
ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 1 

                                *เลมที่ 39    หนา 1 
 
                สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา  นาม  ขุทฺทกนิกายฏกถา 
                                นิทฺเทสวณฺณนา 
                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ 
                                มหานิทฺเทสวณฺณนา 
                                อฏกวคฺควณฺณนา 
 
                        ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ทสเม  ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทเส  กถ  ทสฺสีติ อิมสฺส สุตฺตสฺส 
อิโต ปเรส ฺจ ป ฺจนฺน  กลหวิวาทจูฬวิยูหมหาวิยู(๑)หตุวฏกอตฺต- 
ทณฺฑสุตฺตาน  สมฺมาปรพฺิพาชนียสุตฺตวณฺณนาย วุตฺตนเยเนว  
สาม ฺโต  อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ วิเสสโต ปน ยเถว ตสฺมึ  
มหาสมเย ราคจริตเทวตาน สปฺปายวเสน ธมฺม เทเสตุ นิมฺมิต- 
พุทฺธ (๒) อตฺตาน ปุจฺฉาเปตฺวา  สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺตนฺตมภาสิ  (๓)  
เอว ตสฺมึเยว มหาสมเย กึ นุ โข  ปุรา  สรีรเภทา   
กตฺตพฺพนฺติ  อุปฺปนฺนจิตฺตาน  เทวตาน  จิตฺต ตฺวา ตาส  
อนุคฺคหตฺถ  อฑฺฒเตฬสภิกฺขุสตปริวาร  นิมฺมิตพุทฺธ  อากาเสน 
อาเนตฺวา  เตน อตฺตาน ปุจฺฉาเปตฺวา อิม สุตฺตมภาสิ ฯ   
        กถ  พุทธฺา  นาม  มหนฺตา  เอเต  สตฺตวิเสสา  สย  (๔)  
# ๑. ม. ...จูฬพฺยูหมหาพฺยูห... ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒.ม. นิมฺมิตพุทฺเธน ฯ 
# ๓. ม. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๓๑/๓๙๕ ฯ  ๔. ม. ย ฯ   
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สเทวกสฺส โลกสฺส  ทิฏ  สุต  มุต  วิ ฺาต  ปตฺต  ปริเยสิต  
อนุวิจริต มนสา น กิ ฺจิ กตฺถจิ นีลาทิวเสน  วิภตฺตรูปา- 
รมฺมเณสุ  วิภตฺตรูปารมฺมณ  วา  เภรสิทฺทาทิวเสน วิภตฺตสทฺทา- 
รมฺมณาทีสุ  สทฺทาทิอารมฺมณ  วา  อตฺถิ  ย  เอเตส  าณ- 
มุเข อาปาถ นาคจฺฉติ ฯ  ยถาห  ย  ภิกขฺเว  สเทวกสฺส  
โลกสฺส  ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ทิฏ  สุต  มุต  วิ ฺาต   
ปตฺต  ปริเยสิต  อนุวิจริต  มนสา  ตมห  ชานามิ  ตมห  
อพฺภ ฺาสินฺติ  (๑)  เอว  สพฺพตฺถ  อปฺปฏิหตาโณ  ภควา  สพฺพาป  
ตา  เทวตา  ภพฺพาภพฺพวเสน  เทฺว  โกฏาเส  อกาสิ ฯ  กมฺมา- 
วรเณน  วา  สมนฺนาคตาติอาทินา (๒) หิ นเยน วุตฺตา สตฺตา อภพฺพา 
นาม ฯ เต เอกวิหาเร วสนฺเตป  พุทฺธา  น  โอโลเกนฺติ ฯ   
วิปรีตา  ปน  ภพฺพา  นาม ฯ  เต  ทูเร  วสนฺเตป คนฺตฺวา   
สงฺคณฺหนฺติ ฯ  ตสฺมึ  เทวตาสนฺนิปาเต  เย  อภพฺพา  เต  ปหาย  
ภพฺเพ ปริคฺคเหสิ ฯ  ปริคฺคเหตฺวา  เอตฺตกา  เอตฺถ  ราคจริตา  เอตฺตกา 
โทสาทิจริตาติ  จริยวเสน  โกฏาเส  อกาสิ ฯ  อถ  เนส   
สปฺปายธมฺมเทสน  อุปธาเรนฺโต  ราคจริตาน  เทวาน  สมฺมา- 
ปริพฺพาชนียสุตฺต  (๓)  กเถสฺสามิ  โทสจริตาน  กลหวิวาทสุตฺต (๔) โมห- 
จริตาน  มหาวิยูหสุตฺต  (๕)  วิตกฺกจริตาน จูฬวิยูหสุตฺต (๖) สทฺธา- 
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๒ ฯ  ๒. ม. อภิ. ปุ. ๓๖/๒๘/๑๔๓ ฯ 
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๓๑/๓๙๕ ฯ  ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๘/๕๐๒ ฯ 
# ๕. ม. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๐/๕๐๙ ฯ  ๖. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๑๙/๔๐๕ ฯ  
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จริตาน ตุวฏกสุตฺต  (๑) พุทฺธิจริตาน ปุราเภทสุตฺต (๒) กเถสฺสามีติ 
เทสน ววตฺถเปตฺวา ปุน  ต  ปริส  มนสากาสิ  อตฺตชฺฌาสเยน 
นุ  โข  ชาเนยฺย  ปรชฺฌาสเยน  อตฺถุปปฺตฺติเกน  ปุจฺฉาวเสนาติ ฯ   
ตโต ปุจฺฉาวเสน ชาเนยฺยาติ ตฺวา อตฺถิ น ุโข  โกจิ   
เทวตาน  อชฺฌาสย  คเหตฺวา  จริยวเสน  ป ฺห ปุจฺฉิตุ สมตฺโถติ  
เตสุ ป ฺจสเตสุ  ภิกฺขูสุ  เอโกป  น  สกฺโกตีติ  อททฺส ฯ   
ตโต  อสีติมหาสาวเก  เทฺว อคฺคสาวเก  จ  สมนฺนาหริตฺวา  
เตป  น  สกฺโกนฺตีติ  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  สเจ ปจฺเจกพุทฺโธ  
ภเวยฺย  สกฺกุเณยฺย  น ุ โขติ ฯ  โสป  น  สกฺกุเณยฺยาติ  ตฺวา  
สกฺกสุยามาทีสุ  โกจิ  สกฺกุเณยฺยาติ  สมนฺนาหริ ฯ สเจ หิ  
เตสุ โกจิ สกกฺุเณยฺย ต  ปจฺุฉาเปตฺวา อตฺตนา วิสฺสชฺเชยฺย ฯ 
น ปน เตสุป โกจิ สกฺโกติ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ มาทิโส   
พุทฺโธเยว  สกฺกุเณยฺย  อตฺถิ  ปน  กตฺถจิ  อ ฺโ  พุทฺโธติ  
อนนฺตาสุ โลกธาตูสุ  อนนฺต  าณ  ปตฺถริตฺวา  โลก  
โอโลเกนฺโต  น  อ ฺ  พุทฺธ อทฺทส ฯ อนจฺฉริย ฺเจต  อิทานิ  
อตฺตนา สม น ปสฺเสยฺย โย ชาตทิวเสป พฺรหฺมชาลวณฺณนาย  
วุตฺตนเยน อตฺตนา สม อปสฺสนฺโต อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺสาติ (๓) 
อปฺปฏิวตฺติยมฺป สีหนาท  นทิ ฯ  เอว  อ ฺ  อตฺตนา สม  
# ๑. ม. ตุวฏกสุตฺต ฯ  ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๑/๕๑๓ ฯ  
# ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๘/๕๐๐ ฯ  ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๒๖/๑๗ ฯ   
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อปสฺสิตฺวา จินฺเตสิ สเจ อห ปุจฺฉิตฺวา อหเมว(๑)  วิสฺสชฺเชยฺย   
เอว  ตา  เทวตา น สกฺขิสฺสนฺติ ปฏิวิชฌฺิตุ ฯ อ ฺสฺมึ  
ปน พุทฺเธเยว ปุจฺฉนฺเต มยิ จ วิสฺสชฺชนฺเต อจฺเฉรก ภวิสฺสติ  
สกขิฺสฺสนฺติ จ เทวตา ปฏิวิชฺฌิตุ  ตสฺมา นิมฺมิตพุทฺธ  
มาเปสฺสามีติ อภิ ฺาปาทก ฌาน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย 
ปตฺตจีวรคฺคหณ  อาโลกติวิโลกิต  สมฺมิ ฺชิตปสาริต ฺจ  มม 
สทิสเยว โหตูติ  กามาวจรจิตฺเตหิ  ปริกมฺม กตฺวา ปาจีนยุคนฺธร- 
ปริกฺเขปโต อุลฺลงฺฆยมาน จนฺทมณฺฑล  ภินฺทิตฺวา  นิกฺขมนฺโต 
วิย  อาคจฺฉตูติ รูปาวจรจิตฺเตน อธิฏาสิ ฯ เทวสงฺโฆ  ต  ทิสฺวา  
อ ฺโป  นุ  โข  โภ  จนฺโท  อุคฺคโตติ  อาห ฯ  อถ จนฺท  โอหาย 
อาสนฺนตเร  ชาเต  น  จนโฺท  สรูิโย  อุคฺคโตติ ฯ  ปนุ  อาสนฺนตเร   
ชาเต  น  สรูโิย  เทววิมาน  เอตนฺติ ฯ  ปุน  อาสนฺนตเร ชาเต 
น เทววิมาน  เทวปุตฺโต  เอโสติ(๒) ฯ  ปุน  อาสนฺนตเร ชาเต 
น เทวปุตฺโต มหาพฺรหฺมา เอโสติ(๒) ฯ  ปุน อาสนฺนตเร ชาเต 
น มหาพฺรหฺมา อปโรป โภ พุทฺโธ อาคโตติ อาห ฯ   
        ตตฺถ  ปถุุชชฺนเทวตา จินฺตยึสุ เอกพุทฺธสฺส ตาว อย 
เทวตาสนฺนิปาโต ฯ ทฺวินฺน กีวมหนฺโต ภวิสฺสตีติ ฯ อริยเทวตา 
จินฺตยึสุ เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว พุทฺธา นาม นตฺถิ อทฺธา  
ภควา อตฺตนา สทิส อ ฺ เอก พุทฺธ นมิฺมินีติ ฯ อถสฺส  
เทวสงฺฆสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว  นิมฺมิตพุทฺโธ  อาคนฺตฺวา  ทสพล 
# ๑. ม. สยเมว ฯ  ๒. ม. เอโส ฯ   
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อวนฺทิตฺวาว  สมฺมุขฏาเน สมสม กตฺวา  มาปเต  อาสเน  
นิสีทิ ฯ  ภควโต  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกขฺณานิ นิมฺมิตสฺสาป  
ภควโต  สรีรา  ฉพฺพณฺณรสิโย  นิกฺขมนฺติ  นิมฺมิตสฺสาป 
ภควโต  สรีรรสฺมิโย นิมฺมติสรีเร  ปฏิห ฺนฺติ  นิมฺมิตสฺส 
รสฺมิโย  ภควโต  กาเย  ปฏิห ฺนฺติ ฯ  ตา ทฺวินฺนมปฺ  พุทฺธาน  
สรีรโต  อุคฺคมฺม  ภวคฺคมาหจฺจ  ตโต  ตโต  ปฏินิวตฺติตฺวา เทวตาน  
มตฺถกมตฺถกปริยนฺเตน  โอตริตฺวา  จกฺกวาฬมุขวฏฏิย  ปติฏหึสุ 
สกลจกฺกวาฬคพฺภ  สุวณฺณมยวงฺกโคปานสิวินทฺธมิว  เจติยฆร   
วิโรจิตฺถ ฯ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  เอกจกฺกวาเฬ  ราสิภูตา   
ทฺวินฺน  พุทฺธาน  รสฺมิอพฺภนฺตร ปวิสิตฺวา  อฏสุ ฯ นิมฺมิโต  
นิสีทนฺโตเยว  กถทสฺสี  กถสีโล  อุปสนฺโตติ วุจฺจตีติอาทินา นเยน 
อธิป ฺาทิก ปุจฺฉนฺโต คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปจฺุฉา  ตาว  โส  นิมฺมิโต  กถทสฺสีติ  อธิป ฺ   
กถสีโลติ  อธิสีล อุปสนฺโตติ  อธิจิตฺต  ปุจฺฉติ ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ 
นิมฺมิตพุทฺธาทิวิภาวนตฺถ เปฏเก   
                        อุเปติ ธมมฺ ปริปุจฺฉมาโน   
                        กุสล อตฺถุปส ฺหิต   
                        (๑)น ชีวติ น มโต น นพฺิพุโต(๑)   
                        ต ปุคฺคล กตม วทนฺติ พุทฺธา(๒) ฯ   
# ๑. สฺยา. น ชีวติ น มโต น นิพฺพุโต ฯ  ม. น ชีวติ น นิพฺพุโต น 
# มโต ฯ  ๒. วิ. ปริ. ๘/๑๓๐๐/๕๒๙  ฯ  
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                        สสารขีโณ น จ วนฺตราโค   
                        น จาป เสกฺโข น จ ทฏิธมฺโม   
                        (๑)อขีณาสโว อนฺติมเทหธารี   
                        ต ปุคฺคล กตม วทนฺติ พุทฺธา ฯ   
                        น ทุกฺขสจฺเจน สมงฺคิภูโต   
                        น มคฺคสจฺเจน กุโต นิโรโธ   
                        สมุทยสจฺจโต สุวิทูรทูเร (๒)   
                        ต ปุคฺคล กตม วทนฺติ พุทฺธา ฯ   
                        อเหตุโก โนป จ รูปนิสสฺิโต   
                        อปจฺจโย(๓) โนป จ โส อสงฺขโต   
                        อสงฺขตารมฺมโณ โน(๔) จ รูป   
                        ต ปุคฺคล กตม วทนฺติ พุทฺธาติ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถา  นิมฺมิตพุทฺธ  สนธฺาย  ทุติยคาถา   
ปจฺฉิมภวิกโพธิสตฺต สนฺธาย  ตติยคาถา  อรหตฺตผลฏ  สนฺธาย   
จตุตฺถคาถา อรูเป (๕)นิพฺพานปจฺจเวกฺขณมโนทฺวารปุเรจาริก ตตฺถ ปน 
จิตฺตสมงฺคึ  (๕)  สนฺธาย  วุตฺตาติ าตพฺพา ฯ กีทิเสน ทสฺสเนนาติ  
# ๑. ส.ี ขีณาสโว นานฺติมเทหธารี ฯ  ๒. ม. สุวิทูรวิทูโร ฯ  
# ๓. ม. อปจฺจโย ฯ  ๔. ม. โนป ฯ   
# ๕. ส.ี นิพฺพานปจฺจเวกขณปุเรจาริกตฺเถน จิตฺตสมงฺคึ ฯ 
# ม. นิพฺพานปจฺจเวกฺขณมโนทฺารปุเรจาริก จิตฺตสมงฺคึ ฯ  
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กีทิสวเสน  ทสฺสเนน ฯ  กึสณฺ ิเตนาติ  กึสรกิฺเขน ฯ  ก ึ
ปกาเรนาติ  กึวิเธน ฯ กึปฏิภาเคนาติ กึอากาเรน ฯ   
        ย  ปุจฺฉามีติ  ย ปุคฺคล ปุจฺฉามิ ต มยฺห วิยากโรหิ ฯ  
ยาจามีติ อายาจามิ ฯ อชฺเฌสามีติ  อาณาเปมิ ฯ  ปสาเทมีติ 
ตว  สนฺตาเน  โสมนสฺส  อุปฺปาเทมิ ฯ พฺรูหีติ นิทฺเทสสฺส   
อุทฺเทสปท ฯ  อาจิกฺขาติ  เทเสตพฺพาน [๑]  นามานีติ  นามวเสน กเถหิ ฯ  
เทเสหีติ  ทสฺเสหิ ฯ  ป ฺาเปหีติ  ชานาเปหิ ฯ  าณมุขวเสน  หิ   
อปฺปน  เปนฺโต  ป ฺาเปหีติ  วุจฺจติ ฯ  ปฏเปหีติ  ป ฺาเปหิ   
ปวตฺตาเปหีติ  อตฺโถ ฯ าณมุเข  เปหีติ  วา ฯ  วิวราติ วิวฏ 
กโรหิ วิวริตฺวา ทสฺเสหีติ อตฺโถ ฯ วิภชาติ วิภาคกิริยาย 
วิภาเวนฺโต ทสฺเสหีติ อตฺโถ ฯ อุตฺตานีกโรหีติ ปากฏภาว กโรหิ ฯ   
        อถวา  อาจิกฺขาติ  เทสนาทีน  ฉนฺน  ปทาน  มูลปท ฯ 
เทสนาทีนิ  ฉ  ปทานิ  เอตสฺส  อตฺถสฺส วิวรณตฺถ วุตฺตานิ ฯ  
ตตฺถ เทเสหีติ อุคฺฆฏิต ฺ ูน วเสน สงฺเขปโต ปม  อุทฺเทสวเสน  
เทเสหิ ฯ  อุคฺฆฏิต ฺ ู  หิ  สงฺเขเปน  วุตฺต  ปม  วุตฺต ฺจ  
ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ  ป ฺาเปหีติ  วิป ฺจิต ฺ ูน(๒)  วเสน  เตส  จิตฺตโตสเนน  
พุทฺธีน(๓) วเสเนว ปม  สงฺขิตฺตสฺส  วิตฺถารโต  นทิฺเทสวเสเนว   
ป ฺาเปหิ ฯ ปฏเปหีติ เตสเยว  นิทฺทิฏสฺส นิทฺเทสสฺส 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิมานิ นามานีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ส.ี พุทธฺินิสาเรน ฯ  ม. พุทฺธินิสาเนน ฯ  ๓. ม. วิป ฺจิต ฺ ูน ฯ  
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ปฏินิทฺเทสวเสน วิตฺถาริตวเสน เปหิ  ปฏเปหิ ฯ วิวราติ  
นิทฺทิฏสฺสาป ปุนปฺปุน วจเนน วิวราหิ ฯ วิภชาติ ปนุปฺปุน  
วุตฺตสฺสาป วิภาคกรเณน  วิภชาหิ ฯ  อุตฺตานีกโรหีติ  วิวฏสฺส 
วิตฺถารตรวจเนน  วิภตฺตสฺส  จ นิทสฺสนวจเนน อุตฺตานึกโรหิ ฯ 
อย เทสนา เนยฺยานมฺป ปฏิเวธาย โหตีติ ฯ   
        วิสฺสชชฺเนน  ปน  ภควา  สรูเปน  อธิป ฺาทีนิ   
อวิสฺสชฺเชตฺวาว  อธิป ฺาทิปฺปภาเวน  เยส  กิเลสาน  อุปสมา  
อุปสนฺโตติ  วุจฺจติ นานาเทวตาน อาสยานุโลเมน  เตส   
อุปสมเมว  ทีเปนฺโต  วีตตโณฺหติอาทิกา  คาถาโย  อภาสิ ฯ   
ตตฺถ  อาทิโต  อฏนฺน  คาถาน  ต  พฺรมูิ  อุปสนฺโตติ  อิมาย 
คาถาย สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ตโต ปราส ส เว สนฺโตติ  
วุจฺจตีติ อิมินา สพฺพปจฺฉิเมน ปเทน ฯ   
        อนุปทวณฺณนานโย  วีตตโณฺห  ปุราเภทาติ  โย  สรีรเภทา  
ปุพฺพเมว  ปหีนตโณฺห ฯ  ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโตติ  อตีตทฺธาทิเภท(๑)   
ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต ฯ  เวมชฺเฌ นุปสงฺเขยฺโยติ  ปจฺจุปฺปนฺเนป  
อทฺธนิ (๒) รตฺโตติอาทินา  นเยน น อุปสงฺขาตพฺโพ ฯ ตสฺส  นตฺถิ   
ปุเรกฺขตนฺติ  ตสฺส  อรหโต  ทฺวินฺน  ปุเรกฺขาราน  อภาวา   
อนาคเต อทฺธนิ  ปุเรกฺขตมฺป  นตฺถ ิ ต  พฺรูมิ  อุปสนฺโตติ  
เอวเมตฺถ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ เอเสว นโย สพฺพตฺถ ฯ   
# ๑. ส.ี อนฺตทฺวยเภทา ฯ  ๒. ม. อทฺธนิ ฯ   
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        ปุรา  กายสฺส  เภทาติ  กรชกายสฺส  เภทโต  ปุพฺเพเยว ฯ 
อตฺตภาวสฺสาติ  สกลตฺตภาวสฺส ฯ  กเฬวรสฺส  นิกฺเขปาติ  กเฬวรสฺส  
นิกฺเขปโต  สรีรสฺส  ปนโต ฯ  ชีวิตินทฺฺริยสฺส อุปจฺเฉทาติ ทุวิธสฺส 
ชีวิตินฺทฺริยสสฺ อุปจฺเฉทโต ปุพฺพเมว ฯ   
        ปุพฺพนโฺต  วุจฺจติ  อตีโต  อทฺธาติ  ปุพฺพสงฺขาโต  อนฺโต  
โกฏาโส  อตีโต อทฺธาติ  อติกฺกนฺโต  กาโลติ  กถียติ ฯ อตีต  
อทฺธาน อารพฺภาติ อตีตกาล ปฏิจฺจ ตณฺหา ปหีนา ฯ   
        อปรมฺป  ภทฺเทกรตฺตปริยาย  (๑)  ทสฺเสนฺโต  อถ วาติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ เอวรูโป  อโหสินฺติ  กาโฬป  สมาโน  อินฺทนีลมณิ- 
วณฺโณ  อโหสินฺติ  เอว  มนุ ฺรูปวเสเนว เอวรูโป  อโหสึ ฯ  
กุสลสุขโสมนสฺสเวทนาวเสเนว  เอวเวทโน ฯ  ตสมฺปยุตฺตานเยว   
ส ฺาทีน  วเสน  เอวส ฺโ ฯ  เอวสงฺขาโร ฯ  เอววิ ฺาโณ  อโหสึ   
อตีตมทฺธานนฺติ ตตฺถ  นนฺทึ  น  สมนนฺาเนตีติ  เตสุ  รูปาทีสุ   
ตณฺห  วา  ตณฺหาสมฺปยุตฺตทิฏ ึ วา  นานุปวตฺตยติ ฯ   
        อปเรน  ปริยาเยน  มหากจฺจานภทฺเทกรตฺตปริยาย (๒) ทสฺเสนฺโต   
อถ  วา  อิติ  เม  จกฺขุ  อโหสีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จกฺขูติ (๓) 
จกฺขุปสาโท ฯ  รูปาติ จตุสมุฏานิกา  รูปา ฯ  อิมินา  นเยน 
เสสายตนานิป  เวทิตพฺพานิ ฯ  วิ ฺาณนฺติ นิสฺสยวิ ฺาณ ฯ 
น  ตทภินนทฺตีติ  ต  จกขฺุ ฺเจว  รูป ฺจ  ตณฺหาทิฏ ิวเสน  น  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๕๒๘/๓๔๘ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๕๔๘/๓๕๗ ฯ  
# ๓. ม. จกฺขูติ ฯ   
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อภินนฺทติ ฯ  อิติ  เม  มโน  อโหส ิ อิติ  ธมฺมาติ  เอตฺถ  ปน 
มโนติ ภวงฺคจิตฺต ฯ ธมฺมาติ  เตภูมกธมฺมารมฺมณ ฯ  หสิตล- 
ปตกีฬิตานีติ  ทนฺตวิทสกหสิต ฺจ วาจาลปต ฺจ กายกีฬาทิ- 
กีฬิต ฺจาติ  หสิตลปตกีฬติานิ ฯ  น  ตทสฺสาเทตีติ  ตานิ  หสิตาทีนิ  
นาภินนฺทติ ฯ  น  ต  นิกาเมตีติ  กนฺต  น  กโรติ ฯ  น  จ  เตน   
วิตฺตึ อาปชฺชตีติ เตน จ ตุฏ ึ น ปาปุณาติ ฯ   
        ต  ต ปจฺจย ปฏิจฺจ อุปฺปนฺโนติ ปจฺจุปฺปนฺโน ฯ รตฺโตติ  
นุปสงฺเขยฺโยติ (๑) ราเคน รตฺโตติ  คณน  น  อุปเนตพฺโพ ฯ  อุปริป  
เอเสว นโย ฯ เอวรูโป (๒) สิยนฺติอาทีสุป ปณีตมนุ ฺรูปาทิวเสเนว  
ตณฺหาทิฏ ิปฺปวตฺตนสงฺขาตา  นนฺที  สมนฺนานยนา เวทิตพฺพา ฯ 
น  ปณิทหตีติ  ปตฺถนาวเสน  น  เปติ ฯ  อปฺปณิธานปจฺจยาติ   
น  ปตฺถนาปนการเณน ฯ   
        อสนฺตาสีติ  เตน  เตน  อลาภเกน(๓)  อสนฺตสนฺโต ฯ  อวิกตฺถีติ  
สีลาทีหิ  อวิกตฺถนสีโล ฯ  อกุกฺกุจฺโจติ  หตฺถกกฺุกุจฺจาทิวิรหิโต ฯ 
มนฺตภาณีติ  มนฺตาย ปริคฺคเหตฺวา  วาจ ภาสิตา ฯ อนุทฺธโตติ  
อุทฺธจฺจวิรหิโต ฯ ส เว วาจายโตติ โส วาจาย ยโต ส ฺโต 
จตุโทสวิรหิต วาจ ภาสิตา โหติ ฯ   
        อกฺโกธโนติ  ย  ห ิ โข  วุตฺตนฺติ  น  โกธโน  อกฺโกธโน  โกธวิรหิโตติ   
ย  กถิต  ต  ปม  ตาว  โกธ  กเถตุกาโม  อป  จ  โกโธ  ตาว 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๘๑/๒๕๕ นุปสงฺเขยโย ฯ ๒. ม. เอวรูโป ฯ  
# ๓. ม. อลาภโต ฯ  
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วตฺตพฺโพติ  อาห ฯ  โกโธ  ตาว  วตฺตพฺโพติ  ปม  โกโธ 
กเถตพฺโพ ฯ  ทสหากาเรหิ  โกโธ  ชายตีติ  ทสหิ  การเณหิ  
โกโธ  อุปฺปชฺชติ ฯ  อนตฺถ  เม อจรีติ อวุฑฺฒึ เม อกาสิ ฯ 
อิมินา  อุปาเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อฏาเน 
วา  ปน โกโธ ชายตีติ  อการเณ  โกโธ  อุปฺปชชฺติ ฯ  
เอกจฺโจ หิ[๑]  อติวสฺสตีติ กุปฺปติ น วสฺสตีติ กุปฺปติ  สุรโิย 
ตปฺปตีติ  กุปฺปติ  น  ตปฺปตีติ  กุปฺปติ วาเต วายนฺเตป  
กุปฺปติ  อวายนฺเตป กุปฺปติ สมฺมชชฺิตุ อสกฺโกนฺโต โพธิ- 
ปณฺณาน กุปฺปติ จีวร ปารุปตุ อสกฺโกนฺโต วาตสฺส กุปฺปติ  
อุปกฺขลิตฺวา ขาณุกสฺส กุปฺปติ ฯ อิท สนฺธาย วุตฺต  อฏาเน  
วา  ปน  อาฆาโต(๒)  ชายตีติ ฯ  ตตฺถ  เหฏา  นวสุ  าเนสุ  
สตฺเต  อารพฺภ อุปฺปนฺนตฺตา กมฺมปถเภโท โหติ ฯ   
        อฏานาฆาโต  (๓)  ปน  สงฺขาเรสุ  อุปฺปนฺโต  (๔)  กมฺมปถเภท น 
กโรติ ฯ จิตฺต  อาฆาเตนฺโต  อุปฺปนฺโนติ  จิตฺตสฺส  อาฆาโต ฯ 
ตโต พลวตโร ปฏิฆาโต ฯ ปฏิห ฺนวเสน  ปฏฆิ ฯ ปฏ-ิ 
วิรุชฺฌตีติ ปฏิวิโรโธ ฯ กปฺุปนวเสน โกโป ฯ ปโกโป สมฺปโกโปติ 
อุปสคฺควเสน ปท  วฑฺฒิต ฯ  ทุสฺสนวเสน  โทโส ฯ  ปโทโส  
สมฺปโทโสติ  อุปสคฺควเสน  ปท วฑฺฒิต ฯ จิตฺตสฺส วิปนฺนตา(๕) 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เทโวติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. โกโธ ฯ  
# ๓. ม.อฏานฆาโต ฯ ๔. สี. ม. อุปฺปนฺโน ฯ  ๕. ม. พฺยาปตฺตีติ  
# จิตฺตสฺส จิปนฺนตา ฯ   
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วิปนฺนากาโร  วิปริวตฺตนากาโร จิตฺตสฺส  พฺยาปตฺติ ฯ มโน  
ปทุสฺสยมาโน  (๑)  อุปฺปชฺชตีติ  มโนปโทโส ฯ  กชฺุฌนวเสน โกโธ ฯ 
กุชฺฌนากาโร  กุชฺฌนา ฯ  กชฺุฌิตสฺส  ภาโว กุชฺฌิตตฺต ฯ ทุสฺสตีติ  
โทโส ฯ ทุสสฺนาติ ทุสฺสนากาโร ฯ ทสฺุสิตตฺตนฺติ  ทุสฺสิตภาโว ฯ  
ปกติภาววิชหนฏเน  พฺยาปชฺชน  พฺยาปตฺติ ฯ พฺยาปชฺชนาติ  
พฺยาปชฺชนากาโร ฯ  วิรชุฌฺตีติ  วิโรโธ ฯ  ปุนปฺปุน  วิรุชฺฌตีติ  
ปฏิวิโรโธ ฯ  วิรุทฺธาการปฏิวิรุทฺธาการวเสน  วา  อิท  วุตฺต ฯ  
จณฺฑิโก  วุจฺจติ จณฺโฑ  ถทฺธปุคฺคโล ตสฺส ภาโว จณฺฑิกฺก ฯ 
น เอเตน สุโรปต วจน โหติ ทุรุตฺต อปริปุณฺณเมว  โหตีติ  
อสุโรโป ฯ  กุทฺธกาเล  ห ิ ปริปุณฺณวจน  นาม  นตฺถิ สเจป  
กสฺสจิ  โหติ  ต  อปฺปมาณ ฯ  อปเร  ปน อสฺสุชนนฏเน อสฺสุโร- 
ปนโต อสฺสุโรโปติ วทนฺติ  ต  อการณ  โสมนสฺสสฺสาป  
อสฺสุชนนโต ฯ  เหฏาวุตฺตอตฺตมนตาปฏิปกฺขโต น  อตฺตมนตาติ  
อนตฺตมนตา ฯ  สา  ปน  ยสฺมา  จิตฺตสฺเสว  น  สตฺตสฺส  ตสฺมา   
จิตฺตสฺสาติ วุตฺต ฯ   
        อธิมตฺตปริตฺตตา  เวทิตพฺพาติ  อธิมตฺตภาโว  จ  ปริตฺต- 
ภาโว  จ  พลวภาโว  จ(๒)  มนฺทภาโว  จาติ  อตฺโถ ฯ  ก ฺจิ   
กาเลติ  เอกทา ฯ  ก ฺจิ  กาลนฺติ  ปาโ ฯ  จิตฺตาวิลกรณ- 
มตฺโต  โหตีติ  จิตฺตสฺส  อาวิลกรณปฺปมาโณ จิตฺตกิลิฏ- 
# ๑. ม. มน ปทูสยมาโน ฯ  ๒. ม. จาติ สทฺททฺวย นตฺถิ ฯ   
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กรณปฺปมาโณติ อตฺโถ ฯ  จิตฺตปฬากรณมตฺโตติป  (๑)  ปาโ  ต 
น  สุนฺทร ฯ  ตสฺส  จิตฺตสฺส กิลมถกรณมตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  น   
จ  ตาว  มุขกุลานวิกุลาโน  โหตีติ  มุขสฺส  สงฺโกจนวิสงฺโกจโน  
น  จ  ตาว  โหติ ฯ  น  จ  ตาว  หนุส ฺโจปโน  โหตีติ ทฺวินฺน   
หนูน  อปราปร  จลโน  น  จ  ตาว  โหติ ฯ  น  จ  ตาว  
ผรุสวาจ  นิจฺฉารโณ  โหตีติ  ปเรส  มมฺมจฺเฉทก  ผรุสวาจ  
มุขโต  นิจฺฉารเณน  (๒)  พหิ  นิกฺขมโน  น จ  ตาว  โหติ ฯ  น 
จ  ตาว  ทิสาวิทิส  อนุวิโลกโน  โหตีติ ปรสฺส อพฺภุกฺกิรณตฺถ  
ทณฺฑาทิอตฺถาย ทิส ฺจ อนุทิส ฺจ ปุนปฺปุน วิโลกโน น  
จ ตาว โหติ ฯ   
        น  จ  ตาว  ทณฺฑสตฺถปรามสโน  โหตีติ อาฆาต- 
นตฺถ ทณฺฑ ฺจ เอกโตธาราทิสตฺถ ฺจ  ปรามสโน  (๓)  น  จ 
ตาว โหติ ฯ น จ ตาว ทณฺฑสตฺถอพฺภุกฺกิรโณ โหตีติ  
วุตฺตปฺปการ  ทณฺฑสตฺถ  อุกฺขิปตฺวา  ปหรโณ น จ ตาว  
โหติ ฯ น จ ตาว ทณฺฑสตฺถอภินิปาตโน โหตีติ เอว  (๔)   
ทุวิธ ปรสฺส ปหรณตฺถ น จ ตาว ขิปโน โหติ ฯ น 
จ ตาว ฉิทฺทวิจฺฉิทฺทกรโณ (๕)  โหตีติ ทณฺฑสตฺถาทิขิปเนน  
ปรสรีร ทฺวิธากรโณ จ วิวิธากาเรน วณกรโณ จ น จ 
# ๑. ม. จิตฺตาลสกรณมตฺโต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. นีหรเณน ฯ 
# ๓. ม. อาทยิมาโน ฯ ๔. ม. เอต ฯ ๕. ม. ฉินฺนวิจฺฉินฺนกรโณ ฯ   
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ตาว  โหติ ฯ  ฉินฺนวิจฺฉินฺนกรโณติป  ปาโ ฯ (๑)หิร วิจฺฉิกรโณติป 
ปาโ(๑) ฯ  น จ ตาว  สมภฺ ฺชนปลิภ ฺชโน โหตีติ สรีร  
ภ ฺชิตฺวา  จุณฺณวิจุณฺณกรโณ  น  จ  ตาว  โหติ ฯ  น จ  
ตาว องฺคมงฺคาปกฑฺฒโน โหตีติ องฺคปจฺจงฺค  สมฺปคฺคเหตฺวา  
อปเนตฺวา  กฑฺฒโน  น  จ  ตาว  โหติ ฯ  น  จ  ตาว  ชีวิตา   
ปนาสโน  (๒)  โหตีติ  ชีวิตินฺทฺริยโต  ปนาสโน  น  จ  ตาว  โหติ ฯ 
น  จ  ตาว  สพฺพจาคปริจฺจาคาย(๓) สณฺ ิโต  โหตีติ  สพฺพ  ปรสฺส   
ชีวิต  นาเสตฺวา  อตฺตโน ชีวิตนาสนตฺถาย  สณฺ ิโต  
น  จ  ตาว  โหติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยทา  อ ฺ ชีวิตา   
โวโรเปตฺวา  อตฺตาน  ชีวิตา  โวโรปนตฺถาย   ิโต ตทา  
สพฺพจาคปริจฺจาคี(๔)  นาม โหติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา|   
                โกธ เฉตฺวา สุข เสติ                โกธ เฉตฺวา น โสจติ   
                โกธสฺส วิสมูลสฺส                มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ   
                วธ อริยา ปสสนฺติ        ต                 หิ เฉตฺวา น โสจตีติ ฯ (๕)   
        ยโตติ  ยทา ฯ  ปรปุคฺคล  ฆาเตตฺวาติ  ปรปุคฺคล (๖) 
นาเสตฺวา ฯ อตฺตาน ฆาเตตีติ อตฺตาน  มาเรติ ฯ  ปรมุสฺสาห- 
คโตติ(๗) อติพลวภาว คโต ฯ ปรมุสสฺทคโตติ  อติพลวภาว  
# ๑. อ ฺเสุ โปตฺถเกสุ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ 
# ๒. ม. ชีวิตา โวโรปโน ฯ  ๓. ม. สพฺพจาคปริจฺจาคาย ฯ  
# ๔. ม. ส. ส. ๑๕/๖๒๙, ๙๔๕/๒๓๖, ๓๔๘ ฯ 
# ๖. ส.ี สตฺตุปุคฺคล ฯ  ๗. สพฺพตฺถ ปรมุสฺสทคโตติ ขายติ ฯ   
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ปตฺโต ฯ  โกธสฺส  ปหีนตฺตาติ  อนาคามิมคฺเคน  วุตฺตปฺปการสฺส 
โกธสฺส ปหนีภาเวน ฯ  โกธวตฺถุสฺส  ปริ ฺาตตฺตาติ  โกธสฺส  
ปติฏาภูตสฺส  การณภูตสฺส ปยาปยอฏานสงฺขาตสฺส  วตฺถุสฺส  
าตตีรณปริ ฺาหิ  พฺยาเปตฺวา  าตภาเวน ฯ โกธเหตุสฺส   
อุปจฺฉินฺนตฺตาติ  โกธสฺส  ชนกเหตุโน  โทมนสฺสสหคตจิตฺตุปฺ- 
ปาทสฺส อุจฺฉินฺนภาเวน(๑) ฯ   
        ตาสีติ  ภายนสีโล  โหติ ฯ  อุตฺตาสีติ  อติภายนสีโล ฯ  
ปริตฺตาสีติ  สมนฺตโต ภายนสีโล ฯ  ภายตีติ  ภย  อาปชฺชติ ฯ  (๒)   
สนฺตาส อาปชฺชตีติ วิรูปภาว ปาปุณาติ ฯ กตฺถี  โหตีติ  
อตฺตโน  วณฺณภณนสีโล  โหติ ฯ  วิกตฺถีติ  วิวิธา  นานปฺปการโต  
วณฺณภณนสีโล ฯ  ชาติยา  วาติ  ขตฺติยภาวาทิชาติสมฺปตฺติยา  
วา ฯ  โคตฺเตน  วาติ  โคตมโคตฺตาทินา  อุกฺกฏโคตฺเตน  วา ฯ 
โกลปุตฺติเยน  วาติ  มหากลุภาเวน  วา ฯ  วณฺณโปกขฺรตาย  วาติ  
วณฺณสมฺปนฺนสรีรตาย  วา ฯ  สรรี ฺหิ  โปกฺขรนฺติ  วุจฺจติ ตสฺส  
วณฺณสมฺปตฺติยา อภิรูปภาเวนาติ อตฺโถ ฯ ธเนน วาติอาทีนิ  
อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        กุกกฺุจฺจนฺติ  นิทฺเทสสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  ตตฺถ  กุกฺกุจฺจนฺติ 
กุจฺฉิต  กต กกุต(๓)  ตสฺส  ภาโว  กุกฺกจฺุจ ฯ  ต  ปจฺฉานุ- 
ตาปลกฺขณ  กตากตานุโสจนรส วิปฺปฏิสารปจฺจุปฏาน   
# ๑. ม. อุจฺฉินฺนภาเวน ฯ ๒. ม. อุปฺปชชฺติ ฯ  
# ๓. ม.กุกต ฯ  
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กตากตปทฏาน  ทาสพฺย  วิย  ทฏพฺพ ฯ หตฺถกกฺุกุจฺจมฺปติ  
หตฺเถหิ  กุจฺฉิต  กต  กุกต  ตสฺส ภาโว หตฺถกุกฺกุจฺจ ฯ  
ปาทกุกฺกุจฺจาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        อกปฺปเย  กปฺปยส ฺ ิตาติ  อจฺฉมส  สูกรมสนฺติ ขาทติ  
ทีปมส มิคมสนฺติ ขาทติ  อกปฺปยโภชน  กปฺปยโภชนนฺติ  ภุ ฺชติ   
วิกาเล  กาลส ฺ ิตาย  ภุ ฺชติ อกปฺปยปานก  กปปฺยปานกนฺติ   
ปวติ ฯ  อย  อกปฺปเย  กปปฺยส ฺ ิตา ฯ  กปฺปเย อกปฺปย- 
ส ฺ ิตาติ  สูกรมส  อจฺฉมสนฺติ  ขาทติ  มิคมส  ทปีมสนฺติ   
ขาทติ กปฺปยโภชน  อกปปฺยโภชนนฺติ  ภุ ฺชติ กาเล วิกาล- 
ส ฺ ิตาย ภุ ฺชติ กปฺปยปานก อกปฺปยปานกนฺติ  ปวติ ฯ  อย   
กปฺปเย  อกปปฺยส ฺ ิตา ฯ  อวชฺเช  วชฺชส ฺ ิตาติ นิทฺโทเส  โทส- 
ส ฺ ิตา ฯ  วชฺเช  อวชฺชส ฺ ิตาติ  สโทเส  นิทฺโทสส ฺ ิตา ฯ   
กุกฺกุจฺจายนาติ  กุกฺกุจฺจายนากาโร ฯ  กกฺุกุจฺจายิตตฺตนฺติ   
กุกฺกุจฺจายิตภาโว ฯ เจตโส  วิปฺปฏิสาโรติ  จิตฺตสฺส  วิรโูป   
ปฏิปฺผรณภาโว ฯ  (๑) มโนวิเลโขติ จิตฺตสฺส วิเลโข ฯ   
        กตตฺตา  จ  อกตตฺตา  จาติ  กายทุจฺจริตาทีน  กตภาเวน  
จ  กายสุจริตาทีน  อกตภาเวน  จ ฯ  กต  เม  กายทุจฺจริตนฺติ  
มยา  กาเยน  กิเลสปูติกตฺตา  ทุฏ ุ   จริต  กาเยน  กต ฯ  
อกต  เม  กายสุจริตนฺติ  มยา  กาเยน  สุฏ ุ  จริต  น กต ฯ  
# ๑. ส.ี ปฏิหตภาโว ฯ  ม. ปฏิสรณภาโว ฯ   
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วจีทุจฺจริตวจีสุจริตาทีสุป เอเสว นโย นิโรธปรโิยสาเนสุ ฯ  
        จิตฺตสฺสาติ  น  สตฺตสฺส  น  โปสสฺส ฯ  อุทฺธจฺจนฺติ 
อุทฺธตากาโร ฯ  อวูปสโมติ น  วูปสโม ฯ  เจโต  วิกขิฺปตีติ  
เจตโส  วิกฺเขโป  ภนฺตตฺต จิตฺตสฺสาติ จิตฺตสฺส ภนฺตภาโว   
ภนฺตยานภนฺตโคณาทีน  วิย ฯ  อิมินา เอการมฺมณสฺมึเยว  
วิปฺผนฺทน กถิต ฯ อุทฺธจฺจ  หิ  เอการมฺมเณ  วิปฺผนฺทติ  วิจิกิจฺฉา  
นานารมฺมเณติ ฯ อิท วุจฺจติ อุทฺธจฺจนฺติ อย อุทฺธตภาโว  
กถียติ ฯ   
        มุสาวาท  ปหายาติ  เอตฺถ  มุสาติ  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส  
อตฺถภ ฺชโก วจีปโยโค กายปโยโค  วา ฯ  วิสวาทนาธิปฺปาเยน 
ปนสฺส  ปรวิสวาทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา(๑)  เจตนา มุสาวาโท ฯ   
        อปโร  นโย  มุสาติ อภูต อตจฺฉ วตฺถุ ฯ วาโทติ  
ตสฺส ภูตโต ตจฺฉโต วิ ฺาปน ฯ ลกขฺณโต  ปน  อตถ  วตฺถุ  
ตถโต ปร วิ ฺาเปตุกามสฺส ตถาวิ ฺตฺติสมุฏาปกา  
เจตนา  มุสาวาโท  ต  มุสาวาท ฯ  ปหายาติ  อิม  มสุาวาท- 
เจตนาสงฺขาต  ทุสฺสีลฺย  ปชหิตฺวา ฯ  ปฏิวิรโตติ  ปหีนกาลโต   
ปฏาย  ตโต  ทุสฺสลีฺยโต อารโต  (๒) วิรโต จ ฯ นตฺถิ ตสฺส  
จิตฺตสฺสาป(๓) จกฺขุโสตวิ ฺเยฺยา ธมฺมา ปเคว กาฬกาติ(๔) อิมินา 
# ๑. ส.ี ปรสฺส วิสวาทนตาย วจีปโยคสมุฏาปกา ฯ  
# ๒. ม. โอรโต ฯ  ๓. ม. วิรมิสฺสามีติ ฯ  ๔. ม. กายวิ ฺเยฺยาติ ฯ   
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นเยน อ ฺเสุป เอวรูเปสุ ปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สจฺจ  วทตีติ  สจฺจวาที ฯ  สจฺเจน  สจฺจ  สนฺทหติ  ฆเฏตีติ   
สจฺจสนฺโธ  น อนฺตรนฺตรา  มุสา  วทตีติ  อตฺโถ ฯ  โย 
หิ  ปุรโิส  กทาจิ  มุสา  วทติ  กทาจิ  สจฺจ  ตสฺส  มุสาวาเทน   
อนฺตริกตฺตา  สจฺจ  สจฺเจน  น  ฆฏิยติ  ตสฺมา  โส   
น  สจฺจสนฺโธ  อย  ปน  น  ตาทิโส  ชีวิตเหตุป  มุสา  อวตฺวา  
สจฺเจน  สจฺจ  สนฺทหติเยวาติ สจฺจสนฺโธ ฯ   
        เถโตติ  ถิโร   ิตกโถติ(๑) อตฺโถ ฯ เอโก หิ ปคฺุคโล 
หลิทฺทิราโค วิย ถุสราสิมหฺิ นิขาตขาณุ  วิย  อสฺสปฏเ  
ปตกุมฺภณฺฑมิว  จ น ถริกโถ โหติ เอโก ปาสาณเลขา   
วิย  อินฺทขีโล วิย จ  ิรกโถ(๑) โหติ อสินา สีเส (๒) ฉิชฺชนฺเตป 
เทฺว กถา(๓) น กเถติ อย วุจฺจติ เถโต ฯ   
        ปจฺจยิโกติ  ปฏยิายิตพฺพโก(๔)  สจฺจฏายิโกติ(๕)  อตฺโถ ฯ  เอกจฺโจ 
หิ ปุคฺคโล น ปจฺจยิโก  โหติ  อิท  เกน วุตฺต อสุเกนาติ  
วุตฺเต มา ตสฺส วจน สทฺทหถาติ วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ ฯ 
เอโก  ปจฺจยิโก  โหติ  อิท  เกน  วุตฺต  อสุเกนาติ วุตฺเต   
ยทิ  เตน  วุตฺต  อิทเมว ปมาณ อิทานิ อุปปริกฺขิตพฺพ นตฺถิ  
เอวเมว อิทนฺติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ อย วุจฺจติ ปจฺจยิโก ฯ   
# ๑. ม. ถิรกโถ ฯ  ๒. ส.ี สีส ฯ  ๓. สี. เทฺวชฺฌกถ ฯ 
# ๔. ม. ปตฺติยายิตพฺพโก ฯ ๕. ส.ี สทธฺายิโกติ ฯ  ม. สทฺธายิตพฺพโกติ ฯ  
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        อวิสวาทโก โลกสฺสาติ ตาย สจฺจวาทิตาย โลก น  
วิสวาเทตีติ อตฺโถ ฯ   
        ปสุณ  วาจ  ปหายาติอาทีสุ  ยาย  วาจาย  ยสสฺ  ต  วาจ  
ภาสติ  ตสฺส  หทเย  อตฺตโน  ปยภาว  ปรสฺส  เปสุ ฺภาว  (๑) 
กโรติ  สา ปสุณา วาจา ฯ ยาย  ปน  อตฺตานมฺป  ปรมฺป   
ผรุส  กโรติ  ยา  วาจา  สยมฺป ผรุสา เนว จ กณฺณ- 
สุขา  น  หทยงฺคมา (๒) อย  ผรุสวาจา ฯ  เยน  สมผฺ  ปลปติ  
นิรตฺถก  โส สมฺผปฺปลาโป ฯ  ยา เตส มูลภูตา เจตนาป  
ปสุณวาจาทินามเมว ลภติ สา เอว จ อิธ อธิปฺเปตา ฯ   
        อิเมส  เภทายาติ  เยส  อิโต  วุตฺตาน  สนฺติเก  สุต  
เตส เภทาย ฯ ภินฺนาน วา  สนฺธาตาติ  ทฺวินฺน  มิตฺตาน  
วา  สมานุปชฺฌายกาทีน  วา  เกนจิเทว  การเณน ภินฺนาน  
เอกเมก  อุปสงฺกมิตฺวา ตุมฺหาก อีทิเส กุเล ชาตาน เอว  
พหุสฺสุตาน อิท น ยุตฺตนฺติอาทีนิ วตฺวา สนฺธาน กตฺตา ฯ (๓)   
        อนุปฺปทาตาติ  สนฺธานานุปฺปทาตา ฯ  เทฺว  ชเน  สมคฺเค 
ทิสฺวา ตุมฺหาก เอวรูเป กุเล  ชาตาน  เอวรูเปหิ  คุเณหิ   
สมนฺนาคตาน  อนุจฺฉวิกเมตนฺติอาทีนิ  วตฺวา ทฬฺหกีมฺม  กตฺตาติ  
อตฺโถ ฯ  สมคฺโค  อาราโม  อสฺสาติ  สมคฺคาราโม ยตฺถ สมคฺคา   
นตฺถิ  ตตฺถ  วสิตุมฺป  น  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  สมคฺคราโมติป 
# ๑. ม.สุ ฺภาว ฯ  ๒. ม. หทยงฺคมา ฯ  ๓. ม. กตฺตา อนุกตฺตา ฯ   
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ปาฬิ อยเมเวตฺถ อตฺโถ ฯ  สมคฺครโตติ  สมคฺเคสุ  รโต  เต  ปหาย  
อ ฺตฺถ  คนฺตุมฺป  น  อิจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ  สมคฺเค  ทิสฺวาป  
สุตฺวาป นนฺทตีติ สมคฺคนนฺที ฯ สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตาติ ยา  
วาจา  สตฺเต  สมคฺเคเยว  กโรติ  ต  สามคฺคิคุณปริทีปกเมว   
วาจ  ภาสติ  น อิตรนฺติ ฯ   
        ปรสฺส  มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  เอกนฺตผรุส- 
เจตนา  ผรุสวาจา  เนลาติ  เอล  วุจฺจติ  โทโส  นสฺสา  
เอลนฺติ  เนลา นิทฺโทสาติ อตฺโถ เนลงฺโค  เสตปจฺฉาโทติ 
เอตฺถ  (๑)  วุตฺตเนล  วิย ฯ  กณฺณสุขาติ  พฺย ฺชนมธุรตาย  กณฺณาน  
สุขา  สูจิวิชฺฌน  วิย  กณฺณสูล  น ชเนติ ฯ อตฺถมธุรตาย 
สกลสรีเร โกป อชเนตฺวา เปม  ชเนตีติ  เปมนียา ฯ  หทย  
คจฺฉติ  อปฺปฏิห ฺมานา  สุเขน  จิตฺต  ปวิสตีติ หทยงฺคมา ฯ 
คุณปริปุณฺณตาย  ปุเร  ภวาติ  โปรี ปุเร สวฑฺฒนารี วิย  
สุกุมาราติป โปรี  ปุรสฺส  เอสาติป  โปรี  นครวาสนี 
กถาติ  อตฺโถ ฯ นครวาสิโน หิ ยุตฺตกถา โหนฺติ  ปติมตฺต   
ปตาติ  ภาติมตฺต  ภาตาติ  วทนฺติ ฯ เอวรูป กถา พหุโน  
ชนสฺส กนฺตา  โหตีติ  พหุชนกนฺตา ฯ  กนฺตภาเวเนว  พหุโน 
ชนสฺส  มนาปา  จิตฺตวุฑฺฒิกราติ พหุชนมนาปา ฯ   
        อนตฺถวิ ฺาปกกายวจีปโยคสมุฏาปกา (๒) อกุสลเจตนา 
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๑/๒๐๑ ฯ  ๒. ม. อนตฺวิ ฺาปกา กายวจีปโยค... ฯ  
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สมฺผปฺปลาโป ฯ กาเลน วทตีติ  กาลวาที  วตฺตพฺพยุตฺตกาล  
สลฺลกฺเขตฺวา  วทตีติ อตฺโถ ฯ ภูต ตถ ตจฺฉ สภาวเมว วทตีติ  
ภูตวาที ฯ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกอตฺถสนฺนิสฺสิตเมว กตฺวา วทตีติ  
อตฺถวาที ฯ นวโลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิต  กตฺวา  วทตีติ ธมฺมวาที ฯ 
สวรวินยปหานวินยสนฺนิสฺสิต กตฺวา วทตีติ วินยวาที ฯ   
        นิธาน  วุจฺจติ  ปโนกาโส  นิธานมสฺสา  (๑)  อตฺถีติ  
นิธานวตี  หทเย  นิเธตพฺพยุตฺตก  วจน  ภาสิตาติ  อตฺโถ ฯ  
กาเลนาติ เอวรูป ภาสมาโนป จ อห นิธานวตึ  วาจ  
ภาสิสฺสามีติ  นากาเลน(๒)  ภาสติ  ยุตฺตกาล  ปน วตฺตา โหติ(๓) ฯ 
สาปเทสนฺติ  สอุปม  สการณนฺติ อตฺโถ ฯ ปริยนฺตวตินฺติ ปริจฺเฉท  
ทสฺเสตฺวา  ยถาสฺสา  ปริจฺเฉโท  ป ฺายติ  เอว  ภาสตีติ  อตฺโถ ฯ  
อตฺถส ฺหิตนฺติ อเนเกหิป  นเยหิ  วิภชนฺเตน  ปริยาทาตุม- 
สกฺกุเณยฺย  อตฺถสมฺปนฺน ฯ (๔) ย วา โส อตฺถวาที  อตฺถ  วทติ  เตน 
อตฺเถน  สหิตตฺตา  อตฺถส ฺหิต  วาจ  ภาสติ  น อ ฺ  
นิกฺขิปตฺวา  อ ฺ  ภาสตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  จตุทฺโทสาปคต วาจ  
ภาสตีติ มุสาวาทาทีหิ  จตูหิ  โทเสหิ  อปคต  วาจ  ภาสติ ฯ  
ทฺวตฺตึสาย  ติรจฺฉานกถายาติ ทฺวตฺตึสาย สคฺคโมกฺขาน  
ติรจฺฉานภูตาย กถาย ฯ   
# ๑. ม. นิธานมสฺส ฯ  ๒. ม. น อกาเลน ฯ  ๓. ม.ยตฺุตกาล 
# อเปกฺขิตฺวาว ภาสตีติ อตฺโถ ฯ  ๔. ม. ปรยิาทาตุ อสกฺกุเณยฺยตาย 
# อตฺถสมฺปนฺน ภาสติ ฯ   
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        ทส  กถาวตฺถูนีติ  อปฺปจฺฉตาทีนิ  ทส  วิวฏฏนิสฺสิตาย 
กถาย  วตฺถุภูตานิ การณานิ ฯ  อปฺปจฺฉกถนฺติ  เอตฺถ  อปฺปจฺโฉติ  
อิจฺฉาวิรหิโต อนิจฺโฉ นิตฺตโณฺห ฯ เอตฺถ  ห ิ พฺย ฺชน  สาวเสส 
วิย  อตฺโถ  ปน  นิรวเสโส ฯ  น  หิ  ขีณาสวสฺส  อณุมตฺตาป  
อิจฺฉา นาม อตฺถิ ฯ   
        อป  เจตฺถ  อตฺริจฺฉตา ปาปจฺฉตา มหิจฺฉตา อปฺปจฺฉตาติ 
อย เภโท เวทิตพฺโพ ตตฺถ  สกลาเภ  อติตฺตตาย  (๑)  ปรลาภ- 
ปตฺถนา  อตฺริจฺฉตา นาม ตาย สมนฺนาคตสฺส  เอกภาชเน 
ปกฺกปูโวป  (๒)  อตฺตโน  ปตฺเต ปกฺขิตฺโต (๓) น สปุกฺโก วิย ขุทฺทโก 
วิย จ  ขายติ  เสฺวว  ปน  ปรสฺส  ปตฺเต  ปกฺขิตฺโต สุปกฺโก  
วิย มหนฺโต วิย จ ขายติ ฯ  อสนฺตคุณสมฺภาวนตา  ปน 
ปฏิคฺคหเณ  จ อมตฺต ฺ ุตา ปาปจฺฉตา นาม สา อิเธกจฺโจ   
อสทฺโธ  สมาโน สทฺโธติ ม ชโน ชานาตูติอาทินา (๔) นเยน  
[๕] อาคตาเยว ฯ ตาย จ  สมนฺนาคโต ปุคฺคโล  โกห ฺเ 
ปติฏาติ ฯ  สนฺตคุณสมฺภาวนตา  ปน  ปฏิคฺคหเณ  จ  อมตฺต ฺ ุตา  
มหิจฺฉตา  นาม  สาป  อิเธกจฺโจ  อสฺสทฺโธ  สมาโน สทฺโธติ  
ม ชโน  ชานาตูติ  อิจฺฉติ  ทุสฺสีโล  สมาโน  สีลวาติ  ม  ชโน 
ชานาตูติ (๖) อิมินา นเยน อาคตาเยว ฯ  ตาย  สมนนฺาคโต 
# ๑. ส.ี อติตฺติ ฯ  ม. อติตฺตสฺส ฯ  ๒. ม. ปกฺกปูเวป ฯ   
# ๓. ส.ี ปติโต ฯ ม. ปติเต ฯ ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๘/๔๗๓ ฯ  
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อเตฺรวาติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ภวิ. วิ. ๓๕/๘๖๘/๔๗๓ ฯ  
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  ปุคฺคโล  ทสฺุสนฺตปฺปโย โหติ วิชาตมาตาปสฺส จิตฺต คเหตุ  
  น สกฺโกติ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                อคฺคิกฺขนฺโธ สมุทฺโท จ        มหิจฺโฉ จาป ปุคฺคโล   
                สกเฏน ปจฺจเย เทตุ        ตโยเปเต (๑)อตปฺปยาติ(๒) ฯ   
        สนฺตคุณนิคูหนตา  ปน  ปฏิคฺคหเณ  จ  มตฺต ฺ ุตา  
อปฺปจฺฉตา  นาม  ตาย  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  อตฺตนิ  
วิชฺชมานมฺป  คุณ  ปฏิจฺฉาเทตุกามตาย  สทฺโธ สมาโน สทฺโธติ 
ม  ชโน  ชานาตูติ  น  อิจฺฉติ ฯ  สีลวา ฯ  ปวิวิตฺโต ฯ  พหุสฺสโุต ฯ  
อารทฺธวีริโย ฯ  สมาธิสมปฺนฺโน ฯ  ป ฺวา ฯ  ขีณาสโว  สมาโน 
ขีณาสโวติ  ม  ชโน  ชานาตูติ  น  อิจฺฉติ  เสยฺยถาป   
มชฺฌนฺติกตฺเถโร ฯ  เอว อปฺปจฺโฉ จ ปน ภิกฺขุ อนุปฺปนฺน  
ลาภ  อุปฺปาเทติ  อุปฺปนฺน  ถาวร  กโรติ  ทายกาน  จิตฺต  
อาราเธติ ยถา ยถา หิ  โส  อตฺตโน  อปฺปจฺฉตาย  อปฺป  
คณฺหาติ  ตถา  ตถาสฺส  วตฺเต  ปสนฺนา  มนุสฺสา พหุ(๓) 
เทนฺติ ฯ   
        อปโรป จตุพฺพิโธ อปฺปจฺโฉ ปจฺจยอปฺปจฺโฉ ธุตงฺคอปฺปจฺโฉ  
ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ อธิคมอปฺปจฺโฉติ ฯ  ตตฺถ จตูสุ ปจฺจเยสุ อปฺปจฺโฉ 
ปจฺจยอปฺปจฺโฉ ฯ โย  ทายกสฺส วส(๔)  ชานาติ  เทยฺยธมฺมสฺส  วส   
ชานาติ อตฺตโน ถาม ชานาติ ฯ ยทิ หิ เทยฺยธมฺโม พหุ  
# ๑. ม. อตปปฺยา ฯ  ๒. ปป ฺจ. ๒/๒๓๕ ฯ  
# ๓. ม.พหู ฯ  ๔. ส.ี พล ฯ  
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โหติ  ทายโก  อปฺป  ทาตุกาโม  ทายกสฺส  วเสน อปฺป  
คณฺหาติ ฯ เทยฺยธมฺโม  อปฺโป  ทายโก  พหุ  ทาตุกาโม  
เทยฺยธมฺมสฺส  วเสน อปฺป คณฺหาติ ฯ เทยฺยธมฺโมป  พหุ 
ทายโกป พหุ ทาตุกาโม อตฺตโน ถาม ตฺวา ปมาเณเนว  
คณฺหาติ ฯ   
        ธุตงฺคสมาทานสฺส  อตฺตนิ  อตฺถิภาว  น  ชานาเปตุ- 
กาโม  ธุตงฺคอปฺปจฺโฉ  นาม ฯ โย  ปน  พหุสฺสุตภาว  น 
ชานาเปตุกาโม  อย  ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ  นาม ฯ  โย  ปน  โสตา- 
ปนฺนาทีสุ  อ ฺตโร  หุตฺวา  โสตาปนฺนาทิภาว  ชานาเปตุ  
น  อิจฺฉติ  อย อธิคมอปฺปจฺโฉ  นาม ฯ  ขีณาสโว  ปน 
อตฺริจฺฉต  ปาปจฺฉต  มหิจฺฉต ปหาย สพฺพโส อิจฺฉา- 
ปฏิปกฺขภูตาย  อโลภสงฺขาตาย  ปริสุทฺธาย  อปฺปจฺฉตาย 
สมนฺนาคตตฺตา อปฺปจฺโฉ  นาม ฯ  อาวุโส  อตฺริจฺฉตา  ปาปจฺฉตา  
มหิจฺฉตาติ  อิเม  ธมฺมา ปหาตพฺพาติ  เตสุ  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา  
เอวรูป อปฺปจฺฉต สมาทาย วตฺติตพฺพนฺติ วทนฺโต อปฺปจฺฉกถ  
กเถติ นาม ฯ   
        สนฺตุฏ ิกถนฺติอาทีสุ  วิเสสตฺถเมว  ทีปยิสฺสาม  โยชนา 
ปน  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ  สนฺตุฏ ิกถนฺติ  อิตรีตรปจฺจย- 
สนฺโตสนิสฺสิต  กถ ฯ  โส ปเนส สนโฺตโส ทฺวาทสวิโธ  โหติ ฯ  
เสยฺยถิท  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส  ยถาพลสนฺโตโส  ยถา-  
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สารุปฺปสนฺโตโสติ ติวิโธ ฯ เอว ปณฺฑปาตาทีสุป ฯ  ตสฺสาย 
ปเภทวณฺณนา 
        อิธ  ภิกขฺุ  จีวร  ลภติ  สุนฺทร  วา  อสุนฺทร วา ฯ  โส  
เตเนว  ยาเปติ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ  ลภนฺโตป  น  คณฺหาติ ฯ   
อยมสฺส(๑)  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  
        อถ  ปน  โย  ปกติทุพฺพโล  วา  โหติ อาพาธชราภิภูโต   
วา  ครุจีวร  ปารุปนฺโต  กิลมติ ฯ  โส  สภาเคน  ภิกฺขุนา  
สทฺธึ ต ปริวตฺเตตฺวา ลหุเกน  ยาเปนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ ฯ   
อยมสฺส  จีวเร  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร  ปณีตปจฺจยลาภี  โหติ ฯ  
โส  ปตฺตุณฺณจีวราทีน (๒) อ ฺตร  มหคฺฆจีวร  พหูนิ  วา ปน 
จีวรานิ ลภิตฺวา อิท เถราน จิรปพฺพชติาน อิท พหุสฺสุตาน  
อนุรูป อิท คิลานาน  อิท  อปฺปลาภีน  โหตูติ  ทตฺวา  เตส  
ปุราณจีวร วา สงฺการกูฏาทิโต วา  นนตฺกานิ  อุจฺจินิตฺวา  
เตหิ  สงฺฆาฏึ  กตฺวา  ธาเรนฺโตป  สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส 
จีวเร ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  ปณฺฑปาต  ลภติ ลขู วา ปณีต  
วา โส เตเนว ยาเปติ อ ฺ น ปตฺเถติ  ลภนฺโตป  น  
คณฺหาติ ฯ อยมสฺส ปณฺฑปาเต ยถาลาภสนฺโตโส ฯ โย ปน  
อตฺตโน  ปกติวิรุทฺธ  วา  พฺยาธิวิรุทฺธ  วา  ปณฺฑปาต  ลภติ  
# ๑. ส.ี อยมฺปสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. กตฺถจิ. ปฏฏณฺณจีวราทีน ฯ   
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เยนสฺส ปริภุตฺเตน อผาสุ โหติ  โส  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน 
ต  ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  สปฺปายโภชน  ภุ ฺชิตฺวา สมณธมฺม   
กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส ปณฺฑปาเต ยถาพล- 
สนฺโตโส ฯ อปโร พหุ  ปณีต  ปณฺฑปาต  ลภติ  โส  ต  
จีวร วิย จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน (๑) ทตฺวา  เตส  
วา  เสสก  ปณฺฑาย  วา จริตฺวา มิสฺสกาหาร ภุ ฺชนฺโตป  
สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส ปณฺฑปาเต ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  เสนาสน  ลภติ  มนาป  วา  อมนาป  
วา  โส  เตน  เนว  โสมนสฺส  น  โทมนสฺส  อุปฺปาเทติ  อนฺตมโส 
ติณสนฺถารเกนาป ยถาลทฺเธเนว  ตุสฺสติ ฯ  อยมสฺส  เสนาสเน  
ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  โย  ปน  อตฺตโน  ปกติวิรุทฺธ  วา  พฺยาธิ- 
วิรุทฺธ  วา  เสนาสน  ลภติ  ยตฺถสฺส  วสโต  อผาสุ  โหติ  
โส ต สภาคสฺส ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ตสฺส  สนฺตเก  สปปฺาย- 
เสนาสเน  วสนฺโตป สนตฺุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส เสนาสเน  
ยถาพลสนฺโตโส ฯ   
        อปโร  มหาปุ ฺโ  เลณมณฺฑปกูฏาคาราทีนิ  พหูนิ   
ปณีตเสนาสนานิ  ลภติ  โส  ตานิ  จีวราทีนิ  วิย  จิรปพฺพ- 
ชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภีคิลานาน  ทตฺวา  ยตฺถ กตฺถจิ  วสนฺโตป 
สนฺตุฏโว  โหติ ฯ  อยมสฺส  เสนาสเน  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ  
# ๑. ม. เถรจิร...ลาภีคิลานาน ฯ เอวมุปริป ฯ   
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โยป  อุตฺตมเสนาสน  นาม  ปมาทฏาน  ตตฺถ  นสิินฺนสฺส  
ถินมิทฺธ  โอกฺกมติ นิทฺทาภิภูตสฺส ปุน ปฏิพุชฌฺโต ปาปวิตกฺกา  
ปาตุภวนฺตีติ ปฏิส ฺจิกฺขิตฺวา ตาทิส เสนาสน  ปตฺตมฺป  น  
สมฺปฏิจฺฉติ  โส  ต ปฏิกฺขิปตฺวา อพฺโภกาสรุกฺขมูลาทีสุ  
วสนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส  เสนาสเน ยถา- 
สารุปฺปสนฺโตโส ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  เภสชชฺ  ลภติ  ลูข  วา  ปณีต  วา 
โส  ย  ลภติ  เตเนว  ตุสฺสติ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ  ลภนฺโตป 
น  คณฺหาติ ฯ  อยมสฺส  คิลานปจฺจเย ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  โย   
ปน  เตเลนตฺถิโก  ผาณิต  ลภติ  โส  ต สภาคสฺส ภิกฺขุโน   
ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  เตล  คเหตฺวา  อ ฺเทว  วา  ปริเยสิตฺวา 
เตหิ(๑)  เภสชฺช  กโรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส คิลาน- 
ปจฺจเย ยถาพลสนฺโตโส ฯ   
        อปโร  มหาปุ ฺโ  พหุ  เตลมธุผาณิตาทิปณีตเภสชฺช  
ลภติ  โส  ต  จีวร  วิย  เถรจิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภีคิลานาน  
ทตฺวา  เตส อาคตาคเตน (๒) เยน เกนจิ ยาเปนฺโตป  สนฺตุฏโ ว  
โหติ ฯ  โย  ปน  เอกสฺมึ  ภาชเน จตุมธุร เปตฺวา เอกสฺมึ  
มุตฺตหรีตก  คณฺห  ภนฺเต  ยทิจฺฉสีติ  วุจฺจมาโน สจสฺส เตสุ 
อ ฺตเรนาป โรโค วูปสมฺมติ  อถ  มุตฺตหรีตก  นาม พุทฺธาทีหิ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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วณฺณิตนฺติ จตุมธุร ปฏิกฺขิปตฺวา มุตฺตหรีตเกน  เภสชฺช  กโรนฺโต 
ปรมสนฺตุฏโว  โหติ ฯ  อยมสฺส  คิลานปจฺจเย  ยถาสารุปฺป- 
สนฺโตโส ฯ  อิเมส  ปน  ปจฺเจก  ปจฺจเยสุ(๑)  ติณฺณ  ติณฺณ  
สนฺโตสาน ยถาสารุปฺปสนฺโตโสว  อคฺโค ฯ  อรหา  เอเกกสฺมึ  
ปจฺจเย  อิเมหิ  ตีหิป  สนโฺตเสหิ สนฺตุฏโว ฯ   
        ปวิเวกกถนฺติ  ปวิเวกนิสฺสิต  กถ ฯ  ตโย  หิ  ปวิเวกา 
กายวิเวโก  จิตฺตวิเวโก อุปธิวิเวโกติ ฯ  ตตฺถ  เอโก  คจฺฉติ  
เอโก  ติฏติ  เอโก นิสีทติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ  เอโก  คาม  
ปณฺฑาย  ปวิสติ  เอโก  ปฏิกฺกมติ [๒] เอโก อภิกฺกมติ เอโก  จงฺกม  อธฏิาติ 
เอโก จรติ เอโก วิหรตีติ อย กายวิเวโก นาม ฯ อฏ  
สมาปตฺติโย ปน จิตฺตวิเวโก นาม ฯ นพฺิพาน อุปธิวิเวโก 
นาม ฯ   
        วุตฺตมฺป  เหต กายวิเวโก จ วิเวกฏกายาน(๓) เนกฺขมฺมา- 
ภิรตาน ฯ จิตฺตวิเวโก จ  ปริสุทฺธจิตฺตาน  ปรมโวทานปฺปตฺตาน ฯ 
อุปธิวิเวโก  จ  นิรุปธีน  ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตานนฺติ ฯ (๔)   
        อสสคฺคกถนฺติ  เอตฺถ  ปน  สวนสสคฺโค  ทสฺสนสสคฺโค  สมุลฺลป- 
นสสคฺโค สมฺโภคสสคฺโค  กายสสคฺโคติ ป ฺจวิโธ สสคฺโค ฯ 
เตสุ อิธ ภิกฺขุ สุณาติ อมุกสฺมึ คาเม  วา  นิคเม  วา   
อิตฺถี  วา  กุมารี  วา  อภิรปูา  ทสฺสนียา  ปาสาทิกา  ปรมาย 
# ๑. ม. ปจฺเจกปจฺจเยสุ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เอโก อภิกฺกมตีติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. วูปกฏกายานนฺติ ทิฏปุพฺพ ฯ 
# ๔. ขุ. มหา. ๒๙/๒๖๐/๑๙๑ ฯ  
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วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคตาติ  โส  ต  สุตฺวา  สสีทติ 
วิสีทติ  น  สกฺโกติ  พฺรหฺมจริย  สนฺธาเรตุ (๑)สิกฺขาทุพฺพลฺย  
อนาวิกตฺวา หีนายาวตฺตติ ฯ เอว ปเรหิ  วา  กถิยมาน   
รูปาทิสมฺปตฺตึ  อตฺตนา  วา  หสิตลปตคีต สทฺท (๒) สุณนฺตสฺส  
โสตวิ ฺาณวีถิวเสน อุปฺปนฺโน ราโค สวนสสคฺโค นาม ฯ   
        อิธ  ภิกขฺุ  น  เหว  โข  สุณาติ  อป  จ  โข  สาม  ปสฺสติ  
อิตฺถึ  วา  กุมารึ  วา  อภิรปู  ทสฺสนีย  ปาสาทิก  ปรมาย   
วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคต โส ต ทิสวฺา  สสีทติ  วิสีทติ 
น  สกโฺกติ  พฺรหฺมจริย  สนฺธาเรตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา 
หีนายาวตฺตติ ฯ เอว วิสภาครูป โอโลเกนฺตสฺส ปน จกฺขุ- 
วิ ฺาณวีถิวเสน อุปฺปนฺนราโค ทสฺสนสสคฺโค นาม ฯ   
        อ ฺม ฺ อลฺลาปสลฺลาปวเสน อุปฺปนฺนราโค ปน 
สมุลฺลาปสสคฺโค (๓) นาม ฯ ภิกฺขุโน ภิกฺขุนิยา  สนฺตก  ภิกฺขุนยิา  
วา  ภิกฺขุสฺส  สนฺตก  คเหตฺวา  ปริโภคกรณวเสน อุปฺปนฺน- 
ราโค  สมฺโภคสสคฺโค  นาม ฯ  หตฺถคฺคาหาทิวเสน  อุปฺปนฺน- 
ราโค  ปน  กายสสคฺโค  นาม ฯ  อรหา อิเมหิ ป ฺจหิ สสคฺเคหิ  
จตูหิป ปริสาหิ สทฺธึ อสสฏโ คาหมุตฺตโก  เจว  สสคฺค- 
มุตฺตโก  จ ฯ  อสสคฺคสฺส  วณฺณ  ภณนโฺต อสสคฺคกถ กเถติ  
นาม ฯ   
        วีริยารมภฺกถนฺติ  เอตฺถ  โย  ปคฺคหิตวีริโย  ปรปิุณฺณกายิก- 
# ๑. ส.ี สนฺตาเนตุ ฯ  ๒. สี. ม. หสิตลปตคีตสทฺท ฯ  
# ๓. ม. สมุลลฺปนสสคฺโค ฯ   
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เจตสิกวีริโย โหติ คมเน  อุปฺปนฺนกิเลส  าน  ปาปณิุตุ  น  
เทติ  าเน  อุปฺปนฺนกิเลส  นิสชชฺ นิสชชฺาย อุปฺปนฺนกิเลส  
สยน ปาปุณิตุ น เทติ  มนฺเตน(๑) กณฺหสปฺป อุปฺปเฬตฺวา  
คณฺหนฺโต  วิย  อมิตฺต  คีวาย อกฺกมนฺโต วิย จ วิจรติ  
ตาทิสสฺส อารทฺธวีริยสฺส วณฺณ ภณนฺโต วีริยารมฺภกถ กเถติ  
นาม ฯ   
        สลีกถนฺติอาทีสุ  สีลนฺติ  จตุปาริสุทฺธิสีล ฯ  สมาธีติ  วิปสฺสนา- 
ปาทกา  อฏ สมาปตฺติโย ฯ  ป ฺาติ  โลกิยโลกุตฺตราณ ฯ   
วิมุตฺตีติ  อริยผลวิมุตฺติ(๒)ฯ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ  เอกูนวีสติวิธ  
ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ  สีลาทีน คุณ ปกาเสนฺโต สีลาทิกถ กเถติ  
นาม ฯ   
        สติปฏานกถนฺติอาทีนิ  สงฺคชาลมติจฺจ  โส  มุนีติ 
ปริโยสานานิ  ปุพฺเพ วุตฺตานุสาเรน เวทิตพฺพานิ ฯ   
        นิราสตฺตีติ  นิตฺตโณฺห ฯ  วิเวกทสฺสี  ผสฺเสสูติ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  
จกฺขุสมฺผสฺสาทีสุ  อตฺตาทิภาววิเวก  ปสฺสติ ฯ  ทฏิ ีสุ  จ  น  
นิยฺยตีติ ทฺวาสฏ ิทิฏ ีสุ กายจิ ทิฏ ิยา น นิยฺยติ(๓) ฯ   
        วิปริณต  วา  วตฺถุ  น  โสจตีติ ปกติภาว ชหิตฺวา  
นฏเ กิสฺมิ ฺจิ วตฺถุสฺมึ น โสก อาปชฺชติ ฯ วิปริณตสฺมึ  
วาติ วินสฺสมาเน วตฺถุมฺหิ ฯ   
# ๑. ม. ทณฺเฑน ฯ  ๒. สี. ม. อรหตฺตผลวิมุตฺติ ฯ 
# ๓. ม.นียติ ฯ   
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        จกฺขุสมฺผสฺโสติ  จกขฺุ  วตฺถุ กตฺวา จกฺขุวิ ฺาณสหชาโต 
ผสฺโส จกฺขุสมฺผสฺโส ฯ เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  จ   
ปุริมา  จกฺขุปฺปสาทาทิวตฺถุกาว  มโนสมฺผสฺโส  หทยวตฺถุโกป   
[๑]  สพฺโพ  จตุภูมโก  ผสฺโส ฯ  อธิวจนสมฺผสฺโสติ  ปริยาเยน  
เอตสฺส  นาม  โหติเยว ฯ  ตโย หิ อรูปโน ขนฺธา สย 
ปฏ ิวฏฏกา หุตฺวา อตฺตนา (๒) สหชาตสมฺผสฺสสฺส  อธิวจน- 
สมฺผสฺโสติ  นาม  กโรนฺติ ฯ  ปฏิฆสมฺผสฺโสติ นิปฺปริยาเยน ปน  
ปฏิฆสมฺผสฺโส  นาม  ป ฺจทฺวาริกสมฺผสฺโส ฯ  (๓)  อธิวจนสมฺผสฺโส  
นาม  มโนทวฺาริกสมฺผสฺโส ฯ  (๔)  สขุเวทนีโย  ผสฺโสติ  สุขเวทนาย 
หิโต อุปฺปาทโก ผสฺโส ฯ  อิตรทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ กุสโล 
ผสฺโสติ เอกวีสติกุสลจิตฺตสหชาโต ผสฺโส ฯ อกุสโลติ ทฺวาทส- 
อกุสลสหชาโต  ผสฺโส ฯ  อพฺยากโตติ  ฉปฺป ฺาสอพฺยากต- 
สหชาโต  ผสฺโส ฯ  กามาวจโรติ  จตุปฺป ฺาสกามาวจร- 
สหชาโต  ผสฺโส ฯ  รูปาวจโรติ  กุสลาทิป ฺจทสรูปาวจร- 
สมฺปยุตฺโต ฯ อรูปาวจโรติ กุสลาพฺยากตวเสน ทฺวาทสอรูปาวจร- 
สมฺปยุตฺโต ฯ 
        สุ ฺโตติ  อนตฺตานุปสฺสนาวเสน  วิปสฺสนตฺสฺส  อุปฺปนโฺน  
มคฺโค  สุ ฺโต เตน  สหชาโต  ผสฺโส  สุ ฺโต  ผสฺโส ฯ 
# ๑. ส.ี ม. เอตฺถนฺตเร อวตฺถุโกปติ ทสิฺสติ ฯ  
# ๒. ม. ป ฺจทฺวาริกผสฺโส ฯ  ๔. ม. มโนทฺวาริกผสฺโส ฯ   
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อิตรทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  อนิมิตฺโตติ  เอตฺถ อนิจฺจานุ- 
ปสฺสนาวเสน วิปสฺสนฺตสฺส อุปฺปนฺโน มคฺโค อนิมิตฺโต ฯ 
อปฺปณิหิโตติ ทุกฺขานุปสฺสนาวเสน  วิปสฺสนฺตสฺส  อุปฺปนฺโน  
มคฺโค  อปฺปณิหิโต ฯ  โลกิโยติ โลโก วุจฺจติ ลุชฺชนปลุชชฺนฏเน 
วฏโฏ ตสฺมึ ปริยาปนฺนภาเวน โลเก นยิุตฺโตติ โลกโิย  
เตภูมโก  ธมโฺม ฯ  โลกุตฺตโรติ  โลกโต  อุตฺตโร  อุตฺติณฺโณติ  
โลกุตฺตโร  โลเก อปริยาปนฺนภาเวนป  โลกุตฺตโร ฯ  อตฺเตน 
วาติ  อตฺตภาเวน  วา ฯ  อตฺตนิเยน วาติ  อตฺตายตฺเตน วา ฯ   
        ปฏิลีโนติ  ราคาทีน  ปหีนตฺตา  ตโต  อปคโต ฯ  อกุหโกติ  
อวิมฺหาปโก  ตีหิ  กุหนวตฺถูหิ ฯ  อปหาลูติ  อปหนสีโล  ปตฺถนา- 
ตณฺหาย  รหิโตติ  วุตฺต โหติ ฯ อมจฺฉรีติ  ป ฺจมจฺเฉรวิรหิโต ฯ   
อปฺปคพฺโภติ  กายปาคพฺภิยาทิวิรหิโต ฯ อเชคุจฺโฉติ สมฺปนฺน- 
สีลาทิตาย  อเชคุจฺฉนีโย  อเสจนโก  มนาโป ฯ  เปสุเณยฺเย  จ  โน  
ยุโตติ  ทฺวีหิ อากาเรหิ อุปสหริตพฺเพ ปสุณกมฺเม อยุตฺโต ฯ   
        ราคสฺส  ปหีนตฺตาติ  อรหตฺตมคฺเคน  ราคกิเลสสฺส   
ปหีนภาเวน ฯ  อสฺมิมาโน  ปหีโน โหตีติ อสฺมีติ อุณฺณติมาโน 
สมุจฺเฉทวเสน ปหีโน โหติ ฯ   
        ตีณิ  กหุนวตฺถูนีติ  ตีณิ  วิมฺหาปนการณานิ ฯ  ปจฺจย- 
ปฏิเสวนสงฺขาต(๑) กุหนวตฺถูติอาทีสุ  จีวราทีหิ  นิมนฺติตสฺส 
# ๑. ส.ี สพฺพตฺถ ปจฺจยปฏิเสธนสงฺขาตนฺติ ฯ 
# ต ยุตฺตตร ฯ  
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ตทตฺถิกสฺเสว  สโต ปาปจฺฉต นิสฺสาย ปฏิกฺขิปเนน  เต  จ   
คหปติเก  อตฺตนิ  สุปติฏ ิตสทฺโธ  (๑)  ตฺวา  ปุน เตส อโห  
อยฺโย  อปฺปจฺโฉ  น  กิ ฺจิ  ปฏิคฺคณฺหิตุ  อิจฺฉติ  สุลทธฺ  วต  
โน อสฺส สเจ อปฺปมตฺตกมฺป  กิ ฺจิ  ปฏิคฺคเณฺหยฺยาติ  
นานาวิเธหิ อุปาเยหิ ปณีตานิ จีวราทีนิ อุปเนนฺตาน  
ตทนุคฺคหกามตเยว  อาวิกตฺวา  ปฏิคฺคหเณน  จ  ตโต  ปภูติ   
อป  สกฏภาเรหิ  (๒)  อุปนามนเหตุภูต  วิมฺหาปน  ปจฺจยปฏิเสวน- 
สงฺขาต  กุหนวตฺถูติ เวทิตพฺพ ฯ  ปาปจฺฉสฺเสว  ปน  สโต  
สมฺภาวนาธิปฺปาเยน กเตน อิริยาปเถน วิมฺหาปน อิริยาปถ- 
สนฺนิสฺสิต  (๓)  กุหนวตฺถูติ  เวทิตพฺพ ฯ  ปาปจฺฉสฺเสว  ปน  สโต  
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคมปริทีปนวาจาย  ตถา  ตถา  วิมฺหาปน   
สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถูติ เวทิตพฺพ ฯ   
        กตม  ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาตนฺติ  เอตฺถ  ปจฺจยปฏิเสวนนฺติ  
เอว  สงฺขาต ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต ฯ  นิมนฺเตนฺตีติ  อิธ  คหปติกา  
ภิกฺข  คณฺหถาติ  ภิกฺขู นิมนฺเตนฺติ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  
นิมนฺเตนฺตีติ  วา วทนฺตีติ วา เกจิ ปนฺติ ฯ ตาทิเส  
นิมนฺตาเปนฺติ ฯ นิมนฺเตนฺตีติ ปาสฺส สมฺภโว ทฏพฺโพ ฯ จีวร  
ปจฺจกฺขาตีติ จีวร  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เอต  สารุปฺป  ย  สมโณติ   
ย จีวรธารณ สมโณ กโรติ เอต สารุปฺป  อนุจฺฉวิก ฯ  
# ๑. ม. สุปฺปติฏ ิตปสาเท ฯ  ๒. ม. กตฺถจิ. อสีติสกฏภาเรหิ ฯ 
# ๓. ม. อริยาปถสงฺขาต ฯ  
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ปาปณิกา  วา นนฺตกานีติ อาปณทฺวาเร ปติตานิ อนฺตวิรหิตานิ  
ปโลติกานิ ฯ  อุจฺจินิตฺวาติ  สงฺกฑฺฒิตฺวา ฯ  อุ ฺฉาจริยายาติ  
ภิกฺขาจรเณน ฯ ปณฺฑิยาโลเปนาติ  ปณฺฑ  กตฺวา  ลทฺธอาโลเปน ฯ  
ปูติมุตฺเตน  วาติ โคมุตฺเตน วา ฯ โอสธ  กเรยฺยาติ  เภสชฺชกิจฺจ  
กเรยฺย ฯ  ตทุปาทายาติ  ตโต  ปฏาย ฯ  ธุตวาโทติ  ธุตคุณวาที ฯ 
ภิยฺโย  ภิยโฺย  นิมนฺเตนฺตีติ อุปรูปร ินิมนฺเตนฺติ ฯ สมฺมุขีภาวาติ  
สมฺมุขีภาเวน  วิชชฺมานตายาติ  อตฺโถ ฯ  ปสวตีติ  ปฏิลภติ ฯ 
สทฺธาย  สมมฺุขีภาเวน สกฺกา  กาตุนฺติ  สทฺธาย  สมฺมุขีภาวาติ- 
อาทิมาห ฯ  เทยฺยธมฺมา สุลภา ทกฺขิเณยฺยา จ  สทฺธา  ปน   
ทุลฺลภา ฯ  ปถุุชชฺนสฺส  หิ  สทฺธา  อถาวรา  ปทวาเร  ปทวาเร   
นานา  โหติ ฯ  เตเนวสฺส  มหาโมคฺคลฺลานสทิโสป  อคฺคสาวโก  
ปาฏิโภโค  ภวิตุ  อสกฺโกนฺโต  อาห  ทฺวินฺน  โข  เต  (๑)  อาวุโส  
ธมฺมาน  ปาฏิโภโค  โภคาน ฺจ  ชีวิตสฺส จ สทฺธาย ปน  
ตฺว ปาฏิโภโคติ ฯ   
        เอว  ตุเมฺห  ปุ ฺเน  ปริหีนา  (๒) ภวิสฺสถาติ เอตฺถ ปุ ฺเนาติ 
นิสฺสกฺกตฺเถ กรณวจน ฯ  ปุ ฺโต  ปรหิีนา  ปรมฺมขุา  ภวิสฺสถ ฯ   
ภากุฏิกาติ  มุขาน ปริมทฺทิตภาวทสฺสเนน  (๓)  ภากุฏิกรณ  มุข- 
สงฺโกโจติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภากุฏิกรณ สลีมสฺสาติ ภากุฏิโก  
ภากุฏิกสฺส ภาโว ภากุฏิย ฯ กุหนาติ วิมฺหาปนา ฯ กุหสฺส  
# ๑. ม.  เนส  ๒. ม.  ปริพาหิรา  ๓. ส.ี ปธานปริมถิตภาวทสฺสเนน  
# ม. ปธานปุริมฏ ิตภาวทสฺสเนน    
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อายนา กุหายนา ฯ กุหิตสฺส ภาโว กหุิตตฺต ฯ   
        ปาปจฺโฉติ  อสนฺตคุณทีปนกาโม ฯ  อิจฺฉาปกโตติ  อิจฺฉาย 
อปกโต  อุปทฺทูโตติ อตฺโถ ฯ  สมฺภาวนาธิปฺปาโยติ  พหุมาน- 
ชฺฌาสโย ฯ  คมน  สณฺเปตีติ  อภิกฺกมาทิคมน อภิสงฺขโรติ ฯ 
ปาสาทิกภาว  กโรตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ  
ปณิธาย คจฺฉตีติ  ปตฺถน  เปตฺวา  คจฺฉติ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  
นโย ฯ สมาหิโต วิย คจฺฉตีติ อุปจารปฺปนาปตฺโต (๑) วิย 
คจฺฉติ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ   
        อาปาถกชฺฌายีว  โหตีติ  สมฺมุขา  อาคตาน  มนุสฺสาน  
ฌาน  สมาปชฺชนฺโต  วิย  สนฺตภาว  ทสฺเสติ ฯ  อิรยิาปถสฺสาติ  
จตุอิริยาปถสฺส ฯ  อาปนาติ อาทิฏปนา อาทเรน  วา  ปนา ฯ 
ปนาติ  ปนากาโร ฯ  สณฺปนาติ  อภิสงฺขรณ  ปาสาทิก- 
ภาวกรณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อริยธมฺมสนฺนิสฺสิตนฺติ โลกุตฺตร- 
ธมฺมปฏิพทฺธ ฯ กุ ฺจิกนฺติ  อปาปุรณ ฯ  (๒)  มิตฺตาติ  สิเนหวนฺโต ฯ 
สนฺทิฏาติ  ทิฏมตฺตา ฯ สมฺภตฺตาติ ทฬฺหมิตฺตา ฯ อุทฺทณฺโฑติ(๓)  
เอโก ปติสฺสยวิเสโส ฯ   
        โกรชิกโกรชิโกติ  สงฺโกจสงฺโกจโก  อติสงฺโกจโกติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  โกรจกโกรจโกติ  (๔)  วา  ปาโ ฯ  ภากุฏกิภากุฏิโกติ  อติวิย  
มุขสงฺโกจนสีโล ฯ  กุหกกุหโกติ  อติวิย  วิมฺหาปโก ฯ  ลปกลปโกติ  
# ๑. ม. อุปจารปฺปตฺโต ฯ  ๒. ม. อวาปุรณ ฯ  
# ๓.ม. อุทฺทณฺเฑติ ฯ  ๔. สี. โกร ฺชกโกติ วา ฯ  
# ม. โกรจกโกรจโกติ วา ฯ   
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อติวิย สลฺลาปโก ฯ มุขสมฺภาวิโตติ (๑) อตฺตโน  มขุวเสน  อ ฺเหิ  
สมฺภาวิโต  (๒)  อปฺปตจิตฺโตติ  เอเก ฯ  สนฺตานนฺติ กิเลส- 
สนฺตตาย  สนฺตาน ฯ  สมาปตฺตีนนฺติ  สมาปชฺชิตพฺพาน ฯ  คมฺภีรนฺติ  
นินฺนปฺปติฏาน ฯ  คูฬฺหนฺติ  ทสฺเสตุ  ทุกฺข ฯ นิปณุนฺติ สุขุม ฯ  
ปฏิจฺฉนฺนนฺติ ปทตฺเถน  ทุปฺปฏิวิชฺฌาธิปฺปาย ฯ โลกุตฺตรนฺติ  
โลกุตฺตรธมฺมทีปก(๓) ฯ สุ ฺตาปฏิส ฺ ุตฺตนฺติ นิพฺพานปฏิ- 
ส ฺ ุตฺต ฯ  อถ  วา  โลกตฺุตรสุ ฺตาปฏิส ฺ ุตฺตนฺติ โลกุตฺตร- 
ธมฺมภูตนิพฺพานปฏิส ฺ ุตฺต ฯ   
        กายิก  ปาคพฺภิยนฺติ  กาเย  ภว  กายิก ฯ  วาจสิก- 
เจตสิเกสุป  เอเสว  นโย ฯ  อจิตฺตีการกโตติ  พหุมานกิริยา- 
รหิโต ฯ  อนุปาหนาน จงฺกมนฺตานนฺติ อุปาหนวิรหิตาน  หุตฺวา 
จงฺกมนฺตาน  สมีเป  อนาทเร  วา  สามวิจน ฯ  สอุปาหโนติ   
อุปาหนารูโฬฺห  หุตฺวา  จงฺกมติ ฯ  นีเจ  จงฺกเม จงฺกมนฺตานนฺติ  
อกตปริจฺเฉทาย ภูมิยา จงฺกมนฺเต ปริจฺเฉท กตฺวา  วาลิก   
อากิริตฺวา  อาลมฺพน โยเชตฺวา กตจงฺกเม นีเจป จงฺกเม  
จงฺกมนฺเต ฯ อุจฺเจ  จงฺกเม  จงฺกมตีติ  อิฏกจยนสมฺปนฺเน 
เวทิกาปริกฺขิตฺเต  อุจฺเจ จงฺกเม จงฺกมติ ฯ  สเจ  ปาการปริกฺขิตฺโต 
โหติ ทฺวารโกฏกยุตฺโต ปพฺพตนฺตรวนนฺตรคุมฺพนฺตรสฺส  (๔)  วา  
# ๑. ม. มุขสมฺภาวิโกติ ฯ  ๒. ม. สมฺภาวิโก ฯ  
# ๓. ม. ธมฺมทีปก ฯ  ๔. ม.ปพฺพตนฺตเรวนนฺตรภูมนฺตรสฺส ฯ   
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สุปฺปฏิจฺฉนฺโน(๑)  ตาทิเส จงฺกเม จงฺกมิตุ วฏฏติ อปฺปฏิจฺฉนฺเนป  
อุปจาร  มุ ฺจิตฺวา  วฏฏติ ฯ  ฆฏฏยนฺโตป  ติฏตีติ อติสมีเป 
ติฏติ ฯ ปุรโตป ติฏตีติ  ปุรตฺถิมโตป  ติฏติ ฯ   ิตโกป  
ภณตีติ ขาณุโก วิย อโนนมิตฺวา ภณติ ฯ พาหาวิกฺเขปโกติ 
พาหุ ขิปตฺวา ขิปตฺวา ภณติ ฯ   
        อนุปขชฺชาติ  สพฺเพส  นิสินฺนฏาน  ปวิสิตฺวา ฯ  นเวป   
ภิกฺขู  อาสเนน ปฏิพาหตีติ  อตฺตโน  ปตฺตาสเน  อนิสีทิตฺวา  
ปุเร  วา  ปจฺฉา วา ปวิสนฺโต อาสเนน  ปฏิพาหติ นาม ฯ   
        อนาปุจฺฉาป  กฏ  ปกฺขิปตีติ อนาปุจฺฉิตฺวา อนปโลเกตฺวา 
อคฺคิมฺหิ ทารุ ขิปติ ฯ ทฺวาร ปทหตีติ ชนฺตาฆเร ปทหติ ฯ   
        โอตรตีติ  อุทกติตฺถ  ปวิสติ ฯ  นหฺายตีติ  สรีร  สิเนเหติ ฯ  
อุตฺตรตีติ อุทกติตฺถโต ตีร อุคฺคจฺฉติ ฯ   
        โวกกฺมมฺาปติ อติกฺกมิตฺวาป ฯ โอวรกานีติ คพฺภปฏิมณฺฑิต- 
สยนฆรานิ ฯ (๒)  คูฬฺหานีติ ปฏิจฺฉนฺนานิ ฯ ปฏิจฺฉนฺนานีติ อ ฺเหิ  
ปฏิจฺฉาทิตานิ ฯ   
        อนชฌฺฏิโ วาติ เถเรหิ ธมฺม ภณาหีติ อนาณตฺโต 
อนายาจิโต จ ฯ   
        ปาปธมฺโมติ  ลามกธมฺโม ฯ  อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโรติ  อ ฺเหิ  
อย  ทุสฺสีโลติ สงฺกาย  สริตพฺโพ  อาจาโร  สโยโค  เอตสฺสาติ  
# ๑. ม. สุปฏจฺิฉนฺโน ฯ  ๒. ม. คพฺเภ ปติฏ ิตสยนฆรานิ ฯ   
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อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร ฯ  สงฺกสฺสรสมาจาโรติ  สการ  สโยค(๑) 
กตฺวาป  ปนฺติ ฯ  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโตติ ปฏิจฺฉาทิตกายวจี- 
กมฺมนฺโต ฯ  อสฺสมโณติ  น  สมโณ ฯ  สมณปฏิ ฺโติ  อห   
สมโณติ  ปฏชิานมาโน ฯ  อพฺรหฺมจารีติ  เสฏจริยา  วิรหิโต ฯ 
พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโติ  วุตฺตปฏิปกฺโข ฯ อนฺโตปูตีติ อพฺภนฺตเร  
กุสลธมฺมวิรหิตตฺตา อนฺโตปูติภาวมาปนฺโน ฯ อวสฺสุโตติ ราเคน  
ตินฺโต ฯ  กสมฺพุชาโตติ  สงฺการสภาโว ฯ   
        อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  เอตฺถ ภิกฺขุ สคารโว  สปฺปติสฺโส  
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน  สุนวิตฺโถ  สุปารโุต  ปาสาทิเกน  อภิกฺกนเฺตน  
ปฏิกฺกนฺเตน  อาโลกิเตน  วิโลกิเตน  สมฺมิ ฺชิเตน  ปสาริเตน   
โอกฺขิตฺตจกฺขุ อิริยาปถสมฺปนฺโน  อินทฺฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โภชเน 
มตฺต ฺ ู  ชาคริยมนุยุตฺโต สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต   
อปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโ  อารทฺธวีริโย  อภิสมาจาริเกสุ สกฺกจฺจการี  
ครุจิตฺตีการพหุโล  วิหรติ  อย  วุจฺจติ  อาจาโร ฯ เอว ตาว 
อาจาโร เวทิตพฺโพ ฯ   
        โคจโร  ปน  ติวิโธ  อุปนิสฺสยโคจโร  อารกฺขโคจโร 
อุปนิพนฺธโคจโรติ ฯ  ตตฺถ  กตโม  อุปนิสฺสยโคจโร  ทสกถา- 
วตฺถุคุณสมนฺนาคโต  กลฺยาณมิตฺโต  ย อุปนิสฺสาย (๒) อสฺสุต 
สุณาติ  สุต  ปริโยทาเปติ  กงฺข  วิตรติ ทิฏ ึ อุชุ กโรติ 
# ๑. ส.ี สโยคปถ สโยคปถ ฯ  ๒. ม. นสิฺสาย ฯ  
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จิตฺต ปสาเทติ ยสฺส วา ปน อนุสิกฺขมาโน สทฺธาย วฑฺฒติ  
สีเลน สุเตน จาเคน ป ฺาย  วฑฺฒติ ฯ อย วุจฺจติ อุปนิสฺสย- 
โคจโร ฯ   
        กตโม  อารกฺขโคจโร อิธ ภิกฺขุ อนฺตรฆร ปวิฏโ 
วีถึ ปฏิปนโฺน โอกฺขิตฺตจกฺขุ ยุคมตฺตทสฺสาวี  สุสวุโต  คจฺฉติ 
น  หตฺถ ึ โอโลเกนฺโต  น  อสฺส  น  รถ น  ปตฺตึ  น  อิตฺถ ึ น   
ปุริส  โอโลเกนฺโต  น  อุทฺธ  โอโลเกนฺโต  น  อโธ   
โอโลเกนฺโต น ทิสาวิทิส เปกฺขมาโน คจฺฉติ ฯ อย วุจฺจติ  
อารกฺขโคจโร ฯ   
        กตโม  อุปนิพนฺธโคจโร  จตฺตาโร  สติปฏานา  ยตฺถ  
จิตฺต  อุปนิพนฺธติ ฯ วุตฺตเ ฺหต  ภควตา  โก  จ  ภิกขฺเว  
ภิกฺขุโน  โคจโร  สโก  เปตฺติโก  วิสโย  ยทิท  จตฺตาโร 
สติปฏานาติ  (๑) อย วุจฺจติ อุปนิพนฺธโคจโรติ ฯ อิติ อิมินา 
จ อาจาเรน  อิมินา  จ  โคจเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโต  
สมนฺนาคโต(๒) ฯ เตนป วุจฺจติ  อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ ฯ   
        อณุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ ภยทสฺสาวีติ  อณุปฺปมาเณสุ  อส ฺจิจฺจ 
อาปนฺนเสขิยอกุสลจิตฺตุปฺปาทาทิเภเทสุ  วชฺเชส ุ ภยทสฺสนสีโล ฯ 
สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ ย  กิ ฺจิ  สิกฺขาปเทสุ  สิกฺขิตพฺพ  
ต  สพฺพ  สมมฺา อาทาย สิกฺขติ ฯ เอตฺถ จ ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๗๐๐/๑๙๘ ฯ  
# ๒. ม. อุเปโต ฯ เป ฯ สมนฺนาคโต ฯ  
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เอตฺตาวตา จ ปุคฺคลาธิฏานาย เทสนาย ปาติโมกฺขสวรสีล  
ทสฺสิต ฯ  อาจารโคจรสมฺปนฺโนติอาทิ  ปน  สพฺพ  ยถา 
ปฏิปนฺนสฺส  ต  สลี สมฺปชฺชติ ต ปฏิปตฺตึ ทสฺเสตุ วุตฺตนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ   
        สาติเยสุ  อนสฺสาวีติ  สาตวตฺถูสุ กามคุเณสุ ตณฺหา- 
สนฺถววิรหิโต ฯ สโณฺหติ สเณฺหหิ  กายกมฺมาทีหิ  สมนฺนาคโต ฯ  
ปฏิภานวาติ  ปริยตฺติปริปุจฺฉาธิคมปฏิภาเนหิ สมนฺนาคโต ฯ  น 
สทฺโธติ  สาม  อธิคตธมฺม  น  กสฺสจิ  สทฺทหติ ฯ น วิรชชฺตีติ  
ขยา ราคสฺส วิรตฺตตฺตา อิทานิ น วิรชชฺติ ฯ   
        (๑)เยส  เอสา  สาติยาติ(๑)  เยส  ปุคฺคลาน  สาตวตฺถูสุ   
กามคุเณสุ  อิจฺฉา ตณฺหา ฯ อปฺปหีนาติ  สนฺถวสมปฺยุตฺตา 
ตณฺหา  อรหตฺตมคฺเคน  อปฺปหีนา ฯ  เตส  จกฺขุโต รูปตณฺหา  
สวตีติ  เอเตส  จกฺขุทฺวารโต ปวตฺตชวนวีถิสมฺปยุตฺตา รูปารมฺมณา  
ตณฺหา อุปฺปชฺชติ ฯ  ปสวตีติ  (๒)  โอกาสโต ยาว ภวคฺคา ธมฺมโต 
ยาว โคตฺรภู สวติ ฯ สนฺทตีติ นทีโสต  วิย  อโธมุข  สนฺทติ ฯ 
ปวตฺตตีติ  ปุนปฺปุน  อุปปฺตฺติวเสน  ปวตฺตติ ฯ เสสทฺวาเรสุป  
เอเสว  นโย ฯ  สุกฺกปกฺเข  วุตฺตวิปริยาเยน  ตณฺหา  อรหตฺต- 
มคฺเคน  สุปฺปหีนา ฯ เตส จกฺขุโต รูปตณฺหา น สวติ ฯ   
        สเณฺหน  กายกมฺเมน  สมนฺนาคโตติ  อผรุเสน  มุทุนา 
# ๑. ม. เยส เอสาติ ฯ  ๒. ม. อาสวตีติ ฯ   
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กายกมฺเมน  สมงฺคีภูโต  เอกีภูโต ฯ วจีกมฺมาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
สเณฺหหิ สติปฏาเนหีติอาทีสุ สติปฏานาทโย โลกิยโลกุตฺตร- 
มิสฺสกา ฯ ปริยาปุณนอตฺถาทิปริปุจฺฉาโลกิยโลกุตฺตรธมฺมาธิคม- 
วเสน  สลฺลกขฺณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถา  ติสฺโส  ปฏิภานปฺ- 
ปเภทสงฺขาตา  ป ฺา  ยสฺส  อตฺถ ิ โส  ปฏิภานวา ฯ  ตสฺส  
ปริยตฺตึ  นิสสฺาย  ปฏิภายตีติ  ตสฺส  ปคฺุคลสฺส ปริยาปุณน  
อลฺลียิตฺวา  าณ  ชายติ  าณ  อภิมุข โหติ ฯ จตฺตาโร  
สติปฏานาติ สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  โลกิยโลกุตฺตร- 
มิสฺสกวเสน  วุตฺตา ฯ  มคฺคผลานิ นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรวเสน ฯ  จตสฺโส   
ปฏิสมฺภิทาโย  ฉ  จ อภิ ฺาโย วิโมกฺขนฺติกวเสน วุตฺตาติ  
าตพฺพา ฯ   
        ตตฺถ  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทาโยติ  จตฺตาโร  าณปฺปเภทาติ   
อตฺโถ ฯ  อิทธฺิวิธาทิอาสวกฺขยปริโยสานานิ  อธิกานิ  ฉ 
าณานิ ฯ ตสฺสาติ ปุคฺคลสฺส (๑) อตฺโถ ปฏิภายตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อตฺโถติ สงฺเขปโต เหตุผล ฯ ต ฺหิ ยสฺมา เหตุอนุสาเรน 
อรียติ อธิคมียติ ปาปุณียติ  ตสฺมา  อตฺโถติ วุจฺจติ ฯ ปเภทโต 
ปน ย กิ ฺจิ ปจฺจยุปฺปนฺน นิพฺพาน ภาสิตตฺโถ  วิปาโก  
กิริยาติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  อตฺโถติ  เวทิตพฺพา  ต  อตฺถ  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  โส  อตฺโถ  ปเภทโต  าโต  ปากโฏ  โหติ ฯ 
# ๑. ส.ี ปทสสฺ ฯ ม. ปรสสฺ ฯ   
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ธมฺโมติ  สงฺเขปโต  ปจฺจโย ฯ  โส  ห ิ ยสฺมา  ตนฺต  วิทหติ   
ปวตฺเตติ  เจว  ปาเปติ จ ตสฺมา ธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ  ปเภทโต 
ปน  โย  โกจิ  ผลนิพฺพตฺตโก  เหตุ  อรยิมคฺโค  ภาสิต  กุสล  
อกุสลนฺติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  ธมฺโมติ  เวทิตพฺพา  ต ธมฺม  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส โส ธมโฺม  ปเภทโต  าโต  ปากโฏ  โหติ 
ตสฺมึ  อตฺเถ  จ ธมฺเม จ ยา สภาวนิรุตฺติ  อพฺยภิจารี  โวหาโร  
ตสฺส  อภิลาเป  ภาสเน  อุทีรเณ  ต  ลปต  ภาสิต อุทีริต  
สภาวนิรุตฺติสทฺท  อารมฺมณ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  สา  นิรตฺุติ 
าตา  ปากฏา โหติ ฯ   
        เอตฺถ  อตฺเถ  าเต  อตฺโถ  ปฏิภายตีติ  อิทานิ  ตสฺส  
สทฺท  อาหรตฺิวา  วุตฺตปฺปเภเท  อตฺเถ  ปากฏีภูเต  วุตฺตปฺปเภโท  
อตฺโถ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปฏิภายติ าณาภิมุโข  โหติ ฯ  ธมฺเม  
าเต  ธมฺโม  ปฏิภายตีติ วุตฺตปฺปเภเท ธมฺเม ปากฏภูีเต  
วุตฺตปฺปเภโท  ธมฺโม  ปฏิภายติ ฯ  นริุตฺติยา  าตาย  นิรุตฺติ   
ปฏิภายตีติ วุตฺตปฺปเภทาย  นิรุตฺติยา  ปากฏาย  วุตฺตปฺปเภทา  
นิรุตฺติ ปฏิภายติ ฯ อิเมสุ ตีสุ าเณสุ าณนฺติ  อตฺถ- 
ธมฺมนิรุตฺตีสุ  อิเมสุ ตีสุ สพฺพตฺถกาณมารมฺมณ กตฺวา  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส เตสุ ตีสุ  าเณสุ  ปเภทคต  าณ  ยถาวุตฺเตสุ  
วา เตสุ ตีสุ าเณสุ โคจรกิจฺจาทิวเสน วิตฺถารคต  (๑)  าณ   
# ๑. ม. วิตฺถารโต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 43 

                *เลมที่ 39  ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 43 
 
ปฏิภานปฏิสมฺภิทา ฯ  อิมาย  ปฏิภานปฏิสมฺภิทายาติ  อิมาย  
วุตฺตปฺปการาย  ยถาวุตฺตวิตฺถารป ฺาย  อุเปโต  โหติ ฯ  โส   
วุจฺจติ  ปฏิภานวาติ นิคเมนฺโต  อาห ฯ  ยสฺส  ปริยตฺติ  นตฺถีติ 
ปริยตฺติ  นาม  พุทฺธวจน ฯ  ต  หิ อุคฺคณฺหนฺตสฺส ปฏิสมฺภิทา 
วิสทา โหนฺติ ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส เอวรูปา ปริยตฺติ นตฺถิ ฯ  
ปริปุจฺฉา  นตฺถีติ  ปริปุจฺฉา  นาม  ปาฬิอฏกถาทีสุ  คณฺ ิปท- 
อตฺถปทวินิจฺฉยกถา ฯ อุคฺคหิตปาฬิอาทีสุ  หิ  อตฺถ  กเถนฺตสฺส 
ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  โหนฺติ ฯ  อธิคโม นตฺถีติ  อธิคโม  นาม  
อรหตฺตปฺปตฺติ ฯ  อรหตฺต  หิ  ปตฺตสฺส  ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  
โหนฺติ ฯ  ยสสฺ  วุตฺตปฺปการา  ติวิธา  สมฺปตฺติ  นตฺถิ ฯ  ก ึ 
ตสฺส ปฏิภายิสฺสตีติ เกน การเณน ตสฺส ปุคฺคลสฺส ปเภทคต  
าณ อุปฏหิสฺสติ ฯ   
        สามนฺติ  สยเมว ฯ  สยมภิ ฺาตนฺติ  สยเมว  เตน 
าเณน  อวคมิต ฯ อตฺตปจฺจกฺข  ธมฺมนฺติ  อตฺตนา  ปฏิวิชฌฺิต  
ปจฺจเวกฺขิต  ธมฺม ฯ  น  กสฺสจิ  สทฺทหตีติ อตฺตปจฺจกฺขตาย ปเรส น 
สทฺทหติ สทฺธาย น คจฺฉติ ฯ อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขาราติอาทิก  
ทฺวาทสปทิกปจฺจยาการทสฺสนวเสน  วุตฺต ฯ อวิชฺชานิโรธาติอาทโย 
สสารนิวตฺตึ สนฺธาย วุตฺตา ฯ  อิท  ทุกขฺนฺติอาทโย  สจฺจาน  
ทสฺสนวเสน ฯ (๑) อิเม อาสวาติอาทโย อปเรน  ปรยิาเยน  กิเลสวเสน  
# ๑. ม. ...อาทิ  สจฺจทสฺสนวเสน ฯ  
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สจฺจทสฺสนวเสน(๑) อิเม  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยาติอาทโย  อภิ ฺเยฺย- 
ปริ ฺเยฺยปหาตพฺพภาเวตพฺพสจฺฉิกาตพฺพธมฺมาน  ทสฺสนวเสน ฯ  
ฉนฺน ผสฺสายตนานนฺติอาทโย  ผสฺสายตนาน  อุปฺปตฺติ ฺจ 
อตฺถงฺคม ฺจ  อสฺสาท ฺจ อาทีนว ฺจ  (๒)  นิสฺสรณ ฺจ  ทสฺสน- 
วเสน ฯ ป ฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน ป ฺจวีสติวิเธน อุทย ฺจ  
วย ฺจ  เตสุ  ฉนฺทราควเสน  อสฺสาท ฺจ  เตส  วิปรณิาม  อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณสงฺขาต  นิพฺพาน ฺจ ฯ  จตุนฺน  มหาภูตาน  อวิชชฺาทิ- 
สมุทย ฺจ อวิชฺชาทินิโรเธ  อตฺถงฺคม ฺจ  เอวมาทิทสฺสนวเสน   
วุตฺตา ฯ  เอเต  ธมฺมา  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพา ฯ   
        อมโตคธนฺติ  นตฺถิ  เอตสฺส  มรณสงฺขาต  มตนฺติ  อมต ฯ  
กิเลสวิสปฏปิกฺขตฺตา(๓) อคทนฺติป  อมต ฯ  ตสฺม ึ นินฺนตาย  อมโตคธ ฯ 
อมตปรายนนฺติ  วุตฺตปฺปการ  อมต ปร  อยน  คติ  ปติฏา  
อสฺสาติ  อมตปรายน ฯ  อมตปริโยสานนฺติ ต อมต สสารสฺส(๔)  
นิฏาภูตตฺตา ปริโยสานมสฺสาติ อมตปริโยสาน ฯ   
        ลาภกมฺยา  น  สิกฺขตีติ  ลาภปตฺถนาย  สุตฺตนฺตาทีสุ  (๕)  น 
สิกฺขติ ฯ อวิรุทฺโธ  จ  ตณฺหาย  รเส  จ  นานุคิชฺฌตีติ วิโรธาภาเวน 
จ อวิรุทฺโธ หุตฺวา ตณฺหาย มูลรสาทีสุ เคธ นาปชฺชติ ฯ   
        เกน  นุ  โขติ  ลาภปตฺถนาย  การณจินฺตเน  จิตฺตสฺส(๖)  
# ๑. ม. ปจฺจยทสฺสนวเสน ฯ ๒. ม. อุปฺปทฺทวจ ฯ  
# ๓. ม. กิเลสวิสปฏิปกฺขตฺตา ฯ ๔. ส.ี สาสนสฺสส ฯ  
# ๕. ม. สุตฺตนฺตาทีนิ ฯ  ๖. ม. ปหสฺส ฯ   
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ปริโยสาเน  นิปาโต ฯ  ลาภาภินิพฺพตฺติยาติ  จตุนฺน  ปจฺจยาน  
วิเสเสน อุปฺปตฺติยา ฯ ลาภ ปริปาเจนฺโตติ ปจฺจย ปริปาจยนฺโต ฯ   
        อตฺตทมถายาติ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตาย  ป ฺาย  อตฺตโน 
ทมนตฺถาย ฯ  อตฺตสมตฺถายาติ  สมาธิสมฺปยุตฺตาย  ป ฺาย  
อตฺตโน  สมาธานตฺถาย ฯ  อตฺตปรินิพฺพาปนตฺถายาติ  ทุวิเธนาป  
าเณน  อตฺตโน  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย ฯ วุตฺตเ ฺหต   
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ โข อาวุโส ภควติ พฺรหฺมจริย  
วุสฺสตีติ ฯ (๑) อปฺปจฺฉเยว  นิสฺสายาติ เอตฺถ ปจฺจยอปฺปจฺโฉ อธิ- 
คมอปฺปจฺโฉ ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ ธุตงฺคอปฺปจฺโฉติ  จตฺตาโร  อปฺปจฺฉา 
เตส นานตฺต เหฏา วิตฺถาริต เอว ต อปฺปจฺฉ  อลฺลียตฺิวา ฯ 
สนฺตุฏ ึเยวาติ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  จ  ติวิธสนฺโตส อลฺลียิตฺวา   
เตส  วิภาโค  เหฏา  วิตฺถาริโตเยว ฯ  สลฺเลขเยวาติ  กิเลสเลขน ฯ  
อิทมตฺถิตเยวาติ  อิเมหิ  กสุลธมฺเมหิ อตฺถิ อิทมตฺถิ ตสฺส ภาโว 
อิทมตฺถิตา ต อิทมตฺถิตเยว นิสฺสาย อลฺลียิตฺวา ฯ   
        รโสติ  นิทฺเทสสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  มลูรโสติ ย กิ ฺจิ มูล  
ปฏิจฺจ นิพฺพตฺตรโส ฯ ขนฺธรสาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อมฺพิลนติฺ  
ตกฺกมฺพิลาทิ ฯ  มธุรนฺติ  เอกนฺตโต โคสปฺปอาทิ ฯ  มธุ  ปน  
กสาวยุตฺต  จิรนิกฺขิตฺต กสาว โหติ ผาณิต ขาริยุตฺต  
จิรนิกฺขิตฺต  ขาริย  โหติ ฯ  สปฺป ปน จิรนิกฺขิตฺต วณฺณคนฺธ  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๙๘/๒๙๕ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 46 

                *เลมที่ 39  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  46 
 
ชหนฺตมฺป รส น ชหตีติ  ตเทว  เอกนฺตมธุร ฯ ติตฺตกนฺติ  
นิมฺพปณฺณาทิ ฯ กฏกนฺติ สิงฺคิเวรมริจาทิ ฯ โลณิกนฺติ  
สามุทฺทิกโลณาทิ ฯ  ขาริกนฺติ  วาติงฺคณกฬีราทิ ฯ  (๑)  ลมฺพิกนติฺ  
ปทรามลกกปฏสาลวาทิ ฯ (๒) กสาวนฺติ หรีตกาทิ ฯ อิเม สพฺเพป  
รสา วตฺถุวเสน วุตฺตา ฯ ตตวตฺถุโก  ปเนตฺถ  รโส  จ  อมฺพิลาทีหิ  (๓)  
นาเมหิ วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ สาทูติ อิฏรโส ฯ  อสาธูติ (๔) 
อนิฏรโส ฯ  อิมินาป  ปททฺวเยน  สพฺโพป  รโส  ปริยาทินฺโน ฯ  
สีตนฺติ  สีตรโส ฯ  อุณฺหนฺติ  อุณฺหรโส ฯ เอวมย (๔) มูลรสาทินา 
เภเทน ภินฺโนป รโส ลกขฺณาทีหิ  อภินฺโนเยว ฯ  สพฺโพป   
เอส  (๖) ชิวฺหาปฏิหนนลกฺขโณ ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส วิสยภาวรโส  
ตสฺเสว  โคจรปจฺจุปฏาโน ฯ  เต  ชิวฺหคฺเคน  รสคฺคานีติ  เอเต   
สมณพฺราหฺมณา  ปสาทชิวฺหคฺเคน อุตฺตมรสานิ ฯ ปริเยสนฺตาติ 
คเวสมานา ฯ อาหิณฺฑนฺตีติ ตตฺถ  ตตฺถ  วิจรนฺติ ฯ เต อมฺพิล  
ลภิตฺวา อนมฺพิล ปริเยสนฺตีติ ตกฺกาทิอมฺพิล ลทฺธา อนมฺพิล  
คเวสนฺติ ฯ เอว สพฺพ ปรวิตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา โยชิต ฯ   
        ปฏิสงฺขา  โยนิโส  อาหาร  อาหาเรตีติ  ปฏิสงฺขานป ฺาย (๗)  
ชานิตฺวา อุปาเยน  อาหาร อาหาเรติ ฯ อิทานิ อุปาย ทสฺเสตุ  
# ๑. ส.ี วาติงฺคนกมฺปลฺลกาทิ ฯ ๒. ส.ี ลปลนฺติ ปลวกปฏสาลวาทิ ฯ 
# ม. ลมฺพิกนติฺ ปทรามสกปฏสาลวาทิ ฯ ๓. ม. อมฺพลาทีนิ ฯ 
# ๔. สี. ม. สาทูติ อสาทูติ ฯ ๕. ม. เอวมสฺส ฯ ๖. ม. เหส ฯ  
# ๗. ม . ปฏสิงฺขาย ป ฺาย ฯ  
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เนว ทวายาติอาทิ วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  เนว  ทวายาติ  ทวตฺถาย  น  อาหาเรติ ฯ  ตตฺถ 
นฏลงฺฆกาทโย ทวตฺถาย  อาหาเรนฺติ  นาม ฯ  ย ฺหิ  โภชน   
ภุตฺตสฺส  นจฺจคีตกพฺพสิโลกสงฺขาโต  ทโว  อติเรกตเรน  ปฏิภาติ  
ต  โภชน  อธมฺเมน  วิสเมน  ปริเยสิตฺวา เต อาหาเรนฺติ ฯ   
อยมฺปน ภิกฺขุ น เอวมาหาเรติ ฯ   
        น  มทายาติ  มานมทปุริสมทาน  วฑฺฒนตฺถาย  น  
อาหาเรติ ฯ  ตตฺถ  ราชราชมหามตฺตา  มทตฺถาย  อาหาเรนฺติ  
นาม ฯ  เต  หิ  อตฺตโน มานมทปุริสมทาน  วฑฺฒนตฺถาย 
ปณฺฑรสโภชนาทีนิ  ปณีตโภชนานิ  ภุ ฺชนฺติ ฯ  อยมฺปน  ภิกขฺุ   
เอว นาหาเรติ ฯ   
        น  มณฺฑนายาติ  สรีรมณฺฑนตฺถาย  น  อาหาเรติ ฯ  ตตฺถ  
รูปูปชีวินิโย  มาตุคามา  อนฺเตปุริกาทโย  จ  สปฺปผาณิตาทีนิ  
ปวนฺติ  สินิทธฺมุทุมทฺทวโภชน อาหาเรนฺติ ฯ  เอว  โน  องฺคุลฏ ิ (๑) 
สุสณฺ ิตา ภวิสฺสติ สรีเร ฉวิวณฺโณ ปสนฺโน ภวิสฺสตีติ ฯ 
อยมฺปน ภิกฺขุ เอว น อาหาเรติ ฯ   
        น  วิภูสนายาติ  สรีเร  มสวิภูสนตฺถาย น อาหาเรติ ฯ 
ตตฺถ นิพฺพทฺธมลฺลมฏุ ิกมลฺลเจตกาทโย (๒) สุสินทิฺเธหิ มจฺฉ- 
มสาทีหิ สรีร ปเณนฺติ เอว โน มส อุสสฺท ภวิสฺสติ  
# ๑. ม. องฺคสนฺธิ ฯ  ๒. ม. นิพฺพุทฺธ... ฯ  
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ปหารสหนตฺถายาติ ฯ  อยมฺปน  ภิกฺขุ  เอว  สรีเร  มสวิภูสนตฺถาย   
น อาหาเรติ ฯ   
        ยาวเทวาติ  อาหาราหรณปฺปโยชนสฺส  ปริจฺเฉทนิยม- 
ทสฺสน ฯ  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยาติ  อิมสฺส  จาตุมฺมหาภูติกสฺส 
กรชกายสฺส  ปนตฺถาย  อาหาเรติ  อิทมสฺส อาหาราหรเณ   
ปโยชนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ยาปนายาติ  ชีวิตินฺทฺริยยาปนตฺถาย 
อาหาเรติ ฯ  วิหึสุปรติยาติ  วิหึสา  นาม  อภุตฺตปจฺจยา   
อุปฺปชฺชนกขุทฺทา (๑) ตสฺสา อุปรติยา วูปสมนตฺถาย  อาหาเรติ ฯ  
พฺรหฺมจริยานุคฺคหายาติ  พฺรหฺมจริย  นาม ติสฺโส สิกฺขา สกล  
สาสน ตสฺส อนุคฺคหณตฺถาย อาหาเรติ ฯ   
        อิตีติ  อุปายนิทสฺสน  อิมินา  อุปาเยนาติ  อตฺโถ ฯ 
ปุราณ ฺจ  เวทน ปฏิหงฺขามีติ  ปุราณเวทนา  นาม  อภุตฺต- 
ปจฺจยา อุปฺปชฺชนกเวทนา ต ปฏิหนิสสฺามีติ อาหาเรติ ฯ 
นว ฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามีติ  นวเวทนา  นาม 
อติภุตฺตปจฺจเยน  อุปฺปชชฺนกเวทนา  ต  น  อุปฺปาเทสฺสามีติ   
อาหาเรติ ฯ  อถ  วา  นวเวทนา  นาม  ภุตฺตปจฺจยา  (๒)  อุปฺปชชฺน- 
กเวทนา  (๓)  ตสฺสา  อนปฺุปนฺนาย  อนุปฺปชฺชนตฺถเมว อาหาเรติ ฯ   
        ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสตีติ  ยาปนา  จ เม ภวิสฺสติ ฯ 
อนวชฺชตา จาติ เอตฺถ อตฺถิ  สาวชฺช  อตฺถิ  อนวชชฺ ฯ  ตตฺถ  
# ๑. ส.ี ขุทา ฯ  ๒. สฺยา. ภุตฺตปจฺจยา ฯ ๓. ม. อุปฺปสฺสกเวทนา ฯ   
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อธมฺมิกปริเยสนา  อธมฺมิกปฏิคฺคหณ  อธมฺเมน ปริโภโคติ  อิท   
สาวชฺช  นาม ฯ  ธมฺเมน  ปน  ปริเยสิตฺวา  ธมฺเมน  ปฏิคฺคเหตฺวา  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุ ฺชน  อนวชฺช  นาม ฯ เอกจฺโจ อนวชฺชเยว (๑) 
สาวชฺช กโรติ ลทฺธ  เมติ  กตฺวา  ปมาณาติกฺกนฺต  ภุ ฺชติ  
ต ชีราเปตุ อสกฺโกนฺโต อุทฺธ- วิเรจนอโธวิเรจนาทีหิ  กลิมติ   
สกลวิหาเร  ภิกฺขู  ตสฺส  สรีรปฏชิคฺคนเภสชฺชปริเยสนาทีสุ   
อุสฺสุกฺก  อาปชฺชนฺติ  กิมทินฺติ  วุตฺเต  อสุกสฺส นาม อุทร  
อุทฺธุมาตนฺติอาทึ  วทนฺติ ฯ  เอส  นิจฺจกาลมฺป  เอว  ปกติโกเยว 
อตฺตโน กุจฺฉิปฺปมาณ  นาม น ชานาตีติ นินฺทนฺติ ครหนฺติ ฯ  
อย อนวชฺชเยว สาวชฺช กโรติ นาม ฯ เอว อกตฺวา 
อนวชฺชตา จ เม ภวิสฺสตีติ อาหาเรติ ฯ   
        ผาสุวิหาโร  จาติ  เอตฺถป  อตฺถ ิ ผาสุวิหาโร  อตฺถิ  น  
ผาสุวิหาโร ฯ  ตตฺถ อาหรหตฺถโก  อลสาฏโก  ตตฺรวฏฏโก   
กากมาสโก  ภุตฺตวมิตโกติ  อิเมส  ป ฺจนฺน  พฺราหฺมณาน  โภชน  
น  ผาสุวิหาโร  นาม ฯ  เอเตสุ  หิ  อาหรหตฺถโก  นาม  พหุ   
ภุ ฺชิตฺวา  อตฺตโน  ธมฺมตาย อุฏาตุ อสกฺโกนฺโต อาหร  
หตฺถนฺติ วทติ ฯ อลสาฏโก นาม  อจฺจุทฺธุมาตกุจฺฉิตาย  อุฏ ิโตป  
สาฏก  นิวาเสตุ  น สกโฺกติ ฯ ตตฺรวฏฏโก นาม  อุฏาตุ   
อสกฺโกนฺโต  ตเตฺรว  ปริวตฺตติ ฯ  กากมาสโก  นาม  ยถา  กาเกหิ   
# ๑. ม. อนวชฺเชเยว ฯ เอวมุปริป ฯ   
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อามสิตุ  สกฺกา(๑)  โหติ   เอว  ยาว  มขุทฺวารา  อาหาเรติ ฯ   
ภุตฺตวมิตโก นาม  มุเขน  สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  ตเตฺรว  วมติ ฯ   
เอว  อกตฺวา  ผาสุวิหาโร จ เม  ภวิสฺสตีติ  อาหาเรติ ฯ 
ผาสุวิหาโร  นาม  จตูหิ  ป ฺจหิ  อาโลเปหิ  อูนูทรตา ฯ เอตฺตก   
หิ  ภุ ฺชิตฺวา  ปานีย ปวโต จตฺตาโร อิริยาปถา สุเขน  
ปวตฺตนฺติ ฯ ตสฺมา ธมฺมเสนาปติ เอวมาห   
                จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป        อภุตฺวา อุทก ปเว   
                อล ผาสุวิหาราย                ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ (๒)   
        อิมสฺมึ  ปน  าเน  องฺคานิ  สโมธาเนตพฺพานิ ฯ  เนว  
ทวายาติ  หิ  เอก  องฺค  น  มทายาติ  เอก  น  มณฺฑนายาติ   
เอก  น วิภูสนายาติ เอก ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยา 
ยาปนายาติ  เอก  วิหึสุปรติยา  พฺรหฺมจริยานุคฺคหายาติ เอก  
อิติ  ปุราณ ฺจ  เวทน  ปฏหิงฺขามิ  นว ฺจ เวทน น  
อุปฺปาเทสฺสามีติ เอก ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสตีติ  เอก  องฺค  
อนวชฺชตา  จ  ผาสุวิหาโร จาติ อยเมตฺถ  โภชนานิสโส ฯ   
        มหาสิวตฺเถโร  ปนาห  เหฏา  จตฺตาริ  องฺคานิ  ปฏิกฺเขโป 
นาม  อุปริ  ปน  อฏ  องฺคานิ  สโมธาเนตพฺพานีติ ฯ  ตตฺถ  
ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยาติ  เอก  องฺค ยาปนายาติ  
เอก วิหึสุปรติยาติ เอก พฺรหฺมจริยานุคฺคหายาติ เอก อิติ  
# ๑. ม. สกฺโกติ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑ ฯ   
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ปุราณ ฺจ  เวทน  ปฏิหงฺขามีติ  เอก  นว ฺจ  เวทน  น  
อุปฺปาเทสฺสามีติ เอก  ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสตีติ  เอก   
อนวชฺชตา  จาติ  เอก ผาสุวิหาโร ปน  โภชนานิสโสติ ฯ  
เอว อฏงฺคสมนฺนาคตมาหาร อาหาเรติ ฯ   
        อุเปกฺขโกติ ฉฬงฺคุเปกฺขาย สมนฺนาคโต ฯ สโตติ กายานุ- 
ปสฺสนาทิสติยุตฺโต ฯ   
        อุเปกฺขโกติ  ฉฬงฺคุเปกฺขาย  สมนฺนาคโตติ  เอตฺถ  ฉฬงฺคุ- 
เปกฺขาธมฺโม  นาม  โกติ  าณาทโย ฯ  าณนฺติ  วุตฺเต  
กิริยโต  จตฺตาริ าณสมฺปยุตฺตานิ ลพฺภนฺติ สตตวิหาโรติ  (๑) 
วุตฺเต  อฏ  มหาจิตฺตานิ  ลพฺภนฺติ รชชฺนทุสฺสน นตฺถีติ วุตฺเต 
ทส จิตฺตานิ ลพฺภนฺติ ฯ โสมนสฺส อาเสวนวเสน(๒) ลพฺภติ ฯ  
จกฺขุนา รูป ทิสฺวาติ การณวเสน  จกฺขูติ  ลทฺธโวหาเรน  
รูปทสฺสนสมตฺเถน  จกฺขุวิ ฺาเณน  รูป  ทิสฺวา ฯ โปราณา  
ปนาหุ  จกฺขุ  รูป  น ปสฺสติ อจิตฺตกตฺตา จิตฺตมฺป รูป (๓) น 
ปสฺสติ อจกฺขุกตฺตา ฯ  ทฺวารารมฺมณสงฺฆฏฏเนน  ปน  ปสาท- 
วตฺถุเกน จิตฺเตน ปสฺสติ ฯ อีทิเสสุ ปน  าเนสุ  ธนุนา  
วิชฺฌตีติอาทีสุ  วิย  สสมภฺารกถา  นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา   
จกฺขุวิ ฺาเณน รูป ทิสฺวาติ อยเมเวตฺถ อตฺโถติ(๔) ฯ   
# ๑. ส.ี สนฺตวิหาโรติ ฯ  ๒. สี. ม. เาเสวนวเสน ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
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        เนว  สมุโน  โหตีติ  โลภุปฺปตฺติวเสน  ฉนฺทราคุปฺปตฺติวเสน  (๑) 
โสมนสฺโส  น  โหติ ฯ  น  ทุมฺมโนติ  ปฏิฆุปฺปตฺติวเสน  ทุฏจิตฺโต  
น  โหติ ฯ  อุเปกฺขโก โหตีติ อุปปตฺติโต  อิกฺขโก โหติ  
อปกฺขปติโต หุตฺวา อิริยาปถ ปวตฺเตติ ฯ สโต สมฺปชาโนติ  
สติมา  าณสมฺปนฺโน ฯ  มนาป  นาภิคิชฺฌตีติ  มนวฑฺฒนก  
อิฏารมฺมณ นาภิคิชฺฌติ น  ปตฺเถติ ฯ  นาภิหสตีติ  น  ตุสฺสติ ฯ 
น  ราค  ชเนตีติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ร ฺชน  น อุปฺปาเทติ ฯ  ตสฺส   ิโตว 
กาโย  โหตีติ  ตสฺส  ขีณาสวสฺส  จกฺขฺวาทิกาโย  กมฺปารหิตตฺตา  
 ิโต  นิจฺจโล  โหติ ฯ  อมนาปนฺติ  อนิฏารมฺมณ ฯ  น มงฺกุ  
โหตีติ โทมนสฺสิโต  น  โหติ ฯ  อปฺปติฏ ิตจิตฺโตติ (๒) โกธวเสน 
 ิตมโน  น โหติ ฯ อลีนมนโสติ(๓) อลีนจิตฺโต ฯ อพฺยาปนฺน- 
เจตโสติ พฺยาปาทรหิตจิตฺโต ฯ   
        รชนีเย  น  รชฺชตีติ  รชนียสฺม ึ วตฺถุสฺมึ  น  ราค   
อุปฺปาเทติ ฯ  โทสนีเย (๔) น  ทุสฺสตีติ  โทสุปฺปาเท  วตฺถุสฺม ึ น  
โทส  อุปฺปาเทติ ฯ  โมหนีเย น มุยฺหตีติ โมหนียสมฺึ  วตฺถุสฺม ึ 
น  โมห  อุปปฺาเทติ ฯ  โกปนีเย  น  กุปปฺตีติ  โกปนยีสฺมึ วตฺถุสฺม ึ
น จลติ ฯ มทนีเย น มชชฺตีติ มทนียสฺมึ วตฺถุสฺมึ น  
สสีทติ ฯ กิเลสนีเย น กลิสิฺสตีติ อุปตปนียสฺมึ วตฺถุสฺมึ น 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. อปฺปติฏ ิตจิตฺโตติ ฯ  
# ม. อปฺปติฏานจิตฺโตติ ฯ ๓. สี. ม. อลีนมนโสติ ฯ  
# ๔. ม.ทุสฺสนีเย ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 53 

                *เลมที่ 39  ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 53 
 
อุปตปฺปติ ฯ ทิฏเ ทิฏมตฺโตติ รูปารมฺมเณ จกฺขุวิ ฺาเณน  
ทิฏเ  ทิฏมตฺโต ฯ  สุเต  สุตมตฺโตติ  สทฺทายตเน  โสตวิ ฺาเณน  
สุเต  สุตมตฺโต ฯ  มุเต  มตุมตฺโตติ  ฆานชิวฺหากายวิ ฺาเณน  ปาปุณิตฺวา 
คหิเต คหิตมตฺโต ฯ  วิ ฺาเต  วิ ฺาตมตฺโตติ  มโนวิ ฺาเณน  
าเต  าตมตฺโต ฯ  ทฏิเ  น  ลิมฺปตีติ  จกฺขุวิ ฺาเณน  ทิฏเ   
รูปารมฺมเณ  ตณฺหาทิฏ ิเลเปน  น ลิมปฺติ ฯ ทิฏเ อนูปโยติ  
รูปารมฺมเณ นิตฺตโณฺหว โหติ ฯ อนปาโยติ อปทุฏจิตฺโต ฯ   
        สวิชฺชตีติ อุปลพฺภติ ฯ (๑) ปสฺสตีติ โอโลเกติ ฯ ฉนฺทราโคติ 
สิเนโห ฯ รูปารามนฺติ รูป  อาราม  อสสฺาติ  รูปาราม ฯ   
รูปรตนฺติ  รูเป  รต ฯ  รูปสมฺมุทิตนฺติ  รูเป สนฺตุฏ ี(๒) ฯ   
        ทนฺต  นยนฺติ  สมิตินฺติ  อุยฺยานกีฬามณฺฑลาทีสุ  หิ  (๓) 
มหาชนมชฺฌ คจฺฉนฺตา ทนฺตเมว  โคณชาตึ  วา  อสสฺชาตึ  
วา ยาเน โยเชตฺวา นยนฺติ ฯ ราชาติ ตถารูปาเนว  านานิ  
คจฺฉนฺโต  ราชาป  ทนฺตเมว  อภิรุหติ ฯ  มนุสฺเสสูติ  มนุสฺเสสุป 
จตูหิ อริยมคฺเคหิ  ทนฺโต  นิพฺพิเสวโนว  เสฏโ  โหติ ฯ  (๔) 
โยติวากฺยนฺติ  โย เอวรูป อติกฺกมวจน  ปุนปฺปุน  วุจฺจมานมฺป  
ติติกฺขติ  น  ปฏิปฺผรติ  (๕)  น วิห ฺติ อวรูโป ทนฺโต เสฏโต 
 ิ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. ลพฺภติ ฯ  ๒. ม. สนฺตุฏ ิ ฯ  ๓. ม. หิสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ  
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. ปฏปิฺผนฺทติ ฯ   
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        อสฺสตราติ  วฬวาย  คทฺรเภน  ชาตา ฯ  อาชานียาติ  ย   
อสฺสทมฺมสารถิ  การณ  กาเรติ  ตสฺส  ขิปฺป  ชานนสมตฺถา ฯ 
สินฺธวาติ สินฺธวรฏเ ชาตา อสฺสา ฯ มหานาคาติ กุ ฺชร- 
สงฺขาตา  มหาหตฺถิโน ฯ  อตฺตทนฺโตติ  เอเต  อสฺสตรา  วา  
อาชานียา  วา  สินฺธวา  วา  กุ ฺชรา  วา  ทนฺตา  วรา  น อทนฺตา ฯ (๑) โย ปน  
จตุมคฺคสงฺขาเตน  อตฺตทนฺเตน  ทนฺตตาย  อตฺตทนฺโต  นิพฺพิเสวโน 
อย  ตโตป วร สพฺเพหิป เอเตหิ อุตฺตริตโรติ อตฺโถ ฯ   
        น  หิ  เอเตหิ  ยาเนหีติ  ยานิ  เอตานิ  หตฺถิยานาทีนิ   
ยานานิ  น  หิ  เอเตหิ  ยาเนหิ  โกจิ  ปคฺุคโล  สุปนนฺเตนาป  
อคตปุพฺพตฺตา อคตนฺติ สงฺขคต (๒) นิพฺพานทิส (๓) ตถา  คจฺเฉยฺย ฯ  
ยถา  ปุพฺพภาเค อินฺทฺริยทเมน ทนฺเตน อปรภาเค อริยมคฺค- 
ภาวนาย  สุทนฺเตน  อตฺตนา(๔) ทนฺโต  นิพฺพิเสวโน  สปฺป ฺโ   
ปุคฺคโล  ต  อคตปุพฺพ ทิส คจฺฉติ ทนฺตภูมึ ปาปุณาติ ฯ ตสฺมา 
อตฺตทมนเมว วรนฺติ อตฺโถ ฯ   
        วิธาสุ  น  วิกมฺปนฺตีติ  เสยฺยสฺส  เสยฺโยหมสฺมติีอาทีส 
 ุ  มานวิธาสุ น จลนฺติ น  ปเวธนฺติ ฯ (๕) วิปฺปมุตฺตา ปุนพฺภวาติ  
ปุนพฺภวปฏิสนฺธิยา ปุนปฺปุน อุปฺปตฺติโต สุฏ ุ  มตฺุตา  มุ ฺจิตฺวา 
 ิตา ฯ ทนฺตภูมึ อนุปฺปตฺตาติ เอกนฺตทมน อรหตฺตผลภูมึ  
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๔๑๓/๒๙๒ ฯ  ๒. ม. สงฺขาต ฯ 
# ๓. ม. ต าน คจฺเฉยฺย ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๕. กตฺถจิ. เวเธนฺติ ฯ   
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ปาปุณิตฺวา   ิตา ฯ  เต  โลเก  วิชิตาวิโนติ  เต  อรหนฺโต 
สตฺตโลเก  วิชิตวิชยา  วิชติวนฺโต นาม โหนฺติ ฯ   
        ยสฺมา  จ  ภาวิตินฺทฺริโย  นิพฺภโย  นิพฺพิกาโร  ทนฺโต 
โหติ  ตสฺมา  ตมตฺถ ทสฺเสนฺโต  ยสฺสนิฺทฺริยานีติ  คาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  จกฺขฺวาทีนิ ฉฬินฺทฺริยานิ  โคจรภาวนาย   
อนิจฺจาทิติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  วาสนาภาวนาย  สติสมฺปช ฺ- 
คนฺธ  (๑)  คาหาเปตฺวา  จ ภาวิตานิ ตานิ จ โข อชฌฺตฺต- 
โคจรภาวนาย  เอว  ปน  พหิทฺธา  จ  สพฺพโลเกติ  ยตฺถ  
ยตฺถ อินฺทฺริยาน เวกลฺลตา เวกลฺลโต วา สมฺภโว ตตฺถ  
นาภิชฺฌาทิวเสน ภาวิตานีติ เอว นิพฺพิชฺฌ ตฺวา ปฏ-ิ 
วิชฺฌิตฺวา อิม ปร ฺจ  โลก  (๒)สกปรสนฺตตึ  ขนฺธโลก  (๒)  ทนตฺมรณ  
มริตุกาโม  กาล  กงฺขติ  ชวิีตกฺขยกาล อาคเมติ ปฏิมาเนติ  
น ภายติ มรณสฺส ฯ ยถาห   
                มรเณ เม ภย นตฺถิ                นิกนฺติ นตฺถิ ชีวิเต    
                นาภินนฺทามิ (๓) มรณ                นาภินนฺทามิ ชีวิต   
                กาล ฺจ ปฏิมาเนมิ                นิพฺพิส ภตโก ยถาติ ฯ (๔)   
        ภาวิโต ส ทนฺโตติ เอว ภาวิตินฺทฺริโย โส ทนฺโต ฯ   
นิสฺสยตาติ (๕) ตณฺหาทิฏ ินิสฺสยา ฯ ตฺวา ธมฺมนฺติ อนิจฺจาทีหิ 
# ๑. กตฺถจิ. สติสมฺปช ฺคพฺภ ฯ  ๒. ม. สกลนฺตติขนฺธโลก  
# ปกรสนฺตติขนฺธโลก ฺจ ฯ ๓. ส.ี นาภินนฺทามิ ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๗/๓๕๗ ฯ  ๕. ม. นิสฺสยตา ฯ   
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อากาเรหิ ธมฺม  ชานิตฺวา ฯ  อนิสฺสิโตติ  เอว  เตหิ  นิสฺสเยหิ   
อนิสฺสิโต ฯ  เตน  อ ฺตฺร ธมฺมาณา  นตฺถ ิ นิสฺสยาน  
อภาโวติ  ทีเปติ ฯ  ภวาย  วิภวาย  วาติ  สสฺสตาย  อุจฺเฉทาย  
วา ฯ อิมิสฺสา คาถาย นิทฺเทโส อุตฺตาโน ฯ   
        ต  พฺรูม ิ อุปสนฺโตติ  ต  เอวรูป  เอเกกคาถาย  วุตฺต  
อุปสนฺโตติ กเถมิ ฯ  อตร ี โส  วิสตฺติกนฺติ  โส อิม วิสตาทิ- 
ภาเวน วิสตฺติกาสงฺขาต มหาตณฺห อตริ ฯ   
        อตฺตโน  ทฏิ ิยา  ราโค  อภิชฺฌากายคนฺโถติ  สย 
คหิตาย ทิฏ ิยา ร ฺชนสงฺขาโต ราโค  อภิชฺฌากายคนฺโถ ฯ   
ปรวาเทสุ  อาฆาโต  อปฺปจฺจโยติ  ปเรส  วาทปฏวิาเทสุ  โกโป  
จ  อตุฏากาโร  จ  พฺยาปาโท  กายคนฺโถ ฯ  อตฺตโน  สลี  วา  
วตฺต(๑)  วาติ  สย  คหิต  เมถุนวิรติสงฺขาต  สีล  วา  โควตาทิ- 
วตฺต (๑)  วา ฯ  สลีพฺพต  วาติ ตทุภย  วา ฯ  ปรามสตีติ  (๒)  อิมินา  
สุทฺธีติอาทิวเสน ปรโต อามสติ ฯ อตฺตโน ทิฏ ิ อิทสจฺจาภิ- 
นิเวโส  กายคนฺโถติ  สย  คหิตทิฏ ึ  อิทเมว  สจฺจ โมฆ- 
ม ฺนฺติ (๓) อโยนิโส  อภินิเวโส  อิทสจฺจาภินิเวโส  กายคนฺโถ ฯ 
คนฺถา ตสฺส น วิชฺชนฺตีติ ตสฺส ขีณาสวสฺส  เทฺว  ทฏิ ิ- 
คนฺถา  โสตาปตฺติมคฺเคน  น  สนฺติ ฯ  พฺยาปาโท  กายคนฺโถ  
อนาคามิมคฺเคน ฯ อภิชฺฌากายคนฺโถ อรหตฺตมคฺเคน ฯ   
# ๑. ม. วต ฯ  ๒. ม. ปรามาโสติ ฯ  
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๑๓๖/๑๘๐ ฯ  ม. อุ. ๑๔/๓๔, ๖๐๘/๓,๓๙๔ ฯ  
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        อิทานิ  ตเมว  อุปสนฺต  ปสสนฺโต  อาห  น  ตสฺส  ปุตฺตาติ  
เอวมาทึ ฯ   
        ตตฺถ  ปตฺุตา  อตฺรชาทโย  จตฺตาโร ฯ  เอตฺถ  จ  ปุตฺต- 
ปริคฺคหาทโย  ปุตฺตาทินาเมน  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เต  หิสฺส 
น  วิชชฺนฺติ  เตส  วา  อภาเวน  ปุตฺตาทโย  น วิชชฺนตีฺติ   
อตฺโถ ฯ  (๑)  อตฺตาติ  อตฺตา  อตฺถีติ  คหิตา  สสฺสตทิฏ ิ  นตฺถ ิฯ  
นิรตฺตาติ อุจฺฉิชฺชตีติ คหิตา อุจฺเฉททิฏ ิ นตฺถิ ฯ (๑)   
        คหิต  (๑) นตฺถีติ คเหตพฺพ นตฺถิ ฯ มุ ฺจิตพฺพ นตฺถีติ  
โมเจตพฺพ นตฺถิ ฯ ยสฺส นตฺถิ  คหิตนฺติ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตณฺหา- 
ทิฏ ิวเสน  คหิต น วิชฺชติ ฯ ตสฺส นตฺถ ิมุ ฺจิตพฺพนฺติ  ตสฺส  
ปุคฺคลสฺส  มุ ฺจิตพฺพ  น  วิชฺชติ ฯ  คหณมุ ฺจน สมติกฺกนฺโตติ  (๒) 
คหณ ฺจ โมจน ฺจ วีติวตฺโต ฯ วุฑฺฒิปริหานิวีติวตฺโตติ วุฑฺฒิ ฺจ  
หานิ ฺจ อติกฺกนฺโต ฯ   
        เยน  น  วชฺชุ  ปุถชฺุชนา  อโถ  สมณพฺราหฺมณาติ  เยน  
ต  ราคาทินา  วชฺเชน  ปุถชฺุชนา  สพฺเพป  เทวมนุสฺสา  อิโต 
พหิทฺธา  สมณพฺราหฺมณา  จ  รตฺโตติ  วา  ทุฏโติ  วา   
วเทยฺยุ ฯ  ต  ตสฺส  อปุเรกขฺตนฺติ (๓) ต ราคาทิวชฺช ตสฺส   
อรหโต  อปุเรกฺขต ฯ  ตสฺมา  วาเทสุ  เนชตีติ (๔) ตการณา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. คาหมุ ฺจนสมติกฺกนฺโตติ ฯ 
# ๓. ม.อปุรกฺขตนฺติ ฯ  ๔. ม.สพฺพตฺถ โปตฺถเกสุ เนชตีติ อิธ  
# ปน เน ฺชตีติ ฯ   
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นินฺทาวจเนสุ  น  กมฺปติ ฯ   
        เนชตีติ  นิทฺเทสสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  น  อิ ฺชตีติ  จลน  
น  กโรติ ฯ  น  จลตีติ น  ตตฺถ  นมติ(๑) ฯ  น  เวธตีติ  กมฺเปตุ  
อสกฺกุเณยฺยตาย  น  ผนทฺติ ฯ  น  ปเวธตีติ  น กมปฺติ ฯ น  
สมฺปเวธตีติ น ปริวตฺตติ ฯ   
        น  อุสฺเสสุ  วทเตติ  วิสิฏเสุ  อตฺตาน  อนฺโตกตฺวา อห  
วิสิฏโติ อติมานวเสน  น  วทติ ฯ  เอส  นโย  อิตเรสุ  ทฺวีส ุฯ 
กปฺป  เนติ  อกปฺปโยติ  โส  เอวรูโป  ทุวิธมฺป  กปฺป  น  เอติ ฯ 
กสฺมา ยสฺมา อกปฺปโย ปหีนกปฺโปติ วุตฺต โหติ ฯ อิมิสฺสาป  
คาถาย นิทฺเทโส อุตฺตาโนว ฯ   
        สกนฺติ  มยฺหนฺติ  ปรคฺิคหิต ฯ  อสตา  จ  น  โสจตีติ  
อวิชฺชมานาทินา จ  อสตา  น  โสจติ ฯ  ธมฺเมสุ  จ  น   
คจฺฉตีติ  สพฺพธมฺเมสุ  ฉนฺทาทิวเสน  น  คจฺฉติ ฯ  ส  เว  
สนฺโตติ  วุจฺจตีติ  โส  เอวรูโป  นรุตฺตโม  สนโฺตติ  วุจฺจติ ฯ  
อิมิสฺสาป  คาถาย  นิทฺเทโส  อุตฺตาโน  ว ฯ  
        อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นฏิาเปสิ ฯ เทสนาปรโิยสาเน 
โกฏิสตสหสฺสเทวตาน  อรหตฺตปฺปตฺติ  อโหส ิโสตาปนฺนาทีน  
คณนา  นตฺถีติ ฯ   
                ปรุาเภทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ทสม ฯ   
# ๑. ส.ี กมฺปติ ฯ   
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                        กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        เอกาทสเม  กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทเส  กุโต  ปหูตา  กลหา 
วิวาทาติ  กลโห  จ  ตสฺส  ปุพฺพภาโค  วิวาโท จาติ อิเม  
กุโต ชาตา ฯ ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา  จาติ  ปริเทวโสกา 
จ  สหมจฺฉรา  จ  กโุต  ปหูตา ฯ  มานาติมานา  สหเปสุณา  จาติ 
มานา  จ  อติมานา  จ  เปสุณา  จ  กุโต  ปหูตา ฯ  เตติ  
เต  สพฺเพป  อฏ กิเลสธมฺมา ฯ ตทิงฺฆ พฺรูหีติ ต มยา  
ปุจฺฉิตมตฺถ พฺรูหิ ยาจามิ ต อหนฺติ ฯ ยาจนตฺโถ หิ อิงฺฆาติ  
นิปาโต ฯ   
        เอเกนากาเรนาติ  เอเกน  การเณน ฯ  อปเรน  อากาเรนาติ 
อปเรน การเณน ฯ  อาคาริกา  ทณฺฑปสุตาติ(๑) [๒]  คหปติโน  
วิเหสมานา ฯ  ปพฺพชิตา  อาปตฺตึ  อาปชฺชนฺตาติ  อนาคาริกา  
สตฺตสุ อาปตฺติกฺขนฺเธสุ อ ฺตร อาปชฺชมานา ฯ   
        กโุต  ปหูตาติ  กุโต  ภูตา ฯ  กุโต  ชาตาติ  กุโต   
ปฏิลทฺธตฺตภาวา ฯ  (๓)  กุโต  ส ฺชาตาติ  อุปสคฺเคน  ปท วฑฺฒิต ฯ 
กุโต นิพฺพตฺตาติ กุโต นิพฺพตฺตลกฺขณ ปตฺตา ฯ อุปสคฺเคน   
ปท  วฑฺเฒตฺวา  กุโต  อภินิพฺพตฺตาติ วุตฺต ฯ กุโต ปาตุภูตาติ  
กุโต ปากฏีภูตา ฯ   
        กึนิทานาติอาทีสุ อตฺตโน ผล นิเทตีติ นิทาน ฯ เอตสฺมา 
# ๑. ปาลิย รนฺธปสุตาติ ปาโ ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร คหปติโนปติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. ปฏลิทฺธภาวา ฯ  
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ผล สมุเทตีติ สมุทโย ฯ  เอตสฺมา  ผล  ชายตีติ  ชาติ ฯ เอตสฺมา 
ผล ปภวตีติ ปภโว ฯ มลู ปุจฺฉตีติ กลหสฺส  การณ  ปุจฺฉติ ฯ   
การณ  หิ  ปติฏฏเน  มลู ฯ  อตฺตโน  ผลนิปฺผาทนตฺถ หิโนติ  
ปวตฺตตีติ  เหตุ ฯ  หนฺท น คณฺหถาติ ทสฺเสนฺต วิย อตฺตโน  
ผล นิเทตีติ นิทาน ฯ  เอตสฺมา  ผล  สมฺภวตีติ  สมฺภโว ฯ 
ปภวติ ผล เอตสฺมาติ ปภโว ฯ สมุฏาติ เอตฺถ  ผล  เอเตน 
วา  สมุฏาตีติ  สมุฏาน ฯ  อตฺตโน  ผล อาหรตีติ อาหาโร ฯ   
อปฺปฏิกฺขิปตพฺพฏเน  อตฺตโน  ผล  อารเมตีติ  อารมฺมณ ฯ  เอต   
ปฏิจฺจ อปฺปฏิกฺขิปตฺวา  ผล เอตสฺมา(๑) เอติ  ปวตฺตตีติ  ปจฺจโย ฯ 
เอตสฺมา ผล สมุเทตีติ สมุทโยติ เอวเมเตส ปทาน  วจนตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ต  สนฺธาย  กลหสฺส  จ  วิวาทสฺส  จ มูล  
ปุจฺฉตีติอาทินา นเยน เทสนา วุตฺตา ฯ   
        ปยปฺปหูตาติ  ปยวตฺถุโต  ชาตา ฯ  มจฺเฉรยุตฺตา  กลหา 
วิวาทาติ  อิมินา กลหวิวาทาทีน  น  เกวล ปยวตฺถุเมว 
มจฺฉริยมฺป ปจฺจย ทสฺเสติ ฯ กลหวิวาทสีเสน เจตฺถ  สพฺเพป  
เต  ธมฺมา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  จ  เอเตส มจฺฉริย ตถา   
เปสุณาน ฺจ  วิวาท ฯ  เตนาห  วิวาทชาเตสุ  จ  เปสุณานีติ ฯ   
อิมิสฺสา  คาถาย  นิทฺเทโส อุตฺตานตฺโถเยว ฯ   
        ปยา  สุ  โลกสฺมึ  กุโตนิทานา  เย  วาป  (๒)  โลภา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. จาป ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 61 

                *เลมที่ 39  กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 61 
 
วิจรนฺติ โลเกติ  ปยปฺปหูตา  กลหาติ  เย  เอตฺถ  วุตฺตา 
เต  ปยา  สุ  โลกสฺม ึ กโุตนิทานา  น  เกวล ฺจ  ปยา  
เย  วาป  ขตฺติยาทโย  โลเก(๑) วิจรนฺติ โลภเหตุ โลเภนาภิภูตา   
วิจรนฺติ  เตส  โส  โลโภ  จ  กโุตนิทาโนติ  เทฺว  อตฺเถ 
เอกาย ปุจฺฉาย ปุจฺฉติ ฯ กโุตนิทานาติ  เจตฺถ  กึนิทานา 
กึเหตุกาติ  ปจฺจตฺตวจนสฺส  โตอาเทโส  เวทิตพฺโพ สมาเส   
จสฺส  โลปาภาโว ฯ  อถ  วา  นิทานาติ กุโต  ชาตา  อุปฺปนฺนาติ 
อตฺโถ ฯ ตสฺมา  กุโต  (๒)นิทานา  กุโต(๒)  ชาตา  กุโต  อุปฺปนนฺาติ 
วุตฺต  โหติ ฯ  อาสา จ นิ  จาติ  อาสา  จ  ตสฺสา  
อาสาย  สมิทฺธิ  จ ฯ  เย  สมฺปรายาย  นรสฺส  โหนฺตีติ  เย 
นรสฺส  สมฺปรายนา(๓)  โหนฺติ  ปรายนา  โหนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เอกา เอวายมฺป  ปุจฺฉา ฯ   
        ทีปา  โหนฺตีติ  ปติฏา  ภวนฺติ ฯ  สรณา  โหนตีฺติ  
ทุกฺขนาสนา  โหนฺติ ฯ นฏิา (๔)ปรายนา โหนฺตีติ (๔) สมิทฺธ-ิ 
ปรายนา โหนฺติ ฯ   
        ฉนฺทานิทานานีติ  กามจฺฉนฺทาทิฉนฺทนิทานานิ ฯ  เย  วาป  (๕) 
โลภา  วิจรนฺตีติ  เย  วาป  ขตฺติยาทโย  โลภา  วิจรนฺติ   
เตส  โลโภป  ฉนฺทนิทาโนติ เทฺวป  อตฺเถ  เอกโต  วิสฺสชฺเชติ ฯ 
# ๑. ม. โลเก ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๓. ม. สมปฺรายาย ฯ  
# ๔. ม. ปรายนา โหนฺติ ฯ  ๕. ม. จาป ฯ   
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อิโตนิทานาติ ฉนฺทนิทานา เอวาติ วุตฺต โหติ ฯ อิโตนิทานาติ 
หิ  ฉนฺท  สนธฺายาห ฯ  ฉนฺทนิทานา หิ โลภาทโย ฯ อิโต- 
นิทานาติ  สทฺทสิทฺธิ  เจตฺถ  กโุตนิทานาติ  เอตฺถ  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพา ฯ อาสาย สมิทฺธิ วุจฺจติ นิฏาติ อชฺฌาสยนิพฺพตฺติ 
ปฏิลาโภ กถยีติ ฯ   
        วินิจฺฉยาติ  ตณฺหาทิฏ ิวินิจฺฉยา ฯ  เย  จาป  ธมฺมา  
สมเณน  วุตฺตาติ เย  จ  อ ฺเป  โกธาทีหิ  สมฺปยุตฺตา  ตถารูปา  
วา  อกุสลา  ธมฺมา พุทฺธสมเณน  วุตฺตา เต กุโตปหูตาติ ฯ   
        อ ฺชาติกาติ  อ ฺสภาวา ฯ  อ ฺวิหิตกาติ  อ ฺเนา- 
กาเรน   ิตา ฯ สมิตปาเป  นาติ  นิพฺพุตปาเปน ฯ  (๑)  พาหิตปาป- 
ธมฺเมนาติ  ปหีนลามกธมฺเมน ฯ  ภินฺนกิเลสมูเลนาติ  กิเลสมลูานิ 
ภินฺทิตฺวา  ิเตน ฯ สพฺพากุสลพนฺธนา (๒) ปมุตฺเตนาติ ทฺวาทสา- 
กุสลพนฺธน โมเจตฺวา  ิเตน ฯ วุตฺตาติ กถิตา ฯ ปวุตฺตาติ  
ปกาเรน กถติา ฯ   
        ตมูปนสิฺสาย  ปโหติ  ฉนฺโทติ  ต  สุขทุกฺขเวทน  ตทุภย- 
วตฺถุสงฺขาต สาตาสาต  อุปนิสฺสาย  สโยควิโยคปตฺถนาวเสน  ฉนฺโท 
ปโหติ ฯ  เอตฺตาวตา ฉนฺโท  น ุ โลกสฺมึ  กโุตนิทาโนติ  อย   
ปโ ฺห  วิสฺสชฺชิโต  โหติ ฯ รูเปสุ ทิสฺวา วิภว ภว ฺจาติ  รูเปสุ  
วย ฺจ  อุปฺปาท ฺจ  ทิสฺวา ฯ  วินิจฺฉย กุรุเต (๓) ชนฺตุ โลเกติ  
# ๑. ม.นิพฺพาปตปาเปน ฯ  ๒. ม. สพฺพากุสลมูลพนฺธนา ฯ  
# ๓. ม. กุพฺพติ ฯ   
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อปายาทิเก  โลเก  อย  ชนฺตุ  โภคาธิคมตฺถ  ตณฺหาวินิจฺฉย   
อตฺตา  เม  อุปฺปนฺโนติอาทินา  นเยน  ทิฏ ิวินิจฺฉย ฺจ  กุรุเต ฯ  
เอตฺตาวตา วินิจฺฉยา จาป กุโตปหูตาติ อย ปโ ฺห วิสฺสชฺชิโต  
โหติ ฯ   
        สาตาสาต  นิสฺสายาติ  มธุร ฺจ  อมธุร ฺจ  อุปนิสฺสย  
กตฺวา ฯ อิฏานิฏนฺติ อิฏารมฺมณ ฺจ อนิฏารมฺมณ ฺจ ฯ   
        สุราเมรยมชฺชปมาทฏานานุโยคนฺติ  เอตฺถ  สรุาติ  ปฏสุรา 
ปูวสุรา โอทนสุรา กิณฺณปกฺขิตฺตา  สมฺภารสยุตฺตาติ  ป ฺจ 
สุรา ฯ  เมรยนฺติ  ปุปฺผาสโว  ผลาสโว มธฺวาสโว  คุฬาสโว 
สมฺภารสยุตฺโตติ  ป ฺจ  อาสวา ฯ  ต  สพฺพมฺป  มทกรณวเสน   
มชฺช ฯ  ปมาทฏานนฺติ  ปมาทการณ  ยาย  เจตนาย  ต  
มชฺช  ปวติ  ตสฺเสต  อธิวจน ฯ  อนุโยคนฺติ  ต  สุราเมรยมชฺช- 
ปฺปมาทฏานานุโยค [๑] อนุอาโยค  ปุนปฺปุน กรณ ฯ  ยสฺมา  จ ปน ต  
อนุยุตฺตสฺส เม อุปฺปนฺนา เจว โภคา ปริหายนฺติ อนุปฺปนฺนา  
จ  นุปฺปชชฺนติฺ  ตสฺมา  เม  โภคา  ปริกขฺย  ขีณภาว คจฺฉนฺตีติ 
ชานาติ ฯ เอว สพฺพตฺถ ฯ  วิกาลวิสิขาจริยานุโยคนฺติ  อเวลาย  
วิสิขาสุ  จริยานุยุตฺต ฯ สมชฺชาภิจรณนฺติ  นจฺจาทิทสฺสนวเสน  
สมชฺชาภิคมน ฯ  อาลสฺยานุโยคนฺติ กายาลสิยยุตฺตปฺปยุตฺต ฯ (๒) 
อปายมุขานิ น เสวตีติ โภคาน วินาสทฺวารานิ น เสวติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อนุอาโยคนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. กายาลสิยตาย ยุตฺตปฺปยุตฺตต ฯ  
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        กสิยา  วาติ  กสิกมฺเมน  วา ฯ  วณิชฺชาย วาติ ธมฺมิก- 
วาณิชกมฺเมน วา ฯ โครกฺเขน  วาติ  โคปาลกกมฺเมน  วา ฯ 
อิสฺสตฺเถน  วาติ  ธนุสิปฺเปน  วา ฯ  ราชโปริเสน วาติ  ราช- 
เสวกกมฺเมน  วา ฯ  สิปฺป ฺตเรน  วาติ  กุมฺภการาทิสิปปฺาน   
อ ฺตเรน  วา ฯ  ปฏิปชชฺตีติ  ปโยค  กโรติ ฯ  จกขฺุสฺมึ  อุปฺปนฺเน   
ชานาตีติ  สสมฺภารจกฺขุสฺมึ อุปฺปนฺเน  ชานาติ ฯ  อตฺตา  เม 
อุปฺปนฺโนติ  ทิฏ ึ  คณฺหาติ ฯ  จกฺขุสฺม ึอนฺตรหิเตติ  ตสฺมึ   
วินฏเ ฯ  อตฺตา เม อนฺตรหิโตติ มม อตฺตา วินฏโติ ทิฏ ึ  
คณฺหาติ ฯ  วิคโต  เม อตฺตาติ วีติกฺกนฺโต (๒) มม อตฺตาติ ฯ 
โสตสฺมินฺติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        เอเตป  ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเตติ เอเต โกธาทโย ธมฺมา 
สาตาสาตทฺวเย  สนฺเต  เอว โหนฺติ อุปปฺชฺชนฺติ ฯ เอตฺตาวตา  
ตติยปโ ฺหป วิสฺสชฺชโิต โหติ ฯ อิทานิ โย  เอว  วิสฺสชฺชิเตสุ  
เอเตสุ  ปเ ฺหสุ  กถกถี  ภเวยฺย ตสฺส กถกถาปหานูปาย ทสฺเสนฺโต 
อาห  กถกถี  าณปถาย  สิกฺเขติ  าณทสฺสนาณาธิ- 
คมนตฺถ  ติสโฺส  สกิฺขา  สกิฺเขยฺยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กึการณ ฯ 
ตฺวา  ปวุตฺตา สมเณน  ธมฺมา ฯ พุทฺธสมเณน  หิ  ตฺวา  
ธมฺมา  วุตฺตา  นตฺถ ิ ตสฺส  ธมฺเมสุ  อ ฺาณ  อตฺตโน ปน  
าณานุภาเวน  เต  อชานนฺโต  น  ชาเนยฺย  น  เทสนา- 
โทเสน ฯ  ตสฺมา  กถกถี าณปถาย สิกฺเข ตฺวา  
# ๑. ส.ี อติกกฺนฺโต ฯ  
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ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมาติ ฯ   
        ปกฺเขปพนฺธเนน วา (๑)พทฺโธติ พนฺธนาคาริกพนฺธเนน(๑)  
วา  พทฺโธ ฯ ปริกฺเขปพนฺธเนน  วาติ  วติปริกฺเขปพนฺธเนน   
วา ฯ  คามพนฺธเนนาติอาทีสุ  ตสฺมา  ตสฺมา  านโต  นิกฺขมิตุ  
อลภนฺโต  คามพนฺธนาทีหิ  พทฺโธ  นาม  โหติ ฯ  ตสฺส 
พนฺธนสฺส  โมกฺขตฺถายาติ เอตสฺส วุตฺตปฺปการสฺส พนฺธนสฺส  
โมจนตฺถ ฯ   
        าณมฺป  าณปโถติ  ปุเร  อุปฺปนฺนาณ  อปราปรุปฺ- 
ปนฺนสฺส  าณมฺป าณสฺส  ส ฺจรณมคฺโคติ  าณมฺป  าณปโถ ฯ 
าณสฺส  อารมฺมณมฺป  าณปโถติ  าณสฺส  ปจฺจโยป  ต   
อาลมฺพิตฺวา  อุปฺปชฺชนโต  าณปโถ ฯ  าณสหภุโนป  ธมฺมา   
าณปโถติ  าเณน  สหุปฺปนฺนา  อวเสสา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมาป  
าณปโถ ฯ  อิทานิ  อุปมาย สาเธนฺโต ยถา อริยมคฺโค  
อริยปโถติอาทิมาห ฯ   
        กถกถี  ปุคฺคโลติ  วิจิกิจฺฉาวนฺโต  ปุคฺคโล ฯ สกงฺโขติ 
สเทฺวฬฺหโก ฯ สวิเลโขติ จิตฺตราชิวนฺโต ฯ  สเทฺวฬหฺโกติ  
กงฺขาวนฺโต ฯ  สวิจิกิจฺโฉติ  สนฺเทหวนฺโต ฯ าณาธิคมายาติ   
าณปฏิลาภตฺถาย ฯ  าณผุสนายาติ  (๒)  าณปฏิวิชฺฌนตฺถาย ฯ   
อถวา  าณวินฺทนตฺถาย ฯ  (๓)  าณสจฺฉิกิริยายาติ  าณสฺส   
ปจฺจกฺขกรณตฺถาย ฯ 
# ๑. ม. พทโฺธติ นาคริกพนฺเธน ฯ  ๒. ม. าณผุสนายาติ ฯ 
# ๓. ส.ี าณนิปฺผาทนตฺถาย ฯ  
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        สนิทานาหนฺติ  อห  สนิทาน  สปฺปจฺจย  กตฺวา ธมฺม- 
เทสน กโรมิ ฯ สปฺปาฏิหาริยนฺติ นิยฺยานิก กตฺวา ฯ โน  
อปฺปาฏิหาริยนฺติ อนิยฺยานิก อกตฺวา ธมฺมเทสน กโรมิ ฯ   
        สาต  อสาต ฺจ  กุโตนิทานาติ  เอตฺถ  สาตาสาตนฺติ  
สุขทุกฺขเวทนา  เอว  อธปิฺเปตา ฯ  น  ภวนฺติ  เหเตติ  น  ภวนฺติ  
หิ  (๑)  เอเต ฯ  วิภว ภว ฺจาป  ยเมตมตฺถ  เอต  เม  ปพฺรูหิ   
ยโตนิทานนฺติ  สาตาสาตาน  วิภว  ภว ฺจ  เอตมฺป ย  อตฺถ ฯ   
ลิงฺคพฺยตฺตโย  เอตฺถ  กโต ฯ  อิทมฺปน วุตฺต โหติ สาตาสาตาน  
วิภโว ภโว  จาติ  โย  เอส  อตฺโถ เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยโต- 
นิทานนฺติ ฯ เอตฺถ จ สาตาสาตาน  วิภวภววตฺถุกา  วิภวภว- 
ทิฏ ิโย  เอว  วิภวภวาติ  อตฺถโต เวทิตพฺพา ฯ ตถา หิ อิมสฺส  
ป ฺหสฺส  วิสฺสชฺชนปกฺเข  ภวทิฏ ิป  ผสฺสนิทานา  วิภวทิฏ ิป   
ผสฺสนิทานาติ อุปริ นิทฺเทเส (๒) วกฺขติ ฯ อิมาย คาถาย นิทฺเทเส  
วตฺตพฺพ นตฺถิ ฯ   
        อิโตนิทานนฺติ ผสฺสนิทาน ฯ อิมายป วตฺตพฺพ นตฺถิ ฯ   
        กิสฺม ึ วิภูเต  น  ผุสนติฺ ผสฺสาติ กิสฺมึ วีติวตฺเต จกฺขุ- 
สมฺผสฺสาทโย ป ฺจ ผสฺสา น ผุสนฺติ ฯ อิมายป วตฺตพฺพ  
นตฺถิ ฯ   
        นาม ฺจ  รูป ฺจ  ปฏจฺิจาติ  สมฺปยุตฺตกนาม ฺจ   
# ๑. ม. หิสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๔๘๔/๓๒๙ ฯ   
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วตฺถารมฺมณรูป ฺจ ปฏิจฺจ ฯ รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ  
รูเป วีติวตฺเต ป ฺจ ผสฺสา น ผุสนฺติ ฯ   
        ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโสติ  จกฺขุรูปวิ ฺาณาน  ติณฺณนฺน  
สงฺคติยา  ผสฺโส ชายติ ฯ  จกฺขุ ฺจ  รูปา  จ  รูปสฺมนิฺติ   
ปสาทจกฺขุ ฺจ  รูปารมฺมณานิ  จ  รูปภาเค รูปโกฏาเส  เปตฺวา(๑) ฯ  
จกฺขุสมฺผสฺส  เปตฺวาติ  ติณฺณ  สงฺคติยา  อุปฺปนฺนผสฺส  
มุ ฺจิตฺวา ฯ  สมฺปยุตฺตกา  ธมฺมา  นามสฺมินฺติ  อวเสสา  เวทนาทโย 
ผสฺเสน  สหชาตา  ธมฺมา นามภาเค ฯ โสต ฺจ ปฏิจฺจาติอาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ  จตูหากาเรหิ  รูป  วิภูต  โหตีติ  จตูหิ  การเณหิ   
รูป  วีติวตฺต  โหติ ฯ าตวิภูเตนาติ  ปากฏ  กตฺวา  วีติวตฺเตน ฯ  
ตีรณวิภูเตนาติ  อนิจฺจาทิโต ตีเรตฺวา วีติวตฺเตน ฯ  ปหาน- 
วิภูเตนาติ  ฉนฺทราคปฺปหานโต  วีติวตฺเตน ฯ  สมติกฺกมวิภูเตนาติ  
จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีน ปฏิลาภวเสน วีติวตฺเตน ฯ   
        กถ  สเมตสฺสาติ  กถ  ปฏิปนฺนสสฺ ฯ  วิโภติ  รูปนฺติ  รูป  
วิภวติ น ภเวยฺย วา ฯ สุข ทุกฺข วาติ (๒) อิฏานิฏรูปเมว  
ปุจฺฉติ ฯ   
        ชาเนยฺยามาติ  ชานิสฺสาม ฯ  อาชาเนยฺยามาติ  วิเสเสน   
ชานิสฺสาม ฯ  วิชาเนยฺยามาติ  อเนกวิเธน  ชานิสฺสาม ฯ   
ปฏิวิชาเนยฺยามาติ  สมฺมา  ชานิสฺสาม ฯ  ปฏิวิชฺเฌยยฺามาติ  
# ๑. ส.ี ม. กตฺวา ฯ  ๒. ม. ทุข ฺจาติ ฯ   
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จิตฺเตน พุชฺฌิสฺสาม ฯ   
        น  ส ฺส ฺ ีติ  ยถา  สเมตสฺส  วิโภติ  รูป  โส  ปกติ- 
ส ฺาย  ส ฺ ีป  น  โหติ ฯ  น  วิส ฺส ฺ ีติ  วิส ฺายป  
วิรูปาย  ส ฺาย  วิส ฺ ี น  โหติ  อุมฺมตฺตโก  วา  ขิตฺตจิตฺโต  
วา ฯ  โนป  อส ฺ ีติ  ส ฺาวิรหิโตป  น โหติ  นโิรธ- 
สมาปนฺโน  วา  อส ฺสตฺโต(๑)  วา ฯ  น  วิภูตส ฺ ีติ  สพฺพโส   
รูปส ฺานนฺติอาทินา  (๒)  นเยน  สมติกฺกนฺตส ฺ ีป  น  โหติ  
อรูปชฺฌานลาภี ฯ เอว สเมตสฺส  วิโภติ  รูปนฺติ  เอตสฺมึ  
ส ฺส ฺ ิตาทิภาเว  อฏตฺวา  ยเทต  วุตฺต โส  เอว  สมาหิเต 
จิตฺเต  ฯเปฯ  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย  จิตฺต   
อภินีหรตีติ  เอว  สเมตสฺส  อรูปมคฺคสมงฺคิโน  (๒) วิโภติ รูป ฯ 
ส ฺานิทานา หิ ปป ฺจสงฺขาติ  เอว  ปฏิปนฺนสฺสาป  จ  ยา  
ส ฺา ตนิทานา (๓)ตณฺหาทิฏ ิปป ฺจาสฺส อปฺปหีนา(๓) ว โหนฺตีติ  
ทสฺเสติ ฯ   
        อส ฺ ิโน  วุจฺจนฺติ  นิโรธสมาปนฺนาติ  ส ฺาเวทนา  
นิโรเธตฺวา  นิโรธสมาปนฺนา ส ฺาภาเวน  อส ฺ ิโนติ  
กถิยนฺติ ฯ  อส ฺสตฺตาติ  สพฺเพน  สพฺพ  ส ฺาภาเวน  
อส ฺภเว นิพฺพตฺตา ฯ   
# ๑. ม. อส ฺสตฺโต ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๗๙/๓๓๐ ฯ  
# ๓. ม. ตณฺหาทิฏ ิปป ฺจาสฺสอปฺปหีนาว ฯ  
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        โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเตติ  ตตฺถ  โสติ  โส  ภิกฺขุ ฯ 
เอวนฺติ จตุตฺถชฺฌานกฺกมนิทสฺสนเมต  อิมินานุกฺกเมน  จตุตฺถชฌฺาน  
ปฏิลภิตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ สมาหิเตติ  อิมินา  จตุตฺถชฺฌาน- 
สมาธินา  สมาหิเต ฯ  ปริสุทฺเธติอาทีสุ  ปน อุเปกฺขาสติปาริ- 
สุทฺธิภาเวน  ปริสุทฺเธ ฯ  ปริสุทฺธตฺตาเยว  ปรโิยทาเต  ปภสฺสเรติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  สุขาทีน  ปจฺจยาน  ฆาเตน  วิหตราคาทิองฺคณตฺตา 
อนงฺคเณ ฯ อนงฺคณตฺตาเยว  จ วิคตูปกฺกิเลเส ฯ องฺคเณน หิ  
จิตฺต อุปกฺกิลิสฺสติ ฯ สุภาวิตตฺตา มุทุภูเต  วสีภาวปฺปตฺเตติ 
วุตฺต โหติ ฯ วเส วตฺตมาน หิ จิตฺต มุทูติ วุจฺจติ ฯ  
มุทุตฺตาเยว  จ  กมฺมนิเย กมฺมกฺขเม กมฺมโยคฺเคติ วุตฺต 
โหติ ฯ มุทุ ฺหิ จิตฺต กมฺมนิย โหติ สุทธฺนฺตมิว  สุวณฺณ ฯ 
ตทุภยมฺป  จ  สุภาวิตตฺตาเยว ฯ  ยถาห นาห ภิกฺขเว อ ฺ  
เอกธมฺมมฺป  สมนุปสฺสามิ  ย  เอว  ภาวิต (๑) พหุลีกต มุทุ ฺจ  
โหติ กมฺมนยิ ฺจ(๑) ยถยิท  ภิกฺขเว จิตฺตนฺติ ฯ (๒)   
        เอเตสุ  หิ  ปริสุทฺธภาวาทีสุ   ิตตฺตา   ิเต ฯ  ิตตฺตาเยว 
อาเน ฺชปฺปตฺเต(๓) อจเล นิริ ฺชเนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มุทุกมฺม ฺภาเวน 
วา  อตฺตโน  วเส   ิตตฺตา   ิเต ฯ สทฺธาทีหิ  ปริคฺคหิตตฺตา  
อาเน ฺชปฺปตฺเต ฯ สทฺธาปริคฺคหิต ฺหิ จิตฺต อสฺสทฺธิเยน น 
อิ ฺชติ วีริยปริคฺคหิต โกสชฺเชน น อิ ฺชติ สติปริคฺคหิต  
# ๑. ม. กมฺมนิย โหติ ฯ  ๒. ม. องฺ. เอก. ๒๐/๒๓/๖ ฯ  
# ๓. ม. อาเน ฺชปฺปตฺเต ฯ เอวมุปริป ฯ   
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ปมาเทน น อิ ฺชติ สมาธิปริคฺคหิต  อุทฺธจฺเจน  น  อิ ฺชติ  
ป ฺาปริคฺคหิต  อวิชฺชาย น อิ ฺชติ โอภาสปริคฺคหิต  (๑) 
กิเลสนฺธกาเรน  น  อิ ฺชติ ฯ  อิเมหิ ฉหิ ธมฺเมหิ ปริคฺคหิต  
อาเน ฺชปฺปตฺต  โหติ ฯ  เอว  อฏงฺคสมนฺนาคต  จิตฺต  อภินีหา- 
รกฺขม  โหติ อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย ฯ   
        อปโร  นโย  จตุตฺถชฺฌานสมาธินา  สมาหิเต ฯ  นีวรณ- 
ทูรีภาเวน  ปริสุทฺเธ ฯ  วิตกฺกาทิสมติกฺกเมน  ปรโิยทาเต ฯ  
ฌานปฏิลาภปจฺจนีกาน  ปาปกาน  อิจฺฉาวจราน ฺจ อภาเวน 
อนงฺคเณ ฯ  อิจฺฉาวจรานนฺติ  อิจฺฉาย  อวจราน  อิจฺฉาวเสน 
โอติณฺณาน  ปวตฺตาน นานปฺปการาน โกธอปฺปจฺจยานนฺติ(๒) อตฺโถ ฯ  
อภิชฺฌาทีน ฺจ จิตฺตูปกฺกิเลสาน(๓) วิคเมน  วิคตูปกฺกิเลเส ฯ  อุภยมฺป   
เจต  อนงฺคณสุตฺตวตฺถสุตฺตานุสาเรน  (๔) เวทิตพฺพ ฯ  วสีภาวปฺปตฺติยา  (๕)  
มุทุภูเต ฯ  อิทฺธิปาทภาวูปคมเนน  กมฺมนิเย ฯ ภาวนาปาริปูริยา   
ปณีตภาวูปคเมน   ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต  ยถา  อาเน ฺชภาว   
อาเน ฺชปฺปตฺต  โหติ  เอว   ิเตติ  อตฺโถ ฯ เอวมฺป อฏงฺค- 
สมนฺนาคต (๖) จิตฺต อภินีหารกฺขม โหติ อากาสาน ฺจายตน- 
สมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย ปาทก ปทฏานภูต ฯ   
# ๑. ม. โอภาสคต ฯ  ๒. ม. โกปอปฺปจฺจยานนฺติ ฯ  
# ๓. ม. จิตฺตูปกฺกิเลสาน ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๕๓/๔๒ ฯ  
# ม. องฺคณสุตฺตวตฺถสุตฺตานุสาเรน ฯ  
# ๕. ม. วสิปปฺตฺติยา ฯ  ๖. ม. อฏงฺคสมนฺนาคเมน ฯ  
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        อรูปมคฺคสมงฺคีติ  (๑)  อรูปสมาปตฺติยา  คมนมคฺเคน  อปริหีโน ฯ 
ปป ฺจาเยว  ปป ฺจสงฺขาติ ตณฺหาทิปป ฺจาเยว ปป ฺจสงฺขา ฯ   
        เอตฺตาวตคฺค  นุ  วทนฺติ  เหเก  ยกฺขสฺส(๒)  สุทฺธึ  อิธ   
ปณฺฑิตาเส ฯ อุทาหุ  อ ฺมฺป  วทนฺติ  เอตฺโตติ  เอตฺตาวตา  
นุ  อิธ  ปณฺฑิตา  สมณพฺราหฺมณา อคฺค  สุทฺธ ึ สตฺตสฺส  
วทนฺติ  อุทาหุ  อ ฺมฺป  เอตฺโต อรูปสมาปตฺติโต อธิก จ วทนฺตีติ 
ปุจฺฉติ ฯ  เอตฺโต อรูปโตติ (๓) เอตสฺมา อรูปสมาปตฺติโต ฯ   
        เอตฺตาวตคฺคมฺป  วทนฺติ  เหเกติ  เอเก  สสฺสตวาทา 
สมณพฺราหฺมณา  ปณฺฑิตมานิโน  เอตฺตาวตาป  อคฺค  สุทฺธึ   
วทนฺติ ฯ  เตส  ปเนเก  สมย  วทนฺตีติ เตส ฺเว  เอเก 
อุจฺเฉทวาทา  สมย  อุจฺเฉท  วทนฺติ ฯ อนุปาทิเสเส กุสลา- 
วทานาติ  อนุปาทิเสเส กุสลวาทา สมานา ฯ   
        ภวตชฺชติาติ  ภวโต  ภีตา ฯ  วิภว  อภินนฺทนฺตีติ  อุจฺเฉท  
ปฏิจฺจ ตุสฺสนฺติ ฯ เต  สตฺตสฺส สมนฺติ เต อุจฺเฉทวาทิโน 
ปุคฺคลสฺส สม อนุปฺปตฺตึ(๔) วทนฺติ ฯ อุปสมนฺติ อตีว  สม ฯ  
วูปสมนฺติ  สนฺตึ ฯ  (๕)  นิโรธนฺติ  อนุปฺปาท ฯ  ปฏิปสฺสทฺธนิฺติ  
อนุปฺปตฺตึ ฯ (๖)   
        เอเต  จ  ตฺวา  อุปนิสฺสิตาติ เอเต จ ทิฏ ิคติเก 
# ๑. ม. อารปฺุปมคฺคสมงฺคีติ ฯ  ๒. ส.ี สตฺตสฺส ฯ  
# ๓. ม. อรูปสมาปตฺติโตติ ฯ ๔. ส.ี อปฺปวตฺตึ ฯ ๕. ม. สนฺต ฯ 
# ๖. ส.ี อปุนรุปฺปตฺตึ ฯ  ม. อปุนุปฺปตฺตึ ฯ  
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สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโย นิสสฺิตาติ  ตฺวา ฯ  ตฺวา  มุนี  นิสฺสเย โส  
วีมสีติ นิสฺสเย จ ตฺวา โส วีมสี ปณฺฑิโต  พุทฺธมนุิ ฯ  
ตฺวา  วิมุตฺโตติ  ทุกฺขานิจฺจาทิโต ธมฺเม ตฺวา วิมุตฺโต ฯ  
ภวาภวาย  น  สเมตีติ  ปุนปฺปุน  อุปปตฺติยา  น  สมาคจฺฉติ ฯ 
อปรามสนฺติ  อปรามสนฺโต ฯ ปรามาส นาปชฺชนฺโตติ อตฺโถ ฯ   
                กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                เอกาทสม ฯ   
 
                        จูฬวิยูหสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  
        ทฺวาทสเม  จูฬวิยูหสุตฺตนิทฺเทเส สก สก ทิฏ ิ- 
ปริพฺพสานาติ อิทมฺป ตสฺมึเยว มหาสมเย  สพฺเพปเม  ทิฏ ิคติกา  
สาธุรูปามฺหาติ คณฺหนฺติ(๑) กินฺนุ โข สาธุรูปาว อิเม  อตฺตโนเอว  
ทิฏ ิยา  ปติฏหนฺติ  อุทาหุ  อ ฺมฺป ทิฏ ึ คณฺหนฺตีติ  
อุปฺปนฺนจิตฺตาน  เอกจฺจาน  เทวตาน ตมตฺถ ปกาเสตุ ปุริม- 
นเยเนว นิมฺมิตพุทฺเธน อตฺตาน ปุจฺฉาเปตฺวา วุตฺต ฯ  ตตฺถ 
อาทิโต  เทฺวป  คาถา  ปุจฺฉาคาถาเยว ฯ   
        ตาสุ  สก  สก  ทฏิ ิปริพฺพสานาติ อตฺตโน อตฺตโน 
ทิฏ ิยา วสมานา ฯ วิคฺคยฺห นาน(๒) กุสลา วทนฺตีติ ต  ทฏิ ึ  
พลวคฺคาห  คเหตฺวา  ตตฺถ  กุสลามฺหาติ  ปฏิชานมานา  ปุถุ   
# ๑. ม. ภณนติฺ ฯ  ๒. สี. นานา ฯ   
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ปุถุ วทนฺติ  เอก  น  วทนฺติ ฯ  โย  เอว  ชานาติ  ส เวทิ 
ธมฺม อิท ปฏกิฺโกสมเกวล ีโสติ  ต ฺจ  ทิฏ ึ  สนฺธาย  โย  
เอว  ชานาติ  โส  ธมฺม  เวทิยิ ฯ  อิท  ปน ปฏิกโฺกสนฺโต 
หีโน โหตีติ จ วทนฺติ ฯ   
        พาโลติ หีโต ฯ อกุสโลติ  อจฺเฉโก (๑) ฯ  นานา  วทนฺตีติ 
นานาการณ  ภณนฺติ ฯ  วิวิธ  วทนฺตีติ  นานาวิธ  ภณนฺติ ฯ  
อ ฺโ ฺ  วทนฺตีติ  เอก  อวตฺวา  อ ฺ  อ ฺ  คเหตฺวา  
วทนฺติ ฯ  อเกวลี โสติ โส (๒) อกุสโล อย ฯ อสมตฺโตติ น ปรปิูโร ฯ 
อปริปุณฺโณติ น สมฺปุณฺโณ ฯ  [๓] 
        อิทานิ  ติสฺโส  วิสฺสชฺชนคาถา  โหนฺตีติ ฯ  ตา  ปุริมตฺเถน(๔) 
วุตฺตมตฺถ ปจฺฉิมตฺเถน(๕)  ปฏิพฺยูหิตฺวา   ิตา ฯ  เตน  พฺยูเหน อุตฺตร- 
สุตฺตโต จ อปฺปกตฺตา อิท สุตฺต  จูฬวิยหูนฺติ  นาม  ลภิ ฯ  
        ตตฺถ  ปมคาถาย  ตาว  ปรสฺส  เจ  ธมฺมนฺติ ปรสฺส   
ทิฏ ึ ฯ  สพฺเพวิเม  พาลาติ  เอว  สนฺเต  สพฺเพว  อิเม  พาลา  โหนฺตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ กึ  การณ (๖) ฯ สพฺเพวิเม ทิฏ ิปริพฺพสานาติ ฯ   
        สนฺทฏิ ิยา  เจว  น  วีวทาตา  สสุทฺธป ฺา  กุสลา 
มตีมาติ(๗)  สกาย  ทิฏ ิยา  อนวีวทาตา  อโวทาตา  
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. โย ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร พาโลติ  
# หีโน ฯ อกกฺุสโลติ อวิทวฺาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. สี. ปุริมฑฺเฒน ฯ  
# ๕. ส.ี ปจฺฉิมฑฺเฒน ฯ  ๖. ม. กึการณา ฯ ๗. ม. มุตีมาติ ฯ   
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สกิลิฏาว  สมานา  สสุทฺธป ฺา  จ  กุสลาถ จ  (๑)มติมนฺโต 
จ  เต  โหนฺติ(๑)  เจ ฯ  อถ วา สนฺทิฏ ิยา เจ วทาตาติป (๒) ปาโ   
ตสฺสตฺโถ  สกาย  ปน  ทฏิ ิยา  โวทาตา  สสุทฺธป ฺา 
กุสลา  มติมนฺโต  โหนฺติ เจ  น  เตส  โกจีติ  เอว  สนฺเต  
เตส  เอโกป  นิหีนป ฺโ น โหติ กึการณา  ทิฏ ี  
หิ เตสมฺป ตถา สมตฺตา ยถา อิตเรสนฺติ ฯ   
        น  วาหเมตนฺติ  คาถาย  สงฺเขปตฺโถ  ย  เต  มิถ ุ เทฺว  (๓) 
ชนา  อ ฺม ฺ  พาโลติ  อาหุ  อห  เอต  ตถิยนฺติ  ตจฺฉนฺติ  
เนว พฺรูมิ ฯ กึการณา ยสฺมา  สพฺเพว  เต  สก  สก  
ทิฏ ึ  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  อกสุ  เตน จ การเณน 
ปร พาโลติ ทหนฺติ ฯ  
        เอตฺถ จ ตจฺฉ ตเถวนฺติ (๔) เทฺวป ปาา ฯ  ตจฺฉนฺติ 
อตุจฺฉ ฯ  ตถนฺติ  อวิปรีต ฯ ภูตนฺติ สนฺต ฯ ยาถาวนฺติ  
สวิชฺชมาน ฯ อวิปรีตนฺติ น วิสงฺเกต ฯ   
        ยมาหูติ ปุจฺฉาคาถาย ย ทิฏ ิสจฺจ ตถิยนฺติ(๕) เอเก  
อาหุ ฯ  เอก  หิ  สจฺจนฺติ  วิสฺสชฺชนคาถาย  เอก  สจฺจ  นิโรโธ  
มคฺโค  วา ฯ  ยสฺมึ  ปชา  โน  วิวเท  ปชานนฺติ  ยสมฺึ  สจฺเจ   
ปชานนฺโต  ปชา  โน  วิวเทยฺยุ ฯ สย ถนุนฺตีติ อตฺตนา วทนฺติ ฯ 
# ๑. ม. มุติมนฺโต จ เต โหนฺติ เจ ฯ ๒. ส.ี เจ ปน วีวทาตาติป ฯ  
# ๓. ม. เทฺว เทฺว ฯ  ๔. ม. ตถิย ตเถวนฺติ ฯ ๕. ม. ตถิย ฯ 
# ๖. ม. ปชาโน วิวเทยฺยุ ฯ  
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        กสฺมา  นูติ  ปุจฺฉาคาถาย  ปวาทิยาเสติ  วาทิโน ฯ   
อุทาหุ  เต  ตกฺกมนุสฺสรนฺตีติ เต วาทิโน อุทาหุ อตฺตโน ตกฺกมตฺต  
อนุคจฺฉนฺติ ฯ  ตกฺกปริยาหฏนฺติ  วิตกฺเกน  สมนฺตโต  อาหฏ ฯ  
วีมสานุจริตนฺติ  อตฺตโน อุปฏ ิตป ฺาย วิจริต ฯ สย  
ปฏิภานนฺติ อตฺตโน ปฏภิาน ฯ   
        นเหวาติ  วิสฺสชชฺนคาถาย  อ ฺตฺร  ส ฺาย  นิจฺจานีติ  
เปตฺวา  ส ฺามตฺเตน  นิจฺจนฺติ  คหิตคฺคหณานิ ฯ  ตกฺก ฺจ   
ทิฏ ีสุ  ปกปปฺยิตฺวาติ อตฺตโน นิจฺจสงฺกปฺปมตฺต ทิฏ ีสุ ชเนตฺวา ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ทฏิ ีสุ  วิตกฺก  ชเนนตฺา  ทิฏ ิโยป  ชเนนฺติ 
ตสฺมา วุตฺต ทิฏ ิคตานิ ชเนนฺติ ส ฺชเนนฺตีติอาทิ ฯ ชเนนฺตีติ  
อุปรูปริ ทฏิ ึ อุปฺปาเทนฺตา ชเนนฺติ ฯ ส ฺชเนนฺตีติอาทีนิ  
อุปสคฺควเสน ปท วฑฺเฒตฺวา วุตฺตานิ ฯ มยฺห สจฺจนฺติ มม  
วจน ตจฺฉ ฯ   
        อิทานิ  เอว  นานาสจฺเจสุ  อสนฺเตสุ  ตกฺกมตฺต   
อนุสฺสรนฺตาน ทิฏ ิคติกาน  วิปฺปฏิปตฺตึ  ทสฺเสตุ  ทฏิเ  
สุเตติอาทิกา คาถาโย อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ ทฏิเติ  ทิฏ  ทิฏสุทฺธินฺติ อธิปฺปาโย ฯ เอส นโย 
สุตาทีสุ ฯ  เอเต จ นิสฺสาย วิมานทสฺสีติ เอเต ทิฏ ิธมฺเม  
นิสฺสยิตฺวา สุทฺธิอภาวสงฺขาต (๑) วิมาน อสมฺมาน ปสฺสนฺโตป ฯ 
# ๑. ส.ี สุทฏิ ิสภาวาขฺย ฯ  ม. สุทฺธิภาวสงฺขาต ฯ  
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วินิจฺฉเย  ตฺวา  ปหสฺสมาโน  พาโล  ปโร  อกุสโลติ  จาหาติ  
เอว  วิมานทสฺสีป  ตสฺมึ  ทิฏ ิวินิจฺฉเย ตฺวา ตุฏ ิชาโต 
หาสชาโต   หุตฺวา ปโร หีโน จ อวิทฺธา(๑) จาติ เอว  
วทติเยว ฯ   
        น  สมฺมาเนตีติป  วิมานทสฺสติี  น  พหุมาน  กโรตีติ  
เอวมฺป  วิมานทสฺสี น พหุมานทสฺสี. โทมนสฺส ชเนตีติปติ (๒) 
ปม ทิฏ ินิสฺสย อลฺลยีิตฺวา โทมนสฺส ปตฺวา ปจฺฉา ทิฏ ิ- 
วินิจฺฉเย  ิตกาเล โสมนสฺส อุปฺปาเทตีติ อตฺโถ ฯ   
        วินิจฺฉิตทิฏ ิยา (๓) ตฺวาติ สนฺนิฏาน กตฺวา คหิตทิฏ ิยา 
ตฺวา ฯ   
        เอว  สนฺเต  เยเนวาติ  คาถา ฯ  
        ตตฺถ  สยมตฺตนาติ  สยเมว อตฺตาน ฯ  วิมาเนตีติ ครหติ ฯ 
ตเทว ปาวาติ ตเทว วจน  ต  วา  ทฏิ ึ วทติ ต วา  
ปุคฺคล ฯ   
        อติสารทิฏ ิยาติ  คาถายตฺโถ  โส  เอว  ตาย  ลกฺขณาติ- 
สารินิยา  อติสารทิฏ ิยา  อุทฺธมาย(๔) สมตฺโต  ปรปิุณฺโณ  
อุทฺธุมาโต  เตน  จ  ทฏิ ิมาเนน  สมตฺโต(๕) ปริปณฺุโณ  อห  
เกวลีติ  เอว  ปริมุณฺณมานี ฯ  สยเมว  อตฺตาน  มนสา  อห 
# ๑. ม. อวิทวฺา ฯ  ๒. ม. ชเนตีติ ฯ  ๓. ม. วินิจฺฉยทิฏ ิยา ฯ  
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. มตฺโต ฯ  
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ปณฺฑิโตติ อภิสิ ฺจติ ฯ กึการณา ทิฏ ี หิ สา ตสฺส  
ตถา สมตฺตาติ   
        สพฺพา  ตา  ทิฏ ิโย  ลกฺขณาติกฺกนฺตาติ  ตา  สพฺพา   
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิโย ลกฺขณ อตีตา อติยนฺตีติ (๑) อติกฺกนฺตา ฯ 
อโนโมติ อนูโน ฯ   
        ปรสฺส  เจติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  กิ ฺจิ(๒)   
ภิยฺโย  โส (๓)  วินิจฺฉเย  ตฺวา  ปหสฺสมาโน  พาโล  ปโร   
อกุสโลติ  จาห  ตสฺส  ปรสฺส  เจ  ห ิ วจสา  โส  เตน  
วุจฺจมาโน  นหิีโน  โหติ  ตุโม  สหา  โหติ  นิหีนป ฺโติ   
โสป  เตเนว  สห  นิหีนป ฺโ  โหติ ฯ  โสป  ห ิ ต  พาโลติ  
วทติ ฯ  อถ  ตสฺส  วจน  อปฺปมาณ  โส  ปน  สยเมว   
เวทคู  จ  ธีโร  จ  โหติ ฯ  เอว  สนฺเต  น  โกจิ พาโล 
สมเณสุ อตฺถิ ฯ สพฺเพป ห ิเต อตฺตโน อิจฺฉาย ปณฺฑิตา ฯ   
        วาจายาติ  กถเนน ฯ  วจเนนาติ  ภาสิเตน ฯ  นินฺทิตการณาติ   
ครหเหตุนา ฯ  ครหิตการณาติ อว ฺาตเหตุนา (๔)ฯ อุปวทิตการณาติ  
อุปวาทเหตุนา ฯ   
        อ ฺ  อิโตติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  อถ  เจ  สย   
เวทคู  โหติ  ธีโร ฯ  น  โกจิ  พาโล  สมเณสุ  อตฺถีติ  เอว   
หิ  วุตฺเตป  สยิา กสฺสจิ  กสฺมาติ ฯ  ตตฺถ  วุจฺจเต ยสฺมา  
# ๑. ม. อติสรนฺตีติ ฯ  ๒. ม. กิ ฺจ ฯ  ๓. ม.โย โส ฯ  
# ๔. ม. อว ฺาตเหตุนา ฯ   
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อ ฺ อิโต ยาภิวทนฺติ ธมฺม อปรทฺธา สุทฺธิมเกวลี  เต ฯ 
เอวมฺป  ติตฺถฺยา  ปุถโุส  วทนฺติ  เย  อิโต  อ ฺ  ทิฏ ึ อภิวทนฺติ  
เต  อปรทฺธา วิรทฺธา สุทฺธิมคฺค อเกวลิโน จ เตติ เอว  
ปุถุติตฺถิยา ยสฺมา  วทนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กสฺมา  ปเนว   
วทนฺตีติ  เจ  สนฺทิฏ ิราเคน หิ ตฺยาภิรตฺตา (๑) ยสฺมา สเกน 
ทิฏ ิราเคน เต อภิรตฺตาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เต  สุทธฺิมคฺคนฺติ  เต  อ ฺติตฺถิยา  อกิลฏิมคฺค ฯ  
วิสุทฺธิมคฺคนฺติ นิทฺโทสมคฺค ฯ  ปริสุทธฺิมคฺคนฺติ  สุกฺกมคฺค ฯ   
โวทาตมคฺคนฺติ  ปณฺฑรมคฺค ฯ ปริโยทาตมคฺคนฺติ  ปภาวนฺตมคฺค ฯ 
วิรทฺธาติ วุตฺตวิธินา มคฺเคน วิรชฺฌิตฺวา  ิตา ฯ อปรทฺธาติ   
อปรชฺฌิตฺวา   ิตา ฯ  ขลิตาติ  ปริหีนา ฯ  คลิตาติ ตโต ภฏา ฯ 
อ ฺายาติ อ ฺาเณน ฯ อปรทฺธาติ ปราชยมาปนฺนา ฯ อถวา 
ายาปรทฺธาติป ปาโ ฯ าเยน มคฺเคน  วิรทฺธาติ อตฺโถ ฯ   
เอว  อภิรตฺตาป  จ  ฯ 
        อิเธว  สทฺุธินฺติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  สกายเนติ  สกมคฺเค ฯ 
ทฬฺห วทานาติ ทฬฺหวาทา ฯ  ถิรวาทาติ  สนฺนฏิานวาทา ฯ   
พลิกวาทาติ  พลวนฺตวาทา ฯ  อวฏ ิตวาทาติ  ปติฏหิตฺวา  
กถิตวาทา ฯ   
        เย  เอว ฺจ  ทฬฺหวาทา  เตสุ  โย  โกจิ  ติตฺถิโย  สกายเน 
# ๑. ม. เต ภิรตฺตา ฯ   
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วาป  ทฬฺห  วทาโน  กเมตฺถ  พาโลติ  ปร  ทเหยฺยาติ (๑)สงฺเขปโต 
ตตฺถ สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาเต  วิตฺถารโต  นตฺถิกอเหตุกอกิริยาติอาทิเภเท(๒)  
สเก อยเน อิทเมว สจฺจนฺติ ทฬฺห วทาโน  ก  ปร  
เอตฺถ  ทิฏ ิคเต  พาโลติ  สห  ธมฺเมน  ปสฺเสยฺย นนุ สพฺโพป   
ตสฺส  มเตน  ปณฺฑิโต  เอว  สุปฺปฏิปนโฺน  เอว  จ ฯ  เอว  สนฺเต   
สยเมว  โส  เมธค  อาวเหยฺย  ปร  วท  พาลมสุทฺธิธมฺม   
ปร  พาล  จ อสุทฺธธมฺม วทนฺโต(๓) โส หิ  ปร  พาโล  จ   
อสุทฺธธมฺโม (๔) จ อยนฺติ วทนฺโต อตฺตนาว กลห อาวเหยฺย ฯ   
กสฺมา ยสฺมา สพฺโพป ตสฺส มเตน ปณฺฑิโตเยว  
สุปฺปฏิปนฺโนเยว จ ฯ   
        เอว  สพฺพถาป  วินิจฺฉเย  ตฺวา  สย  ปมาย  อุทฺธ  
ส  โลกสฺม ึ วิวาทเมตีติ  ทิฏ ิย  ตฺวา  สย [๕] ปมนิิตฺวา  
โส ภิยฺโย วิวาทเมตีติ ฯ เอว ปน วินิจฺฉเยสุ  อาทีนว  ตฺวา   
อริยมคฺเคน  หิตฺวาน (๖) สพฺพานิ วินิจฺฉยานิ น เมธค กุรุเต (๗) 
ชนฺตุ โลเกติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสิ ฯ   
        สย  ปมายาติ  อตฺตนา  มินิตฺวา ฯ ปมินิตฺวาติ ปมาณ  
กตฺวา ฯ ปจินิตฺวาติป (๘) ปาโ  ต  น  สุนฺทร ฯ  อุทฺธ  วาเทน  
# ๑. ม. ทเหยยฺ ฯ  ๒. ม. นตฺถิกอิสฺสรการกนิยติอาทิเภเท ฯ  
# ๓. อ ฺเสุ โปตฺถเกสุ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. อสุทฺธิธมฺโม ฯ  
# ๕. ส.ี ม. เอตฺถนฺตเร สตฺถาราทินฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๖. ม. หิตฺวาน ฯ ๗. ม. กุพฺพาติ ฯ ๘. ม.ปวิเนตฺวาติป ฯ   
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สทฺธินฺติ  อตฺตโน  อุปร ิ กเถนฺเตน  สห ฯ  
        เทสนาปริโยสาเน ปุราเภทสุตฺเต (๑) วุตฺตสทิโส เอวาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ   
                จูฬวิยูหสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ทฺวาทสม ฯ 
 
                        มหาวิยูหสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  
        เตรสเม  มหาวิยูหสุตฺตนิทฺเทเส  เย  เกจิเม ทิฏ ิ- 
ปริพฺพสานาติ อิทมฺป กึ  นุ  โข  อิเม  ทิฏ ิปริพฺพสานา  
วิ ฺ ูน  สนฺติกา นินฺทเมว ลภนฺติ อุทาหุ ปสสมฺปติ  อุปฺปนฺน- 
จิตฺตาน  เอกจฺจาน  เทวตาน  ตมตฺถ อาวิกาตุ ปุริมนเยเนว  
นิมฺมิตพุทฺเธน  อตฺตาน  ปุจฺฉาเปตฺวา  วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ อนฺวานยนฺตีติ อนุ อานยนฺติ ปุนปฺปุน อาหรนฺติ ฯ   
นินฺทเมว อเนฺวนฺตีติ ครหเมว อุปคจฺฉนฺติ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เต  อิทเมว  สจฺจนฺติ  วทนฺตาป  ทิฏ ิคติ- 
กวาทิโน กทาจิ  กตฺถจิ ปสสมฺป ลภนติฺ ย เอต ปสสาสงฺขาต  
วาทผล ต อปฺป ราคาทีน สมาย  สมตฺถ  น  โหติ  โก   
ปน  วาโท  ทุติเย  นินฺทาผเล  ตสฺมา  เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต 
อิม  ตาว  วิสสฺชฺชนคาถ  อาห  อปฺป  หิ  เอต  น  อล  สมาย   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๗๔/๒๕๑ ฯ   
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ทุเว  วิวาทสฺส  ผลานิ  พฺรูมีติอาทิ(๑) ฯ  ตตฺถ  ทุเว  วิวาทสฺส  
ผลานีติ นินฺทา จ ปสสา จ  ชยปราชยาทีนิ  วา  ตสภาคานิ ฯ   
เอตมฺป  ทิสฺวาติ  นินฺทา  อนิฏาเอว  อปฺป(๒)  นาล  สมายาติ  
เอตมฺป  วิวาทผเล  อาทีนว  ทิสฺวา ฯ  เขมาภิปสฺส  อวิวาทภูมินฺติ  
อวิวาทภูมึ นิพฺพาน เขมนฺติ ปสฺสมาโน ฯ   
        อปฺปกนฺติ  มนฺท ฯ  ปริตฺตกนฺติ  โถก ฯ  โอมกนฺติ  เหฏ ิมก ฯ 
ลามกนฺติ ปาปก ฯ สมายาติ  ราคาทีน  สมนตฺถาย ฯ  อุปสมายาติ  
อุปรูปริ  สมนตฺถาย ฯ  วูปสมายาติ  สนฺนิสีทาปนตฺถาย ฯ 
นิพฺพานายาติ  อมตมหานิพฺพานตฺถาย ฯ  ปฏินิสสฺคฺคายาติ  
มคฺเคน กิเลสาน  นิสฺสชชฺนตฺถาย ฯ  ปฏิปสฺสทฺธิยาติ  ผเลน  
ปฏิปสฺสทฺธาน อนุปฺปชฺชนตฺถาย นาล ฯ  เอว  ห ิ อวิวาทมาโน 
        ยา  กาจิมาติ  คาถา ฯ  ตตฺถ สมฺมติโยติ (๓)  ทิฏ ิโย ฯ 
ปุถุชชฺาติ  ปถุุชชฺนสมฺภวา ฯ  โส อุปย กิเมยฺยาติ โส อุป- 
คนฺตพฺพฏเน อุปย  รูปาทีสุ  เอกมฺป  ธมฺม  ก ึ อุเปยฺย  เกน 
วา  การเณน อุเปยฺย ฯ ทิฏเ สุเต ขนฺติมกุพฺพมาโนติ  
ทิฏสุตสุทฺธีสุ ขนฺตึ (๔) อกโรนฺโต ฯ   
        ปถุุชชฺเนหิ  ชนิตา  วาติ  ปุถุชชฺเนหิ  อุปฺปาทิตา  วา ฯ 
ตา สมฺมุติโยติ เอตา ทิฏ ิโย ฯ  ปถุุ  นานาชเนหิ  ชนิตา วาติ  
# ๑. ม. อาทสิทฺโท น ทิสสฺติ ฯ ๒. ส.ี ม. ปสสา ฯ  
# ๓. ม. สมฺมติุโยติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. เปม ฯ  
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อเนกวิเธหิ ทิฏ ิคติเกหิ อุปฺปาทิตา วา ฯ เนตีติ  น เอติ ฯ 
น อุเปตีติ สมีป น เอติ ฯ น อุปคจฺฉตีติ นิวตฺตติ ฯ  
นาภินิวิสตีติ ปวิสิตฺวา น ปติฏาติ ฯ (๑)   
        อิโต  พาหิรา  ปน  สลีุตฺตมาติ  คาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ  สีลเมว   
อุตฺตมนฺติ  ม ฺมานา  สีลุตฺตมาติ  เอเก  โภนฺโต  ส ฺมมตฺเตน 
สุทฺธึ วทนฺติ หตฺถิวตาทิวตฺต(๒)  สมาทาย อุปฏ ิตาเส ฯ อิเธว 
ทิฏ ิย อสฺส สตฺถุโน(๓) สุทฺธึ ภวูปนีตา ภวชฺโฌสิตา สมานา  
วทนฺติ อป จ เต กุสลาวทานา กุสลา มยนฺติ เอววาทา ฯ   
        เอว  สลีตฺุตเมสุ  จ  เตสุ  ตถา  ปฏิปนฺโน  โย  โกจิ  สเจ 
จุโตติ  คาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ  สเจ  (๔) จุโต  สีลพฺพตโต(๔)  ปรวิจฺฉินฺทเนน 
วา  อสมฺภุณนฺโต(๕)   วา  จุโต  โหติ  โส  ต  สลีพฺพตกมฺม   
ปุ ฺาภิสงฺขาราทิกมฺม  วา  วิราธยิตฺวา เวธตี  ภว ฺจ(๖)  เวธติ 
อป  จ  โข  ต  สลีพฺพตสุทฺธึ  ชปฺปติ(๗) จ วิปฺปลปติ จ  ปตฺเถติ(๘)   
จ ฯ  กิมิว  สตฺถาว  หีโน  ปวส  ฆรมฺหาติ  ฆรมฺหา  ปวสนฺโต   
สตฺถโต หีโน ยถา ต ฆร วา สตฺถ วา ปตฺถยตีติ ฯ   
ปรวิจฺฉินฺทนาย  วาติ  ปเรน  วาริยมาโน  วา ฯ  อนภิสมฺภุณนฺโต 
วาติ  ต  ปฏปิตฺตึ อสมฺปาเทนฺโต วา ฯ   
# ๑. ม. นปฺปติฏติ ฯ  ๒. ม. หตฺถิวตาทิ ฺจ วต ฯ 
# ๓. ส.ี อถสสฺ ตโต ฯ  ๔. ม. ตโต สีลวตโต ฯ ๕. ม. อภิสมฺภุณนฺโต ฯ  
# ๖. ม. น เกวล ฺจ ฯ  ๗. ม. ปชปฺปตี ฯ ๘. ม. ปตฺถยตี ฯ  
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        ายาปรทฺโธติ(๑)  นิพฺพาเนน  ปริหีโน  มคฺคโต  วา ฯ  ต  วา 
สตฺถ  อนุพนฺธตีติ ต วา สตฺถ สพฺพตฺถ ปจฺฉโต คจฺฉติ ฯ   
        เอว  ปน  สลีุตฺตมาน  ปเวธนการณ  อรยิสาวโก  สีลพฺพต   
วาป ปหาย  สพฺพนฺติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  สาวชฺชานวชฺชนฺติ  สพฺพา- 
กุสล  โลกิยกุสล ฺจ ฯ เอต สุทฺธึ อสุทธฺินฺติ  อปตฺถยาโนติ   
ป ฺจกามคุณาทิเภท  สุทฺธึ  อกุสลาทิเภท  อสุทฺธิ ฺจ อปตฺถย- 
มาโน ฯ  วิรโต  จเรติ สุทธฺิยา อสุทฺธิยา จ วิรโต จเรยฺย ฯ สนฺติ- 
มนุคฺคหายาติ ทิฏ ึ อคฺคเหตฺวา ฯ   
        กณฺห  กณฺหวิปากนฺติ  อกุสลกมฺม  อกุสลวิปากทายก ฯ  
สุกฺก  สกฺุกวิปากนฺติ โลกยิกุสล อตฺตนา สทิส สุกฺกวิปากทายก ฯ   
        นิยามาวกฺกนฺตินฺติ  มคฺคปวิสน ฯ  เสกฺขาติ  สตฺต  เสกฺขา ฯ 
อคฺคธมฺมนฺติ อุตฺตมธมฺม อรหตฺตผล ฯ   
        เอว  อิโต  พาหิรเก  สีลุตฺตเม  สยเมน วิสุทฺธิวาเท  
เตส ฺจ วิฆาต (๒) สีลพฺพตปฺปหายิโน  อรหโต  จ  ปฏิปตฺตึ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อ ฺถาป  สุทฺธิวาเท พาหิรเก  ทสฺเสนฺโต  
ตมูปนิสฺสายาติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  สนฺต ฺเป   
สมณพฺราหฺมณา  เต  ชิคุจฺฉิต  อมรนฺตป (๓) วา  ทฏิสุทฺธิอาทีสุ  
วา อ ฺตร (๔) อุปนิสฺสาย  อกริิยทิฏ ิยา  วา  อุทฺธสรา 
# ๑. ม. อ ฺาย อปรทฺโธติ ฯ  ๒. ม. วิปาก ฯ  ๓. สี. อมรนฺตป ฯ 
# ๔. ม. อ ฺตร ฺตร ฯ  
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หุตฺวา  ภวาภเวสุ  อวีตตณฺหา  สุทฺธึ อนุตฺถุนนฺติ วทนฺติ  
กเถนฺตีติ ฯ   
        ตโปชิคุจฺฉวาทาติ  กายปฬนาทิตเปน  ปาปหิรยีนวาทา ฯ   
ตโปชิคุจฺฉสาราติ  เตเนว ตเปน หิรียนสารวนฺโต ฯ อุทฺธ- 
สราวาทาติ สสาเรน สุทฺธึ กถยนฺตา ฯ   
        เอว  เตส  อวีตตณฺหาน  สุทฺธึ  อนุตฺถุนนฺตาน โยป สุทฺธิป-ฺ 
ปตฺตเมว อตฺตาน  ม ฺเยฺย  ตสฺสาป  อวีตตณฺหตฺตา  ภวาภเวสุ  
ต  ต  วตฺถุ ปตฺถยมานสฺส หิ  ชปฺปตานิ  ปุนปฺปุน  โหนฺติเยวาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  ตณฺหา  หิ  อาเสวิตา  ตณฺห วฑฺฒยเตว  น   
เกวล ฺจ  ชปปฺตานิ  ปเวธิต  วาป  ปกปฺปเตสุ  ตณฺหาทิฏ ีหิ  
จสฺส ปกปฺปเตสุ วตฺถูสุ ปเวทิตมฺป โหตีติ วุตฺต โหติ ฯ ภวาภเวสุ  
ปน วีตตณฺหตฺตา อายตึ  จุตูปปาโต  อิธ  ยสฺส  นตฺถิ  สเกน  
เวเธยฺย  กุหึว ชปฺเปติ อยเมติสฺสา คาถาย สมฺพนฺโธ ฯ   
        อาคมนนฺติ  ปุน  อาคมน ฯ  คมนนฺติ  อิโต  อ ฺตฺถ   
คมน ฯ  คมนาคมนนฺติ  อิโต คนฺตฺวา ปุน นิวตฺตน ฯ กาลนฺติ  
มรณ ฯ คตีติ คมนวเสน คติยา คนฺตพฺพ ฯ   
        ยมาหุ ธมฺมนฺติ ปุจฺฉาคาถา ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เอโกป  เอตฺถ  วาโท สจฺโจ นตฺถิ เกวล  
ทิฏ ิมตฺตเกน  หิ  เต  วทนฺติ  ตสฺมา  ตมตฺถ ทสฺเสนฺโต สก  
หีติ อิม  ตาว วิสฺสชฺชนคาถมาห ฯ ตตฺถ สมฺมุตินฺติ ทิฏ ึ ฯ   
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อโนมนฺติ อนูน ฯ   
        เอวเมเตสุ  สก  ธมฺม  ปริปุณฺณ  พฺรูวนฺเตสุ(๑)  อ ฺสฺส  ธมฺม 
ปน หีนนฺติ  วทนฺเตสุ  ยสฺส  กสฺสจิ  ปรสฺส  เจ  วมฺภยิเตน  
หีโนติ  คาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยท ิ ปรสฺส  นินฺทิตการณา  หโีน   
ภเวยฺย  น  โกจิ  ธมฺเมสุ  วิเสสิ อคฺโค  ภเวยฺย ฯ  กกึารณา 
ปุถู  หิ  อ ฺสฺส  วทนฺติ  ธมฺม  นิหีนโต [๒] สพฺเพว เต สมฺหิ ทฬฺห  
วทานา สกธมฺเม ทฬฺหวาทา เอว ฯ   
        วมฺภยิตการณาติ  ธสิตการณา ฯ  ครหิตการณาติ  ลามก- 
กตการณา ฯ  อุปวทิตการณาติ อกฺโกสิตการณา ฯ สกายนนฺติ  
สกมคฺค ฯ   กิ ฺจิ (๓) ภิยฺโย ฯ 
        สทฺธมมฺปูชาติ  คาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ  เต  จ  ติตฺถิยา  
ยถา  ปสสนฺติ  สกายนานิ  สทฺธมฺมปชูาป  เตส  ตเถว  วตฺตติ ฯ  
เต  หิ  อติวิย สตฺถาราทีนิ  สกฺกโรนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยท ิ เต   
ปมาณา  สิยุ  เอว  สนฺเต  สพฺเพวร วาทา  ตถิวา  (๔)  ภเวยฺยุ ฯ   
กึการณา  สทฺุธิ  หิ เตส ปจฺจตฺตเมว ฯ น สา อ ฺตฺถ   
สิชฺฌติ  นาป  ปรมตฺถโต  อตฺถิ ฯ  (๕)  อตฺตนิ  ทิฏ ิคาหมตฺตเมว  หิ  ต  
เตส ปรเนยฺยพุทฺธีน ฯ (๖) ปจฺจตฺตเมวาติ ปาเฏกฺกเมว ฯ   
# ๑. ส.ี สกธมฺม ปริปุณฺณนฺติ วทนฺเตสุ ฯ ม. สก ธมมฺ ปริปุณฺณ 
# พฺรูวนฺเตสุ ฯ  ๒. ม.เอตฺถนฺตเร สพฺเพว เตติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. ก ฺจิ ฯ  ๔. ม. ตถยิา ฯ ๕. ม.อตฺตนิ ฯ 
# ๖. ม.ปรปจฺจยเนยฺยพุทฺธนี ฯ  
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        โย  ปน  วิปรีตโต(๑)  พาหิตปาปตฺตา  พฺราหฺมโณ  ตสฺส  น 
พฺราหฺมณสฺส  ปรเนยฺยมตฺถีติ  คาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ  พฺราหฺมณสฺส  
หิ  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติอาทินา  (๒)  นเยน  สุทิฏตฺตา 
ปเรน เนตพฺพ าณ นตฺถิ ฯ ทฏิ ิธมฺเมสุ อิทเมว  สจฺจนฺติ   
นิจฺฉินิตฺวา  สมุคฺคหิตมฺป นตฺถิ ฯ ตการณา โส ทฏิ ิกลหานิ  
อติกฺ กนฺโต น หิ โส เสฏโต ปสฺสติ ธมฺมม ฺ อ ฺตฺร 
สติปฏานาทีหิ ฯ   
        น  ปรเนยฺโยติ  ปเรน  เนตพฺโพ  ชานาเปตพฺโพ  น 
โหติ ฯ  น  ปรปตฺติโย  น  ปรปจฺจโยติ  ปเรส  ปจฺเจตพฺโพ  น  
โหติ ฯ  น ปรปฏิพทฺธคูติ ปเรส ปฏิพทฺธคมโน  น โหติ ฯ   
        ชานามีติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  เอว ตาว  
ปรมตฺถพฺราหฺมโณ  น  ห ิ เสฏโต  ปสฺสติ  ธมฺมม ฺ  อ ฺเ   
ปน  ติตฺถิยา  ปรจิตฺตาณาทีหิ ชานนฺตาป  ปสฺสนฺตาป  ชานามิ  
ปสฺสามิ  ตเถว  เอตนฺติ  เอว  วทนฺตาป  จ  ทฏิ ิยา  สุทฺธึ 
ปจฺเจนฺติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  เตสุ  เอโกป อทฺทกฺขิ เจ อทฺทส  
เจป  เตน  ปรจิตฺตาณาทินา  ยถาภูตมตฺถ  กิ ฺหิ  ตุมสฺส  
เตน  ตสฺส  เตน  ทสฺสเนน  ก ึ กต  ก ึ ทุกฺขปริ ฺา 
สาธิตา  อุทาหุ สมุทยปฺปหานาทีน อ ฺตร ยโต  สพฺพถาป  
# ๑. ส.ี ปรมตฺถโต ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๘๕/๒๒๗ ฯ  
# ส. ส. ๑๕/๒๕/๘/๖๒๓/๒๓๒ ฯ ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๐/๔๒๗ ฯ   
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อติกฺกมิตฺวา  อริยมคฺค  เต  ติตฺถิยา  อ ฺเเนว  วทนฺติ สุทฺธึ  
อติกฺกมิตฺวา วา เต ติตฺถิเย พุทฺธาทโย อ ฺเเนว วทนฺติ  
สุทฺธินฺติ ฯ   
        ปสฺส  นโรติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  กิ ฺจิ(๑) 
ภิยฺโย  ยฺวาย  ปรจิตฺตาณาทีหิ  อทฺทกฺขิ ฯ  โส  ปสฺส  นโร  
ทกฺขติ  นามรูป  น  ตโต ปร  ทิสฺวาน  วา  สฺสติ  ตานิเมว 
นามรูปานิ  นิจฺจโต  สุขโต วา น อ ฺถา  โส  เอว   
ปสฺสนฺโต  กาม  พหุ  ปสสฺตุ  อปฺปก  วา  นามรูป  นิจฺจโต 
สุขโต จ อถสฺส เอวรูเปน ทสฺสเนน  น หิ เตน สุทฺธ ึ 
กุสลา วทนฺติ ฯ   
        นิวิสฺสวาทีติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ  อตฺโถ  จ  เตน  จ  
ทสฺสเนน  สทฺุธิยา  อสติยาป  โย  ชานามิ  ปสฺสามิ  ตเถว  
เอตนฺติ เอว นิวิสฺสวาที เอต วา ทสฺสน ปฏิจฺจ ทิฏ ิยา 
สุทฺธึ ปจฺเจนฺโต อิทเมว สจฺจนฺติ เอว นิวิสฺสวาที โส 
สุพฺพินโย  น  โหติ  ต  ตถา  ปกปฺปต  อภิสงฺขต  ทิฏ ิ- 
ปุรกฺขราโน ฯ (๒) โส หิ  ย  สตฺถาราทึ  นิสฺสิโต  ตตฺเถว  สุภ  
วทาโน สุทฺธึ วโท (๓) ปรสิุทฺธิวาโท ปริสุทฺธิทสฺสโน  วา  อหนฺติ 
อตฺตาน  ม ฺมาโน  ตตฺถ  ตถทฺทสา  โส  ตตฺถ  สกาย  ทิฏ ิยา 
# ๑. ม. ก ฺจ ฯ  ๒. ม. ทฏิ ึ ปุรกฺขราโน ฯ  กตฺถจิ. ทิฏ ิปุเรกฺขราโน ฯ  
# ๓. ส.ี ม. สภุ วทาโน สทฺุธึ วโท ฯ กตฺถจิ. สุทธ วทาโน สุทฺธิวาโท ฯ  
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อวิปรีตเมว  โส  อทฺทส ฯ  ยถา  สา  ทฏิ ิ  ปวตฺตติ  ตเถว  
ต  อทฺทส น อ ฺถา ปสฺสิตุ อิจฺฉตีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        นิวิสฺสวาทีติ  ปติฏหิตฺวา  กเถนฺโต ฯ  ทุพฺพินโยติ  วิเนตุ   
ทุกฺโข ฯ ทุปปฺ ฺาปโยติ  าเปตุ  จิตฺเตน  ลพฺภาเปตุ  ทุกฺโข ฯ 
ทุนฺนิชฺฌาปโยติ  จิตฺเตน วีมสิตฺวา  คหณตฺถ  ปุนปปฺุน  
นิชฺฌาปยิตุ ทุกฺโข ฯ ทุปฺเปกฺขาปโยติ อิกฺขาปยิตุ ทุกฺโข ฯ  
ทุปฺปสาทโยติ จิตฺเต ปสาท อุปฺปาเทตุ ทุกฺโข ฯ  อปสฺสีติ  
าเณน ปฏิเวธ ปาปุณิ ฯ ปฏิวิชฺฌีติ จิตฺเตน อวโพธ  
ปาปุณิ ฯ  เอว  ปกปฺปตทิฏ ึปุรกฺขราเนสุ(๑)  ติตฺถเิยสุ ฯ 
        น  พฺราหฺมโณ กปฺปมุเปติ  สงฺขาติ (๒) คาถา ฯ  ตตฺถ   
สงฺขาติ  สงฺขาย  ชานิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  นป าณพนฺธูติ 
สมาปตฺติาณาทินา  อกตตณฺหาทิฏ ิพนฺธุ ฯ  ตตฺถ  วิคฺคโห 
นาป อสฺส  าเณน  กโต  พนฺธุ  อตฺถีติ  นป  าณพนฺธุ ฯ  
สมฺมุติโยติ ทิฏ ิสมฺมุติโย ฯ ปุถชฺุชาติ  ปุถุชชฺนสมฺภวา ฯ   
อุคฺคหณนฺติ  ม ฺเติ (๓) อุคฺคหณนฺติ อ ฺเ อ ฺเ ตา  
สมฺมุติโย อุคฺคณฺหนฺตีติ วุตฺต  โหติ ฯ  อุเปกฺขตีติ อุปปตฺติโต 
อปกฺขปติโต หุตฺวา ปสฺสติ ฯ   
        กิ ฺจิ  ภิยฺโย  วิสฺสชฺช  คนฺถานีติ  คาถา ฯ  ตตฺถ 
อนุคฺคโหติ อุคฺคหณวิรหิโต โสป นาสฺส อุคฺคโหติ  
# ๑. ม. ปรุกขฺราเนสุ ฯ  ๒. ม. สงฺขาติ ฯ  ๓. ม.อุคฺคหณนฺติ อ ฺเ ฯ  
# อ ฺเ ฯ   
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อนุคฺคโห ฯ น วา อุคฺคณฺหาตีติ อนุคฺคโห ฯ   
        คนฺเถ  โวสฺสชฺชิตฺวา  วาติ  อภิชฌฺาทิเก  คนฺเถ  จชิตฺวา ฯ 
วิสฺสชฺชาติ  ปุน อนาทิยนวเสน  ชหตฺิวา ฯ  คธิเตติ (๑) 
ฆฏิเต ฯ คนฺถิเตติ สุตฺเตน สงฺคหิเต วิย คนฺถิเต ฯ พนฺเธติ  
สุฏ ุ  พนฺเธ ฯ  วิพนฺเธติ  วิวิธา  พนฺเธ ฯ ปลิพุนฺเธติ(๒) สมนฺตโต 
พนฺธเนน พนฺเธ ฯ  พนฺธเนติ  กิเลสพนฺธเน ฯ  โผฏยิตฺวาติ  
ปปฺโผเฏตฺวา ฯ  สจฺจ  วิสฺสชฺช (๓) กโรนฺตีติ วิสงฺขริตฺวา(๔) อปริโภค  
กโรนฺติ ฯ วิโกเปนฺตีติ จุณฺณวิจุณฺณ กโรนฺติ ฯ   
        กิ ฺจิ  ภิยฺโย  โส  เอวรูโป  ปุพฺพาสเวติ คาถา ฯ  
ตตฺถ ปุพฺพาสเวติ  อตีตรูปาทีนิ  อารพฺภ  อุปฺปชฺชนธมฺมกิเลเส ฯ  
นเวติ  ปจฺจุปฺปนฺนรูปาทีนิ  อารพฺภ อุปปฺชฺชนธมฺเม(๕) ฯ  น  
ฉนฺทคูติ  ฉนฺทาทิวเสน  น  คจฺฉติ ฯ  อนตฺตครหีติ  กตากต- 
วเสน อตฺตาน อครหนฺโต ฯ   
        เอว  อนตฺตครหี  จ  ส  สพฺพธมฺเมสูติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  
สพฺพธมฺเมสูติ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิธมฺเมสุ  ย  กิ ฺจิ  ทิฏ  วาติ   
เอว  ปเภเทสุ ฯ   ปนฺนภาโรติ ปติตภาโร ฯ  น  กปฺเปตีติ  น  
กปฺปโย ทุวิธมฺป กปฺป น กโรตีติ อตฺโถ ฯ นูปรโตติ  
ปุถุชชฺนกลฺยาณกเสกฺขา  วิย  อุปรติสมงฺคีป  โน  โหติ ฯ  
# ๑. ม. คธิเตติ ฯ  ๒. ม. ปลิพุนฺเธติ ฯ ๓. สฺยา. สจฺจ วิสฺสชฺช ฯ 
# กตฺถจิ. สชชฺ วิสชฺช ฯ ๔. ส.ี วิสสรตฺิวา ฯ ๕. ม.อุปฺปชฺชนธมมฺกิเลเส ฯ   
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น ปตฺถิโยติ นิตฺตโณฺห ฯ ตณฺหา  หิ  ปตฺถยตีติ  ปตฺถิยา  ฯ 
นาสฺส  ปตฺถยิาติ  น  ปตฺถโิย ฯ  อิโต  ปร ฺจ เหฏา  จ   
ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  เอว อรหตฺตนิกูเฏน 
เทสน นิฏาเปสิ ฯ 
        เทสนาปริโยสาเน ปุราเภทสุตฺเต (๑) วุตฺตสทิโส เอวาภิสมโย 
อโหสีติ ฯ   
                มหาวิยูหสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                เตรสมฯ 
 
                        ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        จุทฺทสเม  ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทเส ปุจฺฉามิ ตนฺติ อิทมฺป  
ตสฺมึเยว มหาสมเย กา  นุ  โข  อรหตฺตปฺปตฺติยา  ปฏิปตฺตีติ   
อุปฺปนฺนจิตฺตาน เอกจฺจาน เทวตาน ตมตฺถ ปกาเสตุ  
ปุริมนเยเนว นิมฺมิตพุทฺเธน อตฺตาน ปุจฺฉาเปตฺวา  
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อาทิปุจฺฉาคาถาย  ตาว  ปุจฺฉามีติ  เอตฺถ  อทิฏ- 
โชตนาทิวเสน  ปุจฺฉา วิภชิตา ฯ  อาทจฺิจพนฺธูติ  อาทิจฺจสฺส  
โคตฺตพนฺธุ ฯ วิเวก สนฺติปท ฺจาติ วิเวก ฺจ สนฺติปท ฺจ ฯ  
กถ  ทิสฺวาติ  เกน  การเณน  ทิสฺวา  กถ  ปวตฺตทสฺสโน  
หุตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๒๗๔/๒๕๑ ฯ  
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        ติสฺโส  ปุจฺฉาติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ  อทิฏโชตนาติ  ย  น 
ทิฏ  น ปฏวิิทฺธ ตสฺส  ปากฏกรณตฺถาย  ปุจฺฉา ฯ  ทิฏ- 
สสนฺทนาติ  ย  าณจกฺขุนา  ทิฏ  ตสฺส ฆฏนตฺถาย ฯ 
วิมติจฺเฉทนาติ  ยา  กงฺขา  ตสฺสา  เฉทนตฺถ ฯ  (๑)  ปกติยา  ลกฺขณ   
อ ฺาตนฺติ  ธมฺมาน  ตถลกฺขณ  ปกติยา  น  าต ฯ  อทิฏนฺติ  
น  ทฏิ ฯ  น ทิฏนฺติป  ปาโ ฯ  อตุลิตนฺติ  ตุลาย  ตุลิต  
วิย น ตุลิต ฯ อตีริตนฺติ ตีรณาย น  ตีรติ ฯ  อวิภูตนฺติ   
น  ปากฏ ฯ อวิภาวิตนฺติ ป ฺาย น วฑฺฒิต ฯ ตสฺส  
าณายาติ ตสฺส  ธมฺมสฺส  ลกฺขณชานนตฺถาย ฯ  ทสฺสนายาติ   
ทสฺสนตฺถาย ฯ  ตุลนายาติ ตุลนตฺถาย ฯ  ตีรณายาติ  ตีรณตฺถาย ฯ  
วิภาวนายาติ  วิภาวกรณตฺถาย ฯ  อ ฺเหิ  ปณฺฑิเตหีติ อ ฺเหิ  
พุทฺธิสมฺปนฺเนหิ ฯ สสยปกฺขนฺโทติ สนฺเทห ปวิฏโ ฯ   
        มนุสฺสปุจฺฉาติ  มนุสฺสาน  ปุจฺฉา ฯ  อมนุสฺสปุจฺฉาติ  นาค- 
สุปณฺณาทีน ปุจฺฉา ฯ คหฏาติ  อวเสสคหฏา ฯ  ปพฺพชิตาติ   
ลิงฺควเสน วุตฺตา ฯ นาคาติ สุผสฺสาทโย นาคา ฯ  สปุณฺณาติ  
สุปณฺณสยุตฺตวเสน ฯ  (๒)  ยกฺขาติ  ยกฺขสยุตฺตวเสน  (๓)  จ  เวทิตพฺพา ฯ  
อสุราติ  ปหาราทาทโย ฯ  คนฺธพฺพาติ ป ฺจสิขคนฺธพฺพปุตฺตาทโย ฯ 
มหาราชาโนติ จตฺตาโร  มหาราชาโน ฯ  อหีนินฺทฺริยนฺติ สณฺาน- 
วเสน อวิกลินฺทฺริย ฯ โส นิมฺมิโตติ โส ภควตา นิมฺมิโต  
พุทฺโธ ฯ   
# ๑. ม. ตสฺสาจฺเฉทนตฺถ ฯ  ๒. ส. ข. ๑๗/๕๓๐/๓๐๕ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๘๐๒/๓๐๓ ฯ  
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        โวทานตฺถปุจฺฉาติ  วิเสสธมฺมปุจฺฉา ฯ  อตีตปุจฺฉาติ อตีเต  
ธมฺเม อารพฺภ ปุจฺฉา ฯ อนาคตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  กุสล- 
ปุจฺฉาติ  อนวชฺชธมฺมปุจฺฉา ฯ  อกุสลปุจฺฉาติ สาวชฺชธมฺมปุจฺฉา ฯ 
อพฺยากตปุจฺฉาติ ตทุภยวิปรีตธมฺมปุจฺฉา ฯ   
        อชฺเฌสามิ  ตนฺติ  ต  อายาจามิ ฯ  (๑)  กถยสฺสุ เมติ มยฺห  
กเถหิ ฯ โคตฺตาตโกติ โคตฺเตน าตโก ฯ โคตฺตพนฺธูติ 
โคตฺตชฺฌตฺติโก ฯ เอเกนากาเรนาติ เอเกน โกฏาเสน ฯ   
        สนฺติปทนฺติ  สนฺติสงฺขาต  นิพฺพานปท ฯ  เย  ธมฺมา   
สนฺตาธิคมายาติ  เย สติปฏานาทโย  ธมฺมา  นิพฺพานปฏิ- 
ลาภตฺถาย ฯ  สนฺติผุสนายาติ  าณผสฺเสน  นิพฺพานผุสนตฺถาย ฯ  
สจฺฉิกิริยายาติ ปจฺจกฺขกรณตฺถาย ฯ มหนฺต สีลกฺขนฺธนฺติ มหนฺต  
สีลราสึ ฯ  สมาธิกฺขนฺธาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  สีลกฺขนฺธาทโย  
โลกิยโลกุตฺตรา วิมุตฺติาณทสฺสน โลกิยเมว ฯ   
        ตโมกายสฺส  ปทาลนนฺติ  อวิชฺชาราสิสฺส  วิทฺธสน ฯ 
วิปลฺลาสสฺส  เภทนนฺติ จตุพฺพิธวิปลฺลาสสฺส  เภทน ฯ  ตณฺหา- 
สลฺลสฺส  อพฺพุหนนฺติ  ตณฺหากณฺฏกสฺส ลุ ฺจน ฯ อภิสงฺขารสฺส 
วูปสมนฺติ  ปุ ฺาทิอภิสงฺขารสฺส  นิพฺพาปน ฯ  ภารสฺส นิกฺเขปนนฺติ  
ป ฺจกฺขนฺธภารสฺส  ปน ฯ  สสารวฏฏสฺส  อุปจฺเฉทนนฺติ  สสารปฺ- 
ปวตฺตสฺส  เฉทน ฯ สนฺตาปสฺส  นิพฺพาปนนฺติ  กิเลสสนฺตาปสฺส 
# ๑. ม. อาณาเปมิ ฯ   
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นิพฺพุติ ฯ  ปริฬาหสฺส  ปฏิปสฺสทฺธินติฺ กิเลสทรถสฺส สนฺนิสีทน ฯ 
เทวเทโวติ เทวาน อติเทโว ฯ   
        อถ  ภควา  ยสฺมา  ยถา  ปสฺสนฺโต  กิเลเส  อุปนุทติ(๑) 
ตถา  ทิสฺวา  ตถา  ปวตฺตทสฺสโน  หุตฺวา  ปรินิพฺพาติ  ตสฺมา  
ตมตฺถ  อาวิกโรนฺโต นานปฺปกาเรน ต  เทวปริส  กิเลสป-ฺ 
ปหาเน  นิโยเชนฺโต  มลู  ปป ฺจสงฺขายาติ  อารภิตฺวา ป ฺจ  
คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อาทิคาถาย  ตาว  สงฺเขปตฺโถ  ปป ฺจสงฺขาติ(๒) 
ปป ฺจาติ  สงฺขาตตฺตา  ปป ฺจา  เอว  ปป ฺจสงฺขา ฯ   
ตสฺสา  อวิชฺชาทโย  กิเลสา  มูล  ต  ปป ฺจสงฺขาย  มูล   
อสฺมีติ  ปวตฺตมาน ฺจ  สพฺพ  มนฺตาย  อุปรุนฺเธ (๓)  ยา  กาจิ  
อชฺฌตฺตตณฺหา(๔) อุปฺปชฺเชยฺยุ  ตาส  วินยาย  ปหานาย  
สทา  สโต  สิกฺเข  อุปฏ ิตสฺสติ  หุตฺวา สิกฺเขยฺยาติ ฯ   
        อชฌฺตฺตสมุฏานา  วาติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺนา  วา ฯ  
ปุเรภตฺตนฺติ  ทิวาภตฺตโต ปุเรกาล ฯ  อจฺจนฺตสโยคตฺเถ  อุปโยค- 
วจน  อตฺถโต  ปน ภุมฺมเมว ปุเรภตฺเตติ เอส นโย 
ปจฺฉาภตฺตาทีสุ ฯ  ปจฺฉาภตฺตนฺติ ทิวาภตฺตโต ปจฺฉากาล ฯ 
ปุริมยามนฺติ รตฺติยา ปมโกฏาส ฯ  มชฺฌิมยามนฺติ  รตฺติยา  
# ๑. ส.ี ม. อุปรุนฺธติ ฯ  ๒. สฺยา. ปป ฺจสงฺขายาติ ฯ 
# ๓. ส.ี อุปรนฺุเธ ฯ  ๔. ม. อชฺฌตฺต ตณฺหา ฯ   
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ทุติยโกฏาส ฯ  ปจฺฉิมยามนฺติ  รตฺติยา ตติยโกฏาส ฯ  กาเฬติ 
กาฬปกฺเข ฯ  ชุเณฺหติ  สุกกฺปกฺเข ฯ  วสฺเสติ  จตฺตาโร วสฺสาน- 
มาเส ฯ  เหมนฺเตติ  จตฺตาโร  เหมนฺตมาเส ฯ  คิเมฺหติ จตฺตาโร  
คิมฺหานมาเส ฯ  ปุริเม  วโยขนฺเธติ  ปเม  วโยโกฏาเส  ปมวเยติ   
อตฺโถ ฯ  ตีส ุ จ  วเยสุ  วสฺสสตายุกสฺส ปุริสสฺส เอเกกสฺมึ  
วเย จตุมาสาธิกานิ เตตฺตึส วสฺสานิ โหนฺติ ฯ   
        เอว  ปมคาถาย  ตาว  ตีหิ  สกิฺขาหิ  ยุตฺต  (๑) เทสน อรหตฺต- 
นิกูเฏน เทเสตฺวา  ปุน  มานปฺปหานวเสน  เทเสตุ  ย  กิ ฺจีติ  
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  ย กิ ฺจิ ธมฺมมภิช ฺา  อชฺฌตฺตนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ   
อุจฺจากุลีนตาทิก  อตฺตโน คุณ ชาเนยฺย ฯ อถ  วาป  พหิทฺธาติ  
อถ  วา  พหิทฺธาป  อาจริยุปชฺฌายาน  คุณ  ชาเนยฺย ฯ  น เตน  
ถาม กุพฺเพถาติ เตน คุเณน มาน น กเรยฺย ฯ   
        สตานนฺติ  สนฺตคุณวนฺตาน (๒)ฯ  สนฺตานนฺติ  นิพฺพุตสนฺตาน ฯ  (๓) 
น  วุตฺตาติ  น กถิตา ฯ นปฺปวุตฺตาติ น วิสฺสชฺชิตา ฯ   
        อิทานิสฺส  อกรณวิธ ึ ทสฺเสนฺโต  เสยฺโย  น  เตนาติ   
คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  เตน  จ  มาเนน  เสยฺโยหนฺติ  วา   
นีโจหนฺติ  วา สริกฺโขหนฺติ  วา  น  ม ฺเยฺย ฯ  เตหิ  จ  
อุจฺจากุลีนตาทีหิ  คุเณหิ  ผุฏโ  อเนกรูเปหิ อห อุจฺจากุลา 
# ๑. สฺยา. ม. ตีหิ สิกฺขาหิ ยุตฺต ฯ  ๒. ส.ี มหนฺตานนฺติ  
# มหนฺตคุณวนฺตาน ฯ  ๓. ส.ี ม. นิพฺพุตสนฺตาน ฯ  
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ปพฺพชิโตติอาทินา นเยน อตฺตาน วิกปฺเปนฺโต น ติฏเยฺยาติ ฯ   
        เอว  มานปฺปหานวเสนป  เทเสตฺวา  อิทานิ  สพฺพกิเลสูป- 
สมวเสน  ทเสตุ  อชฺฌตฺตเมวาติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อชฌฺตฺตเมว  
อุปสเมติ  อตฺตนิเยว  ราคาทิสพฺพกิเลเส  อุปสเมยฺย ฯ  น  อ ฺโต 
ภิกฺขุ  สนฺติเมเสยฺยาติ  เปตฺวา  จ สติปฏานาทีนิ  อ ฺเน  อุปาเยน 
สนฺตึ  น  ปริเยเสยฺย ฯ  กุโต (๑) นิรตฺต  วาติ นิรตฺต (๑) กุโตเยว ฯ  
น  เอเสยฺยาติ  สลีพฺพตาทีหิ  น  มคฺเคยฺย ฯ  น  คเวเสยฺยาติ  น  
โอโลเกยฺย ฯ  น ปริเยเสยฺยาติ ปุนปฺปุน น อิกฺเขยฺย ฯ   
        อิทานิ  อชฺฌตฺต  อุปสนฺตสฺส  ขีณาสวสฺส  ตาทิภาว   
ทสฺเสนฺโต  มชฺเฌ ยถาติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ ยถา มหา- 
สมุทฺทสฺส อุปริเหฏ ิมภาคาน เวมชฺฌสงฺขาเต  จตุโยชน- 
สหสฺสปฺปมาเณ  มชฺเฌ  ปพฺพตนฺตเร   ิตสฺส  วา  มชเฺฌ   
สมุทฺทสฺส  อูมิ  โน  ชายติ   ิโตว  โส  โหติ  อวิกมปฺมาโน 
เอว อเนโช ขีณาสโว ลาภาทีสุ   ิโต อสฺส อวิกมฺปมาโน  
โส ตาทิโส ราคาทิอุสฺสท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิ ฺจีติ ฯ   
        อุพฺเพเธนาติ  เหฏาภาเคน ฯ  คมฺภีโรติ  อุทกปฏ ิโต  
ปฏาย  จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ  คมฺภีโร ฯ  (๒)  อุพฺเพโธติป  ปาโ  
ต  น  สุนฺทร ฯ  เหฏาติ อนฺโตอุทก ฯ  อุปรีติ  อุทธฺ 
อุทก ฯ  มชฺเฌติ  เวมชฺเฌ ฯ  น กมฺปตีติ  ิตฏานโต น  
# ๑. ม. นริตฺตา วาติ นิรตฺตา ฯ  ๒. ม. จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ  
# คมฺภีโร ฯ   
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จลติ ฯ  น  วิกมฺปตีติ  อิโต  จิโต  จ น จลติ ฯ น จลตีติ  
นิจฺจล โหติ ฯ น เวธตีติ น ผนฺทติ ฯ  นปฺปเวธตีติ  น   
ปริวตฺตติ ฯ  น  สมฺปเวธตีติ  น  ปริพฺภมติ ฯ  อเนรโิตติ น 
เอริโต ฯ  อฆฏฏิโตติ  อกฺโขโภ ฯ  (๑) อจลิโตติ น กมฺปโต ฯ 
อฬุลิโตติ น กลลีภูโต ฯ ตตฺร อูมิ โน ชายตีติ ตสฺมึ 
าเน วีจิ น อุปฺปชฺชติ ฯ   
        สตฺตนฺน  ปพฺพตาน  อนฺตริกาสูติ  ยุคนฺธราทีน  สตฺตนฺน  
ปพฺพตาน อนฺตรนฺตรา ฯ  สีทนฺตราติ  อนฺตมโส  สมิฺพลีตูลมฺป  
เตสุ  ปติต สีทตีติ สีทา ปพฺพตนฺตเร ชาตตฺตา อนฺตรา ฯ (๒) 
สีทนฺตราติป (๓) ปาโ ฯ   
        อิทานิ  เอว  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสิต  ธมฺมเทสน  อพฺภานุ- 
โมทนฺโต  ตสฺส  จ  อรหตฺตสฺส  อาทิปฏิปท  ปุจฺฉนฺโต  นิมฺมิต- 
พุทฺโธ  อกิตฺตยีติ คาถมาห ฯ ตตฺถ  อกิตฺตยีติ  อาจิกฺขิ ฯ  
วิวฏจกฺขูติ  วิวเฏหิ  อนาวรเณหิ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ สมนฺนาคโต ฯ 
สกฺขิธมฺมนฺติ  ปกาสตฺถ  (๔)  สย  อภิ ฺาต  อตฺตปจฺจกฺขธมฺม ฯ  
ปริสฺสยวินยนฺติ  ปริสฺสยวินยนาย ฯ  (๕)  ปฏิปท  วเทหีติ  อิทานิ  
ปฏิปตฺตึ  วเทหิ ฯ ภทฺทนฺเตติ  ภทฺท  ตว  อตฺถูติ  ภควนฺต   
อาลปนฺโต  อาห ฯ อถ วา ภทฺท สุนฺทร ตว ปฏิปท  
# ๑. ส.ี อกโฺขภิโต ฯ  ๒. สี. สีหนฺตรา ฯ  ๓. ส.ี สีทนฺตราติ ฯ  
# ม. อนฺตรสทีาติป ฯ  ๔. สี. ม. สกายตฺต ฯ  ๕. ม. ปริสฺสยวินยน ฯ 
#  กตฺถจิ. ปรสิฺสวินยปฏิปท ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 97 

                *เลมที่ 39  ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 97 
 
วเทหีติป  วุตฺต  โหติ ฯ  ปาติโมกฺข  อถ  วาป  สมาธินฺติ  ตเมว 
ปฏิปท ภินฺทิตฺวา  ปุจฺฉติ ฯ  ปฏิปทนฺติ  เอเตน วา มคฺค  
ปุจฺฉติ ฯ อิตเรหิ สีล สมาธิ ฺจ ปุจฺฉติ ฯ   
        มสจกฺขุนาปติ สสมภฺาริกมสจกฺขุนาป ฯ ทิพฺพจกฺขุนาปติ 
ทิพฺพสทิสตฺตา ทิพฺพ ฯ  เทวาน  หิ  สจุริตกมฺมนิพฺพตฺต   
ปตฺตเสมฺหรุธิราทีหิ  (๑)  อปลิพุทฺธ อุปกฺกิเลสวิมุตฺตตาย  ทูเรป  
อารมฺมณสมฺปฏิจฺฉนสมตฺถ  ทิพฺพ  ปสาทจกฺขุ โหติ ฯ อิท ฺจาป  
วีริยภาวนาพลนิพฺพตฺต  าณจกฺขุ  ตาทิสเมวาติ  ทิพฺพสทิสตฺตา  
ทิพฺพ ทิพฺพวิหารวเสน  ปฏิลทฺธตฺตา  อตฺตนา  จ  ทิพฺพ- 
วิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาป  ทิพฺพ อาโลกปริคฺคเหน  มหาชุติกตฺตาป 
ทิพฺพ ติโรกฑฺุฑาทิคตรูปทสฺสเนน มหาคติกตฺตาป ทิพฺพ ฯ ต  
สพฺพ สทฺทสตฺถานุสาเรน เวทิตพฺพ ทสฺสนฏเน จกฺขุ  
จกฺขุกิจฺจกรเณน จกฺขุมิวาติป  จกฺขุ  ทพฺิพ ฺจ  ต  จกฺขุ จาติ  
ทิพฺพจกฺขุ เตน ทิพฺพจกฺขุนาป วิวฏจกฺขุ ฯ อิทานิ  ป ฺจวิธ   
จกฺขุ  วิตฺถาเรน  กเถตุ  กถ ภควา มสจกฺขุนาป วิวฏจกฺขูติ- 
อาทิมาห ฯ มสจกฺขุมฺหิ  ภควโต  ป ฺจ  วณฺณา  สวิชฺชนฺตีติ  
เอตฺถ  สสมฺภาราทิกจกฺขุสฺมึ พุทฺธสฺส ภควโต ป ฺจ โกฏาสา  
ปจฺเจก ปจฺเจก อุปลพฺภนฺติ ฯ   
        นีโล  จ  วณฺโณติ  อุมาปุปฺผวณฺโณ(๒) ฯ  ปตโก  จ  วณฺโณติ   
# ๑. ม. ...รุหริาทีหิ ฯ  ๒. ม. อุมาปุปฺผวณฺโณ ฯ   
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กณิการปุปฺผวณฺโณ ฯ โลหิตโก  จ  วณฺโณติ  อินทฺโคปก- 
วณฺโณ ฯ  กโณฺห  จ  วณฺโณติ  อ ฺชนวณฺโณ ฯ  โอทาโต  จ  
วณฺโณติ  โอสธิตารกวณฺโณ ฯ  ยตฺถ  จ  อกฺขิโลมานิ  ปติฏ ิตานีติ   
ยสฺมึ  าเน  อกฺขิโลมานิ  ปติฏหิตฺวา  อุฏ ิตานิ ฯ  ต  นลี   
โหติ  สุนลีนติฺ เอตฺถ  นีลนฺติ  สพฺพสงฺคาหกวเสน(๑)  วุตฺต ฯ  
สุนีลนฺติ  อนตฺรวิรหิต  สฏุ ุ นีล ฯ  ปาสาทิกนฺติ  ปสาทชนก ฯ   
ทสฺสเนยฺยนฺติ  ทสฺสนีย ฯ  อุมาปุปฺผสมานนฺติ (๒) ทกสีตลปุปฺผ- 
สทิส ฯ  ตสฺส  ปรโตติ ตสฺส สมนฺตา พาหิรปสฺเส ฯ ปตกนฺติ  
สพฺพสงฺคาหก ฯ สุปตกนฺติ  อนฺตรวิรหิต  สุฏ ุ  ปตก ฯ  อุภยโต  จ 
อกฺขิกูฏานีติ  เทฺว จ  อกฺขิโกฏโิย ฯ  โลหิตกานีติ  สพฺพสงฺคาหก- 
วเสน  วุตฺต ฯ  สุโลหิตกานีติ อป ฺายมานวิวรานิ  สฏุ ุ- 
โลหิตกานิ ฯ  มชฺเฌ  กณฺหนฺติ  อกฺขีน มชฺฌิมฏาน  อ ฺชน- 
สทิส กณฺห ฯ สุกณฺหนฺติ อนฺตรวิรหิต สุฏ ุ กณฺห ฯ อลูขนฺติ  
สสฺสิริก ฯ (๓) สินิทฺธนติฺ ปณีต ฯ อฬาริฏกสมานนฺติ (๔) อปนีตตจ- 
อฬาริฏกผลสทิส (๕) ฯ อทฺทาริฏกสมานนฺติป  ปาฬ ิฯ  ตสฺสา  
ตินฺตกากสทิสนฺติ  อตฺโถ ฯ  โอทาตนฺติ สพฺพสงฺคาหกวเสน   
วุตฺต ฯ สุโอทาตนฺติ อนฺตรวิรหิต รชตมณฺฑลสทิส สุฏ ุ- 
โอทาต ฯ เสต  ปณฺฑรนติฺ  ทฺวีหิป  อติโอทาตต  ทสฺเสติ ฯ  
# ๑. ม. สพฺพสงฺคาหก... ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๒. ม. อุมาปุปฺผสมานนฺติ ฯ  ๓. ส.ี ภทฺทกนฺติ สสฺสิรีก ฯ 
# ม. กาสาทิก ฯ  ๔. ส.ี ม. ภทฺทาริฏกสมานนฺติ ฯ  
# ๕. ม. อปนีตตจภทฺทาริฏกผลสีทิส ฯ  
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ปากติเกน  มสจกฺขุนาติ ปกติมสจกฺขุนา ฯ  อตฺตภาวปริยา- 
ปนฺเนนาติ  อตฺตภาวสนฺนิสฺสิเตน ฯ  ปรุิมสุจริตกมฺมาภินิพฺพตฺเตนาติ   
ปุริเมสุ  ตตฺถ  ตตฺถุปฺปนฺเนสุ  อตฺตภาเวสุ กายสุจริตาทิ- 
กมฺมุนา อุปฺปาทิเตน ฯ สมนฺตา โยชน ปสสฺตีติ สมนฺตโต  
จตุคาวุตปฺปมาเณ โยชเน ติโรกุฑฺฑาทิคต รูป อาวรณ- 
วิรหิต ปกติมสจกฺขุนา ทกฺขติ ฯ   
        ทิวา  เจว  รตฺติ ฺจาติ  ทิวสภาเค  จ  รตฺติภาเค  จ ฯ   
จตุรงฺคสมนฺนาคโตติ  จตูหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ปริปุณฺณ- 
อนฺธกาโร  อาโลกวิรหิโต ฯ  สูริโย  จ  อตฺถงฺคมิโตติ(๑)  สูรภาว  
ชนยนฺโต  อุฏ ิโต  สรูิโย  วิคโต ฯ กาฬปกฺโข จ อุโปสโถติ  
กาฬปกฺเข  จาตุทฺทสีอุโปสถทิวโส  จ ฯ  ติพฺโพ  จ  วนสณฺโฑติ  
คหโน  จ  รกฺุขราสิ ฯ  มหา  จ  กาฬเมโฆ  (๒)  อพฺภุฏ ิโตติ   
มหนฺโต  กาฬเมโฆ  อพฺภปฏโล(๓)  จ  อุฏ ิโต  โหติ ฯ  กุฑฺโฑ  (๔)  วาติ  
อิฏกาจโย  วา ฯ กวาฏ วาติ ทฺวารวาตปานาทิกวาฏ วา ฯ   
ปากาโร  วาติ  มตฺติกาทิปากาโร  วา ฯ  ปพฺพโต  วาติ  ปสุ- 
ปพฺพตาทิปพฺพโต  วา ฯ  คจฺฉ  วาติ  ตรุณคจฺฉ (๕) วา ฯ  ลตา 
วาติ  กรวินฺทาทิลตา(๖)  วา ฯ   อาวรณ  รูปาน  ทสสฺนายาติ 
รูปารมฺมณาน  ทสฺสนตฺถาย  ปฏิเสธนตฺถิ ฯ (๗) เอก ฺเจ ติลผล นิมิตฺต 
# ๑. ม. วา อตฺถงฺคโตติ ฯ  ๒. ม. กาฬเมโฆ ฯ   
# ๓. ม. กาฬเมโฆ อพฺภปฏโล ฯ  ๔. ม. กฏุโฏ ฯ   
# ๕. ม. ตรุณคจฺฉาทิ ฯ  ๖. สี. กรวิ ฺฉาทิลตา ฯ ม. กรวินฺทาทิลตา ฯ  
# ๗. ม. ปฏิเสธ นตฺถิ ฯ   
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กตฺวาติ  สเจ  เอก ติลพีช ส ฺาณ กตฺวา ฯ ติลวาเห  
ปกฺขิเปยฺยาติ เทฺว สกเฏ(๑)  ติลราสิมฺหิ  ขิเปยฺย ฯ  เกจิ ปน วาโห นาม 
กุมฺภาติเรกเทฺวสกฏนฺติ วทนฺติ ฯ ต ฺเว ติลผล อุทฺธเรยฺยาติ  
ตนิมิตฺตกต ติลพีชเยว อุทฺธริตฺวา คเณฺหยฺย ฯ   
        ทิพฺเพน  จกฺขุนาติ  อิท  วุตฺตตฺถเมว ฯ  วิสุทฺเธนาติ   
จุตูปปาตทสฺสเนน ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุตฺตา  วิสุทฺเธน ฯ  โย  หิ   
จุติมตฺตเมว  ปสฺสติ  น อุปปาต โส อุจฺเฉททิฏ ึ คณฺหาติ ฯ 
โย อุปปาตเมว ปสฺสติ น จุตึ โส นวสตฺตปาตุภาวา 
สสฺสตทิฏ ึ คณฺหาติ ฯ  โย  ปน  ตทุภย  ปสฺสติ  โส  ยสฺมา   
ทุวิธมฺป  ต ทิฏ ิคตมติวตฺตติ ตสฺมาสฺส  ต  ทสฺสน ทิฏ ิ- 
วิสุทฺธิเหตุ โหติ อุภย ฺเจต พุทฺธปุตฺตา ปสฺสนฺติ ฯ เตน  วุตฺต  
จุตูปปาตทสฺสเนน ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุตฺตา วิสุทฺธนฺติ ฯ มนุสฺสูปจาร  
อติกฺกมิตฺวา  รูปทสฺสเนน  อติกฺกนฺตมานุสก  มานุสก วา  
มสจกฺขุ อติกฺกนฺตตฺตา อติกฺกนฺตมานุสกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        เตน  ทพฺิเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  
สตฺเต  ปสฺสตีติ มนุสฺสมสจกฺขุนา  วิย  สตฺเต  โอโลเกติ ฯ  
จวมาเน  อุปปชฺชมาเนติ เอตฺถ จุติกฺขเณ อุปปตฺติกฺขเณ  วา 
ทิพฺพจกฺขุนา  ทฏ ุ   น  สกฺกา ฯ  เย  ปน  อาสนฺนจุติกา  
อิทานิ จวิสฺสนฺติ  เต  จวมานา ฯ  เย  จ  คหิตปฏิสนฺธิกา 
# ๑. ม. เทวฺ สกเฏ ฯ   
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สมฺปติ นิพฺพตฺตาว  เต  อุปปชฺชมานาติ  อธิปฺเปตา ฯ  เต   
เอวรูเป  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  จ  ปสสฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  หีเนติ  
โมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  หีเน ฯ  ตพฺพิปรีเต  ปณีเต ฯ  สุวณฺเณติ  
อโทสนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  อิฏกนฺตมนาปวณฺณยุตฺเต ฯ  ตพฺพิปรีเต 
ทุพฺพณฺเณ อภิรูเป วิรูเปติ  อตฺโถ ฯ  สคุเตติ  สุคติคเต  อโลภ- 
นิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  วา อฑฺเฒ มหทฺธเน ฯ ทุคฺคเตติ  ทุคฺคติคเต 
โลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  วา  ทลิทฺเท  อปฺปนฺนปาเน ฯ ยถา- 
กมฺมูปเคติ  ย  ย  กมฺม  อุปจิต [๑] เตน  เตน  อุปคเต ฯ  
ตตฺถ  ปุริเมหิ จวมาเนติอาทีหิ ทิพฺพจกฺขุกิจฺจ วุตฺต ฯ อิมินา  
ปน ปเทน ยถากมฺมูปคาณกิจฺจ ฯ   
        ตสฺส  จ  าณสฺส  อยมุปฺปตฺติกฺกโม  อิธ  ภิกฺขุ  เหฏา 
นิรยาภิมุข  อาโลก วฑฺเฒตฺวา  เนรยิเก  สตฺเต  ปสฺสติ  
มหาทุกฺขมนุภวมาเน  ต  ทสฺสน  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจเมว ฯ  โส  
เอว มนสิ กโรติ กินฺนุ โข กมฺม กตฺวา อิเม สตฺตา เอต  
ทุกฺขมนุภวนฺตีติ  อถสฺส  อิทนฺนาม  กตฺวาติ  ต  กมมฺารมฺมณ  
าณมุปฺปชฺชติ ฯ ตถา  อุปริเทวโลกาภิมุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา 
นนฺทนวนมิสฺสกวนปารุสกวนาทีสุ  (๒) สตฺเต  ปสฺสติ  มหาสมฺปตฺติ- 
มนุภวมาเน ฯ  ตมฺป ทสสฺน ทิพฺพจกฺขุกิจฺจเมว ฯ โส เอว  
มนสิ  กโรติ  กินฺนุ  โข  กมฺม  กตฺวา  อิเม สตฺตา เอต สมฺปตฺตึ  
# ๑. ส.ี เอตฺถนฺตเร พลวตร ปฏิสนฺธ ึทาตุ สมตฺถ โหตีติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ...ผารสุกวนาทีสุ ฯ   
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อนุภวนฺตีติ ฯ อถสฺส  อิทนฺนาม  กตฺวาติ  ต กมฺมารมฺมณ  
าณมุปฺปชฺชติ ฯ อิท ยถากมฺมูปคาณ ฯ นาม ฯ  อิมสฺส  วิสุ   
ปริกมฺม  นาม  นตฺถ ิฯ ยถา จ อิมสฺส เอว อนาคต- 
สาณสฺสาป ฯ ทิพฺพจกฺขุปาทกาเนว หิ อิมานิ ทิพฺพจกฺขุนา  
สเหว อิชฺฌนฺติ ฯ   
        อิเม  วต  โภนโฺตติอาทีสุ  อิเมติ  ทพฺิพจกฺขุนา ทิฏาน  
นิทสฺสนวจน ฯ วตาติ อนุโสจนตฺเถ  นิปาโต ฯ  โภนฺโตติ  ภวนฺโต ฯ 
ทุฏ ุ  จริต  ทุฏ  วา  จรติ กิเลสปูติกตฺตาติ  
ทุจฺจริต  กาเยน ทุจฺจริต กายโต วา อุปฺปนฺน ทุจฺจริตนฺติ  
กายทุจฺจริต ฯ อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ สมนฺนาคตาติ  
สมงฺคีภูตา ฯ   
        อริยาน  อุปวาทกาติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน  อริยาน  
อนฺตมโส คิหิโสตาปนฺนานมฺป  อนตฺถกามา  หุตฺวา  อนฺติมวตฺถุนา 
วา  คุณปริธสเนน  วา อุปวาทกา  อกฺโกสกา  ครหกาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  นตฺถ ิ อิเมส  สมณธมฺโม  อสฺสมณา  
เอเตติ  วทนฺโต  อนฺติมวตฺถุนา  อุปวทติ ฯ  นตฺถ ิ อิเมส  ฌาน   
วา วิโมกฺโข  วา  มคฺโค  วา  ผล  วาติอาทีนิ  วทนฺโต   
คุณปริธสเนน  อุปวทตีติ เวทิตพฺโพ ฯ  โส  จ  ฌาน  วา   
อุปวเทยฺย  อฌาน  วา  อุภยถาป  อริยูปวาโทว  โหติ  ฯ 
อติภาริย  กมมฺ อนนฺตริยกมฺมสทิส สคฺคาวรณ ฺจ มคฺคาวรณ ฺจ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 103 

                *เลมที่ 39  ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 103 
 
สเตกิจฺฉ ปน  โหติ ฯ  ตสฺมา  โย  อริย  อุปวทติ  เตน  
คนฺตฺวา  สเจ  อตฺตนา  วุฑฺฒตโร  โหติ  อุกฺกุฏิก  นิสทีิตฺวา 
อห อายสฺมนฺต อิท ฺจิท ฺจ อวจ ตมฺเม ขมาหีติ ขมา- 
เปตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน  นวกตโร  โหติ  วนฺทิตฺวา  อุกฺกุฏิก   
นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวา  อห  ภนฺเต  ตุเมฺห  อิท ฺจิท ฺจ 
อวจ  ตมฺเม ขมถาติ ขมาเปตพฺโพ ฯ สเจป  โส  นกฺขมติ  ทิสา- 
ปกฺกนฺโต  วา  โหติ  สย  วา  คนฺตฺวา  สทฺธิวิหาริเก  
วา  เปเสตฺวา  ขมาเปตพฺโพ ฯ  สเจ เนว(๑)  คนฺตุ  น  เปเสตุ  
สกฺกา  โหติ  เย  ตสฺมึ วิหาเร ภิกฺขู วสนฺติ เตส สนฺติก  
คนฺตฺวา สเจ นวกตรา โหนฺติ อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา  สเจ 
วุฑฺฒตรา วุฑฺเฒ วุตฺตนเยเนว ปฏิปชชฺิตฺวา อห ภนฺเต  
อสุกนฺนาม อายสฺมนฺต  อิท ฺจิท ฺจ  อวจ  ต  ขมตุ เม โส  
อายสฺมาติ วตฺวา ขมาเปตพฺโพ ฯ  สมมฺุขา  อขมนฺเตป  เอตเทว 
กาตพฺพ ฯ  สเจ  เอกจาริกภิกฺขุ  โหติ  เนว  ตสฺส  วสนฏาน   
น  คตฏาน  ป ฺายติ  เอกสฺส  ปณฺฑิตสฺส  ภิกฺขุโน  
สนฺติก คนฺตฺวา อห  ภนฺเต  อสุก  นาม อายสฺมนฺต อิท ฺจิ- 
ท ฺจ อวจ ตมฺเม อนุสฺสรโต อนุสฺสรโต วิปฺปฏิสาโร  โหติ  
กึ  กโรมีติ  วตฺตพฺพ ฯ  โส  วกฺขติ ตุเมฺห มา จินฺตยิตฺถ  
เถโร  ตุมฺหาก  ขมติ  จิตฺต วูปสเมถาติ ฯ เตนาป อริยสฺส  
# ๑. ม. นาป ฯ   
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คตทิสาภิมุเขน อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวา  ขมถาติ  วตฺตพฺพ ฯ   
ยทิ โส ปรินพฺิพุโต โหติ ปรินิพฺพุตม ฺจฏาน คนฺตฺวา   
ยาว  สิวถิก  คนฺตฺวาป  ขมาเปตพฺโพ ฯ  เอว  กเต  เนว  
สคฺคาวรณ  น  มคฺคาวรณ โหติ ปากติกเมว โหตีติ ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ิกาติ  วิปรตีทสฺสนา ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานาติ  
มิจฺฉาทิฏ ิวเสน สมาทินฺนนานาวิธกมฺมา  เย  จ  มจฺิฉาทิฏ ิ- 
มูลเกสุ  กายกมฺมาทีสุ  อ ฺเป สมาทเปนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  
วจีทุจฺจริตคฺคหเณเนว  อริยูปวาเท  มโนทุจฺจริตคฺคหเณน จ 
มิจฺฉาทิฏ ิยา สงฺคหิตายป อิเมส ทฺวินฺน ปุน วจน มหา- 
สาวชฺชภาวทสฺสนตฺถนฺติ เวทิตพฺพ ฯ มหาสาวชฺโช หิ อริย-ู 
ปวาโท อนนฺตริยสทิโส ฯ วุตฺตมฺป เจต        เสยฺยถาป สาริปุตฺต 
ภิกฺขุ สีลสมปฺนฺโน สมาธิสมฺปนฺโน ป ฺาสมฺปนฺโน ทิฏเว 
ธมฺเม อ ฺ อาราเธยฺย เอว สมฺปทมิท สาริปุตฺต  วทามิ ฯ  
ต วาจ อปฺปหาย ต จิตฺต อปฺปหาย ต ทิฏ ึ อปฺปฏ-ิ 
นิสฺสชฺชิตฺวา        ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเยติ ฯ (๑)   
        มิจฺฉาทิฏ ิโต จ มหาสาวชฺชตร นาม อ ฺ นตฺถิ ฯ 
ยถาห  นาห ภิกฺขเว อ ฺ เอกธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ ย  
เอว มหาสาวชฺช  ยถยิท ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ มิจฺฉาทิฏ ิ- 
ปรมานิ ภิกฺขเว วชฺชานีติ ฯ (๒)  
        กายสฺส  เภทาติ  อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ  ปรมรณาติ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๖๗/๑๔๕ ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๙๓/๔๔ ฯ  
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ตทนนฺตราภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหเณ ฯ อถ วา กายสฺส เภทาติ  
ชีวิตินฺทฺริยสสฺุปจฺเฉทา ฯ ปร มรณาติ จุติจิตฺตโต  อุทฺธ ฯ  อปายนฺติ 
เอวมาทิ  สพฺพ  นิรยเววจนเมว ฯ  นิรโย  หิ สคฺคโมกฺขเหตุภูตา 
ปุ ฺสมฺมตา  อยา อเปตตฺตา สุขาน วา อายสฺส อภาวา  
อปาโย ฯ  ทกฺุขสฺส  คติ  ปฏิสรณนฺติ  ทุคฺคติ  โทสพหุลตาย   
วา  ทุฏเน กมฺมุนา นิพฺพตฺตา คตีติ  ทุคฺคติ ฯ  วิวสา  นิปตนฺติ 
ตตฺถ  ทุกฺกฏการิโนติ วินปิาโต วินสฺสนฺตา วา เอตฺถ  นิปตนฺติ  
สมฺภิชฺชมานงฺคปจฺจงฺคาติป วินิปาโต ฯ นตฺถิ เอตฺถ อสฺสาท- 
ส ฺ ิโต อโยติ นิรโย ฯ   
        อถ  วา  อปายคฺคหเณน  ติรจฺฉานโยนึ  ทีเปติ  ติรจฺฉาน- 
โยนิ  หิ  อปาโย  สุคติโต (๑) อเปตตฺตา ฯ น ทุคฺคติ มเหสกฺขาน  
นาคราชาทีน สมฺภวโต ฯ ทุคฺคติคฺคหเณน เปตฺติวิสย [๒] ทีเปติ  โส 
หิ  อปาโย  เจว  ทุคฺคติ จ สุขโต  อเปตตฺตา ทุกฺขสฺส จ 
คติภูตตฺตา  น  ตุ  วินิปาโต  อสุรกายสทิส  อวินิปติตตฺตา ฯ  
วินิปาตคฺคหเณน อสุรกาย  ทีเปติ ฯ  โส  หิ ยถาวุตฺเตน อตฺเถน  
อปาโย เจว ทุคฺคติ จ สพฺพสมุสฺสเยหิ จ  วินิปติตตฺตา 
วินิปาโตติ วุจฺจติ ฯ นิรยคฺคหเณน อวีจิอาทิอเนกปฺปการ  
นิรยเมวาติ(๓) ฯ  อุปปนฺนาติ  อุปคตา  ตตฺถ อภินพฺิพตฺตาติ  
อธิปฺปาโย ฯ วุตฺตวิปริยาเยน สุกฺกปกโฺข  เวทิตพฺโพ ฯ  อย   
# ๑. ส.ี ม. สขุโต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร 
# ทีเปตีติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. นิรยเมว ทีเปตีติ ฯ   
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ปน  วิเสโส  ตตฺถ  สุคติคฺคหเณน  มนุสฺสคติป สงฺคยฺหติ ฯ 
สคฺคคฺคหเณน  เทวคติเยว ฯ ตตฺถ สุนทฺรา คตีติ สุคติ ฯ 
รูปาทีหิ วิสเยหิ สุฏ ุ  อคฺโคติ  สคฺโค ฯ  โส  สพฺโพป   
ลุชชฺนปลชฺุชนฏเน  โลโกติ  อย วจนตฺโถ ฯ อิติ ทพฺิเพน จกฺขุนาติอาทิ  
สพฺพ นิคมนวจน ฯ   
        เอว  ทพฺิเพน  จกฺขุนา  ปสฺสตีติ  อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถ   
ทิพฺพจกฺขุาณ ปริตฺตปจฺจุปฺปนฺนอชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณวเสน  
จตูสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตติ ฯ ยถากมฺมปูคาณ  ปรตฺิต- 
มหคฺคตอตีตอชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณวเสน  ป ฺจสุ  อารมฺมเณสุ  
ปวตฺตติ ฯ  อนาคตสาณ  ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณมคฺคอนาคต- 
อชฺฌตฺตพหิทฺธานวตฺตพฺพารมฺมณวเสน อฏสุ อารมฺมเณสุ  
ปวตฺตตีติ ฯ   
        อากงฺขมาโน  จ  ภควาติ  ภควา  อิจฺฉมาโน ฯ  เอกมฺป 
โลกธาตุ  ปสฺเสยฺยาติ  เอก  จกฺกวาฬ  โอโลเกยฺย ฯ  สหสฺสิมฺป 
จูฬนิกนฺติ  เอตฺถ   
        ยาวตา  จนฺทิมสูริยา ปริหรนฺติ        ทิสา  ภานฺติ(๑)  วิโรจมานา 
        ตาว  สหสฺสธา โลโก                (๒)เอตฺถ เต วตฺตตี  วโสติ  
อาคตฏาเน (๒) เอสา สหสฺสีจูฬนิกา นาม ฯ จูฬนกินฺติ  
ขุทฺทก ฯ ทฺวิสหสฺสิมฺป มชฺฌิมิก  โลกธาตุนฺติ  เอตฺถ  สหสฺสจกฺก- 
วาฬาน  สหสฺสภาเคน  คเณตฺวา  ทสสตสหสฺสจกฺกวาฬปริมาณา 
# ๑. ม. ภานติฺ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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ทฺวิสหสฺสี  มชฺฌิมิกา  โลกธาตุ นาม ฯ เอตฺตเกน พุทฺธาน  
ชาติกฺเขตฺต  นาม  ทสฺสิต ฯ  โพธิสตฺตาน  หิ  ปจฺฉิมภเว  เทวโลกโต 
จวิตฺวา มาตุกุจฺฉิย  ปฏิสนฺธิคฺคหณทิวเส  จ  มาตุกุจฺฉิโต  นิกขฺมน- 
ทิวเส  จ  มหาภินิกฺขมนทิวเส  จ สมฺโพธิธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนอายุ- 
สงฺขารโวสฺสชฺชนปรินิพฺพานทิวเสสุ  จ  เอตฺตก  าน กมฺปติ ฯ  
        ติสหสฺสิมฺป ฯ  มหาสหสฺสิมฺป  โลกธาตุนฺติ  สหสฺสิโต  ปฏาย   
ตติยติสหสฺสี(๑)  ปมสหสฺสึ  สหสฺสธา(๒)  กตฺวา  คณิต  มชฺฌมิิก   
สหสฺสธา(๓) กตฺวา คณิตตฺตา มหนฺเตหิ สหสฺเสหิ คณิตาติ  
มหาสหสฺสี ฯ เอตฺตาวตา โกฏิสต(๔)สหสฺสจกฺกวาฬปริมาโณ โลโก   
ทสฺสิโต  โหติ ฯ  คณกปุตฺตติสฺสตฺเถโร(๕) ปน เอวมาห น หิ ติสหสฺสิ- 
มหาสหสฺสิโลกธาตุยา เอต  ปริมาณ ฯ  อิท  หิ  อาจริยาน   
สชฺฌายมูลก (๖) วาจาย  ปริหีนฏาน ทสโกฏสิตสหสฺสจกฺก- 
วาฬปริมาณ  ปน  าน  ติสหสฺสิมหาสหสฺสิโลกธาตุ  นามาติ ฯ   
เอตฺตาวตา  หิ  ภควโต  อาณากฺเขตฺต  นาม  ทสฺสติ ฯ  เอตสฺมึ  หิ 
อนฺตเร  อาฏานาฏิยปริ(๗)ตฺตอิสิคิลิปริตฺ(๘)ตธชคฺคปริ(๙)ตฺตโพชฺฌงฺคปริตฺต(๑๐)- 
ขนฺธปริ(๑๑)ตฺตโมรปริตฺ(๑๒)ตเมตฺตปริ(๑๓)ตฺตรตนปริตฺตาน(๑๔)  อาณา ผรติ ฯ   
# ๑. ส.ี ทุติยสหสฺสี ฯ ๒. สี. สหสฺสโลกธาตุ ฯ  ๓. ม. ทสสตสหสฺสธา ฯ 
# ๔. ม. โกฏสิตสหสฺส... ฯ  ๕. สี. คณกปุตฺตติสฺสตฺเถโร ฯ 
# ๖. ม. สชฺฌายมูลก ฯ  ๗. ท.ี ปา. ๑๑/๒๐๗/๒๐๘ ฯ  
# ๘. ม. อุ. ๑๔/๒๔๗/๑๗๕ ฯ  ๙. ส. ส. ๑๕/๘๖๓/๓๒๐ ฯ 
# ๑๐. ส. มหา. ๑๙/๑๓๐๗/๓๙๕ ฯ  ๑๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๕๕/๗๔ ฯ  
# องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๗/๙๔ ฯ  ๑๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๖๗/๕๓ ฯ  
# ๑๓. ขุ. ขุ. ๒๕/๑๐/๑๓ ฯ ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๐๘/๓๕๓ ฯ  



# ๑๔. ขุ. ขุ. ๒๕/๗/๕ ฯ  ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๑๔/๓๖๗ ฯ   
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        ยาวตก (๑) วา  ปน  อากงฺเขยฺยาติ  ยตฺตก  วา  อิจฺเฉยฺย ฯ 
อิมินา  วิสยกฺเขตฺต ทสฺสิต ฯ  พุทฺธาน  หิ  วิสยกฺเขตฺตสฺส  
ปมาณปริจฺเฉโท  นาม  นตฺถิ  นตฺถกิภาเว จสฺส  อิม  อุปม  
อาหรนฺติ โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬ (๒)หิ  ยาว พฺรหฺมโลกา  
สาสเปหิ ปูเรตฺวา  สเจ  โกจิ  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  เอกจกฺกวาเฬ  
เอก  สาสป  ปกฺขิปนฺโต  คจฺเฉยฺย(๓) สพฺเพป  เต สาสปา 
ปริกฺขย คจฺเฉยฺยุ น เตฺวว ปุรตฺถิมาย ทสิาย จกฺกวาฬานิ ฯ  
ทกฺขิณาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  พุทธฺาน  อวิสโย  นาม 
นตฺถิ ฯ ตาวตก  ปสฺเสยฺยาติ  ตตฺตก  โอโลเกยฺย ฯ  เอว  ปริสุทฺธ   
ภควโต  ทิพฺพจกฺขูติ ทิพฺพจกฺขุกถ นิฏาเปสิ ฯ   
        กถ  ภควา  ป ฺาจกฺขุนา  วิวฏจกฺขูติ  เกน  ปกาเรน   
ป ฺาจกฺขุนา  อปหิตจกฺขุ ฯ  มหาป ฺโ  ปุถุป ฺโติอาทิก  
ตตฺถ  อติโรจติ  ยทิท  ป ฺายาติ ปริโยสาน เหฏา 
วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        พุทฺธจกขฺุนาติ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาเณน  จ  อาสยา- 
นุสยาเณน  จ ฯ  อิเมส ทฺวินฺน  าณาน  พุทฺธจกฺขูติ  นาม ฯ 
สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  สมนฺตจกฺขูติ ติณฺณ มคฺคาณาน  ธมฺม- 
จกฺขูติ ฯ  โลก  โวโลเกนโฺต  อทฺทส  สตฺเตติ  สตฺเต  อทฺทกฺขิ ฯ  
อปฺปรชกฺเขติอาทีสุ  เยส  วุตฺตนเยเนว  ป ฺาจกฺขุมฺหิ  ราคาทิรช  
อปฺป  เต อปฺปรชกฺขา ฯ  เยส  ต  มหนฺต  เต  มหารชกฺขา ฯ   
# ๑. ม. ยาวตก ฯ  ๒.ม. จกฺกวาฬมฺหิ ฯ  ๓. ม. อาคจฺเฉยฺย ฯ  
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เยส  สทฺธาทีนิ  อินฺทฺริยานิ ติกฺขานิ  เต  ติกฺขินฺทฺรยิา ฯ  เยส   
ตานิ มุทูนิ เต มุทินฺทฺริยา ฯ เยส เตเยว สทฺธาทโย อาการา  
สุนฺทรา เต สฺวาการา ฯ เย กถิตการณ สลฺลกฺเขนฺติ สุเขน  
สกฺกา  โหนฺติ  วิ ฺาเปตุ  เต  สุวิ ฺาปยา ฯ  เย ปรโลก ฺเจว 
วชฺช ฺจ (๑) ภยโต ปสฺสนฺติ เต ปรโลกวฏฏ(๒)ภยทสฺสาวิโน นาม ฯ   
        อุปฺปลนิิยนฺติ  อุปฺปลวเน ฯ  อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ อนฺโต 
นิมุคฺคโปสีนีติ ยานิ อนฺโตนิมุคฺคาเนว  โปสยินฺติ ฯ  อุทก  
อจฺจุคฺคมฺม ติฏนฺตีติ อุทก อติกฺกมิตฺวา ติฏนฺติ ฯ  ตตฺถ 
ยานิ  ยานิ  อจฺจุคฺคมฺม  ิตานิ ตานิ สูริยรสฺมิสมฺผสฺส อาคมยมานานิ  
 ิตานิ อชฺช ปุปฺผนกานิ ฯ ยานิ สโมทก  ิตานิ ตานิ เสฺว 
ปุปฺผนกานิ ฯ ยานิ อุทกา อนุคฺคตานิ อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ 
ตานิ ตติยทิวเสว ปุปฺผนกานิ ฯ อุทกา ปน อนุคฺคตานิ  
อ ฺานิป  สโรคอุปฺปลานิ  นาม  อตฺถิ  ยานิ  เนว  ปุปฺผิสฺสนฺติ  
มจฺฉกจฺฉปภกฺขาเนว  ภวิสฺสนฺติ  ตานิ  ปาฬึ  นารูฬหฺานิ  
อาหริตฺวา  ปน ทีเปตพฺพานีติ ทีปตานิ ฯ   
        ยเถว  ห ิ ตานิ  จตุพฺพิธปุปฺผานิ  เอวเมว  อุคฺฆฏิต ฺ ู  
วิป ฺจิต ฺ ู เนยฺโย ปทปรโมติ  จตฺตาโร  ปุคฺคลา ฯ  ยสฺส  
ปุคฺคลสฺส  อุทาหฏเวลาย  ธมฺมาภิสมโย โหติ  อย วุจฺจติ 
ปุคฺคโล อุคฺฆฏิต ฺ ู ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส 
วิตฺถาเรน อตฺเถ  วิภชียมาเน  ธมฺมาภิสมโย  โหติ  อย  วุจฺจติ 
# ๑. กตฺถจิ. วฏฏ ฺจ ฯ  สพฺพตฺถ โปตฺถเก วชฺช ฺจาติ โหติ ฯ 
#  ๒. ม. ปรโลกวชชฺ... ฯ  
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ปุคฺคโล วิป ฺจิต ฺ ู ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส  อุทฺเทสโต  ปริปุจฺฉโต  
โยนิโส  มนสิกโรโต  กลยฺาณมิตฺเต  เสวโต ภชโต  ปยริุปาสโต   
ธมฺมาภิสมโย  โหติ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  เนยฺโย ฯ  ยสฺส  
ปุคฺคลสฺส พหุมฺป  สุณโต  พหุมฺป  ภณโต  พหุมฺป  ธารยโต  
พหุมฺป วาจโต น (๑)ตสฺส ชาติย (๑) ธมฺมาภิสมโย  โหติ  อย   
วุจฺจติ  ปุคฺคโล  ปทปรโม ฯ  ตตฺถ ภควา อุปฺปลวนาทิสทิส  
ทสสหสฺสิโลกธาตุ  โอโลเกนฺโต  อชชฺ  ปุปฺผนกานิ  อุคฺฆฏิต ฺ ู 
เสฺว  ปุปฺผนกานิ วิป ฺจิต ฺ ูติ  เอว  สพฺพาการโต(๒) ว อทฺทส ฯ 
ตตฺถ ติณฺณ ปุคฺคลาน อิมสฺมิ ฺเว อตฺตภาเว  ภควโต  
ธมฺมเทสนา  อตฺถ  สาเธติ  ปทปรมาน  อนาคตตฺถาย  วาสนา   
โหติ ฯ   
        ราคจริโตติอาทีสุ  รชฺชนวเสน  อารมฺมเณ  จรณ  
เอตสฺส  อตฺถีติ  ราคจริโต ฯ  ทุสฺสนวเสน  อารมฺมเณ  จรณ  
เอตสฺส  อตฺถีติ  โทสจริโต ฯ  มุยฺหนวเสน  อารมฺมเณ  จรณ   
เอตสฺส  อตฺถีติ  โมหจริโต ฯ  วิตกฺกนวเสน  อูหนวเสน  อารมฺมเณ 
จรณ  เอตสฺส  อตฺถีติ  วิตกฺกจริโต ฯ  โอกปฺปนสทฺธาวเสน   
อารมฺมเณ  จรณ เอตสฺส อตฺถีติ สทฺธาจริโต ฯ  าณเมว   
จรณ  าเณน  (๓)  วา  จรณ าณสฺส วา จรณ าณโต วา 
จรณ  เอตสฺส  อตฺถีติ  าณจริโต ฯ  ราคจริตสฺสาติ  ราคุสฺสทสสฺ  
# ๑. ม. ตาย ชาติยา ฯ  ๒. ม. สพฺพาการโต จ ฯ 
# ๓. กตฺถจิ. าณโต ฯ  
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ราคพหุลสฺส ฯ ปรโตป เอเสว นโย ฯ   
        อสุภกถ  กเถตีติ  อุทธฺุมาตกาทิทสวิธ  อสุภปฏิสยุตฺต  
กถ  อาจิกฺขติ ฯ วุตฺตเ ฺหต  อสุภา  ภาเวตพฺพา  ราคสฺส  
ปหานายาติ ฯ (๑) เมตฺตาภาวน อาจิกฺขตีติ เมตฺตาภาวน  จิตฺต- 
สิเนหน  กเถติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  เมตฺตา  ภาเวตพฺพา  พฺยาปาทสฺส  
ปหานายาติ ฯ   อุทฺเทเสติ  สชฺฌายเน ฯ  ปริปุจฺฉายาติ  อฏ- 
กถาย ฯ  กาเลน  ธมฺมสฺสวเนติ  ยุตฺตปฺปตฺตกาเล  อุตฺตรึ  ปริยตฺติ- 
ธมฺมสฺสวเน ฯ  ธมฺมสากจฺฉายาติ อ ฺเหิ  สทฺธึ  สากจฺฉาย ฯ  
ครุสวาเสติ  ครูน ปยิรุปาสเน ฯ นิเวเสตีติ อาจริยาน สนฺติเก  
ปติฏาเปติ ฯ  อานาปานสฺสตึ  กเถตีติ(๒)  อานาปานสฺสติสมฺปยุตฺต  
กมฺมฏาน  กเถติ ฯ วุตฺตเ ฺหต อานาปานสฺสติ ภาเวตพฺพา 
วิตกฺกุปจฺเฉทายาติ ฯ  ปสาทนีย นิมิตฺต  อาจิกฺขตีติ  จูฬเวทลฺล(๓)- 
มหาเวทลฺลาทิ(๔)ปสาทชนก  สุตฺต กเถติ ฯ พุทฺธสุโพธินฺติ พุทฺธสฺส 
ภควโต  พุทฺธตฺตปฏิเวธ ฯ ธมฺมสุธมมฺตนฺติ นววิธโลกุตฺตรธมฺมสฺส 
สฺวากฺขาตต ฯ  สงฺฆสุปฺปฏิปตฺตินฺติ  อฏวิธอริยสงฺฆสฺส  สุปฏ-ิ 
ปนฺนตาทิสุฏ ุปฏิปตฺตึ ฯ สีลานิ  จ  อตฺตโนติ  อตฺตโน  สนฺตก- 
สีลานิ  จ ฯ  อาจิกฺขติ  วิปสฺสนานิมิตฺตนฺติ อุทยพฺพยาทิปฏิสยุตฺต   
กเถติ ฯ  อนิจฺจาการนฺติ หุตฺวา อภาวาการ ฯ ทุกฺขาการนฺติ  
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๐๕/๓๖๕ ฯ  ๒. ม. อาจิกฺขตีติ ฯ  
# ๓. ม. มู.  ๑๒/๕๐๕/๕๔๗ ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๔๙๓/๕๓๖ ฯ  
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อุทยพฺพยปฏิปฬนาการ ฯ อนตฺตาการนฺติ อวสวตฺตนาการ ฯ   
        เสเล  ยถา  ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติ  เสลมเย  เอกคฺฆเน  ปพฺพต- 
มุทฺธนิ  ิโตว น หิ ตตฺถ   ิตสฺส  ทสฺสนตฺถ (๑) รกฺุเข จ 
อภิรูหนาทิกิจฺจ (๑) อตฺถิ ฯ ตถูปมนฺติ ตปฺปฏิภาค  เสลปพฺพตูปม ฯ  
อยมฺปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ยถา  เสลปพฺพตมุทฺธนิ  ิโต จกฺขุมา   
ปุริโส  สมนตฺโต  ชนต  ปสฺเสยฺย ฯ  สุเมธ  
สุนฺทรป ฺ  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน สมนฺตจกฺขุ  ภควา  ธมฺมมย  
ป ฺามย  ปาสาทมารุยฺห  สย  อเปตโสโก  โสกาวกิณฺณ(๒)  
ชาติชราภิภูต ฺจ ชนต อเวกฺขสฺสุ อุปธารย อุปปริกฺขาติ ฯ (๓)   
        อยมฺปเนตฺถ  อธิปฺปาโย  ยถา  ห ิ ปพฺพตปาทสามนฺตา  
มหนฺต  เขตฺต  กตฺวา  ตตฺถ  เกทารปาฬีสุ  กุฏโิย  กตฺวา  รตฺตึ   
อคฺคึ ชาเลยฺยุ (๔) จตุรงฺคสมนฺนาคต ฺจ อนฺธการ  อสฺส  อถ 
ตสฺส  ปพฺพตสฺส  มตฺถเก  ตฺวา  จกฺขุมโต  ปรุิสสฺส  ภูมึ  
โอโลกยโต  เนว  เขตฺต  น  เกทารปาฬิโย  น  กฏุโิย  น 
ตตฺถ  สยิตมนุสฺสา  ป ฺาเยยฺยุ  กุฏกิาสุ ปน อคฺคิชาล- 
มตฺตเมว ป ฺาเยยฺย ฯ เอว ธมฺมปาสาท อภิรุยฺห สตฺตกาย 
โอโลกยโต  ตถาคตสฺส  เย  เต  อกตกลฺยาณา  สตฺตา  เต 
เอกวิหาเร  ทกฺขิณชาณุปสฺเส  นิสินฺนาป  พุทฺธจกฺขุสฺส  อาปาถ  
# ๑. ส.ี คีวุกฺเขปปสารณาทิกิจฺจ ฯ 
# ม. อภิมุเข คิวุกฺขิปนปสารณาทิกิจฺจ ฯ กตฺถจิ. 
# สมฺปสารณาทิกิจฺจ ฯ  ๒. ม. โสกาวติณฺณ ฯ  
# ๓.ม. อุปธารยตุ อุปปริกฺขตุ ฯ  ๔. ม. ชาเลยฺย ฯ   
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นาคจฺฉนฺติ รตฺตึ ขิตฺตสรา วิย  โหนฺติ ฯ  เย  ปน  กตกลฺยาณา 
เวเนยฺยปุคฺคลา  เต  เอวสสฺ  ทูเรป   ิตา  อาปาถ อาคจฺฉนฺติ  
เต เอว อคฺคิ วิย หิมวนฺตปพฺพโต วิย จ ฯ วุตฺตมฺป เจต   
                ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ        หิมวนฺโตว ปพฺพโต   
                อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ        รตฺติขิตฺตา ยถา สราติ ฯ (๑)   
        สพฺพ ฺ ุต ฺาณนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจเนยฺยปถปฺปเภท  สพฺพ  
อ ฺาสีติ  สพฺพ ฺ ู ฯ สงฺขตาสงฺขตาทิเภทา  สพฺพธมฺมา  หิ   
สงฺขาโร  วิกาโร  ลกฺขณ นิพฺพาน ป ฺตฺตีติ ป ฺเจว  เนยฺยปถา   
โหนฺติ ฯ  สพฺพ ฺ ุสฺส  ภาโว  สพฺพ ฺ ุตา  สพฺพ ฺ ุตาเอว 
าณ สพฺพ ฺ ุตาาณนฺติ  วตฺตพฺเพ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณนฺติ   
วุตฺต ฯ  สพฺพ ฺ ูติ  จ กมสพฺพ ฺ ู  สกึสพฺพ ฺ ู  สตตสพฺพ ฺ ู 
สตฺติสพฺพ ฺ ู  าตสพฺพ ฺ ูติ  ป ฺจวิธา สพฺพ ฺ ุโน  สิยุ ฯ  
เตสุ  กเมน  สพฺพชานนกาลาสมฺภวโต  กมสพฺพ ฺ ุตา  น  โหติ ฯ   
สกึ  สพฺพารมฺมณคฺคหณาภาวโต  สกึสพฺพ ฺ ุตา  น  โหติ  
จกฺขุวิ ฺาณาทินิยตารมฺมณจิตฺตสมฺภวโต  (๒)  ภวงฺคจิตฺตวิโรธโต 
ยุตฺติอภาวโต  จ สตตสพฺพ ฺ ุตา น โหติ  ปริเสสโต   
สพฺพชานนสมตฺถตาย  สตฺติสพฺพ ฺ ุตา  วา  สิยา  วิทิตสพฺพ- 
ธมฺมตฺตา  าตสพฺพ ฺ ุตา  วา (๓) สตฺติสพฺพ ฺ ุโน สพฺพชานนตฺต (๓) 
นตฺถีติ ตมฺป  น  ยุชชฺติ น ตสฺส อทฺทิฏมิธตฺถิ กิ ฺจิ ฯ เป ฯ  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๕ ฯ  ๒. สี.  ม. จกฺขุวิ ฺาณาทีน  
# ยถารมฺมณจิตฺตสมฺภวโต ฯ ๓.ม . สตฺติสพฺพ ฺ ุโน สพฺพชานนตฺถ ฯ 
# กตฺถจิ. สตฺติสพฺพ ฺ ุตฺเต สพฺพชานน ฯ  
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สมนฺตจกฺขูติ วุตฺตตฺตา าตสพฺพ ฺ ุตา  เอว  ยุชชฺติ ฯ  เอว  
หิ  สติ  กิจฺจโต  อสมฺโมหโต  การณสิทฺธิโต อาวชฺชนปฏิพทฺธโต 
สพฺพ ฺ ุตเมว โหตีติ ฯ เตน าเณนาติ เตน สพฺพชานน- 
าเณน ฯ   
        ปุน อปเรน ปริยาเยน สพฺพ ฺ ุภาวสาธนตฺถ (๑) น 
ตสฺสาติ คาถมาห ฯ ตตฺถ น ตสฺส  อททฺิฏมิธตฺถิ  กิ ฺจีติ   
ตสฺส  ตถาคตสฺส  อิธ  อิมสฺมึ  เตธาตุเก โลเก อิมสฺมึ  
ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  วา  ป ฺาจกฺขุนา  อทิฏ  นาม กิ ฺจิ  
อปฺปมตฺตกมฺป น อตฺถ ิน สวิชฺชติ ฯ  อตฺถีติ  อิท วตฺตมาน- 
กาลิก อาขฺยาตปท อิมินา ปจฺจุปฺปนฺนกาลิกสฺส สพฺพ- 
ธมฺมสฺส  าตภาว  ทสฺเสติ ฯ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  ปเนตฺถ  ธกาโร 
ปยุตฺโต ฯ  (๒)  อโถ  อวิ ฺาตนฺติ  เอตฺถ  อโถติ  วจโนปาทาเน  
นิปาโต ฯ  อวิ ฺาตนฺติ  อตีตกาลิก อวิ ฺาต  นาม  กิ ฺจิ  
ธมฺมชาต  นาโหสีติ  ปาเสโส ฯ  อพฺยยภูตสฺส  อตฺถิสทฺทสฺส  
คหเณ  ปาเสส วินาป ยุชฺชติเยว ฯ อิมินา อตีตกาลิกสฺส 
สพฺพธมฺมสฺส าตภาว  ทสฺเสติ ฯ  อชานิตพฺพนฺติ  อนาคตกาลิก  
อชานิตพฺพ  นาม  ธมฺมชาต  น ภวิสฺสติ  นตฺถิ(๓)  วา ฯ  อิมินา  
อนาคตกาลิกสฺส  สพฺพธมฺมสฺส  าตภาว ทสฺเสติ ฯ ชานน- 
# ๑. กตฺถจิ. สพฺพ ฺ ุตาณภาวสาธนตฺถ ฯ 
# ๒. สฺยา. ม. ทกาโร ปยุตฺโต ฯ กตฺถจิ. ธกาโร สยุตฺโต ฯ 
# ๓. ม. นตฺถติี ฯ   
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กิริยาวิเสสมตฺตเมว  วา  เอตฺถ  อกาโร ฯ  สพฺพ  อภิ ฺาสิ   
ยทตฺถิ  เนยฺยนฺติ เอตฺถ  ย  เตกาลิก  วา  กาลวินิมุตฺต  วา 
เนยฺย  ชานิตพฺพ  กิ ฺจิ ธมฺมชาต อตฺถิ  ต  สพฺพ  ตถาคโต  
อภิ ฺาสิ  อธิเกน  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน ชานิ ปฏวิิชฺฌิ เอตฺถ 
อตฺถิสทฺเทน เตกาลิกสฺส กาลวินิมุตฺตสฺส จ คหเณ (๑) อตฺถิ- 
สทฺโท อพฺยยภูโตเยว ทฏพฺโพ ฯ  ตถาคโต  เตน  สมนฺตจกฺขูติ 
กาลวเสน  โอกาสวเสน  จ  นิปฺปเทสตฺตา  สมนฺตา  สพฺพโต  ปวตฺต  
าณจกฺขุ  อสฺสาติ  สมนฺตจกฺขุ  เตน ยถาวุตฺเตน การเณน   
ตถาคโต  สมนฺตจกฺขุ  สพฺพ ฺ ูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิมิสฺสา คาถาย 
ปุคฺคลาธิฏานาย เทสนาย สพฺพ ฺ ุต ฺาณ สาธิต ฯ   
        น  อิติหิติหนฺติ  เอว  กิร  อาสิ เอว กิร อาสีติ น โหติ ฯ 
น  อิติกิรายาติ เอว  กิร  เอตนฺติ  น  โหติ ฯ  น  
ปรมฺปรายาติ  ปรมฺปรกถายป  น  โหติ ฯ  น  ปฏกสมฺปทายาติ 
อมฺหาก  ปฏกตนฺติยา  สทฺธึ  สเมตนฺติ  (๒)  น โหติ ฯ น ตกกฺเหตูติ  
ตกฺกคฺคาเหนป  น  โหติ ฯ  น  อาการปริวิตกฺเกนาติ  สุนฺทรมิท  
การณนฺติ  เอว การณปริวิตกฺเกนาป  น  โหติ ฯ  น  ทิฏ ิ- 
นิชฺฌานกฺขนฺติยาติ อมฺหาก นิชฺฌายิตฺวา ขมิตฺวา คหิตทิฏ ิยา 
สทฺธึ สเมตีติป น โหติ ฯ   
        อถ  วาป  สมาธินฺติ  เอตฺถ  สมาธินฺติ  กุสลจิตฺเตกคฺคตา   
# ๑. ม. คหณา ฯ  ๒. ม. สเมตีติ ฯ   
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สมาธิ ฯ  เกนฏเน สมาธีติ  สมาธานฏเน ฯ  กิมทิ  สมาธาน 
นาม  เอการมฺมเณ  จิตฺตเจตสิกาน  สม  สมฺมา  จ  อาธาน 
ปนนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺมา  ยสฺส  ธมฺมสฺส อานุภาเวน  
เอการมฺมเณ  จิตฺตเจตสิกา  สม  สมฺมา  จ  อวิกฺขิปฺปมานา  
อวิปฺปกิณฺณา จ หุตฺวา ติฏนฺติ อิท สมาธานนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ ตสฺส โข ปน สมาธิสฺส   
                ลกฺขณ ตุ อวิกฺเขโป        วิกเฺขปทฺธสน รโส   
                (๑)อกมฺปนมุปฏาน(๑)        ปทฏาน สุข อย ฯ (๒)   
        ต สมาธิ (๓) อนาวิลอจลภาเวน  อารมฺมเณ  ติฏตีติ  
 ิติ ฯ  ปรโต  ปททฺวย  อุปสคฺควเสน  วฑฺฒิต ฯ อป จ สมฺปยุตฺต- 
ธมฺเม อารมฺมณมฺหิ (๔)สมฺปณฺเฑตฺวา ติฏตีติ สณฺ ิติ ฯ  อารมฺมณ 
โอคาเหตฺวา  อนุปวิสิตฺวา  ติฏตีติ อวฏ ิติ ฯ กุสลปกฺเข หิ  
จตฺตาโรว  ธมฺมา  อารมฺมณ  โอคาหนฺติ  สทฺธาสติสมาธิ- 
ป ฺา ฯ  เตเนว  สทฺธา  โอกปฺปนาติ  วุตฺตา  สติ  อปลา- 
ปนตาติ  สมาธิ  อวฏ ิตีติ  ป ฺา ปริโยคาหนาติ ฯ   
อกุสลปกฺเข  ปน  ตโย  ธมฺมา  อารมฺมณ  โอคาหนฺติ  ตณฺหา- 
ทิฏ ิ  อวิชชฺาติ ฯ  เตเนเวเต  โอฆาติ  วุตฺตา ฯ  จิตฺเตกคฺคตา 
ปเนตฺถ  น พลวตี โหติ ฯ  ยถา  หิ  รชฏุานฏาเน  อุทเกน 
# ๑. ม. อกมปฺนมุปฏาน ฯ  ๒. ม. ปน ฯ สทฺธมฺมปกาสินี. 
# ๑/๒๕ ฯ  ๓. ม.  สมาธิ ฯ ๔. ม. อารมฺมณมฺป ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 117 

                *เลมที่ 39  ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 117 
 
สิ ฺจิตฺวา  สมฺมฏเ  โถกเมว กาล รโช  สนฺนิสีทติ  สุกฺเข   
สุกฺเข(๑) ปุน  ปกติภาเวเนว  วุฏาติ เอวเมว อกุสลปกฺเข  
จิตฺเตกคฺคตา น พลวตี โหติ ฯ   
        อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสน  ปวตฺตสฺส  วิสาหารสฺส  ปฏิปกฺขโต 
อวิสาหาโร ฯ อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสเนว  คจฺฉนฺต  จิตฺต  วิกฺขิปติ   
นาม ฯ  อย  ปน  ตถาวิโธ วิกฺเขโป น โหตีติ อวิกฺเขโป ฯ  
อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสเนว จิตฺต วิสาหฏ นาม โหติ อิโต  
จิโต  จ สาริยติ (๒) อย ปน เอว อวิสาหฏมานสสฺส ภาโว 
อวิสาหฏมานสตา ฯ  สมโถติ  ติวิโธ  สมโถ  จิตฺตสมโถ  อธิกรณ- 
สมโถ  สพฺพสงฺขารสมโถติ ฯ  ตตฺถ  อฏสุ  สมาปตฺตีสุ   
จิตฺเตกคฺคตา  จิตฺตสมโถ  นาม ฯ  ต  ห ิ อาคมฺม  จิตฺตจลน  
จิตฺตวิปฺผนฺทิต  สมฺมติ  วูปสมฺมติ  ตสฺมา  โส  จิตฺตสมโถติ  
วุจฺจติ ฯ สมฺมุขาวินยาทิสตฺตวิโธ  สมโถ  อธิกรณสมโถ นาม ฯ ต  
หิ อาคมฺม ตานิ ตานิ อธิกรณานิ สมฺมนฺติ  วูปสมฺมนฺติ  
ตสฺมา โส อธิกรณสมโถติ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา ปน สพฺเพ  
สงฺขารา นิพฺพาน  อาคมฺม  สมฺมนฺติ  วูปสมฺมนฺติ  ตสฺมา  
ต สพฺพสงฺขารสมโถติ วุจฺจติ ฯ อิมสฺมึ  อตฺเถ  จิตฺตสมโถ 
อธิปฺเปโต ฯ  สมาธิลกฺขเณ  อินฺทฏ  กาเรตีติ สมาธินฺทฺริย ฯ  
อุทฺธจฺเจ  น  กมฺปตีติ  สมาธิพล ฯ  สมมฺาสมาธีติ  ยาถาวสมาธิ  
# ๑. ส.ี  สุสสฺนฺเต สุสฺสนฺเต ฯ  ม. สกฺุขนฺเต สุกฺขนฺเต ฯ 
# ๒. ม. หรยีติ ฯ   
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นิยฺยานิกสมาธิ ฯ   
        อถ  (๑)  ภควา  ยสฺมา  อินฺทฺริยสวโร  สีลสฺส  รกฺขา  ยสฺมา  
วา  อิมินานุกฺกเมน  เทสิยมานา  อย  เทสนา  ตาส  เทวตาน   
สปฺปายา  ตสฺมา  อินฺทฺรยิสวรโต ปภุติ ปฏิปท ทสฺเสนฺโต  
จกฺขูหีติอาทิมารทฺโธ ฯ (๒) ตตฺถ จกฺขูหิ เนว  โลลสฺสาติ  อทิฏ- 
ทกฺขิตพฺพาทิวเสน จกฺขูหิ โลโล เนว อสฺส ฯ คามกถาย  
อาวรเย  โสตนฺติ ติรจฺฉานกถาโต(๓) โสต อาวเรยฺย ฯ   
        จกฺขุโลลิเยนาติ  จกฺขุทฺวาเร  อุปฺปนฺนโลลวเสน  จกฺขุ- 
โลลิเยน ฯ  อทิฏ ทกฺขิตพฺพนฺติ อทิฏปุพฺพ รูปารมฺมณ ปสฺสิตุ  
ยุตฺต ฯ ทิฏ สมติกฺกมิตพฺพนฺติ ทิฏปุพฺพ  รูปารมฺมณ  อติกฺกมิตุ  
ยุตฺต ฯ  อาราเมน  อารามนฺติ ปุปฺผารามาทิอาราเมน  ผลารามาทึ   
วา  ปุปฺผารามาทึ  วา ฯ  ทีฆจาริกนฺติ  ทีฆจรณ ฯ  อนวฏ ิตจาริกนฺติ  
อสนฺนิฏานจรณ ฯ  อนุยตฺุโต  โหติ  รปูทสฺสนายาติ รูปารมฺมณ- 
ทสฺสนตฺถาย ปุนปฺปุน ยุตฺโต โหติ ฯ   
        อนฺตรฆร  ปวิฏโติ  อุมฺมารพฺภนฺตร  ปวิฏโ ฯ  วีถ ึ  
ปฏิปนฺโนติ  อนฺตรวีถึ โอติณฺโณ ฯ  ฆรมุขานิ  โอโลเกนฺโตติ  
ฆรทฺวารานิ อวโลเกนฺโต ฯ อุทฺธ อุลฺโลเกนฺโตติ อุปริทิส อุทฺธ- 
มุโข หุตฺวา วิโลเกนฺโต ฯ        จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวาติ  การณวเสน   
จกฺขูติ  ลทฺธโวหาเรน  รปูทสฺสนสมตฺเถน จกฺขุวิ ฺาเณน  รูป  
# ๑. ม. อถสสฺ ฯ  ๒. ม. ...อาทิ อารทฺโธ ฯ  
# ๓. ม. ติรจฺฉานกถาย ฯ  
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ทิสฺวา ฯ โปราณา ปนาหุ จกฺขุ รูป น ปสฺสติ อจิตฺตกตฺตา  
จิตฺต  น  ปสสฺติ  อจกฺขุกตฺตา ฯ  ทฺวารารมฺมณสงฺฆฏฏิเตน(๑)  ปสาท- 
จกฺขุเกน(๒) จิตฺเตน  ปสฺสติ ฯ  อีทิส ี ปเนสา  ธนุนา  วิชฺฌตีติอาทีสุ   
วิย  สสมฺภารกถา นาม โหติ ฯ ตสฺมา จกฺขุวิ ฺาเณน รูป  
ทิสฺวาติ อยเมตฺถ อตฺโถติ ฯ นิมิตฺตคฺคาหีติ อิตฺถิปุริสนิมิตฺต   
วา สุภนิมิตฺตาทิก วา กิเลสวตฺถุภูต นิมิตฺต ฉนฺทราควเสน  
คณฺหาติ  ทิฏมตฺเตเยว น สณฺาติ ฯ อนุพฺย ฺชนคฺคาหีติ 
กิเลสาน อนุพฺย ฺชนโต (๓) ปากฏภาวกรณโต อนุพฺย ฺชนนฺติ ลทฺธ- 
โวหาร หตฺถปาทหสิตกถิตอาโลกิตวิโลกิตาทิเภท (๔) อาการ  คณฺหาติ ฯ 
ยตฺวาธิกรณเมนนฺติอาทิมฺหิ  ยการณา ยสฺส จกฺขุนฺทฺริยาสวรสฺส  
เหตุ  เอต  ปุคฺคล  สติกวาเฏน  จกฺขุนฺทฺริย อสวุต อปหิตจกฺขุ- 
ทฺวาร หุตฺวา วิหรนฺต  เอเต อภิชฺฌาทโย ธมฺมา อนฺวาสฺส- 
เวยฺยุ อนุปฺปพนฺเธยฺยุ [๕] อชฺโฌตฺถเรยฺยุ ฯ ตสฺส  สวราย  น  ปฏิปชชฺตีติ  
ตสฺส  จกฺขุนฺทฺริยสฺส  สติกวาเฏน  ปทหนตฺถาย น  ปฏิปชชฺติ ฯ  
เอวภูโตเยว  จ  น  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริย ฯ น จกฺขุนฺทฺริเย สวร  
อาปชฺชตีติป  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป จกฺขุนฺทฺริเย สวโร วา  
อสวโร วา นตฺถิ ฯ น  ห ิ จกฺขุปฺปสาท  นิสฺสาย  สติ   
วา  มุฏสฺสจฺจ  วา  อุปฺปชฺชติ ฯ อป จ ยทา รูปารมฺมณ   
# ๑. ม. ทฺวารารมฺมณสงฺฆฏฏเนน ฯ  ๒. ม. ปสาทวตฺถุเกน ฯ 
# ๓. ม. อนุอนุพฺย ฺชนโต ฯ  ๔. ม. ...สิตหสิตกถิตอาโลกิต... ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อชฺโชตฺถเรยฺยุนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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จกฺขุสฺส  อาปาถ  อาคจฺฉติ  ตทา  ภวงฺเค ทฺวิกฺขตฺตุ อุปฺปชฺชิตฺวา  
นิรุทฺเธ  กริิยามโนธาตุ  อาวชฺชนกิจฺจ  สาธยมานา  อุปฺปชฺชิตฺวา  
นิรุชฺฌติ ตโต จกฺขุวิ ฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  ตโต  วิปาก- 
มโนธาตุ  (๑)  สมฺปฏิจฺฉนกิจฺจ  ตโต วิปากาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  
สนฺตีรณกิจฺจ  ตโต  กิรยิาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ โวฏพฺพน- 
กิจฺจ สาธยมานา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌติ ตทนนฺตร ชวน  
ชวติ ฯ   
        ตตฺราป  เนว  ภวงฺคสมเย  น  อาวชฺชนาทีน  อ ฺตรสมเย  
สวโร  วา อสวโร  วา  อตฺถิ ฯ  ชวนกขฺเณ  ปน  สเจ  ทุสฺสีลฺย 
วา  มุฏสฺสจฺจ  วา  อ ฺาณ  วา อกฺขนฺติ  วา  โกสชฺช  วา  
อุปฺปชฺชติ  อสวโร  โหติ ฯ  เอว  โหนโฺต  ปน  โส  จกฺขุนฺทฺริเย 
อสวโรติ  วุจฺจติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  ตสฺมึ อสวเร สติ ทฺวารมฺป  
อคุตฺต  โหติ  ภวงฺคมฺป  อาวชฺชนาทีนิป  วีถิจิตฺตานิ ฯ  ยถา   
กึ  ยถา  นคเร จตูสุ  ทฺวาเรสุ  อสวุเตสุ  กิ ฺจาป  อนฺโต 
ฆรทฺวารโกฏกคพฺภาทโย สวุตา ตถาป อนฺโตนคเร  สพฺพ   
ภณฺฑ  อรกฺขิต  อโคปตเมว  โหติ ฯ  นครทฺวาเรน  หิ  ปวิสิตฺวา  
โจรา  ยทิจฺฉก(๒) กเรยฺยุ  เอวเมว  ชวเน  ทุสฺสลีฺยาทีสุ  
อุปฺปนฺเนสุ ตสฺมึ อสวเร สติ ทฺวารมฺป อคุตฺต โหติ  
ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิป วีถิจิตฺตานิ ฯ   
# ๑. ม. มโนธาตุ ฯ  ๒. ม. ยทิจฺฉนฺติ ต ฯ  
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        สทฺธาเทยฺยานีติ  กมฺม ฺจ  ผล ฺจ  อิธโลก ฺจ  ปรโลก ฺจ 
สทฺทหิตฺวา  ทินฺนานิ ฯ อย  เม  าตีติ วา มิตฺโตติ วา อิท  
วา ปฏิกริสฺสติ อิท วาเนน กตปุพฺพนฺติ [๑]วา  เอว  น  ทินฺนานีติ  
อตฺโถ ฯ  เอว  ทินฺนานิ  หิ  น  สทฺธาเทยฺยานิ  นาม โหนฺติ ฯ 
โภชนานีติ  จ  เทสนาสีสมตฺตเมต  อตฺถโต  ปน  สทฺธาเทยฺยานิ  
โภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา  จีวรานิ  ปารุปตฺวา  เสนาสนานิ  เสวมานา 
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร(๒) ปริภุ ฺชมานาติ สพฺพเมต วุตฺตเมว 
โหติ ฯ   
        เสยฺยถทินฺติ  นิปาโต ฯ  ตสฺสตฺโถ  กตโม  โสติ ฯ  นจฺจ  
นาม  ย กิ ฺจิ นจฺจ [๓] ต  มคฺค  คจฺฉนฺเตนาป  คีว  ปสาเรตฺวา 
ทฏ ุ   น  วฏฏติ ฯ  คีตนฺติ ย กิ ฺจิ คีต ฯ  วาทิตนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ 
วาทิต ฯ  เปกฺขนฺติ  นฏสมชฺช ฯ  อกฺขานนฺติ ภารตรามายนาทิก ฯ   
ยสฺมึ  าเน  กถียติ  ตตฺถ  คนฺตุมฺป น วฏฏติ ฯ ปาณิสฺสรนฺติ  
กสตาฬ  ปาณิตาฬนฺติป  วทนฺติ ฯ  เวตาฬนฺติ  ฆนตาฬ  
มนฺเตน  มตสรีรุฏาปนนฺติป  เอเก ฯ  กุมฺภถูณนฺติ จตุรสฺส- 
อมฺพณกตาฬ ภุมฺภสทฺทนฺติป เอเก ฯ  โสภนกนฺติ (๔)นฏาน  
อพฺโภกิรณ โสภนคร(๕) [๖] ปฏิภานจิตฺตนฺติ(๗) วุตฺต โหติ ฯ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. คิลานปจฺจยเภสชฺช ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ต มคฺคนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. โสภนกนฺติ ฯ  
# ๕. ม. โสภณกร ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
# ๗.ม. ปฏิภานจิตฺตนฺติ ฯ   
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จณฺฑาลนฺติ  อโยคุฬกีฬา  จณฺฑาลาน  สาณโธวนกีฬาติป   
วทนฺติ ฯ  วสนฺติ  เวณณ อุสฺสาเปตฺวา กีฬน ฯ   
        โธวนนติฺ  อฏ ิโธวน  เอกจฺเจสุ  กิร  ชนปเทสุ  กาลกเต  
าตเก น ฌาเปนฺติ  นิขณิตฺวา  เปนฺติ ฯ  อถ  เตส   
ปูติภูต  กาย ตฺวา นีหริตฺวา อฏ ีนิ โธวิตฺวา คนฺเธหิ  
มกฺเขตฺวา  เปนฺติ ฯ  เต  นกฺขตฺตกาเล  เอกสฺมึ  าเน  อฏ ีนิ   
เปตฺวา เอกสฺมึ  าเน สุราทีนิ ปาเปตฺวา  โรทนฺตา  
ปริเทวนฺตา สุร ปวนฺติ ฯ วุตฺตมฺป เจต  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ทกฺขิเณสุ  ชนปเทสุ  
โธวน  นาม  ตตฺถ  พหุ(๑)  อนฺนมฺป ปานมฺป  ขชฺชมฺป  โภชฺชมปฺ  
เลหมฺป(๒)  [๓] อตฺเถต  ภิกฺขเว  โธวน  เนต  นตฺถติี   วทามีติ(๔) ฯ 
เอกจฺเจ ปน อินฺทชาเลน อฏ ิโธวน  โธวนนฺติ  วทนฺติ ฯ   
หตฺถิยุทฺธาทีสุ ภิกฺขุโน เนว หตฺถิอาทีหิ สทฺธึ ยชฺุฌิตุ  
น เต ยุชฺฌาเปตุ น ยุชฌฺนเฺต ทฏ ุ  วฏฏติ ฯ นิพฺพุทธฺนฺติ  
มลฺลยุทฺธ ฯ อุยฺโยธิกนฺติ  ยตฺถ  สมฺปหาโร  ทิยยฺติ ฯ  พลคฺคนฺติ   
พลคณนฏาน ฯ เสนาพฺยูหนฺติ เสนานิเวโส  สกฏพฺยูหาทิวเสน  
เสนาย  นิเวสน ฯ อนีกทสฺสนนฺติ ตโย หตฺถี ปจฺฉิม หตฺถานีกนฺติ- 
อาทินา (๕) นเยน วุตฺตสฺส อนีกสฺส ทสฺสน ฯ   
        น  นิมิตฺตคฺคาหี  โหตีติ  ฉนฺทราควเสน  วุตฺตปฺปการ  
# ๑. ม. โหติ ฯ  ๒. ม. เลยยฺมฺป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เปยฺยมฺป  
# นจฺจมฺป คีตมฺปวาทิตมฺปติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๐๗/๒๓๑ ฯ 
# ๕. วิ. มหาวิ. ๒/๕๗๑/๓๘๐ ฯ  
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นิมิตฺต  น  คณฺหาติ ฯ เอว  เสสปทานิป  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน 
เวทิตพฺพานิ ฯ  ยถา  จ  เหฏา  ชวเน  ทุสฺสีลฺยาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ  
ตสฺมึ อสวเร สติ ทฺวารมฺป อคุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป  
อาวชฺชนาทีนิป  วีถิจิตฺตานีติ  วุตฺต  เอวมิธ  ตสฺมึ  สีลาทีสุ   
อุปฺปนฺเนสุ ทฺวารมฺป  คุตฺต  โหติ  ภวงฺคมฺป  อาวชฺชนาทีนิป  
วีถิจิตฺตานิ ฯ ยถา กึ ยถา นครทฺวาเรสุ  สวุเตสุ  กิ ฺจาป   
อนฺโตฆราทโย  อสวุตา  โหนฺติ ตถาป อนฺโตนคเร สพฺพ   
ภณฺฑ  สุรกฺขิต  สุโคปตเมว  โหติ  นครทฺวาเรสุ  ปหิเตสุ  
โจราน ปเวโส นตฺถิ ฯ  เอวเมว  ชวเน  สีลาทีสุ  อุปปฺนฺเนสุ  
ทฺวารมฺป  คุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิป  วีถิจิตฺตานิ ฯ 
ตสฺมา  ชวนกฺขเณ  อุปฺปชฺชมาโนป  จกฺขุนฺทฺริเย สวโรติ  
วุตฺโต ฯ อิโต ปร เหฏา จ อุปริ จ วุตฺตวิปริยาเยน 
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        วิสูกทสสฺนาติ  ปฏาณีทสฺสนโต ฯ  คามกถาติ  คามวาสีน  
กถา ฯ พาตฺตึสาติ (๑)ทฺวตฺตึส ฯ อนิยฺยานิกตฺตา  สคฺคโมกฺขมคฺคาน   
ติรจฺฉานภูตา  กถาติ ติรจฺฉานกถา ฯ ตตฺถ ราชาน อารพฺภ  
มหาสมฺมโต  มนฺธาตุ(๒)  ธมฺมาโสโก  เอว  มหานุภาโวติอาทินา  
นเยน  ปวตฺตา  กถา  ราชกถา ฯ  เอส  นโย  โจรกถาทีสุ ฯ 
เตสุ  อสุโก  ราชา อภิรูโป  ทสฺสนีโยติอาทินา  นเยน   
# ๑. ม. พาตฺตึสาติ ฯ  ๒. ม. มนฺธาตา ฯ   
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เคหสิตกถาว  ติรจฺฉานกถา  โหติ ฯ  โสป  นาม  เอว  มหานุภาโว  
ขย  คโตติ  เอว  ปวตฺตา  ปน  กมฺมฏานภาเว ติฏติ ฯ   
โจเรสุป  มูลเทโว  เอว  มหานุภาโว  เมฆมาโล  เอว มหานุภาโวติ 
เตส กมฺม  ปฏิจฺจ  อโห  สูราติ  เคหสิตกถาว ติรจฺฉานกถา ฯ  
ยุทฺเธป ภารตยุทฺธาทีสุ อสุเกน อสุโก  เอว  มาริโต  เอว  
วิทฺโธติ  กามสฺสาทวเสเนว กถา ติรจฺฉานกถา ฯ เตป  นาม 
ขย คตาติ เอว ปวตฺตา ปน สพฺพตฺถ กมฺมฏานเมว โหติ ฯ   
        อป  จ  อนฺนาทีสุ  เอว  วณฺณวนฺต  คนฺธวนฺต รสวนฺต  
ผสฺสสมฺปนฺน ขาทิมฺห ภุ ฺชิมฺห  ปวิมหฺา  ปริภุ ฺชมิฺหาติ 
กามสฺสาทวเสน  กเถตุ  น  วฏฏติ สาตฺถก ปน  กตฺวา   
ปุพฺเพ  เอว  วณฺณาทิสมฺปนฺน  อนฺน  ปาน  วตฺถ  สยน มาล 
คนฺธ สีลวนฺตาน  อทมฺห เจติยปูช อกริมฺหาติ กเถตุ วฏฏติ ฯ  
าติกถาทีสุ [๑] ปน อมฺหาก าตกา  สูรา  สมตฺถาติ  วา  ปุพฺเพ  
มย  เอว วิจิเตฺรหิ ยาเนหิ วิจริมฺหาติ วา  อสฺสาทวเสน  
วตฺตุ  น  วฏฏติ  สาตฺถก  ปน  กตฺวา  เตป  โน  าตกา   
ขย  คตาติ  วา  ปุพฺเพ  มย  เอวรูปา  อุปาหนา  สงฺฆสฺส  
อทมฺหาติ วา กเถตพฺพ(๒) ฯ  คามกถาป  สุนิวิฏทนฺุนิวิฏ- 
สุภิกฺขทุพฺภิกฺขาทิวเสน  อสุกคามวาสิโน สูรา  สมตฺถาติ  วา  
เอว  อสฺสาทวเสน  วตฺตุ  น  วฏฏติ  สาตฺถก  ปน  กตฺวา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. กเถตุ วฏฏติ ฯ   
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สทฺธา ปสนฺนาติ วา ขยวย คตาติ วา วตฺตุ วฏฏติ ฯ   
        นิคมนครชนปทกถาสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิตฺถกิถาป  
วณฺณสณฺานาทีนิ  ปฏิจฺจ  อสฺสาทวเสน  น  วฏฏติ  สทฺธา  
ปสนฺนา  ขยวย  คตาติ  เอวเมว  วฏฏติ ฯ  สูรกถาป  นนฺทิมิตฺโต   
นาม  โยโธ  สูโร  อโหสติี  อสฺสาทวเสน  น  วฏฏติ ฯ  สทโฺธ 
อโหสิ  ขย(๑)  คโตติ  เอวเมว  วฏฏติ ฯ  วิสิขากถาป  อสุกา  
วิสิขา  สุนิวิฏา  ทุนฺนิวิฏา  สูรา  สมตฺถาติ  อสฺสาทวเสน  
น วฏฏติ ฯ สทฺธา ปสนฺนา ขยวย คตาอิจฺเจว วฏฏติ ฯ   
        กุมฺภฏานกถาติ  อุทกฏานกถา  (๒) อุทกติตฺถกถาติป วุจฺจติ 
กุมฺภทาสิกถา วา  สาป  ปาสาทิกา  นจฺจิตุ  คายิตุ  เฉกาติ 
อสฺสาทวเสน น วฏฏติ สทฺธา  ปสนนฺาติอาทินา  นเยน  
วฏฏติ ฯ  ปพฺุพเปตกถาติ  อตีตาติกถา ฯ  ตตฺถ  วตฺตมาน- 
าติกถาสทิโสว วินิจฺฉโย ฯ   
        นานตฺตกถาติ  ปุริมปจฺฉิมกถาหิ  วิมุตฺตา  อวเสสา  นานา- 
สภาวา  นิรตฺถกกถา ฯ  โลกกฺขายิกาติ  อย  โลโก  เกน  นิมฺมโิต 
อสุเกน  นาม  นิมฺมิโต ฯ  กาโก เสโต  อฏ ีน  เสตตฺตา  พลากา  
รตฺตา  โลหิตสฺส  รตฺตตฺตาติ  เอวมาทิกา  โลกายตวิตณฺฑ- 
สลฺลาปกถา ฯ   
        สมุทฺทกฺขายิกา  นาม  กสฺมา  สมุทฺโท  สาคโร  
# ๑. ม. ขยวย ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อุทกฏานกถา ฯ   
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สาครเทเวน  ขตตฺตา สาคโร  ขโต  เมติ  หตฺถมุทฺธาย  สย   
นิเวทิตตฺตา  สมุทฺโทติ  เอวมาทิกา  นิรตฺถกา สมุทฺทกฺขานกถา ฯ 
ภโวติ  วุฑฺฒิ ฯ  อภโวติ  หานิ ฯ  อิติ  ภโว  อิติ  อภโวติ   
ย วา ต วา นิรตฺถกการณ วตฺวา ปวตฺติตกถา อิติ- 
ภวาภวกถา ฯ   
        อาวเรยฺยาติ  อาวรณ  กเรยฺย ฯ  นวิาเรยฺยาติ อารมฺมณโต 
วาเรยฺย ฯ สวเรยฺยาติ(๑)  สมฺมา นิสฺเสส กตฺวา วาเรยฺย ฯ  
รกฺเขยฺยาติ รกฺข กเรยฺย ฯ โคเปยฺยาติ สงฺโคเปยฺย ฯ ปทเหยฺยาติ 
ปทหน กเรยฺย ฯ ปจฺฉินฺเทยฺยาติ โสต ฉินฺเทยฺย ฯ   
        เตน  เตน  น  ตุสฺสนตีฺติ  เตน  เตน  อมฺพิลาทริเสน (๒) 
น สนฺโตส อาปชฺชนฺติ ฯ  อปราปร ปริเยสนฺตีติ อุปรูปริ  
คเวสนฺติ ฯ   
        ผสฺเสนาติ  โรคผสฺเสน ฯ  ภว ฺจ  นาภิชปฺเปยฺยาติ  ตสฺส 
ผสฺสสฺส  วิโนทนตฺถาย  กามภวาทิภว ฺจ  น  ปตฺเถยฺย ฯ  เภรเวสุ 
จ  น สมปฺเวเธยฺยาติ ตสฺส  ผสฺสสฺส  ปจฺจยภูเตสุ  สีหพฺยคฺฆาทีสุ  
เภรเวสุ  จ  น  สมฺปเวเธยฺย อวเสเสสุ วา ฆานินฺทฺริย- 
มนินฺทฺริยวิสเยสุ  น  สมฺปเวเธยฺย(๓) ฯ  เอว  ปริปูโร  อินฺทรฺิยสวโร 
วุตฺโต  (๔)  โหติ ฯ  ปุริเมหิ  วา  อินทฺฺริยสวร  ทสฺเสตฺวา อิมินา 
# ๑. สฺยา. สนฺนิวาเรยฺยาติ ฯ  ๒. ม. อมฺพิลาทินา รเสน ฯ 
# ๓. ม. น สมฺปเวเธยฺย ฯ  ๔. สี. คุตฺโต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 127 

                *เลมที่ 39  ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 127 
 
อร ฺเ วสตา เภรว ทิสฺวา วา สุตฺวา วา นปฺปเวธิตพฺพนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ   
        เอเกนากาเรนาติ  เอเกน  การเณน ฯ  ภยมฺป  เภรวมฺป   
ต ฺเวาติ  ภยนฺติ  จ  เภรวนฺติ  จ  ขุททฺกมฺป  มหนฺตมฺป  
อุตฺตาสนิมิตฺตเมว ฯ  ตเมวตฺถ  ทสเฺสตุ วุตฺตเ ฺหตนฺติอาทิมาห ฯ 
ภยนฺติ  ตปฺปจฺจยา  อุปฺปนฺนภย ฯ  ภยานกนฺติ อาการนิทฺเทโส ฯ   
ฉมฺภิตตฺตนฺติ  ภยวเสน  คตฺตจลน ฯ  โลมหโสติ  โลมาน  หสน  
อุทฺธคฺคภาโว ฯ  อิมินา  ปททฺวเยน  กจฺิจโต  ภย  ทสฺเสตฺวา   
ปุน  เจตโส อุพฺเพโค อุตฺราโสติ  สภาวโต  ทสฺเสติ ฯ  อุพฺเพโคติ  
ภีรุโก ฯ  (๑) อุตฺราโสติ จิตฺตกฺโขโภ ฯ ชาติภยนฺติ  ชาตึ  ปฏิจฺจ   
อุปฺปนฺนภย ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ ราชโต อุปฺปนฺน ภย  
ราชภย ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ อตฺตานุวาทภยนฺติ ปาปกมฺมิโน 
อตฺตาน อนุวทนฺตสฺส อุปฺปชฺชนกภย ฯ ปรานุวาทภยนฺติ ปรสฺส 
อนุวาทโต อุปฺปชฺชนกภย ฯ   
        ทณฺฑภยนฺติ  อาคาริกสฺส  ร ฺา  ปวตฺติตทณฺฑ  
อนาคาริกสฺส  วินยทณฺฑ ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนกภย ฯ  ทุคฺคติ- 
ภยนฺติ  จตฺตาโร  อปาเย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนกภย ฯ อูมิภยนฺติ   
มหาสมุทฺเท อุทก โอโรหนฺตสฺส ปตฺตภย ฯ (๒) มหาสมุทฺเท  
กิร มหินฺทวีจิ นาม  สฏ ิโยชนานิ  อุคฺคจฺฉติ  ตรงฺควีจิ  (๓)  
# ๑. ส.ี อุพฺเพโคติ ตุริโต ฯ  ๒. ม. ปวตฺตภย ฯ 
# ๓. ม. ตรงฺควีจิ ฯ   
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นาม  ปณฺณาส  โยชนานิ  โรหณวีจิ นาม  จตฺตาลีสโยชนานิ  
อุคฺคจฺฉติ ฯ  เอวรูปา  อูมิโย  ปฏิจฺจ  ปวตฺตภย (๑) อูมิภย ฯ  
มีนกุลโต  ภย(๒)  ภุมฺภีลภย ฯ  อุทกาวฏฏโต ภย อาวฏฏภย ฯ 
สุสุกา วุจฺจติ จณฺฑมจฺโฉ  ตโต  ภย  สสุุกาภย ฯ  อาชีวิกภยนฺติ  
ชีวิตวุตฺติโต ภย อาชีวิกภย ฯ อสิโลกภยนฺติ ครหโต ภย ฯ   
        ลทฺธา  น  สนฺนิธ ึ กยิราติ  เอเตส  อนฺนาทีน  ยงฺกิ ฺจิ  
ธมฺเมน  ลภิตฺวา อร ฺเ จ เสนาสเน วสตา ทุลฺลภนติฺ  
จินฺเตตฺวา สนฺนิธึ น กเรยฺย ฯ   
        โอทโนติ  สาลิ  วีหิ  ยโว  โคธุโม  กงฺคุ  วรโก  กุทฺรูสโกติ  
สตฺตนฺน ธ ฺาน ธ ฺานุโลมาน ฺจ  ตณฺฑุเลหิ  นิพฺพตฺโต ฯ  
กุมฺมาโสติ  ยเวหิ  นิพฺพตฺโต ฯ  สตฺตูติ สาลิอาทีหิ  กตสตฺตุ ฯ   
มจฺโฉ  ทกสมฺภโว ฯ  มส  ปากฏเมว ฯ  อมฺพปานนฺติ  อาเมหิ   
วา  ปกฺเกหิ  วา  อมฺเพหิ  กตปาน ฯ  ตตฺถ อาเมหิ กโรนฺเตน  
อมฺพตรุณานิ ภินฺทิตฺวา อุทเก  ปกฺขิปตฺวา  อาตเป อาทิจฺจ- 
ปาเกน ปจิตฺวา ปริสฺสาเวตฺวา ตทหุ ปฏิคฺคหิเตหิ มธุสกฺกร- 
กปฺปูราทีหิ  โยเชตฺวา  กาตพฺพ ฯ  ชมพฺุปานนฺติ  ชมฺพุผเลหิ   
กตปาน ฯ โจจปานนฺติ  อฏ ิกกทลิผเลหิ  กตปาน ฯ  โมจปานนฺติ  
อนฏ ิเกหิ กทลิผเลหิ กตปาน ฯ มธุกปานนฺติ  มธุกาน  
ชาติรเสน  กตปาน ฯ  ตมฺปน  อุทกสมภิฺนฺน  วฏฏติ  สุทฺธ  
# ๑. ม. ปวตฺต ฯ  ๒. ม. กมฺุภีลโต ปวตฺต ภย ฯ  
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น  วฏฏติ ฯ  มุทฺทิกปานนฺติ  มุทฺทิกา  อุทเก  มทฺทตฺิวา  อมฺพปาน 
วิย  กตปาน ฯ สาลูกปานนฺติ  รตฺตุปฺปลนีลุปฺปลาทีน  สาลูเก  
มทฺทิตฺวา  กตปาน ฯ ผารุสกปานนฺติ ผารุสเกหิ  อมฺพปาน  วิย 
กตปาน ฯ  โกสมฺพปานนฺติ  โกสมฺพผเลหิ  กตปาน ฯ  โกลปานนฺติ  
โกลผเลหิ  กตปาน ฯ  พทรปานนฺติ  มหาโกลผเลหิ อมฺพปาน  
วิย กตปาน ฯ  อิมานิ เอกาทส ปานานิ ตานิป อาทิจฺจ- 
ปกฺกานิป วฏฏนฺติ ฯ   
        ฆฏปานนฺติ  สปฺปปาน ฯ  เตลปานนฺติ  ติลเตลาทิปาน ฯ  
ปโยปานนฺติ  ขีรปาน ฯ ยาคุปานนฺติ  อมฺพิลาทิยาคุปาน ฯ  (๑) 
รสปานนฺติ  สากาทิรสปาน ฯ  ปฏขชชฺกนฺติ สตฺตนฺน  ตาว 
ธ ฺาน  ธ ฺานุโลมาน  อปรณฺณาน ฺจ ปฏ ปนสปฏ  
ลพุชปฏ อมฺพาฏกปฏ  สาสปปฏ (๒) ขีรวลฺลปิฏ ฺจาติ 
เอวมาทีน  ปฏเหิ  กต ปฏขชฺชก ฯ  ปูวขชฺชกมฺป  เอเตหิเยว 
กต ฯ  มลูขชชฺกนฺติ  มลูกมูล  ขารกมูล จุจฺจุมูลนฺติ  เอวมาทิ ฯ  
ตจขชฺชกนฺติ  อุจฺฉุตจาทโย ฯ  ปตฺตขชฺชกนฺติ นิมฺพปณฺณกุฏชปณฺณ- 
ปโฏลปณฺณสุลสปณฺณาทโย ฯ ปุปฺผขชฺชกนฺติ  มลูกปุปฺผขารก- 
ปุปฺผเสตวรุ(๓)ณสิคฺคุอุปฺปลปทุมกาทโย ฯ ผลขชฺชกนฺติ  ปนสล- 
พุชตาลนาฬิเกรอมฺพาฏกตินฺติณิกมาตุลุงฺคกปฏผลอลาพุกุมฺภณฺฑ-   
ปุสฺสผลติมฺพรุสกติปุสวาติงฺคณโจจโมจมธุกาทีน ผลาน ขชฺชก ฯ   
# ๑. ส.ี ม. สตีลาทิยาคุปาน ฯ  ๒. ส.ี ม. สาลปฏ ฯ 
# ๓. ม. ...เสวรณ... ฯ  
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        น  กุหนายาติ  น  วิมฺหาปนาย ฯ  น  ลปนายาติ  ปจฺจยตฺถ  
น  ลปนาย ฯ  วิหาร  อาคเต  มนุสฺเส  ทิสฺวา กิมตฺถาย โภนฺโต  
อาคตา(๑) ภิกฺขู นิมนฺเตตุนฺติ ฯ ยทิ  เอว  คจฺฉถ  อห  ปจฺฉโต  
คเหตฺวา  อาคจฺฉามีติ  เอว  น  ลปนาย ฯ อถ  วา  อตฺตาน  
อุปเนตฺวา  อห  ติสฺโส  มยิ  ราชา  ปสนฺโน  มยิ  อสุโก  ราชา  อสุโก  
จ(๒)  ราชมหามตฺโต  ปสนฺโนติ  เอว  น  ลปนาย ฯ  
น  เนมิตฺติกตายาติ เยน  เกนจิ  ปเรส  ปจฺจยทานส ฺาชนเกน 
กายวจีกมฺเมน  น  เนมิตฺติกตาย ฯ  น  นิปฺเปสิกตายาติ  ยา สา 
ปเรส  อกฺโกสนาทิกิริยา  ยสฺมา  เวฬุเปสิกา  วิย  อพฺภงฺค ปรสฺส 
คุณ  นิปฺเปเสติ  นิปุ ฺชติ(๓)  ยสฺมา  วา  คนฺธชาต ปสิตฺวา 
คนฺธมคฺคนา วิย  ปรคุเณ นิปสิตฺวา วิจุณฺเณตฺวา เอสา  
ลาภมคฺคนา โหติ ตสฺมา นิปฺเปสิกตาติ วุจฺจติ ฯ  น  เอวรูปาย  
นิปฺเปสิกตาย ฯ  น  ลาเภน  ลาภ  นิชิคึสนตายาติ (๔) เอตฺถ   
นิชิคึสนตาติ  มคฺคนา  อ ฺโต  ลทฺธ  หิ  อ ฺตฺถ  หรณวเสน  
ลาเภน  ลาภมคฺคนา  นาม โหติ ฯ น เอวรูปาย ลาเภน 
ลาภมคฺคนาย ฯ   
        น  ทารทุาเนนาติ  น  ปจฺจยเหตุเกน  ทารุทาเนน วิหาเร  
อุฏ ิต หิ อ ฺโต (๕)  วา  อาหริตฺวา  รกฺขิตโคปต  ทารุ  เอว 
# ๑. ม. อาคตาติ ฯ  ๒. ม. ราชา ฯ  ๓. ม. นิปุ ฺฉติ ฯ  
# ๔. ม. นิชิคีสนตายาติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. อร ฺโต ฯ  
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เม  ปจฺจย  ทสฺสนฺตีติ  อุปฏากาน ทาตุ  น  วฏฏติ ฯ  เอว  
หิ  ชีวิก  กปฺเปนฺโต  อเนสนาย  มิจฺฉาชีเวน  ชีวติ โส ทิฏเว  
ธมฺเม  ครห  ปาปุณาติ  สมฺปราเย  จ  อปายปริปูรโก  โหติ ฯ  
อตฺตโน  ปุคฺคลิก  ทารุ  กลุสงฺคหตฺถาย  ททนโฺต  กุลทูสกทุกฺกฏ  
อาปชฺชติ  ปรปุคฺคลิก เถยฺยจิตฺเตน  ททมาโน  (๑)  ภณฺฑคฺเฆน 
กาเรตพฺโพ ฯ สงฺฆิเกป เอเสว นโย ฯ สเจ ปน  ต  อิสฺสรตาย  
เทติ  ครุภณฺฑวิสฺสชฺชน  อาปชฺชติ ฯ  กตร  ปน  ทารุ  ครุภณฺฑ  
โหติ  กตร  น  โหตีติ  ย ตาว อโรปม สย ชาต ต สงฺเฆน  
ปริจฺฉินฺนฏาเนเยว ครุภณฺฑ  ตโต  ปร  น  ครุภณฺฑ ฯ 
โรปมฏาเน(๒)  จ  สพฺเพน  สพฺพ  ครุภณฺฑ ปมาณโต สูจิ- 
ทณฺฑกปฺปมาณ ครุภณฺฑ ฯ   
        น  เวฬทุาเนนาติอาทีสุป  น  เวฬุทาเนนาติ  น ปจฺจย- 
เหตุเกน เวฬุทาเนนาติอาทิ  สพฺพ  น  ทารุทาเนนาติ  เอตฺถ 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เวฬุ  ปน  ปมาณโต  เตลนาฬิปฺปมาโณ 
ครุภณฺฑ  น  ตโต  เหฏา ฯ  มนุสฺสา  วิหาร  คนฺตฺวา   
เวฬฬ  ยาจนฺติ  ภิกฺขู  สงฺฆิโกติ  ทาตุ  น  วิสหนฺติ  มนุสฺสา  
ปุนปฺปุน ยาจนฺติ วา ตชฺเชนฺติ  วา  ตทา ภิกฺขูหิ ทณฺฑกมฺม  
กตฺวา คณฺหถาติ วตฺตุ วฏฏติ เวฬุทาน นาม  น  โหติ ฯ 
สเจ  เต  ทณฺฑกมฺมตฺถาย  วาสิผรสุอาทีนิ  วา  ขาทนีย  วา  โภชนีย  
# ๑. ม. ททนโฺต ฯ  ๒. ม. โรปมฏาเน ฯ  
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วา เทนฺติ คเหตุ น วฏฏติ ฯ   
        วินยฏกถาย  ปน  ทฑฺฒเคหา  มนุสฺสา  คณฺหิตฺวา 
คจฺฉนฺตา  น  วาเรตพฺพาติ  วุตฺต ฯ  สเจ  สงฺฆสฺส  เวฬุคุมฺเพ   
เวฬุทูสิกา  อุปฺปชฺชติ  ต อโกฏฏาเปนฺตาน  เวฬุ  นสสฺติ ฯ   
กึ  กาตพฺพนฺติ  ภิกฺขาจาเร  มนุสฺสาน อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  สเจ   
โกฏเฏตุ  น  อิจฺฉนฺติ  สมฺภาค ลภิสฺสถาติ วตฺตพฺพา ฯ น  
อิจฺฉนฺติเยว เทฺว โกฏาเส ลภิสฺสถาติ วตฺตพฺพา ฯ เอวมฺป  
อนิจฺฉนฺเตสุ นฏเน อตฺโถ  นตฺถิ  ตุมฺหาก  ขเณ  สติ  ทณฺฑกมมฺ  
กริสฺสถ  โกฏเฏตฺวา  คณฺหถาติ วตฺตพฺพา  เวฬุทาน  นาม   
น  โหติ ฯ  เวฬุคุมฺเพ  อคฺคิมฺหิ  อุฏ ิเตป  อุทเกน วุยฺหมานเวฬูสุป  
เอเสว นโย ฯ   
        ปตฺตทาเน  ครุภณฺฑตาย  อย  วินจฺิฉโย  ปตฺตมฺป  
หิ  ยตฺถ  วิกกฺายติ คนฺธการาทโย  (๑)  คนฺธปลิเวนาทีน  อตฺถาย 
คณฺหนฺติ  ตาทิเส  ทุลลฺภฏาเนเยว  ครุภณฺฑ  โหติ ฯ  เอส  
ตาว  กึสุกปตฺตกณฺณปฬนฺธนตาลปตฺตาทีสุ  วินิจฺฉโย ฯ ตาล- 
ปณฺณมฺป  อิมสฺมึเยว  าเน  กเถตพฺพ  ตาลปณฺณมฺป  หิ   
สย  ชาเต  ตาลวเน  สงฺเฆน  ปริจฺฉินฺนฏาเนเยว  ครุภณฺฑ  น  
ตโต  ปร  โรปมตาเลสุ (๒) สพฺพมฺป ครุภณฺฑ  ตสฺส  ปมาณ   
เหฏ ิมโกฏิยา อฏงฺคุลปฺปมาโณป ริตฺตโปตฺถโก ฯ ติณมฺป  
# ๑. ม. คนฺธการาทโย ฯ ๒. ม. โรปมตาเลสุ ฯ  
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เอตฺเถว  ปกฺขิปตฺวา  กเถตพฺพ ฯ ยตฺถ ปน ติณ นตฺถิ ตตฺถ 
ปลาล(๑)นาฬิเกรปณฺณาทีหิป ฉาเทนฺติ ฯ  ตสฺมา  ตานิป  ติเณเนว 
สงฺคหิตานิ ฯ  อิติ  มุ ฺชปลาลาทีสุ ย กิ ฺจิ มุฏ ิปฺปมาณ  ติณ ฯ  
นาฬิเกรปณฺณาทีสุ  จ  เอกปณฺณมฺป  สงฺฆสฺส  ทินฺน วา ตตฺถ  
ชาต  วา  พหิอาราเม  สงฺฆสฺส  ติณวตฺถุมฺหิ  ชาตติณ วา 
รกฺขิตโคปต วา ครุภณฺฑ โหติ ฯ  ต  ปน  สงฺฆกมฺเม  จ 
เจติยกมฺเม  จ  กเต  อติเรก  ปุคฺคลิกกมฺเม  ทาตุ  วฏฏติ ฯ 
เหฏา วุตฺตทารุเวฬูสุป เอเสว นโย ฯ   
        ปุปฺผทาเน  เอตฺตเกสุ  รกฺุเขสุ  ปุปผฺานิ  วิสฺสชชฺิตฺวา  ยาคุ- 
ภตฺตตฺถาย อุปเนนฺตุ  เอตฺตเกสุ  เสนาสนปฏิสงฺขรเณ  อุปเนนฺตูติ  
เอว  นิยมิตฏาเนเยว ปุปฺผานิ  ครุภณฺฑานิ  โหนฺติ ฯ  ยทิ   
สามเณรา  ปุปฺผานิ โอจินิตฺวา ราสึ กโรนฺติ ป ฺจงฺค- 
สมนฺนาคโต  ปุปฺผภาชโก  ภิกฺขุ  ภิกฺขุสงฺฆ  คเณตฺวา  โกฏาเส 
กโรติ ฯ โส สมฺปตฺตปริสาย  สงฺฆ  อนาปุจฺฉิตฺวาว  ทาตุ   
ลภติ ฯ  อสมฺมเตน  ปน  อาปุจฺฉิตฺวาว ทาตพฺพ ฯ  ภิกฺขุโน(๒) 
ปน  กสฺส ปปฺุผานิ ทาตุ ลพฺภติ กสฺส น ลพฺภตีติ  
มาตาปตูน เคห  คนฺตฺวาป(๓)  เคหโต  ปกฺโกสาเปตฺวาป  วตฺถุปูช   
กโรถาติ  ทาตุ  ลพฺภติ ปฬนฺธนตฺถาย  (๔)  น  ลพฺภติ ฯ 
เสสาตีน  ปน  หริตฺวา น ทาตพฺพ ปกฺโกสาเปตฺวา   
# ๑. ม. ตาล... ฯ  ๒. ม. ภิกฺขุโน ฯ ๓. ม. หริตฺวาป ฯ  
# ๔. สี. ม. ปลนุธนตฺถาย ฯ  
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ปูชนตฺถาย  ทาตพฺพ ฯ  เสสชนสฺส  ปชูนฏาน  สมฺปตฺตสฺส  
อปจฺจาสึสนฺเตน ทาตพฺพ ปุปฺผทาน นาม น โหติ ฯ   
        วิหาเร  พหูนิ  ปุปฺผานิ  ปุปฺผนฺติ ภิกฺขุนา ปณฺฑาย 
จรนฺเตน มนุสฺเส ทิสฺวา วิหาเร  พหูนิ  ปุปฺผานิ  ปูเชถาติ  
วตฺตพฺพ  วจนมตฺเต  โทโส นตฺถิ มนุสสฺา ขาทนีย  โภชนีย  
อาทาย  อาคมิสฺสนฺตีติ  จิตฺเตน  ปน  น  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  
วทติ ขาทนียโภชนีย  น  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  มนุสฺสา  อตฺตโน 
ธมฺมตาย  วิหาเร  ปุปฺผานิ อตฺถีติ  ปุจฺฉิตฺวา อสุกทิวเส วิหาร  
อาคมิสฺสาม สามเณราน ปุปฺผานิ โอจินิตุ มา  เทถาติ   
วทนฺติ ฯ  ภิกขฺุ  สามเณราน  กเถตุ  ปมฏุโ  สามเณเรหิ  
ปุปฺผานิ โอจิตานิ  มนุสฺสา  ภิกฺขู  (๑)  อุปสงฺกมิตฺวา  มย  ตุมฺหาก   
อสุกทิวเส  เอว อาโรจยิมฺห  สามเณราน ปุปฺผานิ โอจินิตุ  
มา เทถาติ  ก(ึ๒)  น  วารยิตฺถาติ สติ เม  ปมฏุา  ปุปฺผานิ   
โอจินิตมตฺตาเนว  น  ตาว  ปูชา กตาติ วตฺตพฺพ คณฺหถ  
ปูเชถาติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  วทติ  อามิส  น  ปรภุิ ฺชิ- 
ตพฺพ ฯ  อปโร  ภิกฺขุ สามเณราน  อาจิกฺขติ  อสุกคามวาสิโน 
ปุปฺผานิ  มา  โอจินิตฺถาติ  อาหสูติ มนุสฺสาป  อามิส   
อาหริตฺวา  ทาน  ทตฺวา  วทนฺติ  อมฺหาก  มนุสฺสา  น พหุกา  
สามเณเร  อเมฺหหิ  สห  ปปฺุผานิ  โอจินิตุ  อาณาเปถาติ ฯ 
# ๑. ม. ภิกฺขุ ฯ  ๒. ม. สกมฺา ฯ  
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สามเณเรหิ  ภิกฺขา  ลทฺธา ฯ  เย  ภิกฺขาจาร  น  คจฺฉนฺติ เต 
สยเมว ชานิสฺสนฺติ อุปาสกาติ วตฺตพฺพ ฯ เอตฺตก  นย  ลภิตฺวา 
สามเณเร  ปุตฺเต  วา ภาติเก วา กตฺวา ปุปฺผานิ โอจินาเปตุ  
โทโส นตฺถิ ปุปผฺทาน นาม น โหติ ฯ   
        ผลทาเน  ผลมฺป  ปปฺุผ  วิย  นิยมิตเมว  ครุภณฺฑ  
โหติ ฯ  วิหาเร  พหุกมฺห ิผลาผเล  สติ  อผาสุกมนุสฺสา  
อาคนฺตฺวา  ยาจนฺติ  ภิกฺขู  สงฺฆิกนฺติ  ทาตุ  น อุสฺสหนฺติ  
มนุสฺสา  วิปฺปฏิสาริโน อกฺโกสนฺติ ปรภิาสนฺติ ตตฺถ กึ  
กาตพฺพนฺติ ผเลหิ  วา  รกฺุเขหิ  วา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กติกา   
กาตพฺพา อสุเก จ รุกฺเข อสุเก จ  รุกฺเข  เอตฺตกานิ  ผลานิ  
คณฺหนฺตา  เอตฺตเกสุ  วา  รุกฺเขสุ ผลานิ คณฺหนฺตา น  
วาเรตพฺพาติ ฯ  โจรา  วา  อิสฺสรา  วา  พลกฺกาเรน คณฺหนฺตา 
น วาเรตพฺพา ฯ  กุทฺธา หิ เต สกลวิหารมฺป นาเสยฺยุ ฯ 
อาทีนโว ปน กเถตพฺโพติ ฯ   
        สินานทาเน  สินานจุณฺณานิ  โกฏฏิตานิ  น   
ครุภณฺฑานิ  อโกฏฏโิต  รกฺุเข  ิโตว  รกฺุขตโจ  ครุภณฺฑ  จุณฺณ  ปน  
อคิลานสฺส  รชนนิปกฺก วฏฏติ ฯ คิลานสฺส ย กิ ฺจิ จุณฺณ  
ทาตุ วฏฏติเยว ฯ   
        น  จุณฺณทาเนนาติ  วุตฺตนเยน  น   สิรีสจุณฺณาทีน  ทาเนน ฯ  
มตฺติกาทาเน  มตฺติกา  ห ิ ยตฺถ  ทลฺุลภา  โหติ  ตตฺเถว    
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ครุภณฺฑ ฯ  สาป  เหฏ ิมโกฏิยา ตึสปล(๑)คุฬปณฺฑปฺปมาณา  ว 
ตโต เหฏา น ครุภณฺฑนฺติ ฯ   
        ทนฺตกฏทาเน  ทนฺตกฏ  อจฺฉินฺนกเมว  ครภุณฺฑ ฯ  เยส   
สามเณราน  สงฺฆโต ทนฺตกฏวาโร  ปาปุณาติ  เต  อตฺตโน  
อาจริยุปชฺฌายาน  ปาฏิเยกฺก  ทาตุ  น  ลภนฺติ ฯ  เยหิ  ปน  
เอตฺตกานิ ทนฺตกฏานิ อาหริตพฺพานีติ ปริจฺฉินฺทิตฺวา วารา  
คหิตา  เต  อติเรกานิ  อาจริยุปชฺฌายาน  ทาตุ  ลภนฺติ ฯ   
เอเกน  ภิกฺขุนา  ทนฺตกฏมาฬกโต  พหูนิ  ทนฺตกฏานิ  น 
คเหตพฺพานิ เทวสิก เอเกกเมว คเหตพฺพ ฯ  ปาฏิเยกฺก   
วสนฺเตนาป  ภิกฺขุสงฺฆ  คณยิตฺวา  (๒)  ยตฺตกานิ  อตฺตโน  ปาปุณนฺติ  
ตตฺตกาเนว  คเหตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  อนตฺรา  อาคนฺตุเกสุ  วา 
อาคเตสุ  ทิส  วา  ปกฺกมนฺเตน(๓)  อาหริตฺวา  คหิตฏาเนเยว   
เปตพฺพานิ ฯ  น  มุโขทกทาเนนาติ  น  มุขโธวนอุทกทาเนน ฯ   
        น  จาฏกมฺยตายาติอาทีสุ  จาฏกมฺยตา  วุจฺจติ  อตฺตาน  
ทาส  วิย  นีจฏาเน เปตฺวา  ปรสฺส  ขลิตวจนมฺป  สณฺเปตฺวา  
ปยกามตาย  ปคฺคยฺหวจน ฯ  น  มุคฺคสูปตายาติ  มุคฺคสูปสมานตาย(๔) ฯ 
มุคฺคสูปสมานตาติ  สจฺจาลิเกน  ชีวิก กปฺปนตาย  เอต  อธิวจน ฯ  
ยถา  ห ิ มุคฺคสูเป ปจฺจนฺเต พหู มุคฺคา ปาก คจฺฉนฺติ  
# ๑. ม. ตาลผล... ฯ  ๒. สี. คาหยิตฺวา ฯ  ๓. ม. ปกกฺมนฺเตสุ ฯ  
# ๔. ม. น มคฺุคสูปฺยตายาติ น มุคฺคสูปสมานตาย ฯ  
# มุคฺคสูปสมานตาติ น   
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โถกา  น คจฺฉนฺติ เอวเมว สจฺจาลิเกน ชีวิกกปฺปเก ปุคฺคเล  
พหุ อลิก โหติ อปฺปก สจฺจ ฯ  ยถา  วา  มุคฺคสูปสฺส   
อปวิสนฏาน  นาม นตฺถ ิเอวเมว สจฺจาลิกวุตฺติโน ปุคฺคลสฺส 
อปฺปติฏาน  นาม  นตฺถ ิฯ  สิงฺฆาฏก  วิย  อิจฺฉิติจฺฉิตธาราย(๑) 
ปติฏาติ ฯ  เตนสฺส  สา  มุสาวาทิตา  มุคฺคสูปตาติ  วุตฺตา ฯ  
น ปาริภฏยตายาติ น ปริภฏกมฺมภาเวน ฯ  ปริภฏสฺส  หิ  กมฺม  
ปาริภฏย  ตสฺส  ภาโว  ปาริภฏยตา  อลงฺการกรณาทีหิ  
ทารกกีฬาปนสฺเสต  อธิวจน ฯ  น  ปมทฺทิกตายาติ(๒)  น  สหสา  
ฆร  ปวิสิตฺวา ปเก นิสีทนกตาย ฯ   
        น  วตฺถวิุชฺชายาติอาทีสุ  วตฺถุวิชชฺา  นาม  คามนิคม- 
นคราทีน สุนิวิฏทุนฺนิวิฏชานนสตฺถ ฯ  ติรจฺฉานวิชฺชา  นาม 
อนิยฺยานิกตฺตา สคฺคโมกฺขมคฺคาน  ติรจฺฉานภูตา  องฺคสตฺถ- 
นิมิตฺตาทิกา อวเสสา วิชฺชา ฯ องฺควิชฺชา นาม  อิตฺถปิุริสาน  
สุภคทุพฺภคลกฺขณชานน ฯ  นกฺขตฺตวิชฺชา  นาม  นกฺขตฺตาน  
โยคชานนสตฺถ ฯ   
        น  ทูตคมเนนาติ  น  ทูเตยฺย  กตฺวา  คมเนน ฯ  น 
ปหิณคมเนนาติ  น คิหีน (๓)  สาสน  คเหตฺวา  ฆรา  ฆร  ปหิตสฺส  
คมเนน ฯ  น  ชงฺฆเปสนิเยนาติ  น  (๔)  คามนฺตรเทสนฺตราทีสุ  เตส 
# ๑. ม. อิจฺฉิติจฺฉิตฏานสฺส ฯ  ๒. ปฏ ิมสิกตายาติป ปาโ ฯ 
# ๓. ม. น คิหีน ฯ  ๔. ม. นสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
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เตส  คิหีน  สาสนปฏิสาสน  หรเณน ฯ  อิท  หิ ชงฺฆเปสนิย   
นาม  อตฺตโน มาตาปตูน เย จสฺส มาตาปตโร อุปฏหนฺติ  
เตส สาสน คเหตฺวา กตฺถจิ คมนวเสน วฏฏติ ฯ เจติยสฺส  
วา สงฺฆสฺส วา อตฺตโน วา กมฺม กโรนฺตาน วฑฺฒกีนมฺป   
สาสน  หริตุ  วฏฏติ ฯ  มนุสฺสา  ทาน  ทสฺสาม  ปชู  กริสฺสาม  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาจิกฺขถาติ  จ  วทนฺติ  อสุกตฺเถรสฺส นาม เทถาติ 
ปณฺฑปาต วา เภสชฺช  วา  จีวร  วา  เทนฺติ  วิหาเร  ปูช   
กโรถาติ  มาลาคนฺธวิเลปนาทีนิ วา  ธชปฏากาทีนิ  วา  
นิยฺยาเตนฺติ ฯ สพฺพ หริตุ วฏฏติ ชงฺฆเปสนิย นาม น  
โหติ ฯ เสสสาสน คเหตฺวา คจฺฉนฺตสฺส ปทวาเร ปทวาเร 
ทุกฺกฏ ฯ (๑)   
        น  เวชชฺกมฺเมนาติ  น  เวชฺเชน  หุตฺวา  กายติกิจฺฉนาทิ- 
เภสชฺชกรเณน ฯ  เภสชฺช  ปน  ป ฺจนฺน  สหธมฺมิกาน  กาตพฺพ   
ภิกฺขุสฺส  ภิกขฺุนิยา สิกฺขมานาย สามเณรสฺส สามเณริยา ฯ  
สมสีลสทฺธาป ฺาน  หิ  เอเตส ตีสุ สิกฺขาสุ ยุตฺตาน เภสชฺช  
อกาตุ น  ลพฺภติ ฯ  มาตาปตูน  ตทุปฏากาน  อตฺตโน  
เวยฺยาวจฺจกรสฺส  ปณฺฑุปลาสสฺสาติ เอเตส  ป ฺจนฺนมฺป  กาตุ  
วฏฏติ ฯ  เชฏภาตุ กนิฏภาตุ เชฏภาตุเชฏภคินิยา  
กนิฏภคินิยา  จูฬมาตุยา  มหามาตุยา จูฬปตุโน มหาปตุโน ปตุจฺฉาย  
# ๑. ส.ี ม. โทโส ฯ   
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มาตุจฺฉายาติ เอเตส  ปน  ทสนฺนมฺป  กโรนฺเตน เตสเยว สนฺตก  
เภสชฺช คเหตฺวา เกวล โยเชตฺวา  ทาตพฺพ ฯ  สเจ  นปฺปโหติ  
อตฺตโน สนฺตก ตาวกาลิก ทาตพฺพ ฯ เอเตส ปุตฺตปรมฺปรา  
ยาว  สตฺตมา  กลุปริวฏฏา  ตาว  จตฺตาโร  ปจฺจเย  อาหรา- 
เปนฺตสฺส  อกตวิ ฺตฺติ  วา เภสชฺช กโรนฺตสฺส เวชฺชกมฺม  
วา กุลทูสกาปตฺติ วา น โหติ ฯ   
        น  ปณฺฑปฏิปณฺฑเกนาติ  เอตฺถ  ปณฺฑปาโต  กสฺส 
ทาตพฺโพ  กสฺส  น  ทาตพฺโพ  มาตาปตูน  ตทุปฏากาน   
เวยฺยาวจฺจกรสฺส  ปณฺฑุปลาสสฺส  สมปฺตฺตสฺส ทามริกโจรสฺส 
อิสฺสรสฺสาป  ทาตพฺโพ ฯ  เอเตส  ทตฺวา  ปจฺฉา  ลทธฺมฺป   
ปณฺฑปฏิปณฺฑ  นาม  น  โหติ ฯ  น  ทานานุปฺปทาเนนาติ   
อตฺตโน  ทินนฺกาน  น  ปนุ ทาเนน ฯ  ธมฺเมนาติ  ธมฺเมน 
อุปฺปนฺน ฯ  สเมนาติ  กายสุจริตาทินา ฯ ลทฺธาติ กาเยน   
ลทฺธา ฯ  ลภิตฺวาติ จิตฺเตน ปาปุณิตฺวา ฯ อธิคนฺตฺวาติ  
สมฺปาปุณิตฺวา ฯ วินฺทิตฺวาติ าเณน วินฺทิตฺวา ฯ ปฏิลภิตฺวาติ  
ปุนปฺปุน ลภิตฺวา ฯ   
        อนฺนสนฺนิธินฺติ  เอตฺถ  ทุวิธา  อนฺนกถา  วินยวเสน  จ  สลฺเลข- 
วเสน  จ ฯ  วินยวเสน  ตาว  ย  กิ ฺจิ  อนฺน  อชชฺ ปฏิคฺคหิต  
อปรชฺช ุสนนฺิธิกรณ (๑) โหติ ตสฺส  ปริโภเค  ปาจิตฺติย ฯ 
# ๑. ม. สนฺนธิิการก ฯ  
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อตฺตนา  ลทฺธ  ปน  สามเณราน  ทตฺวา  เตหิ  ลทฺธ ปาเปตฺวา 
ทุติยทิวเส ภุ ฺชิตุ วฏฏติ สลฺเลโข ปน น โหติ ฯ   
        ปานสนฺนิธิมฺหิป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  ปาน  นาม   
อมฺพปานาทีนิ  อฏ  ปานานิ ยานิ เจ เตส อนุโลมานิ ฯ   
        วตฺถสนฺนิธินฺติอาทิมฺหิ  อนธิฏ ิตาวิกปฺปต  สนฺนิธิ  จ  
โหติ  สลฺเลข ฺจ โกเปติ ฯ  อย  ปริยาย  กถาว นิปฺปริยายโต  
ปน ติจีวรสนฺตุฏเน ภวิตพฺพ จตุตฺถ ลภิตฺวา  อ ฺสฺส  
ทาตพฺพ ฯ  สเจ  ยสฺส  กสสฺจิ ทาตุ น สกฺโกติ ยสฺส ปน  
ทาตุกาโม โหติ  โส  อุทฺเทสตฺถาย  วา  ปริปุจฺฉตฺถาย  วา 
คโต  อาคตมคฺเค(๑)  ทาตพฺพ  อทาตุ  น  วฏฏติ ฯ  จีวเร  
ปน  อปฺปโหนฺเต  สติยา  ปจฺจาสาย  อนุ ฺาตกาล  เปตุ  
วฏฏติ ฯ  สูจิสุตฺตจีวรการกาน  อลาเภน  ตโต ปรมปฺ วินย- 
กมฺม กตฺวา เปตุ วฏฏติ ฯ  อิมสฺมึ  ชิณฺเณ  ปุน  อีทสิ  
กุโต  ลภิสฺสามีติ  ปน เปตุ น วฏฏติ สนฺนิธิ จ โหติ  
สลฺเลข ฺจ วิโกเปติ ฯ   
        ยานสนฺนิธิมฺหิ  ยาน  นาม  วยฺห  รโถ  สกฏ  สนฺธมานิกา (๒) 
สิวิกา ปาฏงฺกีติ เนต  ปพฺพชิตสฺส  ยาน ฯ  อุปาหนา   
ปน [๓] ปพฺพชิตสฺส  ยานเยว ฯ  เอกภิกฺขุสฺส  หิ   เอโก  อร ฺตฺถาย  เอโก 
โธตปาทกตฺถายาติ  อุกฺกสโต  เทฺว  อุปาหนสงฺฆาฏา  วฏฏนฺติ  
# ๑. ม. อาคตมตฺเต ฯ  ๒. ม. สนฺทมานิกา ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปพฺพชิตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ตติย  ลภิตฺวา  อ ฺสฺส  ทาตพฺโพ  อิมสฺมึ  ชิณฺเณ  อ ฺ   
กุโต ลภิสฺสามีติ หิ เปตุ น วฏฏติ สนนฺิธิ จ โหติ สลฺเลข ฺจ 
วิโกเปติ ฯ   
        สยนสนฺนิธิมฺหิ  สยนนฺติ  ม ฺโจ ฯ  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  เอโก 
คพฺเภ  เอโก  ทิวาฏาเนติ  อุกฺกสโต  เทฺว  ม ฺจา  วฏฏนฺติ 
ตโต  อุตฺตริ  ลภิตฺวา อ ฺสฺส ภิกฺขุโน  วา  คณสฺส  วา  
ทาตพฺโพ  อทาตุ  น  วฏฏติ  สนฺนิธ ิ เจว  โหติ  สลฺเลข ฺจ  
กุปฺปติ(๑) ฯ   
        คนฺธสนฺนิธิมฺหิ  ภิกขฺุโน  กณฺฑุกจฺฉุฉวิโทสาทิอาพาเธ  สติ 
คนฺโธ  วฏฏติ ฯ เตน  คนเฺธน  ตสฺมึ  โรเค  วูปสนฺเต  อ ฺเส 
วา  อาพาธิกาน ทาตพฺโพ ฯ ทฺวาเร  ป ฺจงฺคุลฆรธูปนาทีสุ  วา   
อุปเนตพฺโพ ฯ  ปุน  โรเค  สติ  ภวิสฺสตีติ  เปตุ  น วฏฏติ  
คนฺธสนฺนิธิ จ โหติ สลฺเลข ฺจ โกเปติ ฯ 
        อามิสนฺติอาทิ  วุตฺตาวเสส(๒)  ทฏพฺพ ฯ  เสยฺยถีท  
อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ ตถารูเป  กาเล  อุปการาย  ภวิสฺสนฺตีติ   
ติลตณฺฑุลมุคฺคมาสนาฬิเกรโลณมจฺ(๓)ฉมสวลฺลูรสปฺปเตลคุฬภาชนาทีนิ  
อาหราเปตฺวา  เปติ ฯ  โส  วสฺสกาเล  กาลสฺเสว  สามเณเรหิ   
ยาคุ  ปจาเปตฺวา  ปริภุ ฺชิตฺวา  สามเณร  อุทกกททฺเม  ทุกฺข  
คาม ปวิสิตุ  คจฺฉ  อสุกกุล  คนฺตฺวา มยฺห วิหาเร นิสินฺนภาว  
# ๑. ม. โกเปติ ฯ  ๒. ม. อนฺนาทิวุตฺตาวเสส ฯ  
# ๓. ม. ...มจฺฉมส... ฯ  
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อาโรเจหิ อสุกกุลโต ทธิอาทีนิ  อาหราติ  เปเสติ ฯ  ภิกฺขูหิ  
กึ  ภนฺเต  คาม  ปวิสถาติ  วุตฺเตป ทุปฺปเวโส  อาวุโส  
อิทานิ  คาโมติ  วทติ ฯ  เต  โหตุ ภนฺเต อจฺฉถ ตุเมฺห 
มย  ภิกฺข  ปริเยสิตฺวา  อาหริสฺสามาติ คจฺฉนฺติ ฯ อถ สามเณโร 
ทธิอาทีนิ อาหริตฺวา ภตฺต ฺจ  พฺย ฺชน ฺจ  สมฺปาเทตฺวา  
อุปเนติ  ต  ภุ ฺชนฺตสฺเสว  อุปฏากา ภตฺต ปหิณนฺติ   
ตโตป  มนาป มนาป ภุ ฺชติ ฯ อถ ภิกขฺู ปณฺฑปาต คเหตฺวา  
อาคจฺฉนฺติ ตโตป  มนาป  มนาป  คีวายามก  ภุ ฺชติเยว ฯ 
เอว  จตุมาสมฺป  วีตินาเมติ ฯ อย วุจฺจติ  ภิกฺขุ  มุณฺฑกุฏมฺพิก- 
ชีวิก  ชีวติ  น  สมณชีวิกนฺติ ฯ  เอวรูโป อามิสสนฺนิธิ นาม 
โหติ ฯ   
        ภิกฺขุโน  ปน  วสนฏาเน  เอกา  ตณฺฑุลนาฬิ  เอโก 
คุฬปณฺโฑ  จตุภาคมตฺต  สปฺปติ  เอตฺตก  นิเธตุ  วฏฏติ  อกาเล 
สมฺปตฺตโจราน อตฺถาย ฯ เตหิ เอตฺตกมฺป อามิสปฏิสนฺถาร  
อลภนฺตา  ชวิีตาป  โวโรเปยฺยุ  ตสฺมา  สเจป  เอตฺตก  นตฺถ ิ 
อาหราเปตฺวาป  เปตุ  วฏฏติ ฯ  อผาสุกกาเล  จ  ยเทตฺถ  กปฺปย  
ต  อตฺตนาป  ปริภุ ฺชิตุ วฏฏติ ฯ กปฺปยกุฏิย ปน พหุ  
เปนฺตสฺสาป สนฺนธิิ นาม นตฺถิ ฯ   
        ฌายี  น  ปาทโลลสฺสาติ  ฌานาภิรโต  จ  น  จ  ปาทโลโล  
อสฺส ฯ  วิรเม  กุกกฺุจฺจา  นปฺปมชฺเชยยฺาติ  หตฺถกกฺุกุจฺจาทิ  กุกฺกุจฺจ  
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วิโนเทยฺย สกฺกจฺจการิตาย(๑) เจตฺถ นปฺปมชฺเชยฺย ฯ   
        เอกคฺคมนุยุตฺโตติ เอกีภาว  อนุยุตฺโต ฯ สทตฺถครุโกติ (๒)  
อุตฺตมตฺถครุโก ฯ สกตฺถครุโกติ วา ปาโ ฯ   
        ปฏิสลลฺานาราโมติ  อารมณ  อาราโม  ตโต  ตโต  
อารมฺมณโต  ปฏิสหริตฺวา  เอกีภาเว  ปฏิสลลฺาเน  อาราโม  ยสฺส  
โส  ปฏิสลลฺานาราโม ฯ  อสฺสาติ  ภเวยฺย ฯ  ตสฺมึ  รโตติ  
ปฏิสลลฺานรโต ฯ เอเตหิ สีเลสุ ปริปูรการิต ทสฺเสติ ฯ ต  
กิสฺส เหตุ สีลวิปนฺนสฺส  เอกคฺคตาป  น  สมฺปชฺชติ ฯ  อชฺฌตฺต  
เจโตสมถมนุยุตฺโตติ  อตฺตโน จิตฺตสมเถ ยุตฺโต ฯ เอตฺถ หิ  
อชฺฌตฺตนฺติ วา อตฺตโนติ วา เอต เอกตฺถ พฺย ฺชนเมว  
นาน ฯ ภุมฺมตฺเถ ปเนต อุปโยควจน ฯ อนูติ อิมินา อุปสคฺเคน 
โยเคสิทฺธ ฯ   
        อนิรากตชฺฌาโนติ  พหิ  อนีหตชฌฺาโน  อวินาสิตชฺฌาโน  
วา ฯ  นีหรณวินาสตฺถ  หิ  อิท นิรากรณ นาม ฯ ถมภฺ  
นิรงฺกตฺวา (๓) นิวาตวุตฺตีติ(๔)อาทีสุ จ(๕) ปโยโค ทฏพฺโพ ฯ  วิปสฺสนาย  
สมนฺนาคโตติ  สตฺตวิธาย  อนุปสฺสนาย  ยุตฺโต ฯ  สตฺตวิธา  
อนุปสฺสนา  นาม  อนิจฺจานุปสฺสนา  ทกฺุขานุปสฺสนา  อนตฺตานุ- 
ปสฺสนา  นิพฺพิทานุปสฺสนา  วิราคานุปสฺสนา  นิโรธานุปสฺสนา 
# ๑. ม. สกฺกจฺจการิตาย ฯ  ๒. ม. ปรมตฺถครุโกติ ฯ  
# ๓. ส.ี นิรากตฺวา ฯ  ๔.  ขุ. สุ. ๒๕/๓๒๖/๓๘๘ ฯ  
# ๕. ส.ี ปสสฺ (ป - อสฺส) ฯ   
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ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาติ ฯ  ตา วิสุทฺธมิคฺเค  (๑)  วิตฺถาริตา ฯ   
พฺรูเหตา สุ ฺาคารานนฺติ วฑฺเฒตา สุ ฺาคาราน ฯ เอตฺถ 
จ  สมถวิปสสฺนาวเสน  กมฺมฏาน คเหตฺวา รตฺตินฺทิว สุ ฺา- 
คาร ปวิสิตฺวา นิสีทมาโน  ภิกฺขุ  พฺรูเหตา  สุ ฺาคารานนฺติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  เอกภูมกาทิเภเท ปาสาเท กุรุมาโนป สุ ฺา- 
คาราน พฺรูเหตาติ ทฏพฺโพ ฯ   
        สกฺกจฺจการีติอาทีสุ  ทานาทีน  กุสลธมฺมาน  ภาวนาย 
ปุคฺคลสฺส  วา เทยฺยธมฺมสฺส  วา  สกฺกจฺจการิตาวเสน  สกฺกจฺจ- 
การี ฯ  อสฺสาติ  ภเวยฺย ฯ  สตตภาโว  สาตจฺจ  สาตจฺจ- 
การิตาวเสน  สาตจฺจการี ฯ  นิรนฺตรการิตาย  อฏ ิตการี ฯ ยถา  
นาม  กกณฺฏโก  โถก  คนฺตฺวา  โถก  ติฏติ  น  นิรนฺตร  
คจฺฉติ เอวเมว โย ปุคฺคโล เอกทิวส  ทาน  ทตฺวา  
ปูช  วา  กตฺวา  ธมฺม  วา สุตฺวา สมณธมฺม วา  
กตฺวา ปุน จิรสฺส  กโรติ  ต  น นรินฺตร ปวตฺเตติ ฯ โส อสาตจฺจการี  
 ิตการีติ วุจฺจติ ฯ โย  ปน  เอว  น  โหติ  โส  อฏ ิตการี ฯ   
อโนลีนวุตฺติโกติ  นรินฺตรกรณสงฺขาตสฺส วิปฺผารสฺส  อตฺถิตาย 
น  โอลีนวุตฺติโก ฯ  อนิกขิฺตฺตจฺฉนฺโทติ  กุสลกิริยาย วีริยจฺฉนฺทสฺส  
อนิกฺขิตฺตภาเวน อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺโท ฯ อนิกฺขิตฺตธุโรติ วีริยธุรสสฺ  
อโนโรปโก อโนสกฺกิตมานโสติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๒๖๑ ฯ  
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        อปฺปฏิวานีติ  อนิวตฺตน ฯ  อธฏิานนฺติ  กุสลกรเณ   
ปติฏาภาโว ฯ  อนุโยโคติ อนุยุ ฺชน ฯ อปฺปมาโทติ สติยา  
อวิปฺปวาโส ฯ   
        ตนฺทึ  มาย  หส  (๑)  ขิฑฺฑนฺติ  อาลสิย ฺจ  มาย ฺจ  หส ฺจ   
กายิก วาจสิก ขิฑฺฑ ฺจ ฯ สวิภูสนฺติ สทฺธึ วิภูสาย ฯ   
        รตฺตินฺทวิ  ฉโกฏาส  กริตฺวาติ  ปุริมยามมชฺฌมิยาม- 
ปจฺฉิมยามวเสน รตฺตึ ตโย ตถา  ทิวาติ  ฉพฺพิธ  โกฏาส   
กตฺวา ฯ  ป ฺจโกฏาส  ชคฺเคยฺยาติ  (๒)  รตฺตึ มชฌฺิมยาม  วิสสฺชฺชิตฺวา 
อวเสสป ฺจโกฏาเสสุ น นิทฺท โอกฺกเมยฺย ฯ เอก  โกฏาส  
นิปชฺเชยฺยาติ  เอก  มชฺฌิมยามโกฏาส  สโต  สมฺปชาโน  
นิปชฺชิตฺวา  นิทฺท โอกฺกเมยฺย ฯ   
        อิธ  ภิกขฺุ  ทิวสมฺป  ปุพฺพเณฺห  มชฺฌเนฺห  สายเนฺหติ  
ตโยป  ทิวสโกฏาสา คหิตา ฯ  จงฺกเมน นิสชชฺายาติ สกล  
ทิวส อิมินา อิริยาปถทฺวเยน วิหรนฺโต(๓) จิตฺตสฺส อาวรณโต   
อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  ป ฺจหิ  นีวรเณหิ  สพฺพากุสลธมฺเมหิ  
วา ฯ  จิตฺต ปริโสเธยฺยาติ  เตหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต  วิโสเธยฺย   
ปริโสเธยฺย(๔) ฯ  าน  ปเนตฺถ กิ ฺจาป  น  คหิต  จงฺกม- 
นิสชฺชาสนฺนสิฺสิต ปน กตฺวา คเหตพฺพเมว ฯ ปม ยามนฺติ  
# ๑. ม. หสฺส ฯ  เอวมุปริป ฯ ๒. ม.ปฏิชคฺเคยฺยาติ ฯ  
# ๓. ม. วิหรนฺโต ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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สกลสฺมิมฺป ปมยาเม ฯ   
        เสยฺยนติฺ  เอตฺถ  กามโภคีเสยฺยา  เปตเสยฺยา สีหเสยฺยา 
ตถาคตเสยฺยาติ จตสฺโส  เสยฺยา ฯ  ตตฺถ  เยภุยฺเยน  ภิกฺขเว 
กามโภคี  วาเมน  ปสฺเสน  เสนฺตีติ (๑) อย  กามโภคีเสยฺยา ฯ  เตส 
หิ  เยภุยฺเยน  ทกฺขิณปสฺเสน สยาโน นาม นตฺถิ ฯ เยภุยฺเยน   
ภิกฺขเว  เปตา  อุตฺตานา  เสนฺตีติ   อย  เปตเสยฺยา ฯ  อปฺปมส- 
โลหิตตฺตา  หิ อฏ ิสงฺฆาฏฆฏฏิตา(๒)  เอเกน  ปสเฺสน  สยิตุ  น  
สกฺโกนฺติ อุตฺตานาว เสนฺติ ฯ สีโห ภิกขฺเว  มิคราชา   
ทกฺขิณปสฺเสน  เสยฺย  กปเฺปติ  ฯเปฯ  อตฺตมโน  โหตีติ อย  
สีหเสยฺยา ฯ  เตชุสฺสทตฺตา  หิ  สีโห  มคิราชา  เทฺว ปุริมปาเท  
เอกสฺมึ ปจฺฉิมปาเท เอกสฺมึ  าเน  เปตฺวา นงฺคุฏ อนฺตร- 
สตฺถิมฺหิ ปกขิฺปตฺวา ปุริมปาทปจฺฉิมปาทนงฺคุฏาน   ิโตกาส   
สลฺลกฺเขตฺวา  ทฺวินฺน  ปรุมิปาทาน มตฺถเก สีส เปตฺวา สยติ ฯ  
ทิวสมฺป  สยตฺิวา ปพุชฺฌมาโน น อุตฺรสฺโต(๓) ปพุชฺฌติ สีส 
ปน อุกฺขิปตฺวา ปุริมปาทาทีน  ิโตกาส สลลฺกฺเขติ ฯ สเจ 
กิ ฺจิ าน วิชหิตฺวา  ิต โหติ นยิท ตุยหฺ  ชาติยา  น  สูรภาวสฺส  
อนุรูปนฺติ  อนตฺตมโน  หตฺุวา  ตตฺเถว  สยติ  น โคจราย 
ปกฺกมติ ฯ  อวิชหิตฺวา   ิเต  ปน  ตุยฺห  ชาติยา  จ  สรูภาวสฺส   
จ อนุรูปมิทนฺติ หฏตุฏโ อุฏาย สหีวิชมฺภิต วิชมฺภิตฺวา  
# ๑. องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๒๔๖/๓๓๑ ฯ  
# ๒. ม. อฏ ิสงฺฆาฏฆฏฏิตา ฯ  ๓. ม. อุตรสฺโส ฯ  
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เกสรภาร วิธุนิตฺวา ติกฺขตฺตุ  สีหนาท  นทิตฺวา โคจราย  
ปกฺกมติ ฯ จตุตฺถชฺฌานเสยฺยา ปน ตถาคตเสยฺยาติ วุจฺจติ ฯ 
ตาสุ  อิธ  สหีเสยฺยา อาคตา ฯ อย หิ เตชุสฺสทอิริยาปถตฺตา  
อุตฺตมเสยฺยา นาม ฯ   
        ปาเท  ปาทนฺติ  ทกฺขิณปาเท  วามปาท ฯ  อจฺจาธายาติ  
อติอาธาย  อีสก  อติกฺกมมฺ  เปตฺวา ฯ  โคปฺผเกน  หิ  โคปฺผเก 
ชาณุนา  วา ชาณุมฺหิ สงฺฆฏฏิยมาเน อภิณฺห  เวทนา   
อุปฺปชฺชติ  จิตฺต  เอกคฺค  น  โหติ  เสยยฺา อผาสุ โหติ ฯ  
ยถา ปน  น  สงฺฆฏเฏติ  เอว  อติกฺกมมฺ  ปเต  เวทนา   
นุปฺปชฺชติ  จิตฺต เอกคฺค โหติ  เสยฺยา  ผาสุ โหติ ฯ เตน  
วุตฺต ปาเท ปาท อจฺจาธายาติ ฯ สโต สมฺปชาโนติ  สติยา 
เจว สมฺปชานป ฺาย จ สมนฺนาคโต หุตฺวา ฯ อิมินา  
สุปริคฺคหิตสติสมฺปช ฺ (๑) กถิต ฯ  อุฏานส ฺ  มนสิกริตฺวาติ 
อสุกเวลาย  นาม  อุฏหิสฺสามีติ  เอว อุฏานเวลาปริจฺเฉทก  
อุฏานส ฺ  จิตฺเต  เปตฺวา ฯ  เอว  กตฺวา  นิปนฺโน ห ิ
ยถาปริจฺฉินฺนกาเลเยว อุฏาติ ฯ   
        วีริยินฺทรฺิยนิทฺเทเส  เจตสิโกติ  อิท  วีริยสฺส  นิยมโต 
เจตสิกภาวทีปนตฺถ วุตฺต  อิท  หิ  วีริย ยทป ภิกฺขเว กายิก 
วีริย ตทป วีรยิสมฺโพชฺฌงฺโค ยทป  เจตสิก  วีรยิ  
# ๑. ม.  สุปรคฺิคาหก สติสมฺปช ฺ ฯ  
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ตทป  วีริยสมฺโพชฺฌงฺโคติ ฯ อิติหิท อุทฺเทส คจฺฉตีติ เอวมาทีสุ  
สุตฺเตสุ (๑) จงฺกมาทีนิ กโรนฺตสฺส อุปฺปชฺชนตาย กายิกนฺติ  
วุจฺจมานมฺป กายวิ ฺาณ  วิย  กายิก  นาม  นตฺถิ  เจตสิกเมว  
ปเนตนฺติ  ทีเปตุ เจตสิโกติ วุตฺต ฯ วีรยิารมฺโภติ วีรยิสงฺขาโต  
อารมฺโภ ฯ อย หิ อารมฺภสทฺโท กมฺเม อาปตฺติย กิริยาย 
วีริเย หึสาย วิโกปเนติ อเนเกสุ อตฺเถสุ อาคโต ฯ   
                ย กิ ฺจิ ทุกฺข สมฺโภติ        สพฺพ อารมฺภปจฺจยา   
                อารมฺภาน นิโรเธน        นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมฺภโวติ (๒)   
เอตฺถ  หิ  กมมฺ  อารมฺโภติ  อาคต ฯ อารมฺภติ จ วิปฺปฏิสารี  
จ โหตีติ (๓) เอตฺถ อาปตฺติ ฯ  มหาย ฺา  มหารมฺภา  น   
เต  โหนฺติ  มหปฺผลาติ  (๔)  เอตฺถ  ยปูุสฺสาปนาทิกิริยา(๕) ฯ  อารมฺภถ 
นิกฺกมถ ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเนติ (๖) เอตฺถ วีริย ฯ สมณ  โคตม  
อุทฺทิสฺส ปาณ อารมฺภนฺตีติ (๗) เอตฺถ หึสา ฯ พีชคามภูตคาม- 
สมารมฺภา ปฏิวิรโต  โหตีติ  (๘) เอตฺถ เฉทนภ ฺชนาทิก  
วิโกปน ฯ อิธ ปน วีริยเมว อธิปฺเปต ฯ เตนาห  วีริยา- 
รมฺโภติ วีริยสงฺขาโต อารมฺโภติ ฯ วีริย หิ อารมฺภนวเสน 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๖๒/๑๕๔ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๐/๔๗๘ ฯ 
# ๓. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๔๒/๑๘๕ ฯ  อภิ. ปุ. ๓๖/๑๔๑/๒๒๐ ฯ 
# ๔. ส. ส. ๑๕/๓๕๑/๑๑๐ ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๙/๕๔ ฯ  
# ๕. ส.ี ม. ยปูุสฺสาปนาทิกิริยา ฯ ๖. ส. ส. ๑๕/๖๑๗/๒๓๐ ฯ  
# อภิ. ก. ๓๗/๖๒๑/๒๒๓ ฯ ๗. ม. ม. ๑๓/๕๖/๔๘ ฯ   
# ๘. ที. สี. ๙/๙/๗ ฯ ม. ม.ู ๑๒/๓๓๓/๓๔๓ ฯ  
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อารมฺโภติ วุจฺจติ ฯ  อิทมสฺส  สภาวปท ฯ  โกสชฺชโต  นิกฺขมน- 
วเสน  นิกฺกโม(๑) ฯ  ปร  ปร  าน อกฺกมนวเสน  ปรกฺกโม ฯ  
อุคฺคนฺตฺวา  ยมนวเสน  อุยฺยาโม ฯ  วายมนวเสน วายาโม ฯ   
อุสฺสหนวเสน  อุสฺสาโห ฯ  อธิมตฺตุสฺสหนวเสน  อุสฺโสฬฺหี ฯ  
ถิรภาวฏเน  ถาโม ฯ จิตฺตเจตสิกาน ธารณวเสน อวิจฺเฉทโต 
วา ปวตฺตนวเสน กุสลสนตฺาน ธาเรตีติ ธิติ ฯ   
        อปโร  นโย  นิกฺกโม  เจโส  กามาน  ปนุทนาย ฯ  
ปรกฺกโม  เจโส  พนฺธนจฺเฉทาย ฯ  อุยยฺาโม  เจโส  โอฆสฺส 
นิตฺถรณาย ฯ  วายาโม  เจโส  ปาร  คมนฏเน ฯ  อุสฺสาโห   
เจโส  ปุพฺพงฺคมฏเน ฯ  อุสฺโสฬฺหี เจโส อธิมตฺตฏเน ฯ ถาโม  
เจโส ปลิฆุคฺฆาตนตาย ฯ ธิติ เจสา (๒) อฏ ิตการิตายาติ ฯ   
        กาม  ตโจ  จ  นฺหาร ุ จ  อฏ ิ  จ  อวสิสฺสตูติ  (๓)  เอว  ปวตฺติกาเล   
อสิถิลปรกฺกมวเสน  อสิถลิปรกฺกมตา  ถิรปรกฺกโม ทพฺหปรกฺกโมติ  
อตฺโถ ฯ ยสมฺา ปเนต วีริย  กุสลกมฺมกรณฏาเน  ฉนฺท  น  
นิกฺขิปติ  ธุร  น นิกฺขิปติ น โอตาเรติ น  วิสฺสชฺเชติ  อโนสกกฺิต- 
มานสต  อาวหติ  ตสฺมา  อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตาติ 
วุตฺต ฯ  ยถา  ปน คงฺคาตีเร (๔) อุทกสมภิฺนฺนฏาเน ธุรวาหโคณ   
คณฺหถาติ วทนฺติ โส ชาณุนา ภูมึ อุปฺปเฬตฺวาป  ธุร  
# ๑. สฺยา. สี. ม. นิกฺกโม ฯ  เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เจโส ฯ  
# ๓. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๕๑/๖๔ ฯ  ๔. ส.ี นชชฺาทิเก ฯ ม. ตชฺฌาทิเก ฯ   
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วหติ ภูมิย ปติตุ  น  เทติ  เอวเมว  วีริย  กุสลกมฺมกรณฏาเน  
ธุร  น  นกิฺขิปติ(๑) ปคฺคณฺหาติ ตสฺมา ธุรสมฺปคฺคาโหติ วุตฺต ฯ 
ปคฺคหลกฺขเณ อินฺทฏ กาเรตีติ วีริยินฺทฺริย ฯ โกสชฺเช 
น กมฺปตีติ วีริยพล ฯ ยาถาวนิยฺยานิกกุสลวายามตาย 
สมฺมาวายาโม ฯ   
        ตนฺทีติ  อาลสิย (๒)ฯ  ตนฺทิยนาติ  ตนฺทิยนากาโร ฯ  ตนฺทิมนกตาติ  
ตนฺทิยา อภิภูตจิตฺตตา ฯ  อลสสฺส  ภาโว  อาลสฺย (๓) ฯ อาลสฺาย- 
นากาโร  อาลสฺยายนา ฯ  อาลสฺยายิตสฺส (๔) ภาโว  อาลสฺยายิตตฺต (๕)ฯ 
อิติ  สพฺเพหิป  อิเมหิ  ปเทหิ กิเลสวเสน กายาลสิย กถิต ฯ   
        ว ฺจนิกา  จริยาติ  ว ฺจนิกา(๖)  กิริยา ฯ  มา  ม  ช ฺาติ   
วาจ ภาสตีติ ชานเยว ปณฺณตฺตึ  วีติกฺกมนฺโต  ภิกฺขุ  ภาริย   
กโรติ  อมฺหาก  ปน วีติกฺกมฏาน นาม นตฺถีติ  อุปสนฺโต  
วิย  ภาสติ ฯ  กาเยน  ปรกกฺมตีติ  มยา  กต  อิท  ปาปกมฺม  
มา  เกจิ  ชานึสูติ  กาเยน  คุตฺต(๗) กโรติ ฯ วิชชฺมานโทส- 
ปฏิจฺฉาทนโต จกฺขุโมหนมายา  วิยาติ  มายา  มายาวิโน  ภาโว 
มายาวิตา ฯ  กตฺวา  ปาป  ปุน  ปฏิจฺฉาทนโต  อติ  อสฺสรติ  
เอตาย  สตฺโตติ  อจฺจสรา ฯ  กายวาจากิริยาหิ(๘)   อ ฺถา ทสฺสนโต   
ว ฺเจตีติ  ว ฺจนา ฯ  เอตาย  สตฺตา  นิกโรนฺตีติ  นิกติ  มิจฺฉา 
# ๑. ม. ธรุ อุกฺขิปติ ฯ  ๒. ม. ชาติอาลสิย ฯ  ๓. ม. อาลสฺย ฯ 
# ๔. ม. อาลสฺยายิตสฺส ฯ  ๕. ม.อาลสฺยายิตตฺต ฯ  
# ๖. ม. ว ฺจนิกา ฯ  ๗. ม. วตฺต ฯ  ๘. ม. ตถกริิยาหิ ฯ   
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กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ นาห  เอว  กโรมีติ  ปาปาน  นิกฺขิปนโต  (๑) 
นิกิรณา ฯ  นาห  เอว  กโรมีติ ปริวชฺชนโต  ปริหรณา ฯ   
กายาทีหิ  สวรณโต คูหนา ฯ สพฺพโต ภาเคน คูหนา  
ปริคูหนา ฯ  ติณปณฺเณหิ  วิย  คูถ  กายวจีกมฺเมหิ  ปาป  
ฉาทิยตีติ ฉาทนา ฯ สพฺพโต ภาเคน ฉาทนา ปริจฺฉาทนา ฯ   
น  อุตฺตาน  กตฺวา  ทสฺเสตีติ  อนุตฺตานีกมฺม ฯ  น  ปากฏ   
กตฺวา ทสฺเสตีติ  อนาวิกมฺม ฯ  สุฏ ุ  ฉาทนา  โวจฺฉาทนา ฯ 
กตปาปปฏิจฺฉาทนวเสน  ปุนป ปาปสฺส  กรณโต ปาปกิริยา ฯ 
อย วุจฺจตีติ อย กตปฏิจฺฉาทนลกฺขณา มายา นาม วุจฺจติ ฯ  
ยาย  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ภสฺมาปฏิจฺฉนฺโน วิย องฺคาโร  
อุทกปฏิจฺฉนฺโน วิย ขาณุ ปโลติกาปลิเว ิต  วิย จ สตฺถ  
โหติ ฯ อติเวล ทนฺตวิทสก หสตีติ ปมาณาติกฺกนฺต ทนฺต  
วิวริตฺวา ปเรส ทสฺเสตฺวา หาส โสมนสฺส อุปฺปาเทตฺวา  
หสติ ฯ 
        กายิกา  จ  ขิฑฺฑาติ  กาเยน  ปวตฺตา  กีฬา ฯ  เอเสว  
นโย  วาจสิกายป ฯ  หตฺถหีิป  กฬีนฺตีติ  หตฺถีห ิ กฬีติตฺถาย 
ปุรโต ธาวนอาธาวนปฏนิสีทนาทิกีฬาย กีฬนฺติ ฯ  เอส  (๒) 
นโย  อสฺสรเถสุป ฯ  อฏปเทป กีฬนฺตีติ เอเกกาย สนฺติยา(๓) 
อฏ อฏ  ปทานิ  อสฺสาติ  อฏปท  ตสฺมึ อฏปเท ฯ  
# ๑. ม. นกิฺขิปนโต ฯ  กตฺถจิ. วิกฺขิปนโต ฯ 
# ๒. ม. เอเสว ฯ  ๓. ส.ี ม. ปนฺติยา ฯ   
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ทสปเทป เอเสว นโย ฯ อากาเสปติ  อฏปททสปเทสุ  วิย  
อากาเสเยว  กีฬนฺติ ฯ  ปรหิารปเถปติ  ภูมิย  นานาปถ  มณฺฑล  
กตฺวา  ตตฺถ ปริหริตพฺพ(๑) ปริหรนฺตา กีฬนฺติ ฯ สนฺติกายป 
กีฬนฺตีติ สนติฺกกีฬาย กีฬนฺติ  เอกชฺฌ  ปตา  สาริโย   
วา  ปาสาณสกฺขราโย  วา  อจาเลนฺตา นเขเนว  อปเนนฺติ  
จ อุปเนนฺติ จ ฯ สเจ ตตฺถ กาจิ จลติ ปราชโย โหติ ฯ (๒)   
        ขลิกายาติ  ชูตผลเก  ปาสกกีฬาย  กีฬนฺติ ฯ  ฆฏิกายาติ  
ฆฏิกา วุจฺจติ ทีฆทณฺฑเกน รสฺสทณฺฑก  ปหรณกีฬา  ตาย  
กีฬนฺติ ฯ  สลากหตฺเถนาติ  ลาขาย  วา ม ฺชฏ ิยา วา   
ปฏโทเกน วา สลากหตฺถ เตเมตฺวา กึ โหตูติ ภูมิย  
วา ภิตฺติย วา ต ปหริตฺวา หตฺถิอสฺสาทิรูปานิ  ทสฺเสนฺตา  
กีฬนฺติ ฯ อกฺเขนาติ คุเฬน ฯ ปงฺกจีเรนาติ ปงฺกจีร วุจฺจติ  
ปณฺณนาฬิกา  ต  ธมนฺตา  กีฬนฺติ ฯ  วงฺกเกนาติ  คามทารกาน  
กีฬนเกน ขุททฺกนงฺคเลน ฯ  โมกฺขจิกายาติ  สมฺปริวตฺตกกีฬาย ฯ 
อากาเส  วา  ทณฺฑก  คเหตฺวา  ภูมิย  วา  สีส  เปตฺวา 
เหฏ ุปริยภาเวน  ปริวตฺตนฺตา กีฬนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
จิงฺคุลเกนาติ  จิงฺคุลก  วุจฺจติ  ตาลปณฺณาทีหิ กต วาตปฺปหาเรน 
ปริพฺภมนจกฺก เตน  กฬีนติฺ ฯ  ปตฺตาฬหฺเกนาติ  ปตฺตาฬฺหก  
วุจฺจติ  ปณฺณนาฬิ  ตาย  วาลิกาทีนิ มินนฺตา  กีฬนฺติ ฯ  
รถเกนาติ  ขุทฺทกรเถน ฯ  ธนุเกนาติ  ขุทฺทกธนุนา ฯ อกฺขริกายาติ  
# ๑. ม. ปริหริตพฺพปถ ฯ  ๒. ม. โหตีติ ฯ   
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อกฺขริกา  วุจฺจติ  อากาเส  วา  ปฏ ิย  วา  อกฺขรชานนกีฬา  
ตาย  กีฬนฺติ ฯ มเนสิกายาติ  มเนสิกา  วุจฺจติ  มนสา จินฺติต- 
ชานนกีฬา ตาย กีฬนฺติ ฯยถาวชฺเชนาติ ยถาวชฺช  วุจฺจติ   
กาณกุณิข ฺชาทีน (๑) ย ย วชฺช ต ต ปโยเชตฺวา ทสฺสนกีฬา  
ตาย  กีฬนฺติ ฯ  มุขเภริกนติฺ(๒)  มุขสทฺเทน  เภรี  วิย  วาทน ฯ   
มุขาลมฺพรนฺติ(๓) มุขานุลิตฺตเภริสทฺทกรณ ฯ  มขุเทณฺฑิมกนฺติ(๔)  มุเขน  
ปหตเภริสทฺทกรณ ฯ มุขวลิมกนฺติ  โอฏมส  (๕) ชิวฺห (๖) กตฺวา 
สทฺทกรณ ฯ มุขตลิกนฺติป (๗) ปาโ มขุ  ปริวตฺเตตฺวา  ธมฺน ฯ 
มุขเภรุฬกนฺติ  มุเขน  เภริวาทน ฯ  นาฏกนฺติ  อภินย ทสฺเสตฺวา  
อุคฺคณฺหาปน ฯ  นฏฏกนฺติป  ปาโ ฯ  ลาปนฺติ  (๘)  อุกฺกฏุ ิตกรณ ฯ  
คีตนฺติ  คายน ฯ  ทวกมฺมนฺติ  หสฺสกีฬากรณ ฯ อย วาจสิกา 
ขิฑฺฑาติ อย กีฬา วาจาย ชาตา วจีทฺวาเร อุปฺปนฺนา ฯ   
        เกสา  จ  มสฺส ุ จาติอาทีสุ เกสาน กตฺตริกาย านานิ 
ริตฺตานิ อกตฺวา กตฺตริกาย เฉทน  มสฺสนู ทา ิก  
เปตฺวา กปฺปน (๙) จ เอกโต วณฺฑิกาทิมาลา จ มูลคนฺธาทิ- 
คนฺธา จ ฉวิราคกรณวิเลปนา  จ ฯ คีวาทีสุ ปฬนฺธนอาภรณา 
จ สีเส ปฏิมุ ฺจนปสาธนปฬนฺธนา  จ  สรีรนิวาสนวิจิตฺตร- 
# ๑. ม. ...ขุชชฺาทีน ฯ  ๒. ม. มุขเภริกนติฺ ฯ  
# ๓. ส.ี ม. มขุาลมฺพรนฺติ ฯ  ๔. ส.ี ม. มุขฑิณฺฑิมกนฺติ ฯ  
# ๕. สี. โอฏมเส ฯ ม. โอฏมส ฯ  ๖. ม. ชิมฺห ฯ 
# ๗. สี. มุขจาลิกนฺติป ฯ  ม. มุขตลิกนติฺป ฯ ๘. ม. ลาปนฺติ ฯ  
# ๙. กตฺถจิ. กปฺปาสน ฺจ ฯ  ๑๐. ม. ฉวิกรณวิเลปนา ฯ   
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วตฺถา  จ  สเวลฺลิยพนฺธนปสาธน ฺจ ฯ  ปราสนนติฺป  (๑) ปาโ ฯ  
สีสเวนปฏสงฺขาตเวน ฺจ ฯ   
        อุจฺฉาทนาทีสุ  มาตุกุจฺฉิโต  นิกขฺนฺตทารกาน  สรรีคนฺโธ  
ทฺวาทสมตฺตวสฺสกาเล นสฺสติ  เตส  สรีรคนฺธหรณตฺถาย   
หลิทฺทจุณฺณาทีหิ  (๒)  อุจฺฉาเทนฺติ  เอวรูป อุจฺฉาทน  น  วฏฏติ ฯ 
ปุ ฺวนฺเต ปน ทารเก อูรูสุ นิปชชฺาเปตฺวา เตเลน มกฺเขตฺวา  
หตฺถปาทอูรุนาภิอาทีน  สณฺานสมฺปาทนตฺถ  ปรมิทฺทนฺติ  
เอวรูป  ปริมทฺทน  น วฏฏติ ฯ   
        นฺหาปนนฺติ  เตสเยว  ทารกาน  คนฺธาทีหิ  นฺหาปน ฯ  
สมฺพาหนนฺติ  มหามลฺลาน วิย  หตถฺปาเท  มุคฺคราทีหิ  ปหริตฺวา  
พาหุวฑฺฒน ฯ  อาทาสนฺติ  ย กิ ฺจิ อาทาส ปริหริตุ น  
วฏฏติ ฯ อ ฺชน อลงฺการ ฺชนเมว ฯ มาลาติ พทฺธมาลา 
วา อพทฺธมาลา(๓) วา ฯ   วิเลปนนฺติ  ย  กิ ฺจิ  ฉวิราคกรณ ฯ 
มุขจุณฺณก  มุขเลปนนฺติ มุเข กาฬปฬกาทีน หรณตฺถาย 
มตฺติกากกฺก  เทนฺติ ฯ  เตน  โลหิเต  จลิเต  สาสปกกฺก  เทนฺติ   
เตน  โทเส  ขาทิเต ติลกกฺก เทนฺติ เตน โลหิเต สนฺนิสินฺเน 
หลิทฺทิกกฺก เทนฺติ เตน ฉวิวณฺเณ อารูเฬฺห มุขจุณฺณเกน 
มุข จุณฺเณนฺติ [๔] ฯ 
# ๑. ส.ี รสนนฺติป ฯ ๒. ส.ี ม. คนฺธจุณฺณาทีหิ ฯ  
# ๓. ส.ี คนถฺติมาลา วา อคนฺถิตมาลา วา ฯ 
# ม. พทฺธมาลา วา อพทฺธมาลา วา ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ต สพฺพ น วฏฏตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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        หตฺถพนฺธาทีสุ  หตฺเถ  วิจิตฺรสงฺขกปาลาทีนิ  พนฺธิตฺวา 
วิจรนฺติ ต วา อ ฺ วา  สพฺพมฺป  หตฺถาภรณ  น   
วฏฏติ ฯ  อปเร  สิข  พนฺธิตฺวา  วิจรนฺติ สุวณฺณจีรกมุตฺตา- 
วลิอาทีหิ  จ  ต  ปริกฺขิปนติฺ  ต  สพฺพ  น  วฏฏติ ฯ  
อปเร จตุหตฺถทณฺฑ  วา  อ ฺ  วา  ปน  อลงฺกตทณฺฑ  คเหตฺวา 
วิจรนฺติ  ตถา  อิตฺถิปุริสรปูาทิวิจิตฺต  เภสชฺชนาฬิก  สุปรกิฺขิตฺต  
วามอเสเยว (๑) โอลคฺเคนฺติ  อปเร  อเนกจิตฺรโกส  อติติขิณ  
อสึ  ป ฺจวณฺณสุตฺตสิพฺพิต มกรทนฺตกาทิวิจิตฺต (๒) ฉตฺต  สุวณฺณ- 
รชตาทิวิจิตฺรา  โมรป ฺฉาทิปริกฺขิตฺตา อุปาหนา  เกจิ รตน- 
มตฺตายาม จตุรงฺคุลวิตฺถต เกสนฺตปริจฺเฉท ทสฺเสตฺวา เมฆมุเข  
วิชฺชุลต  วิย  นลาเฏ  อุณฺหีสปฏฏ  พนฺธิตฺวา  จูฬามณึ ธาเรนฺติ  
จามรวาลวีชนึ ธาเรนฺติ ต สพฺพ น วฏฏติ ฯ   
        อิมสฺส  วา  ปูติกายสฺสาติ  อิมสฺส  จาตุมหาภูตมยสฺส  
กุณปสรีรสฺส ฯ  เกฬนาติ กีฬาปนา ฯ  ปริเกฬนาติ  สพฺพโต  
ภาเคน  กีฬาปนา ฯ  เคธิตตาติ  อภิกงฺขิตตา ฯ  เคธิตตฺตนฺติ  
คิทฺธภาโว  อภิกงฺขิตภาโว ฯ  จปลตาติ  อลงฺการกรณ ฯ  
จาปลฺยนฺติ จปลภาว ฯ   
        สวิภูสนฺติอาทีสุ  วิภูสาย  สห  สวิภูส ฯ  ฉวิราคกรณ- 
สงฺขาเตน  ปริวาเรน  สห สปริวาร ฯ ปริภณฺเฑน สห  
สปริภณฺฑ ฯ ปริกฺขาเรน สห สปริกฺขาร ฯ   
# ๑. ม. วามปสฺเสเยว ฯ ๒. ม. มกรทนฺตกาทิวิจิตฺต ฯ  
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        อาถพฺพณนฺติ  อาถพฺพณิกมนฺตปฺปโยค ฯ  สุปน- 
นฺติ  สุปนสตฺถ ฯ ลกฺขณนติฺ มณิลกฺขณาทึ ฯ โน วิทเหติ นปฺปโยเชยฺย ฯ 
วิรุต ฺจาติ(๑) มิคาทีน วฏเฏตฺวา วสฺสิต ฯ   
        อาถพฺพณิกาติ  ปรูปฆาตมนฺตชานนกา ฯ  อาถพฺพณ   
ปโยเชนฺตีติ  อาถพฺพณิกา  กิร  สตฺตาห  อโลณก  ภุ ฺชิตฺวา   
ทพฺเพ  อตฺถรตฺิวา  ปวิย สยมานา ตป จริตฺวา สตฺตเม  ทิวเส 
สุสานภูมึ  สชฺเชตฺวา สตฺตเม ปเท ตฺวา หตฺถ วฏเฏตฺวา  
วฏเฏตฺวา มุเขน  วิชฺช  ปริชปฺปนฺติ  อถ  เตส กมฺม สมิชฺฌติ ฯ เอวรูป  
สนฺธาย อาถพฺพณ ปโยเชนฺตีติ  อาห ฯ  ตตฺถ  ปโยเชนฺตีติ  
ยุตฺตปฺปยุตฺตา โหนฺติ ฯ นคเร วา รุทฺเธติ นคเร  สมนฺตโต  
รุนฺธิตฺวา  อาวริตฺวา  คหิเต ฯ  สงฺคาเม  วา  ปจฺจุปฏ ิเตติ  
รเณ วา(๒) อุปคนฺตฺวา  ิเต ฯ ปจฺจตฺถิเกสุ ปจฺจามิตฺเตสูติ  
ปจฺจนีกภูเตสุ (๓) เวรีสุ ฯ  อีตึ อุปฺปาเทนฺตีติ  สรีรจลน  กมฺปน 
ตสฺส อุปฺปาทน กโรนฺติ ฯ อุปทฺทวนฺติ กายปฬน กโรนฺติ ฯ  
โรคนฺติ  พฺยาธึ ฯ  ปชชฺรกนฺติ  ชร ฯ  สลูนฺติ อุทฺธุมาตก ฯ 
วิสูจิกนฺติ วิชฺฌน ฯ ปกฺขนฺทิกนฺติ โลหติปกฺขนฺทิก ฯ กโรนฺตีติ  
อุปฺปาเทนฺติ ฯ   
        สุปนปากาติ  สุปนพฺยากรณกา ฯ  อาทิสนฺตีติ  
พฺยากโรนฺติ ฯ  โย  ปุพฺพณฺหสมย สุปน  ปสฺสตีติอาทีสุ 
# ๑. ม. วิรุต ฺจาติ ฯ  ๒. ม. วาสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ส.ี ม. ปฏาณีภูเตสุ ฯ   
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อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน  ปุพฺพณฺหสมเยติ อตฺโถ ฯ เอว  
วิปาโก  โหตีติ  อิฏานิฏวเสน เอวรูโป วิปาโก โหติ ฯ  
อวกุชฺช นิปนฺโนติ อโธมโุข หุตฺวา นิปนฺโน ปสฺสติ ฯ เอว  
สุปนปากา สุปน อาทิสนฺติ ฯ   
        ต ฺจ  ปน  สุปน  ปสสฺนฺโต  จตูหิ  การเณหิ  ปสฺสติ   
ธาตุกฺโขภโต  วา  อนุภูตปุพฺพโต  วา  เทวโตปสหารโต  วา  
ปุพฺพนิมิตฺตโต  วาติ ฯ  ตตฺถ  ปตฺตาทีน โขภน(๑)ปจฺจยโยเคน 
ขุภิตธาตุโก  ธาตุกฺโขภโต  สุปน  ปสฺสติ  ปสฺสนฺโต  จ   
นานาวิธ  สุปน  ปสฺสติ ฯ  อนุภูตปุพฺพโต ปสฺสนฺโต ปุพฺเพ  
อนุภูตปุพฺพ อารมฺมณ ปสฺสติ ฯ  เทวโตปสหารโต  ปสฺสนฺโต  
เทวตาน  อานุภาเวน  อารมฺมณานิ  ปสฺสติ ฯ  ปุ ฺนิมิตฺตโต   
ปสฺสนฺโต  ปุ ฺาปุ ฺวเสน  อุปฺปชชฺตุิกามสฺส  อตฺถสฺส  วา  
อนตฺถสฺส  วา ปุพฺพนิมิตฺตภูต สุปน ปสฺสติ ฯ ตตฺถ ย  
ธาตุกฺโขภโต อนุภูตปุพฺพโต จ  สุปน  ปสฺสติ  น  ต  สจฺจ  
โหติ ฯ  ย  เทวโตปสหารโต  ปสฺสติ  ต  สจฺจ วา  โหติ  
อลิก  วา ฯ  กุทฺธา  หิ  เทวตา  อุปาเยน  วินาเสตุกามา  
วิปรีตมฺป  กตฺวา  ทสฺเสนฺติ ฯ  ย  ปน ปุพฺพนิมิตฺตโต ปสฺสติ  
ต เอกนฺตสจฺจเมว โหติ ฯ เอเตส จตุนฺน  มลูการณาน  สสคฺค- 
เภทโตป  สปุนเภโท  โหติเยว ฯ  ต ฺจ  ปเนต จตุพฺพิธ สุปน 
# ๑. ม. โขภกกรณ... ฯ  
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เสกฺขปุถุชฺชนา  ปสฺสนฺติ  อปฺปหีนวิปลฺลาสตฺตา ฯ  อเสกฺขา  น  
ปสฺสนฺติ ปหีนวิปลฺลาสตฺตา ฯ   
        ก ึ ปเนต  ปสฺสนฺโต  สุตฺโต  ปสสฺติ  อุทาหุ  ปฏิพุทฺโธ   
อุทาหุ เนว สุตฺโต น  ปฏพุิทฺโธติ  กิ ฺเจตฺถ  ยทิ  ตาว  
สุตฺโต ปสฺสติ อภิธมฺมวิโรโธ อาปชชฺติ ฯ ภวงฺคจิตฺเตน  หิ  สุปติ  
ต รูปนิมิตฺตาทิอารมฺมณ ราคาทิสมฺปยุตฺต วา น โหติ สุปน   
ปสฺสนฺตสฺส  จ  อีทิสานิ  จิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อถ ปฏิพุทฺโธ 
ปสฺสติ วินยวิโรโธ  อาปชชฺติ ฯ  ย  หิ  ปฏิพุทฺโธ  ปสฺสติ ต  
สพฺโพหาริกจิตฺเตน ปสฺสติ สพฺโพหาริกจิตฺเตน  จ  กเต  วีติกฺกเม 
อนาปตฺติ  นาม  นตฺถิ  สปุน  ปสฺสนฺเตน ปน  กเต  วีติกฺกเม 
เอกนฺตมนาปตฺติ  เอว ฯ  อถ  เนว  สุตฺโต น ปฏิพุทฺโธ ปสฺสติ   
น โกจิ  (๑)  นาม  ปสฺสติ ฯ  เอว ฺจ สติ สุปนสฺส อภาโว จ 
อาปชฺชติ น อภาโว ฯ กสมฺา  ยสฺมา  กปนิทฺทาปเรโต   
ปสฺสติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  กปมิทฺธปเรโต(๒)  มหาราช [๓]  สุปน 
ปสฺสตีติ ฯ   
        กปนิททฺาปเรโตติ(๔) มกฺกฏนทิฺทายุตฺโต ฯ  ยถา  หิ  มกกฺฏสฺส  
นิทฺทา ลหุปริวตฺตา โหติ  เอว  ยา  นิททฺา ปุนปฺปุน กุสลาทิ- 
จิตฺตโวกิณฺณตฺตา ลหุวิปริวตฺตา ฯ ยสฺสา ปวตฺติย  ปุนปฺปุน   
# ๑. ม. โก ฯ ๒. ม. มชฺฌปูคโต ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# กปนิทฺทาปเรโตติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. กปนิทฺทาปเรโตติ ฯ   
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ภวงฺคโต  อุตฺตรณ  โหติ  ตาย  ยุตฺโต  สุปน  ปสฺสติ ฯ เตนาย  
สุปโน  กุสโลป  โหติ  อกุสโลป  อพฺยากโตป ฯ  ตตฺถ  สุปนนเฺต  
เจติยวนฺทนธมฺมสฺสวนธมฺมเทสนาทีนิ  กโรนฺตสฺส  กุสโล  ปาณาติ- 
ปาตาทีนิ  กโรนฺตสฺส อกสุโล  ทฺวีหิ  อนฺเตหิ  มุตฺโต  อาวชฺชน- 
ตทารมฺมณกฺขเณ  อพฺยากโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ สฺวาย  ทุพฺพลตฺตา(๑) 
[๒] ปฏิสนฺธ ึอากฑฺฒิตุ อสมตฺโถ ปวตฺเต ปน อ ฺเหิ  
กุสลากุสเลหิ อุปตฺถมฺภิโต วิปาก เทติ ฯ   
        มณิลกขฺณาทีสุ  เอวรูโป  มณิ  ปสตฺโถ  เอวรูโป  อปฺปสตฺโถ  
สามิโน  อาโรคฺยอิสฺสริยาทีน  เหตุ  โหติ  น  โหตีติ  เอว  
วณฺณสณฺานาทิวเสน มณิอาทีน ลกฺขณ อาทิสนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
ตตฺถ อาวุธลกฺขณนฺติ เปตฺวา อสิอาทีนิ อวเสส อาวุธ ฯ  
อิตฺถิลกฺขณาทีนิป  ยมฺห ิ กุเล  อิตฺถิปรุสิาทโย วสนฺติ ตสฺส  
วุฑฺฒิหานิวเสเนว เวทิตพฺพานิ ฯ  อชลกฺขณาทีสุ  ปน  เอวรูปาน  
อชาทีน  มส ขาทิตพฺพ เอวรูปาน น ขาทิตพฺพนฺติ อยมฺป  
วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ   
        อป  เจตฺถ  โคธาลกฺขเณ  จิตฺตกมฺมปฬนฺธนาทีสุป  เอวรูปาย 
โคธาย  สติ  อิท  นาม  โหตีติ  อยมฺป  วิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ 
กณฺณิกาลกฺขณ ปฬนฺธนกณฺณิกายป เคหกณฺณิกายป  วเสน   
เวทิตพฺพ ฯ  กจฺฉปลกฺขณมฺป  โคธลกขฺณสทิสเมว ฯ  มิคลกฺขณ  
# ๑. ม. ทุพฺพลวตฺถุกตฺตา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เจตนายาติ ทิสฺสติ ฯ   
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สพฺพสงฺคาหิก  สพฺพจตุปฺปทาน  ลกฺขณวเสน  วุตฺต ฯ  เอว   
ลกฺขณปากา  ลกฺขณ อาทิสนฺตีติ เอว ลกฺขณสตฺถวาจกา  
ลกฺขณ อาทิสนฺติ กเถนฺติ ฯ   
        นกฺขตฺตานีติ  กตฺติกาทีนิ  อฏวีสติ นกฺขตฺตานิ ฯ อิมินา 
นกฺขตฺเตน ฆรปฺปเวโส กาตพฺโพติ  เคหปฺปเวสมงฺคล  กาตพฺพ ฯ 
มกุฏ พนฺธิตพฺพนฺติ ปสาธนมงฺคล กาตพฺพ ฯ วาเรยฺยนฺติ  อิมสสฺ 
ทารกสฺส  อสุกกุลโต  อสุกนกฺขตฺเตน  ทาริก  อาเนถาติ อาวาห- 
กรณ ฺจ  อิม  ทาริก อสุกสฺส นาม ทารกสฺส อสุกนกฺขตฺเตน  
เทถ เอว เอเตส  วุฑฺฒิ  ภวิสฺสตีติ  วิวาหกรณ ฺจ  วตฺวา  
วาเรยฺยสงฺขาต  อาวาหวิวาหมงฺคล กาตพฺพนฺติ  อาทิสนฺติ ฯ   
พีชนีหาโรติ  พีชาน  วปฺปตฺถาย  พหิ  นีหรณ ฯ นหิโรติป  (๑) 
ปาลิ ฯ 
        มิคจกฺกนฺติ (๒) อิท สพฺพสงฺคาหิกนาม สพฺพสกุณจตุปฺปทาน  
รุตาณวเสเนว  วุตฺต ฯ  มิคจกฺกปากาติ  (๓)  สกุณจตุปฺปทาน  
สทฺทพฺยากรณกา ฯ  มิคจกฺก  อาทิสนตีฺติ  เตส สทฺท สุตฺวา  
พฺยากโรนฺติ ฯ รุตนฺติ(๔) สทฺท ฯ รุทนติฺ(๕) วา  ปาฬิ ฯ  วสฺสิตนฺติ   
วาจ ฯ  คพฺภกรณียาติ  วินสฺสมานสฺส  คพฺภสฺส ปนุ อวินาสาย  
โอสธทาเนน  คพฺภสณฺานการกา ฯ  คพฺโภ  หิ  วาเตน  
# ๑. ม. นิหโรติป ปาลิ ฯ  ๒. ม. มิควากฺกนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ม. มิควากฺกปากาติ ฯ ๔. ม. รุตนฺติ ฯ  
# ๕. ม. รุทฺนติฺป ปาลิ ฯ   
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ปาณเกหิ  กมฺมุนา  จาติ  ตีหิ  การเณหิ  วินสฺสติ ฯ  ตตฺถ  วาเตน 
วินสฺสนฺเต  วาตวินาสน  สีตล  เภสชชฺ เทติ ฯ  ปาณเกหิ  นสฺสนฺเต 
ปาณกาน  ปฏิกมฺม  กโรติ ฯ  กมฺมุนา  วินสฺสนฺเต  ปน พุทฺธาป  
ปฏิพาหิตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ  ตสฺมา  น  ต  อิธ  คหิต ฯ  สาลากิยนฺติ  
สลากเวชฺชกมฺม ฯ  สลลฺกตฺติยนฺติ  สลลฺกตฺตเวชฺชกมฺม ฯ  กาย- 
ติกิจฺฉนฺติ มูลเภสชฺชาทีนิ  โยเชตฺวา  กายติกิจฺฉเวชฺชกมฺม ฯ  
ภูติยนฺติ  ภูตเวชฺชกมฺม ฯ โกมารกเวชชฺนฺติ  (๑)  โกมารกเวชฺชกมฺม ฯ  
        กุหาติ  วิมฺหาปกา ฯ ถทฺธาติ ทารุกฺขณฺฑ วิย  ถทฺธ- 
สรีรา ฯ  ลปาติ  ปจฺจยปฏิพทฺธวจนกา ฯ  สิงฺคีติ  มณฺฑ- 
นปกติกา ฯ  อุนฺนฬาติ อุคฺคตมานนฬา ฯ อสมาหิตาติ อุปจารปฺ- 
ปนาสมาธิวิรหิตา ฯ   
        น  คเณฺหยฺยาติอาทีสุ  อุทฺเทสคฺคหณวเสน  น  คเณฺหยฺย ฯ  
สชฺฌายวเสน  น  อุคฺคเณฺหยฺย ฯ  จิตฺเต  ปนวเสน  น ธาเรยฺย ฯ  
สมีป กตฺวา ปนวเสน น อุปธาเรยฺย ฯห  อุปปริกขฺาวเสน  
น อุปลกฺเขยฺย ฯ อ ฺเส วาจนวเสน นปฺปโยเชยฺย ฯ   
        เปสุเณยฺยนฺติ (๒) เปสุ ฺ ฯ เสสนิทฺเทโส จ วุตฺตตฺโถเยว ฯ   
        กยวิกกฺเยติ  ป ฺจหิ  สหธมฺมเิกหิ  สทฺธึ ว ฺจนวเสน วา 
อุทยปตฺถนาวเสน  วา  น  ติฏเยฺย ฯ  อุปวาท  ภิกฺขุ  น   
กเรยฺยาติ  อุปวาทกเร  กิเลเส  อนิพฺพตฺเตนฺโต  อตฺตนิ  ปเรหิ  
# ๑. ม.โกมารภจฺจนฺติ ฯ  ๒. ม. เปสุณิยนฺติ ฯ   
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สมณพฺราหฺมเณหิ  อุปวาท  น  ชเนยฺย ฯ  คาเม  จ  นาภิสชฺเชยฺยาติ 
คาเม  จ  คิหิสสคฺคาทีหิ  นาภิสชฺเชยฺย ฯ  ลาภกมฺยา  ชน  น  
ลปเยยฺยาติ ลาภกมฺยตาย (๑) ชน น ลปเยยฺย ฯ   
        เย  กยวิกฺกยา  วินเย  ปฏิกฺขิตฺตาติ เย ทานปฏิคฺคหณวเสน 
กยวิกฺกยสิกขฺาปเท (๒) น  วฏฏตีติ  ปฏิกฺขิตฺตา อิธาธิปฺเปต  
กยวิกฺกย ทสฺเสตุ ป ฺจนฺน สทฺธึ ปตฺต วา  จีวร  วาติ- 
อาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  ป ฺจนฺน สทฺธินฺติ ป ฺจหิ สหธมฺมิเกหิ สห ฯ ป ฺจ  
สหธมฺมิกา  นาม  ภิกฺขุภิกฺขุนสีิกฺขมานสามเณรสามเณริโย ฯ   
ว ฺจนิย วาติ  ปฏิรูปก  ทสฺเสตฺวา  ว ฺจนิย  วา ฯ อุทย วา  
ปตฺถยนฺโตติ วุฑฺฒึ ปตฺเถนฺโต วา ฯ ปริวตฺเตตีติ ปริวตฺตน 
กโรติ ฯ   
        อิทฺธิมนฺโตติ  อิชฺฌนปฺปภาววนฺโต ฯ  ทิพฺพจกฺขุกาติ  ทิพฺพ- 
สทิสาณจกฺขุกา ฯ  อถวา  ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสเยน  ลทฺธ- 
าณจกฺขุกา ฯ  ปรจิตฺตวิทุโนติ  อตฺตโน  จิตฺเตน ปเรส  จิตฺต- 
ชานนกา ฯ  เต  ทูรโตป  ปสฺสนฺตีติ  เอกโยชนโตป  (๓)  โยชนสตโตป   
โยชนสหสฺสโตป   โยชนสตสหสฺสโตป(๔)  จกฺกวาฬโตป  เทฺว  ตีณิ 
จตฺตาริป ฺจทสวีสติจตฺตาลีสสหสฺสโตป  ตโต  อติเรกโตป  
# ๑. ม. ลาภกามตาย ฯ ๒. วิ. มหาวิ. ๒/๑๑๓/๙๘ ฯ 
# ๓. ม. เอกโยชนโตป ทสโยชนโตป ฯ ๔. ม. โยชนสหสฺสโตป  
# โยชนทสสหสฺสโตป ฯ   
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จกฺกวาฬโต  ปสฺสนฺติ  ทกขฺนฺติ ฯ  อาสนฺนาป น  ทสิฺสนฺตีติ 
สมีเป  ิตาป นิสินฺนาป น ป ฺายนฺติ ฯ เจตสาป จิตฺต  
ปชานนฺตีติ อตฺตโน  จิตฺเตนป  ปเรส  จิตฺต  ปชานนฺติ ฯ เทวตาป  
โข สนฺติ อิทธฺิมนฺตินิโยติ เทวตาป เอว สวิชฺชนฺติ อิชฺฌนป-ฺ 
ปภาววนฺตินิโย ฯ ปรจิตฺตวิทุนิโยติ ปเรส จิตฺต ชานนฺติโย ฯ  
โอฬาริเกหิ วา กิเลเสหีติ กายทุจฺจริตาทิเกหิ วา อุปตาเปหิ ฯ  
มชฺฌิเมหิ วาติ  กามวิตกฺกาทิเกหิ วา ฯ สุขุเมหิ วาติ าติ- 
วิตกฺกาทิเกหิ วา ฯ กายทุจฺจริตาทโย กมฺมปถวเสน กาม- 
วิตกฺกาทโย วฏฏมูลกกิเลสวเสน เวทิตพฺพา ฯ   
        าติวิตกฺกาทีสุ  มยหฺ  าตโย  สุขชีวิโน  สมฺปตฺติยุตฺตาติ 
เอว ป ฺจกามคุณสนฺนิสฺสิตเปเมน [๑] าตเก  อารพฺภ  อุปฺปนนฺ- 
วิตกฺโก าติวิตกฺโก ฯ [๒] มยฺห  าตโย  ขย  คตา วย คตา สทฺธา ปสนฺนาติ 
เอว ปวตฺโต ปน  าติวิตกฺโก นาม น โหติ ฯ   
        อมฺหาก  ชนปโท  สภิุกฺโข  สมฺปนฺนสสฺโสติ  ตุฏมานสสฺส   
เคหสฺสิตเปมวเสเนว อุปฺปนฺนวิตกฺโก  ชนปทวิตกฺโก  นาม ฯ  
อมฺหาก  ชนปเท  มนุสฺสา  สทฺธา  ปสนฺนา  ขย คตา วย  
คตาติ เอว ปวตฺโต ปน ชนปทวิตกฺโก นาม น โหติ ฯ   
        อมรตฺตาย  วิตกฺโก  อมโร  วา  วิตกฺโกติ  อมรวิตกฺโก ฯ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เคหสนฺนิสฺสิตเปเมนาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มยฺห าตโยติ ทิสฺสติ ฯ  
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ตตฺถ  อุกฺกฏุกิปฺปธานาทีหิ (๑) ทุกฺเข  นิชิณฺเณ  (๑)  สมฺปราเย  อตฺตา 
สุขี โหติ ฯ อมโรติ ทุกฺกรการิก  กโรนฺตสฺส ตาย ทุกฺกรการิตาย 
ปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อมรตฺตาย วิตกฺโก นาม ฯ  ทฏิ ิคติโก 
ปน  สสฺสต วเทสีติอาทีนิ ปุฏโ เอวมฺป (๒) เม โน อ ฺถาป  
เม  โน  อ ฺถาติป  เม  โน  โนติป  เม  โน  โนติป เม โนติ วิกฺเขป   
อาปชฺชติ  ตสฺส  โส  ทฏิ ิคตปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก  ยถา  อมโร  
นาม มจฺโฉ อุทเก คเหตฺวา  มาเรตุ  น  สกฺกา  อิโต  จิโต  
จ  ธาวติ  คาห  น  คจฺฉติ เอวเมว  เอกสฺมึ  ปกฺเข  
อสณฺหนโต  น  มรตีติ  อมโร  นาม  [๓]  ต  ทุวิธมฺป  เอกโต   
กตฺวา อมรวิตกฺโกติ วุตฺต ฯ   
        ปรานุททฺยตาปฏิส ฺ ุตฺโตติ  อนุทฺทยตาปฏิรูปเกน  เคห- 
สฺสิตเปเมน  ปฏิสยุตฺโต ฯ อุปฏาเกสุ นนฺทเกสุ โสจนฺเตสุ จ 
เตหิ สทฺธึ ทฺวิคุณ (๔) นนฺทติ ทฺวิคุณ โสจติ เตสุ  สุขิเตสุ  
ทฺวิคุณ  สุขิโต  โหติ  ทุกขิฺเตสุ  ทฺวิคุณ  ทุกฺขิโต  โหติ ฯ อุปฺปนฺเนสุ  
กิจฺจกรณีเยสุ อตฺตนา โวโยค อาปชฺชติ ฯ ตานิ ตานิ กิจฺจานิ  
สาเธนฺโต ป ฺตฺตึ  วีติกฺกมติ  สลฺเลข  โกเปติ ฯ  โย  ตสฺมึ   
สสฏวิหาเร  ตสฺมึ  วา โวโยคาปชฺชเน เคหสฺสิโต วิตกฺโก อย  
ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก นาม ฯ   
# ๑. ส.ี นิทฺทกฺุเข นิชฺชิณฺเณ ฯ  ม. ทกฺุเข นิชิณฺเณ ฯ  
# ๒. ม. เอวนฺติป ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๔. ม. ทิคุณ ฯ เอวมุปริป ฯ   
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        ลาภสกฺการสิโลกปฏิส ฺ ุตฺโตติ  จีวราทิลาเภน  เจว  สกกฺาเรน 
จ  กิตฺติสทฺเทน จ  สทฺธ ึอารมฺมณกรณวเสน ปฏิสยตฺุโต ฯ  
อนว ฺตฺติปฏิส ฺ ุตฺโตติ อโห วต ม ปเร น อวชาเนยฺยุ  น 
โจเทตฺวา  วิเหเตฺวา (๑) กเถยฺยุนฺติ เอว อนว ฺาตภาวปตฺถนาย   
สทฺธึ  อุปฺปชชฺนกวิตกฺโก ฯ  โส  ตสฺม ึ มา ม ปเร อวชานึสูติ  
อุปฺปนฺนจิตฺเต (๒) ป ฺจกามคุณสงฺขาตเคหนิสฺสิโต  หุตฺวา  อุปฺปนฺน- 
วิตกฺโก  อนว ฺตฺติปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก ฯ   
        ตตฺถ(๓)  ตตฺถ(๓)  สชฺชตีติ  เตส ุ เตสุ  อารมฺมเณสุ  ลคฺคติ ฯ  
ตตฺร  ตตฺร คณฺหาตีติ วุตฺตปฺปการ  อารมฺมณ  ปวิสติ ฯ  พชฺฌตีติ  
เตหิ  เตหิ  อารมฺมเณหิ สทฺธึ พชฺฌติ เอกีภวติ ฯ อนยพฺยสนนฺติ  
ตตฺถ ตตฺถ อวุฑฺฒิวินาส(๔) ฯ อาปชชฺตีติ ปาปุณาติ ฯ   
        อามิสจกฺขุกสฺสาติ  จีวราทิอามิสโลลสฺส ฯ  โลกธมฺมคร-ุ 
กสฺสาติ  โลกุตฺตรธมฺม มุ ฺจิตฺวา  รูปาทิโลกธมฺมเมว  ครุ  กตฺวา 
วทนฺตสฺส(๕) ฯ  อาลปนาติ  วิหาร  อาคเต มนุสฺเส  ทิสฺวา  กิมตฺถาย 
โภนฺโต อาคตา กึ ภิกฺขู นมินฺเตตุ ยทิ เอว คจฺฉถ อห   
ปจฺฉโต  ภิกฺขู  คเหตฺวา  อาคจฺฉามีติ  เอว  อาทิโตว ลปนา ฯ 
อถ วา อตฺตาน  อุปเนตฺวา  อห  ติสฺโส  มยิ  ราชา ปสนฺโน 
มยิ อสุโก จ อสุโก จ ราชมหามตฺโต  ปสนฺโนติ  เอว  
# ๑. ส.ี เหเตฺวา วิเหเตฺวา ฯ ม. โสเธตฺวา วิโสเธตฺวา ฯ 
# ๒. ม. อุปปฺนฺเน วิตกฺเก ฯ ๓. ม. ตตฺร ตตฺร ฯ 
# ๔. ม. อวฑฺฒึ วินาส ฯ  ๕. ม. จรนฺตสฺส ฯ  
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อตฺตุปนายิกา  ลปนาติ  อาลปนา ฯ  ลปนาติ  ปุฏสฺส  สโต   
วุตฺตปฺปการเมว ลปน ฯ   
        สลฺลปนาติ  คหปติกาน  อุกฺกฏนิสิตสฺส(๑)  ภีตสฺส  โอกาส  ทตฺวา 
สุฏ ุ  ลปนา ฯ อุลฺลปนาติ  มหากุฏมฺพิโก  มหานาวิโก  มหา- 
ทานปตีติ  เอว  อุทฺธ  กตฺวา ลปนา ฯ สมุลฺลปนาติ  สพฺพโต 
ภาเคน  อุทฺธ  กตฺวา  ลปนา ฯ  อุนฺนหนาติ  อุปาสกา  ปุพฺเพ  
อีทิเส  กาเล  นวทาน  เทถ  อิทานิ  กึ  น  เทถาติ เอว  
ยาว ทสฺสาม ภนฺเต  โอกาส น ลภามาติอาทีนิ วทนฺติ ตาว 
อุทฺธ (๒) นหนา เวนาติ วุตฺต โหติ ฯ อถ วา อุจฺฉุหตฺถ   
ทิสฺวา  กุโต  อาภต  อุปาสกาติ  ปุจฺฉติ ฯ อุจฺฉุเขตฺตโต  
ภนฺเตติ ฯ กึ  ตตฺถ  อุจฺฉุ  มธุรนฺติ ฯ  ขาทิตฺวา ภนฺเต 
ชานิตพฺพนฺติ ฯ น อุปาสกา ภิกฺขุสฺส อุจฺฉุ  เทถาติ  วตฺตุ  
วฏฏตีติ  ยา  เอวรปูา นิพฺเพเนฺตสฺสาป นิเวนกกถา สา  
อุนฺนหนา ฯ  สพฺพโต  ภาเคน  ปุนปฺปุน  อุนฺนหนา  สมุนฺนหนา ฯ  
อุกฺกาจนาติ  เอต กุล  มเยว  ชานาติ  สเจ  เอตฺถ  เทยฺยธมฺโม 
อุปฺปชฺชติ มยฺหเยว เทตีติ เอว อุกฺขิปตฺวา  กาจนา  อุกฺกาจนา ฯ 
อุทฺทีปนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สพฺพโต  ภาเคน  ปน ปุนปฺปุน  อุกฺกาจนา 
สมุกฺกาจนา ฯ  อนุปฺปยภาณิตาติ  ปจฺจยวเสน  ปุนปฺปุน  
ปยวจนภณนา ฯ  สณฺหวาจตาติ  มุทุวจนตา ฯ  สขิลวาจตาติ  
# ๑. ส.ี ม. อุกฺกณฺเน ภีตสฺส ฯ  ๒. ม. อุทฺธ อุทฺธ ฯ   
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มนฺทปฺปมาณยุตฺตวจนตา  สิถลิวจนตา วา ฯ ลิตฺตวาจตาติ (๑) 
อลฺลียวจนตา ฯ อผรุสวาจตาติ มธุรวจนตา ฯ   
        โปราณ  (๒)  มาตาเปตฺติกนฺติ  ปุเร อุปฺปนฺน มาตาปตูน  
สนฺตก ฯ อนฺตรหิตนฺติ ปฏิจฺฉนฺน  ติโรภูต ฯ  ายามีติ ปากโฏ  
โหมิ ฯ อสุกสฺส กุลูปโกติ อสุกสฺส อมจฺจสฺส กุลปยิรุปาสโก ฯ   
อสุกายาติ  อสุกาย  อุปาสิกาย ฯ  ม  อุสฺสชฺชิตฺวาติ  (๓)  ม  
วิสฺสชฺชิตฺวา ฯ   
        ปยุตฺตนฺติ  จีวราทีหิ  สมฺปยุตฺต ตทตฺถ วา ปโยชิต ฯ  
อิมิสฺสา คาถาย นิทฺเทโส สพฺโพ เหฏา วุตฺตนโยว ฯ   
        โมสวชเฺช น นิยฺเยถาติ มุสาวาเท น นิยฺเยถ ฯ ชีวิเตนาติ  
ชีวิกาย ฯ   
        สโติ อสนฺตคุณทีปนโต น สมมฺา ภาสิตา ฯ สพฺพโต 
ภาเคน สโ ปริสโ ฯ ย ตตฺถาติ  ย  ตสฺมึ  ปุคฺคเล ฯ 
สนฺติ อสนฺตคุณทีปน เกราฏิย ฯ สตาติ สากาโร ฯ 
สาเยฺยนฺติ สภาโว ฯ  กกฺกรตาติ ปทุมนาฬสฺส วิย อปราม- 
สนกฺขโม ผรสุภาโว ฯ กกกฺริยนฺติป ตสฺเสว  เววจน ฯ  
ปริกฺขตฺตตา ปาริกฺขตฺติยนฺติ ปททฺวเยน นิขณิตฺวา ปต วิย 
ทฬฺหเกราฏิย วุตฺต ฯ  เกจิ  ปน  กกฺกรตาติ  สมฺภาวยิตฺวา  วจน ฯ 
# ๑. สฺยา. เมตฺตวจกตาติ ฯ ม. สิถลิวาจตาติ ฯ  
# ๒. ม. อนฺตรหิตนฺติ ฯ ๓. ม. อุชฌฺิตฺวาติ ฯ  
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กกฺกริยนฺติ  สมฺภาวยิตฺวา วจนภาโว ฯ  ปรกิฺขตฺตตาติ  อลงฺกรณา- 
กาโร ฯ  ปารกิฺขตฺติยนฺติ  อลงฺกรณภาโวติ อตฺถ วณฺณยนฺติ ฯ  
อิท  วุจฺจตีติ อิท อตฺตโน อวิชฺชมานคุณปฺปกาสนลกฺขณ  
สาเยฺย นาม วุจฺจติ ฯ เยน สมนฺนาคตสฺส ปุคฺคลสฺส กุจฺฉึ  
วา ปฏ ึ วา ชานิตุ น สกกฺา ฯ   
                วาเมน สูกโร โหติ                ทกฺขิเณน อชามิโค   
                สเรน เอฬโก (๑)โหติ        วิสาเณน ชรคฺคโวติ (๒)   
เอว วุตฺตยกฺขสูกรสทิโส โหติ ฯ อติม ฺตีติ อติกฺกมิตฺวา 
ม ฺติ ฯ   
        ก ึ ปนาย  พหุลาชโีวติ  อย  ปน  ปุคฺคโล  โก  นาม  
พหุลาชีวโก ฯ  สพฺพ  สมภฺกฺเขตีติ  ลทฺธ  ลทฺธ  สพฺพ ขาทติ ฯ 
อปฺปปุ ฺโติ มนฺทปุ ฺโ ฯ อปฺเปสกฺโขติ ปริวารวิรหิโต ฯ  
ป ฺาสมฺปนฺโนติ  สมฺปนฺนป ฺโ  ปริปุณฺณป ฺโ ฯ  ป ฺห  
วิสฺสชฺเชตีติ ป ฺห กเถติ พฺยากโรติ ฯ   
        สุตฺวา  ทูสิโต  (๓)  พหุ  วาจ  สมณาน  วา  ปุถุชนานนฺติ  
ฆฏฏิโต   ปเรหิ  เตส  สมณาน  วา  ขตฺติยาทิเภทาน   
วา  อ ฺเส  ปุถุชนาน  พหุมฺป อนิฏวาจ  สุตฺวา ฯ  น  
ปฏิวชฺชาติ  น  ปฏิวเทยฺย ฯ  กึ  การณ(๔) น ห ิสนฺโต 
# ๑. ม. เนลโก ฯ  ๒. สุมงฺคล. ฯ สมฺโมห. ฯ  
# ๓. ม.รุสโิต ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. กกึารณา ฯ   
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ปฏิเสนึ กโรนฺติ ฯ   
        กกฺขเฬนาติ  ทารุเณน ฯ  สนฺโตติ  นิพฺพุตกิเลสา ฯ   
ปฏิเสนินฺติ  ปฏิสตฺตุ ฯ ปฏิมลลฺนฺติ  ปฏิโยธ ฯ  ปฏกิณฺฏกนฺติ(๑)  
ปฏิเวรึ ฯ  ปฏิปกฺขนฺติ  กเิลสปฏิปกฺข กิเลสวเสน สงฺค น 
กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอต ฺจ  ธมฺมม ฺายาติ  สพฺพเมต  ยถาวุตฺต  ธมฺม   
ตฺวา ฯ  วิจินนฺติ วิจินนฺโต ฯ สนฺตีติ นิพฺพุตึ ตฺวาติ  
นิพฺพุตึ ราคาทีน สนฺตีติ ตฺวา ฯ   
        สม ฺจาติ  กายสุจริตาทึ ฯ  วิสม ฺจาติ กายทุจฺจริตาทึ ฯ  
ปถ ฺจาติ ทสกุสลกมฺมปถ ฯ วิปถ ฺจาติ  ทสอกุสลกมฺมปถ ฯ  
สาวชฺช ฺจาติ  อกุสล ฺจ ฯ  อนวชชฺ ฺจาติ  กุสล ฺจ ฯ หีนปฺปณีต- 
กณฺหสุกฺกวิ ฺ ูครหิตวิ ฺ ูปสตฺถนฺติ  อิทมฺป  กสุลากุสลเมว ฯ  ตตฺถ  
กายสุจริตาทิ  สมกรณโต  สม ฯ  กายทุจฺจริตาทิ  วิสมกรณโต  
วิสม ฯ  ทสกสุลกมฺมปถา  สุคติคมนปถตฺตา  ปถ ฯ  ทสอกุสลกมฺมปถา 
สุคติคมนปฏิปกฺขตฺตา อปายคมนปถตฺตา วิปถ ฯ อกุสล   
สโทสตฺตา  สาวชฺช ฯ  กสุล นิทฺโทสตฺตา อนวชฺช ฯ ตถา 
โมเหน วา โทสโมเหน  วา  โลภโมเหน  วา  สมปฺยุตฺตตฺตา  
หีน ฯ  อโลภอโทสอโมหสมฺปยุตฺตตฺตา  ปณีต ฯ  กณฺหวิปากตฺตา  
กณฺห ฯ  สกุกฺวิปากตฺตา  สุกฺก ฯ  พุทธฺาทีหิ  วิ ฺ ูหิ ครหิตตฺตา  
# ๑. ม. ปฏิกณฺฏกนฺติ ฯ   
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วิ ฺ ูครหิต ฯ เตหิ เอว โถมิตตฺตา วิ ฺ ูปสตฺถนฺติ าตพฺพ ฯ   
        กึการณา  นปฺปมชฺเชยฺย  อิติ  เจ  อภิภู  หิ โสติ  
คาถา ฯ 
        ตตฺถ อภิภูติ รูปาทีน  อภิภวิตา ฯ  อนภิภูโตติ  เตหิ   
อนภิภูโต ฯ  (๑)สกฺขิธมฺม อนีติหมทสฺสีติ (๑) ปจฺจกฺขเมว  อนีติห  ธมฺม  
อทฺทกฺขิ ฯ  สทา  นมสฺสมนุสิกฺเขติ  สทา  นมสฺสนฺโต ติสฺโส  
สิกฺขาโย สิกฺเขยฺย ฯ   
        เกหิจิ  กิเลเสหีติ  เกหิจิ  ราคาทิอุปตาปกเรหิ  กิเลเสหิ ฯ 
อภิโภสิ(๒)  เนติ  เต กิเลเส อภิภวิ ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        เกวล  ปน  เอตฺถ  จกฺขูหิ  เนว  โลโลติอาทีหิ  อินฺทฺริย- 
สวโร  อนฺนานมโถ ปานานนฺติอาทีหิ  สนฺนิธิปฏิกฺเขปมุเขน  
ปจฺจยปฏิเสวนสีล  (๓)โมสวชฺเชน  นยิเฺยถาติ  (๓)  ปาติโมกฺขสวรสีล  
อาถพฺพณ  สุปน  ลกฺขณนฺติอาทีหิ อาชีวปาริสุทฺธิสีล  ฌายี  
อสฺสาติ (๔) อิมินา สมาธิ วิจิน ภิกฺขูติ อิมินา  ป ฺา ฯ 
สทา  สโต  สิกฺเขติ  อิมินา  ปน  สงฺเขปโต  ติสฺโสป  สิกฺขา  
อถาสเนสุ  สยเนสุ อปฺปสทฺเทสุ ภิกฺขุ วิหเรยฺย นิทฺท น  
พหุลีกเรยฺยาติอาทีหิ สีลสมาธิปฺป ฺาน  อุปการสงฺคณฺหน- 
วิโนทนานิ (๕) วุตฺตานีติ ฯ เอว ภควา นิมฺมิตสฺส ปริปุณฺณปฏิปท  
# ๑. ม. สกิฺขิธมฺมมนีติหมทสฺสีติ ฯ  ๒. ม. อภิโภสิ ฯ  
# ๓. ส.ี ม. เมถุนโมสวชชฺเปสุณิยาทีหิ ฯ กตฺถจิ. โมสวชฺเชน 
# นิยฺเยถาติ ฯ  ๔. ม.ปาทโลลสฺสาติ ฯ กตฺถจิ. อสฺสาติ ฯ 
# ๕. ม. อุปการานุปการสงฺคณฺหนวิโนทนานิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 171 

                *เลมที่ 39  อตฺตทณฺฑสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 171 
 
วตฺวา  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นฏิาเปสิ  
        เทสนาปริโยสาเน ปุราเภทสุตฺเต (๑) วุตฺตสทิโสเยวาภิสมโย 
อโหสีติ ฯ   
                สทฺธมฺมปชฺโชติกาย มหานิทฺเทสฏกถาย   
                ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                จุทฺทสม ฯ   
 
                อตฺตทณฺฑสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปณฺณรสเม  อตฺตทณฺฑสุตฺตนิทฺเทเส  อตฺตทณฺฑา  ภย  
ชาตนฺติ  ปมคาถายมตฺโถ  ย  โลกสฺส  ทฏิธมฺมิก  วา 
สมฺปรายิก วา ภย ชาต สพฺพนฺต อตฺตทณฺฑา  ภย  ชาต   
อตฺตโน ทุจฺจริตการณา ชาต เอว สนฺเตป ชน ปสฺสถ 
เมธค อิม  สากิยาทิชน  ปสฺสถ  อ ฺม ฺ  เมธคนฺติ(๒) ฯ 
เมธค  ปฏิวิรทฺุธ วิปฺปฏิปนฺน  ชน  ปรภิาสิตฺวา(๓)  อตฺตโน  
สมฺมาปฏิปตฺติทสฺสเนน ตสฺส สเวค ชเนตุ อาห   
                สเวค  กิตฺตยิสฺสามิ        ยถา  สวิชิต  มยาติ ฯ  
ปุพฺเพ โพธิสตฺเตเนว สตาติ อธิปฺปาโย ฯ   
        ตโยติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ  ทณฺฑาติ  ทุจฺจริตา ฯ  กาย- 
ทณฺโฑติ  กายทุจฺจริต ฯ วจีทณฺฑาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ติวิธ   
กายทุจฺจริตนฺติ  ปาณาติปาตาทิกายโต ปวตฺต ทุฏ ุ  จริต  
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๗๔/๒๕๑ ฯ ๒. ม. เมธค หึสก พาธกนฺติ ฯ  
# ๓. ม. ปริภาสิตฺวา ฯ   
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กิเลสปูติกตฺตา  วา  ทุฏ ุ  จริตนฺติ ลทธฺนาม ติวิธ ทุจฺจริต  
กายทุจฺจริต ฯ  จตุพฺพิธนฺติ  มุสาวาทาทิจตุพฺพิธ ฯ  ติวิธนฺติ  
ทิฏธมฺมิกนฺติ  ทิฏเว ธมฺเม อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ปฏิสเวทนีย ฯ 
สมปฺรายิกนฺติ อนาคเต  อตฺตภาเว  ปฏสิเวทนีย ฯ  อาคุจารีติ   
ปาปการี  อปราธการี ฯ ตเมน ราชา  ปริภาสตีติ  ปาปการึ   
ราชา  ปริภาสติ  ภย  อุปฺปาเทติ ฯ  ทุกฺข  โทมนสฺส ปฏิสเวเทตีติ   
กายิก  ทุกฺข  เจตสิก  โทมนสฺส  วินฺทติ ฯ  เอต  ภย  ทุกฺข  
โทมนสฺสนฺติ  เอวรูป  ภย ฺจ ทุกฺข ฺจ โทมนสฺส ฺจ ฯ กุโต  
ตสฺสาติ ตสฺส โจรสฺส กโุต อุปฺปนฺน ฯ อตฺตทณฺฑโต ชาตนฺติ  
อตฺตนา กตทุจฺจริตโต อุปฺปนฺน ฯ   
        อนฺตมโสติ  เหฏ ิมโต ฯ  สวจนียมฺป  กโรติ  น  เต 
ลพฺภา  อิโต ปกฺกมิตุนฺติ อิโต  อิมมฺหา  คามาทินา  คนฺตุ   
น  ลพฺภา ฯ  น  สกฺกา  พหิ นิกฺขมิตุนฺติ ปลิโพธ สงฺค  
กโรติ ฯ  ธนชานิปจฺจยาปติ  ธนปริหานิการณาป ฯ  ราชา 
ตสฺส  วิวิธา  กมฺมการณา  การาเปติ ฯ  กสาหิป  ตาเฬนฺตีติ  
กสาทณฺฑเกหิ  โปเถนฺติ ฯ  เวตฺเตหิป ตาเฬนฺตีติ  สกณฺฏก- 
เวตฺตลตาหิ  โปเถนฺติ ฯ  อฑฺฒทณฺฑเกหีติอาทโย  เหฏา   
วุตฺตนยาเยว ฯ  สุนเขหิป ขาทาเปนฺตีติ กติปยานิ ทวิสานิ  
อาหาเร อทตฺวา ฉาตสุนเขหิ ขาทาเปนฺติ ฯ  เต  มุหุตฺเตน  อฏ ิก- 
สงฺขลิกเมว  กโรนฺติ ฯ  สเูล  อุตฺตาเสนฺตีติ สูล  อาโรเปนฺติ ฯ   
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ราชา อิเมส จตุนฺน ทณฺฑาน อิสฺสโรติ อิมาส จตุนฺน  
อาณาน กาตุ ราชา สมตฺโถ ฯ   
        สเกน  กมฺเมนาติ  สย  กเตน  กมเฺมน ฯ  ตเมน  นิรยปาลาติ   
เอตฺถ  เอกจฺเจ  เถรา  นิรยปาลา  นาม  นตฺถิ  ยนฺตรปู  วิย  
กมฺมเมว  การณ กาเรตีติ วทนฺติ ฯ [๑] เตส  ต  อตฺถ ิ นิรเย 
นิรยปาลาติ  อามนฺตา ฯ  อตฺถิ  จ  การณิกาติอาทินา  
นเยน  อภิธมฺเม  (๒)  ปฏิเสธิตเมว ฯ ยถา หิ มนุสฺสโลเก 
กมฺมการณการกา(๓)  อตฺถิ  เอวเมว  นิรเยสุ  นริยปาลา  อตฺถีติ ฯ 
ตตฺต  อโยขิลนฺติ  ติคาวุต  อตฺตภาว สมฺปชฺชลิตาย  โลห- 
ปวิยา  อุตฺตานก  นิปชชฺาเปตฺวา  ทกฺขิณหตฺเถ  ตาลปฺปมาณ  
อยสูล  ปเวเสนฺติ  ตถา  วามหตฺถาทีสุ.   ยถา  จ  อุตฺตานก  
นิปชฺชาเปตฺวา  เอว อุเรนป วามปสฺเสนป ทกฺขิณปสฺเสนป  
นิปชฺชาเปตฺวา ต กมฺมการณ กโรนฺติเยว ฯ   
        สเวเสตฺวาติ  ชลิตาย  โลหปวิยา  ติคาวุต  อตฺตภาว  
นิปชฺชาเปตฺวา ฯ  กุารีหติี  มหตีหิ  เคหจฺฉาทนสฺส เอกปกฺข- 
มตฺตาหิ กุารีหิ ตจฺเฉนฺติ ฯ โลหิต นที หุตฺวา  สนฺทติ ฯ 
โลหปวิโต  ชาลา  อุฏหิตฺวา  ตจฺฉิตฏาน คณฺหาติ มหาทุกฺข  
อุปฺปชฺชติ  ตจฺฉนฺตา  ปน  สุตฺตาหต  กริตฺวา  ทารุ  วิย  
อฏสมฺป  ฉฬสมฺป กโรนฺติ ฯ  วาสีหีติ  มหาสุปฺปปมาณาหิ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตสนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. อภิ. ก. ๓๗/๑๘๑๙/๖๒๘ ฯ 
# ๓. ม. การณิกา ฯ   
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วาสีหิ ฯ  รเถ  โยเชตฺวาติ  สทฺธึ ยุคโยตฺตอุปกฺขร(๑)จกฺกกุพฺพร- 
ปาชเนหิ    สพฺพโต  ปชชฺลิเต รเถ โยเชตฺวา ฯ มหนฺตนฺติ มหากูฏา- 
คารปฺปมาณ ฯ อาโรเปนฺตีติ สมฺปชฺชลิเตหิ อยมุคฺคเรหิ โปเถนฺตา  
อาโรเปนฺติ ฯ สกิมฺป  อุทธฺนฺติ  สุปกฺกฏุ ิตาย  (๒) อุกฺขลิยา ปกฺขิตฺต- 
ตณฺฑุลา(๓) วิย   อุทฺธ อโธ ติริย ฺจ คจฺฉติ ฯ มหานิรเยติ  
อวีจิมหานิรยมฺหิ ฯ   
        จตุกฺกณฺโณติ  จตุรสสฺม ฺชูสาสทิโส ฯ  วิภตฺโตติ  จตุทฺวาร- 
วเสน  วิภตฺโต ฯ ภาคโส มิโตติ  ทฺวารวีถีน  วเสน (๔) ภาคโส   
มาเปตฺวา วิภตฺโต ฯ (๔) ปริยนฺโตติ(๕) ปริกฺขิตฺโต ฯ อยสาติ  อุปริ  
นวโยชนิเกน  อยปตฺเตน  ฉาทิโต ฯ  สมนฺตา โยชนสต ผริตฺวา  
ติฏตีติ เอว  ผริตฺวา  ติฏติ  ยถา  สมนฺตา  โยชนสเต  ตฺวา   
โอโลเกนฺตสฺส  อกฺขีนิ  ยมกโคฬกา  วิย  นิกฺขมนฺติ ฯ  กทริยาต- 
ปนาติ  สพฺเพป  เต  อุสสฺเทหิ  สทฺธึ  อฏ มหานิรยา  กทริยา  
นิจฺจ  ตปนฺตีติ  กทริยาตปนา ฯ พลวทกฺุขตาย โฆรา ฯ กปฺปฏ ิตาน  
อจฺจีน  อตฺถิตาย  อจฺจิมนฺโต ฯ  อาสาเทตุ ฆฏเฏตุ ทุกฺกรตาย  
ทุราสทา ฯ ทิฏมตฺตา วา  สุตมตฺตา  วา  โลมานิ  หเสนฺตีติ 
โลมหสนรูปา ฯ  ภึสนตาย ภิสฺมา(๖) ฯ ภยชนนตาย  ปฏิภยา ฯ  
# ๑. ส.ี ยุคโยตฺตป ฺชร... ฯ ม. ยุคโยตฺตอุปกฺขรจกฺก... ฯ 
# ๒. ม. สุปกฺกุตฺถิตาย ฯ  ๓. ม. ปกฺขิตฺตตณฺฑุล วิย ฯ  
# ๔. ม. ภาเค เปตฺวา เปตฺวา วิภตฺโต ฯ  
# ๕. ม. ปริยนฺโตติ ฯ  ๖. ม. ภิสฺมา ฯ  
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สุขาภาเวน ทุขา ฯ   
        ปุรตฺถิมาย จ(๑) ภิตฺติยาติอาทิคาถาน  เอว  อวีจินิรโยติ 
ปริยนฺต  กตฺวา  อย สงฺเขปตฺโถ  อคฺคิชาลาน  วา ปน  
สตฺตาน วา เตส ทุกฺขสฺส วา วีจิ อนฺตร นตฺถิ เอตฺถาติ  
อวีจิ ฯ ตตฺร หิ ปุรตฺถิมาทีหิ ภิตฺตีหิ ชาลาราสิ อุฏหิตฺวา 
ปาปกมฺมิโน ปุคฺคเล  ฌาเปนฺโต  ปจฺฉิมาทีสุ  ภิตฺตีสุ  ปฏิห ฺติ 
ปหรติ  ตา  จ  ภิตฺติโย วินวิิชฺฌิตฺวา  ปรโต  โยชนสต  
คณฺหาติ เหฏา อุฏ ิตา อุปริ ปฏิห ฺติ อุปริ อุฏ ิตา 
เหฏา  ปฏิห ฺติ ฯ  เอว  ตาเวตฺถ  ชาลาน  วีจิ  นาม  
นตฺถิ ฯ  ตสฺส ปน  อนฺโต  โยชนสตฏาน ขีรวลฺลิปฏสฺส 
ปูริตนาฬิ วิย สตฺเตหิ นิรนฺตร ปูริต จตูหิ  อิริยาปเถหิ   
ปจฺจนฺตาน  สตฺตาน  ปมาณ  นตฺถิ  น  จ  อ ฺม ฺ  
พฺยาพาเธนฺติ  สกสกฏาเนเยว  ปจฺจนฺติ ฯ  เอวเมตฺถ  สตฺตาน   
วีจิ  นาม  นตฺถิ ฯ ยถา  ปน  ชิวฺหคฺเค  ฉ  มธุพินฺทูนิ  สตฺตมสฺส   
ตมฺพโลหพินฺทุโน  อนุทหนพลวตาย อพฺโพหาริกานิ  โหนฺติ   
ตถา  ตตฺถ  อนุทหนพลวตาย  เสสา  ฉ  อกุสลวิปากุเปกฺขา   
อพฺโพหาริกา  โหนฺติ  ทกฺุขเมว  นิรนฺตร  ป ฺายติ ฯ เอวเมตฺถ  
ทุกฺขสฺส วีจิ นาม นตฺถิ ฯ นิรสฺสาทฏเน นิรโย ฯ   
        ตตฺถ  สตฺตา  มหาลุทฺทาติ  ตสฺมึ  นิพฺพตฺตา  สตฺตา   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ   
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มหนฺตา  ลุททฺา ฯ มหากิพฺพิสการิโนติ  มหนฺตทารุณกมฺมการโิน ฯ 
อจฺจนฺตปาปกมฺมนฺตาติ  เอกเสน ปาปกมฺมิโน ฯ  ปจฺจนฺติ  น  
จ  มิยฺยเรติ  ฉนฺน  ชาลานมนฺตเร  (๑)  ปจฺจนฺติ  น จ มียนฺติ ฯ  ชาต- 
เวทสโม  กาโยติ เตส สรรี อคฺคิสทิส ฯ เตส นิรยวาสินนฺติ 
เตส ปาปกมฺมาน  นิรยวาสีน ฯ  ปสฺส  กมฺมาน  ทฬหฺตฺตนฺติ  
ปาปกมฺมาน  ถิรภาว โอโลเกหิ ฯ  น  ภสฺมา  โหติ  นป   
มสีติ ฉาริกาป น โหติ องฺคาโรป ฯ ปุรตฺถิเมนาติ ยทา   
ต  ทฺวาร  อปารุต  โหติ  อถ  ตทภิมุขา  ธาวนฺติ  เตส  
ตตฺถ  ฉวิอาทีนิ ฌายนฺติ ฯ  ทฺวารสมีป  ปตฺตาน ฺจ  เตส  
ต ปถยติ (๒) ปจฺฉิม อปารุต วิย ขายติ ฯ เอส  นโย   
สพฺพตฺถ ฯ  อภินิกฺขมิตาสา(๓)  เตติ  นิรยา  นิกฺขมิตุ  อาสา 
เอเตสนฺติ นิกฺขมิตาสา ฯ  โมกฺขคเวสิโนติ  มุ ฺจนุปาย  เอสนฺตา  
คเวสนฺตาป ฯ  น  เต  ตโต  นิกฺขมิตุ  ลภนฺติ  กมฺมปจฺจยาติ  เต  
สตฺตา นิรยโต นิกฺขมนทฺวาร ปาปกมฺมปจฺจยา นาธิคจฺฉนฺติ ฯ  
เตส ฺจ  ปาปกมฺมนฺต  อวิปกฺก  กต  พหุนฺติ  เตส ฺจ  สตฺตาน  
ลามก  ทารณุ  กมฺม  อวิปาก  พหุวิธ  นานปฺปการ  
อทินฺนวิปาก กต  อุปจิต อตฺถิ ฯ   
        สเวคนฺติ  วินิลน ฯ  (๔)  อุพฺเพคนฺติ  ิตฏานโต คมน ฯ  
# ๑. ส.ี ม. ฉนฺน ชาลานมนฺตเร ฯ  ๒. ม. ปธียติ ฯ  
# ๓. ม. อภินกิฺขมิตาสา ฯ  ๔. สี. หิรียน ฯ   
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อุตฺราสนฺติ อุพฺเพชน อสนฺนิฏาน ฯ  ภยนฺติ  จิตฺตุตฺราสน ฯ  
ปฬนนฺติ  ฆฏฏน ฯ  ฆฏฏนนฺติ  ปฬากรณ ฯ อุปททฺวนฺติ อีตึ ฯ 
อุปสคฺคนฺติ รุนฺธน ฯ   
        อิทานิ  ยถาเนน  สวิชิต  ต  ปการ ทสฺเสนฺโต 
ผนฺทมานนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  ผนฺทมานนฺติ  ตณฺหาทีหิ  (๑) 
กมฺปมาน ฯ อปฺโปทเกติ อปฺเป อุทเก ฯ อ ฺม ฺเหิ พฺยารุทฺเธ 
ทิสฺวาติ  นานาสตฺเต  จ  อ ฺม ฺเหิ  สทฺธึ  วิรทฺุเธ  ทิสฺวา ฯ 
ม ภยมาวิสีติ ม ภย ปวิฏ ฯ   
        กิเลสผนฺทนาย  ผนฺทมานนฺติ  ราคาทิกิเลสจลนาย   
จลมาน ฯ  ปโยโคติ  กายวจีมโนปโยโค ฯ   
        วิรุทฺธาติ  วิโรธมาปนฺนา ฯ ปฏิวิรุทฺธาติ ปฏิมขุ หุตฺวา 
วิโรธมาปนฺนา สุฏ ุ วิรทฺุธา  วา ฯ  อาหตาติ  โกเธน  อาหตา  
ปหตา ฯ  ปจฺจาหตาติ  ปฏิมลฺลา  หุตฺวา  อาหตา ฯ  อาฆาติตาติ   
ฆฏฏิตา ฯ  ปจฺจาฆาติตาติ  วิเสเสน  ฆฏฏิตา ฯ  ปาณีหิป   
อุปกฺกมนฺตีติ หตฺเถหิป ปหรนฺติ ฯ   
        สมนฺตมสาโร  โลโกติ  นิรย  อาทึ  กตฺวา  สมนฺตโต 
โลโก  อสาโร  นิจฺจสาราทิรหิโต ฯ  ทสิา  สพฺพา  สเมริตาติ  
สพฺพา  ทิสา  อนิจฺจตาย  กมฺปตา ฯ อิจฺฉ  ภวนมตฺตโนติ  อตฺตโน  
ตาณ  อิจฺฉนฺโต ฯ  นาทฺทสาสึ  อโนสตินฺติ  กิ ฺจิ าน ชราทีหิ 
# ๑. ม. ตณฺหาทิฏ ีหิ ฯ   
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อนชฺฌาวุฏ นาทฺทกฺขินฺติ ฯ   
        อสาโรติ  น  สาโร  สารวิรหิโต  วา ฯ  นิสฺสาโรติ  
สพฺเพน สพฺพ สารวิรหิโต ฯ  สาราปคโตติ  สารโต  อปคโต ฯ  
นิจฺจสารสาเรน  วาติ  สตตสารสงฺขาเตน  สาเรน  วา ฯ  อุปร ิ 
ปททฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  เย  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  สงฺขาราติ   
เย  ปุริมทิสาย  (๑)  ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม  สมาคมฺม  กตา  สงฺขารา ฯ  
เตป เอริตาติ  เตป  สงฺขารา  กมฺปตา ฯ  สเมริตาติ  สมฺมา 
กมฺปตา ฯ จลิตาติ จลน คตา ฯ ฆฏฏติาติ อุทยพฺพเยน  
ปฬิตา ฯ  อนจฺิจตายาติ  หุตฺวา อภาวตาย ฯ ชาติยา อนุคตาติ  
นิพฺพตฺติยา อนุปวิฏา ฯ  (๒)  ชราย  อนุสฏาติ  ปริปกฺกตาย  อนุ- 
ปตฺถฏา ฯ  พฺยาธินา  อภิภูตาติ ธาตุวิสเมน  อุปฺปนนฺพฺยาธินา  
อชฺโฌตฺถฏา ฯ  มรเณน  อพฺภาหตาติ  มจฺจุนา อภิอาหตา  
ปหตา ฯ  อตาณาติ  รกฺขวิรหิตา ฯ  อเลณาติ  เลณวิรหิตา ฯ 
อสรณาติ  นตฺถิ  เอเตส  สรณนฺติ อสรณา ฯ อสรณีภูตาติ สย  
สรณกิจฺจ น กโรนฺตีติ อสรณีภูตา ฯ   
        อตฺตโน  ภวนนฺติ  นทิฺเทสปทสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  ตาณนฺติ 
ปาลน ฯ  เลณนฺติ เลณฏาน ฯ  สรณนฺติ  ทุกฺขนาสน ฯ  คตินฺติ   
ปติฏ ฯ  ปรายนนฺติ  ปร  อยน ปรายน(๓) ฯ อชโฺฌสิตเยว  
อทฺทสนฺติ  ชราทีหิ  มทฺทติเยว  อทฺทกฺขึ ฯ  สพฺพ  โยพฺพ ฺนฺติ  
# ๑. ม. ปรุตฺถิมาย ทิสาย ฯ  ๒. ม. อนุปติฏา ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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โยพฺพนภาโว  โยพฺพ ฺ  สเจตนาน  สพฺพ  โยพฺพ ฺ ฯ  
ชราย  โอสิตนฺติ  ปริปากาย ชราย อวสิต มทฺทิต ฯ เอว  
สพฺพตฺถ ฯ   
        โอสาเน  เตฺวว  พฺยารทฺุเธ  ทิสฺวา  เม  อรตี  อหูติ  
โยพฺพ ฺาทีน  โอสาเนเยว  อตฺถงฺคเมเยว(๑)  วินาสเกเอว ชราทีหิ  
พฺยารุทฺเธ อาหตจิตฺเต สตฺเต  ทิสฺวา  อรติ  เม  อโหสิ ฯ  
อเถตฺถ  สลฺลนฺติ  อถ  เอเตสุ  สตฺเตสุ  ราคาทิสลฺล ฯ หทย- 
นิสฺสิตนฺติ จิตฺตนิสฺสิต ฯ   
        โยพฺพ ฺ ชรา โวสาเปตีติ ชรา (โยพฺพ ฺ)(๒) อตฺถงฺคเมติ  
วินาเสติ ฯ เอว สพฺพตฺถ ฯ   
        กถานุภาว(๓)  สลฺลนฺติ  เจ  เยน  สลฺเลน  โอติณฺโณติ  
คาถา ฯ  ตตฺถ  ทิสา  สพฺพา วิธาวตีติ สพฺพา ทุจฺจริตทิสาป  
ปุรตฺถิมาทิทิสาป คติทิสาป (๔) วิธาวติ ฯ  ตเมว  สลฺล  อพฺพุยฺห 
น  ธาวติ  น  สีทตีติ  ตเมว สลลฺ อุทฺธริตฺวา ตา จ 
ทิสา น ธาวติ จตุโรเฆ จ น สีทติ ฯ   
        อ ฺาณนฺติอาทีสุ  าณทสฺสนปฏิปกฺขโต  อ ฺาณ   
อทสฺสน ฯ  อภิมุโข  หุตฺวา ธมฺเมน  น  สเมติ  น  สมาคจฺฉตีติ  
อนภิสมโย ฯ  อนุรูปโต ธมฺเม พุชฺฌตีติ อนุโพโธ ฯ ตปฺปฏิ- 
# ๑. ม. อนฺตคมเก เอว ฯ  กตฺถจิ. อตฺถงฺคมเก เอว ฯ 
# ๒. อิมินา ปเทน ภวิตพฺพ ฯ  ๓. ม.กถ อานุภาว ฯ 
# ๔. ม. วิทิสาป ฯ   
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ปกฺขตาย  อนนุโพโธ ฯ  อนิจฺจาทีหิ  สทฺธึ  โยเชตฺวา  น  พุชฺฌตีติ 
อสมฺโพโธ ฯ อสนฺต  อสม ฺจ  พุชฺฌตีติป  อสมฺโพโธ ฯ จตุ- 
สจฺจธมฺม น ปฏิวิชฺฌตีติ อปฺปฏิเวโธ ฯ รูปาทีสุ  เอก- 
ธมฺมมฺป  อนจฺิจาทิสาม ฺโต  น  สงฺคณฺหาตีติ  อสงฺคาหณา ฯ 
ตเมว ธมฺม  น  ปรโิยคาหตีติ  อปริโยคาหณา ฯ น สเมน (๑) 
เปกฺขตีติ อสมเปกฺขนา ฯ ธมฺมาน  สภาว ปติ น อเปกฺขตีติ (๒) 
อปจฺจเวกฺขณา ฯ   
        กุสลากุสลกมฺเมสุ  วิปรีตวุตฺติยา  สภาวคฺคหณาภาเวน  วา ฯ 
เอกมฺป กมฺม เอตสฺส ปจฺจกฺข  นตฺถ ิสย วา กสฺสจิ  กมฺมสฺส 
ปจฺจกฺขกรณ นาม น โหตีติ อปจฺจกฺขกมฺม ฯ ย  เอตสฺมึ  
อนุปฺปชฺชมาเน  จิตฺตสนฺตาน  เมชฺฌ  ภเวยฺย  สุจิ  โวทาน  ต  
ทุฏ ุ  เมชฺฌ  อิมินาติ  ทุมเฺมชฺฌ ฯ  พาลาน  ภาโว  พาลฺย ฯ  
มุยฺหตีติ  โมโห ฯ พลวตโร  โมโห  ปโมโห ฯ  สมนฺตโต  มุยฺหตีติ   
สมฺโมโห ฯ  วิชฺชาย  ปฏปิกฺขภาวโต  น  วิชชฺาติ(๓)  อวิชชฺา ฯ   
โอฆโยคตฺโถ  วุตฺโตเยว ฯ  ถามคตฏเน  อนุเสตีติ  อนุสโย ฯ   
จิตฺต ปริยุฏาติ อภิภวตีติ ปริยุฏาน ฯ หิตคฺคหณาภาเวน  
หิตาภิมุขี (๔) คนฺตุ น สกโฺกติ  อ ฺทตฺถุ  ลงฺคติเยวาติ  ลงฺคี  
ข ฺชตีติ(๕)  อตฺโถ ฯ  ทรุคฺุฆาฏนฏเน วา ลงฺคี ฯ  ยถา  หิ   
# ๑. ม. น สม ฯ  ๒. ม. น อเวกฺขติ ฯ  ๓. ส.ี วิทตีติ ฯ 
# ๔. ม. หิตาภิมุข ฯ  ๕. สี. น สชชฺตีติ ฯ   
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มหาปลิฆสงฺขาตา  ลงฺคี ทุรุคฺฆาฏา โหติ เอวมยมฺป ลงฺคี  
วิยาติ ลงฺคี ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ยา  เอวรูปา  กงฺขาติ  เอตฺถ  กงฺขนวเสน  กงฺขา ฯ  กงฺข  
อายตีติ(๑) กงฺขายนา ฯ  ปุริมกงฺขา  หิ  อุตฺตรกงฺข  อานยติ  นาม ฯ  (๒)  
อาการวเสน  วา  เอต  วุตฺต ฯ  กงฺขาสมงฺคิจิตฺต  กงฺขาย   
อายิตตฺตา  กงฺขายิต  นาม  ตสฺส ภาโว กงฺขายิตตฺต ฯ  
วิมตีติ  วิคตา  มติ(๓)  วิจิกิจฺฉาติ  วิคตา จิกิจฺฉา วิจิกิจฺฉา 
สภาว วา วิจินนฺโต  กิจฺฉติ  กิลมติ  เอตายาติ  วิจิกิจฺฉา ฯ 
สา  สสยลกฺขณา  กมฺปนรสา อนิจฺฉยปจฺจุปฏานา  อเนก- 
สคฺคาหปจฺจุปฏานา  วา  อโยนโิสมนสิการปทฏานา  ฯ 
ปฏิปตฺติยา อนฺตรายกราติ ทฏพฺพา ฯ   
        กมฺปนฏเน  ทฺวิธา  เอฬยตีติ  เทวฺฬฺหก ฯ  ปฏิปตฺติ- 
นิวารเณน ทฺวิธาปโถ วิยาติ เทฺวธาปโถ ฯ  นิจฺจ  วา  
อิท อนิจฺจ วาติอาทิปวตฺติยา เอกสฺมึ อากาเร สณฺาตุ  
อสมตฺถตาย  สมนฺตโต  เสตีติ  สสโย ฯ  เอกส  คเหตุ  อสมตฺถตาย  
น เอกสคฺคาโหติ  อเนกสคฺคาโห ฯ  นจฺิเฉตุ  อสกฺโกนฺตี   
อารมฺมณโต  โอสกฺกตีติ  อาสปฺปนา ฯ โอคาหิตุ อสกฺโกนฺตี   
ปริสมนฺตโต  สปปฺตีติ  ปริสปฺปนา ฯ  ปริโยคาหิตุ  อสมตฺถตาย  
อปริโยคาหณา ฯ  นิจฺฉยวเสน  อารมฺมเณ  ปวตฺติตุ  อสมตฺถตาย 
# ๑. ม. อานยตีติ ฯ  ๒. ม. อุตฺตรกงฺข อานยติ นาม ฯ  
# ๓. ส.ี ม. วิคตา มติ วิมติ ฯ   
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ฉมฺภิตตฺต  จิตฺตสฺส ถทฺธภาโวติ(๑)  อตฺโถ ฯ  วิจิกจฺิฉา  หิ  
อุปฺปชฺชิตฺวา จิตฺต พนฺธ(๒) กโรติ ยสมฺา ปน สา  อุปฺปชฺชมานา   
อารมฺมณ  คเหตฺวา  มน  ลิขติ(๓)  วิย  ตสฺมา  มโนวิเลโขติ  
วุตฺตา ฯ   
        วิทฺโธติ  สลฺเลน  ลทธฺปฺปหาโร ฯ  ผุฏโติ  ฆฏฏิโต ฯ 
ปเรโตติ ปฬโิต ฯ ธาวตีติ ปุรโต  คจฺฉติ ฯ  วิธาวตีติ  อเนกวิเธน 
คจฺฉติ ฯ สนฺธาวตีติ เวเคน ธาวติ ฯ สสรตีติ อิโต จิโต  
จ จรติ ฯ   
        อเจลโกติ  นิจฺโจโล  นคฺโคติ  อตฺโถ ฯ  มุตฺตาจาโรติ  วิสฏา- 
จาโร  อุจฺจารกมฺมาทีสุ  โลกิยกลุปุตฺตาจาเรน  วิรหโิต   ิตโก  ว 
อุจฺจาร กโรติ ปสฺสาว กโรติ  ขาทติ  ภุ ฺชติ ฯ  หตฺถาว- 
เลขโณติ  (๔)  หตฺเถ ปณฺฑมฺหิ นิฏ ิเต(๕) ชิวฺหาย หตฺถ อวลิขติ  (๖)  
อุจฺจาร  วา กตฺวา หตฺถสฺมึเยว ทณฺฑกส ฺ ี หุตฺวา หตฺเถน  
อวลิขติ ฯ เต  กิร ทณฺฑก สตฺโตติ (๗) ป ฺเปนฺติ ฯ ภิกฺขา- 
คหณตฺถ เอหิ ภทนฺเตติ วุตฺโต น เอตีติ  น  เอหิภทนฺติโก ฯ  
เตน  หิ  ติฏ  ภทนฺเตติ  วุตฺโตป  น  ติฏตีติ น ติฏ- 
ภทนฺติโก ฯ ตทุภยมฺป กิร โส เอตสฺส วจน กต ภวิสฺสตีติ  
น กโรติ ฯ 
# ๑. ม. ถทฺธภาโวติ ฯ  ๒. ม. ถทฺธ ฯ  ๓. ม. วิลิขนตีฺ ฯ  
# ๔. ม. หตฺถาปเลขโณติ ฯ  ๕. ม.  ิเต ฯ ๖. ม.อปลขิติ ฯ  
# ๗. กตฺถจิ. ปตฺโตติ ฯ   
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        อภิหฏนฺติ  ปุเรตร  คเหตฺวา  อาหฏ  ภิกฺข ฯ  อุทฺทิสฺส  กตนฺติ 
อิท  ตุเมฺห อุทฺทิสฺส  กตนฺติ  เอว  อาโรจิต  ภิกฺข ฯ  น  นิมนฺตนนฺติ  
อสุก นาม กลุ วา วีถึ  วา  คาม  วา  ปวิเสยฺยาถาติ  
เอว นิมนฺติตภิกฺขมฺป น สาทิยติ น คณฺหาติ ฯ น กุมภิฺมุขาติ  
กุมฺภิโต อุทฺธริตฺวา ทียมาน (๑) ภิกฺข น คณฺหาติ ฯ น  
กโฬปมุขาติ กโฬปติ  อุกขฺลิ  วา  ปจฺฉิ  วา  ตโตป  น  
คณฺหาติ ฯ  กสฺมา  กุมภิฺกโฬปโย ม  นสิฺสาย  กฏจฺฉุนา 
ปหาร  ลภนฺตีติ ฯ  น เอฬกมนฺตรนฺติ อุมฺมาร อนฺตร กตฺวา  
ทียมาน  น  คณฺหาติ ฯ  กสฺมา  อย  ม  นิสฺสาย อนฺตรกรณ  
ลภตีติ ฯ ทณฺฑมุสเลสุป เอเสว นโย ฯ   
        ทฺวินฺนนฺติ (๒) ทฺวีสุ  ภุ ฺชมาเนสุ  เอกสฺมึ  อุฏาย  เทนฺเต 
น  คณฺหาติ ฯ กสฺมา  กพฬนฺตราโย  โหตีติ ฯ  น 
คพฺภินิยาติอาทีสุ  ปน  คพฺภินิยา  กุจฺฉิย ทารโก  กิลมตีติ ฯ 
ปายนฺติยาป  ทารกสฺส  ขีรนฺตราโย  โหตีติ  ปุริสนตฺรคตาย  
รติอนฺตราโย  โหตีติ  น  คณฺหาติ ฯ  น  สงฺกิตฺตีสูติ  สงฺกิตฺเตตฺวา  
กตภตฺเตสุ ฯ ทุพฺภิกฺขสมเย  กริ  อเจลกสาวกา  อเจลกาน  อตฺถาย 
ตโต  ตโต  ตณฺฑุลาทีนิ  สมาทเปตฺวา  ภตฺต  ปจนฺติ  อุกฺกฏา- 
เจลโก  ตโตป  น  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  น ยตฺถ สาติ  ยตฺถ  สุนโข  
ปณฺฑ  ลภิสสฺามีติ  อุปฏ ิโต  โหติ  ตตฺถ  ตสฺส  อทตฺวา อาหฏ  
# ๑. ม. ทิยยฺมาน ฯ  ๒. ม. น ทฺวินฺนนฺติ ฯ   
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น  คณฺหาติ ฯ  กสฺมา  เอตสฺส  ปณฺฑนฺตราโย  โหตีติ ฯ   
สณฺฑสณฺฑจารินีติ สมูหสมูหจารินี ฯ  สเจ  ห ิ อเจลก  ทิสฺวา 
อิมสฺส  ภิกฺข  ทสฺสามาติ  มนุสฺสา ภตฺตเคห  ปวิสนฺติ  เตสุ  จ  
ปวิสนฺเตสุ กโฬปมุขาทีสุ นิลีนมกฺขิกา อุปฺปติตฺวา สณฺฑสณฺฑา  
จรนฺติ ฯ  ตโต  อาหฏ  ภิกฺข  น  คณฺหาติ ฯ  กสฺมา  ม  นิสฺสาย  
มกฺขิกาน  โคจรนฺตราโย  ชาโตติ ฯ  ถุโสทกนฺติ  สพฺพสสฺส- 
สมฺภาเรหิ กต โสจิรก ฯ (๑) เอตฺถ จ สุราปานเมว สาวชฺช  
อย ปน สพฺเพสุป สาวชฺชส ฺ ี ฯ   
        เอกาคาริโกติ  โย  เอกสฺมึเยว  เคเห  ภิกฺข  ลภิตฺวา 
นิวตฺตติ ฯ เอกาโลปโกติ โย  เอเกเนว อาโลเปน ยาเปติ ฯ  
ทฺวาคาริกาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอกิสฺสาป ทตฺติยาติ  เอกาย   
ทตฺติยา ฯ  ทตฺติ  นาม  เอกา ขุทฺทกปาติ โหติ ยตฺถ อคฺค- 
ภิกฺข ปกฺขิปตฺวา เปนฺติ ฯ  เอกาหิกนฺติ  เอกทิวสนฺตริก ฯ   
อฑฺฒมาสิกนฺติ  อฑฺฒมาสนฺตริก ฯ ปริยายภตฺตโภชนนฺติ  วารภตฺต- 
โภชน  เอกาหวาเรน  ทฺวีหวาเรน  สตฺตาหวาเรน  อฑฺฒมาส- 
วาเรนาติ เอว ทิวสวาเรน อาภต (๒) ภตฺตโภชน ฯ   
        สากภกโฺขติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  อุพฺภฏโกติ  อุทฺธ  
 ิตโก ฯ อุกกฺุฏิกปฺปธานมนุยุตฺโตติ อุกฺกุฏิก วีริย อนุยุตฺโต ฯ 
คจฺฉนฺโตป อุกฺกุฏิโกว หุตฺวา อุปฺปติตฺวา อุปฺปติตฺวา คจฺฉติ ฯ กณฺฏกา- 
# ๑. ม. โสวีรก ฯ  ๒. ม. อาภต ฯ  
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ปสฺสยิโกติ อยกณฺฏเก วา ปกติกณฺฏเก วา ภูมิย  โกฏเฏตฺวา   
ตตฺถ  จมฺม  อตฺถริตฺวา  านจงฺกมาทีนิ  กโรติ ฯ  เสยฺยนฺติ  
สยนฺโตป ตตฺเถว  เสยฺย กปฺเปติ ฯ ผลกเสยฺยนฺติ รุกขฺผลเก- 
เสยฺย ฯ ถณฺฑิลเสยฺยนฺติ ถณฺฑิเล อุจฺเจ  ภูมิฏาเน  เสยฺย ฯ  
เอกปสฺสยิโกติ  เอกปสฺเสเนว  สยติ ฯ  รโชชลลฺธโรติ สรีร  เตเลน 
มกฺเขตฺวา  รชุฏานฏาเน  ติฏติ อถสฺส สรีเร รโชชลฺล  
ลคฺคติ ต  ธาเรติ ฯ  ยถาสนฺถติโกติ  ลทฺธ  อาสน  อโกเปตฺวา 
ยเทว  ลภติ  ตตฺเถว  นิสีทนสีโล ฯ  เวกฏิโกติ  เอตฺถ(๑) [๒]วิกฏนฺติ  
คูถ  วุจฺจติ ฯ  อปานโกติ ปฏิกฺขิตฺตสีตุทกปาโน ฯ  สาย  ตติย- 
มสฺสาติ  สายตติยก ฯ  ปาโต  มชฺฌนฺหเิก สายนฺติ ทิวสสฺส  
ติกฺขตฺตุ ปาป ปวาเหสฺสามีติ อุทโกโรหณานุโยค อนุยุตฺโต 
วิหรติ ฯ   
        เต  สลฺเล  อภิสงฺขโรตีติ เต ราคาทิสตฺตสลฺเล อภิ- 
นิพฺพตฺเตติ ฯ อภิสงฺขโรนฺโตติ อภินิพฺพตฺเตนฺโต ฯ สลฺลาภิ- 
สงฺขารวเสนาติ สลฺลาภินิพฺพตฺตาปนการณา ฯ ปุรตฺถิม ทิส  
ธาวตีติ  ปุริม  ทิส  คจฺฉติ ฯ เต สลฺลาภิสงฺขารา อปฺปหีนาติ  
เอเต ราคาทิสลฺลปฺปโยคา  นปฺปหีนา ฯ  สลฺลาภิสงฺขาราน  
อปฺปหีนตฺตาติ  สลลฺปฺปโยคาน อปฺปหีนภาเวน ฯ คติยา ธาวตีติ  
คติย ธาวติ ฯ คติยา คตินฺติ คติโต คตึ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วิกฏขาทนสีโลติ 
# ทิสฺสติ ฯ   
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        น  สีทตีติ  น  นิมุชชฺติ ฯ  น  สสีทตีติ  น  สมนฺตโต  
 ิมุชฺชติ(๑)ฯ น โอสีทตีติ น โอสกฺกติ ฯ น อวสีทตีติ น  
ปจฺโจสกฺกติ ฯ น อวคจฺฉตีติ น เหฏา คจฺฉติ ฯ   
        เอว  มหานุภาเวน  สลฺเลน  โอติณฺเณสุ  จ  สตฺเตสุ  
ตตฺถ  สิกฺขานุคียนฺติ  ยานิ  โลเก  คธิตานีติ  คาถา ฯ ตสฺสตฺโถ 
เย โลเก ป ฺจกามคุณคธิตาย(๒)  คิชฺฌนฺตีติ  กตฺวา  คธิตานีติ  
วุจฺจนฺติ จิรกาเล  คธิตตฺตา (๓) วา คธิตานีติ วุจฺจนฺติ ฯ ตตฺถ 
ต นิมิตฺต หตฺถิสิกฺขาทิกา อเนกา สิกฺขา กถียนฺติ อุคฺคยฺหนฺติ   
วา ฯ  ปสฺสถ ยาว ปสุโต จาย (๔) โลโก ยโต ปณฺฑิโต  
กุลปุตฺโต เตสุ วา คธิเตสุ  ตาสุ  วา  สกิฺขาสุ  อธิมุตฺโต  
น  สิยา  อ ฺทตฺถุ  อนิจฺจาทิทสฺสเนน นิพฺพิชฺฌ สพฺพโส  
กาเม ฯ อตฺตโน นิพฺพานเมว สิกฺเขติ ฯ   
        ปฏิวิชฌฺิตฺวาติ าเณน นิกฺขมิตฺวา วา นิพฺพิชฺฌิตฺวา 
วา ฯ   
        อิทานิ  ยถา  นิพฺพานาย  สิกฺขิตพฺพ  ต  ทสฺเสนฺโต   
สจฺโจ  สิยาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สจฺโจติ วาจาสจฺเจน าณสจฺเจน  
มคฺคสจฺเจน จ สมนฺนาคโต ฯ  ริตฺตเปสุโณติ ปหีนเปสุโณ ฯ 
เววิจฺฉนฺติ มจฺฉริย ฯ   
# ๑. ม. มชฺุชติ ฯ ๒. ส.ี ม. ป ฺจกามคุณปฏิลาภาย ฯ 
# ๓. ส.ี ม. จิรกาลเสวิตตฺตา ฯ  ๔. ม. สมตฺโถ วาย ฯ   
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        นิทฺท  ตนฺทึ  สเห  ถนีนฺติ  ปจลายิกา จ(๑) กายาลสิย ฺจ  
จิตฺตาลสิย ฺจาติ อิเม ตโย ธมฺเม อภิภเวยฺย ฯ นิพฺพานมานโสติ  
นิพฺพานนินฺนจิตฺโต ฯ   
        กายสฺส  อกลฺยตาติ  ขนฺธตฺตยสงฺขาตสฺส  นามกายสฺส  
คิลานภาโว ฯ  คิลาโน  ห ิ อกลฺลโกติ  วุจฺจติ ฯ วินเยป (๒) วุตฺต  
นาห ภนฺเต อกลฺลโกติ ฯ อกมฺม ฺตาติ กายเคล ฺสงฺขาโต  ว 
อกมฺม ฺตากาโร ฯ  เมโฆ  วิย  อากาส  กาย  โอนยฺหตีติ   
โอนาโห ฯ  สพฺพโต  ภาเคน  โอนาโห  ปรโิยนาโห ฯ  อพฺภนฺตเร 
สโมรุนฺธตีติ  อนฺโตสโมโรโธ ฯ  เมธตีติ  มิทฺธ  อกมฺม ฺภาเวน 
วิหึสตีติ อตฺโถ ฯ สุปนฺติ เตนาติ สุปฺป ฯ  อกฺขิทลาทีน  ปจลภาว  
กโรตีติ  ปจลายิกา ฯ  สปฺุปนา  สุปฺปตตฺตนฺติ อาการภาวนิทฺเทโส ฯ   
โอลียนาติ  โอลียนากาโร ฯ  ทุติย  อุปสคฺควเสน  วฑฺฒิต ฯ  ลีนนฺติ 
อวิปฺผาริกตาย  ปฏิกุฏิต ฯ  (๓)  อิตเร  เทฺว  อาการภาวนิทฺเทสา ฯ 
ถินนฺติ สปฺปปณฺโฑ  วิย  อวิปฺผาริกตาย  ฆนภาเวน  ิต ฯ  
ถิยนาติ อาการนิทฺเทโส ฯ ถิยิตสฺส ภาโว ถิยิตตฺต อวิปฺผาร- 
วเสน ถทฺธตาติ (๔) อตฺโถ ฯ   
        สพฺพสงฺขารธาตุยาติ  [๕]  โย (๖) โส  นิพฺพานนินฺนมานโส(๖) 
# ๑. ม. ปจลายิก ฺจ ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๑๕๒/๑๑๖ ฯ  
# ๓. ส.ี ปฏิกฏุตา ฯ ม. ปฏิกุฏิต ฯ  ๔. สี. พนฺธนาติ ฯ ม. ถทฺธตาติ ฯ  
# กตฺถจิ. พทธฺตาติ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร นิพฺพานนินฺนมานโสติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๖. ส.ี ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 188 

                *เลมที่ 39  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  188 
 
สพฺพเตภูมิกสงฺขาตธาตุยา ฯ  จิตฺต ปฏวิาเปตฺวาติ  จิตฺต นิวตฺตา- 
เปตฺวา ฯ เอต สนฺตนฺติ เอต นิพฺพาน ฯ กิเลสสนฺตตาย สนฺต ฯ  
อตปฺปกฏเน(๑) ปณีต ฯ [๒] อุปธิสุสฺส เหตูติ  ทพฺพชาติกสฺส(๓) 
กามสุขสฺส  การณา  ทานานิ  น  ททนติฺ ฯ    กาม ฺจ  เต 
อุปธิปริกฺขยายาติ  เอกเสน  เต ปณฺฑิตา กามกฺขยาย  กามกฺเข- 
ปนตฺถ  ทานานิ  เทนฺติ ฯ  อปุนพฺภวายาติ  นิพฺพานตฺถาย ฯ  
ฌานานิ ภาเวนฺตีติ ปมชฺฌานาทีนิ  วฑฺเฒนฺติ ฯ  ปุนพฺภวายาติ 
ปุนพฺภวการณา ฯ  เต  ปณฺฑิตา  นิพฺพาน อภิมุข หุตฺวา [๔] 
ททนฺติ ฯ  
        สาหสาติ  รตฺตสฺส  ราคจริตาทิเภทา  สาหสา  การณา ฯ 
นิทฺเทโส  อุตฺตานตฺโถเยว ฯ   
        ปุราณ  นาภินนฺเทยฺยาติ  อตีต  รูปาทึ  นาภินนฺเทยฺย ฯ  
นเวติ ปจฺจุปฺปนฺเน ฯ  หียมาเนติ  วินสฺสมาเน ฯ  อากาส(๕)  น  
สิโต  สิยาติ  ตณฺหานิสฺสิโต น ภเวยฺย ฯ ตณฺหา หิ รปูาทีน  
อากาสนโต อากาโสติ(๖) วุจฺจติ ฯ   
        เวมาเนติ อภวมาเน ฯ วิคจฺฉมาเนติ อปคจฺฉมาเน ฯ   
อากาสตีติ อากสฺสตีติ จ ทุวิโธ ปาโ ฯ   
# ๑. ม. อตปปฺกฏเน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร น ปณฺฑิตาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. ทพฺพชาติการ ฯ  กตฺถจิ. ทุพฺพชาติกา ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร 
# ทานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. สฺยา. ม. อากาส ฯ  ๖. ม. อากาสนโต 
# อากาโสติ ฯ   
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        กึการณา  อากาส  น  สิโต  สิยาติ  เจ  ฯ (๑)อห  
หิ อิม(๑) เคธ  พฺรูมีติ  คาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ  อห  ห ิ อิม  
อากาสสงฺขาต (๒) ตณฺห  รูปาทีสุ  คิชฌฺนโต เคธ พฺรูมิ เคโธติ 
วทามิ ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  อวหนนฏเน  โอโฆติ  จ  (๓)อาชวนฏเน   
อาชวนฺติ  จ  อิม  มยฺห  อิท  มยฺหนฺติ  ชปฺปการณโต(๔)  ชปฺปนนฺติ  จ  
ทุมฺโมจนฏเน  (๕)  อารมฺมณนฺติ  จ  กมฺปกรณฏเน(๖) ปมฺปนนฺติ(๗)  
จ พฺรูมิ เอสาว โลกสฺส ปลิโพธฏเน ทุรติกฺกมนียฏเน  
จ กามปงฺโก ทุรจฺจโยติ ฯ   
        อาชวนติฺ(๘)  อาปฏสินฺธิโต  (๙)จมติ อาคจฺฉตีติ อาจม(๙) ฯ  วฏฏ- 
มูลตาย  ปุนพฺภเว  ปฏิสนฺธิทานตณฺหาเยต  อธิวจน ฯ  ชปฺปนนฺติ  
ปตฺถนา  ตณฺหาเยต  อธิวจน ฯ อารมฺมณมฺป  วุจฺจติ  ตณฺหาติ  
รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  อุปฺปนฺนตณฺหา  มุจฺจิตุ อสกฺกุเณยฺยฏเน   
อารมฺมณาติ  กถียติ ฯ  กามปงฺโกติ  โอสีทนฏเน  กลล ฯ 
กทฺทโมติ  ลคฺคนฏเน  (๑๐)  กทฺทโม ฯ  ตาปนฏเน  กิเลโส ฯ 
นิยฺยาส  วิย  ลคฺคาปนฏเน  ปลิโป ฯ  รุนฺธิตฺวา ธารณฏเน  
ปลิโรโธ(๑๑) ฯ เอวเมต เคธาทิปริยาย อากาส อนิสฺสิโต ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อากาสสงฺขาต ฯ 
# ๓. ส.ี ม. อาชวนฏเน อาชวนฺติ ฯ  ๔. ม. ชปฺปการณโต ฯ 
# ๕. ม. ทุมฺมุ ฺจนฏเน ฯ ๖. ม.กมฺปกรณฏเน ฯ  
# ๗. ม. กมฺปนนฺติ ฯ  ๘. สี. ม. อาชวนฺติ ฯ  ๙. ม. ชวติ ธาวตีติ  
# อาชว ฯ  ๑๐. ม. สงฺคฏเน ฯ  ๑๑. ส.ี พฬโิส ฯ  ม. ปลิโรโธ ฯ  
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        สจฺจา  อโวกฺกมนฺติ  คาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตา 
ติวิธาป  สจฺจา  อโวกฺกม  (๑)  โมเนยฺยปตฺติยา  มุนีติ  สงฺข  คโต 
นิพฺพานถเล  ติฏติ พฺราหฺมโณ  ส  เว  เอวรูโป  สพฺพานิ   
อายตนานิ นิสฺสชฺชิตฺวา สนฺโตติ วุจฺจติ ฯ นิทฺเทเส วตฺตพฺพ  
นตฺถิ ฯ  กิ ฺจ ภิยฺโย ส เว วิทฺวาติ (๒)คาถา ฯ ตตฺถ ตฺวา  
ธมฺมนฺติ อนิจฺจาทินเยน สงฺขตธมฺม  ตฺวา (๓)  สมฺมา  โส  โลเก 
อิริยาโนติ อสมฺมาอิริยนกราน กิเลสาน ปหานา สมฺมา โส  
โลเก อิรยิมาโน ฯ   
        เอว  โหนฺโต(๔)  จ  โยธ  กาเมติ  คาถา ฯ ตตฺถ  
สงฺคนฺติ สตฺตวิธ  สงฺค โย อจฺจตริ ฯ นาชฺเฌตีติ น  
อภิชฺฌายติ ฯ   
        ตสฺมา ตุเมฺหสุป โย เอวรูโป โหตุมิจฺฉติ ต วทามิ ฯ 
ย ปุพฺเพติ คาถา ฯ ตตฺถ  ย  ปุพฺเพติ  อตีเต สงฺขาเร อารพฺภ  
อุปฺปชฺชนธมมฺ กิเลสชาต อตีตกมฺม ฺจ ฯ ปจฺฉา  เต มาหุ  
กิ ฺจนนฺติ อนาคเตป สงฺขาเร อารพฺภ อุปฺปชฺชนธมฺม  
ราคาทิกิ ฺจน มา  อหุ ฯ  มชฺเฌ  เจ  โน  คเหสฺสสีติ  
ปจฺจุปฺปนฺนรูปาทิธมฺเมป (๔) น คเหสฺสสิ เจ ฯ เอว อุปสนฺโต 
จริสฺสสิ ฯ   
        อพีช  กโรหีติ  มคฺคาเณน  น  พีช  กโรหิ ฯ  
# ๑. กตฺถจิ. อโวกฺกมฺม ฯ  ๒. ม. วิทฺวาติ ฯ   
# ๓. ม. อ ฺาย ฯ  ๔. ม. เอว อปเหนฺโต ฯ   
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ราคกิ ฺจนนฺติ  ราคผนฺทน ฯ  (๑) โทสกิ ฺจนาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        เอว  อรหตฺตปฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อรหโต  ถุติวเสน 
อิโต  ปรา  คาถาโย  อภาสิ ฯ  ตตฺถ  สพฺพโสติ  คาถาย ฯ 
มมายิตนฺติ  มมตฺตกรณ ฯ  มม  อิทนติฺ  คหิต  วา  วตฺถุ ฯ  
อสตา  จ  น  โสจตีติ  อวิชฺชมานการณา  อสนฺตการณา(๒)  น   
โสจติ ฯ น ชยีตีติ ชานึ นาธิคจฺฉติ ฯ   
        อหุ  วต  เมติ  มยฺห  อโหสิ  วต ฯ  ต  วต  เม  นตฺถีติ  
ย  อตีเต  อโหสิ  ต  มยฺห  อิทานิ  นตฺถติี ฯ  (๓)  สิยา  วต  
เมติ  ย มยฺห ภวิสฺสติ ต วตาห น ลภามีติ(๔) อิทานิ  
อห เอกเสน น ปาปุณามิ ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  ยสฺส  นตฺถีติ  
คาถา ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจนนฺติ  กิ ฺจิ รูปาทิธมฺมชาต ฯ   
        อภิสงฺขตนฺติ  กมฺเมน  สงฺโคปต(๕) ฯ อภิส ฺเจตยิตนฺติ  จิตฺเตน  
ราสิกต ฯ อวิชฺชาย  เตฺววาติ  อวิชฺชาย  ตุ  เอว ฯ อเสสวิราค- 
นิโรธาติ วิราคสงฺขาเตน มคฺเคน  นิรวเสสนิโรธา ฯ   
        สุ ฺโต  โลก  อเวกฺขสฺสูติ  อวสวตฺติสลฺลกฺขณวเสน(๖)   
วา   ตุจฺฉสงฺขารสมนุปสฺสนวเสน  วาติ  ทฺวีหากาเรหิ  สุ ฺโต 
โลก ปสฺส ฯ อตฺตานุทิฏ ึ อูหจฺจาติ (๗)สกฺกายทิฏ ึ  อุทฺธริตฺวา ฯ  
# ๑. ม. ราคผนฺธน ฯ  ๒. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. น สนฺติ ฯ  ๔. ม. ลภามีติ ฯ  ๕. ส.ี สงฺขาริต ฯ  
# ม. สงฺขริต ฯ ๖. ส.ี อวสวตฺตนาติ ฯ  ม. อวสวตฺติสงฺลกฺขณวเสน ฯ 
# ๗. ม. อูหจฺจาติ ฯ   
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เอว  มจฺจุตโร  สยิาติ เอว มรณสฺส ตรโณ ภเวยฺย ฯ (๑) เอว 
โลก  อเวกฺขนฺตนฺติ เอว ขนฺธโลก ปสสฺนฺต ฯ มจฺจุราชา น 
ปสฺสตีติ มรณราชา น โอโลเกติ น ทกขฺติ ฯ   
        นา ฺ  ปตฺถยเต  กิ ฺจีติ  อ ฺ  อปฺปมตฺตกมฺป  น  
ปตฺถยติ  น  ปหยติ ฯ อ ฺตฺร  อปฺปฏสินฺธิยาติ  นิพฺพาน   
เปตฺวา ฯ  อ ฺตฺรปฺปฏิสนฺธิยาติ เอก ปท กตฺวาป 
ปนฺติ ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  อนิฏ ุรีติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  อนิฏ ุรีติ  
อนิสฺสุกี ฯ อนิฏรีติป  (๒)  เกจิ  ปนฺติ ฯ  สพฺพธี   
สโมติ  สพฺพตฺถ  สโม  อุเปกฺขโกติ อธิปฺปาโย ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  โย  โส 
นตฺถิ  เมติ  น โสจติ ตมห อวิกมฺปน ปุคฺคล  ปุฏโ  
สมาโน  อนฏิ ุรี  อนนุคิทฺโธ  อเนโช  สพฺพธี สโมติ อิม  
ตสฺมึ ปุคฺคเล จตุพฺพิธมานิสส พฺรูมีติ ฯ   
        นฏิ ุริโยติ  อิสฺสุกี ฯ  นฏิ ุรภาโว  นฏิ ุริย  ต  นิสฺสาย 
เอตฺตกมฺป นตฺถีติ เขฬปาตนฺติ อตฺโถ ฯ นิฏ ุริยกมฺมนฺติ 
นิฏ ุริยกรณ ฯ คหฏโ วา หิ คหฏ ภิกฺขุ วา ภิกฺขุ  
นิสฺสาย วสนฺโต อปฺปมตฺตเกเนว กุชฺฌิตฺวา ต นิสฺสาย 
เอตฺตกมฺป นตฺถีติ  เขฬ  ปาเตตฺวา  ปาเทน  มทฺทนฺโต  วิย  
นิฏ ุริย  นาม  กโรติ ฯ  ตสฺส ต  กมมฺ  นฏิ ุริยกมฺมนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  อิสฺสาติ  สภาวนิทฺเทโส ฯ ตโต ปรา เทฺว อาการ- 
ภาวนิทฺเทสา ฯ  อิตรตฺตย  ปริยายวจน ฯ  ลกฺขณาทิโต  ปเนสา  
# ๑. ส.ี ภวิสสฺสิ ฯ  ๒. ส.ี อนุทฺธรีติป ฯ   
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ปรสมฺปตฺตีน  อุสูยนลกฺขณา อิสฺสา  ตตฺถ  จ  อนภิรติรสา  ตโต  
วิมุขภาวปจฺจุปฏานา  ปรสมฺปตฺติปทฏานา ฯ   
        ลาเภป น อิ ฺชตีติ ปจฺจยลาเภ น จลติ ฯ อลาเภปติ  
ปจฺจยาน อลาเภป ฯ  กิ ฺจ  ภิยฺโย  อเนชสฺสาติ  คาถา ฯ   
ตตฺถ  นิสงฺขตีติ  ปุ ฺาภิสงฺขาราทีสุ  โย  โกจิ  สงฺขาโร ฯ  
โส  ห ิ ยสฺมา นิสงฺขริยติ นิสงฺขโรติ วา  ตสฺมา  นิสงฺขตีติ  
วุจฺจติ ฯ  วิยารมฺภาติ  วิวิธา  ปุ ฺาภิสงฺขาราทิกา อารมฺภา ฯ 
เขม ปสฺสติ สพฺพธีติ สพฺพตฺถ อภยเมว ปสฺสติ ฯ   
        อารมฺภาติ  กมฺมาน  ปมารมฺภา ฯ  วิยารมฺภาติ  อุปรูปร ิ  
วิวิธอารมฺภนวเสน วีริยารมฺภา(๑) ฯ  ตีสุ  ภเวสุ  ปฏสินฺธิชนก- 
กมฺมาน  เอต  อธิวจน ฯ  ตสฺมา วิยารมฺภา อารโต ฯ  เอว  
ปสฺสนฺโต น สเมสูติ คาถา ฯ ตตฺถ น สเมสูติ(๒) สทิโสหมสฺมีติ 
อาทินามานวเสน  สเมสุป  อตฺตาน  น  วทติ  โอเมสุป   
อุสฺเสสุป ฯ  นาเทติ น นิรสฺสตีติ รูปาทีสุ  ก ฺจิ  ธมฺม  น   
คณฺหาติ  น  นิสฺสชฺชติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  ตตฺถ  ตตฺถ วุตฺตนยตฺตา  
ปากฏเมว ฯ เอว อรหตฺตนิกูเฏเนว เทสน นิฏาเปสีติ ฯ   
                อตฺตทณฺฑสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปณฺณรสม ฯ   
# ๑. ม. วิริยารมฺภา ฯ  ๒. ม. วทฺเฒติ ฯ  
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                        สาริปุตฺตสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา(๑)   
        โสฬสเม  น  เม  ทิฏโติ  สาริปุตฺตสุตฺตนิทฺเทโส ฯ  ตตฺถ 
อิโต ปุพฺเพติ อิโต  สงฺกสสฺนคเร  โอตรณโต  ปุพฺเพ ฯ  วคฺคุวโทติ  
สุนฺทรวโท ฯ  ตุสิตา คณิมาคโตติ ตุสิตา  กายา  จวิตฺวา  
มาตุกุจฺฉึ  อาคตตฺตา  ตุสิตา  อาคโต ฯ  คณาจริยตฺตา  คณี ฯ  
สนฺตุฏฏเน  วา  ตุสิตสงฺขาตา  เทวโลกา  คณึ  อาคโต ฯ 
ตุสิตาน  วา อรหนฺตาน  คณึ อาคโตติ ฯ   
        อิมินา  จกฺขุนาติ  อิมินา  อตฺตภาวปริยาปนฺเนน  ปกติ- 
มสจกฺขุนา ฯ  อิมินา อตฺตภาเวนาติ  อิมินา  ปจฺฉิเมน  อตฺต- 
ภาเวน ฯ  ตาวตึสภวเนติ  ตาวตึสเทวโลเก ฯ  ปาริจฺฉตฺตกมูเลติ  
โกวิฬารรุกฺขสฺส  เหฏา ฯ ปณฺฑุกมฺพลสิลายนฺติ รตฺตกมฺพล- 
สทิสปาสาณปฏเ ฯ  วสสฺ  วุฏโติ  วุฏวสฺโส ฯ เทวคณ- 
ปริวุโตติ เทวสงฺเฆน ปริวาริโต ฯ โอติณฺโณติ  อวติณฺโณ ฯ 
อิม  ทสฺสน  ปุพฺเพติ  อ ฺตฺร  อิมมฺหา ทสฺสนา ปุพฺเพ ฯ  
น ทิฏโติ อ ฺทา น ทิฏปุพฺโพ ฯ   
        ขตฺติยสฺส วาติ ขตฺติยสฺส วทนฺตสฺส น สุโต ฯ 
พฺราหฺมณาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        มธุรวโทติอาทีสุ  พฺย ฺชนสมฺปนฺน  มธุร  วทตีติ  มธุรวโท ฯ  
เปมชนก  เปมารห วทตีติ  เปมนียวโท ฯ  หทยงฺคม  จิตฺเต 
# ๑. ม. สารปีุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา ฯ   
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ปนโยคฺย  (๑)  วทตีติ  หทยงฺคมวโท ฯ  กรวีกสกณุสทฺโท  วิย 
มธุรโฆโส  อสฺสาติ  กรวิกรุทม ฺชุสสฺโร(๒) ฯ  วิสฺสฏโ  จาติ  
อปลิพุทฺโธ  ตตฺถ ตตฺถ อลคฺคมาโน ฯ (๓) วิ ฺเยฺโย จาติ  
สุวิชาเนยฺโย จ ฯ ม ฺชุ จาติ มธุโร  จ ฯ  สวนีโย  จาติ   
กณฺณสุโข จ ฯ พินฺทุ จาติ ฆโน จ ฯ อวิสารี จาติ  
น ปตฺถโฏ  จ ฯ  คมฺภีโร  จาติ  น  อุตฺตาโน  จ ฯ  นนิฺนาทิ   
จาติ  โฆสวนฺโต  จ ฯ อสฺสาติ อสฺส  สตฺถุโน ฯ  พหิทฺธา   
ปริสายาติ  ปริสโต  พหิ ฯ  น  นิจฺฉรตีติ น นิกฺขมติ ฯ 
กึการณา เอวรูโป  มธุรสทฺโท  นกิฺการณา  มา วินสฺสตูติ ฯ 
พฺรหฺมสฺสโรติ อ ฺเ ฉินฺนสฺสราป ภินฺนสฺสราป  กากสฺสราป   
โหนฺติ  อย  ปน  มหาพฺรหฺมุโน  สรสทิเสน  สเรน  สมนฺนา- 
คโต ฯ  มหาพฺรหฺมุโน  หิ  ปตฺตเสเมฺหหิ  อปลิพุทฺธตฺตา  สโร 
วิสุทฺโธ โหติ ภควตาป  กตกมฺม  ตสฺส  (๔)  วตฺถุ  โสเธติ  
วตฺถุโน  สุทธฺตฺตา  นาภิโต  ปฏาย สมุฏหนฺโต  สโร  วิสุทฺโธ  
อฏงฺคสมนฺนาคโตว  สมุฏาติ ฯ  กรวีโก  วิย  ภณตีติ กรวีก- 
ภาณี มตฺตกรวีกรุตม ฺชุโฆโสติ อตฺโถ ฯ   
        ตาเรตีติ  อเขมนฺต  าน  อติกฺกาเมติ ฯ  อุตฺตาเรตีติ  
เขมนฺตภูมึ ปาเปนฺโต (๕) ตาเรติ ฯ  นิตฺตาเรตีติ  อเขมนฺตฏานโต 
# ๑. ม. ปนโยคฺย ฯ  ๒. ม. กรวิกรุตม ฺชุโฆโส ฯ  
# ๓. ส.ี ม. อปกฺขลโน ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๕. ม. อุปเนนฺโต ฯ   
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นิกฺขาเมนฺโต  ตาเรติ ฯ  ปตาเรตีติ  ปริคฺคเหตฺวา  ตาเรติ 
หตฺเถน  ปริคฺคเหตฺวา  วิย  ตาเรตีติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพเมต  
ตารณุตฺตารณาทิเขมนฺตฏาเน  ปนเมวาติ  อาห  เขมนฺตภูมึ 
สมฺปาเปตีติ ฯ สตฺเตติ เวเนยฺยสตฺเต ฯ  มหาคหนตาย  
มหานตฺถตาย  ทุนฺนิตฺถรยิตาย (๑) จ ชาติเยว กนฺตาโร   
ชาติกนฺตาโร ต ชาติกนฺตาร ฯ   
        คณสฺส  สุสฺสูสตีติ  คโณ  อสฺส  วจน  สุสฺสูสติ  สุณาติ  
อุปลกฺเขติ ฯ  โสต โอทหตีติ  โสตุกมยฺตาย  โสต  อวทหติ  ปติฏ- 
าเปติ ฯ  อ ฺา  จิตฺต  อุปฏเปตีติ าตุกามจิตฺต  ปณิทหติ ฯ  
คณ  อกุสลา  วุฏาเปตฺวาติ  ชนสมูห  อโกสลฺลสมภฺูตา อกุสลา  
อุฏาเปตฺวา ฯ (๒) กุสเล ปติฏาเปตีติ โกสลฺลสมฺภูเต กุสเล เปติ ฯ 
สงฺฆีติ ราสิวเสน  สงฺโฆ  อสฺส  อตฺถีติ  สงฺฆี ฯ  ปรสิวเสน   
คโณ  อสฺส  อตฺถีติ  คณี ฯ คณสฺส อาจริโยติ คณาจริโย ฯ   
        ทุติยคาถาย  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ยถา  ทิสฺสตีติ  สเทวกสฺส 
โลกสฺส  วิย มนุสฺสานมฺป ทิสฺสติ ฯ ยถา วา ทิสฺสตีติ ตจฺฉโต 
อวิปรีตโต ทิสฺสติ ฯ จกฺขุมาติ อุตฺตมจกฺขุมา ฯ เอโกติ ปพฺพชฺชา- 
สงฺขาตาทีหิ เอโก ฯ รตินติฺ เนกฺขมฺมรตฺยาทึ ฯ   
        ปติรูปโกติ  สุวณฺณปติรูปโก  กณฺุฑโล ฯ  มตฺติกา- 
กุณฺฑโลวาติ  มตฺติกาย กตกุณฺฑโล  วิย ฯ  โลหฑฺฒมาโสว   
# ๑. ม. ทุนฺนตฺิตรณุตาย ฯ   ๒. สฺยา. อุฏาเปตฺวา ฯ   
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สุวณฺณจฺฉนฺโนติ  สุวณฺเณน  ปฏิจฺฉนฺโน โลหมาสโก  วิย ฯ 
ปริวารจฺฉนฺนาติ  ปริวาเรน  ฉาทิตา ฯ อนฺโต อสุทฺธาติ อพฺภนฺตเร   
ราคาทีหิ อปริสุทฺธา ฯ พหิ โสภมานาติ จีวราทีหิ พาหิรโต  
สุนฺทรา ฯ   
        อกปฺปตอิรยิาปถา จาติ อสชฺชิตอิรยิาปถา ฯ (๑) ปณิธิ- 
สมฺปนฺนาติ ปริปุณฺณปตฺถนา ฯ   
        วิสุทฺธสทฺโทติ  ปริสทฺุธกิตฺติสทฺโท  ยถาภูตถุติโฆโสติ  
อตฺโถ ฯ คตกิตฺติสทฺทสิโลโกติ(๒)  กตฺิติสทฺท ฺจ  สิโลก ฺจ  คเหตฺวา   
จรณสีโล ฯ  กตฺถ  (๓) วิสุทฺธสทฺโทติ  เจ  นาคภวเน  จ  สุปณฺณ- 
ภวเน  จาติอาทินา  นเยน วิตฺถาเรตฺวา  วุตฺตฏาเน ฯ  ตโต   
จ  ภิยฺโยติ  ตโต  วุตฺตปฺปการโต จ เวเนยฺยวเสน อติเรกตโรป 
ทิสฺสติ ฯ 
        สพฺพ  ราคตมนฺติ  สกล  ราคนฺธการ ฯ  โทสตมาทีสุป 
เอเสว  นโย ฯ  อนฺธกรณนฺติ  ป ฺาโลกนิวารณกรณ ฯ  อจกฺขุ- 
กรณนฺติ  ป ฺาจกฺขุโน  อกรณ ฯ อ ฺาณกรณนฺติ  าเณน 
อชานนกรณ ฯ  ป ฺานิโรธิกนฺติ  ป ฺานยนนาสก ฯ  วิฆาต- 
ปกฺขิกนฺติ  ปฬาโกฏาสิก ฯ อนิพฺพานสวตฺตนิกนฺติ อปจฺจย- 
อมตนิพฺพานตฺถาย น สวตฺตนิก ฯ   
        สพฺพนฺต  เตน  โพธิาเณน  พุชฌฺีติ  ต  สกล  เตน   
# ๑. สฺยา. อสชฺชิตอิริยาปถา ฯ  ๒. ม. คตกิตฺติสทฺทสิโลโกติ ฯ  
# ๓. ส.ี กตฺถจิ ฯ   
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จตุมคฺคาณวเสน  พุชฺฌิ ฯ  ปมมคฺควเสน  ชานิ  อนุพุชฺฌิ ฯ 
ทุติยมคฺควเสน  ปุน  อ ฺาสิ ปฏิวิชฺฌิ ฯ ตติยมคฺควเสน  ปฏิเวธ  
ปาปุณิ  สมฺพุชฺฌิ ฯ  จตุตฺถมคฺควเสน  นิสฺเสสปฏิเวเธน สมฺมา 
พุชฺฌิ ฯ  อธคิจฺฉิ  ผุเสสิ  (๑)  สจฺฉากาสีติ  เอต  ตย ผลวเสน  
โยเชตพฺพ ฯ ปมทุติยวเสน  ปฏิลภิ ฯ  ตติยวเสน  าณผสฺเสน 
ผุสิ ฯ  จตุตฺถวเสน  ปจฺจกฺข อกาสิ ฯ อถ วา เอเกกผลสฺส ตโยป  
ลพฺภนฺติ เอว ฯ   
        เนกฺขมฺมรตินฺติ  ปพฺพชฺชาทีนิ  นสิฺสาย  อุปฺปนฺนรตึ ฯ  
วิเวกรตินฺติ กายวิเวกาทิมฺหิ  อุปฺปนนฺรตึ ฯ  อุปสมรตินฺติ   
กิเลสวูปสเม  รตึ ฯ  สมโฺพธิรตินฺติ มคฺค ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  
อุปฺปนฺนรตึ ฯ   
        ตติยคาถาย  พหุนฺนมิธ  ปฏานนฺติ (๒)  อิธ  พหุนฺน   
ขตฺติยาทีน สิสฺสาน ฯ  สิสสฺา หิ อาจริยปฏิพทฺธวุตฺติตฺตา  
พทฺธาติ วุจฺจนฺติ ฯ อตฺถิ ปเ ฺหน อาคมนฺติ  อตฺถิโก  ปเ ฺหน  
อาคโตมฺหิ  อตฺถิกาน  วา  ปเ ฺหน  อาคมน  ปเ ฺหน   
อตฺถิ อาคมน วาติ ฯ   
        พุทฺโธติ  ปทสฺส  อภาเวป  ต พุทฺธนฺติ ปเท โย โส  
พุทฺโธ ต นิททฺิสิตุกาเมน พุทฺโธติ  วุตฺต ฯ  สยมฺภูติ อุปเทส  
วินา สยเมว ภูโต ฯ อนาจริยโกติ สยมภฺูปทสฺส อตฺถวิวรณ ฯ   
# ๑. ม. ผสฺเสสิ ฯ  ๒. สยฺา. พทฺธานนฺติ ปาโ ฯ  
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โย  หิ  อาจรยิ  วินา  สาม  (๑)  สจฺจานิ ปฏิวิชฌฺติ โส สยมฺภู  
นาม โหตีติ ฯ  ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสูติอาทิ อนาจริยกภาวสฺส  
อตฺถปฺปกาสน ฯ อนนุสฺสเุตสูติ อาจริยโต  (๒) อนนุสฺสุเตสุ  สามนฺติ 
สยเมว ฯ อภิสมฺพุชฺฌีติ ภุส สมฺมา ปฏวิิชฺฌิ ฯ ตตฺถ  จ  
สพฺพ ฺ ุต  ปาปุณีติ  เตสุ  จ  สจฺเจสุ  สพฺพ ฺ ุภาว  ปาปุณิ ฯ 
ยถา สจฺจานิ  ปฏิวิชฌฺนฺตา  สพฺพ ฺ ู  โหนฺติ ตถา สจฺจาน 
ปฏิวิทฺธตฺตา เอว วุตฺต ฯ สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโตติป  ปาโ ฯ  
พเลสุ  จ  วสภีาวนฺติ  ทสสุ  จ  ตถาคตพเลสุ  อิสฺสรภาว  
ปาปุณิ ฯ  โย  โส  เอวภูโต  โส  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ตตฺถ สพฺพธมฺเมสุ อปฺปฏิหตาณนิมิตฺตานุตฺตรวิโมกฺขาธิคม- 
ปริภาวิตกฺขนฺธสนฺตาน อุปาทาย ปณฺณตฺติโก  สพฺพ ฺ ุต- 
ปทฏาน  วา  สจฺจาภิสมฺโพธิมุปาทาย  ปณฺณตฺติโก  
สตฺตวิเสโส พุทฺโธ ฯ เอตฺตาวตา อตฺถโต พุทฺธวิภาวนา  
กตา โหติ ฯ   
        อิทานิ  พฺย ฺชนโต  วิภาเวนฺโต  พุทฺโธติ  เกนฏเถน 
พุทฺโธติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ        ยถา  โลเก  อวคนฺตา  อวคโตติ  วุจฺจติ  เอว  พุชฺฌติา 
สจฺจานีติ พุทฺโธ ฯ ยถา ปณฺณโสสา  วาตา  ปณฺณสุสาติ   
วุจฺจนฺติ  เอว  โพเธตา  ปชายาติ  พุทฺโธ ฯ  สพฺพ ฺ ุตาย  พุทฺโธติ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. อาจริย ฯ  
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สพฺพธมฺมพุชฺฌนสมตฺถาย  พุทฺธิยา  พุทฺโธติ  วุตฺต โหติ ฯ  
สพฺพทสฺสาวิตาย  พุทฺโธติ  สพฺพธมฺมาน  าณจกฺขุนา  ทิฏตฺตา   
พุทฺโธติ  วุตฺต โหติ ฯ  อน ฺเนยฺยตาย  พุทฺโธติ  อ ฺเน 
อโพธนียโต  สยเมว  พุทธฺตฺตา  พุทฺโธติ วุตฺต  โหติ ฯ  วิสวิตาย(๑) 
พุทฺโธติ  นานาคุณวิกสนโต (๒) ปทุมมิว  วิกสนฏเน พุทฺโธติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ขีณาสวสงฺขาเตน  พุทฺโธติอาทีหิ  ฉวิ  ปรยิาเยหิ  
จิตฺตสงฺโกจกรธมฺมปฺปหาเนน  นิทฺทาย  วิพุทฺโธ  ปุรโิส  วิย   
สพฺพกิเลสนิทฺทาย วิพุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ วุตฺต โหติ ฯ สงฺขา 
สงฺขาตนฺติ อตฺถโต เอกตฺตา สงฺขาเตนาติ วจนสฺส โกฏา- 
เสนาติ อตฺโถ ฯ ตณฺหาเลปทิฏ ิเลปาภาเวน นิรุปเลปสงฺขาเตน  
สวาสนาน  สพฺพกิเลสาน  ปหีนตฺตา  เอกนฺตวจเนน  วิเสเสตฺวา 
วุตฺต ฯ  เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ ราคโทสโมหาวเสเสหิ สพฺพกิเลเสหิ  
นิกฺกิเลโส ฯ   
        เอกายนมคฺค  คโตติ  พุทฺโธติ  คมนตฺถาน  ธาตูน  
พุชฺฌนตฺถตฺตา พุชฺฌนตฺถาป ธาตุโย  คมนตฺถา  โหนฺเตว  ตสฺมา   
เอกายนมคฺค  คตตฺตา  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ เอกายนมคฺโค  
เจตฺถ   
                มคฺโค ปนฺโถ ปโถ ปชฺโช        อ ฺชส วฏมายน   
                นาวา อุตฺตรเสตู จ        กลฺุโล จ ภิสิ สงฺกโมติ (๓)   
# ๑. สฺยา. วิกสิตายา ฯ  ๒. สฺยา. นานาคุณวิกสนโต ฯ  
# ๓. ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๖๘/๒๗๗ ฯ  
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มคฺคสฺส  พหูสุ  นาเมสุ  อยนนาเมน  วุตฺตมคฺคนาเมน  วุตฺโต ฯ  
ตสฺมา  เอกมคฺคภูโต  มคฺโค  น  เทฺวธาปถภูโตติ อตฺโถ ฯ  
อถ วา เอเกน อยิตพฺโพ มคฺโคติ เอกายนมคฺโค ฯ  เอเกนาติ  
คณสงฺคณิก  ปหาย  ปวิวิตฺเตน ฯ  อยิตพฺโพติ  ปฏปิชฺชิตพฺโพ   
อยนฺติ วา เอเตนาติ  อยโน  สสารโต  นิพฺพาน  คจฺฉนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ เอเกส อยโนติ เอกายโน ฯ  เอเกสนฺติ  เสฏาน ฯ  
สพฺพสตฺตเสฏา จ สมฺมาสมฺพุทฺธา ตสฺมา เอเกส (๓) มคฺคภูโต  
สมฺมาสมฺพุทฺธาน อยนภูโต มคฺโคติ วุตฺต โหติ ฯ อยตีติ วา  
อยโน คจฺฉติ ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ  เอกสฺมึ  อยโน  มคฺโคติ  
เอกายนมคฺโค ฯ เอกสฺมึเยว พุทฺธสาสเน ปวตฺตมาโน  มคฺโค  
น  อ ฺตฺถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อป  จ  เอก  อยตีติ  เอกายโน ฯ  
ปุพฺพภาเค นานามุขภาวนานยปฺปวตฺโตป  อปรภาเค  เอก   
นิพฺพานเมว  คจฺฉตีติ  วุตฺต  โหติ ตสฺมา เอกายนมคฺโคติ 
เอกนิพฺพานคมนมคฺโคติ อตฺโถ ฯ   
        เอโก  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ  น  
ปเรหิ  พุทฺธตฺตา  พุทฺโธ กึ  ตุ  สยเมว  อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  วุตฺต โหติ ฯ  อพุทฺธิวิหตตฺตา  (๑)  พุทฺธิ- 
ปฏิลาภา(๒)  พุทฺโธติ  พุทฺธิ  พุทฺธ  โพโธติ ปริยายวจนเมต ฯ 
ตตฺถ  ยถา  นลีรตฺตคุณโยคา  นีโล  ปโฏ รตฺโต ปโฏติ วุจฺจติ   
# ๑. ม. เอเกส ฯ  ๒. ม.พุทฺธิปฏิลาภตฺตา ฯ  
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เอว พุทฺธคุณโยคา พุทฺโธติ าเปตุ วุตฺต โหติ ฯ (๑)   
        ตโต  ปร  พุทโฺธติ  เนต  นามนฺติอาทิ อตฺถมนุคตา อย 
ป ฺตฺตีติ าปนตฺถ วุตฺต ฯ  ตตฺถ  มิตฺตา  สหายา ฯ  อมจฺจา 
ภจฺจา ฯ  าตี  ปตุปกฺขิกา ฯ  สาโลหิตา มาตุปกฺขิกา ฯ  สมณา  
ปพฺพชฺชุปคตา ฯ  พฺราหฺมณา  โภวาทิโน  สมิตปาปพาหิตปาปา  วา ฯ   
เทวตา  สกฺกาทโย  พฺรหมฺาโน  จ ฯ  วิโมกฺขนฺติกนฺติ  วิโมกโฺข   
อรหตฺตมคฺโค  วิโมกฺขสสฺ  อนฺโต  อรหตฺตผล  ตสฺมึ  วิโมกฺขนฺเต 
ภว  วิโมกฺขนฺติก  นาม ฯ สพฺพ ฺ ุภาโว  ห ิ อรหตฺตมคฺเคน 
สิชฺฌติ  อรหตฺตผโลทเย  สิทฺธ  โหติ ฯ  ตสฺมา สพฺพ ฺ ุภาโว  
วิโมกฺขนฺเต  ภโว โหติ ฯ ต เนมิตฺติกมฺป นาม วิโมกฺขนฺเต  
ภว นาม โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  วิโมกฺขนติฺกเมต  พุทฺธาน   
ภควนฺตานนฺติ ฯ  โพธิยา  มูเล สห  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส   
ปฏิลาภาติ  มหาโพธิรุกฺขมูเล  ยถาวุตฺตกฺขเณ สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาณสฺส  ปฏิลาเภน  สห ฯ  สจฺฉิกา  ป ฺตฺตีติ  อรหตฺตผล- 
สจฺฉิกิริยาย สพฺพธมฺมสจฺฉิกิริยาย  วา ชาตา ป ฺตฺติ ฯ ยทิท  
พุทฺโธติ ป ฺตฺติ ฯ อย พฺย ฺชนโต พุทฺธวิภาวนา ฯ  อิโต   
ปร  วหสฺเสต  ภารนฺติ  ปรโิยสาน  ตตฺถ  ตตฺถ วุตฺตนยตฺตา  
ยถาปาฬิเมว นิยฺยาติ ฯ   
        จตุตฺถคาถาย  วิชิคุจฺฉโตติ  ชาติอาทีหิ  อฏฏิยโต ฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ริตฺตมาสนนฺติ วิวิตฺต  ม ฺจป ฯ  ปพฺพตาน  คุหาสุ  วาติ  
ปพฺพตคุหาสุ  วา ริตฺตมาสน ภชโตติ สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   
        ชาติยา  วิชิคุจฺฉโตติ  ชาตึ วิชิคุจฺฉโต ฯ ชราย ฯ พฺยาธินาติ- 
อาทีสุ เอเสว นโย ฯ ภชโตติ  ภชโตติ  ภชนฺตสฺส ฯ เสวโตติเอวมาทีสุ ฯ  
เสวนฺตสฺส ฯ  สเสวโตติ  ปุนปฺปุน  เสวนฺตสฺส ฯ ปฏิเสวโตติ  
ปุนปฺปุน เสวนฺตสฺส ฯ ปฏเิสวโตติ อุปคนฺตฺวา  เสวนฺตสฺส ฯ 
ปพฺพตปพฺภาราติ(๑) ปพฺพตกุจฺฉิโย ฯ   
        ป ฺจมคาถาย  อุจฺจาวเจสูติ  หีนปฺปณีเตสุ ฯ  สยเนสูติ(๒)  
วิหาราทีสุ เสนาสเนสุ ฯ  คีวนฺโตติ กุชนฺโต ฯ กีวนฺโตติป ปาโ ฯ 
กิตฺตกา  ตตฺถ ภยการณา ฯ จสฺส อตฺโถ (๓) ฯ คฺรีวนฺโตติ(๔) สททฺา- 
ยนฺโต ฯ กชุนฺโตติ อปฺปสทฺท(๕) กโรนฺโต ฯ กตีติ ปุจฺฉา ฯ  
กิตฺตกาติ ปมาณปุจฺฉา  ฯ  กีวตกาติ  ปรจฺิเฉทปุจฺฉา  ฯ  กีวพหุกาติ 
ปมาณปริจฺเฉทปุจฺฉา ฯ เต เภรวาติ  เอเต  ภยชนุปทฺทวา 
ภยารมฺมณา ฯ  กีวพหุกาติ  ปุจฺฉิเต  อารมฺมเณ ทสฺเสตุ  สีหา 
พฺยคฺฆา ทีปติอาทีหิ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  
        ฉฏคาถาย  กตี  ปรสิฺสยาติ  กิตฺตกา  อุปทฺทวา ฯ   
# ๑. สฺยา. ปพฺพตคพฺภราติ ฯ  ๒. สี. ม. ส ยเนสูติ ฯ  
# ๓. ม. กีวนฺโต ตตฺถ เภรวาติ กิตฺตกา ตตฺถ ภยการณา ฯ  
# กุวนฺโตติป ปาโ กุชนฺโตติ จสฺส อตฺโถ ฯ  
# ๔. ม. กุวนฺโตติ ฯ  ๕. ส.ี ม. อพฺยตฺตสทฺท ฯ  
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อคต  ทิสนฺติ  นิพฺพาน ฯ  ต  หิ  อคตปุพฺพตฺตา  อคตนฺติ(๑) 
นิทฺทิสิตพฺพโต  ทิสา  จาติ ฯ เตน วุตฺต อคต  ทิสนฺติ ฯ  
อมต  ทิสนฺติป ปาโ ฯ อภิสมฺภเวติ อภิสมฺภเวยฺย ฯ ปนฺตมฺหีติ  
ปริยนฺเต ฯ   
        อคตปุพฺพา  สา  ทสิาติ  ยา  ทิสา  สุปนนฺเตนป  อคต- 
ปุพฺพา ฯ  (๒)  น สา ทิสา  คตปุพฺพาติ  เอสา  ทิสา  วุตฺตนเยน 
อคตปุพฺพา ฯ  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธุนาติ  อเนน ทีฆกาเลน ฯ   
        สมติตฺติกนฺติ  อนฺโตมุขวฏฏิเลข  ปาเปตฺวา สมภริต ฯ  
อนวเสกนฺติ อนวสิ ฺจนก อปริสิ ฺจนก  กตฺวา ฯ  เตลปตฺตนฺติ  
ปกฺขิตฺตเตล  เตลปตฺต ฯ ปริหเรยฺยาติ หเรยฺย อาทาย  คจฺเฉยฺย ฯ 
เอว  สจิตฺตมนุรกฺเขติ  ต เตลภริต ปตฺต วิย อตฺตโน จิตฺต  
กายคตาย  สติยา  โคจเร  เจว  สมฺปยุตฺตสติยา  จาติ  อุภินฺน   
อนฺตเร ปกฺขิปตฺวา ยถา  มุหุตฺตมฺป  พหิทฺธา  โคจเร  น  วิกฺขิปติ   
ตถา ปณฺฑิโต โยคาวจโร รกฺเขยฺย โคเปยฺย ฯ (๓) กกึารณา 
เอตสฺส หิ   
                ทนฺุนิคฺคหสฺส ลหุโน        ยตฺถกามนิปาติโน   
                จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ        จิตฺต ทนฺต สุขาวห ฯ (๔)   
        ตสฺมา   
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. น คตปุพฺพา ฯ  
# ๓. ม.  โคปเยยฺย ฯ  ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๓/๑๙ ฯ  
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                สทุุทฺทส สุนิปณุ                ยตฺถกามนิปาติน   
                จิตฺต รกฺเขถ เมธาวี        จิตฺต คุตฺต สุขาวห ฯ  
        อิท หิ   
                ทรูงฺคม เอกจร                อสรีร คุหาสย   
                เย จิตฺต ส ฺเมสฺสนฺติ        โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา ฯ   
        อิตรสฺส  ปน   
                อนวฏ ิตจิตฺตสฺส                สทฺธมฺม อวิชานโต   
                ปริปฺลวปสาทสฺส                ป ฺา น ปริปูรติ ฯ (๑)   
        ถิรกมฺมฏานสหายสฺส ปน   
                อนวสฺสุตจิตฺตสฺส                อนนฺวาหตเจตโส   
                ปุ ฺปาปปหีนสฺส        นตฺถิ ชาครโต ภย ฯ  
        ตสฺมา เอต   
                ผนฺทน จปล จิตฺต                ทุรกฺข (๒) ทุนฺนิวารย   
                อุชุ กโรติ เมธาวี                อุสุกาโรว เตชน ฯ (๓)   
เอว อุชุ กโรนฺโต สจิตฺตมนุรกฺเข ฯ   
        ปตฺถยาโน  ทิส  อคตปุพฺพนฺติ  อิมสฺมึ  กายคตาสติ- 
กมฺมฏาเน  กมฺม อารภิตฺวา  อนมตคฺเค  สสาเร  อคตปุพฺพ   
ทิส  ปตฺเถนโฺต  วุตฺตนเยน  สกจิตฺต รกฺเขยฺยาติ อตฺโถ ฯ กา  
ปเนสา ทิสา นาม   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๓/๒๐ ฯ  ๒. ม. ทูรกขฺ ฯ  ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๓/๑๙ ฯ  
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                มาตาปตา ทิสา ปุพฺพา        อาจริยา ทกฺขิณา ทิสา   
                ปตฺุตทารา ทิสา ปจฺฉา        มิตฺตามจฺจา จ อุตฺตรา ฯ   
                ทาสกมฺมกรา เหฏา        อุทฺธ สมณพฺราหฺมณา   
                เอตา ทิสา นมสฺเสยฺย        อลมตฺโต กุเล คิหีติ (๑)   
เอตฺถ ตาว มาตาปตาทโย ทิสาติ วุตฺตา ฯ   
                ทสิา จตสฺโส วิทิสา จตสฺโส   
                อุทฺธ อโธ ทส ทิสา อิมาโย   
                กตม ทิส ติฏติ นาคราชา   
                ยมทฺทสา สุปเน ฉพฺพิสาณนฺติ (๒)   
เอตฺถ ปุรตฺถมิาทิเภทา ทิสาว ทิสาติ วุตฺตา ฯ   
                อคาริโน อนฺนทปานวตฺถทา   
                อวฺหายิกาตมฺป ทิส วทนฺติ   
                เอสา ทิสา ปรมา เสตเกตุ   
                ย ปตฺวา ทุกฺขี สุขิโน ภวนฺตีติ (๓)   
เอตฺถ  นิพฺพาน  ทิสนฺติ  วุตฺต ฯ  อิธาป  ตเทว  อธิปฺเปต ฯ  
ตณฺหกฺขย วิราคนฺติอาทีหิ  ทิสฺสติ  อปทิสฺสติ ตสฺมา ทิสาติ  
วุจฺจติ ฯ อนมตคฺเค ปน สสาเร เกนจิ  พาลปุถุชชฺเนน 
สุปเนนป อคตปุพฺพตาย อคตปุพฺพา ทิสา นามาติ วุจฺจติ ฯ  
ต ปตฺถยนฺเตน  กายคตาสติยา  โยโค  กรณีโย ฯ (๔) วชโตติ- 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๒๐๕/๒๐๖ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๓๔/๔๙๒ ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๘๓๘/๑๘๘ ฯ ๔. ม. กรณีโยติ ฯ   
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อาทีสุ เอตฺถ มคฺคุปฺปาทโต  สมีป วชโต ฯ  ิติกฺขเณ คจฺฉโต ฯ 
ผลทสฺสนโต (๑) อภิกฺกมโต ฯ (๒)   
        อนฺเตติ  อนฺตมฺหิ   ิเต ฯ  ปนฺเตติ  วนคหนคมฺภีเร   ิเต ฯ 
ปริยนฺเตติ ทูรภาเวน ปริยนฺเต   ิเต ฯ  เสลนฺเตติ  ปพฺพตาน  
อนฺเต ฯ  วนนฺเตติ วนฆฏาน อนฺเต ฯ นทนฺเตติ นทีน  อนฺเต ฯ 
อุทกนฺเตติ  อุทกาน  ปริยนฺเต ฯ  ยตฺถ  น กสียติ น วปยตีติ  
ยสฺมึ กสน ฺจ  วปน ฺจ  น  กรียติ ฯ  ชนนฺต  (๓) อติกฺกมิตฺวา  
 ิเต ฯ มนุสฺสาน อนุปจาเรติ กสนวปนวเสน มนุสฺเสหิ  
อนุปจริตพฺเพ เสนาสเน ฯ   
        สตฺตมคาถาย  กฺยาสฺส  พฺยปฺปถโย  อสฺสูติ  กทีิสานิ  
ตสฺส  วจนานิ  อสฺสุ ฯ  
        มุสาวาท  ปหายาติ  เอตฺถ  มุสาติ  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส  
อตฺถภ ฺชนโก  วจีปโยโค  กายปฺปโยโค  วา ฯ  วิสวาทนาธิปฺปาเยน  
ปนสฺส ปรวิสวาทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโท ฯ  
อปโร  นโย  มุสาติ อภูต อตจฺฉ วตฺถุ วาโทติ  ตสฺส 
ภูตโต  ตจฺฉโต วิ ฺาปน ฯ ลกฺขณโต ปน อตถ วตฺถุ  
ตถโต ปร วิ ฺาเปตุกามสฺส ตถาวิ ฺตฺติสมุฏาปกา  เจตนา 
มุสาวาโท ฯ  โส  ยมตฺถ  ภ ฺชติ  ตสฺส  อปฺปตาย อปฺปสาวชฺโช  
มหนฺตตาย มหาสาวชฺโช ฯ อป จ คหฏาน อตฺตโน สนฺตก  
อทาตุกามตาย  นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช  สกฺขินา   
# ๑. ส.ี ผเล ทสฺสนโต ฯ  ม. ผโลทยโต ฯ  
# ๒. ม. อติกกฺมโต ฯ ๓. สี. วนนฺต ฯ  
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หุตฺวา  อตฺถภ ฺชนตฺถ  วุตฺโต  มหาสาวชฺโช ฯ  ปพฺพชิตาน   
อปฺปกมฺป  เตล  วา  สปปฺ  วา ลภิตฺวา  หสาธิปฺปาเยน  
อชฺช  คาเม  เตล  นท ี ม ฺเ  สนฺทตีติ  ปูรณกถานเยน  ปวตฺโต 
อปฺปสาวชฺโช อทิฏเยว ปน ทิฏนฺติอาทินา นเยน วทนฺตาน  
มหาสาวชฺโช ฯ   
        ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  โหนฺติ  อตถ  วตฺถ ุ วิสวาทน- 
จิตฺต  ตชฺโช วายาโม ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ เอโก ปโยโค  
สาหตฺถิโกว ฯ โส จ กาเยน วา กายปฏพิทฺเธน  วา  วาจาย  
วา  ปรวิสวาทกกิริยากรเณ ทฏพฺโพ ฯ ตาย เจ กิรยิาย 
ปโร ตทตฺถ (๑)  ชานาติ อย กิริยสมฏุาปกาเจตนา  กฺขเณเยว 
มุสาวาทกมฺมุนา พชฺฌติ ฯ   
        สจฺจ  วทตีติ  สจฺจวาที ฯ  สจฺเจน  สจฺจ  สนฺทหติ  ฆเฏตีติ  
สจฺจสนฺโธ  น อนฺตรนฺตรา  มุสา  วทตีติ  อตฺโถ ฯ  โย  หิ  ปุรโิส  
กทาจิ  มุสา  วทติ  กทาจิ  สจฺจ  ตสฺส  มุสาวาเทน  อนฺตริกตาย   
สจฺจ  สจฺเจน  น  ฆฏิยติ  ตสฺมา  น  โส  สจฺจสนฺโธ ฯ  
อย  ปน  น  ตาทิโส  ชีวิตเหตุป  มุสา  อวตฺวา  สจฺเจน  
สจฺจ  สนฺทหติเยวาติ สจฺจสนฺโธ ฯ   
        เถโตติ  ถิโร ฯ   ิตกโถติ(๒)  อตฺโถ ฯ  เอโก  ปุคฺคโล  
หลิทฺทิราโค วิย ถุสราสิมหฺิ นิขาตขาณุ  วิย  อสฺสปฏเ  
# ๑. ม. ตมตฺถ ฯ  ๒. ม. ถริกโถติ ฯ เอวมุปริป ฯ   
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ปตกุมฺภณฺฑมิว  จ  น  ถิรกโถ  โหติ ฯ  เอโก  ปาสาณเลขา  
วิย  อินฺทขีโล  วิย  จ  ถริกโถ  โหติ  อสินา  (๑)สีส  ฉินฺทนฺเตป(๑)  
เทฺวกถา น กเถติ ฯ อย วุจฺจติ เถโต ฯ   
        ปจฺจยิโกติ  ปฏยิายิตพฺโพ  (๒)  สทฺธายิโกติ (๓) อตฺโถ ฯ  เอกจฺโจ 
หิ ปุคฺคโล น  ปจฺจยิโก  โหติ  อิท  เกน  วุตฺต  อสุเกนาติ  
วุตฺเต  มา  ตสฺส  วจน สทฺทหถาติ  วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ ฯ 
เอโก  ปจฺจยิโก  โหติ  อิท  เกน  วุตฺต อสุเกนาติ  วุตฺเต 
ยทิ  เตน  วุตฺต  อิทเมว ปมาณ อิทานิ อุปปริกฺขิตพฺพ นตฺถิ  
เอวเมว อิทนฺติ  วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ  อย วุจฺจติ ปจฺจยิโก ฯ 
อวิสวาทโก โลกสฺสาติ ตาย สจฺจวาทิตาย โลก น วิสวาเทตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ปสุณ  วาจ  ปหายาติอาทีสุ  ยาย  วาจาย  ยสสฺ  ต  
วาจ  ภาสติ  ตสฺส  หทเย  อตฺตโน  ปยภาว  ปรสฺส  จ 
สุ ฺภาว  กโรติ  สา  ปสณุวาจา ฯ  ยาย  ปน  อตฺตานมฺป   
ปรมฺป  ผรุส  กโรติ  ยา  วา(๔)  สยมฺป  ผรุสา  เนว กณฺณสุขา   
น  หทยสุขา(๕)  วาจา   อย  ผรุสวาจา ฯ  เยน  สมฺผ  ปลปติ  
นิรตฺถก  โส  สมฺผปฺปลาโป ฯ  เตส  มลูภูตาป  เจตนาป  ปสุณ- 
วาจาทินามเมว  ลภติ  สา  เอว  จ อิธ อธิปฺเปตาติ ฯ   
# ๑. ม. สลี ฉินฺทนฺเตป ฯ  ๒. ม.ปตฺติยายิตพฺโพ ฯ  
# ๓. ม. สทฺธายิตพฺพโกติ ฯ ๔. ม. วาจา ฯ ๕. ม. หทยงฺคมา ฯ  
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        ตตฺถ  สงฺกิลิฏจิตฺตสฺส  ปเรส  วา  เภทาย  อตฺตโน  ปยกมฺยตาย 
วา  กายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  ปสุณวาจา ฯ สา ยสฺส 
เภท กโรติ ตสฺส อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺชา มหาคุณตาย 
มหาสาวชฺชา ฯ   
        ตสฺสา  จตฺตาโร  สมภฺารา  โหนฺติ  ภินฺทิตพฺโพ  ปโร   
อิติ  อิเม  นานา  ภวิสฺสนฺตีติ  (๒)  เภทปุเรกฺขารตา   
วา  อิติ อห ปโย ภวิสฺสามิ วิสฺสาสิโกติ ปยกมฺยตา วา 
ตชฺโช วายาโม ตสฺส ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ   
        อิเมส  เภทายาติ  เยส  อิโตติ  วุตฺตาน สนฺติเก สุต  
เตส เภทาย ฯ ภินฺนาน วา  สนฺธาตาติ  ทฺวินฺน  มิตฺตาน  วา   
สมานุปชฺฌายกาทีน  วา  เกนจิเทว  การเณน ภินฺนาน  เอกเมก   
อุปสงฺกมิตฺวา ตุมฺหาก อีทิเส กุเล ชาตาน เอว พหุสฺสุตาน  
อิท  น  ยุตฺตนฺติอาทีนิ  วตฺวา สนฺธาน กตฺตา ฯ อนุปฺปทาตาติ  
สนฺธานานุปฺปทาตา เทฺว  ชเน  สมคฺเค  ทิสฺวา  ตุมฺหาก  
เอวรูเป  กุเล  ชาตาน  เอวรูเปหิ  คุเณหิ สมนฺนาคตาน 
อนุจฺฉวิกเมตนฺติอาทีนิ วตฺวา ทฬฺหีกมฺม กตฺตาติ อตฺโถ ฯ   
        สมคฺโค  อาราโม  อสฺสาติ  สมคฺคาราโม  ยตฺถ  สมคฺคา  
นตฺถิ  ตตฺถ วสิตุมฺป  น  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  สมคฺคราโมติป   
ปาฬิ  อยเมวตฺโถ ฯ  สมคฺครโตติ  สมคฺเคสุ รโต  เต  ปหาย  
อ ฺตฺร  คนฺตุมฺป น อิจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ สมคฺเค ทิสฺวาป   
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สุตฺวาป นนฺทตีติ  สมคฺคนนฺที ฯ  สมคฺคกรณึ  วาจ  ภาสิตาติ   
ยา  วาจา  สตฺเต  สมคฺเคเยว  กโรติ ต สามคฺคิคุณปริทีปกเมว  
วาจ ภาสติ น อิตรนฺติ ฯ   
        ปรสฺส  มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  เอกนฺตผรุส- 
เจตนา  ผรุสวาจา ฯ  มมฺมจฺเฉทโกป  ปโยโค  จิตฺตสณฺหตาย 
ผรุสวาจา  น  โหติ ฯ  มาตาปตโร  หิ กทาจิ  ปุตฺตเก  เอวมฺป   
วทนฺติ  โจรา  โว  ขณฺฑาขณฺฑ  (๑) กโรนฺตูติ อุปฺปลปตฺตมฺป จ 
เนส  อุปริ  ปตนฺต  น  อิจฺฉนฺติ ฯ  อาจริยุปชฺฌายา  จ  กทาจิ  
นิสฺสิตเก เอว วทนฺติ  ก ึ อเิม  อหิริกา  อโนตฺตปฺปโน  จรนฺติ   
นิทฺธมถ  เนติ ฯ  อถ  จ เนส อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ  อิจฺฉนฺติ ฯ  
ยถา  จ  จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ  เอว วจนสณฺหตาย  
อผรุสวาจาป  น  โหติ ฯ  น  หิ  มาราเปตุกามสฺส  อิม  สุข   
สยาเปถาติ  วจน  อผรุสวาจา  โหติ  จิตฺตผรุสตาย  ปเนสา 
ผรุสวาจาว  สา  ย  สนฺธาย  ปวตฺติตา ฯ  ตสฺส  อปฺปคุณตาย   
อปฺปสาวชฺชา มหาคุณตาย มหาสาวชฺชา ฯ  ตสฺสา ตโย  
สมฺภารา อกฺโกสิตพฺโพ ปโร กุปตจิตฺต อกฺโกสนาติ ฯ   
        เนลาติ  เอล  วุจฺจติ  โทโส  นาสฺสา  เอลนฺติ  เนลา ฯ 
นิทฺโทสาติ  อตฺโถ ฯ  เนลงฺโค  เสตปจฺฉาโทติ  (๒)  เอตฺถ วุตฺตสีล(๓) 
วิย ฯ  กณฺณสุขาติ พฺย ฺชนมธุรตาย กณฺณาน  สุขา   
# ๑. ม. ขณฺฑาขณฺฑิก ฯ  ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๑/๒๐๑ ฯ 
# ๓. ม. วุตฺตเนล ฯ  
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สูจิมุขวิชฺฌน(๑)  วิย  กณฺณสูล น ชเนติ ฯ อตฺถมธุรตาย สกล- 
สรีเร โกป  อชเนตฺวา  เปม  ชเนตีติ  เปมนิยา ฯ  หทย  คจฺฉติ  
อปฺปฏิห ฺมานา  สุเขน  จิตฺต  ปวิสตีติ  หทยงฺคมา ฯ  คุณ- 
ปริปุณฺณตาย  ปุเร  ภวาติ โปรี ฯ ปุเร สวฑฺฒนารี วิย  
สุกุมาราติป  โปรี ฯ  ปรุสฺส  เอสาติป  โปรี  นครวาสีน   
กถาติ  อตฺโถ ฯ นครวาสิโน  หิ  ยุตฺตกถา  โหนฺติ  ปติมตฺต   
ปตาติ  ภาติมตฺต  ภาตาติ วทนฺติ ฯ เอวรูป  กถา  พหุโน  
ชนสฺส  กนฺตา  โหตีติ  พหุชนกนฺตา ฯ กนฺตภาเวเนว  พหุโน   
ชนสฺส มนาปา จิตฺตวุฑฺฒิกราติ พหุชนมนาปา ฯ   
        อนตฺถวิ ฺาปกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  อกุสลเจตนา  
สมฺผปฺปลาโป ฯ  โส  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺโช  อาเสวน- 
มหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  เทวฺ  สมฺภารา ภารตยุทฺธ- 
สีตาหรณาทินิรตฺถกกถา ปุเรกฺขารตา ตถารูปกถากถน ฺจ ฯ   
        กาเลน  วทตีติ  กาลวาที  วตฺตพฺพยุตฺตกาล  สลลฺกฺเขตฺวา   
วทตีติ อตฺโถ ฯ ภูต ตจฺฉ  สภาวเมว  วทตีติ  ภูตวาที ฯ   
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกอตฺถสนฺนิสฺสิตเมว กตฺวา  วทตีติ  อตฺถวาที ฯ 
นวโลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิต  กตฺวา  วทตีติ  ธมฺมวาที ฯ สวร- 
วินยปหานวินยสนฺนิสฺสิต  กตฺวา  วทตีติ  วินยวาที ฯ นิธาน  
วุจฺจติ ปโนกาโส นิธานมสฺสา  อตฺถติี  นิธานวตี  หทเย  
# ๑. ม. สูจิวิชฺฌน ฯ  
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นิธาตพฺพยุตฺต  วาจ  ภาสิตาติ  อตฺโถ ฯ กาเลนาติ เอวรูป  
ภาสมาโนป จ อห นิธานวตึ วาจ ภาสิสฺสามีติ น อกาเลน 
ภาสติ  ยุตฺตกาล  ปน  อเวกฺขิตฺวาว  (๑)  ภาสตีติ  อตฺโถ ฯ 
สาปเทสนฺติ สอุปม สการณนฺติ อตฺโถ ฯ  ปรยินฺตวตินฺติ  ปริจฺเฉท  
ทสฺเสตฺวา  ยถาสฺสา ปริจฺเฉโท ป ฺายติ เอว ภาสตีติ   
อตฺโถ ฯ  อตฺถส ฺหิตนฺติ  อเนเกหิป  นเยหิ  วิภชนเฺตน  ปริยาทาตุ  
อสกฺกุเณยฺยตาย  อตฺถสมฺปนฺน ฯ  ย  วา  โส  อตฺถวาที  อตฺถ  
วทติ  เตน  อตฺเถน สหิตตฺตา  อตฺถส ฺหิต  วาจ  ภาสติ  น  
อ ฺ นิกฺขิปตฺวา อ ฺ ภาสตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        จตูหิ  วจีสุจริเตหีติ  มุสาวาท  ปหายาติอาทินา นเยน  
วุตฺเตหิ จตูหิ วาจาหิ ยุตฺเตหิ  สุฏ ุ  จริเตหิ ฯ  สมนนฺาคโตติ  
อปริหีโน ฯ  จตุโทสาปคต  วาจ  ภาสตีติ อปฺปยาทีหิ จตูหิ  
โทเสหิ อปคต ปริหีน วาจ ภาสติ ฯ   
        อตฺถ ิ อโคจโรติ  กิ ฺจาป  เถโร  สมณาจาร  สมณโคจร  กเถตุกาโม 
อตฺถิ  อโคจโร  อตฺถ ิโคจโรติ ปท อุทฺธริ ยถา ปน  
มคฺคกุสโล ปรุิโส มคฺค อาจิกฺขนฺโต วาม  มุ ฺจ  ทกฺขิณ  
คณฺหาติ  ปม  มุ ฺจิตพฺพ  สภยมคฺค  (๒)  อุปฺปถมคฺค อาจิกฺขติ  
ปจฺฉา  คเหตพฺพ  เขมมคฺค  อุชุมคฺค  เอวเมว  มคฺคกุสลปุริสส- 
ทิโส ธมฺมเสนาปติ  ปม  ปหาตพฺพ  พุทฺธปฏิกุฏ  อโคจร  
# ๑. ม. อเปกขิฺตฺวาว ฯ  ๒. ส.ี ม. สภยมคฺค ฯ  
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อาจิกฺขิตฺวา  ปจฺฉา โคจร อาจิกฺขิตุกาโม  กตโม  อโคจโรติ- 
อาทิมาห ฯ ปุริเสน หิ อาจิกฺขิตมคฺโค สมฺปชฺเชยฺย วา  น  
วา  ตถาคเตน อาจิกฺขิตมคฺโค อปณฺณโก อินฺทวิสสฺฏ  
วชิร วิย อวิรชฺฌนโก นิพฺพานนครเยว  สโมสรติ ฯ  เตน   
วุตฺต ปุริโส มคฺคกุสโลติ โข ติสฺส ตถาคตสฺเสต อธิวจน  
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ(๑) ฯ  
        ยสฺมา  วา  สสีส  นหฺาเนน  ปหีนเสทมลชลลฺิกสฺส  มาลา- 
คนฺธวิเลปนาทิวิภูสนวิธาน  วิย  ปหีนปาปธมฺมสฺส  กลฺยาณ- 
ธมฺมสมาโยโค  สมฺปนฺนรโูป โหติ  ตสฺมา  เสทมลชลฺลิก  วิย  
ปหาตพฺพ  ปม  อโคจร  อาจิกฺขิตฺวา ปหีนเสทมลชลลฺิกสฺส  
มาลาคนฺธวิเลปนาทิวิภูสนวิธาน  วิย  ปจฺฉา  โคจร อาจิกฺขิตุ- 
กาโมป กตโม อโคจโรติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  โคจโรติ  ปณฺฑปาตาทีน  อตฺถาย  อุปสงฺกมิตุ  
ยุตฺตฏาน ฯ อยุตฺตฏาน อโคจโร ฯ  เวสิยา  โคจโร  อสฺสาติ  
เวสิยาโคจโร  มิตฺตสนฺถววเสน  อุปสงฺกมิตพฺพฏานนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ตตฺถ  เวสิโย  นาม  รูปูปชวิีนิโย  เยน เกนจิเทว (๓)สุล- 
ภชฺฌาจารา  ตา(๓)  มิตฺตสนฺถวสิเนหวเสน  อุปสงฺกมนฺโต  เวสิยา- 
โคจโร นาม โหติ ฯ  ตสฺมา  เอว  อุปสงฺกมิตุ  น  วฏฏติ ฯ  
กึการณา  อารกฺขวิปตฺติโต ฯ  เอว อุปสงฺกมนฺตสฺส  หิ   
# ๑. ส. ข. ๑๗/๘๔/๘๗ ฯ  ๒. ม. เวสิยา ฯ 
# ๓. ม. สุลภชฺฌาจารตา ฯ   
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จิรรกฺขิตโคปโตป  สมณธมฺโม  กติปาเหเนว  นสฺสติ ฯ  สเจป น  
นสฺสติ  ครห  ลภติ ฯ  ทกขิฺณาวเสน  ปน  อุปสงฺกมนฺเตน  สตึ  
อุปฏเปตฺวา  อุปสงฺกมิตพฺพ ฯ   
        วิธวา  วุจฺจนฺติ  มตปติกา  วา  ปวุฏปติกา  วา ฯ ถูล- 
ลกุมาริโยติ (๑) มหลฺลิกา อนิวิฏกุมาริโย ฯ  (๒)  ปณฺฑกาติ  โลกามิส- 
นิสฺสิตกถาพหุลา  อุสฺสนนฺกิเลสา อวูปสนฺตปริฬาหา  นปปสกา ฯ 
เตส  สพฺเพสมฺป  อุปสงฺกมเน  อาทีนโว  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  
ภิกฺขุนีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อป  จ  ภิกฺขู  นาม อุสฺสนนฺพฺรหฺม- 
จริยา โหนฺติ  ตถา ภิกฺขุนิโย ฯ เต อ ฺม ฺ สนฺถววเสน  
กติปาเหเนว รกฺขิตโคปตสมณธมฺม นาเสนฺติ ฯ คิลานปุจฺฉเกน  
ปน คนฺตุ วฏฏติ ฯ ภิกฺขุนา ปุปฺผานิ ลภิตฺวา ปูชนตฺถายป  
โอวาททานตฺถายป คนฺตุ วฏฏติเยว ฯ   
        ปานาคารนฺติ  สุราปานฆร  (๓)  ต  พฺรหฺมจรยินฺตราย  กโรติ(๔) 
สุราโสณฺเฑหิ  อวิวิตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  เตหิ  สทฺธึ  สนฺถววเสน   
อุปสงฺกมิตุ  น  วฏฏติ พฺรหฺมจริยนฺตราโย  โหติ ฯ  สสฏโ  วิหรติ  
ราชูหีติอาทีสุ ราชาโนติ อภิสิตฺตา วา โหนฺตุ  อนภิสิตฺตา  วา 
เย รชชฺมนุสาสนฺติ ฯ ราชมหามตฺตาติ ราชูน อิสฺสรยิสทิสาย  
มหติยา  อิสฺสริยมตฺตาย  สมนฺนาคตา ฯ  ติตฺถิยาติ  วิปรีตทสฺสนา 
# ๑. ส.ี ม. ถลฺุลกุมารโิยติ ฯ  ๒.ม. อนิพฺพิทฺธกุมาริโย ฯ  
# ๓. ม. สุราปานฆร ฯ ๔. ส.ี ม. พฺรหมฺจริยนฺตรายกเรหิ ฯ   
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พาหิรปริพฺพาชกา ฯ ติตฺถยิสาวกาติ  ภตฺติวเสน  เตส  ปจฺจย- 
ทายกา  เอเตหิ  สทฺธึ  สสคฺคชาโต โหตีติ อตฺโถ ฯ   
        อนนุโลมิเกน  สสคฺเคนาติ  อนนุโลมิกสสคฺโค  นาม ติสฺสนฺน  
สิกฺขาน อนนุโลโม ปจฺจนีกสสคฺโค ฯ  เยน  พฺรหฺมจริยนฺตราย  
ป ฺตฺติวีติกฺกม  สลฺเลขปริหานิ ฺจ ปาปุณาติ ฯ  เสยฺยถิท  
ราชราชมหามตฺเตหิ  สทฺธึ สหโสกิตา สหนนฺทิตา สมสุขทุกฺขตา  
อุปฺปนฺเนสุ  กิจฺจกรณีเยสุ  อตฺตนา  โวโยค(๑)  อาปชฺชนตา  ติตฺถิย- 
ติตฺถิยสาวเกหิ สทฺธึ  เอกจฺฉนฺทรุจิสมาจารตา เอกจฺฉนฺทรุจิสมาจาร- 
ภาวาวโห วา สิเนหพหุมานสนฺถโว ฯ  ตตฺถ  ราชราชมหามตฺเตหิ   
สทฺธึ  สสคฺโค  พฺรหฺมจรยินฺตรายกโร  อิตเรหิ [๒]  ลทฺธิคฺคหณ ฯ 
เตส  ปน  วาท  ภินฺทิตฺวา  อตฺตโน  ลทธฺึ คณฺหาเปตุ สมตฺเถน  
อุปสงฺกมิตุ วฏฏติ ฯ   
        อิทานิ  อปเรนป  ปรยิาเยน  อโคจร  ทสฺเสตุ  ยานิ วา 
ปน ตานิ กุลานีติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  อสฺสทฺธาตีติ  พุทฺธาทีสุ  
สทฺธาวิรหิตานิ ฯ  ตานิ  พุทฺโธ สพฺพ ฺ ู  ธมฺโม  นยิฺยานิโก  สงฺโฆ 
สุปฺปฏิปนฺโนติ น สทฺทหนฺติ ฯ อปฺปสนฺนานีติ จิตฺต  ปสนฺน  
อนาวิล  กาตุ  น  สกโฺกนติฺ ฯ  อกโฺกสกปริภาสกานีติ  อกฺโกสกานิ  
เจว  ปริภาสกานิ  จ ฯ  โจโรสิ  พาโลสิ มูโฬฺหสิ โอฏโสิ โคโณสิ  
คทฺรโภสิ  อาปายิโกสิ  เนรยิโกส ิ ติรจฺฉานคโตสิ  
# ๑. ม. โยค ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ติตฺถยิสาวเกหิ เตสนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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นตฺถิ ตุยฺห สคุติ ทุคฺคติเยว ตุยฺห ปาฏกิงฺขาติ  เอว  ทสหิ  
อกฺโกสวตฺถหูิ อกฺโกสนติฺ โหตุ อิทานิ ต ปหริสฺสาม พนฺธิสฺสาม 
วธิสฺสามาติ เอว ภยทสฺสเนน ปริภาสนฺติ จาติ  
อตฺโถ ฯ   
        อนตฺถกามานีติ  อตฺถ  น อิจฺฉนฺติ อนตฺถเมว อิจฺฉนฺติ ฯ 
อหิตกามานีติ อหิตเมว อิจฺฉนฺติ  หิต  น  อิจฺฉนฺติ ฯ  อผาสุ- 
กามานีติ  ผาสุก  น อิจฺฉนฺติ อผาสุกเมว อิจฺฉนฺติ ฯ  อโยคก-ฺ 
เขมกามานีติ จตูหิ โยเคหิ เขม นิพฺภย (๑) น อิจฺฉนฺติ สภยเมว(๒)  
อิจฺฉนฺติ ฯ  ภิกฺขูนนฺติ  เอตฺถ  สามเณราป สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ 
ภิกฺขุนีนนฺติ เอตฺถ สิกฺขมานา  สามเณริโยป ฯ  สพฺเพสมฺป  หิ   
ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตาน ฺเจว สรณคตาน ฺจ  (๓)  จตุนฺนมฺป   
ปริสาน  ตานิ  อนตฺถกามานิเยว ฯ  ตถารูปานิ กุลานีติ เอวรูปานิ 
ขตฺติยกุลาทีนิ  กลุานิ ฯ  เสวตีติ  นิสฺสาย ชีวติ ฯ ภชตีติ  
อุปสงฺกมติ ฯ ปยิรุปาสตีติ  ปุนปฺปุน  อุปสงฺกมติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  
อย  เวสิยาทิโคจรสฺส เวสิยาทิโก  ราชาทิสสฏสฺส ราชาทิโก 
อสฺสทฺธกุลาทิเสวกสฺส อสฺสทฺธกุลาทิโก จาติ ติปฺปกาโรป  
อยุตฺตโคจโร อโคจโรติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตสฺส  อิมินาป  ปริยาเยน  อโคจรตา  เวทิตพฺพา ฯ 
เวสิยาทิโก  ตาว  ป ฺจกามคุณนิสฺสยโต  อโคจโร  เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. นิพฺพาน ฯ  ๒. ม.สมฺปรายเมว ฯ  ๓. สฺยา.  
# สรณคตาน ฺจ ฯ  
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ยถาห  โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อโคจโร  ปรวิสโย  ยทิท   
ป ฺจกามคุณาติ ฯ  (๑) ราชาทิโก ฌานานุโยคสฺส (๒) อนุปนิสฺสยโต   
ลาภสกฺการาสนิจกฺกนิปฺผาทนโตทิฏ ิวิปตฺติเหตุโต(๓)  จ  อสฺสทฺธ- 
กุลาทิโก สทธฺาหานิจิตฺตปโทสาวหนโต (๔) อโคจโร ฯ   
        อนฺตรฆรปฺปเวสาทิโก  จ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา   
นิมิตฺตคฺคาหาทิโก  จ สทธฺาเทยฺยานิ  โภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา 
วิสุกทสฺสนานุโยโค  จ  ป ฺจ  กามคุณา  จาติ จตุพฺพิโธป ปน 
กิเลสุปฺปตฺติวเสน อโคจโรติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        มา  ภิกขฺเว  อโคจเร  จรถาติ  จรตุิ  อยุตฺตฏาเน  มา 
จรถ ฯ  ปรวิสเยติ  สตฺตุวิสเย ฯ  อโคจเร  ภิกฺขเว  จรตนฺติ   
อยุตฺตฏาเน จรนฺตาน ฯ จรนฺติป ปาโ ฯ ลจฺฉตีติ  ลภิสฺสติ  
ปสฺสิสฺสติ ฯ  มาโรติ  เทวปุตฺตมาโรป มจฺจุมาโรป ฯ โอตารนฺติ  
รนฺธ ฉิทฺท วิวร ฯ   
        โคจรนิทฺเทเส  น  เวสิยาโคจโร  โหตีติอาทีนิ  วุตฺตปฏิ- 
ปกฺขวเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ อย  ปน  วิเสโส  จตฺตาโร  สติ- 
ปฏานา  โคจโรติ  จริตุ  ยุตฺตฏานวเสน  จตุสติปฏาน- 
โคจโร ฯ สเกติ อตฺตโน สนฺตเก ฯ เปตฺติเก วิสเยติ ปติโต  
อาคตวิสเย ฯ   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๗๒/๑๒๘ ฯ  ๒. ส.ี ชาตานุโยคสฺส ฯ 
# ๓. ส.ี ...สตฺตวิตกฺกนิปฺโผฏนโต ฯ ม. ...สนิจกฺกนิปฺผาทนโต ฯ  
# ๔. ม. สทฺธาหานิจิตฺตสนฺโตสาวหนโต ฯ  
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        อารทฺธวีริยสฺสาติ  สมฺมาอุปฏ ิตจตุสมฺมปฺปธานวีริย- 
วนฺตสฺส ฯ  ถามวโตติ  (๑) พลปฺปตฺตสฺส ฯ  ทฬฺหปรกฺกมสฺสาติ  ถิร- 
วีริยสฺส ฯ  ยสฺสตฺถาย  เปสิโตติ  เยน อรหตฺตตฺถาย  อตฺตภาโว  
ปริจฺจตฺโต ฯ  อตฺตตฺเถ  จาติ  อตฺตโน  อตฺเถ  อรหตฺตผเล  จ ฯ  
าเย  จาติ  อริเย  อฏงฺคิเก  มคฺเค จ ฯ ลกฺขเณ จาติ  
อนิจฺจาทิลกฺขณปฏิเวเธ  จ ฯ  การเณ  จาติ เหตุมฺหิ จ ฯ  
านาาเน จาติ าเน จ อฏาเน จ การณาการเณ   
จาติ อตฺโถ ฯ อิทานิ วิตฺถาเรตฺวา ทสฺเสตุ สพฺเพ สงฺขารา  
อนิจฺจาติอาทิมาห ฯ   
        [๑๙๗] อฏมคาถาย เอโกทิ นิปโกติ เอกคฺคจิตฺโต ปณฺฑิโต ฯ   
ชาตรูปสฺส  โอฬาริกมฺป  มล  ธมตีติ  สุวณฺณสฺส  ถูล  มล  (๒) 
อคฺคิสโยเคน นีหรติ ฯ  สนฺธมตีติ  สมฺมา  นีหรติ ฯ นิทฺธมตีติ  
อปุนภวปฺปตฺติก (๓) กตฺวา นีหรติ ฯ ฌาเปตีติ  เกจิ  วทนฺติ ฯ  
มชฺฌิมกมฺปติ  ตโต  สุขุมตรมฺป ฯ  สขุุมกมฺปติ อติสุขุมตรมฺป ฯ 
เอวเมวาติ  โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ฯ อตฺตโน โอฬาริเกป กิเลเส  
ธมตีติ กายทุจฺจริตาทิเก  ถูลกิเลเส  วีรยิาตเปน  นีหรติ ฯ  
มชฺฌิมเกป  กิเลเสติ กามวิตกฺกาทิเก  โอฬาริกสุขุมาน  มชฺฌิมเกป  
กิเลเส ฯ  (๔)  สุขุมเกปติ าติวิตกฺกาทิเก  อติสณฺหเกป  กิเลเส ฯ 
# ๑. ม. ถามคตสฺสาติ ฯ  ๒. ม. ชลฺล ฯ  ๓. สฺยา. อปุนภวปฺปตฺติก ฯ  
# สี. อปุนภวนฺตก ฯ  ม. อปุนพฺภวุปฺปตฺติก ฯ  ๔. ม. อย ปาโ 
# นตฺถิ ฯ   
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สมฺมาทิฏ ิยา  มิจฺฉาทิฏ ึ  ธมตีติ  สห วิปสฺสนาย  มคฺค- 
สมฺปยุตฺตาย  สมฺมาทิฏ ิยา  วิปรีตสงฺขาต  มิจฺฉาทิฏ ึ นีหรติ ฯ  
สมฺมาสงฺกปฺปาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        เอว  อายสฺมตา  สาริปุตฺเตน  ตีหิ  คาถาหิ  ภควนฺต  
ถวิตฺวา(๑) ป ฺจหิ  คาถาหิ  ป ฺจสตาน  สิสฺสาน  อตฺถาย จ 
เสนาสนโคจรสีลวตาทีนิ(๒)  ปุจฺฉิโต  (๓) ตมตฺถ ปกาเสตุ  วิชิคุจฺฉ- 
มานสฺสาติอาทินา  นเยน  วิสฺสชฺชนมารทฺธ ฯ  (๔) ตตฺถ ปมคาถาย  
ตาวตฺโถ  ชาติอาทีหิ วิชิคุจฺฉมานสฺส (๕) ริตฺตาสน สยน เสวโต 
เว สมฺโพธิกามสฺส สาริปุตฺต  ภิกฺขุโน  ยทิท  ผาสุ โย  
ผาสุวิหาโร ยถานุธมฺม โย จ อนุธมฺโม ตนฺเต ปวกฺขามิ  
ยถา  ปชาน  ยถา  ปชานนฺโต  วเทยฺย เอว วทามีติ ฯ ย  
ผาสุวิหารนฺติ ย สุขวิหาร ฯ  อสปฺปายรูปทสฺสเนนาติ  อิตฺถิ- 
รูปาทิสมณาสปฺปายรูปทสฺสเนน ฯ  ต โพธึ  พุชฺฌตุิกามสฺสาติ  
ต  จตุมคฺคาณสงฺขาต  โพธึ  พุชฺฌิตุ  อิจฺฉนฺตสฺส ฯ อนุพุชฺฌิตุ- 
กามสฺสาติ  อนุรูปาย ปฏิปตฺติยา พุชฺฌิตุกามสฺส ฯ ปฏิวิชฺฌิตุ- 
กามสฺสาติ อภิมุเข  กตฺวา  นิพฺพิชฺฌิตุกามสฺส ฯ  สมพฺุชฺฌิตุ- 
กามสฺสาติ  ปหีนกิเลเส อปจฺจาคมนวเสน สมฺมา พุชฺฌิตุ  
อิจฺฉนฺตสฺส ฯ (๖) อธิคนฺตุกามสฺสาติ ปาปุณิตุกามสฺส ฯ สจฺฉิกาตุ- 
# ๑. ม. โถเมตฺวา ฯ  ๒. ม. ...สีลตาทีนิ ฯ  ๓. กตฺถจิ. ปุจฺฉิตฺวา ฯ  
# ๔. สี. ม. วิสฺสชฺชนมารทฺธ ฯ  ๕. ม. ชิคุจฺฉมานสฺส ฯ  
# ๖. กตฺถจิ. พุชฺฌิตุกามสฺส ฯ  
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กามสฺสาติ  ปฏิลาภสจฺฉิกิริยาย  ปตฺตุกามสฺส ฯ  อถ  วา พุชฺฌิตุ- 
กามสฺสาติ โสตาปตฺติมคฺคาณ  าตุกามสฺส ฯ  อนุพุชฺฌิตุ- 
กามสฺสาติ  สกทาคามิมคฺคาณ  ปุน าตุกามสฺส ฯ  ปฏิวิชฌฺติ- 
 ุกามสฺสาติ  อนาคามิมคฺคาณ  ปฏิเวธวเสน  าตุกามสฺส ฯ  
สมฺพุชฺฌิตุกามสฺสาติ  อรหตฺตมคฺคาณ  สมฺมา  าตุกามสฺส ฯ  
อธิคนฺตุกามสฺสาติ จตุพฺพิธมฺป  อธิคนฺตุกามสฺส ฯ  ผุสิตุกามสฺสาติ(๑) 
าณผุสนาย  ผุสิตุกามสฺส ฯ สจฺฉิกาตุกามสฺสาติ  ปจฺจเวกฺขณาย 
ปจฺจกฺข กตฺตุกามสฺส ฯ   
        จตุนฺน  มคฺคาน  ปุพฺพภาเค  วิปสฺสนาติ  จตุนฺน  อริย- 
มคฺคาน ปุริมโกฏาเส อุปฺปนฺนอุทยพฺพยาทิวิปสฺสนาาณานิ ฯ   
        ทุติยคาถาย  สปริยนตฺจารีติ  สีลาทีสุ  จตูสุ  ปริยนฺเตสุ  
จรมาโน ฯ ฑสาธิปาตานนฺติ  ปงฺคลมกฺขิกาน ฺจ  เสส- 
มกฺขิกาน ฺจ ฯ  เต  ห ิตโต ตโต อธิปติตฺวา ขาทนฺติ ตสฺมา 
อธิปาตาติ วุจฺจนฺติ ฯ มนุสฺสผสฺสานนฺติ โจราทิผสฺสาน ฯ   
        จตฺตาโร  ปริยนฺตาติ  จตฺตาโร  มริยาทา  ปริจฺเฉทา ฯ   
อนฺโตปูติภาวถ  ปจฺจเวกฺขมาโนติ  อพฺภนฺตเร  กุจฺฉิตภาว  
สีลวิรหิตภาว  โอโลกยมาโน ฯ  อนโฺต สีลสวรปริยนฺเต  จรตีติ  
สีลสวรปริจฺเฉทพฺภนฺตเร  จรติ  วิจรติ ฯ  มรยิาท  น ภินฺทตีติ  
สีลมริยาท สีลปริจฺเฉท น โกเปติ ฯ   
# ๑. ม. ผสฺสตุิกามสฺสาติ ฯ   
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        อาทิตฺตปริยาย(๑)  ปจฺจเวกฺขมาโนติ  อาทิตฺตเทสน โอโลเกนฺโต ฯ   
อกฺขพฺภ ฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตมสูปม  ปจฺจเวกฺขมาโนติ  สากฏ-ิ 
กสฺส อกฺขพฺภ ฺชนอุปม ฺจ  กุฏพฺยาธิโน  วณาน  ปฏิจฺฉาทน- 
เตลปโลติกอุปม ฺจ กนฺตารปฏิปนฺนาน  ชายมฺปติกาน  (๒)  ปตฺุตมส- 
ขาทนอุปม ฺจ  (๓)  โอโลเกนฺโต ฯ  ภทฺเทกรตฺตวิหาร ปจฺจเวกฺขมาโนติ   
                อตีต นานฺวาคเมยฺย        นปปฺฏิกงฺเข อนาคต   
                ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ        สนโฺต อาจิกฺขเต มุนีติ (๔)   
เอว  วุตฺต ภทฺเทกรตฺตวิหาร โอโลเกนฺโต ฯ ตา อุปฺปติตฺวา อุปฺปติตฺวา 
ขาทนฺตีติ นิปฺปติตฺวา นิปฺปติตฺวา ขาทนฺติ ฯ   
        ตติยคาถาย  ปรธมฺมกิา  นาม  สตฺต  สหธมฺมิกวชฺชา  
สพฺเพป  เต  พาหิรกา ฯ กสุลานุเอสีติ กุสลธมฺเม อเนฺวสมาโน ฯ   
        สตฺต  สหธมฺมิเก  เปตฺวาติ  ภิกฺขุภิกฺขุนีสิกฺขมานา- 
สามเณรสามเณรีอุปาสกอุปาสิกาโย วชฺเชตฺวา ฯ อถาปรานิป  
อตฺถิ อภิสมฺโภตพฺพานีติ อปรานิป มทฺทิตพฺพานิ อตฺถิ  
สวิชฺชนฺติ ฯ   
        จตุตฺถคาถาย  อาตงฺกผสฺเสนาติ  โรคผสฺเสน ฯ  สีต  
อถุณฺหนฺติ  สีต ฺจ อุณฺห ฺจ ฯ  โส  เตหิ ผุฏโ พหุธาติ  
โส เตหิ อาตงฺกาทีหิ อเนเกหิ อากาเรหิ ผุฏโ สมาโน ฯ  
# ๑. วิ. มหา. ๔/๕๕/๖๒ ฯ ส. ข. ๑๗/๑๓๓/๘๘ ฯ  
# ๒. ส.ี ชยมปฺติกาน ฯ ม. ชายมฺปติกาน ฯ  ๓. ส. นิ. ๑๖/๒๔๑/๑๑๙ ฯ  
# ๔. ม. อุ. ๑๔/๕๕๒/๓๖๐ ฯ  
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อโนโกติ  อภิสงฺขารวิ ฺาณาทีน อโนกาสภูโต ฯ อพฺภนฺตร- 
ธาตุสงฺโกปวเสน (๑)  วาติ  สรรีพฺภนฺตเร  อาโปธาตุกฺโขภวเสน วา  
อ ฺตรธาตุกฺโขภวเสน (๒) วา ฯ อุณฺหนฺติ  สรีรพฺภนฺตเร  เตโช- 
ธาตุสงฺโกปวเสน  (๓)  อุณฺห  ภวติ ฯ อภิสงฺขารสหคตวิ ฺาณสฺสาติ  
กุสลากุสลเจตนาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส ฯ  โอกาส  น  กโรตีติ  อวกาส  
ปติฏ น กโรติ ฯ อวตฺถติสมาทาโนติ โอตริตฺวา คาหโก ฯ   
        เอว  ภิกขฺุโน  วิชิคุจฺฉโตติอาทีหิ  ตีหิ  คาถาหิ  ปุฏมตฺถ  
วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทานิ  กฺยาสฺส  พฺยปฺปถโยติอาทินา  นเยน ปุฏ  
วิสฺสชฺเชนฺโต เถยฺย  น  กาเรติ(๔)อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ผสฺเสติ  ผุเสยฺย ฯ ยทาวิลตฺต มนโส วิช ฺาติ ย 
จิตฺตสฺส อาวิลตฺต วิชาเนยฺย ต สพฺพ กณฺหสฺส ปกฺโขติ  
วิโนทเยยฺย ฯ   
        อทินฺนาทาน  ปหายาติ  เอตฺถ  อทนิฺนสฺส  อาทาน 
อทินฺนาทาน ปรสฺสุ  หรณ(๕)  เถยฺย  โจริกาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ตตฺถ  อทินฺนนฺติ  ปรปริคฺคหิต  ยตฺถ  ปโร ยถากามการิต   
อาปชฺชนฺโต  อทณฺฑารโห  อนุปวชฺโช  จ  โหติ  ตสฺมึ  ปรปริคฺคหิเต   
ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน  ตทาทายกอุปกฺกมสมุฏาปกา  เถยฺยเจตนา 
อทินฺนาทาน ฯ  ต หีเน  ปรสฺส  สนฺตเก  อปฺปสาวชฺช  ปณีเต  
# ๑. ม. ...ปโกปวเสน ฯ  ๒. ม. อ ฺธาตุกฺโขภวเสน ฯ  
# ๓. ม. เตโชะาตุกฺโขภวเสน ฯ  ๔. ม. กาเรติ ฯ  ๕. สี. ม. ปรสหรณ ฯ  
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มหาสาวชฺช ฯ  กสฺมา  วตฺถุปณีตตาย ฯ  วตฺถุสมตฺเต  สติ  
คุณาธิกาน  สนฺตเก  วตฺถสฺุมึ  มหาสาวชฺช  ต  ต  คุณาธิก  
อุปาทาย ตโต ตโต หีนคุณสฺส สนฺตเก วตฺถุสฺมึ อปฺป- 
สาวชฺช ฯ   
        ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา โหนฺติ ปรปริคฺคหิต ปรปริคฺคหิต- 
ส ฺ ิตา เถยฺยจิตฺต อุปกฺกโม  เตน  หรณนฺติ ฯ  ปหายาติ  อิม  
อทินฺนาทานเจตนาสงฺขาต  ทุสฺสีลฺย ปชหิตฺวา ฯ  ปฏิวิรโตติ  
ปหีนกาลโต  ปฏาย  ตโต  ทุสฺสีลฺยโต  โอรโต  วิรโต จ ฯ 
ทินฺนเมว  อาทิยตีติ ทินฺนาทายี ฯ จิตฺเตนป ทินฺนเมว ปฏิกงฺขตีติ 
ทินฺนปาฏิกงฺขี ฯ เถเนตีติ เถโน น เถเนน อเถเนน ฯ 
อเถนตฺตาเยว สุจิภูเตน ฯ อตฺตนาติ อตฺตภาเวน  อเถน  
สุจิภูต อตฺตภาว กตฺวา วิหรตีติ วุตฺต โหติ ฯ อิโต ปร  
วุตฺตนยเมว ฯ   
        เมตฺตายนวเสน  เมตฺติ ฯ  เมตฺตากาโร  เมตฺตายนา ฯ 
เมตฺตาย  อยิตสฺส  เมตฺตาสมงฺคิโน  จิตฺตสฺส ภาโว เมตฺตา- 
ยิตตฺต ฯ อนุทยตีติ อนุทยา รกฺขตีติ อตฺโถ ฯ อนุทยา- 
กาโร  อนุทยนา ฯ  อนุทยติสฺส  ภาโว อนุทยิตตฺต ฯ 
หิตสฺส เอสนวเสน หิเตสิตา ฯ  อนุกมปฺนวเสน  อนุกมฺปา ฯ  
สพฺเพหิป  อิเมหิ  ปเทหิ  อุปจารปฺปนาปฺปตฺตาว  เมตฺตา วุตฺตา ฯ 
วิปุเลนาติ  เอตฺถ  ผรณวเสน  วิปุลตา ทฏพฺพา ฯ ภูมิวเสน  
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ปน ต มหคฺคต ฯ ปคุณวเสน  อปฺปมาณ ฯ  สตฺตารมฺมณ- 
วเสน  จ  อปปฺมาณ ฯ  พฺยาปาทปจฺจตฺถิกปฺปหาเนน  อเวร ฯ 
โทมนสฺสปฺปหานโต อพฺยาปชฺฌ (๑) นิทฺทุกฺขนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อาวิลนติฺ  อปฺปสนฺน ฯ  ลลุิตนฺติ  กลล ฯ  เอริตนฺติ  
อสนฺนิฏาน ฯ ฆฏฏิตนฺติ อารมฺมเณน  ฆฏฏนมาปาทิต ฯ   
จลิตนฺติ กมฺปมาน ฯ ภนฺตนฺติ วิพฺภนฺต ฯ อวูปสนฺตนฺติ  
อนิพฺพุต ฯ   
        โย  โส  มาโรติ  เอวมาทีสุ  มหาชน  อนตฺเถ  นิโยเชตฺวา  
มาเรตีติ  มาโร ฯ  กณฺหกมฺมตฺตา  กโณฺห ฯ  กามาวจริสฺสรตฺตา  
อธิปติ ฯ  มรณ  ปาปนโต อนฺตคู ฯ มุ ฺจิตุ อปฺปทานฏเน  
นมุจิ ฯ  มารสฺส  พฬิสนติฺ  มารพฬิส ฯ  วฏฏสนฺนสิฺสิตฏเน 
มารสฺส อามิสนฺติ  มารามิส ฯ  วสวตฺตาปนฏเน  (๒)  มารสฺส 
วิสโยติ มารวิสโย ฯ โคจรฏเน  มารสฺส  (๓)นิวาโสติ มาร- 
นิวาโส ฯ กามจาร จรณฏเน (๔) มารสฺส โคจโรติ มาร- 
โคจโร ฯ  ทปฺุปมุ ฺจนฏเน มารสฺส พนฺธนนฺติ มารพนฺธน ฯ 
ทุกฺขุทฺทโยติ ทุกฺขพนฺธโน ฯ   
        มลูมฺป  เตส  ปลิข ฺ  ติฏเติ  เตส  โกธาติมานาน   
ย อวิชฺชาทิก มูล  ตมฺป  ปลิขนิตฺวา ติฏเยฺย ฯ อทฺธา  
# ๑. ม. อพฺยาปชฺช ฯ  ๒. ม. วสวตฺตนฏเน ฯ  
# ๓. ม. นิวาโสติ มารนิวาโส ฯ  ๔. ม. จรฏเน ฯ  
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ภวนฺโต อภิสมฺภเวยฺยาติ เอต ปยาปย อภิภวนฺโต  เอกเสเนว  
อภิภเวยฺย  (๑)  ตตฺถ  ปยมนภิรเมยฺย อปฺปย น โรเสยฺยาติ  
อธิปฺปาโย ฯ    
        อวิชชฺามูลนฺติอาทโย  อวิชชฺา  โกธสฺส  อุปนสิฺสย- 
สหชาตาทิวเสน  มลู โหติ ฯ  อนุปายมนสิกาโร  จ  อสฺมิมาโน 
จ  อิเม  เทฺว  อุปนิสฺสยวเสเนว ฯ  อหิริกอโนตฺตปฺปอุทฺธจฺจา  
อิเม  ตโย  อุปนิสฺสยสหชาตาทิวเสน  มลูานิ โหนติฺ ตถา  
อติมานสฺสาป ฯ   
        ป ฺ ปุรกฺขตฺวาติ ป ฺ ปุพฺพงฺคม กตฺวา ฯ  
กลฺยาณปตีติ กลฺยาณปติยา สมนฺนาคโต ฯ  จตุโร  สเหถ  
ปริเทวธมฺเมติ อนนฺตรคาถาย วุจฺจมาเน ปริเทวนียธมฺเม   
สเหยฺย ฯ   
        วิจยพหุโลติ  ปริวีมสนพหุโล ฯ  ปวิจยพหุโลติ  วิเสเสน  
วีมสนพหุโล ฯ โอกฺขายนพหุโลติ(๒)  อิกฺขนพหุโล ฯ  สเมกฺขายน- 
พหุโลติ  เอสนพหุโล ฯ  วิภูตวิหารีติ ปากฏ กตฺวา าตวิหารี ฯ   
        อภิกฺกนฺเต  ปฏิกกฺนฺเตติ  เอตฺถ  ตาว  อภิกฺกนฺต  วุจฺจติ   
คมน ฯ ปฏิกกฺนฺต นิวตฺตน ฯ  ตทุภยมฺป  จตูสุ  อิรยิาปเถสุ  
ลพฺภติ ฯ คมเน ตาว ปุรโต กาย อภิหรนฺโต อภิกฺกมติ   
# ๑. ม. น ตตฺถ สถิิล ปรกกฺเมยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ  
# ๒. ส.ี เปกขฺายนพหุโลติ ฯ  ม. เปกขฺนพหุโลติ ฯ   
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นาม ฯ  ปฏินวิตฺเตนฺโต  ปฏิกฺกมติ  นาม ฯ  าเนป   ิตโต(๑)  ว  กาย  
ปุรโต โอนเมนฺโต  อภิกกฺมติ  นาม ฯ  ปจฺฉโต  อปณาเมนฺโต  
ปฏิกฺกมติ  นาม ฯ  นิสชฺชายป  นิสินฺนโกว  อาสนสฺส  ปุริมงฺคาภิ- 
มุโข  สหรนฺโต  (๒)  อภิกฺกมติ  นาม ฯ  ปจฺฉิม องฺคปฺปเทส ปจฺฉา 
สหรนฺโต  ปฏิกฺกมติ นาม ฯ นิปชฺชายป เอเสว นโย ฯ   
        สมฺปชานการี  โหตีติ  สมฺปช ฺเน สพฺพกิจฺจการี  
สมฺปช ฺสฺเสว (๓) วา การี โหติ ฯ โส หิ อภิกฺกนฺตาทีสุ  
สมฺปช ฺ กโรเตว น กตฺถจิ สมฺปช ฺวิรหิโต โหติ ฯ  
อาโลกิเต วิโลกิเตติ  เอตฺถ  ปน อาโลกิต นาม ปุรโต เปกฺขน ฯ  
วิโลกิต นาม อนุทิสาเปกฺขน ฯ อ ฺานิป  เหฏา  อุปริ  
ปจฺฉโต  เปกฺขนวเสน  โอโลกิตอุลโฺลกิตอปโลกิตานิ  นาม  
โหนฺติ ฯ  ตานิ  อิธ  น  คหิตานิ ฯ สารุปฺปวเสน ปน อิมาเนว 
เทฺว คหิตานิ อิมินา วา มุเขน สพฺพานิ คหิตาเนวาติ ฯ   
        สมิ ฺชิเต  ปสาริเตติ  องฺคาน  (๔)  สมิ ฺชนปสารเณ ฯ  
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณติ เอตฺถ  สงฺฆาฏิจีวราน  นิวาสนปารุปน- 
วเสน  ปตฺตสฺส  ภิกฺขาปฏิคฺคหณาทิวเสน ปริโภโค  ธารณ  นาม ฯ  
อสิตาทีสุ  อสิเตติ  ปณฺฑปาตโภชเน ฯ ปเตติ ยาคุอาทิปาเน ฯ   
ขายิเตติ  ปฏขชฺชกาทิขาทเน ฯ  สายิเตติ มธุผาณิตาทิสายเน ฯ  
# ๑. สฺยา.  ิตโกว ฯ  ๒. ม. สสรนฺโต ฯ  เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ม . สมปฺช ฺเมว ฯ  ๔. ส.ี ม. ปพฺพาน ฯ  
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อุจฺจารปสฺสาวกมฺเมติ อุจฺจารสฺส  จ  ปสฺสาวสฺส  จ  กรเณ ฯ 
คตาทีสุ คเตติ คมเน ฯ  ิเตติ าเน ฯ นิสินฺเนติ นิสชฺชาย ฯ   
        สุตฺเตติ  สยเน ฯ  ชาคริเตติ  ชาครเณ ฯ  ภาสิเตติ  กถเน ฯ  
ตตฺถ  อุปาทารูปสฺส  สทฺทายตนสฺส  อปฺปวตฺเต  สติ  ภาสิตา   
นาม  น  โหติ  ตสฺมึ  ปวตฺตนฺเต  โหตีติ  ปริคฺคาหโก  ภิกฺขุ  
ภาสิเต  สมฺปชานการี  นาม  โหติ ฯ  วิมุตฺตายตนสีเสน  ธมฺม  
เทเสนฺโตป ทฺวตฺตึสติรจฺฉานกถา (๑) ปหาย ทสกถาวตฺถุนิสฺสิต  
กถ กเถนฺโตป ภาสิเต สมฺปชานการี  นาม ฯ  ตุณฺหีภาเวติ   
อกถเน ฯ  ตตฺถ  อุปาทารูปสฺส  สทฺทายตนสฺส  ปวตฺติย  
ตุณฺหีภาโว นาม นตฺถิ อปฺปวตฺติย โหตีติ ปริคฺคาหโก ภิกฺขุ  
ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี  นาม  โหติ ฯ  อฏตฺตึสอารมฺมเณสุ   
จิตฺตรุจิย  กมฺมฏาน  คเหตฺวา นิสินฺโนป  ทุติยชฌฺาน  
สมาปนฺโนป  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  นาม ฯ  เอตฺถ  จ  
เอโก  อิริยาปโถ  ทฺวีสุ  าเนสุ  อาคโต ฯ  โส  เหฏา  อภิกฺกนฺเต   
ปฏิกฺกนฺเตติ เอตฺถ  ภิกฺขาจารคาม  คจฺฉโต  อาคจฺฉโต  จ  
อทฺธานคมนวเสน  กถโิต ฯ คเต  ิเต  นิสินฺเนติ(๒)  เอตฺถ  วิหาเร  
จุณฺณิกปาทุทฺธารวเสน  กถิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ พุทธฺานุสฺสติ- 
วเสนาติอาทโย เหฏา ตตฺถ ตตฺถ ปกาสิตา เอว ฯ   
        อรตีติ  รติปฏิกฺเขโป ฯ  อรติตาติ  อรมนากาโร ฯ  อนภิรตีติ  
# ๑. ม. พาตฺตึสติรจฺฉานกถ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อนภิรตภาโว ฯ  อนภิรมนาติ  อนภิรมนากาโร ฯ  อุกฺกณฺ ิตาติ  
อุกฺกณฺนากาโร ฯ  ปริตสฺสิตาติ อุกฺกณฺนวเสเนว ปริตสฺสนา ฯ   
        กึส ู อสสิฺสามีติ  (๑)  กึ  ภุ ฺชิสฺสามิ ฯ  กุว  วา อสิสฺสนฺติ  
กุหึ วา อสิสฺสามิ ฯ  ทุกฺข  วต  เสตฺถ  กุวชฺช  เสสฺสนฺติ  อิม  
รตฺตึ ทุกฺข สยึ อชฺช อาคมนรตฺตึ  กตฺถ  สยิสฺส ฯ  เอเต   
วิตกฺเกติ  เอเต  ปณฺฑปาตนิสฺสิเต  เทฺว เสนาสนนิสฺสิเต เทฺวติ  
จตฺตาโร วิตกฺเก ฯ อนิเกตจารีติ อปลิโพธจารี นิตฺตณฺหจารี ฯ   
        ผลเก  วาติ  วงฺกาทิผลกปเ  จ ฯ อาคามิรตฺตินฺติ  
อาคามินิย  รตฺติย(๒) ฯ อาเทวเนยฺเยติ วิเสเสน เทวนิยฺเย ฯ  
ปริเทวเนยฺเยติ สมนฺตโต เทวนิยฺเย ฯ   
        กาเลติ  ปณฺฑปาตกาเล  ปณฺฑปาตสงฺขาต  อนฺน  วา 
จีวรกาเล  จีวรสงฺขาต  วสน  วา  ลทฺธา  ธมฺเมน  สเมนาติ   
อธิปฺปาโย ฯ มตฺต ส ช ฺาติ  ปฏิคฺคหเณ(๓)  จ  ปริโภเค  จ 
โส ปมาณ ชาเนยฺย ฯ อิธาติ สาสเน นิปาตมตฺตเมว  วา  
เอต ฯ  โตสนตฺถนฺติ  สนโฺตสตฺถ  เอตทตฺถ  มตฺต  ชาเนยฺยาติ   
วุตฺต โหติ ฯ โส  เตสุ  คุตฺโตติ  โส  ภิกขฺุ  เตสุ  ปจฺจเยสุ  
คุตฺโต ฯ  ยตจารีติ ส ฺตวิหาโร รกขิฺตอิริยาปโถ  รกฺขิต- 
กายวจีมโนทฺวาโร  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ ยติจารีติป ปาโ ฯ 
เอโสเยวตฺโถ ฯ รุสโิตติ โรสิโต ฆฏฏิโตติ วุตฺต โหติ ฯ   
# ๑. ม. กสึู อสิสฺสนฺติ ฯ  ๒. ม. อาคามิรตฺตินฺติ  
#  อาคมนิรตฺติย ฯ  ๓. ม. ปริคฺคเห ฯ   
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        ทฺวีหิ  การเณหิ  มตฺต  ชาเนยฺยาติ  ทฺวีหิ ภาเคหิ ปมาณ  
ชาเนยฺย ฯ ปฏิคฺคหณโต วาติ  ปเรหิ  ทียมานคฺคหณกาลโต 
วา ฯ  ปรโิภคโต  วาติ  ปริภุ ฺชนกาลโต  วา ฯ  โถเกป  ทียมาเนติ  
อปฺปเกป  ทยีมาเน ฯ  กุลานุทยายาติ  กุลาน  อนุทยตาย ฯ   
กุลานุรกฺขายาติ  กุลาน อนุรกฺขณตฺถาย ฯ ปฏิคฺคณฺหาตีติ โถกมฺป 
คณฺหาติ ฯ พหุเกป ทียมาเนติ  อนปฺปเกป  ทียมาเน ฯ  
กายปริหาริก(๑)  จีวร  ปฏิคฺคณฺหาตีติ เอตฺถ กาย ปริหรติ   
โปเสตีติ  กายปริหาริก ฯ  กุจฺฉิปริหาริกนฺติ  กุจฺฉึ  ปริหรติ  
โปเสตีติ กุจฺฉิปริหาริก ฯ  อิตรีตรปฺปจฺจยสนฺโตเสน  สมนฺนาคตสฺส 
ภิกฺขุโน อฏ ปริกฺขารา วฏฏนฺติ  ตีณิ  จีวรานิ  ปตฺโต   
ทนฺตกฏจฺเฉทนวาสิ  เอกา  สูจิ  กายพนฺธน ปริสสฺาวนนฺติ ฯ 
วุตฺตมฺป เจต   
                ติจีวร ฺจ ปตฺโต จ                วาสิ สูจิ จ พนฺธน   
                ปริสฺสาวเนน อฏเเต        ยุตฺตโยคสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ (๒)   
        เต  สพฺเพ  กายปริหาริกาป  โหนฺติ  กุจฺฉิปริหาริกาป ฯ   
กถ  ติจีวร  ตาว นิวาเสตฺวา  จ  ปารุปตฺวา  จ  วิจรณกาเล   
กาย  ปริหรติ  โปเสตีติ  กายปริหาริก โหติ ฯ  จีวรกณฺเณน 
อุทก  ปริสฺสาเวตฺวา  ปวนกาเล  ขาทิตพฺพผลาผลคฺคหณกาเล  จ  
กุจฺฉึ ปริหรติ โปเสตีติ กุจฺฉิปริหาริก โหติ ฯ   
# ๑. ม. กายปริหาริก ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ปป ฺจ. ๒/๓๕๔ ฯ 
# มโนรถ. ๓ ฯ   
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        ปตฺโตป  เตน  อุทก  อุทฺธริตฺวา  นฺหานกาเล  กุฏ-ิ 
ปริภณฺฑกรณกาเล  จ  กายปริหาริโก  โหติ ฯ  อาหาร  คเหตฺวา 
ภุ ฺชนกาเล  กุจฺฉิปริหาริโก ฯ  วาสิป ตาย ทนฺตกฏจฺเฉทนกาเล 
ม ฺจปาน  องฺคปาท(๑)จีวรกุฏิทณฺฑกสชฺชนกาเล  จ  กายปริหาริยา  
โหติ ฯ  อุจฺฉุจฺเฉทนนาฬิ(๒)เกราทิตจฺฉนกาเล  กุจฺฉิปริหาริกา ฯ  สูจิ 
จีวรสิพฺพนกาเล กายปริหาริกา  โหติ ฯ  ปูว  วา  ผล  วา  วิชฺฌิตฺวา 
ขาทนกาเล  กุจฺฉิปริหาริกา ฯ กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  
วิจรณกาเล  กายปริหาริก ฯ  อุจฺฉุอาทีนิ พนฺธิตฺวา  คหณกาเล  
กุจฺฉิปริหาริก ฯ  ปริสฺสาวน  เตน  อุทก  ปริสฺสาเวตฺวา นฺหาน- 
กาเล  เสนาสนปริภณฺฑกรณกาเล  จ  กายปริหาริก  ปานีย- 
ปานกปริสฺสาวนกาเล  เตเนว ติลตณฺฑุลปุถุกาทีนิ คเหตฺวา  
ขาทนกาเล จ กุจฺฉิปริหาริก ฯ   
        ปฏิสงฺขา  โยนิโสติ  อุปาเยน  ปเถน  ปฏิสงฺขาย  ตฺวา  
ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  สีตสฺส  ปฏิฆาตายาติอาทินา 
นเยน วุตฺตปจฺจเวกฺขณเมว โยนิโส  ปฏิสงฺขาติ  เวทิตพฺพ ฯ 
ตตฺถ  จีวรนติฺ  อนฺตรวาสกาทีสุ  ย  กิ ฺจิ ฯ ปฏิเสวตีติ ปริภุ ฺชติ  
นิวาเสติ  วา  ปารุปติ  วา ฯ  ยาวเทวาติ  ปโยชนาวธิปริจฺเฉท- 
นิยมวจน ฯ เอตฺตกเมว  หิ โยคิโน จีวรปฏิเสวเน ปโยชน  
ยทิท สีตสฺส ปฏิฆาตายาติอาทิ น อิโต ภิยฺโย ฯ  สีตสฺสาติ  
# ๑. ส.ี องฺกปาท... ฯ  ม. องฺคปาท... ฯ  
# ๒. ม. ...เกราทิตจฺฉนกาเล ฯ  
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อชฺฌตฺตธาตุกฺโขภวเสน  วา  พหิทฺธา  อุตุปริณามนวเสน  วา 
อุปฺปนฺนสฺส ยสฺส กสฺสจิ สีตสฺส ฯ   
        ปฏิฆาตายาติ  ปฏิหนนตฺถ ฯ  ยถา  สรีเร  อาพาธ  น  
อุปฺปาเทติ  เอว  ตสฺส  วิโนทนตฺถ ฯ  สีตพฺภาหเต  หิ  สรีเร 
วิกฺขิตฺตจิตฺโต  โยนโิส  ปทหิตุ น สกโฺกติ ฯ ตสฺมา  สีตสฺส   
ปฏิฆาตาย  จีวร  เสวิตพฺพนฺติ  ภควา  อนุ ฺาสิ ฯ  เอส  นโย   
สพฺพตฺถ ฯ  เกวล  เหตฺถ  อุณฺหสฺสาติ  อคฺคิสนฺตาปสฺส ฯ 
ตสฺส  วนทาหาทีสุ  สมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ  ฑสมกสวาตาตป- 
สิรึสปสมฺผสฺสานนฺติ  เอตฺถ  ปน  ฑสาติ  ฑสนมกฺขิกา ฯ  
อนฺธมกฺขิกาติป  วุจฺจนฺติ ฯ  มกสาติ  มกสา  เอว ฯ  วาตาติ  
สรชอรชาทิวาตา ฯ (๑)  อาตโปติ  สูรยิาตโป ฯ  สริึสปาติ  (๒) เย เกจิ  
สรนฺตา คจฺฉนฺติ ทีฆชาติกา สปฺปาทโย เตส  ทฏ- 
สมฺผสฺโส จ ผุฏสมฺผสฺโส จาติ ทุวิโธ สมฺผสฺโส โสป จีวร  
ปารุปตฺวา นิสินฺน  น  พาธติ ฯ ตสฺมา ตาทิเสสุ าเนสุ  
เตส ปฏิฆาตตฺถาย ปฏิเสวติ ฯ ยาวเทวาติ ปุน  เอตสฺส  วจน   
นิยตปฺปโยชนาวธิปริจฺเฉททสฺสนตฺถ ฯ หิริโกปนปฏิจฺฉาทน (๓) หิ 
นิยตปฺปโยชน  อิตรานิ  กทาจิ  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ หริิโกปนนฺติ  
ต ต สมฺพาธฏาน ฯ ยสมฺึ  ยสฺม ึ ห ิ องฺเค  วิวริยมาเน  หิริ  
กุปฺปติ วินสฺสติ ต ต หิรึ โกปนโต หริโิกปนนฺติ  วุจฺจติ ฯ 
# ๑. ม. สรชอรชาทิเภทา ฯ  ๒. ม. สรสีปาติ ฯ  
# ๓. ม. หริิโกปนปฏิจฺฉาทตฺถนฺติ ฯ   
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ตสฺส  จ  หริโิกปนสฺส  ปฏิจฺฉาทนตฺถนฺติ หิริโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ ฯ 
หิริโกปน ปฏิจฺฉาทนตฺถนฺติป (๑) ปาโ ฯ   
        ปณฺฑปาตนฺติ  ย  กิ ฺจิ  อาหาร ฯ  โย  หิ  โกจิ อาหาโร  
ภิกฺขุโน ปณฺโฑเลฺยน ปตฺเต  ปติตตฺตา  ปณฺฑปาโตติ  วุจฺจติ ฯ  
ปณฺฑาน  วา  ปาโตติ  (๒)  ปณฺฑปาโต ตตฺถ  ตตฺถ  ลทฺธาน   
ภิกฺขาน  สนฺนิปาโต  สมโูหติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส เหฏา  
วุตฺตนยเมว ฯ   
        เสนาสนนฺติ  สยน ฺจ  อาสน ฺจ ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  ห ิเสติ  
วิหาเร วา อฑฺฒโยคาทิมฺหิ  วา  ต  เสน ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  อาสติ 
นิสีทติ  ต  อาสน  ต  เอกโต  กตฺวา  เสนาสนนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
อุตุปริสฺสยวิโนทนปฏิสลฺลานารามตฺถนฺติ  ปริสหนฏเน  (๓) อุตุเยว 
อุตุปริสฺสโย ฯ  อุตุปริสฺสยวิโนทนตฺถ ฺจ  ปฏิสลลฺานารามตฺถ ฺจ ฯ 
โย สรรีาพาธจิตฺตวิกฺเขปกโร  (๔)  อสปฺปาโย อุตุ เสนาสนปฏิเสวเนน 
วิโนเทตพฺโพ โหติ  ตสฺส  วิโนทนตฺถ  เอกีภาวสุขตฺถ ฺจาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  กาม ฺจ  สตีปฏิฆาตาทินาว อุตุปริสฺสยวิโนทน   
วุตฺตเมว ฯ  ยถา  ปน จีวรปฏิเสวเน หิริโกปนปฏิจฺฉาทน หิ (๕)  
นิยตปฺปโยชน  อิตรานิ  กทาจิ  กทาจิ  ภวนฺตีติ  วุตฺต  เอวมิธาป  
นิยตอุตุปริสฺสยวิโนทน สนฺธาย อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. ส.ี หริิโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถนฺติ ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม.ปริสสฺยนฏเน ฯ ๔. ม. สรีราพาธจิตฺตวิกฺเขปกโร ฯ 
# ๕. ม. หิสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
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อถ วา อย วุตฺตปฺปกาโร อุตุ  อุตุเยว ฯ  ปริสฺสโย  ปน 
ทุวิโธ  ปากฏปริสฺสโย จ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสโย จ ฯ ตตฺถ  
ปากฏปริสฺสยา(๑)  สีหพฺยคฺฆาทโย  ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา (๑) จ 
ราคโทสาทโย ฯ  เต  ยตฺถ  อปริคุตฺติยา  จ  อสปฺปาย 
รูปทสฺสนาทินา  จ  อาพาธ  น  กโรนฺติ  ต เสนาสน เอว  
ชานิตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปฏิเสวนฺโต  ภิกฺขุ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส 
เสนาสน อุตุปริสฺสยวิโนทนตฺถ ปฏิเสวตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ  เอตฺถ  โรคสฺส  ปฏ-ิ 
อยนฏเน  ปจฺจโย  ปจฺจนีกคมนฏเนาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  
สปฺปายสฺเสต อธิวจน ฯ ภิสกฺกสฺส กมฺม เตน  อนุ ฺาตตฺตาติ  
เภสชฺช ฯ  คิลานปจฺจโยว  เภสชฺช  คิลานปจฺจยเภสชฺช  ยงฺกิ ฺจิ 
คิลานสฺส  สปฺปาย  ภิสกกฺกมฺม  เตลมธุผาณิตาทีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ปริกฺขาโรติ ปน สตฺตหิ  นครปริกฺขาเรหิ  สุปริกฺขตฺต  โหตีติ- 
อาทีสุ  (๒) ปริวาโร วุจฺจติ ฯ รโถ สีลปริกฺขาโร(๓)  ฌานกฺโข  จกฺก- 
วีริโยติอาทีสุ  (๔)  อลงฺกาโร ฯ  เย  จ  โข  อิเม  ปพฺพชิเตน  ชีวิตปริกฺขารา 
สมุทาเนตพฺพาติอาทีสุ  (๕) สมฺภาโร ฯ อิธ ปน สมฺภาโรป ปรวิาโรป  
วฏฏติ ฯ  ต ฺจ  คิลานปจฺจยเภสชฺช  ชีวิตสฺส  ปรวิาโรป  โหติ  
ชีวิตนาสกาพาธุปฺปตฺติยา  อนฺตร  อทตฺวา  รกฺขณโต  สมฺภาโรป ฯ  
# ๑. ม. ...ปรสิฺสโย ฯ ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๖/๑๐๗ ฯ  
# ๓. ม. สีลปริกฺขาโร ฯ ๔. ส. มหา. ๑๙/๒๔/๗ ฯ   
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๑๙๒/๑๖๓ ฯ  
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ยถา จิร ปวตฺตติ เอวมสฺส  การณภาวโต  ตสฺมา  ปรกิฺขาโรติ  
วุจฺจติ ฯ เอว คิลานปจฺจยเภสชฺช ฺจ ต ปริกฺขาโร  จาติ   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขาโร  ต  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ฯ  
คิลานสฺส  ย  กิ ฺจิ  สปฺปาย  ภิสกฺกานุ ฺาต เตลมธุผาณิตาทิ 
ชีวิตปริกฺขารนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อุปฺปนนฺานนฺติ  ชาตาน  ภูตาน  นิพฺพตฺตาน ฯ  เวยฺยาพาธิ- 
กานนฺติ  เอตฺถ พฺยาพาโธติ  ธาตุกฺโขโภ  ตสมุฏานา  จ   
กุฏคณฺฑปฬกาทโย  พฺยาพาธโต  อุปฺปนฺนตฺตา  เวยฺยาพาธิกา ฯ 
เวทนานนฺติ  ทุกฺขเวทนา  อกุสลวิปากเวทนา  ตาส  เวยฺยาพาธิกาน  
เวทนาน ฯ  อพฺยาปชฺฌปรมตายาติ (๑) นิทฺทุกฺขปรมตาย ฯ ยาว 
วา(๒) ทุกฺข สพฺพ ปหีน โหติ ตาวาติ อตฺโถ ฯ   
        สนฺตุฏโ  โหตีติ  ปจฺจยสนฺโตเสน  สนฺตุฏโ  โหติ ฯ 
อิตรีตเรน  จีวเรนาติ ถูลสุขุมลูขปฺปณีตถิรชิณฺณาน  เยน   
เกนจิ ฯ  อถ  โข  ยถาลทฺธาทีน  อิตรีตเรน เยน เกนจิ  (๓)  สนฺตุฏโ  
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  จีวรสฺมึ  หิ  ตโย สนโฺตสา ยถาลาภสนฺโตโส   
ยถาพลสนฺโตโส ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ ฯ ปณฺฑปาตาทีสุป เอเสว 
นโย ฯ   
        วณฺณวาทีติ  เอโก  สนฺตุฏโ  โหติ  สนฺโตสสฺส  วณฺณ  
น  กเถติ  เอโก  น  สนฺตุฏโ  โหติ  สนฺโตสสฺส  วณฺณ   
# ๑. ม. อพฺยาพชฺฌ... ฯ  ๒. ม. ต ฯ ๓. ส.ี อุจฺจเยน ปวิจเยน ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 236 

                *เลมที่ 39  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  236 
 
กเถติ  เอโก  เนว  สนฺตุฏโ  โหติ  น  สนฺโตสสฺส จ 
วณฺณ  กเถติ  เอโก  สนฺตุฏโ  จ  โหติ  สนฺโตสสฺส  จ  
วณฺณ กเถติ ต  ทสฺเสตุ  อิตรีตรจีวรสนฺตุฏ ิยา  จ  วณฺณวาทีติ(๑)  
วุตฺต ฯ  อเนสนนฺติ ทูเตยฺยปหีนคมนานุโยคปฺปเภท  นานปฺปการ  
อเนสน ฯ อปฺปติรูปนฺติ อยุตฺต [๒] ฯ ลทฺธา จาติ ธมฺเมน  สเมน 
ลภิตฺวา ฯ อคธิโตติ วิคตโลภวนฺโต ฯ  อมุจฺฉิโตติ อธิมตฺต- 
ตณฺหาย อมุจฺฉิโต [๓] ฯ อนชฺฌาปนฺโนติ ตณฺหาย อโนตฺถโฏ 
อปริโยนทฺโธ ฯ  อาทีนวทสฺสาวีติ  อเนสนาปตฺติย ฺจ คธิต- 
ปริโภเค จ อาทีนว ปสฺสมาโน ฯ  นิสสฺรณป ฺโติ ยาวเทว 
สีตสฺส ปฏิฆาตายาติ (๔)วุตฺตนิสฺสสรณเอว ปชานนฺโต ฯ อิตรตีร- 
จีวรสนฺตุฏ ิยาติ เยน เกนจิ จีวเรน สนฺตุฏ ิยา ฯ เนวตฺตา- 
นุกฺกเสตีติ อห ปสุกูลโิก มยา อุปสมฺปทมาเฬเยว  ปสุกูลิกงฺค 
คหิต โก มยา สทิโส อตฺถติี  อตฺตุกฺกสน น กโรติ ฯ  
น ปร  วมฺเภตีติ อิเม  ปน ฺเ ภิกฺขู น ปสุกูลิกาติ วา 
ปสุกูลิกมตฺตมฺป เอเตส นตฺถีติ วา เอว ปร น วมฺเภติ ฯ  
        โย  หิ  ตตฺถ  ทกโฺขติ  โย  ตสฺมึ  จีวรสนฺโตเส 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๙๖๕/๖๑๒ ฯ ๒. ม.เอตฺถนฺตเร อลทฺธา 
# จาติ อลภิตฺวา ฯ  ยถา เอกจฺโจ กถ นุ โข จีวร ลภิสสฺามีติ  
# ปุ ฺวนฺเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึเอกโต หุตฺวา โกห ฺ กโรนฺโต 
# อุตฺตสฺสติ ปริตสฺสติ สนฺตุฏโภิกฺขุ เอว อลทฺธา จ 
# จีวร น ปรติสฺสตีติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# มุจฺฉ อนาปนฺโนติ ทิสสฺติ ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๑๔/๑๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 237 

                *เลมที่ 39  สารีปุตฺตสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 237 
 
วณฺณวาทีตาสุ(๑)  วา   ทกฺโข  เฉโก  พฺยตฺโต ฯ  อนลโสติ  สาตจฺจ- 
กิริยาย  อาลสิยวิรหิโต ฯ  สมฺปชาโน  ปฏิสฺสโตติ  สมฺปชาน- 
ป ฺาย  เจว  สติยา  จ ยุตฺโต ฯ โปราเณติ น อธุนุปฺปตฺติเก ฯ (๒)  
อคฺค ฺเติ  อคฺโคติ  ชานิตพฺเพ ฯ  อริยวเส   ิโตติ  อริยาน  
วเส  ปติฏ ิโต ฯ อริยวโสติ  จ  ยถา  ห ิ ขตฺติยวโส  พฺราหฺมณ- 
วโส  เวสฺสวโส  สุทฺทวโส สมณวโส กุลวโส  ราชวโส  เอว  
อยมฺป  อฏโม  อริยวโส  อริยตนฺติ  อริยปเวณี  นาม โหติ ฯ 
โส  โข  ปนาย  อริยวโส  อิเมส  วสาน มูลคนฺธาทีน กาฬานุ- 
สาริคนฺธาทโย วิย  อคฺคมกฺขายติ ฯ  เก  ปน  เต  อรยิา  
เยส  เอโส  วโสติ  อริยา  วุจฺจนฺติ  พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา   
จ  ตถาคตสาวกา  จ  เอเตส  อริยาน วโสติ อริยวโส ฯ   
อิโต  ปุพฺเพ  หิ  สตสหสฺสกปฺปาธิกาน  จตุนฺน  อสงฺเขฺยยฺยาน  
มตฺถเก ตณฺหงฺกโร เมธงฺกโร  สรณงฺกโร  ทีปงฺกโรติ  จตฺตาโร  
พุทฺธา  อุปฺปนฺนา  เต หิ อริยา เตส อริยาน  วโสติ  
อริยวโส ฯ เตส พุทฺธาน ปรินิพฺพานโต อปรภาเค เอก  
อสงฺเขฺยยฺย อติกฺกมิตฺวา  โกณฺฑ ฺโ  นาม  พุทฺโธ  อุปฺปนฺโน  
อิมสฺมึ  กปฺเป กกุสนฺโธ โกณาคมโน  กสฺสโป  อมหฺาก ภควา 
โคตโมติ จตฺตาโร พุทฺธา อุปฺปนฺนา เตส อริยาน  วโสติ   
อริยวโส ฯ  อป  จ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน สพฺพพุทฺธปจฺเจก- 
# ๑. สฺยา. วณฺณวาที ตาสุ วา ฯ ม. วณฺณวาทิตาทีสุ วา ฯ 
# ๒. ม. อนวุปฺปตฺติเก ฯ   
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พุทฺธสาวกาน อริยาน วโสติ อริยวโส ตสฺมึ อริยวเส  
ปติฏ ิโต ฯ   
        อิตรีตเรน  ปณฺฑปาเตนาติ  เยน  เกนจิ  ปณฺฑปาเตน ฯ 
เสนาสนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ อายตเนสูติ จกฺขฺวาทีสุ  
อายตเนสุ ฯ    
        ยโตติ  ส ฺโต ฯ  (๑)ยตฺโตติ  ยตฺตวา(๑) ฯ  ปฏิยตฺโตติ  
อติวิย  ยตฺตวา ฯ  คุตฺโตติ รกฺขิโต ฯ  โคปโตติ  ม ฺชุสาย   
วิย  ปฏปโต ฯ  รกฺขิโตติ  ปฏิสามิโต ฯ  สวุโตติ ทฺวาร- 
สวรเณน  ปหิโต ฯ  ขขสิโตติ  ครหิโต ฯ  วมฺภิโตติ  อปสาทิโต ฯ  
ฆฏฏิโตติ ฆฏฏนมาปาทิโต ฯ ครหิโตติ อวม ฺ ิโต ฯ อุปวทิโตติ  
อกฺโกสิโต ฯ   
        ผรุเสนาติ  มมฺมจฺเฉทนวจเนน ฯ  กกฺขเฬนาติ  ทารุเณน ฯ 
นปฺปฏิวชฺชาติ  ปฏิปฺผริตฺวา น กเถยฺย ฯ   
        ฌานานุยุตฺโตติ  อนุปฺปนฺนุปฺปาทเนน  อุปฺปนฺนเสวเนน  จ 
ฌาเนน  อนุยุตฺโต ฯ  อุเปกฺขมารพฺภ  สมาหิตตฺโตติ  จตุตฺถชฺฌานุ- 
เปกฺข  อุปฺปาเทตฺวา สมาหิตจิตฺโต ฯ  ตกฺกาสย  กุกกฺุจฺจิยู- 
ปจฺฉินฺเทติ (๒)  กามวิตกฺกาทิวิตกฺก ฺจ กามส ฺาทิก วิตกฺกสสฺ  
อาสย ฺจ หตฺถกุกฺกุจฺจาทิกุกฺกุจฺจ ฺจ (๓) อุปจฺฉินฺเทยฺย ฯ  
# ๑. ม. ยตฺโตติ ยตฺตฺวา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. กุกกฺุจฺจ ฺจุปจฺฉินฺเทติ ฯ  
# ๓. ม. หตฺถกุกฺกุจฺจาทิกุกฺกุจฺจ ฺจ ฯ  
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        อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปมชฺฌานสฺส  อุปฺปาทายาติ  ตสฺมึ   
อตฺตภาเว  อนุปฺปนฺนสฺส วา  อุปฺปชฺชตฺิวา  ปริหีนสฺส  วา   
ปมชฺฌานสฺส  อุปฺปาทนตฺถ  อตฺตโน  สนฺตาเน ปฏิลาภตฺถ ฯ  
อุปฺปนฺน  วา  ปมชฺฌาน  อาเสวตีติอาทีสุ  เอตฺถ  อาทเรน  เสวติ  
ปคุณ กโรติ ภาเวติ วฑฺเฒติ พหุลีกโรติ ปุนปฺปุน กโรติ ฯ   
        อุเปกฺขาติ  จตุตฺถชฺฌาเน  อุปฺปนฺนา ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา ฯ 
อุเปกฺขาติ สภาวปท ฯ อุเปกฺขนาติ  อุปปตฺติโต  อิกฺขนากาโร ฯ  
อชฺฌุเปกฺขนาติ  อธิกา  หตฺุวา  อิกฺขนา ฯ จิตฺตสมตาติ  จิตฺตสฺส  
สมตา  จิตฺตสฺส  อูนาติริตฺตต  วชฺเชตฺวา  สมภาโว ฯ จิตฺต- 
ปฺปสฺสทฺธตาติ  จิตฺตสฺส  อปฺปคพฺภตา  อถทฺธภาโวติ  อตฺโถ ฯ  
มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺสาติ  น  สตฺตสฺส  น  โปสสฺส จิตฺตสฺส  
มชฺฌตฺตภาโวติ อตฺโถ ฯ จตุตฺเถ ฌาเน อุเปกฺข  อารพฺภาติ  
จตุตฺถสฺมึ  ฌานสฺมึ  อุปฺปนฺน ตตฺรมชฌฺตฺตุเปกฺข ปฏิจฺจ ฯ  
เอกคฺคจิตฺโตติ  เอการมฺมเณ  ปวตฺตจิตฺโต ฯ  อวิกฺขิตฺตจิตฺโตติ  
อุทฺธจฺจวิรหิโต น วิกฺขิตฺตจิตฺโต ฯ   
        นว  วิตกฺกา  วุตฺตนยา  เอว ฯ  กามวิตกฺกาน  กามส ฺาสโยติ  
กามวิตกฺเกน(๑)  วิตกฺเกนฺตสฺส  อุปฺปนนฺา  กามส ฺา  เตส  วิตกฺกาน  
อาสโย  วสโนกาโสติ  กามส ฺาสโย ฯ พฺยาปาทวิตกฺกาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ   
# ๑. ม. กามวิตกฺก ฯ   
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        จุทิโต  วจีภิ  สติมาภินนฺเทติ  อุปชฺฌายาทีหิ  วาจาหิ  
โจทิโต  สมาโน สติมา  หตฺุวา  ต  โจทน  อภินนฺเทยฺย ฯ  
วาจ  ปมุ ฺเจ  กุสลนฺติ  าณสมุฏ ิต วาจ  ปมุ ฺเจยฺย ฯ 
นาติเวลนฺติ  อติเวล ปน วาจ กาลเวล ฺจ สีลเวล ฺจ อติกฺกนฺต  
นปฺปมุ ฺเจยฺย ฯ  ชนวาทธมฺมายาติ  ชนปริวาทกถาย ฯ  น 
เจตเยยฺยาติ  เจตน  น  อุปปฺาเทยฺย ฯ   
        อิท  เต  อปฺปตฺตนฺติ  อิท  ตว  น  ปตฺต ฯ  อสารุปฺปนฺติ   
ตว  ปโยค อสารุปฺป ฯ  อสีลฏนฺติ  ตว ปโยค น สเีล 
ปติฏ ิตนฺติ (๑) อสีลฏ สีเล  ิตสฺส ปโยค น โหตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ เกจิ อสิลิฏนฺติ ปนฺติ อมฏวจนนฺติ (๒) อตฺถ  
วณฺณยนฺติ ฯ   
        นิธีนนติฺ  ตตฺถ  ตตฺถ นิทหิตฺวา ปตาน หิร ฺ- 
สุวณฺณาทิปูราน นิธิกุมฺภีน ฯ ปวตฺตารนฺติ  กิจฺฉชวิีเก ทุคฺคต- 
มนุสฺเส อนุกมฺป กตฺวา เอหิ สุเขน เต ชีวนุปาย ทสฺเสสฺสามีติ  
นิธิฏาน  เนตฺวา  หตฺถ ปสาเรตฺวา อิม คเหตฺวา สุข ชีวาติ  
อาจิกฺขิตาร  วิย ฯ  วชฺชทสฺสินนฺติ  เทฺว  วชชฺทสฺสโิน อิมินา  
น อสารุปฺเปน วา ขลเิตน  วา  สงฺฆมชเฺฌ  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ   
รนฺธคเวสโก  จ  อ ฺาต  าปนตฺถาย าต  อนุคฺคณฺหนตฺถาย 
สีลาทินา  จสฺส  วุฑฺฒิกามตาย  ต  ต  วชฺช  โอโลกเนน  
# ๑. ม. ปติฏนฺติ ฯ  ๒. สี. น ปฏ ิตวจนนฺติ ฯ   
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อุลฺลปนสภาวสณฺ ิโต(๑)  จ ฯ  อย  อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  ยถา  หิ   
ทุคฺคตมนุสฺโส  อิม คณฺหาหีติ  ตชฺเชตฺวา  โปตฺเถตฺวาป  นิธึ   
ทสฺเสนฺเต  โกป  น  กโรติ ปมุทิโตว โหติ  เอวเมว  เอวรูเป   
ปุคฺคเล  อสารุปฺป  วา  ขลติ  วา  ทิสฺวา  อาจิกฺขนฺเต โกโป   
น  กาตพฺโพ  ตุฏเเนว  ภวิตพฺพ ฯ  ภนฺเต  มหนฺต โว กมฺม  
กต (๒) มยฺห อาจริยุปชฺฌายฏาเน  ตฺวา  โอวทนฺเตหิ  ปุนป  ม  
วเทยฺยาถาติ ปวาเรตพฺพเมว ฯ  นิคฺคยหฺวาทินฺติ  เอกจฺโจ  หิ  
สทฺธิวิหาริกาทีน  อสารุปปฺ วา ขลิต วา ทิสฺวา อย เม 
มุโขทกทานาทีหิ สกฺกจฺจ อุปฏหติ สเจ น วกฺขามิ น  
ม อุปฏหิสฺสติ เอว  เม  ปริหานิ  ภวิสฺสตีติ  วตฺตุ  อวิสหนฺโต  
น  นิคฺคยฺหวาที นาม โหติ โส อิมสฺมึ  สาสเน กจวร  
อากิรติ ฯ โย ปน ตถารูป วชฺช ทิสฺวา วชฺชานุรูป ตชเฺชตฺวา  
ปณาเมนฺโต  ทณฺฑกมฺม  กโรนฺโต  วิหารา  นีหรนฺโต  สิกฺขาเปติ  
อย นิคฺคยฺหวาที นาม  เสยฺยถาป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  (๓)  
นิคฺคยฺห นิคฺคยฺหาห อานนฺท วกฺขามิ  (๔)ปคฺคยฺห  ปคฺคยฺหาห (๔) 
อานนฺท  วกฺขามิ  โย  สาโร โส สฺสตีติ ฯ เมธาวินฺติ  
ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคต ฯ  ตาทิสนฺติ  เอวรูป  ปณฺฑิต  ภเชยฺย  
ปยิรุปาเสยฺย ฯ ตาทิส  หิ  อาจริย  ภชมานสฺส  อนฺเตวาสิกสฺส   
# ๑. ม. อุลฺลปนสภาวสณฺ ิโต ฯ  ๒. ม. กต กมฺม ฯ  
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๓๕๖/๒๔๕ ฯ ๔. ม. ปวยฺห ปวยฺหาห ฯ  
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เสยฺโยว  โหติ  น  ปาปโย  วุฑฺฒิเยว โหติ โน ปริหานีติ ฯ   
        โอวเทยฺยาติ  อุปฺปนฺเน  วตฺถุสฺม ึ วทนฺโต  โอวทติ  นาม   
อนุปฺปนฺเน อยโสป เต  สยิาติอาทิวเสน  อนาคต  ทสฺเสนฺโต   
อนุสาสติ  นาม ฯ  สมฺมุขา  วทนฺโตป  โอวทติ  นาม  ปรมฺมุขา  
ทูต วา สาสน วา เปเสนฺโต อนุสาสติ นาม ฯ สก ึวทนฺโตป   
โอวทติ  นาม  ปุนปฺปุน วทนฺโต อนุสาสติ นาม ฯ โอวทนฺโตเอว 
วา อนุสาสติ นามาติ  เอว  โอวเทยฺย  อนุสาเสยฺย ฯ  อสพฺภาติ   
อกุสลธมฺมา  นิวาเรยฺย  กสุลธมฺเม  ปติฏาเปยฺยาติ(๑)  อตฺโถ ฯ  
สต  หิ  โส ปโย โหตีติ โส เอวรูโป ปุคฺคโล พุทฺธาทีน  
สปฺปุริสาน  ปโย  โหติ ฯ  เย  ปน  อทฏิธมฺมา  วิติณฺณ- 
ปรโลกา(๒) อามิสจกฺขุกา ชีวิกตฺถาย  ปพฺพชิตา เตส อสต 
โส โอวาทโก อนุสาสโก น ตฺว อมฺหาก อุปชฺฌาโย น 
อาจริโย  กสมฺา  อเมฺห  (๓)  โอวทสติี  เอว  มุขสตฺตีหิ วิชฺฌนฺตาน  
อปฺปโย โหตีติ ฯ   
        เอกกมฺมนฺติ  อปโลกนกมฺมาทิก  เอกกมฺม ฯ  เอกุทฺเทโสติ 
นิทานุทฺเทสาทิโก เอกุทฺเทโส ฯ  สมสิกฺขตาติ  สมานสิกฺขตา ฯ   
อาหตจิตฺตตนฺติ  โกเธน  ปหฏจิตฺตภาว ฯ ขิลชาตตนฺติ  ถทฺธ- 
ภาว ฯ  ป ฺจป  เจโตขิเลติ  พุทฺธธมฺมสงฺฆสิกฺขาสพฺรหฺมจารีสุ  
ป ฺจสุป จิตฺตสฺส ถทฺธภาเว ฯ   
# ๑. ม. ปติฏเปยฺยาติ ฯ  ๒. ม. อวิติรฺณปรโลกา ฯ  
# ๓. ม. อมฺหาก ฯ   
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        าณสมุฏ ิต  วาจนฺติ  าณสมฺปยุตฺตจิตฺเต(๑)  อุปฺปาทิต  
วากฺย ฯ มุ ฺเจยฺยาติ วิสฺสชฺเชยฺย ฯ  อตฺถูปสหิตนฺติ  อตฺถสหิต   
การณสหิต ฯ  ธมฺมูปสหิตนฺติ  ธมฺเมน ยุตฺต ฯ  กาลาติกฺกนฺต  วาจ  
น  ภาเสยฺยาติ กาลาตีต วาจ น กเถยฺย ตสฺส กาลสฺส  
อติกฺกนฺตตฺตา ฯ  เวลาติกฺกนฺตนฺติ  มรยิาทาตีต  วจน  น  ภเณยฺย  
วจนมริยาทสฺส อติกฺกนฺตตฺตา ฯ อุภยวเสน กาลเวลา ฯ   
        โย  จ  (๒)  กาเล  อสมฺปตฺเตติ  อตฺตโน  วจนกาเล  อสมฺปตฺเต ฯ 
อติเวลนฺติ  เวลาติกฺกนฺต  กตฺวา  อติเรกปฺปมาณ  ภาสติ ฯ  นิหโต 
เสตีติ  นิคฺฆาติโต  สยติ ฯ โกกิลาเยว  อตฺรโชติ  กากยิา   
ปฏิชคฺคิโต  โกกิลาย  อพฺภนฺตเร ชาโต โกกลิโปตโก  วิย ฯ   
        อถาปรนฺติ  อถ  อิทานิ  อิโต  ปรมฺป ฯ  ป ฺจ  รชานีติ  
รูปราคาทีนิ  ป ฺจ  รชานิ ฯ  เยส  สตีมา วินยาย สิกฺเขติ 
เยส อุปฏ ิตสฺสติ หุตฺวาว วินยนตฺถ ติสฺโส  สกิฺขา  สิกฺเขยฺย ฯ   
เอว  สิกฺขนฺโต  หิ รูเปสุ. เปฯ ผสฺเสสุ สเหถ ราค น  
อ ฺติ ฯ (๓)   
        รูปรโชติ  รูปารมฺมณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺโน  ราคาทิรโช ฯ 
สทฺทรชาทีสุป  เอเสว นโย ฯ   
        ตโต  โส  เตส  วินยาย  สิกฺขนฺโต  อนุกฺกเมน  เอเตสุ  
ธมฺเมสูติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  เอเตสูติ  รูปาทีสุ.   กาเลน  โส  
# ๑. ม. าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน ฯ  ๒. ม. โย เว ฯ  
# ๓. ม. อ ฺเติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 244 

                *เลมที่ 39  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  244 
 
สมฺมา  ธมฺม  ปริวีมสมาโนติ  โส  ภิกขฺุ  ยฺวาย  อุทธฺเต 
จิตฺเต  สมถสฺส  กาโลติอาทินา  (๑)  นเยน กาโล วุตฺโต เตน 
กาเลน  สพฺพ  สงฺขตธมฺม  อนิจฺจาทินเยน  ปริวีมสมาโน ฯ 
เอโกทิภูโต  วิหเน ตม โสติ โส เอกคฺคจิตฺโต สพฺพโมหาทิตม  
วิหเนยฺย นตฺถิ เอตฺถ สสโย ฯ   
        อุทฺธเต จิตฺเตติ วีริยินฺทฺริยวเสน จิตฺเต อวูปสนฺเต ฯ 
พลววีริย หิ มนฺทสมาธึ วีริยสฺส  อุทฺธจฺจปกฺขตฺตา  อุทฺธจฺจ   
อภิภวติ ฯ  เอว  อุทฺธเต  จิตฺเต ฯ สมถสฺส กาโลติ  สมาธิสฺส   
ภาวนาย กาโล ฯ สมาหิเต จิตฺเตติ อุปจารปฺปนาหิ จิตฺเต  
สมาหิเต ฯ  พลวสมาธิ  หิ  มนฺทวีริย  สมาธิสฺส  โกสชฺชปกฺขตฺตา 
โกสชชฺ  อภิภวติ ฯ  สมาธิ วีริเยน  ส ฺโชิโต  โกสชฺเช  ปติตุ   
น ลภติ ฯ วีรยิ สมาธินา ส ฺโชิต อุทฺธจฺเจ ปติตุ  น   
ลภติ ฯ  ตสฺมา  ตทุภย  สม  กาตพฺพ ฯ  อุภยสมตาย  หิ  อปฺปนา 
โหติ ฯ  วิปสฺสนาย  กาโลติ  เอว  สมาหิเต  อนิจฺจาทิวเสน  วิวิธาย  
วิปสฺสนาย (๒) กาโล  สมาธิกมฺมิกสฺส  พลวตีป  สทฺธา  วฏฏติ ฯ  
เอว  สทฺทหนฺโต  โอกปฺเปนฺโต  อปฺปน ปาปุณาติ ฯ  สมาธิ- 
ป ฺาสุ  ปน  สมาธิกมมฺิกสฺส  เอกคฺคตา  พลวตี  วฏฏติ ฯ  
เอว หิ  โส  อปฺปน  ปาปุณาติ ฯ  วิปสฺสนากมฺมิกสฺส  ปน  ป ฺา 
พลวตี  วฏฏติ ฯ  เอว หิ โส ลกฺขณปฏิเวธ ปาปุณาติ ฯ 
อุภินฺน ปน สมตฺเตป อปฺปนา โหติเอว ฯ   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ  ๒. ม. ปสฺสนาย ฯ  
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        กาเล  ปคฺคณฺหติ  จิตฺตนฺติ ยสฺมึ สมเย อติสิถิลวีริยตาทีหิ 
ลีน จิตฺต โหติ ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจยวีริยปติสมฺโพชฺฌงฺค- 
สมุฏาปเนน  ต  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ ฯ นิคฺคณฺหตีติ  ยสฺมึ  สมเย 
อจฺจารทฺธวีริยตาทีหิ อุทฺธต จิตฺต โหติ ตสฺมึ สมเย ปสฺสทฺธิสมาธิ- 
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปเนน  ต  จิตฺต นิคฺคณฺหาติ ฯ 
สมฺปหสติ กาเลนาติ  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต  ป ฺาปโยคมนฺทตาย 
วา  อุปสมสุขานธิคเมน (๑)  วา  นริสฺสาท  โหติ  ตสฺมึ  สมเย  
อฏสเวควตฺถุปจฺจเวกฺขเณน  สเวเชติ ฯ  อฏ สเวควตฺถูนิ 
นาม  ชาติชราพฺยาธิมรณานิ  จตฺตาริ  อปายทุกฺข  ป ฺจม  อตีเต  
วฏฏมูลก  ทกฺุข  อนาคเต  วฏฏมลูก ทกฺุข ปจฺจุปฺปนฺเน อาหาร- 
ปริเยฏ ิมูลก ทุกฺขนฺติ ฯ  (๒)รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน  จิตฺตสฺส  (๒)  
ปสาท  ชเนติ ฯ  อย  วุจฺจติ สมฺปหสติ  กาเลนาติ ฯ  กาเล 
จิตฺต  สมาทเหติ  ยสฺมึ  สมเย  สทฺธาป ฺาน  สมาธิ- 
วีริยาน ฺจ สมภาโว ตสฺมึ กาเล จิตฺต สมาทเหยฺย (๓) อปฺปน  
ปาเปยฺย (๓) ฯ    
        อชฌฺุเปกฺขติ  กาเลนาติ  ยสฺมึ  สมเย  สมฺมาปฏปิตฺตึ 
อาคมฺม  อลีน  อนุทฺธต อนิรสฺสาท  อารมฺมเณ  สมปฺปวตฺต   
สมาธิวีถึ  ปฏิปนฺน  (๔)  จิตฺต โหติ ตทาสฺส ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ 
น  พฺยาปาร  อาปชฺชติ  สารถิ วิย สมปปฺวตฺเตสุ อสฺเสสุ  
# ๑. ม. อุปสมสุขาน วิคเมน ฯ  เอวมุปริป ฯ   
# ๒.ม. รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณนาสฺส ฯ  ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
# ๔. สี. สมาธิวีถิปฏิปนฺน ฯ  ม. สมถวีถิปฏิปนฺน ฯ   
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อย  วุจฺจติ  อชฺฌุเปกฺขติ  กาเลนาติ ฯ  โส โยคี กาลโกวิโทติ  
เอโส วุตฺตปฺปกาโร กมฺมฏานโยเค  นิยุตฺโต  ปคฺคหนิคฺคห- 
สมฺปหสนสมาทหนอชฺฌุเปกฺขนกาเลสุ  เฉโก พฺยตฺโต ฯ กิมฺหิ  
กาลมฺหีติอาทินา ปคฺคหาทิกาล ปุจฺฉติ ฯ   
        อิทานิ  ปคฺคหาทิกาล  วิสฺสชฺเชนโฺต  ลีเน  จิตฺตมฺหีติ- 
อาทิมาห ฯ อติสิถิลวีริยตาทีหิ จิตฺเต ลีนภาว คเต ธมฺม- 
วิจยวีริยปติสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปเนน ปคฺคโห ฯ  อุทฺธตสฺมึ  
วินิคฺคโหติ  อจฺจารทฺธวีริยตาทีหิ  อุทฺธเต  จิตฺเต ปสฺสทฺธิสมาธิ- 
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปเนน  นิคฺคโห ฯ  นริสฺสาทคต(๑)  จิตฺต  
สมฺปหเสยฺย ตาวเทติ  ป ฺาปโยคมนฺทตาย  วา  อุปสมสุขาน- 
ธิคเมน  วา  อสฺสาทวิรหิต  คต(๒) ฯ  อฏสเวควตฺถุปจฺจเวกฺขเณน  วา  
รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน  วา  ตสฺมึ  ขเณ  จิตฺต สมฺปหเสยฺย ฯ   
        สมฺปหฏ  ยทา  จิตฺตนฺติ  ยสฺมึ  กาเล วุตฺตนเยเนว 
สมฺปหสิต จิตฺต  โหติ ฯ  อลีน  ภวติ  นุทฺธตนฺติ  วีริยสมาธีหิ   
ส ฺโชิตตฺตา ลีนุทฺธจฺจวิรหิต ฺจ โหติ ฯ สมถนมิิตฺตสฺสาติ สมโถ 
จ นิมิตฺต ฺจ สมถนิมิตฺต ตสฺส สมถนมิิตฺตสฺส ฯ  โส กาโลติ 
โย โส ลีนุทธฺจฺจวิรหิตกาโล วุตฺโต โส กาโล ฯ อชฌฺตฺต รมเย  
มโนติ ฌานสมฺปยุตฺต จิตฺต กสิณาทิโคจรชฺฌตฺเต โตเสยฺย 
อภิรมาเปยฺย ฯ   
# ๑. ส.ี นริสฺสาทิกต ฯ  ๒. ม. สี. กต ฯ  
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        เอเตน  เมวุปาเยนาติ  เอเตน  วุตฺตอุปาเยนเอว ฯ  มกาโร 
ปทสนฺธิวเสน  วุตฺโต ฯ  อชฺฌุเปกฺเขยฺย  ตาวเทติ  ยทา   
อุปจารปฺปนาหิ  ต  จิตฺต  สมาหิต ตทา สมาหิต  จิตฺตนฺติ   
ชานิตฺวา  ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ  พฺยาปาร  อกตฺวา ตสฺมึ  
ขเณ อชฺฌุเปกฺขนเมว กเรยฺย ฯ   
        อิทานิ  กิมฺหิ  กาลมฺหิ  ปคฺคาโหติ  ปุฏคาถ  นิคเมนฺโต 
เอว  กาลวิทู ธีโรติอาทิมาห ฯ  กาเลน  กาล  จิตฺตสฺส   
นิมิตฺตมุปลกฺขเยติ  กาลานุกาล สมาธิสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส 
อารมฺมณ  สลฺลกฺเขยฺย  อุปปริกฺเขยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เสส สพฺพตฺถ 
ปากฏเมว ฯ เอว อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสีติ ฯ   
                สารีปุตฺตสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                โสฬสม ฯ   
                มหานิทฺเทส  อฏกวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        มหานิทฺเทสวณฺณนา สมตฺตา ฯ    
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                                จูฬนทิฺเทสวณฺณนา   
                                ปารายนวคฺควณฺณนา   
                        อชิตมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
                ปารายนวคฺคสฺส ปเม อชิตสุตฺตนิทฺเทเส  ฯ   
 
                เกนสฺสุ นิวุโต โลโก                (อิจฺจายสฺมา อชิโต)   
                ............................                        เกนสฺสุ นปฺปกาสติ   
                กสิฺสาภิเลปน พฺรูสิ (๑)                กึสุ ตสฺส มหพฺภยนฺติ   
อชิตมาณวสฺส  ปุจฺฉิเต  ปมปเ ฺห  จ  อุปรูปร ิ ปเ ฺห  จ   
นิทฺเทเสสุ  จ วุตฺต ฺจ อุตฺตาน ฺจ  วชฺเชตฺวา  วิเสสเมว   
วกฺขาม ฯ  ตตฺถ  นิวุโตติ  ปฏิจฺฉาทิโต ฯ กิสฺสาภิเลปน พฺรูสีติ  
กึ อสฺส โลกสฺส อภิเลปน วเทสิ ฯ   
        อาวุโตติ  อาวริโต ฯ  นิวุโตติ  ปฏิจฺฉาทิโต ฯ  โอผุโฏติ  (๒)  
เหฏา  ปฏิจฺฉาทิโต ฯ  ปหิโตติ  อุปรภิาเคน  ฉาทิโต ฯ  
ปฏิจฺฉนฺโนติ อวิวโฏ ฯ ปฏิกุชชฺิโตติ อโธมุข ฉาทิโต ฯ   
        นปฺปกาสตีติ  นปฺปกาโส  โหติ ฯ  นปฺปภาสตีติ  าณปฺปภาส   
น  กโรติ ฯ  น  ตปตีติ  าณตป  (๓)  น  กโรติ ฯ  น  วิโรจตีติ  
าณวิโรจน  น  กโรติ ฯ  น  ายตีติ (๔) น ชานียติ ฯ  
น ป ฺายตีติ นปฺป ฺายเต ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. พฺรูหิ ฯ  ๒. ม. โอวุโตติ ฯ ๓. ม. าณตป ฯ  
# ๔. ม. ายตีติ ฯ   
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        เกน  ลตฺิโตติ  เกน  ลิมฺปโต ฯ  (๑)ปลิตฺโต  อุปลิตฺโตติ  (๑)  อุปสคฺเคน 
ปท วฑฺฒิต ฯ  อาจิกฺขาหิ   นิทฺเทสวเสน(๒) ฯ  เทเสหิ   
ปฏินิทฺเทสวเสน ป ฺเปหิ (๓) เตน  เตน  ปกาเรน ฯ  อตฺถ   
โพเธนฺโต  ปฏเปหิ ฯ  ตสฺส  ตสฺสตฺถสฺส  การณ  ทสฺเสนฺโต  วิวรสิ ฯ   
พฺย ฺชนภาว  ทสฺเสนฺโต  วิภชาหิ ฯ  นกิฺกุชฺชิตภาว คมฺภีรภาว ฺจ  
หริตฺวา  โสตูน  าณสฺส  ปติฏ  ชนยนฺโต  อุตฺตานีกโรสิ ฯ   
สพฺเพหิป  อิเมหิ  อากาเรหิ  โสตูน  อ ฺาณนฺธการ  วิธเมนฺโต  
ปกาเสหีติ   เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        เววิจฺฉา  ปมาทา  นปฺปกาสตีติ  มจฺฉริยเหตุ  จ  ปมาทเหตุ 
จ  นปฺปกาสติ ฯ  มจฺฉริย  หิสฺส  ทานาทีหิ  คุเณหิ  ปกาสิตุ  
น  เทติ  ปมาโท สีลาทีหิ ฯ  ชปฺปาภิเลปนนฺติ  ตณฺหา  
อสฺส  โลกสฺส  มกฺกฏเลโป  วิย  มกฺกฏสฺส อภิเลปน ฯ ทุกฺขนฺติ  
ชาติอาทิก ทุกฺข ฯ   
        เยส  ธมมฺานนฺติ  เยส  รูปาทิธมฺมาน ฯ  อาทิโต  สมุทาคมน  
ป ฺายตีติ ปมโต  อุปปฺาโท  ป ฺายติ ฯ  อตฺถงฺคมโต  นิโรโธ (๔) 
ป ฺายตีติ  ภงฺคโต  นิรุชฌฺน ป ฺายติ ฯ กมฺมสนนฺิสฺสิโต วิปาโกติ  
กุสลากุสลวิปาโก กมฺม อมุ ฺจิตฺวา ปวตฺตนโต  กมฺมสนฺนิสฺสิโต  
วิปาโกติ  วุจฺจติ ฯ  วิปากสนฺนิสฺสิต  กมฺมนฺติ กุสลากุสลกมฺม  
# ๑. ม. สลิตฺโต อุปลิตฺโตติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
# ๓. ม. ป ฺเปสิ ฯ  ๔. ม. นิโรโธ ป ฺายตีติ ภงฺคโต ฯ   
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วิปากสฺส  โอกาส  กตฺวา   ิตตฺตา  วิปากสนฺนิสฺสิต กมฺมนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  นามสนฺนิสฺสิต  รูปนฺติ  ป ฺจโวกาเร  รูป  นาม  
อมุ ฺจิตฺวา ปวตฺตนโต นามสนฺนิสฺสิต  รูปนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
รูปสนฺนิสฺสิต นามนฺติ ป ฺจโวกาเร นาม รูป อมุ ฺจิตฺวา 
ปวตฺตนโต รูปสนฺนิสฺสิต นามนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        สวนฺติ  สพฺพธิ  โสตาติ  สพฺเพสุ  รูปาทิอายตเนสุ  
ตณฺหาทิกา  โสตา  สนฺทนฺติ ฯ โสตาน(๑) กึ นิวารณนฺติ  เตส   
กึ  อาวรณ  กา  รกฺขา ฯ  สวร  พฺรูหีติ ต  เตส  นิวารณสงฺขาต   
สวร  พฺรูห ิฯ  เอเตน  สาวเสสปฺปหาน  ปุจฺฉติ ฯ  เกน โสตา 
ปถิยฺยเรติ  (๒)  เกน  ธมเฺมน  เอเต  โสตา  ปถิยฺยนฺติ  (๓)ปจฺฉิชฺชนฺติ ฯ 
เอเตน อนวเสสปฺปหาน ปุจฺฉติ ฯ   
        สวนฺตีติ  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  อาสวนฺตีติ  อโธคามิโน  หุตฺวา 
สวนฺติ ฯ สนทฺนฺตีติ นิรนฺตรคามิโน  หุตฺวา  สวนฺติ(๔)  ปวตฺตนฺติ ฯ  
ปุนปฺปุน วตฺตนฺติ ฯ   
        สติ  เตส  นิวารณนฺติ  วิปสฺสนายุตฺตา(๕)  กุสลา- 
กุสลธมฺมาน  คติโย สมเนฺวสมานา  สติ  เตส  โสตาน  
นิวารณ ฯ  โสตาน  สวร  พฺรูมีติ  ตเมวาห สตึ  โสตาน   
สวร  พฺรูมีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ป ฺาเยเต  ปถิยฺยเรติ  รปูาทีสุ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปธิยฺยเรติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ม. ปธิยยฺนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ ๔. ม. หุตฺวา สนฺทมานา ปวตฺตนฺติ ฯ  
# ๕. ม. วิปสสฺนายุตฺตา ฯ   
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ปน อนิจฺจตาทิปฏิเวธสาธิกาย มคฺคป ฺาย เอเต โสตา 
สพฺพโส ปถยิฺยนฺติ ฯ   
        ปจฺฉิชฺชนฺตีติ  อุจฺฉิชฺชนฺติ ฯ  สมทุย ฺจาติ  ปจฺจย ฺจ ฯ 
อตฺถงฺคม ฺจาติ อุปฺปนฺนาน  อภาวคมน ฺจ  อนุปฺปนฺนาน   
อนุปฺปาท  วา ฯ  อสฺสาท ฺจาติ อานิสส ฺจ ฯ อาทีนว ฺจาติ  
โทส ฺจ ฯ นิสฺสรณ ฺจาติ นิคฺคมน ฺจ ฯ   
        ป ฺา เจวาติ ป ฺหาคาถาย ยา จาย ตยา วุตฺตา 
ป ฺา ยา จ  สติ  ย ฺจ  ตทวเสส  นามรูป  เอต  สพฺพมฺป  
กตฺถ นิรชฺุฌติ ฯ เอต เม ป ฺห ปุฏโ ปพฺรูหีติ เอว  
สงฺเขปตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        กตฺเถต  อุปรุชฺฌตีติ  เอต  นามรูป  กตฺถ  น  ภวติ ฯ 
วูปสมตีติ นิพฺพาติ ฯ อตฺถงฺคจฺฉตีติ อภาว คจฺฉติ ฯ  
ปฏิปฺปสฺสมภฺตีติ สนฺนิสีทติ ฯ   
        วิสฺสชชฺนคาถาย  ปนสฺส  ยสฺมา  ป ฺาสติโย  นาเมเนว  
สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมา  ตา  วิสุ  น  วุตฺตา ฯ  อย  เหตฺถ  (๑) 
สงฺเขปตฺโถ ย ม ตฺว อชิต  เอต  ป ฺห  อปุจฺฉิ  กตฺเถต  
อุปรุชฺฌตีติ ยเทต (๒) ยตฺถ นาม ฺจ รูป ฺจ อเสส  อุปรุชฺฌติ   
ตนฺเต  วทามิ ฯ  ตสฺส  ตสฺส  หิ  วิ ฺาณสฺส  นิโรเธน สเหว 
อปุพฺพ  อจริม  เอตฺเถต  อุปรุชฺฌติ  เอตฺเถว วิ ฺาณนิโรเธ(๓) 
# ๑. ม. อยเมตฺถ ฯ  ๒. ม. ตเทต ฯ ๓. ม. วิ ฺาณนโรเธน  ฯ  
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นิรุชฺฌติ เอต  (๑)  ปจฺฉิมวิ ฺาณนิโรธา  (๑)  ตสฺส  ตสฺส  นิโรโธ  โหติ   
ต นาติวตฺตตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        โสตาปตฺติมคฺคาเณน  อภิสงฺขารวิ ฺาณสฺส  นิโรเธนาติ   
โสตาปตฺติมคฺคสมฺปยุตฺตป ฺาย  กุสลากุสลเจตนาสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  
อภพฺพุปฺปตฺติกวเสน นิรุชฺฌเนน ฯ  ตตฺถ  ทุวิโธ  นิโรโธ  
อนุปาทินฺนกนิโรโธ  อุปาทินฺนกนิโรโธติ ฯ โสตาปตฺติมคฺเคน  หิ  
จตฺตาริ  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตานิ  วิจิกิจฺฉาสหคตนฺติ  ป ฺจ จิตฺตานิ 
นิรุชฺฌนฺติ ตานิ รูป สมุฏาเปนฺติ ฯ ต อนุปาทินฺนก- 
รูปกฺขนฺโธ ตานิ จิตฺตานิ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  ตสมฺปยุตฺตา  
เวทนาส ฺาสงฺขารา  ตโย  อรูปกฺขนฺธา ฯ ตตฺถ  สเจ  
โสตาปนฺนสฺส  โสตาปตฺติมคฺโค  อภาวิโต  อภวิสฺสา  ตานิ  ป ฺจ   
จิตฺตานิ  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  ปริยฏุาน  ปาปุเณยฺยุ ฯ  โสตา- 
ปตฺติมคฺโค  ปน  เนส ปรยิุฏานุปฺปตฺตึ  วารยมาโน  เสตุ- 
สมุคฺฆาต  อภพฺพุปฺปตฺติกภาว  กุรุมาโน อนุปาทินฺนก  นโิรเธติ  
นาม ฯ  สกทาคามิมคฺเคน  จตฺตาริ ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตานิ เทฺว  
โทมนสฺสสหคตานีติ  โอฬาริกกามราคพฺยาปาทวเสน  ฉ  จิตฺตานิ  
นิรุชฺฌนฺติ  อนาคามิมคฺเคน  อณุสหคตกามราคพฺยาปาทวเสน  
ปน  ตานิ  เอว  ฉ  จิตฺตานิ  นิรชฺุฌนฺติ ฯ  อรหตฺตมคฺเคน 
จตฺตาริ  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตานิ  อุทฺธจฺจสหคต ฺจาติ ป ฺจ  อกุสล- 
# ๑. ม. เอต วิ ฺาณนิโรธา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 253 

        *เลมที่ 39  อชิตมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 253 
 
จิตฺตานิ  นิรชฺุฌนฺติ ฯ  ตตฺถ  สเจ  เตส  อริยาน  เต มคฺคา 
อภาวิตา อสฺสุ  ตานิ  จิตฺตานิ  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  ปรยิุฏาน   
ปาปุเณยฺยุ ฯ  เต  ปน เตส มคฺคา  ปริยุฏานุปฺปตฺตึ  วารยมานา 
เสตุสมุคฺฆาต อภพฺพุปฺปตฺติกภาว กุรุมานา อนุปาทินฺนก  
นิโรเธนฺติ นาม ฯ เอว อนุปาทินฺนกนิโรโธ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สเจ  ปน  โสตาปนฺนสฺส  โสตาปตฺติมคฺโค  อภาวิโต  อภวิสฺส 
เปตฺวา  สตฺต  ภเว  อนมตคฺเค  สสารวฏเฏ  อุปาทนิฺนกกฺขนฺธปฺ- 
ปวตฺต  ปวตฺเตยฺย ฯ กสฺมา  ตสฺส  ปวตฺติยา  เหตูน  อตฺถิตาย ฯ  
ตีณิ  ส ฺโชนานิ  (๓)  ทิฏานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโยติ  อิเม  ปน   
ป ฺจ  กิเลเส  โส มคฺโค อุปฺปชฺชมาโนว สมุคฺฆาเตติ ฯ อิทานิ  
กุโต  โสตาปนฺนสฺส  สตฺต  ภเว  เปตฺวา  อนมตคฺเค  สสาร- 
วฏเฏ  อุปาทนิฺนกปฺปวตฺต  ปวตฺติสฺสติ ฯ  เอว  โสตาปตฺติมคฺโค  
อุปาทินฺนกปฺปวตฺต อปฺปวตฺต กุรุมาโน อุปาทินฺนก นิโรเธติ  
นาม ฯ   
        สเจ  สกทาคามิสฺส  สกทาคามิมคฺโค  อภาวิโต  อภวิสฺส 
เปตฺวา  เทฺว  ภเว  ป ฺจสุ  ภเวสุ  อุปาทินฺนกปฺปวตฺต   
ปวตฺเตยฺย ฯ กสฺมา ตสฺส ปวตฺติยา เหตูน อตฺถิตาย ฯ 
โอฬาริกานิ  กามราคปฏิฆส ฺโชนานิ  โอฬารโิก  กามราคา- 
นุสโย  ปฏิฆานุสโยติ  อิเม  ปน  จตฺตาโร  กิเลเส  โส  มคฺโค  
อุปฺปชฺชมาโนว สมุคฺฆาเตติ ฯ  อิทานิ  กโุต  สกทาคามิสฺส  เทฺว    
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ภเว  เปตฺวา  ป ฺจสุ ภเวสุ อุปาทินฺนกปฺปวตฺต ปวตฺติสฺสติ ฯ 
เอว  สกทาคามิมคฺโค  อุปาทินฺนกปฺปวตฺต  อปฺปวตฺต  กุรุมาโน  
อุปาทินฺนก นิโรเธติ นาม ฯ   
        สเจ  อนาคามิสฺส  อนาคามิมคฺโค  อภาวิโต  อภวิสฺสา   
เปตฺวา  เอก  ภว  ทุติยภเว  อุปาทินฺนกปฺปวตฺต  ปวตฺเตยฺย ฯ  
กสฺมา  ตสฺส  ปวตฺติยา  เหตูน อตฺถิตาย ฯ  อณุสหคตานิ   
กามราคปฏิฆส ฺโชนานิ  อณุสหคโต  กามราคานุสโย   
ปฏิฆานุสโยติ  อิเม  ปน  จตฺตาโร  กิเลเส  โส  มคฺโค  
อุปฺปชฺชมาโนว สมุคฺฆาเตติ ฯ  อิทานิ  กโุต  อนาคามิสฺส  เอก  
ภว  เปตฺวา  ทุติยภเว  อุปาทินฺนกปฺปวตฺต ปวตฺติสฺสติ ฯ  
เอว  อนาคามิมคฺโค  อุปาทินฺนกปฺปวตฺต  อปฺปวตฺต  กุรุมาโน  
อุปาทินฺนก นิโรเธติ นาม ฯ   
        สเจ  อรหโต  อรหตฺตมคฺโค  อภาวิโต  อภวิสฺสา  รูปารูป- 
ภเวสุ  อุปาทินฺนกปฺปวตฺต  ปวตฺเตยฺย ฯ  กสฺมา  ตสฺส ปวตฺติยา 
เหตูน อตฺถิตาย ฯ รูปราโค อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  
มานานุสโย  ภวราคานุสโย  อวิชชฺานุสโยติ  อิเม  ปน  อฏ  
กิเลเส  โส  มคฺโค  อุปฺปชฺชมาโนว  สมุคฺฆาเตติ ฯ  อิทานิ  กุโต   
ขีณาสวสฺส  ปุนพฺภเว  อุปาทินฺนกปฺปวตฺต  ปวตฺติสฺสติ ฯ  เอว   
อรหตฺตมคฺโค อุปาทินฺนกปฺปวตฺต อปฺปวตฺต กุรุมาโน อุปาทินฺนก  
นิโรเธติ นาม ฯ    
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        โสตาปตฺติมคฺโค  เจตฺถ อปายภว นิโรเธติ ฯ สกทาคามิ- 
มคฺโค สุคติกามภเวกเทส ฯ  อนาคามิมคฺโค  กามภว ฯ  อรหตฺต- 
มคฺโค  รูปารปูภว  สพฺพภเวป  นิโรเธติ  เอวาติ  วทนฺติ ฯ เอว  
อุปาทินฺนกนิโรโธ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  อภิสงฺขารวิ ฺาณสฺส  นิโรเธนาติ  เอเตน  อนุปา- 
ทินฺนกนิโรธ  ทสฺเสติ ฯ  เย  อุปฺปชฺเชยยฺุ  นาม ฺจ  รปู ฺจ  เอตฺเถเต  
นิรุชฺฌนฺตีติ อิมินา ปน อุปาทินฺนกนิโรธ ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  สตฺต  ภเว  เปตฺวาติ  กามภวโต  กามภว   
สสรนฺตสฺส  สตฺต  ภเว วชฺเชตฺวา ฯ อนมตคฺเค สสาเรติ   
                ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ                ธาตุอายตนาน จ   
                อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา                สสาโรติ ปวุจฺจตีติ (๑)   
เอว  วณฺณิเต  สสารวฏเฏ ฯ  เย  อุปฺปชเฺชยฺยุ  นาม ฺจ   
รูป ฺจาติ  นมนลกฺขณ จตุกฺขนฺธสงฺขาต  นาม ฺจ  รุปฺปน- 
ลกฺขณ  ภูโตปาทายสงฺขาต  รูป ฺจ  เอเต ธมฺมา  อุปฺปชฺเชยฺยุ ฯ  
เอตฺเถเต  นิรุชฺฌนฺตีติ  เอตสฺมึ  โสตาปตฺติมคฺเค  เอเต นามรูป- 
ธมฺมา  อภพฺพุปฺปตฺติกวเสน  นิโรธ  คจฺฉนฺติ ฯ  สกทาคามิมคฺค- 
าเณนาติ เอตฺถ  ปฏิสนฺธวิเสน  สกึเยว  อิม  โลก  อาคจฺฉตีติ   
สกทาคามี  ตสฺส  มคฺโค สกทาคามิมคฺโค ฯ  เตน  มคฺเคน   
สมฺปยุตฺตาเณน ฯ  เทฺว  ภเว  เปตฺวาติ  กามธาตุยาเยว(๒) 
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๑๔๕ ฯ มโนรถ. ๒/๖๔๙ ฯ  
# ๒. ม. กามธาตุยาเยว ฯ   
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ปฏิสนฺธิวเสน  เทฺว  ภเว  วชฺเชตฺวา ฯ  ป ฺจสุ  ภเวสูติ ตทวสิฏเสุ  
ป ฺจสุ  ภเวสุ.   เอตฺเถเต  นิรุชฌฺนฺตีติ  เอตฺถ  สกทาคามิมคฺเคน (๑)  
เอเต  ธมฺมา วุตฺตนเยน  นิรุชฺฌนฺติ ฯ  เอก  ภว  เปตฺวาติ   
อุกฺกฏวเสน  รูปธาตุยา  วา อรูปธาตุยา  วา  เอก  ภว   
วชฺเชตฺวา ฯ  รูปธาตุยา วา อรูปธาตุยา วาติ ทุติยกภเว   
รูปธาตุยา  เจว  อรูปธาตุยา  จ ฯ  นาม ฺจ  รูป ฺจาติ  เอตฺถ  
รูปภเว  นามรูป  อรูปภเว  นามเมว ฯ  เอตฺเถเต  นิรุชฺฌนฺตีติ  เอตฺถ  
อนาคามิมคฺเค  เอเต  นามรูปธมฺมา วุตฺตนเยน นิรุชฌฺนฺติ ฯ   
        อรหโตติ  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อรหาติ  ลทฺธนามสฺส  
ขีณาสวสฺส ฯ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยาติ  ทุวิธา  หิ   
นิพฺพานธาตุ  สอุปาทิเสสา  จ อนุปาทิเสสา  จ ฯ  ตตฺถ 
อุปาทียติ  อห  มมาติ  ภุส  คณฺหียตีติ  อุปาทิ ขนฺธป ฺจ- 
กสฺเสต  อธิวจน ฯ  อุปาทิเยว  เสโส  อวสิฏโ  อุปาทิเสโส  
สห  อุปาทิเสเสน  วตฺตตีติ  สอุปาทิเสสา ฯ  นตฺเถตฺถ  อุปาทิเสโสติ   
อนุปาทิเสสา ฯ อย  ปน  อนุปาทิเสสา  (๒)  ตาย อนุปาทิ- 
เสสาย นิพฺพานธาตุยา ฯ ปรินิพฺพายนฺตสฺสาติ นิรินฺธนสฺส  วิย 
ชาตเวทสฺส นิพฺพายนฺตสฺส อปฺปวตฺต ปวิสนฺตสฺส(๓) ฯ จริม- 
วิ ฺาณสฺส นิโรเธนาติ  เอตฺถ  อสฺสาสปสฺสาสาน  นิโรธวเสน ฯ  
# ๑. สฺยา. ม. สกทาคามิมคฺเค ฯ  เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อิเม ปาา 
# นตฺถิ ฯ  ๓. อปฺปวตฺตยนฺตสฺสาติป ปาโ ฯ  
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ตโย  จริมา  ภวจริโม  ฌานจริโม  จุติจริโมติ ฯ  ภเวสุ  หิ   
กามภเว  อสฺสาสปสฺสาสา  ปวตฺตนฺติ  รูปารูปภเวสุ  นปฺปวตฺตนฺติ ฯ 
ตสฺมา  โส  ภวจริโม ฯ  ฌาเนสุ  ปุริมชฌฺานตฺตเยว ปวตฺตนฺติ   
จตุตฺเถ  นปฺปวตฺตนฺติ ฯ  ตสฺมา  โส  ฌานจริโม ฯ  เย  ปน   
จุติจิตฺตสฺส ปุรโต  โสฬสเมน  จิตฺเตน  สหุปฺปนฺนา  เต  จุติจิตฺเตน  
สห  นิรชฺุฌนติฺ ฯ อย (๑) จุติจริโม  นาม ฯ  อย  อิธ  จริโมติ  
อธิปฺเปโต ฯ  เย  ห ิ เกจิ  พุทฺธา  วา  ปจฺเจกพุทฺธา  วา   
อริยสาวกา  วา  อนฺตมโส  กุนถฺกิปลลฺิก  อุปาทาย  สพฺเพ  
ภวงฺคจิตฺเตเนว  อพฺยากเตน  ทุกฺขสจฺเจน  กาล  กโรนฺติ ฯ  ตสฺมา 
จริมวิ ฺาณสฺส นิโรเธนาติ จุติจิตฺตสฺส นิโรเธนาติ อตฺโถ ฯ   
        ป ฺา  จ  สติ  จ  นาม ฺจาติ  เอเตหิ  จตุนฺน  
อรูปกฺขนฺธาน  คหณ  ปจฺเจตพฺพ ฯ  รปู ฺจาติ  เอเตน  จตุนฺน  
มหาภูตาน  จตุวีสติอุปาทายรูปาน ฺจ(๒) คหณ  ปจฺเจตพฺพ ฯ   
อิทานิ  ตสฺส  นิรุชฌฺนูปาย  ทสฺเสนฺโต  วิ ฺาณสฺส นิโรเธน 
เอตฺเถต  อุปรุชฺฌตีติ  อาห ฯ  ตตฺถ  วิ ฺาณนฺติ  จริมวิ ฺาณมฺป  
อภิสงฺขารวิ ฺาณมฺป ฯ  อภิสงฺขารวิ ฺาณสฺส  ปหีนนิโรเธน   
เอตฺเถต  อุปรุชฺฌติ นริุชฌฺติ  ทีปสิขา  วิย  อปณฺณตฺติกภาว  
ยาติ จริมวิ ฺาณสฺส อนุปฺปาทปจฺจยตฺตา อนุปฺปาทนิโรเธน 
อนุปฺปาทวเสเนว อุปรุชฌฺตีติ ฯ (๓)   
# ๑. ม. โส ฯ  ๒. ม. จตุวีสติอุปาทารูปาน ฺจ ฯ  
# ๓. สุมงฺคล. ๑/๕๔๐ ฯ   
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        เอตฺตาวตา  จ  ทุกฺขมสฺส  มหพฺภยนฺติ  อิมินา  ปกาสิต   
ทุกฺขสจฺจ ยานิ  โสตานีติ  อิมินา  สมุทยสจฺจ ป ฺาเยเต  
ปถิยฺยเรติ อิมินา มคฺคสจฺจ อเสส  อุปรุชฺฌตีติ  อิมินา  
นิโรธสจฺจนฺติ  เอว  จตฺตาริ  สจฺจานิ  สุตฺวาป อริยภูมึ  อนธิคโต ฯ 
ปุน  เสกฺขาเสกฺขปฏิปท  ปุจฺฉนฺโต  เย  จ สงฺขาตธมฺมาเสติ  
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  สงฺขาตธมฺมาติ  อนิจฺจาทิวเสน  ปริวีมสิต- 
ธมฺมา  อรหนฺตานเมต อธิวจน ฯ  เสกฺขาติ  สีลาทีนิ  สิกฺขมานา  
อวเสสา  อริยปุคฺคลา ฯ  ปุถูติ  พหู สตฺตชนา ฯ  เตส  เม   
นิปโก  อิริย  ปุฏโ  ปพฺรหูีติ  เตส  เม  เสกฺขาเสกฺขาน นิปโก  
ปณฺฑิโต ตฺว ปุฏโ ปฏิปตฺตึ ปพฺรูหิ ฯ (๑)   
        เตส  ขนฺธา  สงฺขาตาติ  เตส  ป ฺจกฺขนฺธา  อปฺปฏิสนฺธิก  
กตฺวา เขปตา (๒) สงฺเขป  กตฺวา  ปตา  วา ฯ  ธาตุอาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ อิริยนฺติ ปโยค ฯ จริยนฺติ กิริย ฯ  วุตฺตินฺติ ฯ  
ปาปุณน(๓)  อาจรนฺติ  จรณ ฯ  โคจรนฺติ  ปจฺจย ฯ  วิหารนฺติ  
อิริยาปถปฺปวตฺตน ฯ ปฏปิทนฺติ วิปสฺสน(๔) ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ยสฺมา  เสกฺเขน  กามจฺฉนฺทนีวรณ  อาทึ   
กตฺวา  สพฺพกิเลสา  ปหาตพฺพา  เอว  ตสฺมา  กาเมสูติ  อุปฑฺฒคาถาย 
เสกฺขปฏิปท  ทสฺเสสิ ฯ  (๕)  ตสฺสตฺโถ วตฺถุกาเมสุ กิเลสกาเมน 
นาภิคิชฺเฌยฺย กายทุจฺจริตาทโย จ  มนโส  อาวิลภาวกเร  ธมฺเม  
# ๑. ม. ปพฺรหูีติ ฯ  ๒. ม. เทสิตา ฯ  ๓. ม. ปวตฺตึ ฯ  
# ๔. ม. วิปสสฺน ฯ  ๕. ม. ทสฺเสติ ฯ   
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ปชหนฺโต  มนสา  อนาวิโล  สิยาติ ฯ  ยสฺมา ปน  อเสกฺโข   
อนิจฺจาทิวเสน  สพฺพสงฺขาราทีน  ปริตุลิตตฺตา  กุสโล  สพฺพ- 
ธมฺเมสุ กายานุปสฺสนาสติอาทีหิ  จ  สโต  สกฺกายทิฏ ิอาทีน  
ภินฺนตฺตา  ภิกฺขุภาว ปตฺโต หุตฺวา  สพฺพอิริยาปเถสุ   
ปริพฺพชติ  ตสฺมา  กุสโลติ  อุปฑฺฒคาถาย อเสกฺขปฏิปท 
ทสฺเสติ ฯ   
        นาภิคิชฺเฌยฺยาติ  เคธ  นาปชฺเชยฺย ฯ  น  ปลิคิชฺเฌยฺยาติ  
โลภ นาปชฺเชยฺย ฯ น ปลพุิชฺเฌยฺยาติ (๑) โลภวเสน น 
อลฺลีเยยฺย ฯ   
        อาวิลกเร  กิเลเส  ปชเหยฺยาติ  จิตฺตาลุฬกเร  อุปตาป- 
สงฺขาเต  กิเลเส  ปชเหยฺย ฯ   
        สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  นิพฺพาน  อนฺโต  กริตฺวา  
วุตฺต ฯ  ย  กิ ฺจิ สมุทยธมฺมนฺติ ย กิ ฺจิ สปฺปจฺจยสภาว ฯ   
        สห  คาถาปริโยสานาติ  คาถาวสาเนเนว  สทฺธึ ฯ  เย  เต  
พฺราหฺมเณน  สทฺธึ  เอกจฺฉนฺทาติ  เย  เอเต  อชิตมาณเวน  
กลฺยาณจฺฉนฺเทน  เอกชฺฌาสยา ฯ  เอกปฺปโยคาติ  กายวจีมโน- 
ปโยเคหิ  เอกปฺปโยคา ฯ  เอกาธิปฺปายาติ  เอโก  อธิปฺปาโย  รุจิ   
เอเตสนฺติ  เอกาธิปฺปายา  เอกรุจิกาติ  อตฺโถ ฯ เอกวาสน- 
วาสิตาติ อตีตพุทฺธสาสเน  เตน  สทธฺึ  ภาวิตภาวนา ฯ  อเนเกส- 
ปาณสหสฺสานนฺติ(๒)  อเนเกส  เทวมนุสฺสสงฺขาตาน  ปาณสหสฺสาน ฯ  
# ๑. ม. น ปลิพุนฺเธยฺยาติ ฯ  ๒. ม. อเนกปาณสหสฺสานนฺติ ฯ   
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วิรช  วีตมลนฺติ  ราคาทิรชวิรหิต ราคาทิมลวิรหิต ฺจ ฯ   
        ธมฺมจกขฺุนฺติ  อิธ  โสตาปตฺติมคฺโค  อธิปฺเปโต ฯ  อ ฺตฺถ  
เหฏามคฺคตฺตย ฯ ตสฺส  อุปฺปตฺติการณทสฺสนตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ 
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ อาห ฯ  ต  หิ  นิโรธ   
อารมฺมณ  กตฺวา  กิจฺจวเสน  เอว สพฺพสงฺขต ปฏิวิชฺฌนฺต  
อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺส  จ   พฺราหฺมณสฺส  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  
วิมุจฺจีติ ตสฺส  จ  อชิตพฺราหฺมณสฺส  อนฺเตวาสิกสหสฺสสฺส(๑)  จ   
ตณฺหาทีหิ  อคฺคเหตฺวา กามาสวาทีหิ มคฺคกฺขเณ จิตฺต วิมุจฺจ- 
มาน ผลกฺขเณ วิมุจฺจิ ฯ  สห อรหตฺตปฺปตฺตาติ อรหตฺตปฺปตฺติยา  
จ  สเหว  อายสฺมโต  อชติสฺส  จ  อนฺเตวาสิกสหสฺสสฺส  อชินชฏาวาก- 
จีรติทณฺฑกมณฺฑลุอาทโย  อนฺตรธายึสุ.   สพฺเพว  อิทฺธิมยปตฺต- 
จีวรธรา ทฺวงฺคุลเกสา  เอหิภิกฺขู  หุตฺวา  ภควนฺต  นมสฺสมานา  
อ ฺชลิกา(๒)  นิสีทึส ุฯ ปาฬิย  ปน  อชิตตฺเถโรว  ป ฺายติ ฯ  
ตตฺถ  อนฺวตฺถปฏิปตฺติยาติ  สย ปจฺจาสีสิตลทฺธปฏปิตฺติยา  (๓) 
นิพฺพาน  ลทธฺภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ 
        เอว ภควา อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสีติ ฯ   
                อชิตมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ปม ฯ   
# ๑. ม. อนฺเตวาสีสหสฺสาน ฺจ ฯ  ๒. ม. ป ฺชลิกา ฯ  
# ๓. ม. สจฺจาสีสิตลทฺธปฏิปตฺติยา ฯ  
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                ติสฺสเมตฺเตยฺยมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ทุติเย  ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตนิทฺเทเส  โกธ  สนตฺุสิโตติ  
นิฏ ิเต ปน  อชิตสุตฺเต  กถ  โลก  อเวกฺขนฺต  มจฺจุราชา  น  
ปสฺสตีติ  (๑)  เอว โมฆราชา  ปุจฺฉิตุ  อารภิ ฯ  น  ตาวสฺส  
อินฺทฺริยานิ  ปริปาก  คตานีติ  ตฺวา ภควา  ติฏ  ตฺว  
โมฆราช  อ ฺโ  ปุจฺฉตูติ  ปฏิกฺขิป ฯ ตโต ติสฺสเมตฺเตยฺโย  
อตฺตโน  สสย  ปุจฺฉนฺโต  โกธาติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  โกธ  
สนฺตุสิโตติ  โก  อิธ  สตฺโต  ตุฏโ ฯ  อิ ฺชิตาติ  ตณฺหาทิฏ ิ- 
วิปฺผนฺทิตานิ ฯ  อุภนฺตมภิ ฺายาติ อุโภ อนฺเต อภิชานิตฺวา ฯ  
มนฺตา น ลิมปฺตีติ (๒) ป ฺาย น ลิมฺปติ ฯ  
        ปริปุณฺณสงฺกปฺโปติ  เนกฺขมฺมาทิวิตกฺเกหิ  ปรปิุณฺณ- 
สงฺกปฺปตฺตา(๓) ปริปุณฺณมโนรโถ ฯ   
        ตณฺหิ ฺชิตนฺติ  ตณฺหาย จลิต ฯ ทฏิ ิ ฺชิตาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ กามิ ฺชิตนฺติ กิเลสกาเมหิ อิ ฺชิต ผนฺทิต ฯ  
กมฺมิ ฺชิตนฺติป ปาโ ต น สุนฺทร ฯ   
        มหนฺโต  ปุรโิสติ  มหาปุริโส ฯ  อุตฺตโม  ปุรโิสติ  อคฺค- 
ปุริโส ฯ  ปธาโน ปุริโสติ  เสฏปุริโส ฯ  อลามโก  ปุริโสติ  
วิสิฏปุริโส ฯ  เชฏโก  ปุริโสติ ปาโมกฺขปุริโส ฯ  อเหฏ ิมโก  (๔)  
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๙/๕๔๙ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๐๓/๒๔๕ ฯ  
# ๒. ม. น ลปิฺปตีติ ฯ  เอวมุปริป ฯ   ๓. ม. ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ฯ  
# ๔. ม. น เหฏ ิมโก ฯ   
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ปุริโสติ  อุตฺตมปุริโส ฯ  ปุริสาน  โกฏิปฺปตฺโต ปรุิโสติ ปธาน- 
ปุริโส ฯ สพฺเพส อิจฺฉิโต ปุริโส ปวรปุริโส ฯ   
        สิพฺพินมิจฺจคาติ  ตณฺห  อติอคา  อติกฺกมิตฺวา   ิโต ฯ  
อุปจฺจคาติ  ภุส อติอคา ฯ   
        ตสฺเสตมตฺถ  ภควา  พฺยากโรนฺโต  กาเมสูติ  คาถา- 
ทฺวยมาห ฯ  ตตฺถ  กาเมสุ  พฺรหฺมจริยวาติ  กามนิมิตฺต  
พฺรหฺมจริยวา  กาเมสุ  อาทีนว ทิสฺวา  มคฺคพฺรหฺมจริเยน 
สมนฺนาคโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  สนฺตุสิตต ทสฺเสสิ ฯ  
วีตตโณฺหติอาทีหิ  อเนชต(๑) ฯ  ตตฺถ  สงฺขาย  นิพฺพุโตติ อนิจฺจา- 
ทิวเสน ธมฺเม วีมสิตฺวา ราคาทินิพฺพาเนน นิพฺพุโต ฯ   
        อสทฺธมมฺสมาปตฺติยาติ  นีจธมฺมสมาโยคโต ฯ  อารตีติ  อารกา  
รมณ ฯ  วิรตีติ  ตาย  วิรมณ ฯ  (๒)  ปฏิวิรตีติ  ปฏนิิวตฺติตฺวา  ตาย  
วินา รมณ ฯ  เวรมณีติ  เวรวินาสน    อกิริยาติ  กริิยาปจฺฉินฺทน ฯ  
อกรณนฺติ กรณปริจฺฉินฺทน(๓) ฯ  อนชฺฌาปตฺตีติ  อนาปชฺชนตา ฯ  
เวลาอนติกฺกโมติ  สีมาอนติกฺกโม ฯ เสส ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตนยตฺตา  
ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิมมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  อยมฺป  พฺราหฺมโณ  อรหตฺเต  ปติฏาสิ  สทฺธึ  
# ๑. ม. อนิ ฺชิตต ฯ  ๒. ม. วินา รมณ ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ส.ี กิริยาปริจฺฉินฺทน ฯ  ม. กรณปริจฺฉินฺนทน ฯ  
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อนฺเตวาสิกสหสฺเสน  อ ฺเส ฺจ อเนกสหสฺสาน ธมฺมจกฺขุ  
อุทปาทิ ฯ เสส ปุพฺพสทิสเมว ฯ   
        ติสฺสเมตฺเตยฺยมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ทุติย ฯ   
 
                ปณฺุณกมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ตติเย  ปุณฺณกสุตฺตนิทฺเทเส  อเนชนฺติ  อิทมปฺ  ปุริมนเยเนว  
โมฆราชาน  ปฏิกฺขิปตฺวา  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  มูลทสฺสาวินฺติ  อกุสลมูล- 
ทิทสฺสาวึ ฯ อิสโยติ อิสินามกา ชฏิลา ฯ  ย ฺนฺติ เทยฺยธมฺม ฯ  
อกปฺปสูติ  ปริเยสึสุ ฯ 
        เหตุทสฺสาวีติอาทีนิ  สพฺพานิ  การณเววจนาเนว ฯ  การณ  
หิ  ยสฺมา  อตฺตโน  ผลตฺถาย  หีโนติ  ปวตฺตติ  ตสฺมา  เหตูติ   
วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ต  ผล นิเทติ  หนฺท  คณฺหถ  นนฺติ  อปฺเปติ(๑)  
วิย   ตสฺมา  นิทานนฺติ  วุจฺจติ ฯ สมฺภวทสฺสาวีติอาทีนิ  ป ฺจ  
ปทานิ  เหฏา  ทสฺสิตนยานิ  เอว ฯ  ยสฺมา  ต ปฏจฺิจ  เอติ  
ปวตฺตติ  ต ฺจ  ผล  ตโต  สมุเทติ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  ปจฺจโยติ  
จ สมุทโยติ จ วุจฺจติ ฯ   
        ยา  วา  ปน ฺาป  กาจิ  สุคติโยติ  จตุอปาย- 
วินิมุตฺตกา  อุตฺตรมาตาทโย  อปฺเปสกฺขา  กปณมนุสฺสา  จ 
# ๑. กตฺถจิ. ทสฺเสติ ฯ   
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ทุลฺลภฆาสจฺฉาทนา  ทุกฺขปฬิตา  เวทิตพฺพา ฯ  ยา  วา   
ปน ฺาป  กาจิ  ทุคฺคติโยติ  ยมราชนาคสุปณฺณเปตมหิทฺธิ(๑)- 
กาทโย  ปจฺเจตพฺพา ฯ อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยาติ  ตีสุ  าเนสุ  
ปฏิสนฺธิวเสน  อตฺตภาวปฏิลาภตฺถาย ฯ ชานาตีติ สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาเณน ชานาติ ฯ ปสฺสตีติ สมนฺตจกฺขุนา ปสฺสติ ฯ   
        อกุสลาติ  อโกสลฺลสมฺภูตา ฯ  อกุสล  ภชนฺตีติ (๒) อกุสล- 
ภาคิยา ฯ  อกุสลปกฺเข ภวาติ  อกุสลปกฺขิกา ฯ  สพฺเพ  เต  
อวิชฺชา  มลู  การณ  เอเตสนฺติ อวิชฺชามูลกา ฯ อวิชชฺาย  
สโมสรนฺติ  สมฺมา  โอสรนฺติ  คจฺฉนฺตีติ  อวิชฺชาสโมสรณา ฯ   
อวิชฺชาสมุคฺฆาตายาติ(๓) อรหตฺตมคฺเคน อวิชฺชาย หตาย ฯ สพฺเพ 
เต สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ วุตฺตปฺปการา อกุสลา ธมฺมา เต 
สพฺเพ หตภาว ปาปุณนฺติ ฯ   
        อปฺปมาทมูลกาติ  สติอวิปฺปวาโส  อปฺปมาโท  มลู  การณ   
เอเตสนฺติ  อปฺปมาทมูลกา ฯ  อปฺปมาเทสุ  สมฺมา  โอสรนฺติ   
คจฺฉนฺตีติ  อปฺปมาทสโมสรณา ฯ  อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  
อคฺคมกฺขายตีติ  สย  กามาวจโรป  สมาโน จตุภูมกธมฺมาน  
ปติฏาภาเวน อคฺโค นาม ชาโต ฯ   
        (๔)อลมตฺโตติ  สมตฺโถ(๔) ฯ   มยา ปุจฺฉิตนฺติ มยา ปุฏ ฯ  
วหสฺเสต ภารนฺติ เอต  อาภตภาร  วหสฺสุ ฯ   เย  เกจิ   
# ๑. ม. เปตาติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อกุสลภาเค ภวนฺตีติ ฯ  
# ๓. ม. อวิชชฺาสมุคฺฆาตาติ ฯ  ๔. ม. อลมตฺโตติ สมตฺถจิตฺโต ฯ  
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อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตา ฯ  อิสิปพฺพชฺชา ปพฺพชิตาติป ปาโ ฯ   
        อาชีวกสาวกาน  อาชีวกา  เทวตาติ  เย  อาชีวกวจน  
สุณนฺติ  สุสสฺูสนฺติ เต  อาชีวกสาวกา  เตส  อาชีวกสาวกาน ฯ   
อาชีวกา  จ  เตส  เทยฺยธมมฺ  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  เต  เอว  อาชีวกา  
เทวตา ฯ  เอว  สพฺพตฺถ ฯ เย เยส ทกขิฺเณยฺยาติ เย  เย 
อาชีวกาทโย  ทิสาปริโยสานา  เยส  ขตฺติยาทีน  เทยฺย- 
ธมฺมานุจฺฉวิกา ฯ เต เตส เทวตาติ เต อาชีวกาทโย  
เตส ขตฺติยาทีน เทวตา ฯ   
        เยป  ย ฺ  เอสนฺตีติ  เทยฺยธมฺม  อิจฺฉนฺติ  คเวสนฺตีติ 
โอโลเกนฺติ ฯ ปริเยสนฺตีติ  อุปฺปาเทนฺติ ฯ  ย ฺา  วา  เอเต   
ปุถูติ ย ฺา เอว วา เอเต ปุถุกา ฯ ย ฺยชกา    วา 
เอเต  ปุถูติ  เทยฺยธมฺมสฺส  ยาชนกา  เอว  วา  เอเต  ปุถู(๑) ฯ   
ทกฺขิเณยฺยา  วา  เอเต  ปุถติู  เทยฺยธมฺมานุจฺฉวิกาเอว  วา  เอเต 
ปุถุกา ฯ  เต  วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ  กถ  ย ฺา  วา  เอเต  ปุถูติ- 
อาทินา  นเยน  วิตฺถาเรน  ทสฺเสติ ฯ (๒)   
        อาสึสมานาติ  รูปาทีนิ  ปตฺถยมานา ฯ  อิตฺถตฺตนฺติ   
อิตฺถภาว ฺจ ปตฺถยมานา  มนุสฺสาทิภาว  อิจฺฉนฺตาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ ชร สิตาติ ชร นิสสฺิตา ฯ ชรามเุขน  เจตฺถ  สพฺพ   
วฏฏทุกฺข  วุตฺต ฯ  เตน  วฏฏทุกฺขนิสสฺิตา  ตโต อปริมุจฺจมานาเยว 
กปฺปยึสูติ ทีเปติ ฯ   
# ๑. ม. ปถุุชา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ย.ุ ทเีปติ ฯ   
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        รูปปฏิลาภ  อาสึสมานาติ วณฺณายตนสมฺปตฺติลาภ  
ปตฺถยมานา ฯ สทฺทาทีสุป เอเสว นโย ฯ  ขตฺติยมหาสาลกุเล 
อตฺตภาวปฏิลาภนฺติ  สารปฺปตฺเต  ขตฺติยาน  มหาสาลกุเล  อตฺต- 
ภาวลาภ  ปฏิสนฺธึ  ปตฺถยมานา ฯ  พฺราหฺมณมหาสาลกุลาทีสุป 
เอเสว  นโย ฯ  พฺรหฺมกายิเกสุ  เทเวสูติ  เอตฺถ  ปุพฺพภว  (๑)  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  เอตฺถาติ ขตฺติยกุลาทีสุ ฯ 
        ชรานิสฺสิตาติ  ชร  นสิฺสิตา(๒) ฯ  พฺยาธินิสฺสิตาติอาทีสุป  เอเสว  
นโย ฯ เอเตหิ สพฺพ วฏฏทุกฺข  ปริยาทิยิตฺวา ทสฺสิต โหติ ฯ   
        กจฺจิสฺสุ  เต  ภควา  ย ฺปเถ  อปฺปมตฺตา  อตารุ  ชาติ ฺจ   
ชร ฺจ  มารสิาติ  เอตฺถ  ย ฺโ  เอว  ย ฺปโถ ฯ  อิท  วุตฺต  
โหติ  กจฺจิ เต ย ฺเ อปฺปมตฺตา หุตฺวา ย ฺ กปฺปยนฺตา 
วฏฏทุกฺขมุตฺตรึสูติ ฯ   
        เยป  ย ฺ  เทนฺติ  ยชนฺตีติ  เทยยฺธมฺมทานวเสน  ยชนฺติ ฯ  
ปริจฺจชนฺตีติ วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ   
        อาสึสนฺตีติ  รูปปฏลิาภาทโย  ปตฺเถนฺติ ฯ  โถมยนฺตีติ  อตฺถิ  (๓)  
ทินฺนนฺติอาทินา  นเยน  ย ฺาทีนิ  ปสสนฺติ ฯ  อภิชปฺปนฺตีติ   
รูปาทิปฏิลาภาย วาจ  ภณนฺติ ฯ  (๔)  ชุหนฺตีติ  เทนฺติ ฯ กามา- 
ภิชปฺปนฺติ ปฏิจฺจ อาภนฺติ รูปาทิลาภ ปฏิจฺจ  ปุนปฺปนุ   
กาเม  เอว  อภิชปฺปนฺติ  อโห  วตมฺหากมฺป  สิยุนฺติ   วทนฺติ 
# ๑. ม. ปุพฺพภว ฯ  ๒. ม. อสฺสิตา ฯ  ๓. ม. สุจึ ฯ  
# ๔. ม. คีรนฺติ ฯ   
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ตณฺห ฺจ  ตตฺถ  วฑฺเฒนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยาชโยคาติ  ยาคาธิ- 
มุตฺตา ฯ ภวราครตฺตาติ  เอวมิเมหิ  อาสึสนาทีหิ  ภวราเคเนว  
รตฺตา  ภวราครตฺตา  วา  หุตฺวา  เอตานิ  อาสึสนาทีนิ  กโรนฺตา ฯ 
นาตรึสูติ  ชาติอาทิวฏฏทุกฺข  น อุตฺตรสึุ ฯ 
        ย ฺ  วา  โถเมนฺตีติ  ทาน  วา  วณฺเณนฺติ ฯ  ผล  
วาติ  รูปาทิปฏิลาภ ฯ ทกขิฺเณยฺย  (๑)  วาติ  ชาติสมฺปนฺนาทีสุ ฯ 
สุจึ  ทินฺนนฺติ  สุจึ  กตฺวา ทินฺน ฯ มนาปนฺติ  มนวฑฺฒนก ฯ 
ปณีตนฺติ  โอชวนฺต ฯ  กาเลนาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺปตฺตกาเล ฯ  
กปฺปยนฺติ  อกปฺปย  วชฺเชตฺวา  ทินฺน ฯ  อนวชชฺนฺติ  นิทฺโทส ฯ  
อภิณฺหนฺติ ปุนปฺปุน ฯ  ทท  จิตฺต  ปสาทิตนฺติ  ททโต  มุ ฺจน- 
จิตฺต  ปสาทิตนฺติ ฯ  โถเมนฺติ กิตฺเตนฺตีติ  คุณ  ปากฏ  กโรนฺติ ฯ  
วณฺเณนฺตีติ  วณฺณ  ภณนฺติ ฯ  ปสสนฺตีติ ปสาท ปาเปนฺติ ฯ   
        อิโตนิทานนฺติ อิโต มนุสฺสโลกโต ทินฺนการณา ฯ  
อชฺฌายกาติ มนฺเต ปริวตฺเตนฺตา ฯ มนฺตธราติ  มนฺเต  
ธาเรนฺตา ฯ  ติณฺณ  เวทานนฺติ  อิรุเวทยชุเวทสามเวทาน   
โอฏปหฏกรณวเสน  (๒)  ปาร  คตาติ  ปารคู ฯ  สห นิฆณฺฑุนา  
เจว (๓) เกฏเภน จ  สนิฆณฺฑุเกฏภาน ฯ  นิฆณฺฑูติ  รุกฺขาทีน  
เววจนปฺปกาสก ฯ  (๔)  เกฏภนฺติ กิริยากปฺปวิกปฺโป กวีน  
# ๑. ม. ทกฺขิเณยฺเย ฯ  ๒. สี. โอฏปหรณวเสน ฯ  
# ๓. ม. จ ฯ  ๔. ม. นิฆณฺฑุรุกฺขาทีน เววจนปฺปกาสก สตฺถ ฯ  
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อุปการาวห (๑) สตฺถ ฯ สห อกฺขรปฺปเภเทน สากฺขรปฺปเภทาน ฯ  
อกฺขรปฺปเภโทติ  สิกฺขา  จ  นิรุตฺติ  จ ฯ อิติหาสป ฺจมานนฺติ  
อาถพฺพนเวท จตุตฺถ กตฺวา  อิติห  อาส  อิติห  อาสาติ อีทิส- 
วจนปฏิสยุตฺตปุราณกถาสงฺขาโต อิติหาโส ป ฺจโม เอเตสนฺติ  
อิติหาสป ฺจมา เตส อิติหาสป ฺจมาน เวทาน ฯ   
        ปท  ตทวเสส ฺจ  พฺยากรณ  อธิยนฺติ  เวเทนฺติ  วาติ   
ปทกา  เวยฺยากรณา ฯ  โลกายต  วุจฺจติ  วิตณฺฑวาทสตฺถ ฯ 
มหาปุริสลกขฺณนฺติ  มหาปุริสาน  พุทธฺาทีน ลกฺขณทีปก   
ทฺวาทสสหสฺสคนฺถปฺปมาณ  สตฺถ ฯ  ยตฺถ  โสฬสสหสฺสคาถาปท- 
ปริมาณา  พุทฺธมนฺตา  นาม  อเหสุ ฯ  เยส  วเสน  อิมินา  
ลกฺขเณน  สมนฺนาคตา  พุทฺธา  นาม  โหนฺติ  อิมินา  ปจฺเจก- 
พุทฺธา  อคฺคสาวกา อสีติมหาสาวกา (๒) พุทฺธมาตา  พุทฺธปตา  
อคฺคุปฏาโก  อคฺคุปฏายิกา  ราชา  จกฺกวตฺตีติ  อย  วิเสโส  
ายติ ฯ  อนวยาติ  อิเมสุ  โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ  อนูนา   
ปริปูรการิโน  อวยา  น  โหนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อวยา  นาม  
เย  ตานิ  อตฺถโต  จ  คนฺถโต จ  สนฺธาเรตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ 
วีตราคาติ  ปหีนราคา ฯ  เอเตน  อรหตฺตผลฏา  วุตฺตา ฯ   
ราควินยาย  วา  ปฏิปนฺนาติ  เอเตน  อรหตฺตมคฺคฏา ฯ 
วีตโทสาติ อนาคามิผลฏา ฯ  โทสวินยาย  วา  ปฏิปนฺนาติ  เอเตน   
อนาคามิมคฺคฏา ฯ  วีตโมหาติ อรหตฺตผลฏา  โมหวินยาย 
# ๑. ส.ี ม. อุปการาวห ฯ  ๒. ปรมตฺถทีปนี. ๒/๘๗๑ ฯ  
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วา  ปฏิปนฺนาติ  อรหตฺตมคฺคฏา ฯ  สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติ- 
สมฺปนฺนาติ เอเตหิ  จตูหิ  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสเกหิ  สีลาทีหิ   
สมฺปนฺนา ฯ  วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนาติ  เอเตน  ปจฺจเวกฺขณ- 
าณสมฺปนฺนา  วุตฺตาติ  าตพฺพ  ต ฺจ  โข  โลกิยเมว ฯ 
อภิชปฺปนฺตีติ  ปตฺเถนฺติ ฯ ชปฺปนฺตีติ ปจฺจาสึสนฺติ ฯ ปชปฺปนฺตีติ  
อตีว ปจฺจาสึสนฺติ(๑) ฯ  (๒)ยาเค  ยุตฺตาติ อนยาเค(๒) เทยฺยธมฺเม ทิยฺยมาเน 
อภิโยควเสน ยุตฺตา ฯ   
        อถ โก จรหีติ อถ อิทานิ โก อ ฺโ อตาริ ฯ   
        สงฺขายาติ  าเณน  วีมสิตฺวา ฯ  ปโรปรานีติ  ปรานิ  จ 
โอปรานิ จ  ปรตฺตภาวสกตฺตภาวาทีนิ  ปรานิ  จ  โอปรานิ  
จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วิธูโมติ กายทุจฺจริตาทิธูมวิรหิโต ฯ  อนีโฆติ  
ราคาทิโอฆวิรหิโต ฯ  อตาริ  โสติ  โส เอวรูโป อรหา ชาติชร  
อตาริ ฯ   
        สกรูปาติ  อตฺตโน  รปูา ฯ  ปรรูปาติ  ปเรส  รปูา ฯ   
กายทุจฺจริต วิธูมิตนฺติ ติวิธ กายทุจฺจริต วิธูม กต ฯ 
วิธมิตนฺติ นาสิต ฯ   
        มาโน  หิ  เต  พฺราหฺมณ  ขาริภาโรติ  ยถา ขาริภาโร 
ขนฺเธน วหิยมาโน (๓)  อุปริ   ิโตป  อกฺกนฺตกฺกนฺตฏาเน(๔)  ปวิยา  
ปริผสฺเสติ (๕) วิย เอว ชาติโคตฺตกุลาทีนิ  มานวตฺถูนิ  นิสฺสาย 
# ๑. ม. อตีว ปจฺจาสีสนฺติ ฯ  ๒. ม. ยาชโยเคสุ ยุตฺตาติ อนุโยเค ฯ  
# ๓. ม. วยฺหมาโน ฯ ๔. ม. ...าน ฯ  ๕. ม. สทฺธึ ผสฺเสติ ฯ   
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อุสฺสาปโต  มาโน ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  อิสสฺ อุปฺปาเทนฺโต  จตูสุ   
อปาเยสุ  สสีทาเปติ ฯ  เตนาห  มาโน  หิ  เต  พฺราหฺมณ   
ขาริภาโรติ ฯ  โกโธ  ธูโมติ  ตว  าณคฺคิสฺส  อุปกฺกิเลสฏเน  
โกโธ  ธูโม ฯ  โส  เตน  [๑] อุปกฺกิลฏิโ าณคฺคิ น วิโรจติ ฯ  
ภสฺมนิ โมสวชฺชนฺติ นิโรชฏเน (๒) มุสาวาโท  ฉาริกา  นาม ฯ 
ยถา  ห ิ ฉารกิาย  ปฏิจฺฉนฺโน  อคฺคิ  น  โชตติ  เอว  เต 
มุสาวาเทน  ปฏิจฺฉนฺน  าณนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  ชิวฺหา  สุชาติ   
ยถา ตุยฺห สุวณฺณรชตโลหกฏมตฺติกาสุ  อ ฺตรมยา  ยาค- 
ยชนตฺถาย  สชุา  โหติ  เอว  มยฺห  ธมมฺยาคยชนตฺถาย 
ปหูตชิวฺหา  สุชาติ  วทติ ฯ หทย  โชติฏานนฺติ  ยถา  ตุยฺห   
นทีตีเร ยชนฏาน  เอว  มยฺห  ธมฺมยาคยชนฏานฏเน  
สตฺตาน  หทย  โชติฏาน (๓) ฯ  อตฺตาติ จิตฺต ฯ   
        ชาตีติ  ชายนกวเสน  ชาติ ฯ  อิทเมตฺถ  สภาวปจฺจตฺต ฯ  
ส ฺชายนวเสน  ส ฺชาติ  อุปสคฺเคน  ปท  วฑฺฒิต ฯ 
โอกฺกมนวเสน  โอกกฺนฺติ ฯ  ชายนฏเน  วา  ชาติ ฯ  สา   
อปริปุณฺณายตนวเสน  ยุตฺตา ฯ  ส ฺชายนฏเน  ส ฺชาติ ฯ  สา   
ปริปุณฺณายตนวเสน  ยุตฺตา ฯ  โอกกฺมนฏเน  โอกกฺนฺติ ฯ  สา  
อณฺฑชชลาพุชวเสน  ยุตฺตา ฯ  เต  ห ิ อณฺฑโกส ฺจ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิ เตติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. นิโรชฏเน ฯ  
# ๓. ม. วทติ ฯ ยถา ตุยฺห นทีตีเร ยชนฏาน เอว 
# ธมฺมยาคยชนฏเน หทย โชติฏาน ฯ  
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วตฺถิโกส ฺจ  โอกฺกมนฺติ  ปวิสนฺติ  โอกฺกมนฺตา ปวิสนฺตา  วิย  ปฏิสนฺธึ   
คณฺหนฺติ ฯ  อภินิพฺพตฺตนฏเน  อภินิพฺพตฺติ  สา สเสทช- 
โอปปาติกวเสน  ยุตฺตา ฯ  เต  หิ  ปากฏา  เอว  หุตฺวา 
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  อย  ตาว สมฺมุติกถา ฯ   
        อิทานิ  ปรมตฺถกถา  โหติ ฯ  ขนธฺา  เอว  หิ  ปรมตฺถโต  
ปาตุภวนฺติ  น  สตฺตา   ตตฺถ  จ  ขนฺธานนฺติ  เอกโวการภเว   
เอกสฺส  จตุโวการภเว  จตุนฺน  ป ฺจโวการภเว  ป ฺจนฺนมฺป  
คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  ปาตุภาโวติ อุปฺปตฺติ ฯ  อายตนานนฺติ  เอตฺถ   
ตตฺร  ตตฺร  อุปปชฺชมานายตนาน  สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ 
ปฏิลาโภติ  ปฏิสนฺธิย(๑)  ปาตุภาโวเยว ฯ  ปาตุภวนฺตาเนว  หิ  
ตานิ  ปฏิลทธฺานิ  นาม  โหนฺติ ฯ  สา  ปเนสา  ตตฺถ  ตตฺถ   
ภเว  ปมาภินิพฺพตฺติลกฺขณา  ชาติ  นิยยฺาตนรสา  อตีตภวโต 
อิธ  อุมฺมุชชฺนปจฺจุปฏานา  ผลวเสน  ทุกฺขวิจิตฺตตาปจฺจุ- 
ฏานา วา ฯ   
        ชราติ  สภาวปจฺจตฺต ฯ  ชีรณตาติ  อาการภาวนิทฺเทโส ฯ 
ขณฺฑิจฺจนฺติอาทโย  ตโย  กาลาติกฺกเม  กิจฺจนิทฺเทสา  ปจฺฉิมา   
เทฺว  ปกตินิทฺเทสา ฯ  อย  ห ิ ชราติ อิมินา  ปเทน  สภาวโต   
ทีปตา ฯ  เตนสฺสา  อิท  สภาวปจฺจตฺต ฯ  ชีรณตาติ  อิมินา  
อาการโต  เตนสฺสาย  อาการนิทฺเทโส ฯ  ขณฺฑิจฺจนฺติ อิมินา 
# ๑. ส.ี ม. สนฺตติยา ฯ   
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กาลาติกฺกเม ทนฺตนขาน ขณฺฑิตภาวกรณกิจฺจโต ฯ  ปาลิจฺจนฺติ 
อิมินา  เกสโลมาน  ปลิตภาวกรณกิจฺจโต ฯ วลิตฺตจตาติ  อิมินา   
มส  มลิาเปตฺวา  ตเจ  วลิภาวกรณกิจฺจโต  ทีปตา ฯ  (๑) เตนสฺสา 
อิเม  ขณฺฑิจฺจนฺติอาทโย  ตโย  กาลาติกฺกเม  กิจฺจนิทฺเทสา ฯ 
เตหิ อิเมส  วิการาน  ทสสฺนวเสน  ปากฏีภูตา  ปากฏชรา 
ทสฺสิตา ฯ  ยเถว  หิ  อุทกสฺส  วา  วาตสฺส  วา  อคฺคิโน  วา  
ติณรุกฺขาทีน  สมฺภคฺคปลภิคฺคตาย  วา  ฌามตาย  วา  คตมคฺโค  
ปากโฏ  โหติ  น  จ  โส  คตมคฺโค เนว (๒) อุทกาทีนิ เอวเมว   
ชราย  ทนฺตาทีสุ  (๓)  ขณฺฑิจฺจาทิวเสน  คตมคฺโค  ปากโฏ  จกฺขุ  
อุมฺมีเลตฺวาป คยฺหติ น จ ขณฺฑิจฺจาทิ เนว ชรา ฯ น  
หิ ชรา จกฺขุวิ ฺเยฺยา โหติ ฯ   
        อายุโน  สหานิ  อินฺทฺริยาน  ปรปิาโกติ  อิเมหิ  ปน  ปเทหิ 
กาลาติกฺกเมเยว อภิพฺยตฺตาย  อายุกฺขยจกฺขฺวาทิอินฺทฺริยปริปาก- 
สงฺขาตาย ปกติยา ทีปตา เตนสฺสิเม ปจฺฉิมา  เทฺว  
ปกตินิทฺเทสาติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  ชร  ปตฺตสฺส 
อายุ หายติ  ตสฺมา  ชรา  อายุโน  สหานีติ  ผลูปจาเรน   
วุตฺตา ฯ  ยสฺมา  จ  ทหรกาเล  สุปฺปสนฺนานิ  สุขุมมฺป  อตฺตโน 
วิสย  สุเขเนว  คณฺหนสมตฺถานิ จกฺขฺวาทีนิ  อินฺทฺรยิานิ  ชร   
ปตฺตสฺส  ปรปิกฺกานิ  อาลฬุิตานิ  อวิสทานิ  (๔) โอฬาริกมฺป   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ตาเนว ฯ  ๓. สี. ม. ทนฺตาทีน ฯ 
# ๔. ม. อวิสทานิ ฯ   
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อตฺตโน  วิสย  คเหตุ  อสมตฺถานิ  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  อินฺทฺริยาน  
ปริปาโกติ ผลูปจาเรเนว วุตฺตา ฯ   
        สา  ปเนสา  เอว  นทิฺทิฏา  สพฺพาป  ชรา  ปากฏา   
ปฏิจฺฉนฺนาติ  ทุวิธา  โหติ ฯ  ตตฺถ  ทนตฺาทีสุ  ขณฺฑาทิภาว- 
ทสฺสนโต  รปูธมฺเมสุ  ชรา  ปากฏชรา  นาม ฯ  อรูปธมฺเมสุ   
ปน  ชรา  ตาทิสสฺส  วิการสฺส  อทสฺสนโต  ปฏิจฺฉนฺนชรา   
นาม ฯ  ตตฺถ  ยฺวาย  ขณฺฑาทิภาโว ทิสฺสติ โส ตาทิสาน  
ทนฺตาทีน สุวิ ฺเยฺยตฺตา วณฺโณเยว ฯ  ต ฺจ  จกฺขุนา  ทิสฺวา   
มโนทฺวาเรน  จินฺเตตฺวา  อิเม  ทนฺตา  ชราย  ปหฏาติ  ชร 
ชานาติ ฯ  อุทกฏาเน  พทฺธานิ  โคสิงฺคาทีนิ  โอโลเกตฺวา  เหฏา 
อุทกสฺส อตฺถิภาวชานน วิย ฯ   
        ปุน  อวีจิ  สวีจีติ  เอวมฺป  อย  ชรา  ทุวิธา  โหติ ฯ 
ตตฺถ  มณิกนกรชตปวาฬจนฺทสูริยาทีน  มนฺธาตาสกฺกาทีสุ  (๑)  
ปาณีน  วิย จ ปุปฺผผลปลลฺวาทีสุ อปาณีน  วิย  จ  อนฺตรนฺตรา   
วณฺณวิเสสาทีน  ทุพฺพิ ฺเยฺยตฺตา  ชรา  อวีจิชรา นาม ฯ 
นิรนฺตรชราติ  อตฺโถ ฯ  ตโต  อ ฺเสุ  ปน  ยถาวุตฺเตสุ  
อนฺตรนฺตรา  วณฺณวิเสสาทีน สุวิ ฺเยฺยตฺตา ชรา สวีจิชรา  
นาม ฯ   
        ตตฺถ  สวีจิชรา  อุปาทินฺนกอนุปาทินฺนกวเสน(๒)  เอว  ทีเปตพฺพา   
# ๑. ม. มนฺททสกาทีสุ ฯ  ๒. ม. อุปาทินฺนกอนุปาทินฺนกวเสน ฯ  
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ทหรกุมารกาน  หิ  ปมเมว  ชรีทนฺตา  นาม  อุฏหนฺติ  น 
เต  ถิรา ฯ  เตสุ  ปน  ปติเตสุ  ปุน  ทนตฺา  อุฏหนฺติ  
เต  ปมเมว  เสตา  โหนฺติ ฯ  ชราวาเตน  ปน  ปหฏกาเล 
กาฬกา  โหนฺติ ฯ  เกสา  ปน  ปมเมว  นีลาป(๑)  โหนฺติ  กาฬกาป  
เสตกาป ฯ  ฉวิ  ปน  สโลหิตกา  โหติ  วฑฺฒนฺตาน  วฑฺฒนฺตาน  
โอทาตาน  โอทาตภาโว  กาฬกาน  กาฬกภาโว  ป ฺายติ ฯ   
ชราวาเตน  ปหฏกาเล  จ  วล ึ คณฺหาติ ฯ  (๒)สยมฺป วปตกาเล(๒)  เสต  
โหติ  ปจฺฉา  นีล ฯ  ชราวาเตน ปน  ปหฏกาเล  ปณฺฑร  โหติ ฯ  
อมฺพงฺกุเรนาป  ทีเปตุ  วฏฏติเยว ฯ  สา  ปเนสา  ขนธฺปริปาก- 
ลกฺขณา  ชรา  มรณูปนยนรสา  โยพฺพนวินาสปจฺจุปฏานา ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ  ปากฏเมว ฯ 
        เอว  ภควา  อิมมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  อยมฺป  พฺราหฺมโณ  อรหตฺเต  ปติฏาสิ  
สทฺธึ อนฺเตวาสิกสหสฺเสน ฯ อ ฺเส ฺจ อเนกสหสฺสาน ธมฺม- 
จกฺขุ อุทปาทิ ฯ เสส วุตฺตสทิสเมว ฯ   
                ปณฺุณกมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ตติย ฯ   
# ๑. ส.ี ตุมฺพาป ฯ  ม. ตมฺพาป ฯ  ๒. ม. สพฺพมฺป สสฺส วปตกาเล ฯ   
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                เมตฺตคูมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        จตุตฺเถ  เมตฺตคูสุตฺเต  ม ฺามิ  ต  เวทคุ   ภาวิตตฺตนฺติ  
อย เวทคูติ จ ภาวิตตฺโตติ จ เอว ต ม ฺามิ ฯ   
        อปริตฺโตติ  น  อปโฺป ฯ  มหนฺโตติ  น  ขุทฺทโก ฯ  คมฺภีโรติ 
น  อุตฺตาโน ฯ  อปฺปเมยฺโยติ  มินิตุ  น  สกฺกุเณยฺโย ฯ  
ทุปฺปริโยคาโฬฺหติ อวคาหิตุ  โอตริตุ  ทกฺุโข ฯ  พหุรตโน  สาครปูโมติ  
พหูน  ธมฺมรตนาน  อากรตฺตา อเนกวิธรตนสมฺปนฺโน สมุทฺโท 
วิย พหุรตโน สาครสทิโส ฯ   
        น  มงฺกุ  โหตีติ  น  วิกุณิตมุโข  โหติ ฯ  อปฺปติฏ ิน- 
จิตฺโตติ(๑)  โทสวเสน น  ฆนีภูตจิตฺโต ฯ  (๒)  อลีนมนโสติ  (๓)  น  สงฺกจิุต- 
จิตฺโต ฯ  อพฺยาปนฺนเจตโสติ  น ปูติจิตฺโต(๔) ฯ   
        ทฏิเ  ทิฏมตฺโตติ  จกฺขุวิสเย  รปูารมฺมเณ  ทิฏ- 
มตฺโตเยว  ต อารมฺมณ  ภวิสฺสติ  กตฺตา  วา  กาเรตา   
วา  นตฺถิ ฯ  ย  จกฺขุนา  ทฏิ วณฺณายตนเมว ฯ  สตุาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  อปจ  ทฏิเติ  ทสฺสนโยเคน  วณฺณายตน   
สวนโยเคน  สทฺทายตน  มุตโยเคน  ฆานชิวฺหากายายตนานิ   
ทสฺเสติ ฯ  ฆานสฺส  คนฺธายตน  ชิวฺหาย  รสายตน  กายสฺส   
ปวี  เตโช  วายูติ  โผฏพฺพายตน  วิ ฺาตโยเคน  ธมฺมายตน  
# ๑. ม. อปฺปติฏ ิตจิตฺโตติ ฯ  ๒. สี. หตีภูติจิตฺโต ฯ 
# ม. ฆนีภูตจิตฺโต ฯ  ๓. สยฺา. อาทินมนโส ฯ ม. อลีนมนโสติ ฯ  
# กตฺถจิ. อทนิฺนมนโส ฯ  ๔. ม. ทูสิตจิตฺโต ฯ   
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ทสฺเสติ ฯ  ทฏิเ  อนูปโยติ  จกฺขุวิ ฺาเณน  ทิฏเ  ราคูปย- 
วิรหิโต ฯ  อนปาโยติ  (๑)  โกธวิรหิโต  อปฺปฏิโฆ ฯ อนิสฺสิโตติ  ตณฺหาย 
อนลฺลีโน ฯ  อปฺปฏิพทฺโธติ  มาเนน  น  พทฺโธ  วิพทฺโธ ฯ  (๒)  
วิปฺปมุตฺโตติ  สพฺพารมฺมณโต  มุตฺโต ฯ  วิส ฺ ุตฺโตติ  กิเลเสหิ  
วิยุตฺโต หุตฺวา  ิโต ฯ   
        สวิชฺชติ  ภควโต  จกขฺูติ  (๓)  พุทธฺสฺส  ภควโต ปกติมสจกฺขุ (๔) 
อุปลพฺภติ ฯ ปสฺสตีติ  โอโลเกติ ฯ  จกขฺุนา  รูปนฺติ   
จกฺขุวิ ฺาเณน  รูปารมฺมณ ฯ  ฉนฺทราโคติ ตณฺหาฉนฺโท ฯ   
        ทนฺต  นยนฺติ  สมิตินฺติ  อุยฺยานกีฬามณฺฑลาทีสุ  หิ  
มหาชนมชฺฌ คจฺฉนฺตา  ทนฺตเมว  โคณ  วา  ทนฺต  อสฺสาชานีย   
วา  ยาเน  โยเชตฺวา  นยนติฺ ฯ  ราชาติ  ตถารูปาเนว  านานิ  
คจฺฉนฺโต  ราชาป  ทนฺตเมว  อภิรุหติ ฯ  มนุสฺเสสูติ  มนุสฺเสสุป  
จตูหิ  อริยมคฺเคหิ  ทนฺโต  นิพฺพิเสวโนว  เสฏโ ฯ โยติวากฺยนฺติ  
โย  เอวรูป  อติกฺกมวจน  ปุนปฺปุน  วุจฺจมานมฺป  ติติกฺขติ  น  
ปฏิปฺผรติ น วิห ฺติ เอวรูโป ทนโฺต เสฏโติ อตฺโถ ฯ   
        อสฺสตราติ  วฬวาย  คทฺรเภน  ชาตา ฯ  อสฺสา(๕) ฯ อาชานียาติ  
ย  อสฺสทมมฺสารถิ  การณ  กาเรติ  ตสฺส  ขิปฺป  ชานน- 
สมตฺถา ฯ  สนิฺธวาติ  สินฺธวรฏเ  ชาตา  อสฺสา ฯ  มหานาคาติ  
# ๑. ม. อนปาโยติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. จกฺขูติ ฯ  
# ๔. ม. ปกติมสจกฺขุ ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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กุ ฺชรสงฺขาตา  มหาหตฺถิโน ฯ  อตฺตทนฺโตติ  เอเต  อสฺสตรา  
วา  สินฺธวา  วา  กุ ฺชรา  วา  (๑)ทนฺตา วรา (๑)  น  อทนฺตา ฯ  
โย  ปน  จตุมคฺคสงฺขาเตน  อตฺตโน  (๒)  ทนฺตตาย  อตฺตทนฺโต  
นิพฺพิเสวโน  อย  ตโตป  วร สพฺเพหิป เอเตหิ อุตฺตริตโรติ  
อตฺโถ ฯ   
        น  หิ  เอเตหิ  ยาเนหีติ  ยานิ  เอตานิ  หตฺถิยานาทีนิ   
อุตฺตมยานานิ  น หิ(๓) เอเตหิ  ยาเนหิ  โกจิ  ปุคฺคโล  สุปนนเฺตนป  
อคตปุพฺพตฺตา  อคตนฺติ  สงฺขาต นิพฺพานทิส  ตถา  น  คจฺเฉยฺย ฯ 
ยถา  ปุพฺพภาเค  อินฺทฺริยทเมน  ทนฺเตน  อปรภาเค  อริย- 
มคฺคภาวนาย  สุทนฺเตน  ทนฺโต  นิพฺพิเสวโน  สปปฺ ฺโ  ปุคฺคโล 
ต  อคตปุพฺพ  ทิส  คจฺฉติ  ทนฺตภูมึ  ปาปุณาติ  ตสฺมา   
อตฺตทมนเมว วรตรนฺติ อตฺโถ(๔) ฯ   
        วิธาสุ  น  วิกมฺปนฺตีติ  นววิธมานโกฏาเสสุ  น  จลนฺติ  
น  เวเธนฺติ ฯ วิปฺปมุตฺตา  ปุนพฺภวาติ  กมฺมกิเลสโต  สมุจฺเฉท- 
วิมุตฺติยา  สุฏ ุ  มุตฺตา ฯ ทนฺตภูมึ  อนุปฺปตฺตาติ  อรหตฺตผล  
ปาปุณิตฺวา   ิตา ฯ  เต  โลเก  วิชิตาวิโนติ เต วุตฺตปฺปการา  
ขีณาสวา สตฺตโลเก วิชิตวิชยา (๕) นาม ฯ   
        ยสฺสินทฺฺริยานิ  ภาวิตานีติ  ยสฺส  ขีณาสวสฺส  สทฺธาทิ- 
# ๑. ส.ี ทนฺตวรา ฯ  ม. ทนฺตาว ฯ  ๒. ม. อตฺตโน ฯ  
# ๓. ม. หิสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ธมฺมปทฏ. ๒/๔๙๔ ฯ  
# ๕. ม. วิชิตวิชยา ฯ   
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ป ฺจินฺทฺริยานิ อรหตฺตผล  ปาเปตฺวา  วฑฺฒิตานิ ฯ อชฺฌตฺต ฺจ  
พหิทฺธา จาติ จกฺขวาทิอชฺฌตฺตายตนานิ จ  รูปาทิพหิทฺธาย- 
ตนานิ  จ  นพฺิพิเสวนานิ  กตานิ ฯ  สพฺพโลเกติ สกลเตธาตุเก 
โลเก  จ ฯ นพฺิพิชฺฌ อิม ปร ฺจ โลกนฺติ อิม ฺจ อตฺตภาว 
ปรโลเก จ อตฺตภาว อติกฺกมิตฺวา  ิโต  ขีณาสโว ฯ  กาล   
กงฺขติ  ภาวิโต  ส  ทนฺโตติ โส ขีณาสโว จกฺขฺวาทิโต ทนฺโต   
วฑฺฒิตจิตฺโต มรณกาล ปตฺเถติ ฯ   
        เยส  ธมมฺาน  อาทิโต  สมุทาคมน  ป ฺายตีติ  เยส  
ขนฺธาทิธมฺมาน อุปฺปตฺติ  ป ฺายติ ฯ  อตฺถงฺคมโต  นิโรโธติ  
อตฺถงฺคมนวเสน  เตสเยว  อภาโว  ป ฺายติ ฯ  กมมฺสนฺนิสฺสิโต 
วิปาโกติ  กุสลากุสลกมฺมสนฺนิสฺสิโต (๑) วิปาโก กมฺม อมุ ฺจิตฺวา   
ปวตฺตนโต  วิปาโกป  กมฺมสนฺนิสฺสิโตว  นาม ฯ นามสนฺนิสฺสิต  
รูปนฺติ สพฺพ  รูป  นาม  คเหตฺวา  ปวตฺตนโต  นามสนฺนิสฺสิต  
นาม  ชาต ฯ  ชาติยา อนุคตนฺติ  สพฺพ  กมฺมาทิก  ชาติยา 
อนุปวิฏ ฯ  ชราย  อนุสฏนฺติ ชราย ปตฺถฏ ฯ พฺยาธินา   
อภิภูตนฺติ  พฺยาธิทุกฺเขน  อภิมทฺทิต ฯ  มรเณน  อพฺภาหตนฺติ 
มจฺจุนา อภิหต  ปหฏ ฯ  อตาณนฺติ  ปุตฺตาทีหิป  ตายนสฺส  
อภาวโต  อตายน  อนารกขฺ อลพฺภเนยฺยเขม  วา ฯ  อเลณนฺติ  
อลฺลียิตุ  นิสสฺยิตุ  อสห  (๒)  อลฺลีนานมฺป น เลณกิจฺจกรณ ฯ 
# ๑. ม. กมฺมนิสฺสิโต ฯ  ๒. ม. อนรห ฯ  
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อสรณนฺติ  นสิฺสิตาน  น  ภยหารก  (๑) น ภยวินาสก ฯ อสรณี- 
ภูตนฺติ ปุเร  อุปฺปตฺติยา  อตฺตโน  อภาเวเนว  อสรณ  อุปฺปตฺติ- 
สมกาลเมว  อสรณภูตนฺติ อตฺโถ ฯน   
        อปุจฺฉสีติ  เอตฺถ  ออิติ  ปทปูรณมตฺเต  นิปาโต  ปจฺุฉสิเตฺวว  
อตฺโถ ฯ  ปวกฺขามิ  ยถา  ปชานนฺติ  ยถา  ปชานนฺโต  อาจิกฺขติ  
เอว  อาจิกฺขิสฺสามิ ฯ  อุปธินิทานา  ปภวนฺติ  ทุกฺขาติ  ตณฺหาทิ- 
อุปธินิทานา ชาติอาทิทุกฺขวิเสสา ปภวนฺติ ฯ   
        ตณฺหูปธีติ  ตณฺหา  เอว  ตณฺหูปธิ ฯ  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิเอว 
ทิฏ ูปธิ ฯ ราคาทิกิเลสา  เอว  กิเลสูปธิ ฯ  ปุ ฺาทิกมฺมานิเอว 
กมฺมูปธิ ฯ ติวิธทุจฺจริตานิ เอว  ทุจฺจริตูปธิ ฯ  กพฬกีาราทโย  
อาหารา  เอว  อาหารูปธิ ฯ  โทสปฏิโฆ  เอว  ปฏฆูิปธิ ฯ  กมมฺ- 
สมุฏานา  กมฺเมเนว  คหิตา  ปวาทโย  จตสฺโส  ธาตุโย  ว 
จตสฺโส  อุปาทินฺนธาตูปธี ฯ  (๒)  จกขฺฺวาทิฉอชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ-  
เอว  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนูปธิ(๓) ฯ  จกฺขุวิ ฺาณาทิฉวิ ฺาณกายา ว  ฉ   
วิ ฺาณกายูปธี ฯ  สพฺพมฺป  ทุกฺข  ทกฺุขมนฏเนาติ  สพฺพ  
เตภูมก  ทุกฺข ทุสฺสหนฏเน อุปธิ ฯ   
        เอว  อุปธินิทานโต  ปภวนฺเตสุ  ทุกฺเขสุ  โย  เว อวิทฺวาติ 
คาถา ฯ  ตตฺถ  ปชานนฺติ  สงฺขาเร  อนิจฺจาทิวเสน  ชานนฺโต ฯ   
# ๑. ส.ี อนภยการก ฯ  ๒. ม. อุปาทินฺนธาตุโย  อุปธิ ฯ  
# ๓. ม. ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ อุปธิ ฯ   
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ทุกฺขสฺส ชาติปฺปภวานุปสฺสีติ วฏฏทุกขฺสฺส  ชาติการณ  อุปธีติ  
อนุปสฺสนฺโต ฯ  อิมิสฺสา  คาถาย  นิทฺเทเส วตฺตพฺพ นตฺถิ ฯ   
        โสกปรทิฺทว ฺจาติ  โสก ฺจ  ปริเทว ฺจ ฯ  ตถา  หิ  เต  
วิทิโต  เอส  ธมฺโมติ  ยถา  ยถา  สตฺตา  ชานนฺติ  ตถา   
ตถา  าปนวเสน  (๑)  วิทิโต  เอส ตยา ธมฺโมติ ฯ   
        ตตฺถ  ตรนฺตีติ  ปมมคฺเคน  ทิฏโฆ  ตรนฺติ ฯ  อุตฺตรนฺตีติ  
ทุติยมคฺเคน กาโมฆ  ตนุกรณวเสน  อุคฺคนฺตฺวา  ตรนฺติ ฯ  
ปตรนฺตีติ  ตเมว  นิรวเสสปฺปหานวเสน  ตติยมคฺเคน  วิเสเสน  
ตรนฺติ ฯ  สมติกฺกมนฺตีติ  ภโวฆอวิชฺโชฆปฺปหานวเสน  จตุตฺถ- 
มคฺเคน สมฺมา อติกฺกมนฺติ ฯ วีติวตฺตนฺตีติ ผล ปาปุณิตฺวา 
ติฏนฺติ ฯ   
        กิตฺตยิสสฺามิ  เต  ธมมฺนฺติ นิพฺพานธมฺม นิพฺพานคามินี- 
ปฏิปทาธมฺม ฺจ เต  เทสยิสฺสามิ ฯ  ทฏิเ  ธมฺเมติ  ทิฏเ  ว 
ทุกฺขาทิธมฺเม  อิมสฺมึเยว  วา อตฺตภาเว ฯ  อนีติหนฺติ  อตฺตปจฺจกฺข ฯ 
ย  วิทิตฺวาติ  ย  ธมฺม สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติอาทินา (๒)  
นเยน สมฺมสนฺโต วิทิตฺวา ฯ   
        ตตฺถ  อาทิกลฺยาณนฺติ  หิตฺวาป  อนุตฺตร  วิเวกสุข  ธมฺม  
ตว กิตฺตยิสฺสามิ  ต ฺจ  โข  อปฺป  วา  พหุ วา กิตฺตยนฺโต 
# ๑. ม. าปนวเสน ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  
# ขุ. เถร. ๒๖/๓๘๓/๓๖๖ ฯ  อภิ. ก. ๓๗/๖๔๕, ๑๖๕๘/๒๓๓, ๕๖๓ ฯ  
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อาทิกลฺยาณาทิปฺปการเมว กิตฺตยิสฺสามิ ฯ  อาทิมฺหิป   กลฺยาณ  
ภทฺทก อนวชฺชเมว กตฺวา กิตฺตยิสฺสามิ ฯ มชฺเฌป ฯ  ปริโยสาเนป   
ภทฺทก  อนวชฺชเมว  กตฺวา  กิตฺตยิสฺสามีติ  วุตฺต โหติ ฯ ย(๑) 
หิ  ภควา  เอกคาถมฺป  เทเสสิ  สา  สมนฺตภทฺทกตฺตา  ธมฺมสฺส   
ปมปาเทน  อาทิกลฺยาณา  ทุติยตติเยหิ(๒)  มชฺเฌกลฺยาณา 
ปจฺฉิมปาเทน  ปรโิยสานกลฺยาณา ฯ  เอกานุสนฺธิก  สุตฺต   
นิทาเนน  อาทิกลฺยาณ  นคิมเนน ปริโยสานกลฺยาณ  เสเสน  
มชฺเฌกลฺยาณ ฯ  นานานุสนฺธิก  สุตฺต  ปมานุสนฺธินา อาทิ- 
กลฺยาณ ปจฺฉิเมน ปริโยสานกลฺยาณ เสเสหิ มชฺเฌกลฺยาณ ฯ   
        อปจ  สนิทานอุปฺปตฺติตฺตา(๓)  อาทิกลฺยาณ  เวเนยฺยาน 
อนุรูปโต  อตฺถสฺส อวิปรตีตาย  จ  เหตุทาหรณยุตฺตโต  จ  
มชฺเฌกลฺยาณ  โสตูน  สทฺธาปฏิลาภชนเนน  นิคมเนน จ  
ปริโยสานกลฺยาณ ฯ   
        สกโล  หิ  สาสนธมฺโม  อตฺตโน  อตฺถภูเตน  สีเลน  อาทิ- 
กลฺยาโณ  สมถวิปสฺสนามคฺคผเลหิ  มชฺเฌกลฺยาโณ  นิพฺพาเนน 
ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  สลีสมาธีหิ  วา  อาทิกลฺยาโณ  วิปสฺสนา- 
มคฺเคหิ  มชฺเฌกลฺยาโณ  ผลนิพฺพาเนหิ ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  
พุทฺธสุโพธิตาย  วา  อาทิกลฺยาโณ  ธมฺมสุธมฺมตาย  มชฺเฌ- 
กลฺยาโณ  สงฺฆสุปฏิปตฺติยา  ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  ต  สุตฺวา 
# ๑. ม. ยสฺม ึฯ  ๒. ม. ทุติยตติยปาเทหิ ฯ   
# ๓. ม. สนทิานอุปฺปตฺติตฺตา ฯ  
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ตถตฺตาย(๑) ปฏิปนฺเนน อธิคนฺตพฺพาย  อภิสมฺโพธิยา  วา  อาทิ- 
กลฺยาโณ  ปจฺเจกโพธิยา  มชฺเฌกลฺยาโณ  สาวกโพธิยา  
ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ   
        สุยฺยมาโน  เจส  นีวรณวิกฺขมฺภนโต  สวเนนป  กลฺยาณเมว 
อาวหตีติ  อาทิกลฺยาโณ  ปฏิปชชฺิยมาโน  สมถวิปสฺสนา- 
สุขาวหนโต  ปฏิปตฺติยาป  กลฺยาณเมว  อาวหตีติ  มชฺเฌกลฺยาโณ  
(๒)ตถา ตถา  ปฏิปนฺนสสฺ  (๒) จ  ปฏิปตฺติผเล  นิฏ ิเต  ตาทิภาวาวหนโต  
ปฏิปตฺติผเลนป กลฺยาณเมว อาวหตีติ ปริโยสานกลฺยาโณติ ฯ (๓)   
        ย  ปเนส  ภควา  ธมมฺ เทเสนฺโต สาสนพฺรหฺมจริย  
มคฺคพฺรหฺมจริย ฺจ ปกาเสติ นานานเยหิ  ทีเปติ ฯ  ต  ยถานุรูป   
อตฺถสมฺปตฺติยา  สาตฺถ ฯ  พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา สพฺย ฺชน ฯ  
สงฺกาสนปกาสนวิวรณวิภชนอุตฺตานีกรณป ฺตฺติอตฺถปท- 
สมาโยคโต  สาตฺถ ฯ  อกขฺรปทพฺย ฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทส- 
สมฺปตฺติยา  สพฺย ฺชน ฯ อตฺถคมฺภีรตาปฏิเวธคมฺภีรตาหิ  สาตฺถ ฯ  
ธมฺมคมฺภีรตาเทสนาคมฺภีรตาหิ  สพฺย ฺชน ฯ อตฺถปฏิภาน- 
ปฏิสมฺภิทาวิสยโต  สาตฺถ ฯ  ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาวิสยโต   
สพฺย ฺชน ฯ ปณฺฑิตเวทนียโต  สริกฺขกชนปฺปสาทกนฺติ(๔)  สาตฺถ ฯ 
สทฺเธยฺยโต  โลกิยชนปฺปสาทกนฺติ สพฺย ฺชน ฯ  คมฺภีราธิปฺปายโต 
# ๑. ม. ตทตฺถาย ฯ  ๒. ม. ตถาปฏิปนฺโน จ ฯ  
# ๓. สมนฺต. ๑/๑๖๐ ฯ  ๔. ม. สริกฺขกชนปฺปสาทกนฺติ ฯ   
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สาตฺถ ฯ  อุตฺตานปทโต  สพฺย ฺชน ฯ  อุปเนตพฺพสฺส อภาวโต 
สกลปริปุณฺณภาเวน  เกวลปริปุณฺณ ฯ  อปเนตพฺพสฺส  อภาวโต  
นิทฺโทสภาเวน  ปริสุทฺธ ฯ   
        อปจ  ปฏิปตฺติยา  อธิคมพฺยตฺติโต  สาตฺถ ฯ  ปรยิตฺติยา  
อาคมพฺยตฺติโต สพฺย ฺชน ฯ  สีลาทิป ฺจธมฺมกฺขนฺธยุตฺตโต  เกวล- 
ปริปุณฺณ ฯ  นิรุปกฺกิเลสโต นิตฺถรณตฺถาย  ปวตฺติโต  โลกามิส- 
นิรเปกฺขโต  จ ปริสุทฺธ ฯ สิกฺขตฺตยปริคฺคหิตตฺตา พฺรหฺมภูเตหิ 
เสฏเหิ จริตพฺพโต เตส ฺจ จริยภาวโต พฺรหฺมจริย ฯ (๑)   
        เอว  ปรยิตฺติธมฺม  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  โลกุตฺตรธมฺม  ทสฺเสตุ  
จตฺตาโร สติปฏาเนติ  อาห ฯ  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม  
ทสฺเสตฺวา  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตร ทสฺเสตุ  นิพฺพาน ฺจาติ  อาห ฯ 
นิพฺพานคามินิ ฺจ  ปฏิปทนฺติ  ปุพฺพภาคสีลสมาธิวิปสฺสนา- 
ธมฺม ฺจ กิตฺตยิสฺสามิ ฯ   
        ทุกฺเข  ทิฏเติ  ทุกฺขสจฺเจ  สรสลกฺขเณน  ทิฏเ  ทุกฺขสจฺจ  
ปกาเสสฺสามิ ฯ สมุทยาทสีุป เอเสว นโย ฯ   
        ต ฺจาห  อภินนฺทามีติ  ต  วุตฺตปปฺการธมฺม  ชานิตุ  (๒) 
ตว  วจน  อห ปตฺถยามิ ฯ ธมฺมมุตฺตมนฺติ ต ฺจ ธมฺมมุตฺตม 
อภินนฺทามิ ฯ   
        ตตฺถ  มหโต  ตโมกายสฺส  ปทาลนนฺติ  มหโต  อวิชชฺาราสิสฺส  
# ๑. สมนฺต. ๑/๑๖๑ ฯ  ๒. ม. วุตฺตปฺปการธมฺมโชตก ฯ   
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เฉทน ฯ  อนจฺิจลกฺขณวเสน  เอสี  ทกฺุขลกฺขณวเสน  คเวสี อนตฺต- 
ลกฺขณวเสน  สมนฺตโต  ปริเยสี  มหโต  วิปลลฺาสสฺส  ปเภทนนฺติ   
มหนฺตสฺส อสุเภ สุภนฺติอาทินา ทสวิธสฺส(๑) วิปลลฺาสสฺส  เภทน ฯ 
มหโต  ตณฺหาสลฺลสฺส  อพฺพหนนฺติ(๒)  มหนฺตสฺส  อนฺโตตุทนฏเน  
ตณฺหากณฺฏกสฺส  ลุ ฺจน ฯ  ทิฏ ิสงฺฆาฏสฺส  วินิเวนนฺติ  ทิฏ ิยา(๓) 
อพฺโพจฺฉินฺนปฺปวตฺติโต  สงฺฆฏิตฏเน  สงฺฆาโฏ  ตสฺส  ทิฏ ิ- 
สงฺฆาฏสฺส นิวตฺตน ฯ  (๔)  มานทฺธชสฺส  ปาตนนฺติ  อุสฺสิตฏเน 
อุณฺณติลกฺขณสฺส  มานทฺธชสฺส ปาตน ฯ  อภิสงฺขารสฺส  วูปสมนฺติ  
ปุ ฺาทิอภิสงฺขารสฺส  อุปสมน ฯ  โอฆสฺส นิตฺถรณนฺติ  วฏเฏ  
โอสีทาปนสฺส  กาโมฆาทิโอฆสฺส  นตฺิถรณ  นกิฺขมน  (๕) ภารสฺส 
นิกฺเขปนนฺติ  รูปาทิป ฺจกฺขนฺธภารสฺส  ขิปน  ฉฑฺฑน ฯ  สสาร- 
วฏฏสฺส อุปจฺเฉทนฺติ  ขนฺธาทิปฏิปาฏิสสารวฏฏสฺส เหตุนา 
นเยน (๖) อุจฺฉิชฺชน ฯ สนตฺาปสฺส นิพฺพาปนนฺติ  กิเลสสนฺตาปสฺส 
นิพฺพุตึ ฯ ปรฬิาหสฺส ปฏปิสฺสทฺธนฺติ กิเลสปริฬาหสฺส วูปสม 
ปฏิปสฺสมฺภน ฯ  ธมฺมทฺธชสฺส  อุสฺสาปนนฺติ  นววิธโลกุตฺตรธมฺมสฺส  
อุสฺสาเปตฺวา  (๗)  ปน ฯ  ปรมตฺถ  อมต  นิพฺพานนฺติ  อุตฺตมฏเน  
ปรมตฺถ ฯ นตฺถิ  เอตสฺส  มรณสงฺขาต  มตนฺติ  อมต ฯ  
กิเลสวิสปฏปิกฺขตฺตา  อคทนฺติป อมต ฯ  สสารทุกฺขปฏิปกฺขภูตตฺตา(๘) 
# ๑. ม. อาททิฺวาทสวิธสฺส ฯ  ๒.ม. อพฺพหนนฺติ ฯ  ๓.ม. ทิฏเเยว ฯ  
# ๔. กตฺถจิ. นิวฏฏน ฯ  ๕. ม. นิกฺขมน ฯ  ๖. ม. เหตุนสฺสเนน ฯ  
# ๗. ม. อุสฺสาเปตฺวา ฯ  ๘. ม. สสารทุกฺขปฏิปกฺขภูตตฺตา ฯ   
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นิพฺพุตนฺติ  นิพฺพาน ฯ  นตฺเถตฺถ ตณฺหาสงฺขาต วานนฺติป 
นิพฺพาน ฯ   
        มเหสกฺเขหิ  สตฺเตหีติ  มหานุภาเวหิ  สกฺกาทีหิ  สตฺเตหิ ฯ   
ปริเยสิโตติ ปริยิฏโ ฯ  กห  เทวเทโวติ  เทวาน  อติเทโว  กุหึ(๑) ฯ  
กตฺถ  นราสโภติ  อุตฺตมปุริโส ฯ   
        อุทฺธ  อโธ  ติริย ฺจาป  มชฺเฌติ  เอตฺถ  อุทฺธนติฺ   
อนาคตทฺธา วุจฺจติ ฯ  อโธติ  อตีตทฺธา ฯ  ติริย ฺจาป  มชฺเฌติ  
ปจฺจุปฺปนฺนทฺธา ฯ  เอเตสุ นนฺทิ ฺจ  นิเวสน ฺจ  ปนุชฺช  
วิ ฺาณนฺติ  เอเตสุ  อุทฺธาทีสุ  ตณฺห ฺจ ทิฏ ินิเวสน ฺจ  
อภิสงฺขารวิ ฺาณ ฺจ  ปนุเทหิ ฯ  ปนุทิตฺวา  จ  ภเว  น  ติฏเติ  
เอว  สนฺเต  ทุวิเธป  ภเว  น  ติฏเยฺย ฯ  เอว  ตาว  ปนุชฺช- 
สทฺทสฺส  ปนุเทหีติ อิมสฺมึ  อตฺถวิกปฺเป  สมฺพนฺโธ ฯ  ปนุทิตฺวาติ  
เอตสฺมึ  ปน  อตฺถวิกปฺเป  ภเว  น ติฏเติ  อยเมว  สมฺพนฺโธ ฯ  
เอตานิ  นนฺทินิเวสนวิ ฺาณานิ  ปนุทิตฺวา  ทุวิเธป ภเว น 
ติฏเยฺยาติ ฯ   
        *ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมาติ  อปาย  มุ ฺจิตฺวา  อุปริ  ปฏ-ิ 
สนฺธิทานโต  กุสลา ธมฺมา  อุทฺธนฺติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อกุสลา  ธมฺมา  
อปาเยสุ  ปฏสินฺธิทานโต  อโธติ ฯ ตทุภยวิมุตฺตตฺตา  อพฺยากตา   
ธมฺมา  ติริย ฺจาป  มชฺเฌติ  วุจฺจนฺติ ฯ   สโหกาเสน  เทวโลโก   
อุทฺธ ฯ  อปายโลโก  อโธ ฯ  มนุสฺสโลโก  มชฺเฌ  กายจิตฺตา- 
# ๑. ม. กห ฯ  
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พาธขนนวเสน  สุขา  เวทนา  อุทฺธ ฯ  ทุกฺขาปนวเสน  ทุกฺขา 
เวทนา อโธ ฯ  อทุกฺขมสุขวเสน  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  มชฺเฌ   
สพฺโพปริวเสน  อรูปธาตุ  อุทฺธ ฯ  สพฺพอโธวเสน  กามธาตุ   
อโธ ฯ  ตทุภยนฺตรวเสน  รูปธาตุ  มชฺเฌ ฯ  กายจิตฺตาพาธขนนวเสน 
ปริจฺเฉท ทสิเสนฺโต อุทฺธนฺติ อุทฺธ ปาทตลาติอาทิมาห* ฯ 
ตตฺถ  อุทฺธ  ปาทตลาติ  ปาทตลโต  อุปริ ฯ อโธ เกสมตฺถกาติ  
เกสมตฺถกโต อโธ ฯ มชฺเฌติ ทฺวินฺนมนฺตร ฯ   
        ปุ ฺาภิสงฺขารสหคต  วิ ฺาณนฺติ  เตรสวิธปุ ฺาภิ- 
สงฺขารสมฺปยุตฺต กมฺมวิ ฺาณ ฯ  อปุ ฺาภิสงฺขารสหคต  
วิ ฺาณนฺติ  ทฺวาทสวิธอปุ ฺาภิสงฺขารสมฺปยุตฺต  กมฺม- 
วิ ฺาณ ฯ  อาเน ฺชาภิสงฺขารสหคต  วิ ฺาณนฺติ จตุพฺพิธ- 
อาเน ฺชาภิสงฺขารสหคต  กมฺมวิ ฺาณ ฯ  นชฺุชาติ  ขิป ฯ  
ปนุชฺชาติ  อตีว ขิป ฯ นุทาติ ลุ ฺจ ฯ ปนุทาติ อตีว  
ลุ ฺจ ฯ ปชหาติ ฉฑฺเฑหิ ฯ วิโนเทหีติ ทูร กโรหิ ฯ   
#  * มรมฺมโปตฺถเก สโหกาสวเสน เทวโลโก อุทฺธ ฯ อปายโลโก อโธ ฯ  
# มสุสฺสโลโก มชฺเฌ ฯ ตตฺถ กุสลา ธมฺมาติ อปาย มุ ฺจิตฺวา อุปริ 
# ปรฏิสนฺธทิานโต กุสลา ธมฺมา อุทฺธนฺติ วุจฺจนฺติ ฯ อกุสลา ธมฺมา  
# อปาเยสุ ปฏิสนฺธิทานโต อโธติ ฯ ตทุภยวิมุตฺตตฺตา อพฺยากตา 
# ธมฺมา ติริย ฺจาป มชฺเฌติ วุจฺจนฺติ ฯ สพฺโพปริวเสน อรูปธาตุ 
# อุทฺธ ฯ สพฺพอโธวเสน กามธาตุ อโธ ฯ ตทุภยนฺตรวเสน รูปธาตุ 
# มชฺเฌ ฯ กายจิตฺตาพาธขนนวเสน สุขา เวทนา อุทฺธ ฯ ทุกฺขมนวเสน  
# ทุกฺขา เวทนา อโธ ฯ อทุกฺขมสุขา เวทนา มชฺเฌ ฯ อตฺตภาววเสน 
# ปริจฺเฉท ทสฺเสนฺโต อุทฺธนฺติ อุทฺธ ปาทตลา อโธ เกสมตฺถกาติอาทิมาห ฯ   
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        กมฺมภว ฺจาติ  ปุ ฺาภิสงฺขารเจตนาว ฯ  ปฏิสนฺธิก ฺจ 
ปุนพฺภวนฺติ ปฏิสนฺธิยา  รูปาทิปุนพฺภว ฺจ ฯ  ปชหนฺโต   
ปมมคฺเคน  วิโนเทนฺโต  ทุติยมคฺเคน พฺยนฺตีกโรนฺโต  ตติย- 
มคฺเคน  อนภาว  คมนฺโต  จตุตฺถมคฺเคน ฯ  กมฺมภเว  น   
ติฏเยฺยาติ ปุ ฺาทิอภิสงฺขาเร น ติฏเยฺย ฯ   
        เอตานิ  วิโนเทตฺวา  ภเว  อติฏนฺโต  เอโส  เอว  วิหารีติ   
คาถา ฯ  ตตฺถ  อิเธวาติ  อิมสฺมึเยว  สาสเน  อิมสฺมึเยว  วา 
อตฺตภาเว ฯ  อิมิสฺสา คาถาย นิทฺเทโส อุตฺตานตฺโถ  ว ฯ   
        สุกิตฺติต  โคตม  นูปธีกนฺติ  เอตฺถ  อนูปธีกนฺติ  นิพฺพาน 
ต สนฺธาย ภควนฺต อาลปนฺโต อาห สุกิตฺติต โคตม  
นูปธีกนฺติ ฯ   
        นิทฺเทเส ตตฺถ(๑) กิเลสา  จาติ  อุปตาปนฏเน  ราคาทโย   
กิเลสา  จ  ราสฏเน  วิปากภูตา  ป ฺจกฺขนฺธา  จ  กสุลาทิ- 
อภิสงฺขารเจตนา  จ  อุปธติี  วุจฺจนฺติ กถียนฺติ ฯ  อุปธิปฺปหาน   
ตทงฺคปฺปหาเนน  อุปธิวูปสม  วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน อุปธิ- 
ปฏินิสฺสคฺค สมุจฺเฉทปฺปหาเนน อุปธิปฏิปสฺสทฺธ ผเลนาติ ฯ   
        น  เกวล  ทุกฺขเมว  ปหาสิ  เต  จาปติ  คาถา ฯ  ตตฺถ   
อฏ ิตนฺติ  สกฺกจฺจ  อาทร(๒)  วา ฯ   ตนฺต  นมสฺสามีติ  ตสฺมา 
ต  นมสฺสามิ ฯ สเมจฺจาติ อุปคนฺตฺวา ฯ นาคาติ ภควนฺต  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สทา ฯ  
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อาลปนฺโต อาห ฯ   
        นิทฺเทเส  สเมจฺจาติ  ชานิตฺวา  เอกโต  หุตฺวา  วา ฯ   
อภิสเมจฺจาติ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา ฯ  สมาคนฺตฺวาติ  สมฺมุขา  หุตฺวา ฯ 
อภิสมาคนฺตฺวาติ สมีป คนฺตฺวา ฯ สมฺมุขาติ สมฺมุเข ฯ อาคุ  
น กโรตีติ ปาป น กโรติ ฯ   
        อิทานิ  น  ภควา  อทฺธา  หิ  ภควา  ปหาสิ  ทกฺุขนฺติ   
เอว  เตน  พฺราหฺมเณน  วิทิโตป  อตฺตาน  อนูปเนตฺวา  ว  
ปหีนทุกฺเขน  ปุคฺคเลน โอวทนฺโต  ย  พฺราหฺมณนฺติ  คาถมาห ฯ   
ตสฺสตฺโถ  ยนฺต  อภิชานนฺโต  อย  พาหิตปาปตฺตา  พฺราหฺมโณ 
เวเทหิ  คตตฺตา  เวทคู  กิ ฺจนาภาวา  (๑)  อกิ ฺจโน  กาเมสุ  จ  
ภเวสุ  จ  อสตฺตตฺตา  กามภเว  อสตฺโตติ  ช ฺา  ชาเนยฺยาสิ ฯ  
อทฺธา  หิ  โส  โอฆมิม  อตาริ  ติณฺโณ  จ  ปาร  อขิโล   
อกงฺโข ฯ   
        นิทฺเทเส ตตฺถ (๒) ราคกิ ฺจนนฺติ  ราคปลิโพธ ฯ  โทส- 
กิ ฺจนนฺติอาทีสุป  (๓)  เอเสว นโย ฯ  กาโมฆ  ติณฺโณ  อนาคามิ- 
มคฺเคน ฯ  ภโวฆ  ติณฺโณ  อรหตฺตมคฺเคน ฯ  ทฏิโฆ  ติณฺโณ 
โสตาปตฺติมคฺเคน ฯ  อวิชฺโชฆ  ติณฺโณ  อรหตฺตมคฺเคน ฯ  สพฺพ (๔)  
สสารปถ  ติณฺโณ  กุสลากุสลกมฺมสฺส  เฉเทนาติ ฯ  (๕)  อุตฺติณฺโณ  
# ๑. ม. กิ ฺจนาภาวา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม.  ...อาทิป ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๕. ม. กุสลากุสลกมฺมปฺปเภเทนาติ ฯ   
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ปมมคฺเคน ฯ นิตฺติณฺโณ  ทุติยมคเคน ฯ  อติกฺกนฺโต  ตติย- 
มคฺเคน ฯ  สมติกฺกนฺโต  จตุตฺถมคฺเคน ฯ วีติวตฺโต ผเลน ฯ   
        กิ ฺจ  ภิยฺโย  วิทฺวา  จ  โยติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  อิธาติ  
อิมสฺมึ  สาสเน อตฺตภาเว วา ฯ วิสฺสชชฺาติ โวสฺสชชฺิตฺวา ฯ   
        นิทฺเทเส สชชฺนฺติ มุ ฺจน ฯ วิสฺสชฺชนฺติ โวสฺสชฺชน ฯ 
เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺต- 
นิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  จ  วุตฺตสทิโสเอว  
ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                เมตฺตคูมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                จตุตฺถ ฯ   
 
                โธตกมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ป ฺจเม  โธตกสุตฺเต  วาจาภิกงฺขามีติ  วาจ  อภิกงฺขามิ ฯ   
สิกฺเข  นิพฺพานมตฺตโนติ  อตฺตโน  ราคาทีน  นิพฺพานตฺถาย 
อธิสีลาทีนิ สิกฺเขยฺย ฯ นิทเฺทเส อปุพฺพ นตฺถิ ฯ   
        อิโตติ มม มุขโต ฯ  นิทฺเทเส  อาตปฺปนฺติ  กิเลสตาปน ฯ  
อุสฺสาหนฺติ  อสงฺโกจ ฯ  อุสฺโสฬฺหินฺติ ทฬฺหวีริย ฯ  (๑) ถามนฺติ  
อสิถิล ฯ ธิตินฺติ ธารณ ฯ วีริย กโรหีติ ปรกฺกม กโรหิ ฯ  
ฉนฺท ชเนหีติ รุจึ อุปฺปาเทหิ ฯ   
# ๑. ม. อุสโฺสฬินฺติ พลววีริย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 290 

        *เลมที่ 39  จูฬนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  290 
 
        เอว  วุตฺเต  อตฺตมโน  โธตโก  ภควนฺต  อภิตฺถวมาโน   
กถกถาปโมกฺข  ยาจนฺโต  ปสฺสามหนฺติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  ปสสฺามห   
เทวมนุสฺสโลเกติ  ปสฺสามิ  อห  เทวมนุสฺสโลเก ฯ  ตนฺต  นมสสฺามีติ  
ต  เอวรูป ต นมสฺสามิ ฯ ปมุ ฺจาติ ปโมเจหิ ฯ   
        นิทฺเทเส  ปจฺเจกสมฺพุทฺธาติ  (๑)  ตนฺต  อารมฺมณ  ปาฏิเยกกฺ  
จตุสจฺจ สยเมว  พุทฺธา  ปฏิเวธปฺปตฺตาติ  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา  
สีหสี  โหติ  อจฺฉมฺภิตฏเน สีหาน  อติสีโห ฯ  นาคนาโคติ   
นิกฺกิเลสฏเน  มหนฺตฏเน  วา  นาคาน  อตินาโค ฯ  คณิคณีติ  
คณวนฺตาน  อตีว  คณวา ฯ  มุนิมุนีติ  าณวนฺตาน  อตีว  
าณวา ฯ  ราชราชาติ  อุตฺตมราชา ฯ  มุ ฺจ  มนฺติ  โมเจหิ  
ม ฯ  ปมุ ฺจ  มนฺติ  นานาวิเธน  มุ ฺเจหิ  ม ฯ  โมเจหิ  มนฺติ  
สิถิล  กโรหิ  ม ฯ  ปโมเจหิ  มนฺติ อตีว  สถิิล  กโรหิ  ม ฯ  
อุทฺธร  มนฺติ  ม  สสารปงฺกา  อุทฺธริตฺวา  ถเล ปติฏาเปหิ ฯ 
สมุทฺธร  มนติฺ  สมฺมา  อุทฺธริตฺวา  ถเล  ปติฏาเปหิ  ม ฯ  
วุฏาเปหีติ วิจิกิจฺฉาสลฺลโต อปเนตฺวา วิสุ กรณวเสน 
อุฏาเปหิ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อตฺตาธีนเมว  กถกถาปโมกฺข  โอฆตรณ- 
มุเขน  ทสฺเสนฺโต  นาหนฺติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  นาห  สหิสฺสามีติ(๒) 
อห  น  สหิสสฺามิ น  สกโฺกมิ  น  วายมิสฺามีติ  วุตฺต   
# ๑. ม. ปจฺเจกพุทฺธาติ ฯ  ๒. ม. สหิสสฺามีติ ฯ   
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โหติ ฯ  ปโมจนายาติ  ปโมเจตุ ฯ  กถกถินฺติ สกงฺข ฯ ตเรสีติ 
ตเรยฺยาสิ ฯ   
        นิทฺเทเส  น  อีหามีติ  ปโยค  น  กโรมิ ฯ  น  สมีหามีติ  
อตีว  ปโยค  น  กโรมิ ฯ  อสฺสทฺเธ  ปุคฺคเลติ  รตนตฺตเย   
สทฺธาวิรหิเต  ปุคฺคเล ฯ  อจฺฉนฺทิเกติ มคฺคผลตฺถ  รุจิวิรหิเต ฯ 
กุสีเตติ  สมาธิวิรหิเต ฯ  หีนวีริเยติ  นพฺิพีริเย ฯ อปฺปฏิปชชฺมาเนติ  
ปฏิปตฺติยา น ปฏิปชฺชมาเน ฯ   
        เอว  วุตฺเต  อตฺตมโน  (๑)  โธตโก  ภควนฺต  อภิตฺถวมาโน   
อนุสาสนึ  ยาจนฺโต  อนุสาส  พฺรเหฺมติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ   
พฺรเหฺมติ  เสฏวจนเมต ฯ  เตน  ภควนฺต  อามนฺตยมาโน  อาห  
อนุสาส  พฺรเหฺมติ ฯ  วิเวกธมฺมนฺติ  สพฺพสงฺขารวิเวก  นิพฺพาน- 
ธมฺม ฯ  อพฺยาปชฺชมาโนติ  นานปฺปการก อนาปชฺชมาโน ฯ อิเธว  
สนฺโตติ อิเธว สมาโน ฯ อสิโตติ อนิสฺสิโต ฯ   
        อิโต  ปรา  เทฺว  คาถา  เมตฺตคูสุตฺเต  (๒) วุตฺตนยาเอว ฯ 
เกวล  ห ิ ตตฺถ  ธมฺม  อิธ  สนฺตินฺติ  อย  วิเสโส ฯ  ตติย- 
คาถายมฺป  ปุพฺพฑฺฒ  ตตฺถ วุตฺตนยเมว ฯ  อปรฑฺเฒ  สงฺโคติ 
สชฺชนฏาน  ลคฺคนนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส สพฺพตฺถ  
ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ 
# ๑. ม. อตฺตมนตโร ฯ  ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๔๖/๖๗ ฯ   
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เทสนาปริโยสาเน  จ วุตฺตสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                โธตกมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ป ฺจม ฯ   
 
                อุปสีวมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ฉฏเ  อุปสีวสุตฺเต  มหนฺตโมฆนฺติ  มหนฺต  โอฆ ฯ   
อนิสฺสิโตติ ปุคฺคล  วา  ธมฺม  วา  อนลลฺีโน ฯ  โน  วิสหามีติ   
น  สกโฺกมิ ฯ  อารมฺมณนฺติ นิสฺสย ฯ  ย นิสฺสิโตติ  ย ธมฺม  
วา ปุคฺคล วา นิสฺสิโต ฯ   
        นิทฺเทเส  กาโมฆนฺติ  อนาคามิมคฺเคน  กาโมฆ ฯ  
อรหตฺตมคฺเคน  ภโวฆ ฯ  โสตาปตฺติมคฺเคน  ทิฏโฆ ฯ  อรหตฺต- 
มคฺเคน  อวิชฺโชฆ  ตเรยฺย ฯ  (๑)  สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติ  ภควโต  
อุจฺจากุลปริทีปนวเสน(๒)  วุตฺต ฯ  อาลมฺพณนฺติ  อวตฺถริตฺวา าน ฯ 
นิสฺสยนฺติ อลฺลียน ฯ อุปนิสฺสยนฺติ อปสฺสยน ฯ (๓)   
        อิทานิ  ยสฺมา  โส  (๔)  พฺราหฺมโณ  อากิ ฺจ ฺายตนลาภี  
ตสฺส  (๕)  สนฺตมฺป  นิสฺสย  น  ชานาติ ฯ  เตนสฺส  ภควา  ต ฺจ  นิสฺสย  
อุตฺตริ ฺจ นิยฺยานปถ  ทสฺเสนฺโต  อากิ ฺจ ฺนฺติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ 
เปกฺขมาโนติ  ต อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺตึ  สโต  สมาปชฺชิตฺวา  
# ๑. ม. ตเรยฺยนฺติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ม. อุจฺจากุลปริทีปนวเสน ฯ  
# ๓. ม. อปสายน ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. ต ฺจ ฯ  
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วุฏหิตฺวา  จ  อนิจฺจาทิวเสน ปสฺสมาโน ฯ  นตฺถีติ  นิสฺสายาติ  
ต  นตฺถิ  กิ ฺจีติ  ปวตฺต  สมาปตฺตึ อารมฺมณ  กตฺวา ฯ   
ตรสฺสุ  โอฆนฺติ  ตโต  ปภุติ  ปวตฺตาย  วิปสฺสนาย  ยถานุรูป  
จตุพฺพิธมฺป  โอฆ  ตรสฺส ุฯ   กถาหีติ  กถกถาหิ ฯ  ตณฺหกฺขย  
รตฺตมหาภิปสฺสาติ (๑) รตฺตินฺทิว นิพฺพาน วิภูต กตฺวา ปสฺส ฯ  
เอเตนสฺส ทิฏธมฺมสุขวิหาร กเถสิ ฯ (๒)   
        นิทฺเทเส  ต ฺเว  วิ ฺาณ  อภาเวตีติ  ต  (๓)  (๔)อากาสา- 
น ฺจายตน  อาลมฺพณ  (๔)  กตฺวา  ปวตฺตมหคฺคตวิ ฺาณ  อภาเวติ  
อภาว  คเมติ ฯ  วิภาเวตีติ วิวิธา  อภาว  คเมติ ฯ  อนตฺรธาเปตีติ  
อทสฺสน  คเมติ ฯ  นตฺถ ิกิ ฺจีติ ปสฺสตีติ อนฺตมโส ภงฺคมตฺตมฺปสฺส  
นตฺถีติ ปสฺสติ ฯ   
        อิทานิ  กาเม  ปหายาติ  สุตฺวา  วิกฺขมฺภนวเสน  อตฺตนา   
ปหีเน  กาเม  สมฺปสฺสมาโน  สพฺเพสูติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ 
หิตฺวม ฺนฺติ (๕) อ ฺ  ตโต  เหฏา  ฉพฺพิธมฺป  สมาปตฺตึ  หิตฺวา ฯ 
ส ฺาวิโมกฺเข  ปรเมติ สตฺตสุ  ส ฺาวิโมกฺเขสุ  อุตฺตเม  
อากิ ฺจ ฺายตเน ฯ  ติฏเ  นุ  โส  ตตฺถ อนานุยายีติ  โส 
ปุคฺคโล  ตตฺถ  อากิ ฺจ ฺายตนพฺรหฺมโลเก  อวิคจฺฉมาโน   
ติฏเยฺย ฯ นติู ปุจฺฉติ ฯ   
# ๑. ม. นตฺตมหาภิปสฺสาติ ฯ  ๒. ม. กเถสิ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. อากาสาลมฺพณ ฯ  ๕. ม. หิตฺวา ม ฺนฺติ ฯ   
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        นิทฺเทเส  อเวธมาโนติ  อวิสชฺชมาโน ฯ  (๑)  อวิคจฺฉมาโนติ  
วิโยค  อนาปชฺชมาโน ฯ  อนนฺตรธายมาโนติ  อนฺตรธาน   
อนาปชฺชมาโน ฯ  (๒)อปริหายมาโนติ อนฺตรา  ปริหาน   
อนาปชฺชมาโน ฯ   
        อถสฺส  ภควา  สฏ ิกปฺปสหสฺสมตฺถเกว  (๓)  าน  อนุชานนฺโต   
ตติย  (๔)  คาถมาห ฯ  เอว  ตสฺส  ตตฺถ  าน  สุตฺวา  อิทานิสฺส   
สสฺสตุจฺเฉทภาว ปุจฺฉนฺโต  ติฏเ  เจติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  ปูคมฺป  
วสฺสานนฺติ  อเนเกสมฺป  (๕) วสฺสาน  (๖)คณน  ราสินฺติ  (๖)  อตฺโถ ฯ 
ปูคมฺป  วสฺสานีติป  ปาโ ฯ  ตตฺถ วิภตฺติพฺยตฺตเยน  สามิวจนสฺส  
ปจฺจตฺตวจน  กาตพฺพ  ปูคนฺติ  วา  เอตสฺส พหูนีติ  อตฺโถ  
วตฺตพฺโพ ฯ  ปูคานีติ  วาป  ปนฺติ ปรุิมปาโเยว สพฺพ- 
สุนฺทโร ฯ ตตฺเถว  โส  สติี  สิยา  วิมุตฺโตติ  โส  ปคฺุคโล   
ตตฺเถวากิ ฺจ ฺายตเน นานาทุกฺเขหิ  วิมุตฺโต  สีติภาว  ปตฺโต  
ภเวยฺย  นิพฺพานปฺปตฺโต  สสฺสโต หุตฺวา  ติฏเยฺยาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  จเวก  วิ ฺาณ  ตถาวิธสฺสาติ  อุทาหุ ตถาวิธสฺส 
วิ ฺาณ  อนุปาทาย  ปรินพฺิพาเยยฺยาติ  อุจฺเฉท  ปุจฺฉติ  
ปฏิสนฺธิคฺคหณตฺถ วาป ภเวยฺยาติ ปฏิสนฺธิมฺป ตสฺส ปุจฺฉติ ฯ   
        ตสฺส  วิ ฺาณ  จเวยฺยาติ  ตสฺส  อากิ ฺจ ฺายตเน  
# ๑. ม. อวิจฺจมาโนติ อวิยุชฺชมาโน ฯ  ๒. ม. อปรหิายมาโนติ  
# อนนฺตราปริหาน ฯ  ๓. ม. ...มตฺถกเยว ฯ ๔. ม. จตุตฺถ ฯ 
# ๕. ม. อเนกสงฺขฺยมฺป ฯ  ๖. ม. คณนราสินฺติ ฯ   
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อุปฺปนฺนสฺส วิ ฺาณ  จุตึ  ปาปุเณยฺย ฯ  อุจฺฉิชฺเชยยฺาติ  อุจฺเฉท  
ภเวยฺย ฯ  วินสฺเสยฺยาติ วินาส  ปาปุเณยฺย ฯ  น  ภเวยฺยาติ  
อภาว  คเมยฺย ฯ  อุปปนฺนสฺสาติ  ปฏสินฺธิวเสน อุปปนฺนสฺส ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อุจฺเฉทสสฺสต  อนปุคมฺม  ตตฺถ  อุปปนฺนสฺส   
อริยสาวกสฺส  อนุปาทาย  ปรินิพฺพาน  ทสฺเสนฺโต  อจฺจิ  ยถาติ  
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อตฺถ  ปเลตีติ  อตฺถ  คจฺฉติ ฯ  น  อุเปติ  
สงฺขนฺติ  อสุก  นาม  ทิส คโตติ  โวหาร  น  คจฺฉติ ฯ  
เอว  มุนี  นามกายา  วิมุตฺโตติ  เอว  ตตฺถ  อุปฺปนฺโน  เสกฺขมุนิ  
ปกติยา  ปุพฺเพว  รูปกายา  วิมุตฺโต  ตตฺถ  จตุตฺถมคฺค  
นิพฺพตฺเตตฺวา  นามกายสฺส  (๑)  ปริ ฺาตตฺตา  ปุน  นามกายาป  
วิมุตฺโต  อุภโตภาควิมุตฺโต  ขีณาสโว  หุตฺวา  อนุปาทานิพฺพาน- 
สงฺขาต  อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ 
วาติ เอวมาทิก ฯ   
        นิทฺเทเส  ขิตฺตาติ  จลิตา ฯ  อุกฺขิตฺตาติ อติจลิตา ฯ  
นุนฺนาติ ปปฺโผติฏา ฯ (๒) ปนุนฺนาติ (๓) ทูรีกตา ฯ ขมฺภิตาติ  
ปฏิกฺกมาปตา ฯ วิกฺขมฺภิตาติ น สนฺติเก กตา ฯ   
        อิทานิ  อตฺถ  ปเลตีติ  สุตฺวา  ตสฺส  โยนิโส  อตฺถม- 
สลฺลกฺเขนฺโต อตฺถงฺคโต  โสติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  โส   
อตฺถงฺคโต อุทาหุ นตฺถิ อุทาหุ เว  สสฺสติยา  สสฺสตภาเวน  
# ๑. ม. ธมฺมกายสฺส ฯ  ๒. ม. ปปฺโผฏยิา ฯ ๓. ม. ปณุนฺนาติ ฯ   
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อโรโค  อวิปริณามธมฺโม  โสติ  เอว  ตมฺเม  มุนี  สาธุ   
พฺยากโรหิ(๑) กึการณา ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโมติ ฯ   
        นิทฺเทเส  นิรุทโฺธติ  นิโรธ  ปตฺโต ฯ  อุจฺฉินฺโนติ 
อุจฺฉินฺนสนฺตาโน ฯ วินฏโติ วินาส ปตฺโต ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตถา  อวตฺตพฺพต  ทสฺเสนฺโต  อตฺถงฺคตสฺสาติ   
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อตฺถงฺคตสฺสาติ  อนุปาทาย  ปรนิิพฺพุตสฺส ฯ 
น  ปมาณมตฺถีติ รูปาทิปฺปมาณ  นตฺถิ ฯ  เยน  น  วชชฺุนฺติ 
เยน  ราคาทินา  ต  วเทยฺยุ ฯ สพฺเพสุ ธมฺเมสูติ สพฺเพสุ 
ขนฺธาทิธมฺเมสุ ฯ 
        นิทฺเทเส  อธิวจนา  (๒)  จาติ  สิริวฑฺฒโก  ธนวฑฺฒโกติ- 
อาทโย  หิ  วจนมตฺตเยว  (๓)  อธิการ  กตฺวา  ปวตฺตา  อธิวจนา 
นาม ฯ  อธิวจนาน  ปถา  อธิวจนปถา  นาม ฯ  อภิสงฺขโรนฺตีติ  
โข  ภิกฺขเว  ตสฺมา  สงฺขาราติ  (๔)  เอว  นิทฺธาเรตฺวา  (๕)  สเหตุก   
กตฺวา  วุจฺจมานา  อภิลาปา  นิรุตฺติ นาม ฯ นิรุตฺตีน ปถา  นิรุตฺตีน  ปถา 
นาม ฯ  ตกฺโก  วิตกฺโก  สงฺกปฺโปติ  (๖)  เอว  เตน 
เตน  ปกาเรน  ป ฺาปนโต  ป ฺตฺติ  นาม ฯ  ป ฺตฺตีน 
ปถา  ป ฺตฺติปถา  (๗)  นาม ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
# ๑. ม. พฺยากโรหิ ฯ  ๒. ม. อธิวจนานิ ฯ  ๓. ม. วจนมตฺตเยว ฯ  
# ๔. ส. ข. ๑๗/๑๕๙/๑๐๖ ฯ ๕. ม. นทิฺธาริตฺวา ฯ   
# ๖. อภิ. สงฺ. ๓๔/๒๒/๑๑ ฯ  ๗. อฏสาลินี. ๑/๑๔๖ ฯ   
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        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ 
เทสนาปริโยสาเน  จ วุตฺตสทิโสว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                อุปสีวมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        ฉฏ ฯ   
 
                นนฺทมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        สตฺตเม  นนฺทสุตฺเต  ปมคาถายตฺโถ  โลเก  ขตฺติยาทโย   
ชนา  อาชีวกนิคฺคณฺาทิเก  สนฺธาย  สนฺติ  โลเก  มนุโยติ   
วทนฺติ ฯ  ตยทิ  กถ สูติ  ก ึ น ุ โข  เต  สมาปตฺติาณาทินา 
าเณน  อุปปนฺนตฺตา  าณูปปนฺน  มุนิ โน  วทนฺติ  เอววิธ  
นุ  วทนฺติ  อุทาหุ  เว  นานปฺปการเกน  ลูขชีวิตสงฺขาเตน  
ชีวิเตนูปปนฺนนฺติ ฯ   
        นิทฺเทเส  อฏสมาปตฺติาเณน  วาติ  ปมชฌฺานาทิอฏ- 
สมาปตฺติสมฺปยุตฺตาเณน  วา ฯ ป ฺจาภิ ฺาาเณน วาติ  
ปุพฺเพนิวาสาทิชานนาเณน วา ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตทุภยมฺป  ปฏิกฺขิปตฺวา  มุนึ  ทสฺเสนฺโต   
น  ทฏิ ิยาติ คาถมาห ฯ   
        อิทานิ  ทิฏาทีหิ  สทฺุธีติ  วทนฺตาน  วาเท  กงฺขา- 
ปหานตฺถ เย  เกจีเมติ  ปุจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  อเนกรูเปนาติ   
โกตูหลมงฺคลาทินาป ฯ  ตตฺถ  ยตา  จรนฺตาติ ตตฺถ สกฺกาย  
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ทิฏ ิยา คุตฺตา วิหรนฺตา ฯ   
        อถสฺส ตถา สุทฺธิอภาว ทีเปนฺโต ภควา จตุตฺถ  
คาถมาห ฯ   
        เอว  (๑)นาตรึสุ เตติ(๑)  สุตฺวา  อิทานิ  โย  อตาริ  ต  
โสตุกาโม  เย  เกจีเมติ  ปจฺุฉติ ฯ 
        อถสฺส  ภควา  โอฆติณฺณมุเขน  ชาติชราติณฺเณ  ทสฺเสนฺโต 
ฉฏ คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  นวุิตาติ  โอวุฏา  (๒)  ปริโยนทฺธา ฯ  เย 
สีธาติ  เย  สุ อิธ  เอตฺถ  จ  สุอิติ  นิปาตมตฺต ฯ  ตณฺห  ปริ ฺายาติ  
ตีหิ  ปริ ฺาหิ  ตณฺห ปรชิานิตฺวา ฯ เสส สพฺพตฺถ ปุพฺเพ 
วุตฺตนยตฺตา ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทสน  นฏิาเปสิ  
เทสนาวสาเน  ปน  นนฺโท  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทมาโน  
เอตาภินนฺทามีติ  คาถมาห ฯ  อิธาป  จ ปุพฺเพ วุตฺตสทิโสเอว 
ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                นนฺทมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                สตฺตม ฯ   
# ๑. ม. นาตรึสูติ ฯ  ๒. ม. โอวุตา ฯ   
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                เหมกมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        อฏเม  เหมกสุตฺเต  เย  เม  ปุพฺเพ  วิยากสูติ เย 
พาวริอาทโย  ปุพฺเพ  มยหฺ  สก  ลทฺธึ  วิยากสุ ฯ   หุร  โคตม- 
สาสนาติ  โคตมสาสนโต  ปุพฺพตร ฯ สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒนนฺติ  
สพฺพ ต กามวิตกฺกาทิวฑฺฒน ฯ   
        เย  จ ฺเ  ตสฺส  อาจริยาติ  เย  จ  อ ฺเ  ตสฺส 
พาวริยสฺส  อาจเร  สิกฺขาปกา  อาจริยา ฯ  เต สก ทฏิ ินฺติ  
เต อาจริยา อตฺตโน ทิฏ ึ ฯ สก ขนฺตินฺติ อตฺตโน  ขมน ฯ  
สก รุจินฺติ อตฺตโน โรจน ฯ วิตกฺกวฑฺฒนนฺติ กามวิตกฺกาทิ- 
วิตกฺกาน อุปฺปาทน  ปุนปปฺุน  ปวตฺตน ฯ สงฺกปฺปวฑฺฒนนฺติ  
กามสงฺกปฺปาทีน วฑฺฒน ฯ อิมานิ เทฺว  ปทานิ  สพฺพ- 
สงฺคาหิกวเสน  วุตฺตานิ ฯ  อิทานิ กามวิตกฺกาทิเก สรูปโต  
ทสฺเสตุ กามวิตกฺกวฑฺฒนนฺติอาทินา นเยน นว วิตกฺเก 
ทสฺเสสิ ฯ   
        ตณฺหานิคฺฆาตนนฺติ ตณฺหาวินาสน ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ต  ธมฺม  อาจิกฺขนฺโต อิธาติ คาถา- 
ทฺวยมาห ฯ ตตฺถ  เอตท ฺาย  เย สตาติ เอต นิพฺพาน  
ปทมจฺจุต สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติอาทินา (๑) นเยน  วิปสฺสนฺตา  
อนุปุพฺเพน  ชานิตฺวา  เย  กายานุปสฺสนาสติอาทีหิ  สตา ฯ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ ขุ. เถร. ๒๖/๓๘๓/๓๖๖ ฯ  
# อภิ. ก. ๓๗/๖๔๕, ๑๖๕๘/๒๓๓, ๕๖๓ ฯ  
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ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตาติ  วิทิตธมฺมตฺตา  ทิฏธมฺมา  จ  ราคาทิ 
นิพฺพาเนน  จ อภินิพฺพุตา ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                เหมกมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        อฏม ฯ   
 
                โตเทยฺยมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        นวเม  โตเทยฺยสุตฺเต  วิโมกฺโข  ตสฺส  กีทโิสติ  ตสฺส 
กีทิโส  วิโมกฺโข อิจฺฉิตพฺโพติ ปุจฺฉติ อิทานิสฺส  อ ฺ- 
วิโมกฺขาภาว  ทสฺเสนฺโต  ภควา  ทุติย  คาถมาห ฯ  ตตฺถ 
วิโมกฺโข ตสฺส นาปโรติ ตสฺส ฺโ วิโมกฺโข นตฺถ ิฯ   
        เอว  ตณฺหกฺขโย  เอว  วิโมกโฺขติ  วุตฺเตป  ตมตฺถ  
อสลฺลกฺเขนฺโต นิราสโส  โส  อุท  อาสสาโนติ  ปุน  ปุจฺฉติ ฯ 
ตตฺถ  อุท  ป ฺกปฺปติ  อุทาหุ สมาปตฺติาณาทินา าเณน 
ตณฺหากปฺป วา ทิฏ ิกปฺป วา กปฺปยติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ต  อาจิกฺขนฺโต  จตุตฺถ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ 
กามภเวติ  กาเม จ ภเว จ ฯ   
        รูเป  นาสึสตีติ  จตุสมุฏานิเก  รปูารมฺมเณ  ฉนฺทราควเสน  
น  ปตฺเถติ ฯ  สทฺทาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ปลิโพธฏเน  ราโคเอว  
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กิ ฺจน  ราคกิ ฺจน  มทนฏเน วา ฯ โทสกิ ฺจนาทีสุป เอเสว  
นโย ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ   
เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                โตเทยฺยมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        นวม ฯ   
 
                กปฺปมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ทสเม  กปฺปสุตฺตนิทฺเทเส  มชฺเฌ  สรสฺมินฺติ  ปุริมปจฺฉิม-  
โกฏิป ฺาณาภาวโต  มชฺฌภูเต  สสาเรติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ติฏตนฺติ  ติฏมานาน ฯ ยถยิท(๑) นาปร สิยาติ ยถา อิท  
ทุกฺข ปุน น ภเวยฺย ฯ   
        อาคมนนฺติ  ปุพฺพนฺตโต  อิธาคมน ฯ  คมนนฺติ  อิโต   
ปรโลกคมน ฯ  คมนาคมนนฺติ  ตทุภยวเสน  วุตฺต ฯ  กาลนฺติ   
มรณกาล ฯ  คตีติ  นิพฺพตฺติ ฯ ภวาภโวติ ภวโต  ภโว ฯ  จุติ 
จาติ  ภวโต  จวน ฺจ ฯ  อุปปตฺติ  จาติ  จุตสฺส  อุปปตฺติ  จ ฯ   
นิพฺพตฺติ  จาติ  ปาตุภาโว  จ ฯ  เภโท  จาติ  ขนฺธเภโท  จ ฯ  
ชาติ  จาติ ชนน ฺจ ฯ  ชรา  จาติ  ขนฺธาน (๒) หานิ จ ฯ  
มรณ ฺจาติ ชีวิตินฺทฺริยสสฺ จาโค จ ฯ ปุริมาป โกฏ ิน 
# ๑. ม. ยถายทิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
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ป ฺายตีติ ปุพฺพาป โกฏิ นตฺถ ิน สวิชฺชติ ฯ ตถา  ปจฺฉิมาป 
โกฏ ิฯ   
        เอตฺตกา  ชาติโยติ  เอตปรมา  ชาติโย ฯ  วฏฏ  วตฺตีติ  
(๑)สสารปวตฺติ  ปวตฺติ(๑)  ตโต  ปร  น  วตฺตตีติ  ตโต  อุทฺธ   
นปฺปวตฺตติ ฯ  เหว  นตฺถติี  เอว  นตฺถ ิ น สวิชฺชติ ฯ หอิติ  
นิปาโต ฯ อนมตคฺโคยนฺติ อย สสาโร อวิทิตโกฏิ ฯ (๒)   
        อวิชชฺานีวรณานนฺติ  อวิชชฺาย  อาวริตาน ฯ  ตณฺหาส ฺโ- 
ชนานนฺติ  กามราคสงฺขาตตณฺหาพนฺธนพทฺธาน ฯ  สนฺธาวตนฺติ  
กามธาตุยา  ปุนปฺปุน  ธาวนฺตาน ฯ สสรตนฺติ  รูปารูปธาตุยา 
สสรนฺตาน ฯ  ทุกฺข  ปจฺจนุภูตนฺติ กายิกเจตสิกทุกฺข อนุภูต   
วินฺทิต ฯ  ติพฺพนฺติ  พหล ฯ  พฺยสนนฺติ  อวุฑฺฒิ  (๓)  วินาโส ฯ  
กฏสีวฑฺฒิตุนฺติ  (๔)  สุสานวฑฺฒิต ฯ  อลเมวาติ  ยตฺุตเมว ฯ  สพฺพ- 
สงฺขาเรสูติ เตภูมกสงฺขาเรสุ ฯ(๕)  นพฺิพินฺทิตุนฺติ  อุกฺกณฺ ิตุ ฯ 
วิรชฺชิตุนฺติ  วิราค อุปฺปาเทตุ ฯ  วิมุจฺจิตุนฺติ  โมเจตุ ฯ วฏฏ  
วตฺติสฺสตีติ สสารปฺปวตฺต เตภูมก วฏฏ  อนาคเต  ปวตฺติสฺสติ ฯ  
ตโต  ปร  น  วตฺติสฺสตีติ  ตโต  อุทฺธ  อนาคเต สสารปฺปวตฺต  
นปฺปวตฺติสฺสติ ฯ  ชาติภเยติ  ชาตึ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนกภเย ฯ  
ชราภยาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
# ๑. ม. สสารปฺปวตฺติ ฯ  ๒. ม. อวิทิตคฺโค ฯ  ๓. ม. อวฑฺฒิ ฯ 
# ๔. ม. กฏส ีวฑฺฒิตาติ ฯ  ๕. ม. เตภูมิกสงฺสาเรสุ ฯ  
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        อถสฺส  ภควา  ตมตฺถ  พฺยากโรนฺโต  อุปรูปร ิ คาถาโย   
อภาสิ ฯ  ทุติยคาถา  วุตฺตตฺถาเยว ฯ  ตติยคาถาย  อกิ ฺจนนฺติ  
กิ ฺจนปฏิปกฺข ฯ อนาทานนฺติ  อาทานปฏิปกฺข  กิ ฺจนาทานาน  
วูปสมนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อนาปรนฺติ อปรปฏิภาคสทิสวิรหิต(๑) ฯ  
เสฏนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        จตุตฺถคาถาย  น  เต  มารสฺส  ปทธฺคูติ (๒)  เต มารสฺส 
ปทฺธจรา  ปรจิาริกา เปสิยา(๓)   น โหนฺติ ฯ   
        มหาชน  ปาเป(๔)  นิโยเชตฺวา  มาเรตีติ  มาโร ฯ  อกุสลกมฺเม  
นิยุตฺตตฺตา  กโณฺห ฯ  ฉสุ  เทวโลเกสุ  อธิปติตฺตา  อธิปติ ฯ   
อกุสลกมฺมาน  (๕)  อนฺต  คตตฺตา อนฺตคู ฯ  มหาชน  (๖)  น มุ ฺจตีติ  
นมุจิ ฯ สติวิปฺปวาสปฺปมตฺตปุคฺคเณน (๗) าตโกติ ปมตฺตพนฺธุ ฯ  
เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโสว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                กปฺปมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        ทสม ฯ   
# ๑. ม. อปรมฏิคาคทีปวิรหิต ฯ  ๒. ม. ปทฺธคูติ ฯ ๓. ม. สิสฺสา ฯ 
# ๔. ม. ปาเส ฯ ๕. ม. อกุสลาน ธมฺมาน ฯ  ๖. ม. ปาปชน ฯ  
# ๗. ม. ...ปคฺุคลาน ฯ  
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                ชตุกณฺณิมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        เอกาทสเม  ชตุกณฺณิสุตฺเต  สุตฺวานห  วีร  อกามกามินฺติ  
อห  อิติป  โส  ภควาติอาทินา  (๑)  นเยน  วีร  กามาน  อกามนโต 
อกามกามึ  พุทฺธ  สุตฺวา ฯ  อกามมาคมนฺติ  นิกฺกาม  ภควนฺต  
ปุจฺฉิตุ  อาคโตมฺหิ ฯ  สหชเนตฺตาติ สหชาตสพฺพ ฺ ุต ฺาณ- 
จกฺขุ ฯ  ยถาตจฺฉนฺติ  ยถาตถ ฯ  พฺรูหิ  เมติ  ปุน  ยาจนฺโต  
ภณติ ฯ ยาจนฺโต หิ สหสฺสกฺขตฺตุมฺป ภเณยฺย โก ปน  
วาโท ทฺวิกฺขตฺตุ ฯ   
        อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อิเมส  ปทาน  
อตฺโถ  เหฏา  วุตฺโต ว ฯ  (๒)  วิชชฺาหิ  ปน  จรเณน  จ   
สมฺปนฺนตฺตา  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน ฯ  ตตฺถ  วิชฺชาติ  ติสฺโสป 
วิชฺชา  อฏป วิชฺชา ฯ ติสฺโส วิชชฺา ภยเภรวสุตฺเต (๓) วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพา  อฏ  อมฺพฏสุตฺเต ฯ  (๔)  ตตฺถ  หิ  วิปสฺสนาาเณน   
มโนมยทิฺธิยา  จ  สห  ฉ  อภิ ฺา  ปรคฺิคเหตฺวา  อฏ  วิชชฺา  
วุตฺตา ฯ  จรณนฺติ สีลสวโร  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา  โภชเน  
มตฺต ฺ ุตา  ชาคริยานุโยโค  สตฺต สทธฺมฺมา  จตฺตาริ  รูปา- 
วจรชฺฌานานีติ  อิเม  ปณฺณรส  ธมฺมา  เวทิตพฺพา ฯ อิเมเยว 
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๑/๑ ฯ ที. ส.ี ๙/๙๒/๖๔,๓๕๒/๒๘๔ ฯ  
# ม. อุ. ๑๔/๖๗๖/๔๓๕ ฯ ส. มหา. ๑๙/๑๔๑๒/๔๒๘ ฯ   
# ๒. ม. วุตฺโตว ฯ  ๓. ม. มู. ๑๒/๒๗-๕๒/๒๘-๔๑ ฯ  
# ๔. ที.  ส.ี ๙/๑๔๒-๑๖๑/๑๑๔-๑๒๘ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 305 

*เลมที่ 39  ชตุกณฺณิมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 305 
 
หิ  ปณฺณรส  ธมฺมา  ยสฺมา  เอเตหิ  จรติ  อริยสาวโก  คจฺฉติ 
อมต  ทิส  ตสฺมา  จรณนฺติ  วุตฺตา ฯ  ยถาห  อิธ  มหานาม   
อริยสาวโก  สีลวา  โหตีติ ฯ  สพฺพ  มชฺฌิมปณฺณาสเก  (๑)  วุตฺตนเยน   
เวทิตพฺพ ฯ  ภควา  อิมาหิ วิชฺชาหิ  อิมนิา  จ  จรเณน  
สมนฺนาคโต  เตน  วุจฺจติ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ ฯ ตตฺถ  วิชชฺา- 
สมฺปทา  ภควโต  สพฺพ ฺ ุต  ปูเรตฺวา   ิตา  จรณสมฺปทา   
มหาการุณิกต ฯ  โส  สพฺพ ฺ ุตาย  สพฺพสตฺตาน  อตฺถานตฺถ  
ตฺวา  มหาการุณิกตาย อนตฺถ  ปริวชฺเชตฺวา  อตฺเถ  นิโยเชติ 
ยถาต  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน ด(๒)ฯ  เตนสฺส สาวกา  สุปฏิปนฺนา  
โหนฺติ  โน  ทุปฺปฏิปนฺนา  วิชฺชาจรณวิปนฺนาน  (๓)  สาวกา  
อตฺตนฺตปาทโย (๔) วิย ฯ   
        โสภน  คมนตฺตา(๕)  สุนฺทร  าน  คตตฺตา  สมฺมา  คตตฺตา  
สมฺมา  จ  คทตฺตา  คทตฺตา  สุคโต ฯ  คมนมฺป  ห ิ คตนฺติ  วุจฺจติ ฯ 
ต ฺจ  ภควโต  โสภน  ปริสุทฺธมนวชชฺ ฯ  ก ึ ปน  ตนฺติ   
อริยมคฺโค ฯ  เตน  เหส  คมเนน  เขม  ทิส  อสชชฺมาโน  คโตติ  
โสภนคมนตฺตา  สุคโต ฯ  สุนฺทร ฺเจส  าน  คโต  อมต  
นิพฺพานนฺติ  สุนฺทร  าน  คตตฺตาป  สุคโต ฯ  สมฺมา  จ   
คโต  เตน  เตน มคฺเคน ปหีเน กิเลเส ปุน อปจฺจา- 
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๗/๒๖ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๓. ม. วิชฺชาจรณวิปนฺนาน ฺหิ ฯ ๔. สมนฺต. ๑/๑๔๔ ฯ 
# ๕. ม. โสภนคมนตฺตา ฯ   
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คจฺฉนฺโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น  
ปุเนติ น  ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ สุคโต ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน 
เย กิเลสา  ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น  
ปจฺจาคจฺฉตีติ  สุคโตติ ฯ (๑)   
        สมฺมา  วา  คโต  ทีปงฺกรปาทมูลโต  ปภุติ  ยาว  โพธ-ิ 
มณฺฑา  ตาว  สมตึสปารมีปูริตาย  สุทธฺาย  (๒)  สมฺมาปฏิปตฺติยา  
สพฺพโลกสฺส  หิตสุขเมว กโรนฺโต  สสฺสตุจฺเฉท  กามสุข   
อตฺตกิลมถนฺติ  อิเม  จ  อนฺเต  อนุปคจฺฉนฺโต คโตติ  สมฺมา 
คตตฺตาป  สุคโต ฯ  สมฺมา  เจส  คทติ  ยุตฺตฏาเนสุ  ยุตฺตเมว   
วาจ ภาสตีติ สมฺมา คทตฺตาป สุคโต ฯ  ตตฺริท สาธก- 
สุตฺต   
        ย ตถาคโต วาจ ชานาติ อภูต อตจฺฉ อนตฺถส ฺหิต  
สา จ  ปเรส อปฺปยา อมนาปา น ต ตถาคโต วาจ  
ภาสติ ฯ ยมฺป  ตถาคโต วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ อนตฺถส ฺหิต  
สา จ ปเรส  อปฺปยา อมนาปา ตมฺป ตถาคโต วาจ  
น ภาสติ ฯ ย ฺจ โข  ตถาคโต วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ  
อตฺถส ฺหิต สา จ ปเรส  อปฺปยา อมนาปา ตตฺร กาล ฺ ู   
ตถาคโต โหติ ตสฺสา วาจาย  เวยฺยากรณาย ฯ ย ตถาคโต  
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๑๘๐/๑๓๗ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๙๒/๙๙ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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วาจ ชานาติ อภูต อตจฺฉ อนตฺถส ฺหิต ฯ  สา จ ปเรส  
ปยา มนาปา น ต ตถาคโต วาจ ภาสติ ฯ  ยมฺป ตถาคโต 
วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ อนตฺถส ฺหิต สา จ  ปเรส  
ปยา มนาปา ตมฺป ตถาคโต วาจ น ภาสติ ฯ ย ฺจ 
โข  ตถาคโต วาจ ชานาติ  ภูต ตจฺฉ อตฺถส ฺหิต สา 
จ ปเรส  ปยา มนาปา ตตฺร กาล ฺ ู ตถาคโต โหติ  
ตสฺสา วาจาย  เวยฺยากรณายาติ ฯ (๑)  เอว  สมฺมา คทตฺตาป 
สุคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สพฺพถา  วิทิตโลกตฺตา  ปน  โลกวิทู ฯ  โส  ห ิ ภควา 
สภาวโต  สมุทยโต  นโิรธโต นิโรธูปายโตติ สพฺพถา โลก  
อเวทิ อ ฺาสิ ปฏิวิชฌฺิ ฯ ยถาห   
        ยตฺถ โข อาวุโส น ชายติ น ชียติ น มียติ  
น จวติ น  อุปปชฺชติ ฯ นาห ต คมเนน โลกสฺสนฺต าเตยฺย  
ทิฏเยฺย (๒)  ปตฺเตยฺยนฺติ วทามิ ฯ น จาห อาวุโส  อปฺปตฺวาว 
โลกสฺสนฺต  ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามิ ฯ อป จาห อาวุโส อิมสฺมึเยว  
พฺยามมตฺเต กเฬวเร  สส ฺมฺหิ สมนเก โลก ฺจ ป ฺเปมิ  
โลกสมุทย ฺจ โลกนโิรธ ฺจ  โลกนโิรธคามินิ ฺจ ปฏิปท ฯ   
        คมเนน น ปตฺตพฺโพ        โลกสฺสนฺโต กุทาจน   
        น จ อปฺปตฺวา โลกนตฺ        ทุกฺขา อตฺถิ ปโมจน ฯ   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๙๔/๙๒ พฺยากรณาย ฯ ๒. ม. ทฏเยฺย ฯ  
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                ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ   
                โลกนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย   
                โลกสฺส อนฺต สมิตาวิ ตฺวา   
                นาสึสตี โลกมมิ ปร ฺจาติ (๑)   
        อปจ  ตโย  โลกา  สงฺขารโลโก  สตฺตโลโก  โอกาส- 
โลโกติ ฯ  ตตฺถ  เอโก  โลโก  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกาติ  (๒) 
อาคตฏาเน  สงฺขารโลโก  เวทิตพฺโพ ฯ  สสฺสโต  โลโกติ  วา   
อสสฺสโต  โลโกติ  วาติ  (๓)  อาคตฏาเน  สตฺตโลโก ฯ   
                ยาวตา จนฺทิมสูริยา ปริหรนฺติ        ทิสา ภนฺติ วิโรจมานา (๔)   
                ตาว  สหสฺสธา  โลโก                เอตฺถ  เต  วตฺตตี  วโสติ  (๕)   
อาคตฏาเน  โอกาสโลโก ฯ  ตมฺป  ภควา  สพฺพถา  อเวทิ ฯ 
ตถาหิ (๖) เอโก  โลโก  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกา ฯ  เทฺว  โลกา 
นาม ฺจ  รูป ฺจ ฯ  ตโย  โลกา  ติสฺโส  เวทนา ฯ  จตฺตาโร 
โลกา  จตฺตาโร  อาหารา ฯ  ป ฺจ  โลกา  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ  
ฉ  โลกา  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ ฯ  สตฺต   
โลกา  สตฺตวิ ฺาณฏ ิติโย ฯ  อฏ  โลกา  อฏ  โลกธมฺมา ฯ  นว  โลกา 
นว  สตฺตาวาสา ฯ  ทส  โลกา  ทสายตนานิ ฯ  ทฺวาทส  โลกา  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๒๙๘/๘๙ ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๕/๖๒ ฯ 
# ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๗๕/๑๗๙ ฯ  ๓. ท.ี สี. ๙/๒๙๔/๒๓๔ ฯ  
# ม. ม.ู ๑๒/๓๐๙/๓๐๘ ฯ  ๔. ม. วิโรจมานา ฯ  
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ  ๖. ม. ตถาหิสฺส ฯ  
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ทฺวาทสายตนานิ ฯ  อฏารส โลกา อฏารส ธาตุโยติ (๑) อย  
สงฺขารโลโกป สพฺพถา วิทิโต ฯ   
        ยสฺมา  ปเนส  สพฺเพสมฺป  สตฺตาน  อาสย  ชานาติ  
อนุสย  ชานาติ ฯ  จริต  ชานาติ  อธิมุตฺตึ  ชานาติ  อปฺปรชกฺเข  
มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺรเิย มุทินฺทฺริเย  สวฺากาเร  ทฺวากาเร  
สุวิ ฺาปเย  ทุพฺพิ ฺาปเย  ภพฺเพ  อภพฺเพ สตฺเต  ชานาติ ฯ 
ตสฺมาสฺส  สตฺตโลโกป  สพฺพถา  วิทิโต ฯ  ยถา  จ  สตฺตโลโก   
เอว  โอกาสโลโกป ฯ  ตถาเหส  เอกจกฺกวาฬ  อายามโต  จ  
วิตฺถารโต  จ  โยชนาน  ทวฺาทส  สตสหสฺสานิ  จตุสฺสตานิ(๒) 
จ  ป ฺาส ฺจ  โยชนานิ ฯ  ปริกฺเขปโต   
                สพฺพ สตสหสฺสานิ                ฉตฺตึส ปริมณฺฑล   
                ทส เจว สหสฺสานิ                อฑฺฒุฑฺฒานิ สตานิ จ ฯ   
        ตตฺถ   
                ทุเว สตสหสฺสานิ                จตฺตาริ นหุตานิ จ   
                เอตฺตก พหลตฺเตน        สงฺขาตาย วสุนฺธรา ฯ   
        ตสฺสาเยว สนฺธารก   
                จตฺตาริ สตสหสฺสานิ        อฏเว นหุตานิ จ   
                เอตฺตก พหลตฺเตน        ชล วาเต ปติฏ ิต ฯ   
        ตสฺสาป สนฺธารโก   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๘๖/๒๖๒ ฯ  ๒. ม. จตุตึส สตานิ จ ฯ  
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                นว สตสหสฺสานิ                มาลุโต นภมุคฺคโต   
                สฏ ิ เจว(๑) สหสฺสานิ        เอสา โลกสสฺ สณฺ ิติ ฯ   
        เอว สณฺ ิเต เจตฺถ โยชนาน   
                จตุราสีติ สหสฺสานิ        อชโฺฌคาโฬฺห มหณฺณเว   
                อจฺจุคฺคโต ตาวเทว        สิเนรุ ปพฺพตุตฺตโม ฯ   
                ตโต อุปฑฺฒุปฑฺเฒน        ปมาเณน ยถากฺกม   
                อชฺโฌคาฬฺหุคฺคตา ทิพฺพา  นานารตนจิตฺติตา ฯ   
                ยุคนฺธโร อิสินฺธโร (๒)        กรวีโก สุทสสฺโน   
                เนมินฺธโร วินตโก                อสฺสกณฺโณ คิริพฺรหา ฯ   
                เอเต สตฺต มหาเสลา        สิเนรุสฺส สมนตฺโต   
                มหาราชานมาวาสา        เทวยกฺขนิเสวิตา ฯ   
                โยชนาน สตานุจฺโจ        หิมวา ป ฺจ ปพฺพโต   
                โยชนาน สหสฺสานิ                ตีณิ อายามวิตฺถโต ฯ (๓)   
                จตุราสีติสหสฺเสหิ                กูเฏหิ ปฏิมณฺฑิโต   
                ติป ฺจโยชนกฺขนฺธ-        ปริกฺเขปา นควฺหยา ฯ   
                ป ฺาสโยชนกฺขนฺธ-        สาขายามา สมนฺตโต   
                สตโยชนวิตฺถณฺิณา        ตาวเทว จ อุคฺคตา   
                ชมฺพู ยสฺสานุภาเวน        ชมฺพุทีโป ปกาสิโต ฯ (๔)   
# ๑. ม. สฏ ิ เจว ฯ  ๒. ม. อีสธโร ฯ  ๓.ม . อายตวิตฺถโต ฯ  
# ๔. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๖๓ ฯ  สมนฺต. ๑/๑๔๘-๑๔๙ ฯ   
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        ย ฺเจต  ชมฺพุยา  ปมาณ  เอตเทว  อสุราน  จิตฺตปาฏลิยา  
ครุฬาน  สิมพฺลิรุกฺขสฺส  อมรโคยาเน(๑)  กทมฺพสฺส อุตฺตรกุรูส ุ 
กปฺปรุกฺขสฺส  ปุพฺพวิเทเห สิรีสสฺส ตาวตึเสสุ ปาริจฺฉตฺตกสฺสาติ ฯ 
เตนาหุ โปราณา   
                ปาตลิ สิมฺพล ีชมฺพู        เทวาน ปาริฉตฺตโก   
                กทมฺโพ กปฺปรุกฺโข จ        สิรีเสน ภวติ สตฺตม(๒) ฯ   
                เทวฺอสีติสหสฺสานิ                อชฺโฌคาโฬหฺ มหณฺณเว   
                อจฺจุคฺคโต ตาวเทว        จกฺกวาฬสิลุจฺจโย   
                ปริกฺขิปตฺวา ต สพฺพ        โลกธาตุมยณฺ ิโตติ ฯ    
        ตตฺถ  จนฺทมณฺฑล  เอกูนป ฺาสโยชน  สูรยิมณฺฑล  
ป ฺาสโยชน  ตาวตึสภวน  ทสสหสฺสโยชน  ตถา  อสุรภวน 
อวีจิมหานิรโย  ชมฺพุทีโป  จ ฯ  อมรโคยาน  สตฺตสหสฺสโยชน ฯ  ตถา 
ปุพฺพวิเทโห ฯ  อุตฺตรกุร ุ อฏสหสฺสโยชโน ฯ  เอกเมโก  เจตฺถ   
มหาทีโป  ป ฺจสตป ฺจสตปริตฺตทีปปริวาโร ฯ  ต  สพฺพมฺป  เอก  
จกฺกวาฬ  เอกา  โลกธาตุ ฯ  ตทนฺตเรสุ  โลกนฺตริกนิรยา ฯ  เอว  
อนนฺตานิ  จกฺกวาฬานิ  อนนฺตา  โลกธาตุโย  ภควา  อนนฺเตน  
พุทฺธาเณน  อเวทิ  อ ฺาสิ  ปฏิวิชฌฺิ ฯ  เอวมสฺส  โอกาสโลโกป   
สพฺพถา  วิทิโต ฯ  เอวมฺป  สพฺพถา วิทิตโลกตฺตา โลกวิทู ฯ   
        อตฺตโน  ปน  คุเณหิ  วิสิฏตรสฺส  กสฺสจิ  อภาวโต   
# ๑. ม. อปร... ฯ เอวมุปรปิ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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นตฺถิ  เอตสฺส  อุตฺตโรติ  อนุตฺตโร ฯ  ตถาเหส  สีลคุเณนาป   
สพฺพโลก  อภิภวติ  สมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสน- 
คุเณนป(๑) ฯ  สลีคุเณนาป  อสโม  อสมสโม อปฺปฏิโม  อปฺปฏิภาโค 
อปฺปฏิปุคฺคโล  ฯเปฯ  วิมตฺุติาณทสฺสนคุเณนาป ฯ  ยถาห น 
โข  ปนาห  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  
อตฺตนา  สีลสมฺปนฺนตรนฺติ ฯ (๒) วิตฺถาโร ฯ   
        เอว  อคฺคปฺปสาทสุตฺตาทีนิ  (๓)  น  เม  อาจริโย  อตฺถีติ- 
อาทินา  (๔)  คาถาโย จ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
        ปุริสทมฺเม  สาเรตีติ  ปุริสทมฺมสารถิ  ทเมติ  วิเนตีติ  
วุตฺต  โหติ ฯ ตตฺถ  ปรุิสทมฺมาติ  อทนฺตา  ทเมตุ  ยตฺุตา 
ติรจฺฉานปุริสาป  มนุสฺสปุริสาป อมนุสฺสปุริสาป ฯ  ตถาห ิ
ภควตา  ติรจฺฉานปุริสาป  อปลาโล (๕) นาคราชา  จูโฬทโร   
มโหทโร  อคฺคิสิโข  ธูมสิโข  อรวาโฬ  นาคราชา  ธนปาลโก 
หตฺถีติ  เอวมาทโย  ทมิตา  นิพฺพิสา  กตา  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  
ปติฏาปตา ฯ  มนุสฺสปุรสิาป สจฺจกนิคณฺปุตฺตอมฺพฏมาณว- 
โปกฺขรสาติโสณทนฺ(๖)ตกูฏทนฺตาทโย ฯ  อมนุสฺสปุริสาป  อาฬวก- 
# ๑. ม. สมาธิ ฯ เป ฯ ป ฺา ฯ วิมุตฺติ...ฯ  
# ๒. ส. ส. ๑๕/๕๖๐/๒๐๔ ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๑/๒๖ ฯ   
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ  
# ๔. วิ. มหา. ๔/๑๑/๑๔ ฯ ม. มู. ๑๒/๒๒๕/๓๒๙ ฯ  
# อภิ. ก. ๓๗/๙๘๓/๓๑๕ ฯ ๕. ม. อปโจฬาโล ฯ  
# ๖. ม. ...โสณทณฺฑ... ฯ  
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สูจิโลมขรโลมยกฺขสกฺกเทวราชาทโย  ทมิตา  วินตีา  วิจิเตฺรหิ  
วินยูปาเยหิ ฯ  อห  โข  เกสิ  ปรุิสทมเฺม สเณฺหนป วิเนมิ  
ผรุเสนป วิเนมิ ฯ  สณฺหผรุเสนป  วิเนมีติ  อิท  เจตฺถ  สุตฺต(๑) 
วิตฺกาเรตพฺพ ฯ อปจ ภควา  วิสุทฺธสีลาทีน  ปมชฺฌานาทีนิ   
โสตาปนฺนาทีน ฺจ  อุตฺตริมคฺคปฏิปท อาจิกฺขนฺโต ทนฺเตป  
ทเมติเยว ฯ   
        อถ  วา  อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถีติ  เอกเมวิท  อตฺถปท ฯ 
ภควา  หิ  ตถา  ปุริสทมฺเม  สาเรติ  ยถา  เอกปลลฺงฺเกเนว  
นิสินฺนา  อฏ  ทิสา  อสชฺชมานา  ธาวนฺติ ฯ  ตสฺมา  อนุตฺตโร  
ปุริสทมฺมสารถีติ  วุจฺจติ ฯ  
        (๒)ปหูติ  ปภู ฯ  วิสวีติ ปรสนฺตาเน วีริยุปฺปาทโก ฯ 
อลมตฺโตติ สมตฺถจิตฺโต ฯ  วิรโตติ  อรยิมคฺเคน  สพฺพปาปเกหิ  
วิรโต ฯ  อรยิมคฺเคเนว วิรตตฺตา  อายตึ  อปฺปฏิสนธฺิโก ฯ 
สพฺพปาปเกหิ  นิรยทกฺุขมติจฺจาติ  อายตึ  อปฺปฏิสนฺธิตาย นิรยทุกฺขมติจฺจ 
 ิโต(๒) ฯ  วีริยวาโสติ  วีริยนิเกโต ฯ  โส  วีริยวาติ โส ขีณาสโว  
วีริยวาติ  วตฺตพฺพต  อรหติ ฯ  ปธานวา  วีโร  ตาทีติ  อิมานิ  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๑๑/๑๕๐ ฯ  ๒. ม. หตฺถิทมเกน ภิกฺขเว หตฺถิ  
# ธมฺโม สารโิต เอกเยว ทิส ธาวตีติอิท ฺเจตฺถ สุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ 
# วีริยวาติ  อริยมคฺเคน สพฺพปาปเกหิวิรโต ฯ ปหติู ปภู วิสวีติ ปรสนฺตาเน 
# วีริยุปฺปาทโก ฯ อลมตฺโตติ สมถจิตฺโต วิรโตติ อริยมคฺเคน วิรตตฺตา 
# อายตึ อปฺปฏิสนฺธิโก ฯ สพฺพปากเกหิ นิรยทุกฺข อติจฺจาติ อายตึ 
# อปฺปฏิสนธฺิตาย นิรยทุกฺข อติจฺจ  ิโต ฯ   
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ปนสฺส ถุติวจนานิ ฯ โส  หิ  ปธานวา  มคฺคชฺฌานปฺปธาเนน 
วีโร  กิเลสารวิิทฺธสนสมตฺถตาย  ตาทิ  นิพฺพิการตาย ฯ ปวุจฺจเต  
ตถตฺตาติ ตถารูโป วีริยวาติ ปวุจฺจติ ฯ   
        เต  กามกามิโนติ  เอเต  รูปาทิวตฺถกุาเม  อิจฺฉนฺตา ฯ 
ราคราคิโนติ  ราเคน  ร ฺชิตา ฯ  ส ฺาส ฺ ิโนติ  ราคส ฺาย  
ส ฺ ิโน ฯ  น  กาเม  กาเมตีติ  รูปาทิวตฺถุกาเม  น  ปตฺเถติ ฯ  
อกาโมติ  กาเมหิ  วิรหิโต ฯ  นิกฺกาโมติ นิกฺขนฺตกาโม ฯ   
        สพฺพ ฺ ุต ฺาณนฺติ  ติยทฺธคต  สพฺพ  เนยฺยปถ  ชานาตีติ  
สพฺพ ฺ ู ตสฺส  ภาโว  สพฺพ ฺ ุตา  สพฺพ ฺ ุตา  เอว  าณ  
สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสงฺขาต  เนตฺต ฺจ  วาสนาย 
สห  กิเลเส  ปราเชตฺวา  ชิตตฺตา  ชินภาโว  จ  อปพฺุพ  อจริม  
อปุเร  อปจฺฉา  เอกสฺมึ  ขเณ  เอกสฺมึ  กาเล  อุปฺปนฺนา (๑) 
ปุพฺพนฺตโต อุทฺธ ปนฺนาติ อุปฺปนฺนา ฯ (๒)   
        เตชี  เตชสาติ  เตเชน  สมนฺนาคโต  เตชสา  อภิภุยฺย ฯ 
ยมห  วิช ฺ  ชาติชราย  อิธ  วิปฺปหานนฺติ  ยมห  ชาติชราย 
ปหานภูต  ธมฺม อิเธว ชาเนยฺย ฯ   
        ชคตีติ  ปวี(๓)ฯ  สพฺพ  อากาสคตนฺติ  สกล  อากาเส  ปวตฺต   
ปตฺถฏ ฯ  ตมคตนฺติ  ตมเมว  ตมคต  อนฺธการ  ยถา  คูถคต  
มุตฺตคตนฺติ ฯ  อภิวิหจฺจาติ นาเสตฺวา ฯ  อนฺธาการ  วิธมิตฺวาติ  
# ๑. ม. อุปฺปนฺโน ฯ  ๒. ม. ปนฺโนติ อุปฺปนฺโน ฯ 
# ๓. ม. ปฺถวี ฯ  
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จกฺขุวิ ฺาณุปฺปตฺตินิวารก อนฺธการ ปทาเลตฺวา ฯ  (๑)  อาโลก  
ทสฺสยิตฺวาติ สูริยาโลก ทสฺสยิตฺวา ฯ อากาเสติ อชฏากาเส ฯ   
อนฺตลิกฺเขติ (๒)อนฺตรธาตุสมตฺเถ  ตุจฺโฉกาเส(๒) ฯ  คมนปเถติ(๓)  เทวตาน  
คมนมคฺเค  คจฺฉติ ฯ  สพฺพ  อภิสงฺขารสมุทยนฺติ  สกล  กมฺม   
สมุทย  อุปฺปาท  ตณฺหนฺติ อตฺโถ ฯ  กิเลสตม  อวิชชฺนฺธการ  
วิธมิตฺวาติ  กิเลสตมสงฺขาต  อ ฺาณ อวิชฺชนฺธการ  นีหริตฺวา 
นาเสตฺวา ฯ  าณาโลกนฺติ  ป ฺาโลก  ทสฺสยิตฺวา ฯ วตฺถุกาเม  
ปริชานิตฺวาติ  รูปาทิวตฺถุกาเม  าตตีรณปริ ฺาย  ชานิตฺวา ฯ  
กิเลสกาเม ปหายาติ อุปตาปนสงฺขาเต กิเลสกาเม ปหาน- 
ปริ ฺาย ปชหิตฺวา ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ต  ธมฺม  อาจิกฺขนฺโต  อุปรูปร ิ คาถาโย   
อภาสิ ฯ  ตตฺถ  เนกฺขมฺม  ทฏ ุ  เขมโตติ  นิพฺพาน ฺจ  
นิพฺพานคามินิ ฺจ  ปฏิปท เขมนฺติ  ทิสฺวา ฯ  อุคฺคหิตนฺติ  
ตณฺหาวเสน  ทิฏ ิวเสน  คหิต ฯ  นิรตฺต  วาติ นิรสฺสิตพฺพ   
วา  มุ ฺจิตพฺพนฺติ วุตฺต โหติ ฯ มา เต วิชฺชิตฺถาติ มา เต 
อโหสิ ฯ กิ ฺจนนฺติ ราคาทิกิ ฺจน ตมฺป เต มา วิชฺชตฺิถ ฯ   
        มุ ฺจิตพฺพนฺติ  มุ ฺจิตฺวา  น  ปนุ คเหตพฺพ ฯ(๔) ปชหิตพฺพนฺติ  
วชฺชิตพฺพ ฯ (๑) วิโนเทตพฺพนฺติ  ขิปตพฺพ ฯ  พฺยนตีฺกาตพฺพนฺติ  
# ๑. ม. ปลาเปตฺวา ฯ  ๒. ม. อนฺเต ลิขิตุมสมตฺถตุจฺโฉกาเส ฯ  
# ๓.ม . คคนปเถติ ฯ ๔. ม. วิชหิตพฺพนติฺ จชิตพฺพ ฯ  
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วิคตนฺต  กาตพฺพ ฯ  อนภาว คเมตพฺพนฺติ อนุ อนุ อภาว 
คเมตพฺพ ฯ   
        ปุพฺเพติ  อตีเต  สงฺขาเร  อารพฺภ  อุปฺปนฺนกิเลสา ฯ  (๑)   
พฺราหฺมณาติ ภควา ชตุกณฺณึ อาลปติ ฯ เสส สพฺพตฺถ  
ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                ชตุกณฺณิมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                เอกาทสม ฯ   
 
                        ภทฺราวุธมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ทฺวาทสเม  ภทฺราวุธสุตฺเต  โอก ฺชหนฺติ  อาลย  ชห ฯ   
ตณฺหจฺฉิทนฺติ  ตณฺหากายจฺฉิท ฯ  อเนชนฺติ  โลกธมฺเมสุ  นิกฺกมฺป ฯ  
นนฺทิ ฺชหนฺติ อนาคตรูปาทิ  ปตฺถนาชห ฯ  เอกา  เอว  หิ  สา   
ตณฺหา  ถุติวเสน  อิธ  นานปฺปการโต  วุตฺตา ฯ  กปปฺ ฺชหนฺติ   
ทุวิธ  กปฺปชห ฯ  อภิยาเจติ อติวิย ยาจามิ ฯ สุตฺวาน   
นาคสฺส  อปนมิสฺสนฺติ  อิโตติ  นาคสฺส  ตว  ภควโต  วจน  
สุตฺวา  อิโต ปาสาณกเจติยโต พหุชนา ปกฺกมิสฺสนตีฺติ 
อธิปฺปาโย ฯ   
# ๑. ม. อุปฺปนฺนกิเลสา ฯ   
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        เย  อุปายุปาทานาติ (๑) ตณฺหาทิฏ ีหิ  อุปคนฺตฺวา  คหิตา ฯ  
เจตโส  อธิฏานาติ จิตฺเต ปติฏ ิตา ฯ อภินิเวสานุสยาติ  
อธิฏหิตฺวา (๒)  อาคนฺตฺวา สยิตา ฯ   
        ชนปเทหิ  สงฺคตาติ  องฺคาทีหิ  ชนปเทหิ  อิธ  สมาคตา ฯ   
วิยากโรหีติ ธมฺม เทเสหิ ฯ   
        สงฺคตาติ  เอเต  ขตฺติยาทโย  เอกภูีตา ฯ  สมาคตาติ   
วุตฺตปฺปกาเรหิ  ชนปเทหิ อาคตา ฯ สโมหิตาติ ราสีภูตา ฯ 
สนฺนิปติตาติ อวิโยคา ฯ (๓)   
        อถสฺส อาสยานุโลเมน ธมฺม เทเสนฺโต ภควา อุปรูปร ิ
คาถาโย อภาสิ ฯ 
        ตตฺถ  อาทานตณฺหนฺติ  รูปาทีน  อาทายิก  คหณตณฺห ฯ 
ตณฺหุปาทานนฺติ วุตฺต โหติ ฯ ย ย หิ  โลกสฺมึ  อุปาทิยนฺตีติ  
เอเตสุ  อุปาทาทิเภเทสุ  (๔)  ย  ย คณฺหนฺติ ฯ เตเนว มาโร  
อเนฺวติ (๕) ชนฺตุนฺติ  เตเนว  อุปาทานปจฺจยนิพฺพตฺตกมฺมาภิสงฺขาร- 
วเสน(๖) (๗)ปฏิสนฺธิกฺขนฺธมาโร (๗) ต สตฺต อนุคจฺฉติ ฯ   
        ตสฺมา  ปชานนฺติ  ตสฺมา  เอตมาทีนว  อนิจฺจาทิวเสน  วา   
สงฺขาเร  ปชานนฺโต ฯ  อาทานสตฺเต  อิติ  เปกฺขมาโน  ปช  อิม   
# ๑. ม. อุปยปุาทานาติ ฯ  ๒. ม. ปติฏ ิตา ฯ ๓. ม. อธิโยคา ฯ  
# ๔. ม. อุทฺธาทิเภเทสุ ฯ  ๕. อนุเอตีติ ทุนฺทรตร ฯ  
# ๖. ม. ...กมฺมาภิสงฺขารนิพฺพตฺตวเสน ฯ  ๗. ม. ปฏสินฺธิกขนฺธมาโร ฯ   
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มจฺจุเธยฺเย  วิสตฺตนฺติ  อาทาตพฺพฏเน  อาทาเนสุ  รูปาทีสุ  สตฺเต 
สพฺพโลเก  อิม  ปช มจฺจุเธยฺย  ลคฺค  เปกฺขมาโน  อาทานสตฺเต   
วา  อาทานาภินิวิฏเ  ปุคฺคเล  อาทานสงฺคเหตุ ฺจ  อิม  ปช  
มจฺจุเธยฺย  ลคฺค ตโต วีติกฺกมิตุ อสมตฺถ (๑) อิติ เปกฺขมาโน กิ ฺจน  
สพฺพโลเก น อุปาทิเยถาติ ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                ภทฺราวุธมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ทฺวาทสม ฯ   
 
                        อุทยมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        เตรสเม  อุทยสุตฺเต  อ ฺาวิโมกฺขนฺติ  อ ฺานุภาว- 
นิชฺฌาน(๒)  ต  วิโมกฺข ปุจฺฉติ ฯ   
        ปเมนป  ฌาเนน  ฌายีติ  วิตกฺกวิจารปติสุขจิตฺเตกคฺคตา- 
สมฺปยุตฺเตน ป ฺจงฺคิเกน  ปมชฺฌาเนน  ฌายตีติ  ฌายี ฯ  
ทุติเยนาติ  ปติสุขจิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺเตน ฯ  ตติเยนาติ  สุข- 
จิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺเตน ฯ  จตุตฺเถนาติ อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตา- 
สมฺปยุตฺเตน ฯ  สวิตกฺกสวิจาเรนป  ฌาเนน  ฌายีติ จตุกฺก- 
นยป ฺจกนเยสุ  ปมชฺฌาเนน  สวิตกฺกสวิจาเรนป  ฌาเนน  
# ๑. ม. มจฺจุเธยฺเย ลคฺค ฯ  เอวมุปริป ฯ   
# ๒. ม. ป ฺานุภาวนิชฺฌาน ฯ  
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ฌายตีติ  ฌายี ฯ  อวิตกฺกวิจารมตฺเตนาติ  ป ฺจกนเย  ทุติเยน  
ฌาเนน ฯ  อวิตกฺกอวิจาเรนาติ  ทุติยตติยาทิอวเสสชฺฌาเนน ฯ   
สปฺปติเกนาติ  ปติสมฺปยตฺุเตน  ทุกติกชฺฌาเนน ฯ นิปฺปติเกนาติ  
ปติวิรหิเตน  ตทวเสสชฺฌาเนน ฯ  สาตสหคเตนาติ  สุขสหคเตน   
ติกจตุกฺกชฺฌาเนน ฯ  อุเปกฺขาสหคเตนาติ  จตุกฺกป ฺจเมน ฯ  (๑) 
สุ ฺเตนปติ สุ ฺตวิโมกฺขสมฺปยุตฺเตน ฯ  อนิมตฺิเตนปติ  นิจฺจ- 
นิมิตฺต (๒) ธุวนิมิตฺต อตฺตนิมิตฺต ฺจ  (๓)  อุคฺฆาเฏตฺวา  ปฏิลทฺเธน  
อนิมิตฺเตนป  ฌาเนน ฌายตีติ ฌายี ฯ อปฺปณิหิเตนปติ  มคฺคา- 
คมนวเสน  ปณิธึ  โสเธตฺวา  ปริยาทิยิตฺวา  ผลสมาปตฺติวเสน  
อปฺปณิหิเตนป ฯ โลกิเยนปติ โลกิเยน ปมทุติยตติยจตุตฺเถน ฯ   
        โลกุตฺตเรนปติ  เตเนว  โลกุตฺตรสมฺปยุตฺเตน ฯ  ฌานรโตติ 
ฌาเนสุ  อภิรโต ฯ  เอกตฺตมนุยุตฺโตติ เอกตฺต เอกีภาว อนุยุตฺโต  
ปยุตฺโต ฯ สทตฺถครุโกติ สกตฺถครุโก กการสฺสาย  ทกาโร  
กโต ฯ  สทตฺโถติ  จ  อรหตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  ต  หิ  อตฺตูป- 
นิพทฺธฏเน  อตฺตาน  อวิชหนฏเน  อตฺตโน  ปรมตฺเถน(๔)  จ   
อตฺตโน  อตฺถตฺตา  สกตฺโถติ  วุจฺจติ ฯ  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชนวเสน   
สกตฺถครุโก  นิพฺพานครุโกติ  เอเก ฯ  อรโชติ  นิกกฺิเลโส ฯ  
วิรโชติ  วิคตกิเลโส ฯ  นริโชติ อปนีตกิเลโส  วิตรโชติป  ปาโ ฯ 
# ๑. ม. จตุกกฺป ฺจเกน ฯ   ๒. ม. อนิจฺจนิมิตฺต ฯ 
# ๓. ม. อนิมตฺิต ฺจ ฯ  ๔. ม. ปรมตฺถฏเน ฯ  
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โสเยวตฺโถ ฯ  รชาปคโตติ  กิเลเสหิ ทรูภูีโต ฯ รชวิปฺปหีโนติ  
กิเลสปฺปหีโน ฯ  รชวิปฺปยุตฺโตติ(๑) กิเลเสหิ มุตฺโต ฯ   
        ปาสาณเก  เจติเยติ  ปาสาณปฏเ  ปารายนสุตฺตนฺต- 
เทสิตฏาเน ฯ  สพฺโพสฺสกฺุกปฏิปฺปสสฺทฺธตฺตาติ  สพฺเพส  กิเลส- 
อุสฺสุกฺกาน  ปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา นาสิตตฺตา อาสีโน ฯ   
        กิจฺจากิจฺจนฺติ  อิท  กตฺตพฺพ  อิท  น  กตฺตพฺพนฺติ  เอว  
มนสา จินฺเตตพฺพ ฯ  กรณียากรณียนฺติ  กายทฺวาเรน  ปวตฺต  (๒) 
อิท  กรณีย  อิท  น กรณียนฺติ  เอว  กรณียากรณีย ฯ  ปหีนนฺติ  
วิสฺสฏ ฯ  วสิปฺปตฺโตติ  ปคุณภาว ปตฺโต ฯ   
        อถ  ภควา  ยสฺมา  อุทโย  จตุตฺถชฺฌานลาภี  ตสฺมาสฺส   
ปฏิลทฺธชฺฌานวเสน  นานปฺปการโต  อ ฺาวิโมกฺข  ทสฺเสนฺโต  
อุปรูปริ  คาถาโย  อาห ฯ  ตตฺถ  ปหาน  กามจฺฉนฺทานนฺติ  
ยทิท  ปมชฌฺาน  นิพฺพตฺเตนฺตสฺส กามจฺฉนฺทปฺปหาน ตมฺป  
อ ฺาวิโมกฺข (๓) พฺรูมิ ฯ เอว สพฺพปทานิ โยเชตพฺพานิ ฯ   
        ยา  จิตฺตสฺส  อกลลฺตาติ  (๔)  จิตฺตสฺส  คิลานภาโว ฯ  คิลาโน  
หิ  อกลลฺโกติ  วุจฺจติ ฯ  วินเยป  วุตฺต  นาห  ภนฺเต  อกลฺลโกติ ฯ  (๕) 
อกมฺม ฺตาติ จิตฺตเคล ฺสงฺขาโตว  อกมฺม ฺตากาโร ฯ   
โอลียนาติ  โอลียนากาโร อิริยาปถิกจิตฺต หิ  อิริยาปถ 
# ๑. ม. รชวิปฺปยุตฺโตติ ฯ  ๒. ม. อวสฺส ฯ  
# ๓. ม. อ ฺาวิโมกฺขนฺติ ฯ  ๔. ม. อกลฺยตาติ ฯ   
# ๕. วิ. มหาวิ. ๑/๑๕๒/๑๑๖ ฯ   
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สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺต  รกฺุเข วคฺคุลิ วิย ขีเล ลคฺคิตผาณิต- 
วารโก วิย  จ  โอลียติ  ตสฺส  ต  อาการ  สนฺธาย  โอลียนาติ   
วุตฺต ฯ  ทุติยปท  อุปสคฺเคน(๑)  วฑฺฒิต ฯ  ลีนนติฺ  (๒)  อวิปผฺาริกตาย  
ปฏิกุฏิต ฯ  (๓) อิตเร  เทวฺ  อาการภาวนิทฺเทสา ฯ  ถินนฺติ  สปปฺ- 
ปณฺโฑ  วิย  อวิปฺผาริกตาย ฆนภาเวน   ิต ฯ  ถิยนาติ  อาการ- 
นิทฺเทโส ฯ  ถิยิตภาโว  ถยิิตตฺต ฯ  อวิปฺผารวเสเนว พทฺธตาติ  
อตฺโถ ฯ    
        อุเปกฺขาสติสสุทฺธนฺติ  จตุตฺถชฺฌานอุเปกฺขาสตีหิ  สสุทฺธ ฯ  
ธมฺมตกฺกปุเรชวนฺติ  อิมินา  ตสฺมึ  จตุตฺถชฺฌานวิโมกฺเข   ิตชฺฌา- 
นงฺคานิ  (๔) วิเสสิตฺวา(๕) อติคต  อรหตฺตวิโมกฺข  วทติ ฯ  อรหตฺต- 
วิโมกฺขสฺส  หิ  มคฺคสมฺปยุตฺตสมฺมาสงฺกปฺปาทิเภโท  ธมฺมตกฺโก   
ปุเรชโว  โหติ ฯ  เตนาห  ธมฺมตกฺกปุเรชวนฺติ ฯ  อวิชฺชาย  
ปเภทนนฺติ  เอตเมว  จ  อ ฺาวิโมกฺข  อวิชฺชาปเภทนาขฺย(๖) 
นิพฺพาน นิสฺสาย ชาตตฺตา การโณปจาเรน อวิชชฺาย 
ปเภทนนฺติ พฺรูมีติ ฯ   
        ยา  จตุตฺเถ  ฌาเน  อุเปกฺขาติ  เอตฺถ  อุปปตฺติโต  อิกฺขตีติ   
อุเปกฺขา สม  ปสฺสติ  อปกฺขปติตา  หุตฺวา  ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  
อุเปกฺขนาติ  อาการนิทฺเทโส ฯ อชฺฌุเปกฺขนาติ  อุปสคฺควเสน  ปท  
# ๑. ม. อุปสคฺควเสน ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ลีนาติ ฯ  
# ภ. ม. ปฏิกฏุิต ฯ  ๔. ม. ตฺวา ฌานงฺคานิ ฯ  ๕. ม. วิปสฺสิตฺวา ฯ  
# ๖. ม. อวิชชฺาปเภทนสงฺขาต ฯ  
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วฑฺฒิต ฯ  จิตฺตสมโถติ  (๑) จิตฺตสฺเสกคฺคภาโว ฯ จิตฺตปฺปวตฺติตาติ  (๒) 
จิตฺตสฺส  อูนาติริตฺตวชฺชิตภาโว ฯ  มชฌฺตฺตตาติ  จิตฺตสฺส มชฺเฌ  
 ิตภาโว ฯ   
        เอว  อวิชฺชาปเภทวจเนน  วุตฺต  นพฺิพาน  สุตฺวา  ต   
กิสฺส วิปฺปหาเนน  วุจฺจตีติ  ปุจฺฉนฺโต  กึสุ  ส ฺโชโนติ   
คาถมาห ฯ  ตตฺถ กึสุ  ส ฺโชโนติ  กึ  ส ฺโชโน ฯ  วิจารณนฺติ 
วิจารณการณ ฯ  (๓)  กสิฺสสฺส วิปฺปหาเนนาติ กึนามกสฺส อสฺส ธมฺมสฺส 
วิปฺปหาเนน ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตมตฺถ  พฺยากโรนฺโต  นนฺทิส ฺโชโนติ   
คาถมาห ฯ ตตฺถ วิตกฺกสฺสาติ กามวิตกฺกาทิโก วิตกโฺก อสฺส ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  นิพฺพานสฺส  มคฺค  ปุจฺฉนฺโต  กถ  สตสฺสาติ  
คาถมาห ฯ ตตฺถ วิ ฺาณนฺติ อภิสงฺขารวิ ฺาณ ฯ   
        อถสฺส  มคฺค  กเถนฺโต  ภควา  อชฌฺตฺต ฺจาติ  คาถมาห ฯ   
ตตฺถ เอว สตสฺสาติ เอว สตสฺส สมฺปชานสฺส ฯ เสส สพฺพตฺถ  
ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโสว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                อุทยมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                เตรสม ฯ   
# ๑. ม. จิตฺตสมตาติ ฯ  ๒. ม. จิตฺตปฺปสฺสทฺธตาติ ฯ 
# ๓. ม. วิจารณการณ ฯ  
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                โปสาลมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        จุทฺทสเม  โปสาลสุตฺเต  โย  อตีต  อาทิสตีติ  โย  ภควา   
อตฺตโน จ ปเรส ฺจ เอกมฺป ชาตินฺติอาทิเภท อตีต อาทิสติ ฯ   
        เอกมฺป  ชาตินฺติ  เอกมฺป  ปฏิสนฺธมิูลก  จุติปริโยสาน  
เอกภวปริยาปนฺน ขนฺธสนฺตาน ฯ  เอส  นโย  เทฺวป  ชาติโยติ- 
อาทีสุ ฯ  อเนเกป  สวฏฏกปฺเปติอาทีสุ ปน  ปรหิายมาโน  กปฺโป  
สวฏฏกปฺโป  ตทา  สพฺเพส พฺรหฺมโลเก สนฺนิปตนโต ฯ (๑)   
วิวฏฏมาโน  (๒)  กปฺโป  วิวฏฏกปฺโป  ตทา  พฺรหฺมโลกโต สตฺตาน 
วิวฏฏนโต ฯ ตตฺถ  สวฏเฏน  สวฏฏฏายี  คหิโต  โหติ 
ตมฺมูลกตฺตา  วิวฏเฏน  จ  วิวฏฏฏายี ฯ เอว  หิ  สติ  ยานิ   
ตานิ ฯ  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  กปฺปสฺส  อสงฺเขฺยยฺยานิ กตมานิ   
จตฺตาริ  สวฏโฏ  สวฏฏฏายี  วิวฏโฏ  วิวฏฏฏายีติ  (๓) วุตฺตานิ  
ตานิ  ปริคฺคหิตานิ  โหนฺติ ฯ  สวฏฏกปฺเป  วิวฏฏกปฺเปติ  จ  
กปฺปสฺส อทฺธ  คเหตฺวา  วุตฺต ฯ  สวฏฏวิวฏฏกปฺเปติ  สกล- 
กปฺป  คเหตฺวา  วุตฺต ฯ  กถ อนุสฺสรตีติ  เจ  อมุตฺราสินฺติ- 
อาทินา  นเยน ฯ  ตตฺถ  อมุตฺราสินฺติ  อมุมฺหิ สวฏฏกปฺเป อห 
อมุมฺหิ  ภเว  วา  โยนิยา  วา  คติยา  วา  วิ ฺาณฏ ิติยา  วา   
สตฺตาวาเส  วา  สตฺตนิกาเย  วา  อาสึ ฯ  เอวนฺนาโมติ  ติสฺโส 
# ๑. ม. สนฺนปิตนโต ฯ  กตฺถจิ. ปฏิสนธฺิวตฺตนโต ฯ  
# ๒. ม. วฑฺฒมาโน ฯ ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๕๖/๑๙๑-๒ ฯ  
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วา ปุสฺโส (๑) วา ฯ  เอวโคตฺโตติ  กจฺจาโน  วา  กสสฺโป  วา ฯ   
อิทมสฺส  อตีตภเว  อตฺตโน  นามโคตฺตานุสฺสรณวเสน  วุตฺต ฯ 
สเจ  ปน  ตสมฺึ  กาเล  อตฺตโน  วณฺณสมฺปตฺตึ  วา  ลขูปฺปณีต- 
ชีวิตภาว  วา  สุขทุกฺขพหุลต  วา  อปฺปายุกทีฆายุกภาว  วา  
อนุสฺสริตุกาโม  ตมฺป  อนุสฺสรติเยว ฯ  เตนาห  เอววณฺโณ  
เอวมายุปริยนฺโตติ ฯ ตตฺถ  เอววณฺโณติ  โอทาโต  วา  สาโม   
วา ฯ  เอวมาหาโรติ  สาลมิโสทนาหาโร  วา  ปวตฺตผลโภชโน   
วา ฯ  เอวสุขทุกฺขปฏิสเวทีติ  อเนกปฺปกาเรน  กายิกเจตสิกาน   
สามิสนิรามิสาทิปฺปเภทาน (๒) วา  สขุทุกฺขาน  ปฏิสเวที ฯ  เอวมายุ- 
ปริยนฺโตติ  เอว วสฺสสตปรมาณายุปริยนฺโต(๓) วา จตุราสีติ- 
กปฺปสหสฺสปรมายุปริยนฺโต(๔) วา ฯ   
        โส  ตโต  จุโต  อมุตฺร  อุทปาทินติฺ  โส  อห  ตโต  ภวโต 
โยนิโต  คติโต  วิ ฺาณฏ ิติโต  สตฺตาวาสโต  สตฺตนิกายโต  วา  
จุโต  ปุน  อมุกสฺมึ นาม  ภเว  โยนิยา  คติยา  วิ ฺาณฏ ิติยา  
สตฺตาวาเส  สตฺตนิกาเย  วา  อุทปาทึ ฯ  ตตฺราปาสินฺติ  อถวา  (๕) 
ตตฺราป  ภเว โยนิยา คติยา วิ ฺาณฏ ิติยา สตฺตาวาเส  
สตฺตนิกาเย วา ปุน อโหสึ ฯ เอวนฺนาโมติอาทิ วุตฺตนยเมว ฯ   
        อปจ  ยสฺมา  อมุตฺราสินฺติ  อิท  อนุปุพฺเพน  อาโรหนฺตสฺส 
# ๑. ม. ผุสฺโส ฯ  ๒. ม. สามิสนิรามิสาทิปฺปเภทาน ฯ  
# ๓. ม. ...ปรมายุปริยนฺโต ฯ ๔. ม. ...ปรมายุปริยนฺโต ฯ 
# ๕. ม. อถ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 325 

*เลมที่ 39  โปสาลมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 325 
 
ยาวทิจฺฉก อนุสฺสรณ ฯ  โส  ตโต  จุโตติ  ปฏินิวตฺตนฺตสฺส 
ปจฺจเวกฺขณ ฯ  ตสฺมา อิธปูปนฺโนติ [๑] สฺวาห ตโต อนนฺตรูป- 
ปตฺติฏานโต จุโต อิธ อมุกสฺมึ นาม ขตฺติยกุเล วา  
พฺราหฺมณกุเล วา นิพฺพตฺโต ฯ 
        อิตีติ (๒) เอว ฯ  สาการ  สอุทฺเทสนฺติ  นามโคตฺตวเสน  สอุทฺเทส 
วณฺณาทิวเสน สาการ ฯ  นามโคตฺเตน  หิ  สตฺโต  ติสฺโส  
กสฺสโปติ  อุทฺทิสิยติ  วณฺณาทีหิ  สาโม  โอทาโตติ  นานตฺตโต 
ป ฺายติ ฯ  ตสฺมา  นามโคตฺต  อุทฺเทโส  อิตเร  อาการาติ ฯ 
ปุพฺเพนิวาสนฺติ  ปุพฺเพ อตีตชาตีสุ นิวุฏกฺขนฺธา ปุพฺเพ- 
นิวาโส ฯ  นวุิฏาติ  อชฺฌาวุฏา  อนุภูตา  (๓)  อตฺตโน  สนตฺาเน  
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺธา  นิวุฏธมฺมา  วา ฯ  นิวุฏาติ  โคจร- 
นิวาเสน นิวุฏา อตฺตโน  วิ ฺาเณน  วิ ฺาตา  ปริจฺฉินฺนา  
ปรวิ ฺาเณน  วิ ฺาตาป  วา ฉินฺนวฏมกานุสฺสรณาทีสุ   เตส 
พุทฺธานเยว  ลพฺภนฺติ ฯ  ต  ปุพฺเพนิวาส อาทิสติ กเถติ ฯ 
        ปเรส อตีตนฺติ อ ฺเส ปรปุคฺคลาน ปุพฺเพนิวาส  
เอกมฺป ชาตินฺติอาทินา นเยน อาทิสติ ฯ (๔)  มหาปทานิยสุตฺตนฺตนฺติ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิมิสฺสา อิธูปปตฺติยา อนนฺตรเมวสฺส อุปปติฏาน  
# สนฺธาย อมุตร อุทปาทินฺติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ตตฺราปาสินฺติ  
# เอวมาทิ ปนสฺส ตตฺรา อิมิสฺสา อุปปติยา อนฺตเร อุปปติฏาเน  
# นามโคตฺตาทีน อนุสฺสรณทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ โส ตโต จุโต 
# อีธูปปนฺโนติ ทิสฺสนฺติ ฯ  ๒. ม. อิติฯ ๓. ม. อนุภูโต ฯ  
# ๔. สมนฺต. ๑/๒๑๗ ฯ  วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๒๕๓ ฯ  
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มหาปุริสาน  อปทานนิยุตฺต  มหาปทานสุตฺต ฯ  (๑) มหาสุทสฺสนิยนฺติ(๒) 
มหาสุทสฺสนสฺส  สมฺปตฺติยุตฺต  มหาสุทสฺสนสุตฺต ฯ  (๓) มหาโควินฺทิยนฺติ(๔) 
มหาโควินฺทพฺราหฺมณสฺส  อปทานนิยุตฺต มหาโควินฺทสุตฺต ฯ (๕)   
มฆเทวิยนฺติ(๖)  มฆเทวสฺส  ร ฺโ  อปทานนิยุตฺต  มฆเทวสุตฺต (๗)ฯ  
สตานุสาริาณ โหตีติ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติสมฺปยุตฺตาณ โหติ ฯ   
        ยาวตก  อากงฺขตีติ  ยตฺตก  าตุ  อิจฺฉติ  ตตฺตก  
ชานิสฺสามีติ  าณ เปเสสิ (๘)ฯ  อถสสฺ  ทุพฺพลปตฺตปุเฏ  ปกฺขนฺธ- 
นาคเตส(๙)  วิย  อปฺปฏิหต  อนิวาริต าณ  คจฺฉติ ฯ  เตน  
ยาวตก  อากงฺขติ  ตาวตก  อนุสฺสรติ ฯ  โพธชินฺติ  โพธิยา  
มูเล  ชาต ฯ  าณ  อุปฺปชฺชตีติ  จตุมคฺคาณ  อุปฺปชฺชติ ฯ 
อยมนฺติมา  ชาตีติ เตน  าเณน  ชาติมูลสฺส  ปหีนตฺตา  ปุน  
อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโวติ  (๑๐)  อปรมฺป  าณ   
อุปฺปชฺชติ ฯ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณนฺติ  เอตฺถ อุปริ  สตฺตานนฺติ   
ปท  อิเธว  อาหริตฺวา  สตฺตาน อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณนฺติ  
โยเชตพฺพ ฯ  ปรานิ  จ  อปรานิ  จ  ปราปรานีติ  วตฺตพฺเพ   
สนฺธิวเสน  โรการ  กตฺวา  ปโรปรานีติ  วุจฺจติ ฯ  ปโรปราน  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑/๑ ฯ  ๒. ม. มหาสุทสฺสนิยสุตฺตนฺตนฺติ ฯ 
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๑๖๓/๑๙๖ ฯ ๔. ม. มหาโควินฺทิยสุตฺตนฺตนฺติ ฯ 
# ๕. ท.ี มหา. ๑๐/๒๐๙/๒๕๒ ฯ ๖. ม. มาฆเทวิยสุตฺตนฺตนฺติ ฯ 
# ๗. ม. ม. ๑๓/๔๕๒/๔๑๕ ฯ ๘. ม. เปเสสิ ฯ  
# ๙. ม. ปกฺขนฺธนาราโจ ฯ  ๑๐. ท.ี มหา. ๑๐/๒๖/๑๗ ฯ   
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ภาโว  ปโรปริย  ปโรปริยเมว  ปโรปรยิตฺต  เวเนยฺยสตฺตาน 
สทฺธาทีน  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  ปโรปริยตฺต  อินทฺฺริยปโร- 
ปริยตฺต  อินทฺฺริยปโรปริยตฺตสฺส  าณ อินฺทฺริยปโรปริยตฺต- 
าณ  อินฺทฺริยาน  อุตฺตมานุตฺตมภาวาณนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อินฺทฺริยวโรวริยตฺต(๑)าณนฺติป  ปาโ (๒)ปรานิ  จ  อวริยาน ิ
จ  วโรวริยานิ ฯ วโรวริยาน  ภาโว  วโรวริยตฺตนฺติ  โยเชตพฺพ ฯ  
อวริยานีติ(๒)  จ อุตฺตมานีติ อตฺโถ ฯ อถ  วา  ปรานิ  จ  โอปรานิ   
จ  ปโรปรานิ  เตส  ภาโว  ปโรปริยตฺตนฺติ(๓)  โยเชตพฺพ ฯ  โอปรานีติ  
จ  โอรานีติ  วุตฺต  โหติ  ลามกานีติ  อตฺโถ  ปโรปรา  
ยสฺส  สเมจฺจ  ธมฺมาติอาทีสุ  วิย ฯ  (๔)  อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต  าณนฺติ  
ภุมฺมวจเนนาป ปาโ ฯ (๕)   
        ตถาคตสฺสาติ  ยถา  วิปสฺสิอาทโย  ปุพฺพกา  อิสโย  อาคตา 
ตถา  อาคตสฺส ฯ  ยถา  จ  เต  คตา  ตถา  คตสฺส ฯ  
ตถาคตพลนฺติ  อ ฺเหิ  อสาธารณ  ตถาคตสฺเสว  พล ฯ  ยถา   
วา  ปุพฺพพุทฺธาน  พล  ปุ ฺ ุสฺสยสมฺปตฺติยา อาคต  ตถา 
อาคตพลนฺติป  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  ทุวิธ  ตถาคตสฺส  พล  กายพล ฺจ   
าณพล ฺจ ฯ  เตสุ  กายพล  หตฺถกิุลานุสาเรน  เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. ม. ...วโรววิยตฺต... ฯ ๒. ม. วราน ิจ อวรานิ จ วโรวริยานิ ฯ  
# วโรวริยาน ภาโว วโรวริยตฺตนฺติ โยเชตพฺพ ฯ อวริยานีติ ฯ 
# ๓. ม.ปโรปริยตฺตนฺติ ฯ ๔. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๕/๘ ฯ   
# ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๘๐/๔๒๔ ฯ ๕. สทฺธมมฺปกาสินี. ๑/๖๒ ฯ  
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วุตฺตเ ฺหต โปราเณหิ   
                กาฬาวก ฺจ คงฺเคยฺย        ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล   
                คนฺธมงฺคลเหม ฺจ        อุโปสถจฺฉทฺทนฺติเม ทสาติ ฯ (๑)   
        ยเทต  ปกติหตฺถิคฺคณนาย  หตฺถนี  โกฏิสหสฺสสฺส  ปุริส- 
คณนาย  ทสนฺน ปุริสโกฏิสหสฺสาน  พล  โหติ  อิท  ตาว   
ตถาคตสฺส  กายพล ฯ  าณพล  ปน  มหาสีหนาเท  (๒)  อาคต   
ทสพลาณ  จตุเวสารชฺชาณ  อฏสุ  ปริสาสุ  อกมฺปนาณ  
จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ  ป ฺจคติปริจฺเฉทกาณ  สยุตฺตเก  (๓)  
อาคตานิ  เตสตฺตติ  าณานิ  สตฺตสตฺตติาณานีติ(๔)  เอว  
อ ฺานิป  อเนกานิ  าณสหสฺสานิ  เอต  าณพล  นาม ฯ 
อิธาป  าณพลเมว  อธิปเฺปต  าณ ฺหิ อกมฺปยฏเน 
อุปตฺถมฺภกฏเน จ พลนฺติ (๕) วุตฺต ฯ   
        สตฺตาน  อาสยานุสเย  าณนฺติ  เอตฺถ  รูปาทสีุ  ขนฺเธสุ   
ฉนฺทราเคน  สตฺตา วิสตฺตาติ สตฺตา ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา   
รูเป โข ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนทฺี ยา   
ตณฺหา ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ ฯ   
(๖)เวทนาย...ส ฺาย...สงฺขาเรสุ(๖)...วิ ฺาเณ โย ฉนฺโท โย ราโค 
# ๑. ปป ฺจ. ๒/๔๓ ฯ สารตฺถปฺ. ๒/๖๘ ฯ มโนรถ. ๓/๓๒๕  
# สมฺโมห. ๖๓๖ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๖๖/๑๔๐ ฯ  
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๑๒๗/๗๑ ฯ  ๔. ม. สตฺตสตฺตติาณานิ ฯ 
# ๕. สมโฺมห. ๖๓๗ ฯ  ๖. ม.เวทนาย ฯ  ส ฺาย ฯ สงฺขาเรสุ ฯ   
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        ยา นนทฺี ยา ตณฺหา ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา   
สตฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ (๑)   
        อกฺขรจินฺตกา  ปน  อตฺถ  อวิจาเรตฺวา  นามมตฺตเมตนฺติ  
อิจฺฉนฺติ ฯ เยป  อตฺถ  วิจาเรนฺติ  เต  สตฺตโยเคน  (๒)  สตฺตาติ  
อิจฺฉนฺติ ฯ  เตส สตฺตาน อาสยนฺติ  นิสฺสยนฺติ  เอตฺถาติ   
อาสโย  มิจฺฉาทิฏ ิยา  สมฺมาทิฏ ิยา  วา กามาทีหิ  
เนกฺขมฺมาทีหิ  วา  ปริภาวิตสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺเสต  อธิวจน ฯ  
สตฺตสนฺตาเน  อนุเสนฺติ  อนุปวตฺตนฺตีติ  อนุสยา  ถามคตาน  
กามราคาทีน(๓) เอต อธิวจน ฯ  อาสโย  จ  อนุสโย  จ  อาสยานุ- 
สโย ฯ  ชาติคฺคหเณน  จ  ทฺวนฺทสมาสวเสน  จ  เอกวจน  
เวทิตพฺพ ฯ ยสฺมา จริตาธิมุตฺติโย อาสยานุสยสงฺคหิตา ตสฺมา 
[๔] จริตาธิมุตฺตีสุ  าณานิ  อาสยานุสยาเณเนว  สงฺคเหตฺวา   
อาสยานุสเย าณนฺติ วุตฺต ฯ   
        ยมกปาฏิหีเร  าณนฺติ  เอตฺถ  อคฺคิกฺขนฺธอุทกธาราทีน  
อปุพฺพ อจริม  สกึเยว  ปวตฺติโต  ยมก  อสฺสทฺธิยาทีน  ปฏิปกฺข- 
ธมฺมาน  หรณโต ปาฏิหีร ยมก ฺจ ต ปาฏิหีร ฺจาติ  
ยมกปาฏิหีร ฯ   
        มหากรณุาสมาปตฺติยา  าณนฺติ  เอตฺถ  ปรทุกฺเข  สติ  
# ๑. ส. ข. ๑๗/๓๖๗/๒๓๒ ฯ  ๒. ม. สตฺวโยเคน ฯ  
# ๓. ม. สตฺตสนฺตาเน ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร อุทฺเทเสติ ทิสฺสติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 330 

        *เลมที่ 39  จูฬนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  330 
 
สาธูน  หทยกมฺปน  กโรตีติ  กรุณา  กินาติ  วา  ปรทุกฺข   
หึสติ  วินาเสตีติ  กรุณา กริียติ  วา  ทุกขิฺเตสุ  ผรณวเสน   
ปสารียตีติ  กรุณา  ผรณกมฺมวเสน  คุณวเสน(๑) จ  มหตี  
กรุณา  มหากรุณา  สมาปชฺชนฺติ  เอต  มหาการุณิกาติ   
สมาปตฺติ  มหากรุณา  จ  สา  สมาปตฺติ  จาติ  มหา- 
กรุณาสมาปตฺติ  ตสฺส  มหากรุณาสมาปตฺติย ฯ ต สมฺปยุตฺต  
วา าณ ฯ   
        สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  อนาวรณาณนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจเนยฺยปถป-ฺ 
ปเภท  สพฺพ  อ ฺาสีติ  สพฺพ ฺ ู  ตสฺส(๒)  ภาโว  สพฺพ ฺ ุตา   
สพฺพ ฺ ุตา  เอว าณ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ(๓) ฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณนฺติ  
วตฺตพฺเพ (๔)รสฺส  กตฺวา(๔) สพฺพ ฺ ุต ฺาณนฺติ  วุตฺต ฯ สงฺขตา- 
สงฺขตาทิเภทา สพฺพธมฺมา หิ สงฺขาโร วิกาโร ลกฺขณ   
นิพฺพาน  ป ฺตฺตีติ ป ฺเจว เนยฺยปถา โหนฺติ ฯ อาวชฺชน- 
ปฏิพทฺธตฺตา เอว หิ นตฺถิ เอตสฺส อาวรณนฺติ ตเทว  
อนาวรณาณนฺติ วุจฺจติ ฯ (๕)   
        สพฺพตฺถ  อสงฺคมปฺปฏิหตมนาวรณาณนฺติ  เอตฺถ  อตีตา- 
นาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ อสงฺค สงฺควิรหิต อปฺปฏิหต ปฏิปกฺขวิรหิต  
# ๑. ม. กมฺมคุณวเสนฯ ๒. ม. สพฺพ ฺ ุสฺส ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม.อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
# ๕. สทฺธมมฺปกาสินี. ๑ ฯ   
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หุตฺวา ปวตฺต อาวรณวิรหิต าณ ฯ   
        อนาคตมฺป อาทิสตีติ   
                อิมสฺมึ ภทฺทเก กปฺเป        ตโย อาสึสุ นายกา   
                อหเมตรหิ สมฺพุทฺโธ        เมตฺเตยฺโย จาป เหสฺสตีติ จ   
อสีติวสฺสสหสฺสายุเกสุ ภิกฺขเว มนุสฺเสสุ เมตฺเตยฺโย  นาม  
ภควา โลเก อุปฺปชฺชิสฺสติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณ- 
สมฺปนฺโนติ จ (๑)  อถ โข ภิกฺขเว สงฺโข นาม ราชา โย โส 
ยูโป  ร ฺา  มหาปนาเทน การาปโต ต ยูป อุสฺสาเปตฺวา  
อชฺฌาวสิตฺวา  ธเสตฺวา (๒) วิสฺสชฺชิตฺวา สมณพฺราหฺมณก- 
ปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน  ทาน ทตฺวา เมตฺเตยฺยสฺส ภควโต อรหโต  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สนฺติเก เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ  
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสตีติ จ   
อนาคเต อฏ ิสฺสโร นาม ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ภวิสฺสตีติ จ   
สุมนิสฺสโร  นาม  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  (๓)  ภวิสฺสตีติ  จ  อาทินา  
นเยน  เทวทตฺตาทีน อนาคต อาจิกฺขติ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนมฺป  
อาทิสตีติ อิท ปากฏเมว ฯ   
        วิภูตรูปส ฺ ิสฺสาติ  สมติกฺกนฺตรูปส ฺ ิสฺส ฯ  สพฺพ- 
กายปฺปหายิโนติ ตทงฺควิกฺขมฺภนวเสน  สพฺพรูปกายปฺปหายิโน ฯ 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๔๘/๘๓ ฯ  ๒. ม. ต ทตฺวา ฯ 
# ๓. ม. ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ  
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ปหีนรูปภวปฏิสนฺธิกสฺสาติ อธิปฺปาโย ฯ  นตฺถ ิ กิ ฺจีติ  ปสฺสโตติ  
วิ ฺาณาภาวทสฺสเนน  นตฺถิ  กิ ฺจีติ ปสฺสโต  อากิ ฺจ ฺา- 
ยตนลาภิโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  าณ  สกฺกานุปุจฺฉามีติ สกฺกาติ  
ภควนฺต  อาลปนฺโต  อาห ฯ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  าณ  ปุจฺฉามิ  
กถ (๑) อิจฺฉิตพฺพนฺติ ฯ  กถ  เนยฺโยติ (๒) กถ ฺจ  โส  เนตพฺโพ  
กถมสฺส  อุตฺตริาณ อุปฺปาเทตพฺพนฺติ ฯ   
        กตมา  รูปส ฺาติ  เอตฺถ  รูปส ฺาติ  ส ฺาสีเสน 
วุตฺต  รูปาวจรชฺฌาน ฺเจว  ตทาลมฺพน ฺจ(๓) ฯ  รปูาวจรชฺฌานมฺป  
หิ  รูปนฺติ  วุจฺจติ รูป  รูปานิ  ปสฺสตีติอาทีสุ ฯ  (๔)  ตสฺส 
อารมฺมณมฺป  พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติ- 
อาทีสุ ฯ   (๕)  ตสฺมา  อิธ  รูเป  ส ฺา  รูปส ฺาติ  เอว ส ฺา- 
สีเสน  รูปาวจรชฺฌานสฺเสต  อธิวจน ฯ  รูป ส ฺา อสฺสาติ  
รูปส ฺา รูปมสฺส นามนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอว  ปวี- 
กสิณาทิเภทสุ  ตทารมฺมณสฺส  เจต  อธิวจนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
อิธ  ปน  กุสลวิปากกิริยาวเสน  ป ฺจทสฌานสงฺขาตา  รูป- 
ส ฺา  เอว  อธิปฺเปตา ฯ  รูปาวจรสมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส  วาติ  
รูปาวจรกุสลชฺฌานสมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส ฯ  อุปปนฺนสฺส  วาติ   
วิปากชฺฌานวเสน  ตสฺมึ  ภเว  อุปปนฺนสฺส ฯ  ทิฏธมฺมสุข- 
# ๑. ม. ปุจฺฉานิ กีทิส ฯ ๒. ม. เนวฺยาติ ฯ  ๓. ม. ตทารมฺมณ ฺจ ฯ 
# ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๘๙/๗๔ ฯ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๖๙/๓๕๓ ฯ 
# ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๘๗/๗๓ ฯ  
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วิหาริสฺส  วาติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  กิริยชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวาสุข(๑) 
อุปฺปาเทตฺวา  วิหรนฺตสฺส ฯ  อรูปสมาปตฺติโยติ  อากาสาน ฺจาย- 
ตนาทีนิ ฯ ปฏิลทฺธสฺสาต(๒) อุปฺปาเทตฺวา   ิตสฺส ฯ  รูปส ฺา 
วิภูตา โหนฺตีติ รูปส ฺา อปคตา โหนฺติ ฯ วิคตาติ วินาสิตา ฯ 
อภาวิตาติป (๓) ปาโ สนฺุทโร ฯ   
        ตทงฺคสมติกฺกมาติ  ตทงฺคปฺปหานวเสน  อติกฺกเมน ฯ 
วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  ปหีโนติ  อรูปชฌฺานปฏิลาเภน  วิกฺขมฺภเนน  
ปหีโน ฯ  ตสฺส  รูปกาโยติ  ตสฺส  อรปูสมาปตฺติลาภิโน ปุคฺคลสฺส (๔) 
รูปาวจรกาโย ฯ   
        อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ  เอตฺถ  นาสฺส  กิ ฺจนนฺติ  อกิ ฺจน ฯ 
อนฺตมโส ภงฺคมตฺตมฺป  อสฺส  อวสิฏ นตฺถีติ วุตฺต โหติ ฯ 
อกิ ฺจนสฺส ภาโว อากิ ฺจ ฺ อากาสาน ฺจายตนวิ ฺาณา- 
ปคมสฺเสต  อธิวจน  ต  อากิ ฺจ ฺ  อธิฏานฏเน อิมิสฺสา   
ส ฺาย  อายตนนฺติ  อากิ ฺจ ฺายตน  อากาเส  ปวตฺติต- 
วิ ฺาณาปคมารมฺมณสฺส  ฌานสฺเสต  อธิวจน ฯ  วิ ฺาณ ฺจาย- 
ตนสมาปตฺตึ  สโต  สมาปชฺชิตฺวาติ  ต  วิ ฺาณ ฺจายตน  
สโตการี  หุตฺวา  สมาปชฺชตฺิวา ฯ  สโต วุฏหิตฺวาติ  สโตการี  
หุตฺวา  ตาย  สมาปตฺติยา  วุฏาย ฯ  ต ฺเว  วิ ฺาณนฺติ ต  
# ๑. ม. กริิยาฌาน สมาปชฺชิตฺวา สุข ฯ  
# ๒. สฺยา. ลาภิสฺสาติ ฯ  ๓. ม. อภาวิตาติป ฯ  
# ๔. ม. อรูปปุคฺคลสฺส ฯ  
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อากาเส  ปวตฺติต  มหคฺคตวิ ฺาณ ฯ  อภาเวตีติ  วินาเสติ ฯ  
วิภาเวตีติ วิวิธา  วินาเสติ ฯ (๑) อนฺตรธาเปตีติ อทสฺสน คเมติ ฯ   
        กถ  โส  เนตพฺโพติ  โส  ปุคฺคโล  เกน  ปกาเรน   
ชานิตพฺโพ ฯ  วิเนตพฺโพติ  นานาวิเธน  ชานิตพฺโพ ฯ  อน-ุ 
เนตพฺโพติ  ปุนปฺปุน  จิตฺเตน  กถ คมยิตพฺโพ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตาทิเส  ปุคฺคเล  อตฺตโน  อปฺปฏิหต- 
าณตฺต (๒) ปกาเสตฺวา  ต  าณ  พฺยากาตุ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ 
วิ ฺาณฏ ิติโย  สพฺพา  อภิชาน  ตถาคโตติ  อภิสงฺขารวเสน  
จตสฺโส  ปฏสินฺธิวเสน  สตฺตาติ  เอว  สพฺพา  วิ ฺาณฏ ิติโย 
อภิชานนฺโต  ตถาคโต  ติฏนฺตเมน  ชานาตีติ กมฺมาภิสงฺขารวเสน(๓) 
ติฏนฺตเมต  (๔)  ปุคฺคล  ชานาติ  อายตึ อย เอวคติโก ภวิสฺสตีติ ฯ 
ธิมุตฺตนฺติ อากิ ฺจ ฺายตนาทีสุ อธิมุตฺต ฯ ตปฺปรายนนฺติ  
ตมฺมย ฯ   
        วิ ฺาณฏ ิติโยติ  ปฏิสนธฺิวิ ฺาณสฺส  านานิ  
สวิ ฺาณกา  ขนฺธา เอว ฯ  ตตฺถ  เสยยฺถาปติ  นิทสฺสนตฺเถ 
นิปาโต  ยถา  มนุสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อปริมาเณสุป  หิ  จกฺก- 
วาเฬสุ  อปรมิาณาน  มนุสฺสาน  วณฺณสณฺานาทิวเสน  เทฺว  
เอกสทิสา  นตฺถิ ฯ  เยป  หิ  กตฺถจิ  ยมกภาตโร  วณฺเณน   
# ๑. ส.ี วิทฺธเสติ ฯ  ม. นาเสติ ฯ  ๒. ม. อปฺปฏิหตาณต ฯ 
# ๓. ส.ี ม. กมฺมาภิสงฺขารวเสน ฯ ๔. ม. ติฏเมต ฯ  
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วา สณฺาเนน วา สทิสา  โหนฺติ ฯ  เตป  อาโลกิตวิโลกิตาทีหิ  
วิสทิสาว  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  นานตฺตกายาติ วุตฺตา ฯ  ปฏิสนฺธ-ิ 
ส ฺา  ปน  เนส  ติเหตุกาป  ทุเหตุกาป  อเหตุกาป  โหติ ฯ  
ตสฺมา  นานตฺตส ฺ ิโนติ  วุตฺตา ฯ  เอกจฺเจ  จ  เทวาติ  ฉกามา- 
วจรเทวา ฯ  เตสุ หิ เกส ฺจิ กาโย นีโล โหติ เกส ฺจิ  
ปตกาทิวณฺโณ ฯ ส ฺา ปน เนส ติเหตุกาป ทุเหตุกาป  
โหติ  อเหตุกา  น  โหติ ฯ  เอกจฺเจ จ วินิปาติกาติ จตุอปาย- 
วินิมุตฺตา ปุนพฺพสุมาตา  ยกฺขินี  ปยงฺกรมาตา  ผุสฺสมิตฺตา  (๑) 
ธมฺมคุตฺตาติ  (๒) เอวมาทโย อ ฺเ  จ  เวมานิกา  เปตา ฯ  เอเตส  
หิ โอทาตกาฬมงฺคุรจฺฉวิสามวณฺณาทิวเสน เจว  กิสถูลรสฺส- 
ทีฆวเสน  จ  กาโย  นานา  โหติ มนุสฺสาน วิย  
ติเหตุกทุเหตุกาเหตุกวเสน ส ฺาป ฯ  เต  ปน  เทวา  วิย 
น  มเหสกฺขา ฯ  กปณมนุสฺสา  วิย  อปเฺปสกฺขา  ทุลฺลภฆา- 
สจฺฉาทนา  ทุกฺขปฬิตา  วิหรนฺติ ฯ  เอกจฺเจ กาฬปกฺเข  
ทุกฺขิตา ชุณฺหปกฺเข สุขิตา  โหนฺติ  ตสฺมา  สุขสมุสฺสยโต  
วินิปติตตฺตา  วินิปาติกาติ  วุตฺตา ฯ  เย ปเนตฺถ ติเหตุกา เตส 
ธมฺมาภิสมโยป โหติ ปยงฺกรมาตาทีน วิย ฯ   พฺรหฺมกายิกาติ  
พฺรหฺมปาริสชฺชพฺรหฺมปโุรหิตมหาพฺรหฺมาโน ฯ ปมาภินิพฺพตฺตาติ  
เต  สพฺเพป  ปมชฺฌาเนน  นิพฺพตฺตา ฯ  พฺรหฺมปาริสชฺชา  
# ๑. ม. ผุสฺสมิตฺตา ฯ  ๒. ม.ธมฺมคุตฺตาติ ฯ   
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ปน  ปริตฺเตน ฯ  พฺรหฺมปุโรหิตา  มชฺฌิเมน  กาโยว  (๑)  เนส  
วิปฺผาริกตโร  โหติ ฯ  มหาพฺรหฺมาโน  ปณีเตน  กาโย  ปน   
เนส  อติวิปฺผาริกตโร  โหติ ฯ  อิติ  เต  กายสฺส  นานตฺตา   
ปมชฺฌานวเสน  ส ฺาย  เอกตฺตา  นานตฺตกายา  เอกตฺต- 
ส ฺ ิโนติ  วุตฺตา ฯ  ยถา  จ  เต  เอว  จตูสุ  อปาเยสุ   
สตฺตา ฯ  นิรเยสุ  ห ิ เกส ฺจิ  คาวุต  เกส ฺจิ  อฑฺฒโยชน  
เกส ฺจิ  ติคาวุต  อตฺตภาโว  โหติ เทวทตฺตสฺส  ปน  โยชน- 
สติโก  ชาโต ฯ  ติรจฺฉาเนสุป  เกจิ  ขุททฺกา  โหนฺติ  เกจิ  
มหนฺตา ฯ  เปตฺติวิสเยสุป  เกจิ  สฏ ิหตฺถา เกจิ อสีติหตฺถา 
โหนฺติ เกจิ สุวณฺณา  เกจิ  ทุพฺพณฺณา ฯ  ตถา  กาลก ฺจิกา   
อสุรา ฯ  อปเจตฺถ  ทีฆปฏ ิกเปตา นาม  สฏ ิโยชนิกาป  โหนฺติ ฯ  
ส ฺา  ปน  สพฺเพสมฺป  อกุสลวิปากาเหตุกาว  โหติ ฯ อิติ  
อาปายิกาป นานตฺตกายา เอกตฺตส ฺ ิโนติ สงฺข คจฺฉนฺติ ฯ   
        อาภสฺสราติ  ทณฺฑอุกฺกาย  อจฺจิ  วิย  เอเตส  สรีรโต 
อาภา  ฉิชฺชิตฺวา [๒] ฉิชฺชตฺิวา  ปตนฺตี วิย สรติ วิสรตีติ อาภสฺสรา ฯ 
เตสุ ป ฺจกนเย ทุติยตติยฌานทฺวย ปรตฺิต  ภาเวตฺวา  อุปปนฺนา  
ปริตฺตาภา  นาม  โหนฺติ ฯ  มชฺฌิม  ภาเวตฺวา อุปปนฺนา  
อปฺปมาณาภา  นาม  โหนฺติ ฯ  ปณีต  ภาเวตฺวา  อุปปนฺนา  
อาภสฺสรา  นาม  โหนฺติ ฯ  อิธ  ปน  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน 
# ๑. ม. กาโยว ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ฉิชฺชิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  
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สพฺเพว  คหิตา ฯ  สพฺเพส  หิ  เตส  กาโย  เอกวิปฺผาโร 
โหติ  ส ฺา  ปน  อวิตกกฺวิจารมตฺตา  จ  อวิตกฺกอวิจารา  
จาติ นานา ฯ   
        สุภกิณฺหาติ  สุเภน  โวกิณฺณา  วิกิณฺณา(๑) ฯ  สุเภน  สรรีปฺ- 
ปภาวณฺเณน เอกคฺฆนาติ  อตฺโถ ฯ  เอเตส  หิ  น  อาภสฺสราน   
วิย  ฉิชชฺิตฺวา ฉิชฺชิตฺวา อาภา(๒) คจฺฉตีติ ฯ  จตุกฺกนเย  ตติยสฺส   
ป ฺจกนเย  จตุตฺถสฺส  (๓)  ปริตฺตมชฌฺมิปฺปณีตสฺส ฌานสฺส  วเสน 
ปริตฺตสุภอปฺปมาณสุภสุภกิณฺหา  นาม  หุตฺวา  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อิติ 
สพฺเพป  เต  เอกตฺตกายา  เจว  จตุตฺถชฺฌานส ฺาย  เอกตฺต- 
ส ฺ ิโน  จาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เวหปฺผลาป  จตุตฺถวิ ฺาณฏ ิติเมว 
ภชนฺติ ฯ  อส ฺสตฺตา วิ ฺาณาภาวา เอตฺถ สงฺคห น  
คจฺฉนฺติ สตฺตาวาเสสุ ปน(๔) คจฺฉนฺติ ฯ   
        สุทฺธาวาสา  วิวฏฏปกฺเข   ิตา  น  สพฺพกาลิกา  กปฺป- 
สตสหสฺสมฺป  อสงฺเขฺยยฺยมฺป  พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  น  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ 
โสฬสกปฺปสหสฺสพฺภนฺตเร พุทฺเธสุ  อุปฺปนฺเนสุเยว  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ  
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติสฺส  (๕)  ภควโต ขนฺธาวารสทิสา  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  
เนว  วิ ฺาณฏ ิตึ  น  จ  สตฺตาวาส  ภชนฺติ ฯ มหาสิวตฺเถโร  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปภา ฯ  ๓. ม. จตุกฺกสฺส ฯ 
# ๔. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๕. วิ. มหา. ๔/๑๓-๑๖/๑๗-๒๒ ฯ 
# ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๔-๑๖๗๓/๕๒๘-๕๓๒ ฯ  
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๑๔-๖๑๙/๕๒๔-๕๓๕ ฯ  
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ปน  น  โข  ปน  โส  สาริปุตฺต  อาวาโส  สลุภรโูป  มยา   
อนวุฏปุพฺโพ  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธุนา  อ ฺตฺร  สุทฺธาวาเสหิ  
เทเวหีติ อิมินา สุตฺเตน (๑) สุทฺธาวาสาป จตุตฺถวิ ฺาณฏ ิตึ 
จตุตฺถสตฺตาวาส ฺจ ภชนฺตีติ วทติ ต อปฺปฏิพาหิตตฺตา  
สุตฺตสฺส อนุ ฺาต ฯ (๒)   
        สพฺพโส  รูปส ฺาน  สมติกฺกมาติ  เอตฺถ  สพฺพโสติ  
สพฺพากาเรน สพฺพาส วา  อนวเสสานนฺติ  อตฺโถ ฯ  รูป- 
ส ฺานนฺติ  ส ฺาสีเสน  วุตฺตรูปาวจรชฺฌานาน ฺเจว ตทา- 
รมฺมณาน ฺจ ฯ  รูปาวจรชฺฌานมฺป  ห ิ รูปนฺติ  วุจฺจติ  รูป 
รูปานิ ปสฺสตีติอาทีสุ ฯ  (๓)  ตสฺส  อารมฺมณมฺป  พหิทฺธา  รูปานิ  
ปสฺสติ สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติอาทีสุ (๔)  ตสฺมา  อิธ  รูเป  ส ฺา  
รูปส ฺาติ  เอว ส ฺาสีเสน  วุตฺตรูปาวจรชฺฌานสฺเสต(๕) อธิวจน ฯ 
รูป  ส ฺา  อสฺสาติ  รูปส ฺา รูปมสฺส  นามนฺติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  เอว  ปวีกสิณาทิเภทสฺส  ตทารมฺมณสฺส  เจต อธิวจนนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        สมติกฺกมาติ  วิราคา  นิโรธา จ ฯ กึ วุตฺต โหติ  
เอตาส กุสลวิปากกิริยาวเสน ป ฺจทสนฺน  ฌานสงฺขาตาน  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๘๗/๑๖๒ ฯ  ๒. มโนรถ. ๓ ฯ  
# สทฺธมฺมปกาสินี. ๑ ฯ  ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๘๙/๗๔ ฯ  
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๖๙/๓๕๓ ฯ ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๘๗/๗๓ ฯ 
# ๕. ม. วุตฺตรูปาวจรชฺฌานสฺเสต ฯ  
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รูปส ฺาน  เอเตส ฺจ  ปวีกสิณาทิวเสน  อฏนฺน อารมฺมณ- 
สงฺขาตาน  รูปส ฺาน  สพฺพากาเรน  อนวเสสาน  วา  วิราคา  
จ นิโรธา จ  วิราคเหตุ  เจว  นิโรธเหตุ  จ  อากาสาน ฺจายตน  
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ น ห ิสกฺกา  สพฺพโส  อนติกฺกนฺตรูปส ฺเน 
เอต  อุปสมฺปชฺช วิหริตุนฺติ ฯ ตตฺถ ยสฺมา อารมฺมเณ อวิรตฺตสฺส 
ส ฺาสมติกฺกโม  น  โหติ  สมติกฺกนฺตาสุ  จ  ส ฺาสุ  อารมฺมณ  
สมติกฺกนฺตเมว โหติ ฯ ตสฺมา อารมฺมณสมติกฺกม อวตฺวา  ตตฺถ 
กตมา รูปส ฺา รูปาวจรสมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส  วา อุปปนฺนสฺส  
วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา ส ฺา  ส ฺชานนา ส ฺชานิตตฺต  
อิมา วุจฺจนฺติ รูปส ฺาโย ฯ อิมา  รูปส ฺาโย อติกฺกนฺโต 
โหติ วีติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต เตน  วุจฺจติ สพฺพโส รูปส ฺาน  
สมติกฺกมาติ  เอว  วิภงฺเค (๑) ส ฺานเยว สมติกฺกโม วุตฺโต ฯ 
ยสฺมา ปน อารมฺมณสมติกฺกเมเนว (๒)  ปตฺตพฺพา  เอตา  สมาปตฺติโย  
น  เอกสฺมึเยว  อารมฺมเณ  ปมชฺฌานาทีนิ  วิย  ตสมฺา อย  
อารมฺมณสมติกฺกมวเสนาป อตฺถวณฺณนา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคมาติ  จกฺขฺวาทีน  วตฺถูน  รูปาทีน ฺจ  
อารมฺมณาน ปฏิฆาเตน  อุปฺปนฺนา  ส ฺา  ปฏิฆส ฺา  รูปส ฺาทีน  
เอต  อธิวจน ฯ ยถาห  ตตฺถ  กตมา  ปฏิฆส ฺา  รูปส ฺา ฯ 
สทฺทส ฺา  คนฺธส ฺา  รสส ฺา  โผฏพฺพส ฺา   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๘๘/๓๕๓ ฯ ๒. ม. อารมฺมณสมติกฺกเมน ฯ  
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อิมา  วุจฺจนฺติ  ปฏิฆส ฺาโยติ ฯ (๑) ตาส กุสลวิปากาน ป ฺจนฺน  
อกุสลวิปากาน  ป ฺจนฺนนฺติ  สพฺพโส  ทสนฺน  ปฏฆิส ฺาน   
อตฺถงฺคมา ปหานา อสมุปฺปาทา อปฺปวตฺตึ กตฺวาติ วุตฺต 
โหติ ฯ   
        กาม ฺเจตา  ปมชฺฌานาทีนิ  สมาปนฺนสฺสาป  น  สนฺติ  
น  หิ  ตสฺมึ  สมเย  ป ฺจทฺวารวเสน  จิตฺต  ปวตฺตติ  เอว  
สนฺเตป  อ ฺตฺถ  ปหีนาน สุขทุกฺขาน  จตุตฺถชฺฌาเน  วิย   
สกฺกายทิฏ ิอาทีน(๒)  ตติยมคฺเค วิย จ อิมสฺมึเยว ฌาเน   
อุสฺสาหชนนตฺถ  อิมสฺส  ฌานสฺส  ปสสาวเสน  เอตาส  เอตฺถ  
วจน  เวทิตพฺพ ฯ  อถ  วา  กิ ฺจาป  ตา  รูปาวจร- 
สมาปนฺนสฺส  น  สนฺติ  อถ  โข  น  ปหีนตฺตา  น  สนฺติ ฯ 
น  หิ  รูปวิราคาย  รูปาวจรภาวนา  ปวตฺตติ  (๓) รปูายตฺตา  จ  
เอตาย  (๔)  ปวตฺติ  อยมฺปน ภาวนา รูปวิราคาย ปวตฺตติ  
ตสฺมา ตา เอตฺถ  ปหีนาติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  น  เกวล ฺจ 
วตฺตุ  เอกเสเนว  เอว  ธาเรตุมฺป วฏฏติ ฯ  ตาส  หิ  อิโต 
ปุพฺเพ  อปฺปหีนตฺตาเยว  ปมชฺฌาน  สมาปนฺนสฺส สทฺโท 
กณฺฏโกติ  (๕)  วุตฺโต  ภควตา ฯ  อิธ  จ  ปหีนตฺตาเยว  อรูปสมา- 
ปตฺตีน  อาเน ฺชตา  สนฺตวิโมกฺขตา  จ  วุตฺตา  อาฬาโร  จ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๘๘/๓๕๓ ฯ ๒. ม. สกฺกายทิฏาทีน ฯ 
# ๓. ม. สวตฺตติ ฯ  เอวมุปริป ฯ ๔. ม. เอตาส ฯ 
# ๕. องฺ. ทสก. ๒๔/๗๒/๑๔๕ ฯ  
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กาลาโม  อรปูสมาปนฺโน  ป ฺจมตฺตานิ  สกฏสตานิ  นิสฺสาย   
[๑] อติกฺกนฺตานิ(๒)  เนว  อทฺทส  น  จ  สทฺท อสฺโสสีติ ฯ (๓)   
        นานตฺตส ฺาน  อมนสิการาติ  นานตฺเต  วา (๔) โคจเร  
ปวตฺตาน  ส ฺาน  นานตฺตาน วา ส ฺาน ฯ ยสฺมา หิ  
เอตา  ตตฺถ กตมา นานตฺตส ฺา อสมาปนฺนสฺส มโน- 
ธาตุสมงฺคิสฺส  วา มโนวิ ฺาณธาตุสมงฺคิสฺส วา ส ฺา  
ส ฺชานนา ส ฺชานิตตฺต        อิมา  วุจฺจนฺติ  นานตฺตส ฺาโยติ   
เอว  วิภงฺเค  (๕)  วิภชิตฺวา  วุตฺตาว  อิธ  อธิปฺเปตา  อสมา- 
ปนฺนสฺส  มโนธาตุมโนวิ ฺาณธาตุสงฺคหิตา  ส ฺา  รูป- 
สทฺทาทิเภเท  นานตฺเต  นานาสภาเว  โคจเร  ปวตฺตนฺติ ฯ 
ยสฺมา  เจตา  อฏ  กามาวจรกุสลส ฺา  ทฺวาทส  อกุสลส ฺา 
เอกาทส  กามาวจรกุสลวิปากส ฺา  เทฺว  อกุสลวิปากส ฺา  
เอกาทส  กามาวจรกิริยส ฺาติ  เอว  จตุจตฺตาลีสมฺป  ส ฺา 
นานตฺตา  นานาสภาวา  อ ฺม ฺ  อสทิสา  ตสฺมา  นานตฺต- 
ส ฺาติ  วุตฺตา ฯ  ตาส  สพฺพโส  นานตฺตส ฺาน  อมนสิการา   
อนาวชฺชนา  อสมนฺนาหารา  อปจฺจเวกฺขณา ฯ  ยสมฺา  ตา   
นาวชฺชติ  น  มนสิกโรติ  น ปจฺจเวกฺขติ ตสฺมาติ วุตฺต  
โหติ ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นิสฺสายาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อติกกฺนฺตานิ ฯ  
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๑๒๑/๑๕๓ ฯ  ๔. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๖๙๐/๓๕๓-๓๕๔ ฯ  
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        ยสฺมา  เจตฺถ  ปุริมา  รูปส ฺา  ปฏิฆส ฺา  จ  อิมินา 
ฌาเนน  นิพฺพตฺเต  ภเวป  น  วิชฺชนฺติ  ปเคว  ตสฺมึ  ภเว  
อิม  ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรณกาเล ตสฺมา ตาส  สมติกฺกมา  
อตฺถงฺคมาติ  เทฺวธาป  อภาโวเยว  วุตฺโต ฯ  นานตฺตส ฺาสุ   
ปน  ยสฺมา  อฏ  กามาวจรกุสลส ฺา  นว  กิรยิส ฺา  
ทส  อกุสลส ฺาติ  อิมา  สตฺตวีสติ  ส ฺา  อิมินา  ฌาเนน  
นิพฺพตฺเต  ภเว  วิชชฺนฺติ  ตสฺมา  ตาส อมนสิการาติ  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺราป  หิ  อิม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช วิหรนฺโต   
ตาส  อมนสิการาเยว  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ตา  ปน  มนสิกโรนฺโต   
อสมาปนฺโน  โหตีติ ฯ  สงฺเขปโต  เจตฺถ  รูปส ฺาน  สมติกฺกมาติ  
อิมินา  สพฺพรูปาวจรธมฺมาน  ปหาน  วุตฺต ฯ  ปฏิฆส ฺาน  
อตฺถงฺคมา  นานตฺตส ฺาน อมนสิการาติ  อิมินา  สพฺเพส  
กามาวจรจิตฺตเจตสิกาน ฺจ  ปหาน  อมนสิกาโร  จ วุตฺโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิติ  ภควา  ปณฺณรสนฺน  รูปส ฺาน  สมติกฺกเมน  ทสนนฺ  
ปฏิฆสาน อตฺถงฺคเมน  จตุจตฺตาลีสาย  นานตฺตส ฺาน  
อมนสิกาเรนาติ  ตีหิ  ปเทหิ  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา   
วณฺณ  กเถสิ ฯ  กึการณาติ  เจ  โสตูน  อุสฺสาหชนนตฺถ ฺเจว 
ปโลภนตฺถ ฺจ ฯ  สเจ  ห ิ เกจิ  อปณฺฑิตา  วเทยฺยุ  สตฺถา   
อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺตึ  นิพฺพตฺเตถาติ  วทติ  โก  น ุ   
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โข  เอตาย  นิพฺพตฺติตาย  อตฺโถ  โก  อานิสโสติ ฯ  เต  เอว   
วตฺตุ  มา  ลภนฺตูติ  อิเมหิ  อากาเรหิ  สมาปตฺติยา วณฺณ  
กเถสิ ฯ ต ฺหิ เนส สุตฺวา เอว ภวิสฺสติ เอว สนฺตา  กิร   
อย  สมาปตฺติ  เอวปณีตา  นิพฺพตฺเตสฺสาม  นนฺติ อถสฺสา 
นิพฺพตฺตนตฺถาย อุสฺสาห กริสฺสนฺตีติ ฯ   
        ปโลภนตฺถ ฺจาป  เตส  เอติสฺสา  วณฺณ  กเถสิ  
วิสกณฺฏกวาณิโช  วิย  วิสกณฺฏกวาณิโช  นาม  คุฬวาณิโช  
วุจฺจติ ฯ  โส  กิร  คุฬผาณิตขณฺฑสกฺกราทีนิ สกเฏนาทาย 
ปจฺจนฺตคาม  คนฺตฺวา  วิสกณฺฏก  คณฺหถ  วิสกณฺฏก  คณฺหถาติ  
อุคฺโฆเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  คามิกา  วิส  นาม  กกฺขฬ ฯ  โย  น  
ขาทติ  โส  มรติ  กณฺฏโกป  วิชฌฺิตฺวา  มาเรติ  อุโภเปเต   
กกฺขฬา  (๑) โก  เอตฺถ  อานิสโสติ  เคหทฺวารานิ  ถเกสุ  ทารเก  
จ  ปลาเปสุ ฯ  ต  ทิสฺวา  วาณิโช  อโวหารกุสลา  อิเม  คามิกา 
หนฺท  เน  อุปาเยน  คณฺหาเปมีติ  อติมธุร  คณฺหถ  อติมธุร  (๒)  
คณฺหถ  คุฬ  ผาณิต สกฺกร สมคฺฆ (๓) ลพฺภติ กูฏมาสกกูฏ- 
กหาปณาทีหิป  ลพฺภตีติ  อุคฺโฆเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  คามิกา  
หฏปหฏา นิกฺขนฺตา พหุมฺป มูล ทตฺวา คเหสุ ฯ   
        ตตฺถ  วาณิชสฺส  วิสกณฺฑก  คณฺหถาติ  อุคฺโฆสน  วิย  
ภควโต  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺตึ  นิพฺพตฺเตถาติ  วจน ฯ 
# ๑. ม. อุปโภเปเต กกฺขฬา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อติสาธุ ฯ 
# ๓. ส.ี มหคฺฆ ฯ  
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อุโภเปเต  กกฺขฬา  โก  เอตฺถ  อานิสโสติ  คามิกาน  จินฺตน 
วิย  ภควา  อากาสาน ฺจายตน  นิพฺพตฺเตถาติ  อาห  โก  
นุ  โข  เอตฺถ  อานิสโส  นาสฺส  คุณ  ชานามาติ  โสตูน  
จินฺตน ฯ  อถสฺส  วาณิชสสฺ  อติมธุร  คณฺหถาติอาทิวจน  วิย 
ภควโต รูปส ฺาสมติกฺกมนาทิก  อานิสสปฺปกาสน ฯ  อิท  ห ิ
สุตฺวา  เต  พหุมฺป  มูล ทตฺวา  คามิกา  วิย  คุฬ  อิมินา  
อานิสเสน  ปโลภิตจิตฺตา  มหนฺตมฺป อุสฺสาห กตฺวา  อิม  
สมาปตฺตึ  นิพฺพตฺเตสฺสนฺตีติ  อุสฺสาหชนนตฺถ  ปโลภนตฺถ ฺจ  
กเถสิ ฯ   
        อากาสาน ฺจายตนูปคาติ  เอตฺถ  นาสฺส  อนฺโตติ   
อนนฺต  อากาส  อนนฺต  อากาสานนฺต  อากาสานนฺตเอว 
อากาสาน ฺจ  ต  อากาสาน ฺจ  อธิฏานฏเน  อายตน- 
มสฺส  สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส  ฌานสฺส  เทวาน  เทวายตนมิวาติ   
อากาสาน ฺจายตน ฯ  กสิณุคฺฆาติมากาสสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตตฺถ 
ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา ปฏิสนฺธิวเสน  อากาสาน ฺจายตนภว   
อุปคตา  อากาสาน ฺจายตนูปคา ฯ  อิโต  ปเรสุ วิเสสมตฺตเมว  
วณฺณยิสฺสาม ฯ (๑)   
        อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺมาติ  เอตฺถ  ตาว  ปุพฺเพ 
วุตฺตนเยเนว  (๒)  อากาสาน ฺจ  อายตนมสฺส  อธิฏานฏเนาติ 
# ๑. อฏสาลินี. ๑/๒๕๕ ฯ ๒. ม. วุตฺตนเยน ฯ   
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ฌานมฺป  อากาสาน ฺจายตน ฯ  วุตฺตนเยเนว  อารมฺมณมฺป ฯ 
เอวเมต  ฌาน ฺจ  อารมฺมณ ฺจาติ  อุภยมฺป  อปฺปวตฺติ- 
กรเณน  จ  อมนสิกรเณน  จ  สมติกฺกมิตฺวาว  ยสฺมา  อิท   
วิ ฺาณ ฺจายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหริตพฺพ  ตสฺมา  อุภยมฺเปต  
เอกชฺฌ  กตฺวา อากาสาน ฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ อิท  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        วิ ฺาณ ฺจายตนูปคาติ  เอตฺถ  ปน  อนนฺตนฺติ  มนสิกาตพฺพ- 
วเสน(๑)  นาสฺส  อนฺโตติ  อนนฺต  อนนฺตเมว  อาน ฺจ  วิ ฺาณ   
อาน ฺจ  วิ ฺาณาน ฺจนฺติ  อวตฺวา  วิ ฺาณ ฺจนฺติ  วุตฺต ฯ 
อย เหตฺถ  รฬฺุหีสทฺโท ฯ ตเทว  วิ ฺาณ ฺจ  อธิฏานฏเน   
อายตนนฺติ  วิ ฺาณ ฺจายตน ฯ  ตตฺถ ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา 
วิ ฺาณ ฺจายตนภว อุปคตาติ (๒) วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา ฯ   
        วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกฺกมฺมาติ  เอตฺถาป  ปุพฺเพ   
วุตฺตนเยเนว วิ ฺาณ ฺจ  อายตนมสฺส  อธิฏานฏเนาติ   
ฌานมฺป  วิ ฺาณ ฺจายตน วุตฺตนเยเนว [๓]  อารมฺมณมฺป ฯ 
เอวเมต  ฌาน ฺจ  อารมฺมณ ฺจาติ  อุภยมฺป  อปฺปวตฺติกรเณน  จ   
อมนสิกรเณน  จ  สมติกฺกมิตฺวาว  ยสฺมา  อิท  อากิ ฺจ ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช  วิหริตพฺพ  ตสฺมา  อุภยมฺเปต  เอกชฺฌ  กตฺวา  
# ๑. ม. อนนฺตนฺติ มนสิกาตพฺพวเสน ฯ ๒. ม. อุปคตา ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท  ทิสฺสติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 346 

        *เลมที่ 39  จูฬนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  346 
 
วิ ฺาณ ฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อากิ ฺจ ฺายตนูปคาติ  เอตฺถ  ปน  นาสฺส  กิ ฺจนนฺติ   
อกิ ฺจน อนฺตมโส  ภงฺคมตฺตมฺป  อสฺส  อวสิฏ  นตฺถีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  อกิ ฺจนสฺส ภาโว อากิ ฺจ ฺ  อากาสาน ฺจายตน- 
วิ ฺาณาปคมสฺเสต  อธิวจน ฯ  ต  อากิ ฺจ ฺ อธิฏานฏเน 
อายตนนฺติ  อากิ ฺจ ฺายตน ฯ  ตตฺถ  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  
อากิ ฺจ ฺายตนภว  อุปคตา(๑)  อากิ ฺจ ฺายตนูปคา ฯ  อย  
สตฺตมี  วิ ฺาณฏ ิตีติ  อิม  สตฺตม  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส  าน  
ชานาติ ฯ  เนวส ฺานาส ฺายตน ยเถว  ส ฺาย  เอว   
วิ ฺาณสฺสาป  สุขุมตฺตา  เนว  วิ ฺาณ  นาวิ ฺาณ ตสฺมา  
วิ ฺาณฏ ิตีสุ น วุตฺต ฯ   
        อภูตนฺติ  อภูตตฺถ  รปู  อตฺตาติอาทิวจน ฯ  ต  วิปลฺลาส- 
ภาวโต  อตจฺฉ ฯ ทิฏ ินิสฺสยโต  อนตฺถส ฺหิต ฯ  อถวา ฯ 
อภูตนฺติ  อสนฺต  อวิชฺชมาน ฯ อโจรสเฺสว  อิทนฺเต  โจริกาย   
อาภต  น  อิท  ตุยฺห  ฆเร  ธนนฺติอาทิวจน ฯ อตจฺฉนฺติ  
อตถาการ  อ ฺถาการ  (๒)  อ ฺถา  สนฺต ฯ  อนตฺถส ฺหิตนฺติ  
น อิธโลกตฺถ  วา ปรโลกตฺถ วา นิสฺสติ ฯ น ต ตถาคโต  
พฺยากโรตีติ ต อนิยฺยานิกกถ ตถาคโต  น  กเถติ ฯ  ภูต   
ตจฺฉ  อตฺถส ฺหิตนฺติ ราชกถาทิติรจฺฉานกถ ฯ ภูต ตจฺฉ  
# ๑. ส.ี อุปคตาติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อตฺถส ฺหิตนฺติ  อริยสจฺจสนฺนิสฺสิต ฯ  ตตฺร  กาล ฺ ู  ตถาคโต 
โหตีติ  ตสฺมึ ตติยพฺยากรเณ  ตสฺส  ป ฺหสฺส  พฺยากรณตฺถาย  
ตถาคโต  กาล ฺ ู  โหติ ฯ  มหาชนสฺส  อทานกาล  คหณกาล   
ชานิตฺวา  สเหตุก สการณ กตฺวา ยุตฺตปตฺตกาเลเยว พฺยากโรตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ยุตฺตปตฺตกาเล  วทตีติ  กาลวาที ฯ  ภูต  สภาว  วทตีติ   
ภูตวาที ฯ  ปรมตฺถ  นิพฺพาน  วทตีติ ฯ  อตฺถวาที ฯ  มคฺคผลธมฺม(๑) 
วทตีติ  ธมฺมวาที ฯ สวราทิวินย  วทตีติ  วินยวาที ฯ  ตตฺถ  
ทิฏนฺติ  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ อปริมาณาน  สตฺตาน   
จกฺขุทฺวาเรสุ  อาปาถ  อาคจฺฉนฺต  รูปารมฺมณ  นาม อตฺถิ   
ต  สพฺพาการโต  ชานาติ  ปสฺสติ ฯ  เอว  ชานตา  ปสฺสตา  
จ  เตน  ต  อิฏานิฏาทิวเสน  วา  ทฏิสุตมุตวิ ฺาเตสุ   
ลพฺภมานกปทวเสน(๒)  วา กตมนฺต  รูป  รูปายตน  ย  รูป  จตุนฺน  
มหาภูตาน  อุปาทาย  วณฺณนิภา สนิทสฺสน  สปปฺฏิฆ  นลี   
ปตกนฺติอาทินา  (๓)  นเยน  อเนเกหิ  นาเมหิ  เตรสหิ วาเรหิ   
ทฺวิป ฺาสาย  นเยหิ  วิภชฺชมาน  ตถเมว  โหติ  วิตถ  นตฺถิ ฯ 
เอส  นโย  โสตทฺวาราทีสุป ฯ  อาปาถมาคจฺฉนฺเตสุ  สทฺทาทีส ุ
เต(๔)  วิวิธ  ทสฺเสตุ ทิฏ  สุตนฺติอาทิมาห(๕) ฯ   ตตฺถ  ทิฏนติฺ  
# ๑. ม. มคฺคผลธมฺม ฯ  ๒.ม . ลพฺภมานกปทวเสน ฯ 
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๑/๒๐๔ ฯ  ๔. ม.เตส ฯ  ๕. ม.สุตนฺติ  
# อาห ฯ  
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รูปายตน ฯ  สุตนฺติ  สทฺทายตน ฯ มุตนฺติ  ปตฺวา  คเหตพฺพโต   
คนฺธายตน  รสายตน  โผฏพฺพายตน  วิ ฺาตนฺติ สุขทุกฺขาทิ- 
ธมฺมารมฺมณ ฯ  ปตฺตนฺติ  ปริเยสิตฺวา  วา  อปริเยสิตฺวา  วา 
ปตฺต ฯ ปริเยสิตนฺติ  ปตฺต  วา  อปฺปตฺต  วา  ปริเยสิต ฯ  
อนุวิจริต  มนสาติ  จิตฺเตน อนุส ฺจริต ฯ   
        ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธนฺติ  อิมินา  เอต  (๑)  ทสฺเสติ  ย 
หิ  อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ  อิมสฺส  สเทวกสฺส  โลกสฺส  นลี 
ปตกนฺติอาทิ  รูปารมฺมณ จกฺขุทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  อย   
สตฺโต  อิมสมฺึ  ขเณ  อิม  นาม  รูปารมฺมณ  ทิสฺวา  สุมโน  วา   
ทุมฺมโน  วา  มชฺฌตฺโต  วา  ชาโตติ  สพฺพ  ต  ตถาคตสฺสเอว(๒) 
อภิสมฺพุทฺธ ฯ  ตถา  ย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อิมสฺส  
สเทวกสฺส  โลกสฺส  เภริสทฺโท  มุทิงฺคสทฺโทติอาทิ  สทฺทารมฺมณ  
โสตทฺวาเร อาปาถ  อาคจฺฉติ  มูลคนฺโธ  ตจคนฺโธติอาทิ  
คนฺธารมฺมณ  ฆานทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  มูลรโส  ขนฺธ- 
รโสติอาทิ  รสารมฺมณ  ชวฺิหาทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ กกฺขฬ  
มุทุกนฺติอาทิ  ปวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุเภท  โผฏพฺพารมฺมณ  
กายทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  อย  สตฺโต  อิมสฺมึ  ขเณ  อิมนาม   
โผฏพฺพารมฺมณ  ผุสิตฺวา  สุมโน  วา  ทุมฺมโน  วา  มชฺฌตฺโต  
วา  ชาโตติ  สพฺพ  ต  ตถาคตสฺส  เอว  อภิสมฺพุทฺธ ฯ  ตถา  ย 
# ๑. ม. เอว ฯ  ๒. ม. ตถาคตสฺส เอว ฯ  เอวมุปริป ฯ   
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อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ อิมสฺส  สเทวกสฺส  โลกสสฺ  สุขทุกฺขาทิ- 
เภท  ธมฺมารมฺมณ  มโนทวฺารสฺส  อาปาถ อาคจฺฉติ  อย  สตฺโต   
อิมสฺมึ  ขเณ  อิม  นาม  ธมฺมารมฺมณ  วิชานิตฺวา สุมโน  วา  
ทุมฺมโน  วา  มชฺฌตฺโต  วา  ชาโตติ  สพฺพ  ต  ตถาคตสฺสเอว   
อภิสมฺพุทฺธ ฯ   
        ย ฺหิ  จุนฺท  อิเมส  สตฺตาน  ทิฏ  สุต  มุต  วิ ฺาต  
ต(๑) ตตฺถ ตถาคเตน  อทิฏ  วา  อสุต  วา  อมุต  วา  อวิ ฺาต   
วา  นตฺถิ  อิมสฺส ปน  มหาชนสฺส  ปริเยสิตฺวา  อปตฺตมฺป  
อตฺถิ  อปริเยสิตฺวา  อปตฺตมฺป  อตฺถิ ปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป  
อตฺถิ  อปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป อตฺถิ สพฺพมฺป ตถาคตสฺส อปฺปตฺต  (๒)  
นาม  นตฺถิ  าเณน  อสจฺฉิกต ฯ  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ  
ย ยถา(๓)  โลเกน  คต  ตสฺส  ตเถว  คตตฺตา  ตถาคโตติ   
วุจฺจติ(๔) ฯ  ปาฬิย  ปน  อภิสมฺพุทฺธนฺติ  วุตฺต  ต  คตสทฺเทน 
เอกตฺถ ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพวาเรสุ ตถาคโตติ นิคมสฺส (๕) อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ (๖)   
                ย ฺจ จุนฺท รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุชฺฌติ ย ฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา   
ปรินิพฺพายติ ย เอตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทิสติ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อสมฺปตฺต ฯ  
# ๓. ม. ตถา ฯ  ๔. ม. วุจฺจตีติ ฯ ๕. ม. นิคมสฺส ฯ  
# ๖. ม. สุมงฺคล. ๑ ฯ  มโนรถ. ๒/๔๔๖ ฯ  
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สพฺพ  ต  ตเถว(๑)  โหติ  โน  อ ฺถา  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ   
เอตฺถ  ย  รตฺตึ  ภควา  โพธิมณฺเฑ  อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสินโฺน 
ติณฺณ มาราน  มตฺถก  มทฺทิตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺโธ  ย ฺจ  รตฺตึ ยมกสาลานมนฺตเร  อนปุาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  เอตฺถนฺตเร  ป ฺจจตฺตาลีสวสฺส- 
ปริมาเณ  กาเล  ปมโพธิยาป  มชฺฌิมโพธิยาป  ปจฺฉิมโพธิยาป  
ย  ภควตา  ภาสิต  สุตฺต  เคยฺย  ฯเปฯ  เวทลฺล  ต  สพฺพ   
อตฺถโต  จ พฺย ฺชนโต  จ  อนุปวชฺช  อนูนมนธิก  สพฺพาการ- 
ปริปุณฺณ  ราคมทนิมฺมทน โทสโมหมทนิมฺมทน  นตฺถิ  ตตฺถ   
วาลคฺคมตฺตมฺป  อวกฺขลติ  สพฺพ  ต เอกมุทฺทิกาย  ล ฺฉิต  (๒)  วิย  
เอกนาฬิยา  มิต  วิย  เอกตุลาย  ตุลิต วิย จ ตถเมว  โหติ   
วิตถ  นตฺถ ิฯ  เตนาห  ย ฺจ  จุนฺท  รตฺตึ  ตถาคโต  ฯเปฯ   
สพฺพ  ต  ตถเมว  โหติ  โน  อ ฺถา  ตสฺมา  ตถาคโตติ   
วุจฺจตีติ ฯ  คทอตฺโถ(๓)  หิ เอตฺถ คตสทฺโท ฯ   
        อปจ  อาคทน  อาคโท  วจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตโถ  อวิปรีโต 
อาคโท อสฺสาติ  ทการสฺส ตการ กตฺวา ตถาคโตติ (๔) เอวเมตสฺมึ  
อตฺเถ ปทสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ   
        ยถาวาที  จุนฺท  ฯเปฯ  วุจฺจตีติ  เอตฺถ  ภควโต  วาจาย  
กาโย อนุโลเมติ  กายสฺสป  วาจา  ตสฺมา  ภควา  ยถาวาที  
ตถาการี  ยถาการี ตถาวาที จ โหติ  เอวภูตสฺส  จสฺส 
# ๑. ม. ตเถว ฯ  ๒. ส.ี ม. ล ฺฉิต ฯ กตถจิ. ล ฺฉน ฯ 
# ๓. ม. คทอตฺโถ ฯ ๔. ม. คโตติ ฯ   
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ยถา  วาจา  กาโยป  ตถา  คโต  ปวตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ยถา 
จ  กาโย วาจาป ตถา คตา ปวตฺตาติ ตถาคโตติ เอวเมตฺถ  
ปทสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ   
        อภิภู  อนภิภูโตติ  อุปริ  ภวคฺค  เหฏา  อวีจิปริยนฺต   
(๑)กริตฺวา ติริย (๑) อปรมิาณาสุ โลกธาตูสุ  สพฺพสตฺเต  อภิภวติ  
สีเลนป  สมาธินาป  ป ฺายป  วิมุตฺติยาป วิมุตฺติาณทสฺสเนนป  (๒)  
น  ตสฺส  ตุลา  วา  ปมาณ  วา  อตฺถ ิฯ  อตุโล  อปฺปเมยฺโย   
อนุตฺตโร  ราชาธิราชา  (๓)  เทวเทโว  สกฺกาน  อติสกฺโก  พฺรหฺมาน   
อติพฺรหฺมา ฯ  อ ฺทตฺถูติ  เอกสตฺเถ  นิปาโต ฯ  ทกฺขตีติ  
ทโส ฯ  วส  วตฺเตตีติ วสวตฺตี ฯ   
        ตตฺราย  ปทสิทฺธิ  เวทิตพฺพา  อคโท  วิย  อคโท ฯ 
โก  ปเนส  เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย  จ ฯ  เตน  เหส  
มหานุภาโว  ภิสกฺโก ทิพฺพาคเทน  สปฺเป  วิย  สพฺพปรปฺปวาทิโน 
สเทวก ฺจ  โลก  อภิภวติ ฯ อิติ สพฺพโลกาภิภวเนน (๔)  ตโถ 
อวิปรีโต  เทสนาวิลาโส  (๕)  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย  จ  อคโท  อสฺสาติ  
ทการสฺส  ตการ กตฺวา ตถาคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ (๖)   
        อิธตฺถ ฺเว  (๗)  ชานาติ  กมฺมาภิสงฺขารวเสนาติ  อปุ ฺาภิ- 
สงฺขารวเสน  อิธตฺถ ฺเว  ชานาติ ฯ  กายสฺส  เภทา 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ราชราชา ฯ  ๔. ม. สพฺพโลกาภิภวเน ฯ  
# ๕. ม. เทสนาวิลาสมโย ฯ ๖. สุมงฺคล. ๑ ฯ  
# ๗. มม. อิธตฺถ ฺเว ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 352 

        *เลมที่ 39  จูฬนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  352 
 
ปร  มรณาติ  อุปาทินฺนกฺขนฺธเภทา  มรณโต  อุทฺธ(๑) ฯ  อปายนฺติ- 
อาทีสุ  วุฑฺฒิสงฺขาตสุขสาตโต  อยา  อเปตตฺตา  อปาโย ฯ 
ทุกฺขสฺส คติ  ปฏิสรณนฺติ  ทุคฺคติ ฯ  ทกฺุกรการิโน(๒)    เอตฺถ  
วินิปตนฺตีติ  วินิปาโต ฯ นิรติอฏเน  นิรสฺสาทฏเน  นิรโย ฯ 
ต  อปาย  ฯเปฯ  นิรย ฯ  อุปปชฺชิสฺสตีติ(๓) ปฏิสนธฺิวเสน  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ  ติรจฺฉานโยนินฺติ  ติรยิ  อ ฺจนฺตีติ ติรจฺฉานา ฯ 
เตส  โยนิ  ติรจฺฉานโยนิ  ต  ติรจฺฉานโยนึ ฯ  เปตฺติวิสยนฺติ   
ปจฺจภาว(๔) ปตฺตาน วิสโยติ  เปตฺติวิสโย  ต  เปตฺติวิสย ฯ  
มนโส  อุสฺสนฺนตาย  มนุสฺสา  เตสุ มนุสฺเสสุ ฯ อิโต  ปร   
กมฺมาภิสงฺขารวเสนาติ  เอตฺถ  ปุ ฺาภิสงฺขารวเสน อตฺโถ 
คเหตพฺโพ ฯ   
        อาสวาน  ขยาติ  อาสวาน  วินาเสน ฯ  อนาสว  เจโต- 
มุตฺตินฺติ  อาสววิรหิต  ผลวิมุตฺตึ ฯ  (๕)  ป ฺาวิมุตฺตินฺติ  อรหตฺต- 
ผลป ฺ ฯ  สมาธิ  (๖)  ราควิราคา เจโตวิมุตฺติ  อรหตฺตผลป ฺา  
อวิชฺชาวิราคา  ป ฺาวิมุตฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ ตณฺหาจริเตน วา 
อปฺปนาชฺฌานพเลน กิเลเส วิกฺขมฺเภตฺวา อธิคต อรหตฺตผล  
ราควิราคา เจโตวิมุตฺติ ฯ  ทิฏ ิจริเตน  อุปจารชฺฌานมตฺต 
นิพฺพตฺเตตฺวา วิปสฺสิตฺวา อธิคต อรหตฺตผล  อวิชชฺาวิราคา 
# ๑. ม. ปร ฯ  ๒.ม .ทุกกฺรการิโน ฯ ๓. ม. อ ฺจนฺตีติ ฯ  
# ๔. ม. ปจฺจภาว ฯ ๕. ม. อรหตฺตผลสมาธึ ฯ  
# ๖. ม. อรหตฺตผลสมาธิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 353 

*เลมที่ 39  โปสาลมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 353 
 
ป ฺาวิมุตฺติ ฯ  อนาคามิผล  วา  กามราค  สนฺธาย ราควิราคา 
เจโตวิมุตฺติ อรหตฺตผล สพฺพปฺปการโต อวิชฺชาวิราคา 
ป ฺาวิมุตฺติ ฯ   
        (๑)อากิ ฺจ ฺายตน  อธิมุตฺติ(๑)  วิโมกฺเขนาติ  เกนฏเน  
วิโมกฺโข เวทิตพฺโพติ(๒) ฯ  อธิมุจฺจนฏเน ฯ  โกย  อธิมุจฺจนฏโ  
นาม  ปจฺจนีกธมฺเมหิ [๓] จ สุฏ ุ  วิมุจฺจนฏโ  อารมฺมเณ  จ 
อภิรติวเสน สุฏ ุ วิมุจฺจนฏโ(๔) ปตุองฺเก(๕) วิสฺสฏงฺคปจฺจงฺคสฺส 
ทารกสฺส  สยน  วิย  อนคฺิคหิตภาเวน นิราสงฺกตาย อารมฺมเณ  
ปวตฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอวรูเปน  วิโมกฺเขน ฯ  ธิมตฺุตนฺติ  (๖) 
วิ ฺาณ ฺจายตน มุ ฺจิตฺวา  อากิ ฺจ ฺายตเน  นิราสงฺกวเสน   
วิมุตฺต ฯ  (๗)  อลลฺีน ฯ ตตฺราธิมุตฺตนฺติ  ตสฺมึ สมาธิมฺหิ อลฺลีน ฯ 
ตทธิมุตฺตนฺติ(๘) ตสฺมึ ฌาเน อธิมุตฺต ฯ ตทาธิปเตยฺยนฺติ  ต  
ฌาน  เชฏก ฯ  รูปาธิมุตฺโตติอาทีนิ  ป ฺจ กามคุณครุก- 
วเสน วุตฺตานิ ฯ  กุลาธิมตฺุโตติอาทีนิ  ตีณิ  ขตฺติยาทิกุล- 
ครุกวเสน  วุตฺตานิ ฯ ลาภาธิมุตฺโตติอาทีนิ  อฏ โลกธมฺมวเสน(๙) 
วุตฺตานิ ฯ จีวราธิมุตฺโตติอาทีนิ จตฺตาริ ปจฺจยวเสน  วุตฺตานิ ฯ 
สุตฺตนฺตาธิมุตโตติอาทีนิ  ปฏกตฺตยวเสน  วุตฺตานิ ฯ อาร ฺ ิ- 
# ๑. ม. อากิ ฺจ ฺายตน ธิมุตฺติ ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺโพติ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. วิมุจฺจนฏโ ฯ  
# ๕. ม. ปตุองฺเก ฯ  ๖. ม. ธิมุตฺตนฺติ ฯ  ๗. ม.ธิมุตฺต ฯ 
# ๘. ม. ตทธิมุตฺตนฺติ ฯ  ๙. ม. อฏโลกธมฺมวเสน ฯ   
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กงฺคาธิมุตฺโตติอาทีนิ  ธุตงฺคสมาทานวเสน  (๑)  วุตฺตานิ ฯ  ปมชฺฌานาธิ-  
มุตฺโตติอาทีนิ ปฏลิาภวเสน วุตฺตานิ ฯ   
        กมฺมปรายนนฺติ  อภิสงฺขารวเสน ฯ  วิปากปรายนนฺติ  
ปวตฺติวเสน ฯ  กมฺมครุกนฺติ เจตนาครุก ฯ ปฏิสนธฺิครุกนฺติ  
อุปปตฺติครุก ฯ   
        อากิ ฺจ ฺาสมฺภว  ตฺวาติ  อากิ ฺจ ฺายตนชนก 
กมฺมาภิสงฺขาร(๒) ตฺวา  กินฺติ  ปลโิพโธ อยนฺติ ฯ  นนฺทิ- 
ส ฺโชน  อิตีติ  ยา  จตุตฺถอรูปราคสงฺขาตา  นนฺที  ต ฺจ  
ส ฺโชน อิติ(๓)  ตฺวา ฯ  ตโต  ตตฺถ  วิปสฺสตีติ  อถ  ตตฺถ   
อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติโต วุฏหิตฺวา  ต  สมาปตฺตึ  อนิจฺจาทิ- 
วเสน  วิปสฺสติ ฯ  เอต  าณ  ตถ  ตสฺสาติ เอต  ตสฺส   
ปุคฺคลสฺส  เอว  วิปสฺสโต  อนุกฺกเมน  อุปฺปนฺน  อรหตฺตาณ  
อวิปรีต ฯ วุสีมโตติ วุสิตวนฺตสฺส(๔) ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จ ปุพฺพสทิโส เอว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                โปสาลสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                จุทฺทสม ฯ   
# ๑. ม. ธุตงฺคสมาทานวเสน ฯ  ๒. ม. อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติโต  
# วุฏหิตฺวา อากิ ฺจ ฺายตนชนกกมฺมาภิสงฺขาร ฯ  
# ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. วุสิตวนฺตสฺส ฯ   
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                โมฆราชมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปณฺณรสเม  โมฆราชสุตฺเต  ทฺวาหนฺติ  เทฺว  วาเร  อห ฯ 
โส  ห ิ ปุพฺเพ  อชิตสุตฺตสฺส  (๑)  จ ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตสฺส (๒) จ  
อวสาเน ทฺวิกฺขตฺตุ ภควนฺต  ปุจฺฉิ  ภควา  ปนสฺส  อินฺทฺริย- 
ปริปาก  อาคมยมาโน  น  พฺยากาสิ ฯ เตนาห  ทฺวาห  สกฺก (๓) 
อปุจฺฉิสฺสนฺติ ฯ  ยาวตติย ฺจ  เทวีสิ  พฺยากโรตีติ  เม สุตนฺติ  
ยาวตติย ฺจ  สหธมฺมิก ปฏุโ วิสุทฺธิเทวภูโต อิสิ ภควา สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ พฺยากโรตีติ  เอวมฺเม  สุต ฯ  โคธาวรีตีเรเยว  กริ   
โส  เอวมสฺโสสิ ฯ  เตนาห  พฺยากโรตีติ  เม  สุตนฺติ ฯ  อิมิสฺสา 
คาถาย  นิทฺเทเส  ย  วตฺตพฺพ  สิยา ต เหฏา วุตฺตนย เอว ฯ   
        อย  โลโกติ  มนุสฺสโลโก ฯ  ปโร  โลโกติ  ต  เปตฺวา  
อวเสโส ฯ  สเทวโกติ  พฺรหฺมโลก  เปตฺวา  อวเสโส อุปปตฺติ- 
เทวสมฺมุติเทวยุตฺโต ฯ พฺรหฺมโลโก สเทวโกติ  เอต  วา  สเทวโก 
โลโกติอาทินยนิทสฺสนมตฺต ฯ  (๔)  เตน  สพฺโพป  ตถาวุตฺตปฺ- 
ปการโลโก เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  อภิกฺกนฺตทสฺสาวินฺติ  เอว  อคฺคทสฺสาวึ  สเทวกสฺส  
โลกสฺส อชฌฺาสยาธิมุตฺติคติปรายนาทีนิ ปสฺสิตุ สมตฺถนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ   
# ๑. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๖/๕๓๑ ฯ 
# ๓. ม. สกฺก ฯ  ๔. ม. ...อาทินยนิทสฺสนมตฺต ฯ  
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        สุ ฺโต  โลก  อเวกฺขสฺสูติ  อวสิยปฺปวตฺต(๑)สลฺลกฺขณวเสน   
วา  ตุจฺฉสงฺขารสมนุปสฺสนาวเสน  วาติ  ทฺวีหากาเรหิ สุ ฺโต 
โลก ปสฺส ฯ อตฺตานุทิฏ ึ อูหจฺจาติ สกฺกายทฏ ึ อุทฺธริตฺวา ฯ   
        ลุชชฺตีติ  ภิชชฺติ ฯ  จกฺขตีติ  จกฺขุ ฯ ต(๒)  สสมฺภาร- 
จกฺขุโน  เสตมณฺฑลปริกขิฺตฺตสฺส  กณฺหมณฺฑลสฺส  มชฺเฌ   
อภิมุเข   ิตาน  สรรีสณฺานุปฺปตฺติเทสภูเต ทิฏมณฺฑเล  จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีน  ยถารห  วตฺถุทฺวารภาว  สาธยมาน  ติฏติ ฯ  
รูปยนฺตีติ (๓) รูปา  วณฺณวิการมาปชฺชนฺตา  หทยงฺคตภาว  (๔)  ปกาเสนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ จกฺขุโต  ปวตฺต  วิ ฺาณ  จกฺขุสฺส  วา  จกฺขุสนฺนิสฺสิต   
วา  วิ ฺาณนฺติ (๕) จกฺขุวิ ฺาณ ฯ  จกฺขุโต  ปวตฺโต  สมฺผสฺโส  
จกฺขุสมฺผสฺโส ฯ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยาติ จกฺขุวิ ฺาณสมฺปยุตฺต- 
ผสฺสปจฺจยา ฯ  เวทยิตนฺติ  วินฺทน  เวทนาติ  อตฺโถ ฯ  ตเทว  
สุขยตีติ  สุข  ยสฺส  อุปฺปชฺชติ  ต  สุขิต  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  
สุฏ ุ  วา ขาทติ  ขนติ  จ  กายจิตฺตาพาธนฺติ  สุข ฯ  ทุกฺขยตีติ   
ทุกฺข ยสฺส อุปฺปชฺชติ ต  ทุกฺขิต  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  น  ทุกฺข   
น  สุขนฺติ  อทุกฺขมสุข ฯ  มกาโร ปทสนฺธิวเสน(๖)  วุตฺโต ฯ  โส  
น  จกฺขุสมฺผสฺโส  อตฺตโน  (๗)  สมฺปยุตฺตาย  เวทนาย  สหชาต- 
อ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน  อฏธา   
# ๑. กตฺถจิ. อวสวตฺติปวตฺต... ฯ  ๒. ม. ตเทต ฯ   
# ๓. ม. รูปยนฺตีติ ฯ  ๔. ม. หทยงฺคตภาว ฯ  ๕. ม. วิ ฺาณ ฯ 
# ๖. ม. สนฺธปิทวเสน ฯ  ๗. ม. จกฺขุสมฺผสฺเส อตฺตนา ฯ   
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ปจฺจโย  โหติ  สมฺปฏิจฺฉนฺนสมฺปยุตฺตาย  อนนฺตรสมนนฺตรูปนิสฺสย- 
นตฺถิวิคตวเสน ป ฺจธา สนฺตีรณาทิสมฺปยุตฺตาน อุปนิสฺสยวเสเนว  
ปจฺจโย โหติ ฯ   
        สุณาตีติ  โสต  ต  สสมฺภารโสตพิลสฺส  อนโฺต  
ตนุตมฺพโลมาจิเต  องฺคุลิเวธกสณฺาเน  ปเทเส  โสตวิ ฺาณาทีน   
ยถารห  วตฺถทฺุวารภาว  สาธยมาน ติฏติ ฯ  สทฺทียนฺตีติ  (๑)   
สทฺทา  อุทาหรียนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ฆายตีติ  ฆาน  ต สสมฺภาร- 
ฆานพิลสฺส  อนฺโต  อชปทสณฺาเน  ปเทเส  ฆานวิ ฺาณาทีน  
ยถารห  วตฺถทฺุวารภาว  สาธยมาน ติฏติ ฯ คนฺธิยนฺตีติ(๒)  
คนฺธา อตฺตโน วตฺถุ สูจิยนฺตีติ(๓) อตฺโถ ฯ  ชีวิต  อวฺหาตีติ  
ชิวฺหา  สายนฏเน  วา  ชวฺิหา ฯ  สา  สสมฺภารชิวฺหาย  
อติอคฺคมูลปสฺสานิ  วชฺเชตฺวา  อุปริมตลมชฺเฌ  ภินนฺอุปฺปล- 
ทลคฺคสณฺาเน  ปเทเส ชวฺิหาวิ ฺาณาทีน  ยถารห  วตฺถ-ุ 
ทฺวารภาว  สาธยมานา  ติฏติ ฯ  รสนฺติ  เต สตฺตาติ รสา ฯ 
อสฺสาเทนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        กุจฺฉิตาน  สาสวธมฺมาน  (๔)  อาโยติ  กาโย ฯ  อาโยติ   
อุปฺปตฺติเทโส ฯ  โส  ยาวตา  อิมสฺมึ  กาเย  อุปาทินฺนปฺปวตฺติ  
นาม  อตฺถิ  ตตฺถ  เยภุยฺเยน กายปฺปสาโท  กายวิ ฺาณาทีน  
ยถารห  วตฺถทฺุวารภาว  สาธยมาโน  ติฏติ ฯ  ผุสิยนฺตีติ   
# ๑. ม. สทฺทยินฺตีติ ฯ  ๒. ม. คนฺธิยนฺตีติ ฯ  
# ๓. ม. สูจิยนฺตีติ ฯ ๔. ม. อาสวธมฺมาน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 358 

        *เลมที่ 39  จูฬนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  358 
 
โผฏพฺพา ฯ  มนตีติ  (๑)  มโน  วิชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตโน  
ลกฺขณ ธาเรนฺตีติ  ธมฺมา ฯ  มโนติ  สหาวชฺชนภวงฺค ฯ 
ธมฺมาติ นิพฺพาน มุ ฺจิตฺวา อวเสสา ธมฺมารมฺมณา(๒) ฯ  มโน- 
วิ ฺาณนฺติ  ชวนมโนวิ ฺาณ ฯ  มโนสมฺผสฺโสติ  ตสมฺปยุตฺโต ฯ 
ผสฺโส  โส  สมฺปยุตฺตาย  เวทนาย  วิปากปจฺจยวชฺเชหิ  เสเสหิ   
สตฺตหิ  ปจฺจเยหิ  ปจฺจโย  โหติ  อนนฺตราเย(๓)  เตเหว  เสสาน   
อุปนิสฺสเยเนว  ปจฺจโย โหติ ฯ   
        อวสิยปวตฺตสลฺลกฺขณวเสน  วาติ  อวโส  (๔)  หุตฺวา ปวตฺต- 
สงฺขาเร ทสฺสนวเสน(๕)  โอโลกนวเสนาติ  อตฺโถ ฯ  รูเป  วโส  
น  ลพฺภตีติ  รูปสฺมึ วสวตฺติภาโว อิสฺสรภาโว  น ลพฺภติ ฯ  
เวทนาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        น [๖]  ตุมฺหากนฺติ  อตฺตนิ  หิ  (๗)  สติ  อตฺตนิย  นาม โหติ 
อตฺตาเยว  จ  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  น [๖] ตุมฺหากนฺติ  อาห ฯ  นาป   
อ ฺเสนฺติ  อ ฺโ  นาม  ปเรส  อตฺตา ฯ  ตสฺมึ  สติ  อ ฺเส   
นาม  สิยา  โสป  นตฺถ ิฯ  ตสฺมา  นาป  อ ฺเสนฺติ  อาห ฯ   
ปุราณมิท  ภิกฺขเว  กมฺมนฺติ  นยิท  ปุราณกมฺมเมว  ปุราณกมฺม- 
นิพฺพตฺโต  ปเนส  กาโย ฯ ตสฺมา  ปจฺจยโวหาเรน  เอว  วุตฺโต ฯ 
# ๑. ม. มนตีติ ฯ  ๒. ม. ธมฺมารมฺมณธมฺมา ฯ  ๓. ม. อนนฺตราย ฯ  
# ๔. ม. อวโส ฯ ๕. ม. ปสฺสนวเสน ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อย ภิกขฺเว  
# กาโยติ ทิสสฺติ ฯ  ๗. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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อภิสงฺขตนฺติอาทิ  กมฺมโวหารสฺเสว  วเสน  ปุริมลิงฺคสภาคตาย  (๑) 
วุตฺต ฯ  อยมฺปเนตฺถ  อตฺโถ  อภิสงฺขตนฺติ  ปจฺจเยหิ กโตต ิ
ทฏพฺโพ ฯ  อภิส ฺเจตยิตนฺติ  เจตนาวตฺถุโก  เจตนามูลโกติ  
ทฏพฺโพ ฯ เวทนิยนฺติ เวทนาย วตฺถูติ ทฏพฺโพ ฯ   
        รูเป  สาโร  น  ลพฺภตีติ  รูเป  นิจฺจาทิสาโร  น  ลพฺภติ ฯ  
เวทนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  รูป  อสฺสาร  นิสฺสารนฺติ  รูป  (๒) 
อสฺสาร  สารวิรหิต ฺจ ฯ สาราปคตนฺติ  สารโต  อปคต ฯ  นิจฺจ- 
สารสาเรน  วาติ  ภงฺค  อติกฺกมิตฺวา  ปวตฺตมาเนน  นิจฺจสาเรน   
วา ฯ  กสฺสจิ  นิจฺจสฺส(๓)  อภาวโต  นจฺิจสาเรน  สาโร  นตฺถิ ฯ  
สุขสารสาเรน  วาติ  วิมุตฺติสุข  (๔)  อติกฺกมิตฺวา  ปวตฺตมานสฺส กสฺสจิ 
สุขสารสฺส  (๕)  อภาวโต  สุขสารสาเรน  วา ฯ  อตฺตสารสาเรน  วาติ   
อตฺตตฺตนิยสารสาเรน  วา ฯ  นิจฺเจน  วาติ  ภงฺค  อติกฺกมิตฺวา   
ปวตฺตมานสฺส กสฺสจิ  นิจฺจสฺส  อภาวโต  (๖)  นิจฺเจน  วา ฯ  ธุเวน  
วาติ  วิชฺชมานกาเลป  ปจฺจยายตฺตวุตฺติตาย  ถิรสฺส  กสฺสจิ   
อภาวโต  ธุเวน  วา ฯ  สสฺสเตน  วาติ  อพฺโพจฺฉินฺนสฺส  สพฺพกาเล 
วิชฺชมานสฺส  กสฺสจิ  อภาวโต  สสฺสเตน  วา ฯ  อวิปริณามธมฺเมน   
วาติ  ชราภงฺควเสน  อวิปริณามปกติกสฺส  กสฺสจิ  อภาวโต   
อวิปริณามธมฺเมน วา ฯ   
# ๑. ม. ปรุิมลิงฺคสภาวตาย ฯ  ๒. ส.ี อย ฯ ๓. ม. นจฺิจสารสฺส ฯ  
# ๔. สี. ปติสขุ ฯ ม.  ิติสุข ฯ ๕. ส.ีสารสฺส ฯ  ๖. ม. สภากโต ฯ   
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        จกฺขุ  สุ ฺ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วาติ  การโก 
เวทโก  สยวสีติ  เอว  ปรกิปฺปเตน  อตฺตนา  จ(๑)  อตฺตาภาวโตเยว   
อตฺตโน  สนตฺเกน  ปริกฺขาเรน  จ  สุ ฺ ฯ  สพฺพ  จกฺขฺวาทิ- 
โลกิยธมฺมชาต  ยสฺมา  อตฺตา  จ  เอตฺถ นตฺถิ  อตฺตนิย ฺจ 
เอตฺถ  นตฺถิ  ตสฺมา  สุ ฺนฺติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ โลกตฺุตราป  
จ(๒) ธมฺมา  อตฺตตฺตนิเยหิ  สุ ฺาเยว  สุ ฺาตีตธมฺมา  นตฺถติี  
วุตฺต โหติ ฯ  ตสฺมึ  ธมฺเม  อตฺตตฺตนิยสารสฺส  นตฺถภิาโว  วุตฺโต   
โหติ ฯ  โลเก  จ  สุ ฺ  ฆร  สุ ฺโ  ฆโฏติ  วุตฺเต  (๓)  ฆรสฺส 
ฆฏสฺส  จ  นตฺถิภาโว  น  โหติ ตสฺมึ  ฆเร(๔) ฆเฏ  จ 
อ ฺสฺส  นตฺถิภาโว  วุตฺโต  โหติ ฯ  ภควตา  จ  อิติ  ยมฺหิ  (๕)   
โกจิ  ตตฺถ  น  โหติ  เตน  ต  สุ ฺ ฯ  ย  ปน  ตตฺถ 
อวสิฏ  โหติ  ต สนฺต  อิทมตฺถีติ  ปชานาตีติ  อยเมว  อตฺโถ   
วุตฺโต ฯ  ตถา  ายคนฺเถ  สทฺทคนฺเถ(๖)  จ  อยเมว  อตฺโถ ฯ  อิติ  
อิมสฺมึ  สุตฺตนฺเต  (๗)  อนตฺตลกฺขณเมว  กถิต ฯ  อนิสฺสริยโตติ  
อตฺตโน  อิสฺสริเย  อวสวตฺตนโต ฯ  (๘)  อกามการิยโตติ  อตฺตโน  
อกาม  อรุจิกรณวเสน ฯ  อผาสุนียโตติ  (๙)  าตุ  ปติฏาภาวโต ฯ   
อวสวตฺตนโตติ  อตฺตโน  วเส  อวตฺตนโต ฯ  ปวตฺติโตติ (๑๐) อนิจฺจโต   
# ๑. ม. วา ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. วุตฺโต ฯ  
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. ยมฺป ฯ ๖. ม. ายคนฺเถ สทฺทคนฺเถ ฯ 
# ๗. ม.สุตฺเต ฯ  ๘. สี. อปวตฺตนโต ฯ ๙. ม. อปาปุณิยโตติ ฯ  
# ๑๐. ม. ปรโตติ ฯ   
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ปจฺจยายตฺตวุตฺติโต ฯ วิวิตฺตโตติ นิสฺสรโต ฯ   
        สุทฺธนติฺ เกวล อิสฺสรกาลปกตีหิ วินา เกวล ปจฺจยุปฺ- 
ปตฺติวเสน (๑) ปวตฺตมาน สุทฺธ  นาม ฯ  อตฺตนิยวิรหิโต  สุทฺธ- 
ธมฺมปุ ฺโชติ  จ ฯ  (๒)สทฺุธธมฺมาน สมุปฺปาท  สุทธฺ  ปสฺสนฺตสฺส ฯ 
สุทฺธ  ปสฺสนตฺสฺส  สงฺขารสนฺตตึ ฯ อพฺโพจฺฉินฺน สงฺขารสนฺตตึ(๒) ตเถว 
สุทธ ปสฺสนตฺสฺส ฯ สงฺขาราทีนิ เอกตฺถานิ อาทเรน ทฺวิตฺติกฺ- 
ขตฺตุ(๓)  วุตฺตานิ ฯ  เอว  ปสฺสนฺตสฺส  มรณมุเข ภย น โหติ ฯ  
คามณีติ  อาลปน ฯ ติณกฏสม โลกนฺติ อิม อุปาทินฺนกฺขนฺธ- 
สงฺขาต โลก ยทา ติณกฏสม ป ฺาย ปสฺสติ ฯ  ยถา 
อร ฺเ ติณกฏาทีสุ  คณฺหนฺเตสุ อตฺตาน วา อตฺตนิย วา  
คณฺหาตีติ น โหติ เตสุ วา ติณกฏาทีสุ สยเมว นสฺสนฺตเสปุ 
วินสฺสนฺเตสุป อตฺตา นสฺสติ อตฺตนิโย นสฺสตีติ น โหติ 
เอว อิมสฺมึ กาเยป นสฺสนฺเต วา วินสฺสนฺตเต วา อตฺตา 
วา  อตฺตนิย  วา  คณฺหาตีติ  น  โหติ  เตสุ  วา  ติณกฏาทีสุ  
ปสฺสตีติ วุจฺจติ ฯ น อ ฺ ปตฺถยเต กิ ฺจิ  อ ฺตฺรปฺ- 
ปฏิสนฺธิยาติ ปฏิสนฺธิวิรหิต นิพฺพาน เปตฺวา อ ฺ ภว 
วา  อตฺตภาว  วา  น  ปตฺเถติ ฯ  
# ๑. ม. ปจฺจยายตฺตปวตฺติวเสน ฯ  ๒. ม. สุทฺธ ธมฺมสมุปฺปาท  
# สุทฺธ สงฺขารสนฺตตินฺติ สุทฺธ ปสฺสนตฺสฺส ชานนฺตสฺส สงฺขาราน  
# สนฺตตึ อพฺโพจฺฉินฺนสงฺขารสนฺตตึ ฯ ๓. ม. ทฺวตฺติกฺขตฺตุ ฯ  
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        รูป  สมนฺเนสตีติ  รูปสฺส  สาร  ปริเยสติ ฯ  อหนฺติ  
วาติ  ทิฏ ิวเสน ฯ มมนฺติ  วาติ  ตณฺหาวเสน ฯ  อสมฺีติ  วาติ  
มานวเสน ฯ  ตมฺป  ตสฺส  น  โหตีติ  ต ติวิธมฺป ตสฺส 
ปุคฺคลสฺส น โหติ ฯ   
        อิธาติ  เทสาปเทเส  นิปาโต  สฺวาย  กตฺถจิ  โลก   
อุปาทาย  วุจฺจติ ฯ  ยถาห  อิธ  ตถาคโต  โลเก  อุปปฺชฺชตีติ ฯ(๑) 
กตฺถจิ  สาสน ฯ  ยถาห  อิเธว  ภิกฺขเว สมโณ อิธ ทุติโย  
สมโณติ ฯ (๒) กตฺถจิ โอกาส ฯ ยถาห   
                อิเธว ติฏมานสฺส                เทวภูตสฺส เม สโต   
                ปนุรายุ(๓) จ เม ลทฺโธ        เอว ชานาหิ มาริสาติ ฯ (๔)   
        กตฺถจิ  ปทปูรณมตฺตเมว ฯ  ยถาห  อิธาห  ภิกฺขเว  
ภุตฺตาวี  อสฺส  ปวาริโตติ  (๕)  อิธ  ปน  โลก อุปาทาย วุตฺโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ อสฺสุตวา ปุถุชฺชโนติ เอตฺถ  ปน  อาคมาธิคมา- 
ภาวา  เยฺโย  อสฺสุตวาอิติ ฯ  ยสฺส  ห ิ ขนฺธธาตุอายตน- 
ปจฺจยาการสติปฏานาทีสุ  อุคฺคหปริปุจฺฉาวินิจฺฉยรหิตตฺตา 
ทิฏ ิปฏิเสธโก เนว  อาคโม  ปฏิปตฺติยา  อธิคนฺตพฺพสฺส   
อนธิคตตฺตา  เนว  อธิคโม  อตฺถ ิ โส อาคมาธิคมาภาวา  
# ๑. ส. ข. ๑๗/๑๕๖/๑๐๓ ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๓/๔๓ ฯ 
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๕๔/๑๒๘ ฯ  ที. มหา. ๑๐/๑๓๙/๑๗๖ ฯ  
# ๓.ม.ปนุรายุ ฯ  ๔. ท.ี มหา. ๑๐/๒๖๔/๓๒๑ ฯ   
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๒๒/๒๑ ฯ   
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เยฺโย อสฺสุตวาอิติ ฯ สฺวาย   
                ปถุูน ชนนาทีหิ                การเณหิ ปุถุชฺชโน   
                ปถุุชชฺนนฺโตคธตฺตา        ปถุุวาย ชโน อิติ ฯ (๑)   
        โส  ห ิ ปุถูน  นานปฺปการาน  กิเลสาทีน  ชนนาทีหิป  
การเณหิ  ปุถชฺุชโน ฯ ยถาห  ปุถ ุ กิเลเส  ชเนนฺตีติ  ปุถุชชฺนา  
ปุถุ  อวิหตสกฺกายทิฏ ิกาติ ปุถุชชฺนา  ปุถุ  สตฺถาราน   
มุขุลฺโลกิกาติ  ปุถชฺุชนา  ปุถ ุ สพฺพคตีหิ อวุฏ ิตาติ  ปุถชฺุชนา ฯ 
ปุถุ  นานาภิสงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺตีติ  ปุถชฺุชนา ปถุุนานา- 
โอเฆหิ  วุยฺหนฺตีติ ปุถุชฺชนา ปุถุ นานาสนฺตาเปหิ สนฺตปฺปนฺตีติ(๒)  
ปุถุชชฺนา ปุถ ุ นานาปริฬาเหหิ  ปริทยหฺนฺตีติ (๓) ปุถุชชฺนา  ปถุุ  
ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  รตฺตา คิทฺธา  คธิตา  มุ ฺฉิตา(๔)  อชฌฺาปนฺนา(๕)   
ลคฺคา  ลคฺคิตา ปลิพุทฺธาติ ปุถชฺุชนา ปถุุ  ป ฺจหิ  นีวรเณหิ 
(๖)อาวุตา นิวุตา โอผุฏา (๖) ปหิตา ปฏิจฺฉนฺนา ปฏิกุชชฺิตาติ  
ปุถุชชฺนา  (๗)  ปถุูน  วา  คณนปถมตีตาน  อริยธมมฺปรมฺมุขาน  
นีจธมฺมสมาจาราน ชนาน  อนฺโตคตตฺตาติป  ปุถุชฺชนา  ปุถ ุ
อย  วิสสเยว สงฺขฺย คโต วิสสฏโ สลีสุตาทิคุณยุตฺเตหิ  
อริเยหิ  ชโนติป  ปุถชฺุชโน ฯ  เอวเมเตหิ  อสฺสุตวา ปุถุชชฺโนติ  
# ๑. สุมงฺคล. ๑ ฯ  ปป ฺจ. ๑/๓๒ ฯ มโนรถ. ๑ ฯ  
# ๒. ม. สนตฺปฺเปนฺตีติ ฯ ๓. ม. ปริฑยฺหนฺตีติ ฯ  
# ๔. ม. อชโฺฌสนฺนา ฯ  ๕. ม. อชฺโฌสนฺนา ฯ ๖. ม. อาวุฏา  
# นิวุฏา โอวุฏา ฯ ๗. ขุ. มหา. ๒๙/๒๓๙/๑๗๙ ฯ   
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ทฺวีหิ ปเทหิ เย เต   
        ทุเว ปุถชฺุชนา วุตฺตา        พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
        อนฺโธ ปุถุชชฺโน เอโก        กลฺยาเณโก ปุถุชชฺโนติ (๓)   
เทฺว ปุถุชฺชนา วุตฺตา เตสุ อนฺธปุถุชฺชโน วุตฺโต โหตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อริยาน  อทสฺสาวีติอาทีสุ  อริยาติ  อารกตฺตา  กิเลเสหิ   
อนเย  อนีริยนโต(๒)  อเย  อิริยนโต  สเทวเกน  จ  โลเกน  อรณียโต 
พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  พุทฺธสาวกา  จ  วุจฺจนฺติ  พุทฺธาเอว  วา 
อิธ  อริยา ฯ ยถาห  สเทวเก ภิกฺขเว โลเก(๓) ฯเปฯ ตถาคโต อริโยติ  
วุจฺจตีติ (๔)   
        สปฺปุรสิาติ  เอตฺถ  ปน  ปจฺเจกพุทฺธา  ตถาคตสาวกา  จ 
สปฺปุริสาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เต  หิ  โลกุตฺตรคุณโยเคน  โสภนา   
ปุริสาติ  สปปฺุริสา ฯ  สพฺเพว  วา  เอเต  เทฺวธาป  วุตฺตา ฯ  
พุทฺธาป  หิ  อริยา  จ  สปปฺุริสา  จ  ปจฺเจกพุทฺธาป พุทฺธาสาวกาป ฯ 
ยถาห   
                โย เว กต ฺ ู กตเวทิ ธีโร   
                กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหติ   
                ทกฺุขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กจฺิจ   
                ตถาวิธ สปฺปุรสิ วทนฺตีติ ฯ   
# ๑. ส.ุ มงฺคล. ๑ ฯ ปป ฺจ. ๑/๓๓ ฯ ๒. ม. อริยนโต ฯ  
# ๓. ม. โลเก ฯ เป  ฯ ตถาคโต ฯ ๔. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๘/๕๔๕ ฯ  
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        กลฺยาณมิตฺโต  ทฬฺหภตฺติ  จ  โหตีติ  เอตฺตาวตา  หิ  
(๑)พุทฺธสาวกา  วุตฺตา ฯ  (๑)  กต ฺ ุตาทีหิ  ปจฺเจกพุทฺธาติ(๒)  อิทานิ(๓)   
โย  เตส (๔) อริยาน อทสฺสนสีโล  น  จ  ทสฺสเน  สาธุการี   
โส  อริยาน  อทสฺสาวีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  จ   จกฺขุนา  อทสฺสาวี 
าเณน  อทสฺสาวีติ ทุวิโธ เตสุ าเณน อทสฺสาวี  อิธ  
อธิปฺเปโต ฯ  มสจกฺขุนา  หิ  ทิพฺพจกฺขุนา  วา  อริยา  ทฏิาป   
อทิฏาว โหนฺติ  เตส  จกขฺุนา  วณฺณมตฺตคฺคหณโต  น  อริย- 
ภาวโคจรโต ฯ  (๕)  โสณสิงฺคาลาทโยป มสจกฺขุนา(๖) อริเย ปสสฺนฺติ 
น จ เต อริยาน ทสฺสาวิโน ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ  จิตฺตลปพฺพตวาสิโน  กริ  ขีณาสวตฺเถรสฺส 
อุปฏาโก วุฑฺฒปพฺพชิโต  เอกทิวส  เถเรน  สทฺธ ึ ปณฺฑาย   
จริตฺวา  เถรสฺส  ปตฺตจีวร คเหตฺวา  ปฏ ิโต  อาคจฺฉนฺโต  เถร   
ปุจฺฉิ  อริยา  นาม ภนฺเต กีทิสาติ ฯ เถโร อาห  อิเธกจฺโจ   
มหลฺลโก  อริยาน  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา วตฺตปฏิปตฺตึ  กตฺวา 
สห จรนฺโตป  เนว  อริเย  ชานาติ  เอว  ทุชชฺานา  อาวุโส   
อริยาติ ฯ เอว วุตฺเตป โส  เนว  อ ฺาสิ ฯ  ตสฺมา  จกฺขุนา   
ทสฺสน  น  ทสฺสน  าเณน  ทสฺสนเมว  ทสฺสน ฯ  ยถาห 
(๗)กินฺเต วกฺกลิ(๗)   อิมนิา  ปูติกาเยน  ทฏิเน  โย  โข  วกฺกล ิ  
# ๑. ม. พุทฺธสาวโก วุตฺโต ฯ  ๒. ม. ปจฺเจกพุทฺธา พุทฺธาติ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. อิเมส ฯ ๕. ม. อริยภาวโคจรโต ฯ 
# ๖. ม. จกฺขุนา ฯ ๗. ม. อล เต วกฺกล ิกึ เต ฯ   
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ธมฺม  ปสฺสติ  โส  ม  ปสสฺตีติ ฯ  (๑) ตสฺมา จกฺขุนา ปสฺสนฺโตป  
าเณน  อริเยหิ  ทฏิ  อนิจฺจาทิลกฺขณ  อปสฺสนฺโต  อริยาธ-ิ 
คต ฺจ(๒) ธมฺม  อนธิคจฺฉนฺโต  อริยกรธมฺมาน  อริยภาวสฺส  จ   
อทิฏตฺตา  อริยาน อทสฺสาวีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อริยธมมฺสฺส  อโกวิโทติ  สติปฏานาทิเภเท  อริยธมฺเม  
อกุสโล ฯ  อริยธมฺเม อวินีโตติ เอตฺถ ปน   
                ทวิุโธ วินโย นาม                เอกเมเกตฺถ ป ฺจธา   
                อภาวโต ตสฺส อย        อวินโีตติ วุจฺจติ ฯ (๓)   
        อย ฺหิ  สวรวินโย  ปหานวินโยติ  ทุวิโธ  วินโย ฯ  เอตฺถ 
จ  ทุวิเธป  วินเย  เอกเมโก(๔) วินโย  ป ฺจธา  ภิชฺชติ ฯ  สวรวินโยป  
หิ  สีลสวโร  สติสวโร  ขนฺติสวโร  าณสวโร  วีรยิสวโรติ  
ป ฺจวิโธ ฯ  ปหานวินโยป ตทงฺคปฺปหาน  วิกฺขมฺภนปฺปหาน  
สมุจฺเฉทปฺปหาน  ปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺปหาน นิสฺสรณปปฺหานนฺติ   
ป ฺจวิโธ ฯ   
        ตตฺถ  อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโตติ  (๕) 
อย  สีลสวโร ฯ  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺริเย  สวร  อาปชชฺตีติ  (๖)  
อย สติสวโร ฯ   
# ๑. ส. ข. ๑๗/๒๑๖/๑๔๖-๑๔๗ ฯ  ๒. ม. อริยาน อธิคต ฺจ ฯ 
# ๓. ปป ฺจ. ๑/๓๖ ฯ  ๔. ม. เอกเมโกป ฯ ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ 
# ๖. ท.ี ส.ี ๙/๓๒๑/๒๕๕ ฯ  ม. มู. ๑๒/๓๓๓/๓๔๔ ฯ 
# ส. สฬา. ๑๘/๓๑๗/๒๒๐ ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๔/๒๐ ฯ  
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                ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ (อชิตาติ ภควา)  สติ เตส นิวารณ   
                โสตาน สวร พฺรูมิ                ป ฺาเยเต ปถิยฺยเรติ (๑)   
อย  าณสวโร ฯ  ขโม  โหติ  สีตสฺส  อุณฺหสฺสาติ  (๒)  อย  
ขนฺติสวโร ฯ  อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสตีติ(๓) อย  วีริย- 
สวโร ฯ สพฺโพป จาย สวโร ยถาสก  สวริตพฺพาน  
วิเนตพฺพาน ฺจ  กายทุจฺจริตาทีน  สวรณโต  สวโร  วินยนโต 
วินโยติ  วุจฺจติ ฯ  เอว  ตาว  สวรวินโย  ป ฺจธา  ภิชฺชตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตถา  ย  นามรูปปริจฺเฉทาทีสุ  วิปสฺสนาาเณสุ  ปฏ-ิ 
ปกฺขภาวโต  ทีปาโลเกเนว  ตมสฺส  เตน  เตน  วิปสสฺนาาเณน 
ตสฺส  ตสฺส  อนตฺถสฺส  (๔)  ปหาน ฯ  เสยฺยถิท  นามรูปววตฺถาเนน 
สกฺกายทิฏ ิยา  ปจฺจยปริคฺคเหน  อเหตุวิสมเหตุทิฏ ีน  ตสฺเสว 
อปรภาเค(๕) กงฺขาวิตรเณน  กถกถีภาวสฺส  กลาปสมฺมสเนน  
อห  มมาติ  คาหสฺส  มคฺคามคฺคววตฺถาเนน  อมคฺเค  มคฺคส ฺาย 
อุทยทสฺสเนน  อุจฺเฉททิฏ ิยา  วยทสฺสเนน  สสฺสตทิฏ ิยา  
ภยทสฺสเนน  สภเย  อภยส ฺาย  อาทีนวทสฺสเนน  อนาทีนว- 
ส ฺาย  (๖)  นิพฺพิทานุปสฺสนาย  อภิรติส ฺาย  มุ ฺจิตุกมฺยตา- 
# ๑. ม. ปธิยยฺเรติ ฯ  ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๓๕/๑๗ ฯ 
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๕/๑๘ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๑๗/๑๙ ฯ องฺ. ทสก. 
# ๒๔/๖๐/๑๑๘ ฯ ๔. ม. อนตฺถสฺส ฯ ๕. ม.อปรภาเคน ฯ 
# ๖. ม.อสฺสาทส ฺาย ฯ  
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าเณน  อมุ ฺจิตุกามตาย อุเปกฺขาาเณน  อนุเปกฺขาย  
อนุโลเมน  ธมฺมฏ ิติย  นพฺิพาเน  จ  ปฏิโลมภาวสสฺ โคตฺรภุนา  
สาขารนิมิตฺตคฺคาหสฺส ปหาน ฯ เอต ตทงฺคปฺปหาน นาม ฯ   
        ย  ปน  อุปจารปฺปนาเภเทน  สมาธินา  ปวตฺติภาว- 
นิวารณโต  ฆฏปฺปหาเรเนว  อุทกปฏ ิเสวาลสฺส(๑)  เตส  เตส   
นีวารณาทิธมฺมาน  ปหาน  เอต วิกฺขมฺภนปฺปหาน  นาม ฯ  ย   
จตุนฺน  อริยมคฺคาน  ภาวิตตฺตา  ตตมคฺควโต อตฺตโน  อตฺตโน 
สนฺตาเน  ทิฏ ิคตาน  ปหานายาติอาทินา  (๒)  นเยน  วุตฺตสฺส   
สมุทยปกฺขิยสฺส  (๓)สพฺพกิเลสคณสฺส  อจฺจนฺตอปฺปวตฺติภาเวน 
ปหาน  อิท สมุจฺเฉทปฺปหาน  นาม ฯ  ย  ปน  ผลกฺขเณ  
ปฏิปฺปสฺสทธฺตฺต  กิเลสาน  เอต ปฏิปปฺสฺสทฺธิปฺปหาน  นาม ฯ 
ย  สพฺพสงฺขตนิสฺสฏตฺตา  ปหีนสพฺพสงฺขต นิพฺพาน  
เอต  นิสฺสรณปฺปหาน  นาม ฯ  สพฺพมฺป  เจต  ปหาน  ยสฺมา  
จาคฏเน  ปหาน  วินยฏเน(๔)  วินโย  ตสฺมา  ปหานวินโยติ  
วุจฺจติ ฯ  ตตปหานวโต  วา  ตสฺส  ตสฺส  วินยสฺส  
สมฺภวโต  เจต (๕) ปหานวินโยติ วุจฺจติ ฯ  เอว ปหานวินโยป  
ป ฺจธา ภิชฺชตีติ(๖) เวทิตพฺโพ ฯ  
# ๑. ม. อุทกปฏเ เสวาลสฺส ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๙๖/๘๓ ฯ 
# อภิ. วิ. ๓๕/๗๒๓/๓๕๙ ฯ  
# ๓. ม. กิเลสคณสฺส อจฺจนฺตอปฺปวตฺติภาเวน ฯ 
# ๔. ม. วินยนฏเน ฯ  ๕. ม. สมฺภวโตเปต ฯ  
# ๖. ปป ฺจ. ๑/๓๖ ฯ   
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        เอวมย  สงฺเขปโต  ทุวิโธ  เภทโต  จ  ทสวิโธ  วินโย 
ภินฺนสวรตฺตา  ปหาตพฺพสฺส  จ  อปฺปหีนตฺตา  ยสฺมา  เอตสฺส  
อสฺสุตวโต  ปุถุชชฺนสฺส  นตฺถิ ตสฺมา  อภาวโต  ตสฺส  อย  
อวินีโตติ  วุจฺจตีติ ฯ  เอเสว  นโย  สปปฺุริสาน อทสฺสาวี  
สปฺปุริสธมฺมสฺส  อโกวิโท  สปฺปุริสธมฺเม  อวินีโตติ  เอตฺถาป ฯ  
นินฺนานากรณ  หิ  เอต  อตฺถโต ฯ  ยถาห  เยว  เต  อริยา  
เตว  เต  สปฺปุริสา ฯ  เยว  เต  สปฺปรุิสา  เตว  เต  อริยา  
โย เอว โส อริยาน ธมฺโม  โส  เอว  โส  สปฺปุริสาน  ธมฺโม  
โย  เอว  โส  สปฺปุริสาน  ธมฺโม  โส เอว  โส  อรยิาน  ธมฺโม  
เยว  เต  อริยวินยา  เตว  เต  สปฺปุริสวนิยา ฯ  เยว เต   
สปฺปุริสวินยา  เตว  เต  อริยวินยา ฯ  อริเยติ  วา  สปฺปุริเสติ  
วา อริยธมฺเมติ วา  สปฺปุรสิธมฺเมติ  วา  อริยวินเยติ  วา   
สปฺปุริสวินเยติ  วา  เอกเสเส  (๑)  เอเก เอกฏเ สเม สมภาเค  
ตชฺชาเต ต ฺเวาติ ฯ  
        รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  อิเธกจฺโจ  รูป  อตฺตโต   
สมนุปสฺสติ  ย รูป  โส  อห ฯ  โย  อห  ต  รูปนฺติ  รปู ฺจ   
อตฺตาน ฺจ  อทฺวย สมนุปสฺสติ ฯ เสยฺยถาป  นาม(๒)  เตลปฺปทีปสฺส 
ฌายโต  ยา  อจฺจิ  โส  วณฺโณ ฯ  โย  วณฺโณ  สา  อจฺจีติ  
อจฺจิ ฺจ  วณฺณ ฺจ  อทฺวย  สมนุปสฺสติ  เอวเมว  อิเธกจฺโจ  
# ๑. ม. เอเสเส ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ   
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รูป อตฺตโต  ฯเปฯ  สมนปุสฺสตีติ  (๑)  เอว  รูป  อตฺตาติ  ทิฏ ึ   
สมนุปสฺสติ ฯ  (๒) รูปวนฺต  วา  อตฺตานนฺติ  อรูป  อตฺตาติ  คเหตฺวา 
ฉายาวนฺต  รกฺุข  วิย ต รูปวนฺต  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ ฯ   
อตฺตนิ  วา  รปูนฺติ  อรูปเมว  อตฺตาติ คเหตฺวา  ปุปฺผสฺมึ  คนฺธ   
วิย  อตฺตนิ  รปู  สมนุปสสฺติ ฯ  รูปสฺม ึ วา อตฺตานนฺติ  อรูปเมว 
อตฺตาติ  คเหตฺวา  กรณฺฑเก  มณึ  วิย  ต  อตฺตาน  รปูสฺมึ  
สมนุปสฺสติ ฯ เวทนาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        ตตฺถ  รปู  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  สุทฺธรูปเยว  อตฺตาติ  
กถิต ฯ รูปวนฺต  วา  อตฺตาน  อตฺตนิ  วา  รูป  รูปสมฺึ  
วา อตฺตาน ฯ เวทน อตฺตโต ฯ ส ฺ ฯ  สงฺขาเร ฯ  วิ ฺาณ  อตฺตโต  
สมนุปสฺสตีติ  อิเมสุ  สตตฺสุ  าเนสุ อรูป  อตฺตาติ  กถิต   
เวทนาวนฺต  วา  อตฺตาน  อตฺตนิ  วา  เวทนา(๓)  เวทนาย  วา 
อตฺตานนฺติ  เอว  จตูสุ  ขนฺเธสุ  ติณฺณ  ติณฺณ  วเสน  ทฺวาทสสุ  
าเนสุ  รูปรปูมิสฺสโก  อตฺตาติ(๔)  กถิโต ฯ  ตตฺถ  รูป  อตฺตโต   
สมนุปสฺสติ ฯ เวทน ฯ  ส ฺ ฯ  สงฺขาเร ฯ  วิ ฺาณ  อตฺตโต  สมนุ- 
ปสฺสตีติ  (๕)  ป ฺจสุ าเนสุ  อุจฺเฉททิฏ ิ  กถิตา ฯ  อวเสเสสุ   
สสฺสตทิฏ ิ ฯ  เอวเมตฺถ  ปณฺณรส ภวทิฏ ิโย  ป ฺจ  วิภว- 
ทิฏ ิโย  โหนฺติ ฯ  ตา  สพฺพาป  มคฺคาวรณา  น  สคฺคาวรณา   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๑๒/๒๐๗ ฯ  ๒. ม. ทิฏ ิปสฺสนาย ปสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. เวทนา ฯ  ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๒๕/๒๑๙ ฯ  
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ปมมคฺควชฺฌาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อาร ฺ ิโกติ  อร ฺเ  นิวาสี ฯ  (๑)  ปวเนติ  มหนฺเต 
คมฺภีรวเน ฯ  จรมาโนติ  ตหึ  ตหึ  วิจรมาโน ฯ  วิสฺสตฺโถ  
คจฺฉตีติ  นิพฺภโย  นริาสงฺโก  จรติ ฯ  อนาปาถคโต ลุทฺทสฺสาติ  
มิคลุทฺทสฺส  ปรมฺมุขคโต(๒) ฯ  อนฺตมกาสิ  มารนฺติ  กิเลสมาร  วา  
เทวปุตฺตมาร  วา  อนฺต  อกาสิ ฯ  อจร(๓) วธิตฺวาติ (๔) กิเลสปท  
หนฺตฺวา กตฺวา(๔) นาเสตฺวา ฯ   มารจกฺขุอทสฺสน(๕)  คโตติ  มารสฺส   
อทสฺสนวิสย  ปตฺโต ฯ  อนาปาถคโตติ มารสฺส ปรมฺมุข ปตฺโต ฯ 
เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิทมฺป  สุตฺต  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จ วุตฺตสทิโสเยว ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                โมฆราชมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ปณฺณรสม ฯ   
# ๑. ม. นิวาส ฯ  ๒. ม. ปรมฺมุขคโต ฯ ๓. ม. อปท ฯ  
# ๔. ม. กิเลสปท หนฺตฺวา ฯ ๕.ม. มารจกฺขุ อทสฺสน ฯ  
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                        ปงฺคิยมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        โสฬสเม  ปงฺคิยสุตฺตนิทฺเทเส  ชิณฺโณหมสฺมิ  อพโล 
วิวณฺโณติ  (๑) โส  กิร  พฺราหมฺโณ  ชราภิภูโต  วีสวสฺสสติโก  ชาติยา   
ทุพฺพโล  จ  อิธ  ปาท  กรสิฺสามีติ  อ ฺเตฺรว  กโรติ  
วินฏปุริมจฺฉวิวณฺโณ  จ ฯ เตนาห ชิณฺโณหมสฺมิ อพโล  
วิวณฺโณติ  มาหมฺปนสฺส  (๒)  โมมุโห  อนฺตราวาติ (๓) มาห  ตุยฺห 
ธมฺม อสจฺฉิกตฺวา  อนฺตรา  เอว  อวิทฺวา(๔) หุตฺวา อนสฺส ฯ (๕) 
ชาติ ชราย อิธ(๖) วิปฺปหานนฺติ อิเธว  ตว  ปาทมูเล  ปาสาณเก 
เจติเย  วา  ชาติชราย  วิปปฺหาน (๗) นิพฺพานธมฺมรส อห วิช ฺ  
ตมฺเม อาจิกฺข ฯ   
        อพโลติ  พลรหิโต(๘) ฯ   ทุพฺพโลติ  ทุพฺพลพโล ฯ  
อปฺปพโลติ  ปริตฺตพโล ฯ  อปฺปถาโมติ  ปริตฺตวีริโย ฯ  วีตวณฺโณติ  ปริวตฺติ- 
ตจฺฉวิวณฺโณ ฯ  วิคตวณฺโณติ อปคตจฺฉวิวณฺโณ ฯ  วีตจฺฉิต- 
วณฺโณติ  (๙)  ทูรีภูตจฺฉวิวณฺโณ ฯ  ยา  สา  ปุริมา  สุภา วณฺณนิภาติ  
ยา  สา  สุภา  สุนฺทรา  ปรุมิกาเล  สติ  สา  วณฺณนิภา   
เอตรหิ  อนฺตรหิตา  วิหตา ฯ  (๑๐)  อาทีนโว  ปาตุภูโตติ  อุปทฺทโว 
ปาตุรโหสิ ฯ  ยา  สา  ปรุมิา  สุภา  วณฺณนิภาติ  ปา  เปตฺวา  
# ๑. ม. วีตวณฺโณติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. มาห นสฺส ฯ 
# ๓. ม. อนฺตราวาติ ฯ ๔. ม. อวิทฺวา ฯ ๕. ม. อนสฺสึ ฯ  
# ๖. ม. อิเธว ฯ ๗. ม. นิพฺพาน ธมฺมรส อห ฯ  
# ๘. ม. พลวิรหิโต ฯ  ๙. ม. วิคจฺฉิตวณฺโณติ ฯ 
# ๑๐. ม. วิคตา ฯ   
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ยา  สุนฺทรา  (๑)  อสฺสาติ  เอเก  วณฺณยนฺติ ฯ   
        อสุทฺธาติ  ปฏลาทีหิ  อสุทฺธา ฯ  อวิสุทฺธาติ  ติมิราทีหิ  
อวิสุทฺธา ฯ อปริสุทฺธาติ  สมนฺตโต  โผฏปฏลาทีห ิ ปรโิยนทฺธตฺตา  
อปริสุทฺธา ฯ  อโวทาตาติ นปฺปสนฺนา  ปสนฺนสทิสา ฯ  (๒)  โน  
ตถา  จกฺขุนา  รูเป  ปสฺสามีติ  ยถา  โปราณจกฺขุนา  รูปารมฺมณ  
ปสฺสามิ  โอโลเกมิ  ตถา  เตน  ปกาเรน  อิทานิ  น  ปสฺสามิ ฯ   
โสตา อสุทฺธาติอาทีสุป (๓) เอเสว นโย ฯ มาห ปนสฺสนฺติ อห  
มา วินสฺส ฯ (๔)   
        อิทานิ  ยสฺมา  ปงฺคิโย  กาเย  สาเปกฺขตาย ชิณฺโณห- 
มสฺมีติอาทิมาห ฯ  (๕) ตสฺมา  เถรสฺส  ภควา  (๕)  กาเย  สิเนหปฺ- 
ปหานตฺถ  ทสิฺวาน รูเปสุ วิห ฺมาเนติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  
รูเปสูติ  รูปเหตุ  รูปปจฺจยา ฯ  วิห ฺมาเนติ  กมฺมกรณาทีหิ  
อุปห ฺมาเน ฯ  รุปฺปนติฺ  รูเปสูติ  จกฺขุโรคาทีหิ  จ  รูปเหตุเยว  
ชนา รุปฺปนติฺ พาธิยนฺติ ฯ   
        ห ฺนฺตีติ  ฆฏิยนฺติ ฯ  วิห ฺนฺตีติ  วิเหสิยนฺติ ฯ  
อุปวิห ฺนฺตีติ หตฺถปาทจฺเฉทาทึ  ลภนฺติ ฯ  อุปฆาติยนฺตีติ  
มรณ ลภนฺติ ฯ กุปฺปนฺตีติ ปริวตฺตนฺติ ฯ ปฬิยนฺตีติ  วิฆาต  
อาปชฺชนฺติ ฯ (๖) ฆฏฏิยนตีฺติ ฆฏฏน ปาปุณนฺติ ฯ พฺยาธิตาติ (๗)ภีตา  
# ๑. ม. สุภา ฯ ๒. ม. ปสนฺนสทิสา ฯ ๓. ม. โสต อสุทฺธนฺติ ฯ 
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. เตนสฺส ภควา ฯ  
# ๖. ม. ฆฏฏยนฺตีติ ฆฏฏน ฯ ๗. ม.พฺยาธิตาติ ฯ   
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โทมนสฺสิตาติ จิตฺตวิฆาต ปตฺตา ฯ หายมาเนติ (๑) นสฺสมาเน ฯ   
        เอว  ภควตา  ยาว  อรหตฺต  ตาว  กถิต  ปฏิปตฺตึ   
สุตฺวา  ปงฺคิโย  ชราทุพฺพลตาย  วิเสส  อนธิคนฺตฺวา(๒) ว  ปุน   
ทิสา  จตสฺโสติ  อิมาย  คาถาย  ภควนฺต โถเมนฺโต เทสน  
ยาจติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ปุนป  ยาว  อรหตฺต  ตาว  ปฏปิท  
ทสฺเสนฺโต  ตณฺหาธิปนฺเนติ คาถมาห ฯ   
        ตณฺหาธิปนฺเนติ  ตณฺหาย  วิมุจฺจิตฺวา   ิเต ฯ  ตณฺหานุเคติ  
ตณฺหาย สมาคจฺฉนฺเต(๓) ฯ    ตณฺหานุคเตติ  ตณฺหาย  อนุพนฺธนเฺต ฯ  
ตณฺหานุสเฏติ  ตณฺหาย สห  ธาวนฺเต ฯ  ตณฺหายาปนฺเนติ(๔) ตณฺหาย 
นิมุคฺเค ฯ  ปฏิปนฺเนติ  ตณฺหาย อวตฺถเฏ ฯ  อภิภูเตติ ปฬิเต(๕) ฯ   
ปริยาทินฺนจิตฺเตติ ปริยาทิยิตฺวา คหิตกุสลจิตฺเต ฯ   
        สนฺตาปชาเตติ  ส ฺชาตจิตฺตสนฺตาเป ฯ  อีติชาเตติ  
โรคุปฺปนฺเน ฯ  อุปทฺทวชาเตติ อาทีนวชาเต ฯ อุปสคฺคชาเตติ  
อุปฺปนฺนทุกฺขชาเต ฯ   
        วิรช  วีตมลนฺติ เอตฺถ วิรชนฺติ วิคตราคาทิรช ฯ วีตมลนฺติ  
วิคตราคาทิมล (๖) ราคาทโย  หิ  อชฺโฌตฺถรณฏเน  รโช  นาม 
ทูสนฏเน(๗)  มล  นาม ฯ  ธมฺมจกฺขุนฺติ  กตฺถจิ  ปมมคฺคาณ   
# ๑. ม. เวมาเนติ ฯ  ๒. ม. อนธิคนฺตฺวา ฯ  ๓. ม. สห คจฺฉนฺเต ฯ  
# ๔. ม. ตณฺหาย ปนฺเนติ ฯ  ๕. ม. มททฺิเต ฯ  
# ๖. ม.วีตราคาทิรช ฯ  ๗. ม.ทูสฏเ ฯ   
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กตฺถจิ  อาทีนิ  ตีณิ  มคฺคาณานิ กตฺถจิ  จตุตฺถมคฺคาณมฺป ฯ  
อิธ  ปน  ชฏลิสหสฺสสฺส  จตุตฺถมคฺคาณ ฯ  ปงฺคิยสฺส ตติยมคฺค- 
าณเมว ฯ  ย  กิ ฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺมนฺติ  
วิปสฺสนาวเสน เอว ปวตฺตสฺส ธมฺมจกฺขุ อุทปาทีติ อตฺโถ ฯ 
เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        เอว  อิทมฺป  สุตฺต  ภควา  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทเสสิ 
เทสนาปริโยสาเน  จ  ปงฺคิโย  อนาคามิผเล  ปติฏาสิ ฯ  โส  
กิร  อนฺตรนตฺรา  จินฺเตสิ  เอว วิจิตฺรปฏิภาน  นาม  เทสน  
น  ลภติ  มยหฺ  มาตุโล  พาวรี  สวนายาติ ฯ  เตน  สิเนห- 
วิกฺเขเปน  อรหตฺต  ปาปุณิตุ  นาสกฺขิ ฯ  อนฺเตวาสิโน(๑)  ปนสสฺ 
สหสฺสชฏิลา อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ   สพฺเพ(๒) อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา 
เอหิภิกฺขุโน อเหสุนฺติ ฯ   
                ปงฺคิยมาณวสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                โสฬสม   
# ๑. มง อนฺเตวาสิกา ฯ  ๒. ม. สพฺเพว ฯ   
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                ปารายนตฺถุติคาถานิทฺเทสวณฺณนา   
        อิโต  ปร  สงฺคีติการา เทสน โถเมนฺตา(๑) อิทมโวจ 
ภควาติอาทิมาหสุ ฯ ตตฺถ  อิทมโวจาติ อิท ปารายน อโวจ ฯ 
ปริจาริกโสฬสนฺนนฺติ (๒) พาวริสฺส ปริจาริเกน ปงฺคิเยน  สห  
โสฬสนฺน  (๓)  พุทฺธสฺส  วา  ภควโต  ปรจิาริกาน  โสฬสนฺนนติฺ  
ปริวารกโสฬสนฺน ฯ (๔) โส เอว (๕) จ พฺราหฺมโณ ตตฺร โสฬส  
ทิสาสุ (๖) ปน(๗) ปุรโต จ  ปจฺฉโต  จ  วามปสฺสโต  จ  ทกฺขิณ- 
ปสฺสโต  จ  ฉ  ฉ  โยชนานิ(๘)  นิสินนฺา  อุชุเกน  ทฺวาทสโยชนิกา 
อโหสิ ฯ อชฌฺิฏโติ ยาจิโต ฯ   
        อตฺถม ฺายาติ  ปาฬิอตฺถม ฺาย ฯ  ธมฺมม ฺายาติ   
ปาฬิธมฺมม ฺาย ฯ  (๙)  ปารายนนฺติ  เอว  อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส 
อธิวจน อาโรเปตฺวา เตส  พฺราหฺมณาน  นามานิ  กิตฺตยนฺตา  (๑๐) 
อชิโต  ฯเปฯ พุทฺธเสฏมุปาคมุนฺติ อาหสุ ฯ   ตตฺถ  สมฺปนฺน- 
จรณนฺติ  นิพฺพานปทฏานภูเตน  ปาติโมกฺขสีลาทินา สมฺปนฺน ฯ  
อิสินฺติ มเหสึ ฯ   
        นิทฺเทเส  อุปาคมึสูติ  สมีเป  คมสึุ ฯ  อุปสงฺกมึสูติ   
อวิทูรฏาน  คมึสุ ฯ  ปยริุปาสึสูติ  สมีเป  นิสีทึสุ ฯ  ปริปุจฺฉึสติู   
# ๑. ม. โณเมนฺโต ฯ  ๒. ม. ปริจาริกโสฬสานนฺติ ฯ  
# ๓. ม. โสฬสาน ฯ  เอวมุปริป ฯ ๔. ม.ปริจารกโสฬสาน ฯ 
# ๕. ม. เตเอว ฯ  ๖. ม. ตตฺถ โสฬสสุ ทิสาสุ ฯ  
# ๗. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๘. ม. ฉ ฉ โยชนา ฯ  
# ๙. ม. ปาฬมิ ฺาย ฯ ๑๐. ม. กิตฺตยนฺโต ฯ  
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ปริปุจฺฉ  อาปาทยึสุ ฯ (๑) ปริป ฺหึสูติ (๒) ตุลยึส ุฯ โจทยึสูติ 
เกจิ ฯ  สีลาจารนิปฺผตฺตีติ  อุตฺตมสีลาจารนิปฺผตฺติ  (๓)  มคฺเคน  
นิปฺผนฺนสีลนฺติ อตฺโถ ฯ   
        คมฺภีเรติ  อุตฺตานภาวปฏิกฺเขปวจน ฯ  ทุทฺทเสติ  คมฺภีรตฺตา  
จ(๔) ทุทฺทเส ทุกฺเขน  ทฏพฺเพ  น  สกฺกา  สุเขน  ทฏ ุ  ฯ   
ทุทฺทสตฺตาว ทุรนุโพเธ  ทกฺุเขน อวพุชฺฌิตพฺเพ  
น  สกฺกา  สุเขน  อวพุชฺฌตุิ (๕)ฯ  สนฺเตติ  นิพฺพุเต ฯ  ปณีเตติ  
อคฺคปฺปตฺเต ฯ  (๖)  อิท  ทฺวย โลกุตฺตรเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ 
อตกฺกาวจเรติ ตกฺเกน น อวจริตพฺเพ  น  โอคาหิตพฺเพ  น  (๗)  
าเณเนว  อวจริตพฺเพ ฯ  นิปุเณติ  สเณฺห ฯ  ปณฺฑิตเวทนีเยติ  
สมฺมาปฏิปนฺเนหิ ปณฺฑิเตหิ เวทิตพฺเพ ฯ   
        โตเสสีติ  ตุฏ ึ  อาปาเทสิ ฯ  วิโตเสสีติ  วิวิธา  [๘]  โสมนสฺส  
อุปฺปาเทสิ ฯ  ปสาเทสีติ  เตส  จิตฺตปฺปสาท  อกาสิ ฯ  อาราเธสีติ   
อาราธยิ  สทฺธึ ปาเปสิ ฯ อตฺตมเน อกาสีติ โสมนสฺสวเสน  
สกมเน อกาสิ ฯ   
# ๑. ม. อาหรึสุ ฯ  ๒. ม. ปริครฺหึสุ ฯ  ๓. ม. สลีาจารนิพฺพตฺตีติ  
# อุตฺตมสีลาจารนิพฺพตฺติ ฯ  ๔. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๕. ม. ทุกฺทสตฺตาว ทุรนุโพเธ ทุกฺเขน อวพุชฺฌิตพฺเพ น 
# สกฺกา สุเขน อวพุชฺฌิตุ ฯ  ๖. ม. อตปฺปเต ฯ ยุ. อติตฺติกเร ฯ  
# ๗. ม. นสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๘. ม. เอตฺถนฺตเร เตสนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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        ตสฺมา  ปารายนนฺติ  ตสฺส  ปารภูตสฺส  นิพฺพานสฺส   
อายตนนฺติ(๑)  วุตฺต โหติ ฯ   
                ปารายนตฺถุติคาถานิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ปารายนานุคีติคาถานิทฺเทสวณฺณนา   
        ปารายนมนุคาสิสฺสนฺติ  อสฺส  อย  สมฺพนฺโธ  ภควตา  หิ   
ปารายเน  เทสิเต  โสฬสสสหสฺสชฏลิา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ   
อวเสสาน ฺจ  จุทฺทสโกฏิสงฺขาตาน (๒) เทวมนุสฺสาน ธมฺมาภิสมโย 
อโหสิ ฯ วุตฺตเ ฺหต โปราเณหิ   
                ตโต ปาสาณเก รมฺเม        ปารายนสมาคเม   
                อมต ปาปยี พุทฺโธ                จุทฺทส ปาณโกฏิโยติ ฯ   
        นฏิ ิตาย  ปน  ธมฺมเทสนาย  ตโต  ตโต  อาคตา  มนุสฺสา 
ภควโต  อานุภาเวน  อตฺตโน  อตฺตโน  คามนิคมาทีเสฺวว  
ปาตุรเหสุ ฯ  ภควาป  สาวตฺถิเมว  อคมาสิ  ปริจาริกโสฬสาทีห ิ  
อเนเกหิ  ภิกฺขุสหสฺเสหิ  ปริวุโต ฯ  ตตฺถ  ปงฺคิโย ภควนฺต 
วนฺทิตฺวา  อาห  คจฺฉามห  ภนฺเต  พาวริสฺส  พุทฺธุปฺปาท   
อาโรเจตุ ปฏิ ฺาต (๓) หิ  ตสฺส(๔)   มยาติ ฯ  อถ  ภควตา  อนุ ฺาโต 
าณคมเนเนว  โคธาวารีตีร  คนฺตฺวา  ปาทคมเนน  อสฺสมาภิมุโข   
อคมาสิ ฯ  ตเมน  พาวรี  พฺราหฺมโณ  มคฺค  โอโลเกนฺโต  นิสินโฺน 
# ๑. ม. อายนนฺติ ฯ ๒. ม. จุทฺทสโกฏสิงฺขาตาน ฯ  
# ๓. ม. ปฏิสสฺุต ฯ  ๔. ม. ตสฺเสว ฯ   
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ทูรโตว  ต  ขาริชฏาทิวิรหิต ภิกฺขุเวเสนาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  พุทฺโธ  
โลเก  อุปฺปนโฺนติ  นฏิมคมาสิ ฯ สมฺปตฺต ฺจาป  น  ปุจฺฉิ  ก ึ  
ปงฺคิย พุทฺโธ โลเก อุปฺปนโฺนติ ฯ อาม พฺราหฺมณ อุปฺปนฺโน  
ปาสาณเก  เจติเย  นิสินฺโน  อมฺหาก  ธมฺม  เทเสสิ  ตมห  
ตุยฺห เทเสสฺสามีติ ฯ  ตโต  พาวรี  มหตา สกฺกาเรน สปริโส  
ต ปูเชตฺวา อาสน ป ฺาเปสิ ฯ  ตตฺถ นิสีทิตฺวา ปงฺคิโย  
ปารายนมนุคายิสฺสนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อนุคายิสฺสนฺติ  ภควโต  คีต  อนุคายิสฺส ฯ 
ยถา  อทฺทกขีฺติ  ยถา สาม  สจฺจาภิสมฺโพเธน  อสาธารเณน  
จ  อทฺทกฺขิ ฯ  นิกฺกาโมติ  ปหีนกาโม ฯ  นิกฺกโมติป  ปาโ 
วีริยวาติ  อตฺโถ ฯ  นกิฺขนฺโต  วา  อกุสลปกฺขา ฯ  นพฺิพโนติ  
กิเลสวนวิรหิโต  ตณฺหาวิรหิโต  เอว  วา ฯ  กิสฺส  เหตุ  มุสา  ภเณติ  
เยหิ  กิเลเสหิ  มุสา  ภเณยฺย  เอเต  ตสสฺ  ปหีนาติ  ทสฺเสติ ฯ  
เอเตน  พฺราหฺมณสฺส  สวเน อุสฺสาห ชเนติ ฯ   
        อมโลติ  กิเลสมลวิรหิโต [๑] ฯ  วิมโลติ  วิคตกิเลสมโล 
นิมฺมโลติ  กิเลสมลสุทฺโธ ฯ มลาปคโตติ  กิเลสมลา  ทูรีภูโต  
หุตฺวา  จรติ ฯ  มลวิปฺปหีโนติ  กิเลสมลปฺปหีโน ฯ มลวิมุตฺโตติ  (๒) 
กิเลเสหิ  วิมตฺุโต ฯ  สพฺพมลวีติวตฺโตติ  วาสนาทิสพฺพกิเลสมล  
อติกฺกนฺโต ฯ เต วนาติ เอเต วุตฺตปฺปการา กิเลสา ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตณฺหาวิรหิโตเอว วาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. มลวิมุตฺโตติ ฯ   
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        วณฺณูปส ฺหิตนฺติ คุณูปส ฺหิต ฯ   
        สจฺจวฺหโยติ  พุทฺโธติ(๑)  หิ  สจฺเจเนว  อวฺหาเนน  นาเมน 
ยุตฺโต ฯ  พฺรเหฺมติ ต พฺราหฺมณ อาลปติ ฯ   
        ตตฺถ  โลโกติ  ลชฺุชนฏเน  โลโก ฯ  เอโก  โลโก ภวโลโกติ  
เตภูมกวิปาโก ฯ  โส  ห ิ ภวตีติ  ภโว  ภโว  เอว  โลโก  
ภวโลโก ฯ ภวโลโก จ สมภฺวโลโก จาติ  เอตฺถ  เอเกโก  เทฺว  
เทวฺ  โหติ ฯ  ภวโลโก  ห ิ สมฺปตฺติภววิปตฺติภววเสน ทุวิโธ ฯ   
สมฺภวโลโกป  สมฺปตฺติสมฺภววิปตฺติสมฺภววเสน  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ  
สมฺปตฺติภวโลโกติ สุคติโลโก ฯ  โส  หิ  อิฏผลตฺตา  สุนฺทโร  
โลโกติ สมฺปตฺติ ภวตีติ ภโว สมฺปตฺติ เอว  ภโว  สมปฺตฺติ- 
ภโว  โส  เอว  โลโก  สมปฺตฺติภวโลโก ฯ  สมฺปตฺติสมฺภวโลโกติ   
สุคตูปคกมฺม ฯ  ต  ห ิ สมภฺวติ  เอตสฺมา  ผลนฺติ  สมฺภโว   
สมฺปตฺติยา  สมฺภโว สมปฺตฺติสมฺภโว สมฺปตฺติสมฺภโว เอว โลโก  
สมฺปตฺติสมฺภวโลโกติ ฯ   
        วิปตฺติภวโลโกติ  อปายโลโก ฯ  โส  หิ  อนิฏผลตฺตา  
วิรูโป  โลโกติ  วิปตฺติ  ภวตีติ  ภโว  วิปตฺติ  เอว  ภโว 
วิปตฺติภโว  วิปตฺติภโว  เอว  โลโก วิปตฺติภวโลโก ฯ  วิปตฺติ- 
สมฺภวโลโกติ  อปายูปคกมฺม ฯ  ต  ห ิ สมฺภวติ  เอตสฺมา ผลนฺติ  
สมฺภโว  วิปตฺติยา  สมฺภโว  วิปตฺติสมฺภโว  วิปตฺติสมฺภโวเอว 
# ๑. ม. พุทโฺธ หิ ฯ   
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โลโก วิปตฺติสมฺภวโลโกติ ฯ  ติสฺโส  เวทนาติ  สุขา  เวทนา  
ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา เวทนา  โลกิกาเอว ฯ  (๑)  อาหาราติ  
ปจฺจยา ฯ ปจฺจยา หิ อตฺตโน ผล อาหรนฺตีติ  อาหารา ฯ  
กวฬิหาโร (๒)  ผสฺสาหาโร  มโนส ฺเจตนาหาโร  วิ ฺาณาหาโรติ   
จตฺตาโร ฯ  วตฺถุวเสน  กพฬีกตฺตพฺพตฺตา  กวฬิงฺกาโร  อชฺโฌ- 
หริตพฺพตฺตา  อาหาโร  โอทนกุมฺมาสาทิวตฺถุกาย  โอชาเยต  
นาม  สา  หิ  โอชฏมกรปูานิ  อาหรตีติ  อาหาโร ฯ  จกฺขุ- 
สมฺผสฺสาทิโก  ฉพฺพิโธ  ผสฺโส  ติสฺโส  เวทนา  อาหรตีติ  
อาหาโร ฯ  มนโส  ส ฺเจตนา  น  สตฺตสฺสาติ  มโนส ฺเจตนา ฯ 
ยถา  จิตฺเตกคฺคตา  มนสา  วา สมฺปยุตฺตา ส ฺเจตนา (๓) มโน- 
ส ฺเจตนา ยถา อาช ฺรโถ  เตภูมกกุสลากุสลเจตนา ฯ   
สา  หิ  ตโย  ภเว  อาหรตีติ  อาหาโร ฯ  วิ ฺาณนฺติ  เอกูน- 
วีสติเภท ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ ฯ ต หิ ปฏสินฺธินามรูป อาหรตีติ  
อาหาโร ฯ   
        อุปาทานกฺขนฺธาติ  อุปาทานโต ภวา(๔)  ขนฺธา อุปาทานกฺ- 
ขนฺธา มชฺเฌ ปทโลโป  ทฏพฺโพ ฯ  อุปาทานสมฺภูตา  วา   
ขนฺธา  อุปาทานกฺขนฺธา  ยถา ติณคฺคิ ภูสคฺคิ ฯ (๕) อุปาทาน- 
วิสยา (๖) วา ขนฺธา อุปาทานกฺขนฺธา ยถา ราชปุรโิส ฯ 
# ๑. ม. โลกยิาเอว ฯ  ๒. ม. กวฬีการาหาโร ฯ  ๓. สี. ย.ุ เจตนา ฯ  
# ๔. ม. อุปาทานโคจรา ฯ  ๕. สี. ม. ถุสคฺคิ ฯ  
# ๖. ม. อุปาทานวิเธยฺยา ฯ   
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อุปาทานปฺปภวา(๑) วา ขนฺธา  อุปาทานกฺขนฺธา  ยถา  
ปุปฺผรุกฺโข  ผลรุกฺโข ฯ  อุปาทานานิ  ปน  กามุปาทาน   
ทิฏ ุปาทาน  สีลพฺพตุปาทาน  อตฺตวาทุปาทานนฺติ  จตฺตาริ ฯ  
อตฺถโต  ปน  ภุส อาทานนฺติ  อุปาทาน ฯ  รูปูปาทานกฺขนฺโธ 
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ  
วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธติ  ป ฺจ ฯ  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ อายตนานีติ  
จกฺขฺวายตน  โสตายตน  ฆานายตน  ชิวฺหายตน  กายายตน  
มนายตน ฯ  สตฺต  วิ ฺาณฏ ิติโย  วุตฺตนยา  เอว ฯ  ตถา  อฏ 
โลกธมฺมา ฯ  อปจ  ลาโภ  อลาโภ  ยโส  อยโส  นนิฺทา  ปสสา 
สุข  ทุกฺขนฺติ  อิเม  อฏ  โลกปฺปวตฺติยา  สติ อนุปริวตฺตน- 
ธมฺมกตฺตา  (๒)  โลกสฺส  ธมฺมาติ  โลกธมฺมา ฯ  เอเตหิ  มุตฺตา(๓) สตฺตา  
นาม นตฺถิ พุทฺธานมฺป โหนฺติ เอว ฯ ยถาห  อฏ ิเม ภิกฺขเว 
โลกธมฺมา โลก อนุปริวตฺตนฺติ โลโก จ อฏ        โลกธมฺเม 
อนุปริตฺตติ ฯ กตเม อฏ ลาโภ จ อลาโภ จ ฯเปฯ        สุข ฺจ 
ทุกฺข ฺจ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว อฏ โลกธมฺมา โลก อฏ  อนุปริวตฺตนฺติ  
โลโก จ อิเม โลกธมฺเม อนุปริวตฺตตีติ (๔)   
        ตตฺถ  อนุปริวตฺตนฺตีติ  อนุพนฺธนฺติ  นปฺปชหนฺติ  โลกโต  
น  นิวตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ  ลาโภติ  ปพฺพชิตสฺส  จีวราทิ  คหฏสฺส 
# ๑. ม. อุปาทานปฺปภวา ฯ  ๒. สี. ยุ. อนุปรมธมฺมถตฺตา ฯ  
# ๓. ม. มุตฺโต สตฺโต ฯ  ๔. องฺ. อฏก. ๒๓/๙๕/๑๕๘ ฯ   
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ธนธ ฺาทิลาโภ ฯ  โสเยว  อลพฺภมาโน  ลาโภ  อลาโภ   
น  ลาโภ อลาโภติ วุจฺจติ โน (๑) จ อตฺตาภาวปฺปตฺติโต   
ปริ ฺเยฺโย  สิยา ฯ  ยโสติ  ปริวาโร ฯ  โสเยว  อลพฺภมาโน   
ยโส  อยโส ฯ  นินฺทาติ  อวณฺณภณน ฯ  ปสสาติ  วณฺณภณน ฯ   
สุขนฺติ  กามาวจรกายิกเจตสิก ฯ ทุกฺขนฺติ  ปุถชฺุชน- 
โสตาปนฺนสกทาคามีน  กายิกเจตสิก  อนาคามิอรหนฺตาน  
กายิกเมว ฯ  สตฺตาวาสาติ  สตฺตาน  อาวาสา  วสนฏานานีติ   
อตฺโถ ฯ  ตานิ  ปน  ยถา  (๒)  ปกาสิตา  ขนฺธา  เอว ฯ  สตฺตสุ  
วิ ฺาณฏ ิตีสุ  อส ฺสตฺเตน  จ  เนวส ฺานาส ฺายตเนน  
จ  สทฺธึ  นว  สตฺตวาสา ฯ  ทสายตนานีติ  จกฺขฺวายตน   
รูปายตน  โสตายตน  สทฺทายตน  ฆานายตน  คนฺธายตน   
ชิวฺหายตน  รสายตน  กายายตน  โผฏพฺพายตนนฺติ  เอว  
ทส ฯ  ทฺวาทสายตนานีติ  มนายตนธมฺมายตเนหิ  สทฺธึ  เอว  
ทฺวาทส ฯ  อฏารส  ธาตุโยติ  จกฺขุธาตุ  รูปธาตุ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณธาตุ ฯเปฯ  มโนธาตุ(๓)  ธมฺมธาตุ  มโนวิ ฺาณธาตูติ  
เอเกกสฺมึ  ตีณิ  ตีณิ  กตฺวา อฏารส ธาตุโย ฯ   
        สทิสนาโมติ(๔)  เตส  สทิสนาโม ฯ สทิสนาโมติ(๕)  เอกคุณ- 
วณฺณนาโม ฯ  สทิสวฺหโยติ  เอกคุณวณฺณนาเมน  อวฺหายโน ฯ 
# ๑. ม. วุจฺจติ ฯ  ๒. ม. ตถา ฯ  ๓. ม. จกฺขุวิ ฺาณธาตุ ฯ 
# เป ฯ มโนธาตุ ฯ  ๔. ม. สทิสนาโมติ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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        สจฺจสทิสวฺหโยติ  อวิตถเอกคุณวณฺณนาเมน  อวิปรีเตน 
อวฺหายโน ฯ   
        อาสิโตติ  อุปสงฺกมิโต ฯ  อุปาสิโตติ  อุปคนฺตฺวา  เสวิโต ฯ 
ปยิรุปาสิโตติ ภตฺติวเสน อติเสวิโต ฯ (๑)   
        กุพฺพนกนฺติ  ปริตฺตวน ฯ  พหุปผฺล  กานนมาวเสยฺยาติ   
อเนกผลาทิวิกติภริตกานน อาคมฺม วเสยฺย ฯ อปฺปทสฺเสติ(๒)  
พาวริปฺปภุติเก ปริตฺตป ฺเ ฯ มโหทธินฺติ อโนตตฺตาทึ มหนฺต  
อุทกทธึ ฯ (๓)   
        อปฺปทสฺสาติ  มนฺททสฺสิโน ฯ  ปริตฺตทสฺสาติ  อติมนฺท- 
ทสฺสิโน ฯ  โถกทสฺสาติ ปริตฺตโตป  อติปริตฺตทสฺสิโน ฯ  โอมก- 
ทสฺสาติ  เหฏ ิมทสสฺิโน ฯ  ลามกทสฺสาติ อปฺปธานทสฺสิโน ฯ  (๔)  
ชตุกฺกทสฺสาติ  (๕)  น  อุตฺตมทสฺสิโน  อปฺปมาณทสฺสิโน ฯ  (๖) อปฺปมาณ- 
ทสฺสนฺติ  ปมาณ  อติกฺกมิตฺวา  อปฺปมาณ  นิพฺพานทสฺส ฯ   
อคฺคทสฺสนฺติ อคฺคโต  เว  ปสนฺนานนฺติอาทินา  (๗)  นเยน  อคฺคธมฺม- 
ทสฺส ฯ  เสฏทสฺสนฺติ  สมฺพุทฺโธ  ทิปทเสฏโติ  เสฏโติ (๘) เสฏทสฺส ฯ 
วิเสฏทสฺสนฺติอาทีนิ  จตฺตาริ อุปสคฺเคน วฑฺฒิตานิ ฯ  อสมนฺติ  
น  สม  อสม  สพฺพ ฺ ฯ  อสมสมนฺติ  อสเมหิ  อตีตพุทฺเธหิ สม   
# ๑. ม. อตีว เสวิโต ฯ  ๒. ม. อปฺปทสฺเสติ ฯ  ๓. ม. อุทกราสึ ฯ  
# ๔. ม. อปทานทสฺสิโน ฯ ๕. ม. ฉตุกกฺทสฺสาติ ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๗. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๕ ฯ  ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๙ ฯ  
# ๘. ม. ทฺวิปทเสฏโติ ฯ   
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อสมสม ฯ  อปฺปฏิสมนฺติ  อตฺตนา  (๑)  สทิสวิรหิต ฯ  อปฺปฏิภาคนฺติ  
อตฺตโน ปฏพิิมฺพวิรหิต ฯ  อปฺปฏิปุคฺคลนฺติ  ปฏิมลฺลปุคฺคลวิรหิต ฯ  (๒) 
เทวาติเทวนฺติ วิสุทฺธิเทวานมฺป  อติเทว ฯ  อภิมงฺคลสมฺมตฏเน  
อุสภ ฯ อฉมฺภิตฏเน ปุริสสีห ฯ นิทฺโทสฏเน  ปรุิสนาค ฯ 
อุตฺตมฏเน  ปุริสาช ฺ ฯ  อฏปริสปวึ อุปฺปเฬตฺวา สเทวเก   
โลเก  เกนจิ  ปจฺจตฺถิเกน  ปจฺจามิตฺเตน  อกมฺปเย  อจลฏาเน  (๓)   
ติฏนฏเน ปุริสนิสภ ฯ ธมฺมเทสนาธุรวหนฏเน ปุริสโธรยฺห ฯ   
        (๔)มานสกวาสรนฺติ   มนสา  จินฺเตตฺวา  กต  ปลลฺ  ตนฺนามเมว 
วา ฯ  อโนตตฺตทหนฺติ(๔)    จนฺทิมสูรยิา  ทกฺขิเณน  วา  อุตฺตเรน 
วา  คจฺฉนฺตา ปพฺพตนฺตเรน  ต  โอภาเสนฺติ  อุชุ  คจฺฉนฺตา  น  
โอภาเสนฺติ ฯ  เตเนวสฺส  อโนตตฺตนฺติ  สงฺขา  อุทปาทิ ฯ เอวรูป  
อโนตตฺตวาทห(๕) ฯ   อกฺโขภ อมิโตทกนฺติ จาเลตุ  อสกฺกุเณยฺย   
อปริมิตอุทกชลราสึ ฯ  เอวเมวาติ  โอปมฺมสสนฺทน  พุทฺธ  
ภควนฺต  อกฺโขภ  อาสภ  านฏาเนน  จาเลตุ  อสกฺกุเณยฺย ฯ 
อมิตเตชนฺติ อปริมิตาณเตช ฯ  ปภินนฺาณนฺติ  ทสพลาณาทิ- 
วเสน  ปเภทคตาณ ฯ  วิวฏจกฺขุนฺติ สมนฺตจกฺขุ ฯ   
        ป ฺาปเภทกุสลนฺติ  ยา  ป ฺา  ปชานนา  วิจโย 
# ๑. ม. อตฺตโน ฯ  ๒. สฺยา. ปฏิมลฺลปคฺุคลวิรหิต ฯ 
# ๓. ม. อจลฏาเน ฯ ๔. ม. มานสก วา สรนฺติ มนสา จินฺเตตฺวา  
# กต ปลลฺ วา นามเมว วา ฯ อโนตตฺต วา ทหนฺติ ฯ  
# ๕. ม. อโนตตฺต วา ทห ฯ  
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ปวิจโยติอาทินา(๑)  นเยน  ป ฺาย  ปเภทชานเน  เฉก ฯ  
อธิคตปฏิสมฺภิทนฺติ  ปฏลิทฺธจตุปฏิสมฺภิท ฯ จตุเวสารชฺชปฺปตฺตนฺติ   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  เต  ปฏชิานโต  อิเม  ธมฺมา อนภิสมฺพุทฺธาติ(๒)- 
อาทินา   นเยน  วุตฺเตสุ  จตูสุ  าเนสุ  วิสารทภาวปตฺต ฯ  
สทฺธาธิมุตฺตนฺติ  (๓)  ปรสิุทฺเธ  ผลสมาปตฺตจิตฺเต  อธิมุตฺต  ตตฺถ  
ปวิฏ ฯ เสตปจฺจตฺตนฺติ  (๔)วาสนายป  วิปฺปหีนตฺตา(๔)  ปริสุทธฺ- 
อาเวณิกอตฺตภาว ฯ อทฺวยภาณินฺติ  ปริจฺฉินฺนวจนตฺตา  เทฺววจน- 
วิรหิต  ตาทินฺติ  ตาทิส อิฏานิฏเสุ  อกมฺปน  วา ฯ  ตถา- 
ปฏิ ฺา  อสฺสาติ  ตถาปฏิ ฺา  (๕) [๖]  ต อปริตฺตนฺติ น ขุทฺทก ฯ  
มหนฺตนฺติ เตธาตุ อติกฺกมิตฺวา มหนฺตปฺปตฺต ฯ (๗)   
        คมฺภีรนติฺ  อ ฺเส  ทุปฺปเวส ฯ  อปฺปเมยฺยนฺติ  อตุลฏเน  
อปฺปเมยฺย ฯ ทุปฺปริโยคาหนฺติ  ปริโยคาหิตุ  ทุกฺขปฺปเวส ฯ   
พหุรตนนฺติ  (๘)  สทฺธาทิรตเนหิ พหุรตน ฯ  สาครสมนฺติ  รตนากรโต 
สมุทฺทสทิส ฯ  ฉฬงฺคุเปกฺขาย  สมนฺนาคตนฺติ จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺา   
เนว  สุมโน  โหติ  น  ทุมมฺโนติ   วุตฺตนเยน  ฉฬงฺคุเปกฺขาย   
ปริปุณฺณ ฯ อตุลนฺติ ตุลวิรหิต ตุลยิตุ อสกฺกุเณยฺย ฯ วิปุลนฺติ  
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๑/๑๒ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๒/๓๓๗ ฯ  
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๖๗/๑๔๔ ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘/๑๐ ฯ  
# ๓. ม. สทฺธาธิมุตฺตนฺติ ฯ  ๔. ม. วาสนฺาย วิปฺปหีนตฺตา ฯ  
# ๕. ม. ตถาปฏิ ฺโ ฯ กตฺถจิ. ตถายปริ ฺา ฯ  
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. มหนฺตปฺปตฺต ฯ 
# ๘. ม. ปหูตรตนนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ   
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อติมหนฺต ฯ  อปฺปเมยฺยนฺติ  ปเมตุ  อสกฺกุเณยฺย ฯ  ต  ตาทิสนฺติ  
ต  ภควนฺต ตาทิคุณสมฺปนฺน ฯ  ปวทต  มคฺควาทินนฺติ  ปวทนฺตาน  
กเถนฺตาน  อุตฺตม  กถยนตฺ วทนฺต  อธคิจฺฉินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
เมรุมิว(๑)  นคานนฺติ  ปพฺพตาน  อนฺตเร  สิเนรุ วิย ฯ  ครฬุมิว   
ทฺวิชานนฺติ  ปกฺขิชาตาน  อนฺตเร  สุปณฺณ วิย ฯ สหีมิว  
มิคานนฺติ จตุปฺปทานมนฺตเร  สีห  วิย ฯ  อุทธิมิว  อณฺณวานนฺติ 
วิถิณฺณอณฺณวาน  อนฺตเร สมุทฺท วิย อธิคจฺฉึ ฯ ชินปวรนฺติ  
พุทฺธุตฺตม ฯ   
        เยเม ปพฺุเพติ เย อิเม ปุพฺเพ ฯ  ตโมนุทาสีโนติ  ตโมนโุท   
อาสีโน ฯ  ภูริป ฺาโณติ  าณทฺธโช ฯ  ภูริเมธโสติ วิปุล- 
ป ฺโ ฯ   
        นิทฺเทเส  ปภงฺกโรติ  เตช  กโร ฯ  อาโลกกโรติ  อนนฺธ- 
การกโร ฯ  โอภาสกโรติ  โอภาส  โชตึ  กโรตีติ  โอภาสกโร ฯ  
ทีปสทิส  อาโลก  กโรตีติ  ทีปงฺกโร ฯ  ปทีปสทิส  อาโลก  
กโรตีติ  ปทปีกโร ฯ  อุชโฺชตกโรติ  ปตาปกโร ฯ  (๒)  ปชโฺชตกโรติ 
ทิสาวิทิสา ปตาปกโร ฯ (๓)   
        ภูริป ฺาโณติ  ปุถุลาโณ ฯ  าณป ฺาโณติ  าเณน 
ปากโฏ ฯ  ป ฺาธโชติ  อุสฺสิตฏเน  ป ฺาว  ธโช  อสฺสาติ  
# ๑. ม. เมรุมวิ ฯ  ๒.  ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๙๖/๒๙๓ ฯ  
# ๓. ม. ปฏาปกโร ฯ  เอวมุปริป ฯ   
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ป ฺาธโช  ธโช  รถสฺส  ป ฺาณนฺติอาทีสุ (๑) วิย ฯ วิภูต- 
วิหารีติ ปากฏวิหาโร ฯ   
        สนฺทฏิ ิกมกาลิกนฺติ  สาม  ปสสฺิตพฺพผลว  (๒)  น  จ  กาลนฺตเร   
ปตฺตพฺพผล ฯ อนีติกนฺติ กิเลสาทิอีติวิรหิต ฯ   
        สนฺทฏิ ิกนฺติ  โลกตฺุตรธมฺโม  เยน  อธิคโต  โหติ  เตน 
ปรสทฺธาย  คนฺตพฺพต  หิตฺวา  ปจฺจเวกฺขณาเณน  (๓)  สย  ทฏพฺโพติ   
สนฺทิฏ ิโก  ต สนฺทิฏ ิก ฯ  อตฺตโน  ผล  ทาน  สนฺธาย  นาสฺส  
กาโลติ  อกาโล  อกาโลเยว  อกาลิโก ฯ  โย  เอตฺถ  อริย- 
มคฺคธมฺโม  โส  อตฺตโน  สมนนฺตรเมว  ผล  เทตีติ  อตฺโถ ฯ 
ต  อกาลิก ฯ  เอหิ  ปสฺส  อิม  ธมฺมนฺติ  เอว  ปวตฺต  เอหิปสฺสวิธึ  
อรหตีติ  เอหิปสฺสิโก  ต  เอหิปสฺสิก ฯ  อาทิตฺต  เจล  วา 
สีส  วา อชฺฌเุปกฺขิตฺวาป  อตฺตโน  จิตฺเต  อุปนย อรหตีติ  
โอปนยิโก (๔) ต โอปนยิก ฯ (๕) สพฺเพหิป  อุคฺฆติต ฺ ูอาทีหิ  ภาวิโต 
เม  มคฺโค  อธิคต  ผล ฯ  สจฺฉิกโต นิโรโธติ อตฺตนิ อตฺตนิ [๖] 
เวทิตพฺพนฺติ ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ วิ ฺ ูหิ ฯ   
        อถ น พาวรี อาห กินฺนุ ตมฺหาติ เทฺว คาถา ฯ   
        มุหุตฺตมฺปติ  โถกมฺป ฯ  ขณมฺปติ  น  พหุมฺป ฯ  ลยมฺปติ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๙๓/๓๘๖ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๙๗/๒๙๓ ฯ  
# ๒. ม. ปสสฺิตพฺพ ผล ฯ  ๓. กตฺถจิ. ปจฺเจกขาเณน ฯ  
# วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๗๖ ฯ  ๔. ม. โอปเนยฺยิโก ฯ  
# ๕. ม. โอปเนยฺยิก ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตนีติ ทิสฺสติ ฯ   
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มนมฺป ฯ  (๑) วยมฺปติ (๒) โกฏาสมฺป ฯ อทฺธมฺปติ (๓) ทิวสมฺป ฯ   
        ตโต  ปงฺคิโย  ภควโต  สนฺติกา  อวิปฺปวาสเมว  ทีเปนฺโต   
นาห  ตมฺหาติอาทิมาห ฯ  นาห  โย  เม  ฯเปฯ  ปสสฺามิ  น  
มนสา  จกฺขุนา  วาติ  ต  พุทฺธ  มสจกฺขุนา  วิย  มนสา  
ปสฺสามิ ฯ  นมสฺสมาโน วิวเสมิ รตฺตินฺติ นมสฺสมาโนว รตฺตึ  
อตินาเมมิ ฯ   
        เตน  เตเนว  นโตติ  เยน  เยน  ทสิาภาเคน  พุทฺโธ  เตน   
เตเนวาหมฺป นโต ตนฺนินฺโน ตปฺโปโณ(๔) ตปฺปพฺภาโรติ (๕) ทสฺเสติ ฯ   
        ทุพฺพลถามกสฺสาติ  อปฺปถามกสฺส ฯ  อถ  วา  ทุพฺพลสฺส   
จ  ทุตฺถามกสฺส  จ  พลวีริยหีนสฺสาติ  (๖)  วุตฺต  โหติ ฯ  เตเนว  กาโย  
น  ปเลตีติ(๗) เตเนว  ทุพฺพลตฺถามกตฺเตน  กาโย  น  คจฺฉติ   
เยน  พุทฺโธ  น  เตน  คจฺฉติ ฯ  น  ปเรตีติป(๘)  ปาโ  โส  
เอวตฺโถ ฯ  ตตฺถาติ  พุทฺธสฺส  สนฺติเก ฯ  สงฺกปฺปยนฺตายาติ  
สงฺกปฺปคมเนน ฯ  เตน  ยุตฺโตติ  เยน  พุทฺโธ  เตน  ยุตฺโต 
ปยุตฺโต อนุยุตฺโตติ ทสฺเสติ ฯ   
        เยน  พุทฺโธติ  เยน  ทิสาภาเคน  พุทฺโธ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  
เตน  ทิสาภาเคน  น  ปเลติ ฯ  อถ  วา  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจน ฯ 
# ๑. ม. มนมปฺ ฯ ๒. ม. วยมฺปติ ฯ  ๓. ม. อทฺธมฺปติ ฯ  
# ๔. ม. ตปฺโปโณติ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๖. ม. พลวรีิยหีนสฺสาปติ ฯ ๗. ม. ปาเลตีติ ฯ  
# ๘. ม. น ปเรตีติป ฯ   
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ยตฺถ  พุทโฺธ  ตตฺถ  น  ปเลติ  น  คจฺฉติ ฯ  น  วชตีติ   
ปุรโต  น  ยาติ ฯ  น  คจฺฉตีติ  น  วตฺตติ ฯ (๑)  นาภิกฺกมตีติ (๒) 
น อุปสงฺกมติ ฯ   
        ปงฺเก  สยาโนติ  กามกทฺทเม  สยมาโน ฯ  ทปีา  ทีป  
อุปลฺลวินฺติ  สตฺถาราทิโต  สตฺถาราทึ  อธิคจฺฉึ ฯ  อถทฺทสาสึ  
สมฺพุทฺธนฺติ  โสห  เอว ทุทฺทิฏ ึ คเหตฺวา อนวาหิณฺฑนฺโต 
อถ ปาสาณเก เจติเย พุทฺธมทฺทกฺขึ ฯ   
        ตตฺถ  เสมาโนติ  นสิชฺชมาโน ฯ  (๓)  สยมาโนติ  เสยฺย  
กปฺปยมาโน ฯ  อาวสมาโนติ วสมาโน ฯ ปริวสมาโนติ นิจฺจ  
วสมาโน ฯ   
        ปลฺลวินติฺ  อุตฺตริ ฯ  (๔)  อุปลฺลวินฺติ   ตีณ  ปาปุณึ (๕) ฯ 
สมฺปลฺลวินฺติ  (๖) อุปสคฺเคน  ปท  วฑฺฒิต ฯ  อทฺทสนฺติ  นิทฺเทสสฺส 
อุทฺเทสปท ฯ  อทฺทสนฺติ ปสฺสึ ฯ อทฺทกฺขินฺติ โอโลเกสึ ฯ  
อปสฺสินฺติ เอสึ ฯ ปฏิวิชฺฌนิฺติ วินิวิชฺฌึ ฯ   
        อิมิสฺสา  คาถาย  อวสาเน  ปงฺคิยสฺส  จ พาวรสิฺส จ  
อินฺทฺริยปริปาก วิทิตฺวา  ภควา  สาวตฺถิย   ิโตเยว  สุวณฺโณภาส  
มุ ฺจิ ฯ  ปงฺคิโย  พาวริสฺส พุทฺธคุเณ  วณฺณยนฺโต  นสิินฺโนเอว 
ต  โอภาส ทสิฺวา กึ อิทนฺติ โอโลเกนโฺต ภควนฺต  อตฺตโน  
# ๑. ม. นิวตฺตติ ฯ ๒. ม. นาติกฺกมตีติ ฯ  ๓. ม. นิสชฺชมาโน ฯ 
# ๔. ม. อุคฺคมึ ฯ ๕. ม. อุตฺตรึ ฯ  ๖. ม. สมฺปลลฺวินฺติ ฯ   
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ปุรโต   ิต  วิย  ทิสฺวา  พาวริพฺราหฺมณสฺส  พุทฺโธ  อาคโตติ  
อาโรเจสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  อุฏายาสนา  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา  
อฏาสิ ฯ  ภควาป  โอภาส  ผริตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  อตฺตาน  
ทสฺเสนฺโต  อุภินฺนมฺป  สปฺปาย  วิทิตฺวา  ปงฺคิยเมว  อาลปมาโน  
ยถา  อหู วกกฺลีติ อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  วกฺกลิตฺเถโร  สทธฺาธิมุตฺโต  อโหสิ   
สทฺธาธุเรเนว  อรหตฺต  ปาปุณิ  ยถา  จ  โสฬสนฺน  เอโก   
ภทฺราวุโธ  นาม  ยถา  จ  อาฬวิโคตโม [๑]   เอวเมว  ตฺวมฺป   
ปมุ ฺจสฺสุ  สุทฺธ  ตโต  สทฺธาย  อธิมุจฺจนฺโต  สพฺเพ  สงฺขารา 
อนิจฺจาติอาทินา  (๒)  นเยน  วิปสฺสน  อารภิตฺวา มจฺจุเธยฺยสฺส  ปาร   
นิพฺพาน  คมิสฺสตีติ  (๓)  อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสิ  
เทสนาปริโยสาเน  ปงฺคิโย  อรหตฺเต  พาวรี  อนาคามิผเล   
ปติฏหิ  พาวริพฺราหฺมณสฺส ปริสา (๔) ปน ป ฺจสตา  
โสตาปนฺนา อเหสุ ฯ   
        ตตฺถ  มุ ฺจสฺสูติ  โมจสฺสุ ฯ  ปมุ ฺจสฺสูติ  โมเจหิ ฯ  
อธิมุ ฺจสฺสูติ  ตตฺถ อธิโมกฺข  กรสฺส ุฯ   โอกปฺเปหีติ  พหุมาน  
อุปฺปาเทหิ ฯ  (๕)  สพฺเพ  สงฺขารา อนิจฺจาติ  หุตฺวา  อภาวฏเน ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  
# ขุ. เถร. ๒๖/๓๘๓/๓๖๖ ฯ  ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๙/๕๓ ฯ  
# อภิ. ก. ๓๗/๑๖๕๘/๕๖๓ ฯ  ๓. ม. คมิสฺสตีติ ฯ 
# ๔. ม. สิสฺสา ฯ  ๕. ม. อุปฺปาเทหีติ ฯ   
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สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขาติ  ทุกฺขมนฏเน(๑) อกฺขมฏเน(๒) ฯ สพฺเพ 
ธมฺมา อนตฺตาติ อวสวตฺตนฏเน ฯ   
        อิทานิ  ปงฺคิโย  อตฺตโน ปสาท นิเวเทนฺโต  เอส  
ภิยฺโยติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ ปฏิภานวาติ ปฏิภานปฏิสมฺภิทาย  
อุเปโต ฯ [๓] ภิยฺโยติ  อุปรูปริ ฯ   
        อธิเทเว  อภิ ฺายาติ  อธิเทวกเร  ธมฺเม  ตฺวา ฯ  
ปโรปรนฺติ  หีนปฺปณีต  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  อธิเทวตฺตกร  
สพฺพ  ธมฺมชาต  อเวทีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กงฺขีน  ปฏชิานตนฺติ  
กงฺขีนเยว  สต นิกฺกงฺขมฺหาติ ปฏิชานนฺตาน ฯ   
        นิทฺเทเส  ปารายนิกป ฺหานนฺติ  ปารายนิกพฺราหฺมณาน   
ปุจฺฉาย ฯ  (๔)  อวสาน  กโรตีติ  อนตฺกโร ฯ  โกฏึ  กโรตีติ  
ปริยนฺตกโร ฯ  สีม  มรยิาท  กโรตีติ ปริจฺเฉทกโร ฯ  นิคมน(๕) 
กโรตีติ  ปริวฏมกโร ฯ  ปงฺคิยป ฺหานนฺติ  (๖)  น  เกวล ปารายนิก- 
พฺราหฺมณาน  ป ฺหาน  เอว  อถ  โข  ปงฺคิยปริพฺพาชกาทีนมฺป  (๗)  
ป ฺหาน อนฺต กโรตีติ (๘)ทสฺเสตุ ปงฺคิยป ฺหานนฺติอาทิมาห ฯ  
        อสหีรนฺติ  ราคาทีหิ  อสหาริย ฯ  อสงฺกุปฺปนฺติ  อสกุปฺป (๙) 
# ๑. ม. ทกฺุขมฏเน ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ อ ฺตฺถาย ฺจ  
# อกฺเขมฏเนาติป ปาโ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ภิยฺโยติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๔. ม. ปุจฺฉาน ฯ  ๕. ม. นิคม ฯ  ๖. ม. สภิยป ฺหานนฺติ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๗. ม. สภิยปริพฺพาชกาทีนมฺป ฯ  
# ๘. ม. อนฺต กโรตีติ ฯ ๙. ม. อสกุปฺป ฯ  
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อวิปริณามธมฺม ฯ  ทฺวีหิป  ปเทหิ  นพฺิพาน  ภณติ ฯ  อทฺธา 
คมิสฺสามีติ เอกเสเนว ต  อนุปาทิเสส  นิพฺพานธาตุ  คมิสฺสามิ ฯ  
น  เมตฺถ  กงฺขาติ  นตฺถิ  เม  เอตฺถ นิพฺพาเน  กงฺขา ฯ 
เอว  ม  ธาเรหิ  อธิมุตฺตจิตฺตนฺติ ปงฺคิโย เอวเมว ตฺวมฺป  
ปมุ ฺจสฺสุ  สทฺธนฺติ  อิมินา  ภควโต  โอวาเทน  อตฺตนิ  สทฺธ  
อุปฺปาเทตฺวา สทฺธาธุเรเนว  จ  วิมุ ฺจิตฺวา(๑)  ต  สทฺธาธิมุตฺตึ  
ปกาเสนฺโต  ภควนฺต  อาห เอว  ม  ธาเรหิ  อธิมุตฺต- 
จิตฺตนฺติ ฯ  อยเ ฺหตฺถ  อธิปฺปาโย  ยถา  ม  ตฺว อวจ เอวเมว 
ม อธิมุตฺตจิตฺต ธาเรหีติ ฯ   
        น  สหริยตีติ  คเหตฺวา  สหริตุ  น  สกฺกา ฯ  นโิยค- 
วจนนฺติ  ยุตฺตวจน ฯ อวตฺถาปนวจนนฺติ  สนฺนิฏานวจน ฯ  
        อิมสฺมึ  ปารายนวคฺเค  ย  อนฺตรนฺตรา  น วุตฺต ต  
เหฏา วุตฺตนเยน คเหตพฺพ ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
                สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกาย จูฬนทิฺเทสฏกถาย   
        ปารายนานุคีติคาถานิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปารายนวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. วิมุ ฺจิตฺวา ฯ  
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                        ขคฺควิสาณสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
                                ปมวคฺควณฺณนา   
        อิโต  ปร  ขคฺควิสาณสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนาย  โอกาโส   
อนุปฺปตฺโต ฯ  ตตฺถ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑนฺติ  อิโต 
ปร  อติเรกปทมตฺตเมว  วณฺณยิสฺสาม ฯ ตตฺถ  สพฺเพสูติ   
อนวเสเสสุ ฯ   ภูเตสูติ  สตฺเตสุ ฯ  เอตฺถ  ภูเตสูติ  กิ ฺจาป ภูตสทฺโท 
ภูตสฺมึ  ปาจิตฺติยนฺติ  เอวมาทีสุ วิชฺชมาเน ภูตมิท สาริปุตฺต  
สมนุปสฺสสีติ  (๑)  เอวมาทีสุ  ขนฺธป ฺจเก  จตฺตาโร  โข  ภิกฺขุเว(๒) 
มหาภูตา  เหตูติ  (๓)  เอวมาทีสุ  จตุพฺพิเธ  ปวีธาตฺวาทิรูเป  โย จ 
กาลฆโส ภูโตติ (๔)  เอวมาทีสุ  ขีณาสเว  สพฺเพว  นิกฺขิปสฺสนฺติ  
ภูตา  โลเก  สมุสฺสยนฺติ  (๕) เอวมาทีสุ  สพฺพสตฺเต  ภูตคาม- 
ปาตพฺยตายาติ  (๖)  เอวมาทีสุ  รุกฺขาทิเก  ภูต ภูตโต  ปชานาตีติ  (๗)   
เอวมาทีสุ  จาตุมหาราชิกาน  เหฏา  สตฺตนิกาย  อุปาทาย  
วตฺตติ ฯ  อิธ  ปน  อวิเสสโต  ปวีปพฺพตาทีสุ  ชาตา  สตฺตา   
ภูตาติ  เวทิตพฺพา ฯ เตสุ  ภูเตสุ ฯ นิธายาติ นิกฺขิปตฺวา ฯ   
        ทณฺฑนฺติ  กายวจีมโนทณฺฑ  กายทุจฺจริตาทีนเมต   
อธิวจน ฯ  กายทุจฺจริต หิ  ทณฺฑยตีติ  ทณฺโฑ  พาเธติ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๕/๔๗๘ ฯ  ๒. ส.ี ม. ภิกฺขุ ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๑๒๔/๑๐๓ ฯ  ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๓๔๐/๙๕ ฯ 
# ๕. ท.ี มหา. ๑๐/๑๔๖/๑๘๑ ฯ  ๖. วิ. มหาวิ. ๒/๓๕๔/๒๓๓ ฯ 
# ๗. ม. มู. ๑๒/๒/๒ ฯ ภูเต ภูตโต ส ฺชานาติ ฯ  
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อนยพฺยสน  ปาเปตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอว วจีทุจฺจริต [๑] มโน- 
ทุจฺจริต ฺจ ฯ  ปหรณทณฺโฑ  เอว  วา  ทณฺโฑ  ต  นธิายาติป  
วุตฺต  โหติ ฯ  (๒)อวิเหยนฺติ  อวิเหยนฺโต(๒) ฯ  อ ฺตรมฺปติ  ยงฺกิ ฺจิ 
เอกมฺป ฯ เตสนฺติ (๓) เตส  สพฺพภูตาน ฯ  น  ปุตฺตมิจฺเฉยฺยาติ   
อตฺรโช  เขตฺรโช  ทินฺนโก อนฺเตวาสิโกติ  อิเมสุ  จตูสุ  ปุตฺเตสุ  
ย  กิ ฺจิ  ปุตฺต  น  อิจฺเฉยฺย ฯ กโุต สหายนฺติ สหาย ปน 
อิจฺเฉยฺยาติ กุโต เอว เอต ฯ   
        เอโกติ  ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน  เอโก  อทุติยฏเน  เอโก ฯ 
ตณฺหาปหานฏเน  เอโก  เอกนฺตวิคตกิเลโสติ  เอโก  เอโก   
ปจฺเจกสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ  เอโก ฯ  สมณสหสฺสสฺสป  หิ  มชฺเฌ 
วตฺตมาโน  คิหิส ฺโชนสฺส  ฉินฺนตฺตา  เอโก  เอว ปพฺพชฺชา- 
สงฺขาเตน  เอโก ฯ  เอโก  ติฏติ  เอโก  คจฺฉติ  เอโก  นิสีทติ  
เอโก  เสยฺย กปฺเปติ เอโก อิริยติ วตฺตตีติ เอโก ฯ เอว  
อทุติยฏเน เอโก ฯ   
                ตณฺหาทุติโย ปุริโส        ทฆีมทฺธาน สสร   
                อิตฺถภาว ฺถาภาว        สสาร นาติวตฺตติ ฯ   
                เอวมาทีนว ตฺวา                ตณฺห ทุกฺขสฺส สมฺภว   
                วีตตโณฺห อนาทาโน        สโต ภิกฺขุ ปรพฺิพเชติ (๔)   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อวิเหยนฺติ  
# อวิเหยนฺติ อวิเหยนฺโต ฯ  ๓. ม. เตสมฺป ฯ ๔. ขุ. อิติ.  
# ๒๕/๑๙๓/๒๓๖ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๘๙๑/๕๕๘ ฯ  
# ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๐ ฯ   
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เอว  ตณฺหาปหานฏเน  เอโก  สพฺพกิเลสสฺส  ปหีนา 
อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  [๑] อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมาติ  เอว  
เอกนฺตวิคตกิเลโสติ  เอโก ฯ อนาจริยโก  หุตฺวา  สยมฺภู  
สาม ฺเว  ปจฺเจกสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ เอว เอโก ปจฺเจก- 
สมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ   
        จเรติ  ยา  อิมา  อฏ  จริยาโย ฯ  เสยฺยถิท  ยา  ปณิธิ- 
สมฺปนฺนาน  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  อิริยาปถจริยา อินฺทฺริเยสุ  
คุตฺตทฺวาราน อชฺฌตฺติกายตเนสุ อายตนจริยา  อปฺปมาทวิหารีน   
จตูสุ สติปฏาเนสุ สติจริยา อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน จตูสุ  ฌาเนสุ  
สมาธิจริยา  พุทฺธิสมฺปนฺนาน  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  าณจริยา  
สมฺมา  ปฏิปนฺนาน  จตูสุ  อริยมคฺเคสุ  มคฺคจริยา อธิคตผลาน  
จตูสุ สาม ฺผเลสุ ปฏิปตฺติจริยา  (๒)  ติณฺณ  พุทธาน  สพฺพสตฺเตสุ  
โลกตฺถจริยา  ตตฺถ  ปเทสโต ปจฺเจกพุทฺธสาวกานนฺติ ฯ   
ยถาห  จริยาติ อฏ จริยาโย ยา  อิริยาปถจริยาติ  วิตฺถาโร ฯ 
ตาหิ  จริยาติ  สมนฺนาคโต  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ยา   
อิมา  อธิมุจฺจนฺโต  สทฺธาย  จรติ  ปคฺคณฺหนฺโต  วีริเยน  จรติ  
อุปฏหนฺโต  สติยา จรติ  อวิกฺขิตฺโต  สมาธินา  จรติ  ปชานนฺโต  
ป ฺาย  จรติ  วิชานนฺโต  วิ ฺาเณน  จรติ  เอว  ปฏิปนฺนสฺส 
กุสลา  ธมฺมา  อายาเปนฺตีติ  อายตนจริยาย  จรติ  เอว  ปฏิปนโฺน  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อนภาว กตาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. ปฏปิตฺติจริยา ฯ ๓. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๒ ฯ  
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๔๙/๓๒๙ ฯ  
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วิเสสมธิคจฺฉตีติ  วิเสสจริยาย  จรตีติ  (๑)  เอว อปราป  อฏ  จรยิา 
วุตฺตา ฯ  ตาหิป  (๒)  สมนฺนาคโต ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ ขคฺควิสาณ- 
กปฺโปติ ขคฺควิสาโณ นาม ขคฺคมิคสิงฺค ฯ   
        กปฺปสทฺโท  ปนาย  อภิสทฺทหนโวหารกาลป ฺตฺติจฺเฉทน- 
วิกปฺปเลสสมนฺตภาวสทิสาทิอเนกตฺโถ ฯ  ตถา  หสิฺส  โอกปฺปนียเมต  
โภโต  โคตมสฺส ฯ  ยถา  ต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ  (๓)  เอวมาทีสุ  
อภิสทฺทหนตฺโถ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว  ป ฺจหิ  สมณกปฺเปหิ   
ผล  ปริภุ ฺชิตุนฺติ  (๔)  เอวมาทีสุ โวหาโร ฯ เยน สุท  นิจฺจกปฺป   
วิหรามีติ    เอวมาทีสุ  กาโล ฯ  อิจฺจายสฺมา  กปฺโปติ  (๕) เอวมาทีสุ  
ป ฺตฺติ ฯ  อลงฺกโต  กปฺปตเกสมสฺสูติ  (๖) เอวมาทีสุ เฉทน ฯ กปฺปติ  
ทฺวงฺคุลกปฺโปติ  (๗)  เอวมาทีสุ  วิกปโฺป ฯ  อตฺถิ  กปฺโป  นิปชชฺิตุนฺติ-  (๘)  
เอวมาทีสุ  เลโส ฯ  เกวลกปฺป  เวฬุวน โอภาเสตฺวาติ (๙) เอวมาทีสุ  
สมนฺตภาโว ฯ  สตฺถุกปฺเปน  กริ  โภ  สาวเกน  สทฺธึ   
มนฺตยมานา  น ชานิมฺหาติ (๑๐) เอวมาทีสุ  สทิโส  ปฏิภาโคติ   
อตฺโถ ฯ  อิธ  ปนสฺส  สทโิส  ปฏิภาโคติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ   
ขคฺควิสาณสทิโสติ (๑๑) วุตฺต โหติ ฯ อย ตาเวตฺถ ปทโต  
อตฺถวณฺณนา ฯ   
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๓ ฯ  ๒. ม. ตาหิ ฯ  
# ๓. ม. มู.๑๒/๔๒๙/๔๖๑ ฯ ๔. วิ. จุล. ๗/๒๕/๑๑ ฯ 
# ๔. วิ. จุล. ๗/๒๕/๑๑ ฯ ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๑๐๙๙/๕๔๔ ฯ 
# ๖. ขุ. ชา. ๒๘/๙๑๑/๓๑๙ ฯ ๗. วิ. จุล. ๗/๖๓๐/๓๙๖ ฯ 
# ๘. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๘๕/๓๔๕ ฯ ๙. ส. ส. ๑๕/๒๕๖/๗๓ ฯ 
# ๑๐. ม.  ม.ู ๑๒/๓๐๐/๒๙๖ ฯ  ๑๑. ม. ขคฺควิสาณสทิโสติ ฯ   
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        อธิปฺปายานุสนฺธิโต  ปน  เอว  เวทิตพฺโพ  ยฺวาย  
วุตฺตปฺปกาโร  ทณฺโฑ  ภูเตสุ  ปวตฺติยมาโน(๑)  อนิหิโต (๒)   โหติ  ต   
เตสุ อปฺปวตฺตยมาโน(๓)  ตปฺปฏิปกฺขภูตาย  เมตฺตาย  หิตูปสหาเรน 
จ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ นิหิตทณฺฑตฺตาเอว  จ 
ยถา  อนิหิตทณฺฑา  สตฺตา  ภูตานิ  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน   
ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา  วิเหเนฺติ  ตถา  อวิเหย  
อ ฺตรมฺป  เตส  อิม เมตฺตากมฺมฏาน  อาคมฺม  ยเทว  ตตฺถ 
เวทนาคต  ส ฺาสงฺขารวิ ฺาณคต  ต ฺจ  ตทนุสาเรเนว   
ตท ฺ ฺจ  สงฺขต(๔)    วิปสฺสิตฺวา  อิม  ปจฺเจกโพธึ อธิคโตมฺหีติ ฯ  
อย ตาว อธิปฺปาโย ฯ   
        อย  ปน  อนุสนฺธิ  เอว  วุตฺเต  เต  อมจฺจา  อาหสุ  
อิทานิ  ภนฺเต  กุห ึ คจฺฉถาติ ฯ  ตโต  เตน  ปุพฺพปจฺเจกสมฺพุทฺธา  
กตฺถ  วสนฺตีติ อาวชฺเชตฺวา คนฺธมาทนปพฺพเตติ  วุตฺเต   
ปุนาหสุ  อโห โน(๕)  ทานิ  ภนฺเต  ปชหถ  น  คจฺฉถาติ  (๖)  
อถ  ปจฺเจกพุทฺโธ  อาห  น  ปุตฺตมิจฺเฉยฺยาติ สพฺพ ฯ  
ตตฺราย อธิปฺปาโย  อห  อิทานิ  อตฺรชาทีสุ  ย  กิ ฺจิ  ปุตฺตมฺป  
น อิจฺเฉยฺย กุโต ปน  ตุมฺหาทิส  สหาย ฯ  ตสฺมา  ตุเมฺหสุป   
# ๑. ม. ปวตฺติยมาโน ฯ  ๒. ม. อหิโต ฯ ๓. ม. อปปฺวตฺติยมาเนสุ ฯ 
# กตฺถจิ. อปปฺวตฺติยมาโน ฯ  ๔. ม.สงฺขารคต ฯ ๕. ม. อมฺเห ฯ 
# ๖. ม. อิจฺฉถาติ ฯ   
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โย  มยา  สทธฺึ  คนฺตุกาโม (๑) ปุรโิส วา  โหตุ  อิตฺถี(๑) วา  
โส  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ (๒) อถ วา เตหิ อเมฺหทานิ 
ภนฺเต  ปชหถ น อิจฺฉถาติ วุตฺเต โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ น  
ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต  สหายนฺติ  วตฺวา  อตฺตนา  (๓)  ยถาวุตฺเตนตฺเถน 
เอกจริยาย  คุณ  ทิสฺวา  สมฺมุทิโต(๔) ปติโสมนสฺสชาโต อิม อุทาน  
อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตสาติ  (๕)  ปปาสกิริยา ฯ (๖)ภยเภรโวติ อุทาน อุทโต 
จิตฺตุตฺราโส(๖) ฯ ถาวราติ ขีณาสวา   นิธายาติ  ฉฑฺเฑตฺวา ฯ  
นิทหิตฺวาติ  เปตฺวา  โอโรปยิตฺวาติ อโธกริตฺวา ฯ  สโมโรปยตฺิวาติ  
อโธคต วิสฺสชฺเชตฺวา ฯ นกิฺขิปตฺวาติ ตโต อปเนตฺวา ฯ  
ปฏิปฺปสฺสมภิฺตฺวาติ สนฺนิสีทาเปตฺวา ฯ   
        อาลปนนฺติ  อาทิโต  ลปน ฯ  สลลฺปนนฺติ  สมมฺา  ลปน ฯ 
อุลฺลปนนฺติ  อุทฺธ กตฺวา ลปน ฯ สมลฺุลปนนฺติ ปุนปฺปุน อุทฺธ  
กตฺวา ลปน ฯ   
        อิริยาปถจริยาติ  อิรยิาปถาน จริยา ปวตฺตนนฺติ อตฺโถ ฯ 
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อายตนจริยา  ปน  อายตเนสุ  สติ- 
สมฺปช ฺาน  จริยา ฯ  ปตฺตีติ  ผลานิ ฯ  ตานิ  หิ  ปาปุณียนฺตีติ  
# ๑. ม. มาทโิส วา  โหตุ อิจฺฉติ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. อตฺตโน ฯ  ๔. ม. ปมุทิโต ฯ  ๕. สี. ตสินาติ ฯ  
# ๖. ม. ภยเภรวาติ ขุทฺทานุขุทฺทกา จิตฺตุตฺราสา ฯ   
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ปตฺตีติ  วุตฺตานิ ฯ  สตฺตโลกสฺส  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกา  อตฺถา  
โลกตฺถาติ อย วิเสโส ฯ   
        อิทานิ  ตาส  จริยาน  ภูมึ  ทสฺเสนฺโต  จตูสุ  อิรยิาปเถสูติ- 
อาทิมาห ฯ สติปฏาเนสูติ  อารมฺมณสติปฏาเนสุป  วุจฺจมาเนสุ 
สติโต  อน ฺานิ โวหารวเสน ปน  อ ฺานิ  วิย  กตฺวา 
วุตฺต ฯ อริยสจฺเจสูติ ปุพฺพภาคโลกิยสจฺจาเณน วิสุ วิสุ สจฺจ- 
ปริคฺคหวเสน  วุตฺต ฯ  อริยมคฺเคสุ  สาม ฺผเลสูติ  จ  โวหาร- 
วเสเนว  วุตฺต ฯ  ปเทเสติ  (๑)  โลกตฺถจริยาย เอกเทเส ฯ นิปฺปเทสโต  
หิ  โลกตฺถจริย  พุทฺธา  เอว  กโรนฺติ ฯ  ปุน  ตา  เอว  จริยาโย 
การกปุคฺคลวเสน  ทสฺเสนฺโต  ปณิธิสมฺปนฺนานนฺติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  ปณิธิสมฺปนฺนา  นาม อิริยาปถาน  สนฺตตฺตา  อิริยา- 
ปถปฺปวตฺติยา  (๒)  สมฺปนฺนา  อกมฺปตอิริยาปถา ภิกฺขุภาวานุรูเปน  
สนฺเตน อิริยาปเถน สมฺปนฺนา ฯ   
        อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารานนฺติ  จกฺขฺวาทีสุ  ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ  
อตฺตโน อตฺตโน  วิสเย  ปวตฺต  เอเกกทฺวารวเสน  คุตฺต  ทฺวาร  
เอเตสนฺติ  คุตฺตทฺวารา เตส  คุตฺตทฺวาราน ฯ  ทฺวารนฺติ  เจตฺถ   
อุปฺปตฺติทฺวารวเสน  จกฺขฺวาทโย  เอว ฯ อปฺปมาทวิหารีนนฺติ  สลีาทีสุ   
อปฺปมาทวิหารวต ฯ  อธิจิตฺตมนุยุตฺตานนฺติ วิปสฺสนาย  ปาทก- 
ภาเวน  อธิจิตฺตสงฺขาต  สมาธึ  อนุยุตฺตาน ฯ พุทฺธิสมฺปนฺนานนฺติ  
# ๑. ปาลิย ปเทสโตตีติ ปาโ ตถา จ มรมฺมโปตฺถเก ฯ 
# ๒. ม. อิริยาปถาว  ิติยา ฯ   
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นามรูปววตฺถาน  อาทึ  กตฺวา  ยาว  โคตฺรภู  ตาว  ปวตฺเตน   
าเณน สมฺปนฺนาน ฯ  สมฺมา  ปฏิปนฺนานนฺติ  จตุมคฺคกฺขเณ ฯ  
อธิคตผลานนฺติ  จตุผลกฺขเณ ฯ  ตถาคตานนฺติ  ตถา  อาคตาน ฯ   
อรหนฺตานนฺติ  ทูรกิเลสาน ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ สมฺมา 
สาม ฺจ สพฺพธมฺมพุทฺธาน ฯ อิเมส ปทาน อตฺโถ เหฏา  
ปกาสิโตเอว ฯ   
        ปเทเส(๑)  ปจฺเจกสมฺพุทฺธานนฺติ  ปจฺเจกสมฺพุทฺธาน  เอกเทเส  
ปเทสโต (๒)  สาวกานนฺติ  สาวกานมฺป  เอกเทเส ฯ  (๓)  อธิมจฺุจนฺโตติ   
อธิโมกฺข  กโรนฺโต ฯ  สทธฺาย  จรตีติ  สทฺธาวเสน  ปวตฺตติ ฯ   
ปคฺคณฺหนฺโตติ  จตุสมฺมปฺปธานวีริเยน ปทหนฺโต ฯ  อุปฏเปนฺโตติ  
สติยา  อารมฺมณ  อุปฏเปนฺโต ฯ  (๔)  อวิกฺเขป กโรนฺโตติ  สมาธิวเสน 
วิกฺเขป  อกโรนฺโต ฯ  ปชานนฺโตติ  จตุสจฺจชานนป ฺาย  ปกาเรน  
ชานนฺโต ฯ วิชานนฺโตติ อินฺทฺริยสมฺปยุตฺตชวนปุพฺพงฺคเมน  
อาวชฺชนวิ ฺาเณน อารมฺมณ  วิชานนฺโต ฯ  วิ ฺาณ- 
จริยายาติ  อาวชฺชนวิ ฺาณจริยาย  วเสน ฯ  เอว  ปฏิปนฺนสฺสาติ   
สหาวชฺชนาย  อินฺทฺริยจรยิาย  ปฏิปนนฺสฺส ฯ กุสลา  ธมฺมา  
อายาเปนฺตีติ  สมถวิปสฺสนาวเสน  ปวตฺตา  กุสลา  ธมฺมา  ภูส  
ยาเปนฺติ  ปวตฺเตนฺตีติ  (๕)  อตฺโถ ฯ  อายตนจริยายาติ  กุสลาน   
# ๑. ม. ปเทสโต ฯ  ๒.  ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. เอกเทสโต ฯ  ๔. สี. ย.ุ วิชานนโฺต ฯ ๕. ม. ปวตฺตนฺตีติ ฯ   
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ธมฺมาน ภุส  ยตนจริยาย(๑)  ปวตฺตนจริยายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
วิเสสมธิคจฺฉตีติ วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธิวเสน วิเสส  
อธิคจฺฉติ ฯ   
        ทสฺสนจริยา  จ  สมมฺาทิฏ ิยาติอาทีสุ  สมฺมา  ปสฺสติ  
สมฺมา  วา  ตาย  ปสฺสนฺติ  ปสตฺถา  สุนทฺรา  วา  ทฏิ ีติ  
สมฺมาทิฏ ิ ตสฺสา สมฺมาทิฏ ิยา นิพฺพานปจฺจกฺขกรเณน   
ทสฺสนจริยา ฯ  สมฺมา  สงฺกปฺเปติ  สมมฺา  วา  เตน  [๒] 
สงฺกปฺเปนฺติ  ปสตฺโถ  สุนทฺโร  วา  สงฺกปฺโปติ  สมมฺาสงฺกปฺโป ฯ  
ตสฺส อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  อภินิโรปนจริยา ฯ  สมฺมา  วทติ   
สมฺมา  วา  ตาย  วทนฺติ  ปสตฺถา  สุนฺทรา  วา  วาจาติ   
สมฺมาวาจา  มิจฺฉาวาจาวิรติยา  เอต  นาม ฯ  ตสฺสา  
จตุพฺพิธวจีสวรปริคฺคหจริยา ฯ  สมฺมา  กโรติ  สมมฺา  วา  เตน 
กโรนฺติ ปสตฺถ  สุนฺทร  วา  กมฺมนฺติ  สมฺมากมฺม  สมฺมา- 
กมฺมเมว  สมมฺากมฺมนฺโต มิจฺฉากมฺมนฺตวิรติยา  เอต  นาม ฯ  
ตสฺส  ติวิธกายสวรสมุฏานจริยา ฯ  สมฺมา อาชีวติ  สมฺมา 
วา  เตน  อาชีวนฺติ  ปสตฺโถ  สุนฺทโร  วา  อาชีโวติ  สมฺมา- 
อาชีโว  มิจฺฉาอาชีววิรติยา  เอต  นาม ฯ  ตสฺส  โวทานจริยา  
ปริสุทฺธจริยา ฯ สมฺมา  วายมติ  สมฺมา  วา  เตน  วายมนฺติ   
ปสตฺโถ  สุนทฺโร  วา  วายาโมติ  สมฺมาวายาโม  ตสฺส 
# ๑. ม. ยตนจริยาย ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปคฺคหจริยา ฯ  สมฺมา  สรติ  สมฺมา  วา  ตาย  สรนฺติ  ปสตฺถา 
สุนฺทรา  วา  สตีติ  สมฺมาสติ  ตสฺสา  อุปฏานจริยา ฯ   
สมฺมา  ธิยติ(๑)  สมฺมา  วา  เตน  ธิยนติฺ(๒)  ปสตฺโถ  สุนฺทโร 
วา  สมาธีติ  สมฺมาสมาธิ ตสฺส อวิกฺเขปจริยา ฯ   
        ตกฺกปโฺปติ  เตน  กปโฺป  เอวรูโปติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺสทิโส  (๓) 
เตน  สทิโส  ตสฺสทิโกติ  (๔)  วา  ปาโ ฯ  ตปฺปฏภิาโคติ  เตน 
ปฏิภาโค  ตปฺปฏิภาโค  เอทิโสติ  อตฺโถ ฯ  สาธุรส (๕) อติกฺกนฺต  
โลณ  อติโลณ ฯ  โลณกปฺโปติ  โลณสทิโสติ วุจฺจติ ฯ  อติติตฺตกนฺติ  
อติกฺกนฺต  ติตฺตก  ปุจิมนฺทาทิ(๖) ฯ  ติตฺติกปฺโปติ(๗) ติตฺตกสทิโสติ   
วุจฺจติ ฯ  อติมธุรนฺติ  ขีรปายาสาทิก ฯ  หิมกปฺโปติ  หิโมทก- 
สทิโส ฯ สตฺถุกปฺโปติ สตฺถุนา พุทฺเธน สทิโส ฯ เอวเมวาติ  
โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ฯ   
        (๘)ตตฺร  มย  เอกสฺส  (๘)  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  สงฺเขเปน  วิปสฺสนา- 
อาจิกฺขณวิธึ ทสฺเสตฺวาว   คมิสฺสาม ฯ  ตตฺถ  นามรปูปริคฺคห   
กาตุกาโม  ปจฺเจกโพธิสตฺโต  รูปารูปอฏสมาปตฺตีสุ  ยงฺกิ ฺจิ   
ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  วิตกฺกาทีนิ ฌานงฺคานิ  จ   
ตสมฺปยุตฺเต  จ  ผสฺสาทโย  ธมฺเม  ลกฺขณรสปจฺจุปฏาน-   
# ๑. ม. สมาธิยติ ฯ  ๒. ม. สมาธิยนฺติ ฯ  ๓. ม. ตสฺสทิโสติ ฯ 
# ๔. ม. ตสฺสทิโกติ ฯ  ๕. ม.สาทุรส ฯ  ๖. ม. ปุจิมนทฺาทิกปฺโป ฯ  
# ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๘. ม. ตตฺราย เอตสฺส ฯ   
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ปทฏานวเสน  ปริจฺฉินฺทตฺิวา  สพฺพเมต  (๑)  อารมฺมณาภิมุข  นมนโต 
นมนฏเน นามนฺติ  ววตฺถเปติ ฯ  ตโต  ตสฺส  ปจฺจย  ปริเยสนฺโต   
หทยวตฺถุ  นสิฺสาย  วตฺตตีติ(๒) ปสฺสติ ฯ  ปุน  วตฺถสฺุส  ปจฺจยภูตานิ  
ภูตานิ (๓)จ  อุปาทายรูปานิ  จ ปสฺสิตฺวา อิท  สพฺพ  รุปฺปนโต 
รูปนฺติ  ปริคฺคณฺหาติ ฯ  ปุน  ตทุภย  นมนลกฺขณ นาม  รุปฺปน- 
ลกฺขณ  รูปนติฺ  เอว  สงฺเขปโต  นามรปู  ววตฺถเปติ ฯ สมถยานิก- 
วเสเนต  วุตฺต ฯ  วิปสฺสนายานิโก  ปน  จตุธาตุววตฺถานมุเขน   
ภูตุปาทายรูปานิ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  สพฺพเมต   รุปฺปนโต  รูปนฺติ   
ปสฺสติ ฯ ตโต  เอว  ปริจฺฉินฺนรูปสฺส  จกฺขฺวาทีนิ  นิสฺสาย 
ปวตฺตมานา  อรูปธมฺมา อาปาถมาคจฺฉนฺติ  ตโต  สพฺเพป   
เต  อรูปธมฺเม  นมนลกฺขเณน  เอกโต  กตฺวา  อิท  นามนฺติ   
ปสฺสติ  โส  อิท  นาม  อิท  รูปนฺติ  เทวฺธา  ววตฺถเปติ ฯ เอว   
ววตฺถเปตฺวา  นามรูปโต  อุทฺธ  อ ฺโ  สตฺโต  วา  ปุคฺคโล 
วา  เทโว  วา พฺราหฺมา วา นตฺถีติ ปสฺสติ ฯ   
                ยถา หิ องฺคสมฺภารา        โหติ สทฺโท รโถ อิติ   
                เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ        โหติ สตฺโตติ สมฺมุติ ฯ (๔)   
        เอวเมว  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  สติ  (๕)  สตฺโต  ปุคฺคโลติ 
โวหารมตฺต  โหตีติ  เอวมาทินา  นเยน  นามรูปาน  ยาถาวทสฺสน- 
# ๑. ม. สพฺพมฺเปต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ปวตฺตตีติ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ส. ส. ๑๕/๕๕๔/๑๙๘ ฯ  
# อภิ. ก. ๓๗/๑๘๕/๘๐ ฯ  ๕. ม. สนฺเตสุ ฯ   
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สงฺขาเตน  ทิฏ ิวิสุทฺธิภูเตน าเณน  นามรูป  ปริคฺคเหตฺวา   
ปุน  ตสฺส  ปจฺจยมฺป  ปรคฺิคณฺหนฺโต วุตฺตนเยเนว  (๑) 
นามรูป  ปรคฺิคเหตฺวา  โก  น ุ โข  อิมสฺส เหตูติ ปริเยสนฺโต  
อเหตุวา  วิสมเหตุวาเทสุ  โทส  ทิสฺวา  โรค  ทิสฺวา  ตสฺส  
นิทานสมุฏาน(๒) ปริเยสนฺโต  เวชฺโช  วิย  ตสฺส  เหตุ ฺจ  ปจฺจย ฺจ  
ปริเยสนฺโต  อวิชฺชา  ตณฺหา  อุปาทาน  กมฺมนฺติ  อิเม  จตฺตาโร  
ธมฺเม  นามรปูสฺส  อุปฺปาทปจฺจยตฺตา เหตูติ  อาหาร  อุปตฺถมฺภน- 
ปจฺจยตฺตา  ปจฺจโยติ  จ  ปสฺสติ ฯ  อิมสฺส  หิ กายสฺส  อวิชชฺาทโย  
ตโย  ธมฺมา  มาตา  วิย  ทารกสฺส  อุปนิสฺสยา  โหนฺติ  กมฺม 
ปตา  วิย  ปุตฺตสฺส  ชนก  อาหาโร  ธาติ  วิย  ทารกสฺส   
สนฺธารโกติ ฯ  เอว  รูปกายสฺส  ปจฺจยปริคฺคห  กตฺวา  ปุน  
จกฺขุ ฺจ  ปฏจฺิจ  รูเป  จ อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติอาทินา  (๓) 
นเยน นามกายสฺสป ปจฺจย ปริคฺคณฺหาติ เอว  ปริคฺคณฺหนฺโต  
อตีตานาคตาป  ธมฺมา  เอวเมว  ปวตฺตนฺตีติ(๔)  สนฺนิฏาน กโรติ ฯ   
        ตสฺส  ยา  สา  ปุพฺพนฺต  อารพฺภ  อโหสึ  นุ  โข   
อห  อตีตมทฺธาน  น  นุ  โข  อโหสึ(๕)  กินฺน ุ โข  อโหสึ(๕)   
กถ  นุ  โข  อโหสึ  กึ  หุตฺวา  กึ  อโหส ึนุ โข อห  
# ๑. ม. วุตฺตนเยน ฯ  ๒. ม. นิทาน สมุฏานมฺป ฯ  
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๘๑๔/๕๑๐ ฯ  ส. สฬา. ๑๘/๖๓-๔/๓๙-๔๐ ฯ 
# อภิ. ก. ๓๗/๑๑๑๔-๑๑๑๕/๓๕๗-๓๕๘ ฯ  
# ๔. ม. วตฺตนฺตีติ ฯ  ๕. ม. อโหสินฺติ นตฺถิ ฯ   
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อตีตมทฺธานนฺติ (๑) ป ฺจวิธา วิจิกิจฺฉา วุตฺตา ฯ   
        ยาป  อปรนฺต  อารพฺภ  ภวิสฺสามิ  น ุ โข  อห  อนาคต- 
มทฺธาน  น  นุ  โข  กินฺน ุ โข  กถ  น ุ โข  
ภวิสฺสามิ  กึ  หุตฺวา  กึ  ภวิสฺสามิ นุ โข อห อนาคต- 
มทฺธานนฺติ (๒) ป ฺจวิธา  วุตฺตา ฯ   
        ยาป  เอตรหิ  วา  ปน  ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธาน  อารพฺภ  
กถกถี  โหติ  อห  น ุ โขสฺมิ  โน  น ุ โขสฺมิ  กินฺนุ  
โขสฺมิ  กถ  นุ โขสฺมิ อย นุ โข สตฺโต  กุโต  อาคโต   
โส  กุหึ  คามี  ภวิสฺสตีติ(๒) ฉพฺพิธา วิจิกิจฺฉา วุตฺตา สา  
สพฺพาป  ปหียติ ฯ  เอว  ปจฺจยปริคฺคหเณน  ตีสุ  อทฺธาสุ  กงฺข   
วิตริตฺวา  ิตาณ  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธีติป  ธมฺมฏ ิติาณนฺติป  
ยถาภูตาณนฺติป สมฺมาทสฺสนนฺติป วุจฺจติ ฯ   
        เอตฺถ  ปน  ติสฺโส  หิ  โลกิยปริ ฺา  าตปริ ฺา 
ตีรณปริ ฺา  ปหานปริ ฺาติ ฯ  ตตฺถ  รุปฺปนลกฺขณ  รูป  
เวทยิตลกฺขณา  เวทนาติ  เอว เตส  ธมฺมาน  ปจฺจตฺต- 
ลกฺขณสลฺลกขฺณวเสน  ปวตฺตา  ป ฺา  าตปริ ฺา  นาม ฯ 
รูป  อนิจฺจ  เวทนา  อนิจฺจาติอาทินา  ปน  นเยน  เตสเยว   
ธมฺมาน  สาม ฺลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  ปวตฺตา  ลกขฺณารมฺมณิย(๓)- 
วิปสฺสนาป ฺา  ตีรณปริ ฺา  นามฯ เตสุเอว ปน ธมฺเมสุ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ ส. นิ. ๑๖/๖๓/๓๑ ฯ  
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ ส. นิ. ๑๖/๖๓/๓๒ ฯ 
# ๓. ม. ลกฺขณารมฺมณิก... ฯ เอวมุปริป ฯ  
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นิจฺจส ฺาทิปชหนวเสน  ปวตฺตา  ลกขฺณารมฺมณิกวิปสฺสนา- 
ป ฺา ปหานปริ ฺา นาม ฯ   
        ตตฺถ  สงฺขารปริจฺเฉทโต  ปฏาย  ยาว  ปจฺจยปริคฺคหา   
าตปริ ฺาย  ภูมิ ฯ  เอตสฺมึ  หิ  อนฺตเร  ธมฺมาน  ปจฺจตฺต- 
ลกฺขณปฏิเวธสฺเสว  อาธิปจฺจ  โหติ ฯ กลาปสมฺมสนโต  ปฏาย 
ยาว  อุทยพฺพยานุปสฺสนา  ตีรณปริ ฺาย  ภูมิ ฯ  เอตสฺมึ  หิ  
อนฺตเร  สาม ฺลกฺขณปฏิเวธสฺเสว  อาธิปจฺจ  โหติ ฯ  ภงฺคานุ- 
ปสฺสนโต ปฏาย  อุปริ  ปหานปริ ฺาย  ภูมิ ฯ  ตโต  จ  
ปฏาย  หิ  อนิจฺจโต  อนุปสฺสนฺโต  นจฺิจส ฺ  ปชหติ  ทุกฺขโต 
อนุปสฺสนฺโต  สุขส ฺ  อนตฺตโต อนุปสฺสนฺโต  อตฺตส ฺ  
นิพฺพินฺทนฺโต  นนฺทึ  วิรชฺชนฺโต  ราค  นิโรเธนฺโต สมุทย  
ปฏินิสฺสชชฺนฺโต  อาทาน  ปชหตีติ  เอว  นิจฺจส ฺาทิปฺปหาน- 
สาธิกาน สตฺตนฺน  อนุปสสฺนาน  อาธิปจฺจ ฯ อิติ อิมาสุ  
ตีสุ ปริ ฺาสุ สงฺขารปริจฺเฉทสฺส เจว  ปจฺจยปริคฺคหสฺส  จ   
สาธิตตฺตา  อิมินา  โยคินา  าตปริ ฺาว  อธิคตา  โหติ ฯ (๑)   
        ปุน  ย  กิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อชฺฌตฺต  วา 
พหิทฺธา วา  ฯเปฯ  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพ  รูป  หุตฺวา   
อภาวโต  อนิจฺจ  อุทยพฺพยปฏิปฬิตตฺตา  ทุกฺข  อวสวตฺติตฺตา   
อนตฺตา ฯ  ยา  กาจิ  เวทนา ฯ ส ฺา ฯ  เย  เกจิ  สงฺขารา ฯ  ยงฺกิ ฺจิ 
วิ ฺาณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต  วา  พหิทฺธา  วา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หนี  วา  ปณีต วา  ย  ทูเร   
สนฺติเก  วา  สพฺพ  วิ ฺาณ  หุตฺวา  อภาวโต  อนิจฺจ  
อุทยพฺพยปฏิปฬิตตฺตา  ทุกฺข  อวสวตฺติตฺตา  อนตฺตาติ(๑)  เอวมาทินา 
นเยน กลาปสมฺมสน กโรติ ฯ อิท สนฺธาย วุตฺต ติลกฺขณ  
อาโรเปตฺวาติ ฯ   
        เอว  สงฺขาเร  อนิจฺจทุกฺขานตฺตวเสน  กลาปสมฺมสน  
กตฺวา  ปุน  สงฺขาราน  อุทยพฺพยเมว  ปสฺสติ ฯ  กถ  อวิชฺชา- 
สมุทยา  รูปสมุทโย  ตณฺหากมฺมอาหารสมุทยา  รปูสมุทโยติ(๒) ฯ  
เอว  รูปกฺขนฺธสฺส  ปจฺจยายตฺตตาทสฺสเนน  รูปกฺขนฺธสฺส  อุทย   
ปสฺสติ  นิพฺพตฺติลกฺขณ  ปสฺสนฺโตป  รูปกฺขนฺธสฺส  อุทย  
ปสฺสติ ฯ  เอว  ป ฺจหากาเรหิ  รูปกฺขนฺธสฺส  อุทย  ปสฺสติ ฯ 
อวิชฺชานิโรธา รูปนิโรโธ  ตณฺหากมฺมอาหารนิโรธา  รูปนิโรโธติ (๓) 
ปจฺจยนิโรธทสฺสเนน  รปูกฺขนฺธสฺส  วย  ปสฺสติ  วิปริณามลกฺขณ  
ปสฺสนฺโตป  รูปกฺขนฺธสสฺ  วย ปสฺสตีติ เอว ป ฺจหากาเรหิ 
รูปกฺขนฺธสฺส วย ปสฺสติ ฯ   
        ตถา  อวิชฺชาสมุทยา  เวทนาสมุทโย  ตณฺหากมฺมผสฺสสมุทยา   
เวทนาสมุทโยติ (๓)  ปจฺจยายตฺตตาทสฺสเนน  เวทนากฺขนฺธสฺส  อุทย  
ปสฺสติ  นิพฺพตฺติลกฺขณ  ปสฺสนฺโตป  เวทนากฺขนฺธสฺส  อุทย  
# ๑. ส. ข. ๑๗/๙๕-๙๖/๕๘-๖๐ ฯ ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๙๙/๗๖ ฯ 
# ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๐๖/๗๙-๘๐ ฯ ๓. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๐๘/๘๐ ฯ  
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ปสฺสติ  อวิชชฺานิโรธา เวทนานิโรโธ  ตณฺหากมฺมผสฺสนิโรธา  
เวทนานิโรโธติ   ปจฺจยนิโรธทสฺสเนน  เวทนากฺขนฺธสฺส  วย   
ปสฺสติ  วิปรณิามลกฺขณ  ปสฺสนฺโตป  เวทนากฺขนฺธสฺส วย  
ปสฺสติ ฯ (๑) เอว ส ฺากฺขนฺธาทีสุป ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส  ผสฺสฏาเน 
นามรูปสมุทยา  นามนิโรธาติ  โยเชตพฺพ ฯ  เอว  เอเกกสฺมึ  
ขนฺเธ  ปจฺจยสมุทยวเสน  จ  นิพฺพตฺติลกฺขณวเสน  จ  ปจฺจย- 
นิโรธวเสน  จ  วิปริณามลกฺขณวเสน  จ  อุทยพฺพยทสฺสเนน  จ 
ทส  ทส  กตฺวา  ป ฺาส  ลกฺขณานิ  วุตฺตานิ  เตส  วเสน 
เอวมฺป  รูปสสฺ  อุทโย  เอวมฺป  รูปสฺส  วโยติ  ปจฺจยโต  เจว  
ขณโต  จ วิตฺถาเรน มนสกิาร กโรติ ฯ   
        ตสฺเสว  กโรโต  อิติ  กิร  อิเม  ธมมฺา  อหุตฺวา  สมฺโภนฺติ  
หุตฺวา ปฏิเวนฺตีติ  าณ  วิสุทฺธ  (๒)  โหติ ฯ  เอว  กิร  อิเม   
ธมฺมา  อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  นิรุชฌนฺตีติ  นิจฺจนวา 
หุตฺวา สงฺขารา อุปฏหนฺติ ฯ น  เกวล ฺจ  นิจฺจนวา  สูริยุคฺคมเม(๓) 
อุสฺสาวพินฺทุ  วิย  อุทกพุพฺพุโฬ  วิย อุทเก  ทณฺฑราชิ  วิย  
อารคฺเค  สาสโป  วิย  วิชชฺุปฺปาโท  วิย จ ปริตฺตฏายิโน  
มายามรีจิสุปนาลาตจกฺกคนฺธพฺพนคร (๔) เผณุกทลอิาทโย  วิย  อสฺสารา 
นิสฺสารา วิย หุตฺวา  อุปฏหนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา  จ  ปน   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๐๙/๘๐ ฯ ๒. ม. วิสท ฯ  
# ๓. ม. สูริยคฺุคมเน ฯ ๔. ม. ...นคร... ฯ  
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อเนน  วยธมฺมเมว  อุปฺปชชฺติ  อุปฺปนฺน ฺจ  วย  อุเปตีติ  อิมินา  อากาเรน  
สมฺมสนป ฺาย  (๑)  ลกฺขณานิ ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ิต  อุทยพฺพยานุปสฺสน  
นาม  ปม  ตรุณวิปสฺสนาาณ  อธิคต โหติ ฯ ยสฺสาธิคมา  
อารทฺธวิปสฺสโกติ สงฺขย(๒) คจฺฉติ ฯ (๓)   
        อถสฺส  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  กลุปตฺุตสฺส  โอภาโส  าณ  
ปติ  ปสฺสทฺธ ิสุข  อธิโมกโฺข  ปคฺคโห  อุปฏาน  อุเปกฺขา   
นิกนฺตีติ  ทส  วิปสฺสนูปกกฺิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอตฺถ  โอภาโส  
นาม  วิปสฺสนากฺขเณ(๔)  าณสฺส  พลวตฺตา  โลหิต  สนฺนิสีทติ  
เตน  จ  จิตฺโตภาโส  นิพฺพตฺตติ  ต  ทสิฺวา  อกุสโล  โยคี  
มคฺโค เม  ปตฺโตติ  ตเมว  โอภาส  อสสฺาเทติ ฯ  าณมฺป   
วิปสฺสนาาณเมว ฯ  ต ฺจ(๕)  สงฺขาเร  สมฺมสนฺตสฺส  (๖)  สูร(๗)  ปสนฺน  
หุตฺวา ปวตฺตติ ฯ ต ทิสฺวา ปุพฺเพ วิย มคฺโคติ  ต (๘) 
อสฺสาเทติ ฯ  ปติป  วิปสสฺนาปติ  เอว ฯ  ตสฺส  หิ(๙)  ตสฺมึ ขเณ  
ป ฺจวิธา  ปติ  อุปฺปชชฺติ ฯ  ปสฺสทฺธีติ  วิปสฺสนาปสฺสทฺธิ ฯ 
ตสฺมึ  สมเย  เนว กายจิตฺตาน  ทรโถ  น  คารว  น  กกฺขฬตา  
น  อกมฺม ฺตา น เคล ฺตา น  วงฺกตา(๙)  โหติ ฯ  สุขมฺป  วิปสฺสนา- 
# ๑. ม. สมฺมสนป ฺาย ฯ  ๒. ม. สงฺข ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๓. วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๒๖๓ ฯ ๔. ม. วิปสฺสนกฺขเณ ฯ  
# เอวมุปริปฯ ๕. ม. ต ฯ ๖. สี. ย.ุ สมมฺสนฺตสฺส  
# สมฺมสนฺตสฺส ฯ ๗. ม.สุทฺธ ฯ ๘. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๙. ม. น คารว น กกฺขฬตา น อกมฺม ฺตา น เคล ฺตา  
# น วงฺกตา ฯ   
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สุขเมว ฯ  ตสฺส  กริ  ตสฺมึ  สมเย  สกลสรีร อภิสนฺทยมาน  
อติปณีต สุข อุปฺปชฺชติ ฯ   
        อธิโมกโฺข  นาม  วิปสฺสนากฺขเณ  ปวตฺตา  สทฺธา ฯ  ตสฺมึ  
หิ  ขเณ สุปฏ ิตา(๑) จิตฺตเจตสิกาน  อติวิย  ปสาทภูตา  พลวตี   
สทฺธา อุปฺปชฺชติ ฯ  ปคฺคโห  นาม วิปสฺสนาสมฺปยุตฺต  วีริย ฯ  
ตสฺมึ  หิ ขเณ อสิถิลมนจฺจารทฺธ สุปคฺคหิต วีริย อุปปฺชฺชติ ฯ   
อุปฏานนฺติ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  สติ ฯ  ตสฺมึ  ห ิ ขเณ  สุปฏ ิตา  
สติ  อุปฺปชชฺติ ฯ  อุเปกฺขา  ทุวิธา  วิปสสฺนาวชฺชนวเสน ฯ  ตสฺมึ  
หิ  ขเณ สพฺพสงฺขารคฺคหเณ  มชฺฌตฺตภูต  วิปสฺสนุเปกฺขา- 
สงฺขาต  าณ  พลวนฺต  หุตฺวา อุปฺปชฺชติ  มโนทฺวาราวชฺชนู- 
เปกฺขาป ฯ   สา  จ  ตนฺตฏาน  อาวชฺชนฺตสฺส สูรา ติขิณา 
หุตฺวา  อุปฺปชฺชติ ฯ  (๒) นิกนฺตีติ วิปสฺสนานิกนฺติ ฯ โอภาสาทีสุ  
หิ อาลย กุรุมานา  สุขุมา  สนฺตาการา  นิกนฺติ อุปฺปชฺชติ ฯ 
เอตฺถ โอภาสาทโย กิเลสวตฺถุตาย อุปกฺกิเลสาติ  วุตฺตา  น  
อกุสลตฺตา ฯ  นิกนฺติ  ปน  อุปกฺกิเลสา  (๓)  เจว กิเลสวตฺถุ จ ฯ   
        ปณฺฑิโต  ปน  ภิกฺขุ  โอภาสาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ  วิกฺเขป   
อคจฺฉนฺโต โอภาสาทโย  ธมฺมา  น  มคฺโค  อุปกฺกิเลสวิมุตฺต   
ปน  วีถิปฏิปนฺน  (๔) วิปสฺสนาาณ  มคฺโคติ  มคฺค ฺจ  อมคฺค ฺจ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. วหติ ฯ  ๓. ม. อุปกฺกิเลโส ฯ 
# ๔. สี. ย.ุ วิปสฺสนาวีถิปฏิปนฺน ฯ  
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ววตฺถเปติ ฯ  ตสฺเสว (๑) อย  มคฺโค อย  อมคฺโคติ  (๒)  ตฺวา   ิต   
าณ  มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธีติ  วุจฺจติ ฯ อิโต  ปฏาย   
อฏนฺน  วิปสฺสนาาณาน  วเสน  สิขาปตฺต  วิปสฺสนาาณ  
นวม ฺจ  สจฺจานุโลมิกาณนฺติ  อย  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทธฺิ   
นาม  โหติ ฯ อุทยพฺพยานุปสฺสนาาณ  ภงฺคานุปสฺสนาาณ  
ภยตุปฏานาณ  อาทีนวานุปสฺสนาาณนิพฺพิทานุปสฺสนา- 
าณ  มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ  ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ สงฺขารุ- 
เปกฺขาาณนฺติ  อิมานิ  อฏ  าณานิ  นาม ฯ  นวม  สจฺจานุ- 
โลมิกาณนฺติ อนุโลมสฺเสต นาม ฯ   
        ตสฺมา  ต  สมฺปาเทตุกาเมน  อุปกฺกิเลสวิมุตฺต  อุทยพฺพย- 
าณ  อาทึ  กตฺวา เอเตสุ  าเณสุ  โยโค  กรณีโย ฯ  อุทยพฺพย   
ปสฺสนฺตสฺส  หิ  อนิจฺจลกฺขณ ยถาภูต  อุปฏาติ  อุทยพฺพย- 
ปฏิปฬน  ปสฺสโต  ทุกฺขลกฺขณ ฺจ  ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ ทุกฺข  
ติฏติ เวติ จาติ (๓) ปสฺสโต อนตฺตลกขฺณ ฺจ ฯ   
        เอตฺถ  จ  อนิจฺจ  อนจฺิจลกฺขณ  ทุกฺข  ทุกฺขลกขฺณ  อนตฺตา  
อนตฺตลกฺขณนฺติ  อย  วิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  อนิจฺจนฺติ  
ขนฺธป ฺจก ฯ  กสฺมา อุปปฺาทวย ฺถตฺตภาวา  หุตฺวา   
อภาวโต  วา ฯ  อ ฺถตฺต  นาม  ชรา  ย(๔)  อุปฺปาทวย ฺถตฺต   
# ๑. ม. ตสฺเสว ฯ  ๒. ม. น มคฺโคติ ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๕๕๔/๑๙๙ ฯ 
# อภิ. ก. ๓๗/๑๘๕/๘๐ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อนิจฺจลกฺขณ  หุตฺวา  อภาวสงฺขาโต  วา  อาการวิกาโร ฯ   
ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺขนฺติ  (๑)  วจนโต  ตเทว  ขนฺธป ฺจก ทุกฺข ฯ 
กสฺมา อภิณฺห ปฏิปฬนโต ฯ  อภิณฺห  ปฏิปฬนากาโร  
ทุกฺขลกฺขณ ฯ  ย  ทุกฺข  ตทนตฺตาติ  (๑) วจนโต  ตเทว  ขนฺธ- 
ป ฺจก  อนตฺตา ฯ  กสฺมา  อวสวตฺตนโต ฯ  อวสวตฺตนากาโร   
อนตฺตลกฺขณ ฯ  อิมานิ  ตีณิป  ลกฺขณานิ  อุทยพฺพย  ปสฺสนฺตสฺเสว  
อารมฺมณานิ โหนฺติ ฯ   
        ปุนป  โส  รูปารูปธมฺเม  เอว(๒)  อนิจฺจาติอาทินา  วิปสฺสติ  
ตสฺส สงฺขารา  ลหุ  ลหุ  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ  ตโต  อุปฺปาท  
วา   ิตึ  วา  ปวตฺต วา  นิมิตฺต  วา  อารมฺมณ  อกตฺวา  เตส  
ขยวยนิโรเธ  เอว  สติ  สนฺติฏติ อิท  ภงฺคาณ  นาม ฯ  อิมสฺส  
อุปฺปาทโต  ปฏาย  อย  โยคี  ยถา  อิเม  สงฺขารา  ภิชฺชนฺติ   
นิรุชฺฌนฺติ  เอว  อตีเตป  สงฺขารคต  ภิชฺช ิ อนาคเตป ภิชฺชิสฺสตีติ  
นิโรธเมว  ปสฺสนฺโต  ติฏติ ฯ  ตสฺส  ภงฺคานุปสฺสนาาณ  
อาเสวนฺตสฺส  พหุลีกโรนฺตสฺส  สพฺพภวโยนิคติ ิติสตฺตาวาเสสุ  
สมฺเภทกา  (๓) สงฺขารา  ชลิตองฺคารกาสุอาทโย  วิย  มหาภย  หตฺุวา 
อุปฏหนฺติ ฯ  เอต  ภยตุปฏานาณ นาม ฯ   
        ตสฺส  ต  ภยตุปฏานาณ  อาเสวนฺตสฺส  สพฺเพ  ภวาทโย  
อาทิตฺตองฺคาร (๔) วิย  สมุสฺสิตขคฺโค  วิย  ปจฺจตฺถโิก  อปฺปฏิสรณา 
# ๑. ส. ข. ๑๗/๔๒/๒๘ ฯ  ๒. ม. เอว ฯ ๓. ม. ปเภทกา ฯ  
# ๔. ม. อาทิตฺตองฺคาร ฯ  
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อาทีนวา  หุตฺวา  อุปฏหนฺติ ฯ อิท  อาทีนวานุปสฺสนาาณ   
นาม ฯ  ตสฺเสว  (๑)  เอว  สงฺขาเร  อาทีนวโต  ปสสฺนฺตสฺส  ภวาทีสุป  
สงฺขาราน  อาทีนวตฺตา (๒) สพฺพสงฺขาเรสุ  (๓)  อุกฺกณฺนา อนภิรติ  
อุปฺปชฺชติ อิท นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ นาม ฯ   
        สพฺพสงฺขาเรสุ  นิพฺพินฺทนฺตสฺส  อุกฺกณฺนฺตสฺส  ตมฺหา(๔)  
สงฺขารคตา มุ ฺจิตุกามตา  นิสฺสริตุกามตา  โหติ ฯ  อิท  
มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ  นาม ฯ  ปุน ตมฺหา  สงฺขารคตา  มุ ฺจิตุ  
ปน  เต  เอว  สงฺขาเร  ปฏสิงฺขานุปสฺสนาาเณน  ติลกฺขณ  
อาโรเปตฺวา ตีรณ ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ นาม ฯ   
        โส  เอว  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  สงฺขาเร  ปริคฺคณฺหนฺโต 
เตสุ  อนตฺตลกฺขณสฺส  สทุิฏตฺตา  อตฺตาติ  วา  อตฺตนิยนฺติ  วา  
อคฺคณฺหนฺโต สงฺขาเรสุ  ภย ฺจ  นนฺทิ ฺจ  ปหาย  สงฺขาเรสุ   
อุทาสีโน  โหติ  มชฺฌตฺโต  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  น  คณฺหาติ   
ตีสุ  ภเวสุ  อุเปกฺขโก  อิท  สงฺขารุเปกฺขาาณ นาม ฯ   
        ตมฺปเนต  สเจ  (๕)  สนฺติปท  นพฺิพาน สนฺตโต ปสฺสติ สพฺพ- 
สงฺขารปฺปวตฺติ (๖) วิสฺสชฺเชตฺวา  นิพฺพานนินฺนปกฺขนฺน  โหติ ฯ  โน  
เจ  นิพฺพาน  สนฺตโต  ปสสฺติ ปุนปปฺุน  อนิจฺจนฺติ  วา  ทุกฺขนฺติ   
# ๑. ม. ต ปเนสเจ ฯ  ๒. ม. อาทีนวตฺตา ฯ ๓. ม. สงฺขาเรสุ ฯ 
# ๔. ม. ตสฺมา ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. ต ปเนส ฯ  
# ๖. ม. สพฺพสงฺขารปฺปวตฺต ฯ ๗. ม. นิพฺพานนินฺน  
# ปกฺขนฺท ฯ  
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วา  อนตฺตาติ วา ติวิธานุปสฺสนาวเสน สงฺขารารมฺมณเมว 
หุตฺวา  ปวตฺตติ ฯ  เอว  ติฏมาน ฺจ  เอต  ติวิธวิโมกฺขมุขภาว  
อาปชฺชิตฺวา  ติฏติ ฯ  ติสโฺส  ห ิ อนุปสฺสนา  ตีณิ วิโมกฺขมุขานีติ  
วุจฺจนฺติ  เอตฺถ(๑)  จ  (๒)  อนิจฺจโต  มนสิกโรนฺโต อธิโมกฺขพหุโล  
อนิมิตฺตวิโมกฺข  ปฏลิภติ ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปสฺสทฺธิ 
พหุโล อปฺปณิหิตวิโมกฺข ปฏลิภติ อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต 
เวทพหุโล สุ ฺตวิโมกฺข ปฏลิภติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  อนิมิตฺโต  วิโมกฺโขติ  อนิมิตฺตากาเรน  นิพฺพาน  
อารมฺมณ กตฺวา  ปวตฺโต  อริยมคฺโค ฯ  โส  หิ  อนิมตฺิตาย  ธาตุยา  
อุปฺปนฺนตฺตา อนิมิตฺโต กิเลเสหิ  จ  วิมุตฺตตฺตา  วิโมกฺโข ฯ 
เอเตเนว  นเยน  อปฺปณิหิตากาเรน  นิพฺพาน อารมฺมณ  กตฺวา 
ปวตฺโต  อปฺปณิหิโต  สุ ฺตากาเรน  นิพฺพาน  อารมฺมณ  
กตฺวา ปวตฺโต สุ ฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  อธคิตสงฺขารุเปกฺขสฺส  กลุปตฺุตสฺส  วิปสฺสนา  
สิขาปตฺตา  โหติ ฯ วุฏานคามินิวิปสฺสนาติ  เอตเทว ฯ  อสฺส  ต  
สงฺขารุเปกฺขาาณ  อาเสวนฺตสฺส ติกฺขตรา  สงฺขารุเปกฺขา   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺส  อิทานิ  มคฺโค  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ สสงฺขารุเปกฺขา  (๓) 
อนิจฺจาติ  วา  ทุกฺขาติ  วา  อนตฺตาติ  วา  สมฺมสิตฺวา  
ภวงฺค โอตรติ  ภวงฺคานนฺตร  สงฺขารุเปกฺขาย  อาคตนเยเนว  (๔)  
# ๑. ม. เอว ฯ  ๒. ม. จสทฺโท ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. กถิตนเยเนว ฯ   
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อนิจฺจาทิอากาเรน  มนสิกริตฺวา  อุปฺปชชฺติ  มโนทฺวาราวชฺชน  
ตเถว  มนสิกโรโต  ปมชวนจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ  ย  ปริกมฺมนฺติ  
วุจฺจติ ตทนนฺตร ตเถว ทุติยชวนจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ย  อุปจารนฺติ  
วุจฺจติ  ตทนนฺตรมฺป  ตเถว  อุปฺปชชฺติ  ตติยชวนจิตฺต ฯ  ย  
อนุโลมนฺติ วุจฺจติ อิท เตส ปาฏิเยกฺก(๑) นาม ฯ   
        อวิเสเสน  ปน  ติวิธมฺเปต  อาเสวนนฺติป  ปริกมฺมนฺติป   
อุปจารนฺติป  อนุโลมนฺติป  วุจฺจติ ฯ  อิท  ปน  อนุโลมาณ  
สงฺขารารมฺมณาย วุฏานคามินิยา  วิปสฺสนาย  ปรโิยสาน   
โหติ  นิปฺปรยิาเยน  ปน  โคตฺรภุาณเมว วิปสฺสนาย   
ปริโยสานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตโต  ปร  นโิรธ  (๒)  อารมฺมณ  
กุรุมาน ปุถชุชฺนโคตฺต  อติกฺกมมาน  อริยโคตฺต  โอกฺกมมาน  
นิพฺพานารมฺมเณ ปมสมนฺนาหารภูต  (๓)  อปุนราวตฺตก  (๔)  โคตฺร- 
ภุาณ  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิท ปน าณ ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ ฺจ  
าณทสฺสนวิสุทฺธิ ฺจ  น  ภชติ ฯ  อนฺตรา อพฺโพหาริกเมว  
โหติ ฯ  วิปสฺสนาโสเต  ปติตตฺตา  ปฏปิทาาณทสฺสนวิสุทฺธีติ   
วา วิปสฺสนาติ  วา  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  
โคตฺรภุาเณ นิรุทฺเธ  เตน  ทินฺนส ฺาย  นิพฺพาน  อารมฺมณ  
กตฺวา  ทิฏ ิส ฺโชน สีลพฺพตปรามาสส ฺโชน  วิจิกิจฺฉา- 
ส ฺโชนนฺติ  ตีณิ  ส ฺโชนานิ  วิทฺธเสนฺโต โสตาปตฺติมคฺโค  
# ๑. ม. ปาฏิเอกฺก ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ปมสมนฺนาหารภูต ฯ  ๔. ม. อปุนราวฏฏก ฯ  
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อุปฺปชฺชติ  ตทนนฺตร  ตสฺเสว  วิปากภูตานิ  เทฺว  ตีณิ  วา  
ผลจิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  อนนฺตรวิปากตฺตา  โลกุตฺตรกุสลาน ฯ 
ผลปริโยสาเน ปนสฺส  อุปฺปนฺนภวงฺค  วิจฺฉินฺทิตฺวา  ปจฺจเวกฺ- 
ขณตฺถาย  มโนทฺวาราวชฺชน อุปฺปชฺชติ ฯ  โยคี  (๑)  อิมินา  วตาห  
มคฺเคน  อาคโตติ  มคฺค  ปจฺจเวกฺขติ ฯ ตโต  เม  อย  อานิสโส 
ลทฺโธติ  ผล  ปจฺจเวกฺขติ ฯ  ตโต อิเม นาม กิเลสา  ปหีนาติ  
ปหีนกิเลเส  ปจฺจเวกฺขติ ฯ  ตโต  อิเม  นาม  กิเลสา  อวสิฏาติ   
อุปริมคฺคตฺตยวชฺฌกิเลเส  ปจฺจเวกฺขติ ฯ  อวสาเน  จ  อย  ธมโฺม 
มยาถ  ปฏิวิทฺโธติ  อมต  นิพฺพาน  ปจฺจเวกฺขติ ฯ  อิติสฺส(๒) ป ฺจ 
ปจฺจเวกฺขณานิ  โหนฺติ ฯ  ตถา  สกทาคามิอนาคามิผลาวสาเน ฯ   
อรหตฺตผลาวสาเน ปน(๓)  อวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขณ  นาม  นตฺถิ ฯ   
เอว  สพฺพานิป เอกูนวีสติ ปจฺจเวกฺขณานิ โหนฺติ ฯ   
        เอว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  โส  โยคาวจโร  ตสฺมึเยว  อาสเน  
นิสินฺโน  วุตฺตนเยน  วิปสฺสิตฺวา  กามราคพฺยาปาทาน  ตนุภาว   
กโรนฺโต  ทติุยมคฺค ปาปุณาติ  ตทนนฺตร  วุตฺตนเยเนว  
ผล ฺจ ฯ  ตโต  วุตฺตนเยน  วิปสฺสิตฺวา  กามราคพฺยาปาทาน  
อนวเสสปฺปหาน  กโรนโฺต ตติยมคฺค ปาปุณาติ วุตฺตนเยน 
ผล ฺจ ฯ  ตโต  ตสฺมึเยวาสเน  วุตฺตนเยน  วิปสฺสิตฺวา  รูปราคา- 
รูปราคมานุทฺธจฺจาวิชฺชาย(๔) อนวเสสปฺปหาน  กโรนฺโต  จตุตฺถมคฺค   
# ๑. ม. โส ห ิฯ  ๒. ม. อิติ โสตาปนฺนสฺส อริยสาวกสฺส ฯ 
# ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ ๔. ม. ...มานุทฺธจฺจาวิชฺชาน ฯ  
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ปาปุณาติ  วุตฺตนเยน  ผล ฺจ ฯ  เอตฺตาวตา  เจส  โหติ  อรหา 
มหาขีณาสโว  ปจฺเจกพุทฺโธ(๑) ฯ  อิติ  อิเมสุ  จตูส ุ มคฺเคสุ   
าณ าณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม ฯ   
        เอตฺตาวตา  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ  อเหย(๒)  
อ ฺตรมฺป  เตสนฺติ เอเตน ปาติโมกฺขสวราทิสีลสฺส วุตฺตตฺตา  
สีลวิสุทฺธิ ฯ น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต  สหายนฺติ  เอเตน  ปฏิฆานุ- 
นยวิวชฺชนวเสน  เมตฺตาทีน  วุตฺตตฺตา  จิตฺตวิสุทฺธิ ฯ  เอโก  จเร  
ขคฺควิสาณกปฺโปติ  อิมินา  ปน  นามรูปปริคฺคหาทีน วุตฺตตฺตา 
ทิฏ ิวิสุทฺธิ  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ  
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ  าณทสฺสนวิสุทฺธีติ  สตฺต  วิสุทฺธิโย   
วุตฺตา  โหนฺติ ฯ อยเมตฺถ  มุขมตฺตนิทสฺสน  วิตฺถาร  ปน 
อิจฺฉนฺเตน วิสุทฺธิมคฺค (๓) โอโลเกตฺวา คเหตพฺพ (๔)ฯ เอตฺตาวตา 
เจโส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   
                จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ   
                สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน   
                ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ (๕)   
ปสสิยาทิภาว  (๖)  อาปชฺชิตฺวา  คนธฺมาทนปพฺพต  อุปโสภยมาโน  
# ๑. ม. ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อวิเหย ฯ 
# ๓. วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๒๐๕-๓๕๕ ฯ ๔. ม. คเหตพฺพ ฯ 
# ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๓ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๘๙/๓๔๕ ฯ  
# ๖. ม. ปสสิยาทิภาว ฯ  
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วิหาสินฺติ (๑) ฯ เอว สพฺพตฺถ ฯ ขคฺควิสาณสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนาย (๒)   
                                        ปม ฯ 
        ทุติเย  สสคฺคชาตสฺสาติ  ชาตสสคฺคสฺส ฯ  ตตฺถ   
ทสฺสนสวนกายสมุลฺลปนสมฺโภควเสน  ป ฺจวิโธ  สสคฺโค ฯ  
ตตฺถ  อ ฺม ฺ  ทิสวฺา  จกฺขุวิ ฺาณวีถิวเสน  อุปปฺนฺนราโค  
ทสฺสนสสคฺโค  นาม ฯ  ตตฺถ  สีหลทีเป  กาฬทีฆวาปคาเม  
ปณฺฑาย  จรนฺต  กลยฺาณวิหารวาสึ  ทหรภิกฺขุ  ทิสวฺา ปฏิพทฺธ- 
จิตฺตา  เกนจิ  อุปาเยน  ต  อลภิตฺวา  กาลกตา  กฏุมพิฺยธีตา   
ตสฺสา นิวาสนโจฬขณฺฑ  ทิสฺวา (๓) เอวรูป วตฺถ ธาริณิยา(๓)  นาม   
สทฺธึ  สวาส  นาลตฺถนฺติ หทย ผาเลตฺวา กาลกโต โสเอว 
จ ทหโร นิทสฺสน ฯ   
        ปเรหิ  ปน  กถิยมาน  รูปาทิสมปฺตฺตึ  อตฺตนา  วา  
หสิตลปตคีตสทฺท สุตฺวา  โสตวิ ฺาณวีถิวเสน  อุปปฺนฺโน  ราโค 
สวนสสคฺโค  นาม ฯ  ตตฺราป  คิริคามวาสีกมฺมารธีตาย  ป ฺจหิ  
กุมารีหิ  สทธฺึ  ปทุมสร  คนฺตฺวา  นหาตฺวา มาล  สีเส   
อาโรเปตฺวา  อุจฺจาสทฺเทน  คายนฺติยา  อากาเสน  คจฺฉนฺโต  
สทฺท  สุตฺวา  กามราเคน  ฌานา  ปริหายิตฺวา  อนยพฺยสน  
ปตฺโต  ป ฺจคฺคฬเลณวาสี  ติสฺสทหโร นิทสฺสน ฯ   
        อ ฺม ฺ  องฺคปรามสเนน  อุปฺปนฺนราโค  กายสสคฺโค 
นาม ฯ  ธมฺมคายนทหรภิกฺขุ  เจตฺถ  นทิสฺสน ฯ  มหาวิหาเร  
# ๑. ม. วิหาสินฺติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. เอวรปูาย วตฺถธาริณิยา ฯ  
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กิร  ทหรภิกขฺุ  ธมฺม ภาสติ  ตตฺถ  มหาชเน  อปคเต  (๑) 
ราชาป  อคมาสิ  สทฺธึ  อนฺเตปุเรน ฯ  ตโต  ราชธีตาย  ตสฺส 
รูป ฺจ  สทฺท ฺจ  อาคมฺม  พลวราโค  อุปฺปนฺโน  ตสฺส  จ   
ทหรสฺสาป ฯ  ต  ทิสฺวา  ราชา  สลลฺกเฺขตฺวา  สาณิปากาเรน   
ปริกฺขิปาเปสิ  เต  อ ฺม ฺ  ปรามสิตฺวา  อาลิงฺคิตฺวา  (๒) กาล 
กริสุ(๓) ฯ  ปุน  สาณิปาการ  อปเนตฺวา  ปสฺสนฺตา เทฺวป 
กาลกเตเยว อทฺทสสูติ ฯ   
        อ ฺม ฺ  อาลปนสมุลฺลปเน  (๔)  อุปฺปนฺนราโค  ปน 
สมุลฺลปนสสคฺโค  นาม ฯ  ภิกฺขุภิกฺขุนีหิ  สทฺธึ  ปริโภคกรเณ  
อุปฺปนฺนราโค  สมฺโภคสสคฺโค นาม ฯ  ทฺวีสุป  จ  เอเตสุ  
มริจวฏฏิวิหาเร  ภิกฺขุ  จ  ภิกฺขุนี  จ  นทิสฺสน ฯ มรจิวฏฏิ- 
มหาวิหารมเห  กริ  ทุฏคามณิอภยมหาราชา  มหาทาน   
ปฏิยาเทตฺวา  อุภโตสงฺฆ  ปริวิสติ ฯ  ตตฺถ  อุณฺหยาคุยา  ทินฺนาย 
สงฺฆนวกสามเณรี  อนาธารกสฺส(๕) สตฺตวิสฺสิกสงฺฆนวกสามเณรสฺส  
ถาลก(๖)  ทตฺวา  สมุลฺลาป  อกาสิ  เต อุโภป อุปสมฺปชฺชิตฺวา  
สฏ ิวสฺสา  หุตฺวา  ปรตีร  คตา  อ ฺม ฺ  สมุลลฺาเปน  
ปุพฺพส ฺ  ปฏิลภิตฺวา  ตาวเทว  ชาตสิเนหา  สิกฺขาปทานิ 
วีติกฺกมิตฺวา ปาราชิกา อเหสุนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อาคเต ฯ  ๒. ม. อาลิงฺคึสุ ฯ  ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. อาลปนสมุลฺลปเน ฯ  ๕. ม. อนาธารกสฺส ฯ  
# ๖. ม. ทนฺตวลย ฯ  
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        เอว  ป ฺจวิเธ  สสคฺเค  เยน  เกนจิ  สสคฺเคน  ชาตสสคฺคสฺส  
(๑)ภวติ  เสฺนโห  (๑)  ปรุมิราคปจฺจยา  พลวราโค  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตโต 
เสฺนหนฺวย  ทุกฺขมิท ปโหติ(๒) ตเมว  เสฺนห  อนุคจฺฉนฺต   
สนฺทิฏ ิกสมฺปรายิกโสกปริเทวาทินานปฺปการก ทกฺุขมิท  ปโหติ 
นิพฺพตฺตติ  ภวติ  ชายติ ฯ  อปเร  ปน  อารมฺมเณ จิตฺตโวสฺสคฺโค  
สสคฺโคติ ภณนฺติ ฯ ตโต (๓)สิเนโห ทุกฺขนฺติ ฯ (๓)   
        เอวมตฺถปฺปเภท  อิม  อฑฺฒคาถ  วตฺวา  โส  ปจฺเจกพุทฺโธ 
อาห  สฺวาห  ยมิท  เสฺนหนฺวย  โสกาทิทุกฺข  ปโหติ  ตสฺต   
ทุกฺขสฺส  มูล  ขณนฺโต ปจฺเจกสมฺโพธึ  อธิคโตติ ฯ  เอว  วุตฺเต  
เต  อมจฺจา  อาหสุ  อเมฺหหิ  ทานิ ภนฺเต  กึ  กตฺตพฺพนฺติ ฯ   
ตโต  โส  อาห  ตุเมฺห  วา  อ ฺเ  วา  โย  อิมมฺหา  ทุกฺขา  
มุจฺจิตุกาโม(๔)  โส  สพฺโพป  อาทีนว  เสนฺหช  เปกฺขมาโน เอโก 
จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยนฺต  เสฺนหนฺวย  ทุกฺขมทิ  
ปโหตีติ  วุตฺต  ตเทว  สนธฺาย  อาทีนว  เสฺนหช  เปกฺขมาโนติ  
อิท วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อถ  วา  ยถา  วุตฺเตน  สสคฺเคน  
สสคฺคชาตสฺส  ภวติ เสฺนโห   เสฺนหนฺวย  ทุกฺขมิท  ปโหติ  
เอต  (๕)  ยถาภูต  อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโน  อห  อธิคโตติ  
เอวมฺป  อภิสมฺพนฺธิตฺวา  จตุตฺถปาโท  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว  
# ๑. ม. ภวนติฺ เสฺนหา ฯ  เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ปโหตติี ฯ  
# ๓. ม. เสฺนหา เสฺนหทุกฺขนฺติ ฯ  ๔. ม. มุจฺจิตุกาโม ฯ 
# ๕. ม. เอว ฯ  
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อุทานวเสน  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตโต  ปร  สพฺพ  ปุริมคาถาย   
วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ    
        นิทฺเทเส  อนุปฺปาเทตีติ  รูปสฺมึ  อนุพฺย ฺชน  ทิสฺวา 
อลฺลียติ ฯ อนุพนฺธตีติ  รปูสฺมึ  เสฺนหวเสน  พนฺธติ ฯ  ภวนฺตีติ 
โหนฺติ ฯ  ชายนฺตีติ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  นพฺิพตฺตนฺตีติ  ปวตฺตนฺติ ฯ  (๑) 
ปาตุภวนฺตีติ  ปากฏา  โหนฺติ ฯ สมฺภวนฺติ  ส ฺชายนฺติ  
อภินิพฺพตฺตนฺตีติ  ตีณิ  อุปสคฺเคน  วฑฺฒิตานิ ฯ  อิโต ปร  
อฏกวคฺเค (๒) วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
                                        ทุติย ฯ 
 
        ตติเย  เมตฺตายนวเสน  มิตฺตา ฯ  สุหทภาเวน  สุหชฺชา ฯ 
เกจิ  หิ  เอกนฺตหิตกามตาย  มิตฺตาว  โหนฺติ น สุหชฺชา ฯ  
เกจิ คมนฏาน(๓)นิสชฺชาสมุลฺลาปาทีสุ หทยสุขชนเนน  สุหชชฺา  ว 
โหนฺติ น มิตฺตา ฯ เกจิ ตทุภยวเสน สุหชฺชา เจว มิตฺตา  
จ ฯ  เต  ทุวิธา  โหนฺติ  อคาริยา  จ อนคาริยา จ ฯ  
ตตฺถ อคาริยา ติวิธา โหนฺติ อุปการา  สมานสุขทุกฺขา   
อนุกมฺปกาติ ฯ  อนคาริยา  วิเสเสน  อตฺถกฺขายิโน เอว ฯ (๔) เอว เต   
จตูหิ จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคตา โหนฺติ ฯ   
        ยถาห  จตูหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ อุปกาโร มิตฺโต  
# ๑. ม. วตฺตนฺติ ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๑-๗๑ ฯ  
# ๓. ม. ม. คมนาคมนฏาน... ฯ  ๔. ม. อตฺถกฺขายิโน เอว ฯ  
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สุหชฺโช(๑)  เวทิตพฺโพ ฯ ปมตฺต รกฺขติ ปมตฺตสฺส สาปเตยฺย  
รกฺขติ ภีตสฺส  สรณ โหติ อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ ตทฺทิคุณ  
โภคมนุปฺปาเทติ ฯ (๒)  ตถา   
        จตูหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ สมานสุขทุกฺโข มิตฺโต 
สุหโท  เวทิตพฺโพ ฯ คุยฺหมสฺส อาจิกฺขติ คุยฺหมสฺส ปริคูหติ  
อาปทาสุ  น วิชหติ ชีวิต ฺจสฺส (๓) อตฺถาย ปริจฺจตฺต โหติ ฯ (๔) ตถา   
        จตูหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ อนุกมฺปโก มิตฺโต สุหชฺโช 
เวทิตพฺโพ ฯ อภเวนสฺส น นนฺทติ ภเวนสฺส นนฺทติ อวณฺณ   
ภณมาน นิวาเรติ วณฺณ ภณมาน ปสสติ ฯ (๔)  ตถา   
        จตูหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ อตฺถกฺขายี มิตฺโต สุหชฺโช 
เวทิตพฺโพ ฯ ปาปา นิวาเรติ กลฺยาเณ นิเวเสติ อสุต สาเวติ   
สคฺคสฺส มคฺค อาจิกฺขตีติ ฯ    เตสุ  อิธ (๕) อคาริโย   
อธิปฺเปโต  (๕)  อตฺถโต  ปน  สพฺเพป  ยุชชฺนฺติ ฯ  เต  มิตฺเต 
สุหชฺเช ฯ  อนุกมฺปมาโนติ  อนุทยมาโน  เตส  สุข  อุปสหริตุกาโม  
ทุกฺข อปหริตุกาโม ฯ   
        หาเปติ  อตฺถนฺติ  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถวเสน 
ติวิธ  ตถา อตฺตตฺถปรตฺถอุภยตฺถวเสนาป  ติวิธ  อตฺถ  ลทฺธ- 
วินาสเนน  อลทฺธานุปฺปาทเนนาติ(๖)ทฺวิธาป  หาเปติ  วินาเสติ ฯ  
# ๑. ม. สุหโท ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. โภค อนุปฺปเทติ ฯ  
# ๓. ม. ชีวิตมฺปสฺส ฯ  ๔. ที. ปา. ๑๑/๑๙๖/๒๐๒ ฯ  
# ๕. ม. อคาริยา อธิปฺเปตา ฯ  ๖. ม. อลทฺธานุปฺปาทเนนาติ ฯ   
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ปฏิพทฺธจิตฺโตติ  อห  อิม  วินา  น  ชีวามิ เอโส  เม  คติ  
เอโส  เม  ปรายนนฺติ  เอว  อตฺตาน  นีจฏาเน  เปนฺโตป   
ปฏิพทฺธจิตฺโต  โหติ ฯ  อิเม  ม  วินา  น  ชีวนฺติ  อห  เตส  
คติ  อห  เตส ปรายนนฺติ  เอว  อตฺตาน  อุจฺจฏาเน  
เปนฺโตป  ปฏิพทฺธจิตฺโต  โหติ ฯ  อิธ ปน เอว ปฏิพทฺธ- 
จิตฺโต อธิปฺเปโต ฯ   
        เอต  ภยนฺติ  เอต  อตฺถหาปนภย  อตฺตโน  สมาปตฺติหานึ  
สนฺธาย  ภณติ ฯ  สนถฺเวติ  ติวิโธ  สนฺถโว  ตณฺหาทิฏ ิ- 
มิตฺตสนฺถววเสน ฯ  ตตฺถ  อฏสตปฺปเภทาป ตณฺหา  ตณฺหา- 
สนฺถโว  ทฺวาสฏ ิปฺปเภทาป  ทิฏ ิ  ทฏิ ิสนฺถโว ปฏิพทฺธ- 
จิตฺตตาย มิตฺตานุกมฺปนา  มิตฺตสนฺถโว ฯ  โส  อิธ  อธิปฺปโต ฯ  
เตน  หิสฺส  สมาปตฺติ ปริหีนา ฯ  เตนาห  เอต  ภย  สนฺถเว 
เปกฺขมาโน(๑)  (๒)อห  อธิคโตติ  (๒)  เสส  วุตฺตสทิสเมวาติ (๓)เวทิตพฺพ ฯ 
นิทฺเทเส วตฺตพฺพ นตฺถิ ฯ   
                                ตติย ฯ 
        จตุตฺเถ  วโสติ  เวฬุ ฯ  วิสาโลติ  วิตฺถิณฺโณ ฯ  วกาโร   
อวธารณตฺโถ  เอวกาโร  วา  อย ฯ  สนฺธิวเสเนตฺถ  เอกาโร  
นฏโ ฯ  ตสฺส  ปรปเทน  สมฺพนฺโธ  ต  ปจฺฉา  โยเชสฺสาม ฯ  
ยถาติ  ปฏิภาเค ฯ  วิสตฺโตติ  ลคฺโค  ชฏิโต  สสิพฺพิโต ฯ  ปุตฺเตสุ  
# ๑. ม. เปกฺขมาโนติ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ปุพฺพสทิสเมวาติ ฯ   
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ทาเรสุ  จาติ  ปุตฺตธีตาภริยาสุ ฯ   ยา  อเปกฺขาติ ยา  ตณฺหา 
โย  สิเนโห ฯ  วสกฬีโรว  อสชชฺมาโนติ  วสกฬีโร  วิย   
อลคฺคมาโน ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ยถา  วโส  วิสาโล  วิสตฺโต  
เอว  โหติ  ปตฺุเตสุ  จ  ทาเรสุ จ  ยา  อเปกฺขา  สาป   
เอว  ตานิ  วตฺถูนิ  สสิพฺพิตฺวา   ิตตฺตา วิสตฺตา เอว ฯ สฺวาห   
ตาย  อเปกฺขาย  อเปกฺขวา  วิสาโล  วโส  วิย  วิสตฺโตติ  เอว  
อเปกฺขาย  อาทีนว  ทิสฺวา  ต  อเปกฺข  มคฺคาเณน  ฉินฺทนฺโต 
อย  วสกฬีโรว  รูปาทีสุ วา  ทิฏาทีสุ  วา  ลาภาทีสุ  วา  
กามภวาทีสุ  วา  (๑)  ตณฺหามานทิฏ ิวเสน  อสชฺชมาโน  ปจฺเจก- 
สมฺโพธึ  อธิคโตติ ฯ  เสส  ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อิมายป  
นิทฺเทเส อติเรก นตฺถิ ฯ (๒)   
                                จตุตฺถ ฯ 
        ป ฺจเม  มิโคติ  สพฺเพส  อาร ฺ ิกจตุปฺปทานเอว 
เอต  อธิวจน ฯ  อิธ  ปน  ปสทมิโค  อธิปฺเปโต ฯ  อร ฺมฺหีติ  
คาม ฺจ  คามูปจาร ฺจ  เปตฺวา  อวเสส  อร ฺ  อิธ  ปน   
อุยฺยาน  อธิปฺเปต  ตสฺมา อุยฺยานมฺหีติ วุตฺต  โหติ ฯ  ยถาติ  
ปฏิภาเค ฯ  อพทฺโธติ (๓) รชชฺุพนฺธนาทีสุ  เยน  เกนจิ  อพทฺโธ ฯ  
เอเตน  วิสฺสตฺถจริย  ทีเปติ ฯ  เยนิจฺฉก  คจฺฉติ  โคจรายาติ  
# ๑. สฺยา. กามภวาทีสุ วา ฯ  ม. กามภวาทีสุ ฯ  
# ๒. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ  ๓. ม. อพทฺโธติ ฯ เอวมุปริป ฯ   
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เยน  ทิสาภาเคน คนฺตุ  อิจฺฉติ  เตน  โคจรตฺถ คจฺฉติ ฯ  
ตสฺมา ตตฺถ ยตฺตก อิจฺฉติ คนฺตุ ตตฺตก คจฺฉติ ฯ  ย  อิจฺฉติ   
ขาทิตุ  ต  ขาทตีติ  ทีเปติ ฯ วิ ฺ ู นโรติ ปณฺฑิตปุริโส ฯ  
เสริตนฺติ  สจฺฉนฺทวุตฺติต  อปรายตฺตภาว ฯ  เปกฺขมาโนติ  ป ฺา- 
จกฺขุนา โอโลกยมาโน ฯ  อถ  วา  ธมมฺเสริต  ปุคฺคลเสริต ฺจ ฯ  
โลกุตฺตรธมฺมา  หิ  กิเลสวส  อคมนโต  เสริโน  เตหิ  สมนฺนาคตา  
ปุคฺคลา(๑)  ว  เตส  ภาวนิทฺเทโส  เสริต  เปกฺขมาโนติ ฯ  กึ   
วุตฺต  โหติ  มิโค  อร ฺมฺหิ  ยถา  อพทฺโธ  เยนิจฺฉก คจฺฉติ  
โคจราย ฯ  กทา  นุ  โข  อหมฺป  ตณฺหาพนฺธน ฉินฺทิตฺวา  
เอว คจฺเฉยฺยนฺติ อิติ  เม  ตุเมฺหหิ  อิโต  จิโต  จ  ปรวิาเรตฺวา 
 ิเตหิ พทฺธสฺส(๒) เยนิจฺฉก คนฺตุ อลภนฺตสฺส  ตสฺมึ  เยนิจฺฉก 
คมนาภาเว  อาทีนว  เยนิจฺฉกคมเน  อานิสส  ทิสฺวา อนุกฺกเมน  
สมถวิปสฺสนา  ปาริปูรึ  อคมิ(๓) ฯ  ตโต  ปจฺเจกโพธึ  อธิคโตมหฺิ ฯ  
ตสฺมา อโป วิ ฺ ู นโร เสริต เปกฺขมาโน เอโก จเร  
ขคฺควิสาณกปฺโปติ (๔) ฯ   
                                ป ฺจม ฯ 
        ฉฏเ  อย  ปณฺฑตฺโถ  สหายมชฺเฌ   ิตสฺส  ทวิาเสยฺย- 
สงฺขาเต  วาเส  จ  มหาอุปฏานสงฺขาเต  าเน  จ  อุยฺยาน- 
# ๑. สฺยา. ม. ปุคฺคลาว ฯ  ๒. ม. พทฺธสฺส ฯ  
# ๓. ม. อคมึ ฯ  ๔. ปรมตฺถโชติกา ๒๑/๑๑๐ ฯ  
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คมนสงฺขาเต  คมเน  จ  ชนปทจาริกสงฺขาตาย  จาริกาย  จ  
อิท(๑)  เม  สณุ  อิท  เม  เทหีติอาทินา  นเยน  ตถา  ตถา 
อามนฺตนา  โหติ  ตสฺมา  อห  ตตฺถ  ตตฺถ  นิพฺพิชชฺตฺิวา  ยาย 
อริยชนเสวิตา  อเนกานิสสา  เอกนฺตสุขา  เอว  สนฺเตป  โลภาภิ- 
ภูเตหิ(๒)  สพฺพกาปุริเสหิ  อนภิชฺฌิตา  อปตฺถิตา  ปพฺพชฺชา  ต 
อนภิชฺฌิต  ปเรส อวสวตฺตเนน  ภพฺพปุคฺคลวเสเนว  (๓)  เสริต ฺจ 
เปกฺขมาโน  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อนุกฺกเมน ปจฺเจกโพธึ   
อธิคโตติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ  
                                ฉฏ ฯ  
        สตฺตเม  ขิฑฺฑาติ กีฬนา ฯ สา ทุวิธา โหติ กายิกา 
จ วาจสิกา จ ฯ ตตฺถ  กายิกา  นาม  หตฺถีหิป  กีฬนฺติ 
อสฺเสหิป รเถหิป ธนูหิป ถรูหิปติ เอวมาทิ ฯ วาจสิกา  
นาม  คีต  สิโลกภณน  มุขเภรีติ  (๔)  เอวมาทิ ฯ  รตีติ  ป ฺจ- 
กามคุณรติ ฯ วิปุลนฺติ  ยาว  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  าเนน   
สกลตฺตภาวพฺยาปก ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ อนุสนฺธโิยชนาป  
เจตฺถ สสคฺคคาถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ (๕)   
                                สตฺตม ฯ 
# ๑. ม. อิท ฯ  ๒. ม. โลภาภิภูเตหิ ฯ  ๓. ม. ภพฺพปุคฺคลวเสน ฯ 
# ๔. ม. มุขเภริกนฺติ ฯ ๕. ปรมตฺถโชติกา ๒๑/๑๑๓ ฯ  
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        อฏเม  จาตุทฺทิโสติ  จตูสุ  ทิสาสุ  ยถาสุขวิหารี ฯ 
เอก  ทิส ผริตฺวา  วิหรตีติอาทินา  (๑)  วา  นเยน  พฺรหฺมวิหาร- 
ภาวนา  ผริตา  จตสฺโส ทสิา  อสฺส  สนฺตีติป  จาตุทฺทิโส ฯ  
ตาสุ  ทิสาสุ  กตฺถจิ  สตฺเต  วา  สงฺขาเร  วา ภเยน  น 
ปฏิห ฺตีติ  อปฺปฏิโฆติ ฯ  สนฺตุสฺสมาโนติ  ทฺวาทสวิธสฺส  
สนฺโตสสฺส วเสน  สนฺตุสฺสโก ฯ  อิตรีตเรนาติ  อุจฺจาวเจน   
ปจฺจเยน ฯ  ปริสฺสยาน  สหิตา  อฉมฺภีติ  เอตฺถ  ปริสฺสยนฺติ  (๒)  
กายจิตฺตานิ  ปริหาเปนฺติ  วา เตส สมฺปตฺติตานิ (๓) วา  ปฏิจฺจ (๔) 
สยนฺตีติ  ปรสิฺสยา  พาหิราน  สีหพฺยคฺฆาทีน  อพฺภนฺตราน ฺจ  
กามจฺฉนฺทาทีน  กายจิตฺตุปทฺทวาน  เอต อธิวจน ฯ เต  
ปริสฺสเย  อธวิาสนกฺขนฺติยา จ  วีริยาทีหิ  จ  ธมฺเมหิ  สหตีติ  
ปริสฺสยาน  สหิตา ฯ  ถทธฺภาวกรภยาภาเวน  อฉมฺภี ฯ  กึ   
วุตฺต  โหติ  ยถา  เต  จตฺตาโร  สมณา  เอว  อิตรีตเรน   
ปจฺจเยน  สนฺตุสฺสมาโน  เอตฺถ  ปฏิปตฺติปทฏาเน  สนฺโตเส   ิโต  
จตูสุ  ทิสาสุ เมตฺตาทิภาวนาย  จาตุทฺทิโส  สตฺตสงฺขาเรสุ   
ปฏิหนนกรภยาภาเวน  อปฺปฏิโฆ  จ  โหติ ฯ  โส  จาตุทฺทิสตฺตา  
วุตฺตปฺปการาน  ปริสฺสยาน  สหิตา  อปฺปฏิฆตฺตา อฉมฺภี  จ  
โหตีติ  เอต  ปฏิปตฺติคุณ ทิสฺวา โยนิโส ปฏิปชฺชิตฺวา ปจฺเจก- 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๓๘๔/๓๑๐ ฯ ที. ปา. ๑๑/๒๓๔/๒๓๕ ฯ  
# อภิ. วิ. ๓๕/๗๔๑/๓๖๙ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๙๐/๓๔๕ ฯ  
# ๒. ม. ปริสยนฺติ ฯ  ๓. ม. สมฺปตฺตึ ตานิ ฯ  
# ๔. ม.ปฏิจฺจ ฯ  
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สมฺโพธึ อธิคโตมฺหีติ ฯ 
        อถวา ฯ  เต  สมณา  วิย  สนฺตุสฺสมาโน  อิตรีตเรน   
วุตฺตนเยเนว จาตุทฺทิโส  โหตีติ  ตฺวา  เอว  จาตุทฺทิสภาว   
ปตฺถยนฺโต  โยนิโส ปฏปิชฺชิตฺวา อธิคโตมฺหิ ฯ ตสฺมา  อ ฺโป   
อีทิส  าน  (๑)  ปตฺถยมาโน  จาตุทฺทิสตาย  ปริสสฺยาน  สหิตา  
อปฺปฏิฆตาย จ อฉมฺภี หุตฺวา เอโก จเร ขคฺควิสาณ- 
กปฺโปติ ฯ (๒)   
        นิทฺเทเส  เมตฺตาติ  อตฺถโต  ตาว  มชิฺชตีติ  เมตฺตา   
สิเนหตีติ(๓)  อตฺโถ ฯ มตฺิเต  วา  ภวา  มิตฺตสฺส  วา  เอสา  ปวตฺตีติป  
เมตฺตา ฯ  เมตฺตาสหคเตนาติ  เมตฺตาย  สมนฺนาคเตน ฯ  เจตสาติ   
จิตฺเตน ฯ  เอก  ทิสนฺติ  เอกิสฺสา  ทิสาย  ปม  ปริคฺคหิต   
สตฺต  อุปาทาย  เอก  ทิส  ปริยาปนฺนสตฺตผรณวเสน วุตฺต ฯ 
ผริตฺวาติ ผุสิตฺวา  อารมฺมณ  กตฺวา ฯ  วิหรตีติ  พฺรหฺมวิหารา- 
ธิตฺถิต  อิริยาปถวิหาร ปวตฺเตติ ฯ  ตถา  ทุติยนฺติ  ยถา 
ปุรตฺถิมาทีสุ  ทิสาสุ  ย  กิ ฺจิ  เอก  ทิส ผริตฺวา วิหรติ  
ตเถว ตทนนฺตร ทุติย ตติย จตุตฺถ ฺจาติ อตฺโถ ฯ   
        อิติ  อุทฺธนฺติ  เอเตเนว  จ  นเยน  อุปริม  ทิสนติฺ  วุตฺต 
โหติ ฯ  อโธ ติริยนฺติ  อโธทิสมฺป  ติริยทิสมฺป  เอวเมว ฯ  ตตฺถ 
จ อโธติ เหฏา ฯ ติริยนฺติ อนุทิสา ฯ  เอว  สพฺพทิสาสุ  
# ๑. สฺยา. ม. อีทิส สณฺาน ฯ  ๒. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ 
# ๓. ม. สิเนหตีติ ฯ   
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อสฺสมณฺฑเล  อสฺสมิว  เมตฺตาสหคตจิตฺต  สาเรติป ปจฺจาสาเรติปติ(๑) ฯ  
เอตฺตาวตา  เอกเมก  ทิส  ปริคฺคหิตฺวา  โอธิโส  เมตฺตาผรณ  
ทสฺสิต ฯ  สพฺพธีติอาทิ  ปน  อโนธโิส  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ ตตฺถ  
สพฺพธีติ สพฺพตฺถ ฯ สพฺพตฺตตายาติ  สพฺเพสุ  หีนมชฺฌิมอุกฺกฏ- 
มิตฺตสปตฺตมชฺฌตฺตาทิปฺปเภเทสุ อตฺตตาย ฯ อย ปรสตฺโตติ วิภาค  
อกตฺวา อตฺตสมตายาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อถ  วา  สพฺพตฺตตายาติ  สพฺเพน  จิตฺตภาเวน  อีสกมฺป  
พหิ  อวิกฺขิปมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สพฺพาวนฺตนฺติ  สพฺพสตฺตวนฺต  
สพฺพสตฺตยุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  โลกนฺติ  สตฺตโลก ฯ  วิปุเลนาติ  เอวมาทิ- 
ปริยายทสฺสนโต  ปเนตฺถ  ปุน  เมตฺตาสหคเตนาติ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  
วา  เอตฺถ  โอธิโส  ผรเณ  วิย  ปุน  ตถาสทฺโท  วา(๒)  อิติสทฺโท   
วา  น  วุตฺโต  ตสฺมา  ปุน  เมตฺตาสหคเตน  เจตสาติ  วุตฺต ฯ  
นิคมนวเสน  วา  เอต  วุตฺต ฯ  วิปุเลนาติ  เอตฺถ  จ  ผรณวเสน  
วิปุลตา  ทฏพฺพา ฯ  ภูมิวเสน  ปน  ต  มหคฺคต ฯ  ปคุณ- 
วเสน  อปฺปมาณสตฺตารมฺมณวเสน  จ  อปฺปมาณ ฯ  พฺยาปาท- 
ปจฺจตฺถิกปฺปหาเนน  อเวร ฯ  โทมนสฺสปฺปหาเนน  อพฺยาปชฺฌ(๓) ฯ 
นิทฺทุกฺขนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  (๔)  กรุณา  เหฏา วุตฺตตฺถาเยว ฯ 
โมทนฺติ  ตาย  ตสมงฺคิโน  สย  วา  โมทติ  โมทนมตฺตเมว   
# ๑. ม. ปจฺจาสาเรติปติ ฯ  ๒. ม. วาสทฺโท ฯ  
# ๓. ม. อพฺยาปชฺช ฯ  ๔. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๑๑๑ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 431 

*เลมที่ 39  ขคฺควิสาณสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา หนา 431 
 
วา  สาติ  มุทติา ฯ  อเวรา  โหนฺตูติอาทิพฺยาปาทปฺปหาเนน 
มชฺฌตฺตภาวูปคมเนน  จ อุเปกฺขตีติ อุเปกฺขา ฯ   
        ลกฺขณาทิโต  ปเนตฺถ  หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา  เมตฺตา  
หิตูปสหารรสา  อาฆาตวินยปจฺจุปฏานา  สตฺตาน  มนาป- 
ภาวทสฺสนปทฏานา ฯ  พฺยาปาทูปสโม  เอติสฺสา  สมฺปตฺติ  
สิเนหสมฺภโว  วิปตฺติ ฯ  ทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา กรณุา  
ปรทุกฺขาสหนรสา ฯ  อวิหึสาปจฺจุปฏานา  ทุกฺขาภิภูตาน  อนาถ- 
ภาวทสฺสนปทฏานา ฯ  วิหึสวูปสโม  ตสฺสา  สมปฺตฺติ  โสกสมฺภโว  
วิปตฺติ ฯ  ปโมทลกฺขณา  มุทิตา  อนิสฺสายนรสา  อรติวิฆาต- 
ปจฺจุปฏานา ฯ  สตฺตาน  สมฺปตฺติทสฺสนปทฏานา ฯ  อรติวูปสโม  
ตสฺสา  สมฺปตฺติ  ปหานสมฺภโว(๑)  วิปตฺติ ฯ สตฺเตสุ  มชฺฌตฺตา- 
การปฺปวตฺติลกฺขณา  อุเปกฺขา  สตฺเตสุ  สมภาวทสฺสนรสา   
ปฏิฆานุนยวูปสมปจฺจุปฏานา  กมฺมสฺสกา  สตฺตา  เต  กสฺส  
รุจิยา  สุขิตา  วา  ภวิสฺสนฺติ ฯ  ทุกฺขโต  วา  มุจฺจิสฺสนฺติ   
ปตฺตสมฺปตฺติโต  วา  น ปริหายิสฺสนฺตีติ  เอว  ปวตฺตกมฺมสฺส- 
กตาทสฺสนปทฏานา ฯ  ปฏิฆานุนยวูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ  
เคหสิตาย อ ฺาณุเปกฺขาย สมฺภโว วิปตฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สนฺตุฏโ  โหตีติ  ปจฺจยสนฺโตสวเสน  สนฺตุฏโ 
โหติ ฯ  อิตรีตเรน  จีวเรนาติ  น  ถูลสุขุมลูขปณีตถิรชิณฺณาทีสุ(๒)  
# ๑. ส.ี ปหานสมฺภโว ฯ  ๒. ม. นถลูสขุุมลูขปณีตถิรชิณฺณาน ฯ  
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เยน  เกนจิ ฯ   อถ  โข ยถาลทฺธาน  อิตรีตเรน  เยน  
เกนจิ  สนฺตุฏโ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  จีวรสฺมึ  ห ิตโย  สนฺโตสา 
ยถาลาภสนฺโตโส  ยถาพลสนฺโตโส  ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ ฯ   
ปณฺฑปาตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  อิเม  ตโย  สนฺโตเส  
สนฺธาย  สนฺตุฏโ  โหติ  อิตรีตเรน  จีวเรน ฯ  ยถาลทฺธาทีสุ  
เยน  เกนจิ  จีวเรน  สนฺตุฏโ  โหตีติ วุตฺต ฯ   
        เอตฺถ  จ  จีวร  ชานิตพฺพ  จีวรกฺเขตฺต  ชานิตพฺพ ปสุกูล  
ชานิตพฺพ จีวรสนฺโตโส  ชานิตพฺโพ  จีวรปฏิสยุตฺตานิ  ธุตงฺคานิ   
ชานิตพฺพานิ ฯ 
        จีวร  ชานิตพฺพนฺติ  โขมาทีนิ  ฉ  จีวรานิ  ทุกุลาทีนิ  
ฉ  อนุโลมจีวรานิป(๑) ชานิตพฺพานิ ฯ  อิมานิ  ทฺวาทส  กปฺปย- 
จีวรานิ ฯ  กสุจีร  วากจีร  ผลกจีร เกสกมฺพล  วาฬกมฺพล  
โปตฺถโก  จมฺม  อุลกูปกขฺ  รุกฺขทุสฺส  ลตาทุสฺส เอรกทุสฺส  
กทลิทุสฺส เวฬุทุสฺสนฺติ เอวมาทีนิ ปน อกปฺปยจีวรานิ ฯ   
        จีวรกฺเขตฺตนฺติ  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  าติโต  วา   
มิตฺตโต  วา  อตฺตโน  วา  ธเนน  ปสุกูล  วาติ  เอว  อุปฺปชฺชนโต 
ฉ  เขตฺตานิ  อฏนฺน ฺจ มาติกาน วเสน อฏ เขตฺตานิ  
ชานิตพฺพานิ ฯ   
        ปสุกูลนฺติ  โสสานกิ  ปาปณิก  รถิย  สงฺการกูฏ  โสตฺถิย  
# ๑. ม. อนโุลมจีวรานิป ฯ   
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สินาน ติตฺถ คตปจฺจาคต  อคฺคิทฑฺฒ  โคขายิต  อุปจิกาขายิต(๑)  
อุนฺทูรขายิต  อนฺตจฺฉินฺน ทสจฺฉินฺน  ธชาหฏ  ถูป  สมณจีวร  
สามุทฺทิย  อาภิเสกิย  ปฏ ิก(๒)  วาตาหฏ อิทฺธิมย  เทวทตฺติยนฺติ  
เตวีสติ  ปสุกูลานิ เวทิตพฺพานิ ฯ เอตฺถ จ โสตฺถิยนติฺ คพฺภมล- 
หรณ ฯ  คตปจฺจาคตนฺติ  มตกสรีร  ปารุปตฺวา  สุสาน  เนตฺวา   
อานีตจีวร (๓)ฯ ธชาหฏนฺติ  ธช  อุสสฺาเปตฺวา  ตโต  อานีต ฯ  ถูปนฺติ  
วมฺมิเก  ปูชิตจีวร ฯ สามุทฺทิยนฺติ  สมุททฺวีจีหิ  ถล  ปาปต ฯ  
ปนฺถิกนฺติ ปถ(๔) คจฺฉนฺเตหิ โจรภเยน ปาสาเณหิ โกฏเฏตฺวา  
ปารุตจีวร ฯ อิทฺธิมยนฺติ เอหิภิกฺขุจีวร ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        จีวรสนโฺตโสติ  วีสติ  จีวรสนฺโตสา  จีวเร  วิตกฺก- 
สนฺโตโส  คมนสนฺโตโส  ปริเยสนสนฺโตโส  ปฏลิาภสนฺโตโส  
มตฺตปฏิคฺคหณสนฺโตโส  โลลุปฺปวิวชชฺนสนฺโตโส  ยถาลาภสนฺโตโส  
ยถาพลสนฺโตโส  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  อุทกสนฺโตโส  โธวน- 
สนฺโตโส  กรณสนฺโตโส  ปริมาณสนฺโตโส  สุตฺตสนฺโตโส  สพฺิพน- 
สนฺโตโส  รชนสนฺโตโส  กปฺปสนโฺตโส  ปริโภคสนฺโตโส  สนฺนิธิ- 
ปริวชฺชนสนโฺตโส วิสฺสชชฺนสนฺโตโสติ ฯ  ตตฺถ  สาทกภิกฺขุนา(๕) 
เตมาส  นิพทฺธวาส  วสิตฺวา  เอกมาสมตฺต  วิตกฺกิตุ  วฏฏติ ฯ 
โส  ห ิ ปวาเรตฺวา  จีวรมาเส  จีวร กโรติ ฯ  ปสุกูลิโก  
# ๑. ม. อุปจิกาขายิต ฯ  ๒. ม. ปนฺถิก ฯ  ๓. ม. อปนีตจีวร ฯ 
# ๔. ม. ปนฺถกินฺติ ปนฺถ ฯ  ๕. ม. สาทกภิกฺขุโน ฯ   
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อฑฺฒมาเสเนว(๑)  กโรติ ฯ  อิท   มาสฑฺฒมาสมตฺต (๒) วิตกฺกน  
วิตกฺกสนฺโตโส  นาม ฯ  (๓)  จีวรตฺถาย  คจฺฉนฺตสฺส  ปน  กตฺถ  
ลภิสฺสามีติ  อจินฺเตตฺวา  กมฺมฏานสีเสเนว  คมน  คมนสนฺโตโส   
นาม ฯ  ปริเยสนฺตสฺส  ปน  เยน  วา  เตน  วา  สทธฺึ  อปริเยสิตฺวา 
ลชชฺึ  เปสล  ภิกฺขุ  คเหตฺวา  ปริเยสน  ปริเยสนสนฺโตโส  นาม ฯ 
เอว  ปริเยสนฺตสฺส  อาหริยมาน  จีวร  ทูรโตว  ทิสวฺา  เอต  
มนาป  ภวิสฺสติ  เอต  อมนาปนฺติ  เอว  อวิตกฺเกตฺวา ถูลสุขุมาทีสุ  
ยถาลทฺเธเนว  สนฺตุสน  ปฏิลาภสนฺโตโส  นาม ฯ  เอว  ลทฺธ  
คณฺหนฺตสฺสาป  เอตฺตก  ทุปฏฏสฺส  ภวิสฺสติ  เอตฺตก  เอกปฏฏสฺสาติ  
อตฺตโน ปโหนกมตฺเตเนว  สนฺตุสน  มตฺตปฏิคฺคหณสนฺโตโส   
นาม ฯ  จีวร  ปริเยสนฺตสฺส  ปน  อสุกสฺส  ฆรทฺวาเร  มนาป   
ลภิสฺสามีติ  อจินฺเตตฺวา  ทฺวารปฏิปาฏิยา จรณ โลลุปฺปวิวชฺชน- 
สนฺโตโส นาม ฯ   
        ลูขปณีเตสุ  เยน  เกนจิ  ยาเปตุ  สกฺโกนฺตสฺส  ยถา- 
ลทฺเธเนว  ยาปน  ยลาลาภสนฺโตโส  นาม ฯ  อตฺตโน  ถาม   
ชานิตฺวา  เยน  ยาเปตุ  สกฺโกติ  เตน  ยาปน  ยถาพลสนฺโตโส 
นาม ฯ  มนาป  อ ฺสฺส  ทตฺวา  อตฺตนา  เยน  เกนจิ  ยาปน   
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  นาม ฯ  กตฺถ  อุทก  มนาป  กตฺถ   
อมนาปนฺติ  อวิจาเรตฺวา  เยน  เกนจิ  โธวนุปเคน  อุทเกน  
# ๑. ม. อทฺธมาเสเนว ฯ  ๒. ม. อิท มาสทฺธมาสมตฺต ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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โธวน  อุทกสนฺโตโส  นาม ฯ  ตถา  ปณฺฑุมตฺติกวากเครุก(๑)ปูติ- 
ปณฺณรสกิลฏิานิ  ปน อุทกานิ  วชฺเชตุ  วฏฏติ ฯ  โธวนฺตสฺส  
ปน  มุคฺคราทีหิ  อปหริตฺวา  หตฺเถหิ มทฺทิตฺวา  โธวน  โธวน- 
สนฺโตโส  นาม ฯ  ตถา  อสุชฺฌนฺต  ปณฺณานิ  ปกฺขิปตฺวา  
ตาปตอุทเกนาป  โธวิตุ  วฏฏติ ฯ  เอว  โธวิตฺวา  กโรนตสฺส  
อิท  ถลู  อิท สุขุมนฺติ  อโกเปตฺวา  ปโหนกนีหาเรเนว  กรณ   
กรณสนฺโตโส  นาม ฯ  ติมณฺฑลปฏิจฺฉาทนมตฺตสฺเสว  กรณ   
ปริมาณสนฺโตโส  นาม ฯ  จีวรกรณตฺถาย  ปน  มนาป  สุตฺต  
ปริเยสิสฺสามีติ  อวิจาเรตฺวา  รถกิาทีสุ  วา  เทวฏาเน วา 
อาหริตฺวา  ปาทมูเล  วา  ปต  ย  กิ ฺจิเทว  สุตฺต  คเหตฺวา  
กรณ สุตฺตสนฺโตโส นาม ฯ   
        กุสิพนฺธนกาเล  ปน  องฺคุลิมตฺเต  สตฺต  วาเร  น 
วิชฺฌิตพฺพ ฯ  เอว กโรนตสฺส  หิ  โย  ภิกฺขุ  สหาโย  น  
โหติ  ตสฺส  วตฺตเภโทป  นตฺถิ ฯ  ติวงฺคุลิมตฺเต  ปน  สตฺต  
วาเร  วิชฺฌิตพฺพ ฯ  เอว  กโรนฺตสฺส มคฺคปฏิปนฺเนนาป สหาเยน 
ภวิตพฺพ ฯ  โย  น  โหติ  ตสฺส  วตฺตเภโท ฯ  อย  สิพฺพนสนฺโตโส   
นาม ฯ  รชนฺเตน  ปน  กาฬกจฺฉกาทีนิ  ปริเยสนฺเตน  น   
รชิตพฺพ  โสมวกฺกลาทีสุ  (๒)  ย  ลภติ  เตน  รชิตพฺพ ฯ  อลภนฺเตน  
ปน  มนุสฺเสหิ  อร ฺเ  วาก  คเหตฺวา  ฉฑฺฑิตรชน  วา  ภิกฺขูหิ 
# ๑. ม. ปณฺฑุมตฺติกเครุก... ฯ  ๒. ม. รชิตพฺพ โสมวกฺกลาทีสุ ฯ   
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ปจิตฺวา  ฉฑฺฑิตกสฏ  วา  คเหตฺวา รชิตพฺพ ฯ  อย  รชน- 
สนฺโตโส  นาม ฯ  นลีกทฺทมกาฬสาเมสุ  ย  กิ ฺจิ  คเหตฺวา  หตฺถ-ิ 
ปฏเ นิสินฺนสฺส ป ฺายมานกปฺปกรณ กปฺปสนฺโตโส นาม ฯ   
        หิรโิกปนปฏิจฺฉาทนมตฺตวเสน  ปริภุ ฺชน  ปริโภคสนฺโตโส  
นาม ฯ  ทุสฺส  ปน  ลภิตฺวา  สุตฺต  วา  สูจึ  วา  การก   
วา  อลภนฺเตน  เปตุ  วฏฏติ ลภนฺเตน  น  วฏฏติ ฯ  กตมฺป  
เจ  อนฺเตวาสิกาทีน  ทาตุกาโม  โหติ  เต  จ  อสนฺนหิิตา 
ยาว  อาคมนา  เปตุ  วฏฏติ  อาคตมตฺเตสุ  เตสุ  ทาตพฺพ ฯ  
ทาตุ  อสกฺโกนฺเตน  อธิฏาตพฺพ ฯ  อ ฺสฺมึ  จีวเร  สติ   
ปจฺจตฺถรณมฺป  อธิฏาตุ วฏฏติ ฯ  อนธิฏ ิตเมว  หิ  สนฺนิธ ิ 
โหติ ฯ  อธิฏ ิต  น  โหตีติ  มหาสิวตฺเถโร อาห ฯ  อย  สนฺนิธ-ิ 
ปริวชฺชนสนโฺตโส  นาม ฯ  วิสฺสชฺเชนเฺตน  ปน  มขุ  โอโลเกตฺวา  
น  ทาตพฺพ  สารณียธมฺเม  ตฺวาว  วิสฺสชฺเชตพฺพนฺติ   
อย  วิสฺสชชฺนสนฺโตโส นาม ฯ   
        จีวรปฏสิยุตฺตานิ  ธุตงฺคานิ  นาม  ปสุกูลิกงฺค ฺเจว 
เตจีวริกงฺค ฺจ ฯ อิติ  จีวรสนฺโตสมหาอริยวส  ปรูยมาโน  
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ (๑) อิมานิ  เทฺว ธุตงฺคานิ โคเปติ อิมานิ  
โคเปนฺโต จีวรสนฺโตสมหาอริยวสวเสน สนฺตุฏโ โหติ ฯ   
        วณฺณวาทีติ  เอโก  สนฺตุฏโ  โหติ  สนฺโตสสฺส  วณฺณ  
# ๑. ม. ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ   
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น  กเถติ ฯ  เอโก  น  สนตฺุฏโ  โหติ  สนฺโตสสฺส  วณฺณ   
กเถติ ฯ  เอโก  เนว  สนฺตุฏโ  โหติ ฯ  น  สนฺโตสสฺส  วณฺณ   
กเถติ ฯ  เอโก  สนฺตุฏโ  จ  โหติ  สนโฺตสสฺส  จ  วณฺณ  
กเถติ ฯ  ตถารูโป  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ต ทสฺเสตุ อิตรีตร- 
จีวรสนฺตุฏ ิยา จ วณฺณวาทีติ วุตฺต ฯ   
        อเนสนนฺติ  ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคปฺปเภท  นานปฺปการ  
อเนสน ฯ  อปฺปติรูปนฺติ  อยุตฺต ฯ  อลทฺธา  จาติ  อลภิตฺวา ฯ   
ยถา  เอกจฺโจ  กถ  นุ  โข จีวร  ลภิสฺสามีติ  ปุ ฺวนฺเตหิ  
ภิกฺขูหิ สทฺธึ เอกโต หุตฺวา โกห ฺ กโรนฺโต อุตฺตสติ   
ปริตสฺสติ  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  เอว  อลทธฺา  จ  จีวร  น   
ปริตสฺสติ ฯ ลทฺธา  จาติ  ธมฺเมน  สเมน  ลภิตฺวา ฯ  อธิคโต(๑) 
วิคตโลภคิทฺโธ ฯ  อมุจฺฉิโตติ  อธิมตฺตตณฺหาย  มุจฺฉ(๒)  อนาปนฺโน ฯ  
อนชฺฌาปนฺโนติ ฯ  ตณฺหาย  อโนตฺถโต  อปริโยนทฺโธ ฯ  อาทีนว- 
ทสฺสาวีติ  อเนสนาปตฺติย ฺจ  คธิตปริโภเค(๓)  จ  อาทีนว   
ปสฺสมาโน ฯ  นิสฺสรณป ฺโติ  ยาวเทว  สีตสฺส  ปฏิฆาตายาติ  (๔) 
วุตฺตนิสฺสรณเมว  ปชานนฺโต ฯ   
        อิตรีตรจีวรสนฺตุฏ ิยาติ  เยน  เกนจิ  จีวเรน  สนฺตุฏ ิยา ฯ  
เนวตฺตานุกฺกเสตีติ  ยถา  ปนิเธกจฺโจ  อห ปสุกูลิโก มยา 
# ๑. ม. อธิตโตติ ฯ  ๒. ม. มุจฺฉน ฯ ๓. ม. อเนสนาปตฺติย ฺจ  
# คธิตปริโภเค ฯ ๔. ม. ม.ู ๑๒/๑๔/๑๗ ฯ  องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๙/๔๑๕ ฯ   
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อุปสมฺปทมาฬเกเยว (๑) ปสุกูลิกงฺค  คหิต  โก  มยา  สทิโส  อตฺถีติ  
อตฺตุกฺกสน  กโรติ ฯ  เอว โส อตฺตุกฺกสน  น  กโรติ ฯ  น  
ปร วมฺเภตีติ อิเม ปน ฺเ ภิกฺขู น ปสุกูลิกาติ วา  
ปสุกูลิกมตฺตมฺป เอเตส นตฺถีติ วา เอว ปร น วมฺเภติ ฯ 
โย หิ ตตฺถ ทกฺโขติ โย ตสฺมึ  จีวรสนฺโตเส  สนฺโตส- 
วณฺณวาที ฯ  ตาสุ  วา  (๒)  ทกโฺข  เฉโก  พฺยตฺโต ฯ  อนลโสติ   
สาตจฺจกิริยาย  อาลสิยวิรหิโต ฯ  สมปฺชาโน  ปฏสิฺสโตติ  สมปฺชาน- 
ป ฺาย  (๓)  เจว สติยา จ ยุตฺโต ฯ อรยิวเส  ิโตติ อริยวเส 
ปติฏ ิโต ฯ   
        อิตรีตเรน  ปณฺฑปาเตนาติ  เยน  เกนจิ  ปณฺฑปาเตน ฯ  
เอตฺถาป  ปณฺฑปาโต  ชานิตพฺโพ  ปณฺฑปาตกฺเขตฺต  ชานิตพฺพ  
ปณฺฑปาตสนฺโตโส ชานิตพฺโพ  ปณฺฑปาตปฏิสยุตฺต  ธุตงฺค  
ชานิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ปณฺฑปาโตติ  โอทโน กุมฺมาโส  สตฺตุ  มจฺโฉ 
มส  ขีร  ทธ ิ สปฺป  นวนีต  เตล  มธุ  ผาณิต ยาคุ ขาทนีย  
สายนีย เลหนียนฺติ โสฬส ปณฺฑปาตา ฯ   
        ปณฺฑปาตกฺเขตฺตนฺติ  สงฺฆภตฺต  อุทฺเทสภตฺต  นิมนฺตน   
สลากภตฺต  ปกฺขิก อุโปสถิก  ปาฏิปทิก  อาคนฺตุกภตฺต  คมิกภตฺต  
คิลานภตฺต  คิลานุปฏากภตฺต ธุรภตฺต(๔) กุฏิภตฺต วาริกภตฺต (๕) 
# ๑. ม. อุปสมฺปทมาเฬเยว ฯ  ๒. สฺยา. ม. วณฺณวาที ฯ  
# ตาสุ วา ฯ  ๓. ม. สมฺปชานป ฺาย ฯ ๔. ธุวภตฺตนฺติ ยุตฺตตร ฯ 
# ๕. ม. วารภตฺต ฯ  
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วิหารภตฺตนฺติ ปณฺณรส ปณฺฑปาตกฺเขตฺตานิ ฯ   
        ปณฺฑปาตสนฺโตโสติ  ปณฺฑปาเต  วิตกฺกสนโฺตโส  คมน- 
สนฺโตโส  ปริเยสนสนฺโตโส  ปฏิลาภสนฺโตโส  ปฏิคฺคหณสนฺโตโส 
มตฺตปฏิคฺคหณสนฺโตโส  โลลุปฺปวิวชชฺนสนฺโตโส  ยถาลาภสนฺโตโส 
ยถาพลสนฺโตโส  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  อุปการสนฺโตโส  ปรมิาณ- 
สนฺโตโส  ปริโภคสนฺโตโส  สนฺนิธิปริวชฺชนสนโฺตโส  วิสชชฺน- 
สนฺโตโสติ  ปณฺณรส  สนฺโตสา ฯ  ตตฺถ  สาทโก  ภิกฺขุ  มุข  
โธวิตุวา วิตกฺเกติ ฯ  ปณฺฑปาติเกน  จ  คเณน  สทธฺึ  จรตา  
สาย  เถรุปฏานกาเล  เสวฺ  กตฺถ  ปณฺฑาย  จริสฺสามาติ   
อสุกคาเม  ภนฺเตติ  เอตฺตก  จินฺเตตฺวา  ตโต ปฏาย  น 
วิตกฺเกตพฺพ ฯ  เอกจาริเกน  วิตกฺกมาฬเก  ตฺวา  วิตกฺเก- 
ตพฺพ ฯ  ตโต  ปฏาย  วิตกฺเกนฺโต  ปน  อริยวสา  จุโต  โหติ  
ปริพาหิโร ฯ  อย  วิตกฺกสนฺโตโส นาม ฯ  ปณฺฑาย  ปวิสนฺเตน 
ปน  กุห ึ ลภิสฺสามีติ  อจินฺเตตฺวา  กมมฺฏานสีเสน คนฺตพฺพ ฯ 
อย  คมนสนฺโตโส  นาม ฯ  ปริเยสนฺเตน  ย  วา  ต  วา 
อคฺคเหตฺวา  ลชชฺึ  เปสลเมว  คเหตฺวา  ปริเยสิตพฺพ ฯ  อย   
ปริเยสนสนฺโตโส  นาม ฯ  ทูรโตว  อาหริยมาน  ทิสฺวา  เอต   
มนาป  เอต อมนาปนฺติ จิตฺต น อุปฺปาเทตพฺพ ฯ อย  
ปฏิลาภสนฺโตโส  นาม ฯ  อิท  มนาป  คณฺหิสฺสามิ  อิท  
อมนาป น คณฺหิสฺสามีติ อจินฺเตตฺวา ย กิ ฺจิ ยาปนมตฺต   
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คเหตพฺพเมว ฯ อย ปฏิคฺคหณสนฺโตโส นาม ฯ   
        เอตฺถ  ปน  เทยฺยธมโฺม  พหุ  ทายโก  อปฺป  ทาตุกาโม 
อปฺป  คเหตพฺพ ฯ  เทยฺยธมฺโม  พหุ  ทายโกป  พหุ  ทาตุกาโม 
ปมาเณเนว  คเหตพฺพ ฯ เทยฺยธมฺโมป  น  พหุ  ทายโกป  อปฺป  
ทาตุกาโม  อปฺป  คเหตพฺพ ฯ  เทยฺยธมฺโม  น  พหุ  ทายโก  
ปน  พหุ  ทาตุกาโม  ปมาเณน  คเหตพฺพ  ปฏิคฺคหณสฺมึ  
หิ  มตฺต  อชานนฺโต  มนสฺุสาน  ปสาท  มกฺเขติ  สทฺธาเทยฺย  
วินิปาเตติ  สาสน น กโรติ ฯ วิชาตมาตุยาป (๑) จิตฺต คเหตุ  
น สกฺโกติ ฯ อิติ มตฺต ชานิตฺวาว ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ อย 
มตฺตปฏิคฺคหณสนฺโตโส  นาม ฯ  อฑฺฒกุลานิเยว  อคนฺตฺวา 
ทฺวารปฏิปาฏิยา  คนฺตพฺพ ฯ  อย  โลลุปฺปวิวชฺชนสนฺโตโส  
นาม ฯ  ยถาลาภสนฺโตสาทโย  จีวเร  วุตฺตนยา เอว ฯ   
        ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  สมณธมฺม  อนุปาเลสฺสามีติ  เอว   
อุปการ ตฺวา  ปริภุ ฺชน  อุปการสนฺโตโส  นาม ฯ  ปตฺต  
ปูเรตฺวา  อานีตมฺป  (๒)  น ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  อนุปสมฺปนฺเน  สติ  
เตน  คาหาเปตพฺพ  อสติ  หราเปตฺวา(๓)  ปฏิคฺคหณปริมาณมตฺต   
คเหตพฺพ ฯ  อย  ปริมาณสนฺโตโส  นาม ฯ  ชิฆจฺฉาย  ปฏิวิโนทน  
น  อิทเมตฺถ  นิสฺสรณนฺติ  เอว  ปริภุ ฺชน  ปรโิภคสนฺโตโส  
นาม ฯ  นิทหิตฺวา(๔)  น  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  อย  สนนฺิธิ- 
ปริวชฺชนสนโฺตโส  นาม ฯ  มุข อโนโลเกตฺวา สารณียธมฺเม 
# ๑. ม. วิชาตมาตุปสฺส ฯ  ๒. ม. อานีต ฯ  ๓. ม. อาหราเปตฺวา ฯ 
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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 ิเตน วิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ อย วิสฺสชฺชนสนโฺตโส นาม ฯ   
        ปณฺฑปาตปฏิสยุตฺตานิ  ปน  ป ฺจ  ธุตงฺคานิ  ปณฺฑปาติ- 
กงฺค สปทานจาริกงฺค  เอกาสนิกงฺค  ปตฺตปณฺฑิกงฺค  ขลุปจฺฉา- 
ภตฺติกงฺคนฺติ ฯ  อิติ ปณฺฑปาตสนฺโตสมหาอริยวส  ปูรยมาโน   
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  อิมานิ  ป ฺจ  ธุตงฺคานิ โคเปติ  อิมานิ   
โคเปนฺโต  ปณฺฑปาตสนฺโตสมหาอริยวสวเสน  สนฺตุฏโ  โหติ ฯ   
วณฺณวาทีติอาทีนิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เสนาสนานีติ (๑) อิธ  เสนาสน  ชานิตพฺพ  เสนาสนกฺเขตฺต  
ชานิตพฺพ  เสนาสนสนฺโตโส  ชานิตพฺโพ  เสนาสนปฏิสยุตฺต   
ธุตงฺค  ชานิตพฺพ ฯ  ตตฺถ เสนาสนนฺติ  ม ฺโจ  ป  ภิสิ   
พิมฺโพหน  วิหาโร  อฑฺฒโยโค  ปาสาโท  หมฺมิย คุหา  เลณ  
อฏโฏ  มาโฬ  เวฬุ  คุมฺโพ  รุกฺขมลู  ยตฺถ  วา  ปน  ภิกฺขู  
ปฏิกฺกมนฺตีติ อิมานิ ปณฺณรส เสนาสนานิ ฯ   
        เสนาสนกฺเขตฺตนฺติ  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  าติโต  วา 
มิตฺตโต  วา  อตฺตโน วา ธเนน ปสุกูล วาติ ฉ เขตฺตานิ ฯ   
        เสนาสนสนฺโตโสติ  เสนาสเน  วิตกฺกสนฺโตสาทโย  ปณฺณรส   
สนฺโตสา ฯ  เต  ปณฺฑปาเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  เสนาสน- 
ปฏิสยุตฺตานิ  ปน  ป ฺจ  ธุตงฺคานิ อาร ฺ ิกงฺค  รุกฺขมูลิกงฺค  
อพโภกาสิกงฺค โสสานิกงฺค ยถาสนฺถติกงฺคนฺติ ฯ อิติ เสนาสน- 
นฺโตสมหาอริยวส  ปรูยมาโน  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  อิมานิ  ป ฺจ  
# ๑. ม.เสนาสนานีติ ฯ   
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ธุตงฺคานิ โคเปติ อิมานิ โคเปนฺโต เสนาสนสนฺโตสมหา- 
อริยวสวเสน สนฺตุฏโ โหติ ฯ   
        อิติ  อายสฺมา  ธมฺมเสนาปติ  สาริปุตฺตตฺเถโร ปวึ  
ปตฺถรมาโน วิย สาครกุจฺฉึ ปูรยมาโน  วิย  อากาส  
วิตฺถารยมาโน(๑) วิย จ ปม จีวรสนฺโตสอริยวส กเถตฺวา  
จนฺท อุฏาเปนฺโต  วิย  สูริย อุลฺลงฺเฆนฺโต วิย จ ทุติย  
ปณฺฑปาตสนฺโตสอริยวส (๒) กเถตฺวา  สิเนรุ  อุกฺขิเปนฺโต(๓)  วิย  ตติย   
เสนาสนสนฺโตสอริยวส  กเถตฺวา อิทานิ  คิลานปจฺจยสนฺโตส- 
อริยวส  กเถตุ  สนฺตุฏโ  โหติ  อิตรีตเรน คิลานปจฺจยเภสชฺช- 
ปริกฺขาเรนาติอาทิมาห ฯ  ต  ปณฺฑปาตคติกเมว ฯ  ตตฺถ  ยถา- 
ลาภยถาพลยถาสารุปฺปสนฺโตเสเนว  สนฺตุสฺสิตพฺพ ฯ  ภาวนาราม- 
อริยวโส  ปน อิธ  นาคโต(๔) เนสชฺชกิงฺคภาวนารามอริยวส  
ภชติ ฯ (๕) วุตฺตมฺป เจต   
                ป ฺจ เสนาสเน วุตฺตา        ป ฺจ อาหารนิสฺสิตา   
                เอโก วีริยสยุตฺโต                เทฺว จ จีวรนิสฺสิตาติ ฯ (๖)   
        โปราเณ  อคฺค ฺเ  อริยวเส   ิโตติ  เอตฺถ  โปราเณติ  น   
อธุนุปฺปตฺติเก ฯ  อคฺค ฺเติ  อคฺเคติ(๗)  ชานิตพฺเพ ฯ  อริยวเสติ  
# ๑. ม. ปตฺถรมาโน ฯ  ๒. ม. ทุติยปณฺฑปาตสนฺโตส ฯ 
# ๓. ม. อุกฺขิเปนฺโต ฯ  ๔. ม. อนาคโต ฯ  ๕. สุมงฺคล. ๓ ฯ 
# มโนรถ. ๒/๔๖๐ ฯ  ๖. สุมงฺคล. ๓ ฯ  มโนรถ. ๒/๔๗๔ ฯ  
# ๗. ม. อคฺเคติ ฯ   
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อริยาน  วเส ฯ ยถา  หิ  ขตฺติยวโส  พฺราหฺมณวโส  เวสฺสวโส  
สุทฺทวโส  สมณวโส  กลุวโส ราชวโส  จ(๑)  เอวมยมฺป  อฏโม   
อริยวโส  อรยิตนฺติ  อริยปเวณิ  นาม  โหติ ฯ  โส  โข  ปนาย  
วโส  อิเมส  วสาน  มูลคนฺธาทีน  กาฬานุสาริยคนฺธาทโย  วิย  
อคฺคมกฺขายติ ฯ  เก  ปน  เต  อริยา  เยส  เอโส  วโสติ   
อริยา  วุจฺจนฺติ  พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  ตถาคตสาวกา   
จ  เอเตส  อริยาน  วโสติ  อริยสโส ฯ  อิโต  ปุพฺเพ  หิ   
สตสหสฺสาธิกาน  (๒)  จตุนฺน อสงฺเขฺยยฺยาน มตฺถเก ตณฺหงฺกโร 
เมธงฺกโร  สรณงฺกโร  ทปีงฺกโรติ  จตฺตาโร  พุทฺธา  อุปฺปนฺนา  
เต  อริยา  เตส  อริยาน  วโสติ  อริยวโส ฯ  เตส  พุทฺธาน   
ปรินิพฺพานโต อปรภาเค  (๓)อสงฺเขฺยยฺย  อติกฺกนฺเตป  (๓)  โกณฺฑ ฺโ  
นาม  พุทฺโธ  อุปฺปนฺโน ฯเปฯ  อิมสฺมึ  กปฺเป  กกุสนฺโธ   
โกณาคมโน  กสฺสโป  อมหฺาก  ภควา  โคตโมติ  จตฺตาโร  พุทฺธา  
อุปฺปนฺนา  เตส  อริยาน  วโสติ  อริยวโส ฯ  อปจ อตีตา- 
นาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน  อริยาน   
วโสติ อริยวโส ฯ ตสฺม ึอริยวเส ฯ (๔)  ิโตติ ปติฏ ิโต ฯ เสส  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
                                อฏม ฯ 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. สตสหสฺสกปฺปาธิกาน ฯ 
# ๓. ม. อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา ฯ ๔. มโนรถ. ๒/๔๖๐ ฯ   
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        นวเม  อย  โยชนา  ทุสฺสงฺคหา  ปพฺพชิตาป  เอเก ฯ   
เย  อสนฺโตสาภิภูตา  ตถาวิธา  เอว  จ  อโถ  คหฏา  ฆรมาว- 
สนฺตา ฯ  เอตมห  ทุสฺสงฺคหภาว  ชิคุจฺฉนฺโต  วิปสสฺน  อารภิตฺวา  
ปจฺเจกโพธึ อธิคโตมฺหีติ(๑) ฯ เสส ปรุิมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ (๒)   
        นิทฺเทเส  อนสฺสวาติ  วจน  อสสฺวนกา ฯ  อวจนกราติ 
ทุพฺพจา ฯ  ปฏิโลมวุตฺติโนติ  ปจฺจนีก  (๓)  กถนสลีา  ปฏิมลลฺา 
หุตฺวา  ปวตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ อ ฺเเนว  มุข  กโรนฺตีติ  โอวาททายเก  
ทิสฺวา  มุข  ปริวตฺเตตฺวา  อ ฺ ทิสาภาค  โอโลเกนฺติ ฯ  
อพฺยาวโฏ  หตฺุวาติ  อวาวโฏ  หุตฺวา ฯ  อนเปกฺโข  หุตฺวาติ  
อนลฺลีโน หตฺุวา ฯ   
                                        นวม ฯ 
        ทสเม  โอโรปยิตฺวาติ  อปเนตฺวา ฯ  คิหิพฺย ฺชนานีติ   
เกสมสฺสุโอทาตวตฺถาลงฺการมาลาคนฺธวิเลปนอิตฺถิปุตฺตทาสิทาสาทีนิ ฯ 
เอตานิ  คิหิภาว  พฺย ฺชยนฺติ (๔) ตสฺมา  คิหิพฺย ฺชนานีติ  
วุจฺจนฺติ ฯ  ส ฺฉินฺนปตฺโต ปติตปตฺโต ฯ  เฉตฺวานาติ  มคฺค- 
าเณน  ฉินฺทิตฺวา ฯ  วีโรติ  มคฺควีริยสมนฺนาคโต ฯ คิหิ- 
พนฺธนานีติ กามพนฺธนานิ ฯ กามา หิ คิหีน พนฺธนานิ ฯ 
อย ตาว ปทตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. อธิคโตมฺหีติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ 
# ๓. ม. ป ฺจนีก ฯ  ๔. ม. พฺย ฺชนนฺติ ฯ   
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        อย  ปน  อธิปฺปาโย  อโหวตาหมฺป  โอโรปยิตฺวา  คิหิ 
พฺย ฺชนานิ  ส ฺฉินฺนปตฺโต  ยถา  โกวิฬาโร  ภเวยฺยนฺติ  เอว  
หิ  จินฺตยมาโน  วิปสฺสน อารภิตฺวา อธิคโต(๑) เสส ปุริม- 
นเยเนว เวทิตพฺพ ฯ (๒)   
        นิทฺเทเส  สาราสน ฺจาติ  สาร  อาสน ฯ  ฉินฺนานีติ (๓) 
คฬิตานิ ฯ  ส ฺฉินฺนานีติ  นิปนฺนานิ(๔) ฯ  ปติตานีติ  วณฺฏโต  
มุตฺตานิ ฯ  ปริปติตานีติ  ภูมิย ปติตานิ ฯ   
                                ทสม ฯ 
                        ปมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ทุติยวคฺควณฺณนา   
        ทุติยวคฺคสฺส  ปมทฺวเย  นิปกนฺติ  ปกตินิปุณ  ปณฺฑิต  
กสิณปริกมฺมาทิกุสล(๕) ฯ  สาธุวิหารินฺติ  อปฺปนาวิหาเรน  วา  
อุปจาเรน  วา สมนฺนาคต ฯ  ธีรนฺติ  ธติิสมฺปนฺน ฯ  ตตฺถ  
นิปกฏเน  (๖) ธิติสมฺปทา วุตฺตา ฯ อิธ ปน  ธิติสมฺปนฺน- 
เมวาติ  อตฺโถ ฯ  ธิติ  นาม  อสิถลิปรกฺกมตา  กาม  ตโจ   
จ  นหารุ  จาติ  (๗) เอว  ปวตฺตวีริยสฺเสต อธิวจน ฯ อปจ  
# ๑. ม. ปรมตฺถโชติกา ฯ ๑ ฯ  ๒. ม. ชานิตพฺพ ฯ 
# ๓. ม. ฉินนฺานีติ ฯ  ๔. ม. ส ฺฉินฺนานีติ นิปฺปณฺณานิ ฯ  
# ๕. ม. กสณิปริกมฺมาทีสุ กุสล ฯ  ๖. ม. นิปกตฺเตน ฯ  
# ๗. ม. ม. ๑๓/๒๓๙/๒๓๔ ฯ องฺ. ทกุ. ๒๐/๒๕๑/๖๔ ฯ  
# ขุ. มหา. ๒๙/๙๑๘/๕๘๔-๕ ฯ   
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ธิกฺกิตปาโปติป (๑) ธีโร ฯ ราชาว  รฏ  วิชิต  ปหายาติ  ยถา 
ปฏิราชา  วิชติ  รฏ  อนตฺถาวหนฺติ ตฺวา  รชฺช  (๒)  ปหาย 
เอโก  จรติ(๓)  เอว  พาลสหาย  ปหาย  เอโก จเร ฯ อถวา 
ราชาว  รฏนฺติ  ยถา  สุตโสโม  ราชา  วิชิต  รฏ  ปหาย  
เอโก จรติ ฯ (๔)  ยถา  จ  มหาชนโก  เอว  เอโก  จเรติ  อยมฺป  
เอตสฺสตฺโถ ฯ เสส วุตฺตานุสาเรน  สกกฺา ชานิตุนฺติ น  
วิตฺถาริต ฯ (๕) นิทฺเทเส วตฺตพฺพ นตฺถิ ฯ   
                        ปมทฺวย ฯ   
        ตติยคาถา  ปทตฺถโต  อุตฺตานา  เอว ฯ  เกวล ฺจ  ปน 
สหายสมฺปทนฺติ  เอตฺถ  อเสกฺเขหิป(๖)  สลีาทิกฺขนฺเธหิ  สมฺปนฺนา 
สหายา  เอว  สหายสมฺปทาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อยมฺปเนตฺถ  โยชนา 
ยา  อย  วุตฺตา  สหายสมฺปทา  ต  สหายสมฺปท  อทฺธา   
ปสสาม  เอกเสเนว  โถเมมาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กถ  เสฏา   
สมาเสวิตพฺพา  สหายาติ ฯ  กสฺมา  อตฺตโน  สีลาทีหิ  เสฏเ 
เสวมานสฺส  สีลาทโย  ธมมฺา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  
วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึ เวปุลฺล  ปาปุณนฺติ ฯ  สเจ  เสวมานสฺส  อ ฺม ฺ 
สมธารเณน กุกฺกุจฺจวิโนทเนน  จ  ลทธฺา  น  ปริหายนฺติ ฯ 
เอเต  ปน  สหายเก  เสฏเ  จ  สเม  จ  อลทฺธา  กุหนาทิมิจฺฉาชีว  
# ๑. ม. ธกิฺกตปาโปติป ฯ  ๒. สี. รชฺช ฯ ม. กฏ ฯ  
# ๓. ม. จรติ ฯ  ๔. ม. จร ิฯ  ๕. ปรมตฺถโชติกา ฯ  
# ๖. ม. อเสกเฺขหิ ฯ   
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วชฺเชตฺวา  ธมฺเมน  สเมน  อุปฺปนฺนโภชน ภุ ฺชนฺโต  ตตฺถ  จ  
ปฏิฆานุนย  อนุปฺปาเทนฺโต  อนวชชฺโภชี  หุตฺวา อตฺตกาโม  
กุลปุตฺโต  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ  อหมฺป  หิ  เอว 
จรนฺโต  อิม สมฺปตฺตึ อธิคโตมฺหีติ ฯ นิทฺเทโส วุตฺตนโย เอว ฯ   
                                ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ  ทิสฺวาติ  โอโลเกตฺวา ฯ  สวุณฺณสฺสาติ  
กา ฺจนสฺส (๑)ฯ  วลยานีติ  ปาเสโส ฯ  สาวเสโส (๒)  หิ  อย  อตฺโถ ฯ 
ปภสฺสรานีติ  ปภาสนสีลานิ(๓)  ชุติมนฺตานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส   
อุตฺตานปทตฺถเมว ฯ  อย  ปน โยชนา  ทิสฺวา  ภุชสมฺึ  สุวณฺณสฺส  
วลยานิ  คณวาเส  สติ  สงฺฆฏฏนา ฯ  เอกวาเส  สติ  อฆฏฏนาติ   
เอว  จินฺเตนฺโต  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อธิคโตมฺหีติ ฯ เสส   
วุตฺตนยเมวาติ ฯ  (๔)  นปูุรานีติ  (๕)  วลยานิ ฯ  นยิุราติ (๖) เกจิ  วทนฺติ ฯ  
ฆฏเฏนฺตีติ อ ฺม ฺ หนนฺติ ฯ   
                                จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจมคาถา  ปทตฺถโต  อุตฺตานา  เอว ฯ  อย  ปน  เอตฺถ   
อธิปฺปาโย  สฺวาย  (๗)  เอเตน  ทุติเยน  กุมาเรน  สีตุณฺหาทีนิ  
นิเวเทนฺเตน สหต(๘)  ส ฺาเปนฺตสฺส  มมสฺส(๙)  วาจาภิลาโป  
# ๑. ม. ก ฺจนสฺส ฯ  ๒. สฺยา. ม. สาวเสสปาโ ฯ  
# ๓. ม. ปภาสนสีลานิ ฯ ๔. ปรมตฺถโชติกา ฯ ๕. ม. นูปูรานีติ ฯ  
# ๖. ม. นยิุราติ ฯ  ๗. ม. ยฺวาย ฯ  ๘. ม. สหวาเสน ต ฯ 
# ๙. ม. มม ฯ   
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ตสฺมึ  สิเนหวเสน  อภิสชชฺนา  วา  ชาตา ฯ  สเจ  อห  อิม   
น  ปริจฺจชามิ  ตโต  อายติมฺป  ยเถว   อิทานิ(๑)  เอว  ทุติเยน   
สห  มมสฺส  วาจาภิลาโป  อภิสชฺชนา  วา ฯ  อุภยมฺป  เจต  
อนฺตรายกร  วิเสสาธิคมสฺสาติ  เอต  ภย  อายตึ  เปกฺขมาโน   
ต ฉฑฺเฑตฺวา โยนิโส ปฏปิชฺชิตฺวา ปจฺเจกโพธึ อธิคโตมฺหีติ ฯ (๒) 
เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                                ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ  กามาติ  เทฺว  กามา  วตฺถกุามา  จ  กิเลสกามา 
จ ฯ  ตตฺถ  วตฺถุกามา  มนาปกา(๓)  รปูาทโย  ธมมฺา  กิเลส- 
กามา  ฉนฺทาทโย  สพฺเพป  ราคปฺปเภทา ฯ  อิธ  ปน  วตฺถุกามา  
อธิปฺเปตา  รูปาทิอเนกปฺปการวเสน  (๔)  จิตฺรา ฯ  โลกสฺสาทวเสน 
มธุรา ฯ  พาลปุถชฺุชนาน  มน  รเมนฺตีติ  มโนรมา ฯ  วิรูป- 
รูเปนาติ  วิรูเปน  รูเปน  อเนกวิเธน  สภาเวนาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  เต  หิ รูปาทิวเสน  จิตฺรา  รูปาทีสุป  นีลาทิวเสน 
วิวิธรูปา ฯ  เอว  เตน  วิรปูรูเปน ตถา  ตถา  อสฺสาท  ทสฺเสตฺวา 
มเถนฺติ  จิตฺต  ปพฺพชชฺาย  อภิรมิตุ  น เทนฺติ ฯ  (๕)  เสสเมตฺถ   
ปากฏเมว ฯ  นิคมนมฺป  ทวีฺหิ  ตีหิ  วา  ปเทหิ  โยเชตฺวา   
ปุริมคาถาสุ วุตฺตนเยน เวทิตพฺพ ฯ (๖)   
# ๑. ม. ตเถว เหสฺสติ ฯ  ยถา อิทานิ ฯ ๒. ม. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ 
# ๓. ม. มนาปยา ฯ ๔. ม. รูปาทิอเนกปฺปกาเรน ฯ  
# ๕. ม. เทนตีฺติ ฯ  ๖. ปรมตฺถดชติกา ๑ ฯ   
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        กามคุณาติ  กามยิตพฺพฏเน  กามา ฯ  พนฺธนฏเน  คุณา ฯ 
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อหตาน  วตฺถาน  ทิคุณ  สงฺฆาฏินฺติ  (๑)  เอตฺถ  
ปฏลฏโ  คุณฏโ ฯ อจฺเจนฺติ  กาลา  ตรยนฺติ  รตฺติโย  วโยคุณา 
อนุปุพฺพ  ชหนฺตีติ  (๒) เอตฺถ  ราสฏโ  คุณฏโ ฯ  สตคุณา  ทกฺขิณา   
ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  (๓)  เอตฺถ  อานิสสฏโ  คุณฏโ ฯ  อนฺต  อนฺตคุณ  (๔) 
กยิรา  มาลาคุเณ พหูติ(๕)  เอตฺถ  พนฺธนฏโ  คุณฏโ ฯ  อิธาป   
เอเสว  อธิปฺเปโต  เตน  วุตฺต  พนฺธนฏเน  คุณาติ ฯ  จกฺขุ- 
วิ ฺเยฺยาติ  จกฺขุวิ ฺาเณน  ปสฺสิตพฺพา ฯ เอเตนุปาเยน 
โสตวิ ฺเยฺยาทีสุป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิฏาติ  ปริยฏิา   
วา โหนฺตุ  มา  วา  อิฏารมฺมณภูตาติ  อตฺโถ ฯ  กนตฺาติ   
กมนียา(๖) ฯ  มนาปาติ  มนวฑฺฒนกา ฯ  ปยรูปาติ  ปยชาติกา ฯ 
กามูปส ฺหิตาติ  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปชฺชมาเนน  กาเมน  
อุปส ฺหิตา ฯ  รชนียาติ  รชฺชนยิา  ราคุปฺปตฺติการณภูตาติ  
อตฺโถ ฯ   
        ยท ิ มุทธฺายาติอาทีสุ  มุทฺธาติ   องฺคุลิปพฺเพสุ  ส ฺ 
เปตฺวา หตฺถมุทฺธาย  คณนา ฯ คณนาติ  อจฺฉิทฺทคณนา ฯ  สงฺขานนฺติ 
ปณฺฑคณนา ฯ  ยาย  เขตฺต  โอโลเกตฺวา  อิธ  เอตฺตกา  วีหี   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๑๕๒/๒๐๗ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๑๐/๔ ฯ  
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๗๑๑/๔๕๙ ฯ ๔. ท.ี มหา. ๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ฯ  
# ม. ม.ู ๑๒/๑๓๖/๑๐๖ ฯ ขุ. ขุ. ๒๕/๓/๒ ฯ  
# ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๑ ฯ  ๖. ม. กามนียา ฯ   
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ภวิสฺสนฺติ  รกฺุข  โอโลเกตฺวา อิธ  เอตฺตกานิ  ผลานิ  ภวิสฺสนฺติ 
อากาส  โอโลเกตฺวา  อิเม  อากาเส  สกุณา  เอตฺตกา  นาม   
ภวิสฺสนฺตีติ  ชานนฺติ ฯ  กสีติ  กสิกมฺม ฯ  วณิชชฺาติ  วณิชฺช- 
ถลวณิชชฺาทิวณิปฺปโถ ฯ  โครกฺขนฺติ  อตฺตโน  วา  ปเรส  วา  
คาโว  รกฺขิตฺวา  ป ฺจโครสวิกฺกเยน  ชวีนกมฺม ฯ  อิสฺสตฺโถ  วุจฺจติ   
อาวุธ  คเหตฺวา อุปฏานกมฺม ฯ  ราชโปริสนฺติ  วินา  อาวุเธน   
ราชกมฺม  กตฺวา  ราชุปฏาน ฯ สิปฺป ฺตรนฺติ(๑) คหิตาวเสส 
หตฺถิอสฺสสิปฺปาทิ ฯ   
        สีตสฺส  ปุรกฺขโตติ  ลกฺข  วิย  สรสฺส  สีตสฺส  ปุรโต 
 ิโต  สีเตน พาธิยมาโนติ  อตฺโถ ฯ  อุเณฺหป  เอเสว  นโย ฯ   
ฑสาทีสุ  ฑสาติ  ปงฺคลมกฺขิกา ฯ มกสาติ  สพฺพมกฺขิกา ฯ 
สรีสปาติ (๒) เย  เกจิ  สรตฺิวา  คจฺฉนฺติ ฯ  ริสฺสมาโนติ ปฬิยมาโน 
รุปฺปมาโน  ฆฏฏิยมาโน ฯ   มิยฺยมาโนติ  มรมาโน(๓) ฯ  อย   
ภิกฺขเวติ  ภิกฺขเว  อย  มุทธฺาทีหิ    ชีวิกกปฺปน  อาคมฺม  สีตาทิ- 
ปจฺจโย อาพาโธ ฯ กามาน อาทีนโวติ  กาเมสุ  อุปทฺทโว  
อุปสคฺโคติ  อตฺโถ ฯ  สนทฺิฏ ิโกติ  ปจฺจกโข  สาม ปสฺสิตพฺโพ ฯ 
ทุกฺขกฺขนฺโธติ  ทุกฺขราสิ ฯ  กามเหตูติอาทีสุ  ปจฺจยฏเน กามา  
อสฺส เหตูติ  กามเหตุ ฯ  มูลฏเน  กามา  นิทานมสฺสาติ   
กามนิทาโน ฯ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  ปน  กามนิทานนฺติ  วุตฺโต ฯ  
# ๑. ปาลิย สปิฺปายตเนนาติ ปาโ ฯ 
# ๒. ม. สรีสปาติ ฯ  ๓. ม. มรมาโน ฯ  
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การณฏเน  กามา  อธิกรณ  อสฺสาติ  กามาธิกรโณ ฯ  ลิงฺค- 
วิปลฺลาเสเนว  ปน  กามาธิกรณนฺติ  วุตฺโต ฯ  กามานเมว  เหตูติ  
อิท  นิยมวจน กามปจฺจยา อุปฺปชฺชติเยวาติ อตฺโถ ฯ   
        อุฏหโตติ  อาชีวสมุฏาปกวีริเยน  อุฏหนตฺสฺส ฯ  
ฆฏโตติ  ต  วีริย ปุพฺเพนาปร  ฆเฏนฺตสฺส ฯ  วายมโตติ   
วายาม  ปรกกฺม  ปโยค  กโรนฺตสฺส ฯ  นาภินิปฺผชฺชนฺตีติ  น  
นิปฺผชฺชนฺติ  ตตฺถ  (๑)  นาภิรุหนฺติ ฯ  โสจตีติ  จิตฺเต อุปฺปนฺนพลว- 
โสเกน  โสจติ ฯ  กลิมตีติ  กาเย  อุปฺปนฺนทุกฺเขน  กิลมติ ฯ  
ปริเทวตีติ วาจาย  ปริเทวติ ฯ  อุรตฺตาฬินฺติ  อุร  ตาเฬตฺวา ฯ   
กนฺทตีติ  โรทติ ฯ  สมโฺมห อาปชฺชตีติ วิส ฺ ี วิย สมฺมุโฬฺห 
โหติ ฯ โมฆนฺติ  ตุจฺฉ ฯ อผโลติ นิปฺผโล ฯ   
        อารกฺขาธิกรณนฺติ  อารกฺขการณา ฯ  กินฺติ  เมติ   เกน  น ุ 
โข อุปาเยน ฯ  ยมฺป  เมติ  ยมฺป  มยฺห  กสิกมฺมาทีนิ  
กตฺวา  อุปฺปาทิตธน  อโหสิ ฯ  ตมฺป โน นตฺถีติ ตมฺป อมฺหาก 
อิทานิ นตฺถิ ฯ   
        ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  กามเหตูติอาทินาป  การณ   
ทสฺเสตฺวาว  อาทีนว  ทสฺเสติ ฯ  (๒)  ตตฺถ  กามเหตูติ  กามปจฺจยา 
ราชาโนป  ราชูหิ  วิวทนฺตีติ อตฺโถ ฯ กามนิทานนฺติ  ภาวนปุสก 
กาเม  นิทาน กตฺวา วิวทนฺตีติ อตฺโถ ฯ กามาธิกรณนฺติป  
# ๑. ม. หตฺถ ฯ  ๒. ม. อาทีนว ทีเปติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 452 

*เลมที่ 39  ขคฺควิสาณสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 452 
 
ภาวนปปสกเมว  กาเม  อธิกรณ  กตฺวา  วิวทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
กามานเมว  เหตูติ  คามนิคมเสนาปติปุโรหิตฏานนฺตราทีน   
กามานเยว  เหตุ  วิวทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ อุปกฺกมนฺตีติ ปหรนฺติ ฯ   
        อสิจมฺมนฺติ อสึ(๑) เจว เขฏกผลกาทีนิ จ ฯ   
        ธนุกลาป  สนฺนยฺหิตฺวาติ  ธนุ  คเหตฺวา  สรกลาป   
สนฺนยฺหิตฺวา ฯ อุภโตพฺยูฬหฺนฺติ  อุภโต ราสิภูต ฯ ปกฺขนฺทนฺตีติ  
ปวิสนฺติ ฯ อุสูสูติ กณฺเฑสุ.  วิชฺโชตลนฺเตสูติ ปริวตฺต- 
มาเนสุ ฯ  เต ตตฺถาติ เต ตสฺมึ สงฺคาเม ฯ   
        อทฺทาวเลปนา  อุปการิโยติ  เจตฺถ  มนุสฺสา  ปาการปาท  
อสฺสขุรสณฺาเนน  อิฏกาหิ  จินิตฺวา  อุปริ  สุธาย  เลปนฺติ(๒) ฯ 
เอว  กตปาการปาทา อุปการิโยติ วุจฺจนฺติ ฯ  ตา  ตกฺกาน- 
กลเลน (๓) สิตฺตา อทฺทาวเลปนา นาม โหนฺติ ฯ ปกฺขนฺทนฺตีติ  
ตาส  เหฏา  นิขาต(๔)อยสูลรุกฺขสูลาทีหิ  วิชฺฌยิมานา ปาการสฺส 
ปจฺฉิลฺลภาเวน(๕) อาโรหิตุ  อสกฺโกนฺตาป  อุปธาวนฺติเยว ฯ   
ฉกณฏิยาติ(๖)  กถุิตโคมเยน ฯ  อภิวคฺเคนาติ สตทนฺเตน ฯ  (๗)  ต   
อฏทนฺตากาเรน  กตฺวา  นครทฺวาร ภินฺทิตฺวา ปวิสิสฺสามาติ  
อาคเต  อุปริทฺวาเร   ิตา  ตสฺส  พนฺธนโยตฺตานิ  ฉินฺทิตฺวา 
เตน  อภิวคฺเคน โอมทฺทนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อส ึฯ  ๒. ม. ลิมฺปนฺติ ฯ  ๓. ส.ี ม. ตินฺเตน กลเลน ฯ 
# ๔. ม.ติขิณ... ฯ ๕. ม. ปจฺฉิลฺลภาเวน ฯ  ๖. ม.  ฉกณกายาติ ฯ 
# ๗. ม. สตทนฺตเน ฯ   
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        สนฺธิมปฺ  ฉินฺทนฺตีติ  ฆรสนฺธิมฺป ฉินฺทนฺติ ฯ นิลฺโลปนฺติ  
คาเม  ปหริตฺวา มหาวิโลป  กโรนฺติ ฯ  เอกาคาริกนฺติ  ปณฺณาส- 
มตฺตาป  สฏ ิมตฺตาป  ปริวาเรตฺวา ชีวคฺคาห(๑)  คเหตฺวาว  ธน   
อาหราเปนฺติ ฯ  ปริปนฺเถป  ติฏนฺตีติ  ปนฺถทูหนกมฺม กโรนฺติ ฯ  
อฑฺฒทณฺฑเกหีติ มุคฺคเรหิ ฯ (๒) เสส วุตฺตตฺถเมว ฯ   
                                ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม  เอตีติ  อีติ  อาคนฺตุกาน อกุสลภาคีน (๓)  
พฺยสนเหตูน เอต อธิวจน ฯ  ตสฺมา  กามคุณาป  เอเต  
อเนกพฺยสนาวหฏเน  ทฬฺหสนฺนิปาตฏเน  จ  อีติ ฯ  คณฺโฑป  
อสุจิ (๔) ปคฺฆรติ  อุทฺธุมาตปริปกฺกปริภินฺโน  โหติ ฯ  ตสฺมา เอเต  
กิเลสาสุจิปคฺฆรณโต  อุปปฺาทชราภงฺเคหิ  อุทฺธุมาตปริปกฺก- 
ปริภินฺนภาวโต  จ คณฺโฑ ฯ  อุปทฺทวตีติ  อุปทฺทโว  อนตฺถ   
ชเนนฺโต  อภิภวติ  อชฺโฌตฺถรตีติ อตฺโถ ราคคณฺฑาทีนเมต(๕)   
อธิวจน ฯ  ตสฺมา  กามคุณาเปเต  อวิทิตนิพฺพานตฺถาวหเหตุตาย   
สพฺพุปทฺทววตฺถุตาย  จ  อุปทฺทโว ฯ  ยสฺมา  ปเนเต  กิลสาตุร- 
ภาว  ชเนนฺตา  สีลสงฺขาตมาโรคฺยโลลปฺุป  วา  อุปปฺาเทนฺตา  
ปากติกเมว  อาโรคฺย  วิลมฺุปนฺติ ตสฺมา  อิมินา  อาโรคฺย- 
วิลุมฺปนฏเน  โรโค ฯ  อพฺภนฺตรมนุปวิฏฏเน  ปน อนฺโต- 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ปป ฺจ. ๒/๙๗ ฯ  
# ๓. ม. อกุสลภาคิยาน ฯ ๔. ม. อสุจึ ฯ  ๕. ม.ราคคณฺฑาทีนเมต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 454 

        *เลมที่ 39  จูฬนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  454 
 
ตุทนฏเน(๑)  ทุนฺนีหรณียฏเน  จ  สลฺล ฯ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก- 
ภยาวหนโต ภย ฯ เม เอตนฺติ(๒) ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ  
นิคมนมฺป วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ (๓)   
        กามราครตฺตายนฺติ  กามราเคน  รตฺโต  อย ฯ  ฉนฺทราค- 
วินิพทฺโธติ (๔) ฉนฺทราเคน  เสฺนเหน  พทฺโธ (๕)ฯ  ทฏิธมฺมิกาป   
คพฺภาติ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว วตฺตมานา  สฬายตนคพฺภา ฯ  
สมฺปรายิกาป  คพฺภาติ  ปรโลเกป  สฬายตนคพฺภา ฯ  น 
ปริมุจฺจตีติ  มุจฺจิตุ(๖)  น  สกฺโกต ิฯ  โอติณฺโณ  สาตรูเปนาติ  
มธุรสภาเวน ราเคน โอติณฺโณ โอคาหิโต ฯ ปลิปถนฺติ  
กามกลลมคฺค ฯ ทุคฺคนฺติ ทุคฺคม ฯ   
                                สตฺตม ฯ   
 
        อฏเม  สีต  ทุวิธ  อพฺภนฺตรธาตุกฺโขภปจฺจย ฺจ  พาหิร- 
ธาตุกฺโขภปจฺจย ฺจ ฯ  ตถา  อุณฺห ฯ  ตตฺถ  ฑสาติ ปงฺคล- 
มกฺขิกา ฯ สรสีเปติ(๗) เย เกจิ  ทีฆชาติกา  สริตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ 
เสส  ปากฏเมว ฯ  นิคมนมฺป  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
                                อฏม ฯ   
# ๑. ม. อนโฺตตุทนฏเน ฯ  ๒. ม. เมตนฺติ ฯ  ๓. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ 
# ๒. ม. ฉนทฺราควินิพทฺโธติ ฯ  ๕. ม. พทฺโธ ฯ  
# ๖. ม. ปริมจฺุจิตุ ฯ  ๗. ม. สรีสเปติ ฯ   
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        นวมคาถา  ปทตฺถโต  ปากฏา  เอว ฯ  อย ปเนตฺถ 
อธิปฺปายโยชนา  สา  จ  โข  ยตฺติวเสน  น  อนุสฺสววเสน ฯ 
ยถา  อย  หตฺถี  มนุสฺสกนเฺตสุ  สีเลสุ  ทนฺตตฺตา  อทนฺตภูมึ  
นาคจฺฉตีติ  วา  สรีรมหนฺตตาย วา  นาโค ฯ  เอว  กุทาสฺสุ   
นามาหมฺป  อริยกนฺเตสุ  สีเลสุ  ทนฺตตฺตา  อทนฺตภูมึ  นาคมเนน 
อาคุ  อกรเณน  ปุน  อิตฺถตฺต  อนาคมเนน  จ  คุณสรีรมหนฺตตาย  
วา  นาโค  ภเวยฺย ฯ  ยถา  เจส  ยูถานิ  วิวชฺเชตฺวา  เอกจริย- 
สุเขน  ยถาภิรนฺต  วิหเร (๑) อร ฺเ  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป   
กุทาสุ(๒)  นามาหมฺป  เอว  คณ  วิวชฺเชตฺวา  เอกตฺตาภิรติสุเขน  (๓)  
ฌานสุเขน ยถาภิรนฺต   วิหร(๔) อร ฺเ  อตฺตโน  ยถา  ยถา   
สุข  ยถา  ยถา  ยตฺตก  วา  อิจฺฉามิ  ตตฺตก  อร ฺเ  นิวส 
เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป  เอโก  ภเรยฺยนฺติ  (๕)  อตฺโถ ฯ  ยถา 
เจส  สุสณฺ ิตกฺขนฺธมหนฺตตาย(๖)  ส ฺชาตกฺขนฺโธ  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป 
เอว  อเสกฺขสีลกฺขนฺธมหนฺตตาย  ส ฺชาตกฺขนฺโธ  ภเวยฺย ฯ ยถา 
เจส  ปทุมสทิสคตฺตตาย  วา  ปทุมกุเล  อุปฺปนฺนตาย  วา  ปทุม ี  
กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว  ปทุมสทิสโพชฺฌงฺคมหนฺตตาย(๗)  วา  
อริยชาติปทุเม  อุปฺปนฺนตาย วา  ปทุมี  ภเวยฺย ฯ  ยถา  เจส  
# ๑. ม. วิหเร ฯ  ๒. ม. กุทาสฺสุ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ส.ี เอกนฺตาภิรติสุเขน ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
# ๕. สฺยา. ม. จเรยฺยนฺติ ฯ ๖. ม. สุสณฺ ิตกฺขนฺธมหนฺตตาย ฯ 
# ๗. ม. ปทมุโพชฺฌงฺคมหนฺตตฺตาย ฯ   
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ถามพลชวาทีหิ  อุฬาโร  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว  ปริสุทฺธ- 
กายสมาจารตาทีหิ  สีลสมาธินิพฺเพธิกป ฺาทีหิ  วา อุฬาโร 
ภเวยฺยนฺติ  เอว  จินฺเตนฺโต  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  
อธิคโตมฺหีติ ฯ (๑)   
                                นวม ฯ   
        ทสเม  อฏานตนฺติ  อฏาน  ต  อการณ  ตนฺติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  อนุนาสิกสฺส  โลโป  กโต  อริยสจฺจาน  ทสฺสนนฺติ(๒)- 
อาทีสุ    วิย ฯ  สงฺคณิการตสฺสาติ  คณาภิรตสฺส ฯ  ยนฺติ  การณ- 
วจนเมต  ย  หิรียติ  หิรยีติพฺเพนาติอาทีสุ  (๓)  วิย ฯ  ผสฺสเยติ(๔)  
อธิคจฺเฉ ฯ  สามยิก  วิมุตฺตินฺติ โลกิยสมาปตฺตึ ฯ  สา  หิ   
อปฺปตปฺปตสมเย  เอว  ปจฺจนีเกหิ  วิมุจฺจนโต  สามยิกา วิมุตฺตีติ   
วุจฺจติ ฯ  ต  สามยิก  วิมุตฺตึ ฯ  อฏาน  ต น ต การณ  
วิชฺชติ สงฺคณิการตสฺส  เยน  การเณน  ผสฺสเย  อิติ  เอต  
อาทิจฺจพนฺธุสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส วโจ  นิสมฺม  สงฺคณิกาย  รตึ  
ปหาย  โยนิโส  ปฏิปชชฺนโฺต  อธิคโตมหฺีติ  อาห ฯ  เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ (๕)   
        นิทฺเทเส  เนกฺขมฺมสุขนฺติ ปพฺพชฺชาสุข ฯ ปวิเวกสุขนฺติ  
กายจิตฺตอุปธิวิเวเก สุข ฯ  อุปสมสุขนฺติ  กิเลสุปสม  ผลสมา- 
ปตฺติสุข ฯ  สมฺโพธิสุขนฺติ  มคฺคสุข ฯ นิกามลาภีติ  อตฺตโน   
# ๑. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ  ๒. ขุ. ขุ. ๒๕/๕/๔,๓๑๘/๓๗๗ ฯ  
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๒๒๙/๙๑ ฯ  ๔. ม. ผสฺสเยติ ฯ 
# ๕. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ   
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รุจิวเสน  ยถากามลาภี ฯ  อกิจฺฉลาภีติ  อทุกฺขลาภี ฯ อกสิรลาภีติ 
วิปุลลาภี ฯ  อสามยิกนฺติ โลกุตฺตร ฯ อกุปฺปนฺติ กุปปฺวิรหิต  
อจลิต โลกุตฺตรมคฺค ฯ   
                                ทสม ฯ   
                ทติุยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ตติยวคฺควณฺณนา   
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  ทิฏ ีวิสูกานีติ  ทฺวาสฏ ี  ทิฏ ิ- 
คตานิ ฯ  ตานิ หิ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิยา  วิสูกฏเน  (๑)  วิชฺฌนฏเน 
วิโลมฏเน จ วิสูกานิ ฯ เอว ทิฏ ิยา  วิสูกานีติ  ทิฏ ิ- 
วิสูกานิ ทิฏ ิโย เอว วา วิสูกานิ ทิฏ ิวิสูกานิ ฯ อุปาติ- 
วตฺโตติ  ทสฺสนมคฺเคน  อติกฺกนฺโต ฯ  ปตฺโต  นิยามนฺติ  อวินิปาต- 
ธมฺมตาย สมฺโพธิปรายนตาย  จ  นิยตภาว  อธิคโต  สมฺมตฺต- 
นิยามสงฺขาต  วา  ปมมคฺคนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา  ปมมคฺคกิจฺจ- 
นิปฺผตฺติ  จ  ตสฺส  ปฏลิาโภ  จ  วุตฺโต ฯ  อิทานิ ปฏิลทฺธ- 
มคฺโคติ  อิมินา  เสสมคฺคปฏิลาภ  ทสฺเสติ ฯ  อุปฺปนฺนาโณมฺหีติ  
อุปฺปนฺนปจฺเจกโพธิาโณ  อมฺหิ ฯ  เอเตน  ผล  ทสฺเสติ ฯ  อน ฺ- 
เนยฺโยติ  อ ฺเหิ  อิท  สจฺจ  อิท  สจฺจนฺติ  น  เนตพฺโพ ฯ  เอเตน 
สยมฺภูต  ทีเปติ ฯ ปตฺเต  วา  ปจฺเจกโพธิาเณ  อ ฺเนยฺยตาย  
อภาว(๒)  สย  วสิต ฯ  วิปสฺสนาย(๓)  วา  ทฏิ ิวิสูกานิ  อุปาติวตฺโต  
# ๑. สฺยา. วิสูกฏเน ฯ  ม. วิสกฏเน ฯ  ๒. ม. อภาวา ฯ 
# ๓. สยฺา. ม. สมถวิปสฺสนาย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 458 

        *เลมที่ 39  จูฬนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  458 
 
อาทิมคฺเคน  ปตฺโต  นิยาม  เสเสหิ ปฏิลทฺธมคฺโค  ผลาเณน   
อุปฺปนฺนาโณ  ต  สพฺพ  อตฺตนาว  อธิคโตติ  อน ฺ- 
เนยฺโย ฯ เสส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ (๑)   
        น  ปรเนยฺโยติ  น  อ ฺเหิ  เนตพฺโพ ฯ  น  ปรปฺปตฺติโยติ  
ปจฺจกฺขธมฺมตฺตา  น  อ ฺเหิ  สทฺทหาเปตพฺโพ ฯ  น  ปรปฺปจฺจโยติ  
น  อสฺส  ปโร  ปจฺจโย น ปรสฺส  สทฺธาย วตฺตตีติ น ปรปจฺจโย ฯ น  
ปรปฏิพทฺธคูติ น อ ฺเส ปฏิพทฺธาณคมโน ฯ   
                                ปม ฯ   
        ทุติเย  นิลฺโลลุโปติ  อโลลุปฺโป ฯ  โย  หิ  รสตณฺหาภิภูโต   
โหติ  โส  ภุส  ลุปฺปติ  ปนุปฺปุน ฺจ  ลุปฺปติ  เตน  โลลุปโฺปติ  
วุจฺจติ ฯ ตสฺมา  เอส  ต  ปฏิกฺขิปนฺโต  อาห  นลิฺโลลุโปติ ฯ  
นิกฺกุโหติ  เอตฺถ กิ ฺจาป ยสฺส  ติวิธกหุนวตฺถุ  นตฺถิ  โส  
นิกฺกุโหติ  วุจฺจติ  อิมิสฺสา  ปน  คาถาย (๒)มนุ ฺโต  ชนาทสีุ  (๓) 
วิมฺหยมนาปชฺชนโต  นิกกฺุโหติ  อยมธิปฺปาโย ฯ  นิปฺปปาโสติ  
เอตฺถ  ปาตุมิจฺฉา  ปปาสา  ตสฺสา  อภาเวน  นิปฺปปาโส ฯ 
สาทุรสโลเภน  โภตุกมฺยตาวิรหิโตติ  อตฺโถ ฯ  นิมมฺกฺโขติ  เอตฺถ 
ปรคุณวินาสนลกฺขโณ  มกฺโข ตสฺส  อภาเวน  นิมฺมกฺโข ฯ 
อตฺตโน  คหฏกาเล  ปรสฺส  (๓)  คุณมกฺขนภาว  สนฺธาย  อาห ฯ  
# ๑. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ  ๒. ม. มนุ ฺโภชนาทีสุ ฯ  
# ๓. ม. สูทสฺส ฯ  
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นิทฺธนฺตกสาวโมโหติ  เอตฺถ  ราคาทโย  ตโย  กายทุจฺจริตาทีนิ   
จ  ตีณีติ  ฉ  ธมฺมา  ยถาสมฺภว  อปฺปสนฺนฏเน  สกภาว(๑)   
วิชหาเปตฺวา  ปรภาว คณฺหาปนฏเน กสฏฏเน จ กสาวาติ  
เวทิตพฺพา ฯ ยถาห   
        ตตฺถ กตเม ตโย กสาวา ราคกสาโว โทสกสาโว 
โมหกสาโว  อิเม ตโย กสาวา ฯ ตตฺถ กตเม อปเรป ตโย  
กสาวา  กายกสาโว วจีกสาโว มโนกสาโวติ ฯ (๒)   
        เตสุ  โมห  เปตฺวา  ป ฺจนฺน  กสาวาน  เตส ฺจ  สพฺเพส   
มูลภูตสฺส  โมหสฺส  นิทฺธนฺตตฺตา  นิทฺธนฺตกสาวโมโห  ติณฺณเอว 
วา  กายวจีมโนกสาวาน  โมหสฺส  จ  นิทฺธนฺตตฺตา  นิทฺธนฺตก- 
สาวโมโห ฯ  อิตเรสุ  นลิโฺลลุปตาทีหิ(๓) ราคกสาวสฺส  นิมฺมกฺขตาย 
โทสกสาวสฺส  นิทฺธนฺตภาโว  สิทฺโธ  เอว ฯ  นิราสโสติ  นิตฺตโณฺห ฯ  
สพฺพโลเกติ  สกลโลเก  ตีสุ  ภเวสุ  ทฺวาทสสุ  วา  อายตเนสุ   
ภววิภวตณฺหาวิรหิโต  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ ฯ  อถ  วา ตโยป  ปาเท  วตฺวา  (๔)  เอโก  จเรติ  เอวมฺป 
วา  เอโก  จรตุิ สกฺกุเณยฺยาติ เอวมฺป เอตฺถ  สมฺพนฺโธ  
กาตพฺโพ ฯ (๕)   
                                ทุติย ฯ   
# ๑. ม. สกภาว ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๙๔๘/๔๙๗ ฯ  
# ๓. ม. นิลฺโลลุปฺปตาทีหิ ฯ ๔. ส.ี ปาเท วาเรตฺวา ฯ  
# ม. ปาเท วตฺวา ฯ  ๕. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ   
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        ตติเย  อย  สงฺเขปตฺโถ  ยฺวาย  ทสวตฺถุกาย  ปาป- 
ทิฏ ิยา  สมนฺนาคตตฺตา  ปาโป ฯ  ปเรสมฺป  อนตฺถ  ทสฺเสตีติ   
อนตฺถทสฺสี ฯ  กายทุจฺจริตาทิมฺหิ  จ  วิสเม  นิวิฏโ ฯ  ต  อตฺถ- 
กาโม  กลุปตฺุโต  ปาป  สหาย ปริวชชฺเยถ  อนตฺถทสฺสึ  วิสเม 
นิวิฏ ฯ  สย  น  เสเวติ  อตฺตโน  วเสน  น  เสเวยฺย ฯ   
ยทิ  ปน  ปรวโส  โหติ  ก ึ สกฺกา  กาตุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ปสุตนฺติ  ปสฏ (๑) ทิฏ ิวเสน  ตตฺถ  ตตฺถ  ลคฺคนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ปมตฺตนฺติ กามคุเณสุ  โวสฺสฏจิตฺต  กุสลภาวนารหิต  วา ฯ  
ต  เอวรูป  น  เสเว  น  ภเช  น ปยิรุปาเส อ ฺทตฺถุ เอโก 
จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        นิทฺเทเส  สย  น  เสเวยฺยาติ  สาม  น  อุปสงฺกเมยฺย ฯ  
สาม  น  เสเวยฺยาติ  จิตฺเตนป  น  อุปสงฺกเมยฺย ฯ  น  เสเวยฺยาติ  
น  ภเชยฺย ฯ  น  นิเสเวยฺยาติ  สมีปมฺป  น  คจฺเฉยฺย ฯ  น  
สเสเวยฺยาติ  ทูเร  ภเวยฺย ฯ  น  ปฏิเสเวยฺยาติ (๒) ปฏิกฺกเมยฺย ฯ   
                                ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ  อย  สงฺเขปตฺโถ  พหุสฺสุตนฺติ  ทุวิโธ  พหุสฺสุโต  
ตีสุ  ปฏเกสุ  อตฺถโต  นิขิโล  (๓)  ปรยิตฺติพหุสฺสุโต  จ  มคฺคผล- 
วิชฺชาภิ ฺาน ปฏิวิทฺธตฺตา  ปฏิเวธพหุสฺสุโต  จ ฯ  อาคตาคโม  
ธมฺมธโร ฯ  อุฬาเรหิ  ปน  กายวจีมโนกมฺเมหิ  สมนฺนาคโต 
# ๑. ม. สมตฺต ฯ  ๒. ม. น ปริสเสเวยฺยาติ ฯ  
# ๓. ส.ี ม. นจฺิจโล ฯ  
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อุฬาโร ฯ  ยตฺุตปฏิภาโน  จ  มุตฺตปฏิภาโน  จ  ยุตฺตมุตฺตปฏิภาโน  
จ  ปฏิภานวา ฯ  ปริยตฺติปริปุจฺฉาธิคมวเสน  วา  ติธา ปฏ-ิ 
ภานวา  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสสฺ  หิ  ปริยตฺติ  ปฏิภาติ  โส  ปรยิตฺติ- 
ปฏิภานวา ฯ ยสฺส  อตฺถ ฺจ  าย ฺจ  ลกฺขณ ฺจ  านา- 
าน ฺจ  ปรปิุจฺฉนฺตสฺส ปริปุจฺฉา ปฏิภาติ โส  ปรปิุจฺฉา- 
ปฏิภานวา ฯ  เยน  มคฺคาทโย  ปฏิวิทธฺา  โหนฺติ โส ปฏิเวธ- 
ปฏิภานวา(๑) ฯ  ต  เอวรปู  พหุสฺสุต  ธมฺมธร  ภเชถ  มิตฺต  
อุฬาร  ปฏิภานวนฺต ฯ  ตโต ตสฺสานุภาเวน  อตฺตตฺถปรตฺถ- 
อุภยตฺถเภทโต  วา  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถเภทโต วา 
อเนกปฺปการานิ  อ ฺาย  อตฺถานิ  ตโต  อโหสึ  นุ  โข  อห   
อตีตมทฺธานนฺติอาทีสุ  (๒)  กงฺขาฏาเนสุ  วิเนยฺย  กงฺข  วิจิกิจฺฉ  
วิเนตฺวา วินาเสตฺวา เอว กตสพฺพกิจฺโจ เอโก จเร ขคฺค- 
วิสาณกปฺโปติ ฯ (๓)   
                        จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจเม  ขิฑฺฑา  จ  รติ  จ  ปุพฺเพ  วุตฺตาว ฯ  กามสุขนฺติ   
วตฺถุกามสุข ฯ  วตฺถุกามาป  หิ  สุขสฺส  วิสยาทิภาเวน  สุขนฺติ   
วุจฺจนฺติ ฯ ยถาห อตฺถิ  รูป  สุข  สุขานุปติตนฺติ ฯ  (๔)  เอวเมต 
ขิฑฺฑ รตึ กามสุข ฺจ อิมสฺมึ โอกาสโลเก  อนลงฺกริตฺวา  อลนฺติ   
# ๑. ม. อธิคตปฏิภาณวา ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ  
# ส. น.ิ ๑๖/๖๓/๓๒ ฯ  ขุ. มหา. ๒๙/๘๑๐/๕๐๙ ฯ  
# ๓. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ  ๔. ส. ข. ๑๗/๑๓๑/๘๖ ฯ   
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อกตฺวา  เอตปฺปการนฺติ  (๑) วา สารภูตนฺติ  วา  เอว อคเหตฺวา ฯ (๒) 
อนเปกฺขมาโนติ เตน อนลงฺกรเณน อนเปกฺขนสีโล อปหาลุโก   
นิตฺตโณฺห ฯ  วิภูสฏานา(๓) วิรโต  สจฺจวาที  เอโก  จเรติ ฯ  
        ตตฺถ  วิภูสา  ทุวิธา (๔)อคาริกวิภูสา  จ  สาฏกเวฏน- 
มาลาคนฺธาทิ  อนคาริกวิภูสา  จ  ปตฺตมณฺฑนาทิ (๔)ฯ  วิภูสาเอว 
วิภูสฏาน  ตสฺมา  วิภูสฏานา  ติวิธายป  วิรติยา  วิรโต ฯ  
อวิตถวจนโต  สจฺจวาทีติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ (๕)   
                                ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ  ธนานีติ  มุตฺตามณิเวฬุริยสงฺขสิลาปวาฬรชต- 
ชาตรูปาทีนิ  รตนานิ ฯ  ธ ฺานีติ  สาลิวีหิยวโคธุมกงฺกุวรก- 
กุทฺรูสกปฺปเภทานิ สตฺต เสสาปรณฺณานิ จ ฯ  พนฺธวานีติ   
าติพนฺธุโคตฺตพนฺธุมิตฺตพนฺธุสิปฺปพนฺธุวเสน  จตุพฺพิธพนฺธเว ฯ  
สโกธิตานีติ (๖) สกสกโอธิวเสน  ิตานิเยว ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                ฉฏ ฯ   
        สตฺตเม  สงฺโค  เอโสติ  อตฺตโน  อุปโภค  นิททฺิสติ ฯ 
โส  ห ิ สชฺชนฺติ  ตตฺถ  ปาณิโน  กทฺทม  (๗)  ปวิฏโ  หตฺถ ี 
# ๑. ม. เอต ตปฺปกนฺติ วา ฯ  ๒. สฺยา. ม. อคฺคเหตฺวา ฯ  
# ๓. ม. วิภูสฏานา ฯ  ๔. ม. อคาริกวิภูสา จ อนคาริกวิภูสา จ 
# ตตฺถ อคาริกวิภูสาสาฏกเวนมาลาคนฺธาทิ อนคาริกวิภูสา จ 
# ปตุตมณฺฑนาทิ ฯ  ๕. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ  ๖. สี. สโกธิตานีติ ฯ  
# ม. ยโถธิกานีติ ฯ  ๗. ม. กทฺทเม ฯ   
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วิยาติ  สงฺโค ฯ ปริตฺตเมตฺถ โสขฺยนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจกามคุเณ 
อุปโภคกาเล  วิปรีตส ฺาย  อุปฺปาเทตพฺพโต  กามาวจรธมฺม- 
ปริยาปนฺนโต  วา  ลามฏมเน  โสขฺย  ปริตฺต  วิชชฺุปฺปภาย   
โอภาสิตนจฺจทสฺสนสุข (๑) วิย  อิตฺตร  ตาวกาลิกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมตฺถ  ภิยฺโยติ  เอตฺถ  จ  ยฺวาย  ย  โข   
ภิกฺขเว  อิเม  ป ฺจ  กามคุเณ ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส  
อย กามาน อสฺสาโทติ (๒) วุตฺโต โส ยมิท (๓) โก  จ  ภิกฺขเว  
กามาน  อาทีนโว  อิธ  ภิกขฺเว กุลปุตฺโต เยน สิปฺปุฏาเนน (๔)  
ชีวิก  กปฺเปติ  ยท ิ มุทฺทาย  ยท ิ คณนายาติ   เอวมาทินา  นเยน(๕) 
เนตฺถ  ทุกฺข วุตฺต  ต  อุปนิธาย  อปฺโปทกพินฺทุมตฺโต(๖)  โหติ  อถ  
โข  ทุกฺขเมว ภิยฺโย พหุ จตูสุ  สมุทฺเทสุ  อุทกสทิโส  โหติ ฯ  
เตน  วุตฺต  อปฺปสฺสาโท  ทุกฺขเมตฺถ ภิยฺโยติ ฯ  คโฬ  เอโสติ 
อสฺสาท  ทสฺเสตฺวา  อากฑฺฒนวเสน  พฬิโส(๗)  เอโส  ยทิท  
ป ฺจกามคุณา ฯ  อิติ  ตฺวา  มติมาติ  เอว  ตฺวา  พุทฺธิมา   
ปณฺฑิโต ปุรโิส สพฺพเมต (๘) ปหาย เอโก จเร ขคฺควิสาณ- 
กปฺโปติ ฯ (๙)   
                                สตฺตม ฯ   
# ๑. ม. โอภาสิตนจฺจทสนฺสนสุข ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๙๗/๑๖๘ ฯ  
# ๓. ม. ยมิท ฯ ๔. ม. สิปปฺฏาเนน ฯ  ๕. ม. นเยเนตฺถ ฯ 
# ๖. ม. อปโฺปทกพินฺทุมตฺโต ฯ  ๗. ม. พฬโิส วิย ฯ  
# ๘. ม. สพฺพมฺเปต ฯ  ๙. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ  
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        อฏมคาถาย  ทุติยปาเท  ชาลนฺติ  สุตฺตมย  วุจฺจติ ฯ  
อมฺพูติ อุทก  ตตฺถ  จรตีติ  อมฺพุจารี  มจฺฉสฺเสต  อธิวจน ฯ 
สลิเล  อมฺพุจารี สลิลมฺพุจารี ฯ  ตสฺม ึ นทีสลิเล  ชาล  เภตฺวา 
อมฺพุจารี  วาติ (๑) วุตฺต โหติ ฯ ตติยปาเท  ทฑฺฒนฺติ  ทฑฺฒฏาน  
วุจฺจติ ฯ  ยถา  อคฺคิ  ทฑฺฒฏาน  ปุน  น นิวตฺตติ  น  ตตฺถ 
ภิยฺโย  อาคจฺฉติ  เอว  มคฺคาณคฺคินา  ทฑฺฒ กามคุณฏาน  
อนิวตฺตมาโน  
        ส ฺโชนานีติ  ยสสฺ  สวิชฺชนฺติ  ต  ปุคฺคล  วฏฏสฺม ึ 
ส ฺโเชนฺติ พนฺธนฺตีติ  ส ฺโชนานิ ฯ  อิมานิ  ปน   
สโยชนานิ  กิเลสปฏิปาฏิยาป  อาหรตุิ วฏฏติ  มคฺคปฏิ- 
ปาฏิยาป ฯ  กามราคปฏิฆส ฺโชนานิ  อนาคามิมคฺเคน  
ปหียนฺติ มานส ฺโชน  อรหตฺตมคฺเคน ฯ  ทฏิ ิวิจิกิจฺฉา- 
สีลพฺพตปรามาสา  โสตาปตฺติมคฺเคน ภวราคส ฺโชน  
อรหตฺตมคฺเคน  อิสฺสามจฺฉริยานิ  โสตาปตฺติมคฺเคน  อวิชชฺา  
อรหตฺตมคฺเคน ฯ  มคฺคปฏิปาฏิยา  ทฏิ ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพต- 
ปรามาสอิสฺสามจฺฉริยา โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหียนฺติ  กาม- 
ราคปฏิฆา  อนาคามิมคฺเคน  มานภวราคอวิชฺชา  อรหตฺต- 
มคฺเคนาติ ฯ  ภินฺทิตฺวาติ เภท ปาเปตฺวา ฯ สมฺภินฺทิตฺวาติ (๒) ฉิทฺท  
# ๑. ส.ี คต อมฺพุจารึ วิยาติ ฯ ม. คตอมฺพุจารี วาติ ฯ  
# ๒. ม. ปภินฺทิตฺวาติ ฯ   
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กตฺวา ฯ ทาลยิตฺวาติ  ผาเลตฺวา ฯ  ปทาลยิตฺวาติ  หีเรตฺวา 
สมฺปทาลยิตฺวาติ  อุปสคฺเคน ปท วฑฺฒิต ฯ (๑)   
                                อฏม ฯ   
        นวเม  โอกฺขิตฺตจกฺขูติ เหฏา ขิตฺตจกฺขุ สตฺต คีวฏ ีนิ  
ปฏิปาฏิยา เปตฺวา  ปริวชชฺนปหาตพฺพทสฺสนตฺถ (๒) ยุคมตฺต   
เปกฺขมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  ตุ หนุกฏ ินา  หทยฏ ึ   
สงฺฆฏเฏนฺโต ฯ  เอว ฺหิ  โอกฺขิตฺตจกฺขุตา  น  สมณสารุปฺปา  
โหติ ฯ  น  จ  ปาทโลโลติ  เอกสฺส  ทุติโย  ทฺวินฺน  ตติโยติ  
เอว  คณมชฺฌ ปวิสิตุกามตาย  กณฺฑูยมานปาโท  (๓)  วิย  อภวนฺโต 
ทีฆจาริก  อนวฏ ิตจาริกา(๔)  วา ฯ  [๕]  คุตฺตินฺทฺริโยติ  ฉสุ  
อินฺทฺริเยสุ  อิธ [๖] วิสุ [๗] วุตฺตาวเสสวเสน(๘)  โคปตินฺทฺริโย ฯ 
รกฺขิตมานสาโนติ  มานสเยว  มานสาน  ต  รกฺขิตมสฺสาติ  
รกฺขมานสาโน ฯ  ยถา  (๙)กิเลเสหิ  น  วิลุปฺปติ(๙)  เอว รกฺขิต- 
จิตฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อนวสฺสุโตติ  อิมาย  ปฏิปตฺติยา  เตสุ  
เตสุ อารมฺมเณสุ  กิเลสอนฺวาสฺสววิรหิโต ฯ  อปรฑิยฺหมาโนติ  เอว  
อนฺวาสฺสววิรหาเอว(๑๐)  กิเลสคฺคีหิ  อปริฑยฺหมาโน  พหิทฺธา  วา  
# ๑. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ  ๒. ม.ปริวชชฺนคเหตพฺพทสฺสนตฺถ ฯ  
# ๓. ม. กณฺฑูยมานปาโท ฯ กตฺถจิ. คณฺฑูยมานปาโท ฯ  
# ๔. สี. อนิวตฺตจาริกวิรโต ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท 
# ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนตฺเร มนินฺทฺรยิสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร วุตฺตตฺตาติ ทสิฺสติ ฯ ๘. ม. วุตฺตาวเสสวเสน ฯ 
# ๙. ม. กิเลเสติ น วิลุปฺปติ ฯ ๑๐. ม. อนฺวาสฺสววิรหิตาเอว ฯ   
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อนวสฺสุโต  อชฺฌตฺต  ปรฑิยฺหมาโน ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
        จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวาติ  การณวเสน  จกฺขูติ  ลทฺธโวหาเรน   
รูปทสฺสนสมตฺเถน จกฺขุวิ ฺาเณน รูป ทิสฺวา ฯ โปราณา 
ปนาหุ  จกฺขุ รูป น ปสฺสติ อจิตฺตกตฺตา จิตฺต น ปสฺสติ   
อจกฺขุกตฺตา ทฺวารารมฺมณสงฺฆฏฏเนน(๑) ปสาทวตฺถุเกน จิตฺเตน   
ปสฺสติ ฯ อีทสิี ปเนสา ธนุนา วิชฺฌตีติอาทีสุ วิย สสมฺภารกถา   
นาม โหติ ตสฺมา จกฺขุวิ ฺาเณน รูป ทิสฺวาติ อยเมเวตฺถ   
อตฺโถติ ฯ (๒)   
        นิมิตฺตคฺคาหีติ  อิตฺถิปรุิสนิมิตฺต วา สุภนิมิตฺตาทิก วา 
กิเลสวตฺถุภูต นิมิตฺต  ฉนทฺราควเสน  คณฺหาติ  ทิฏมตฺตวเสน 
น  สณฺาติ ฯ  อนุพฺย ฺชนคฺคาหีติ  กิเลสาน  อนุพฺย ฺชนโต  
ปากฏภาวกรณโต  อนุพฺย ฺชนนฺติ ลทธฺโวหาร หตฺถปาทหสิต- 
ลปตวิโลกิตาทิเภท อาการ คณฺหาติ ฯ   
        ยตฺวาธิกรณเมนนฺติ  อาทิมฺหิ  ยการณา  ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริยา- 
สวรสฺส เหตุ ฯ  เอต  ปุคฺคล  สติกวาเฏน จกฺขุนฺทฺริย(๓) อสวุต  
อปหิตจกฺขุทฺวาร หุตฺวา วิหรนฺต  เอเต  อภิชฺฌาทโย  ธมฺมา   
อนฺวาสฺสเวยฺยุ  อนุพนฺเธยฺยุ ฯ  (๔)  ตสฺส สวราย  น  ปฏิปชฺชตีติ  
ตสฺส  จกฺขุนฺทฺริยสฺส  สติกวาเฏน  ปทหนตฺถาย  น ปฏิปชชฺติ ฯ 
# ๑. ม. ทฺวารมฺมณสงฺฆฏฏเน ปน ฯ  ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๔ ฯ 
# ๓. ม. จกฺขุนฺทฺริย ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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เอวภูโต  เอว  จ  น  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริย ฯ น จกฺขุนฺทฺริเย สวร  
อาปชฺชตีติ (๑) วุจฺจติ ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  จกฺขุนฺทฺริเย  สวโร  วา  อสวโร  วา  
นตฺถิ ฯ  น  ห ิจกฺขุปฺปสาท  นิสฺสาย  สติ  วา  มฏุสฺสจฺจ  วา  
อุปฺปชฺชติ  อปจ  ยทา รูปารมฺมณ  จกฺขุสฺส  อาปาถมาคจฺฉติ  
ตทา  ภวงฺเค  ทฺวิกฺขตฺตุ  อุปฺปชฺชิตฺวา นริุทฺเธ  กริิยามโนธาตุ   
อาวชฺชนกิจฺจ  สาธยมานา  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรชฺุฌติ ตโต  จกฺขุ- 
วิ ฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  ตโต  วิปากมโนธาตุ  สมฺปฏิจฺฉนฺน- 
กิจฺจ  ตโต วิปากาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  สนฺตีรณกิจฺจ  
ตโต  กิรยิาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ โวฏพฺพนกิจฺจ  สาธยามานา  
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฌฺติ  ตทนนฺตร  ชวน  ชวติ ฯ ตตฺราป   
เนว  ภวงฺคสมเย  น  อาวชฺชนาทีน  อ ฺตรสมเย  สวโร  วา   
อสวโร  วา  อตฺถิ  ชวนกขฺเณ  ปน  สเจ  ทุสฺสีลฺย  วา  
มุฏสฺสจฺจ  วา อ ฺาณ  วา  อกฺขนฺติ  วา  โกสชชฺ  วา   
อุปฺปชฺชติ  อสวโร  โหติ ฯ  เอว โหนโฺต  ปน  โส  จกฺขุนฺทฺริเย  
อสวโรติ  วุจฺจติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  ตสฺมึ  สติ ทฺวารมฺป  
อคุตฺต  โหติ  ภวงฺคมฺป  อาวชฺชนาทีนิ  วีถิจิตฺตานิป ฯ ยถา  
กึ ยถา นคเร  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  อสวุเตสุ  กิ ฺจาป  อนฺโตฆร- 
ทฺวารโกฏกคพฺภาทโย สุสวุตา  ตถาป  อนฺโตนคเร  สพฺพ  
# ๑. ม. อาปชฺชตีติป ฯ   
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ภณฺฑ  อรกฺขิต  อโคปตเมว  โหติ ฯ นครทฺวาเรน  หิ  ปวิสิตฺวา 
โจรา  ยทิจฺฉนฺติ  ต  กเรยฺยุ (๑)ฯ  เอวเมว  ชวเน  ทสฺุสีลฺยาทีสุ   
อุปฺปนฺเนสุ  ตสฺมึ อสวเร สติ ทฺวารมฺป อคุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป  
อาวชฺชนาทีนิ วีถิจิตฺตานิปติ(๒) ฯ   
        จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  น  นิมิตฺตคฺคาหี  โหตีติอาทีสุ  น  
นิมิตฺตคฺคาหี โหตีติ  ฉนฺทราควเสน  วุตฺตปฺปการ  นิมิตฺต  น   
คณฺหาติ ฯ  เอว  เสสปทานิป วุตฺตปฏิปกฺเขน  เวทิตพฺพานิ ฯ  
ยถา  จ  เหฏา  ชวเน  ทสฺุสีลฺยาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ  ตสฺมึ   
อสวเร  สติ  ทฺวารมฺป อคุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิ  
วีถิจิตฺตานิปติ  วุตฺต  เอวมิธ ตสฺมึ สีลาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ทฺวารมฺป  
คุตฺต โหติ  ภวงฺคมฺป  อาวชฺชนาทีนิ  วีถิจิตฺตานิป ฯ  ยถา 
กึ  ยถา  นครทฺวาเรสุ สวุเตสุ  กิ ฺจาป  อนฺโตฆราทโย   
อสวุตา  โหนฺติ ฯ  ตถาป  อนฺโตนคเร  สพฺพ ภณฺฑ  สุรกฺขิต  
สุโคปตเมว  โหติ ฯ  นครทฺวาเรสุ  หิ (๓) ปทหิเตสุ (๔) โจราน  ปเวโส  
นตฺถิ ฯ  เอวเมว  ชวเน  สลีาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ  ทฺวารมฺป  คุตฺต  
โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชานาทีนิ  วีถิจิตฺตานิป ฯ  ตสฺมา  ชวนกฺขเณ 
อุปฺปชฺชมาโนป  จกฺขุนฺทฺริเย สวโรติ วุตฺโต ฯ (๕)   
        อวสฺสุตปริยาย ฺจาติ  กิเลเสหิ  ตินฺตการณ ฺจ ฯ  อนวสฺสุต- 
# ๑. ม. หเรยฺยุ ฯ  ๒. ม. วีถิจิตฺตานิปติ ฯ  
# ๓. ม. หิสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. ปหิเตสุ ฯ  ๕. วิสทฺุธิมคฺค. ๑/๒๖-๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 469 

*เลมที่ 39  ขคฺควิสาณสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 469 
 
ปริยาย ฺจาติ กิเลเสหิ อตินฺตการณ ฺจ ฯ  ปยรูเป  รเูปติ  อิฏชาติเก 
รูปารมฺมเณ ฯ  อปฺปยรูเป  รูเปติ อนิฏสภาเว รูปารมฺมเณ ฯ  
พฺยาปชฺชตีติ  โทสวเสน  ปูติภาวมาปชฺชติ ฯ  โอตารนฺติ  ฉิทฺท  
อนฺตร ฯ อารมฺมณนฺติ ปจฺจย ฯ   
        (๑)อภิภวึสูติ  มทฺทึส(ุ๑) ฯ  น  อภิวีติ  (๒)  น มทฺทิ ฯ พหล- 
มตฺติกาติ ปุนปฺปุน ทานวเสน  อุทฺธมายิตา(๓)  พหลมตฺติกา ฯ   
อลฺลาวเลปนาติ  (๔)  อสุกฺขมตฺติกทานา ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ (๕)   
                                นวม ฯ   
        ทสเม  กาสายวตฺโถ  อภินิกฺขมิตฺวาติ  อิมสฺส  ปาทสฺส  
เคหา  อภินิกฺขมิตฺวา  กาสายวตฺโถ  หุตฺวาติ  เอวมตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว สกฺกา ชานิตุนฺติ น  
วิตฺถาริตนฺติ ฯ   
                                ทสม ฯ   
                        ตติยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อธิภสูติ มทฺทส ุฯ ๒. ม. น อธิโภสีติ ฯ  
# ๓. ม. อุทฺธมุายิกา ฯ ๔. ม. อทฺทาวเลปนาติป ฯ  
# อทฺธาวเลปนาติปติ ปาโ ฯ  ๕. ม. อุตฺตาน ฯ  
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                        จตุตฺถวคฺควณฺณนา   
        จตุตฺถวคฺคสฺส  ปเม  รเสสูติ  อมฺพิลมธุรติตฺตกกฏก- 
โลณิกขาริกกสาวาทิเภเทสุ  สายนีเยสุ.   เคธ  อกรนฺติ  คิทฺธึ  
ฉนฺท(๑) อกโรนฺโต  ตณฺห อนุปฺปาเทนฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อโลโลติ อิท สายิสฺสามีติ  เอว รสวิเสเสสุ  
อนากุโล ฯ  อน ฺโปสีติ  โปเสตพฺพกสทฺธิวิหาริกาทิวิรหิโต ฯ 
กายสนฺธารณมตฺเตน สนฺตุฏโติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยถา  วา  ปุพฺเพ 
อุยฺยาเน  รเสสุ  เคธกรณ  โลโล(๒)  หตฺุวา  อ ฺโปสี  อาสึ  เอว   
อหุตฺวา  ยาย  ตณฺหาย  โลโล  หุตฺวา  รเสสุ  เคธ  กโรติ   
ต  ตณฺห  หิตฺวา  อายตึ  ตณฺหามูลกสฺส  อ ฺสฺส  อตฺตภาวสฺส  
อนิพฺพตฺตเนน  อน ฺโปสีติ  ทสฺเสติ ฯ  อถ  วา  อตฺถภ ฺชน- 
กฏเน  อ ฺเติ  กิเลสา  วุจฺจนฺติ  เตส  อโปสเนน  อน ฺโปสีติ   
อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  สปทานจารีติ  อโวกฺกมฺมจารี  อนุปุพฺพจารี  
ฆรปฏิปาฏึ  อฉฑฺเฑตฺวา  อฑฺฒกุล ฺจ ทลิทฺทกุล ฺจ  นิรนฺตร  
ปณฺฑาย ปวิสมาโนติ อตฺโถ ฯ กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตฺโตติ  
ขตฺติยกุลาทีสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  กิเลสวเสน  อลคฺคจิตฺโต  จนฺทูปโม 
นิจฺจนวโกติ (๓) อตฺโถ ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                                ปม ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิฯ ๒. ม. เคธกรณโลโล ฯ 
# ๓. ม. นิจฺจนวโก หุตฺวาติ ฯ   
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        ทุติเย  อาวรณานีติ  นีวรณาเนว  ตานิ  อตฺถโต  
อุรคสุตฺเต  (๑)  วุตฺตานิ ฯ  ตานิ  ปน  ยสฺมา  อพฺภาทโย  วิย  จนฺท  
สูริย  วา  เจโต  อาวรนฺติ ตสฺมา  อาวรณานิ  เจตโสติ  
วุตฺตานิ ฯ  ตานิ  อุปจาเรน  วา  อปฺปนาย  วา  ปหาย ฯ 
อุปกฺกิเลเสติ  อุปคมฺม  จิตฺต วิพาเธนฺเต อกุสเล ธมฺเม ฯ วตฺโถ- 
ปมาทีสุ (๒) วุตฺเต  อภิชฺฌาทโย  วา ฯ  พฺยปนุชฺชาติ ปนุทิตฺวา  
วินูทยิตฺวา (๓) วิปสฺสนามคฺเคน ปชหิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สพฺเพติ  
อนวเสเส ฯ  เอว  สมถวิปสฺสนาสมฺปนฺโน  ปมมคฺเคน  ทิฏ ิ- 
นิสฺสยสฺส  ปหีนตฺตา  อนิสฺสิโต ฯ  เสสมคฺเคหิ เฉตฺวา เตธาตุก- 
คต เสฺนหโทส(๔) ตณฺหาราคนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสฺนโหเอว(๕)  หิ  
คุณปฏิปกฺขโต  เสฺนหโทโสติ วุตฺโต ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ (๖)   
                                ทุติย ฯ   
        ตติเย  วิปฏ ิกตฺวานาติ  ปฏ ิโต  กตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา 
ชหิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  สุข  ทกฺุขนฺติ(๗)  กายิกสาตาสาต ฯ  โสมนสฺส- 
โทมนสฺสนฺติ  เจตสิกสาตาสาต ฯ อุเปกฺขนฺติ  จตุตฺถชฺฌานุ- 
เปกฺข ฯ  สมถนฺติ  จตุตฺถชฺฌานสมถเมว ฯ  วิสุทฺธนฺติ ป ฺจนีวรณ- 
วิตกฺกวิจารปติสุขสงฺขาเตหิ  นวหิ  ปจฺจนีกธมฺเมหิ  วิมุตฺตตฺตา  
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๔/๓๒๕ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๙๑/๖๔ ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. วิโนทยิตฺวา ฯ ม. วินาเสตฺวา ฯ ๔. ม. สิเนหโทส ฯ 
# ๕. ม. สิเนโหเอว ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. ปรมตฺถโชติกา ๑ ฯ 
# ๗. ม. สขุ ทุกฺข ฺจาติ ฯ   
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อติสุทฺธ นิธนฺตสุวณฺณมิว(๑) วิคตูปกฺกิเลสนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อย  ปน  โยชนา  วิปฏ ิกตฺวาน  สุข ฺจ  ทุกฺข ฺจ  ปุพฺเพว   
ปมชฺฌานูปจารภูมิยเยว  ทุกฺข  ตติยชฌฺานูปจารภูมิย ฺจ สุขนฺติ 
อธิปฺปาโย ฯ ปุน อาทิโต  วุตฺต  จการ  ปรโต  เนตฺวา  โสมนสฺส  
โทมนสฺส ฺจ  วิปฏ ิกตฺวาน ปุพฺเพวาติ  อธิกาโร ฯ  เตน 
โสมนสฺส  จตุตฺถชฺฌานูปจารภูมิย  (๒)  โทมนสฺส ฺจ ทุติยชฺฌานู- 
ปจาเรเยวาติ  ทีเปติ ฯ  เอตานิ  หิ  เอเตส  ปรยิายโต  ปหานฏ- 
านานิ ฯ  นิปฺปริยายโต  ปน  ทุกฺขสฺส  ปมชฺฌาน  โทมนสฺสสสฺ  
ทุติยชฺฌาน  สุขสฺส ตติยชฺฌาน  โสมนสฺสสฺส  จตุตฺถชฺฌาน   
ปหานฏาน ฯ  ยถาห  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   
เอตฺถุปฺปนฺน ทุกฺขินฺทฺริย อปริเสส นิรุชฌฺตีติอาทิ ฯ (๓) ต  
สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนเยน  คเหตพฺพ ฯ  ปรโต  ปุพฺเพ  วาติ 
ตีสุ  ปมชฺฌานาทีสุ ทุกฺขโทมนสฺสสุขานิ  วิปฏ ิกตฺวา  
เอตฺเถว จตุตฺถชฺฌาเน โสมนสฺส วิปฏ ิกตฺวา อิมาย  
ปฏิปทาย ลทฺธานุเปกฺข สมถ วิสุทฺธ เอโก จเรติ ฯ เสส  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                                ตติย ฯ   
        จตุตฺเถ  อารทฺธ  วีริยมสฺสาติ  อารทฺธวิริโย ฯ  เอเตน  
อตฺตโน  วีริยารมฺภ  อาทิวีริย  ทสฺเสติ ฯ  ปรมตฺโถ  วุจฺจติ   
# ๑. ม. นิทฺธนฺตสุวณฺณมิว ฯ  ๒. ม. จตุตฺถชฺฌานูปจาเร ฯ  
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๙๕๗/๒๘๓ ฯ   
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นิพฺพาน  ตตฺถ(๑)  ปตฺติยา ปรมตฺถปตฺติยา ฯ  เอเตน  วีริยารมฺเภน  
ปตฺตพฺพผล  ทสฺเสติ ฯ  อลีนจิตฺโตติ เอเตน  วีริยุปตฺถมฺภิตาน(๒)  
จิตฺตเจตสิกาน  อลีนต  ทสฺเสติ ฯ  กุสตีวุตฺตีติ เอเตน านาสน- 
จงฺกมาทีสุ  กายสฺส  อนวสีทน ฯ  ทฬหฺนิกฺกโมติ  เอเตน  กาม   
ตโจ  นหารุ  จาติ  (๓)  เอว  ปวตฺต  ปทหนวีริย  ทสฺเสติ ฯ  ยนตฺ 
อนุปุพฺพสิกฺขาทีสุ ปทหนฺโต  กาเยน  เจว  ปรมตฺถสจฺจ  สจฺฉิ- 
กโรติ  วุจฺจติ(๔) ฯ  อถวา  เอเตน  มคฺคสมฺปยุตฺตวีริย ทสฺเสติ ฯ 
ต ฺหิ ทฬฺห ฺจ ภาวนาปาริปูริคตตฺตา  นิกฺกโม  จ  สพฺพโส  
ปฏิปกฺขา  นกิฺขนฺตตฺตา  ตสฺมา ตสมงฺคี  ปุคฺคโลป  ทโฬฺห  
นิกฺกโม  อสฺสาติ  ทฬฺหนิกฺกโมติ  วุจฺจติ ฯ ถามพลปูปนฺโนต 
มคฺคกฺขเณ  กายถาเมน  าณพเลน  จ  อุปปนฺโน ฯ  อถวา ฯ  
ถามภูเตน  พเลน  อุปปนโฺนติ  ถามพลูปปนฺโน  ถริาณพลูป- 
ปนฺโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอเตน  ตสฺส  วีริยสฺส  าณสมฺปโยค (๕)  
ทีเปนฺโต  โยนิโส  ปธานภาว  (๖)  สาเธติ ฯ  ปุพฺพภาคมชฺฌิม- 
อุกฺกฏวีริยวเสน  วา  ตโยป  ปทา  โยเชตพฺพา ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                                จตุตฺถ ฯ   
# ๑. ม. ตตฺถ ฯ  ๒. ม. วีรยิูปตฺถมฺภาน ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๒๓๙/๒๓๔ ฯ 
# องฺ. ทสก. ๒๐/๒๕๑/๖๔ ฯ  ๔. ม. สจฺฉิกโรติ ป ฺาย จ น 
# ปสฺสตีติ วุจฺจติ ฯ  ๕. ม. วิปสฺสนาาณสมฺปโยค ฯ  
# ๖. ม. ปทหนภาว ฯ  
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        ป ฺจเม  ปฏิสลฺลานนฺติ  เตหิ  เตหิ  สตฺตสงฺขาเรหิ  
ปฏินิวตฺติตฺวา(๑) สลฺลีน  เอกตฺตเสวิตา(๒)  เอกีภาโว  กายวิเวโกติ   
อตฺโถ ฯ  ฌานนฺติ  ปจฺจนีกฌาปนโต  อารมฺมณลกฺขณูป- 
นิชฺฌานโต  จ  จิตฺตวิเวโก  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  อฏ  สมาปตฺติโย  
นีวรณาทิปจฺจนีกฌาปนโต  กสิณาทิอารมฺมณูปนิชฺฌานโต(๓)  จ  ฌานนฺติ  
วุจฺจนฺติ ผ๔)ฯ วิปสฺสนามคฺคผลานิ  สตฺตส ฺาทิปจฺจนีกฌาปนโต  
ลกฺขณูปนิชฌฺานโต  จ  ฌานนฺติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อิธ  ปน   
อารมฺมณูปนิชฺฌานเมว  อธิปฺเปต ฯ  เอวเมต ปฏิสลลฺาน ฺจ 
ฌาน ฺจ ฯ  อริ ฺจมาโนติ  อชหมาโน  อวิสฺสชชฺมาโน ฯ  (๕)  ธมฺเมสูติ  
วิปสฺสนุปเขสุ(๖)  ป ฺจกฺขนฺธาทิธมฺเมสุ ฯ   นิจฺจนฺติ  สตต  สมติ  
อพฺโพกิณฺณ ฯ  อนุธมฺมจารีติ  เต  ธมฺเม  อารพฺภ ปวตฺตมาเนน(๗)  
อนุคต วิปสฺสนาธมฺม จรมาโน ฯ  อถ  วา  ธมฺเมสูติ  เอตฺถ  
ธมฺมาติ  นว  โลกุตฺตรธมฺมา  เตส ธมฺมาน  อนุโลมธมฺโมติ   
อนุธมฺโม  วิปสฺสนาเยต  อธิวจน ฯ  ตตฺถ  ธมฺมาน  นิจฺจ  
อนุธมฺมจารีติ  วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  วิภตฺติพฺยตฺตเยน 
ธมฺเมสูติ วุตฺต สิยา ฯ  อาทีนว  สมฺมสติา  ภเวสูติ  ตาย  
อนุธมฺมจาริตาสงฺขาตาย  วิปสฺสนาย  อนิจฺจาการาทิโทส  ตีส ุ  
ภเวสุ  สมนุปสฺสนฺโต  เอว  อิมาย  กายวิเวกจิตฺตวิเวก อริ ฺจมาโน  สิขาปฺปตฺต- 
# ๑. ม. ปฏินวิตฺติตฺวา ฯ  ๒. ม. เอกตฺตเสวิตา ฯ  
# ๓. ม. กสณิาทิอารมฺมณูปนิชฺฌานโต ฯ ๔. ม. วุจฺจติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๕. ม. อนิสชฺชมาโน ฯ ๖. ม. วิปสฺสนุปเคสุ ฯ  ๗. ม. ปวตฺตมาเนน ฯ   
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วิปสฺสนาสงฺขาตาย(๑)  ปฏิปทาย  อธคิโตติ  วตฺตพฺโพ  เอโก  จเรติ 
เอว โยชนา เวทิตพฺพา ฯ  
                                ป ฺจม ฯ   
        ฉฏเ  ตณฺหกฺขยนฺติ  นิพฺพาน  เอว  ทิฏาทีนวาย  
วา(๒)  ตณฺหาย  เอว  อปฺปวตฺตึ(๓) ฯ  อปฺปมตฺโตติ  สาตจฺจการี ฯ  
อเนลมูโคติ  อลาลมุโข ฯ  อถ  วา  อเนโล  จ  อมโูค  จ  
ปณฺฑิโต  พฺยตฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  หิตสุขสมฺปาปก สุตมสฺส  
อตฺถีติ  สุตวา  อาคมสมฺปนฺโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สตีมาติ  
จิรกตาทีน อนุสฺสริตา ฯ  สงฺขาตธมฺโมติ  ธมฺมูปปรกิฺขาย 
ปริ ฺาตธมฺโม ฯ  นิยโตติ อริยมคฺเคน นิยามปฺปตฺโต ฯ 
ปธานวาติ  สมฺมปฺปธานวีริยสมฺปนฺโน ฯ  อุปฺปฏิปาฏิยา  เอส  
ปาโ โยเชตพฺโพ ฯ  เอวเมเตหิ  อปฺปมาทาทีหิ  สมนฺนาคโต  
นิยามสมฺปาปเกน  ปธาเนน  ปธานวา  เตน  ปธาเนน  ปตฺต- 
นิยามโต(๔)  นิยโต  ตโต  อรหตฺตปฺปตฺติยา  สงฺขาตธมฺโม ฯ  อรหา 
หิ  ปุน  สงฺขาตพฺพาภาวโต  สงฺขาตธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ  ยถาห  
        เย  จ  สงฺขาตธมฺมาเส  เย  จ  เสกขฺา  ปุถู  อิธาติ ฯ  (๕)   
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ (๒)   
                                ฉฏ ฯ   
# ๑. ม. กายวิเวกจิตฺตวิเวก อริ ฺจมาโน สิขาปฺปตฺตวิปสฺสนา  
# สงฺขาตาย ฯ  ๒. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. อปปฺวตฺตึ ฯ  
# ๔. ม. ปตฺตนิยามตา ฯ  ๕. ส. นิ. ๑๖/๙๘/๕๘ ฯ  
# ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๕/๕๓๑ ฯ   
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        สตฺตเม  สีโหติ  จตฺตาโร  สีหา  ติณสีโห  ปณฺฑุสีโห  (๑) 
กาฬสีโห  เกสรสีโหติ ฯ  เตส  เกสรสโีห  อคฺคมกขฺายติ  เอโส 
อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  วาโต  ปุรตฺถิมาทิวเสน  อเนกวิโธ ฯ  ปทุม   
รตฺตเสตาทิวเสน ฯ  เตสุ  โย  โกจิ  วาโต  ย  กิ ฺจิ  ปทุม   
วฏฏติเยว ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  สนฺตาโส  อตฺตสิเนเหน  โหติ  
อตฺตเสฺนโห  จ  ตณฺหาเลโป  โสป  ทฏิ ิสมฺปยุตฺเตน  วา  ทฏิ ิ- 
วิปฺปยุตฺเตน  วา โลเภน  โหติ  โสป  จ  ตณฺหาเยว ฯ  สชฺชน  
ปน  ตตฺถ  อุปปริกฺขาวิรหิตสฺส  โมเหน  โหติ  โมโห  จ   
อวิชฺชา ฯ  ตตฺถ  สมเถน ตณฺหาย ปหาน โหติ วิปสสฺนาย   
อวิชฺชาย  ตสมฺา  สมเถน  อตฺตสิเนห  ปหาย  สีโห  วิย  
สทฺเทสุ อนิจฺจทุกฺขาทีสุ อสนฺตสนฺโต  วิปสฺสนาย  โมห  ปหาย 
วาโตว  ชาลมฺหิ  ขนฺธายตนาทีสุ  อสชฺชมาโน  สมเถเนว  โลภ  
โลภสมฺปยุตฺตเอว  (๒)  ทิฏ ิ ฺจ  ปหาย  ปทุมว  โตเยน สพฺพภว- 
โภคโลเภน(๓) อลิมฺปมาโน(๔) ฯ   เอตฺถ  จ  สมถสฺส  สลี  ปทฏาน   
สมโถ  สมาธิ  วิปสฺสนา  ป ฺาติ  เอว  เตสุ  ทฺวีส ุ ธมฺเมสุ  
สิทฺเธสุ  ตโยป  ขนฺธา  สทิฺธา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ สลีกขฺนฺเธน 
สูรโต  โหติ  โส  สโีหว  สทฺเทสุ  อาฆาตวตฺถูสุ อกุชฺฌิตุกามตาย (๕) 
น  สนฺตสติ  ป ฺากฺขนฺเธน  ปฏิวิทฺธสภาโว  วาโตว  ชาลมฺหิ   
# ๑. ส.ี ตมฺพสีโห ฯ  ๒. สี. โลภสมฺปยุตฺตตฺตา เอว ฯ  
# ๓. ม. สพฺพภวเคธโลเภน ฯ  ๔. ม.อลิปฺปามาโน ฯ เอวมุปรปิ ฯ  
# ๕. ม. อกชุฌฺิตุกามตาย ฯ  
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ขนฺธาทิธมฺมเภเท  น  สชฺชติ  สมาธิกฺขนฺเธน  วีตราโค  ปทุมว  
โตเยน  ราเคน  น  ลิปฺปติ ฯ  เอว  สมถวิปสฺสนาหิ  สีลสมาธิ- 
ป ฺากฺขนฺเธหิ  จ  ยถาสมฺภว  อวิชฺชา  ตณฺหาน ติณฺณ ฺจ 
อกุสลมูลาน  ปหานวเสน  อสนฺตสนฺโต  อสชชฺมาโน  อลิปฺปมาโน   
จ  เวทิตพฺโพ ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                                สตฺตม ฯ   
        อฏเม  สหนา  จ  หนนา  จ  สีฆชวตฺตา  จ  
สีโห ฯ  เกสรสีโหว  อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  ทาา  พลมสฺสตฺถีติ   
ทาพลี ฯ  ปสยฺห  อภิภุยยฺาติ  อุภย จารีสทฺเทน  สห  โยเชตพฺพ  
ปสยฺหจารี  อภิภุยฺยจารีติ ฯ  ตตฺถ  ปสยฺห  นิคฺคยฺห ปวาเหตฺวา(๑)   
จรเณน  ปสยฺหจารี ฯ  อภิภวิตฺวา  สนฺตาเสตฺวา  วสีกตฺวา 
จรเณน  อภิภุยฺยจารี ฯ  สฺวาย  กายพเลน  ปสยฺหจารี  เตชสา  
อภิภุยฺยจารี ฯ  ตตฺถ  สเจ  โกจิป (๒) วเทยฺย  ก ึ ปสยฺห  อภิภุยฺย- 
จารีติ  ตโต  มิคานนฺติ  สามิวจน อุปโยควจน(๓)  กตฺวา  มิเค  
ปสยฺห  อภิภุยฺยจารีติ  ปฏวิตฺตพฺพ ฯ  ปนฺตานีติ ทูรานิ ฯ  เสนา- 
สนานีติ  วสนฏานานิ ฯ  เสส  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  สกฺกา   
ชานิตุนฺติ น วิตฺถาริต ฯ  
                                อฏม ฯ   
# ๑. ม. ปสยหฺ นิคฺคยฺห ปวาเหตฺวา ฯ  
# ๒. ม. โกจิ ฯ  ๓. ม. อุปโยคตฺเถ ฯ   
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        นวเม  สพฺเพ  สตฺตา  สุขิตา  ภวนฺตูติอาทินา  นเยน   
หิตสุขูปนยนกามตา  เมตฺตา ฯ  อโห  วต  อิมมฺหา  ทุกฺขา 
วิมุจฺเจยฺยุนฺติอาทินา นเยน  อหิตทุกฺขาปนยนกามตา  กรุณา ฯ  
โมทนฺติ  วต  โภนฺโต  สตฺตา  โมทนฺติ (๑) สาธุ  สุฏ ูติอาทินา 
นเยน  หิตสุขาวิปฺปโยคากามตา  มุทิตา ฯ ป ฺายิสฺสนฺติ   
สเกน  กมฺเมนาติ  สุขทุกฺเขสุ  อชฺฌุเปกฺขนตา  อุเปกฺขา ฯ  
คาถาพนฺธสุขตฺถ  ปน  อุปฺปฏิปาฏิยา  เมตฺต  วตฺวา  อุเปกฺขา 
วุตฺตา  มุทิตา จ ปจฺฉา ฯ  วิมุตฺตีติ  (๒)  จตสฺโสป  หิ [๓] 
วิมุตฺตี  เอตา  อตฺตโน  ปจฺจนีกธมฺเมหิ วิมุตฺตตฺตา วิมุตฺติโย ฯ เตน  
วุตฺต   
                เมตฺต อุเปกฺข กรุณ วิมุตฺตึ   
                อาเสวมาโน มุทิต ฺจ กาเลติ   
        ตตฺถ  อาเสวมาโนติ  ติสฺโส  ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน[๔] 
อุเปกฺข  จตุตฺถชฺฌานวเสน ภาวยมาโน ฯ  กาเลติ  เมตฺต  
อาเสวิตฺวา  ตโต  วุฏาย  กรุณ  ตโต  วุฏาย  มุทิต  ตโต 
อิตรโต  วา  นิปฺปติกชฺฌานโต  วุฏาย  อุเปกฺข  อาเสวมาโน 
กาเล  อาเสวมาโนติ  วุจฺจติ  อาเสวิตุ  ผาสุกาเล  วา ฯ   
สพฺเพน  โลเกน  อวิรชฺุฌมาโนติ  ทสสุ  ทิสาสุ  สพฺเพน 
# ๑. ม. โมทนฺติ ฯ  ๒. ม. วิมุตฺตินฺติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร  
# วิมุตฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ภาวยมาโนติ ทิสฺสติ ฯ   
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สตฺตโลเกน ฯ  อวิรชฺุฌมาโน ฯ  เมตฺตาทีน หิ  ภาวิตตฺตา  สตฺตา  
อปฺปฏิกูลา  โหนฺติ  สตฺเตสุ(๑)  วิโรธภูโต ปฏิโฆ วูปสมติ ฯ  
เตน วุตฺต สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโนติ เสส วุตฺต- 
สทิสเมวาติ ฯ  
                                นวม ฯ   
        ทสเม  ส ฺโชนานีติ  ทส  ส ฺโชนานิ  ตานิ  จ  
เตน  เตน  มคฺเคน  สนฺทาลยิตฺวาน ฯ  อสนฺตส  ชีวิตสงฺขยมฺหีติ   
ชีวิตสงฺขโย  วุจฺจติ จุติจิตฺตสฺส  ปริเภโท ตสฺมึ จ ชีวิตสงฺขเย  
ชีวิตนิกนฺติยา ปหีนตฺตา อสนฺตสนฺติ ฯ เอตฺตาวตา  สอุปาทิเสส- 
นิพฺพานธาตุ  อตฺตโน  ทสเฺสตฺวา  คาถาปริโยสาเน  อนุปาทิ- 
เสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายีติ ฯ  
                                ทสม ฯ   
        เอกาทสเม  ภชนฺตีติ  สรีเรน  อลฺลียิตฺวา  ปยริุปาสนฺติ ฯ  
เสวนฺตีติ อ ฺชลิกมฺมาทีหิ  กึการปฏิสฺสาวิตาย  จ  ปริจรนฺติ ฯ  
การณ  อตฺโถ  เอเตสนฺติ การณตฺถา  ภชนาย  เสวนาย  
จ  นา ฺ  การณมตฺถิ  อตฺโถ(๒)  เอเต(๓)  การณ  อตฺถเหตุ  
เสวนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นกิฺการณา  ทลฺุลภา  อชฺช  มิตฺตาติ   
อิโต กิ ฺจิ ลจฺฉามาติ เอว อตฺตปฏิลาภการเณน นิกฺการณา  
เกวล   
# ๑. ม. สตฺเตสุป ฯ  ๒. ม. การณมตฺถิ อตฺโถ เอว ฯ  
# ๓. ม. เตส ฯ  
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                อุปกาโร จ โย มิตฺโต                โย จ มิตฺโต สุขทุกฺโข (๑)   
                อตฺถกฺขายี (๒) จ โย มิตฺโต        โย  มิตฺโต อนุกมฺปโกติ(๓) 
เอว  วุตฺเตน  อริเยน  มิตฺตภาเวน  สมนฺนาคตา  ทุลฺลภา   
อชฺช  มิตฺตา ฯ  อตฺตนิ  ิตา  เอเตส  ป ฺา  อตฺตานเยว  โอโลเกนฺติ  
น  อ ฺนฺติ  อตฺตฏป ฺา ฯ  ทิฏตฺถป ฺาติ  อยมฺป  กริ 
โปราณปาโ ฯ  สมฺปติ  ทฏิเเยว  อตฺเถ  เอเตส ป ฺา  (๔)อยติ 
เปกฺขตีติ(๔)  วุตฺต  โหติ ฯ  อสุจีติ  อสุจินา  อนริเยน กายวจีมโน- 
กมฺเมน  สมนฺนาคโตติ (๕)ฯ  เสส  ปพฺุเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
ย  อนฺตรนฺตรา อติวิตฺถารภเยน น วุตฺต ต สพฺพ ปาานุ- 
สาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ   
                                เอกาทสม ฯ   
                        จตุตฺถวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกาย จูฬนทิฺเทสฏกถาย   
                ขคฺควิสาณสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. สุเข ทุกฺเข จ โย สขา ฯ ยุ. โย จ มิตฺโต สุเข ทุกฺเข ฯ 
# ๒. ม. อตฺถกฺขายี ฯ ๓. ที. ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒ ฯ ม. โย จ  
# มิตฺตานุกมฺปโกติ ฯ กตฺถจิ. โย จ มิตฺโต อนุกมฺปโกติ ฯ 
# ๔. อายติ น เปกฺขนฺตีติ ฯ ๕. ม.สมนฺนาคตาติ ฯ   
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                                                นิคมคาถา  
                โย โส สุคตปุตฺตาน                อธิปติภูเตน หิตรตินา(๑)   
                เถเรน ถริคุณวตา                สวิุภตฺโต มหานิทฺเทโส ฯ   
                ตสฺสตฺถวณฺณนา ยา                ปุพฺพฏกถานย ตถา   
                วาทยุตฺตึ(๒) นิสฺสาย มยา  รทฺธา นิฏานมุปคตา เอสา ฯ  
                ย ปุร ปุรุตฺตม  วร-                มนุราธปุรวฺหย(๓) 
                โย ตสฺส ทกฺขิเณ ภาเค        มหาวิหาโร ปติฏ ิโต ฯ   
                โย ตสฺส ติลโต ภูโต        มหาถูโป สิลุจฺจโย   
                ยนฺตสฺส ปจฺฉิเม ภาเค        เลโข กลิกส ฺ ิโต(๔) ฯ   
                กตฺิติเสโนติ (๕) นาเมน  สาชีโว ราชสมฺมโต   
                สจิุจาริตฺตสมฺปนฺโน                เลโข กุสลกมฺมิโก ฯ   
                สตีจฺฉายตรุเปต                        สลิลาสยสมฺปนฺน(๖)  
                จารุปาการส ฺจิต (๗)        ปริเวณมการยิ ฯ   
                อุปเสโน มหาเถโร                มหาปริเวณวาสิ โย   
                ตสฺสาทาสิ ปริเวณ                เลโข กุสลกมฺมิโก ฯ   
                วสนฺเตเนตฺถ เถเรน (๘)        ถิรสีเลน ตาทินา   
                (๙)อุปเสนวฺหเยน ยา        สทฺธมฺมโชติกา (๙) เอสา ฯ 
# ๑. ม. หิตรตินา ฯ  ๒. ม. ยุตฺตึ ฯ  ๓. สี. ปรมอนรุาชปุรวฺหย ฯ 
# ๔. ม. กถิกส ฺ ิโต ฯ ๕. สี. ภตฺติเสโนติ ฯ  ๖. ม. สลิลาสยสฺปท ฯ 
# ๗. ม. จารุปาการส ฺจิต ฯ ๘. ส.ี เตเนว ฯ ๙. ม.อุปเสนวฺหเยน สา 
# กตา สทฺธมฺมโชติกา ฯ   
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                ร ฺโ สิรินิวาสสฺส                สิริสงฺฆสฺส โพธิโน   
                ฉพฺพีสติมฺหิ วสฺสมฺหิ        นิฏ ิตา นิทฺเทสวณฺณนา ฯ   
                สมย อนุโลเมนฺตี                เถราน เถรวสทีปาน(๑)   
                นฏิงฺคตา ยถาย                อฏกถา โลกหิตชนนี ฯ   
                สทฺธมฺม อนุโลเมนฺตี (๒)  อตฺตหิต ปรหิต ฺจ สาเธนฺตา   
                นฏิ คจฺฉนฺตุ  ตถา                มโนรถา สพฺพสตฺตาน ฯ   
                สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกาย        อฏกถาเยตฺถ คณิตกุสเลหิ   
                คณิตา ตุ ภาณวารา                เยฺยาติเรกจตฺตาริสา ฯ   
                อนุฏ ุเภน  อสฺสา                ฉนฺทา พนฺเธน(๓) คณิยมานา ตุ 
                อติเรกทสสหสฺส-                สงฺขา คาถาติ เยฺยา ฯ 
                สาสนจิรฏ ิตตฺถ                        โลกหิต ฺจ  สมฺปาทเรน(๔) มยา 
                ปุ ฺ อิม รจยตา                        ย ปตฺตมนปฺปก วิปลุ ฯ 
                ปุ ฺเน เตน โลโก                สทฺธมฺมสายน ทสพลสสฺ 
                อุปยุ ฺชิตฺวา(๕) วิมล                ปปฺโปตุ สุข สุเขเนวาติ ฯ 
                        สทฺธมฺมปปฺชฺโชติกา นาม จูฬนิทฺเทสวณฺณนา 
                                                นฏิ ิตา ฯ   
 
                อิมินา เลขปุ ฺเน        มา เม พาลสมาคโม   
                ติปฏกธโร โหมิ        เมตฺเตยฺยสฺเสว สนฺติเกติ (๖)ฯ  
# ๑. ม. เถรวสทีปาน ฯ  ๒. ม. อนุโลเมนฺตา ฯ  
# ๓. ม. ฉนโฺท พทฺเธน ฯ  ๔. ม. สาทเรน ฯ  
# ๕. ม. อุปภุ ฺชิตฺวา ฯ ๖. ม. อย คาถา นตฺถิ ฯ  


