
นิพฺพานาธิคมวิภาวน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  นสิฺสิตสฺส  จลตินฺติ  รูปาทิสงฺขาเร  ตณฺหาทิฏ ีหิ   
นิสฺสิตสฺส  จลิต  เอต  มม  เอโส  เม  อตฺตาติ  (๒)ตณฺหาทิฏ ิ- 
วิปฺผนฺทิต  โหติ ฯ  อปฺปหีนตณฺหาทิฏ ิกสฺส  ห ิ ปุคฺคลสฺส   
#  ๑.  ม.  ทสเฺสนฺเตน ฯ  ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๒๘๑/๒๗๒ ฯ  
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        *เลมที่  ๑๙  จตุตฺถนิพฺพานปฏิสยุตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๐๑ 
 
สุขาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ  ตานิ  อภิภุยฺย  วิหริตุ  อสกฺโกนฺตสฺส   
มม  เวทนา  อห  เวทิยามีติอาทินา  ตณฺหาทิฏ ิคฺคาหวเสน   
กุสลปฺปวตฺติโต  จิตฺตสนฺตานสฺส  จลน  กมฺปน  อวกฺขลิต  วา 
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อนิสฺสติสฺส  จลิต  นตฺถีติ  โย  ปน  วิสุทฺธ-ิ 
ปฏิปท  ปฏปิชฺชนฺโต  สมถวิปสฺสนาหิ  ตณฺหาทิฏ ิโย  วิกฺขมฺเภตฺวา   
อนิจฺจาทิวเสน  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  วิหรติ  ตสฺส  ต  อนิสฺสิตสฺส   
ยถาวุตฺต  จลิต  อวกฺขลิต  วิปฺผนฺทิต  วา  นตฺถิ  การณสฺส   
สุวิกฺขมฺภิตตฺตา ฯ   
        จลิเต  อสตีติ  ยถาวุตฺเต  จลิเต  อสติ  ยถา  ตณฺหา- 
ทิฏ ิคฺคาหา  นปฺปวตฺตนฺติ  ตถา  วีถิปฏิปนฺนาย  วิปสฺสนาย   
ต  อุสฺสุกฺกาเปนฺตสฺส ฯ  (๑)  ปสฺสทฺธติี  วิปสฺสนาจิตฺตสหชาตาน   
กายจิตฺตาน  สารมฺภกรกิเลสวูปสมินี  ทุวิธาป  ปสฺสทฺธิ  โหติ ฯ   
ปสฺสทฺธิยา  สติ  นติ  น  โหตีติ  ปุพฺเพนาปร  วิเสสยุตฺตาย   
ปสฺสทฺธิยา  สติ  อนวชฺชสุขาธิฏาน  สมาธึ  วฑฺเฒตฺวา  ต   
ป ฺาย  สมวายกรเณน  สมถวิปสฺสน  ยุคนทฺธ  โยเชตฺวา   
มคฺคปรมฺปราย  กิเลเส  เขเปนฺตสฺส  กามภวาทีสุ  นมนโต  นตีติ 
ลทฺธนามา  ตณฺหา  อรหตฺตมคฺคกฺขเณ  อนวเสสโต  น  โหติ   
อนุปฺปตฺติธมฺมต  อาปาทิตตฺตา  น  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ   
        นติยา  อสตีติ  อรหตฺตมคฺเคน  ตณฺหาย  สุปหีนตฺตา   
#  ๑.  ม.  อุสสฺุกฺกนฺตสฺส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๒ 
         
ภวาทิอตฺถาย  อาลยนิกนติฺปริยุฏาเน  อสติ ฯ  อาคติคติ  น   
โหตีติ  ปฏิสนฺธิวเสน  อิธ  อาคติ  อาคมน  จุติวเสน  คติ   
อิโต  ปรโลกคมน  เปจฺจภาโว  น  โหติ  นปฺปวตฺตติ ฯ  อาคติ- 
คติยา  อสตีติ  วุตฺตนเยน  อาคติยา  จ  คติยา  จ  อสติ ฯ   
จุตูปปาโต  น  โหตีติ  อปราปร  จวนปุปชฺชน  น  โหติ   
นปฺปวตฺตติ ฯ  อสติ  หิ  กิเลสวฏเฏ  กมฺมวฏฏ  ปจฺฉินฺนเมว   
ปจฺฉินฺเน  จ  ตสฺมึ  กุโต  วิปากวฏฏสฺส  สมภโว ฯ  เตเนวาห  (๑) 
จุตูปปาเต  อสติ  เนวิธ  น  หุรนฺติอาทิ ฯ  ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ   
ต  เหฏา  พาหิยสุตฺเต  วิตฺถารโต  วุตฺตเมว ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ   
วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิติ  ภควา  อิธาป  เตส  ภิกฺขูน  อนวเสสโต  วฏฏทุกฺข- 
วูปสมเหตุภูต  อมตมหานิพฺพานสฺส  อานุภาว  สมฺมาปฏิปตฺติยา   
ปกาเสสิ ฯ   
        จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  เตนาห ฯ    
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๖๐๓ 
 
                จุนฺทสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม  มลฺเลสูติ  เอวนามเก  ชนปเท ฯ  มหตา 
ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  คุณมหตฺตสงฺขฺยามหตฺเตหิ  มหตา ฯ  โส  ห ิ  
ภิกฺขุสงฺโฆ  สีลาทิคุณวิเสสโยเคนาป  มหา  ตตฺถ  สพฺพปจฺฉิม- 
กสฺส  โสตาปนฺนภาวโต  สงฺขฺยามหตฺเตนป  มหา  อปริจฺฉินฺน- 
คณนตฺตา ฯ  อายุสงฺขาโรสฺสชฺชนโต  ปฏาย  หิ  อาคตาคตา   
ภิกฺขู  น  ปกกฺมึสุ ฯ  จุนฺทสฺสาติ  เอวนามกสฺส ฯ  กมฺมาร- 
ปุตฺตสฺสาติ  สุวณฺณการปุตฺตสฺส  โส  กิร  อฑฺโฒ  มหากุฏมฺพิโก 
ภควโต  ปมทสฺสเนเนว  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  อตฺตโน  อมฺพวเน   
สตฺถุ  วสนานุจฺฉวิก  คนฺธกุฏึ  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  รตฺติฏานทิวาฏ- 
านอุปฏานสาลากุฏิมณฺฑปจงฺกมนาทิเก  จ  สมฺปาเทตฺวา   
ปาการปริกฺขิตฺต  ทฺวารโกฏกยุตฺต  วิหาร  กตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
สฆสฺส  นิยฺยาเทสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  ตตฺร  สุท  ภควา   
ปาวาย  วิหรติ  จุนฺทสฺส  กมฺมารปุตฺตสฺส  อมฺพวเนติ   
        ปฏิยาทาเปตฺวาติ  สมฺปาเทตฺวา ฯ  (๑)ปจาเปตฺวาติ  อตฺโถ(๑) ฯ 
สูกรมทฺทวนฺติ  สูกรสฺส  มุทุสินิทฺธ  ปวตฺตมสนฺติ  มหาอฏกถาย   
วุตฺต ฯ  เกจิ  ปน  สูกรมทฺทวนฺติ  น  สกูรมส  สูกเรหิ  มทฺทิต- 
วสกฬีโรติ  วทนฺติ ฯ  อ ฺเ  สูกเรหิ  มทฺทิตปฺปเทเส  ชาต   
อหิฉตฺตกนฺติ ฯ  อปเร  ปน  สูกรมทฺทวนาม  เอก  รสายตนนฺติ 
#  ๑.  ม.  อิเม  ปาา  น  ทิสฺสนฺติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๐๔ 
 
ภณึสุ ฯ  ต  หิ  จุนฺโท  กมฺมารปุตฺโต  อชฺช  ภควา   
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ  สุตฺวา  อปฺเปวนาม  น  ปริภุ ฺชิตฺวา  จิรตร   
ติฏเยฺยาติ  สตฺถุ  จิรชีวิตุกมฺยตาย  อทาสีติ  วทนฺติ ฯ   
        เตน  ม  ปริวิสาติ  เตน  ม  โภเชห ิฯ  กสฺมา  ภควา   
เอวมาห  ปรานุทฺทยตาย ฯ  ต ฺจ  การณ  ปาฬิย  วุตฺตเมว ฯ   
เตน  อภิหฏภิกฺขาย  ปเรส  อปรโิภคารเห(๑)  จ  ตถา  วตฺตุ   
วฏฏตีติ  ทสสฺิต  โหติ ฯ  ตสฺมึ  กิร  สกูรมทฺทเว  ทวิฺสหสฺส- 
ทีปปริวาเรสุ  จตูสุ  มหาทีเปสุ  เทวตา  โอช  ปกฺขิปสุ ฯ   
ตสฺมา  ต  อ ฺโ  โกจิ  สมฺมา  ชีราเปตุ  น  สกฺโกติ   
ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  สตฺถา  ปรูปวาทโมจนตฺถ  นาหนฺต  จุนฺท   
ปสฺสมีติอาทินา  สีหนาท  นทิ ฯ  เย  ห ิ ปเร  อุปวเทยฺยย   
อตฺตนา  ปริภุตฺตาวเสส  เนว  ภิกฺขูน  น  อ ฺเส  มนุสฺสาน   
อทาสิ  อาวาเฏ  นิขณาเปตฺวา  วินาเสสีติ  เตส  วจโนกาโส   
มา  โหตูติ  ปรูปวาทโมจนตฺถ  สีหนาท  นทิ ฯ   
        ตตฺถ  สเทวเกติอาทีสุ  สห  เทเวหีติ  สเทวโก  สห   
มาเรนาติ  สมารโก  สห  พฺรหฺมุนาติ  สพฺรหฺมโก  สห  สมณ- 
พฺราหฺมเณหีติ  สสฺสมณพฺราหฺมณี  ปชาตตฺตา  ปชา  สห   
เทวมนุสฺเสหีติ  สเทวมนุสฺสา ฯ  ตสฺม ึ สเทวเก  โลเก ฯเปฯ  สเทว- 
มนุสฺสาย ฯ  ตตฺถ  สเทวกวจเนน  ป ฺจกามาวจรเทวคฺคหณ ฯ 
#  ๑.  ม.  อปริโภคารหโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๐๕ 
 
สมารกวจเนน  ฉฏกามาวจรเทวคฺคหณ  สพฺรหฺมวจเนน 
พฺรหฺมกายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณ  สสฺสมณพฺราหฺมณีวจเนน  สาสนสฺส   
ปจฺจตฺถิกปจฺจามิตฺตสมณพฺราหฺมณคฺคหณ  สมิตปาปพาหิตปาป- 
สมณพฺราหฺมณคฺคหณ ฺจ  ปชาวจเนน  สตฺตโลกคฺคหณ ฯ 
สเทวมนุสฺสวจเนน  สมฺมุติเทวอวเสสมนุสฺสคฺคหณ ฯ  เอวเมตฺถ   
ตีหิ  ปเทหิ  โอกาสโลกวเสน  ทฺวีหิ  ปชาวเสน  สตฺตโลโก  คหโิตติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  อปเร  นโย  สเทวกวจเนน  อรูปาวจรเทวโลโก   
คหิโต  สมารกวจเนน  ฉกามาวจรเทวโลโก  สพฺรหฺมกวจเนน   
รูป  พฺรหฺมโลโก ฯ  สสฺสมณพฺราหฺมณวจเนน(๑)  จตุปริสวเสน   
สมฺมุติเทเวหิ  สห  มนุสฺสโลโก  อวเสสสตฺตโลโก  วา  คหิโตติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ภุตฺตาวิสฺสาติ  ภุตฺตวโต ฯ  ขโรติ  ผรุโส ฯ  อาพาโธติ   
วิสภาคโรโค ฯ  พาฬฺหาติ  (๒)  พลวติโย ฯ  มารณนฺติกาติ  มรณนฺตา   
มรณสมีปปาปนสมตฺถา ฯ  สโต  สมปฺชาโน  อธิวาเสสีติ(๓)  สตึ   
อุปฏ ิต  กตฺวา  าเณน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อธิวาเสสิ ฯ   
อวิห ฺมาโนติ  เวทนานุวตฺตนวเสน  อสลฺลกฺขิตธมฺโม  วิย   
อปราปร  ปรวิตฺตน  อกโรนฺโต  อปฬยิมาโน  อทุกฺขิยมาโน  วิย   
อธิวาเสสิ(๔) ฯ  ภควโต  หิ  วุฬุวคามเกเยว  ตา  เวทนา  อุปฺปนฺนา   
#  ๑.  ม.  ...พฺราหฺมณวจเนน ฯ  ๒.  ม.  ปพาฬฺหาติ ฯ   
#  ๓.  ม.  อธิวาเสสีติ ฯ  ๔.  ม.  อธิวาเสสิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๖ 
                 
สมาปตฺติพเลน  ปน  วิกขฺมฺภิตา  ยาว  ปรินิพฺพานทิวสา  น   
อุปฺปชฺชึสุ  ทวิเส  ทิวเส  สมาปตฺตีหิ  ปฏิปณามนโต ฯ  ตทิวส   
ปน  ปรินิพฺพายิตุกาโม  โกฏิสหสฺสหตฺถีน  พล  ธาเรนฺตาน   
วชิรสงฺฆาตสมานกายาน  อปริมิตกาล  อุปจิตปุ ฺสมฺภารานมฺป 
ภเว  สติ  เอวรูปา  เวทนา  ปวตฺตนฺติ  กมิงฺค  ปน  อ ฺเสนฺติ 
สตฺตาน  สเวคชนนตฺถ  สมาปตฺตึ  น  สมาปชฺชิ  เตน  เวทนา 
ขรา  วตฺตึสุ ฯ  อายามาติ  เอหิ  ยาม ฯ  จุนฺทสฺส  ภตฺต   
ภุ ฺชิตฺวาติอาทิกา  อปรภาเค  ธมฺมสงฺคาหเกหิ  ปตา  คาถา ฯ   
ภุตฺตสฺส  จ  สูกรมทฺทเวนาติ  ภุตฺตสฺส  อุทปาทิ  น  ปน   
ภุตฺตปจฺจยา ฯ  ยท ิ ห ิ อภุตฺตสฺส  อุปฺปชฺชิสฺสา  อติขโร  อภวิสฺสา   
สินิทฺธโภชน  ปน  ภุตฺตตฺตา  ตนุกา  เวทนา  อโหสิ  เตเนว 
ปทสา  คนฺตุ  อสกฺขิ ฯ  เอเตน  ยฺวาย  ยสฺส  ต  ปริภุตฺต   
สมฺมา  ปริณาม  คจฺเฉยฺย  อ ฺตฺร  ตถาคตสฺสาติ(๑)  สีหนาโท   
นทิโต  ตสฺส  สาตฺถกตา ฯ  ทสฺสิตา ฯ  พุทฺธาน  ห ิ อฏาเน 
คชฺชิต  นาม  นตฺถิ ฯ  ยสมฺา  ต  ปริภุตฺต  ภควโต  น  กิ ฺจิ   
วิการ  อุปาเทสิ  กมฺเมน  ปน  ลทฺโธกาเสน  อุปฺปาทิยมาน   
วิการ  อปฺปมตฺตตาย  อุปสเมนฺต(๒)  สรีเร  พล  อุปฺปาเทสิ  เยน(๓) 
ยถา  วกฺขมาน  ติวิธ  ปโยชน  สมฺปาเทสิ  ตสฺมา  สมฺมเทว  ต   
ปริณาม  คต  มารณนฺติกตฺตา  ปน  เวทนาน  อวิ ฺาต  อปากฏ   
#  ๑.  ส.ี  ตถาคเตนาติ ฯ  ๒.  ม.  อุปสเมนฺโต ฯ  ๓.  ส.ี  เตน ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๐๗ 
 
อโหสีติ ฯ  วิริจฺจมาโนติ  อภิณฺหปวตฺตโลหิตวิเรจโนว  สมาโน ฯ   
อโวจาติ  อตฺตนา  อิจฺฉิตฏาเน  ปรินพฺิพานตฺถาย  เอวมาห ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  เอว  โรเค  อุปฺปนฺเน  กุสนิาร  อคมาสิ   
กึ  อ ฺตฺถ  น  สกฺกา  ปรินิพฺพายิตุนฺติ  ปรินิพฺพายิตุ  นาม   
น  กตฺถจิ  น  สกฺกา  เอว  ปน  จินฺเตสิ  มยิ  กุสินาร   
คเต  มหาสุทสฺสนสุตฺตเทสนาย  (๑)  อฏ ุปฺปตฺติ  ภวิสฺสติ  ตาย   
ยา  เทวโลเก  อนุภวิตพฺพสทิสา  สมฺปตฺติ  มนุสฺสโลเก  มยา   
อนุภูตา  ต  ทฺวีหิ  ภาณวาเรหิ  ปฏิมณฺเฑตฺวา  เทเสสฺสามิ  ต   
สุตฺวา  พหู  ชนา  กุสล  กตฺตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺติ ฯ  สุภทฺโทป   
ตตฺถ  ม  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชนปริโยสาเน 
สรเณสุ  ปติฏาย  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธปูสมฺปโท  กมฺมฏาน   
ภาเวตฺวา  มยิ  ธรนฺเตเยว  อรหตฺต  ปตฺวา  ปจฺฉิมสาวโก  นาม   
ภวิสฺสติ  อ ฺตฺถ  มยิ  ปรินิพฺพุเต  ธาตุนิมิตฺต  มหากลโห   
ภวิสฺสติ  โลหิต  นที  วิย  สนฺทิสฺสติ(๒) ฯ  กุสินาราย  ปน   
ปรินิพฺพุเต  โทณพฺราหฺมโณ  ต  วิวาท  วูปสเมตฺวา  ธาตุโย   
วิภชิตฺวา  ทสฺสตีติ  อิมานิ  ตีณิ  การณานิ  ปสฺสนฺโต  ภควา 
มหตา  อุสฺสาเหน  กุสินาร  อคมาสิ ฯ   
        อิงฺฆาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต ฯ  กลินฺโตสฺมีติ  ปริสฺสนฺโตอสฺมิ ฯ 
เตน  ยถาวุตฺตเวทนาน  พลวภาวเมว  ทสฺเสติ ฯ  ภควา  หิ   
#  ๑.  ท.ี  มหา.  ๑๐/๑๖๓/๑๙๖ ฯ  ๒.  ม.  สนฺทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 608 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๘ 
                 
อตฺตโน  อานุภาเวน  ตทา  ปทสา  อคมาสิ  อ ฺเส  ปน   
ยถา  ปทุทฺธารมฺป  กาตุ  น  สกฺกา  ตถา  เวทนา  ติขิณา   
ขรา  กฏกา  วตฺตึสุ ฯ  เตเนวาห  นิสีทิสฺสามีติ ฯ   
        อิทานีติ  อธุนา ฯ  ลฬุิตนฺติ  มทฺทติ  วิย  อากุล ฯ  อาวิลนฺติ   
อาลุล ฯ  อจฺโฉทกาติ  ตนุปสนฺนสลลิา ฯ  สาโตทกาติ  มธุรโตยา ฯ 
สีโตทกาติ  สีตลชลา ฯ  เสโตทกาติ  นิกฺกทฺทมา ฯ  อุทก ฺหิ   
สภาวโต  เสตวณฺณ  ภูมิวเสน  กทฺทมาวิลตาย  จ  อ ฺาทิส   
โหติ  กกุธาป  (๑)  นที  วิมลวาลิกา(๒)  สโมกิณฺณา  เสตวณฺณา   
สนฺทติ ฯ  เตน  วุตฺต  เสโตทกาติ ฯ  สปุติตฺถาติ  สุนฺทรติฏา ฯ   
รมณียาติ  มโนหรภูมิภาคตาย  รมิตพฺพา  ยถาวุตฺตอุทกสมฺปตฺติยา 
จ  มโนรมา ฯ   
        กลินฺโตสฺมิ  จุนฺท  (๓)  นิปชฺชิสสฺามีติ  ตถาคตสฺส  หิ   
                กาฬาก ฺจ  คงฺเคยฺย  ปณฺฑร  ตมฺพปงฺคล   
                คนฺธมงฺคลเหม ฺจ  อุโปสถฉทฺทนฺติเม  ทสาติ   
เอว  วุตฺเตสุ  ทสสุ  หตฺถิกเุลสุ  กาฬาวกสงฺขาตาน  ย  ทสนฺน   
ปกติหตฺถีน  พล  ต  เอกสฺส  คงฺเคยฺยสฺสาติ  เอว  ทสคุณิตาย   
คณนาย  ปกติหตฺถีน  โกฏิสหสฺสพลปฺปมาณ  สรรีพล ฯ  ต   
สพฺพมฺป  ตทิวส  (๔)  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  จงฺควาเร  (๕)  ปกฺขิตฺต- 
#  ๑.  ส.ี  กุกฏุาป ฯ  ๒.  ม.  วิมลวาลกิา ฯ  ๓.  ม.จุนฺทก ฯ 
#  เอวมุปริป ฯ  ๔.  ม.  ตสฺมึ  ทิวเส ฯ  ๕.  สี.  ม.  จงฺควาเร ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 609 

                *เลมที่  ๑๙  จุนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๐๙ 
                 
อุทก  วิย  ปรกิฺขย  คต ฯ  ปาวาย  ติคาวุเต  (๑)  กุสนิารา ฯ   
เอตสฺมึ  อนฺตเร  ป ฺจวีสติยา  าเนสุ  นิสีทิตฺวา  มหนฺต  อุสฺสาห   
กตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  สูริยตฺถงฺคมนเวลาย  ภควา  กสุินาร   
ปาปุณีติ  เอว  โรโค  นาม  สพฺพ  อาโรคฺย  มทฺทนฺโต  อาคจฺฉตีติ   
อิมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  สเทวกสฺส  โลกสสฺ  สเวคกร  วาจ  ภาสนฺโต 
กิลนฺโตสฺมิ  จุนฺท  นิปชชฺสิฺสามีติ  อาห ฯ   
        สีหเสยฺยนฺติ  เอตฺถ  กามโภคีเสยฺยา  เปตเสยฺยา  ตถาคต- 
เสยฺยา  สีหเสยฺยาติ  จตสฺโส  เสยฺยา ฯ  ตตฺถ  เยภุยฺเยน   
ภิกฺขเว  กามโภคี  วาเมน  ปสฺเสน  เสยยฺ  กปฺเปนฺตีติ  (๒)  อย   
กามโภคีเสยฺยา ฯ  เยภุยฺเยน  ภิกฺขเว  เปตา  อุตฺตานา  เสนฺตีติ  (๓)   
อย  เปตเสยฺยา ฯ  จตุตฺถชฌฺาน  ตถาคตเสยฺยา ฯ  สโีห  ภิกฺขเว   
มิคราชา  ทกขิฺเณน  ปสฺเสน  เสยฺย  กปเฺปตีติ  อย  สหีเสยฺยา ฯ   
อย  หิ  เตชุสสฺทอิริยาปถตฺตา  อุตฺตมเสยฺยา  นาม ฯ  เตน  วุตฺต   
ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สีหเสยฺย  กปฺเปสีติ ฯ  ปาเท  ปาทนฺติ   
ทกฺขิณปาเท  วามปาท ฯ  อจฺจาธายาติ  อติอาธาย  โคปฺผก   
อติกฺกมฺม  เปตฺวา ฯ  โคปฺผเกน  หิ  โคปฺผเก ฯ  ชาณุนา  ชาณุมฺหิ   
สงฺฆฏฏิยมาเน  อภิณฺห  เวทนา  อุปฺปชฺชนฺติ  เสยฺยา  ผาสุกา   
น  โหติ ฯ  ยถา  ปน  น  สงฺฆฏเฏติ  เอว  อติกฺกมมฺ  ปเต   
#  ๑.  ส.ี  ม.  ติคาวุเต ฯ  ๒.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๔๖/๓๓๑ ฯ 
#  ม.  กปฺเปนฺตีติ ฯ  ๓.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๔๖/๓๓๑ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 610 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๐ 
                 
เวทนา  นุปฺปชฺชนฺติ  เสยฺยา  ผาสุกา  โหติ ฯ  ตสฺมา  เอว   
นิปชฺช ิฯ   
        คนฺตฺวา  พุทฺโธติ  อิมา  คาถา  อปรภาเค  ธมฺม- 
สงฺคาหเกหิ  ปตา ฯ  ตตฺถ  นทิกนฺติ  นทึ ฯ  อปฺปฏิโมธ  โลเกติ   
อปฺปฏิโม  อิธ  อิมสฺมึ  สเทวเก  โลเก ฯ  นฺหาตฺวา  [๑]  ปวิตฺวา   
จุทตารีติ  คตฺตาน  สีติกรณวเสน  นฺหาตฺวา  จ  ปานีย  ปวิตฺวา   
จ  นทิโต  อุตฺตริ ฯ  ตทา  กิร  ภควติ  นฺหายนฺเต  อนฺโตนทิย   
มจฺฉกจฺฉปา  อุทก  อุโภส ุ ตีเรสุ  วนสณฺโฑ  สพฺโพ  จ  โส   
ภูมิภาโคติ  สพฺพ  สุวณฺณวณฺณเมว  อโหสิ ฯ  ปุรกฺขโตติ  คุณ- 
วิสิฏสตฺตุตฺตมครุภาวโต  สเทวเกน  โลเกน  ปูชาสมฺมานวเสน   
ปุรกฺขโต ฯ  ภิกฺขุคณสฺส  มชฺเฌติ  ภิกขฺุสฆสฺส  มชเฺฌ ฯ  ตทา   
ภิกฺขู  ภควโต  เวทนาน  อธิมตฺตต  (๒)  วิทิตฺวา  อาสนฺนา  หุตฺวา   
สมนฺตโต  ปริวาเรตฺวาว  คจฺฉนฺติ ฯ  สตฺถาติ  ทิฏธมฺมิก- 
สมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  สตฺตาน  อนุสาสนโต  สตฺถา ฯ  ปวตฺตา 
ภควา  อิธ  ธมฺเมติ  ภาคฺยวนฺตตาทีหิ  ภควา  อิธ  สลีาทิ- 
สาสนธมฺเม  ปวตฺตา  ธมฺเม  วา  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ   
วา(๓)  ปวตฺตา  ปวตฺเตตา ฯ  อมฺพวนนฺติ  ตสฺสา  เอว  นทิยา  ตีเร   
อมฺพวน ฯ  อามนฺตยิ  จุนฺทกนฺติ  ตสฺม ึ กริ  ขเณ  อายสฺมา 
อานนฺโท  อุทกสาฏิก  ปเฬนฺโต  โอหียิ  จุนฺทกตฺเถโร  สมีเป   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  จสทฺโท  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๒.  ม.  อธิมตฺตภาว ฯ  ๓.  ม.  วาสทฺโท  น  ทิสสฺติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 611 

                *เลมที่  ๑๙  จุนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๑๑ 
 
อโหสิ ฯ  ตสฺมา  ต  ภควา  อามนฺตยิ ฯ  ปมุเข  นิสีทีติ  วตฺตสีเสน   
สตฺถุ  ปรุโต  นิสีทิ ฯ  กินนฺุโข  สตฺถา  อาณาเปตีติ ฯ   
เอตฺตาวตา  ธมฺมภณฺฑาคาริโก  อนุปฺปตฺโต ฯ  เอว  อนุปฺปตฺต 
อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ ฯ   
        อุปทเหยฺยาติ(๑)  อุปฺปาเทยฺย  วิปฺปฏิสารสฺส  อุปฺปาทโก   
โกจิ  ปรุิโส  สิยา  อป  ภเวยฺย ฯ  อลาภาติ  เย  อ ฺเสิ  ทาน   
ททนฺตาน  ทานานิสสสงฺขาตา  ลาภา  โหนฺติ  เต  อลาภา ฯ   
ทุลฺลทฺธนฺติ  ปุ ฺวิเสเสน  ลทฺธมฺป  มนุสฺสตฺต  ทุลฺลทฺธ ฯ  ยสสฺ   
เตติ  ยสฺส  ตว ฯ  อุตฺตณฺฑุล  วา  อติกิลินฺน  วา  โก  วา 
ต  ชานาติ  กทีิสมฺป  ปจฺฉิม  ปณฺฑปาต  ภุ ฺชิตฺวา  ตถาคโต 
ปรินิพฺพุโต  อทฺธา  เต(๒)  ย  วา  ต  วา  ทินฺน  ภวิสฺสตีติ ฯ   
ลาภาติ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกทานานิสสสงฺขาตา  ลาภา ฯ   
สุลทฺธนฺติ  ตุยฺห  มนุสฺสตฺต  สุลทฺธ ฯ  สมฺมุขาติ  สมฺมุขโต  น   
อนุสฺสเวน  น  ปรมฺปรายาติ  อตฺโถ ฯ  เมตนฺติ  เม  เอต   
มยา  เอต ฯ  เทฺวเมติ  เทฺว  อิเม ฯ  สมปผฺลาติ(๓)  สพฺพากาเรน   
สมานผลา ฯ   
        นน ุ จ  ย  สชุาตาย  ทินฺน  ปณฺฑปาต  ภุ ฺชิตฺวา   
ตถาคโต  อภิสมฺพุทฺโธ  ต  กิเลสาน  อปฺปหีนกาเล  ทาน  (๑) 
อิท  ปน  จุนฺทสฺส  ทาน  ขีณาสวกาเล  กสฺมา  เอตานิ   
#  ๑.  ม.  อุปทเหยฺยาติ ฯ  ๒.  ม.  เตน ฯ  ๓.  ม.  สมสมผลาติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 612 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๒ 
                 
สมปฺผลานิ(๑) ฯ  ปรินิพฺพานสมตาย  สมาปตฺติสมตาย  อนุสฺสรณ- 
สมตาย  จ ฯ  ภควา  หิ  สชุาตาย  ทินฺน  ปณฺฑปาต  ภุ ฺชิตฺวา   
สอุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุโต  จุนฺเทน  ทินฺน   
ภุ ฺชิตฺวา  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุโตติ  เอว   
ปรินิพฺพานสมตายป  สมผลานิ ฯ  อภิสมฺพุชฺฌนทวิเส  จ   
อคฺคมคฺคสฺส  เหตุภูตา  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขา  สมาปตฺติโย   
สมาปชฺชิ  ปรินิพฺพานทิวเสป  สพฺพา  ตา  สมาปชฺชิ ฯ  เอว   
สมาปตฺติสมตายป  สมผลานิ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ภควตา   
        ยสฺส  [๒]  เจต  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  [๓]  อนุตฺตร  อปฺปมาณ   
เจโตสมาธึ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อปฺปมาโณ  ตสฺส  ปุ ฺาภิ- 
สนฺโท  กุสลาภิสนฺโทติอาทิ ฯ  (๔)   
        สชุาตา  จ  อปรภาเค  อสฺโสสิ  น  กิร  สา  รุกขฺเทวตา   
โพธิสตฺโต  กิร  โส  (๕)  ต  กริ  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  สตฺตสตฺตาห  กิรสฺส  เตน  ยาปนา 
อโหสีติ ฯ  ตสฺสา  อิท  สตฺุวา  ลาภา  วต  เมติ  อนสฺุสรนฺติยา   
พลวปติโสมนสฺส  อุทปาทิ ฯ  จุนฺทสฺสาป  อปรภาเค  อวสาน- 
ปณฺฑปาโต  กิร  มยา  ทินโฺน  ธมฺมสีส  กิร  มยา  คหิต   
มยฺห  กริ  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  สตฺถา  อตฺตนา  จิรกาลาภิ- 
#  ๑.  ม.  สมผลานีติ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เจตนฺติ ฯ   
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อนตฺุตรนฺติ  ทิสสฺติ ฯ   
#  ๔.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๕๑/๗๑ ฯ  ๕.  ม.  กิเรส ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  จุนฺทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๑๓ 
                 
ปตฺถิตาย  (๑)  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุโตติ  สุตฺวา 
ลาภา  วต  เมติ  อนุสฺสรโต  พลวปติโสมนสฺส  อุทปาทิ ฯ   
เอว  อนุสฺสรณสมตายป  สมผลานิ  เทฺวป  ปณฺฑปาตทานานีติ   
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        อายุสวตฺตนิกนฺติ  ทีฆายุกสวตฺตนิก ฯ  อุปจิตนฺติ  ปสุต   
อุปฺปาทิต ฯ  ยสสวตฺตนิกนฺติ  ปริวารสวตฺตนิก ฯ  อาธิปเตยฺย- 
สวตฺตนิกนฺติ  เสฏภาวสวตฺตนิก ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  ทานสฺส  มหปฺผลต ฺเจว   
สีลาทิคุเณหิ  อตฺตโน  จ  อนุตฺตรทกฺขิเณยฺยภาว  อนุปาทา- 
ปรินิพฺพาน ฺจาติ  ติวิธมฺป  อตฺถ  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา   
ตทตฺถทีปน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ททโต  ปุ ฺ  ปวฑฺฒตีติ  ทาน  เทนฺตสฺส  จิตฺต- 
สมฺปตฺติยา  จ  ทกฺขิเณยฺยสมฺปตฺติยา  จ  ทานมย  ปุ ฺ  อุปจียติ   
มหปฺผลตร ฺจ  มหานิสสตร ฺจ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ททโต   
ปุ ฺ  ปวฑฺฒตีติ  เทยฺยธมฺม  ปริจฺจชนฺโต  (๒)  ปริจฺจาคเจตนาย 
พหุลีกตาย  อนุกฺกเมน  สพฺพตฺถ  อนาปตฺติพหุโล  สุวิสุทฺธ  สลี   
รกฺขิตฺวา  สมถวิปสฺสน ฺจ  ภาเวตุ  สกฺโกตีติ  ตสฺส  ทานาทิวเสน 
ติวิธมฺป  ปุ ฺ  อภิวฑฺฒตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
สยมโต  สลีสยเมน  สยเมนฺตสฺส  สวเร   ิตสฺสาติ   
#  ๑.  ส.ี  จิรกาลาภิสมจิตาย ฯ  ๒.  ส.ี  ปริจฺจชนฺเตน ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๔ 
                 
อตฺโถ ฯ  เวร  น  จียตีติ  ป ฺจวิธเวร  นปฺปวตฺตติ ฯ 
อโทสปฺปธานตฺตา  วา  อธิสีลสฺส  กายวาจาจิตฺเตหิ  สยมนฺโต   
สุวิสุทฺธสีโล  ขนฺติพหุลตาย  เกนจิ  เวร  น  กโรติ  กุโต   
ตสฺส  อุปจโย ฯ  ตสฺมาสฺส  สยมโต  สยมนฺตสฺส  สยมเหตุ  วา   
เวร  น  จียติ ฯ  กุสโล  จ  ชหาติ  ปาปกนฺติ  กุสโล  ปน   
าณสมฺปนฺโน  สุวิสุทฺธสีเล  ปติฏ ิโต  อฏตฺตึสาย  อารมฺมเณสุ   
อตฺตโน  อนุรูป  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อุปจารปฺปนาเภท  ฌาน   
สมฺปาเทนฺโต  ปาปก  ลามก  กามจฺฉนฺทาทิอกุสล  วิกฺขมฺภนวเสน   
ชหาติ  ปริจฺจชติ ฯ  โส  ตเมว  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเรสุ   
ขยวย  ปฏเปตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อริยมคฺเคน  อนวเสส  ปาปก  ลามก  อกุสล   
สมุจฺเฉทวเสน  ชหาติ ฯ  ราคโทสโมหกฺขยา  ส  นิพฺพุโตติ(๑)  โส   
เอว  ปาปก  ปชหิตฺวา  ราคาทีน  ขยา  อนวเสสกิเลสนิพฺพาเนน   
ตโต  ปร  ขนฺธนิพฺพาเนน  จ  นิพฺพุโต  โหตีติ ฯ  เอว  ภควา   
จุนฺทสฺส  จ  ทกฺขิณสมฺปตฺตึ  อตฺตโน  จ  ทกฺขิเณยฺย- 
สมฺปตฺตึ  นิสฺสาย  ปติเวควิสฺสฏ  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  สนพฺิพุโตติ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๖๑๕ 
                 
                ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ  มคเธสูติ  มคธรฏเ ฯ  มหตาติ  อิธาป  คุณมหตฺเตนป   
อปริจฺฉินฺนสงฺขฺยตฺตา  คณนมหตฺเตนป  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ   
ปาฏลิคาโมติ  เอวนามโก  มคธรฏเ  เอโก  คาโม ฯ  ตสฺส  กิร   
คามสฺส  มาปนทิวเส  คามคฺคหณฏาเน  เทฺว  ตโย  ปาฏลงฺกุรา 
ปวิโต  อุพฺภิชฺชิตฺวา  นกิฺขมึสุ ฯ  เตน  ต  ปาฏลคิาโมเตฺวว   
โวหรึสุ ฯ  ตทวสรีติ  ต  ปาฏลิคาม  อวสริ  อนุปาปุณิ ฯ  กทา   
ปน  ภควา  ปาฏลิคาม  อนุปาปุณิ  เหฏา  วุตฺตนเยน  สาวตฺถิย   
ธมฺมเสนาปติโน  เจติย  การาเปตฺวา  ตโต  นิกฺขมตฺิวา  ราชคเห   
วสนฺโต  ตตฺถ  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  จ  เจติย  การาเปตฺวา 
ตโต  นิกฺขมตฺิวา  อมฺพลฏ ิกาย  วสิตฺวา  อตุริตจาริกาวเสน   
ชนปทจาริก  จรนฺโต  ตตฺถ  ตตฺถ  เอกรตฺติวาเสน  วสิตฺวา   
โลก  อนุคฺคณฺหนฺโต  อนกฺุกเมน  ปาฏลิคาม  อนุปาปุณิ ฯ   
        ปาฏลิคามิยาติ  ปาฏลิคามวาสิโน  อุปาสกา ฯ  เต  กิร   
ภควโต  ปมทสฺสเนน  เกจิ  สรเณสุ  เกจิ  สีเลสุ  เกจิ  สรเณสุ   
จ  สีเลสุ  จ  ปติฏ ิตา ฯ  เตน  วุตฺต  อุปาสกาติ ฯ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสูติ  ปาฏลิคาเม  กิร  อชาตสตฺตุโนข  ลิจฺฉวิราชูน ฺจ 
มนุสฺสา  กาเลน  กาล  คนฺตฺวา  เคหสามิเก  เคหโต  นีหริตฺวา   
มาสมฺป  อฑฺฒมาสมฺป  วสนฺติ ฯ  เตน  ปาฏลิคามวาสิโน  มนุสสฺา 
นิจฺจุปทฺทุตา  เอเตส ฺเจว  อาคตกาเล  วสนฏาน  ภวิสฺสตีติ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๖ 
                 
เอกปสฺเส  อิสฺสราน  ภณฺฑปฏิสามนฏาน  เอกปสฺเส  วสนฏาน   
เอกปสฺเส  อาคนฺตุกาน  อทฺธิกมนุสฺสาน  เอกปสฺเส  ทลิทฺทาน   
กปณมนุสฺสาน  เอกปสฺเส  คิลานาน  วสนฏาน  ภวิสฺสตีติ   
สพฺเพส  อ ฺม ฺ  อฆฏเฏตฺวา  วสนปฺปโหนก  นครมชฺเฌ   
มหตึ  สาล(๑)  กาเรสส  ตสฺสา  นาม  อาวสถาคารนฺติ ฯ  ต 
ทิวส ฺจ  นิฏาน  อคมาสิ ฯ  เต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  หตฺถก(๒)มฺมสุธา- 
กมฺมจิตฺตกมฺมาทิวเสน  สุปรินิฏ ิต  สุสชฺชิต  เทววิมานสทิส  ต   
ทฺวารโกฏกโต  ปฏาย  โอโลเกตฺวา  อิท  อาวสถาคาร  อติวิย   
มโนรม  สสสฺิริก  เกน  น ุ โข  ปม  ปริภุตฺต  อมฺหาก   
ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  อสฺสาติ  จินฺเตสส  ตสฺมึเยว  จ  ขเณ   
ภควา  ต  คาม  อนุปฺปตฺโตติ  อสฺโสสส ฯ  เตน  เต  อุปฺปนฺน- 
ปติโสมนสฺสา  อเมฺหหิ  ภควา  คนฺตฺวาป  อาเนตพฺโพ  สิยา 
โส  ปน  สยเมว  อมฺหาก  วสนฏาน  สมฺปตฺโต  อชฺช   
มย  ภควนฺต  อิธ  วสาเปตฺวา  ปม  สตฺถาร(๓)  ปรภุิ ฺชา- 
เปสฺสาม  ตถา  ภิกฺขุสงฺฆ  ภิกฺขุสงฺเฆ  อาคเต  เตปฏก  พุทฺธวจน   
อาคตเมว  ภวิสฺสติ  สตฺถาร  มงฺคล  วทาเปสฺสาม  ธมฺม   
กถาเปสฺสาม ฯ  อิติ  ตีหิ  รตเนหิ  ปริภุตฺเต  ปจฺฉา  อมฺหาก   
ปเรส ฺจ  ปริโภโค  ภวิสสฺติ  เอว  โน  ทีฆรตฺต  หติาย   
สุขาย  ภวิสฺสตีติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  เอตทตฺถเมว  ภควนฺต   
#  ๑.  ม.  มหาสาล ฯ  ๒.  ม.  หตฺถกมฺม... ฯ  ๓.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๑๗ 
 
อุปสงฺกมึสุ ฯ  ตสฺมา  เอวมาหสุ  อธิวาเสตุ  โน  ภนฺเต  ภควา   
อาวสถาคารนฺติ ฯ   
        เยน  อาวสถาคาร  เตนุปสงฺกมึสูติ  กิ ฺจาป  ต  ต  ทิวสเมว 
ปรินิฏ ิตตฺตา  เทววิมาน  วิย  สุสชฺชิต  สุปฏิชคฺคิต  พุทฺธารห   
ปน  กตฺวา  น  ป ฺตฺต  พุทฺธา  นาม  อร ฺชฺฌาสยา   
อร ฺารามา  อนฺโตคาเม  วเสยฺยย  วา  โน  วา  ตสฺมา   
ภควโต  รุจึ  ชานิตฺวาว  ป ฺาเปสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  เต   
ภควนฺต  อุปสงฺกมึสุ  อิทานิ  ภควโต  รุจึ  ชานิตฺวา  ตถา   
ป ฺาเปตุกามา  เยนาวสถาคาร  เตนุปสงฺกมึสุ ฯ  สพฺพสนฺถรึ   
อาวสถาคาร  สนฺถริตฺวาติ  ยถา  สพฺพเมว  สนฺถต  โหติ  เอว   
ต  สนฺถริตฺวา  สพฺพปม  ตาว  โคมย  นาม  สพฺพมงฺคเลสุ   
วตฺตตีติ  สุธาปริกมฺมกตมปฺ  ภูมึ  อลลฺโคมเยน  โอปุ ฺชาเปตฺวา 
ปริสุกฺขภาว  ตฺวา  ยถา  อกฺกนฺตฏาเน  ปท  น  ป ฺายติ   
เอว  จตุชฺชาติยคนฺเธหิ  ลิมฺเปตฺวา  อุปริ  นานาวณฺณกฏสารเก   
สนฺถริตฺวา  เตส  อุปริ  มหาปฏ ิกโกชวาทึ  กตฺวา  หตฺถตฺถ- 
รณาทีหิ  นานาวณฺเณหิ  อตฺถรเณหิ  สนฺถริตพฺพยุตฺตก  สพฺโพ- 
กาส  สนฺถราเปสส ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺพสนฺถรึ  อาวสถาคาร   
สนฺถริตฺวาติ ฯ   
        อาสนาน  หิ  มชฌฺฏาเน  ตาว  มงฺคลตฺถมฺภ  นิสฺสาย   
มหารห  พุทธฺาสน  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  ย  ย  มุทุก ฺจ    
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๘ 
                 
มโนรม ฺจ  ปจฺจตฺถรณ  ต  ต  ปจฺจตฺถริตฺวา  อุภโตโลหิตก   
มนุ ฺทสฺสน  อุปธาน  อุปทหิตฺวา  อุปริ  สุวณฺณรชตตารกา- 
วิจิตฺต  วิตาน  พนฺธิตฺวา  คนฺธทามปุปฺผทามาทีหิ(๑) 
อลงฺกริตฺวา  สมนฺตา  ทฺวาทสหตฺเถ  าเน  ปุปฺผชาล  กาเรตฺวา 
ตึสหตฺถมตฺตฏาน  ปฏสาณิยา  ปริกฺขิปาเปตฺวา  ปจฺฉิมภิตฺตึ   
นิสฺสาย  ภิกขฺุสฆสฺส  ปลลฺงฺกอปสฺสยม ฺจปาทีนิ  ป ฺาเปตฺวา   
อุปริ  เสตปจฺจตฺถรเณหิ  ปจฺจตฺถราเปตฺวา  สาลาย  ปาจีนปสฺส   
อตฺตโน  นิสชฺชาโยคฺค  กาเรสส ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  อาสนานิ   
ป ฺาเปตฺวาติ ฯ   
        อุทกมณิกนฺติ  มหากุจฺฉิก(๒)  อุทกจาฏึ ฯ  เอว  ภควา  ภิกขฺุ- 
สงฺโฆ  จ  ยถารุจิยา  หตฺถปาเท  โธวิสฺสนฺติ  มุข  วิกฺขาเลสฺสนฺตีติ   
เตสุ  เตสุ  าเนสุ  มณิวณฺณสฺส  อุทกสฺส  ปูเรตฺวา  วาสตฺถาย   
นานาปุปฺผานิ  เจว  อุทกวาสจุณฺณานิ  จ  ปกฺขิปตฺวา  กทล-ิ 
ปณฺเณหิ  ปทหิตฺวา  ปติฏาเปสส ฯ  เตน  วุตฺต  อุทกมณิก   
ปติฏาเปตฺวาติ ฯ   
        เตลปฺปทีป  อาโรเปตฺวาติ  (๓)รชตสุวณฺณาทิมยทณฺฑาสุ   
ทณฺฑทีปกาสุ(๓)  โยธกรูปวิลาสขจิตรูปกาทีน  หตฺเถ  ปตสุวณฺณ- 
รชตาทิมยกปลฺลิกาสุ  เตลปฺปทีป  ชาลยิตฺวา ฯ  เยน  ภควา   
#  ๑.  ม.  คนฺธทามปุปฺผทามาทีหิ ฯ  ๒.  สี.  มหากาจมณิก ฯ 
#  ๓.  ม.  รชตสุวณฺณาทิมยทณฺฑทีปกาสุ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๑๙ 
                 
เตนุปสงฺกมึสูติ  เอตฺถ  ปน  เต  ปาฏลคิามิยา  อุปาสกา  น   
เกวล  อาวสถาคารเมว  อถ  โข  สกลสฺมิมฺป  คาเม  วีถโิย 
สชฺชาเปตฺวา  ธเช  อุสฺสาเปตฺวา  เคหทฺวาเรสุ  ปุณฺณฆเฏ  จ 
กทลิโย  จ  ปาเปตฺวา  สกลคาม  ทีปมาลาหิ  วิปฺปกิณฺณตารก   
วิย  กตฺวา  ขีรปเก  ทารเก  ขีร  ปาเยถ  ทหรกุมาเร  ลหุ   
ลหุ  โภเชตฺวา  สยาเปถ  อุจฺจาสทฺท  มา  กริตฺถ  อชฺเชกรตฺตึ   
สตฺถา  อนฺโตคาเม  วสิสฺสติ  พุทฺธา  นาม  อปฺปสทฺทกามา   
โหนฺตีติ  เภร ึ จราเปตฺวา  สย  ทณฺฑทีปกา  อาทาย  เยน   
ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ ฯ   
        อถ  โข  ภควา  (ปุพฺพณฺหสมย)(๑)  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร- 
มาทาย  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  เยน  อาวสถาคาร  เตนุปสงฺกมีติ   
ยสฺสทานิ  ภนฺเต  ภควา  กาล  ม ฺตีติ  เอว  กริ  เตหิ   
กาเล  อาโรจิเต  ภควา  ลาขารเสน  ตินฺตรตฺตโกวิฬารปุปฺผ- 
วณฺณ  รตฺตทุปฏฏ  กตฺตรยิา  ปทุม  กนฺเตนฺโต  วิย  สวิธาย   
ติมณฺฑล  ปฏิจฺฉาเทนฺโต  นิวาเสตฺวา  สุวณฺณปามงฺเคน   
ปทุมกลาป  ปริกฺขิปนฺโต  วิย  วิชฺชลุตาสสฺสิริก  กายพนฺธน   
พนฺธิตฺวา  รตฺตกมฺพเลน  คชกุมฺภ  ปรโิยนนฺเธนฺโต  วิย  รตน- 
สตุพฺเพเธ  สุวณฺณคฺฆิเก  ปวาลชาล  ขิปมาโน  วิย  มหติ   
สุวณฺณเจติเย  รตฺตกมฺพลก ฺจุก  ปฏิมุ ฺจนฺโต  วิย  คจฺฉนฺต   
#  ๑.  ปาลิย  ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๐ 
                 
ปุณฺณจนฺท  รตฺตวลาหเกน  ปฏิจฺฉาเทนฺโต  วิย  กา ฺจนคิริ- 
มตฺถเก  สุปกกฺลาขารส  ปริสิ ฺจนฺโต  วิย  จิตฺตกูฏปพฺพต- 
มตฺถก  วิชฺชลุตาชาเลน  ปริกฺขิปนฺโต  วิย  สกลจกกฺวาฬ- 
สิเนรุยุคนฺธรมหาปวึ  จาเลตฺวา  คหิตนิโครฺธปลฺลวสมานวณฺณ   
สุรตฺตวรปสุกูล  ปารุปตฺวา  วนคหนโต  นิกฺขนฺตเกสรสีโห  วิย   
สมนฺตโต  อุทยปพฺพตกูฏโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย  พาลสูริโย  วิย   
จ  อตฺตนา  นิสินฺนจารุมณฺฑปโต  นกิฺขมิ ฯ   
        อถสฺส  กายโต  เมฆมุขโต  วิชชฺกุลาปา  วิย  รสฺมิโย   
นิกฺขมิตฺวา  สุวณฺณรสธาราปริเสกป ฺชรปตฺตปุปฺผผลสาขาวิฏเป   
วิย  สมนฺตโต  รุกฺเข  กรสึุ ฯ  ตาวเทว  อตฺตโน  อตฺตโน   
ปตฺตจีวรมาทาย  มหาภิกฺขุสงฺโฆ  ภควนฺต  ปริวาเรสิ ฯ  เต  จ 
ต  ปริวาเรตฺวา   ิตา  ภิกฺขู  เอวรูปา  อเหสุ  อปฺปจฺฉา  สนฺตุฏา 
ปวิวิตฺตา  อสสฏา  อารทฺธวีริยา  วตฺตาโร  วจนกฺขมา  โจทกา   
ปาปครหิโน  สีลสมฺปนฺนา  สมาธิสมฺปนฺนา  ป ฺาสมฺปนฺนา   
วิมุตฺติสมฺปนฺนา  วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา ฯ  เตหิ  ปริวาริโต(๑) 
ภควา  รตฺตกมฺพลปริกฺขิตฺโต  วิย  สุวณฺณกฺขนฺโธ  นกฺขตฺต- 
ปริวาริโต  วิย  ปุณฺณจนฺโท  รตฺตปทุมวนสณฺฑมชฺฌคตา  วิย   
สุวณฺณนาวา  ปวาฬเวทิกปริกฺขิตฺโต  วิย  สุวณฺณปาสาโท   
วิโรจิตฺถ ฯ  มหากสฺสปปฺปมุขา  ปน  มหาเถรา  เมฆวณฺณ   
#  ๑.  ม.  ปรวุิโต ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๑ 
 
ปสุกูลจีวร  ปารุปตฺวา  มณิวมฺมวมฺมิตา  วิย  มหานาคา   
ปริวารยึสุ  วนฺตราคา  ภินฺนกิเลสา  วิชฏิตชฏา  ฉินฺนพนฺธนา 
กุเล  วา  คเณ  วา  อลคฺคา ฯ   
        อิติ  ภควา  สย  วีตราโค  วีตราเคหิ  วีตโทโส  วีตโทเสหิ   
วีตโมโห  วีตโมเหหิ  นิตฺตโณฺห  นิตฺตเณฺหหิ  นิกฺกิเลโส  นิกฺกิเลเสหิ   
สย  พุทฺโธ  อนุพุทฺเธหิ  ปริวาริโต  ปตฺตปริวาริต  วิย  เกสร   
เกสรปริวาริตา  วิย  กณฺณิกา  อฏนาคสหสฺสปริวาริโต  วิย   
ฉทฺทนฺโต  นาคราชา  นวุติหสสหสฺสปริวาริโต  วิย  ธตรฏโ   
หสราชา  เสนางฺคปริวาริโต  วิย  จกฺกวตฺติราชา  มรุคณ- 
ปริวาริโต  วิย  สกโฺก  เทวราชา  พฺรหมฺคณปริวาริโต  วิย   
หาริตมหาพฺรหฺมา  ตาราคณปริวาริโต  วิย  ปุณฺณจนฺโท   
อนุปเมน  พุทฺธเวเสน  อปริมาเณน  พุทฺธวิลาเสน  ปาฏลิคาม- 
คามิน  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ   
        อถสฺส  ปุรตฺถิมกายโต  สุวณฺณวณฺณา  ฆนพุทฺธรสฺมิโย   
อุฏหิตฺวา  อสีติหตฺถฏาน  อคฺคเหสส  ตถา  ปจฺฉิมกายโต   
ทกฺขิณปสฺสโต  วามปสฺสโต  สุวณฺณวณฺณา  ฆนพุทฺธรสฺมิโย   
อุฏหิตฺวา  อสีติหตฺถฏาน  อคฺคเหสส  อุปร ิ เกสนฺตโต  ปฏาย   
สพฺพเกสาวฏเฏหิ  โมรคีวราชวณฺณา  อสิตา  ฆนพุทฺธรสฺมิโย   
อุฏหิตฺวา  คคนตเล  อสีติหตฺถฏาน  อคฺคเหสส  เหฏา   
ปาทตเลหิ  ปวาฬวณฺณา  อุฏหิตฺวา  ฆนปวิย    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 622 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๒ 
                 
อสีติหตฺถฏาน  อคฺคเหสส  ทนฺตโต  อกฺขีน  เสตฏานโต  นขาน   
มสวิมุตฺตฏานโต  (๑)  โอทาตา  ฆนพุทฺธรสฺมิโย  อุฏหิตฺวา   
อสีติหตฺถฏาน  อคฺคเหสส  รตฺตปตวณฺณาน  สมฺภินฺนฏานโต   
ม ฺเชฏวณฺณา  รสฺมิโย  อุฏหิตฺวา  อสีติหตฺถฏาน  อคฺคเหสุ 
สพฺพตฺถกเมว  ปภสฺสรา  รสฺมิโย  อุฏหึสุ ฯ  เอว  สมนฺตา 
อสีติหตฺถมตฺตฏาน  (๒)  ฉพฺพณฺณา  พุทฺธรสฺมิโย  วิชฺโชตมานา   
วิปฺผนฺทมานา  วิธาวมานา  กา ฺจนทณฺฑทีปกาหิ(๓)  นิจฺฉริตฺวา   
อากาส  ปกฺขนฺทมานา  มหาปทีปชาลา  วิย  จาตุทฺทีปก- 
มหาเมฆโต  นิกฺขนฺตวิชฺชุลตา  วิย  จ  ทิโสทิส  ปกขฺนฺทึสุ ฯ 
ยาหิ  สพฺเพ  ทิสาภาคา  สุวณฺณจมฺปกปุปฺเผหิ  วิกิรยิมานา  วิย   
สุวณฺณฆฏโต  สุวณฺณรสธาราหิ  อาสิ ฺจิยมานา  วิย  ปสาริต- 
สุวณฺณปฏปริกฺขิตฺตา  วิย  เวรมฺภวาเตน  สมุทฺธตกสึุกกณิการ- 
โกวิฬารปุปผฺจุณฺณสโมกิณฺณา  (๔)  วิย  จีนปฏจุณฺณสมฺปริร ฺชิตา   
วิย  จ  วิโรจึสุ ฯ   
        ภควโตป  อสีติอนุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภาปริกฺเขปสมุชฺชล   
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิต  สรีร  อพฺภมหิกาทิอุปกฺกิเลส- 
วิมุตฺต  สมุชชฺลนฺตตารกาวภาสิต  วิย  คคนตล  วิกสิต  วิย   
ปทุมวน  สพฺพปาลิผุลฺโล  วิย  โยชนสติโก  ปาริจฺฉตฺตโก   
#  ๑.  ม.  มสวิมุตฺตฏานโต ฯ  ๒.  ม.  อสีติหตฺตฏาน ฯ 
#  ๓.  ม.  กา ฺจนทณฺฑทีปกาทีหิ ฯ   
#  ๔.  ม.  สมุทฺธตกึสุกกณิการโกวิฬารปุปฺผ... ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๓ 
 
ปฏิปาฏิยา  ปตาน  ทฺวตฺตึสจนฺทาน  ทฺวตฺตึสสูริยาน  ทฺวตฺตึส- 
จกฺกวตฺตีน  ทฺวตฺตึสเทวราชาน  ทฺวตฺตึสมหาพฺรหฺมาน  สิริยา  สริึ   
อภิภวมาน  วิย  วิโรจิตฺถ  ยถาต  ทสหิ  ปารมีหิ  ทสหิ   
อุปปารมีหิ  ทสหิ  ปรมตฺถปารมีหีติ  สมฺมเทว  ปรปิูริตาหิ  สมตึส- 
ปารมิตาหิ  อลงฺกต  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
ทินฺเนน  ทาเนน  รกฺขิเตน  สีเลน  กเตน  กลยฺาณกมฺเมน  เอกสฺมึ   
อตฺตภาเว  สโมสริตฺวา  วิปาก  ทาตุ  โอกาส  อลภมาเนน   
สมฺพาธปฺปตฺเตน(๑)  วิย  นิพฺพตฺติต  นาวาสหสฺสภณฺฑ  เอก  นาว   
อาโรปนกาโล  วิย  สกฏสหสฺสภณฺฑ  เอก  สกฏ  อาโรปน- 
กาโล  วิย  ป ฺจวีสติยา  คงฺคาน  สมฺภินฺนมุขทฺวาเร(๒)  เอกโต   
ราสิภูตกาโล  วิย  อโหส ิฯ   
        อิมาย  พุทฺธสิริยา  โอภาสมานสฺสาป  ภควโต  ปุรโต 
อเนกานิ  ทณฺฑทีปกาสหสฺสานิ  อุกฺขิปสุ ฯ  ตถา  ปจฺฉโต  วามปสฺเส   
ทกฺขิณปสฺเส  ชาติกุสุมจมฺปกวนมาลิการตฺตุปฺปลนิลุปฺปลพกลุ- 
สินฺธุวาราทิปุปฺผานิ  เจว  นีลปตาทิวณฺณสุคนฺธจุณฺณานิ  จ   
จาตุทฺทีปกมหาเมฆวิสฺสฏา  สลลิวุฏ ิโย  วิย  วิปฺปกิรึสุ ฯ   
ป ฺจงฺคิกตูริยนิคฺโฆสา  เจว(๓)  พุทฺธธมฺมสฆคุณปฏิสยุตฺตาถุติโฆโส(๔) 
จ  สพฺพทิสา  ปูรยมานา  มุขสมฺภาสา  วิย  อเหสส ฯ  เทวสุปณฺณนาค- 
#  ๑.  ม.  สมภฺาธปฺปตฺต ฯ  ๒.  ม.  สมภิฺนฺนมุขทฺวาเร ฯ   
#  ๓.  ม.  จ ฯ  ๔.  ม.  ...คุณสยุตฺตา  ถุติโฆสา ฯ  ๕.  ม.  มุขสมฺภาสา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๔ 
                 
ยกฺขคนฺธพฺพมนุสฺสาน  อกฺขีนิ  อมตปาน  วิย  ลภึส ุฯ  อิมสฺมึ   
ปน  าเน  ตฺวา  ปทสหสฺเสหิ  คมนวณฺณ  วตฺตุ  (๑)  วฏฏติ ฯ   
ตตฺริท  มุขมตฺต   
                เอว  สพฺพงฺคสมฺปนฺโน  กมปฺยนฺโต  วสนฺุธร   
                อเหยนฺโต  ปาณานิ  ยาติ  โลกวินายโก ฯ   
                ทกฺขิณ  ปม  ปาท  อุทฺธรนฺโต  นราสโภ   
                คจฺฉนฺโต  สิริสมฺปนฺโน  โสภเต  ทฺวิปทุตฺตโม(๒) ฯ   
                คจฺฉโต  พุทฺธเสฏสฺส  เหฏา  ปาทตล  มุทุ   
                สม  สมฺผุสเต  ภูมึ  รชสานุปลิมฺปติ ฯ   
                นนิฺน  าน  อุนฺนมติ  คจฺฉนฺเต  โลกนายเก   
                อุนฺนต ฺจ  สม  โหติ  ปวี  จ  อเจตนา ฯ   
                ปาสาณา  สกฺขรา  เจว  กถลา  ขาณุกณฺฏกา   
                สพฺเพ  มคฺคา  วิวชฺชนฺติ  คจฺฉนฺเต  โลกนายเก ฯ   
                นาติทูเร  อุทฺธรติ  นาจฺจาสนฺเน  จ  ปกฺขิป(๓) 
                อฆฏฏยนฺโต  นิยฺยาติ  อุโภ  ชาณู  จ  โคปฺผเก ฯ   
                นาติสีฆ  ปกฺกมติ  สมฺปนฺนจรโณ  มุนิ   
                น  จาป  สณิก  ยาติ  คจฺฉมาโน  สมาหิโต ฯ   
                อุทฺธ  อโธ  จ  ติริย ฺจ(๔)  ทิส ฺจ  วิทิส  ตถา   
                น  เปกฺขมาโน  โส  ยาติ  ยุคมตฺตวเปกฺขติ ฯ  (๕)   
#  ๑.  ส.ี  กตฺตุ ฯ  ๒.  ม.  ทฺวิปทุตฺตโม ฯ  ๓.  ม.  นจฺจาสนฺเน  จ 
#  นิกฺขิป ฯ  ๔.  ม.  ติริย ฯ  ๕.  ม.  ยุคมตฺตวเปกฺขติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๕ 
                 
                นาควิกฺกนฺตจาโร  โส  คมเน  โสภเต  ชิโน   
                จารุ  คจฺฉติ  โลกคฺโค  หาสยนฺโต  สเทวเก ฯ   
                อุสภราชาว  โสภนฺโต  จารุจารีว  เกสรี   
                โตสยนฺโต  พหู  สตฺเต  คามเสฏ(๑)  อุปาคมีติ ฯ   
        วณฺณกาโล  นามาย(๒)  กิเรส ฯ  เอววิเธสุ  กาเลสุ  ภควโต  สรีร- 
วณฺเณ  วา  คุณวณฺเณ  วา  ธมฺมกถิกสสฺ  ถาโมเยว  ปมาณ   
จุณฺณิยปเทหิ  คาถาพนฺเธหิ  ยตฺตก  สกฺโกติ  ตตฺตก  วตฺตพฺพ ฯ   
ทุกฺกถิตนฺติ  วา  อติตฺเถน  ปกฺขนฺโนติ(๓)  วา  น  วตฺตพฺโพ   
อปริมาณวณฺณา  หิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  เตส  พุทฺธาป  อนวเสสโต 
วณฺณ  วตฺตุ  อสมตฺถา ฯ  สกลมฺป  หิ  กปฺป  วณฺเณนฺตา   
ปริโยสาเปตุ  น  สกฺโกนฺติ  ปเคว  อิตรา  ปชาติ ฯ  อิมินา   
สิริวิลาเสน  อลงฺกตปฏิยตฺโต(๔)  ปาฏลิคาม[๕]  ปาวิสิ  ปวิสิตฺวา  ภควา 
ปสนฺนจิตฺเตน  ชเนน  ปปฺุผคนฺธธูมวาสจุณฺณาทีหิ  ปชูิยมาโน   
อาวสถาคาร  ปาวิสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  ภควา  (ปุพฺพณฺห- 
สมย)  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  เยน   
อาวสถาคาร  เตนุปสงฺกมีติ ฯ   
        ปาเท  ปกฺขาเลตฺวาติ  ยทิป  ภควโต  ปาเท  รโชชลลฺ  น   
อุปลิมฺปติ  เตส  ปน  อุปาสกาน  กุสลาภิวุฑฺฒึ  อากงฺขนฺโต   
ปเรส  ทฏิานุคตึ  อาปชฺชนตฺถ ฺจ  ภควา  ปาเท  ปกฺขาเลติ ฯ   
#  ๑.  ม.  คาม  เสฏโ ฯ  ๒.  ม.  นาม  กิเรส ฯ  ๓.  ม.  ปกฺขนฺโท ฯ 
#  ๔.  ม.  อลงฺกตปฏิยตฺต ฯ  ๕.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ปาวิสีติ  ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๖ 
                 
อปจ  อุปาทินฺนกสรีร  นาม  สีต  กาตพฺพมฺป  (๑)  โหตีติ  เอตทตฺถมฺป   
ภควา  นฺหานปาทโธวนาทีนิ  กโรติเยว ฯ  ภควนตฺ ฺเว   
ปุรกฺขตฺวาติ  ภควนฺต  ปุรโต  กตฺวา ฯ  ตตฺถ  ภควา  ภิกฺขูน ฺเจว(๒)   
อุปาสกาน ฺจ  มชฺเฌ  นสิินฺโน  คนฺโธทเกน  นฺหาเปตฺวา  ทุกุล- 
จุมฺพฏเกน  โวทก  กตฺวา  ชาติหิงฺคุลเกน  มชฺชิตฺวา(๓)  รตฺต- 
กมฺพลปริเว ิเต  (๔)  ปเ  ปตา  รตฺตสุวณฺณฆนปฏิมา  วิย  อติวิย   
วิโรจิตฺถ ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  โปราณาน  วณฺณภณนมคฺโค   
                คนฺตฺวาน  มณฺฑลมาล  นาควิกฺกนฺตจารโณ   
                โอภาสยนฺโต  โลกคฺโค  นิสทีิ  วรมาสเน ฯ   
                ตหึ  นิสินฺโน  นรทมฺมสารถิ   
                เทวาติเทโว  สตปุ ฺลกฺขโณ   
                พุทฺธาสเน  มชฌฺคโต  วิโรจติ   
                สวุณฺณนิกฺข  วิย  ปณฺฑุกมพฺเล ฯ   
                เนกฺข  ชมโฺพนทสฺเสว  นิกขิฺตฺต  ปณฺฑุกมฺพเล   
                วิโรจติ  วีตมโล  มณิ  เวโรจโน  ยถา ฯ   
                มหาสาโลว  สมฺผุลฺโล  เมรรุาชาวลงฺกโต   
                สวุณฺณยูปสงฺกาโส  ปทุโม  โกกนโท  ยถา ฯ   
#  ๑.  ม.  สีต  กาตพฺพมฺป ฯ  ๒.  ม.ภิกขฺูน ฺเจว ฯ   
#  ๓.  ม.มชชฺิตฺวา ฯ  ๔.  ม.  รตฺตกมฺพเลน  ปลิเวเตฺวา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๗ 
                 
                ชลนฺโต  ทีปรกฺุโขว  ปพฺพตคฺเค  ยถา  สิขี   
                เทวาน  ปาริฉตฺโตว  สพฺพผุลฺโล  วิโรจตีติ ฯ   
        ปาฏลิคามิเก  อุปาสเก  อามนฺเตสีติ  ยสฺมา  เตสุ  อุปาสเกสุ   
พหู  ชนา  สีเลสุ  ปติฏ ิตา  ตสฺมา  ปม  ตาว  สลีวิปตฺติยา   
อาทีนว  ปกาเสตฺวา  ปจฺฉา  สีลสมฺปทาย  อานิสส  ทสฺเสตุ   
ป ฺจิเม  คหปตโยติอาทินา  ธมฺมเทสนตฺถ  อามนฺเตสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทสฺุสีโลติ  นิสสฺีโล ฯ  สลีวิปนฺโนติ  วิปนฺนสีโล   
ภินฺนสวโร ฯ  เอตฺถ  จ  ทสฺุสีโลติ  ปเทน  ปุคฺคลสสฺ  สลีาภาโว   
วุตฺโต ฯ  โส  ปนสฺส  สีลาภาโว  ทุวิโธ  อสมาทาเนน  วา   
สมาทินฺนสฺส  เภเทน  วาติ ฯ  เตสุ  ปุรโิม  น  ตถา  สาวชฺโช   
ยถา  ทุติโย  สาวชฺชตโร ฯ  ยถาธิปฺเปตาทีนวนิมิตฺต  สีลาภาว   
ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย  ทสฺเสตุ  สลีวิปนฺโนติ  วุตฺต ฯ  เตน   
ทุสฺสีโลติ  ปทสฺส  อตฺถ  ทสฺเสติ ฯ  ปมาทาธิกรณนฺติ  ปมาท- 
การณา ฯ  อิท ฺจ  สุตฺต  คหฏาน  วเสน  อาคต  ปพฺพชิตา- 
นมฺป  ปน  ลพฺภเตว ฯ  คหฏโ  ห ิ เยน  สิปฺปฏุาเนน(๑)  ชีวิต 
กปฺเปติ  ยทิ  กสิยา  ยทิ  วาณิชฺชาย  ยท ิ โครกฺเขน  ปาณาติ- 
ปาตาทิวเสน  ปมตฺโต  ต  ต  ยถากาล  สมฺปาเทตุ  น  สกโฺกติ   
อถสฺส  กมฺม  วินสฺสติ ฯ  มาฆาตกาเล(๒)  ปน  ปาณาติปาตาทีนิ   
กโรนฺโต  ทณฺฑวเสน  มหตึ  โภคชานึ  นิคจฺฉติ ฯ  ปพฺพชโิต   
#  ๑.  ม.  สิปปฺฏาเนน ฯ  ๒.  ม.  มาฆาตกาเล ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๘ 
 
ทุสฺสีโล  ปมาทการณา  สีลโต  พุทฺธวจนโต  สตฺต- 
อริยธนโต  จ  ชานึ  นิคจฺฉติ ฯ   
        ปาปโก  กิตฺติสทฺโทติ  คหฏสฺส  อสุโก  อสกุกุเล  ชาโต 
ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโม  ปรจฺิจตฺตอิธโลกปรโลโก  สลากภตฺตมฺป   
น  เทตีติ  จตุปฺปริสมชฺเฌ  (๑)  ปาปโก  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ 
ปพฺพชิตสฺส  อสุโก  นาม[๒]  เถโร  สตฺถุสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  นาสกฺขิ   
สีลานิ  รกฺขิตุ  [๓]  น  พุทฺธวจน  คเหตต  เวชฺชกมฺมาทีหิ  ชีวติ 
ฉหิ  อคารเวหิ  สมนฺนาคโตติ  เอว  ปาปโก  กิตฺติสทฺโท   
อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ   
        อวิสารโทติ  คหฏโ  ตาว  อวสฺส  พหูน  สนนฺิปาตฏาเน   
โกจิ  มม  กมมฺ  ชานิสฺสติ  อถ  ม  นินฺทสิฺสติ  ราชกุลสฺส  วา   
ราชกุลสฺส  วา  ทสฺเสสฺสตีติ(๕)  สภโย  อุปสงฺกมติ  มงฺกุภูโต   
ปตฺตกฺขนฺโธ  อโธมุโข  นสิีทติ  วิสารโท  หุตฺวา  กเถตุ  น   
สกฺโกติ ฯ  ปพฺพชิโตป  พหุภิกฺขุสงฺเฆ  สนฺนิปติเต  อวสฺส  เอโก(๖) 
มม  กมฺม  ชานิสฺสติ  อถ  เม  อุโปสถมฺป  ปวารณมฺป  เปตฺวา   
สาม ฺโต  จาเวตฺวา  นิกกฺฑฺฒิสฺสตีติ  สภโย  อุปสงฺกมติ   
วิสารโท  หุตฺวา  กเถตุ  น  สกฺโกติ ฯ  เอกจฺโจ  ปน  ทุสฺสีโลป   
สมาโน  สุสโีล  วิย  (๗)  จรติ  โสป  อชฺฌาสเยน  มงฺกุ  โหติเยว ฯ   
#  ๑.  ม.  ปรสิมชฺเฌ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  เถโรติ ฯ   
#  ๓.  ม.  เอตฺถนฺตเร  นสทฺโท  ทิสฺสติ ฯ  ๔.  ม.  นนิฺทิสฺสติ ฯ   
#  ๕.  ม.  ทสฺเสสฺสตีติ ฯ  ๖.  ม.  โกจิ ฯ  ๗.  ส.ี  สสุีโล  อปฺปจฺฉโก  วิย ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๙ 
                 
        สมฺมุโฬหฺ  กาล  กโรตีติ  ทุสฺสีลสสฺ  หิ  มรณม ฺเจ 
นิปนฺนสฺส  ทุสฺสีลฺยกมฺมานิ  สมาทาย  ปวตฺติตฏานานิ  อาปาถ   
อาคจฺฉนฺติ ฯ  โส  อุมฺมีเลตฺวา  อิธโลก  นิมีเลตฺวา  ปรโลก   
ปสฺสติ ฯ  ตสฺส  จตฺตาโร  อปายา  กมมฺานุรูป  อุปฏหนฺติ 
สตฺติสเตน  ปหริยมาโน  วิย  อคฺคิชาลาย  อาลิงฺคิยมาโน(๑)  วิย   
จ  โหติ  โส  วาเรถ  วาเรถาติ  วิรวนฺโตว  มรติ ฯ  เตน   
วุตฺต  สมฺมูโฬฺห  กาล  กโรตีติ ฯ   
        กายสฺส  เภทาติ  อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ  ปรมฺมรณาติ   
ตทนนฺตร  อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหณา ฯ  อถ  วา  กายสฺส  เภทาติ   
ชีวิตินฺทฺริยสสฺ  อุปจฺเฉทา ฯ  ปรมฺมรณาติ  จุติโต  อุทฺธ ฯ   
อปายนฺติอาทิ  สพฺพ  นิรยเววจน ฯ  นิรโย  หิ  สคฺคโมกฺข- 
เหตุภูตา  ปุ ฺสงฺขาตา  อยา  อเปตตฺตา  สุขาน  วา  อยสฺส   
อาคมนสฺส  วา  อภาวา  อปาโย ฯ  ทกฺุขสฺส  คติ  ปฏิสรณนฺติ   
ทุคฺคติ  โทสพหุลตาย  วา  ทฏุเน  กมมฺุนา  นิพฺพตฺตา   
คตีติ  ทุคฺคติ ฯ  วิวสา  นิปตนฺติ  เอตฺถ  ทุกฺกฏกมฺมการิโนติ(๒)   
วินิปาโต  วินสฺสนฺตา  วา  เอตฺถ  นิปตนฺติ  สมฺภิชชฺมานงฺค- 
ปจฺจงฺคาติ  วินิปาโต ฯ  นตฺถิ  เอตฺถ  อสฺสาทส ฺ ิโต  อโยติ   
นิรโย ฯ  อถ  วา  อปายคฺคหเณน  ติรจฺฉานโยนึ  ทีเปติ ฯ   
ติรจฺฉานโยนิ  หิ  อปาโย  สุคติโต  อเปตตฺตา  น  ทุคฺคติ 
#  ๑.  ม.  อคฺคิชาลาภิฆาเตน  ฌายมาโน ฯ  ๒.  ม.  ทุกฺกตการิโนติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๐ 
                 
มเหสกฺขาน  นาคราชาทีน  สมฺภวโต ฯ  ทุคฺคติคฺคหเณน   
เปตฺติวิสย  ทีเปติ ฯ  โส  หิ  อปาโย  เจว  ทุคฺคติ  จ  สุคติโต 
อเปตตฺตา  ทุกฺขสฺส  จ  คติภูตตฺตา  น  ตุ  วินิปาโต  อสุรสทิส   
อวินิปติตตฺตา ฯ  (๑)เปตมหิทฺธิกาน  หิ  วิมานานิป  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  (๑)   
วินิปาตคฺคหเณน  อสุรกาย  ทีเปติ ฯ  โส  หิ  ยถาวุตฺเตนตฺเถน   
อปาโย  เจว  ทุคฺคติ  จ  สพฺพสมฺปตฺติสมุสฺสเยหิ  วินิปติตตฺตา   
วินิปาโตติ  จ  วุจฺจติ  นิริยคฺคหเณน  อวีจิอาทิก  อเนกปฺปการ   
นิรยเมว  ทีเปติ ฯ  อุปปชฺชตีติ  นิพฺพตฺตติ ฯ   
        อานิสสกถา  วุตฺตวิปริยาเยน  เวทิตพฺพา ฯ  อย  ปน 
วิเสโส  สีลวาติ  สมาทานวเสน  สีลวา ฯ  สลีสมฺปนโฺนติ  ปริสุทธฺ   
ปริปุณฺณ ฺจ  กตฺวา  สีลสสฺ  สมาทาเนน  สลีสมฺปนโฺน ฯ   
โภคกฺขนฺธนฺติ  โภคราสึ ฯ  สุคตึ  สคฺค  โลกนฺติ  เอตฺถ  สุคติคฺค- 
เณน  มนุสฺสคติป  สงฺคยฺหติ  สคฺคคฺคหเณน  เทวคติเอว ฯ   
ตตฺถ  สุนฺทรา  คตีติ  สุคติ  รูปาทีหิ  วิสเยหิ  สุฏ ุ  อคฺโคติ   
สคฺโค  โส  สพฺโพป  ลุชชฺนปลชฺุชนฏเน  โลโกติ ฯ   
        ปาฏลิคามิเย  อุปาสเก  พหุเทว  รตฺตึ  ธมฺมิยา  กถายาติ   
อ ฺายป  ปาฬิมุตฺตาย  ธมฺมกถาย  เจว  อาวสถานุโมทนกถาย   
จ ฯ  ตทา  ห ิ ภควา  ยสฺมา  อชาตสตฺตุนา  ตตฺถ  ปาฏลิ- 
ปุตฺตนคร  มาเปนฺเตน  อ ฺเสุ  คามนิคมชนปทราชธานีสุ  เย   
#  ๑.  ม.  เปตมหิทฺธิกานมฺป  วิชชฺมานตฺตา ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๑ 
 
สีลาจารสมฺปนฺนา  กุฏมพิฺกา  เต  อาเนตฺวา  ธนธ ฺฆร- 
วตฺถุเขตฺตวตฺถาทีนิ  เจว  ปริหาร ฺจ  ทาเปตฺวา  นิเวสิยนฺติ ฯ   
ตสฺมา  ปาฏลิคามิยา  อุปาสกา  อานิสสทสฺสาวิตาย  วิเสสโต 
สีลครุกา  สพฺพคุณาน ฺจ  สีลสฺส  อธิฏานภาวโต  เตส  ปม   
สีลานิสเส  ปกาเสตฺวา  ตโต  ปร  อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต   
วิย  ปโวช  อากฑฺฒนฺโต  วิย  มหาชมฺพพ  มตฺถเก  คเหตฺวา   
จาเลนฺโต  วิย  โยชนิกมธุกณฺฑ  จกฺกยนฺเตน  ปเฬตฺวา  สุมธุร 
สมุปาทยมาโน(๑)  วิย  จ(๒)  ปาฏลิคามิกาน  อุปาสกาน  หิตสุขาวห   
ปกิณฺณกกถ  กเถนฺโต  อาวาสทาน  นาเมต  คหปตโย  มหนฺต   
ปุ ฺ  ตุมฺหาก  อาวาโส  มยา  ปริภุตฺโต  ภิกฺขุสงฺเฆน  จ   
ปริภุตฺโต  มยา  จ  ภิกฺขุสงฺเฆน  จ  ปรภุิตฺเตน  ปน  ธมฺม- 
รตเนนป  ปรภุิตฺโตเยว  โหติ ฯ  เอว  ตีหิ  รตเนหิ  ปริภุตฺเต   
อปริเมยฺโย  ว(๓)  วิปาโก  อปจ  อาวาสทานสฺมึ  ทินฺเน  สพฺพทาน   
นินฺนเมว  โหติ  ภูมฏกปณฺณสาลาย  วา  สาขามณฺฑปสฺส   
วา  สงฺฆ  อุทฺทิสฺส  กตสฺส  อานิสโส  ปริจฺฉินฺทิตุ  น   
สกฺกา ฯ  อาวาสทานานุภาเวน  หิ  ภเว  นิพฺพตฺตมานสฺสป   
สมฺปฬิตคพฺภวาโส  นาม  น  โหติ  ทวฺาทสหตฺโถ  โอวรโก   
วิยสฺส  มาตุกุจฺฉิ  อสมฺพาโธว  โหตีติ  เอว  นานานยวิจิตฺต(๔) 
#  ๑.  ม.  มธรุ  ปายมาโน ฯ  ๒.  ม.  จสทฺโท  นตฺถ ิฯ   
#  ๓.  ม.  อปริเมยฺโย  จ ฯ  ๔.  ม.  นานานเยหิ  วิจิตฺต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 632 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๒ 
                 
พหุ  ธมฺมกถ  กเถตฺวา   
                สตี  อุณฺห  ปฏหินฺติ  ตโต  วาฬมิคานิ  จ   
                สริึเป  จ  มกเส  สิสิเร  จาป  วุฏ ิโย ฯ   
                ตโต  วาตาตโป  โฆโร  ส ฺชาโต  ปฏิห ฺติ   
                เลณตฺถ ฺจ  สุขตฺถ ฺจ  ฌายิตุ ฺจ  วิปสฺสิตต ฯ   
                วิหารทาน  สฆสฺส  อคฺค  พุทฺเธน  วณฺณิต   
                ตสฺมา  หิ  ปณฺฑิโต  โปโส  สมฺปสฺส  อตฺถมตฺตโน ฯ   
                วิหาเร  การเย  รมฺเม  วาสเยตฺถ  พหุสฺสเุต   
                เตส  อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  วตฺถเสนาสนานิ  จ ฯ   
                ทเทยฺย  อุชุภูเตสุ  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา   
                เต  ตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺติ  สพฺพทุกฺขาปนูทน   
                ย  โส  ธมฺมมิธ ฺาย(๑)  ปรินิพฺพาตฺยนาสโวติ  (๒)   
        เอว  อยมฺป  อาวาสทาเน  อานิสโสติ  พหุเทว  รตฺตึ   
อติเรกตร  ทยิฑฺฒยาม  อาวาสทานานิสสกถ  กเถสิ ฯ  ตตฺถ   
อิมา  คาถา  ตาว  สงฺคห  อารุฬฺหา  ปกณฺิณกธมฺมเทสนา  ปน   
สงฺคห  นาโรหติ ฯ  สนฺทสฺเสตฺวาติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
        อภิกฺกนฺตาติ  อติกฺกนฺตา  เทฺว  ยามา  คตา ฯ  ยสฺสทานิ   
กาล  ม ฺถาติ  ยสฺส  คมนสฺส  ตุเมฺห  กาล  ม ฺถ  คมน- 
กาโล  ตุมฺหาก  คจฺฉถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กสฺมา  ปน  ภควา   
เต  อุยฺโยเชสติี  อนุกมฺปาย ฯ  ติยามรตฺตึ  หิ  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา   
#  ๑.  ม.  ธมมฺ  อิธ ฺาย ฯ  ๒.  วิ.  จุล.  ๗/๒๐๓/๘๘ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 633 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๓ 
 
วีตินาเมนฺตาน  เตส  สรีเร  อาพาโธ  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  ภิกฺขุ- 
สงฺเฆป  จ  วิปฺปภาตสยนนิสชฺชาย  โอกาโส  ลทฺธุ  วฏฏติ   
อิติ  อุภยานุกมฺปาย  อุยฺโยเชสีติ ฯ  สุ ฺาคารนฺติ  ปาฏิเยกฺก 
สุ ฺาคาร  นาม  ตตฺถ  นตฺถิ ฯ  เต  กิร  คหปตโย  ตสฺเสว   
อาวสถาคารสฺส  เอกปสฺเส  ปฏสาณิยา  ปริกฺขิปาเปตฺวา   
กปฺปยม ฺจ  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  กปปฺยปจฺจตฺถรณ  อตฺถริตฺวา   
อุปริ  สุวณฺณรชตตารกาคนฺธมาลาทิปฏิมณฺฑิต  วิตาน   
พนฺธิตฺวา  คนฺธเตลปทีป  อาโรปยึสุ  อปฺเปวนาม  สตฺถา 
ธมฺมาสนโต  วุฏาย  โถก  วิสฺสมิตุกาโม  อิธ  นิปชฺเชยฺย   
เอว  โน  อิท  อาวสถาคาร  ภควตา  จตูหิ  อิริยาปเถหิ   
ปริภุตฺต  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสตีติ ฯ  สตฺถาป  ตเทว   
สนฺธาย  ตตฺถ  สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปตฺวา  สีหเสยฺย  กปฺเปสิ ฯ   
ต  สนฺธาย  วุตฺต  สุ ฺาคาร  ปาวิสีติ ฯ  ตตฺถ  ปาท- 
โธวนฏานโต  ปฏาย  ยาว  ธมฺมาสนา  อคมาสิ  เอตฺถเก   
าเน  คมน  นิปฺผนฺน ฯ  ธมฺมาสน  ปตฺวา  โถก  อฏาสิ   
อิท  ตตฺถ  าน ฯ  [๑]  เทฺว  ยาเม  ธมมฺาสเน  นิสีทิ  เอตฺตเก   
าเน  นิสชฺชา  นิปฺผนฺนา ฯ  อุปาสเก  อุยฺโยเชตฺวา  ธมฺมาสนโต 
โอรุยฺห  ยถาวุตฺตฏาเน  สีหเสยฺย  กปเฺปสิ ฯ  เอว  ต  าน   
ภควตา  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  ปริภุตฺต  อโหสีติ ฯ   
        สุนีธวสฺสการาติ  สุนิโธ  จ  วสฺสกาโร  จ  เทฺว   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ภควาติ  ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 634 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๔ 
 
พฺราหฺมณา ฯ  มคธมหามตฺตาติ  มคธร ฺโ  มหาอมจฺจา  มคธ- 
รฏเ  วา  มหามตฺตา ฯ  มหติยา  อิสฺสริยมตฺตาย  สมนฺนาคตาติ   
มหามตฺตา ฯ  ปาฏลิคาเม  นคร  มาเปนฺตีติ  ปาฏลิคามสงฺขาเต   
ภูมิปฺปเทเส  นคร  มาเปนฺติ ฯ  วชฺชีน  ปฏิพาหายาติ  ลิจฺฉวิ- 
ราชูน  อายมุขปฺปจฺฉินฺทนตฺถ ฯ  สหสฺเสวาติ(๑)  เอเกกวคฺควเสน   
สหสฺส  สหสฺส  หุตฺวา ฯ  วตฺถูนีติ  ฆรวตฺถูนิ ฯ  จิตฺตานิ  นมนฺติ   
นิเวสนานิ  มาเปตุนฺติ  ร ฺโ  ราชมหามตฺตาน ฺจ  นิเวสนานิ   
มาเปตุ  วตฺถุวิชฺชาปากาน  จิตฺตานิ  นมนฺติ ฯ  เต  กิร  อตฺตโน   
สิปฺปานุภาเวน  เหฏาปวิย  ตึสหตฺถมตฺเต  าเน  อิธ   
นาคคฺคาโห  อิธ  ยกฺขคฺคาโห  อิธ  ภูตคฺคาโห  อิธ  ปาสาโณ 
วา  ขาณุโก  วา  อตฺถีติ  ชานนฺติ ฯ  เต  ตทา  สิปฺป  ชปฺเปตฺวา 
เทวตาหิ  สทฺธึ  สมฺมนฺตยมานา  วิย  มาเปนฺติ ฯ   
        อถวา  เตส  สรีเร  เทวตา  อธิมุ ฺจิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ   
นิเวสนานิ  มาเปตุ  จิตฺต  นามนฺติ ฯ  ตา  จตูสุ  โกเณสุ   
ขาณุเก  โกฏเฏตฺวา  วตฺถุมฺหิ  คหิตมตฺเต  ปฏิวิคจฺฉนฺติ ฯ   
สทฺธกุลาน  สทฺธา  เทวตา  ตถา  กโรนฺติ  อสฺสทฺธกุลาน   
อสฺสทฺธา  เทวตา ฯ  กึการณา  สทฺธาน  หิ  เอว  โหติ   
อิธ  มนุสฺสา  นิเวสน  มาเปนฺตา  ปม  ภิกฺขุสงฺฆ  นิสีทาเปตฺวา 
มงฺคล  วทาเปสฺสนฺติ  อถ  มย  สลีวนฺตาน  ทสฺสน  ธมฺมกถ   
#  ๑.  ม.  สหสฺสสหสฺเสวาติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 635 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๕ 
 
ป ฺหวิสฺสชฺชน  อนุโมทน  โสตุ  ลภิสฺสาม  มนุสสฺา  จ  ทาน   
ทตฺวา  อมฺหาก  ปตฺตึ  ทสสฺนฺตีติ ฯ  อสฺสทฺธเทวตานมฺป  อตฺตโน   
อิจฺฉานุรูป  เตส  ปฏิปตฺตึ  ปสฺสิตต  กถ ฺจ  โสตุ  ลภิสฺสามาติ   
ตถา  กโรนฺติ ฯ   
        ตาวตึเสหีติ  ยถา  หิ  เอกสฺมึ  กุเล  เอก  ปณฺฑิต  มนุสฺส   
เอกสฺมึ  จ  วิหาเร  เอก  พหุสฺสุต  ภิกฺขุ  อุปาทาย  อสุกกุเล 
มนุสฺสา  ปณฺฑิตา  อสุกวิหาเร  ภิกฺขู  พหุสฺสุตาติ  สทฺโท   
อพฺภุคฺคจฺฉติ  เอวเมว  สกกฺ  เทวราชาน  วิสฺสุกมฺม ฺจ(๑)  เทวปุตฺต   
อุปาทาย  ตาวตึสา  ปณฺฑิตาติ  สทฺโท  อพฺภุคฺคโต ฯ  เตนาห   
ตาวตึเสหีติ ฯ  เสยฺยถาปติอาทินา  เทเวหิ  ตาวตึเสหิ  สทฺธึ   
มนฺเตตฺวา  วิย  สุนีธวสฺสการา  นคร  มาเปนฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ยาวตา  [๒]  อริย  อายตนนฺติ  ยตฺตก  อริยมนุสฺสาน   
โอสรณฏาน  นาม  อตฺถิ ฯ  ยาวตา  วณิปฺปโถติ  ยตฺตก   
วาณิชาน  อาหฏภณฺฑสฺส  ราสิวเสน  กยวิกฺกยฏาน  นาม   
วาณิชาน  วสนฏาน  วา  อตฺถิ ฯ  อิท  อคฺคนครนฺติ  เตส   
อริยายตนวณิปฺปถาน  อิท  นคร  อคฺค  ภวิสฺสติ  เชฏก   
ปาโมกฺข ฯ  ปุฏเภทนนฺติ  ภณฺฑปุฏเภทนฏาน  ภณฺฑภณฺฑิกาน   
โมจนฏานนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สกลชมฺพุทีเป  อลทฺธภณฺฑมฺป  หิ   
อิเธว  ลภิสฺสนฺติ  อ ฺตฺถ  วิกฺกย  อคจฺฉนฺตาป  อิเธว  วิกฺกย   
#  ๑.  ม.  วิสสฺกมฺม ฺจ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อานนฺทาติ  ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 636 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๖ 
 
คจฺฉิสฺสนฺติ  ตสฺมา  อิเธว  ปุฏ  ภินฺทิสสฺนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อายานมฺป   
หิ  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  จตฺตาริ  สภาย  เอกนฺติ  เอว  ทิวเส  ทิวเส   
ป ฺจสตสหสฺสานิ  ตตฺถ  อุฏหิสฺสนฺติ ฯ  ตานิ  สภาวานิ   
อายานีติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อคฺคิโต  วาติอาทีสุ  สมุจฺจยตฺโถ  วาสทฺโท  อคฺคินา  จ   
อุทเกน  จ  มถิุเภเทน  จ  นสฺสิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  หิ  เอโก 
โกฏาโส  อคฺคินา  นสฺสิสฺสติ  นิพฺพาเปตุมฺป  น  สกฺขิสฺสนฺติ   
เอก  โกฏาส  คงฺคา  คเหตฺวา  คมิสฺสติ  เอโก  อิมินา  อกถิต   
อมุสฺส  อมุนา  อกถิต  อิมสฺส  วทนฺตาน  ปสุณาวาจาน  วเสน   
ภินฺนาน  มนุสฺสาน  อ ฺม ฺเภเทน  วินสฺสิสฺสติ ฯ  เอว   
วตฺวา  ภควา  ปจฺจูสกาเล  คงฺคาตีร  คนฺตฺวา  กตมุขโธวโน   
ภิกฺขาจารกาล  (๑)  อาคมยมาโน  นิสทีิ ฯ 
        สุนีธวสฺสการาป  อมฺหาก  ราชา  สมณสฺส  โคตมสฺส   
อุปฏาโก  โส  อเมฺห  อุปคเต  ปุจฺฉิสฺสติ  สตฺถา  กิร   
ปาฏลิคาม  อคมาสิ  กึ  ตสฺส  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺถ  น   
อุปสงฺกมิตฺถาติ ฯ  อุปสงฺกมิมฺหาติ  จ  วุตฺเต  นิมนฺตยิตฺถ  น   
นิมนฺตยิตฺถาติ  ปุจฺฉิสฺสติ ฯ  น  นิมนฺตยิมฺหาติ  จ  วุตฺเต  อมฺหาก   
โทส  อาโรเปตฺวา  นิคฺคณฺหิสฺสติ  อิท ฺจาป  มย  อกตฏาเน   
นคร  มาเปม  สมณสฺส  โข  ปน  โคตมสฺส  คตคตฏาเน 
#  ๑.  ม.  ภิกขฺาจารเวล ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๗ 
 
กาฬกณฺณิสตฺตา  ปฏิกฺกมนฺติ  ต  มย  นครมงฺคล  วาจา- 
เปสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  นิมนฺตยึสุ ฯ 
เตน  วุตฺต  อถ  โข  สุนีธวสฺสการาติอาทิ ฯ   
        ปุพฺพณฺหสมยนฺติ  ปพฺุพเณฺห  กาเล ฯ  นวาเสตฺวาติ  คามปฺ- 
เวสนนีหาเรน  นิวาสน  นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา ฯ   
ปตฺตจีวรมาทายาติ  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺต  หตฺเถน  คเหตฺวา ฯ   
        สลีวนฺเตตฺถาติ  สีลวนฺโต  เอตฺถ  อตฺตโน  วสนฏาเน ฯ   
ส ฺเตติ  กายวาจาจิตฺเตหิ  ส ฺเต ฯ  ตาส  ทกขิฺณมาทิเสติ   
สฆสฺส  ทินฺเน  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ตาส  ฆรเทวตาน  อาทิเสยฺย  (๑)   
ปตฺตึ  ทเทยฺย ฯ  ปูชิตา  ปชูยนฺตีติ  อิเม  มนุสฺสา  อมฺหาก   
าตกาป  น  โหนฺติ  เอวมฺป  โน  ปตฺตึ  เทนฺตีติ  อารกฺข   
สุสวิหิต  กโรนฺติ  สฏุ ุ  อารกฺข  กโรนฺติ ฯ  มานิตา  มานยนฺตีติ   
กาลานุกาล  (๒)  พลิกมมฺกรเณน  มานิตา  เอเต  มนุสฺสา  อมฺหาก   
าตกาป  น  โหนฺติ  ตถาป  จตุป ฺจฉมาสนฺตร  โน  พลกิมฺม   
กโรนฺตีติ  มาเนนฺติ  อุปฺปนฺนปริสฺสย  หรนฺติ ฯ  (๓)  ตโต  นนฺติ   
ตโต  ต  ปณฺฑิตชาติก  ปุริส ฯ  โอรสนฺติ  อุเร  เปตฺวา 
สวฑฺฒิต  (๔)  ยถา  มาตา  โอรส  ปุตฺต  อนุกมฺปติ  อุปฺปนฺน- 
ปริสฺสยหรณตฺถเมวสฺส  ยถา  วายมติ  เอว  อนุกมฺปนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
#  ๑.  ส.ี  อาทิสฺส ฯ  ๒.  สี.  กาเลน  กาล ฯ  ๓.  ส.ี  อุปฺปนฺนปรสิฺสยา 
#  ปาเลนฺติ  สุมงฺคล.  ๒ ฯ  ๔.  ม.  วฑฺฒิต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 638 

                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๘ 
                 
ภทฺรานิ  ปสสฺตีติ  สุนฺทรานิ  ปสฺสติ ฯ   
        อนุโมทิตฺวาติ  เตหิ  ตทา  ปสุตฺปุ ฺสฺส  อนุโมทนวเสน 
เตส  ธมฺมกถ  กตฺวา ฯ  สนุีธวสฺสการาป  ยา  ตตฺถ  เทวตา   
อาสส  ตาส  ทกฺขิณมาทิเสติ  ภควโต  วจน  สุตฺวา  เทวตาน   
ปตฺตึ  อทสุ ฯ  ต  โคตมทฺวาร  นาม  อโหสีติ  ตสฺส  นครสฺส   
เยน  ทฺวาเรน  ภควา  นิกฺขมิ  ต  โคตมทฺวาร  นาม  อโหสิ ฯ   
คงฺคาย  ปน  อุตฺตรณตฺถ  อโนติณฺณตฺตา  (๑)  โคตมติตฺถ  นาม 
นาโหสิ ฯ  (๒)  ปูราติ  ปณฺุณา ฯ  สมติตฺติกาติ  ตฏสม  อุทกสฺส   
ติตฺตา  ภริตา ฯ  กากเปยฺยาติ  ตีเร   ิตกาเกหิ  ปาตุ   
สกฺกุเณยฺยอุทกา ฯ  ทฺวีหปิ  ปเทหิ  อุภโตกูเล  ชลปริปุณฺณ- 
ภาวเมว  (๓)  ทสฺเสติ ฯ  อุฬุมฺปนฺติ  ปารคมนตฺถาย  ทารูนิ   
สงฺฆาเฏตฺวา  อาณิโย  โกฏเฏตฺวา  กต ฯ  กลฺุลนฺติ  เวฬุทณฺฑาทิเก  (๔) 
วลฺลิอาทีหิ  พนฺธิตฺวา  กต ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  มหาชนสฺส  คงฺโคทกมตฺตตสฺสป   
เกวล  ตริตุ  อสมตฺถต  อตฺตโน  ปน  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  อติคมฺภีร- 
วิตฺถต  สสารมหณฺณว  ตริตฺวา   ิตภาว ฺจ  สพฺพาการโต 
วิทิตฺวา  ตทตฺถปริทีปน  อิม  อทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อณฺณวนฺติ  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน  โยชนมตฺต   
#  ๑.  ส.ี  โอติณฺณฏาน ฯ  ๒.  ส.ี  อโหสิ ฯ  ๓.  ม.  อุภโตก๔ลสม   
#  ปริปุณฺณภาวเมว ฯ  ๔.  ม.  เวฬุทณฺฑาทิเก ฯ    
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                *เลมที่  ๑๙  ทวิฺธาปถสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๙ 
 
คมฺภีรสฺส  จ  วิตฺถตสฺส  จ  อุทกฏานสฺส  เอต  อธวิจน ฯ  สรนติฺ   
สริตฺวา  คมนโต  อิธ  นที  อธิปฺเปตา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
เย  คมฺภีรวิตฺถต  สสารณฺณว  ตณฺหาสริต ฺจ  ตรนฺติ  เต   
อริยมคฺคสงฺขาต  เสตุ  กตฺวาน  วิสชฺช  ปลลฺลานิ  อนามสิตฺวา  ว 
อุทกภริตานิ  นินฺนฏานานิ  อยมฺปน  อิท  อปฺปมตฺตก  อุทก   
ตริตุกาโม  กลฺุล ฺหิ  ชโน  ปพนฺธติ  กลฺุล  พนฺธิตุ  อายาส   
อาปชฺชติ ฯ  ติณฺณา  เมธาวิโน  ชนาติ  อริยมคฺคาณสงฺขาตาย   
เมธาย  สมนฺนาคตตฺตา  เมธาวิโน  พุทฺธา  จ  พุทธฺสาวกา  จ   
วินา  เอว  กลฺุเลน  ติณฺณา  ปรตีเร  ปติฏ ิตาติ ฯ   
        ฉฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        ทฺวิธาปถสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโนติ  อทฺธานสงฺขาต  ทีฆ- 
มคฺค  ปฏิปนโฺน  คจฺฉนฺโต  โหติ ฯ  นาคสมาเลนาติ  เอวนามเกน   
เถเรน ฯ  ปจฺฉาสมเณนาติ  อย  ตทา  ภควโต  อุปฏาโก   
อโหสิ ฯ  เตน  น  ปจฺฉาสมณ  กตฺวา  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  ภควโต 
หิ  ปมโพธยิ  วีสติวสฺสานิ  อนิพทฺธา  อุปฏากา  อเหสส  ตโต   
ปร  ยาว  ปรนิิพฺพานา  ป ฺจวีสติวสฺสานิ  อายสฺมา  อานนฺโท   
ฉายาว  อุปฏาสิ ฯ  อย  ปน  อนิพทฺธปุฏากกาโล ฯ  เตน   
วุตฺต  อายสฺมตา  นาคสมาเลน  ปจฺฉาสมเณนาติ ฯ  ทฺวิธาปถนฺติ    
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๔๐ 
                 
ทฺวิธาภูต  มคฺค ฯ  เทฺวธาปถนฺติป  วทนฺติ(๑) ฯ  อายสฺมา  นาค- 
สมาโล  อตฺตนา  ปุพฺเพ  ตตฺถ  กตปริจยตฺตา  อุชุภาว ฺจสฺส   
สนฺธาย  วทติ  อย  ภนฺเต  ภควา  มคฺโคติ  (๒) ฯ 
        ภควา  ปน  ตทา  ตสฺส  สปริสฺสยภาว  ตฺวา  ตโต   
อ ฺ  มคฺค  คนฺตุกาโม  อย  นาคสมาล  มคฺโคติ(๒)  อาห ฯ   
สปริสฺสโยติ  จ  วุตฺเต  อสทฺทหิตฺวา  ภควา  น  ตตฺถ  ปริสฺสโยติ 
วเทยฺย  ตทสฺส  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกฺขายาติ  สปรสิฺสโยติ 
น  กเถสิ ฯ  ติกฺขตฺตุ  อย  ปนฺโถ  อิมินา  คจฺฉามาติ  วตฺวา   
จตุตฺถวาเร  น  ภควา  อิมนิา  มคฺเคน  คนฺตุ  อิจฺฉติ  อยเมว   
จ  อุชุมคฺโค  หนฺทาห  ภควโต  ปตฺตจีวร  ทตฺวา  อิมนิา  มคฺเคน 
คมิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถุ  หตฺเถ  ปตฺตจีวร  ทาตุ  อสกฺโกนฺโต 
ภูมิย  เปตฺวา  ปจฺจุปฏ ิเตน  ทุกฺขสวตฺตนิเกน  กมฺมุนา  โจทิย- 
มาโน  ภควโต  วจน  อนาทิยิตฺวาว  ปกฺกามิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อถ  โข  อายสฺมา  นาคสมาโล  ภควโต  ปตฺตจีวร  ตตฺเถว   
ฉมาย  นิกฺขิปตฺวา  ปกฺกามีติ ฯ  ตตฺถ  ภควโต  ปตฺตจีวรนฺติ   
อตฺตโน  หตฺถคต  ภควโต  ปตฺตจีวร ฯ  ตตฺเถวาติ  ตสฺมึเยว   
มคฺเค  ฉมาย  ปวิย  นิกฺขิปตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อิท  โว  ภควา   
ปตฺตจีวร  สเจ  อิจฺฉถ ฯ  คณฺหถ  ยทิ  อตฺตนา  อิจฺฉิตมคฺคเยว   
คนฺตุกามตฺถาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ภควาป  อตฺตโน  ปตฺตจีวร  สยเมว   
#  ๑.  ม.  ปนฺติ ฯ  ๒.  ม.  ปนฺโถติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ทวิฺธาปถสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๔๑ 
 
คเหตฺวา  ยถาธิปฺเปต  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ   
        อนฺตรามคฺเค  โจรา  นิกฺขมิตฺวาติ  ตทา  กิร  ป ฺจสตา   
ปุริสา  ลุทฺทา  โลหิตปาณิโน  ราชาปราธิโน  หตฺุวา  อร ฺ 
ปวิสิตฺวา  โจริกาย  ชีวิก  กปฺเปนฺตา  ปาริปนฺถิกภาเวน  ร ฺโ   
อายปถ  ปจฺฉินฺทิสฺสามาติ  มคฺคสมีเป  อร ฺเ  ติฏนฺติ ฯ  เต   
เถร  เตน  มคฺเคน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อย  สมโณ  อิมนิา  มคฺเคน 
อาคจฺฉติ  อวฬ ฺชิตพฺพ  มคฺค  วฬ ฺเชติ  อมฺหาก  อตฺถิภาว  น 
ชานาติ  หนฺท  น  ชานาเปสฺสามาติ  กุชฺฌิตฺวา  คหนฏานโต   
เวเคน  นิกฺขมิตฺวา  สหสา  เถร  ภูมิย  ปาเตตฺวา  หตฺถปาเทหิ   
โกฏเฏตฺวา  มตฺติกาปตฺต ฺจสฺส  ภินฺทิตฺวา  จีวร  ขณฺฑาขณฺฑิก   
ฉินฺทิตฺวา  ปพฺพชิตตฺตา  ต  น  หนาม  อิโต  ปฏาย  อิมสฺส   
มคฺคสฺส  สปฺปฏิภยภาว  (๑)  ชานาหีติ  วิสฺสชฺเชสส ฯ  เตน  วตฺุต  อถ 
โข  อายสฺมโต ฯเปฯ  วิปผฺาเลสุนฺติ   
        ภควาป  อย  เตน  มคฺเคน  คโต  โจเรหิ  พาธิโต  ม   
ปริเยสิตฺวา  อิทาเนว  อาคมิสฺสตีติ  ตฺวา  โถก  คนฺตฺวา  มคฺคา 
โอกฺกมฺม  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล  นิสทีิ ฯ  อายสฺมาป  โข   
นาคสมาโล  ปจฺจาคนฺตฺวา  สตฺถารา  คตมคฺคเมว  คเหตฺวา   
คจฺฉนฺโต  ตสฺมึ  รกฺุขมูเล  ภควนฺต  ปสฺสิตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  สพฺพ  อาโรเจสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ   
#  ๑.  ม.  ปรสิฺสยภาว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๔๒ 
                 
โข  อายสฺมา  นาคสมาโล ฯเปฯ  สงฺฆาฏิ ฺจ  วิปฺผาเลสุนฺติ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  นาคสมาลสฺส  อตฺตโน   
วจน  อนาทิยิตฺวา  อเขมนฺตมคฺคคมน  อตฺตโน  จ  เขมนฺต- 
มคฺคคมน  วิทิตฺวา  ตทตฺถทีปน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สทฺธึ  จรนฺติ  สห  จรนฺโต ฯ  เอกโต  วสนฺติ  อิท   
ตสฺเสว  เววจน  สห  วสนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  มิสฺโส  อ ฺชเนน   
เวทคูติ  เวทิตพฺพฏเน  เวทสงฺขาเตน  จตุสจฺจอริยมคฺคาเณน   
คตตฺตา  อธิคตตฺตา  เวทสฺส  วา  สกลสฺส  เยฺยสฺส  ปาร   
คตตฺตา  เวทคู ฯ  อตฺตโน  หิตาหิต  น  ชานาตีติ  อ ฺโ   
อวิทฺวา  พาโลติ  อตฺโถ ฯ  เตน  อ ฺเนชเนน(๑)  มิสฺโส  สหจรณ- 
มตฺเตน  มิสฺสิโต(๒) ฯ  วิทฺวา  ปชหาติ  ปาปกนฺติ  เตน  เวทคูภาเวน   
วิทฺวา  ชานนฺโต  ปาปก  อภทฺทก  อตฺตโน  ทกฺุขาวห  ปชหาติ   
ปาปก  วา  อกลฺยาณปุคฺคล  ปชาหาติ ฯ  ยถา  ก ึ โก ฺโจ   
ขีรปโกว  นนิฺนคนฺติ  ยถา  โก ฺจสกุโณ  อุทกมิสฺสเิต  ขีเร   
อุปนีเต  วินา  โตย  ขีรมตฺตสฺเสว  ปวนโต  ขีรปโก  นินฺนฏาน- 
คมเนน  นินฺนคสงฺขาต  อุทก  ปชหาติ  วชฺเชติ  เอว  ปณฺฑิโต   
กิร  ทุปฺป ฺปุคฺคเลหิ  านนิสชฺชาทีสุ  สหภูโตป  อาจาเรน  เต   
ปชหาติ  น  กทาจิป  สมฺมิสฺโส  โหติ ฯ   
        สตฺตมสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  อ ฺเน  ชเนน ฯ  ๒.  ม.  มสิฺโส ฯ    
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๖๔๓ 
                 
                วิสาขาสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม  วิสาขาย  มิคารมาตุยา  นตฺตา  กาลงฺกตา  โหตีติ   
วิสาขาย  มหาอุปาสิกาย  ปุตฺตสฺส  ธีตา  กุมาริกา  กาลงฺกตา 
โหติ ฯ  สา  กิร  วตฺตสมฺปนฺนา  สาสเน  อภิปฺปสนนฺา  มหา- 
อุปาสิกาย  เคห  ปวิฏาน  ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน ฺจ  อตฺตนา   
กาตพฺพเวยฺยาวจฺจ  ปุเรภตฺต  ปจฺฉาภตฺต ฺจ  อปฺปมตฺตา   
อกาสิ  อตฺตโน  ปตามหิยา  จิตฺตานุกูล  ปฏิปชชฺิ ฯ  เตน   
วิสาขา  เคหโต  พหิ  คจฺฉนฺตี  สพฺพ  ตสฺสาเยว  ภาร  กตฺวา   
คจฺฉติ  รูเปน  จ  ทสฺสนียา  ปาสาทิกา  อิติ  สา  ตสฺสา   
วิเสสโต  ปยา  มนาปา  อโหสิ ฯ  สา  โรคาภิภูตา  กาล- 
มกาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  วิสาขาย  มิคาร- 
มาตุยา  นตฺตา  กาลงฺกตา  โหติ  ปยา  มนาปาติ ฯ   
        อถ  มหาอุปาสิกา  ตสฺสา  มรเณน  โสก  สนธฺาเรตุ   
อสกฺโกนฺตี  ทุกฺขี  ทุมฺมนา  สรีรนิกฺเขป  กาเรตฺวา  อปนาม 
สตฺถุ  สนฺติก  คตกาเล  จิตฺตสฺสาท  ลเภยฺยนฺติ  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  วิสาขา  มิคารมาตาติอาทิ ฯ 
ตตฺถ  ทิวา  ทวิสฺสาติ  ทิวสสฺสาป  ทิวา  มชฺฌนฺติเก  กาเลติ  อตฺโถ ฯ   
        ภควา  วิสาขาย  วฏฏาภิรตึ  ชานนฺโต  อุปาเยน  โสกตนุ- 
กรณตฺถ  อิจฺเฉยฺยาสิ  ตฺว  วิสาเขติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยาวติกาติ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๔๔ 
                 
ยตฺตกา  ตทา  กริ  สตฺต  ชนโกฏโิย  สาวตฺถิย  ปฏิวสนฺติ ฯ   
ต  สนฺธาย  ภควา  กีวพหุกา  ปน  วิสาเข  สาวตฺถิยา  มนุสฺสา 
เทวสิก  (๑)ทิวเส  ทิวเส(๑)  กาล  กโรนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  วิสาขา  ทสป   
ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตีณีติ  ตโย ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
อวิวิตฺตาติ  อสุ ฺา ฯ   
        อถ  ภควา  อตฺตโน  อธิปฺปาย  ปกาเสนฺโต  อป  น ุ
ตฺว  กทาจิ  กรหจิ  อนลลฺวตฺถา  วา  ภเวยฺยาสิ  อนลลฺเกสา(๒) 
วาติ  อาห ฯ  นนุ  เอว  สนเฺต  ตสฺสา(๓)  สพฺพกาล  โสกาภิ- 
ภูตาย  มตาน  ปุตฺตาทีน  อมงฺคลูปจารวเสน  อุทโกโรหเนน   
อลฺลวตฺถาย  อลฺลเกสาย  เอว  ภวิตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  ต  สุตฺวา   
อุปาสิกา  สเวคชาตา  โน  เหต  ภนฺเตติ  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปยวตฺถุ   
วิปฺปฏิสารโต  อตฺตโน  จิตฺตสฺส  นิวตฺตภาว  สตฺถุ  อาโรเจนฺตี   
อล  เม  ภนฺเต  ตาว  พหุเกหิ  ปุตฺเตหิ  จ  นตฺตาเรหิ  จาติ   
อาห ฯ   
        อถสฺสา  ภควา  ทุกฺข  นาเมต  ปยวตฺถุนิมิตฺต  ยตฺตกานิ   
ปยวตฺถูนิ  ตตฺตกานิ  ทุกฺขานิ ฯ  ตสฺมา  สุขกาเมน  ทุกฺขปฺปฏิกูเลน   
สพฺพโส  ปยวตฺถุโต  จิตฺต  วิเวเจตพฺพนฺติ  ธมฺม  เทเสนฺโต  เยส   
โข  วิสาเข  สต  ปยานิ  สต  เตส  ทุกขฺานีติอาทิมาห ฯ   
#  ๑.  สฺยา.  อิเม  ปาา  น  ทิสฺสนฺติ ฯ  ๒.  สฺยา.  ปฏิเสเธน  วินา   
#  อลฺลวตฺถา  อลลฺเกสาติ  ทิสฺสติ ฯ  ปฏิเสธโยเคน  ปน  อตฺโถ  ยุชฺเชยฺย ฯ 
#  ๓.  ม.  ตยา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 645 

                *เลมที่  ๑๙  วิสาขาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๔๕ 
 
ตตฺถ  สต  ปยานีติ  สต  ปยายิตพฺพวตฺถูนิ ฯ  สต  ปยนฺติป   
เกจิ  ปนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสฺมา  เอกโต  ปฏาย  ยาว  ทส   
ตาว  สงฺขฺยา  สงฺเขฺยยฺยปฺปธานา  ตสฺมา  เยส  ทส  ปยานิ   
ทส  เตส  ทกุขฺานีติอาทินา  ปาฬิ  อาคตา ฯ  เกจิ  ปน  เยส   
ทส  ปยาน  ทส  เตส  ทกุขฺานนฺติอาทินา  ปนฺติ  ต  น   
สุนฺทร ฯ  ยสมฺา  ปน  วีสติโต  ปฏาย  ยาว  สต  ตาว   
สงฺขฺยา  สงฺเขฺยยฺยปฺปธานาว  ตสฺมา  ตตฺถาป  สงฺเขฺยยฺยปฺปธานตเยว 
คเหตฺวา  เยส  โข  วิสาเข  สต  ปยานิ  สต  เตส  ทุกขฺานีติ- 
อาทินา  ปาฬิ  อาคตา ฯ  สพฺเพสมฺป  จ  เยส  เอก  ปย   
เอก  เตส  ทกฺุขนฺติ  ปาโ  น  ปน  ทกฺุขสฺสาติ ฯ  เอตสฺมึ   
หิ  ปกฺเข  (๑)เอกรสา  ว  ภควโต(๑)  เทสนา  โหติ ฯ  ตสฺมา  ยถา- 
วุตฺตนยาว  ปาฬิ  เวทิตพฺพา ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  โสกปริเทวาทิก  เจตสิก  กายิก ฺจ   
ทุกฺข  ปยวตฺถุนิมิตฺต  ปยวตฺถุมฺหิ  สติ  โหติ  อสติ  น  โหตีติ   
เอตมตฺถ  สพฺพาการโต  ชานิตฺวา  ตทตฺถปริทีปน  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  เย(๒)  าติโภคโรคสีลทิฏ ิพฺยสเนหิ  ผุฏสฺส   
อนฺโต  นิชฌฺายนฺตสฺส  พาลสฺส  จิตฺตสนฺตาปลกฺขณา  เย  เกจิ(๓) 
มุทุมชฺฌาทิเภเทน  ยาทิสา  ตาทิสา  โสกา  วา  เตหิเยว   
#  ๑.  ม.  เอกรสา  เอกชฌฺาสยา  จ  ภควโต ฯ   
#  ๒.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๓.  ม.  เย  เกจิ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๔๖ 
                 
ผุฏสฺส  โสกุทฺเทหกสมุฏาปตวจีวิปฺปลาปลกฺขณา  (๑)  ปริเทวิตา   
วา  อนิฏโผฏพฺพปฏิหตกายสฺส  กายปฬนลกฺขณา  ทุกฺขา  วา   
ตถา  อวุตฺตตฺถสฺส  วิกปฺปนตฺเถน  วาสทฺเทน  คหิตา  โทมนสฺส-ุ 
ปายาสาทโย  วา  นิสฺสยเภเทน  จ  อเนกรูปา  นานาวิธา   
อิมสฺมึ  สตฺตโลเก  ทิสฺสนฺติ  อุปลพฺภนฺติ  สพฺเพป  เอเต  ปย   
ปยชาติก  สตฺต  สงฺขาร ฺจ  ปฏิจฺจ  นิสฺสาย  อาคมฺม  ปจฺจย   
กตฺวา  ปภวนฺติ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  ยถาวุตฺตปยวตฺถุมฺหิ 
ปเย  อสนฺเต  ปยภาวกเร  ฉนฺทราเค  ปหีเน  น  กทาจิป   
เอเต  สมฺภวนฺติ(๒)ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ปยโต  ชายตี  โสโก ฯเปฯ   
เปมโต  ชายตี  โสโกติอาทิ(๓) ฯ  ตถา  ปยปฺปภูตา  กลหา  วิวาทา   
ปริเทวโสกา  สห  มจฺฉเรหีติ  จ  อาทิ(๔) ฯ  เอตฺถ  จ  ปริเทวิตา   
วา  ทุกฺขา  วาติ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  วุตฺต  ปริเทวิตานิ  วา 
ทุกฺขานิ  วาติ  วตฺตพฺเพ  วิภตฺติโลโป  วา  กโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตสฺมา  หิ  เต  สุขิโน  วีตโสกาติ  ยสฺมา  ปยปปฺภูตา   
โสกาทโย  เยส  นตฺถ ิฯ  ตสฺมา  เต  เอว  สุขิโน  วิคตโสกา 
จ  นาม(๕) ฯ  เก  ปน  เต  เยส  ปย  นตฺถิ  กุหิ ฺจิ  โลเกติ   
เยส  อริยาน  สพฺพโส  วีตราคตฺตา  กตฺถจิป  สตฺตโลเก  จ 
สงฺขารโลเก  จ  ปย  ปยภาโว  ปุตฺโตติ  วา  ภาตาติ  วา 
#  ๑.  ส.ี  กายโสสกเหตุกสฺส  สมฏุาปกา  เกจิ ฯ   
#  ๒.  ม.  โสโกติ  จ  อาทิ ฯ  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๖/๔๓ ฯ   
#  ๔.  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๑๘/๕๐๖ ฯ  ๕.  ม.  วีตโสกา  นาม ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  วิสาขาสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๔๗ 
                 
ภคินีติ  วา  ภริยาติ  วา  ปย  ปยายน  ปยภาโว  นตฺถ ิฯ   
สงฺขารโลเกป  เอต  มม  สนฺตก  อิมินาห  อิม  นาม  สุข   
ลภามิ  ลภิสสฺามีติ  ปย  ปยายน  ปยภาโว  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา   
อโสก  วิรช  ปตฺถยาโน  ปย  น  กยริาถ  กุหิ ฺจิ  โลเกติ 
ยสฺมา  จ  สุขิโน  นาม  วีตโสกา  วีตโสกตฺตาว  กตฺถจิป   
วิสเย  ปยภาโว  น  นตฺถ ิฯ  ตสฺมา  อตฺตโน  ยถาวุตฺตโสกาภาเวน   
จ  อโสก  อโสกภาว  ราครชาทิวิคมเนน  วิรช  วิรชภาว  อรหตฺต   
โสกสฺส  ราครชาทีน ฺจ  อภาวเหตุภาวโต  วา  อโสก  วิรชนฺติ   
ลทฺธนาม  นพฺิพาน  ปตฺถยาโน  กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺทสฺส   
วเสน  ฉนฺทชาโต  กตฺถจิ  โลเก  รูปาทิธมฺเม  อนฺตมโส   
สมถวิปสฺสนาธมฺเมป  ปย  ปยภาว  ปยายน  น  กยิราถ  น   
อุปฺปาเทยฺย ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ธมฺมาป  โว  ภิกฺขเว  ปหาตพฺพา   
ปเคว  อธมฺมาติ ฯ  (๑)   
        อฏมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  มู.  ๑๒/๒๘๐/๒๗๑ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๖๔๘ 
 
                ปมทพฺพสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม  อายสฺมาติ  ปยวจน ฯ  ทพฺโพติ  ตสฺส  เถรสฺส 
นาม ฯ  มลฺลปุตฺโตติ  มลลฺราชสฺส  ปตฺุโต ฯ   
        โส  ห ิ อายสฺมา  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ปาทมูเล   
กตาภินีหาโร  กปฺปสตสหสฺส  อุปจิตปุ ฺส ฺจโย  อมฺหาก   
ภควโต  กาเล  มลลฺราชสสฺ  เทวิยา  กจฺุฉิย  นิพฺพตฺโต  กตาธ-ิ 
การตฺตา  ชาติยา  สตฺตวสฺสิกกาเลเยว  มาตาปตโร  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  เต  จ  ปพฺพชิตฺวาป  อาจาร  ตาว  สิกฺขตุ(๑)  สเจ  ต   
นาภิรมิสฺสติ  อิเธว  อาคมิสฺสตีติ  อนุชานึสุ ฯ  โส  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  สตฺถาปสฺส  อุปนิสสฺยสมฺปตฺตึ   
โอโลเกตฺวา  ปพฺพชฺช  อนุชานิ ฯ  ตสฺส  ปพฺพชชฺาสมเย  ทินฺน- 
โอวาเทน  ภวตฺตย  อาทิตฺต  วิย  อุปฏาสิ ฯ  โส  วิปสฺสน   
ปฏเปตฺวา  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  สาวเกน   
ปตฺตพฺพ  ติสฺโส  วิชฺชา  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  ฉ  อภิ ฺา   
นว  โลกุตฺตรธมฺมาติ  เอวมาทิก  สพฺพ  อธิคนฺตฺวา  อสีติยา   
มหาสาวเกสุ  อพฺภนฺตโร  อโหสิ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  เตน  อายสฺมตา   
        มยา  โข  ชาติยา  สตฺตวสฺเสน  อรหตฺต  สจฺฉิกต  ยงฺกิ ฺจิ   
สาวเกน  ปตฺตพฺพ  สพฺพนฺต  อนุปฺปตฺต  มยาติอาทิ ฯ  (๒)   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  โส  กริายสฺมา  เอกทิวส   
#  ๑.  ม.  ปพฺพชิตฺวาป  อาจาร  ตาว  สิกฺขตุ ฯ   
#  ๒.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๕๔๑/๓๖๗ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมทพฺพสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๔๙ 
 
ราชคเห  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
ภควโต  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  ทิวาฏาน  คนฺตฺวา  อุทกกุมฺภโต   
อุทก  คเหตฺวา  ปาเท  ปกขฺาเลตฺวา  คตฺตานิ  สีตึ  กตฺวา   
จมฺมขณฺฑ  ป ฺาเปตฺวา  นิสินฺโน  กาลปริจฺเฉท  กตฺวา   
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิ ฯ  อถายสฺมา  ยถากาลปริจฺเฉท  สมา- 
ปตฺติโต  วุฏหิตฺวา  อตฺตโน  อายุสงฺขาเร  โอโลเกสิ ฯ  ตสฺส  (๑)   
เต  ปริกฺขีณา  กติปยมุหุตฺติกา  อุปฏหึสุ  โส  จินฺเตสิ  น   
โข  เมต  ปฏริูป  ยมห  สตฺถุ  อนาโรเจตฺวา  สพฺรหฺมจารีหิ   
จ  อวิทิโต  อิธ  ยถานิสินฺโนว  ปรินิพฺพายิสฺสามิ ฯ  ยนฺนูนาห   
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปรินิพฺพาน  อนุชานาเปตฺวา  สตฺถุ  วตฺต   
ทสฺเสตฺวา  สาสนสฺส  นิยยฺานิกภาวทสฺสนตฺถ  มยหฺ  อิทฺธานุ- 
ภาว  วิภาเวนฺโต  อากาเส  นิสีทิตฺวา  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพาเยยฺย ฯ  เอว  สนเฺต  เย  มย ิ อสฺสทฺธา  อปฺปสนฺนา 
เตสมฺป  ปสาโท  อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตทสฺส  เตส  ทีฆรตฺต  หิตาย   
สุขายาติ ฯ  เอว ฺจ  โส  อายสฺมา  จินฺเตตฺวา  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  สพฺพนฺต  ตเถว  อกาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข   
อายสฺมา  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ปรินิพฺพานกาโล  เมติ  ภควา  มยฺห  อนปุาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพานกาโล  อุปฏ ิโต  ตมห  ภควโต   
#  ๑.  ส.ี  ตตฺถ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๕๐ 
 
อาโรเจตฺวา  ปรินิพฺพายิตุกาโมมฺหีติ  ทสฺเสติ ฯ  เกจิ  ปนาหุ   
น  ตาว  เถโร  ชิณฺโณ  น  จ  คิลาโน  ปรินิพฺพานาย  จ  สตฺถาร   
อาปุจฺฉติ  ตตฺถิท  (๑)  การณ  เมตฺติยภูมชกา  ภิกขฺู  ปุพฺเพ  ม   
อมูลเกน  ปาราชิเกน  อนทฺุธเสสส  ตสฺมึ  อธิกรเณ  วูปสนฺเตป   
อกฺโกสนฺติเยว ฯ  เตส  สทฺทหิตฺวา  อ ฺเป  ปุถุชชฺนา  มย ิ  
อคารว  ปริภว ฺจ  กโรนติฺ ฯ  อิม ฺจ  ทุกฺขภาร  นริตฺถก   
วหิตฺวา  กึ  ปโยชน  ตสฺมาห  อิทานิเยว  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ   
สนฺนิฏาน  กตฺวา  สตฺถาร  อาปุจฺฉีติ ฯ  ต  อการณ ฯ  น 
หิ  ขีณาสวา  อปริกฺขีเณ  อายุสงฺขาเร  ปเรส  อุปวาทาทิ- 
ภเยน  ปรินพฺิพานาย  เจเตนฺติ[๒]  วายมนฺติ  น  จ  ปเรส   
ปสสาทิเหตุ  จิร  ติฏนฺติ  อถ  โข  สรเสเนว  อตฺตโน   
อายุสงฺขารสฺส  ปรกิฺขย  อาคเมนฺติ ฯ  ยถาห   
                นาภิกงฺขามิ  มรณ  นาภิกงฺขามิ  ชีวิต   
                กาล ฺจ  ปฏิกงฺขามิ  นิพฺพิส  ภตโก  ยถาติ ฯ  (๓)   
        ภควาปสฺส  อายุสงฺขาร  โอโลเกตฺวา  ปริกฺขีณภาว  ตฺวา   
ยสฺสทานิ  ตฺว  ทพฺพ  กาล  ม ฺสีติ  อาห ฯ   
        เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวาติ  อากาส  อภิอุคฺคนฺตฺวา  เวหาส   
คนฺตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อภิสทฺทโยเคน  ห ิ อิท  อุปโยควจน ฯ 
#  ๑.  ม.  กึ  ตตฺถ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  ฆฏยนฺตีติ  ทิสฺสติ ฯ   
#  ๓.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๒๙๕/๒๙๙  สมฺปชาโน  ปติสฺสโตติ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมทพฺพสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๕๑ 
 
อตฺโถ  ปน  ภุมฺมวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  กึ   
อกาสีติ  อาห  อากาเส  อนฺตลิกฺเข  ปลลฺงฺเกน  นิสทีิตฺวาติอาทิ ฯ   
(๑)  ตตฺถ  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวาติ  เตโชกสิณจตุตฺถชฺฌานสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตฺวา ฯ  เถโร  หิ  ตทา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ติกฺขตฺตุ   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  เอกมนฺต   ิโต  ภควา  กปฺปสตสหสฺส  ตุเมฺหป   
สทฺธึ  ตตฺถ  ตตฺถ  วสนฺโต  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  อิมเมวตฺถ   
สนฺธาย  อกาสึ  สฺวายมตฺโถ  อชฺช  มตฺถก  ปตฺโต  อิท  ปจฺฉิม- 
ทสฺสนนฺติ  อาห ฯ  เย  ตตฺถ  ปุถชฺุชนภิกฺขู  โสตาปนฺนา 
สกทาคามิโน  จ  เตสุ  เอกจฺจาน  มหนฺต  การุ ฺ  อโหส ิฯ 
เอกจฺเจ  อาโรทนปฺปตฺตา  อเหสส ฯ  อถสฺส  ภควา  จิตฺตวาร(๒) 
ตฺวา  เตนหิ  ทพฺพ  มยฺห  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  อิทฺธิปาฏิหาริย   
ทสฺเสหีติ  อาห ฯ  ตาวเทว  สพฺโพ  ภิกขฺุสงฺโฆ  สนฺนิปติ ฯ   
อถายสฺมา  ทพฺโพ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหตีติอาทินา  (๓)  นเยน   
อาคตานิ  สาวกสาธารณานิ  สพฺพานิ  ปาฏิหาริยานิ  ทสฺเสตฺวา   
ปุน  จ  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อากาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อากาเส  ปวึ   
นิมฺมินิตฺวา  ตตฺถ  ปลลฺงฺเกน  นิสินโฺน  เตโชกสิณสมาปตฺติยา   
ปริกมฺม  กตฺวา  สมาปตฺตึ  สมาปชชฺิตฺวา  วุฏาย  สรีร   
อาวชฺชิตฺวา  ปุน  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชตฺิวา  สรีรชฌฺาปนเตโชธาตุ   
#  ๑.  ม.  นิสทีิตฺวาติ  อาทิ ฯ  ๒.  ม.  จิตฺตาจาร ฯ   
#  ๓.  ท.ี  สี.  ๙/๓๓๙/๒๗๔ ฯ  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๒๕๓/๑๖๓ ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๕๒ 
 
อธิฏหิตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  สห  อธิฏาเนน  สพฺโพ  กาโย   
อคฺคินา  อาทิตฺโต  อโหสิ ฯ  ขเณเนว  จ  โส  อคฺคิ  กปฺป- 
วุฏานคฺคิ  วิย  อณุมตฺตมฺป  สงฺขารคต  มสิมตฺตมฺป  ตตฺถ   
กิ ฺจิ  อนวเสเสนฺโต  อธฏิานพเลน  ฌาเปตฺวา  นิพฺพายิ ฯ   
เตน  วุตฺต  อถ  โข  อายสฺมา  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโตติอาทิ ฯ  ตตฺถ 
วุฏหิตฺวา  ปรินิพฺพายีติ  อิทฺธิจิตฺตโต  วุฏหิตฺวา  ภวงฺคจิตฺเตน   
ปรินิพฺพายิ ฯ   
        ฌายมานสฺสาติ  ชาลิยมานสฺส ฯ  ฑยฺหมานสฺสาติ  ตสฺเสว   
เววจน ฯ  อถ  วา  ฌายมานสฺสาติ  ชาลาปวตฺติกฺขณ  สนฺธาย   
วุตฺต ฯ  ฑยฺหมานสฺสาติ  วีตจฺจิตงฺคารกฺขณ ฯ  ฉารกิาติ  ภสฺม ฯ   
มสีติ  กชชฺล ฯ  น  ป ฺายิตฺถาติ  น  ปสฺสิตฺถ  อธฏิาน- 
พเลน  สพฺพ  ขเณเนว  อนฺตรธายิตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  กสฺมา  ปน   
เถโร  อุตฺตรมินุสฺสธมฺม  อิทฺธิปาฏิหาริย  ทสฺเสสิ  นนุ  ภควตา 
อิทฺธิปาฏิหาริยกรณ  ปฏกิฺขิตฺตนฺติ  น  โจเทตพฺพเมต  คิหีน   
สมฺมุขา  ปฏหิาริยกรณสฺส  ปฏิกฺขิตตฺตา ฯ  ต ฺจ  โข  วิกุพฺพน- 
วเสน  น(๑)  ปเนว  อธิฏานวเสน ฯ  อย  ปนายสฺมา  ธมฺมสามินา   
อาณตฺโตว  ปาฏิหาริย  ทสฺเสสิ ฯ   
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  อายสฺมโต  ทพฺพสฺส  มลฺลปุตฺตสฺส 
อนุปาทาปรินิพฺพาน  สพฺพาการโต  วิทิตวา  ตทตฺถปริทีปน  อิม   
#  ๑.  ม.  น  ปเนว ฯ  
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                *เลมที่  ๑๙  ปมทพฺพสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๕๓ 
 
อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  อเภทิ  กาโยติ  สพฺโพ  ภูตุปาทายปฺปเภโท  จตุสฺ- 
ติตรูปกาโย  ภิชฺชิ  อนวเสสโต  นสฺส ิ (๑)  อนฺตรธายิ  อนุปฺปตฺติ- 
ธมฺมต  อาปชฺช ิฯ  นิโรธ ิ ส ฺาติ  รูปายตนาทิโคจรตาย   
รูปส ฺาทิเภทา  สพฺพาป  ส ฺา  อปฺปฏิสนฺธิเกน  นิโรเธน 
นิรุชฺฌ ิฯ  เวทนา  สีติภวึสุ  สพฺพาติ  วิปากเวทนา  กิริยเวทนาติ   
สพฺพาป  เวทนาอปฺปฏิสนฺธิกนิโรเธน  นิรุทฺธตฺตา  อณุมตฺตมฺป(๒)   
เวทนาทรถสฺส  อภาวโต  สีติภูตา  อเหสส  กุสลากุสลเวทนา   
ปน  อรหตฺตผลกฺขเณเยว  นิโรธ  คตา ฯ  สีติรหึสูติป  ปนฺติ ฯ   
สนฺตา  (๓)  นิรุทฺธา  อเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  วูปสมึสุ  สงฺขาราติ  วิปาก- 
กิริยปฺปเภทา  สพฺเพป  ผสฺสาทโย  สงฺขารกฺขนฺธธมฺมา  อปฺปฏ-ิ 
สนฺธิกนิโรเธเนว  นิรุทฺธตฺตา  วิเสเสน  อุปสมึสุ ฯ  วิ ฺาณ   
อตฺถมาคมาติ  วิ ฺาณมฺป  วิปากกิริยปฺปเภท  สพฺพ  อปฺปฏ-ิ 
สนฺธิกนิโรเธเนว  อตฺถ  วินาส  อุปจฺเฉท  อคมา  อคจฺฉิ ฯ   
        อิติ  ภควา  อายสฺมโต  ทพฺพสฺส  มลฺลปุตฺตสฺส  ป ฺจนฺนมฺป   
ขนฺธาน  ปุพฺเพเยว  กิเลสาภิสงฺขารุปาทานสฺส  อนวเสสโต   
นิรุทฺธตฺตา  อนุปาทาโน  วิย  ชาตเวโท  อปฺปฏิสนธฺิกนิโรเธน   
นิรุทฺธภาว  นิสฺสาย  ปติเวควิสฺสฏ  อุทาน  อุทาเนสีติ ฯ   
                นวมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#  ๑.  ม.  ฑยหฺิ ฯ  ๒.  ม.  อณุมตฺตมฺป ฯ  ๓.  สี.  อสนฺตา ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๖๕๔ 
                 
                        ทุติยทพฺพสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  ภควา 
ราชคเห  ยถาภิรนฺต  วิหรตฺิวา  ชนปทจาริก  จรนฺโต   
อนุกฺกเมน  สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวเน  วิหรนฺโตเยว  เยส  ภิกฺขูน   
อายสฺมโต  ทพฺพสฺส  มลลฺปุตฺตสฺส  ปรนิิพฺพาน  อปจฺจกฺข  เตส   
ต  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ทสฺเสตต  เยป  จ  เมตฺติยภูมชเกหิ  กเตน   
อภูเตน  อพฺภาจิกฺขเณน  เถเร  คารวรหิตา  ปุถุชชฺนา  เตส   
เถเร  พหุมานุปฺปาทนตฺถ ฺจ  อามนฺเตสิ ฯ  ตตฺถ  ตตฺราติ  วจน- 
ส ฺาปเน  นิปาตมตฺต ฯ  โขติ  อวธารเณ  เตสุ  ตตฺราติ   
อิมินา  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  เอเตส  ปทาน  วุจฺจมานตเยว   
โชเตติ ฯ  โขติ  ปน  อิมินา  อามนฺเตสิเยว ฯ  นาสฺส  อามนฺตเน   
โกจิ  อนฺตราโย  อโหสีติ  อิมมตฺถ  ทสเฺสติ ฯ  อถ  วา  ตตฺราติ   
ตสฺมึ  อาราเม ฯ  โขติ  วจนาลงฺกาเร  นิปาโต ฯ  อามนฺเตสีติ   
อาภาสิ ฯ  กสฺมา  ปน  ภควา  ภิกฺขูเยว  อามนฺเตสีติ  เชฏตฺตา 
เสฏตฺตา  อาสนฺนตฺตา  สพฺพากาล  สนฺนิหิตตฺตา  ธมฺมเทสนาย 
วิเสสโต  ภาชนภูตตฺตา  จ ฯ   
        ภิกฺขโวติ  เตส  อามนฺตนาการทสฺสน ฯ  ภทนฺเตติ  อามนฺติตาน   
ภิกฺขูน  คารเวน  สตฺถ ุ ปฏิวจนทาน ฯ  ตตฺถ  ภิกฺขโวติ  วทนฺโต   
ภควา  เต  ภิกฺขู  อาลปติ ฯ  ภทนฺเตติ  วทนฺตา  เต  ปจฺจาล- 
ปนฺติ ฯ  อปจ  ภิกฺขโวติ  อิมินา  กรุณาวิปฺผารโสมฺมหทยสฺส  
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                *เลมที่  ๑๙  ทติุยทพฺพสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๕๕ 
 
นิสฺสิตปุพฺพงฺคเมน(๑)  วจเนน  เต  ภิกฺขู  กมฺมฏานมนสิการธมฺม- 
ปจฺจเวกฺขณาทิโต  นิวตฺเตตฺวา  อตฺตโน  มุขาภิมุเข  กโรติ ฯ   
ภทนฺเตติ  อิมินา  สตฺถร ิ อาทรพหุมานคารวทีปน  วจเนน   
เต  ภิกฺขู  อตฺตโน  สุสฺสูสต  โอวาทปฏิคฺคหคารวภาว ฺจ   
ปฏิเวเทนฺติ ฯ  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุนฺติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  วจน   
ปติอสฺโสสุ  โสตุกามต  ชเนสส ฯ  เอตโทวจาติ  ภควา  เอต  อิทานิ   
วกฺขมาน  สกล  สุตฺต  อภาสิ ฯ  ทพฺพสฺส  ภิกฺขเว  มลฺล- 
ปุตฺตสฺสาติอาทิ  อนนฺตรสุตฺเต  วุตฺตตฺถเมว ฯ  เอตมตฺถนฺติอาทีสุป 
อปุพฺพ  นตฺถ ิ อนนฺตรสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        คาถาสุ  ปน  อโยฆนหตสฺสาติ  อโย  ห ฺติ  เอเตนาติ   
อโยฆน  กมฺมาราน  อโยกูฏ  อโยมฏุ ิ  จ ฯ  เตน  อโยฆเนน   
หตสฺส  ปหตสฺส ฯ  เกจิ  ปน  อโยฆนหตสฺสาติ  ฆนอโยปณฺฑ   
หตสฺสาติ  อตฺถ  วทนฺติ ฯ  เอวสทฺโท  เจตฺถ  นิปาตมตฺต ฯ   
ชลโต  ชาตเวทโสติ  ฌายมานสฺส  อคฺคิสฺส ฯ  อนาทเร  เอต   
สามิวจน ฯ  อนุปุพฺพูปสนฺตสฺสาติ  อนุกฺกเมน  อุปสนฺตสฺส   
วิชฺฌาตสฺส  นิรุทฺธสฺส ฯ  ยถา  น  ายเต  คตีติ  ยถาสฺส   
คติ  น  ายติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อโยมุฏ ิกูฏาทินา  มหตา   
อโยฆเนน  หตสฺส  สหตสฺส ฯ  กสภาชนาทิคตสฺส  วา  ชลมานสฺส 
อคฺคิสฺส  ตถา  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สทฺทสฺส  อนุกฺกเมน  อุปสนฺตสฺส   
วา  สทฺทสฺส  อนุกฺกเมน  อุปสนฺตสฺส 
#  ๑.  ส.ี  ม.  กรุณาวิปฺผารโสมหทยนิสฺสิตปุพฺพงฺคเมน ฯ  
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        *เลมที่  ๑๙  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๕๖ 
 
สุวูปสนฺตสฺส  ทสส ุ ทิสาสุ  น  กตฺถจิ  คติ  ป ฺายติ  ปจฺจย- 
นิโรเธน  อปปฺฏิสนฺธิกนิรทฺุธตฺตา ฯ   
        เอว  สมฺมา  วิมุตฺตานนฺติ  เอว  สมฺมา  เหตุนา  าเยน   
ตทงฺควิกฺขมฺภนวิมุตฺติปุพฺพงฺคเมน  อริยมคฺเคน  จตูหิป  อุปาทาเนหิ   
อาสเวหิ  จ  วิมุตฺตตฺตา  สมฺมา  วิมุตฺตาน  ตโต  เอว  กามพนฺธ- 
สงฺขาต  กาโมฆ  ภโวฆาทิเภท  อวสิฏโอฆ ฺจ  ตริตฺวา   ิตตฺตา   
กามพนฺโธฆตาริน  สุฏ ุ  ปฏิปสฺสมฺภิตสพฺพกิเลสวิปฺผนฺทิตตฺตา   
กิเลสาภิสงฺขารวาเตหิ  จ  อกมฺปนียตาย  อจล  อนุปาทิเสส- 
นิพฺพานสงฺขาต  สพฺพสงฺขารูปสม  สขุ  ปตฺตาน  อธิคตาน   
ขีณาสวาน  คติ  เทวมนุสฺสาทิเภทาสุ  คตีสุ  อย  นามาติ   
ป ฺาเปตพฺพตาย  อภาวตฺตา  ป ฺาเปตุ  นตฺถิ  น  อุปลพฺภติ 
ยถาวุตฺตชาตเวโท  วิย  อป ฺตฺติกภาวเมว  หิ  โส  คโตติ  
อตฺโถ ฯ   
                ทสมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        นฏิ ิตา  จ  ปาฏลิคามิยวคฺควณฺณนา ฯ    
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                        *เลมที่  ๑๙  หนา  ๖๕๗                 
                 
                                        นิคมนกถา   
        เอตฺตาวตา  จ   
                สวิุมุตฺตภวาทาโน  (๑)        เทวทานวมานิโต   
                ปจฺฉินฺนตณฺหาสนฺตาโน        ปติสเวคทีปโน ฯ   
                สทฺธมฺมทานนิรโต                อุปาทานกฺขยา  ว  โส(๒) 
                ตตฺถ  ตตฺถ  อุทาเน  เย        อุทาเนสิ  วินายโก ฯ   
                เต  สพฺเพ  เอกโต  กตฺวา        อาโรเปนฺเตหิ  สงฺคห   
                อุทานมิติ  สงฺคีต                ธมฺมสงฺคาหเกหิ  ย ฯ   
                ตสฺส  อตฺถ  ปกาเสตุ                โปราณฏกถานย   
                นสิฺสาย  ยา  สมารทฺธา        อตฺถสวณฺณนา  มยา ฯ   
                สา  ตตฺถ  ปรมตฺถาน        สตฺุตนฺเตสุ  ยถารห   
                ปกาสนา  ปรมตฺถ                ทีปนี  นาม  นามโต ฯ   
                สมฺปตฺตา  ปรินิฏาน        อนากุลวินิจฺฉยา   
                จตุตฺตึสปฺปมาณาย                ปาลิยา  ภาณวารโต ฯ   
                อิติ  ต  สงฺขโรนฺเตน                ย  ต  อธิคต  มยา   
                ปุ ฺ  ตสฺสานุภาเวน        โลกนาถสฺส  สาสน ฯ   
                โอภาเสตฺวา  (๓)  วิสุทฺธาย  สีลาทิปฏิปตฺติยา   
                สพฺเพป  เทหิโน  โหนฺตุ        วิมุตฺติรสภาคิโน ฯ   
#  ๑.  ส.ี  สุวิมุตฺตจิตฺตโวทาโน ฯ  ๒.  ม.  อุปาทานกฺขยาวโห ฯ 
#  ๓.  ม.  โอคาหิตฺวา ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๙  นิคมกถา  หนา  ๖๕๘ 
                 
                จิร  ติฏตุ  โลกสฺมึ                สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน   
                ตสฺมึ  สคารวา  นิจฺจ                โหนฺตุ  สพฺเพป  ปาณิโน ฯ   
                สมฺมา  วสฺสตุ  กาเลน        เทโวป  ชคตีปติ   
                สทฺธมฺมนิรโต  โลก                ธมฺเมเนว  ปสาสตูติ ฯ   
                พทรติตฺถวิหารวาสิน  อาจริยธมฺมปาเลน(๑)  กตา   
                                อุทานสฺส  อฏกถา  สมตฺตา ฯ   
#  ๑.  ม.  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน ฯ 


