
ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 1 

                                        เลมที่  ๔  หนา  ๑   
 
                        สุมงฺคลวิลาสินี  นาม  ทีฆนิกายฏกถา   
                                สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา   
 
                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ   
                                        คนฺถารมฺภกถา   
                กรณุาสีตลหทย                  ป ฺาปชฺโชตวิหตโมหตม   
                สนรามรโลกครุ                 วนฺเท  สุคต  คติวิมุตฺต  ฯ   
                พุทฺโธ ปน  พุทฺธภาว (๑)         ภาเวตฺวา  เจว  สจฺฉิกตฺวา  จ   
                ย  อุปคโต วิคตมล (๒)         วนฺเท  ตมนุตฺตร  ธมฺม  ฯ   
                สคุตสฺส  โอรสาน                  ปุตฺตาน  มารเสนมถนาน   
                อฏนฺนมฺป  จ (๓)  สมูห         สิรสา  วนฺเท  อริยสงฺฆ  ฯ   
        อิติ  เม  ปสนฺนมติโน  รตนตฺตยวนฺทนามย  ปุ ฺ  ย  
สุวิหตนฺตราโย  หุตฺวา  ตสฺสานุภาเวน  ทีฆสฺส  ทีฆสุตฺตงฺกิตสฺส   
นิปุณสฺส  อาคมวรสฺส  พุทฺธานุพุทฺธสวณฺณิตสฺส  สทฺธาวห- 
คุณสฺส  อตฺถปฺปกาสนตฺถ  อฏกถา  อาทิโต  วสีสเตหิ  ป ฺจหิ   
ยา  สงฺคีตา  อนุสงฺคีตา  จ  ปจฺฉาป  สหีฬทีปมฺปน  อาภตาถ  
วสินา  มหามหินฺเทน  ปตา  สีหฬภาสาย  ทีปวาสีนมตฺถาย   
อปเนตฺวาน  ตโตห  สีหฬภาส  มโนรม  ภาส  ตนฺตินยา- 
นุจฺฉวิก  อาโรเปนฺโต  วิคตโทส  สมย  อวิโลเมนฺโต  เถราน   
# ๑ ม.  พุทโฺธป พุทฺธภาว  ฯ ๒.  ม.  คตมล  ฯ  ๓.  ม.  จสทฺโท  นตฺถิ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 2 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒   
 
เถรวสปฺปทีปาน  สุนิปุณวินิจฺฉยาน  มหาวิหาเรนิวาสีน (๑)  หตฺิวา   
ปุนปฺปุนาคตมตฺถ  อตฺถ  ปกาสยิสฺสามิ  สชุนสฺส  จ  ตุฏตฺถ   
จิรฏ ิตตฺถ ฺจ  ธมฺมสฺส  สีลกถา  ธุตธมฺมา  กมฺมฏานานิ  เจว   
สพฺพานิ  จริยาวิธานสหิโต  ฌานสมาปตฺติวิตฺาโร  สพฺพา  จ   
อภิ ฺาโย  ป ฺาสงฺกลวินิจฺฉโย (๒)  เจว  ขนฺธธาตายตนินฺทฺริยานิ (๓)   
อริยานิ  เจว  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ปจฺจยาการเทสนา  สุปริสุทฺธ- 
นิปุณนยาอวิมุตฺตตนฺติมคฺคา  วิปสฺสนาภาวนา  เจว  อิติ  ปน 
สพฺพ  ยสฺมา  วิสุทฺธิมคฺเค  มยา  สุปริสทฺุธ  วุตฺต  ตสฺมา  ภิยฺโย 
เนต (๔)  อิธ  วิจารยิสฺสามิ  ฯ  มชฺเฌ  วิสุทฺธิมคฺโค  เอส  จตุนฺนป   
อาคมาน  หิ  ตฺวา  ปกาสยิสฺสติ  ตตฺถ  ยถาภาสิต  อตฺถ   
อิจฺเจว  กโต  ตสฺมา  ตมฺป  คเหตฺวาน  สทฺธิเมตาย  อฏกถาย   
วิชานถ  ทีฆาคมนิสฺสิต  อตฺถนฺติ  ฯ   
 
                                        นิทานกถา   
        ตตฺถ  ทฆีาคโม  นาม  สลีกฺขนฺธวคฺโค  มหาวคฺโค  ปาติย- 
วคฺโคติ  (๕)วคฺคโต  ติวคฺโค  โหติ  ฯ  สุตฺตโต  จตุตฺตึสสุตฺตสงฺคโห  ฯ   
เตสุ (๖)  วคฺเคสุ  สีลกฺขนโฺธ  อาทิ  ฯ  สุตฺเตสุ  พฺรหฺมชาล  ฯ  พฺรหฺม-   
#  ๑  ม.  มหาวิหาเร  นวาสีน  ฯ  ๒.  ม.  ป ฺาสงฺกลนิจฺฉโย  ฯ   
#  สี  ป ฺาสงฺขลนนิจฺฉโย  ฯ  ๓  ม.  ขนฺธาธาตายตนินทฺริยานิ  ฯ   
#  ๔  ม.  น  ต  ฯ  ๕  ม.  ปาถิกวคฺโค  ฯ  ย.ุ  ปาฏิกวคฺโค  ฯ  ๖  ม.  ตสฺส  ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 3 

                                เลมที่  ๔  นิทานกถา  หนา  ๓   
 
ชาลสฺสาป  เอวมฺเม  สุตนฺติ  อาทิก  อายสฺมตา  อานนฺเทน  ปม-  
มหาสงฺคีติกาเล  วุตฺต  นิทานมาทิ  ฯ   
 
                                ปมมหาสงฺคีติกถา   
        ปมมหาสงฺคีติ  นาม  เจสา  กิ ฺจาป  วินยปฏเก  ตนฺติ- 
มารูฬฺหา  ฯ  นิทานโกสลลฺตฺถ  ปน  อิธาป  เอว  เวทิตพฺพา  ฯ   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน ฺหิ  อาทึ  กตฺวา  ยาว  สุภทฺทปริพฺพาชก- 
วินยนา  กตพุทฺธกิจฺเจ  กุสินาราย  อุปวตฺตเน  มลฺลาน  สาลวเน   
ยมกสาลานมนฺตเร  วิสาขปุณฺณมีทิวเส (๑)  ปจฺจูสสมเย  อนุปาทิ- 
เสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  โลกนาเถ  ภควโต   
ธาตุภาชนทิวเส  สนฺนิปติตาน  สตฺตนฺน  ภิกฺขุสตสหสฺสาน   
สงฺฆตฺเถโร  อายสฺมา  มหากสฺสโป  สตฺตาหปรินิพฺพุเต  ภควติ  
สุภทฺเทน  วุฑฺฒปพฺพชิเตน  อล  อาวุโส  มา  โสจิตฺถ  ฯ  มา  
ปริเทวิตฺถ  ฯ  สุมุตฺตา  มย  เตน  มหาสมเณน  ฯ  อุปทฺทุตา  จ   
โหม  อิท  โว  กปฺปติ  ฯ  อิท  โว  น  กปฺปตีติ  ฯ  อิทานิ  ปน   
มย  ย  อิจฺฉิสฺสาม  ฯ  ต  กริสฺสาม  ฯ  ย  น  อิจฺฉิสฺสาม  ฯ  น   
ต  กริสฺสามาติ (๒)  วุตฺตวจนมนุสฺสรนฺโต  ฯ  อีทสิสฺส  จ สงฺฆ- 
สนฺนิปาตสฺส  ปุน  ทลฺุลภภาว  ม ฺมาโน  าน  โข  ปเนต   
วิชฺชติ    ย  ปาปภิกฺขู  อตีตสตฺถุก  ปาวจนนฺติ  ม ฺมานา  ปกฺข   
#  ๑  สี  ม.  ยุ.  วิสาขปุณฺณมทิวเส  ฯ  ๒.  วิ.  จุล.  ๗/๖๑๔/๓๗๙  ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 4 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔   
 
ลภิตฺวา  นจิรสฺเสว  สทฺธมฺม  อนฺตรธาเปยฺยุ ฯ  ยาว  จ  ธมฺม- 
วินโย  ติฏติ  ฯ  ตาว  อนตีตสตฺถุกเมว  ปาวจน  โหติ  ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
ภควตา  โย  โว  อานนฺท  มยา  ธมฺโม  จ  วินโย  จ  เทสิโต   
ป ฺตฺโต  ฯ  โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถาติ  (๑)  ยนนฺูนาห  ธมฺม ฺจ   
วินย ฺจ  สงฺคาเยยฺย  ฯ  ยถยิท  สาสน  อทฺธนิย  อสสฺ  จิรฏ ิติก   
ย ฺจาห  ภควตา  ธาเรสฺสสิ  ปน  เม  ตฺว  กสฺสป  สาณานิ  
ปสุกูลานิ  นพฺิพสนานีติ (๒)  วตฺวา  จีวเร  สาธารณปริโภเคน  อห   
ภิกฺขเว  ยาวเทว (๓)  อากงฺขามิ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  
ธมฺเมหิ  [๔]  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  ฯ  กสฺสโปป  ภิกขฺเว   
ยาวเทว  อากงฺขติ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  
[๔]  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ (๕)  เอวมาทินา  นเยน   
นวานุปุพฺพวิหารฉฬภิ ฺาทิเภเท (๖)  อุตฺตริมนุสสฺธมฺเม  อตฺตนา   
สมสมฏปเนน  จ  อนุคฺคหิโต  ตถา  อากาเส  ปาณึ  จาเลตฺวา 
อลคฺคจิตฺตตาย  เจว  จนฺโทปมปฏิปทาย  จ  ปสสิโต  ฯ  ตสฺส   
กิม ฺ  อานณย (๗)  ภวิสฺสติ  ฯ  นน ุ ม  ภควา  ราชา  วิย   
สกกวจอิสฺสริยานุปฺปทาเนน  อตฺตโน  กลุวสปฺปติฏาปก  ปุตฺต   
สทฺธมฺมวสปฺปติฏาปโก  เม  อย  ภวิสสฺตีติ  มนฺตฺวา  อิมินา   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๔๑/๑๗๘ ฯ  ๒. ส. น.ิ ๑๖/๕๒๔/๒๖๐ ฯ 
# ๓. ม. ยาวเท ฯ เอวมุปรปิ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร สวิตกฺก สวิจาร 
# วิเวกช ปติสุขนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ส. น.ิ ๑๖/๔๙๗/๒๔๘ ฯ 
# ๖. ม. นวานุปุพฺพวิหารฉฬภิฺญาปฺปเภเท ฯ  ๗. ม. อาณณฺย ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 5 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๕   
 
อสาธารเณน  อนุคฺคเหน  อนุคฺคเหสิ  ฯ  อิมาย  จ  อุฬาราย   
ปสสาย  ปสสีติ  จินฺตยนฺโต  ธมฺมวินยสงฺคายนตฺถ  ภิกฺขูน   
อุสฺสาห  ชเนสิ  ฯ  ยถาห  ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสสโป  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เอกมิทาห   
อาวุโส  สมย  ปาวาย  กุสนิาร  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน  มหตา   
ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหีติ (๑) ฯ  สพฺพ  สุภทฺท- 
กณฺฑ  วิตฺถารโต  เวทิตพฺพ  ฯ  อตฺถ  ปนสฺส  มหาปรินิพฺพานา- 
วสาเน  อาคตฏาเนเยว  กถยิสฺสามิ (๒)  ฯ   
        ตโต  ปร  อาห  หนฺท  มย  อาวุโส  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  
สงฺคายาม   ปุเร  อธมฺโม  ทิปฺปติ  ธมโฺม  ปฏิพาหียติ (๓)  ปุเร   
อวินโย  ทิปปฺติ    วินโย  ปฏิพาหียติ    ปุเร  อธมฺมวาทิโน  พลวนฺโต   
โหนฺติ    ธมมฺวาทิโน  ทพฺุพลา  โหนฺติ    ปุเร  อวินยวาทิโน  พลวนฺโต   
โหนฺติ    วินยวาทิโน  ทพฺุพลา  โหนฺตีติ (๔) ฯ   
        เต  ภิกขฺู  อาหสุ  เตนหิ  ภนฺเต  เถโร  ภิกฺขู  อุจฺจินตูติ  ฯ   
เถโร  ปน  สกลนวงฺคสตฺถุสาสนปริยตฺติธเร  ปุถุชชฺนโสตาปนฺน- 
สกทาคามิอนาคามิสุกฺขวิปสฺสกขีณาสวภิกฺขู  อเนกสเต  อเนก- 
สหสฺเส  จ  วชฺเชตฺวา  ติปฏกสพฺพปริยตฺติปฺปเภทธเร (๕)  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺเต   
มหานุภาเว (เถเร)  เยภุยฺเยน  ภควตา (๖) เอตทคฺค  อาโรปเต   
# ๑. วิ. จุล. ๗/๖๑๔/๓๙๗ ฯ  ๒. ม. กถยิสฺสาม ฯ  ๓. ม. ปฏิพาหิยฺยติ ฯ 
# ๔. วิ. จุล. ๗/๖๑๔/๓๘๐ ฯ  ๕. ม. ติปฏกสพฺพปริยตฺติปฺปเภทธเร ฯ 
# ๖. ม. ภควโต ฯ   



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 6 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๖   
 
เตวิชฺชาทิเภเท  ขีณาสวภิกฺขูเยว  เอกูนป ฺจสเต  ปริคฺคเหสิ    เย   
สนฺธาย  อิท  วุตฺต  อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  เอเกนูนานิ  
ป ฺจ  อรหนฺตสตานิ  อุจฺจินีติ  ฯ   
        กิสฺส  ปน  เถโร  เอเกนูนมกาสีติ  ฯ  อายสฺมโต  
อานนฺทตฺเถรสฺโสกาสกรณตฺถ  ฯ  เตนาหายสฺมตา  สหาป  วินาป   
น  สกฺกา  ธมฺมสงฺคีตึ  กาตุ ฯ  โส  หายสฺมา  เสกฺโข  สกรณีโย    
ตสฺมา  สหาป  น  สกฺกา  ฯ  ยสฺมา  ปนสฺส  กิ ฺจิ  ทสพลเทสิต   
สุตฺตเคยฺยาทิก  อปฺปจฺจกฺข  นาม  นตฺถิ  ฯ  ยถาห   
                ทวฺาสีติ  พุทฺธโต  คณฺหึ        เทฺวสหสฺสานิ  ภิกฺขุโต   
                จตุราสีติ สหสฺสานิ                 เย  เม  ธมมฺา  ปวตฺติโนติ  ฯ   
ตสฺมา  วินาป  น  สกฺกา  ฯ   
        ยท ิ เอว  เสกฺโขป  สมาโน  ธมฺมสงฺคีติยา  พหุการตฺตา   
เถเรน  อุจฺจินิตพฺโพ  [๑]  อถ  กสฺมา  น  อุจฺจินิโตติ  ฯ  ปรูปวาท- 
วิวชฺชนโต  ฯ  เถโร  หิ  อายสฺมนฺเต  อานนฺเท  อติวิย  วิสฺสฏโฐ 
อโหสิ  ฯ  ตถา  หิ  น  สิรสฺมึ  ปลิเตสุ  ชาเตสุป  เนวาย (๒)   
กุมารโก  มตฺตม ฺาสีติ  กุมารกวาเทน  โอวทติ  ฯ  สกฺย- 
กุลปฺปสุโต  จายสฺมา  ตถาคตสฺส  ภาตา  จุลฺลปตุ  ปตฺุโต  ฯ  ตตฺถ   
เกจิ  ภิกฺขู  ฉนฺทาคมน  วิย  ม ฺมานา  พหู  อเสกขฺ-   
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺเต  ภิกฺขู  เปตฺวา  อานนฺท  เสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. น วาย ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 7 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๗   
 
เถโร  อุจฺจินีติ  อุปวเทยฺยุ ฯ  ต  ปรูปวาท  ปริวชฺชนโฺต (๑)  อานนฺท   
วินา  ธมฺมสงฺคีติ  น  สกฺกา  กาตุ  ฯ  ภิกฺขูนเยว   อนุมติยา   
คเหสฺสามีติ  น  อุจฺจินิ  ฯ   
        อถ  สยเมว  ภิกฺขู  อานนฺทสฺสตฺถาย  เถร  ยาจึสุ  ฯ   
ยถาห  ฯ   
        ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  มหากสฺสป  เอตทโวจุ อย  ภนฺเต  
อายสฺมา  อานนฺโท  กิ ฺจาป  เสกฺโข  ฯ  อภพฺโพ  ฉนฺทา  โทสา  
ภยา  โมหา  อคตึ  คนฺตุ ฯ  พหุ  จาเนน  ภควโต  สนฺติเก  
ธมฺโม  จ  วินโย  จ  ปรยิตฺโต    เตนหิ  ภนฺเต  เถโร  อายสฺมนฺตป   
อานนฺท  อุจฺจินตูติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  อายสฺมนฺตป   
อานนฺท  อุจฺจินีติ (๒) ฯ   
        เอว  ภิกขฺูน  อนุมติยา  อุจฺจินิเตน  เตนายสฺมตา  สทฺธ ึ  
ป ฺจ  เถรสตานิ  อเหสุ  ฯ   
        อถ  โข  เถราน  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  กตฺถ  น ุ โข   
มย  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคาเยยฺยามาติ  ฯ  อถ  โข  เถราน  
ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  ราชคห  โช  มหาโคจร  ปหูตเสนาสน (๓)ฯ  ยนฺนูน   
มย  ราชคเห  วสฺส  วสนฺตา  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคาเยยฺยาม   
น  อ ฺเ  ภิกฺขู  ราชคเห  วสฺส  อุปคจฺเฉยฺยุนฺติ (๔) ฯ   
# ๑. ม. ปริวชฺเชนฺโต ฯ  ๒. วิ. จุล. ๗/๖๑๕/๓๘๐ ฯ ม. อุจฺจินีติ ฯ 
# ๓. ม. ปหูตเสนาสน ฯ  ๔. วิ. จุล. ๗/๖๑๕/๓๘๑ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 8 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๘   
 
        กสฺมา  ปน  เนส  เอตทโหสิ  อิท  [๑]  ปน  อมฺหาก  ถาวรกมฺม   
โกจิ  วิสภาคปุคฺคโล  สงฺฆมชฺฌ  ปวิสิตฺวา  อุกฺโกเฏยฺยาติ  ฯ  
อถายสฺมา  มหากสฺสโป  ตฺติทุติเยน  กมฺเมน  สาเวสิ  สุณาตุ   
เม  อาวุโส  สงฺโฆ  ฯ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  ฯ  สงฺโฆ  อิมานิ   
ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  สมฺมนฺเนยฺย  ราชคเห  วสฺส  วสนฺตานิ  
ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายิตุ  น  อ ฺเหิ  ภิกฺขูหิ  ราชคเห  
วสฺส  วสิตพฺพนฺติ  ฯ  เอสา  ตฺติ  ฯ  สุณาตุ  เม  อาวุโส  สงฺโฆ   
สงฺโฆ อิมานิ  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  สมฺมนฺนติ  ราชคเห  วสฺส   
วสนฺตานิ  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายิตุ  น  อ ฺเหิ  ภิกฺขูหิ   
ราชคเห  วสฺส  วสิตพฺพนฺติ  ฯ  ยสฺสายสฺมโต  ขมติ  อิเมส  ป ฺจนฺน   
ภิกฺขุสตาน  สมฺมติ (๒)  ราชคเห  วสฺส  วสนฺตาน  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ   
สงฺคายิตุ  ฯ  น  อ ฺเหิ  ภิกฺขูหิ  ราชคเห  วสฺส  วสิตพฺพนฺติ   โส  
ตุณฺหสฺส  ยสสฺ  น  ขมติ   โส  ภาเสยฺย  ฯ  สมฺมตานิ  สงฺเฆน  อิมานิ   
ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  ราชคเห  วสฺส  วสนฺตานิ  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ   
สงฺคายิตุ  น  อ ฺเหิ  ภิกฺขูหิ  ราชคเห  วสฺส  วสิตพฺพนฺติ  ขมติ  
สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี  เอวเมต  ธารยามีติ (๓) ฯ   
        อย  ปน  กมฺมวาจา  ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพานโต  เอก- 
วีสติเม  ทิวเส  กตา  ฯ  ภควา  หิ  วิสาขปุณฺณมาย  ปจฺจูสสมเย   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สมฺมุติ ฯ เอวมุปริป ฯ   
# ๓. วิ. จุล. ๗/๖๑๕/๓๘๑ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 9 

                                เลมที่  ๔  นิทานกถา  หนา  ๙   
 
ปรินิพฺพุโต  ฯ  อถสฺส  สตฺตาห  สุวณฺณวณฺณ  สรีร  คนฺธมาลาทีหิ   
ปูชยึสุ  ฯ  เอว  สตฺตาห  สาธุกีฬนทิวสา  นาม  อเหสุ  ฯ  ตโต 
สตฺตาห  จิตกาย (๑)  อคฺคินาวฌายิ (๑) ฯ  สตฺตาห  สตฺติปฺป ฺชร  กตฺวา   
สนฺถาคารสาลายธาตุปูช (๒) กรึสูติ  เอกวีสติ  ทิวสา  คตา  ฯ   
เชฏมูลสุกกฺปกฺขป ฺจมิยเยว  ธาตุโย  ภาชยึสุ  ฯ  เอตสฺมึ ธาตุ- 
 ุภาชนทิวเส  สนฺนิปติตสฺส  มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส  สุภทฺเทน  วุฑฺฒ- 
ปพฺพชิเตน  กต  อนาจาร  อาโรเจตฺวา  วุตฺตนเยเนว  จ  ภิกฺขู   
อุจฺจินิตฺวา  อย  กมฺมวาจา  กตา  ฯ   
        อิม ฺจ  ปน  กมฺมวาจ  กตฺวา  เถโร  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
อาวุโส  อิทานิ  ตุมฺหาก  จตฺตาลีส  ทิวสา  โอกาโส  กโต     
ตโต  ปร  อย  นาม  โน  ปลิโพโธ  อตฺถีติ  วตฺตุ  น  ลพฺภา    
ตสฺมา  เอตฺถนฺตเร  ยสฺส  โรคปลิโพโธ  วา  อาจริยปุชฺฌาย- 
ปลิโพโธ  วา  มาตาปตุปลิโพโธ  วา  อตฺถิ    ปตฺต  วา  ปน  
ปจิตพฺพ    จีวร  วา  กาตพฺพ    โส  ต  ปลิโพธ  ฉินฺทิตฺวา  ต   
กรณีย กโรตูติ  ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  เถโร  อตฺตโน  ป ฺจสตาย  ปริสาย  
ปริวุโตราชคห  คโต  ฯ  อ ฺเป  มหาเถรา  อตฺตโน  อตฺตโน  
ปริวาเร  คเหตฺวา  โสกสลลฺสมปฺปต  มหาชน  อสฺสาเสตุกามา   
ต  ต  ทิส  ปกฺกนฺตา  ฯ  ปุณฺณตฺเถโร (๓)  ปน  สตฺตสตภิกฺขุปริวาโร   
# ๑. ม. จิตกาย อคฺคินา ฌายิ ฯ  ๒. ม. สนฺธาคาร.......ฯ   
# ๓. ยุ. ปุราณตฺเถโร ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 10 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐ 
 
ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพานฏาน  อาคตาคต  มหาชน  อสฺสา- 
เสสฺสามีติ  กุสินารายเมว  อฏาสิ  ฯ   
        อายสฺมา  อานนฺโทป  ยถา  ปุพฺเพ  อปรินิพฺพุตสฺส   เอว  
ปรินิพฺพุตสฺสาป  ภควโต  สยเมว  ปตฺตจีวรมาทาย  ป ฺจหิ  
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  ฯ  เยน  สาวตฺถี  ฯ  เตน  จาริก  ปกฺกามิ  ฯ 
คจฺฉโต  คจฺฉโต  ปนสฺส  ปริวารา  ภิกฺขู  คณนปถ  วีติวตฺตา  ฯ   
เตนายสฺมตา  คตคตฏาเน  มหาปริเทโว  อโหส ิ ฯ  อนุปุพฺเพน   
ปน  สาวตฺถึ  อนุปฺปตฺเต  เถเร  สาวตฺถิวาสิโน  มนสฺุสา  เถโร  กิร   
อาคโตติ  สุตฺวา  คนฺธมาลาทิหตฺถา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  นนุ (๑)  ภนฺเต   
อานนฺท  ปุพฺเพ  ภวคตา  สทฺธึ  อาคจฺฉถ  ฯ  อชชฺ  กุหึ  ภควนฺต  
เปตฺวา  อาคตตฺถาติ  อาทีนิ  วทมานา  ปโรทึส ุ ฯ  พุทฺธสฺส  
ภควโต  ปรนิิพฺพานทิวเส  วิย  มหาปริเทโว  อโหสิ  ฯ   
        ตตฺร  สทุ  อายสฺมา  อานนฺโท  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺตาย   
ธมฺมิยา  กถาย  ต  มหาชน  ส ฺาเปตฺวา  เชตวน  ปวิสิตฺวา  
ทสพเลน  วสิตคนฺธกุฏึ  วนฺทิตฺวา  ทฺวาร  วิวริตฺวา  ม ฺจป  
นีหริตฺวา  ปปฺโผเฏตฺวา  คนฺธกุฏึ  สมมฺชฺชิตฺวา  มลิาตมาลากจวร   
ฉฑฺเฑตฺวา  ม ฺจป  อติหริตฺวา  ปุน  ยถาฏาเน  เปตฺวา   
ภควโต   ิตกาเล  กรณียวตฺต  สพฺพมกาสิ    กุรุมาโน  จ  นฺหาน- 
โกฏกสมฺมชฺชนอุทกูปฏาปนาทิกาเลสุ (๒)  คนฺธกุฏึ  วนฺทิตฺวา  นนุ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ   
# ๒. ม. นฺหานโกฏฐกสมฺมชฺชนอุทกูปฏฐาปนาทิกาเลสุ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 11 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๑๑   
 
ภควา  อย  ตุมฺหาก  นฺหานกาโล    อย  ธมฺมเทสนากาโล    อย  
ภิกฺขูน  โอวาททานกาโล    อย  สีหเสยฺยากปฺปนกาโล   อย   
มุขโธวนกาโลติอาทินา  นเยน  ปริเทวมาโนว  อโหสิ (๑)   ยถา  ต   
ภควโต  คุณคณามตรส ฺ ุตาย  ปติฏ ิตเปโม  เจว  อขีณาสโว  
จ  อเนเกสุ  จ  ชาติสตสหสฺเสสุ  อ ฺม ฺสฺส  อุปการส ฺชนิต- 
จิตฺตมทฺทโว  ฯ  ตเมน  อ ฺตรา  เทวตา  ภนฺเต  อานนฺท  ตุเมฺห 
เอว  ปริเทวมานา  กถ  อ ฺเ  อสฺสาเสสฺสถาติ  สเวเชสิ  ฯ  
โส  ตสฺสา  วจเนน  สวิคฺคหทโย  สนถฺมฺภิตฺวา  ตถาคตสฺส   
ปรินิพฺพานโต  ปภูติ  านนิสชฺชนพหุลตฺตา  อุสฺสนฺนธาตุก  กาย   
สมสฺสาเสตุ  ทุติยทิวเส  ขีรวิเรจน  ปวิตฺวา  วิหาเรเยว  นิสีทิ   
ย  สนฺธาย  สเุภน  มาณเวน  ปหิต  มาณวก  เอตทโวจ  อกาโล   
โข  มาณวก  อตฺถิ  เม  อชชฺ  เภสชฺชมตฺตา  ปตา    อปฺเปว  
นาม  เสฺวป  อุปสงฺกเมยฺยามาติ  (๒)ฯ   
        ทุติยทิวเส  เจตกตฺเถเรน  ปจฺฉาสมเณน  คนฺตฺวา  สุเภน  
มาณเวน  ปุฏโ  อิมสฺมึ  ทีฆนิกาเย  สุภสุตฺต  นาม  ทสม   
สุตฺตมภาสิ  ฯ   
        อถ  อานนฺทตฺเถโร  เชตวนมหาวิหาเร  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ   
การาเปตฺวา  อุปกฏาย  วสฺสูปนายิกาย  ภิกฺขุสงฺฆ  โอหาย   
ราชคห  คโต    ตถา  อ ฺเป  ธมฺมสงฺคาหกา  ภิกฺขูติ  ฯ  เอว   
# ๑. ม. อกาสิ ฯ  ๒. ท.ี สี. ๙/๓๑๖/๒๕๑ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 12 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒   
 
หิ  คเต  เต  สนฺธาย  อิท  วุตฺต  อถ  โข  เถรา  ภิกขฺู  ราชคห   
อคมสุ  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายิตุนฺติ  ฯ  เต  อาสาฬฺหปุณฺณมาย   
อุโปสถ  กตฺวา  ปาฏิปเท (๑)  สนฺนิปติตฺวา  วสฺส  อุปคจฺฉึสุ  ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคห  ปริวาเรตฺวา  อฏารส   
มหาวิหารา  โหนฺติ  ฯ  เต  สพฺเพป  ฉฑฺฑิตปติตอุกฺลาปา  อเหสุ  ฯ 
ภควโต  หิ  ปรินิพฺพาเน  สพฺเพป  ภิกขฺู  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺต- 
จีวรมาทาย  วิหาเร  จ  ปริเวเณ  จ  ฉฑฺเฑตฺวา  อคมสุ  ฯ   
อถ (๒)  กติกวตฺต  กุรุมานา  เถรา  ภควโต  วจนปูชนตฺถ  ติตฺถยิ- 
วาทปริโมจนตฺถ ฺจ  ปม  มาส  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  กโรมาติ   
จินฺเตสุ ฯ  ติตฺถิยา  หิ  เอว  วเทยฺยุ สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกา  
สตฺถริ   ิเตเยว  วิหาเร  ปฏิชคฺคึสุ    ปรินิพฺพุเต  ฉฑฺเฑสุนฺติ 
กุลาน  มหาธนปริจฺจาโค  วินสฺสตีติ ฯ เตส ฺจวาทปริโมจนตฺถ (๓)   
จินฺเตสุนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เอว  จินฺตยิตฺวา  จ  ปน  กติกวตฺต   
กรึสุ    ย  สนธฺาย  วุตฺต ฯ 
        อถโข  เถราน  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  ภควตา  โข  อาวุโส  
ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  วณฺณิต    หนฺท  มย  อาวุโส  ปมมาส   
ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  กโรม    มชฌฺมิมาส  สนฺนปิติตฺวา  ธมฺม ฺจ   
วินย ฺจ  สงฺคายิสฺสามาติ  ฯ   
        เต  ทุติยทิวเส  คนฺตฺวา  ราชทฺวาเร  อฏสุ  ฯ  ราชา   
# ๑. ม. ปาฏปิททิวเส ฯ    ๒. ม. ตตฺถ ฯ         
# ๓. ม. เตสฺจ วาทปริโมจนตฺถ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 13 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๑๓   
 
อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  กึ  ภนฺเต  อาคตตฺถาติ  อตฺตนา  กตฺตพฺพ- 
กิจฺจ  ปุจฺฉิ  ฯ  เถรา  อฏารสมหาวิหารปฏิสงฺขรณตฺถาย  หตฺถ- 
กมฺม  ปฏิเวเทสุ ฯ  ราชา  หตฺถกมฺมการเก  มนุสฺเส  อทาสิ  ฯ  
เถรา  ปม  มาส  สพฺพวิหาเร  ปฏิสงฺขราเปตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ   
นิฏ ิต  มหาราช  วิหารปฏิสงฺขรณ    อิทานิ  ธมฺมวินยสงฺคห   
กโรมาติ  ฯ  สาธุ  ภนฺเต  วิสฺสฏา  กโรถ  มยฺห  อาณาจกฺก     
โหตุ  ตุมฺหาก (๑)  ธมฺมจกฺก  โหตุ    อาณาเปถ  ภนเฺต  กึ  กโรมีติ  ฯ   
สงฺคห  กโรนฺตาน  ภิกฺขูน  สนฺนิสชฺชฏาน  มหาราชาติ  ฯ   
กตฺถ  กโรมิ  ภนฺเตติ  ฯ  เวภารปพฺพตปสฺเส  สตฺตปณฺณคุหา- 
ทฺวาเร  กาตุ  ยุตฺต  มหาราชาติ  ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  โข  ราชา  
อชาตสตฺตุ  วิสฺสุกมฺมุนา  นิมฺมิตสทิส  สุวิภตฺตภิตฺติถมฺภโสปาณ   
นานาวิธมาลากมฺมลตากมฺมวิจิตฺต  อภิภวนฺตมิว  ราชภวนวิภูตึ   
อวหสนฺตมิว  เทววิมานสิรึ  สริิยา  ชลนฺตมิว (๒)  เอกนิปาตติตฺถมิว   
จ  เทวมนุสฺสนยนวิหงฺคาน  โลกรามเณยฺยกมิว  สมฺปณฺฑิต   
ทฏพฺพสารมณฺฑ  มณฺฑป  การาเปตฺวา  วิวิธกุสุมทาโมลมฺพก- 
วินิคฺคลนฺตจารุวิตาน   รตนวิจิตฺตมณิโกฏิมตลมิว (๓)  จ  น   
นานาปุปฺผูปหารวิจิตฺตสุปรินิฏ ิตภูมิกมฺม  พฺรหฺมวิมานสทิส   
อลงฺกริตฺวา  ตสฺมึ  มหามณฺฑเป  ป ฺจสตาน  ภิกฺขูน  อนคฺฆานิ   
# ๑. ม. ตุมฺหากฺจ ฯ  ๒. ม. นิเกตนมิว ฯ  ยุ. นิเกตมิว ฯ 
# ๓. ม. นานารตนวิจิตฺตมณิโกฏฏิมตลมิว ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 14 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔   
 
ป ฺจกปฺปยปจฺจตฺถรณสตานิ  ป ฺเปตฺวา  ทกฺขิณภาค  นิสฺสาย   
อุตฺตราภิมุข  เถราสน  มณฺฑปมชฺเฌปุรตฺถาภิมุข  พุทฺธสฺส   
ภควโต  อาสนารห  ธมฺมาสน  ป ฺเปตฺวา  ทนฺตขจิต (๑)   
วีชนิ ฺเจตฺถ (๒)  เปตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาโรจาเปสิ  นฏิ ิต  ภนฺเต  
มม  กิจฺจนฺติ  ฯ   
        ตสฺมึ  จ  ปน  ทิวเส  เอกจฺเจ  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
สนฺธาย  เอวมาหสุ  อิมสฺมึ  ภิกฺขุสงฺเฆ  เอโก  ภิกฺขุ  วิสฺสคนฺธ   
วายนฺโต  วิจรตีติ  ฯ  เถโร  ต  สุตฺวา  อิมสฺมึ  ภิกฺขุสงฺเฆ  อ ฺโ   
วิสฺสคนฺธ  วายนฺโต  วิจรณกภิกฺขุ  นาม  นตฺถ ิ   อทฺธา  
เอเต  ม  สนธฺาย  วทนฺตีติ  สเวค  อาปชฺช ิ ฯ  เอกจฺเจ  ต   
อาหสุเยว  เสฺว  อาวุโส  อานนฺท  สนฺนปิาโต  ฯ  ตฺว  จ  เสกฺโข   
สมาโน สกรณีโย  ฯ  เตน  เต  น  ยุตฺต  สนฺนิปาต  คนฺตุ  
อปฺปมตฺโต  โหหีติ  ฯ   
        อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  เสฺว  สนฺนิปาโต   น  โข   
ปน  เมต  ปฏิรูป    โยห  เสกฺโข  สมาโน  สนฺนิปาต  คจฺเฉยฺยนฺติ   
พหุเทว  รตฺตึ  กายคตาย  สติยา  วีตินาเมตฺวา  รตฺติยา   
ปจฺจูสสมเย  จงฺกมา  โอโรหิตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  นิปชฺชิสฺสามีติ  
กาย  อาวฏเฏสิ (๓) ฯ  เทวฺ  ปาทา  ภูมโิต  มุตฺตา    อปฺปตฺต  จ   
สีส  พิมฺโพหน (๔) ฯ  เอตสฺมึ  อนฺตเร  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต   
# ๑. ม. ทนฺตขจิต ฯ  ๒. ม. พืชนิฺเจตฺถ ฯ  ๓. ม. อาวชฺเชสิ ฯ   
# ๔. ม. พิมฺโพหน ฯ เอวมุปริป ฯ                                  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 15 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๑๕   
 
วิมุจฺจิ  ฯ  อย  หิ   จงฺกเมน  พหิ  วีตินาเมตฺวา  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ   
อสกฺโกนฺโต  จินฺเตสิ  นนุ  ม  ภควา  เอตทโวจ  กตปุ ฺโสิ   
ตฺว  อานนฺท    ปธานมนุยุ ฺช    ขิปฺป  โหหิสิ  อนาสโวติ (๑)   
พุทฺธาน ฺจ  กถาโทโส  นาม  นตฺถิ    มม  ปน  อจฺจารทฺธ   
วีริย    เตน  เม  จิตฺต  อุทธฺจฺจาย  สวตฺตติ    หนฺทาห  วีริยสมต (๒)   
โยเชมีติ  จงฺกมา  โอโรหตฺิวา  ปาทโธวนฏาเน  ตฺวา  ปาเท   
โธวิตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  ม ฺจเก  นิสีทิตฺวา  โถก  วิสฺสมิสฺสามีติ   
กาย  ม ฺจเก  อปนาเมสิ    เทฺว  ปาทา  ภูมิโต  มุตฺตา    สีส   
พิมฺโพหน  อสมฺปตฺต    เอตสฺมึ  อนฺตเร  อนุปาทาย  อาสเวหิ   
จิตฺต  วิมุตฺต  ฯ  จตุอิริยาปถวิรหิต  เถรสฺส  อรหตฺต    เตน  อิมสมฺึ   
สาสเน  อนิปนฺโน  อนิสนิฺโน  อ ิโต  อจงฺกมนฺโต  โก  ภิกฺขุ   
อรหตฺต  ปตฺโตติ  วุตฺเต  อานนฺทตฺเถโรติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ   
        อถ  เถรา  ภิกฺขู  ทุติยทิวเส  ป ฺจมิย  ปกฺขสฺส (๓)  กตภตฺต- 
กิจฺจา  ปตฺตจีวร  ปฏิสาเมตวา  ธมฺมสภาย  สนฺนิปตึสุ  ฯ  อถโข   
อายสฺมา  อานนฺโท  อรหา  สมาโน  สนฺนิปาต  อคมาสิ  ฯ  
กถ  อคมาสิ  ฯ  อิทานิมฺหิ  สนฺนิปาตมชฺฌ  ปวิสนารโหติ  หฏ-   
ตุฏจิตฺโต  เอกส  จีวร  กตฺวา  พนฺธนา  มุตฺตตาลปกฺก  วิย  
ปณฺฑุกมฺพเล  นิกฺขิตฺตชาติมณิ  วิย  วิคตพลาหเก  นเภ สมุคฺคต- 
ปุณฺณจนฺโท  วิย  พาลาตปสมฺผสฺสวิกสิตเรณุป ฺชรคพฺภปทุม  วิย   
จ  ปริสุทฺเธน  ปรโิยทาเตน  สปฺปเภน  สสฺสิรีเกน  จ  มุขวเรน   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๓๕/๑๖๗ ฯ  ๒. ม. วีริยสมถ ฯ ยุ. วิริยสมถ ฯ   
# ๓. ม. กาฬปกฺขสฺส ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 16 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖   
 
อตฺตโน  อรหตฺตปฺปตฺตึ  อาโรจยมาโน  วิย  อคมาสิ  ฯ  อถ  น   
ทิสฺวา  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  เอตทโหสิ  โสภติ  วต  โภ   
อรหตฺตปฺปตฺโต  อานนฺโท  ฯ  สเจ  สตฺถา  ธาเรยฺย  ฯ  อทฺธา   
อชฺช  อานนฺทสฺส  สาธุการ  ทเทยฺย  ฯ  หนฺททานิสฺสาห  สตฺถารา   
ทาตพฺพ  สาธุการ  ททามีติ  ติกฺขตฺตุ  สาธุการ  อทาสิ  ฯ   
        มชฺฌิมภาณกา  ปน  วทนฺติ  อานนฺทตฺเถโร  อตฺตโน   
อรหตฺตปฺปตฺตึ  าเปตุกาโม  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  น  คโต (๑)  ภิกฺขู   
ยถาวุฑฺฒ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสเน  นิสีทนฺตา  อานนฺทตฺ-   
เถรสฺส  อาสน  เปตฺวา  นิสินฺนา  ตตฺถ  เกจิ  เอวมาหสุ   
เอต  อาสน  กสฺสาติ  ฯ  อานนฺทสฺสาติ  ฯ  อานนฺโท  ปน  กุห ึ  
คโตติ  ฯ  ตสฺมึ  สมเย  เถโร  จินฺเตสิ  อิทานิ  มยฺห  คมนกาโลติ   
ตโต  อตฺตโน  อานุภาว  ทสฺเสนฺโต  ปวิย  นิมุชชฺิตฺวา  อตฺตโน   
อาสเนเยว  อตฺตาน  ทสฺเสสีติ  ฯ  อากาเสน  คนฺตฺวา  นิสีทีติป   
เอเก  ยถา  วา  ตถา  วา  โหตุ  ฯ  สพฺพตฺถาป  ต  ทสิฺวา   
อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  สาธุการทาน  ยุตฺตเมว  ฯ   
        เอว  อาคเต  ปน  ตสมฺึ  อายสฺมนฺเต  มหากสฺสปตฺเถโร   
ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อาวุโส  ก  ปม  สงฺคายาม  ธมฺม  วา  วินย   
วาติ  ฯ  ภิกฺขู  อาหสุ  ภนฺเต  มหากสฺสป  วินโย  นาม  พุทฺธ-   
สาสนสฺส  อายุ  ฯ  วินเย   ิเต  สาสน   ิต  นาม  โหติ  ฯ  ตสฺมา   
# ๑. ม. นาคโต ฯ  ๒. ม. กึ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 17 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๑๗   
 
ปม  วินย  สงฺคายามาติ  ฯ  ก  ธุร  กตฺวาติ  ฯ  อายสฺมนฺต   
อุปาลินฺติ  ฯ  กึ  อานนฺโท  นปฺปโหตีติ  ฯ  โน  นปปฺโหติ  อปจ   
โข  ปน  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  ธรมาโนเยว  วินยปริยตฺตึ  นิสฺสาย   
อายสฺมนฺต  อุปาลึ  เอตทคฺเค  เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม   
สาวกาน  ภิกฺขูน  วินยธราน  ยทิท  อุปาลีติ (๑)  ตสฺมา  อุปาลิตฺเถร   
ปุจฺฉิตฺวา  วินย  สงฺคายามาติ ฯ   
        ตโต  เถโร  วินย  ปุจฺฉนตฺถาย  อตฺตนาว  อตฺตาน   
สมฺมนฺนิ  ฯ  อุปาลิตฺเถโรป  วิสฺสชชฺนตฺถาย  สมฺมนฺนิ  ฯ  ตตฺราย   
ปาลิ  อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  สงฺฆ  าเปสิ  สุณาตุ   
เม  อาวุโส  สงฺโฆ  ฯ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  ฯ  อห  อุปาล ึ  
วินย  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  ฯ  อายสฺมาป  อุปาลิ  สงฺฆ  าเปสิ  สุณาตุ   
เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ฯ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  ฯ  อห  อายสฺมตา   
มหากสฺสเปน  วินย  ปุฏโ  วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ  ฯ   
        เอว  อตฺตาน  สมฺมนฺนิตฺวา  อายสฺมา  อุปาลิ  อุฏายาสนา   
เอกส  จีวร  กตฺวา  เถเร  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ธมฺมาสเน  นิสีท ิ  
ทนฺตขจิต  วีชนึ (๓)  คเหตฺวา  ฯ  ตโต  มหากสฺสปตฺเถโร  [๔]   
เถราสเน  นสิีทิตฺวา  อายสฺมนฺต  อุปาลึ  วินย  ปุจฺฉิ  ปม  อาวุโส   
อุปาลิ  ปาราชิก  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ  เวสาลิย  ภนฺเตติ  ฯ   
# ๑. องฺ. ดอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  ๒. ม. ปาหิ ฯ  ๓. ม. ทนฺตขจิต   
# พีชนึ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. เอฺถนฺตเร เถราสเนติ ทิสฺสติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 18 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘   
 
ก  อารพฺภาติ  ฯ  สุทินฺน  กลนฺทปุตฺต  อารพฺภาติ  ฯ  กิสฺม ึ  
วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  เมถุนธมฺเมติ  ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  อายสฺมนฺต  อุปาลึ  ปมสฺส   
ปาราชิกสฺส  วตฺถุมฺป  ปุจฺฉิ  ฯ  นิทานมฺป  ปุจฺฉิ  ปคฺุคลมฺป   
ปุจฺฉิ  ป ฺตฺติมฺป  ปุจฺฉิ  อนุป ฺตฺติมฺป  ปุจฺฉิ  อาปตฺติมฺป   
ปุจฺฉิ  อนาปตฺติมฺป  ปุจฺฉิ  ฯ  ปุฏโ  ปฏุโ  อายสฺมา  อุปาลิ   
วิสฺสชฺเชสิ  ฯ   
        ก ึ ปเนตฺถ  ปมปาราชิเก  กิ ฺจิ  อปเนตพฺพ  วา   
ปกฺขิปตพฺพ  วา  อตฺถิ  นตฺถีติ  ฯ  อปเนตพฺพ  นตฺถิ  พุทฺธสฺส   
หิ  ภควโต  ภาสิเต  อปเนตพฺพ  นาม  นตฺถ ิ ฯ  น  หิ  ตถาคตา   
เอก  พฺย ฺชนป  นิรตฺถก  วทนฺติ  สาวกาน  ปน  เทวตาน   
วา  ภาสิเต  อปเนตพฺพป  โหติ  ต  ธมมฺสงฺคาหกตฺเถรา  อปนยึสุ   
ปกฺขิปตพฺพ  ปน  สพฺพตฺถาป  อตฺถิ  ตสฺมา  ย  ยตฺถ  ปกฺขิปตุ   
ยุตฺต  ตป  ปกฺขิปสุเยว  ฯ  ก ึ ปน  ตนฺติ  ฯ  เตน  สมเยนาติ  วา   
เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  วา  ฯ  อถโขติ  วา  เอว  วุตฺเตติ  วา   
เอตทโวจาติ  วา  เอวมาทิก  สมฺพนฺธวจนมตฺต  ฯ  เอว  ปกฺขิป-   
ตพฺพยุตฺต  ปกฺขิปตฺวา  ปน  อิท  ปมปาราชิกนฺติ  เปสุ  ฯ   
ปมปาราชิเก  สงฺคหมารูเฬฺห  ป ฺจ  อรหนฺตสตานิ  สงฺคห   
อาโรปตนเยเนว  คณสชฌฺายมกสุ  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา   
เวร ฺชาย  วิหรตีติ  ฯ  เตส  สชฺฌายารทฺธกาเลเยว  สาธุการ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 19 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๑๙   
 
ททมานา  วิย  มหาปวี  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  อกมฺปตฺถ  ฯ   
        เอเตเนว  นเยน  เสสานิ  (ตีณิ)  ปาราชิกานิ  สงฺคห   
อาโรเปตฺวา  อิท  ปาราชิกกณฺฑนฺติ  เปสุ  ฯ  เตรส  สงฺฆาทิ-   
เสสานิ  เตรสกณฺฑนฺติ (๑)  เปสุ  ฯ  เทฺว  สิกฺขาปทานิ  อนิยตานีติ   
เปสุ  ฯ  ตึส  สิกฺขาปทานิ  นิสฺสคฺคิยานิ  ปาจิตฺติยานีติ  เปสุ  ฯ   
เทฺวนวุติ  สิกฺขาปทานิ  ปาจิตฺติยานีติ  เปสุ  ฯ  จตฺตาริ  สิกฺขา-   
ปทานิ  ปาฏิเทสนียานีติ  เปสุ  ฯ  ป ฺจสตฺตติ  สิกฺขาปทานิ   
เสขิยานีติ  เปสุ  ฯ  สตฺต  ธมฺเม  อธิกรณสมถาติ  เปสุ  ฯ   
เอว  (สตฺต)  วีสาธิกานิ  เทฺว  สิกฺขาปทสตานิ  มหาวิภงฺโคติ   
กิตฺเตตฺวา  เปสุ  ฯ  มหาวิภงฺคาวสาเนป  ปุริมนเยเนว  มหาปวี   
อกมฺปตฺถ  ฯ   
        ตโต  ภิกฺขุนีวิภงฺเค  อฏ  สิกฺขาปทานิ  ปาราชิกกณฺฑ   
นาม  อิทนฺติ  เปสุ  ฯ  สตฺตรส  สิกฺขาปทานิ  สตฺตรสกณฺฑนฺติ (๒)   
เปสุ  ฯ  ตึส  สิกฺขาปทานิ  นิสฺสคฺคิยานิ  ปาจิตฺติยานีติ  เปสุ  ฯ   
ฉสฏ ิสตสิกฺขาปทานิ  ปาจิตฺติยานีติ  เปสุ  ฯ  อฏ  สิกฺขา-   
ปทานิ  ปาฏิเทสนียานีติ  เปสุ  ฯ  ป ฺจสตฺตติ  สิกฺขาปทานิ   
เสขิยานีติ  เปสุ  ฯ  สตฺต  ธมฺเม  อธิกรณสมถาติ  เปสุ  ฯ   
เอว  ตีณิ  สิกขฺาปทสตานิ  จตฺตาริ  จ  สกิฺขาปทานิ  ภิกฺขุนี-   
วิภงฺโคติ  กิตฺเตตฺวา  อย  อุภโต  วิภงฺโค  นาม  จตุสฏ ิภาณ-   
# ๑. ม.เตรสกนฺติ ฯ  ๒. ม. สตฺตรสหนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 20 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐   
 
วาโรติ  เปสุ  ฯ  อุภโตวิภงฺคาวสาเนป  วุตฺตนเยเนว  มหาปวี   
อกมฺปตฺถ (๑) ฯ   
        เอเตเนว  อุปาเยน  อสีติภาณวารปริมาณ  ขนฺธก  ป ฺจ-   
วีสติภาณวารปริมาณ  ปรวิาร ฺจ  สงฺคห  อาโรเปตฺวา  อิท   
วินยปฏก  นามาติ  เปสุ  ฯ  วินยปฏกาวสาเนป  วุตฺตนเยเนว   
ปวีกมฺโป (๒)  อโหสิ (๓) ฯ  วินยปฏกสงฺคหาวสาเน  อุปาลิตฺเถโร   
ทนฺตขจิตวีชนึ  นิกฺขิปตฺวา  ธมฺมาสนา  โอโรหิตฺวา  เถเร  ภิกฺขู   
วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตาสเน  นิสีทิ  ฯ   
        วินย  สงฺคายิตฺวา  ธมฺม  สงฺคายิตุกาโม  อายสฺมา  มหา-   
กสฺสโป  ภิกขฺู  ปุจฺฉิ  ธมมฺ  สงฺคายนฺเตหิ  ก  ปุคฺคล  ธุร   
กตฺวา  ธมฺโม  สงฺคายิตพฺโพติ  ฯ  ภิกฺขู  อานนฺทตฺเถร  ธรุ  กตฺวาติ   
อาหสุ  ฯ   
        อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  สงฺฆ  าเปสิ  สุณาตุ  เม   
อาวุโส  สงฺโฆ  ฯ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  อห  อานนฺท  ธมฺม   
ปุจฺเฉยฺยนฺติ  ฯ   
        อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  สงฺฆ  าเปสิ  สณุาตุ  เม   
ภนฺเต  สงฺโฆ  ยท ิ สงฺฆสฺส  ปตฺตกลลฺ  ฯ  อห  อายสฺมตา  มหา-   
กสฺสเปน  ธมฺม  ปฏุโ  วิสฺสชฺเชยฺยนติฺ  ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ มหาปถวิกมฺโป อโหสิ ฯ  ๒. ม. มหาปถวิกมฺโป ฯ   
# ๓. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร  ต อายสฺมนฺต อุปาสึ ปฏิจฉาเปสุ อาวุโส อิม   
# ตุยฺห นิสฺสติเก วาเจหีติ ทิสฺสติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 21 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๒๑   
 
        อถ  โข  อายสมา  อานนฺโท  อุฏายาสนา  เอกส  จีวร  กตฺวา   
เถเร  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ธมฺมาสเน  นิสีทิ  ทนฺตขจิต  วีชนึ   
คเหตฺวา  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  ภิกฺขู  ปุจฺฉิ  กตร   
อาวุโส  ปฏก  ปม  สงฺคายามาติ  ฯ  สุตฺตนฺตปฏก  ภนฺเตติ  ฯ   
สุตฺตนฺตปฏเก  จตสฺโส  สงฺคีติโย  ฯ  ตาสุ  ปม  กตร  สงฺคีตินฺติ  ฯ   
ทีฆสงฺคีตึ  ภนฺเตติ  ฯ  ทฆีสงฺคีติย  จตุตฺตึส  สุตฺตานิ  ตโย  วคฺคา   
เตสุ  ปม  กตร  วคฺคนฺติ  ฯ  สีลกฺขนฺธวคฺค  ภนฺเตติ  ฯ  สลีกฺขนฺธ-   
วคฺเค  เตรส  สุตฺตนฺตา  ฯ  เตสุ  ปม  กตร  สุตฺตนฺติ  ฯ  พฺรหฺม-   
ชาลสุตฺต  นาม  ภนฺเต  ติวิธสีลาลงฺกต  นานาวิธมิจฺฉาชีวกุหน-   
ลปนาทิวิทฺธสน  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิชาลวินิเวน  ทสสหสฺสีโลกธาต-   
 ุกมฺปน  ต  ปม  สงฺคายามาติ  ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
เอตทโวจ  พฺรหฺมชาล  อาวุโส  อานนฺท  กตฺถ  ภาสิตนฺติ  ฯ   
อนฺตรา  จ  ภนฺเต  ราชคห  อนฺตรา  จ  นาลนฺท  ราชาคารเก   
อมฺพลฏ ิกายนฺติ  ฯ  ก  อารพฺภาติ  ฯ  สุปฺปย ฺจ  ปริพฺพาชก   
พฺรหฺมทตฺต ฺจ  มาณวนฺติ  ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  วณฺณา-   
วณฺเณติ  ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
พฺรหฺมชาลสสฺ  นิทานมฺป  ปุจฺฉิ  ฯ  ปคฺุคลมฺป  ปุจฺฉิ  ฯ  วตฺถุมปฺ   
ปุจฺฉิ  ฯ  อายสฺมา  อานนฺโท  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  วิสฺสชชฺนาวสาเน    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 22 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒   
 
ป ฺจ  อรหนฺตสตานิ  คณสชฺฌายมกสุ  ฯ  วุตฺตนเยเนว  จ   
ปวีกมฺโป  อโหสิ  ฯ   
        เอว  พฺรหฺมชาล  สงฺคายิตฺวา  ตโต  ปร  สาม ฺผล   
ปนาวุโส  อานนฺท  กตฺถ  ภาสิตนฺติ  อาทินา  นเยน  ปุจฺฉา-   
วิสฺสชฺชนานุกฺกเมน  สทธฺึ  พฺรหฺมชาเลน  สพฺเพป  เตรส  สุตฺตนฺเต   
สงฺคายิตฺวา  อย  สีลกฺขนฺธวคฺโค  นามาติ  กิตฺเตตฺวา  เปสุ   
ตทนนฺตร  มหาวคฺค  ฯ  ตทนนฺตร  ปาฏิกวคฺคนฺติ (๑)  เอว  ติวคฺค-   
สงฺคห  จตุตฺตึสสุตฺตปฏิมณฺฑิต  จตุสฏ ิภาณวารปริมาณ  ตนฺตึ   
สงฺคายิตฺวา  อย  ทีฆนิกาโย  นามาติ  วตฺวา  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
ปฏิจฺฉาเปสุอาวุโส  อิม  ตุยฺห  นิสฺสิตเก  วาเจหีติ  ฯ   
        ตโต  อนนฺตร  อสีติภาณวารปริมาณ  มชฺฌิมนิกาย   
สงฺคายิตฺวา  ธมฺมเสนาปติสารีปุตฺตตฺเถรสฺส  นิสฺสติเก  ปฏิจฺฉาเปสุ   
อิม  ตุเมฺห  ปริหรถาติ  ฯ   
        ตโต  อนนฺตร  สตภาณวารปริมาณ  สยุตฺตนิกาย   
สงฺคายิตฺวา  มหากสฺสปตฺเถร  ปฏิจฺฉาเปสุภนฺเต  อิม  ตุมฺหาก   
นิสฺสิตเก  วาเจถาติ  ฯ   
        ตโต  อนนฺตร  วีสติภาณวารสตปริมาณ  องฺคุตฺตรนิกาย   
สงฺคายิตฺวา  อนุรุทฺธตฺเถร  ปฏิจฺฉาเปสุ  อิม  ตุมฺหาก  นิสฺสิตเก   
วาเจถาติ  ฯ   
# ๑. ม. ปาถกิวคฺคนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 23 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๒๓         
 
        ตโต  อนนฺตร   
                ธมฺมสงฺคณี (๑) วิภงฺค ฺจ          กถาวตฺถุ ฺจ  ปุคฺคล   
                ธาตุยมกปฏาน                  อภิธมฺโมติ  วุจฺจตีติ (๑)   
เอว  สวณฺณิต  สุขุมาณโคจร  ตนฺตึ  สงฺคายิตฺวา  อิท  อภิธมฺม-   
ปฏก  นามาติ  วตฺวา  ป ฺจ  อรหนฺตสตานิ  สชฺฌายมกสุ  ฯ   
วุตฺตนเยเนว  ปวีกมฺโป  อโหสีติ  ฯ   
        ตโต  ปร  ชาตก  นิทเฺทโส (๒)  ปฏิสมฺภิทามคฺโค  อปทาน   
สุตฺตนิปาโต  ขุทฺทกปาโ  ธมฺมปท  อุทาน  อิติวุตฺตก  วิมานวตฺถุ   
เปตวตฺถุ  เถรคาถา  เถรีคาถาติ  อิม  ตนฺตึ  สงฺคายิตฺวา   
ขุทฺทกคนฺโถ  นามายนฺติ  จ  วตฺวา  อภิธมฺมปฏกสฺมเึยว  สงฺคห   
อาโรปยึสูติ  ทีฆภาณกา  วทนฺติ  ฯ  มชฺฌิมภาณกา  ปน  จริยา-   
ปฏกพุทฺธวเสหิ (๓)  สทธฺึ  สพฺพมฺเปต  ขุทฺทกคนฺถ  นาม  สุตฺตนฺต-   
ปฏเก  ปริยาปนฺนนฺติ  วทนฺติ  ฯ   
        เอวเมต  สพฺพมฺป  พุทฺธวจน  รสวเสน  เอกวิธ  ฯ  ธมฺม-   
วินยวเสน  ทุวิธ  ปมมชฌฺิมปจฺฉิมวเสน  ติวิธ  ฯ  ตถา  ปฏกวเสน   
นิกายวเสน  ป ฺจวิธ  องฺควเสน  นววิธ  ฯ  ธมฺมกขฺนฺธวเสน   
จตุราสีติสหสฺสวิธนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        กถ  รสวเสน  เอกวิธ  ฯ  ย  ห ิ ภควตา  อนุตฺตร   
# ๑. ม. ธมฺมสงฺคหวิภงฺคธาตุกถาปุคฺคลปฺญตฺติกถาวตฺถุยมกปฏฐาน   
# อภิธมฺโมติ วุจฺจติ ฯ  ๒. ยุ. มหานิทฺเทโส จูลนิทฺเทโส ฯ   
# ๓. ยุ. จริยาปฏกอปทานพุทฺธวเสหิ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 24 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔   
 
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฌฺิตฺวา  ยาว  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพาน-   
ธาตุยา  ปรินิพฺพายติ  เอตฺถนฺตเร  ป ฺจจตฺตาลีสวสฺสานิ   
เทวมนุสฺสนาคยกฺขาทโย  อนุสาสนฺเตน  วา  ปจฺจเวกฺขนฺเตน  วา   
วุตฺต  สพฺพนฺต  เอกรส  วิมุตฺติรสเมว  โหติ  เอว  รสวเสน   
เอกวิธ  ฯ   
        กถ  ธมมฺวินยวเสน  ทุวิธ  ฯ  สพฺพเมว  เจต  ธมฺโม  จ   
วินโย  จาติ  สขฺย  คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถ  วินยปฏก  วินโย  อวเสส-    
พุทฺธวจน  ธมฺโม  ฯ  เตเนวาห  ยนฺนูน  มย  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ   
สงฺคาเยยฺยามาติ  อห  อุปาลึ  วินย  ปุจฺเฉยฺย  อานนฺท  ธมฺม   
ปุจฺเฉยฺยนฺติ  จ  ฯ  เอว  ธมฺมวินยวเสน  ทุวิธ  ฯ   
        กถ  ปมมชฺฌิมปจฺฉิมวเสน  ติวิธ  ฯ  สพฺพเมว  หิท  ปม-   
พุทฺธวจน  มชฺฌิมพุทฺธวจน  ปจฺฉิมพุทฺธวจนนฺติ  ติปฺปเภท  โหติ  ฯ   
ตตฺถ   
                อเนกชาติสสาร                  สนฺธาวิสฺส  อนิพฺพิส   
                คหการ  คเวสนฺโต                  ทุกฺขา  ชาติ  ปุนปฺปุน  ฯ   
                คหการก  ทฏิโสิ                  ปุน  เคห  น  กาหสิ   
                สพฺพา  เต  ผาสุกา  ภคฺคา          คหกูฏ  วิสงฺขต (๑)   
                วิสงฺขารคต  จิตฺต                  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ (๒)   
อิท  ปมพุทฺธวจน  ฯ  เกจิ  ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมฺมาติ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๑/๒ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 25 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๒๕   
 
ขนฺธเก  อุทานคาถ  วทนฺติ  ฯ  เอสา  ปน  ปาฏิปททิวเส  สพฺพ ฺ ุต   
ปตฺตสฺส (๑)  โสมนสฺสมยาเณน  ปจฺจยาการ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   
อุปฺปนฺนา  อุทานคาถาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        ย  ปน  ปรินิพฺพานกาเล  อภาสิ  หนฺททานิ  ภิกฺขเว   
อามนฺตยามิ  โว  วยธมฺมา  สงฺขารา  ฯ  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถาติ (๒)   
อิท  ปจฺฉิมพุทฺธวจน  ฯ  อุภินฺนมนฺตเร  ย  วุตฺต  ฯ  เอต  มชฺฌิมพุทฺธ-   
วจน  นาม  ฯ  เอว  ปมมชฺฌิมปจฺฉิมพุทฺธวจนวเสน  ติวิธ  ฯ   
        กถ  ปฏกวเสน  ติวิธ  ฯ  สพฺพมฺป  เจต  วินยปฏก   
สุตฺตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏกนฺติ  ติปฺปเภทเมว  โหติ  ฯ  ตตฺถ   
ปมสงฺคีติย  สงฺคีต ฺจ  อนุสงฺคีต ฺจ  สพฺพมฺป  สโมธาเนตฺวา   
อุภยานิ  ปาติโมกฺขานิ  เทฺว  วิภงฺคา  ทฺวาวีสติ (๓)  ขนฺธกา  โสฬส   
ปริวาราติ  อิท  วินยปฏก  นาม  ฯ  พฺรหฺมชาลาทิจตุตฺตึสสุตฺต-   
สงฺคโห  ทีฆนิกาโย  มลูปริยายสุตฺตาทิทิยฑฺฒสตเทฺวสุตฺตสงฺคโห   
มชฺฌิมนิกาโย  โอฆตรณสุตฺตาทิสตฺตสุตฺตสหสฺสสตฺตสตทฺวาสฏ ิ-   
สุตฺตสงฺคโห  สยุตฺตนิกาโย  จิตฺตปริยาทานสุตฺตาทินวสุตฺตสหสฺส-   
ป ฺจสตสุตฺตป ฺาสสุตฺตสงฺโห  องฺคุตฺตรนิกาโย  ขุทฺทกปา-   
ธมฺมปทอุทานอิติวุตฺตกสุตฺตนิปาตวิมานวตฺถุเปตวตฺถุเถรคาถา-   
เถรีคาถาชาตกนิทฺเทสปฏิสมฺภิทามคฺคอปทานพุทฺธวสจริยาปฏกวเสน   
# ๑. ม. สพฺพยฺุภาวปฺปตฺตสฺส ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๐๗/๑๔๑ ฯ   
# ๓. ม. ทฺวาวีสติ ฯ  ๔. ม. ปฏิสมฺภิทามคฺค... ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 26 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖   
 
ปณฺณรสปฺปเภโท  ขุทฺทกนิกาโยติ  อิท  สุตฺตนฺตปฏก  นาม  ฯ   
ธมฺมสงฺคณิ (๑)  วิภงฺโค  ธาตุกถา  ปุคฺคลป ฺตฺติ  กถาวตฺถุ  ยมก   
ปฏานนฺติ  อิท  อภิธมฺมปฏก  นาม  ฯ  ตตฺถ   
                วิวิธวิเสสนยตฺตา          วินยนโต  เจว  กายวาจาน   
                วินยตฺถวิทูหิ  อย          วินโย  วินโยติ  อกฺขาโต  ฯ   
        วิวิธา  หิ  เอตฺถ  ป ฺจวิธปาติโมกฺขุทฺเทสปาราชิกาทิ-   
สตฺตอาปตฺติกฺขนฺธมาติกาวิภงฺคาทิปฺปเภทา  นยา  วิเสสภูตา  จ   
ทฬฺหิกมฺมสถิิลกรณปฺปโยชนา  อนุป ฺตฺติ  นยา  กายิก-   
วาจสิกอชฺฌาจารนิเสธนโต  เจส  กาย  วาจ ฺจ  วิเนติ  ตสฺมา   
วิวิธนยตฺตา  วิเสสนยตฺตา  กายวาจาน  จ  วินยนโต  เจว  วินโยติ   
อกฺขาโต  ฯ  เตเนตเมตสฺส  วจนตฺถโกสลฺลตฺถ  วุตฺต   
                วิวิธวิเสสนยตฺตา          วินยนโต  เจว  กายวาจาน   
                วินยตฺถวิทูหิ  อย          วินโย  วินโยติ  อกฺขาโตติ ฯ   
        อิตร  ปน   
        อตฺถาน  สูจนโต  สวุุตฺตโต  สวนโตถ  สูทนโต   
        สุตฺตาณา  สุตฺตสภาคโต  จ  สุตฺต (๒)  สุตฺตนฺติ  อกฺขาต  ฯ   
        ต  หิ  อตฺตตฺถปรตฺถาทิเภเท  อตฺเถ  สูเจติ  ฯ  สุวุตฺตา   
เจตฺถ  อตฺถา  เวเนยฺยชฺฌาสยานุโลมวเสน (๓)  วุตฺตตฺตา  ฯ  สวติ  เจต   
อตฺเถ  สสฺส  อิว  ผล  ปสวตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สูทติ  เจต   
# ๑. ม. ธมฺมสงฺคโห ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เวเนยฺยชฺฌาสยา-   
# นุโลเมน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 27 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๒๗   
 
เธนุ  วิย  ขีร  ปคฺฆราเปตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สุฏ ุ  จ  เน  ตายติ   
รกฺขตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สุตฺตสภาค ฺจ  ต  ฯ  ยถา  หิ  ตจฺฉกาน   
สุตฺต  ปมาณ  โหติ  เอวเมตมฺป  วิ ฺ ูน  ฯ  ยถา  จ  สุตฺเตน   
สงฺคหิตานิ  ปุปฺผานิ  น  วิกิริยนฺติ  น  วิทฺธสียนฺติ  เอวเมวเตน   
สงฺคหิตา  อตฺถา  ฯ  เตเนตเมตสฺส  วจนตฺถโกสลลฺตฺถ  วุตฺต   
                อตฺถาน  สูจนโต  สุวุตฺตโต    สวนโตถ  สูทนโต   
                สตฺุตาณา  สุตฺตสภาคโต  จ    สุตฺต  สุตฺตนฺติ  อกฺขาตนฺติ  ฯ   
        อิตโร  ปน   
                ย  เอตฺถ  วุฑฺฒิมนฺโต          สลกฺขณา  ปชูิตา  ปริจฺฉินฺนา   
                วุตฺตาธิกา  จ  ธมฺมา                  อภิธมฺโม  เตน  อกฺขาโต  ฯ   
        อย  หิ  อภิสทฺโท  วุฑฺฒิลกฺขณ  ปูชิตปริจฺฉินฺนาธิเกสุ   
ทิสุสติ  ฯ  ตถา  เหส  พาฬฺหา  เม  อาวุโส  ทุกฺขา  เวทนา   
อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏิกฺกมนฺตีติ (๑)  อาทีสุ  วุฑฺฒิย  อาคโต  ฯ  ยา   
ตา  รตฺติโย  อภิ ฺาตา  อภิลกฺขิตาติอาทีสุ (๒)  สสฺลกฺขเณ ฯ   
ราชาภิราชา  มนุชินฺโทติอาทีสุ (๓)  ปชูิเต  ฯ  ปฏิพโล  วิเนตุ  อภิธมฺเม   
อภิวินเยติอาทีสุ  ปริจฺฉินเฺน  ฯ  อ ฺม ฺสงฺกรณวิรหิเต (๔)  ธมฺเม   
จ  วินเย  จาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติอาทีสุ (๕)   
อธิเกฯ   
# ๑. มม.ม ๑๓/๖๙๙/๖๓๖ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๔๕/๑๖ ฯ   
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๗๖/๔๔๔ ฯ  ๔. ม. .....สงฺกรวิรหิเต ฯ   
# ๕. ขุ. วิมาน. ๒๖/๙/๑๓ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 28 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘   
 
        เอตฺถ  จ  รูปูปปตฺติยา  มคฺค  ภาเวติ  ฯ  เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรตีติ  อาทินา  นเยน  วุฑฺฒิมนฺโตป   
ธมฺมา  วุตฺตา  ฯ  รูปารมฺมณ  วา  สทฺทารมฺมณ  วาติอาทินา (๑)  
นเยน  อารมฺมณาทีหิ  ลกขฺณียตฺตา  สลกฺขณาป  ฯ  เสกฺขา   
ธมฺมา  อเสกฺขา  ธมฺมา  โลกุตฺตรา  ธมมฺาติ  อาทินา  นเยน   
ปูชิตาป  ฯ  ปูชารหาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ผสฺโส  โหติ  เวทนา  โหตีติ (๑)   
อาทินา  นเยน  สภาวปรจฺิฉินฺนตฺตา  ปริจฺฉินฺนาป  ฯ  มหคฺคตา   
ธมฺมา  อปฺปมาณา  ธมฺมา  อนุตฺตรา  ธมฺมาติ  อาทินา  นเยน   
อธิกาป  ธมมฺา  วุตฺตา  ฯ  เตเนตเมตสฺส  วจนตฺถโกสลฺลตฺถ  วุตฺต   
                ย  เอตฺถ  วุฑฺฒิมนฺโต          สลกฺขณา  ปชูิตา  ปริจฺฉินฺนา   
                วุตฺตาธิกา  จ  ธมฺมา                  อภิธมฺโม  เตน  อกฺขาโตติ  ฯ   
ย  ปเนตฺถ  อวสิฏ (๒)  ต   
 
                ปฏก  ปฏกตฺถวิทู          ปรยิตฺติภาชนตฺถโต  อาหุ   
                เตน  สโมธาเนตฺวา          ตโยป  วินยาทโย  เยฺยา  ฯ   
        ปรยิตฺติป  หิ  มา  ปฏกสมฺปทาเนนาติ (๓)  อาทีสุ  ปฏกนฺติ   
วุจฺจติ  ฯ  อถ  ปุรโิส  อาคจฺเฉยฺย  กุทฺทาลปฏกมาทายาติอาทีสุ (๔)   
ยกิ ฺจิ  ภาชนป  ฯ  ตสฺมา   
                ปฏก  ปฏกตฺถวิทู          ปรยิตฺติภาชนตฺถโต  อาหุ   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๖/๙ ฯ  ๒. ม. อวิสิฏฐ ฯ   
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๓ ฯ  ๔. ส. น.ิ ๑๖/๒๐๙/๑๐๖ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 29 

                                เลมที่  ๔  นิทานกถา  หนา  ๒๙   
 
        อิทานิ   
                เตน  สโมธาเนตฺวา          ตโยป  วินยาทโย  เยยา (๑)  ฯ   
        เตน  เอว  ทุวิธตฺเถน  ปฏกสทฺเทน  สห  สมาส  กตฺวา   
วินโย  จ  โส  ปฏก ฺจ  ปริยตฺติภาวโต  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถสฺส   
ภาชนโต  จาติ  วินยปฏก  ยถา  วุตฺเตเนว  นเยน  สตฺุต ฺจ (๒)   
ต  ปฏก ฺจาติ  สุตฺตนฺตปฏก (๓)  อภิธมฺโม  จ  โส  ปฏก ฺจาติ   
อภิธมฺมปฏกนฺติ  เอวเมเต  ตโยป  วินยาทโย  เยฺยา  ฯ   
        เอว  ตฺวา  จ  ปุนป  เตสุเยว  ปฏเกสุ  นานปฺปการ-   
โกสลลฺตฺถ   
                เทสนาสาสนกถา                  เภทนฺเตสุ  ยถารห   
                สกิฺขาปฺปหานคมฺภีร-          ภาว ฺจ  ปริทีปเย  ฯ   
                ปริยตฺติเภท  สมฺปตฺตึ          วิปตฺติ ฺจาป  ย  ยหึ   
                ปาปุณาติ  ยถา  ภิกฺขุ          ตป  สพฺพ  วิภาวเย  ฯ   
        ตตฺราย  ปริทีปนา  วิภาวนา  จ  ฯ  เอตานิ  หิ  ตีณิ   
ปฏกานิ  ยถากฺกม  อาณาโวหารปรมตฺถเทสนา  ยถาปราธ-   
ยถานุโลมยถาธมฺมสาสนานิ  สวราสวรทิฏ ิวินิเวนนามรูป-   
ปริจฺเฉทกถา  จาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ   
        เอตฺถ  หิ  วินยปฏก  อาณารเหน  ภควตา  อาณาพาหุลฺลโต   
เทสิตตฺตา  อาณาเทสนา  ฯ  สุตฺตนฺตปฏก  โวหารกุสเลน  ภควตา   
# ๑. ม. เญยยฺาติ ฯ  ๒. ม. สุตฺตนฺตฺต ฯ  ๓. ม. .....กถาติ  จ  ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 30 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐   
 
โวหารพาหุลฺลโต  เทสิตตฺตา  โวหารเทสนา  ฯ  อภิธมฺมปฏก   
ปรมตฺถกุสเลน  ภควตา  ปรมตฺถพาหุลฺลโต  เทสิตตฺตา  ปรมตฺถ-   
เทสนาติ  วุจฺจติ  ฯ   
        ตถา  ปม  เย  เต  ปจุราปราธา  สตฺตา  ฯ  เต  ยถาปราธ   
เอตฺถ  สาสิตาติ  ยถาปราธสาสน  ฯ  ทุติย  อเนกชฌฺาสยานุสย-   
จริยาธิมุตฺติกา  สตฺตา  ยถานุโลม  เอตฺถ  สาสิตาติ  ยถานุโลม-   
สาสน  ฯ  ตติย  ธมฺมปุ ฺชมตฺเต  อห  มมาติ  ส ฺ ิโน  สตฺตา   
ยถาธมฺม  เอตฺถ  สาสิตาติ  ยถาธมฺมสาสนนฺติ  วุจฺจติ  ฯ   
        ตถา  ปม  อชฺฌาจารปฏิปกฺขภูโต  สวราสวโร  เอตฺถ   
กถิโตติ  สวราสวรกถา  ฯ  สวราสวโรติ  ขุทฺทโก  เจว  มหนฺโต   
จ  สวโร  กมมฺากมฺม  วิย  ผลาผล  วิย  จ  ฯ  ทุติย  ทวฺาสฏ ิ-   
ทิฏ ิปฏิปกฺขภูตา  ทิฏ ิวินิเวนา  เอตฺถ  กถิตาติ  ทฏิ ิวินิเวน-   
กถา  ฯ  ตติย  ราคาทิปฏปิกฺขภูโต  นามรูปปริจฺเฉโท  เอตฺถ   
กถิโตติ  นามรูปปริจฺเฉทกถาติ  วุจฺจติ  ฯ   
        ตีสุป  จ  เอเตสุ  ติสฺโส  สกิฺขา  ตีณิ  ปหานานิ  จตุพฺพิโธ   
จ  คมฺภีรภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตถา  หิ  วินยปฏเก  วิเสเสน  อธิสีลสิกฺขา  วุตฺตา  ฯ   
สุตฺตนฺตปฏเก  อธิจิตฺตสิกฺขา  ฯ  อภิธมฺมปฏเก  อธปิ ฺาสิกฺขา  ฯ   
        วินยปฏเก  จ  วีติกฺกมปฺปหาน  กเิลสาน  วีติกฺกมปฏ-ิ   
ปกฺขตฺตา  สีลสฺส  ฯ  สุตฺตนฺตปฏเก  ปริยุฏานปฺปหาน  ปริยฏุาน-    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 31 

                                เลมที่  ๔  นิทานกถา  หนา  ๓๑   
 
ปฏิปกฺขตฺตา  สมาธิสฺส  ฯ  อภิธมฺมปฏเก  อนุสยปฺปหาน  อนุสย-   
ปฏิปกฺขตฺตา  ป ฺาย  ฯ  ปเม  จ  ตทงฺคปฺปหาน  กิเลสาน (๑)  ฯ   
อิตเรสุ  วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฺปหานานิ  ฯ  ปเม  จ  ทุจฺจริตสงฺกิเลสป-ฺ   
ปหาน  ฯ  อิตเรสุ  ตณฺหาทิฏ ิสงฺกิเลสปฺปหาน (๒)  ฯ   
        เอกเมกสฺมึ ฺเจตฺถ  จตุพฺพิโธป  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร-   
ภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  ธมฺโมติ  ตนฺติ  ฯ  อตฺโถติ  ตสฺสา-   
เยวตฺโถ  ฯ  เทสนาติ  ตสฺสา  มนสา  สุววตฺถาปตาย  ตนฺติยา   
เทสนา  ฯ  ปฏิเวโธติ  ตนฺติยา  ตนฺติอตฺถสฺส  จ  ยถาภูตาว-   
โพโธ  ฯ  ตีสุป  เจเตสุ  เอเต  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธา  ยสฺมา   
สสาทีหิ  วิย  มหาสมุทฺโท  มนฺทพุทฺธหีิ  ทุกโฺขคาฬฺหา  อลพฺภ-   
เนยฺยปฺปติฏา  จ  ตสฺมา  คมฺภีรา  ฯ  เอว  เอกเมกสฺมึ  เอตฺถ   
จตุพฺพิโธป  คมฺภีรภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อปโร  นโย  ฯ  ธมฺโมติ  เหตุ  ฯ  วุตฺต  เหต  เหตุมฺหิ   
าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ  ฯ  อตฺโถติ  เหตุผล  ฯ  วุตฺต  เหต   
เหตุผเล  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติ  ฯ  เทสนาติ  ป ฺตฺติ   
ยถาธมฺม  ธมมฺาภิลาโปติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อนุโลมปฏโิลมสงฺเขป-   
วิตฺถาราทิวเสน  วา  กถน  ฯ  ปฏิเวโธติ  อภิสมโย  ฯ  โส  จ   
โลกิยโลกุตฺตโร  วิสยโต  อสมฺโมหโต  จ  อตฺถานุรปู  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุรูป  อตฺเถสุ  ป ฺตฺติปถานุรูป  ป ฺตฺตีสุ  อวโพโธ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ตณฺหาทิฏฐิสกิเลสาน  ปหาน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 32 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒   
 
เตส  เตส  วา  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตุตธมฺมาน  ปฏิวิชฌฺิตพฺโพ   
สลกฺขณสงฺขาโต  อวิปรีตสภาโว  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เอเตสุ  ปฏเกสุ  ย  ย  ธมฺมชาต  วา   
อตฺถชาต  วา  ยา  จาย  ยถา  ยถา  าเปตพฺโพ  อตฺโถ   
โสตูน  าณสฺส  อภิมุโข  โหติ  ฯ  ตถา  ตถา  ตทตฺถโชติกา   
เทสนา  โย  เจตฺถ  อวิปรตีาวโพธสงฺขาโต  ปฏิเวโธ  เตส  เตส   
วา  ธมฺมาน  ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ  สลกฺขณสงฺขาโต  อวิปรีตสภาโว   
สพฺพเมต (๑)  อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ  ทุปฺป ฺเหิ  สสาทีหิ  วิย  มหา-   
สมุทฺโท  วิย  ทุกฺโขคาฬฺห  อลพฺภเนยฺยปฺปติฏ  จ  ตสฺมา   
คมฺภีร  ฯ  เอวป  เอกเมกสฺมึ  เอตฺถ  จตุพฺพิโธป  คมฺภีรภาโว   
เวทิตพฺโพ  ฯ  เอตฺตาวตา  จ   
                เทสนาสาสนกถา                  เภทนฺเตสุ  ยถารห   
                สกิฺขาปฺปหานคมฺภีร-          ภาว ฺจ  ปริทีปเยติ  ฯ   
        อย  คาถา  วุตฺตตฺถาว  โหติ  ฯ   
                ปริยตฺติเภท  สมฺปตฺตึ          วิปตฺติ ฺจาป  ย  ยหึ   
                ปาปุณาติ  ยถา  ภิกฺขุ          ตป  สพฺพ  วิภาวเยติ  ฯ   
        เอตฺถ  ปน  ตีสุ  ปฏเกสุ  ติวิโธ  ปริยตฺติเภโท  ทฏพฺโพ  ฯ   
ติสฺโส  ห ิ ปริยตฺติโย  อลคทฺทูปมา  นิสฺสรณตฺถา  ภณฺฑาคาริก-   
ปริยตฺตีติ  ฯ   
# ๑. ม. สพฺพมฺเปต ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 33 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๓๓   
 
        ตตฺถ  ยา  ทุคฺคหิตา  อุปารมฺภาทิเหตุ  ปริยาปฏุา  อย   
อลคทฺทูปมา  ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  เสยยฺถาป  ภิกฺเว  ปุริโส   
อลคทฺทตฺถิโก  อลคทฺทคเวสี  อลคทฺทปริเยสน  จรมาโน  โส   
ปสฺเสยฺย  มหนฺต  อลคทฺท  ตเมน  โภเค  วา  นงฺคุฏเ  วา   
คเณฺหยฺย  ตสฺส  โส  อลคทฺโท  ปฏิปริวตฺติตฺวา  หตฺเถ  วา   
พาหาย  วา  อ ฺตรสฺมึ  วา  องฺคปจฺจงฺเค  ฑเสยฺย  โส  ตโต-   
นิทาน  มรณ  วา  นิคจฺเฉยฺย  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  ต  กิสฺส   
เหตุ  ทุคฺคหิตตฺตา  ภิกฺขเว  อลคทฺทสสฺ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
อิเธกจฺเจ  โมฆปุริสา  ธมมฺ  ปรยิาปุณนฺติ  สุตฺต  ฯเปฯ  เวทลฺล   
เต  ต  ธมฺม  ปริยาปุณิตฺวา  เตส  ธมฺมาน  ป ฺาย  อตฺถ   
น  อุปปริกฺขนฺติ  เตส  เต  ธมฺมา  ป ฺาย  อตฺถ  อนุปปริกฺขต   
น  นชิฺฌาน  ขมนฺติ  เต  อุปารมฺภานิสสา  เจว  ธมฺม   
ปริยาปุณนฺติ  อิติวาทปฺปโมกขานิสสา  จ  ยสฺส  จตฺถาย  ธมฺม   
ปริยาปุณนฺติ  ต ฺจสฺส  อตฺถ  นานุโภนฺติ  เตส  เต  ธมฺมา   
ทุคฺคหิตา  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺตนฺติ  ต  กิสฺส   
เหตุ  ทุคฺคหิตตฺตา  ภิกฺขเว  ธมฺมานนฺติ (๑) ฯ   
        ยา  ปน  สุคหิตา  สีลกฺขนฺธาทิปาริปูรึเยว  อากงฺขมาเนน   
ปริยาปุฏา  น  อุปารมฺภาทิเหตุ  อย  นิสสฺรณตฺถา  ฯ  ย  สนฺธาย   
วุตฺต  เตส  เต  ธมฺมา  สุคหิตา  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๗๘/๒๖๘ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 34 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๔   
 
สวตฺตนฺติ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  สุคหิตตฺตา  ภิกฺขเว  ธมฺมานนฺติ  ฯ   
        ย  ปน  ปริ ฺาตกฺขนฺโธ  ปหีนกเิลโส  ภาวิตมคฺโค  ปฏ-ิ   
วิทฺธากุปฺโป  สจฺฉิกตนิโรโธ  ขีณาสโว  เกวล  ปเวณีปาลนตฺถาย   
วสานุรกฺขนตฺถาย  ปริยาปุณาติ  อย  ภณฺฑาคาริกปริยตฺตีติ  ฯ   
        วินเย  ปน  สุปฏิปนฺโน  ภิกฺขุ  สีลสมฺปท  นสิฺสาย  ติสฺโส   
วิชฺชา  ปาปณุาติ  ตาสเยว  จ  ตตฺถ  ปเภทวจนโต  ฯ  สุตฺเต   
สุปฏิปนฺโน  สมาธิสมฺปท  นิสฺสาย  ฉ  อภิ ฺา  ปาปุณาติ   
ตาสเยว  จ  ตตฺถ  ปเภทวจนโต  ฯ  อภิธมฺเม  สุปฏปินฺโน  ป ฺา-   
สมฺปท  นิสสฺาย  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  ปาปุณาติ  ตาสเยว  จ   
ตตฺเถว  ปเภทวจนโต  ฯ  เอวเมเตสุ  สุปฏิปนฺโน  ยถากฺกเมน  อิม   
วิชฺชาตฺตยฉฬภิ ฺาจตุปฏิสมฺภิทาทิเภท  สมฺปตฺตึ  ปาปุณาติ  ฯ   
        วินเย  ปน  ทุปฺปฏปินฺโน  อนุ ฺาตสุขสมฺผสฺสอตฺถรณ-   
ปาปุรณาทิสมฺผสฺสสาม ฺโต (๑)  ปฏิกฺขิตฺเตสุ  อุปาทินฺนผสฺสาทีสุ (๒)   
อนวชฺชส ฺ ี  โหติ  ฯ  วุตฺตมฺป  เหต  ตถาห  ภควตา  ธมฺม   
เทสิต  อาชานามิ  ยถา  เยเม  อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา   
ภควตา  เต  ปฏิเสวโต  นาล  อนฺตรายายาติ (๓)  ฯ  ตโต  ทุสฺสลีภาวา   
ปาปุณาติ  ฯ  สุตฺเต  ทุปฺปฏิปนฺโน  จตฺตาโรเม  ภิกขฺเว  ปุคฺคลา   
สนฺโต  สวิชฺชมานาติอาทีสุ (๔)  อธิปปฺาย  อชานนฺโต  ทุคฺคหิต   
คณฺหาติ  ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  อตฺตนา  ทุคฺคหิเตน  อเมฺห  เจว   
# ๑ ม. ....ปาวุรณาทิ... ฯ  ๒. ม. อุปาทินฺนกผสฺสาทีสุ ฯ  ๓. วิ. มหาวิ. 
# ๒/๖๖๒/๔๑๓ ฯ  ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕/๖ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 35 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๓๕   
 
อพฺภาจิกฺขติ  อตฺตาน ฺจ  ขณติ  พหุ ฺจ  อปุ ฺ  ปสวตีติ (๑)  ฯ   
ตโต  มิจฺฉาทิฏ ิต  ปาปุณาติ  ฯ  อภิธมฺเม  ทุปฺปฏิปนฺโน  ธมมฺ-   
จินฺต  อติธาวนฺโต  อจินฺเตยฺยานิป  จินฺเตติ  ตโต  จิตฺตวิกฺเขป   
ปาปุณาติ  ฯ  วุตฺต  เหต  จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  อจินฺเตยฺยานิ   
น  จินฺเตตพฺพานิ  ยานิ  จินฺเตนฺโต  อุมฺมาทสฺส  วิฆาตสฺส   
ภาคี  อสฺสาติ (๓) ฯ  เอวเมเตสุ  ทุปฺปฏิปนฺโน  ยถากฺกเมน  อิม   
ทุสฺสีลภาวมิจฺฉาทิฏ ิตาจิตฺตกฺเขปเภท  วิปตฺตึ  ปาปุณาตีติ  ฯ   
เอตฺตาวตา  จ   
                ปริยตฺติเภท  สมฺปตฺตึ          วิปตฺติ ฺจาป  ย  ยหึ   
                ปาปุณาติ  ยถา  ภิกฺขุ          ตป  สพฺพ  วิภาวเยติ  ฯ   
        อยป  คาถา  วุตฺตตฺถา  โหติ  ฯ   
        เอว  นานปฺปการโต  ปฏกานิ  ตฺวา  เตส  วเสเนต   
พุทฺธวจน  ติวิธนฺติ  าตพฺพ  ฯ   
        กถ  นิกายวเสน  ป ฺจวิธ  ฯ  สพฺพเมว  เจต  ทีฆนิกาโย   
มชฺฌิมนิกาโย  สยุตฺตนิกาโย  องฺคุตฺตรนิกาโย  ขุททฺกนิกาโยติ   
ป ฺจปฺปเภท  โหติ  ฯ  ตตฺถ  กตโม  ทฆีนิกาโย  ฯ  ติวคฺคสงฺคหานิ   
พฺรหฺมชาลาทีนิ  จตุตฺตึส  สุตฺตานิ  ฯ   
                จตุตฺตึเสว  สุตฺตนฺตา          ติวคฺโค  ยสฺส  สงฺคโห  ฯ   
                เอส  ทีฆนิกาโยติ                  ปโม  อนโุลมิโกติ  ฯ   
        กสมา  ปเนส  ทีฆนิกาโยติ  วุจฺจติ  ฯ  ทีฆปฺปมาณาน   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๗๗/๒๖๗ ฯ  ๒. ม. จิตฺตกฺเขป ฯ   
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗๗/๑๐๔ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 36 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖   
 
สุตฺตาน  สมูหโต  นิวาสโต  จ  ฯ  สมหูนิวาสา  หิ  นิกาโยติ   
วุจฺจนฺติ  ฯ  นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกนิกายป  สมนุปสฺสามิ   
เอว  จิตฺต  ยถยิท  ภิกฺขเว  ติรจฺฉานคตา  ปาณา  โปณิกนิกาโย   
จิกฺขลฺลิกนิกาโยติ (๑)  เอวมาทีนิ  เจตฺถ  สาธกานิ  สาสนโต  โลกโต   
จ  ฯ  เอว  เสสานป  นิกายภาเว  วจนตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        กตโม  มชฺฌิมนิกาโย  ฯ  มชฺฌิมปฺปมาณานิ  ป ฺจทสวคฺค-   
สงฺคหานิ  มูลปริยายสุตฺตาทีนิ  ทิยฑฺฒสต  เทฺว  จ  สุตฺตานิ ฯ   
                ทยิฑฺฒสตสุตฺตนฺตา                  เทฺว  จ  สุตฺตานิ  ยตฺถ  โส   
                นกิาโย  มชฺฌิโม  ป ฺจ          ทสวคฺคปริคฺคโหติ  ฯ   
        กตโม  สยุตฺตนิกาโย  ฯ  เทวตาสยุตฺตาทิวเสน  กถิตานิ   
โอฆตรณาทีนิ  สตฺต  สุตฺตสหสฺสานิ  สตฺต  สุตฺตสตานิ  จ   
ทฺวาสฏ ิ  สุตฺตานิ  ฯ   
                สตฺต  สุตฺตสหสฺสานิ          สตฺต  สุตฺตสตานิ  จ   
                ทวฺาสฏ ิ  เจว  สุตฺตนฺตา          เอโส  สยุตฺตสงฺคโหติ  ฯ   
        กตโม  องฺคุตฺตรนิกาโย  ฯ  เอเกกองฺคาติเรกวเสน  กถิตานิ   
จิตฺตปริยาทานาทีนิ  นว  สุตฺตสหสฺสานิ  ป ฺจ  สุตฺตสตานิ   
สตฺตป ฺาส ฺจ  สุตฺตานิ  ฯ   
                นว  สุตฺตสหสฺสานิ                  ป ฺจ  สุตฺตสตานิ  จ   
                สตฺตป ฺาส  สุตฺตานิ          สงฺขฺยา  องฺคุตฺตเร  อยนฺติ  ฯ   
        กตโม  ขุทฺทกนิกาโย  ฯ  สกล  วินยปฏก  อภิธมฺมปฏก   
# ๑. ส. ข. ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 37 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๓๗         
 
ขุทฺทกปาาทโย  จ  ปุพฺเพ  นิทสฺสิตา  ป ฺจทสปฺปเภทา  เปตฺวา   
จตฺตาโร  นิกาเย  อวเสส  พุทฺธวจน (๑) ฯ   
                เปตฺวา  จตุโรเปเต                  นิกาเย  ทฆีอาทิเก   
                ตท ฺ  พุทฺธวจน                  นิกาโย  ขุทฺทโก  มโตติ  ฯ   
        เอว  นกิายวเสน  ป ฺจวิธ  ฯ   
        กถ  องฺควเสน  นววิธ  ฯ  สพฺพเมว  หิท  สุตฺต  เคยฺย   
เวยฺยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภูตธมฺม   
เวทลฺลนฺติ  นวปฺปเภท  โหติ  ฯ   
        ตตฺถ  อุภโตวิภงฺคนิทฺเทสขนฺธกปริวารา  สุตฺตนิปาเต   
มงฺคลสุตฺตรตนสุตฺตนาลกสุตฺตตุวฏฏกสุตฺตานิ  อ ฺป  จ  สุตฺต-   
นามก  ตถาคตวจน  สุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  สพฺพป  สคาถก   
สุตฺต  เคยฺยนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  วิเสเสน  สยุตฺตเก  สกโลป   
สคาถกวคฺโค  ฯ  สกล  อภิธมฺมปฏก  นิคฺคาถก  สุตฺต  ฯ  ย  จ   
อ ฺป  อฏหิ  องฺเคหิ  อสงฺคหิต  พุทฺธวจน  ต  เวยฺยา-   
กรณนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ธมฺมปท  เถรคาถา  เถรีคาถา  สุตฺตนิปาเต   
โน  สุตฺตนามิกา  สุทฺธิกคาถา  จ  คาถาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
โสมนสฺสาณมยิกคาถาปฏิสยุตฺตา  เทฺวอสีติ  สุตฺตนฺตา  อุทานนฺติ   
เวทิตพฺพ  ฯ  วุตฺต  เหต  ภควตาติ (๒)  อาทินยปฺปวตฺตา  ทสุตฺตร-   
สตสุตฺตนฺตา  อิติวุตตกนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  อปณฺณกชาตกาทีนิ   
ป ฺาสาธิกานิ  ป ฺจ  ชาตกสตานิ  ชาตกนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
# ๑. ม. พุทฺธวจนนฺติ ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๑๗๙/๒๒๙ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 38 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘   
 
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อจฺฉริยา  อพฺภูตธมฺมา  อานนฺเทติ (๑)   
อาทินยปฺปวตฺตา  สพฺเพป  อจฺฉริยพฺภูตธมฺมปฏิสยุตฺตา  สุตฺตนฺตา   
อพฺภูตธมฺมนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  จุลลฺเวทลฺลมหาเวทลฺลสมฺมาทิฏ ิ-   
สกฺกป ฺหสงฺขารภาชนิยมหาปุณฺณมสุตฺตาทโย  สพฺเพป  เวท ฺจ   
ตุฏ ิจ  ลทฺธา  ลทฺธา  ปจฺุฉิตสุตฺตนฺตา  เวทลฺลนฺติ  เวทิตพฺพ (๒) ฯ   
เอว  องฺควเสน  นววิธ  ฯ   
        กถ  ธมมฺกฺขนฺธวเสน  จตุราสีติสหสฺสวิธ  ฯ  สพฺพเมว  เจต   
พุทฺธวจน   
                ทวฺาสีติ  พุทฺธโต  คณฺหึ          เทฺว  สหสฺสานิ  ภิกฺขุโต 
                จตุราสีติ  สหสฺสานิ                  เย  เม  ธมมฺา  ปวตฺติโนติ (๓) ฯ   
        เอว  ปรทิีปตธมฺมกฺขนฺธวเสน  จตุราสีติสหสฺสปฺปเภท  โหติ  ฯ   
ตตฺถ  เอกานุสนฺธิก  สุตฺต  เอโก  ธมฺมกฺขนฺโธ  ฯ  ย  อเนกานุ-   
สนฺธิก  ตตฺถานุสนฺธิวเสน  ธมฺมกฺขนธฺคณนา  ฯ  คาถาพนฺเธสุ   
ป ฺหาปุจฺฉน (๔)  เอโก  ธมฺมกฺขนฺโธ  ฯ  วิสฺสชชฺน  เอโก  อภิธมฺเม   
เอกเมก  ติกทุกภาชน  เอกเมก  จ  จิตฺตวารภาชน  เอโก   
ธมฺมกฺขนฺโธ  ฯ  วินเย  อตฺถิ  วตฺถุ  อตฺถ ิ มาติกา  อตฺถิ  ปทภาชนีย   
อตฺถิ  อนฺตราปตฺติ  อตฺถิ  อาปตฺติ  อตฺถิ  อนาปตฺติ  อตฺถิ   
ติกจฺเฉโท  ฯ  ตตฺเถกเมโก  โกฏาโส  เอเกโก  ธมมฺกฺขนฺโธติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  เอว  ธมฺมกขฺนฺธวเสน  จตุราสีติสหสฺสวิธ  ฯ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๓๖/๑๖๘ ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺพา ฯ   
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖ ฯ  ๔. ม. ปฺหปุจฺฉน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 39 

                        เลมที ่ ๔  นิทานกถา  หนา  ๓๙   
 
        เอวเมต  อเภทโต  รสวเสน  เอกวิธ  เภทโต  ธมฺมวินยาทิ-   
วเสน  ทุวิธาทิเภท  พุทฺธวจน  สงฺคายนฺเตน  มหากสฺสปปฺปมุเขน   
วสีคเณน  อย  ธมโฺม  อย  วินโย  อิท  ปมพุทฺธวจน  อิท   
มชฺฌิมพุทฺธจน  อิท  ปจฺฉิมพุทฺธวจน  อิท  วินยปฏก  อิท   
สุตฺตนฺตปฏก  อิท  อภิธมฺมปฏก  อย  ทีฆนิกาโย  ฯเปฯ  อย   
ขุทฺทกนิกาโย  อิมานิ  สุตฺตาทีนิ  นวงฺคานิ  ฯ  อิมานิ  จตุราสีติ-   
ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ  อิม  ปเภท  ววตฺถเปตฺวาว  สงฺคีต  ฯ  น   
เกวล ฺจ  อิมเมว  อ ฺป  อุทานสงฺคหวคฺคสงฺคหเปยฺยาลสงฺคห-   
เอกกนิปาตทุกนิปาตาทินิปาตสงฺคหสยุตฺตสงฺคหปณฺณาสสงฺคหาทิ-   
มเนกวิธ  ตีสุ  ปฏเกสุ  สนฺทิสฺสมาน  สงฺคหปฺปเภท  ววตฺถเปตฺวา   
เอว (๑)  สตฺตหิ  มาเสหิ  สงฺคีต  ฯ   
        สงฺคีติปริโยสาเน  จสฺส  อิท  มหากสฺสปตฺเถเรน  ทสพลสสฺ   
สาสน  ป ฺจวสฺสสหสฺสปริมาณกาล  ปวตฺตนสมตฺถ  กตนฺติ   
ส ฺชาตปฺปโมทา  สาธุการ  วิย  ททมานา  อย  มหาปวี  อุทก-   
ปริยนฺต  กตฺวา  อเนกปฺปการ  กมฺป  สงฺกมฺป  สมฺปกมฺป  สมฺปเวธิ  ฯ   
อเนกานิ  จ  อจฺฉริยานิ  ปาตุรเหสุนฺติ  ฯ  อย  ปมมหาสงฺคีติ-   
นาม  ยา  โลเก   
                สเตหิ  ป ฺจหิ  กตา                  เตน  ป ฺจสตาติ  จ   
                เถเรเหว  กตตฺตา  จ                  เถริกาติ  ปวุจฺจตีติ  ฯ   
                                นิทานกถา  นฏิ ิตา  ฯ 
# ๑ ม. เอว ฯ  ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 40 

                                เลมที่  ๔  หนา  ๔๐ 
 
                                พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา   
 
                                ปริพฺพาชกกถาวณฺณนา   
        อิมิสฺสา  ปมมหาสงฺคีติยา  วตฺตมานาย  วินยสงฺคหาวสาเน   
สุตฺตนฺตปฏเก  อาทินิกายสฺส  อาทิสุตฺต  พฺรหฺมชาล  ปุจฺฉนฺเตน   
อายสฺมตา  มหากสฺสเปน  พฺรหฺมชาล  อาวุโส  อานนฺท  กตฺถ   
ภาสิตนฺติ  เอวมาทิวุตฺตวจนปริโยสาเน  ยตฺถ  จ  ภาสิต  ย ฺจ   
อารพฺภ  ภาสิต  ต  สพฺพ  ปกาเสนฺโต  อายสฺมา  อานนฺโท   
เอวมฺเม  สุตนฺติ  อาทิมาห  ฯ  เตน  วุตฺต  พฺรหฺมชาลสฺสาป  เอวมฺเม   
สุตนฺติ  อาทิก  อายสฺมตา  อานนฺเทน  ปมมหาสงฺคีติกาเล  วุตฺต   
นิทานมาทีติ  ฯ   
        ตตฺถ  เอวนฺติ  นิปาตปท  ฯ  เมติอาทีนิ  นามปทานิ  ฯ   
ปฏิปนฺโน  โหตีติ  เอตฺถ  ปฏีติ  อุปสคฺคปท  ฯ  โหตีติ  อาขฺยาต-   
ปท  ฯ  อิมินา  ตาว  นเยน  ปทวิภาโค  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อตฺถโต  ปน  เอวสทฺโท  ตาว  อุปมูปเทสสมฺปหสน-   
ครหณวจนสมฺปฏิคฺคหาการนิทสฺสนาวธารณาทิอเนกตฺถปฺปเภโท  ฯ   
ตถาเหส  เอว  ชาเตน  มจฺเจน  กตฺตพฺพ  กุสล  พหุนฺติ (๑)  เอวมาทีสุ   
อุปมาย  อาคโต  ฯ  เอว  เต  อภิกฺกมิตพฺพ  ฯ  เอว  เต  ปฏิกกฺมิตพฺพนฺติ-   
อาทีสุ  อุปเทเส  ฯ  เอวเมต  ภควา  เอวเมต  สุคตาติอาทีสุ (๒)   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๒ ฯ  ๒. ที. สี. ๙/๒๙๓/๒๓๓ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 41 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑   
 
สมฺปหสเน  ฯ  เอวเมว  ปนาย  วสลี  ยสฺมึ  วา  ตสฺมึ  วา  ตสฺส   
มุณฺฑกสฺส  สมณกสฺส  วณฺณ  ภาสตีติอาทีสุ (๑)  ครหเณ  ฯ  เอว   
ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุนฺติอาทีสุ (๒)  วจน-   
ปฏิคฺคเห  ฯ  เอว  พฺยาโข  อห  ภนฺเต  ภควตา  ธมฺม  เทสิต   
อาชานามีติอาทีสุ (๓)  อากาเร  ฯ  เอหิ  ตฺว  มาณวก  เยน  สมโณ   
อานนฺโท  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  สมณ  อานนฺท   
อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน  พล  ผาสุวิหาร  ปุจฺฉ  สโุภ   
มาณโว  โตเทยฺยปุตฺโต  ภวนฺต  อานนฺท  อปฺปาพาธ  ฯเปฯ   
ผาสุวิหาร  ปจฺุฉตีติ  เอว ฺจ  วเทหิ  สาธุ  กริ  ภว  อานนฺโท   
เยน  สุภสฺส  มาณวสฺส  โตเทยฺยปุตฺตสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ   
อนุกมฺป  อุปาทายาติอาทีสุ (๔)  นิทสสฺเน  ฯ  ต  ก ึ ม ฺถ  กาลามา   
อิเม  ธมฺมา  กุสลา  วา  อกุสลา  วาติ  อกุสลา  ภนฺเต  สาวชฺชา   
วา  อนวชฺชา  วาติ  สาวชชฺา  ภนฺเต  วิ ฺ ุครหิตา  วา   
วิ ฺ ุปสตฺถา  วาติ  วิ ฺ ุครหิตา  ภนฺเต  สมตฺตา  สมาทินฺนา   
อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺนฺติ  โน  วา  กถ  วา (๕)  เอตฺถ  โหตีติ   
สมตฺตา  ภนฺเต  สมาทินฺนา  อหิตาย  ทกฺุขาย  สวตฺตนฺติ  เอว   
โน  เอตฺถ  โหตีติอาทีสุ (๖)  อวธารเณ  ฯ  สฺวายมิธ  อาการ-   
นิทสฺสนาวธารเณสุ  ทฏพฺโพ  ฯ   
# ๑. ส. ส. ๑๕/๖๒๗/๒๓๕ ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๗๙/๗๘ ฯ   
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๑๐/๑๙ ฯ  ๔. ท.ี ส.ี ๙/๓๑๕/๒๕๐ ฯ   
# ๕. ม. กถ โว ฯ  ๖. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๔ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 42 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒   
 
        ตตฺถ  อาการตฺเถน  เอวสทฺเทน  เอตมตฺถ  ทีเปติ  นานา- 
นยนิปุณ  อเนกชฺฌาสยสมุฏาน  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน  วิวิธ- 
ปาฏิหาริย  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร  สพฺพสตฺตาน  สกสก- 
ภาสานุรูปโต  โสตปถมาคจฺฉนฺต  ตสฺส  ภควโต  วจน  สพฺพปฺ- 
ปกาเรน  โก  สมตฺโถ  วิ ฺาตุ   สพฺพถาเมน  ปน  โสตุกามฺยต (๑)  
ชเนตฺวาป  เอวมฺเม  สุต   มยาป  เอเกนากาเรน  สุตนฺติ  ฯ   
        นิทสฺสนตฺเถน  นาห  สยมฺภู    น  มยา  อิท  สจฺฉิกตนฺติ  
อตฺตาน  ปริโมเจนฺโต  เอวมฺเม  สุต    มยาป  เอว  สตุนฺติ  อิทานิ  
วตฺตพฺพ  สกล  สุตฺต  นิทสฺเสติ  ฯ   
        อวธารณตฺเถน  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  
พหุสฺสุตาน  ยทิท  อานนฺโท   คติมนฺตาน   สติมนฺตาน  ธิติมนฺตาน   
อุปฏากาน  ยทิท  อานนฺโทติ (๒) เอว  ภควตา  อายสฺมา  อานนฺโท  
อตฺถกุสโล  ธมฺมกุสโล  พฺย ฺชนกุสโล  นิรุตฺติกุสโล  ปุพฺพา- 
ปรกุสโลติ (๓) เอว  ธมฺมเสนาปตินา  จ  ปสตฺถภาวานุรูป  อตฺตโน  
ธารณพล  ทสฺเสนฺโต  สตฺตาน  โสตุกามฺยต  ชเนติ  เอวมฺเม   
สุต    ต ฺจ  โข  อตฺถโต  วา  พฺย ฺชนโต  วา  อนูนมนธิก   
เอวเมว  น  อ ฺถา  ทฏพฺพนฺติ  ฯ   
        เมสทฺโท  ตีสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ  ฯ  ตถาหิสฺส  คาถาภิคีต   
# ๑. ม. โสตุกามต ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ 
# ๓. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๖๙/๒๒๕ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 43 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓         
         
เม  อโภชเนยฺยนฺติอาทีสุ (๑) มยาติ  อตฺโถ  ฯ  สาธุ  เม  ภนฺเต  
ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตูติอาทีสุ  มยฺหนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
ธมฺมทายาทา  เม  ภิกฺขเว  ภวถาติอาทีสุ (๓) มมาติ  อตฺโถ  ฯ  อิธ  
ปน  มยา  สตุนฺติ  จ  มม  สุตนฺติ (๔) จ  อตฺถทฺวเย  ยุชชฺติ  ฯ   
        สุตนฺติ  อย  สุตสทฺโท  สอุปสคฺโค  จ  อนุปสคฺโค  จ  คมน- 
วิสฺสุตกิลินฺนอุปจิตานุโยคโสตวิ ฺเยฺยโสตทฺวารานุสารวิ ฺาตาทิ- 
อเนกตฺถปฺปเภโท  ฯ   
        ตถาหิสสฺ  เสนาย  ปสุโตติ  อาทีสุ  คจฺฉนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ   
สุตธมฺมสฺส  ปสฺสโตติอาทีสุ (๕) วิสฺสุตธมฺมสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  อวสฺสุตา   
อวสฺสุตสฺสาติอาทีสุ (๖)  กิลินฺนา  กลินิฺนสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  ตุเมฺหหิ  
ปุ ฺ  ปสุต  อนปฺปกนฺติอาทีสุ (๗) อุปจิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เย  ฌาน- 
ปสุตา  ธีราติอาทีสุ (๘)  ฌานานุยุตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  ทฏิ  สุต  
มุตนฺติอาทีสุ  โสตวิ ฺเยฺยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สุตธโร  สุตสนฺนิจฺจโยติ (๙) 
อาทีสุ  โสตทฺวารานุสารวิ ฺาตธโรติ  อตฺโถ  ฯ  อิธ  ปนสฺส   
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ  วา  อุปธารณนฺติ  วาติ   
อตฺโถ  ฯ  เมสทฺทสฺส  หิ  มยาติ  อตฺเถ  สติ  เอว  มยา  สุต   
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ  ยุชฺชติ    มมาติ  อตฺเถ  สติ   
# ๑. ส. ส. ๑๕/๖๕๖/๒๔๕ ฯ  ๒. ส. นิ. ๑๖/๕๙๙/๒๘๗ ฯ 
# ๓-๔. ม. มู. ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ  ๕. วิ. มหา. ๔/๕/๖ ฯ 
# ๖. วิ. ภิกฺขุนี. ๓/๑/๔ ฯ  ๗. ขุ. ขุ. ๒๕/๘/๑๑ ฯ 
# ๘. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ  ๙. วิ. จุล. ๖/๖๗๕/๓๕๓ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 44 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔ 
 
เอว  มม  สุต  มม  โสตทวฺารานุสาเรน  อุปธารณนฺติ  ยุชชฺติ  ฯ   
        เอวเมเตสุ  ตีสุ  ปเทสุ  เอวนฺติ  โสตวิ ฺาณาทิวิ ฺาณ- 
กิจฺจนิทสฺสน  ฯ  เมติ  วุตฺตวิ ฺาณสมงฺคิปุคฺคลนิทสฺสน  ฯ  สตุนฺติ  
อสฺสวนภาวปฏิกฺเขปโต  อนูนานาธิกาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสน ฯ ตถา  
เอวนฺติ  ตสฺสา  โสตทฺวารานุสาเรน  ปวตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา  
นานปฺปกาเรน  อารมฺมเณ  ปวตฺติภาวปฺปกาสน  ฯ  เมติ  อตฺตปฺ- 
ปกาสน  ฯ  สุตนฺติ  ธมฺมปฺปกาสน  ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขโป   
นานปฺปกาเรน  อารมฺมเณ  ปวตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา  มยา  น   
อ ฺ  กต    อิท  ปน  กต  อย  ธมโฺม  สุโตติ  ฯ   
        ตถา  เอวนฺติ  นิทฺทิสติพฺพธมฺมปฺปกาสน  ฯ(๑)  เมติ  ปุคฺคลป-ฺ 
ปกาสน  ฯ  สุตนฺติ  ปุคฺคลกิจฺจปฺปกาสน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
ย  สุตฺต  นิททฺิสิสฺสามิ   ต  มยา  เอว  สตุนฺติ  ฯ   
        ตถา  เอวนฺติ  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  นานาการปฺปวตฺติยา  
นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณ  โหติ   ตสฺส  นานาการนิทฺเทโส  ฯ  เอวนฺติ  
หิ  อยมาการป ฺตฺติ  ฯ  เมติ  กตฺตุนิทฺเทโส  ฯ  สตุนฺติ  วิสย- 
นิทฺเทโส  ฯ  เอตฺตาวตา  นานาการปฺปวตฺเตน  จิตฺตสนฺตาเนน   
ตสมงฺคิโน  กตฺตุ  วิสยคฺคหณสนฺนิฏาน  กต  โหติ  ฯ   
        อถวา  เอวนฺติ  ปุคฺคลกิจฺจนิทฺเทโส  ฯ  สุตนฺติ  วิ ฺาณ- 
กิจฺจนิทฺเทโส  ฯ  เมติ  อุภยกิจฺจยุตฺตปุคฺคลนิทฺเทโส  ฯ  อย  ปเนตฺถ   
# ๑. ม. นิทฺทสิิตพฺพธมฺมปฺปกาสน ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 45 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๕ 
 
สงฺเขโป  มยา  สวนกิจฺจวิ ฺาณสมงฺคินา  ปุคฺคเลน  วิ ฺาณ- 
วเสน  ลทฺธสวนกิจฺจโวหาเรน  สุตนฺติ  ฯ   
        ตตฺถ  เอวนฺติ  จ  เมติ  จ  สจฺฉิกตฺถปรมตฺถวเสน  
อวิชฺชมานป ฺตฺติ  ฯ  กเิ ฺหตฺถ  ต  ปรมตฺถโต  อตฺถิ   ย  เอวนฺติ  
วา  เมติ  วา  นิทฺเทส  ลเภถ  ฯ  สุตนฺติ  วิชฺชมานป ฺตฺติ  ฯ  ย  
หิ  ต  เอตฺถ  โสเตน  อุปลทฺธ    ต  ปรมตฺถโต  วิชชฺมานนฺติ  ฯ   
ตถา  เอวนฺติ   จ   เมติ   จ    ต    ต  อุปาทาย  วตฺตพฺพโต   
อุปาทาป ฺตฺติ  ฯ  สุตนติฺ  ทิฏาทีนิ  อุปนิธาย  วตฺตพฺพโต  
อุปนิธาป ฺตฺติ  ฯ   
        เอตฺถ  จ  เอวนฺติ  วจเนน  อสมฺโมห  ทีเปติ  ฯ  น  หิ   
สมฺมูโฬฺห  นานปฺปการปฏิเวธสมตฺโถ  โหติ  ฯ  สตุนฺติ  วจเนน   
สุตสฺส  อสมฺโมส  ทีเปติ  ฯ  ยสฺส  ห ิ สุต  ปมฺมุฏ (๑) โหติ    น  
โส  กาลนฺตเรน  มยา  สุตนฺติ  ปฏชิานาติ  ฯ (๒) อิจฺจสฺส  อสมฺโมเหน 
ป ฺาสิทฺธิ    อสมฺโมเสน  ปน  สติสทิฺธิ  ฯ  ตตฺถ  ป ฺา- 
ปุพฺพงฺคมาย  สติยา  พฺย ฺชนาวธารณสมตฺถตา  ฯ  สติปุพฺพงฺคมาย   
ป ฺาย  อตฺถปฏิเวธสมตฺถตา  ฯ  ตทภุยสมตฺถตาโยเคน  อตฺถ- 
พฺย ฺชนสมฺปนฺนสฺส  ธมมฺโกสสฺส  อนุปาลนสมตฺถโต  ธมฺม- 
ภณฺฑาคาริกตฺตสิทฺธิ. ฯ 
        อปโร  นโย  ฯ  เอวนฺติ  วจเนน  โยนิโสมนสิการ  ทีเปติ   
# ๑. ม. สมฺมฏุฐ ฯ  ๒. ม. ปฏิชานาติ ฯ          



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 46 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖         
         
อโยนิโสมนสิกโรโต  นานปฺปการปฏเิวธาภาวโต  ฯ  สุตนฺติ  วจเนน   
อวิกฺเขป  ทีเปติ  วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส  สวนาภาวโต  ฯ  ตถา  หิ  
วิกฺขิตฺตจิตฺโต  ปุคฺคโล  สพฺพสมฺปตฺติยา  วุจฺจมาโนป  น  มยา   
สุต    ปุน  ภณถาติ  ภณติ  ฯ  โยนิโสมนสิกาเรน  เจตฺถ  อตฺต- 
สมฺมาปณิธึ  ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺต  สาเธติ  สมฺมาอปฺปณิหิตตฺตสฺส  
ปุพฺเพอกตปุ ฺสฺส  วา  ตทภาวโต  ฯ  อวิกฺเขปน  สทฺธมฺมสฺสวน  
สปฺปุริสูปสฺสย ฺจ  สาเธติ  ฯ  น  หิ  วิกฺขิตฺโต (๑) โสตุ  สกโฺกติ   
น  จ  สปฺปุริเส  อนุปสฺสยมานสฺส  สวน  อตฺถีติ  ฯ   
        อปโร  นโย  ฯ  ยสฺมา  เอวนฺติ  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  
นานาการปฺปวตฺติยา  นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณ  โหติ    ตสฺส  
นานาการนิทฺเทโสติ  วุตฺต   โส  จ   เอว  ภทฺทโก  อากาโร   
น  สมฺมาอปฺปณิหิตตฺตโน  ปุพฺเพอกตปุ ฺสฺส  วา  โหติ   ตสฺมา   
เอวนฺติ  อิมินา  ภทฺทเกนากาเรน  ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺติมตฺตโน   
ทีเปติ  ฯ  สุตนฺติ  สวนโยเคน  ปุริมจกกฺทฺวยสมฺปตฺติมตฺตโน  ทีเปติ  ฯ 
น  หิ  อปฺปฏริูปเทเส  วสโต  สปฺปรุิสปูสฺสยวิรหิตสฺส  วา  สวน  
อตฺถิ  ฯ  อิจฺจสฺส  ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา  อาสยสุทฺธิ  สิทฺธา  
โหติ    ปุริมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา  ปโยคสทฺุธิ  ฯ  ตาย  จ   อาสย- 
สุทฺธิยา  อธิคมพฺยตฺติสิทฺธิ    ปโยคสุทฺธิยา  อาคมพฺยตฺติสิทธิ  ฯ 
อิติ  ปโยคาสยสุทฺธสฺส  อาคมาธิคมสมฺปนฺนสฺส  วจน  อรุณุคฺค  
วิย  สุริยสฺส  อุทยโต  โยนโิสมนสิกาโร   วิย  จ  กุสลกมฺมสฺส   
# ๑. ม. วิกฺขิตฺตจิตฺโต ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 47 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗ 
 
อรหติ  ภควโต  วจนสฺส  ปุพฺพงฺคม  ภวิตุนฺติ  าเน  เถโร (๑) 
นิทาน  เปนฺโต  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิมาห  ฯ   
        อปโร  นโย  ฯ  เอวนฺติ  อิมินา  นานปฺปการปฏิเวธทีปเกน  
วจเนน  อตฺตโน  อตฺถปฏภิาณปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสภาว  ทีเปติ  ฯ  
สุตนฺติ  อิมินา  โสตพฺพปฺปเภทปฏิเวธทีปเกน  วจเนน  ธมฺมนิรตฺุติ- 
ปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสภาว  ฯ  เอวนฺติ  จ  อิท  โยนิโสมนสิการปทีปก  
วจน  ภาสมาโน  เอเต  มยา  ธมฺมา  มนสานุเปกฺขิตา  ทฏิ ิยา   
สุปฺปฏิวิทฺธาติ  ทีเปติ  ฯ  สุตนฺติ  อิท  สวนโยคทีปก  วจน   
ภาสมาโน  พหู  มยา  ธมฺมา  สุตา  ธตา (๒) วจสา  ปริจิตาติ  
ทีเปติ  ฯ  ตทุภเยนาป  อตฺถพฺย ฺชนปาริปูรึ  ทีเปนฺโต  สวเน  อาทร  
ชเนติ  ฯ  อตฺถพฺย ฺชนปรปิุณฺณ  หิ  ธมฺม  อาทเรน  อสฺสุณนฺโต  
มหตา  หิตา  ปริพาหิโร  โหตีติ  ตสฺมา  อาทร  ชเนตฺวา  สกฺกจฺจ   
อย  ธมฺโม  โสตพฺโพติฯ 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อิมนิา  ปน  สกเลน  วจเนน  อายสฺมา  
อานนฺโท  ตถาคตปฺปเวทิต  ธมฺม  อตฺตโน  อทหนฺโต  อสปฺปุรสิภูมึ  
อติกฺกมติ    สาวกตฺต  ปฏิชานนฺโต  สปฺปุริสภูมึ  โอกฺกมติ  ฯ  ตถา  
อสทฺธมฺมา  จิตฺต  วุฏาเปติ    สทฺธมฺเม  จิตฺต  ปติฏาเปติ  ฯ  
เกวล  สุตเมว  เจต (๓) มยา  ตสฺเสว [๔]  ภควโต  วจนนฺติ  ทีเปนฺโต  
อตฺตาน  ปริโมเจติ    สตฺถาร  อปทิสติ    ชินวจน  อปฺเปติ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ธาดา ฯ  ๓. ม. สุตเมเวต ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 48 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘ 
 
ธมฺมเนตฺตึ  ปติฏาเปติ  ฯ   
        อปจ  เอวมฺเม  สุตนฺติ  อตฺตนา  อุปฺปาทิตภาว  อปฺปฏ-ิ 
ชานนฺโต  ปรุิมสวน (๑) วิวรนฺโต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิตมิท  มยา  ตสฺส  
ภควโต  จตุเวสารชฺชวิสารทสฺส  ทสพลธรสฺส  อาสภณฺานฏายิโน  
สีหนาทนาทิโน  สพฺพสตฺตุตฺตมสฺส  ธมฺมิสฺสรสฺส  ธมฺมราชสฺส  
ธมฺมาธิปติโน  ธมฺมทีปสสฺ  ธมฺมสรณสฺส  สทฺธมฺมวรจกฺกวตฺติโน  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  วจน   น  เอตฺถ  อตฺเถ  วา  ธมฺเม  วา  
ปเท  วา  พย ฺชเน  วา  กงฺขา  วา  วิมติ  วา  กตฺตพฺพาติ   
สพฺเพส  เทวมนุสฺสาน  อิมสฺมึ  ธมฺเม  อสฺสทฺธิย  วินาเสติ   
สทฺธาสมฺปท  อุปฺปาเทตีติ  ฯ  เตเนต  วุจฺจติ   
                วินาสยติ  อสฺสทฺธ          สทฺธ  วฑฺเฒติ  สาสเน   
                เอวมฺเม  สุตมิจฺเจว          วท  โคตมสาวโกติ  ฯ   
        เอกนฺติ  คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโส  ฯ  สมยนฺติ  ปริจฺฉินฺน- 
นิทฺเทโส  ฯ  เอก  สมยนฺติ  อนิยมิตปรทิีปน  ฯ  ตตฺถ  สมยสทฺโท   
                สมวาเย  ขเณ  กาเล          สมูเห  เหตุทิฏ ิสุ   
                ปฏิลาเภ  ปหาเน  จ    ปฏิเวเธ  จ  ทิสฺสติ  ฯ   
        ตถาหิสสฺ  อปฺเปวนาม  เสฺวป  อุปสงฺกเมยฺยาม  กาล  จ   
สมย  จ   อุปาทายาติ (๒)  เอวมาทีสุ  สมวาโย  อตฺโถ  ฯ  เอโก 
จ  โข  ภิกฺขเว  ขโณ  จ  สมโย  จ  พฺรหฺมจริยวาสายาติอาทีสุ (๓)  
# ๑. ม. ปรุิมวจน ฯ  ๒. ที. ส.ี ๙/๓๑๖/๒๕๑ ฯ 
# ๓. องฺ. อฏฐก. ๒๒/๑๑๙/๒๓๐ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๙ 
 
ขโณ  ฯ  อุณฺหสมโย  ปรฬิาหสมโยติอาทีสุ (๑) กาโล  ฯ  มหาสมโย   
ปวนสฺมึนฺติอาทีสุ (๒) สมูโห  ฯ  สมโยป  โข  เต  ภทฺทาลิ  อปปฺฏ-ิ 
วิทฺโธ  อโหสิ   ภควา  โข  สาวตฺถิย  วิหรติ    ภควาป  ม   
ชานิสฺสติ  ภทฺทาลิ  นาม  ภิกฺขุ  สตฺถุ  สาสเน  สิกฺขาย  น   
ปริปูรการีติ (๓) อยป  โข  เต  ภทฺทาลิ  สมโย  อปฺปฏิวิทฺโธ   
อโหสีติอาทีสุ (๔)  เหตุ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อุคฺคหมาโน  
ปริพฺพาชโก  สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต  สมยปฺปวาทเก  ตินฺทุกาจีเร (๕) 
เอกสาลเก  มลฺลิกาย  อาราเม  ปฏิวสตีติอาทีสุ (๖) ทิฏ ิ  ฯ   
                ทฏิเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ           โย  จตฺโถ  สมฺปรายโิก   
                อตฺถาภิสมยา  ธีโร                            ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ-   
อาทีสุ (๗) ปฏิลาโภ  ฯ  สมฺมา  มานาภิสมยา  อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺสาติ-  
อาทีสุ (๘) ปหาน  ฯ  ทกุขฺสฺส  ปฬนฏโ  สงฺขตฏโ  สนฺตาปฏโ  
วิปริณามฏโ  อภิสมยฏโติอาทีสุ (๙) ปฏิเวโธ  ฯ  อิธ  ปนสสฺ  กาโล  
อตฺโถ  ฯ  เตน  สวจฺฉรอุตุมาสฑฺฒมาสรตฺติทิวปุพฺพณฺหมชฺฌนฺติก- 
สายณฺหปมมชฺฌิมปจฺฉิมยามมุหุตฺตาทีสุ  กาลปฺปเภทภูเตสุ  สมเยสุ  
เอก  สมยนฺติ  ทีเปติ  ฯ   
        ตตฺถ    กิ ฺจาป    เอเตสุ  สวจฺฉราทีสุ  สมเยสุ    ย    ย   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๖๑๑/๓๙๙ ฯ        ๒. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๖/๒๘๗ ฯ  
# ๓. ม. อปรปิูรการีติ ฯ  ๔. ม. ม. ๑ภ/๑๖ภ/๑๖๕ ฯ   
# ๕. ม. ตินทฺุกาจีเร ฯ  ๖. ม. ม. ๑๓/๓๕๖/๓๔๒ ฯ  ๗. ส. ส. ๑๕/ 
# ๓๘๐/๑๒๖ ฯ  ๘. ม. ม.ู ๑๒/๑๙/๒๐ ฯ  ๙. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๕/๒๘ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐ 
         
สุตฺต  ยสฺมึ  ยสฺมึ  สวจฺฉเร  อุตุมฺหิ  มาเส  ปกฺเข  รตฺติภาเค  
วา  ทิวสภาเค  วา  วุตฺต  ฯ  สพฺพนฺต  เถรสฺส  สุวิทิต  สุววตฺถาปต  
ป ฺาย  ฯ  ยสฺมา  ปน  เอวมฺเม  สุต  อสุกสวจฺฉเร  อสุกอุตุมฺหิ  
อสุกมาเส  อสุกปกฺเข  อสุกรตฺติภาเค  อสุกทิวสภาเค  วาติ  เอว  
วุตฺเต  น  สกกฺา  สุเขน  ธาเรตุ  วา  อุทฺทิสิตุ  วา  อุทฺทิสาเปตุ  
วา    พหฺุจ  วตฺตพฺพ  โหติ    ตสฺมา  เอเกเนว  ปเทน  ตมตฺถ   
สโมธาเนตฺวา  เอก  สมยนฺติ  อาห  ฯ   
        เย  วา  อิเม  คพฺโภกฺกนฺติสมโย  ชาติสมโย  สเวคสมโย  
อภินิกฺขมนสมโย  ทุกฺกรการิกสมโย  มารวิชยสมโย  อภิสมฺโพธิ- 
สมโย  ทิฏธมฺมสุขวิหารสมโย  เทสนาสมโย  ปรินิพฺพานสมโยติ  
เอวมาทโย  ภควโต  เทวมนุสฺเสสุ  อติวิย  ปกาสา (๑)  อเนก- 
กาลปฺปเภทาเอว  สมยา    เตสุ  สมเยสุ  เทสนาสมยสงฺขาต  เอก   
สมยนฺติ  ทีเปติ  ฯ  โย  จาย  าณกรุณากิจฺจสมเยสุ  กรุณา- 
กิจฺจสมโย   อตฺตหิตปรหิตปฏิปตฺติสมเยสุ  ปรหิตปฏิปตฺติสมโย  
สนฺนิปติตาน  กรณียทฺวยสมเยสุ  ธมฺมกีถาสมโย    เทสนาปฏิ- 
ปตฺติสมเยสุ  เทสนาสมโย   เตสุป  [๒]  อ ฺตร [๓] สนฺธาย  เอก  
สมยนฺติ  อาห  ฯ   
        กสฺมา  ปเนตฺถ  ยถา  อภิธมฺเม  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรนฺติ (๔)  
# ๑. ม. ปสวิตา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สมเยสูติ ทิสฺสติ ฯ         
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สมยนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๖/๙ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑         
         
จ  อิโต  อ ฺเสุ [๑]  สุตฺตปเทสุ  ยสฺมึ  สมเย  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  
วิวิจฺเจว  กาเมหีติ (๒) จ  ภุมฺมวจนนิทฺเทโส  กโต    วินเย  จ  เตน  
สมเยน  พุทโฺธ  ภควาติ (๓) กรณวจเนน    ตถา  อกตฺวา  เอก  
สมยนฺติ  อุปโยควจนนิทฺเทโส  กโตติ  ฯ  ตตฺถ  ตถา    อิธ  จ   
อ ฺถา  อตฺถสมฺภวโต  ฯ  ตตฺถ  หิ  อภิธมฺเม    อิโต  อ ฺเสุ   
สุตฺตปเทสุ    จ  อธิกรณตฺโถ    ภาเวน  ภาวลกฺขณตฺโถ     จ  
สมฺภวติ  ฯ  อธิกรณ  ห ิ กาลตฺโถ   สมูหตฺโถ    จ  สมโย    ตตฺถ 
ตตฺถ  วุตฺตาน  ผสฺสาทิธมฺมาน  ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺส  จ   
สมยสฺส  ภาเวน  เตส  ภาโว  ลกฺขียติ  ฯ  ตสฺมา  ตทตฺถโชตนตถฺ  
ตตฺถ  ภุมฺมวจนนิทฺเทโส  กโต  ฯ  วินเย  จ  เหตุอตฺโถ  กรณตฺโถ   
จ  สมฺภวติ  ฯ  โย  หิ  โส  สิกฺขาปทป ฺตฺติสมโย  สาร-ี 
ปุตฺตาทีหิป  ทุวิ ฺเยฺโย  ฯ  เตน  สมเยน  เหตุภูเตน  กรณภูเตน  
จ   สิกฺขาปทานิ  ป ฺาปยนฺโต  สิกฺขาปทป ฺตฺติเหตุ   จ   
อเวกฺขมาโน (๔) ภควา  ตตฺถ  ตตฺถ  วิหาสิ  ฯ  ตสมฺา  ตทตฺถโชต- 
นตฺถ  ตตฺถ  กรณวจนนิทฺเทโส (๕) กโต  ฯ  อิธ  ปน  อ ฺสฺมึ  
จ   เอวชาติเก  อจฺจนฺตสโยคตฺโถ  สมภฺวติ  ฯ   ย    หิ  สมย  
ภควา   อิม   อ ฺ  วา  สุตฺตนฺต  เทเสสิ    อจฺจนฺตเมว    ต   
สมย  กรุณาวิหาเรน  วิหาสิ ฯ  ตสฺมา  ตทตฺถโชตนตฺถ  อิธ   
# ๑. ม.  เอตฺถนฺตเร  จาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๒๐๕/๑๗๖ ฯ         
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๑/๑ ฯ    ๔. ม. อเปกขฺมาโน ฯ  
# ๕. ม. กรณวจเนน นิทฺเทโส  ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒ 
 
อุปโยควจนนิทฺเทโส  กโตติ  ฯ  เตน  ต  วุจฺจติ   
                ต  ต  อตฺถมเวกฺขิตฺวา(๑)          ภุมฺเมน  กรเณน  จ   
                อ ฺตฺถ  สมโย  วุตฺโต          อุปโยเคน  โส  อิธาติ  ฯ   
        โปราณา  ปน  วณฺณยนฺติ  ตสฺมึ  สมเยติ  วา    เตน  
สมเยนาติ  วา  ต (๒)  สมยนฺติ  วา  อภิลาปมตฺตเภโท  เอส  สพฺพตฺถ  
ภุมฺมเมวตฺโถติ  ฯ  ตสฺมา  เอก  สมยนฺติ  วุตฺเตป  เอกสฺมึ  สมเยติ  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ภควาติ  ครุ  ฯ  ครุ หิ  โลเก  ภควาติ  วทนฺติ  ฯ  อย   
จ   สพฺพคุณวิสิฏตาย  สพฺพสตฺตาน  ครุ    ตสฺมา  ภควาติ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  โปราเณหิป  วุตฺต   
                ภควาติ  วจน  เสฏ                  ภควาติ  วจนมุตฺตม     
                ครคุารวยุตฺโต  โส                  ภควา  เตน  วุจฺจตีติ  ฯ   
        อปจ   
                ภาคฺยวา  ภคฺควา  ยุตฺโต    ภเคหิ  จ  วิภตฺตวา   
                ภตฺตวา  วนฺตคมโน                  ภเวสุ  ภควา  ตโตติ  ฯ   
        อิมิสฺสา  คาถาย  วเสนสฺส  ปทสสฺ  วิตฺถารโต  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  โส  ห ิ วิสทฺุธิมคฺเค  พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส  วุตฺโตเยว  ฯ   
        เอตฺตาวตา  เจตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติ  วจเนน  ยถาสุต   
ธมฺม  เทเสนฺโต  ภควโต  ธมฺมกาย  ปจฺจกฺข  กโรติ  ฯ  เตน  
นยิท  อติกฺกนฺตสตฺถุก  ปาวจน    อย  โว  สตฺถาติ  สตฺถุ  อทสฺสเนน   
# ๑. ม. อตฺถมเปกฺขิตฺวา ฯ  ๒. ม. เอก ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓ 
 
อุกฺกณฺ ิต  ชน  สมสฺสาเสติ  ฯ   
        เอก  สมย  ภควาติ  วจเนน  ตสฺมึ  สมเย  ภควโต   
อวิชฺชมานภาว  ทสฺเสนฺโต  รูปกายปรนิิพฺพาน  สาเธติ ฯ (๑)  เตน  
เอววิธสฺส  นาม  อริยธมฺมสฺส  เทเสตา (๒)  ทสพลธโร  วชริสงฺฆาต- 
สมานกาโย  โสป  ภควา  ปรินิพฺพุโต   เกน ฺเน  ชีวิเต  อาสา  
ชเนตพฺพาติ  ชีวิตมทมตฺต  ชน  สเวเชติ   สทฺธมฺเม  จสฺส  อุสฺสาห  
ชเนติ  ฯ  เอวนฺติ  จ  ภณนโฺต  เทสนาสมฺปตฺตึ   นิททฺิสติ  ฯ  เม   
สุตนฺติ  สาวกสมฺปตฺตึ  ฯ  เอก  สมยนติฺ  กาลสมฺปตฺตึ  ฯ  ภควาติ  
เทสกสมฺปตฺตึ  ฯ   
        อนฺตรา  จ  ราชคห  อนฺตรา  จ  นาลนฺทนฺติ  อนฺตรา- 
สทฺโท  การณขณจิตฺตเวมชฺฌวิวราทีสุ  วตฺตติ  ฯ (๓)  ตทนฺตร  โก  
ชาเนยฺย  อ ฺตฺร  ตถาคตาติ (๔)  จ    ชนา  สงฺคมฺม  มนฺเตนฺติ  
ม ฺจ  ต ฺจ  กิมนฺตรนฺติอาทีสุ (๕)  หิ  การเณ  อนตฺราสทฺโท  ฯ  
อทฺทส  ม  ภนฺเต  อ ฺตฺรา  อิตฺถี  วิชชฺนฺตริกาย  ภาชน   
โธวนฺตีติอาทีสุ  ขเณ  ฯ  ยสฺสนฺตรโต  น  สนฺติ  โกปาติอาทีสุ (๖)   
จิตฺเต  ฯ  อนฺตรา  โวสานมาปาทีติ  อาทีสุ  เวมชฺเฌ  ฯ  อปจาย  
[๗] ตโปทา  ทฺวินฺน  มหานิรยาน  อนตฺริกายอาคจฺฉตีติอาทีสุ (๘)   
วิวเร  ฯ  สฺวายมิธ  วิวเร  วตฺตติ  ฯ  ตสมฺา   ราชคหสฺส    จ   
# ๑. ม. สาเธติ ฯ  ย.ุ สาเรติ ฯ  ๒. ม. เทสโก ฯ  ๓. ม. ทิสฺสติ ฯ 
# ๔. องฺ. ฉกกฺ. ๒๒/๓๑๕/๓๙๑ ฯ  ๕. ส. ส. ๑๕/๗๘๑/๒๙๖ ฯ 
# ๖. วิ. จุล. ๗/๓๔๗/๑๖๓ ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๘. ม. อนฺตริกาย อาคจฺฉตีติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔   
 
นาลนฺทาย  จ  วิวเรติ  เอวเมตฺถตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ (๑)  อนฺตรา- 
สทฺเทน  ปน  ยุตฺตตฺตา  อุปโยควจน  กต  ฯ  อีทิเสสุ  จ  าเนสุ   
อกฺขรจินฺตกา (๒)  อนฺตรา  คาม ฺจ  นทิ ฺจ  ยาตีติ  เอว  เอกเมว  
อนฺตราสทฺท  ปยุชชฺนฺติ  ฯ  โส  ทุติยปเทป (๓)  โยเชตพฺโพ  โหติ  ฯ 
อโยชิยมาเน  อุปโยควจน  น  ปาปุณาติ  ฯ  อิธ  ปน  โยเชตฺวา  
เอว  วุตฺโตติ  ฯ   
        อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน  โหตีติ  อทฺธานสงฺขาต  มคฺค  
ปฏิปนฺโน  โหติ  ฯ  ทีฆมคฺคนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อทฺธานคมนสมยสฺส  
หิ  วิภงฺเค  อฑฺฒโยชน  คมิสฺสามีติ  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ  อาทิวจนโต  
อฑฺฒโยชนป  อทฺธานมคฺโค  โหติ  ฯ  ราชคหโต  ปน  นาลนฺทา   
โยชนเมว  ฯ   
        มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธินฺติ  มหตาติ  คุณมหตฺเตนป  
มหตา   สงฺขฺยามหตฺเตนป  [๔]  โส  หิ  ภิกฺขุสงฺโฆ  คุเณหิป  มหา 
อโหสิ  อปฺปจฺฉตาทิคุณสมนฺนาคตตฺตา    สงฺขายป  มหา  ป ฺจสต- 
สงฺขฺยตฺตา  ฯ (๕)  ภิกฺขูน  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ    เตน  ภิกฺขุสงฺเฆน  ฯ   
ทิฏ ิสีลสาม ฺสงฺฆาตสงฺขาเตน  สมณคเณนาติ  อตฺโถ  ฯ  สทฺฺธินฺติ  
เอกโต  ฯ   
        ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหีติ  ป ฺจ  มตฺตา  เอเตสนฺติ   
# ๑. ม. เวทิตพฺโพ ฯ  ๒. ย.ุ อกฺขรจิตฺตกา ฯ  ๓. ม. ทุติยปเทนป ฯ         
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร มหตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม......สงฺขฺยตฺตา ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๕   
 
ป ฺจมตฺตา  ฯ (๑)  มตฺตาติ  ปมาณ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  ยถา  โภชเน   
มตฺต ฺ ูติ  วุตฺเต  โภชเน  มตฺต  ชานาติ  ปมาณ  ชานาตีติ  
อตฺโถ  โหติ   เอวมิธาป  เตส  ภิกฺขุสตาน  ป ฺจมตฺตา  ป ฺจ- 
ปมาณนฺติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  ภิกฺขูน  สตานิ  ภิกฺขุสตานิ  ฯ   
เตหิ  ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหิ ฯ 
        สุปฺปโยป  โข  ปริพฺพาชโกติ  สปฺุปโยติ  ตสฺส  นาม  ฯ  
ปกาโร  มคฺคปฏิปนฺนสภาคตาย  ปุคฺคลสมฺปณฺฑนตฺโถ  ฯ  โขกาโร  
ปทสนฺธิกโร  พฺย ฺชนสิลฏิตาวเสน  วุตฺโต  ฯ  ปรพฺิพาชโกติ  
ส ฺชยสฺส  อนฺเตวาสี  ฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
ยทา  ภควา  ต  อทฺธานมคฺค  ปฏิปนฺโน   ตทา  สุปปฺโยป   
ปริพฺพาชโก  มคฺคปฏิปนฺโน (๒)  อโหสีติ  ฯ อตีตกาลตฺโถ  หิ  เอตฺถ  
โหติสทฺโท  ฯ   
        สทฺธ ึ อนฺเตวาสินา  พฺรหฺมทตฺเตน  มาณเวนาติ  เอตฺถ  
อนฺเต  วสตีติ  อนฺเตวาสี ฯ สมีปจาโร  สนฺติกาวจโร  สิสฺโสติ  
อตฺโถ  ฯ  พรหมทตฺโตติ  ตสฺส  นาม  ฯ  มาณโวติ  สตฺโตป  โจโรป  
ตรุโณป  วุจฺจติ  ฯ 
                โจทิตา  เทวทูเตหิ                  เย  ปมชฺชนฺติ  มาณวา   
                เต  ทีฆรตฺต  โสจนฺติ          หนีกายูปคา  นราติ-  
อาทีสุ  หิ  สตฺโต  มาณโวติ  วุตฺโต  ฯ  มาณเวหิป  สมาคจฺฉนฺติ   
# ๑. ม. ปฺจมตฺตานิ ฯ     ๒. ม. ปฏิปนฺโน ฯ  ๓. ม. อุ. ๑๔/๕๒๕/๓๔๖ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖   
 
กตกมฺเมหิ อกตกมฺเมหิปติอาทีสุ  โจโร  มาณโวติ (๑)  วุตฺโต  ฯ (๑)   
อมฺพฏโ  มาณโว   มณฑฺโพฺย (๒)  มาณโวติอาทีสุ  ตรโุณ  มาณโวติ  
วุตฺโต  ฯ  อิธาป  อยเมวตฺโถ  ฯ  อิท (๓)  วุตฺต  โหติ  พฺรหฺมทตฺเตน 
นาม  ตรุณนฺเตวาสินา  สทฺธินฺติ ฯ 
        ตตฺราติ  ตสฺมึ  อทฺธานมคฺเค    เตสุ  วา  ทฺวีส ุ ชเนสุ  ฯ  สทุนฺติ   
นิปาตมตฺต  ฯ  อเนกปริยาเยนาติ  ปริยายสทฺโท  ตาว  วารเทสนา- 
การเณสุ  วตฺตติ  ฯ  กสฺส  นุ  โข  อานนฺท  อชชฺ  ปริยาโย  
ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุนฺติอาทีสุ (๔)  วาเร  ปริยายสทฺโท  วตฺตติ  ฯ  
มธุปณฺฑิกปริยาโยเตฺวว  น  ธาเรหีติอาทีสุ (๕)  เทสนาย  ฯ  อิมินาป   
โข  เต  ราช ฺ  ปริยาเยน  เอว  โหตูติอาทีสุ (๖)  การเณ  ฯ   
สฺวายมิธาป  การเณ  วตฺตติ    ตสฺมา  อยเมตฺถ  อตฺโถ  อเนกวิเธน   
การเณนาติ  ฯ  พหูหิ  การเณหีติ  วุตฺติ  โหต ิ ฯ   
        พุทฺธสสฺ  อวณฺณ  ภาสตีติ  อวณฺณวิรหิตสฺส  อปริมาณ-   
วณฺณสมนฺนาคตตฺสาป   พุทฺธสฺส  ภควโต  ย  โลเก  ชาติวุฑฺเฒสุ   
กตฺตพฺพ  อภิวาทนาทิ  สามีจิกมฺม  สามคฺคีรโสติ  วุจฺจติ    ต   
สมณสฺส  โคตมสฺส  นตฺถ ิ   ตสฺมา  อรสรูโป  สมโณ  โคตโม   
นิพฺโภโค   อกิริยวาโท   อุจฺเฉทวาโท    เชคุจฺฉี   เวนยิโก  ตปสฺสี   
อปคพฺโภ   นตฺถิ  สมณสฺส  โคตมสฺส  อุตฺตริมนสฺุสธมฺโม  อลมริย- 
# ๑. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ยุ. องฺคโก ฯ  ๓. ม. อิทฺหิ ฯ   
# ๔. ม. อุ. ๑๔/๗๖๒/๔๘๖ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๒๕๐/๒๓๐ ฯ   
# ๖. ท.ี มหา. ๑๐/๓๐๒/๓๕๕ ฯ    
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗   
 
าณทสฺสนวิเสโส    ตกกฺปริยาหต  สมโณ  โคตโม  ธมฺม  เทเสติ   
วีมสานุจริต  สย  ปฏิภาณ   สมโณ  โคตโม    น  สพฺพ ฺ ู    น  
โลกวิทู    น  อนุตฺตโร   น  อคฺคปุคฺคโลติ    เอว    ต   ต  อการณเมว   
การณนฺติ  วตฺวา  ตถา  ตถา  อวณฺณ  โทส  นินฺท  ภาสติ  ฯ   
        ยถา  จ   พุทฺธสฺส   เอว  ธมฺมสฺสาป   ต    ต  อการณเมว  
การณโต   วตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  ธมฺโม  ทุรกขฺาโต   
ทุปฺปฏิเวทิโต  อนิยฺยานิโก  อนุปสมสวตฺตนิโกติ   ตถา  ตถา  
อวณฺณ  ภาสติ  ฯ   
        ยถา  จ  ธมฺมสฺส  ฯ  เอว  สงฺฆสฺสาป    ย    วา    ต  วา  
อการณเมว  การณโต  วตฺวา  มิจฺฉาปฏิปนฺโน  สมณสฺส  โคตมสฺส  
สาวกสงฺโฆ   กุฏลิปฏิปนโฺน  ปจฺจนีกปฏิปท  อนนุโลมปฏิปท 
อธมฺมานุธมฺมปฏิปท  (๑)  ปฏิปนฺโนติ  ตถา  ตถา  อวณฺณ  ภาสติ  ฯ   
        อนฺเตวาสี  ปนสฺส  อมฺหาก  อาจริโย  อปรามสิตพฺพ   
ปรามสติ   อนกฺกมิตพฺพ  อกฺกมติ   สฺวาย  อคฺคึ  คิลนฺโต  วิย   
หตฺเถน  อสิธาร  ปรามสนฺโต  วิย  มฏุ ินา  สิเนรุ  ปทาเลตุกาโม   
วิย    กกจทนฺตปนฺติย (๒)  กีฬมาโน  วิย   ปภินนฺมท  จณฺฑหตฺถึ   
หตฺเถน  คณฺหนฺโต  วิย  จ  วณฺณารหสฺเสว  รตนตฺตยสฺส  อวณฺณ   
ภาสมาโน  อนยพฺยสน  ปาปุณิสฺสติ   อาจริเย  โข  ปน  คูถ  วา   
อคฺคึ  วา  กณฺฏก  วา  กณฺหสปฺป  วา  อกฺกมนฺเต    สลู  วา   
# ๑. ม. อธมฺมาโลมปฏิปท ฯ  ๒. ม. กกจทนฺตปนฺติย ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘   
 
อภิรูหนฺเต    หลาหล  วา  วิส  ขาทนฺเต   ขาโรทก (๑) วา  ปกฺขลนฺเต    
นรกปปาต  วา  ปปตนฺเต  น  อนฺเตวาสินา  ต  สพฺพ  อนุกา- 
ตพฺพ  โหติ   กมฺมสฺสกา  หิ  สตฺตา  อตฺตโน  กมฺมานุรูปเมว  
คตึ  คจฺฉนฺติ  เนว  ปตา  ปตฺุตสฺส  กมฺเมน  คจฺฉติ   น  ปุตฺโต  
ปตุ  กมฺเมน  น  มาตา  ปุตฺตสฺส   น  ปตฺุโต  มาตุยา   น  ภาตา   
ภคินิยา   น  ภคินี  ภาตุ    น  อาจริโย  อนฺเตวาสิโน   น  อนฺเตวาสี  
อาจริยสฺส  กมฺเมน  คจฺฉติ    มยฺห ฺจ  อาจริโย  ติณฺณ  รตนาน   
อวณฺณ  ภาสติ   มหาสาวชฺโช  โข  ปน  อริยูปวาโทติ  เอว   
โยนิโส  อุมมฺุชฺชิตฺวา  อาจริยวาท  มทฺทมาโน  สมมฺา  การณเมว  
การณโต  อปทิสนฺโต  อเนกปริยาเยน  ติณฺณ  รตนาน  วณฺณ  
ภาสิตุมารทฺโธ  ยถา  ต  ปณฺฑิตชาติโก  กลุปุตฺโต  ฯ  เตน  วุตฺต   
สุปฺปยสฺส  ปน  ปริพฺพาชกสฺส  อนฺเตวาสี  พฺรหฺมทตฺโต  มาณโว   
อเนกปริยาเยน  พุทฺธสฺส  วณฺณ  ภาสติ   ธมฺมสฺส  วณฺณ  ภาสติ  
สงฺฆสฺส  วณฺณ  ภาสตีติ  ฯ   
        ตตฺถ  วณฺณนฺติ  วณฺณสทฺโท  สณฺานชาติรูปายตน- 
การณปมาณคุณปสสาสุ   ทิสฺสติ  ฯ  ตตฺถ  มหนฺต  สปฺปราช- 
วณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวาติอาทีสุ (๒)  สณฺาน  วุจฺจติ  ฯ  พฺราหฺมโณว  
เสฏโ  วณฺโณ   หโีน  อ ฺโ  วณฺโณติอาทีสุ (๓) ชาติ  ฯ  ปรมาย  
วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคตาติอาทีสุ (๔)  รูปายตน  ฯ   
# ๑. ย.ุ นขเภทก ฯ    ๒. ส. ส. ๑ค/๔๓๒/๑๕๕ ฯ 
# ๓. ม. ม. ๑๓/๔๖๔/๔๒๙ ฯ  ๔. วิ. มหา. ๕/๑๒๘/๑๖๘ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๙   
 
อภิรูหนฺเต    หลาหล  วา  วิส  ขาทนฺเต   ขาโรทก (๑) วา  ปกฺขลนฺเต    
นรกปปาต  วา  ปปตนฺเต  น  อนฺเตวาสินา  ต  สพฺพ  อนุกา- 
ตพฺพ  โหติ   กมฺมสฺสกา  หิ  สตฺตา  อตฺตโน  กมฺมานุรูปเมว  
คตึ  คจฺฉนฺติ  เนว  ปตา  ปตฺุตสฺส  กมฺเมน  คจฺฉติ   น  ปุตฺโต  
ปตุ  กมฺเมน  น  มาตา  ปุตฺตสฺส   น  ปตฺุโต  มาตุยา   น  ภาตา  
ภคินิยา   น  ภคินี  ภาตุ    น  อาจริโย  อนฺเตวาสิโน   น  อนฺเตวาสี  
อาจริยสฺส  กมฺเมน  คจฺฉติ    มยฺห ฺจ  อาจริโย  ติณฺณ  รตนาน   
อวณฺณ  ภาสติ   มหาสาวชฺโช  โข  ปน  อริยูปวาโทติ  เอว   
โยนิโส  อุมมฺุชฺชิตฺวา  อาจริยวาท  มทฺทมาโน  สมมฺา  การณเมว  
การณโต  อปทิสนฺโต  อเนกปริยาเยน  ติณฺณ  รตนาน  วณฺณ  
ภาสิตุมารทฺโธ  ยถา  ต  ปณฺฑิตชาติโก  กลุปุตฺโต  ฯ  เตน  วุตฺต   
สุปฺปยสฺส  ปน  ปริพฺพาชกสฺส  อนฺเตวาสี  พฺรหฺมทตฺโต  มาณโว  
อเนกปริยาเยน  พุทฺธสฺส  วณฺณ  ภาสติ   ธมฺมสฺส  วณฺณ  ภาสติ  
สงฺฆสฺส  วณฺณ  ภาสตีติ  ฯ   
        ตตฺถ  วณฺณนฺติ  วณฺณสทฺโท  สณฺานชาติรูปายตน- 
การณปมาณคุณปสสาสุ   ทิสฺสติ  ฯ  ตตฺถ  มหนฺต  สปฺปราช- 
วณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวาติอาทีสุ (๒)  สณฺาน  วุจฺจติ  ฯ  พฺราหฺมโณว  
เสฏโ  วณฺโณ   หโีน  อ ฺโ  วณฺโณติอาทีสุ (๓) ชาติ  ฯ  ปรมาย  
วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคตาติอาทีสุ (๔)  รูปายตน  ฯ   
# ๑. ย.ุ นขเภทก ฯ    ๒. ส. ส. ๑ค/๔๓๒/๑๕๕ ฯ 
# ๓. ม. ม. ๑๓/๔๖๔/๔๒๙ ฯ  ๔. วิ. มหา. ๕/๑๒๘/๑๖๘ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๐ 
 
                น  หรามิ  น  ภ ฺชามิ          อารา  สิงฺฆามิ  วาริช  ฯ   
                อถ  เกน  น ุ วณฺเณน          คนฺธตฺเถโนติ  วุจฺจตีติ-(๑)   
อาทีสุ  การณ  ฯ  ตโย  ปตฺตสฺส  วณฺณาติอาทีสุ (๒) ปมาณ  ฯ  กทา  
ส ฺ ุฬฺหา  ปน  เต  คหปติ  อิเม  สมณสฺส  โคตมสฺส  วณฺณาติ- 
อาทีสุ (๓) คุโณ  ฯ  วณฺณารหสฺส  วณฺณ  ภาสตีติอาทีสุ (๔) ปสสา  ฯ  
อิธ  คุโณป  ปสสาป  ฯ  อย  กริ  ต  ต  ภูตเมว  การณ  
อปทิสนฺโต  อเนกปริยาเยน  รตนตฺตยสฺส  คุณูปส ฺหิต  ปสส  
อภาสิ  ฯ  ตตฺถ  อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทินา  
นเยน  เย  ภิกฺขเว  พุทฺเธ  ปสนฺนา   อคฺเค  เต  ปสนฺนาติอาทินา (๕)  
เอกปุคฺคโล  ภิกฺขเว  โลเก  อุปฺปชฺมาโน  อุปฺปชชฺติ [๖]  อสโม  
อสมสโมติอาทินา  จ  นเยน  พุทฺธสฺส  วณฺโณ  เวทิตพฺโพ  ฯ 
สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโมติ  จ  อาลยสมุคฺฆาโต  วฏฏปจฺเฉโทติ (๗)  
จ  เย  ภิกฺขเว  อริเย  อฏงฺคิเก  มคฺเค  ปสนฺนา    อคฺเค  เต   
ปสนฺนาติ (๗)  จ  เอวมาทีหิ  นเยหิ  ธมฺมสฺส  วณฺโณ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆติ    จ   เย  ภิกฺขเว  สงฺเฆ   
ปสนฺนา    อคฺเค  เต  ปสนฺนาติ (๘) จ  เอวมาทีหิ  ปน  นเยหิ  
สงฺฆสฺส  วณฺโณ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปโหนฺเตน  ปน  ธมมฺกถิเกน  
ป ฺจนิกาเย  นวงฺค  สตฺถุสาสน  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ   
# ๑. ส. ส. ๑๕/๗๙๗/๓๐๑ ฯ  ๒.  วิ. มหาวิ. ๒/๑๑๙/๑๐๓ ฯ 
# ๓. ม. ม. ๑๓/๘๓/๗๘ ฯ  ๔. องฺ. ทกุ. ๒๐/๓๗๙/๑๑๑ ฯ 
# ๕. องฺ. จตุกฺก ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ฯ เปฯ อิติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๗. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๓/๒๙ ฯ ๘. องฺ. จตุกฺก ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ                   



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 61 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑ 
 
โอคาหิตฺวา  พุทฺธาทีน  วณฺโณ  ปกาเสตพฺโพ  ฯ  อิมสฺมึ  หิ   
าเน  พุทฺธาทีน  คุเณ  ปกาเสนฺโต  อติตฺเถน  ปกฺขนฺโต (๑) 
ธมฺมกถิโกติ  น  สกฺกา  วตฺตุ ฯ  อีทิเสสุ  หิ  าเนสุ  ธมฺม- 
กถิกสฺส  ถาโม  เวทิตพฺโพ  ฯ  พฺรหฺมทตฺโต  ปน  มาณโว  
อนุสฺสวาทิมตฺตสวฑฺฒิเตน (๒) อตฺตโน  ถาเมน  รตนตฺตยสฺส  วณฺณ  
ภาสติ ฯ 
        อิติห   เต    อุโภ  อาจริยนฺเตวาสีติ   เอว    เต    เทฺว   
อาจริยนฺเตวาสิกา  ฯ  อ ฺม ฺสฺสาติ  อ ฺโ  อ ฺสฺส  ฯ 
        อุชุวิปจฺจนีกวาทาติ  อีสกป  อปรหิริตฺวา  อุชุเมว  วิวิธ- 
ปจฺจนีกวาทา  ฯ  อเนกวาร  วิรุทฺธวาทาเอว  หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  
อาจริเยน  หิ  รตนตฺตยสฺส  อวณฺเณ  ภาสิเต  อนฺเตวาสี  วณฺณ  
ภาสติ  ฯ  ปนุ  อิตโร  อวณฺณ   อิตโร  วณฺณนฺติ  ฯ เอว  อาจริโย  
สาลผลเก  วิสรุกฺขอาณึ  อาโกฏยมาโน (๓) วิย  ปนุปฺปุน  รตนตฺตยสฺส 
อวณฺณ  ภาสติ  ฯ  อนฺเตวาสี  ปน  สุวณฺณรชตมณิมยาย  อาณิยา  
ต  อาณึ  ปฏพิาหยมาโน  วิย  ปุนปฺปุน  รตนตฺตยสฺส  วณฺณ  
ภาสติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อุชวิุปจฺจนีกวาทาติ ฯ  
        ภควนฺต    ปฏ ิโต    ปฏ ิโต    อนุพนฺธา    โหนฺติ  
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ  ภควนฺต ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   ปจฺฉโต   ปจฺฉโต 
ทสฺสน  อวิชหนฺตา  อิริยาปถานุพนฺธเนน   อนุพนฺธา  โหนฺติ  ฯ   
# ๑. ม. ปกฺขนฺโท ฯ  ๒. ม....สมฺพนฺธเิตน ฯ  ๓. ม. อาโกฏยมาโน ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 62 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒ 
 
สีสานุโลกิโน  หุตฺวา  อนุคฺคตา  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  ต  อทฺธาน  ปฏิปนฺโน    กสฺมา   
จ   สุปฺปโย  อนุพนฺโธ   กสฺมา  จ  โส  รตนตฺตยสฺส  อวณฺณ   
ภาสตีติ  ฯ  ภควา  ตาว  ตสฺมึ  กาเล  ราชคหปริวตฺตเกสุ  อฏารสสุ  
มหาวิหาเรสุ  อ ฺตรสฺมึ  วสิตฺวา  ปาโตว  สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา  
ภิกฺขาจารเวลาย  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ราชคเห  ปณฺฑาย  จรติ  ฯ   
โส  ตทิวส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สลุภปณฺฑปาต  กตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆ  ปตฺตจีวร  คาหาเปตฺวา   
นาลนฺท  คมสิฺสามีติ  ราชคหโต  นิกฺขมิตฺวา  ต   อทฺธาน  
ปฏิปนฺโน  ฯ   
        สุปฺปโยป  ตสฺมึ  กาเล  ราชคหปริวตฺตเก  อ ฺตรสฺมึ   
ปริพฺพาชการาเม  วสิตฺวา  ปริพฺพาชกปริวุโต  ราชคเห  ภิกฺขาย  
จรติ  ฯ  โสป   ตทิวส  ปรพฺิพาชกปริสาย  สุลภภิกขฺ    กตฺวา  
ภุตฺตปาตราโส  ปริพฺพาชเก  ปริพฺพาขชกปริกฺขาร  คาหาเปตฺวา  
นาลนฺท  คมสิฺสามิ  อิจฺเจว (๑) ภควโต   ต  มคฺค  ปฏิปนฺนภาว   
อชานนฺโตว  อนุพนฺโธ  ฯ  สเจ  ปน  ชาเนยฺย    นานุพนฺเธยฺย  ฯ  
โส  อชานิตฺวาว  คจฺฉนฺโต  คีว  อุกฺขิปตฺวา  โอโลกยมาโน  
ภควนฺต  อทฺทส  พุทฺธสิรยิา  โสภมาน  รตฺตกมฺพลปริกฺขิตฺตมิว  
ชงฺคมกนกคิริสิขร  ฯ   
# ๑. ม. คมิสสฺามิจฺเจว ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 63 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓ 
 
        ตสฺมึ  กริ  สมเย  ทสพลสฺส  สรีรโต  นิกฺขมิตฺวา  ฉพฺพณฺณ- 
รสิโย (๑) สมนฺตา  อสีติหตฺถปฺปมาเณ  ปเทเส  อาธาวนฺติ  วิธาวนฺติฯ 
รตนาเวฬรตนทามรตนจุณฺณวิปฺปกิณุ   วิย   ปสารติรตนจิตฺต- 
ก ฺจนปฏมิว   รตฺตสุวณฺณรสนิสิ ฺจมานมิว    อุกกฺาสตนิปาต- 
สมากุลมิว (๒)  นิรนฺตรวิปฺปกิณฺณกณิการปุปฺผมิว   วายุเวคุกฺขิตฺต- 
จีนปฏจุณฺณมิว    อินฺทธนุวิชฺชุลตาตาราคณปฺปภาวิสรวิปฺผุริต- 
วิจฺฉริตมิว (๓) จ   ต  วนนฺตร  โหติ  ฯ   
        อสีตฺยานุพฺย ฺชนานุร ฺชิต ฺจ  ปน  ภควโต  สรีร  วิกสิต- 
กมลุปฺปลมิว  สร   สพฺพปาลิผุลฺลมิว    ปาริจฺฉตฺตก    ตารามรจิี- 
วิกสิตมิว  คคนตล (๔) สริิยา  อวหสนฺตมิว    พฺยามปฺปภาปริกฺเขป- 
วิลาสินี  จสฺส  ทฺวตฺตึสวรลกฺขณมาลา  คนฺเถตฺวา (๕) ปตทฺวตฺตึส- 
จนฺทมาลาย  ทฺวตฺตึสสุริยมาลาย  ปฏิปาฏิยา  ปตทฺวตฺตึส- 
จกฺกวตฺติทฺวตฺตึสสกฺกเทวราชทฺวตฺตึสมหาพฺรหฺมาน  สิรึ  สิริยา   
อภิภวนฺตีมิว  ฯ   
        ต ฺจ  ปน  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา   ิตา  ภิกฺขู  สพฺเพว  
อปฺปจฺฉา  สนฺตุฏา  ปวิวิตฺตา  อสสฏา  โจทกา  ปาปครหิโน  
วตฺตาโร  วจนกฺขมา  สีลสมฺปนฺนา  สมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติ- 
าณทสฺสนสมฺปนฺนา  ฯ  เตส  มชฺเฌ  ภควา  รตฺตกมฺพลปาการ- 
ปริกฺขิตฺโต  วิย  ก ฺจนถมฺโภ    รตฺตปทุมสณฺฑมชฺฌคตา  วิย   
# ๑. ม. ฉพฺพณฺณรสฺมิโย ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อุกกฺาสตนิปาต...ฯ 
# ๓. ม....วิปฺผุริตวิจฺฉริตมิว ฯ  ๔. ม. คคน.......ฯ 
# ๕. ม. คนฺเถตฺวา ฯ  ๖. ม. อภิภวนฺตี อิว ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 64 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๔ 
 
สุวณฺณนาวา   ปวาฬเวทิกาปริกฺขิตฺโต  วิย  อคฺคิกฺขนฺโธ   ตารา- 
คณปริวาริโต  วิย  ปุณฺณจนฺโท  มิคปกฺขีนป  จกฺขูนิ  ปณยติ  
ปเคว  เทวมนุสฺสาน  ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  ทิวเส  เยภุยฺเยน 
อสีติมหาเถรา  เมฆวณฺณ  ปสุกลู  เอกส  กริตฺวา  กตฺตรทณฺฑ  
อาทาย  สุวมฺมวมฺมิตา (๑) วิย  คนฺธหตฺถิโน  วิคตโทสา  วนฺตโทสา  
ภินฺนกิเลสา  วิชฏิตชฏา  ฉินฺนพนฺธนา  ภควนฺต  ปริวารยึสุ  ฯ  
โส  สย  วีตราโค  วีตราเคหิ   สย  วีตโทโส  วีตโทเสหิ   สย  
วีตโมโห  วีตโมเหหิ    สย  วีตตโ ฺห  วีตตเ ฺหหิ   สย  นิกกฺิเลโส  
นิกฺกิเลเสหิ   สย  พุทฺโธ  อนุพุทฺเธหิ  ปริวาริโต   มิคปริวาริโต (๒) 
วิย  เกสโร (๒) เกสรปรวิาริตา  วิย  กณฺณิกา   อฏนาคสหสฺส- 
ปริวาริโต  วิย  ฉทฺทนฺโต  นาคราชา    นวุติหสสหสฺสปริวาริโต   
วิย  ธตรฏโ  หสราชา  เสนางฺคปริวาริโต  วิย  จกกฺวตฺติราชา   
นรินฺโท (๓) เทวคณปริวาริโต  วิย  สกโฺก  เทวราชา   พฺรหฺมคณ- 
ปริวาริโต  วิย  หาริตมหาพฺรหฺมา   อปริมิตกาลส ฺจิตปุ ฺผล- 
นิพฺพตฺตาย  อจินฺเตยฺยาย  อโนปมาย  พุทฺธลีลาย (๔) จนฺโท  วิย   
คคนตล  ต  มคฺค  ปฏิปนโฺน  โหติ  ฯ   
        อเถว [๕]  ภควนฺต  อโนปมาย  พุทฺธลีลาย (๖) คจฺฉนฺต  ภิกฺขู  จ  
โอกฺขิตฺตจกฺขู  สนฺตินฺทฺรเิย    สนฺตมานเส    อุปรินเภ     ิต   
# ๑. สุวมฺมวมฺมิตา ฯ ยุ. สวุมฺมิตา ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปตฺตปริวาริต  วิย 
# เกสร ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๔. ย.ุ พุทฺธลฬีฺหาย ฯ ๕. ม. เอตฺ- 
# ถนฺตเร ภควนฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. พุทฺธลีฬาย ฯ เอวมุปริป ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 65 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๕ 
 
ปุณฺณจนฺท  วิย  ภควนฺตเยว  นมสฺสมาเน  ทิสฺวาว  ปริพฺพาชโก  
อตฺตโน  ปรสิ  อวโลเกสิ  ฯ  สา  โหติ  กาชทณฺฑเก  โอลมฺเพตฺวา   
คหิโตลุคฺควิลุคฺคปฏกติทณฺฑโมรป ฺฉมตฺติกาปตฺตปสิพฺพกกุณฺฑิกาทิ- 
อเนกปริกฺขารภารภริตา (๑) อสุกสฺส  หตฺถา  โสภณา   อสุกสสฺ  
ปาทาติ  เอวมาทินิรตฺถกวจนามุขรา  วิกิณฺณวาจา  อทสฺสนียา  
อปาสาทิกา  ฯ  ตสฺส  ต  ทิสฺวา  วิปฺปฏิสาโร  อุทปาทิ  ฯ   
        อิทานิ  เตน  ภควโต  วณฺโณ  วตฺตพฺโพ  ภเวยฺย  ฯ  
ยสฺมา  ปเนส  ลาภสกฺการหานิยา  เจว  ปกฺขหานิยา  จ  
นิจฺจป  ภควนฺต  อุสูยติ  ฯ(๒)  อ ฺติตฺถิยาน   ห ิ ยาว  พุทฺธา   
โลเก  นุปฺปชชฺนฺติ    ตาวเทว  ลาภสกกฺาโร  นิพฺพตฺตติ  ฯ  พุทธฺุปฺ- 
ปาทโต  ปน  ปฏาย  ปรหิีนลาภสกฺการา  โหนฺติ    สุริยุคฺคมเน  
ขชฺโชปนกา  วิย  นิสฺสริีกต  อาปชฺชนติฺ  ฯ  อุปติสฺสโกลิตาน ฺจ  
ส ฺชยสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตกาเลเยว  ปริพฺพาชกา  มหาปริสา   
อเหสุ  ฯ  เตสุ  ปน  ปกฺกนฺเตสุ  สาป  เตส  ปริสา  ภินฺนา  ฯ   
อิติ  อิเมหิ  ทวีฺหิ  การเณหิ  อย  ปริพฺพาชโก  ยสฺมา  นิจฺจป  
ภควนฺต  อุสูยติ    ตสฺมา  ต  อุสูยวิสุคฺคาร  อุคฺคิรนฺโต  
รตนตฺตยสฺส  อวณฺณเมว  ภาสตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อถโข  ภควา  อมฺพลฏ ิกาย  ราชาคารเก  เอกรตฺติวาส  
อุปค ฺฉิ  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ภควา  ตาย  พุทฺธลลีาย   
# ๑. ม.....โปรปฺฉ.....ฯ  ๒. ม. อุสูยติ ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๓. อุปคจฺฉิ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๖ 
 
คจฺฉมาโน  อนุปุพุเพน  อมฺพลฏ ิกาทฺวาร  ปาปุณิตฺวา  สุริย   
โอโลเกตฺวา  อกาโลทานิ  คนฺตุ   อตฺถสมีป (๑) คโต  สุริโยติ  
อมฺพลฏ ิกาย  ราชาคารเก  เอกรตฺติวาส  อุปค ฺฉิ  ฯ   
        ตตฺถ  อมฺพลฏ ิกาติ  ร ฺโ  อุยฺยาน  ฯ  ตสฺส  กิร   
ทฺวารสมีเป  ตรุโณ  อมฺพรุกฺโข  อตฺถิ   ต  อมฺพลฏ ิกาติ  วทนฺติ  
ตสฺส  อวิทูเร  ภวตฺตา  อุยฺยานป  อมฺพลฏ ิกาเตฺวว  สงฺขฺย  
คต  ฯ  ต  ฉายูทกสมฺปนฺน  ปาการปรกิฺขิตฺต  สุปฺปโยชิตทฺวาร (๒) 
ม ฺชุสา  วิย  สุคุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ร ฺโ  กีฬนตฺถ  ปฏภิาณจิตฺต- 
วิจิตฺต  อคาร  อกสุ  ฯ  ต  ราชาคารกนฺติ  วุจฺจติ  ฯ   
        สุปฺปโยป  โขติ  สุปปฺโยป  ตสฺมึ  าเน  สุริย  โอโลเกตฺวา 
อกาโลทานิ  คนฺตุ   พหู  ขุทฺทกมหลฺลกา  ปริพฺพาชกา    พหุ- 
ปริสฺสโย  จาย  มคฺโค  โจเรหิป  วาฬยกฺเขหิป  วาฬมิเคหิป   
อย  โข  ปน  สมโณ  โคตโม  อุยฺยาน  ปวิฏโ  ฯ  สมณสฺส [๓] 
โคตมสฺส  วสนฏาเน  เทวตา  อารกฺข  คณฺหนฺติ    หนฺทาหป  
อิเธว  เอกรตฺติวาส  อุปคนฺตฺวา  เสฺวว  คมิสฺสามีติ  ตเทวุยฺยาน   
ปาวิสิ  ฯ  ตโต  ภิกฺขุสงฺโฆ  ภควโต  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  อตฺตโน  
อตฺตโน  วสนฏาน  สลลฺกฺเขสิ  ฯ  ปริพฺพาชโกป  อุยฺยานสฺส 
เอกปสฺเส  ปริพฺพาชกปรกิฺขาเร  โอตาเรตฺวา  วาส  อุปค ฺฉิ  
สทฺธึ  อตฺตโน  ปริสาย  ฯ  ปาลิย  อารฬฺุหวเสเนว  ปน  สทฺธ ึ  
# ๑. ม. อฏฐสมีป ฯ  ๒. ม. สุโยชิตทฺวาร ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๗ 
 
อตฺตโน  อนฺเตวาสินา  พฺรหฺมทตฺเตน  มาณเวนาติ  วุตฺต  ฯ   
        เอว  วาส  อุปคโต  ปน  โส  ปรพฺิพาชโก  รตฺติภาเค  
ทสพล  โอโลเกสิ  ฯ  ตสฺมึ  จ  สมเย  สมนฺตา  วิปฺปกิณฺณตารา (๑) 
วิย  ปทีปา  ชลนฺติ  ฯ  มชฺเฌ  ภควา  นสิินฺโน  โหติ  ฯ  ภิกฺขุ- 
สงฺโฆ  จ  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  ฯ  ตตฺเถกภิกฺขุสฺสาป  หตฺถ- 
กุกฺกุจฺจ  วา  ปาทกุกฺกุจฺจ  วา  อุกฺกาสิตสทฺโท  วา  ขิปตสทฺโท   
วา  นตฺถิ  ฯ  สา  หิ  ปริสา  อตฺตโน  จ  สิกฺขิตสิกฺขตาย   
สตฺถริ  จ  คารเวนาติ  ทฺวีหิ  การเณหิ  นิวาเต  ปทีปสิขา  
วิย  นิจฺจลา  สนฺนิสินฺนาว  อโหส ิ ฯ  ปริพฺพาชโก  ต  วิภูตึ   
ทิสฺวา  อตฺตโน  ปริส  โอโลเกสิ  ฯ  ตตฺถ  เกจิ  หตฺถ  ขิปนฺติ  
เกจิ  ปาท    เกจิ  วิปฺปปนติฺ    เกจิ  นลิลฺาลิตชิวหา  ปคฺฆริตเขฬา  
ทนฺเต  ขาทนฺตา  กากจฺฉมานา  ฆรุฆรุปสฺสาสิโน (๒) สยนฺติ  ฯ  โส  
รตนตฺตยสฺส  วณฺเณ (๓) วตฺตพฺเพป  อิสฺสาวเสน  ปุน  อวณฺณเมว  
วทติ ฯ(๔)  พุรหฺมทตฺโต  ปน  วุตฺตนเยเนว  วณฺณ  ฯ  เตน  วุตฺต  
ตตฺรป  สุท  สุปฺปโย  ปรพฺิพาชโกติ ฯ สพฺพ  วตฺตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  
ตตฺรปติ  ตสฺมึป    อมฺพลฏ ิกาย  อุยฺยาเนติ  อตฺโถ  ฯ   
        สมฺพหุลานนฺติ  พหุกาน  ฯ  ตตฺถ  วินยปริยาเยน  ตโย 
ชนา  สมฺพหุลาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  ตโต  ปร  สงฺโฆ  ฯ  สตฺุตนฺตปริยาเยน   
# ๑. ม. วิปฺปกิณฺณตารกา ฯ  ๒. ม. ฆรฆุรุปสฺสาสิโน ฯ ย.ุ ฆุรุฆุรุปสฺ- 
# สาสิโน ฯ  ๓. ม. คุณวณฺเณ ฯ  ๔. ม. อารภิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๗ 
 
ปน  ตโย  ตโยว    ตโต  ปฏาย  สมฺพหุลา  ฯ  อิธ  สุตฺตนฺตปริยาเยน   
สมฺพหุลาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        มณฺฑลมาเฬติ (๑) กตฺถจิเทฺว  กณฺณิกา  คเหตฺวา  หสวฏฏก- 
ฉนฺเนน  กตา  กฏูาคารสาลาป  มณฺฑลมาโฬติ  วุจฺจติ  ฯ  กตฺถจิ  
เอก  กณฺณิก  คเหตฺวา  ถมฺภปนฺตึ  ปริกขิฺปตฺวา  กตา  อุปฏาน- 
สาลาป  มณฺฑลมาโลติ  วุจฺจติ  ฯ อิธ  ปน  นิสีทนสาลา  
มณฺฑลมาโฬติ  เวทิตพฺพา  ฯ  สนฺนิสินนฺานนฺติ  นิสชฺชนวเสน  ฯ  
สนฺนิปติตานนฺติ  สโมธานวเสน  ฯ  อย  สงฺขิยธมฺโมติ  สงฺขิยาติ 
วุจฺจติ  กถา  กถาธมฺโมติ  อตฺโถ  ฯ  อุทปาทีติ  อุปฺปนฺโน  ฯ   
กตโม  ปน  โสติ ฯ อจฺฉริย  อาวุโสติ  เอวมาทิ  ฯ  ตตฺถ  อนฺธสสฺ  
ปพฺพตาโรหณ  วิย  นิจฺจ  น  โหตีติ  อจฺฉริย  ฯ  อย  ตาว  
สทฺทนโย  ฯ  อย  ปน  อฏกถานโย ฯ อจฺฉราโยคฺคนฺติ  อจฺฉริย  ฯ   
อจฺฉร  ปหรตุิ  ยุตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อภูตปุพฺพ  ภูตนฺติ  อพฺภูต  ฯ  
อุภยมฺเปต  วิมฺหยสฺเสว (๒) อธิวจน  ฯ   
        ยาว ฺจิทนฺติ  ยาว  จ  อิท  ฯ  เตน  สุปฏิวิทิตตาย   
อปฺปเมยฺยต  ทสฺเสติ ฯ เตน  ภควตา  ชานตา  ฯเปฯ  สุปฏ- 
 ิวิทิตาติ  เอตฺถาย  สงฺเขปตฺโถ  ฯโย  โส  ภควา  สมตึส  
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพกิเลเส  ภินฺทตฺิวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ   
# ๑. โปราณโปฏฐเก มณฺฆลมาเฬติ ลขิิตฺ  ฯ มรมฺมโปฏฐเก ตเถว ฯ 
# ๒. ย.ุ วิมฺหยาวหสฺเสว ฯ  ๓. ภฺชิตวา ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๘ 
 
อภิสมฺพุทฺโธ   เตน  ภควตา  เตส  เตส  สตฺตาน  อาสยานุสย  
ชานตา    หตฺถตเล  ปต  อามลก  วิย  สพฺพ  เยฺยธมฺม  
ปสฺสตา    อปจ  ปุพฺเพนิวาสาทีหิ  ชานตา    ทิพฺเพน  จกฺขุนา  
ปสฺสตา    ตีหิ  วิชชฺาหิ  วา    ฉหิ  วา  อภิ ฺาหิ  ชานตา   
สพฺพตฺถ  อปปฺฏิหเตน  สมนฺตจกฺขุนา  ปสฺสตา   สพฺพธมฺม- 
ชานนสมตฺถาย  วา  ป ฺาย  ชานตา   สพฺพสตฺตาน  จกฺขุ- 
วิสยาตีตานิ  ติโรกุฑฺฑาทิคตานิ  วาป  รูปานิ  อติวิสุทฺเธน  
มสจกฺขุนา  ปสฺสตา    อตฺตหิตสาธิกาย  วา  สมาธิปทฏานาย  
ปฏิเวธป ฺาย  ชานตา   ปรหิตสาธิกาย  กรุณาปทฏานาย  
เทสนาป ฺาย  ปสฺสตา    อรีน  หตตฺตา  ปจฺจยาทีน ฺจ  อรหตฺตา  
อรหตา    สมมฺา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน (๑) พุทฺธตฺตา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺเธน    อนฺตรายิกธมฺเม  วา  ชานตา    นิยฺยานิกธมฺเม  
ปสฺสตา    กิเลสารีน  หตตฺตา  ปจฺจยาทีน  จ  อรหตฺตา(๒)  อรหตา   
สมฺมา  สาม  จ  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ  
เอว  จตุเวสารชฺชวเสน  จตูหากาเรหิ  โถมิเตน  สตฺตาน   
นานาธิมุตฺติกตา  นานชฺฌาสยตา  สุปฏิวิทิตา (๑) ยาว  จ  สฏุ ุ  
ปฏิวิทิตา ฯ 
        อิทานิสฺส  สุปฏิวิทิตภาว  ทสฺเสตุ  อย  หีติอาทิมาห  ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  ยา  จ  อย  ภควตา  ธาตุโส  ภิกฺขเว  สตฺตา   
# ๑. ย.ุ สจฺจาน ฯ  ๒. ม. ปจฺจยาทีน  จ  อรหตฺตาติ  นตฺถิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๙ 
 
สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ    หนีาธิมุตฺติกา  หีนาธิมุตฺติเกหิ  สทฺธึ   
สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ   กลยฺาณาธิมุตฺติกา  กลยฺาณาธิมุตฺติเกหิ  สทฺธึ  
สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ    อตีตมฺป  โข  ภิกฺขเว  อทฺธาน  ธาตุโสว   
สตฺตา  สสนฺทึสุ  สมึส ุ   หีนาธิมุตฺติกา  หีนาธิมุตฺติเกหิ  ฯเปฯ  
กลฺยาณาธิมุตฺติกา  กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ  สทฺธึ  สสนฺทึสุ  สมึส ุ   
อนาคตมฺป  โข  ภิกฺขเว  อทฺธาน  ฯเปฯ  สสนฺทิสฺสนฺติ    สมิสฺสนฺติ (๑) 
เอตรหิป  โข  ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธาน  ธาตุโสว  สตฺตา   
สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ    หนีาธิมุตฺติกา  หีนาธิมุตฺติเกหิ  ฯเปฯ  
กลฺยาณาธิมุตฺติกา  กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ  สเมนฺตีติ (๒)  
เอว  สตฺตาน  นานาธิมุตฺติกตา    นานชฌฺาสยตา   นานาทิฏ ิ- 
กตา   นานกขฺนฺติตา    นานารุจิตา  นาฬิยา  มินนฺเตน  วิย   
ตุลาย  ตุลยนเฺตน  วิย  จ  นานาธมุตฺติกตาเณน  สพฺพ ฺ ุต- 
าเณน  วิทิตา    สา  ยาว  สุปฏิวิทิตา  ฯ  เทฺวป  นาม  สตฺตา  
เอกชฺฌาสยา  ทุลลฺภา  โลกสฺมึ    เอกสฺมึ  คนฺตุกาเม  เอโก 
าตุกาโม  โหติ    เอกสฺมึ  ปวิตุกาเม  เอโก  ภุ ฺชิตุกาโม  ฯ  
อิเมสุ  จาป  ทฺวีสุ  อาจริยนฺเตวาสีสุ  อย  ห ิ นาม (๓)สุปฺปโย  
ปริพฺพาชโก  ฯเปฯ  ภควนฺต  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนพุนฺธา  โหนฺติ   
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ  ฯ  ตตฺถ  อิติหเมติ  อิติห  อิเม  ฯ  เอว  อิเมติ   
อตฺโถ  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว  ฯ   
# ๑. ม. สเมสฺสนฺติ ฯ    ๒. ส. นิ. ๑๖/๓๖๔/๑๘๕ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๐ 
         
        อถโข  ภควา  เตส  ภิกฺขูน  อิม  สงฺขิยธมฺม  วิทิตฺวาติ 
เอตฺถ  วิทิตฺวาติ  สพฺพ ฺ ุตาเณน  ชานิตฺวา  ฯ  ภควา  หิ  
กตฺถจิ  มสจกฺขุนา  ทิสฺวา  ชานาติ  อทฺทสา  โข  ภควา  มหนฺต  
ทารุกฺขนฺธ  คงฺคาย  นทิยา  โสเตน  วุยฺหมานนฺติอาทีสุ (๑) วิย  ฯ  
กตฺถจิ  ทิพฺพจกฺขุนา  ทิสฺวา  ชานาติ  อทฺทสา  โข  ภควา   
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  ตา  เทวตาโย  
สหสฺเสว (๒)ปาฏลิคาเม  วตฺถูนิ  ปริคฺคณฺหนฺติโยติอาทีสุ (๓) วิย  ฯ 
กตฺถจิ  ปกติโสเตน  สุตฺวา ชานาติ  อสฺโสสิ  โข  ภควา  
อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  สภุทฺเทน  ปรพฺิพาชเกน  สทฺธึ  อิม   
กถาสลฺลาปนฺติอาทีสุ (๔) วิย  ฯ  กตฺถจิ  ทิพฺพโสเตน  สุตฺวา  ชานาติ   
อสฺโสสิ  โข  ภควา  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺต- 
มานุสิกาย  สนฺธานสฺส  คหปติสฺส  นิโคฺรเธน  ปริพฺพาชเกน   
สทฺธึ  อิม  กถาสลฺลาปนติฺอาทีสุ (๕) วิย  ฯ  อิธ  ปน  สพฺพ ฺ ุต- 
าเณน  ทิสฺวา (๖) อ ฺาสิ  ฯ  กึ  กโรนฺโต  อ ฺาสิ  ฯ  ปจฺฉิมยาม- 
กิจฺจ  ฯ  กิจฺจ ฺจ  นาเมต  สาตฺถก  นิรตฺถกนฺติ  ทุวิธ  โหติ  ฯ   
ตตฺถ  นิรตฺถก  กิจฺจ  ภควตา  โพธิปลลฺงฺเกเยว  อรหตฺตมคฺเคน   
สมุคฺฆาฏ  กต  ฯ  สาตฺถกเยว  ปน  ภควโต  กิจฺจ  โหติ  ฯ  ต  
ป ฺจวิธ  ปุเรภตฺตกิจฺจ  ปจฺฉาภตฺตกิจฺจ  ปุริมยามกิจฺจ  มชฺฌิม- 
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๒๒/๒๒๓ ฯ   ๒. ม.  สหสฺสสฺเสว ฯ 
# ๓. วิ. มหา. ๕/๗๑/๙๐ ฯ  ๔. ท.ีมหา. ๑๐/๑๓๘/๑๗๔ ฯ 
# ๕. ท.ี ปา. ๑๑/๒๑/๔๐  ฯ  ๖. ม. สุตฺวา ฯ    
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ยามกิจฺจ  ปจฺฉิมยามกิจฺจนฺติ  ฯ   
        ตตฺริท  ปุเรภตฺตกิจฺจ  ภควา  หิ  ปาโตว  วุฏาย (๑)  อุปฏา- 
กานุคฺคหณตฺถ  สรีรผาสุกตฺถ ฺจ  มุขโธวนาทิสรีรปริกมฺม  กตฺวา   
ยาว  ภิกฺขาจารเวลา  ตาว  วิวิตฺตาสเน  วีตินาเมตฺวา  ภิกฺขา- 
จารเวลาย  นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  พนธฺิตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา   
ปตฺตมาทาย  กทาจิ  เอกโก  กทาจิ  ภิกขฺุสงฺฆปริวุโต  คาม   
วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  ปวิสติ  กทาจิ  ปกติยา  กทาจิ   
อเนเกหิ  ปาฏิหาริเยหิ  วตฺตมาเนหิ  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  ปณฺฑาย   
ปวิสโต  โลกนาถสฺส  ปรุโต  ปุรโต  คนฺตฺวา  มุทุคตวาตา  ปวึ   
โสเธนฺติ  ฯ  พลาหกา  อุทกผุสิตานิ  มุ ฺจนฺตา  มคฺเค  เรณุ   
วูปสเมตฺวา  อุปริ  วิตาน  หุตฺวา  ติฏนฺติ  ฯ อปเร  วาตา   
ปุปฺผานิ  อุปสหริตฺวา  มคฺเค  โอกิรนติฺ  ฯ  อุนฺนตา  ภูมิปฺปเทสา   
โอนมนฺติ  โอนตา (๒)  อุนฺนมนฺติ  ฯ  ปาทนิกฺเขปสมเย  สมาว  ภูมิ   
โหติ  ฯ  สุขสมฺผสฺสานิ  ปทุมปุปฺผานิ  วา  ปาเท  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  ฯ   
อินฺทขีลสฺส  อนฺโต  ปตมตฺเต  ทกฺขิณปาเท  สรีรโต  ฉพฺพณฺณ-   
รสิโย  นิกฺขมิตฺวา  สุวณฺณรสป ฺชรานิ  วิย  จิตฺรปฏปริกฺขิตฺตานิ   
วิย  จ  ปาสาทกูฏาคาราทีนิ  อลงฺกโรนฺติโย  [๓]  อิโต  จิโต   
จ  วิธาวนฺติ (๔)  ฯ  หตฺถอิสฺสวิหงฺคาทโย  สกสกฏาเนสุ   ิตาเยว   
# ๑. ม. อุฏฐาย ฯ  ๒. ยุ. โอฌมนฺติ โอณตา ฯ  ๓. ยุ. เอตฺถนฺตเร วิยาติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ธาวนฺติ ฯ    
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มธุเรนากาเรน  สทฺท  กโรนฺติ  ฯ  ตถา  เภริวีณาทีนิ  ตุริยานิ   
มนุสฺสาน  จ  กายูปคานิ  อาภรณานิ  ฯ  เตน  ส ฺาเณน   
มนุสฺสา  ชานนฺติ  อชชฺ  ภควา  อิธ  ปณฺฑาย  ปวิฏโติ  ฯ   
เต  สุนิวตฺถา  สุปารุตา  คนฺธปุปฺผาทีนิ  อาทาย  ฆรา   
นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรวีถึ  ปฏิปชชฺิตฺวา  ภควนฺต  คนฺธปุปฺผาทีหิ   
สกฺกจฺจ  ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา  อมฺหาก  ภนฺเต  ทส  ภิกขฺู  อมฺหาก   
วีสติ   ป ฺาส  [๑]  สต  เทถาติ  ยาจิตฺวา  ภควโตป   
ปตฺต  คเหตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  สกฺกจฺจ  ปณฺฑปาเตน   
ปฏิมาเนนฺติ  ฯ  ภควา  กตภตฺตกิจฺโจ  เตส  (สตฺตาน)  จิตฺต-   
สนฺตานานิ  โอโลเกตฺวา  ตถา  ธมฺม  เทเสติ    ยถา  เกจิ   
สรณคมเนสุ  ปติฏหนฺติ    เกจิ  ป ฺจสีเลสุ  เกจิ  โสตาปตฺติ-   
สกทาคามิอนาคามิผลาน  อ ฺตรสฺมึ  เกจิ  ปพฺพชตฺิวา  อคฺคผเล   
อรหตฺเตติ  เอว  มหาชน  อนุคฺคเหตฺวา  อุฏายาสนา  วิหาร   
คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  มณฺฑลมาเฬ  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน   
นิสีทิ (๒)  ภิกฺขูน  ภตฺตกิจฺจปริโยสาน  อาคมยมาโน  ฯ  ตโต  ภิกฺขูน   
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  อุปฏาโก  ภควโต  นิเวเทติ  ฯ  อถ  ภควา   
คนฺธกุฏึ  ปวิสติ  ฯ  อิท  ตาว  ปุเรภตฺตกิจฺจ  ฯ   
        อถโข  ภควา  เอว  กตปุเรภตฺตกิจฺโจ  คนฺธกุฏิยา  อุปฏาเน (๓)   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  ฯปฯ - อิติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. นิสทีติ ฯ   
#. ๓ ยุ. อุปฏฐาเกน ปฺญตฺตาสเน ฯ    
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นิสีทิตฺวา  ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา  ปาทปเ  ตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  โอวทติ   
ภิกฺขเว (๑)  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ   
                ทลฺุลภ ฺจ  มนสฺุสตฺต                พุทฺธุปฺปาโท  จ  ทลฺุลโภ 
                ทลฺุลภา  ขณสมฺปตฺติ                สทฺธมฺโม  ปรมทลฺุลโภ 
                ทลฺุลภา  สทฺธาสมฺปตฺติ        ปพฺพชฺชา  จ  ทลฺุลภา 
                ทลฺุลภ  สทฺธมมฺสฺสวนนฺติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  เกจิ  ภควนฺต  กมฺมฏาน  ปุจฺฉนฺติ  ฯ  ภควาป   
เตส  จริยานุรูป  กมฺมฏาน  เทติ  ฯ  ตโต  สพฺเพป  ภควนฺต   
วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  รตฺติฏานทิวาฏานานิ  คจฺฉนฺติ  ฯ   
เกจิ  อร ฺ  เกจิ  รุกฺขมูล  เกจิ  ปพฺพตาทีน  อ ฺตร  เกจิ   
จาตุมฺมหาราชิกภวน  ฯเปฯ  เกจิ  วสวตฺติภวนนฺติ  ฯ  ตโต  ภควา   
คนฺธกุฏึ  ปวิสิตฺวา  สเจ  อากงฺขติ  ทกขิฺเณน  ปสฺเสน  สโต   
สมฺปชาโน  มุหุตฺต  สีหเสยฺย  กปฺเปติ  ฯ  อถ  สมสฺสาสิตกาโย   
วุฏหิตฺวา  ทุติยภาเค  โลก  โวโลเกติ ฯ  [๒]  ตติยภาเค  ย  คาม  วา  นิคม   
วา  อุปนิสฺสาย  วิหรติ  ตตฺถ  มหาชโน  ปุเรภตฺต  ทาน  ทตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต  สุนิวตฺโถ  สปุารุโต  คนฺธปุปฺผาทีนิ  อาทาย  วิหาเร   
สนฺนิปตติ  ฯ  ตโต  ภควา  สมฺปตฺตาย  ปริสาย  อนุรเูปน   
# ๑. ม. ภิกฺขเว อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ทุลฺลโภ พุทธฺุปฺปาโท โลกสมึ  
# ทุลฺลโภ มนุสฺสตฺตปฏิลาโภ ทุลลฺาภา สมฺปตฺติ ทุลฺลภา ปพฺพชฺชา ทุลลฺภ  
# สทฺธมฺมสสฺวนนฺติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตติยภาโคติ ทิสฺสติ ฯ    
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ปาฏิหาริเยน  คนฺตฺวา  ธมฺมสภาย  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน   
นิสชฺช  ธมฺม  เทเสติ  กาลยุตฺต  สมยยตฺุต  ฯ  อถ  กาล  วิทิตฺวา   
(สมย วิทิตฺวา)  ปริส  อุยโฺยเชสิ (๑) ฯ  มนุสฺสา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา   
ปกฺกมนฺติ  ฯ  อิท  ปจฺฉาภตฺตกิจฺจ  ฯ   
        โส  เอว  นฏิ ิตปจฺฉาภตฺตกิจฺโจ  สเจ  คตฺตานิ  โอสิ ฺจิตุ-   
กาโม  โหติ  พุทฺธาสนา  วุฏาย  นฺหานโกฏก  ปวิสิตฺวา   
อุปฏาเกน  ปฏิยาทิตอุทเกน  คตฺตานิ  อุตุ  คณฺหาเปติ  ฯ   
อุปฏาโกป  พุทฺธาสน  อาเนตฺวา  คนฺธกุฏิปริเวเณ  ป ฺเปติ  ฯ   
ภควา  สุรตฺต  ทุปฺปฏ (๒)  นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา   
เอกส (๓)  อุตฺตราสงฺค  กตฺวา (๓)  ตตฺถ  คนฺตฺวา  นิสีทติ  ฯ   
เอกโกว  มุหตฺุต  ปฏิสลลฺโีน  ฯ  อถ  ภิกฺขู  ตโต  ตโต  อาคมฺม  ภควโต   
อุปฏาน  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  ตตฺเถกจฺเจ  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  ฯ  เอกจฺเจ   
กมฺมฏาน  เอกจฺเจ  ธมฺมสฺสวน  ยาจนฺติ  ฯ  ภควา  เตส  อธิปฺปาย   
สมฺปาเทนฺโต  ปุริมยาม  วีตินาเมติ  ฯ  อิท  ปรุิมยามกิจฺจ  ฯ   
        ปุริมยามกิจฺจปริโยสาเน  ปน  ภิกฺขูสุ  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา   
ปกฺกนฺเตสุ  สกลทสสหสฺสีโลกธาตุเทวตาโย  โอกาส  ลภมานา   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  ยถาภิสงฺขต  อนฺตมโส   
จตุรกฺขรมฺป  ฯ  ภควา  ตาส  เทวตาน  ป ฺห  วิสฺสชเฺชนฺโต   
มชฺฌิมยาม  วีตินาเมติ  ฯ  อิท  มชฺฌิมยามกิจฺจ  ฯ   
# ๑. ม. อุยโฺยเชติ ฯ  ๒. ม. สุรตฺตทุปฏฏ ฯ  ๓. ม. อุติตราสงฺค  
# เอกส กริตฺวา ฯ    
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        ปจฺฉิมยาม  ปน  ตโย  โกฏาเส  กตฺวา  ปุเรภตฺตโต  ปฏาย   
นิสชฺชาย  ปฬิตสฺส  สรีรสฺส  กลิาสุภาวโต  โมจนตฺถฺจ (๑)  เอก   
โกฏาส  จงฺกเมน  วีตินาเมติ  ฯ  ทุติยโกฏาเส  คนฺธกุฏึ  ปวิสตฺิวา   
ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สโต  สมฺปชาโน  สีหเสยฺย  กปเฺปติ  ฯ   
ตติยโกฏาเส  ปจฺจุฏาย  นิสีทิตฺวา  ปุริมพุทฺธาน  สนฺติเก   
ทานสีลาทิวเสน  กตาธิการปุคฺคลทสฺสนตฺถ  พุทฺธจกฺขุนา  โลก   
โวโลเกติ  ฯ  อิท  ปจฺฉิมยามกิจฺจ  ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  ทิวเส  ภควา  ปุเรภตฺตกิจฺจ  ราชคเห  ปรโิยสา-   
เปตฺวา  ปจฺฉาภตฺเต  มคฺค  อาคโต  ฯ  ปุริมยาเม  ภิกฺขูน  กมฺมฏาน   
กเถตฺวา  มชฌฺิมยาเม  เทวตาน  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปจฺฉิม-   
ยาเม  จงฺกม  อารุยฺห  จงฺกมมาโน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  อิม   
สพฺพ ฺ ุตาณ  อารพฺภ  ปวตฺต  กถ  สพฺพ ฺ ุตาเณเนว  สุตฺวา   
อ ฺาสิ (๒) ฯ  เตน  วุตฺต  ปจฺฉิมยามกิจฺจ  กโรนโฺต  อ ฺาสีติ  ฯ   
        ตฺวา  จ  ปนสฺส  เอตทโหสิ  อิเม  ภิกฺขู  มยหฺ  สพฺพ ฺ ุต-   
าน  อารพฺภ  คุณ  กเถนฺติ  เอเตส ฺจ  สพฺพ ฺ ุตาณกิจจ   
น  ปากฏ  มยฺหเมว  ปากฏ  มยิ  ปน  คเต  เอเต  อตฺตโน   
กถ  นิรนฺตร  อาโรเจสฺสนฺติ  ฯ  ตโต  เนส  อห  ต  อตฺถุปฺปตฺตึ   
กตฺวา  ติวิธ  สีล  วิภชนฺโต  ทฺวาสฏ ิยา  าเนสุ  อปฺปฏ-ิ   
วตฺติย  สีหนาท  นทนฺโต  ปจฺจยาการ  สโมธาเนตฺวา  พุทฺธคุเณ   
# ๑. ม. กลิาสุภาวโมจนตฺถ ฯ  ๒. ม. อฺญาสีติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 77 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๖   
 
ปากเฏ  กตฺวา  สิเนรุ  อุกขิฺปนฺโต  วิย  สุวณฺณกูเฏน (๑)  นภ   
ปหรนฺโต  วิย  จ   ทสสหสฺสีโลกธาตุกมฺปน  พฺรหมฺชาลสุตฺตนฺต   
อรหตฺตนิกูเฏน  นิฏาเปนฺโต  เทเสสฺสามิ  สา  เม  เทสนา   
ปรินิพฺพุตสฺสาป  ป ฺจวสฺสสหสฺสานิ  สตฺตาน  อมตมหานิพฺพาน   
สมฺปาปกา  ภวิสฺสตีติ  ฯ  เอว  จินฺเตตฺวา  เยน  มณฺฑลมาโล   
เตนุปสงฺกมีติ  ฯ  เยนาติ  เยน  ทิสาภาเคน  โส  อุปสงฺกมิตพฺโพ  ฯ   
ภุมฺมตฺเถ  วา  เอต  กรณวจน  ฯ  ตสฺมา (๒)  ยสฺมึ  ปเทเส  โส   
มณฺฑลมาโล  ตตฺถ  คโตติ  อยเมตฺถตฺโถ  ฯ   
        ป ฺตฺเต  อาสเน  นสิีทีติ  พุทฺธกาเล  กิร  ยตฺถ  ยตฺถ   
เอโกป  ภิกฺขุ  วิหรติ  สพฺพตฺถ  พุทฺธาสน  ป ฺตฺตเมว  โหติ  ฯ   
กสฺมา  ฯ  ภควา  กิร  อตฺตโน  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา   
ผาสุกฏาเน  วิหรนฺเต  มนสิกโรติ  อสุโก  มยฺห  สนฺติเก   
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  คโต  อสกฺขิ (๓)  น ุ โข  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ   
โน  วาติ  อถ  น  ปสฺสติ  กมฺมฏาน  วิสฺสชฺเชตฺวา  อกุสลวิตกฺก   
วิตกฺกยมาน  ตโต  กถ  หิ  นาม  มาทิสสฺส  สตฺถ ุ สนฺติเก   
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  วิหรนฺต  อิม  กลุปุตฺต  อกุสลวิตกฺกา   
อภิภวิตฺวา  อนมตคฺเค  วฏฏทุกฺเข  สสีเทสฺสนฺตีติ (๔)  ตสฺส  อนุคฺคหตฺถ   
ตตฺเถว  อตฺตาน  ทสฺเสตฺวา  ต  กลุปุตฺต  โอวทิตฺวา  อากาส   
# ๑. ย.ุ สุวณฺณกุนฺเตน ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. สกฺขิสสฺติ ฯ   
# ๔. ม. สสาเทสฺสนฺตีติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 78 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๗   
 
อุปฺปติตฺวา  ปุน  อตฺตโน  วสนฏานเมว  คจฺฉติ  ฯ  อเถว   
โอวทิยมานา  เต  ภิกฺขู  จินฺตยึสุ  สตฺถา  อมฺหาก  มน  ชานิตฺวา   
อาคนฺตฺวา  อมฺหาก  สมีเป   ิตเยว  อตฺตาน  ทสฺเสติ  ตสฺมึ   
ขเณ  ภนฺเต  อิธ  นิสีทถ  ฯ  อิธ  นิสีทถาติ  อาสนปริเยสน  นาม   
ภาโรติ  ฯ  เต  อาสน  ป ฺาเปตฺวาว (๑)  วิหรนฺติ  ฯ  ยสฺส  ป   
อตฺถิ  โส  ต  ป ฺเปติ  ฯ  ยสฺส  นตฺถ ิ ฯ  โส  ม ฺจ  วา  ผลก   
วา  กฏ  วา  ปาสาณ  วา  วาลุกาปุ ฺช (๒)  วา  ป ฺเปติ  ฯ   
ต  อลภมานา  ปุราณปณฺณานิป  สงฺกฑฺฒิตฺวา ตตฺเถว  ปสุกูล   
ปตฺถริตฺวา  เปนฺติ  ฯ  อิธ  ปน  ร ฺโ  นิสีทนาสนเมว  อตฺถิ   
ต  ปปฺโผเฏตฺวา  ป ฺาเปตฺวา  ปริวาเรตฺวา  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
อธิมุตฺติกาณ (๓)  อารพฺภ  คุณ  โถมยมานา  นิสีทึสุ  ฯ  ต  สนฺธาย   
วุตฺต  ป ฺตฺเต  อาเสน  นิสีทีติ  ฯ  เอว  นิสินฺโน  ปน   
ชานนฺโตเยว  กถาสมุฏาปนตฺถ  ภิกฺขู  ปุจฺฉิ  ฯ  เต  จสฺส  สพฺพ   
กถยึสุ  ฯ  เตน  วุตฺต  นิสชฺช  โข  ภควาติ  อาทิ  ฯ   
        ตตฺถ  กายนุตฺถาติ  กตมาย  นุ  กถาย  สนฺนิสินนฺา  ภวถาติ   
อตฺโถ  ฯ  กายเนฺวตฺถาติป  ปาล ิ(๔) ฯ  ตสฺสา  กตมาย  นุ  เอตฺถาติ   
อตฺโถ  ฯ  กายโนตฺถาติป  ปาลิ (๔)  ฯ  ตสฺสาป  ปุรโิมเยวตฺโถ  ฯ   
        อนฺตรา  กถาติ  กมฺมฏานมนสิการอุทฺเทสปริปุจฺฉาทีน   
# ๑. ม. ปฺญเปตฺวา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ยุ. วาลกุปฺุช ฯ   
# ๓. ม. อธิมตฺุติกญาณ ฯ  ๔. ม. กาย เนตฺถาติป ปาฬิ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 79 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๘   
 
อนฺตรา  อ ฺา  เอกา  กถา  ฯ   
        วิปฺปกตาติ  มมาคมนปจฺจยา (๑)  อปรินฏิ ิตา  สิข  อปฺปตฺตา  ฯ   
เตน  กึ  ทสฺเสติ  ฯ  นาห  ตุมฺหาก  กถาภงฺคตฺถ  อาคโต  อห  ปน   
สพฺพ ฺ ุตาย  ตุมฺหาก  กถ  นฏิาเปตฺวา  มตฺถกปฺปตฺต  กตฺวา   
ทสฺสามีติ  อาคโตติ  นิสชฺเชว  สพฺพ ฺ ุปฺปวารณ  ปวาเรติ  ฯ   
        อย  โข  โน  ภนฺเต  อนฺตรา  กถา  วิปฺปกตา  อถ   
ภควา  อนุปฺปตฺโตติ  เอตฺถาป  อยมาธิปฺปาโย  อย  ภนฺเต   
อมฺหาก  ภควโต  สพฺพ ฺ ุตาณ  อารพฺภ  คุณกถา  วิปฺปกตา   
น  ราชกถาทิกา  ติรจฺฉานกถา  อถ  ภควา  อนุปฺปตฺโต  ต   
โน  อิทานิ  นิฏาเปตฺวา  เทเสถาติ  ฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  ย  อายสฺมตา  อานนฺเทน  กมลกุวลยุชชฺล-   
วิมลสาธุรสสลิลาย  โปกขฺรณิยา  สุขาวตรณตฺถ  นมิฺมลสิลาตล-   
รจนวิลาสิตโสภิตรตนโสปาน (๒)  วิปฺปกิณฺณมุตฺตาทลสทิสวาลิกา-   
ปุณฺณปณฺฑรภูมิภาค (๓)  ติตฺถ  วิย  สุวิภตฺตภิตฺติวิจิตฺรเวทิกา-   
ปริกฺขิตฺตสฺส  นกฺขตฺตปถ  ผุสิตุกามตาย  วิย  ปวิชมภิฺตสมุสฺสยสฺส (๔)   
ปาสาทวรสฺส  สุขาโรหณตฺถ  ทนฺตมยสณฺหมุทุผลกก ฺจนลตา-   
วินทฺธมณิปฺปภาสมุทยุชฺชลโสภ (๕)  โสปาน  วิย  สุวณฺณวลยนู-   
ปุราทิสงฺฆฏฏนสทฺทสมมฺิสฺสิตกถิตหสิตมธุรสฺสรเคหชนวิชมฺภิต-(๖)   
# ๑. ม. มม อาคมนปจฺจยา ฯ  ๒. ม. .....วิลาส... ฯ  ๓. ม. .....มุตฺตา-   
# ตลสทิสวาลุกากิณฺณ.... ฯ  ๔. ม. วิชมฺภิต.... ฯ  ๕. ม. .....กฺจนลตา-   
# วินทฺธมณิคณปฺปภา..... ฯ  ๖. ม. .....เคหชนวิจริตสฺส ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 80 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๙   
 
วิจริตสฺส  โอฬารอิสฺสริยวิภวโสภิตสฺส  มหาฆรสฺส  สุขปฺปเวสนตฺถ   
สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาปวาฬาทิชุติวิสฺสรวิชฺโชติต(๑)สุปฺปติฏ ิตวิสาลทฺวารพาห   
มหาทฺวาร  วิย  จ  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺนสฺส  พุทฺธคุณานุ-   
ภาวสสูจกสฺส  อิมสฺส  สตฺุตสฺส  สุขาวคหณตฺถ (๒)  กาลเทสเทสก-   
วตฺถุปริสาปเทสปฏิมณฺฑิต  นิทาน  ภาสิต  ฯ  ตสสฺตฺถวณฺณนา   
สมตฺตาติ  ฯ   
        อิทานิ  มม  วา  ภิกฺขเว  ปเร  อวณฺณ  ภาเสยฺยุนฺติอาทินา   
นเยน  ภควตา  นิกฺขิตฺตสฺส  สุตฺตสฺส  วณฺณนาย  โอกาโส   
อนฺปฺปตฺโต  ฯ  สา  ปเนสา  สุตฺตวณฺณนา  ยสฺมา  สตฺุตนิกฺเขป   
วิจาเรตฺวา  วุจฺจมานา  ปากฏา  โหติ  ตสฺมา  สุตฺตนิกฺเขป  ตาว   
วิจารยิสฺสามิ  ฯ   
        จตฺตาโร  ห ิ สุตฺตนิกฺเขปา  อตฺตชฺฌาสโย  ปรชฺฌาสโย   
ปุจฺฉาวสิโก  อตฺถุปฺปตฺติโกติ ฯ  ตตฺถ  ยานิ  สุตฺตานิ  ภควา   
ปเรหิ  อนชฌฺิฏโ  เกวล  อตฺตโน  อชฺฌาสเยเนว  กเถสิ  ฯ   
เสยฺยถีท  ฯ  อากงฺเขยฺยสุตฺต  วตฺถสุตฺต  มหาสติปฏานสุตฺต   
มหาสฬายตนวิภงฺคสุตฺต  อริยวสสุตฺต  สมฺมปฺปธานสุตฺตนฺตหารโก   
อิทฺธิปาทอินฺทฺริยพลโพชฌฺงฺคมคฺคงฺคสุตฺตนฺตหารโกติ  เอวมาทีนิ  ฯ   
เตส  อตฺตชฺฌาสโย  นิกฺเขโป  ฯ   
        ยานิ  ปน  ปริปกฺกา  โข  ราหุลสุส  วิมุตฺติปรปิากนิยา (๓)   
# ๑. ม. ....ชติุวิสฺสรวิชฺโชติต.... ฯ  ๒. ม. สุขาวคหตฺถ ฯ   
# ๓. ม. วิมุตฺติปริปาจนิยา ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 81 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๐   
 
ธมฺมา  ยนฺนนูาห  ราหุล  อุตฺตรึ  อาสวาน  ขเย  วิเนยฺยนฺติ (๑)   
เอว  ปเรส  อชฺาสย  ขนฺตึ  มน  อภีนีหาร  พุชฺฌนภาว ฺจ   
อเปกฺขิตฺวา (๒)  ปรชฺฌาสยวเสน  กถติานิ  ฯ  เสยยฺถีท  ฯ  จุลฺล-   
ราหุโลวาทสุตฺต  มหาราหุโลวาทสุตฺต  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต   
ธาตุวิภงฺคสุตฺตนฺติ  เอวมาทีนิ  เตส  ปรชฺฌาสโย  นกิฺเขโป  ฯ   
        ภควนฺต  ปน  อุปสงฺกมิตฺวา  จตสฺโส  ปริสา  จตฺตาโร   
วณฺณา  นาคา  สุปณฺณา  คนฺธพฺพา  อสุรา  ยกฺขา  มหา-   
ราชาโน  ตาวตึสาทโย  เทวา  มหาพฺรหฺมาติ  เอวมาทโย   
โพชฺฌงฺคา  โพชฺฌงฺคาติ  ภนฺเต  วุจฺจนฺติ  นีวรณา  นีวรณาติ   
ภนฺเต  วุจฺจนฺติ  อิเม  น ุ โข  ภนฺเต  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  กึสูธ   
วิตฺต  ปุริสสสฺ  เสฏนฺติอาทินา (๓)  นเยน  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  ฯ  เอว   
ปุฏเน  ภควตา  ยานิ  กถติานิ  โพชฺฌงฺคสยุตฺตาทีนิ  ยานิ   
วา  ปน ฺานิป  เทวตาสยุตฺตมารสยุตฺตพฺรหฺมสยุตฺตสกฺกป ฺห-   
จุลฺลเวทลฺ(๔)ลมหาเวทลฺลสาม ฺผลอาฬวกสูจิโลมขรโลมสตฺุตาทีนิ  เตส   
ปุจฺฉาวสิโก  นิกฺเขโป  ฯ   
        ยานิ  จ (๕)  ตานิ  อุปฺปนฺนการณ  ปฏิจฺจ  กถติานิ  ฯ   
เสยฺยถีท  ฯ  ธมฺมทายาท (๖)  จุลฺลสีหนาท  จนฺทุปม  [๗]  ปุตฺตมสูปม   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๗๙๕/๕๐๔ ฯ  ๒. ม. อเวกฺขิตฺวา ฯ   
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๑๒๑/๑๐๑ ฯ  ๔. ม. ...จูฬเวทลฺล... ฯ  ๕. ม. ปน ฯ   
# ๖. ม. จูฬสหีนาท ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร สุริยุปมนฺติ ทิสฺสติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 82 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๑   
 
ทารุกฺขนฺธูปม  อคฺคิกฺขนฺธูปม  เผณปณฺฑูปม  ปารจฺิฉตฺตกูปมนฺติ   
เอวมาทีนิ  เตส  อตฺถุปฺปตฺติโก  นิกฺเขโป  ฯ  เอวมิเมสุ  จตูสุ   
นิกฺเขเปสุ  อิมสฺส  สุตฺตสฺส  อตฺถุปฺปตฺติโก  นกิฺเขโป  ฯ   
        อตฺถุปฺปตฺติยา  หิ  อิท  ภควตา  นิกขิฺตฺต  ฯ  กตราย   
อตฺถุปฺปตฺติยา  ฯ  วณฺณาวณฺเณ  ฯ  อาจริโย  รตนตฺตยสฺส  อวณฺณ   
อภาสิ  อนฺเตวาสี  วณฺณ  ฯ  อิติ  อิม  วณฺณาวณฺณ  อตฺถุปฺปตฺตึ   
กตฺวา  เทสนากุสโล  ภควา  มม  วา  ภิกฺขเว  ปเร  อวณฺณ   
ภาเสยฺยุนฺติ  เทสน  อารภิ  ฯ   
        ตตฺถ  มมนฺติ  สามิวจน  มมาติ  อตฺโถ  ฯ  วาสทฺโท   
วิกปฺปตฺโถ  ฯ  ปเรติ  ปฏวิิรุทฺธา  สตฺตา  ฯ  ตตฺราติ  เย  อวณฺณ   
วทนฺติ  เตสุ  ฯ   
        น  อาฆาโตติ  อาทีหิ  กิ ฺจาป  เตส  ภิกฺขูน  อาฆาโตเยว   
นตฺถิ  อถโข  อายตึ  กุลปตฺุตาน  อีทิเสสุป  าเนสุ  อกุสลุปฺปตฺตึ   
ปฏิเสเธนฺโต  ธมฺมเนตฺตึ  เปติ  ฯ  ตตฺถ  อาหนติ  เอตฺถ (๑)  จิตฺตนฺติ   
อาฆาโต  ฯ  โกปสฺเสต  อธิวจน  ฯ  อปฺปตีตา  โหนฺติ  เตน  อตุฏา   
อโสมนสฺสิกาติ  อปฺปจฺจโย  ฯ  โทมนสฺเสต  อธิวจน  ฯ  เนว  อตฺตโน   
น  ปเรส  หิต  อภิราธยตีติ  อนภิรทฺธ ิ ฯ  โกปสฺเสต  อธิวจน  ฯ   
เอวเมตฺถ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  สงฺขารกฺขนฺโธ  ฯ  เอเกน  เวทนากฺขนฺโธติ   
เทฺว  ขนฺธา  วุตฺตา  ฯ  เตส  วเสน  เสสานป  สมฺปยุตฺตธมฺมาน   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 83 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๒   
 
กรณ (๑)  ปฏิกฺขิตฺตเมว  ฯ  เอว  ปเมน  นเยน  มโนปโทส  นิวาเรตฺวา   
ทุติเยน  นเยน  ตตฺราทีนว  ทสฺเสนฺโต  อาห  ตตฺร  เจ  ตุเมฺห   
อสฺสถ  กุปตา  วา  อนตฺตมนา  วา  ตุมหฺ ฺเวสฺส  เตน   
อนฺตราโยติ  ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺร  เจ  ตุเมฺห  อสฺสถาติ  เตสุ  อวณฺณภาสเกสุ   
ตสฺมึ  วา  อวณฺเณ  ตุเมฺห  ภเวยฺยาถ  เจ  ฯ  ยทิ  ภเวยฺยาถาติ   
อตฺโถ  ฯ  กปุตา  โกเปน  อนตฺตมนา  โทมนสฺเสน ฯ  ตุมฺห ฺเวสฺส   
เตน  อนฺตราโยติ  ตุมฺหากเยว  เตน  โกเปน  ตาย  จ  อนตฺต-   
มนตาย  ปมชฺฌานาทีน  อนฺตราโย  ภเวยฺย  ฯ   เอว  ทุติเยน   
นเยน  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา  ตติเยน  นเยน  วจนตฺถสลฺลกฺขณ-   
มตฺเตป  อสมตฺถต  ทสฺเสนฺโต  อปน ุ ตุเมฺห  ปเรสนฺติ  อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ปเรสนฺติ  เยส  เกส ฺจิ  ฯ  กุปโต  ห ิ เนว  พุทฺธ-   
ปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกาน  น   มาตาปตูน  น  ปจฺจตฺถิกาน   
สุภาสิตทุพฺภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานาติ  ฯ  ยถาห   
                กทฺุโธ  อตฺถ  น  ชานาติ          กุทโฺธ  ธมฺม  น  ปสฺสติ    
                อนฺธตม (๒)  ตทา  โหติ         ย  โกโธ  สหเต  นร  ฯ   
                อนตฺถชนโน  โกโธ                  โกโธ   จิตฺตปฺปโกปโน     
                ภยมนฺตรโต  ชาต                  ต  ชโน  นาวพุชฺฌตีติ (๓) ฯ   
        เอว  สพฺพถาป  อวณฺเณ  มโนปโทส  นิเสเธตฺวา  อิทานิ   
# ๑. ม. การณ ฯ  ๒. ม. อนฺธ ตม ฯ  ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๙ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 84 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๓   
 
ปฏิปชชฺิตพฺพาการ  ทสฺเสนฺโต  ตตฺร  ตุเมฺหหิ  อภูต  อภูตโตติ   
อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺร  ตุเมฺเหหีติ  ตสฺมึ  อวณฺเณ  ตุเมฺหหิ  ฯ  อภูต-   
อภูตโต  นิพฺเพเตพฺพนฺติ (๑)  ย  อภูต  ฯ  ต  อภูตภาเวเนว   
ปเนตพฺพ  ฯ  กถ  ฯ  อิติเปต  อภูตนฺติ  อาทินา  นเยน  ฯ  ตตฺราย   
โยชนา  ตุมฺหาก  สตฺถา  น  สพฺพ ฺ ู  ธมฺโม  ทุรากฺขาโต   
สงฺโฆ  ทุปฏปินฺโนติ  อาทีนิ  สุตฺวา  น  ตุณฺหี  ภวิตพฺพ  เอว   
ปน  วตฺตพฺพ  อิติเปต  อภูต  ย  ตุเมฺหหิ  วุตฺต  ต  อิมนิาป   
การเณน  อภูต  อิมินาป  การเณน  อตจฺฉ  ฯ  นตฺถ ิ เจต (๒)  อเมฺหสุ   
น  จ  ปเนต  อเมฺหสุ  สวิชฺชติ  สพฺพ ฺ ูเยวา  อมฺหาก  สตฺถา   
สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  สุปฏปินฺโน  สงฺโฆ  ตตฺร  อิท ฺจิท ฺจ   
การณนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ  ทุติยปท  ปมสสฺ  จตุตฺถ ฺจ  ตติยสฺส   
เววจนนฺติ  เวทิตพฺพ  อิท ฺจ  อวณฺเณเยว  นิเวธน  กาตพฺพ   
น  สพฺพตฺถ  ฯ  ยท ิ ห ิ ตฺว  ทุสฺสีโล  ตวาจริโย  ทุสสฺีโล   
อิท ฺจิท ฺจ  ตยา  กต  ฯ  ตวาจริเยน  กตนฺติ  วุตฺเต  ตุณฺหี   
ภูโต  อธิวาเสติ  อาสงฺกนีโย  โหติ  ฯ  ตสฺมา  มโนปโทส  อกตฺวา   
อวณฺโณ  นพฺิเพเตพฺโพ (๔)  โอฏโสิ  โคโณสีติอาทินา  ปน  นเยน   
ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกโฺกสนฺต  ปุคฺคล  อชฌฺุเปกฺขิตฺวา   
# ๑. ม. นิพฺเพเฐตพฺพนฺติ ฯ  ๒. พรหฺมชาลสุตฺเต นตฺถิเปตนฺติ   
# ทิสฺสติ ฯ  ที. ส.ี ๙/๑/๔ ฯ  ๓. ม. ย.ุ นิพฺเพฐน ฯ   
# ๔. ม. นิพฺเพเฐตพฺโพ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 85 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๔   
 
อธิวาสนกฺขนฺติเยว  ตตฺถ  กาตพฺพา  ฯ   
        เอว  อวณฺณภูมิย  ตาทิลกฺขณ  ทสเฺสตฺวา  อิทานิ   
วณฺณภูมิย  ทสฺเสตุ  มม  วา  ภิกฺขเว  ปเร  วณฺณ  ภาเสยฺยุนฺติ-   
อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ปเรติ  เย  เกจิ  ปสนฺนา  เทวมนุสฺสา  ฯ  อานนฺทนฺติ   
เอเตนาติ  อานนฺโท  ฯ  ปติยา  เอต  อธิวจน  ฯ  สมุนสฺส  ภาโว   
โสมนนฺส  ฯ  เจตสิกสุขสฺเสต  อธิวจน  ฯ  อุพฺพิลฺลาวิโน  ภาโว   
อุพฺพิลฺลาวิตตฺต (๑)  ฯ  กสฺส  อุพฺพิลฺลาวิตตฺตนฺติ  ฯ  เจตโสติ  อุทฺธจฺจา-   
วหาย  อุพฺพิลฺลาปนปติยา  เอต  อธิวจน  ฯ  อิติ  อิธาป (๒)  ทวีฺหิ   
ปเทหิ  สงฺขารกฺขนฺโธ  เอเกน  เวทนากฺขนฺโธ  วุตฺโต  ฯ   
        เอว  ปมนเยน  อุพฺพิลฺลาวิตตฺต  นิวาเรตฺวา  ทุติเยน  ตตฺถ   
อาทีนว  ทสฺเสนฺโต  ตตฺร  เจ  ตุเมฺห  อสฺสถาติ  อาทิมาห  ฯ   
อิธาป  ตุมฺห ฺเวสฺส  เตน  อนฺตราโยติ  เตน  อุพฺพิลฺลาวิตตฺเตน   
ตุมฺหากเยว  ปมชฺฌานาทีน  อนฺตราโย  อสฺสาติ (๓)  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  กสฺมา  ปเนต  วุตฺต   นน ุ ภควตา  พุทฺโธติ   
กิตฺตยนฺตสฺส  ยสฺส  กาเย  ภวติ  ยา  ปติ    วรเมว  หิ  สา  ปติ   
กสิเณนาป  ชมฺพุทีปสฺส  ธมฺโมติ  ฯเปฯ  สงฺโฆติ   กิตฺตยนฺตสฺส   
ยสฺส (๔)  กาเย  ภวติ  ยา  ปติ   วรเมว  หิ  สา  ปติ   กสิเณนาป   
# ๑. ม. อุปฺปลาวิโน ภาโว อุปฺปลาวิตตฺต ฯ  เอวมุปริป ฯ   
# ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ภเวยฺยาติ ฯ  ๔. ม. ย.ุ อย ปาโฐ   
# นตฺถิ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 86 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๕   
 
ชมฺพุทีปสฺสาติ  จ   เย  ภิกขฺเว  พุทฺเธ  ปสนฺนา  อคฺเค  เต   
ปสนฺนาติ  จ  เอวมาทีหิ  อเนกสเตหิ  สุตฺตนฺเตหิ  รตนตฺตเย   
ปติโสมนสฺสเยว  วณฺณิตนฺติ  ฯ  สจฺจ  วณฺณิต  ฯ  ต  ปน  เนกฺขมฺม-   
นิสฺสิต  ฯ  อิธ  อมฺหาก  พุทฺโธ  อมฺหาก  ธมฺโมติ  อาทินา  นเยน   
อายสฺมโต  ฉนฺนสฺส  อุปปฺนฺนสทิส  เคหนิสฺสิต  ปติโสมนสฺส   
อธิปฺเปต  ฯ  อิท  หิ  ฌานาทิปฏิลาภาย  อนฺตรายกร  โหติ  ฯ   
เตเนวายสฺมา  ฉนฺโนป  ยาว  พุทฺโธ  น  ปรินิพฺพายิ  ตาว   
วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ  ฯ  ปรินิพฺพานกาเล  ป ฺตฺเตน   
ปน  พฺรหฺมทณฺเฑน  ตชฺชโิต  ต  ปติโสมนสฺส  ปหาย  วิเสส   
นิพฺพตฺเตสิ  ฯ  ตสฺมา  อนฺตรายกรเยว  สนฺธาย  อิท  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ  ฯ  อย  หิ  โลภสหคตา  ปติ  โลโภ  จ  โกธสทิโสว   
ยถาห   
                ลทฺุโธ  อตฺถ  น  ชานาติ          ลุทฺโธ  ธมฺม  น  ปสฺสติ   
                อนฺธตม (๑)  ตทา  โหติ          ย  โลโภ  สหเต  นร  ฯ   
                อนตฺถชนโน  โลโภ                  โลโภ  จิตฺตปฺปลุทฺธโน    
                ภยมนฺตรโต  ชาต                  ต  ชโน  นาวพุชฺฌตีติ  ฯ   
        ตติยวาโร  ปน  อิธ  อนาคโตป  อตฺถโต  อาคโตเยวาติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  ยเถว  หิ  กุทโฺธ  เอว  ลุทโฺธป  อตฺถ  น   
ชานาตีติ  ฯ  ปฏิปชชฺิตพฺพาการทสฺสนวาเร  ปน  อย  โยชนา   
# ๑. ม. อนฺธ ตม ฯ  ๒. ม. จิตฺตปฺปโกปโน ฯ   
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๘/๒๙๕ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 87 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๖   
 
ตุมฺหาก  สตฺถา  สพฺพ ฺ ู  อรห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  ธมฺโม   
สฺวากฺขาโต  สงฺโฆ  สุปฏปินฺโนติ  อาทีนิ  สุตฺวา  น  ตุณฺหี  ภวิตพฺพ   
เอว  ปน  ปฏชิานิตพฺพ  อิติเปต  [๑]  ย  ตุเมฺหหิ  วุตฺต  ต  อิมินาป   
การเณน  ภูต   อิมินาป  การเณน  ตจฺฉ   โส  หิ  ภควา  อิติป   
อรห อิติป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ธมฺโม  อิติป  สฺวากฺขาโต    อิติป   
สนฺทิฏ ิโก  สงฺโฆ  อิติป  สุปฏิปนฺโน    อิติป  อุชุปฏิปนฺโนติ    
ตฺว  สีลวาติ  ปุจฺฉิเตนาป  สเจ  สีลวา  สีลวาหมสฺมีติ   
ปฏิชานิตพฺพเมว   ตฺว  ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภี  ฯเปฯ  อรหาติ   
ปุฏเนาป  สภาคาน  ภิกฺขูนเยว  ปฏชิานิตพฺพ  ฯ  เอว  หิ   
ปาปจฺฉตา  เจว  ปริวชชฺิตา  โหติ  สาสนสฺส  จ  อโมฆตา   
ทีปตา  โหตีติ  ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                                จุลลฺสีลวณฺณนา   
        อปฺปมตฺตก  โข  ปเนต  ภิกฺขเวติ  กา (๒)  อนุสนฺธิ  ฯ  อิท   
สุตฺต  ทฺวีหิ  ปเทหิ  อาพทฺธ (๓)  วณฺเณน  จ  อวณฺเณน  จ  ฯ  ตตฺถ   
อวณฺโณ  อิติเปต  อภูต  อิติเปต  อตจฺฉนฺติ  เอตฺเถว  อุทกนฺต   
ปตฺวา  อคฺคิ  วิย  นิวตฺโต  ฯ  วณฺโณ  ปน  ภูโต (๔)  ภูตโต   
ปฏิชานิตพฺโพ (๕)  อิติเปต  ภูตนฺติ  เอว  อนุวตฺตติเยว  ฯ  โส  ปน   
ทุวิโธ  พฺรหมฺทตฺเตน  ภาสิตวณฺโณ  จ  ภิกฺขุสงฺเฆน  อจฺฉริย   
# ๑. ม. ดอตฺถนฺตเร ภูตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. โก ฯ  ๓. ม. อาพทฺธ ฯ   
# ๔. ม. ภูต ฯ  ๕. ม. ปฎชิานิตพฺพ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 88 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๗   
 
อาวุโสติ  อาทินา  นเยน  อารทฺธวณฺโณ  จ  ฯ  เตสุ  ภิกฺขุสงฺเฆน   
วุตฺตวณฺณสฺส  อุปร ิ สุ ฺตาปกาสเน  อนุสนฺธึ  ทสฺเสสฺสติ  ฯ   
อิธ  ปน  พฺรหฺมทตฺเตน  วุตฺตวณฺณสฺส  อนุสนฺธึ  ทสฺเสตุ   
อปฺปมตฺตก  โข  ปเนต  ภิกฺขเวติ  เทสนา  อารทฺธา  ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปมตฺตกนฺติ  ปริตฺตสฺส  นาม  ฯ  โอรมตฺตกนฺติ   
ตสฺเสว  เววจน  ฯ  มตฺตาติ  วุจฺจติ  ปมาณ  ฯ  อปฺปมตฺตา (๑)  เอตสฺสาติ   
อปฺปมตฺตก  ฯ  โอรมตฺตา (๒)  เอตสฺสาติ  โอรมตฺตก  ฯ  สลีเมว   
สีลมตฺตก  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อปฺปมตฺตก  โข  ปเนต  ภิกฺขเว   
โอรมตฺตก  สีลมตฺตก  นาม  ฯ  เยน  ตถาคตสฺส  วณฺณ  วทามีติ   
อุสฺสาห  กตฺวาป  วณฺณ  วทมาโน  ปถุุชชฺโน  วเทยฺยาติ  ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  ฯ  นนุ  อิท  สลี  นาม  โยคิโน  อคฺควิภูสน  ฯ   
ยถาหุ  โปราณา   
                สลี  โยคิสฺสลงฺกาโร          สีล  โยคิสฺส  มณฺฑน   
                สีเลหิลงฺกโต  โยคี                  มณฺฑเน  อคฺคต  คโตติ  ฯ   
        ภควตาปจ  อเนเกสุ  สุตฺตสเตสุ  สีล  มหนฺตเมว  กตฺวา   
กถิต  ฯ  ยถาห  อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน   
ปโย  จสฺส  มนาโป  จ  ครุ  จ  ภาวนีโย  จาติ  ฯ  สีเลเสฺววสฺส   
ปริปูรการีติ (๓)  จ  ฯ   
                                กิกีว  อณฺฑ  จมรวี  วาลธึ   
                                ปยว  ปุตฺต  นยนว  เอกก   
# ๑. ม. อปฺป มตฺา ฯ  ๒. ม. โอร มตฺตา ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๗๔/๕๘ ฯ   
# ม. ปริปูรการี ฯ    
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                                ตเถว  สลี  อนุรกขฺมานกา (๑)   
                                สุเปสลา  โหถ  สทา  สคารวาติ (๒)  จ  ฯ   
                                น  ปปฺุผคนฺโธ  ปฏิวาตเมติ     
                                น  จนฺทน  ตครมลฺลิกา  วา     
                                สต ฺจ  คนฺโธ  ปฏิวาตเมติ     
                                สพฺพา  ทิสา  สปปฺุริโส  ปวายติ (๓)  ฯ   
                จนฺทน  ตคร  วาป                  อุปฺปล  อถ  วสฺสิกี   
                เอเตส  คนฺธชาตาน                  สีลคนฺโธ  อนุตฺตโร  ฯ   
                อปฺปมตฺโต  อย  คนฺโธ          ยฺวาย  ตครจนฺทนี (๔)   
                โย  จ  สีลวต  คนฺโธ          วาติ  เทเวสุ  อุตฺตโม  ฯ   
                เตส  สมฺปนฺนสีลาน                  อปฺปมาทวิหาริน   
                สมฺมท ฺา  วิมุตฺตาน          มาโร  มคฺค  น  วินฺทตีติ (๕)  จ  ฯ   
                สีเล  ปติฏาย  นโร  สป ฺโ  จิตฺต  ป ฺ ฺจ  ภาวย    
                อาตาป  นิปโก  ภิกฺขุ          โส  อิม  วิชฏเย  ชฏนฺติ (๖)  จ  ฯ   
        เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  เม  พีชคามภูตคามา  วุฑฺฒึ   
วิรูฬฺหึ  เวปุลลฺ  อาปชฺชนติฺ    สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสสฺาย  ปวิย   
ปติฏาย  เอว (๗)  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึ เวปุลฺล  อาปชฺชนฺติ    เอวเมว   
# ๑. ม. อนรุกฺขมานา ฯ  ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๑ ฯ   
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๙/๒๙๑ ฯ  ๔. ม. ตครจนฺทน ฯ  ๕. ขุ. ธ.   
# ๒๕/๑๔/๒๒ ฯ  ๖. ส. ส. ๑๕/๖๑/๒๐ ฯ  ๗. ม. เอวเมเต   
# พีชคามภุตคามา ฯ    
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โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นสิฺสาย  สีเล  ปติฏาย    สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  มหตฺต (๑)  วา  เวปุลฺล   
วา (๑)  ปาปุณาติ  ธมฺเมสูติ (๒)  จ  เอว  อ ฺานิป  อเนกานิ  สตฺุตานิ   
ทฏพฺพานิ  เอวมเนเกสุ  สุตฺตสเตสุ  สีล  มหนฺตเมว  กตฺวา   
กถิต  ต  กสฺมา  อิมสฺมึ  าเน  อปฺปมตฺตกนฺติ  อาหาติ  ฯ   
อุปริคุเณ  อุปนิธาย  ฯ  สีล  หิ  สมาธึ  น  ปาปุณาติ  สมาธิ   
ป ฺ  น  ปาปุณาติ  ฯ  ตสฺมา  อุปริม  อุปริม  อุปนธิาย  เหฏ ิม   
โอรมตฺตก  นาม  โหติ  ฯ   
        กถ  สีล  สมาธึ  น  ปาปุณาติ  ฯ  ภควาหิ  อภิสมฺโพธิโต   
สตฺตเม  สวจฺฉเร  สาวตฺถีนครทฺวาเร  คณฺฑมฺพรุกฺขมูเล (๓)  ทวฺาทส-   
โยชเน  รตนมณฺฑเป  โยชนปฺปมาเณ  รตนปลลฺงฺเก  นิสีทิตฺวา   
ติโยชนิเก  ทพฺิพเสตจฺฉตฺเต  ธาริยมาเน  ทฺวาทสโยชนาย  ปริสาย   
อตฺตาทานปริทีปน  ติตฺถยิมทฺทน (ยมกปฏิหาริย (๔)  ทสฺเสติ (๔) )   
อุปริมกายโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ    เหฏ ิมกายโต  อุทกธารา   
ปวตฺตติ  ฯเปฯ  เอเกกโลมกูปโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  เอเกกโลม-   
กูปโต  อุทกธารา  ปวตฺตติ  ฉนฺน  วณฺณานนฺติ  อาทินยปฺปวตฺต   
ยมกปาฏิหาริย  ทสฺเสติ  ฯ  ตสฺส  สุวณฺณวณฺณสรีรโต  สุวณฺณ-   
วณฺณา  รสฺมิโย  อุคฺคนฺตฺวา  ยาว  ภวคฺคาคจฺฉนฺติ  ฯ  สกลทส-   
# ๑. ม. วุฑฺฒึ วิรุฬห ึเวปุลลฺ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๓๕๕/๙๓ ฯ   
# ๓. ม. กณฺฑมฺพรุกฺขมูเล ฯ  ๔. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ    
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สหสฺสจกฺกวาฬสฺส  อลงฺกรณกาโล (๑)  วิย  โหติ  ทุติยา  ทุติยา   
รสฺมิ (๒)  ปรุิมาย  ปุริมาย  ยมกยมกา  วิย  เอกกฺขเณ  วิย  ปวตฺตติ (๓) ฯ   
        ทฺวินฺน  จ  จิตฺตาน  เอกกฺขเณ  ปวตฺติ  นาม  นตฺถิ  ฯ   
พุทฺธาน  ปน  ภควนฺตาน  ภวงฺคปริวาสสฺส  ลหุกตาย  ป ฺจหา-   
กาเรหิ  อาจิณฺณวสิตาย  จ  ตา  เอกกฺขเณ  วิย  ปวตฺตนฺติ  ฯ   
ตสฺสา  ตสฺสา  ปน  รสฺมิยา  อาวชฺชนปริกมฺมาธิฏานานิ  วิสุ 
วิสุเยว  ฯ   
        นลีรสฺม ิ อตฺถาย  หิ  ภควา  นีลกสิณ  สมาปชชฺติ   
ปตรสฺมิอตฺถาย  ปตกสิณ  โลหิตโอทาตรสฺมิอตฺถาย  โลหิตโอทาต-   
กสิณ  อคฺคิกฺขนฺธตฺถาย  เตโชกสิณ  อุทกธารตฺถาย  อาโปกสิณ   
สมาปชฺชติ  ฯ  สตฺถา  จงฺกมติ  นิมฺมิโต  ติฏติ  วา  นิสีทติ   
วา  เสยฺย  วา  กปฺเปตีติ (๔)  สพฺพ  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ  เอตฺถ  เอกป   
สีลสฺส  กิจจ  นตฺถิ  ฯ  สพฺพ  สมาธิกิจฺจเมว  ฯ  เอว  สลี  สมาธึ   
น  ปาปุณาติ  ฯ   
        ย  ปน  ภควา  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ   
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  เอกูนตึสวสฺสกาเล  จกฺกวตฺติสิรีนิวาสภูตา   
ภวนา  นิกฺขมฺม  อโนมานทีตีเร  ปพฺพชิตฺวา  ฉพฺพสฺสานิ   
ปธานโยค  กตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  อุรุเวลคาเม  สุชาตาย   
# ๑. ย.ุ อาโลกกรณกาโล ฯ  ๒. ม. รสฺมิโย ฯ  ๓. ม. ปวตฺตนฺติ ฯ   
# ๔. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๘๔/๑๘๔ ฯ    
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ทินฺน  ปกฺขิตฺตทิพฺโพช  มธุปายาส  ปรภุิ ฺชิตฺวา  สายณฺหสมเย   
ทกฺขิณุตฺตเรน  โพธิมณฺฑ  ปวิสิตฺวา  อสฺสตฺถทุมราชาน  ติกฺขตฺตุ 
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปุพฺพุตฺตรภาเค   ิโต  ติณสนฺถาร (๑)  สนฺถริตฺวา   
ติสนฺธิปลฺลงฺกมาภุชิตฺวา  จตุรงฺคสมนฺนาคต  เมตฺตากมฺมฏาน   
ปุพฺพงฺคม  กตฺวา  วิริยาธิฏาน  อธิฏาย  จุทฺทสหตฺถปลฺลงฺก-   
วรคโต  สุวณฺณปเ   ิต (๒)  รชตกฺขนฺธ  วิย  ป ฺาสหตฺถ   
โพธิกฺขนฺธ  ปฏ ิโต  กตฺวา  อุปริ  มณิจฺฉตฺเตน  วิย  โพธ-ิ   
สาขาย  ธาริยมาโน  สุวณฺณวณฺเณ  จีวเร  ปวาฬสทิเสสุ  โพธ-ิ   
องฺกุเรสุ  ปตมาเนสุ  สุริเย  อตฺฐ  อุปคจฺฉนฺเต  มารพล  วิธมิตฺวา   
ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ   
วิโสเธตฺวา  ปจฺจูสกาเล  สพฺพ ฺ ุพุทฺธานมาจิณฺเณ (๓)  ปจฺจยากาเร   
าณ  โอตาเรตฺวา  อานาปานจตุตฺถชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา   
ตเทว  ปาทก  กตฺวา  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา  มคฺคปฏิปาฏิยา   
อธิคเตน  จตุตฺถมคฺเคน  สพฺพกิเลเส  เขเปตฺวา  สพฺเพ  พุทฺธคุเณ   
ปฏิวิชฺฌ ิ ฯ  อิทมสฺส  ป ฺากิจฺจ  ฯ  เอว  สมาธิ  ป ฺ  น   
ปาปุณาติ  ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  หตฺเถ  อุทก  ปาติย  อุทก  น  ปาปณุาติ   
ปาติย  อุทก  ฆเฏ  อุทก  น  ปาปุณาติ    ฆเฏ  อุทก  โกฬุมฺเพ (๔)   
อุทก  น  ปาปุณาติ  โกฬมฺุเพ  อุทก  จาฏิย  อุทก  น  ปาปุณาติ   
# ๑. ม. ติณสนฺถาร ฯ  ๒. ม. ฐปติ ฯ  ๓. ม. สพฺพพุทฺธานมาจิณฺเณ ฯ   
# ๔. ม. ย.ุ โกลมฺเพ ฯ    
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จาฏิย  อุทก  มหากุมฺภิย  อุทก  น  ปาปุณาติ  มหากุมฺภิย   
อุทก  กโุสพฺเภ  อุทก  น  ปาปุณาติ  ฯ  กุโสพฺเภ  อุทก  กนฺทเร   
อุทก  น  ปาปุณาติ  กนฺทเร  อุทก  กุนนฺทิย  อุทก  น  ปาปุณาติ   
กุนฺนทิย  อุทก  ป ฺจมหานทิย  อุทก  น  ปาปุณาติ  ป ฺจ-   
มหานทิย  อุทก  จกฺกวาฬมหาสมุทฺเท  อุทก  น  ปาปุณาติ   
จกฺกวาฬมหาสมุทฺเท  อุทก  สิเนรุปาทกมหาสมุทฺเท  อุทก  น   
ปาปุณาติ  ฯ  ปาติย  อุทก  อุปนิธาย  หตฺเถ  อุทก  ปริตฺต  ฯเปฯ   
สิเนรุปาทกมหาสมุทฺเท  อุทก  อุปนิธาย  จกฺกวาฬมหาสมุทฺเท   
อุทก  ปริตฺตนฺติ (๑)  อิติ  อุปริ  อุปร ิ อุทก  พหุก  อุปาทาย   
เหฏา  เหฏา  อุทก  ปรตฺิต  โหติ  เอวเมว  อุปริ  อุปริ   
คุเณ  อุปาทาย  เหฏา  เหฏา  สีล  อปฺปมตฺตก  โอรมตฺตกนฺติ   
เวทิตพฺพ  ฯ  เตนาห  อปฺปมตฺตก  โข  ปเนต  ภิกฺขเว  โอรมตฺตก   
สีลมตฺตกนฺติ  ฯ 
        เยน  ปถุุชชฺโนติ  เอตฺถ   
                ทุเว  ปุถชฺุชนา  วุตฺตา          พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
                อนฺโธ  ปถุุชชุโน  เอโก          กลฺยาเณโก  ปถุุชชฺโนติ  ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  ขนฺธธาตุอายตนาทีสุ  อุคฺคหปริปุจฺฉาสวน-   
ธารณปจฺจเวกฺขณานิ  นตฺถ ิ อย  อนฺธปุถุชชฺโน  ฯ  ยสฺส  ตานิ   
อตฺถิ  โส  กลฺยาณปุถุชฺชโน  ฯ  ทุวิโธป  ปเนส   
# ๑. ม. ปริตฺต ฯ    
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                ปถุูน  ชนนาทหีิ          การเณหิ  ปุถชฺุชโน  ฯ   
                ปถุุชชฺนนฺโตคธตฺตา    ปุถุวาย  ชโน  อิติ  ฯ   
        โส  ห ิ ปุถูน  นานปฺปการาน  กิเลสาทีน  ชนนาทีหิ   
การเณหิ  ปุถชฺุชโน  ฯ  ยถาห (๑)  ปุถ ู กิเลเส  ชเนนตีฺติ   
ปุถุชชฺนา  ฯ  ปุถ ู อวิหตสกฺกายทิฏ ิกาติ  ปุถชฺุชนา  ฯ  ปุถ ู  
สตฺถาราน  มขุุลฺโลกิกาติ  ปุถุชชฺนา  ฯ  ปุถ ู สพฺพคตีหิ  อวุฏ ิตาติ   
ปุถุชชฺนา  ฯ  ปุถ ู นานาภิสงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺตีติ  ปุถชฺุชนา  ฯ   
ปถุู  นานาโอเฆหิ  วุยฺหนฺติ  ปุถ ู นานาสนฺตาเปหิ  สนฺตปฺปนฺติ  ปุถู   
ปริฬาเหหิ  ปริฑยฺหนฺติ  ปุถู  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  รตฺตา  คิทฺธา   
คธิตา  มุจฺฉิตา  อชฺโฌสนนฺา  ลคฺคา  ลคฺคิตา  ปลิพุทฺธาติ   
ปุถุชชฺนา  ฯ  ปุถ ู ป ฺจหิ  นีวรเณหิ  อาวุตา  นิวุตา  โอผุฏา (๒)   
[๑]  ปฏิจฺฉนฺนา  ปฏิกชฺุชติาติ  ปุถุชฺชนา (๔)  ฯ  ปถุูน  คณนปถมตีตาน   
อริยธมฺมปรมฺมุขาน  นีจธมฺมสมาจาราน  ชนาน  อนฺโตคธตฺตาติป   
ปุถุชชฺนา  ฯ  ปุถุวา  อย  วิสสเยว  สงฺขย  คโต  วิสสฏโ  สีลสุตาทิ-   
คุณยุตฺเตหิ  อริเยหิ  ชเนหีติป  ปุถชฺุชโนติ  ฯ   
        ตถาคตสฺสาติ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ตถาคโต  ฯ  ตถา   
อาคโตติ  ตถาคโต  ฯ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ฯ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ   
ตถาคโต  ฯ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต  ฯ   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๔๓๐/๒๙๘ ฯ  ๒. ม. โอวุตา ฯ  ๓. ม. เอตถนฺตเร   
# ปหิตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ปถุุชชฺนาติ ฯ    
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ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ฯ  ตถวาทิตาย  ตถาคโต  ฯ  ตถาการิตาย   
ตถาคโต  ฯ  อภิภวนฏเน  ตถาคโตติ  ฯ   
        กถ  ภควา  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต  ฯ  ยถา  สพฺพ-   
โลกหิตาย  อุสฺสุกฺกมาปนฺนา  ปุริมกา  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อาคตา   
ยถา  วิปสฺสี  ภควา  อาคโต  ยถา  สิขี  ภควา  ฯ  ยถา  เวสฺสภู   
ภควา  ยถา  กกุสนฺโธ  ภควา  ยถา  โกนาคมโน  ภควา   
ยถา  กสฺสโป  ภควา  อาคโตติ  ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  เยน  อภินีหาเรน   
เอเต  ภควนฺโต  อาคตา  ฯ  เตเนว  อมฺหากป  ภควา  อาคโต  ฯ   
อถวา  ฯ  ยถา  วิปสฺสี   ภควา  ฯเปฯ  ยถา  กสฺสโป  ภควา   
ทานปารมึ  ปูเรตฺวา  สีลเนกฺขมฺมป ฺาวีริยขนฺติสจฺจอธิฏาน-   
เมตฺตาอุเปกฺขาปารมึ  ปูเรตฺวา  อิมา  ทส  ปารมิโย  ทส   
อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตึส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
องฺคปริจฺจาค  ธนปุตฺตทารชีวิตปริจฺจาคนฺติ (๑)  อิเม  ป ฺจ   
มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชิตฺวา  ปุพฺพโยคปุพฺพจริยธมฺมกฺขาน-   
าตตฺถจริยาทโย  ปูเรตฺวา  พุทฺธจริยาย (๒)  โกฏ ึ ปตฺวา  อาคโต   
ตถา  อมฺหากป  ภควา  อาคโต  ฯ  อถวา  ฯ  ยถา  จ (๓)  วิปสฺสี   
ภควา  ฯเปฯ  กสฺสโป  ภควา  จตฺตาโร  สติปฏาเน  จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธาเน  จตฺตาโร  อิทฺธิปาเท  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ  พลานิ   
# ๑. ม. นยนนธนรชฺชปุตฺตทารปริจฺจาคนฺติ ฯ  ยุ. องฺคนยนธนรช-ฺ   
ชปุตฺตทารปริจฺจาคนฺติ ฯ  ๒. ม. พุทฺธจิริยาย ฯ  ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ    
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สตฺต  โพชฺฌงฺเค  อริยฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวตฺวา  พฺรูเหตฺวา (๑)   
อาคโต  ตถา  อมฺหาก  ภควาป  อาคโต  เอว  ตถา  อาคโตติ   
ตถาคโต  ฯ   
                                ยเถว  โลกมฺหิ  วิปสฺสิอาทโย   
                                สพฺพ ฺ ุภาว  มุนโย  อิธาคตา  ฯ   
                                ตถา  อย  สกฺยมุนปี  อาคโต   
                                ตถาคโต  วุจฺจติ  เตน  จกฺขุมาติ  ฯ   
        เอว  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต  ฯ   
        กถ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ฯ  ยถา  สมฺปติชาโต  วิปสฺสี   
ภควา  คโต  ฯเปฯ  กสฺสโป  ภควา  คโต  ฯ  กถ ฺจ  โส  ภควา   
คโต  ฯ  โส  หิ  สมฺปติชาโตว  สเมหิ  ปาเทหิ  ปวิย  ปติฏาย   
อุตฺตราภิมุโข  สตฺตปทวีติหาเรน  คโต  ฯ  ยถาห  สมฺปติชาโต   
อานนฺท  โพธิสตฺโต  สเมหิ  ปาเทหิ  ปติฏหิตฺวา  อุตฺตราภิมุโข   
สตฺตปทวีติหาเรน  คจฺฉติ  เสตมฺหิ  ฉตฺเต  อนุหีรมาเน (๒)  สพฺพา   
ทิสา  อนุวิโลเกติ  อาสภิ ฺจ  วาจ  ภาสติ  อคฺโคหมสฺมิ  โลกสฺส   
เชฏโหมสฺมิ  โลกสฺส  เสฏโหมสฺมิ  โลกสฺส  อยมนฺติมา  ชาติ   
นตฺถิทานิ  ปนุพฺภโวติ (๓)  ฯ   
        ต ฺจสฺส  คมน  ตถ  อโหสิ  อวิตถ  อเนเกส  วิเสสาธิคมาน   
ปุพฺพนิมิตฺตภาเวน  ฯ  ย  หิ  โส  สมฺปติชาโตว  สเมหิ  ปาเทหิ   
# ๑. ม. พฺรูเหตฺวา ฯ  ๒. ม. ย.ุ อนุหีรมาเน ฯ  ๓. ที. มหา. ๑๐/๒๖/๑๗ ฯ    
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ปติฏหิ  อิทมสฺส  จตุริทธฺิปาทปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  ฯ   
        อุตฺตราภิมุขภาโว  ปน  สพฺพโลกุตฺตรภาวสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   
        สตฺตปทวีติหาโร  สตฺตโพชฺฌงฺครตนปฏิลาภสฺส  ฯ   
        สุวณฺณทณฺฑา  วีติปตนฺติ  จามราติ  เอตฺถ  วุตฺตจาม-   
รุกฺเขโป  ปน  สพฺพติตฺถิยนิมฺมถนสฺส  ฯ   
        เสตจฺฉตฺตธารณ  อรหตฺตวิมุตฺติวรวิมลเสตจฺฉตฺต-   
ปฏิลาภสฺส  ฯ   
        สตฺตมปทูปริ  ตฺวา  สพฺพทิสานุวิโลกน  สพฺพ ฺ ุตานา-   
วราณปฏิลาภสฺส (๑)  ฯ   
        อาสภิวาจาภาสน  อปฺปฏิวตฺติยวรธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสฺส   
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   
        ตถา  อย  ภควาป  คโต  ฯ  ต ฺจสฺส  คมน  ตถ  อโหสิ   
อวิตถ  เตสเยว  วิเสสาธิคมาน  ปุพฺพนิมิตฺตภาเวน  ฯ    เตนาหุ   
โปราณา   
                        มุหุตฺตชาโตว  ควมฺปตี  ยถา     
                        สเมหิ  ปาเทหิ  ผุสี  วสุนฺธร     
                        โส  วิกกฺม ิ(๒)  สตฺต  ปทานิ  โคตโม   
                        สต ฺจ  ฉตฺต  อนุธารยุ มรู  ฯ   
                        คนฺตฺวาน  โส  สตฺต  ปทานิ  โคตโม   
# ๑. ม. สพฺพฺุตานาวรณ.    ฯ  ๒. ม. วิกฺกม ีฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 98 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๗   
 
                        ทิสา  วิโลเกสิ  สมา  สมนฺตโต     
                        อฏงฺคุเปต  คิรมพฺภุทีรยิ   
                        สีโห  ยถา  ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติ  ฯ   
        เอว  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ฯ   อถวา  ยถา  วิปสฺสี   
ภควา  ฯเปฯ  ยถา  กสฺสโป  ภควา  ฯ  อยป  ภควา  ตเถว   
เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺท  ปหาย  คโต  อพฺยาปาเทน  พฺยาปาท   
อาโลกส ฺาย  ถีนมิทฺธ  อวิกฺเขเปน  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ธมฺม-   
ววตฺถาเนน  วิจิกิจฺฉ  ปหาย  คโต  าเณน  อวิชฺช  ปทาเลตฺวา   
คโต (๑)  ปาโมชฺเชน  อรตึ  วิโนเทตฺวา  ปมชฺฌาเนน  นีวรณ-   
กวาฏ  อุคฺฆาเฏตฺวา  ทุติยชฺฌาเนน  วิตกฺกวิจาร  วูปสเมตฺวา   
ตติยชฺฌาเนน  ปตึ  วิราเชตฺวา (๒)  จตุตฺถชฺฌาเนน  สุขทุกฺข  ปหาย   
อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา  รูปส ฺาปฏิฆส ฺานานตฺต-   
ส ฺาโย  สมติกฺกมิตฺวา  วิ ฺาน ฺจายตนสมาปตฺติยา  อากาสา-   
น ฺจายตนส ฺ  อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา  วิ ฺาณ ฺจา-   
ยตนส ฺ  เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา  อากิ ฺจ ฺา-   
ยตนส ฺ  สมติกกฺมิตฺวา  คโต  อนิจฺจานุปสฺสนาย  นิจฺจส ฺ   
ปหาย  ทุกฺขานุปสฺสนาย  สุขส ฺ  ฯ  อนตฺตานุปสฺสนาย   
อตฺตส ฺ  นิพฺพิทานุปสฺสนาย  นนทฺึ  วิราคานุปสฺสนาย  ราค   
นิโรธานุปสฺสนาย  สมุทย  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย  อาทาน   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วิราเชตฺวา ฯ    
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ขยานุปสฺสนาย  ฆนส ฺ  วยานุปสฺสนาย  อายูหน  วิปริณามา-   
นุปสฺสนาย  ธุวส ฺ  อนิมิตฺตานุปสฺสนาย  นิมิตฺตส ฺ (๑)   
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย  ปณิธึ  สุ ฺตานุปสฺสนาย  อภินิเวส   
อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย  สาราทานาภินิเวส  ยถาภูตาณ-   
ทสฺสเนน  สมฺโมหาภินิเวส  อาทีนวานุปสฺสนาย  อาลยาภินิเวส   
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย  อปฺปฏิสงฺข  วิวฏฏานุปสฺสนาย  สโยคา-   
ภินิเวส  โสตาปตฺติมคฺเคน  ทฏิเกฏเ  กิเลเส  ภ ฺชิตฺวา (๒)   
สกทาคามิมคฺเคน  โอฬาริเก  กิเลเส  ปหาย  อนาคามิมคฺเคน   
อณุสหคเต  กิเลเส  สมุคฺฆาเฏตฺวา  อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลเส   
สมุจฺฉินฺทิตฺวา  คโต  ฯ  เอวป  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ฯ   
        กถ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  ฯ  ปวีธาตุยา   
กกฺขฬตฺตลกขฺณ  ตถ  อวิตถ  ฯ  อาโปธาตุยา  ปคฺฆรณลกฺขณ   
เตโชธาตุยา  อุณฺหตฺตลกฺขณ  วาโยธาตุยา  วิตฺถมฺภนลกฺขณ   
อากาสธาตุยา  อสมฺผุฏลกฺขณ  วิ ฺาณธาตุยา  วิชานนลกฺขณ   
รูปสฺส  รุปฺปนลกฺขณ    เวทนาย  เวทยิตลกฺขณ   ส ฺาย  ส ฺชานน-   
ลกฺขณ    สงฺขาราน  อภิสงฺขรณลกฺขณ   วิ ฺาณสฺส  วิชานน-   
ลกฺขณ  วิตกกฺสฺส  อภินิโรปนลกฺขณ    วิจารสฺส  อนุมชฺชนลกฺขณ   
ปติยา  ผรณลกฺขณ  สุขสสฺ  สาตลกฺขณ    จิตฺเตกคฺคตาย  อวิกฺเขป-   
ลกฺขณ    ผสสฺสฺส  ผุสนลกฺขณ  สทฺธินทฺฺริยสฺส  อธิโมกฺขลกฺขณ   
# ๑. ม. นิมิตฺต ฯ  ๒. ม. ภชิตฺวา คโต ฯ    
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วีริยินฺทฺริยสสฺ  ปคฺคหณลกฺขณ (๑)  สตินฺทฺริยสฺส  อุปฏานลกฺขณ   
สมาธินฺทฺริยสฺส  อวิกฺเขปลกฺขณ   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  ปชานนลกฺขณ   
สทฺธาพลสฺส  อสฺสทฺธิเย  อกมฺปยลกฺขณ    วีริยพลสฺส  โกสชฺเช   
สติพลสฺส  มฏุสจฺเจ    สมาธิพลสฺส  อุทฺธจฺเจ    ป ฺาพลสฺส   
อวิชฺชาย  อกมฺปยลกฺขณ  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฏานลกฺขณ   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ปวิจยลกฺขณ    วีริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   
ปคฺคหณลกฺขณ  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ผรณลกฺขณ   ปสฺสทฺธ-ิ   
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  วูปสมลกฺขณ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อวิกฺเขป-   
ลกฺขณ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ปฏสิงฺขานลกฺขณ (๒)  สมฺมา-   
ทิฏ ิยา  ทสสฺนลกฺขณ    สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  อภินิโรปนลกฺขณ   
สมฺมาวาจาย  ปริคฺคหณลกฺขณ (๓)  สมฺมากมฺมนฺตสฺส  สมฏุาน-   
ลกฺขณ  สมฺมาอาชีวสฺส  โวทานลกฺขณ  ฯ  สมฺมาวายามสฺส   
ปคฺคหณลกฺขณ  สมฺมาสติยา  อุปฏานลกฺขณ  สมมฺาสมาธิสฺส   
อวิกฺเขปลกฺขณ  อวิชฺชาย  อ ฺาณลกฺขณ  ฯ  สงฺขาราน  เจตนา-   
ลกฺขณ  วิ ฺาณสฺส  วิชานนลกฺขณ  นามสฺส  นมนลกฺขณ   
รูปสฺส  รุปฺปนลกฺขณ  สฬายตนสฺส  อายตนลกฺขณ  ผสฺสสฺส   
ผุสนลกฺขณ  เวทนาย  เวทยิตลกฺขณ  ตณฺหาย  เหตุลกฺขณ   
อุปาทานสฺส  คหณลกฺขณ  ภวสฺส  อายูหนลกฺขณ  ชาติยา   
นิพฺพตฺติลกฺขณ  ชราย    ชริณลกฺขณ  มรณสฺส  จุติลกฺขณ  ธาตูน   
# ๑. ม. ปคฺคหลกฺขณ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ปฏิสงฺขานลกฺขณ ฯ   
# ๓. ม. ปริคฺคหลกฺขณ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๐   
 
สุ ฺตาลกฺขณ  อายตนาน  อายตนลกฺขณ  ติปฏานาน   
อุปฏานลกฺขณ  สมฺมปฺปธานาน  ปทหนลกฺขณ  อิทฺธิปาทาน   
อิชฺฌนลกฺขณ  อินฺทฺริยาน  อธิปติลกขฺณ  พลาน  อกมฺปยลกฺขณ   
โพชฺฌงฺคาน  นิยฺยานลกฺขณ  มคฺคสฺส  เหตุลกฺขณ  สจฺจาน   
ตถลกฺขณ  สมถสฺส  อวิกฺเขปลกฺขณ  วิปสฺสนาย  อนุปสฺสนา-   
ลกฺขณ  สมถวิปสฺสนาน  เอกรสลกฺขณ  ยุคนทฺธาน  อนติ-   
วตฺตนลกฺขณ  สลีวิสุทฺธิยา  สวรลกฺขณ  จิตฺตวิสุทฺธิยา  อวิกฺเขป-   
ลกฺขณ  ทฏิ ิวิสุทฺธิยา  ทสฺสนลกฺขณ  ขเย  าณสฺส  สมุจฺเฉทน-   
ลกฺขณ  อนุปปฺาเท  าณสฺส  ปสฺสทฺธลิกฺขณ  ฉนฺทสฺส  มลู-   
ลกฺขณ  มนสกิารสฺส  สมฏุานลกฺขณ (๑)  ผสฺสสสฺ  สโมธานลกฺขณ   
เวทนาย  สโมสรณลกฺขณ  สมาธิสฺส  ปมุขลกฺขณ  สติยา   
อธิปเตยฺยลกฺขณ (๒)  ป ฺาย  ตทุตฺตริยลกฺขณ (๓)  วิมุตฺติยา  สารลกฺขณ   
อมโตคธสฺส  นิพฺพานสฺส  ปริโยสานลกฺขณ  ตถ  อวิตถ  ฯ  เอว (๔)   
ตถลกฺขณ  าณคติยา  อาคโต  อวิรชฌฺิตฺวา  ปตฺโต  อนุปฺปตฺโตติ   
ตถาคโต  ฯ  เอว  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  ฯ   
        กถ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต  ฯ   
ตถธมฺมา  นาม  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ฯ  ยถาห ฯ  จตฺตาริมานิ   
ภิกฺขเว  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ  กตมานิ  จตฺตาริ   
อิท  ทุกฺขนฺติ  ภิกฺขเว  ตถเมต  อวิตถเมต  อน ฺถเมตนฺติ (๕) ฯ   
# ๑. ม. สมฏุฐาปน... ฯ  ๒. ม. อาธิปเตยฺย.... ฯ   
# ๓. ม. ตตุตฺตริยลกฺขณ ฯ  ๔. ม. เอต ฯ   
๕. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๓๙ ฯ    
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๑   
 
วิตฺาโร  ฯ  ตานิ  จ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  ฯ  ตสฺมา  ตถาน   
ธมฺมาน  อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ตถาคโตติ  วุจฺจติ  ฯ  อภิสมฺโพธตฺโถ (๑)   
เหตฺถ  คตสทฺโท  ฯ   
        อปจ  ชรามรณสฺส  ชาติปจฺจยสมฺภูตสฺส  สมทุาคตฏโ (๒)  ตโถ   
อวิตโถ  อน ฺโถ  ฯเปฯ  สงฺขาราน  อวิชชฺาปจฺจยสมฺภูตาน   
สมุทาคตฏโ (๓)  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ  ฯเปฯ  อวิชชฺาย  สงฺขาราน   
ปจฺจยฏโ  สงฺขาราน  วิ ฺาณสฺส  ปจฺจยฏโ  ฯเปฯ  ชาติยา   
ชรามณสฺส  ปจฺจยฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ  ฯ  ต  สพฺพ   
ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  ตสฺมาป  ตถาน  ธมฺมาน  อภิสมฺพุทฺธตฺตา   
ตถาคโตติ  วุจฺจติ ฯ  เอว  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ   
ตถาคโตติ  ฯ   
        กถ  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ฯ  ภควา  ย  สเทวเก   
โลเก  ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ปชาย (๔)  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ   
อปริมาณาน  สตฺตาน  จกฺขุทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉนฺต   
รูปารมฺมณ  นาม  อตฺถิ  ต  สพฺพาการโต  ชานาติ  ปสฺสติ  ฯ   
เอว  ชานตา  ปสฺสตา  จ  เตน  ต  อิฏานิฏาทิวเสน  วา   
ทิฏสุตมุตวิ ฺาเตสุ  ลพฺภมานกปทวเสน  วา  กตมนฺต  รูป   
รูปายตน  ย  รูป  จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทาย  วณฺณนิภา   
สนิทสฺสน  สปฺปฏิฆ  นลี  ปตกนฺติอาทินา (๕)  นเยน  อเนเกหิ   
# ๑. ม. อภิสมฺพุทฺธตฺโถ ฯ  ๒. ม. ชาติปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโฐ ฯ   
# ๓. ม. อวิชชฺาปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโฐ ฯ  ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ   
# ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๑/๒๐๔ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๒   
 
นาเมหิ  เตรสหิ  วาเรหิ  ทฺวิป ฺาสาย  วา  นเยหิ  วิภชฺชมาน   
ตถเมว  โหติ  วิตถ  นตฺถ ิ ฯ  เอส  นโย  โสตทฺวาราทีสุป  อาปาถ   
อาคจฺฉนฺเตสุ  สทฺทาทีสุ  ฯ  วุตฺต  เจต (๑)  ภควตา  ย  ภิกฺขเว   
สเทวกสฺส  โลกสฺส  ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ทิฏ  สุต  มุต   
วิ ฺาต  ปตฺต  ปริเยสิต  อนุวิจริต  มนสา  ตมห  ชานามิ   
ตมห  อพฺภ ฺาสึ (๒)  ต  ตถาคตสฺส  วิทิต  ต  ตถาคเต (๓)  น   
อุปฏาสีติ (๔) ฯ  เอว  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ฯ  ตถทสฺสิอตฺเถ (๕)   
ตถาคโตติ  ปทสมฺภโว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        กถ  ตถวาทิตาย  ตถาคโต  ฯ  ย  รตฺตึ  ภควา  โพธิมณฺเฑ   
อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสินฺโน  ติณฺณ  มาราน  มตฺถก  มทฺทิตฺวา   
อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  ย ฺจ  รตฺตึ  ยมกสาลาน-   
มนฺตเร  อนปุาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  เอตฺถนฺตเร   
ป ฺจจตฺตาลีสวสฺสปริมาเณ  กาเล  ปมโพธิยาป  มชฺฌิมโพธิยาป   
ปจฺฉิมโพธิยาป  ย  ภควตา  ภาสิต  สุตฺต  เคยฺย  ฯเปฯ  เวทลฺล   
ต  สพฺพ  อตฺถโต  จ  พฺย ฺชนโต  จ  อนุปวชฺช  อนูนมนธิก   
สพฺพาการปริปุณฺณ  ราคมทนิมฺมทน  โทสโมหมทนิมฺมทน  ฯ   
นตฺถิ  ตตฺถ  วาลคฺคมตฺตป  อวกฺขลิต  ฯ  สพฺพนฺต  เอกมุทฺทิกาย   
ล ฺจิต (๖)  วิย  เอกนาฬิยา  มิต  วิย  เอกตุลาย  ตุลิต  วิย  จ   
# ๑. ม. วุตฺตฺเหต ฯ  ๒. ม. อพฺภฺญาสึ ฯ  ๓. ม. ย.ุ ตถาคโต ฯ   
# ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๒ ฯ  ๕. ม. ตตฺถ ตถทสฺสีอตฺเถ ฯ   
# ๖. ม. ยุ. ลฺฉิต ฯ    
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๓   
 
ตถเมว  โหติ  อวิตถ  อน ฺถ  ฯ  เตนาห  ย ฺจ  จุนฺท   
รตฺตึ  ตถาคโต  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฌฺติ  ย ฺจ   
รตฺตึ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายติ  ย  เอตสฺมึ   
อนฺตเร  ภาสติ  ลปติ  นิททฺิสติ  ฯ  สพฺพ  ต  ตเถว  โหติ  โน   
อ ฺถา  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ (๑)  ฯ  คทตฺโถ  เอตฺถ   
คตสทฺโท  ฯ  เอว  ตถวาทิตาย  ตถาคโต  ฯ   
        อปจ  อาคทน  อาคโท  ฯ  วจนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ตโถ  อวิปรีโต   
อาคโท  อสฺสาติ  ทการสฺส  ตการ  กตฺวา  ตถาคโตติ  ฯ  เอวเมว   
ตสฺมึ (๒)  อตฺเถ  ปทสิทธฺิ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        กถ  ตถาการิตาย  ตถาคโต  ฯ  ภควโต  หิ  วาจาย  กาโย   
อนุโลเมติ  กายสฺสป  วาจา  ฯ  ตสฺมา  ยถาวาที  ตถาการี   
ยถาการี  ตถาวาที  จ  โหติ  ฯ  เอว  ภูตสฺส  จสฺส  ยถา   
วาจา  กาโยป  ตถา  คโต  ปวตฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  ยถา  จ   
กาโย  วาจาป  ตถา  คตา  ปวตฺตาติ  ตถาคโต  ฯ  เตเนวาห   
ยถาวาที  ภิกฺขเว  ตถาคโต  ตถาการี  ยถาการี  ตถาวาที   
อิติ  ยถาวาที  ตถาการี  ยถาการี  ตถาวาที  ตสฺมา  ตถาคโตติ   
วุจฺจตีติ (๓)  ฯ  เอว  ตถาการิตาย  ตถาคโต  ฯ   
        กถ  อภิภวนฏเน  ตถาคโต  ฯ  อุปริ  ภวคฺค  เหฏา   
อวีจึ  ปริยนตฺ  กตฺวา  ติรยิ  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  สพฺพสตฺเต   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๒๐/๑๒๑ ฯ  ๒. ม. ตถาคโตติ เอวเมตสฺมึ ฯ   
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๔   
 
อภิภวติ  สีเลนป  สมาธินาป  ป ฺายป  วิมุตฺติยาป  วิมุตฺติ-   
าณทสฺสเนนป  ฯ น  ตสฺส  ตุลา  วา  ปมาณ  วา  อตฺถิ  ฯ   
อตุโล  อปฺปเมยฺโย  อนุตฺตโร  ราชาภิราชา  เทวเทโว  สกกฺาน-   
มติสกฺโก  พฺรหฺมานมติพฺรหฺมา  ฯ  เตนาห  สเทวเก  ภิกฺขเว   
โลเก  ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ตถาคโต  อภิภู  อนภิภูโต   
อ ฺทตฺถุทโส  วสวตฺตี (๑)  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ (๒)  ฯ   
        ตเตฺรว  ปทสิทฺธิ  เวทิตพฺพา  ฯ  อคโท  วิย  อคโท  ฯ   
โก  ปเนส  ฯ  เทสนาวิลาโส (๓)  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย  จ  ฯ  เตน   
เหส  มหานุภาโว  ภิสโก (๔)  ทิพฺพาคเทน  สปฺเป  วิย  สพฺพ-   
ปรปฺปวาทิโน  สเทวก ฺจ  โลก  อภิภวติ  ฯ  อิติ  สพฺพโลกา-   
ภิภวเนน (๕)  ตโถ  อวิปรโีต  เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย   
จ  อคโท  อสฺสาติ  ทการสฺส  ตการ  กตฺวา  ตถาคโตติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  เอว  อภิภวนฏเน  ตถาตโต  ฯ   
        อปจ  ตถาย  คโตติป  ตถาคโต  ฯ  ตถ  คโตติป  ตถาคโต  ฯ   
คโตติ  อวคโต  อตีโต  ปตฺโต  ปฏิปนโฺนติ  อตฺโถ  ฯ   
        ตตฺถ  สกลโลก  ตีรณปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อวคโตติ   
ตถาคโต  ฯ  โลกสมุทย  ปหานปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อตีโตติ   
ตถาคโต  ฯ  โลกนโิรธ  สจฺฉิกิริยาย  ตถาย  คโต  ปตฺโตติ   
# ๑. ม. วสวตฺตี ฯ  ๒. ที. ปา. ๑๑/๑๒๐/๑๔๙ ฯ  ๓. ม. เทสนาวิลาสมโย ฯ   
# เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. ภิสกฺโก ฯ  ๕. ม. สพฺพโลกาภิภวเน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 106 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๕   
 
ตถาคโต  ฯ  โลกนโิรธคามินึ  ปฏิปท  ตถ  คโต  ปฏิปนฺโนติ   
ตถาคโต  ฯ  เตน  ย  วุตฺต  ภควตา  โลโก  ภิกฺขเว  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺโธ  โลกสฺมา  ตถาคโต  วิสยุตฺโต  โลกสมุทโย  ภิกฺขเว   
ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธ  โลกสมุทโย  ตถาคตสฺส  ปหีโน  โลก-   
นิโรโธ  ภิกฺขเว  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธ  โลกนิโรโธ  ตถา-   
คตสฺส  สจฺฉิกโต  โลกนโิรธคามินี  ภิกฺขเว  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธา  โลกนิโรธคามินี  ตถาคตสฺส  ภาวิตา  ย   
ภิกฺขเว  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ฯเปฯ  สพฺพนฺต  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธ  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ (๒)  ตสฺส  เอวมฺป  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  อิทมฺป  จ  ตถาคตสฺส  ตถาคตภาวทีปเน  มุข-   
มตฺตเมว  ฯ  สพฺพากาเรน  ปน  ตถาคโตว  ตถาคตสฺส  ตถาคตภาว   
วณฺเณยฺย  ฯ   
        กตม ฺจต (๓)  ภิกฺขเวติ  เยน  อปปฺมตฺตเกน  โอรมตฺตเกน   
สีลมตฺตเกน  ปุถุชชฺโน  ตถาคตสฺส  วณฺณ  วทมาโน  วเทยฺย   
ต  กตมนฺติ  ปุจฺฉติ  ฯ  ตตฺถ  ปุจฺฉา  นาม  อทิฏโชตนาปุจฺฉา   
ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา  วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา  อนุมติปุจฺฉา  กเถตุ-   
กมฺยตาปุจฺฉาติ  ป ฺจวิธา  โหติ  ฯ   
        ตตฺถ  กตมา  อทิฏโชตนาปุจฉา  ฯ  ปกติยา  ลกฺขณ   
อ ฺาต  โหติ  อทิฏ  อตุลิต  อตีริต  อวิภูต  อวิภาวิต    ตสฺส   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ   
# ๓. ม. กตมฺจ ต ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 107 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๖   
 
าณาย  ทสฺสนาย  ตุลนาย  ตีรณาย  วิภาวนาย  ป ฺห   
ปุจฺฉติ  อย  อทิฏโชตนาปุจฺฉา  ฯ   
        กตมา  ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา  ฯ  ปกติยา  ลกฺขณ  าต   
โหติ  ทฏิ  ตุลิต  ตีริต  วิภูต  วิภาวิต  ตสฺส  อ ฺเหิ  ปณฺฑิเตหิ   
สทฺธึ  สสนฺทนตฺถาย  ป ฺห  ปุจฺฉติ  อย  ทฏิสสนฺทนาปุจฺฉา  ฯ   
        กตมา  วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา  ฯ  ปกติยา  สสย  ปกฺขนฺโต (๑)   
โหติ  วิมตึ  ปกฺขนฺโต  เทวฺฬฺหกชาโต  เอว  นุโข  น  น ุ  
โข  กินฺน ุ โข  กถ  น ุ โขติ  โส  วิมติจฺเฉทนตฺถาย  ป ฺห   
ปุจฺฉติ  อย  วิมติจฺเฉทนาปจฺฉา  ฯ   
        กตมา  อนุมติปุจฺฉา  ฯ  ภควา  ภิกฺขูน  อนุมติยา  ป ฺห   
ปุจฺฉติต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ   
วาติ  อนิจฺจ  ภนฺเต  ยมฺปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ   
ทุกฺข  ภนฺเตติ (๒)  ฯ  สพฺพ  วตฺตพฺพ  ฯ  อย  อนุมติปุจฺฉา ฯ   
        กตมา  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา  ฯ  ภควา  ภิกฺขูน  กเถตุ-   
กมฺยตาย  ป ฺห  ปุจฺฉติ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา   
กตเม  จตฺตาโร  ฯเปฯ  อฏ ิเม  ภิกฺขเว  มคฺคงฺคา  กตเม   
อฏาติ (๓)  ฯ  อย  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา  ฯ   
        อิติ  อิมาสุ  ป ฺจสุ  ปุจฺฉาสุ  อทิฏสฺส  ตาว  กสฺสจิ   
ธมฺมสฺส  อภาวโต  ตถาคตสฺส  อทิฏโชตนาปุจฺฉา  นตฺถ ิ ฯ   
# ๑. ม. ปกฺขนฺโท ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๒๑/๒๖ ฯ   
# ๓. ขุ.ปฏ.ิ ๓๑/๗๒๖/๖๒๒ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 108 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๗   
 
อิท  นาม  อ ฺเหิ  ปณฺฑิเตหิ  สมณพฺราหฺมเณหิ  สทฺธึ   
สสนฺเทตฺวา (๑)  เทเสสฺสามีติ (๒)  สมนฺนาหารสฺเสว  อนุปฺปชชฺนโต   
ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉาป  นตฺถิ  ฯ  ยสมฺา  ปน  พุทฺธาน  เอกธมฺเมป   
อาสปฺปนา  ปริสปฺปนา  นตฺถิ  โพธิมณฺเฑเยว  สพฺพา  กงฺขา   
ฉินฺนา  ตสฺมา  วิมติจฺเฉทนา  ปุจฺฉาป  นตฺถิเยว  ฯ  อวเสสา  ปน   
เทฺว  ปุจฺฉา  พุทฺธาน  อตฺถิ  ฯ  ตาสุ  อย  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา   
นาม  ฯ   
        อิทานิ  ต  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาย  ปุจฺฉิตมตฺถ  กเถตุ   
ปาณาติปาต  ปหายาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ปาณสฺส  อติปาโต  ปาณาติปาโต  ฯ  ปาณวโธ   
ปาณฆาโตติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ปาโณติ  เจตฺถ  โวหารโต  สตฺโต   
ปรมตฺถโต  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  ตสฺมึ  ปน  ปาเณ  ปาณส ฺ ิโน   
ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกอุปกฺกมสมุฏาปกา  กายวจีทฺวาราน  อ ฺตร-   
ทฺวารปฺปวตฺตา  วธกเจตนา  ปาณาติปาโต  ฯ  โส  คุณวิรหิเตสุ   
ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทเก  ปาเณ  อปฺปสาวชฺโช   
มหาสรีเร  มหาสาวชฺโช  ฯ  กสฺมา  ฯ  ปโยคมหนฺตตาย  ฯ   
ปโยคสมตฺเตป  วตฺถุมหนฺตตาย  ฯ  คุณวนฺเตสุ  มนุสฺสาทีสุ   
อปฺปคุเณ  ปาเณ  อปฺปสาวชฺโช  มหาคุเณ  มหาสาวชฺโช  ฯ   
สรีรคุณาน  ปน  สมภาเวป (๓)  กิเลสาน  อุปกฺกมาน ฺจ  มุทุตาย   
# ๑. ม. สสนฺทิตฺวา ฯ  ๒. ม. เทเสสฺสามีติ ฯ  ๓. ม. สมภาเวสติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 109 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๘   
 
อปฺปสาวชฺโช  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโชติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  ปาโณ  ฯ  ปาณส ฺ ิตา   
วธกจิตฺต  อุปกฺกโม  เตน  มรณนฺติ  ฯ  ฉ  ปโยคา  สาหตฺถิโก   
อาณตฺติโก  นิสสคฺคิโย  ถาวโร  วิชฺชามโย  อิทฺธิมโยติ  ฯ  อิมสมฺึ   
ปนตฺเถ  วิตฺถาริยมาเน  อติปป ฺโจ (๑)  โหติ  ตสฺมา  ต  น   
วิตฺถารยาม  ฯ  อ ฺ ฺจ  เอวรูป  ฯ  อตฺถิเกหิ  ปน  สมนฺต-   
ปาสาทิก  วินยฏกถ  โอโลเกตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ   
        ปหายาติ  อิม  ปาณาติปาตเจตนาสงฺขาต  ทุสฺสีลฺย   
ปชหิตฺวา  ฯ  ปฏิวิรโตติ  ปหีนกาลโต  ปฏาย  ตโต  ทุสฺสีลฺยโต   
โอรโต  วิรโตว  ฯ  นตฺถิ  ตสฺส  วีติกฺกมิสฺสามีติ  จกฺขุโสต-   
วิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  ปเคว  กายิกาติ  ฯ  อิมินาว  นเยน  อ ฺเสุป   
เอวรูเปสุ  ปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สมโณติ  ภควา  สมิตปาปตาย  ลทฺธโวหาโร  ฯ  โคตโมติ   
โคตฺตวเสน  โคตโม  ฯ  น  เกวล ฺจ  ภควาเยว  ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรโต  ภิกฺขุสงฺโฆป  ปฏิวิรโต  ฯ  เทสนา  ปน  อาทิโต   
ปฏาย  เอว  อาคตา  ฯ  อตฺถ  ปน  ทีเปนฺเตน  ภิกฺขุสงฺฆ-   
วเสนาป  ทีเปตุ  วฏฏติ  ฯ   
        นิหิตทณฺโฑ  นิหิตสตฺโถติ  ปรปูฆาตตฺถาย  ทณฺฑ  วา   
สตฺถ  วา  อาทาย  อวตฺตนโต  นิกฺขิตฺตทณฺโฑ  เจว  นิกฺขิตฺต-   
# ๑. ม. อติวิย ปปฺโจ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 110 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๙   
 
สตฺโถ  จาติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  จ  เปตฺวา  ทณฺฑ  สพฺพป   
อวเสส  อุปกรณ  สตฺตาน  วินาสนภาวโต (๑)  สตฺถนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
ย  ปน  ภิกฺขู  ภตฺตรทณฺฑ  วา  กฏ (๒)  วา  วาสึ  วา  ปปฺผลิก (๓)   
วา  คเหตฺวา  วิจรนฺติ  น  ต  ปรูปฆาตตฺถาย (๔)  ฯ  ตสฺมา   
นิหิตทณฺโฑ  นิหิตสตฺโถเตฺวว  สงฺขย  คจฺฉติ  ฯ   
        ลชชฺีติ  ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณาย  ลชฺชาย  สมนนฺาคโต  ฯ   
ทยาปนฺโนติ  ทย  เมตฺตจิตฺตต  อาปนฺโน  ฯ  สพฺพปาณภูต-   
หิตานุกมฺปติ  สพฺเพ  ปาณภูเต  หิเตน  อนุกมฺปโก ฯ  ตาย   
ทยาปนฺนตาย  สพฺเพส  ปาณภูตาน  หิตจิตฺตโกติ  อตฺโถ  ฯ   
วิหรตีติ  อิริยติ  ยาเปติ  ปาเลติ  ฯ   
        อิติ  วา  หิ  ภิกฺขเวติ  เอว  วา  ภิกขฺเว  ฯ  วาสทฺโท   
อุปริ  อทินฺนาทาน  ปหายาติอาทีนิ  อเปกฺขิตฺวา  วิกปฺปตฺโถ   
วุตฺโต  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  ปุริม  วา  ปจฺฉิม  วา  อเปกฺขิตฺวา   
วิกปฺปภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ  อย  ปเนตฺถ  สงฺเขโป  ภิกฺขเว   
ปุถุชชฺโน  ตถาคตสฺส  วณฺณ  วทมาโน  เอว  วเทยฺย  สมโณ   
โคตโม  ปาณ  น  หนติ  น  ฆาเตติ  น  ตตฺถ  สมนุ ฺโ   
โหติ  วิรโต  อิมสฺมา  ทุสฺสีลฺยา  อโห  วต  เร  พุทฺธคุณา   
มหนฺตาติ  อิติ  มหนฺต  อุสฺสาห  กตฺวา  วณฺณ  วตฺตุกาโมป   
# ๑. ม. วิเหฐนภาวโต ฯ  ยุ. วิหึสนภาวโต ฯ  ๒. ม. ย.ุ ทนฺตกฏฐ ฯ   
# ๓. ม. ปปฺผลก ฯ  ๔. ม. ปรูปฆาต... ฯ  เอวมุปริป ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 111 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๐ 
 
อปฺปมตฺตก [๑]  อาจารสีลมตฺตกเมว  วกฺขติ  อุปริ  อสาธารณ- 
สภาว (๒) นิสฺสาย  คุณ (๓) วตฺตุ  น  สกฺขิสฺสติ   น  เกวล ฺจ   
ปุถุชชฺโนว   โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิอรหนฺโตป  ปจฺเจก- 
พุทฺธาป  น  สกฺโกนฺติเยว    ตถาคโตเยว  ปน  สกฺโกติ    ต  โว   
อุปริ  วกฺขามีติ  ฯ  อยเมตฺถ  สาธิปฺปายา  อตฺถวณฺณนา  ฯ อิโต   
ปร  ปน  อนปุุพฺพเมว (๔) วณฺณยิสฺสาม  ฯ   
        อทินฺนาทาน  ปหายาติ  เอตฺถ  อทนิฺนสฺส  อาทาน  
อาทินฺนาทาน  ฯ  ปรสฺส  หรณ  เถยฺย  ฯ  โจริกาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
ตตฺถ  อทินฺนนฺติ  ปรปริคฺคหิต  ฯ  ยตฺถ  ปโร  ยถากามการิต  
อาปชฺชนฺโต  อทณฺฑารโห  อนูปวชฺโช    จ  โหติ  ฯ  ตสฺมึ   
ปรปริคฺคหิเต  ปน (๕)ปรปริคฺคหิตส ิโน  ตทาทายกอุปกฺกม- 
สมุฏาปกา  เถยฺยเจตนา  อทินฺนาทาน  ฯ  ต  หีเน  ปรสนฺตเก   
อปฺปสาวชฺช    ปณีเต  มหาสาวชฺช  ฯ  กสฺมา  ฯ  วตฺถุปณีตตาย  ฯ  
วตฺถุสมตฺเต  สติ  คุณาธิกาน  สนฺตเก  วตฺถุสฺมึ  มหาสาวชฺช   
ต   ต  คุณาธิก  อุปาทาย  ตโต  ตโต  หีนคุณสฺส  สนฺตเก  
วตฺถุสฺมึ  อปฺปสาวชฺช  ฯ   
        ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  ปรปริคฺคหิต    ปรปริคฺคหิต- 
ส ฺ ิตา  เถยฺยจิตฺต   อุปกฺกโม    เตน  หรณนฺติ  ฯ  ฉ  ปโยคา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โอรมตฺตกนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อสาธารณภาว ฯ 
# ๓. ม. วณฺณ ฯ  ๔. ม. อปุพฺพปทเมว ฯ  ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถ ิฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๑ 
 
สาหตฺถิกาทโยว  ฯ  เต  จ  โข  ยถานุรปู  เถยฺยาวหาโร   
ปเสยฺหาวหาโร (๑) ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร  ปริกปฺปาวหาโร  กุสาว- 
หาโรติ  อิเมส  อวหาราน  วเสน  ปวตฺตาติ  อยเมตฺถ 
สงฺเขโป  ฯ  วิตฺาโร  ปน  สมนฺตปาสาทิกาย  วุตฺโต  ฯ   
        ทินฺนเมว  อาทิยตีติ  ทินฺนาทายี  ฯ  จิตฺเตนป  ทินฺนเมว  
ปฏิกงฺขตีติ   ทินฺนปาฏิกงฺขี  ฯ  เถเนตีติ  เถโน  ฯ  น  เถโน  อเถโน (๒) 
เตน (๓) ฯ  อเถนตฺตาเยว  สุจิภูเตน  ฯ  อตฺตนาติ  อตฺตภาเวน  ฯ 
อเถน   สุจิภูต   อตฺตาน  กตฺวา   วิหรตีติ   วุตฺต    โหติ  ฯ  
เสส  ปมสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว  โยเชตพฺพ  ฯ  ยถาปธ    เอว  
สพฺพตฺถ  ฯ 
        อพฺรหฺมจริยนฺติ  อเสฏจริย  ฯ  พฺรหฺม  เสฏ  อาจาร   
จรตีติ  พฺรหฺมจารี  ฯ น (๔) พรหมจารี  อพฺรหฺมจารี (๔)ฯ อาราจารีติ 
อพฺรหฺมจริยโต  ทรูจารี  ฯ  เมถุนาติ  ราคปริยุฏานวเสน  สทิสตฺตา  
เมถุนกาติ  ลทฺธโวหาเรหิ  ปฏิเสวิตพฺพโต  เมถุนาติ  สงฺขฺย  คตา   
อสทฺธมฺมา  ฯ  คามธมฺมาติ  คามวาสีน  ธมฺมา  ฯ   
        มุสาวาท  ปหายาติ  เอตฺถ  มุสาติ  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส   
อตฺถภ ฺชโก (๕) วจีปโยโค  วา    กายปฺปโยโค  วา  ฯ  วิส- 
วาทนาธิปฺปาเยน  ปนสฺส  ปรวิสวาทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา   
# ๑. ม. ปสยหฺาวหาโร ฯ  ๒. ม. น เถเนน อเถเนน ฯ  ๓. ม. อย ปาโฐ 
# นตฺถิ ฯ  ๔. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๕. ม. อตฺถภฺชนโก ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๒ 
 
เจตนา  มุสาวาโท  ฯ   
        อปโร  นโย  ฯ  มุสาติ  อภูต  อตจฺฉ  วตฺถุ  ฯ  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   
        อปจ  คหฏาน  อตฺตโน  สนฺตก  อทาตุกามตาย  
นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช    สกฺขินา  หุตฺวา  อตฺถ- 
ภ ฺชนตฺถ  วุตฺโต  มหาสวชฺโช  ฯ  ปพฺพชิตาน  อปฺปกป  เตล   
วา  สปฺป  วา  ลภิตฺวา  หสฺสาธิปฺปาเยน  อชชฺ  คาเม  เตล (๑) 
นที  ม ฺเ  สนฺทตีติ  ปูรณกถานเยน  ปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช   
อทิฏเยว  ปน  ทฏินฺติอาทินา  นเยน  วทนฺตาน  มหา- 
สาวชฺโช  ฯ   
        ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  โหนฺติ  อตถ  วตฺถ ุ  วิสวาทนจิตฺต  
ตชฺโช  วายาโม    ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนนฺติ  ฯ  เอโก  ปโยโค  
สาหตฺถิโกว  ฯ  โส  กาเยน  วา  กายปฏิพทฺเธน  วา  วาจาย  
วา  ปรวิสวาทกกิริยากรเณน (๒) ทฏพฺโพ  ฯ  ตาย  เจ  กริิยาย   
ปโร  ตมตฺถ  ชานาติ  อย  กิริยาสมุฏาปกเจตนากฺขเณเยว  
มุสาวาทกมฺมุนา  พชฺฌติ  ฯ   
# ๑. ย.ุ เตลนที ฯ  ๒. ม. ปรวิสวาทน ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๓ 
 
        ยสฺมา  ปน  ยถา  กายกายปฏิพทฺธวาจาหิ  ปร  วิสวาเทติ   
ตถา  อิทมสสฺ  ภณาหีติ  อาณาเปนฺโตป    ปณฺณ  ลขิิตฺวา  ปุรโต 
นิสฺสชฺชนฺโตป    อยมตฺโถ  เอว  เวทิตพฺโพติ (๑) กฏุฏาทีสุ (๒) ลิขิตฺวา  
เปนฺโตป    ตสฺมา  เอตฺถ  อาณตฺติกนิสฺสคฺคิยถาวราป  ปโยคา  
ยุชฺชนฺติ  ฯ  อฏกถาสุ  ปน  อนาคตตฺตา  วีมสิตฺวา  คเหตพฺพา  ฯ   
        สจฺจ  วทตีติ  สจฺจวาที  ฯ  สจฺเจน  สจฺจ  สนฺทหติ  ฆเฏตีติ  
สจฺจสนฺโธ    น  อนฺตรนฺตรา  มุสา  วทตีติ  อตฺโถ  ฯ  โย  หิ  
ปุริโส  กทาจิป  มุสา  วทติ    กทาจิ  สจฺจ    ตสฺส  มสุาวาเทน  
อนฺตริตตฺตา   สจฺจ   สจฺเจน   น   ฆฏิยติ    ตสฺมา   น   โส   
สจฺจสนฺโธ  ฯ  อย  ปน  น  ตาทิโส    ชีวิตเหตุป  มุสา  อวตฺวา  
สจฺเจน  สจฺจ   สนฺทหติเยวาติ  สจฺจสนฺโธ  ฯ   
        เถโตติ  ถิโร  ฐิตกโถติ (๓) อตฺโถ  ฯ  เอโก  ปุคฺคโล  หลิทฺทราโค  
(๔) วิย   ถุสราสิมฺหิ  นิขาตขาณุโก  วิย   อสฺสปฏเ  ปตกุมฺภณฺฑมิว  
จ  อฏฐิตกโถ  โหติ  ฯ  เอโก  ปาสาณเลขา  วิย    อินฺทขีโล  
วิย    จ    ถิรกโถ  โหติ  ฯ  อสินา    สสี   ฉินฺทนฺเตป  เทฺว   กถา   
น  กเถติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  เถโต  ฯ   
        ปจฺจยิโกติ  ปฏยิายิตพฺพโก ฯ สทธฺายิตพฺพโกติ  อตฺโถ  ฯ  
เอกจฺโจ  หิ  ปุคฺคโล  น  ปจฺจยิโก  โหติ    อิท  เกน  วุตฺต     
# ๑. ม. ทฏฐพฺโพติ ฯ ๒. ม. ติโรกุฑฺฑาทีสุ ฯ  ๓. ม. ถิรกโถ...ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. หลทิฺทิราโค ฯ  ๕. ม. สีส ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๔ 
 
อสุเกนาติ  วุตฺเต  มา  ตสฺส  วจน  สททฺหถาติ  วตฺตพฺพต   
อาปชฺชติ  ฯ  เอโก  ปจฺจยิโก  โหติ    อิท  เกน  วุตฺต   อสุเกนาติ  
วุตฺเต  ยทิ  เตน  วุตฺต   อิทเมว  ปมาณ   อิทานิ  อุปปริกฺขิตพฺพ (๑) 
นตฺถิ    เอวเมว  อิทนฺติ  วตฺตพฺพต   อาปชฺชติ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ปจฺจยิโก ฯ อวิสวาทโก  โลกสฺสาติ  ตาย  สจฺจวาทิตาย  โลก  
น  วิสวาเทตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปสุณ  วาจ  ปหายาติ  อาทีสุ  ยาย  วาจาย  ยสสฺ  ต   
วาจ  ภาสติ    ตสฺส  หทเย  อตฺตโน  ปยภาว    ปรสฺส  จ   
สุ ฺภาว (๒) กโรติ    สา  ปสุณาวาจา  ฯ   
        ยาย  ปน  อตฺตานมฺป  ปรมฺป  ผรุส  กโรติ    ยา   
วาจา  สยมฺป  ผรุสา    เนว  กณฺณสุขา  น  หทยสุขา  อย  
ผรุสาวาจา  ฯ   
        เยน  สมฺผ  ปลปติ  นิรตฺถก   โส  สมฺผปฺปลาโป ฯ 
        เตส  มลูภูตา  เจตนาป  ปสุณาวาจาทินามเมว  ลภติ  ฯ  
สาเอว  จ   อิธ  อธิปฺเปตาติ  ฯ   
        ตตฺถ  สงฺกิลิฏจิตฺตสฺส  ปเรส  วา  เภทาย  อตฺตโน  
ปยกมฺยตาย  วา   กายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  ปสุณา- 
วาจา (๔) ฯ  สา    ยสฺส    เภท  กโรติ    ตสฺส  อปฺปคุณตาย  
อปฺปสาวชฺชา    มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา  ฯ   
# ๑. ย.ุ ปฏิกขิฺปตพฺพ ฯ     ๒. ม. สฺุญภาว ฯ   
# ๓. ม. หทยงฺคมา ฯ  ๔. ม. ปสุณวาจา ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๕ 
 
        ตสฺสา  จตฺตาโร  สมภฺารา  ภินฺทิตพฺโพ  ปโร   อิติ  อิเม  
นานา   ภวิสฺสนฺติ  วินา  ภวิสฺสนฺตีติ  เภทปุเรกฺขารตา  วา   
อิติ  อห  ปโย  ภวิสฺสามิ  วิสฺสาสิโกติ  ปยกมฺยตา  วา   ตชฺโช  
วายาโม    ตสฺส  ตทตฺถวิชานนนฺติ  ฯ   
        อิเมส  เภทายาติ  เยส  อิโตติ (๑)  สุตฺวาติ  วุตฺตาน  สนฺติเก  สุต  
เตส  เภทาย  ฯ  ภินฺนาน  วา  สนฺธาตาติ  ทฺวินฺน  มตฺิตาน  
วา  สมานุปชฺฌายกาทีน  วา  เกนจิเทว  การเณน  ภินฺนาน  
เอกเมก  อุปสงฺกมิตฺวา  ตุมฺหาก  อีทิเส  กุเล  ชาตาน  เอว  
พหุสฺสุตาน  อิท  น  ยุตฺตนฺติอาทีนิ  วตฺวา  สนฺธานสฺส (๒)  กตฺตา   
อนุกตฺตา  ฯ  อนุปฺปทาตาติ  สนฺธานานุปฺปทาตา  ฯ  เทฺว  ชเน   
สมคฺเค  ทิสฺวา  ตุมฺหาก  เอวรูเป  กุเล  ชาตาน  เอวรูเปหิ  
คุเณหิ  สมนฺนาคตาน  อนุจฺฉวิกเมตนฺติอาทีนิ  วตฺวา  ทฬฺหีกมฺม  
กตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  สมคฺโค  อาราโม  อสฺสาติ  สมคฺคาราโม  ฯ   
ยตฺถ  สมคฺคา  นตฺถ ิ  ตตฺถ  วสิตุป  น  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ 
สมคฺคราโมติป  ปาลิ  ฯ  อยเมว  อตฺโถ  ฯ  สมคฺครโตติ  สมคฺเคสุ  
รโต  ฯ  เต  ปหาย  อ ฺตฺถ  คนฺตุมฺป   น  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ   
สมคฺเค  ทิสฺวาป  สุตฺวาป  นนฺทตีติ  สมคฺคนนฺที  ฯ  สมคฺคกรณึ   
วาจ  ภาสิตาติ  ยา  วาจา  สตฺเต  สมคฺเคเยว  กโรติ    ต   
สามคฺคีคุณปริทีปกเมว   วาจ   ภาสติ    น  อิตรนฺติ  ฯ   
# ๑. ม. อิโต   สุตฺวาติ ฯ  ๒. ม. สาธาน ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๖ 
 
        ปรสฺส  มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  เอกนฺตผรุส- 
เจตนา  ผรุสาวาจา  ฯ  ตสฺสา  อาวิภาวตฺถมิท  วตฺถุ  ฯ   
        เอโก  กริ  ทารโก  มาตุ  วจน  อนาทยิตฺวา (๑) อร ฺ  
คจฺฉติ  ฯ  ต  มาตา  นิวตฺเตตุ  อสกฺโกนฺตี  จณฺฑา  ต  มหิสี (๒) 
อนุพนฺธตูติ  อกฺโกสิ  ฯ  อถสฺส  ตเถว  อร ฺเ  มหิสี  อุฏาสิ  ฯ  
ทารโก  ย   มม  มาตา  มุเขน  กเถสิ    ต    มา  โหตุ   ย   
จิตฺเตน  จินฺเตสิ    ต  โหตูติ  สจฺจกิริยมกาสิ  ฯ  มหิสี  ตตฺเถว  
พทฺธา (๓) วิย  อฏาสิ  ฯ  
        เอว  มมมฺจฺเฉทโกป  ปโยโค  จิตฺตสณฺหตาย    ผรุสาวาจา  
น  โหติ  ฯ  มาตาปตโร  หิ  กทาจิ  ปตฺุตเก  เอวป  วทนฺติ  
โจรา  โว  ขณฺฑาขณฺฑ  กโรนฺตูติ   อุปฺปลปตฺตมฺป  จ   เนส  
อุปริ  ปตนฺต  น  อิจฺฉนฺติ  ฯ  อาจริยุปชฌฺายา  จ  กทาจิ   
นิสฺสิตเก  เอว  วทนฺติ  กึ  อิเม  อหิริกา  อโนตฺตปฺปโน  วทนฺติ (๔) 
นิทฺธมถ  เนติ  ฯ  อถ  จ  เนส  อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ  อิจฺฉนฺติ  ฯ 
ยถา  จ   จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสาวาจา   น  โหติ  ฯ  เอว  วจนสณฺหตาย  
อผรุสาวาจา  น  โหติ  ฯ  น   หิ  มาราเปตุกามสฺส  อิม  สุข  
สยาเปถาติ  วจน  อผรุสาวาจา  โหติ  ฯ  จิตฺตผรุสตาย  ปเนสา  
ผรุสาวาจาว  ฯ  สา  ย  สนฺธาย  ปวตฺติตา    ตสฺส  อปฺปคุณตาย  
อปฺปสาวชฺชา    มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา  ฯ   
# ๑. ม. อนาทิยิตฺวา ฯ    ๒. ม. มหึสี ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๓. ม. พทฺธา ฯ  ๔. ม. จรนฺติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๗ 
         
        ตสฺสา  ตโย  สมฺภารา  อกฺโกสิตพฺโพ  ปโร   กุปตจิตฺต   
อกฺโกสนนฺติ (๑) ฯ   
        เนลาติ  เอล  วุจฺจติ  โทโส   นาสฺสา  เอลนฺติ  เนลา  ฯ  
นิทฺโทสาติ   อตฺโถ  ฯ  เนลงฺโค  เสตปจฺฉาโทติ (๒)  เอตฺถ  วุตฺตเนล  
วิย  ฯ  กณฺณสุขาติ   พย ฺชนมธุรตาย  กณฺณาน  สุขา  ฯ  
สูจิวิชฺฌน  วิย  กณฺณสูล  น  ชเนติ  ฯ  อตฺถมธุรตาย  สกลสรีเร  
โกป  อชเนตฺวา  เปม  ชเนตีติ  เปมนียา (๓) ฯ  หทย   คจฺฉติ   
อปฺปฏิห ฺมานา  สุเขน  จิตฺต  ปวิสตีติ  หทยงฺคมา  ฯ  คุณ- 
ปริปุณฺณตาย  ปุเร  ภวาติ  โปรี  ฯ  ปุเร  สวฑฺฒนารี  วิย  
สุกุมาราติป  โปรี  ฯ  ปุรสฺส  เอสาติป  โปรี  ฯ  นครวาสีน  
กถาติ  อตฺโถ  ฯ  นครวาสิโน  ห ิ ยุตฺตกถา  โหนฺติ    ปติมตฺต  
ปตาติ  วทนฺติ   ภาติมตฺต  ภาตาติ  วทนฺติ  [๔] ฯ  เอวรูป  กถา  
พหุโน  ชนสสฺ  กนฺตา  โหตีติ  พหุชนกนฺตา  ฯ  กนฺตภาเวเนว  
พหุโน  ชนสสฺ  มนาปา  จิตฺตวุฑฺฒิกราติ  พหุชนมนาปา  ฯ   
        อนตฺถวิ ฺาปกกายวจีปโยคสมุฏาปกา (๕) อกุสลเจตนา  
สมฺผปฺปลาโป  ฯ  โส  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺโช  ฯ  อาเสวน- 
มหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช  ฯ   
# ๑. ม. อกโฺกสนนฺติ ฯ    ๒. ส. สฬา. ๑๘/๕๕๘/๓๕๙ ฯ 
# ๓. ม. เปมนียา ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร มาติปมตฺต มาตาติ วทนฺตีติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. อนตฺถวิฺญาปกา กายวจีปโยคสมุฏฐาปกา ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 119 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๘ 
 
        ตสฺส  เทฺว  สมฺภารา  ภารตยุทฺธสตีาหรณาทินิรตฺถกกถา- 
ปุเรกฺขารตา    ตถารูปกถากถน ฺจ (๑) ฯ   
        กาเลน  วทตีติ  กาลวาที  ฯ  วตฺตพฺพยุตฺตกกาล  สลลฺกฺเขตฺวา   
วทตีติ  อตฺโถ  ฯ  ภูต  ตถ  ตจฺฉ  สภาวเมว  วทตีติ  ภูตวาที  ฯ   
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกตฺถสนฺนิสฺสิตเมว  กตฺวา  วทตีติ  อตฺถวาที  ฯ   
นวโลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิต  กตฺวา  วทตีติ  ธมฺมวาที  ฯ  สวร- 
วินยปหานวินยสนฺนิสฺสิต  กตฺวา  วทตีติ  วินยวาที  ฯ   
        นิธาน  วุจฺจติ  ปโนกาโส  ฯ  นิธานมสฺสา  อตฺถีติ  
นิธานวตี  ฯ  หทเย  นิธาตพฺพยุตฺตก (๒) วาจ  ภาสิตาติ  อตฺโถ  ฯ   
กาเลนาติ  เอวรูป  ภาสมาโนป  จ   อห  นิธานวตึ  วาจ  
ภาสิสฺสามีติ  น  อกาเลน  ภาสติ  ฯ  ยุตฺตกาล  ปน  อเวกฺขิตฺวาว (๓)  
ภาสตีติ  อตฺโถ  ฯ  สาปเทสนฺติ  สอุปม   สการณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
ปริยนฺตวตินฺติ   ปริจฺเฉท  ทสฺเสตฺวา  ยถาสฺสา  ปริจฺเฉโท  
ป ฺายติ    เอว  ภาสตีติ  อตฺโถ  ฯ  อตฺถส ฺหิตนฺติ  อเนเกหิป   
นเยหิ  วิภชนเฺตน  ปริยาทาตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  อตฺถสมฺปนฺน   
ภาสติ  ฯ  ย  วา  โส  อตฺถวาที  อตฺถ  วทติ  เตน  อตฺเถน   
ส ฺหิตตฺตา (๔) อตฺถส ฺหิต  วาจ  ภาสติ  ฯ  น  อ ฺ  นิกฺขิปตฺวา  
อ ฺ   ภาสตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        พีชคามภูตคามสมารมฺภาติ  มูลพีช  ขนฺธพีช  ผฬุพีช (๕)  
# ๑. ม. กถนฺจาติ ฯ  ๒. ม. นิธาตพฺพยุตฺต ฯ  ๓. ม. อเปกฺขิตฺวา  ว  ฯ 
# ๔. ม. สหิตตฺตา ฯ  ๕. ม. ผฬุพีช ฯ  
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อคฺคพีช  พีชพีชนฺติ  ป ฺจวิธสฺส  พีชคามสฺส  เจว  ยสฺส  กสฺสจิ   
นีลติณรุกฺขาทิกสฺส (๑) ภูตคามสฺส  จ  สมารมฺภา  เฉทนเภทน- 
ปจนาทิภาเวน (๒) วิโกปนา  ปฏิวิรโตติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอกภตฺติโกติ  ปาตราสภตฺต   สายมาสภตฺตนฺติ  เทฺว  
ภตฺตานิ  เตสุ  ปาตราสภตฺต  อนฺโตมชฌฺนฺหิเกน (๓) ปริจฺฉินฺน   อิตร  
มชฺฌนฺหิกโต  อุทฺธ  อนฺโตอรุเณน  ตสฺมา  อนฺโตมชฺฌนฺหิเก   
ทสกฺขตฺตุ  ภุ ฺชมาโนป  เอกภตฺติโกว  โหติ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต   
เอกภตฺติโกติ ฯ 
        รตฺติยา  โภชน  รตฺติ   ตโต  อุปรโตติ  รตฺตูปรโต (๕) ฯ  
อติกฺกนฺเต   มชฺฌนฺหิเก  ยาว  สุริยตฺถงฺคมา  โภชน  วิกาลโภชน  
นาม  ฯ  ตโต  วิรตตฺตา  วิรโต  วิกาลโภชนา  ฯ  กทา  วิรโต  ฯ   
อโนมานทีตีเร  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  ฯ   
        สาสนสฺส  อนนุโลมตฺตา  วิสูก  ปฏานีภูต  ทสสฺนนฺติ  
วิสูกทสฺสน  ฯ  อตฺตนา  นจฺจนนจฺจาปนาทิวเสน  นจฺจา  จ  คีตา 
จ  วาทิตา  จ  อนฺตมโส  มยูรนจฺจาทิวเสนาป  ปวตฺตาน  
นจฺจาทีน  วิสูกภูตา (๕) ทสฺสนา  จาติ  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา  ฯ 
นจฺจาทีนิ  หิ  อตฺตนา  ปโยเชตุ  วา  ปเรหิ  ปโยชาเปตุ  วา  
ปยุตฺตานิ  ปสฺสิตุ  วา  เนว  ภิกฺขูน  น  ภิกฺขุนีน ฺจ  วฏฏนฺติ  ฯ   
        มาลาทีสุ  มาลาติ  ยงฺกิ ฺจิ  ปุปฺผ  ฯ  คนฺธนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ   
# ๑. ย.ุ อลฺลติณ....ฯ  ๒. สี. เฉทนปจนาทิภาเวน ฯ ๓. ม. อนฺโตมชฺฌ- 
# นฺหิเกน ฯ  ๔. ม. รตฺตูปรโต ฯ  ๕. ยุ. วิสูกทสฺสนา ฯ  
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คนฺธชาต  ฯ  วิเลปนนฺติ  ฉวิราคกรณ  ฯ  ตตฺถ  ปลนฺธนฺโต  ธาเรติ  
นาม  ฯ  อูนฏาน  ปูเรนโฺต  มณฺเฑติ  นาม  ฯ  คนธฺวเสน  
ฉวิราควเสน  จ  สาทิยนฺโต  วิภูเสติ  นาม  ฯ  าน  วุจฺจติ  
การณ  ฯ  ตสฺมา  ยาย  ทสฺุสีลฺยเจตนาย  ตานิ  มาลาธารณาทีนิ  
มหาชโน  กโรติ    ตโต  ปฏิวิรโตติ  อตฺโถ  ฯ   
        อุจฺจาสยน  วุจฺจติ  ปมาณาติกฺกนฺต  ฯ  มหาสยน (๑) อกปปฺย  
ปจฺจตฺถรณ (๒) ฯ  ตโต  ปฏิวิรโตติ  อตฺโถ  ฯ   
        ชาตรูปนฺติ  สุวณฺณ  ฯ  รชตนฺติ  กหาปโณ   โลหมาสโก  
ชตุมาสโก  ทารุมาสโกติ  เย  โวหาร  คจฺฉนฺติ  ฯ  ตสฺส   
อุภยสฺสาป  ปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  ฯ  เนว   น  อุคฺคณฺหาติ   
น  อุคฺคณฺหาเปติ    น  อุปนิกฺขิตฺต  สาทิยตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อามกธ ฺปฏิคฺคหณาติ  สาลิวีหิยวโคธุมกงฺคุวรกกุทฺรูสก-   
สงฺขาตสฺส  สตฺตวิธสฺสาป  อามกธ ฺสฺส  ปฏิคฺคหณา  ฯ  น   
เกวล ฺจ    เอเตส  ปฏิคฺคหณเมว    อามสนมฺป   ภิกฺขูน    น   
วฏฏติเยว  ฯ   
        อามกมสปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  อ ฺตฺร  อุทฺทิสฺส (๔) อนุ ฺาตา  
อามกมสมจฺฉาน  ปฏิคฺคหณเมว  ภิกฺขูน  น  วฏฏติ   โน  อามสน  ฯ   
        อิตฺถีกุมาริกาปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  อิตฺถีติ  ปุรสินฺตรคตา  ฯ   
# ๑. ม. มหาสยนฺนติ ฯ  ๒. ม. อกปฺปยปจฺจตฺถรณฺ ฯ ยุ. อกปฺปยตฺถต         
# ปจฺจตฺถรณ ฯ  ๓. ม....โคธูม....ฯ  ๔. ม. โอทิสฺส ฯ  
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อิตรา  กุมารกิา  นาม  ฯ  ตาส  ปฏิคฺคหณมฺป  อามสนมฺป  
อกปฺปยเมว  ฯ   
        ทาสีทาสปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  ทาสีทาสวเสเนว  เตส  
ปฏิคฺคหณ  น  วฏฏติ  ฯ  กปฺปยการก (๑) ทมฺมิ    อารามิก  ทมฺมติี  
เอว  วุตฺเต  ปน  วฏฏตีติ (๒) ฯ   
        อเชฬกาทีสุป  เขตฺตวตฺถุปริโยสาเนสุ  กปฺปยากปฺปยนโย  
วินยวเสน  อุปปริกฺขิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  เขตฺตนาม  ยสฺมึ  ปุพฺพณฺณ   
รูหติ (๓) ฯ  วตฺถุ  นาม  ยสฺมึ  อปรณฺณ  รูหติ  ฯ  ยตฺถ  วา   
อุภยป  รูหติ    ต  เขตฺต  ฯ  ตทตฺถาย  อกตภูมิภาโค   วตฺถุ  ฯ  
เขตฺตวตฺถุสีเสน  เจตฺถ  วาปตฬากาทีนิป  สงฺคหิตาเนว  ฯ   
        ทูเตยฺย  วุจฺจติ  ทูตกมฺม    คิหีน  ปหิต  ปณฺณ  วา  สาสน  
วา  คเหตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  คมน  ฯ  ปหณิคมน  วุจฺจติ  ฆรา   
ฆร  เปสิตสฺส  ขุทฺทกคมน  ฯ  อนุโยโค  นาม  ตทุภยกรณ  ฯ  
ตสฺมา  ทูเตยฺยปหิณคมนาน  อนุโยคาติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  กยวิกกฺยาติ  กยา  จ    วิกกฺยา  จ    ฯ   
        ตุลากูฏาทีสุ  กูฏนฺติ  ว ฺจน  ฯ  ตตฺถ  ตุลากฏู  นาม (๔) 
รูปกูฏ  องฺคกูฏ  คหณกูฏ  ปฏิจฺฉนฺนกูฏนฺติ  จตุพฺพิธ  โหต ิ ฯ  
ตตฺถ  รูปกูฏ  นาม  เทฺว  ตุลา  สมรูปา  กตฺวา  คณฺหนฺโต  
มหติยา  คณฺหาติ    ททนโฺต  ขุทฺทิกาย  เทติ  ฯ  องฺคกูฏ  นาม   
# ๑. ย.ุ กปฺปยทารก ฯ     ๒. ม. วฏฏติ ฯ 
# ๓. ม. รุหติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. ตาว ฯ  
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คณฺหนฺโต  ปจฺฉาภาเค  หตฺเถน  ตุล  อกฺกมติ  ฯ  ททนฺโต   
ปุพฺพภาเค  ฯ  คหณกูฏ  นาม  คณฺหนฺโต  มูเล  รชฺชุ  
คณฺหาติ    ททนฺโต  อคฺเค  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนกูฏ  นาม  ตุล  สุสริ  
กตฺวา  อนฺโต  อยจุณฺณ  ปกฺขิปตฺวา  คณฺหนฺโต  ต  ปจฺฉาภาเค  
กโรติ    ททนฺโต  อคฺคภาเค  ฯ   
        กโส  วุจฺจติ  สุวณฺณปาติ  ฯ  ตาย  ว ฺจน  กสกูฏ  ฯ  
กถ  ฯ  เอก  สุวณฺณปาตึ  กตฺวา  อ ฺา  เทฺว  ติสฺโส  
โลหปาติโย  สุวณฺณวณฺเณ  กโรติ  ฯ  ตโต  ชนปท  คนฺตฺวา   
กิ ฺจิเทว  อฑฺฒกุล  ปวิสตฺิวา  สุวณฺณภาชนานิ  กณีถาติ  วตฺวา   
อคฺเฆ  อฺเญหิ (๑) ปุจฺฉิเต  สมคฺฆตร  ทาตุกาโม  โหติ  ฯ  ตโต  
เตหิ  กถ  อิเมส  สุวณฺณภาโว  ชานิตพฺโพติ  วุตฺเต  วีมสิตฺวา  
คณฺหถาติ  สุวณฺณปาตึ  ปาสาเณ  ฆสิตฺวา  สพฺพา  ปาติโย  
ทตฺวา  คจฺฉติ  ฯ   
        มานกูฏ  นาม  หทยเภทสิขาเภทรชฺชุเภทวเสน  ติวิธ   
โหติ  ฯ  ตตฺถ  หทยเภโท  สปฺปเตลาทิมินนกาเล  ลพฺภติ  ฯ  ตานิ  
หิ  คณฺหนฺโต  เหฏา  ฉินเฺทน  มาเนน  สณิก  อาสิ ฺจาติ  
วตฺวา  อตฺตโน  ภาชเน (๒) ลหุ  ปคฺฆราเปตฺวา   คณฺหาติ   ททนฺโต  
ฉินฺท  ปธาย  สีฆ  ปูเรตฺวา  เทติ  ฯ   
        สิขาเภโท  ติลตณฺฑุลาทิมินนกาเล  ลพฺภติ  ฯ  ตานิ  หิ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อนฺโตภาชเน ฯ          



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 124 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๓         
         
คณฺหนฺโต  สณิก  สิข  อุสฺสาเปตฺวา  คณฺหาติ    ททนฺโต  เวเคน   
ปูเรตฺวา  สิข  ฉินฺทนฺโต  เทติ  ฯ   
        รชฺชุเภโท  เขตฺตวตฺถุมินนกาเล  ลพฺภติ  ฯ  ล ฺจ (๑) อลภนฺตา  
หิ  เขตฺต  อมหนฺตมฺป  มหนฺต  กตฺวา  มินนฺติ  ฯ   
        อุกฺโกฏนาทีสุ  อุกฺโกฏนนฺติ   สามิเก  อสฺสามิเก  กาตุ   
ล ฺจคฺคหณ  ฯ  ว ฺจนนฺติ  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  ปเรส   
ว ฺจน  ฯ  ตตฺริทเมก  วตฺถุ  ฯ  
        เอโก  กริ  ลุทฺทโก  มิค ฺจ  มิคโปตก ฺจ  คเหตฺวา   
อาคจฺฉติ  ฯ  ตเมโก  ธุตฺโต  กึ  โภ  มโิค  อคฺฆติ    กึ   
มิคโปตโกติ  อาห  ฯ  มิโค   เทฺว  กหาปเณ    มิคโปตโก  เอกนฺติ  
จ  วุตฺเต  เอก  กหาปณ  ทตฺวา  มิคโปตก  คเหตฺวา  โถก  
คนฺตฺวา  นิวตฺโต   น   เม  โภ  มิคโปตเกน  อตฺโถ   มิค   เม  
เทหีติ  อาห  ฯ  เตนหิ  เทวฺ  กหาปเณ  เทหีติ  ฯ  โส  อาห  
นนุ   เต  โภ  มยา   ปม   เอโก   กหาปโณ   ทินฺโนติ  ฯ  
อาม  ทินฺโนติ  ฯ   อิมป    มิคโปตก  คณฺห    เอว  โส    จ  
กหาปโณ    อย ฺจ   กหาปณคฺฆนโก   มิคโปตโกติ  เทฺว  
กหาปณา  ภวิสฺสนฺตีติ  ฯ  โส  การณ  วทตีติ  สลฺลกฺเขตฺวา   
มิคโปตก  คเหตฺวา  มิค  อทาสีติ  ฯ   
        นิกตีติ  โยควเสน  วา    มายาวเสน    วา    อปามงฺค   
# ๑. ม. ลฺช ฯ เอวมุปริป ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๔ 
 
ปามงฺคนฺติ    อมณึ  มณินฺติ    อสุวณฺณ  สุวณฺณนฺติ  กตฺวา  
ปฏิรูปเกน  ว ฺจน  ฯ  สาวิโยโคติ (๑) กุฏิลโยโค  ฯ  เอเตสเยว  
อุกฺโกฏนาทนีเมต  นาม  ฯ  ตสฺมา  อุกโฺกฏนสาวิโยโค  ว ฺจน- 
สาวิโยโคนิกติสาวิโยโคติ   เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ (๒) ฯ  เกจิ  
อ ฺ  ทสฺเสตฺวา  อ ฺสฺส  ปริวตฺตน  สาวิโยโคติ  วทนฺติ  ฯ   
ตมฺปน  ว ฺจเนเนว  สงฺคหิต  ฯ   
        เฉทนาทีสุ  เฉทนนฺติ  หตฺถจฺเฉทนาทิ  ฯ  วโธติ  มรณ  ฯ  
พนฺโธติ  รชชฺุพนฺธนาทีหิ  พนฺธน  ฯ  วิปราโมโสติ  หิมวิปราโมโส  
คุมฺพวิปราโมโสติ  ทุวิโธ  ฯ  ย  หิมปาตสมเย  หิเมน  ปฏิจฺฉนฺนา 
หุตฺวา  มคฺคปฏิปนฺน  ชน  มุสนฺติ   อย  หิมวิปราโมโส  ฯ  ย  
คุมฺพาทีหิ  ปฏิจฺฉนฺนา  มุสนฺติ    อย  คุมฺพวิปราโมโส  ฯ  อาโลโป  
วุจฺจติ  คามนิคมาทีน  วิโลปกรณ  ฯ  สหสากาโรติ  สาหสิกกิรยิา   
เคห  ปวิสิตฺวา  มนุสฺสาน  อุเร  สตฺถ  เปตฺวา  อิจฺฉิตภณฺฑาน   
คหณ  ฯ  เอวเมตสฺมา  เฉทนา  ฯเปฯ  สหสาการา  ปฏิวิรโต  
สมโณ  โคตโมติ  ฯ  อิติ  วา  หิ  ภิกฺขเว  ปุถชฺุชโน  ตถาคตสฺส 
วณฺณ  วทมาโน  วเทยฺยาติ  ฯ   
                เอตฺตาวตา  จุลฺลสีล  นฏิ ิต  โหติ  ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ สาจิโยโค....ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. มฏฐพฺโพ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 126 

                        เลมที ่ ๔  หนา  ๑๒๕ 
 
                        มชฺฌิมสีลวณฺณนา   
        อิทานิ  มชฺฌิมสีล  สมารภิตฺวา (๑) ทสฺเสนฺโต   ยถา  วา  
ปเนเก  โภนโฺตติอาทิมาห  ฯ  ตตฺราย  อนุตฺตานปทวณฺณนา  ฯ   
        สทฺธาเทยฺยานีติ  กมฺม ฺจ  ผล ฺจ  อิธโลก ฺจ  ปรโลก ฺจ  
สทฺทหิตฺวา  ทินฺนานิ  ฯ  อย  เม  าตีติ  วา  มิตฺโตติ  วา   
อิท  วา  ปฏกิริสฺสติ   อิท  วา  เตน  กตปุพฺพนฺติ    เอว  น  
ทินฺนานีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  ทินฺนานิ   หิ    น   สทฺธาเทยฺยานิ  
นาม  โหนฺติ  ฯ  โภชนานติี  เทสนาสีสมตฺตเมต  ฯ  อตฺถโต  ปน  
สทฺธาเทยฺยานิ  โภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา  จีวรานิ  ปารุปตฺวา   
เสนาสนานิ  เสวมานา  คิลานเภสชฺช  ปริภุ ฺชมานาติ  สพฺพเมต  
วุตฺตเมว  โหติ  ฯ   
        เสยฺยถทีนฺติ  นิปาโต  ฯ  ตสฺสตฺโถ  กตโม  โส  พีชคาม- 
ภูตคาโม    ยสฺส  สมารมฺภมนุยุตฺตา  วิหรนฺตีติ  ฯ   
        ตโต  ต  ทสฺเสนฺโต  มูลพีชนฺติ  อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  มลูพีช  
นาม  หลิทฺท ิ สิงฺคิเวร  วจา  วจตฺถ  อติวิส (๒) กฏกโรหิณี  อุสีร  
ภทฺทมุตฺตกนฺติ (๓) เอวมาทิ  ฯ  ขนฺธพีช  นาม  อสสฺตฺโถ  นิโครฺโธ  
มิลกฺโข(๔)  อุทุมฺพโร  กจฺฉโก  กปตฺถโนติ  เอวมาทิ  ฯ  ผฬุพีช  นาม  
อุจฺฉุ  นโฬ  เวฬูติเอวมาทิ  ฯ  อคฺคพีช  นาม  อชชฺก (๕) ผณิชฺชก   
# ๑. ม. วิตฺถาเรนฺโต ฯ  ๒. ม. หลิทฺท ิสิงฺคิเวร วจา วจต อติวิสา ฯ  
# ยุ. หลิทฺท ึสิงฺคิเวร วจ วจตฺถ อติวิส ฯ  ๓. ม. ย.ุ ภทฺทมุตฺตกนฺติ ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ปลกฺโข ฯ  ๕. ยุ. อชชฺุก ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 127 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๖   
 
หริเวรนฺติเอวมาทิ (๑) ฯ  พีชพีช  นาม  ปุพฺพณฺณ  อปรณฺณนฺติ-   
เอวมาทิ ฯ  สพฺพเ ฺหต  รกฺุขโต  วิโยชติ  วิรูหนสมตฺถเมว   
พีชคาโมติ  วุจฺจติ  ฯ  รุกฺขโต  ปน  อวิโยชิต  อสุกฺข  ภูตคาโมติ   
วุจฺจติ  ฯ  ตตฺถ  ภูตคามสมารมฺโภ  ปาจิตฺติยวตฺถุ  พีชคาม-   
สมารมฺโภ  ทุกฺกฏวตฺถูติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สนฺนิธกิารกปริโภคนฺติ (๒)  สนนฺิธิการปริโภค (๓) ฯ  ตตฺถ  ทุวิธา   
กถา  วินยวเสน  จ  สลฺเลขวเสน  จ  ฯ  วินยวเสน  ตาว  ยงฺกิ ฺจิ   
อนฺน  อชชฺ  ปฏิคฺคหิต  อปรชฺช ุ สนฺนธิิการก  โหติ  ฯ  ตสฺส   
ปริโภเค  ปาจิตฺติย  ฯ  อตฺตนา  ลทฺธ  ปน  สามเณราน  ทตฺวา   
เตหิ  ลทฺธ  ปาเปตฺวา  ทุติยทิวเส  ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ  สลฺเลโข   
ปน  น  โหติ  ฯ   
        ปานสนฺนิธิมฺหิป  เอเสว  นโย  ฯ  ตตฺถ  ปาน  นาม   
อมฺพปานาทีนิ  อฏ  ปานานิ  ฯ  ยานิ  จ  เตส  อนโุลมานิ   
เตส  วินิจฺฉโย  สมนฺตปาสาทิกาย  วุตฺโต  ฯ   
        วตฺถสนฺนิธิมฺหิ  อนธิฏ ิต  อวิกปปฺต  สนฺนิธิ  จ  โหติ   
สลฺเลข ฺจ  โกเปติ  ฯ  อย  ปริยายกถา  ฯ  นิปฺปรยิายโต  ปน   
ติจีวรสนฺตุฏเน  ภวิตพฺพ  ฯ  จตุตฺถ  ลภิตฺวา  อ ฺสฺส  ทาตพฺพ  ฯ   
สเจ  ยสฺส  กสฺสจิ  ทาตุ  น  สกโฺกติ  ยสฺส  ปน  ทาตุกาโม   
โหติ  โส  อุทฺเทสตฺถาย  วา  ปริปุจฺฉตฺถาย  วา  คโต  อาคตมตฺเต   
# ๑. ม. หริิเวรนฺติ ฯ  ๒. ม. สนฺนิธิการปริโภคนฺติ ฯ  ๓. ม. ย.ุ 
# สนฺนิธิกตสฺส ปริโภค ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 128 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๗   
 
ทาตพฺพ  ฯ  อทาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  จีวเร  ปน  อปฺปโหนฺเต  สติยา   
ปจฺจาสาย  อนุ ฺาตกาเล  เปตุ  วฏฏติ  ฯ  สูจิสตฺุตจีวรการกาน   
อลาเภน  ตโต  ปรป  วินยกมฺม  กตฺวา  เปตุ  วฏฏติ  ฯ  อิมสฺมึ   
ชิณฺเณ  ปุน  อีทิส  กุโต  ลภิสฺสามีติ  ปน  เปตุ  น  วฏฏติ  ฯ   
สนฺนิธิ  จ  โหติ  สลฺเลข ฺจ  โกเปติ  ฯ   
        ยานสนฺนิธิมฺหิ  ยาน  นาม  วยฺห  รโถ  สกฏ   
สนฺทมานิกา  สีวิกา (๑)  ปาฏงฺกีติ  ฯ  เนต  ปพฺพชิตสฺส  ยาน  ฯ   
อุปาหนา  ปน  ปพฺพชิตสฺส  ยานเยว  ฯ เอกสฺส  ภิกฺขุสฺส  หิ   
เอโก  อร ฺตฺถาย  เอโก  โธตปาทกตฺถายาติ  อุกฺกสโต  เทฺว   
อุปาหนสงฺฆาฏา  วฏฏนฺติ  ฯ  ตติย  ลภิตฺวา  อ ฺสฺส  ทาตพฺโพ  ฯ   
อิมสฺมึ  ชิณฺเณ  อ ฺ  กุโต  ลภิสฺสามีติ  หิ  เปตุ  น  วฏฏติ  ฯ   
สนฺนิธิ  จ  โหติ  สลฺเลข ฺจ  โกเปติ  ฯ   
        สยนสนฺนิธิมฺหิ  สยนนฺติ  ม ฺโจ  ฯ  เอกสฺส  ภิกฺขุโน   
เอโก  คพฺเภ  เอโก  ทิวาฏาเนติ  อุกฺกสโต  เทฺว  ม ฺจา   
วฏฏนฺติ  ฯ  ตโต  อุตฺตรึ  ลภิตฺวา  อ ฺสฺส  ภิกฺขุโน  วา   
คณสฺส  วา  ทาตพฺโพ  ฯ  อทาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สนนฺิธิ  จ   
โหติ  สลฺเลข ฺจ  โกเปติ (๒)  ฯ   
        คนฺธสนฺนิธิมฺหิ  ภิกขฺุโน  กณฺฑุกจฺฉุฉวิโทสาทิอาพาเธ  สติ   
คนฺธา  วฏฏนฺติ  ฯ  เต  คนฺเธ  อาหราเปตฺวา  ตสฺมึ  โรเค   
# ๑. ม. สิวิกา ฯ  ๒. ยุ. สลฺเลโข จ กุปปฺติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๘   
 
วูปสนฺเต  อ ฺเส  วา  อาพาธิกาน  ทาตพฺพา  ทฺวาเร  ป ฺจงฺ-   
คุลิฆรธูปนาทีสุ  วา  อุปเนตพฺพา  ฯ  ปุน  โรเค  สติ  ภวิสฺสนฺตีติ   
ปน  เปตุน  วฏฏติ  ฯ  คนฺธสนฺนิธิ (๑)  จ  โหติ   สลฺลเข ฺจ   
โกเปติ  ฯ   
        อามิสนฺติ  วุตฺตาวเสส  ทฏพฺพ  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  อิเธกจฺโจ   
ภิกฺขุ  ตถารูเป  กาเล  อุปการาย  ภวิสฺสนฺตีติ (๒)  ติลตณฺฑุลมุคฺค-   
มาสนาฬิเกรโลณมจฺฉมสวลฺลูรสปฺปเตลคุฬภาชนาทีนิ  อาหรา-   
เปตฺวา  เปติ  ฯ  โส  วสฺสกาเล  กาลสฺเสว  สามเณเรหิ  ยาคุ   
ปจาเปตฺวา  ปริภุ ฺชิตฺวา  สามเณร  อุทกกทฺทเม  ทุกฺข  คาม   
ปวิสิตุ  คจฺฉ  อสุก  กุล  คนฺตฺวา  มยฺห  วิหาเร  นิสินฺนภาว   
อาโรเจหิ  อสุกกุลโต  ทธิอาทีนิ  อาหราติ  เปเสติ  ฯ  ภิกฺขูหิ   
กึ  ภนฺเต  คาม  ปวิสิสฺสถาติ  วุตฺเตป  ทุปฺปเวโส  อาวุโส   
อิทานิ  คาโมติ  วทติ  ฯ  เต  โหตุ  ภนฺเต  อจฺฉถ  ตุเมฺห   
มย  ภิกฺข  ปริเยสิตฺวา  อาหริสฺสามาติ  คจฺฉนฺติ  ฯ  อถ   
สามเณโรป  ทธิอาทีนิ  อาหริตฺวา  ภตฺต ฺจ  พฺย ฺชน ฺจ   
สมฺปาเทตฺวา  อุปเนติ  ฯ  ต  ภุ ฺชนฺตสฺเสว  อุปฏากา  ภตฺต   
ปหิณนฺติ  ฯ  ตโตป  มนาป  มนาป  ภุ ฺชติ  ฯ  อถ  ภิกฺขู   
ปณฺฑปาต  คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  ตโตป  มนาป  มนาป   
คีวายามก  ภุ ฺชติเยว  ฯ  เอว  จตุมาสมฺป  วีตินาเมติ  ฯ  อย   
วุจฺจติ  ภิกฺขุ  มุณฺฑกุฏมฺพิกชีวิต (๓)  ชวีติ   น  สมณชีวิตนฺติ (๔)  ฯ   
# ๑. ม. สนฺนธิิ ฯ  ๒. ม. ภวิสฺสตีติ ฯ  ๓. ม. มุณฺฑกุฏมฺพิกชีวิก ฯ   
# ๔. ม. สมณชีวิกนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 130 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๙   
 
เอวรูโป  อามิสสนฺนิธิ  นาม  โหติ  ฯ   ภิกฺขุโน  ปน  วสนฏาเน   
เอกา  ตณฺฑุลนาฬิ  เอโก  คุฬปณฺโฑ  จตุภาคมตฺต  สปฺปติ   
เอตฺตก  นิเธตุ  วฏฏติ  อกาเล  สมฺปตฺตโจราน  อตฺถาย  ฯ  เต   
หิ  เอตฺตกป  อามิสปฏิสนถฺาร  อลภนตฺา  ชีวิตาป  โวโรเปยฺยุ ฯ   
ตสฺมา  สเจ  เอตฺตก  นตฺถิ  สย (๑)  อาหราเปตฺวาป  เปตุ   
วฏฏติ  ฯ  อผาสุกกาเล  จ  ยเทตฺถ  กปฺปย  ต  อตฺตนาป   
ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ  กปปฺยกุฏิย  ปน  พหุ เปนฺตสฺสาป  สนฺนธิิ   
นาม  นตฺถิ  ฯ  ตถาคตสฺส  ปน  ตณฺฑุลนาฬิอาทีสุ  วา  ยงฺกิ ฺจิ   
จตุรงฺคุลมตฺต (๒)  วา  ปโลติกขณฺฑ  อิท  เม  อชช ฺ วา  เสฺว   
วา  ภวิสฺสตีติ  ปต  นาม  นตฺถ ิ ฯ   
        วิสูกทสสฺเนสุ (๓)  นจฺจ  นาม  ยกิ ฺจิ  นจฺจ  ฯ  ต  มคฺค   
คจฺฉนฺเตนาป  คีว  ปสาเรตฺวา  ทฏ ุ  น  วฏฏติ  ฯ  วิตฺถาร-   
วินิจฺฉโย  ปเนตฺถ  สมนฺตปาสาทิกาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ยถา  เจตฺถ  เอว  สพฺเพสุ  สิกฺขาปทปฏิสยุตฺเตสุ  สุตฺตปเทสุ  ฯ   
อิโต  ปร  ห ิ เอตฺตกป  อวตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ปโยชนมตฺตเมว   
วณฺณยิสฺสามาติ  ฯ   
        เปกฺขนฺติ  นฏาทิสมชฺช (๔)  อกขฺานนฺติ  ภารตรายุชฺฌ- 
นาทิก (๕)  ฯ  ต  ยสฺมึ  าเน  กถิยติ  ตตฺถ  คนฺตุป  น  วฏฏติ  ฯ   
ปาณิสฺสรนฺติ  กสตาฬ  ฯ  ปาณิตาฬนฺติป  วทนฺติ  ฯ  เวตาฬนฺติ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ยุ. จตุรตนมตฺต ฯ   
# ๓. ม. วิสกูทสฺสเนสุ ฯ  ๔. ม. นฏสมชฺช ฯ   
# ๕. ม. ภารตยุชฺฌนาทิก ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 131 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๐   
 
ฆนตาฬ  ฯ  มนฺเตน  มตสรีรุฏาปนนฺติป  เอเก ฯ  กุมฺภถูนนฺติ   
จตุรสฺสอมฺภณกตาฬ  ฯ  กุมฺภสทฺทนฺติป  เอเก ฯ  โสภนครกนฺติ (๑)   
นฏาน  อพฺโภกิรณ  โสภนครก (๒)  วา  ฯ  ปฏิภาณจิตฺตนฺติ  วุตฺต   
โหติ  ฯ  จณฺฑาลนฺติ  อโยคุฬกีฬา  ฯ  จณฺฑาลาน  สาณโธวน-   
กีฬาติป  วทนฺติ  ฯ  วสนฺติ  เวฬุ  อุสฺสาเปตฺวา  กีฬน  ฯ   
        โธวนนติฺ  อฏ ิโธวน  ฯ  เอกจฺเจสุ  กริ  ชนปเทสุ  กาลกเต (๓)   
าตเก  น  ฌาเปนฺติ  นิขณิตฺวา  เปนฺติ  ฯ  อถ  เนส  ปูติภูต   
กาย (๔)  ตฺวา  นีหริตฺวา  อฏ ีนิ  โธวิตฺวา  คนฺเธหิ  มกฺขิตฺวา (๕)   
เปนฺติ  ฯ  เต  นกฺขตฺตกาเล  เอกสฺมึ  าเน  อฏ ีนิ  เปตฺวา   
เอกสฺมึ  าเน  สุราทีนิ  เปตฺวา  โรทนฺตา  ปริเทวนฺตา  สุร   
ปวนฺติ  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ทกฺขิเณสุ  ชนปเทสุ   
อฏ ิโธวน (๖)  นาม  ตตฺถ  พหุ  อนฺนมฺป (๗)  ปานมฺป  ขชชฺมปฺ   
โภชนมฺป  เลหมฺป (๘)  [๙]  อตฺเถต  ภิกฺขเว  โธวน  เนต  นตฺถีติ   
วทามีติ (๑๐) ฯ  เอกจฺเจ  ปน  อินฺทชาเลน  อฏ ิโธวน  โธวนนติฺป   
วทนฺติ  ฯ   
        หตฺถิยุทธฺาทีสุ  ภิกฺขุโน  เนว  หตฺถิอาทีหิ  สทธฺึ  ยชฺุฌิตุ   
น  เต  ยชฺุฌาเปตุ  น  ยุชฌฺนฺเต  ทฏ ุ  วฏฏติ  ฯ  นิพฺพุทฺธนฺติ   
# ๑. ม. โสภนกนฺติ ฯ  ๒. ม. โสภนกร ฯ  ๓. ม. กาลงฺกเต ฯ   
# ๔. ยุ. กาล ฯ  ๕. ม. มกฺเขตฺวา ฯ  ๖. ม. โธวน ฯ  ๗. ม. ตตฺถ   
# โหติ อนฺนมฺป ฯ  ๘. ม. ยุ. เลยฺยมฺป ฯ  ๙. ม. เอตฺถนฺตเร เปยฺยมฺป   
# นจฺจมฺป คีตมฺป วาทิตมฺปติ ทิสฺสติ ฯ  ๑๐. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๐๗/๒๓๑ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 132 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๑   
 
มลฺลยุทฺธ  ฯ  อุปฺโยชกินฺติ  ยตฺถ  สมฺปหาโร  ทิสฺสติ  ฯ  พลคฺคนฺติ   
พลคณฏาน  ฯ  เสนาพฺยูหนฺติ  เสนาย  นิเวโส  สกฏพฺยูหาทิ-   
วเสน  เสนาย  นิเวสน  ฯ  อนีกทสฺสนนฺติ  ตโย  หตฺถี  ปจฺฉิม   
หตฺถานีกนฺติอาทินา (๑)  นเยน  วุตฺตสฺส  อนีกสฺส  ทสฺสน  ฯ   
        ปมาโท  เอตฺถ  ติฏตีติ  ปมาทฏาน  ฯ  ชูต ฺจ  ต   
ปมาทฏาน ฺจาติ  ชูตปฺปมาทฏาน  ฯ  เอเกกาย  ปนฺติยา  อฏ   
อฏ  ปทานิ  อสฺสาติ  อฏปท  ฯ  ทสปเทป  เอเสว  นโย  ฯ   
อากาสนฺติ  อฏปททสปเทสุ  วิย  อากาเสเยว  กีฬน  ฯ  ปริหาร-   
ปถนฺติ  ภูมิย  นานาปถมณฺฑล  กตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ปริหริตพฺพ   
ปถ  ปริหรนตฺาน  กีฬน  ฯ  สนฺติกนฺติ  สนฺติกกฬีน (๒)  ฯ  เอกชฺฌ   
ปตา  สาริโย  วา  สกฺขราโย  วา  อจาเลนฺตา  นเขเนว   
อปเนนฺติ  จ  อุปเนนฺติ  จ  ฯ  สเจ  ตตฺถ  กาจิ  จลติ  ปราชโย   
โหติ (๓)  ฯ  เอวรูปาย  กีฬาเยต  อธิวจน  ฯ  ขลิกนฺติ  ชูตผลเก (๔)   
ปาสกกีฬน  ฯ  ฆฏกิา  วุจฺจติ  ทีฆทณฺฑเกน  รสฺสทณฺฑก-   
ปหรณกีฬา (๕)  ฯ  สลากหตฺถนฺติ  ลาขาย  วา  ม ฺชิฏ ิกาย  วา   
ปฏอุทเกน  วา  สลากหตฺถ  เตเมตฺวา  ก ึ โหตูติ  ภูมิย  วา   
ภิตฺติย  วา  ต  ปหริตฺวา  หตฺถิอสฺสาทิรูปทสฺสนกฬีา (๖)  ฯ  อกฺขนฺติ   
คุฬกีฬน (๗) ฯ  ปงฺคจีร  วุจฺจติ  ปณฺณนาฬิกา  ต  ธมนฺตา  กีฬนติฺ  ฯ   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๕๗๒/๓๘๐ ฯ  ๒. สี. สนฺติกกฬีากีฬน ฯ  ๓. ม. โหติ ฯ   
# ๔. ยุ. ชูตขลิเก ฯ  ๕. ม. รสฺสทณฺฑก ปหรณกีฬน ฯ   
# ๖. ม. ....ทสฺสนกีฬน ฯ  ๗. ม. คุฬกฬีา ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 133 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๒   
 
วงฺกกนฺติ  คามทารกาน  กฬีนก  ขุทฺทกนงฺคลก (๑) ฯ  โมกฺขจิกนฺติ (๒)  
สมฺปริวตฺตกกีฬน (๓) ฯ  อากาเส  วา  ทณฺฑก  คเหตฺวา  ภูมิย   
วา  สีส  เปตฺวา  เหฏ ุปริยภาเคน (๔)  ปริวตฺตนกฬีนนฺติ  วุตฺต   
โหติ  ฯ  จิงฺคุลิก  วุจฺจติ  ตาลปณฺณาทีหิ  กต  วาตปฺปหาเรน   
ปริพฺภมนจกฺก  ฯ  ปตฺตาฬฺหก  วุจฺจติ  ปณฺณนาฬิ  ตาย   
วาลุกาทีนิ  มนินฺตา  กีฬนติฺ  ฯ  รถกนฺติ  ขุทฺทกรถ  ฯ  ธนุกนฺติ   
ขุทฺทกธนุเมว  ฯ  อกฺขริกา  วุจฺจติ  อากาเส  วา  ปฏ ิย  วา   
อกฺขรชานนกีฬา  ฯ  มเนสิกา  นาม  มนสา  จินฺติตชานนกีฬา  ฯ   
ยถาวชฺช  นาม  กาณกุณิขุชฺชาทีน  ย  ย  วชชฺ  ฯ  ต  ต  ปโยเชตฺวา   
ทสฺสนกีฬา  ฯ   
        อาสนฺทินฺติ  ปมาณาติกฺกนฺตาสน  ฯ  อนุยุตฺตา  วิหรนฺตีติ   
อิท  อเปกฺขิตฺวา  ปน  สพฺพปเทสุ  อุปโยควจน  กต  ฯ   
ปลฺลงฺโกติ  ปาเทสุ  วาฬรูปานิ  เปตฺวา  กโต  ฯ  โคนโกติ   
ทีฆโลมโก  มหาโกชโว  ฯ  จตุรงฺคุลาธิกานิ  กิร  ตสฺส  โลมานิ  ฯ   
จิตฺตกนฺติ  วานวิจิตฺต  อุณฺณามยตฺถรณ  ฯ  ปฏิกาติ  อุณฺณามโย   
เสตปจฺจตฺถรโก (๕) ฯ  ปฏลิกาติ  ฆนปุปฺผโก  อุณฺณามยตฺถรโก (๖)  โย   
อาลมกปตฺโตติป  วุจฺจติ  ฯ  ตูลิกาติ  ติณฺณ  ตูลาน  อ ฺตร-   
ปุณฺณา  ตูลิกา  ฯ  วิกติกาติ  สีหพยคฺฆาทิรูปวิจิโตฺร  อุณฺณาม-   
# ๑. ม. ขุทฺทกนงฺคล ฯ  ๒. ม. โมกฺขจิกา วุจฺจติ ฯ   
# ๓. ม. สมฺปริวตฺตนกีฬา ฯ  ๔. ม. เหฏุปริยภาเวน ฯ   
# ๕. ม. เสตตฺถรโณ ฯ  ๖. ม. อุณฺณามยตฺถรโณ ฯ  เอวมุปริป ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 134 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๓   
 
ยตฺถรโณ  ฯ  อุทฺทโลมีติ  อุภยโตทส อุณฺณามยตฺถรณ  ฯ  เกจิ   
เอกโต  อุคฺคตปุปฺผนฺติ  วทนฺติ  ฯ  เอกนฺตโลมีติ  เอกโตทส   
อุณฺณามยตฺถรณ  ฯ  เกจิ  อุภโต  อุคฺคตปุปฺผนฺติป  วทนฺติ  ฯ   
กฏ ิสฺสนฺติ (๑)  รตนปริสพฺิพิต  โกเสยยฺกฏ ิสฺสมยปจฺจตฺถรณ (๒) ฯ   
โกเสยฺยนฺติ  รตนปริสิพฺพิตเมว  โกสิยสุตฺตมยปจฺจตฺถรณ  ฯ  สทฺุธ-   
โกเสยฺย  ปน  วฏฏตีติ  วินเย  วุตฺต  ฯ  ทีฆนิกายฏกถาย  ปน   
เปตฺวา  ตูลิก  สพฺพาเนว  โคนกาทีนิ  รตนปริสิพฺพิตานิ  น   
วฏฏนฺตีติ  วุตฺต  ฯ   
        กุตฺตกนฺติ  โสฬสนฺน  นาฏกิตฺถีน  ตฺวา  นจฺจโยคฺค (๓)   
อุณฺณามยตฺถรณ  ฯ  หตฺถตฺถร  อสฺสตฺถรนฺติ  หตฺถอิสฺสปฏ ีสุ   
อตฺถรณอตฺถรณกาเยว  ฯ  รถตฺถเรป  เอเสว  นโย  ฯ  อชินปฺปเวณีติ   
อชินจมฺเมน (๔)  ม ฺจปฺปมาเณน  สิพฺพิตฺวา  กตา  ปเวณิ (๕) ฯ  กทลิมิค-   
ปวรปจฺจตฺถรณนฺติ  กทลมิิคจมฺม  นาม  อตฺถ ิ เตน  กต  ปวร-   
ปจฺจตฺถรณ  ฯ  อุตฺตมปจฺจตฺถรณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ต  กิร  เสต-   
วตฺถสฺส  อุปริ  กทลิมิคจมฺม  ปตฺถริตฺวา  สิพฺพิตฺวา  กโรนฺติ  ฯ   
สอุตฺตรจฺฉทนฺติ  สห  อุตฺตรจฺฉเทน  อุปริ  พทฺเธน (๖)  รตฺตวิตาเนน   
สทฺธินฺติ  อตฺโถ  ฯ  เสตวิตานป  เหฏา  อกปฺปยปจฺจตฺถรเณ  สติ   
น  วฏฏติ  อสติ  ปน  วฏฏติ  ฯ  อุภโตโลหิตกุปธานนฺติ  สีสุปธาน ฺจ   
# ๑. ม. กฏฏสิฺสนฺติ ฯ  ๒. ม. โกเสยฺยกฏฏิสฺสมย ปจฺจตฺถรณ ฯ   
# ๓. ม. นจฺจนโยคฺค ฯ  ๔. ม. อชินจมฺเมหิ ฯ  ๕. ม. ปเวณี ฯ   
# ๖. ม. พทฺเธน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 135 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๔   
 
ปาทุปธาน ฺจาติ  ม ฺจสฺส  อุภโตโลหิตก  อุปธาน  ฯ  เอต   
น  กปฺปติ  ฯ  ย  ปน  เอกเมว  อุปธาน  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  รตฺต   
วา  โหติ  ปทมุวณฺณ  วา  วิจิตฺร  วา  สเจ  ปมาณยุตฺต   
วฏฏติ  ฯ  มหาอุปธาน  ปน  ปฏิกฺขิตฺต  ฯ  อโลหิตกานิ  เทฺวป   
วฏฏนฺติเยว  ฯ  ตโต  อุตฺตรึ  ลภิตฺวา  อ ฺเส  ทาตพฺพานิ  ฯ   
ทาตุ  อสกฺโกนฺโต  ม ฺเจ  ติริย  อตฺถรตฺิวา  อุปริ  ปจฺจตฺถรณ   
ทตฺวา  นิปชชฺิตตป  ลภติ  ฯ  อาสนฺทิอาทีสุ  ปน  วุตฺตนเยเนว   
ปฏิปชชฺิตพฺพ  ฯ  วุตฺต ฺเจต  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อาสนฺทิยา  ปาเท   
ฉินฺทิตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  ปลลฺงฺกสฺส  วาเฬ  ภินฺทิตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ   
ตูลิก  วิชเฏตฺวา  พิมฺโพหน  กาตุ  อวเสส  ภูมฺมตฺถรณ  กาตุนฺติ (๑) ฯ   
        อุจฺฉาทนาทีสุ  มาตุกุจฺฉิโต  นิกขฺนฺตทารกาน  สรรีคนฺโธ   
ทฺวาทสมตฺตวสฺสปตฺตกาเล (๒)  นสฺสติ  เตส  สรรีาน  ทุคฺคนฺธ-   
หรณตฺถาย  คนฺธจุณฺณาทีหิ  อุจฺฉาเทนฺติ  ฯ  เอวรูป  อุจฺฉาทน   
น  วฏฏติ  ฯ  ปุ ฺวนฺเต  ปน  ทารเก  อูรูสุ  นิปชฺชาเปตฺวา   
เตเลน  มคฺเขตฺวา  หตฺถปาทอูรุนาภิอาทีน  สณฺานสมฺปาทนตฺถ   
ปริมทฺทนฺติ  ฯ  เอวรูป  ปริมทฺทน  น  วฏฏติ  ฯ   
        นหาปนนฺติ  เตสเยว  ทารกาน  คนฺธาทีหิ  นฺหาปน   
วิย (๓) ฯ  สมฺพาหนนฺติ  มหามลฺลาน  วิย  หตฺถปาเท  มุคฺคราทีหิ   
ปหริตฺวา  พาหุวฑฺฒน  ฯ  อาทาสนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  อาทาส  ปริหริตุ   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๒๙๑/๑๓๒ ฯ  ๒. ม. ทฺวาทสวสฺสปตฺตกาเล ฯ   
# ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ    
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น  วฏฏติ  ฯ  อ ฺชนนฺติ  อลงฺการ ฺชนเมว  ฯ  มาลาติ  พทฺธมาลา (๑)   
วา  อพทฺธมาลา  วา (๑) ฯ  วิเลปนนฺติ  ย  กิจิ  ฉวิราคกรณ  ฯ   
มุขจุณฺณก  มุขาเลปนนฺติ (๒)  มุเข  กาฬปฬกาทีน  หรณตฺถาย   
มตฺติกกกฺก  เทนฺติ  ฯ  เตน  โลหิเต  จลิเต  สาสปกกกฺ  เทนฺติ  ฯ   
เตน  โทเส  ขาทิเต  ติลกกฺก  เทนฺติ  ฯ  เตน  โลหิเต  สนฺนิสินฺเน   
หลิทฺทิกกฺก (๓)  เทนฺติ  ฯ  เตน  ฉวิวณฺเณ  อารูเฬฺโห (๔)  มุขจุณฺณเกน   
มุข  จุณฺเณนฺติ  ฯ  ต  สพฺพ  น  วฏฏติ  ฯ   
        หตฺถพนฺธาทีสุ  หตฺเถ  วิจิตฺรสงฺขกปาลาทีหิ (๕)  พนฺธิตฺวา   
วิจรนฺติ  ฯ  ต  วา  อ ฺ  วา  สพฺพมฺป  หตฺถาภรณ  น   
วฏฏติ  ฯ  อปเร  สิข  พนฺธิตฺวา  วิจรนฺติ  ฯ  สุวณฺณจิรกมุตฺตาลตาทีหิ   
จ  ต  ปริกฺขิปนฺติ  ฯ  ต  สพฺพ  น  วฏฏติ  ฯ  อปเร  จตุหตฺถ   
ทณฺฑ  วา  อ ฺ  วา  ปน  อลงฺกตทณฺฑก  คเหตฺวา   
วิจรนฺติ  ฯ  ตถา  อิตฺถีปุรสิรูปาทิวิจิตฺต  เภสชฺชนาฬิก  สุปริกฺขิตฺต   
วามปสฺเส  โอลคฺคิต  ฯ  อปเร  กณฺณิกรตนปริกฺขิตฺตโกส  อติติขิณ   
อสึป  ฯ  ป ฺจวณฺณสุตฺตสิพฺพิต  มกรทนฺตกาทิวิจิตฺต (๖)  ฉตฺต  ฯ   
สุวณฺณรชตาทิวิจิตฺรา  โมรป ฺชาทิปริกฺขิตฺตา (๗)  อุปาหนา  ฯ  เกจิ   
รตนมตฺตายาม  จตุรงฺคุลวิตฺถต  เกสนฺตปริจฺเฉท  ทสฺเสตฺวา   
# ๑. ม. พทฺธมาลา วา อพทฺธมาลา วา ฯ  ๒. ม. มุขเลปนนฺติ ฯ   
# ๓. ม. หลิททฺิกกฺก ฯ  ๔. ม. อารูฬเห ฯ  ๕. ม. วิจิตรสงฺขกปาจาทีนิ ฯ   
# ๖. ม. มกรทนฺตกาทิวิจิตฺต ฯ  ๗. ม. โมรปฺฉาทิปริกฺขิตฺตา ฯ    
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เมฆมุเข  วิชฺชุลต  วิย  นลาเฏ  อุณฺหสีปตฺต  พนฺธนฺติ  จุลฺลามณึ   
ธาเรนฺติ  จามรวาลวีชนึ (๑)  ธาเรนฺติ  ฯ  ต  สพฺพ  น  วฏฏติ  ฯ   
        อนิยฺยานิกตฺตา  สคฺคโมกฺขมคฺคาน  ติรจฺฉานภูตา  กถาติ   
ติรจฺฉานกถา  ฯ  ตตฺถ  ราชาน  อารพฺภ  มหาสมฺมโต  มนฺธาตา   
ธมฺมาโสโก  เอว  มหานุภาโวติอาทินา  นเยน  ปวตฺตา  กถา   
ราชกถา  ฯ เอส  นโย  โจรกถาทีสุ  ฯ  เตสุ  อสุโก  ราชา   
อภิรูโป  ทสสฺนีโยติอาทินา  นเยน  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  ยุทฺเธสุป   
ภารตยุทฺธาทีสุ  อสุเกน  อสุโก  เอว  มาริโต  เอว  วิทฺโธติ   
กามสฺสาทวเสเนว  กถา  ติรจฺฉานกถา  ฯ  เตป  นาม  ขย  คตาติ   
เอว  ปวตฺตา  ปน  สพฺพตฺถ  [๒]  กมฺมฏานเมว  โหติ  ฯ  อปจ   
อนฺนาทีสุ  เอว  วณฺณวนฺต  คนฺธวนฺต  รสวนฺต  ผสฺสสมฺปนฺน   
ขาทิมฺหา  ภุ ฺชิมฺหาติ  กามสฺสาทวเสน  กเถตุ  น  วฏฏติ  ฯ   
สาตฺถก  ปน  กตฺวา  ปุพฺเพ  เอว  วณฺณาทิสมฺปนฺน  อนฺน   
ปาน  วตฺถ  สยน  มาล  คนฺธ  สลีวนฺตาน  อทมฺหา  เจติเยปูช   
อกริมฺหาติ  กเถตุ  วฏฏติ  ฯ   
# ๑. ม. จามรวาลพีชนึ ฯ  ยุ. จมรวาลวิชฺชนึ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร   
# กถาติ ทิสสฺติ ฯ    
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        าติกถาทีสุ  ปน  อมฺหาก  าตกา  สูรา  สมตฺถาติ   
วา  ปุพฺเพ  มย  เอว  วิจิเตฺรหิ  ยาเนหิ  วิจริมฺหาติ  วา   
อสฺสาทวเสน  วตฺตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สาตฺถก  ปน  กตฺวา  เตป   
โน  าตกา  ขย  คตาติ  วา  ปุพฺเพ  มย  เอวรูปา  อุปาหนา   
สงฺฆสฺส  อทมฺหาติ  วา  กถิตพฺพ (๑)  ฯ   
        คามกถาป  สุนิวิฏทุนฺนิวิฏสุภิกฺขทุพฺภิกฺขาทิวเสน  วา   
อสุกคามวาสิโน  สรูา  สมตฺถาติ  วา  เอว  อสฺสาทวเสน  น   
วฏฏติ  ฯ  สาตฺถกมฺปน  กตฺวา  สทฺธา  ปสนฺนาติ  วา  ขยวย   
คตาติ  วา  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ  นิคมนครชนปทกถาสุป  เอเสว   
นโย  ฯ   
        อิตฺถีกถาป  วณฺณสณฺานาทีนิ  ปฏิจฺจ  อสฺสาทวเสน  น   
วฏฏติ  ฯ  สทฺธา  ปสนฺนา  ขยวย  คตาติ  เอวเมว  วฏฏติ  ฯ   
สูรกถาป  นนฺทมิตฺโต (๒)  นาม  โยโธ  สโูร  อโหสีติ  อสฺสาทวเสน   
น  วฏฏติ  ฯ  สทฺโธ  อโหสิ  ขย  คโตติ  เอวเมว  วฏฏติ  ฯ   
วิสิขากถาป  อสุกา  วิสิขา  สุนิวิฏา  ทุนฺนิวิฏา  สูรา   
สมตฺถาติ  อสฺสาทวเสน  น  วฏฏติ  ฯ  สทฺธา  ปสนนฺา  ขยวย   
คตาติ  เอว (๓)  วฏฏติ  ฯ  กุมฺภฏานกถาติ  อุทกฏานกถา   
อุทกติตฺถกถาติ  วุจฺจติ  กุมฺภทาสีกถา  วา  ฯ  สาป  ปาสาทิกา   
นจฺจิตุ  คายิตุ  เฉกาติ  อสฺสาทวเสน  น  วฏฏติ  ฯ  สทฺธา   
# ๑. ม. กเถตุ วฏฏติ ฯ  ๒. ม. ยุ. นนฺทิมตฺิโต ฯ  ๓. ม. เอวเมว ฯ    
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ปสนฺนาติ  อาทินา  นเยเนว  วฏฏติ  ฯ  ปุพฺพเปตกถาติ  อตีตาติ-   
กถา  ฯ  ตตฺถ (๑)  ตตฺถ  วตฺตมานาติกถาสทิโส  จ (๒)  วินิจฺฉโย  ฯ   
        นานตฺตกถาติ  ปุริมปจฺฉิมกถาหิ  วิมุตฺตา  อวเสสา  นานา-   
สภาวา  นิรตฺถกกถา  ฯ  โลกกฺขายิกาติ  อย  โลโก  เกน  นิมฺมโิต   
อสุเกน  [๓]  นิมฺมิโต  ฯ  กาโก  เสโต  อฏ ีน  เสตตฺตา  พลากา   
รตฺตา  โลหิตสฺส  รตฺตตฺตาติ  เอวมาทิกา  โลกายตวิตณฺฑ-   
สลฺลาปกถา  ฯ   
        สมุทฺทกฺขายิกา  นาม  กสฺมา  สมุทฺโท  สาคโร  สาคร-   
เทเวน  ขโต  ตสฺมา  สาคโร  ขโต  เมติ  หตฺถมุทฺธาย  [๔]   
นิเวทิตตฺตา  สมุทฺโทติ  เอวมาทิกา  นิรตฺถกสมุทฺทกขฺายนกถา  ฯ   
ภโวติ  วุฑฺฒิ  ฯ  อภโวติ  หานิ  ฯ  อิติ  ภโว  ฯ  อิติ  อภโวติ   
ย  วา  ต  วา  นิรตฺถกการณ  วตฺวา  ปวตฺติตกถา  อิติ-   
ภวาภวกถา  ฯ   
        วิคฺคาหิกกถาติ  วิคฺคหกถา (๕)  สารมฺภกถา  ฯ  ตตฺถ  สหิต   
เมติ  มยฺห  วจน  สหิต  สลิิฏ  อตฺถยุตฺต  การณยุตฺตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  อสหิตนฺเตติ  ตุยฺห  วจน  อสหิต  อสิลฏิ  ฯ  อธิจิณฺณนฺเต   
วิปฺปราวตฺตนฺติ  ย  ตุยฺห  ทีฆรตฺตาจิณฺณวเสน  สุปฺปคุณ  ต   
มยฺห  เอกวจเนเนว  วิปฺปราวตฺต  ปริวตฺติตฺวา   ิต  น  กิ ฺจิ   
# ๑.-๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถ ิฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นามาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร สยนติฺ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. วิคฺคหกถา ฯ    
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ชานาสีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อาโรปโต  เต  วาโทติ  มยา  ตว  วาเท  โทโส   
อาโรปโต  ฯ  จร  วาทปฺปโมกฺขายาติ  โทสโมจนตฺถ  จร  วิจร   
ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สิกฺขาติ  อตฺโถ  ฯ  นิพฺเพเหิ  วา  สเจ   
ปโหสีติ  อถ  สยมฺปโหสิ  อิทานิเยว  นิพฺเพเหีติ  ฯ   
        ทูเตยฺยกถาย ฯ  อิธ  คจฺฉาติ  อิโต  อสุก  นาม  าน   
คจฺฉ  อมุตร  คจฺฉาติ  ตโต  อสุก  นาม  าน  คจฺฉ  ฯ   
อิท  หราติ  อิโต  อิท  นาม  หร  ฯ  อมุตฺร  อิท  อาหราติ   
อสุกฏานโต  อิท  นาม  อิธ  อาหร  ฯ  สงฺเขปโต  ปน  อิท   
ทูเตยฺย  นาม  เปตฺวา  ป ฺจ  สหธมฺมิเก  รตนตฺตยสฺส   
อุปการปฏิสยุตฺต ฺจ  คิหิสาสน  อ ฺเส  น  วฏฏติ  ฯ   
        กุหกาติอาทีสุ  ติวิเธน  กุหกวตฺถนุา (๑)  โลก  กุหยนฺติ   
วิมฺหาปยนฺตีติ  กุหกา  ฯ  ลาภสกฺการตฺถิกา  หุตฺวา  ลปนฺตีติ   
ลปกา  ฯ  นมิิตฺต  สีลเมว  เตสนฺติ (๒)  เนมิตฺตกา (๓) ฯ  นิปฺเปโส  สลีเมว-   
เตสนฺติ  นิปฺเปสิกา  ฯ  ลาเภน  ลาภ  นชิิคึสนฺติ (๔)  มคฺคนฺติ   
ปริเยสนฺตีติ  ลาเภน  ลาภ  นิชิคึสิตาโร (๕) ฯ  กุหนลปนา (๖)   
เนมิตฺตกตา  นิปฺเปสิกตา  ลาเภน  ลาภ  นิชิคึสนตาติ  เอตาหิ   
สมนฺนาคตาน  ปุคฺคลาน  เอต  อธิวจน  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ   
# ๑. ม. กุหนวตฺถุนา ฯ  ๒. ม. สลีเมเตสนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ   
# ๓. ม. เนมตฺิติกา ฯ  ๔. ม. นชิิคีสนฺติ ฯ  ๕. ม. นชิคีิสิตาโร ฯ   
# ๖. ม. กุหนา ลปนา ฯ    
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วิตฺถาเรน  ปเนตา  กุหนาทิกา  วิสุทฺธมิคฺเค  สีลนิทฺเทเสเยว   
ปาลิ ฺจ  อฏกถ ฺจ  อาหริตฺวา  ปกาสิตาติ  ฯ   
                เอตฺตาวตา  มชฺฌิมสีล  นิฏ ิต  โหติ  ฯ   
 
                                        มหาสีลวณฺณนา   
        อิโต  ปร  มหาสีล  โหติ  ฯ  องฺคนฺติ  หตฺถปาทาทีสุ  เยน   
เกนจิ  เอวรูเปน  องฺเคน  สมนฺนาคโต  ทีฆายุ  ยสวา  โหตีติ-   
อาทินยปฺปวตฺต  องฺคสตฺถ  ฯ  นิมิตฺตนฺติ  นิมิตฺตสตฺถ  ฯ  ปณฺฑุราชา   
กิร  ติสฺโส  มุตฺตาโย  มุฏ ิย  กตฺวา  เนมิตฺตก  ปุจฺฉิ  กึ   
เม  หตฺเถติ  ฯ  โส  อิโต  จิโต  จ  วิโลเกสิ  ฯ  ตสฺมึ  จ  สมเย   
ฆรโคลิกาย (๑)  มกฺขิกา  คเหตฺวา (๒)  มุตฺตา  ฯ  โส  มุตฺตาติ  อาห  ฯ   
ปุน  กตีติ  ปฏุโ  กุกฺกฏุสฺส  ติกฺขตฺตุ  วสฺสนฺตสฺส (๓)  สทฺท   
สุตฺวา  ติสฺโสติ  อาห  ฯ  เอว   ต   ต   อาทิสิตฺวา (๔)  นิมิตฺตมนุยุตฺตา   
วิหรนฺติ  ฯ   
        อุปฺปาตนฺติ  อสนิปาตาทีน  มหนฺตาน  อุปฺปาต (๕) ฯ  ต  หิ   
ทิสฺวา  อิท  ภวิสฺสติ  เอว  ภวิสฺสตีติ  อาทิสนฺติ  ฯ  สุปนนฺติ   
โย  ปุพฺพณฺหสมเย  สุปน  ปสฺสติ  เอว  วิปาโก  โหติ  โย  อิท   
นาม  ปสฺสติ  ตสฺส  อิท  นาม  โหตีติอาทินา  นเยน  สุปนก   
# ๑. ย.ุ ฆรโคฬิกาย ฯ  ๒. ม. คยฺหนฺตี ฯ  ๓. ม. รวนฺตสฺส ฯ 
# ๔. ม. อาทิสิตุ ฯ  ๕. ม. อุปฺปติต ฯ  
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อนุยุตฺตา  วิหรนฺติ  ฯ  ลกฺขณนฺติ  อิมินา  ลกฺขเณน  สมนฺนาคโต   
ราชา  โหติ   อิมินา  อุปราชาติอาทิก  ฯ  มูสิกจฺฉินฺนนฺติ  
อุนฺทูรขายิต  ฯ  เตนาป  ห ิ อาหเฏ(๑)  วา   อนาหเฏ  วา  วตฺเถ (๑) 
อิโต  ปฏาย  เอว  ฉินฺเน  อิท  นาม  โหตีติ  อาทิสนฺติ  ฯ 
อคฺคิโหมนฺติ  เอวรูเปน  ทารุนา (๒) เอว  หุเต  อิท  นาม  โหตีติ  
อคฺคิชุหน (๓) ฯ  ทพฺพิโหมาทีนีป  อคฺคิโหมาเนว    เอวรูปาย  ทพฺพิยา  
เอทิเสหิ (๔) กณาทีหิ (๕) หุเต  อิท  นาม  โหตีติ  เอว  ปวตฺติวเสน   
วิสุ    วุตฺตานิ  ฯ   
        ตตฺถ  กโณติ  กุณฺฑโก ฯ ตณฺฑุลาติ  สาลิอาทีน  เจว  
ติณชาตีน ฺจ  ตณฺฑุลา  ฯ  สปฺปนฺติ (๖) โคสปฺปอาทิก  ฯ  เตลนฺติ  
ติลเตลาทิก  ฯ  สาสปาทีนิ  ปน  มุเขน  คเหตฺวา  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิปน   
วิชฺช  ปรชิปปฺตฺวา  ชุหน  วา  มุขโหม  ฯ  ทกฺขิณกฺขกชณฺณุ- 
โลหิตาทีหิ  ชุหน  โลหิตโหม  ฯ  องฺควิชฺชาติ  ปุพฺเพ  องฺคเมว   
ทิสฺวา  พฺยากรณวเสน  องฺค  วุตฺต (๗)   อิธ  องฺคุลฏ ึ (๘) ทิสฺวา  
วิชฺช  ปรชิปปฺตฺวา  อย  กลุปุตฺโต  ธนวา (๙) โน  วา    สิริสมฺปนฺโน  
โน  วาติอาทิ  พฺยากรณวเสน  องฺควิชฺชา  วุตฺตา  ฯ  วตฺถุวิชฺชาติ   
ฆรวตฺถุอารามวตฺถาทีน  คุณโทสสลฺลกฺขณวิชฺชา  ฯ  มตฺติกาทิ- 
# ๑. ม. อหเต วา วตฺเถ อนหเต วา วตฺเถ ฯ  ๒. ย.ุ ทารุอคฺคินา ฯ 
# ๓. ม. อคฺคิชุหน ฯ เอวมุปริป ฯ  ๔. อีทิเสหิ ฯ  ๕. ยุ. ถุสาทีหิ ฯ 
# ๖. ม. สปฺปติ ฯ  ๗. ยุ. ยตฺุต ฯ  ๘. ม. องฺคลฏฐิ ฯ  ๙. ม. วา ฯ  
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วิเสส  ทิสฺวาป  หิ  วิชชฺ  ปริชปฺปตฺวา  เหฏา  ปวิย  ตึส- 
รตนมตฺเต  อากาเส  จ  อสีติรตนมตฺเต  ปเทเส  จ (๑) คุณโทส  
ปสฺสนฺติ  ฯ  ขตฺตวิชฺชาติ (๒) อชฺเฌยฺยมาสุรกฺขราชสตฺถาทินีติสตฺถ (๓) ฯ  
สิววิชฺชาติ  สุสาเน  ปวิสิตฺวา (๔) สนฺติกรณวิชฺชา  ฯ  สิงฺคาลรุต- 
วิชฺชาติป  วทนฺติ  ฯ  ภูตวิชฺชาติ  ภูตเวชฺชมนฺโต  ฯ  ภูริวิชฺชาติ  
ภูมิฆเร(๕)  วสนฺเตน  อุคฺคเหตพฺพมนฺโต  ฯ  อหิวิชฺชาติ  สปฺปทฏ- 
ติกิจฺฉนวิชฺชา  เจว  สปฺปวหานวิชฺชา (๖) จ  ฯ  วิสวิชฺชาติ  ยาย   
ปุราณวิส  วา  รกฺขนฺติ    นววิส  วา  รกฺขนฺติ  (๗)  นววิส  วา  
กโรนฺติ  วิสมนฺตรเมว (๘) วา  ฯ  วิจฺฉิกวิชฺชาติ  วิจฺฉิกทฏ 
ติกิจฺฉนวิชฺชา  ฯ  มูสิกวิชชฺายป  เอเสว  นโย  ฯ  สกณุวิชฺชาติ  
สปกฺขกอปกฺขกทฺวิปทจตุปฺปทาน  รุตคตาทิวเสน  สกุณาณ  ฯ  
วายสวิชฺชาติ  กากรุตาณ  ฯ  ต  วิสุเยว  สตฺถ  ตสฺมา  วิสุ 
วุตฺต  ฯ   
        ปกฺกชฌฺานนฺติ  ปรปิากคตจินฺตา  ฯ  อิทานิ  อย  เอตฺตก  
ชีวิสฺสติ    อย  เอตฺตกนฺติ  เอวมฺปวตฺต  อาทิฏาณนฺติ (๙) อตฺโถ  ฯ  
สรปริตฺตานนฺติ  สรรกฺขณ    ยถา   อตฺตโน  อุปร ิ น  อาคจฺฉติ   
เอว  กรณวิชชฺา  ฯ  มิคจกฺกนฺติ  อิท  สพฺพสงฺคาหิก  สพฺพสกุณ- 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ขตฺตวิชฺชาติ ฯ  ๓. ม. อพฺเภยฺยมาสุรกฺ- 
# ขราชสตฺถาทิสตฺต ฯ   ๔. ยุ. ปริวสตฺิวา ฯ    ๕. ม. ภูริฆเร ฯ 
# ๖. ม. สปฺปาวฺหายนวิชฺชา ฯ  ๗. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๘. ม. วิสวนฺ- 
# ตเมว ฯ  ๙. ม. อาทิฏฐญาณ ฯ ยุ. อริฏฐก ญาณ ฯ  
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จตุปฺปทาน  รุตาณวเสน  วุตฺต  ฯ   
        มณิลกขฺณาทีสุ  เอวรูโป  มณิ  ปสฏโ    เอวรูโป  อปฺปสฏโ  
สามิโน  อาโรคฺยอิสฺสริยาทีน   เหตุ  โหติ    น  โหตีติ    เอว  
วณฺณสณฺานาทิวเสน  มณิอาทีน  ลกขฺณ  อนุยุตฺตา  วิหรนฺตีติ  
อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  อาวุธนฺติ  เปตฺวา  อสิอาทีนิ  อวเสส  อาวุธ  ฯ  
อิตฺถีลกฺขณาทีนิป  ยมฺห ิ กุเล  เต  อิตฺถปีุริสาทโย  วสนฺติ   ตสฺส  
วุฑฺฒิหานิวเสเนว  เวทิตพฺพานิ  ฯ  อชลกฺขณาทีสุ  ปน  เอวรูปาน  
อชาทีน   มส  ขาทิตพฺพ    เอวรูปาน   น    ขาทิตพฺพนฺติ    อย   
วิเสโส  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อปเจตฺถ  โคธาลกฺขเณ (๑) จิตฺตกมฺมปลนฺธนาทีสุป  เอวรูปาย  
โคธาย  สติ  อิท  นาม  โหตีติ  อยป  วิเสโส  เวทิตพฺโพ  ฯ 
อิท  เจตฺถ  วตฺถุ ฯ เอกสฺม ึ กริ  วิหาเร  จิตฺตกมฺเมน (๒) โคธ  
อคฺคึ  ธมฺมาน  อกสุ  ฯ  ตโต  ปฏาย  ภิกฺขูน  มหาวิวาโท  
ชาโต  ฯ  เอโก  อาคนฺตุกภิกฺขุ  ต  ทิสวฺา  มกฺเขสิ  ฯ  ตโต  
ปฏาย  วิวาโท  มนฺทีภูโต  โหติ  ฯ  กณฺณิกาลกฺขณ  ปลนฺธน- 
กณฺณิกายป  เคหกณฺณิกายป  วเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  กจฺฉปลกฺขณ  
โคธาลกฺขณสทิสเมว  ฯ  มิคลกฺขณ  สพฺพสงฺคาหิก  สพฺพจตุปฺ- 
ปทาน  ลกฺขณวเสน  วุตฺต  ฯ   
        ร ฺ  นิยฺยาน  ภวิสฺสตีติ  อสุกทิวเสน (๓) อสุกนกฺขตฺเตน   
# ๑. ม. โคธาย ลกฺขเณ ฯ  ๒. ม. จิตฺตกมฺเม ฯ  ๓. ม. อสุกทิวเส ฯ  
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อสุกสฺส  นาม  ร ฺโ  นคฺิคมน  ภวิสฺสตีติ  เอว  ราชูน  
ปวาสคมน  พฺยากโรติ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  เกวล  ปเนตฺถ  
อนิยฺยานนฺติ  วิปฺปวุตฺถาน  ปุน  อาคมน  ฯ  อพฺภนฺตราน  ร ฺ   
อุปยาน  ภวิสฺสติ    พาหิราน  ร ฺ  อปยานนฺติ  อนฺโตนคเร   
อมฺหาก  ราชา  ปฏิวิรุทฺธ  พหิราชาน  อุปสงฺกมิสฺสติ    ตโต  ตสฺส  
ปฏิกฺกมน  ภวิสฺสตีติ  เอว  ร (๑) อุปยานาปยาน  พฺยากโรติ  ฯ  
ทุติยปเทป  เอเสว  นโย  ฯ  ชยปราชยา  ปากฏาเยว  ฯ   
        จนฺทคฺคาหาทโย  อสุกทิวเส  ราหุ  จนฺท  คมิสสฺตีติ (๒) 
พฺยากรณวเสเนว   เวทิตพฺพา  ฯ  อปจ  นกฺขตฺตสฺส  องฺคารกาทิค- 
 ฺคหณสมาโยโคป   นกฺขตฺตคฺคาโหเยว  ฯ  อุกฺกาปาโตติ  อากาสโต  
อุกฺกาน  ปตน  ฯ  ทิสาฑาโหติ  ทิสากาลุสิย  อคฺคิสิขธูมสิขาทีหิ (๓) 
อากุลภาโว  วิย  ฯ  เทวทุนฺทุภีติ (๔) สุกฺขวลาหกคชฺชน  ฯ  อุคฺคมนนฺติ  
อุทย (๕) ฯ  โอคฺคมนฺติ (๖) อตฺถงฺคมน  ฯ  สงฺกิเลสนฺติ  อวิสุทฺธตา  ฯ  
โวทานนฺติ  วิสุทฺธตา  ฯ  เอว  วิปาโกติ  โลกสฺส  เอว  วิวิธ- 
สุขทุกฺขาวโห  ฯ   
        สุวุฏ ิกาติ  เทวสฺส  สมฺมาธารานุปฺปเวจฺฉน  ฯ  ทุพฺพุฏ ิกาติ   
อวคฺคาโห  ฯ  วสฺสมนฺโทติ (๘) วุตฺต  โหติ  ฯ  มุททฺาติ (๘) หตฺถมุทฺธา- 
คณนา   วุจฺจติ ฯ  คณนาติ   อจฺฉิทฺทกคณนา (๘) ฯ    สงฺขานนฺติ   
# ๑. ย.ุ รฺโญ ฯ  ๒. ม. ย.ุ คเหสฺสตีติ ฯ  ๓. ม.....ธมู......ฯ 
# ๔. ม. เทวทุทฺรภีติ ฯ  ๕. ม. อุทยน ฯ  ๖. ม. โอกฺกมนนฺติ ฯ 
# ๗. ม. ยุ. วสฺสวิพนฺโธ ฯ  ๘. ม. มุททฺาติ หตฺถมุทฺทา ฯ คณนา วุจฺจติ 
# อจฺฉิทฺทกคณนา ฯ  
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สกลนปฏปปฺาทนาทิวเสน (๑) ปณฺฑคณนา  ฯ  ยสฺส  สา  ปคุณา   
โหติ   โส  รกฺุขป  ทิสฺวา  เอตฺตกานิ  เอตฺถ  ปณฺณานีติ   
ชานาติ  ฯ    กาเวยฺยนฺติ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  กวี  [๒]  จินฺตากวิ   
สุตกวิ  อตฺถกวิ  ปฏิภาณกวีติ (๓) อิเมส  จตุนฺน  กวีน  อตฺตโน  
จินฺตาวเสน  วา    เวสฺสนตฺโร   นาม   ราชา  อโหสติีอาทีนิ  
สุตฺวา  สุตวเสน  วา  อิมสฺส  อย  อตฺโถ   เอวนฺต  โยเชสฺสามีติ  
เอว  อตฺถวเสน  วา  กิ ฺจิเทว  ทิสฺวา  ตปฺปฏิภาค  กตฺตพฺพ (๔)  
กริสฺสามีติ   เอว  านุปฺปตฺติกปฏิภาณวเสน  วา   ชวิีกตฺถาย  
กพฺยกรณ (๕) ฯ  โลกายต  วุตฺตเมว  ฯ   
        อาวาหน  นาม  อิมสฺส  ทารกสสฺ  อสุกกลุโต  อสุก- 
นกฺขตฺเตน  ทาริก  อาเนถาติ  อาวาหกรณ  ฯ  วิวาหนนฺติ  อิม  
ทาริก  อสุกสฺส  นาม  ทารกสฺส  อสกุนกฺขตฺเตน  เนถ (๖)  เอวมสฺส  
วุฑฺฒิ  ภวิสฺสตีติ  วิวาหกรณ  ฯ  สวทนนฺติ  สวทน (๗) นาม  อชชฺ  
นกฺขตฺต  สุนฺทร  อชฺเชว  สมคฺคา  โหถ    อิติ  โว  วิโยโค   
น  ภวิสฺสตีติ  เอว   สมคฺคกรณ  ฯ  วิวทน (๘)  นาม   สเจ   
วิโยชิตุกามตฺถ  ฯ  อชฺเชว  วิยุชฺชถ   อิติ  โว  ปุน  สโยโค  น  
ภวิสฺสตีติ  เอว  วิโยคกรณ (๑๐) ฯ  สงฺกิรณนฺติ  อุทธฺาร (๑๑) วา  อิณ   
# ๑. ม. สกลนสฏปฺปาทนาทิวเสน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กตเม จตฺตาโรติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๒๓๑/๓๑๓ ฯ  ๔. ยุ. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ 
# ๕. ม. กพฺยกรณ ฯ  ๖. ม. ย.ุ เทถ ฯ  ๗. ม. สวรณนฺติ สวรณ ฯ 
# ๘. ม. วิวรณ ฯ  ๙. ม. วิยุชฺชิตุ..ฯ ๑๐. ม. วสโยค..ฯ ๑๑. ม. อุฏฐาน ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๖ 
 
วา  ทินฺนธน  อชฺช  สงฺกฑฺฒถ    อชฺช  สงฺกฑฺฒิต   หิ   ต  
ถาวร  โหตีติ  เอว  ธนปณฺฑาปน  ฯ  วิกิรณนฺติ  สเจ  ปโยค- 
อุทฺธาราทิวเสน  ธน  ปโยชิตุกามตฺถ   อชฺช  ปโยชติ  ทิคุณ 
จตุคุณ  โหตีติ  เอว  ปโยชน  ปโยชาปน (๑) ฯ  สภุคกรณนฺติ   
ปยมนาปกรณ  วา  สริิกรณ (๒) วา  ฯ  ทุพฺภคกรณนฺติ  ตพฺพิปรีต  ฯ   
วิรุทฺธคพฺภกรณนฺติ  วิรุทธฺสฺส  วิลีนสสฺ  อฏ ิตสฺส  มตสฺส (๓) 
คพฺภสฺส  กรณ  ฯ  ปุน  อวินาสาย  เภสชฺชทานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
คพฺโภ  หิ  วาเตน  ปาณเกหิ  กมฺมุนาติ (๔) ตีหิ  การเณหิ  
วินสฺสติ  ฯ  ตตฺถ  วาเตน  วินสฺสนฺเต  นิพฺพาปนีย (๕) สีตล  เภสชฺช   
เทติ  ฯ  ปาณเกหิ  นสฺสนฺเต  ปาณกาน  ปฏิกมฺม  กโรติ  ฯ  
กมฺมุนา  นสสฺนฺเต (๖) ปน  พุทฺธาป  ปฏิพาหิตุ  น  สกโฺกนฺติ  ฯ   
        ชิวฺหานิพนฺธนนฺติ  มนฺเตน  ชิวฺหาย  พนฺธกรณ (๗) ฯ  หนุ- 
สหนนนฺติ  มุขพนฺธนมนฺเตน (๘) ยถา  หนุก  จาเลตุ  น  สกฺโกนฺติ   
เอว  พนฺธกรณ  ฯ  หตฺถาภิชปฺปนนฺติ  หตฺถาน  ปรวิตฺตนตฺถ  
มนฺตชปฺปน  ฯ  ตสฺมึ  กิร  มนฺเต  สตฺตปทนฺตเร  ตฺวา  ชปฺปเต  
อิตโร  หตฺเถ  ปริวตฺเตตฺวา  ขิปติ  ฯ  กณฺณชปฺปนนฺติ  กณฺเณหิ  
สทฺท  อสฺสวนตฺถาย  วิชชฺาย  ชปฺปน  ฯ  ต   กริ  ชปฺเปตฺวา (๙) 
วินิจฺฉยฏาเน  ย   อิจฺฉติ   ต  ภณติ  ฯ  ปจฺจตฺถิโก  น  ต  สุณาติ   
# ๑. ม. เอว  ธนปโยชาปน ฯ  ๒. ม. สสฺสิรีกกรณ ฯ  
# ๓. ม. วินสสฺมานสฺส ฯ  ๔. ม. กมฺมุนาจาติ ฯ  ๕. ยุ. นิคาธนีย ฯ  
# ๖. ม. วินสสฺนเต ฯ  ๗. ยุ. ถทฺธกรณ ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๘. ม. มุขพนฺธมนฺเตน ฯ  ๙. ม. ชปฺปตฺวา ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๔๗ 
 
ตโต  ปฏิวจน  สมฺปาเทตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  อาทาสป ฺหนฺติ  อาทาเส  
เทวต  โอตาเรตฺวา  ป ฺหาปุจฺฉน (๑) ฯ  กุมารีป ฺหนฺติ  กุมารกิาย   
สรีเร  เทวต  โอตาเรตฺวา  ป ฺหาปุจฺฉน  ฯ  เทวป ฺหนฺติ  ทาสิยา (๒) 
สรีเร  เทวต  โอตาเรตฺวา  ป ฺหาปุจฺฉน  ฯ  อาทิจฺจุปฏานนฺติ  
ชีวิกตฺถาย  อาทิจฺจปาริจริยา  ฯ  มหตุปฏานนฺติ  ตเถว  มหา- 
พฺรหฺมปาริจริยา  ฯ  อพฺภุชฺชลนนฺติ  มนฺเตน  มุขโต  อคฺคิชาลา- 
นีหรณ  ฯ  สริิวฺหายนนฺติ  เอหิ  สิร ิ  มยฺห  สรีเร  ปติฏาหีติ   
เอว  สรีเรน (๔) สิริยา  อวฺหายน  ฯ   
        สนฺติกมฺมนฺติ  เทวฏาน  คนฺตฺวา  สเจ  เม  อิท  นาม   
สมิชฺฌิสฺสติ    ตุมฺหาก  อิมินา  จ  อิมนิา  จ  อุปหาร  กริสฺสามีติ   
สมิทฺธกาเล (๕) กตฺตพฺพ  สนฺติปฏิสฺสวกมฺม  ฯ  ตสฺมึ  ปน  สมิทเฺธ  
ตสฺส  กรณ  ปณิธิกมฺม  นาม  ฯ  ภูริกมมฺนฺติ  ภูมิฆเร (๖) วสิตฺวา  
คหิตมนฺตสฺส  ปโยคกรณ  ฯ  วสฺสกมฺม  โวสฺสกมฺมนฺติ  เอตฺถ  
วสฺโสติ  ปุรโิส   โวสโฺสติ  ปณฺฑโก ฯ อิติ  โวสฺสสฺส  วสฺสกรณ   
วสฺสกมฺม   วสฺสสฺส  โวสสฺกรณ  โวสสฺกมฺม  ฯ  ต  ปน  กโรนฺโต  
อจฺฉินฺทกภาวมตฺต (๗) ปาเปติ    น  ลงฺิค  อนฺตรธาเปตุ  สกฺโกติ  ฯ  
วตฺถุกมฺมนฺติ  อกตวตฺถุมหฺิ  (๘) เคหปฏิฏาปน  ฯ  วตฺถุปริกรณนฺติ (๙) 
อิท ฺจิท ฺจ  อาหรถาติ  วตฺวา  วตฺถุพลิกมฺมกรณ (๑๐) ฯ  อาจมนนฺติ 
# ๑. ม. ปฺหปุจฺฉน ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ยุ. เทวทาสิยา ฯ  
# ๓. ม. ยุ. สิเร ฯ  ๔. ม. ย.ุ สิเรน ฯ   ๕. ม. สมิทธกาเล ฯ  
# ๖. ม. ภูริฆเร ฯ  ๗. ม. อจฺฉนฺทิก....ฯ  ๘. ม. อกตวตฺถุสมึ ฯ  
# ๙. ม. วตฺถปุริกมฺมนฺติ ฯ  ๑๐. ย.ุ ตตฺถ พลกิมฺมกรณ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๘ 
 
อุทเกน  มุขสุทฺธิกรณ (๑) ฯ  นฺหาปนนฺติ  อ ฺเส  นฺหาปน  ฯ  
ชุหนนฺติ  เตส  อตฺถาย  อคฺคิชุหน  ฯ  วมนนฺติ  โยค  ทตฺวา  
วมนกรณ  ฯ  วิเรจเนป  เอเสว  นโย  ฯ  อุทฺธวิเรจนนฺติ (๒) อุทฺธ  
โทสาน  นีหรณ  ฯ  อโธวิเรจนนฺติ  อโธ  โทสาน  นีหรณ  ฯ   
สีสวิเรจนนฺติ  สิโรวิเรจน  ฯ  กณฺณเตลนฺติ  กณฺณาน  พนฺธนตฺถ  (๓) 
วา  วณหรณตฺถ  วา  เภสชฺชเตลปจน  ฯ  เนตฺตตปฺปนนฺติ  (๔) 
อกฺขิตปฺปนเตล  ฯ  นตฺถกุมฺมนฺติ  เตเลน  โยเชตฺวา  นตฺถุกรณ  ฯ  
อ ฺชนนฺติ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  ปฏลานิ  หรณสมตฺถ (๕) 
ขาร ฺชน  ฯ  ปจฺจ ฺชนนฺติ  นิพฺพาปนีย  สีตลเภสชชฺ ฺชน  ฯ  
สาลากิยนฺติ  สลากเวชฺชกมฺม  ฯ  สลฺลกตฺติยนฺติ  สลฺลกตฺตเวชฺช- 
กมฺม  ฯ  ทารกติกิจฺฉา  วุจฺจติ  โกมารภจฺจเวชฺชกมฺม  ฯ  มลู- 
เภสชฺชาน  อนุปฺปทานนฺติ (๖) อิมินา  กายติกิจฺฉก (๗) ทสฺเสติ  ฯ  โอสธีน  
ปฏิโมกโฺขติ  ขาราทีนิ  ทตฺวา  ตทนุรูเป  วเณ  คเต  เตส  
อปนยน  ฯ   
                        เอตฺตาวตา  มหาสีล  นฏิ ิต  โหติ  ฯ   
# ๑. ย.ุ มุขสทิฺธิกรณ ฯ  ๒. ม. อุทฺธ....ฯ  ๓. ยุ. วฑฺฒนตฺถ ฯ 
# ๔. ม. เนตฺตตปฺปนนฺติ ฯ  ๕. ม. นีหรณสมตฺถ ฯ 
# ๖. อนุปฺปทนนฺติ ฯ  ๗. ม. กายติกิจฺฉน ฯ  
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        เลมที ่๑  ปุพฺพนฺตกปฺปกสสฺสตวาทวณฺณนา  หนา  ๑๔๙   
         
        เอว  พฺรหฺมทตฺเตน  วุตฺตวณฺณสฺส  อนุสนฺธิวเสน  ติวิธ  
สีล  วิตฺถาเรตฺวา  อิทานิ  ภิกฺขุสงฺเฆน  วุตฺตวณฺณสฺส  อนุสนฺธ-ิ 
วเสน  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อ ฺเว  ธมฺมา  คมฺภีรา  ทุทฺทสาติอาทินา  
นเยน  สุ ฺตาปฺปกาสน  อารภิ  ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมาติ  คุเณ  เทสนาย  ปรยิตฺติย  นิสฺสตฺเตติ- 
เอวมาทีสุ  ธมฺมสทฺโท  วตฺตติ  ฯ   
                นหิ  ธมฺโม  อธมฺโม  จ          อุโภ  สมวิปากิโน   
                อธมฺโม  นริย  เนติ                   ธมฺโม  ปาเปติ  สุคฺคตินฺติ (๑)  
อาทีสุ  หิ  คุเณ  ธมฺมสทฺโท  ฯ  ธมฺม  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ   
อาทิกลฺยาณนฺติอาทีสุ (๒) เทสนาย  ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  ธมฺม  ปรยิาปุณาติ  
สุตฺต  เคยฺยนฺติอาทีสุ (๓) ปริยตฺติย  ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  ธมมฺา  
โหนฺติ   ขนฺธา  โหนฺตีติอาทีสุ (๔) นิสสฺตฺเต  ฯ  อิธ  ปน  คุเณ  
วตฺตติ  ฯ  ตสฺมา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อ ฺเว  ตถาคตสฺส  คุณาติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ   
        คมฺภีราติ  มหาสมุทฺโท  วิย  มกสตุณฺฑสูจิยา  อ ฺตฺร 
ตถาคตา  อ ฺเส  าเณน  อลพฺภเนยฺยปฺปติฏา  ฯ  คมฺภีรตฺตา- 
เยว  ทุทฺทสา  ฯ  ทุทฺทสตฺตาเยว  ทุรนุโพธา  ฯ  นพฺิพุตสพฺพ- 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๘๔/๔๗๓ ฯ  สุคฺคตินฺติ ฯ ๒. ม. อุ.  ๑๔/๘๑๐/ 
#  ๕๐๙ ฯ  ๓. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๗๓/๙๘ ฯ  ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๙/๓๓ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 151 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๐ 
 
ปริฬาหตฺตา  สนฺตา  ฯ  สนฺตารมฺมเณสุ  ปวตฺตนโตป  สนฺตา  ฯ  
อติตฺติกรณฏเน  ปณีตา  สาธุรสโภชน  วิย  ฯ  อุตฺตมาณ- 
วิสยตฺตา  น  ตกฺเกน  อวจริตพฺพาติ  อตกฺกาวจรา  ฯ  นิปุณาติ  
สณฺหสุขุมสภาวตฺตา  ฯ  พาลาน  อวิสยตฺตา  ปณฺฑิเตหิเยว  
เวทิตพฺพาติ  ปณฺฑิตเวทนียา  ฯ   
        เย  ตถาคโต  สย  อภิณา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทตีติ  เย  
ธมฺเม  ตถาคโต  อน ฺเนยฺโย  หุตฺวา  สยเมว  อภิวิสิฏเน  
าเณน  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ปเวเทติ  ทีเปติ  กเถติ  ปกาเสตีติ  
อตฺโถ  ฯ  เยหีติ  เยหิ  คุณธมฺเมหิ  ฯ  ยถาภุจฺจนฺติ  ยถาภูต  ฯ  
วณฺณ  สมมฺา  วทมานา  วเทยฺยุนฺติ  ตถาคตสฺส  วณฺณ  วตฺตุกามา  
สมฺมา  วเทยฺยุ ฯ  อหาเปตฺวา  วตฺตุ  สกกฺุเณยฺยุนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        กตเม  จ  ปน  เต  ธมมฺา  ภควตา  เอว  โถมิตาติ  ฯ  
สพฺพ ฺ ุตาณ  ฯ  ยท ิ เอว  กสฺมา  ปถุุวจนนิทฺเทโส(๑)  กโตติ  ฯ  
ปุถุจิตฺตสมาโยคโต  เจว  ปุถุอารมฺมณโต  จ  ฯ  ต  หิ  จตูสุ  
าณสมฺปยุตฺตมหากิริยจิตฺเตสุ (๒) ลพฺภติ  ฯ  น  จสฺส  โกจิ  ธมฺโม  
อารมฺมณ  นาม  น  โหติ  ฯ  ยถาห ฯ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน- 
สงฺขาต(๓)   สพฺพ  ชานาตีติ (๓) สพฺพ ฺ ุตาณ   ตตฺถ  อาวรณ  
นตฺถีติ  อนาวรณาณนฺติอาทิ (๔) ฯ  อิติ  ปถุุจิตฺตสมาโยคโต  ปุนปฺปุน   
# ๑. ม. พหุวจนนิทฺเทโส ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม....มหากฺริยจิตฺเตสุ ฯ 
# ๓-๓. ม. อตีต สพฺพ ชานาตีนิ ฯ  ๔. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๘๖/๑๙๐ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๑ 
 
อุปฺปตฺติวเสน  ปถุุอารมฺมณโต  จ  ปถุุวจนนิทฺเทโส  กโตติ  ฯ   
        อเวาติ  อิท  ปเนตฺถ  ววตฺถาปนวจน    อ ฺเว    น 
ปาณาติปาตาเวรมณีอาทโย    คมฺภีราว    น  อุตฺตานาติ  เอว   
สพฺพปเทหิ  โยเชตพฺพ  ฯ  สาวกปารมีาณ  หิ  คมฺภีร  ปจฺเจก- 
โพธิาณ  ปน  ตโต  คมฺภีรตรนฺติ  ตตฺถ  ววตฺถาปน (๑) นตฺถ ิ    
สพฺพ ฺ ุตาณ ฺจ  ตโต  คมฺภีรตรนฺติ  ตตฺถป  ววตฺถาปน  
นตฺถิ   อิโต  ปน  อ ฺ  คมฺภีรตร  นตฺถิ    ตสฺมา  คมฺภีราวาติ  
ววตฺถาน  ลพฺภติ  ฯ  ตถา  ทุทฺทสาว  ทุรนุโพธาวาติ  สพฺพ  
เวทิตพฺพ  ฯ  กตเม  จ  เต  ภิกฺขเวติ  อย  ปน  เตส  ธมฺมาน  
กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา  ฯ   
        สนฺติ  ภิกฺขเว  เอเก  สมณพฺราหฺมณาติอาทีสุ  ปุจฺฉา- 
วิสฺสชฺชน  ฯ  กสฺมา  ปเนต  เอวมารทฺธนฺติ  เจ  ฯ  พุทฺธาน ฺหิ(๒) 
จตฺตาริ  านานิ  ปตฺวา  คชฺชิต  มหนฺต  โหติ   าณ  อนุปวิสติ   
พุทฺธาณสฺส  มหนฺตตา (๓) ป ฺายติ    เทสนา  คมฺภีรา  โหติ   
ติลกฺขณาหตา  สุ ฺตาปฏิสยุตฺตา  ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ  ฯ   
วินยป ฺตฺตึ   ภูมนฺตร (๔)  ปจฺจยาการ   สมยนฺตรนฺติ  ฯ  ตสฺมา  
อิท  ลหุก   อิท  ครุก    อิท  สเตกิจฺฉ   อิท  อเตกิจฺฉ   อย 
อาปตฺติ   อย  อนาปตฺติ   อย  ฉิชชฺคามินี (๕)   อย  วุฏานคามินี    
# ๑. ม. ววตฺถาน ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. พุทฺธานฺหิ ฯ 
# ๓. ม. มหนฺตภาโว ฯ  ๔. ม. ภูมนฺตร ฯ  ๕. ม. เฉชฺช......ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 153 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๒ 
 
อย  เทสนาคามินี   อย  โลกวชชฺา   อย  ปณฺณตฺติวชฺชา   อิมสฺม ึ 
วตฺถุสฺมึ  อิท  ป ฺาเปตพฺพนฺติ  ย  เอว  โอติณฺเณ  วตฺถุสฺมึ  
สิกฺขาปทป ฺาปน  นาม   ตตฺถ  อ ฺเส  ถาโม  วา  พล  
วา  นตฺถิ  ฯ  อวิสโย  เอส  อ ฺเส    ตถาคตสฺเสว  วิสโย  ฯ   
อิติ  วินยป ฺตฺตึ  ปตฺวา  พุทฺธาน  คชชฺิต  มหนฺต  โหติ  
าณ  อนุปวิสติ  ฯเปฯ  สุ ฺตาปฏิสยุตฺตาติ  ฯ   
        ตถา  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  นาม  [๑]  อริโย  
อฏงฺคิโก  มคฺโค  นาม   ป ฺจกฺขนฺธา  นาม   ทฺวาทสายตนานิ  
นาม    อฏารส  ธาตุโย  นาม   จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  นาม  
พาวีสตินฺทฺริยานิ  นาม    นว  เหตู  นาม  จตฺตาโร  อาหารา  
นาม  สตฺต  ผสฺสา  นาม   สตฺต  เวทนา  นาม    สตฺต  ส ฺา  
นาม    สตฺต  เจตนา  นาม   สตฺต  จิตฺตานิ  นาม   เอเตสุ  
เอตฺตกา  กามาวจรา  ธมฺมา  นาม    เอตฺตกา  รูปาวจรา (๒) 
ปริยาปนฺนธมฺมา  นาม    เอตฺตกา  อรูปาวจรา  อปริยาปนฺนธมฺมา  
นาม (๒)   เอตฺตกา  โลกิยธมฺมา  นาม    เอตฺตกา  โลกุตฺตรธมฺมา   
นามาติ  จตุวีสติสมนฺตปฏาน  อนนฺตนย  อภิธมฺมปฏก  วิภชตฺิวา  
กเถตุ  อ ฺเส  ถาโม  วา  พล  วา  นตฺถิ  ฯ  อวิสโย  เอส 
อ ฺเส    ตถาคตสฺเสว  วิสโย  ฯ  อิติ  ภูมนฺตรปรจฺิเฉท  ปตฺวา   
# ๑. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ฯเปฯ- อิติ  ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. ม. รูปาวจรอรูปาวจรปริยาปนฺนา   ธมฺมา   นาม ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๓ 
 
พุทฺธาน  คชฺชิต  มหนฺต  โหติ    าณ  อนุปวิสติ  ฯเปฯ   
สุ ฺตาปฏิสยุตฺตาติ  ฯ   
        ตถา  ยา (๑) อย  อวิชชฺา  สงฺขาราน  นวหากาเรหิ  ปจฺจโย  
โหติ    อุปฺปาโท  หุตฺวา  ปจฺจโย  โหติ    ปวตฺต ( หตฺุวา )  นิมิตฺต   
อายูหน    สโยโค  ปลิโพโธ   สมุทโย   เหตุ  ปจฺจโย  หุตฺวา  ปจฺจโย  
โหติ  ฯ  ตถา  สงฺขาราทโย  วิ ฺาณาทีน  ฯ  ยถาห  ฯ กถ  
ปจฺจยปริคฺคเห  ป ฺา  ธมฺมฏ ิติาณ   อวิชฺชา  สงฺขาราน 
อุปฺปาทฏ ิติ  จ  ปวตฺตฏ ิติ  จ  นิมิตฺตฏ ิติ  จ  อายหูนฏ ิติ  
จ  สโยคฏ ิติ  จ  ปลิโพธฏ ิติ  จ  สมุทยฏ ิติ  จ  เหตุฏ ิติ  
จ  ปจฺจยฏ ิติ  จ   อิเมหิ  นวหากาเรหิ  อวิชฺชา  ปจฺจโย   สงฺขารา  
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  (๒)  อุโภเปเต  ธมฺมา  ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ  ปจฺจย- 
ปริคฺคเห  ป ฺา  ธมฺมฏ ิติาณ   อตีตมฺป  อทฺธาน   อนาคตมฺป  
อทฺธาน  อวิชฺชา  สงฺขาราน   ฯเปฯ  ชาติ  ชรามรณสฺส  ฯเปฯ  
ปจฺจยฏ ิติ  จ    อิเมหิ  นวหากาเรหิ  ชาติ  ปจฺจโย   ชรามรณ   
ปจฺจยสมุปฺปนฺน    อุโภเปเต  ธมฺมา  ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ  ปจฺจย- 
ปริคฺคเห  ป ฺา  ธมฺมฏ ิติาณนฺติ (๓) ฯ  เอวมิม  ตสฺส  ตสฺส  
ธมฺมสฺส  ตถา  ตถา  ปจฺจยภาเวน  ปวตฺต  ติวฏฏ  ติยทฺธ  
ติสนฺธึ  จตุสงฺเขป  วีสตาการ  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  วิภชิตฺวา  กเถตุ  
อ ฺเส  ถาโม  วา  พล  วา  นตฺถิ  ฯ  อวิสโย  เอส  อ ฺเส    
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปจฺจยสมุปฺปนฺนา ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๙๔/๗๒ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๔ 
 
ตถาคตสฺเสว  วิสโย  ฯ  อิติ  ปจฺจยาการ  ปตฺวา  พุทธฺาน  คชฺชิต   
มหนฺต  โหติ   าณ  อนุปวิสติ  ฯเปฯ  สุ ฺตาปฏิสยุตฺตาติ  ฯ   
        ตถา  จตฺตาโร  ชนา  สสฺสตวาทา  นาม   จตฺตาโร 
เอกจฺจสสฺสตวาทา   จตฺตาโร  อนฺตานนฺติกา   จตฺตาโร  อมรา- 
วิกฺเขปกา    เทฺว  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา  โสฬส  ส ฺ ีวาทา   อฏ  
อส ฺ ีวาทา    อฏ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา   สตฺต  อุจฺเฉทวาทา   
ป ฺจ  ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา  นาม    เต  อิท  นิสฺสาย  อิท  
คณฺหนฺตีติ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ  ภินฺทิตฺวา  นิชฺชฏ  นิคฺคุมฺพ 
กตฺวา  กเถตุ  อ ฺเส  ถาโม  วา  พล  วา  นตฺถิ  ฯ  อวิสโย  
เอส  อ ฺเส    ตถาคตสฺเสว  วิสโย  ฯ  อิติ  สมยนฺตร  ปตฺวา   
พุทฺธาน  คชฺชิต  มหนฺต  โหติ    าณ  อนุปวิสติ    พุทฺธาณสฺส  
มหนฺตตา  ป ฺายติ    เทสนา  คมฺภีรา  โหติ  ติลกขฺณาหตา  
สุ ฺตาปฏิสยุตฺตาติ  ฯ 
        อิมสฺมึ  ปน  าเน  สมยนฺตร  ลพฺภติ  ฯ  ตสฺมา  สพฺพ ฺ ุต- 
าณสฺส  มหนฺตภาวสฺส  ทสฺสนตฺถ    เทสนาย  จ  สุ ฺตาป- 
กาสนวิภาวนตฺถ (๑) สมยนฺตร  อนุปวิสนฺโต  ธมมฺราชา  สนฺติ   
ภิกฺขเว  เอเก  สมณพฺราหฺมณาติ  เอว  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชน  อารภิ  ฯ   
        ตตฺถ  สนฺตีติ  อตฺถิ  สวิชฺชนฺติ  อุปลพฺภนฺติ  ฯ  ภิกฺขเวติ  
อาลปนวจน  ฯ  เอเกติ  เอกจฺเจ  ฯ  สมณพฺราหฺมณาติ  ปพฺพชฺชูป- 
# ๑. ม.....วิภาวนตฺถ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๕ 
 
คตภาเวน  สมณา    ชาติยา  พฺราหฺมณา  ฯ  โลเกน  วา  สมณาติ   
จ  พฺราหฺมณาติ  จ  เอว  สมฺมตา  ฯ  ปพฺุพนฺต  กปปฺตฺวา (๑) 
วิกปฺเปตฺวา  คณฺหนฺตีติ  ปุพฺพนฺตกปฺปกา  ฯ  ปุพฺพนฺตกปฺโป  วา  
เอเตส  อตฺถีติ  ปุพฺพนฺตกปฺปกา  ฯ   
        ตตฺถ  อนฺโตติ  อย  สทฺโท  อนฺตอพฺภนฺตรมริยาทลามก- 
ปรภาคโกฏาเสสุ  ทิสฺสติ  ฯ  อนฺตปูโร  อุทรปูโรติอาทีสุ (๒) หิ   
อนฺเต  อนฺตสทฺโทฯ 
                        จรนฺติ  โลเก  ปริวารฉนฺนา  ฯ   
                        อนฺโต  อสุทฺธา  พหิ  โสภมานาติ- (๓)  
อาทีสุ  อพฺภนฺตเร  ฯ  กายพนฺธนสฺส  อนฺโต  ชรีติ (๔)  สา  หรตินฺต  
วา  ปนฺถนฺต   วาติอาทีสุ (๕) มริยาทาย  ฯ  อนฺตมิท  ภิกฺขเว  ชีวิกาน  
ยทิท  ปณฺโฑลฺยนฺติอาทีสุ (๖) ลามเกฯ  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺสาติอาทีสุ  
(๗) ปรภาเค  ฯ  สพฺพปจฺจยสงฺขโย  หิ  ทุกฺขสฺส  ปรภาโค  โกฏติี  
วุจฺจติ  ฯ  สกกฺาโย  โข  อาวุโส  เอโก  อนฺโตติอาทีสุ  โกฏาเส  ฯ   
สฺวาย  อิธาป  โกฏาเส  วตฺตติ ฯ 
        กปฺปสทฺโทป  ติฏตุ  ภนฺเต  ภควา  กปฺป (๘)   อตฺถิ  กปฺโป 
นิปชฺชิตุ   กปฺปกเตน  อกปฺปกต  สสิพฺพิต  โหตีติ (๙)  เอว  อายุ- 
# ๑. ม. กปฺเปตฺวา ฯ  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๒/๓๖๒ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๔/๓๕๘/๑๑๖ ฯ  ๔. วิ. จุลฺ. ๗/๑๖๔/๖๔ ฯ 
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๓๔๔/๓๕๕ ฯ  ๖. ส. ข. ๑๗/๑๖๗/๑๑๓ ฯ  
# ๗. ส. สฬา. ๑ข/๘๕/๕๓ ฯ  ๘. ที. มหา. ๑๐/๙๔/๑๒๐ ฯ 
# ๙. วิ. มหาวิ. ๒/๖๒๒/๔๐๕ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๖ 
 
กปฺปเลสกปฺปวินยกปฺปาทีสุ  สมฺพหุเลสุ  อตฺเถสุ  วตฺตติ  ฯ  อิธ  
ตณฺหาทิฏ ีสุ  วตฺตตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  กปฺปาติ  
เทฺว  กปฺปา  ตณฺหากปฺโป  จ  ทิฏ ิกปฺโป  จาติ (๑)ฯ ตสฺมา  
ตณฺหาทิฏ ิวเสน  อตีต  ขนฺธโกฏาส  กปฺเปตฺวา (๒) กปฺเปตฺวา  
 ิตาติ  ปุพฺพนฺตกปฺปกาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ เตส  
เอว  ปุพฺพนฺต  กปฺเปตฺวา   ิตาน  ปุนปฺปุน  อุปฺปชชฺนวเสน  
ปุพฺพนฺตเมว  อนุคตา  ทิฏ ีติ  ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิโน  ฯ  เต  เอว  
ทิฏ ิโน  ต  ปุพฺพนฺต  อารพฺภ  อาคมฺม  ปฏิจฺจ  อ ฺป  ชน  
ทิฏ ิคติก  กโรนฺตา  อเนกวิหิตานิ  อธิมุตฺติปทานิ (๒) อภิวทนฺติ  
อฏารสหิ  วตฺถูหีติ  ฯ   
        ตตฺถ  อเนกวิหิตานีติ  อเนกวิธานิ  ฯ  อธิมุตฺติปทานีติ  
อธิวจนปทานิ  ฯ  อถวา  ฯ  ภูตมตฺถ  อภิภวิตฺวา  ยถาสภาวโต  
อคฺคเหตฺวา  วตฺตนโต  อธิมุตฺติโยติ  ทิฏ ิโย  วุจฺจนฺติ   อธิมุตฺตีน  
ปทานิ  อธิมุตฺติปทานิ   ทิฏ ิทีปกานิ  วจนานีติ   อตฺโถ  ฯ 
อฏารสหิ  วตฺถูหีติ  อฏารสหิ  การเณหิ  ฯ  อิทานิ  เยหิ  
อฏารสหิ  วตฺถูหิ  อภิวทนฺติ  เตส  กเถตุกมฺยตาย    เต  จ   
โภนฺโตติอาทินา  นเยน  ปุจฺฉิตฺวา  ตานิ  วตฺถูน ิ วิภชิตฺวา  
ทสฺเสตุ  สนฺติ  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  วทนฺติ  เอเตนาติ  วาโท  ฯ  ทิฏ ิคตสฺเสต  อธิวจน  ฯ   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๑๓๖/๑๑๕ ฯ  ๒. ม. ปกปฺเปตฺวา ฯ 
# ๓. ม. อธิวุตฺติ....ฯ เอวมุปริป ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๗ 
 
สสฺสโต  วาโท  เอเตสนฺติ  สสฺสตวาทา  ฯ  สสฺสตทิฏ ิโนติ  อตฺโถ  ฯ   
เอเตเนว  นเยน  อิโต  ปเรสป  เอวรูปาน  ปทาน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สสฺสต  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจาติ  รปูาทีสุ  อ ฺตร  
อตฺตาติ  จ  โลโกติ  จ   คเหตฺวา  ต  สสฺสต  อมร  นิจฺจ  
ธุว  ป ฺเปนฺติ  ฯ  ยถาห ฯ รูป  อตฺตา  เจว โลโก  จ  
สสฺสโต  จาติ  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ  ป ฺเปนฺติ    ตถา  เวทน   
ส ฺ    สงฺขาเร   วิ ฺาณ  อตฺตา  เจว  โลโก  จ    สสฺสโต  
จาติ  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ  ป ฺเปนฺตีติ  ฯ   
        อาตปฺปมนฺวายาติอาทีสุ  วีริย  กิเลสาน  อาตปฺปนภาเวน (๑) 
อาตปฺปนฺติ  วุตฺต  ฯ  ตเทว  ปทหนวเสน  ปธาน  ฯ  ปุนปุปฺน 
ปยุตฺตวเสน  อนุโยโค (๒) ฯ  อิติ  เอว  ติปฺปเภทป  วีริย  อนฺวาย  
อาคมฺม  ปฏิจฺจาติ  อตฺโถ  ฯ  อปฺปมาโท  วฺจฺจติ  สติยา  อวิปฺป- 
วาโส  ฯ  สมมฺามนสิกาโรติ  อุปายมนสิกาโร  ปมมนสิกาโร   
อตฺถโต  าณนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ยสมฺึ  หิ  มนสิกาเร   ิตสฺส   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  อิชฺฌติ   อย  อิมสฺมึ  าเน  มนสิกาโรติ   
อธิปฺเปโต  ฯ  ตสฺมา  วีรยิ ฺจ  สติ ฺจ  าณ ฺจ  อาคมฺมาติ   
อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ฯ  ตถารูปนฺติ  ตถาชาติก  ฯ  เจโตสมาธินฺติ   
จิตฺตสมาธึ  ฯ  ผุสตีติ  วินฺทติ  ปฏลิภติ  ฯ  ยถา  สมาหิเต  จิตฺเตติ   
# ๑. ม. อาตาปนภาเวน ฯ  ๒. ม. อนุโยโคติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๘ 
 
เยน  สมาธินา  สมฺมา  อาหิเต  สุฏ ุ  ปเต  จิตฺตมฺหิ  ฯ  อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาสนฺติอาทีน  อตฺโถ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺโต  ฯ   
        โส  เอวมาหาติ  โส  เอว  ฌานานุภาวสมฺปนฺโน  หุตฺวา  
ทิฏ ิคติโก   เอว  วทติ  ฯ  วชฺโฌติ (๑) ว ฺฌปสุว ฺฌตาลาทโย (๑) วิย  
อผโล  กสฺสจิ  อชนโกติ   เอเตน  อตฺตาติ  จ  โลโกติ  จ  คหิตาน  
ฌานทีน  รูปาทิชนกภาว  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  ปพฺพตกูฏ  วิย   ิโตติ  
กูฏฏโ  ฯ  เอสิกฏายิฏ   ิโตติ  เอสิกฏายี  วิย  หุตฺวา   ิโตติ  
เอสิกฏายิฏ ิโต  ฯ  ยถา  สุนิขาโต  เอสิกตฺถมฺโภ  นิจฺจโล  
ติฏติ   เอว   ิโตติ  อตฺโถ  ฯ  อุภเยนป  โลกสฺส  วินาสาภาว  
ทีเปติ  ฯ  เกจิ  ปน  อีสิกฏายิฏ ิโตติ  ปาล ึ วตฺวา  มุ ฺเช  
อีสิกา  วิย   ิโตติ  วทนฺติ  ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย  ยททิ  ชายตีติ  
วุจฺจติ   ต  มุ ฺชโต  อีสิกา  วิย  วิชฺชมานเมว  นิกฺขมติ  ฯ  
ยสฺมา  จ  อีสกิฏายิฏ ิโต    ตสฺมา  เต  จ (๒) สตฺตา  สนฺธาวนฺติ   
อิโต  อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        สสรนฺตีติ  อปราปร  ส ฺจรนฺติ  ฯ  จวนฺตีติ  เอว  สงฺขฺย   
คจฺฉนฺติ  ฯ  ตถา  อุปปชชฺนฺตีติ  ฯ  อฏกถาย  ปน  ปุพฺเพ  
สสฺสโต   โลโก  จ    อตฺตา  จาติ (๓) วตฺวา  อิทานิ  เต  จ  สตฺตา  
สนฺธาวนฺตีติอาทินา  วจเนน  อย  ทิฏ ิคติโก  อตฺตนาเยว  อตฺตโน   
# ๑. ม. วฺโฌติ วฺญปสุวฺฌตาลาทโย ฯ  ๒.  ม. เตว ฯ 
# ๓. ม. สสฺสโต อตฺตา จ โลเก จาติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๙ 
 
วาท  ภินฺทติ   ทฏิ ิคติกสฺส  ทสฺสน  นาม  น  นิพทฺธ   ถุสราสิมหฺิ   
นิกฺขิตฺตขาณุโก (๑) วิย  จ ฺจล   อุมฺมตฺตกปจฺฉิย  ปูวขณฺฑคูถ- 
โคมยาทีนิ  วิย  เจตฺถ  สุนทฺรป  อสุนฺทรป  โหติเยวาติ  วุตฺต  ฯ   
        อตฺถ ิ เตฺวว  สสฺสติสมนฺติ   เอตฺถ  สสฺสตีติ  นจฺิจ  
วิชฺชมานตาย  มหาปวึ   จ  ม ฺติ   ตถาป  สิเนรปุพฺพต- 
จนฺทิมสุริเย    ตโต  เตหิ  สม  อตฺตาน  ม ฺมานา  อตฺถิ  เตฺวว  
สสฺสติสมนฺติ  วทนฺติ  ฯ  อิทานิ  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  
จาติอาทิกาย  ปฏิ ฺาย  สาธนตฺถ  เหตุ  ทสฺเสนฺโต  ต  กิสฺส  
เหตุ  อห ฺหิ  อาตปฺปมนฺวายาติ  อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อิมินามห  เอต  ชานามีติ  อิมินา  วิเสสาธิคเมน  
อห  เอต  ปจฺจกฺขโต  ชานามิ   น  เกวล  สทฺธามตฺตเกน  วทามีติ  
ทสฺเสติ  ฯ  มกาโร  ปเนตฺถ  ปทสนฺธิกรณตฺถ  วุตฺโต  ฯ  
        อิท  ภิกขฺเว  ปม  านนฺติ  จตูหิ  วตฺถูหีติ   สทฺเทน (๒) 
วุตฺเตสุ  จตูสุ  าเนสุ    อิท  ปม  าน   อิติ (๓)  ชาติสตสหสฺส- 
มตฺตานุสฺสรณ  ปม  การณนฺติ  อตฺโถ  ฯ   อุปริวารทฺวเยสุป (๔) 
เอเสว  นโย  ฯ  เกวล  ห ิ อย  วาโร ชาติสตสหสฺสานุสฺสรณวเสน (๕) 
วุตฺโต  ฯ  อิตเร  ทสจตฺตาลีสสวฏฏวิวฏฏกปฺปานุสสฺรณวเสน  ฯ  
มนฺทป ฺโ  หิ  ติตฺถโิย  อเนกชาติสตสหสฺสมตฺต  อนุสฺสรติ    
# ๑. ม. นิขาตขาณุ ฯ  ๒. ม. วตฺถุสทฺเทน ฯ  ๓. ม. อิท ฯ 
# ๔. ม. วารทฺวเยป ฯ  ๕. ม. อเนกชาติ.....ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๐ 
 
มชฺฌิมป ฺโ  ทส  สวฏฏวิวฏฏกปฺปานิ    ติกฺขป ฺโ  จตฺตาลีส  ฯ   
น  ตโต  อุทธฺ  ฯ   
        จตุตฺถวาเร ฯ  ตกฺกยตีติ  ตกฺกี  ฯ  ตกฺโก  วา  อสฺส  อตฺถีติ  
ตกฺกี  ฯ  ตกฺเกตฺวา  วิตกฺเกตฺวา  ทิฏ ิคาหิโน  เอต  อธิวจน  ฯ 
วีมสาย  สมนฺนาคโตติ  วีมสี ฯ วีมสา  นาม  ตุลนา  รุจฺจนา  
ขมาปนา (๑) ฯ  ยถา  หิ  ปุริโส  ยฏ ิยา  อุทก  วีมสิตฺวา  วีมสิตฺวา  
โอตรติ    เอวเมว  โย  ตุลยิตฺวา  รุจฺจิตฺวา  ขมาเปตฺวา  ทิฏ ึ 
คณฺหาติ   โส  วีมสีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตกฺกปริยาหตนฺติ  ตกฺเกน  
ปริยาหต  ฯ  เตน  เตน  ปริยาเยน  ตกฺเกตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  
วีมสานุจริตนฺติ  ตาย  วุตฺตปฺปการาย  วีมสาย  อนุจริต  ฯ  
สย  ปาฏิภาณนฺติ (๒) อตฺตโน  ปฏิภาณมตฺตส ฺชาต  ฯ  เอวมาหาติ   
สสฺสตทิฏ ึ  คเหตฺวา  เอว  วทติ  ฯ   
        ตตฺถ  จตุพฺพิโธ  ตกกฺี  อนุสฺสติโก (๓) ชาติสฺสโร  ลาภี  สทฺุธ- 
ตกฺกิโกติ  ฯ  ตตฺถ  โย  เวสฺสนฺตโร  นาม  ราชา  อโหสีติอาทีนิ   
สุตฺวา  เตนหิ  ยท ิ เวสฺสนตฺโรว  ภควา    สสฺสโต  อตฺตาติ   
ตกฺกยนฺโต  ทิฏ ึ  คณฺหาติ   อย  อนุสสฺติโก (๓) นาม ฯ  เทฺว  
ติสฺโส  ชาติโย  สริตฺวา  อหเมว  ปุพฺเพ  อสุกสฺม ึ นาม  อโหสึ   
ตสฺมา  สสฺสโต  อตฺตาติ  ตกฺกยนฺโต  ชาติสฺสรตกฺกิโก  นาม  ฯ  
โย  ปน  ลาภิตาย  ยถา  เม  อิทานิ  อตฺตา  สุขิโต (๔)  อตีเตป   
# ๑. ม. ขมนา ฯ  ๒. ปฏิภานฺนติ ฯ  ๓. ม. อนุสฺสุติโก ฯ 
# ๔. ม. สุขี โหติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๑ 
 
เอว  อโหสิ   อนาคเตป  ภวิสฺสตีติ  ตกฺกยิตฺวา  ทิฏ ึ  คณฺหาติ   
อย  ลาภิตกฺกโิก  นาม  ฯ  เอว  สติ  อิท  โหตีติ  ตกกฺมตฺเตเนว   
คณฺหนฺโต  ปน  สุทฺธตกฺกโิก  นาม  ฯ   
        เอเตส  วา  อ ฺตเรนาติ  เอเตสเยว  จตุนฺน  วตฺถูน  
อ ฺตเรน  เอเกน  วา  ทวีฺหิ  วา  ตีหิ  วา  ฯ  นตฺถิ  อิโต  
พหิทฺธาติ  อิเมหิ  ปน  วตฺถูหิ  พหิ  อ ฺ  เอกการณมฺป  
สสฺสตป ฺตฺติยา  นตฺถีติ  อปฺปฏิวตฺติย  สีหนาท  นทติ ฯ ตยิท  
ภิกฺขเว  ตถาคโต  ปชานาตีติ  ภิกฺขเว  ต  อิท  จตุพฺพิธป  
ทิฏ ิคต  ตถาคโต  นานปฺปการโต  ชานาติ  ฯ   
        ตโต  ต  ปชานนาการ  ทสฺเสนฺโต  อิเม  ทฏิ ิฏานาติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ทิฏ ิโยว  ทิฏ ิฏานา  นาม  ฯ  อป   จ  
ทิฏ ีน  การณมฺป  ทิฏ ิฏานเมว  ฯ  ยถาห ฯ  กตมานิ  อฏ  
ทิฏ ิฏานานิ   ขนฺธาป  ทิฏ ิฏาน  อวิชฺชาป  ผสฺโสป  ส ฺาป   
วิตกฺโกป    อโยนิโสมนสิกาโรป    ปาปมิตฺโตป    ปรโตโฆโสป   
ทิฏ ิฏานนฺติ  ขนฺธา  เหตุ  ขนฺธา  ปจฺจโย  ทฏิ ีน (๑) อุปฺปาทาย  
สมุฏานฏเน  เอว  ขนฺธาป  ทิฏ ิฏาน  อวิชชฺา  เหตุ  ฯเปฯ 
ปาปมิตฺโต  เหตุ  ฯเปฯ  ปรโตโฆโส  เหตุ  ปรโตโฆโส  ปจฺจโย  
ทิฏ ีน   อุปฺปาทาย  สมุฏานฏเน   เอวป  ปรโตโฆโส  
ทิฏ ิฏานนฺติ (๒)ฯ เอว  คหิตาติ  ทิฏ ิสงฺขาตา  ตาว  ทิฏ ิฏานา   
# ๑. ม.  ทิฏ ิฏาน ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๐๔/๒๐๐ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๒ 
 
สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ  เอว  คหิตา  อาทินฺนา   ปวตฺติตาติ   
อตฺโถ  ฯ  เอว  ปรามฏาติ  นิราสงฺกจิตฺตตาย  ปุนปฺปุน  อามฏา   
ปรามฏา    อิทเมว  สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ปรินฏิาปตา  ฯ   
การณสงฺขาตา  ปน  ทิฏ ิฏานา  ยถา  คยฺหมานา  ทิฏ ิโย  
สมุฏาเปนฺติ    เอว  อารมฺมณวเสน  จ  ปวตฺตนวเสน  จ  
อาเสวนวเสน  จ  คหิตา  อนาทีนวทสฺสิตาย  ปุนปฺปุน  คหณ- 
วเสน  ปรามฏา  ฯ  เอว  คติกาติ  เอว  นิรยติรจฺฉานเปตวิสย- 
คตีน (๑) อ ฺตรคติกา  ฯ  เอว  อภิสมฺปรายาติ  อิท  ปุริมปทสเฺสว  
เววจน  ฯ  เอว  อิธปรโลกาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ต ฺจ  ตถาคโต  
ปชานาตีติ  น  เกวล ฺจ  ตถาคโต  สการณ  สคติก  ทิฏ ิคตเมว   
ปชานาติ   อถโข  ต ฺจ  สพฺพ  ปชานาติ   ตโต  จ  อุตฺตริตร  
สีล ฺเจว  สมาธิ ฺจ  สพฺพ ฺ ุตาณ ฺจ  ปชานาติ  ฯ   
        ต ฺจ  ปชาน  น  ปรามสตีติ  ต ฺจ  เอววิธ  อนตฺุตร   
วิเสส  ปชานนฺโตป  อห  ปชานามีติ  ตณฺหาทิฏ ิมานปรามาส- 
วเสน [๒] ต ฺจ  น  ปรามสติ  ฯ  อปรามสโต  จสสฺ  ปจฺจตฺต ฺเจว(๓) 
นิพฺพุติ  วิทิตาติ  เอว  อปรามสโต  จสสฺ  อปรามาสปจฺจยา   
สยเมว  อตฺตนาเยว  เตส  ปรามาสกิเลสาน  นิพฺพุติ  วิทิตา  ฯ  
ปากฏ  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  นิพฺพานนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        อิทานิ  ยถา  ปฏิปนฺเนน  ตถาคเตน  สา  นิพฺพุติ  อธิคตา   
# ๑.  ม...เปตฺติวิสยคติกาน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตฺจาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. ปจฺจตฺตฺเญว ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๓ 
 
ตมฺปฏิปตฺตึ  ทสฺเสตุ  ยาสุ  เวทนาสุ  รตา (๑) ติตฺถิยา  อิธ  สุขิโน   
ภวิสฺสาม   เอตฺถ  สุขิโน  ภวิสฺสามาติ  ทิฏ ิคฺคหน (๒) ปวิสนฺติ   
ตาสเยว  เวทนาน  วเสน  กมฺมฏาน  อาจิกฺขนฺโต  เวทนาน   
สมุทย ฺจาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยถาภูต  วิทิตฺวาติ  อวิชฺชาสมุทยา   
เวทนาสมุทโยติ (๓) ปจฺจยสมุทยฏเน  เวทนากฺขนฺธสฺส  อุทย  ปสฺสติ     
เวทนาสมุทโย  ตณฺหาสมุทยา  กมฺมสมุทยา   ผสฺสสมุทยา  
นิพฺพตฺติลกฺขณฺ ปสฺสนฺโตป (๓)  เวทนากฺขนฺธสฺส  อุทย  ปสฺสตีติ (๔) 
อิเมส  ป ฺจนฺน  ลกฺขณาน  วเสน  เวทนาสมุทย  ยถาภูต   
วิทิตฺวา    อวิชฺชานิโรธา  เวทนานิโรโธติ  (๕) [๖] ตณฺหานิโรธา   
กมฺมนิโรธา    ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธติ  ปจฺจยนิโรธฏเน 
เวทนากฺขนฺธสฺส  ขย (๗) ปสฺสติ   วิปรณิามลกฺขณ  ปสฺสนฺโตป  
เวทนากฺขนฺธสฺส  วย  ปสสฺตีติ (๘) อิเมส  ป ฺจนฺน  ลกฺขณาน   
วเสน  เวทนาน  อฏงฺคม  ยถาภูต  วิทิตฺวา  ย  เวทน  ปฏิจฺจ  
อุปฺปชฺชติ  สขุ  โสมนสฺส   อย  เวทนาย  อสฺสาโทติ  เอว  
อสฺสาท  จ  ยถาภูต  วิทิตฺวา  ย  เวทนา  อนิจฺจา  ทุกขฺา  
วิปริณามธมฺมา   อย  เวทนาย  อาทีนโวติ  เอว  อาทีนว  (๙) 
# ๑. ม. รตฺตา ฯ  ๒. ม. ทฏิฐิคหน ฯ  ๓. มรมฺมโปตฺถเก สมุทโยติ 
# ฯเปฯ  ตณฺหาสมุทยา  กมฺมสมุทยา  ผสฺสสมุทยา  เวทนาสมุทโยติ 
# ปจฺจยสมุทยฏเฐน  เวทนากฺขนฺธสฺส  อุทย ปสฺสติ   นิพฺพตฺติลกฺขณฺ 
# ปสฺสนฺโตป อิจฺจิเม  ปาฐา  ทิสฺสนฺติ ฯ  ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๐๘/๘๐ ฯ 
# ๕. ม. เวทนานิโรโธติ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ฯเปฯ - อิติ  ทิสสฺติ ฯ 
# ๗. ม. วย ฯ  ๘. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๐๙/๘๑ ฯ ๙. ม. อาทีนวฺจ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๔ 
 
ยถาภูต  วิทิตฺวา  โย  เวทนาย  ฉนฺทราควินโย  ฉนฺทราคปฺปหาน     
อิท  เวทนาย  นิสฺสรณนฺติ  เอว  นิสฺสรณ ฺจ  ยถาภูต  วิทิตฺวา     
วิคตจฺฉนฺทราคตาย  อนุปาทาโน  อนุปาทา  วิมุตฺโต  ภิกฺขเว  
ตถาคโต  ยสมฺึ  อุปาทาเน  สติ  กิ ฺจิ  อุปาทิเยยฺย    อุปา- 
ทินฺนตฺตา  จ   ขนฺโธ  ภเวยฺย  ตสฺส  อภาวา  กิ ฺจิ  ธมฺม  
อนุปาทิยิตฺวาว  วิมุตฺโต  ภิกฺขเว  ตถาคโตติ  ฯ   
        อิเม  โข  เต  ภิกฺขเวติ   เย  โว  อห  กตเม  จ   เต   
ภิกฺขเว  ธมฺมา  คมฺภีราติ  อปุจฺฉึ    อิเม  โข  เต  ภิกขฺเว  
ต ฺจ  ตถาคโต  ปชานาติ    ตโต  จ  อุตฺตริตร  ปชานาตีติ  เอว  
นิทฺทิฏา  สพฺพ ฺ ุตาณธมฺมา  คมฺภีรา  ทุทฺทสา  ฯเปฯ  
ปณฺฑิตเวทนียาติ   เวทิตพฺพา    เยหิ  ตถาคตสฺส  เนว  ปุถชฺุชโน   
น  โสตาปนฺนาทีสุ  อ ฺตโร  วณฺณ  ยถาภูต  วตฺตุ  สกโฺกติ   
อถ  โข  ตถาคโตว  ยถาภุจฺจ (๑) วณฺณ  สมฺมา  วทมาโน  
วเทยฺยาติ ฯ เอว  ปุจฺจมาเนนาป (๒) สพฺพ ฺ ุตาณเมว  ปุฏ  ฯ 
นิยฺยาเทนฺเตนาป (๓) ตเทว  นิยฺยาทติ (๔) ฯ  อนตฺรา  ปน  ทฏิ ิโย  
วิภตฺตาติ  ฯ   
                        ปมภาณวารวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
# ๑. ม. ยถาภูต ฯ      ๒. ม. ปุจฺฉมาเนนาป ฯ 
# ๓. ม. นิยฺยาเตนฺเตนาป ฯ  ๔. ม. นยิยฺาติต ฯ  
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        เลมที ่ ๑  เอกจฺจสสฺสตวาทวณฺณนา    หนา  ๑๖๕ 
         
        ตตฺถ (๑) เอกจฺจสสฺสติกาติ  เอกจฺจสสฺสตวาทา  ฯ  เต  ทุวิธา   
โหนฺติ   สตฺเตกจฺจสสฺสติกา    สงฺขาเรกจฺจสสฺสติกาติ  ฯ  ทุวิธาป 
 ิอิธ  คหิตาเยว  ฯ   
        ยนฺติ  นปิาตมตฺต  ฯ  กทาจีติ  กิสมฺิ ฺจิ  กาเล  ฯ  กรหจีติ  
ตสฺเสว  เววจน  ฯ  ทีฆสฺส  อทฺธุโนติ  ทีฆสฺส  กาลสฺส  ฯ  
อจฺจเยนาติ  อติกฺกเมน  ฯ  สวฏฏตีติ  วินสฺสติ  ฯ  เยภุยฺเยนาติ  เย  
อุปริ  พฺรหฺมโลเกสุ  วา  อรูเปสุ  วา  นิพฺพตฺตนฺติ    ตทวเสเส  
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ฌานมเนน  นิพฺพตฺตตฺตา  มโนมยา  ฯ  ปติ  
เตส  ภกฺโข  อาหาโรติ  ปติภกฺขา  ฯ  อตฺตโนว  เตส  ปภาติ  
สยมฺปภา  ฯ  อนฺตลิกฺเข  จรนฺตีติ  อนฺตลิกฺขจรา  ฯ  สุเภสุ  
อุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺขาทีสุ  ติฏนฺตีติ  สุภฏายิโน  ฯ  สุภา  วา  
มโนรมฺมวตฺถาภรณา  หุตฺวา  ติฏนฺตีติ  สุภฏายิโน  ฯ  จิร   
ทีฆมทฺธานนฺติ  อุกฺกเสน  อฏ  กปฺเป  ฯ   
        วิวฏฏตีติ  สณฺาติ  ฯ  ส ฺ  พฺรหฺมวิมานนฺติ  ปกติยา   
นิพฺพตฺตสตฺตาน  นตฺถิตาย  สุ ฺ    พฺรหฺมกายิกา  ภูมิ  
นิพฺพตฺตตีติ  อตฺโถ  ฯ   ตสฺส  กตฺตา  วา  กาเรตา  วา  นตฺถิ  ฯ  
วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตนเยน  ปน  กมฺมปจฺจยา  อุตุสมุฏานา  รตนภูมิ 
นิพฺพตฺตติ  ฯ  ปกตินิพฺพตฺตฏาเนเยว (๒) เจตฺถ  อุยฺยานกปฺป- 
รุกฺขาทโย  นพฺิพตฺตนฺติ  ฯ  อถ  สตฺตาน  ปกติยา  วิสิตฏาเน   
# ๑. ม. อย  ปาโฐ  นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปกตินิพฺพตฺติฏฐาเนสุเยว ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๖ 
 
นิกนฺติ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  เต  ปมชฺฌาน  ภาเวตฺวา  ตโต  โอตรนฺติ  ฯ  
ตสฺมา  อถ  โข  อ ฺตโร  สตฺโตติอาทิมาห  ฯ  อายุกฺขยา  วา  
ปุ ฺกฺขยา  วาติ  เย  โอฬาร  ปุ ฺกมฺม  กตฺวา  ยตฺถ  กตฺถจิ  
อปฺปายุเก  เทวโลเก  นิพฺพตฺตนฺติ    เต  อตฺตโน  ปุ ฺพเลน  
ยาวตายุก  าตุ  น  สกฺโกนฺติ    ตสฺส  ปน  เทวโลกสฺส  
อายุปฺปมาเณเนว  จวนฺตีติ  อายุกฺขยา  วา  จวนฺตีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ 
เย  ปน  ปริตฺต  ปุ ฺกมฺม  กตฺวา  ทฆีายุเก  เทวโลเก  
นิพฺพตฺตนฺติ    เต  ยาวตายุก  าตุ  น  สกฺโกนฺติ    อนฺตราว   
จวนฺตีติ  ปุ ฺกฺขยา  วา  จวนฺตีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  ทีฆมทฺธาน  
ติฏตีติ  กปฺป  วา  อุปฑฺฒกปฺป  วา  ฯ   
        อนภิรตีติ  อปรสฺสาป  สตฺตสฺส  อาคมนปตฺถนา  ฯ  ยา  
ปน  ปฏิฆสมฺปยุตฺตา  อุกฺกณฺ ิตา    สา  พฺรหฺมโลเก  นตฺถ ิ ฯ  
ปริตสฺสนาติ  อุพฺพิชฺชนา  ผนฺทนา  ฯ  สา  ปเนสา  ตาสตสฺสนา  
ตณฺหาตสฺสนา  ทิฏ ิตสฺสนา  าณตสฺสนาติ  จตุพฺพิธา  โหติ  ฯ  
ตตฺถ  ชาตึ  ปฏิจฺจ  ภย  ภยานก  ฉมฺภิตตฺต  โลมหโส  เจตโส   
อุพฺพิคฺโค (๑) อุตฺราโส  ชร  พยาธึ  มรณ  ปฏิจฺจ  ฯเปฯ   
อุตฺราโสติ (๒) อย  ตาสตสฺสนา  นาม  ฯ  อโห  วต  อ ฺเป 
สตฺตา  อิตฺถตฺต  อาคจฺเฉยฺยุนฺติ (๓) อย  ตณฺหาตสฺสนา  นาม  ฯ   
ปริตสฺสิต  วิปฺผนฺทิตเมวาตี (๔) อย  ทฏิ ิตสฺสนา  นาม  ฯ  เตป   
# ๑. ม. อิเม  ปาฐา  นตฺถิ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๘/๔๙๖ ฯ 
# ๓. ท.ี สี. ๙/๓๑/๒๓ ฯ  ๔. ท.ี ส.ี ๙/๕๑/๕๐ ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๗ 
 
ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เยภุยฺเยน  ภย  สเวค  สนฺตาส  
อาปชฺชนฺตีติ (๑) อย  าณตสฺสนา  นาม  ฯ  อิธ  ปน  ตณฺหา- 
ตสฺสนาป  ทิฏ ิตสฺสนาป  วฏฏติ  ฯ  พฺรหฺมวิมานนฺติ  อิธ  ปน  
ปมาภินิพฺพตฺตสฺส  อตฺถิตาย  สุ ฺนฺติ  น  วุตฺต  ฯ  อุปปชชฺนฺตีติ  
อุปฺปตฺติวเสน (๒) อุปคจฺฉนฺติ  ฯ  สหพฺยตนฺติ  สหภาว  ฯ   
        อภิภูติ  อภิภวิตฺวา   ิโต  เชฏโกหมสฺมีติ  ฯ  อนภิภูโตติ  
อ ฺเหิ  อนภิภูโต  ฯ  อ ฺทตฺถุนฺติ (๓) เอกสวจเน  นิปาโต  ฯ  
ทสฺสนวเสน  ทโส  ฯ  สพฺพ  ปสฺสามีติ  อตฺโถ  ฯ  วสวตฺตีติ  สพฺพ  
ชน  วเส  วตฺเตมิ  ฯ  อิสฺสโร  กตฺตา  นมิฺมิตาติ (๔) อห  โลเก  
อิสฺสโร    อห  โลกสฺส  กตฺตา  จ  นิมมฺาตา  จ    ปวีหิมวนฺต- 
สิเนรุจกฺกวาฬมหาสมุทฺทจนฺทิมสุริยา  มยา  นิมฺมิตาติ  ฯ  เสฏโ   
สชฺชิตาติ  อห  โลกสฺส  อุตฺตโม  จ  สชฺชิตา  จ  ตว  ขตฺติโย  
นาม  โหหิ   ตฺว  พฺราหฺมโณ    เวสฺโส   สุทฺโท    คหฏโ   ปพฺพชิโต 
นาม    อนฺตมโส  ตฺว  โอฏโ  โหหิ    โคโณ  โหหีติ  เอว  สตฺตาน  
สวิภชิตา (๕) อหนฺติ  ม ฺติ  ฯ  วส ี ปตา  ภูตภพฺยานนฺติ  อหมสฺมิ 
จิณฺณวสิตาย  วสี  อหมฺปตา  ภูตาน ฺจ  ภพฺยาน ฺจาติ  ม ฺติ  ฯ  
ตตฺถ  อณฺฑชชลาพุชา (๖) สตฺตา  อนฺโตอณฺฑโกเสเจว  อนฺโต 
วตฺถิมฺหิ  จ  ภพฺยา  นาม   พหิ  นิกฺขนตฺกาลโต  ปฏาย  ภูตา  
นาม  ฯ  สเสทชา  ปมจิตฺตกฺขเณ  ภพฺยา    ทุติยโต  ปฏาย   
# ๑. ส. ข. ๑๗/๑๕๖/๑๐๔ ฯ  ๒. ม. อุปปชฺชนฺตีติ  อุปปติติวเสน ฯ 
# ๓. ม. อฺญทตฺถูติ ฯ  ๔. ม. นิมฺมาตา ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๕. ม. สวิสเชตา ฯ  ๖. ม. อณฺฑชชลาพุชา ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๘ 
 
ภูตา  ฯ  อุปปาติกา (๑) ปมอิริยาปเถ  ภพฺยา   ทติุยโต  ปฏาย   
ภูตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  เต  สพฺเพป  มยฺห  ปุตฺตาติ  ส ฺาย  
อหมฺปตา   ภูตภพฺยานนฺติ  ม ฺติ  ฯ   
        อิทานิ  การณโต (๒) สาเธตุกาโม  มยา  อิเม  สตฺตา  
นิมฺมิตาติ  ปฏิ ฺ  กตฺวา  ต  กิสฺส  เหตูติอาทิมาห  ฯ  อิตฺถตฺตนฺติ  
อิตฺถภาว  ฯ  พฺรหฺมภาวนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อิมินา  มยนฺติ  อตฺตโน  
กมฺมวเสน  จุตาป  อุปปนฺนาป   เกวลฺจ  ม ฺนามตฺเตเนว  
อิมินา  มย  นิมฺมิตตาติ  ม ฺมานา  วงฺกจฺฉิทฺเทน  วงฺกอาณิ (๓)  
วิย  โอนมิตฺวา  ตสฺเสว  ปาทมูล  คจฺฉนฺติ  (๔) ฯ   
        วณฺณวนฺตตโร  จาติ  วณฺณวนฺตตโร  จ  อภิรโูป  ปาสาทิ- 
โกติ  อตฺโถ  ฯ  มเหสกฺขตโรติ  อิสฺสริยปริวารวเสน  มหายสตโร  ฯ   
        าน  โข  ปเนตนฺติ  การณ  โข  ปเนต  ฯ  โส  ตโต  
จวิตฺวา  อ ฺตฺร  น  คจฺฉติ    อิเธว  อาคจฺฉติ    ต  สนฺธาเยต   
วุตฺต  ฯ  อคารสฺมาติ  เคหา  ฯ  อนคาริยนฺติ  ปพฺพชชฺ  ฯ  ปพฺพชชฺา 
หิ  ยสฺมา  อคารสุส  หิต  กสิโครกฺขาทิกมฺม (ต) ตตฺถ  นตฺถ ิ  
ตสฺมา  อนคาริยนฺติ (๕) วุจฺจติ  ฯ  ปพฺพชตีติ  อุปคจฺฉติ  ฯ  ตโต  
ปร  นานุสฺสรตีติ  ตโต  ปพฺุเพนิวาสา  ปร  น  สรติ   สริตุ 
อสกฺโกนฺโต  ตตฺถ  ตฺวา  ทิฏ ึ  คณฺหาติ  ฯ   
# ๑. ม. โอปปาติกา ฯ  ๒. ม. การณโต ฯ  ๓. ม. วงฺกอาณี ฯ 
# ๔. ม. คจฺฉนฺตีติ ฯ  ๕. ม. อนคาริยนฺติ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 170 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๖๙ 
 
        นิจฺโจติอาทีสุ  ตสฺส  อุปปตฺตึ  อปสฺสนฺโต  นจฺิโจติ  
วทติ  ฯ  มรณ  อปสฺสนฺโต  ธุโวติ  ฯ  สทาภาวโต  สสฺสโตติ  ฯ 
ชราวเสนาป  วิปริณามสฺส  อภาวโต  อวิปริณามธมฺโมติ  ฯ  
เสสเมตฺถ  วาเร (๑) อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
        ทุติยวาเร ฯ  ขิฑฺฑาย  ปทุสฺสนฺติ  วินสฺสนฺตีติ  ขิฑฺฑา- 
ปโทสิกา  ฯ  ปทูสิกาติป  ปาลึ  ลิขนฺติ (๒) ฯ  สา  อฏกถาย  นตฺถิ  ฯ  
อติเวลนฺติ  อติกาล  อติจิรนฺติ  อตฺโถ  ฯ  หสฺสขิฑฺฑารติธมฺม- 
สมาปนฺนาติ  หสฺสรติธมมฺ ฺเจว  ขิฑฺฑารติธมฺม ฺจ  สมาปนฺนา   
อนุยุตฺตา  ฯ  เกฬิหสฺสสุข ฺเจว  กายิกวาจสิกกีฬาสุข ฺจ  อนุยุตฺตา   
วุตฺตปฺปการรติธมฺมสมงฺคิโน  หุตฺวา  วิหรนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  สติ  
ปมุสฺสตีติ (๓) ขาทนียโภชนีเยสุ  สติ  ปมุสฺสติ (๔) ฯ   
        เต  กิร  ปุ ฺวิเสสาธิคเตน  มหนฺเตน  อตฺตโน  สิริวิภเวน  
นกฺขตฺต  กีฬนฺตา  ตาย  สมฺปตฺติมหนฺตตาย  อาหาร  ปริภุ ฺชิมหฺา   
น  ปริภุ ฺชิมฺหาติป  น  ชานนฺติ  ฯ  อถ  เอกาหาราติกฺกมนโต   
ปฏาย  นิรนฺตร  ขาทนฺตาป  ปวนฺตาป  จวนฺติเยว    น  
ติฏนฺติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  กมฺมชเตชสฺส  พลวตาย [๕] ฯ  มนุสฺสาน  
หิ  กมฺมชเตโช  มนฺโท   กรชกาโย  พลวา  ฯ  เตส  เตชสฺส (๖) 
จ  มนฺทตาย   กรชกายสฺส  พลวตาย  สตฺตาหมฺป  อติกฺกมิตฺวา   
# ๑. ม. ปฐมวาเร ฯ  ๒. ม. ลิขนฺติ ฯ  ๓. ม. สมฺมุสฺสตีติ ฯ 
# ๔. ม. สมฺมสฺุสตีติ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร กรชกายสฺส  มนฺทตายาติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. กมฺมชเตชสฺส ฯ                  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๐ 
 
อุโณฺหทก  อจฺฉยาคุอาทีหิ  สกฺกา  วตฺถุ อุปตฺถมฺเภตุ ฯ  เทวาน  
ปน  เตโช  พลวา  โหติ   กรช  มนฺท  ฯ  เต  เอก  อาหารเวล  
อติกฺกมิตฺวาว  สณฺาตุน  สกฺโกนฺติ  ฯ  ยถา  นาม  คิมฺหาน  
มชฺฌนฺหิเก  ตตฺตปาสาเณ  ปต  ปทุม  วา  อุปฺปล  วา  
สายณฺหสมเย  ฆฏสเตนาป  สิ ฺจิยมาน  ปากติก  น  โหติ    
วินสฺสติเยว    เอวเมว  ปจฺฉา  นิรนฺตร  ขาทนฺตาป  ปวนฺตาป   
จวนฺติเยว    น  ติฏนฺติ  ฯ  เตนาห  สติยา  สมฺโมสา  เต  เทวา  
ตมฺหา  กายา  จวนฺตีติ  ฯ  กตเม  ปน  เต  เทวาติ  ฯ อิเม  
นามาติ (๑) อฏกถาย  วิจารณา  นตฺถิ  ฯ  เทวาน  กมฺมชเตโช 
พลวา  โหติ    กรช  มนฺทนฺติ  อวิเสเสน  วุตฺตตฺตา  ปน  เย  
เกจิ  กวฬิงฺการาหารูปชีวิโน  เทวา  เอว  กโรนฺติ    เตเยว  
จวนฺตีติ  เวทิตพฺพา  ฯ  เกจิ  ปนาหุ  นมิฺมานรติ  ปรนิมฺมิต- 
วสวตฺติโน  เต  เทวาติ  ฯ  ขิฑฺฑาย  ปทุสฺสนมตฺเตเนว  เหเต  
ขิฑฺฑาปโทสิกาติ  วุตฺตา  ฯ  เสสเมตฺถ  ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตติยวาเร ฯ  มเนน  ปทุสฺสนฺติ  นสฺสนฺติ (๒) วินสฺสนฺตีติ   
มโนปโทสิกา  ฯ  เอเต  จาตุมฺมหาราชิกา  ฯ  เตสุ  กิร  เอโก  
เทวปุตฺโต  นกฺขตฺต  กีฬิสสฺามีติ  สปรวิาโร  รเถน  วีถึ  
ปฏิปชชฺติ  ฯ  อถ ฺโ  นกิฺขมนฺโต  ต  ปุรโต  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  
กึ (๓) โภ  อย  กปโณ  อทิฏปุพฺพ  วิย  เอก (๔) ทสิฺวา  ปติยา   
# ๑. ม. เทวาติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถ ิฯ  ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. เอต ฯ  
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๑ 
 
อุทฺธุมาโต  วิย  ภิชชฺมาโน  วิย  จ  คจฺฉตีติ  กุชฺฌติ  ฯ ปุรโต  
คจฺฉนฺโตป  นิวตฺติตฺวา  ต  กุทฺธ  ทิสฺวา  กุทฺธา  นาม  สุวิชชฺานา (๑) 
โหนฺติ (๒) กทฺุธภาวมสฺส  ตฺวา  ตฺว  กุทฺโธ  มยฺห  กึ  กริสฺสส ิ  
อย  สมฺปตฺติ  มยา  ทานสีลาทีน  วเสน  ลทฺธา    น  ตุยฺห  
วเสนาติ  ปฏิกุทฺโธ ฯ  เอกสฺมึ  ห ิ กุทฺเธ  อิตโร  อกทฺุโธ  
รกฺขติ  ฯ  อุโภสุ  ปน  กุทเฺธสุ  เอกสฺส  โกโธ  อิตรสฺส  
ปจฺจโย  โหติ    ตสฺสป  โกโธ  อิตรสสฺ  ปจฺจโย  โหตีติ  อุโภ 
กนฺทนฺตานเยว  โอโรธาน  จวนฺติ ฯ อยเมตฺถ  ธมมฺตา  ฯ  เสส  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตกฺกีวาเร   ฯ  อย  จกขฺฺวาทีน  เภท  ปสฺสติ  ฯ  จิตตมฺปน  
ยสฺมา  ปุริม  ปุริม  ปจฺฉิมสฺส  ปจฺฉิมสฺส  ปจฺจย  ทตฺวาว  
นิรุชฺฌติ    ตสฺมา  จกฺขฺวาทีน  เภทโต  พลวตรมฺป  จิตฺตสฺส  เภท  
น  ปสฺสติ  ฯ  โส  ต  อปสฺสนฺโต  ยถา  นาม  สกโุณ  เอก  
รุกฺข  ชหิตฺวา  อ ฺสฺมึ  นิลียติ   เอวเมว  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  
ภินฺเน  จิตฺต  อ ฺตฺร  คจฺฉตีติ  คเหตฺวา  เอวมาห  ฯ  เสสเมตฺถ  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
# ๑. ม. สุวิทติา ฯ  ๒. ม. โหนฺตีติ ฯ  ๓. ม. ปฏิกุชฌฺติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  อนฺตานนฺตวาทวณฺณนา  หนา  ๑๗๒ 
 
        อนฺตานนฺติกาติ  อนฺตานนฺตวาทา  ฯ  อนฺต  วา  อนนฺต  วา   
อนฺตานนฺต  วา  เนวนฺตานานนฺต  วา  อารพฺภ  ปวตฺตวาทาติ   
อตฺโถ  ฯ   
        อนฺตส ฺ ี  โลกสฺม ึ วิหรตีติ  ปฏิภาคนิมิตฺต  จกฺกวาฬ-   
ปริยนฺต  อวฑฺเฒตฺวา  ต  โลโกติ  คเหตฺวา  อนฺตส ฺ ี  โลกสฺม ึ  
วิหรติ  จกฺกวาฬปริยนฺต  กตฺวา  วฑฺฒิตกสิเณ (๑)  ปน  อนนฺตส ฺ ี   
โหติ  อุทฺธมโธ  อวฑฺเฒตฺวา  ปน  ติรยิ  วฑฺเฒตฺวา  อุทฺธมโธ   
อนฺตส ฺ ี  ติริย  อนนฺตส ฺ ี  ฯ  ตกกฺีวาโท  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺโพ  ฯ  อิเม  จตฺตาโรป  อตฺตนา  ทฏิปุพฺพานุสาเรเนว   
ทิฏ ิยา  คหิตตฺตา  ปุพฺพนฺตกปฺปเกสุ  ปวิฏา  ฯ   
 
                                อมราวิกฺเขปวาทวณฺณนา   
        น  มรตีติ  อมรา  ฯ  กา  สา  ฯ  เอวนฺติป  เม  โนติ  อาทินา   
นเยน  ปริยนตฺรหิตา  ทิฏ ิคติกสฺส  ทิฏ ิ  เจว  วาทา (๒)  จ  ฯ  วิวิโธ   
เขโปติ  วิกฺเขโป  ฯ  อมราย  ทฏิ ิยา  วาจาย  จ  วิกฺเขโปติ   
อมราวิกฺเขโป  ฯ  โส  เอเตส  อตฺถีติ  อมราวิกฺเขปกา  ฯ  อปโร   
นโย  อมรา  นาม  เอกา  มจฺฉชาติ  ฯ  สา  อุมฺมุชฺชน-   
นิมุชฺชนาทิวเสน  อุทเก  สนฺธาวมานา  คเหตุ  น  สกกฺา (๓)   
# ๑. ม. วฑฺฒิตกสิโณ ฯ  ๒. ม. วาจา ฯ  ๓. ม. น สกฺกาติ ฯ    
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        เลมที ่ ๔  พรฺหฺมชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๓   
 
เอวเมว  อยป  วาโท  อิโต  จิโต  จ  สนธฺาวติ  คาหณ  น   
อุปคจฺฉตีติ  อมราวิกฺเขโปติ  วุจฺจติ  ฯ  โส  เอเตส  อตฺถีติ   
อมราวิกฺเขปกา  ฯ   
        อิท  กุสลนฺติ  ยถาภูต  นปฺปชานาตีติ  ทส  กสุลกมฺมปเถ   
ยถาภูต  นปปฺชานาตีติ  อตฺโถ  ฯ  อกสุเลป  ทส  อกุสลกมฺมปถาว   
อธิปฺเปตา  ฯ  โส  มมสฺส  วิฆาโตติ  มุสา  มยา  ภณิตนฺติ   
วิปฺปฏิสารุปฺปตฺติยา  มม  วิฆาโต  อสฺส  ทุกฺข  ภเวยฺยาติ   
อตฺโถ  ฯ  โส  มมสฺส  อนตฺราโยติ  โส  มม  สคฺคสฺส  เจว   
มคฺคสฺส  จ  อนฺตราโย  อสฺส  ฯ  มุสาวาทภยา  มุสาวาท-   
ปริเชคุจฺฉาติ  มุสาวาเท  โอตฺตปฺเปน  เจว  หิริยา  จ  ฯ   
วาจาวิกฺเขป  อาปชฺชตีติ  วาจาย  วิกฺเขป  อาปชฺชติ  ฯ  กีทิส  ฯ   
อมราวิกฺเขป  อปริยนฺตวิกเฺขปนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอวนฺติป  เม  โนติอาทีสุ  เอวนฺติป  เม  โนติ  อนิยมิต-   
วิกฺเขโป  ฯ  ตถาติป  เม  โนติ  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ   
วุตฺต  สสฺสตวาท  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  อ ฺถาติป  เม  โนติ  สสฺสตโต   
อ ฺถา  วุตฺต  เอกจฺจสสฺสต  เอกจฺจอสสฺสต (๒)  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  โนติป   
เม  โนติ  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วุตฺต  อุจฺเฉท   
ปฏิกฺขิปติ  ฯ  โน  โนติป  เม  โนติ  เนว  โหติ  น  น  โหตีติ   
วุตฺต  ตกฺกีวาท  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  อย (๓)  ปน  อิท  กุสลนฺติ  วา   
# ๑. ม. คาห ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. สย ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๔   
 
อกุสลนฺติ  วา  ปุฏโ  น  กิ ฺจิ  พฺยากโรติ  ฯ  อิท  กุสลนฺติ   
วา  ปุฏโ  เอวนฺติป  เม  โนติ  วทติ  ฯ  ตโต  ก ึ อกุสลนฺติ   
วุตฺเต  ตถาติป  เม  โนติ  วทติ  ฯ  กึ  อุภยโต  อ ฺถาติ   
วุตฺเต  อ ฺถาติป  เม  โนติ  วทติ  ฯ  ตโต  ติวิเธนาป  เนว   
โหติ  กินฺเต  ลทฺธีติ  วุตฺเต  โนติป  เม  โนติ  วทติ  ฯ  ตโต   
โน  โนติ  กนิฺเต (๑)  ลทฺธีติ  วุตฺเต  โน  โนติป  เม  โนติ  เอว   
วิกฺเขปเมวาปชฺชติ   เอกสฺมิมฺป  ปกฺเข  น  ติฏติ  ฯ   
        ฉนฺโท  วา  ราโค  วาติ  อปฺปฏชิานนฺโตป (๒)  สหสา  กุสลเมว   
กุสลนฺติ  วตฺวา  อกุสลเมว  อกุสลนฺติ  วตฺวา  มยา  อสุกสฺส   
นาม  เอว  พฺยากต  กินฺต  สุพฺยากตนฺติ  อ ฺเ  ปณฺฑิเต   
ปุจฺฉิตฺวา  เตหิ  สุพฺยากต  ภทฺรมุข  กุสลเมว  ตยา  กุสล   
อกุสลเมว  อกุสลนฺติ  พฺยากตนฺติ  วุตฺเต  นตฺถิ  มยา  สทิโส   
ปณฺฑิโตติ  เอวเมตฺถ (๓)  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา  อสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ   
เอตฺถ  จ  ฉนโฺท  ทุพฺพลราโค   ราโค  พลวราโคติ  ฯ  โทโส   
วา  ปฏิโฆ  วาติ  กุสลมฺป  อกุสลนฺติ  อกุสล  วา  กุสลนฺติ   
วตฺวา  อ ฺเ  ปณฺฑิเต  ปจฺุฉิตฺวา  เตหิ  ทุพฺยากตนฺตยาติ  วุตฺเต   
เอตฺตกมฺป  นาม  น  ชานามีติ  ตตฺถ  เม  อสฺส  โทโส  วา   
ปฏิโฆ  วาติ  อตฺโถ  ฯ  อิธาป  โทโส  ทุพฺพลโกโธ   ปฏิโฆ   
พลวโกโธ  ฯ   
# ๑. ม. ก ึโน โนติ เต ฯ  ๒. ม. อชานนฺโตป ฯ  ๓. ม. เอว ตตฺถ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 176 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๕   
 
        ต  มมสสฺ  อุปาทาน  โส  มมสฺส  วิฆาโตติ  ต  ฉนฺท-   
ราคทฺวย  มม  อุปาทาน  อสฺส  โทสปฏฆิทฺวย  วิฆาโต  ฯ  อุภยมฺป   
วา  ทฬฺหคฺคหณวเสน  อุปาทาน  วิหนนวเสน  วิฆาโต  ฯ  ราโค   
หิ  อมุ ฺจิตุกามตาย  อารมฺมณ  คณฺหาติ  ชลูกา  วิย  ฯ  โทโส   
วินาเสตุกามตาย  อาสีวิโส  วิย  ฯ  อุโภป  เจเต  สนฺตาปกตฺเถน   
วิหนนฺติเยวาติ  อุปาทานนฺติ  จ  วิฆาโตติ  จ  วุตฺตา  ฯ  เสส   
ปมวารสทิสเมว  ฯ   
        ปณฺฑิตาติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคตา  ฯ  นิปุณาติ  สณฺห-   
สุขุมวุฑฺฒิโน (๑)  สณฺหสุขุม  อตฺถนตฺร  ปฏิวิชฺฌนสมตฺถา  ฯ   
กตปรปฺปวาทาติ  วิ ฺาตปรปฺปวาทา  เจว  ปเรหิ  สทฺธ ึ  
กตวาทปริจฺจยา  จ  ฯ  วาลเวธิรูปาติ  วาลเวธิธนุคฺคหสทิสา  ฯ   
โว  ภินฺทนฺตา (๒)  ม ฺเติ  วาลเวธิ  วิย  วาล  สุขุมานิป  ปเรส   
ทิฏ ิคตานิ  อตฺตโน  ป ฺาพเลน (๓)  ภินฺทนฺตา  วิย  จรนฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ  เต  ม  ตตฺถาติ  เต  สมณพฺราหฺมณา  ม  เตสุ   
กุสลากุสเลสุ  ฯ  สมนุยุ ฺเชยฺยุนฺติ  ก ึ กุสล  กึ  อกสุลนฺติ  อตฺตโน   
ลทฺธึ  วทาติ  ลทฺธึ  ปุจฺเฉยฺยุ  ฯ  สมนุคฺคาเหยฺยุนฺติ  อิท  นามาติ   
วุตฺเต  เกน  การเณน  เอตมตฺถ  คาหยาติ (๔)  การณ  ปุจฺเฉยฺยุ ฯ   
สมนุภาเสยฺยุนฺติ  อิมินา  นาม  การเณนาติ  วุตฺเต  การเณ   
โทส  ทสฺเสตฺวา  น  ตฺว  อิท  ชานาสิ  อิทมฺปน  คณฺห   อิท   
# ๑. ม. ....พุทฺธิโน ฯ  ๒. ม. โว ภินฺทนฺตา ฯ  ๓. ม. ปฺญาคเตน ฯ   
# ๔. ม. คาหเยนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 177 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๖   
 
วิสฺสชฺเชหีติ  เอว  สมนุยุ ฺเชยฺยุ ฯ  น  สมฺปาเยยฺยนฺติ  น   
สมฺปาเทยฺย  สมฺปาเทตฺวา  กเถตุ  น  สกฺกุเณยฺยนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
โส  มมสฺส  วิฆาโตติ  ยนฺต  ปุนปฺปุน  วตฺวาป  อสมฺปายน   
นาม  โส  มม  วิฆาโต  อสฺส  โอฏตาลุชิวฺหาคลโสสนทุกฺขเมว   
อสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  เสสเมตฺถาป  ปมวารสทิสเมว ฯ   
        มนฺโทติ  มนฺทป ฺโ  ฯ  อป ฺสฺเสเวต  นาม  ฯ  โมมูโหติ   
อติสมฺมุฬโห  ฯ  โหติ  ตถาคโตติอาทีสุ  สตฺโต  ตถาคโตติ   
อธิปฺเปโต  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ  อิเมป  จตฺตาโร  ปุพฺเพ   
ปวตฺตธมฺมานุสาเรเนว  ทิฏ ิยา  คหิตตฺตา  ปุพฺพนฺตกปฺปเกสุ   
ปวิฏา  ฯ   
 
                                อธิจฺจสมุปฺปนฺนวาทวณฺณนา   
        อธิจฺจสมุปฺปนฺโน  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ  ทสสฺน   
อธิจฺจสมุปฺปนฺน  ต  เอเตส  อตฺถีติ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา  ฯ   
อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ  อการณสมุปฺปนฺน  ฯ   
        อส ฺสตฺตาติ (๑)  เทสนาสีสเมต  ฯ  อจิตฺตุปฺปาทา  รูปมตฺตตฺต-   
ภาวาติ (๒)  อตฺโถ  ฯ  เตส  เอว  อุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  เอกจฺโจ   
หิ  ติตฺถายตเน  ปพฺพชิตฺวา  วาโยกสิเณ  ปริกมฺม  กตฺวา   
จตุตฺถชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานา  วุฏาย  จิตฺเต  โทส   
# ๑. ม. อสฺญ... ฯ  ๒. ม. รูปมตฺตกอตฺตภาวาติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 178 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๗   
 
ปสฺสติ  จิตฺเต  สติ  หตฺถจฺเฉทาทิทุกฺข ฺเจว  สพฺพภยานิ  จ   
โหนฺติ  อล  อิมินา  จิตฺเตน  อจิตฺตกภาโว  สนฺโตปติ (๑)  เอว  จิตฺเต   
โทส  ปสฺสิตฺวา  อปริหีนชฺฌาโน  กาล  กตฺวา  อส ฺสตฺเตสุ (๒)   
นิพฺพตฺตติ  ฯ  จิตฺตมสฺส  จุติจิตฺตนิโรเธน  อิเธว  นวิตฺตติ  ฯ   
รูปกฺขนฺธมตฺตเมว  ตตฺถ  ปาตุภวติ  ฯ  เต  ตตฺถ  ยถา  นาม   
ชิยาเวคุกฺขิตฺโต  สโร  ยตฺตโก  ชิยาเวโค  ตตฺตกเมวากาเส  คจฺฉติ   
เอวเมว  ฌานเวคุกฺขิตฺตา  อุปฺปชชฺิตฺวา  ยตฺตโก  ฌานเวโค   
ตตฺตกเมว  กาล  ติฏนฺติ  ฯ  ฌานเวเค  ปน  ปริหีเน  ตตฺถ   
รูปกฺขนฺโธ  อนฺตรธายติ  อิธ  ปฏิสนฺธสิ ฺา  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสมฺา   
ปน  ตาย  อิธ  อุปฺปนฺนส ฺาย  เตส  ตตฺถ  จุติ  ป ฺายติ   
ตสฺมา  ปน (๓)  ส ฺ ุปฺปาทา  จ  ปน  เต  เทวา  ตมฺหา  กายา   
จวนฺตีติ  วุตฺต  ฯ  สนฺตตายาติ  สนฺตภาวาย  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมว  ฯ  ตกฺกีวาโทป  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพติ  ฯ   
# ๑. ม. อจิตฺตกภาโว ว สนฺโตติ ฯ  ๒. ม. อสฺญ..... ฯ   
# ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 179 

        เลมที ่ ๔  อปรนฺตกปฺปกวาทวณฺณนา  หนา  ๑๗๘   
 
        เอว  อฏารส  ปุพฺพนฺตกปฺปเก  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
จตุจตฺตาลีส  อปรนฺตกปฺปเก  ทสฺเสตุ  สนฺติ  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  อนาคตโกฏาสสงฺขาต  อปรนฺต  กปฺเปตฺวา  คณฺหนฺตีติ   
อปรนฺตกปฺปกา  ฯ  อปรนฺตกปฺโป  วา  เอเตส  อตฺถีติ  อปรนฺต-   
กปฺปกา  ฯ  เอว  เสสมฺป  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
 
                                ส ฺ ีวาทวณฺณนา   
        อุทฺธมาฆตนิกาติ (๑)  อาฆาตน  วุจฺจติ  มรณ  อุทฺธมาฆาตนา (๒)   
อตฺตาน  วทนฺตีติ  อุทฺธมาฆาตนิกา (๓) ฯ  ส ฺ ีติ  ปวตฺโต  วาโท   
ส ฺ ีวาโท  ฯ  โส  เตส  อตฺถีติ  ส ฺ ีวาทา  ฯ   
        รูป  อตฺตาติอาทีสุ  กสิณรูป  อตฺตาติ  ฯ  ตตฺถ  ปวตฺตน-   
ส ฺ ฺจสฺส  ส ฺาติ  คเหตฺวา  วา  อาชีวกาทโย  วิย   
ตกฺกมตฺเตเนว  วา  รูป  อตฺตา  โหติ  อโรโค  ปร  มรณา   
ส ฺ ีติ  น  ป ฺเปนฺติ  ฯ  ตตฺถ  อโรโคติ  นิจฺโจ  ฯ  อรูป-   
สมาปตฺตินิมิตฺต  ปน  อตฺตาติ  สมาปตฺติส ฺ ฺจสฺส (๔)  ส ฺาติ   
คเหตฺวา  วา  นิคณฺาทโย  วิย  ตกกฺมตฺเตเนว  วา  อรูป   
อตฺตา  [๕]  ส ฺ ีติ  น  ป ฺเปนฺติ  ฯ  ตติยา  ปน  มิสฺสกคาห-   
# ๑. ม. อุทฺธมาฆาตนิกาติ ฯ  ๒. ม. อุทฺธมาฆาตนา ฯ   
# ๓. ม. อุทฺธมาฆาตนิกา ฯ  ๔. ม. ปวตฺตสฺญฺจสฺส ฯ  ๕. ม.  
# เอตฺถนฺตเร โหติ อโรโค ปร มรณาติ ทิสฺสติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 180 

        เลมที ่ ๔  พรฺหฺมชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๙   
 
วเสน  ปวตฺตา  ทิฏ ิ  ฯ  จตุตฺถา  ตกฺกคาเหเนว  ฯ  ทุติยจตุกฺก   
อนฺตานนฺติกวาเท  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  ตติยจตุกฺเก   
สมาปนฺนกวเสน  เอกตฺตส ฺ ี  อสมาปนฺนกวเสน  นานตฺตส ฺ ี   
ปริตฺตกสิณวเสน  ปริตฺตส ฺ ี  วิปุลกสิณวเสน  อปฺปมาณ-   
ส ฺ ีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  จตุตฺถจตุกฺเก  ปน  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
ติกจตุกฺกชฺฌานภูมิย  นิพฺพตฺตมาน  ทิสฺวา  เอกนฺตสุขีติ  คณฺหาติ   
นิรเย  นิพฺพตฺตมาน  ทิสฺวา  เอกนฺตทุกฺขีติ  มนุสฺเสสุ  นิพฺพตฺตมาน   
ทิสฺวา  สุขทุกฺขีติ  เวหปฺผลเทเวสุ  นิพฺพตฺตมาน  ทิสฺวา  อทุกฺขม-   
สุขีติ  คณฺหาติ  ฯ  วิเสสโต  หิ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณลาภิโน   
ปุพฺพนฺตกปฺปกา  โหนฺติ  ทิพฺพจกฺขุกา  อปรนฺตกปฺปกาติ  ฯ   
 
                        อส ฺ ีเนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทวณฺณนา   
        อส ฺ ีวาโท  ส ฺ ีวาเท  อาทิมฺหิ  วุตฺตาน  ทฺวินฺน   
จตุกฺกาน  วเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตถา  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาโท  ฯ   
เกวล ฺหิ  ตตฺถ  ส ฺ ี  อตฺตาติ  คณฺหนฺตาน  ตา  ทิฏ ิโย   
อิธ  อส ฺ ีติ  จ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีติ  จ  ฯ  ตตฺถ  น  เอกนฺเตน   
การณ  ปริเยสิตพฺพ  ฯ  ทฏิ ิคติกสฺสป (๑)  คาโห  อุมฺมตฺตกปจฺฉิ-   
สทิโสติ  วุตฺตเมต  ฯ   
# ๑. ม. ทฏิฐิคติกสฺส หิ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 181 

                เลมที่  ๔  อุจฺเฉทวาทวณฺณนา  หนา  ๑๘๐   
 
        อุจฺเฉทวาเท  สโตติ  วิชฺชมานสฺส  ฯ  อุจฺเฉทนฺติ  อุปจฺเฉท  ฯ   
วินาสนฺติ  อทสฺสน  ฯ  วิภวนฺติ  ภาววิคม  ฯ  สพฺพาเนตานิ  อ ฺ-   
ม ฺเววจนาเนว  ฯ  ตตฺถ  เทฺว  ชนา  อุจฺเฉททิฏ ึ  คณฺหนฺติ   
ลาภี  จ  อลาภี  จ  ฯ  ลาภี  อนุสฺสรนฺโต (๑)  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
จุตึ  ทิสฺวา  อุปปตฺตึ  อปสฺสนฺโต  โย  วา  จุติมตฺตเมว  ทฏ ุ   
สกฺโกติ  น  อุปปตฺตึ (๒)  โส  อุจฺเฉททิฏ ึ  คณฺหาติ  ฯ  อลาภี   
โก  ปรโลก  ชานาตีติ (๓)  กามสุขคิทฺธิตาย (๔)  วา  ยถา  รุกฺขโต   
ปณฺณานิ  ปติตานิ  ปุน  น  วิรูหนฺติ  เอวเมว  สตฺตาติอาทินา   
ตกฺเกน  วา  อุจฺเฉท  คณฺหาติ  ฯ  อิธ  ปน  ตณฺหาทิฏ ีน   
วเสน  วา  ตถา  จ  อ ฺถา  จ  วิกปฺเปตฺวา  วา  อิมา   
สตฺต  ทิฏ ิโย  อุปฺปนฺนาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        ตตฺถ  รปูติ  รูปวา  ฯ  จาตุมฺมหาภูติโกติ  จตุมหาภูตมโย  ฯ   
มาตาปตูน  เอตนฺติ  มาตาเปตฺติก  ฯ  กนิฺต  ฯ  สุกฺกโสณิต  ฯ   
มาตาเปตฺติเก  สมฺภูโต  ชาโตติ  มาตาเปตฺติกสมฺภโว  ฯ  อิติ   
รูปกายสีเสน  มนุสฺสตฺตภาว  อตฺตาติ  วทติ  ฯ  อิตฺเถเกติ  อิตฺถ   
เอเก  เอวเมเกติ  อตฺโถ  ฯ   
        ทุติโย  ต  ปฏิกฺขิปตฺวา  ทิพฺพตฺตภาว  วทติ  ฯ  ทิพฺโพติ   
# ๑. ม. อรหโต ฯ  ๒. ม. อุปปาต ฯ  ๓. ม. อลาภี จ โก ปรโลก น  
# ชานาตีติ ฯ  ๔. ม. กามสุขคิทฺธตาย ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 182 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๑   
 
เทวโลเก  สมฺภูโต  ฯ  กามาวจโรติ  ฉกามาวจรเทวปริยาปนฺโน  ฯ   
กวฬิงฺการาหาร  ภกฺขยตีติ (๑)  กวฬิงฺการาหารภกฺโข  ฯ   
        มโนมโยติ  ฌานมเนน  นิพฺพตฺโต  ฯ  สพฺพงฺคปจฺจงฺคีติ   
สพฺพองฺคปจฺจงฺคยุตฺโต  ฯ  อหีนินฺทรโิยติ  ปริปุณฺณินฺทฺริโย  ฯ  ยานิ   
พฺรหฺมโลเก  อตฺถิ   เตส  วเสน    อิตเรส ฺจ  สณฺานวเสเนต   
วุตฺต  ฯ  สพฺพโส  รูปส ฺาน  สมติกฺกมาติอาทีน  อตฺโถ  วิสุทธิ-   
มคฺเค  วุตฺโต  ฯ  อากาสาน ฺจายตนุปโคติ  อาทีสุ  ปน  อากาสา-   
น ฺจายตนภว  อุปคโตติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                        ทฏิธมฺมนิพฺพานวาทวณฺณนา   
        ทฏิธมฺมนิพฺพานวาเท  ทฏิธมฺโมติ  ปจฺจกฺขธมฺโม  วุจฺจติ  ฯ   
ตตฺถ  ตตฺถ  ปฏิลทฺธตฺตภาวสฺเสต  อธิวจน  ฯ  ทฏิธมฺเม  นิพฺพาน   
ทิฏธมฺมนิพฺพาน  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ทุกฺขวูปสโมติ (๒)  อตฺโถ  ฯ   
ต  วทนฺตีติ  ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา  ฯ  ปรมทฏิธมฺมนิพฺพานนฺติ   
ปรม  ทฏิธมฺมนิพฺพาน   อุตฺตมนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        ป ฺจหิ  กามคุเณหีติ  มนาปปยรูปาทีหิ  ป ฺจหิ  กาม-   
โกฏาเสหิ  พนฺธเนหิ  วา  ฯ  สมปฺปโตติ  สุฏ ุ  อปฺปโต  อลลฺโีน   
หุตฺวา  ฯ  สมงฺคีภูโตติ  สมนฺนาคโต  ฯ  ปริจาเรตีติ  เตสุ  กามคุเณสุ   
# ๑. ม. ภกฺขตีติ ฯ  ๒. ม. ทุกฺขวูปสมนนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 183 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๒   
 
ยถาสุข  อินทฺฺริยานิ  จาเรติ  ส ฺจาเรติ  อิโต  จิโต  จ  อุปเนติ   
อถ  วา  ปน  ลทฺธติ (๑)  รมติ  กีฬติ  ฯ  เอตฺถ  จ  ทุวิธา   
กามคุณา  มานุสกา  เจว  ทิพฺพา  จ ฯ  มานุสิกา  มนฺธาตุ-   
กามคุณสทิสา  ทฏพฺพา  ฯ  ทิพฺพา  จ  ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทว-   
ราชสฺส  กามคุณสทิสาติ  ฯ  เอวรูเป  กาเม  อุปคตาน  หิ  เต   
ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺตึ (๒)  ป ฺเปนฺติ  ฯ   
        ทุติยวาเร  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจา   ปฏิปฬนฏเน   
ทุกฺขา  ปกติชหนฏเน  วิปริณามธมฺมาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  เตส   
วิปริณาม ฺถาภาวาติ  เตส  กามาน  วิปริณามสงฺขาตา   
อ ฺถาภาวา  ฯ  ยป  เม  อโหสิ   ตป  เม  นตฺถีติ  วุตฺตนเยน   
อุปฺปชฺชนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  ฯ  ตตฺถ  อนฺโต   
นิชฺฌายนลกฺขโณ  โสโก ฯ  ตนฺนิสฺสิตลาลปฺปนลกขฺโณ  ปริเทโว  ฯ   
กายปฏิปฬนลกฺขณ  ทุกฺข  ฯ  มโนวิฆาตลกฺขณ  โทมนสฺส  ฯ   
วิสาทลกฺขโณ  อุปายาโส  ฯ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทีนมตฺโถ  วิสุทฺธิ-   
มคฺเค  วุตฺโต  ฯ   
        วิตกฺกิตนฺติ  อภินิโรปนวเสน  ปวตฺโต  วิตกฺโก ฯ  วิจาริตนฺติ   
อนุมชฺชนวเสน  ปวตฺโต  วิจาโร  ฯ  เอเตเนตนฺติ  เอเตน  วิตกฺกิเตน   
จ  วิจาริเตน  จ  เอต  ปมชฺฌาน  โอฬาริก  สกณฺฏก  วิย   
ขายติ ฯ  ปติคตนฺติ  ปติเยว  ฯ  เจตโส  อุพฺพิลฺลาวิตตฺตนฺติ (๓)  จิตฺตสฺส   
# ๑. ม. ปลฬติ ฯ  ๒. ม. ....นิพฺพานสมฺปตฺตึ ฯ  ๓. ม. อุพฺพิลาวิตตฺตนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 184 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๓   
 
อุพฺพิลฺลาวิภาวกรณ  ฯ  เจตโส  อาโภโคติ  ฌานา  วุฏาย  ตสฺมึ   
สุเข  ปุนปฺปุน  จิตฺตสฺส  อาโภโค  มนสิกาโร  สมนฺนาหาโรติ  ฯ   
เสสเมตฺถ  ทิฏธมฺมนิพฺพานวาเท  อุตฺตานเมว  ฯ   
        เอตฺตาวตา  สพฺพาป  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิโย  กถิตา  โหนฺติ  ยาส   
สตฺเตว  อุจฺเฉททิฏ ิโย  เสสา  สสฺสตทิฏ ิโย  ฯ   
        อิทานิ  อิเม (๑)  โข  เต  ภิกฺขเวติ  อิมินา  วาเรน  สพฺเพป   
เต  อปรนฺตกปฺปเก (๒)  เอกชฺฌ  นิยฺยาเทตฺวา  สพฺพ ฺ ุตาณ   
วิสฺสชฺเชสิ (๓) ฯ  ปุน  อิเม (๑)  โข  เต  ภิกฺขเวติอาทินา  วาเรน   
สพฺเพป  เต  อปรนฺตกปฺปเก (๔)  ปุพฺพนฺตาปรนฺตกปฺปเก  จ  (๔)  เอกชฺฌ   
นิยฺยาเทตฺวา  ตเทว  าณ  วิสฺสชฺเชสิ (๓) ฯ  อิติ  กตเม  จ  เต   
ภิกฺขเว  ธมฺมาติอาทิมฺหิ  ปุจฺฉมาโนป  สพฺพ ฺ ุตาณเมว   
ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชมาโนป  สตฺตาน  อชฌฺาสย  ตุลาย  ตุลายนฺโต   
วิย  สิเนรุปาทโต  วาลุก  อุทฺธรนฺโต  วิย  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ   
อุทฺธริตฺวา  สพฺพ ฺ ุตาณเมว  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  เอว  อย  ยถานุ-   
สนฺธิวเสน  เทสนา  อาคตา  ฯ   
        ตโย  ห ิ สุตฺตสฺส  อนุสนฺธี  ปุจฺฉานุสนฺธิ  อชฌฺาสยานุสนฺธิ   
ยถานุสนฺธีติ  ฯ  ตตฺถ  เอว  วุตฺเต  นนฺโท  โคปาลโก (๖)  ภควนฺต   
เอตทโวจ  กินฺนุ  โข  ภนฺเต  โอริมตีร   กึ  ปาริมตีร  โก   
# ๑. ม. อิเมหิ ฯ  ๒. ม. อปรนฺตกปฺปเก ฯ  ๓. ม. วิสฺสชฺเชติ ฯ   
# ๔. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๕. ม. ตุลยนฺโต ฯ  ๖. ม. อฺญตโร ภิกฺขุ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 185 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๔   
 
มชฺเฌ  สสีโร (๑)  โก  ถเล  อุสฺสาโท  โก  มนุสฺสคฺคาโห  โก   
อมนุสฺสคฺคาโห  โก  อาวฏฏคฺคาโห  โก  อนฺโต  ปูติภาโวติ (๒)   
เอว  ปุจฺฉนฺตาน  ภควตา  วิสฺสชฺชิตสุตฺตวเสน  ปุจฺฉานุสนฺธิ   
เวทิตพฺพา (๓) ฯ   
        อถ  โข  อ ฺตรสฺส  ภิกฺขุโน  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก   
อุทปาทิ  อิติ  กิร  โภ  รูป  อนตฺตา    เวทนา    ส ฺา    สงฺขารา   
วิาณ  อนตฺตา  อนตฺตกตานิ  กิร  กมฺมานิ  กมฺมตฺตาน   
ผุสิสฺสนฺตีติ    อถ  โข  ภควา  ตสฺส  ภิกขฺุโน  เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  าน  โข  ปเนต   
ภิกฺขเว  วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ  โมฆปรุิโส          [๔]  อวิชฺชาคโต   
ตณฺหาธิปเตยฺเยน  เจตสา  สตฺถ ุ สาสน  อติธาวิตพฺพ  ม ฺเยฺย   
อิติ  กิร  โภ  รูป  อนตฺตา  เปฯ  ผุสิสฺสนฺติ  ต  กึ  ม ฺถ   
ภิกฺขเว  รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ (๕)  เอว  ปเรส  อชฺฌาสย   
วิทิตฺวา  ภควตา  วุตฺตสุตฺตวเสน  อชฺฌาสยานุสนฺธิ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        เยน  ปน  ธมฺเมน  อาทิมฺหิ  เทสนา  อุฏ ิตา  ตสฺส   
ธมฺมสฺส  อนรุูปธมฺมวเสน  วา  ปฏิปกฺขวเสน  วา  เยสุ  สุตฺเตสุ   
อุปริ  เทสนา  อาคจฺฉติ   เตส  วเสน  ยถานุสนฺธิ  เวทิตพฺพา  ฯ   
# ๑. ม. สสีโท ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๒๓/๒๒๔ ฯ  ๓. ม. เวทิตพฺโพ ฯ   
# มรมฺมโปตฺถเก อนุสนฺธ ิปุลิงฺคตฺเถ โหตีตี เวทิตพฺโพ ฯ  สฺยามโปตฺถเก   
อนุสนฺธิ อิตฺถีลิงฺคตฺเถ โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อวิทฺวาติ   
# ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. อุ. ๑๔/๑๒๙/๑๐๖ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 186 

                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๕   
 
เสยฺยถีท  ฯ  อากงฺเขยฺยสุตฺเต  เหฏา  สีเลน  เทสนา  อุฏ ิตา   
อุปริ  ฉ  อภิ ฺา  อาคตา  ฯ  วตฺถสุตฺเต  เหฏา  กเิลสวเสน   
เทสนา  อุฏ ิตา  อุปริ  พฺรหฺมวิหารา  อาคตา  ฯ  โกสมฺพิยสุตฺเต (๑)   
เหฏา  ภณฺฑเนน  อุฏ ิตา  อุปริ (๒)  พฺรหฺมวิหารา   
อาคตา  ฯ  กกฺกจฺโจปมฺเม  เหฏา  อกขฺนฺติยา  อุฏ ิตา  อุปริ   
กกฺกจฺจุปมา  อาคตา  ฯ  อิมสฺมึ  พฺรหฺมชาเล  เหฏา  ทฏิ ิวเสน   
เทสนา  อุฏ ิตา  อุปริ  สุ ฺตาปฺปกาสน  อาคต  ฯ  เตน  วุตฺต   
เอวมย  ยถานุสนฺธิ  วเสน  เทสนา  อาคตาติ  ฯ   
 
                        ปริตสฺสิตวิปฺผนฺทิตวารวณฺณนา   
        อิทานิ  มริยาทาวิภาคทสฺสนตฺถ  ตตฺร  ภิกฺขเวติอาทิกา   
เทสนา  อารทฺธา  ฯ  ตทป  เตส  ภวต  สมณพฺราหฺมณาน   
อชานต  อปสฺสต  เวทยิต  ตณฺหาคตาน  ปริตสฺสิต  วิปฺผนฺทิต-   
เมวาติ  เยน  ทิฏ ิอสฺสาเทน  ทฏิ ิสุเขน  ทิฏ ิเวทยิเตน  เต   
โสมนสฺสชาตา  สสฺสต  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ  ป ฺเปนฺติ   
จตูหิ  วตฺถูหิ  ตทป  เตส  ภวนฺตาน  สมณพฺราหฺมณาน   
ยถาภูต  ธมฺมาน  สภาว  อชานนฺตาน  อปสฺสนฺตาน  เวทยิต   
# ๑. ม. โกสมฺพิยสุตฺเต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม. กกจูปเม ฯ  เอวมุปริป ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 187 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๖   
 
ตณฺหาคตาน  เกวล  ตณฺหาคตานเยว  ต  เวทยิต  ต ฺจ  โข   
ปเนต  ปริตสฺสิต  วิปฺผนฺทิตเมว  ทิฏ ิสงฺขาเตน  เจว  ตณฺหา-   
สงฺขาเตน  จ  ปริตสฺสิเตน  วิปฺผนฺทิตเมว  จลิตเมว  กปฺปตเมว (๑) ฯ   
ถุสราสิมฺหิ  นิขาตขาณุสทิส (๒)  น  โสตาปนฺนสฺส  ทสฺสนมิว   
นิจฺจลนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  เอเสว  นโย  เอกจฺจสสฺสตวาทาทีสุป  ฯ   
 
                                ผสฺสปจฺจยวารวณฺณนา   
        ปุน  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  สสฺสต-   
วาทาติอาทิ  ปรมฺปรปจฺจยทสฺสนตฺถ  อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  ตทป   
ผสฺสปจฺจยาติ  เยน  ทฏิ ิอสฺสาเทน  ทิฏ ิสุเขน  ทิฏ ิเวทยิเตน   
เต  โสมนสฺสชาตา  สสฺสต  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ  ป ฺเปนฺติ   
จตูหิ  วตฺถูหิ  ตทป  ตณฺหาทิฏ ิปริปฺผนฺทิต  เวทยิต  ผสฺส-   
ปจฺจยาติ  ทสฺเสติ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  ปจฺจยสฺส  ทฏิ ิเวทยิเต  พลวภาวทสฺสนตฺถ   
ปุน  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  สสฺสตวาทาติ   
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เต  วต  อ ฺตฺร  ผสฺสาติ  เต  วต   
สมณพฺราหฺมณา  ต  เวทยิต  วินา  ผสฺเสน  ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ (๓)   
การณเมต  นตฺถีติ  ฯ  ยถา  หิ  ปตโต  เคหสฺส  อุปตฺถมฺภนตฺถาย   
ถูณา  นาม  พลวปจฺจโย  โหติ  น  ต  ถูณาย  อนุปตฺถมฺภิต   
# ๑. ม. กมฺปตเมว ฯ  ๒. ม. นิขาตขาณุสทิส ฯ   
# ๓. ม. ปฏิสเวเทสฺสนฺตีติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๗   
 
าตุ  สกฺโกติ  เอวเมว  ผสฺโสป  เวทนาย  พลวปจฺจโย  ต  วินา   
อิท  ทิฏ ิเวทยิต  นตฺถีติ  ทสฺเสติ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
 
                        ทฏิ ิคติกาธิฏานวฏฏกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  สสฺสต-   
วาทา  สสฺสต  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ  ป ฺเปนฺติ  จตูหิ  วตฺถูหิ   
เยป  เต  สมณพฺราหฺมณา  เอกจฺจสสฺสติกาติอาทินา  นเยน   
สพฺพทิฏ ิเวทยิตานิ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อุปริ  ผสฺเส   
ปกฺขิปนตฺถาย  ฯ  กถ  ฯ  สพฺเพ  เต  ฉหิ  ผสฺสายตเนหิ  ผุสฺส   
ผุสฺส  ปฏิสเวเทนฺติ (๑) ฯ  ตตฺถ  ฉ  ผสฺสายตนานิ  นาม  จกฺขุ-   
ผสฺสายตน  โสตฆานชิวฺหากายมโนผสฺสายตนนฺติ  อิมานิ  ฉ  ฯ   
ส ฺชาติสโมสรณการณปณฺณตฺติมตฺเตสุ (๒)  ห ิ อยมายตนสทฺโท   
วตฺตติ (๓) ฯ  ตตฺถ  กมฺโพชา (๔)  อสฺสาน  อายตน  คุนฺน  ทกฺขิณาปโถติ   
ส ฺชาติย  วตฺตติ (๓) ฯ  ส ฺชาติฏาเนติ  อตฺโถ  ฯ  มโนรเม  อายตเน   
เสวนฺติ  น  วิหงฺคมาติ (๕)  สโมสรเณ  ฯ  สติ  สติ  อายตเนติ (๖)   
การเณ  ฯ  อร ฺายตเน  ปณฺณกุฏีสุ  สมฺมนฺตีติ (๗)  ปณฺณตฺติ-   
มตฺเต  ฯ  สฺวายมิธ  ส ฺชาติอาทิอตฺถตฺตเยป  ยุชชฺติ  ฯ  จกฺขฺวาทีสุ   
หิ  ผสฺสป ฺจมกา  ธมฺมา  ส ฺชายนฺติ  สโมสรนฺติ  ตานิป  เนส   
# ๑. ม. ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ  ๒. .....ปณฺณตฺติมตฺตตฺเถสุ ฯ  ๓. ม. ปวตฺตติ ฯ   
# ๔. ม. กมโฺพโช ฯ  ๕. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๓๘/๔๖ ฯ   
# ๖. ม. ม. ๑๓/๒๖๑/๒๕๘ ฯ  ๗. ม. ที. ปา. ๑๑/๖๔/๑๐๓ ฯ    
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        เลมที ่ ๔  สลีกฺขนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๘   
 
การณนฺติ  อายตนานิ  ฯ  อิธ  ปน  จกขฺุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป   
จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณ  ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโสติ  อิมินา   
นเยน  ผสฺสสีเสเนว  เทสน  อาโรเปตฺวา  ผสฺส  อาทึ  กตฺวา   
ปจฺจยปรมฺปร  ทสฺเสตุ  ผสฺสายตนาทีนิ (๑)  วุตฺตานิ  ฯ   
        ผุสฺส  ผุสฺส  ปฏิสเวเทนฺตีติ  ผุสิตฺวา  ผุสิตฺวา  ปฏ-ิ   
สเวเทนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  อายตนาน  ผุสนกิจฺจ  วิย   
วุตฺต  ตถาป  น  เตส  ผุสนกิจฺจตา  เวทิตพฺพา  ฯ  น  หิ   
อายตนานิ  ผุสนฺติ  ฯ  ผสฺโส  จ   ตนฺต  อารมฺมณ  ผุสติ  ฯ   
อายตนานิ  ปน  ผสฺเส  อุปนิกฺขิเปตฺวา (๒)  ทสฺสิตานิ  ฯ  ตสฺมา   
สพฺเพเต  ฉผสฺสายตนสมฺภเวน  ผสฺเสน  รูปาทีนิ  อารมฺมณานิ   
ผุสิตฺวา  ต  ทิฏ ิเวทน  ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        เตส  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหาติอาทีสุ  เวทนาติ  ฉผสฺสายตน-   
สมฺภวา  เวทนา  ฯ  สา  รปูตณฺหาทิเภทาย  ตณฺหาย  อุปนิสฺสย-   
โกฏิยา  ปจฺจโย  โหติ  ฯ  เตน  วุตฺต  เตส  เวทนาปจฺจยา   
ตณฺหาติ  ฯ  สา  ปน  จตุพฺพิธสฺส  อุปาทานสฺส  อุปนิสฺสย-   
โกฏิยาเจว  สหชาตโกฏยิา  จ  ปจฺจโย  โหติ  ฯ  ตถา  อุปาทาน   
ภวสฺส  ฯ  ภโว  ชาติยา  อุปนิสฺสยโกฏิยา  ปจฺจโย  โหติ  ฯ   
        ชาตีติ  เจตฺถ  สวิการา  ป ฺจกฺขนฺธา  ทฏพฺพา  ฯ  
# ๑. ม. ผสฺสายตนาทีนิ ฯ  ๒. ม. อุปนิกฺขิปตฺวา   
๓. ม. ปฏิสเวทยนฺตีติ ฯ    
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        เลมที ่ ๔  พรฺหฺมชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๙   
 
ชาติชรามรณสฺส  เจว  โสกาทีน ฺจ  อุปนิสฺสยโกฏิยา  ปจฺจโย   
โหติ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถารโต  ปน  ปฏจฺิจสมุปฺปาท-   
กถา  วิสุทฺธมิคฺเค  วุตฺตา  ฯ  อิธ  ปนสสฺ  ปโยฺนมตฺตเมว   
เวทิตพฺพ  ฯ   
        ภควา  หิ  วฏฏกถ  กเถนฺโต  ปรุมิา  ภิกฺขเว  โกฏ ิ  
น  ป ฺายติ  อวิชชฺาย  อิโต  ปุพฺเพ  อวิชฺชา  นาโหสิ  อถ   
ปจฺฉา  สมฺภวีติ  เอว ฺเจท (๑)  ภิกฺขเว  วุจฺจติ  อถ  จ  ปน   
ป ฺายติ  อิทปฺปจฺจยา  อวิชฺชาติ (๒)  เอว  อวิชชฺาสีเสน  วา   
ปุริมา  ภิกฺขเว  โกฏิ  น  ป ฺายติ  ภวตณฺหาย  ฯเปฯ   
อิทปฺปจฺยา  ภวตณฺหาติ (๓)  เอว  ตณฺหาสีเสน  วา  ปุริมา  ภิกฺขเว   
โกฏ ิ น  ป ฺายติ  ภวทิฏ ิยา  ฯเปฯ  อิทปฺปจฺจยา  ภวทิฏ ีติ   
เอว  ทิฏ ิสีเสน  วา  กเถติ (๔) ฯ  อิธ  ปน  ทิฏ ิสีเสน  กเถนฺโต   
เวทนาราเคน  อุปฺปชชฺมานา  ทิฏ ิโย  กเถตฺวา  เวทนามูลก   
ปฏิจฺจสมุปฺปาท  กเถสิ  ฯ  เตน  อิท  ทสฺเสติ  เอวเมเต  ทิฏ ิคติกา   
อิท  ทสฺสน  คเหตฺวา  ตีสุ  ภเวสุ  จตูสุ  โยนีสุ  ป ฺจสุ  คตีสุ   
สตฺตสุ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  นวสุ  สตฺตาวาเสสุ  อิโต  เอตฺถ  อิโต (๕)   
อิธาติ  สนฺธาวนฺตา  สสรนฺตา  ยนฺเต  ยุตฺตโคโณ  วิย  ถมฺเภ   
อุปนิพทฺธกุกฺกุโร (๖)  วิย  วาเตน  วิปฺปนฺนฏา   นาวา  วิย  จ   
# ๑. ม. สมฺภวีติ เอวฺเจต ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ   
# ๓. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๒/๑๒๔ ฯ  ๔. ม. กเถสิ ฯ  ๕. ม. เอตฺโต ฯ   
# ๖. ม. อุปนพิทฺธกุกฺกุโร ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๐   
 
วฏฏทุกฺขเมว  อนุปริวตฺตนฺติ  วฏฏทุกขฺโต  สีส  อุกฺขิปตุ  น   
สกฺโกนฺตีติ  ฯ   
 
                                วิวฏฏกถาทิวณฺณนา   
        เอว  ทฏิ ิคติกาธิฏาน  วฏฏ  กเถตฺวา  อิทานิ  ยุตฺตโยค   
ภิกฺขุ  อธิฏาน  กตฺวา  วิวฏฏ  ทสฺเสนฺโต  ยโต  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขูติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยโตติ  ยทา  ฯ  ฉนฺน  ผสฺสายตนานนฺติ   
เยหิ          [๑]  ผสฺสายตเนหิ  ผุสิตฺวา  ปฏิสเวทยมานาน  ทิฏ ิคติกาน   
วฏฏ  วฏฏติ  เตสเยว  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน  ฯ  สมทุยนฺติอาทีสุ   
อวิชฺชาสมุทยา  จกฺขุสมุทโยติอาทินา  เวทนากมฺมฏาเน  วุตฺต-   
นเยน  ผสฺสายตนาน  สมุทโย  เวทิตพฺโพ (๒) ฯ  ยถา  ปน  ตตฺถ   
ผสฺสสมุทยา  ผสฺสนิโรธาติ  วุตฺต  เอวมิธ  ต  จกฺขฺวาทีสุ   
อาหารสมุทยา    อาหารนิโรธาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  มนายตเน  นามรูป-   
สมุทยา  นามรูปนิโรธาติ  ฯ   
        อุตฺตริตร  ปชานาตีติ  ทฏิ ิคติโก  ทิฏ ิเมว  ปชานาติ   
อย  ปน  ทิฏ ิ ฺจ  ทิฏ ิโต  จ  อุตฺตริตร  สลีสมาธิป ฺา-   
วิมุตฺตินฺติ  ยาว  อรหตฺตา  ชานาติ  ฯ  [๓]  ขีณาสโว  ชานาติ     
อนาคามี    สกทาคามี   โสตาปนฺโน    พหุสฺสุโต    คนฺถธุโร(๔)  ภิกฺขุ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ฉหีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สมุทยาทโย เวทิตพฺพา ฯ   
# ๓. ม. ยุ. เอตฺถุนฺตเร โก เอว ชานาตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. คนฺถธโร ฯ    
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                เลมที่  ๔  พรฺหมฺชาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๑   
 
ชานาติ   อารทฺธวิปสฺสโก  ชานาติ  ฯ  เทสนา  ปน  อรหตฺต-   
กูเฏเนว (๑)  นิฏาปตาติ  ฯ   
        เอว  วิวฏฏ  กเถตฺวา  อิทานิ  เทสนาชาลวิมุตฺโต  ทิฏ ิคติโก   
นาม  นตฺถีติ  ทสฺสนตฺถ  ปุน  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเวติ  อารภิ  ฯ   
ตตฺถ  อนฺโตชาลีกตาติ  อิมสฺส  มยฺห  เทสนาชาลสฺส  อนฺโตเยว   
กตา  ฯ  เอตฺถ  สิตาวาติ  เอตสฺมึ  มม  เทสนาชาเล  สิตา   
นิสฺสิตา  อวสฺสิตาว  ฯ  อุมฺมุชฺชมานา  อุมฺมุชฺชนฺตีติ  กึ  วุตฺต   
โหติ  ฯ  เต  อโธ  โอสีทนฺตาป  อุทฺธ  อุคฺคจฺฉนฺตาป  มม   
เทสนาชาเล  สิตาว  หุตฺวา  โอสีทนฺติ  จ  อุคฺคจฺฉนฺติ  จ  ฯ   
เอตฺถ  ปริยาปนฺนาติ  เอตฺถ  มยฺห  เทสนาชาเล  ปรยิาปนฺนา   
เอเตน  อาพทฺธา (๒)  อนฺโตชาลีกตา  [๑]  หุตฺวา  อุมฺมุชฺชมานา   
อุมฺมุชฺชนฺติ  น  เหตฺถ  อสงฺคหิโต  ทิฏ ิคติโก  นาม  อตฺถีติ  ฯ   
        สุขุมจฺฉิเกนาติ  สณฺหจฺฉิเกน  สุขุมจฺฉิทฺเทนาติ  อตฺโถ  ฯ   
เกวฏโฏ  วิย  หิ  ภควา  ชาล  วิย  เทสนา  ปริตฺต  อุทก   
วิย  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  โอฬาริกา  ปาณา  วิย  ทฺวาสฏ ิ-   
ทิฏ ิคติกา  ตสฺส  ตีเร  ตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส  โอฬาริกาน   
ปาณาน  อนฺโตชาลีกตภาวทสฺสน  วิย  ภควโต  สพฺเพส   
ทิฏ ิคติกาน (๔)  เทสนาชาลสฺส  อนฺโตกตภาวทสฺสนนฺติ  เอวเมตฺถ   
# ๑. ม. อรหตฺตนิกูเฏเนว ฯ  ๒. ม. อาพทฺธา ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# จาติ ทิสฺสติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๒   
 
โอปมฺมสสนฺทน  เวทิตพฺพ  ฯ   
        เอว  อิมาหิ  ทฺวาสฏ ิยา  ทิฏ ีหิ  สพฺพทิฏ ีน  สงฺคหิตตฺตา   
สพฺเพส  ทิฏ ิคติกาน  เอตสฺมึ  เทสนาชาเล  ปริยาปนฺนภาว   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อตฺตโน  กตฺถจิ  ปริยาปนฺนภาว (๑)  ทสฺเสนฺโต   
อุจฺฉินฺนภวเนตฺติโก  ภิกขฺเว  ตถาคตสฺส  กาโยติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  นยนฺติ  เอตายาติ  เนตฺติ  ฯ  นยนตีฺติ  คีวาย  พนฺธิตฺวา   
อากฑฺฒนฺติ  ฯ  รชฺชยุา  เอต  นาม  ฯ  อิธ  ปน  เนตฺติสทิสตาย   
ภวตณฺหา  เนตฺตีติ  อธิปฺเปตา  ฯ  สา  หิ  มหาชน  คีวาย   
พนฺธิตฺวา  ต  ต  ภว  เนติ  อุปเนตีติ  ภวเนตฺติ  ฯ  สา  ภวเนตฺติ (๒)   
อรหตฺตมคฺคสตฺเถน  อุจฺฉินฺนา  อสฺสาติ  อุจฺฉินฺนภวเนตฺติโก ฯ   
        กายสฺส  เภทา  อุทฺธนฺติ  กายสฺส  เภทโต  อุทธฺ  ฯ  ชีวิต-   
ปริยาทานาติ  ชีวิตสฺส  สพฺพโส  ปรยิาทินฺนตฺตา  ปริกฺขีณตฺตา   
ปุน  อปฺปฏิสนฺธกภาวาติ  อตฺโถ  ฯ  น  น  ทกฺขนฺตีติ  ต  ตถาคต   
เทวา  วา  มนุสฺสา  วา  น  ทกฺขิสฺสนฺติ  อปณฺณตฺติกภาว   
คมิสฺสตีติ (๓)  อตฺโถ  ฯ   
        เสยฺยถาป  ภิกฺขเวติ  อุปมายมฺปน  อิท  สสนฺทน  ฯ   
อมฺพรุกฺโข  วิย  หิ  ตถาคตสฺส  กาโย  รุกฺเข  ชาตมหาวณฺโฑ (๔)   
วิย  ต  นิสฺสาย  ปุพฺเพ  ปวตฺตตณฺหา  ตสฺมึ  วณฺเฑ  อุปนิพทฺธา (๕)   
# ๑. ม. อปรยิาปนฺนภาว ฯ  ๒. ม. สา ภวเนตฺตีติ นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม.คมิสสฺตีติ ฯ  ๔. ม. ...วณฺโฏ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. อุปนพิทฺธา ฯ    
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ป ฺจปกฺกทฺวาทสปกฺกอฏารสปกฺกปริมาณา  อมฺพปณฺฑิ  วิย   
ตณฺหาย  สติ  ตณฺหาอุปนิพนฺธนา  หุตฺวา  อายตึ  นิพฺพตฺตนกา   
ป ฺจกฺขนฺธา  ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส  ธาตุโย  ฯ  ยถา  ปน   
ตสฺมึ  วณฺเฑ  ฉินฺเน  สพฺพานิ  ตานิ  อมพฺานิ  ตทนฺวยานิ   
โหนฺติ  ตเยว  วณฺฑ  อนุคตานิ  วณฺฑจฺเฉทา  ฉินฺนาเนวาติ (๑)   
อตฺโถ  ฯ  เอวเมว  [๒]  ภวเนตฺติวณฺฑสฺส  อนุปจฺฉินฺนตฺตา  อายตึ   
อุปฺปชฺเชยฺยุ  ป ฺจกฺขนฺธา  ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส  ธาตุโย   
สพฺเพ  เต  ธมฺมา  ตทนฺวยา  โหนฺติ  ภวเนตฺตึ  อนุคตา  ฯ  ตาย   
ฉินฺนาย  ฉินฺนาเยวาติ  อตฺโถ  ฯ   
        ยถา  ปน  ตสฺมิมฺป  รุกฺเข  มณฺฑกกณฺฏกวิสสมฺผสฺส (๓)   
อาคมฺม  อนุปุพฺเพน  สุสฺสิตฺวา  มเต  อิมสฺมึ  าเน  เอวรูโป   
นาม  รุกโฺข  อโหสีติ  โวหารมตฺตเมว  โหติ  น  ต  รุกฺข   
โกจิ  ปสฺสติ  เอว  อริยมคฺคสมฺผสฺส  อาคมฺม  ตณฺหาสิเนหสฺส   
ปริยาทินฺนตฺตา  อนุปุพฺเพน  สุสฺสิตฺวา  วิย  ภินฺเน  อิมสฺมึ   
กาเย  กายสฺส  เภทา  อุทธฺ  ชีวิตปริยาทานา  ปร (๔)  น  ต   
ทกฺขนฺติ  ตถาคตมฺป  เทวมนุสฺสา  น  ทกฺขิสฺสนฺติ  เอวรูปสฺส   
นาม  กิร  สตฺถุโน  อิท  สาสนนฺติ  โวหารมตฺตเมว  ภวิสฺสตีติ   
อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุปาเปตฺวา เทสน  เปสิ (๕) ฯ   
# ๑. ม. วณฺฏจฺเฉทา ฉนฺนานิเยวาติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เยติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. มณฺฑูก... ฯ  ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. นฏิฐาเปสิ ฯ    
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        เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโทติ  เอว  ภควตา  อิมสฺมึ   
สุตฺเต  วุตฺเต  เถโร  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพ  สุตฺต  สมนฺนาหริตฺวา   
เอว  พุทฺธพล  ทีเปตฺวา  กถิตสุตฺตสฺส (๑)  นาม  ภควตา  นาม   
น  คหิต (๑) ฯ  หนฺทสฺส  นาม  คณฺหาเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ภควนฺต   
เอตทโวจ  ฯ   
        ตสฺมาติห  ตฺวนฺติ  อาทีสุ  อย  อตฺถโยชนา  อานนฺท  ยสฺมา   
อิมสฺมึ  ธมฺมปริยาเย  อิธตฺโถป  ปรตฺโถป  วิภตฺโต  ตสฺมาติห   
ตฺว  อิม  ธมมฺปริยาย  อตฺถชาลนฺติป  น  ธาเรหิ  ฯ  ยสฺมา   
ปเนตฺถ  พหู  ตนฺติธมฺมา  กถิตา  ตสฺมา  ธมฺมชาลนฺติป  น   
ธาเรหิ  ฯ  ยสฺมา  จ  เอตฺถ  เสฏตฺเถน  พฺรหฺม  สพฺพ ฺ ุตาณ   
วิภตฺต  ตสฺมา  พฺรหฺมชาลนฺติป  น  ธาเรหิ  ฯ  ยสฺมา  เอตฺถ   
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิโน  วิภตฺตา  ตสฺมา  ทฏิ ิชาลนฺติป  น  ธาเรหิ  ฯ   
สฺมา  ปน  อิม  ธมฺมปรยิาย  สุตฺวา  เทวปุตฺตมารมฺป   
ขนฺธมารมฺป  มจฺจุมารมฺป  กิเลสมารมฺป  สกฺกา  มทฺทิตุ  ตสฺมา   
อนุตฺตโร  สงฺคามวิชโยติป  น  ธาเรหีติ  ฯ   
        อิทมโวจ  ภควาติ  อิท  นิทานาวสานโต  ปภูติ  ยาว   
อนุตฺตโร  สงฺคามวิชโยติป  น  ธาเรหีติ  สกล  สุตฺตนฺต  ภควา   
ปเรส  ป ฺาย  อลพฺภเนยฺยปฺปติฏ  ปรมคมฺภีร  สพฺพ ฺ ุต-   
าณ  ปกาเสนฺโต  สรุิโย  วิย  อนฺธการ  ทิฏ ิคตมหนฺธการ   
วิธเมนฺโต (๒)  อโวจ  ฯ   
# ๑. ม. กถิตสุตฺตสฺส น ภควตา นาม คหิต ฯ  ๒. ม. วิธมนฺโต ฯ    
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        อตฺตมนา  เต  ภิกฺขูติ  เต  ภิกฺขู  อตฺตมนา  สกมนา  ฯ   
พุทฺธคตาย  ปติยา  อุทฺทคฺคจิตฺตา  หุตฺวาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
ภควโต  ภาสิตนฺตี  เอว  วิจิตฺรนยเทสนาวิลาสยุตฺต  อิท  สุตฺต   
กรวิกรุตม ฺชุนา  กณฺณสุเขน  ปณฺฑิตชนหทยาน  อมตาภิเสก-   
สทิเสน  พฺรหฺมสเรน  ภาสมานสฺส  ภควโต  วจน  ฯ  อภินนฺทุนติฺ   
อนุโมทึสุ  เจว  สมฺปฏิจฺฉึสุ  จ  ฯ  อย  หิ  อภินนฺทสทฺโท  อภินนฺทติ   
อภิวทตีติอาทีสุ (๑)  ตณฺหายป  อาคโต  ฯ   
                อนฺนเมวาภินนฺทนฺติ                  อุภเย  เทวมานุสาติอาทีสุ (๒)   
อุปคมเน  ฯ   
                จิรปฺปวาสึ  ปุรสิ                  ทูรโต  โสตฺถิมาคต   
                าติมิตฺตา  สุหชฺชา  จ          อภินนฺทนฺติ  อาคตนฺติอาทีสุ (๓)   
สมฺปฏิจฺฉเนป (๔) ฯ  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวาติอาทีสุ (๕)  อนุโมทเนป  ฯ   
สฺวายมิธ  อนุโมทนสมฺปฏจฺิฉเนสุ (๖)  ยุชฺชติ  ฯ  เตน  วุตฺต   
อภินนฺทุนฺติ  อนุโมทึสุ  เจว  สมฺปฏิจฺฉึสุ  จาติ  ฯ   
                สภุาสิต  สุลปต                  สาธุ  สาธูติ  ตาทิโน   
                อนุโมทนา  สริสา                  สมฺปฏิจฺฉึสุ  ภิกฺขโวติ  ฯ   
        อิมสฺมิ ฺจ  ปน  เวยยฺากรณสฺมินติ  อิมสฺมึ  นคฺิคาถกสุตฺเต  ฯ   
นิคฺคาถกตฺตา  หิ  อิท  เวยฺยากรณนฺติ  วุตฺต  ฯ  ทสสหสฺสีโลก-   
ธาตูติ  ทสสหสฺสจกฺกวาฬปริมาณา  โลกธาตุ  ฯ  อกมฺปตฺถาติ  น   
# ๑. ม. ม ู๑๒/๔๕๓/๔๘๘ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๑๓๙/๔๔ ฯ   
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๖/๔๔ ฯ  ๔. ม. สมปฺฏิจฺฉเนป ฯ  ๕. ม. มู.  
# ๑๒/๒๔๙/๒๒๘ ฯ  ๖. ม. .....สมฺปฏจฺิฉเนสุป ฯ    
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สุตฺตปริโยสาเนเยว  อกมฺปตฺถาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  ภ ฺมาเนติ  [๑]   
วุตฺต  ตสฺมา  ทฺวาสฏ ิยา  ทิฏ ิคเตสุ  วินิเวเตฺวา  เทสิยมาเนสุ   
ตสฺส  ตสฺส  ทิฏ ิคตสฺส  ปริโยสาเน  ปริโยสาเนติ  ทฺวาสฏ ิยา   
าเนสุ  อกมฺปตฺถาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        ตตฺถ  อฏหิ  การเณหิ  ปวีกมฺโป  เวทิตพฺโพ  ฯ    
ธาตุกฺโขเภน  อิทฺธิมโต  อานุภาเวน โพธิสตฺตสฺส  คพฺโภกฺกนฺติยา   
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมเนน  สมฺโพธิปตฺติยา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเนน   
อายุสงฺขารโวสฺสชฺชเนน (๒)  ปรินิพฺพาเนนาติ ฯ  เตสป  วินิจฺฉย  อฏ   
โข  อิเม  อานนฺท  เหตู   อฏ  ปจฺจยา  มหโต  ภูมจิาลสฺส   
ปาตุภาวายาติ  เอว  มหาปรินิพฺพาเน  อาคตาย  ตนฺติยา   
วณฺณนากาเลเยว  วกฺขาม ฯ  อย  ปน  มหาปวี  อปเรสุป   
อฏสุ  าเนสุ  อกมฺปตฺถ   มหาภินิกฺขมเน  โพธิมณฺฑูปสงฺกมเน   
ปสุกูลคฺคหเณ  ปสุกูลโธวเน  กาฬการามสุตฺเต  (๔)  โคตมกสุตฺเต   
เวสฺสนฺตรชาตเม  อิมสฺมึ  พฺรหฺมชาเลติ    ตตฺถ  มหาภินิกฺขมน-   
โพธิมณฺฑูปสงฺกมเนสุ  วีริยพเลน  อกมฺปตฺถ  ปสุกูลคฺคหเณ   
ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเร  นาม (๕)  จตฺตาโร  มหาทีเป  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา   
สุสาน  คนฺตฺวา  ปสุกูล  คณฺหนฺเตน  ทุกฺกร  ภควตา  กตนฺติ   
อจฺฉริยเวคาภิหตา  อกมฺปตฺถ  ปสุกูลโธวนเวสฺสนฺตรชาตเกสุ   
อกาลกมฺปเนน  อกมฺปตฺถ  ฯ  กาฬการามโคตมกสุตฺเตสุ  อห  สกขีฺ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อายุสงฺขาโรสฺสชชฺเนน ฯ   
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๙๘/๑๒๖ ฯ  ๔. ม. กาฬการามสุตฺเต ฯ  ๕. ม. อย   
# ปาโฐ นตฺถ ิฯ    
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ภควาติ  สกขิฺภาเวน  อกมฺปตฺถ  ฯ  อิมสฺมิมฺปน  พฺรหฺมชาเล   
ทฺวาสฏ ิยา  ทิฏ ิคเตสุ  วิชเฏตฺวา  นิคฺคุมฺพ  กตฺวา  เทสิยมาเนสุ   
สาธุการทานวเสน  อกมฺปตฺถาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        น  เกวล ฺจ  เอเตสุ  าเนสุเยว  ปวี  อกมฺปตฺถ  ฯ  อถ   
โข  ตีสุ  สงฺคเหสุป  มหามหินฺทตฺเถรสฺส  อิม  ทีป  อาคนฺตฺวา   
โชติวเน (๑)  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  เทสิตทิวเสป  อกมฺปตฺถ  ฯ  กลฺยาณิย-   
วิหาเร  จ  ปณฑปาติยตฺเถรสฺส  เจติยงฺคณ  สมฺมชฺชิตฺวา  ตตฺเถว   
นิสีทิตฺวา  พุทฺธารมฺมณปตึ  คเหตฺวา  อิม  สุตฺตนฺต  อารทฺธสฺส   
สุตฺตปริโยสาเน  อุทกปรยินฺต  กตฺวา  อกมฺปตฺถ  ฯ  โลหปาสาทสฺส   
ปาจีนอมฺพลฏ ิกฏาน  นาม  อโหสิ  ตตฺถ  นิสีทตฺิวา  ทีฆ-   
ภาณกตฺเถรา  พฺรหฺมชาลสตฺุต  อารภึสุ  ฯ  เตส  สชฌฺาย-   
ปริโยสาเนป  อุทกปรยินตฺเมว  กตฺวา  ปวี  อกมฺปตฺถาติ  ฯ   
                เอว  ยสฺสานุภาเวน                 อกมฺปตฺถ  อเนกโส   
                เมทนี  สุตฺตเสฏสฺส           เทสิตสฺส  สยมฺภุนา  ฯ   
                พฺรหฺมชาลสฺส  ตสฺสีธ          ธมฺม  อตฺถ ฺจ  ปณฺฑิตา   
                สกฺกจฺจ  อุคฺคเหตฺวาน          ปฏิปชชฺนฺตุ  โยนิโสติ  ฯ   
        อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย   
                        พฺรหฺมชาลสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        ปม  ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ โชติวเน ฯ    
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                        สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา   
 
                                ราชามจฺจกถาวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  ราชคเหติ  สาม ฺผลสุตฺต  ตตฺราย   
อนุปุพฺพปทวณฺณนา (๑) ฯ  ราชคเหติ  เอว  นามเก  นคเร  ฯ  ต   
หิ  มนฺธาตุมหาโควินฺทาทีหิ  ปริคฺคหิตตฺตา  ราชคหนฺติ  วุจฺจติ  ฯ   
อ ฺเ  เจตฺถ  ปกาเรน  วณฺณยนฺติ  ฯ  กินฺเตหิ  ฯ  นามมตฺตเมต   
ตสฺส  นครสฺส  ฯ  ตมฺปเนต  พุทฺธกาเล  จ  จกฺกวตฺติกาเล  จ   
นคร  โหติ  เสสกาเล  สุ ฺ  โหติ  ยกฺขปริคฺคหิต  เตส  วสนวน   
หุตฺวา  ติฏติ  ฯ  วิหรตีติ  อวิเสเสน  อิริยาปถทิพฺพพฺรหฺมอริย-   
วิหาเรสุ  อ ฺตรวิหารสมงฺคิปริทีปนเมต  ฯ  อิธ  ปน  าน-   
คมนนิสชฺชสยนปฺปเภเทสุ  อิริยาปเถสุ  อ ฺตรอิริยาปถสหโยค-   
ปริทีปน (๒) ฯ  เตน   ิโตป  คจฺฉนฺโตป  นิสินฺโนป  สยาโนป  ภควา   
วิหรติจฺเจว  เวทิตพฺโพ  ฯ  โส  หิ  เอก  อิริยาปถพาธน  อ ฺเน   
อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปริปตนฺต  อตฺตภาว  หรติ  ปวตฺเตติ   
ตสฺมา  วิหรตีติ  วุจฺจติ  ฯ   
        ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  อมฺพวเนติ  อิทมสฺส  ย  โคจร-   
คาม  อุปนิสฺสาย  วิหรติ  ตสฺส  สมีปนวิาสนฏานปริทีปน  ฯ   
ตสฺมา  ราชคเห  วิหรติ  ชวีกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  อมฺพวเนติ   
# ๑. ม. อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ  ๒. ม. ....สมาโยค... ฯ    
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๙   
 
ราชคหสมีเป  ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  อมฺพวเน  วิหรตีติ  เอวเมตฺถ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  สมปีตฺเถ  หิ  เอต  ภุมฺมวจน  ฯ   
        ตตฺถ  ชวีตีติ  ชีวโก ฯ  กุมาเรน  ภโตติ  โกมารภจฺโจ  ฯ   
ยถาห ฯ  กึ  ภเณ  เอต  กาเกหิ  สมฺปรกิิณฺณนฺติ  ฯ ทารโก   
เทวาติ  ฯ  ชวีติ  ภเณติ  ฯ  ชีวติ  เทวาติ  ฯ  เตนหิ  ภเณ  ต   
ทารก  [๑]  อมฺหาก  อนฺเตปุร  เนตฺวา  ธาตีน  เทถ  โปเสตุนฺติ  ฯ   
ตสฺส  ชีวตีติ  ชีวโกติ  นาม  อกสุ  ฯ  กุมาเรน  โปสาปโตติ   
โกมารภจฺโจติ  นาม  อกสูติ (๒) ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถาเรน   
ปน  ชีวกวตฺถุ  ขนฺธเก  อาคตเมว  ฯ  วินิจฺฉยกถาปสฺส  สมนฺต-   
ปาสาทิกาย  วินยฏกถาย  วุตฺตา  ฯ   
        อย  ปน  ชีวโก  เอกสฺมึ  สมเย  ภควโต  โทสาภิสนฺน   
กาย  วิเรเจตฺวา (๓)  สีเวยฺยก  ทุสฺสยุค  ทตฺวา  วตฺถานุโมทน-   
ปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  จินฺเตสิ  มยา  ทิวสสฺส   
ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  พุทฺธุปฏาน  คนฺตพฺพ  อิท ฺจ  คิชฺฌกูฏ (๔)  เวฬวุน   
อติทูเร  มยฺหมฺปน  อุยฺยาน  อมฺพวน  อาสนฺนตร  ยนฺนูนาห   
เอตฺถ  ภควโต  วิหาร  กาเรยฺยนฺติ ฯ  โส  ตสฺมึ  อมฺพวเน   
รตฺติฏานทิวาฏานเลณกุฏิมณฺฑปาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  ภควโต   
อนุจฺฉวิก  คนฺธกุฏึ  การาเปตฺวา  อมฺพวน  อฏารสหตฺถุพฺเพเธน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อมฺหากนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๑๒๘/๑๗๑ ฯ   
# ๓. ม. วิเรเจตฺวา ฯ  ๔. ม. ย.ุ อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๐   
 
ตมฺพปฏวณฺเณน  ปากาเรน  ปรกิฺขิปาเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุข   
ภิกฺขุสงฺฆ  สจีวรภตฺเตน (๑)  สนฺตปฺเปตฺวา  ทกฺขิโณทก  ปาเตตฺวา   
วิหาร  นิยฺยาเทสิ (๒) ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส   
อมฺพวเนติ  ฯ   
        อฑฺฒเตฬเสหิ  ภิกฺขุสเตหีติ  อฑฺฒสเตน  โอเนหิ (๓) เตรสหิ  
ภิกฺขุสเตหิ  ฯ  ราชาติอาทีสุ  ราชาติ (๔) อตฺตโน  อิสฺสริยสมฺปตฺติยา  
จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  มหาชน  ร ฺเชติ  วฑฺเฒตีติ  วา (๕) ราชา  ฯ  
มคธาน (๖) อิสฺสโรติ  มาคโธ  ฯ  อชาโตเอว  ร ฺโ  สตฺตุ  ภวิสฺสตีติ  
เนมิตฺตเกหิ  นิทฺทิฏโติ  อชาตสตฺตุ  ฯ   
        ตสฺมึ  กริ  กุจฺฉิคเต  เทวิยา  เอวรูโป  โทหโฬ  อุปฺปชฺชิ  
อโหวตาห  ร ฺโ  ทกฺขิณพาหุโลหิต  ปเวยฺยนฺติ  ฯ  สา  ภาริเย  
าเน  โทหโล  อุปฺปนฺโน    น  สกฺกา  กสฺสจิ  อาโรเจตุนฺติ  ต  
กเถตุ  อสกฺโกนฺตี  กีสา  ทุพฺพณฺณา  อโหสิ  ฯ  ต  ราชา  ปุจฺฉิ  
ภทฺเท  ตุยฺห  อตฺตภาโว  น  ปกติวณฺโณ  ฯ  ก ึ การณนฺติ  ฯ  
มา  ปุจฺฉิ (๗) มหาราชาติ  ฯ  ภทฺเท  ตฺว  ตุยฺห(๘)  อชฺฌาสย  มยหฺ  
อกเถนฺตี  กสฺส  กเถสฺสสติี  ตถา  ตถา  นิพนฺธิตฺวา  กถาเปสิ  ฯ  
สุตฺวาว (๙)  พาเล  กึ  เอตฺถ  ตุยฺห  ภารยิส ฺา  อโหสีติ  เวชฺช  
ปกฺโกสาเปตฺวา  สุวณฺณสตฺถเกน  พาหุ ผาลาเปตฺวา  สุวณฺณ- 
สรเกน  โลหิต  คเหตฺวา  อุทเกน  สมภิฺนฺทิตฺวา  ปาเยสิ  ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ สจีวรภตฺเตน ฯ  ๒. ม. นิยยฺาเตสิ ฯ  ๓. ม. อูเนหิ ฯ 
# ๔. ม. ราชติ ฯ  ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถ ิฯ  ๖. ยุ. มาคธาน ฯ 
# ๗. ม. ปุจฺฉ ฯ  ๘. ม. อตฺตโน ฯ  ๙. ม. สุตฺวา  จ ฯ   
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๐๑ 
 
เนมิตฺตกา  ต  สุตฺวา  เอส  คพฺโภ  ร ฺโ  สตฺตุ  ภวิสฺสติ   
อิมินา  ราชา  ห ฺ ิสฺสตีติ  พฺยากรึส ุ ฯ   
        เทวี  สตฺุวา  มยฺห  กริ  กุจฺฉิโต  นกิฺขนฺโต  ราชาน  
มาเรสฺสตีติ  คพฺภ  ปาตาเปตุกามา (๑) อุยฺยาน  คนฺตฺวา  กุจฺฉึ   
มทฺทาเปสิ  ฯ  คพฺโภ  น  ปตติ  ฯ  สา  ปุนปฺปุน  คนฺตฺวา  
ตเถว  กาเรสิ  ฯ  ราชา  กมิตฺถ  อย  อภิณฺห  อุยฺยาน  คจฺฉตีติ  
ปริวีมสนฺโต  ต  การณ  สตฺุวา  ภทฺเท  ตว  กุจฺฉิย  ปตฺุโตติ  
วา  ธีตาติ  วา  น  ป ฺายติ    อตฺตโน  นิพฺพตฺตทารก  
เอวมกาสีติ  มหาอคุณราสิป  โน  ชมพฺุทีปตเล  อาวีภวิสฺสติ   
มา  ตฺว  เอว  กโรหีติ  นิวาเรตฺวา  อารกฺข  อทาสิ  ฯ  สา   
คพฺภวุฏานกาเล  มาเรสฺสามีติ  จินฺเตสิ  ฯ  ตทาป  อารกฺข- 
มนุสฺสา  กุมาร (๒) อปนยึสุ  ฯ  อถาปเรน  สมเยน  วุฑฺฒิปฺปตฺต  
กุมาร  เทวิยา  ทสฺเสสุ ฯ  สา  ต  ทิสฺวาว  ปุตฺตสิเนห  
อุปฺปาเทสิ  ฯ  เตน  น  มาเรตุ  นาสกฺขิ  ฯ  ราชาป  อนุกฺกเมน  
ปุตฺตสฺส  อุปรชฺชมทาสิ (๓) ฯ   
        อเถกสมฺึ  สมเย  เทวทตฺโต  รโหคโต  จินฺเตสิ  สาริปุตฺตสฺส  
ปริสา  มหา    โมคฺคลลฺานสฺส  ปริสา  มหา   กสฺสปสฺส  ปริสา   
[๔] มหาติ  เอว  อิเม  วิสุวิสุธุรา   อหมฺป  เอก  ธุร  นีหรามีติ  ฯ  
โส  น  สกฺกา  วินา  ลาเภน  ปริส  อุปปฺาเทตุ  หนฺทาห   
# ๑. ม. ปาเตตุกามา ฯ      ๒. ทารก ฯ   
# ๓. ม. โอปรชฺชมาทาสิ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเรจาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๒ 
 
ลาภ  นิพฺพตฺเตมีติ  จินฺเตตฺวา  ขนฺธเก  อาคตนเยน  อชาตสตฺต- 
กุมาร  อิทฺธปิาฏิหาริเยน  ปสาเทตฺวา  สาย  ปาต  ป ฺจหิ  
รถสเตหิ  อุปฏาน  อาคจฺฉนฺต  อติวิสฺสฏ  ตฺวา  เอกทิวส 
อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ  ปุพฺเพ  โข  กมุาร  มนุสฺสา  ทีฆายุกา   
เอตรหิ  อปฺปายุกา    เตนหิ  ตฺว  กุมาร  ปตร  หนฺตฺวา  ราชา  
โหหิ   อห  ภควนฺต  หนฺตฺวา  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ  กุมาร  ปตุ  
วเธ  อุยฺโยเชสิ (๑) ฯ   
        โส  อยโฺย  เทวทตฺโต  มหานุภาโว    เอตสฺส  อวิทิต  นาม  
นตฺถีติ  อูรุยา  โปตฺถนีย  พนฺธิตฺวา  ทิวาทิวสฺส  ภีโต  อุพฺพิคฺโค  
อุสฺสงฺกี  อุตฺราโส  อนฺเตปุรมฺปวิสิตฺวา  วุตฺตปฺปการ  วิปฺปการ   
อกาสิ  ฯ  อถ  น  อมจฺจา  คเหตฺวา  อนุยุ ฺชิตฺวา  กุมาโร  
จ  หนฺตพฺโพ    เทวทตฺโต  จ  สพฺเพ  จ  ภิกฺขู  หนฺตพฺพาติ   
สมฺมนฺตยิตฺวา  ร ฺโ  อาณาวเสน  กริสฺสามาติ  ร ฺโ  
อาโรเจสุ ฯ   
        ราชา  เย  อมจฺจา  มาเรตุกามา  อเหสุ  เตสณฺานนฺตรานิ   
อจฺฉินฺทิตฺวา  เย  น  มาเรตุกามา   เต  อุจฺเจสุ  าเนสุ  เปตฺวา  
กุมาร  ปุจฺฉิ  กิสฺส  ปน  ตฺว  กุมาร  ม  มาเรตุกาโมสีติ  ฯ  
รชฺเชนมฺหิ  เทว  อตฺถิโกติ  ฯ  ราชา  ตสฺส  รชฺช  อาทาสิ  ฯ   
        โส  มยหฺ  มโนรโถ  นิปฺผนฺโนติ  เทวทตฺตสฺส  อาโรเจสิ  ฯ   
# ๑. ม. อุยโฺยเชติ ฯ          
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๐๓         
         
ตโต  น  โส  อาห  ตฺว  สิงฺคาล (๑) อนฺโต  กริตฺวา  เภริปริโยนทธฺ- 
ปุริโส  วิย  สกุิจฺจการิมฺหีติ  ม ฺสิ  กติปาเหเนว  เต  ปตา  
ตยา  กต  อวมาน  จินฺเตตฺวา  สยเมว  ราชา  ภวิสฺสตีติ  ฯ  
อถ  ภนฺเต  ก ึ กโรมีติ  ฯ  มูลจฺฉ (๒) ฆาเตหีติ  ฯ  นนุ  ภนฺเต  
มยฺห  ปตา  น  สตฺถวชฺโฌติ  ฯ  อาหารุปจฺเฉเทน  น  มาเรหีติ  ฯ  
โส  ปตร  ตาปนเคเห  ปกฺขิปาเปสิ  ฯ ตาปนเคห  นาม   
กมฺมกรณตฺถาย  กตธูมฆร  ฯ  มม  มาตร  เปตฺวา  อ ฺสฺส  
ทฏ ุ  มา  เทถาติ (๓)   ฯ  เทวี  สุวณฺณสรเก  ภตฺต  ปกฺขิปตฺวา   
อุจฺฉงฺเคนาทาย  ปวิสติ  ฯ  ราชา  ต  ภุ ฺชิตฺวา  ยาเปติ  ฯ  
โส  มยฺห  ปตา  กถ  ยาเปตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  
มยฺห  มาตุ  อุจฺฉงฺเค (๔) กตฺวา  ปวิสิตุ  มา  เทถาติ  อาห  ฯ  
ตโต  ปฏาย  เทวี  โมลิย  ปกฺขิปตฺวา  ปวิสติ  ฯ  ตมฺป  สุตฺวา  
โมลึ  พนฺธิตฺวา  ปวิสิตุ  มา  เทถาติ  อาห (๕) ฯ  ตโต  สุวณฺณ- 
ปาทุกาสุ  ภตฺต  เปตฺวา  ปทหิตฺวา  ปาทุกา  อารุยฺห  ปวิสติ  ฯ   
ราชา  เตน  ยาเปติ  ฯ  ปุน  กถ  ยาเปตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  
สุตฺวา  ปาทุกา  อารุยฺห  ปวิสิตุมฺป  มา  เทถาติ  อาห  ฯ  
ตโต  ปฏาย  เทวี  คนฺโธทเกน  นฺหายิตฺวา  สรีร  จตุมธุเรน  
มกฺเขตฺวา  ปารุปตฺวา  ปวิสติ  ฯ  ราชา  ตสฺสา  สรรี  เลหิตฺวา   
# ๑. ย.ุ มูสกิ ฯ  ๒. ม. มูลฆจฺจ ฯ  ๓. ม. เทถาติ  อาห ฯ 
# ๔. ม. อุจฺฉงฺค ฯ  ๕. ม. อิเม  ปาฐา  นตฺถิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๔ 
 
ยาเปติ  ฯ  ปนุ  ปุจฺฉิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา  อิโต  ปฏาย  
มยฺห  มาตุ  ปเวสน  นิวาเรถาติ  อาห  ฯ  เทวี  ทฺวารมูเล  
ตฺวา  สามิ  พิมฺพิสาร  เอต  ทหรกาเล  มาเรตุ  น  อทาสิ   
อตฺตโน  สตฺตุ  อตฺตนาว  โปเสสิ    อิทนฺทานิ  เต  ปจฺฉิมทสฺสน   
นาห  อิโต  ปฏาย  ตุเมฺห  ปสฺสิตุ  ลภามิ    สเจ  มยฺห  โทโส  
อตฺถิ   ขมถ  เทวาติ  โรทิตฺวา  กนฺทิตฺวา  นิวตฺติ  ฯ   
        ตโต  ปฏาย  ร ฺโ  อาหาโร  นตฺถิ  ฯ  ราชา  มคฺค- 
ผลสุเขน  จงฺกเมน  ยาเปติ  ฯ  อติวิย  จสฺสตฺตภาโว  วิโรจติ  ฯ  
โส  กถมฺป  เม  ภเณ  ปตา  ยาเปตีติ  ปจฺุฉิตฺวา  จงฺกเมน  เทว  
ยาเปติ   อติวิย  จสฺสตฺตภาโว  วิโรจตีติ  สุตฺวา  จงฺกมนฺทานิสฺส  
หาเรสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  มยฺห  ปตุ  ปาเท  ขุเรน  ผาเลตฺวา  
โลณเตเลน  มกฺเขตฺวา  ขทิรงฺคาเรหิ  วีตจฺจิเตหิ  ปจถาติ  นฺหาปเต   
เปเสสิ  ฯ  ราชา  เต  ทิสฺวา  นูน  มยฺห  ปุตฺโต  เกนจิ  ส ฺตฺโต (๑) 
ภวิสฺสติ  ฯ  อิเม  มม  มสสฺุกรณตฺถายาคตาติ  จินฺเตสิ  ฯ  เต  คนฺตฺวา  
วนฺทิตฺวา  อฏสุ  ฯ  กสมฺา  อาคตตฺถาติ  จ  ปุฏา  ต  สาสน  
อาโรเจสุ ฯ  ตุมฺหาก  ร ฺโ  มน  กโรถาติ  จ  วุตฺตา  นิสีท  
เทวาติ  วตฺวา   ราชาน  วนฺทิตฺวา  เทว  มย  ร ฺโ  อาณ   
กโรม    มา  อมฺหาก  กุชฌฺิตฺถ   น  ยิท  ตุมฺหาทิสาน  ธมฺมราชนู  
อนุจฺฉวิกนฺติ  วตฺวา  วามหตฺเถน  โคปผฺเก  คเหตฺวา  ทกฺขิณ- 
# ๑. ม. สฺญตฺโต ฯ  
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หตฺเถน  ขุร  คเหตฺวา  ปาทตลานิ  ผาเลตฺวา  โลณเตเลน  
มกฺเขตฺวา  ขทิรงฺคาเรหิ  วีตจฺจิเตหิ  ปจึสุ  ฯ  ราชา  กิร  ปุพฺเพ  
เจติยงฺคเณ  สอุปาหโน  อคมาสิ    นสิชฺชตฺถาย (๑) ป ฺตฺตกฏ- 
สารก ฺจ  อโธเตหิ  ปาเทหิ  อกฺกมติ   ตสฺสาย  นิสฺสนฺโทติ   
วทนฺติ  ฯ  ร ฺโ  พลวเวทนา  อุปฺปนฺนา  ฯ  โส  อโห  พุทฺโธ   
อโห  ธมโฺม   อโห  สงฺโฆติ  อนุสฺสรนฺโต  เยว  เจติยงฺคเณ  
ขิตฺตมาลา  วิย  มลิายิตฺวา  จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก  เวสฺส- 
วณฺณสฺส  ปริจารโก  ชนวสโภ (๒) นาม  ยกฺโข  หตฺุวา  นิพฺพตฺติ  ฯ   
        ตนฺทิวสเมว  จ  อชาตสตฺตุสฺส  ปุตฺโต  ชาโต  ฯ  ปุตฺตสฺส   
ชาตภาว ฺจ  ปตุ  มตภาว ฺจ  นิเวเทตุ  เทฺว  เลขา  เอกกฺขเณเยว  
อาคตา  ฯ อมจฺจา  ปม  ปุตฺตสฺส  ชาตภาว  อาโรเจสฺสามาติ  
ต  เลข  ร ฺโ  หตฺเถ  เปสุ  ฯ  ร ฺโ  ตขณ ฺเว  
ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺชิตฺวา  สกลสรรี  โขเภตฺวา  อฏ ิมิ ฺช   
อาหจฺจ  อฏาสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ปตุ  คุณ  อ ฺาสิ  มยิ  
ชาเตป  มยฺห  ปตุ  เอวเมว  สิเนโห  อุปปฺนฺโนติ ฯ โส  คจฺฉถ  
ภเณ   มยฺห  ปตร  วิสฺสชฺเชถาติ (๓) อาห  ฯ  กึ  วิสฺสชฺชาเปถ  
เทวาติ  อิตร  เลข  หตฺเถ  ทสฺเสสุ (๔) ฯ   
        โส  ตมฺปวตฺตึ  สุตฺวา  โรทมาโน  มาตุ  สมีป  คนฺตฺวา   
# ๑. ม. นิสชชฺนตฺถาย ฯ    ๒. ย.ุ ชวนวสโภ ฯ   
# ๓. ม. วิสฺสชฺเชถ  วิสฺสชเฺชถาติ ฯ  ๔. ม. ฐปยึสุ ฯ  
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อโหสิ  นโุข  อมฺม  มยฺห  ปตุ  มยิ  ชาเต  สิเนโหติ  ฯ  
สา  อาห  พาลปุตฺต  ก ึ วเทสิ  ตว  ทหรกาเล  องฺคุลิยา  
ปฬกา  อุฏาสิ (๑)   อถ  ต  โรทมาน  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺตา  
ต  คเหตฺวา  วินิจฺฉยฏาเน  นิสินฺนสสฺ  ตว  ปตุ  สนฺติก  
อคมสุ   ปตา  เต  องฺคุลึ  มุเข  เปสิ    ปฬกา  มุเขเยว  ภิชชฺิ   
อถ  เต  ปตา  ตว  สิเนเหน  ต  โลหิตมิสฺสก  ปุพฺพ  
อนุฏหิตฺวาว (๒) อชฺโฌหริ    เอวรูโป  เต  ปตุ  สเินโหติ  ฯ  โส   
โรทิตฺวา  ปรเิทวิตฺวา  ปตุ  สรีรกิจฺจ  อกาสิ  ฯ   
        เทวทตฺโตป  อชาตสตฺตุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุริเส  มหาราช  
อาณาเปหิ    เย  สมณ  โคตม  ชีวิตา  โวโรเปสฺสนฺตีติ  วตฺวา  
เตน  ทินฺเน  ปุริเส  เปเสตฺวา  สย  คิชฺฌกูฏ  อารุยฺห  ยนฺเตน  
สิล  ปวิชฺฌิตฺวา  นาฬาคิริหตฺถึ  มุ ฺจาเปตฺวาป   เกนจิ  อุปาเยน  
ภควนฺต  มาเรตุ  อสกโฺกนฺโต  ปริหีนลาภสกฺกาโร  ป ฺจ  วตฺถูนิ  
ยาจิตฺวา  ตานิ  อลภมาโน  เตหิ  ชน  ส ฺาเปสฺสามีติ  สงฺฆเภท  
กตฺวา  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ  ปริส  อาทาย  ปกฺกมนฺเตสุ (๓) อุณฺห  
โลหิต  มุเขน  ฉฑฺเฑตฺวา  นว  มาเส  คิลานม ฺเจ  นิปชฺชิตฺวา  
วิปฺปฏิสาร  ชาโต  กุห ึ เอตรหิ  สตฺถา  วสตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  
เชตวเนติ  วุตฺเต  ม ฺจเกน  ม  หริตฺวา (๔) สตฺถาร  ทสฺเสถาติ  
วตฺวา  อาหริยมาโน  ภควโต  ทสฺสนารหสฺส  กมฺมสฺส  อกตตฺตา   
# ๑. ม. ปฬกา  อุฏฐหิ ฯ    ๒. ม. อนุฏุภิตฺวา  ว ฯ 
# ๓. ม. ปกฺกนฺเตสุ ฯ  ๔. ม. อาหริตฺวา ฯ  
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เชตวเน  โปกฺขรณีสมีเปเยว  เทฺวธา  ภินฺน  ปวิมฺปวิสิตฺวา  
มหานรเก (๑) ปติฏ ิโตติ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถารกถานโย  
ขนฺธเก (๒) อาคโต  ฯ  ขนฺธเก (๓)  อาคตตฺตา  ปน  สพฺพ  น  วุตฺตนฺติ  ฯ  
เอว  ชาโตเยว (๔) ร ฺโ  สตฺตุ  ภวิสสฺตีติ  เนมิตฺตเกหิ  นิทฺทิฏโติ  
อชาตสตฺตุ  ฯ   
        เวเทหิปุตฺโตติ  อย  โกสลร ฺโ  ธีตาย  ปุตฺโต    น   
วิเทหร ฺโ  ฯ  เวเทหีติ  ปน  ปณฺฑิตาธิวจเมต  ฯ  ยถาห ฯ 
เวเทหิกา  คหปตานี    อยฺโย  อานนฺโท  เวเทหมุนีติ (๕) ฯ  ตตฺราย  
วจนตฺโถ  ฯ  วิทนฺติ  เอเตนาติ  เวโท  ฯ  าณสฺเสต  อธิวจน  ฯ   
เวเทน  อีหติ  ฆฏติ  วายมตีติ  เวเทหี  ฯ  เวเทหิยา  ปุตฺโต  
เวเทหีปุตฺโต  ฯ 
        ตทหูติ  ตสฺมึ  อหุ   ตสฺมึ  ทิวเสติ  อตฺโถ  ฯ  อุปวสนฺติ  
เอตฺถาติ  อุโปสโถ  ฯ  อุปวสนฺตีติ  สีเลน  วา  อนสฺุสเกน (๖) วา 
อุเปตา  หุตฺวา  อุปวุตฺถา (๗) วสนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อยมฺปเนตฺถ  
อตฺถุทฺธาโร  อายามาวุโส  กปฺปน  อุโปสถ  คมิสฺสามาติอาทีสุ  
หิ  ปาติโมกขฺุทฺเทโส  อุโปสโถ  ฯ  เอว  อฏงฺคสมนฺนาคโต  โข  
วิสาเข  อุโปสโถ  อุปวุตฺโถติอาทีสุ (๘) สีล  ฯ  สทฺุธสฺส  เว  สทา   
# ๑. ม. มหานิรเย ฯ  ๒. วิ. จุลฺ. ๗/๓๖๘-๓๘๘/๑๗๙-๑๙๕ ฯ 
# ๓. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๔. ม. อชาโตเยว ฯ  ๕. ม. เวเทหมุนีติ ฯ 
# ม. ม.ู ๑๒/๒๖๖/๒๕๒ ฯ  ๖. ม. อนสเนน ฯ  ๗. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ 
# ๘. องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๓๓/๒๖๐ ฯ  
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ผคฺคุ  สุทฺธสฺสุโปสโถ  สทาติอาทีสุ (๑) อุปวาโส  ฯ  อุโปสโถ  
นาม  นาคราชาติอาทีสุ (๒) ป ฺตฺติ  ฯ  น  ภิกฺขเว  ตทหุโปสเถ  
สภิกฺขุกา  อาวาสาติอาทีสุ (๓) อุปวสิตพฺพทิวโส  ฯ  อิธาป  โสเอว  
อธิปฺเปโต  ฯ  โส  ปเนส  อฏมีจาตุทฺทสีปณฺรณสีเภเทน  ติวิโธ  ฯ  
ตสฺมา  เสสทฺวยนิวารณตฺถ  ปณฺณรเสติ (๔) วุตฺโต  ฯ  เตน  วุตฺต  
อุปวสนฺติ  เอตฺถาติ  อุโปสโถติ  ฯ   
        โกมุทิยาติ  กุมุทวติยา  ฯ  ตทา  กริ  กุมุทานิ  สุปุปฺผิตานิ  
โหนฺติ  ฯ  ตานิ  เอตฺถ  สนฺตีติ  โกมุท ิ ฯ  จาตุมาสินิยาติ  
จาตุมาสิยา  ฯ  สา  หิ  จตุนฺน  มาสาน  ปริโยสานภูตาติ  
จาตุมาสิยา ฯ  อิธ  ปน  จาตุมาสินีติ  วุจฺจติ  ฯ  มาสปุ ฺตาย   
อุตุปุณฺณตาย  สวจฺฉรปุณฺณตาย  ปุณฺณา  สมฺปุณฺณาติ  
ปุณฺณา  ฯ  มา  อิติ  จนฺโท  วุจฺจติ  ฯ  โส  เอตฺถ  ปณฺุโณติ  
ปุณฺณมา  ฯ  เอว  ปุณฺณาย  ปุณฺณมายาติ  อิมสฺมึ  ปททฺวเย  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ราชา  อจฺจปริวุโตติ (๕) เอวรูปาย  หิ  รชตฆฏวินิคฺคตาหิ  
ขีรธาราหิ  โธวิยมานทิสาภาคาย  วิย  รชตวิมานนิจฺฉริเตหิ (๖)  
มุตฺตาวลิสุมนกุสุมทามเสตทุกูลกุมุทวิสเรหิ  สมฺปริกิณฺณาย  วิย [๗] 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๙๘/๗๐ ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๖๕/๒๐๑ ฯ 
# ๓. วิ. มหา. ๔/๒๐๐/๒๖๖ ฯ  ๔. ม. ปณฺณรเสติ ฯ  ๕. ม. ราชามจฺจ- 
# ปริวุโตติ ฯ  ๖. ม...นิจฺฉริเตหิ ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร  จาติ ทิสฺสติ ฯ  
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จตุรุปกฺกิเลสวิมุตฺตปุณฺณจนฺทปฺปภาสมุทโยภาสิตาย  รตฺติยา  ราชา   
อมจฺเจหิ (๑) ปริวุโตติ  อตฺโถ  ฯ  อุปรปิาสาทวรคโตติ  ปาสาทวรสฺส 
อุปริ  คโต  ฯ  มหารเห  สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต  ก ฺจนาสเน  นิสินฺโน  
โหติ  ฯ  กสมฺา  นิสินฺโน  ฯ  นิทฺทาวิโนทนตฺถ  ฯ   
        อย  หิ  ราชา  ปตร ิ อุปกฺกนฺตทิวสโต  ปฏาย  นิทฺท  
โอกฺกมิสฺสามีติ  นิมฺมิลิตมตฺเตสุเยว (๒) อกฺขีสุ  สตฺติสตอพฺภาหโต  วิย 
ผนฺทมาโนเยว (๓) [๔]  ปพุชฺฌิ  กิเมตนฺติ  จ  วุตฺเต  น  กิ ฺจิ  วทติ  ฯ  
เตนสฺส  อมนาปา  นิทฺทา  ฯ  อิติ  นิททฺาวิโนทนตฺถ  นิสินฺโน  ฯ  
อป   จ  ตสฺม ึ ทิวเส  นกฺขตฺต  สงฺฆุฏ  โหติ  ฯ  สพฺพ  นคร  
สุสิตฺตสมฺมฏ (๕) วิปฺปกิณฺณวาลุก  ป ฺจวณฺณกุสุมลาชปุณฺณ- 
ฆฏปฏิมณฺฑิตฆรทฺวาร  สมุสฺสิตธชปฏากวิจิตฺรสมุชฺชลิตทีปมาลา- 
ลงฺกตสพฺพทิสาภาค  วีถิสภาเคน  รจฺฉาสภาเคน  นกฺขตฺตกีฬ  
อนุภวมาเนน  มหาชเนน  สมาภิกิณฺณ (๖) โหติ  ฯ  อิติ  นกฺขตฺตทิวส- 
ตายป  นิสินฺโนติ  วทนฺติ  ฯ เอว ฺจ  วตฺวาป  ราชกุลสฺส  นาม  
สทาป  นกฺขตฺตเมว    นิททฺาวิโนทนตฺถเยว  ปเนส  นิสินฺโนติ  
สนฺนิฏาน  กต  ฯ   
        อุทาน  อุทาเนสีติ  อุทาหร  อุทาหริ  ฯ  ยถา  หิ  ย  
เตล  มาน  คเหตุ  น  สกฺโกติ   วิสฺสนทฺิตฺวา  คจฺฉติ    ต  อวเสโกติ   
# ๑. ม. ราชามจฺเจหิ ฯ  ๒. ม. นิมิลิต.....ฯ  ๓. ม. กนทฺมาโนเยว ฯ 
# ๔. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภยาวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. ยุ. สิตฺตสมฺมฏฐ ฯ 
# ๖. ม. สมากิณฺณ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๐ 
 
วุจฺจติ    ย ฺจ  ชล  ตฬาก  คเหตุ  น  สกโฺกติ    อชฺโฌตฺถริตฺวา  
คจฺฉติ   ต  โอโฆติ  วุจฺจติ    เอวเมว  ย  ปติวจน  หทย  คเหตุ  
น  สกโฺกติ   อธิก  หุตฺวา  อนฺโต  อสณฺหิตฺวา  พหิ  นิกฺขมติ   
ต  อุทานนฺติ  วุจฺจติ    เอวรูป  ปติมย  วจน  นิจฺฉาเรสีติ  อตฺโถ  ฯ   
        โทสินาติ  โทสาปคตา  ฯ  อพฺภา  มหิกา (๑)  ธูมรโช (๒) ราหูติ  
อิเมหิ  จตูหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  วิรหิตาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตสฺสา  (๔) 
รมณียาติอาทีนิ  ป ฺจ  โถมนวจนานิ  ฯ  สา  หิ  มหาชนสฺส  
มน  รมยตีติ  รมณียา  ฯ  วุตฺตโทสวิมุตฺตาย  จนฺทปฺปภาย  
โอภาสิตตฺตา  อติวิย  สรุูปาติ  อภิรูปา  ฯ  ทสฺสิตุ  ยตฺุตาติ   
ทสฺสนียา  ฯ  จิตฺต  ปสาเทตีติ  ปาสาทิกา  ฯ  ทิวสมาสาทีน  
ลกฺขณ  ภวิตุ  ยุตฺตาติ  ลกขฺ ฺา ฯ 
        ก  น ุ ขฺวชฺชาติ  ก  น ุ โข  อชชฺ  ฯ  สมณ  วา  พฺราหฺมณ  
วาติ  สมิตปาปตาย  สมณ   พาหิตปาปตาย  พฺราหฺมณ  ฯ  ยนฺโน  
ปยิรุปาสโตติ  วจนพฺยตฺตโยโค (๕)  เอส   ย  อมหฺาก  ป ฺหาปุจฺฉน- 
วเสน  ปยิรุปาสนฺตาน  มธุรธมฺม  สุตฺวา  จิตฺต  ปสีเทยฺยาติ  
อตฺโถ  ฯ   
        อิติ  ราชา  อิมินา  สพฺเพนป  วจเนน  โอภาสนิมิตฺตกมฺม  
อกาสิ  ฯ กสสฺ  อกาสิ (๖) ฯ  ชีวกสฺส  ฯ  กิมตฺถ  ฯ  ภควโต   
# ๑. ม. มหิกา ฯ  ๒. ม. ธโูม รโช ฯ  ๓. ม. ปฺจหิ ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ตสฺมา ฯ  ๕. ม. วจนฺพฺยตฺตโย ฯ ๖. ม. อกาสีติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๑ 
 
ทสฺสนตฺถ  ฯ  ก ึ ภควนฺต  สย  ทสฺสนาย  อุปคนฺตุ    น  
สกฺโกตีติ  ฯ  อาม  น  สกโฺกติ  ฯ  กสมฺา  ฯ  มหาปราธตาย ฯ 
        เตน  ห ิ ภควโต  อุปฏาโก  อรยิสาวโก  อตฺตโน  
ปตา  มาริโต  เทวทตฺโต  จ  ตเมว  นิสสฺาย  ภควโต  พหุ  
อนตฺถมกาสิ  ฯ  อิติ  มหาปราโธเอว (๑)ฯ ตาย  มหาปราธตาย  
สย  คนฺตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  ชีวโก  ปน  ภควโต  อุปฏาโก 
ตสฺส  ปฏ ิจฺฉายาย  ภควนฺต  ปสฺสิสฺสามีติ  โอภาสนิมิตฺตกมฺม   
อกาสิ  ฯ  กึ  ชีวโก  ปน  มยฺห  อิท  โอภาสนิมิตฺตกมฺมนฺติ 
ชานาตีติ  ฯ  อาม  ชานาติ  ฯ  อถ  กสมฺา  ตุณฺหี  อโหสีติ  ฯ 
วิกฺเขปปจฺเฉทนตฺถ  ฯ   
        ตสฺมึ (๒) หิ  ปริสติ  ฉนฺน  สตฺถาราน  อุปฏากา  พหู   
สนฺนิปติตา    เต  อสิกฺขิตาน  ปยริุปาสเนน  สยป  อสิกฺขิตาว   
เต  มยิ  ภควโต  คุณกถ  อารทฺเธ  อนฺตรนฺตรา  อุฏายุฏาย  
อตฺตโน  สตฺถาราน  คุณ  กถยิสฺสนฺตีติ (๓)  เอว  เม  สตฺถ ุ 
คุณกถา  ปรโิยสาน  น  คมิสฺสติ    ราชา  ปน  อิเมส  กลุุปเก  
อุปสงฺกมิตฺวา  คหิตาสารตฺตา (๔) เตส  คุณกถาย  อนตฺตมโน  
หุตฺวา  ม  ปฏิปุจฺฉิสฺสติ    อถาห  นิพฺพิกฺเขป  สตฺถุ  คุณ  
กเถตฺวา  ราชาน  สตฺถุ  สนฺติก  คเหตฺวา  คมิสฺสามีติ   
ชานนฺโตว  วิกฺเขปปจฺเฉทนตฺถ  ตุณฺหี  อโหสีติ  ฯ   
# ๑. ม. เอส ฯ  ๒. ม. ตสฺส ฯ  ๓. ม. กเถสฺสนติ ฯ 
# ๔. คหิตาสารตาย ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 213 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๒ 
 
        เตป  อมจฺจา  เอว  จินฺเตสุ  อชฺช  ราชา  ป ฺจหิ  ปเทหิ  
รตฺตึ  โถเมติ    อทฺธา  ก ฺจิ  สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วา   
อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  ธมฺม  โสตุกาโม   ยสฺส  เจส  
ธมฺม  สุตฺวา  ปสีทิสฺสติ    ตสฺส  จ  มหนฺต  สกฺการ  กริสฺสติ   
ยสฺส (๑)   กลุุปกสมโณ  ราชกุลุปโก  โหติ    ภทฺท  ตสฺสาติ  ฯ   
        เต  เอว  จินฺเตตฺวา  อห  อตฺตโน  กุลุปกสมณสฺส  วณฺณ  
วตฺวา  ราชาน  คเหตฺวา  คมิสฺสามิ    อห  คมิสฺสามีติ  อตฺตโน 
อตฺตโน  กุลปุกาน  วณฺณ  กเถตุ  อารทฺธา  ฯ  เตนาห  เอว   
วุตฺเต  อ ฺตโร  ราชามจฺโจติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  ปูรโณติ  ตสฺส  
สตฺถุปฏิ ฺสฺส  นาม  ฯ  กสฺสโปติ  โคตฺต  ฯ  โส  กิร  อ ฺตรสฺส   
กุลสฺส  เอกูนทาสสต  ปูรยมาโน  ชาโต  ฯ  เตนสฺส  ปูรโณติ  
นาม  อกสุ  ฯ  มงฺคลทาสตฺตา  จสฺส  สุกต (๒) ทกฺุกฏนฺติ  วทนฺตา (๓) 
นตฺถิ    อกต  วา  น  กตนฺติ  ฯ  โส  กริ  กิมห  เอตฺถ  วสามีติ  
ปลายิ  ฯ  อถสฺส  โจรา  วตฺถานิ  อจฺฉินฺทึสุ  ฯ  โส  ปณฺเณน  
วา  ติเณน  วา  ปฏิจฺฉาเทตุป  อชานนฺโต  ชาตรูเปเนว  เอก  
คาม  ปาวิสิ  ฯ  มนุสฺสา  น  ทิสฺวา  อย  สมโณ  อรหา  
อปฺปจฺโฉ   นตฺถิ  อิมินา  สทิโสติ  ปูวภตฺตาทีนิ  คเหตฺวา  
อุปสงฺกมนฺติ  ฯ  โส  มยฺห  สาฏก  อนวิตฺถภาเวน  อิท  อุปฺปนฺนนฺติ  
ตโต  ปฏาย  สาฏก  ลภิตฺวาป  น  นวิาเสสิ  ฯ  ตเทว  ปพฺพชฺช  
# ๑. ม. ยสฺส ปน ฯ  ๒. ม. อย  ปาโฐ  นตฺถิ ฯ ย.ุ กต ฯ ๓. ม. วตฺตา ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๓ 
 
อคฺคเหสิ  ฯ  ตสฺส  สนฺติเก  อ ฺเป  อ ฺเปติ  ป ฺจสตา  มนุสฺสา  
อนุปพฺพชึสุ (๑) ฯ  ต  สนธฺายาห  ปูรโณ  กสฺสโปติ  ฯ   
        ปพฺพชติสมูหสงฺขาโต  สงฺโฆ  อสฺส  อตฺถีติ  สงฺฆี  ฯ  เสฺวว 
คโณ  อสฺส  อตฺถีติ  คณี  ฯ  อาจารสิกฺขาปนวเสน  ตสฺส  คณสฺส  
อาจริโยติ  คณาจริโย  ฯ  าโตติ  ป ฺาโต  ปากโฏ  ฯ  อปฺปจฺโฉ 
สนฺตุฏโ   อปฺปจฺฉตาย  วตฺถป  น  นิวาเสสีติ  เอว  สมุคฺคโต  
ยโส  อสฺส  อตฺถีติ  ยสสสฺี ฯ ติตฺถกโรติ  ลทฺธิกโร  ฯ  สาธุสมมฺโตติ   
อย  สาธุ  สุนทฺโร  สปฺปุรโิสติ  เอว  สมฺมโต  ฯ  พหุชนสฺสาติ  
อสฺสุตวโต  อนฺธพาลปุถุชฺชนสฺส  ฯ  ปพฺพชิตโต  ปฏาย  อติกฺกนฺตา  
พหู  รตฺติโย  ชานาตีติ  รตฺต ฺ ู  ฯ  จิร  ปพฺพชิตสฺส  อสฺสาติ  
จิรปพฺพชิโต  ฯ  อจิรปพฺพชิตสฺส  ห ิ กถา  โอกปฺปนียา  น   
โหติ  ฯ  เตนาห  จิรปพฺพชิโตติ  ฯ  อทฺธคโตติ  อทฺธาน  คโต  ฯ  
เทฺว  ตโย  ราชปริวฏเฏ  อตีโตติ  อธิปฺปาโย  ฯ  วโยอนุปฺปตฺโตติ  
ปจฺฉิมวย  อนุปฺปตฺโต  ฯ  อิท  อุภยมฺป  ทหรสฺส  กถา  โอกปฺปนียา  
น  โหตีติ  เอต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   
        ตุณฺหี  อโหสีติ  สุวณฺณวณฺณ  มธุรรส  อมฺพปกฺก  ขาทิตุ- 
กาโม  ปรุิโส  อาหริตฺวา  หตฺเถ  ปต  กาชรปกฺก  ทิสฺวา  
วิย  ฌานาภิ ฺาทิคุณยุตฺต  ติลกฺขณพฺภาหต  มธุรธมฺมกถ  
โสตุกาโม  ปพฺุเพ  ปูรณสฺส  ทสฺสเนนาป  อนตฺตมโน  อิทานิ   
# ๑. ม. ปพฺพชึสุ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๔ 
 
คุณกถาย  สฏุ ุตร  อนตฺตมโน  หุตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  
อนตฺตมโนว  สมาโนป  ปน  สจาห  เอต  ตชฺเชตฺวา  คีวาย  
คเหตฺวา  นีหราเปสฺสามิ   โย  โย  กเถสิ  ฯ ต  ต  ราชา  เอว  
กโรตีติ  ภีโต  อ ฺโป  โกจิ  กิ ฺจิ  น  กเถสฺสตีติ  อมนาปป   
ต  กถ  อธิวาเสตฺวา  ตุณฺหีเอว  อโหสิ  ฯ   
        อถ ฺโ  อห  อตฺตโน  กุลุปกสฺส  วณฺณ  กเถสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา  วตฺตุ  อารทฺโธ(๑) ฯ  เตน  วุตฺต  อ ฺตโรป  โขติ- 
อาทิ ฯ  ต  สพฺพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอตฺถ  ปน  มกฺขลีติ  
ตสฺส  นาม  ฯ  โคสาลาย  ชาตตฺตา  โคสาโลติ  ทติุย  นาม  ฯ   
ต  กิร  สกททฺมาย  ภูมิยา  เตลฆฏ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺต  ตาต  
มา  ขลีติ  สามิโก  อาห  ฯ  โส  ปมาเทน  ขลิตฺวา  ปติตฺวา  
สามิกสฺส  ภเยน  ปลายิตุ  อารทฺโธ  ฯ  สามิโก  อุปธาวิตฺวา  
ทุสฺสกณฺณ (๒) อคฺคเหสิ  ฯ  โส  สาฏก  ฉฑฺเฑตฺวา  อเจลโก  หตฺุวา  
ปลายิ  ฯ  เสส  ปูรณสทสิเมว  ฯ   
        อชโิตติ  ตสฺส  นาม  ฯ  เกสกมฺพล  ธาเรตีติ  เกสกมฺพโล  ฯ  
อิมินา (๓) นามทฺวย  สสนฺเทตฺวา (๔) อชิโต  เกสกมฺพโลติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  
เกสกมฺพโล  นาม  มนุสฺสเกเสหิ  กตกมฺพโล  ฯ  ตโต  ปฏิกิฏตร  
วตฺถ  นาม  นตฺถิ  ฯ  ยถาห ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  
ตนฺตาวุตานิ  วตฺถานิ (๕)   เกสกมฺพโล  เตส  ปฏกิิฏตโร  อกฺขายติ     
# ๑. ม. อารภิ ฯ  ๒. ม. ทสฺุสกณฺเณ ฯ  ๓. ม. อิติ ฯ  ๔. ม. สสนทิตฺวา ฯ 
# ๕. ม. ตนฺตาวุตาน วตฺถาน ฯ  ๖. ม. ปฏิกิฏโฐ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๕ 
 
เกสกมฺพโล  ภิกฺขเว  สีเต  สีโต   อุเณฺห  อุโณฺห   อปฺปคฺโฆ  
จ    ทุกฺขสมฺผสฺโส (๑) จ  ทุพฺพณฺโณ  จ  ทุคฺคนฺโธ  จาติ (๑) ฯ  
        ปกโุธติ  ตสฺส  นาม  ฯ  กจฺจายโนติ  โคตฺต  ฯ  อิติ  นาม- 
โคตฺต  สสนฺทิตฺวา  ปกุโธ  กจฺจายโนติ  วุจฺจติ  ฯ  สโีตทก- 
ปฏิกฺขิตฺตโก  เอส  วจฺจ  กตฺวาป  อุทกกิจฺจ  น  กโรติ   อุโณฺหทก  
วา  ก ฺชิก (๒) วา  ลภิตฺวา  กโรติ   นทึ  วา  มคฺโคทก  วา  
อติกฺกมฺม  สลี  เม  ภินฺนนฺติ  วาลิกาถปู  กตฺวา  สลี  อธิฏาย  
คจฺฉติ  ฯ  เอวรูโป  นิสฺสริิกลทฺธโิก  เอส ฯ 
        ส ฺชโยติ  ตสฺส  นาม  ฯ  เวลฏสฺส  ปุตฺโตติ  เวลฏปุตฺโตฯ  
อมฺหาก  คณฺนกิเลโส  ปลิพุนฺธนกิเลโส (๓) นตฺถ ิ  กิเลสคณฺรหิตา 
มยนฺติ  เอว  วาทิตาย  ลทฺธนามวเสน  นิคณฺโ  ฯ  นาฏสฺส  
ปุตฺโตติ  นาฏปุตฺโต  ฯ   
                                 
                        โกมารภจฺจชีวกกถาวณฺณนา   
        อถโข  ราชาติ  ราชา  กริ  เตส  วจน  สุตฺวา  จินฺเตสิ  
อห  ยสฺส  ยสฺส  วจน  น  โสตุกาโม    โส  โส  เอว  กเถสิ   
ยสฺส  ปนมฺห ิ วจน  โสตุกาโม  โส   เอส  นาควส  ปวิตฺวา  
 ิโต  สุปณฺโณ  วิย  ตุณฺหีภูโต   อนตฺโถ  วต  เมติ  ฯ  อถสฺเสต- 
ทโหสิ  ชีวโก  อุปสนฺตสสฺ  พุทฺธสฺส  ภควโต  อุปฏาโก  สยป   
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙ ฯ  ม. ทุพฺพโณ ทุคฺคนฺโธ 
# ทุกฺขสมฺผสฺโสติ ๒. ม. กฺชิย ฯ  ๓. ม. ปลิพุนฺธนกิเลโส ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๖ 
 
อุปสนฺโต   ตสฺมา  วตฺตสมฺปนฺโน  ภิกขฺุ  วิย  ตุณฺหีภูโต  นิสินฺโน   
น  เอส  มยิ  อกเถนฺเต  กเถสฺสติ    หตฺถิมฺหิ  โข  ปน  มทฺทนฺเต  
หตฺถิสฺเสว  ปาโท  คเหตพฺโพติ  เตน  สทฺธึ  สย  มนฺเตตุ- 
มารทฺโธ  ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  ราชาติ  ฯ  ตตฺถ  กึ  ตุณฺหีติ  
เกน  การเณน  ตุณฺหี  ฯ  อิเมส  อมจฺจาน  อตฺตโน (๑)  กลุุปก- 
สมณสฺส  วณฺณ  กเถนฺตาน  มุข  นปปฺโหติ    ก ึ ยถา  เอเตส   
เอว  ตว  กุลปุกสมโณ  นตฺถิ   กึ  ตฺว  ทลิทฺโท    น  เต  มม  
ปตรา  อิสฺสริย  ทินฺน   อุทาหุ  อสฺสทฺโธติ  ปุจฺฉติ  ฯ   
        ตโต  ชวีกสฺส  เอตทโหสิ  อย  ราชา  ม  กลุุปกสมณสฺส 
คุณ  กถาเปติ  น   ทานิ  เม  ตุณฺหีภาวสฺส  กาโล    ยถา   
โข  ปนิเม  ราชาน  วนฺทิตฺวา  นิสินฺนาว  อตฺตโน  กุลุปกสมณาน  
คุเณ  กถยึสุ    น  มยฺห  เอว  สตฺถ ุ คุเณ  กเถตุ  ยุตฺตนฺติ ฯ 
อุฏายาสนา  ภควโต  วิหาราภิมุโข  ป ฺจปติฏ ิเตน (๒) วนฺทิตฺวา   
ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ  สริสิ  ปคฺคเหตฺวา  มหาราช  
มา  ม  เอว  จินฺตยิตฺถ  อย  ย  วา  ต  วา  สมณ  อุปสงฺกมีติ (๓) 
มม  สตฺถโุน  หิ  มาตุกุจฺฉิโอกฺกมเน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมเน 
มหาภินิกฺขมเน  สมฺโพธิย  ธมฺมจกฺกปปฺวตฺตเน  จ  ทสสหสฺสีโลก- 
ธาตุ  กมฺปตฺถ   เอว  ยมกปาฏิหาริย  อกาสิ  เอว  เทโวโรหณ   
อห  มยฺห (๔) สตฺถุโน  คุเณ  กถยิสฺสามิ  เอกคฺคจิตฺโต  สุณ   
# ๑. ม. อตฺตโน อตฺตโน ฯ  ๒. ม. ปฺจปติฏฐิเตน ฯ 
# ๓. ม. อุปสงฺกมตีติ ฯ  ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๗ 
 
มหาราชาติ  วตฺวา  อย  เทว  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ- 
 ิอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ต  โข  ปนาติ (๑) อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ  อุปโยควจน  ฯ  
ตสฺส  โข  ปน  ภควโตติ  อตฺโถ  ฯ  กลฺยาโณติ  กลฺยาณคุณ- 
สมนฺนาคโต  ฯ  เสฏโติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  กิตฺติสทฺโทติ  กิตฺติเยว   
ถูติโฆโส (๒) วา  ฯ  อพฺภุคฺคโตติ  สเทวก  โลก  อชโฺฌตฺถริตฺวา  
อุคฺคโต [๓]  อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯเปฯ  
ภควาติ  ฯ    ตตฺราย  ปทสมฺพนฺโธ  โส  ภควา  อิติป  อรห   
อิติป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯเปฯ  อิติป  ภควาติ   อิมินา  จ  อิมินา   
จ  การเณนาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        ตตฺถ  อารกตฺตา  อรีน   อาราน ฺจ (๔) หตตฺตา  ปจฺจยาทีน ฺจ   
อรหตฺตา  ปาปกรเณ  รหาภาวาติ  อิเมหิ  ตาว  การเณหิ  โส  
ภควา  อรหนฺติ  เวทิตพฺโพติอาทินา  นเยน  มาติก  นิกฺขิปตฺวา  
สพฺพาเนว  เจตานิ  ปทานิ  วิสุทฺธิมคฺเค  พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส  
วิตฺถาริตานีติ  ฯ  ตโต  เนส  วิตฺถาโร  คเหตพฺโพ  ฯ   
        ชีวโก  ปน  เอกเมกสฺส  ปทสฺส  อตฺถ  นฏิาเปตฺวา  เอว  
มหาราช  อรห  มยฺห  สตฺถา    เอว  สมมาสมฺพุทฺโธ  ฯเปฯ  
เอว  ภควาติ  วตฺวา  ต  เทโว  ภควนฺต  ปยิรุปาสตุ    อปฺเปว  
นาม  เทวสฺส  ภควนฺต  ปยิรุปาสโต  จิตฺตมฺปสีเทยฺยาติ  อาห  ฯ   
# ๑. ม. ต โข ปน ภควนฺตนฺติ ฯ    ๒. ม. ถุติโฆโส ฯ 
# ๓. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร กินตีฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อราฺจ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๘ 
 
เอตฺถ  จ  ต  เทโว  ปยริุปาสตูติ  วทนฺโต  มหาราช  ตุมฺหาทิสาน  
หิ  สเตนป  สหสฺเสนป  สตสหสฺเสนป  ปฏุสฺส  มยฺห  สตฺถโุน  
สพฺเพส  จิตฺต  คเหตฺวา  กเถตุ  ถาโม  จ  พล  อตฺถ ิ  วิสฺสฏโ (๒) 
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺเฉยฺยาสิ  มหาราชาติ  อาห  ฯ   
        ร ฺโป  ภควโต  คุณกถ  สุณนฺตสฺส  สุณนฺตสฺส  สกล- 
สรีร  ป ฺจวณฺณาย  ปติยา  นิรนฺตร  ผุฏ  อโหสิ  ฯ  โส  
ตขณ ฺเว  คนฺตุกาโม  หุตฺวา  อิมาย  โข  ปน  เวลาย  มยฺห  
ทสพลสฺส  สนฺติก  คจฺฉโต  น  อ ฺโ  โกจิ  ขิปฺป  ยานานิ  
โยเชตุ  สกฺขิสฺสติ  อ ฺตฺร  ชีวกาติ  จินฺเตตฺวา  เตนหิ  สมฺม  
ชีวก  หตฺถิยานานิ  กปฺปาเปหีติ  อาห  ฯ   
        ตตฺถ  เตนหีติ  อุยฺโยชนตฺเถ  นปิาโต  ฯ  คจฺฉ  สมฺม  ชีวกาติ  
วุตฺต  โหติ  ฯ  หตฺถิยานานีติ  อเนเกสุ  อสฺสรถาทีส ุ ยาเนสุ  
วิชฺชมาเนสุป  หตฺถิยาน  อุตฺตม   อุตฺตมสฺส  สนฺติก  อุตฺตมยาเนเนว  
คนฺตพฺพนฺติ  จ   อสฺสยานรถยานานิ  ห ิ สสทฺทานิ    ทูรโตว  
เตส  สทฺโท  สุยฺยติ  หตฺถยิานสฺส  ปทานุปท  คจฺฉนฺตาป  สทฺท  
น  สุณนฺติ   นิพฺพุตสฺส  โข  ปน  ภควโต  สนฺติเก  นิพฺพุเตเหว  
ยาเนหิ  คนฺตพฺพนฺติ  จ  จินฺตยิตฺวา  หตฺถิยานานีติ  อาห ฯ 
        ป ฺจมตฺตานิ  หตฺถินิกาสตานีติ (๔) ป ฺจ  กเรณุสตานิ  ฯ  
กปฺปาเปตฺวาติ  อาโรหนสชฺชน (๕) กาเรตฺวา  ฯ  อาโรหณียนฺติ   
# ๑. ม. พลฺจ ฯ  ๒. ม. วิสฺสฏฐ ฯ  ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. อตฺถนิิกาสตานีติ ฯ  ๕. ม. อาโรหนสชฺชน ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๙ 
 
อาโรหณโยคฺค    อุปคุยหฺนฺติ (๑) อตฺโถ  ฯ   
        กิมฺปเนส  ร ฺา  วุตฺต  อกาสิ   อวุตฺตนฺติ  ฯ  อวุตฺต  ฯ  
กสฺมา  ฯ  ปณฺฑิตตาย  ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  ราชา  อิมาย  
เวลาย  คจฺฉามีติ  วทติ   ราชาโน  จ  นาม  พหุปจฺจตฺถิกา  
สเจ  อนฺตรามคฺเค  โกจิ  อนฺตราโย  โหติ    มมมฺป  ครหิสฺสนฺติ  
ชีวโกป  ราชา  เม  กถ  คณฺหาตีติ  อกาเลป  ราชาน  คเหตฺวา  
นิกฺขมตีติ  ภควนฺตมฺป  ครหิสฺสนฺติ  สมโณ  โคตโม  มยฺห  กถา  
วตฺตตีติ  กาล  อสลลฺกฺเขตฺวา  ธมฺม  กเถตีติ    ตสฺมา  ยถา   
เนว  มยฺห    น  ภควโต  ครหา  อุปฺปชฺชติ   ร ฺโ  จ  รกฺขา   
สุสวิหิตา  โหติ    ตถา  กริสฺสามีติ  ฯ   
        ตโต  อิตฺถิโย  นิสฺสาย  ปุริสาน  ภย  นาม  นตฺถิ   สุข  
อิตฺถีปริวุโต  คมิสฺสตีติ (๒) ป ฺจ  หตฺถินิกาสตานิ (๓) กปฺปาเปตฺวา  
ป ฺจ  อิตฺถีสตานิ  ปุริสเวส  คาหาเปตฺวา  อสิโตมรหตฺถา  ราชาน  
ปริวาเรยฺยาถาติ  วตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ  อิมสฺส  ร ฺโ  อิมสฺมึ  
อตฺตภาเว  มคฺคผลาน  อุปนิสฺสโย  นตฺถิ  พุทฺธา  จ   นาม  
อุปนิสฺสย  ทสิฺวาว  ธมฺม  กเถนฺติ    หนฺทาห  มหาชน  สนฺน-ิ 
 ิปาตาเปมิ  เอว   สติ  สตฺถา  กสฺสจิเทว  อุปนิสฺสเยน  ธมฺม  
เทเสสฺสติ    สา  มหาชนสฺส  อุปการาย  ภวิสฺสตีติ  ฯ  โส  ตตฺถ  
ตตฺถ  สาสน  เปเสสิ   เภริ ฺจาราเปสิ  อชฺช  ราชา  ภควโต   
# ๑. ม. โอปคุยฺหนฺติ ฯ  ย.ุ อุปวฺยหนฺติ ฯ  ๒. ม. คมิสฺสามีติ ฯ 
# ๓. ม. หตฺถนิิกาสตานิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๐ 
 
สนฺติก  คจฺฉติ  สพฺเพ  อตฺตโน  วิภวานุรูเปน  ร ฺโ  อารกฺข   
คณฺหนฺตูติ  ฯ   
        ตโต  มหาชโนป  จินฺเตสิ  ราชา  กิร  ภควโต  ทสฺสนตฺถ (๑)   
คจฺฉติ  กีทิสี  วต  โภ  ภควโต  ธมฺมเทสนา  ภวิสฺสติ  กึ   
โน  นกฺขตฺตกีฬาย  ตตฺเถว  คมิสฺสามาติ  ฯ  สพฺเพ  คนฺธปุปฺผาทีนิ (๒)   
คเหตฺวา  ร ฺโ  อาคมน  อากงฺขมานา  มคฺเค  อฏสุ  ฯ  ชีวโกป   
ร ฺโ  ปฏิเวเทสิ  กปฺปตานิ  โข  เต  เทว  หตฺถิยานานิ  ยสฺส-   
ทานิ  กาล  ม ฺสีติ  ฯ  ตตฺถ  ยสฺสทานิ  กาล  ม ฺสีติ   
อุปจารวจนเมต  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ย  ตยา  อาณตฺต  ต   
มยา  กต  ฯ  อิทานิ  ยสฺส  ตฺว  คมนสฺส  วา  อคมนสฺส  วา   
กาล  ม ฺสิ  ตเทว  อตฺตโน  รุจิยา  กโรหีติ  ฯ   
        ปจฺเจกา  อิตฺถิโยติ  ปาฏิเยกฺกา (๓)  อิตฺถิโย  ฯ  เอเกกิสฺสา  หตฺถินิยา   
เอเกก  หตฺถนิฺติ (๔)  วุตฺต  โหติ  ฯ  อุกฺกาสุ  ธาริยมานาสูติ  ทณฺฑทีปกาสุ   
ธาริยมานาสุ  ฯ  มหจฺจราชานุภาเวนาติ (๕)  มหตา  จ  ราชานุ-   
ภาเวน  ฯ  มหจฺจาติป  ปาลิ  มหติยาติ  อตฺโถ  ฯ  ลิงฺคปริยาโย (๖)   
เอส  ฯ  ราชานุภาโว  วุจฺจติ  ราชิทฺธ ิ ฯ  กา  ปนสฺส  ราชิทฺธีติ  ฯ   
ติโยชนสตาน  ทฺวินฺน  มหารฏาน  อิสฺสริยสิริ  ฯ  ตสฺส  หิ   
อสุกทิวส  ราชา  ตถาคต  อุปสงฺกมิสฺสตีติ  ปมตร  สวิทหเณ   
# ๑. ม. สตฺถุ ทสฺสนตฺถ ฯ  ๒. ม. คนฺธมาลาทีนิ ฯ  ๓. ม. ปฏิเยกฺกา ฯ   
# ๔. ม. อิตฺถนิฺติ ฯ  ๕. ม. มหฺจ.... ฯ  ๖. ม. ลิงฺควิปริยาโส ฯ    
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๑   
 
อสติป  ตขณ ฺเว  [๑]  อิตฺถีสตานิ  ปุริสเวส  คเหตฺวา  ปฏิมุกฺก-   
เวนานิ  องฺเส  อาสตฺตขคฺคานิ  มณิทณฺฑโตมเร  คเหตฺวา  นิกฺขมึสุ   
ยา (๒)  สนฺธาย  วุตฺต  ปจฺเจกา  อิตฺถิโย  อาโรเปตฺวาติ  ฯ   
        อปราป  โสฬสสหสสฺา  ขตฺติยา  นาฏกิตฺถิโย  ราชาน   
ปริวาเรสุ ฯ  ตาส  ปริยนฺเต  ขุชฺชวามนกิราตาทโย (๓)  ฯ  ตาส (๔)   
ปริยนฺเต  อนเฺตปุรปาลกา  วิสฺสาสิกปุริสา  ฯ  เตส  ปริยนฺเต  
วิจิตฺรเวสวิลาสิโน  สฏ ิสหสฺสมตฺตา  มหามตฺตา  ฯ  เตส  ปริยนฺเต   
วิวิธาลงฺการปฏิมณฺฑิตา  นานปฺปการา  อาวุธหตฺถา (๕) วิชฺชาธร- 
ตรุณา  วิย  นวุติสหสฺสมตฺตา  รฏ ิยปุตฺตา  ฯ  เตส  ปริยนฺเต  
สตคฺฆนิกานิ (๖) นิวาเสตฺวา  ป ฺจสตคฺฆนิกานิ  เอกส  กตฺวา   
สุนฺหาตา  สุวิลิตฺตา  ก ฺจนมาลาทินานาภรณโสภิตา  ทส- 
สหสฺสมตฺตา  พฺราหฺมณา  ทกฺขิณหตฺถ  อุสฺสาเปตฺวา  ชยสทฺท   
โฆเสนฺตา  คจฺฉนฺติ  ฯ  เตส  ปรยินฺเต  ป ฺจงฺคิกานิ (๗) ตุริยานิ  ฯ  
เตส  ปริยนฺเต  ธนุปนฺตีปริกฺเขโป (๘) ฯ  ตสฺส  ปรยินฺเต  หตฺถฆิฏา  ฯ  
หตฺถีน  ปริยนฺเต  คีวาย  คีว  ปหรมานา  อสฺสปนฺตี (๙) ฯ  อสสฺ- 
ปริยนฺเต  อ ฺม ฺ  สงฺฆฏฏนรถา (๑๐) ฯ  รถปริยนฺเต  พาหาย   
# ๑. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร  ปฺจาติ  ทิสฺสติ ฯ     ๒. ม. ย ฯ  
# ๓. ม. ขุชฺชวามนกกิราตาทโย ฯ     ๔. ย.ุ เตส ฯ  
# ๕. ม. นานปฺปการอาวุธหตฺถา ฯ  ๖. ยุ. สตสหสฺสคฺฆนิกานิ ฯ 
# ๗. ม. ปฺจงฺคิกานิ ฯ    ๘. ธนุปนฺติ.....ฯ         
# ๙. อสฺสปนฺติ ฯ   ๑๐. ม. อฺญมฺญสงฺฆฏฏนา  รถา ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 223 
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พาห  ปหรยมานา  โยธา  ฯ  เตส  ปริยนฺเต  อตฺตโน  อตฺตโน  
อนุรูปาย  อาภรณสมฺปตฺติยา  วิโรจมานา  อฏารส  เสนิโย  ฯ  
อิติ  ยถาปริยนฺเต  ตฺวา  ขิตฺโต  สโร  ราชาน  น  ปาปุณาติ   
เอว  ชีวโก  โกมารภจฺโจ   ร ฺโ  ปรสิ  สวิทหิตฺวา  อตฺตนา  
ร ฺโ  อวิทูเรน  คจฺฉติ  สเจ  โกจิ  อุปทฺทโว  โหติ    สพฺพปม  
ร ฺโ  ชีวิตทาน  ทสฺสามีติ  ฯ  อุกฺกาน  ปน  เอตฺตกานิ  สตานิ  
วา  สหสฺสานิ  วาติ  ปริจฺเฉโท  นตฺถีติ  ฯ  เอวรูป (๑) ราชิทฺธึ   
สนฺธาย  วุตฺต  มหจฺจราชานุภาเวน (๒)  เยน  ชีวกสสฺ  โกมารภจฺจสฺส   
อมฺพวน    เตน  ปายาสีติ  ฯ   
        อหุเทว  ภยนฺติ  เอตฺถ  จิตฺตุตฺราสภย  าณภย  อารมฺมณ- 
ภย  โอตฺตปฺปภยนฺติ  จตุพฺพิธ  ภย  ฯ  ตตฺถ  ชาตึ  ปฏิจฺจ   
ภย  ภยานกนฺติอาทินา  (๓) นเยน  วุตฺต  จิตฺตุตฺราสภย  นาม  ฯ 
เตป  ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เยภุยฺเยน  ภย  สเวค 
สนฺตาส  อาปชฺชนฺตีติ (๔) เอวมาคต  าณภย  นาม  ฯ  เอต  นูน 
ต  ภยเภรว  อาคจฺฉตีติ (๕) เอตฺถ  วุตฺต  อารมฺมณภย  นาม  ฯ   
                        ภีรุ ปสสนฺติ  น  หิ  ตตฺถ  สูร   
                        ภยา  ห ิ สนฺโต  น  กโรนฺติ  ปาปนฺติ (๖) 
อิท  โอตฺตปฺปภย  นาม  ฯ  เตสุ  อิธ  จิตฺตุตฺราสภย    อหุ  อโหสีติ   
# ๑. ม. เอวรปู ฯ  ๒. ม. มหฺจ.....ฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๘/๔๙๖ ฯ 
# ๔. ส. ข. ๑๗/๑๕๖/๑๐๔ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๔๕/๓๖ ฯ 
# ๖. ส. ส. ๑๕/๑๐๐/๓๐ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๓ 
 
อตฺโถ  ฯ  ฉมฺภิตตฺตนฺติ  ฉมฺภิตภาโว (๑) สกลสรรีจลนนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
โลมหโสติ  โลมหสน    อุทฺธ   ิตโลมตาติ  อตฺโถ  ฯ  โส  ปนาย   
โลมหโส  ธมฺมสฺสวนาทีสุ  ปติอุปฺปตฺติกาเล  ปติยาป  โหติ     
ภีรุกชาติกาน  สมฺปหารปสาจาทิทสฺสเนสุ  ภเยนาป  ฯ  อิธ  
ภยโลมหโส  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        กสฺมา  ปเนส  ภีโตติ  ฯ  อนฺธกาเรนาติ  เอเก  วทนฺติ  ฯ  
ราชคเห  กิร  ทฺวตฺตึส  มหาทฺวารานิ  ฯ  จตุสฏ ิ  ขุทฺทก- 
ทฺวารานิ  ฯ  ชีวกสฺส  อมฺพวน  ปาการสฺส  จ  คิชฺฌกูฏสฺส  จ   
อนฺตรา  โหติ  ฯ  โส  ปาจีนทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพตจฺฉายาย   
ปาวิสิ  ฯ  ตตฺถ  ปพฺพตกูเฏน  จนฺโท  ฉาทิโต    ปพฺพตจฺฉายาย  
จ  รุกฺขจฺฉายาย  จ  อนฺธการ  อโหสีติ  ฯ  ตป  อการณ  ฯ  
ตทา  หิ  อุกกฺาน  สตสหสฺสานป  ปรจฺิเฉโท  นตฺถิ  ฯ   
        อย  ปน  อปฺปสทฺทต  นิสฺสาย  ชีวเก  อาสงฺกาย  ภีโต  ฯ  
ชีวโก  กริสฺส  อุปริปาสาเทเยว  อาโรเจสิ  มหาราช  อปฺป- 
สทฺทกาโม  ภควา   อปฺปสทฺเทเนว  อุปสงฺกมิตพฺโพติ  ตสฺมา  ราชา  
ตุริยสทฺท  นวิาเรสิ  ฯ  ตุรยิานิ  เกวล  คหิตมตฺตาเนว  โหนฺติ  ฯ  
วาจป  อุจฺจ  อนุจฺจารมานา (๒) อจฺฉราส ฺาย  อาคจฺฉนฺติ (๓) ฯ 
อมฺพวเนป  กสฺสจิ  ขิปตสทฺโทป  น  สุยฺยติ  ฯ  ราชาโน    จ  
นาม  สทฺทาภิรตา  โหนฺติ  ฯ  โส  ต  อปฺปสทฺท (๔) นิสฺสาย   
# ๑. ม. ฉมฺภิตสฺส  ภาโว ฯ    ๒. ม. อนิจฺฉารยมานา ฯ   
# ๓. ม. คจฺฉนฺติ ฯ  ๔. ม. อปฺปสทฺทต ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๔ 
 
อุกฺกณฺ ิโต  ชีวเกป  อาสงฺก  อุปฺปาเทสิ  อย  ชีวโก  มยฺห 
อมฺพวเน  อฑฺฒเตฬสานิ  ภิกฺขุสตานีติ  อาห    เอตฺถ  จ   
ขิปตสทฺทมตฺตมฺป  น  สุยยฺติ    อภูต  ม ฺเ    เอส  ว ฺเจตฺวา  
ม  นครโต  นีหริตฺวา  ปุรโต  พลกาย  อุฏาเปตฺวา (๑) ม  คณฺหิตฺวา  
อตฺตโน (๒) ฉตฺต  อุสฺสาเปตุกาโม    อย ฺหิ  ป ฺจนฺน  หตฺถีน  พล  
ธาเรติ    มม ฺจ  อวิทูเรเนว  คจฺฉติ    สนฺติเก  จ  เม  อาวุธหตฺโถ  
เอกปุริโสป  นตฺถิ   อโห  วต  เม  อนตฺโถติ    เอว  ภายิตฺวา  
จ  ปน  อภีโต  วิย  สณฺาตุป (๓) นาสกฺขิ    อตฺตโน  ภีตภาว  
ตสฺส  อาจิกฺขิ (๔) ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  ราชา  ฯเปฯ  น  
นิคฺโฆโสติ  ฯ  ตตฺถ  สมมฺาติ  วยสฺสาภิลาโป  เอส  ฯ  กจฺจิ  ม   
วยสฺสาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  น  ปลมฺเภสีติ   ย  นตฺถิ    ต  อตฺถีติ  
วตฺวา  กจฺจิ  ม  จ  วิปฺปลมฺเภยฺยาสิ  ฯ  นิคฺโฆโสติ  กถา- 
สลฺลาปนิคฺโฆโส ฯ 
        มา  ภายิ  มหาราชาติ  ชีวโก  อย  ราชา  ม  น  
ชานาติ  นาย  ปร  ชีวิตา  โวโรเปตีติ    สเจ  โข  ปน  น   
น  อสฺสาเสสฺสามิ    วินสฺเสยฺยาติ  จินฺเตตฺวา (๕)  ทฬฺห  กตฺวา  
สมุสฺสาเสนฺโต  มา  ภายิ  มหาราชาติ  วตฺวา  น  ต  เทวาติ- 
อาทิมาห  ฯ  อภิกฺกมาติ  อภิมุโข  กม  คจฺฉ    ปวิสาติ  อตฺโถ  ฯ   
# ๑. ม. อุปฏฐเปตฺวา ฯ  ๒. ม. อตฺตนา ฯ  ๓. ม. สนฺธาเรตุมฺป ฯ 
# ๔. ม. อาวิ  อกาสิ ฯ  ๕. ม. จินฺตยิตฺวา ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๕ 
 
สกึ  วุตฺเต  ปน  ทฬฺห  น  โหตีติ  ตรมาโน  ทฺวิตฺติกขฺตฺตุ (๑) 
อาห  ฯ  เอเต  มณฺฑลมาเล  ปทีปา (๒) ฌายนฺตีติ  มหาราช  โจรพล  
นาม  น  ทีเป  ชาเลตฺวา  ติฏติ  เอเต  จ  มณฺฑลมาเล 
ทิปา  ชลนฺติ (๓) เอตาย  ทีปส ฺาย  ยาหิ  มหาราชาติ  วทติ  ฯ   
                         
                        สาม ฺผลปุจฺฉาวณฺณนา   
        นาคสฺส  ภูมีติ  ยตฺถ  สกฺกา  หตฺถ ึ อภิรุฬเหน  คนฺตุ  
อย  นาคสฺส  ภูมิ  นาม  ฯ  นาคา  ปจฺโจโรหิตฺวาติ  วิหารสฺส  
พหิทฺวารโกฏเก  หตฺถิโต  โอโรหิตฺวา  ฯ  ภูมิย  ปติฏ ิตสมกาลเมว  
ปน  ภควโต  เตโช  ร ฺโ  สรีร  ผร ิ ฯ  อถสฺส  ตาวเทว  
สกลสรรีโต  เสทา  มฺุจึสุ  ฯ  สาฏกา  ปเฬตฺวา  อปเนตพฺพา   
วิย  อเหสุ  ฯ  อตฺตโน  อปราธ  สริตฺวา  มหาภย  อุปปฺชฺช ิ ฯ  
โส  อุชุก  ภควโต  สนฺติก  คนฺตุ  อสกฺโกนฺโต  ชวีก  หตฺเถ  
คเหตฺวา  อารามจาริก ฺจรมาโน  วิย  อิท  เต  สมฺม  ชีวก  
สุฏ ุ  การิต   อิท  สฏุ ุ  การิตนฺติ  วิหารสฺส  วณฺณ  ภณมาโน   
อนุกฺกเมน  เยน  มณฺฑลมาลสฺส  ทฺวาร  เตนุปสงฺกมิ   สมฺปตฺโตติ  
อตฺโถ  ฯ 
        กห  ปน  สมฺมาติ  กสฺมา  ปุจฺฉติ (๕) ฯ  เอเก  ตาว   
# ๑. ม. ตรมาโนว  ทฺวิกฺขตฺตุ ฯ  ๒. ม. ทีปา ฯ  ๓. ย.ุ ทีเป  ชาเลนติ ฯ 
# ๔. ม. มุจฺจึสุ ฯ  ๕. ม. ปจฺุฉีติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๖ 
 
อชานนฺโตติ  วทนฺติ  ฯ  อิมินา  กิร  ทหรกาเล  ปตรา  สทฺธึ  
อาคมฺม  ภควา  ทิฏปุพฺโพ   ปจฺฉา  ปน  ปาปมิตฺตสสคฺเคน  
ปตุฆาต  กตฺวา  อภิมาเร  เปเสตฺวา  ธนปาล  มุ ฺจาเปตฺวา  
มหาปราโธ  หุตฺวา  ภควโต  สมฺมุขีภาว  น  อุปคตปุพฺโพติ (๑) 
อส ฺชานนฺโต  ปุจฺฉตีติ    ต  อการณ  ฯ  ภควา  หิ  อากิณฺณวร- 
ลกฺขโณ  อนุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิโต  ฉพฺพณฺณรสฺมีหิ  สกล  อาราม 
โอภาเสตฺวา  ตาราคณปริวุโต  วิย  ปณฺุณจนฺโท  ภิกฺขุคณปริวุโต   
มณฺฑลมาฬมชฺเฌ  นิสินโฺน    ต  โก  น  ชาเนยฺย  ฯ  อย  ปน 
อตฺตโน  อิสฺสริยลฬีาย  ปจฺุฉติ  ฯ  ปกติ  เหสา  ราชกุลาน    ย  
ชานนฺตาป  อชานนฺตาป (๒) ปุจฺฉนฺติ  ฯ   
        ชีวโก  ปน  ต  สุตฺวา  อย  ราชา  ปวิย  ตฺวา  
กุหึ  ปวีติ    นภ  โอโลเกตฺวา (๓) กุหึ  จนฺทิมสุริยาติ   สิเนรุมูเล  
ตฺวา  กุหึ  สเินรูติ  วทมาโน  วิย  ทสพลสฺส  ปรุโตว  ตฺวา  
กุหึ  ภควาติ  ปุจฺฉติ    หนฺทสฺส  ภควนฺต  ทสฺเสสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  
เยน  ภควา  เตน ฺชลึ  ปณาเมตฺวา  เอโส  มหาราชาติอาทิมาห  ฯ   
ปุรกฺขโตติ  ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนสฺส  ปุรโต  นิสินโฺน  ฯ   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  ยตฺถ  ภควา   ตตฺถ [๔] ภควโต  
สนฺติก  อุปสงฺกมนฺโตติ (๕) อตฺโถ  ฯ  เอกมนฺต  อฏาสีติ  ภควนฺต   
# ๑. ม. ย.ุ อุปคตปุพฺโพติ ฯ  ๒. ม. ย.ุ อชานนฺตา วิย ฯ  ๓. ม. อุลฺโล- 
# เกตฺวา ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร คโตติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. อุปคโตติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๗ 
 
วา  ภิกฺขุสงฺฆ  วา  อสงฺฆฏฏยมาโน  อตฺตโน  าตุ  อนุจฺฉวิเก  
เอกสฺมึ  ปเทเส  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอโกว  อฏาสิ  ฯ  
ตุณฺหีภูต  ตุณฺหีภูตนฺติ  ยโต  ยโต  อนวิุโลเกติ    ตโต  ตโต  
ตุณฺหีภูตเมวาติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  หิ  เอกภิกฺขุสฺสาป (๑) หตฺถกุกกฺุจฺจ   
วา  ปาทกุกฺกุจฺจ  วา  ขิปตสทฺโท  วา  นตฺถิ  ฯ  สพฺพาลงฺการ- 
ปฏิมณฺฑิต  นาฏกปริวาร  ภควโต  ปรุโต   ิต (๒) ราชาน  วา   
ราชปริส  วา  เอกภิกฺขุป  น  โอโลเกสิ  ฯ  สพฺเพป  ภควนฺตเยว   
โอโลกยมานา  นิสีทึสุ  ฯ   
        ราชา  เตส  อุปสเม  ปสีทิตฺวา  วิคตปงฺกตาย  วิปฺปสนฺน- 
รหทมิว  อุปสนฺตินฺทฺริย  ภิกฺขุสงฺฆ  ปุนปฺปุน  วิโลเกตฺวา (๓) อุทาน   
อุทาเนสิ  ฯ  ตตฺถ  อิมินาติ  เยน  กายิเกน  จ  วาจสิเกน  จ 
มานสิเกน  จ  สลีุปสเมน  ภิกฺขุสงฺโฆ  อุปสนฺโต    อิมินา  
อุปสเมนาติ  ทีเปติ  ฯ  ตตฺถ  อโห  วต  เม  ปุตฺโต  ปพฺพชิตฺวา  
อิเม  ภิกฺขู  วิย  อุปสนฺโต  ภเวยฺยาติ  น  อิท  สนฺธาย  เอส   
เอวมาห  ฯ  อย  ปน  ภิกขฺุสงฺฆ  ทิสฺวา  ปสนฺโน  ปุตฺต   
อนุสฺสริ  ฯ  ทุลฺลภ  หิ  ลทฺธา  อจฺฉริย (๔)  ทิสฺวา  ปยาน   
าติมิตฺตาทีน  อนุสฺสรณ  นาม  โลกสฺส  ปกติเยว  ฯ  อิติ   
ภิกฺขุสงฺฆ  ทิสฺวา  ปุตฺต  อนุสฺสรมาโน  เอส  เอวมาห  ฯ   
        อปจ  ปตฺุเต  อาสงฺกาย  ตสฺส  อุปสม  อิจฺฉมาโนเปส  
# ๑. ม. เอกภิกฺขุสฺสป ฯ     ๒. ม. อภิมุเข ฐิต ฯ         
# ๓. ม. อนุวิโลเกตฺวา ฯ  ๔. ม. อจฺฉรยิ  วา ฯ  
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เอวมาห  ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ    ปุตฺโต  เม  ปุจฺฉิสฺสติ  มยฺห  
ปตา  ทหโร  อยฺยโก  เม  กุหินฺติ    โส  ปตรา  เต  ฆาติโตติ  
สุตฺวา  อห  ปตร  ฆาเตตฺวา  รชชฺ  กาเรสฺสามีติ  ม ฺ ิสฺสติ  ฯ  
อิติ  ปุตฺเต  อาสงฺกาย  ตสฺส  อุปสม  อิจฺฉมาโนเปส  เอวมาห  ฯ 
กิ ฺจาป  หิ  เอส  เอวมาห  ฯ  อถโข  น  ปุตฺโต  ฆาเตสฺสติเยว  ฯ  
ตสฺมึ  หิ  วเส  ปตุวโธ  ป ฺจปริวฏเฏ (๑)  คโต  ฯ  อชาตสตฺตุ   
พิมฺพิสาร  ฆาเตสิ   อุทโย  อชาตสตฺตุ ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  มหามุณฺฑิโก  
นาม  อุทย    ตสฺส  ปุตฺโต  อนุรุทฺโธ  นาม  มหามุณฺฑิก    ตสฺส  
ปุตฺโต  นาคทาโส  นาม  อนุรุทฺธ  ฯ  นาคทาส  ปน  วสจฺเฉทก- 
ราชาโน  อิเม  ก ึ อิเมหีติ  รฏวาสิโน  กุปตา  ฆาเตสุ ฯ   
        อาคมา (๒) โข  ตฺวนฺติ  กสฺมา  เอวมาห  ฯ  ภควา  กิร  
ร ฺา (๓) วจีเภเท  อกเตเยว  จินฺเตสิ  อย  ราชา  อาคนฺตฺวา  
ตุณฺหี  นิรโว   ิโต   กินฺนุ  โข  จินฺเตสีติ ฯ อถสฺส  จิตฺต  ตฺวา  
อย  มยา  สทธฺึ  สลฺลปต  อสกฺโกนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆ  อนุวิโลเกตฺวา   
ปุตฺต  อนุสฺสริ   น  โข  ปนาย  มยิ  อนาลปนฺเต  กิ ฺจิ  กเถตุ 
สกฺขิสฺสติ    กโรมิ  เตน  สทฺธึ  กถาสลฺลาปนฺติ  ตสฺมา  ร ฺโ  
วจนานฺตร (๔) อาคมา (๒) โข  ตฺว  มหาราช  ยถาเปมนฺติอาทิมาห  ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  มหาราช  ยถา  นาม  อุนฺนเม  วุฏ  อุทก  
เยน  นินฺน  เตน  คจฺฉติ    เอวเมว  ตฺว  ภิกฺขุสงฺฆ  อนุวิโลเกตฺวา  
# ๑. ม. ปริวฏโฏ ฯ  ๒. ม. อค มา ฯ  ๓. ม. รฺโญ ฯ  
# ๔. ม. วจนานนฺตร ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 230 

                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๙ 
 
เยน  เปม  เตน  คโตติ  ฯ   อถ  ร ฺโ  เอตทโหสิ  อโห  อจฺฉริยา  
พุทฺธคุณา  มยา  สทิโส  ภควโต  อปราธการโก  นาม  นตฺถ ิ  
มยา  หิสฺส  อคฺคุปฏาโก  ฆาติโต  เทวทตฺตสฺส  จ  กถ  คเหตฺวา  
อภิมารา  เปสิตา   นาฬาคิริ  มุตฺโต   ม   นิสฺสาย  เทวทตฺเตน   
สิลา  ปวิทฺธา   เอว  มหาปราธ  นาม  ม  อาลปโต  ทสพลสฺส  
มุข  นปฺปโหติ   อโห  ภควา  ป ฺจหากาเรหิ  ตาทิลกฺขเณสุ 
สุปฺปติฏ ิโต   เอวรูป  นาม  สตฺถาร  ปหาย  พหิทฺธา  น   
ปริเยสามาติ (๑)  โสมนสสฺชาโต  ภควนฺต  อาลปนฺโต  ปโย  เม  
ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ   
        ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อ ฺชลึ  ปณาเมตฺวาติ  เอว  กิรสฺส  อโหส ิ 
ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อิโตจิโตจ  คนฺตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  วนฺทนฺเตน  
ภควา  ปฏ ิโต  กาตพฺโพ  โหติ  ครุกาโรป  จสฺส (๒)  น  โหติ 
ราชาน  วนฺทตฺิวา  อุปราชาน  วนฺทนฺเตนป  หิ  ร ฺโ   
อคารโว  กโต  โหติ  ตสฺมา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา   ิตฏาเนเยว   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อ ฺชล ึ ปณาเมตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  ก ฺจิเทว  
เทส  เลสมตฺตนฺติ  กิ ฺจิ  โอกาส (๓) ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ป ฺหาปุจฺฉเน  อุสฺสาห  ชเนนฺโต  อาห  
ปุจฺฉ  มหาราช  ฯ  ยทากงฺขสีติ  ฯ  ตสสฺตฺโถ  ปุจฺฉ  ยทิ  อากงฺขสิ   
น  เม  ปหาวิสฺสชฺชเน  ภาโร  อตฺถ ิ   อถวา  ปุจฺฉ  ย   
# ๑. ม. ปริเยสิสฺสามาติ ฯ    ๒. ม. เจส ฯ  
# ๓. ม. กฺจิเทว เทสนฺติ กฺจิ  โอกาส  ฯ  
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ย  อากงฺขสิ    สพฺพ  เต  วิสฺสชฺเชสฺสามีติ  สพฺพ ฺ ุปฺปวารณ  
ปวาเรติ (๑) อสาธารณ  ปจฺเจกพุทฺธอคฺคสาวกมหาสาวเกหิ  ฯ  เต  
หิ  ยทากงฺขสีติ  น  วทนฺติ   สุตฺวา  เวทิสฺสามาติ  วทนฺติ  ฯ  
พุทฺธา  ปน  ปุจฺฉาวุโส  ยทากงฺขสีติ  วา  ปุจฺฉ  มหาราช  
ยทากงฺขสีติ  วา   
                ปจฺุฉ  วาสว  ม  ป ฺห          ยงฺกิ ฺจิ  มนสิจฺฉสิ   
                ตสฺส  ตสฺเสว  ป ฺหสฺส          อห  อนฺต  กโรมิ  เตติ (๒) วา   
        เตนหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  สเก  อาสเน  นสิีทิตฺวา  ปุจฺฉ   
ยทากงฺขสีติ  วา   
                พาวริสฺส  จ  ตุยหฺ  วา          สพฺเพส  สพฺพสสย   
                กตาวกาสา  ปุจฺฉโวฺห          ยงฺกิ ฺจิ  มนสิจฺฉถาติ (๓) วา   
                ปจฺุฉ  ม  สภิย  ป ฺห          ยงฺกิ ฺจิ  มนสิจฺฉสิ  
                ตสฺส  ตสฺเสว  ป ฺหสฺส          อห  อนฺต  กโรมิ  เตติ (๔) วา   
        เตส  เตส  ยกฺขนรินทฺเทวสมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกาน   
สพฺพ ฺ ุปฺปวารณ  ปวาเรนฺติ  ฯ   
        อนจฺฉริย  เจต    ย  ภควา  พุทฺธภูมึ  ปตฺวา  เอต  
ปรารณ  ปราเรยฺย  ฯ  โย  โพธิสตฺตภูมิปฺปเทสาเณป   ิโต   
                โกณฺฑ ฺ  ป ฺหานิ  วิยากโรหิ    
                ยาจนฺติ  ต  อิสโย  สาธุรูปา   
# ๑. ม. สพฺพฺุปวารณ  ปวาเรสิ ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๕๔/๓๑๐ ฯ                 
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๔/๕๓๐ ฯ  ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๕/๔๒๘ ฯ  
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                        โกณฺฑ ฺ  เอโส  มนเุชสุ  ธมโฺม   
                        ย  วุทฺธมาคจฺฉติ (๑) เอส  ภาโรติ  (๒) 
        เอว  สกกฺาทีน  อตฺถาย  อิสีหิ  ยาจิโต   
                        กตาวกาสา  ปุจฺฉนฺตุ  โภนฺโต   
                        ยงฺกิ ฺจิ  ป ฺห  มนสาภิปฏ ิต   
                        อห  หิ  ตนฺต  โว  พฺยากริสฺส (๓)  
                        ตฺวา  สย  โลกมิม  ปร ฺจาติ   
        เอว  สรภงฺคกาเล  ฯ  สมฺภวชาตเก  จ  สกลชมฺพุทีป  
ติกฺขตฺตุ  วิจริตฺวา  ป ฺหาน  อนฺตกร  อทิสฺวา  สุจิกเรน (๔) 
พฺราหฺมเณน  ป ฺห  ปุฏ ุ  โอกาเส  การิเต  ชาติยา  สตฺตวสฺสิโก  
รถิกาย  ปสุ  กีฬนฺโต  ปลลฺงฺกมาภุชิตวา  อนฺตรวีถิย  นิสินฺโนว   
                        ตคฺฆ  เต  อหมกฺขิสฺส   
                        ยถาป  กุสโล  ตถา   
                        ราชา  จ  โข  ต  ชานาติ   
                        ยท ิ กาหติ  วา  น  วาติ (๕)  
สพฺพ ฺ ุปฺปวารณ  ปวาเรติ (๖)  ฯ   เอว  ภควตา  สพฺพ ฺ ุปฺ- 
ปวารณาย  ปวาริตาย  อตฺตมโน  ราชา  ป ฺห  ปุจฺฉนฺโต  
ยถา  นโุข  อิมานิ  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  สปิฺปเมว  สิปฺปายตน  ฯ  ปุถุสิปฺปายตนานีติ  พหูนิ   
# ๑. ม. วุฑฺฒมาคจฺฉติ ฯ  ยุ. วฑฺฒมาคจฺฉติ ฯ  
# ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๖๓/๕๓๗ ฯ  ๓. ม. วิยากริสฺส ฯ  ๔. ม. สุจิรเตน ฯ   
# ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๖๓/๕๐๓ ฯ  ๖. ม. ปวาเรสิ ฯ  
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สิปฺปานิ  ฯ  เสยฺยถีทนฺติ  กตเม  ปน  เต  ฯ  หตฺาโรหาติ- 
อาทีหิ  เย  ต  ต  สิปฺป  นสิฺสาย  ชีวนฺติ    เต  ทีเปติ (๑) ฯ  
อย  หิสฺสาธิปฺปาโย  ยถา  อิเมส  สิปฺปปุชีวีน  ต  ต  สิปฺป  
นิสฺสาย  สนทฺิฏ ิก  สิปฺปผล  ป ฺายติ   สกกฺา (๒) นุ  โข  ภนฺเต  
เอวเมว  ทิฏเว  ธมฺเม  สนฺทิฏ ิก (๒) สาม ฺผล  ป ฺา- 
เปตุนฺติ ฯ  ตสฺมา  สิปฺปายตนานิ  อารภิตฺวา (๓) สิปฺปุปชีวิโน  
ทสฺเสติ  ฯ   
        ตตฺถ  หตฺาโรหาติ  สพฺเพป  หตฺถาจริยหตฺถิเวชฺชหตฺถ-ิ 
พนฺธาทโย (๔) ทสฺเสติ  ฯ  อสฺสาโรหาติ  สพฺเพป  อสฺสาจริยอสฺส- 
เวชฺชอสฺสพนฺธาทโย (๕)  ฯ  รถิกาติ  สพฺเพป  รถาจริยรถโยธรถ- 
รกฺขาทโย  ฯ  ธนุคฺคหาติ  ธนุอาจริยา  อิสฺสาสา  ฯ  เจลกาติ 
เย  ยุทฺเธ  ชยทฺธช  คเหตฺวา  ปุรโต  คจฺฉนฺติ  ฯ  จลกาติ  อิธ 
ร ฺโ  าน  โหตุ   อิธ  อสุกมหามตฺตสฺสาติ  เอว  เสนาพฺยูห- 
การกา  ฯ  ปณฺฑทายกาติ (๖) สาหสิกมหาโยธา  ฯ  เต  กิร ปรเสน  
ปวิสิตฺวา  ปรสีส  ปณฺฑมิว  เฉตฺวา (๗)   นยนฺติ (๗)  อุปฺปติตฺวา  
อุปฺปติตฺวา  นิคจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  เย  วา สงฺคามมชฺเฌ  โยธาน  
ภตฺตปาตึ (๘)  คเหตฺวา  ปวิสนฺติ (๙)   เตส   เจต  นาม  ฯ  อุคฺคา   
# ๑. ม. ทสฺเสติ ฯ    ๒. ม. สกฺกา  นุ  โข  เอว  สนฺทฏิฐิก ฯ 
# ๓. ม. ยุ. อาหริตฺวา ฯ  ๔. ม....หตฺถิเมณฺฑาทโย ฯ  
# ๕. ม.....อสฺสเมณฺฑาทโย ฯ  ๖. ม. ปณฺฑฑายกาติ ฯ   
# ๗. ม. เฉตฺวา  เฉตฺวา  ทยนฺติ ฯ  ๘. ย.ุ ภตฺตปานีย ฯ 
# ๙. ม. ปริวิสนฺติ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 234 

                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๓ 
 
จ  ราชปุตฺตาติ  อุคฺคตุคฺคตา  สงฺคามาวจรา  ราชปุตฺตา  ฯ   
ปกฺขนฺทิโนติ  เย  กสฺสจิ  สีส  วา  อาวุธ  วา  อาหรามาติ  
วตฺวา  อสุกสฺสาติ  วุตฺตา  สงฺคาม  ปกฺขนฺทิตฺวา  ตเทวาหรนฺติ   
อิเม  ปกฺขนฺทนฺตีติ  ปกฺขนฺทิโน  ฯ  มหานาคาติ  มหานาคา  วิย  
มหานาคา  ฯ  หตฺถิอาทีสุป  อภิมุข  อาคจฺฉนฺเตสุ  อนิวตฺติตโยธาน  
เอต  อธิวจน  ฯ  สูราติ  เอกนฺตสูรา  ฯ  เย  สชาลิกาป  สจมฺมิกาป  
สมุทฺท  ตริตุ  สกฺโกนฺติ  ฯ  จมฺมโยธิโนติ  เย  จมฺมก ฺจุก  ปวิสิตฺวา   
สรปริตตาณจมฺม  วา  คเหตฺวา  ยุชฺฌนฺติ  ฯ  ทาสิกปุตฺตาติ  
พลวสิเนหา  ฆรทาสิกปุตฺตา (๑)  (วา) ฯ  อาฬาริกาติ  ปูวิกา  ฯ  
กปฺปกาติ (๒)  นฺหาปกา  ฯ  นฺหาปกาติ (๓) เย  นหฺาเปนฺติ  ฯ  สูทาติ 
ภตฺตการกา  ฯ  มาลาการาทโย  ปากฏาเยว  ฯ  คณกาติ  อจฺฉิทฺทก- 
ปากา  ฯ  มทฺุทิกาติ  หตฺถมุทฺทาย  คณน  นิสฺสาย  ชีวิโน  ฯ  ยานิ  
วาปน ฺานิปติ  อยการทนฺตการจิตฺตการาทีนิ  ฯ  เอว  คตานีติ  
เอว  ปวตฺตานิ  ฯ  เต  ทฏิเว  ธมฺเมติ  เต  หตฺาโรหาทโย  
ตานิ  ปุถุสิปปฺายตนานิ  ทสฺเสตฺวา  ราชกุลโต  มหาสมฺปตฺตึ  
ลภมานา  สนฺทิฏ ิกเมว  สิปฺปผล  อุปชีวนฺติ  ฯ  สุเขนฺตีติ  สุขิต 
กโรนฺติ  ฯ  ปเณนฺตีติ  ปเณต (๔)  ถามพลุเปต  กโรนฺติ  ฯ  อุทธฺคฺคิกาทีสุ   
อุปริผลนิพฺพตฺตนโต  อุทฺธ  อคฺคมสฺสา  อตฺถีติ  อุทธฺคฺคีกา  ฯ 
สคฺค  อรหตีติ  โสวคฺคิกา  ฯ  สุโข  วิปาโก  อสฺสาติ  สุขวิปากา  ฯ   
# ๑. ม. ฆรทาสโยธา ฯ  ๒. ม. กปฺปกาติ ฯ  ๓. ม. นฺหาปกาติ ฯ 
# ๔. ม. ปณิต ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๔ 
 
สุฏ ุ  อคฺเค  รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพอายุวณฺณสุขยสอธิปเตยฺย- 
สงฺขาเต  ทส  ธมฺเม  สวตฺเตติ  นิพฺพตฺเตตีติ  สคฺคสวตฺตนิกา  ฯ  
ต  เอวรูป  ทกฺขิณ  ทาน  ปติฏเปนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  สาม ฺผลนฺติ  
เอตฺถ  ปรมตฺถโต  มคฺโค  สาม ฺ    อริยผล  สาม ฺผล  ฯ  
ยถาห  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สาม ฺ    อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  
มคฺโค    เสยฺยถีท   สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ   อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  
สาม ฺ    กตมฺจ (๑)  ภิกฺขเว  สาม ฺยผล (๑)  โสตาปตฺติผล  ฯเปฯ  
อรหตฺตผลนฺติ (๒) ฯ  ต  เอส  ราชา  น  ชานาติ  ฯ  อุปริ  อาคต  
ปน  ทาสกสฺสโกปม  สนธฺาย  ปุจฺฉติ  ฯ   
        อถ  ภควา  ป ฺห  อวิสฺสชฺเชตฺวาว  จินฺเตสิ  อิเม  พหู  
อ ฺติตฺถิยสาวกา   ราชามจฺจา  อิธาคตา    เต  กณฺหปกฺข ฺจ  
สุกฺกปกฺข ฺจ  หีเปตฺวา  กถิยมาเน  อมหฺาก  ราชา  มหนฺเตน  
อุสฺสาเหน  อิธาคโต   ตสฺสาคตกาลโต  ปฏาย  สมโณ  โคตโม  
สมณโกลาหล  สมณภณฺฑนเมว  กเถตีติ  อุชฺฌายสิฺสนฺติ    น  
สกฺกจฺจ   ธมมฺ  โสสฺสนฺติ   ร ฺา  ปน  กถิยมาเน  อุชฌฺายิตุ  
น  สกฺขิสฺสนติฺ   ราชานเมว  อนุวตฺติสฺสนฺติ    อิสฺสรานุวตฺตโก 
หิ  โลโก  หนฺทาห  ร ฺโว  ภาร  กโรมีติ  ฯ ร ฺโ  ภาร  
กโรนฺโต  อภิชานาสิ  โน  ตฺวนฺติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อภิชานาสิ  โน  ตฺวนฺติ  อภิชานาสิ  นุ  ตฺว  ฯ   
อย ฺจ  โนสทฺโท  ปรโต  ปุจฺฉิตาติ  ปเทน  โยเชตพฺโพ  ฯ  อิท   
# ๑. ม. กตมานิ  จ  ภิกฺขเว  สามฺญผลานิ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๐๐/๓๐ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๕ 
 
หิ  วุตฺต  โหติ  มหาราช   ตฺว   อิม  ป ฺห  อ ฺเ   สมณ- 
พฺราหฺมเณ  ปุจฺฉิตา  นุ   อภิชานาสิ  จ  น  ปฏุภาว    น   เต  
ปมฺมุฏนฺติ (๑) ฯ  สเจ  เต  อครูติ  สเจ  ตุยฺห  ยถา  เต  เต  
พฺยากรึสุ (๒)  ตถา  อิธ  ภาสิตุ  ภาริย  น  โหติ  ฯ  ยทิ  น  โกจิ  
อผาสุกภาโว  อตฺถ ิ  ภาสสฺสูติ  อตฺโถ  ฯ  น  โข  เม  ภนฺเตติ   
กึ  สนฺธายาห  ฯ  ปณฺฑิตปฏิรูปกาน ฺหิ  สนฺติเก  กเถตุ  ทุกฺข   
โหติ   เต  ปเท  ปเท  อกฺขเร  อกฺขเร  โทสเมว  เทนฺติ  ฯ  เอกนฺต- 
ปณฺฑิตา  ปน  กถ  สุตฺวา  สุกถิต  ปสสนฺติ   ทุกกฺถิเตสุ  ปาลิปท- 
อตฺถพฺย ฺชเนสุ  ย  ย  วิรชฺุฌติ    ต  ต  อุชุ  กตฺวา  เทนฺติ (๓) ฯ  
ภควตา  จ  สทิโส  เอกนฺตปณฺฑิโต   นาม  นตฺถิ  ฯ  เตนาห  
น  โข  เม  ภนฺเต  ครุ   ยตฺถสฺส  ภควา  นิสินฺโน   ภควนฺต- 
รูโปวาติ  ฯ   
         
                        ปูรณกสฺสปวาทวณฺณนา   
        เอกมิทาหนฺติ  เอตฺถ (๔) เอก   อิธ  อห  ฯ  สมฺโมทนีย  กถ  
สารณีย   วีติสาเรตฺวาติ  สมฺโมทชนก  สริตพฺพยุตฺตก  กถ  
ปริโยสาเปตฺวา  ฯ   
        กโรโต  โข  มหาราช  การยโตติอาทีสุ  กรโตติ (๕)  สหตฺถา  
กโรนฺตสฺส  ฯ  การยโตติ  อาณตฺติยา  กาเรนฺตสฺส  ฯ  ฉินฺทโตติ  
# ๑. ม. สมฺมฏุฐนฺติ ฯ  ๒. ม. ยถา  เต  พฺยากรึสุ ฯ  ๓. ม. วทนฺติ ฯ 
# ๔. ม. อย  ปาโฐ  นตฺถิ ฯ  ๕. ม. กโรโตติ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 237 

                *เลมที่  ๔  สีลกฺขนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๖ 
 
ปเรส  หตฺถาทีนิ  ฉินฺทนตฺสฺส ฯ  ปจโตติ (๑)  ทณฺเฑน  ปเฬนฺตสฺส 
ตชฺเชนฺตสฺส  วา (๑) ฯ  โสจยโตติ  ปรสฺส  ภณฺฑหรณาทีหิ (๒) [๓] โสก 
สย  กโรนฺตสฺสาป  ปเรหิ  การาเปนฺตสฺสาป  ฯ  กลิมยโตติ (๔) 
อาหารุปจฺเฉทพนฺธนาคารปฺปเวสนาทีหิ  สย   กิลเมนฺตสฺสาป (๕) 
ปเรหิ  กลิมาเปนฺตสฺสาป (๕) ฯ  ผนฺทโต  ผนฺทาปยโตติ  ปร  ผนฺทนฺต 
พนฺธนกาเล (๖) สยป  ผนฺทโต  ปร (๗)  ผนฺทาปยโต  ฯ  ปาณมติ- 
ปาตาปยโตติ  ปาณ  หนนฺตสฺสาป  หนาเปนฺตสฺสาป  ฯ  เอว   
สพฺพตฺถ  กรณการาปนวเสเนว  (๘) อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สนฺธินติฺ  ฆรสนฺธึ  ฯ  นลิฺโลปนติฺ  มหาวิโลป  ฯ  เอกาคาริกนฺติ  
เอกเมว  ฆร  ปริวาเรตฺวา  วิลุมฺปน  ฯ  ปริปนฺเถติ  อาคตาคตาน  
อจฺฉินฺทนตฺถ  มคฺเค  ติฏโต  ฯ  กโรโต  น  กริยติ  ปาปนฺติ  
ยงฺกิ ฺจิ  ปาป  กโรมีติ  ส ฺาย  กโรโตป  ปาป  น  กริยติ   
นตฺถิ  ปาป    สตฺตา  ปน  ปาป  กโรมาติ  เอว  ส ฺ ิโน   
โหนฺตีติ  ทีเปติ  ฯ  ขุรปริยนฺเตนาติ  ขุรเนมินา    ขุรธารสทิส- 
ปริยนฺเตน  วา  ฯ  เอกมสขลนฺติ  เอกมสราสึ  ฯ  ปุ ฺชนฺติ  ตสฺเสว 
เววจน  ฯ  ตโตนิทานนฺติ  เอกมสขลกรณนิทาน  ฯ   
# ๑. ม. ปจโตติ  ปเร  ทณฺเฑน  อุปฺปเฬนฺตสฺส ฯ  ๒. ม. ภณฺฑหณาทีหิฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  โสจยโต  ฯ  โสจาปยโตตีติ  ทิสฺสติ ฯ 
# ๔. ม. กลิมโตติ ฯ  ๕. ม. กลิมนฺตสฺสป  ปเรหิ  กลิมาเปนฺตสฺสป ฯ 
# ๖. ม. ผนฺทนกาเล ฯ  ๗. ม. ปรมฺป ฯ  ๘. ม. กรณการณวเสเนว ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๗ 
 
        ทกฺขิณนฺติ  ทกฺขิณตีเร  มนุสฺสา  กกฺขฬา  วา (๑) ทารุณา  ฯ  
เต  สนฺธาย  หนนฺโตติอาทิมาห  ฯ  อุตฺตรตีเร [๒]   สทฺธา  โหนฺติ  
ปสนฺนา  พุทฺธมามกา  ธมฺมมามกา  สงฺฆมามกา  ฯ  เต  สนฺธาย  
ททนฺโตติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ยชนฺโตติ  มหายาค  กโรนโฺต  ฯ  ทเมนาติ  อินฺทฺริย- 
ทเมน   อุโปสถกมฺเมน  วา  ฯ  สฺญเมนาติ  สีลส ฺเมน (๓) ฯ  
สจฺจวชฺเชนาติ (๔) สจฺจวจเนน  ฯ  อาคโมติ  อาคมน    ปวตฺตีติ  
อตฺโถ  ฯ  สพฺพถาป  ปาปปุ ฺาน  กิริยเมว  ปฏกิฺขิปติ  ฯ   
        อมฺพ  ปฏุโ  ลพุช  พฺยากโรติ  นาม  ฯ  โย  กทีิโส   
อมฺโพ    กีทสิานิ  วา  อมพฺสฺส  ขนฺธปณฺณปุปฺผผลานีติ  วุตฺเต  
เอทิโส  ลพุโช   เอทิสานิ  วา  ลพุชสฺส  ขนฺธปณฺณปุปฺผผลานีติ  
พฺยากโรติ  ฯ  วิชิเตติ  อาณาปวตฺติเทเส  ฯ  อปสาเทตพฺพนฺติ   
วิเหเตพฺพ  ฯ  อนภินนฺทตฺิวาติ  สาธุ  สาธูติ  เอว  ปสส   
อกตฺวา  ฯ  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวาติ  พาล  ทพฺุภาสิต  ตยา  ภาสิตนฺติ 
เอว  อปฺปฏพิาหิตฺวา  ฯ  อนุคฺคณฺหนฺโตติ  สารโต (๕) อคฺคณฺหนฺโต  ฯ  
อนิกฺกุชฺเชนโฺตติ (๖) สารวเสเนว  อิท  นิสฺสรณ    อย  ปรมตฺโถติ  
หทเย  อฏเปนฺโต  ฯ  พย ฺชน  ปน  เตน  อุคฺคหิต ฺเจว  
นิกฺกุชฺชิต ฺจ  ฯ   
# ๑. ม. อย  ปาโฐ  นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร  สตฺตาติ  ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. สยเมนาติ  สีลสยเมน ฯ ๔. ม. สจฺจวชฺเชนาติ ฯ 
# ๕. ม. สารวเสน ฯ  ๖. ม. อนิกฺกชฺุชนฺโตติ ฯ  
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                เลมที่  ๔        มกฺขลิโคสาลวาทวณฺณนา    หนา  ๒๓๘ 
         
        มกฺขลิวาเท  ปจฺจโย (๑)  เหตุเววจนเมว  อุภเยนาป  วิชฺช- 
มานเมว  กายทุจริตาทีน  สงฺกิเลเสปจฺจย  กายสุจริตาทีน ฺจ   
วิสุทฺธิปจฺจย  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  อตฺตกาเรติ  อตฺตกาโร   เยน  อตฺตนา  
กตกมฺเมน  อิเม  สตฺตา  เทวตฺตป  มารตฺตป  พฺรหฺมตฺตป  สาวก- 
โพธึป  ปจฺเจกโพธึป  สพฺพ ฺ ุตป  ปาปุณนฺติ   ตป  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  
ทุติยปเทน (๒)  ย  ปรการ  ปรสฺส  โอวาทานุสาสนึ  นิสฺสาย  
เปตฺวา  มหาสตฺต  อวเสโส  ชโน  มนุสฺสโสภคฺยต  อาทึ  กตฺวา  
ยาว  อรหตฺต  ปาปุณาติ   ต  ปรการ  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  เอวมย  
พาโล  ชินจกฺเก  ปหาร  เทติ  นาม  ฯ  นตฺถิ  ปรุิสกาเรติ  เยน  
ปุริสกาเรน  สตฺตา  วุตฺตปฺปการา  สมปฺตฺติโย  ปาปุณนฺติ   ตป   
ปฏิกฺขิปติ  ฯ  นตฺถ ิ พลนติฺ  ยมฺหิ  อตฺตโน  พเล  ปติฏ ิตา  สตฺตา  
วีริย  กตฺวา  ตา  สมฺปตฺติโย  ปาปุณนฺติ    ต  พล  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  
นตฺถิ  วีรยินติฺอาทีนิ  สพฺพานิ  ปุริสการเววจนาเนว  ฯ  อิท  โน  
วีริเยน    อิท  ปุริสตฺถาเมน    อิท  ปุรสิปรกฺกเมน  ปวตฺตนฺติ  เอว  
ปวตฺตวจน  ปฏิกฺเขปกรณวเสน  ปเนตานิ  วิสุ  อาทิยนฺติ  ฯ   
        สพฺเพ  สตฺตาติ  โอฏโคณคทฺรภาทโย  อนวเสเส  
ปริคฺคณฺหาติ  ฯ  สพฺเพ  ปาณาติ  เอกินฺทฺริโย  ปาโณ   ทฺวินฺทรฺโิย  
ปาโณติอาทิวเสน  วทติ  ฯ  สพฺเพ  ภูตาติ  อณฺฑโกสวตฺถิโกเสสุ   
# ๑. ม. ปจฺจโยติ ฯ  ๒. ส.ี ทุติยวาเทน ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๙ 
 
ภูเต  สนฺธาย  วทติ  ฯ  สพฺเพ  ชีวาติ  สาลิยวโคธูมาทโย  สนฺธาย  
วทติ  ฯ  เตสุ  หิ  โส  วิรูหนภาเวน  ชีวส ฺ ี  ฯ  อวสา  อพลา  
อวีริยาติ  เตส  อตฺตโน  วโส  วา  พล  วา  วีริย  วา  นตฺถ ิ ฯ 
นิยติสงฺคติภาวปริณตาติ  เอตฺถ  นิยตีติ  นิยตา  ฯ  สงฺคตีติ  ฉนฺน  
อภิชาตีน  ตตฺถ  ตตฺถ  คมน  ฯ  ภาโวติ  สภาโวเยว  ฯ  เอว  
นิยติยา  จ  สงฺคติยา  จ  สภาเวน (๑)  จ  ปริณตา  นานปฺปการต   
ปตฺตา  ฯ  เยน  หิ  ยถา  ภวิตพฺพ   โส  ตเถว  ภวติ    เยน  
น  ภวิตพฺพ  ฯ  โส  น  ภวตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  ฉเสฺววาภิชาตีสูติ  ฉสุ 
 ุเอว  อภิชาตีสุ  ตฺวา  สุข ฺจ  ทุกฺข ฺจ   ปฏิสเวเทนฺติ    อ ฺา  
สุขทุกฺขภูมิ  นตฺถีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        โยนิปฺปมุขสตสหสฺสานีติ  ปมุขโยนีน  อุตฺตมโยนีน  จุทฺทส- 
สตสหสฺสานิ   อ ฺานิ  จ  สฏ ิสตานิ    อ ฺานิ  จ  ฉสตานิ  ฯ  
ป ฺจ  จ  กมมฺุโน  สตานติี  ป ฺจ  กมมฺสตานิ  จ  ฯ  เกวล  
ตกฺกมตฺตเกน  นิรตฺถกทิฏ ึ  ทีเปติ  ฯ  ป ฺจ  จ  กมฺมานิ  ตีณิ  
จ  กมฺมานีติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เกจิ  ปนาหุ  ป ฺจ  จ   
กมฺมานีติ  ป ฺจินฺทฺริยวเสน  ภณนติ (๒)   ตีณิ  จ    กายกมฺมาทิวเสน(๒)  ฯ 
กมฺเม  จ  อุปฑฺฒกมฺเม  จาติ  เอตฺถ  ปนสฺส  กายกมฺม (๓) วจีกมฺม ฺจ   
กมฺมนฺติ  ลทธฺิ    มโนกมฺม  อุปฑฺฒกมฺมนฺติ  ฯ  ทวฺฏ ิปฏิปทาติ  
ทฺวาสฏ ี  ปฏิปทาติ  วทติ  ฯ  ทฺวฏนฺตรกปฺปาติ  เอกสฺมึ  กปฺเป   
# ๑. ม. ภาเวน ฯ  ๒. ม. ภณติ  ตีณีติ  กายกมฺมาทิวเสนาติ ฯ 
# ๓. ม. กายกมฺมฺจ ฯ  
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จตุสฏ ี  อนฺตรกปฺปา  นาม  โหนฺติ  ฯ  อย  ปน  อ ฺเ  เทฺว   
อชานนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        ฉฬาภิชาติโยติ  กณฺหาภิชาติ  นีลาภิชาติ  โลหิตาภิชาติ  
หลิทฺทาภิชาติ  สุกฺกาภิชาติ  ปรมสุกกฺาภิชาตีติ  อิมา  ฉ  อภิชาติโย  
วทติ  ฯ  ตตฺถ  โอรพฺภิกา  สากุณิกา  มาควิกา  สูกริกา  ลุทฺธา  
มจฺฉฆาตกา  โจรา  โจรฆาตกา  พนฺธนาคาริกา   เย  วา   
ปน ฺเป  เกจิ  ครุกมฺมนฺตา (๑)   อย  กณฺหาภิชาตีติ  วทติ  ฯ  
ภิกฺขู  นีลาภิชาตีติ  วทติ  ฯ  เต  กิร  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  กณฺฏเก  
ปกฺขิปตฺวา  ขาทนฺติ  ฯ  ภิกฺขู  จ  กณฺฏกวุตฺติกาติ (๒) ฯ  อย  หิสฺส  
ปาลิเยว  ฯ  อถวา  กณฺฏกวุตฺติกาเอวนามา  เอเต (๓)  ปพฺพชิตาติ  
วทติ  ฯ  โลหิตาภิชาติ  นาม  นิคณฺา  เอกสาฏกาติ  วทติ  ฯ  
อิเม  กิร  ปุริเมหิ  ทฺวีหิ  ปณฺฑรตรา  ฯ  คิหี  โอทาตวสนา  
อเจลกสาวกา  หลิทฺทาภิชาตีติ  วทติ  ฯ  เอว  อตฺตโน  ปจฺจยทายเก  
นิคณฺเหิป  เชฏกตเร  กโรติ  ฯ  อาชีวกา  อาชีวินิโย (๔) อย 
สุกฺกาภิชาตีติ  วทติ  ฯ  เต  กิร  ปรุิเมหิ  จตูหิ  ปณฺฑรตรา  ฯ  
นนฺโท  วจฺโฉ    กิโส  สงฺกิจฺโจ  (๕)  มกฺขลิโคสาโล  ปรมสกุกฺาภิชาตีติ  
วทติ  ฯ  เต  กิร  สพฺเพหิ  ปณฺฑรตรา  ฯ   
        อฏ  ปรุิสภูมิโยติ  มนฺทภูมิ  ขิฑฺฑาภูมิ  ปทวีมสภูมิ   
# ๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๘/๔๒๘ ฯ  ม. กรุูรกมฺมนฺตา ฯ 
# ๒. องฺ. ฉกกฺ. ๒๒/๓๒๘/๔๒๙ ฯ  ๓. ม. เอเก ฯ 
# ๔. ม. อาชวีกินิโย ฯ  ๕. ม. กีสา  สงฺกิจฺโฉ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๑ 
         
อุชุคตภูมิ  เสขภูมิ (๑) สมณภูมิ  ชินภูม ิ ปนฺนภูมีติ  อิมา  อฏ  
ปุริสภูมิโยติ  วทติ  ฯ ตตฺถ  ชาตทิวสโต  ปฏาย  สตฺต  ทิวเส 
สมฺพาธนโต (๒)  นิกฺขนฺตตฺตา  สตฺตา  มนฺทา  โหนฺติ  โมมูหา  อย  
มนฺทภูมีติ  วทติ  ฯ  เย  ปน  ทุคฺคติโต  อาคตา  โหนฺติ   เต  
อภิณฺห  โรทนฺติ  เจว  วิรวนฺติ  จ    สุคติโต  อาคตา  ต  อนุสฺสริตฺวา  
อนุสฺสริตฺวา  หสนฺติ   อย  ขิฑฺฑาภูมิ  นาม  ฯ  มาตาปตูน  หตฺถ  
วา  ปาท  วา  ม ฺจ  วา  ป  วา  คเหตฺวา  ภูมิย  
ปทนิกฺขิปน (๓)  ปทวีมสภูมิ  นาม  ฯ  ปทสา  คนฺตุ  สมตฺถกาเล (๔) 
อุชุคตภูมิ   นาม  ฯ  สิปฺปานิ  สิกฺขิตกาเล  เสขภูมิ  นาม  ฯ 
ฆรา  นิกฺขมมฺ  ปพฺพชิตกาเล  สมณภูมิ  นาม  ฯ  อาจริย  เสวิตฺวา   
ชานนกาเล  ชินภูมิ  นาม  ฯ  ภิกฺขุ  จ  ปนฺนโก  ชโิน  น  
กิ ฺจิ  อาหาติ  เอว  อลาภิสมณ  ปนนฺภูมีติ  วทติ  ฯ   
        เอกูนป ฺาส  อาชีวกสเตติ  เอกูนป ฺาส  อาชีวกวุตฺติ- 
สตานิ  ฯ  ปริพฺพาชกสเตติ  ปริพฺพาชกปพฺพชฺชาสตานิ  ฯ  นาค- 
วาสสเตติ  นาคมณฺฑลสตานิ  ฯ  วีเส  อินฺทฺริยสเตติ  วีสต 
อินฺทฺริยสตานิ  ฯ  ตึเส  นริยสเตติ  ตึส  นิรยสตานิ  ฯ  รโช- 
ธาตุโยติ  รชโอกิรณฏานานิ   หตฺถปฏ ิปาทปฏาทีนิ (๕) สนฺธาย 
วทติ  ฯ   
# ๑. ม. เสกฺขภูมิ ฯ เอวมุปริป ฯ    ๒. ม. สพฺพาธฏฐานโต ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ปทนิกฺขิปน ฯ    ๔. ย.ุ สมตฺถกาโล ฯ 
# ๕. ย.ุ หตฺถปฐปาทปฐาทีนิ ฯ  
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สตฺตส ฺ ีคพฺภาติ  โอฏโคณคทฺรภอชปสุมิคมหิเส  สนฺธาย  
วทติ  ฯ  สตฺตอส ฺ ีคพฺภาติ  สาลิวีหิยวโคธูมกงฺคุวรกกุทฺรูสเก  
สนฺธาย  วทติ  ฯ  นิคณฺ ิคพฺภาติ  คณฺ ิมฺหิ  ชาตคพฺภา  อุจฺฉุ- 
เวฬุนลาทโย  สนฺธาย  วทติ  ฯ  สตฺตเทวาติ  พหู  เทวา  โส  ปน 
สตฺตาติ  วทติ  ฯ  มนุสฺสาป  อนนฺตา   โส  สตฺตาติ  วทติ  ฯ  
สตฺตปสาจาติ  ปสาจา (๑)  มหนฺตมหนฺตา  สตฺตาติ  วทติ  ฯ  สราติ 
มหาสรา   กณฺณมุณฺฑกรถการอโนตตฺตสีหปฺปปาตฉทฺทนฺตมนฺทา- 
กินิกุณาลทเห (๒)  คเหตฺวา  วทติ  ฯ   
        ปวุฏาติ  คณฺ ิกา  ฯ  ปปาตาติ  มหาปปาตา  ฯ  ปปาต- 
สตานีติ  ขุทฺทกปปาตสตานิ  ฯ  สุปนาติ  มหาสุปนา  ฯ  สุปน- 
สตานีติ  ขุทฺทกสุปนสตานิ  ฯ   
        มหากปฺปโนติ  มหากปฺปาน  ฯ  ตตฺถ  เอตฺตกา (๓)  มหาสรา   
วสฺสสเต  วสฺสสเต  กุสคฺเคน  เอก  อุทกพินฺทุ  นีหรตฺิวา  สตฺตก- 
 ฺขตฺตุ  ตสฺมึ (๔)  สเร  นริทุเก  กเต  เอโก  มหากปฺโปติ  วทติ  ฯ 
เอวรูปาน  มหากปฺปาน  จตุราสีติสตสหสฺสานิ  เขเปตฺวา  พาโล  
จ  ปณฺฑิโต  จ  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรนฺตีติ  อยมสฺส  ลทธฺิ  ฯ   
ปณฺฑิโตป  กิร  อนฺตรา  วิสุชฺฌิตุ   น  สกฺโกติ  ฯ  พาโลป  
ตโต  อุทฺธ  น  คจฺฉติ  ฯ   
# ๑. ม. เปสาจา ฯ  ๒. ม. กณฺณมุณฺฑรถการ.....กริีกณุาลทเห ฯ 
# ๓. ยุ. เอกมฺหา ฯ  ๔. ม. ตมฺหิ ฯ  
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        สีเลนาติ  อเจลกสีเลน  วา  อ ฺเน  วา  เยน  เกนจิ  ฯ  
วตฺเตนาติ   ตาทิเสเนว (๑)   ฯ  ตเปนาติ  ตโปกมฺเมน  ฯ  อปริกฺปก  
ปริปาเจติ  นาม  โย  อห  ปณฺฑิโตติ  อนฺตรา  วิสุชฌฺติ  ฯ  
ปริปกฺก  ผุสสฺ  ผุสฺส  พฺยนฺตีกโรติ  นาม    โย  อห  พาโลติ  
วุตฺตปริมาณ  กาล  อติกฺกมิตฺวา  ยาติ  ฯ  เหว  นตฺถติี  เอว  
นตฺถิ  ฯ  ต  หิ  อุภยมฺป  น  สกฺกา  กาตุนฺติ  ทีเปติ  ฯ  โทณมิเตติ   
โทเณน  มิต  วิย  ฯ  สุขทกฺุเขติ  สุขทุกฺข  ฯ  ปริยนตฺกเตติ  
วุตฺตปริมาเณน  กาเลน  กตปริยนฺเต  ฯ  นตฺถ ิ หายนวฑฺฒเนติ  
นตฺถิ  หายนวฑฺฒนานิ  ฯ  น  สสาโร  ปณฺฑิตสฺส  หายติ  น  
พาลสฺส  วฑฺฒตีติ  อตฺโถ  ฯ  อุกฺกสาวกฺกเสติ  อุกฺกสาวกฺกสา  ฯ  
หายนวฑฺฒนานเมต  เววจน (๒) ฯ  อิทานิ  ตมตฺถ  อุปมาย  สาเธนฺโต  
เสยฺยกาป  นามาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สุตฺตคุเลติ   เวเตฺวา  
กตสุตฺตคุเล  ฯ  นิพฺเพ ิยมานเมว  ปเลตีติ  ปพฺพเต  วา  รกฺุขคฺเค  
วา  ตฺวา  ขิตฺต  สุตฺตปฺปมาเณน  นิพฺเพ ิยมานเมว  คจฺฉติ   
สุตฺเต  ขีเณ  ตตฺเถว  ติฏติ  น  คจฺฉติ    เอวเมว  วุตฺตกาลโต  
อุทฺธ  น  คจฺฉตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
# ๑. ม. วเตนาตึ  ตาทิเสเนว  วเตน ฯ  ๒. ม. อธิวจน ฯ  
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        อชิตวาเท ฯ  นตฺถิ  ทนิฺนนฺติ  ทินนฺสฺส  ผลาภาว (๑) สนฺธาย   
วทติ  ฯ  ยิฏ  วุจฺจติ  มหายาโค  ฯ  หุตนฺติ  ปาหุนกสกฺกาโร  
อธิปฺเปโต  ฯ  ตมฺป  อุภย  ผลาภาวเมว  สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ  ฯ  
สุกตทุกฺกฏานนติฺ  สุกตทุกฺกฏาน  กุสลากุสลานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ผล  
วิปาโกติ  ย  ผลนฺติ  วา  วิปาโกติ  วา  วุจฺจติ    ต  นตฺถีติ   
วทติ  ฯ  นตฺถิ  อย  โลโกติ  ปรโลเก   ิตสฺส  อย  โลโก  
นตฺถิ  ฯ  นตฺถิ  ปรโลโกติ (๒)  อิธ  โลเก   ิตสฺสาป  ปรโลโก  
นตฺถิ  ฯ  สพฺเพ  ตตฺถ  ตตฺเถว  อุจฺฉิชฺชนฺตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  นตฺถิ  
มาตา  นตฺถิ  ปตาติ  เตสุ  สมฺมาปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺตีน  ผลา- 
ภาววเสน  วทติ  ฯ  นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกาติ  จวิตฺวา  
อุปปชฺชนกา  สตฺตา  นาม  นตฺถีติ  วทติ  ฯ   
        จาตุมฺมหาภูติโกติ  จตุมหาภูตมโย  ฯ  ปวี  ปวีกายนฺติ  
อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุ  พาหิรปวีธาตุ ฯ  อนุเปตีติ  อนุยายติ (๓) ฯ  
อนุปคจฺฉตีติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  อนุคจฺฉตีติป  อตฺโถ  ฯ  
อุภเยนาป  อุเปติ  อุปคจฺฉตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  อาปาทีสุป  เอเสว   
นโย  ฯ  อินฺทฺริยานีติ  มนจฺฉฏานิ  อินฺทฺริยานิ  ฯ  สกมนฺตีติ  อากาส  
ปกฺขนฺทนฺติ  ฯ  อาสนฺทิป ฺจมาติ  นิปนฺนม ฺเจน  ป ฺจมา  ฯ  
ม ฺโจ  เจว  จตฺตาโร  ม ฺจปาเท   คเหตฺวา   ิตา  จตฺตาโร   
# ๑. ม. ทินฺนผลาภาว ฯ  ๒. ม. ปโรโลโกติ ฯ  ๓. ม. อนุยาติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๕ 
 
ปุริสา  จาติ  อตฺโถ  ฯ  ยาวาฬาหนาติ  ยาว  สุสานา  ฯ  ปทานีติ   
อย  เอว  สลีวา  อโหสิ   เอว  ทุสฺสีโลติอาทินา  นเยน  
ปวตฺตานิ  คุณาคุณปทานิ  ฯ  สรรีเมว  วา  เอตฺถ  ปทานีติ  
อธิปฺเปต  ฯ  กาโปตกานีติ  กโปตวณฺณานิ    ปาราวตปกฺข- 
วณฺณานีติ (๑)  อตฺโถ  ฯ  ภสฺสนฺตาติ  ภสฺมนฺตา  ฯ  อยเมว  วา   
ปาลิ  ฯ  หุติโยติ (๒)  ย  ปโหนกสกฺการาทิเภท (๓)  ทินฺนทาน  สพฺพนฺต   
ฉาริกาวสานเมว  โหติ    น  ตโต  ปร  ผลทายก  หตฺุวา  คจฺฉตีติ  
อตฺโถ  ฯ  ทตฺตุป ฺตฺตนฺติ  ทตฺตูหิ  พาลมนุสฺเสหิ  ป ฺตฺต  ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  พาเลหิ  อพุทฺธีหิ  ป ฺตฺตมิท  ทาน    น  
ปณฺฑิเตหิ    พาลา  เทนฺติ  ปณฺฑิตา  คณฺหนฺตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        ตตฺถ  ปรูโณ  กโรโต  น  กรียติ  ปาปนฺติ  วทนฺโต  
กมฺม  ปฏิพาหติ  ฯ  อชิโต  กายสฺส  เภทา  อุจฺฉิชฺชตีติ  วทนฺโต  
วิปาก  ปฏิพาหติ  ฯ  มกขฺลิ  นตฺถ ิ เหตูติ  วทนฺโต  อุภยมฺป  
ปฏิพาหติ  ฯ  ตตฺถ  กมฺม  ปฏิพาหนฺเตนาป  วิปาโก  ปฏิพาหิโต  
โหติ  ฯ  วิปาก  ปฏิพาหนฺเตนาป  กมฺม  ปฏิพาหิต  โหติ  ฯ   
อิติ  สพฺเพเปเต  อตฺถโต  อุภยปฏิพาหกา  อเหตุกวาทา  เจว  
อกิริยวาทา  จ   นตฺถิกวาทา  จ  โหนฺติ  ฯ   
        เย [๔]   ปน  เตส  ลทฺธึ  คเหตฺวา  รตฺติฏาเน  ทิวาฏาเน   
# ๑. ม. ปาราวตปกฺขิ....ฯ  ๒. ม. อาหุติโยติ ฯ  ๓. ม. ปาหุนก...ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร  วาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔๖         
         
นิสินฺนา  สชฌฺายนฺติ  วีมสนฺติ   เตส  กรโต  น  กรยีติ  ปาป   
นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย   มโต  อุจฺฉิชฺชตีติ  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  
มิจฺฉาสติ  สนฺติฏติ   จิตฺต ฺจ  เอกคฺค  โหติ    ชวนานิ  ชวนฺติ  
ปมชวเน  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ  ฯ  ตถา  ทุติยาทีสุ  ฯ  สตฺตเม  
พุทฺธานมฺป  อเตกิจฺฉา  อนิวตฺติโน  อริฏกณฺฏกสทิสา  ฯ  ตตฺถ  
โกจิ  เอก  ทสฺสน  โอกกฺมติ  ฯ  โกจิ  เทฺว  ฯ  โกจิ  ตีณิป  ฯ  
เอกสฺมึ  โอกกฺนฺเตป   ทฺวีสุ  ตีสุ  โอกกฺนฺเตสุป  นยิตมิจฺฉาทิฏ ิโก  
จ (๑)  โหติ   ปตฺโต  สคฺคมคฺคาวรณ ฺเจว  โมกฺขมคฺคาวรณ ฺจ   
อภพฺโพ  ตสฺส (๒)  ภวสฺส  อนนฺตรป  สคฺค (๒)  คนฺตุ ฯ  ปเคว  โมกฺข  ฯ 
วฏฏขาณุโก (๓)  นาเมส  สตฺโต  ปวีโคปโก  เยภุยฺเยน  เอวรูปสฺส  
ภวโต  วุฏาน  นาม  นตฺถิ  ฯ   
                ตสฺมา  อกลฺยาณชน                  อาสีวิสมิโวรคฑ   
                อารกา  ปริวชฺเชยฺย                  ภูติกาโม  วิจกฺขโณติ  ฯ   
# ๑. ม. จ  สทฺโท  นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ตสฺสติตภาวสฺส  อนนฺตร  สคฺคมฺป ฯ 
# ๓. วฏฏขาณุ ฯ  
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                เลมที่  ๔ ปกุธกจฺจายนวาทวณฺณนา  หนา  ๒๔๗ 
         
        ปกุธวาเท ฯ  อกฏาติ  อกตา  ฯ  อกฏวิธาติ  อกตวิธานา  ฯ  
เอว  กโรหีติ  เกนจิ  การิตาป (๑)  น  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อนิมฺมิตาติ  
อิทฺธิยาป  น  นิมฺมิตา  ฯ อนิมฺมาตาติ  อนิมฺมาปตา  ฯ  เกจิ  
อนิมฺมาเปตพฺพาติ  ปท  วทนฺติ  ฯ  ต  เนว  ปาลิย  น  อฏกถาย  
ทิสฺสติ  ฯ  ว ฺฌาทิ  ปทตฺตย  วุตฺตตฺถเมว  ฯ  น  อิ ฺชนฺตีติ  
เอสิกตฺถมฺโภ  วิย   ิตตฺตา  น  จลนฺติ  ฯ  น  วิปรีณมนฺตีติ  
ปกตึ  น  ชาหนฺติ  ฯ  น  อ ฺม ฺ  พฺยาพาเธนฺตีติ   น  อ ฺ- 
ม ฺ  อุปหนนฺติ  ฯ  นาลนฺติ  น  สมตฺถา  ฯ  ปวีกาโยติ- 
อาทีสุ  ปวีเยว  ปวีกาโย  ปวีสมูโห  วา  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  
ชีวสตฺตเมสุ  กาเยสุ  ฯ  สตฺตนฺนเยว  กายานนฺติ  ยถา  มุคฺคราสิ- 
อาทีสุ  ปหฏ  สตฺถ  มุคฺคาทีน  อนฺตเรน  ปวิสติ    เอว  สตฺตนฺน  
กายาน  อนฺตเรน  ฉิทฺเทน  วิวเรน  สตฺถ  ปวิสติ  ฯ  ตตฺถ  
อห  อิม  ชีวิตา  โวโรเปมีติ  เกวล  ส ฺามตฺตเมว  โหตีติ  
ทสฺเสติ  ฯ   
# ๑. ม. การาปตาป ฯ          
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                เลมที่ ๔  นิคณฺนาฏปุตฺตวาทวณฺณนา   หนา  ๒๔๘ 
         
        นาฏปุตฺตวาเท ฯ จาตุยามสวรสวุโตติ  จตุโกฏาเสน  สวเรน  
สวุโต  ฯ  สพฺพวาริวาริโต  จาติ  วาริตสพฺพอุทโก  ปฏิกฺขิตฺตสพฺพ- 
สีโตทโกติ  อตฺโถ  ฯ  โส  กริ  สีโตทเก  สตฺตส ฺ ี  โหติ  ฯ   
ตสฺมา  น  ต  วล ฺเชติ  ฯ  สพฺพวาริยุตฺโตติ  สพฺเพน  ปาปวารเณน 
ยุตฺโต  ฯ  สพฺพวาริธุโตติ  สพฺเพน  ปาปวารเณน  ธุตปาโป  ฯ   
สพฺพวาริผุโฏติ  สพฺเพน  ปาปวารเณน  ผุฏโ  ฯ  คตตฺโตติ  
โกฏิปฺปตฺตจิตฺโต  ฯ  ยตตฺโตติ  สยตจิตฺโต  ฯ   ิตตฺโตติ  สุปฺปติฏ ิต- 
จิตฺโต  ฯ  เอตสฺส  วาเท  กิ ฺจิ  สาสนานุโลมป  อตฺถิ   อสุทฺธ- 
ลทฺธิตาย  ปน  สพฺพา  ทฏิ ิเยว  ชาตา  ฯ   
 
                        ส ฺชยเวลฏปุตฺตวาทวณฺณนา 
                ส ฺชยวาโท  อมราวิกฺเขเป  วุตฺตนโยเอว  ฯ   
         
                ปมสนฺทิฏ ิกสาม ฺผลวณฺณนา   
        โสห   ภนฺเตติ   โส   อห   ภนฺเต   วาลุก  (๑)  ปเฬตฺวา   เตล   
อลภมาโน  วิย  ติตฺถิยวาเทสุ  สาร  อลภนฺโต  ภควนฺต  ปุจฺฉามีติ  
อตฺโถ  ฯ   
        ยถา  เต  ขเมยฺยาติ  ยถา  เต  รุจฺเจยฺย  ฯ  ทาโสติ   
# ๑. ม. วาลุก ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๙ 
 
อนฺโตชาตธนกฺกีตกรมรานีตสามทาสพฺยอุปคตาน  อ ฺตโร  ฯ  
กมฺมกาโรติ  อนลโส  กมมฺกรณสีโลเยว  ฯ  ทูรโต  ทิสฺวา  ปมเมว   
อุฏหตีติ  ปุพฺพุฏายี  ฯ  เอว  อุฏ ิโต  สามิโน  อาสน  
ป ฺเปตฺวา  ปาทโธวนาทิกตฺตพฺพกิจฺจ  กตฺวา  ปจฺฉา  นิปตติ  
เสยฺย  กปฺเปตีติ  ปจฺฉานิปาตี  ฯ  สามิกมฺหิ  วา  สยนโต  อวุฏ ิเต  
ปุพฺเพเยว  วุฏาตีติ  ปุพฺพุฏายี  ฯ  ปจฺจูสกาลโต  ปฏาย  ยาว  
สามิโน  รตฺตึ  นิทฺโทกกฺมน   ตาว  สพฺพกิจฺจานิ  กตฺวา  ปจฺฉา  
นิปตติ  เสยฺย  กปฺเปตีติ  ปจฺฉานิปาตี  ฯ  ก ึ กโรมีติ (๑)   เอว  
กึการเมว  ปฏิสุณนฺโต  วิจรตีติ  กึการปฏิสฺสาวี  ฯ  มนาปเยว  
กิริย  กโรตีติ  มนาปจารี  ฯ  ปยเมว  วทตีติ  ปยวาที  ฯ  สามิโน   
ตุฏปหฏ  มุข  โอโลกยมาโน (๒)  วิจรตีติ  มุขมุลฺโลกิโก (๓) ฯ  
        เทโว  ม ฺเติ  เทโว  วิย  ฯ  โส  วตสฺสาห  ปุ ฺานิ  
กเรยฺยนฺติ  โส  วต  อหป  เอวรูโป  อสฺส   ยทิ  ปุ ฺานิ  
กเรยฺยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  โส  วตสฺสายนฺติป (๔)  ปาโ  ฯ  อยเมวตฺโถ  ฯ  
ยนฺนูนาหนฺติ  สเจ  ทาน  ทสฺสามิ    ย  ราชา  เอกทิวส  เทติ   
ตโต  สตภาคป  ยาวชีวป  น  สกฺขิสฺสามิ  ทาตุนฺติ  ปพฺพชฺชาย  
อุสฺสาห  กตฺวา  เอว  จินฺตนภาว  ทสฺเสติ  ฯ   
        กาเยณ  สวุโตติ  กาเยน  ปหิโต  หุตฺวา  อกุสลสฺส   
# ๑. ม.  ก ึ กโรมิ กึ  กโรมีติ ฯ  ๒. ม. อุลฺโลกยมาโน ฯ 
# ๓. ม.  มุขมุลฺโลกิโก ฯ  ๔. ม. วตสสฺสฺสนฺติป ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๐   
 
ปเวสนทฺวาร  ถเกตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เอเสว  นโย  เสสปททฺวเยป  ฯ   
ฆาสจฺฉาทนปรมตายาติ  ฆาสจฺฉาทเนน  ปรมตาย  อุตฺตมตาย  ฯ   
เอตทตฺถป  อเนสน  ปหาย  อคฺคสลฺเลเขน  สนฺตุฏโติ  อตฺโถ  ฯ   
อภิรโต  ปวิเวเกติ  กายวิเวโก  จ  วิเวกฏฐกายาน  จิตฺตวิเวโก  
จ  เนกฺขมฺมาภิรตาน  ปรมโวทานปฺปตฺตาน   อุปธิวิเวโก  จ  
นิรุปธีน  ปุคฺคลาน  วิสงฺขารคตานนฺติ  เอว  วุตฺเต  ติวิเธป  
วิเวเก  รโต  คณสงฺคณิก  ปหาย  กาเยน  เอโก  วิหรติ   
จิตฺตกิเลสสงฺคณิก  ปหาย  อฏสมาปตฺติวเสน  เอโก  วิหรติ   
ผลสมาปตฺตึ  วา  นิโรธสมาปตฺตึ  วา  ปวิสิตฺวา  นิพฺพาน  ปตฺวา  
วิหรตีติ  อตฺโถ  ฯ  ยคฺเฆติ  โจทนฏเ  นิปาโต  ฯ   
        อาสเนนป  นิมนฺเตยฺยามาติ  นิสินฺนาสน  ปปโฺผเฏตฺวา  อิธ   
นิสีทถาติ  วเทยฺยาม  ฯ  อภินิมนฺเตยฺยามป  นนฺติ  อภินีหริตฺวาป (๑) 
น   นิมนฺเตยฺยาม ฯ  ตตฺถ  ทุวิโธ  อภิหาโร (๒)  วาจาย  เจว  
กาเยน  จ  ฯ  ตุมฺหาก  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  อห  ปเวทามิ (๓)  จีวราทีหิ   
วเทยฺยาถ    เยน  อตฺโถติ  วทนฺโต  หิ  วาจาย  อภิหริตฺวา (๔) 
นิมนฺเตติ  นาม  ฯ  จีวราทิเวกลฺล  สลลฺกฺเขตฺวา  อิท  คณฺหถาติ  
ตานิ   จีวรานิ (๕)  เทนฺโต  ปน  กาเยน  อภิหริตฺวา  นิมนฺเตติ  
นาม  ฯ  ตทุภยมฺป  สนฺธาย  อภินิมนฺเตยฺยามป  นนฺติ  อาห  ฯ   
# ๑. ม. อภิหริตฺวาป ฯ  ๒. อภิหาโร ฯ  ๓. ม. อห ปเวทามีติ  นตฺถิ ฯ 
# อิธ  อมฺหากนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม.  อภิหริตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๕. ม. อย  ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕๑   
 
เอตฺถ  จ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโรติ  ยกิ ฺจิ  คิลานสฺส  สปฺปาย   
โอสถ  ฯ  วจนฏโ  ปน  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺโต  ฯ  รกขฺาวรณคุตฺตินฺติ   
รกฺขาสงฺขาต ฺเจว  อาวรณสงฺขาต ฺจ  คุตฺตึ  ฯ  สา  ปเนสา  น   
อาวุธหตฺเถ  ปุริเส  เปนฺเตน  ธมฺมิกา  นาม  สวิทหิตา  โหติ  ฯ   
ยถา  ปน  อเวลาย  กฏหาริกปณฺณหาริกาทโย  วิหาร  น  ปวิสนฺติ  ฯ   
มิคลุทฺทกาทโย  วิหารสีมาย  มิเค  วา  มจฺเฉ  วา  น  คณฺหนฺติ  ฯ   
เอว  สวิทหนฺเตน  ธมฺมิกา  นาม  สวิทหิตา  โหนฺติ  ฯ   
ต  สนฺธายาห  ธมฺมิกนฺติ  ฯ   
        ยท ิ เอว  สนฺเตติ  ยท ิ ตว  ทาโส  ตุยฺห  สนฺติกา   
อภิวาทนาทีนิ  ลเภยฺย  ฯ  เอว  สนฺเต  ฯ  อทฺธาติ  เอกสวจนเมต  ฯ   
ปมนฺติ  คณฺหนฺโต  อ ฺสฺสาป  อ ฺสฺสาป  อตฺถิต  ทีเปติ  ฯ   
เตเนว  จ  ราชา  สกฺกา  ปน  ภนฺเต  อ ฺปติ  อาทิมาห  ฯ   
 
                        ทุติยสนฺทฏิ ิกสาม ฺผลวณฺณนา   
        กสตีติ  กสฺสโก  เคหสฺส  ปติ  เอกเคหมตฺเต  เชฏโกติ   
คหปติโก  พลิสงฺขาต  กร  กโรตีติ  การการโก  ธ ฺราสึ     
ธนราสิ ฺจ  วฑฺเฒตีติ  ราสิวฑฺฒโก ฯ 
        อปฺป  วาติ  ปริตฺต  วา  อนฺตมโส  ตณฺฑุลนาฬิมตฺตกป  ฯ   
# ๑. ม. โอสธ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร รกฺขาติ ทิสสติ ฯ  ๓. ม. ภณฺนฺโต ฯ   
# ๔. ม. กร กโรตีติ กรการโก ฯ    
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โภคกฺขนฺธนฺติ  โภคราสึ  ฯ  มหนฺต  วาติ  วิปุล  วา  ฯ  ยถา  
หิ  มหนฺต  ปหาย  ปพฺพชตุิ  ทุกฺกร    เอว  อปฺปปติ  ทสฺสนตฺถ  
อุภยมาห  ฯ  ทาสวาเร  ปน  ยสฺมา  ทาโส  อตฺตโนป  อนิสฺสโร   
ปเคว  โภคาน    ย  ห ิ ตสฺส  ธน   ต  สามิกาน ฺเว  โหติ   
ตสฺมา  โภคคฺคหณ  น  กต  ฯ  าติเยว  าติปริวฏโฏ  ฯ   
 
                        ปณีตตรสาม ฺผลวณฺณนา   
        สกฺกา  ปน  ภนฺเต  อ ฺป  ทิฏเว  ธมฺเมติ  อิธ 
เอวเมวาติ  น  วุตฺต  ฯ ต  กสฺมาติ  เจ  ฯ  เอวเมวาติ  หิ   
วุจฺจมาเน  ปโหติ  ภควา  สกลป  รตฺตินฺทิว  ตโต  วา  ภิยฺโยป  
เอวรูปาหิ  อุปมาหิ  สาม ฺผล  ทีเปตุ   ตตฺถ  กิ ฺจาป  เอตสฺส  
ภควโต  วจนสวเน  ปริยตฺติ (๑)  นาม  นตฺถิ  ตถาป  อตฺโถ  
ตาทิโสเยว  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  อุปริวิเสส  ปุจฺฉนฺโต  เอวเมวาติ  
อวตฺวา  อุตฺตรึ (๒)  อภิกฺกนฺตตร ฺจ  ปณีตตร ฺจาติ  อาห  ฯ  ตตฺถ  
อภิกฺกนฺตตรนฺติ  อภิมนาปตร    อติเสฏตรนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปณีต- 
ตรนฺติ  อุตฺตมตร  ฯ  เตน  หีติ  อุยฺโยชนฏเ  นิปาโต  ฯ  สวเน   
อุยฺโยเชนฺโต  หิ  น  เอวมาห  ฯ  สุณาหีติ  อภิกฺกนฺตตร ฺจ  
ปณีตตร ฺจ  สาม ฺผล  สุณาหิ  ฯ   
        สาธุก  มนสิกโรหีติ  เอตฺถ  ปน  สาธุก  สาธูติ   
# ๑. ม. ปริยนฺต ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ    
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เอกฏเมต  ฯ  อย  หิ  สาธุสทฺโท  อายาจนสมฺปฏิจฺฉนสมฺปหสน- 
สุนฺทรทฬฺหกีมฺมาทีสุ  ทสิฺสติ  ฯ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน   
ธมฺม  เทเสตูติอาทีสุ (๑)  อายาจเน  ทิสฺสติ  ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  โข  
โส  ภิกฺขุ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวาติอาทีสุ (๒)   
สมฺปฏิจฺฉเน  ฯ  สาธุ  สาธุ  สาริปุตฺตาติอาทีสุ (๓)  สมฺปหสเน  ฯ   
                สาธุ  ธมฺมรุจี  ราชา                  สาธุ  ป ฺาณวา  นโร  ฯ   
                สาธุ  มิตฺตานมทฺทุพฺโภ (๔) ปาปสฺสากรณ  สุขนฺติ-(๕)   
อาทีสุ  สุนฺทเร  ฯ  เตนหิ  พฺราหฺมณ   สาธุก  สุณาหีติอาทีสุ (๖) 
สาธุกสทฺโทเยว  ทฬฺหกีมฺเม   อาณตฺติยนฺติป  วุจฺจติ  ฯ  อิธาป   
อย  เอตฺเถว  ทฬฺหีกมฺเม  จ  อาณตฺติย ฺจ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ 
สุนฺทเรป  วฏฏติ  ฯ  
        ทฬฺหีกมฺมฏเน  หิ  ทฬฺหมิม  ธมมฺ  สุณาหิ  สคุหิต  
คณฺหนฺโต  อาณตฺติอฏเน  มม  อาณตฺติยา  สุณาหิ   สุนฺทรฏเน  
สุนฺทรมิม  ภทฺทก  ธมฺม  สุณาหีติ  เอว  ทีปต  โหติ  ฯ   
        มนสิกโรหีติ  อาวชฺช  สมนฺนาหราหีติ (๗)  อตฺโถ  ฯ  อวิกฺขิตฺต- 
จิตฺโต  หุตฺวา  นิสาเมหิ  จิตฺเต  กโรหีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อปเจตฺถ  
สุณาหีติ  โสตินฺทฺริยวิกฺเขปนิวารณเมต  ฯ  สาธุก  มนสิ    กโรหีติ   
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๕๙๙/๒๘๗ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๑๒๑/๑๐๑ ฯ  ๓. วิ. มหา.  
# ๔/๘๕/๑๐๒ ฯ  ๔. ม. มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ฯ  ๕. ขุ ชา. ๒๘/๕๐/๒๐ ฯ   
# ๖. ม. เตน. หิ พฺราหฺมณ สุโณหิ สาธุก มนสิ กโรหิ ฯ  ท.ี ส.ี   
# ๙/๑๙๕/๑๕๙ ฯ  ๗. ม. อาวชฺช สมนฺนาหราติ ฯ    
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มนสิกาเร  ทฬฺหีกมฺมนิโยชเนน  มนินทฺฺริยวิกฺเขปนิวารณ  ฯ 
ปุริม ฺเจตฺถ   พฺย ฺชนวิปลฺลาสคฺคาหนิวารณ  ฯ  ปจฺฉิม  อตฺถ- 
วิปลฺลาสคฺคาหนิวารณ  ฯ  ปุริเมน  จ  ธมฺมสฺสวเน  นิโยเชติ  ฯ  
ปจฺฉิเมน  สุตาน  ธมฺมาน  ธารณูปปริกฺขาทีสุ  ฯ ปุริเมน  จ   
สพฺย ฺชโน  อย  ธมฺโม   ตสฺมา  สวนีโยติ  ทีเปติ  ฯ  ปจฺฉิเมน  
สาตฺโถ   ตสฺมา  สาธุก  มนสิกาตพฺโพติ  ฯ  สาธุกปท  วา  อุภย- 
ปเทหิ  โยเชตฺวา  กาตพฺพ (๑)  ฯ  ยสฺมา  อย  ธมโฺม  ธมฺมคมฺภีโร  
เทสนาคมฺภีโร  จ    ตสฺมา  สุณาหิ  สาธุก   ยสฺมา  อตฺถคมฺภีโร 
ปฏิเวธคมฺภีโร  จ    ตสฺมา  สาธุก  มนส ิ กโรหีติ  เอว  โยชนา  
เวทิตพฺพา  ฯ  
        ภาสิสฺสามีติ  สกฺกา  มหาราชาติ  เอว  ปฏิ ฺาต- 
สาม ฺผลเทสน  วิฏฐารโต  ภาสิสฺสามิ  ฯ  เทเสสฺสามีติ  
สงฺขิตฺตทีปน  โหติ  ฯ  ภาสิสฺสามีติ  วิตฺถารทีปน  ฯ  เตนาห  
วงฺคีสตฺเถโร   
                สงฺขิตฺเตนป  เทเสติ      วิฏฐาเรนป  ภาสติ    
                สาลิกายิว  นิคฺโฆโส     ปฏิภาณ  อุทีรยีติ  ฯ   
        เอว  วุตฺเต  อุสฺสาหชาโต  หุตฺวา  เอว  ภนฺเตติ  โข  
ราชา  มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหีปุตฺโต  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ [๓]  
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๗๔๓/๒๗๙ ฯ   
# ๓. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร  ภควโต วจนนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  ปฏิคฺคเหสีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        อถสฺส  ภควา  เอตทโวจ  เอต  อโวจ  ฯ  อิทาน ิ วตฺตพฺพ 
อิธ  มหาราชาติอาทึ  สกล  สุตฺต  อโวจาติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  
อิธาติ  เทสาปเทเส (๑)  นิปาโต  ฯ  สฺวาย  กตฺถจิ  โลก  อุปาทาย  
วุจฺจติ  ฯ  ยถาห ฯ อิธ  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชตีติ (๒)  ฯ  กตฺถจิ  
สาสน  ฯ  ยถาห ฯ อิเธว  ภิกฺขเว  ปโม  สมโณ    อิธ  ทุติโย   
สมโณติ (๓)  ฯ  กตฺถจิ  โอกาส  ฯ  ยถาห   
                อิเธว  ติฏมานสฺส          เทวภูตสฺส  เม  สโต   
                ปุเนวายุว  เม  ลทฺโธ (๔)   เอว  ชานาหิ  มาริสาติ (๕) ฯ   
        กตฺถจิ  ปทปูรณมตฺตเมว  ฯ  ยถาห ฯ  อิธาห  ภิกฺขเว  
ภุตฺตาวี  อสฺส  ปวาริโตติ (๖)  ฯ  อิธ  ปน  โลก  อุปาทาย  วุตฺโตติ  
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        มหาราชาติ  ยถา  ปฏิ ฺาตเทสน  เทเสตุ  ปนุ  มหา- 
ราชาติ  อาลปติ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  มหาราช  อิมสฺมึ  โลเก   
ตถาคโต  อุปฺปชฺชติ  อรห  ฯเปฯ  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ตตฺถ  
ตถาคตสทฺโท  พฺรหฺมชาเล  วุตฺโต  ฯ  อรหนฺติ  อาทโย  วิสุทฺธิ- 
มคฺเค  วิตฺาริตา  ฯ   
        โลเก  อุปฺปชฺชตีติ  เอตฺถ  ปน  โลโกติ  โอกาสโลโก   
# ๑.ม. เทโสปเทเส ฯ  ๒. ที.ส.ี ๙/๓๒๔/๒๗๖ ฯ  ๓. ท.ี มหา.   
# ๑๐/๓๖๙/๒๔๔ ฯ  ๔. ม. ปุนราย ุจ เม ลทฺโธ ฯ  ๕. ที. มหา.  
# ๑๐/๒๖๔/๓๒๑ ฯ  ๖. ม. ม.ู ๑๒/๒๒/๒๑ ฯ    
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สตฺตโลโก  สงฺขารโลโกติ  ติวิโธ  ฯ  อิธ  ปน  สตฺตโลโก  
อธิปฺเปโต  ฯ  สตฺตโลเก  อุปฺปชฺชมาโนป  ตถาคโต  น  เทวโลเก  
น  พฺรหฺมโลเม  มนุสฺสโลเกเยว  อุปฺปชฺชติ  ฯ  มนสฺุสโลเกป  น  
อ ฺสฺมึ  จกฺกวาเฬ   อิมสมฺึเยว  จกฺกวาเฬ  ฯ  ตตฺราป  น  
สพฺพฏาเนสุ   ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  ชงฺคโล (๑)   นาม  นิคโม   
ตสฺสาปเรน  มหาสาโล   ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  
มชฺเฌ    ปรุตฺถิมทกฺขิณาย  ทิสาย  สลฺลวตี  นาม  นที   ตโต  
ปรา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา    โอรโต  มชฺเฌ    ทกฺขิณาย  ทิสาย   
เสตกณฺณิก  นาม  นิคโม    ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา   
โอรโต  มชฺเฌ   ปจฺฉิมทิสาย  ถูน  นาม  พฺราหฺมณคาโม   
ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา    โอรโต  มชฺเฌ    อุตฺตราย  
ทิสาย  อุสีรธโช  นาม  ปพฺพโต    ตโต  ปรา ปจฺจนฺติมา  
ชนปทา   โอรโต (๒)  มชฺเฌติ  เอว  ปริจฺฉินฺเน  อายามโต  ติโยชน- 
สเต   วิตฺถารโต  อฑฺฒติยโยชนสเต   ปริกฺเขปโต  นวโยชนสเต  
มชฺฌิมเทเส (๓)  อุปฺปชชฺติ  ฯ  น  เกวล ฺจ  ตถาคโต   ปจฺเจกพุทฺธา  
อคฺคสาวกา  อสีติมหาเถรา  พุทฺธมาตา  พุทธปตา  จกฺกวตฺติ- 
ราชา  อ ฺเ  จ   สารปฺปตฺตา  พฺราหฺมณคหปติกา  เอตฺเถ- 
วุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ตถาคโต  สุชาตาย  ทินฺนมธุปายาสโภชนโต  ยาว   
# ๑. ม. คชงฺคล ฯ  ยุ. กชงฺคล ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๒๓/๓๕ ฯ   
# ๓. ม. มชฌฺิมปเทเส ฯ    
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อรหตฺตมคฺโค   ตาว  อุปปฺชฺชติ  นาม  ฯ  อรหตฺตผเล  อุปฺปนฺโน  
นาม  ฯ  มหาภินิกฺขมนโต  วา  ยาว  อรหตฺตมคฺโค  ฯ  ตุสิตภวนโต  
วา  ยาว  อรหตฺตมคฺโค  ฯ  ทีปงฺกรปาทมูลโต  วา  ยาว  
อรหตฺตมคฺโค    ตาวุปฺปชฺชติ  นาม  ฯ  อรหตฺตผเล  อุปฺปนฺโน  
นาม  ฯ  อิธ  สพฺพปม  อุปฺปนฺนภาว  สนฺธาย  อุปฺปชฺชตีติ  
วุตฺต  ฯ  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปนฺโน  โหตีติ  อย  ห ิ เอตฺถตฺโถ  ฯ   
        โส  อิม  โลกนฺติ  โส  ภควา  อิม  โลก  ฯ  อิทานิ  
วตฺตพฺพ  ทสฺเสติ (๑)  ฯ  สเทวกนฺติ  สห  เทเวหิ  สเทวก  ฯ  เอว  สห 
มาเรน  สมารก  ฯ  สห  พฺรหฺมุนา  สพฺรหฺมก  ฯ  สห  สมณ- 
พฺราหฺมเณหิ  สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ฯ  ปชาตตฺตา  ปชา   ต  ปช  ฯ  
สห  เทวมนุสฺเสหิ  สเทวมนุสฺส  ฯ  ตตฺถ  สเทวกวจเนน  ป ฺจ- 
กามาวจรเทวคฺคหณ  เวทิตพฺพ  ฯ  สมารกวจเนน  ฉฏกามา- 
วจรเทวคฺคหณ  ฯ  สพฺรหฺมกวจเนน  พฺรหฺมกายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณ  ฯ  
สสฺสมณพฺราหฺมณีวจเนน  สาสนสฺส  ปจฺจตฺถิกปจฺจามิตฺตสมณ- 
พฺราหฺมณคฺคหณ   สมิตปาปพาหิตปาปสมณพฺราหฺมณคฺคหณ ฺจ  ฯ 
ปชาวจเนน  สตฺตโลกคฺคหณ  ฯ  สเทวมนุสฺสวจเนน  สมฺมติเทว- 
อวเสสมนุสฺสคฺคหณ  ฯ  เอวเมตฺถ  ตีหิ  ปเทหิ  โอกาสโลเกน  สทฺธึ  
สตฺตโลโก  ทฺวีหิ  ปชาวจเนน (๒)  สตฺตโลโกว  คหิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อปโร  นโย  ฯ  สเทวกคฺคหเณน  อรูปาวจรเทวโลโกว   
# ๑. ม. นิทสเฺสติ ฯ  ๒. ม. ปชาวเสน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 259 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๘   
 
คหิโต  ฯ  สมารกคฺคหเณน  ฉกามาวจรเทวโลโก  คหิโต  ฯ  สพฺรหฺม- 
กคฺคหเณน  รูปพฺรหฺมโลโก  คหิโต  ฯ  สสฺสมณพฺราหฺมณาทิคฺ- 
คหเณน  จตุปริสวเสน    สมฺมติเทเวหิ  วา  สห  มนุสฺสโลโก  
อวเสสสพฺพสตฺตโลโก  วา  ฯ   
        อปเจตฺถ  สเทวกวจเนน  อุกฺกฏปริจฺเฉทโต  สพฺพสฺส  
โลกสฺส  สจฺฉิกตภาวมาห  ฯ  ตโต  เยส  อโหส ิ มาโร  มหานภุาโว  
ฉกามาวจริสฺสโร  วสวตฺตี   กึ  โสป  เอเตน  สจฺฉิกโตติ    เตส  
วิมตึ  วิธมนฺโต  สมารกนฺติ  อาห  ฯ  เยส  ปน  อโหสิ  พฺรหฺมา  
มหานุภาโว  เอกงฺคุลิยา  เอกสฺมึ  จกฺกวาฬสหสฺเส  อาโลก  ผรติ   
ทฺวีหิ  ฯเปฯ  ทสหิ  องฺคุลีหิ  ทสสุ  จกกฺวาฬสหสฺเสสุ  อาโลก   
ผรติ   อนุตุตร ฺจ  ฌานสมาปตฺติสุข  ปฏิสเวเทติ    กึ  โสป  
สจฺฉิกโตติ    เตส  วิมตึ  วิธมนฺโต  สพฺรหฺมกนฺติ  อาห  ฯ  ตโต 
เย  จินฺเตสุ  ปุถุสมณพฺราหฺมณา  สาสนสฺส  ปจฺจตฺถิกา    ก ึ 
เตป  สจฺฉิกตาติ    เตส  วิมตึ  วิธมนฺโต  สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ปชนฺติ  
อาห  ฯ  เอว  อุกฺกฏฏานาน (๑)  สจฺฉิกตภาว  ปกาเสตฺวา  อถ  
สมฺมติเทเว   อวเสสมนุสฺเส  จ  อุปาทาย  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน 
เสสสตฺตโลกสฺส  สจฺฉิกตภาว  ปกาเสนฺโต  สเทวมนุสฺสนฺติ  อาห  ฯ 
อยเมตฺถ  วิภาวนานุกฺกโม (๒)  ฯ 
        โปราณา  ปนาหุ  สเทวกนฺติ  เทเวหิ  สทฺธึ  อวเสสโลก  ฯ 
# ๑. ม. อุกกฺฏุกฺกฏฐาน ฯ  ๒. ม. ภาวานุกฺกโม ฯ    
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สมารกนฺติ  มาเรน  สทฺธ ึ อวเสสโลก  ฯ  สพฺรหฺมกนฺติ  พฺรเหมฺหิ   
สทฺธึ  อวเสสโลก  ฯ  เอว  สพฺเพป  ติภวุปเค  สตฺเต  ตีหากาเรหิ  
ตีสุ  ปเทสุ  ปกฺขิปตฺวา  ปุน  ทฺวีหิ  ปเทหิ  ปริยาทิยนฺโต  
สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ปช  สเทวมนุสฺสนฺติ  อาห  ฯ  เอว  ป ฺจหิป  
ปเทหิ  เตน  เตนากาเรน  เตธาตุกเมว  ปริยาทินฺนนฺติ  ฯ   
        สย  อภิา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทตีติ  เอตฺถ  ปน  สยนฺติ   
สาม   อปรเนยฺโย  หุตฺวา  ฯ  อภิ ฺาติ  อภิ ฺาย    อธิเกน  
าเณน  ตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  สจฺฉิกตฺวาติ  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ฯ  
เอเตน  อนุมานาทิปฏิกฺเขโป  กโตติ (๑) ฯ ปเวเทตีติ  โพเธติ  าเปติ (๒) 
ปกาเสติ  ฯ   
        โส  ธมมฺ  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ  ฯเปฯ  ปรโิยสานกลฺยาณนฺติ  
โส  ภควา  สตฺเตสุ  การุ ฺต  ปฏิจฺจ  หิตฺวาป  อนุตฺตรป 
วิเวกสุข  ธมฺม  เทเสติ   ต ฺจ  โข  อปปฺ  วา  พหุ วา  เทเสนฺโต  
อาทิกลฺยาณาทิปฺปการเมว  เทเสสิ   อาทิมฺหิป  กลฺยาณ  ภทฺทก  
อนวชฺชเมว  กตฺวา  เทเสติ    มชฺเฌป    ปริโยสาเนป   กลฺยาณ   
ภทฺทก  อนวชฺชเมว  กตฺวา  เทเสตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตตฺถ  อตฺถิ  
เทสนาย  อาทิมชฺฌปรโิยสาน   อตฺถ ิ สาสนสฺส  ฯ  เทสนาย  ตาว  
จตุปฺปทิกายป  คาถาย  ปมปาโท  อาทิ  นาม    ตโต  เทฺว 
มชฺฌ  นาม   อนฺเต  เอโก  ปริโยสาน  นาม  ฯ  เอกานุสนฺธิกสฺส   
# ๑. ม. กโต โหติ ฯ  ๒. ม. วิฺญาเปติ ฯ    
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สุตฺตสฺส  นิทาน  อาทิ  ฯ  อิทมโวจาติ  ปริโยสาน   อุภินฺนมนฺตรา   
มชฺฌ  ฯ  อเนกานุสนฺธิกสฺส  สุตฺตสฺส  ปมานุสนฺธิ  อาทิ  ฯ  
อนฺเต  อนุสนฺธิ  ปรโิยสาน  ฯ  มชฺเฌ  เอโก  วา  เทวฺ  วา  
พหู  วา  มชฌฺเมว  ฯ   
        สาสนสฺส  ปน  สลีสมาธิวิปสฺสนา  อาทิ  นาม  ฯ  วุตฺตมฺป  
เจต  โกจาทิ  กุสลาน  ธมมฺาน   สลี ฺจ  สุวิสุทฺธ  ทฏิ ิ  จ   
อุชุกาติ (๑) ฯ  อตฺถ ิ ภิกขฺเว  มชฺฌิมา  ปฏิปทา  ตถาคเตน  
อภิสมฺพุทฺธาติ  (๒) เอว  วุตฺโต  ปน  อริยมคฺโค  มชฺฌ  นาม  ฯ  
ผล ฺเจว  นิพฺพาน ฺจ  ปริโยสาน  นาม  ฯ  ตสฺมาติห  ตว (๓) 
พฺราหฺมณ   พฺรหฺมจริย    เอต  สาร    เอต  ปริโยสานนฺติ (๔)  หิ  
เอตฺถ  ผล  ปริโยสานนฺติ  วุตฺตฯ  นิพฺพาโนคธ  หิ  อาวุโส 
วิสาข  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ  นิพฺพานปรายน  นิพฺพานปริโย- 
สานนฺติ (๕)  เอตฺถ  นิพฺพาน  ปริโยสานนฺติ  วุตฺต  ฯ  อิธ  เทสนาย   
อาทิมชฺฌปริโยสาน  อธปิฺเปต  ฯ  ภควา  หิ  ธมฺม  เทเสนฺโต  
อาทิมฺหิ  สีล  ทสฺเสตฺวา  มชฺเฌ  มคฺค   ปริโยสาเน  นิพฺพาน  
ทสฺเสติ  ฯ  เตน  วุตฺต  โส  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลยฺาณ  มชฺเฌ- 
กลฺยาณ  ปรโิยสานกลฺยาณนฺติ  ฯ  ตสฺมา  อ ฺโป  ธมฺมกถิโก   
ธมฺม  เทเสนฺโต (๖)  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๖๘๗/๑๙๒ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๑๓/๑๘ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺทตฺถมิท ฯ   ๔. ม. ม.ู ๑๒/๓๖๐/๓๘๔ ฯ  
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๕๑๒/๕๕๕ ฯ  ๖. ม. กเถนฺโต ฯ    
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                อาทิมฺหิ  สีล  ทสฺเสยฺย          มชฺเฌ  มคฺค  วิภาวเย   
                ปริโยสาเน  จ  นิพฺพาน          เอสา  กถิกสณฺ ิตีติ  ฯ   
        สาตฺถ  สพฺย ฺชนนฺติ  ยสฺส  หิ  ยาคุภตฺตอิตฺถีปุริสาทิ 
วณฺณนานิสฺสิตา  เทสนา  โหติ   น  โส  สาตฺถ  เทเสติ  ฯ  
ภควา  ปน  ตถารูป  [๑]  ปหาย  จตุสติปฏานาทินิสฺสิต  เทสน  
เทเสติ   ตสฺมา  สาตฺถ  เทเสตีติ  วุจฺจติ  ฯ  ยสฺส  ปน  เทสนา  
เอกพฺย ฺชนาทิยุตฺตา  วา  สพฺพนิโรฏพฺย ฺชนา  วา  สพฺพ3 
วิสฺสฏสพฺพนิคฺคหิตพฺย ฺชนา  วา   ตสฺส  ทมิฬกริาตยวนาทิ3 
มิลกฺขน (๒)  ภาสา  วิย  พฺย ฺชนปาริปูริยา  อภาวโต  อพฺย ฺชนา  
นาม  เทสนา  โหติ  ฯ  ภควา  ปน   
        สถิิลธนิต ฺจ (๓)  ทีฆรสฺส    ลหุกครุก ฺจ   สมฺพนฺธ- 
ววตฺถิต  วิมุตฺต   ทสธา  พฺย ฺชนพุทฺธิยา  ปเภโทติ  (๓) เอว  วุตฺต  
ทสวิธ  พฺย ฺชน  อมกฺเขตฺวา  ปริปุณฺณ  พฺย ฺชนเมว  กตฺวา  
ธมฺม  เทเสติ   ตสฺมา  สพฺย ฺชน  ธมฺม  เทเสตีติ  วุจฺจติ  ฯ   
        เกวลปริปุณฺณนฺติ  เอตฺถ  เกวลนติฺ  สกลาธิวจน  ฯ  
ปริปุณฺณนฺติ   อนูนาธิกวจน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สกลปริปุณฺณเมว  
เทเสติ   เอกเทสนาป  อปริปุณฺณา  นตฺถีติ  ฯ  อุปเนตพฺพสฺสา- 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เทสนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ทมิฬกิราตสวราทิมิลกฺขุน ฯ   
# ๓. ม.  สถิลิ ธนิตฺจ ทีฆรสฺส        ครุก ลหุกฺเจว นิคฺตหีต  
        สมฺพนฺธวรตฺถิต วิมุตฺต         ทสธา พฺยฺชนพุทฺธิยา ปเภโทติ ฯ    
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ปเนตพฺพสฺส  จาภาวโต (๑)  เกวลปรปิุณฺณนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ปริสุทฺธนฺติ   
นิรุปกฺกิเลส  ฯ  โย  หิ  อิม  ธมฺมเทสน  นิสฺสาย  ลาภ  วา  
สกฺการ  วา   ลภิสฺสามีติ  เทเสติ   ตสฺส  อปริสุทฺธา  เทสนา   
โหติ  ฯ  ภควา  ปน  โลกามิสน  นิรเปกฺโข  หิตผรณาย (๒) 
เมตฺตาภาวนาย  มุทุหทโย  อุลลฺุมฺปนสภาวสณฺ ิเตน  จิตฺเตน  
เทเสติ  ฯ  ตสฺมา  ปริสุทธฺ  ธมฺม  เทเสตีติ  วุจฺจติ  ฯ   
        พฺรหฺมจริย  ปกาเสตีติ  เอตฺถ  ปนาย  พฺรหฺมจรยิสทฺโท  
ทาเน   เวยฺยาวจฺเจ  ป ฺจสิกฺขาปทสีเล  อปฺปม ฺาสุ  เมถุน- 
วิรติย  สทารสนฺโตเส  วิรเิย  อุโปสถงฺเคสุ  อริยมคฺเค  สาสเนติ  
อิเมสฺวตฺเถสุ  ทิสฺสติ  ฯ   
                        กินฺเต  วต  กึ  ปน  พฺรหฺมจริย     
                        กิสฺส  สุจิณฺณสฺส  อย  วิปาโก ฯ  
                        อิทฺธีชุตีพลวีริยูปปตฺติ   
                        อิท ฺจ  เต  นาค  มหาวิมาน ฯ 
                        อหจ  ภริยา  จ  มนุสสฺโลเก   
                        สทฺธา  อุโภ  ทานปตี  อหุมฺหา ฯ 
                        โอปานภูต  เม  ฆร  ตทาสิ     
                        สนฺตปฺปตา  สมณพฺราหฺมณา  จ  ฯ   
                        ต  เม  วต  ต  ปน  พฺรหฺมจริย  ฯ   
# ๑. ม. อุปตพฺพอปเนตพฺพสฺส อภาวโต ฯ  
# ๒. ม. โลกามิสนรเปกฺโข   หิตผรเณน ฯ    
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                        ตสฺส  สุจิณฺณสฺส  อย  วิปาโก  ฯ 
                        อิทฺธีชุตีพลวิริยูปปตฺติ  ฯ   
                        อิท ฺจ  เม  วีร(๑)   มหาวิมานนฺติ (๒)  
อิมสฺมึ  หิ  ปณฺุณกชาตเก  ทาน  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺต  ฯ   
                เกน  ปาณิ  กามทโท                 เกน  ปาณิ  มธุสฺสโว     
                เกน  เต  พฺรหฺมจริเยน          ปุ ฺ  ปาณิมฺหิ  อิชฺฌติ  ฯ   
                เตน  ปาณิ  กามทโท          เตน  ปาณิ  มธุสฺสโว     
                เตน  เม  พฺรหฺมจริเยน          ปุ ฺ  ปาณิมฺหิ  อิชฺฌตีติ (๓) ฯ   
อิมสฺมึ  องฺกุรเปตวตฺถุมฺหิ  เวยฺยาวจฺจ  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺต  ฯ  
อิท (๔) โข  ต  ภิกฺขเว  ติตฺติริย  นาม  พฺรหฺมจริย  อโหสีติ (๕) 
อิมสฺมึ  ติตฺติรชาตเก  ป ฺจสิกฺขาปทสีล  พฺรหฺมจรยินฺติ  วุตฺต  ฯ   
        ต  โข  ปน [๖]  ป ฺจสิข  พฺรหฺมจริย  เนว  นพฺิพิทาย   
น  วิราคาย  น  นิโรธาย  [๗]  ยาวเทว  พฺรหฺมโลกุปปตฺติยาติ (๘) 
อิมสฺมึ  มหาโควินฺทสุตฺเต  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโย  พฺรหฺม- 
จริยนฺติ  วุตฺตา  ฯ ปเร  อพฺรหฺมจารี  ภวิสฺสนฺติ   มยเมตฺถ  
พฺรหฺมจาริโน   ภวิสฺสามาติ (๙)  อิมสฺมึ  สลฺเลขสุตฺเต  เมถุนวิรติ   
พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺตา  ฯ   
# ๑. ม. ธรี ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๐๙/๓๕๓ ฯ  ๓. ขุ. เปต. ๒๖/๑๐๖/๑๙๐ฯ   
# ๔. ม. เอว ฯ  ๕. วิ. จุล.ฺ ๗/๒๖๒/๑๑๗ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ฯ เป ฯ อิติ ทิสฺสติ ฯ  ๘. ที. มหา. ๑๐/๒๓๔/๒๘๕ ฯ   
# ๙. ม. ม.ู ๑๒/๑๐๔/๗๕ ฯ    
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                        มย ฺจ  ภริยา  นาติกฺกมาม     
                        อเมฺห  จ  ภริยา  นาติกฺกมนฺติ     
                        อ ฺตฺร  ตาหิ  พฺรหฺมจริย ฺจราม     
                        ตสฺมา  ห ิ อมฺห  ทหรา  น  มียเรติ (๑)  
มหาธมฺมปาลชาตเก  สทารสนฺโตโส  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺโต  ฯ   
        อภิชานามิ   โข  ปนาห  สาริปุตฺต  จตุรงฺคสมนฺนาคต  
พฺรหฺมจริย  จริตา   ตปสฺสี  สุท  โหมติี (๒)  โลมหสนสุตฺเต  วิริย  
พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺต  ฯ   
                หีเนน  พฺรหฺมจริเยน          ขตฺติเย  อุปปชฺชติ     
                มชฺฌิเมน  จ  เทวตฺต          อุตฺตเมน  วิสุชฺฌตีติ  (๓) 
เอว  นิมิชาตเก  อตฺตทมนวเสน  กโต  อฏงฺคิโก  อุโปสโถ  
พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺโต  ฯ   
        อิท  โข  ปน  เม  ป ฺจสิข  พฺรหฺมจริย  เอกนฺตนิพฺพิทาย  
วิราคาย  ฯเปฯ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ (๔) 
มหาโควินฺทสุตฺตสฺมึเยว  อริยมคฺโค  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺโต  ฯ   
        ตยิท  พรฺหฺมจริย  อิทฺธ ฺเจว  ผีต ฺจ  วิตฺถาริก  พาหุช ฺ  
ปุถุภูต   ยาวเทว  เทวมนุสฺเสหิ  สุปฺปกาสิตนฺติ (๕) ปาสาทิกสุตฺเต  
สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต  สกลสาสน  พฺรหมฺจริยนฺติ  วุตฺต  ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๑๓/๒๘๘ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๗๗/๑๕๕ ฯ  
# ๓. ขุ. ชา.  ๒๗/๑๑๘๖/๒๔๙ ฯ  ๔. ที. มหา. ๑๐/๒๓๔/๒๘๔  
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        อิมสฺมึ  ปน  าเน  อิทเมว  พฺรหมฺจริยนฺติ  อธิปฺเปต  ฯ  ตสฺมา   
พฺรหฺมจริย  ปกาเสตีติ  โส  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลยฺาณ  ฯเปฯ   
ปริสุทฺธ  ฯ  เอว  เทเสนฺโต  จ  สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต  สกลสาสน   
พฺรหฺมจริย  ปกาเสตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  พฺรหฺม- 
จริยนฺติ  เสฏฏเน  พฺรหฺมภูต  จริย   พฺรหฺมภูตาน  วา  พุทฺธาทีน  
จริยนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        ต  ธมฺมนฺติ  ต  วุตฺตปฺปการสมฺปท  ธมฺม  ฯ  สุณาติ  คหปติ   
วาติ  กสฺมา  ปม  คหปตึ  นิทฺทิสติ  ฯ  นีหตมานตฺตา  จ   
อุสฺสนฺนตฺตา  จ  ฯ  เยภุยฺเยน  ห ิ ขตฺติยกุลโต  ปพฺพชิตา  ชาตึ   
นิสฺสาย  มาน  กโรนฺติ  ฯ  พฺราหฺมณกุลา  ปพฺพชติา  มนฺเต  
นิสฺสาย  มาน  กโรนฺติ  ฯ  หีนชจฺจกลุา  ปพฺพชิตา  อตฺตโน  
อตฺตโน  วิชาติตาย  ปติฏาตุ  น  สกฺโกนฺติ  ฯ  คหปติทารกา  
ปน  กจฺเฉหิ  เสท  มุ ฺจนฺเตหิ  ปฏ ิยา  โลณ  ปุปฺผมานาย  
ภูมึ  กสิตฺวา  ตาทิสสฺส  มานสฺส  อภาวโต  นีหตมานทปฺปา  
โหนฺติ  ฯ  เต  ปพฺพชิตา (๑)  มาน  วา  ทปฺป  วา  อกตฺวา  ยถาพล   
พุทฺธวจน (๒)  อุคฺคเหตฺวา  วิปสฺสนาย  ต (๓)  กโรนฺตา  สกฺโกนฺติ  
อรหตฺเต  ปติฏาตุ ฯ  อิตเรหิ  จ  กุเลหิ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตา  
นาม  น  พหุกา  ฯ  คหปติกา  จ  พหุกา  ฯ  อิติ  นหีตมานตฺตา  
จ  อุสฺสนฺนตฺตา  จ  ปม  คหปตึ  นิทฺทิสตีติ  ฯ   
# ๑. ม. ปพฺพชิตวา ฯ  ๒. ม. สกลพุทฺธวจน ฯ  ๓. ม. กมฺม ฯ    
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        อ ฺตรสฺมึ  วาติ  อิตเรส  วา  กลุาน  อ ฺตรสฺมึ  ฯ 
ปจฺจาชาโตติ  ปติชาโต  ฯ  ตถาคเต  สทฺธ  ปฏิลภตีติ  ปริสุทฺธ  
ธมฺม  สุตฺวา  ธมฺมสามิมฺหิ  ตถาคเต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วต  
โส  ภควาติ  สทฺธ  ปฏิลภติ  ฯ  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขตีติ  เอว   
ปจฺจเวกฺขติ  ฯ  สมฺพาโธ  ฆราวาโสติ  สเจป  สฏ ิหตฺเถ  ฆเร   
โยชนสตนฺตเรป  วา   ชายปติกา (๑)  วสนฺติ  ตถาป  เนส  สกิ ฺจน- 
ปลิโพธฏเน (๒)  ฆราวาโส  สมฺพาโธเยว  ฯ รชาปโถติ (๓)  ราครชาทีน  
อุฏานฏานนฺติ  มหาอฏกถาย  วุตฺต  ฯ  อาคมปโถติป (๔)  วทนฺติ  ฯ   
อลคฺคนฏเน  อพฺโภกาโส  วิยาติ  อพฺโภกาโส  ฯ  ปพฺพชโิต  หิ  
กูฏาคารรตนปาสาทเทววิมานาทีสุ     ปหิตทฺวารวาตปาเนสุ  
ปฏิจฺฉนฺเนสุ  วสนฺโตป  เนว  ลคฺคติ  น  สชฺชติ  น  พชฺฌติ  ฯ 
เตน  วุตฺต  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชาติ  ฯ  อปจ  สมพฺาโธ  ฆราวาโส  
กุสลกิริยาย  โอกาสาภาวโต   รชาปโถ  อสวุตสงฺการฏาน  วิย   
รชาน  กิเลสรชาน  สนฺนปิาตฏานโต  ฯ  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา  
กุสลกิริยาย  ยถาสุข  โอกาสสภาวโต  ฯ   
        นยิท  สกุร  ฯเปฯ  ปพฺพเชยฺยนฺติ  เอตฺถาย  สงฺเขปกถา  
ย    เทสิต  สกิฺขาตฺตย  พฺรหฺรหฺมจริย  เอกป  ทิวส  อขณฺฑ  กตฺวา  
จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย  เอกนฺตปรปุิณฺณ  จริตพฺพ    เอกทิวสป   
# ๑. ม. เทฺว ชายมฺปติกา ฯ  ๒. ปกิฺจนสปลิโพธฏเฐน น   
# ๓. ม. รโชปโถ... ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. อาคมนปโถ... ฯ    
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กิเลสมเลน  อมลีน  กตฺวา  จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย  เอกนฺต- 
ปริสุทฺธ  ฯ  สงฺขลิขิต  ลิขิตสงฺขสทิส  โธตสงฺขสปฺปฏิภาค   
จริตพฺพ  ฯ  อิท  น  จ  สกุร  อคาร  อชฺฌาวสตา  อคารมชฺเฌ  
วสนฺเตน  เอกนฺตปริปุณฺณ  ฯเปฯ  จรตุิ ฯ  ยนฺนูนาห  เกเส  จ  
มสฺสู  จ  โอหาเรตฺวา  กาสายรสปตตาย (๑)  กาสายานิ  พฺรหฺมจริย  
จรนฺตาน  อนุจฺฉวิกานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  ปรทิหิตฺวา   
อคารสฺมา  นิกฺขมิตฺวา  อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ   
ยสฺมา  อคารสฺส  หิต  กสิวณิชฺชาทิกมฺม  อคาริยนฺติ  วุจฺจติ   
ต ฺจ  ปพฺพชฺชาย  นตฺถ ิ   ตสฺมา  ปพฺพชฺชา  อนคาริยาติ  
าตพฺพา    ต  อนคาริย  ฯ  ปพฺพเชยฺยนฺติ  ปฏิปชฺเชยฺย  ฯ   
        อปฺป  วาติ  สหสฺสโต  เหฏา  โภคกฺขนฺโธ  อปฺโป  นาม   
โหติ    สหสฺสโต  ปฏาย  มหา  ฯ  อพนฺธนฏเน  าติ  เอว  
าติปริวฏโฏ  ฯ  โสป  วีสติยา  เหฏา  อปฺโป  โหติ   
วีสติยา  ปฏาย  มหา  ฯ   
        ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ  ปาติโมกฺขสวเรน  สมนฺนาคโต  ฯ   
อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  อาจาเรน  เจว  โคจเรน  จ  สมฺปนฺโน  ฯ   
อณุมตฺเตสูติ  อปฺปมตฺตเกสุ  ฯ วชฺเชสติู  อกุสลธมฺเมสุ  ภยทสฺสาวีติ   
ภยทสฺสี ฯ  สมาทายาติ  สมฺมา  อาทิยิตฺวา  ฯ  สิกฺขติ  สิกฺขา- 
ปเทสูติ  สิกขฺาปเทสุ  ต  ต  สิกฺขาปท  สมาทิยิตฺวา  สิกฺขติ  ฯ  
# ๑. ม. กสาย... ฯ    
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อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺาโร  ปน  วิสทฺุธิมคฺเค  วุตฺโต  ฯ   
        กายกมมฺวจีกมฺเมน  สมนฺนาคโต  กุสเลน  ปรสิุทฺธาชีโวติ  
เอตฺถ  อาจารโคจรคฺคหเณเนว  จ  กุสเล  กายกมฺมวจีกมฺเม  
คหิเตป  ยสฺมา  อิท  อาชวีปาริสุทฺธิสีล  นาม  น  อากาเส  
วา  รุกฺขคฺคาทีสุ  วา  อุปปฺชฺชติ  กายวจีทฺวาเรสุเยว  ปน   
อุปฺปชฺชติ   ตสฺมา  ตสฺส  อุปฺปตฺติทฺวารทสฺสนตฺถ  กายกมฺมวจี- 
กมฺเมน  สมนฺนาคโต  กุสเลนาติ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  เตน  
สมนฺนาคโต  ตสฺมา  ปริสทฺุธาชีโว  ฯ มุณฺฑิยปุตฺตสุตฺตนฺตวเสน(๑)   
วา  เอว (๒)  วุตฺต  ฯ  เอตฺถ  หิ  กตมฺจ  คหปติ (๓)  กุสล กายกมฺม  
วจีกมฺม   ปรสิุทฺธาชีวป  โข  อห  คหปติ (๕)  สีลสฺมึ  วทามีติ (๖)  
วุตฺต  ฯ [๗]  ยสฺมา (๘)  ปน  เตน  สมนฺนาคโต   ตสฺมา  ปริสุทธฺา- 
ชีโวติ  เวทิตพฺโพ (๘) ฯ   
        สลีสมปฺนฺโนติ  พฺรหฺมชาเล  วุตฺเตน  ติวิเธน  สีเลน  
สมฺปนฺโน (๙) โหติ  ฯ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโรติ  มนจฺฉฏเสุ  
อินฺทฺริเยสุ  ปหิตทฺวาโร  โหติ  ฯ  สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโตติ   
อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเตติอาทีสุ  สตฺตสุ  าเนสุ  สติยา  เจว  
# ๑. ม. สมณมุณฺฑิก... ฯ  ๒. ม. เอต ฯ  ๓. ม. ถปติ กุสลา สีลา ฯ   
# ๔. ม. กายกมฺม กุสล วจีกมฺม อาชีวปริสุทฺธมฺป ฯ  ๕. ม. ถปติ ฯ   
# ๖. ม.ม. ๑๓/๓๖๓/๓๔๘ ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร (ตสฺมา ตสฺสาป เทสนาย 
# ปริยาทานตฺถเมต วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพนฺติ)  ทิสฺสติ ฯ  ๘. ม. อิเม ปาฐา  
# นตฺถิ ฯ  ๙. ม. สมนฺนาคโต ฯ    
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สมฺปช ฺเน  จ  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  สนฺตุฏโติ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ   
ติวิเธน  สนฺโตเสน  สมนฺนาคโต (๑)  สนฺตุฏโ  โหติ  ฯ   
                 
                                จุลลฺมชฺฌิมมหาสีลวณฺณนา 
        เอว  มาติก  นิกฺขิปตฺวา  อนุปุพฺเพน  ภาเชนฺโต  กถ ฺจ  
มหาราช   ภิกฺขุ  สีลสมฺปนฺโน  โหตีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อิทปสฺส   
โหติ  สลีสฺมนิฺติ  อิทป  อสฺส  ภิกฺขุโน  ปาณาติปาตา  เวรมณีสีล (๒) 
 ีสีลสฺมึ  เอก  สีล  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  ปจฺจตฺตวจนฏเ  วา  
เอต  ภุมฺม  ฯ  มหาอฏกถาย  ห ิ อิทป  ตสฺเสว  สมณสฺส  
สีลนฺติ  อยเมว  อตฺโถ  วุตฺโต  ฯ  เสส  พฺรหฺมชาเล  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพ  ฯ  อิทมสฺส  โหติ  สีลสฺมินฺติ  อิท  อสฺส  สีล  โหตีติ  
อตฺโถ  ฯ   
        น  กโุตจิ  ภย  สมนปุสฺสติ   ยททิ  สลีสวรโตติ  ยานิ   
อสวรมูลกานิ   ภยานิ  อุปฺปชฺชนฺติ    เตสุ  ย  อิท  ภย  สีลสวรโต  
ภเวยฺย    ต  กโุตจิ  เอกสวรโตป   น  สมนุปสฺสติ  ฯ  กสฺมา  ฯ 
สวรโต  อสวรมูลกสฺส  ภยสฺส  อภาวา  ฯ  มุทฺธาวสิตฺโตติ (๓)  ยถา 
วิธานวิหิเตน  ขตฺติยาภิเสเกน  มุทฺธน ิ อวสิตฺโต  ฯ  ยทิท  
ปจฺจตฺถิกโตติ  ย  กุโตจิ  เอกปจฺจตฺถิกโตป  ภย  ภเวยฺย    ต  น  
สมนุปสฺสติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ยสฺมา  นิหฏปจฺจามิตฺโต (๔) ฯ  อชฺฌตฺตนฺติ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เวรมณิ ฯ  
# ๓. ม. มุทฺธาภิสิตฺโตติ ฯ    ๔. ม. นิหต... ฯ    
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นิยกชฺฌตฺต  ฯ  อตฺตโน  สนฺตาเนติ  อตฺโถ  ฯ  อนวชฺชสุขนฺติ   
อนวชฺช  อนินฺทิต  กุสล  ฯ  สลีปทฏาเนหิ  อวิปฺปฏิสารปามุชฺช-(๑) 
ปติปสฺสทฺธิธมฺเมหิ  ปริคฺคหิต  กายิกเจตสิกสุข  ปฏสิเวเทติ  ฯ  เอว  
โข  มหาราช  ภิกฺขุ  สีลสมฺปนฺโน  นาม  โหตีติ  เอว  นิรนฺตร  
วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺสิเตน  ติวิเธน  สีเลน  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
สีลสมฺปนฺโน  นาม  โหตีติ  สีลกถ  นฏิาเปสิ  ฯ   
 
                        อินฺทฺริยสวรกถาวณฺณนา  
        อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารภาชนีเย ฯ  จกฺขุนา  รูปนฺติ  อย   
จกฺขุสทฺโท  กตฺถจิ  พุทฺธจกฺขุมฺหิ  วตฺตติ  ฯ  ยถาห  พุทฺธจกฺขุนา  
โลก  โวโลเกสีติ  กตฺถจิ  สพฺพ ฺ ุตาณสงฺขาเต  สมนฺต- 
จกฺขุมฺหิ  ฯ  ยถาห   
                        ตถูปม  ธมฺมมย  สุเมธ   
                        ปาสาทมารุยฺห  สมนฺตจกฺขูติ (๒)  ฯ 
กตฺถจิ  ธมฺมจกฺขุมฺหิ  ฯ  วิรช  วีตมล  ธมฺมจกฺขุ  อุทปาทีติ (๓) หิ   
เอตฺถ  อริยมคฺคตฺตย  ป ฺา  ฯ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทีติ (๔) 
เอตฺถ  ปุพฺเพนิวาสาทิาณ  ป ฺาจกฺขูติ  วุจฺจติ (๕) ฯ  ทิพฺเพน  
จกฺขุนาติ  (๖) อาคตฏาเนสุ  ทิพฺพจกฺขุมฺหิ  วตฺตติ  ฯ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ   
# ๑. ม. .....ปาโมชฺช... ฯ      ๒. วิ. มหา. ๔/๘/๑๐ ฯ  
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๑๒/๑๔๗ ฯ     ๔. วิ. มหา. ๔/๑๕/๑๙ ฯ 
# ๕. ม. วุจฺจติ ฯ     ๖. วิ. มหาวิ. ๑/๓/๘ ฯ    
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รูเป  จาติ (๑)  เอตฺถ  ปสาทจกฺขุมฺหิ  วตฺตติ  ฯ  อิธ  ปนาย  ปสาท-   
จกฺขุโวหาเรน  จกฺขุวิ ฺาเณ  วตฺตติ  ฯ  ตสฺมา  จกขฺุวิ ฺาเณน   
รูป  ทิสฺวาติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  เสสปเทสุป  ย  วตฺตพฺพ   
สิยา  ต  สพฺพ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺต  ฯ  อพฺยาเสกสุขนฺติ  กิเลส-    
พฺยาเสกวิรหิตตฺตา  อพฺยาเสก  อสมฺมสิฺส  ปริสุทฺธ  อธิจิตฺตสุข   
ปฏิสเวทีติ  ฯ   
 
                                สติสมฺปช ฺกถาวณฺณนา   
        สติสมปฺช ฺภาชนียมฺหิ ฯ  อภิกฺกนฺเต  ปฏกิฺกนฺเตติ  เอตฺถ   
ตาว  อภิกฺกนฺต  วุจฺจติ  คมน  ฯ  ปฏิกกฺนฺต  นิวตฺตน  ฯ  ตทุภยมฺป   
จตูสุ  อิริยาปเถสุ  ลพฺภติ  ฯ  คมเน  ตาว  ปุรโต  กาย   
อภิหรนฺโต  อภิกฺกมติ  นาม  ฯ  ปฏินวิตฺตนฺโต (๒)  ปฏิกฺกมติ  นาม  ฯ   
าเนป   ิตโกว  กาย  ปุรโต  โอนาเมนฺโต  อภิกฺกมติ  นาม  ฯ   
ปจฺฉโต  อปนาเมนฺโต  ปฏิกฺกมติ  นาม  ฯ  นิสชฺชายป  นิสินฺนโกว   
อาสนสฺส  ปุริมองฺคาภิมุโข  สสรนฺโต  อภิกฺกมติ  นาม  ฯ  ปจฺฉิม   
องฺคปฺปเทส  ปจฺจาสสรนฺโต  ปฏิกฺกมติ  นาม  ฯ  นิปชฺชเนป   
เอเสว  นโย  ฯ   
        สมฺปชานการี  โหตีติ  สมฺปช ฺเน  สพฺพกิจฺจการี   
สมฺปช ฺสฺเสว (๓)  วา  การี  ฯ  โส  หิ  อภิกฺกนฺตาทีสุ  สมฺปช ฺ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๔/๔๗๖ ฯ  ๒. ม. ปฏินิวตฺเตนฺโต ฯ   
# ๓. ม. สมฺปชฺญเมว ฯ    
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กโรเตว  ฯ  น  กตฺถจิ  สมฺปช ฺเน  วิรหิโต  โหติ  ฯ   
        ตตฺถ  สาตฺถกสมฺปช ฺ  สปฺปายสมฺปช ฺ  โคจร-   
สมฺปช ฺ  อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ  จตุพฺพิธ  สมฺปช ฺ  ฯ  ตตฺถ   
อภิกฺกมนจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  จิตฺตวเสเนว  อคนฺตฺวา  ก ึ น ุ เม   
เอตฺถ  คเตน  อตฺโถ  อตฺถิ  นตฺถีติ  อตฺถานตฺถ  ปริคฺคเหตฺวา   
อตฺถปริคฺคณฺหณ  สาตฺถกสมฺปช ฺ  ฯ  ตตฺถ  จ  อตฺโถติ  เจติย-   
ทสฺสนโพธิทสฺสนสงฺฆทสฺสนเถร(๑)ทสฺสนอสุภทสฺสนาทิวเสน  ธมฺมโต   
วุฑฺฒิ  ฯ  เจติย  วา  โพธึ  วา  ทิสฺวาป  หิ  พุทฺธารมฺมณ   
สงฺฆทสฺสเนน  สงฺฆารมฺมณ  ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา  ตเทว  ขยวยโต   
สมฺมสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณาติ  เถเร  ทิสฺวา  เตส  โอวาเท   
ปติฏาย  อสุภ  ทิสฺวา  ตตฺถ  ปมชฌฺาน  อุปฺปาเทตฺวา  ตเทว   
ขยวยโต  สมมฺสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณาติ  ตสฺมา  เอเตส  ทสฺสน   
สาตฺถกนฺติ  วุตฺต  ฯ  เกจิ  ปน  อามิสโตป  วุฑฺฒิ  อตฺโถเยว   
ต  นิสฺสาย  พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย  ปฏิปนฺนตฺตาติ  วทนฺติ  ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  คมเน  สปฺปายาสปฺปาย  ปริคฺคเหตฺวา  สปฺปาย-   
ปริคฺคณฺหณ  สปฺปายสมฺปช ฺ  ฯ  เสยยฺยถีท  ฯ  เจติยทสฺสน  ตาว   
สาตฺถก  ฯ  สเจ  ปน  เจติยสฺส  มหาปูชาย  ทสทวฺาทสโยชนนฺตเร   
ปริสา  สนฺนปิตนฺติ  อตฺตโน  วิภวานุรปูา  อิตฺถิโยป  ปุริสาป   
อลงฺกตปฏิยตฺตา  จิตฺตกมฺมรูปกานิ  วิย  ส ฺจรนฺติ  ตตฺร  จสฺส   
# ๑. ม. ....โพธิสงฺฆเถร... ฯ    
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อิฏเ  อารมฺมเณ  โลโภ (๑)  อนิฏเ  ปฏิโฆ  อสมเปกฺขเน  โมโห   
อุปฺปชฺชติ  กายสสคฺคาปตฺตึ  วา  อาปชฺชติ  ชีวิตพฺรหฺมจริยาน   
วา  อนฺตราโย  โหติ  ฯ  เอวนฺต  าน  อสปฺปาย  โหติ  ฯ   
วุตฺตปฺปการอนฺตรายาภาเว  สปฺปาย  ฯ  โพธิทสฺสเนป  เอเสว   
นโย  ฯ  สงฺฆทสฺสนมฺป  สาตฺถก (๒) ฯ  สเจ  ปน  อนฺโตคาเม   
มหามณฺฑป  กาเรตฺวา  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสฺสวน  กาเรนฺเตสุ   
มนุสฺเสสุ  วุตฺตปฺปกาเรเนว  ชนสนฺนปิาโต  เจว  อนฺตราโย  จ   
โหติ  ฯ  เอวนฺต  าน  อสปฺปาย  โหติ  ฯ  อนฺตรายาภาเว   
สปฺปาย  ฯ  มหาปริสปริวาราน  เถราน  ทสฺสเนป  เอเสว   
นโย  ฯ   
        อสุภทสฺสนมฺป  สาตฺถก (๒)  ฯ  ตทตฺถทีปนตฺถ ฺจิท  วตฺถุ ฯ   
        เอโก  กริ  ทหรภิกฺขุ  สามเณร  คเหตฺวา  ทนฺตกฏตฺถาย   
คโต  ฯ  สามเณโร  มคฺคา  โอกฺกมิตฺวา  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  อสุภ   
ทิสฺวา  ปมชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตเทว  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเร   
สมฺมสนฺโต  ตีณิ  ผลานิ  สจฺฉิกตฺวา  อุปริมคฺคผลตฺถาย (๓)  กมมฺฏาน   
ปริคฺคเหตฺวา  อฏาสิ  ฯ  ทหโร  ต  อปสฺสนฺโต  สามเณราติ   
ปกฺโกสิ  ฯ  โส  มยา  ปพฺพชิตกาลโต (๔)  ปฏาย  ภิกฺขุนา  สทธฺึ   
เทฺว  กถา  นาม  น  กถิตปุพฺพา  อ ฺสฺมึป  ทิวเส  อุปริวิเสส   
นิพฺพตฺเตสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  กึ  ภนฺเตติ  ปฏิวจน  อทาสิ  เอหีติ   
# ๑. ม. โลโภ โหติ ฯ  ๒ ม. สตฺถ ฯ  ๓. ม. อุปริมคฺคตฺถาย ฯ  ๔. ม.  
# ปพฺพชิตทิวสโต ฯ    
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จ  วุตฺเต  เอกวจเนเนว  อาคนฺตฺวา  ภนฺเต  อิมินา  ตาว  มคฺเคเนว   
คนฺตฺวา  มยา   ิโตกาเส  มุหุตฺต  ปุรตฺถาภิมุโข  ตฺวา   
โอโลเกถาติ  อาห  ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  เตน  ปตฺตวิเสสเมว   
ปาปุณิ  ฯ  เอว  เอก  อสุภ  ทิวินฺน  ชนาน  อตฺถาย  ชาต  ฯ   
เอว  สาตฺถกป  ปเนต ฯ  ปุริสสฺส  มาตุคามาสุภ  อสปฺปาย   
มาตุคามสฺส  จ  ปุริสาสุภ  [๑]  สภาคเมว  สปฺปายนฺติ  เอว   
สปฺปายปริคฺคณฺหณ  สปฺปายสมฺปช ฺ  นาม  ฯ   
        เอว  ปรคฺิคหิตสาตฺถกสปฺปายสฺส  ปน  อฏตึสาย  กมฺมฏ-   
าเนสุ  อตฺตโน  จิตฺตรุจิย  กมฺมฏานสงฺขาต  โคจร  อุคฺคเหตฺวา   
ภิกฺขาจารโคจเร  ต  คเหตฺวาว  คมน  โคจรสมฺปช ฺ  นาม ฯ   
ตสฺสาวิภาวนตฺถ  อิท  จตุกฺก  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  หรติ  น  ปจฺจาหรติ  เอกจฺโจ  ปจฺจาหรติ   
น  หรติ  เอกจฺโจ  ปน  เนว  หรติ  น  ปจฺจาหรติ  เอกจฺโจ   
หรติ  จ  ปจฺจาหรติ  จาติ  ฯ  ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  ทิวส  จงฺกเมน   
นิสชฺชาย  จ  อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต  ปรโิสเธตฺวา  ตถา   
รตฺติยา  ปมยาม (๒)  มชฌฺิมยาเม  เสยฺย  กปฺเปตฺวา  ปจฺฉิมยาเมป   
นิสชฺชาจงฺกเมหิ  วีตินาเมตฺวา  ปเคว  เจติยงฺคณโพธิยงฺคเณ   
วตฺต  กตฺวา  โพธิรุกฺเข  อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  ปานียปริโภชนีย   
ปจฺจุปฏเปตฺวา  อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  สพฺพานิ  ขนฺธกวตฺตานิ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อสปฺปายนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปฐมยาเม ฯ    
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สมาทาย  วตฺตติ  ฯ  โส  สรีรปริกมฺม  กตฺวา  เสนาสน  ปวิสิตฺวา   
เทฺว  ตโย  ปลฺลงฺเก  อุสุม  คาหาเปตฺวา (๑)  กมฺมฏานมนุยุ ฺชิตฺวา   
ภิกฺขาจารเวลาย  อุฏหิตฺวา  กมฺมฏานสีเสเนว  ปตฺตจีวรมาทาย   
เสนาสนโต  นิกฺขมิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโตว  เจติยงฺคณ   
คนฺตฺวา  สเจ  พุทฺธานุสฺสติ  กมฺมฏาน  โหติ  ต  อวิสฺสชฺเชตฺวาว   
เจติยงฺคณ  ปวิสติ  อ ฺ  เจ  กมฺมฏาน  โหติ  โสปานปาทมูเล (๒)   
ตฺวา  หตฺเถน  คหิตภณฺฑ  วิย  ต  เปตฺวา  พุทฺธารมฺมณปตึ   
คเหตฺวา  เจติยงฺคณ  อารุยฺห  มหนฺต  เจติย ฺเจ  ฯ  ติกฺขตฺตุ    
ปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  วนฺทิตพฺพ  ขุทฺทก  เจติย ฺเจ   
ตเถว  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อฏสุ  าเนสุ  วนฺทิตพฺพ  ฯ  เจติย   
วนฺทิตฺวา  โพธิยงฺคณมฺปตฺเตนาป  พุทฺธสฺส  ภควโต  สมฺมุขา   
วิย  นิปจฺจการ  ทสฺเสตฺวา  โพธิ  วนฺทิตพฺพา  ฯ  โส  เอว   
เจติย ฺจ  โพธิ ฺจ  วนฺทิตฺวา  ปฏิสามิตฏาน  คนฺตฺวา  ปฏิสามิต   
ภณฺฑ  หตฺเถน  คณฺหนฺโต  วิย  นิกฺขิตฺตกมฺมฏาน  คเหตฺวา   
คามสฺส  สมีเป (๓)  กมฺมฏานสีเสเนว  จีวร  ปารุปตฺวา  คาม   
ปณฺฑาย  ปวิสติ  ฯ   
        อถ  น  มนุสฺสา  ทิสวฺา  อยฺโย  โน  อาคโตติ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   
ปตฺต  คเหตฺวา  อาสนสาลาย  วา  เคเห  วา  นิสีทาเปตฺวา   
ยาคุ  ทตฺวา  ยาว  ภตฺต  น  นฏิาติ  ฯ  ตาว  ปาเท  โธวิตฺวา   
# ๑. ม. คาหาเปนฺโต ฯ  ๒. โสปานมเูล ฯ  ๓. ม. คามสมีโป ฯ    
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เตเลน  มกฺเขตฺวา  ปุรโต  นิสีทิตฺวา  ป ฺห  วา  ปุจฺฉนฺติ  ธมฺม   
วา  โสตุกามา  โหนฺติ  ฯ  สเจป  น  กถาเปนฺติ  ชนสงฺคหตฺถ   
ธมฺมกถา  นาม  กาตพฺพาเยวาติ  อฏกถาจริยา  วทนฺติ  ฯ   
ธมฺมกถา  ห ิ กมฺมฏานวิมุตฺตา  นาม  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมา  กมฺมฏ-   
านสีเสเนว  ธมฺมกถ  กเถตฺวา  กมฺมฏานสีเสเนว  อาหาร   
ปริภุ ฺชิตฺวา  อนุโมทน  กตฺวา  นิวตฺตมาโนป (๑)  มนุสฺเสหิ  อนุคโตว   
คามโต  นิกฺขมิตฺวา  ตตฺถ  เต  นิวตฺเตตฺวา  มคฺค  ปฏิปชชฺติ ฯ   
        อถ  น  ปุเรตร  นิกฺขมิตฺวา  พหิคาเม  กตภตฺตกิจฺจา   
สามเณรทหรภิกฺขู  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺตจีวรมสฺส   
คณฺหนฺติ  ฯ  โปราณกภิกฺขู  กิร  น (๒)  อมฺหาก  อุปชฺฌาโย   
อาจริโยติ  มุข (๓)  โอโลเกตฺวา  วตฺต  กโรนฺติ  สมปฺตฺตปริจฺเฉเทเนว   
กโรนฺติ  ฯ  เต  ต  ปุจฺฉนติฺ  ภนฺเต  เอเต  มนุสฺสา  ตุมฺหาก   
กึ  โหนฺติ  มาติปกฺขโต  สมฺพนฺธา  ปติปกฺขโตติ  ฯ  ก ึ ทิสฺวา   
ปุจฺฉถาติ  ฯ  ตุเมฺหสุ  เอเตส  เปม  พหุมานนฺติ  ฯ  อาวุโส  ย   
มาตาปตูหิป  ทุกฺกร   ต  เอเต  อมฺหาก  กโรนฺติ  ปตฺตจีวรป   
โน  เอเตส  สนฺตกเมว  เอเตส  อานุภาเวน  เนว  ภเย  ภย   
น  ฉาตเก  ฉาตก  ชาต  นาม (๔)  เอทิสา  นาม  อมหฺาก   
อุปการิโน  นตฺถีติ  เตส  คุเณ  กเถนฺโต  คจฺฉติ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
# ๑. ม. นิวตฺติยมาเนหิป ฯ  ๒. ม. นสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. น มุข   
# ๔. ม. ฉาตก ฯ    
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หรติ  น  ปจฺจาหรติ (๑) ฯ   
        ยสฺส  ปน  ปเคว  วุตฺตปฺปการ  วตฺตปฏิปตฺตึ  กโรนฺตสฺส   
กมฺมชเตโชธาตุ  ปชฺชลติ  อนุปาทินฺนก  มุ ฺจิตฺวา  อุปาทินฺนก   
คณฺหาติ  ฯ  สรีรโต  เสทา  มุจฺจนฺติ (๒)  ฯ  กมฺมฏาน  วีถึ  น   
โรหติ (๓) ฯ  โส  ปเคว  ปตฺตจีวรมาทาย  เวคสาว  เจติย  วนฺทตฺิวา   
โครูปาน  นกิฺขมนเวลายเมว  คาม  ยาคุภิกฺขาย  ปวิสิตฺวา  ยาคุ   
ลภิตฺวา  อาสนสาล  คนฺตฺวา  ปวติ  ฯ  อถสฺส  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ   
อชฺโฌหรณมตฺเตเนว  กมมฺชเตโชธาตุ (๔)  อุปาทินนฺก  มุ ฺจิตฺวา   
อนุปาทินฺนก  คณฺหาติ  ฯ  ฆฏสเตน  นหฺาปโต (๕)  วิย  เตโชธาตุ-   
ปริฬาหนิพฺพาน  ปตฺวา  กมฺมฏานสีเสน  ยาคุ  ปรภุิ ฺชิตฺวา   
ปตฺต ฺจ  มุข ฺจ  โธวิตฺวา  อนฺตราภตฺเต  กมฺมฏาน  มนสิกตฺวา   
อวเสสฏาเน  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กมฺมฏานสีเสน  อาหาร (๖)   
ปริภุ ฺชิตฺวา  ตโต  ปฏาย  โปงฺขานุโปงฺข (๗)  อุปฏหมาน  กมฺมฏาน   
คเหตฺวา  อาคจฺฉติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ปจฺจาหรติ  น  หรติ (๘) ฯ   
เอทิสาว (๙)  ภิกฺขู  ยาคุ ปวิตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  พุทฺธสาสเน   
อรหตฺต  ปตฺตา  นาม  คณนปถ  วีติวตฺตา   สีหลทีเปเยว  เตสุ   
เตสุ  คาเมสุ  อาสนสาลาย  น  ต  อาสน  อตฺถ ิ   ยตฺถ  ยาคุ    
# ๑. ม. ปจฺจาหรตีติ ฯ  ๒. ม. มุจฺจนฺติ ฯ  ๓. ม. นาโรหติ ฯ   
# ๔. ม. กมฺมชเตโช ฯ  ๕. ม. นฺหาโต ฯ  ๖. ม. อาหารฺจ ฯ   
# ๗. ม. ยุ. โปงฺขานุโปงฺข ฯ  ๘. ม. หรตีติ ฯ  ๙. ม. เอทิสา จ ฯ    
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ปวิตฺวา  อรหตฺตปฺปตฺตา  ภิกฺขู  นตฺถีติ  ฯ   
        โย  ปน  ปมาทวิหารี  โหติ  นิกฺขิตฺตธุโร  กตฺตพฺพวตฺตานิ (๑)   
ภินฺทิตฺวา  ป ฺจวิธเจโตขีลวินิพนฺธจิตฺโต  วิหรนโฺต  กมฺมฏาน   
นาม  อตฺถีติป  ส ฺ  อกตฺวา  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา   
อนนุโลมิเกน  คิหิสสคฺเคน  สสฏโ  จริตฺวา  จ  ภุ ฺชิตฺวา  จ   
ตุจฺโฉ  นิกฺขมติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  เนว  หรติ  น  ปจฺจาหรตีติ  ฯ   
        โย  ปนาย  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ  จาติ  วุตฺโต  โส   
คตปจฺจาคติกวตฺตวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อตฺถกามา  หิ  กุลปุตฺตา  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ทสป   
วีสป  ตึสป  จตฺตาลีสป  ป ฺาสป  สตป  เอกโต  วสนฺตา   
กติกวตฺต  กตฺวา  วิหรนฺติ  อาวุโส  ตุเมฺห  น  อิณตฺตา (๒)  น   
ภยตฺตา  น  ชวิีกกปฺปกตฺตา  ปพฺพชิตา (๒)  ทุกฺขา  มุ ฺจิตุกามา (๓)   
ปเนตฺถ  ปพฺพชิตา    ตสฺมา  คมเน  อุปฺปนฺนกิเลส  คมเนเยว   
นิคฺคณฺหถ   ตถา  าเน    นิสชฺชาย   สยเน  อุปฺปนนฺกิเลส  สยเนเยว   
นิคฺคณฺหถาติ  ฯ   
        เต  เอว  กติกวตฺต  กตฺวา  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตา  อฑฺฒุสภ-   
อุสภอฑฺฒคาวุตคาวุตนฺตเรสุ  ปาสาณา  โหนฺติ   ตาย  ส ฺาย   
กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาว  คจฺฉนฺติ  ฯ  สเจ  กสฺสจิ  คมเน   
# ๑. ม. สพฺพวตฺตานิ ฯ  ๒. ม. ย.ุ น อิณฏฐานภยฏฐานชีวิกาปกตา   
# ปพฺพชิตา ฯ  ๓. ม. มุจฺจิตุกามา ฯ    
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กิเลโส  อุปฺปชฺชติ  ตตฺเถว  น  นิคฺคณฺหติ    ตถา  อสกฺโกนฺโต   
ติฏติ  ฯ  อถสฺส  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺโตป  ติฏติ  ฯ  โส  อย   
ภิกฺขุ  ตุยฺห  อุปฺปนฺนวิตกฺก  ชานาติ  อนนุจฺฉวิก  เต  กตนฺติ (๑)   
อตฺตาน  ปฏิโจเทตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ตตฺเถว  อริยภูมึ   
โอกฺกมติ  ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺโต  นิสีทติ  ฯ  อถสฺส  ปจฺฉโต   
อาคจฺฉนฺโตป  นิสีทตีติ  โสเยว  นโย  ฯ  อริยภูมึ  โอกฺกมิตุ   
อสกฺโกนฺโตป  ต  กิเลส  วิกฺขมฺเภตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโตว   
คจฺฉติ  ฯ  น  กมฺมฏานวิปฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ปาท  อุทฺธรติ  ฯ   
อุทฺธรติ  เจ  ปฏินิวตฺติตฺวา  ปุริมปาเทเยว (๒)  เอติ  ฯ  อาลินฺทกวาสี   
มหาปุสฺสเทวตฺเถโร (๓)  วิย  ฯ   
        โส  กิร  เอกูนวีสติ  วสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต (๔)  ปูเรนฺโต   
เอว  วิหาสิ  ฯ  มนุสฺสาป  อทฺทสสุ  ต (๕)  อนฺตรามคฺเค  กสนฺตา   
จ  วปฺปนฺตา  จ  มทฺทนฺตา  จ  กมฺมานิ  จ  กโรนฺตา  เถร   
ตถา  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อย  เถโร  ปุนปปฺุน  นิวตฺติตฺวา  คจฺฉติ   
กึ  น ุ โข  มคฺคมูโฬฺห  อุทาหุ  กิ ฺจิ  ปมุฏโติ  สมลฺุลปนฺติ  ฯ   
โส  ต  อนาทิยิตฺวา  กมฺมฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน  สมณธมฺม   
กโรนฺโต  วีสติวสฺสพฺภนฺตเร  อรหตฺต  ปาปุณาติ (๖) ฯ  อรหตฺตปฺปตฺต-   
ทิวเสเยวสฺส  จงฺกมนโกฏยิ  อธิวตฺถา  เทวตา  องฺคุลีหิ  ทีป   
# ๑. ม. เอตนฺติ ฯ  ๒. ม. ปรุิมปาเทเยว ฯ  ๓. ม. มหาผุสฺสเทวตฺเถโร ฯ   
# ๔. ม. คตปจฺจาคติกวตฺต ฯ  ๕. ม. มนสฺุสาป สุท ฯ  ๖. ม. ปาปุณิ ฯ    
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อุชฺชาเลตฺวา  อฏาสิ  ฯ  จตฺตาโรป  มหาราชาโน  สกฺโก  จ   
เทวานมินฺโท  พฺรหฺมา  จ  สหมฺปติ  อุปฏาน  อาคมึสุ (๑) ฯ  ต ฺจ   
โอภาส  ทิสวฺา  วนวาสี  มหาติสฺสตฺเถโร  ต  ทุติยทิวเส  ปุจฺฉิ   
รตฺติภาเค  อายสฺมโต  สนฺติเก  โอภาโส  อโหสิ  ฯ  ก ึ โส   
โอภาโสติ  ฯ  เถโร  วิกฺเขป  กโรนฺโต  โอภาโส  นาม  ทีโปภาโสป   
โหติ  มณิโอภาโสปติ  เอวมาทิมาห  ฯ  ตโต  ปฏิจฺฉาเทถ  ตุเมฺหติ   
นิพนฺโธ (๒)  อามาติ  ปฏชิานิตฺวา  อาโรเจสิ  ฯ   
        กาฬวลลฺิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  จ  ฯ  โสป  กิร   
คตปจฺจาคตวตฺต (๓)  ปูเรนฺโต  ปม  ตาว  ภควโต  มหาปธาน   
ปูเชสฺสามีติ  สตฺตวสฺสานิ  านจงฺกมเมว  อธิฏาสิ  ปุน   
โสฬสวสฺสานิ  คตปจฺจาคติกวตฺต (๓)  ปูเรตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ   
โส  กมฺมฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน  ปาท  อุทฺธรนโฺต  วิปฺปยุตฺเตน   
อุทฺธเฏ  ปุน  ปฏินิวตฺเตนฺโต  คามสมีป  คนฺตฺวา  คาวี  นุ   
ปพฺพชิโต  นติู  อาสงฺกนียปฺปเทเส  ตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา   
กจฺฉกรกโต (๔)  อุทเกน  ปตฺต  โธวิตฺวา  อุทกคณฺฑูส (๕)  กโรติ  ฯ   
กึการณา  ฯ  มา  เม  ภิกฺข  ทาตุ  วา  วนฺทิตุ  วา  อาคต-   
มนุสฺเส  ทีฆายุกา  โหถาติ  วจนมตฺเตนาป  กมฺมฏานวิกฺเขโป   
อโหสีติ  ฯ  อชฺช  ภนฺเต  กติมีติ  ทิวส  วา  ภิกฺขุคณน  วา   
# ๑. ม. อคมสุ ฯ  ๒. ม. นิพทฺโธ ฯ  ๓. ม. คตปจฺจาคติกวตฺต ฯ   
# ๔. ม. กจฺฉกนฺตรโต ฯ  ๕. ม. อุทกคณฺฑูส ฯ    
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ป ฺห  วา  ปจฺุฉิโต  ปน  อุทก  คิลิตฺวา  อาโรเจติ  ฯ  สเจ   
ทิวสาทิปุจฺฉกา  น  โหนติฺ  ฯ  นิกฺขมนเวลาย  คามทฺวาเร   
นิฏ ุภิตฺวา (๑) ยาติ  ฯ   
        กลมฺพติตฺถวิหาเร  วสฺสูปคตา  ป ฺาสภิกฺขู  วิย  จ  ฯ   
เต  กิร  อาสาฬฺหปุณฺณมาย (๒)  กติกวตฺต  อกสุ  อรหตฺต  อปฺปตฺวา   
อ ฺม ฺ  นาลปสฺสามาติ  คาม ฺจ  ปณฺฑาย  ปวิสนฺตา   
อุทกคณฺฑูส (๓)  กตฺวา  ปวิสึสุ  ทิวสาทีสุ  ปุจฺฉิเตสุ  วุตฺตนเยเนว   
ปฏิปชชฺึสุ  ฯ  ตตฺถ  มนุสสฺา  นิฏ ุภน  (๔) ทิสฺวา  ชานึสุ  อชฺเชโก   
อาคโต  อชฺช  เทฺวติ  ฯ  เอว ฺจ  จินฺเตสุ  กึ  น ุ โข  เอเต   
อเมฺหหิเยว  สทฺธึ  น  สลลฺปนฺติ  อุทาหุ  อ ฺม ฺป  สเจ   
อ ฺม ฺมฺป  น  สลฺลปนฺติ  อทฺธา  วิวาทชาตา  ภวิสฺสนฺติ   
เอถ  เน  อ ฺม ฺ  ขมาเปสฺสามาติ  ฯ  สพฺเพป  วิหาร  คนฺตฺวา   
ป ฺาสาย  ภิกฺขูสุ  เทฺวป  ภิกฺขู  เอโกกาเส  นาทฺทสึสุ (๕)  ฯ   
ตโต  โย  เตสุ  จกฺขุมา  ปรุิโส  โส  อาห  น  โภ  กลหการกาน   
วสโนกาโส  อีทิโส  โหติ  สุสมฺมฏ  เจติยงฺคณ  โพธิยงฺคณ   
สุนิกฺขิตฺตา  สมฺมชฺชนิโย  สุปฏ ิต (๖)  ปานีย  ปริโภชนียนฺติ  ฯ   
เต  ตโตว  นวิตฺตา  ฯ  เตป  ภิกฺขู  อนฺโตเตมาเสเยว  อรหตฺต  ปตฺวา   
มหาปวารณาย  วิสุทฺธิปวารณ  ปวาเรสุ ฯ   
# ๑. ม. นฏิุภิตฺวาว ฯ  ๒. อาสฬฺหิปุณฺณมาย ฯ  ๓. ม. อุทกคณฺฑูส ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. นฏิฐภน ฯ  ๕. ม. นาทฺทสสุ ฯ  ๖. ม. สูปฏฐปต ฯ  
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        เอว  กาลวลฺลิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  กลมฺพติตฺถ-   
วิหารวสฺสุปคตา  ภิกฺขู  วิย  จ  กมฺมฏานอนุยุตฺเตเนว (๑)  จิตฺเตน   
ปาท  อุทฺธรนฺโต  คามสมีป  คนฺตฺวา  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา  วีถิโย   
สลฺลกฺเขตฺวา  ยตฺถ  สุราโสณฺฑธุตฺตาทโย  กลหการกา  จณฺฑ-   
หตฺถิอสฺสาทโย  วา  นตฺถ ิ ต  วีถึ  ปฏิปชฺชติ  ฯ  ตตฺถ  จ   
ปณฺฑาย  จรมาโน  น  ตุรติตุริโต  วิย  ชเวน  คจฺฉติ  ฯ  น   
หิ  ชวนปณฺฑปาติยธุตงฺค  นาม  กิ ฺจิ  อตฺถิ  ฯ  วิสมภูมิ-   
ภาคปฺปตฺต  ปน  อุทกสกฏ  วิย  นิจฺจโล  หุตฺวา  คจฺฉติ  ฯ   
อนุฆร  ปวิฏโ  จ  ทาตุกาม  วา  อทาตุกาม  วา  สลฺลกฺเขตฺวา   
ตทนุรูป  กาล  อาคเมนฺโต  ภิกฺข  ปฏลิภิตฺวา  อาทาย  อนฺโต-   
คาเม  วา  พหิคาเม  วา  วิหารเมว  อาคนฺตฺวา  ยถา  ผาสุเก   
ปฏิรูเป  โอกาเส  นิสีทิตฺวา  กมฺมฏาน  มนส ิ กโรนฺโต  อาหาเร   
ปฏิกูลส ฺ  ปฏเปตฺวา (๒)  อกฺขพฺภ ฺชนวณเลปนปุตฺตมสุปมา-   
วเสน  ปจฺจเวกฺขนฺโต  อฏงฺคสมนฺนาคต  อาหาร  อาหาเรติ  เนว   
ทวาย  น  มทาย  น  มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย  ฯเปฯ  ภุตฺตาวี   
จ  อุทกกิจฺจ  กตฺวา  มุหุตฺต  ภตฺตกิลมถ  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา   
ยถา  ปุเรภตฺต  เอว  ปจฺฉาภตฺต  ปุริมยาม  ฯ  ปจฺฉิมยาม ฺจ   
กมฺมฏานเมว  มนสิ  กโรติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ   
จาติ  ฯ   
# ๑. ม. กมฺมฏฐานยุตฺเตเนว ฯ  ๒. ม. อุปฏฐเปตฺวา ฯ    
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        อิม  ปน  หรณปจฺจาหรณสงฺขาต  คตปจฺจาคติกวตฺต   
ปูเรนฺโต  ยท ิ อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  โหติ  ปมวเย  เอว  อรหตฺต   
ปาปุณาติ  ฯ  โน  เจ  ปมวเย  ปาปุณาติ  อถ  มชฺฌมิวเย  ฯ   
โน  เจ  มชฺฌมิวเย  ปาปุณาติ  อถ  มรณสมเย  ฯ  โน  เจ   
มรณสมเย  ปาปุณาติ  ฯ  อถ  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  ปาปุณาติ  (๒) ฯ   
โน  เจ  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  ปาปุณาติ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ   
นิพฺพตฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกโรติ  ฯ  โน  เจ  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉิกโรติ  อถ  พุทฺธาน  สมฺมุขีภาเว  ขิปฺปาภิ ฺโ  โหติ   
เสยฺยถาป  เถโร  พาหิโย  ทารุจีริโย  ฯ  มหาป ฺโ  วา   
เสยฺยถาป  เถโร  สาริปุตฺโต  ฯ  มหิทฺธโิก  วา  เสยฺยถาป  เถโร   
มหาโมคฺคลฺลาโน  ฯ  ธุตงฺคธโร (๓)  วา  เสยฺยถาป  เถโร  มหา-   
กสฺสโป  ฯ  มหาปฺุโญ (๔)  วา  เสยฺยถาป  เถโร  อนุรุทฺโธ  ฯ   
วินยธโร  วา  เสยฺยถาป  เถโร  อุปาล ิ ฯ  ธมฺมกถิโก  วา   
เสยฺยถาป  เถโร  ปุณฺโณ  มนฺตาณีปุตฺโต (๕)  ฯ  อาร ฺ ิโก  วา   
เสยฺยถาป  เถโร  เรวโต  ฯ  พหุสฺสุโต  วา  เสยฺยถาป  เถโร   
อานนฺโท  ฯ  สิกฺขากาโม  วา  เสยฺยถาป  เถโร  ราหุโล   
พุทฺธปุตฺโตติ  ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  จตุกฺเก  ยฺวาย  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ   
จ  ตสฺส  โคจรสมฺปช ฺ  สิขาปตฺต  โหติ  ฯ   
# ๑. ม. อิท ฯ  ๒. ม. ปาปุณาตีติ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ธุทวาโท ฯ  ๔. ม. ย.ุ  
# ทิพฺพจกฺขุโก ฯ  ๕. ม. มนฺตาณิปุตฺโต ฯ    
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        อภิกฺกมาทีสุ  ปน  อสมฺมุยฺหน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  ฯ  ต   
เอว  เวทิตพฺพ ฯ  อิธ  ภิกขฺุ  อภิกฺกมนฺโต  วา  ปฏิกกฺมนฺโต   
วา  ยถา  อนธฺพาลปุถุชฺชนา  อภิกฺกมาทีสุ  อตฺตา  อภิกฺกมติ   
อตฺตนา  อภิกฺกโม  นิพฺพตฺติโตติ  วา  อห  อภิกฺกมามิ  มยา   
อภิกฺกโม  นพฺิพตฺติโตติ  วา  สมฺมุยฺหนฺติ  ตถา  อสมฺมุยฺหนฺโต   
อภิกฺกมามีติ  จิตฺเต  อุปฺปชฺชมาเน  เตเนว  จิตฺเตน  สทฺธึ   
จิตฺตสมุฏานา  วาโยธาตุ  วิ ฺตฺตึ  ชนยมานา  อุปฺปชฺชติ   
อิติ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผารวเสน  อย  กายสมฺมโต  อฏ ิ-   
สงฺฆาโฏ  อภิกฺกมติ  ฯ  ตสฺเสว  อภิกฺกมโต  เอเกกปาทุทฺธรเณ (๑)   
ปวีธาตุ  อาโปธาตูติ  เทฺว  ธาตุโย  โอมตฺตา  โหนฺติ  มนฺทา  ฯ   
อิตรา  เทฺว  อธิมตฺตา  โหนฺติ (๒)  พลวติโย  ฯ  ตถา  อติหรณ-   
วีติหรเณสุ  ฯ  โวสฺสชฺชเน  เตโชธาตุ  วาโยธาตูติ  เทฺว  ธาตุโย   
โอมตฺตา  โหนฺติ  มนฺทา  ฯ  อิตรา  เทวฺ  อธิมตฺตา  โหนฺติ   
พลวติโย  ฯ  ตถา  สนฺนิกฺเขปนสนฺนิรุมฺภเณสุ  ฯ  ตตฺถ  อุทฺธรเณ   
ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา  อติหรณ  น  ปาปุณนฺติ  ฯ  ตถา  อติหรเณ   
ปวตฺตา  วีติหรณ  ฯ  วีติหรเณ  ปวตฺตา  โวสฺสชฺชน  ฯ  โวสฺสชฺชเน   
ปวตฺตา  สนฺนิกฺเขปน  ฯ  สนฺนิกฺเขปเน  ปวตฺตา  สนฺนิรุมฺภณ  น   
ปาปุณนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ปพฺพปพฺพสนฺธิสนฺธิโอธิโอธิ  หุตฺวา   
ตตฺตกปาเล  ปกฺขิตฺตติลานิ  วิย  ตฏตฏายนฺตา  ภิชชฺนฺติ  ฯ  ตตฺถ   
# ๑. ม. เอเกกปาทุทฺธรเณ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม. ปฏปฏายนฺตา ฯ    
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โก  เอโก  อภิกฺกมติ  กสสฺ  วา  เอกสฺส  อภิกฺกมน  ฯ  ปรมตฺถโต   
หิ  ธาตูนเยว  คมน  ฯ  ธาตูนเยว  าน  ฯ  ธาตูนเยว  นิสชฺชน   
ธาตูนเยว  สยน  ฯ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ห ิ(๑)  โกฏาเส  สทฺธึ  รูเปน   
                อ ฺ  อุปฺปชฺชเต  จิตฺต          อ ฺ  จิตฺต  นิรชฺุฌติ   
                อวีจิมนุสมฺพนฺโธ                  นทีโสโตว  วตฺตตีติ  ฯ   
        เอว  อภิกฺกมาทีสุ  อสมฺมุยฺหน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  นามาติ  ฯ   
        นฏิ ิโต  อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  สมฺปชานการี  โหตีติ   
ปทสฺส  อตฺโถ  ฯ   
        อาโลกิเต  วิโลกิเตติ  เอตฺถ  ปน  อาโลกิต  นาม  ปุรโต   
เปกฺขน  ฯ  วิโลกิต  นาม  อนุทิสา  เปกฺขน  ฯ  อ ฺานิป  เหฏา   
อุปริ  ปจฺฉโต  เปกฺขนวเสน  โอโลกติอุลฺโลกิตวิโลกิตานิ (๒)  นาม   
โหนฺติ  ฯ  ตานิ  อิธ  น  คหิตานิ  ฯ  สารุปฺปวเสน  ปน  อิมาเนว   
เทฺว  คหิตานิ  ฯ  อิติ  อิมินา  วา  มุเขน  สพฺพานิป  ตานิ   
คหิตาเนวาติ  ฯ   
        ตตฺถ  อาโลเกสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  จิตฺตวเสเนว   
อโนโลเกตฺวา  อตฺถปริคฺคณฺหณ  สาตฺถกสมฺปช ฺ  ฯ  ต   
อายสฺมนฺต  นนฺท  กายสกฺขึ  กตฺวา  เวทิตพฺพ  ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
ภควตา  สเจ  ภิกฺขเว  นนทฺสฺส  ปุรตฺถมิา  ทิสา  อาโลเกตพฺพา   
โหติ  สพฺพ  เจตโส (๓)  สมนฺนาหริตฺวา  นนฺโท  ปุรตฺถิมทิส  อาโลเกติ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. โอโลกิตอุลฺโลกิตาปโลกินานิ ฯ   
# ๓. ม. เจตสา ฯ    
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เอวมฺเม  ปุรตฺถิมทิส  อาโลกยโต  น  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา   
อกุสลา  ธมมฺา  อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ  อิติ  สาตฺถกสมฺปชาโน  โหติ   
สเจ  ภิกฺขเว  นนฺทสฺส  ปจฺฉิมา  ทิสา  [๑]  อุตฺตรา  ทิสา  ทกฺขิณา   
ทิสา  อุทฺธ  อโธ  อนุทิสา  อนุวิโลเกตพฺพา (๒)  โหนฺติ  สพฺพ  เจตโส (๓)   
สมนฺนาหริตฺวา  นนฺโท  อนุทิส  อนุวิโลเกติ  เอวมฺเม  อนุสทิส   
อาโลกยโต (๔)  ฯ เป ฯ (๕)  สมฺปชาโน  โหตีติ  ฯ   
        อปจ  อิธาป  ปุพฺเพ  วุตฺตเจติยทสฺสนาทิวเสเนว  สาตฺถกตา   
จ  สปฺปายตา  จ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        กมฺมฏานสฺส  ปน  อวิชหนเมว  โคจรสมฺปช ฺ  ตสฺมา   
เอตฺถ  ขนฺธธาตุอายตนกมฺมฏานิเกหิ  อตฺตโน  กมฺมฏานวเสเนว   
กสิณาทิกมฺมฏานิเกหิ  วา  ปน  กมฺมฏานสีเสเนว  อาโลกน-   
วิโลกน  กาตพฺพ  ฯ  อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  อาโลเกตา  วา   
วิโลเกตา  วา  นตฺถ ิ ฯ  อาโลเกสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺนมตฺเต (๖)    
เตเนว  จิตฺเตน  สทฺธ ึ จิตฺตสมุฏานา  วาโยธาตุ  วิ ฺตฺตึ   
ชนยมานา  อุปฺปชฺชติ  ฯ  อิติ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผารวเสเนว   
เหฏ ิม  อกฺขิทล  อโธ  สทีติ  ฯ  อุปรมิ  อุทฺธ  สงฺเฆติ  ฯ  โกจิ   
ยนฺตเกน  วิจรนฺโต (๗)  นาม  นตฺถิ  ฯ  ตโต  จกฺขุวิ ฺาณ  ทสฺสน-   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ฯ เป ฯ  อิติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อนุวิโลเกตพฺพา ฯ   
# ๓. ม. เจตสา ฯ  ๔. ม. อนุวิโลกยโต ฯ  ๕. ม. น. อภิชฺฌาโทมนสฺสา  
# ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ อิติห ตตฺถ ฯ   
# ๖. ม. อุปปชฺชมาเน ฯ  ๗. ม. วิวรนโฺต ฯ    
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กิจฺจ  สาเธนฺต  อุปฺปชชฺตีติ ฯ  เอว  ปชานน  ปเนตฺถ (๑)  อสมฺโมห-   
สมฺปช ฺ  นาม  ฯ   
        อปจ  มลูปริ ฺาอาคนฺตุกตาวกาลิกภาววเสน   ปเนตฺถ (๑)  
อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ  มลูปริ ฺาวเสน  ตาว  ฯ   
                ภวงฺคาวชฺชน ฺเจว          ทสสฺน  สมฺปฏิจฺฉน   
                สนฺตีรณ  โวฏพฺพน    ชวน  ภวติ  สตฺตม  ฯ   
        ตตฺถ  ภวงฺค  อุปปตฺติภวสฺส  องฺคกิจฺจ  สาธยมาน   
ปวตฺตติ  ฯ  ต  อาวฏเฏตฺวา  กิริยามโนธาตุ  อาวชฺชนกิจฺจ   
สาธยมานา  ฯ  ตนิโรธา  จกฺขุวิ ฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  สาธยมาน ฯ   
ตนิโรธา  วิปากมโนธาตุ  สมฺปฏิจฺฉนกิจฺจ  สาธยมานา  ฯ   
ตนิโรธา  วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ  สนฺตีรณกิจฺจ  สาธยมานา  ฯ   
ตนิโรธา  กริยิามโนวิ ฺาณธาตุ  โวฏพฺพนกิจฺจ  สาธยมานา  ฯ   
ตนิโรธา  สตฺตกฺขตฺตุ  ชวน  ชวติ  ฯ  ตตฺถ  ปมชวเนป  อย   
อิตฺถี  อย  ปุรโิสติ  รชชฺนทุสฺสนมุฬฺหนวเสน (๒)  อาโลกิตวิโลกิต   
น  โหติ  ฯ  ทุติยชวเนป  ฯเปฯ  สตฺตมชวเนป  ฯ  เอเตสุ  ปน   
ยุทฺธมณฺฑเล  โยเธสุ  วิย  เหฏ ุปริยวเสน  ภิชชฺิตฺวา  ปติเตสุ   
อย  อิตฺถี  อย  ปุรโิสติ  รชชฺนาทิวเสน  อาโลกิตวิโลกิต  นาม   
โหติ  ฯ  เอว  ตาเวตฺถ  มูลปริ ฺาวเสน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ   
เวทิตพฺพ  ฯ   
# ๑. ม. เปตฺถ ฯ  ๒. ม. ....มุยฺหน... ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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        จกฺขุทฺวาเร  ปน  รูเป  อาปาถมาคเต  ภวงฺคจลนโต  อุทฺธ   
สกกิจฺจนิปฺผาทนวเสน  อาวชฺชนาทีสุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺเธสุ   
อวสาเน  ชวน  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ต  ปุพฺเพ  อุปฺปนฺนาน  อาวชฺชนาทนี   
เคหภูเต  จกฺขุทฺวาเร  อาคนฺตุกปุริโส  วิย  โหติ  ฯ  ตสฺส  ยถา   
ปรเคเห  กิ ฺจิ  ยาจิตุปวิฏสฺส  อาคนฺตุกปุริสสฺส  เคหสามิเกสุป (๑)   
ตุณฺหีมาสิเนสุ  อาณากรณ  น  ยุตฺต  ฯ  เอว  อาวชฺชนาทีน   
เคหภูเต  จกฺขุทฺวาเร  อาวชฺชนาทีสุป  อรชฺชนฺเตสุ  ฯ  อทุสฺสนฺเตสุ   
อมุยฺหนฺเตสุ  จ  รชฺชนทุสสฺนมุยฺหน  อยุตฺตนฺติ  เอว  อาคนฺตุก-   
ภาววเสน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ยานิ  ปเนตานิ  จกฺขุทฺวาเร  โวฏพฺพนปริโยสานานิ   
จิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ตานิ  สทฺธึ  สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  ตตฺถ  ตตฺเถว   
ภิชฺชนฺติ  อ ฺม ฺ  น  ปสฺสนฺตีติ  อิตรานิ  ตาวกาลิกานิ   
โหนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ยถา  เอกสฺมึ  ฆเร  สพฺเพสุ  มานุสเกสุ  มเตสุ   
อวเสสสฺส  เอกสฺส  ตขณ ฺเว  มรณธมฺมสฺส  น  ยุตฺตา   
นจฺจคีตาทีสุ  อภิรติ  นาม  ฯ  เอวเมว  เอกทฺวาเร  สสมฺปยุตฺเตสุ (๒) 
อาวชฺชนาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺเถว  มเตสุ  อวเสสสฺส  ตขณ ฺเว   
มรณธมฺมสฺส  ชวนสฺสาป  รชชฺนทุสฺสนมุยฺหนวเสเนว  อภิรติ   
นาม  น  ยุตฺตาติ  เอว  ตาวกาลิกภาววเสน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  
เวทิตพฺพ  ฯ   
# ๑. ม. เคหสฺสามิเกสุ ฯ  ๒. ม. สสมปฺยุตฺเตสุ ฯ    
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        อปจ  ขนฺธายตนธาตุปจฺจยปจฺจเวกฺขณวเสน  เจต  เวทิตพฺพ  ฯ 
เอตฺถ  หิ  จกฺขุ  เจว  รูปา  จ  รูปกฺขนฺโข  ฯ  ทสฺสน  วิ ฺาณกฺ- 
ขนฺโธ  ฯ  ตสมฺปยุตฺตา  เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ  ฯ  ส ฺา  ส ฺากฺ- 
ขนฺโธ  ฯ  ผสฺสาทิกา  สงฺขารกฺขนฺโธ  ฯ  เอวเมเตส  ป ฺจนฺน  
ขนฺธาน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ  ฯ  ตตฺถ  โก  
เอโก  อาโลเกติ  ฯ  โก  วิโลเกติ  ฯ   
        ตถา  จกฺขุ  จกฺขฺวายตน (๒) ฯ  รปู  รูปายตน  ฯ  ทสฺสน  มนายตน  
เวทนาทโย  สมฺปยุตฺตธมฺมา  ธมฺมายตน  ฯ  เอวเมเตส  จตุนฺน  
อายตนาน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ  ฯ  ตตฺถ  โก  
เอโก  อาโลเกติ  ฯ  โก  วิโลเกติ  ฯ   
        ตถา  จกฺขุ  จกฺขุธาตุ  ฯ  รูป  รูปธาตุ  ฯ  ทสฺสน  จกฺขุวิ ฺาณ- 
ธาตุ  ฯ  ตสมฺปยุตฺตา  เวทนาทโย  ธมมฺา  ธมฺมธาตุ  ฯ  เอวเมตาส 
จตุนฺน  ธาตูน  สมวาเย  อาโลกวิโลกน  ป ฺายติ  ฯ  ตตฺถ  
โก  เอโก  อาโลเกติ  ฯ  โก  วิโลเกติ  ฯ   
        ตถา  จกฺขุ  นิสฺสยปจฺจโย  ฯ  รูป  อารมฺมณปจฺจโย   อาวชชฺน   
อนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตปจฺจโย  ฯ  อาโลโก  อุปนิสฺสย- 
ปจฺจโย  ฯ  เวทนาทโย  สหชาตปจฺจโย (๓) ฯ  เอวเมเตส  ปจฺจยาน  
สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ  ฯ  ตตฺถ  โก  เอโก  
อาโลเกติ  ฯ  โก  วิโลเกตีติ  เอวเมตฺถ  ขนฺธายตนธาตุปจฺจยปจฺจ- 
# ๑. ม. ....เปต ฯ  ๒. ม. จกฺขายตน ฯ  ๓. ม. สหชาตปจฺจโย ฯ    
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เวกฺขณวเสนป  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        สมฺมิ ฺชิเต (๑) ปสาริเตติ  ปพฺพาน  สมฺมิ ฺชนปสารเณ  ฯ  
ตตฺถ  จิตฺตวเสเนว  สมฺมิ ฺชนปสารณ  อกตฺวา  หตฺถปาทาน  
สมฺมิ ฺชนปสารณปจฺจยา  อตฺถานตฺถ  ปริคฺคณฺหิตฺวา  อตฺถ- 
ปริคฺคณฺหณ  สาตฺถกสมฺปช ฺ  ฯ  ตตฺถ  หตฺถปาเท  อติจิร  
สมฺมิ ฺเชตฺวา  วา  ปสาเรตฺวา  วา   ิตสฺส  ขเณ  ขเณ  เวทนา  
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  จิตฺต  เอกคฺคต  น  ลภติ  ฯ  กมฺมฏาน  ปริปตติ  ฯ 
วิเสส  นาธิคจฺฉติ  ฯ  กาเล  สมฺมิ ฺเชนฺตสฺส  กาเล  ปสาเรนฺตสฺส  
ปน  ตา  เวทนา  นุปฺปชชฺนฺติ  ฯ  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  ฯ  กมฺมฏาน  
นิปฺผาตึ  คจฺฉติ  ฯ  วิเสสมธิคจฺฉตีติ  เอว  อตฺถานตฺถปริคฺคณฺหณ  
เวทิตพฺพ  ฯ   
        อตฺเถ  ปน  สติป  สปฺปายาสปฺปาย  ปริคฺคณฺหิตฺวา  
สปฺปายปริคฺคณฺหณ  สปฺปายสปฺปช ฺ  ฯ  ตตฺราย  นโย   
        มหาเจติยงฺคเณ  กิร  ทหรภิกฺขู  สชฺฌาย  คณฺหนฺติ  ฯ  
เตส  ปฏ ิปสฺเสสุ  ทหรภิกฺขุนิโย  ธมฺม  สุณนฺติ  ฯ  ตเตฺรโก  
ทหโร  หตฺถ  ปสาเรนฺโต  กายสสคฺค  ปตฺวา  เตเนว  การเณน  
คิหี  ชาโต  ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  ปาท  ปสาเรนฺโต  อคฺคิมฺหิ   
ปสาเรสิ  ฯ  อฏ ึ  อาหจฺจ  ปาโท  ฌาย ิ ฯ  อปโร  วมฺมิเก   
ปสาเรสิ  ฯ  โส  อาสีวิเสน  ทฏโ  ฯ  อปโร  จีวรกุฏิทณฺฑเก   
# ๑. ม. สมิฺชิเต ฯ  เอวมปุริป ฯ  ๒. ม. ผาตึ ฯ    
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ปสาเรสิ  ฯ  ต  มณิสปฺโป  ฑสิ  ฯ  ตสฺมา  เอวรูเป  อสปฺปาเย   
อปสาเรตฺวา  สปฺปาเย  ปสาเรตพฺพ  ฯ  อิทเมตฺถ  สปฺปาย- 
สมฺปช ฺ  ฯ   
        โคจรสมฺปช ฺ  ปน  มหาเถรวตฺถุนา  ทีเปตพฺพ  ฯ 
มหาเถโร  กริ  ทิวาฏาเน  นิสินฺโน  อนฺเตวาสิเกหิ  สทฺธึ  
กถยมาโน  สหสา  หตฺถ  สมฺมิ ฺเชตฺวา  ปุน  ยถาฏาเน  เปตฺวา  
สณิก  สมฺมิ ฺเชสิ  ฯ  ต  อนฺเตวาสิกา  ปุจฺฉึสุ  กสฺมา  ภนฺเต   
สหสา  หตฺถ  สมฺมิ ฺเชตฺวา  ปุน  ยถาฏาเน  เปตฺวา  สณิก  
สมฺมิ ฺชยิตฺถาติ  ฯ  ยโต  ปฏายาห  อาวุโส  กมฺมฏาน  มนสกิาตุ  
อารทฺโธ  ฯ  น  เม  กมฺมฏาน  มุ ฺจิตฺวา  อตฺโถ  สมฺมิ ฺชิตปุพฺโพ  
อิทานิ  ปน  เม  ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  กถยมาเนน  กมฺมฏาน  มุ ฺจิตฺวา  
สมฺมิ ฺชิโต  ฯ  ตสฺมา  ปนุ  ยถาฏาเน  เปตฺวา  สมฺมิ ฺเชสินฺติ  ฯ  
สาธุ  ภนฺเต  ภิกฺขุนา  นาม  เอวรูเปน  ภวิตพฺพนฺติ  ฯ  เอวเมตฺถาป  
กมฺมฏานาวิชหนเมว  โคจรสมฺปช ฺนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  สมฺมิ ฺชิโต  วา  ปสาริโต (๑)  
วา  นตฺถิ  ฯ  วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรน  ปน  
สุตฺตากฑฺฒนวเสน  ทารุยนฺตสฺส  หตฺถปาทจลน (๒)  วิย  สมมฺิ ฺชน- 
ปสารณ  โหตีติ  เอว  ปรชิานน  ปเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ   
# ๑. ม. ปสาเรนฺโต ฯ  ๒. ม. หตฺถปาทสฬน ฯ    
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        สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณติ  เอตฺถ  สงฺฆาฏิจีวราน  นิวาสน- 
ปารุปนวเสน  ฯ  ปตฺตสฺส  ภิกฺขาปฏิคฺคหณาทิวเสน  ปริโภโค  
ธารณ  นาม  ฯ   
        ตตฺถ  สงฺฆาฏิจีวรธารเณ  ตาว  นวิาเสตฺวา  วา  
ปารุปตฺวา  วา  ปณฺฑาย  จรโต  อามิสลาโภ  สีตสฺส  ปฏิฆาตา- 
ยาติ  อาทินา  นเยน  ภควตา  วุตฺตปฺปกาโรเยว  อตฺโถ  อตฺโถ  
นาม  ฯ  ตสฺส  วเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อุณฺหปกติกสฺส  ปน  ทุพฺพลสฺส  จ  จีวร  สุขุม  สปฺปาย   
สีตาลุกสฺส  ฆน  ทุปฏ  ฯ  วิปรีต  อสปฺปาย  ฯ  ยสสฺ  กสฺสจิ   
ชิณฺณ  อสปฺปายเมว  ฯ  อคฺคฬาทิทาเนน  หิสฺส  ต  ปลิโพธกร  
โหติ  ฯ  ตถา  ปฏทุกูลาทิเภท  (๑) โลภนียจีวร  ฯ  ตาทิส  หิ  
อร ฺเ  เอกกสฺส  นิวาสนฺตรายกร  ฯ ชีวิตนฺตรายกร ฺจาป  
โหติ  ฯ  นิปปฺริยาเยน  ปน  ย  นิมิตฺตกมฺมาทิมิจฺฉาชีววเสน   
อุปฺปนฺน  ฯ  ย ฺจสฺส  เสวมานสฺส  อกสุลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ   
กุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ  ฯ  ต  อสปฺปาย  ฯ  วิปรีต  สปฺปาย  ฯ  
ตสฺส  วเสเนตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว  
จ  โคจรสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  จีวร  ปารุปนโฺต  นาม  
นตฺถิ  ฯ  วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน   
#  ๑  ม.  ปฏฏณฺณทุกูลาทิเภท  ฯ  
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จีวรปารุปน  โหติ  ฯ  ตตฺถ  จีวรป  ส ี ปฏฏทุกลูาทิเภท  อเจตน  ฯ   
จีวร  น  ชานาติ  มยา  กาโย  ปารุปโตติ  ฯ  กาโยป  น  
ชานาติ  อห  จีวเรน  ปารุปโตติ  ฯ  ธาตุโยว  ธาตุสมูห  
ปฏิจฺฉาเทนฺติ  ปฏปโลติกาย  โปตฺถกรูปปฏิจฺฉาทเน  วิย  ฯ  ตสฺมา  
เนว  สุนฺทร  จีวร  ลภิตฺวา  โสมนสฺส  กาตพฺพ  ฯ  น  อสุนฺทร  
ลภิตฺวา  โทมนสฺส ฯ 
        นาควมฺมิกเจติยรุกฺขาทีสุ  หิ  เกจิ  มาลาคนฺธธูปวตฺถาทีหิ (๑) 
สกฺการ  กโรนฺติ  ฯ  เกจิ  คูถมุตฺตกทฺทมทณฺฑสตฺถปฺปหาราทีหิ  
อสกฺการ  ฯ  น  เตหิ  วมฺมกิรุกฺขาทโย  โสมนสฺส  วา  โทมนสฺส  
วา  กโรนฺติ  ฯ  เอวเมว  เนว  สุนฺทร  จีวร  ลภิตฺวา  โสมนสฺส  
กาตพฺพ  ฯ  นาสุนฺทร  ลภิตฺวา  โทมนสฺสนฺติ  เอว  ปวตฺตปฏ-ิ 
สงฺขานวเสเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ปตฺตธารเณป  ปตฺต  สหสาว  อคฺคเหตฺวา  อิม  คเหตฺวา  
ปณฺฑาย  จรมาโน  ภิกฺข  ลภิสฺสามีติ  เอว  ปตฺตคฺคหณปจฺจยา  
ปฏิลภิตพฺพอตฺถวเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        กิสสฺส  ทุพฺพลสรีรสฺส  ปน  ครุปตฺโต  อสปฺปาโย  ฯ  ยสฺส  
กสฺสจิ  จตุป ฺจคณฺฑิกาหโต  ทุพฺพิโสธนีโย  อสปฺปาโยว  ฯ  
ทุทฺโธตปตฺโตป  น  วฏฏติ  ฯ  ต  โธวนฺตสฺเสว  จสฺส  ปลิโพโธ   
โหติ  ฯ  มณิวณฺณปตฺโต  ปน  โลภนีโย  จีวเร  วุตฺตนเยเนว   
# ๑. ม. .....ธมูวตฺถาทีหิ ฯ  ๒. ม. นาควมฺมิกรุกฺขาทโย ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 295 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๙๔   
 
อสปฺปาโย  ฯ  นิมิตฺตกมฺมาทิวเสเนว  ลทฺโธ  ปน  ย ฺจสฺส  
เสวมานสฺส  อกุสลา  ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติ    กุสลา  ธมฺมา   
ปริหายนฺติ  ฯ  อย  เอกนฺตอสปฺปาโยว  ฯ  วิปรีโต  สปฺปาโย  ฯ  
ตสฺส  วเสเนตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺ  ฯ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว  
โคจรสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  ปตฺต  คณฺหนฺโต  นตฺถิ  ฯ   
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  ปตฺตคฺคหณ  
นาม  โหติ  ฯ  ตตฺถ  ปตฺโตป  อเจตโน   หตฺถาป  อเจตนา  ฯ  
ปตฺโต  น  ชานาติ  อห  หตฺเถหิ  คหิโตติ  ฯ  หตฺถาป  น  
ชานนฺติ  ปตฺโต  อเมฺหหิ  คหิโตติ  ฯ  ธาตุโยว  ธาตุสมูห   
คณฺหนฺติ  สณฺฑาเสน  อคฺคิวณฺณปตฺตคฺคหเณ  วิยาติ    เอว   
ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺก  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อปจ  ยถา  ฉินฺนหตฺถปาเท  วณมุเขหิ  ปคฺฆริตปุพฺพ- 
โลหิตกิมิกุเล  นลีมกฺขิกสมฺปริกิณฺเณ  อนาถสาลาย  นิปนฺเน  
อนาถมนุสุเส  ทิสฺวา  เย  ทยาลุกา  ปรุิสา  เต  เตส  วณมตฺตโจฬกานิ (๑) 
เจว  กปาลาทีหิ  จ   เภสชฺชานิ  อุปนาเมนฺติ    ตตฺถ  โจฬกานปิ  
เกส ฺจิ  สณฺหานิ  เกส ฺจิ  ถลูานิ  ปาปุณนฺติ    เภสชฺช- 
กปาลกานิป  เกส ฺจิ  สุสณฺานานิ  เกส ฺจิ  ทุสณฺานานิ   
ปาปุณนฺติ    น  เต  ตตฺถ  สุมนา  วา  ทมฺุมนา  วา  โหนฺติ     
# ๑. ม. เต เตส วณมตฺตโจฬกานิ ฯ    
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วณปฏิจฺฉาทนมตฺเตเนว  หิ  โจลเกน  เภสชฺชปฏิคฺคหิตมตฺเตเนว (๑)  
จ  กปาลเกน  เตส  อตฺโถ    เอวเมว  โย  ปน  ภิกฺขุ  วณโจฬก  
วิย  จีวร  เภสชฺชกปาลก  วิย  จ  ปตฺต    กปาเล  เภสชฺชมิว  
จ  ปตฺเต  ลทธฺ  ภิกฺข  สลลฺกฺเขติ    อย  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  
อสมฺโมหสมฺปช ฺเน  อุตฺตมสมฺปชานการีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อสิตาทีสุ  อสิเตติ  ปณฺฑปาตโภชเน  ฯ  ปเตติ  ยาคุ- 
อาทิปาเน  ฯ  ขายิเตติ  ปฏขชฺชกาทิขาทเน  ฯ  สายิเตติ  มธุผาณิ- 
ตาทิสายเน  ฯ  ตตฺถ  เนว  ทวายาติ  อาทินา  นเยน  วุตฺโต  อฏ- 
วิโธป  อตฺโถ  อตฺโถ  นาม  ฯ ตสฺส  วเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ  
เวทิตพฺพ  ฯ   
        ลูขปณีตติตฺตมธุรอาทีสุ  ปน  เยน  โภชเนน  ยสฺส  อผาสุ   
โหติ    ต  ตสฺส  อสปฺปาย  ฯ  ย  ปน  นิมิตฺตกมฺมาทิวเสน  ปฏลิทฺธ   
ย ฺจสฺส  ภุ ฺชโต  อกุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ   กุสลา  ธมฺมา  
ปริหายนฺติ   ต  เอกนฺตอสปฺปายเมว  ฯ  วิปรีต  สปฺปาย  ฯ  ตสฺส  
วเสเนตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺ  ฯ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว  จ  
โคจรสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  ภุ ฺชโก  นตฺถ ิ ฯ   
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปตฺตปฏิคฺคหณ  นาม   
โหติ  ฯ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  หตฺถสฺส  ปตฺเต  โอตารณ   
# ๑. ม. เภสชชฺปฏิคฺคหฌมตฺเตเนว ฯ    
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นาม  โหติ  ฯ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  อาโลปกรณ     
อาโลปอุทฺธรณ  ฯ  มุขวิวรณ ฺจ  โหติ  ฯ  น  โกจิ  กุ ฺจิกายยนฺตเกน  
หนุกฏ ีนิ  วิวรติ  ฯ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  จ  อาโลปสสฺ 
มุเข  ปน  ฯ  อุปริทนฺตาน  มุสลกิจฺจสาธน  ฯ  เหฏาทนฺตาน (๑) 
อุทุกฺขลกิจฺจสาธน  ฯ  ชิวฺหาย  หตฺถกจฺิจสาธน ฺจ  โหติ  ฯ  ตตฺถ  
อคฺคชิวฺหาย  ตนุกเขโฬ  มลูชิวฺหาย  พหลเขโฬ  มกเฺขติ  ฯ  ต  
เหฏาทนฺตอุทุกฺขเล  ชิวฺหาหตฺถปริวตฺติต  เขโฬทเกน  เตมิต   
อุปริทนฺตมุสลส ฺจุณฺณิต  ฯ  โกจิ  กฏจฺฉุนา  วา  ทพฺพิยา  วา   
อนฺโตปเวเสนฺโต  นาม  นตฺถิ  ฯ  วาโยธาตุยาว  ปวิสติ  ฯ 
ปวิฏ  ปวิฏ  โกจิ  ปลาลสนฺถร  กตฺวา  ธาเรนฺโต  นาม  
นตฺถิ  ฯ  วาโยธาตุ  วเสเนว  ติฏติ  ฯ   ิต   ิต  โกจิ  อุทฺธน  
กตฺวา  อคฺคึ  ชาเลตฺวา  ปจนฺโต  นาม  นตฺถิ  ฯ  เตโชธาตุยาว  
ปจฺจติ  ฯ  ปกฺก  ปกฺก  โกจิ  ทณฺฑเกน  วา  ยฏ ิยา  วา  
พหิ  นีหารโก  นาม  นตฺถิ  ฯ  วาโยธาตุเยว  นีหรติ  ฯ  อิติ  
วาโยธาตุ  อติหรติ  จ  วีติหรติ  จ  ธาเรติ  จ  ปริวตฺเตติ  
จ  ส ฺจุณฺเณติ  จ  วิโสเสติ  จ  นีหรติ  จ  ฯ  ปวีธาตุ  ธาเรติ  
จ ปริวตฺเตติ  จ  ส ฺจุณฺเณติ  จ  วิโสเสติ  จ  ฯ  อาโปธาตุ  
สิเนเหติ  จ  อลฺลตฺต ฺจ  อนุปาเลติ  ฯ  เตโขธาตุ  อนฺโต  ปวิฏ  
ปริปาเจติ  ฯ  อากาสธาตุ  อ ฺชโส  โหติ  ฯ  วิ ฺาณธาตุ  ตตฺถ   
# ๑. ม. เหฏฐิมทนฺตาน ฯ  ๒. ม. ชิวฺหาหตฺถปริวตฺก ฯ  ๓. ม. ยุ. วิโสเสติ ฯ    
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ตตฺถ  สมฺมาปโยคมนฺวาย  อาภุชตีติ  เอว  ปวตฺตปฏิสงฺขานวเส- 
เนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อปจ  คมนโต  ปริเยสนโต  ปริโภคโต  อาสยโต  
จ  นิธานโต  จ   อปริปกกฺโต จ  ปริปกกฺโต  จ   ผลโต  จ   
นิสฺสนฺทโต  จ   สมฺมกฺขณโต   จาติ  เอว  ทสวิธปฏิกูล- 
ภาวปจฺจเวกฺขณโต   เจตฺถ (๑)  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
วิตฺถารกถา  ปเนตฺถ  วิสทฺุธิมคฺเค  อาหารปฏิกูลส ฺานิทฺเทสโต  
คเหตพฺพา  ฯ   
        อุจฺจารปสฺสาวกมฺเมติ  อุจฺจารสฺส  จ  ปสฺสาวสฺส  จ  
กรเณ  ฯ  ตตฺถ  ปตฺตกาเล  อุจฺจารปสฺสาว  อกโรนฺตสฺส  
สกลสรรีโต  เสทา  มุจฺจนฺติ  ฯ  อกฺขีนิ  ภมนฺติ  ฯ  จิตฺต  น  เอกคฺค  
โหติ  ฯ  อ ฺเ  จ  โรคา  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  กโรนฺตสฺส  ปน   
สพฺพนฺต  น  โหตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺส  วเสน  สาตฺถก- 
สมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อฏาเน  อุจฺจารปสฺสาว  กโรนฺตสฺส  ปน  อาปตฺติ   
โหติ  ฯ  อยโส  วฑฺฒติ  ฯ  ชีวิตนฺตราโย  โหติ  ฯ  ปฏิรูปฏาเน  
กโรนฺตสฺส  สพฺพนฺต  น  โหตีติ  อิทเมตฺถ  สปฺปาย  ฯ  ตสฺส  
วเสน  สปฺปายสมฺปช ฺ  ฯ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว  โคจร- 
สมฺป ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
# ๑. ม. ปจฺจเวกฺขณโตเปตฺถ ฯ    
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        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  อุจฺจารปสฺสาวกมฺม  กโรนฺโต  
นตฺถิ  ฯ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุ  วิปฺผาเรเนว  ปน  อุจฺจารปสฺสาว- 
กมฺม  โหติ  ฯ  ยถา  วา  ปน  ปกฺเก  คณฺเฑ  คณฺฑเภเทน  
ปุพฺพโลหิต  อกามตาย  นิกฺขมติ  ฯ  ยถา  จ  อติภริตา  อุทก- 
ภาชนา   อุทก  อกามตาย  นิกฺขมติ   เอว  ปกฺกาสยมุตฺตวตฺถีสุ  
สนฺนิจิตา  อุจฺจารปสฺสาวา  วายุเวคสมุปฺปฬิตา  อกามตายป  
นิกฺขมนฺติ  ฯ  โส  ปนาย  เอว  นิกฺขมนฺโต  อุจฺจารปสฺสาโว   
เนว  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อตฺตโน  โหติ  น  ปรสฺส  ฯ  เกวล  สรีร- 
นิสฺสนฺโทว  โหติ  ฯ  ยถา  ก ึ ฯ  ยถา  อุทกตุมฺพโต  ปุราณ- 
อุทก  ฉฑฺเฑนฺตสฺส  เนว  ต  อตฺตโน  โหติ  น  ปเรส  ฯ  เกวล  
ปฏิชคฺคนมตฺตเมว  โหติ  ฯ  เอว  ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสน  เอตฺถ  
อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        คตาทีสุ  คเตติ  คมเน  ฯ   ิเตติ  าเน  ฯ  นิสนิฺเนติ  
นิสชฺชาย  ฯ  สุตฺเตติ  สยเน  ฯ  ชาคริเตติ  ชาครเณ  ฯ  ภาสิเตติ  
กถเน  ฯ  ตุณฺหีภาเวติ  อกถเน  ฯ  คจฺฉนฺโต  วา  คจฺฉามีติ  
ปชานาติ    ิโต  วา   ิโตมฺหีติ  ปชานาติ   นิสินฺโน  วา   
นิสินฺโนมฺหีติ  ปชานาติ  ฯ  สยาโน  วา  สยาโนมฺหีติ  ปชาชนาตีติ(๑) 
อิมสฺมึ  หิ  สตฺุเต  อทฺธานอิริยาปถา  กถิตา  ฯ  อภิกกฺนฺเต  
ปฏิกฺกนฺเต  อาโลกิเต  วิโลกิเต  สมฺมิ ฺชิเต  ปสาริเตติ  อิมสฺมึ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ ฯ    
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มชฺฌิมา  ฯ  คเต   ิเต  นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาคริเตติ  อิธ  ปน   
ขุทฺทกจุณฺณิยอิริยาปถา  กถิตา  ฯ  ตสฺมา  เตสุป  วุตฺตนเยเนว   
สมฺปชานการิตา  เวทิตพฺพา  ฯ   
        ติปฏกมหาสิวตฺเถโร  ปนาห  โย  จิร  คนฺตฺวา  วา   
จงฺกมิตฺวา  วา  อปรภาเค   ิโต  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  จงฺกมน- 
กาเล  ปวตฺตา  รูปารูปธมมฺา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ  ฯ  อย  คเต  
สมฺปชานการี  นาม  ฯ   
        โย  สชฌฺาย  กโรนฺโต  ป ฺห  วา  วิสฺสชฺเชนฺโต  กมฺมฏาน  
วา  มนสิกโรนฺโต  จิร  ตฺวา  อปรภาเค  นิสินฺโน  อิติ  
ปฏิส ฺจิกฺขติ   ิตกาเล  ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ   
อย   ิเต  สมฺปชานการี  นาม  ฯ   
        โย  สชฌฺายาทิกรณวเสเนว  จิร  นิสีทิตฺวา  อปรภาเค 
อุฏาย  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  นิสินฺนกาเล  ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา  
เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ  ฯ  อย  นิสินฺเน  สมฺปชานการี  นาม  ฯ   
        โย  ปน  นิปนฺนโก  สชฺฌาย  วา  กโรนฺโต  กมฺมฏาน  
วา  มนสิกโรนฺโต  นิทฺท  โอกฺกมิตฺวา  อปรภาเค  อุฏาย  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ  สยนกาเล  ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา  เอตฺเถว  
นิรุทฺธาติ    อย  สุตฺเต  ชาคริเต  จ  สมปฺชานการี  นาม  ฯ  กิริย- 
มยจิตฺตาน  หิ  อปฺปวตฺต  สุตฺต  นาม    ปวตฺต  ชาคริต  นาม  ฯ   
# ๑. ม. ขุทฺทกจุณฺณิก... ฯ    
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        โย  ปน  ภาสมาโน  อย  สทฺโท  นาม  โอฏเ  จ   
ปฏิจฺจ  ทนฺเต  จ  ปฏิจฺจ  ชวฺิห ฺจ  ปฏิจฺจ  ตาลุ ฺจ  ปฏิจฺจ  
จิตฺตสฺส  จ  ตทนุรูป  ปโยค  ปฏิจฺจ  ชายตีติ  สโต  สมฺปชาโน  
จ  ภาสติ  ฯ  จิร  วา  ปน  กาล  สชฺฌาย  วา  กตฺวา  
ธมฺม  วา  กเถตฺวา  กมฺมฏาน  วา  ปวตฺเตตฺวา  ป ฺห  วา   
วิสฺสชฺเชตฺวา  อปรภาเค  ตุณฺหีภูโต  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  ภาสิต- 
กาเล  อุปฺปนนฺา  รูปารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ  ฯ  อย  ภาสิเต   
สมฺปชานการี  นาม  ฯ   
        โย  ตุณฺหีภูโต  จิร  ธมฺม  วา  กมฺมฏาน  วา  มนสิกตฺวา  
อปรภาเค  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  ตุณฺหีภูตกาเล  ปวตฺตา  รูปา- 
รูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ  ฯ  อุปาทายรูปปฺปวตฺติย  หิ  สติ  
ภาสติ  นาม  ฯ  อสติ  ตุณฺหี  ภวติ  นามาติ  ฯ  อย  ตุณฺหีภาเว  
สมฺปชานการี  นาม  ฯ   
        ตยิท  มหาสิวตฺเถเรน  วุตฺต  อสมฺโมหธุร  มหาสติปฏาน- 
สุตฺเต  อธิปฺเปต  ฯ  อิมสมฺึ  ปน  สาม ฺผเล  สพฺพป  จตุพฺพิธ  
สมฺปช ฺ  ลพฺภติ  ฯ  ตสฺมา  วุตฺตนเยเนว   จตุนฺน  สมฺปช ฺาน  
วเสน  สมฺปชานการิตา  เวทิตพฺพา  ฯ  สมฺปชานการีติ  จ  สพฺพปเทสุ 
สติสมฺปยุตฺตสฺเสว  สมฺปช ฺสฺส  วเสน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ 
สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโตติ  เอตสฺส  หิ  ปทสฺส  อย   
วิตฺาโร  ฯ  วิภงฺคปฺปกรเณ  ปน  สโต  สมฺปชาโน  อภิกฺกมติ    
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สโต  สมฺปชาโน  ปฏกิฺกมตีติ (๑)  เอว  เอตานิ  ปทานิ  วิภตฺตาเนว  ฯ  
เอว  โข มหาราชาติ  เอว  สติสมฺปยุตฺตสฺส  สมฺปช ฺสฺส  วเสน  
อภิกฺกมาทีนิ  ปวตฺเตนฺโต  สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต  นาม   
โหตีติ  อตฺโถ  ฯ   
 
                                สนฺโตสกถาวณฺณนา   
        อิธ  มหาราช  ภิกฺขุ  สนฺตุฏโ  โหตีติ  เอตถ  สนฺตุฏโติ   
อิตรีตรปจฺจยสนฺโตเสน  สมนฺนาคโต  ฯ  โส  ปเนส  สนฺโตโส   
ทฺวาทสวิโธ  โหติ  ฯ  เสยยฺถีท  ฯ  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส    
ยถาพลสนฺโตโส  ฯ  ยถาสารูปฺปสนฺโตโสติ  ติวิโธ  ฯ  เอว   
ปณฺฑปาตาทีสุ  ฯ  ตสฺสาย  ปเภทวณฺณนา  ฯ   
        อิธ  ภิกขฺุ  จีวร  ลภติ  สุนฺทร  วา  อสุนฺทร  วา    
โส  เตเนว  ยาเปติ  อ ฺ  น  ปฏเติ    ลภนฺโตป  น  คณฺหาติ   
อยมสฺส  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส  ฯ  อถ  จ  ปน  ปกติทุพฺพโล   
วา  โหติ    อาพาธาภิภูโต  วา  ชราภิภูโต  วา (๒)  ครุจีวร  
ปารุปนฺโต  กิมลติ    โส  สภาเคน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  ต  
ปริวตฺเตตฺวา  ลหุเกน  ยาเปนฺโตป  สนตฺุฏโว  โหติ  ฯ  อยมสฺส  
จีวเร  ยถาพลสนฺโตโส  ฯ  อปโร  ปณีตปจฺจยลาภี  โหติ    โส  
ปตฺตจีวราทีน  อ ฺตร  มหคฺฆปตฺตจีวร  พหูนิ  วา  ปน   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๒/๓๓๖ ฯ  ๒ ม.อาพาธชราภิภูโต วา ฯ   
# ๓. ม. มหคฺฆจีวร ฯ    
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ปตฺตจีวรานิ (๑)  ลภิตฺวา  อิท  เถราน  จิรปพฺพชิตาน   อิท  
พหุสุสฺตาน  อนุรูป  ฯ  อิท  คิลานาน  ฯ  อิท  อปฺปลาภีน  โหตูติ  
ทตฺวา  เตส  ปุราณจีวร  คเหตฺวา  วา  สงฺการกูฏาทิโต  วา  
ปน  อนนฺตกานิ  อุจฺจินิตฺวา  เตหิ  สงฺฆาฏึ  กตฺวา  ธาเรนฺโตป  
สนฺตุฏโว  โหติ   อยมสฺส  จีวเร  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  ปณฺฑปาต  ลภติ  ลขู  วา  ปณีต  
วา  ฯ  โส  เตเนว  ยาเปติ  ฯ  อ ฺ  น  ปฏเติ  ฯ  ลภนฺโตป  น  
คณฺหาติ  ฯ  อยมสฺส  ปณฺฑปาเต  ยถาลาภสนฺโตโส  ฯ  โย  ปน  
อตฺตโน  ปกติวิรุทฺธ  วา  พฺยาธิวิรุทฺธ  วา  ปณฺฑปาต  ลภติ   
เยนสฺส  ปริภุตฺเตน  อผาสุ  โหติ  ฯ  โส  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ต  
ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  สปปฺายโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  สมณธมฺม  
กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ  ฯ  อยมสฺส  ปณฺฑปาเต  ยถาพล- 
สนฺโตโส   อปโร  พหุ ปณีต  ปณฺฑปาต  ลภติ    โส  ต  
จีวร  วิย  เถรจิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน  ทตฺวา  เตส (๕) 
วา  อวเสสก  คเหตฺวา  ปณฺฑาย  วา  จริตฺวา    มิสฺสกาหาร  
ภุ ฺชนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ   อยมสฺส  ปณฺฑปาเต  ยถา- 
สารุปฺปสนฺโตโส  ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  เสนาสน  ลภติ  มนาป  วา  อมนาป    
# ๑. ม. จีวรานิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถ ิฯ  ๓. ม. นนตฺกานิ ฯ   
# ๔. ม. ......อปฺลาภิ ... ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. เตส วา เสสก ฯ    
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วา  โส  เตน  เนว  โสมนสฺส  น  โทมนสฺส  อุปฺปาเทติ   อนฺตมโส   
ติณสนฺถารเก  นาป  ยถาลทฺเธเนว  ตุสฺสติ    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  สปฺปาย- 
เสนาสเน  วสนฺโตป  สนตฺุฏโว  โหติ   อยมสฺส  เสนาสเน  
ยถาพลสนฺโตโส  ฯ   
        อปโร  มหาปุ ฺโ  เลณมณฺฑปกูฏาคาราทีนิ  พหูนิ   
ปณีตเสนาสนานิ  ลภติ   โส  ตานิ  จีวร (๒) วิย  เถรจิรปพฺพชิต- 
พหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน  ทตฺวา  ยตฺถ  กตฺถจิ  วสนฺโตป  
สนฺตุฏโว  โหติ   อยมสฺส  เสนาสเน  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  ฯ   
โย  หิ (๓)  อุกฺกฏเสนาสน (๔)  นาม  ปมาทฏาน  ตตฺถ  นิสินนฺสฺส  
ถีนมิทฺธ  โอกฺกมติ   นิททฺาภิภูตสฺส  ปุน  ปฏิพุชฌฺโต  กามวิตกฺกา (๕) 
ปาตุภวนฺตีติ (อิติ) ปฏิส ฺจิกฺขิตฺวา  ตาทิส  เสนาสน  ปตฺตป  
น  สมฺปฏิจฺฉติ    โส  ต  ปฏิกฺขิปตฺวา  อพฺโภกาสรุกฺขมูลาทีสุ  
วสนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ   อยป (๖)  เสนาสเน  ยถาสารุปฺป- 
สนฺโตโส  ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  เภสชชฺ  ลภติ  ลูข  วา  ปณีต  วา  โส   
# ๑. ม. ยถาลทฺเธเนว ฯ  ๒. ม. จีวราทีนิ ฯ  ๓. ม. โยป ฯ  ๔. ม.  
# อุตฺตมเสนาสน ฯ  ๕. ม. ปาปวิตกฺกา ฯ  ๖. ม. อยมฺปสฺส ฯ    
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ย  ย  ลภติ    เตน  เตเนว  ตุสฺสติ   อ ฺ  น  ปฏเติ   ลภนฺโตป  
น  คณฺหาติ  ฯ  อยมสฺส  คิลานปจฺจเย  ยถาลาภสนฺโตโส  ฯ  โย   
ปน  เตเลน  อตฺถิโก  ผาณิต  ลภติ  ฯ  โส  ต  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน   
ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  เตล  คเหตฺวา  ฯ  อ ฺเทว  วา  ปริเยสิตฺวา   
เภสชฺช  ลภนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ  ฯ  อยมสฺส  คิลานปจฺจเย   
ยถาพลสนฺโตโส  ฯ   
        อปโร  มหาปุ ฺโ  พหุ เตลมธุผาณิตาทิปณีตเภสชฺช  
ลภติ  ฯ  โส  ต  จีวร  วิย  เถรจิรปพฺพชติพหุสฺสุตอปฺปลาภ- 
คิลานาน  ทตฺวา  เตส  อาภเตน  เยน  เกนจิ  ยาเปนฺโตป   
สนฺตุฏโว  โหติ  ฯ  โย  ปน  เอกสฺมึ  ภาชเน  โคมุตฺตหรีตก (๒)  
เปตฺวา  เอกสฺมึ  จตุมธุร  คณฺหาหิ  ภนฺเต  ยทิจฺฉสีติ  วุจฺจมาโน  
สจสฺส  เตสุ  อ ฺตเรนป  โรโค  วูปสมติ  ฯ  อถ  โคมุตฺตหรีตก  
นาม  พุทฺธาทีหิ  วณฺณิตนฺติ  จตุมธุร  ปฏิกฺขิปตฺวา  โคมุตฺต- 
หรีตเกเนว  เภสชฺช  กโรนฺโต  ปรมสนฺตุฏโว  โหติ  ฯ  อยมสฺส 
คิลานปจฺจเย  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  ฯ   
        อิมินา  ปน  ทฺวาทสวิเธน  อิตรีตรปจฺจยสนฺโตเสน   
สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  อฏ  ปรกิฺขารา  วฏฏนฺติ  ตีณิ  
จีวรานิ   ปตฺโต  ทนฺตกฏจฺเฉทนวาสิ    เอกา  สูจิ    กายพนฺธน   
ปริสฺสาวนนฺติ  ฯ วุตฺตมฺป  เจต   
# ๑. ม. กโรนฺโตป ฯ  ๒. ม. มุตฺตหรีตก ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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                ติจีวร ฺจ  ปตฺโต  จ                  วาสิ  สูจิ  จ  พนฺธน  ฯ   
                ปริสฺสาวเนน  อฏเเต          ยุตฺตโยคสฺส  ภิกฺขุโนติ  ฯ   
        เต  สพฺเพ  กายปริหาริกาป (๑)  โหนฺติ  กุจฺฉิปริหาริกาป  
โหนฺติ  ฯ  กถ  ฯ  จีวร  ตาว  นิวาเสตฺวา  ปารุปตฺวา  จ  วิจรณ- 
กาเล  กาย  ปริหรติ  โปเสตีติ  กายปรหิาริก  โหติ  ฯ  จีวร 
กณฺเณน  อุทก  ปริสฺสาเวตฺวา  ปวนเกาเล  ฯ  ขาทิตพฺพผลาผลคฺค- 
หณกาเล  จ  กุจฺฉึ  ปริหรติ  โปเสตีติ  กุจฺฉิปริหาริก  โหติ  ฯ   
        ปตฺโตป  เตน  อุทก  อุทฺธริตฺวา  นฺหานกาเล  กุฏิปริภนฺฑ- 
กรณกาเล  จ  กายปริหารโิก  โหติ  ฯ  อาหาร  คเหตฺวา  ภุ ฺชน- 
กาเล  กุจฺฉิปริหาริโย ฯ   
        วาสิป  ตาย  ทนฺตกฏจฺเฉทนกาเล  ม ฺจปาน  องฺคปาท- 
จีวรกุฏิทณฺฑกสชฺชนกาเล  จ  กายปริหาริกา  โหติ  ฯ  อุจฺฉุจฺเฉทน- 
นาฬิเกราทิตจฺฉนกาเล  กจฺุฉิปริหาริกา  โหติ  ฯ   
        สูจิป  จีวรสิพฺพนกาเล  กายปริหาริกา  โหติ  ฯ  ปูว  วา  
ผล  วา  วิชฺฌตฺิวา  ขาทนกาเล  กุจฺฉิปริหาริกา  ฯ  กายพนฺธน  
พนฺธิตฺวา  วิจรณกาเล  กายปริหาริก  ฯ  อุจฺฉุอาทีนิ  พนฺธิตฺวา  
คหณกาเล  กุจฺฉิปริหาริก  ฯ   
        ปริสฺสาวน  เตน  อุทก  ปริสฺสาเวตฺวา  นฺหานกาเล   
เสนาสนปริภณฺฑกรณกาเล (๒)  จ  กายปริหาริก    ปานียปาน- 
# ๑. ม. กายปริหาริกาป ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ....ปริภณฺฑกรณ... ฯ    
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ปริสฺสาวนกาเล (๑)   เตเนว  ติลตณฺฑุลปุถุกาทีนิ  คเหตฺวา  ขาทน- 
กาเล  จ  กุจฺฉิปริหาริก  ฯ  อย  ตาว  อฏปริกฺขาริกสฺส  
ปริกฺขารมตฺตา  ฯ   
        นวปริกขฺาริกสฺส  ปน  เสยฺย  ปวิสนฺตสฺส  ตตฺรฏกปจฺจตฺถรณ  
วา  กุ ฺจิกา  วา  วฏฏติ  ฯ  ทสปรกิฺขาริกสฺส  นิสีทน  วา   
จมฺมกฺขณฺฑ  วา  วฏฏติ  ฯ  เอกาทสปรกิฺขาริกสฺส  กตฺตรยฏ ิ  
วา  เตลนาฬิกา  วา  วฏฏติ  ฯ  ทฺวาทสปริกฺขาริกสฺส  ฉตฺต  
วา  อุปาหน  วา  วฏฏติ  ฯ  เอเตสุ  จ  อฏปริกฺขาริโกว  สนฺตุฏโ  
อิตเร  อสนฺตุฏา  มหิจฺฉา  ทุพฺภราติ  น  วตฺตพฺพา  ฯ  เอเต 
หิ  อปฺปจฺฉาว  สนฺตุฏาว  สุภราว  สลฺลหุกวุตฺติโนว  ฯ  ภควา  
ปน  นยิท  สตฺุต  เตส  วเสน  กเถสิ  ฯ  อฏปรกิฺขาริกสฺส  วเสน  
กเถสิ  ฯ  โส  หิ  ขุทฺทกวาสึ  จ  สูจึ  จ  ปริสฺสาวเน  ปกฺขิปตฺวา  
ปตฺตสฺส  อนฺโต  เปตฺวา  ปตฺต  องฺสกูเฏ  ลคฺเคตฺวา  ติจีวเร  
กายพนฺธน  กตฺวา  ยถิจฺฉก  สุข  ปกฺกมติ  ฯ  ปฏินวิตฺเตตฺวา  
คเหตพฺพ  นามสฺส  น  โหติ  ฯ   
        อิติมสสฺ  ภิกฺขุโน  สลฺลหุกวุตฺติต  ทสฺเสนฺโต  ภควา  
สนฺตุฏโ  โหติ  กายปรหิาริเกน  จีวเรนาติ  อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  
กายปริหาริเกนาติ  กายปริหรณมตฺตเกน  ฯ  กุจฺฉิปริหาริเกนาติ   
# ๑. ม. ปานยีปาณกปริสฺสาวน... ฯ  ๒. ม. มหาภาราติ ฯ  
# ๓. ม. ติจีวร   กายปฏิพทฺธ ฯ    ๔. ม. เยนิจฺฉก ฯ    
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กุจฺฉิปริหรณมตฺตเกน  ฯ  สมาทาเยว  ปกฺกมีติ  ต  อฏปริก- 
 ฺขารมตฺตก  สพฺพ  คเหตฺวาว  กายปฏิพทฺธ  กตฺวาว  คจฺฉติ  ฯ  
มม  วิหาโร  ปริเวณ  อุปฏาโกติ  อาสงฺโค  วา  พนฺโธ  วา (๑) 
น  โหติ  ฯ  โส  ชิยามุตฺโต  สโร  วิย  ฯ  ยูถา  อปกฺกมนฺโต  
มตฺตหตฺถี  วิย (๒)  จ  อิจฺฉิติจฺฉิต  เสนาสน  วนสณฺฑ  รุกฺขมลู  
วนปพฺภาร  ปริภุ ฺชนฺโต  เอโกว  ติฏติ   เอโกว  นิสีทติ   
สพฺพิริยาปเถสุ  เอโก  อทติุโย  ฯ   
                        จาตุทฺทิโส  อปฺปฏโิฆ  จ  โหติ 
                        สนฺตุสฺสมาโน  อิตรีตเรน   
                        ปริสฺสยาน  สหิตา  อฉมฺภี     
                        เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ (๓)  ฯ   
เอว  วณฺณิต  ขคฺควิสาณกปฺปต  อาปชชฺติ  ฯ   
        อิทานิ  ตมตฺถ  อุปมาย  สาเธนฺโต  เสยฺยถาปติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ  ปกฺขี  สกุโณติ  ปกขฺยุตฺโต  สกุโณ  ฯ  เฑตีติ  อุปฺปตติ  ฯ  
อย  ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ ฯ สกุณา  นาม  อสุกสฺม ึ ปเทเส  
รุกฺโข  ปริปกฺกผโลติ  ตฺวา  นานาทิสาหิ  อาคนฺตฺวา 
นขปตฺตตุณฺฑาทีหิ  ตสฺส  ผลานิ  วิชฌฺนฺตา  วิตุทนฺตา (๔)  ขาทนฺติ  
อิท  อชชฺตนาย    อิท  สฺวาตนาย  ภวิสฺสตีติ  เตส  น  โหติ  ผเล   
# ๑. ม. อาสงฺโค วา พนฺโธ วา ฯ  ๒. ม. อปกฺกนโฺต มทหตฺถี วิย ฯ   
# ๓. ขุ.สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๓ ฯ  ๔. ม. วิธุนนฺตา ฯ    
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ปน  ขีเณ  เนว  รุกฺขสฺส  อารกฺข  เปนฺติ  ฯ  น  ตตฺถ  ปตฺต  
วา  นข  วา  ตุณฺฑ  วา  เปนฺติ  ฯ  อถโข  ตสฺมึ  รุกเฺข  
อนเปกฺขา (๑) หุตฺวา  ฯ  โย  ย  ย  ทิสาภาค  อิจฺฉติ  ฯ  โส  เตน  
เตน  สปตฺตภาโรว  อุปฺปติตฺวา  คจฺฉติ  ฯ  เอวเมว  อย  ภิกฺขุ   
นิสฺสงฺโค  นริเปกฺโข  เยนกาม  ปกฺกมนฺโต (๒)   สมาทาเยว  
ปกฺกตีติ (๒) ฯ   
                                 
                                นีวรณปฺปหานกถาวณฺณนา   
        โส  อิมนิา  จาติอาทินา  กึ  ทสฺเสติ  ฯ  อร ฺวาสสฺส   
ปจฺจยสมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ  ฯ  ยสฺส  ห ิ อิเม  จตฺตาโร  ปจฺจยา  
นตฺถิ  ฯ  ตสฺส  อร ฺวาโส  น  อิชฺฌติ   ติรจฺฉานคเตหิ  วา   
วนจรเกหิ  วา  สทฺธึ  วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ  ฯ  อร ฺเ  อธิวฏา  
เทวตา  กึ  เอวรูปสฺส  ปาปภิกฺขุโน  อร ฺวาเสนาติ  เภรวสทฺท  
สาเวนฺติ  ฯ  หตฺเถหิ  สีส  ปหริตฺวา  ปลายนาการ  กโรนฺติ  ฯ 
อสุโก  ภิกฺขุ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  อิท ฺจิท ฺจ  ปาปกมฺม  อกาสติี  
อยโส  ปตฺถรติ  ฯ  ยสฺส  ปเนเต  จตฺตาโร  ปจฺจยา  อตฺถิ  ฯ  ตสฺส  
อร ฺวาโส  อิชฺฌติ  ฯ  โส  หิ  อตฺตโน  สลี  ปจฺจเวกฺขนฺโต  
กิ ฺจิ  กาฬก  วา  ติลก  วา  อปสฺสนฺโต ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา  
ต  ขยวยโต  สมฺมสนฺโต  อริยภูมึ  โอกกฺมติ  ฯ  อร ฺเ  อธิวฏา   
# ๑. ม. อนเปกฺโข ฯ  ๒. ม. ปกฺกมติ ฯ เตน วุตฺต สมาทาเยว ปกฺกมตีติ ฯ    
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เทวตา  อตฺตมนา  วณฺณ  ภณนฺติ  ฯ  อิมสฺส  อุทเก  ปกฺขิตฺต- 
เตลพินฺทู (๑)  วิย  ยโส  วิตฺถาริโก  โหติ  ฯ   
        ตตฺถ  วิวิตฺตนฺติ  สุ ฺ    อปฺปสทฺท  อปฺปนิคฺโฆสนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  เอตเทว  หิ  สนธฺาย  วิภงฺเค  วิวิตฺตนฺติ  สนฺติเก  
เจป  เสนาสน  โหติ    ต ฺจ  อนากิณฺณ  คหฏเหิป  ปพฺพชิเตหิป  
เตน  ต  วิวิตฺตนฺติ (๒)  วุตฺต  ฯ  เสติ  เจว  อาสติ  จ   เอตฺถาติ  
เสนาสน  ฯ  ม ฺจปาทีนเมต  อธิวจน  ฯ  เตนาห  เสนาสนนฺติ   
ม ฺโจป [๓]  ปป    ภิสีป    พิพฺโพหนป (๔) วิหาโรป   อฑฺฒโยโคป   
ปาสาโทป    หมฺมิยมฺป    คุหาป    อฏโฏป    มาโลป    เลณป  
เวฬุคุมฺโพป    รกฺุขมูลป    มณฺฑโปป  เสนาสน  ยตฺถ  วา  ปน  
ภิกฺขู  ปฏิกกฺมนฺติ    สพฺพเมต  เสนาสนนฺติ  (๕) ฯ   
        อปจ  วิหาโร  อฑฺฒโยโค  ปาสาโท  หมฺมิย  คุหาติ  อิท   
วิหารเสนาสน  นาม  ฯ  ม ฺโจ  ป  ภิสี  พิพฺโพหนนฺติ  อิท  
ม ฺจปเสนาสน  นาม  ฯ  จิมิลิกา  จมฺมกฺขณฺโฑ  ติณสนฺาโร  
ปณฺณสนฺาโรติ  อิท  สนฺถตเสนาสน  นาม  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  
ภิกฺขู  ปฏิกกฺมนฺตีติ  อิท  โอกาสเสนาสน  นามาติ  เอว  จตุพฺพิธ  
เสนาสน  โหติ  ฯ  ต  สพฺพ  เสนาสนคฺคหเณน  สงฺคหิตเมว  ฯ   
        อิทมสสฺ  ปน (๖)  สกุณสทิสสฺส  จาตุทฺทิสสฺส  ภิกฺขุโน   
# ๑. ม. ...พินทฺุ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๓/๓๓๘ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เสนาสนนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๔. ม. พิมฺโพหนมฺป ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๔/๓๓๘ ฯ   
# ๖. ม. อิธ ปนสฺส ฯ    
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อนุจฺฉวิกเสนาสน  ทสฺเสนฺโต  อร ฺ  รุกฺขมูลนติฺอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  อร ฺนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  พหิ  อินทฺขีลา   สพฺพเมต  
อร ฺนฺติ  อิท  ภิกฺขุนีน  วเสน  อาคต  อาร ฺ ฯ อารฺญก 
 ฺนาม  เสนาสน  ป ฺจธนุสติก  ปจฺฉิมนฺติ  อิทมฺปน  อิมสฺส  
ภิกฺขุโน  อนรุูป  ฯ  ตสฺส  ลกฺขณ  วิสุทฺธิมคฺเค  ธุตงฺคนิทฺเทเส  
วุตฺต  ฯ  รุกฺขมูลนฺติ  ย  กิ ฺจิ  สนฺทจฺฉาย  วิวิตฺต  รกฺุขมูล  ฯ   
ปพฺพตนฺติ  เสล  ฯ  ตตฺถ  หิ  อุทกโสณฺฑีสุ  อุทกกิจฺจ  กตฺวา  
สีตาย  รุกฺขจฺฉายาย  นิสินฺนสฺส  นานาทิสาสุ  ขายมานาสุ  
สีเตน  วาเตน วีชิยมานสฺส  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  ฯ  กนฺทรนฺติ  
ก  วุจฺจติ  อุทก  ฯ  เตน  ทาริต  ฯ  อุทเกน  ภินฺน  ปพฺพตปฺปเทส 
ย  นทีตุมฺพนติฺป  นทีกุชชนฺติป  วทนฺติ  ฯ  ตตฺถ  หิ  รชตปฏ- 
สทิสา  วาลิกา  โหนฺติ  ฯ  มตฺถเก  มณวิิตาน  วิย  วนคหน ฯ 
มณิขนฺธสทิส  อุทก  สนทฺติ  ฯ  เอวรูป  กนฺทร  โอรุยฺห  ปานยี  
ปวิตฺวา  คตฺตานิ  สีตานิ  กตฺวา  วาลิก  อุสฺสาเปตฺวา  ปสุกูล- 
จีวร  ป ฺเปตฺวา  นิสินฺนสฺส  สมณธมฺม  กโรโต  จิตฺต  เอกคฺค  
โหติ  ฯ คิริคุหนฺติ  ทฺวินฺน  ปพฺพตาน  อนฺตร  ฯ  เอกสฺมึเยว  วา  
อุมงฺคสทิส  มหาวิวร  ฯ  สุสานลกฺขณ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺต  ฯ 
วนปตฺถนฺติ  คามนฺต  อติกฺกมิตฺวา  มนุสฺสาน  อนุปจารฏาน   
ยตฺถ  น  กสนฺติ  น  วปนฺติ  ฯ  เตเนวาห  วนปตฺถนติฺ  ทูรานเมต   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๘๘/๒๖๔ ฯ  ๒. วิ มหาวิ. ๒/๑๖๖/๑๔๖ ฯ  
# ๓. ม. นทีกฺุชนฺติ ฯ  ๔. ม. รชตปฏฏสทิสา ฯ  
# ๕. ม. โหติ ฯ     ๖. ม. อุมคฺคสทิส ฯ    
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เสนาสนาน  อธิวจนนฺติอาทิ (๑) ฯ  อพฺโภกาสนฺติ  อจฺฉนฺน  ฯ  
อากงฺขมาโน  ปเนตฺถ  จีวรกุฏ ึ กตฺวา  วสติ  ฯ  ปลาสปุ ฺชนฺติ (๒) 
ปลาสราสิ  ฯ  มหาปลาสปุ ฺชโต  ห ิ ปลาส  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  
ปพฺภารเลณสทิเส  อาลเย  กโรนฺติ  ฯ  คจฺฉคุมฺพาทีน  หิ  อุปร ิ 
ปลาส  ปกฺขิปตฺวา  เหฏา  นิสินฺนา  สมณธมฺม  กโรนฺติ  ฯ  
ต  สนฺธาย (๓)  วุตฺต  ฯ   
        ปจฺฉาภตฺตนฺติ  ภตฺตสฺส  ปจฺฉโต  ฯ  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโตติ   
ปณฺฑปาตปริเยสนโต  ปฏิกฺกนฺโต  ฯ  ปลลฺงฺกนฺติ  สมนฺตโต  
อูรุพทฺธาสน  ฯ  อาภุชิตฺวาติ  พนฺธิตฺวา  ฯ  อุชุ กาย  ปณิธายาติ  
อุปริม  สรีร  อุชุก  เปตฺวา  อฏารส  ปฏ ิกณฺฏกฏ ิเก (๔)  โกฏิยา  
โกฏ ึ ปฏิปาเทตฺวา  ฯ  เอว ฺหิ  นิสินฺนสฺส  จมฺมมสนฺหารูนิ  น  
ปณามนฺติ (๕)  ฯ  อถสสฺ  ยา  เตส  ปณมนปฺปจฺจยา (๖)  ขเณ  ขเณ   
เวทนา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  ตา  น  อุปฺปชชฺนติฺ    ตาสุ  อนปฺุปชฺชมานาสุ  
จิตฺต  เอกคฺค  โหติ    กมฺมฏาน  น  ปฏิปตติ (๗)   วุฑฺฒึ  ผาตึ  
เวปุลฺล  อุปคจฺฉติ  ฯ  ปรมิุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ  กมฺมฏานาภิมุข  
สตึ  เปตฺวา  มุขสมีเป  วา  ฐเปกตฺวาติ (๘)  อตฺโถ  ฯ  เตเนว  วิภงฺเค  
วุตฺต  อย  สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  สุปติฏ ิตา (๙)  นาสิกคฺเค  วา  
มุขนิมิตฺเต  วา  เตน  วุจฺจติ  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ (๑๐) ฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๘/๓๓๘ ฯ  ๒. ม. ปลาเล.... ฯ  เอวมุปริป ฯ   
# ๓. ม. สนฺธาเยต ฯ  ๔. ม. ปฏฐิกณฺฏเก ฯ  ๕. ม. ปณมนฺติ ฯ   
# ๖. ม. ปณมนปฺปจฺจยา ฯ  ๗. ม. ปริปตติ ฯ  ๘ ม. กตฺวา ฯ   
# ๙. ม. สูปฏฐิตา ฯ  ๑๐. อภิ. วิ. ๓๕/๖๒๔/๓๓๙ ฯ    
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อถวา ฯ   ปรติี  ปริคฺคหฏโ  ฯ  มุขนติฺ  นิยฺยานฏโ  ฯ  สตีติ  
อุปฏานฏโ  ฯ  เตน  วุจฺจติ  ปริมุข  สตินฺติ  เอว  ปฏิสมฺภิทาย (๑) 
วุตฺตนเยน  เจตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  ตตฺราย  สงฺเขโป  ปริคฺคหิต  
นิยฺยาน  สตึ  กตฺวาติ  ฯ   
        อภิชฺฌ  โลเกติ  เอตฺถ  ลุชชฺนฏเน (๒) ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
โลโก  ตสฺมา  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  ราค  ปหาย  กามจฺฉนฺท   
วิกฺขมฺเภตฺวาติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  วิคตาภิชฺเฌนาติ  วิกฺขมฺภนวเสน   
ปหีนตฺตา  วิคตาภิชฺเฌน  [๓]  จกฺขุวิ ฺาณสทิเสนาติ  อตฺโถ  ฯ   
อภิชฺฌาย  จิตฺต  ปริโสเธตีติ  อภิชฺฌาโต  จิตฺต  ปรโิมเจติ  ฯ  
ยถา  ต  สา  มุ ฺจติ  เจว  ฯ  มุ ฺจิตฺวา  จ  น  ปุน  คณฺหาติ   
เอว  กโรตีติ  อตฺโถ  ฯ  พฺยาปาทปโทส  ปหายาติ  อาทีสุป  เอเสว  
นโย  ฯ  พฺยาปชฺชติ อิมินา  จิตฺต  ปูติกมฺุมาสาทโย  วิย  ปุริม- 
ปกตึ  ปชหตติี (๔)  พฺยาปาโท  ฯ  วิการาปตฺติยา  ปทุสฺสติ  ฯ  ปร  
วา  ปทูเสติ  วินาเสตีติ  ปโทโส  ฯ  อุภย  เจต  โกธสฺเสวาธิ- 
วจน  ฯ  ถีน  จิตฺตเคล ฺ  ฯ  มิทฺธ  เจตสิกเคล ฺ  ฯ  ถีน ฺจ   
มิทฺธ ฺจ  ถีนมิทฺธ  ฯ  อาโลกส ฺ ีติ  รตฺติมฺป  ทิวาป  ทฏิา- 
โลกส ฺชานนสมตฺถตาย (๕)  วิคตนีวรณตาย (๖) ปริสุทฺธาย  ส ฺาย  
สมนฺนาคโต  ฯ  สโต  สมปฺชาโนติ  สติยา  จ  าเน    จ   
# ๑. ขุ. ปฏ. ๓๑/๓๘๘/๒๖๔ ฯ  ๒. ม. ลชฺุชนปลุชชฺนฏเฐน ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. วิชหตีติ ฯ  
# ๕. ม. ...สมตฺถาย ฯ   ๖. ม. ....นีวรณาย ฯ    
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สมนฺนาคโต  ฯ  อิท  อุภย  อาโลกส ฺาย  อุปการตฺตา  วุตฺต  ฯ  
อุทฺธจฺจ ฺจ  กุกฺกุจฺจ ฺจ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ฯ  ติณฺณวิจิกิจฺโฉติ  วิจิกิจฺฉ  
ตริตฺวา  อติกฺกมิตฺวา   ิโต  ฯ  กถมิท  กถมิทนฺติ  เอว  นปฺปวฺตตีติ  
อกถงฺกถี  ฯ  กฺสเลสุ  ธมฺเมสูติ  อนวชฺเชสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  อิเม  น ุ 
โข  กุสลา  ฯ  กถมิเม  กุสลาติ  เอว  น  วิจิกิจฺฉติ  ฯ  น  กงฺขตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  อิเมสุ  ปน  นีวรเณสุ  วจนฏฐ- 
ลกฺขณาทิเภทโต  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ฯ  ต  สพฺพ  วิสทฺุธิมคฺเค  
วุตฺต  ฯ   
        ยา  ปนาย  เสยฺยถาป  มหาราชาติ  อุปมา  วุตฺตา   
ตตฺถ  ฯ  อิณ  อาทายาติ  วุฑฺฒิยา  ธน  คเหตฺวา  ฯ  พฺยนฺตี- 
กเรยฺยาติ  วิคตนฺต  กเรยฺย  ฯ  ยถา  เตส  กากณิกมตฺโตป  ปริยนโฺต 
นาม  นาวสิสฺสติ  ฯ  เอว  กเรยฺย  ฯ สพฺพโส  ปฏินยิฺยาเทยฺยาติ (๑) 
อตฺโถ  ฯ  ตโตนิทานนฺติ  อานณฺยนิทาน  ฯ  โส  ห ิ อนโณมฺหีติ  
อาวชฺเชนฺโต  พลวปาโมชชฺ  ลภติ   โสมนสฺส  อธิคจฺฉตีติ  ฯ  เตน  
วุตฺต  ลเภถ  ปาโมชฺช    อธิคจฺเฉยฺย  โสมนสฺสนฺติ  ฯ   
        วิสภาคเวทนุปฺปตฺติยา  กกจฺเจเนว (๒)  จตุอิริยาปถ  ฉินฺทนโฺต   
อาพาธตีติ  อาพาโธ  ฯ  สวฺาสฺส  อตฺถีติ  อาพาธิโก ฯ  ต 
สมุฏาเนน  ทุกฺเขน  ทุกขิฺโต  ฯ  อธิมตฺตคิลาโนติ  พาฬฺหคิลาโน  ฯ  
นจฺฉาเทยฺยาติ  อธิมตฺตพฺยาธิปเรตตาย  น  รุจฺเจยฺย  ฯ  พลมตฺตาติ   
# ๑. ม. ปฏินยิฺยาเตยฺยาติ ฯ  ๒. ม. กกเจเนว ฯ    
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พลเมว  ฯ  พล ฺจสฺส  กาเย  น  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  ตโตนิทานนฺติ   
อาโรคฺยนิทาน  ฯ  ตสฺส  หิ  อโรโคมฺหีติ  อาวชฺชยโต  ตทุภย  
โหติ  ฯ  เตน  วุตฺต  ลเภถ  ปาโมชฺช  ฯ  อธิคจฺเฉยฺย  โสมนสฺสนฺติ  ฯ   
        น  จสฺส  กิ ฺจิ  โภคาน  วโยติ  กากณิกมตฺตป  โภคาน   
วโย  น  ภเวยฺย  ฯ  ตโตนทิานนฺติ  พนฺธนาโมกฺขนิทาน  ฯ  เสส   
วุตฺตนเยเนว  สพฺพปเทสุ  โยเชตพฺพ  ฯ   
        อนตฺตาธีโนติ  น  อตฺตนิ  อธีโน  ฯ  อตฺตโน  รุจิยา  กิ ฺจิ  
กาตุ  น  ลภติ  ฯ  ปราธีโนติ  ปเรสุ  อธีโน  ปรสฺเสว  รุจิยา  
ปวตฺตติ  ฯ  น  เยน  กามงฺคโมติ  เยน  ทิสาภาเคนสฺส  คนฺตุ- 
กามตา  โหติ  ฯ  อิจฺฉา  อุปปชฺชติ  คมนาย   เตน  คนฺตุ  น  
ลภติ   ทาสพฺยาติ  ทาสภาวา  ฯ  ภุชิสฺโสติ  อตฺตโน  สนฺตโก ฯ 
ตโตนิทานนฺติ  ภุชิสฺสนิทาน  ฯ   
        กนฺตารทฺธานมคฺคนฺติ  กนฺตาร  อทฺธานมคฺค  ฯ  นิรุทก   
ทีฆมคฺคนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ตโตนิทานนฺติ  เขมนฺตภูมินิทาน  ฯ   
        อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  อปฺปหีเนติ  เอตฺถ  ภควา  อปฺปหีน- 
กามจฺฉนฺทนีวรณ  อิณสทิส   เสสานิ  โรคาทิสทิสานิ  กตฺวา  
ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺราย  สทิสตา  โย  หิ  ปเรส  อิณ  คเหตฺวา   
วินาเสติ   โส  เตหิ  อิณ  เทหีติ  วุจฺจมาโนป  ผรุส  วุจฺจมาโนป  
พชฺฌมาโนป  วธิยมาโนป  กิ ฺจิ  ปฏิปผฺริตุ  น  สกโฺกติ  สพฺพ   
# ๑. ม. วตฺตติ ฯ  ๒. ม. ปฏิพาหิตุ ฯ    
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ติติกฺขติ  ฯ  ติติกฺขาการณ  หิสฺส  ต  อิณ  โหติ  ฯ  เอวเมว  โย   
ยมฺหิ  กามจฺฉนฺเทน  รชชฺติ  ฯ  ตณฺหาคหเณน (๑)  ต  วตฺถุ คณฺหาติ    
โส  เตน  ผรสุ  วุจฺจมาโนป  พชฌฺมาโนป  วธิยมาโนป  สพฺพ  
ติติกฺขติ  ฯ  ติติกฺขาการณ  หิสฺส  โส  กามจฺฉนฺโท  โหติ  ฯ  
ฆรสามิเกหิ  วธิยมานาน  อิตฺถีน  วิยาติ    เอว    อิณ    วิย  
กามจฺฉนฺโท  ทฏพฺโพ  ฯ   
        ยถา  ปน  ปตฺตโรคาตุโร  มธุสกกฺราทีสุป  ทนิฺเนสุ  
ปตฺตโรคาตุรตาย  เตส  รส  น  วินฺทติ  ฯ  ติตฺตก  ติตฺตกนฺติ   
อุคฺคิรติเยว  ฯ  เอวเมว  พฺยาปนฺนจิตฺโต  หิตกาเมหิ  อาจริยุปชฺฌาเยหิ  
อปฺปมตฺตกมฺป  โอวทิยมาโน  โอวาท  น  คณฺหาติ  ฯ  อติวิย  
ตุมเห (๒) อุปทฺทเวถาติ  อาทีนิ  วตฺวา  วิพฺภมติ  ฯ  ปตฺตโรคา- 
ตุรตาย  โส  ปุริโส  มธุสกฺกราทิรส (๓) วิย  โกธาตุรตาย  ฌาน- 
สุขาทิเภท  สาสนรส  น  วินฺทตีติ  เอว  โรโค  วิย  พฺยาปาโท  
ทฏพฺโพ  ฯ   
        ยถา  ปน  นกฺขตฺตทิวเส  พนฺธนาคาเร  พทฺโธ (๔) ปุรโิส  
นกฺขตฺตสฺส  เนว  อาทึ  น  มชฺฌ  น  ปรโิยสาน  ปสสฺติ   โส  
ทุติยทิวเส  มุตฺโต  อโห  หิยฺโย  นกฺขตฺต  มนาป  อโหสิ   อโห  
นจฺจ  อโห  คีตนฺติ  อาทีนิ  สุตฺวาป  ปฏิวจน  น  เทติ  ฯ  กึ   
การณา  ฯ  นกฺขตฺตสฺส  อนนุภูตตฺตา   เอวเมว  ถีนมิทฺธาภิภูโต  
# ๑. ม. ตณฺหาสหคเตน ฯ  ๒. ม. เม ตุมเฺห ฯ  ๓. ม. มธุสกฺกราทีน ฯ   
# ๔. ม. พทฺโธ ฯ    
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ภิกฺขุ  วิจิตฺตนเยป  ธมฺมสสฺวเน  ปวตฺตมาเน  เนว  ตสฺส  อาทึ  น  
มชฺฌ  น  ปรโิยสาน  ชานาติ  ฯ  โสป  อุฏ ิเต  ธมฺมสฺสวเน  อโห  
ธมฺมสฺสวน  ฯ  อโห  การณ    อโห  อุปมาติ  ธมฺมสฺสวนสฺส  วณฺณ 
ภาสมานาน (๑)  สุตฺวาป  ปฏิวจน  น  เทติ  ฯ  กึ  การณา  ฯ   
ถีนมิทฺธวเสน  ธมฺมกถาย  อนนุภูตตฺตา  ฯ  เอว  พนฺธนาคาร  
วิย  ถีนมิทฺธ  ทฏพฺพ  ฯ   
        ยถา  ปน  นกฺขตฺต  กีฬนฺโตป  ทาโส  อิท  นาม  อจฺจายิก  
กรณีย  อตฺถิ  ฯ  สีฆ  ตตฺถ  คจฺฉาหิ  ฯ  โน  เจ  คจฺฉสิ   หตฺถปาท  
วา  เต  ฉินฺทามิ  ฯ  กณฺณนาส  วาติ  วุตฺโต  โส(๒)  สีฆ  คจฺฉติเยว   
โส (๒)  นกขฺตฺตสฺส  อาทิมชฺฌปรโิยสาน  อนุภวิตุน  ลภติ  ฯ  
กสฺมา  ฯ  ปราธีนตาย  ฯ  เอวเมว  วินเย  อปกต ฺ ุนา  ภิกฺขุนา(๒)  
วิเวกตฺถาย  อร ฺ  ปวิฏเนาป  กิสฺมิ ฺจิเทว  อนฺตมโส  
กปฺปยมเสป  อกปฺปยมสส ฺาย  อุปฺปนฺนาย  วิเวกมฺปหาย   
สีลปริโสธนตฺถ (๓)  วินยธรสฺส  สนฺติก  คนฺตพฺพ  โหติ    วิเวกสุข  
อนุภวิตุน  ลภติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจาภิภูตภาวายาติ (๔) 
เอว  ทาสพฺย  วิย  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ทฏพฺพ  ฯ   
        ยถา  ปน  กนฺตารทฺธานมคฺค  ปฏิปนฺโน  ปุรโิส  โจเรหิ  
มนุสฺสาน  วิลุมฺปมาโนกาส  หโตกาส  จ (๕)  ทิสฺวา  ทณฺฑกสทฺเทนป  
สกุณสทฺเทนป  โจรา  อาคตาติ  อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโตว  โหติ   
# ๑. ม. ภณมานาน ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. สลีวิโสธนตฺถ ฯ   
# ๔. ม. ....วิภูตตายาติ ฯ  ๕. ม. วิลุตฺโตกาส ปหโตกาสฺจ ฯ    
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คจฺฉติป  ติฏติป  นิวตฺตติป   คตฏานโต  อาคตฏานเมว(๑)  พหุตร   
โหติ  ฯ  โส  กิจฺเฉน  กสิเรน  เขมนฺตภูมึ  ปาปุณาติ  วา  น  
วา  ปาปุณาติ    เอวเมว  ยสฺส  อฏสุ  าเนสุ  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปนฺนา  
โหติ   โส  พุทฺโธ  น ุ โข   น  นุโข  พุทฺโธติ  อาทินา  นเยน  
วิจิกิจฺฉนฺโต  อธิมุจฺจิตฺวา  สทฺธาย  คณฺหิตุ  น  สกฺโกติ   
อสกฺโกนฺโต  มคฺค  วา  ผล  วา  น  ปาปุณาตีติ  อิติ  ยถา   
กนฺตารทฺธานมคฺเค  โจรา  อตฺถิ  นตฺถติี  ปุนปฺปุน  อาสปฺปน- 
ปริสปฺปน  โหติ (๒) อปริโยคาหน  ฉมฺภิตตฺต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาเทนฺโต  
เขมนฺตปฺปตฺติยา  อนฺตราย  กโรติ  ฯ  เอว  วิจิกิจฺฉาป  พุทฺโธ  น ุ
โข  น  พุทฺโธติ  อาทินา  นเยน  ปุนปปฺุน  อาสปฺปนปริสปฺปน  
อปริโยคาหน  ฉมฺภิตตฺต  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทยมานา  อริยภูมิป-ฺ 
ปตฺติยา  อนฺตราย  กโรตีติ  กนฺตารทฺธานมคฺโค  วิย  วิจิกิจฺฉา   
ทฏพฺพา  ฯ   
        อิมานิ  เสยฺยถาป  มหาราช  อานณฺยนฺติ  เอตฺถ  ภควา   
ปหีนกามจฺฉนฺทนีวรณ  อานณฺยสทิส  เสสานิ  อาโรคฺยาทิสทิสานิ  
กตฺวา  ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺราย  สทิสตา  ฯ  ยถา  ห ิ ปุรโิส  อิณ  
อาทาย  กมฺมนฺต  ปโยเชตฺวา  สมิทฺธตมปตฺโต  (๓) อิท  อิณ  นาม   
ปลิโพธมูลนฺติ  จินฺเตตฺวา  สวฑฺฒิก  อิณ  นิยฺยาเทตฺวา  ปณฺณ  
ผาลาเปยฺย   อถสฺส  ตโต  ปฏาย  เนว  โกจิ  ทูตเปเสติ   น  
ปณฺณ   โส  อิณสามิเก  ทิสฺวาป  สเจ  อิจฺฉติ  อาสนา  อุฏหติ   
# ๑. ม. อคตฏฐานเมว ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ย.ุ สมิทฺธกมฺมนฺโต ฯ    
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โน  เจ   น  อุฏหติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  เตหิ  สทฺธึ  นิลฺเลปตาย  
อลคฺคตาย  ฯ เอวเมว  ภิกฺขุ  อย  กามจฺฉนฺโท  นาม  ปลิโพธมลูนฺติ  
จินฺเตตฺวา  ฉ  ธมฺเม  ภาเวตฺวา  กามจฺฉนฺทนีวรณ  ปชหติ  ฯ 
เต  ปน  ฉ  ธมฺเม  มหาสติปฏาเน  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  ตสฺเสว  
ปหีนกามจฺฉนฺทสฺส  ยถา  อิณมุตฺตสฺส  ปุริสสฺส  อิณสามิเก  
ทิสฺวา  เนว  ภย  น  ฉมฺภิตตฺต  โหติ  ฯ  เอวเมว  ปรวตฺถุมฺหิ   
เนว  สงฺโค  น  พทฺโธ  โหติ  ฯ  ทิพฺพานิป  รูปานิ  ปสฺสโต  กิเลโส   
น  สมุทาจรติ  ฯ  ตสฺมา  ภควา  อานณฺยมิว  กามจฺฉนฺทปฺปหาน  
อาห  ฯ   
        ยถา  ปน  โส  ปตฺตโรคาตุโร  ปรุิโส  เภสชฺชกิริยาย  
ต  โรค  วูปสเมตฺวา  ตโต  ปฏาย  มธสุกฺกราทีน (๑)  รส  
วินฺทติ  ฯ  เอวเมว  ภิกฺขุ  อย  พฺยาปาโท  นาม  อนตฺถกโรติ (๒) 
ฉ  ธมฺเม  ภาเวตฺวา  พฺยาปาทนีวรณมฺปชหติ  ฯ  สพฺพ- 
นิวรเณสุ (ฉนฺน  ธมฺมาน  วิฏารโตป (๓) )   ฉ  ธมเฺม  มหาสติ- 
ปฏาเนเยว  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  น  เกวล ฺจ  เตเยว   [๔] 
ถีนมิทฺธาทีน  ปหานาย  ภาเวตพฺพา  ฯ  เตป  สพฺเพ  ตตฺเถว  
วณฺณยิสฺสาม  ฯ  โส  เอว  ปหีนพฺยาปาโท    ยถา  ปตฺตโรค- 
วิมุตฺโต  ปุริโส  มธุสกฺกราทีน  รส  ปยายมาโน (๕)  ปฏิเสวติ    
# ๑. ม. มธุสกฺกราทีน ฯ  ๒. ม. มหาอนตฺถกโรติ ฯ  ๓. กตฺถจิ น ทิสฺสติ ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เยปติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. สมฺปยายมาโน ฯ    
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เอวเมว  อาจารปณฺณตฺติอาทีนิ  สิกฺขาปทานิ  ปยายมาโน(๑)  สริสา  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สมฺปยายมาโน  สิกฺขติ  ฯ  ตสฺมา  ภควา  อาโรคฺยมิว  
พฺยาปาทปฺปหาน  อาห  ฯ   
        ยถา  โส  นกฺขตฺตทิวเส  พนฺธนาคาร  ปเวสิตปุริโส  
อปรสฺมึ  นกขฺตฺตทิวเส  ปุพฺเพป  อห  ปมาทโทเสน  พทฺโธ (๒) 
เตน  ต  นกฺขตฺต  นานุภวึ  ฯ  อิทานิ  อปฺปมตฺโต  ภวิสฺสามีติ  ยถาสฺส  
ปจฺจตฺถิกา  โอกาส  น  ลภนฺติ  ฯ  เอว  อปฺปมตฺโต  หุตฺวา  นกฺขตฺต  
อนุภวิตฺวา  อโห  นกฺขตฺตนฺติ (๓)   อุทาน  อุทาเนสิ    เอวเมว  ภิกฺขุ  
อิท  ถีนมิทฺธ  นาม  มหาอนตฺถกรนฺติ  ฉ  ธมฺเม  ภาเวตฺวา 
ถีนมิทฺธนีวรณ  ปชหติ  ฯ  โส  เอว  ปหีนถีนมิทฺโธ   ยถา  พนฺธนา   
มุตฺโต  ปุรโิส  สตฺตาหป  นกฺขตฺตสฺส  อาทิมชฺฌปริโยสาน  อนภุวติ   
เอวเมว  ธมฺมนกฺขตฺตสฺส  อาทิมชฺฌปริโยสาน  อนภุวนฺโต  สห  
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  ตสฺมา  ภควา  พนฺธนา  
โมกฺขมิว  ถนีมิทฺธปฺปหาน  อาห  ฯ   
        ยถา  ปน  ทาโส  ก ฺจิเทว  มิตฺต  อุปนิสฺสาย  สามิกาน   
ธน  ทตฺวา  อตฺตาน  ภุชิสฺส  กตฺวา  ตโต  ปฏาย  ย  อิจฺฉติ  
ต  กโรติ   เอวเมว  ภิกฺขุ  อิท  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  นาม  มหา- 
อนตฺถกรนฺติ  ฉ  ธมฺเม  ภาเวตฺวา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ปชหติ  ฯ  
โส  เอว  ปหนีุทฺธจฺจกุกฺกุจฺโจ   ยถา  ภุชิสฺโส  ปุรโิส  ย  อิจฺฉติ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. พทฺโธ ฯ  ๓. ม. อโห นกฺขตฺต อโห นกฺขตฺตนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 321 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๐   
 
ต  กโรติ   ย  (๑) น  อิจฺฉติ   ต  น  กโรติ (๑)   น  ต  โกจิ  พลกฺกาเรน   
ตโต  นิวตฺเตติ   เอวเมว  ยถาสุข  เนกขฺมฺมปฏิปท  ปฏิปชชฺติ   
น  ต  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  พลกฺกาเรน  ตโต  นิวตฺเตติ  ฯ  ตสฺมา   
ภควา  ภุชิสฺส  วิย  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปฺปหาน  อาห  ฯ   
        ยถา  พลวา  ปุรโิส  หตฺถสาร  คเหตฺวา  สชฺชาวุโธ 
สปริวาโร  กนฺตาร  ปฏิปชฺเชยฺย    ต  โจรา  ทูรโต  ทิสฺวา   
ปลาเยยฺยุ   โส  โสตฺถินา  ต    กนฺตาร  นิตฺถริตฺวา  เขมนฺต  
ปตฺโต  หฏตุฏโ  อสฺส  ฯ  เอวเมว  ภิกฺขุ  อย  วิจิกิจฺฉา  นาม  
มหาอนตฺถการิกาติ (๒)  ฉ  ธมฺเม  ภาเวตฺวา  วิจิกิจฺฉ  ปชหติ  ฯ  โส   
เอว  ปหีนวิจิกิจฺโฉ  ฯ  ยถา  พลวา  ปรุโิส  สชฺชาวุโธ  สปริวาโร  
นิพฺภโย  โจเร  ติณ  วิย  อคเณตฺวา  โสตฺถินา  นิกฺขมิตฺวา  
เขมนฺต  ภูมึ  ปาปุณาติ  ฯ  เอวเมว ภิกฺขุ  ทุจฺจริตกนฺตาร  
นิตฺถริตฺวา  ปรม  เขมนฺตภูมึ  อมตมหานิพฺพาน  ปาปุณาติ  ฯ  
ตสฺมา  ภควา  เขมนฺตภูมึ  วิย  วิจิกิจฺฉาปฺปหาน  อาห  ฯ   
        ปาโมชชฺ  ชายตีติ  ตุฏากาโร  ชายติ  ฯ  ปมุทติสฺส  ปติ  
ชายตีติ  ตุฏสฺส  สกลสรรี  โขภยมานา  ปติ  ชายติ  ฯ  ปติมนสฺส  
กาโย  ปสฺสมฺภตีติ  ปติสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  ปุคฺคลสสฺ  นามกาโย  
ปสฺสมฺภติ  ฯ  วิคตทรโถ  โหติ  ฯ  สุข  เวเทตีติ  กายิกมฺป  เจตสิกมฺป  
สุข  เวทยติ  ฯ  จิตฺต  สมาธิยตีติ  อิมินา  เนกฺขมฺมสุเขน  สุขิตสฺส  
อุปจารวเสนป  อปฺปนาวเสนป  จิตฺต  สมาธิยติ  ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. มหาอนตฺถการิกาติ ฯ    
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        โส  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  
วิหรตีติอาทิ  ปน  อุปจารสมาธินา  สมาหิเต  จิตฺเต  อุปริวิเสส- 
ทสฺสนตฺถ  อปฺปนาสมาธินา  สมาหิเต  จิตฺเต  ตสฺส  สมาธิโน  
ปเภททสฺสนตฺถ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  อิมเมว  กายนฺติ  อิม  
กรชกาย  ฯ  อภิสนฺเทตีติ  เตเมติ  เสฺนเหติ   สพฺพตฺถ  ปวตฺตปติสุข  
กโรติ  ฯ  ปรสินฺเทตีติ  สมนฺตโต  สนเฺนติ  (๑) ฯ  ปริปูเรตีติ  วายุนา   
ภสฺต  วิย  ปูเรติ  ฯ  ปริปผฺรตีติ  สมนตฺโต  ผรติ (๒)  ฯ  สพฺพาวโต  
กายสฺสาติ  อสฺส  ภิกฺขุโน  สพฺพโกฏาสวโต  กายสฺส  กิ ฺจิ  
อุปาทินฺนกสนฺตติปวตฺติฏาเน  ฉวิมสโลหิตานุคต  อณุมตฺตป  
าน  ปมชฺฌานสุเขน  อปฺผุฏ  นาม  น  โหติ  ฯ   
        ทกโฺขติ  เฉโก  ปฏิพโล  นฺหานิยจุณุานิ  กาตุ  เจว  
ปโยเชตุ ฺจ  สนฺเทตุ ฺจ (๓)  ฯ  กสถาเลติ  เยน  เกนจิ  โลเหน  
กตภาชเน  ฯ  มตฺติกภาชน  ถิร (๔)  น  โหติ  ฯ  สนฺเทนฺตสฺส(๕)  ภิชฺชติ  
ตสฺมา  ต  น  ทสฺเสติ  ฯ  ปริปฺโผสก  ปริปฺโผสกนฺติ  สิ ฺจิตฺวา  
สิ ฺจิตฺวา  ฯ  สนฺเทยฺยาติ  วามหตฺเถน  กสถาล  คเหตฺวา  ทกฺขิณ- 
หตฺเถน  ปมาณยุตฺต  อุทก  สิ ฺจิตฺวา  สิ ฺจิตฺวา  ปริมทฺทนฺโต   
ปณฺฑ  กเรยยฺ  ฯ  เสฺนหานุคตาติ  อุทกสิเนเหน  อนุคตา  ฯ 
เสฺนหปเรตาติ  อุทกสิเนเหน  ปริคฺคหิตา (๖)  ฯ  สนฺตรพาหิราติ  สทฺธึ   
# ๑. ม. สนฺทติ ฯ  ๒. ม. ผุสติ ฯ  ๓. ม. สนฺเทตฺุจ ฯ  ๔. ม. ปน ถริ ฯ   
# ๕. ม. สนทฺนฺตสฺส ฯ  ๖. ม. ปริคตา ฯ    
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อนฺโตปเทเสน  เจว  พหิปเทเสน  จ  สพฺพตฺถกเมว  จ  อุทก- 
เสฺนเหน (๑)  ผุฏาติ  อตฺโถ  ฯ  น  จ  ปคฺฆรตีติ  น  จ  พินฺทุพินฺทุ  
อุทก  ปคฺฆรติ   สกกฺา  โหติ  หตฺเถนป  ฯ  ทฺวีหิป  ตีหิป  องฺคุลหีิ  
คเหตุ โอวฏฏิตายป (๒)  กาตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
 
                                ทุติยชฺฌานกถาวณฺณนา   
        ทุติยชฌฺานสุขุปมาย  อุพฺภิโตทโกติ (๓)  อุพฺภินฺนอุทโก  น  
เหฏา  อุพฺภิชฺชิตฺวา  อุคฺคจฺฉนกอุทโก  อนฺโตเยว  ปน   
อุปฺปชฺชนกอุทโกติ (๔)  อตฺโถ  ฯ  อายมุขนฺติ  อาคมนมคฺโค  ฯ  เทโวติ 
เมโฆ  ฯ  กาเลน  กาลนฺติ  กาเล  กาเล  ฯอนฺวฑฺฒมาส  วา  
อนุทสาห  วาติ  อตฺโถ  ฯ  ธารนฺติ  วุฏ ึ  ฯ  อนุปฺปเวจฺเฉยฺยาติ  
น  อนุปฺปเวเสยฺย (๕)   น  วสฺเสยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  สตีา  วาริธารา  
อุพฺภิชฺชิตฺวาติ  สีตวาริ   รหท  ปูรยมาน  อุพฺภิชฺชิตฺวา (๖)  ฯ  เหฏา  
อุคฺคจฺฉนกอุทก ฺหิ  อุคฺคนฺตฺวา  ภิชฺชนฺต  อุทก  โขเภติ   จตูหิ 
ทิสาหิ  ปวิสนกอุทก  ปรุาณปณฺณติณกฏทณฺฑกาทีหิ  อุทก  
โขเภติ   วุฏ ิ  อุทกธารา   นิปาตปุพฺพุฬเกหิ(๗)   อุทก  โขเภติ   
สนฺนิสินฺนเมว  ปน  หุตฺวา  อิทฺธินิมฺมิตมิว  อุปฺปชชฺมาน  อุทก   
# ๑. ม. อุทกสิเนเหน ฯ     ๒. ม. โอวฏฏิกายป ฯ  
# ๓. ม. อุพฺภิโททโกติ ฯ     ๔. ม. อุพฺภิชฺชนกอุทโกติ ฯ  
# ๕. ม. น อนุปฺปเวจฺเฉยฺยาติ น จ ปเวเสยฺย ฯ   
# ๖. ม. สีตา วาริธารา ต รหท ปูรยมานา อุพฺภิชฺชิตฺวา ฯ  
# ๗. ม. วุฏฐิอุทก   ธารานิปาตพุพฺพุฬเกหิ ฯ    
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อิม  ปเทส  ผรติ   อิม  ปเทส  น  ผรตีติ  นตฺถิ    เตน  อผุฏโฐ- 
กาโส  นาม  น  โหตีติ  ฯ  ตตฺถ  รหโท  วิย  กรชกาโย    อุทก   
วิย  ทุติยชฺฌานสุข  ฯ  เสส  ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
                                 
                                ตติยชฺฌานกถาวณฺณนา   
        ตติยชฺฌานสุขุปมาย  อุปฺปลานิ  เอตฺถ  สนฺตีติ  อุปฺปลินี  ฯ   
เสสปททฺวเยเปเสว  นโย  ฯ  เอตฺถ  จ  เสตรตฺตนีลุปฺปเลสุ (๑)  ยงฺกิ ฺจิ   
อุปฺปล  อุปฺปลเมว  ฯ  อูนกสตปตฺต  ปุณฺฑริก  ฯ  สตปตฺต  ปทุม     
ปตฺตนิยม  วา  วินาป  เสต  ปทุม  ฯ  รตฺต  ปุณฺฑรกินฺติ  อยเมตฺถ  
วินิจฺฉโย  ฯ  อุทกานุคฺคตานีติ  อุทกโต  น  อุคฺคตานิ  ฯ  อนฺโต- 
นิมุคฺคโปสินีติ  อุทกตลสสฺ  อนฺโต  นมิุคฺคานิเยว  หุตฺวา  โปสินฺติ  
วฑฺฒนฺตีติ (๒)  อตฺโถ  ฯ  เสส  ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                                จตุตฺถชฺฌานกถาวณฺณนา   
        จตุตฺถชฌฺานสุขุปมาย ฯ ปริสุทฺเธน  เจตสา  ปริโยทาเตนาติ   
เอตฺถ  นิรุปกกฺิเลสฏเน  ปริสุทฺธ   ปภสฺสรฏเน  ปริโยทาตนฺติ (๓)  
เวทิตพฺพ  ฯ  โอทาเตน  วตฺเถนาติ  อิท  อุตุผรณตฺถ  วุตฺต  ฯ  
กิลิฏวตฺเถน  หิ  อุตุผรณ  น  โหติ    ตขณโธตปริสุทฺเธน อุตุผรณ  
พลว  โหติ  ฯ  อิมิสฺสา (๔)  ห ิ อุปมาย  วตฺถ  วิย  กรชกาโย   
# ๑. ม. เสตรตฺตนีเลสุ ฯ  ๒. ม. โปสีน ิวฑฺฒีนีติ ฯ  
# ๓. ม. ปริโยทาต ฯ     ๔. ม. อิมิสฺสาย ฯ    
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อุตุผรณ  วิย  จตุตฺชฺฌานสุข   ตสฺมา   ยถา  สุนฺหาตสฺส  ปุริสสฺส   
ปริสุทฺธ  วตฺถ  สสีส  ปารุปตฺวา   นิสนิฺนสฺส  สรรีโต  อุตุ   
สพฺพเมว  วตฺถ  ผรติ    น  โกจิ  วตฺถสฺส  อผุโฏกาโส  โหติ    
เอว  จตุตฺถชฺฌานสุเขน  ภิกฺขุโน  กรชกายสฺส  น  โกจิ  โอกาโส   
อผุโฏ  โหตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  อิเมส  ปน  จตุนฺน   
ฌานาน  อนุปทวณฺณนา  จ  ภาวนานโย  จ  วิสุทฺธิมคฺเค   
วุตฺโตติ  อิธ  น  วิตฺถาริโต  ฯ   
        เอตฺตาวตา  เจส  รูปชฺฌานลาภี  เยว  น  อรูปชฌฺานลาภีติ   
เวทิตพฺโพ (๑)  ฯ  น  หิ  อฏสุ  สมาปตฺตีสุ  จุทฺทสหากาเรหิ  วสิภาว  (๒)   
วินา  อุปริ  อภิ ฺาธิคโม  โหติ  ฯ  ปาลิย  ปน  รูปชฺฌานานิเยว   
อาคตานิ  ฯ  อรูปชฺฌานานิ  อาหริตฺวา  กเถตพฺพานิ  ฯ   
 
                                วิปสสฺนาาณกถาวณฺณนา   
        โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  ฯเปฯ  อาเน ฺชปฺปตฺเตติ  โส   
จุททสหากาเรหิ  อฏสุ  สมาปตฺตีสุ  จิณฺณวสีภาโว  ภิกฺขูติ   
ทสฺเสติ  ฯ    เสสเมตฺถ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
าณทสฺสนาย  จิตฺต  อภินีหรตีติ  เอตฺถ  าณทสฺสนฺติ   
มคฺคาณป  วุจฺจติ  ผลาณป  สพฺพ ฺ ุตาณป  ปจฺจเวกฺขณ-   
าณป  วิปสฺสนาาณป  ฯ  กินฺนโุข  อาวุโส  าณทสฺสน-   
# ๑. ม. น เวทิตพฺโพ ฯ  ๒. ม. จิณฺณวสีภาว ฯ    
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วิสุทฺธตฺถ  ภควติ  พฺรหฺจริย  วุสฺสตีติ (๑)  หิ  เอตฺถ  มคฺคาณ   
าณทสฺสนฺติ  วุตฺต  ฯ  อยม ฺโ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม  อลมริย-   
าณทสฺสนวิเสโส  อธิคโต  ผาสุวิหาโรติ (๒)  เอตฺถ  ผลาณ  ฯ   
ภควโตป  โข  าณทสฺสน  อุทปาทิ  สตฺตาหกาลกโต  อาฬาโร   
กาลาโมติ (๓)  เอตฺถ  สพฺพ ฺ ุตาณ  ฯ  าณ ฺจ  ปน  เม   
ทสฺสน  อุทปาทิ  อกุปฺปา  เม  วิมุตฺติ (๔)  อยมนฺติมา  ชาตีติ  เอตฺถ   
ปจฺจเวกฺขณาณ  ฯ  อิธ  ปน  าณทสฺสนาย  จิตฺตนฺติ  อิท   
วิปสฺสนาาณ  าณทสฺสนนฺติ  วุตฺต  อภินีหรตีติ  วิปสฺสนา-   
าณสฺส  นิพฺพตฺตนตฺถาย  ตนฺนินฺน  ตปฺโปณ  ตปฺปพฺภาร  กโรติ  ฯ   
รูปติอาทีน  อตฺโถ  วุตฺโตเยว  ฯ  โอทนกุมฺมาสูปจโยติ  โอทเนน   
เจว  กุมฺมาเสน  จ  อุปจิโต  วฑฺฒิโต  ฯ  อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทน-   
เภทนวิทฺธสนธมฺโมติ  หตฺุวา  อภาวฏเน  อนิจฺจธมฺโม  ทุคฺคนธฺ-   
วิฆาตตฺถาย  ตนุวิเลปเนน  อุจฺฉาทนธมฺโม  องฺคปจฺจงฺคาพาธ-   
วิโนทนตฺถาย  ขุทฺทกสมพฺาหเนน (๕)  ปริมทฺทนธมฺโม  ทหรกาเล   
วา  อูรูสุ  สยาเปตฺวา  คพฺภาวาเสน  ทุสฺสณฺ ิตาน  วินามิตาน (๖)   
เตส  เตส  องฺคาน  สณฺานสมฺปาทนตฺถ  อ ฺชนปฬนาทิวเสน (๗)    
ปริมทฺทนธมฺโม  ฯ  เอว  ปริหริโตป  เภทนวิทฺธสนธมฺโม  ภิชฺชติ  เจว   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๙๖/๒๙๐ ฯ  ๒. ส สฬา. ๑๘/๕๘๐/๓๗๐ ฯ  ๓. วิ. มหา.  
# ๔/๙/๑๒ ฯ  ๔. ม. เจโตวิมุตฺติ ฯ  ๕. ม. ขุทฺทกสมพฺาหเนน ฯ   
# ๖. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๗. ม. อฺฉน.. ฯ    
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วิกีรติ  จ  ฯ  เอวสภาโวติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  รูป  จาตุมฺมหา-   
ภูติโกติอาทีสุ  ฉหิ  ปเทหิ  สมุทโย  กถิโต  อนิจฺจปเทน  สทฺธึ   
ปจฺฉิเมหิ  ทฺวีหิ  อตฺถงฺคโม  ฯ  เอตฺถ  นิสฺสิต (๑)  เอตฺถ  ปฏิพทฺธนฺติ   
เอตฺถ  จาตุมฺมหาภูติเก  กาเย  นิสฺสิต ฺจ  ปฏิพทฺธ ฺจ  ฯ   
        สุโภติ  สุนฺทโร  ฯ  ชาติมาติ  ปริสุทฺธาการสมุฏ ิโต  ฯ   
สุปริกมฺมกโตติ  สุฏ ุ  กตปริกมฺโม  อปนีตปาสาณสกฺขโร  ฯ   
อจฺโฉติ  ตนุจฺฉวิ  ฯ  วิปปฺสนฺโนติ  สฏุ ุ  ปสนโฺน ฯ  สพฺพาการ-   
สมฺปนฺโนติ  โธวนาทีหิ (๒)  สพฺเพหิ  อากาเรหิ  สมฺปนฺโน ฯ   
นีลนฺติอาทีหิ  วณฺณสมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ ฯ  ตาทิส  ห ิ อาวุต  ปากฏ   
โหติ ฯ  เอวเมวโขติ  เอตฺถ  เอว  อุปมาสสนฺทน  เวทิตพฺพ  ฯ   
มณิ  วิย  หิ  กรชกาโย  ฯ  อาวุตสุตฺต  วิย  วิปสฺสนาาณ   
จกฺขุมา  ปุริโส  วิย  วิปสสฺนาลาภี  ภิกฺขุ  ฯ  หตฺเถ  กริตฺวา   
ปจฺจเวกฺขโต  อย  โข  มณีติ  มณิโน  อาวิภูตกาโล  วิย   
วิปสฺสนาาณ  อภินีหริตฺวา  นิสินฺนสฺส  ภิกฺขุโน  จาตุมฺมหา-   
ภูติกกายสฺส  อาวิภูตกาโล  ฯ  ตตฺริท  สุตฺต  อาวุตนฺติ  สุตฺตสฺสา-   
วิภูตกาโล  วิย  วิปสฺสนาาณ  นีหริตฺวา (๓)  นิสนิฺนสฺส  ภิกฺขุโน   
ตทารมฺมณาน  ผสฺสป ฺจมกาน  วา  สพฺพจิตฺตเจตสิกาน  วา   
วิปสฺสนาาณสฺเสว  วา  อาวิภูตกาโล  ฯ   
        อิท  วิปสฺสนาาณ  มคฺคาณานนฺตร  ฯ  เอว  สนฺเตป   
# ๑. ม. สิต ฯ  ๒. ม. โธวนเวธนาทีหิ ฯ  ๓. ม. อภินีหริตฺวา ฯ    
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ยสฺมา  อภิ ฺาวาเร  อารทฺเธ  เอตสฺส  อนฺตราวาโร  นตฺถ ิ   
ตสฺมา  อิเธว  ทสฺสิต  ฯ  ยสฺมา  จ  อนิจฺจาทิวเสน  อกตสมฺมสนสฺส   
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  เภรวสทฺท  สุณโต   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติยา   
เภรเว  ขนฺเธ  อนุสฺสรโต   ทิพฺเพน  จกฺขุนา  เภรวรูป (๑)  ปสฺสโต   
ภยสนฺตาโส  อุปฺปชฺชติ   น  อนิจฺจาทิวเสน  กตสมฺมสนสฺส   ตสฺมา   
อภิ ฺ  ปตฺตสฺส  ภยวิโนทนเหตุสมฺปาทนตฺถป  อิท  อิเธว   
ทสฺสิต ฯ  อป  จ  ยสฺมา  วิปสฺสนาสุข  นาเมต  มคฺคผลสุข-   
สมฺปาทก  ปาฏิเยกฺก  [๒]  สนฺทฏิ ิก  สาม ฺผล  ตสฺมาป  อาทิโตว  อิท   
อิธ  ทสฺสิต (๓) ฯ   
 
                                        มโนมยิทฺธิาณกถา   
        มโนมยนฺติ  มเนน  นิพฺพตฺติต  ฯ  สพฺพงฺคปจฺจงฺคนฺติ  สพฺเพหิ   
องฺเคหิ  จ  ปจฺจงฺเคหิ  จ  สมนฺนาคต  ฯ  อหีนินฺทฺรยินฺติ  สณฺาน-   
วเสน  อวิกลนิฺทฺริย  ฯ  อิทฺธิมตา  นิมฺมิตรูป  ห ิ สเจ  อิทฺธิมา   
โอทาโต  ตป  โอทาต  สเจ  อวิทฺธกณฺโณ  ตป  อวิทฺธกณฺณนฺติ   
เอว  สพฺพากาเรหิ  เตน  สทิสเมว  โหติ  ฯ  มุ ฺชมฺหา  อีสิกนฺติอาทิ   
อุปมาตฺตยมฺป  หิ  สทิสภาวทสฺสนตฺถเมว  วุตฺต  ฯ  มุ ฺชสทิสาเอว   
หิ  ตสฺส  อนฺโต  อีสิกา  โหติ   โกสิสทิโสเยว  อส ิ ฯ  วฏฏาย   
# ๑. ม. เภรวมฺป รูป ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สนฺทิฏฐิกนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. ทสสฺิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ    
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โกสิยา  วฏฏ  อสิเมว  ปกขิฺปนฺติ  ปตฺถฏาย  ปตฺถฏ  ฯ  กรณฺฑาติ   
อิทป  อหิก ฺจุกสฺส  นาม  ฯ  น  วิลิวกรณฺฑกสฺส  อหิก ฺจุโก   
หิ  อหินา  สทิโสว  โหติ  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  ปุริโส  อหึ   
กรณฺฑา  อุทธฺเรยฺยาติ  หตฺเถน  อุทฺธรมาโน  วิย  ทสฺสิโต  ฯ   
อถโข  จิตฺเตเนวสฺส  อุทฺธรณ  เวทิตพฺพ  ฯ  อย  หิ  อหิ  นาม   
สชาติย   ิโต  ฯ  กฏนฺตร  วา  รุกฺขนตฺร  วา  นิสฺสาย  ฯ  ตจโต   
สรีรนิกฺกฑฺฒนปโยคสงฺขาเตน  ถาเมน  ฯ  สรรี  ขาทมาน (๑)  วิย   
ปุราณตจ  ชิคุจฺฉนฺโตติ  อิเมหิ  จตูหิ  การเณหิ  สยเมว  ก ฺจุก   
ปชหติ  ฯ  น  สกฺกา  ตโต  อ ฺเน  อุทฺธริตุ ฯ  ตสฺมา  จิตฺเตน   
อุทฺธรณ  สนธฺาย  อิท  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  อิติ  มุชาทิ-   
สทิส  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  สรีร  ฯ  อีสิกาทิสทิส  นิมฺมติรูปนฺติ   
อิทเมตฺถ  โอปมฺมสสนฺทน  ฯ  นิมฺมานวิธาน  ปเนตฺถ  ปรโต   
จ  อิทธิวิธาทิป ฺจอภิ ฺากถา  สพฺพากาเรน  วิสุทธฺิมคฺเค   
วิตฺถาริตาติ  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ  อุปมามตฺตเมว   
หิ  อิธ  อธิก  ฯ   
# ๑. ม. ขาทยมาน ฯ    
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        ตตฺถ  เฉกกุมฺภการาทโย  วิย  อิทธฺิวิธาณลาภี  ภิกฺขุ   
ทฏพฺโพ  ฯ  สุปรกิมฺมกตมตฺติกาทโย  วิย  อิทฺธิวิธาณ   
ทฏพฺพ  ฯ  อิจฺฉติจฺฉิตภาชนวิกติอาทิกรณ  วิย  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
วิกุพฺพน  ทฏพฺพ  ฯ   
        ทิพฺพโสตธาตุอุปมาย  ยสฺมา  กนฺตารทฺธานมคฺโค  สาสงฺโก   
โหติ  สปฺปฏภิโย  ฯ  ตตฺถ  อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิเตน  อย  เภริสทฺโท   
อย  มุทิงฺคสทฺโทติ  น  สกฺกา  ววตฺถเปตุ   ตสฺมา  กนฺตารคฺคหณ   
อกตฺวา  เขมมคฺค  ทสฺเสนฺโต  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโนติ  อาห  ฯ   
อปฺปฏิภย  ห ิ เขมมคฺค  สีเส  สาฏก  กตฺวา  สณิก  ปฏิปนฺโน   
วุตฺตปฺปกาเร  สทฺเท  สุข  ววตฺถเปติ  ฯ  ตสฺส  วเสน (๑)  เตส  เตส   
สทฺทาน  อาวิภูตกาโล  วิย  โยคิโน  ทรูสนฺติกเภทาน  ทิพฺพาน   
เจว  มานุสกาน ฺจ  สทฺทาน  อาวิภูตกาโล  ทฏพฺโพ (๒)  ฯ   
        เจโตปรยิาณูปมาย  ทหโรติ  ตรโุณ  ฯ  ยุวาคิ  โยพฺพเนน   
สมนฺนาคโต  ฯ  มณฺฑนชาติโกติ (๓)  ยุวาป  สมาโน  น  อาลสิโย  น   
กิลิฏวตฺถสรีโร  ฯ  อถโข  มณฺฑนปกติโก  ทิวสสฺส  เทฺว  ตโย   
วาเร  นฺหายิตฺวา  สุทฺธวตฺถปริทหนอลงฺการกรณสีโลต  อตฺโถ  ฯ   
สกณิกนฺติ  กาฬติลกวณมุขทูลิปฬกาทีน (๔)  อ ฺตเรน  สโทส  ฯ   
# ๑. ม. สวเนน ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺโพ ฯ  ๓. ม. มณฺฑนกชาติโกติ ฯ   
# ๔. ม. ย.ุ กาฬติลกวงฺคมุขทูสิปฬกาทีน ฯ    
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ตตฺถ  ยถา  ตสฺส  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขโต  มุเข  โทโส  ปากโฏ   
โหติ  เอว  เจโตปริยาณาย  จิตฺต  อภินีหริตฺวา  นิสินฺนสฺส   
ภิกฺขุโน  ปเรส  โสฬสวิธ  จิตฺต  ปากฏ  โหตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ปุพฺเพนิวาสาณูปมาย ฯ  ตทิวส  กตกิริยา  ปากฏา  โหตีติ   
ตทิวส  คตคามตฺตยเมว  คหิต  ฯ  ตตฺถ  คามตฺตยคตปุริโส  วิย   
ปุพฺเพนิวาสาณลาภี  ทฏพฺโพ  ฯ  ตโย  คามา  วิย  ตโย  ภวา   
ทฏพฺพา  ฯ  ตสฺส  ปรุิสสฺส  ตีสุ  คาเมสุ  ตทิวส  กตกิริยาย   
อาวิภาโว  วิย  ปุพฺเพนิวาสาย  จิตฺต  อภินีหริตฺวา  นิสินฺนสฺส   
ภิกฺขุโน  ตีสุ  ภเวสุ  กตกิรยิาย  ปากฏภาโว  ทฏพฺโพ  ฯ   
        ทิพฺพจกฺขูปมาย ฯ  วิถึ  ส ฺจรนฺเตติ  อปราปร  จรนฺเต (๑) ฯ   
วีถ  จรนฺเตติป  ปาโ  ฯ  อยเมวตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  นครมชฺเฌ   
สิงฺฆาฏกมฺหิ  ปาสาโท  วิย  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  กรชกาโย  ทฏพฺโพ   
ปาสาเท   ิโต  จกฺขุมา  ปรุิโส  วิย  อยเมว  ทิพฺพจกฺขุ   ปตฺวา   
 ิโต  ภิกฺขุ  ฯ  เคห  ปวิสนตฺา  วิย  ปฏิสนฺธิวเสน (๒)  มาตุกุจฺฉิย   
ปวิสนฺตา  ฯ  เคหา  นิกฺขมนฺตา  วิย  มาตุ  กุจฺฉิโต  นิกฺขมนฺตา   
รถิกาย  วีถ ึ ส ฺจรนฺตา  วิย  อปราปร  ส ฺจรณกสตฺตา  ปุรโต   
อพฺโภกาสฏาเน  มชฺเฌ  สิงฺฆาฏเก  นิสินฺนา  วิย  ตีสุ  ภเวสุ   
ตตฺถ  ตตฺถ  นิพฺพตฺตสตฺตา  ฯ  ปาสาทตเล   ิตปุรสิสฺส  เตส   
มนุสฺสาน  อาวิภูตกาโล  วิย  ทิพฺพจกฺขุาณาย  จิตฺต  นีหริตฺวา (๓)   
# ๑. ม. สฺจรนฺเต ฯ  ๒. ม. ปฏิสนฺธิวเสน ฯ  ๓. ม. อภินีหริตฺวา ฯ    
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นิสินฺนสฺส  ภิกฺขุโน  ตีสุ  ภเวสุ  นิพฺพตฺตสตฺตาน  อาวิภูตกาโล   
ทฏพฺโพ  ฯ  อิท  จ  เทสนาสุขตฺถเมว  วุตฺต  ฯ  อารุปฺเป  ปน   
ทิพฺพจกฺขุสฺส  โคจโร  นตฺถีติ  ฯ   
 
                                อาสวกฺขยาณกถาวณฺณนา 
        โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเตติ  อิธ  วิปสฺสนาปาทก   
จตุตฺถชฺฌานจิตฺต  เวทิตพฺพ  ฯ  อาสวาน  ขยาณายาติ  อาสวาน   
ขยาณนิพฺพตฺตนตฺถาย  ฯ  เอตฺถ  จ  อาสวาน  ขโย  นาม   
มคฺโคป  ผลป  นิพฺพานป  ภงฺโคป  วุจฺจติ  ฯ  ขเย  าณ   
อนุปฺปาเท  าณนฺติ (๑)  เอตฺถ  ห ิ มคฺโค  อาสวาน  ขโยติ   
วุตฺโต  ฯ  อาสวาน  ขยา  สมโณ  โหตีติ (๒)  เอตฺถ  ผล  ฯ   
                ปรวชฺชานุปสสฺิสฺส                  นิจฺจ  อุชฌฺานส ฺ ิโน   
                อาสวา  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ          อารา  โส  อาสวกฺขยาติ (๓)    
เอตฺถ  นิพฺพาน  ฯ  อาสวาน  ขโย  วโย  เภโท  อนิจฺจตา   
อนฺตรธานนฺติ (๔)  เอตฺถ  ภงฺโค  ฯ  อิธ  ปน  นิพฺพาน  อธิปฺเปต  ฯ   
อรหตฺตมคฺโคป  วฏฏติเยว  ฯ   
        จิตฺต  อภินีหรตีติ  วิปสฺสนาจิตฺต  ตนฺนินฺน  ตปฺโปณ   
ตปฺปพฺภาร  กโรติ  ฯ  โส  อิท  ทุกฺขนฺติอาทีสุ  เอตฺตก  ทุกฺข   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๒๒๗/๒๒๗ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๔๓๘/๓๘๖ ฯ   
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๘/๔๙ ฯ  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๔/๒๒๘ ฯ    
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น  อิโต  ภิยฺโยติ  สพฺพป  ทุกฺขสจฺจ  สรสลกฺขณปฏเิวเธน   
ยถาภูต  ปชานาตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺส  จ  ทุกฺขสฺ  นิพฺพตฺติก   
ตณฺห  อย  ทกฺุขสมุทโยติ  ฯ  ตทุภยป  ย  าน  ปตฺวา  นิรุชฌฺติ   
ตนฺเตส  อปฺปวตฺตึ  นิพฺพาน  อย  ทกฺุขนิโรโธติ  ตสฺส  จ  สมฺปาปก   
อริยมคฺค  อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  สรสลกขฺณปฏิเวเธน   
ยถาภูต  ปชานาตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  สรปูโต  สจฺจานิ  ทสฺเสตฺวา   
ปุน  กิเลสวเสน  ปรยิายโต  ทสฺเสนฺโต  อิเม  อาสวาติอาทิมาห  ฯ   
ตสฺส  เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโตติ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  เอว   
ชานนฺตสฺส  เอว  ปสฺสนฺตสฺส  ฯ  สห  วิปสฺสนาย  โกฏิปฺปตฺต  มคฺค   
กเถสิ  ฯ  กามาสวาติ  กามาสวโต  ฯ  วิมุจฺจตีติ  อิมินา  มคฺคกฺขณ   
ทสฺเสติ  ฯ  วิมุตฺตสฺมินฺติ  อิมินา  ผลกขฺณ  ฯ  วิมุตฺตมิติ  าณ   
โหตีติ  อิมินา  ปจฺจเวกฺขณาณ  ฯ  ขีณา  ชาตีติอาทีหิ  ตสฺส   
ภูมึ  ฯ  เตน  หิ  าเณน  ขีณาสโว  ปจฺจเวกฺขนฺโต  ขีณา   
ชาตีติอาทีนิ  ปชานาติ  ฯ   
        กตมา  ปนสฺส  ชาติ  ขีณา  โส (๑)  กถ ฺจ  น  ปชานาตีติ  ฯ   
น  ตาวสฺส  อตีตา  ชาติ  ขีณา  ปุพฺเพว  ขีณตฺตา  น  อนาคตา   
อนาคเต  วายามาภาวโต  น  ปจฺจุปฺปนฺนา  ฯ  วิชชฺมานตฺตา   
ยา  ปน  มคฺคสฺส  อภาวิตตฺตา  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกจตุป ฺจ-   
โวการภเวสุ  เอกจตุป ฺจกฺขนฺธปฺปเภทา  ชาติ  สา  มคฺคสฺส   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ    
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ภาวิตตฺตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมต  อาปชฺชเนน  ขีณา  ต   
โส  มคฺคภาวนาย  ปหีนกิเลเส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กิเลสาภาเว   
วิชฺชมานป  กมฺม  อายตึ  อปฺปฏิสนฺธิกว  โหตีติ  ชานนฺโต   
ปชานาติ  ฯ   
        วุสิตนฺติ  วุฏ  ปริวุฏ  ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริย  ฯ   
ปุถุชชฺนกลฺยาณเกหิ (๑)  หิสทฺธึ  สตฺต  เสขา (๒)  พฺรหฺมจริยวาส  วสนฺติ   
นาม  ขีณาสโว  วุฏวาโส  ฯ  ตสฺมา  โส  อตฺตโน  พฺรหฺมจริย-   
วาส  ปจฺจเวกฺขนฺโต  วุสติ  พฺรหฺมจรยินฺติ  ปชานาติ  ฯ  กต   
กรณียนฺติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  จตูหิ  มคฺเคหิ  ปริ ฺาปหานสจฺฉิ-   
กิริยาภาวนาวเสน  โสฬสวิธ  กิจฺจ  นฏิาปต  ฯ  เตน  เตน   
มคฺเคน  ปหาตพฺพกิเลสา  ปหีนา  ฯ  ทกฺุขมูล  สมุจฺฉินฺนนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
ปุถุชชฺนกลฺยาณกาทโย  หิ  ต  กิจฺจ  กโรนฺติ  ฯ  ขีณาสโว   
กตกรณีโย  ฯ  ตสฺมา  โส  อตฺตโน  กรณีย (๓)  ปจฺจเวกฺขนฺโต   
กต  เม (๔)  กรณียนฺติ  ปชานาติ  ฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อิทานิ   
ปุน  อิตฺถภาวาย  เอว  โสฬสกิจฺจภาวาย  กิเลสกฺขยภาวาย   
วา  [๕]  กตฺตพฺพ  มคฺคภาวนากิจฺจ  เม  นตฺถีติ  ปชานาติ  ฯ  อถวา   
อิตฺถตฺตายาติ  อิตฺถภาวโต  อิมสฺมา  เอวปการา  อิทานิ  วตฺต-   
มานกฺขนฺธสนฺตานา  อปร  ขนฺธสนฺตาน  มยฺห  นตฺถิ   อิเม  ปน   
# ๑. ม. ปถุุชชฺนกลฺยาณเกน หิ ฯ  ๒. ม. เสกฺขา ฯ  ๓. ม. กรณีย ฯ   
# ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร กตฺตพฺพนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตา  ติฏนฺติ  ฉินฺนมูลกา  รกฺุขา  วิย  ฯ  เต   
จริมกจิตฺตนิโรเธน  อนุปาทาโน  วิย  ชาตเวโท  นพฺิพายิสฺสนฺติ   
อปณฺณตฺติกภาว  จ  คมิสฺสนฺตีติ  ปชานาติ  ฯ   
        ปพฺพตสงฺเขเปติ  ปพฺพตมตฺถเกฯ  อนาวิโลติ  นิกฺกทฺทโม  ฯ   
สิปฺปโย  จ  สมฺพุกา  จ  สิปฺปสมฺพุก (๑)  ฯ  สกฺขรา  จ  กถลา (๒)   
จ  สกฺขรกถล  ฯ  มจฺฉาน  คุมฺพา  ฆฏาติ  มจฺฉคุมฺพ  ฯ  ติฏนฺตป   
จรนฺตปติ  เอตฺถ  สกฺขรกถล  ติฏติเยว  อิตรานิ  จรนฺติป   
ติฏนฺติป ฯ  ยถา  ปน  อนฺตรนฺตรา   ิตาสุป  นิสินฺนาสุป   
วิชฺชมานาสุ  เอตา  คาโว  จรนฺตีติ  จรนฺติโย  อุปาทาย  อิตราป   
จรนฺตีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  เอว  ติฏนฺตเมว  สกฺขรกถลมปุาทาย  อิตรป   
ทฺวย  ติฏนตฺนฺติ  วุตฺต  อิตร ฺจ  ทฺวย  จรนฺต  อุปาทาย   
สกฺขรกถลป  จรนฺตนฺติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  จกฺขุมโต  ปุริสสฺส  ตีเร   
ตฺวา  ปสฺสโต  สิปฺปสมพฺุกาทีน  วิภูตกาโล  วิย  อาสวาน   
ขยาย  จิตฺต  นีหริตฺวา (๓)  นิสินฺนสฺส  ภิกฺขุโน  จตุนฺน  สจฺจาน   
วิภูตกาโล  ทฏพฺโพติ  ฯ   
        เอตฺตาวตา (๔)  วิปสสฺนาาณ    มโนมยาณ    อิทฺธิวิธาณ   
ทิพฺพโสตาณ   เจโตปรยิาณ  ปุพฺเพนิวาสาณ  ทิพฺพจกฺขุวเสน   
นิปฺผนฺน  อนาคตสาณยถากมฺมุปคาณทฺวย    ทพฺิพจกฺขุาณ     
อาสวกฺขยาณนฺติ  ทส  าณานิ  นิทฺทิฏานิ  โหนฺติ    เตส   
# ๑. ม. สิปฺปสมฺพุก ฯ  ๒. ม. กถลานิ ฯ  ๓. ม. อภินหีริตฺวา ฯ   
# ๔. ม. เอตฺตวตา ฯ    
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อารมฺมณวิภาโค  ชานิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  วิปสฺสนาาณ  ปริตฺต-   
มหคฺคตอตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนอชฺฌตฺตพหิทฺธาวเสน  สตฺตวิธา-   
รมฺมณ  มโนมยาณ  นิมฺมิตรูปายตนมตฺตเมว  อารมฺมณ  กโรตีติ   
ปริตฺตปจฺจุปฺปนฺนพหิทฺธารมฺมณ  ฯ  อาสวกฺขยาณ  อปฺปมาณ-   
พหิทฺธาอวตฺตพฺพารมฺมณ (๑)  ฯ  อวเสสาน  อารมฺมณเภโท  วิสุทฺธิมคฺเค   
วุตฺโต  ฯ   
        อุตฺตริตร  วา  ปณีตตร  วาติ  เยน  เกนจิ  ปรยิาเยน   
อิโต  เสฏตร  สาม ฺผล  นาม  นตฺถีติ  ภควา  อรหตฺตนิกูเฏน   
เทสน  นิฏาเปสิ  ฯ   
 
                        อชาตสตฺตุอุปาสกตฺตปฏิเวทนากถา   
        ราชา  ตตฺถ  ตตฺถ  สาธุการ  ปวตฺเตนฺโต  อาทิมชฺฌ-   
ปริโยสาน  สกฺกจฺจ  สุตฺวา  จิร  วตมหฺิ  อิเม  ปเ ฺห  ปุถุสมณ-   
พฺราหฺมเณ  ปุจฺฉนฺโต   ถเุส  โกฏเฏนโฺต  วิย  ยงฺกิ ฺจิ  (๒) สาร   
นาลตฺถ   อโห  วต  ภควโต  คุณสมฺปทา   โย  เม  ทีปสหสฺส   
ชาเลนฺโต  วิย  มหนฺต  อาโลก  กตฺวา  อิเม  ปเ ฺห  วิสฺสชฺเชสิ   
สุจิร  วตมฺหิ  ทสพลสฺส  คุณานุกาว  อชานนฺโต  ว ฺจิโตติ   
จินฺเตตฺวา  พุทฺธคุณานุสฺสรสมฺภูตาย (๓)  ป ฺจวิธาย  ปติยา  ผุฏ-   
สรีโร  อตฺตโน  ปสาท  อาวิกโรนฺโต  อุปาสกตฺต  ปฏิเวเทสิ  ฯ   
# ๑. ม. ....นวตฺตพฺพารมฺมณ ฯ  ๒. ม. กิฺจิ ฯ   
# ๓. ม. พุทฺธคุณานุสฺสรณสมฺภูตาย ฯ    
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ต  ทสฺเสตุเอว  วุตฺเต  ราชาติอาทิ  อารทฺธ  ฯ   
        ตตฺถ  อภิกฺกนฺต  ภนเฺตติ  อย  อภิกฺกนฺตสทฺโท  ขย-   
สุนฺทราภิรูปอพฺภนุโมทเนสุ  ทิสฺสติ  ฯ  อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  รตฺติ   
นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโม  ฯ  จิรนิสินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆติอาทีสุ (๑)  หิ   
ขเย  ทิสฺสติ  ฯ  อย  [๒]  อิเม  จตุนฺน  ปุคฺคลาน  อภิกฺกนฺตตโร   
จ  ปณีตตโร  จาติอาทีสุ (๓)  สุนฺทเร  ฯ   
        โก  เม  วนฺทฺติ  ปาทานิ          อิทฺธิยา  ยสสา  ชล   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน          สพฺพา  โอภาสย  ทสิาติ (๔)    
อาทีสุ  อภิรูเป  ฯ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตมาติอาทีสุ (๔)  อพฺภนุโมทเน  ฯ   
อิธาป  อพฺภนุโมทเนเยว  ฯ  ยสฺมา  จ  อพฺภนุโมทเน  ตสฺมา   
สาธุ  สาธุ  ภนฺเตติ  วุตฺต  โหตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ภเย  โกเธ  ปสสาย                ตุริเต  โกตูหลจฺฉเร   
        หาเส  โสเก  ปสาเท  จ          กเร  อาเมณฺฑิต  พุโธติ   
อิมินา  จ  ลกขฺเณน  อิธ  ปสาทวเสน  ปสสาวเสน  จาย   
ทฺวิกฺขตฺตุ  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อถวา  อกิกฺกนฺตนฺติ  อภิกฺกนฺต   
อติอิฏ  อติมนาป  อติสุนฺทรนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        เอตฺถ  เอเกน  อภิกฺกนฺตสทฺเทน  เทสน  โถเมติ  ฯ  เอเกน   
อตฺตโน  ปสาท  ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๔๔๗/๒๘๓ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เม ปุคฺคโล ขมตีติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๑๐๐/๑๓๒ ฯ  ๔. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๑/๘๙ ฯ   
# ๕. วิ. มหาวิ. ๑/๔/๙ ฯ    
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ยทิท  ภควโต  ธมฺมเทสนา  อภิกฺกนฺต  ยทิท  [๑]  ภควโต  ธมมฺเทสน   
อาคมฺม  มม  ปสาโทติ  ฯ  ภควโตเยว  วา  วจน  เทวฺ  เทฺว   
อตฺเถ  สนฺธาย  โถเมติ  ฯ  ภควโต  วจน  อภิกฺกนฺต  โทสนาสนโต   
อภิกฺกนฺต  คุณาธิคมนโต (๒) ตถา  สทฺธาชนนโต  ป ฺาชนนโต   
สาตฺถโต  สพฺย ฺชนโต    อุตฺตานปทโต  คมฺภีรตฺถโต   กณฺณ-   
สุขโต  หทยงฺคมโต   อนตฺตุกกสนโต  อปรวมฺภนโต  กรุณาสีตลโต   
ป ฺาวทาตโต    อาปาถรมณียโต  วิมทฺทกฺขมโต  สุยฺยมานสุขโต   
วีมสิยมานหิตโตติ  เอวมาทีหิ  โยเชตพฺพ  ฯ   
        ตโต  ปรป  จตูหิ  อุปมาหิ  เทสนเยว  โถเมติ  ฯ   
        ตตฺถ  นกิฺกุชฺชิตนฺติ  อโธมุขปต   เหฏามุขชาต  วา  ฯ   
อุกฺกุชฺเชยฺยาติ  อุปริ  มุข  กเรยฺย  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  ติณปณฺณา-   
ทิจฺฉาทิต ฯ  วิวเรยฺยาติ  อุคฺฆาเตยฺย  ฯ  มูฬฺหสฺส  วาติ  ทิสา-   
มูฬฺหสฺส  ฯ  มคฺค  อาจิกฺเขยฺยาติ  หตฺเถ  คเหตฺวา  เอส  มคฺโคติ   
วเทยฺย  ฯ  อนฺธกาเรติ  กาฬปกฺขจาตุทฺทสีอฑฺฒรตฺตฆนวนสณฺฑ-   
เมฆปฏเลหิ  จตุรงฺคตเม  ฯ  อย  ตาว  อนุตฺตานปทตฺโถ  ฯ   
        อย  ปน  อธิปฺปายโยชนา  ยถา  โกจิ  นิกฺกชฺุชติ   
อุกฺกุชฺเชยฺย  เอว  สทฺธมฺมวิมุข  อสฺสทฺธมฺเม  ปติต  ม  อสฺสทฺธมมฺา   
วุฏาเปนฺเตน  ยถา  ปฏิจฺฉนฺน  วิวเรยฺย  ฯ  เอว  กสฺสปสฺส  ภควโต   
สาสนนฺตรธานา  ปภูติ  มจฺิฉาทิฏ ิคฺคหนปฏิจฺฉนฺน  สาสน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภควโติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. คุณาธิคมนโต ฯ    
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วิวรนฺเตน  ยถา  มฬูหสฺส  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย    เอว  กมฺุมคฺค   
ปฏิปนฺนสฺส (๑)  เม  สคฺคโมกฺขมคฺค  อาวิกโรนฺเตน   ยถา  อนฺธกาเร   
เตลปชฺโชต  ธาเรยฺย  ฯ  เอว  โมหนฺธการนิมุคฺคสฺส  เม  พุทฺธาทิ-   
รตนรูปานิ  อปสฺสโต  ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธสกเทสนา-   
ปชฺโชตธารเกน  มยฺห  ภควตา  เอเตหิ  ปรยิาเยหิ  ปกาสิตตฺตา   
อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโต  ฯ   เอว  เทสน  โถเมตฺวา  อิมาย   
เทสนาย  รตนตฺตเย  ปสนฺนจิตฺโต  ปสนฺนาการ  กโรนฺโต   
เอสาหนฺติอาทิมาห  ฯ  
        ตตฺถ  เอสาหนฺติ  เอโส  อห  ฯ  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามีติ   
ภควา  เม  สรณ  ปรายน  อฆสฺส  ฆาตา (๒)  หิตสฺส  วิธาตาติ (๒)   
อิมินา  อธิปฺปาเยน  ภควนฺต  คจฺฉามิ  ภชามิ  เสวามิ   
ปยิรุปาสามิ  [๓]  พุชฌฺามีติ  ฯ  เยส  ห ิ ธาตูน  คติ  อตฺโถ   
พุทฺธิป  เตส  อตฺโถ  ตสฺมา  คจฺฉามีติ  อิมสฺส  ชานามิ   
พุชฺฌามีติ  อยเมวตฺโถ  วุตฺโต (๔) ฯ  ธมฺม ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ  เอตฺถ   
ปน  อธิคตมคฺเค  สจฺฉิกตนิโรเธ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชฺชมาเน  จ   
[๕]  อปาเยสุ  อปตมาเน  ธาเรตีติ  ธมฺโม  ฯ  โส  อตฺถโต  อริยมคฺโค   
เจว  นิพฺพาน  จ  ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมมฺา  สงฺขตา   
# ๑. ม. กมุมคฺคมิจฺฉามคฺคปฺปฏิปนฺนสฺส ฯ  ๒. ม. ตาตา หิตสฺส จ วิธาตาติ ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เอว วา ชานามีติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ฯ   
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร จตูสูติ ทิสฺสติ ฯ    
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อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ (๑) ฯ   วิตฺาโร  ฯ   
น  เกวล ฺจ  อริยมคฺโค  เจว  นิพฺพาน ฺจ   อปจ  โข  อริยผเลหิ   
สทฺธึ  ปรยิตฺติธมฺโมป  ฯ  วุตฺต  เหต  ฉตฺตมาณวกวิมาเน   
                                ราควิราคมเนชมโสก   
                                ธมฺมมสงฺขตมปฺปฏิกูล   
                                มธุรมิม  ปคุณ  สวิุภตฺต   
                                ธมฺมมิม  สรณตฺถมุเปหีติ (๒)  ฯ   
        เอตฺถ  หิ  ราควิราโคติ  มคฺโค  กถิโต  ฯ  อเนชมโสกนฺติ   
ผล  ฯ  ธมฺมมสงฺขตนฺติ  นิพฺพาน  ฯ  อปฺปฏิกูล  มธุรมิม  ปคุณ   
สุวิภตฺตนฺติ  ปฏกตฺตเยน  วิภตฺตสพฺพธมฺมกฺขนฺธาติ (๓) ฯ  ทิฏ ิสีล-   
สงฺฆาเฏน  สหโฏ  สงฺโฆ  โส  อตฺถโต  อฏ  อริยปคฺุคลสมูโห  ฯ   
วุตฺต  เหต  ตสฺมึเยว  วิมาเน   
                                ตฺถ  จ  ทินฺน  มหปฺผลมาหุ   
                                จตูสุ  สุจีสุ  ปุริสยเุคสุ   
                                อฏ  จ  ปุคฺคลธมมฺทสา  เต   
                                สงฺฆมิม  สรณตฺถมุเปหีติ  ฯ   
        ภิกฺขูน  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ  ฯ  เอตฺตาวตา  ราชา  ตีณิ   
สรณคมนานิ  ปฏิเวเทสิ  ฯ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  ๒. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ   
# ๓. ม. วิภตฺตา ธมฺมกฺขนฺธาติ ฯ  ๔. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ    
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        อิทานิ  เตสุ  สรณคมเนสุ  โกสลฺลตฺถ  สรณ    สรณคมน   
โย  จ  สรณ  คจฺฉติ    สรณคมนปฺปเภโท    สรณคมนผล    สงฺกิเลโส   
เภโทติ  อย  วิธิ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เสยฺยถที  ฯ  ปทฏโต (๑)  ตาว   
หึสตีติ  สรณ  ฯ  สรณคตาน  เตเนว  สรณคมเนน  ภย  สนฺตาส   
ทุกฺข  ทุคฺคติปริกิเลส  หนติ  หึสติ  นาเสตีติ (๒)  อตฺโถ  ฯ   
รตนตฺตยสฺเสเวต  อธิวจน  ฯ   
        อถวา  หิเต  ปวตฺตเนน  อหิตา  จ  นิวตฺตเนน  สตฺตาน   
ภย  หึสติ  พุทฺโธ  ภวกนฺตารา  อุตฺตารเณน  อสฺสาสทาเนน (๓)   
จ  ธมฺโม  อปฺปกานป  การาน  วิปุลผลปฏลิาภกรเณน  สงฺโฆ   
จ  ตสฺมา  อิมนิาป  ปริยาเยน  รตนตฺตย  สรณ  ฯ  ตปฺปสาท-   
ตคฺครุตาหิ  วิหตกิเลโส  ตปฺปรายนตาการปฺปวตฺโต  จิตฺตุปฺปาโท    
สรณคมน  ฯ  ตสมงฺคี  สตฺโต  สรณ  คจฺฉติ  ฯ  วุตฺตปฺปกาเรน   
จิตฺตุปฺปาเทน  เอตานิ  เม  ตีณิ  รตนานิ  สรณ  เอตานิ   
ปรายนนฺติ  เอว  อุเปตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  ตาว  สรณ  สรณ-   
คมน  โย  จ  สรณ  คจฺฉติ  ฯ  อิท  ตย  เวทิตพฺพ ฯ   
        สรณคมนปฺปเภเท  ปน  ทุวิธ  สรณคมน  โลกุตฺตร   
โลกิย ฺจ  ฯ  ตตฺถ  โลกุตฺตร  ทฏิสจฺจาน  มคฺคกฺขเณ  สรณคมนุ-   
ปกิเลสสมุจฺเฉเทน  อารมฺมณโต  นิพฺพานารมฺมณ  หุตฺวา  กิจฺจโต   
# ๑. ม. สรณตฺถโต ฯ  ๒. ม. วินาเสตีติ ฯ  ๓. ม. อสฺสาสทาเนน ฯ    
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สกเลป  รตนตฺตเย  อิชฺฌติ  ฯ  โลกิย  ปถุุชชฺนาน  สรณคมนุปกิเลส-   
วิกฺขมฺภเนน  อารมฺมณโต  พุทฺธาทิคุณารมฺมณ  หุตฺวา  อิชฺฌติ  ฯ   
ต  อตฺถโต  พุทฺธาทีสุ  วตฺถูสุ  สทฺธาปฏิลาโภ   สทฺธามูลิกา  จ   
สมฺมาทิฏ ิ  ทสส ุ ปุ ฺกิริยวตฺถูสุ  ทิฏ ุชุกมฺมนติฺ  วุจฺจติ ฯ   
        ตยิท  จตุธา  ปวตฺตติ  อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน  ตปฺปรายนตาย    
สิสฺสภาวุปคมเนน  ปาณิปาเตนาติ  ฯ   
        ตตฺถ  อตฺตสนฺนิยฺยาตน  นาม  อชฺชาทึ  กตฺวา  อห  อตฺตาน   
พุทฺธสฺส  นิยยฺาเทมิ    ธมมฺสฺส   สงฺฆสฺสาติ  เอว  พุทฺธาทีน   
อตฺตปริจฺจชน  ฯ  ตปฺปรายนตา  นาม  อชชฺาทึ  กตฺวา  อห   
พุทฺธปรายโน    ธมฺมปรายโน  สงฺฆปรายโนติ  ม  ธาเรถาติ   
เอว  ตปฺปรายนภาโว  ฯ  สิสฺสภาวุปคมนนฺนาม  อชฺชาทึ  กตฺวา   
อห  พุทฺธสฺส  อนฺเตวาสิโก  ธมฺมสฺส  สงฺฆสฺสาติ (๑)  ม  ธาเรถาติ   
เอว  สิสฺสภาวุปคโม  ฯ  ปาณิปาโต  นาม  อชฺชาทึ  กตฺวา  อห   
อภิวาทน  ปจฺจุปฏาน  อ ฺชลีกมฺมสามีจิกมฺม  พุทฺธาทีนเยว   
ติณฺณ  วตฺถูน  กโรมิ  อิติ  ม  ธาเรถาติ  เอว  พุทฺธาทีสุ   
ปรมนิหจฺจกาโร  ฯ  อิเมส  หิ  จตุนฺน  อาการาน  อ ฺตรป   
กโรนฺเตน  คหิตเยว  โหติ  สรณ  ฯ   
        อปจ  ภควโต  อตฺตาน  ปริจฺจชามิ   ธมฺมสฺส   สงฺฆสฺส   
อตฺตาน  ปริจฺจชามิ  ชีวิต (๒)  ปริจฺจชามิ  ปริจฺจตฺโตเยว  เม  อตฺตา    
# ๑. ม. สงฺฆสฺส อนฺตวาสิโกติ ฯ  ๒. ม. เม ชีวิต ฯ    
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ปริจฺจตฺตเยว  เม  ชีวิต  ชีวิตปริยนฺติก  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ  พุทฺโธ   
เม  สรณ  เลณ  ตาณนฺติ  เอวป  อตฺตสนฺนิยฺยาตน  เวทิตพฺพ  ฯ   
สตฺถาร ฺจ  วตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺย  สุคต ฺจ   
วตาหปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺย    สมฺมาสมฺพุทฺธ ฺจ  วตาห   
ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺยนฺติ (๑)  เอวป  มหากสฺสปสฺส   
สรณคมน  วิย  สิสฺสภาวุปคมน  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                โส  อห  วิจริสฺสามิ                  คามา  คาม  ปุรา  ปรุ   
                นมสฺสมาโน  สมฺพุทฺธ          ธมฺมสฺส  จ  สุธมฺมตนฺติ (๒)   
        เอวป  อาฬวกาทีน  สรณคมน  วิย  ตปฺปรายนตา  เวทิตพฺพา  ฯ   
อถโข  พฺรหฺมายุ  พฺราหฺมโณ  อุฏายาสนา  เอกส  อุตฺตรา-   
สงฺค  กริตฺวา  ภควโต  ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  ภควโต   
ปาทานิ  มุเขน  จ  ปริจุมฺพติ   ปาณีหิ  จ  ปริสมฺพาหติ    
นาม ฺจ  สาเวติ  พฺรหฺมายุ  อห  โภ  โคตม  พฺราหฺมโณ    
พฺรหฺมายุ  อห  โภ  โคตม  พฺราหฺมโณติ (๓)  เอวป  ปาณิปาโต   
ทฏพฺโพ  ฯ   
        โส  ปเนส  าติภยาจิรยทกฺขิเณยฺยวเสน  จตุพฺพิโธ  โหติ  ฯ   
ตตฺถ  ทกฺขิเณยฺยปาณิปาเตน  สรณคมน  โหติ  น  อิตเรหิ  ฯ   
เสฏวเสเนว  หิ  สรณ  คณฺหาติ   เสฏวเสน  จ  ภิชฺชติ    ตสฺมา   
โย  สากิโย  วา  โกลโิย  วา  พุทฺโธ  อมฺหาก  าตโกติ  วนฺทติ   
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๕๒๓/๒๕๙ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๘๔๖/๓๑๖ ฯ   
# ๓. ม.ม. ๑๓/๓๙๘/๕๔๔ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 344 

                เลมที่  ๔  สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๔๓   
 
อคฺคหิตเมว  โหติ  สรณ  โย  วา  สมโณ  โคตโม  ราชปูชิโต   
มหานุภาโว  อวนฺทิยมาโน  อนตฺถป  กเรยฺยาติ  ภเยน  วนฺทติ     
อคฺคหิตเมว  โหติ  สรณ  โย  วา  โพธสิตฺตกาเล  ภควโต   
สนฺติเก  กิ ฺจิ  อุคฺคหิต  สรมาโน   พุทฺธกาเล  วา   
 
                จตุธา  วิภเช  โภเค                  ปณฺฑิโต  ฆรมาวส   
                เอเกน  โภค (๑) ภุ ฺเชยฺย          ทฺวีหิ  กมมฺ  ปโยชเย   
                จตุตฺถ ฺจ  นิธาเปยฺย          อาปทาสุ  ภวิสฺสตีติ (๒)  
เอวรูป  อนุสาสนึ  อุคฺคเหตฺวา  อาจริโย  เมติ  วนฺทติ   อคฺคหิตเมว   
โหติ  สรณ  ฯ  โย  ปน  อย  โลเก  อคฺคทกฺขิเณยฺโยติ  วนฺทติ   
เตเนว  คหิต  โหติ  สรณ  ฯ   
        เอว  คหิตสรณสฺส  จ  อุปาสกสฺส  วา  อุปาสกิาย  วา   
อ ฺติตฺถิเยสุ  ปพฺพชิตป  าตึ  าตโก  เม  อยนฺติ  วนฺทโตป   
สรณคมน  นภิชฺชติ  ปเคว  อปพฺพชิต  ฯ  ตถา  ราชาน  ภย-   
วเสน  วนฺทโต  ฯ  โส  ห ิ รฏปูชิตตฺตา  อวนฺทิยมาโน  อนตฺถป   
กเรยฺยาติ  ฯ  ตถา  ย  กิ ฺจิ  สิปฺป  สิกฺขาปก  ติตฺถิยป  อาจริโย   
เม  อยนฺติ  วนฺทโตป  น  ภิชฺชติ   เอว  สรณคมนปฺปเภโท   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        เอตฺถ  จ  โลกุตฺตรสสฺ  สรณคมนสฺส  จตฺตาริ  สาม ฺ-   
ผลานิ  วิปากผล  สพฺพทุกขฺกฺขโย  อานิสสผล  วุตฺตเ ฺหต   
# ๑. ม. โภเค ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒ ฯ    
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                โย  จ  พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ          สงฺฆ ฺจ  สรณ  คโต   
                จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ                  สมฺมปฺป ฺาย  ปสฺสติ  ฯ   
                ทกฺุข  ทุกฺขสมุปฺปาท          ทุกฺขสฺส  จ  อติกฺกม   
                อรยิ ฺจฏงฺคิก  มคฺค          ทุกฺขู  ปสมคามิน  ฯ   
                เอต  โข  สรณ  เขม                  เอต  สรณมุตฺตม   
                เอต  สรณมาคมฺม                  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ (๑) ฯ   
        อปจ  นจฺิจาทิโต (๒)  อนุปคมนาทิวเสนเปตสฺส  อานิสสผล   
เวทิตพฺพ  ฯ  วุตฺต  เหต  ฯ  อฏานเมต  อนวกาโส  ย  ทฏิ ิ-   
สมฺปนฺโน  ปคฺุคโล  ก ฺจิ (๓)  สงฺขาร  นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺย  ก ฺจิ (๓)  
สงฺขาร  สุขโต  [๔]  ก ฺจิ (๓)  ธมฺม  อตฺตโต  อุปคจฺเฉยฺย    มาตร   
ชีวิตา  โวโรเปยฺย  [๔]  ปตร [๔]  อรหนฺต  [๔]  ปทฏุจิตฺโต  ตถาคตสฺส   
โลหิต  อุปฺปาเทยฺย  [๔]  สงฺฆ  ภินฺเทยฺย  [๔]  อ ฺ  สตฺถาร  อุททฺิเสยฺย   
เนต  าน  วิชฺชตีติ (๕) ฯ   
        โลกิยสสฺ  ปน  สรณคมนสฺส  ภวสมฺปทาป  โภคสมฺปทาป   
ผลเมว  ฯ  วุตฺต  เหต   
                เยเกจิ  พุทฺธ  สรณ  คตาเส    น  เต  คมิสฺสนฺติ  อปายภูมึ 
                ปหาย  มานุส  เทห                  เทวกาย  ปริปูเรสฺสนฺตีติ (๖) ฯ   
        อปรป  วุตฺต  อถโข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อสติียา   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๐ ฯ  ๒. ม. อนิจฺจโต ฯ  ๓. ม. กฺจิ ฯ  ๔. ม.  
# เอตฺถนฺตเร เปยฺยาล อตฺถิ ฯ  ๕. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๐ ฯ  ๖. ส. ส.  
# ๑๕/๑๒๑/๓๗ ฯ    
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เทวตาสหสฺเสหิ  สทฺธึ  เยนายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เตนุ-   
ปสงฺกมิ  ฯเปฯ เอกมนฺต   ิต  โข  สกฺก  เทวานมินฺท  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลาโน  เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท  พุทฺธสรณ-   
คมน  โหติ    พุทฺธสรณคมนเหตุ  โข  เทวานมินฺท  เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชนฺตีติ   
[๑]  เต  อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน   
อายุนา  ทิพฺเพน  วณฺเณน  ทิพฺเพน  สุเขน  ทิพฺเพน  ยเสน    
ทิพฺเพน  อธิปเตยเยน  ทิพฺเพหิ  รูเปหิ  สทฺเทหิ  คนฺเธหิ  รเสหิ   
โผฏพฺเพหีติ (๒) ฯ  เอส  นโย  ธมฺเม  จ  สงฺเฆ  จ ฯ  อปจ  เวลาม-   
สุตฺตาทิวเสนาป  สรณคมนสฺส  ผลวิเสโส  เวทิพฺโพ  ฯ  เอว   
สรณคมนผล  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตตฺถ   โลกิยสรณคมน  ตีสุ  วตฺถสูุ  อ ฺาณสสยมิจฺฉา-   
าณาทีหิ  สงฺกิลิสฺสติ   น  มหาชุติก  โหติ  น  มหาวิปฺผาร  ฯ   
โลกุตฺตรสฺส  นตฺถิ  สงฺกิเลโส  ฯ  โลกยิสฺส  จ  สรณคมนสฺส  ทุวิโธ   
โหติ  เภโท  สาวชฺโช  จ  อนวชฺโช  จ  ฯ  ตตฺถ  สาวชฺโช  อ ฺ-   
สตฺถาราทีสุ  อตฺตสนฺนิยฺยาตนาทีหิ  โหติ  ฯ  โส  จ  อนิฏผโล (๓) ฯ   
อนวชฺโช  กาลกิริยาย  โหติ  ฯ  โส  อวิปากตฺตา  อผโล  ฯ   
โลกุตฺตรสฺส  ปน  เนวตฺถิ  เภโท  ฯ  ภวนฺตเรป  หิ  อริยสาวโก   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เปยฺยาล อตฺถิ ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๕๒๔/๓๓๑ ฯ   
# ๓. ม. โส จ อนิฏฐผโล โหติ ฯ    
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อ ฺ  สตฺถาร  น  อุทฺทิสตีติ  ฯ  เอว  สรณคมนสฺส  สงฺกิเลโส   
จ  เภโท  จ  เวทิตพฺโพ  อุปาสก  ม  ภนฺเต  ภควา  ธาเรตูติ   
ม  ภควา  อุปาสโก  อยนฺติ  เอว  ธาเรตุ  ฯ  ชานาตูติ  อตฺโถ  ฯ   
 
                                อุปาสกวิธิกถาวณฺณนา   
        อุปาสกวิธิโกสลฺลตฺถ  ปเนตฺถ  โก  อุปาสโก  กสฺมา   
อุปาสโกติ  วุจฺจติ    กิมสสฺ  สลี   โก  อาชีโว   กา  วิปตฺติ     
กา  สมฺปตฺตีติ  อิท  ปกิณฺณก  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตตฺถ  โก  อุปาสโกติ  โย  โกจิ  สรณคโต  คหฏโ  ฯ   
วุตฺต  เหต  ยโต  โข  มหานาม  พุทฺธ  สรณ  คโต   
โหติ    ธมฺม  สงฺฆ  สรณ  คโต  โหติ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม   
อุปาสโก  โหตีติ (๑) ฯ   
        กสฺมา  อุปาสโกติ  รตนตฺตย (๒)  อุปาสนโต  ฯ  โส  ห ิ พุทฺธ   
อุปาสตีติ  อุปาสโก  ตถา  ธมฺม  สงฺฆ  ฯ   
        กิมสฺส  สีลนฺติ  ป ฺจ  เวรมณิโย  ฯ  ยถาห ฯ   ยโต   
โข  มหานาม  อุปาสโก  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ    
อทินฺนาทานา   กาเมสุมิจฺฉาจารา  มุสาวาทา   สุราเมรยมชชฺ-   
ปมาทฏานา  ปฏิวิรโต  โหติ    เอตฺตาวตา  โข  มหานาม   
อุปาสโก  สลีวา  โหตีติ (๓)  ฯ   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๕๙๐/๔๙๗ ฯ  ๒. ม. รตนตฺตยสฺส ฯ   
# ๓. ส มหา. ๑๙/๑๕๙๑/๔๙๗ ฯ    
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        โก  อาชีโวติ  ป ฺจ  มิจฺฉาวณิชฺชา  ปหาย  ธมเฺมน  สเมน   
ชีวิกกปฺปน (๑) ฯ  วุตฺต  เหต  ป ฺจิมา  ภิกฺขเว  วณิชฺชา  อุปาสเกน   
อกรณียา  กตมา  ป ฺจ   สตฺถวณิชฺชา  สตฺตวณิชฺชา  มสวณิชฺชา   
มชฺชวณิชชฺา   วิสวณิชฺชา  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจ  วณิชฺชา   
อุปาสเกน  อกรณียาติ (๒) ฯ   
        กา  วิปตฺตีติ  ยา  ตสฺเสว  สีลสฺส  จ  อาชีวสฺส  จ   
วิปตฺติ  อยมสฺส  วิปตฺติ  ฯ  อปจ  ยาย  เอส  จณฺฑาโล  เจว   
โหติ  มล ฺจ  ปฏิกฏิโ  จ  สาปสฺส  วิปตฺตีติ  เวทิตพฺพา  ฯ  เต   
จ  อตฺถโต  อสฺสทฺธิยาทโย  ป ฺจ  ธมฺมา  โหนฺติ  ฯ  ยถาห ฯ   
ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อุปาสโก  อุปาสก-   
จณฺฑาโล  จ  โหติ  อุปาสกมล ฺจ  อุปาสกปฏิกิฏโ  จ  กตเมหิ   
ป ฺจหิ  อสฺสทฺโธ  โหติ  ฯ  ทุสฺสีโล  โหติ  โกตุหลมงฺคลิโก  โหติ   
มงฺคล  ปจฺเจติ  โน  กมฺม  อิโต  จ  พหิทฺธา  ทกฺขิเณยฺย   
ปริเยสติ  ตตฺถ  จ  ปุพฺพการ  กโรตีติ (๔) ฯ   
        กา  สมปฺตฺตีติ  สมฺปตฺติ  ยา  จสฺส  สลีสมฺปทา  เจว  อาชีว-   
สมฺปทา  จ  สา  สมฺปตฺติ  เย  จสฺส  รตนภาวาทิกรา  สทฺธาทโย   
ป ฺจ  ธมฺมา  ฯ  ยถาห ฯ  ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
อุปาสโก  อุปาสกรตน ฺจ  โหติ  อุปาสกปทุม ฺจ  อุปาสก   
# ๑. ม. ชีวิตกปฺปน ฯ  ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๗/๒๓๒ ฯ  ๓. ม. วิปตฺตีติ ฯ   
# ๔. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๙๕/๒๓๐ ฯ    
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ปุณฺฑริก ฺจ    กตเมหิ  ป ฺจหิ  สทฺโธ  โหติ   สีลวา  โหติ   น   
โกตุหลมงฺคลิโก  โหติ    กมฺม  ปจฺเจติ    โน  มงฺคล    น  อิโต   
พหิทฺธา  ทกฺขิเณยฺย  คเวสติ   อิธ  จ  ปุพฺพการ  กโรตีติ (๑) ฯ   
        อชชฺตคฺเคติ  เอตฺถาย  อคฺคสทฺโท  อาทิโกฏิโกฏาส-   
เสฏเสุ  ทิสฺสติ  ฯ  อชชฺตคฺเค  สมฺม  โทวาริก  อาวรามิ  ทฺวาร   
นิคณฺาน  นิคณฺ ีนนฺติอาทีสุ (๒)  อาทิมฺหิ  ทิสฺสติ  ฯ  เตเนว   
องฺคุลคฺเคน  ต  องฺคุลคฺค  ปรามเสยฺย  อุจฺฉคฺค  เวฬคฺคนฺติอาทีสุ (๓)   
โกฏิย  ฯ  อนุชานามิ (๔)  ภิกฺขเว  อมฺพิลคฺค  วา  มธุรคฺค  วา   
ติตฺตกคฺค  วา  วิหารคฺเคน  วา  ปริเวณคฺเคน  วา  ภาเชตุนฺติ-  (๔)   
อาทีสุ  โกฏาเส  ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ฯเปฯ   
ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายตีติอาทีสุ (๕)  เสฏเ  ฯ  อิธ  ปนาย   
อาทิมฺหิ  ทฏพฺโพ  ฯ  ตสฺมา  อชฺชคฺเคติ  อชฺชต  อาทึ  กตฺวาติ   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อชฺชตนฺติ  อชฺชภาว  ฯ  อชฺชทคฺเคติ   
วา  ปาโ  ฯ  ทกาโร  ปทสนฺธิกโร  ฯ  อชฺช  อคฺค  กตฺวาติ   
อตฺโถ  ฯ   
        ปาณุเปตนฺติ  ปาเณหิ  อุเปต  ยาว  เม  ชีวิต  ปวตฺตติ   
ตาว  อุเปต  อน ฺสตฺถุก  ตีหิ  สรณคมเนหิ  สรณคต  อุปาสก   
# ๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๙๕/๒๓๐ ฯ  ๒. ม.ม. ๑๓/๗๕/๖๘ ฯ   
# ๓. อภิ. ก. ๓๗/๑๐๗๐/๓๔๓ ฯ  ๔. ม. อมฺพิลคฺค วา มธุรคฺค วา ติตฺตกคฺค  
# วา อนุชานามิ ภิกฺขเว วิหารคฺเคน วา ปริเวณคฺเคน วา ภาเชตุนฺติอาทีสูติ  
# เอว โถก วิสทิส โหติ ฯ  วิ. จุลฺ. ๗/๓๑๘/๘๙ ฯ  ๕. ส. มหา. ๑๙/๒๔๕/๖๒ ฯ    
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กปฺปยการก  ม  ภควา  ธาเรตุ  ชานาตุ  ฯ  อห  หิ  สเจป  เม   
ติขิเณน  อสินา  สีส  ฉินฺเทยฺย   เนว  พุทฺธ  น  พุทฺโธติ  วา    
ธมฺม  น  ธมโฺมติ  วา  สงฺฆ  น  สงฺโฆติ  วา  วเทยฺยนฺติ  ฯ   
        เอว  อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน  สรณ  คนฺตฺวา  อตฺตนา  กต   
อปราธ  ปกาเสนฺโต  อจฺจโย  ม  ภนฺเตติ  อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อจฺจโยติ  อปราโธ  ฯ  ม  อจฺจคมาติ  ม  อติกฺกมฺม   
อภิภวิตฺวา  ปวตฺโต  ฯ  ธมมฺิก  ธมฺมราชานนฺติ  เอตฺถ  ธมฺม   
จรตีติ  ธมฺมิโก ฯ  ธมฺเมเนว  ราชา  ชาโต  น  ปตุฆาต-   
นาทินา  อธมฺเมนาติ  ธมฺมราชา  ฯ  ชวิีตา  โวโร  เปสินฺติ  ชีวิตา   
วิโยเชสึ  ฯ  ปฏิคฺคณฺหาตูติ  ขมตุ  ฯ  อายตึ  สวรายาติ  อนาคเต   
สวรตฺถาย  ปนุ  เอวรูปสฺส  อปราธสฺส  โทสสฺส  ขลติสฺส   
อกรณตฺถาย  ฯ   
        ตคฺฆาติ  เอกเส  นิปาโต  ฯ  ยถาธมฺม  ปฏิกโรสีติ  ยถา   
ธมฺโม   ิโต  ตเถว  กโรสิ    ขมาเปสีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตนฺเต  มย   
ปฏิคฺคณฺหามาติ  ต  ตว  อปราธ  มย  ขมาม  ฯ  วุฑฺฒิ  เหสา   
มหาราช  อรยิสฺส  วินเยติ  เอสา  มหาราช  อริยสฺส  วินเย   
พุทฺธสฺส  ภควโต  สาสเน  วุฑฺฒิ  นาม  ฯ  กตมา  ฯ  ยาย   
อจฺจย  อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม  ปฏกิริตฺวา  อายตึ  สวรา-   
ปชฺชนา  ฯ  เทสน  ปน  ยถาธมฺม  ปุคฺคลาธิฏาน  กโรนฺโต  
โย  อจฺจย  อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม (๑)  ปฏกิโรติ   อายตึ  สวร   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ    
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อาปชฺชตีติ  อาห  ฯ   
        เอว  วุตฺเตติ  เอว  ภควตา  วุตฺเต  ฯ  หนฺท  จ   ทานิ  
มย  ภนฺเตติ  เอตฺถ  หนฺทาติ  วจสายฏเ (๑)  นิปาโต  ฯ  โส  ห ิ 
คมนวจสาย  กตฺวา  เอวมาห  ฯ  พหุกิจฺจาติ  พลวกิจฺจา  ฯ  
พหุกรณียาติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  ยสฺสทานิ  ตฺวนฺติ  ยสฺส  อิทานิ  
ตฺว  มหาราช  คมนสฺส  กาล  ม ฺสิ  ชานาสิ    ตสฺส  กาล   
ตฺวเมว  ชานาสีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ปทกขิฺณ  กตฺวา  ปกฺกามีติ  
ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ  สิรสิ  
ปติฏเปตฺวา  ยาว  ทสฺสนวิสยา (๒) ภควโต  อภิมุโขว  ปฏกิกฺมิตฺวา  
ทสฺสนวิชหนฏาน  ภูมิย  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ   
        ขตาย  ภิกฺขเว  ราชาติ  ขโต  อย  ภิกฺขเว  ราชา  ฯ 
อุปหตายนฺติ  อุปหโต  อย  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อย  ภิกฺขเว  
ราชา  ขโต  อุปหโต  ภินนฺปติฏโ  ชาโต    ตถาเนน อตฺตา  
จ  อตฺตนาว   ขโต   ยถา  อตฺตโนว  ปติฏา  น  ชาโตติ (๓) ฯ 
วิรชนฺติ  ราครชาทิวิรหิต  ฯ  ราคมลาทีนเยว  วิคตตฺตา  วีตมล  ฯ 
ธมฺมจกฺขุนฺติ  ธมฺเมสุ  วา  จกฺขุ   ธมฺมย  วา  จฺกฺขุ ฯ อ ฺเสุ   
าเนสุ  ติณฺณ  มคฺคาน  เอต  อธิวจน  ฯ  อิธ  ปน  โสตา- 
ปตฺติมคฺคสฺเสว  ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  สเจ  อิมินา  ปตา  ฆาติโต  
นาภวิสฺส  อิทานิ  อิเธวาสเน  นิสินฺโน  โสตาปตฺติมคฺค  ปตฺโต  
อภวิสฺส  ปาปมิตฺตสสคฺเคน  ปนสฺส  อนฺตราโย  ชาโต  เอว   
# ๑. ม. ววสสฺคฺคตฺเถ ฯ  ๒. ม. ทสฺสนวิสย ฯ  ๓. ม. ชาตาติ ฯ    
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สนฺเตป    ยสมฺา  อย  ตถาคต  อุปสงฺกมิตฺวา  รตนตฺตย  สรณงฺคโต  
ตสฺมา  มม  จ  สาสนสฺส  มหนฺตตาย  ยถา  นาม  โกจิ  ปุริสวธ (๑) 
กตฺวา  ปุปฺผมุฏ ิมตฺเตน  ทณฺเฑน  มุจฺเจยฺย   เอวเมว  โลหกุมฺภิย   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตึสวสฺสสหสฺสานิ  อโธ  ปปตนฺโต  เหฏ ิมตล  ปตฺวา 
ตึสวสฺสสหสฺสานิ  อุทฺธ  คจฺฉนฺโต  ปุนป  อุปริมตล  ปาปุณิตฺวา  
มุจฺจิสฺสตีติ  อิทป  กิร  ภควตา  วุตฺตเมว   ปาลิย  ปน  น  
อารุฬห  ฯ   
        อิท  ปน  สุตฺต  สุตฺวา  ร ฺา  โกจิ  อานิสโส  ลทฺโธติ  ฯ  
มหานิสโส  ลทฺโธ  ฯ  อย  หิ  ปตุ  มารติกาลโต  ปฏาย  เนว  
รตฺตึ  น  ทิวานิทฺท  ลภติ  ฯ  สตฺถาร  ปน  อุปสงฺกมตฺิวา  อิมาย  
มธุราย  โอชวนฺติยา  ธมฺมเทสนาย  สุตกาลโต  ปฏาย  นิทฺท  
อุเปติ  ฯ  ติณฺณ  รตนาน  มหาสกฺการ  อกาสิ  ฯ  โปถุชชฺ- 
นิกาย  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  นาม  อิมินา  ร ฺา  สทิโส  
นาโหสิ  ฯ  อนาคเต  ปนชีวิตวิเสโส  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ  
หุตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสตีติ  ฯ  อิทมโวจ  ภควา  ฯ  อตฺตมนา  เต  
ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทุนฺติ  ฯ   
                        อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย                   
                        สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        ทุติย   ฯ 
# ๑. ม. กสฺสจิ วธ ฯ  ๒. ม. ปตนฺโต ฯ  ๓. ม. เนว รตฺตึ น ทิวา ฯ  
# ๔. ม. ลภิ ฯ  ๕. ม. วิชติาวี ฯ  ยุ. วิทิตวิเสโส ฯ    
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                                เลมที่  ๔  หนา ๓๕๒   
 
                        อมฺพฏสตฺุตวณฺณนา   
                                         
                                อทฺธานคมนวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  โกสเลสูติ  อมฺพฏสุตฺต   ตตฺราย  
อนุปุพฺพปทวณฺณนา (๑) ฯ โกสเลสูติ  โกสลา  นาม  ชนปทิโน  
ราชกุมารา   เตส  นิวาโส  เอโกป  ชนปโท  รุฬฺหิสทฺเทน  
โกสลาติ  วุจฺจติ   ตสฺมึ  โกสเลสุ  ชนปเท  ฯ   
        โปราณา  ปนาหุ  ยสมฺา  ปุพฺเพ  มหาปนาทราช- 
กุมาร  นานานาฏกาทีนิ  ทิสฺวา  สิตมตฺตป  อกโรนฺต  สุตฺวา  
ราชา  อาห  โย  มม  ปุตฺต  หสาเปสิ (๒)  สพฺพาลงฺกาเรน  น  
อลงฺกโรมีติ  ฯ  ตโต  นงฺคลานิป  ฉฑฺเฑตฺวา  มาหชนกาเย   
สนฺนิปติเต  มนุสฺสา  อติเรกานิ (๓)  สตฺตวสฺสานิ  นานากีฬาโย  
ทสฺเสตฺวาป  ต  หสาเปตุ  นาสกฺขึสุ  ฯ  ตโต  สกฺโก  เทวราชา  
นาฏก  เปเสสิ  ฯ  โส  ทพฺิพนาฏก  ทสฺเสตฺวา  หสาเปสิ  ฯ  อถ  
เต  มนุสฺสา  อตฺตโน  อตฺตโน  วสโนกาสาภิมุขาว  ปกฺกมึส ุ ฯ  
เต  ปฏิปเถ  มิตฺตสุหชฺชาทโย  ทิสฺวา  ปฏิสนฺถาร  กโรนฺตา   
กจฺจิ  โภ  กุสล  ฯ  กิฺจิ  (๔) โภ  กุสลนฺติ  อาหสุ   ตสฺมา  ต   
กุสลนฺติ  วจนมุปาทาย  โส  ปเทโส  โกสลาติ  วุจฺจตีติ  ฯ   
        จาริก ฺจรมาโนติ  อทฺธานคมน  คจฺฉนฺโต  ฯ  จาริกา  จ   
# ๑. ม. อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ  ๒. ม. หสาเปติ ฯ  ๓. ม. สาติเรกานิ ฯ   
# ๔. ม. กจฺจิ ฯ    
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นาเมสา  ภควโต  ทุวิธา  โหติ  ตุริตจาริกา  จ  อตุรติจาริกา  
จ  ฯ  ตตฺถ  ทเูรป  โพธเนยฺยปุคฺคล  ทสิฺวา  ตสฺส  โพธนตฺถาย  
สหสา  คมน  ตุริตจาริกา  นาม  ฯ  สา  มหากสฺสปสฺส  
ปจฺจุคฺคมนาทีสุ  ทฏพฺพา  ฯ   
        ภควา  หิ  มหากสฺสปสฺส(๑)  ปจฺจุคฺคมน  กโรนฺโต (๑) มหุุตฺเตน  
ติคาวุต  มคฺค  อคมาสิ    อาฬวกสฺสตฺถาย  ตึสโยชน    ตถา  
องฺคุลิมาลสฺส  ปุกฺกุสาติสฺส (๒) ปน  ป ฺจจตฺตาลีสโยชน   มหากปฺปนสฺส  
วีสโยชนสต  ธนิยสฺสตฺถาย  สตฺตโยชนสตานิ  อคมาสิ  ฯ  ธมมฺ- 
เสนาปติโน  สทฺธิวิหาริกสฺส  วนวาสิสฺส   ติสฺสสามเณรสฺส(๓) 
ติคาวุตาธิก  วีสติโยชนสต  ฯ   
        เอกทิวส  กริ  เถโร  ติสฺสสามเณรสฺส  สนฺติก  ภนฺเต  
คจฺฉามีติ  อาห  ฯ  ภควา  อหป  คมิสฺสามีติ  วตฺวา  อายสฺมนฺต  
อานนฺท  อามนฺเตสิ  อานนฺท  วีสติสหสฺสาน  ฉฬภิ ฺาน  
อาโรเจหิ  ภควา [๔]   วนวาสิสฺส  ติสฺสสามเณรสฺส  สนฺติก  
คมิสฺสตีติ  ฯ  ตโต  ทุติยทวิเส  วีสติสหสฺสขีณาสวปริวาโร  
อากาเส  อุปฺปติตฺวา  วีสติโยชนสตมตฺถเก  ตสฺส  โคจรคาม- 
ทฺวาเร  โอตรตฺิวา  จีวร  ปารุป  ฯ  ต  กมฺมนฺต  คจฺฉมานา   
มนุสฺสาทิสฺวา  สตฺถา [๕] โน  อาคโต  ฯ  มา  กมฺมนฺต  อคมิตฺถาติ   
# ๑. ม. มหากสฺสปตฺเถร ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต ฯ  ๒. ม. ปกฺกุสาติสฺส ฯ   
# ๓. ม. วนวาสีติสฺสสามเณรสฺส ฯ  ๔. ม. เอตถนฺตเร กริาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร โนติ ทิสฺสติ ฯ    
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วตฺวา  อาสนานิ  ป ฺเปตฺวา  ยาคุ ทตฺวา  ปาทวตฺต (๑) กโรนฺตา  
กุหึ  ภนฺเต  ภควา  คจฺฉตีติ  ทหรภิกฺขู  ปุจฺฉึสุ  ฯ  อุปาสกา  น  
ภควา  อ ฺตฺถ  คจฺฉติ  ฯ  อิเธว  ติสสฺสามเณรสฺส  ทสฺสนตฺถาย  
อาคโตติ  ฯ  เต  อมฺหาก  กุลุปกสฺส  กริ  เถรสฺส  ทสฺสนตฺถาย- 
สตฺถา  อาคโต   น  วต  โน  เถโร  โอรมตฺถโกติ  โสมนสฺสชาตา  
อเหสุ  ฯ   
        อถ  โข  ภควโต  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  สามเณโร  คาเม  
ปณฺฑาย  จริตฺวา  อุปาสกามหาภิกฺขุสงฺโฆติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อถสฺส  
เต  สตฺถา  ภนฺเต  อาคโตติ  อาโรเจสุ ฯ  โส  ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา  ปณฺฑปาเตน  อาปุจฺฉิ  ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ปตฺต 
หตฺเถน  คเหตฺวา  อลนฺติสฺส  ฯ  นฏิ ิต  ภตฺตกิจฺจนฺติ  อาห  ฯ  
ตโต  อุปชฺฌาย  อาปุจฺฉิตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตาสเน  นิสีทิตฺวา   
ภตฺตกิจฺจมกาสิ  ฯ  อถสสฺ  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  สตฺถา  มงฺคล  
วตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  คามทฺวาเร  ตฺวา  กตโร  เต  ติสสฺ   
วสนฏานคมนมคฺโคติ  อาห  ฯ  อย  ภควาติ  มคฺค  เทสิยมาโน (๒) 
ปุรโต  ยาหิ  ติสฺสาติ  ฯ  ภควา  กิร  สเทวกสฺส  โลกสฺส  
มคฺคเทสโกป  สมาโน  สกเล  ติคาวุเต  มคฺเค  สามเณร  ทฏ ุ  
ลจฺฉามีติ  ต  มคฺคเทสก  อกาสิ  ฯ   
        โส  อตฺตโน  วสนฏาน  คนฺตฺวา  ภควโต  วตฺตมกาสิ  ฯ   
# ๑. ม. ปาตราสภตฺต ฯ  ๒. ม. เทสยมาโน ฯ    
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                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๕๕   
 
อถ  น  ภควา  กตโร  เต  ติสฺส  จงฺกโมติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตตฺถ  
คนฺตฺวา  สามเณรสฺส  นิสทีนปาสาเณ  นิสีทิตฺวา  ติสฺส  
อิมสฺมึ  าเน  สุข  วสสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  อาห  อาม  ภนฺเต  
อิมสฺมึ  าเน  เม  วสนฺตสฺส  สีหพฺยคฺฆหตฺถิมิคโมราทีน  สทฺท   
สุณโต  อร ฺส ฺา  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ตาย  สุข  วสามีติ  ฯ  อถ 
น  ภควา  ติสฺส  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาเตหิ  ฯ  พุทฺธทายชฺช  เต  
ทสฺสามีติ  วตฺวา  สนฺนิปติเต  ภิกฺขุสงฺเฆ  อุปสมฺปาเทตฺวา [๑]  
วสนฏานเมว  อคมาสีติ  ฯ  อย  ตุริตจาริกา  นาม  ฯ  ย  ปน   
คามนิคมปฏิปาฏิยา  เทวสิก  โยชนทฺวิโยชนวเสน  ปณฺฑปาต- 
จริยาทีหิ  โลก  อนุคฺคณฺหนฺตสฺส  คมน   อย  อตุริตจาริกา  
นาม  ฯ   
        อิม  ปน  จาริก  จรนฺโต  ภควา  มหามณฺฑล   มชฺฌิม- 
มณฺฑล    อนฺโตมณฺฑลนฺติ  อิเมส  ติณฺณ  มณฺฑลาน  อ ฺตรสฺมึ  
จรติ  ฯ  ตตฺถ  มหามณฺฑล  นวโยชนสติก   มชฺฌิมมณฺฑล  ฉโยชน- 
สติก  อนฺโตมณฺฑล  ติโยชนสติก  ฯ   
        ยถา (๒) มหามณฺฑเลจาริก  จริตุกาโม  โหติ  มหาปวารณาย 
ปวาเรตฺวา  ปาฏิปททิวเส  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร  นิกฺขมติ (๓) ฯ  
สมนฺตา  โยชนสต  เอกโกลาหล  โหติ  ฯ  ปุริม  ปุริม  อาคตา 
นิมนฺเตตุ  ลภนฺติ  ฯ  อิตเรสุ  ทฺวีส ุ มณฺฑเลสุ  สกกฺาโร   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตโนติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ยทา ฯ  ๓. ม. นิกขฺมติ ฯ    
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มหามณฺฑเล  โอสรติ  ฯ  ตตฺร  ต  ภควา (๑) เตสุ  เตสุ  คามนิคเมสุ  
เอกาห  ทฺวีห  วสนฺโต  มหาชน  อามิสปฏิคฺคเหน  อนุคฺคณฺหนฺโต  
ธมฺมทาเนน  จสฺส  วิวฏฏสนฺนิสฺสิสต (๒) กุสล  วฑฺเฒนฺโต  นวหิ  มาเสหิ  
จาริก  ปริโยสาเปติ  ฯ   
        สเจ  ปน  อนฺโตวสฺเส  ภิกฺขูน  สมถวิปสฺสนา  ตรุณา  โหนฺติ   
มหาปวารณาย  อปวาเรตฺวา  ปวารณาสงฺคห  ทตฺวา  กตฺติก- 
ปุณฺณมาย  ปวาเรตฺวา  มิคสิรสฺส  ปมทิวเส (๓)  มหาภิกฺขุสงฺฆ- 
ปริวาโร  นิกขฺมิตฺวา  มชฺฌิมมณฺฑเล  โอสรติ   อ ฺเนป  การเณน  
มชฺฌิมมณฺฑเล  จาริก  จรตุิกาโม  จาตุมาส  วสิตฺวาว  นิกฺขมติ  ฯ 
วุตฺตนเยเนว  อิตเรสุ  ทฺวีสุมณฺฑเลสุ  สกฺกาโร  มชฌฺิมมณฺฑเล   
โอสรติ  ฯ  ภควา  ปุริมนเยเนว  โลก  อนุคฺคณฺหนฺโต  อฏหิ  
มาเสหิ  จาริก  ปริโยสาเปติ  ฯ   
        สเจ  ปน  จตุมาส  วุฏวสฺสสฺสาป  ภควโต  เวเนยฺยสตฺตา  
อปริปกฺกินฺทรฺยิา  โหนฺติ    เตส  อินฺทรฺยิปริปาก  อาคมยมาโน  
อปรป  เอกมาส  วา  ทฺวิติจตุมาส  วา  ตตฺเถว  วสิตฺวา  มหา- 
ภิกฺขุสงฺฆปริวาโร  นิกฺขมติ  ฯ  วุตฺตนเยเนว  อิตเรสุ  ทฺวีสุ   
มณฺฑเลสุ  สกฺกาโร  อนฺโตมณฺฑเล  โอสรติ  ฯ  ภควา  ปุริม- 
นเยเนว  โลก  อนุคฺคณฺหนฺโต  สตฺตหิ  วา  ฉหิ  วา  ป ฺจหิ  
วา  จตูหิ  วา  มาเสหิ  จาริก  ปริโยสาเปติ  ฯ   
# ๑. ม. ตตฺถ ภควา น  ๒. ม. วิวฏฏสนนฺิสฺสิต ฯ   
# ๓. ม. ปฐมปาฏิปททิวเส ฯ    
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อิติ  อิเมสุ  ตีสุ  มณฺฑเลสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  จาริก  จรนฺโต  
น  จีวราทิเหตุ  จรติ  ฯ  อถโข   เย  ทุคฺคตพาฬฺหชิณฺณพฺยาธิตา (๑) 
เต  กทา  ตถาคต  อาคนฺตฺวา  ปสฺสิสฺสนฺติ    มยิ  ปน  จาริก  
จรนฺเต  มหาชโน  ตถาคตทสฺสน (๒) ลภิสฺสติ  ตตฺถ  เกจิ  จิตฺตานิ 
ปสาเทสฺสนฺติ    เกจิ  มาลาทีหิ  ปูเชสสฺนฺติ   เกจิ  กฏจฺฉุภิกฺข  
ทสฺสนฺติ   เกจิ  มิจฺฉาทสฺสน  ปหาย  สมฺมาทิฏ ิกา  ภวิสฺสนฺติ   
ต  เตส  ภวิสสฺติ  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ  เอว  โลกานุกมฺปาย  
จาริก  จรติ  ฯ   
        อปจ  จตูหิ  การเณหิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  จาริก  จรนฺติ   
ชงฺฆวิหารวเสน  สรรีผาสุกตฺถาย    อตฺถุปฺปตฺติกาลาภิกงฺขนตฺถาย  
ภิกฺขูน  สิกฺขาปทป ฺาปนตฺถาย  ตตฺถ  ตตฺถ  ปริปากคตินฺทฺริเย 
โพธเนยฺยสตฺเต  โพธนตฺถายาติ  ฯ  อปเรหิป  จตูหิ  การเณหิ  
พุทฺธา  ภควนฺโต  จาริก  จรนฺติ  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉิสฺสนฺตีติ  
วา  ธมฺม  ฯ  สงฺฆ  สรณ  คจฺฉิสฺสนฺตีติ  วา  ฯ  มหตา  ธมฺมวสฺเสน   
จตสฺโส  ปรสิา  สนฺตปฺเปสฺสามีติ  วา  ฯ  อปเรหิป  ป ฺจหิ  
การเณหิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  จาริก  จรนฺติ  ปาณาติปาตา  
วิรมิสฺสนฺตีติ  วา  อทินฺนาทานา    กาเมสุมิจฺฉาจารา    มุสาวาทา   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา  วิรมิสฺสนฺตีติ  วา  ฯ  อปเรหิป  อฏหิ  
การเณหิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  จาริก  จรนฺติ  ปมชฺฌาน   
# ๑. ม. ทุคฺคตพาฬฺหชิณฺณพฺยาธิตา ฯ  ๒. ม. ตถาคตสฺส ทสฺสน ฯ   
# ๓. ม. ธมฺมวสฺเสน ฯ    
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ปฏิลภิสฺสนตีฺติ  วา  ทุติย  ฯเปฯ  เนวส ฺาณานาส ฺายตน- 
สมาปตฺตึ  ปฏิลภิสฺสนฺตีติ  วา  ฯ  อปเรหิป  อฏหิ  การเณหิ  
พุทฺธา  ภควนฺโต  จาริก  จรนฺติ  โสตาปตฺติมคฺค  อธิคมิสฺสนฺตีติ  
วา  โสตาปตฺติผล  ฯเปฯ  อรหตฺตผล  สจฺฉิกริสฺสนตีติ  วาติ  ฯ 
อย  อตุริตจาริกา  ฯ  อิธ  อตุริตจาริกา (๑) อธิปฺเปตา  ฯ   
        สา  ปเนสา  ทุวิธา  โหติ  นิพทฺธจาริกา  จ  อนิพทฺธ- 
จาริกา  จ  ฯ  ตตฺถ  ย  คามนิคมนครปฏิปาฏิวเสน  จรติ   อย   
อนิพทฺธจาริกา  นาม  ฯ  ย  ปเนกสฺเสว  โพธเนยฺยสตฺตสฺสตฺถาย   
คจฺฉติ  อย  นิพทฺธจาริกา  นาม  ฯ  เอสา  อิธ  อธิปเฺปตาฯ 
        ตทา  กริ  ภควโต  ปจฺฉิมยามกิจฺจปริโยสาเน  ทสสหสฺสีโลก- 
ธาตุยา  าณชาล  ปตฺถริตฺวา  โพธเนยฺยพนฺธเว  โอโลเกนฺตสฺส  
โปกฺขรสาติพฺราหฺมโณ  สพฺพ ฺ ุตาณชาลสฺส (๒) อนฺโต  ปวิฏโ  ฯ  
อถ  ภควา  อย  พฺราหฺมโณ  มยฺห  าณชาเล  ป ฺายติ   
อตฺถิ  น ุ ขฺวสฺส  อุปนิสฺสโยติ  วีมสนฺโต  โสตาปตฺติมคฺคสฺส   
อุปนิสฺสย  ทสิฺวา  เอส  มยิ  เอต  ชนปท  คเต  ลกฺขณปริเยสนตฺถ  
อมฺพฏ  อนฺเตวาสึ  ปหิณิสฺสติ  โส  มยา  สทฺธึ  วาทปฏิวาท 
กตฺวา  นานปฺปการ  อสพฺภิวากฺย  วกฺขติ  ตมห  ทเมตฺวา   
นิพฺพิเสวน  กริสฺสามิ  โส  อาจริยสฺส  กเถสฺสติ   อถสฺสาจริโย 
ต  กถ  สุตฺวา  อาคมฺม  มม  ลกฺขณานิ  ปริเยสิสฺสติ  ตสฺสาห   
# ๑. ม. จาริกาติ ฯ  ๒. ม. สพฺพฺุตฺญาณชาลสฺส ฯ    
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ธมฺม  เทเสสฺสามิ   โส  เทสนาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิสฺสติ   เทสนา  มหาชนสฺส  สผลา  ภวิสฺสตีติ  ป ฺจสต- 
ภิกฺขุปริวาโร  ต  ชนปท  ปฏิปนฺโน  ฯ  เตน  วุตฺต  โกสเลสุ 
จาริก  จรมาโน  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ป ฺจมตฺเตหิ  
ภิกฺขุสเตหีติ  ฯ   
        เยน  อิจฺฉานงฺคลนฺติ  เยน  ทิสาภาเคน  อิจฺฉานงฺคล  
อวสริตพฺพ   ยสฺมึ  วา  ปเทเส  อิจฺฉานงฺคล  ฯ  อิจฺฉานงฺกลนฺติป (๑) 
ปาโ  ฯ  ตทวสรีติ  เตน  อวสริ    ต  วา  อวสริ   เตน 
ทิสาภาเคน  คโต   ต  วา  ปเทส  คโตติ  อตฺโถ  ฯ  อิจฺฉานงฺคเล  
วิหรติ  อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑติ  อิจฺฉานงฺคล  อุปนิสฺสาย   
อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ  สีลกฺขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา  สมาธิโกนฺต   
อุสฺสาเปตฺวา  สพฺพ ฺ ุตาณสร  ปวตฺตยมาโน (๒) ธมฺมราชา  
ยถาภิรุจิเตน  วิหาเรน  วิหรติ  ฯ   
 
                                โปกขฺรสาติวตฺถุวณฺณนา   
        เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  เยน  สมเยน  ภควา  ตตฺถ  
วิหรติ  ฯ  เตน  สมเยน   ตสฺมึ  สมเยติ  อตฺโถ (๓) ฯ  พฺรหฺม  อณตีติ  
พฺราหฺมโณ    มนฺต (๔)  สชฺฌายตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิทเมว  หิ  ชาติ- 
พฺราหฺมณาน  นิรุตฺติวจน  ฯ  อริยา  ปน  พาหิตปาปตฺตา   
# ๑. ม. อิชฺฌานงฺ.คลนฺติป ฯ    ๒. ม. ปริวตฺตยามาโน ฯ 
# ๓. ม. อยมตฺโถ ฯ     ๔. ม. มนฺเต ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 361 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖๐   
 
พฺราหฺมณาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  โปกฺขรสาตีติ  อิท ตสฺส  นาม  ฯ 
กสฺมา  โปกขฺรสาตีติ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺส  กิร  กาโย  เสตโปกฺขร- 
สทิโส   เทวนคเร  อุสฺสาปตรชตโตรณ  วิย  โสภติ  สีส  ปนสสฺ 
กาฬวณฺณ  อินฺทนีลมณิมย  วิย  ฯ  มสสฺุป  จนฺทมณฺฑเล  
กาฬเมฆราชิ  วิย  ขายติ  ฯ  อกฺขีนิ  นีลปฺุปลสทิสานิ  ฯ  นาสา  
รชตปนาฬิกา  วิย  สุวฏฏติา  สุปริสุทธฺา  ฯ  หตฺถปาทตลานิ  
เจว  มุขทฺวาร ฺจ  กตลาขารสปริกมฺม  วิย  โสภต ิ ฯ  อติวิย  
โสภคฺคปฺปตฺโต  พฺราหฺมณสฺส  อตฺตภาโว  ฯ  อราชเก  าเน  
ราชาน  กาตุ  ยุตฺตมิม  พฺราหฺมณ  ฯ  เอวเมส  สสฺสิรโิก  อิติ   
น  โปกฺขรสทิสตฺตา  โปกฺขรสาตีติ  ส ฺชานนฺติ  ฯ   
        อย  ปน  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเลป  ติณฺณ  เวทาน  
ปารคู  ทสพลสฺส  ทาน  ทตฺวา  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เทวโลเก  
นิพฺพตฺติ  ฯ  โส  ตโต  มนุสฺสโลก  อาคจฺฉนฺโต  มาตุกุจฺฉิวาส  
ชิคุจฺฉิตฺวา  หิมวนฺตปสฺเส (๑) มหาสเร  ปทุมคพฺเภ  นิพฺพตฺติ  ฯ  
ตสฺส  จ  สรสฺส  อวิทูรโต (๒)  ตาปโส  ปณฺณสาลาย  วสติ  ฯ   
โส  ตีเร   ิโต  ต  ปทุม  ทิสฺวา  อิท  ปทุม  อวเสสปทุเมหิ   
มหนฺตตร  ฯ  ปุปฺผิตกาเล  น  คเหสฺสามีติ  จินฺเตสิ  ฯ  ต  สตฺตา- 
เหนาป  น  ปปฺุผติ  ฯ  ตาปโส  กสฺมา  นุโข  อิท  สตฺตาเหนาป   
น  ปุปฺผติ  ฯ  หนฺท  น  คเหสฺสามีติ  โอตริตฺวา  คณฺหิ  ฯ  ต   
# ๑. ม. หิมวนฺตปเทเส ฯ  ๒. ม. อวิทูเร ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 362 

                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๖๑   
 
เตน  นาฬโต  ฉินฺนมตฺตเยว  ปุปฺผิต  ฯ  อถสฺสพฺภนฺตเร  สุวณฺณ- 
จุณฺณป ฺชร  วิย  รชตพิมพฺ  ปทุมเรณุป ฺชร  เสตวณฺณ  ทารก  
อทฺทส  ฯ  โส  มหาปุ ฺโ  เอส  ภวิสสฺติ  ฯ  หนฺท  น  ปฏิชคฺคามีติ 
ปณฺณสาล  เนตฺวา  ปฏิชคฺคิตฺวา  สตฺตวสฺสกาลโต  ปฏาย  
ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหาเปสิ  ฯ  ทารโก  ติณฺณ  เวทาน  ปาร  
คนฺตฺวา  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  ชมฺพุทีเป  อคฺคพฺราหฺมโณ  อโหส ิ ฯ  
โส  อปเรน  สมเยน  ร ฺโ  โกสลสฺส  สิปฺป  ทสฺเสสิ  ฯ  
อถสฺส  สิปฺเป  ปสนฺโน  ราชา  อุกฺกฏ  นาม  มหานคร   
พฺรหฺมเทยฺย  อทาสิ  ฯ  อิติ  น  โปกฺขเร  สยิตตฺตา  โปกฺขรสาตีติ  
ส ฺชานนฺติ  ฯ   
        อุกฺกฏ  อชฌฺาวสตีติ  อุกฺกฏนามเก  นคเร  วสติ   
อภิภวิตฺวา  วา  อาวสติ  ฯ  ตสฺส  นครสฺส  สามิโก  หุตฺวา  
ยาย  มริยาทาย  ตตฺถ  วสิตพฺพ  ฯ  ตาย  มริยาทาย  วสิติ (๑) ฯ   
ตสฺส  กิร  นครสฺส  วตฺถุ อุกฺกา  เปตฺวา  อุกฺกาสุ  ชลมานาสุ   
อคฺคเหสุ  ฯ  ตสฺมา  ต  อุกกฺฏนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  โอกฺกฏนฺติป   
ปาโ  ฯ  โสเยวตฺโถ  ฯ  อุปสคฺควเสน  ปเนตฺถ  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยค- 
วจน  เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺส  อนุปโยคตฺตา  จ  เสสปเทสุ  ฯ  ตตฺถ   
ลกฺขณ  สทฺทสตฺถโต  ปริเยสิตพฺพ  ฯ   
        สตฺตุสฺสทนฺติ  สตฺเตหิ  อุสฺสท  อุสฺสนฺน  พหุชน  อากิณฺณ- 
# ๑. ม. วส ิฯ    
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มนุสฺส    โปสาวนิยหตฺถิอสฺสโมรมิคาทิอเนกสตฺตสมากิณฺณ  จาติ  
อตฺโถ  ฯ  ยสมฺา  ปเนต  นคร  พหิ  อาวิชฺฌิตฺวา  ชาเตน  หตฺถ-ิ 
อสฺสาทีน  ฆาสติเณน  เจว  เคหจฺฉาทนติเณน  จ  สมฺปนฺน   
ตถา  ทารุกฏเหิ  เจว เคหสมฺภารกฏเหิ  จ  ฯ  ยสมฺา  จสฺสพฺ- 
ภนฺตเร   วฏฏจตุรสฺสาทิสณฺานา  พหู  โปกฺขรณิโย  ฯ  ชลช- 
กุสุมวิจิตฺตานิ  จ  พหูนิ  อเนกานิ  ตฬากานิ  อุทกสฺส  
นิจฺจภริตาเนว  จ  (๑)โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  สติณกฏโทกนฺติ  วุตฺต  ฯ   
สห  ธ ฺเน (๒)  สธ ฺ  ฯ  ปุพฺพนฺนาปรนฺนาทิเภท  พหุธ ฺ- 
สนฺนิจยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺตาวตา  ยสฺมึ  นคเร  พฺราหฺมโณ 
เสตจฺฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  ราชลีฬาย  วสติ    ตสฺส  สมิทฺธิสมฺปตฺติ  
ทีปตา  โหติ  ฯ   
        ราชโต  ลทฺธ  โภคฺค  ราชโภค (๓) ฯ  เกน  ทินนฺนฺติ  เจ  ฯ  
ร ฺา  ปเสนทินา  โกสเลน  ทินน  ฯ  ราชทายนฺติ  ร ฺโ  
ทายภูต  ฯ  ทายชฺชนฺติ  อตฺโถ  ฯ  พฺรหฺมเทยฺยนฺติ  เสฏเทยฺย   ฉตฺต  
อุสฺสาเปตฺวา  ราชสงฺเขเปน  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา   
ราชโภคนฺติ  สพฺพ  เฉชฺชเภชฺช  อนุสาสนฺเตน  ติตฺถปพฺพตาทีสุ (๔) 
สุงฺก  คณฺหนฺเตน  เสตจฺฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  ร ฺา  หุตฺวา  
ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  ร ฺา  ปเสนทินา  โกสเลน  ทินฺน  ราชทายนฺติ   
# ๑. ม. นิจฺจภริตาเนว ฯ  ๒. ม. ธฺเญนาติ ฯ  ๓. ม. โภคฺค ราชโภคิค ฯ   
# ๔. ม. นทีติตฺถปพฺพตาทีสุ ฯ    
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เอตฺถ  ต  นคร  ร ฺา  ทินฺนตฺตา  ราชทาย  ฯ  ทายกราช- 
ทีปนตฺถ  ปนสฺส ร ฺา  ปเสนทินา  โกสเลน  ทินนฺนฺติ  อิท   
วุตฺต  ฯ  พฺรหฺมเทยฺยนฺติ  เสฏเทยฺย  ฯ  ยถา  ทินนฺ  น  ปุน  คเหตพฺพ  
โหติ  นิสฺสฏ  ปริจฺจตฺต  เอว  ทินฺนนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        อสฺโสสีติ  สุณิ  อุปลภิ   โสตทฺวารสมฺปตฺตวจนนิคฺโฆสานุ- 
สาเรน  อ ฺาสิ  ฯ  โขติ  อวธารณตฺเถ   ปทปรูณมตฺเต  วา   
นิปาโต  ฯ  ตตฺถาวธารณตฺเถน  อสฺโสสิเอว   นาสฺส  โกจิ   
สวนนฺตราโย  อโหสีติ  อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปทปูรเณน  
ปน  ปทพฺย ฺชนสิลิฏตามตฺตเมว  ฯ 
        อิทานิ  ยมตฺถ  พฺราหฺมโณ  โปกขฺรสาตี  อสฺโสสิ  ฯ  ต  
ปกาเสนฺโต  สมโณ  ขล ุ โภ  โคตโมติ  อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  สมิตปาปตฺตา  สมโณติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  วุตฺตป  เจต   
สมิตสฺส (๑) โหนฺติ  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมาติอาทิ (๒) ฯ  ภควา  จ 
อนุตฺตเรน  อริยมคฺเคน  สมิตปาโป  ฯ  เตนสฺส  ยถาภุจฺจคุณาธิ-(๓) 
คตเมต  นาม   ยทิท  สมโณติ  ฯ  ขลูติ  อนุสฺสวนฏเฐ (๔)  นิปาโต  ฯ  
โภติ  พฺราหฺมณสฺส  ชาตสมุทาคต (๕)  อาลปนมตฺต  ฯ  วุตฺตป  เจต   
                โภวาทิ  นาม  โส  โหติ          สเจ  โหติ  สกิ ฺจโนติ (๖) ฯ   
        โคตโมติ  ภควนฺต  โคตฺตวเสน  ปริกิตฺเตติ    ตสฺมา  สมโณ   
# ๑. ม. สมิตาสฺส ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๔๗๘/๕๑๐ ฯ  ๓. ม. ยถาภุจฺจ.. ฯ   
# ๔. ม. อนุสสฺวนฏเฐ ฯ  ๕. ม. พฺราหฺมณชาติสมุทาคต ฯ   
# ๖. ม.ม. ๑๓/๗๐๗/๖๔๕ ฯ    
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ขลุ  โภ  โคตโมติ  เอตฺถ  สมโณ  กริ  โภ  โคตมโคตฺโตติ  
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  สกฺยปุตฺโตติ  อิท  ปน  ภควโต  อุจฺจา- 
กุลปริทีปน  ฯ  สกฺยกุลา  ปพฺพชิโตติ สทฺธาปพฺพชิตภาวทีปน (๑) ฯ 
เกนจิ  ปาริชุ ฺเน  อนภิภูโต  อปริกขีฺณเยว  ต  กลุ  ปหาย  
สทฺธาปพฺพชิโตติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตโต  ปร  วุตฺตตฺถเมว  ฯ  ต   
โข  ปนาติอาทิ  สาม ฺผเล  วุตฺตเมว  ฯ  สาธุ  โข  ปนาติ   
สุนฺทร  โข  ปน  ฯ  อตฺถาวห  สุขาวหนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตถารปูาน  
อรหตนฺติ  ยถารูโป  โส  ภว  โคตโม  ฯ  เอวรูปาน  ยถาภูต- 
คุณาธิคเมน  โลเก  อรหนโฺตติ  ลทฺธสทฺทาน  อรหต  ฯ  ทสฺสน   
โหตีติ  ปสาทโสมฺมานิ  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  ทสฺสนมตฺตป  สาธุ 
โหตีติ  เอว  อชฺฌาสย  กตฺวา  ฯ   
                                 
                                อมฺพฏมาณวกถาวณฺณนา   
        อชฌฺายโกติ  อิท  น  ทานิเม  ฌายนฺติ    นทานิเม  
ฌายนฺตีติ  โข  วาเสฏา (๒) อชฺฌายกา  อชฺฌายกาเตฺวว  ตติย  
อกฺขร  อุปนพฺิพตฺตนฺติ (๓)  เอว  ปมกปฺปกกาเล  ฌานวิรหิตาน   
พฺราหฺมณาน  วิครหวจน (๔) ฯ  อิทานิ  ปน  น  อชฺฌายตีติ  
อชฺฌายโก มนฺเต  ปริวตฺเตตีติ  อิมินา  อตฺเถน  ปสสาวจน 
กตฺวา  โวหรนฺติ  ฯ  มนฺเต  ธาเรตีติ  มนฺตธโร  ฯ   
# ๑. ม. ...ปรทิีปน ฯ  ๒. ม. วาเสฏฐ ฯ  ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๖๓/๑๐๒ ฯ   
# ๔. ม. ครหวจน ฯ    
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        ติณฺณ  เวทานนฺติ  อิรุพฺเพทยชุพฺเพทสามเวทาน  ฯ  โอฏ- 
ปหตกรณวเสน  ปาร  คโตติ  ปารคู  ฯ  สห  นิฆณฺฑุนา  จ   
เกฏเภน  จ  สนิฆณฺฑุเกฏภาน  ฯ  นฆิณฺฑูติ  นิฆณฺฑุรุกฺขาทีน  
เววจนปกาสกสตฺถ (๑) ฯ  เกฏภนฺติ  กริิยากปฺปวิกปฺโป  กวีน  
อุปการาวห  สตฺถ  ฯ  สห  อกฺขรปฺปเภเทน  สากฺขรปฺปเภทาน  ฯ   
อกฺขรปฺปเภโทติ  สิกฺขา  จ  นิรุตฺติ  จ  ฯ  อิติหาสป ฺจมานนฺติ  
อาถพฺพณเวท  จตุตฺถ  กตฺวา  อิติห  อาส   อติห  อาสาติ  อีทิสวจน- 
ปฏิสยุตฺโต  ปุราณกถาสงฺขาโต  อิติหาโส  ป ฺจโม  เอเตสนฺติ  
อิติหาสป ฺจมา   เตส  อิติหาสป ฺจมาน  เวทาน  ฯ  ปท   วิเสส ฺจ (๒) 
พฺยากรณ  อธียติ   เวเทติ  จาติ  ปทโก  เวยฺยากรโณ ฯ 
โลกายต  วุจฺจติ  วิตณฺฑวาทสตฺถ  มหาปุริสลกฺขณนฺติ  มหา- 
ปุริสาน  พุทธฺาทีน  ลกฺขณปริทีปก (๓) ทฺวาทสสหสฺสคนฺถปฺปมาณ  
สตฺถ  ยตฺถ  โสฬสสหสฺสคาถาปริมาณา  พุทฺธมนฺตา  นาม  
อเหสุ  ฯ  เยส  วเสน  อิมนิา  ลกฺขเณน  สมนฺนาคตา  พุทฺธา  
นาม  โหนฺติ   อิมินา  ปจฺเจกพุทฺธา    เทฺว (๔) อคฺคสาวกา อสีติ   
มหาสาวกา   พุทฺธมาตา   พุทฺธปตา   อคฺคุปฏาโก  อคฺคุปฏายิกา  
ราชา  จกฺกวตฺตีติ  อย  วิเสโส  ป ฺายติ  ฯ 
        อนวโยติ  อิเมสุ  โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ (๕)  อนูโน   
# ๑. ม. เววจนปกาสก ฯ  ๒. ม. ตทวเสสฺจ ฯ  ๓. ม. ลกฺขณทปีก ฯ   
# ๔. ม. อิมินา เทฺว ฯ  ๕. ม. โลกายตมหา.... ฯ    
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ปริปูรีการี (๑)  อวโย  น  โหตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อวโย  นาม  โย  
ตานิ  อตฺถโต  จ  คนฺถโต  จ  สนฺธาเรตุ  น  สกฺโกติ  ฯ   
อนุ ฺาตปฏิ ฺาโตติ  อนุ ฺาโต  เจว  ปฏิ ฺาโต  จ  ฯ   
อาจริเยน (๒)  ยมห  ชานามิ  ต  ตฺว ชานาสีติ  อาทินา  นเยน (๓) 
อนุ ฺาโต  ฯ  อาม  อาจริยาติ  อตฺตนา  ตสฺส  ปฏวิจนทาน- 
ปฏิ ฺาย  ปฏิ ฺาโตติ  อตฺโถ  ฯ  กตรสฺมึ  อธิกาเร  ฯ  สเก  
อาจริยเก  เตวิชฺชเก  ปาวจเน  ฯ   
        เอส  กิร  พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ  อิมสฺมึ  โลเก  อห  พุทฺโธ   
อห  พุทฺโธติ  อุคฺคตสฺส  นาม  คเหตฺวา  พหู  ชนา  วิจรนฺติ   
ตสฺมา  น  เม  อนุสฺสวมตฺเตเนว  อุปสงฺกมิตุ  ยุตฺต  ฯ  เอกจฺจ  
หิ  อุปสงฺกมนฺตสฺส  อปกกฺมนป  ครุก (๔) โหติ  อนตฺโถป  อุปฺปชฺชติ  
ยนฺนูนาห  มม  อนฺเตวาสิก  เปเสตฺวา  พุทฺโธ  วา  โน  วาติ   
ชานิตฺวาว  อุปสงฺกเมยฺยนฺติ    ตสฺมา  มาณว  อามนฺเตตฺวา  อย  
ตาตาติ  อาทิมาห  ฯ   
        ต  ภวนฺตนฺติ  ตสฺส  โภโต โคตมสฺส  ฯ  ตถา  สนฺตเยวาติ  
ตถา  สโต  เยว  ฯ  เอตฺถาป  หิ  อิตฺถมภฺูตาขฺยานตฺถวเสเนว   
อุปโยควจน  ฯ  ยถา  กถ  ปนาห  โภติ  เอตฺถ  กถ  ปนาห 
โภ   ต  ภวนตฺ  โคตม  ชานิสฺสามิ   ยถา  สกฺกา  โส  าตุ    
# ๑. ม. ปริปรูการี ฯ  ๒. ม. อาจริเยนสฺส ฯ  ๓. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ   
# ๔. ม. ครุ ฯ  ๕. ม. โภ ตนฺติ ฯ    
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ต  ตถา  เม  อาจิกฺขาติ  อตฺโถ  ฯ  ยถาติ  วา  นิปาตมตฺตเมว  
เอต  ฯ  กถนติฺ  อย  อาการปุจฺฉา  ฯ  เกน  การเณนาห  ต   
ภวนฺต  โคตม  ชานิสฺสามีติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอว  วุตฺเต  กิร  น  อุปชฺฌาโย  กึ  ตฺว  ตาต  ปวิย  
 ิโต  ปวึ  น  ปสฺสามีติ  วิย  ฯ  จนฺทมิสุริยาน  โอภาเส   ิโต  
จนฺทิมสุริเย  น  ปสฺสามีติ  วิย  วทสีติอาทีนิ  วตฺวา  ชานนาการ  
ทสฺเสนฺโต  อาคตานิ  โข  ตาตาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  มนฺเตสูติ [๑]  เวเทสุ  ฯ  ตถาคโต  กิร  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ   
ปฏิกจฺเจว  สุทฺธาวาสา  เทวา  เวเทสุ  ลกฺขณานิ  ปกฺขิปตฺวา  
พุทฺธมนฺตา  นาเมเตติ  พฺราหฺมณเวเสเนว  เวเท  วาเจนฺติ  ตทนุ- 
สาเรน  มเหสกฺขา  สตฺตา  ตถาคต  ชานิสฺสนฺตีติ  ฯ  เตน  ปุพฺเพ  
เวเทสุ  มหาปุริสลกฺขณานิ  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  ปรินิพฺพุเต  ปน 
ตถาคเต  อนุกฺกเมน  อนฺตรธายนฺติ  ฯ  เตน  เอตรหิ  นตฺถ ิ ฯ   
มหาปุริสสฺสาติ  ปณิธิสมาทานาณกรุณาทิคุณมหโต  ปุริสสสฺ  ฯ 
เทฺวเยว  คติโยติ  เทฺวเอว  นิฏา  ฯ  กาม ฺจาย  คติสทฺโท  ป ฺจ 
โข  ปนิมา  สาริปุตฺต  คติโยติอาทีสุ (๒) ภวเภเท  วตฺตติ  ฯ  คติ  
มิคาน  ปวนนฺติอาทีสุ(๓)  นิวาสนฏาเน  ฯ เอวอธิมตฺตคติมนฺโตติ-(๔) 
อาทีสุ  ป ฺาย  ฯ  คติคตนฺติอาทีสุ (๕)  วิสฏภาเว  ฯ  อิธ  ปน  นิฏาย   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตีสูติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๗๐/๑๔๘ ฯ   
# ๓. วิ. ปริ. ๘/๑๐๔๔/๓๗๐ ฯ  ๔. ม. มู. ๑๒/๑๙๒/๑๖๔ ฯ   
# ๕. วิ. จุลฺ. ๖/๖๑๒/๓๒๕ ฯ    
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วตฺตตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  เยหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  ราชา  
จกฺกวตฺตี  โหติ  ฯ  น  เตเหว  พุทฺโธ  โหติ  ฯ  ชาติสาม ฺโต  
ปน  ตานิเยว  ตานีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  เยหิ  สมนฺนาค- 
ตสฺสาติ  ฯ  สเจ  อคาร  อชฺฌาวสตีติ  ยทิ  อคาเร  วสติ  ฯ   
ราชา  โหติ  จกฺกวตฺตีติ  จตูหิ  อจฺฉริยธมฺเมหิ  ฯ  สงฺคหวตฺถูหิ   
จ  โลก  ร ฺชนโต  ราชา  ฯ  จกฺกรตน  วตฺเตติ  จตูหิ  สมฺปตฺติ- 
จกฺเกหิ  วตฺตติ  ฯ  เตหิ  จ  ปร  วตฺเตติ  ฯ  ปรหิตาย  จ  อิริยาปถ- 
จกฺกาน  วตฺโต  เอตสฺมึ  อตฺถีติ  จกฺกวตฺตี  ฯ  เอตฺถ  จ  ราชาติ  
สาม ฺ  ฯ  จกกวตฺตีติ  วิเสส  ฯ  ธมฺเมน  จรตีติ  ธมฺมิโก  าเยน   
สเมน  วตฺตตีติ  อตฺโถ  ฯ  ธมฺเมน  รชฺช  ลภิตฺวา  ราชา  ชาโตติ  
ธมฺมราชา  ฯ  ปรหิตธมฺมกรเณน  วา  ธมฺมิโก  อตฺตหิตธมฺม- 
กรเณน  ธมมฺราชา  ฯ  จาตุรนฺตาย  อิสฺสโรติ  จาตุรนฺโต   
จตุสมุทฺทนฺตาย  ฯ  จตุพฺพิธทีปวิภูสิตาย  จ  ปวิยา  อิสฺสโรติ  
อตฺโถ  ฯ  อชฌฺตฺต  โกปาทิ  ปจฺจตฺถิเก  พหิทฺธา  จ  สพฺเพ  ราชาโน   
วิเชตีติ  วิชิตาวี  ฯ  ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโตติ  ชนปเท  ธุวภาว  
ถาวรภาว  ปตฺโต  น  สกกฺา  เกนจิ  จาเลตุ ฯ  ชนปโท  วา  
ตมฺหิ  ถาวริยปฺปตฺโต  อนสฺุสุโก (๑) สกมฺมนิรโต  อจโล  อสมฺปเวธีติ  
ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต  ฯ   
# ๑. ม. อนุยตฺุโต ฯ    
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        เสยฺยถทีนฺติ  นิปาโต  ฯ  ตสฺส  เจตานิ  กตมานีติ  อตฺโถ  ฯ   
จกฺกรตนนฺติอาทีสุ  จกฺก ฺจ  ต  รติชนนฏเน  รตน ฺจาติ  
จกฺกรตน  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  อิเมสุ  ปน  รตเนสุ  อย  
จกฺกวตฺติราชา  จกฺกรตเนน  อชิต  ชินาติ  ฯ  หตฺถิอสฺสรตเนหิ  วิชิเต  
ยถาสุข  อนุจรติ  ฯ  ปริณายกรตเนน  วิชิตมนุรกฺขติ   อวเสเสหิ   
อุปโภคสุขมนุภวติ   ปเมน  จสฺส  อุสฺสาหสตฺติโยโค  ปจฺฉิเมน  
มนฺตสตฺติโยโค   คหปติหตฺถิอสฺสรตเนหิ  ปภุสตฺติโยโค  สุปรปิุณฺโณ   
โหติ    อิตฺถมีณิรตเนหิ  ติวิธสตฺติโยคผล  ปริปุณฺณ (๑)  โหตีติ 
สมฺพนฺโธ (๑) ฯ โส  อิตฺถมีณิรตเนหิ  โภคสุขมนุภวติ  เสเสหิ  อิสฺสริย- 
สุข  วิเสสโต  จสฺส  ปุริมานิ  ตีณิ  อโทสกุสลมูลชนิตกมฺมานุ- 
ภาเวน  สมฺปชฺชนฺติ    มชฌฺิมานิ  อโลภกุสลมูลชนิตกมฺมานุภาเวน  
ปจฺฉิมเมก  อโมหกุสลมลูชนิตกมฺมานุภาเวนาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺาโร  ปน  โพชฺฌงฺคสยุตฺเต  รตน- 
สุตฺตสฺส  อุปเทสโต  คเหตพฺโพ  ฯ   
        ปโรสหสฺสนฺติ  อติเรกสหสฺส  ฯ  สูราติ  อภิรุกชาติกา  ฯ   
วีรงฺครูปาติ  เทวปุตฺตสทิสกายา  ฯ  เอว  ตาเวเก  วณฺณยนฺติ  ฯ 
อย  ปเนตฺถ  สภาโว  ฯ  วีราติ (๒) อุตฺตมสูรา  วุจฺจนฺติ  ฯ  วีราน  
องฺค  วีรงฺค  ฯ  วีรการณ  วีริยนฺติ  วุตฺต  โหต ิ ฯ  วีรงฺค  รูป  
เอเตสนฺติ  วีรงฺครูปา  ฯ  วีริยมยสรีรา  วิยาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วีร... ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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ปรเสนปฺปมทฺทนาติ  สเจ  ปฏิมุข  ติฏเยฺย  ปรเสนา  ฯ  ต  มทฺทตุิ   
สมตฺถาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ธมฺเมนาติ  ปาโณ  น  หนฺตพฺโพติอาทินา (๑)  
ป ฺจสีลธมฺเมน  ฯ   
        อรห  โหติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  วิวฏฏจฺฉโทติ  เอตฺถ   
ราคโทสโมหมานทิฏ ิอวิชฺชาทุจฺจริตจฺฉทเนหิ  สตฺตหิ  ปฏิจฺฉนฺเน   
กิเลสนฺธกาเร  โลเก  ต  ฉทน  วิวฏเฏตฺวา  สมนฺตโต  ส ฺชาตา- 
โลโก  หุตฺวา   ิโตติ  วิวฏฏจฺฉโท  ฯ  ตตฺถ  ปเมน  ปเทน   
ปูชารหตา   ทุติเยน  ตสฺสา  เหตุ    ยสฺมา  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  ฯ  ตติเยน  
พุทฺธตฺตเหตุภูตา  วิวฏฏจฺฉทตา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  อถวา  
วิวฏโฏ  จ  วิจฺฉโท  จาติ  วิวฏฏจฺฉโท  ฯ  วฏฏรหิโต  ฉทน- 
รหิโต  จาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เตน  อรห  วฏฏาภาเวน   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฉทนาภาเวนาติ  เอว  ปุริมปททฺวยสฺเสว  เหตุ- 
ทฺวย  วุตฺต  โหติ  ฯ  ทุติเยน  เวสารชฺเชน  เจตฺถ  ปรุมิสิทฺธิ  ฯ   
ปเมน  ทุติยสิทฺธิ  ฯ  ตติยจตุตฺเถหิ  ตติยสิทฺธิ  โหติ  ฯ  ปุริม ฺจ  
ธมฺมจกฺขุ ฯ  ทุติย  พุทฺธจกฺขุ ฯ  ตติย  สมนฺตจกฺขุ สาเธตีติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  ตฺว  มนฺตาน  ปฏิคฺคคเหตาติ  อิมินาสฺส  มนฺเตสุ  
สูรภาว  ชเนติ ฯ 
        โสป  ตาย  อาจริยกถาย  ลกฺขเณสุ  วิคตสมฺโมโห  
เอโกภาสชาโต (๒) วิย  พุทฺธมนฺเต  สมฺปสฺสมาโน  เอว  โภติ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๖๔/๒๐๐ ฯ  ๒. ม. เอโกภาสชาโต ฯ    
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อาห  ฯ  ตสสฺตฺโถ  ยถา  โภ  ตฺว  วทสิ  ฯ  เอว  กริสฺสามีติ  ฯ   
วฬวารถมารุยฺหาติ  วฬวายุตฺต  รถ  อารุยฺหิตฺวา  ฯ  พฺราหฺมโณ   
กิร  เยน  รเถน  สย  วิจรติ  ฯ  ตเมว  รถ  ทตฺวา (๑) มาณว  เปเสสิ  ฯ   
มาณวกาติ (๒)  โปกฺขรสาติสฺเสว  อนฺเตวาสิกา  ฯ  โส  กิร  เนส   
อมฺพฏเน  สทฺธึ  คจฺฉถาติ  ส ฺ  อทาสิ  ฯ   
        ยาวติกา  ยานสฺส  ภูมีติ  ยตฺตก  สกฺกา  โหติ  ยาเนน  
คนฺตุ ฯ [๓]  ยานา  ปจฺโจโรหิตฺวาติ  อยานภูมึ  ทฺวารโกฏกสมีป  
คนฺตฺวา  ยานโต  ปฏิโอโรหิตฺวา  ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  ยสฺมึ  สมเย  อมฺพฏโ  อาราม  
ปาวิสิ   ตสฺม ึ ปน  สมเย    ิตมชฺฌณฺหิกสมเย (๔) ฯ  กสฺมา  ปน  ตสฺมึ  
สมเย  จงฺกมนฺตีติ  ฯ  ปณีตโภชนปจฺจยสฺส    วิโนทนตฺถ  ฯ   
ทิวาปธานิกา  วา  เต  ฯ  ตาทิสาน ฺหิ  ปจฺฉาภตฺต  จงฺกมิตฺวา  
นฺหายิตฺวา  สรีร  อุตุ  คาหาเปตฺวา  นิสชฺช  สมณธมฺม  
กโรนฺตาน  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  ฯ  เยน  เต  ภิกฺขูติ  โส  กริ 
กุหึ  สมโณ  โคตโมติ  ปริเวณโต  ปรเิวณ  อนาคนฺตฺวา  
ปุจฺฉิตฺวาว  ปวิสิสฺสามีติ  วิโลเกนฺโต  อร ฺ  หตฺถี (๕) วิย   
มหาจงฺกเม  จงฺกมมาเน  ปสุกูลิเก  ภิกขฺู  ทิสฺวา  เตส  สนฺติก  
อคมาสิ  ฯ  ต  สนฺธาย  อิท  เยน  เต  ภิกฺขูติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
# ๑. ม. ดเมว รถ ทตฺวา ฯ  ๒. ม. มาณวาป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อย  
# ยานสฺส ภูมิ นามาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ฐิตมชฺฌนหฺกิ... ฯ   
# ๕. ม. อรฺญหตฺถี ฯ    
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ทสฺสนายาติ  ทฏ ุ  ฯ  ปสสฺิตุกามา  หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อภิ ฺาตโกล ฺโติ  ปากฏกลุโช  ฯ  ตทา  กิร  ชมฺพุทีเป   
อมฺพฏกุล  นาม  ปากฏกุล  อโหสิ  ฯ  อภิ ฺาตสฺสาติ  รูปชาติ- 
มนฺตกุลาปเทเสหิ (๑) ปากฏสฺส  ฯ  อครูติ  อภาริโก  โย  ห ิ  
อมฺพฏ  าเปตุ  น  สกฺกุเณยฺย  ฯ  ตสฺส  เตน  สทฺธ ึ กถาสลฺลาโป  
ครุ  ภเวยฺย  ฯ  ภควโต  ปน  ตาทิสาน  มาณวาน  สเตนาป   
สหสฺเสนาป  ป ฺห  ปุฏสฺส  วิสฺสชชฺเน  ทนฺธายิตตฺต  นตฺถีติ   
ม ฺมานา  อครุ  โข  ปนาติ  จินฺตยึสุ  ฯ  วิหาโรติ  คนฺธกุฏ ึ  
สนฺธายาหสุ  ฯ   
        อตรมาโนติ  อตุริโต  ฯ  สณิก  ปทปฺปมาณฏาเน  ปท  
นิกฺขิปนฺโต  วตฺต  กตฺวา  สุสมฺมฏ  มตฺุตาทลสินฺทุวารสนฺถร- 
สทิส  วาลุก  อวินาเสนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  อาฬินฺทนฺติ  ปมุข  ฯ  
อุกฺกาสิตฺวาติ  อุกฺกาสิตสทฺท  กตฺวา  ฯ อคฺคฬนฺติ  กวาฏ (๒) ฯ   
อาโกเฏหีติ  อคฺคนเขน (๓) สณิก  กุ ฺจิกฉิทฺทสมีเป  อาโกเฏหีติ  
วุตฺต  โหติ  ฯ  ทฺวาร  กิร  อติอุปริ  อมนุสฺสา  ฯ  อติเหฏา  
ทีฆชาติกา  โกเฏนฺติ  ฯ  ตถา  อนาโกเฏตฺวา  มชฺเฌ  ฉิทฺทสมีเป   
โกเฏตพฺพนฺติ อิท  ทฺวาราโกฏนวตฺตนฺติ  ทีเปนฺตา  วทนฺติ  ฯ   
        วิวร ิ ภควา  ทฺวารนฺติ  น  ภควา  อุฏาย  ทฺวาร  
วิวริ  ฯ  วิวรตูติ (๔) ปน  หตฺถ  ปสาเรสิ  ฯ  ตโต  ภควา  ตุเมฺหหิ   
# ๑. ม. ...กลุาปเทเสหิ ฯ  ๒. ม. ทฺวารกวาฏ ฯ  ๓. ม. อคฺคนขหิ ฯ   
# ๔. ม. วิวรตูติ ฯ    
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อเนกาสุ  กปฺปโกฏีส ุ ทาน  ททมาเนหิ  น  สหตฺถา  ทฺวาร- 
วิวรณกมฺม  กตนฺติ  สยเมว  ทฺวาร  วิวริ (๑) ฯ  ต  ปน  ยสฺมา   
ภควโต  มเนน  วิวฏ  ตสฺมา  วิวริ  ภควา  ทฺวารนฺติ  วตฺตุ 
วฏฏติ  ฯ   
        ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทึสูติ  ยถา  ขมนียาทีนิ  ปจฺุฉนฺโต  
ภควา  เตหิ  ฯ  เอว  เตป  ภควตา  สทฺธึ  สมปฺปวตฺตโมทา  อเหสุ   
สีโตทก  วิย  อุโณฺหทเกน  สมฺโมทิต  เอกีภาว  อคมสุ  ฯ  ยาย  
จ  กจฺจิ  โภ  โคตม  ขมนีย  ฯ  กจฺจิ  ยาปนีย  ฯ  กจฺจิ  โภโต  
จ  โคตมสฺส  สาวกาน ฺจ  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน  
พล  ผาสุวิหาโรติอาทิกาย  กถาย  สมฺโมทึสุ  ฯ  ต  ปติปาโมชฺช- 
สงฺขาตสมฺโมทชนโต  ฯ  สมฺโมทิตุ  ยตฺุตภาวโต  จ  สมฺโมทนยี   
อตฺถพฺย ฺชนมธุรตาย  สุจิรมฺป  กาล  สาเรตุ  นิรนฺตร  ปวตฺเตตุ  
อรหภาวโต  สริตพฺพภาวโต  จ  สารณีย  ฯ  สุยฺยมานสุขโต  จ  
สมฺโมทนีย  ฯ อนุสฺสริยมานสุขโต  จ  สารณีย  ฯ  ตถา  พฺย ฺชน- 
ปริสุทฺธตาย  สมฺโมทนีย อตฺถปริสุทฺธตาย  สารณียนฺติ  เอว- 
มเนเกหิ  ปรยิาเยหิ  สมฺโมทนีย  กถ  สารณีย  วีติสาเรตฺวา  
ปริโยสาเปตฺวา  นิฏาเปตฺวา (๒) เอกมมฺต  นิสีทึส ุ ฯ   
        อมฺพฏโ  ปน  มาณโวติ  โส  กิร  ภควโต  รูปสมฺปตฺติย   
จิตฺตปฺปสาทมตฺตป  อกรตฺิวา  ทสพล  อปสาเทสฺสามีติ  อุทเร   
# ๑. ม. วิวฏ ฯ  ๒. ม. นิฏฐาเปตฺวา ฯ    
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พทฺธสาฏก (๑) มุ ฺจิตฺวา  กณฺเ  โอลมฺเพตฺวา  เอเกน  หตฺเถน  
ทุสฺสกณฺณ  คเหตฺวา  จงฺกม  อภิรูหิตฺวา  กาเลน  พาหุ ฯ  กาเลน 
อุทร  ฯ  กาเลน ปฏ ึ  ทสฺเสนฺโต  กาเลน  หตฺถวิการ  ฯ  กาเลน  
ภมุกวิการ  กโรนฺโต  กจฺจิ  เต  โภ  โคตม  ธาตุสมตา  ฯ  กจฺจิ  
ภิกฺขาหาเรน  น  กิลมถ (๒)  อกิลมถากาโรเยว (๓) ปน  เต  ป ฺายติ   
ถูลานิ  หิ  เต  องฺคปจฺจงฺคานิ   ปาสาทิกานิ (๔) ยตฺถ (๕)  คตคตฏาเน  
เต  พหู  ชนา  ลาชปพฺพชโิตติ  จ  พุทโฺธติ  จ   อุปปฺนฺนพหุมานา  
ปณีต  โอชวนฺตมาหาร  เทนฺติ  ฯ  ปสสฺถ  เต (๖)  เคห  จิตฺตสาลา  
วิย  ทิพฺพปาสาโท  วิย  ฯ  อิม  ม ฺจ  ปสฺสถ  ฯ  พิมฺโพหน  ปสสฺถ   
กึ  เอวรูเป  าเน  วสนฺตสฺส  สมณธมฺม  กาตุ  ทกฺุกรนฺติ  
เอวรูป  อุปฺผณฺฑนกถ (๗)  อนาจารภาวสารณีย (๘) วีติสาเรตีติ ฯ 
เตน  วุตฺต  อมฺพฏโ  ปน  มาณโว  จงฺกมนฺโตป  นสิินฺเนน  
ภควตา  กิ ฺจิ  กิ ฺจิ (๙) กถ  สารณีย  วีติสาเรติ  ฯ   ิโตป  
นิสินฺเนน  ภควตา  กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  กถ  สารณีย  วีติสาเรตีติ  ฯ   
        อถโข  ภควาติ  อถ  ภควา  อย  มาณโว  หตฺถ  ปสาเรตฺวา   
ภวคฺค  คเหตุกาโม  วิย  ฯ  ปาท  ปสาเรตฺวา  อวีจึ  วิจริตุกาโม  
วิย  มหาสมุทฺท  ตริตุกาโม  วิย  สิเนรุ อาโรหิตุกาโม  วิย   
# ๑. ม. พทฺพ.... ฯ  ๒. ม. กิลมสิ ฯ  ๓. ม. อกลิมถากาโรเยว ฯ   
# ๔. ม. ปาสาทิกตฺถ ฯ  ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๖. ม. โภ ฯ   
# ๗. ม. อุปฺปณฺฑนกถ ฯ  ๘. ม. กเถติ ฯ  ๙. ม. กฺจิ กฺจิ ฯ    
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จ  อฏาเน  วายมติ  ฯ  หนฺท  เตน  สทฺธึ  มนฺเตมีติ  อมฺพฏ  
มาณว เอตทโวจ  ฯ  อาจริยปาจริเยหีติ  อาจริเยหิ  จ  เตส  
อาจริเยหิ  จ  ฯ   
 
                                ปมอิพฺภวาทวณฺณนา   
        คจฺฉนฺโต  วาติ  เอตฺถ  กาม  ตีสุ  อิริยาปเถสุ  พฺราหฺมโณ   
อาจริยพฺราหฺมเณน  สทฺธึ  สลลฺปตุมรหติ  ฯ  อย  ปน  มาณโว  
มานตฺถทฺธตาย  กถาสลลฺาป (๑) กโรนฺโต  จตฺตาโรป  อิริยาปเถ  
โยเชสฺสามีติ  สยาโน  วา  หิ  โภ  โคตม  สยาเนนาติ  อาห  ฯ   
        ตโต  กริ  ต  ภควา  อมฺพฏ  คจฺฉนฺตสฺส  วา  คจฺฉนฺเตน  
 ิตสฺส  วา   ิเตน  นิสินฺนสฺส  วา  นิสนิฺเนน  อาจริเยน  สทฺธึ   
กถา  นาม  สพฺพาจริเยสุ  ลพฺภติ  ฯ  ตฺว  ปน  สยาโน  สยาเนนา- 
จริเยน  สทฺธ ึ กเถสิ   กินฺเต  อาจริโย  โครูป   อุทาหุ  คทฺรภนฺติ (๒) 
อาห  ฯ   
        โส  กุชฌฺิตฺวา  เย  จ  โข  เต  โภ  โคตม  มุณฺฑกาติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  มุณฺเฑ  มุณฺฑาติ  ฯ  สมเณ  จ  สมณาติ  วตฺตุ  
วฏเฏยฺย  ฯ  อย  ปน  หีเฬนฺโต  มุณฺฑกา  สมณกาติ  อาห  ฯ  
อิพฺภาติ  คหปติกา  ฯ  กณฺหาติ  กณฺหา  ฯ  กาฬกาติ  อตฺโถ  ฯ 
พนฺธุปาทาปจฺจาติ  เอตฺถ  พนฺธูติ  พฺรหฺมา  อธิปฺเปโต  ฯ  ต   
# ๑. ม. กถาปฬาส ฯ  ๒. ม. ตวนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 377 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๖   
 
หิ  พฺราหฺมณา  ปตามโหติ  โวหรนฺติ  ฯ  ปาทาน  อปจฺจา  
ปาทาปจฺจา  ฯ  พฺรหฺมโุน  ปฏ ิปาทโต  ชาตาติ  อธิปฺปาโย  ฯ 
ตสฺส  กิร  อย  ลทฺธิ  พฺราหฺมณา  พฺรหฺมุโน  มุขโต  นิกฺขนฺตา   
ขตฺติยา  อุรโต    เวสฺสา  นาภิโต    สทฺุทา  ชาณุโต    สมณา   
ปฏ ิปาทโตติ  ฯ  เอว  กเถนฺโต  จ  ปเนส  กิ ฺจาป  อนิยเมตฺวา 
กเถติ   อถโข  ภควนฺตเมว  วทามีติ  กเถติ  ฯ   
        อถโข  ภควา  อย  อมฺพฏโ  อาคตกาลโต  ปฏาย  มยา  
สทฺธึ  กถยมาโน  มานเมว  นิสฺสาย  กเถติ (๑)  อาสีวิส  คีวาย  
คณฺหนฺโต  วิย  อคฺคิกฺขนฺธ  อาลิงฺคนฺโต  วิย   มตฺตวรวารณ (๒) 
โสณฺฑาย  ปรามสนฺโต  วิย  ฯ  อตฺตโน  ปมาณ  น  ชานาติ   
หนฺท  น  ชานาเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อตฺถิกวโต  โข  ปน  
เต  อมฺพฏาติ  อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อาคนฺตฺวา  กตฺตพฺพกิจฺจสงฺขาโต  อตฺโถ  เอตสฺส   
อตฺถีติ  อตฺถกิ  ฯ  ตสฺส  มาณวสฺส  จิตฺต  ฯ  อตฺถกิมสฺส  อตฺถติี   
อตฺถิกวา  ฯ  ตสฺส  อตฺถิกวโต  ฯ  ตว  อิธาคมน  อโหสีติ  
อตฺโถ  ฯ  โข  ปนาติ  นิปาตมตฺต  ฯ  ยาเยว  โข  ปนตฺถายาติ   
เยเนว  โข  ปน  อตฺเถน  ฯ  อาคจฺเฉยฺยาถาติ  มม  วา  อ ฺเส  
วา  สนฺติก  ยทา  กทาจิ  อาคจฺเฉยฺยาถาติ (๓)  ฯ  ตเมว  อตฺถนฺติ  
อิท  ปุริสลิงฺควเสเนว  วุตฺต  ฯ  มนส ิ กเรยฺยาถาติ  จิตฺเต   
# ๑. ม. กเถสิ ฯ  ๒. ม. มตฺตวารณ ฯ  ๓. ม. อาคจฺเฉยฺยาถ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 378 

                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๗๗   
 
กเรยฺยาถาติ (๑) ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ตฺว  อาจริเยน  อตฺตโน  กรณีเยน  
เปสิโต  ฯ  น  อมฺหาก  ปริภวนตฺถาย  ฯ  ตสฺมา  ตเมว  กิจฺจ  มนส- 
 ิกโรหีติ  ฯ  เอวมสฺส  อ ฺเส  สนฺติก  อาคตาน  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  
มานนิคฺคณฺหนตฺถ  อวุสติวาเยว  โข  ปนาติ  อาทิมาห  ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปสฺสถ  โภ  อย  อมฺพฏโ  มาณโว  อาจริยกุเล  
อวุสิตวา  อสิกฺขิโต  อปฺปสฺสุโต  ว  สมาโน  ฯ  วุสติมานีติ  อห  
วุสิตวา  สิกฺขิโต พหุสฺสุโตติ  อตฺตาน  ม ฺติ  ฯ  เอตสฺส  หิ  
เอว  ผรุสวจนสมุทาจาเรน (๒)  การณ  กิม ฺตฺร  อวุสิตตฺตาติ  
อาจริยกุเล  อสมฺพุทฺธา (๓)  อสิกฺขิตา  อปฺปสฺสุตาเยว  หิ  เอว  
วทนฺตีติ  ฯ   
         กุปโตติ  กุทฺโธ  ฯ  อนตฺตมโนติ  อสกมโน  ฯ  ก ึ ปน  ภควา  
ตสฺส  กุชฌฺนภาว  ตฺวา  เอวมาห  อุทาหุ  อตฺวาติ  ฯ  ตฺวา  
อาหาติ  ฯ  กสฺมา  ตฺวา  อาหาติ  ฯ[๔]  มานนิมฺมทนตฺต  ฯ  ภควา  
หิ  อ ฺาสิ  อย  มยา  เอว  วุตฺเต  กชฺุฌตฺิวา  มม  าตเก   
อกฺโกสิสฺสติ  ฯ  อถสฺสาห  ยถา  นาม  กุสโล  ภิสกฺโก  โทส  
อุคฺคิเลตฺวา  นีหรติ  ฯ  เอวเมว  โคตฺเตน  โคตฺต  กลุาปเทเสน   
กุลาปเทส  อุฏาเปตฺวา  ภวคฺคปฺปมาเณน  วิย  อุฏ ิตมานทฺธช  
มูเล  เฉตฺวา  นิปาเตสฺสามีติ  ฯ  ขุเสนฺโตติ  ฆฏเฏนโฺต  ฯ   
# ๑. ม. กเรยยฺาถ ฯ  ๒. ม. ...สมุทาจาเร ฯ  ๓. ม. อสวุทฺธา ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. อุคฺคิเลตฺวา ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 379 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๘   
 
วมฺเภนฺโตติ  หีเฬนฺโต  ฯ  ปาปโต  ภวิสฺสตีติ  จณฺฑตาทิโทส (๑)  
ปาปโต  ภวิสฺสติ  ฯ   
        จณฺฑาติ  มานนิสฺสิตโกธยุตฺตา (๒)  ฯ  ผรุสาติ  ขรา  ฯ  ลหุ 
สาติ  ลหุกา  ฯ  อปฺปเกเนว  ตุสฺสนฺติ  วา  ทุสฺสนฺติ  วา   อุทกปฏเ  
ลาพุกฏาห(๓)  วิย  อปฺปเกเนว  อุปฺปลวนฺติ  ฯ  รภสาติ (๔)  พหุภาณิโน  
สกฺยาน  มุเข  วิวเฏ  อ ฺสฺส  วจโนกาโส  นตฺถีติ  อธิปฺปาเยเนว  
วทติ  ฯ  สมานาติ  อิท  สนฺตาติ  ปุริมปทสฺเสว  เววจน  ฯ  น   
สกฺกโรนฺตีติ  น  พฺราหฺมณาน  สุนฺทเรนากาเรน  กโรนฺติ  ฯ  น  
ครุ กโรนฺตีตึ  พฺราหฺมเณสุ  คารว  น  กโรนฺติ  ฯ  น  มาเนนฺตีติ   
น  มเนน  ปยายนฺติ  ฯ  น  ปูเชนฺตีติ  มาลาทีหิ  เนส  ปชู  
น  กโรนฺติ  ฯ  น  อปจายนฺตีติ  อภิวาทนาทีหิ  เนส  อปจิต- 
 ิกมฺม  นีจวุตฺตึ  น  ทสฺเสนฺติ  ฯ  ตยิทนฺติ  ต  อิท  ฯ  ยทิเม  
สกฺยาติ  ย  อิเม  สกฺยา  น  พฺราหฺมเณ  สกฺกโรนฺติ  ฯเปฯ 
น  อปจายนฺติ    ต  เตส  อสกฺการกรณาทิ  สพฺพ  น  ยุตฺต  
นานุโลมนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
# ๑. ม. จณฺฑภาวาทิโทส ฯ  ๒. ม. ....โกธยุตฺตา ฯ  ๓. ม. อลาพกุฏาห ฯ   
# ๔. ม. ภสฺสาติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 380 

                เลมที่  ๔  ทุติยอิพฺภวาทวณฺณนา  หนา  ๓๗๙   
 
        อปรทฺธนฺุติ  อปรชฌฺสึุ  ฯ  เอกมิทาหนฺติ  เอตฺถ  อิทาติ (๑)  
นิปาตมตฺต  ฯ  เอกมหนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สนฺถาคารนฺติ  รชฺช  อนสุาสน- 
สาลา  ฯ  สกยฺาติ  อภิสิตฺตราชาโน  ฯ  สกฺยกุมาราติ  อนภิสิตฺตา  ฯ  
อุจฺเจสูติ  ยถานุรูเปสุ  ปลลฺงฺกปกเวตฺตาสนผลกจิตฺตตฺถรณาทิ- 
เภเทสุ  ฯ  ส ฺชคฺฆนฺตาติ  อุปฺผณฺฑนวเสน (๒) มหาหสิต  หสนฺตา  ฯ  
สกีฬนฺตาติ  สิตมตฺตกรณองฺคุลิสงฺฆฏฏนปาณิปฺปหารทานาทีนิ (๓) 
กโรนฺตา  ฯ  มม ฺเว  ม ฺเติ  เอวมห  ม ฺามิ  มม ฺเว  
อนุหสนฺติ  (๔)  น  อ ฺนฺติ  ฯ   
        กสฺมา  ปน  เต  เอวมกสูติ  ฯ  เต  กริ  อมฺพฏสฺส  กุลวส 
ชานนฺติ  ฯ  อย  จ  ตสฺม ึ สมเย  ยาว  ปาทนฺตา  โอลมฺเพตฺวา (๕)  
นิวตฺถสาฏกสฺส  เอเกน  หตฺเถน  ทุสสฺกณฺณ  คเหตฺวา  ขนฺธฏ ิก  
นาเมตฺวา  มานมเทน  มตฺโต  วิย  อาคจฺฉติ  ฯ  ตโต  ปสฺสถ  
โภ  อมฺหาก  ทาสสฺส  กณฺหายนโคตฺตสฺส  อมฺพฏสฺส  อาคม- 
นการณนฺติ  วทนฺตา  เอวมกสุ  ฯ  โสป  อตฺตโน  กุลวส  ชานาติ   
ตสฺมา  มม ฺเว  ม ฺเติ  ตกฺกยิตฺถ  ฯ   
        อาสเนนาติ  อิทมาสน  ฯ  เอตฺถ  นิสีทาหีติ  เอว  อาสเนน  
นิมนฺตน  นาม  โหติ  ฯ  ตถา  น  โกจิ  อกาสิ  ฯ   
# ๑. ม. อิทนติฺ ฯ  ๒. ม. อุปฺปณฺฑนวเสน ฯ  ๓. ม. หสิตมตฺต.... ฯ   
# ๔. ม. มมฺเญว อนุหสนฺติ ฯ  ๕. ม. โอลมฺเพตฺวา ฯ  เอวมุปริป ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 381 

                เลมที่  ๔  ตติยอิพฺภวาทวณฺณนา  หนา  ๓๘๐   
 
        ลฏกิกาติ  เขตฺตเลฑฺฑูน  อนฺตรนวิาสินี (๑) ขุทฺทกสกุณิกา  ฯ   
กุลาวเกติ  นวิาสนฏาเน  ฯ  กามลาปนีติ  ยทิจฺฉกภาณินี  ฯ  ย    
ย  อิจฺฉติ  ฯ  ต  ต  ลปติ  ฯ  น  ต  โกจิ  หโส  วา  โก ฺโจ  วา  
โมโร วา  อาคนฺตฺวา  กึ  ตฺว  ลปสีติ  นิเสเธติ  ฯ  อภิสชฺชิตุนฺติ  
โกธวเสน  ลคฺคิตุ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  มาณโว  อย  สมโณ  โคตโม  อตฺตโน  
าตเก  ลฏกกิาสทิเส  กตฺวา  อเมฺห  หสโก ฺจโมรสเม  กโรติ  
นิมฺมาโนทานิ  ชาโตติ  ม ฺมาโน  อุตฺตรึ (๒) จตฺตาโร  วณฺเณ   
ทสฺเสติ  ฯ   
 
                                ทาสีปุตฺตวาทวณฺณนา   
        นิมฺมาเทตีติ  นิมฺมเทติ  นิมฺมาเน (๓) กโรติ  ฯ  ยนฺนูนาหนฺติ  
ยทิ  ปนาห  ฯ  กณฺหายโนหมสฺมิ  โภ  โคตมาติ  อิท  กริ  วจน  
อมฺพฏโ  ติกฺขตฺตุ   มหาสทฺเทน  อโวจ  ฯ  กสฺมา  อโวจ    กึ  
อสุทฺธภาว  น  ชานาตีติ  ฯ  อาม  ชานาติ  ฯ  ชานนฺโตป  
ภวปฏิจฺฉนฺนเมต  การณ  ต  อเนน  น  ทิฏ   อปสฺสนฺโต  
มหาสมโณ  กึ  วกฺขตีติ  ม ฺมาโน มานถทฺธตาย  อโวจ  ฯ 
มาตาเปตฺติกนฺติ  มาตาปตูน  สนฺตก  ฯ  นามโคตฺตนฺติ  ปณฺณตฺติ- 
# ๑. ม. อนฺตเร นิวาสินี ฯ  ๒. ม. อุตฺตริ ฯ  ๓. ม. นิมมฺเทติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 382 

                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๑   
 
วเสน  นาม  ปเวณิวเสน  โคตฺต  ฯ  อนุสฺสรโตติ  สฺสรนฺตสฺส (๑)   
กุลโกฏึ  โสเธนฺตสฺส  ฯ  อยฺยปุตฺตาติ  สามิโน  ปุตฺตา  ฯ  ทาส-ี   
ปุตฺโตติ  ฆรทาสิยา  ปุตฺโต  ฯ  ตสฺมา  ยถา  ทาเสน  สามิโน   
อุปสงฺกมิตพฺพา  เอว  อนุปสงฺกมนฺต  ต  ทิสฺวา  สกฺยา  อนุชคฺฆึสูติ   
ทสฺเสติ  ฯ   
        อิโต  ปร  ตสฺส  ทาสภาว  สกฺยาน ฺจ  สามิภาว   
ปกาเสตฺวา  อตฺตโน  จ  อมฺพฏสฺส  จ  กลุวส  อาหรนฺโต   
สกฺยา  โข  ปนาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ทหนฺตีติ  เปนฺติ  โอกฺกาโก   
โน  ปุพฺพปุรโิสติ  เอว  กเถนฺตีติ (๒)  อตฺโถ  ตสฺส  กิร  ร ฺโญ   
กถนกาเล  อุกฺกา  วิย  มุขโต  ปภา  นิจฺฉรติ  ตสฺมา  ต   
โอกฺกาโกติ  ส ฺชานึสูติ  ฯ  ปพฺพาเชสีติ  นีรห ิ ฯ   
        อิทานิ  เต  นามวเสน  ทสฺเสนฺโต  โอกฺกามุขนฺติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา ฯ  ปมกปฺปกาน  กิร  ร ฺโ  มหา-   
สมฺมตสฺส  โรโช  นาม  ปตฺุโต  อโสหิ  ฯ  โรชสฺส  วรโรโช   
วรโรชสฺส  กลฺยาโณ  กลฺยาณสฺส  วรกลฺยาโณ  วรกลฺยาณสฺส   
มนฺธาตา   มนฺธาตุสฺส  วรมนฺธาตา  วรมนฺธาตสฺส (๓)  อุโปสโถ   
อุโปสถสฺส  วโร   วรสฺส  อุปวโร   อุปวรสฺส  มฆเทโว   มฆเทวสฺส   
ปรมฺปราย  จตุราสีติ  ขตฺติยสหสฺสานิ  อเหสุ ฯ  เตส  ปจฺฉโต   
ตโย  โอกฺกากวสา  อเหสุ  ฯ  เตสุ  ตติยโอกฺกากสฺส  ป ฺจ  มเหสิโย   
# ๑. ม. อนุสสฺรนฺตสฺส ฯ  ๒. ม กโรนฺตีติ ฯ  ๓. ม. วรมนฺธาตุสฺส ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 383 

        เลมที ่ ๔  สลีกฺขนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๒   
 
อเหสุ  หตฺถา  จิตฺตา  ชนฺตุ  ชาลินี  วิสาขาติ  ฯ  เอเกกิสฺสา   
ป ฺจป ฺจอิตฺถีสตปริวารา  ฯ  สพฺพเชฏกาย  จตฺตาโร  ปุตฺตา   
โอกฺกามุโข  กรกณฺฑุ  หตฺถินิโก  สินิปโุรติ (๑) ฯ  ป ฺจ  ธีตโร   
ปยา  สุปฺปยา  อานนฺทา  วิชิตา  วิชิตเสนาติ  ฯ  อิติ  สา  นว   
ปุตฺเต  วิชายิตฺวา  กาลมกาสิ  ฯ   
        อถ  ราชา  อ ฺ  ทหรึ  อภิรูป  ราชธีตร  อาเนตฺวา   
อคฺคมเหสิฏาเน  เปติ  ฯ  สา  ชนฺตุ  นาม  ปุตฺต  วิชายิ  ฯ  
อถ  น  ป ฺจมทิวเส  อลงฺกริตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสิ  ฯ  ราชา   
ตุฏโ  ตสฺสา  วร  อทาสิ  ฯ  สา  าตเกหิ  สทฺธ ึ มนฺเตตฺวา   
ปุตฺตสฺส  รชชฺ  ยาจิ  ฯ  ราชา  นสฺส  วสลิ  มม  ปุตฺตาน   
อนฺตราย  อิจฺฉสีติ  ตชฺเชสิ  ฯ  สา  ปนุปฺปุน  รโห  ราชาน   
ปริโตเสตฺวา  มหาราช  มสุาวาโท  นาม  น  วฏฏตีติอาทีนิ   
วตฺวา  ยาจติเยว  ฯ   อถ  ราชา  ปุตฺเต  อามนฺเตสิ  อห  ตาตา   
ตุมฺหาก  กนฏิ  ชนฺตุกุมาร  ทิสฺวา  ตสฺส  มาตุ  สหสา  วร   
อทาสึ  สา  ปตฺุตสฺส  รชชฺ  ปริณาเมตุ   อิจฺฉติ  ตุเมฺห  เปตฺวา   
มงฺคลหตฺถึ  มงฺคลอสฺส  มงฺคลรถ ฺจ  ยตฺตเก  อิจฺฉถ  ตตฺตเก   
หตฺถิอสฺสรเถ  คเหตฺวา  คจฺฉถ  ฯ  มมจฺจเยน  อาคนฺตฺวา  รชฺช   
กาเรยฺยาถาติ  อฏหิ  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  อุยฺโยเชสิ  ฯ   
        เต  นานปฺปการ  [๒]  กนฺทิตฺวา  ตาต  อมฺหาก  โทส   
# ๑. ม. สินิสโูรติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โรทิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 384 

                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๓   
 
ขมถาติ  ราชาน ฺเจว  ราโชโรเธ  จ  ขมาเปตฺวา  มยป  ภาตูหิ   
สทฺธึ  คจฺฉามาติ  ราชาน  อาปุจฺฉิตฺวา  [๑]  นครา  นิกฺขนฺตา  ภคินิโย   
อาทาย  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ปริวุตา  นครา  นิกฺขมึสุ  ฯ   
กุมารา  ปตุ  อจฺจเยน  อาคนฺตฺวา  รชฺช  กาเรสฺสนฺติ  คจฺฉาม   
เน  อุปฏหามาติ  จินฺเตตฺวา  พหู  มนสฺุสา  อนุพนฺธึสุ  ฯ   
ปมทิวเส  โยชนมตฺตา  เสนา  อโหสิ  ฯ  ทุติเย  ทฺวิโยชนมตฺตา   
ตติเย  ติโยชนมตฺตา  ฯ  กุมารา  มนฺตยึสุ  มหา  อย  พลกาโย   
สเจ  มย  ก ฺจิ (๒)  สามนฺตราชาน  มทฺทิตฺวา  ชนปท  คเณฺหยฺยาม   
โสป  โน  นปฺปสเหยฺย  ก ึ ปเรส  ปฬาย  กตาย  มหา  อย   
ชมฺพุทีโป  อร ฺเ  นคร  มาเปสฺสามาติ  หิมวนฺตาภิมุขา  คนฺตฺวา   
นครวตฺถุ  ปริเยสึสุ  ฯ   
        ตสฺมึ  จ  สมเย  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล   
นิพฺพตฺติวา  กปลพฺราหฺมโณ  นาม  หตฺุวา  นิกฺขมฺม  อิสิปพฺพชชฺ   
ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตปสฺเส  โปกฺขรณิยา  ตีเร  สากวนสณฺเฑ   
ปณฺณสาล  มาเปตฺวา  วสติ  ฯ  โส  กริ  ภุมฺมปาล (๓)  นาม  วิชชฺ   
ชานาติ  ยาย  อุทฺธ  อสีติหตฺเถ  อากาเส  เหฏา  จ  ภูมิยป   
คุณโทส  ปสสฺติ  ฯ  เอกสฺมึ (๔)  ปเทเส  ติณคุมฺพลตา  ทกฺขิณา-   
วฏฏา  ปาจีนาภิมุขา  ชายนฺติ  ฯ  สีหพฺยคฺฆาทโย  มคิสูกเร   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นคราติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. กฺจิ ฯ  ๓. ม. ภุมมฺชาล ฯ   
# ยุ. ภูมิจาล ฯ  ๔. ม. เอตสฺมึ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 385 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๔   
 
สปฺปพิฬารา  จ  มณฺฑูกมสูิเก (๑)  อนพุนฺธมานา  ต  ปเทส  ปตฺวา   
น  สกโฺกนฺติ  เต  อนุพนฺธิตุ (๒) ฯ  อ ฺทตฺถุ เตหิ  สนฺตชฺชิตา (๒)   
นิวตฺตนฺติเยว  ฯ  โส  อย  ปวิยา  อคฺคปฺปเทโสติ  ตฺวา  ตตฺถ   
อตฺตโน  ปณฺณสาล  มาเปสิ  ฯ   
        อถ  เต  กุมาเร  นครวตฺถุ  ปริเยสมาเน  อตฺตโน  วสโน-   
กาส  อาคเต  ทิสฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  เตสุ   
อนุกมฺป  ชเนตฺวา  อโวจ  อิมสฺมึ  ปณฺณสาลฏาเน  มาปต   
นคร  ชมฺพุทีเป  อคฺคนคร  ภวิสฺสติ  เอตฺถ  ชาตปุริเสสุ  เอเกโก   
ปุริสสตป  ปรุิสสหสฺสป  อภิภวิตุ  สกฺขิสฺสติ  เอตฺถ  นคร  มาเปถ   
ปณฺณสาลฏาเน  ร ฺโ  ฆร  กโรถ  อิมสฺมึ  หิ  โอกาเส   
ตฺวา  จณฺฑาลปุตฺโตป  จกฺกวตฺติพเลน  อติเสยฺโยติ  ฯ  นนุ  ภนฺเต   
อยฺยสฺส  วสโนกาโสติ  ฯ  มม  วสโนกาโสติ  มา  จินฺตยิตฺถ  มยฺห   
เอกปสฺเส  ปณฺณสาล  กตฺวา  นคร  มาเปตฺวา  กปลวตฺถุนฺติ   
นาม  กโรถาติ  ฯ  เต  ตถา  กตฺวา  ตตฺถ  นิวาส  กปฺเปสุ  ฯ   
        อฏามจฺจา (๓)  อิเม  ทารกา  วยปฺปตฺตา  สเจ  เนส  ปตา   
สนฺติเก  ภเวยฺย  โส  อาวาหวิวาห  กเรยฺย  ฯ  อิทานิ  ปน  อมฺหาก   
ภาโรติ  จินฺเตตฺวา  กุมาเรหิ  สทฺธึ  มนตฺยึสุ  ฯ  กุมารา  อมฺหาก   
สทิสา  ขตฺติยธีตโร  นาม  น  ปสฺสาม   นาป  ภคินีน  สทิเส   
# ๑. ม. มณฺฑูกมูสิเก ฯ  ๒. ม. อนุพนฺธิตุ ฯ  เตหิ เต อฺญทตฺถุ  
# สนฺตชฺชิตา ฯ  ๓. ม. อถามจฺจา ฯ    
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                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๕   
 
ขตฺติยกุมารเก  อสทิสสมปฺโยเค (๑)  จ  โน  อุปฺปนนฺา  ปุตฺตา  มาติโต   
วา  ปติโต  วา  อปริสุทฺธา  ชาติสมฺเภท  ปาปุณิสฺสนฺติ  ตสฺมา   
มย  ภคินีหิเยว  สทฺธึ  สวาส  โรเจมาติ  ฯ  เต  ชาติสมฺเภทภเยน   
เชฏภคินึ  มาตุฏาเน (๒)  เปตฺวา  อวเสสาหิ  สวาส  กปฺเปสุ ฯ   
        เตส  ปตฺุเตหิ  จ  ธีตาหิ  จ  วฑฺฒมานาน  อปเรน  ปน   
สมเยน  เชฏภคินิยา  กุฏโรโค  อุทปาทิ  ฯ  โกวิฬารปุปฺผสทิสานิ   
คตฺตานิ  อเหสุ  ฯ  ราชกุมารา  อิมาย  สทฺธึ  เอกโต  นิสชฺชฏาน-  (๓)   
โภชนาทีนิ  กโรนฺตานป  อุปริ  อย  โรโค  สงฺกมตีติ  จินฺเตตฺวา   
เอกทิวส  อุยฺยานกีฬิก (๔)  คจฺฉนฺตา  วิย  ต  ยาเน  อาโรเปตฺวา   
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ภูมิย  ฆรสงฺเขเปน (๕)  โปกฺขรณึ  ขณาเปตฺวา   
ตตฺถ  ขาทนียโภชนีเยน  สทฺธึ  ต  ปกขิฺปตฺวา  อุปริ  ปฏิจฺฉา-   
เทตฺวา (๖)  ปสุ  ทตฺวา  ปกฺกมึสุ  ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ราโม  นาม  พาราณสีราชา  กุฏโรคี   
โอโรเธหิ  จ  นาฏเกหิ  จ (๗)  ชิคุจฺฉิยมาโน  เตน  สเวเคน  เชฏ-   
ปุตฺตสฺส  รชชฺ  ทตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  [๘]  วนมูลผลาน ิ(๙)   
ปริภุ ฺชนฺโต  น  จิรสฺเสว  อโรโค  สุวณฺณวณฺโณ  หุตฺวา  อิโต   
# ๑. ม. อสทิสสโยเค ฯ  ๒. ม. มาตุฎฐาเน ฯ  ๓. ม. นิสชฺชฏฐาน... ฯ   
# ๔. ม. อุยฺยานกีฬ ฯ  ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๖. ม. ฆรสงฺเขเปน  
# อุปริ ปทร ปฏิจฺฉาเทตฺวา ฯ  ๗. ม. นาฏกิตฺถีหิ จ โอโรเธหิ จ ฯ   
# ๘. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ปณฺณสาส มาเปตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๙. ม. มลูผลานิ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๖   
 
จิโต  จ  วิจรนฺโต  มหนฺต  สุสิรรุกฺข  ทิสฺวา  ตสฺสพฺภนฺตเร   
โสฬสหตฺถปปฺมาณ  โอกาส  โสเธตฺวา  ทฺวาร  จ  วาตปาน   
จ  โยเชตฺวา  นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  ตตฺถ  วาส  กปฺเปสิ  ฯ  โส   
องฺคารกฏาเห  อคฺคึ  กตฺวา  รตฺตึ  มิคสูกราทีน  สเร (๑)  สุณนฺโต   
สยติ  ฯ  โส  อสุกสฺมึ  ปเทเส  สีโห  สทฺทมกาสิ  อสุกสฺมึ  พฺยคฺโฆติ   
สลฺลกฺเขตฺวา  ปภาเต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วิฆาสมส  อาทาย  ปจิตฺวา   
ขาทติ  ฯ   
        อเถกทวิส  ตสฺมึ  ปจฺจูสสมเย  อคฺคึ  ชาเลตฺวา  นิสินฺเน   
ราชธีตาย  สรีรคนฺเธน  อาคนฺตฺวา  พฺยคฺโฆ  ตสฺมึ  ปเทเส   
ปสุ  วิยูหนฺโต  ปทเร  วิวรมกาสิ  ฯ  เตน  จ  วิวเรน  สา   
พฺยคฺฆ  ทิสฺวา  ภีตา  วิสฺสรมกาสิ  ฯ  โส  ต  สทฺท  สุตฺวา  อิตฺถี-   
สทฺโท  เอโสติ  จ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปาโตว  ตตฺถ  คนฺตฺวา  โก   
เอตฺถาติ  อาห  ฯ  มาตุคาโม  สามีติ  ฯ  กชึาติกาสีติ  ฯ  โอกกฺาก-   
มหาราชสฺส  ธีตามฺหีติ (๒)  ฯ  นิกฺขมาติ  ฯ  น  สกฺกา  สามีติ  ฯ   
กึการณาติ  ฯ  ฉวิโรโค  เม  อตฺถีติ  ฯ  โส  สพฺพ  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิตฺวา   
ขตฺติยมาเนน  อนิกฺขมนฺตึ  อหป  ขตฺติโยติ  อตฺตโน  ขตฺติยภาว   
ชานาเปตฺวา  นิสฺเสณึ  ทตฺวา  อุทฺธริตฺวา  อตฺตโน  วสโนกาส   
เนตฺวา  สย  ปริภุตฺตเภสชฺชานิเยว  ทตฺวา  นจิรสฺเสว  อโรค   
สุวณฺณวณฺณ  กตฺวา  ตาย  สทฺธึ  สวาส  กปฺเปสิ  ฯ  สา  ปฐม-   
# ๑. ม. สทฺเท ฯ  ๒. ม. ธตีา สามีติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๗   
 
สวาเสเนว  คพฺภ  คณฺหิตฺวา  เทฺว  ปุตฺเต  วิชายิตฺวา (๑) ปุนป   
เทฺวติ  เอว  โสฬสกฺขตฺตตป  วิชายิ  ฯ  เอว  เต (๒)  ทฺวตฺตึส  ภาตโร   
อเหสุ  ฯ  เต  อนุปุพฺเพน  วุฑฺฒิปฺปตฺเต  ปตา  สพฺพสิปฺปานิ   
สิกฺขาเปสิ  ฯ   
        อเถกทวิส  เอโก  รามร ฺโ  นครวาสี  วนจรโก  ปพฺพเต   
รตนานิ  คเวสนฺโต  ราชาน  ทิสฺวา  ส ฺชานิ (๓) ชานามห  เทว   
ตุเมฺหติ  ฯ  ตโต  น  ราชา  สพฺพ  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิ  ฯ  ตสฺมึเยว   
จ  ขเณ  เต  ทารกา  อาคมึสุ  ฯ  โส  เต  ทิสฺวา  เก  อิเมติ   
อาห  ฯ  ปุตฺตา  เมติ  จ  วุตฺเต  เตส  มาติกวส  ปุจฺฉิตฺวา   
ลทฺธทานิ  เม  ปาภฏนฺติ  นคร  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ  ฯ   
โส  ปตร  อาเนสฺสามีติ  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
ปตร  วนฺทิตฺวา  รชชฺ  เทว  ปฏิจฺฉาติ (๔)  ยาจิ  ฯ  โส  อล  ตาต   
น  ตตฺถ  คจฺฉามิ  อิเธว  เม  อิม  รุกฺข  อปเนตฺวา  นคร   
มาเปหีติ  อาห  ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  ตสฺส  นครสฺส  โกลรุกฺข   
อปเนตฺวา  กตตฺตา  โกลนครนฺติ  จ  พฺยคฺฆปเถ  กตตฺตา  พฺยคฺฆ-   
ปถนฺติ (๕)  จาติ  เทฺว  นามานิ  อาโรเปตฺวา  ปตร  วนฺทิตฺวา   
อตฺตโน  นคร  อคมาสิ  ฯ   
        ตโต  วยปฺปตฺเต  กุมาเร  มาตา  อาห  ตาตา  ตุมฺหาก   
# ๑. ม. วิชายิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. สฺชานิตฺวา อาห ฯ   
# ๔. ม. สมฺปฏิจฺฉาติ ฯ  ๕. ย.ุ พฺยคฺฆปชฺช ฯ    
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กปลวตฺถุวาสิโน  สกฺยา  มาตุลา  สนฺติ  มาตุลธีตาน  ปน  โว   
เอวรูป  นาม  เกสคฺคหณ  โหติ  ฯ  เอวรูป  ทุสฺสคฺคหณ  โหติ   
ยทา  ตาตา (๑)  นฺหานติตฺถ  อาคจฺฉนฺติ  ตทา  คนฺตฺวา  ยสฺส   
ยา  รุจฺจติ  โส  ต  คณฺหตูติ  ฯ  เต  ตตฺถ (๒)   คนฺตฺวา  ตาสุ   
นฺหายิตฺวา (๓)  สีส  สุกขฺาปยมานาสุ  ย  ย  อิจฺฉึสุ  ต  ต  คเหตฺวา   
นาม  สาเวตฺวา  อคมึสุ (๔) ฯ  สกฺยราชาโน  สุตฺวา  โหตุ  ภเณ   
อมฺหาก  าตกาเอว  เตติ  ตุณฺหี  อเหสุ  ฯ  อย  สกยฺโกลิยาน   
อุปฺปตฺติ  ฯ  เอว  เตส  สกยฺโกลิยาน  อ ฺม ฺ  อาวาหวิวาห   
กโรนฺตาน  ยาว  พุทฺธกาลา  อนุปจฺฉินฺโนเอว  วโส  อาคโต  ฯ   
ตตฺถ  ภควา  สกฺยวส  ทสฺเสตุ  เต  รฏสฺมา  ปพฺพชติา   
หิมวนฺตปสฺเส  โปกฺขรณิยา  ตีเรติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  สมฺมนฺตีติ วสนฺติ  ฯ  สกฺยา  วต  โภติ  [๕]  ปพฺพาชิตา   
อร ฺเ  วสนฺตาป  ชาติสมฺเภท  อกตฺวา  กุลวส  อนุรกฺขิตุ  สกฺยา   
สมตฺถา  ปฏพิลาติ  อตฺโถ  ฯ  ตทคฺเคติ  ต  อคฺค  กตฺวา  ตโต   
ปฏายาติ  อตฺโถ  ฯ  โส  จ  เนส  ปุพฺพปุริโสติ  โส  โอกกฺาโก   
ราชา  เอเตส  ปุพฺพปุริโส  นตฺถิ  เอเตส  คหปติวเสน (๖)  สมฺเภทน-   
มตฺตปติ  ฯ  เอว  สกฺยวส  ปกาเสตฺวา  อิทานิ  อมฺพฏวส   
ปกาเสนฺโต  ร ฺโ  โข  ปนาติอาทิมาห  ฯ   
# ๑. ม. ตา ฯ  ๒. ม. ดเถว ฯ  ๓. ม. นฺหตฺวา ฯ  ๔. ม. อคมึสุ ฯ   
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร รฏฐสมาติ ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. คหปติวเสน ฯ    
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        กณฺห  นาม  ชเนสีติ  กาฬวณฺณ  อนฺโตกุจฺฉิยเยว  ส ฺชาต-   
ทนฺต  ปรฬฺูหเกสมสฺสุทา ิก (๑)  ปุตฺต  วิชายิ  ฯ  ปพฺยาหาสีติ  ยกฺโข   
ชาโตติ (๒)  ภเยน  ปลายตฺิวา  ทฺวาร  ปธาย   ิเตสุ  ฆรมานุสเกสุ   
อิโต  จิโต  จ  วิจรนฺโต  โธวถ  มนฺติ  อาทีนิ  วทนฺโต  อุจฺจา-   
สทฺทมกาสิ  ฯ   
        เต  มาณวกา  ภควนฺต  เอตทโวจุนฺติ  อตฺตโน  อุปารมฺภ-   
โมจนตฺถายค  เอต  มา  ภวนฺติ  อาทิวจน  อโวจุ ฯ  เตส  กิร   
เอตทโหสิ  อมฺพฏโ  อมหฺาก  อาจริยสฺส  เชฏนฺตวาสี  สเจ   
มย  เอวรูเป  าเน  เอกเทฺววจนมตฺตมฺป  น  วกฺขาม  ฯ  อย  โน   
อาจริยสฺส  สนฺติเก  อเมฺห  ปริภินฺทิสฺสตีติ  อุปารมฺภโมจนตฺถ   
เอว  อโวจุ   จิตฺเตน  ปนสฺส  นิมฺมทภาว (๓)  อากงฺขนฺติ  ฯ  อย   
กิร  มานนิสฺสิตตฺตา  เตสป  อปฺปโยว  ฯ  กลฺยาณวากฺกรโณติ (๔)  มธรุ-   
วจโน  ฯ  อสฺมึ  วจเนติ  อตฺตนา  อุคฺคหิเต  เวทตฺตยวจเน  ฯ   
ปฏิมนฺเตตุนฺติ  ปุจฺฉิต  ป ฺห  ปฏิกเถตุ  วิสฺสชฺเชตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
เอตสฺมึ  วา  ทาสีปุตฺตวจเน  ปฏิมนฺเตตุนฺติ  อุตฺตรึ (๕)  กเถตุ ฯ   
        อถโข  ภควาติ  อถ (๖)  ภควา  สเจ  อิเม  มาณวกา  เอตฺถ   
นิสินฺนา  เอว  อุจฺจาสทฺท  กริสฺสนฺติ  อย  กถา  ปริโยสาน   
น  คมิสฺสติ  หนฺท  เน  นสิฺสทฺเท  กตฺวา  อมฺพฏเเนว  สทฺธึ   
# ๑. ม. ปรูฬหฺมสฺสุทาฐิก ฯ  ๒. ม. ยกโฺข ชาโต ปสาโจ ชาโตติ ฯ   
# ๓. ม. นิมฺมทภาว ฯ  ๔. ม. กลฺยาณวากฺภรโณติ ฯ  ๕. ม. อุตฺตร ฯ   
# ๖. ม. อถโข ฯ    
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กเถมีติ  เต  มาณวเก  เอตทโวจ  ฯ  ตตฺถ  มนฺตวฺโหติ  มนฺตยถ  ฯ   
มยา  สทฺธึ  มนฺเตตูติ (๑)  มยา  สห  กเถตุ  ฯ  เอว  วุตฺเต  มาณวกา   
จินฺตยึสุ  อมฺพฏโ  ตาว  ทาสีปุตฺโตสีติ  วุตฺเต  ปุน  สีส  อุกฺขิปตุ   
นาสิกฺขิ  อย  โข  ปน  ชาติ  นาม  ทุชชฺานา  สเจ  อ ฺป   
กิ ฺจิ  สมโณ  โคตโม  ตฺว  ทาโสติ  วกขฺติ  โก  เตน  สทฺธึ   
อฏฏ  กริสฺสติ  อมฺพฏโ  อตฺตนา  พทฺธปุฏก (๓)  อตฺตนาว  โมเจตูติ   
อตฺตาน  ปริโมเจตฺวา  ตสฺเสว  อุปร ิ ขิปนฺตา  สุชาโต  จ  โภ   
โคตมาติอาทิมาหสุ  ฯ   
        สหธมมฺิโกติ  สเหตุโก  สการโณ  ฯ  อกามาป  พฺยากาตพฺโพติ   
อตฺตนา  อนิจฺฉนฺเตนป  พฺยากริตพฺโพ  อวสฺส  วิสฺสชฺเชตพฺโพติ   
อตฺโถ  ฯ  อ ฺเน  วา  อ ฺ  ปฏิจริสฺสสีติ  อ ฺเน  วจเนน   
อ ฺ  วจน  ปฏิจริสฺสสิ  อชฺโฌตฺถริสสฺสิ  ปฏิจฺฉาเทสฺสสีติ   
อตฺโถ  ฯ  โย  หิ  ก ึ โคตฺโต  ตฺวนฺติ  เอว  ปุฏโ  อห  ตโย   
เวเท  ชานามีติ  อาทีนิ  วทติ  อย  อ ฺเน  อ ฺ  ปฏิจรติ   
นาม  ฯ  ปกกฺมิสฺสสิ  วาติ  ปุจฺฉิต  ป ฺห  ชานนฺโตว  อกเถตุ-   
กามตาย  อุฏายาสนา  คมิสฺสสิ (๔)  วา  ฯ   
        ตุณฺหี  อโหสีติ  สมโณ  โคตโม  ม  สามเยว  ทาสีปุตฺตภาว   
กถาเปตุกาโม  สาม  กถิเต  จ  ทาโส  นาม  ชาโตเยว  โหติ   
อย  ปน  ทฺวิกฺขตฺตุ (๕)  โจเทตฺวา  ตุณฺหี  ภวิสฺสติ   ตโต  อห   
# ๑. ม. ปฏิมนฺเตตูติ ฯ  ๒. ม. วุตฺเต ฯ  ๓. ม. พทฺธ ปุฏก ฯ  ๔. ม.  
# ปกฺกมิสฺสสิ ฯ  ๕. ม. ทวิฺกฺขตฺตุ ฯ    
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ปริวตฺติตฺวา (๑)  ปกฺกมิสสฺามีติ  จินฺเตตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ   
        วชริ  ปาณิมฺหิ  อสฺสาติ  วชิรปาณิ  ฯ  ยกโฺขติ  น  โย   
วา  โส  วา  ยกฺโข  สกโฺก  เทวราชาติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อาทิตฺตนฺติ   
อคฺคิวณฺณ  ฯ  สมฺปชฺชลิตนฺติ  สุฏ ุ  ปชฺชลิต  ฯ  สโชติภูตนฺติ (๒)   
สมนฺตโต  โชติภูต  เอกคฺคิชาลีภูตนฺติ (๓)  อตฺโถ  ฯ   ิโต  โหตีติ   
มหนฺต  สีส  กุนฺทลมกุฬสทิสา (๔)  ทาา  ภยานกานิ  อกฺขิ-   
นาสาทีนิ  เอว  วิรูปรูป  มาเปตฺวา   ิโต  ฯ   
        กสฺมา  ปเนส  อาคโตติ  ฯ  ทฏิ ิวิสฺสชฺชาปนตฺถ  ฯ  อปจ   
อห ฺเจว  โข  ปน  ธมฺม  เทเสยฺย  ปเร  จ  เม  น  อาชาเนยฺยุนฺติ (๕)   
เอว  ธมฺมเทสนาย  อปฺโปสฺสุกภาว  อาปนฺเน  ภควติ  สกฺโก   
มหาพฺรหฺมุนา  สทฺธึ  อาคนฺตฺวา  ภควา  ธมฺม  เทเสถ  ตุมฺหาก   
อาณาย  อวตฺตมาเน  มย  วตฺตาเปสฺสาม  ตุมฺหาก  ธมฺมจกฺก   
โหตุ  อมฺหาก  อาณาจกฺกนฺติ  ปฏิ ฺ  อกาสิ  ตสฺมา  อชฺช   
อมฺพฏ  ตาเสตฺวา  ป ฺห  วิสฺสชชฺาเปสฺสามีติ  อาคโต  ฯ   
        ภควา  เจว  ปสฺสติ  อมฺพฏโ  จาติ  ยทิ  หิ  ต  อ ฺเป   
ปสฺเสยฺยุ  ต  การณ  อครุ  [๖]  อย  สมโณ  โคตโม  อมฺพฏ   
อตฺตโน  วาเท  อโนตรนฺต  ตฺวา  ยกขฺ  อาวาเหตฺวา  ทสฺเสสิ   
ตโต  อมฺพฏโ  ภเยน  กเถสีติ  วเทยฺยุ   ตสฺมา  ภควา  เจว   
ปสฺสติ  อมฺพฏโ  จ  ฯ   
# ๑. ม. ปริวตฺติตฺวา ฯ  ๒. ม. สโชติภูตนฺติ ฯ  ๓. ม. เอกคฺคิชาลภูตนฺติ ฯ   
# ๔. ม. กนฺทล... ฯ  ๕. วิ. มหา. ๔/๗/๘ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร  อสฺสาติ  
# ทิสฺสติ ฯ    
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        ตสฺส  ต  ทิสฺวาว  สกลสรีรโต  เสทา  มุจฺจึสุ  ฯ  อนฺโตกุจฺฉิ   
วิปริวตฺตมานา  มหารว  วิรวิ  ฯ  โส  อ ฺเป  นุโข  ปสฺสนฺตีติ   
โอโลเกนฺโต  กสฺสจิ  โลมหสมตฺตป  นาทฺทส  ฯ  ตโต  อิท  ภย   
มเมว  อุปฺปนฺน  สจาห  ยกฺโขติ  วกฺขามิ  กึ  ตวเยว (๑)  อกฺขีนิ   
อตฺถิ  ตฺวเมว  ยกฺข  ปสฺสส ิ ปม  ยกฺข  อทิสฺวา  สมเณน   
โคตเมน  วาทสงฺฆาเฏ (๒)  ปกฺขิตฺโตว  ยกฺข  ปสฺสตีติ  วเทยฺยุนฺติ   
จินฺเตตฺวา  น  ทานิ  เม  อิธ  อ ฺ  ปฏสิรณ  อตฺถ ิ อ ฺตฺร   
สมณา  โคตมาติ  ม ฺมาโน  อถ  โข  อมฺพฏโ  มาณโว  ฯเปฯ   
ภควนฺต  เอตทโวจ  ฯ   
        ตาณ  คเวสีติ  ตาณ  คเวสมาโน  ฯ  เลณ  คเวสีติ  เลณ   
คเวสมาโน  ฯ  สรณ  คเวสีติ  สรณ  คเวสมาโน  ฯ  เอตฺถ  จ   
ตายติ  รกฺขตีติ  ตาณ  ฯ  นิลียนฺติ  เอตฺถาติ  เลณ  ฯ  สรตีติ   
สรณ  ภย  หสึติ  วิทฺธเสตีติ  อตฺโถ  ฯ  อุปนิสีทิตฺวาติ  อุปคมฺม   
เหฏาสเน  นิสีทิตฺวา  ฯ  พฺรูตูติ (๓)  วทตุ  ฯ   
# ๑. ม. ตุยฺหเมว ฯ  ๒. ม. วาทสฆฏเฏ ฯ  ๓. ม. พฺรวิตูติ ฯ    
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        ทกฺขิณ  ชนปทนฺติ  ทกฺขิณาปโถติ  ปากฏ  คงฺคาย   
ทกฺขิณโต  ชนปท (๑) ฯ  ตทา  กิร  ทกขิฺณาปเถ  พหู  พฺราหฺมณ-   
ตาปสา  โหนฺติ  ฯ  โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เอก  ตาปส  วตฺตปฏิปตฺติยา   
อาราเธสิ  ฯ  โส  ตสฺส  อุปการ  ทิสฺวา  อาห  อมฺโภ  ปุริส   
มนฺตนฺเต  เทมิ  ย  อิจฺฉสิ  ต  มนฺต  คณฺหาหีติ  ฯ  โส  อาห   
น  เม  อาจริย  อ ฺเน  มนฺเตน  กิจฺจ  อตฺถ ิ ยสฺสานุภาเวน   
อาวุธ  นปฺปวตฺตติ (๒) ฯ  ต  เม  มนฺต  เทหีติ  ฯ  โส  ภทฺร  โภติ   
ตสฺส  ธนุอคมนีย  อมฺพฏ  นาม  วิชชฺ  อทาสิ  ฯ  โส  ต   
วิชฺช  คเหตฺวา  ตตฺเถว  วีมสิตฺวา  อิทานิ  มม (๓)  มโนรถ   
ปูเรสฺสามีติ  อิสิเวส  คเหตฺวา  โอกฺกากสฺส  สนฺติก  คโต  ฯ   
เตน  วุตฺต  ทกฺขิณ  ชนปท  คนฺตฺวา  พฺรหฺมมนฺเต  อธิยิตฺวา   
ราชาน  โอกกฺาก  อุปสงฺกมิตฺวาติ  ฯ   
        เอตฺถ  พฺรหฺมมนฺเตติ  อานุภาวสมฺปนฺนตาย  เสฏมนฺเต  ฯ   
โก  เนว  เร  อย  มยฺห (๔)  ทาสิปุตฺโตติ  โก  น ุ เอว  อเร  อย  มม   
ทาสีปุตฺโต  ฯ  โส  ต  ขุรปฺปนฺติ  โส  ราชา  ต  มาเรตุ-   
กามตาย  สนฺนยฺหติ  ต (๕)  สร  ตสฺส  มนฺตานุภาเวน  เนว  ขิปตุ   
น  อปเนตุ  สกฺขิ  ตาวเทว  สกลสรีเร  ส ฺชาตเสโท  ภเยน   
# ๑. ม. ปากฏชนปท ฯ  ๒. ม. น ปรวิตฺตติ ฯ  ๓. ม. เม ฯ  ๔. ม. อย มยฺห ฯ   
# ๕. ม. สนนฺหิต ฯ    
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เวธมาโน  อฏาสิ  ฯ   
        อมจฺจาติ  มหามจฺจา  ฯ  ปาริสชชฺาติ  อิตเร  ปริสาวจรา  ฯ   
เอตทโวจุนฺติ  ทณฺฑกิร ฺโ  กิสวจฺเฉ  ตาปเส  อปรทฺธสฺส   
อาวุธวุฏ ิยา  สกลรฏ  วินฏ  นาฬิเกโร  ป ฺจสุ  ตาปสุเตสุ   
อชฺชุโน  จ  องฺคีรเส  อปรทฺโธ  ปวึ  ภินฺทิตฺวา  นิรย  ปวิฏโติ   
จินฺตยนฺตา  ภเยน  เอต  โสตฺถิ  ภทฺทนเฺตติ  อาทิวจน  อโวจุ ฯ   
โสตฺถิ  ภวิสฺสติ  ร ฺโติ  อิท  วจน  กโณฺห  จิร  ตุณฺหี  หุตฺวา   
ตโต  อเนกปฺปการ  ยาจิยมาโนว  ตุมฺหาก  ร ฺา  อมฺหาทิสสฺส (๑)   
อิสิโน  ขุรปฺป  สนฺนยฺหนฺเตน  ภาริย  กมฺม  กตนฺติอาทีนิ  วตฺวา   
ปจฺฉา  อภาสิ  ฯ  อุนฺทฺริยสิฺสตีติ  ภิชฺชสิฺสติ  ถุสมฏุ ิ  วิย   
วิปปฺกิริสฺสตีติ  อิท  โส  ชน  ตาเสสฺสามีติ  มุสา  ภณติ  ฯ   
สรสนฺถมฺภนมตฺเตเยว  หิสฺส  วิชชฺาย  อานุภาโว   น  อ ฺตฺร  ฯ   
อิโต  ปเรสุป  วจเนสุ  เอเสว  นโย  ฯ   
        ปลฺโลโมติ  ปนฺนโลโม  ฯ  โลมหสนมตฺตปสฺส  น  ภวิสสฺติ  ฯ   
อิท  กิร  สเจ  เม  ราชา  ต  ทาริก  ทสฺสตีติ  ปฏิ ฺ   
กาเรตฺวา  อวจ  ฯ  กุมาเร  ขุรปฺป  ปติฏาเปสีติ (๒)  เตน  สโร   
โอตรตูติ  มนฺเต  ปริวตฺติเต  กุมารสฺส  นาภิย  ปติฏเปสิ  ฯ   
ธีตร  อทาสีติ  สีส  โธวิตฺวา  อทาส  ภุชิสฺส  กตฺวา  ธีตร   
อทาสิ  อุฬาเร  จ  ต  าเน  เปสิ  ฯ  มา  โข  ตุเมฺห   
# ๑. ม. มาทสิสฺส ฯ  ๒. ม. ปติฏฐเปสีติ ฯ    
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มาณวกาติ  อิท  ภควา  เอเกน  ปกฺเขน  อมฺพฏโ  สกฺยาน   
าติ  โหตีติ  ปกาเสนฺโต  ตสฺส  สมสสฺาสนตฺถ  อาห  ฯ  ตโต   
อมฺพฏโ  ฆฏสเตน  อภิสิตฺโต  วิย  ปสฺสทฺธทรโถ  หุตฺวา   
สมสฺสาเสตฺวา (๑)  สมโณ  โคตโม  ม  โตเสสฺสามีติ  เอเกน  ปกฺเขน   
าตึ  กโรติ  ขตฺติโย  กิราหมสฺมีติ  จินฺเตสิ  ฯ   
 
                                ขตฺติยเสฏภาววณฺณนา   
        อถโข  ภควา  อย  อมฺพฏโ  ขตฺติโยสฺมีติ  ส ฺ  กโรติ    
อตฺตโน  อขตฺติยภาว  น  ชานาติ  หนฺท  น  ชานาเปสฺสามีติ   
ขตฺติยวสทสฺเสตุ  อุตฺตริเทสน  วฑฺเฒนฺโต  ต  ก ึ ม ฺสิ   
อมฺพฏาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเกฯ  พฺราหฺมเณสูติ   
พฺราหฺมณาน  อนฺตเร  ฯ  อาสน  วา  อุทก  วาติ  อคฺคาสน  วา   
อคฺโคทก  วา  ฯ  สทฺเธติ  มตเกอุทฺทิสฺสกตภตฺเต  ฯ  ถาลิปาเกติ   
มงฺคลาทิภตฺเต  ฯ  ย ฺเติ  ย ฺภตฺเต  ฯ  ปาหุเนติ  ปาหุนกาน   
กตภตฺเต   ปณฺณาการภตฺเต  วา  ฯ  อปนุสฺสาติ  อป  นุ  อสฺส   
ขตฺติยปุตฺตสฺส  ฯ  อาวฏ  วา  อสฺส  อนาวฏ  วาติ  พฺราหฺมณก ฺาสุ   
นิวารณ  ภเวยฺย  วา  โน  วา  ฯ  พฺราหฺมณทาริก  ลเภยฺย  วา   
น  วา  ลเภยฺยาติ  อตฺโถ   อนุปปนฺโนติ  ขตฺติยวส (๒)  อปฺปตฺโต   
อปริสุทฺโธติ  อตฺโถ  ฯ   
# ๑. ม. สมสสฺาเสตฺวา ฯ  ๒. ฒ. ขตฺติยภาว ฯ    
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        อิตฺถิยา  วา  อิตฺถึ  กรตฺิวาติ  อิตฺถิยา  วา  อิตฺถึ   
ปริเยสิตฺวา  ฯ  กิสฺมิ ฺจิเทว  ปกรเณติ  กิสฺมิ ฺจิเทว  โทเส   
พฺราหฺมณาน  ยุตฺเต (๑)  อกตฺตพฺพกรเณ  ฯ  ภสฺสปเุฏนาติ  ภสฺมปุเฏน   
สีเส  ฉาริก  โอกิริตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
        ชเนตสฺมินฺติ  ชนตสมฺึ (๒) ฯ  ปชายาติ  อตฺโถ  ฯ  เย  โคตฺต-   
ปฏิสาริโนติ  เย  ชเนตสฺมึ  โคตฺเต (๓)  ปฏิสรนฺติ  อห  โคตโม  อห   
กสฺสโปติ  เตสุ  โลเก  โคตฺตปฏิสารีสุ  ขตฺติโย  เสฏโ  ฯ  อนุมตา   
มยาติ  มม  สพฺพ ฺ ุตาเณน  สทฺธึ  สสนฺทิตฺวา  เทสิตาติ   
มยา  อนุ ฺาตา  ฯ   
                        ปมภาณวารวณฺณา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                                วิชชฺาจรณกถาวณฺณนา   
        อิมาย  ปน  คาถาย  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ  อิม  ปท   
สุตฺวา  อมฺพฏโ  จินฺเตสิ  วิชชฺา  นาม  ตโย  เวทา  จรณ   
ป ฺจสีลานิ  ตยิท  อมฺหากเยว  อตฺถิ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  เจ   
เสฏโ  มยเมว  เสฏาติ  นิฏ  คนฺตฺวา  วิชฺชาจรณ  ปุจฺฉนฺโต   
กตม  ปน  ต  โภ  โคตม  จรณ   กตมา  สา  วิชชฺาติ  อาห  ฯ   
อถสฺส  ภควา  ต  พฺราหฺมณสมเย  สิทธฺ  ชาติวาทาทิ  ปฏิสยุตฺต   
วิชฺชาจรณ  ปฏิกฺขิปตฺวา  อนุตฺตร  วิชชฺาจรณ  ทสฺเสตุกาโม (๔)  น   
# ๑. ม. อยุตฺเต ฯ  ๒. ม. ชนิตสฺมึ ฯ  ๓. ม. โคตฺต ฯ  ๔. ม. ทสฺเสตุกาโม ฯ    
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โข  อมฺพฏาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ชาติวาโทติ  ชาตึ  อารพฺภ   
วาโท  ฯ  พฺราหฺมณสฺเสวิท  วฏฏติ  น  สุทฺทสฺสาติอาทิวจนนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  ชาติวาทวินิพทฺธาติ (๑)  ชาติวาเท   
วินิพทฺธา (๒)  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
        ตโต  อมฺพฏโ  ยตฺถทานิ  มย  ลคฺคิสฺสามาติ  จินฺตยิมฺหา   
ตโต  โน  สมโณ  โคตโม  มหาวาเต  ถุส  อุตฺถุนนฺโต (๓)  วิย   
ทูรเมว  อวกขิฺป  ยตฺถ  ปน  มย  อลคฺคา (๔)  ตตฺถ  โน  นโิยเชสิ   
อย  โน  วิชฺชาจรณสมฺปทา  าตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ปุน   
วิชฺชาจรณ (๕)  ปุจฺฉิ  ฯ  อถสฺส  ภควา  สมุทาคมโต  ปภูติ   
วิชฺชาจรณ  ทสฺเสตุ  อิธ  อมฺพฏ  ตถาคโตติอาทิมาห  ฯ   
        เอตฺถ  จ  ภควา  จรณปริยาปนฺนมฺป  ติวิธ  สีล  วิภชนฺโต   
อิทมสฺส  โหติ  จรณสฺมินฺติ  อนิยฺยาเตตฺวา  อิทปสฺส  โหติ   
สีลสฺมินฺติ  สลีวเสเนว  นิยฺยาเตสิ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ตสฺสป  หิ  กิ ฺจิ   
กิ ฺจิ  สีล  อตฺถิ  ตสฺมา  จรณวเสน  นยิฺยาติยมาเน  มยป   
จรณสมฺปนฺนาติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ลคฺเคยฺย  ย  ปน  เตน  สุปเนนป (๖)   
น  ทฏิปุพฺพ  ตสฺเสว  วเสน  นิยฺยาเตนฺโต  ปม  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  [๗]  อิทปสฺส  โหติ  จรณสฺมึ  ฯเปฯ  จตุตฺถ   
ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ    อิทปสฺส  โหติ  จรณสฺมินฺติ-   
# ๑. ม. ...วินพิทฺธาติ ฯ  ๒. ม. วินิพทฺธา ฯ  ๓. ม. ธุนนฺโต ฯ  ๔. ม. น 
# ลคฺคาม ฯ  ๕. ม. วิชฺชาจรณสมฺปท ฯ  ๖. ม. สุปเนป ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร  
# เปยฺยสล อตฺถิ ฯ    
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อาทิมาห  ฯ  เอตฺตาวตา  อฏป  สมาปตฺติโย  จรณนฺติ  นิยฺยาติตา   
โหนฺติ  วิปสสฺนาาณโต  ปน  ปฏาย  อฏวิธาป  ป ฺา   
วิชฺชาติ  นิยฺยาติตา  ฯ   
 
                                จตุอปายมุขกถาวณฺณนา   
        อปายมุขานีติ  วินาสมุขานิ  ฯ  อนภิสมฺภุณมาโนติ   
อสมฺปาปุณนฺโต  อวิสหมาโน  วา  ฯ  ขาริวิธมาทายาติ  เอตฺถ   
ขารีติ  อรณีกมณฺฑลุสูจิจามราทโย (๑)  ตาปสปริกฺขารา  ฯ  วิโธติ   
กาโช  ฯ  ตสฺมา  ขาริภริต  กาชมาทายาติ  อตฺโถ  ฯ  เย  ปน   
ขาริวิวิธนฺติ  ปนฺติ  เต  ขารีติ  กาชสฺส  นาม  วิวิธนฺติ  พหุ   
กมณฺฑลุอาทิปริกฺขารนฺติ  วณฺณยนฺติ  ฯ  ปวตฺตผลโภชโนติ  ปติต-   
ผลโภชโน  ฯ  ปริจารโกติ  (โย)  กปปฺยกรณปตฺตปฏิคฺคหณปาท-   
โธวนาทิวตฺตกรณวเสน  ปริจารณโก (๒) ฯ  กาม ฺจ  คุณาธิโกป   
ขีณาสวสามเณโร  ปุถชฺุชนภิกฺขุสฺส  วุตฺตนเยน  ปรจิารโก  โหติ   
อย  ปน  น  ตาทิโส  คุณวเสนป  เวยฺยาวจฺจกรณวเสนป   
ลามโกเยว  ฯ   
        กสฺมา  ปน  ตาปสปพฺพชฺชา  สาสนสฺส  วินาสมุขนฺติ   
วุตฺตาติ  ฯ  ยสฺมา  คจฺฉนฺต  คจฺฉนฺต  สาสน  ตาปสปพฺพชฺชาวเสน   
โอสกฺกิสฺสติ  ฯ  อิมสฺมึ  หิ  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ติสฺโส  สกิฺขา   
# ๑. ม. อรณีกมณฺฑลุสุชาจามราทโย ฯ  ๒. ม. ปริจารโก ฯ    
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ปูเรตุ  อสกฺโกนฺต  ลชฺชโิน  สิกฺขากามา  นตฺถิ  ตยา  สทฺธึ   
อุโปสโก  วา  ปวารณา  วา  สงฺฆกมฺม  วาติ  ชิคุจฺฉิตฺวา   
ปริวชฺชนฺติ  ฯ  โส  ทกฺุกร  ขุรธารูปม  สาสเน  ปฏปิตฺติปูรณ   
ทุกฺข  ตาปสปพฺพชฺชา  ปน  สุกรา  เจว  พหุชนสมมฺตา  จาติ   
วิพฺภมิตฺวา  ตาปโส  โหติ  ฯ  อ ฺเ  ต  ทิสฺวา  ก ึ ตยา  กตนฺติ   
ปุจฺฉนฺติ  ฯ  โส  ภาริย  ตุมฺหาก  สาสเน  กมฺม  อิธ  ปน   
สจฺฉนฺทจาริโน  มยนฺติ  วทติ  ฯ  โสป  ยท ิ เอว  อหป  เอตฺเถว   
ปพฺพชามีติ  ตสฺส  อนุสิกขฺนฺโต  ตาปโส  โหติ  เอว  อ ฺเปติ   
กเมน  ตาปสาว  พหุกา  โหนฺติ  ฯ  เตส  อุปฺปนฺนกาเล  สาสน   
โอสกฺกิต  นาม  ภวิสฺสติ  ฯ  โลเก  เอวรูโป  พุทฺโธ  นาม  อุปฺปชฺช ิ  
ตสฺส  อีทิส  นาม  สาสน  อโหสีติ  สุตมตฺตเมว  ภวสฺสติ  ฯ   
อิท  สนฺธาย  ภควา  ตาปสปพฺพชฺช  สาสนสฺส  วินาสมุขนฺติ   
อาห  ฯ   
        กุทฺทาลปฏกนฺติ  กนทฺมูลผลคฺคหณตฺถ  กุทฺทาล ฺเจว   
ปฏก ฺจ  ฯ   
        คามสามนฺต  วาติ  วิชฺชาจรณสมฺปทาทีนิ  อนภิสมฺภุณนฺโต   
กสิกมฺมาทีหิ  จ  ชีวิต  นปิฺผาเทตุ  ทุกฺขนฺติ  ม ฺมาโน  พหุชน-   
กุหาปนตฺถ  คามสามนฺเต  วา  นิคมสามนฺเต  วา  อคฺคิสาล   
กตฺวา  สปฺปเตลทธิมธุติลตณฺฑุลาทีหิ (๑)  เจว  นานาทารูหิ  จ   
# ๑. ม. สปฺปเตลทธิมธุผาณิตติลตณฺฑุลาทีหิ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 401 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๐   
 
โหมกรณวเสน  อคฺคึ  ปริจรนฺโต  อจฺฉติ  ฯ   
        จตุทฺวาร  อคาร  กรตฺิวาติ  จตุมุข  ปานาคาร  กตฺวา   
ตสฺส  ทฺวาเร  มณฺฑป  กตฺวา  ตตฺถ  ปานีย  อุปฏเปตฺวา   
อาคตาคเต  ปานีเยน  อาปุจฺฉติ  ฯ  ยปสฺส  อทฺธิกา  กิลนฺตา   
ปานีย  ปวิตฺวา  ปริตุฏาภตฺตปุฏ (๑)  วา  ตณฺฑุลาทีนิ  วา  เทนติฺ   
ต  สพฺพ  คเหตฺวา  อมฺพิลยาคุอาทีนิ  กตฺวา  พหุตร  อามิส-   
สงฺคหณตฺถ (๒)  เกส ฺจิ  อนฺน  เทติ  เกส ฺจิ  ภตฺตปจนภาชนาทีนิ   
เทติ  ฯ  เตหิป  ทินฺน  อามิส  วา  ปุพฺพนฺนาปรนฺนาทีนิ (๓)  วา   
คณฺหาติ  ตานิ  วฑฺฒิยา  ปโยเชติ  ฯ  เอว  วฑฺฒมานวิภโว   
โคมหึสทาสีทาสปริคฺคห  กโรติ  มหนฺต  กุฏมฺพ  สณฺเปติ  ฯ   
อิม  สนฺธาเยต  วุตฺต  จตุทฺวาร  อคาร  กริตฺวา  อจฺฉตีติ  ฯ   
ตมห  ยถาสตฺติ  ยถาพล  ปฏิปูเชสฺสามีติ  อิท  ปนสฺส  ปฏิปตฺติ-   
มุข  ฯ  อิมินา  หิ  มุเขน  โส  เอว  ปฏปิชฺชตีติ  ฯ  เอตฺตาวตา   
ภควตา  สพฺพาป  ตาปสปพฺพชฺชา  นทิฺทิฏา  โหนฺติ  ฯ   
        กถ  ฯ  อฏวิธา  หิ  ตาปสา  สปุตฺตภริยา  อุ ฺฉาจริยา   
อนคฺคิปกฺกิกา  อสามปากา (๔)  อยมุฏ ิกา (๕)  ทนฺตวกฺกลิกา  ปวตฺตผล-   
โภชนา  ปณฺฑุปลาสิกาติ  ฯ  ตตฺถ  เย  เกณิยชฏิโล  วิย  กฏุมฺพ   
สณฺเปตฺวา  วสนฺติ  เต  สปุตฺตภริยา  นาม  ฯ   
# ๑. ม. ปริตุฏฐาภตฺตปุฏ ฯ  ๒. ม. อามิสคหณตฺถ ฯ  ๓. ม. ปุพฺพณฺณาทีนิ ฯ   
# ๔. สี. อสามปากิกา ฯ  ๕. ม. อสมฺมุฏฐิกา ฯ  เอวมุปริป ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 402 

                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๐๑   
 
        เย  ปน  สปุตฺตทารภาโว  นาม  ปพฺพชิตสฺส  อยุตฺโตติ   
ลายนมทฺทนฏาเนสุ  วีหิมุคฺคมาสติลาทีนิ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  ปจิตฺวา   
ปริภุ ฺชนฺติ    เต  อุ ฺฉาจริยา  นาม  ฯ   
        เย  ปน  ขเลน  ขล  วิจริตฺวา  วีหึ  อาหริตฺวา  โกฏเฏตฺวา   
ปริภุ ฺชน  นาม  อยุตฺตนฺติ  คามนิคเมสุ  ตณฺฑุลภิกฺข  คเหตฺวา   
ปจิตฺวา  ปริภุ ฺชนฺติ  เต  อนคฺคิปกฺกิกา  นาม  ฯ   
        เย  ปน  กึ  ปพฺพชิตสฺส  สามปาเกนาติ  คาม  ปวิสิตฺวา   
ปกฺกภิกฺขเมว  คณฺหนฺติ  เต  อสามปากา  นาม  ฯ   
        เย  ทิวเส  ทิวเส  ภิกขฺาปริเยฏ ิ  นาม  ทุกฺขา   
ปพฺพชิตสฺสาติ  มุฏ ิปาสาเณน  อมฺพาฏกาทีน  รุกขฺาน  ตจ   
โกฏเฏตฺวา  ขาทนฺติ  เต  อยมุฏ ิกา  นาม  ฯ   
        เย  ปน  ปาสาเณน  ตจ  โกฏเฏตฺวา  วิจรณ  นาม   
ทุกฺขนฺติ  ทนเฺตเหว  อุพฺพาเฏตฺวา  ขาทนฺติ  เต  ทนฺตวกฺกลิกา   
นาม  ฯ   
        เย  ทนฺเตหิ  อุพฺพาเฏตฺวา  ขาทน  นาม  ทุกฺข  ปพฺพชิตสฺสาติ   
เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  ปหริตฺวา  ปติตผลานิ  ปริภุ ฺชนฺติ  เต  ปวตฺต-   
ผลโภชนา  นาม  ฯ   
        เย  ปน  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  ปาเตตฺวา  ปริโภโค  นาม   
อสารุปฺโป  ปพฺพชิตสฺสาติ  สย  ปติตาเนว  ปุปฺผผลปณฺฑุ-   
ปลาสาทีนิ  ขาทนฺตา  ยาเปนฺติ  เต  ปณฺฑุปลาสิกา  นาม  ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 403 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๒   
 
        เต  ติวิธา  อุกฺกฏมชฺฌิมมุทุกวเสน  ฯ  ตตฺถ  เย  นิสินฺนฏ-   
านโต  อนุฏาย  หตฺเถน  ปาปุณฏาเนเยว (๑)  ปติต  คเหตฺวา   
ขาทนฺติ  เต  อุกฺกฏา  ฯ  เย  เอกรุกฺขโต  อ ฺ  รุกขฺ  น   
คจฺฉนฺติ   เต  มชฺฌิมา  ฯ  เย  ต  ต  รุกขฺมูล  คนฺตฺวา  ปริเยสิตฺวา   
ขาทนฺติ    เต  มุทุกา  ฯ   
        อิมา  ปน  อฏป  ตาปสปพฺพชฺชา  อิมาหิ  จตูหิเยว   
สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ฯ  กถ  ฯ  เอตาสุ  หิ  สปุตฺตภริยา  จ  อุ ฺฉา-   
จริยา  จ  อคาร  ภชนฺติ  อนคฺคิปกฺกิกา  จ  อสามปากา  จ   
อคฺยาคาร  ภชนฺติ  อยมุฏ ิกา  จ  ทนฺตวกฺกลิกา  จ  กนฺทมูลผล-   
โภชน  ภชนฺติ    ปวตฺตผลโภชนา  จ  ปณฺฑุปลาสิกา  จ  ปวตฺต-   
ผลโภชน  ภชนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  เอตฺตาวตา  ภควตา  สพฺพาป   
ตาปสปพฺพชฺชา  นิทฺทฏิา  โหนฺตีติ  ฯ   
        อิทานิ  ภควา  สาจริยสฺส (๒)  อมฺพฏสฺส  วิชฺชา-   
จรณสมฺปทาย  อปายมุขมฺป  อปฺปตฺตภาว  ทสฺเสตุ  ต  กึ   
ม ฺสิ  อมฺพฏาติอาทิมาห  ฯ  ต  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ  อตฺตนา   
อาปายิโกป  อปริปูรมาโนติ  อตฺตนา  วิชฺชาจรณสมฺปทาย   
อาปายิเกนาป  อปริปรูมาเนน  ฯ   
# ๑. ม. ปาปณุนฏฐาเนว ฯ  ๒. ม. สาจริยกสฺส ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 404 

        เลมที ่ ๔  ปุพฺพกอิสิภาวานุโยควณฺณนา  หนา  ๔๐๓   
 
        ทตฺติกนฺติ  ทินฺนก  ฯ  สมฺมุขีภาวป  น  ททาตีติ  กสฺมา  น   
ททาติ  ฯ  โส  กริ  สมฺมขุาวฏฏนึ  นาม  วิชฺช  ชานาติ  ฯ   
ยทา  ราชา  มหารเหน  อลงฺกาเรน  อลงฺกโต  โหติ  ตทา   
ร ฺโ  สมีเป  ตฺวา  ตสฺล  อลงฺการสฺส  นาม  คณฺหาติ  ฯ   
ตสฺส  ราชา  นาเม  คหิเต  น  เทมีติ  วตฺตุ  น  สกฺโกติ   
ทตฺวา  ปุน  ฉณทิวเส  อลงฺการ  อาหรถาติ  วตฺวา  นตฺถิ   
เทว  ตุเมฺหหิ  พฺราหฺมณสฺส  ทินฺโนติ  วุตฺโต  กสฺมา  เม  ทินฺโนติ   
ปุจฺฉิ  ฯ  เต  อมจฺจา  โส  พฺราหฺมโณ  สมฺมุขา  อาวฏฏนิมาย   
ชานาติ  ตาย  ตุเมฺห  อาวฏเฏตฺวา  คเหตฺวา  คจฺฉตีติ  อาหสุ  ฯ   
อปเร  ร ฺา  สห  ตสฺส  อติสหายภาว  อสหนฺตา  อาหสุ   
เทว  เอตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  สรีเร  สงฺขผลิตกุฏ (๑)  นาม  อตฺถิ   
ฯ  ตุเมฺห  เอต  ทิสฺวาว  อาลิงฺคถ  ปรามสถ  อิท  จ  กุฏ  นาม   
กายสสคฺควเสน  อนุคจฺฉติ  มา  เอว  กโรถาติ  ฯ  ตโต  ปฏาย   
ตสฺส  ราชา  สมฺมุขีภาว  น  เทติ  ฯ   
        ยสฺมา  ปน  โส  พฺราหฺมโณ  ปณฺฑิโต  ขตฺตวิชฺชาย (๒)   
กุสโล  เตน  สห  มนฺเตตฺวา  กตกมฺม  นาม  น  วิรุชฌฺติ   
ตสฺมา  สาณิปาการสฺส  อนฺโต  ตฺวา  พหิ   ิเตน  เตน  สทฺธึ   
มนฺเตติ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  ติโรทุสฺสนฺเตน  มนฺเตตีติ  ฯ  ตตฺถ   
# ๑. ม. สงฺขปลิตกุฏฐ ฯ  ๒. ม. ขตฺตวิชฺชาย ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 405 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๔   
 
ติโรทุสฺสนฺเตนาติ  ติโรทุสฺสอนฺเตน (๑) ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ   
ธมฺมิกนฺติ  อนวชฺช  ฯ  ปยาตนฺติ  อภิหริตฺวา  ทินฺน  ฯ  กถนฺตสฺส   
ราชาติ  ยสฺส  ร ฺโ  พฺราหฺมโณ  อีทิส  ภิกฺข  ปฏคฺิคเณฺหยฺย   
กถ  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  โส  ราชา  สมฺมุขีภาวป  น  ทเทยฺย  ฯ   
อย  ปน  อทินฺนก  มายาย  คณฺหาติ  เตนสฺส  สมฺมุขีภาว   
ราชา  น  เทตีติ  นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพนฺติ  อยเมตฺถาธิปฺปาโย  ฯ   
อิท  ปน  การณ  เปตฺวา  ราชาน  เจว  พฺราหฺมณ  จ  น   
อ ฺโ  โกจิ  ชานาติ  ตเทต  เอว  รหสสฺป  ปฏิจฺฉนฺนป ฯ    
อทฺธา  สพฺพ ฺ ู  สมโณ  โคตโมติ  นฏิ  คมิสฺสตีติ  ภควา   
ปกาเสสิ  ฯ   
        อิทานิ  อย ฺจ  อมฺพฏโ   อาจริโย  จสฺส  มนฺเต  นิสฺสาย   
อติมานิโน  เตน  เตส  มนตฺนิสฺสิตมานนิมฺมทฺทนตฺถ  อุตฺตรึ  เทสน   
วฑฺเฒนฺโต  ต  กึ  ม ฺสิ  อมฺพฏ  ฯ  อิธ  ราชาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  รถูปตฺถเรติ  รถมฺหิ  ร ฺโ  านตฺถ  อตฺถริตฺวา   
สชฺชิตปฺปเทเส ฯ  อุคฺเคหิ  วาติ  อุคฺคตุคฺคเตหิ  วา  อมจฺเจหิ  ฯ   
ราช ฺเหีติ  อนภิสิตฺตกุมาเรหิ  ฯ  กิ ฺจิ  เทว  มนฺตนนฺติ  อสุกสฺมึ   
ปเทเส  ตฬาก  วา  มาติก  วา  กาตุ  วฏฏติ  อสุกสฺม ึ คาม   
วา  นิคม  วา  นคร  วา  นิเวเสตุนฺติ  เอวรูป  ปากฏมนฺตน  ฯ   
ตเทว  มนฺตนนฺติ  ย  ร ฺา  มนฺติต    ตเทว    ตาทิเสหิเยว   
# ๑. ม. ติโรทุสฺเสน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 406 

                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๐๕   
 
สีสุกฺเขปภมุกเขปาทีหิ  อากาเรหิ  มนฺเตยฺย  ฯ  ราชภณิตนฺติ   
ยถา  ร ฺา  ภณิต  ตสฺสตฺถสฺส  สาธนสมตฺถ  โสป  ตสฺสตฺถสฺส   
สาธนสมตฺถเมว  ภณิต  ภณตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปวตฺตาโรติ  ปวตฺตยิตาโร  ฯ  เยสนฺติ  เยส  สนตฺก  ฯ   
มนฺตปทนฺติ  เวทสงฺขาต  มนฺตเมว  ฯ  คีตนฺติ  อฏกาทีหิ  ทสหิ   
โปราณกพฺราหฺมเณหิ  สรสมฺปตฺติวเสน  สชฺฌายิต  ฯ  ปวุตฺตนฺติ   
อ ฺเส  วุตฺต  วาจิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สมีหิตนฺติ  สมุปพฺยุฬฺห  ราสี-   
กต  ปณฺฑ  กตฺวา  ปตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ตทนุคายนฺตีติ  เอตรหิ   
พฺราหฺมณา  ตนฺเตหิ  ปุพฺเพ  คีต  อนุคายนฺติ  อนุสชฺฌายนฺติ ฯ   
ตทนุภาสนฺตีติ  ต  อนุภาสนฺติ  ฯ  อิท  ปุริมสฺเสว  เววจน  ฯ   
ภาสิตมนุภาสนฺตีติ  เตหิ  ภาสิต  สชฺฌายิต  อนุสชฺายนฺติ  ฯ   
วาจิตมนุวาเจนฺตีติ  เตหิ  อ ฺเส  วาจิต  อนุวาเจนฺติ  ฯ   
        เสยฺยถทีนฺติ  เต  กตเมติ  อตฺโถ  ฯ  อฏโกติ  อาทีนิ  เตส   
นามานิ  ฯ  เต  กิร  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  โอโลเกตฺวา  ปรูปฆาต   
อกตฺวา  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ภควโต  ปาวจเนน  สห   
สสนฺทิตฺวา  มนฺเต  คนฺเถสุ  อปเร  ปน  พฺราหฺมณา  ปาณาติ-   
ปาตาทีนิ  ปกฺขิปตฺวา  ตโย  เวเท  ภินทฺิตฺวา  พุทฺธวจเนน  สทฺธึ   
วิรุทฺธ (๑)  อกสุ  ฯ   
        เนต  าน  วิชชฺตีติ  เยน  ตฺว  อิสิ  ภเวยฺยาสิ    เอต   
# ๑. ม. วิรุทฺเธ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 407 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๖   
 
การณ  น  วิชฺชติ  ฯ  อิธ  ภควา  ยสฺมา  เอส  ปุจฺฉิยมาโนป   
อตฺตโน  อวตฺถรณภาว  ตฺวา  ปฏิวจน  น  ทสฺสตีติ  ชานาติ   
ตสฺมา  ปฏิ ฺ  อคฺคเหตฺวาว  ต  อิสิภาว  ปฏิกฺขิป  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เต  โปราณา  ทส  พฺราหฺมณา  นิราม-   
คนฺธา  อนิตฺถิคนฺธา  รโชชลลฺธรา  พฺรหฺมจาริโน  อร ฺายตเน   
ปพฺพตปาเทสุ  วนมูลผลาหารา  วสึสุ  ยทา  กตฺถจิ  คนฺตุกามา   
โหนฺติ  อิทฺธยิา  อากาเสเนว  คจฺฉนฺติ  นตฺถิ  เตส  ยาเนน  กิจฺจ   
สพฺพทิสาสุ  จ  เนส  เมตฺตาทิพรหฺมวิหารภาวนาว  อารกฺขา   
โหติ  นตฺถ ิ เตส  ปาการปุริสคุตฺตีหิ  อตฺโถ  อิมินา  จ  อมฺพฏเน   
สุตปุพฺพา  เตส  ปฏิปตฺติ  ตสฺมา  อิมสฺส  สาจริยกสฺส  เตส   
ปฏิปตฺติโต  อารกภาว  ทสฺเสตุ  ต  ก ึ ม ฺสิ  อมฺพฏาติ-   
อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  วิจิตกาฬกนฺติ  วิจินิตฺวา  อปนีตกาฬก  ฯ  เวก-   
นตปสฺสาหีติ  ทุสฺสปฏฏทสฺุสเวณิอาทีหิ  เวเกหิ  นมิตผาสุกาหิ  ฯ   
กุตฺตวาเลหีติ  โสภากรณตฺถ  กปฺเปตุ  ยุตฺตฏาเนสุ  กปฺปต-   
วาเลหิ  ฯ  เอตฺถ  จ  วฬวานเยว  วาลา  กปฺปตา    น  รถาน (๑)   
วฬวยุตฺตตฺตา  ปน  รถาป  กุตฺตวาลาติ  วุตฺตา  ฯ  อุกกฺิณฺณ-   
ปริขาสูติ  ขตปริขาสุ  ฯ  โอกฺขิตฺตปลีฆาสูติ  ปตปลีฆาสุ  ฯ   
นครูปการิกาสูติ  เอตฺถ  อุปการิกาติ  ปเรส  อาโรหนิวารณตฺถ   
# ๑. ม. กปฺปตา น ราน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 408 

                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๐๗   
 
สมนฺตา  นครปาการสฺส  อโธภาเค  กตสุธากมฺม  วุจฺจติ  ฯ  อิธ   
ปน  ตาหิ  อุปการิกาหิ  ยตฺุตานิ  นคราเนว  นครูปการิกาโยติ   
อธิปฺเปตานิ (๑)  ฯ  รกฺขาเปนฺตีติ  ตาทิเสสุ  นคเรสุ  วสนฺตาป  อตฺตาน   
รกฺขาเปนฺติ  ฯ   
        กงฺขาติ  สพฺพ ฺ ู  ฯ  น  สพฺพ ฺ ูติ  เอว  สสโย  ฯ  วิมตีติ   
ตสฺเสว  เววจน  วิรูปา  มติ  วินิจฺฉิตุ (๒)  อสมตฺถาติ  อตฺโถ  ฯ   
อิท  ภควา  อมฺพฏสฺส  อิมินา  อตฺตวาเวน  มคฺคปาตุภาโว   
นตฺถิ   เกวล  ทิวโส  วีติวตฺตติ   อย  โข  ปน  ลกฺขณปริเยสนตฺถ   
อาคโต   ตมฺป  กิจฺจ  น  สรติ    หนฺทสฺส  สติชนนตฺถ  นย   
เทมีติ  อาห  ฯ   
 
                        เทฺวลกฺขณทสฺสนวณฺณนา   
        เอว  วตฺวา  ปน  ยสมฺา  พุทฺธาน  นิสินฺนาน  วา   
นิปนฺนาน  วา  โกจิ  ลกฺขณ  ปริเยสิตุ  น  สกโฺกติ  ฯ   ิตาน   
ปน  จงฺกมนฺตาน  วา  สกโฺกติ  อาจิณฺณ  เจต  พุทฺธาน  ลกฺขณ-   
ปริเยสนตฺถ  อาคตภาว  ตฺวา  อุฏายาสนา  จงฺกมาธิฏาน   
นาม   เตน  ภควา  อุฏายาสนา  พหิ  นิกฺขนฺโต   ตสฺมา  อถโข   
ภควาติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        สมนฺเนสีติ  คเวสิ   เอก   เทฺวติ  วา  คณยนฺโต  สมานยิ  ฯ   
# ๑. ส.ี อธิปฺเปตา ฯ  ๒. ม. วินิจฺฉินิตุ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 409 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๘   
 
เยภุยฺเยนาติ  ปาเยน  ฯ  พหุกานิ  อทฺทส  อปฺปานิ  น  อทฺทสาติ   
อตฺโถ  ฯ  ตโต  ยานิ  น  อทฺทส  เตส  ทีปนตฺถ  วุตฺต  เปตฺวา   
เทฺวติ  ฯ  กงฺขตีติ  อโห  วต  ปสฺเสยฺยนฺติ  ปฏฐน  อุปฺปาเทติ  ฯ   
วิจิกิจฺฉตีติ  ตโต  ตโต  ตานิ  วิจินนฺโต  กิจฺฉติ  น  สกฺโกติ   
ทฏ ุ  ฯ  นาธิมุจฺจตีติ  ตาย  วิจิกิจฺฉาย  สนนิฏาน  น  คจฺฉติ  ฯ   
น  สมฺปสีทตีติ  ตโต  ปรปิุณฺณลกฺขโณ  อยนฺติ  ภควติ  ปสาท   
นาปชฺชติ  ฯ  กงฺขาย  วา  ทุพฺพลา  วิมติ  วุตฺตา  วิจิกิจฺฉาย   
มชฺฌิมา  อนธิมุจฺจนตาย  พลวตี  อสมฺปสาเทน  เตหิ  ตีหิ  ธมฺเมหิ   
จิตฺตสฺส  กาฬุสิยภาโว  ฯ  โกโสหิเตติ  วตฺถิโกเสน  ปฏิจฺฉนฺเนน  ฯ   
วตฺถคุเยฺหติ  องฺคชาเต  ฯ  ภควโต  หิ  วรวารณสฺเสว  โกโสหิต   
วตฺถคุยฺห  สวุณฺณปทุมคพฺภสมาน (๑) ฯ  โส  ต  วตฺถปฏิจฺฉนฺนตฺตา   
อปสฺสนฺโต  อนฺโตมุขคตาย  จ  ชิวฺหาย  ปหุตภาว  อสลฺลกฺเขนฺโต   
เตสุ  ทฺวีสุ  ลกฺขเณสุ  กงฺขี  อโหส ิ วิจิกจฺิฉี  ฯ   
        ตถารูปนฺติ  ตถรูป  กิเมตฺถ  อ ฺเน  วตฺตพฺพ  ฯ  วุตฺตเมต   
นาคเสนตฺเถเรเนว  มิลินฺทร ฺา  ปุฏเน  ทุกฺกร  ภนฺเต  นาคเสน   
ภควตา  กตนฺติ  ฯ  กึ  มหาราชาติ  ฯ  มหาชเนน  หิริกรโณกาส   
พฺรหฺมายุพฺราหฺมณสฺส  จ  อนฺเตวาสีน  อุตฺตรสฺส  จ   พาวริสฺส   
อนฺเตวาสีน  โสฬสพฺราหฺมณาน  จ    เสลสฺส  พฺราหฺมณสฺส   
อนฺเตวาสีน  ติสตมาณวาน  จ  ทสฺเสสิ  ภนฺเตติ  ฯ  น  มหาราช   
# ๑. ม. สุวณฺณวณฺณ ปทุมคพฺภสมาน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 410 

                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๐๙   
 
ภควา  คุยฺห  ทสฺเสสิ  ฉาย  ภควา  ทสฺเสสิ  ฯ  อิทฺธยิา  อภิ-   
สขริตฺวา  นิวาสนนิวตฺถ  กายพนฺธนพทฺธ (๑)  จีวรปารุต  ฉายา-   
รูปกมตฺต  ทสฺเสสิ  มหาราชาติ  ฯ  ฉาย  ทฏิเ  สติ  ทฏิเยว   
นนุ  ภนฺเตติ  ฯ  ติฏเตต  มหาราช  หทยรูป  ทิสฺวา  พุชฺฌนก-   
สตฺโต  ภเวยฺย  ทหยมส  นีรหริตฺวา (๒)  ทสฺเสยฺย  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  ฯ   
กลฺโลสิ  ภนฺเต  นาคเสนาติ  ฯ   
        นินฺนาเมตฺวาติ  นีหริตฺวา  ฯ  อนมุสีติ  ก ินสูจึ  วิย  กตฺวา   
อนุมชฺชิ  ฯ  ตถากรเณน  เจตฺถ  มุทุภาโว  กณฺณโสตานุมสเนน   
ทีฆภาโว  นาสิกโสตานุมสเนน  ตนุภาโว  นลาฏจฺฉาทเนน   
ปุถุลภาโว  ปกาสิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ปติมาเนนฺโตติ  อาคเมนฺโต  ฯ  อาคมนมสฺส  ปตฺเถนฺโต   
อุทิกฺขนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ   
        กถาสลลฺาโปติ  กถา  จ  สลลฺาโป  จ  กถนปฏกิฺกถนนฺติ (๓)   
อตฺโถ ฯ   
        อโห  วตาติ  ครหวจนเมต  ฯ  เรติ  อิท  หีฬนวเสน   
อามนฺตน  ฯ  ปณฺฑิตกาติ  ตเมว  ชิคุจฺฉนฺโต  อาห  ฯ  เสส-   
ปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ   เอวรูเปน  กิร  โภ  ปรุโิส  อตฺถ-   
จรเกนาติ  อิท  ยาทิโส  ตฺว  เอทิเส  อตฺถจรเก  หิตการเก   
สติ  ปุรโิส  นิรยเยว  คจฺเฉยฺย  น  อ ฺตฺราติ  อิทมตฺถ  สนฺธาย   
# ๑. ม. กายพนฺธนพทฺธ ฯ  ๒ ม. นินฺเนตฺวา ฯ  ๓. ม. กถน ปฏกิถนนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 411 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๐   
 
วทติ  ฯ  อาสชฺช  อาสชฺชาติ  ฆฏเฏตฺวา  ฆฏเฏตฺวา  ฯ  อมเหป   
เอว  อุปเนยฺย  อุปเนยฺยาติ  พฺราหฺมโณ  โข  ปน  อมพฺฏ   
โปกฺขรสาตีติอาทีนิ  วตฺวา  เอว  อุปเนตฺวา  อุปเนตฺวา  ปฏิจฺฉนฺน-   
การณ  อาวิกริตฺวา  สุทฺททาสาทิภาว (๑)  อาโรเปตฺวา  อวจ  ฯ   
ตยมฺหา  อกฺโกสาปตาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ปทสาเยว  ปวตฺเตสีติ   
ปาเทน  ปหริตฺวา  ภูมิย  ปาเตสิ  ฯ  ย ฺจ  โส  ปุพฺเพ  อาจริเยน   
สทฺธึ  รถ  อารุยฺหิตฺวา (๒)  สารถ ี หุตฺวา  อคมาสิ  ตปสฺส  าน   
อจฺฉินฺทิตฺวา  รถสฺส  ปรุโต  ปทสาเยวสฺส  คมนมกาสิ  ฯ   
 
                        โปกฺขรสาติพุทฺธูปสงฺกมนวณฺณนา   
        อติวิกาโลติ  สุฏ ุ  วิกาโล  สมฺโมทนียกถายป  กาโล  นตฺถ ิ ฯ   
อาคมา  นุ  ขฺวิธ  โภติ  อาคมา  นุ  โข  อิธ  โภ  ฯ  อธิวาเสตูติ   
สมฺปฏิจฺฉตุ  ฯ  อชชฺตนายาติ  ย  เม  ตุเมฺหสุ  การ  กโรโต  อชชฺ   
ภวิสฺสติ  ปุ ฺ ฺจ  ปติปาโมชฺช ฺจ  ตทตฺถาย  ฯ  อธิวาเสสิ   
ภควา  ตุณฺหีภาเวนาติ  ภควา  กายงฺค  วา  วาจงฺค  วา   
อโจเปตฺวา  อพฺภนฺตเรเยว  ขนฺตึ  ธาเรนฺโต  ตุณฺหีภาเวน   
อธิวาเสสิ  พฺราหฺมณสฺส  อนุคฺคหณตฺถ  มนสาว  สมฺปฏิจฺฉีติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ   
        ปณีเตนาติ  อุตฺตเมน ฯ  สหตฺถาติ  สหตฺเถน ฯ  สนฺตปฺเปตฺวาติ   
# ๑. ม. สฏุุ ทาสาทิภาว ฯ  ๒. ม. อารุหิตฺวา ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 412 

                เลมที่  ๔  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๑   
 
สุฏ ุ  ตปฺเปตฺวา (๑)  ปรปิุณฺณ  สุหิต  ยาวทตฺถ  กตฺวา (๒)  ฯ   
สมฺปวาเรตฺวาติ  สุฏ ุ  ปวาเรตฺวา (๓)  อล  อลนฺติ  หตฺถส ฺาย   
ปฏิกฺขิปาเปตฺวา (๔) ฯ  ภุตฺตาวินฺติ  ภุตฺตวนฺต ฯ  โอนีตปตฺตปาณินฺติ   
ปตฺตโต  โอนีตปาณึ  ฯ  อปนีตหตฺถนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  โอณิตฺต-   
ปตฺตปาณินฺติป  ปาโ  ฯ  ตสฺสตฺโถ  โอณิตฺต  นานาภูต  วินาภูต   
ปตฺต  ปาณิโต  อสฺสาติ  โอณิตฺตปตฺตปาณี  ฯ  ต  โอณิตฺตปตฺต-   
ปาณึ  ฯ  หตฺเถ  จ  ปตฺต ฺจ  โธวิตฺวา  เอกมนฺเต  ปตฺต  นิกฺขิปตฺวา   
นิสินฺนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอกมนฺต  นิสีทีติ  ภควนฺต  เอว  ภูต (๕)   
ตฺวา  เอกสฺมึ  โอกาเส  นิสีทีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อนุปฺพฺพิกถนฺติ  อนปุฏิปาฏิกถ  ฯ  อนุปุพฺพิกถา  นาม   
ทานานนฺตร  สีล  สลีานนฺตร  สคฺโค  สคฺคานนฺตโร  มคฺโคติ   
เอเตส  อตฺถาน  ทีปนกถา  ฯ  เตเนว  เสยฺยถีท  ทานกถนฺติ-   
อาทิมาห  ฯ  โอการนฺติ  อวการ  ลามกภาว  ฯ  สามกฺุกสิกาติ   
สาม  อุกฺกสิกา  อตฺตนาเยว  อุทฺธริตฺวา  คหิตา  สยมฺภุาเณน   
ทิฏา  อสาธารณาม ฺเสนฺติ  อตฺโถ  ฯ  กา  ปน  สาติ  ฯ   
อริยสจฺจเทสนา  ฯ  เตเนวาห  ทุกฺข  สมุทย  นโิรธ  มคฺคนฺติ  ฯ   
ธมฺมจกฺขุนฺติ  อิธ (๖)  โสตาปตฺติมคฺโค  อธิปฺเปโต  ฯ  ตสฺส  อุปฺปตฺติ-   
อาการทสฺสนตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมมฺ   สพฺพนฺต  นิโรธธมฺมนติฺ   
# ๑. ม. สนฺตปฺเปสีติ สุฏุ ตปฺเปสิ ฯ  ๒. ม. อกาสิ ฯ   
# ๓. ม. สมฺปวาเรสีติ  สุฏุ ปวาเรสิ ฯ  ๔. ม. ปฏกิขิฺปาเปสิ ฯ   
# ๕. ม. เอวภูต ฯ  ๖. ม. เอตฺถ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๒   
 
อาห  ฯ  ต ฺหิ  นิโรธ  อารมฺมณ  กตฺวา กิจฺจวเสน  เอว  สพฺพ   
สงฺขต  ปฏิวิชฺฌนฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
 
                        โปกฺขรสาติอุปาสกตฺตปฏิเวทนากถาวณฺณนา   
        ทฏิโ  อริยสจฺจธมฺโม  เอเตนาติ  ทิฏธมฺโม  ฯ  เอส  นโย   
เสสปเทสุป  ฯ  ติณฺณา  วิจิกิจฺฉา  อเนนาติ  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ  ฯ   
วิคตา  กถกถา  อสฺสาติ  วิคตกถกโถ  ฯ  เวสารชฺชปฺปตฺโตติ  วิสารท-   
ภาว  ปตฺโต  ฯ  กตฺถ  ฯ  สตฺถุ  สาสเน  ฯ  นาสฺส  ปโร  ปจฺจโย   
น  ปรสฺส  สทฺธา (๑)  เอตฺถ  วตฺตตีติ  อปรปฺปจฺจโย  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
ปุพฺเพ (๒)  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถตฺตา  จ  ปากฏเมวาติ  ฯ   
                        อิติ  สุมงฺคลวิสาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย   
                                อมฺพฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ตติย  ฯ   
# ๑. ม. สทฺธาย ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ    
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                                        เลมที่  ๔  หนา  ๔๑๓ 
 
                                โสณทณฺฑสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  องฺเคสูติ  โสณทณฺฑสุตฺต  ฯ  ตตฺราย-   
มนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ  องฺเคสูติ  องฺคา  นาม  องฺคปาสาทิกตาย   
เอว  ลทฺธโวหารา  ชานปทิโน  ราชกุมารา  เตส  นิวาโส   
เอโกป  ชนปโท  รุฬฺหิสทเฺทน  องฺคาติ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมึ  องฺเคสุ   
ชนปเท  ฯ  จาริกนฺติ  อิธาป  อตุริตจาริกาเจว  นิพทฺธจาริกา   
จ  อธิปฺเปตา  ฯ  ตทา  กิร  ภควโต  ทสสหสฺสีโลกธาตุ   
โอโลเกนฺตสฺส  โสณทณฺโฑ  พฺราหฺมโณ  าณชาลสฺส  อนฺโต   
ป ฺายิตฺถ  ฯ  อถ  ภควา  อย  พฺราหฺมโณ  มยฺห  าณชาเล   
ป ฺายติ  อตฺถิ  นุขฺวาสฺสูปนิสฺสโยติ  วีมสนฺโต  อทฺทส  มยิ   
ตตฺถ  คเต  เอตสฺส  อนฺเตวาสิโน  ทฺวาทสหากาเรหิ  พฺราหฺมณสฺส   
วณฺณ  ภาสิตฺวา  มม  สนติฺเก  อาคนฺตุ  น  ทสฺสนฺติ  โส   
ปน  เตส  วาท  ภินฺทิตฺวา  เอกูนตึสายากาเรหิ  มม  วณฺณ   
ภาเสตฺวา  ม  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสติ  โส  ป ฺหา-   
วิสฺสชฺชนปรโิยสาเน  สรณ  คมิสฺสตีติ  [๑]  ป ฺจสตภิกฺขุปริวาโร   
ต  ชนปท  ปฏิปนฺโน  ฯ  เตน  วุตฺต  องฺเคสุ  จาริก  จรมาโน   
เยน  จมฺปา  ตทวสรีติ  ฯ   
        คคฺคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเรติ  ตสฺส  จมฺปานครสฺส  อวิทูเร   
คคฺคราย  นาม  ราชมเหสิยา (๒)  ขณิตตฺตา  คคฺคราติ  ลทฺธโวหารา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทิสฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ราชคฺคมเหสิยา ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๔   
 
โปกฺขรณี  อตฺถิ  ตสฺสา  ตีเร  สมนฺตโต  นีลาทิป ฺจวณฺณกุสุม-   
ปฏิมณฺฑิต  จ  มหนฺต  จมฺปากวน (๑) ฯ  ตสฺมึ  ภควา  กุสุมคนฺธสุคนฺเธ   
จมฺปากวเน  วิหรติ  ฯ  ต  สนฺธาย  คคฺคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเรติ   
วุตฺต  ฯ  มาคเธน  เสนิเยน  พิมฺพิสาเรนาติ  เอตฺถ  โส  ราชา   
มคธาน   อิสฺสรตฺตา  มาคโธ  มหติยา  เสนาย  สมนฺนาคตตฺตา   
เสนิโย  ฯ  พิมฺพีติ  สุวณฺณ ฯ  ตสฺมา  สารสุวณฺณสทิสวณฺณตาย (๒)   
พิมฺพิสาโรติ  วุจฺจติ  ฯ   
        พหู  พหู  หุตฺวา  สหฏาติ  สงฺฆา  ฯ  เอเกกิสฺสาย  ทิสาย   
สงฺโฆ  เอเตส  อตฺถีติ  สงฺฆี  ฯ  ปุพฺเพ  นครสฺส  อนฺโต  อคณา   
พหิ  นิกฺขมิตฺวา  คณต  ปตฺตาติ  คณีภูตา  ฯ  ขตฺต  อามนฺเตสีติ   
ขตฺตา  วุจฺจติ  ปุจฺฉิตป ฺหาพฺยากรณสมตฺโถ  มหามตฺโต  ต   
อามนฺเตสิ  ฯ  อาคเมนฺตูติ  มุหุตฺต  ปฏมิาเนนฺตุ  มา  คจฺฉนฺตูติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ   
 
                                โสณทณฺฑคุณกถา   
        นานาเวรชฺชกานนฺติ  นานาวิเธสุ  รชฺเชส ุ อ ฺเสุ  อ ฺเสุ   
กาสิโกสลาทีสุ  รชฺเชส ุ ชาตา  ตานิ  วา  เตส  นิวาสา  ตโต   
วา  อาคตาติ  นานาเวรชฺชกา  ฯ  เตส  นานาเวรชฺชกาน  ฯ   
เกนจิเทว  กรณีเยนาติ  ตสฺมึ  กริ  นคเร  ทฺวีห ิ กรณีเยหิ   
# ๑. ม. ย.ุ จมฺปกวน ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. สารสุวณฺณสทิสตาย ฯ    
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                เลมที่  ๔ โสณทณฺฑสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๑๕   
 
พฺราหฺมณา  สนฺนิปตนฺติ  ย ฺานุภาวนตฺถ  วา  มนฺตสชฺฌายนตฺถ   
วา  ฯ  ตทา  จ  ตสฺมึ  นคเร  ย ฺโ  นตฺถิ  ฯ  โสณทณฺฑสฺส   
ปน  สนฺติเก  มนฺตสชฺฌายนตฺถ  เอเต  สนฺนิปติตา  ฯ  ต  สนฺธาย   
วุตฺต  เกนจิเทว  กรณีเยนาติ  ฯ   
        เต  ตสสฺ  คมน  สุตฺวา  จินฺเตสุ  อย  โสณทณฺโฑ   
อุคฺคตพฺราหฺมโณ (๑)  เยภุยฺเยน  จ  อ ฺเ  พฺราหฺมณา  สมณ   
โคตม  สรณ  คตา  อยเมว  น  คโต  สฺวาย  สเจ  ตตฺถ   
คมิสฺสติ  อทฺธา  สมณสฺส  โคตมสฺส  อาวฏฏนิยา  มายาย   
อาวฏฏิโต  โคตม (๒)  สรณ  คมิสฺสติ  ตโต  เอตสฺสาป  เคหทฺวาเร   
พฺราหฺมณาน  อสนฺนิปาโต  น  ภวิสฺสตีติ  หนฺทสฺส  คมนนฺตราย   
กโรมาติ  สมมฺนฺตยิตฺวา  ตตฺถ  อคมสุ  ฯ  ต  สนฺธาย  อถโข   
เต  พฺราหฺมณาติ  อาทิ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  อิมินา  ปงฺเคนาติ  อิมินาป  การเณน  ฯ  เอว  เอต   
การณ  วตฺวา  ปุน  อตฺตโน  วณฺเณ  ภ ฺมาเน  อตุสฺสนก-   
สตฺโต  นาม  นตฺถิ  หนฺทสสฺ  วณฺณภณเนน  คมน  นวิาเรมาติ (๓)   
จินฺเตตฺวา  ภวฺหิ  โสณทณฺโฑ  อุภโต  สุชาโตติอาทีนิ  การณานิ   
อาหสุ  ฯ   
        อุภโตติ  ทฺวีหิป  ปกฺเขหิ   มาติโต  จ  ปติโต  จาติ ฯ   
โภโต  มาตา  พฺราหฺมณี   มาตุ   มาตา  พฺราหฺมณี   ตสฺสาป   
# ๑. ม. อุตฺตม.... ฯ  ๒. ม. ต ฯ  ๓. ม. นิวาเรสฺสามาติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๖   
 
มาตา  พฺราหฺมณี  ปตา  พฺราหฺมโณ  ปตุปตา  พฺราหฺมโณ   
ตสฺสาป  ปตา  พฺราหฺมโณติ  เอว  ภว  อุภโต  สุชาโต  มาติโต   
จ  ปติโต  จ  ฯ  สสุทฺธคหณิโกติ  สสุทฺธา  เต  มาตุคหณี  กุจฺฉีติ   
อตฺโถ  ฯ  สมเวปากินิยา  คหณิยาติ (๑)  ปน  เอตฺถ  กมฺมชเตโชธาตุ   
คหณีติ  วุจฺจติ  ฯ   
        ยาว  สตฺตมา  ปตามหยุคาติ  เอตฺถ  ปตุปตา  ปตามโห   
ปตามหสฺส  ยุค  ปตามหยุค  ฯ  ยุคนฺติ  อายุปฺปมาณ  วุจฺจติ  ฯ   
อภิลาปมตฺตเมว  เจต  ฯ  อตฺถโต  ปน  ปตามโหเยว  ปตามหยุค   
ตโต  อุทฺธ  สพฺเพป  ปุพฺพปุริสา  ปตามหคฺคหเณเนว  คหิตา   
เอว  ยาว  สตฺตโม  ปรุิโส  ตาว  สสุทฺธคหณิโก ฯ  อถวา   
อกฺขิตฺโต  อนุปกฺกุฏโ  ชาติวาเทนาติ  ทสฺเสนฺติ  ฯ  อกฺขิตฺโตติ   
อปเนถ  เอต  กึ  อิมินาติ  เอว  อกฺขิตฺโต  อนวกฺขิตฺโต  ฯ   
อนุปกฺกุฏโติ  น  อุปกฺกฏุโ  น  อกฺโกส  วา  นินทฺ  วา   
ลทฺธปุพฺโพ  ฯ  เกน  การเณนาติ  ฯ  ชาติวาเทน  ฯ  อิติป   
หีนชาติโก  เอโสติ  เอวรูเปน  วจเนนาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อฑฺโฑติ  อิสฺสโร  ฯ  มหทฺธโนติ  มหตา  ธเนน   
สมนฺนาคโต  ฯ  ภวโต   ห ิ เคเห  ปวิย  ปสุวาลิกา  วิย  พหุธน   
สมโณ  ปน  โคตโม  อธโน  ภิกฺขาย  อุทร  ปูเรตฺวา  ยาเปตีติ   
ทสฺเสนฺติ  ฯ  มหาโภโคติ  ป ฺจกามคุณวเสน  มหาอุปโภโค  ฯ  เอว   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๗๓/๒๐๕ ฯ    
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                เลมที่  ๔ โสณทณฺฑสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๑๗   
 
ย  ย  คุณ  วทนฺติ  ตสฺส  ตสฺส  ปฏิปกขฺวเสน  ภควโต  อคุณเยว   
ทสฺเสมาติ  ม ฺมานา  วทนฺติ  ฯ   
        อภิรูโปติ  อ ฺเหิ  มนุสฺเสหิ  อภิรูโป  อธิกรโูป  ฯ   
ทสฺสนีโยติ  ทิวสป  ปสฺสนฺตาน  อติตฺติกรณโต  ทสฺสนีโย (๑)   
ทสฺสเนเนว  จิตฺตปฺปสาทชนนโต  ปาสาทิโก ฯ  โปกฺขรตา  วุจฺจติ   
สุนฺทรภาโว  วณฺณสฺส  โปกฺขรตา  วณฺณโปกฺขรตา  ตาย   
วณฺณสมฺปตฺติยา  ยุตฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  โปราณา  ปนาหุ  โปกฺขรนฺติ   
สรีร  วทนฺติ  วณฺณ  วณฺณเมวาติ  ฯ  เตส  มเตน  วณฺณฺจ (๒)   
โปกฺขร ฺจ  วณฺณโปกฺขรานิ  เตส  ภาโว  วณฺณโปกฺขรตา  ฯ   
อิติ  ปรมายวณฺณโปกฺขรตายาติ  อุตฺตเมน  ปริสุทฺเธน  วณฺเณน   
เจว  สรีรสณฺานสมฺปตฺติยา  จาติ  อตฺโถ  ฯ  พฺรหฺมวณฺณีติ   
เสฏวณฺณี  ปริสุทฺธวณฺเณสุป  เสฏเน  สุวณฺณวณฺเณน   
สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ  ฯ  พฺรหฺมวจฺฉสีติ  มหาพฺรหฺมุโน  สรีรสทิเสเนว   
สรีเรน  สมนนฺาคโต  ฯ  อกฺขุทฺทาวกาโส  ทสฺสนายาติ  โภโต  สรีเร   
ทสฺสนสฺส  โอกาโส  น  ขุทฺทโก  มหา  ฯ  สพฺพาเนว  เต  องฺค-   
ปจฺจงฺคานิ  ทสฺสนียาเนว  ตานิ  จาป  มหนฺตาเนวาติ  ทีเปนฺติ  ฯ   
        สลีมสสฺ  อตฺถีติ  สลีวา  ฯ  วุฑฺฒ  วฑฺฒิต  สีลมสฺสาติ   
วุฑฺฒสีลี  ฯ  วุฑฺฒสีเลนาติ  วุฑฺเฒเนว  วฑฺฒิเตน  สีเลน  ฯ   
สมนฺนาคโตติ  ยุตฺโต  ฯ  อิท  วุฑฺฒสีลปีทสฺเสว  เววจน  ฯ  สพฺพเมต   
# ๑. ม. ทสฺสนโยคฺโค ฯ  ๒. ม. วณฺโณ  จ  ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๘   
 
ป ฺจสีลมตฺตเมว  สนฺธาย  วทนฺติ  ฯ   
        กลฺยาณวาโจติอาทีสุ  กลฺยาณา  สนฺุทรา  ปริมณฺฑล-   
ปทพฺย ฺชนา  วาจา  อสฺสาติ  กลฺยาณวาโจ  ฯ  กลฺยาณ  มธุร   
วากฺกรณ  อสฺสาติ  กลฺยาณวากฺกรโณ  ฯ  วากฺกรณนฺติ  อุทาหรณ-   
โฆโส  ฯ  คุณปริปุณฺณภาเวน  ปุเร  ภวาติ  โปรี  ฯ  ปุเร  วา   
ภวตฺตา  [๑]  โปริยา  นาคริกิตฺถิยา  สุขุมาลตฺเตน  สทิสาติ  โปร ี ฯ   
ตาย  โปริยา  ฯ  วิสฺสายตฺถายาติ  อปลพุิทฺธาย  สนฺทิฏฐวิลมฺพิตาทิ-   
โทสรหิตาย  ฯ  อเนฬคลายาติ  เอฬคเลน  วิรหิตาย  ฯ  ยสฺส  กสสฺจิ   
หิ  กเถนฺตสฺส  เอฬาคลนฺติ  ลาลา  วา  ปคฺฆรนฺติ  เขฬผุสิตานิ   
วา  นิกฺขมนฺติ  ตสฺส  วาจา  เอฬคลา  นาม  โหติ  ตพฺพิปริตายาติ   
อตฺโถ  ฯ  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนียาติ  อาทิมชฺฌปรโิยสาน  ปากฏ   
กตฺวา  ภาสิตตฺถสฺส  วิ ฺาปนสมตฺถาย ฯ   
        ชิณฺโณติ  ชราชิณฺณตาย  ชิณฺโณ  ฯ  วุฑฺโฒติ  องฺค-   
ปจฺจงฺคาน  วุฑฺฒิภาวมริยาท  ปตฺโต  ฯ  มหลลฺโกติ  ชาติมหลฺลกตาย   
สมนฺนาคโต  จิรกาลปฺปสโุตติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อทฺธคโตติ  อทฺธาน   
คโต  เทฺว  ตโย  ราชปริวฏเฏ  อตีโตติ  อธิปฺปาโย  ฯ  วโย   
อนุปฺปตฺโตติ  ปจฺฉิมวย  สมฺปตฺโต  ฯ  ปจฺฉิมวโย  นาม  วสฺสสตสฺส   
ปจฺฉิโม  ตติโย  ภาโค  ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โปรีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วิสฺสฏฐายาติ ฯ  ๓. ม.  
# สนฺนิทฺธ.... ฯ  ๔. ม. วุฑฺฒิมริยาทปฺปตฺโต ฯ    
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                เลมที่  ๔ โสณทณฺฑสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๑๙   
 
        อปจ  ชณฺิโณติ  โปราโณ  จิรกาลปฺปวตฺตกุลนฺวโยติ  วุตฺต   
โหติ  ฯ  วุฑฺโฒติ  สีลาจาราทิคุณวุฑฺฒิยา  ยุตฺโต  ฯ  มหลฺลโกติ   
วิภวมหนฺตตาย  สมนฺนาคโต  ฯ  อทฺธคโตติ  มคฺคปฏิปนฺโน   
พฺราหฺมณาน  วตฺตจริยาทิมริยาท  อวีติกฺกมฺม  จรณสีโล  ฯ  วโย   
อนุปฺปตฺโตติ  ชาติวุฑฺฒภาวป  อนฺติมวย  อนุปฺปตฺโต  ฯ   
 
                                พุทฺธคุณกถาวณฺณนา   
        เอว  วุตฺเตติ  เอวนฺเตหิ  พฺราหฺมเณหิ  วุตฺเต  โสณทณฺโฑ   
อิเม  พฺราหฺมณา  ชาติอาทีหิ  มม  วณฺณ  วทนฺติ  น  โข   
ปน  เมต  ยุตฺต  อตฺตโน  วณฺเณ  รชฺชตุิ  หนฺทาห  เอเตส   
วาท  ภินฺทิตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  มหนฺตภาว  าเปตฺวา   
เอเตส  ตตฺถ  คมน  กโรมีติ  จินฺเตตฺวา  เตนหิ  โภ  มมาป (๑)   
สุณาถาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เยป  อุภโต  สชุาโตติอาทโย  อตฺตโน   
คุเณหิ  สทิสา  คุณา    เตป   โก  จาห   เก  จ  สมณสฺส  โคตมสฺส   
ชาติสมฺปตฺติอาทโย  คุณาติ  อตฺตโน  คุเณหิ  อุตฺตริตเรเยว   
ม ฺมาโน  อิตเร  ปน  เอกนฺเตเนว  ภควโต  คุณมหนฺตภาว-   
ทีปนตฺถ (๒)  ปกาเสติ  ฯ   
        มยเมว  อรหามาติ  เอว  นิยาเมนฺโต  เจตฺถ  อิท  ทีเปติ   
ยทิ  คุณมหนฺตตาย  อุปสงฺกมิตพฺโพ  นาม  โหติ   ยถา  หิ   
# ๑. ม.มมป ฯ  ๒. ม. มหนฺตภาวทีปนตฺถ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๐   
 
สิเนรุ อุปนิธาย  สาสโป  มหาสมุทฺท  อุปนิธาย  โคปทก  สตฺตสุ   
มหาสเรสุ  อุทก  อุปนิธาย  อุสฺสาวพินฺทุ  ปริตฺโต  ลามโก  เอว   
สมณสฺส  โคตมสฺส  ชาติสมฺปตฺติอาทโยป  คุเณ  อุปนิธาย  อมฺหาก   
คุณา  ปริตฺตา  ลามกา  ตสฺมา  มยเมว  อรหาม  ต  ภวนฺต   
โคตม  ทสฺสนาย  อุปสงฺกมิตุนฺติ  ฯ   
        มหนฺต  าติสงฺฆ  โอหายาติ  มาติปกฺเข  อสีติกุลสหสฺสานิ   
ปติปกฺเข  อสีตีติ (๑)  เอว  สฏ ิกุลสตสหสฺส  โอหาย  ปพฺพชโิต  ฯ   
        ภูมิคต ฺจ  เวหาสฏ ฺจาติ  เอตฺถ  ราชงฺคเณ  เจว   
อุยฺยาเน  จ  สุธามฏโปกฺขรณิโย  สตฺตรตนปูรา  กตฺวา (๒)  ภูมิย   
ปต  ธน  ภูมิคต  นาม  ฯ  ปาสาทนิยูหาทโย  ปน  ปูเรตฺวา (๓) 
ปต  เวหาสฏ  นาม  ฯ  เอว (๔)  ตาว  กลุปริยาเยน  อาคต  ฯ  
ตถาคตสฺส  ปน  ชาตทิวเสเยว  สงฺโข  เอโล  อุปฺปโล  ปุณฺฑริโกติ   
จตฺตาโร  นิธโย  อุคฺคตา  ฯ  เตสุ  สงฺโข  คาวุติโก  เอโล  
อฑฺฒโยชนิโก  อุปฺปโล  ติคาวุติโก  ปณฺุฑริโก  โยชนิโก  เตสุป  
คหิต  คหิต  ปูรติเยว  ฯ  อิติ  ภควา  ปหูต  หิร ฺสุวณฺณ   
โอหาย  ปพฺพชิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ทหโรว  สมาโนติ  ตรุโณว  สมาโน  ฯ  สุสุกาฬเกโสติ  
สุฏ ุ  กาฬเกโส   อ ฺชนวณฺณสทิสเกโส  หุตฺวา  วาติ  อตฺโถ  ฯ  
# ๑. ม. อสีติกุลสหสฺสานีติ ฯ  ๒. ม. สตฺตรตนาน  ปูเรตฺวา ฯ 
# ๓. ม. ปริปเูรตฺวา ฯ  ๔. ม. เอต ฯ  
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                เลมที่  ๔ โสณทณฺฑสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๒๑ 
 
ภเทฺรนาติ  ภทฺทเกน  ฯ  ปเมน  วยสาติ  ติณฺณ  วยาน  
ปมวเยน  ฯ   
        อกามกานนฺติ  อนิจฺฉมานาน  ฯ  อนาทรฏเฐ  สามิวจน  ฯ  
อสฺสูนิ  มุเข  เอเตสนฺติ  อสฺสุมุขา  ฯ  เตส  อสฺสุมุขาน   อสฺส-ุ 
กิลินฺนมุขานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  รุทนฺตานนฺติ  กนฺทิตฺวา  โรทมานาน  ฯ   
        อกฺขุทฺทาวกาโสติ  เอตฺถ  ภควโต  อปริมาโณเยว  ทสฺสนาว- 
กาโสติ (๑)  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ ฯ  ราชคเห  กิร  อ ฺตโร  พฺราหฺมโณ  
สมณสฺส  กิร (๒) โคตมสฺส  ปมาณ  คเหตุ  น  สกฺโกตีติ  สุตฺวา  
ภควโต  ปณฺฑาย  ปวิสนกาเล  สฏ ิหตฺถ  เวฬุ  คเหตฺวา  
นครทฺวารสฺส  พหิ  ตฺวา  สมฺปตฺเต  ภควติ  เวฬุ  คเหตฺวา  
สมีเป  อฏาสิ  ฯ  เวฬุ  ภควโต  ชาณุกมตฺต  ปาปุณิ  ฯ  ปุนทิวเส  
เทฺว  เวฬู  ฆเฏตฺวา  สมีเป  อฏาสิ  ฯ  ภควาป  ทฺวินฺน  
เวฬูน  อุปร ิ กฏิมตฺตเมว  ป ฺายมาโน  พฺราหฺมณ  ก ึ 
กโรสีติ  อาห  ฯ  ตุมฺหาก  ปมาณ  คณฺหามีติ  ฯ  พฺราหฺมณ  
สเจป  ตฺว  สกลจกฺกวาฬคพฺภ  ปูเรตฺวา   ิเต  เวฬู  ฆเฏตฺวา   
อาคมิสฺสสิ   เนว  เม  ปมาณ  คเหตุ  สกฺขิสฺสสิ    น  หิ  มยา  
จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ    กปฺปสตหหสฺส  จ  ตถา  ปารมิโย  ปรูิตา  
ยถา  เม  ปโร  ปมาณ  คเณฺหยฺย   อตุโล  พฺราหฺมณ  ตถาคโต   
# ๑. ม. ทสฺสนาย  โอกาโสติ ฯ  ๒. ม. อย  ปาโฐ  นตฺถิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๒ 
 
อปฺปเมยฺโยติ  วตฺวา  ธมฺมปเท  คาถมาห    
        เต  ตาทิเส  ปูชยโต                  นิพฺพุเต  อกุโตภเย  ฯ   
        น  สกฺกา  ปุ ฺ  สงฺขาตุ         อิเมตฺตมป  เกนจีติ (๑) ฯ   
คาถาปริโยสาเน  จตุราสีติ  ปาณสหสฺสานิ  อมต  ปวึสุ  ฯ   
        อปรป  วตฺถุ ฯ ราหุ  กิร  อสุรินฺโท  จตฺตาริ  โยชน- 
สหสฺสานิ   อฏ  จ  โยชนสตานิ  อุจฺโจ  ฯ  พาหนฺตรมสฺส  
ทฺวาทสโยชนสตานิ  ฯ  พหลนฺตเรน  ฉ  โยชนสตานิ  ฯ  หตฺถตล- 
ปาทตลาน  ปุถุลโต  ตีณิ  โยชนสตานิ  ฯ  องฺคุลิปพฺพานิ   
ปณฺณาสโยชนานิ  ฯ  ภมุกนฺตร  ป ฺาสโยชน  ฯ  มุข  ทฺวิโยชน- 
สต  ติโยชนสตคมฺภีร  ติโยชนสตปรมิณฺฑล  ฯ  คีวา  ติโยชนสต  ฯ  
นลาฏ  ติโยชนสต  ฯ  สีส  นวโยชนสต  ฯ  โส  อห  อุจฺโจสฺมิ  
สตฺถาร  โอนเมตฺวา (๒) โอโลเกตุ  น   สกฺขิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  
นาคจฺฉติ (๓)  ฯ  โส  เอกทิวส  ภควโต  วณฺณ  สุตฺวา  ยถา  กถ  
จ  โอโลเกสฺสามีติ  อาคโต  ฯ   
        อถ  ภควา  ตสฺส  อชฌฺาสย  วิทิตฺวา  จตูสุ  อรยิาปเถสุ  
กตเรน  ทสฺเสสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   ิตโก  นาม  นโีจป  อุจฺโจ  
วิย  ป ฺายติ    นิปนฺโน  ปนสฺส  อตฺตาน  ทสฺเสสฺสามีติ  
อานนฺท  คนฺธกุฏิปริเวเณ  ม ฺจก  ป ฺาเปหีติ  วตฺวา  ตตฺถ  
สีหเสยฺย  กปเฺปสิ  ฯ  ราหุ  อาคนฺตฺวา  นิปนฺน  ภควนฺต  คีว  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๑ ฯ  ๒. ม. โอนมิตฺวา ฯ  ๓. ม. นาคจฺฉิ ฯ  
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                เลมที่  ๔ โสณทณฺฑสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๒๓ 
 
อุนฺนาเมตฺวา  นภมชฺเฌ  ปณฺุณจนฺท  วิย  อุลโฺลเกสิ    กิมิท   
อสุรินฺทาติ  จ  วุตฺเต  ภควา  โอนมิตฺวา  โอโลเกตุ  น  
สกฺขิสฺสามีติ  นาคจฺฉินฺติ  ฯ  น  มยา  อสุรินฺท  อโธมุเขน  
ปารมิโย  ปรูติา   อุทฺธคฺคเมว  กตฺวา  ทาน  ทินฺนนฺติ  ฯ  ต  
ทิวส  ราหุ  สรณ  อคมาสิ  ฯ  เอว  ภควา  อกฺขุทฺทาวกาโส  
ทสฺสนาย  ฯ 
        จตุปาริสุทฺธิสีเลน  สีลวา  ฯ  ต  ปน  สลี  อรยิ  อุตฺตม   
ปริสุทฺธ  ฯ  เตนาห  อริยสีลีติ  ฯ  ตเทต  อนวชฺชฏเน  กุสล  ฯ  
เตนาห  กุสลสีลีติ  ฯ  กุสเลน  สีเลนาติ  อิทมสฺส  เววจน ฯ 
        พหุนฺน  อาจริยปาจริโยติ  ภควโต  เอเกกาย  ธมฺมเทสนาย  
จตุราสีติ   ปาณสหสฺสานิ  อปริมาณาป  เทวมนุสฺสา  มคฺคผลามต  
ปวนฺติ    ตสฺมา  พหุนฺน  อาจริโย   สาวกเวเนยฺยาน  ปน  
ปาจริโยติ  ฯ   
        ขีณกามราโคติ  เอตฺถ  กาม  ภควโต  สพฺเพป  กิเลสา  
ขีณา  ฯ  พฺราหฺมโณ  ปน  เต  น  ชานาติ    อตฺตโน  
ชานนฏาเนเยว  คุณ  กเถติ  ฯ  วิคตจาปลฺโลติ  ปตฺตมณฺฑนา  
จีวรมณฺฑนา  เสนาสนมณฺฑนา  อิมสฺส  จ (๑)  ปูติกายสฺส  
 ิเกลายนาติ  (๒) เอว  วุตฺตจาปลฺลา  วิรหิโต  ฯ   
        อปาปปุเรกฺขาโรติ  อปาเป  นว  โลกุตฺตรธมฺเม  ปุรโต   
# ๑. ม. วา ฯ  ๒. ม. ปูติกายสฺส ฯเปฯ  เกฬนา  ปฏิเกฬนาติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๔ 
 
กตฺวา  วิจรติ  ฯ  พฺรหฺม ฺาย  ปชายาติ  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาน-   
มหากสฺสปาทิเภทาย  พฺราหฺมณปชาย  เอติสฺสาย  จ  ปชาย   
ปุเรกฺขาโร  ฯ  อย  หิ  ปชา  สมณ  โคตม  ปุรกฺขิตฺวา (๑)  จรตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อปจ  อปาปปุเรกฺขาโรติ  [๒]  น  ปาป  ปุรโต  กตฺวา   
จรติ  ปาป  น  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺสา (๓)  พฺรหฺม ฺาย   
ปชาย  อตฺตนา  สทฺธึ  ปฏิวิรุทฺธายป  พฺราหฺมณปชาย  อวิรุทฺโธ   
หิตสุขตฺถิโกเยวาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        ติโรรฏาติ  ปรรฏโต  ฯ  ติโรชนปทาติ  ปรชนปทโต  ฯ   
สปุจฺฉิตุ (๔)  อาคจฺฉนฺตีติ  ขตฺติยปณฺฑิตาทโย  เจว  เทวพฺรหฺม-   
นาคคนฺธพฺพาทโย  จ  ปเ ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  ปุจฺฉิสฺสามาติ   
อาคจฺฉนฺติ  ฯ  ตตฺถ  เกจิ  ปุจฺฉาย  วา  โทส  วิสฺสชชฺน-   
สมฺปฏิจฺฉเน  วา  อสมตฺถต  สลลฺกฺเขตฺวา  อปุจฺฉิตฺวาว  ตุณฺหี   
นิสีทนฺติ  เกจิ  ปุจฺฉนฺติ  เกส ฺจิ  ภควา  ปุจฺฉาย  อุสฺสาห   
ชเนตฺวา  วิสฺสชฺเชติ  ฯ  เอว  สพฺเพสป  เตส  วิมติโย  ตีร  ปตฺวา   
มหาสมุทฺทสฺส  อูมิโย  วิย  ภควนฺต  ปตฺวา  ภิชฺชนติฺ  ฯ   
        เอหิ  สวฺาคตวาทีติ  เทวมนุสฺสปพฺพชิตคหฏเสุ  ต  ต   
อตฺตโน  สนติฺก  อาคต  เอหิ  สฺวาคตนฺติ  เอว  วทตีติ  อตฺโถ  ฯ   
สขิโลติ  ตตฺถ  กตม  สาขลฺย  ยา  สา  วาจา  เนลา   
# ๑. ม. ปรุกขฺตฺวา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร น ปาป ปุเรกฺขาโรติ ทสิฺสติ ฯ  
# ๓. ม. กสฺส ฯ  ๔. ม. ปฺห ปุจฺฉิคุ ฯ    
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กณฺณสุขาติอาทินา (๑)  นเยน  วุตฺตสาขลฺเยน  สมนฺนาคโต  มุท-   
 ุวจโนติ  อตฺโถ  ฯ  สมฺโมทโกติ  ปฏิสนฺถารกุสโล  อาคตาคตาน   
จตุนฺน  ปริสาน  กจฺจิ  ภิกขฺุ (๒)  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนียนฺติอาทินา   
นเยน  สพฺพ  อทฺธานทรถ  วูปสเมนฺโต  วิย  ปมตร   
สมฺโมทนียกถ  กตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  อพฺภากุฏิโกติ  ยถา  เอกจฺเจ   
ปริส  ปตฺวา  ถทฺธมุขา  สงฺกุฏิกมุขา  โหนฺติ  น  เอทิโส  ฯ   
ปริสทสฺสเนน  ปนสฺส  พาลาตปสมฺผสฺเสน  วิย  ปทุม  มุขปทุม   
วิกสติ (๓)  ปุณฺณจนฺทสสฺสิริก  วิย  โหติ (๓) ฯ  อุตฺตานมุโขติ  ยถา   
เอกจฺเจ  นิกฺกุชฺชิตมุขา  วิย  สมฺปตฺตาย  ปริสาย  น  กิ ฺจิ   
กเถนฺติ  อติทลฺุลภกถา  โหนฺติ  น  เอวรูโป  สมโณ  ปน   
โคตโม  สลุภกโถ  น  ตสฺส  สนฺติก  อาคตาคตาน (๔)  กสฺมา   
มย  อิธาคตาติ  วิปฺปฏิสาโร  อุปฺปชชฺติ  ธมฺม  ปน  สุตฺวา   
อตฺตมนาว  โหนฺตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  ปุพฺพภาสีติ  ภาสนฺโต  จ  ปมตร   
ภาสติ  ต ฺจ  โข  กาลยุตฺต ฯ  ปมาณยุตฺต  อตฺถสนฺนิสฺสิตเมว   
ภาสติ  น  นริตฺถก  กถ  ฯ   
        น  ตสฺม ึ คาเมวาติ  ยตฺถ  กริ  ภควา  ปฏิวสติ  ตตฺถ   
มเหสกฺขา  เทวตา  อารกฺข  คณฺหนฺติ  ฯ  ตา (๕)  นสิฺสาย   
มนุสฺสาน  อุปทฺทโว  น  โหติ  ฯ  ปสุปสาจาทโยเอว  หิ  มนุสฺเส   
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/ถตจ/๑๖๒ ฯ  ๒. ม. ภิกฺขเว ฯ  ๓. ม. วิกสติ   
# ปุณฺณจนฺทสสฺสิริก โหติ ฯ  ๔. ม. อาคตาคตาน ฯ  ๕. ม.ต ฯ    
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วิเหเนฺติ  ฯ  เต  ตาส  อานุภาเวน  ทูร  อปกฺกมนฺติ  ฯ  อปจ   
ภควโต  เมตฺตาพเลนป  น  อมนุสฺสา  มนุสฺเส  วิเหเนฺติ  ฯ   
        สงฺฆีติอาทีสุ ฯ  อนุสาสิตพฺโพ  สย  วา  อุปฺปาทิโต  สงฺโฆ   
อสฺส  อตฺถีติ  สงฺฆี  ฯ  ตาทิโส  จสฺส  คโณ  อตฺถีติ  คณี  ฯ   
ปุริมปทสฺส  วา  เววจนเมต  ฯ  อาจารสิกฺขาปนวเสน  คณสฺสา-   
จริโยติ  คณาจริโย  ฯ  ปถุติุตฺถกรานนฺติ  พหุนฺน  ติตฺถกราน  ฯ   
ยถา  วา  ตถา  วาติ  เยน  วา  เตน  วา  อเจลกาทิมตฺตเกนาป   
การเณน  ฯ  สมุทาคจฺฉตีติ  สมนฺตโต  อุปคจฺฉติ  อภิวฑฺฒติ  ฯ   
        อติถิโน (๑)  เต  โหนฺตีติ  เต  อมหฺาก  อาคนฺตุกา  นวกา   
ปาหุนกา  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ปริยาปณุามีติ  ชานามิ  ฯ  อปริมาณ-   
วณฺโณติ  ตถารูเปเนว  สพฺพ ฺ ุนาป  อปฺปเมยฺยวณฺโณ  ปเคว   
มาทิเสนาติ  ทสฺเสติ  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
                        พุทฺโธป  พุทฺธสฺส  ภเณยฺย  วณฺณ   
                        กปฺปมฺป  เจ  อ ฺมภาสมาโน   
                        ขีเยถ  กปโฺป  จิรทีฆมนฺตเร   
                        วณฺโณ  น  ขีเยถ  ตถาคตสฺสาติ  ฯ   
        อิม  ปน  สตฺถ ุ คุณกถ  สุตฺวา  เต  พฺราหฺมณา   
จินฺตยึสุ  ยถา  โสณทณฺโฑ  พฺราหฺมโณ  สมณสฺส  โคตมสฺส   
วณฺเณ  ภณติ  อโนมคุโณ  โส  ภว  โคตโม  เอวนฺตสฺส  คุเณ   
# ๑. ม. อติถ ีโน ฯ  ๒. ม. กปฺปมฺป ฯ    
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ชานมาเนน  โข  ปน  อาจริเยน  อติจิร  อธิวาสิต  หนฺท  น   
อนุวตฺตามาติ  อนุวตฺตึสุ  ฯ  ตสฺมา  เอว  วุตฺเต  เต  พฺราหฺมณาติ-   
อาทิ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  อลเมวาติ  ยุตฺตเมว  ฯ  อป  ปุโฏเสนาติ  ปุโฏส   
วุจฺจติ  ปาเถยฺย  ต  คเหตฺวาป  อุปสงฺกมิตุ  ยุตฺตเมวาติ  อตฺโถ  ฯ   
ปุฏเสนาติป  ปาโ  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปุโฏ  องฺเส  อสฺสาติ  ปุฏโส  ฯ   
เตน  ปุฏเสน  ฯ  อเสน  หิ  ปาเถยฺยปุฏ  วหนฺเตนาติป (๑)  วุตฺต  โหติ  ฯ   
 
                                โสณทณฺฑปริวิตกฺกวณฺณนา   
        ติโรวนสณฺฑคตสฺสาติ  อนฺโตวนสณฺฑ  คตสฺส  วิหารพฺภนฺตร   
ปวิฏสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อ ฺชล ึ ปณาเมตฺวาติ  เย  เต (๒)  อุภยโต  ปกขิฺกา  เต   
เอว  จินฺตยึสุ  สเจป  โน  มิจฺฉาทิฏ ิกา  โจเทสฺสนฺติ  กสฺมา   
ตุเมฺห  สมณ  โคตม  วนฺทตฺิถาติ  เตส  กึ  อ ฺชลิมตฺตกรเณนป   
วนฺทน  นาม  โหตีติ  วกฺขาม  สเจ  โน  สมฺมาทิฏ ิกา  โจเทสฺสนฺติ   
กสฺมา  ภควนฺต (๓)  น  วนฺทิตฺถาติ  กึ  สีเสน  ภูมยิ  ปหรนฺเตเนว   
วนฺทน  [๔]  โหติ  นน ุ อ ฺชลิกมฺมป  วนฺทนเอวาติ  วกฺขามาติ  ฯ   
        นามโคตฺตนฺติ  โภ  โคตม  อห  อสุกสฺส  ปุตฺโต  ทตฺโต   
# ๑. ม. มหนฺเตนาปติ ฯ  ๒. ม. เอเต ฯ  ๓. ม. กสฺมา ตุมฺเห ภควนฺต ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร นามาติ ทิสฺสติ ฯ    
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นาม  มิตฺโต  นาม   อิธ  อาคโตติ  วทนฺตา  นาม  สาเวนฺติ   
นาม    โภ  โคตม อห  วาเสฏโ  นาม   กจฺจาโน  นาม   
อิธาคโตติ  วทนฺตา  โคตฺต  สาเวนฺติ  นาม  ฯ  เอเต  กริ   
ทลิทฺทา  ชิณฺณา  กุลปุตฺตา  ปริสมชฺเฌ  นามโคตฺตวเสน   
ปากฏา  ภวิสฺสามาติ  เอว  อกสุ  ฯ   
        เย  ปน  ตุณฺหีภูตา  นิสีทึสุ   เต  เกราฏิกา  เจว   
อนฺธพาลา  จ  ฯ  ตตฺถ  เกราฏิกา  เอก  เทฺว  กถาสลลฺาเปป   
กโรนฺโต  วิสสฺาสิโก  โหติ  อถ  วิสฺสาเส  สติ  เอก  เทฺว   
ภิกฺขา  อทาตุ  น  ยุตฺตนฺติ  ตโต  อตฺตาน  โมเจตฺวา  ตุณฺหี   
นิสีทนฺติ  ฯ  อนฺธพาลา  อ ฺาณตาเยว  อวกฺขิตฺตมตฺติกาปณฺโฑ   
วิย  ยตฺถ  กตฺถจิ  ตุณฺหีภูตา  นิสีทนฺติ  ฯ   
 
                                พฺราหฺมณป ฺตฺติวณฺณนา   
        เจตสา  เจโตปริวิตกฺกนฺติ  ภควา  อย  พฺราหฺมโณ   
อาคตกาลโต  ปฏาย  อโธมุโข  ถทฺธคตฺโต  กึ  จินฺตยมาโน   
นิสินฺโน  กึ  นุ  โข  จินฺเตตีติ  อาวชฺเชนฺโต  อตฺตโน  เจตสา   
ตสฺส  จิตฺต  อ ฺาสิ  ฯ  เตน  วุตฺต  เจตสา  เจโตปริวิตกฺก-   
ม ฺายาติ  ฯ  วิห ฺตีติ  วิฆาต  อาปชฺชติ  ฯ   
        อนุวิโลเกตฺวา  ปริสนฺติ  ภควตา (๑)  สกสมเย  ปณฺหาปุจฺฉเนน   
# ๑. ม. ภควโต ฯ    
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อุทเก  นิยฺยมาโน (๑)  อุกขิฺปตฺวา  ถเล  ปโต  วิย  ปสฺสทฺธกายจิตฺโต (๒)   
หุตฺวา  ปริสสงฺคณฺหณตฺถป  ทิฏ ิส ฺชาเนเนว (๓)  อุปธาเรนฺตุ  เม   
ภวนฺโต  (๔)  วจนนฺติ  วทนฺโต  วิย  อนุวิโลเกตฺวา  ปริส  ภควนฺต   
เอตทโวจ  ฯ  ปูช (๕)  ปคฺคณฺหนฺตานนฺติ  ย ฺยชนตฺถาย  สุช   
ปคฺคณฺหนฺเตสุ (๖)  พฺราหฺมเณสุ  ปโม  วา  ทุติโย  วาติ  อตฺโถ  ฯ   
ปูชาย (๗)  ทยิฺยมาน  มหายาค  ปฏิคฺคณฺหนฺตานนฺติ  โปราณา  ฯ   
        อิติ  พฺราหฺมโณ  สกสมยวเสน  สมฺมเทว  ป ฺห  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ   
ภควา  ปน  วิเสสโต อุตฺตมพฺราหฺมณสฺส  ทสฺสนตฺถ  อิเมส   
ปนาติอาทิมาห  ฯ   
        เอตทโวจุนฺติ  สเจ  ชาติวณฺณมนฺตสมฺปนฺโน  พฺราหฺมโณ   
น  โหติ   อถ  โก  จรหิ  โลเก  พฺราหฺมโณ  ภวิสฺสติ  นาเสติ   
โน  อย  โสณทณฺโฑ  หนฺทสฺส  วาท  ปฏิกฺขิปามาติ  จินฺเตตฺวา   
เอตทโวจุ ฯ  อปวทตีติ  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  อนุปกฺขนฺทตีติ  อนุปวิสติ  ฯ   
อิท  สเจ  ตฺว  ปสาทวเสน  สมณ  โคตม  สรณ  คนตฺุกาโม   
คจฺฉ  มา  พฺราหฺมณสมย  ภินฺทีติ  อธิปฺปาเยน  อาหสุ  ฯ   
        เอตทโวจาติ  อิเมสุ  พฺราหฺมเณสุ  เอว  เอกปปฺหาเรเนว   
วิรวนฺเตสุ (๘)  อย  กถา  ปริโยสาน  น  คมิสฺสติ  หนฺท  เน   
# ๑. ม. มิยมาโน ฯ  ๒. ม. สมปสฺสทฺะกายจิตฺโต ฯ   
# ๓. ม. ทิฏฐิสฺชาเนเนว ฯ  ๔. ม. โภนฺโต ฯ  ๕. ม. สชุ ฯ   
# ๖. ม. คณฺหนฺเตสุ ฯ  ๗. ม. สชุาย ฯ  ๘. ม. วิรวนฺเตสุ ฯ    
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นิสฺสทฺเท  กตฺวา  โสณทณฺเฑเนว  สทฺธึ  กเถมีติ  จินฺเตตฺวา   
เอต  สเจ  โข  ตุมฺหากนฺติ  อาทิก  วจนมโวจ  ฯ   
        สหธมฺเมนาติ  สการเณน  ฯ  สมสโมติ  เปตฺวา  เอกเทส-   
สมต (๑)  สมภาเวน  สโม  สพฺพากาเรน  สโมติ  อตฺโถ  ฯ  อหมสฺส   
มาตาปตโร  ชานามีติ  ภคินิยา  ปุตฺตสฺส  มาตาปตโร  กึ  น   
ชานิสฺสติ  กลุโกฏิทีปน  สนฺธาเยว  วทติ  ฯ  มุสาป (๒)  ภาเสยฺยาติ   
อตฺถภ ฺชก (๓)  มุสาวาท  กเถยฺย  ฯ  กึ  วณฺโณ  กริสฺสตีติ  อพฺภนฺตเร   
คุเณ  อสติ  ก ึ กริสฺสติ  กมิสฺส  พราหมฺณภาว  รกขิฺตุ  สกฺขิสฺสตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อถาป  สิยา  ปุน  ปกติสีเล   ิตสฺส  พฺราหฺมณภาว   
สาเธตีติ (๔)  เอวป  สีลเมว  สาเธสฺสติ  ตสฺมึ  หิสฺส  อสติ   
พฺราหฺมณภาโว  นาโหสีติ  สมฺโมหมตฺต  วณฺณาทโย  ฯ  อิท  ปน   
สุตฺวา  เต  พฺราหฺมณา (๕)  สภาว  อาจริโย  อาห  อการณาว  จ (๖)  มย   
อุชฺฌายิมฺหาติ  ตุณฺหี  อเหสุ  ฯ   
        ตโต  ภควา  กถิเต  พฺราหฺมเณน  ปเ ฺห  กึ  ปเนตฺถ   
ปติฏาตุ  สกฺขิสฺสติ  น  สกฺขิสฺสตีติ  ตสฺส  วีมสนตฺถ  อิเมส   
ปน  พฺราหฺมณาติ  อาทิมาห  ฯ   
# ๑. ม. เอกเทสสมตฺต ฯ  ๒. ม. มุสาวาทมฺป ฯ  ๓. ม. อตฺตภฺขนก ฯ   
# ๔. ม. สาเธตีติ ฯ  ๕. ม. สุตฺวา เต พฺราหฺมณา ฯ  ๖. ม. อการณาว ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีป ฺากถาวณฺณนา  หนา  ๔๓๑   
 
        สลีปริโธตาติ  สีลปริสุทฺธา  ฯ  ยตฺถ  สลี  ตตฺถ  ป ฺาติ   
ยสฺมึ  ปุคฺคเล  สลี  ตตฺเถว  ป ฺา  ฯ  กโุต  ทุสฺสีเล  ป ฺาติ   
ป ฺารหิเต  วา  ชเฬ  เอฬมูเค  กุโต  สีลนฺติ  ฯ  สลีป ฺาณนฺติ   
สีล ฺจ  ป ฺาณ ฺจ  สีลป ฺาณ  ฯ  ป ฺาณนฺติ  ป ฺาเยว  ฯ   
เอวเมต  พฺราหฺมณาติ  ภควา  พฺราหฺมณสฺส  วจน  อนุชานนฺโต   
อาห  ฯ  ตตฺถ  สลีปริโธตา  ป ฺาติ  จตุปาริสุทฺธิสีเลน  โธตา   
กถ  ปน  สีเลน  ป ฺ  โธวตีติ  ฯ  ยสสฺ  ปถุุชชฺนสสฺ  สลี   
สฏ ิ  อสีติ  วสฺสานิ  อขณฺฑ  โหติ  โส  มรณกาเลป  สพฺพกิเลเส   
ฆาเตตฺวา  สีเลน  ป ฺ  โธวิตฺวา  อรหตฺต  คณฺหาติ  กนฺทร-   
สาลปริเวเณ  มหาสฏ ิวสฺสตฺเถโร  วิย  ฯ   
        เถเร  กริ  มรณม ฺเจ  นิปชชฺิตฺวา  พลวเวทนาย  นิตฺถุนนฺเต   
ติสฺสวสภมหาราชา (๑)  เถร  ปสฺสิสฺสามีติ  คนฺตฺวา  ปริเวณทฺวาเร   
 ิโต  ต  สททฺ  สุตฺวา  ปุจฺฉิ  กสฺส  สทโฺท  อยนฺติ  ฯ  เถรสฺส   
นิตฺถุนนสทฺโทติ (๒) ฯ  ปพฺพชฺชาย  สฏ ิวสฺเสน  เวทนาปริคฺคหมตฺตป   
น  กต  นทานิ  น  วนฺทิสสฺามีติ  นิวตฺติตฺวา  มหาโพธึ  วนฺทิตุ   
คโต  ฯ  ตโต  อุปฏากทหโร  เถร  อาห  กินโฺน  ภนฺเต  ลชชฺาเปถ   
สทฺโธป  ราชา  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  น  วนฺทิสฺสามีติ  คโตติ  ฯ   
กสฺมา  อาวุโสติ  ฯ  ตุมฺหาก  นิตฺถุนนสทฺท  สุตฺวาติ  ฯ  เตนหิ   
# ๑. ม. ติสฺสมหาราชา ฯ  ๒. ม. นิตฺถุนน... ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๒   
 
เม  โอกาส  กโรถาติ  วตฺวา  เวทน  วิกฺขมฺภิตฺวา  อรหตฺต   
ปตฺวา  ทหรสฺส  ส ฺ  อทาสิ  คจฺฉาวุโส  ฯ  อิทานิ  ราชาน   
อเมฺห  วนฺทาเปหีติ  ฯ  ทหโร  คนฺตฺวา  อิทานิ  กิร  เถร  วนฺทถาติ   
อาห  ฯ  ราชา  สุสุมารปติเตน (๒)  เถร  วนฺทนโฺต  นาห  อยฺยสสฺ   
อรหตฺต  วนฺทามิ  ปุถชฺุชนภูมิย  ปน  ตฺวา  รกฺขิตสีลเมว   
วนฺทามีติ  อาห  ฯ  เอว  สีเลน  ป ฺ  โธวติ  นาม  ฯ  ยสฺส   
ปน  อพฺภนฺตเร  สลีสวโร  นตฺถิ  อุคฺฆฏิต ฺ ุตาย  ปน  จตุปฺ-   
ปทิกคาถาปริโยสาเน  ป ฺาย  สีล  โธวิตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ   
อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  อย  ป ฺาย  สีล  โธวติ  นาม  เสยฺยถาป   
สนฺตติมหามตฺโต  ฯ   
        กตม  ปน  ต  พฺราหฺมณาติ  กสฺมา  อาห  ฯ  ภควา   
กิร  จินฺเตสิ  พฺราหฺมณา  พฺราหฺมณสมเย  ป ฺจสีลานิ  สลีนฺติ   
ป ฺาเปนฺติ  เวทตฺตยป ฺ  ป ฺาติ (๓)  ป ฺาเปนฺติ  อุปริวิเสส   
น  ชานนฺติ  ยนฺนูนาห  พฺราหฺมณสฺส  อุตฺตริวเสสภูต  มคฺคสีล   
ผลสีล  มคฺคป ฺญฺจ (๔)  ผลป ฺ ฺจ  ทสฺเสตฺวา  อรหตฺตกูเฏน (๕)   
เทสน  นิฏาเปยฺยนฺติ (๖) ฯ  อถ  น  กเถตุกมฺยตาย  ปุจฺฉนฺโต   
กตม  ปน  ต  พฺราหฺมณ  สีล  กตมา  สา  ป ฺาติ อาห  ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  มยา  สกสมยวเสน  ปโ ฺห  วิสฺสชฺชิโต   
# ๑. ม. วิกฺขมฺภิตฺวา ฯ  ๒. ม. สสุมารปติเตน ฯ  ๓. ม. เวทตฺตย-   
# อุคฺคหณปฺญา ปฺญาติ ฯ  ๔.  ม. มคฺคปฺญ ฯ   
# ๕. ม. อรหตฺตนิกูเฏน ฯ  ๖. ม. นิฏฐเปยฺยนฺติ ฯ    
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                เลมที่  ๔ โสณทณฺฑสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๓๓   
 
สมโณ  ปน  ม  โคตโม  ปุน  นิวตฺติตฺวา  ปุจฺฉติ   อิทานิสฺสาห   
จิตฺต  ปริโตเสตฺวา  วิสฺสชฺชิตุ  สกฺกุเณยฺย  วา  น  วา  สเจ   
น  สกฺขิสฺส  ปม  อุปฺปนฺนาป  เม  ลชชฺา  ภิชชฺิสฺสติ   
อสกฺโกนฺตสฺส  ปน  น  สกฺโกมีติ  วจเน  โทโส  นตฺถีติ  ปุน   
นิวตฺติตฺวา  ภควโตเยว  ภาร  กโรนฺโต  เอตฺตกปรมา  จ   
มยนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เอตฺตกปรมาติ  เอตฺตก  สลีป ฺาณนฺติ   
เอตเมว (๑)  ปรม  อมฺหาก  เต  มย  เอตฺตกปรมา  อิโต  ปร  เอตสฺส   
ภาสิตสฺส  อตฺถ  น  ชานามาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อถสฺส  ภควา  สีลป ฺาย  มูลภูตสฺส  ตถาคตสฺส  อุปฺปาทโต   
ปภูติ  สีลป ฺาณ  ทสฺเสตุ  อิธ  พฺราหฺมณ  ตถาคโตติอาทิมาห  ฯ   
ตสฺสตฺโถ  สาม ฺผเล วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  อย  ปน   
วิเสโส ฯ  อิธ  ติวิธป  สลี  อิทปสฺส  โหติ  สลีสฺมนิฺติ  เอว   
สีลมิจฺเจว  นิยฺยาติต  ฯ  ปมชฺฌานาทีนิ  จตฺตาริ  ฌานานิ   
อตฺถโต  ป ฺาสมฺปทา  ฯ  เอว  ป ฺาวเสน  [๒]  อนิยฺยาเตตฺวา   
วิปสฺสนาป ฺาย (๓)  ปทฏานภาวมตฺเตน  ทสฺเสตฺวา  วิปสฺสนา-   
ป ฺาโต  ปฏาย  ป ฺา  นิยฺยาติตาติ  ฯ   
# ๑. ม. วจนเมว ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. วิปสสฺนาปฺญาย ฯ    
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        เลมที ่ ๔  โสณทณฺฑอุปาสกตฺตปฏิเวทนากถา  หนา  ๔๓๔   
 
        สฺวาตนายาติ  ปทสฺส  อตฺโถ  อชฺชตนายาติ  เอตฺถ   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  เตน  ม  สา  ปริสา  ปรภิเวยฺยาติ   
เตน  ตุเมฺห  ทูรโตว  ทิสวฺา  อาสนา  วุฏ ิตการเณน  ม  สา   
ปริสา  อย  โสณทณฺโฑ  ปจฺฉิมวเย   ิโต  มหลฺลโก  โคตโม   
ปน  ทหโร  ยุวา  นตฺตาปสฺส  นปฺปโหติ  โส  นาม  อตฺตโน   
นตฺตุภาวป (๑)  อปฺปตฺตสฺส  อาสนา  วุฏาตีติ  ปริภเวยฺย  ฯ   
อาสนา  เม  ต  ภว  โคตโม  ปจฺจุฏานนฺติ  มม  อคารเวน   
อวุฏาน  นาม  นตฺถ ิ โภคนาสนภเยน  ปน  น  วุฏหิสฺสามิ   
ต  ตุเมฺหหิ  เจว  มยา  จ  าตุ  วฏฏติ  ตสฺมา  อาสนา   
เม  เอต  ภว  โคตโม  ปจฺจุฏาน  ธาเรตูติ  ฯ  อิมินา  กิร   
สทิโส  กุหโก  ทลฺุลโภ  ฯ  ภควติ  ปนสฺส  อคารว  นาม   
นตฺถิ  ตสฺมา  โภคนาสนภเยน (๒)  กุหนวเสน  เอว  วทติ  ฯ   
ปรปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ธมฺมิยา  กถายาติอาทีสุ  ตขณานุ-   
รูปาย  ธมฺมิยา  กถาย  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก  อตฺถ  สนฺทสฺเสตฺวา   
กุสเล  ธมฺเม  สมาทเปตฺวา  คณฺหาเปตฺวา  ตตฺถ  น  สมุตฺเตเชตฺวา   
สอุสฺสาห  กตฺวา  ตาย  จ  สอุสฺสาหตาย  อ ฺเหิ  จ  วิชฺชมาน-   
คุเณหิ  สมฺปหเสตฺวา  ธมฺมรตนวสฺส  วสฺสิตฺวา  อุฏายาสนา   
ปกฺกามิ ฯ   
# ๑. ม. นตฺตุมตฺตภาวมฺป ฯ  ๒. ม. โภคนาสนภยา ฯ    
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                เลมที่  ๔  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓๕   
 
        พฺราหฺมโณ  ปน  อตฺตโน  กุหกตาย  เอวป  ภควติ  ธมฺม-   
วสฺส  วสฺสิเต (๑)  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ  ฯ  เกวลมสฺส  อายตึ   
นิพฺพานตฺถาย  วาสนาภาคิยาย  จ  สพฺพา  ปุริมปจฺฉิมกถา   
อโหสีติ  ฯ   
                        อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย   
                        โสณทณฺฑสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                จตุตฺถ  ฯ   
 
                                        กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  มคเธสูติ  กูฏทนฺตสุตฺต  ตตฺราย-   
มนุปุพฺพปทวณฺณนา  ฯ  มคเธสูติ  มคธา  นาม  ชนปทวาสิโน (๒)   
ราชกุมารา  เตส  นิวาโส  เอโกป  ชนปโท  รุฬฺหิสทเฺทน  มคโธติ (๓)   
วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมึ  มคเธสุ  ชนปเท  ฯ  อิโต  ปร  ปรุิมสุตฺตทฺวเย   
วุตฺตนยเมว  ฯ  อมฺพลฏ ิกา  พฺรหฺมชาเล  วุตฺตสทิสาว  ฯ   
        กฏุทนฺโตติ  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  นาม  ฯ   
        อุปกฺขโฏติ  สชฺชโิต  ฯ  วจฺฉตรสตานีติ  วจฺฉสตานิ  ฯ   
อุรพฺภาติ  ตรุณเมณฺฑกา  วุจฺจนฺติ  ฯ  เอเต  ตาว  ปาลิย   
อาคตาเยว  ฯ  ปาลิย  ปน  อนาคตานป  อเนเกส  มิคปกฺขีน   
สตฺตสตฺตสตานิ  สมฺปณฺฑิตาเนวาติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  สพฺพสตฺต-   
# ๑. ม. วสฺสิเต ฯ  ๒. ม. ชนปทิโน ฯ  ๓. ม. มคธาติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๖   
 
สติก   ยาค  กิเรส  ยชิตุกาโม  โหติ  ฯ  ถูณูปนีตานีติ  พนฺธิตฺวา   
ปนตฺถาย  ยปูสงฺขาต  ถณู  อุปนีตานิ  ฯ  ติวิธนฺติ  เอตฺถ  วิธา   
วุจฺจติ  ปนา  ติฏปนนฺติ (๑)  อตฺโถ  ฯ  โสฬสปรกิฺขารนฺติ  โสฬส-   
ปริวาร ฯ   
        ปฏิวสนฺตีติ  ย ฺานุภวนตฺถาย  ปฏิวสนฺติ  ฯ   
 
                        มหาวิชิตราชย ฺกถาวณฺณนา   
        ภูตปุพฺพนฺติ  อิท  ภควา  ปวีคต  นิธ ึ อุทฺธรตฺิวา  ปุรโต   
ราสึ  กโรนฺโต  วิย  ภวปฏจฺิฉนฺน  ปุพฺพจริต (๒)  ทสฺเสนฺโต  อาห  ฯ   
มหาวิชิโตติ  โส  กิร  สาครปริยนฺต  [๓]  ปวีมณฺฑล  วิชินิ   
อิติ  มหนฺต  วิชิตมสฺสาติ  มหาวิชิโตเตฺวว  สงฺขฺย  อคมาสิ  ฯ   
        อฑฺโฒติอาทีสุ ฯ  โย  โกจิ  อตฺตโน  สนฺตเกน  วิภเวน   
อฑฺโฒ  โหติ  ฯ  อย  ปน  น  เกวล  อฑฺโฒเยว  ฯ  มหทฺธโน   
มหตา  อปริมาณสงฺขฺเยน  ธเนน  สมนฺนาคโต  ฯ  ป ฺจกามคุณ-   
วเสน  มหนฺตา  โอฬารา  โภคา  อสฺสาติ  มหาโภโค  ฯ       
ปณฺฑปณฑวเสน    เจว   สุวณฺณมาสกรชตมาสกาทิวเสน  จ   
ชาตรูปรชตสฺส  ปหูตตาย  ปหูตชาตรูปรชโต ฯ  อเนกโกฏ-ิ   
สงฺขฺเยน  ชาตรูปรชเตน  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ  ฯ   
        วิตฺตีติ  ตุฏ ิ  วิตฺติยา  อุปกรณ  วิตฺตูปกรณ  ตุฏ ิ-   
การณนฺติ  อถฺโถ  ฯ  ปหตู  นานาวิธาลงฺการสุวณฺณรชตภาชนาทิ-   
# ๑. ม. ติฏฐปนนฺติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตถนฺตเร  
# มหนฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 438 

                เลมที่  ๔  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓๗   
 
เภท  วิตฺตูปกรณมสฺสาติ  ปหูตวิตฺตูปกรโณ  ฯ  สตฺตรตนสงฺขาตสฺส   
นิทหิตฺวา  ปตธนสฺส  ฯ  สพฺพปุพฺพนฺนาปรนฺนสงฺคหิตสฺส  ธ ฺสฺส   
จ  ปหูตตาย  ปหูตธนธ ฺโ  ฯ  อถวา  อิทมสฺส  เทวสิก   
ปริพฺพยทานคหณาทิวเสน  ปน  ปริวตฺตนธนธ ฺวเสน  วุตฺต  ฯ   
        ปริปุณฺณโกสโกฏาคาโรติ  โกโส  วุจฺจติ  ภณฺฑาคาร   
นิทหิตฺวา  ปเตน  ธเนน  ปริปุณฺณโกโส  ฯ  ธ ฺเน  ปริปุณฺณ-   
โกฏาคาโรติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  จตุพฺพิโธ  โกโส  หตฺถี  อสฺสา   
รถา  ปตฺตีติ  ฯ  โกฏาคาร  ติวิธ  ธนโกฏาคาร  ธ ฺ-   
โกฏาคาร  วตฺถโกฏาคารนฺติ  ฯ  ต  สพฺพป  ปริปณฺุณมสฺสาติ   
ปริปุณฺณโกสโกฏาคาโร  ฯ   
        อุทปาทีติ  อุปฺปชชฺิ  ฯ  อย  กริ  ราชา  เอกทิวส   
รตนวิโลกนจาริก  นาม  นิกฺขนฺโต  ฯ  โส  ภณฺฑาคาริก  ปุจฺฉิ   
ตาต  อิท  เอว  พหุธน  เกน  สงฺฆริตนฺติ  ฯ  ตุมฺหาก  ปติ-   
ปตามหาทีหิ (๑)  ยาว  สตฺตมา  กุลปริวฏฏาติ  ฯ  อิท  ปน  ธน   
สงฺฆริตฺวา  เต  กุหึ  คตาติ (๒) ฯ  สพฺเพว  เต  เทว  มรณวส   
คตาติ  ฯ  อตฺตโน  ธน  อคฺคเหตฺวาว  คตาติ (๓) ฯ  เทว  ก ึ วเทถ   
ธน  นาเมต  ปหาย  คมนียเมว  โน  อาทาย  คมนียนฺติ  ฯ   
อถ  ราชา  นวิตฺติตฺวา  สิรคีพฺเภ  นิสินฺโน  อธิคตา  โข  เมติอาทึ (๔)   
จินฺเตสิ  ฯ  เตน  วุตฺต  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทีติ  ฯ   
        พฺราหฺมณ  อามนฺเตตฺวาติ  กสฺมา  อามนฺเตสิ  ฯ  อย  กริ   
# ๑. ม. ปตุปตามหาทีหิ ฯ  ๒. ม. ปตฺตาติ ฯ  ๓. ม. คตา ตาตาติ ฯ   
# ๔. ม. เมติอาทีนิ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 439 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๘   
 
เอว  จินฺเตสิ  ทาน  เทนฺเตน  นาม  เอเกน  ปณฺฑิเตน   
สทฺธึ  มนฺตยตฺิวา  ทาตุ  วฏฏติ  อนามนฺเตตฺวา  กตกมฺม  ห ิ  
ปจฺฉานุตาป (๑)  กโรตีติ  ตสฺมา  อามนฺเตสิ  ฯ  อถ  พฺราหฺมโณ   
จินฺเตสิ  อย  ราชา  มหาทาน  ทาตุกาโม  ชนปเท  จสฺส  พหู   
โจรา  เต  อวูปสเมตฺวา  ทาน  เทนฺตสฺส  ขีรทธิตณฺฑุลาทิเก   
ทานสมฺภาเร  อาหรนฺตาน  นิปฺปุริสานิ  เคหานิ  เต  โจรา   
วิลุมฺปสฺสนฺติ  ชนปโท  โจรภเยเนว  อากุโล (๒)  ภวิสฺสติ  ตโต  ร ฺโ   
ทาน  น  จิร  ปวตฺติสฺสติ  จิตฺตมฺปสฺส  เอกคฺค  น  ภวิสฺสติ   
หนฺท  น  เอตมตฺถ  ส ฺาเปมีติ  ตโต  ตมตฺถ  ส ฺาเปนฺโต   
โภโต  โข  ร ฺโติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  สกณฺฏโกติ  โจรกณฺฏเกหิ  สกณฺฏโก ฯ  ปนถฺทุหนาติ   
ปนฺถทุหา  ปนฺถฆาตกาติ  อตฺโถ  ฯ  อกิจฺจการี  อสฺสาติ   
อกตฺตพฺพการี  อธมฺมจาร ี(๓)  ภเวยฺย  ฯ  ทสฺสุขีลนติฺ (๔)  โจรขีล  ฯ   
วเธน  วาติ  มารเณน  วา  โกฏฏเนน  วา  ฯ  พนฺธเนนาติ   
อทฺทุพนฺธนาทินา  ฯ  ชานยิาติ  หานิยา  ฯ  สต  คณฺหถ  สหสฺส   
คณฺหถาติ  เอว  ปวตฺติตทณฺเฑนาติ  อตฺโถ  ฯ  ครหายาติ   
ป ฺจสิขมุณฺฑกกรณ  โคมยสิ ฺจน  คีวาย  กุทณฺฑกพนฺธนฺติ (๕)   
เอวมาทีนิ  กตฺวา  ครหปาปเนน  ฯ  ปพฺพาชนายาติ  รฏโต   
นีหรเณน  ฯ  สมูหนิสฺสามีติ  สมฺมา  เหตุนา  นเยน  การเณน   
# ๑. ม. ปจฺฉานุตาป ฯ  ๒. ม. โกลาหโล ฯ  ๓. ม. อธมฺมการี ฯ   
# ๔. ม. ทสสฺุขีลนฺติ ฯ  ๕. ม. .....พนฺธนนฺติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 440 

                เลมที่  ๔  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓๙   
 
อูหนิสฺสามิ  ฯ  หตาวเสสกาติ  มตาวเสสกา  ฯ   
        อุสฺสหนฺตีติ  อุสฺสาห  กโรนฺติ  ฯ  อนุปฺปเทตูติ  ทินฺเน   
อปฺปโหนฺเต  ปุน  อ ฺป  พีช ฺจ  ภตฺต ฺจ  กสิอุปกรณภณฺฑ ฺจ   
สพฺพ  เทตูติ  อตฺโถ  ฯ  ปาภฏ  อนุปฺปเทตูติ  สกฺขึ  อกตฺวา   
ปณฺเณ  อนาโรเปตฺวา  มูลจฺเฉชฺชวเสน  ภณฺฑมูล  เทตูติ  อตฺโถ  ฯ   
ภณฺฑมูลสฺส  หิ  ปาภฏนฺติ  นาม  ฯ  ยถาห ฯ   
                อปฺปเกน  ป  เมธาวี          ปาภเตน  วิจกฺขโณ  ฯ   
                สมุฏาเปติ  อตฺตาน    อณุ  อคฺคึว  สนฺธมนฺติ (๑) ฯ   
        ภตฺตเวตนนฺติ  เทวสิก  ภตฺต ฺเจว  มาสิกาทิปริพฺพย ฺจ ฯ   
ตสฺส  ตสฺส  กุลกมฺมสูรภาวานุรูเปน  านนฺตรคามนิคมาทิทาเนน   
สทฺธึ  เทตูติ  อตฺโถ  ฯ  สกมฺมปสุตาติ  กสิวณิชฺชาทีสุ  สเกสุ   
กมฺเมสุ  อุยฺยตฺุตา  พฺยาวฏา  ฯ  ราสิโกติ  ธนธ ฺาน  ราสิโก ฯ   
เขมฏ ิตาติ  เขเมน   ิตา  อภยา  ฯ  อกณฺฏกาติ  โจรกณฺฏก-   
รหิตา  ฯ  โมทา (๓)  โมทมานาติ  มุทา (๔)  โมทมานา  ฯ  อยเมว  วา   
ปาโ  ฯ  อ ฺม ฺ  ปมุทิตจิตฺตาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อปารุตฆราติ   
โจราน  อภาเวน  ทฺวารานิ  อสวริตฺวา  วิวฏทฺวาราติ  อตฺโถ  ฯ   
เอตทโวจาติ  ชนปทสฺส  สพฺพากาเรน  อิทฺธผีตภาว  ตฺวา   
เอต  อโวจ  ฯ   
# ๑. ขุ.ชา. ๒๗/๔/๒ ฯ  ๒. มาสาทิปริพฺพยนฺติ ยุตฺตตร ฯ  ม. มาสิกา... ฯ   
# ๓. ม. มุทา ฯ  ๔. ม. โมทา ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 441 

                เลมที่  ๔  จตุปริกฺขารวณฺณนา  หนา  ๔๔๐   
 
        เตนหิ  ภว  ราชาติ  พฺราหฺมโณ  กิร  จินฺเตสิ  อย  ราชา   
มหาทาน  ทาตุ  อติวิย  อุสฺสาหชาโต  สเจ  ปน  อตฺตโน   
อนุยนฺตา  ขตฺติยาทโย  อนามนฺเตตฺวา  ทสฺสติ  ฯ  นาสฺส  เต   
อตฺตมนา  ภวิสฺสนฺติ  ยถาทานิ (๑)  เต  อตฺตมนา  โหนฺติ  ตถา   
กริสฺสามีติ  ตสฺมา  เตนหิ  ภวนฺติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  เนคมาติ  นิคมนิวาสิโน  ฯ  ชานปทาติ  ชนปท-   
วาสิโน  ฯ  อามนฺตยตนฺติ  อามนฺเตตุ  ชานาเปตุ  ฯ  ย  มม   
อสฺสาติ  ย  ตุมฺหาก  อนุชานน  มม  ภเวยฺย  [๒]  ฯ  อมจฺจาติ   
ปยสหายกา  ฯ  ปาริสชชฺาติ  เสสา  อาณตฺติการกา  ฯ  ยชต  ภว   
ราชาติ  ยชตุ  ภว  ฯ  เต  กริ  อย  ราชา  อห  อิสฺสโรติ   
ปสยฺห  ทาน  อทตฺวา  อเมฺห  อามนฺเตติ  อโห  เตน (๓)  สฏุ ุ   
กตนฺติ  อตฺตมนา  เอวมาหสุ  ฯ  อนามนฺติเต  ปนสฺส  ย ฺฏาน   
ทสฺสนายป  น  คจฺเฉยฺยุ ฯ  ย ฺกาโล  มหาราชาติ  เทยฺย-   
ธมฺมสฺมึ  หิ  อสติ  มหลฺลกกาเล  จ  เอวรูป  ทาน  ทาตุ   
น  สกฺกา  ตฺว  ปน  มหทฺธโน  เจว  ตรโุณ  จ  เตน  เต   
ย ฺกาโลติ  ทสฺเสนฺตา  วทนฺติ  ฯ  อนุมติปกฺขาติ  อนุมติยา   
ปกฺขา  อนุมติทายกาติ  อตฺโถ  ฯ  ปริกขฺารา  ภวนฺตีติ  ปริวารา   
# ๑. ม. ยถาทาเน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ   
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. อโหเนน ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 442 

                เลมที่  ๔  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๔๑   
 
ภวนฺติ  ฯ  รโถ  สีลปรกิฺขาโร  ฌานกฺโข  จกฺกวีริโยติ (๑)  เอตฺถ   
ปน  อลงฺกาโร  ปริกฺขาโรติ  วุตฺโต  ฯ   
 
                                อฏปริกฺขารวณฺณนา   
        อฏหงฺเคหีติ  อุภโต  สชุาตาทีหิ  อฏหิ  องฺเคหิ  ฯ   
ยสสาติ  อาณาปนสมตฺถตาย  ฯ  สทโฺธติ  ทานสฺส  ผล  อตฺถติี   
สทฺทหติ  ฯ  ทายโกติ  ทานสูโร  ฯ  น  สทฺธามตฺตกเมว  ติฏติ   
ปริจฺจชิตตป  สกฺโกตีติ  อตฺโถ  ฯ  ทานปตีติ  ย  ทาน  เทติ  ตสฺส   
ปติ  หุตฺวา  เทติ  น  ทาโส  น  สหาโย  ฯ   
        โย  หิ  อตฺตนา  มธุร  ภุ ฺชติ   ปเรส  อมธุร  เทติ     
โส  ทานสงฺขาตสฺส  เทยฺยธมฺมสฺส  ทาโส  หุตฺวา  เทติ    โย   
ย  อตฺตนา  ภุ ฺชติ    ตเทว  เทติ  โส  สหาโย  หุตฺวา  เทติ    
โย  ปน  อตฺตนา  เยน  เกนจิ  ยาเปติ    ปเรส  มธุร  เทติ   
โส  ปติ  เชฏโก  สามิโก  หุตฺวา  เทติ  อย  ตาทิโสติ   
อตฺโถ  ฯ   
        สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกานนฺติ  เอตฺถ  ฯ   
สมิตปาปา  สมณา  ฯ  พาหิตปาปา  พฺราหฺมณา  ฯ  กปณาติ   
ทุคฺคตา  ทลทิฺทมนุสฺสา  ฯ  อทฺธิกาติ  ปถาวิโน  ฯ  วณิพฺพกาติ   
เย  อิฏ  ทินนฺ   กนฺต    มนาป   กาเลน   อนวชฺช  ทนิฺน   ทท   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๒๔/๗ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 443 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๒   
 
จิตฺต  ปสาเทตฺวา (๑)  คจฺฉตุ  ภว  พฺรหฺมโลกนฺติอาทินา  นเยน   
ทานสฺส  วณฺณ  โถมยมานา  วิจรนฺติ  ฯ  ยาจกาติ  เย  ปสตมตฺต   
เทถ   สราวมตฺต  เทถาติอาทีนิ  วตฺวา  ยาจมานา  วิจรนฺติ  ฯ   
โอปานภูโตติ  อุทปานภูโต  ฯ  สพฺเพส  สาธารณปริโภโค   
จาตุมฺมหาปเถ  ขตโปกฺขรณี  วิย  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        สุตชาตสฺสาติ  เอตฺถ  สุตเมว  สุตชาต  ฯ   
        อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน  อตฺเถ  จินฺเตตุนฺติ  เอตฺถ  อตีเต   
ปุ ฺสฺส  กตตฺตาเยว  เม  อย  สมฺปตฺตีติ  เอว  จินฺเตนฺโต   
อตีตมตฺถ  จินฺเตตุ  ปฏิพโล  นาม  โหติ  ฯ  อิทานิ  ปุ ฺ   
กตฺวาว  อนาคเต  สกฺกา  สมฺปตฺตึ  ปาปุณิตุนฺติ  จินฺเตนฺโต   
อนาคตมตฺถ  จินฺเตตุ  ปฏพิโล  นาม  โหติ  ฯ  อิท  ปุ ฺ-   
กมฺมนฺนาม  สปฺปุริสาน  อาจิณฺณ  มยหฺ ฺจ  โภคาป  สวิชฺชนฺติ   
ทายกจิตฺตป  อตฺถิ  หนฺทาห  ปุ ฺานิ  กโรมีติ  จินฺเตนฺโต   
ปจฺจุปฺปนฺนมตฺถ  จินฺเตตุ  ปฏิพโล  นาม  โหตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อิติ  อิมานีติ  เอว  ยถาวุตฺตานิ  เอตานิ  ฯ  เอเตหิ  กิร   
อฏหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ทาน  สพฺพทิสาหิ  มหาชโน   
อุปสงฺกมติ  ฯ  อย  ทุชชฺาโต  กิตฺตก  กาล  ทสฺสติ  อิทาเนว   
วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  อุปจฺฉินฺทิสฺสตีติ  เอวมาทีนิ  จินฺเตตฺวา  น   
โกจิ  อุปสงฺกมิตพฺพ  ม ฺติ  ตสฺมา  เอตานิ  อฏงฺคานิ   
ปริกฺขารา  ภวนฺตีติ  วุตฺตานิ ฯ   
# ๑. ม. ปสาเทยฺย ฯ    
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        ปชู  ปคฺคณฺหนฺตานนฺติ  มหายาค  ปฏิคฺคณฺหณฏาเน   
ทานกฏจฺฉุ  ปคฺคณฺหนฺตาน  ฯ  อิเมหิ  จตูหีติ  เอเตหิ  สุชาตตาทีหิ (๑) ฯ   
เอเตสุ  สติ (๒)  เอว  ทุชชฺาตสฺส  สวิธาเนน  ปวตฺตทาน  กิตฺตก   
กาล  ปวตฺติสฺสตีติอาทีนิ  วตฺวา  อุปสงฺกมิตาโร  น  โหนฺติ   
ครหิตพฺพาภาวโต  ปน  อุปสงฺกมนฺติเยว  ตสฺมา  อิมานิป   
ปริกฺขารา  ภวนฺตีติ  วุตฺตานิ  ฯ   
        ติสฺโส  วิธา  เทเสสีติ  ตีณิ  ปนานิ  เทเสสิ  ฯ  โส  กิร   
จินฺเตสิ  ทาน  ททมานา  นาม  ติณฺณ  านาน  อ ฺตรสฺมึ   
จลนฺติ  หนฺทาห  อิม  ราชาน  เตสุ  าเนสุ  ปมตร ฺเว   
นิจฺจล  กโรมีติ  เตนสฺส  ติสฺโส  วิธา  เทเสสีติ  ฯ  โส  โภโต   
ร ฺโติ  อิท  กรณฏเฐ  สามิวจน  ฯ  โภตา  ร ฺาติ  วา   
ปาโ  ฯ  วิปฺปฏิสาโร  น  กรณีโยติ  โภคาน  วิคมเหตุโก   
ปจฺฉานุตาโป  น  กาตพฺโพ  ปุพฺพเจตนา  ปน  อจลา   
ปติฏเปตพฺพา  เอว  หิ  ต  ทาน  มหปฺผล  โหตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
อิตเรสุป  ทฺวีสุ  าเนสุ  เอเสว  นโย  ฯ  มุ ฺจนเจตนาป (๓)  หิ   
ปจฺฉา  สมนุสฺสรณเจตนาป  นิจฺจลาว  กตฺตพฺพา  ตถา   
อกโรนฺตสฺส  ทาน  น  มหปฺผล  โหติ  นาป  อุฬาเรสุ  โภเคสุ   
จิตฺต  นมติ  มหาโรรุว  อุปปนฺนสฺส  เสฏ ิคหปติโน  วิย  ฯ   
        ทสหากาเรหีติ  ทสหิ  การเณหิ  ฯ  ตสฺส  กิร  เอว  อโหสิ   
# ๑. ม. สชุาตตาทีหิ ฯ  ๒. ม. หิ อสติ ฯ  ๓. ม. มญุจเจตนาป ฯ    
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สจาย  ราชา  ทุสฺสีเล  ทิสวฺา  นสฺสิสฺสติ (๑)  วต  เม  ทาน   
ยสฺส  เม  เอวรูปา  ทุสฺสีลา  ภุ ฺชนฺตีติ  สีลวนฺเตสุป  วิปฺปฏิสาร   
อุปฺปาเทสฺสติ  ทาน  น  มหปฺผล  ภวิสฺสติ  วิปฺปฏสิาโร  จ   
นาม  ทายกาน  ปฏิคฺคาหกโตว  อุปฺปชฺชติ  หนฺทสสฺ  ปมเมว   
ต  วิปฺปฏิสาร  วิโนเทมีติ  ตสฺมา  ทสหากาเรหิ  อุปจฺฉิชฺชิตุ (๒)   
ยุตฺต  ปฏิคฺคาหเกสุป  วิปฺปฏิสาร  วิโนเทสีติ  ฯ  เตสเยว  เตนาติ   
เตสเยว  เตน  ปาเปน  อนิฏโ  วิปาโก  ภวิสฺสติ  น  อ ฺเสนฺติ   
ทสฺเสติ  ฯ  ยชต  ภวนฺติ  เทตุ  ภว  ฯ  สชฺชตนฺติ  วิสฺสชฺชตุ  ฯ   
อนฺตรนฺติ  อพฺภนฺตร  ฯ   
        โสฬสหิ  อากาเรหิ  จิตฺต  สนฺทสฺเสสีติ  อิธ  พฺราหฺมโณ   
ร ฺโ  มหาทาน  อนุโมทน  นาม  อารทฺโธ  ฯ  ตตฺถ   
สนฺทสฺเสสีติ  อิท  ทาน  ทาตา  เอวรูป  สมฺปตฺตึ  ลภิสฺสตีติ (๓)   
ทสฺเสตฺวา  ทสฺเสตฺวา  กเถสิ (๔)  ฯ  สมาทเปสีติ  ตทตฺถ  สมฺมา   
อาทาเปตฺวา (๕)  กเถสิ  ฯ  สมุตฺเตเชสีติ  วิปฺปฏิสารวิโนทเนนสฺส  จิตฺต   
โวทาเปสิ  ฯ  สมฺปหเสสีติ  สุนฺทร  เต  กต  มหาราช  ทาน   
ททมาเนนาติ  ถุตึ  กตฺวา  กเถสิ  ฯ  วตฺตา  ธมฺมโต  นตฺถีติ   
ธมฺเมน  สเมน  การเณน  วตฺตา  นตฺถิ  ฯ   
        น  รกฺุขา  ฉิชฺชึส ุ ยปูตฺถาย  น  ทพฺภา  ลายึสุ   
# ๑. ม. นสฺสติ ฯ  ๒. ม. อุปปฺปชฺชิตุ ฯ  ๓. ม. ลภตีติ ฯ  ๔. ม. กเถติ ฯ   
# ๕. ม. ตมตฺถ สมาทเปตฺวา สมาทเปตฺวา ฯ  ๖. ม. ลูยึส ุฯ    
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ปริหึสตฺถายาติ  เย  ยูปนามเก  มหาถมฺเภ  อุสฺสาเปตฺวา  อสุก-   
ราชา  อสุกามจฺโจ  อสุกพฺราหฺมโณ  เอวรูป  นาม  มหายาค   
ยชตีติ  นาม  ลิขิตฺวา  เปนฺติ  ยานิ  จ  ทพฺภติณานิ (๑)  ลายิตฺวา   
วนมาลาสงฺเขเปน  ย ฺสาล  ปรกิฺขิปนติฺ  ภูมิย  วา  ปตฺถรนฺติ   
เตป  น  รุกฺขา  ฉิชฺชึส ุ น  ทพฺภา  ลูยึส ุ(๒)  ก ึ ปน  คาโว   
วา  อชาทโย  วา  ห ฺ ิสฺสนฺตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        ทาสาติ  อนฺโตเคหชาตทาสาทโย (๓) ฯ เปสฺสาติ  เย  ปุพฺพเมว   
ธน  คเหตฺวา  กมฺม  กโรนฺติ  ฯ  กมฺมกราติ  เย  ภตฺตเวตฺตน   
คเหตฺวา  กโรนฺติ  ฯ  ทณฺฑตชฺชิตา  นาม  ทณฺฑยฏ ิมุคฺคราทีนิ   
คเหตฺวา  กมฺม  กโรถ  กโรถาติ  เอว  ตชฺชิตา  ฯ  ภยตชฺชิตา   
นาม  สเจ  กมฺม  กโรสิ  อิจฺเจต (๔)  กุสล  โน  เจ  กโรสิ   
ฉินฺทิสฺสามิ (๕)  วา  พนฺธสิฺสาม  วา  มาเรสฺสามิ  วาติ (๕)  เอว   
ภเยน  ตชฺชิตา  ฯ  เอเต  ปน  น  ทณฺฑตชฺชิตา  น  ภยตชฺชิตา   
น  อสฺสุมุขา  โรทมานา  ปริกมฺมานิ  อกสุ  ฯ  อถโข  ปย-   
สมุทาจาเรเนว  สมุทาจริยมานา  อกสุ  น  หิ  ตตฺถ  ทาส   
วา  ทาสาติ  เปสฺส  วา  เปสฺสาติ  กมฺมกร  วา  กมฺมกราติ   
อาลปนฺติ  ยถารุจิวเสเนว (๖)  ปน  ปยสมุทาจาเรน  อาลปตฺวา   
# ๑. ม. ทพฺภติณานิ ฯ  ๒. ม. น ทพฺภา ลูยึสุ ฯ  ๓. ม. ...เคหทาสาทโย ฯ   
# ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. ฉินฺทิสฺสาม วา พนฺธิสฺสาม วา  
# มาเรสฺสาม วาติ ฯ  ๖. ม. ยถานามวเสเนว ฯ    
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อิตฺถีปุริสพลวนฺตทุพฺพลานมนุรูปเมว  กมฺม  ทสฺเสตฺวา  อิท ฺจิท ฺจ   
กโรถาติ  วทนฺติ   เตป  อตฺตโน  รุจิวเสเนว  กโรนติฺ  ฯ  เตน   
วุตฺต  เย  อิจฺฉึสุ  เต  อกสุ   เย  น  อิจฉึสุ    น  เต  อกสุ   ย   
อิจฺฉึสุ   ต  อกสุ  ย  น  อิจฺฉึสุ   น  ต  อกสูติ  ฯ   
        สปฺปเตลนวนีตทธิมธุผาณิเตน  เจว  โส  ย ฺโ  นิฏาน-   
มคมาสีติ  ราชา  กริ  พหินครสฺส  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  อนฺโตนครสฺส   
จ  มชฺเฌติ  ป ฺจสุ  าเนสุ  มหาทานสาลาโย  การาเปตฺวา   
เอเกกิสฺสาย  สาลาย  สตสหสฺส  สตสหสฺส  กตฺวา  ทิวเส  ทิวเส   
ป ฺจสตสหสฺสานิ  วิสฺสชฺเชตฺวา  สุรยิุคฺคมนโต  ปฏาย  ตสฺส   
ตสฺส  กาลสฺส  อนุรูเปหิ  สหตฺเถน  สวุณฺณกฏจฺฉุ  คเหตฺวา   
ปณีเตหิ  สปฺปเตลาทิสมฺมิสฺเสเหว  ยาคุขชฺชกภตฺตพฺย ฺชน-   
ปานกาทีหิ  มหาชน  สนตฺปฺเปสิ  ภาชนานิ  ปูเรตฺวา  คณฺหิตุ-   
กามาน  ตเถว  ทาเปสิ  ฯ  สายณฺหสมเย  ปน  วตฺถคนฺธมาลาทีหิ   
สมฺปูเชสิ  สปฺปอาทีน  ปน  มหาจาฏิโย  ปูเรตฺวา  โย  ย   
ปริภุ ฺชิตุกาโม  โส  ต  ปริภุ ฺชตูติ  อเนกสเตสุ  าเนสุ   
ปาเปสิ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  สปฺปเตลนวนีตทธิมธุผาณิเตน   
เจว  โส  ย ฺโ  นิฏานมคมาสีติ  ฯ   
        ปหูต  สาปเตยฺย  อาทายาติ  พหุธน  คเหตฺวา  ฯ  เต  กิร   
จินฺเตสุ  อย  ราชา  สปฺปเตลาทีนิ  ชนปทโต  อนาหราเปตฺวา   
อตฺตโน  สนตฺกเมว  นีหรตฺิวา  มหาทาน  เทติ   อเมฺห ปน    
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ราชา  น  กิ ฺจิ  อาหราเปตีติ  น  ยุตฺต  ตุณฺหีภวิตุ  น  หิ   
ร ฺโ  ฆเร  ธน  อกฺขยธมฺมเมว  อเมฺหสุ  จ  อเทนฺเตสุ  โก   
อ ฺโ  ร ฺโ  ทสสติ  หนฺทสฺส  ธน  อุปสหรามติ  เต   
คามภาเคน  จ  นิคมภาเคน  จ  นครภาเคน  จ  สาปเตยฺย   
สหริตฺวา  สกฏานิ   ปูเรตฺวา  ร ฺโ  อุปหรึสุ  ฯ  ต  สนฺธาย   
ปหูต  สาปเตยฺยนฺติอาทิมาห  ฯ   
        ปุรตฺถิเมน  ย ฺาวาฏสฺสาติ (๑)  ปุรตฺถิมทิสโต (๒)  นครทฺวาเร   
ทานสาลาย  ปุรตฺถิมภาเค  ยถา  ปรุิมทสิโต (๓)  อาคจฺฉนฺตา   
ขตฺติยาน  ทานสาลาย  ยาคุ  ปวิตฺวา  ร ฺโ  ทานสาลาย   
ภุ ฺชิตฺวา  นคร  ปวิสนฺติ   เอวรูเป  าเน  ปฏเปสุ  ทกฺขิเณน   
ย ฺาวาฏสฺสาติ (๑)  ทกขิฺณโต  นครทฺวาเร  ทานสาลาย  วุตฺต-   
นเยเนว  ทกฺขิณภาเค  ปฏเปสุ  ฯ  ปจฺฉิมุตฺตเรสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        อโห  ย ฺโ  อโห  ย ฺสมฺปทาติ  พฺราหฺมณา  สปฺปอาทีหิ   
นิฏานคมน  สุตฺวา  ย  โลเก  มธรุ  ตเทว  สมโณ  โคตโม   
กเถติ  หนฺทสฺส  ย ฺ  ปสสามาติ  ตุฏจิตฺตา  ปสสมานา   
เอวมาหสุ  ฯ  ตุณฺหีภูโตว  นิสินฺโน  โหตีติ  อุปริ  วตฺตพฺพมตฺถ   
จินฺตยมาโน  นิสฺสทฺโทว  นิสินฺโน  โหติ  ฯ  อภิชานาติ  ปน  ภว   
โคตโมติ  อิท  พฺราหฺมโณ  ปริหาเรน  ปุจฺฉนฺโต  อาห  ฯ  อิตรถา   
หิ  ก ึ ปน  ตฺว  โภ  โคตม  ตทา  ราชา  อโหสิ  อุทาหุ   
# ๑. ม. ยฺญวาฏสฺสาติ ฯ  ๒. ม. ปรุตฺถมิโต ฯ  ๓. ม. ปุรตฺถิมทิสโต ฯ    
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ปุโรหิโต  พฺราหฺมโณติ  เอว อุชุกเมว  ปุจฺฉยมาโน  อคารโว   
วิย  โหติ  ฯ   
 
                        นิจฺจทานอนุกุลย ฺวณฺณนา 
        อตฺถ ิ ปน  โภ  โคตมาติ  อิท  พฺราหฺมโณ  สกล- 
ชมฺพุทีปวาสีน  อุฏาย  สมุฏาย  ทาน  นาม  ทาตุ  ครุก  
สกลชนปโท  จ  อตฺตโน  กมฺมานิ  อกโรนฺโต  นสสฺิสฺสติ   อตฺถ ิ 
นุ  โข  อมฺหากป  อิมฺมหา  ย ฺา  อ ฺโ  ย ฺโ  อปฺป- 
สมารมฺภตโร(๑)  เจว  มหปฺผลตโร  จาติ  เอตมตฺถ  ปุจฺฉนฺโต  อาห  ฯ   
        นิจฺจทานานีติ  ธุวทานานิ  นิจฺจภตฺตานิ  ฯ  อนุกุลย ฺานีติ  
อมฺหาก  ปตุปตามหาทีหิ (๒) ปวตฺติตานีติ  กตฺวา  ปจฺฉา  ทุคฺคต- 
ปุริเสหิป  วสปรมฺปราย  ปวตฺเตตพฺพานิ  ยาคานิ  ตานิ (๓)ฯ  เอวรูปานิ  
กิร  สีลวนฺเต  อุทฺทิสฺส  นพิทฺธทานานิ  ตสฺมึ  กุเล  ทลิทฺทาป  
น  อุปจฺฉินฺทนฺติ  ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ ฯ  อนาถปณฺฑิกสฺส  กิร  ฆเร  ป ฺจ  
นิจฺจภตฺตสตานิ  ทียึสุ  ทนฺตมยสลากานิ  ป ฺจ  สตานิ  อเหสุ  ฯ 
อถ  ต  กลุ  อนุกฺกเมน  ทาลิทฺทิเยน  อภิภูต  ฯ  เอกา  ตสฺมึ  
กุเล  ทาริกา  เอกสลากโต  อุทฺธ  ทาตุ  นาสกฺขิ  ฯ  สาป   
ปจฺฉา  เสตวาหนรชฺช  คนฺตฺวา  ขล  โสเธตฺวา  ลทฺธธ ฺเน   
# ๑. ม. อปฺปสมฺภารตโร ฯ  ๒. ม. ปตุปตามหาทีนิ ฯ  ๓. ม. ยาคานิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๔๙ 
 
ต  สลาก  อทาสิ  ฯ  เอโก  เถโร  ร ฺโ  อาโรเจสิ  ฯ  ราชา  
ต  อาเนตฺวา  อคฺคมเหสิฏาเน  เปสิ  ฯ  สา  ตโต  ปฏาย  
ปุน  ป ฺจป  สลากภตฺตสตานิ  ปวตฺเตสิ  ฯ   
        ทณฺฑปฺปหาราติ  ปฏิปาฏิยา  ติฏถ  ติฏถาติ  อุชกุ (๑) 
คนฺตฺวา  คณฺหถ  คณฺหถาติ  จ  อาทีนิ  วตฺวา  ทียมานา  
ทณฺฑปฺปหาราป  คลคฺคาหาป  ทิสฺสนฺติ  ฯ  อย  โข  พฺราหฺมณ  
เหตุ  ฯเปฯ  มหานิสสตร ฺจาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  มหาย ฺเ  วิย  
อิมสฺมึ  สลากภตฺเต  น  พหูหิ  เวยฺยาวจฺจกเรหิ  วา  อุปกรเณหิ   
วา  อตฺโถ  อตฺถิ    ตสฺมา   ต  อปฺปตฺถตร  ฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  
น  พหุนฺน   กมฺมจฺเฉทวเสน  ปฬาสงฺขาโต  สมารมฺโภ  อตฺถ ิ  
ตสฺมา  อปฺปสมารมฺภตร  ฯ  ยสฺมา  เจต  สงฺฆสฺส  ยิฏ  ปริจฺจตฺต  
ตสฺมา  ย ฺนฺติ  วุตฺต  ฯ  ยสฺมา  ปน  ฉฬงฺคสมนฺนาคตาย  
ทกฺขิณาย  มหาสมุทฺเท  อุทกสฺเสว  น  สุกร  ปุ ฺาภิสนฺทสฺส  
ปมาณ  กาตุ   อิท ฺจ  ตถาวิธ    ตสฺมา  ต  มหปฺผลตร ฺจ  
มหานิสสตร ฺจาติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อิท  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ  อิทป  นิจฺจภตฺต  อุฏาย   
สมุฏาย  ททโต  ทิวเส  ทิวเส  เอกสฺส  กมฺม  นสสฺติ   นโว   
นโว (๒) อุสสฺาโหว  ชเนตพฺโพ  โหติ    อตฺถิ  นุ  โข  อิโตป  อ ฺโ   
ย ฺโ  อปฺปตฺถตโร  จ  อปฺปสมารมฺภตโร  จาติ    ตสฺมา  อตฺถิ   
# ๑. ม. อุชุ ฯ  ๒. ม. นวนโน ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๐ 
 
ปน  โภ  โคตมาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  สลากภตฺเต  
กิจฺจปริโยสาน  นตฺถ ิ   เอเกน  อุฏาย  สมุฏาย  อ ฺ  กมฺม   
อกตฺวา  สวิธาตพฺพเมว  วิหารทาเน  ปน  กิจฺจปริโยสาน  อตฺถิ   
ปณฺณสาล  วา  หิ  กาเรตุ  โกฏิธน  วิสสฺชฺเชตฺวา  มหาวิหาร  
วา  กาเรตุ  เอกวาร  ธนปริจฺจาค  กตฺวา  การิต  สตฺตฏ- 
วสฺสานิป  วสฺสสตป  วสสฺสหสฺสป  คจฺฉติเยว   เกวล  ชิณฺณ- 
ปติตฏาเน  ปฏิสงฺขรณมตฺตเมว  กาตพฺพ  โหติ    ตสฺมา  อิท   
วิหารทาน  สลากภตฺตโต  อปฺปตฺถตร ฺจ  อปฺปสมารมฺภตร ฺจ   
โหติ  ฯ  ยสมฺา  ปเนตฺถ  สุตฺตนฺตปริยาเยน  ยาวเทว  สีตสฺส  
ปฏิฆาตายาติอาทโย (๑) นวานิสสา  วุตฺตา  ขนฺธกปริยาเยน   
                สตี  อุณฺห  ปฏหินฺติ                  ตโต  วาฬมิคานิ  จ   
                สริึสเป  จ  มกเส                  สิสิเร  จาป  วุฏ ิโย    
                ตโต  วาตาตโป  โฆโร          ส ฺชาโต  ปฏิห ฺติ  ฯ   
                เลณตฺถ ฺจ  สุขตฺถ ฺจ          ฌายิตุ  จ  วิปสฺสิตุ   
                วิหารทาน  สงฺฆสฺส                  อคฺค  พุทฺเธหิ  วณฺณิต  ฯ   
                ตสฺมา  หิ  ปณฺฑิโต โปโส  สมฺปสฺส  อตฺถมตฺตโน   
                วิหาเร  การเย  รมฺเม          วาสเยตฺถ  พหุสฺสุเต  ฯ   
                เตส  อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ          วตฺถเสนาสนานิ  จ   
                ทเทยฺย  อุชุภูเตสุ                  วิปฺปสนฺเนน  เจตสา  ฯ   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๑๓/๑๔๒ ฯ  
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                เลมที่  ๔  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๕๑ 
                         
                เต  ตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺติ          สพฺพทุกฺขา  ปนูทน   
                ย  โส  ธมฺม  อิธ ฺาย          ปรินิพฺพาตฺยนาสโวติ (๑) ฯ   
        สตฺตรสานิสสา  วุตฺตา    ตสฺมา  เอต  สลากภตฺตโต  
มหปฺผลตร ฺจ   มหานิสสตร ฺจาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  สงฺฆสฺส  ปน  
ปริจฺจตฺตตฺตาว  ย ฺโติ  วุจฺจติ  ฯ   
        อิทป  สตฺุวา  พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ  ธนปริจฺจาค  กตฺวา   
วิหารทาน  นาม  ทุกฺกร   อตฺตโน  สนตฺกา  หิ  กากณิกาป  
ปรสฺส  ทุปฺปริจฺจชฺชา   หนฺทาห  อิโตป  อปฺปตฺถตร ฺจ  อปฺป- 
สมารมฺภตร ฺจ  ย ฺ  ปุจฺฉามีติ  ฯ  ตโต  ต  ปุจฺฉนฺโต  อตฺถ ิ 
ปน  โภติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  สกึ  ปริจฺจตฺเตป  วิหาเร  ปุนปฺปุน   
ฉาทนขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณาทิวเสน  กิจฺจ  อตฺถิเยว   สรณ  ปน   
เอกภิกฺขุสฺส  วา  สนฺติเก  สงฺฆสฺส  วา  คณสฺส  วา  สกึ  
คหิต  คหิตเมว  โหติ   นตฺถิ  ตตฺถ  ปนุปฺปุน  กตฺตพฺพตา   
ต  วิหารทานโต  อปฺปตฺถตร ฺจ  อปปสมารมฺภตร ฺจ  โหติ  ฯ  
ยสฺมา  จ  สรณคมน  นาม  ติณฺณ  รตนาน  ชีวิตปริจฺจาคมย  
ปุกมฺม  สพฺพสมฺปตฺตึ (๒) เทติ  ตสฺมา  มหปฺผลตร ฺจ  มหานิสส- 
ตร ฺจาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ติณฺณ  ปน  รตนาน  ชีวิตปริจฺจาควเสน   
ย ฺโติ  วุจฺจติ  ฯ   
# ๑. วิ. จุล. ๗/๒๐๓/๘๗ ฯ  ๒. ม. ปุกฺญ  สคฺคสมฺปตฺตึ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๒ 
 
        อิท  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ  อตฺตโน  ชีวิต  นาม  
ติณฺณ (๑)  รตนาน (๑) ปริจฺจชิตุ  ทุกกฺร (๒)  อตฺถิ  นุ  โข  อิโตป  
อปฺปตฺถตโร  จ (๓)  อปฺปสมารมฺภตโร  จ  (๓)  ย ฺโติ  ฯ  ตโต  ต   
ปุจฺฉนฺโต  ปุน  อตฺถ ิ ปน  โภ  โคตมาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ปาณาติปาตา  เวรมณีติอาทีสุ  เวรมณี  นาม  
วิรติ  ฯ  สา  ติวิธา  โหติ  สมฺปตฺตวิรติ  สมาทานวิรติ  
เสตุฆาตวิรตีติ  ฯ  ตตฺถ  โย  สิกฺขาปทานิ  อคฺคเหตฺวาป  เกวล 
อตฺตโน  ชาติโคตฺตกุลปฺปเทสาทีนิ (๔)  อนุสฺสรตฺิวา  น  เม  อิท  
ปฏิรูปนฺติ  ปาณาติปาตาทีนิ  น  กโรติ   สมฺปตฺตวตฺถุ   ปริหรติ   
ตโต [๕]  วิรมติ   ตสฺส  สา  วิรติ  สมฺปตฺตวิรตีติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        อชชฺตคฺเค  ชีวิตเหตุป  ปาณ  น  หนามีติ  วา  
ปาณาติปาตา  วิรมามีติ  วา  เวรมณึ  สมาทิยามีติ  วา  
เอว  สิกฺขาปทานิ  คณฺหนฺตสฺส  ปน  วิรติ  สมาทานวิรตีติ  
เวทิตพฺพา  ฯ   
        อริยสาวกาน  ปน  มคฺคสมฺปยุตฺตา  วิรติ  เสตุฆาตวิรติ  
นาม  ฯ  ตตฺถ  ปุริมา  เทวฺ  วิรติโย  ย  โวโรปนาทิวเสน  
วีติกฺกมิตพฺพ  ชีวิตินฺทฺรียาทิวตฺถุ    ต  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตนฺติ  
ปจฺฉิมา  นิพฺพานารมฺมณาว  ฯ  เอตฺถ  จ  โย  ป ฺจ  สิกฺขาปทานิ   
# ๑. ม. อิเม  ปาฐา  นตฺถิ ฯ  ๒. ม.ปรสฺส  ปริจฺจชตุิ  ทุกฺกร ฯ 
# ๓. ม. อิเม  ปาฐา  นตฺถิ ฯ  ๔. ม.....กลุาปเทสาทีนิ ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร  อารกาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๕๓ 
 
เอกโต  คณฺหาติ   ตสฺส  เอกสฺมึ  ภินฺเน  สพฺพานิป  ภินฺนานิ   
โหนฺติ  ฯ  โย  เอเกก  คณฺหาติ   โส  ย  วีติกฺกมติ   ตเทว  
ภิชฺชติ  ฯ เสตุฆาตวิรติยา  ปน  เภโท  นาม  นตฺถิ  ฯ  ภวนฺตเรป  
หิ  อริยสาวโก  ชีวิตเหตุป  เนว  ปาณ  หนติ  น  สุร  ปวติ  ฯ  
สเจปสฺส  สุร ฺจ  ขีร ฺจ  มิสฺเสตฺวา  มุเข  ปกฺขิปนฺติ   ขีรเมว  
ปวิสติ   น  สรุา  ฯ  ยถา  กึ  ฯ  ยถา  กริ (๑) โก ฺจสกุณาน  
ขีรมิสฺสเก  อุทเก  ขีรเมว  ปวิสติ   น  อุทก   อิท  โยนิสิทฺธนฺติ  
เจว (๒)  อิท  ธมฺมตาสิทฺธนฺติ  จ  เวทิตพฺพ  ฯ  ยสฺมา  ปน  
สรณคมเน  ทิฏ ิอุชุกรณ  นาม  ภาริย  สิกฺขาปทสมาทาเน  
ปน  วิรติมตฺตกเมว  ฯ  ตสฺมา  เอต  ยถา  ตถา (๓)  คณฺหนฺตสฺสาป  
สาธุก  คณฺหนฺตสฺสาป  อปฺปตฺถตร ฺจ  อปฺปสมารมฺภตร ฺจ  ฯ  
ป ฺจสีลสทิสสฺส  ปน  ทานสฺส  นาม (๔) อภาวโต  เอตฺถ  
มหปฺผลตา  มหานิสสตา  จ   เวทิตพฺพา  ฯ  วุตฺต  เหต  ฯ 
        ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  ทานานิ  มหาทานาทิ  อคฺค ฺานิ  
รตฺต ฺานิ  วส ฺานิ  โปราณานิ  อสงฺกิณฺณานิ  อสงฺกิณฺณ- 
ปุพฺพานิ  น  สงฺกิยนฺติ  น  สงฺกิยิสฺสนฺติ  อปฺปฏกิุฏานิ  
สมเณหิ  วา  พฺราหฺมเณหิ  วา  วิ ฺ ูหิ   กตมานิ  ป ฺจ   อิธ  
ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปาณาติปาต  ปหาย  ปาณาติปาตา   
# ๑. ม. อย  ปาโฐ  นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เจ ฯ  ๓. ม. ยถา  วา  ตถา  วา ฯ 
# ๔. ม. อย  ปาโฐ  นตฺถิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๔ 
 
ปฏิวิรโต  โหติ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  ภิกฺขเว  อริยสาวโก   
อปริมาณาน  สตฺตาน  อภย  เทติ   อเวร  เทติ   อพฺยาปชฺฌ (๑)  เทติ   
อปริมาณาน  สตฺตาน  อภย  ทตฺวา  อเวร  ทตฺวา  อพฺยาปชฺฌ 
ทตฺวา  อปริมาณสฺส  อภยสฺส  อเวรสสฺ  อพฺยาปชฌฺสฺส  ภาคี   
โหติ   อิท  ภิกฺขเว  ปม  ทาน  มหาทาน  อคฺค ฺ  รตฺต ฺ  
วส ฺ  โปราณ  อสงฺกิณฺณ  อสงฺกิณฺณปุพฺพ  น  สงฺกิยติ  น   
สงฺกิยิสฺสติ  อปฺปฏิกฺกุฏ  สมเณหิ  วา  พฺราหฺมเณหิ  วา  วิ ฺ ูหิ   
ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อทนิฺนาทาน  ปหาย  ฯเปฯ 
กาเมสุ  มิจฺฉาจาร  ปหาย  ฯเปฯ  มุสาวาท  ปหาย  ฯเปฯ  สุรา- 
เมรยมชฺชปมาทฏาน  ปหาย  ฯเปฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจ  
ทานานิ  มหาทานานิ  อคฺค ฺานิ    ฯเปฯ  วิ ฺ ูหีติ (๒) ฯ   
        อิท ฺจ  ปน  สลีป ฺจก  อตฺตสิเนห ฺจ  ชีวิตสิเนห ฺจ  
ปริจฺจชิตฺวา  รกฺขิสฺสามีติ  สมาทินฺนตาย  ย ฺโติ  วุจฺจติ  ฯ  
ตตฺถ  กิ ฺจาป  ป ฺจสีลโต  สรณคมนเมว  เชฏก    อิท  ปน  
สรเณ (๓) ปติฏาย  รกฺขิตสีลวเสน  มหปฺผลนฺติ  วุตฺต  ฯ   
        อิทป  สตฺุวา  พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ  ป ฺจสีล  นาม  รกฺขิตุ   
ครุก   อตฺถิ  นุ  โข  อ ฺ  กิ ฺจิ   อีทิสเมว  หุตฺวา  อิโต  
อปฺปตฺถตร ฺจ   มหปฺผลตร ฺจาติ  ฯ  ตโต  ต  ปุจฺฉนฺโต  ปุนป  
อตฺถิ  ปน  โภ  โคตมาติอาทิมาห  ฯ  อถสฺส  ภควา  ติวิธสีล- 
# ๑. ม. อพฺยาพชฺฌ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๒๙/๒๕๐ ฯ 
# ๓. ม. สรณคมเนเยว ฯ  
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ปาริปูริย   ิตสฺส  ปมชฺฌานาทีน  ย ฺาน  อปฺปตฺถตรต ฺจ (๑)  
มหปฺผลตร ฺจ (๑)  ทสฺเสตุกาโม  พุทธฺุปฺปาทโต  ปฏาย  เทสน  
อารภนฺโต  อิธ  พฺราหฺมณาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  เหฏา 
วุตฺเตหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโต [๒] ปมชฺฌานาทีสุ    ิโต  ทุติยาทีนิ (๓) 
นิพฺพตฺเตนฺโต  น  กิลมติ   ตสฺมา  ตานิ  อปฺปตฺถานิ  อปฺป- 
สมารมฺภานิ  ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ  ปมชฌฺาน  เอก   กปฺป  
พฺรหฺมโลเก  อายุ  เทติ   ทติุย  อฏ  กปฺเป   ตติย  จตุสฏ ี 
กปฺเป   จตุตฺถ  ป ฺจกปฺปสตานิ    ตเทวากาสาน ฺจายตนาท- 
 ิสมาปตฺติวเสน  ภาวิต  วีสติ  จตฺตาลีส  สฏ ิ  จตุราสีติ  จ   
กปฺปสหสฺสานิ  อายุ เทติ   ตสฺมา  มหปฺผลตร ฺจ  มหานิสส- 
ตร ฺจ  ฯ  นวีรณาทีน  ปน  ปจฺจนีกธมฺมาน (๔)  ปริจฺจตฺตตฺตา  ต  
ย ฺโติ (๕)  เวทิตพฺพ  ฯ   
        วิปสฺสนาาณป  ยสฺมา  จตุตฺถชฺฌานปริโยสาเนสุ  คุเณสุ  
ปติฏาย  นิพฺพตฺเตนฺโต  น  กิลมติ   ตสฺมา  อปฺปตฺถ  อปฺป- 
สมารมฺภ   วิปสฺสนาสุขสทิสสฺส  ปน  สุขสฺส  อภาวา  มหปฺผล   
ปจฺจนีกกิเลสปริจฺจาคโต  ย ฺโติ  ฯ   
        มโนมยทิฺธิป  ยสฺมา  วิปสฺสนาาเณ  ปติฏาย   
นิพฺพตฺเตนฺโต  น  กิลมติ   ตสฺมา  อปปฺตฺถา  อปฺปสมารมฺภา   
# ๑. ม.  อปฺปฏฐตร ฺจ  มหปฺผลตร ฺจ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร 
# ปฐม ฌานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ทุติยชฺฌานาทีนิ ฯ  
# ๔. ม. ปจฺจนิกาน  ธมฺมาน ฯ  ๕. ม. ยฺญนฺติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๖ 
 
อตฺตโน  สทสิรูปนิมฺมานสมตฺถตาย  มหปฺผลา   อตฺตโน  ปจฺจนีก- 
กิเลสปริจฺจาคโต  ย ฺโ  ฯ   
        อิทฺธิวิธาณาทีนิป  ยสฺมา  มโนมยาณาทีสุ  ปติฏาย  
นิพฺพตฺเตนฺโต  น  กิลมติ   ตสฺมา  อปปฺตฺถานิ  อปฺปสมารมฺภานิ   
อตฺตโน  อตฺตโน  ปจฺจนีกกิเลสปฺปหานโต  ย ฺโ  ฯ   อิทฺธิวิธ  
ปเนตฺถ  นานาวิธวิกุพฺพนทสฺสนสมตฺถตาย    ทิพฺพโสต  เทว- 
มนุสฺสาน  สทฺทสวนสมตฺถตาย    เจโตปริยาณ  ปเรส  โสฬส- 
วิธจิตฺตชานนสมตฺถตาย    ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  อิจฺฉิติจฺฉิตฏ- 
านสมนุสฺสรณสมตฺถตาย   ทิพฺพจกฺขุ  อิจฺฉิติจฺฉิตรูปทสฺสน- 
สมตฺถตาย   อาสวกฺขยาณ  อติปณีตโลกุตฺตรมคฺคสุขนิปฺผาทน- 
สมตฺถตาย  มหปฺผลนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  
        ยสฺมา  ปน  อรหตฺตโต  วิสิฏตโร  อ ฺโ  ย ฺโ  นาม   
นตฺถิ  ตสฺมา  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทสน  สมาทเปนฺโต (๑)  อย  โข   
พฺราหฺมณาติอาทิมาห  ฯ   
# ๑. ม. สมาเปนฺโต ฯ  
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        เลมที ่๔  กูฏทนฺตอุปาสกตฺตปฏิเวทนากถาวณฺณนา  หนา ๔๕๗ 
         
        เอว  วุตฺเตติ  เอว  ภควตา  วุตฺเต  เทสนาย   ปสทีิตฺวา  
สรณ   คนฺตุกาโม  กฏูทนฺโต  พฺราหฺมโณ  เอต  อภิกฺกนฺต  โภ  
โคตมาติอาทิก  วจนมโวจ  ฯ  อุปวายตูติ  อุปคนฺตฺวา  สรีรทรถ  
นิพฺพาเปนฺโต  ตนุ  สีตโล  วาโต  วายตูติ  ฯ  อิท ฺจ  ปน  
วตฺวา  พฺราหฺมโณ  ปรุิส  เปเสสิ  คจฺฉ  ตาต  ย ฺาวาฏ  
ปวิสิตฺวา  สพฺเพ  เต  ปาณโย  พนฺธนา  โมเจหีติ  ฯ  โส  สาธูติ  
ปฏิสุณิตฺวา  ตถา  กตฺวา  อาคนฺตฺวา  มุตฺตา  โภ  เต  ปาณโยติ   
อาโรเจสิ  ฯ 
        ยาว  พฺราหฺมโณ  ต  ปวตฺตึ  น  สณิุ    น  ตาว  ภควา 
ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  กสฺมา  ฯ  พฺราหฺมณสฺส  จิตฺเต  อากุลภาโว  
อตฺถีติ ฯ  สุตฺวา  ปนสฺส  พหู  วต  เม  ปาณา  โมจิตาติ  
จิตฺตวาโร  วิปฺปสีทิ (๑)  ฯ  ภควา  ตสฺส  วิปฺปสนฺนมนต  ตฺวา 
ธมฺมเทสน  อารภิ  ฯ  ต  สนฺธาย  อถโข  ภควาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
ปุน  กลฺลจิตฺตนฺติอาทิ  อนุปุพฺพิกถานุภาเวน  วิกฺขมฺภิตนีวรณต  
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทฆีนิกายฏกถาย   
                กฏูทนฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                ป ฺจม  ฯ   
# ๑. ม. จิตฺตวาโร  วิปฺปสทีติ ฯ  
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                                เลมที่  ๔  หนา  ๔๕๘ 
                                 
                                มหาลิสุตฺตวณฺณนา   
                         
                        พฺราหฺมณทูตวตฺถุวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  เวสาลิยนฺติ  มหาลิสุตฺต  ฯ  ตตฺราย   
อนุปุพฺพปทวณฺณนา (๑) ฯ  เวสาลิยนติฺ  ปุนปฺปุน  วิสาลภาวูปคมนโต  
เวสาลีติ  ลทธฺนามเก  นคเร  ฯ  มหาวเนติ  พหินคเร  หิมวนฺเตน  
สทฺธึ  เอกาพทฺธ  หุตฺวา   ิต  สย  ชาต  วน  อตฺถิ    ย   
มหนฺตภาเวเนว  มหาวนนฺติ  วุจฺจติ   ตสฺมึ  มหาวเน  ฯ  กฏูาคาร- 
สาลายนฺติ  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  สงฺฆาราม  ปติฏเปสุ  ฯ  ตตฺถ 
กณฺณิก  โยเชตฺวา  ถมฺภาน  อุปร ิ กฏูาคารสาลา   สงฺเขเปน  
เทววิมานสทิส  ปาสาท  อกสุ  ฯ  ต  อุปาทาย  สกโลป   
สงฺฆาราโม  กูฏาคารสาลาติ  ป ฺยายิตฺถ  ฯ  ภควา  ต  เวสาลึ   
อุปนิสฺสาย  ตสฺมึ  สงฺฆาราเม  วิหรติ  ฯ  เตน  วุตฺต  เวสาลิย  
วิหรติ  มหาวเน  กูฏาคารสาลายนฺติ  ฯ   
        โกสลกาติ  โกสลรฏวาสิโน  ฯ  มาคธกาติ  มคธรฏวาสิโน  ฯ  
กรณีเยนาติ  อวสฺส  กตฺตพฺพกมฺเมน  ฯ  ย  ห ิ อกาตตป  วฏฏติ     
ต  กิจฺจนฺติ  วุจฺจติ   ย  อวสฺส  กาตพฺพเมว   ต  กรณีย  นาม  ฯ   
        ปฏิสลลฺีโน  ภควาติ  นานารมฺมณจารโต  ปฏิกฺกมฺม   
สลฺลีโน  นลิโีน   เอกีภาว  อุปคมฺม  เอกตฺตารมฺมเณ  ฌานรตึ   
# ๑. อนุปุพฺพปทวณฺณนา  ฯ   
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                เลมที่  ๔  มหาลิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๕๙ 
 
อนุภวตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺเถวาติ  ตสฺมึเยว  วิหาเร  ฯ  เอกมนฺตนฺติ   
ตสฺมา  านา  อปกฺกมฺม  ตาสุ  ตาสุ  รกฺุขจฺฉายาสุ  นิสีทึสุ  ฯ   
 
                        โอฏทฺธลิจฺฉวิวตฺถุวณฺณนา   
        โอฏทฺโธติ  อทฺโธฏตาย  เอว  ลทฺธนาโม  ฯ  มหติยา   
ลิจฺฉวิปริสายาติ  ปุเรภตฺต  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน   
ทตฺวา  ภควโต  สนฺติเก  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏหิตฺวา  คนฺธมาลาทีนิ  
คาหาเปตฺวา  อุคฺโฆสนาย  มหตึ  ลิจฺฉวิราชปริส  สนฺนิปาตาเปตฺวา (๑)  
ตาย  นีลปตาทิวณฺณวตฺถาภรณวิเลปนปฏิมณฺฑิตาย   ตาวตึส- 
ปริสสปฺปฏิภาคาย (๒)  มหติยา  ลิจฺฉวิปริสาย  สทธฺึ  อุปสงฺกมิ  ฯ   
อกาโล  โข  มหาลีติ  ตสฺส  โอฏทฺธสฺส  มหาลีติ  มูลนาม     
เตน  มูลนามมตฺเตน  น  เถโร   มหาลติี  อาลปติ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสีทีติ  ปฏริปูาสุ  รุกฺขจฺฉายาสุ  ตาย ลิจฺฉวิปริสาย  สทฺธ ึ  
รตนตฺตยสฺส  วณฺณ  กถยนฺโต  นิสีท ิ ฯ 
        สีโห  สมณุทฺเทโสติ  อายสฺมโต  นาคิตสฺส  ภาคิเนยฺโย   
สตฺตวสฺสกาเล  ปพฺพชิตฺวา  สาสเน  ยตฺุตปยุตฺโต  สีโหติ  เอว- 
นามโก  สามเณโร  ฯ  โส  กิร  ต  มหาปริส  ทิสฺวา  อย  
ปริสา  มหตี  สกล  วิหาร  ปูเรตฺวา  นิสนิฺนา   อทฺธา  ภควา  
อชฺช  อิมิสฺสา  ปริสาย  มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  ธมฺม  เทเสสฺสติ (๓)  
# ๑. สนฺนิปาตาเปตฺวา  ฯ  ๒. ม.....ปริสสปฺปฏิภาคาย ฯ 
# ๓. ม.  เทเสสฺสติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๐ 
 
ยนฺนูนาห  อุปชฺฌายสฺสาจิกฺขิตฺวา  ภควโต  มหติยา   ปริสาย (๑) 
สนฺนิปติตภาว   อาโรจาเปยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  เยนายสฺมา  นาคิโต  
เตนุปสงฺกมิ  ฯ ภนฺเต  กสสฺปาติ  เถร  โคตฺเตน  อาลปติ  ฯ  
เอสา  ชนตาติ  เอโส  ชนสมูโห  ฯ   
        ตฺว ฺเว  ภควโต  อาโรเจหีติ  สีโห  กิร  ภควโต  
วิสฺสาสิโก   อย  หิ  เถโร  ถลูสรีโร   เถรสฺส (๒)  สรีรครุตาย  
อุฏานนิสชฺชาทีสุ   อาลสิยภาโว  อีสก  อปฺปหีโน  วิย  โหติ   
อถาย  สามเณโร  ภควโต  กาเลน  กาล  วตฺต  กโรติ    เตน  
น  เถโร  ตฺวป  ทสพลสฺส  วิสฺสาสิโกติ  วตฺวา  คจฺฉ    ตฺว ฺเว  
อาโรเจหีติ  อาห  ฯ   
        วิหารปจฺฉายายนฺติ  วิหารจฺฉายาย    กฏูาคารมหา- 
เคหจฺฉายาย   ผริโตกาเสติ  อตฺโถ  ฯ  สา  กิร  กฏูาคารสาลา  
ทกฺขิณุตฺตรโต  ทีฆา  ปาจีนมุขา  ฯ  เตนสฺสา  ปุรโต  มหตี  
ฉายา  ปตฺถฏา  โหติ  ฯ  สโีหป   ตตฺถ  ภควโต  อาสน  
ป ฺเปสิ  ฯ   อถโข  ภควา  ทฺวารนฺตเรหิ  เจว  วาตปานนฺตเรหิ  
จ  นิกฺขมิตฺวา  วิธาวนฺตีหิ [๓]   ฉพฺพณฺณาหิ  พุทฺธรสีหิ (๔)  สสูจิต- 
นิกฺขมโน  วลาหกนฺตรโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย  กฏูาคารสาลโต  
นิกฺขมิตฺวา  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน (๕)  นิสีทิ  ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข   
# ๑. ม. มหาปริสาย ฯ  ๒. ม. เตนสฺส ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วิปผรนฺตีหีติ 
# ๔. ม.  พุทธฺรสฺมีหิ ฯ  ๕. ม. ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน ฯ  
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                        เลมที ่ ๔  มหาลิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๑ 
 
ภควา  วิหารา  นิกฺขมฺม  วิหารปจฺฉายาย  ป ฺตฺเต  อาสเน 
นิสีทิติ  ฯ   
        ปุริมาน ิ ภนฺเต  ทิวสานิ  ปุริมตรานีติ  เอตฺถ  หยิฺโยทิวส  
ปุริม  นาม    ตโต  ปร  ปรุมิตร   ตโต  ปฏาย  ปน  สพฺพานิ  
ปุริมานิ  เจว  ปุริมตรานิ  จ  โหนฺติ  ฯ  ยทคฺเคติ  มูลทิวสโต  
ปฏาย  ย  ทวิส  อคฺค  ปร  โกฏึ  กตฺวา  วิหรามีติ  อตฺโถ  ฯ  
ยาว  วิหาสินฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อิทานิ  ตสฺส  ปริมาณ  ทสฺเสนฺโต  
น  จิร  ตีณิ  วสฺสานีติ  อาห  ฯ  อถวา  ฯ  ยทคฺเคติ  ย  ทิวส  
อคฺค  กตฺวา  น  จิร  ตีณิ  วสฺสานิ  วิหรามีติ  อตฺโถ  ฯ 
ย  ทิวส  อาทึ  กตฺวา  น  จิร  วิหาสึ    ตีณิเยว  วสฺสานีติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ  อย  กริ  ภควโต  ปตฺตจีวร  คณฺหนฺโต  ตีณิ   
สวจฺฉรานิ  ภควนฺต  อุปฏาสิ  ฯ  ต  สนฺธาย  เอว  วทติ  ฯ  
ปยรูปานีติ  ปยชาติกานิ  สาตชาติกานิ  ฯ  กามูปส ฺหิตานีติ  
กามสฺสาทยุตฺตานิ  ฯ  รชนียานีติ  ราคชนกานิ  ฯ   
        โน  จ  โข  ทิพฺพานิ  สทฺทานีติ  กสฺมา  สุนกฺขตฺโต  
ตานิ  น   สุณาติ  ฯ  โส  กริ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ทิพพ- 
จกฺขุปริกมฺม  ยาจิ  ฯ  ตสฺส  ภควา  อาจิกฺขิ  ฯ  โส  ยถานุสิฏ  
ปฏิปนฺโน  ทพฺิพจกฺขุ อุปฺปาเทตฺวา  เทวตาน  รูปานิ  ทิสฺวา  
จินฺเตสิ  อิมสฺมึ  สรรีสณฺาเน  สทฺเทน  มธุเรน  ภวิตพฺพ   กถนนฺุ 
โข  น  สุเณยยฺนฺติ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ทิพฺพโสตปริกมฺม    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๒ 
 
ปุจฺฉิ  ฯ  อย ฺจ  อตีเต  เอก  สลีวนฺต  ภิกฺขุ  กณฺณสงฺขลิย (๑) 
ปหริตฺวา  พธิรมกาสิ  ตสฺมา  ปริกมมฺ  กโรนฺโตป  อภพฺโพ  
ทิพฺพโสตาธิคมสฺส(๒)  ฯ  เตนสฺส  ภควา  ปริกมฺม  น  กเถสิ  ฯ 
โส  เอตฺตาวตา  ภควติ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  จินฺเตสิ  อทฺธา  
สมณสฺส  โคตมสฺส  เอว  โหติ  อหป  ขตฺติโย  อยป  ขตฺติโย   
สจสฺส  าณ  วฑฺฒิสฺสติ   อยป  สพฺพ ฺ ู   ภวิสฺสตีติ  อุสูยาย  
มยฺห  น  กเถสีติ  ฯ  โส  อนุกฺกเมน  คิหิภาว  ปตฺวา  ตมตฺถ  
มหาลิลิจฺฉวิโน  กเถนฺโต  เอวมาห  ฯ   
                         
                        เอกสภาวิตสมาธิวณฺณนา   
        เอกสภาวิโตติ  เอกสาย  เอกโกฏาสาย  ภาวิโต  ทิพฺพาน 
วา  รูปาน  ทสฺสนตฺถาย    ทิพฺพาน  วา  สทฺทาน  สวนตฺถาย  
ภาวิโตติ  อตฺโถ  ฯ  ติริยนติฺ  อนุทิสา (๓)  ฯ  อุภยสภาวิโตติ  อุภยสาย  
อุภยโกฏาสาย  ภาวิโตติ  อตฺโถ  ฯ  อย  โข  มหาลิ  เหตูติ  
อย  ทิพฺพานเยว  รูปาน  ทสฺสนาย  เอกสภาวิโต  สมาธิ  
เหตุ  ฯ   
        อิมมตฺถ  สุตฺวา  โส  ลิจฺฉวี  จินฺเตสิ  อิท  ทิพฺพโสเตน   
สทฺท  สุณาติ (๔)  อิมสฺมึ  สาสเน  อุตฺตมตฺถภูต  ม ฺเ   อิมสฺส  นูน   
# ๑. ม. กณณฺสงฺขลิย ฯ  ๒. ม. ทิพฺพโสตาธิคมาย ฯ 
# ๓. ม. อนุทสิาย ฯ  ๔. ม. สทฺทสุณน ฯ  
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                เลมที่  ๔  มหาลิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๓ 
 
อตฺถาย  เอเต  ภิกฺขู  ป ฺาสมฺป  สฏ ิป  วสฺสานิ  อปณฺณก  
พฺรหฺมจริย  จรนฺติ    ยนนฺูนาห  ทสพล  เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  ฯ 
ตโต  ตมตฺถ  ปุจฺฉนฺโต  เอตาส  นูน  ภนฺเภติอาทิมาห  ฯ  สมาธิ- 
ภาวนานนฺติ  เอตฺถ  สมาธเิยว  สมาธิภาวนา   อุภยสภาวิตาน  
สมาธีนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อถ  สฺมา  สาสนโต  พาหิรา  เอตา  
สมาธิภาวนา    น  อชฌฺตฺติกา    ตสฺมา  ตา  ปฏิกฺขิปตฺวา  ยทตฺถ  
ภิกฺขู  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ   ต (๑)  ทสฺเสนฺโต  ภควา  น  โข  
มหาลีติอาทิมาห  ฯ   
 
                                จตุอริยผลวณฺณนา   
        ติณฺณ  สโยชนานนติฺ  สกฺกายทิฏ ิอาทีน  ติณฺณ  พนฺธ- 
นาน  ฯ  ตานิ  หิ  วฏฏทุกขฺมเย (๒)  รเถ  สตฺเต  สโยเชนฺติ   
ตสฺมา  สโยชนานีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  โสตาปนฺโน  โหตีติ  มคฺคโสต  
อาปนฺโน  โหติ  ฯ  อวินิปาตธมฺโมติ  จตูสุ  อปาเยสุ  อปตน- 
ธมฺโม  ฯ  นยิโตติ  ธมฺมนิยาเมน  นิยโต  ฯ  สมโฺพธิปรายโนติ  อุปร- 
 ิมคฺคตฺตยสงฺขาตา  สมฺโพธิ  ปร  อยน  อสฺส   อเนน (๓)   ปตฺตพฺพาติ   
สมฺโพธิปรายโน  ฯ   
        ตนุตฺตาติ  ปริยฏุานมนฺทตาย  จ    กทาจิ    กรหจิ   
อุปฺปตฺติยา  จ   ตนุภาวา  ฯ   
# ๑. ม. เต ฯ  ๒. ม. วฏฏทุกฺขมเย ฯ  ๓. ม. อเนน  วา ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๔ 
 
        โอรมฺภาคิยานนฺติ  เหฏาภาคิยาน   เยหิ  พทโฺธ (๑) อุปร-ิ 
สุทฺธาวาสภูมิย  นิพฺพตฺติตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  โอปปาติโกติ  เสส- 
โยนิปฏิกฺเขปวจนเมต  ฯ  ตตฺถ  ปรินพฺิพายีติ  ตสฺมึ  อุปริภเวเยว   
 ินิพฺพานธมฺโม (๒) ฯ  อนาวตฺติธมฺโมติ  ตโต  พฺรหฺมโลกา  ปุน   
ปฏิสนฺธิวเสน  อนาวตฺตนธมฺโม  ฯ   
        เจโตวิมุตฺตินฺติ  จิตฺตวิสุทฺธึ  ฯ  สพฺพกิเลสพนฺธนวิมุตฺตสฺส   
อรหตฺตผลจิตฺตสฺเสต  อธิวจน  ฯ ป ฺาวิมุตฺตินฺติ  เอตฺถาป  สพฺพกิเลส- 
พนฺธนวิมุตฺตา  อรหตฺตผลป ฺาว  ป ฺาวิมุตฺตีติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
ทิฏเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ฯ  สยนฺติ  สาม  ฯ  อภิ ฺาติ   
อภิชานิตฺวา  ฯ  สจฺฉิกตฺวาติ  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ฯ  อถวา   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวาติ  อภิ ฺาย  อภิวิสิฏเน  าเณน  สจฺฉิกริตฺวาติป  
อตฺโถ  ฯ  อุปสมฺปชฺชาติ  ปตฺวา  ปฏลิภิตฺวา  ฯ   
                                 
                        อริยอฏงฺคิกมคฺควณฺณนา 
        อิท  สุตฺวา  ลิจฺฉวิราชา  จินฺเตสิ  อย  วรธมโฺม (๓)  น 
สกุเณน  วิย  อุปฺปติตฺวา  นาป  โคธาย  วิย  อุเรน  คนฺตฺวา  
สกฺกา  ปฏิวิชฺฌิตุ   อทฺธา   อิม  ปฏิวิชฌฺนฺตสฺส  ปพฺุพภาคปฏิปทาย  
ภวิตพฺพ   ปุจฺฉามิ  ตาว  นนฺติ  ฯ  ตโต  ภควนฺต  ปุจฺฉนฺโต  
อตฺถิ  ปน  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ  อฏงฺคิโกติ  ป ฺจงฺคิกตุริย  วิย   
# ๑. ม. พทโฺธ ฯ  ๒. ม. ปรินิพฺพานธมฺโม ฯ  ๓. ม. อย ปน ธมฺโม ฯ   
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                        เลมที ่ ๔  มหาลิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๕ 
 
อฏกุลิโก (๑)  คาโม  วิย  จ  อฏงฺคมตฺโตเยว  หุตฺวา  อฏงฺคิโก   
น  องฺคโต  อ ฺโ  มคฺโค  นาม  อตฺถิ  ฯ  เตเนวาห  เสยฺยถีท    
สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธีติ  ฯ   
        ตตฺถ  สมฺมาทสฺสนลกฺขณา  สมฺมาทิฏ ิ  ฯ  สมฺมาอภินิโรปน- 
ลกฺขโณ  สมมฺาสงฺกปฺโป  ฯ  สมฺมาปริคฺคหณลกฺขณา  สมฺมาวาจา  ฯ   
สมฺมาสมุฏาปนลกฺขโณ  สมฺมากมฺมนฺโต  ฯ  สมมฺาโวทาปนลกฺขโณ   
สมฺมาอาชีโว  ฯ  สมฺมาปคฺคหณลกฺขโณ  สมฺมาวายาโม  ฯ  สมฺมา- 
อุปฏานลกฺขณา  สมฺมาสติ  ฯ  สมฺมาสมาธานลกฺขโณ  สมฺมา- 
สมาธิ  ฯ  เอเตสุ  เอเกกสฺส  ตีณิ  ตีณิ  กิจฺจานิ  โหนฺติ  ฯ  
เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ตาว  อ ฺเหิป  อตฺตโน  ปจฺจนีกกิเลเสหิ  
สทฺธึ  มิจฺฉาทิฏ ึ  ปชหติ   นิโรธ  อารมฺมณ  กโรติ   สมฺปยุตฺตธมฺเม  
จ  วิปสฺสติ   ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหวิธมนวเสน  อสมฺโมหโต  ฯ  สมฺมา- 
สงฺกปฺปาทโยป   ตเถว  มจฺิฉาสงฺกปฺปาทีนิ  ปชหนฺติ   นโิรธ  จ  
อารมฺมณ  กโรนฺติ  ฯ  วิเสสโต  ปเนตฺถ  สมฺมาสงฺกปฺโป  สหชาต- 
ธมฺเม  อภินิโรเปติ   สมฺมาวาจา  สมฺมา  ปริคฺคณฺหติ    สมฺมา- 
กมฺมนฺโต  สมฺมา  สมุฏาเปติ  สมฺมาอาชีโว  สมฺมา  โวทาเปติ   
สมฺมาวายาโม  สมฺมา  ปคฺคณฺหาติ    สมฺมาสติ  สมฺมา  อุปฏาเปติ  
สมฺมาสมาธิ  สมฺมา  ปทหติ  ฯ   
        อป  เจสา  สมฺมาทิฏ ิ  นาม  ปพฺุพภาเค  นานาขณา   
# ๑. ม. อฏฐงฺคิโก ฯ          



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 467 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๖         
         
นานารมฺมณา  โหติ    มคฺคกฺขเณ  เอกกฺขณา  เอการมฺมณา     
กิจฺจโต  ปน  ทุกฺเข  าณนฺติอาทีนิ (๑) จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ  ฯ   
สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป  ปพฺุพภาเค  นานาขณา  นานารมฺมณา   
โหนฺติ   มคฺคกฺขเณ  เอกกฺขณา  เอการมฺมณา  ฯ  เตสุ  สมฺมา- 
สงฺกปฺโป  กจฺิจโต  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโปติอาทีนิ  ตีณิ  นามานิ  ลภติ  ฯ   
สมฺมาวาจาทโย  ติสฺโส  วิรติโยป  โหนฺติ   เจตนาทโยป  [๒]  
มคฺคกฺขเณ  ปน  วิรติเยว (๓) ฯ  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสตีติ  อิทป   
ทฺวย  กิจฺจโต  สมฺมปฺปธานสติปฏานวเสน  จตฺตาริ  นามานิ   
ลภติ  ฯ  สมมฺาสมาธิ  ปน  ปุพฺพภาเคป  มคฺคกฺขเณป  สมฺมา- 
สมาธิเยว  ฯ   
        อิติ  อิเมสุ  อฏสุ  ธมฺเมสุ  ภควตา  นิพฺพานาธิคมาย  
ปฏิปนฺนสฺส  โยคิโน  พหูปการตฺตา  ปม  สมฺมาทิฏ ิ  เทสิตา  ฯ  
อย  หิ  ป ฺา  ป ฺาปชฺโชโต  ป ฺาสตฺถนฺติ  จ  วุตฺตา   
ตสฺมา  เอตาย  ปุพฺพภาเค  วิปสฺสนาาณสงฺขาตาย  สมฺมา- 
ทิฏ ิยา  อวิชชฺนฺธการ  วิธมิตฺวา  กิเลสโจเร  ฆาเตนฺโต  เขเมน   
โยคาวจโร  นิพฺพาน  ปาปุณาติ  ฯ  เตน  วุตฺต  นิพฺพานาธิ- 
คมาย  ปฏิปนฺนสฺส  โยคิโน  พหูปการตฺตา  ปม  สมฺมาทิฏ ิ  
เทสิตาติ  ฯ 
        สมฺมาสงฺกปฺโป  ปน  ตสฺสา  พหูปกาโร   ตสฺมา  ตทนนฺตร   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๙๙/๓๔๘ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โหนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ         
# ๓. ม. วิรติโยว ฯ  
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                        เลมที ่ ๔  มหาลิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๗ 
         
วุตฺโต  ฯ  ยถา  หิ  เหร ฺ ิโก  หตฺเถน  ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา   
จกฺขุนา  กหาปณ  โอโลเกนฺโต  อย  กโูฏ  อย   เฉโกติ   ชานาติ     
เอว  โยคาวจโรป  ปุพฺพภาเค  วิตกฺเกน  วิตกฺเกตฺวา  (๑) วิปสฺสนา- 
ป ฺาย  โอโลกยมาโน  อิเม  ธมฺมา  กามาวจรา  อิเม  ธมฺมา  
รูปาวจราทโยติ   ชานาติ (๒) ฯ  ยถา  วา  ปน  ปรุิเสน  โกฏิย   
คเหตฺวา  ปรวิตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  ทินฺน  มหารกฺุข  ตจฺฉโก  
วาสิยา   ตจฺเฉตฺวา  กมฺเม  อุปเนติ    เอว  วิตกฺเกน  วิตกฺเกตฺวา (๓) 
ทินฺเน  ธมฺเม  โยคาวจโร  ป ฺาย  อิเม  กามาวจรา    อิเม  
รูปาวจราติอาทินา  นเยน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กมฺเม  อุปเนติ  ฯ  
เตน  วุตฺต  สมฺมาสงฺกปฺโป  ปน  ตสฺสา  พหูปกาโร    ตสฺมา  
ตทนนฺตร  วุตฺโตติ  ฯ   
        สฺวาย  ยถา  สมฺมาทฏิ ิยา  เอว  สมฺมาวาจายป  
อุปการโก ฯ  ยถาห ฯ  ปพฺุเพ  โข  คหปติ (๔)  วิตกฺเกตฺวา  
วิจาเรตฺวา  ปจฺฉา  วาจ  ภินฺทตีติ (๕) ฯ  ตสฺมา  ตทนนฺตร  
สมฺมาวาจา  วุตฺตา  ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อิท ฺจิท ฺจ  กริสฺสามาติ (๖)  ปม  วาจาย  
สวิทหิตฺวา  โลเก  กมฺมนเฺต  ปโยเชนฺติ   ตสฺมา  วาจา  กายกมฺมสฺส  
อุปการิกาติ  สมฺมาวาจาย  อนนฺตร  สมฺมากมฺมนฺโต  วุตฺโต  ฯ   
# ๑. ม.   วิตกฺเกตฺวา   วิตกฺเกตฺวา ฯ  ๒. ม. ปชานาติ ฯ   
# ๓. ม.   วิตกฺเกตฺวา   วิตกฺเกตฺวา ฯ   ๔. ม. อาวุโส  วิสาข ฯ 
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๙/๕๕ๆ ฯ  ๖. ม. กริสฺสามาติ  ฯ          
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๘ 
 
        จตุพฺพิธ  ปน  วจีทุจฺจริต  ติวิธ ฺจ  กายทุจฺจริต  ปหาย   
อุภย  สุจริต  ปูเรนฺตสฺเสว  ยสฺมา  อาชวีฏมก  สลี  ปูรติ    น  
อิตรสฺส  ตสมฺา  ตทุภยานนฺตร  สมฺมาอาชีโว  วุตฺโต  ฯ  
        เอว  วิสทฺุธาชีเวน  ปน  ปริสุทโฺธ  เม  อาชีโวติ  เอตฺตาวตา   
ปริโตส  กตฺวา (๑)  สุตฺตปฺปมตฺเตน  วิหริตุ  น  ยตฺุต    อถโข   
สพฺพิริยาปเถสุ  อิท  วิริยมารภิตพฺพนฺติ (๒)  ทสฺเสตุ  ตทนนฺตร   
สมฺมาวายาโม  วุตฺโต  ฯ   
        ตโต  อารทฺธวิริเยนาป  กายาทีสุ  จตูสุ  วตฺถูสุ  สติ  
สุปติฏ ิตา (๓)  กาตพฺพาติ  ทสฺสนตฺถ  ตทนนฺตร  สมฺมาสติ  เทสิตา ฯ  
        ยสฺมา  ปเนว  สุปติฏ ิตา  สติ  สมาธิสฺสูปการานุปการาน (๔)  
ธมฺมาน  คติโย  สมนฺเนสิตฺวา  ปโหติ  เอกตฺตารมฺมเณ  จิตฺต  
สมาธาตุ  ตสฺมา  สมฺมาสติยา  อนนฺตร  สมฺมาสมาธิ  เทสิโตติ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  
        เอเตส  ธมฺมาน  สจฺฉิกิริยายาติ  เอเตส  โสตาปตฺติผลาทีน   
ปจฺจกฺขกิริยตฺถาย  ฯ   
# ๑. ม. อกตฺวา ฯ  ๒. ม. วิริย  สมารภิตพฺพนฺติ ฯ  ๓. สุปติฏ ิตา 
# ๔. ม. สมาธิสฺสอุปการานุปการาน ฯ  
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                เลมที่  ๔  เทฺวปพฺพชิตวตฺถุวณฺณนา   หนา  ๔๖๙ 
 
        เอกมิทาหนฺติ  อิท  กสฺมา  อารทฺธ  ฯ  อย  กริ  ราชา  รูป   
อตฺตาติ  เอวลทฺธิโก ฯ เตนสฺส  เทสนาย  จิตฺต  นาธิมุจฺจติ  ฯ  
อถ  ภควตา  ตสฺส  ลทฺธิยา  อาวิกรณตฺถ  เอก  การณ   
อาหริตุ  อิทมารทฺธ  ฯ  ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ ฯ อห  เอก  สมย   
โฆสิตาราเม  วิหรามิ   ตตฺร (๑)    เต  เทฺว  ปพฺพชิตา  ม  เอว   
ปุจฺฉึสุ (๑) ฯ  อถาห  เตส  พุทฺธุปฺปาท  ทสฺเสตฺวา  ตนฺติธมฺม  นาม   
กเถนฺโต  จ  อิทมโวจ  อาวุโส  สทฺธาสมฺปนฺโน  นาม  กุลปุตฺโต  
เอวรูปสฺส  สตฺถุ  สาสเน  ปพฺพชิโต  เอว  ติวิธ  สลี  ปูเรตฺวา  
ปมชฺฌานาทีนิ  ปตฺวา   ิโต  ต  ชีวนฺติ  อาทีนิ  วเทยฺย   ยุตฺต  
นุ  โข  เอตมสฺสาติ    ตโต  เตหิ  ยุตฺตนติฺ  วุตฺเต  อห  โข  
ปเนต  อาวุโส  เอว  ชานามิ    เอว  ปสฺสามิ  อถ  จ  ปนาห   
น  วทามีติ  ต  วาท  ปฏกิฺขิปตฺวา  อุตฺตรึ (๒)  ขีณาสว  ทสฺเสตฺวา  
อิมสฺส  เอว  วตฺตุ  น  ยุตฺตนฺติ  อโวจ  (๓)   เต   มม  วจน  สุตฺวา  
อตฺตมนา  อเหสุนฺติ  ฯ  
        เอว  วุตฺเต  โสป  อตฺตมโน  อโหสิ  ฯ  เตนาห  อิทมโวจ  ภควา   
อตฺตมโน  โอฏทฺโธ  ลจฺิฉวี   ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทีติ  ฯ   
                        อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย   
                                มหาลิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ฉฏ  ฯ   
# ๑. ม. ตตฺร  วสนฺต  ม  เต  เทฺว  ปพฺพชิตา  เอว  ปจฺุฉึสุ ฯ 
# ๒. ม. อุตฺตริ ฯ  ๓. ม. อโวจ ฯ  
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                                เลมที่  ๔  หนา  ๔๗๐ 
                                         
                                ชาลิยสุตฺตวณฺณนา 
                                         
                        เทฺวปพฺพชิตวตฺถุวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  โกสมฺพิยนฺติ  ชาลิยสุตฺต  ฯ  ตตฺราย-   
มนุปุพฺพปทวณฺณนา  โฆสิตาราเมติ  โฆสิเตน  เสฏ ินา  กเต   
อาราเม  ฯ   
        ปุพฺเพ  กิร  ทมิฬรฏ (๑)  นาม  อโหสิ  ฯ  ตโต  โกตูหลโิก  
นาม  ทลิทฺโท  ฉาตกภเยน  สปุตฺตทาโร  อวนฺตีรฏ (๒)  คจฺฉนฺโต  
ปุตฺต   วหิตุ  อสกฺโกนฺโต  ปุตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  อคมาสิ  ฯ  มาตา  
นิวตฺติตฺวา  ต  คเหตฺวา  คตา  ฯ  เต  เอก  โคปาลกคามก 
ปวิสึสุ  ฯ  โคปาลเกน  จ   ตทา  พหุปายาโส  ปฏิยตฺโต  โหติ  ฯ  
เต  ต (๓)  ปายาส  ลภิตฺวา  ภุ ฺชึสุ  ฯ  อถ  โส  ปรุโิส  
พลวปายาส  ภุตฺโต  ชรีาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  รตฺติภาเค  กาล  
กตฺวา  ตตฺเถว  สุนขิยา  กจฺุฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  กุกฺกโุร 
ชาโต  ฯ  โส  โคปาลกสสฺ  ปโย  อโหสิ  ฯ  โคปาลโก  จ  
ปจฺเจกพุทฺธ  อุปฏาสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธป  ภตฺตกิจฺจกาเล (๔) กกุกฺุรสฺส  
เอเกก  ปณฺฑ  เทติ  ฯ  โส  ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนห  อุปฺปาเทตฺวา   
โคปาลเกน  สทฺธึ  ปณฺณสาลป  คจฺฉติ  ฯ  โคปาลเก  อสนฺนิหิเต   
# ๑. ม. อลฺลกปฺปรฏฐ ฯ  ยุ.  อทฺทิลรฏฐ ฯ  ๒. ยุ. อนนฺตรฏ ฯ 
# ๓. ตโต ฯ  ๔. ม. ภตฺตกจฺิจปริโยสาเน ฯ  
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                        เลมที ่ ๔  ชาลิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๑ 
 
ภตฺตเวลาย  สยเมว  คนฺตฺวา  เวลาโรจนตฺถ (๑) ปณฺณสาลทฺวาเร   
ภุสฺสติ   อนฺตรามคฺเคป  จ  จณฺฑมิเค  ทิสฺวา  ภุสฺสตฺิวา  ปลาเปติ  ฯ   
โส  ปจฺเจกพุทฺเธ  มุทุเกน  จิตฺเตน  กาล  กตฺวา  เทวโลเก   
นิพฺพตฺติ  ฯ  ตตฺรสฺส  โฆสกเทวปุตฺโตเตฺวว  นาม  อโหสิ  ฯ   
        โส  เทวโลกโต  จวิตฺวา  โกสมฺพิย  เอกสฺมึ  กุลเฆเร  
นิพฺพตฺติ  ฯ  ต  อปุตฺตโก  เสฏ ี  ตสฺส  มาตาปตูน  ธน  ทตฺวา  
ปุตฺต  กตฺวา  อคฺคเหสิ  ฯ  อถ   อตฺตโน  ปุตฺเต  ชาเต  สตฺตกฺขตฺตุ  
ฆาตาเปตุ  อุปกฺกมิ  ฯ  โส  ปุ ฺวนฺตตาย  สตฺตสุป  าเนสุ  
มรณ  อปฺปตฺวา  อวสาเน  เอกาย  เสฏ ิธีตาย  เวยฺยตฺติเยน 
ลทฺธชีวิโต (๒) ฯ  อปรภาเค  ปตุ  อจฺจเยน  เสฏ ิฏาน  ปตฺวา  
โฆสิตเสฏ ี  นาม  ชาโต  ฯ   
        อ ฺเป  จ  โกสมฺพิย  กกฺุกุฏเสฏ ี  ปาวาริกเสฏ ีติ (๓)  เทฺว  
เสฏ ิโน  อตฺถิ    อิมินา  สทฺธึ  ตโย  อเหสุ  ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  หิมวนฺตโต  ป ฺจสตา  ตาปสา  
สรีรสนฺตปฺปนตฺถ   อนฺตรนฺตรา  โกสมฺพึ  อาคจฺฉนฺติ (๔)  ฯ  เตส  เต  
ตโย  เสฏ ี  อตฺตโน  อตฺตโน  อุยฺยาเนสุ  ปณฺณกฏุิโย  กตฺวา  
อุปฏาน  กโรนฺติ  ฯ  อเถกทิวส  เต  ตาปสา  หิมวนฺตโต  
อาคจฺฉนฺตา  มหากนฺตาเร  ตสิตา  กิลนตฺา  เอก  มหนฺต  วฏรกฺุข   
# ๑. ม. กาลาโรจนตฺถ ฯ  ๒. ม.  ลทฺธชีวิโก ฯ  ๓. ม. ปาวาริกเสฏ ีติ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. อาคจฺฉนฺติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๒ 
 
ปตฺวา  ตตฺถ  อธิวฏาย  เทวตาย  สนฺติกา  สงฺคห  ปจฺจาสึสนฺตา  
นิสีทึสุ  ฯ  เทวตา  สพฺพาลงฺการวิภูสิต  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  เตส  
ปานียปานกาทีนิ  ทตฺวา  กิลมถ  ปฏิวิโนเทสิ  ฯ   
        เต  เทวตานุภาเวน (๑) วิมฺหิตา  ปุจฺฉึสุ  กินฺนุ  โข  เทวเต 
กมฺม  กตฺวา  ตยา  อย  สมปฺตฺติ  ลทฺธาติ  ฯ  เทวตา  อาห  
โลเก  พุทฺโธ  นาม  ภควา  อุปฺปนฺโน   โส  เอตรหิ  สาวตฺถิย  
วิหรติ    อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  ต  อุปฏหติ    โส  อุโปสถทิวเสสุ  
อตฺตโน  ภตกาน  ปกติภตฺตเวตนเมว (๒)  ทตฺวา  อุโปสถ  การาเปสิ  
อถาห  เอกทิวส  มชฌฺนฺติเก (๓)  ปาตราสตฺถาย  อาคโต  ก ฺจิ  
ภตกกมฺม  อกโรนฺต  ทิสวฺา  อชฺช  มนสฺุสา  กสฺมา  กมฺม  น  
กโรนฺตีติ  ปจฺุฉึ   ตสฺส  เม  ตมตฺถ  อาโรเจสุ   อถาห  เอตทโวจ  
อิทานิ  อุปฑฺฒทิวโส  คโต  สกฺกา  นุ  โข  อุปฑฺฒุโปสถ  กาตุนฺติ   
ตโต  เสฏ ิสฺส  ปฏิเวทิตฺวา (๔)  สกฺกา  กาเรตุนฺติ (๕)  อาห   สวฺาห  
อุปฑฺฒทิวส  อุปฑฺฒุโปสถ  สมาทิยิตฺวา  ตทเหว  กาล  กตฺวา  
อิม  สมฺปตฺตึ  ปฏิลภินฺติ  ฯ   
        อถ  เต  ตาปสา  พุทฺโธ  กิร  อุปปฺนฺโนติ  ส ฺชาต- 
ปติปาโมชฺชา  ตโตว  สาวตฺถึ  คนฺตุกามา  หุตฺวาป  พหูปการา  
โน  อุปฏากเสฏ ิโน  เตสป  อิมมตฺถ  อาโรเจสฺสามาติ  โกสมฺพึ   
# ๑. ม. เอเต เทวตายานุภาเวน ฯ  ๒. ม. ภตกาน ปกติภตฺตเวตนเมว ฯ 
# ๓. ม. มชฌฺนหิเก ฯ  ๔. ม. ปฏิเวเทตฺวา ฯ  ๕. ม. กาตุนฺติ ฯ  
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                เลมที่  ๔  ชาลยิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๓   
 
คนฺตฺวา  เสฏ ีหิ  กตสกฺการพหุมานา  ตทเหว  มย  คจฺฉามาติ   
อาหสุ  ฯ  ก ึ ภนฺเต  ตุริตาตฺถ  ฯ  นน ุ ตุเมฺห  ปุพฺเพ  จตฺตาโร   
[๑]  มาเส  วสิตฺวา  คจฺฉถาติ  วุตฺตา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ   
เตนหิ  ภนฺเต  สห  คจฺฉามาติ  จ  วุตฺเต  คจฺฉาม  มย  ตุเมฺห   
สณิก  อาคจฺฉถาติ  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ภควโต  สนฺติเก   
ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ  ฯ  เตป  เสฏ ิโน  ป ฺจสตป ฺจ-   
อาคมนตฺถาย  ภควนฺต  ยาจิตฺวา  ปจฺจาคมฺม  ตโย  วิหาเร   
กาเรสุ ฯ  เตสุ  กุกกฺุฏเสฏ ินา  กโต  กุกฺกุฏาราโม  นาม   
ปาวาริกเสฏ ินา  กโต  ปาวาริกมฺพวน  นาม  โฆสติเสฏ ินา   
กโต  โฆสิตาราโม  นาม  อโหสิ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  โกสมฺพิย   
วิหรติ  โฆสิตาราเมติ  ฯ   
        มณฺฑิโยติ (๓)  อิท  ตสฺส  นาม  ฯ  ชาลิโยติ  อิทป  อิตรสสฺ   
นามเมว  ฯ  ยสฺมา  ปนสสฺ  อุปชฌฺาโย  ทารุมเยน  ปตฺเตน   
ปณฺฑาย  จรติ  ตสฺมา  ทารุปตฺติกนฺเตวาสีติ  วุจฺจติ  ฯ   
เอตทโวจุนฺติ  อุปารมฺภาธิปฺปาเยน  วาท  อาโรเปตุกามา  หุตฺวา   
เอต  อโวจุ ฯ  อิติ  กิร  เนส  อโหส ิ สเจ  สมโณ  โคตโม   
ต  ชีว  ต  สรรีนฺติ  วกฺขติ   อถสฺส  มย  เอต  วาท  อาโรเปสฺสาม   
โภ  โคตม  ตุมฺหาก  ลทฺธยิา  อิเธว  สตฺโต  ภิชชฺติ   เตน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปฺจาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ทตฺวา ฯ   
# ๓. ม. มุณฺฑิโยติ ฯ    
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โว  วาโท  อุจฺเฉทวาโท  โหตีติ  สเจ  ปน  อ ฺ  ชีว  อ ฺ   
สรีรนฺติ  วกขฺติ  อถสฺเสว (๑)  วาท  อาโรเปสฺสาม  ตุมฺหาก  วาเท   
รูป  ภิชฺชติ  น  สตฺโต  ภิชฺชติ  เตน  โว  วาเท  สตฺโต  สสฺสโต   
อาปชฺชตีติ  ฯ   
        อถ  ภควา  อิเม  วาทาโรปนตฺถาย  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ    
มม  สาสเน  ปน  อิเม  เทวฺ  อนฺเต  อนปุคมฺม  มชฺฌมิา   
ปฏิปทา  อตฺถีติ  น  ชานนฺติ  หนฺเท  เนส  ป ฺห  อวิสฺสชฺเชตฺวา   
ตสฺสาป  เอวรูปาย  ปฏิปทาย  อาวิภาวตฺถ  ธมฺม  เทเสมีติ   
จินฺเตตฺวา  เตนหาวุโสติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  กลฺล  น ุ โข  ตสฺเสต  วจนายาติ  ตสฺเสต   
สทฺธาปพฺพชิตสฺส  ติวิธ  สีล  ปูเรตฺวา  ปมชฺฌาน  ปตฺตสฺส   
ยุตฺต (๔)  น ุ โข  เอต  วจนาย  วตฺตุ  ยตฺุตนฺติ  อตฺโถ (๔) ฯ  ต   
สุตฺวา  ปริพฺพาชกา  ปุถชฺุชโน  นาม  ยสฺมา  นิพฺพิจิกิจฺโฉ   
น  โหติ  ตสฺมา  กทาจิ  เอว  วเทยฺยาติ  ม ฺมานา  กลลฺ   
ตสฺเสต  วจนายาติ  อาหสุ  ฯ  อถ  จ  ปนาห  น  วทามีติ  อห   
เอวเมต  ชานามิ  โน  จ  เอว  วทามิ   อถโข  กสิณปริกมฺม   
กตฺวา  ภาเวนฺตสฺส  ป ฺาพเลน (๕)  อุปฺปนฺน  มหคฺคตจิตฺตเมตนฺติ   
ส ฺ  เปสึ  ฯ  น  กลฺล  ตสฺเสตนฺติ  อิท  เต  ปริพฺพาชกา   
# ๑. ม. อถสฺเสต ฯ  ๒. ม. ตสฺสาเยว ปฏิปทาย ฯ  ๓. ม. ปริปูเรตฺวา ฯ   
# ๔. ม. ยุตฺต นุ โข เอต วตฺตุนฺติ อตฺโถ ฯ  ๕. ม. สฺญาพเลน ฯ    
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ยสฺมา  ขีณาสโว  วิคตสมฺโมโห  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ  ตสฺมา  น   
ยุตฺตนฺตสฺเสต  วตฺตุนฺติ  ม ฺมานา  วทนฺติ  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทฆีนิกาฏกถาย   
                        ชาลิยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        สตฺตม   
 
                        มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา   
 
                        อเจลกสฺสปวตฺถุวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  อุรุ ฺายนฺติ  มหาสีหนาทสุตฺต   
ตตฺราย  อนุปุพฺพปทวณฺณนา (๑) ฯ  อุรุ ฺายนฺติ  อุรุ ฺาติ  ตสฺส   
รฏสฺสป  นครสฺสป  เอตเทว  นาม  ฯ  ภควา  อุรุ ฺานคร   
อุปนิสฺสาย  วิหรติ  ฯ  กณฺณกถเล (๒)  มิคทาเยติ  ตสฺส  นครสฺส   
อวิทูเร  กณฺณกถล  นาม  เอโก  รมณีโย  ภูมิภาโค  อตฺถ ิ  
โส  มิคาน  อภยตฺถาย  ทนิฺนตฺตา  มิคทาโยติ  วุจฺจติ  ตสฺมึ   
กณฺณกถเล  มิคทาเย  ฯ   
        อเจโลติ  นคฺคปริพฺพาชโก ฯ  กสสฺโปติ  ตสฺส  นาม  ฯ   
ตปสฺสินฺติ  ตปนิสฺสิตก  ฯ  ลูขาชีวนฺติ  อเจลกมุตฺตาจาราทิวเสน   
# ๑. ม. อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ  ๒. ม. กณฺณกตฺถเล ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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ลูโข  อาชีโว  อสฺสาติ  ลูขาชีวี  ฯ  ต  ลขูาชีวึ  ฯ  อุปกฺโกสตีติ   
อุปฺผณฺเฑติ (๑) ฯ  อุปวทตีติ  หีเฬติ  วมฺเภติ  ฯ  ธมมฺสฺส  จ  อนุธมฺม   
พฺยากโรนฺตีติ  โภตา  โคตเมน  วุตฺตการณสฺ  อนุการณ  กเถนฺติ  ฯ   
สหธมฺมิโก  วาทานุวาโทติ  ปเรหิ  วุตฺตการเณหิ  สการโณ  หุตฺวา   
ตุมฺหาก  วาโท  จ (๒)  อนุวาโท  จ (๒)  วิ ฺ ูหิ  ครหิตพฺพ  การณ   
โกจิ  อปฺปมตฺตโกป  ก ึ น  อาคจฺฉตีติ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
กึ  สพฺพากาเรนป  ตว  วาเท  คารยฺห  การณ  นตฺถติี  ฯ   
อนพฺภกฺขาตุกามาติ  น  อภูเตน  วตฺตุกามา  ฯ   
        เอกจฺจ  ตปสฺสึ  ลูขาชีวินฺติอาทีสุ ฯ  อิเธกจฺโจ  อเจลก-   
ปพฺพชฺชาทิตปนิสฺสิตตฺตา  ตปสฺสี  ลูเขน  ชีวิต  กปฺเปสฺสามีติ   
ติณโคมยาทิภกฺขนาทีหิ  นานปฺปกาเรหิ  อตฺตาน  กิลเมติ  อปฺป-   
ปุ ฺตาย  จ  สุเขน  ชีวิตวุตฺติเมว  น  ลภติ  ฯ  โส  ตีณิ   
ทุจฺจริตานิ  ปูเรตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตติ  ฯ   
        อปโร  ตาทิส  ตป  นิสฺสิโต  ปุ ฺวา  โหติ  ลภติ   
ลาภสกฺกกร  ฯ  โส  น  ทานิ  มยา  สทิโส  อตฺถีติ  อตฺตาน   
อุจฺเจ  าเน  สมฺภาเวตฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ลาภ  อุปฺปา-   
เทสฺสามีติ  อเนสนาวเสน  ตีณิ  ทุจฺจริตานิ  ปูเรตฺวา  นิรเย   
นิพฺพตฺตติ  ฯ  อิเม  เทฺว  สนฺธาย  ปมนโย  วุตฺโต  ฯ   
        อปโร  ตปนิสฺสิตโกป  ลูขาชีวี  อปฺปปุ ฺโ  โหติ  น   
# ๑. ม. อุปณฺเฑติ ฯ  ๒. ม. วา ฯ    
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ลภติ  สุเขน  ชีวิตวุตฺตึ  ฯ  โส  มยฺห  ปพฺุเพป  อกตปุ ฺตาย   
สุขชีวิกา  นปฺุปชฺชติ  หนฺททานิ  ปุ ฺานิ  กโรมติี  ตีณิ   
สุจริตานิ  ปูเรตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตติ  ฯ   
        อปโร  ลูขาชีวี  ปุ ฺวา  โหติ  ลภติ  สุเขน  ชีวิตวุตฺตึ  ฯ   
โส  มยฺห  ปพฺุเพป  กตปุ ฺตาย  สุขชีวิกา  อุปฺปชฺชตีติ  จินฺเตตฺวา   
อเนสน  ปหาย  ตีณิ  สุจรติานิ  ปูเรตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตติ  ฯ   
อิเม  เทฺว  สนฺธาย  ทุติยนโย  วุตฺโต  ฯ   
        เอโก  ปน  ตปสฺสี  อปฺปทุกฺขวิหารี  โหติ  พาหิรกาจาร-   
ยุตฺโต  ตาปโส  วา  ฉนฺนปริพฺพาชโก  วา  อปฺปปุ ฺตาย  จ   
มนาเป  ปจฺจเย  น  ลภติ  ฯ  โส  อเนสนาวเสน  ตีณิ  ทุจฺจริตานิ   
ปูเรตฺวา  อตฺตาน  สุเข  ฐเปตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตติ ฯ   
        อปโร  ปุ ฺวา  โหติ  ฯ  โส  น  ทานิ  มยา  สทิโส   
อตฺถีติ  มาน  อุปฺปาเทตฺวา  อเนสนาวเสน  ลาภสกฺการ  วา   
อุปฺปาเทนฺโต  มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  สุโข  อิมิสฺสา  ปรพฺิพาชิกาย   
ทหราย  มุทกุาย  โลมสาย  สมฺผสฺโสติอาทีนิ  จินฺเตตฺวา  กาเมสุ   
ปาตพฺยต  วา  อาปชฺชนโฺต  ตีณิ  ทุจฺจริตานิ  ปูเรตฺวา  นิรเย   
นิพฺพตฺตติ  ฯ  อิเม  เทฺว  สนฺธาย  ตติยนโย  วุตฺโต  ฯ   
        อปโร  ปน  อปฺปทุกขฺวิหารี  อปฺปปุ ฺโ  โหติ  ฯ  โส   
อห  ปุพฺเพป  อกตปุ ฺตาย  สุเขน  ชวิีต  น  ลภามีติ  ตีณิ   
สุจริตานิ  ปูเรตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตติ  ฯ    
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        อปโร  ปุ ฺวา  โหติ  ฯ  โส  ปพฺุเพวาห (๑)  กตปุ ฺตาย   
สุข  ลภามิ  อิทานิ  ปุ ฺาเนว (๒)  กรสิฺสามีติ  ตีณิ  สุจริตานิ   
ปูเรตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตติ  ฯ  อิเม  เทฺว  สนฺธาย  จตุตฺถนโย   
วุตฺโต  ฯ  อิท  ติตฺถิยวเสน  อาคต  สาสเนป  จ  น  ลพฺภติ (๓) ฯ   
        เอกจฺโจ  หิ  ธุตงฺคสมาทานวเสน  ลูขาชีวี  โหติ  อปฺป-   
ปุ ฺตาย  วา  สกลมฺป  คาม  วิจริตฺวา  อุทรปูร  น  ลภติ  ฯ   
โส  ปจฺจเย  อุปฺปาเทสฺสามีติ  เวชฺชกมฺมาทิวเสน  วา  อเนสน   
กตฺวา  อรหตฺต  วา  ปฏิชานิตฺวา  ตีณิ  วา  กุหนวตฺถูนิ   
ปฏิเสวิตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตติ (๔) ฯ   
        อปโร  ตาทิโสว  ปุ ฺวา  โหติ  ฯ  โส  ตาย  ปุ ฺ-   
สมฺปตฺติยา  มาน  ชนยิตฺวา  อุปฺปนฺนลาภ  ถาวร  กตฺตุกาโม   
อเนสนาวเสน  ตีณิ  ทุจฺจริตานิ  ปูเรตฺวา  นิรเย  นพฺิพตฺตติ  ฯ   
        อปโร  สมาทินฺนธุตงฺโค  อปฺปปุ ฺโว  โหติ  น  ลภติ   
สุเขน  ชีวิตวุตฺตึ  ฯ  โส  ปุพฺเพวาห  อกตปุ ฺตาย  กิ ฺจิ  น   
ลภามิ  สเจ  อิทานิ  อเนสน  กริสฺส  อายติมฺป  ทุลลฺภสุโข   
ภวิสฺสนฺติ (๕)  ตีณิ  สุจริตานิ  ปูเรตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตุ  อสกฺโกนฺโต   
สคฺเค  นิพฺพตฺตติ  ฯ   
        อปโร  ปุ ฺวา  โหติ  ฯ  โส  ปพฺุเพวาห  กตปุ ฺตาย   
# ๑. ม. ปุพฺเพปาห ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อิทานิ  ปฺุญานิ ฯ 
# ๓. ม. สาสเนป  ปน  นพฺภติ ฯ  ๔. ม. อุปฺปชชฺติ ฯ 
# ๕. ม. ภวิสสฺามีติ ฯ  
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เอตรหิ  สุขิโต   อิทานิป  ปุ ฺ  กริสสฺามีติ  อเนสน  ปหาย  
ตีณิ  สุจริตานิ  ปูเรตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตุ  อสกฺโกนโฺต  สคฺเค   
นิพฺพตฺตติ  ฯ   
        อาคติ ฺจาติ  อสุกฏานโต  นาม  อิเม  อาคตาติ  เอว   
อาคติ ฺจ  ฯ  คติ ฺจาติ  อิทานิ  คนฺตพฺพฏาน ฺจ  ฯ  จุติ ฺจาติ  
ตโต  จวน ฺจ  อุปปตฺติ ฺจาติ  ตโต  จุตาน  ปุน  อุปปตฺติ ฺจ  ฯ  
กึ  สพฺพนฺตป  ครหิสฺสามีติ  เกน  การเณน  ครหิสฺสามิ  ฯ  
ครหิตพฺพเมว  หิ  มย  ครหาม   ปสสิตพฺพ  ปสสาม    น  ห ิ
ภณฺฑิก  กโรนฺโต  มหารชโก  วิย  โธต ฺจ  อโธต ฺจ   เอกโต  
กโรมาติ  ทสเฺสติ  ฯ   
        อิทานิ  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  สนฺติ  กสฺสป  เอเก  สมณ- 
พฺราหฺมณาติอาทิมาห  ฯ  ยนฺเต  เอกจฺจนฺติ  ป ฺจวิธ  สลี  ฯ  
ต ฺหิ  โลเก  น  โกจิ  น  สาธูติ  วทติ  ฯ  ปุน  ยนฺเต  
เอกจฺจนฺติ  ป ฺจวิธ  เวร  ฯ  ต  น  โกจิ  สาธูติ  วทติ  ฯ  
ปุน  ยนฺเต  เอกจฺจนฺติ  ป ฺจทฺวาเร  อสวร  ฯ  เต  กิร  จกฺขุ   
นาม  น  นิรนฺุธิตพฺพ   จกฺขุนา  มนาป  รูป  ทฏพฺพนฺติ  
วทนฺติ  ฯ  เอส  นโย  โสตาทีสุ  ฯ  ปนุ  ยนฺเต  เอกจฺจนฺติ  
ป ฺจทฺวาเร  สวร  ฯ   
        เอว  ปเรส  วาเทน  สห  อตฺตโน  วาทสฺส  สมานาสมานต  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อตฺตโน  วาเทน  สห  ปเรส  วาทสฺส    
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สมานาสมานต  ทสฺเสนฺโต  ย  มยนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺราป   
ป ฺจสีลาทิวเสเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
                         
                        สมนุยุ ฺชาปนกถาวณฺณนา   
         สมนุยุ ฺชนฺตนฺติ  สมนุยุ ฺชนฺตุ  ฯ  เอตฺถ  จ  ลทฺธ ึ ปุจฺฉนฺโต   
สมนุยุ ฺชติ  นาม  ฯ  การณ  ปุจฺฉนฺโต  สมนุคาหติ  นาม  ฯ  
อุภย  ปุจฺฉนฺโต  สมนุภาสติ  นาม  ฯ  สตฺถารา  วา  สตฺถารนฺติ  
สตฺถารา  วา  สทฺธึ  สตฺถาร  อุปสหริตฺวา  กินฺเต  สตฺถา  เต  
ธมฺเม  สพฺพโส  ปหาย  ปวตฺตติ (๑)  อุทาหุ  สมโณ  โคตโมติ  ฯ  
ทุติยปเทป  เอเสว  นโย  ฯ   
        อิทานิ  ตมตฺถ  โยเชตฺวา  ทสฺเสนฺโต  เย  อิเมส  ภวตนฺติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อกุสลา  อกุสลสงฺขาตาติ  อกุสลา  เจว 
อกุสลาติ  จ  สงฺขาตา  าตา  โกฏาส  วา  กตฺวา  ปตาติ   
อตฺโถ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพปเทสุ  ฯ  อปเจตฺถ  สาวชฺชาติ  สโทสา  ฯ 
น  อลมริยาติ  นิทฺโทสฏเน  อริยา  ภวิตุนาล  อสมตฺถา  ฯ   
        ย  วิ ฺ ู  สมนุยุ ฺชนฺตาติ  เยน  วิ ฺ ู  อเมฺห  จ  อ ฺเ  
จ  ปุจฺฉนฺตา  เอว  วเทยฺยุ   ต  าน  วิชชฺติ    อตฺถิ  ต  การณนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  ย  วา  ปน  โภนฺโต  ปเร  คณาจริยาติ  ปเร  ปน  
โภนฺโต  คณาจริยา  ยถา (๒)   วา   ตถา   วา   ต (๒) อปฺปมตฺตก   
# ๑. ม. วตฺตติ ฯ  ๒. ม.  ย  วา  ต  วา ฯ  
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ปหาย  วตฺตนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อเมฺหว  ตตฺถ  เยภุยฺเยน  ปสเสยฺยุนฺติ  อิท  ภควา  สตฺถารา   
สตฺถาร  สมนุยุ ฺชเนป  อาห   สงฺเฆน  สงฺฆ  สมนุยุ ฺชเนป  ฯ  
กสฺมา  ฯ  สงฺฆปสสายป  สตฺถุเยว  ปสสาสิทฺธิโต  ฯ  ปสีทมานาป  
หิ  พุทฺธสมฺปตฺติยา  สงฺเฆ   สงฺฆสมฺปตฺติยา  จ  พุทฺเธ  ปสีทนฺติ  ฯ  
ตถา  หิ  ภควโต  สรีรนิปปฺตฺตึ (๑)  ทสิฺวา  ธมฺมเทสน  วา  สุตฺวา  
ภวนฺติ  วตฺตาโร  ลาภา  วต  โภ  สาวกาน  เย  เอวรปูสฺส  
สตฺถุ  สนฺติกาวจราติ    เอว  พุทฺธสมฺปตฺติยา  สงฺเฆ  ปสีทนฺติ  ฯ  
ภิกฺขูน  ปนาจารโคจร  อภิกฺกมปฏิกฺกมาทีนิ  จ  ทสิฺวา  ภวนฺติ   
วตฺตาโร  สนติฺกาวจราน  วต  โภ  สาวกาน  อย ฺจ  อุปสมคุโณ  
สตฺถุ  กีวรูโป  ภวิสฺสตีติ    เอว  สงฺฆสมฺปตฺติยา  พุทฺเธ  ปสีทนฺติ  ฯ  
อิติ  ยา  สตฺถ ุ ปสสา    สา  สงฺฆสฺส    ยา  สงฺฆสฺส  ปสสา   
สา  สตฺถูติ  สงฺฆปสสายป  สตฺถุเยว  ปสสาสิทฺธิโต  ภควา  
ทฺวีสุป  นเยสุ  อเมฺหว  ตตฺถ  เยภุยฺเยน  ปสเสยฺยุนฺติ  อาห  ฯ  
สมโณ  โคตโม  อิเม  ธมฺเม  อนวเสส  ปหาย  วตฺตติ  ย  วา  
ปน  โภนโฺต  ปเร  คณาจริยาติอาทีสุป  ปเนตฺถ  อยมธิปฺปาโย ฯ 
        สมฺปตฺตสมาทานเสตุฆาตวเสน  หิ  ติสฺโส  วิรติโย  ฯ  
ตาสุ  สมฺปตฺตสมาทานวิรติมตฺตเมว  อ ฺเส  โหติ  เสตุฆาตวิรติ  
ปน  สพฺเพน  สพฺพ  นตฺถ ิ ฯ  ป ฺจสุ  ปน  ตทงฺควิกฺขมฺภน- 
# ๑. ม. สรีรสมฺปตฺตึ ฯ  
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สมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธินิสฺสรณปฺปหาเนสุ  อฏสมาปตฺติวเสน  เจว   
วิปสฺสนามตฺตวเสน  จ  ตทงฺควิกฺขมฺภนปฺปหานมตฺตเมว  อ ฺเส  
โหติ   อิตรานิ  ตีณิ  ปหานานิ  สพฺเพน  สพฺพ  นตฺถิ  ฯ  ตถา  
หิ  สีลสวโร  ขนฺติสวโร  าณสวโร  สติสวโร วิรยิสวโรติ  
ป ฺจ  สวรา   เตสุ  ป ฺจสีลมตฺตเมว  อธิวาสนขนฺติมตฺตเมว  จ  
อ ฺเส  โหติ   เสส  สพฺเพน  สพฺพ  นตฺถิ  ฯ  ป ฺจ  โข  
ปนิเม  อุโปสถุทฺเทสา  (๑) เตสุ  ป ฺจสีลมตฺตเมว  อ ฺเส  โหติ  
ปาฏิโมกฺขสวรสีล  สพฺเพน  สพฺพ  นตฺถิ  ฯ   
        อิติ  อกสุลปฺปหาเน  จ  กุสลสมาทาเน  จ  ตีสุ  วิรตีสุ  
ป ฺจสุ   ปหาเนสุ  ป ฺจสุ  สวเรสุ  ป ฺจสุ  อุทฺเทเสสุ  อหเมว  
จ  มยฺห ฺจ   สาวกสงฺโฆ  โลเก  ป ฺายติ    มยา  หิ  สทิโส  
สตฺถา  นาม  มยฺห ฺจ (๒)  สาวกสงฺเฆน  สทิโส  สงฺโฆ  นาม  
นตฺถีติ  ภควา  สีหนาท  นทิ (๓) ฯ   
                         
                        อริยอฏงฺคิกมคฺควณฺณนา 
        เอว  สหีนาท  นทิตฺวา  ตสฺส  สหีนาทสฺส  อวิปรีต- 
ภาวาวโพธนตฺถ  อตฺถ ิ กสฺสป  มคฺโคติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  มคฺโคติ  
โลกุตุตรมคฺโค  ฯ  ปฏิปทาติ  ปุพฺพภาคปฏิปทา  ฯ  กาลวาทีติอาทีนิ   
พฺรหฺมชาเล  วณฺณิตานิ  ฯ  อิทานิ  ต  ทุวิธป  มคฺค ฺจ  ปฏิปท ฺจ   
# ๑. ม. ปาติโมกฺขุทฺเทสา ฯ  ๒. ม. มยหฺ ฯ  ๓. ม. นทติ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 484 

                เลมที่  ๔  มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๘๓ 
 
เอกโต  กตฺวา  เทเสนฺโต (๑)  อยเมว  อริโยติอาทิมาห  ฯ  อิท  ปน   
สุตฺวา  อเจโล  จินฺเตสิ  สมโณ  โคตโม  มยฺหเยว  มคฺโค  จ   
ปฏิปทา  จ  อตฺถิ   อ ฺเส  นตฺถีติ  ม ฺติ   หนฺทสฺสาห  อมฺหากป  
มคฺค  กเถมีติ  ฯ  ตโต  อเจลกปฏิปท  กเถสิ  ฯ  เตนาห  เอว   
วุตฺเต  อเจโล  กสฺสโป  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิเมป  โข  ฯเปฯ   
อุทโกโรหณานุโยคมนุยุตฺโต  วิหรตีติ  ฯ   
         
                        ตโปปกกฺมกถาวณฺณนา   
        ตตฺถ  ตโปปกฺกมาติ  ตปารมฺภา    ตโปกมฺมานีติ (๒)  อตฺโถ  ฯ   
สาม ฺสงฺขาตาติ  สมณกมฺมสงฺขาตา ฯ  พฺรหฺม ฺสงฺขาตาติ   
พฺราหฺมณกมฺมสงฺขาตา  ฯ  อเจลโกติ  นิจฺเจโล (๓)   นคฺโคติ  อตฺโถ  ฯ   
มุตฺตาจาโรติ  วิสฏาจาโร  ฯ  อุจฺจารกมฺมาทีสุ  โลกิยกุลปุตฺตา- 
จาเรน  วิรหิโต   ิตโกว  อุจฺจาร  กโรติ  ปสฺสาว  กโรติ  ขาทติ   
ภุ ฺชติ  จ  ฯ  หตฺถาวเลขโนติ (๔)  หตฺเถ  ปณฺฑมฺหิ  นิฏ ิเต  ชิวฺหาย  
หตฺถ  อวลิขติ (๕)  ฯ  อุจฺจาร  วา  กตฺวา  หตฺถสฺมิ ฺเว  ทณฺฑกส ฺ ี 
หุตฺวา  หตฺเถน  อวลิขติ (๕)  ฯ  ภิกฺขาคหณตฺถ  เอหิ  ภทฺทนฺเตต 
 ิวุตฺโต  น  เอตีติ  น  เอหิภทฺทนฺติโก ฯ  เตนหิ  ติฏ  ภทฺทนฺเตติ  
วุตฺโตป  น  ติฏตีติ  น  ติฏภทฺทนฺติโก ฯ   ตทุภยป  กริ   
# ๑. ม. ทสฺเสนฺโต ฯ  ๒. ม. ตโปกมฺมานีติ ฯ  ๓. ม. นิจฺโจโล ฯ 
# ๔. ม. หตฺถาปเลขโนติ ฯ  ๕. ม. อปลิขติ ฯ  
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โส  เอตสฺส  วจน  กต  ภวิสฺสตีติ  น  กโรติ  ฯ   
        นาภิหฏนฺติ (๑)  ปุเรตร  คเหตฺวา  อาหฏภิกฺข  ฯ  น (๒) อุทฺทิสฺส  
กตนฺติ  อิม  ตุเมฺห  อุทฺทิสฺส  กตนฺติ  เอว  อาโรปตภิกฺข (๓) ฯ  
น  นิมนฺตนนฺติ  อสุก  นาม  กุล  วา  วีถึ  วา  คาม  วา  
ปวิเสยฺยาถาติ  เอว  นิมนติฺตภิกฺขป  น  สาทิยติ  น  คณฺหาติ  ฯ   
        น  กุมฺภีมุขาติ  กุมฺภิโต  อุทฺธริตฺวา  ทิยฺยมาน  ภิกฺข  
น  คณฺหาติ  ฯ  น  กโฬปมุขาติ  กโฬปติ  อุกฺขลิ  วา  ปจฺฉิ   
วา    ตโตป  น  คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  กุมฺภีกโฬปโย  ม  นิสฺสาย  
กฏจฺฉุนา  ปหาร  ลภนฺตีติ  ฯ   
        น  เอฬกมนฺตรนฺติ  อุมฺมาร  อนตฺร  กตฺวา  ทยิฺยมาน (๔)  น  
คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อย  ม  นิสฺสาย  อนฺตรกรณ  ลภตีติ  ฯ  
ทณฺฑมุสเลสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        น (๕)  ทฺวินฺนนฺติ  ทวีฺสุ  ภุ ฺชมาเนสุ  เอกสฺมึ  อุฏาย  เทนฺเต  
น   คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  เอกสฺส  กวฬนฺตราโย  โหตีติ  ฯ  น  
คพฺภินิยาติอาทีสุ  ปน  คพฺภินิยา  กุจฺฉิย  ทารโก  กิลมติ   
ปายนฺติยา  ทารกสฺส  ขีรนฺตราโย  โหติ    ปุริสนฺตรคตาย   
รติอนฺตราโย  โหตีติ  น  คณฺหาติ  ฯ  สงฺกิตฺตีสูติ  สงฺกิตฺเตตฺวา   
กตภตฺเตสุ  ฯ  ทุพฺภิกฺขสมเย  กิร  อเจลกสาวกา  อเจลกาน  อตฺถาย   
# ๑. ม. อภิหฏนฺติ ฯ  ๒. ม. อย  สทฺโท  นตฺถ ิฯ  ๓. ม. อาโรจิต ภิกข ฯ 
# ๔. ม. ทิยฺยมาน ฯ  ๕. ม. นสทฺโท  นตฺถิ ฯ  
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ตโต  ตโต  ตณฺฑุลาทีนิ  สมาทเปตฺวา  ภตฺต  ปจนฺติ  ฯ  อุกฺกฏโ  
อเจลโก  ตโตป  น  ปฏิคฺคณฺหาติ  ฯ  
        น  ยตฺถ  สาติ  ยตฺถ  สุนโข  ปณฺฑ  ลภิสฺสามีติ  อุปฏ ิโต  
โหติ    ตสฺส  ตตฺถ  อทตฺวา  อาหฏ  น  คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  
เอตสฺส  ปณฺฑนฺตราโย  โหตีติ  ฯ  สณฑฺสณฺฑจารินีติ  สมูหสมูห- 
จารินี  ฯ สเจ  หิ  อเจลก  ทิสฺวา  อิมสฺส  ภิกฺข  ทสสฺามาติ  
มานุสกา (๑)  ภตฺตเคห  ปวิสนฺติ   เตสุ  จ  ปวิสนฺเตสุ  กโฬปมุขาทีสุ  
นิลีนา  มกฺขิกา  อุปฺปติตฺวา  สณฺฑสณฺฑา  จรนฺติ    ตโต   
อาหฏภิกฺข  น  คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ม  นิสฺสาย  มกฺขิกาน   
โคจรนฺตราโย  ชาโตติ  ฯ   
        ถุโสทกนฺติ  สพฺพสสฺสสมฺภาเรหิ  กต  โสวีรก (๒) ฯ  เอตฺถ  จ  
สุราปานเมว  สาวชฺช  ฯ  อย  ปน  สพฺเพสุป  สาวชชฺส ฺ ี  ฯ   
        เอกาคาริโกติ  โย  เอกสฺมึเยว  เคเห  ภิกฺข  ลภิตฺวา  
นิวตฺตติ  ฯ  เอกาโลปโกติ  โย  เอเกเนว  อาโลเปน  ยาเปติ  ฯ  
ทฺวาคาริกาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เอกิสฺสาป  ทตฺติยา  เอกาย   
ทตฺติยา  ฯ  ทตฺติ  นาม  เอกา  ขุทฺทกปาติ  โหติ    ยตฺถ  อคฺค- 
ภิกฺข  ปกฺขิปตฺวา  เปนฺติ  ฯ  เอกาหิกนฺติ  เอกทิวสนฺตริก ฯ   
อฑฺฒมาสิกนฺติ  อฑฺฒมาสนฺตริก  ฯ  ปริยายภตฺตโภชนนฺติ  
วารภตฺตโภชน  เอกาหวาเรน  ทฺวีหวาเรน  สตฺตาหวาเรน   
# ๑. ม. มนุสสฺา ฯ  ๒. ม. โสวีรก ฯ  
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อฑฺฒมาสวาเรนาติ  เอว  ทิวสวาเรน  อาคตภตฺตโภชน (๑) ฯ   
        สากภกโฺขติ  อลลฺสากภกฺโข  ฯ  สามากภกฺโขติ  สามาก- 
ตณฺฑุลภกฺโข  ฯ  นีวาราทีสุ  นีวารา  นาม  อร ฺเ  สย ฺชาต- 
วีหิชาติ  ฯ  ททฺทุลนฺติ  จมฺมกาเรหิ  จมฺม  ลิขิตฺวา  ฉฑฺฑิตกสฏ  ฯ  
หต  วุจฺจติ  สิเลโสป  เสวาโลป  ฯ  กณนฺติ  กุณฺฑก  ฯ  อาจาโมติ  
ภตฺตอุกฺขลิกาย  ลคฺโค  ฌามโอทโน  ฯ  ต   ฉฑฺฑิตฏานโตว  
คเหตฺวา  ขาทติ  ฯ  โอทนก ฺชิยนฺติป  วทนฺติ  ฯ ป ฺากาทโย   
ปากฏาเอว  ฯ  ปวตฺตผลโภชีติ  ปติตผลโภชี  ฯ   
        สาณานีติ  สาณวากโจฬานิ  ฯ  มสาณานีติ  มิสฺสกโจฬานิ  ฯ   
ฉวทุสฺสานีติ  มตสรรีโต  ฉฑฺฑิตวตฺถานิ    เอรกติณาทีนิ  วา  
คนฺเถตฺวา  กตนิวาสนานิ  ฯ  ปสุกูลานีติ  ปวิย  ฉฑฺฑิต- 
นนฺตกานิ  ฯ  ติรีฏานีติ  รกฺุขตจวตฺถานิ  ฯ  อชินนติฺ  อชินมิค- 
จมฺม  ฯ  อชนิกฺขิปนฺติ  ตเทว  มชฺเฌ  ผาลิตก  ฯ  กสุจีรนฺติ  
กุสติณานิ  คนฺถิตฺวา  กตจีรก (๒) ฯ  วากจีรผลกจีเรสุป  เอเสว  
นโย  ฯ  เกสกมฺพลนฺติ  มนุสฺสเกเสหิ  กตกมฺพล  ฯ  ย  สนฺธาย  
วุตฺต  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  ตนฺตาวุตาน  วตฺถานิ (๓)   
เกสกมฺพโล  เตส  ปฏิกฺกฏุโ (๔)  อกขฺายติ    เกสกมฺพโล  ภิกขฺเว  
สีเต  สีโต  จ  อุเณฺห  อุณฺโห  จ  อปฺปคฺโฆ  จ  ทุพฺพณฺโณ   
# ๑. ม.  อาภตภตฺตโภชน ฯ  ๒. ม. คนฺเถตฺวา  กตจีร ฯ 
# ๓. ม. ตนฺตาวุตาน  วตฺถาน ฯ  ๔. ม. ปฏิกฺกุฏโ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 488 

                เลมที่  ๔  มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๘๗ 
 
จ  ทุคฺคนฺโธ  จ  วายติ   ทกฺุขสมฺผสฺโส  จาติ (๑) ฯ  วาลกมฺพลนฺติ   
อสฺสวาเลหิ  กตกมฺพล  ฯ  อุลูกปกฺขิกนฺติ  อุลูกปกขฺานิ  พนฺธิตฺวา (๒)  
กตนิวาสน  ฯ   
        อุกฺกฏุิกปฺปธานมนุยุตฺโตติ  อุกฺกฏุิกวิริย  อนุยตฺุโต   คจฺฉนฺโตป   
อุกฺกุฏิโกว  หุตฺวา  อุปฺปติตฺวา  อุปฺปติตฺวา  คจฺฉติ  ฯ  กณฺฏก- 
ปสฺสยิโกติ  อยกณฺฏเก  วา  ปกติกณฺฏเก  วา  ภูมิย  โกฏเฏตฺวา  
ตตฺถ  จมฺม  อตฺถริตฺวา  านจงฺกมาทีนิ  กโรติ  ฯ  เสยฺยนฺติ  
สยนฺโตป  ตตฺเถว  เสยฺย  กปฺเปติ  ฯ ผลกเสยฺยนฺติ  รุกฺขผลก- 
เสยฺย  ฯ  ถณฺฑิลเสยฺยนฺติ  ถณฺฑิเล  อุจฺเจ  ภูมิฏาเน  เสยฺย  ฯ  
เอกปสฺสยิโกติ  เอกปสฺเสเนว  สยติ  ฯ  รโชชลลฺธโรติ  สรรี  เตเลน  
มกฺเขตฺวา (๓)  รชุฏานฏาเน  ติฏติ   อถสฺส  สรีเร  รโชชลฺล   
ลคฺคติ    ต  ธาเรติ  ฯ  ยถาสนฺถติโกติ  ลทฺธ  อาสน  อโกเปตฺวา  
ยเทว  ลภติ   ตตฺเถว  นิสีทนสีโล  ฯ  เวกฏิโกติ  วิกฏขาทนสีโล  ฯ   
วิกฏนฺติ  คูถ  วุจฺจติ  ฯ  อปานโกติ  ปฏิกฺขิตฺตสีตูทกปาโน  ฯ   
สาย  ตติยมสฺสาติ  สายตติยก  ฯ  ปาโต  มชฺฌนฺติเก  สายนฺติ   
ทิวสสฺส  ติกขฺตฺตุ  ปาป  ปวาเหสฺสามีติ  อุทโกโรหณานุโยค   
อนุยุตฺโต  วิหรตีติ  ฯ   
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๓๘/๒๗๙ ฯ  ๒. ม. คนฺเถตฺวา ฯ  ๓. ม. มกฺขิตฺวา ฯ  
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                เลมที่  ๔         ตโปปกฺกมนริตฺถกตาวณฺณนา   หนา  ๔๘๘ 
 
        อถ  ภควา  สีลสมฺปทาทีหิ  วินา  เตส  ตโปปกกฺมาน   
นิรตฺถกตฺต  ทสฺเสนฺโต  อเจลโก  เจป  กสฺสป  โหตีติ  อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อารกา  จาติ  ทูเรเยว  ฯ  อเวรนฺติ  โทสเวรวิรหิต  ฯ   
อพฺยาปชฺชนฺติ  โทมนสฺสพฺยาปชฺชวิรหิต  ฯ   
        ทุกฺกร  โภ  โคตมาติ  อิท  กสฺสโป  มย  ปุพฺเพ  เอตฺตกมตฺต   
สาม ฺ ฺจ  พฺรหฺม ฺ ฺจาติ  วิจราม    ตุเมฺห  ปน  อ ฺเยว  
สาม ฺ ฺจ   พฺรหฺม ฺ ฺจ  วทถาติ  ทีเปนฺโต  อาห  ฯ   
        ปกติ  โข  เอสาติ  ปกติ  กถา  เอสา  ฯ  อิมาย  จ  กสฺสป  
มตฺตายาติ  กสฺสป  ยท ิ อมิินา  ปมาเณน  เอว  ปริตฺตเกน   
ปฏิปตฺติกฺกเมน  สาม ฺ  วา  พฺรหฺม ฺ  วา  ทุกกฺร  สุทุกฺกร  
นาม  อภวิสฺส  ตโต  เนต  อภวิสฺส  กลฺล  วจนาย  ทุกฺกร  
สาม ฺ (๑)  ทุกฺกร  พฺรหฺม ฺนฺติ  อยเมตฺถ (๑)  ปทสมฺพนฺเธน  สทฺธึ  
อตฺโถ  ฯ  เอเตน  นเยน  สพฺพตฺถ  ปทสมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ทชฺุชาโนติ  อิทป  โส  อิมินา  มย  ปุพฺเพ  เอตฺตเกน  
สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  โหตีติ  วิจราม    ตุเมฺห  ปน  
อ ฺถาว  วทถาติ  อิท  สนฺธายาห  ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ต  ปฏวิาท (๒)  ปฏิกฺขิปตฺวา  สภาวโตว   
ทุชฺชานภาว  อาวิกโรนฺโต  ปุนป  ปกติ  โขติ  อาทิมาห  ฯ  ตตฺราป   
วุตฺตนเยเนว  ปทสมฺพนฺธ  กตฺวา  อตฺโถ  เวทิพตฺโพ  ฯ   
# ๑. ม. สามฺญนฺติ  อยเมตฺถ ฯ  ๒. ม. ปกติวาท ฯ  
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        เลมที ่ ๔        สลีสมาธิป ฺาสมฺปทาวณฺณนา    หนา  ๔๘๙ 
 
        กตมา  ปน  สา  โภ  โคตมาติ  กสฺมา  ปุจฺฉติ  ฯ  อย  
กิร  ปณฺฑิโต  ภควโต  กเถนฺตสฺเสว  กถ  อุคฺคเหสิ   อถ   
อตฺตโน  ปฏปิตฺติยา  นิรตฺถกต  วิทิตฺวา  สมโณ  โคตโม  ตสฺส  
จาย  สีลสมฺปทา  จิตฺตสมฺปทา  ป ฺาสมฺปทา  อภาวิตา  โหติ  
อสจฺฉิกตา   อถโข  โส  อารกาว สาม ฺาติอาทิมาห   หนฺททานิ  
น  ตา  สมฺปตฺติโย  ปุจฺฉามีติ  สีลสมฺปทาทิวิชานนตฺถ  ปุจฺฉติ  ฯ   
        อถสฺส  ภควา  พุทฺธุปฺปาท  ทสฺเสตฺวา  ตนฺติธมฺม  กเถนฺโต  
ตา   สมฺปตฺติโย  ทสฺเสตุ   อิธ  กสฺสปาติ  อาทิมาห  ฯ  อิมาย  จ  
กสฺสป  สลีสมฺปทายาติ  อิท  อรหตฺตผลเมว  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   
อรหตฺตผลปริโยสาน  ห ิ ภควโต  สาสน   ตสฺมา  อรหตฺตผล- 
สมฺปยุตฺตาหิ  สีลจิตฺตป ฺาสมฺปทาหิ  อ ฺา  อุตฺตริตรา  วา  
ปณีตตรา  วา  สลีาทิสมฺปทา  นตฺถีติ  อาห  ฯ   
 
                        สีหนาทกถาวณฺณนา   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อิทานิ  อนุตฺตร  สีหนาท (๑)  นทนฺโต  
สนฺติ  กสฺสป  เอเก  สมณพฺราหฺณาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อรยินฺติ  
นิรุปกฺกิเลส  ปรมวิสุทฺธ  ฯ  ปรมนฺติ  อุตฺตม  ฯ  ป ฺจสีลานิ  หิ  
อาทึ  กตฺวา  ยาว  ปาติโมกฺขสวรสีลา  สีลเมว   โลกตฺุตรมคฺค- 
ผลสมฺปยุตฺต  ปน  ปรมสลีนฺนาม  ฯ  นาห  ตตฺถาติ  ตตฺถ  สีเลป   
# ๑. ม. มหาสีหนาท ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๐ 
 
ปรมสีเลป  อห  อตฺตโน  สมสม  มม  สีลสเมน  สีเลน  มยา  
สม  ปุคฺคล  น  ปสฺสามีติ  อตฺโถ  ฯ  อหเมว  ตตฺถ  ภิยฺโยติ  
อหเมว  ตสฺมึ  สีเล  อุตฺตโม  ฯ  กตมสมฺินฺติ  ฯ  ยททิ  อธิสีลนฺติ  ย  
เอต  อุตฺตมสีลนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อิติ  อิม  ปม  สีหนาท  นทติ  ฯ   
        ตโปชิคุจฺฉวาทาติ  เย  ตโปชิคุจฺฉ  วทนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ตปตีติ  
ตโป  ฯ  กิเลสสนฺตาปกวิริยสฺเสต  นาม  ฯ  ตเทว  เต  กิเลเส   
ชิคุจฺฉตีติ  ชิคุจฺฉา  ฯ  อรยิา  ปรมาติ  เอตฺถ  นิทฺโทสตฺตา  อริยา   
อฏอารมฺภวตฺถุวเสน (๑)  ปน   อุปฺปนนฺา  วิปสฺสนาวิริยสงฺขาตา  
ตโปชิคุจฺฉา  ตโปชิคุจฺฉาว  ฯ  มคฺคผลสมฺปยุตฺตา  ปรมา  นาม  ฯ 
อธิเชคุจฺฉนฺติ  อิธ  ชิคุจฺฉภาโว  เชคุจฺฉ   อุตฺตม  เชคุจฺฉ  อธิเชคุจฺฉ    
ตสฺมา  ยทิท  อธิเชคุจฺฉ    ตตฺถ  อหเมว  ภิยฺโยต ิ เอวเมตฺถ  
อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ   
        ป ฺาธิกาเรป  กมฺมสฺสกตาป ฺา  จ  วิปสฺสนาป ฺา  
จ  ป ฺา  นาม  ฯ  มคฺคผลสมฺปยุตฺตา  ปรมา  ป ฺา  นาม  ฯ   
อธิปฺป ฺนฺติ  เอตฺถ  ลิงฺควิปลฺลาโส  เวทิตพฺโพ  ฯ  อยเมตฺถตฺโถ 
ยา  อย  อธิป ฺา  นาม   อหเมเวตฺถ (๒)  ภิยฺโยติ  ฯ   
        วิมุตฺตาธิกาเร  ตทงฺควิกฺขมฺภนวิมุตฺติโย  วิมตฺุติ  นาม  ฯ   
สมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺติโย  ปน  ปรมา  วิมุตฺตีติ  
เวทิตพฺพา  ฯ  อิธาป  จ  ยทิท  อธิวิมุตฺตีติ  ยา  อย  อธิวิมุตฺติ   
อหเมเวตฺถ  (๒) ภิยฺโยติ  อตฺโถ  ฯ   
# ๑. ม. อารมฺภวตฺถุวเสนป ฯ  ๒. ม. อหเมว  ตตฺถ ฯ  
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                เลมที่  ๔  มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๙๑ 
 
        สุ ฺาคาเรติ  สุ ฺฆเร    เอกโกว  นิสีทิตฺวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ   
ปริสาสุ  จาติ  อฏสุ  ปรสิาสุ  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  จตฺตาริมานิ  
สาริปุตฺต  ตถาคตสฺส  เวสารชฺชานิ    เยหิ  เวสารชฺเชหิ  
สมนฺนาคโต  ตถาคโต  อาสภณฺาน  ปฏิชานาติ    ปริสาสุ  
สีหนาท  นทตีติ (๑) ฯ  สตฺุต  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ   
        ป ฺห ฺจ  น  ปุจฺฉนฺตีติ  ปณฺฑิตา  เทวมนุสฺสา  ป ฺห 
อภิสงฺขริตฺวา  ปุจฺฉนฺติ  ฯ  พฺยากโรตีติ  ตขเณเยว  วิสฺสชฺเชติ (๒) ฯ 
จิตฺต  อาราเธตีติ  ป ฺหาวิชฺสชชฺเนน  มหาชนสฺส  จิตฺต   
ปริโตเสติเยว  ฯ  โน  จ  โข  โสตพฺพ  ม ฺนฺตีติ  จิตฺต  
อาราเธตฺวา  กเถนฺตสฺสปสฺส  วจน  ปเร  โสตพฺพ  น  ม ฺนฺตีติ  
เอว ฺจ  วเทยฺยุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  โสตพฺพ ฺจสฺส  ม ฺนฺตีติ  เทวาป  
มนุสฺสาป  มหนฺเตเนว  อุสฺสาเหน  โสตพฺพ  ม ฺนฺติ  ฯ  ปสีทนฺตีติ  
สุปสนฺนา  กลฺลจิตฺตา  มุทุจิตฺตา  โหนฺติ  ฯ  ปสนนฺาการ  กโรนฺตีติ   
น  มุทฺธปฺปสนฺนาว  โหนติฺ   ปณีตานิ  จีวราทีนิ  เวฬุวนวิหา- 
ราทโย  จ   มหาวิหาเร  ปริจฺจชนฺตา  ปสนฺนาการ  กโรนฺติ  ฯ  
ตถตฺตายาติ  ย  โส  ธมฺม  เทเสติ  ตถาภาวาย    ธมมฺาน- 
 ุธมฺมปฏิปตฺติปูรณตฺถาย  ปฏิปชชฺนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตถตฺตาย  จ   
ปฏิปชชฺนฺตีติ  ตถาภาวาย (๓)  ปฏิปชชฺนฺติ  ฯ  ตสฺส  หิ  ภควโต   
ธมฺม  สุตฺวา  เกจิ  สรเณสุ  ฯ  เกจิ  ป ฺจสีเลสุ  ปติฏหนฺติ   อปเร 
นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชฺชนฺติ  ฯ  ปฏิปนฺนา  จ  อาราเธนฺตีติ  ต ฺจ  ปน   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๖๗/๑๔๔ ฯ  ๒. ม. วิสฺสชฺเชติ ฯ  ๓. ม. ตถภาวาย ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๒ 
 
ปฏิปท  ปฏปินฺนา  ปูเรตุ   สกฺโกนฺติ   สพฺพากาเรน  ปน  ปูเรนฺติ    
ปฏิปตฺติปูรเณน  ตสฺส  โภโต  โคตมสฺส  จิตฺต  อาราเธนฺตีติ  
วตฺตพฺพา  ฯ 
        อิมสฺมึ  ปโนกาเส  ตฺวา  สีหนาทา  สโมธาเนตพฺพา  ฯ  
เอกจฺจ  ตปสฺสึ  นิรเย  นิพฺพตฺต  ปสฺสามีติ  หิ  ภควโต  เอโก  
สีหนาโท  ฯ  อปร  สคฺเค  นิพฺพตฺต  ปสฺสามีติ  เอโก ฯ  อกุสล- 
ธมฺมปฺปหาเน  อหเมว  เสฏโติ  เอโก ฯ  กุสลธมมฺสมาทาเนป   
อหเมว  เสฏโติ  เอโก ฯ อกุสลธมฺมปฺปหาเน  มยฺหเมว  สาวก- 
สงฺโฆ  เสฏโติ  เอโก ฯ กุสลธมฺมสมาทาเนป  มยฺหเมว  สาวก- 
สงฺโฆ  เสฏโติ  เอโก ฯ สีเลน  มยฺห  สทิโส  นตฺถติี  เอโก ฯ 
วิริเยน  มยฺห  สทิโส  นตฺถีติ  เอโก ฯ  ป ฺาย  มยฺห  สทิโส 
นตฺถีติ  เอโก ฯ วิมุตฺติยา  มยฺห  สทิโส  นตฺถีติ  เอโก  ฯ 
        สีหนาท  นทนฺโต  ปริสมชฺเฌ  นิสีทิตฺวา  นทามีติ  เอโก  ฯ 
วิสารโท  หุตฺวา  นทามีติ  เอโก ฯ  ป ฺห  ม  ปุจฺฉนฺตีติ  เอโก  ฯ  
ป ฺห [๑]  วิสฺสชฺเชมีติ  เอโก ฯ  วิสฺสชฺชเนน  ปรสฺส  จิตฺต  
อาราเธมีติ  เอโก ฯ   สุตฺวา  โสตพฺพ  ม ฺนฺตีติ  เอโก ฯ  
สุตฺวา  เม  ปสีทนฺตีติ   เอโก ฯ  ปสนนฺา  ปสนฺนาการ  กโรนฺตีติ  
เอโกฯ  ย  ปฏิปตฺตึ  เทเสมิ    ตถตฺตาย  ปฏิปชชฺนฺตีติ  (๒) เอโก ฯ  
ปฏิปตฺติยา  จ  ม  อาราเธนฺตีติ  เอโก ฯ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  ปุฏโฐติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปฏิปนฺนา ฯ  
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                เลมที่  ๔  มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๙๓ 
 
        อิติ  ปุรมิาน  ทสนฺน  เอเกกสฺส  ปริสาสุ  จ  นทตีติ  
อาทโย  ทส  ทส  ปริวารา  ฯ  เอวนฺเต  ทส  ปุริมาน  ทสนฺน  
ปริวารวเสน  สต  ปรุิมา  จ   ทสาติ  ทสาธิก  สีหนาทสต   
โหติ  ฯ  อิโต  อ ฺสฺมึ  ปน  สุตฺเต  เอตฺตกา  สีหนาทา  ทุลฺลภา   
เตนิท  สุตฺต  มหาสีหนาทนฺติ  วุจฺจติ  ฯ   
 
                        ติตฺถิยปริวาสกถาวณฺณนา   
        อิติ  ภควา  สีหนาท  โข  สมโณ  โคตโม  นทติ    ต ฺจ   
โข  สุ ฺาคาเร  นทตีติ  เอว  วาทานุวาท (๑)  ปฏิเสเธตฺวา  อิทานิ   
ปริสติ  นทิตปุพฺพ  ปุน  สหีนาท  ทสฺเสนฺโต  เอกมิทาหนฺติ- 
อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺร  ม  อ ฺตโร  เต  สพฺรหฺมจารีติ (๒)  ตตฺร 
ราชคเห  คิชฌฺกูเฏ  ปพฺพเต  วิหรนฺต  ม  อ ฺตโร  ตว  
สพฺรหฺมจารี (๓)  นิโคฺรโธ  นาม  ปรพฺิพาชโก ฯ  อธิชิคุจฺเฉติ  วิริเยน  
ปาปชิคุจฺฉนาธิกาเร  ป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ  อิท  ยนฺต   ภควา  คิชฺฌกูเฏ  
มหาวิหาเร  นิสินฺโน  อุทมฺุพริกาย  เทวิยา  อุยฺยาเน  นิสินฺนสฺส 
นิโคฺรธสฺส  จ  ปริพฺพาชกสฺส  สนฺธานสฺส  จ  อุปาสกสฺส  
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  กถาสลฺลาป  สตฺุวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  
เตส  สนฺติเก  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิตฺวา  นิโคฺรเธน  อธิเชคุจฺเฉ   
# ๑. ม. วาทนี  วาท ฯ  ๒. ม. ตปพฺรหมฺจารีติ ฯ  ๓. ม. ตปพฺรหฺมจารีฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๔ 
 
ปุฏป ฺห  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ปร  วิย  มตฺตายาติ   
ปรมาย  มตฺตาย   อติมหนฺเตน (๑)  ปมาเณนาติ  อตฺโถ  ฯ  
        โก  หิ  ภนฺเตติ  เปตฺวา  อนฺธพาล  ทิฏ ิคติก  อ ฺโ   
ปณฺฑิตชาติโก  โก  นาม  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา  น  อตฺตมโน   
อสฺสาติ  วทติ  ฯ  ลเภยฺยาหนฺติ  อิท  โส  จิร  วต  เม  อนิยฺยานกิ- 
ปกฺเข  โยเชตฺวา  อตฺตา  กิลมิโต   สุกฺขนทีตีเร  นฺหายิสฺสามีติ   
สมฺปริวตฺเตนฺเตน  วิย  ถุเส  โกฏเฏนฺเตน  วิย  น  โกจิ  อตฺโถ   
นิปฺผาทิโต   หนฺทาห  อตฺตาน  โยเค  โยเชสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต (๒) 
อาห  ฯ   
        อถ  ภควา  โย  อเนน  ขนฺธเก  ติตฺถิยปริวาโส  ป ฺตฺโต   
ย  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  สามเณรภูมิย   ิโต  อห  ภนฺเต  
อิตฺถนฺนาโม  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  อิมสมฺึ  ธมฺมวินเย  อากงฺขามิ  
อุปสมฺปท  สวฺาห  ภนฺเต  สงฺฆ  จตฺตาโร  มาเส  ปรวิาส  
ยาจามีติอาทินา  (๓) นเยน  สมาทิยิตฺวา  ปริวสติ    ต  สนฺธาย   
โย  โข  กสฺสป   อ ฺติตฺถิยปุพฺโพติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺพชฺชนฺติ  วจนสิลิฏตาวเสเนว  วุตฺต  ฯ  อปร-ิ 
วสิตฺวาเยว  หิ  ปพฺพชชฺ  ลภติ  ฯ  อุปสมฺปทตฺถิเกน  ปน  อติ- 
กาเลน (๔)  คามปฺปเวสนาทีนิ  อฏวตฺตานิ  ปูเรนฺเตน  ปริวสติพฺพ  ฯ  
# ๑. ม. อติมหนฺเตเนว ฯ     ๒. ม. จินฺเตตฺวา ฯ 
# ๓. วิ. มหา. ๔/๑๐๐/๑๔๔ ฯ  ๔. ม. นาติกาเลน ฯ  
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                เลมที่  ๔  มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๙๕ 
 
อารทฺธจิตฺตาติ  อฏวตฺตปูรเณน  ตุฏจิตฺตา  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป (๑) ฯ   
วิตฺถารโต  ปเนส  ติตฺถิยปริวาโส  สมนฺตปาสาทิกาย  วินยฏ- 
กถาย  ปพฺพชฺชาขนฺธกวณฺณนาย (๒)  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  
        อปจ  เมตฺถาติ  อปจ  เม  เอตฺถ  ฯ  ปุคฺคลเวมตฺตตา  วิทิตาติ   
ปุคฺคลนานตฺต  วิทิต  ฯ  อย  ปุคฺคโล  ปริวาสารโห    อย  น   
ปริวาสารโหติ  อิท  มยฺห  ปากฏนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตโต  กสฺสโป   
จินฺเตสิ  อโห  อจฺฉริย  พุทฺธสาสน    ยตฺถ  เอว  ฆสิตฺวา  
โกฏเฏตฺวา  ยุตฺตเมว  คณฺหนฺติ    อยุตฺต  ฉฑฺเฑนฺตีติ    ตโต  สุฏ ุตร  
ปพฺพชฺชาย  ส ฺชาตุสฺสาโห  สเจ  ภนเฺตติ  อาทิมาห  ฯ   
        อถ  โข  ภควา  ตสฺส  ติพฺพจฺฉนฺทต  วิทิตฺวา  น  กสฺสโป  
ปริวาส  อรหตีติ  อ ฺตร  ภิกฺขุ อามนฺเตสิ  คจฺฉ  ภิกฺขุ  
กสฺสป  นฺหาเปตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา  อาเนหีติ  ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  
ต  ปพฺพาเชตฺวา  ภควโต  สนฺติก  อคมาสิ  ฯ  ภควา  ต  คณมชฺเฌ  
นิสีทาเปตฺวา (๓)  อุปสมฺปาเทติ (๔) ฯ เตน  วุตฺต  อลตฺถ  โข  อเจโล  
กสฺสโป  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ  อลตฺถ อุปสมปฺทนฺติ  ฯ   
        อจิรูปสมฺปนฺโนติ  อุปสมฺปนฺโน  หุตฺวา  อจิรเมว  ฯ  วูปกฏโติ   
วตฺถุกามกิเลสกาเมหิ  กาเยน  เจว  จิตฺเตน  จ  วูปกฏโ  ฯ   
อปฺปมตฺโตติ  กมฺมฏาเน  สตึ  อวิชหนฺโต  ฯ  อาตาปติ  กายิก- 
# ๑. ม. สงฺเขปตฺโถ ฯ  ๒. ม. ปพฺพชชฺาขนฺธกวณฺณนาย ฯ 
# ๓. ม. นิสทีิตฺวา ฯ  ๔. ม. อุปสมฺปาเทสิ ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๖ 
 
เจตสิกสงฺขาเตน  วิริเยน (๑)   อาตาป  ฯ  ปหิตตฺโตติ  กาเย  จ  ชวิีเต   
จ  อนเปกฺขตาย  เปสิตจิตฺโต  วิสฺสฏอตฺตภาโว  ฯ  ยสฺสตฺถายาติ  
ยสฺส  อตฺถาย  ฯ  กลุปุตฺตาติ  อาจารกุลปุตฺตา  ฯ  สมฺมเทวาติ  
เหตุนาว  การเณเนว  ฯ  ตทนุตฺตรนฺติ  ต  อนุตฺตร  ฯ  พฺรหฺม- 
จริยปริโยสานนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  ปริโยสานภูต  อรหตฺตผล  ฯ   
ตสฺส  หิ  อตฺถาย  กลุปุตฺตา  ปพฺพชฺชนติฺ  ฯ  ทิฏเว  ธมฺเมติ  
อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ฯ  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ  อตฺตนาเยว  
ป ฺาย  ปจฺจกฺข  กตฺวา   อปรปจฺจย  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  
อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ (๒)  ปาปุณิตฺวา  สมฺปาเทตฺวา  วิหาสิ  ฯ  เอว   
วิหรนฺโตป  ขีณา  ชาติ  ฯเปฯ  อพฺภ ฺาสีติ  ฯ  เอวมสฺส  
ปจฺจเวกฺขณภูมึ   ทสฺเสตฺวา  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นฏิาเปตุ  
อ ฺตโร  โข  ปนายสฺมา   กสฺสโป  อรหต  อโหสติี  วุตฺต  ฯ 
ตตฺถ  อ ฺตโรติ  เอโก ฯ  อรหตนฺติ  อรหนฺตาน  ฯ  ภควโต  
สาวกาน  อรหนฺตาน  อพฺภนฺตโร  อโหสีติ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโย  ฯ  
ย    ย  ปน  อนฺตรนฺตรา  น  วุตฺต    ต    ต  ตตฺถ  ตตฺถ  
วุตฺตตฺตา   ปากฏเมวาติ  ฯ   
                อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทฆีนิกายฏกถาย   
                มหาสีหนาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                อฏม  ฯ   
# ๑. ม. วีริยาตาเปน ฯ  ๒. ม. วิหาสีติ ฯ  
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                                เลมที่  ๔  หนา  ๔๙๗ 
         
                                โปฏปาทสุตฺต   
                         
                        โปฏปาทปริพฺพาชกวตฺถุวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  สาวตฺถิยนฺติ  โปฏปาทสุตฺต  ฯ   
ตตฺราย   อนุปุพฺพปทวณฺนา (๑)  ฯ  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน 
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ  สาวตฺถึ  อุปนิสฺสาย  โย  เชตสฺส 
กุมารสฺส  วเน  อนาถปณฺฑิเกน  คหปตินา  อาราโม  การโิต   
ตตฺถ  วิหรติ  ฯ   
        โปฏปาโท  ปริพฺพาชโกติ  นาเมน  โปฏปาโท  นาม 
ฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ  โส  กิร  คิหิกาเล  พฺราหฺมณมหาสาโล  
กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวา  จตฺตาลีสโกฏปิริมาณ  โภคกฺขนฺธ  ปหาย  
ปพฺพชิตฺวา  ติตฺถิยาน  คณาจริโย  ชาโต  ฯ   
        สมย  ปวทนฺติ  เอตฺถาติ  สมยปฺปวาทก (๒)  ฯ  ตสฺมึ  กิร  
าเน  จงฺกิตารุกฺขโปกฺขรสาติปฺปภูตโย  พฺราหฺมณา  นิคณฺา 
เจลกปริพฺพาชกาทโย  จ  ปพฺพชิตา  สนฺนิปติตฺวา  อตฺตโน  
อตฺตโน  สมย  ปวทนฺติ  กเถนฺติ  ทีเปนฺติ   ตสฺมา  โส  
อาราโม  สมยปฺปวาทโกติ  วุจฺจติ  ฯ  เสฺวว   ตินฺทุกาจีรสงฺขาตาย  
ติมฺพรุกฺขปนฺติยา (๓)  ปรกิฺขิตตฺตา  ตินฺทุกาจีโร  ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ  
ปม  เอกาว  สาลา  อโหสิ  ฯ  ปจฺฉา  มหาปุ ฺ  ปริพฺพาชก   
# ๑. ม. อนุปพฺุพปทวณฺนา ฯ  ๒. ม. สมยปฺปวาทโก ฯ 
# ๓. ม. ติมฺพรูรุกฺขปนฺติยา ฯ  
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๘ 
 
นิสฺสาย  พหู  สาลา  กตา   ตสฺมา  ตเมเวก  สาล  อุปาทาย   
ลทฺธนามวเสน  เอกสาลโกติ  วุจฺจติ  ฯ  มลฺลิกาย  ปน  ปเสนทิ- 
ร ฺโ  เทวิยา  อุยฺยานภูโต  โส  ปุปฺผผลสมฺปนฺโน  อาราโมติ   
กตฺวา  มลฺลิกายาราโมติ  สงฺขฺย  คโต  ฯ  ตสฺมึ  สมยปฺปวาทเก 
ตินฺทุกาจีเร  เอกสาลเก  มลฺลิกายาราเม  ฯ   
        ปฏิวสตีติ  นิวาสผาสุตาย  วสติ  ฯ  อเถกทิวส  ภควา   
ปจฺจูสสมเย  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปตฺถริตฺวา  โลก  ปรคฺิคณฺหนฺโต  
าณชาลสฺส  อนฺโต  คต  ปริพฺพาชก  ทิสฺวา  อย  โปฏปาโท  
มยฺห  าณชาเล  ป ฺายติ   ก ึ นโุข  ภวิสฺสตีติ  อุปปริกฺขนฺโต  
อทฺทส  อห  อชฺช  ตตฺถ  คมิสฺสามิ   อถ  ม  โปฏปาโท   
นิโรธ ฺจ  นโิรธา  วุฏาน ฺจ  ปุจฺฉิสฺสติ   ตสฺสาห  สพฺพ- 
พุทฺธาน  าเณน  สสนฺทิตฺวา  ตทุภย  กเถสฺสามิ   อถ  โส  
กติปาหจฺจเยน  จิตฺต  หตถฺิสาริปุตฺต  คเหตฺวา  มม  สนฺติก  
อาคมิสฺสติ   เตสมห  ธมฺม  เทเสสฺสามิ   เทสนาวสาเน  โปฏปาโท  
ม  สรณ  คมสิฺสติ    จิตฺโต  หตฺถิสารปิุตฺโต  มม  สนฺติเก  
ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสตีติ  ฯ  ตโต  ปาโตว  สรรี- 
ปฏิชคฺคน  กตฺวา  สุรตฺตทุปฏฏ (๑)  นวิาเสตฺวา  วิชฺชุลตาสทิส  
กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  ยุคนฺธรปพฺพต  ปรกิฺขิปตฺวา   ิตมหาเมฆ   
วิย  เมฆวณฺณ  ปสุกูล  เอกสวรคต  กตฺวา  ปจฺจคฺฆ  เสลมย   
# ๑. ม. สรุตฺตทุปฏฏ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 500 

                เลมที่  ๔  โปฏปาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๙๙ 
 
ปตฺต  วามอสกูเฏ  ลคฺเคตฺวา  สาวตฺถิย (๑)  ปณฺฑาย  ปวิสิสฺสามีติ   
สีโห  วิย  หมิวนฺตปาทา  วิหารา  นิกขฺมิ  ฯ  อิมมตฺถ  สนฺธาย   
อถโข  ภควาติ  อาทิ  วุตฺต  ฯ   
        เอตทโหสีติ  นคทฺวารสมีป  คนตฺฺวา  อตฺตโน  รุจิวเสน  
สุริย  โอโลเกตฺวา  อติปฺปคภาวเมว (๒)  ทิสฺวา  เอต  อโหสิ  ฯ  
ยนฺนูนาหนฺติ  สสยปริทีปโน  วิย  นิปาโต  ฯ  พุทฺธาน ฺจ  สสโย  
นาม  นตฺถิ  ฯ  อิท  กริสสฺาม   อิท  น  กริสฺสาม   อิมสฺส  
ธมฺม  เทเสสฺสาม   อิมสฺส  ธมฺม  น  เทเสสฺสามาติ  เอว  
ปริวิตกฺกปุพฺพภาโค  ปเนส  พุทฺธาน (๓)  ลพฺภติ  ฯ  เตนาห  
ยนฺนูนาหนฺติ  ยท ิ ปนาหนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        อุนฺนาทินิยาติ  อุจฺจ  นทมานาย  ฯ  เอว  นทมานาย  จสฺสา   
อุทฺธ  คมนวเสน  อุจฺโจ  ทิสาสุ  ปตฺถฏวเสน  มหาสทฺโทติ   
อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทาย  ฯ  เตส  ห ิ ปริพฺพาชกาน  ปาโตว  วุฏาย   
กตฺตพฺพ  นาม  เจติยวตฺต  วา  โพธิวตฺต  วา  อาจริยุปชฺฌายวตฺต  
วา  โยนิโสมนสิกาโร  วา  นตฺถิ  ฯ  เตน  เต  ปาโตว  วุฏาย  
พาลาตเป  นิสินฺนา  อิมสฺส  หตฺโถ  โสภโณ   อิมสฺส  ปาโทติ  
เอว  อ ฺม ฺสฺส  หตฺถปาทาทีนิ  วา  อารพฺภ  อิตฺถีปุริส- 
ทารกทาริกาทีน  วณฺเณ  วา  อ ฺ  วา  กามสฺสาทภวสฺสาทาทิ- 
วตฺถุ อารพฺภ  กถ  สมฏุาเปตฺวา  อนุปุพฺเพน  ราชกถาทิอเนกวิธ   
# ๑. ม. สาวตฺถึ ฯ  ๒. ม. อติปฺปคภาวเมว ฯ  ๓. ม. สพฺพพุทฺธาน ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 501 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๐ 
 
ติรจฺฉานกถ  กเถนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อุนฺนาทินิยา  อุจฺจาสทฺท- 
มหาสทฺทาย  อเนกวิหิต  ติรจฺฉานกถ  กเถนฺติยาติ  ฯ   
        ตโต  โปฏปาโท  ปริพฺพาชโก  เต  ปริพฺชเก  โอโลเกตฺวา   
อิเม  ปริพฺพาชกา  อติวิย  อ ฺม ฺ  อคารวา   มย ฺจ  สมณสฺส  
โคตมสฺส  ปาตุภาวโต  ปฏาย  สุริยุคฺคมเน  ขชฺโชปนกูปมา   
ชาตา   ลาภสกฺกาโรป  โน  ปริหโีน   สเจ  ปนิม  าน  สมโณ  
โคตโม  วา  โคตมสาวโก (๑)  วา  คิหีอุปฏาโก  วา  ตสฺส   
อาคจฺเฉยฺย   อติวิย  ลชชฺนีย  ภวิสฺสติ   ปริสโทโส  โข  ปน   
ปริสเชฏกสฺเสว  อุปริ  อาโรหตีติ  อิโต  จิโต  จ  วิโลเกนฺโต  
ภควนฺต  อทฺทส  ฯ  เตน  วุตฺต  อทฺทสา  โข  โปฏปาโท  
ปริพฺพาชโก  ฯเปฯ  ตุณฺห ี อเหสุนฺติ  ฯ   
        ตตฺถ  สณฺเปสีติ  สิกฺขาเปสิ   วชชฺมสฺสา  ปฏจฺิฉาเทสิ  
ยถา  สุสณฺ ิตา  โหติ    ตถา  น  เปสีติ  ฯ  ยถา  นาม 
ปริสมชฺฌ  ปวิสนฺโต  ปุรโิส  วชฺชปฏจฺิฉาทนตฺถ  นิวาสน 
สณฺเปติ   ปารุปน  สณฺเปติ    รโชกณฺิณฏาน  ปุ ฺฉติ   
เอวมสฺสา  วชฺชปฏิจฺฉทนตฺถ (๒)  อปปฺสทฺทา  โภนฺโตติ  สิกฺขา- 
เปนฺโต  ยถา  สุสณฺ ิตา  โหติ    ตถา  น  เปสีติ  อตฺโถ  ฯ  
อปฺปสทฺทกาโมติ   อปฺปสทฺท  อิจฺฉติ   เอโก  นิสีทติ    เอโก  ติฏติ   
น  คณสงฺคณิกาย  ยาเปติ  ฯ  อุปสงฺกมติพฺพ  ม ฺเยฺยาติ   
# ๑. ม. โคตมสฺส  สาวโก ฯ  ๒. ม. วชฺชปฏิจฺฉาทนตฺถ ฯ  



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 502 

                เลมที่  ๔  โปฏปาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๐๑ 
 
อิธาคนฺตพฺพ  ม ฺเยฺย  ฯ  กสฺมา  ปเนส  ภควโต  อุปสงฺกมน   
ปจฺจาสึสตีติ (๑) ฯ  อตฺตโน  วุฑฺฒึ  ปตฺถยมาโน  ฯ   
        ปริพฺพาชกา  กริ  พุทเฺธสุ  วา  พุทธฺสาวเกสุ  วา  อตฺตโน   
สนฺติก  อาคเตสุ  อชชฺ  อมฺหาก  สนฺติก  สมโณ  โคตโม   
อาคโต   สาริปุตฺโต  อาคโต    น  โข  ปน  เต  ยสฺส  วา   
ตสฺส  วา  สนฺติก  คจฺฉนฺติ  ปสฺสถ  อมฺหาก  อุตฺตมภาวนฺติ   
อตฺตโน  อุปฏากาน  สนฺติเก  อตฺตาน  อุกฺขิปนฺติ  อุจฺเจ  าเน   
เปนฺติ  ฯ  ภควโตป  อุปฏาเก  คณฺหิตุ  วายมนฺติ  ฯ  เต  กิร   
ภควโต  อุปฏาเก  ทิสฺวา  เอว  วทนฺติ  ตุมฺหาก  สตฺถา  ภว   
โคตโมป  โคตมสาวโกป (๒)  อมฺหาก  สนฺติก  อาคจฺฉนฺติ  มย   
อ ฺม ฺ  สมคฺคา  ฯ  ตุเมฺห  ปน  อเมฺห  อกฺขีหิป  ปสฺสิตุ  น   
อิจฺฉถ  สามีจิกมฺม  น  กโรถ  ก ึ โว  อเมฺหหิ  อปรทฺธนฺติ  ฯ   
อเถกจฺเจ  มนุสฺสา  พุทฺธาป  เอเตส  สนฺติเก (๓)  คจฺฉนฺติ  กึ   
อมฺหากนฺติ  ตโต  ปฏาย  เต  ทิสฺวา  นปฺปมชฺชนติฺ  ฯ   
        ตุณหี  อเหสุนฺติ  โปฏปาท  ปริวาเรตฺวา  นิสฺสทฺทา   
นิสีทึสุ  ฯ   
        สฺวาคต  ภนฺเตติ  สุฏ ุ  อาคมน  ภนฺเต  ภควโต  ฯ  ภควติ   
หิ  [๔]  อาคเต  อานนฺโท  โหติ   คเต  โสโกติ  ทีเปติ  ฯ  จิรสฺส   
# ๑. ม. ปจฺจาสีสตีติ ฯ  ๒. ม. โคตมสาวกาป ฯ  ๓. ม. สนฺติก ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โนติ ทิสฺสติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 503 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๒   
 
โข  ภนฺเตติ  กสฺมา  อาห   กึ  ภควา  ปุพฺเพป  ตตฺถ   
คตปุพฺโพติ  ฯ  น  คตปุพฺโพ  ฯ  มนุสสฺาน  ปน  กหุึ  คจฺฉนฺตา   
กุโต  อาคตตฺถ  กึ  มคฺคมุฬฺหตฺถ   จิรสสฺ  อาคตตฺถาติเอวมาทโย   
ปยสมุทาจารา  โหนฺติ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา   
น  มานตฺถทโฺธ (๑) หุตฺวา  นิสีท ิ อุฏายาสนา  ภควโต  ปจฺจุคฺคมน-   
มกาสิ  ฯ  ภควนฺตฺหิ  อุปคต  ทิสฺวา  อาสเนน  อนิมนฺเตนฺโต   
วา  อปจิตึ  อกโรนฺโต  วา  ทลฺุลโภ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อุจฺจากุลีนตาย  ฯ   
อยป  ปริพฺพาชโก  อตฺตโน  นีสินฺนาสน  ปปฺโผเฏตฺวา  ภควนฺต   
อาสเนน  นิมนฺเตนฺโต  นิสีทตุ  ภนฺเต  ภควา  อิทมาสน   
ป ฺตฺตนฺติ  อาห  ฯ  อนฺตรากถา  วิปปฺกตาติ  นิสินฺนาน  โว   
อาทิโต  ปฏาย  ยาว  มมาคมน  เอตสฺมึ  อนฺตเร  กา  นาม   
กถา  วิปฺปกตา  มมาคมนปจฺจยา  กตมา  กถา  ปรยินฺต  น   
คตา  วทถ  ยาว  น  ปริยนตฺ  เนตฺวา  เทเสมีติ (๒)  สพฺพ ฺ ุปฺ-   
ปวารณ  ปวาเรสิ  ฯ   
 
                        อภิส ฺานิโรธกถาวณฺณนา   
        อถ  ปรพฺิพาชโก  นริตฺถกถา  เอสา (๓)  นิสสฺารา  วฏฏ-   
สนฺนิสฺสิตา  น  ตุมฺหาก  ปุรโต  วตฺตพฺพต  อรหตีติ  ทีเปนฺโต   
ติฏเตสา  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ  ติฏเตสา  ภนฺเตติ  สเจ  ภควา   
# ๑. ม. มานถทฺโธ ฯ  ๒. ม. เทมีติ ฯ  ๓. ม. โส ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 504 

                เลมที่  ๔  โปฏปาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๐๓   
 
โสตุกาโม  ภวิสฺสติ  ปจฺฉาเปสา  กถา  น  ทลฺุลภา  ภวิสฺสติ   
อมฺหาก  ปนิมาย  กถาย  อตฺโถ  นตฺถิ  ภควโต  ปนาคมน   
ลภิตฺวา  มย  อ ฺเทว (๑)  สุการณ  ปจฺุฉามาติ  ทีเปติ  ฯ  ตโต  ต   
ปุจฺฉนฺโต  ปุริมานิ  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  โกตูหลสาลายนฺติ  โกตูหลสาลา  นาม  ปจฺเจกสาลา   
นตฺถิ  ยตฺถ  ปน  นานาติตฺถิยา  สมณพฺรหฺมณา  นานาวิธ   
กถ  ปวตฺเตนฺติ  สา  พหูน  อย  กึ  วทติ  อย  กึ  วทตีติ   
โกตูหลุปฺปตฺติฏานโต  โกตูหลสาลาติ  วุจฺจติ  ฯ  อภิส ฺานิโรเธติ   
เอตฺถ  อภีติ  อุปสคฺคมตฺต  ฯ  ส ฺานิโรเธติ  จิตฺตนิโรเธ   
ขณิกนิโรเธ  กถา  อุปฺปนนฺาติ  อตฺโถ  ฯ  อิท  ปน  ตสฺสา   
อุปฺปตฺติการณ  ฯ  ยทา  กริ  ภควา  ชาตก  วา  กเถติ  สิกฺขา-   
ปท  วา  ป ฺเปติ  ตทา  สกลชมฺพุทีเป  ภควโต  กิตฺติโฆโส   
ปตฺถริ  ฯ  ติตฺถิยา  ต  สุตฺวา  ภว  กริ  โคตโม  ปุพฺพจริย   
กเถสิ  มย  กึ  น  สกฺโกม  ตาทิส  กิ ฺจิ  กเถตุนฺติ  ภควโต   
ปฏิภาคกิริย (๒)  กโรนฺตา  เอก  ภวนตฺรสมย  กเถนฺติ  ภว  โคตโม   
สิกฺขาปท  ป ฺเปสิ  มย  กึ  น  สกฺโกม  ป ฺเปตุนฺติ  อตฺตโน   
สาวกาน  กิ ฺจิเทว  สิกขฺาปท  ป ฺเปนฺติ  ฯ  ตทา  ปน  ภควา   
อฏวิธปริสมชฺเฌ  นิสีทตฺิวา  นิโรธกถ  กเถสิ  ฯ  ติตฺถิยา  ต  สตฺุวา   
ภว  กิร  โคตโม  นโิรธ  นาม  กเถสิ   มยมฺป  กถยิสสฺามาติ (๓)   
# ๑. ม. มย อฺญเทว ฯ  ๒. ม. ปฏิภาคกิริย ฯ  ๓. ม. ต กเถสฺสามาติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 505 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๔   
 
สนฺนิปติตฺวา  กถยึสุ  ฯ  เตน  วุตฺต  อภิส ฺานิโรเธ  กถา   
อุทปาทีติ ฯ   
        ตเตฺรกจฺเจติ  เตสุ  เอกจฺเจ  ฯ  ปุรโิม  เจตฺถ  ยวฺาย  พาหิเร   
ติตฺถายตเน  ปพฺพชิโต  จิตฺตปฺปวตฺติย  โทส  ทิสฺวา  อจิตฺตกภาโว   
สนฺโตติ  สมาปตฺตึ  ภาเวตฺวา  อิโต  จุโต  ป ฺจกปฺปสตานิ   
อส ฺ ีภเว  ตฺวา  ปุน  อิธ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ส ฺ ุปฺปาเท   
จ  นิโรเธ  จ  เหตุ  อปสฺสนฺโต  อเหตู  อปจฺจยาติ  อาห  ฯ   
        ทุติโย  ต  นิเสเธตฺวา  มิคสิงฺคตาปสสฺส (๑)  อส ฺ ิกภาว (๒)   
คเหตฺวา  อุเปติป  อเปติปติ  อาห  ฯ  มิคสิงฺคตาปโส  กิร   
ตตฺตตโป (๓)  โฆรตโป  ปรมาธิตินฺทฺริโย (๔)  อโหสิ  ฯ  ตสฺส  สลีเตเชน   
สกฺกวิมาน  อุณฺหมโหสิ  ฯ  สกโฺก  เทวราชา  สกฺกฏาน  นุ   
โข  ตาปโส  ปตฺเถตีติ  อลมฺพุส  นาม  เทวก ฺ  ตาปสสฺส   
วาส (๕)  ภินฺทิตฺวา  เอหีติ  เปเสสิ  ฯ  สา  ตตฺถ  คตา  ฯ  ตาปโส   
ปมทิวเส  ต  ทิสฺวา  ปลายิตฺวา  ปณฺณสาล  ปาวิสิ  ฯ   
        ทุติยทิวเส  กามจฺฉนฺทนีวรเณน  ลคฺโค (๖)  ต  หตฺเถว   
อคฺคเหสิ  ฯ  โส  เตน  ทิพฺพผสฺเสน  ผุฏโ  วิส ฺ ี  หุตฺวา   
ติณฺณ  สวจฺฉราน  อจฺจเยน  ส ฺ  ปฏิลภติ  ฯ  ต  ทิสฺวา (๗)   
โส  ทฏิ ิคติโก  ติณฺณ  สวจฺฉราน  อจฺจเยน  นิโรธา  วุฏ ิโตติ   
# ๑. ม. มิคลงฺิคตาปสสฺส ฯ  ๒. ม. อสฺญิกภาว ฯ  ๓. ม. อตฺตนฺตโป ฯ   
# ๔. ม. ปริมาริติตินฺทริโย ฯ  ๕. ม. ตป ฯ  ๖. ม. ภคฺโค ฯ  ๗. ม. อย 
# ปาโฐ นตฺถ ิฯ    
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ม ฺมาโน  เอวมาห  ฯ   
        ตติโย  ต  นิเสเธตฺวา  อาถพฺพณปโยค  สนฺธาย   
อุปกฺกฑฺฒนฺติป  อปกฺกฑฺฒนฺติปติ  อาห  ฯ  อาถพฺพณิกา  กิร   
อาถพฺพณ  ปโยเชตฺวา  สตฺต  สีสจฺฉินฺน  วิย  หตฺถจฺฉินฺน  วิย   
มต  วย  จ  กตฺวา  ทสฺเสนฺติ  ฯ  ตสฺส  ปุน  ปากติกภาว   
ทิสฺวา  โส  ทิฏ ิคติโก  นิโรธา  วุฏ ิโต  อยนฺติ  ม ฺมาโน   
เอวมาห  ฯ   
        จตุตฺโถ  ต  นิเสเธตฺวา  ยกฺขทาสีน  มทนิทฺท  สนฺธาย   
สนฺติ  หิ  โภ  เทวตาติอาทิมาห  ฯ  ยกฺขทาสิโย  กริ  สพฺพรตฺตึ   
เทวตูปหาร (๑)  กุรุมานา  นจฺจิตฺวา  คายิตฺวา  อรุโณทเย  เอก   
สุราปาตึ  ปวิตฺวา  ปริวตฺติตฺวา  สุปตฺวา  ทิวา  วุฏหนฺติ  ฯ   
ต  ทิสฺวา  โส  ทฏิ ิคติโก  สุตฺตกาเล  นิโรธสมาปนฺนา   
ปพุทฺธกาเล  นิโรธา  วุฏ ิตาติ  ม ฺมาโน  เอวมาห  ฯ   
        อย  ปน  โปฏปาโท  ปริพฺพาชโก  ปณฺฑิตชาติโก  เตนสฺส   
ต  กถ  สุตฺวา  วิปฺปฏิสาโร  อุปฺปชฺช ิ อิเมส  กถา  เอฬมูคกถา   
วิย  จตฺตาโร  นิโรเธ  เอเต  ป ฺเปนฺติ  อิมินา  จ  นโิรเธน   
นาม  เอเกน  ภวิตพฺพ   น  พหุนา  เตนาป  เอเกน  อ ฺเเนว   
ภวิตพฺพ   โส  ปน  อ ฺเน  าตุ  น  สกฺกา  อ ฺตฺร   
สพฺพ ฺ ุนา  สเจ  ภควา  อิธ  อภวิสฺส  อย  นโิรโธ  อย    
# ๑. ม. เทวตูปหาร ฯ    
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น (๑)  นโิรโธติ  ทีปสหสฺส  วิย  อุชชฺาเลตฺวา  อชฺชเมว  ปากฏ   
อกริสฺสาติ  ทสพล ฺเว  อนุสฺสร ิ ตสฺส  ตสฺส  มยฺห   
ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อโห  นูนาติ  อนุสฺสรณตฺเถ  นปาตทฺวย  ฯ  เตน   
ตสฺส  ภควนฺต  อนุสฺสรนฺตสฺส  เอตทโหสิ  อโห  นนู  ภควา   
อโห  นูน  สคุโตติ  ฯ  โย  อิเมสนฺติ  โย  เอเตส  นิโรธธมฺมาน   
สุกุสโล  สฏุุ (๒)  กุสโล (๒)  นิปุโณ  เฉโก  โส  ภควา  อโห  นูน   
กเถยฺย  โส  สุคโต  อโห  นูน  กเถยฺยาติ  อยเมตฺถาธิปฺปาโย  ฯ   
ปกต ฺ ูติ  จิณฺณวสิตาย  ปกตึ  สภาว  ชานาตีติ  ปกต ฺ ู  ฯ   
กถ  นุ  โขติ  อิท  ปริพฺพาชโก  มย  ภควา  น  ชานาม   
ตุมฺเห  ชานาถ  กเถถ  โนติ  อายาจนฺโต  วทติ  ฯ   
 
                        อเหตุกส ฺ ุปฺปาทนิโรธกถาวณฺณนา   
        อถ  ภควา  กเถนฺโต  ตตฺร  โปฏปาทาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
ตตฺราติ  เตสุ  สมณพฺราหฺมเณสุ  ฯ  อาทิโตว  เตส  อปรทฺธนฺติ   
เตส  อาทิมฺหิเยว  วิรทฺธ  ฯ  ฆรมชฺเฌเยว  ปกฺขลิตาติ  ทีเปติ  ฯ   
สเหตุ  สปฺปจฺจยาติ  เอตฺถ  เหตุป  ปจฺจโยป  การณสฺเสว   
นาม  ฯ  สการณาติ  อตฺโถ  ฯ  ต  ปน  การณ  ทสฺเสนฺโต   
สิกฺขา  เอกาติ  อาห  ฯ  ตตฺถ  สิกฺขา  เอกา  ส ฺา  อุปฺปชฺชตีติ   
# ๑. ม. นสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ    
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สิกฺขาย  เอกจฺจา  ส ฺา  ชายตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        กา  จ  สิกฺขาติ  ภควาติ  อโวจาติ  กตมา  จ  สา  สิกฺขาติ   
ภควา  วิตฺถาเรตุกมฺยตาปุจฺฉาวเสน  อโวจ  ฯ  อถ  ยสฺมา   
อธิสีลสิกฺขา  อธิจิตฺตสิกฺขา  อธิป ฺาสิกฺขาติ  ติสฺโส  สกิฺขา   
โหนฺติ  ตสฺมา  ตา  ทสฺเสนฺโต  ภควา  ส ฺาย  สเหตุก   
อุปฺปาทนิโรธ  ทีเปตุ  พุทฺธุปฺปาทโต  ปภูติ  ตนฺติธมฺม  เปนฺโต   
อิธ  โปฏปาท  ตถาคโต  โลเกติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อธิสีลสิกขฺา   
อธิจิตฺตสิกฺขาติ  เทฺวเอว  สิกฺขา  สรูเปน  อาคตา  ตติยา  ปน   
อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  โข  โปฏปาท  มยา  เอกสิโก   
ธมฺโม  เทสิโตติ  เอตฺถ  สมฺมาทิฏ ิสมฺมาสงฺกปฺปวเสน  ปรยิา-   
ปนฺนตฺตา  อาคตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  กามส ฺาติ  ป ฺจกามคุณิก-   
ราโคป  อสมุปฺปนฺนกามราโคป (๑)  ฯ  ตตฺถ  ป ฺจกามคุณิกราโค   
อนาคามิมคฺเคน  สมุคฺฆาต  คจฺฉติ  อสมุปฺปนฺนกามราโค  ปน   
อิมสฺมึ  าเน  วฏฏติ  ตสฺมา  ตสฺส  ยา  ปุริมา  กามส ฺาติ   
ตสฺส  ปมชฌฺานสมงฺคิโน  ยา  ปุพฺเพ  อุปฺปนฺนปพฺุพาย  กาม-   
ส ฺาย  สทิสตฺตา  ปุริมา  กามส ฺาติ  วุจฺเจยฺย  สา  นิรุชฌฺติ   
อนุปฺปนฺนาว  นุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        วิเวกชปติสุขสุขุมสจฺจส ฺา (๒)  ตสฺมึ  สมเย  โหตีติ  ตสฺมึ   
ปมชฺฌานสมเย  วิเวกชปติสุขสงฺขาตา  สุขุมา  ส ฺา  สจฺจา   
# ๑. ม. ....กามจาโรป ฯ  ๒. ม. .....สจฺจสฺณีเยว ฯ    
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โหติ  ภูตา  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  กามจฺฉนฺทาทิโอฬาริกงฺคปฺ-   
ปหานวเสน  สุขุมา  จ  สา  ภูตตาย  สจฺจา  จ  ส ฺาติ   
สุขุมสจฺจส ฺา  ฯ  วิเวกเชหิ  ปติสุเขหิ  สมฺปยุตฺตา  สุขุมสจฺจ-   
ส ฺาติ  วิเวกชปติสุขสุขุมสจฺจส ฺา  ฯ  สา  อสฺส  อตฺถีติ   
วิเวกชปติสุขสุขุมสจฺจส ฺ ีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  เอส   
นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
        เอวป  สิกฺขาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  ปมชฺฌาน  สมาปชฺชนฺโต   
จ  อธิฏหนฺโต  จ  [๑]  สกิฺขติ  ตสฺมา  ต  เอว  สิกฺขิตพฺพโต   
สิกฺขาติ  วุจฺจติ  เตนป  สิกขฺาสงฺขาเตน  ปมชฺฌาเนน  เอว   
เอกา  วิเวกชปติสุขสุขุมสจฺจส ฺา  อุปฺปชฺชติ    เอว  เอกา   
กามส ฺา  นิรุชฺฌตีติ  อตฺโถ  ฯ  อย  สิกฺขาติ  ภควา  อโวจาติ   
อย  ปมชฺฌานสงฺขาตา  เอกา  สิกฺขาติ  ภควา  อาห  ฯ   
เอเตนุปาเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อฏมาย  สมาปตฺติยา (๒)  องฺคโต  สมฺมสน   
พุทฺธานเยว  โหติ  สาวเกสุ  สาริปุตฺตสทิสาน  นตฺถิ  กลาปโต   
สมฺมสนเยว  ปน  สาวกาน  โหติ  อิท ฺจ  ส ฺา  ส ฺาติ   
เอว  องฺคโต  สมฺมสน  อุทฺธฏ  ตสฺมา  อากิ ฺจ ฺายตน   
ปรมเยว  ส ฺ  ทสฺเสตฺวา  ปุน  ตเทว  ส ฺคฺคนฺติ  ทสฺเสตุ   
ยโต  โข  โปฏปาท  ภิกขฺุ  ฯเปฯ  ส ฺคฺค  ผุสตีติ  อาห  ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วุฏฐหนฺโต จาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. ม. อฏฐมสมาปตฺติยา ฯ    
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        ตตฺถ  ยโต  โข  โปฏปาท  ภิกฺขูติ  โย  นาม  โปฏปาท   
ภิกฺขุ  ฯ  อิธ  สกส ฺ ี (๑)  โหตีติ  อิธ  สาสเน  สกส ฺ ี  โหติ  ฯ   
อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  อตฺตโน  ปมชฌฺานส ฺาย  ส ฺวา   
โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  โส  ตโต  อมุตฺร  ตโต  อมุตฺราติ  โส  ภิกฺขุ   
ตโต  ปมชฌฺานโต  อมตฺุร  ทุติยชฌฺาเน  ตโตป  อมุตฺร   
ตติยชฺฌาเนติ  เอว  ตาย  ตาย  ฌานส ฺาย  สกส ฺ ี (๒)  หุตฺวา   
อนุปุพฺเพน  ส ฺคฺค  ผุสติ  ฯ  ส ฺคฺคนฺติ  อากิ ฺจ ฺายตน   
วุจฺจติ  ฯ  กสมฺา  ฯ  โลกิยาน  กิจฺจการิกสมาปตฺตีน (๓)  อคฺคตฺตา  ฯ   
อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติย  หิ  ตฺวา  เนวส ฺา-   
นาส ฺายตนป  นิโรธป  สมาปชฺชนติฺ  ฯ  อิติ  สา  โลกิยาน   
กิจฺจการิกสมาปตฺตีน (๓)  อคฺคตฺตา  ส ฺคฺคนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  ต  ผุสติ   
ปาปุณาตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อิทานิ  อภิส ฺานิโรธ  ทสฺเสตุ  ตสฺส  ส ฺคฺเค   
 ิตสฺสาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เจเตยฺย  อภิสงฺขเรยฺยนฺติ  ปททฺวเย   
ฌาน  สมาปชฺชนฺโต  เจเตติ  นาม  ปนุปฺปุน  กปฺเปตีติ  อตฺโถ  ฯ   
อุปริสมาปตฺติอตฺถาย  นิกกฺนฺตึ  กรุุมาโน  อภิสงฺขโรติ  นาม  ฯ   
อิมา  จ  เม  ส ฺา  นิรุชฺเฌยฺยุนฺติ  อิมา  อากิ ฺจ ฺายตน-   
ส ฺา  นิรุชฺเฌยฺยุ ฯ  อ ฺา  จ  โอฬาริกาติ  อ ฺา  จ   
โอฬาริกา  ภวงฺคส ฺา  อุปฺปชฺเชยฺยุ ฯ  โส  น  เจว  เจเตติ   
# ๑. ม. สสฺญี ฯ  ๒. ม. สกสฺญี สกสฺญี ฯ  ๓. ม. กิจฺจการก... ฯ    
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น  จ  อภิสงฺขโรตีติ  เอตฺถ  กาม ฺเจส  เจเตนฺโตว  น  เจเตติ   
อภิสงฺขโรนฺโตว  นาภิสงฺขโรติ  อิมสสฺ  ภิกฺขุโน  อากิ ฺจ ฺา-   
ยตนโต  วุฏาย  เนวส ฺานาส ฺายตน  สมาปชฺชิตฺวา  เอก   
เทฺว  จิตฺตวาเร  สฺสามีติ  อาโภคสมนฺนาหาโร  นตฺถิ  อุปร-ิ   
นิโรธสมาปตฺติตฺถายเอว  ปน  อาโภคสมนฺนาหาโร  อตฺถ ิ ฯ   
สฺวายมตฺโถ  ปุตฺตฆราจิกฺขเณน  ทีเปตพฺโพ ฯ   
        ปตุฆรมชฺเฌน  กิร  คนฺตฺวา  ปจฺฉาภาเค  ปุตฺตสฺส  ฆร   
โหติ  ตโต  ปณีต  โภชน  อาทาย  อาสนสาล  อาคต  ทหร   
เถโร  มนาโป  ปณฺฑปาโต  กุโต  อาภโตติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  อสุกสฺส   
ฆรโตติ  ลทธฺฆรเมว  อาจิกฺขิ  ฯ  เยน  ปนสฺส  ปตุ  ฆรมชฺเฌน   
คโตป  อาคโตป  ตตฺถ  อาโภโคป  นตฺถิ  ฯ  ตตฺถ  อาสนสาลา   
วิย  อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติ  ทฏพฺพา  ฯ  ปตุ  เคห  วิย   
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ  ปุตฺตเคห  วิย  นิโรธสมาปตฺติ   
อาสนสาลาย  ตฺวา  ปตุ  ฆร  อมนสิกริตฺวาว  ปุตฺตฆราจิกฺขณ   
วิย  อากิ ฺจ ฺายตนโต  วุฏาย  เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมาปชฺชิตฺวา  เอก  เทฺว  จิตฺตวาเร  สฺสามีติ  [๑]  อมนสิกริตฺวาว   
อุปรินิโรธสมาปตฺติตฺถายเอว  มนสิกาโร  ฯ  เอวเมส  เจเตนฺโตว   
น  เจเตติ   อภิสงฺขโรนฺโตว  นาภิสงฺขโรติ  ฯ  ตา  เจว  ส ฺาติ   
ตา  ฌานส ฺา  นิรุชฺฌนติฺ  ฯ  อ ฺา  จาติ  อ ฺา  จ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปตุฆรนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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โอฬาริกา  ภวงฺคส ฺา  น  อุปฺปชชฺนติฺ  ฯ  โส  นโิรธ  ผุสตีติ   
โส  เอว  ปฏปินฺโน  ภิกฺขุ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  ผุสติ  วินฺทติ   
ปฏิลภติ  ฯ  อนุปุพฺพาภิส ฺานิโรธสมฺปชานสมาปตฺตีติ (๑)  เอตฺถ   
อภีติ  อุปสคฺคมตฺต  ฯ  สมฺปชานปท  นิโรธปเทน  อนฺตริก   
กตฺวา  วุตฺต  ฯ  อนุปฏิปาฏิยา  สมฺปชานส ฺานิโรธสมาปตฺตีติ   
อย  ปเนตฺถตฺโถ  ฯ  ตตฺราป  สมฺปชานส ฺานิโรธสมาปตฺตีติ   
สมฺปชานนฺตสฺส  อนฺเต  ส ฺานิโรธสมาปตฺติ  สมฺปชานนฺตสฺส  วา   
ปณฺฑิตสฺส  ภิกฺขุโน  ส ฺานิโรธสมาปตฺตีติ  อย  วิเสสตฺโถ  ฯ   
        อิทานิ  อิธ  ตฺวา  นิโรธสมาปตฺติกถา  กเถตพฺพา  ฯ  สา   
ปเนสา  สพฺพากาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค  ป ฺาภาวนานิสสาธิกาเร   
กถิตา  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  กถติโตว  คเหตพฺพา  ฯ   
        เอว  ภควา  โปฏปาทสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  นโิรธกถ   
กเถตฺวา  อถ  น  ตาทิสาย  กถาย  อ ฺตฺถ  อภาว  ปฏิชานาเปตุ   
ต  กึ  ม ฺสีติอาทิมาห  ฯ  ปริพฺพาชโกป  ภควา  อชฺช  ตุมฺหาก   
กถ  เปตฺวา  น  มยา  เอวรูปา  กถา  สตุปุพฺพาติ  ปฏิชานนฺโต   
โน  เหต  ภนฺเตติ  วตฺวา  ปุน  สกฺกจฺจ  ภควโต  กถาย   
อุคฺคหิตภาว  ทสฺเสนฺโต  เอว  โข  อห  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ  อถสสฺ   
ภควา  สุอุคฺคหิต  ตยาติ  อนุชานนฺโต  เอว  โปฏปาทาติ   
อาห  ฯ   
# ๑. ม. ....สมาปตฺตินฺติ ฯ    
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        อถ  ปรพฺิพาชโก  ภควตา  อากิ ฺจ ฺายตน  ส ฺคฺคนฺติ   
วุตฺต  เอตเทว  นุ  โข  ส ฺคฺค  อุทาหุ  อวเสสสมาปตฺตีสุป   
ส ฺคฺค  อตฺถีติ  จินฺเตตฺวา  ตมตฺถ  ปุจฺฉนฺโต  เอก ฺเว  นุ   
โขติอาทิมาห  ฯ  ภควาป  ตสฺส  วิสสฺชฺเชสิ  ฯ  ตตฺถ  ปถุูปติ   
พหูนิป  ฯ  ยถา  ยถา  โข  โปฏปาท  นิโรธ  ผุสตีติ   
ปวีกสิณาทีสุ  เยน  เยน  กสิเณน  ปมชฺฌานาทีน  วา  เยน   
เยน  ฌาเนน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สเจ  หิ  ปวีกสิเณน   
การณภูเตน (๑)  ปวีกสิณสมาปตฺตึ  เอกวาร  สมาปชฺชนฺโต   
ปุริมส ฺานิโรธ  ผุสติ  เอก  ส ฺคฺค  อถ  เทฺว  วาเร  ตโย   
วาเร  วารสต  วารสหสฺส  วารสตสหสฺส  วา  สมาปชฺชนฺโต   
ปุริมส ฺานิโรธ  ผุสติ  สตสหสฺส  ส ฺคฺคานิ  ฯ  เอเสว  นโย   
เสสกสิเณสุ  ฯ  ฌาเนสุป  สเจ  ปมชฺฌาเนน  การณภูเตน   
เอกวาร  ปุรมิส ฺานิโรธ  ผุสติ  เอก  ส ฺคฺค  อถ  เทฺว   
วาเร  ตโย  วาเร  วารสต  วารสหสฺส   วารสตสหสฺส  วา   
ปุริมส ฺานิโรธ  ผุสติ  สตสหสฺส  ส ฺคฺคานิ  ฯ  เอส  นโย   
เสสฌานสมาปตฺตีสุป  ฯ  อิติ  เอกวาร  สมาปชฺชนวเสน  วา   
สพฺพมฺป  ส ฺชานนลกฺขเณน  สงฺคเหตฺวา  วา  เอก  ส ฺคฺค   
โหติ  ฯ  อปราปร  สมาปชฺชนวเสน  พหูนิ  ฯ   
        ส ฺา  นุ  โข  ภนฺเตติ  ภนฺเต  นโิรธสมาปชชฺนกสฺส   
# ๑. ม. กรณภูเตน ฯ    
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ภิกฺขุโน  ส ฺา  นุโข  ปม  อุปฺปชฺชตีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  ตสฺส   
ภควา  ส ฺา  โข  โปฏปาทาติ  พฺยากาสิ  ฯ  ตตฺถ  ส ฺาติ   
ฌานส ฺา  ฯ  าณนฺติ  วิปสฺสนาาณ  ฯ  อปโร  นโย  ฯ   
ส ฺาติ  วิปสฺสนา (๑) ฯ  าณนฺติ  มคฺคาณ  ฯ  อปโร  นโย  ฯ   
ส ฺาติ  มคฺคส ฺา  ฯ  าณนฺติ  ผลาณ  ฯ   
        ติปฏกมหาสิวตฺเถโร  ปนาห  ก ึ อิเม  ภิกฺขู  ภณนฺติ   
โปฏปาโท  เหฏา  ภควนฺต  นิโรธ  ปุจฺฉิ  ฯ  อิทานิ  นิโรธา   
วุฏาน  ปุจฺฉนฺโต  ภควา  นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  กึ  ปม   
อรหตฺตผลส ฺา  อุปฺปชฺชติ  อุทาหุ  ปจฺจเวกฺขณาณนฺติ  วทติ   
อถสฺส  ภควา  ยสฺมา  ผลส ฺา  ปม  อุปฺปชชฺติ  ปจฺฉา   
ปจฺจเวกฺขณาณ  ตสฺมา  ส ฺา  โข  โปฏปาทาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ส ฺ ุปฺปาทาติ  อรหตฺตผลส ฺาย  อุปฺปาทา  ปจฺฉา   
อิท  อรหตฺตผลนฺติ  เอว  ปจฺจเวกฺขณาณุปฺปาโท  โหติ  ฯ   
อิทปฺปจฺจยา  กิร  เมติ  ผลสมาธิส ฺาปจฺจยา  กิร  มยฺห   
ปจฺจเวกฺขณาณ  อุปฺปนฺนนฺติ  ฯ   
# ๑. ม. วิปสสฺนาสฺญา ฯ    
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        อิทานิ  ปริพฺพาชโก  ยถา  นาม  คามสูกโร  คนฺโธทเก (๑)   
นฺหาเปตฺวา  คนฺเธหิ  อนุลิมฺปตฺวา  มาลาทาม  ปลนฺธิตฺวา   
สิริสยเน  อาโรปโตป  สขุ  น  วินฺทติ  เวเคน  คูถฏานเมว   
คนฺตฺวา  สุข  วินฺทติ  เอวเมว  ภควตา  สณฺหสุขุมติลกฺขณพฺ-   
ภาหตาย  เทสนาย  นฺหาปตวิลิตฺตมณฺฑิโตป  นิโรธกถาสิริสยน   
อาโรปโตป  ตตฺถ  สุข  อวินฺทนฺโต  คูถฏานสทิส  อตฺตโน  ลทฺธึ   
คเหตฺวา  ตเมว  ปุจฺฉนฺโต  ส ฺา  นุ  โข  ภนฺเต  ปุรสิสฺส   
อตฺตาติอาทิมาห  ฯ  อถสฺสานุมตึ  คเหตฺวา  พฺยากาตุกาโม  ภควา   
กิมฺปน  ตฺวนฺติอาทิมาห  ฯ  ตโต  โส  อรูป  อตฺตาติเอวลทฺธิโก   
สมาโนป  ภควา  เทสนาย  สุกุสโล  โส  เม  อาทิโตว   
ลทฺธึ  มา  วิทธฺเสตูติ (๒)  จินฺเตตฺวา  อตฺตโน  ลทฺธ ึ ปริหรนฺโต   
โอฬาริก  โขติอาทิมาห  ฯ  อถสฺส  ภควา  ตตฺถ  โทส  ทสฺเสนฺโต   
โอฬาริโก  จ  หิ  เตติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  เอว  สนฺตนฺติ  เอว  สนฺเต  ฯ  ภุมฺมตฺเถ  ห ิ เอต   
อุปโยควจน  ฯ  เอว  สนตฺ  อตฺตาน  ปจฺจาคจฺฉโต  เตติ (๓)  อย   
วา  เอตฺถ  อตฺโถ  ฯ  จตุนฺน ฺจ  ขนฺธาน  เอกุปฺปาเทกนิโรธตฺตา   
กิ ฺจาป  ยา  ส ฺา  อุปฺปชฺชติ  สา  จ  นิรุชฺฌติ  อปราปร   
อุปาทาย  ปน  อ ฺา  จ  ส ฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  อ ฺา  จ   
# ๑. ม. คนฺโธทเกน ฯ  ๒. ม. วิทฺธเสตูติ ฯ  ๓. ม. ตวาติ ฯ    
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ส ฺา  นิรุชฺฌนฺตีติ  วุตฺต  ฯ   
        อิทานิ  อ ฺ  ลทฺธึ  ทสฺเสนฺโต  มโนมย  โข  อห   
ภนฺเตติอาทีนิ  วตฺวา  ตตฺราป  โทเส  ทินฺเน  ยถา  นาม   
อุมฺมตฺตโก  ยาวสฺส  ส ฺา  นปฺปติฏาติ  ตาว  อ ฺ  คเหตฺวา   
อ ฺ  วิสฺสชฺเชติ  ส ฺาปติฏานกาเล  ปน  วตฺตพฺพเมว  วทติ   
เอวเมว  อ ฺ  คเหตฺวา  อ ฺ  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทานิ  อตฺตโน   
ลทฺธึเยว  วทนฺโต  อรูป (๑)  โขติอาทิมาห  ฯ  ตตฺราป  ยสฺมา  โส   
ส ฺาย  อุปฺปาทนิโรธ  อิจฺฉติ  อตฺตาน  ปน  สสฺสต  ม ฺติ   
ตสฺมา  ตเถวสฺส  โทส  ทสฺเสนฺโต  ภควา  เอว  สนตฺนฺติ-   
 ิอาทิมาห (๒) ฯ  ตโต  ปรพฺิพาชโก  มจฺิฉาทสฺสเนน  อภิภูตตฺตา   
ภควตา  วุจฺจมานป  ต  นานตฺต  อชานนฺโต  สกกฺา  ปเนต   
ภนฺเต  มยาติอาทิมาห  ฯ  อถสฺส  ภควา  ยสฺมา  โส  ส ฺาย   
อุปฺปาทนิโรธ  ปสฺสนฺโตป  ส ฺามย  อตฺตาน  นจฺิจเมว  ม ฺติ   
ตสฺมา  ทุชฺชาน  โขติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถาย  สงฺเขปตฺโถ  ตว  อ ฺา  ทิฏ ิ   อ ฺา  ขนฺติ    
อ ฺา  รุจิโย (๓)  อ ฺถาเยว  เต  ทสฺสน  ปวตฺต    อ ฺเทว   
จ  เต  ขมติ  เจว  รุจฺจติ  จ    อ ฺตฺร  จ  เต  อาโยโค     
อ ฺ ิสฺสาเยว  ปฏิปตฺติยา  ยุตฺตปยุตฺตตา   อ ฺตฺถ  จ  เต   
อาจริยก   อ ฺสฺมึ  ติตฺถายตเน  อาจริยภาโว   เตน  ตยา  เอว   
# ๑. ม. อรูป ฯ  ๒. ม. สนตฺมฺปติอาทิมาห ฯ  ๓. ม. รุจิ ฯ    
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อ ฺทิฏ ิเกน  อ ฺขนฺติเกน  อ ฺรุจิเกน  อ ฺตฺรอาโยเคน   
อ ฺตฺราจริยเกน  ทุชชฺาน   เอตนฺติ  ฯ  อถ  ปริพฺพาชโก  ส ฺา   
วา  ปุริสสฺส  อตฺตา  โหตุ   อ ฺโ  วา  ส ฺา (๑)  ต  สสฺสตาทิ-   
ภาวมสฺส  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  ปุน  ก ึ ปน  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  โลโกติ  อตฺตาน  สนฺธาย  วทติ  ฯ  น  เหต   
โปฏปาท  อตฺถส ฺหิตนฺติ  โปฏปาท  เอต  ทิฏ ิคต  น   
อิธโลกปรโลกอตฺถนิสฺสติ  น  อตฺตตฺถปรตฺถนิสฺสติ  ฯ  น  ธมมฺ-   
ส ฺหิตนฺติ  น  นวโลกุตฺตรธมฺมนิสฺสิต  ฯ  น  อาทิพฺรหฺมจริยกนฺติ   
สิกฺขตฺตยสงฺขาตสฺส  สาสนพฺรหฺมจริยกสฺส  น  อาทิมตฺต  อธิ-   
สีลสิกฺขามตฺตป  น  โหติ  ฯ  น  นิพฺพิทายาติ  สสารวฏเฏ   
นิพฺพินฺทนตฺถาย  น  สวตฺตติ  ฯ  น  วิราคายาติ  วฏฏวิราคตฺถาย   
น  สวตฺตติ  ฯ  น  นิโรธายาติ  วฏฏสสฺ  นิโรธกรณตฺถาย  น   
สวตฺตติ  ฯ  น  อุปสมายาติ  วฏฏสฺส  วูปสมนตฺถาย  น   
สวตฺตติ  ฯ  น  อภิ ฺายาติ  วฏฏาภิชานนาย  ปจฺจกฺขกิริยาย   
น  สวตฺตติ  ฯ  น  สมฺโพธายาติ  วฏฏสมฺพุชฺฌนตฺถาย  น   
สวตฺตติ  ฯ  น  นิพฺพานายาติ  อมตมหานิพฺพานสฺส  ปจฺจกฺขกิริยาย   
น  สวตฺตติ  ฯ   
        อิท  ทุกขฺนฺติอาทีสุ  ตณฺห  เปตฺวา  เตภูมิกา  ป ฺจกฺขนฺธา   
ทุกฺขนฺติ  ตสฺเสว  ทุกฺขสฺส  ปภวนโต  สปฺปจฺจยา (๓)  ตณฺหา   
# ๑. ม. อฺโญ วา สฺญโต ฯ  ๒. ม. เตภูมกา ฯ  ๓. ม. ปภาวนโต  
# สปฺปจฺจยา ฯ    
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                เลมที่  ๔  โปฏปาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑๗   
 
ทุกฺขสมฺทโยติ  อุภินฺน  อปฺปวตฺติ  ทุกฺขนิโรโธติ  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  มยา  พฺยากตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ภควา  อิมสฺส  ปรพฺิพาชกสฺส  มคฺค-   
ปาตุภาโว  นาม (๑)  ผลสจฺฉิกิริยา  วา  นตฺถิ  มยฺห  จ   
ภิกฺขาจารเวลาติ  จินฺเตตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  ปริพฺพาชโกป   
ต  อาการ  ตฺวา  ภควโต  คมนกาล  อาโรเจนฺโต  วิย   
เอวเมตนฺติอาทิมาห  ฯ   
        วาจาย  สนฺนิปโตทเกนาติ (๒) วจนปโตเทน ฯ ส ฺชมฺภรมิกสูติ (๓)   
ส ฺชมฺภริต (๔)  นรินฺตร  ผุฏ  อกสุ  อุปริ  วิชฺฌึสูติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        ภูตนฺติ  สภาวโต  วิชชฺมาน  ฯ  ตจฺฉ  ตถนฺติ  ตสฺเสว   
เววจน  ฯ  ธมฺมฏ ิตตนฺติ  นวโลกุตฺตรธมฺเมสุ   ิตสภาว  ฯ  ธมมฺ-   
นิยามตนฺติ  โลกุตฺตรธมฺมนิยามนิยต  ฯ  พุทฺธาน  หิ  จตุสจฺจ-   
วินิมุตฺตา  กถา  นาม  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมา  สา  เอทิสา  โหติ  ฯ   
 
                จิตฺตหตฺถิสาริปุตฺตโปฏปาทวตฺถุวณฺณนา   
        จิตฺโต  จ  หตฺถิสารปิุตฺโตติ  โส  กิร  สาวตฺถยิ  หตฺถ-ิ   
อาจริยสฺส  ปุตฺโต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ตีณิ  ปฏกานิ   
อุคฺคเหตฺวา  สุขุเมสุ  อตฺถนฺตเรสุ  กุสโล  อโหสิ  ฯ  ปุพฺเพ   
กตปาปกมฺมวเสน  ปน  สตฺต  วาเร  วิพฺภมิตฺวา  คิหีชาโต  ฯ   
# ๑. ม. วา ฯ  ๒. ม. วาจาสนฺนิโตทเกนาติ ฯ  ๓. ม. สฺจุพฺภริมกสูติ ฯ   
# ๔. ม. สฺจุพฺภริต ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๑๘   
 
        กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  กริ  สาสเน  เทฺว  สหายกา   
อเหสุ  อ ฺม ฺ  สมคฺคา  เอกโตว  สชฺฌายนฺติ  ฯ เตสุ  เอโก   
อนภิรโต  คิหิภาเว  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  อิตรสฺสาโรเจสิ  ฯ  โส   
คิหิภาเว  อาทีนว  ปพฺพชชฺาย  จ  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  ต   
โอวทิ  ฯ  โส  ต  สุตฺวา  อภิรมิตฺวา  ปุเนกทิวส  ตาทิเส  จิตฺเต   
อุปฺปนฺเน  ต  เอตทโวจ  มยฺห  อาวุโส  เอวรูป  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ   
อิมาห  ปตฺตจีวร  ตุยฺห  ทสฺสามีติ  ฯ  โส  ปตฺตจีวรโลเภน  ตสฺส   
คิหิภาเว  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  ปพฺพชฺชาเยวาทีนว  กเถสิ  ฯ   
อถสฺส  ต  สตฺุวาว  คิหิภาวโต  จิตฺต  วิรชฺชิตฺวา  ปพฺพชฺชายเมว   
อภิรมิ  ฯ  เอวเมส  ตทา  สีลวนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  คิหภิาเว   
อานิสสกถาย  กถิตตฺตา  อิทานิ  ฉ  วาเร  วิพฺภมิตฺวา  สตฺตเม   
วาเร  ปพฺพชิโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  มหาโกฏ ิตตฺเถรสฺส (๑)  จ   
อภิธมฺมกถ  กเถนฺตาน  อนฺตรนฺตรา  กถ  โอปาเตติ  ฯ  อถ   
น  มหาโกฏ ิตตฺเถโร  อปสาเทติ  ฯ  โส  มหาสาวกสฺส  กถิเต   
ปติฏาตุ  อสกฺโกนฺโต  วิพฺภมิตฺวา  คิหิชาโต  ฯ  โปฏปาทสฺส   
ปนาย  คิหิสหายโก  โหติ  ฯ  ตสฺมา  วิพฺภมิตฺวา  ทฺวีหตีหจฺจเยน   
โปฏปาทสฺส  สนฺติก  คโต  ฯ  อถ  น  โส  ทิสฺวา  สมฺม   
กึ  ตยา  กต  เอวรูปสฺส  นาม  สตฺถุ  สาสนา  อปกฺกนฺโตป (๒)   
เอหิ  ปพฺพชิตุ  อิทานิ  เต  วฏฏตีติ  ต  คเหตฺวา  ภควโต   
สนฺติก  อคมาสิ  ฯ  เตน  วุตฺต  จิตฺโต  จ  หตฺถิสารปิุตฺโต   
# ๑. ม. มหาโกฏฐิกตฺเถรสฺส ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อปสกฺกนโฺตป ฯ    
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                เลมที่  ๔  โปฏปาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑๙   
 
โปฏปาโท  จ  ปริพฺพาชโภติ  ฯ   
        อนฺธาติ  ป ฺาจกฺขุโน  นตฺถิตาย  อนฺธา  ตสฺเสว   
อภาเวน  อจกฺขุกา  ฯ  ตฺว ฺเจว  เนส  เอโก  จกฺขุมาติ   
สุภาสิตทุพฺภาสิตชานนภาวมตฺเตน  ป ฺาจกฺขุนา  จกฺขุมา  ฯ   
เอกสิกาติ  เอกโกฏาสา  ฯ  ป ฺตฺตาติ  ปตา  ฯ  อเนกสิกาติ   
น  เอกโกฏาสา  ฯ  เอเกเนว  โกฏาเสน  สสฺสตาติ  วา   
อสสฺสตาติ  วา  น  วุตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ   
 
                                        เอกสิกธมฺมวณฺณนา   
        สนฺติ  โปฏปาทาติ  อิท  ภควา  กสฺมา  อารภิ  ฯ   
พาหิรเกหิ  ป ฺาปตนิฏาย  อนิยฺยานิกภาวทสฺสนตฺถ  ฯ  สพฺเพป (๑)   
ติตฺถิยา  ยถา  ภควา  อมต  นิพฺพาน  เอว  อตฺตโน  อตฺตโน   
สมเย  โลกถปูกาทิวเสน  นิฏ  ป ฺเปนฺติ  ฯ  สา  จ  น   
นิยฺยานิกา  ยถา  ป ฺตฺตา  หุตฺวา  น  นิยฺยาติ  น  คจฺฉติ   
อ ฺทตฺถุ (๒)  ปณฺฑิเตหิ  ปฏกิฺขิตฺตา  นิวตฺตติ  ต  ทสฺเสตุ  ภควา   
เอวมาห  ฯ  ตตฺถ  เอกนฺตสุข  โลก  ชาน  ปสฺสนฺติ  ปุรตฺถิมาย   
ทิสาย  เอกนฺตสุโข  โลโก  ปจฺฉิมาทีน  วา  อ ฺตรายาติ  เอว   
ชานนฺตา  เอว  ปสฺสนฺตา (๓)  วิหรถ  ทิฏปุพฺพานิ  โข  ตสฺมึ  โลเก   
มนุสฺสาน  สรีรสณฺานาทีนีติ  ฯ  อปฺปาฏิหิรีกตนฺติ (๔)  อปฺปาฏิหิรกต (๔)   
# ๑. ม. สพฺเพ หิ ฯ  ๒. ม. อฺญทตฺถุ ฯ  ๓. ม. เอว ปสฺสนฺตา ฯ   
# ๔. ม. อปฺปาฏิหีรกตนฺติ อปฺปาฏิหีรก ต ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒๐   
 
ปฏิหรณวิรหิต  อนิยฺยานิกนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        ชนปทกลฺยาณีติ  ชนปเท  อ ฺาหิ  อิตฺถีหิ  วณฺณ-   
สณฺานวิลาสากปฺปาทีหิ (๑)  อสทิสา  ฯ   
 
                                ตโยอตฺตปฏิลาภวณฺณนา   
        เอว  ภควา  ปเรส  นฏิาย  อนิยฺยานิกตฺต  ทสฺเสตฺวา   
อตฺตโน  นิฏาย  นิยฺยานิกภาว  ทสฺเสตุ  ตโย  โข  เม   
โปฏปาทาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อตฺตปฏิลาโภติ  อตฺตภาว-   
ปฏิลาโภ  ฯ  เอตฺถ  จ  ภควา  ตีหิ  อตฺตภาวปฏิลาเภหิ  ตโย   
ภเว  ทสฺเสสิ  ฯ  โอฬาริกตฺตภาวปฏิลาเภน  อวีจิโต  ปฏาย   
ปรนิมฺมิตวสวตฺติปริโยสาน  กามภว  ทสฺเสสิ  ฯ  มโนมยอตฺต-   
ภาวปฏิลาเภน  ปมชฺฌานภูมิโต  ปฏาย  อกนิฏพฺรหฺมโลก-   
ปริโยสาน  รปูภว  ทสฺเสสิ  ฯ  อรูปอตฺตภาวปฏิลาเภน  อากาสา-   
น ฺจายตนพฺรหฺมโลกโต  ปฏาย  เนวส ฺานาส ฺายตน-   
พฺรหฺมโลกปริโยสาน  อรปูภว  ทสฺเสสิ  ฯ   
        สงฺกิเลสิกา  ธมฺมา  นาม  ทฺวาทส  อกุสลจิตฺตุปฺปาทา  ฯ   
โวทานิยา  ธมฺมา  นาม  สมถวิปสฺสนา ฯ  ป ฺาปาริปูรึ   
เวปุลฺลตฺตนฺติ  มคฺคป ฺาผลป ฺาน  ปาริปูริ ฺเจว  วิปุล-   
ภาว ฺจ  ฯ  ปามุชฺชนฺติ (๒)  ตรุณปติ  ฯ  ปตีติ  พลวตุฏ ิ  ฯ  กึ   
# ๑. ม. ....วิลาสากปฺปาทีหิ ฯ  ๒. ม. ปาโมชฺชนฺติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  โปฏปาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๒๑   
 
วุตฺต  โหติ  ฯ  ย  อโวจุมหฺา  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสตีติ  ฯ  ตตฺถ  ตสฺส  เอว  วิหรโต  ต   
ปาโมชฺช ฺเจว  ภวิสฺสติ  ปติ  จ  นามกายปสฺสทฺธิ  จ  สติ   
จ  สุปฏ ิตา  อุตฺตมาณ ฺจ  สุโข  จ  วิหาโร  สพฺพวิหาเรสุ  จ   
อยเมว  วิหาโร  สุโขติ  วตฺตุ  ยุตฺโต  อุปสนฺโต  ปรมมธุโรติ  ฯ   
        ตตฺถ  ปมชฺฌาเน  ปามุชฺชาทโย  ฉป  ธมฺมา  ลพฺภนฺติ  ฯ   
ทุติยชฺฌาเน  ทุพฺพลปติสงฺขาต  ปาโมชฺช  นิวตฺตติ    เสสา  ป ฺจ   
ลพฺภนฺติ  ฯ  ตติเย  ปติ  นวิตฺตติ  เสสา  จตฺตาโร  ลพฺภนฺติ  ฯ   
ตถา  จตุตฺเถ  อิเมสุ  จ (๑)  ฌาเนสุ  สมปฺสาทนสุตฺเต (๒)  สุทฺธ-   
วิปสฺสนาปาทกชฺฌานเมว  กถิต  ฯ  ปาสาทิกสุตฺเต  จตูหิ  มคฺเคหิ   
สทฺธึ  วิปสฺสนา  กถิตา  ฯ  ทสุตฺตรสุตฺเต  จตุตฺถชฺฌานิก-   
ผลสมาปตฺติ  กถิตา  ฯ  อิมสฺมึ  โปฏปาทสุตฺเต  ปาโมชฺช   
ปติเววจนเมว  กตฺวา  ทุติยชฺฌานิกผลสมาปตฺติ  นาม  กถิตาติ   
เวทิตพฺพา  ฯ   
        อย  วา  โสติ  เอตฺถ  วาสทฺโท  วิภาวนตฺโถ  โหติ  ฯ   
อย  โสติ  เอว  วิภาเวตฺวา  ปกาเสตฺวา  พฺยากเรยฺยาม  ฯ   
ยถา  ปเร เอกนฺตสุข  อตฺตาน  ส ฺชานาถาติ  ปุฏา   
โนติ  วทนฺติ  น  เอว (๓)  วทามาติ  อตฺโถ  ฯ  สปฺปาฏิหิรีกตนฺติ   
สปฺปฏิหรณ  นิยฺยานิกนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
# ๑. ม. จตูสุ ฯ  ๒. ม. สมปุสาทนสุตฺเต ฯ  ๓. ม. น น เอว ฯ   
# ๔. ม. สปปฺาฏิหีรกตนฺติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒๒   
 
        โมโฆ  โหตีติ  ตุจฺโฉ  โหติ  ฯ  นตฺถิ  โส  ตสฺมึ  สมเยติ   
อธิปฺปาโย  ฯ  สจฺโจ  โหตีติ  ภูโต  โหติ  ฯ  เสฺวว  ตสฺมึ  สมเย   
สจฺโจ  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  ปนาย  จิตฺโต  อตฺตโน   
อสพฺพ ฺ ุตาย  ตโย  อตฺตปฏิลาเภ  กเถตฺวา  อตฺตปฏิลาโภ  นาม   
ป ฺตฺติมตฺต  เอตนฺติ  อุทฺธริตุ  นาสกฺขิ  อตฺตปฏลิาโภเตฺวว   
นิยฺยาเตสิ  ฯ  อถสฺส  ภควา  รูปาทโย  เจตฺถ  ธมฺมา  อตฺต-   
ปฏิลาโภติ  ปน  นามมตฺตเมต  เตสุ  เตสุ  รูปาทีสุ  สติ   
เอวรูปา  โวหารา  โหนฺตีติ  ทสฺเสตุกาโม  ตสฺเสว  กถ  คเหตฺวา   
นามป ฺตฺติวเสน  นิยฺยาตนตฺถ  ยสมฺึ  จิตฺตสมเยติอาทิมาห ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ปฏิปุจฺฉิตฺวา  วินยนตฺถ  ปนุ  สเจ   
ต  จิตฺต  เอว  ปุจฺเฉยฺยุนฺติ  อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  โย  เม  อโหสติี (๑)  อตีโต  อตฺตปฏิลาโภ  สฺวว  เม   
อตฺตปฏิลาโภ  ตสฺมึ  สมเย  สจฺโจ  อโหสิ  ฯ  โมโฆ  อนาคโต   
โมโฆ  ปจฺจุปฺปนฺโนติ  เอตฺถ  ตาว  อิมมตฺถ  ทสฺเสติ  ยสฺมา   
เย  เต  อตีตา  ธมฺมา  เต  เอตรหิ  นตฺถ ิ อเหสุนฺติ  ปน   
สงฺขฺย  คตา  ตสฺมา  โสป  เม  อตฺตปฏลิาโภ  ตสฺมึเยว  สมเย   
สจฺโจ  อโหสิ  ฯ  อนาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  ปน  ธมมฺาน  ตทา-   
ภาวา  ตสฺมึ  สมเย  โมโฆ  อนาคโต  โมโฆ  ปจฺจุปฺปนฺโนติ   
เอว  อตฺถโต  นามมตฺตเมว  อตฺตปฏิลาภ  ปฏิชานาติ  ฯ   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๓๓๑/๒๔๗ ฯ  โย จ เม อโหสิ ฯ  ม. อิติสทฺโท   
# น ทิสฺสติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  โปฏปาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๒๓   
 
อนาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        อถ  ภควา  ตสฺส  พฺยากรเณน  สทธฺึ  อตฺตโน  พฺยากรณ   
สสนฺทิตุ (๑)  เอวเมว  โข  จิตฺตาติ  อาทีนิ  วตฺวา  ปุน  โอปมฺมโต   
ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต (๒)  เสยฺยถาป  จิตฺต  ควา  ขีรนฺติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  ยถา  ควา  ขีร  ขีราทีหิ  จ  ทธอิาทีนิ   
ภวนฺติ  ตตฺถ  ยสฺมึ  สมเย  ขีร  โหติ  น  ตสฺมึ  สมเย  ทธีติ   
วา  นวนีตาทีสุ  วา  อ ฺตรนฺติ  สงฺขฺย  นริุตฺตึ  นาม  โวหาร   
คจฺฉติ    กสมฺา  เย  ธมฺเม  อุปาทาย  ทธีติอาทิโวหาโร  โหติ    
เตส  อภาวา   อถโข  ขีรนฺเตฺวว  ตสฺมึ  สมเย  สงฺขฺย  คจฺฉติ    
กสฺมา   เย  ธมฺเม  อุปาทาย  ขีรนฺติ  สงฺขฺยา  นิรุตฺติ  นาม   
โวหาโร  โหติ   เตส  ภาวาติ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
        อิมา  โข  จิตฺตาติ  โอฬาริโก  อตฺตปฏิลาโภ  อิติ  จ   
มโนมโย  อตฺตปฏิลาโภ  อิติ  จ  อรูโป  อตฺตปฏิลาโภ  อิติ   
จ  อิมา  โข  จิตฺต  โลกสม ฺา  โลเก  สม ฺามตฺตกานิ   
สมนุชานนมตฺตกานิ  เอตานิ  ฯ  ตถา  โลกนริุตฺติมตฺตกานิ   
วจนปถมตฺตกานิ  โวหารมตฺตกานิ  นามปณฺณตฺติมตฺตกานิ   
เอตานีติ  เอว  ภควา  เหฏา  ตโย  อตฺตปฏิลาเภ  กเถตฺวา   
อิทานิ  สพฺพเมต  โวหารมตฺตกนฺติ  วทติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ยสฺมา   
ปรมตฺถโต  สตฺโต  นาม  นตฺถิ  สุ ฺโ  ตุจฺโฉ  เอส  โลโก ฯ   
# ๑. ม. สสนฺทิตุ ฯ  ๒. ม. สาเธนฺโต ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒๔   
 
        พุทฺธาน  ปน  เทฺว  กถา  สมฺมติกถา (๑)  จ  ปรมตฺถกถา   
จ  ฯ  ตตฺถ  สตฺโต  โปโส  เทโว  พฺรหฺมาติ  อาทิกา  สมฺมติกถา   
นาม  ฯ  อนิจฺจ  ทุกขมนตฺตา  ขนฺธา  ธาตุโย  อายตนานิ   
สติปฏานา  สมฺมปฺปธานาติอาทิกา  ปรมตฺถกถา  นาม  ฯ  ตตฺถ   
โย  สมฺมติเทสนาย  สตฺโตติ  วา  โปโสติ  วา  เทโวติ  วา   
พฺรหฺมาติ  วา  วุตฺเต  วิชานิตุ  ปฏิวิชฺฌตุิ  นิยฺยาตุ  อรหตฺตทฺ-   
ธชคฺคาห (๒)  คเหตุ  สกโฺกติ  ตสฺส  ภควา  อาทิโตว  สตฺโตติ  วา   
โปโสติ  วา  เทโวติ  วา  พฺรหฺมาติ  วา  กเถติ  ฯ  โย  ปรมตฺถ-   
เทสนาย  อนิจฺจนฺติ  วา  ทุกฺขนฺติ  วาติอาทีสุ  อ ฺตร  สุตฺวา   
วิชานิตุ  ปฏวิิชฺฌิตุ  นิยฺยาตุ  อรหตฺตชยคฺคาห (๒)  คเหตุ  สกโฺกติ   
ตสฺส  อนิจฺจนฺติ  วา  ทุกฺขนฺติ  วาติอาทีสุ  อ ฺตรเมว  กเถติ  ฯ   
ตสฺมา (๓)  สมฺมติกถาย  พุชฺฌนกสตฺตสฺสาป  น  ปม  ปรมตฺถกถ   
กเถติ  สมฺมติกถาย  ปน  โพเธตฺวา  ปจฺฉา  ปรมตฺถกถ  กเถติ   
ปรมตฺถกถาย  พุชฌฺนกสตฺตสฺสาป  น  ปม  สมฺมติกถ  กเถติ   
ปรมตฺถกถาย  ปน  โพเธตฺวา  ปจฺฉา  สมฺมติกถ  กเถติ  ฯ  ปกติยา   
ปน  ปมเมว  ปรมตฺถกถ  กเถนฺตสฺส  เทสนา  ลขูาการา   
โหติ  ตสฺมา  พุทฺธา  ปม  สมฺมติกถ  กเถตฺวา  ปจฺฉา   
ปรมตฺถก  กเถนฺติ  สมฺมติกถ  กเถนฺตาป  สจฺจเมว  สภาวเมว   
อมุสาว  กเถนฺติ  ปรมตฺถก  กเถนฺตาป  สจฺจเมว  สภาวเมว   
# ๑. ม. สมฺมติุกถา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อรหตฺตเชยคฺคาห ฯ   
# ๓. ม. ตถา ฯ    
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                เลมที่  ๔  โปฏปาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๒๕   
 
อมุสาว  กเถนฺติ  ฯ   
                ทุเว  สจฺจานิ  อกฺขาสิ          สมฺพุทฺโธ  วทต  วโร   
                สมฺมตึ  ปรมตฺถ ฺจ                  ตติย  นูปลพฺภติ  ฯ   
                สงฺเกตวจน  สจฺจ                  โลกสมฺมติการณ   
                ปรมตฺถวจน  สจฺจ                  ธมฺมาน  ภูตลกฺขณนฺติ  ฯ   
        ยาหิ  ตถาคโต  โวหรติ  อปรามสนฺโตติ (๑)  ยาหิ  โลก-   
สม ฺาหิ โลกนิรุตฺตีหิ  ตถาคโต  ตณฺหามานทิฏ ิปรามาสาน   
อภาวา  อปรามสนฺโต  โวหรตีติ  เทสน  วินิวตฺเตตฺวา  อรหตฺต-   
นิกูเฏน  เทสน  นฏิาเปสิ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทฆีนิกายฏกถาย   
                โปฏปาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        นวม  ฯ   
# ๑. ม. อปรามสนฺติ ฯ    
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                                เลมที่  ๔  หนา  ๕๒๖   
 
                                สุภสุตฺตวณฺณนา   
 
                                สุภมาณววตฺถุวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  สาวตฺถิยนฺติ  สุภสุตฺต  ฯ  ตตฺราย   
อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ  อจิรปรินิพฺพุเต  ภควตีติ  อจิร  ปรินิพฺพุเต   
ภควติ  ปรินิพฺพานโต  อุทฺธ  มาสมตฺเต  กาเล  ฯ  นิทานวณฺณนาย   
วุตฺตนเยเนว  ภควโต  ปตฺตจีวร  อาทาย  อาคนฺตฺวา  ขีรวิเรจน   
ปวิตฺวา  วิหาเร  นิสินฺนทวิส  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  โตเทยฺยปุตฺโตติ   
โตเทยฺยพฺราหฺมณสฺส  ปตฺุโต  ฯ  โส  กิร  สาวตฺถิยา  อวิทูเร   
ตุทิคาโม  นาม  อตฺถ ิ ฯ  ตสฺส  อธิปติตฺตา  โตเทยฺโยติ  สงฺขฺย   
คโต  ฯ  มหทฺธโน  ปน  โหติ  ป ฺจจตฺตาลีสโกฏวิิภโว  ปรมมจฺฉรี   
ททโต  โภคาน  อปริกฺขโย  นาม  นตฺถีติ  จินฺเตตฺวา  กสฺสจิ   
กิ ฺจ  น  เทติ    ปุตฺตป  อาห   
                อ ฺชนาน  ขย  ทิสฺวา    วมฺมิกาน ฺจ  ส ฺจย     
                มธูน ฺจ  สมาหาร          ปณฺฑิโต  ฆรมาวเสติ  ฯ   
        เอว  อทานเมว  สิกฺขาเปตฺวา  กายสฺส  เภทา  ตสฺมึเยว   
ฆเร  สุนโข  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ  สโุภ  ต  สุนข  อติวิย   
ปยายติ  อตฺตโน  ภุ ฺชนกภตฺตเยว  โภเชติ  อุกฺขิปตฺวา  วรสยเน   
สยาเปติ  ฯ  อถ  ภควา  เอกทิวส  นิกขฺนฺเต  มาณเว  ต  ฆร   
ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ฯ  สุนโข  ภควนฺต  ทิสฺวา  ภุกฺการ  กโรนฺโต    
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                เลมที่  ๔  สุภสตฺุตวณฺณนา   หนา  ๕๒๗   
 
ภควโต  สมีป  คโต  ฯ  ตโต  น  ภควา  อโวจ  โตเทยฺย  ตฺว   
ปุพฺเพป  ม  โภ  โภติ  ปรภิวิตฺวา  สุนโข  ชาโต  อิทานิป   
ภุกฺการ  กตฺวา  อวีจึ  คมิสฺสสีติ  ฯ  สุนโข  ต  กถ  สตฺุวา   
วิปฏิสารี  หตฺุวา  อุทฺธนนฺตเร  ฉาริกาย  นิปนฺโน  ฯ  มนุสฺสา   
[๑]  อุกฺขิปตฺวา  สยเน  สยาเปตุ   นาสกฺขึสุ  ฯ  สุโภ  อาคนฺตฺวา   
เกนาย  สุนโข  สยนา  โอโรปโตติ  อาห  ฯ  มนุสฺสา  น  เกนจีติ   
วตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ   
        มาณโว  สุตฺวา  มม  ปตา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺโต  สมโณ   
ปน  โคตโม  มม  ปตร  สนุข  กโรติ  ฯ  ยกิ ฺจิ  เอส  มุขารุฬฺห   
ภาสตีติ  กุชฺฌิตฺวา  ภควนฺต  มุสาวาเทน  โจเทตุกาโม  วิหาร   
คนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิ  ฯ  ภควา  ตสฺส  ตเถว  วตฺวา   
อวิสวาทนตฺถ  อาห  อตฺถ ิ ปน  เต  มาณว  ปตรา  อนกฺขาต   
ธนนฺติ  ฯ  อตฺถิ  ปน  โภ  โคตม  สตสหสฺสคฺฆนิกา  สุวณฺณมาลา   
สตสหสฺสคฺฆนิกา  สุวณฺณปาทุกา  สตสหสฺสคฺฆนิกา  สุวณฺณ-   
ปาติ  สตสหสฺส ฺจ  กหาปณนฺติ  ฯ  คจฺฉ  ต  สุนข  อปฺโปทก   
มธุปายาส  โภเชตฺวา  สยเน (๒)  อาโรเปตฺวา  อีสก  นิทฺท  โอกฺกนฺต-   
กาเล  ปุจฺฉ   สพฺพนฺเต  อาจิกฺขิสฺสติ   อถ  น  ชาเนยฺยาสิ  ปตา   
เม  เอโสติ  ฯ  โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  สุนโข  สพฺพ  อาจิกฺขิ  ฯ  ตทา   
น  ปตา  เมติ  ตฺวา  ภควติ  ปสนฺนจิตฺโต  คนฺตฺวา  ภควนฺต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สยน ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒๘   
 
จุทฺทส  ปเ ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชนปรโิยสาเน  ภควนฺต  สรณ   
คโต  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  สุโภ  มาณโว  โตเทยฺยปตฺุโตติ  ฯ   
        สาวตฺถยิ  ปฏิวสตีติ  อตฺตโน  โภคคามโต  อาคนฺตฺวา   
วสติ  ฯ  อ ฺตร  มาณวก  อามนฺเตสีติ  สตฺถร ิ ปรินิพฺพุเต   
อานนฺทตฺเถโร  กิรสฺส  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  อาคโต  มหาชโน   
ต  ทสฺสนตฺถาย  อุปสงฺกมตีติ  สุตฺวา  วิหาร  โข  ปน  คนฺตฺวา   
มหาชนมชฺเฌ  น  สกกฺา  สุเขน  ปฏิสนฺถาร  วา  กตุ  ธมฺมกถ   
วา  โสตุ  เคห  อาคตเยว  น  ทิสฺวา  สเุขน  ปฏิสนถฺาร   
กริสฺสามิ  เอกา  จ  เม  กงฺขา  อตฺถิ  ฯ  ตป  น  ปุจฺฉิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  อ ฺตร  มาณวก  อามนฺเตสิ  ฯ   
        อปฺปาพาธนฺติ  อาทีสุ  อาพาโธติ  วิสภาคเวทนา  วุจฺจติ  ฯ   
ยา  เอกเทเส  อุปฺปชฺชิตฺวา  จตฺตาโร  อิริยาปเถ  อยปเฏน (๑)   
อาพนฺธิตฺวา  วิย  คณฺหาติ  ฯ  ตสฺสา  อภาว  ปุจฺฉาติ  วทติ  ฯ   
อปฺปาตงฺโกติ  กิจฺฉชีวิตกโร  โรโค  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺสาป  อภาว   
ปุจฺฉาติ  วทติ  ฯ  คิลานสฺเสว  จ  อุฏาน  นาม  ครุก  โหติ   
กาเย  พล  น  โหติ  ตสฺมา  นิคฺเคล ฺภาว ฺจ  พล ฺจ  ปุจฺฉาติ   
วทติ  ฯ  ผาสุวิหารนฺติ  คมนฏานนิสชฺชสยเนสุ  จตูสุ  อิริยาปเถสุ   
สุขวิหาร  ปุจฺฉาติ  วทติ  ฯ  อถสฺส  ปจฺุฉิตพฺพาการ  ทสฺเสนฺโต   
สุโภติ  อาทิมาห  ฯ   
# ๑. ม. อยปฏเฎน ฯ    
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                เลมที่  ๔  สุภสตฺุตวณฺณนา   หนา  ๕๒๙   
 
        กาล ฺจ  สมย ฺจ  อุปาทายาติ  กาล ฺจ  สมย ฺจ  ป ฺาย   
คเหตฺวา  อุปธาเรตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  สเจ  อมฺหาก  เสวฺ  คมนกาโล   
ภวิสฺสติ  กาเย  พลมตฺตา  เจว  ผริสฺสติ  ฯ  คมนปจฺจยา  จ   
อ ฺโ  อผาสุวิหาโร  น  ภวิสฺสติ  อเถต  กาล ฺจ  คมน-   
การณสมวายสงฺขาต  สมย ฺจ  อุปธาเรตฺวา  อปเอวนาม  เสฺว   
อาคจฺเฉยฺยามาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        เจตเกน  ภิกฺขุนาติ  เจติยรฏเ  ชาตตฺตา  เจตโกติ  เอว   
ลทฺธนาเมน  ฯ  สมฺโมทนยี  กถ  สารณียนฺติ  โภ  อานนฺท   
ทสพลสฺส  โก  นาม  โรโค (๒)  อโหสิ  ฯ  ก ึ ภควา  ปริภุ ฺชิ   
อปจ  สตฺถุ  ปรินิพฺพาเนน  ตุมฺหาก  โสโก  อุทปาทิ  สตฺถา   
นาม  น  เกวล  ตุมฺหากเยว  ปรินิพฺพุโต  สเทวกสฺส  โลกสฺส   
มหาชานิ  โกทานิ  อ ฺโ  มรณา  มุจฺจิสฺสติ  ยตฺร  โส  จ   
สเทวกสฺส  โลกสฺส  อคฺคปุคฺคโล  ปรนิิพฺพุโต  อิทานิ  ก   
อ ฺ  ทิสฺวา  มจฺจุราชา  ลชชฺิสฺสตีติ  เอวมาทินา  นเยน   
มรณปฏิสยุตฺต  สมฺโมทนยี  กถ  สารณีย  วีติสาเรตฺวา  เถรสฺส   
หิยฺโย  ปตเภสชฺชานุรูป  อาหาร  ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน   
เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
        อุปฏาโก  สนฺติกาวจโรติ  อุปฏาโก  หุตฺวา  สนฺติ-   
กาวจโร  น  รนฺธคเวสี  [๓]  ฯ  สมีปจารีติ  อิท  ปรุิมปทสฺส   
# ๑. ม. สารณียนฺติ ฯ  ๒. ม. อาพาโธ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร น   
# วีมสนาธิปฺปาโยติ ทิสฺสตฺ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 531 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๓๐   
 
เววจน  ฯ  เยส  โส  ภว  โคตโมติ  กสมฺา  ปุจฺฉติ  ฯ  ตสฺส  กิร   
เอว  อโหสิ  เยสุ  ธมฺเมสุ  ภว  โคตโม  อิม  โลก  ปติฏเปสิ   
เต  ตสฺส  อจฺจเยน  นฏา  นุ  โข  ธรนฺติ  นุ  โข  สเจ  ธรนฺติ   
อานนฺโท  ชานิสฺสติ  หนฺท  น  ปุจฺฉามีติ  ตสฺมา  ปุจฺฉติ (๑)  ฯ   
        อถสฺส  เถโร  ตีณิ  ปฏกานิ  ตีหิ  ขนฺเธหิ  สงฺคเหตฺวา   
ทสฺเสนฺโต  ติณฺณ  โขติอาทิมาห  ฯ  มาณโว  สงฺขิตฺเตน  กถิต   
อสลฺลกฺเขนฺโต  วิตฺถารโต  ปุจฺฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  กตเมส   
ติณฺณนฺติ  อาทิมาห  ฯ   
 
                                        สีลกฺขนฺธวณฺณนา   
        ตโต  เถเรน  อริยสฺส  สลีกฺขนฺธสฺสาติ  เตสุ  ทสฺสิเตสุ   
ปุน  กตโม  ปน  โส  โภ  อานนฺท  อรโิย  สีลกฺขนโฺธติ  เอเกก   
ปุจฺฉิ  ฯ  เถโรปสฺส  พุทฺธปฺุปาท  ทสฺเสตฺวา  ตนฺติธมฺม  ทสฺเสนฺโต (๒)   
อนุกฺกเมน  ภควตา  วุตฺตนเยเนว  สพฺพ  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ   
        ตตฺถ  อตฺถิ  เจเวตฺถ  อุตฺตรึ  กรณียนฺติ  เอตฺถ  ภควโต   
สาสเน  น  สลีเมว  สาโร  ฯ  เกวล ฺเจต  ปติฏามตฺตเมว  โหติ  ฯ   
อิโต  อุตฺตรึ  ปน  อ ฺป  กตฺตพฺพ  อตฺถิเยวาติ  ทสฺเสติ (๓)   
อิโต  พหิทฺธาติ  พุทฺธสาสนโต  พหิทธฺา  ฯ   
# ๑. ม. ปุจฺฉิ ฯ  ๒. ม. เทเสนฺโต ฯ  ๓. ม. ทสฺเสสิ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สมาธิกฺขนฺธวณฺณนา  หนา  ๕๓๑   
 
        กถ ฺจ  มาณว  ภิกฺขุ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โหตีติ   
อิทมายสฺมา  อานนฺโท  กตโม  ปน  โส  โภ  อานนฺท  อรโิย   
สมาธิกฺขนฺโธติ  เอว  สมาธิกฺขนฺธ  ปุฏโป  เย  เต  สลีสมฺปนฺโน   
อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต  สนฺตุฏโติ   
เอว  สีลานนฺตร  อินฺทฺริยสวราทโย  สลีสมาธีน  อนฺตเร  อุภินฺนป   
อุปการกธมฺมา  อุทฺทิฏา  เต  นิทฺทิสตฺิวา  สมาธิกฺขนฺธ  ทสฺเสตุ-   
กาโม  อารภิ  ฯ  เอตฺถ  จ  รูปชฺฌานาเนว  อาคตานิ  น   
อรูปชฺฌานานิ  อาเนตฺวา  ปน  ทีเปตพฺพานิ  ฯ  จตุตฺถชฺณาเนน   
หิ  อสงฺคหิตา  อรูปสมาปตฺติ  นาม  นตฺถิเยว  ฯ   
        อตฺถ ิ เจเวตฺถ  อุตฺตริ  กรณียนฺติ  เอตฺถ  ภควโต  สาสเน   
น  จิตฺเตกคฺคตามตฺตเกเนว  ปรโิยสานปฺปตฺติ (๑)  นาม  อตฺถิ  อิโตป   
อุตฺตริ  ปุน (๒)  อ ฺ  กาตพฺพ  อตฺถิเยวาติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        นตฺถ ิ เจเวตฺถ  อุตฺตรึ  กรณียนฺติ  เอตฺถ  ภควโต  สาสเน   
อิโต  อุตฺตรึ  กาตพฺพ  นาม  นตฺถิเยว  อรหตฺตปริโยสาน  หิ   
ภควโต  สาสนนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                        อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย   
                                สุภสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ทสม  ฯ   
# ๑. ม. ปริโยสานปฺปตฺติ ฯ  ๒. ม. ปน ฯ    
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                                เลมที่ ๔  หนา  ๕๓๒ 
                                         
                                        เกวฏฏสุตฺต   
                                 
                        เกวฏฏคหปติปุตฺตวตฺถุวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  นาลนฺทายนฺติ  เกวฏฏสุตฺต  ฯ   
ตตฺรายมนุปุพฺพปทวณฺณนา (๑)  ปาวาริกมฺพวเนติ  ปาวาริกสฺส   
อมฺพวเน  ฯ  เกวฏโฏติ  อิท  ตสฺส  คหปติปุตฺตสฺส  นาม  ฯ   
        โส  กิร  จตฺตาลีสโกฏิมตฺตธโน (๒)  คหปติมหาสาโล  อติวิย   
สทฺโธ  ปสนโฺน  อโหสิ  ฯ  โส  สทฺธาธิกตฺตาเยว  สเจ  เอโก   
ภิกฺขุ  อฑฺฒมาสนฺตเรน  วา  มาสนฺตเรน  วา  สวจฺฉเรน  วา   
อากาเส  อุปฺปติตฺวา  วิวิธานิ  ปาฏิหาริยานิ  ทสฺเสยฺย  สพฺโพ   
ชโน  อติวิย  ปสีเทยฺย  ยนนฺูนาห  ภควนฺต  ยาจิตฺวา  ปาฏิหาริย-   
กรณตฺถาย  เอก  ภิกฺขุ อนุชานาเปยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อิทฺธาติ  สมิทฺธา  ฯ  ผีตาติ  นานาภณฺฑอุสฺสนฺนตาย   
วุฑฺฒิปฺปตฺตา  ฯ  อากิณฺณมนุสฺสาติ  อสกูเฏน  อสกูฏ  ปหริตฺวา   
วิย  วิจรนฺเตหิ  มนุสฺเสหิ  อากิณฺณา  ฯ  สมาทิสตูติ  อาณาเปตุ   
านนฺตเร  เปตุ  ฯ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาติ  อุตฺตริมนุสฺสาน  ธมมฺโต   
ทสกุสลสงฺขาตโต  วา  มนุสฺสธมฺมโต  อุตฺตริ  ฯ  ภิยฺโยโส  มตฺตายาติ   
ปกติยาป  ปชฺชลิตปทีโป  เตลเสฺนห  ลภิตฺวา  วิย  อติเรกปฺปมาเณน   
อภิปฺปสีทิสฺสติ  ฯ   
# ๑. ม. ตตฺราย อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ  ๒. ม. จตฺตาลีสโกฏิธโน ฯ    
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                เลมที่  ๔  เกวฏฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๓   
 
        น  โข  อหนฺติ  ภควา  ราชคหเสฏ ิวตฺถุสฺมึ  สิกฺขาปท   
ป ฺเปสิ  ตสฺมา  น  โข  อหนฺติ  อาทิมาห  ฯ   น  ธเสมีติ   
น  คุณวินาสเนน  ธเสมิ  สีลเภท  ปาเปตฺวา  อนุปุพฺเพน   
อุจฺจฏานโต  โอตาเรนฺโต  นีจฏาเน  น  เปมิ  อถโข  [๑]   
พุทฺธสาสนสฺส  วุฑฺฒึ  ปจฺจาสึสนฺโต  กเถมีติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตติยป   
โขติ  ยาวตติย  พุทฺธาน  กถ  ปฏิพาหิตฺวา  กเถตุ  วิสหนฺโต   
นาม  นตฺถิ  ฯ  อย  ปน  ภควตา  สทฺธึ  วิสฺสาสิโก  วิสฺสาส   
วฑฺเฒตฺวา  วลฺลโภ  หุตฺวา  อตฺถกาโมสมฺีติ  ติกขฺตฺตุ  กเถสิ  ฯ   
 
                                อิทฺธปิาฏิหาริยวณฺณนา   
        อถ  ภควา  อย  อุปาสโก  มยิ  ปฏิพาหนฺเตป  ปุนฺปฺปุน   
ยาจติเยว  หนฺทสฺส  ปาฏหิาริยกรเณ  อาทีนว  ทสฺเสมีติ   
จินฺเตตฺวา  ตีณิ  โขติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อมาห  ภิกฺขุนฺติ  อมม  อห  ภิกฺขุ ฯ  คนฺธารีติ   
คนฺธาเรน  นาม  อิสินา  กตา  ฯ  คนฺธารรฏเ  วา  อุปฺปนฺน-   
วิชฺชา  ฯ  ตตฺถ  กิร  พหู  อิสโย  วสึส ุ ฯ  เตสุ  เอเกน  กตา   
วิชฺชาติ  อธิปปฺาโย  ฯ  อฏฏิยามีติ  อฏโฏ  ปฬิโต  วิย  วิหรามิ (๒) ฯ   
หรายามีติ  ลชฺชามิ  ฯ  ชิคุจฺฉามีติ  คูถ  ทิสฺวา  วิย  ชคุิจฺฉ   
อุปฺปาเทมิ  ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อหนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. โหมิ ฯ    
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        เลมที ่ ๔  อาเทสนาปาฏิหาริยวณฺณนา  หนา  ๕๓๔   
 
        ปรสตฺตานนฺติ  อ ฺเส  สตฺตาน  ฯ  ทุติย  ตสฺเสว   
เววจน  ฯ  อาทิสตีติ  กเถติ  ฯ  เจตสิกนฺติ  โสมนสสฺโทมนสฺส   
อธิปฺเปต  ฯ  เอวมฺป  เต  มโนติ  เอว  ตว  มโน  โสมนสฺสิโต   
วา  โทมนสสฺิโต  วา  กามวิตกฺกาทิสมฺปยุตฺโต  วา  ฯ  ทุติย   
ตสฺเสว  เววจน  ฯ  อิติป  เต  จิตฺตนฺติ  อิติ  ตว  จิตฺต  ฯ   
อิม ฺจิม ฺจ  อตฺถ  จินฺตยมาน  ปวตฺตตีติ (๑)  อตฺโถ  ฯ  มณิกา   
นาม  วิชฺชาติ  จินฺตามณีติ  เอว  ลทฺธนามา  โลเก  เอกา   
วิชฺชา  อตฺถ ิ ฯ  ตาย  ปเรส  จิตฺต  ชานาตีติ  ทีเปติ  ฯ   
 
                        อนุสาสนีปาฏิหาริยวณฺณนา   
        เอว  วิตกฺเกถาติ  เอว  เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย  ปวตฺเตนฺตา   
วิตกฺเกถ  ฯ  มา  เอว  วิตกฺกยิตฺถาติ  เอว  กามวิตกฺกาทโย   
ปวตฺเตนฺตา  มา  วิตกฺกยิตฺถ  ฯ  เอว  มนสิกโรถาติ  เอว  อนิจฺจ-   
ส ฺเมว  ทุกฺขส ฺาทีสุ  วา  อ ฺตร  มนสิกโรถ  ฯ  มา   
เอวนฺติ  นิจฺจนฺติอาทินา  นเยน  มา  มนสิกริตฺถ  ฯ  อิทนฺติ  อิท (๒)   
ป ฺจกามคุณิกราค  ปชหถ  ฯ  อิท  อุปสมฺปชฺชาติ  อิท (๒)  จตุมคฺค-   
ผลปฺปเภท  โลกุตฺตรธมฺมเมว  อุปสมฺปชฺช  ปาปุณิตฺวา  นิปฺผา-   
เทตฺวา  วิหรถ  ฯ  อิติ  ภควา  อิทฺธิวิธ  อิทฺธิปาฏิหาริยนฺติ  ทสฺเสติ   
# ๑. ม. ปวตฺตตีติ ฯ  ๒. ม. อิม ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 536 

                เลมที่  ๔  เกวฏฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๕   
 
ปรสฺส  จิตฺต  ตฺวา  กถน  อาเทสนาปาฏิหาริยนฺติ  สาวกาน ฺจ   
พุทฺธาน ฺจ  สตต  ธมฺมเทสนา  อนุสาสนีปาฏิหาริยนฺติ  ฯ   
        ตตฺถ  อิทฺธิปาฏิหาริเยน  อนุสาสนีปาฏิหาริย  มหา-   
โมคฺคลฺลานสฺสาจิณฺณ  ฯ  อาเทสนาปาฏิหาริเยน  อนุสฺสานี-   
ปาฏิหาริย  ธมฺมเสนาปติสฺส  ฯ  เทวทตฺเต  สงฺฆ  ภินฺทิตฺวา  ป ฺจ-   
ภิกฺขุสตานิ  คเหตฺวา  คยาสีเส  พุทฺธลีลาย  เตส  ธมฺม  เทเสนฺเตป   
หิ  ภควตา  เปสิเตสุ  ทฺวีสุ  อคฺคสาวเกสุ  ธมฺมเสนาปติ  เตส   
จิตฺตวาร (๑)  ตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  เถรสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ป ฺจสตา  ภิกฺขู  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ  ฯ  อถ  เนส  มหา-   
โมคฺคลฺลาโน  วิกุพฺพน  ทสฺเสตฺวา  ทสฺเสตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  ต  สุตฺวา   
สพฺเพ  อรหตฺตผเล  ปติฏหึสุ  ฯ  อถ  เทฺวป  มหานาคา  ป ฺจ-   
ภิกฺขุสตานิ  คเหตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เวฬุวนเมวาคมึสุ  ฯ   
อนุสาสนีปาฏิหาริย  ปน  พุทฺธาน  สตต  ธมฺมเทสนา  ฯ  เตสุ   
อิทฺธิปาฏิหาริยอาเทสนาปาฏิหาริยานิ  สอุปารมฺภานิ  สโทสานิ   
อทฺธาน  น  ติฏนฺติ  อทฺธาน  อติฏนโต  น  นิยยฺนฺติ  ฯ   
อนุสาสนีปาฏิหาริยเยว (๒)  อนุปารมฺภ  นิทฺโทส   อทฺธาน  ติฏติ    
อทฺธาน  ติฏนโต  นิยฺยติ (๓) ฯ  ตสฺมา  ภควา  อิทฺธิปาฏิหาริย ฺจ   
อาเทสนาปาฏิหาริย ฺจ  ครหติ  อนุสาสนีปาฏิหาริยเมว  ปสสติ  ฯ   
# ๑. ม. จิตฺตาวาร ฯ  ๒. ม. ....ปาฏิหาริย ฯ  ๓. ม. นิยฺยาติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 537 

        เลมที ่ ๔  ภูตนิโรเธสกวตฺถุวณฺณนา  หนา  ๕๓๖   
 
        ภูตปุพฺพนฺติ  อิท  กสฺมา  ภควตา  อารทฺธ  ฯ  อิทฺธิ-   
ปาฏิหาริยอาเทสนาปาฏิหาริยาน  อนิยฺยานิกภาวทสฺสนตฺถ  อนุ-   
สาสนีปาฏิหาริยสฺเสว  จ  นิยฺยานิกภาวทสฺสนตฺถ  ฯ  อปจ  สพฺพ-   
พุทฺธาน  มหาภูตปริเยสโก  นาเมโก  ภิกฺขุ  โหติเยว  โย  มหาภเูต   
ปริเยสนฺโต  ยาว  พฺรหฺมโลกา  วิจริตฺวา  วิสฺสชฺโชตาร (๑)  อลภิตฺวา   
อาคมฺม  พุทฺธเมว  ปุจฺฉิตฺวา  นิกฺกงฺโข  โหติ  ฯ  กสฺมา (๒) ฯ  พุทฺธาน   
มหนฺตภาวปฺปกาสนตฺถ  ฯ  อิท ฺจ  การณ  ปฏิจฺฉนฺน  ฯ  อถ   
น  วิวฏ  กตฺวา  ทสฺเสนฺโตป (๓)  ภควา  ภูตปุพฺพนฺติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  กตฺถ  มโุขติ  กิสฺมึ  าเน  กึ  อาคมฺม  ก ึ  
ปตฺตสฺส  เต  อนวเสสา  อปฺปวตฺติวเสน  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  มหาภูต-   
กถา  ปเนสา  สพฺพากาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตา  ฯ  ตสฺมา  สา   
ตโตว  คเหตพฺพา ฯ   
        เทวยานิโย  มคฺโคติ  ปาฏิเยกฺโก (๔)  เทวโลกคมนมคฺโค (๕)  นาม   
นตฺถิ  ฯ  อิทธฺิวิธาณสฺเสว  ปเนต  อธิวจน  ฯ  เตน  เหส  ยาว   
พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตนฺโต  เทวโลก  ยาติ  ฯ  ตสฺมา   
ต  เทวยานิโย  มคฺโคติ  วุตฺต  ฯ  เยน  จาตุมฺมหาราชิกาติ  สมีเป   
 ิตป  ภควนฺต  อปุจฺฉิตฺวา  ธมฺมตาย  โจทิโต  เทวตา  มหานุ-   
# ๑. ม. วิสฺสชฺเชตาร ฯ  ๒. ม.ตสฺมา ฯ  ๓. ม. เทเสนโตป ฯ   
# ๔. ม. ปาฏเิยกฺโก ฯ  ๕. ม. เทวโลกคมนมคฺโค ฯ    
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                เลมที่  ๔  เกวฏฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๗   
 
ภาวาติ  ม ฺมาโน  อุปสงฺกมิ  ฯ  มยป  โข  ภิกฺขุ  น  ชานามาติ   
พุทฺธวิสเย  ป ฺห  ปุจฺฉิตา  เทวตา  น  ชานนฺติ  ฯ  เตเนวมาหสุ  ฯ   
อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  มม  อิม  ป ฺห  น  อกเถตุ  น  ลพฺภา  สีฆ   
กเถถาติ  ตา  เทวตา  อชฺโฌตฺถรติ  ปุนปฺปุน  ปุจฺฉติ  ฯ  ตา   
อชฺโฌตฺถรติ  โน  อย  ภิกขฺุ  หนฺท  น  หตฺถโต  โมเจสฺสามาติ   
จินฺเตตฺวา  อตฺถิ  โข  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  มหาราชาโนติอาทิมาหสุ  ฯ   
ตตฺถ  อภิกฺกนฺตตราติ  อติกฺกมฺม  กนตฺตรา  ฯ  ปณีตราติ  วณฺณ-   
ยสอิสฺสริยาทีหิ  อุตฺตมตรา  ฯ  เอเตน  นเยน  สพฺพวาเรสุ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  สกโฺก  กิร  เทวราชา  จินฺเตสิ   
อย  ปโ ฺห  พุทฺธวิสโย  น  สกฺกา  อ ฺเน  วิสฺสชฺชิตุ  อย ฺจ   
ภิกฺขุ  อคฺคึ  ปหาย  ขชฺโชปนก  ธเมนฺโต (๑)  วิย  เภรึ  ปหาย  อุทร   
วาเทนฺโต  วิย  จ  โลเก  อคฺคปุคฺคล  สมฺมาสมฺพุทฺธ  ปหาย   
เทวตา  ปุจฺฉนฺโต  วิจรติ  เปเสมิ  น  สตฺถุ  สนฺติกนฺติ  ฯ  ตโต   
ปุนเทว  โส  จินฺเตสิ  สุทูรป  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเกว  นิกฺกงฺโข   
ภวิสฺสติ  อตฺถิ  เจว  ปุคฺคโล  นาเมส  โถกนฺตาว  อาหิณฺฑนฺโต   
กิลมตุ  ปจฺฉา  ชานิสฺสตีติ  ตโต  น  อหป  โขติ  อาทิมาห  ฯ   
พฺรหฺมยานิโยป  เทวยานิยสทิโสว  ฯ  เทวยานิยมคฺโคติ  วา   
พฺรหฺมยานิยมคฺโคติ  วา  ธมฺมเสตูติ  วา   เอกจิตฺตกฺขณิกอปฺปนาติ   
# ๑. ม. ธเมนฺโต ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๓๘   
 
วา  สนฺนิฏานิกเจตนาติ  วา  มหคฺคตจิตฺตนฺติ  วา  อภิาณนฺติ (๑)   
วา  สพฺพเมต  อิทธิวิธาณสฺเสว  นาม  ฯ   
        ปุพฺพนมิิตฺตนฺติ  อาคมนปุพฺพภาเค  นิมิตฺต  สรุิยสฺส  อุทยโต   
อรุณุคฺค  วิย  ตสฺมา  อิทาเนว  พฺรหฺมา  อาคมิสฺสติ  เอว  มย   
ชานามาติ  ทีปยึสุ  ฯ  ปาตุรโหสีติ  ปากโฏ  อโหสิ  ฯ   
        อถ  โข  โส  พฺรหฺมา  เตน  ภิกฺขุนา  ปุฏโ  อตฺตโน   
อวิสยภาว  ตฺวา  สจาห  น  ชานามีติ  วกฺขามิ  อิเม  มม   
ปริภวิสฺสนฺติ  อถ  ชานนฺโต  วิย  ยกิ ฺจิ  กเถสฺสามิ  อย   
เม  ภิกฺขุ  เวยยฺากรเณน  อนารทฺธจิตฺโต  วาท  อาโรเปสฺสติ   
อหมสฺมิ  ภิกขฺุ  พฺรหฺมาติอาทีนิ  ปน  เม  ภณนฺตสฺส  น  โกจิ   
วจน  สทฺหหิสฺสติ  ยนฺนูนาห  วิกฺเขป  กตฺวา  อิม  ภิกฺขุ สตฺถุ   
สนฺติกเยว (๒)  เปเสยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  อหมสฺมิ  ภิกฺขุ  พฺรหฺมาติ-   
อาทิมาห  ฯ   
        เอกมนฺต  อปเนตฺวาติ  กสฺมา  เอวมกาสิ    กหุกตฺตา  ฯ   
พหิทฺธา  ปริเยฏ ินฺติ  เตลตฺถิโก  วาลิก  นิปฺปฬิยมาโน  วิย   
ยาว  พฺรหฺมโลกา  พหิทฺธา  ปริเยสน  อาปชฺชสิ (๓) ฯ   
        สกุณนฺติ  กาก  วา  กุลล  วา  ฯ  น  โข  เอโส  ภิกฺขุ   
ปโ ฺห  เอว  ปุจฺฉิตพฺโพติ  อิท  ภควา  ยสฺมา  ปเทเสเนว (๔)   
ปฺโห  ปุจฺฉิตพฺโพ  อย ฺจ  โข  ภิกฺขุ  อนุปาทินฺนเกป  คเหตฺวา   
นิปฺปเทสโต  ปุจฺฉติ  ตสฺมา  ปฏิเสเธติ  ฯ  อาจิณฺณ  กิเรต  พุทฺธาน   
# ๑. ม. อภิฺญาญาณนฺติ ฯ  ๒. ม. สนติฺกเยว ฯ  ๓. ม. อาปชฺชติ ฯ   
# ๔. ม. ปเทเสเนส ฯ    
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                เลมที่  ๔  เกวฏฏสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๙   
 
ปุจฺฉามูฬฺหสฺส  ชนสฺส  ปจฺุฉาย  โทส  ทสฺเสตฺวา  ปุจฺฉ   
สิกฺขาเปตฺวา  ปจฺฉาวิสฺสชฺชน  ฯ  กสฺมา  ฯ  ปุจฺฉิตุอชานิตฺวา   
หิ  ปุจฺฉนฺโต (๑)  ทุพฺพิ ฺาปโย  โหติ  ฯ   ป ฺห  สิกฺขาเปนฺโต  ปน   
กตฺถ  อาโป  จาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  น  คาธตีติ  น  ปติฏาติ  ฯ  อิเม  จตฺตาโร  มหาภูตา   
กึ  อาคมฺม  อปฺปติฏา  ภวนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อุปาทินฺนเยว  สนฺธาย   
ปุจฺฉติ  ฯ  ทฆี ฺจ  รสฺส ฺจาติ  ส ฺานวเสน  อุปาทารูป  วุตฺต  ฯ   
อณุ  ถลูนฺติ  ขุทฺทก  วา  มหนฺต  วา  ฯ  อิมินาป  อุปาทารูเป   
วณฺณมตฺตเมว  กถิต  ฯ  สภุาสุภนฺติ  สุภ ฺจ  อสุภ ฺจ  อุปาทา-   
รูปเมว  กถิต  ฯ  ก ึ ปน  อุปาทารูป  สุภ  อสุภนฺติ  อตฺถ ิ ฯ   
นตฺถิ  ฯ  อิฏานิฏารมฺมณ  ปเนว  กถิต  ฯ  นาม ฺจ  รูป ฺจาติ   
นาม ฺจ  ทีฆาทิเภท  รูป ฺจ  ฯ  อุปรชฺุฌตีติ  นริุชฌฺติ  ฯ  ก ึ  
อาคมฺม  อเสสเมต  นปฺปวตฺตตีติ  เอว  ปุจฺฉิตพฺพ  สิยาติ  ปุจฺฉ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิสฺสชชฺน  ทสฺเสนฺโต  ตตฺร  เวยฺยากรณ   
ภวตีติ  วตฺวา  วิ ฺาณนฺติ  อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  วิ ฺาตพฺพนฺติ  วิ ฺาณ  ฯ  นิพฺพานสฺเสต  นาม  ฯ   
ตเทต  นิทสฺสนาภาวโต  อนิทสฺสน  ฯ  อุปฺปาทนฺโต  วา  วยนฺโต   
วา   ิตสฺส  อ ฺถตฺตอนฺโต  วา  เอตสฺส  นตฺถีติ  อนนฺต  ฯ   
ปภนฺติ  ปป (๒)  ฯ  เอต  กิร  ติตฺถสฺส  นาม  ฯ  ต ฺหิ  ปปนฺติ   
เอตฺถาติ  ปป  ฯ  ปการสสฺ  ปน  ภกาโร  กโต  ฯ  สพฺพโต   
# ๑. ม. ปริปจฺุฉนฺโต ฯ  ๒. ม. ปน ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔๐   
 
ปภมสฺสาติ  สพฺพโตปภ  ฯ  นิพฺพานสฺส  กริ  ยถา  มหาสมุทฺทสฺส   
ยโต  ยโต  โอตริตุกามา  โหนฺติ  ตตเทว  ติตฺถ  อติตฺถ  นาม   
นตฺถิ  เอวเมว  อฏตฺตึสาย  กมฺมฏาเนสุ  เยน (๑)  มุเขน  นิพฺพาน   
โอตริตุกามา  โหนฺติ  ตนฺตเทว  ติตฺถ  นิพฺพานสฺส  อติตฺถ   
นาม  กมฺมฏาน  นตฺถิ  ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺพโตปภนฺติ  ฯ   
เอตฺถ  อาโป  จาติ  เอตฺถ  นิพฺพาเน  อิท  นิพฺพาน  อาคมฺม   
สพฺพเมต  อาโปติอาทินา  นเยน  วุตฺต  อุปาทินฺนกธมฺมชาต   
นิรุชฺฌติ  อปฺปวตฺต  โหติ  ฯ  อิทานิสฺส  นิรชฺุฌนุปาย  ทสฺเสนฺโต   
วิ ฺาณสฺส  นิโรเธน  เอตฺเถต  อุปรุชฌฺตีติ  อาห  ฯ   
        ตตฺถ  วิ ฺาณนฺติ  จริมกวิ ฺาณป  อภิสงฺขารวิ ฺาณป  ฯ   
จริมกวิ ฺาณสฺสาป  หิ  นิโรเธน  เอตฺเถต  อุปรุชฌฺติ  วิชฺฌาต-   
ทีปสิขา  วิย  อปณฺณตฺติกภาว  ยาติ  ฯ  อภิสงฺขารวิ ฺาณสฺสาป   
อนุปฺปาทนิโรเธน  อนุปปฺาทวเสน  อุปรุชฺฌติ  ฯ  ยถาห ฯ   
โสตาปตฺติมคฺคาเณน  อภิสงฺขารวิ ฺาณสฺส  นิโรเธน  เปตฺวา   
สตฺต  ภเว  อนมตคฺเค  สสาเร  เย  อุปปฺชฺเชยฺยุ  นาม ฺจ   
รูป ฺจ  เอตฺเถเต  นิรชฺุฌนฺตีติ (๒) ฯ  สพฺพ  จุลฺลนทิฺเทเส  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย   
                                เกวฏฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                เอกาทสม  ฯ   
# ๑. ม. เยน เยน ฯ  ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๘๙/๒๒ ฯ    
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                                        โลหิจฺจสุตฺต   
 
                                โลหิจฺจพฺราหฺมณวตฺถุวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  โกสเลสูติ  โลหิจฺจสุตฺต  ฯ  ตตฺราย   
อนุตฺตานปทวณฺณนา  สาลวติกาติ  ตสฺส  คามสฺส  นาม  ฯ   
โส  กิร  วติยา  วิย  สมนฺตโต  สาลปนติฺยา  ปริกฺขิตฺโต  ตสฺมา   
สาลวติกาติ  วุจฺจติ  ฯ  โลหิจฺโจติ  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  นาม  ฯ   
        ปาปกนฺติ  ปรานุกมปฺา  วิรหิตตฺตา  ลามก  ฯ  น  ปน   
อุจฺเฉทสสฺสตาน  อ ฺตร  ฯ  อุปฺปนนฺ  โหตีติ  ชาต  โหติ  ฯ   
น  เกวล ฺจ  จิตฺเต  ชาตมตฺตเมว  ฯ  โส  กริ  ตสฺส  วเสน   
ปริสมชฺเฌป  เอว  ภาสติเยว  ฯ  ก ึ ห ิ ปโร  ปรสฺสาติ  ปโร   
โย  อนุสาสิยติ  โส  ตสฺส  อนุสาสกสฺส  ก ึ กริสฺสติ  อตฺตนา   
ปฏิลทฺธ  กุสล  ธมฺม  อตฺตนาว  สกฺกตฺวา  ครุ  กตฺวา   
วิหาตพฺพนฺติ  วทติ  ฯ   
        โรสิก  นฺหาปต  อามนฺเตสีติ  โรสิกาติ  เอว  อิตฺถีลิงฺควเสน   
ลทฺธนาม  นหฺาปต  อามนฺเตสิ  ฯ  โส  กริ  ภควโต  อาคมน   
สุตฺวา  จินฺเตสิ  วิหาร  คนฺตฺวา  ทฏพฺพ  นาม (๒)  ภาโร  เคหมฺปน   
อาณาเปตฺวา  ปสฺสิสฺสามิ  เจว  ยถาสตฺติ  จ  อาคนฺตุกภิกฺข   
ทสฺสามีติ  ฯ  ตสฺมา  ต (๓)  นฺหาปต  อามนฺเตสิ  ฯ   
        ปฏ ิโต  ปฏ ิโตติ  กถาผาสุกตฺถ  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต   
# ๑. ม. สาลวติกาติ ฯ  ๒. ม. ทฏิฐ นาม ฯ  ๓. ม. เอว ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔๒   
 
อนุพนฺโธ  โหติ  ฯ  วิเวเจตูติ  วิโมเจตุ  ต  ทฏิ ิภาวา (๑)  วิโนเทตูติ   
วทติ  ฯ  อย  กิร  อุปาสโก  โลหิจฺจสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปยสหายโก   
ตสฺมา  ตสฺส  อตฺถกามตาย  เอวมาห  ฯ  อปฺเปวนาม  สิยาติ   
เอตฺถ  ปมวจเนน  ภควา  คชฺชติ  ฯ  ทติุยวจเนน  อนุคชฺชติ  ฯ   
อย  กิเรตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ  โรสิเก  เอตทตฺถเมว  มยา  จตฺตาริ   
อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  วิวิธานิ  ทุกฺกราน ิ กโรนฺเตน   
ปารมิโย  ปรูติา  เอตทตฺถเมว  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิวิทฺธ  น   
เม  โลหิจฺจสฺส  ทิกฺ ิคต  ภินฺทิตุ  ภาโรติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต   
ปมวจเนน  ภควา  คชฺชติ  ฯ  เกวล  โรสิเก  โลหิจฺจสฺส  มม   
สนฺติเก  อาคมน  วา  นิสชฺชา  วา  อลลฺาปสลฺลาโป  วา  โหตุ   
สเจป  โลหิจฺจสทิสาน  สตสหสฺสกงฺขา (๒)  โหติ  ปฏิพโล  อห   
วิโนเทตุ  โลหิจฺจสฺส  ปน  เอกกสฺส  ทฏิ ิวิโนทเน  มยฺห  โก   
ภาโรติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  ทุติยวจเนน  ภควา  อนุคชฺชตีติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                        โลหิจฺจพฺราหฺมณานุโยควณฺณนา   
        สมุทยส ฺชาตีติ  สมุทยสฺส  ส ฺชาติ  โภคุปปฺาโท  ตโต   
อุฏ ิต  ธนธ ฺนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เย  ต  อุปชีวนฺตีติ  เย   
าติปริชนทาสกมฺมกราทโย  ชนา  ต  นิสฺสาย  ชวีนฺติ  ฯ   
# ๑. ม. ต ทฏิฐิคต ฯ  ๒. ม. สตสหสฺสสฺส กงฺขา ฯ    
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อนฺตรายกโรติ  ลาภนฺตรายกโร  ฯ  หิตานุกมฺปติ  เอตฺถ  หิตนฺติ   
วุฑฺฒิ  ฯ  อนกุมฺปติ (๑)  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ (๑)  ฯ  วุฑฺฒึ  อิจฺฉติ  วา  โน   
วาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  นิรย  วา  ติรจฺฉานโยนึ  วาติ  สเจ  สา   
มิจฺฉาทิฏ ิ  สมฺปชฺชติ  นยิตา  โหติ  เอกเสน  นิรเย  นิพฺพตฺเตติ (๒) ฯ   
โน  เจ  ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺเตตีติ (๒)  อตฺโถ  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  ยถา  อตฺตโน  ลาภนฺตราเยน  สตฺตา   
สวิชฺชนฺติ  ฯ  น  ตถา  ปเรส  ตสฺมา  สฏุ ุตร  พฺราหฺมณ   
สเวเชตุกาโม (๓)  ต  ก ึ ม ฺสีติ  ทุติย  อุปปตฺติมาห  ฯ   
        เย  จิเมติ  เย  จ  อิเม  ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
อริยภูมึ  โอกกฺมิตุอสกฺโกนฺตา  กุลปุตฺตา  ฯ  ทิพฺพา  คพฺภาติ   
อุปโยคฏเฐ  ปจฺจตฺตวจน  ฯ  ทิพฺเพ  คพฺเภติ  อตฺโถ  ฯ  ทิพฺพา   
คพฺภาติ  จ  ฉนฺน  เทวโลกานเมต  อธิวจน  ฯ  ปริปาเจนฺตีติ   
เทวโลกคามินีปฏิปท  ปูรยมานา  ทาน  ททมานา  สีล  รกฺขมานา    
คนฺธมาลาทีหิ  ปูช  กุรุมานา    ภาวน  ภาวยมานา  ปาเจนฺติ   
วิปาเจนฺติ  ปริปาเจนฺติ  ปริณาม  คเมนฺติ  ฯ  ทิพฺพาน  ภวาน   
อภินิพฺพตฺติยาติ  ทิพฺพา  ภวา  นาม  เทวาน  วิมานานิ  เตส   
นิพฺพตฺตนตฺถายาติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  ทิพฺพา  คพฺภาติ  ทานาทโย   
ปุ ฺวิเสสา  ฯ  ทิพฺพา  ภวาติ  เทวโลเก  วิปากกฺขนฺธา  เตส   
# ๑. ม. อนุกมฺปตีติ อนุกมฺป อิจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ  ๒. ม. นิพฺพตฺตติ ฯ   
# ๓. ม. ปเวเจตุกาโม ฯ  ๔. ม. อสกกฺณุนฺตา ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔๔   
 
นิพฺพตฺตนตฺถาย  ตานิ  ปุ ฺานิ  กโรนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  เตส   
อนฺตรายกโรติ  เตส  มคฺคสมฺปตฺติผลสมฺปตฺติทิพฺพภววิเสสาน   
อนฺตรายกโร  ฯ   
 
                                ตโยโจทนารหวณฺณนา   
        อิติ  ภควา  เอตฺตาวตา  อนิยมิเตเนว  โอปมฺมวิธินา  ยาว   
ภวคฺคา  อุคฺคต  พฺราหฺมณสฺส  มาน  ภินฺทิตฺวา  อิทานิ   
โจทนารเห  ตโย  สตฺถาเร  ทสฺเสตุ  ตโย  โข  เม  โลหิจฺจาติ-   
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สา  โจทนาติ  เต (๒)  สตฺถาเร  โจเทนฺตสฺส   
โจทนา  ฯ  น  อ ฺา  จิตฺต  อุปฏเปนฺตีติ  อ ฺาย  อาชาน-   
นตฺถาย  จิตฺต  น  อุปฏเปนฺติ  ฯ  โวกฺกมฺมาติ  นิรนฺตร  ตสฺส   
สาสน  อกตฺวา  ตโต  โอกฺกมิตฺวาป (๓)  วตฺตนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
โอสกฺกนฺติยา  วา  อุสฺสกเฺกยฺยาติ  ปฏกิฺกมนฺติยา  อุปคจฺเฉยฺย   
อนิจฺฉนฺติยา  อิจฺเฉยฺย  เอกาย  สมฺปโยค  อนิจฺฉนฺติยา  เอโก   
อิจฺเฉยฺยาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ปรมฺมุขึ  วา  อาลิงฺเคยฺยาติ  ทฏ ุป   
อนิจฺฉมาน  ปรมฺมุขึ   ิต  ปจฺฉโต  คนฺตฺวา  อาลิงฺเคยฺย  ฯ  เอว   
สมฺปทมิทนฺติ  อิมสฺสป  สตฺถุโน  มม  อิเม  สาวกาติ  สาสนา   
โวกฺกมฺม  วตฺตมาเนป  โลเภน (๔)  อนุสาสโต  อิม  โลภธมฺม  เอว   
สมฺปทเมว  อีทิสเมว  วทามิ  ฯ  อิติ  โส  เอวรูโป  ตว  โลภธมโฺม   
# ๑. ม. อนิยมิเตเนว ฯ  ๒. ม. ตโย ฯ  ๓. ม. อุกฺกมิตฺวา ฯ   
# ๔. ม. เต โลเภน ฯ    
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                เลมที่  ๔  โลหิจฺจสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๔๕   
 
เยน  ตฺว  โอสกฺกนฺติยา  อุสฺสกฺกนฺโต  วิย  ปรมฺมุขึ  อาลิงฺเคนฺโต   
วิย  อโหสีติป  ต โจทน (๑)  อรหติ  ฯ  ก ึ ห ิ ปโร  ปรสฺส  กริสสฺตีติ   
เยน  ธมฺเมน  ปร (๒)  อนสุาสิ  อตฺตานเมว  ตาว  ตตฺถ  สมฺปาเทหิ   
อุชุ  กโรหิ  ก ึ หิ  ปโร  ปรสฺส  กริสฺสตีติ  โจทน  อรหติ  ฯ   
        นิทฺทายติพฺพนฺติ  สสฺสทูสกานิ (๓)  ติณานิ  อุปปฺาเฏตฺวา   
ปริสุทฺธ  กาตพฺพ  ฯ   
        ตติยโจทนาย  กึ  หิ  ปโร  ปรสฺสาติ  อนุสาสน   
อสมฺปฏิจฺฉนกาลโต (๔)  ปฏาย  ปโร  อนุสาสิตพฺโพ  ปรสฺส   
อนุสาสกสฺส  ก ึ กริสฺสตีติ  ฯ  นนุ  ตตฺถ  อปฺโปสฺสุกฺกต (๕)   
อาปชฺชิตฺวา  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธธมฺม  อตฺตนาว  มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา   
วิหาตพฺพนฺติ  เอว  โจทน  อรหตีติ  อตฺโถ  ฯ   
 
                                นโจทนารหสตฺถุวณฺณนา   
        น  โจทนารโหติ  อย  หิ  ยสฺมา  ปมเมว  อตฺตาน   
ปฏิรูเป  ปติฏเปตฺวา (๖)  สาวกาน  ธมฺม  เทเสติ  สาวกา  จสฺส   
อสฺสวา  หุตฺวา  ยถานุสิฏ  ปฏิปชฺชนติฺ  ตาย  จ   ปฏิปตฺติยา   
มหนฺต  วิเสสมธิคจฺฉนฺติ  ตสฺมา  น  โจทนารโหติ  ฯ   
        นรกปปาต  ปปตนฺโตติ  มยา  คหิตาย  ทิฏ ิยา  อห   
# ๑. ม. ต โจทน ฯ  ๒. ม. ปเร ฯ  ๓. ม. สสฺสรูปกานิ ฯ  ๔. ม.  
# อสมฺปฏิจฺฉนกาลโต ฯ  ๕. ม. อปฺโปสฺสุกฺกต ฯ  ๖. ม. ปติฏฐาเปตฺวา ฯ   
# ๗. ม. ปปตนฺโตติ ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔๖   
 
นรกปปาต  ปปตนฺโต  ฯ  อุทฺธริตฺวา  ถเล  ปติฏาปโตติ  ต   
ทิฏ ึ  ฉินฺทิตฺวา (๑)  ธมฺมเทสนา  หตฺเถน  อปายปตนโต (๒)  อุทฺธริตฺวา   
สคฺคมคฺคถเล  ปโตมฺหีติ  วทติ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                        อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย   
                                โลหิจฺจสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ทฺวาทสม  ฯ   
 
                                        เตวิชฺชสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  โกสเลสูติ  เตวิชฺชสุตฺต  ฯ  ตตฺราย-   
มนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ   มนสากฏนฺติ  ตสฺส  คามสฺส  นาม  ฯ   
อุตฺตเรน  มนสากฏสฺสาติ  มนสากฏโต  อวิทูเร  อุตฺตรปสฺเส   
อมฺพวเนติ  ตรุณมฺพรุกฺขสณฺเฑ  ฯ  รมณีโย  กิร  โส  ภูมิภาโค   
เหฏา  รชตปฏสทิสา (๓)  วาลิกา  วิปฺปกิณฺณา  อุปริ  มณิวิตาน   
วิย  ฆนสาขาปตฺต  อมฺพวน  ตสฺมึ  พุทธฺานมนุจฺฉวิเก  ปวิเวกสุเข   
อมฺพวเน  วิหรตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อภิ ฺาตา  อภิ ฺาตาติ  กุลจาริตฺตาทิสมฺปตฺติยา  ตตฺถ   
ตตฺถ  ป ฺาตา  ฯ  วงฺกีติอาทีนิ (๔)  เตส  นามานิ  ฯ  ตตฺถ  วงฺกี (๕)   
โอปาสาทวาสิโก (๖) ฯ  ตารุกฺโข  อิจฺฉานงฺคลวาสิโก ฯ  โปกฺขรสาติ   
# ๑. ม. ภินฺทตฺิวา ฯ  ๒. ม. อปายปตนโต ฯ  ๓. ม. รชตปฏฏสทสิา ฯ   
# สพฺพตฺถ ปฏฏ-อิติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. จงฺกีติ ฯ  ๕. ม. จงฺกี ฯ   
# ๖. ม. โอปาสาทวาสิโก ฯ    
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                เลมที่  ๔   เตวิชฺชสุตฺตวณฺณนา หนา  ๕๔๗   
 
อุกฺกฏวาสิโก ฯ  ชาณุโสณี  สาวตฺถิวาสิโก ฯ  โตเทยฺโย  ตุทิคาม-   
วาสิโก ฯ  อ ฺเ  จาติ  อ ฺเว  จ  พหู  ชนา  อตฺตโน   
อตฺตโน  นิวาสฏาเนหิ  อาคนฺตฺวา  มนฺตสชฺฌายกรณตฺถ  ตตฺถ   
ปฏิวสนฺติ  ฯ  มนสากฏสฺส (๑)  กริ  รมณียตาย  เต  พฺราหฺมณา   
ตตฺถ  นทีตีเร  เคหานิ  กาเรตฺวา  ปริกฺขิปาเปตฺวา  อ ฺเส  พหูน   
ปเวสน  วิวาเรตฺวา  อนฺตรนฺตรา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วสนฺติ  ฯ   
        วาเสฏภารทฺวาชานนฺติ  วาเสฏสฺส  จ  โปกขฺรสาติโน   
อนฺเตวาสิกสฺส  ภารทฺวาชสฺส  จ  ตารุกฺขนฺเตวาสิกสฺส  ฯ  เอเต   
กิร  เทฺว  ชาติสมฺปนฺนา  ติณฺณ  เวทาน  ปาร  คตา (๒)   
อเหสุ  ฯ  ชงฺฆวิหารนฺติ  อติจิรนิสชฺชาปจฺจยา  กิลมถวิโนทนตฺถาย   
ชงฺฆจาร (๓)  ฯ  เต  กิร  ทิวส  สชฌฺาย  กตฺวา  สายเณฺห  วุฏาย   
นฺหานียสมฺภารคนฺธมาลาเตลโธตวตฺถานิ  คาหาเปตฺวา  อตฺตโน   
ปริชนปริวุตา  นฺหายิตุกามา  นทีตีร  คนฺตฺวา  รชตปฏวณฺเณ   
วาลิกาสณฺเฑ  อปราปร  จงฺกมึสุ  ฯ  เอต (๔)  จงฺกมนฺต  อิตโร   
อนุจงฺกมิ  ปุน  อิตร  อิตโรติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อนุจงฺกมนฺตาน   
อนุวิจรนฺตานนฺติ  ฯ   
        มคฺคามคฺเคติ  มคฺเค  จ  อมคฺเค  จ  ฯ  กตม  น ุ โข   
ปฏิปท  ปูเรตฺวา  กตเมน  มคฺเคน  สกกฺา  สุข  พฺรหฺมโลก   
คนฺตุนฺติ  เอว  มคฺคามคฺค  อารพฺภ  กถ  สมุฏาเปสุนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
# ๑. ม. มนสากตสฺส ฯ  ๒. ม. ปารคู ฯ  ๓. ม. ชงิฆจาร ฯ   
# ๔. ม. เอก ฯ    
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อ ฺชสายโนติ  อุชุมคฺคสฺส  เววจน  ฯ  อ ฺชสา  วา  อุชุกเมว  ฯ   
เอเตน  อายนฺติ  อาคจฺฉนฺตีติ  อ ฺชสายโน  ฯ  นิยฺยานิโก  นิยฺยาตีติ   
นิยฺยายนฺโต  นิยฺยาติ  คจฺฉนฺโต  คจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  กฺว (๒)  คจฺฉตีติ (๒) ฯ   
ตกฺกรสฺส  พฺรหฺมสหพฺยตายาติ  โย  ต  มคฺค  กโรติ  ปฏิปชชฺติ   
ตสฺส  พฺรหฺมนุา  สทฺธึ  สหภาวาย  ฯ  เอกฏาเน  ปาตุภาวาย   
คจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  ยฺวายนฺติ  โย  อย  ฯ  อกฺขาโตติ  กถิโต   
ทีปโต  ฯ  พฺราหฺมเณน  โปกฺขรสาตินาติ  อตฺตโน  อาจริย   
อปทิสติ  ฯ  อิติ  วาเสฏโ  สกเมว  อาจริยวาท  โถเมตฺวา   
ปคฺคณฺหิตฺวา  วิจรติ  ภารทฺวาโชป  สกเมวาติ  ฯ  เตน  วุตฺต   
เนว  โข  อสกฺขิ  วาเสฏโติอาทิ  ฯ   
        ตโต  วาเสฏโ  อุภินฺนป  อมฺหาก  กถา  อนิยยฺานิกาเยว   
อิมสฺมึ  โลเก  มคฺคกุสโล  นาม  โภตา  โคตเมน  สทิโส  นาม   
นตฺถ ิ ภว ฺจ  โคตโม  อวิทูเร  วสติ  ฯ  โส  โน  ตุล  คเหตฺวา   
นิสินฺนวาณิโช  วิย  กงฺข  ภินฺทิสฺสตีติ (๓)  จินฺเตตฺวา  ตมตฺถ   
ภารทฺวาชสฺส  อาโรเจตฺวา (๔)  อุโภป  คนฺตฺวา  อตฺตโน  กถ   
ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  วาเสฏโ  ฯเปฯ   
ยฺวาย  อกฺขาโต  พฺราหฺมเณน  ตารุกฺเขนาติ  ฯ   
        เอตฺถ  โภ  โคตมาติ  เอตสฺมึ  มคฺคามคฺเค  ฯ  วิคฺคโห   
วิวาโทติอาทีสุ  ปุพฺพุปฺปตฺติโก  วิคฺคโห  อปรภาเค  วิวาโท  ฯ   
# ๑. ม. อุชุมคฺคสฺเสต ฯ  ๒. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ฉิน-ฺ   
# ทิสฺสตีติ ฯ  ๔. ม. อาโรเจสิ ฯ    
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ทุวิโธป  โส  นานาอาจริยาน  วาทโต  นานาวาโท  ฯ  อถ   
กิสฺมึ  ปน  โวติ  ตฺวป  อยเมว  มคฺโคติ  อตฺตโน  อาจริยวาทเมว   
ปคฺคยฺห  ติฏสิ  ภารทฺวาโชป  อตฺตโน  อาริยวาทเมว  เอกสฺสาป   
เอกสฺมึ  สสโย  นตฺถ ิ เอว  สติ  กิสฺม ึ โว  วิคฺคโหติ  ปุจฺฉติ  ฯ   
มคฺคามคฺเค  โภ  โคตมาติ  มคฺเค  โภ  โคตม  อมคฺเค   
จ  อุชุมคฺเค  จ  อนุชุมคฺเค  จาติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอส  กิร  เอกพฺราหฺมณสฺสาป  มคฺค  อมคฺโคติ  น  วทติ   
ยถา  ปน  อตฺตโน  อาจริยสฺส  มคฺโค  อุชุมคฺโค  น  เอว   
อ ฺเส  อนุชานาติ   ตสฺมา  ตเมวตฺถ  ทีเปนฺโต  กิ ฺจาป  โภ   
โคตมาติอาทิมาห  ฯ  สพฺพานิ  ตานีติ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  วทติ  ฯ   
สพฺเพ  เตติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  พหูนีติ  อฏ  วา  ทส  วา  ฯ   
นานามคฺคานีติ  มหนฺตามหนฺตานิ  ชงฺฆมคฺคสกฏมคฺคาทิวเสน   
นานาวิธานิ  สามนฺตา  คามนทีตฬากเขตฺตาทีหิ  อาคนฺตฺวา  คาม   
ปวิสนมคฺคานิ  ฯ    
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        นิยฺยนฺตีติ  วาเสฏ  วเทสีติ  ภควา  ติกฺขตฺตุ  วจีเภท   
กาเรตฺวา (๑)  ปฏิ ฺ  การาเปสิ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ติตฺถิยา  หิ   
ปฏิชานิตฺวา  ปจฺฉา  นิคฺคยฺหมานา  อวชานนฺติ  โส  ตถา   
กาตุ  น  สกขิฺสฺสตีติ  ฯ   
        เตว  เตวิชฺชาติ  เต  เตวิชฺชา  ฯ  วกาโร  อาคมสนฺธิมตฺต  ฯ   
        อนฺธเวณีติ  อนฺธปเวณี  ฯ  เอเกน  จกฺขุมตา  คหิตยฏ ิยา   
โกฏ ึ เอโก  อนฺโธ  คณฺหาติ  ฯ  ต  อนธฺ  อ ฺโ  ต  อ ฺโติ   
เอว  ปณฺณาสสฏ ี  อนฺธา  ปฏิปาฏิยา  ฆฏิตา  อนฺธเวณีติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  ปรปรสสตฺตาติ (๒)  อ ฺม ฺ  สสตฺตา (๓)  ยฏ ิคาหเกนป   
จกฺขุมตา  วิรหิตาติ  อตฺโถ  ฯ  เอโก  กิร  ธุตฺโต  อนฺธคณ   
ทิสฺวา  อมุกสฺมึ  นาม  คาเม  ขชฺชโภชชฺ  สุลภนฺติ  อุสฺสาเหตฺวา   
เตนหิ  ตตฺถ  โน  สามิ  เนหิ  อิท  นาม  เต  เทมาติ  วุตฺเต   
ล ฺจ (๔)  คเหตฺวา  อนฺตรามคฺเค  มคฺคา  โอกฺกมฺม  มหนฺต  คจฺฉ   
อนุปริคนฺตฺวา  ปุริมสฺส  หตฺเถน  ปจฺฉิมสฺส  กจฺฉ  คณฺหาเปตฺวา   
กิ ฺจิ  กมฺม  อตฺถิ  คจฺฉถ  ตาว  ตุเมฺหติ  วตฺวา  ปลายิ  ฯ   
เต  ทิวสป  คนฺตวา  มคฺค  อวินฺทมานา  กุหึ  โภ (๕)  จกฺขุมา   
กุหึ  มคฺโคติ  ปริเทวิตฺวา  มคฺค  อวินฺทมานา  ตตฺเถว  มรึส ุ ฯ   
เต  สนฺธาย  วุตฺต  ปรปรสสตฺตาติ (๒)  ฯ   
# ๑. ม. กตฺวา ฯ  ๒. ม. ปรมฺปรสสตฺตาติ ฯ  ๓. ม. ลคฺคา ฯ   
# ๔. ม. ลฺช ฯ  ๕. ม. โน ฯ    
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        ปุรโิมปติ  ปุริเมสุ  ทสสุ  พฺราหฺมเณสุ  เอโกป  ฯ  มชฌิโมปติ   
มชฺฌิเมสุ  อาจริยปาจริเยสุ  เอโกป  ฯ  ปจฺฉิโมปติ  อิทานิ  เตวิชฺเชสุ   
พฺราหฺมเณสุ  เอโกป  ฯ  หสฺสกเยวาติ  หสิตพฺพเยว  ฯ  นามกเยวาติ   
ลามกเยว  ฯ  ตเทต  อตฺถาภาเวน  ริตฺตก  ฯ  ริตฺตกตฺตาเยว  ตุจฺฉก  ฯ   
        อิทานิ  พฺรหฺมา (๑)  ตาว  ติฏตุ  ฯ  โย  เตวิชฺเชหิ  พฺราหฺมเณหิ (๒)   
น  ทฏิปุพฺโพ  ฯ  เยป  จนฺทิมสุริเย  เตวิชฺชา  ปสสฺนฺติ  เตสมฺป   
สหพฺยตาย  มคฺค  เทเสตุนปฺปโหนฺตีติ  ทสฺสนตฺถ  ต  กึ   
ม ฺสีติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ยโต  จนฺทิมสรุิยา  อุคฺคจฺฉนฺตีติ  ยสฺมึ  กาเล   
อุคฺคจฺฉนฺติ  ฯ  ยตฺถ  จ  โอคจฺฉนฺตีติ  ยสฺมึ  กาเล  อตฺถงฺคเมนฺติ (๓) ฯ   
อุคฺคมนกาเล  จ  อตฺถงฺคมนกาเล  จ  ปสฺสนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
อายาจนฺตีติ  อุเทหิ  ภว  จนฺท  อุเทหิ  ภว  สุริยาติ  เอว   
อายาจนฺติ  ฯ  โถมยนฺตีติ  โสมฺโม  จนโฺท  ปริมณฺฑโล  จนฺโท    
สปฺปโภ  จนโฺทติอาทีนิ  วทนฺตา  ปสสนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ป ฺชลกิาติ   
ปคฺคหิตอ ฺชลิกา  ฯ  นมสฺสมานาติ  นโม  นโมติ  วทมานา  ฯ   
        ย  ปสฺสนฺตีติ  เอตฺถ  ยนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ  กึ  ปน  น   
กิราติ  เอตฺถ  อิธ  ปน  กึ  วตฺตพฺพ  ฯ  ยตฺถ  กิร  เตวิชฺเชหิ   
พฺราหฺมเณหิ  พฺรหฺมา  สกขิฺทิฏโติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ   
# ๑. ม. พฺรหฺมโลโก ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. อตฺถเมนฺติ ฯ    
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        สมติตฺติกาติ  สมภรติา  ฯ  กากเปยฺยาติ  ยตฺถ  กตฺถจิ  ตีเร   
 ิเตน  กาเกน  สกฺกา  ปาตุนฺติ  กากเปยฺยา  ฯ  ปาร  ตริตุกาโมติ   
นทึ  อติกฺกมิตฺวา  ปรตีร  ปตฺตุกาโม (๑) ฯ  อเวฺหยยฺาติ  ปกฺโกเสยฺย  ฯ   
เอหิ  ปาราปารนฺติ  อมฺโภ  ปาร  อปาร  เอหิ  อถ  ม  สหสาว   
คเหตฺวา  คมิสฺสสิ  อตฺถ ิ เม  อจฺจายิกกมฺมนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        เย  ธมฺมา  พฺราหฺมณการกาติ  เอตฺถ  ป ฺจสีลทสสีล-   
ทสกุสลกมฺมปถเภทา (๒)  ธมฺมา  พฺราหฺมณกรณาติ (๓)  เวทิตพฺพา  ฯ   
ตพฺพิปรีตา  อพฺราหฺมณกรณา  ฯ  อินทฺมวฺหยามาติ  อินฺท  อวฺหยาม (๔)   
ปกฺโกสาม  ฯ   
        เอว  พฺรหฺมณาน  อวฺหายนสฺส  นริตฺถกตฺต  ทสฺเสตฺวา   
ปุนป  ภควา  อณฺณวกุจฺฉิย  สรุิโย  วิย  ชลมาโน  ป ฺจสต-   
ภิกฺขุปริวุโต  อจิรวติยา  ตีเร  นิสินฺโน  อปรป  นท ึ อุปมเยว (๕)   
อาหรนฺโต  เสยฺยถาปติอาทิมาห  ฯ  กามคุณาติ  กามยิตพฺพฏเน   
กามา  พนฺธนฏเน  คุณา  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อหตาน   
วตฺถาน  ทฺวิคุณ  สงฺฆาฏินฺติ (๖)  เอตฺถ  หิ  ปฏลฏโ  คุณสทฺโท (๗)  ฯ   
                        อจฺเจนฺติ  กาลา  ตรยนฺติ  รตฺติโย  ฯ   
                        วโยคุณา  อนุปุพฺพ  ชหนฺตีติ   
# ๑. ม. คนฺตุกาโม ฯ  ๒. ม. ปฺจสีลทสกุสลกมฺมปถเภทา ฯ   
# ๓. ม. พฺราหฺมณการกาติ ฯ  ๔. ม. อวฺหายาม ฯ  ๕. ม. นทีอุปมเยว ฯ   
# ๖. วิ. มหา. ๕/๑๕๒/๒๐๗ ฯ  ๗. ม. คุณตฺโถ ฯ  เอวมุปริป ฯ   
# ๘. สฺยา. อจฺเจนฺติ ฯ  ๙. ส. ส. ๑๕/๙/๔ ฯ    
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เอตฺถ  ราสฏโ  คุณสทฺโท  ฯ  สตคุณา  ทกฺขิณา  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ (๑)   
เอตฺถ  อานิสสฏโ  คุณสทฺโท  ฯ  อนตฺ  อนฺตคุณ (๒)  กยิรา   
มาลาคุเณ (๓)  พหูติ  จ  เอตฺถ  พนฺธนฏโ  คุณสทฺโท  ฯ  อิธาป   
เอเสว  อธิปฺเปโต  ฯ  เตน  วุตฺต  พนฺธนฏเน  คุณาติ  ฯ  จกฺขุ-   
วิ ฺเยฺยาติ  จกฺขุวิ ฺาเณน  ปสฺสิตพฺพา  ฯ  เอเตนุปาเยน  โสต-   
วิ ฺเยฺยาทีสุป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อิฏาติ  ปริยฏิา  วา  โหนฺตุ  มา  วา  ฯ  อิฏารมฺมณภูตาติ   
อตฺโถ  ฯ  กนฺตาติ  กามนียา  ฯ  มนาปาติ  มนวฑฺฒนกา  ฯ  ปยรูปาติ   
ปยชาติกา  ฯ  กามูปส ฺหิตาติ  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปชฺชมาเนน   
กาเมน  อุปสหิตา  ฯ  รชนียาติ  ร ฺชนียา  ฯ  ราคุปฺปตฺติการณภูตาติ   
อตฺโถ  ฯ   คธิตาติ  เคเธน  อภิภูตา  หตฺุวา  ฯ  มุจฺฉิตาติ   
มุจฺฉาการปฺปตฺตาย  อธิมตฺตตณฺหาย (๔)  อภิภูตา  ฯ  อชฺโฌสนฺนาติ   
อธิโอสนฺนา  โอคาฬฺหา  อิท  สารนฺติ (๕)  ปรินฏิานมฺปตฺตา   
หุตฺวา  ฯ  อนาทีนวทสฺสาวิโนติ  อาทีนว  อปสฺสนตฺา  ฯ  อนิสสฺรณ-   
ป ฺาติ  อิทเมตฺถ  นิสฺสรณนฺติ  เอว  ปริชานนป ฺาวิรหิตา   
ปจฺจเวกฺขณปริโภควิรหิตาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อาวรณาติอาทีสุ  อาวรณนฺตีติ  อาวรณา  ฯ  นวีารยนฺตีติ (๗)   
นีวรณา  ฯ  โอนทฺธนฺตีติ  โอนาหนา  ฯ  ปรโิยนทธฺนฺตีติ (๘)   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๗๑๑/๔๕๙ ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ฯ   
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๕๓/๒๖ ฯ  ๔. ม. อธมิตฺตกาย ตณฺหาย ฯ   
# ๕. ม. สานนฺติ ฯ  ๖. ม. อาวรนฺตีติ ฯ  ๗. ม. นิวาเรนฺตีติ ฯ   
# ๘. ม. ปรโิยนนฺธนฺตีติ ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 555 

                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕๔   
 
ปริโยนาหนา  ฯ  กามจฉนฺทาทีน  วิตฺถารกถา  วิสุทฺธิมคฺคโต   
คเหตพฺพา  ฯ  อาวุฏา  นิวุฏา  โอผุฏา (๑)  ปรโิยนทธฺาติ  ปทานิ   
อาวรณาทีน  วเสน  วุตฺตานิ  ฯ   
 
                                สสนฺทนกถาวณฺณนา   
        สปริคฺคโหติ  อิตฺถีปริคฺคเหน  สปริคฺคโหติ  วุจฺจติ  ฯ   
อปริคฺคโห  โภ  โคตมาติอาทีสุป  กามจฺฉนฺทสฺส  อภาวโต   
อิตฺถีปริคฺคเหน  อปริคฺคโห  ฯ  พฺยาปาทสฺส  อภาวโต  เกนจิ  สทฺธึ   
เวรจิตฺเตน  อเวโร  ฯ  ถีนมิทฺธสฺส  อภาวโต  จิตฺตเคล ฺสงฺขาเตน   
พฺยาปชฺเฌน  อพฺยาปชฺโช  ฯ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจาภาวโต  อุทฺธจฺจ-   
กุกฺกุจฺจาทีหิ  สงฺกิเลเสหิ  อสงฺกิลิฏจิตฺโต  สุปริสทฺุธมานโส  ฯ   
วิจิกิจฺฉาย  อภาวโต  จิตฺต  วเส  วตฺเตติ  ฯ  ยถา  จ  พฺราหฺมณา   
จิตฺตคติกา  โหนฺติ  จิตฺตสฺส  วเส  วตฺตนฺติ  น  ตาทิโสติ   
วสวตฺตี  ฯ   
        อิธ  โข  ปนาติ  อิธ  พฺรหฺมโลกมคฺเค  ฯ  อาสีทิตฺวาติ   
อมคฺคเมว  มคฺโคติ  อุปคนฺตฺวา  ฯ  สสีทนฺตีติ  สมตลนฺติ  ส ฺาย   
ปงฺก  โอติณฺณา  วิย  อนปุวิสนฺติ  ฯ  สสีทิตฺวา  วิสตฺต (๒)  ปาปุณนฺตีติ   
เอว  ปงฺเก  วิย  สสีทิตฺวา  วิสาท  องฺคมงฺคสมฺภ ฺชน  ปาปุณนฺติ  ฯ   
สุขตร  ม ฺเ  ตรนฺตีติ  มรีจิกาย  ว ฺจิตฺวา (๓)  กากเปยฺยา  นทีติ   
# ๑. ม. โอนทฺธา ฯ  ๒. ม. วิสาท ฯ  ๓. ม. วฺจิตา ฯ    
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                เลมที่  ๔   เตวิชฺชสุตฺตวณฺณนา หนา  ๕๕๕   
 
ส ฺาย  ตริสฺสามาติ  หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  วายมานา   
สุขตรณ  ม ฺเ  ตรนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ยถา  เต  หตฺถปาทาทีน   
สมฺภ ฺชน  ปริภ ฺชน  เอว  อปาเยสุ  สมฺภ ฺชน  ปริภ ฺชน   
ปาปุณนฺติ  อิเธว  จ  สุข  วา  สาต  วา  น  ลภนฺติ  ฯ  ตสฺมา   
อิทนฺเตวิชฺชาน  พฺราหฺมณานนฺติ  ตสฺมา  อิท  พฺรหฺมสหพฺยตาย   
มคฺคทีปก  เตวิชฺชก  ปาวจน  เตวิชฺชาน  พฺราหฺมณาน  ฯ   
เตวิชฺชาอิริณนฺติ  เตวิชฺชาอร ฺ  ฯ  อิริณนฺติ  หิ  อคามก  มหา-   
อร ฺ  วุจฺจติ  ฯ  เตวิชฺชาวิวนนฺติ  ปุปฺผผเลหิ  อนุปโภครุกฺเขหิ   
ส ฺฉนฺน  นิรุทก  อร ฺ  ฯ  ยตฺถ  มคฺคโต  โอกฺกมิตฺวา (๑)   
ปริวตฺติตุป  น  สกฺกา  โหติ (๒)  ต  สนฺธายาห  เตวิชฺชาวิวนนฺติป   
วุจฺจตีติ  ฯ  เตวิชฺชาพฺยสนนฺติ  เตวิชฺชาน  ป ฺจวิธพฺยสนสทิสเมต  ฯ   
ยถา  ห ิ าติโรคโภคทิฏ ิสีลพฺยสน  ปตฺตสฺส  สุขนฺนาม  นตฺถิ   
เอว  เตวิชฺชาน  เตวิชฺชก  ปาวจน  อาคมฺม  สุขนฺนาม  นตฺถีติ   
ทสฺเสติ  ฯ   
        ชาตสวฑฺโฒติ  ชาโต  จ  วฑฺฒิโต  จ  ฯ  โย  หิ  เกวล   
ตตฺถ  ชาโตว  โหติ  อ ฺตฺถ  วฑฺฒิโต  ตสฺส  สามนฺตา (๓)   
คามมคฺคา  น  สพฺพโส  ปจฺจกฺขา  โหนฺติ  ตสฺมา  ชาตสวฑฺโฒติ   
อาห  ฯ  ชาตสวฑฺโฒป  โย  จิร  นิกฺขนฺโต  ตสฺสาป  น  สพฺพโส   
ปจฺจกฺขา  โหนฺติ  ตสฺมา  ตาวเทว  อวสตนฺติ  อาห  ฯ  ตงฺขณเมว   
# ๑. ม. อุกกฺมิติวา ฯ  ๒. ม. โหนฺติ ฯ  ๓. ม. สมนฺตา ฯ    
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                เลมที่  ๔  สลีกขฺนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕๖   
 
นิกฺขนฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ทนฺธายิตตฺตนฺติ  อย  นุโข  มคฺโค   
อย  นุ  โข  โนติ  กงฺขาวเสน  จิรายิตตฺต  ฯ  วิตฺถายิตตฺตนฺติ   
ยถา  สุขุม  อตฺถชาต  สหสา  ปุจฺฉิตสฺส  กสฺสจิ  สรีรถทฺธภาว   
คณฺหาติ  เอว  ถทฺธภาวคฺคหณ  ฯ  น  เตฺววาติ  อิมินา  สพฺพ ฺ ุต-   
าณสฺส  อปฺปฏิหตภาว  ทสฺเสติ  ฯ  ตสฺส  หิ  ปุริสสฺส  มารา-   
วฏฏนาทิวเสน  สิยา  าณสฺส  ปฏิฆาโต  ฯ  เตน  โส  ทนฺธาเยยฺย   
วา  วิตฺถาเยยฺย  วา ฯ  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปน  อปฺปฏหิต   น   
สกฺกา  ตสฺส  เกนจิ  อนฺตราโย  กาตุนฺติ  ทีเปติ  ฯ   
        อุลลฺุมฺปตุ  ภว  โคตโมติ  อุทฺธรตุ  ภว  โคตโม  ฯ   
พฺราหฺมณึ  ปชนฺติ  พฺราหฺมณทารก   ภว  โคตโม  [๑]  พฺราหฺมณ-   
ปุตฺต  อปายมคฺคโต  อุทฺธริตฺวา  พฺรหมฺโลกมคฺเค  ปติฏาเปตูติ (๒)   
อตฺโถ  ฯ   
 
                        พฺรหฺมโลกมคฺคเทสนาวณฺณนา   
        อถสฺส  ภควา  พุทฺธุปฺปาท  ทสฺเสตฺวา  สทฺธึ  ปุพฺพ-   
ภาคปฏิปทาย  เมตฺตาวิหาราทิพฺรหฺมโลกคามิมคฺค  ทสฺเสตุกาโม (๓)   
เตนหิ  วาเสฏาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อิธ  ตถาคโตติอาทิ  สาม ฺผเล  วิตฺถาริต  ฯ   
เมตฺตาสหคเตนาติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ   ต  สพฺพ  วิสทฺุธิมคฺเค   
#  ๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  มมาติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒.  ม.  ปติฏเปตูติ  ฯ   
# ๓ ม. เทเสตุกาโม ฯ    



ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 558 

                เลมที่  ๔   เตวิชฺชสุตฺตวณฺณนา หนา  ๕๕๗   
 
พฺรหฺมวิหารกมฺมฏานกถาย  วุตฺต  ฯ   
        เสยฺยถาป  วาเสฏ  พลวา  สงฺขธโมติ  อาทิ  ปน  อิธ   
อปุพฺพ  ฯ  ตตฺถ  พลวาติ  พลสมฺปนฺโน  ฯ  สงฺขธโมติ  สงฺขธมโก ฯ   
อปฺปกสิเรนาติ  อกิจฺเฉน  อทุกฺเขน  ฯ  ทุพฺพโล  หิ  สงฺขธโม   
สงฺข  ธมนฺโตป  น  สกฺโกติ  จตสฺโส  ทิสา  สเรน  วิ ฺาเปตุ   
นาสฺส  สงฺขสทฺโท  สพฺพโต  ผรติ  ฯ  พลวโต  ปน  วิปฺผาริโก   
โหติ  ตสฺมา  พลวาติอาทิมาห  ฯ  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยาติ  เอตฺถ   
เมตฺตาติ  วุตฺเต  อุปจาโรป  อปฺปนาป  วฏฏติ  ฯ  เจโตวิมุตฺตีติ   
วุตฺเต  ปน  อปฺปนาว  วฏฏติ  ฯ   
        ย  ปมาณกต  กมฺมนติฺ  ปมาณกต  กมฺม  นาม  กามาวจร   
วุจฺจติ  ฯ  อปฺปมาณกต  กมฺม  นาม  รปูารูปาวจร  ฯ  ต  หิ   
ปมาณ  อติกฺกมิตฺวา  โอทิสกอโนทิสก(๑)ทิสาผรณวเสน  วฑฺเฒตฺวา   
กตตฺตา  อปฺปมาณกตนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  น  ต  ตตฺราวสิสฺสติ  น   
ต  ตตฺราวติฏตีติ  ต  กามาวจร  กมฺม  ตสฺมึ  รูปาวจรา-   
รูปาวจรกมฺเม  น  โอหิยยฺติ  น  ติฏตีติ  ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
ต  กามาวจรกมฺม  ตสฺส  รูปาวจรารูปาวจรกมฺมสฺส(๒)  อนฺตรา   
ลคฺคิตุ  วา  าตุ  วา  รูปาวรูปาวจรกมฺม  ผริตฺวา  ปริยาทิยิตฺวา   
อตฺตโน  โอกาส  คเหตฺวา  ปติฏาตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  อถโข   
รูปาวจรารูปาวจรกมฺมเมว  กามาวจร  มโหโฆ  วิย  ปริตฺต  อุทก   
#  ๑. ม. โอธสิกอโนธิสก... ฯ   ๒.  ม. รูปารูปาวจรกมฺมสฺส  ฯ    
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        เลมที ่ ๔  สลีกฺขนฺธวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕๘   
 
ผริตฺวา  ปริยาทิยิตฺวา  อตฺตโน  โอกาส  คเหตฺวา  ติฏติ  ฯ   
ตสฺส  วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  สยเมว  พฺรหฺมสหพฺยต  อุปเนตีติ  ฯ   
เอว  วิหารีติ  เอว  เมตฺตาทิวิหารี  ฯ   
        เอเต  มย  ภวนฺต  โคตมนฺติ  อิท  เตส  ทุติยสรณคมน  ฯ   
ปมเมว  เหเต  มชฺฌิมปณฺณาสเก  วาเสฏสุตฺต (๑)  สุตฺวา  สรณ   
คตา  อิม  ปน  เตวิชฺชสุตฺต  สุตฺวา  ทุติยมฺป  สรณ  คตา  ฯ   
กติปาหจฺจเยน  ปพฺพชิตฺวา  อคฺค ฺสุตฺเต (๒)  อุปสมฺปท ฺเจว   
อรหตฺต ฺจ  อลทฺธธ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                อิติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทฆีนิกายฏกถาย   
                        เตวิชฺชสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        เตรสม  ฯ   
                        นฏิ ิตา  จ  เตรสสุตฺตปฏิมณฺฑิตสฺส   
                        สลีกฺขนฺธวคฺคสฺส  อตฺถวณฺณนาติ ฯ 
 
                        สลีกฺขนฺธวคฺควณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ   
#  ๑  ม.ม.   ๑๓/๗๐๔/๖๔๑  ฯ  ๒  ท.ี ปา.  ๑๑/๕๑/๘๗  ฯ   


