
มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 1 

                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๑ 
                        ปป ฺจสูทนี  นาม  มชฌฺิมนิกายฏกถา   
                                มชฺฌมิปณฺณาสกวณฺณนา   
                                        _______________   
                                        คหปติวคฺควณฺณนา   
                                        กนฺทรกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  กนทฺรกสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  จมฺปายนฺติ   
เอวนามเก  นคเร  ฯ  ตสฺส  หิ  นครสฺส  อารามโปกฺขรณีอาทีสุ  
เตสุ  เตสุ  าเนสุ  จมฺปกรกฺุขาว  อุสฺสนฺนา  อเหสุ  ตสฺมา   
จมฺปาติ  สงฺข  อคมาสิ  ฯ  คคฺคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเรติ  ตสฺส   
จมฺปกนครสฺส  (๑)  อวิทูเร  คคฺคราย  นาม  ราชมเหสิยา  ขนิตตฺตา   
คคฺคราติ  ลทธฺโวหารา  โปกฺขรณี  อตฺถิ  ฯ  ตสฺสา  ตีเร  สมนฺตโต  
นีลาทิป ฺจวณฺณกุสุมปฏิมณฺฑิต  มหนฺต  จมฺปกวน  ฯ  ตสฺมึ   
ภควา  กุสุมคนฺธสุคนฺเธ  จมฺปกวเน  วิหรติ  ฯ  ต  สนฺธาย   
คคฺคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเรติ  วุตฺต  ฯ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน   
สทฺธินฺติ  อทสฺสิตปริจฺเฉเทน  มหนฺเตน  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธ ึ ฯ  
เปสฺโสติ  ตสฺส  นาม  ฯ  หตฺถาโรหปตฺุโตติ  หตฺถาจริยปุตฺโต  ฯ  (๒)   
กนฺทรโก  จ  ปริพฺพาชโกติ  กนฺทรโกติ  เอวนาโม  ฉนฺน- 
ปริพฺพาชโก  ฯ  อภิวาเทตฺวาติ  ฉพฺพณฺณาน  ฆนพุทฺธรสฺมีน  อนฺตร   
ปวิสิตฺวา  ปสนฺนลาขารเส  นิมฺมชฺุชมาโน  วิย  สิงฺคิสุวณฺณวณฺณ   
#  ๑.  ม.  จมฺปานครสฺส    ฯ   ๒.  ม.  หตฺถาจริยสฺส  ปุตฺโต  ฯ   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 2 

                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๒ 
 
ทุสฺสวร  ปสาเรตฺวา  สสีส  ปารุปมาโน  วิย  วณฺณคนฺธสมฺปนฺน   
จมฺปกปุปฺผปลนฺธน  (๓)  สิรสา  สมฺปฏิจฺฉนฺโต  วิย  สิเนรุปาท   
อุปคจฺฉนฺโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย  ภควโต  จกฺกลกฺขณปฏิมณฺฑิเต   
อลฺลตฺตกวณฺณผุลฺลปทุมสสฺสิริเก  ปาเท  วนฺทิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
เอกมนฺต  นิสีทีติ  ฉนิสชชฺโทสวิรหิเต  เอกสฺมึ  โอกาเส  นิสีทิ  ฯ   
ตุณฺหีภูต  ตุณฺหีภูตนฺติ  ยโต  ยโต  อนวิุโลเกติ  ฯ  ตโต  ตโต   
ตุณฺหีภูตเยวาติ  (๑)อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  ห ิ เอกภิกฺขุสฺสาป  หตฺถกกฺุกจฺุจ   
วา  ปาทกุกฺกุจฺจ  วา  นตฺถ ิ ฯ  สพฺเพว  (๒)  ภควโต  เจว  คารเวน   
อตฺตโน  จ  สิกฺขิตสิกฺขตาย  อ ฺม ฺ  วิคตสลฺลาปา  อนฺตมโส   
อุกฺกาสิตสทฺทป  อกโรนฺตา  สุนิขาตอินฺทขีลา  วิย  นิวาตฏาเน   
สนฺนิสินฺนมหาสมุทฺทอุทก  วิย  กาเยนป  นิจฺจลา  มนสาป   
อวิกฺขิตฺตา  รตฺตวลาหกา  วิย  สิเนรุกฏู  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา   
นิสีทึสุ  ฯ  ปริพฺพาชกสฺส  เอว  สนฺนิสนิฺน  ปริส  ทสิฺวา  มหนฺต  
ปติโสมนสฺส  อุปฺปชชฺิ  ฯ  อุปฺปนฺน  จ  (๓)ปน  อนฺโตหทยสฺมึเยว   
สนฺนิทหิตุ  (๔)  อสกโฺกนฺโต  ปยสมทุาจาร  (๕)  สมุฏาเปสิ  ฯ  ตสฺมา   
อจฺฉริย  โภ  โคตมาติอาทิมาห  ฯ  (๖)   
        ตสฺส  อนฺธสฺส  ปพฺพตาโรหน  วิย  นิจฺจ  น  โหตีติ   
อจฺฉริย  ฯ  อย  ตาว  ตนฺตินโย  ฯ  (๗)  อย  ปน  อฏกถานโย  ฯ   
#  ๑. ม.  ตุณฺหีภูตเมวาติ  ฯ  ๒.  ม.  สพฺเพ  ฯ   ๓.  ม. มย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
#  ๔.  สี.  สนฺนิสีเทตุ   ฯ   ๕.  ม.  ปยสมุทฺทาหาร  ฯ   
#  ๖.  ม.  อจฺฉริย  โภติอาทิมาห  ฯ  ๗  ม.  สทฺทนโย  ฯ       



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 3 

                *เลมที่  ๙  กนทฺรกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓ 
 
อจฺฉราน  โยคนฺติ  (๑)  อจฺฉริย  ฯ  อจฺฉร  ปหริตุ  ยุตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
อภูตปุพฺพภูตนฺติ  อพฺภูต  ฯ  อุภยมฺเปต  วิมฺหยาวหสฺเสต  อธิวจน  ฯ   
ต  ปเนต  ครหอจฺฉริย  ปสสาอจฺฉริยนฺติ  ทุวิธ  โหติ    ตตฺถ   
อจฺฉริย  โมคฺคลฺลาน  อพฺภูต  โมคฺคลลฺาน  ฯ  ยาว  พาหาคหณาป   
นาม  โส  โมฆปุริโส  อาคมิสฺสตีติ  (๒)  อิท  ครหอจฺฉริย  นาม  ฯ   
อจฺฉริย  นนฺทมาเต    อพฺภูต  นนฺทมาเต  ฯ    ยตฺร  หิ  นาม   
จิตฺตุปฺปาทป  ปริโสเธสฺสสีติ  (๓)  อิท  ปสสาอจฺฉริย  นาม  ฯ  อิธาป   
อิทเมว  อธิปฺเปต  ฯ  อย ฺหิ  ปสสนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        ยาว ฺจิทนฺติ  เอตฺถ  อิทนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ  ยาวาติ   
ปมาณปริจฺเฉโท  ฯ  ยาว  สมฺมาปฏิปาทิโต  ฯ  ยตฺตเกน  ปมาเณน   
สมฺมาปฏิปาทิโต    น  สกฺกา  ตสฺส(๔)  วณฺเณตุ  อถโข  อจฺฉรยิ- 
เมเวต  อพฺภูตเมเวตนฺติ  วุตฺต  โหติ    เอตปรมเยวาติ  เอว   
สมฺมาปฏิปาทิโต  เอส  ภิกฺขุสงฺโฆ  ตสฺสาป  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
ปรโมติ  เอตปรโม  ฯ  ต  เอตปรม  ฯ  ยถา  อย  ปฏปิาทิโต   
เอว  ปฏิปาทิต  กตฺวา  ปฏปิาเทสุ  น  อิโต  ภิยฺโยติ  อตฺโถ  ฯ   
ทุติยนเย  เอว  ปฏิปาเทสฺสนฺติ   น  อิโต  ภิยฺโยติ  โยเชตพฺพ  ฯ   
ตตฺถ  ปฏิปาทิโตติ  อภิสมาจาริกวตฺต  อาทึ  กตฺวา  สมฺมา   
อปจฺจนีกปฏิปตฺติย  โยชิโต  ฯ  อถ  กสฺมา  อย  ปรพฺิพาชโก 
#  ๑.  ม.  อจฺฉราโยคฺคนฺติ  ฯ    
#  ๒. ม.  อาคเมสฺสตีติ  ฯ  วิ.  จุล.ฺ  ๗/๔๔๘/๒๘๕  ฯ  องฺ. อฏก.  ๒๓/๑๑๐/๒๐  ฯ   
#  ๓.  องฺ. สตฺตก.  ๒๓/๕๐/๖๖  ฯ    ๔.   ม.  วณฺเณ  วตฺตุ   ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 4 

                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๔ 
 
อตีตานาคเต  พุทฺเธ  ทสฺเสติ  ฯ  กิมสสฺ  ติยทฺธชานนาณ  อตฺถีติ   
นตฺถิ   นยคฺคาเหป  ปน  ตฺวา  (๑)เยนากาเรน  อย  ภิกฺขุสงฺโฆ   
สนฺนิสินฺโน  ทนฺโต  วินีโต  อุปสนฺโน  ฯ  อตีตพุทฺธาป  เอตปรมเยว   
กตฺวา  ปฏิปชฺชาเปสุ  อนาคตพุทฺธาป  ปฏิปชฺชาเปสฺสนฺติ    นตฺถิ   
อิโต  อุตฺตริ  ปฏิปาทนาติ  ม ฺมาโน  อนุพุทฺธิยา  เอวมาห  ฯ   
        เอวเมต  กนฺทรกาติ  ปาฏิเอกฺโก  อนุสนฺธิ   ภควา  กิร   
ต  สุตฺวา  กนทฺรก  ตฺว  ภิกฺขุสงฺฆ  อุปสนฺโตติ  วทสิ    อิมสฺส   
ปน  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อุปสนฺตการณ  ตุยฺห  อปากฏ    น  หิ  ตฺว   
สมตึสปารมิโย  ปูเรตฺวา  กุสลมูล  ปรปิาเจตฺวา  โพธิปลฺลงฺเก   
สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิวิชฺฌ ิ  มยา  ปน  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
าตตฺถจริย  โลกตฺถจริย  พุทฺธตฺถจริย ฺจ  โกฏ ึ ปาเปตฺวา   
โพธิปลฺลงฺเก  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิวิทฺธ    มยฺห  เอเตส   
อุปสนฺตการณ  ปากฏนฺติ  ทสฺเสตุ อิม  เทสน  อารภิ  ฯ   
        สนฺติ  หิ  กนฺทรกาติ  ปาฏิเอกฺโก  อนุสนฺธ ิ   ภควโต  กิร   
เอตทโหสิ  อย  ปริพฺพาชโก  อิม  ภิกขฺุสงฺฆ  อุปสนฺโตติ  วทติ  
อย ฺจ  ภิกฺขุสงฺโฆ  กปฺเปตฺวา  ปกปฺเปตฺวา  กุหกภาเวน   
อิริยาปถ  สณฺเปนฺโต  จิตฺเตน  อนุปสนฺโต  น  อุปสนฺตาการ   
ทสฺเสติ  เอตฺถ  ปน  ภิกฺขุสงฺเฆ  ปฏิปท  ปูรยมานาป  ปฏิปท   
ปูเรตฺวา  มตฺถก  ปตฺตา   ิตภิกฺขูป  อตฺถิ   ตตฺถ  ปฏปิท  ปูเรตฺวา   
#  ๑.  ม.  นยคฺคาเหน  ปน  วตฺวา  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 5 

                *เลมที่  ๙  กนทฺรกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕ 
 
มตฺถก  ปตฺตา  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธคุเณเหว  อุปสนฺตา    ปฏิปท   
ปูรยมานา  อุปริมคฺคสฺส  วิปสฺสนาย  อุปสนฺตา   อิโต  มุตฺตา   
ปน  อวเสสา  จตูหิ  สติปฏาเนหิ  อุปสนฺตา    ต  เนส   
อุปสนฺตการณ  ทสฺเสสฺสามีติ  อิมินา  จ  อิมินา  จ  การเณน   
อย  ภิกฺขุสงฺโฆ  อุปสนฺโตติ  ทสฺเสตุ สนฺติ  หิ  กนฺทรกาติ- 
อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อรหนฺโต  ขีณาสวาติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ    ต   
มูลปริยายสุตฺตวณฺณายเมว     วุตฺต    เสขปฏิปทมฺป    ตตฺเถว   
วิตฺถาริต  ฯ     สนฺตตสีลาติ     สตตสีลา    นิรนฺตรสลีา  ฯ  สนฺตต- 
วุตฺติโนติ  ตสฺเสว  เววจน   สนฺตตชีวิกา  วาติป  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมึ   
สนฺตตสีเล  ตฺวาว  ชีวิก  กปฺเปนฺติ    น  ทุสฺสลีฺย  มรณ   
ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        นิปกาติ  เนปกฺเกน  สมนฺนาคตา  ป ฺวนฺโต    นิปก- 
วุตฺติโนติ  ป ฺาย  ตฺวา  ชีวิต  กปฺเปนฺติ  ฯ  ยถา  เอกจฺโจ   
สาสเน  ปพฺพชิตฺวาป  ชวิีตการณา  ฉสุ  อโคจเรสุ  จรติ   
เวสิยโคจโร  โหติ    วิธวถูลกุมาริกปณฺฑกปานาคารภิกฺขุนีโคจโร   
โหติ    สสฏโ  วิหรติ  ราชูหิ  ราชมหามตฺเตหิ  ติตฺถิเยหิ   
ติตฺถิยสาวเกหิ  อนนุโลมิเกน  คิหิสสคฺเคน  (๑)  เวชฺชกมฺม  กโรติ   
ทูตกมฺม  กโรติ    ปหิณกมฺม  กโรติ    คณฺฑ  ผาเลติ    อรุมกฺขน   
#  ๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๖๐๔/๓๓๒  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 6 

                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๖ 
 
เทติ    อุทฺธวิเรจน  เทติ    อโธวิเรจน  เทติ    นตฺถุเตล  ปจติ     
ปวนเตล  ปจติ    เวฬุทาน  เทติ    ปตฺตทาน   ปุปฺผทาน    ผลทาน     
สินานทาน  ทนฺตกฏทาน   มุโขทกทาน   จุณฺณมตฺติกทาน  เทติ (๑)  
ปาตุกมฺย  (๒) กโรติ    มุคฺคสูปย  ปาริภฏย    ชงฺฆเปสนิก  กโรตีติ   
เอกวีสติวิธาย  อเนสนาย  ชีวิต  กปฺเปนฺโต  อนิปกวุตฺติ  นาม   
โหติ    น  ป ฺาย  ตฺวา  ชีวิต  กปฺเปติ   ตโต  กาลกิริย   
กตฺวา  สมณยกฺโข  นาม  หุตฺวา  ตสฺส  สงฺฆาฏิป  อาทิตฺตา   
โหติ  สมฺปชชฺลิตาติ  วุตฺตนเยน  มหาทุกฺข  อนุโภติ  เอววิธา   
อหุตฺวา  ชีวิตเหตุป  สิกฺขาปท  อนติกฺกมนฺโต  จตุปาริสุทฺธิสีเล   
ปติฏาย  ยถาพล  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา  รถวินีตปฏิปท   
มหาโคสิงฺคปฏิปท  มหาสุ ฺตาปฏิปท  อนงฺคณปฏิปท  ธมฺม- 
ทายาทปฏิปท  นาลกปฏปิท  ตุวฏฏกปฏิปท  จนฺโทปมปฏิปทนฺติ   
อิมานิ  อริยปฏิปทานิ  ปเูรนฺโต  จตุปจฺจยสนฺโตสภาวนาราม- 
อริยวสปฏิปตฺติย  กายสกฺขิโน  หุตฺวา  อนีกา  นิกฺขนฺตหตฺถี  วิย  
ยูถา  วิสฺสฏสีโห  วิย  นปิฺปจฺฉาพนฺธา  มหานาวา  (๓)  วิย  จ   
คมนาทีสุ  เอกวิหาริโน  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อชฺช  อชฺช  (๔)   
อรหตฺตนฺติ  ปวตฺตอุสฺสาหา  วิหรนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        สุปติฏ ิตจิตฺตาติ  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สุฏ ุ   ิตจิตฺตา  (๕)  
#  ๑.  ส.ี จุณฺณทาน  มตฺติกทาน  ๒.  ม.  ปากฏมย   ฯ   
#  ๓.  ส.ี นปิปฺจฺจาพนฺธมหานาวา  ฯ  ม. นิปฺปจฺจาพนฺธมหานาวา  ฯ  
#  ๔  ม.  อชชฺอชฺเชว  ฯ   ๕.  ม.  สุฏ ุป ิตจิตตา  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 7 

                *เลมที่  ๙  กนทฺรกสุตฺตวณฺณนา  หนา        ๗ 
 
หุตฺวา  ฯ  เสสา  สติปฏานกถา  เหฏา  วิตฺถาริตาว  ฯ  อิธ   
ปน  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  สติปฏานา  กถิตา  ฯ  เอตฺตเกน   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อุปสนฺตการณ  กถิต  โหติ   ฯ  
        ยาว  สปุ ฺตฺตาติ  ยาว  สุฏ ุ  ปตา  (๗)  สุเทสิตา  ฯ   
มยมฺป  ห ิ ภนฺเตติ  อิมินา  เอส  อตฺตโน  การกภาว  ทสฺเสติ   
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  อุกฺขิปติ    อยเ ฺหตฺถ  อธิปฺปาโย  ฯ  มยมฺป  ห ิ  
ภนฺเต  คิหี  ฯเป ฯ  สุปติฏ ิตจิตฺตา  วิหราม  ภิกฺขุสงฺฆสฺสป  น  (๑)   
อยเมว  กสิ  จ  พีช ฺจ  ยคุ ฺจ  นงฺคล ฺจ  (๒)ผาลปาจน ฺจ 
ตสฺมา  ภิกฺขุสงฺโฆ  สพฺพกาล  สติปฏานปรายโน   มย  ปน   
กาเลน  กาล  โอกาส  ลภิตฺวา  เอต  มนสิการ  กโรม   มยมฺป   
การกา    น   สพฺพโส  วิสสฺฏกมฺมฏานาเยวาติ  ฯ  มนุสฺสคฺคหเนติ   
มนุสฺสาน  อชฺฌาสยคหเนน  คหนตา  อชฌฺาสยสฺสาป  เนสป   
กิเลสคฺคหเนน  คหนตา  เวทิตพฺพา  ฯ  กสฏสาเยฺเยสุป  เอเสว   
นโย  ฯ  ตตฺถ  อปริสุทฺธฏเน  กสฏตา   เกราฏิยฏเน  สาเยฺยตา   
เวทิตพฺพา  ฯ  สตฺตาน  หติาหิต  ชานาตีติ  เอว  คหนกสฏ- 
เกราฏิยาน  มนุสฺสาน  หิตาหิตปฏิปท  ยถา  (๓)  สฏุ ุ  ภควา   
ชานาติ  ฯ  ยทิท  ปสโวติ  เอตฺถ  สพฺพาป  จตุปฺปทชาติ   
ปสโวติ  อธปิฺเปตา  ฯ  ปโหมีติ  สกโฺกมิ  ฯ  ยาวตฺตเกน  อนฺตเรนาติ   
ยตฺตเกน  ขเณน  ฯ  จมฺป  คตาคต  กรสิฺสตีติ  อสฺสมณฺฑลโต   
#  ๑. ม. ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปน  ฯ   ๒.  ม.ยคุนงฺคล ฺจ  ฯ  ๓.  ม. ยาว  ฯ     



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 8 

                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๘ 
 
ยาว  จมฺปาย  นครทฺวารา  (๑)  คมน  อาคมน ฺจ  กริสฺสติ  ฯ   
สาเยฺยานีติ  สตฺตานิ  ฯ  กูเฏยยฺานีติ  กูฏตฺตานิ  ฯ  วงฺเกยฺยานีติ   
วงฺกตฺตานิ  ฯ  ชิมฺเหยฺยานีติ  ชิมฺหตฺตานิ  ฯ  ปาตุกรสิฺสตีติ  ปกาเสสฺสติ   
ทสฺเสสฺสติ    น  หิ  สกฺกา  เตน  ตานิ  เอตฺตเกน  อนฺตเรน   
ทสฺเสตุ   ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  กิสฺมิ ฺจิเทว  าเน  าตุกามสฺส  สโต  ย   
าน  มนุสฺสาน  สปฺปฏิภย   ปุรโต  คนฺตฺวา  ว ฺเจตฺวา   
สฺสามีติ  น  โหติ    ตสฺมึ  าตุกามฏาเนเยว  นิขาตตฺถมฺโภ  วิย   
จตฺตาโร  ปาเท  นิจฺจเล  กตฺวา  ติฏติ   อย  สโ  นาม  ฯ  ยสฺส   
ปน  กิสฺมิ ฺจิเทว  าเน  อวจฺฉินฺทิตฺวา  ขนฺธคต  ปาเตตุกามสฺส   
สโต  ย  าน  มนุสฺสาน  สปฺปฏิภย   ปุรโต  คนฺตฺวา  ว ฺเจตฺวา   
ปาเตสฺสามีติ  น  โหติ    ตตฺเถว  อวจฺฉินฺทิตฺวา  ปาเตติ  อย   
กูโฏ  นาม  ฯ  ยสฺส  กิสฺมิ ฺจิเทว  าเน  มคฺคา  โอกฺกมฺม   
นิวตฺติตฺวา  ปฏิมคฺค  อาโรหิตุกามสฺส  สโต  ย  าน  มนุสฺสาน   
สปฺปฏิภย   ปุรโต  คนฺตฺวา  ว ฺเจตฺวา  เอว  กริสฺสามีติ  น  โหติ     
ตตฺเถว  มคฺคา  โอกฺกมฺม  นิวตฺติตฺวา  ปฏิมคฺค  อาโรหติ   อย   
วงฺโก  นาม  ฯ  ยสฺส  ปน  กาเลน  วามโต  กาเลน  ทกฺขิณโต  
กาเลน  อุชุมคฺเคเนว  คนฺตุกามสฺส  สโต  ย  าน   มนุสฺสาน  
สปฺปฏิภย   ปุรโต  คนฺตฺวา  ว ฺเจตฺวา  เอว  กริสฺสามีติ  น   
#  ๑.  ม.  จมฺปานครทฺวารา  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 9 

                *เลมที่  ๙  กนทฺรกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙ 
 
โหติ   ตตฺเถว  กาเลน  วามโต  กาเลน  ทกฺขิณโต  กาเลน  
อุชุมคฺค  คจฺฉติ   ตถา  ลณฺฑ  วา  ปสสฺาว  วา  วิสฺสชฺเชตุกามสฺส   
ตโต  อิท  าน  สุสมฺมฏ  อากิณฺณมนุสฺส  รมณีย   อิมสฺมึ  าเน   
เอวรูป  กาตุ  น  ยุตฺต  ปุรโต  คนฺตฺวา  ปฏิจฺฉนฺนฏาเน   
กริสฺสามีติ  น  โหติ    ตตฺเถว  กโรติ    อย  ชิโมฺห  นาม  ฯ   
อิติ  อิม  จตุพฺพิธป  กิริย  สนฺธาเยต  วุตฺต    สพฺพานิ  ตานิ   
สาเยฺยานิ  กูเฏยฺยานิ  วงฺเกยฺยานิ  ชิเมฺหยฺยานิ  ปาตุกริสฺสตีติ ฯ 
เอว  กโรนฺตาป  เต  สณฺานาทโย  ตานิ  สาเยฺยาทีนิ   
ปาตุกโรนฺติ  นาม  ฯ   
        เอว  ปสูน  อุตฺตานภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  มนุสฺสาน  
คหนภาว  ทสฺเสนฺโต  อมหฺาก  ปน  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
ทาสาติ  อนฺโตชาตกา  วา  ธนกฺกีตา  วา  กรมรานีตา  วา   
สย  วา  ทาสพฺย  อุปคตา  ฯ  เปสฺสาติ  เปสนการกา  ฯ  กมฺมกราติ   
ภตฺตเวตฺตนภตา  ฯ  อ ฺถาว  กาเยนาติ  อ ฺเนากาเรน  
กาเยน  สมุทาจรนฺติ   อ ฺเนากาเรน  วาจาย   อ ฺเน  จ   
เนส  อากาเรน  จิตฺต  สณฺ ิต  (๑)  โหตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺถ  เย   
สมฺมุขา  สามิเก  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคมน  กโรนฺติ  ฯ  หตฺถโต  ภณฺฑก  
คณฺหนฺติ  ฯ  อิม  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิม  คณฺหนฺตา  เสสานิป   
อาสนป ฺาปนตาลวณฺฏวีชนปาทโธวนาทีนิ  สพฺพานิ  กิจฺจานิ   
#  ๑.  ม.   ิต  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 10 

                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๐ 
 
กโรนฺติ  ฯ  ปรมฺมุขกาเล  ปน  เตลป  อุคฺฆรนฺต  (๑)  น  โอโลเกนฺติ     
สตคฺฆนเกป  สหสฺสคฺฆนเกป  กมฺเม  ปริหายนฺเต  นิวตฺติตฺวา  
โอโลเกตตป  น  อิจฺฉนฺติ    อิเม  อ ฺถา  กาเยน  สมุทาจรนฺติ   
นาม  ฯ  เย  ปน  สมฺมุขา  อมฺหาก  สามิ  อมฺหาก  อยฺโยติ- 
อาทีนิ  วตฺวา  ปสสนฺติ    ปรมฺมุขา  อวตฺตพฺพ  นาม  นตฺถิ   
ย  อิจฺฉนฺติ    ต  วทนฺติ    อิเม  อ ฺถา  วาจาย  สมุทาจรนฺติ   
นาม  ฯ   
        จตฺตาโรเม  เปสฺสปคฺุคลาติ  อยมฺป  ปาฏิเอกฺโก   
อนุสนฺธิ  ฯ  อย ฺหิ  เปสฺโส  ยาว ฺจิท  ภนฺเต  ภควา  เอว   
มนุสฺสคฺคหเน  เอว  มนุสสฺกสเฏ  เอว  มนุสฺสสาเยฺเย  วตฺตมาเน   
สตฺตาน  หิตาหิต  ชานาตีติ  อาห  ฯ  ปรุิเมว  (๒)  ตโย  ปุคฺคลา   
อหิตปฏิปท  ปฏิปนฺนา  ฯ  อุปร ิ จตุตฺโถ  หิตปฏิปท  ฯ  เอวมห   
สตฺตาน  หิตาหิต  ชานามีติ  ทสฺเสตุ  อิม  เทสน  อารภิ  ฯ   
เหฏา  กนฺทรกสฺส  กถาย  สทฺธ ึ ปโยเชตตป  วฏฏติ  ฯ   
เตน  วุตฺตยาว ฺจิท  โภตา โคตเมน  สมฺมา  ภิกฺขุสงฺโฆ   
ปฏิปาทิโตติ  ฯ  อถสฺส  ภควา  ปุริเม  ตโย  ปุคฺคเล  ปหาย   
อุปริ  จตุตฺถปุคฺคลสฺส  หติปฏิปตฺติยเยว  ปฏิปาเทมีติ  ทสฺเสนฺโตป  
อิม  เทสน  อารภิ  ฯ  สนฺโตติ  อิท  สวิชฺชมานาติ  ปทสฺเสว   
เววจน  ฯ  สนฺตา โหนฺติ  สมิตา  วูปสนฺตาติ  (๓)  เอตฺถ  หิ   
#  ๑.  ม.  อุตฺตรนฺต  ฯ   ๒.  ม.  ปุริเม  จ  ฯ  ๓.  อภิ. วิ.  ๓๕/๔๔๐/๒๖๐  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 11 

                *เลมที่  ๙  กนทฺรกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑ 
 
นิรุทฺธา  สนตฺาติ  วุตฺตา  ฯ  สนฺตา  เอเต  วิหารา  อริยสฺส   
วินเย  วุจฺจนฺตีติ  เอตฺถ  (๑)  นิพฺพุตา  ฯ  สนฺโต  หเว  สพฺภิ   
ปเวทยนฺตีติ  (๒)  เอตฺถ  ปณฺฑิตา  ฯ  อิธ  ปน  วิชชฺมานา  ฯ   
อุปลพฺภมานาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อตฺตนฺตปาทีสุ  อตฺตาน  ตปติ  ทกฺุขาเปตีติ  อตฺตนฺตโป  ฯ   
อตฺตโน  ปรติาปนานุโยค  อตฺตปริตาปนานุโยค  ฯ  ปร  ตปติ   
ทุกฺขาเปตีติ  ปรนฺตโป  ฯ  ปเรส  ปริตาปนานุโยค  ปรปริตา- 
ปนานุโยค  ฯ  ทฏิเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ฯ  นิจฺฉาโตติ   
ฉาต  วุจฺจติ  ตณฺหา  ฯ  สา  อสฺส  นตฺถีติ  นิจฺฉาโต  ฯ  สพฺพ- 
กิเลสาน  นิพฺพุตตฺตา  นิพฺพุโต  ฯ  อนฺโตตาปนกิเลสาน  อภาวา  
สีตโล  ชาโตติ  สีติภูโต  ฯ  ฌานมคฺคผลนิพฺพานสุขานิ  ปฏ-ิ 
สเวเทตีติ  สุขปฏิสเวที  ฯ  พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนาติ  เสฏภูเตน   
อตฺตนา  ฯ  จิตฺต  อาราเธตีติ  จิตฺต  สมปฺาเทติ    ปรปิูเรติ  คณฺหาติ   
ปสาเทตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ทุกฺขปฏิกฺกูลนฺติ  ทกฺุขสฺส  ปฏกิกฺูล  ฯ  ปจฺจนีกสณฺ ิต  ฯ  ทุกฺข   
อปตฺถยมานนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปณฺฑิโตติ  อิธ  จตูหิ  การเณหิ  ปณฺฑิโตติ  น   
วตฺตพฺโพ  ฯ  สติปฏาเนสุ  ปน  กมฺม  กโรตีติ  ปณฺฑิโตติ  วตฺตุ   
วฏฏติ  ฯ  มหาป ฺโติ  อทมฺป  มหนฺเต  อตฺเถ  ปรคฺิคณฺหาตีติ-   
# ๑. ม.ม. ๑๒/๑๐๓/๘๕  ฯ   ๒. ขุ.ชา.  ๒๘/๓๔๒/๑๓๖  ฯ   
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๒ 
 
อาทินา   มหาป ฺาลกฺขเณน  น  วตฺตพฺพ  ฯ  สติปฏาน- 
ปริคฺคาหิกาย  ป ฺาย  ปน  สมนฺนาคตตฺตา  มหาป ฺโติ   
วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ  มหตา  อตฺเถน  สยุตฺโต  อภวิสฺสาติ   มหตา   
อตฺเถน  สยุตฺโต  หุตฺวา  คโต  ภเวยฺย  ฯ  โสตาปตฺติผล  ปาปุเณยฺยาติ   
อตฺโถ  ฯ  กึ  ปน  เยส  มคฺคผลาน  อุปนิสฺสโย  อตฺถิ   พุทฺธาน   
สมฺมุขีภาเว   ิเตป  เตส  อนฺตราโย  โหตีติ  ฯ  อาม  โหติ  ฯ 
น  ปน  พุทฺเธ  ปฏิจฺจ  ฯ  อถโข  กิริยาปริหานิยา  วา   
ปาปมิตฺตตาย  วา  โหติ    ตตฺถ  (๑)  กริิยาปริหานิยา  โหติ   
นาม  สเจ  ห ิ ธมฺมเสนาปติ  ธน ฺชานิยสฺส  พฺราหฺมณสฺส   
อาสย  ตฺวา  ธมฺม  อเทสยิสฺส  ฯ  โส  พฺราหฺมโณ  โสตาปนฺโน   
อภวิสฺส  ฯ  เอว  ตาว  กิรยิาปริหานิยา  โหติ  นาม  ฯ   
ปาปมิตฺตตาย  โหติ  นาม  สเจ  ห ิ อชาตสตฺตุ  เทวทตฺตสฺส  วจน   
คเหตฺวา  ปตุฆาตกมฺม  นากริสฺส  ฯ  สาม ฺผลสุตฺตกถิตทิวเสว   
โสตาปนฺโน  อภวิสฺส  ฯ  ตสฺส  วจน  คเหตฺวา  ปตุฆาตกมฺมสฺส   
กตตฺตา  ปน  น  โหติ  ฯ   เอว  ปาปมิตฺตตา  โหติ    อิมสฺสาป   
อุปาสกสฺส  กิริยาปริหานิ  ชาตา  อปรินิฏ ิตาย  เทสนาย  
อุฏหิตฺวา  ปกฺกนฺโต  ฯ  อปจ  ภิกฺขเว  เอตฺตาวตาป  เปสฺโส   
หตฺถาโรหปุตฺโต  มหตา  อตฺเถน  สยุตฺโตติ  กตเรน  มหนฺเตน   
อตฺเถน  ฯ  ทวีฺหิ  อานิสเสหิ  ฯ  โส  กิร  อุปาสโก  สงฺเฆ  จ   
#  ๑. ม.  ตตฺถ  กถ  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 13 

                *เลมที่  ๙  กนทฺรกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓ 
 
ปสาท  ปฏลิภิ  ฯ  สติปฏานปริคฺคณฺหณตฺถาย  จสฺส  อภินโว   
นโย   อุทปาทิ  ฯ  เตน  วุตฺต  มหตา  อตฺเถน  สยุตฺโตติ  ฯ   
กนฺทรโก  ปน  สงฺเฆ  ปสาทเมว  ปฏิลภิ  ฯ  เอตสฺส  ภควา  กาโลติ  
เอตสฺส  ธมฺมกฺขานสฺส  จตุนฺน  วา  ปน  ปุคฺคลาน  วิภชนสฺส   
กาโล  ฯ   
        โอรพฺภิกาทีสุ  อุรพภฺา  วุจฺจนฺติ  เอฬกา  ฯ  อุรพฺเภ   
หนตีติ  โอรพฺภิโก  ฯ  สกูริกาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ลุทฺโทติ   
ทารุโณ  กกขฺโฬ  ฯ  มจฺฉฆาตโกติ  มจฺฉพนฺโธ  เกวฏโฏ  ฯ   
พนฺธนาคาริโกติ  พนฺธนาคารโคปโก  ฯ  กุรรูกมฺมนฺตาติ  ทารุณ- 
กมฺมนฺตา  ฯ  มุทฺธาวสิตฺโตติ  ขตฺติยาภิเสเกน  มุทฺธนิ  อภิสิตฺโต  ฯ   
ปุรตฺถิเมน  นครสฺสาติ  นครโต  ปรุตฺถิมทิสาย  ฯ  สนถฺาคารนฺติ  
ย ฺสาล  ฯ  ขราชิน  นิวาเสตฺวาติ  สขุร  อชินจมฺม  นิวาเสตฺวา  ฯ  
สปฺปเตเลนาติ  สปฺปนา  จ  เตเลน  จ  ฯ  เปตฺวา  หิ  สปฺป   
อวเสโส  โย  โกจิ  เสฺนโห  เตลนฺติ  วุจฺจติ  ฯ กณฺฑวมาโนติ   
นขาน  ฉินฺนตฺตา กณฺฑวิตพฺพกาเล  เตน  กณฺฑวมาโน  ฯ   
อนนฺตรหิตายาติ  อสณฺฑตาย  ฯ  สรูปวจฺฉายาติ  สทิสวจฺฉาย  ฯ   
สเจ  คาวี  เสตา  โหติ    วจฺโฉป  เสตโกว    สเจ  คาวี  กพรา   
วา   รตฺตา  วา    วจฺโฉป  ตาทิโสวาติ  เอว  สรูปวจฺฉาย  ฯ   โส   
เอวมาหาติ  โส  ราชา  เอว  วเทติ  ฯ  วจฺฉตราติ  ตรุณวจฺฉก- 
ภาว  อติกฺกนฺตา  พลววจฺฉา  ฯ  วจฺฉตรีสุป  เอเสว  นโย  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๔ 
 
ปริสณฺายาติ (๑)  ปรกิฺเขปกรณตฺถาย  เจว  ย ฺภูมิย  อตฺถกรณตฺถาย  
จ  ฯ  เสส  เหฏา  ตตฺถ  ตตฺถ  วิตฺถาริตตฺตา  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                กนฺทรกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                        ปม  ฯ   
                                        ____________________  
                                        อฏกนาครสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อฏกนาครสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เวลวุคามเกติ  (๒) 
เวสาลิยา  ทกฺขิณปสฺเส  อวิทูเร  เวลุวคามโก  นาม  อตฺถ ิ ฯ  ต   
โคจรคาม  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  ทสโมติ  โสป  (๓)  ชาติโคตฺตวเสน   
เจว  สารปตฺตกุลคณนาย  จ  ทสเม  าเน  คณิยติ  ฯ  เตนสฺส   
ทสโมเตฺวว  นาม  ชาต  ฯ  อฏกนาคโรติ  อฏกนครวาสี  ฯ  
กุกฺกุฏาราโมติ  กุกฺกฏุเสฏ ินา  การิโต  อาราโม  ฯ 
        เตน  ภควตา  ฯเป ฯ  อกฺขาโตติ  เอตฺถ  อย  สงฺเขปตฺโถ  ฯ   
โย  โส  ภควา  สมตึสปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพกิเลเส  ภ ฺชิตฺวา  
อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  ฯ  เตน  ภควตา  เตส  
เตส  สตฺตาน  อาสยานุสย  ชานตา  ต  (๔)  หตฺถตเล  ปตอามลก  
วิย  สพฺพ  เยฺยธมฺม  ปสฺสตา  ฯ  อปจ  ปุพฺเพนิวาสาทีหิ   
ชานตา   ทิพฺเพน  จกฺขุนา  ปสฺสตา  ฯ  ตีหิ  วิชฺชาหิ  ฉหิ   
วา  ปน  อภิ ฺาหิ  ชานตา   สพฺพตฺถ  อปฺปฏิหเตน  สมนฺต-  
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                *เลมที่  ๙  อฏกนาครสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕ 
 
จกฺขุนา  ปสฺสตา  ฯ  สพฺพธมฺมชานนสมตฺถาย  ป ฺาย  ชานตา   
สพฺพสตฺตาน  จกฺขุวิสยาตีตานิ  ติโรกฑฺุฑาทิคตานิ  รูปานิ   
อติวิสุทฺเธน  มสจกฺขุนา  ปสฺสตา  ฯ  อตฺตหิตสาธิกาย  สมาธิ- 
ปทฏานาย  ปฏิเวธป ฺาย  ชานตา  ฯ  ปรหิตสาธิกาย  กรุณา- 
ปทฏานาย  เทสนาป ฺาย  ปสฺสตา  ฯ  อรีน  หตตฺตา   
ปจฺจยาทีน ฺจ  อรหตฺตา  อรหตา  ฯ  สมฺมา  สาม ฺจ  สจฺจาน   
พุทฺธตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ฯ  อนฺตรายิกธมฺเม  วา  ชานตา    
นิยฺยานิกธมฺเม  ปสฺสตา  ฯ  กิเลสารีน  หตตฺตา  อรหตา  ฯ  สาม   
สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ   เอว  จตุเวสา- 
รชฺชวเสน  จตูหิ  การเณหิ  โถมิเตน  อตฺถิ  น ุ โข  เอโก   
ธมฺโม  อกฺขาโตติ  ฯ   
        อภิสงฺขตนฺติ  กต  อุปฺปาทิต  ฯ  อภิส ฺเจตยิตนฺติ  เจตยิต   
ปกปฺปต  ฯ  โส  ตตฺถ   ิโตติ  โส  ตสฺมึ  สมถวิปสฺสนาธมฺเม  
 ิโต  ฯ  ธมฺมราเคน  ธมฺมนนฺทิยาติ  ปททฺวเยหิ  สมถวิปสฺสนาสุ   
ฉนฺทราโค  วุตฺโต  ฯ  สมถวิปสฺสนาสุ  หิ  สพฺเพน  สพฺพ  ฉนฺทราค   
ปริยาทิยิตุ  สกฺโกนฺโต  อรหา  โหติ    อสกฺโกนฺโต  อนาคามี   
โหติ    โส  สมถวิปสฺสนาสุ  ฉนฺทราคสฺส  อปฺปหีนตฺตา   
จตุตฺถชฺฌานเจตนาย  สุทฺธาวาเส  นิพฺพตฺตติ  ฯ  อย  อาจริยาน   
สมานกถา  ฯ   
        วิตณฺฑวาที  ปนาห  เตเนว  ธมฺมราเคนาติ  วจนโต    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๖ 
 
อกุสเลน  สทฺุธาวาเส  นิพฺพตฺตตีติ  ฯ  โส  สุตฺต  อาหราติ   
วตฺตพฺโพ  ฯ  อทฺธา  อ ฺ  อปสฺสนฺโต  อิทเมว  อาหริสฺสติ  ฯ   
ตโต  วตฺตพฺโพ  ก ึ ปนิท  สุตฺต  เนยฺยตฺถ  นีตตฺถนฺติ  ฯ  อทฺธา   
นีตตฺถนฺติ  วกฺขติ  ฯ  ตโต  วตฺตพฺโพ  เอว  สนฺเต  อนาคามิ- 
ผลตฺถิเกน  สมถวิปสฺสนาสุ  ฉนฺทราโค  กตฺตพฺโพ  ภวิสฺสติ   
ฉนฺทราเค  อุปฺปาทิเต  อนาคามิผล  ปฏวิิทฺธ  ภวิสฺสติ  มา   
สุตฺต  เม  ลทธฺนฺติ  ย  วา  ต  วา  ทีเปหิ  ฯ  ป ฺห  กเถนฺเตน   
หิ  อริยสฺส  สนฺติเก  อุคฺคเหตฺวา  อตฺถรส  ปฏิวิชฺฌตฺิวา  กเถตุ   
วฏฏติ  ฯ  อกุสเลน  ห ิ สคฺเค  กุสเลน  วา  อปาเย  ปฏิสนฺธิ   
นาม  นตฺถิ  ฯ วุตฺตเ ฺหต  ภควตา ฯ 
        น  ภิกฺขเว  โลภเชน  กมฺเมน  โทสเชน  กมฺเมน  โมหเชน   
กมฺเมน  เทวา  ป ฺายนฺติ  ฯ  มนุสฺสา   ป ฺายนฺติ  ฯ  ยา  วา   
ปน ฺาป  กาจิ  สุคติโย  ฯ    อถโข  ภิกฺขเว  โลภเชน  กมฺเมน   
โทสเชน  กมเฺมน  โมหเชน  กมฺเมน  นิรโย  ป ฺายติ   
ติรจฺฉานโยนิ   ป ฺายติ   ปตฺติวิสโย  ป ฺายติ   ยา  วา  
ปน ฺาป  กาจิ  ทุคฺคติโยติ  ฯ  (๑)   
        เอว  ส ฺาเปตพฺโพ   สเจ  ส ฺชานาติ  ส ฺชานาตุ   โน   
เจ  ส ฺชานาติ  คจฺฉ  ปาโตว  วิหาร  ปวิสิตฺวา  ยาคุ   
ปวาหีติ  อุยฺโยเชตพฺโพ  ฯ   
#  ๑. องฺ ฉกฺก.  ๒๒/๓๑๐/๓๗๘  ฯ  
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                *เลมที่  ๙  อฏกนาครสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗ 
 
        ยถา  จ  ปน  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ฯ  เอว  มหามาลุงฺโกฺยวาเทป  
มหาสติปฏาเนป  กายคตาสติสุตฺเตป  สมถวิปสฺสนา  กถิตา  ฯ   
ตตฺถ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สมถวเสน  คจฺฉโตป  วิปสฺสนาวเสน   
คจฺฉโตป  สมถธุรเมว  ธรุ  ฯ  มหามาลุงฺโกฺยวาเท  วิปสฺสนา- 
ธุร  ฯ  (๑) มหาสติปฏาน  ปน  วิปสสฺนุตฺตร  นาม  กถิต  ฯ  
กายคตาสติสุตฺต  สมถุตฺตรนฺติ  ฯ   
        อย  โข  คหปติ  ฯเป ฯ  เอกธมฺโม  อกฺขาโตติ  เอกธมฺม   
ปุจฺฉิเตน  อยมฺป  เอกธมฺโมติ  เอว  ปุจฺฉาวเสน  กถิตตฺตา  
เอกาทสป  ธมฺมา  เอกธมฺโม  นาม  ชาตา  ฯ   มหาสกุลุทายี- 
สุตฺตสฺมิ ฺหิ  เอกูนวีสติ  ปุจฺฉา  สพฺพานิ  ปฏิปทาวเสน  เอกธมฺโม   
นาม  ชาตานิ  ฯ  อิธ  เอกาทส  ปุจฺฉาวเสน  เอกธมฺโมติ   
อาคตานิ  ฯ  อมตุปฺปตฺติยฏเน  วา  สพฺพานิป  เอกธมฺโมติ  วตฺตุ   
วฏฏติ  ฯ   
        นิธิมุข  คเวสนฺโตติ  นิธึ  ปริเยสนฺโต  ฯ  สกิเทวาติ   
เอกปฺปโยเคเนว  ฯ   กถ  ปน  เอกปฺปโยเคน  เอกาทสนฺน  นิธนี   
อธิคโม  โหตีติ  ฯ  อิเธกจฺโจ  อร ฺนิธึ  คเวสมาโน  จรติ  ฯ   
ตเมน  อ ฺตโร  อตฺถจรโก  ทิสฺวา  ก ึ โภ  จรสีติ  ปุจฺฉติ  ฯ   
โส  ชีวิตวุตฺตึ  ปริเยสามีติ  อาห  ฯ  อิตโร  เตนหิ  สมฺม   
อาคจฺฉ   เอต  ปาสาณ  ปวตฺเตหีติ  อาห  ฯ  โส  ต  ปวตฺเตตฺวา  
# ๑.  ม.  วิปสฺสนาว  ธุร    ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๘ 
 
อุปรูปริ  ปตา  วา  กุจฺฉิยา  กุจฺฉึ  อาหจฺจ   ิตา  วา  เอกาทส   
กุมฺภิโย  ปสฺเสยฺย  ฯ  เอว  เอกปฺปโยเคน  เอกาทสนฺน  นิธีน   
อธิคโม  โหติ   ฯ 
        อาจริยธน  ปริเยสิสสฺนฺตีติ  อ ฺติตฺถิยา  หิ  ยสฺส  สนติฺเก   
สิปฺป  อุคฺคณฺหนฺติ  ฯ  ตสฺส  สิปฺปุคฺคหณโต  ปุเร  วา  ปจฺฉา   
วา  อนฺตเร  วา  เคหโต  นีหริตฺวา  ธน  เทนฺติ  ฯ  เยส   
เคเห  นตฺถิ  ฯ  เต  าติสภาคโต  ปริเยสนฺติ  ฯ ตถา  อลภมานา  
ภิกฺขป  จริตฺวา  เทนฺติเยว  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ   
        กิมงฺคมฺปนาหนฺติ  พาหิรกา  ตาว  อนิยฺยานิเกป  สาสเน   
สิปฺปมตฺตทายกสฺส  ธน  ปริเยสนฺติ  ฯ  อห  ปน  เอววิเธ   
นิยฺยานิกสาสเน   เอกาทสวิธ  อมตุปฺปตฺติปฏิปท  เทเสนฺตสฺส  
อาจริยสฺส  ปูช  กึ  น  กรสิฺสามิ  ฯ  กรสิฺสามิเยวาติ  วทติ  ฯ  
ปจฺเจกทุสฺสยุเคน  อจฺฉาเทสีติ  เอกเมกสฺส  ภิกฺขุโน  เอเกก   
ทุสฺสยุค  อทาสีติ  อตฺโถ  ฯ  สมุทาจารวจน  ปเนตฺถ  เอวรูป  
โหติ    ตสฺมา  อจฺฉาเทสีติ  วุตฺต  ฯ  ป ฺจสตวิหารนฺติ  ป ฺจ- 
สตคฺฆนิก  ปณฺณสาล  กาเรสีติ  อตฺโถ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                                อฏกนาครสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                        ทติุย  ฯ   
                                        ____________________    
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                                                *เลมที่  ๙  หนา  ๑๙  
 
                                                เสขสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  เสขสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  นว  สนถฺาคารนฺติ   
อธุนา  การิต  สนถฺาคาร  ฯ  เอกา  มหาสาลาติ  อตฺโถ  ฯ  
อุยฺโยคกาลาทีสุ  หิ  ราชาโน  ตตฺถ  ตฺวา  เอตฺตกา  ปุรโต   
คจฺฉนฺตุ  ฯ  เอตฺตกา  ปจฺฉา  ฯ  เอตฺตกา  อุโภหิ  ปสฺเสหิ  ฯ  เอตฺตกา   
หตฺถี   อภิรุหนฺตุ    เอตฺตกา  อสฺเสสุ   เอตฺตกา  รเถสุ  ติฏนฺตูติ  
เอว  สนฺถ  กโรนฺติ  มริยาท  พนฺธนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ต  าน   
สนฺถาคารนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อุยฺโยคฏานโต  จ  อาคนฺตฺวา  ยาว   
เคเหสุ  อลฺลโคมยปริภณฺฑาทีนิ  กโรนฺติ  ฯ  ตาว  เทฺว  ตีณิ   
ทิวสานิ  เต  ราชาโน  ตตฺถ  สนฺถมฺภนฺตีติป  สนฺถาคาร  ฯ   
เตส  ราชูน  สหตฺถานุสาสน  อคารนฺติป  สนฺถาคาร  ฯ   
คณราชาโน  หิ  เต   ตสฺมา  อุปฺปนฺนกิจฺจ  เอกสฺส  วเสน   
ฉิชฺชติ  ฯ  สพฺเพส  ฉนฺโท  ลทฺธุ  วฏฏติ  ฯ  ตสฺมา  สพฺเพ  ตตฺถ   
สนฺนิปติตฺวา  อนุสาสนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  สหตฺถานุสาสน   
อคารนฺติป  สนฺถาคารนฺติ  ฯ  ยสฺมา  ปเนเต  ตตฺถ  สนฺนิปติตฺวา  
อิมสฺมึ  กาเล  กสิตุ  วฏฏติ  ฯ  อิมสฺมึ  กาเล  วปตุนติฺ  เอวมาทินา   
นเยน  ฆราวาสกิจฺจานิ  สมฺมนฺตยนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ฉิทฺทาวฉิทฺท  (๑)   
ฆราวาส  ตตฺถ  สนฺถรนฺตีติป  สนฺถาคาร  ฯ  อจิรการิต  โหตีติ   
กฏกมฺมสิลากมฺมจิตฺตกมฺมาทิวเสน  สุสชฺชิต  เทววิมาน  วิย   
# ๑.  ม. ฉิทฺทาวฉิทฺท  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๒๐ 
 
อธุนา  นิฏาปต  ฯ  สมเณน  วาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  ฆรวตฺถุ- 
ปริคฺคหณกาเลเยว  เทวตา  อตฺตโน  วสนฏาน  คณฺหนฺติ  
ตสฺมา  เทเวน  วาติ  อวตฺวาสมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา   
เกนจิ  วา  มนุสฺสภูเตนาติ  วุตฺต  ฯ   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสูติ  สนฺถาคาร  นิฏ ิตนฺติ   
สุตฺวา  คจฺฉาม    น  ปสฺสสิฺสามาติ  คนฺตฺวา  ทฺวารโกฏกโต   
ปฏาย  สพฺพ  โอโลเกตฺวา  อิท  สนถฺาคาร  เทววิมานสทิส   
อติวิย  มโนรม  สสฺสิรกิ  เกน  ปม  ปริภุตฺต  อมฺหาก  ทีฆรตฺต   
หิตาย  สุขาย  อสฺสาติ  จินฺเตตฺวา  อมฺหาก  าติเสฏสฺส  ปม  
ทิยฺยมาเนป  สตฺถุโนว  อนุจฺฉวิก  ฯ  ทกฺขิเณยฺยวเสน  ทิยฺยมาเนป   
สตฺถุโนว  อนุจฺฉวิก  ฯ  ตสฺมา  ปม  สตฺถาร  ปรภุิ ฺชาเปสฺสาม  ฯ   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาคมน  กรสิฺสาม  ฯ  ภิกฺขุสงฺเฆ  อาคเต  เตปฏก  
พุทฺธวจน  อาคตเมว  ภวิสฺสติ  ฯ  สตฺถาร  ติยามรตฺตึ  อมฺหาก  
ธมฺมกถ  กถาเปสฺสาม  ฯ  อิติ  ตีหิ  รตเนหิ  ปริภุตฺต  ฯ  มย  ปจฺฉา  
ปริภุ ฺชิสฺสาม  ฯ  เอว  โน  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสตีติ  
สนฺนิฏาน  กตฺวา  อุปสงฺกมึสุ  ฯ   
        เยน  สนฺถาคาร  เตนุปสงฺกมึสูติ  ตทิวส  กิร  สนฺถาคาร  
กิ ฺจาป  ราชกุลาน  ทสฺสนตฺถาย  เทววิมาน  วิย  สสุชฺชิต  โหติ   
สุปฏิชคฺคิต  ฯ  พุทฺธารห  ปน  กตฺวา  อป ฺตฺต  ฯ  พุทฺธา  ห ิ  
นาม  อร ฺชฺฌาสยา  อร ฺารามา  อนฺโตคาเม  วเสยฺยุ  วา    
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                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑ 
 
โน    ตสฺมา  ภควโต  มน  ชานิตฺวาว  ป ฺาเปสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา   
เตน  (๑)  ภควนฺต  อุปสงฺกมึสุ  ฯ  อิทานิ  ปน  มน  ลภิตฺวา   
ป ฺาเปตุกามา  เยน  สนฺถาคาร  เตนุปสงฺกมึสุ  ฯ   
        สพฺพสนฺถรึ  สนฺถต  สนฺถาคาร  สนฺถราเปตฺวาติ  (๒)  ยถา   
สพฺพเมว  สนฺถต  โหติ   เอวนฺต  สนฺถราเปตฺวา  ฯ  สพฺพปม   
ตาว  โคมยนฺนาม  สพฺพมงฺคเลสุ  วฏฏตีติ  สุธาปริกมฺมกตป   
ภูมึ  อลลฺโคมเยน  โอปุ ฺฉาเปตฺวา  ปริสุทฺธภาว  ตฺวา   
ยถา  อกฺกนฺตฏาเน  ปท  น  (๒)  ป ฺายติ  ฯ  เอว  จตุชาติคนฺเธหิ  
ลิมฺปาเปตฺวา (๓)  อุปร ิ นานาวณฺเณ  กฏสารเก  สนถฺริตฺวา   
เตส  อุปริ  มหาปฏ ิกโกชวเก  อาทึ  กตฺวา  หตฺถตฺถรก- 
อสฺสตฺถรกสหีตฺถรกพฺยคฺฆตฺถรกจนฺทตฺถรกสุริยตฺถรกจิตฺตตฺถรกาทีหิ   
นานาวณฺเณหิ  อตฺถรเณหิ  สนฺถริตพฺพยุตฺตก  สพฺโพกาส   
สนฺถราเปสุ  ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺพสนฺถร ึ สนฺถาคาร   
สนฺถราเปตฺวาติ  ฯ   
        อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวาติ  มชฺฌฏาเน  ตาว  มงฺคลตฺถมฺภ   
นิสฺสาย  มหารห  พุทฺธาสน  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  ย  ย   
มุทุก ฺจ  มโนรม ฺจ  ปจฺจตฺถรณ  ฯ  ต  ต  ปจฺจตฺถริตฺวา  อุภโต  
โลหิตก  มนุ ฺทสฺสน  อุปธาน  อุปทหิตฺวา  อุปริ  สุวณฺณ- 
รชตตารกวิจิตฺต  วิตาน  พนฺธิตฺวา  คนฺธทามปุปฺผทามมุตฺตา-  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๒๒ 
 
ทามาทีหิ   อลงฺกริตฺวา  สมนฺตา  ทฺวาทสหตฺเถ  าเน   ปุปฺผชาล   
กริตฺวา  ตึสหตฺถมตฺต  าน  ปฏสาณิยา  ปริกฺขิปาเปตฺวา   
ปจฺฉิมภิตฺตึ  นิสฺสาย  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  ปลฺลงฺกปอปสฺสยปมุณฺฑ- 
ปานิ  ป ฺาเปตฺวา  อุปริ  เสตปจฺจตฺถรเณหิ  ปจฺจตฺถราเปตฺวา   
ปาจีนภิตฺตึ  นิสฺสาย  อตฺตโน  อตฺตโน  มหาปฏ ิกโกชวเก  ป ฺาเปตฺวา   
หสโลมาทิปูริตานิ  อุปธานานิ  ปาเปสุ เอว  อกิลมมานา   
สพฺพรตฺตึ  ธมฺม  สุณิสฺสามาติ  ฯ  อิท  สนฺธาย  วุตฺต   อาสนานิ   
ป ฺาเปตฺวาติ ฯ 
        อุทกมณิกนฺติ  มหากุจฺฉิก  อุทกจาฏึ  ฯ  ปติฏเปตฺวาติ  (๑)  เอว   
ภควา  จ  ภิกฺขุสงฺโฆ  จ  ยถารุจิยา  หตฺเถ  วา  โธวิสสฺนฺติ   
ปาเท  วา  ฯ  มุข  วา  วิกฺขาเลสฺสนฺตีติ  เตสุ  เตสุ  าเนสุ   
มณิวณฺณสฺส  อุทกสฺส ปูราเปตฺวา  วาสตฺถาย  นานาปุปฺผานิ  
เจว  อุทกวาสจุณฺณานิ  จ  ปกฺขิปตฺวา   กทลิปณฺเณหิ  ปทหิตฺวา   
ปติฏเปสุ  อิท  สนฺธาย  วุตฺตปติฏเปตฺวาติ  ฯ 
        เตลปฺปทีป  อาโรเปตฺวาติ  รชตสุวณฺณาทิมยทณฺฑาสุ   
ทีปกาสุ  โยนกรูปกินฺนรรูปกาทีน  (๒)  หตฺเถ  ปตสุวณฺณรชตาทิมยก- 
ปลฺลกาทีสุ  จ  เตลปฺปทีป  ชลยิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสูติ  เอตฺถ  ปน  เต  สกฺยราชาโน  น  เกวล   
สนฺถาคารเมว  ฯ  อถโข  โยชนาวฏเฏ  กปลวตฺถุสมฺึ  นครวีถโิยป   
# ๑. ม.  ๑.  อุปฏเปตฺวา  ฯ  เอวมุปรปิ  ฯ  ๒.ม.  โยนกรูปกริาตรูปกาทีน    
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                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓ 
 
สมฺมชฺชาเปตฺวา  ธเช  อุสสฺาเปตฺวา  เคหทฺวาเรสุ  ปุณฺณฆเฏ  จ   
กทลิโย  จ  ปาเปตฺวา  สกลนคร  ทีปมาลาทีหิ  วิปฺปกิณฺณตารก   
วิย  กตฺวา  ขีรปวเก  (๑)  ทารเก  ขีร  ปาเยถ  ทหเร  กุมาเร   
ลหุ  ลหุ  โภเชตฺวา  สยาเปถ  อุจฺจาสทฺท  มา  อกรตฺิถ   อชชฺ   
เอกรตฺตึ  สตฺถา  อนฺโตคาเม  วสิสฺสติ   พุทฺธา  จ  นาม   อปฺปสททฺ- 
กามา  โหนฺตีติ  เภรึ  จาราเปตฺวา  สย  ทณฺฑทีปกา  อาทาย   
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  ฯ   
        อถโข  ภควา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  สทฺธึ  
ภิกฺขุสงฺเฆน  เยน  นว  สนถฺาคาร  เตนุปสงฺกมีติ  ยสฺสิทานิ  
ภนฺเต  ภควา  กาล  ม ฺตีติ  เอว  กิร  กาเล  อาโรจิเต   
ภควา  ลาขารเสน  ตินฺตรตฺตโกวิฬารปุปฺผวณฺณ  รตฺตทุปฏ   
กตฺตริยา  ปทมุ  กนฺตนฺโต  วิย  สวิธาย  ติมณฺฑล  ปฏิจฺฉาเทนฺโต  
นิวาเสตฺวา  สุวณฺณปามงฺเคน  ปทุมกลาป  ปรกิฺขิปนฺโต  วิย   
วิชฺชุลตาสสฺสิริก  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  รตฺตกมฺพเลน  คชกุมฺภ   
ปริโยนทฺธนโฺต  วิย  รตนสตุพฺเพเธ  สุวณฺณคฺฆิเก  ปวาฬชาล   
ขิปมาโน  วิย  สุวณฺณเจติเย  รตฺตกมฺพลก ฺจุก  ปฏมิุ ฺจนฺโต  
วิย  คจฺฉนฺต  ปุณฺณจนฺท  รตฺตวณฺณพลาหเกน (๒) ปฏิจฺฉาทยมาโน  
วิย  ก ฺจนปพฺพตมตฺถเก  สุปกฺกลาขารส  ปริสิ ฺจนฺโต  วิย    
จิตฺตกูฏปพฺพตมตฺถก   วิชชฺุลตาย  ปริกขิฺปนฺโต   วิย    จ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๒๔ 
สจกฺกวาฬสิเนรุยุคนฺธร  มหาปวึ  จาเลตฺวา  คหิต  นิโคฺรธ- 
ปลฺลวสมานวณฺณ  รตฺตปวรปสุกูล  ปารุเปตฺวา  (๑)  คนฺธกุฏิทวฺารโต  
นิกฺขมิ  ก ฺจนคุหโต  สีโห  วิย  อุทยปพฺพตกูฏโต  ปุณฺณจนฺโท  
วิย  จ  นกิฺขมิตฺวา  จ  (๒)  ปน  คนฺธกุฏปิมุเข  อฏาสิ  ฯ   
        อถสฺส  กายโต  เมฆมุเขหิ  วิชฺชุกลาปา  วิย  รสฺมิโย   
นิกฺขมิตฺวา  สุวณฺณรสธาราปริเสกป ฺชรปตฺตปุปฺผผลวิฏเป  (๓)  วิย   
อารามรุกฺเข  กรึสุ  ฯ  ตาวเทว  จ  อตฺตโน  ปตฺตจีวรมาทาย   
มหาภิกฺขุสงฺโฆ  ภควนฺต  ปริวาเรสิ  ฯ  เต  ปน  ปรวิาเรตฺวา  
 ิตา  ภิกฺขู  เอวรูปา  อเหสุ อปฺปจฺฉา  สนฺตุฏา  ปวิวิตฺตา   
อสสฏา  อารทฺธวิริยา  วตฺตาโร  วจนกฺขมา  โจทกา     
ปาปครหี      สีลสมฺปนฺนา     สมาธิสมฺปนฺนา  ป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติ- 
าณทสฺสนสมฺปนฺนา  ฯ   เตหิ  ปริวาริโต  ภควา  รตฺตกมฺพล- 
ปริกฺขิตฺโต  วิย  สุวณฺณกขฺนฺโธ  รตฺตปทุมสณฺฑมชฺฌคตา  วิย   
สุวณฺณนาวา  ปวาฬเวทิกาปริกฺขิตฺโต  วิย  สุวณฺณปาสาโท  
วิโรจิตฺถ  ฯ  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาทโย  มหาเถราป  น  เมฆวณฺณ  
ปสุกูล  ปารปุตฺวา  มณิจมฺมจมฺมิกา  (๔)  วิย  มหานาคา  ปริวารยึสุ   
วนฺตราคา  ภินฺนกิเลสา  วิชฏิตชฏา  ฉินฺนพนฺธนา  กุเล  วา   
คเณ  วา  อลคฺคา  ฯ   
# ๑.  ม.  รตฺตวรปสุกูล  ปารุปตฺวา   ๒.  ม.  จสทฺโท  น  ทิสฺสติ   
# ๓.  ม.  ...ปริเสกม ฺชรปิตฺตปุปฺผผลวิฏเป  ฯ   
#  ๔.  ม.  มณิวมฺมวมฺมิกา  ฯ  
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                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕ 
 
        อิติ  ภควา  สย  วีตราโค  วีตราเคหิ  ฯ  วีตโทโส  วีตโทเสหิ    
วีตโมโห  วีตโมเหหิ  นิตฺตโณฺห  นิตฺตเณฺหหิ  นิกฺกิเลโส  นิกฺกิเลเสหิ   
สย  พุทฺโธ  พหุสฺสุตพุทฺเธหิ  ปริวาริโต   ปตฺตปริวาริต  วิย  เกสร   
เกสรปริวาริตา  วิย  กณฺณิกา  อฏนาคสหสฺสปริวาริโต  วิย   
ฉทฺทนฺโต  นาคราชา    นวุติหสสหสฺสปริวาริโต  วิย    ธตรฏโ   
หสราชา  ฯ  เสนงฺคปริวาริโต  วิย  จกกฺวตฺติ  ฯ  มรคุณปริวาริโต  วิย   
สกฺโก  เทวราชา  พฺรหฺมคณปริวาริโต  วิย  หาริตมหาพฺรหฺมา   
ตารกาคณปริวาริโต  วิย  ปุณฺณจนฺโท  ฯ  อสเมน  พุทฺธเวเสน   
อปริมาเณน  พุทฺธวิลาเสน  กปลวตฺถุคมนมคฺค  (๑)ปฏิปชชฺิ  ฯ   
        อถสฺส  ปุรตฺถิมกายโต  สุวณฺณวณฺณา  รสฺมี  อุฏหิตฺวา   
อสีติหตฺถ  าน  อคฺคเหสิ  ฯ  ปจฺฉิมกายโต  ฯ  ทกฺขิณหตฺถโต   
วามหตฺถโต  สุวณฺณวณฺณา  รสฺมี  อุฏหิตฺวา  อสีติหตฺถ  าน   
อคฺคเหสิ  ฯ  อุปริ  เกสนฺตโต  ปฏาย  สพฺพเกสาวตฺเตหิ   
โมรคีววณฺณา  รสฺมี  อุฏหิตฺวา  คคนตเล  อสีติหตฺถ  าน   
อคฺคเหสิ  ฯ  เหฏา  ปาทตเลหิ  ปวาฬวณฺณา  รสฺมี  อุฏหิตฺวา   
ฆนปวิย  อสีติหตฺถ  าน  อคฺคเหสิ  ฯ  เอว  สมนตฺา   
อสีติหตฺถมตฺต  าน  ฉพฺพณฺณา  พุทฺธรสฺมิโย  วิชโฺชตมานา   
วิปฺผนฺทมานา  ก ฺจนทณฺฑทีปกาหิ  นิจฺฉริตฺวา  อากาส   
ปกฺขนฺทชาลา วิย  จาตุทฺทิสิกมหาเมฆโต  นิกฺขนตฺวิชฺชุลตา  วิย   
#๑.  ส.ี  กปลวตฺถุคามิน  มคฺค  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 26 

                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๒๖ 
 
วิธาวึสุ  ฯ  สพฺพทิสาภาคา  สุวณฺณจมฺปกปุปฺเผหิ  วิกิริยมานา   
วิย  ฯ  สุวณฺณฆฏา  นิกฺขนฺตสุวณฺณรสธาราหิ  สิ ฺจมานา  วิย   
ปสาริตสุวณฺณปฏฏปริกขิฺตฺตา  วิย  ฯ  เวรมฺภวาตสมุฏ ิตกึสุก- 
กณิการปุปฺผจุณฺณสโมกิณฺณา  วิย  วิปฺปกิรึสุ  ฯ   
        ภควโตป  อสีติอนุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภาทฺวตฺตึสวรลกฺขณ- 
สมุชฺชล  สรรี  สมุคฺคตตารก  วิย  คคนตล  วิกสิตมิว  ปทุมวน   
สพฺพปาลิผุลฺโล  วิย  โยชนสติโก  ปาริจฺฉตฺตโก  ปฏิปาฏิยา  ปตาน   
ทฺวตฺตึสจนฺทาน  ทฺวตฺตึสสุริยาน  ทฺวตฺตึสจกฺกวตฺตีน  ทฺวตฺตึส- 
เทวราชาน  ทฺวตฺตึสมหาพฺรหฺมาน  สริิยา  สิร ึ อภิภวมาน  วิย   
วิโรจิตฺถ  ฯ  ยถาต  ทสหิ  ปารมีหิ  ทสหิ  อุปปารมีหิ  ทสหิ   
ปรมตฺถปารมีหิ  สุปูริตาหิ  สมตึสปารมิตาหิ  อลงฺกต  ฯ  กปฺปสต- 
สหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  ทินฺนทาน  รกฺขิตสีล   
กตกลฺยาณกมฺม  เอกสฺมึ  อตฺตภาเว  โอสริตฺวา  วิปาก  ทาตุ  
าน  อลภมาน  สมฺพาธปฺปตฺต  วิย  อโหสิ    นาวาสหสฺสภณฺฑ  
เอกนาว  อาโรปนกาโล  วิย  ฯ  สกฏสหสฺสภณฺฑ    เอกสกฏ  
อาโรปนกาโล  วิย  ฯ  ป ฺจวีสติยา  นทีน  โอฆสสฺ  สมฺภิชชฺ  
มุขทฺวาเร  เอกโต  ราสีภูตกาโล  วิย  [๑]  อโหส ิ ฯ   
        อิมาย  พุทฺธสิริยา  โอภาสมานสฺสาป  จ  ภควโต  ปรุโต   
อเนกานิ  ทณฺฑทีปกาสหสฺสานิ  อุกฺขิปสุ  ฯ  ตถา  ปจฺฉโต   
#  ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  จาติ  ทิสฺสติ  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 27 

                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๗ 
 
วามปสฺเส  ทกฺขิณปสฺเส  ฯ  ชาติกุสุมจมฺปกวนมลฺลิการตฺตุปฺปล- 
นีลุปฺปลมกลุสินฺทุวารปุปฺผานิ  เจว  นีลปตาทิวณฺณสุคนฺธ- 
จุณฺณานิ  จ  จาตุทฺทิสิกเมฆวิสฺสฏโทกวุฏ ิโย  วิย  วุฏฐี 
วิปฺปกิรยึสุ  ฯ  ป ฺจงฺคิกตุริยนิคฺโฆสา  เจว  พุทฺธธมฺมสงฺฆคุณปฏ-ิ 
สยุตฺตา  ถุติโฆสา  จ  สพฺพทิสาสุ  (๑)  ปูรยึสุ  ฯ  เทวมนุสฺสนาค- 
สุปณฺณคนฺธพฺพยกฺขาทีน  อกฺขีนิ  อมตปาน  วิย  ลภึสุ  ฯ  
อิมสฺมึ  ปน  าเน  ตฺวา  ปทสหสฺเสน  คมนวณฺณ  วตฺตุ  
วฏฏติ  ฯ   
        ตตฺรีท  มุขมตฺต ฯ 
                เอว  สพฺพงฺคสมฺปนฺโน        กมฺปยนฺโตว  สุนฺธร   
                อเหยนฺโต  ปาณานิ                ยาติ  โลกวินายโก  ฯ   
                ทกฺขิณ  ปม  ปาท                อุทฺธรนฺโต  นราสโภ   
                คจฺฉนฺโต  สิริสมฺปนฺโน        โสภเต  ทิปทุตฺตโม  ฯ    
                คจฺฉโต  พุทฺธเสฏสฺส        เหฏา  ปาทตล  มุท ุ  
                สม  สมฺผุสเต  ภูมึ                รชสา  นูปลมิฺปติ  ฯ   
                นนิฺนฏาน  อุนฺนมติ        คจฺฉนฺเต  โลกนายเก   
                อุนฺนต ฺจ  สม  โหติ        ปวี  จ  อเจตนา  ฯ   
                ปาสาณา  สกฺขรา  เจว        กถลา  ขาณุกณฺฏกา   
                สพฺเพ  มคฺคา  วิวชฺชนฺติ        คจฺฉเต  โลกนายเก  ฯ   
#  ๑.  ม. สพฺพทิสา  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 28 

                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๒๘ 
 
                        นาติทูเร  อุทฺธรติ                        นาจฺจาสนฺเน  จ  นิกฺขิป  (๑)   
                        อฆฏฏยนโฺต  นิยฺยาติ                อุโภ  ชานู  จ  โคปฺผเก  ฯ   
                                นาติสีฆ  ปกฺกมติ                สมฺปนฺนจรโณ  มุน ิ  
                        น  จาป(๒) สนิก  ยาติ        คจฺฉมาโน  สมาหิโต  ฯ   
                        อุทฺธ  อโธ  จ  ติริย                ทิส ฺจ  วิทิส  ตถา   
                        น  เปกฺขมาโน  โส  ยาติ        ยุคมตฺต ฺหิ    เปกขฺติ  ฯ   
                        นาควิกฺกนฺตจาโร  โส                คมเน  โสภตี  ชโิน   
                        จารุ  คจฺฉต  โลกคฺโค                หาสยนฺโต  สเทวเก  ฯ   
                        อุสภราชาว(๓)โสภนฺโต        จตุจารีว  เกสร ี  
                        โตสยนโฺต  พห  สตฺเต        ปุร  เสฏ  อุปาคมีติ  ฯ   
        วณฺณกาโล  นาม  กิเรส  ฯ  เอววิเธสุ  กาเลสุ  พุทฺธสฺส   
สรีรวณฺเณ  วา  คุณวณฺเณ  วา  ธมฺมกถกิสฺส  ถาโมเยว  
ปมาณ  ฯ  จุณฺณปเทหิ  วา  คาถาพนฺเธน  วา  ยตฺตก  สกโฺกติ   
ตตฺตก  วตฺตพฺพ  ฯ  ทุกฺกถิตนฺติ  น  วตฺตพฺพ  ฯ  อปฺปมาณวณฺณา  
หิ  พุทฺธา  ฯ  เตส  พุทฺธาป  อนวเสสโต  วณฺณ  วตฺตุ  อสมตฺถา   
ปเคว  อิตรา  ปชาติ  ฯ  อิมินา  สิริวิลาเสน  อลงฺกตปฺปฏิยตฺต   
สกฺยราชปุร  ปวิสิตฺวา  ภควา  ปสนฺนจิตฺเตน  ชเนน  คนฺธ- 
ธูปวาสจุณฺณาทีหิ  ปูชิยมาโน  (๔)  สนฺถาคาร  ปาวิสิ  ฯ  เตน  วุตฺต   
อถโข  ภควา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  สทฺธึ   
ภิกฺขุสงฺเฆน  เยน  นว  สนถฺาคาร  เตนุปสงฺกมีติ  ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 29 

                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๙ 
 
        ภควนฺตเยว  ปุรกฺขตฺวาติ  ภควนฺต  ปุรโต  กตฺวา  ฯ  ตตฺถ   
ภควา  ภิกฺขูน ฺเจว  อุปาสกาน ฺจ  มชฺเฌ  นิสินโฺน  คนฺโธทเกน  
นฺหาเปตฺวา  ทุกูลจุมฺพิฏเกน  นโิรทก กตฺวา  ชาติหิงฺคุลเกน   
มชฺเชตฺวา   รตฺตกมฺพลปลิเว ิเต  ปเ  ปตรตฺตสุวณฺณ- 
ฆนปฏิมา  วิย  อติวิโรจิตฺถ  ฯ  อย  ปเนตฺถ  โปราณาน   
วณฺณภณนมคฺโค ฯ 
                คนฺตฺวาน  มณฺฑลมาล          นาควิกฺกนฺตจรโณ   
                โอภาสยนฺโต  โลกคฺโค        นิสีทิ  วรมาสเน  ฯ   
                                ตหึ  นิสินฺโน  นรทมฺมสารถี   
                                เทวาติเทโว  สตปุ ฺลกฺขโณ   
                                พุทฺธาสเน  มชฺฌคโต  วิโรจติ   
                                สุวณฺณเนกฺข  วิย  ปณฺฑุกมฺพเล  ฯ   
                เนกฺข  ชมโฺพนทสฺเสว                นิกฺขิตฺต  ปณฺฑุกมฺพเล   
                วิโรจติ  วีตมโล                        มณิเวโรจโน  ยถา  ฯ   
                มหาสาโลว  สมฺผุลฺโล        เมรุราชาวลงฺกโต   
                สวุณฺณยูปสงฺกาโส                ปทุโม  โกกนโท  ยถา  ฯ   
                ชลนฺโต  ทีปรกฺุโขว                ปพฺพตคฺเค  ยถา  สิขี   
                เทวาน  ปาริฉตฺโตว                สพฺพผุลฺโล  วิโรจถาติ  ฯ   
        กาปลวตฺถเก(๑)  สเกฺย  พหุเทว  รตฺตึ  ธมฺมิยา  กถายาติ   
เอตฺถ  ธมฺมี  กถา  นาม  สนฺถาคารอนุโมทนปฏิสยุตฺตา   
#  ๑.  ส.ี  มตฺถเก  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๓๐ 
 
ปกิณฺณกกถา  เวทิตพฺพา  ฯ  ตถาหิ  ภควา  อากาสคงฺค   
โอตาเรนฺโต  วิย  ปโวช  อากฑฺฒนฺโต  วิย  มหาชมฺพุกฺขนฺเธ   
คเหตฺวา  จาเลนฺโต  วิย  โยชนิก  มธุภณฺฑ  จกฺกยนเฺตน  
ปเฬตฺวา  มธุปาน  ปายมาโน  วิย  กปลวตฺถุวาสีน  สกฺยาน   
หิตสุขาวห  ปกิณฺณกกถ  กเถสิ  ฯ  อาวาสทาน  นาเมต  มหาราช   
มหนฺต  ฯ  ตุมฺหาก  อาวาโส  มยา  ปรภุิตฺโต  จ  ภิกขฺุสงฺเฆน  
จ  ปริภุตฺโต  ฯ  มยา  จ  ภิกฺขุสงฺเฆน  จ  ปริภุตฺโต  ปน  ธมฺม- 
รตเนน  ปริภุตฺโตเยวาติ  ตีหิ  รตเนหิ  ปริภุตฺโต  นาม  โหติ   
อาวาสทานสฺมิ ฺหิ  ทินฺเน  สพฺพ  ทาน  ทินฺนเมว  โหติ     
ภุมฺมฏกปณฺณสาลาย  วา  สาขามณฺฑปสฺส  วาป  อานิสโส   
นาม  ปริจฺฉินฺทิตุ น  สกกฺาติ  นานานยวิจิตฺต  พหุธมฺมกถ   
กเถตฺวา   
        สีต  อุณฺห  ปฏิหนฺติ        ตโต  วาลมิคานิ  จ   
        สิรึสเป  จ  มกเส                สิสิเร  จาป  วุฏ ิโย  ฯ   
        ตโต  วาตาตโป  โฆโร        ส ฺชาโต  ปฏิห ฺติ   
        เลณตฺถ ฺจ  สุขตฺถ ฺจ  ฌายิตุ ฺจ  วิปสฺสิตุ   ฯ   
        วิหารทาน  สงฺฆสฺส        อคฺค  พุทฺเธหิ  (๑)วณฺณิต   
        ตสฺมา  หิ  ปณฺฑิโต  โปโส  สมฺปสฺส  อตฺถมตฺตโน  ฯ   
        วิหาเร  การเย  รมฺเม        วาสเยตฺถ  พหุสฺสุเต   
#  ๑.  ม. พุทฺเธน  ฯ  
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                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๑ 
 
                เตส  อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ        วตฺถเสนาสนานิ  จ  ฯ   
                ทเทยฺย  อุชุภูเตสุ                        วิปฺปสนฺเนน  เจตสา   
                เต  ตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺติ        สพฺพทุกฺขาปนูทน   
                ย  โย  ธมฺมมิธ ฺาย                ปรินิพฺพาติ  อนาสโวติ   (๑) 
เอว  อยมฺป  อาวาเส  อานิสโส  ฯ  อยมฺป  จานิสโสติ  พหุเทว  
รตฺตึ  อติเรกตร  ทิยฑฺฒยาม  อาวาสานิสสกถ  กเถสิ  ฯ  ตตฺถ  
อิมา  คาถาว  สงฺคห  อารุฬฺหา  ฯ  ปกณฺิณกธมฺมเทสนา  ปน   
สงฺคห  น  อาโรหติ  ฯ  สนฺทสฺเสสีติอาทีนิ  (๒)วุตฺตตฺถาเนว  ฯ   
        อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสีติ  ธมฺมกถ  กถาเปตุกาโม   
ชานาเปสิ  ฯ  อถ  กสฺมา  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานมหากสฺสปาทีสุ   
อสีติมหาเถเรสุ  วิชฺชมาเนสุ  ภควา  อานนฺทตฺเถรสฺส  ภารม- 
กาสีติ  ฯ  ปรสิชฺฌาสยวเสน  ฯ  อายสฺมา  หิ  อานนฺโท   
พหุสฺสุตาน  อคฺโค  ฯ  ปโหสิ  ปริมณฑฺเลหิ  ปทพฺย ฺชเนหิ   
มธุรธมฺมกถ  กเถตุนฺติ  สากิยมณฺฑเล  ปากโฏ  ป ฺาโต  ฯ   
ตสฺส  สกฺยราชูหิ  วิหาร  คนฺตฺวาป  ธมฺมกถา  สุตปุพฺพา   
โอโรธา  ปน  เนส  ยถารจิุยา  วิหาร  คนฺตุ  น  ลภนฺติ  ฯ  
เตส  เอตทโหสิ  อโห  วต  ภควา  อปฺปเยว  ธมฺมกถ  กเถตฺวา   
อมฺหาก  าติเสฏสฺส  อานนฺทสฺส  ภาร  กเรยฺยาติ  ฯ  เตส   
อชฺฌาสยวเสน  ภควา  ตสฺเสว  ภารมกาสิ  ฯ   
#สนฺทสฺเสตฺวาติ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๓๒ 
 
        เสโข  ปาฏิปโทติ (๑) ปฏิปนฺนโก  เสขสมโณ  ฯ โส  ตุยหฺ   
ปฏิภาตุ  อุปฏาตุ  ตสฺส  ปฏิปท  เทเสหีติ  ปฏิปทาย  ปุคฺคล   
นิยเมตฺวา  ทสฺเสติ  ฯ  กสมฺา  ปน  ภควา  อิม  ปฏปิท   
นิยเมสิ  ฯ  พหูหิ  การเณหิ  ฯ  อิเม  ตาว  สกฺยา  สงฺคล- 
สาลาย  มงฺคล  ปจฺจาสึสนฺติ  วุฑฺฒึ  อิจฺฉนฺติ  ฯ  อย ฺจ  เสข- 
ปฏิปทา  มยหฺ  สาสเน  มงฺคลปฏิปทา  วฑฺฒมานกปฏิปทาติป   
อิม  ปฏิปท  นิยเมสิ  ฯ  ตสฺส ฺจ  ปริสติ  เสขาว  พหู   
นิสินฺนา  ฯ  เต  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธฏาเน  กถิยมาเน  อกลิมนฺตาว   
สลฺลกฺขิสฺสนตีฺติป  อิม  ปฏิปท  นิยเมสิ  ฯ  อายสฺมา  จ  อานนฺโท   
เสขปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโตว  ฯ  โส  อตฺตนา  ปฏิวิทฺเธ  ปจฺจกฺขฏาเน  
กเถนฺโต  อกลิมนฺโต  วิ ฺาเปตุ สกฺขิสฺสตีติป  อิม  ปฏิปท   
นิยเมสิ  ฯ  เสขปฏิปทาย  จ  ติสฺโสป  สิกฺขา  โอสฏา  ฯ  ตตฺถ  
อธิสีลสิกฺขาย  กถิตาย  สกล  วินยปฏก  กถิต  โหติ    
อธิจิตฺตสิกฺขาย  กถิตาย  สกล  สุตฺตนฺตปฏก  กถิตเมว  โหติ   
อานนฺโท  จ  พหุสฺสุโต  ติปฏกธโร  โส  ปโหต ิ ตีหิ  ปฏเกหิ  
ติสฺโส  สิกฺขา  กเถตุ   ฯ  เอว  กถิเต  สกฺยาน  มงฺคลเมว   
วุฑฺฒิเยว  ภวิสฺสตีติป  อิม  ปฏิปท  นิยเมสิ  ฯ   
                ปฏ ิ  เม  อาคิลายตีติ  กสฺมา  อาคิลายติ  ฯ  ภควโต    
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                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๓ 
 
ฉพฺพสฺสานิ  ปธาน  ปทหนฺตสฺส  มหนฺต  กายทุกขฺ  อโหสิ  ฯ   
อถสฺส  อปรภาเค  มหลฺลกกาเล  ปฏ ิวาโต  อุปฺปชชฺิ  ฯ  อการณ   
วา  เอต  ฯ  ปโหติ  หิ  ภควา  อุปฺปนฺน  เวทน  วิกขฺมฺภิตฺวา 
เอกป  เทฺวป  สตฺตาเห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสีทิตุ   ฯ  สนฺถาคารสาล  
ปน  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  ปริภุ ฺชิตุกาโม  อโหส ิ ฯ  หตฺถปาท- 
โธวนฏานโต   ยาว  ธมมฺาสนา  อคมาสิ  ฯ  เอตฺตเก  าเน   
คมน  นิปฺผนฺน  ฯ  ธมฺมาสน  ปตฺโต  โถก  ตฺวา  นิสีทิ  ฯ   
เอตฺตก    ทิยฑฺฒยาม  ธมฺมาสเน  นิสีทิ  ฯ  เอตฺตเก  าเน  นิสชฺชา  
นิปฺผนฺนา  ฯ  อิทานิ  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  โถก  นิปนฺเน  สยน  
นิปฺผชฺชิสฺสตีติ  เอว  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  ปริภุ ฺชิตุกาโม  อโหสิ  ฯ   
อุปาทินฺนกสรีร ฺจ  นาม  โน  อาคิลายตีติ  น  วตฺตพฺพ  ฯ   
ตสฺมา  จิรนิสชฺชาย  ส ฺชาต  อปฺปกป  อาคิลายน  คเหตฺวา   
เอวมาห  ฯ   
        สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปตฺวาติ  สนฺถาคารสฺส  กริ  เอกปสฺเส   
เต  ราชาโน  ปฏสาณึ  ปรกิฺขิปาเปตฺวา  กปฺปยม ฺจก   
ป ฺาเปตฺวา  กปฺปยปจฺจตฺถรเณน  อตฺถริตฺวา  อุปริสุวณฺณ- 
ตารกาคนฺธมาลาทามปฏิมณฺฑิต  วิตาน  พนฺธิตฺวา  คนฺธ- 
เตลปฺปทีป  อาโรปยึสุ  อปฺเปวนาม  สตฺถา  ธมฺมาสนโต   
อุฏาย  โถก  วิสฺสมนฺโต  อิธ  นิปชฺเชยฺย  ฯ  เอว  โน  อิม   
# ๑. ม.  ตตฺถ  ปาทโธวนฏานโต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๓๔   
 
สนฺถาคาร  ภควตา  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  ปริภุตฺต  ทีฆรตฺต   
หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสตีติ  ฯ  สตฺถาป  ตเทว  สนฺธาย  ตตฺถ   
สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปตฺวา  นิปชฺช ิ ฯ  อุฏานส ฺ  มนสิกริตฺวาติ   
เอตฺตก  กาล  อติกฺกมิตฺวา  อุฏหิสฺสามีติ  อุฏานส ฺ  จิตฺเต   
เปตฺวา  ฯ   
        มหานาม  สกฺก  อามนฺเตสีติ  โส  กิร  ตสฺมึ  กาเล   
ตสฺส  ปริสติ  เชฏโก  ปาโมกฺโข  ฯ  ตสฺมึ  สงฺคหิเต  เสสปริสา   
สงฺคหิตาว  โหตีติ  เถโร  ตเมว  อามนฺเตสิ  ฯ  สีลสมฺปนฺโนติ   
สีเลน  สมฺปนฺโน  ฯ  สมปฺนฺนสีโล  ปริปุณฺณสีโลติ  อตฺโถ  ฯ   
สทฺธมฺเมหีติ  สุนฺทรธมฺเมหิ  ฯ  สต  วา  สปฺปุริสาน  ธมฺเมหิ  ฯ   
        กถ  จ  มหานามาติ  อิมินา  เอตฺตเกน  าเนน   
เสขปฏิปทาย  มาติก  เปตฺวา  ปฏิปาฏยิา  วิตฺถาเรตุกาโม   
เอวมาห  ฯ  ตตฺถ  สีลสมปฺนฺโนติอาทีนิ  สมฺปนฺนสีลา  ภิกฺขเว  
วิหรถาติ  อากงฺเขยฺยสุตฺตาทีสุ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ  ฯ   
        กายทุจฺจริเตนาติอาทีสุ  อุปโยคตฺเถ  กรณวจน  ฯ  หิริย-ิ 
ตพฺพานิ  กายทุจฺจริตาทีนิ  หิริยติ  ชคุิจฺฉิยตีติ  อตฺโถ  ฯ   
โอตฺตปฺปนิทฺเทเส  เหตฺวตฺเถ  กรณวจน  ฯ  กายทุจฺจริตาทีหิ   
โอตฺตปฺปสฺส  เหตุภูเตหิ  โอตฺตปฺปติ  ภายตีติ  อตฺโถ  ฯ  อารทฺธวิริโยติ   
ปคฺคหิตวิริโย  อโนสฺสกกฺิตมานโส  ฯ  ปหานายาติ  ปหานตฺถาย  ฯ   
อุปสมฺปทายาติ  ปฏิลาภตฺถาย  ฯ  ถามวาติ  วิริยถาเมน  สมนฺนา-  
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                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๕ 
 
คโต  ฯ  ทฬหฺปรกฺกโมติ  ถิรปรกฺกโม  ฯ   อนิกฺขิตฺตธุโร  กุสเลสุ   
ธมฺเมสูติ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  อโนโรปตธุโร  อโนสฺสกฺกิตวิริโย  ฯ   
ปรเมนาติ  อุตฺตเมน  ฯ  สติเนปกฺเกนาติ  สติยา  จ  นิปกภาเวน   
จ  ฯ  กสฺมา  ปน  สติภาชนีเย  ป ฺา  อาคตาติ  ฯ  สติยา   
พลวภาวทีปนตฺถ  ฯ  ป ฺาวิปฺปยุตฺตา  หิ  สติ  ทพฺุพลา  โหติ     
ป ฺาสมฺปยุตฺตา  พลวตีติ  ฯ   
        จิรกตปติ  อตฺตนา  วา  ปเรน  วา  กาเยน  จิร   
กต  เจติยงฺคณวตฺตาทิอสีติมหาวตฺตปฏิปตฺติปูรณ  ฯ  จิรภาสิตปติ   
อตฺตนา  วา  ปเรน  วา  วาจาย  จิร  ภาสิต  สกฺกจฺจ  อุทฺทิสน- 
อุทฺทิสาปนธมฺโมสารณธมฺมเทสนาอุปนิสินฺนกถา  อนุโมทนิยาทิวเสน   
ปวตฺติต  วจีกมฺม  ฯ  สรติา  อนุสฺสริตาติ  ตสฺมึ  กาเยน  จิรกเต  
กาโย  นาม  กายวิ ฺตฺติ  ฯ  จิรภาสิเต  วาจา  นาม  วจีวิ ฺตฺติ   
ตทุภยมฺป  รปู  ฯ  ตสมุฏาปกา  จิตฺตเจตสิกา  อรูป  ฯ  อิติ  อิเม  
รูปารูปธมฺมา  เอว  อุปฺปชชฺิตฺวา  เอว  นิรุทฺธาติ  สรติ  เจว   
อนุสฺสรติ  จ  ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  สมุฏาเปตีติ  อตฺโถ  ฯ  โพชฌฺงฺค- 
สมุฏาปกา  หิ  สติ  อิธ  อธิปฺเปตา  ฯ  ตาย  สติยา  เอส   
สกิมฺป สรเณน  สริตา   ปนุปฺปุน  สรเณน  อนุสฺสรติาติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อุทยตฺถคามินิยาติ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อุทยวยคามินิยา  
อุทย ฺจ  วย ฺจ  ปฏิวิชฺฌตุิ  สมตฺถาย  ฯ  อริยายาติ  วิกฺขมฺภนวเสน    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๓๖ 
 
สมุจฺเฉทวเสน  จ  กิเลเสหิ  อารกา   ิตาย  ปริสุทธฺาย  ฯ  ป ฺาย   
สมนฺนาคโตติ  วิปสฺสนาป ฺาย  เจว  มคฺคป ฺาย  จ   
สมงฺคีภูโต    นิพฺเพธิกายาติ  สาเยว  นพฺิพิชฺฌนโต  นิพฺเพธิกาติ   
วุจฺจติ  ฯ  ตาย  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  มคฺคป ฺา 
สมุทฺเฉทวเสน  อนิพฺพิชฌฺิตปุพฺพ   อปฺปทาลิตปุพฺพ  โลภกฺขนฺธ   
โทสกฺขนฺธ  โมหกฺขนฺธ  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิกา  ฯ  
วิปสฺสนาป ฺาย  ตทงฺควเสน  นิพฺเพธิกาย  มคฺคป ฺาย   
ปฏิลาภสวตฺตนโต  จาติ  วิปสฺสนา  นิพฺเพธิกาติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยาติ  อิธาป  มคฺคป ฺา  สมฺมา  เหตุนา   
นเยน  วฏฏทุกฺข  เขปยมานา  คจฺฉตีติ  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินี   
นาม  ฯ  วิปสฺสนา  ตทงฺควเสน  วฏฏทุกฺข ฺจ  กิเลสทุกฺข ฺจ   
เขปยมานา  คจฺฉตีติ  ทุกฺขกฺขยคามินี  ฯ  ทุกฺขกฺขยคามินิยา   
วา  มคฺคป ฺาย  ปฏิลาภสวตฺตนโตเปสา  ทุกฺขกขฺยคามินีติ   
เวทิตพฺพา  ฯ   
        อาภิเจตสิกานนฺติ  อภิจิตฺต  เสฏจิตฺต  สิตาน  นิสฺสิตาน  ฯ   
ทิฏธมฺมสุขวิหารานนฺติ  อปฺปตปฺปตกฺขเณ  สุขปฏิลาภเหตูน ฯ 
นิกามลาภีติ  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  สมาปชฺชิตา  ฯ  อกจฺิฉลาภีติ   
นิทฺทุกฺขลาภี  ฯ  อกสิรลาภีติ  วิปุลลาภี  ฯ  ปคุณภาเวน  เอโก  
อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  สมาปชฺชิตุ  สกฺโกติ  ฯ  สมาธิปาริปนฺถิกธมฺเม  ปน   
อกิลมนฺโต  วิกฺขมฺเภตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  โส  อตฺตโน  อนิจฺฉาย    
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                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๗ 
 
ขิปฺปเมว  วุฏาติ  ฯ  ยถาปริจฺเฉทวเสน  สมาปตฺตึ  ปตุ  น  สกโฺกติ   
อย  กิจฺฉลาภี  กสริลาภี  นาม  ฯ  เอโก  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  จ   
สมาปชฺชิตุ  สกฺโกติ  ฯ  สมาธิปาริปนฺถิกธมฺเม  (๑)  จ  อกลิมนฺโตว   
วิกฺขมฺเภติ  ฯ โส  ยถาปริจฺเฉทวเสเนว  วุฏาตุ สกโฺกติ  ฯ  อย  
อกิจฺฉลาภี  อยมฺป  อกสริลาภี  นาม  ฯ   
        อย  วุจฺจติ  มหานาม  อริยสาวโก  เสโข  ปาฏิปโทติ   
มหานาม  อริยสาวโก  เสโข  ปาฏิปโท  วิปสฺสนาคพฺภาย   
วตฺตมานกปฏิปทาย  (๒) สมนฺนาคโตติ  วุจฺจตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
อปุจฺจณฺฑตายาติ  อปูติอณฺฑตาย  ฯ   ภพฺโพ  อภินิพฺภิทายาติ   
าณปฺปเภทาย  (๓)  ภพฺโพ  ฯ  สมโฺพธายาติ   อริยมคฺคาย  ฯ   
อนุตฺตรสฺส  โยคกฺเขมสฺสาติ  อรหตฺต  อนุตฺตโร  โยคกฺเขโม  
นาม  ฯ  ตทธิคมาย  ภพฺโพติ  ทสฺเสติ  ฯ  ยา  ปนายเมตฺถ  
อตฺถทีปนตฺถ  อุปมา  อาหฏา  ฯ  สา  เจโตขิลสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพา  ฯ  เกวล ฺหิ  ตตฺถ  ตสฺสา  กุกฺกุฏิยา  อณฺเฑสุ  
ติวิธกิริยกรณ  วิย  หิ  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  อุสฺโสฬฺห ี โส   
ปณฺณรสหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตภาโวติ  ย  เอว  โอปมฺมสสนฺทน  
อาคต   ต  อิธ  เอว  สลีสมฺปนฺโน  โหตีติ  อาทิวจนโต  ตสฺสา   
กุกฺกุฏิยา  อณฺเฑสุ  ติวิธกิริยกรณ  วิย  อิมสฺส  ภิกขฺุโน   
# ๑. ม. สมาธิปาริสุทฺธิกธมฺเม  ฯ   ๒. ม.  วฑฺฒมานกปฏิปทาย  ฯ 
# ๓.  ม.  วิปสฺสนาาณปฺปเภทาย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๓๘ 
 
สีลสมฺปนฺนตาทีหิ  ปณฺณรสหิ  ธมฺเมหิ  สมงฺคีภาโวติ  เอว   
โยเชตฺวา  เวทิตพฺพ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  วุตฺตสทิสเมว  ฯ   
        อิมเยว  อนุตฺตร  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ  อิม  ปมชฺฌานาทีหิ  (๑) 
อสทิส  อุตฺตม  จตุตฺถชฺฌานิก  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  ฯ  ปมา   
อภินิพฺภิทาติ  ปโม  าณเภโท  ฯ  ทุติยาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
กุกฺกุฏโปตโก  (๒)ปน  เอกวาร  มาตุกุจฺฉิโต  เอกวาร  อณฺฑโกสโตติ   
เทฺว  วาเร  ชายติ  ฯ  อริยสาวโก  ตีหิ  วิชฺชาหิ  ตโย  วาเร   
ชายติ  ฯ  ปุพฺเพนิวาสจฺฉาทก  ตม  วิโนเทตฺวา  ปุพฺเพนิวาส- 
าเณน  ปม  ชายติ  ฯ  สตฺตาน  จุติปฏิสนฺธิจฺฉาทก  ตม   
วิโนเทตฺวา  ทิพฺพจกฺขุาเณน  ทุติย  ชายติ  ฯ  จตุสจฺจปฏิจฺฉาทก   
ตม  วิโนเทตฺวา  อาสวกฺขยาเณน  ตติย  ชายติ  ฯ   
        อทมฺปสฺส  โหติ  จรณสฺมินฺติ  อทมฺป  สลีวนฺตสฺส (๓)  ภิกฺขุโน    
จรณ  นาม  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  จรณ  นาม  พหุ  อเนกวิธ   
สีลาทโย  ปณฺณรส  ธมฺมา  ฯ  ตตฺถ  อทมฺป  เอก  จรณนฺติป   
อตฺโถ  ฯ  ปทตฺถโต  ปน  จรติ  เตน  อคตปุพฺพ  ทิส  คจฺฉตีติ   
จรณ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
        อทมฺปสฺส  โหติ  วิชฺชายาติ  อิท  ปุพฺเพนิวาสาณ  ตสฺส  
วิชฺชา  นาม  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  วิชฺชา  นาม  พหุ  อเนกวิธา   
วิปสฺสนาาณาทีนิ  อฏ  าณานิ  ฯ  ตตฺถ  อทมฺป  าณ   
เอกา  วิชฺชาติป  อตฺโถ  ฯ  ปทตฺถโต  ปน  วินิวิชฌฺิตฺวา  เอตาย   
#๑.  ม.  ปมาทิชฺฌาเนหิ  ฯ  ๒.  ม.  กกฺุกุฏจฺฉาปโก  ฯ  ๓. ม.  สีล  อสฺส  ฯ    
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                                *เลมที่  ๙  เสขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๙ 
 
ชานาตีติ  วิชฺชา  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  วิชฺชาสมฺปนฺโน   
อิติปติ  ตีหิ  วิชฺชาหิ  วิชฺชาสมฺปนฺโน  อิติป  ฯ  จรณสมฺปนฺโน   
อิติปติ  ป ฺจทสหิ  ธมฺเมหิ  จรณสมฺปนฺโน  อิติป  ฯ  วิชชฺา- 
จรณสมฺปนฺโน  อิติปติ  ตทุภเยน  ปน  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   
อิติปติ  วุจฺจติ  ฯ   
        สนงฺกุมาเรนาติ  โปราณกกุมาเรน  ฯ  จิรกาลโต  ปฏาย   
กุมาโรติ  ป ฺาเตน  ฯ  โส  กริ  มนสฺุสปเถ  ป ฺจจุลฺลกกุมารกาเล   
ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  อปรหิีนชฺฌาโน  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ  ฯ   
ตสฺส  โส  อตฺตภาโว  ปโย  อโหส ิ มนาโป  ฯ  ตสฺมา  ตาทิเสเนว   
อตฺตภาเวน  จรติ  ฯ  เตน  น  สนงฺกุมาโรติ  ส ฺชานนฺติ  ฯ   
ชเนตสฺมินฺติ  ชนิตสฺมึ  ฯ  ปชายาติ  อตฺโถ  ฯ  เย โคตฺตปฏิสาริโนติ   
เย  ชเนตสฺมึ  โคตฺต  ปฏิสรนฺติ  อห  โคตโม  อห   
กสฺสโปติ  ฯ  เตสุ  โลเก  โคตฺตปฏิสารีสุ  ขตฺติโย  เสฏโ  ฯ   
อนุมตา  ภควตาติ  มม  ป ฺหาพฺยากรเณน  สทฺธึ  สสนฺทิตฺวา   
เทสิตาติ  อมฺพฏสุตฺเต  พุทฺเธน  ภควตาอหมฺป  อมฺพฏ  เอว   
วทามิ   
        ขตฺติโย  เสฏโ  ชเนตสฺมึ  (๑)  เย  โคตฺตปฏิสาริโน   
        วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน  โส  เสฏโ  เทวมานุเสติ  (๒)   
# ๑.  ชนิตสทฺโท  เอว  อิการสฺส  เอการ  กตฺวา  ชเนตสฺมินฺติ  วุตฺโต  ชนิตสฺมินฺติ   
#  อตฺโถ  เวทิตพฺโพติ   ฏีกา  ฯ เอว  ฏีกานเยน  ชเน  ตสฺมินฺติ  ปททฺวย  น  วิภชิตพฺพ  ฯ   
#  ๒. ที . ส.ี  ๙/๑๕๙/๑๒๘  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๔๐ 
 
เอว  ภาสนฺเตน  อนุมตา  (๑)  อนโุมทิตา  ฯ  สาธุ  สาธุ  อานนฺทาติ   
ภควา  กิร  อาทิโต  ปฏาย  นิทฺท  อโนกฺกมนฺโตว  อิม  สุตฺต   
สุตฺวา  อานนฺเทน  เสขปฏิปทาย  กูฏ  คหิตนฺติ  ตฺวา  อุฏาย  
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสินโฺน  สาธุการ  อทาสิ  ฯ  เอตฺตาวตา   
จ  ปน  อิท  สุตฺต  ชินภาสิต  นาม  ชาต  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                                เสขสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ   
                                                ทุติย  ฯ   
                                _______________________   
 
                                                โปตลิยสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  โปตลิยสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  องฺคุตฺตราเปสูติ   
องฺโคเยว  (๒)โส  ชนปโท  ฯ  มหิยา  ปน  นทิยา  อุตฺตเรน  อาโป   
ตสฺส  (๓)อวิทูรตฺตา อุตฺตราโปติป  วุจฺจติ  ฯ  กตรมหิยา  อุตฺตเรน  
โส  (๔)อาโปติ  ฯ  มหามหิยา  ฯ  ตตฺถาย  อาวิภาวกถา  ฯ 
        อย  กริ  ชมฺพูทีโป  ทสสหสฺสโยชนปริมาโณ  ฯ  ตตฺถ  จ   
จตุสหสฺสโยชนปฺปมาโณ  ปเทโส  อุทเกน  อชโฺฌตฺถโต  สมุทฺโทติ  
สงฺข  คโต  ฯ  ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ  มนุสฺสา  วสนฺติ  ฯ ติสหสฺส- 
โยชนปฺปมาเณ  หิมวา  ปติฏ ิโต  อุพฺเพเธน  ป ฺจโยชนสติโก   
จตุราสีติกูฏสหสฺสปฏิมณฺฑิโต  สมนฺตโต  สนฺทมานป ฺจสตนที- 
# ๑. ม. อนญุาตา  ฯ        ๒. ม.  องฺคาเยว  ฯ  ๓.  ม.  ตาส  ฯ  ๔.   ม.  ยา  ฯ  
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                                *เลมที่  ๙  โปตลยิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑ 
 
วิจิตฺโต  ฯ  ยตฺถ  อายามวิตฺถาเรน  เจว  คมฺภีรตาย  จ   
ปณฺณาสปณฺณาสโยชนา  ทิยฑฺฒโยชนสตปริมณฺฑลา  อโนตตฺตทโห   
กณฺณมุณฺฑทโห  รถการทโห  ฉทฺทนฺตทโห  กุณาลทโห   
มนฺทากินิสีหปปาตทโหติ  สตฺต  มหาสรา  ปติฏ ิตา  ฯ  เตสุ   
อโนตตฺตทโห  สุทสฺสนกูฏ  จิตฺรกูฏ  กาฬกูฏ  คนธฺมาทนกูฏ   
เกลาสกูฏนฺติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ  ปพฺพเตหิ  ปรกิฺขิตฺโต  ฯ   
        ตตฺถ  สทุสฺสนกูฏ  โสวณฺณมย  ทวิฺโยชนสตุพฺเพธ   
อนฺโตวงฺก  กากมุขสณฺาน  ตเมว  สร  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิต  ฯ  
จิตฺรกูฏ  สพฺพรตนมย  ฯ  กาฬกูฏ  อ ฺชนมย  ฯ  คนฺธมาทนกูฏ   
สานุมย  อพฺภนฺตเร  มุคฺควณฺณ  ฯ  มลูคนฺโธ  สารคนฺโธ  เผคฺคุคนฺโธ   
ตจคนฺโธ  ปปฏิกคนฺโธ  รสคนฺโธ  ปตฺตคนฺโธ  ปุปฺผคนฺโธ   
ผลคนฺโธ  คนฺธคนฺโธติ  อิเมหิ  ทสหิ  คนฺเธหิ  อุสฺสนฺน   
นานปฺปการโอสถส ฺฉนฺน  ฯ  กาฬปกฺขอุโปสถทิวเส  อาทิตฺตมิว   
องฺคาร  ชลนฺต  ติฏติ  ฯ  เกลาสกูฏ  รชตมย  ฯ  สพฺพานิ   
สุทสฺสเนน  สมานุพฺเพธสณฺานานิ  ฯ  ตเมว  สร  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  
 ิตานิ  ฯ  ตานิ  สพฺพานิ  เทวานุภาเวน  จ  นาคานุภาเวน   
จ  วสนฺติ  ฯ  (๑)  นทิโย  จ  เตสุ  สนฺทนฺติ  ฯ  ต  สพฺพ  อุทก  
อโนตตฺตเมว  ปวิสติ  ฯ  จนฺทิมสุริยา  ทกฺขิเณน  วา  อุตฺตเรน  
วา  คจฺฉนฺตา  ปพฺพตนฺตเรน  ตตฺถ  โอภาส  กโรนฺติ  ฯ   
#  ๑.   ม.  สฺสนฺติ  ฯ   
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๔๒ 
 
อุชุ  คจฺฉนฺตา  น  กโรนฺติ  ฯ  เตเนวสฺส  อโนตตฺตนฺติ  สงฺขา   
อุทปาทิ  ฯ   
        ตตฺถ  มโนหรสิลาตลานิ  นิมฺมจฺฉกจฺฉปานิ  ผลิกสทิส- 
นิมฺมลูทกานิ  นฺหานติตฺถานิ  สุปฏิยตฺตานิ  โหนฺติ  ฯ  เยสุ  พุทธฺ- 
ปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา  จ  อิทฺธิมนฺโต  จ  อิสโย  นหฺายนฺติ   
เทวยกฺขาทโย  อุทกกฬี  (๑)กีฬนฺติ  ฯ   
        ตสฺส  จตูสุ  ปสฺเสสุ  สีหมุข  หตฺถิมุข  อสฺสมขุ  อุสภมุขนฺติ   
จตฺตาริ  มุขานิ  โหนฺติ  ฯ  เยหิ  จตสฺโส  นทิโย  สนฺทนฺติ  ฯ   
สีหมุเขน  นิกฺขนฺตนทีตีเร  สีหา  พหุตรา  โหนฺติ  ฯ  หตฺถิมุขาทีหิ   
หตฺถิอสฺสอุสภา  ฯ  ปรุตฺถมิทิสโต  นิกขฺนฺตนที  อโนตตฺต  ติกฺขตฺตุ   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  อิตรา  ติสฺโส  นทโิย  อนุปคมฺม  ปาจีน- 
หิมวนฺเตเนว  อมนุสฺสปถ  คนฺตฺวา  มหาสมุทฺท  ปวิสติ  ฯ   
ปจฺฉิมทิสโต  จ  อุตฺตรทิสโต  จ  นิกขฺนฺตนทิโยป  ตเถว  ปทกขิฺณ   
กตฺวา  ปจฺฉิมหิมวนฺเตเนว  อุตฺตรหิมวนฺเตเนว  จ  อมนุสฺสปถ   
คนฺตฺวา  มหาสมุทฺท  ปวิสนฺติ  ฯ  ทกฺขิณทิสโต  นิกขฺนฺต  นที   
ปน  ต  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ทกฺขิเณน  อุชุก   
ปาสาณปฏเเนว  สฏ ิโยชนานิ  คนตฺฺวา  ปพฺพต  ปหริตฺวา  
วุฏาย  ปริกเฺขเปน  ติคาวุตปฺปมาณา  อุทกธาร  หตฺุวา  
อากาเสน  สฏ ิโยชนานิ  คนฺตฺวา  ติยคฺคเฬ  นาม  ปาสาเณ   
#๑. ม.  อุยฺยานกีฬก   ฯ  
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                                *เลมที่  ๙  โปตลยิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓ 
 
ปติตา  (๑)  ปาสาโณ  อุทกธาราเวเคน  ภินฺโน  ฯ  ตตฺถ  ป ฺาส- 
โยชนปฺปมาณา ติยคฺคฬา  นาม  โปกฺขรณี  ชาตา   
โปกฺขรณิยา  กูล  ภินฺทิตฺวา  ปาสาณ  ปวิสิตฺวา  สฏ ิโยชนานิ  
คตา  ฯ  ตโต  ฆนปวึ  ภินฺทิตฺวา  อุมฺมงฺเคน  สฏ ิโยชนานิ   
คนฺตฺวา  วิชฺฌ  (๒)  นาม  ติรจฺฉานปพฺพต  ปหริตฺวา  หตฺถตเล   
ป ฺจงฺคุลิสทิสา  ป ฺจธารา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ  ฯ  (๓)  สา  ติกฺขตฺตุ   
อโนตตฺต  ปทกฺขิณ  กตฺวา  คตฏาเน  อาวฏฏคงฺคาติ  วุจฺจติ   
อุชุก  ปาสาณปฏเน  สฏ ิโยชนานิ  คตฏาเน  กณฺณคงฺคาติ (๓) 
อากาเสน  สฏ ิโยชนานิ  คตฏาเน  อากาสคงฺคาติ  ฯ  ติยคฺคฬ- 
ปาสาเณ  ป ฺาสโยชโนกาเส   ิตา  ติยคฺคฬโปกขฺรณีติ  ฯ  กลู   
ภินฺทิตฺวา  ปาสาณ  ปวิสิตฺวา  สฏ ิโยชนานิ  คตฏาเน   
พหลคงฺคาติ  ฯ  อุมฺมงฺเคน  สฏ ิโยชนานิ  คตฏาเน  อุมฺมงฺคคงฺคาติ   
วุจฺจติ  ฯ  วิชฌฺ  นาม  ติรจฺฉานปพฺพต  ปหริตฺวา  ป ฺจธารา   
หุตฺวา  ปวตฺตฏาเน  ปน  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหีติ   
ป ฺจธา  สงฺข  คตา  ฯ  เอวเมตา  ป ฺจ  มหานทิโย  หิมวนฺตโต   
ปภวนฺติ  ฯ  ตาสุ  ยา  อย  ป ฺจมี  มหี  นาม  ฯ  สา  อิธ   
มหามหีติ  อธิปฺเปตา  ฯ  ตสฺสา  อุตฺตเรน  โย  (๔)  อาโป  ฯ  ตสฺส   
อวิทูรตฺตา  โส  ชนปโท  องฺคุตฺตราโปติ   เวทิตพฺโพ  ฯ  ตสฺมึ  
องฺคุตฺตราเปสุ  ชนปเท  ฯ  
#๑.  ส.ี  ปติตฺวา  ฯ  ๒.  ม.  วิ ฺฌ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๓.  ม.  กณฺหาคงฺคาติ  ฯ  ๔. ม.ยา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๔๔ 
 
        อาปณ  นามาติ  ตสฺมึ  กริ  นิคเม  วีสติ  อาปณมุข- 
สหสฺสานิ  วิภตฺตานิ  อเหสุ  อิติ  โส  อาปณาน  อุสฺสนฺนตฺตา   
อาปณนฺเตฺวว  สงฺข  คโต  ฯ  ตสฺส  จ  นิคมสฺส  อวิทูเร  นทีตีเร   
ฆนจฺฉาโย  รมณีโย  ภูมิภาโค  มหาวนสณฺโฑ  ฯ  ตสฺมึ  ภควา   
วิหรติ  ฯ  เตเนเวตฺถ  วสนฏาน  น  นยิามิตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
เยน ฺตโร  วนสณฺโฑ  เตนุปสงฺกมีติ  ภิกฺขุสงฺฆ  วสนฏาน  
เปเสตฺวา  เอกโกว  อุปสงฺกมิ  โปตลิย  คหปตึ  สนธฺาย  ฯ   
โปตลิโยป  โข  คหปตีติ  โปตลิโยติ  เอวนามโก  คหปติ  ฯ   
สมฺปนฺนนิวาสนปารุปโนติ  (๑)  ปริปณฺุณนิวาสนปารุปโน  ฯ  เอก  
ทีฆทสสาฏก  นิวตฺโถ  เอก  ปารโุตติ  อตฺโถ  ฯ  ฉตฺตุปาหนาหีติ   
ฉตฺต  คเหตฺวา  อุปาหนา  อารุโฬฺหติ  อตฺโถ  ฯ  อาสนานีติ   
ปลฺลงฺกปปลาสปกาทีนิ  ฯ  อนฺตมโส  สาขาภงฺคป  หิ   
อาสนนฺเตว  วุจฺจติ  ฯ  คหปติวาเทนาติ  คหปตีติ  อิมินา   
วจเนน  ฯ  สมุทาจรตีติ  โวหรติ  ฯ   
        ภควนฺต  เอตทโวจาติ  ตติย  คหปตีติ  วจน  อธิวาเสตุ   
อสกฺโกนฺโต  ภควนฺต  เอต  ตยิท  โภ  โคตมาติอาทิวจน   
อโวจ  ฯ  ตตฺถ  นจฺฉนฺนนฺติ  น  อนุจฺฉวิก    นปฺปฏริูปนฺติ   
น  สารุปฺป  ฯ  อาการาติอาทีนิ  สพฺพาเนว  การณเววจนานิ  ฯ   
ทีฆทสวตฺถธารณเกสมสฺสุนขฏปนานิ  (๒)  หิ  สพฺพาเนว คิหิ 
# ๑. ส.ี..ปาปุรโน  ฯ  ม...  ฯปาวุรโณ  ฯ  เอวมุปริป   
#  ๒. ม...  ฯปนาทีนิ  ม.  เตน  ตาห    
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                                *เลมที่  ๙  โปตลยิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๕ 
 
พฺย ฺชนานิ  ตสฺส  คิหิภาว  ปากฏ  กโรนฺตีติ  อาการา  ฯ   
คิหิสณฺาเนน  สณฺ ิตตฺตา  ลิงฺคา   คิหภิาวสฺส  ส ฺชานน- 
นิมิตฺตตาย  นิมิตฺตาติ  วุตฺตา  ฯ  ยถาต  คหปติสฺสาติ  ยถา   
คหปติสฺส  อาการลิงฺคนิมิตฺตา  ภเวยฺยุ  ฯ  ตเถว  เต  ตุยฺห  
เตนาห  (๑)  เอว  สมุทาจรามีติ  ทสฺเสติ  ฯ  อถ  โส  เยน  การเณน   
คหปติวาท  นาธิวาเสติ  ฯ  ต  ปกาเสนฺโตตถา  หิ  ปน   
เมติอาทิมาห  ฯ   
        นิยฺยาตนฺติ  นิยฺยาติต  ฯ  อโนวาทีติ  (๒)  ตาตา  กสถ  วปถ   
วณิปฺปถ  ปโยเชถาติอาทินา  หิ  นเยน  โอวทนฺโต  โอวาที   
นาม  โหติ  ตุเมฺห  น  กสถ  น  วปถ  ฯ  น  วณิปฺปถ   
ปโยเชถ  ฯ  กถ  ชีวิสฺสถ  ฯ  ปุตฺตทาร  วา   ภริสฺสถาติอาทินา  นเยน  
ปน  อุปวทนฺโต  อุปวาที  นาม  โหติ    อห  ปน  อุภยมฺป  ต   
น  กโรมิ  ฯ  เตนาห  ตตฺถ  อโนวาที  อนุปวาทีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
ฆาสจฺฉาทนปรโม  วิหรามีติ  ฆาสมตฺต ฺเจว  อจฺฉาทนมตฺต ฺจ   
ปรม  กตฺวา  วิหรามิ  ฯ  ตโต  ปร  นตฺถิ  น  จ  ปตฺเถมีติ   
ทีเปติ  ฯ  คิทธฺิโลโภ  ปหาตพฺโพติ  เคธภูโต  โลโภ  ปหาตพฺโพ  ฯ   
อนินฺทาโรสนฺติ  อนินฺทาภูตมฆฏฏน    นินฺทาโรโสติ  นินฺทา- 
ฆฏฏนา  ฯ  โวหารสมุจฺเฉทายาติ  เอตฺถ  โวหาโรติ  พฺยวหาโรป 
ปณฺณตฺติป  วจนป  เจตนาป  ฯ  ตตฺถ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๔๖ 
 
        โย  หิ  โกจิ  มนุสฺเสสุ                โวหาร  อุปชวีติ   
        เอว  วาเสฏา  ชานาหิ                วาณิโช  โส  น  พฺราหฺมโณติ  ฯ   
        อย  พฺยวหารโวหาโร  นาม  ฯ  สงฺขา  สม ฺา  ปณฺณตฺติ   
โวหาโรติ  (๑)  อย  ปณฺณตฺติโวหาโร  นาม  ฯ  ตถา  ตถา  โวหรนฺติ    
อปรามาสนฺตีติ  (๒)  อย  วจนโวหาโร  นาม  ฯ  อฏ  อริยโวหารา   
อฏ  อนริยโวหาราติ  (๓)  อย  เจตนาโวหาโร  นาม  ฯ  อยเมตฺถ   
อธิปฺเปโต  ฯ  ยสฺมา  วา  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  คิหีติ  เจตนา   
นตฺถิ  ฯ  สมโณติ  เจตนา  โหติ    คิหติี  วจน  นตฺถิ  ฯ  สมโณติ  
วจน  โหติ    คิหีติ  ปณฺณตฺติ  นตฺถิ  ฯ  สมโณติ  ปณฺณตฺติ  โหติ     
คิหีติ  พฺยวหาโร  นตฺถิ  ฯ  สมโณติ  วา  ปพฺพชิโตติ  วา  พฺยวหาโร  
โหติ    ตสฺมา  สพฺเพเปเต  ลพฺภนฺติ  ฯ   
        เยส  โข  อห  สโยชนาน  เหตุ  ปาณาติปาตีติ  เอตฺถ   
ปาณาติปาโตว  สโยชน  ฯ  ปาณาติปาตสฺเสว  หิ  เหตุ  ปาณาติ- 
ปาตปจฺจยา  ปาณาติปาตี  นาม  โหติ    ปาณาติปาตาน   ปน   
พหุตาย  เยส  โข  อหนฺติ  วุตฺต  ฯ  เตสาห  สโยชนานนฺติ   
เตส  อห  ปาณาติปาตพนฺธนาน  ฯ  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย   
ปฏิปนฺโนติ  อิมินา  อปาณาติปาตสงฺขาเตน  กายิกสีลสวเรน   
ปหานตฺถาย  สมุจฺเฉทนตฺถาย  ปฏิปนโฺน  ฯ   อตฺตาป  ม    
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                                *เลมที่  ๙  โปตลยิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗ 
 
อุปวเทยฺยาติ  กุนฺถกิปลฺลกิป  นาม  ชวิีตา  อโวโรปนกสาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  ปาณาติปาตมตฺตโตป  โอรมิตุ  น  สกฺโกมิ  ฯ  ก ึ มยฺห   
ปพฺพชฺชายาติ  เอว  อตฺตาป  ม  อุปวเทยฺย  ฯ  อนุวิจฺจาป  ม   
วิ ฺ ู  ครเหยฺยุนฺติ  เอวรูเป  นาม  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา   
ปาณาติปาตมตฺตโตป  โอรมิตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  กึ  เอตสฺส   
ปพฺพชฺชายาติ  เอว  อนุวิจฺจ  ตุลยิตฺวา  ปริโยคาเหตฺวา  อ ฺเป  
วิ ฺ ู  ปณฺฑิตา  ครเหยฺยุ  ฯ  เอตเทว  โข  ปน  สโยชน  เอต   
นีวรณนฺติ  ทสสุ  สโยชเนสุ  จ  ป ฺจสุ  จ  นีวรเณสุ  
อปริยาปนฺนป  อฏ  นีวรณาติ  เทสนาวเสเนต  วุตฺต  ฯ  เอว  (๑)  
วฏเฏ  พนฺธนฏเน  หิ  หิตปฏิจฺฉาทนฏเน  จ  สโยชนนฺติป   
นีวรณนฺติป  วุตฺต  ฯ  อาสวาติ  ปาณาติปาตการณา  เอโก   
อวิชฺชาสโว  อุปฺปชฺชติ  ฯ  วิฆาตปริฬาหาติ  วิฆาตา  จ  ปริฬาหา  
จ  ฯ  ตตฺถ  วิฆาตคฺคหเณน  กิเลสทกุขฺ ฺจ  วิปากทุกฺข ฺจ  คหิต  ฯ   
ปริฬาหคฺคหเณน  (๒)กิเลสปริฬาโห  จ  วิปากปรฬิาโห  จ  คหิโต  ฯ   
อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  เตสาห  สโยชนาน  ปหานายาติ   
อิมสฺมึ  ปเท  อิมินา  ทินฺนาทานสงฺขาเตน  กายิกสลีสวเรน     
สจฺจวาจาสงฺขาเตน  วาจสิกสีลสวเรน    อปสุณวาจาสงฺขาเตน   
วาจสิกสีลสวเรน  อคิทฺธิโลภสงฺขาเตน  มานสิกสีลสวเรน  
# ๑. ม.  อย  สทฺโท  ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม.  ปริฬาหคฺคหเณนป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๔๘ 
 
 อนินฺทาโรสสงฺขาเตน   กายิกวาจสิกสีลสวเรน  ฯ  อโกธูปายาส- 
 สงฺขาเตน  มานสิกสีลสวเรน  ฯ  อนติมานสงฺขาเตน  มานสิกสีล- 
 สวเรน  ปหานตฺถาย  สมุจฺเฉทนตฺถาย  ปฏิปนฺโนติ  เอว   
 สพฺพวาเรสุ  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ   
        อตฺตาป  ม  อุปวเทยฺย  อนุวิจฺจาป  ม  วิ ฺ ู  ครเหยฺยุนฺติ   
อิเมสุ  ปน  ปเทสุ  ติณสลากป  นาม  อุปาทาย  อทินฺน   
อคฺคหณสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อทินฺนาทานมตฺตโตป  วิรมิตุ  น   
สกฺโกมิ  ฯ  กึ  มยฺห  ปพฺพชฺชายาติ  เอว  อตฺตาป  ม  อุปวเทยฺย   
เอวรูเป  นาม  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อทินฺนาทานมตฺตโตป  โอรมิตุ   
น  สกโฺกติ  กึ  อิมสฺส  ปพฺพชฺชายาติ  เอว  อนุวิจฺจาป  ม  วิ ฺ ู  
ครเหยฺยุ  หสาเปกฺขตายป  นาม  ทวกมฺยตาย  วา  มสุาวาท   
อกรณสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ฯ  สพฺพากาเรน  ปสุณ  อกรณสาสเน   
นาม  ปพฺพชตฺิวา  ฯ  อปฺปมตฺตกป  คิทฺธิโลภ  อกรณสาสเน   
นาม  ปพฺพชตฺิวาป  ฯ  กกเจน  องฺเคสุ  อุกฺกนฺติยมาเนสุป   นาม   
ปเรส  นินฺทาโรส   อกรณสาสเน  นาม   ปพฺพชิตฺวา    ฉินฺน- 
ขาณุกณฺฏกาทีสุป  นาม  โกธูปายาส  อกรณสาสเน  นาม 
ปพฺพชิตฺวา   อธิมานมตฺตกป  (๑)  นาม  มาน  อกรณสาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  อธิมานมตฺตป  ปชหิตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  กึ  มยฺห   
ปพฺพชฺชายาติ  เอว  อตฺตาป  ม  อุปวเทยฺย    เอวรูเป  นาม   
# ๑.   ม.  อติมานมตฺตมฺป  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 49 
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สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อธิมานมตฺตป  ปชหิตุ  น  สกฺโกติ    กึ   
อิมสฺส  ปพฺพชฺชายาติ  เอว  อนุวิจฺจาป  ม  วิ ฺ ู  ครเหยฺยุนฺติ   
เอว  สพฺพวาเรสุ  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ   
        อาสวาติ  อิมสฺมึ  ปน  ปเท  อทินฺนาทานการณา   
กามาสโว  ทิฏาสโว  อวิชฺชาสโวติ  ตโย  อาสวา  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  
ตถา  มุสาวาทการณา  ปสุณวาจาการณา  จ  ฯ  คิทฺธิโลภ- 
การณา  ทิฏาสโว  อวิชฺชาสโว  จ    นินฺทาโรสการณา   
อวิชฺชาสโวว  ฯ  ตถา  โกธูปายาสการณา  ฯ  อติมานการณา   
ภวาสโว  อวิชฺชาสโว  จาติ  เทฺวว  อาสวา  อุปฺปชชฺนฺตีติ  เอว   
อาสวุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        อิเมสุ  ปน  อฏสุป  วาเรสุ  อสมฺโมหตฺถ  ปนุ  อย   
สงฺเขปวินิจฺฉโย  อิเมสุ  ตาว  จตูสุ  วิรมิตุ น  สกโฺกมีติ   
วตฺตพฺพ  ฯ  ปจฺฉิเมสุ  ปชหิตุ น  สกฺโกมีติ  ฯ  ปาณาติปาต- 
นินฺทาโรสโกธูปายาเสสุ  จ  เอโก  อวิชฺชาสโวว  โหติ   อทินฺนา- 
ทานมุสาวาทปสุณวาจาสุ  กามาสโว  ทฏิาสโว  อวิชฺชาสโว  ฯ   
คิทฺธิโลเภ  ทฏิาสโว  อวิชฺชาสโว  ฯ  อติมาเน  ภวาสโว   
อวิชฺชาสโว  ฯ  อปาณาติปาต  ทินฺนาทาน  กายิกสลี  ฯ  อมุสาอปสุณ   
วาจสิกสีล  ฯ  เปตฺวา  อนินฺทาโรส  เสสานิ  ตีณิ  มานสิกสีลานิ  ฯ  
ยสฺมา  ปน  กาเยนป  ฆฏเฏติ  โรเสติ  วาจายป   ตสฺมา   
อนินฺทาโรโส  เทฺว  านานิ  ยาติ  ฯ  กายิกสีลป  โหติ  วาจสิกสีลป  ฯ   
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เอตฺตาวตา  กึ  กถิต  ฯ  ปาติโมกฺขสวรสีล  ฯ  ปาติโมกฺขสวรสีเล   
 ิตสฺส  จ  ภิกฺขุโน  ปฏิสงฺขาปหานวเสน  คิหิโวหารสมุจฺเฉโท  
กถิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        วิตฺถารเทสนาย  ตเมน  ทกโฺขติ  ปทสฺส  อุปจฺฉุมฺเภยฺยาติ  (๑)   
อิมินา  สทฺธึ  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ    ตเมน   
กุกฺกุร  อุปจฺฉุมฺเภยฺย  ฯ  ตสฺส  สมีเป  ขิเปยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ   
อฏ ิกงฺกลนฺติ  อุรฏ ึ  วา  ปฏ ิกณฺฏก  วา  สีสฏ ึ  วา  ฯ   
ต ฺหิ  นิมฺมสตฺตา  กงฺกลนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  สุนิกนฺต  นกินฺตนฺติ  ยถา   
สุนิกนฺต  โหติ    เอว  นิกนฺต  นิลลฺิขิต  ฯ  ย  ปเนตฺถ  (๒)อลฺลีนมส   
อตฺถิ  ฯ  ต  สพฺพ  นิลลฺิขิตฺวา  อฏ ิมตฺตเมว  กตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
เตเนวาหนิมฺมสนฺติ  ฯ  โลหิต  ปน  มกฺขิตฺวา  ติฏติ  ฯ  เตน  
วุตฺตโลหิตมกฺขิตนฺติ  ฯ   
        พหุทุกขฺา  พหูปายาสาติ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิเกหิ  ทุกฺเขหิ   
พหุทุกฺขา  ฯ  อุปายาสสงฺกิเลเสหิ  พหูปายาสา  ฯ  ยาย  อุเปกฺขา   
นานตฺตา  นานตฺตสิตาติ  ยา  อย  ป ฺจกามคุณารมฺมณ- 
วเสน  นานาสภาวา  ตาเนว  จ  อารมฺมณานิ  นิสฺสิตตฺตา   
นานตฺตสิตาติ  วุจฺจติ  ป ฺจกามคุเณ  อุเปกฺขา  ฯ  ต  วชฺเชตฺวา  ฯ  
เอกตฺตา  เอกตฺตสิตาติ  จตุตฺถชฺฌานูเปกฺขา  ฯ  สา  หิ  ทิวสป   
เอกสฺมึ  อารมฺมเณ  อุปฺปชฺชนโต  เอกสภาวา  ฯ  ตเทว  เอก   
# ๑. ม.  อุปสุมฺเภยฺย  ฯ  ๒.  ยเทตฺถ  ฯ  
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อารมฺมณ  นสิฺสิตตฺตา  เอกตฺตสิตา  นาม  ฯ  ยตฺถ  สพฺพโส   
โลกามิสุปาทานา  อปริเสสา  นิรุชฌฺนฺตีติ  ยตฺถ  จตุตฺถชฺฌา- 
นูเปกฺขาย  ย  อุเปกฺข  อาคมฺม  ย  ปฏิจฺจ  สพฺเพน  สพฺพ   
อปริเสสา โลกามิสสงฺขาตา  ป ฺจกามคุณามิสา  นิรุชฺฌนฺติ  ฯ   
ป ฺจกามคุณามิสาติ  จ  กามคุณารมฺมณา  ฉนฺทราคา  ฯ  
คหณฏเน  เตเยว  จ  อุปาทานาติป  วุตฺตา  ฯ  ตเมวูเปกฺข   
ภาเวตีติ  ต โลกามิสูปาทานาน  ปฏิปกขฺภูต  จตุตฺถชฺฌา- 
นูเปกฺขเมว  วฑฺเฒติ  ฯ   
        อุฑฺฑเยยฺยาติ  (๑)  อุปฺปติตฺวา  คจฺเฉยฺย  ฯ  อนุ- 
ปติตฺวาติ    วิตจฺเฉยฺยุนฺติ  มุขตุณฺฑเกน  ฑสนฺตา  ตจฺเฉยฺยุ  ฯ   
วิภเชยฺยุนฺติ    มสเปสึ  นเขหิ  กฑฺฒิตฺวา  ปาเตยฺยุ  ฯ   
        ยาน  โอโรเปยฺยาติ   ปุริสานุจฺฉวิก  ยาน  โอโรเปยฺย  ฯ     
ปวรมณิกุณฺฑลนฺติ  นานปฺปการ  อุตฺตมมณิ ฺจ  กุณฺฑล ฺจ  ฯ   
สานิหรนฺตีติ  อตฺตโน  ภณฺฑกานิ  คณฺหนฺติ  ฯ   
        สมฺปนนฺผลนฺติ  มธรุผล  ฯ  อุปปนฺนผลนฺติ  ผลูปปนฺน   
พหุผล  ฯ  อนุตฺตรนฺติ  อุตฺตม  ปภสฺสร  นริุปกฺกิเลส  ฯ  อารกา   
อห  ภนฺเตติ  ปวิโต  นภ  วิย  สมุทฺทสสฺ  โอริมตีรโต  ปรตีร   
วิย  จ  สุวิทรูวิทูเร  อห  ฯ  อนาชานีเยติ  คิหิโวหารสมุจฺเฉทนสฺส   
การณ  อชานนเก  ฯ   
อาชานียโภชนนฺติ  การณ  ชานนฺเตหิ   
# ๑. ส.ี  อุฑฺเฑยฺยาติ  ฯ  ม.  อุฑฺฑีเยยฺยาติ    ฯ   ม.  วิสฺสชฺเชยฺยุนติฺ    
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ภุ ฺชิตพฺพโภชน  ฯ  อนาชานียโภชนนฺติ  การณ  อชานนฺเตหิ   
ภุ ฺชิตพฺพโภชน  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                โปตลิยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                จตุตฺถ  ฯ   
                                        _____________________   
 
                                                ชีวกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ชีวกสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ชีวกสฺส  โกมาร- 
ภจฺจสฺส  อมฺพวเนติ  เอตฺถ  ชีวตีติ  ชีวโก  ฯ  กุมาเรน  ภโตติ  
โกมารภจฺโจ  ฯ  ยถาห  ก ึ ภเณ  เอต  กาเกหิ  สมฺปริกิณฺณนฺติ  ฯ   
ทารโก  เทวาติ  ฯ  ชีวติ  ภเณติ  ฯ  ชีวติ  เทวาติ  ฯ  เตนหิ  ภเณ  
ต  ทารก  อมหฺาก  อนฺเตปุร  เนตฺวา  ธาตีน  เทถ  โปเสตุนฺติ  ฯ   
ตสฺส  ชีวตีติ  ชีวโกติ  นาม  อกสุ  ฯ  กุมาเรน  โปสาปโตติ   
โกมารภจฺโจติ  นาม  อกสูติ  ฯ  (๑)  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถาเรน   
ปน  ชีวกวตฺถุ  ขนฺธเก  อาคตเมว  ฯ  วินิจฺฉยกถาปสฺส  สมนฺต- 
ปาสาทิกาย  วินยฏกถาย  วุตฺโต  ฯ   
        อย  ปน  ชีวโก  เอกสฺมึ  สมเย  ภควโต  โทสาภิสนฺน  กาย   
ลหุก  (๒)  วิเรเจตฺวา  สีเวยฺยกทุสฺสยุค  ทตฺวา  วตฺถานุโมทนาปริโยสาเน   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  จินฺเตสิ  มยา  ทิวสสฺส  ทวฺตฺติกฺขตฺตุ   
พุทฺธุปฏาน  คนฺตพฺพ  ฯ  อิท ฺจ  เวฬวุน  อติวิย  ทูเร  (๓)  มยหฺ   
# ๑. วิ. มหา.  ๕/๑๒๘/๑๗๑  ฯ ๒. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ ๓.  ม.  อวิทูเร  ฯ  
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อุยฺยาน  อมฺพวน  อาสนฺนตร  ฯ  ยนนฺูนาห  เอตฺถ  ภควโต  วิหาร  
กาเรยฺยนฺติ  ฯ  โส  ตสฺม ึ อมฺพวเน  รตฺติฏานทิวาฏานเลณ- 
กุฏิมณฺฑปาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  ภควโต  อนุจฺฉวิก  คนฺธกุฏึ   
กาเรตฺวา  อมฺพวน  อฏารสหตฺถุพฺเพเธน  ตมฺพปตฺตวณฺเณน  
ปากาเรน  ปริกฺขิปาเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  สจีวรภตฺเตน   
สนฺตปฺเปตฺวา  ทกฺขิโณทก  ปาเตตฺวา  วิหาร  นิยฺยาเทสิ  ฯ  ต   
สนฺธาย  วุตฺตชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  อมฺพวเนติ  ฯ   
        อารภนฺตีติ  ฆาเตนฺติ  ฯ  อุทฺทิสฺสกตนฺติ  อุทฺทิสิตฺวา   
กต  ฯ  ปฏิจฺจกมฺมนฺติ  อตฺตาน  ปฏิจฺจ  กต  ฯ  อถวา  ฯ 
ปฏิจฺจกมฺมนฺติ  นิมิตฺตกมฺมสฺเสต  อธิวจน  ฯ  ต  ปฏิจฺจ  กมฺม  
เอตฺถ  อตฺถีติ  มสปฏิจฺจกมฺมนฺติ  วุตฺต  โหติ    โย  หิ  (๑)  
เอวรูป  มส  ปริภุ ฺชติ  ฯ  โสป  ตสฺส  กมฺมสฺส  ทายาโท  โหติ   
วธกสฺส  วิย  ตสฺสาป  ปาณฆาตกมฺม  โหตีติ  เตส  ลทฺธิ  ฯ  
ธมฺมสฺส  จ  อนุธมฺม  พฺยากโรนฺตีติ  ภควตา  วุตฺตการณสฺส   
อนุการณ  กเถนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ  การณ  นาม  ติโกฏปิริ- 
สุทฺธมจฺฉมสปริโภโค    อนุการณ  นาม  มหาชนสฺส  ตถา  
พฺยากรณ  ฯ  ยสฺมา  ปน  ภควา  อุทฺทิสฺส  กต  น  ปริภุ ฺชติ    
ตสฺมา  เนว  ต  การณ  โหติ    น  ติตฺถิยาน  ตถา  พฺยากรณ   
อนุการณ  ฯ  สหธมฺมิโก  วาทานุวาโทติ  ปเรหิ  วุตฺตการเณน  
#  ๑. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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สการโณ  หตฺุวา  ตุมฺหาก  วาโท  วา  อนุวาโท  วา  วิ ฺ ูหิ   
ครหิตพฺพการณ  โกจิ  อปฺปมตฺตโกป  กินฺน ุ โข  อาคจฺฉติ  ฯ    อิท   
วุตฺต  โหติ  กึ  สพฺพากาเรนป  ตุมฺหาก  วาเท  คารยฺหการณ   
นตฺถีติ  ฯ  อพฺภาจิกฺขนฺตีติ  อภิภวิตฺวา  อาจิกฺขนฺติ  ฯ   
        าเนหีติ  การเณหิ  ฯ  ทฏิาทีสุ  ทิฏ  นาม  ภิกฺขูน   
อตฺถาย  มิคมจฺเฉ  วธิตฺวา  คยฺหมาน  ทิฏ  ฯ  สุต  นาม  
ภิกฺขูน  อตฺถาย  มิคมจฺเฉ  วธิตฺวา  คหิตนฺติ  สุต  ฯ  ปริสงฺกิต   
นาม  ทิฏปริสงฺกิต  สุตปริสงฺกิต  ตทุภยวิมุตฺตปริสงฺกิตนฺติ  ติวิธ  
โหติ    ฯ 
        ตตฺราย  สพฺพสงฺคาหกวินิจฺฉโย  อิธ  ภิกฺขู  ปสฺสนฺติ   
มนุสฺเส  ชาลวาคุราทิหตฺเถ  (๑)  คามโต  วา  นิกฺขมนฺเต  อร ฺเ   
วา  วิจรนฺเต  ฯ  ทุติยทิวเส  ปน  (๒)  เนส  ต  คาม  ปณฺฑาย   
ปวิฏาน  สมจฺฉมส  ปณฺฑปาต  อภิหรนฺติ  ฯ  เต  เตน  
ทิฏเน  ปรสิงฺกนฺติ  ภิกฺขูน  นุ  โข  อตฺถาย  กตนฺติ  ฯ   
อิท  ทิฏปรสิงฺกิต  นาม  ฯ  เอต  คเหตุ  น  วฏฏติ  ฯ  ย   
เอว  อปริสงฺกิต  ฯ  ต  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  เต  มนสฺุสา  กสฺมา   
ภนฺเต  น  คณฺหถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  นยทิ  ภนฺเต  
ภิกฺขูน  อตฺถาย  กต    อเมฺหหิ  อตฺตโน  อตฺถาย  วา  ราชยุตฺตาทีน   
อตฺถาย  วา  กตนฺติ  วทนฺติ    กปฺปติ  ฯ   
# ๑. ส.ี  ชาลวากราทิหตฺเถ  ฯ  ๒.   ม.  จ  ฯ  
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        น  เหว  โข  ภิกฺขู  ปสฺสนฺติ  อปจ  สุณนฺติ  มนสฺุสา  
กิร  ชาลวาคุราทิหตฺถา  คามโต  วา  นกิฺขมนฺติ  อร ฺเ  วา   
วิจรนฺตีติ  ฯ  ทุติยทิวเส  ปน   เนสนฺต  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏาน   
สมจฺฉมส  ปณฺฑปาต  อภิหรนฺติ  ฯ  เต  เตน  สุเตน  ปริสงฺกนฺติ  
ภิกฺขูน  นุ  โข  อตฺถาย  กตนฺติ  ฯ  อิท  สุตปริสงฺกิต  นาม  ฯ   
เอต  คเหตุ  น  วฏฏติ  ฯ  ย  เอว  อปรสิงฺกิต  ฯ  ต  วฏฏติ  ฯ   
สเจ  ปน  เต  มนุสฺสา  กสมฺา  ภนฺเต  น  คณฺหถาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  นยิท  ภนฺเต  ภิกฺขูน  อตฺถาย   
กต  ฯ  อเมฺหหิ  อตฺตโน  อตฺถาย  วา  ราชยุตฺตาทีน  อตฺถาย  
วา  กตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  กปปฺติ  ฯ   
        น  เหว  โข  ปน  ปสสฺนฺติ  น  สุณนฺติ  ฯ  อปจ  เตส   
คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏาน  ปตฺต  คเหตฺวา  สมจฺฉมส  ปณฺฑปาต  
อภิสงฺขริตฺวา  อภิหรนฺติ  ฯ  เต  ปริสงฺกนฺติ  ภิกฺขูน  น ุ โข  
อตฺถาย  กตนฺติ  ฯ  อิท  ตทุภยวิมุตฺตปริสงฺกิต  นาม  ฯ  เอตป   
คเหตุ  น  วฏฏติ  ฯ  ย  เอว  อปริสงฺกติ  ฯ  ต  วฏฏติ  ฯ   
สเจ  ปน  เต  มนุสฺสา  กสมฺา  ภนฺเต  น  คณฺหถาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  นยิท  ภนฺเต  ภิกฺขูน  อตฺถาย   
กต  ฯ  อเมฺหหิ  อตฺตโน  อตฺถาย  วา  ราชยุตฺตาทีน  อตฺถาย   
วา  กต  ฯ  ปวตฺตมส  วา  กต  กปฺปยเมว  ลภิตฺวา  ภิกฺขูน  อตฺถาย   
สมฺปาทิตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  กปฺปติ  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๕๖ 
 
        มตาน  เปตกิจฺจตฺถาย  มงฺคลาทีน  วา  อตฺถาย  กเตป   
เอเสว  นโย  ฯ  ย  ย ฺหิ  ภิกฺขูนเยว  อตฺถาย  อกต  ฯ  ยตฺถ   
จ  นิพฺเพมติกา  โหนฺติ  ฯ  ต  สพฺพ  กปฺปติ  ฯ  สเจ  ปน  เอกสฺม ึ 
วิหาเร  ภิกฺขู  อุทฺทิสฺส  กต  โหติ    เต  จ  อตฺตโน  อตฺถาย   
กตภาว  น  ชานนฺติ  อ ฺเ  ชานนฺติ  ฯ  เย  ชานนติฺ  เตสเยว    
น  วฏฏติ  อิตเรส  วฏฏติ  ฯ  อ ฺเ  น  ชานนฺติ   เตเยว   
ชานนฺติ    เตสเยว  น  วฏฏติ  อ ฺเส  วฏฏติ  ฯ  เตป  อมฺหาก   
อตฺถาย  กตนฺติ  ชานนฺติ  ฯ  อ ฺเป  เอเตส  อตฺถาย  กตนฺติ   
ชานนฺติ  ฯ  สพฺเพสป  ต  น  วฏฏติ  ฯ  สพฺเพ  น  ชานนฺติ  ฯ  
สพฺเพสเยว    วฏฏติ  ฯ  ป ฺจสุ  หิ  สหธมฺมิเกสุ  ยสสฺ  กสฺสจิ   
วา  อตฺถาย  อุทฺทิสฺส  กต  สพฺเพส  น  กปฺปติ  ฯ   
        สเจ  ปน  โกจิ  เอก  ภิกฺขุ  อุทฺทสิฺส  ปาณ  วธิตฺวา   
ตสฺส  ปตฺต  ปูเรตฺวา  เทติ    โสป  (๑)  อตฺตโน  อตฺถาย  กตภาว   
ชานเยว  คเหตฺวา  อ ฺสฺส  ภิกฺขุโน  เทติ    โส  ตสฺส   
สทฺธาย  ปรภุิ ฺชติ  ฯ  กสฺสาปตฺตีติ  ฯ  ทฺวินฺนป  อนาปตฺติ  ฯ  ย  
หิสฺส  (๒)  อุทฺทิสฺส  กต  ฯ  ตสฺส  อภุตฺตตาย  อนาปตฺติ  ฯ อิตรสฺส   
อชานนตาย  ฯ  กปฺปยมสสฺส  หิ  ปฏิคฺคหเณ  อาปตฺติ  นตฺถิ  ฯ   
อุทฺทิสฺส  กต ฺจ  อชานิตฺวา  ภุตฺตสฺส  ปจฺฉา  ตฺวา   
อาปตฺติเทสนกิจฺจ  นาม  นตฺถิ  ฯ  อกปฺปยมส  ปน  อชานิตฺวา  ภุตฺเตน    
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                                *เลมที่  ๙  ชีวกสตฺุตวณฺณนา  หนา  ๕๗ 
 
ปจฺฉา  ตฺวาป  อาปตฺติ  เทเสตพฺพา  ฯ  อุทฺทิสฺส  กต  หิ   
ตฺวา  ภุ ฺชโตว  อาปตฺติ  ฯ  อกปฺปยมส  อชานิตฺวา  ภุตฺตสฺสาป   
อาปตฺติเยว  ฯ  ตสฺมา  อาปตฺติภีรุเกน  รูป  สลฺลกฺเขนฺเตนาป   
ปุจฺฉิตฺวาว  มส  ปฏิคฺคเหตพฺพ  ฯ  ปรโิภคกาเล  ปจฺุฉิตฺวา   
ปริภุ ฺชิสฺสามีติ  วา  คเหตฺวา  ปุจฺฉิตฺวาว  ปริภุ ฺชติพฺพ  ฯ  
กสฺมา  ฯ  ทุวิ ฺเยฺยตฺตา  ฯ  อจฺฉมส ฺหิ  สูกรมสสทิส  โหติ ฯ 
ทีปมสาทีนิป    มิคมสสทิสานิ  ฯ  ตสฺมา  ปุจฺฉิตฺวา  คหณเมว   
วฏฏตีติ  วทนฺติ  ฯ   
        อทิฏนฺติ  ภิกฺขูน  อตฺถาย  วธิตฺวา  คยฺหมาน  อทิฏ  ฯ   
อสุตนฺติ  ภิกฺขูน  อตฺถาย  วธิตฺวา  คหิตนฺติ  อสุต  ฯ   
อปริสงฺกิตนฺติ  ทิฏปริสงฺกิตาทิวเสน  อปริสงฺกิต  ฯ  ปรโิภคนฺติ  
วทามีติ  อิเมหิ  ตีหิ  การเณหิ  ปริสุทฺธ  ติโกฏิปริสทฺุธ  นาม   
โหติ    ตสฺส  หิ  ปริโภโค  อร ฺเ  ชาตสูเปยฺยสากปริโภคสทิโส   
โหติ    ถารูป  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  เมตฺตาวิหาริสฺส  ภิกขฺุโน  โทโส  
วา  วชฺช  วา  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมา  ต  ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ  วทามีติ   
อตฺโถ  ฯ   
        อิทานิ  ตาทิสสฺส  ปริโภเค  เมตฺตาวิหาริโนป  อนวชฺชต   
ทสฺเสตุ  อิธ  ชีวก  ภิกฺขูติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  อนิยเมตฺวา   
ภิกฺขูติ  วุตฺต  ฯ  อถโข  อตฺตานเมว  สนฺธาย  เอว  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  ภควตา  หิ  มหาวจฺฉโคตฺตสุตฺเต  จงฺกีสุตฺเต   จ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๕๘ 
 
อิมสฺมึ  สุตฺเตติ  ตีสุ  าเนสุ  อตฺตานเยว  สนฺธาย  เทสนา  
กตา  ฯ  ปณีเตน  ปณฺฑปาเตนาติ  เหฏา  อนงฺคณสุตฺเต  โย   
โกจิ  มหคฺโฆ  ปณฺฑปาโต  ปณีตปณฺฑปาโตติ  อธิปฺเปโต  ฯ  
อิธ  ปน  มสูปเสจโนว  อธิปฺเปโต  ฯ  อคธิโตติ  ตณฺหาย   
อคธิโต  (๑)  อมุจฺฉิโตติ  ตณฺหามุจฺฉนาย  อมุจฺฉิโต  ฯ  อนชฌฺา- 
ปนฺโนติ  น  อธิอาปนฺโน   (๒)  สพฺพ  อาลุมฺปตฺวา  เอกปฺปหาเรเนว   
คิลิตุกาโม  กาโก  วิย  น  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  อาทีนวทสฺสาวีติ  
เอกรตฺติวาเสน  อุทรปฏล  ปวิสิตฺวา  นวหิ  วณมุเขหิ  นิกฺขมิสฺสตีติ- 
อาทินา  นเยน  อาทีนว  ปสฺสนฺโต    นิสฺสรณป ฺโ  ปริภุ ฺชตีติ  
อิทมตฺถมาหารปริโภโคติ  ป ฺาย  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ปริภุ ฺชติ  ฯ   
อตฺตพฺยาพาธาย  วา  เจเตตีติ  อตฺตทุกฺขาย  วา  จินฺเตติ  ฯ  (๓)สตุ   
เม  ตนฺติ  สุต  มยา  เอว  ปพฺุเพ  ฯ  เอต  มยฺห  สวนมตฺตเมวาติ   
ทสฺเสติ  ฯ  สเจ  โข  เต  ชวีก  อิท  สนธฺาย  ภาสิตนฺติ  ชีวก   
มหาพฺรหฺมุนา  วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  พฺยาปาทาทโย  ปหีนา  ฯ  เตน   
โส  เมตฺตาวิหารี  มยฺห  สมุจฺเฉทปฺปหาเนน  ฯ  สเจ  เต  อิท   
สนฺธาย  ภาสิต  ฯ  เอว  สนฺเต  ตว  อิท  วจน  อนชุานามีติ   
อตฺโถ  ฯ  โส  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ   
        อถสฺส  ภควา  เสสพฺรหฺมวิหารวเสนาป  อุตฺตรึ  เทสน   
# ๑. ม.  อคถโิตติ  ตณฺหาย  อคถิโต  ฯ  ๒.  ม.  อนชฺโฌปนโฺนติ  น  อธิโอปนฺโน  ฯ 
# ๓. ม.  เจเตติ  ฯ  
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                                *เลมที่  ๙  ชีวกสตฺุตวณฺณนา  หนา  ๕๙ 
 
วณฺเณนฺโต  อิธ  ชีวก  ภิกขฺูติอาทิมาห  ฯ  ต  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ   
        โย  โข  ชีวกาติ  อย  ปาฏิเยกฺโก  อนุสนฺธิ  ฯ  อิมสฺมิ ฺหิ   
าเน  ภควา  ทฺวาร  ถเกติ  ฯ  สตฺตานุทย  ทสฺเสติ  ฯ  สเจ  ห ิ 
กสฺสจิ  เอวมสฺส  เอก  รสปณฺฑปาต  ทตฺวา  กปฺปสตสหสฺส   
สคฺคสมฺปตฺตึ  ปฏิลภนฺติ  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา  ปร  มาเรตฺวาป  
รสปณฺฑปาโตว  ทาตพฺโพติ  ต  ปฏิเสเธนฺโต  โย  โข ชีวก   
ตถาคตนฺติ   อาทิมาห  ฯ  (๑)   
        ตตฺถ  อิมินา  ปเมน  าเนนาติ  อิมินา  อาณตฺติมตฺเตเนว   
ตาว  ปเมน  การเณน  ฯ  คลปฺปเวเกนาติ  โยตฺเตน  คเล   
พนฺธิตฺวา  กฑฺฒิโต  คเลน  ปเว ิยมเนน ฯ  อารภิยมาโนติ   
มาริยมาโน  ฯ  อกปฺปเยน  อสฺสาเทตีติ  อจฺฉมส  สกูรมส  (๒) ทีปมส   
วา  มิคมสนฺติ  ขาทาเปตฺวา  ตฺว  ก ึ สมโณ  นาม  ฯ  อกปฺปยมส  
เต  ขาทิตนฺติ  ฆฏเฏติ  ฯ  เย  ปน  ทุพฺภิกฺขาทีสุ  วา  พฺยาธิ- 
นิคฺคหณตฺถ  วาอจฺฉมส  นาม  สูกรมสสทิส  ฯ  ทปีมส   
มิคมสสทิสนฺติ  ชานนฺตาสูกรมส  อิท  ฯ  มิคมส  อิทนฺติ  วตฺวา   
หิตชฺฌาสเยน  ขาทาเปนฺติ    น  เต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  เตส ฺหิ   
พหุปุ ฺเมว  โหติ    เอสาห  ภนฺเต  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ   
ธมฺม ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ  อย  อาคตผโล  วิ ฺาตสาสโน  
ทิฏสจฺโจ  อริยสาวโก  ฯ  อิม  ปน  ธมฺมเทสน  โอคาหนฺโต  ปสาท   
# ๑. ม.  ตถาคตวาติ  อาทิมาเห  ฯ   ๒.  ม.  สูกรมสนฺติ   ฯ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๖๐ 
 
อุปฺปาเทตฺวา  ธมฺมกถาย  ถุตึ  กโรนฺโต  เอวมาห  ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                ชีวกสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ   
                                                ป ฺจม  ฯ   
                                __________________   
 
                                อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อุปาลิวาทสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  นาฬนฺทายนฺติ   
นาลนฺทาติ  เอวนามเก  นคเร  ต  นคร  โคจรคาม  กตฺวา  ฯ   
ปาวาริกมฺพวเนติ  ทุสฺสปาวาริกเสฏ ิโน  อมฺพวเน  ฯ  ต  กิร   
ตสฺส  อุยฺยาน  อโหส ิ ฯ  โส  ภควโต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ภควติ  ปสนฺโน  ตสฺม ึ อุยฺยาเน  กุฏิเลณมณฺฑปาทิปฏิมณฺฑิต   
ภควโต  วิหาร  กตฺวา  นิยยฺาเทสิ  ฯ  โส  วิหาโร  ชวีกมฺพวน   
วิย  ปาวาริกมฺพวนนฺเตว  สงฺข  คโต  ฯ  ตสฺมึ  ปาวาริกมฺพวเน   
วิหรตีติ  อตฺโถ  ฯ  ทีฆตปสฺสีติ  ทีฆตปตฺตา  เอวลทฺธนามโก  ฯ  
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโตติ  ปณฺฑปาตโต  ปฏิกฺกนฺโต  ฯ  สาสเน  วิย  
หิ  (๑)  พาหิรายตเน  ปณฺฑปาโตติ  โวหาโร  อตฺถติี  นตฺถิ  ฯ   
        ป ฺเปตีติ  ทสฺเสติ  เปติ  ฯ  ทณฺฑานิ  ป ฺเปตีติ   
อิท  นิคนฺถสมเยน  ปุจฺฉนฺโต  อาห  ฯ  กายทณฺฑ  วจีทณฺฑ   
มโนทณฺฑนฺติ  เอตฺถ  ปรุมิทณฺฑทฺวย  โถก  (๒)  อจิตฺตก  ป ฺเปนฺติ  ฯ   
# ๑. ม.  ก ึ ปน  ฯ   ๒.   ม.  เต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๑ 
 
ยถา  กริ  วาเต  วายนฺเต  สาขา  จลติ    อุทก  จลติ    น   
จ  ตตฺถ  จิตฺต  อตฺถ ิ ฯ  เอว  กายทณฺโฑป  อจิตฺตโกว  โหติ     
ยถา  จ  วาเต  วายนฺเต  ตาลปณฺณาทีนิ  (๑)  สทฺท  กโรนฺติ  ฯ  อุทก   
สทฺท  กโรติ    (๒)  น  จ  ตตฺถ  จิตฺต  อตฺถิ  ฯ  เอว  วจีทณฺโฑป   
อจิตฺตโกว  โหตีติ  อิม  ทณฺฑทฺวย  อจิตฺตก  ป ฺเปนฺติ  ฯ   
จิตฺต  ปน  มโนทณฺฑนฺติ  ป ฺเปนฺติ  ฯ  อถสฺส  ภควา  วจน   
ปติฏเปตุกาโมกึ  ปน  ตปสฺสีติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  กถาวตฺถุสฺมินฺติ  เอตฺถ  กถาเยว  กถาวตฺถุ  ฯ  กถาย   
ปติฏเปสีติ  อตฺโถ  ฯ  กสฺมา  ปน  ภควา  เอวมกาสิ  ฯ  ปสฺสติ  
หิ  ภควา  อย  อิม  กถ  อาทาย  คนฺตฺวา  อตฺตโน  สตฺถุ   
มหานิคนฺถสฺส  อาโรเจสฺสติ  ฯ  ติสฺส ฺจ  ปริสติ  อุปาลิ  คหปติ  
นิสินฺโน  ฯ  โส  อิม  กถ  สุตฺวา  มม  วาท  อาโรเปตุ อาคมิสฺสติ   
ตสฺสาห  ธมฺม  เทเสสฺสามิ  ฯ  โส  ติกขฺตฺตุ สรณ  คมิสฺสติ  ฯ  อถสฺส  
จตฺตาริ  สจฺจานิ  ปกาสิสฺสามิ  ฯ  โส  สจฺจปฺปกาสนาวเสน   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิสฺสติ  ฯ  ปเรส  สงฺคหตฺถเมว  หิ  มยา  
ปารมิโย  ปรูติาติ  ฯ  อิมมตฺถ  ปสฺสนโฺต  เอวมกาสิ  ฯ   
        กมฺมานิ  ป ฺเปสีติ  อิท  นิคนฺโถ  พุทฺธสมเยน  ปุจฺฉนฺโต   
อาห  ฯ  กายกมฺม  วจีกมมฺ  มโนกมฺมนฺติ  เอตฺถ  กายทฺวาเร   
อาทานคฺคหณมุ ฺจนโจปนปฺปตฺตา  (๓)  อฏกามาวจรกุสลเจตนา    
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ทฺวาทสอกุสลเจตนาติ  วีสติเจตนา  กายกมฺม  นาม  ฯ  กายทฺวาเร   
อาทานาทีนิ  อปฺปตฺวา  วจีทฺวาเร  วจนเภท  ปาปยมานา   
อุปฺปนฺนา  ตาเยว  วีสติเจตนา  วจีกมฺม  นาม  ฯ  อุภยทฺวาเร   
โจปน  อปฺปตฺวา  มโนทฺวาเร  อุปฺปนฺนา  เอกูนตึสกุสล- 
เจตนา  มโนกมฺม  นาม  ฯ  อปจ  สงฺเขปโต  ติวิธ  กายทุจฺจริต   
กายกมฺม  นาม  ฯ  จตุพฺพิธ  วจีทุจฺจริต  วจีกมฺม  นาม  ฯ  ติวิธ   
มโนทุจฺจริต  มโนกมฺม  นาม  ฯ  อิมสฺมึ  จ  สุตฺเต  กมฺม  ธรุ  ฯ   
อนนฺตรสุตฺเต  จตฺตาริมานิ  ปุณฺณ  กมฺมานิ  มยา  สย  อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา  ปเวทิตานีติ  (๑)  เอว  อาคเตป  เจตนา  ธุร  ฯ  ยตฺถ   
กตฺถจิ  หิ  (๒)  ปวตฺตา  เจตนา  กณฺห  กณฺหวิปากนฺติ  อาทิเภท  
ลภติ  ฯ   นิทเฺทสาวาเรปสฺส  (๓)  สพฺยาปชฺฌ   กายสงฺขาร  อภิ- 
สงฺขโรตีติอาทินา  นเยน  สา  วุตฺตาว  ฯ  กายทฺวาเร  ปวตฺตา   
ปน  อิธ  กายกมฺมนฺติ  อธปิฺเปต  ฯ  วจีทฺวาเร  ปวตฺตา  วจีกมฺม  ฯ  
มโนทฺวาเร  ปวตฺตา  มโนกมฺม  ฯ  เตน  วุตฺต  อิมสฺมึ  สุตฺเต  
กมฺม  ธรุ  ฯอนนฺตรสุตฺเต  เจตนาติ  ฯ  กมฺมป  ห ิ ภควา  กมฺมนฺติ   
ป ฺเปติ  ยถา  อิมสฺมึเยว  สุตฺเต  ฯ  เจตนาป  ฯ  (๔)  ยถาห  เจตนาห  
ภิกฺขเว  กมฺม  วทามิ  เจตยิตฺวา  กมฺม  กโรตีติ  ฯ  กสฺมา   
ปน   เจตนา  กมฺมนฺติ  วุตฺตา  ฯ  เจตนามูลกตฺตา  กมฺมสฺส  ฯ    
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        เอตฺถ  จ  อกุสล  ปตฺวา  กายกมฺม  วจีกมฺม  มหนฺตนฺติ   
วทนฺโต  น  กิลมติ  ฯ  กสุล  ปตฺวา  มโนกมฺม  ฯ  ตถาหิ   
มาตุฆาตาทีนิ  จตฺตาริ  กมฺมานิ  กาเยเนว  อุปกฺกมตฺิวา  กาเยเนว   
กโรติ    นิรเย  กปฺปฏ ิก  สงฺฆเภทกมฺม  วจีทฺวาเรน  กโรติ ฯ 
เอว  อกุสล  ปตฺวา  กายกมฺม  วจีกมฺม  มหนฺตนฺติ  วทนฺโต   
น  กลิมติ  นาม  ฯ  เอกา  ปน  ฌานเจตนา  จตุราสีติกปฺป- 
สหสฺสานิ  สคฺคสมฺปตฺตึ  อาวหติ  ฯ  เอกา  มคฺคเจตนา  สพฺพ   
อกุสล  สมุคฺฆาเฏตฺวา  อรหตฺต  คณฺหาติ  ฯ  เอว  กสุล  ปตฺวา   
มโนกมฺม  มหนฺตนฺติ  วทนฺโต  น  กลิมติ  นาม  ฯ  อิมสฺมึ  ปน   
าเน  ภควา  อกุสล  ปตฺวา  มโนกมฺม  มหาสาวชฺช  วทมาโน  
นิยตมิจฺฉาทิฏ ึ  สนฺธาย  วทติ  ฯ  เตเนวาห  นาห  ภิกฺขเว   
อ ฺ  เอกธมฺมป  สมนุปสฺสามิ  ฯ  ย  เอว  มหาสาวชฺช    ยถยิท  
ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ  ภิกฺขเว  วชฺชานีติ  ฯ  (๑) 
อิทานิ  นิคนฺโถป  ตถาคเตน  คตมคฺค  ปฏิปชฺชนฺโต  กิ ฺจิ   
อตฺถนิปฺผตฺตึ  อปสฺสนฺโตป  ก ึ ปนาวุโส  โคตมาติอาทิมาห  ฯ   
        พาลกิมยิาติ  อุปาลิสฺส  กริ  พาลกคาโม  (๒)  นาม  อตฺถิ  ฯ  
ตโต  จ  ย  คเหตฺวา   คเหตฺวา  มนุสฺสา  อาคตา  ฯ  โส  เอตฺถ  คเณ   
อมฺหาก  สตฺถาร  มหานิคนฺถ  ปสฺสิสฺสามาติ  ตาย  ปริสาย  ปริวุโต   
ตตฺถ  อคมาสิ  ฯ  ต  สนธฺาย  วุตฺต  พาลกิมิยา  ปรสิายาติ  ฯ   
#  ๑.  องฺ เอก. ๒๐/๑๙๓/๔๔  ฯ  ๒. ม.  พาลกโลณวารคาโม  ฯ  
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พาลกคามวาสินิยาติ  อตฺโถ  ฯ  อุปาลิปฺปมุขายาติ  อุปาลิ- 
เชฏกาย  ฯ  อปจ  พาลกิมิยาติ  พาลวติยา  ฯ  พาลสฺุสนฺนายาติป   
อตฺโถ  ฯ  อุปาลิปฺปมุขายาติ  อุปาลิคหปติเยว  ตตฺถ  โถก  สปปฺ ฺโ   
โส  เตส  (๑)  ปมุโข  เชฏโก  ฯ  เตนาป  วุตฺต  อุปาลิปฺปมุขายาติ  ฯ   
หนฺทาติ  วจสายตฺเถ  (๒)นิปาโต  ฯ  ฉโวติ  ลามโก  ฯ  โอฬารกิสฺสาติ   
มหนฺตสฺส  ฯ  อุปนิธายาติ  อุปนิกฺขิปตฺวา  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ     
กายทณฺฑสฺส  สนฺติเก  นิกฺขิปตฺวา  อย  นุ  โข  มหนฺโต  ฯ  อย   
มหนฺโตติ  เอว  โอโลกิยมาโน  ฉโว  มโนทณฺโฑ  ก ึ โสภติ   
กุโต  โสภิสสฺติ  ฯ  น  โสภติ  ฯ  อุปนิกฺเขปมตฺตป  นปฺปโหตติี   
ทีเปติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  ภนฺเต  ตปสฺสีติ  ทีฆตปสฺสิสฺส  สาธุการ   
เทนฺโต  ภนฺเตติ  นาฏปุตฺต  อาลปติ  ฯ   
        น  โข  เม  ต  ภนฺเต  รุจฺจตีติ  ภนฺเต  เอต  มยฺห  น   
รุจฺจติ  ฯ  มายาวีติ  มายากาโร  ฯ  อาวฏฏนิมายนฺติ  อาวฏเฏตฺวา   
คณฺหนมาย  ฯ  อาวฏเฏตีติ  อาวฏเฏตฺวา  ปริกฺขิปตฺวา  คณฺหติ  ฯ  
คจฺฉ  ตฺว  คหปตีติ  กสฺมา  มหานิคนฺโถ  คหปตึ  ยาวตติย   
ปหิณติเยว  ฯ  ทีฆตปสฺส ี ปน  ปฏิพาหเตว  ฯ  มหานิคนฺเถน  หิ   
ภควตา  สทฺธึ  เอก  นคร  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺเตนป  น  ภควา  
ทิฏปุพฺโพ  ฯ  โย  หิ  สตฺถุวาทปฏิ ฺโ  โหติ    โส  ต  ปฏิ ฺ   
อปฺปหาย  พุทฺธทสฺสเน  อภพฺโพ  ฯ  ตสฺมา  เอส  พุทฺธทสฺสนสฺส   
# ๑. ม.  ตสฺสา  ฯ  ๒. ส.ี  วจสานตฺเถ  ฯ  ม.วจสายตฺเต  ฯ    
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อลทฺธปุพฺพตฺตา  ทสพลสสฺ  ทสฺสนสมฺปตฺติ ฺจ  นิยฺยานิกกถา- 
ภาว ฺจ  อชานนฺโต  ยาวตติย  ปหิณเตว  ฯ  ทีฆตปสฺสี  ปน   
กาเลน  กาล  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ติฏติป  นิสีทติป   
ป ฺหมฺป  ปุจฺฉติ  ฯ  โส  ตถาคตสฺส  ทสฺสนสมฺปตฺตึป  นิยฺยานิก- 
กถาภาวป  ชานาติ  ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  อย  คหปติปณฺฑิโต   
สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติเก คนฺตฺวา  ทสฺสเนป  ปสีเทยฺย     
นิยฺยานิกกถ  สุตฺวาป  ปสีเทยฺย  ฯ  ตโต  น  ปุน  อมหฺาก  สนฺติก   
อาคจฺเฉยฺยาติ  ฯ  ตสฺมา  ยาวตติย  ปฏิพาหเตว  ฯ   
        อภิวาเทตฺวาติ  วนฺทิตฺวา  ฯ  ตถาคต  หิ  ทิสฺวา  ปสนฺนาป   
อปฺปสนฺนาป  เยภุยฺเยน  วนฺทนฺติเยว  ฯ  อปฺปกา  น  วนฺทนฺติ   
กสฺมา  ฯ  อติอุจฺเจ  หิ  กุเล  ชาโต  อคาร  อชฺฌาวสนฺโตป  วนฺท-ิ 
ตพฺโพเยวาติ  ฯ  อย  ปน  คหปติ  ปสนฺนตฺตาว  วนฺทิ  ฯ   
ทสฺสเนเยว  กิร  ปสนฺโน  ฯ  อาคมา  นุ  ขฺวิธาติ  อาคมา   
นุ  โข  อิธ  ฯ   
        สาธุ  สาธุ  ภนฺเต  ตปสฺสีติ  ทีฆตปสฺสิสฺส  สาธุการ   
เทนฺโต  ภนฺเตติ  ภควนฺต  อาลปติ  ฯ  สจฺเจ  ปติฏายาติ  ถุสราสิมฺหิ   
อาโกฏิตขาณุโก  วิย  อจลนฺโต  วจีสจฺเจ  ปติฏหิตฺวา  ฯ  สิยา   
โนติ  ภเวยฺย  อมฺหาก  ฯ   
        อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก  ฯ  อสฺสาติ  ภเวยฺย  ฯ  สโีตทก   
ปฏิกฺขิตฺโตติ  นิคนฺโถ  สตฺตส ฺาย  สีโตทก  ปฏิกขิฺปติ  ฯ  ต    
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สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  มโนสตฺตา  นาม  เทวาติ  มนมฺหิ  สตฺตา   
ลคฺคา  ลคฺคิตา  ฯ  มโนปฏิพทฺโธติ  ยสฺมา  มนมฺหิ  ปฏิพนฺโธ   
หุตฺวา  กาล  กโรติ    ตสฺมา  มโนสตฺเตสุ  เทเวสุ  อุปฺปชฺชตีติ   
ทสฺเสติ  ฯ  ตสฺส  หิ  จิตฺตชโรโค  (๑)  ภวิสฺสติ  ฯ  เตนสฺส  อุโณฺหทก  
ปวิตุ  วา  หตฺถปาทาทิโธวนตฺถาย  วา  อตฺตปรสิ ฺจนตฺถาย   
วา  อุปเนตุ  น  วฏฏติ  ฯ  โรโค  พลวตโร  โหติ   สีโตทก   
วฏฏติ  ฯ  โรค  วูปสเมติ  ฯ  อย  ปน  อุโณฺหทกเมว  ปฏิเสวติ   
ต  อลภมาโน  โอทนก ฺชิก  ปฏิเสวติ  ฯ  จิตฺเตนป  สีโตทก   
ปาตุกาโม  จ  ปริภุ ฺชิตุกาโม  จ  โหติ    เตนสฺส  มโนทณฺโฑ  
ตตฺเถว  ภิชฺชติ  ฯ  โส  กายทณฺฑวจีทณฺฑ  รกฺขามีติ   อห 
สีโตทก  ปาตุกาโม  วา  ปริภุ ฺชิตุกาโม  วา  สีโตทกเมว   
เทถาติ  วตฺตุ  น  สหติ  ฯ  (๓)  ตสฺส  เอว  รกฺขิตาป   กาย- 
ทณฺฑวจีทณฺฑา  จุตึ  วา  ปฏิสนฺธึ  วา  อากฑฺฒิตุ  น   
สกฺโกนฺติ  ฯ มโนทณฺโฑ  ปน  ภินฺโนป  จุติมฺป  ปฏสินฺธิมฺป   
อากฑฺฒติเยว  ฯ  อิติ  น  ภควา  ทุพฺพลา  กายทณฺฑวจีทณฺฑา   
ฉวา  ลามกา  ฯ  มโนทณฺโฑ  (๔)  พลวา  มหนฺโตติ  วทาเปสิ  ฯ   
        ตสฺสป  อุปาสกสฺส  เอตทโหสิ  มจฺุฉาวเสน  อส ฺ ี- 
ภูตาน ฺหิ  สตฺตาหมฺป  อสฺสาสปสฺสาสา  นปฺปวตฺตนฺติ  ฯ  จิตฺต- 
สนฺตติปวตฺติมตฺเตเนว  ปน  เต  มตาติ  น  วุจฺจนฺติ  ฯ  ยทา  เนส   
# ๑. ม.  ปตฺตชโรโค  ฯ  
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จิตฺต  นปฺปวตฺตติ  ฯ  ตทา  มตา  เอเต  นีหริตฺวา  ฌาเปถาติ   
วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ  ฯ  กายทณฺโฑ  นริีโห  อพฺยาปาโร  ฯ  ตถา   
วจีทณฺโฑ  ฯ  จิตฺเตเนว  ปน  เตส  จุติป  ปฏิสนฺธิป  โหติ    
อิติป  มโนทณฺโฑว  มหนฺโต  ฯ  ภิชชฺิตฺวาป  จุติปฏิสนฺธิอากฑฺฒนโต   
เอเสว  มหนฺโต  ฯ  อมฺหาก  ปน  มหานิคนฺถสฺส  กถา  อนิยฺยานกิาติ   
สลฺลกฺเขสิ  ฯ  ภควโต  ปน  วิจิตฺตานิ  ป ฺหาปฏิภาณานิ  โสตุกาโม   
น  ตาว  อนชุานาติ  ฯ   
        น  โข  เต  สนฺธิยตีติ  น  โข  เต  ฆฏิยติ  ฯ  ปรุิเมน  วา   
ปจฺฉิมนฺติ  กายทณฺโฑ  มหนฺโตติ  อิมนิา  ปุริมวจเนน  อิทานิ   
มโนทณฺโฑ  มหนฺโตติ  อิท  วจน  ฯ  ปจฺฉิเมน  วา  ปุริมนฺติ  เตน  
วา  ปจฺฉิเมน  อทุ  ปุริมวจน  น  ฆฏิยติ  ฯ   
        อิทานิสฺส  ภควา  อ ฺานิป  การณานิ  อาหรนฺโต  ต  
กึ   ม ฺสีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  จาตุยามสวรสวุโตติ  น   
ปาณมติปาเปติ    น   ปาณมติปาตยติ    น  ปาณมติปาตยโต  
สมนุ ฺโ  โหติ    น  อทินฺน  อาทิยติ    น  อทินฺน  อาทิยาเปติ     
น  อทินฺน  อาทิยโต  สมนุ ฺโ  โหติ    น  มุสา  ภณติ    
น  มุสา  ภณาเปติ    น  มสุา  ภณโต  สมนุ ฺโ  โหติ    
น  ภาวิตมาสึสติ    น  ภาวิตมาสึสาเปติ    น  ภาวิตมาสึสโต   
สมนุ ฺโ  โหตีติ  อิมินา  จตุโกฏาเสน   สวเรน  สวุโต  ฯ   
เอตฺถ  จ  ภาวิตนฺติ  ป ฺจกามคุณา  ฯ    
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        สพฺพวาริวาริโตติ  วาริตสพฺพอุทโก  ฯ  ปฏิกขิฺตฺตสพฺพ- 
สีโตทโกติ  อตฺโถ  ฯ  โส  หิ  สีโตทเก  สตฺตส ฺ ี  โหติ    ตสฺมา  
ต  น  วล ฺเชติ  ฯ  อถวา  สพฺพวาริวาริโตติ  สพฺเพน  ปาป- 
วารเณน  วาริตปาโป  ฯ  สพฺพวาริยุตฺโตติ  สพฺเพน  ปาปวารเณน  
ยุตฺโต  ฯ  สพฺพวาริธุโตติ  สพฺเพน  ปาปวารเณน  ธุตปาโป  ฯ  
สพฺพวาริผุฏโติ  สพฺเพน  ปาปวารเณน  ผุโฏ  ฯ  ขุทฺทเก  ปาเณ   
สงฺฆาต  อาปาเทตีติ  ขุทฺทเก  ปาเณ  วธ  อาปาเทติ    โส 
กิร  เอกินฺทฺรยิ  ปาณ  ทฺวินฺทฺริย  ปาณนฺติ  ป ฺเปติ  ฯ  
สุกฺขทณฺฑกโปราณปณฺณสกฺขรกถลานิป   ปาโณเตฺวว   
ป ฺเปติ  ฯ  ตตฺถ  ขุทฺทก  อุทกพินฺทุ  ขุทฺทโก  ปาโณ  ฯ  มหนฺต   
มหนฺโตติ  ส ฺ ี  โหติ    ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  กิสมฺึ  ป ฺเปตีติ   
กตฺถ  กตรสฺมึ  โกฏาเส  ป ฺเปติ  ฯ  มโนทณฺฑสฺมินฺติ   
มโนทณฺฑโกฏาเส  ภนฺเตติ  ฯ  อย  ปน  อุปาสโก  ภณนฺโตว  
สยมฺป  สลฺลกฺเขติ  (๑)  อมฺหาก  มหานิคนฺโถ  อส ฺเจตนิกกมฺม  
อปฺปสาวชฺช  ฯ  ส ฺเจตนิก  มหาสาวชฺชนฺติ  ป ฺเปตฺวา   เจตน   
มโนทณฺโฑติ  ป ฺเปติ  ฯ  อนิยฺยานกิา  เอตสฺส  กถา  ฯ  ภควโตว   
นิยฺยานิกาติ  ฯ   
        อิทฺธาติ  สมิทฺธา  ฯ  ผีตาติ  อติสมิทฺธา  สพฺพผาลิ- 
ผุลฺลา  วิย  ฯ  อากิณฺณมนุสฺสาติ  ชนสมากุลา  ฯ  ปาณาติ  หตฺถิ- 
# ๑.   ม.  สลลฺกฺเขสิ  ฯ    
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อสฺสาทโย  ติรจฺฉานคตา  เจว  อิตฺถีปรุิสทารกาทโย  มนุสฺส- 
ชาติกา  จ  ฯ  เอกมสขลนฺติ  เอกมสราสึ  ฯ  ปุ ฺชนฺติ  ตสฺเสว  
เววจน  ฯ  อิทฺธิมาติ  อานุภาวสมฺปนฺโน  ฯ  เจโตวสิปฺปตฺโตติ  จิตฺเต  
วสีภาวปฺปตฺโต  ฯ  ภสฺม  กริสฺสามีติ  ฉาริก  กริสฺสามิ  ฯ  กิ ฺหิ   
โสภติ  เอกา  ฉวา  นาฬนฺทาติ  อทมฺป  ภณนฺโต  โส  คหปติ   
กายปฺปโยเคน  ป ฺาสป  มนุสฺสา  เอก  นาฬนฺท  เอกมสขล  
กาตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  อิทฺธมิา  ปน  เอโก  เอเกเนว  มโนปโทเสน  
ภสฺม  กาตุ  สมตฺโถ  ฯ  อมฺหาก  มหานิคนฺถสฺส  กถา  อนิยฺยานิกา  
ภควโตว  กถา  นิยฺยานิกาติ  สลลฺกฺเขสิ  ฯ   
        อร ฺ  อร ฺภูตนฺติ  อคามก  อร ฺเมว  หุตฺวา   
อร ฺชาต  ฯ  อิสีน  มโนปโทเสนาติ  อิสีน  อตฺถาย  กเตน   
มโนปโทเสน  ฯ  ต  มโนปโทส  อสหมานาหิ  เทวตาหิ  ตานิ   
รฏานิ  วินาสิตานิ  ฯ  โลกิกา  ปน  อิสโย  มน  ปโทเสตฺวา   
วินาสยึสูติ  ม ฺนฺติ  ฯ  ตสฺมา  อิมสฺมึ  โลกวาเท  ตฺวาว  อิท   
วาทาโรปน  กตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตตฺถ  ทณฺฑกีอร ฺาทีน  เอว  อร ฺภูตภาโว   
ชานิตพฺโพ  สรภงฺคโพธิสตฺตสฺส  ตาว  ปริสาย  อติเวปุลฺลต  
คตาย  กิสวจฺโฉ  นาม  ตาปโส  มหาสตฺตสฺส  อนฺเตวาสี  
วิเวกวาส  ปตฺถยมาโน  คณ  ปหาย  โคธาวารีตีรโต  กลิงฺค- 
รฏเ  ทณฺฑกีร ฺโ  กุมภฺปุร  นาม  นคร  อุปนิสสฺาย  ราชุยฺยาเน    
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วิเวกมนุพฺรูหยมาโน  วิหรติ  ฯ  ตสฺส  เสนาปติ  อุปฏาโก   
โหติ  ตทา  จ  เอกา  คณิกา  รถ  อภิรุหตฺิวา  ป ฺจสตมาตุ- 
คามปริวารา   นคร  อุปโสภยมานา  วิจรติ  ฯ  มหาชโน  ตเมว   
โอโลกยมาโน  ปริวาเรตฺวา  วิจรติ    นครวีถิโย  นปฺปโหนฺติ  ฯ  
ราชา  วาตปาน  วิวริตฺวา   ิโต  ต  ทิสวฺา  กา  เอสาติ   
ปุจฺฉิ  ฯ  ตุมหฺาก  นครโสภินี  เทวาติ  ฯ  โส  อุสสฺุยฺยมาโน  ก ึ  
เอตาย  โสภิต  (๑)  นคร  สย  โสภิสฺสตีติ  ต  านนฺตร  อจฺฉินฺทาเปสิ  ฯ   
        สา  ตโต  ปฏาย  เตน  (๒)เตน  สทฺธึ  สนฺถว  กตฺวา  
านนฺตร  ปริเยสมานา  เอกทิวส  ราชยฺุยาน  ปวิสิตฺวา   
จงฺกมนโกฏิย  อาลมฺพนผลก  นิสฺสาย  ปาสาณผลเก  นิสินฺน  
ตาปส  ทิสฺวาว   จินฺเตสิ  กิลิฏโ  วตาย  ตาปโส  อน ฺชิตา- 
มณฺฑิโต  ฯ  ทา ิกาหิ  ปรุฬฺหาหิ  มุข  ปหิต  ฯ  มสสฺุนา  อุร  ปหิต   
อุโภ  กจฺฉา  ปรุฬฺหาติ  ฯ  อถสฺสา  โทมนสฺส  อุปฺปชฺช ิ  
อห  เอเกน  กิจฺเจน  วิจรามิ  ฯ  อย ฺจ  เม  กาลกณฺณิ  ทิฏโ  
อุทก  อาหรถ  ฯ  อกฺขีนิ  โธวิสฺสามีติ  อุทกทนฺตกฏ  อาหราเปตฺวา   
ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  ตาปสสฺส  สรีเร  ปณฺฑปณฺฑ  เขฬ   
ปาเตตฺวา  ทนฺตกฏ  ชฏามตฺถเก  ขิปตฺวา  มุข  วิกขฺาเลตฺวา   
อุทก  ตาปสสฺส  มตฺถกสฺมึเยว  สิ ฺจิตฺวาเยหิ  เม  อกฺขีหิ   
กาลกณฺณิ  ทฏิโ  ฯ  ตานิ  โธตานิ  กลปิวาหิตาติ  นิกฺขนฺตา  ฯ   
# ๑.  ม.  โสภิตาย  ฯ   ๒. ม. เกนจิ  ฯ  
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        ตทิวส ฺจ  ราชา  สตึ  ปฏลิภิตฺวา  โภ  กุหึ  นคร- 
โสภินีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อิมสฺมึเยว  นคเร  เทวาติ  ฯ  ปกติานนฺตร- 
เมวสฺส  เทถาติ  านนฺตร  ทาเปสิ  ฯ  สา  ปุพฺเพ  สกุตกมฺม  
นิสฺสาย  ลทธฺ  านนฺตร  ตาปสสฺส  สรีเร  เขฬปาตเนน   
ลทฺธนฺติ  ส ฺ  อกาสิ  ฯ   
        ตโต  กติปาหจฺจเยน  (๑)  ราชา  ปุโรหิตสฺส  านนฺตร   
คณฺหิ  ฯ  โส  นครโสภินิยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภคินิ  กินฺติ   
กตฺวา  านนฺตร  ปฏิลภีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  พฺราหฺมณ  กึ  อ ฺ   
กาตพฺพ  อตฺถิ  ฯ  ราชุยฺยาเน  อน ฺชิตกาลกณฺณี  กูฏชฏิโล  เอโก   
อตฺถิ  ฯ  ตสฺส  สรีเร  เขฬ  ปาเตหิ  ฯ  เอว  านนฺตร  ลภิสฺสสีติ   
อาห  ฯ  โส  เอว  กริสฺสามิ  ภคินีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตาย   
กถิตสทิสเมว  สพฺพ  กตฺวา  นิกฺขมิ  ฯ  ราชาป  ต  ทิวสเมว   
สตึ  ปฏลิภิตฺวา  กุหึ  โภ  พฺราหฺมโณติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อิมสฺมึเยว   
นคเร  เทวาติ  ฯ  อเมฺหหิ  อนุปธาเรตฺวา  กต  ฯ  ตเทวสฺส  านนฺตร   
เทถาติ  ทาเปสิ  ฯ  โสป  ปุ ฺพเลน  ลภิตฺวา  (๒)  ตาปสสฺส   
สรีเร  เขฬปาตเนน  ลทฺธ  เมติ  ส ฺมกาสิ  ฯ   
        ตโต  กติปาหจฺจเยน  ร ฺโ  ปจฺจนฺโต  กุปโต  ฯ  ราชา   
ปจฺจนฺต  วูปสเมสฺสามีติ  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  นิกฺขมิ  ฯ  ปุโรหิโต   
คนฺตฺวา  ร ฺโ  ปุรโต  ตฺวา  ชยตุ  มหาราชาติ  วตฺวา   
# ๑. ม.   กติปาหสฺสจฺจเยน  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒.  ม.  ลภิต  ฯ  
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มหาราช  ตุเมฺห  ชยตฺถาย  คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อาม   
พฺราหฺมณาติ  ฯ  เอว  สนฺเต  ราชุยฺยาเน  อน ฺชิตกาลกณฺณี  
เอโก  กฏูชฏโิล  วสติ  ฯ  ตสฺส  สรีเร  เขฬ  ปาเตถาติ  ฯ  ราชา   
ตสฺส  วจน  คเหตฺวา  ยถา  คณิกาย  จ  เตน  จ  กต  ฯ  ตเถว   
สพฺพ  กาเรตฺวา  (๑)  โอโรเธป  อาณาเปสิ  เอตสฺส  กูฏชฏิลสฺส  สรีเร  
เขฬ  ปาเตถาติ  ฯ  ตโต  โอโรธาป  โอโรธปาลกาป  ตเถว   
อกสุ  ฯ  อถ  ราชา  อุยฺยานทฺวาเร  รกขฺ  ปาเปตฺวา  ร ฺา   
สทฺธึ  นิกฺขมนฺตา  สพฺเพ  ตาปสสฺส  สรีเร  เขฬ  อปาเตตฺวา  
นิกฺขมิตุ  น  ลภนฺตีติ  อาณาเปสิ  ฯ  อถ  สพฺโพ  พลกาโย  
จ  เสนิโย  จ  เตเนว  นิยาเมน  ตาปสสฺส  อุปร ิ เขฬ ฺจ   
ทนฺตกฏานิ  จ  มุขวิกฺขาลิตอุทก ฺจ (๒) ปวาหยึสุ  ฯ   เขโฬ  จ   
ทนฺตกฏานิ  จ  สกลสรีร  อวตฺถรึส ุ ฯ   
        เสนาปติ  สพฺพปจฺฉา  สุณิตฺวา  มยฺห  กริ  สตฺถาร   
ภควนฺต  ปุ ฺกฺเขตฺต  สคฺคโสปาน  เอว  ฆฏฏยึสติู  อุสุมชาต- 
หทโย  มุเขน  อสฺสสนฺโต  เวเคน  ราชยฺุยาน  คนฺตฺวา  (๓)   
ตถาพฺยสนปฺปตฺต  อิสึ  ทสิฺวา  กจฺฉ  พนฺธิตฺวา  ทฺวีหิ  หตฺเถหิ   
ทนฺตกฏเ  อปพฺยูหิตฺวา  (๔)  อุกฺขิปตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  อุทก   
อาหราเปตฺวา  นฺหาเปตฺวา  สพฺพโอสเถหิ  เจว  จตุชาติคนฺเธหิ   
# ๑. ม.  กตฺวา  ฯ  ๒. ส.ี  มุขวิกฺขาลนอุทก ฺจ    ฯ   ๓. ม.  อาคนฺตฺวา  ฯ   
# ๔. ม. ทนฺตกฏานิ  อปวิยูหิตฺวา  ฯ   
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จ  สรีร  อุพฺพฏเฏตฺวา  สุขุมสาฏเกน  ปุ ฺฉิตฺวา  ปุรโต  อ ฺชลึ   
กตฺวา   ิโต  เอวมาหภนฺเต  อยุตฺต  มนสฺุเสหิ  กต  ฯ  เอเตส  
กึ  ภวิสฺสตีติ  ฯ  เทวตา  เสนาปติ  ติธา  ภินฺนา  ฯ  เอกจฺจา   
ราชานเมว  นาเสสฺสามาติ  วทนฺติ  ฯ  เอกจฺจา  สทฺธึ  ปริสาย   
ราชานนฺติ  ฯ  เอกจฺจา  ร ฺโว  ชิต  (๑)  สพฺพ  นาเสสฺสามาติ   
อิท  วตฺวา  จ  ปน  ตาปโส  อปฺปมตฺตก  (๒)  โกป  อกตฺวา   
โลกสฺส  สนติฺอุปายเมว  อาจิกฺขนฺโต  อาห  อปราโธ  นาม  
โหติ    อจฺจย  ปน  เทเสตุ ชานนฺตสฺส  ปากติกเมว  โหตีติ  ฯ   
        เสนาปติ  นย  ลภิตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ราชาน  วนฺทตฺิวา  มหาราช  ตุเมฺหหิ  นิราปราเธ  มหิทฺธิเก   
ตาปเส  อปรชฺฌนฺเตหิ  ภาริย  กมฺม  กต  ฯ  เทวตา  กิร  ติธา  
ภินฺนา  เอว  วทนฺตีติ  สพฺพ  อาโรเจตฺวา  ขมาปเต  กิร  
มหาราช  ปากติก  โหติ    รฏ  มา  นาเสถ  ฯ  ตาปส  ขมาเปถาติ   
อาห  ฯ  ราชา  อตฺตนา    โทส  กต  ทสิฺวาป  เอว  วเทติ  น   
ต  ขมาเปสฺสามีติ  ฯ  เสนาปติ  ยาวตติย  ยาจิตฺวา  อนิจฺฉนฺต   
อาห  อห  มหาราช  ตาปสสฺส  พล  ชานามิ    น  โส   
อภูตวาที    นาป  กุปโต  ฯ  สตฺตานุทเยน  ปน  เอวมาห  
ขมาเปถ  น  มหาราชาติ    น  ขมาเปมีติ  ฯ  เตนหิ   
เสนาปติฏาน  อ ฺสฺส  เทถ  ฯ  อห  ตุมฺหาก  อาณาปวตฺติฏาเน   
#๑. ม. ร ฺโ  วิชิต  ฯ   ๒.. ม.  อปฺปมตฺตกมฺป  ฯ  
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น  วสิสฺสามีติ  ฯ  ตฺวเยว  เยนกาม  คจฺฉ  ฯ  อห  มยฺห  เสนาปตึ   
ลภิสฺสามีติ  ฯ  ตโต  เสนาปติ  ตาปสสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  
วนฺทิตฺวา  กถ  ปฏิปชฺชามิ  ภนฺเตติ  อาห  ฯ  เสนาปติ  เย   
เต  วจน  สุณนฺติ  ฯ  สพฺเพ  สปริกฺขาเร  สธเน  สทวิฺปทจตุปฺปเท   
คเหตฺวา  สตฺตทิวสพฺภนฺตเร  พหิรชฺชสมี  คจฺฉนฺตุ   เทวตา  อติวิย   
กุปตา  ธุว  รฏปฬ  กริสสฺนฺตีติ  ฯ  เสนาปติ  ตถา  อกาสิ  ฯ   
        ราชา  ตตฺถ  มตฺโตเยว  (๑)  อมิตฺตมถน  กตฺวา  ชนปท   
วูปสเมตฺวา  อาคมฺม  ชยขนฺธาวารฏาเน  นิสีทิตฺวา  นคร   
ปฏิชคฺคาเปตฺวา  อนฺโตนคร  ปาวิสิ  ฯ  เทวตา  ปมเยว   
อุทกวุฏ ึ  ปาตยึสุ  ฯ  มหาชโน  อตฺตมโน  อโหสิ  กฏูชฏิล  
อปรทฺธกาลโต  ปฏาย  อมฺหาก  ร ฺโ  วุฑฺฒิเยว   อมิตฺเต  
นิมฺมเถสิ  ฯ  อาคตทิวเสเยว  เทโว  วุฏโติ  ฯ  เทวตา  ปุน   
สุมนปุปฺผวุฏ ึ  ปาตยึสุ  ฯ  มหาชโน  อตฺตมนตโร  อโหสิ  ฯ   
เทวตา  ปุน  มาสกวุฏ ึ  ปาตยึสุ  ฯ  ตโต  กหาปณวุฏ ึ  ฯ   
ตโต  กหาปณตฺถ  น  นิกขฺเมยฺยุนฺติ  (๒)  ม ฺมานา  หตฺถูป- 
คปาทูปคาทิกตภณฺฑวุฏ ึ  ปาเตสุ  ฯ มหาชโน  สตฺตภูมิก  ปาสาท 
 ิโตป  โอตรตฺิวา  อาภรณานิ  ปลนฺธนโฺต  อตฺตมโน  อโหส ิ  
อรหติ  วต  กูฏชฏิเล  เขฬปาตน  ฯ  ตสฺส  อุปริ  เขฬปาติตกาลโต   
ปฏาย  อมหฺาก  ร ฺโ  วุฑฺฒิ  ชาตา   อมิตฺตมถน  กต  
# ๑.   ม.  คตมตฺโตเยว  ฯ  ๒.   ม.  นิกขฺเมยฺยาติ  ฯ  
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อาคตทิวเสเยว  เทโว  วสฺสิ   ตโต  สุมนวุฏ ิ  มาสกวุฏ ิ   
กหาปณวุฏ ิ   กตภณฺฑวุฏ ีติ  จตสฺโส  วุฏ ิโย  ชาตาติ  อตฺตมน- 
วาจ  นิจฺฉาเรตฺวา  ร ฺโ  กตปาเป  สมนุ ฺโ  ชาโต  ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  เทวตา  เอกโตธารอุภโตธาราทีนิ  นานปฺ- 
ปการานิ  อาวุธานิ  มหาชนสฺส  อุปริผลเก  มส  โกฏฏยมานา   
วิย  ปาตยึสุ  ฯ  ตทนนฺตร  วีตจฺจิเก  วีตธูเม  กึสุกปปฺุผวณฺณ- 
องฺคาเร  ฯ  ตทนนฺตร  กฏูาคารปฺปมาเณ  ปาสาเณ  ฯ    ตทนนฺตร   
อนฺโตมุฏ ิย  อสณฺหนก  สุขุมวาลิก  วสฺสาปยมานา  อสีติ- 
หตฺถุพฺเพธ  ถล  อกสุ  ฯ  ร ฺโ  วิชิตฏาเน  กิสวจฺฉตาปโส  
เสนาปติ  มาตุโปสกราโมติ  ตโยว  มนุสฺสภูตา  อโรคา  อเหสุ ฯ 
เสสาน  ตสฺมึ  กมฺเม  อสมงฺคีภูตาน  ติรจฺฉานาน  ปานียฏาเน   
ปานีย  นาโหสิ  ฯ  ติณฏาเน  ติณ  ฯ  เต  เยน  ปานีย  เยน   
ติณนฺติ  คจฺฉนฺตา  อปฺปตฺเตเยว  สตฺตเม  ทิวเส  พหิรชฺชสีม  
ปาปุณึสุ  ฯ  เตนาห  สรภงฺคโพธิสตฺโต   
                        กิส ฺหิ  วจฺฉ  อวกฺรีย  ทณฺฑกี   
                        อุจฺฉินฺนมูโล  สชโน  สรฏโ   
                        กุกกฺุลนาเม  นิรยมฺหิ  ปจฺจติ   
                        ตสฺส  ผุลลฺิงฺคานิ  ปตนฺติ  กาเยติ  ฯ  (๒)   
เอว  ตาว  ทณฺฑกีอร ฺสฺส  อร ฺภูตภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
#๑.  สฺยา.ผุลลฺิงฺคานิ  ฯ  ๒. ขุ .ชา .  ๒๗/๒๔๖๔/๕๓๙  ฯ  
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        กลิงฺครฏเ  กิร  (๑)  นาฬิกีร ฺเ  รชฺช  การยมาเน  หิมวติ   
ป ฺจสตตาปสา  อนิตฺถิคนฺธา  อชินชฏาวากจีรธรา  วนมูลผล- 
ภกฺขา  หุตฺวา  จิร  วีตินาเมตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถ  มนุสฺสปถ   
โอตริตฺวา  อนุปุพฺเพน  กลิงฺครฏเ  นาฬิกีร ฺโ  นคร   
สมฺปตฺตา  ฯ  เต  ชฏาชินวากจีรานิ  สณฺเปตฺวา  ปพฺพชิตานุรูป  
อุปสมสิรึ  ทสฺสยมานา  นคร  ภิกฺขาย  ปวิสึสุ  ฯ  มนุสฺสา  
อนุปฺปนฺเน  พุทฺธุปฺปาเท  ตาปสปพฺพชิเต  ทิสฺวา  ปสนฺนา  
นิสชฺชฏาน  สวิธาย  หตฺถโต  ภิกฺขาภาชน   คเหตฺวา  
นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺข  สมฺปาเทตฺวา  อทสุ  ฯ  ตาปสา  กตภตฺต- 
กิจฺจา  อนุโมทน  อกสุ  ฯ  มนุสฺสา  สุตฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  กุหึ   
ภทนฺตา  คจฺฉนฺตีติ  ปุจฺฉึสุ  ฯ  ยถาผาสุกฏาน  อาวุโสติ  ฯ   
ภนฺเต  อลม ฺตฺถ  คมเนน  ราชยฺุยาเน  วสถ  ฯ  มย  ภุตฺต- 
ปาตราสา  อาคนฺตฺวา  ธมฺมกถ  โสสฺสามาติ  ฯ  ตาปสา   
อธิวาเสตฺวา  อุยฺยาน  อคมสุ    นาครา  ภุตฺตปาตราสา  
สุทฺธวตฺถนิวตฺถา(๒)  สุทฺธุตฺตราสงฺคา   ธมฺมกถ  โสสฺสามาติ  สงฺฆ- 
สงฺฆีคณคณีภูตา  (๓)  อุยฺยานาภิมุขา  อคมสุ  ฯ  ราชา  อุปริปาสาเท  
 ิโต  เต  ตถา  คจฺฉมาเน  ทิสฺวา  อุปฏาก  ปุจฺฉิ  ก ึ  
เอเต  ภเณ  นาครา  สุทฺธวตฺถนิวตฺถา  สุทฺธุตฺตราสงฺคา  หุตฺวา   
อุยฺยานาภิมุขา  คจฺฉนฺติ  ฯ  ก ึ เอตฺถ  สมชฺช  วา  นาฏก  วา   
# ๑. ปน  ฯ  ๒. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ   ๓. ม.  สงฺฆา  คณา  คณีภูตา  ฯ  
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อตฺถีติ    นตฺถิ  เทว  ฯ  เอเต  ตาปสาน  สนฺติเก  ธมมฺกถ  (๑)   
โสตุกามา  คจฺฉนฺตีติ  ฯ  เตนหิ  ภเณ  อหมฺป  คจฺฉิสฺสามิ  ฯ  มยา   
สทฺธึ  คจฺฉนฺตูติ  ฯ  โส  อาคนฺตฺวา    เตส  อาโรเจสิ  ราชาป   
คนฺตุกาโม  ฯ  ราชาน  ปริวาเรตฺวาว  คจฺฉถาติ    นาครา   
ปกติยาป  อตฺตมนา  ต  สุตฺวา  อมฺหาก  ราชา  อสสฺทฺโธ  
อปฺปสนฺโน  ทุสฺสีโล  ฯ  ตาปสา  ธมฺมิกา  ฯ  เต  อาคมฺม  ราชาป   
ธมฺมิโก  ภวิสฺสตีติ  อตฺตมนตรา  อเหสุ ฯ 
        ราชา  นิกฺขมิตฺวา  เตหิ  ปริวาริโต  อุยฺยาน  คนฺตฺวา   
ตาปเสหิ  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ   
ตาปสา  ราชาน  ทิสฺวา  ปริกถาย  กุสลสฺส  เอกสฺส   
ตาปสสฺส  ร ฺโ  ธมฺมกถ   กเถหีติ  ส ฺมทสุ  ฯ  โส  ตาปโส   
ปริส  โอโลเกตฺวา  ป ฺจสุ  เวเรสุ  อาทีนว  ป ฺจสุ  จ   
สีเลสุ  อานิสส  กเถนฺโต  ปาโณ  น  หนฺตพฺโพ  ฯ  อทินฺน   
นาทาตพฺพ  ฯ  กาเมสุ  มจฺิฉาจาโร  น  จริตพฺโพ  ฯ  มุสา  น   
ภณิตพฺพา  (๒) มชฺช  น  ปาตพฺพ  ปาณาติปาโต  นาม  นิรย- 
สวตฺตนิโก  โหติ  ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิโก  ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก   
ตถา  อทินฺนาทานาทีนิ  ฯ  ปาณาติปาโต  นิรเย  ปจฺจิตฺวา   
มนุสฺสโลก  อาคตสฺส  วิปากาวเสเสน  อปฺปายุกสวตฺตนิโก  โหติ     
อทินฺนาทาน  อปฺปโภคสวตฺตนิก    มิจฺฉาจาโร  พหุสปตฺตสวตฺตนิโก    
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มุสาวาโท  อภูตพฺภกฺขานสวตฺตนิโก   มชฺชปาน  อุมฺมตฺตกภาว- 
สวตฺตนิกนฺติ  ป ฺจสุ  เวเรสุ  อิม  อาทนีว  กเถสิ  ฯ   
        ราชา  ปกติยาป  อสฺสทฺโธ  อปปฺสนฺโน  ทุสสฺีโล  ฯ   
ทุสฺสีลสฺส  จ  สลีกถา  นาม  ทุกกฺถา  กณฺเณ  สูลปเวสน   
วิย  โหติ    ตสฺมา  โส  จินฺเตสิ  อห  เอเต  ปคฺคณฺหิสฺสามีติ   
อาคโต  ฯ  อิเม  ปน  มยฺห  อาคตกาลโต  ปฏาย  มเยว  ฆฏเฏนตฺา  
วิชฺฌนฺตา  ปริสมชฺเฌ  กเถนฺติ  ฯ  กรสิฺสามิ  เนส  กตฺตพฺพนฺติ  ฯ   
โส  ธมฺมกถาปริโยสาเน  อาจริยา  เสฺว  มยฺห  เคเห  ภิกฺข   
คณฺหถาติ  นิมนฺเตตฺวา  อคมาสิ  ฯ  โส  ทุติยทิวเส  มหนฺเต  
มหนฺเต  โกฬุมฺเพ  (๑)  อาหราเปตฺวา  คูถสฺส  ปรูาเปตฺวา  กทลปิตฺเตหิ  
เนส  มุขานิ  พนฺธาเปตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ปาเปสิ  ฯ  ปุน   
พหลมธุกเตลนาควสาปจฺฉิลฺลาทีน  (๒)  กูเฏ  ปูเรตฺวา  นิสฺเสณิมตฺถเก   
ปาเปสิ  ฯ  ตตฺเถว  จ  มหามลฺเล  พนธฺกจฺเฉ  หตฺเถหิ  มุคฺคเร   
คาหาเปตฺวา  เปตฺวา  อาห  กฏูตาปสา  อติวิย  ม  วิเหยึสุ  ฯ   
เตส  ปาสาทโต  โอตรณกาเล  กูเฏหิ  ปจฺฉิลฺล  โสปานมตฺถเก   
วิสฺสชฺเชตฺวา  สีเส  มุคฺคเรหิ  โปเตฺวา  คเล  คเหตฺวา  โสปาเน   
ขิปถาติ  ฯ  โสปานปาทมูเล  ปน  จณฺเฑ  กุกฺกุเร  พนฺธาเปสิ  ฯ   
        ตาปสาป  เสฺว  ราชเคเห  ภุ ฺชิสฺสามาติ  อ ฺม ฺ   
โอวทึสุ  มารสิา  ราชเคห  นาม  สาสงฺก  สปฺปฏิภย    
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ปพฺพชิเตหิ  นาม  ฉทฺวารารมฺมณส ฺเตหิ  ภวิตพฺพ  ฯ  ทิฏ- 
ทิฏเ  อารมฺมเณ  นิมิตฺต  น  คเหตพฺพ  ฯ  จกฺขุทฺวาเร  สวโร   
ปจฺจุปฏเปตพฺโพติ  ฯ   
        ปุนทิวเส  ภิกฺขาจารเวล  สลลฺกฺเขตฺวา  วากจีร  นิวาเสตฺวา   
อชินจมฺม  เอกสคต  กริตฺวา  ชฏากลาป  สณฺเปตฺวา  ภิกฺขา- 
ภาชน  คเหตฺวา  ปฏิปาฏิยา  ราชนิเวสน  อภิรฬฺุหา  ฯ  ราชา   
อารุฬฺหภาว  ตฺวา  คูถโกฬุมฺพมุขโต  กทลิปตฺต  นีหราเปสิ  ฯ   
ทุคฺคนฺโธ  ตาปสาน  นาสปุฏ  ปหริตฺวา  มตฺถลุงฺคปาตนาการปฺ- 
ปตฺโต  อโหสิ  ฯ  มหาตาปโส  ราชาน  โอโลเกสิ  ฯ  ราชา 
เอถ  (๑)โภนโฺต  ยาวทตฺถ  ภุ ฺชนฺตุ  เจว  หรนฺตุ  จ  ฯ  ตุมฺหาก   
เอต  อนุจฺฉวิก  ฯ  หิยโฺย  อห  ตุเมฺห  ปคฺคเหสฺสามีติ อาคโต   
ตุเมฺห  ปน  มเยว  ฆฏเฏนฺตา  วิชฺฌนตฺา  ปริสมชฺเฌ  กถยิตฺถ   
ตุมฺหาก  อิท  อนุจฺฉวิก  ฯ  ภุ ฺชถาติ  มหาตาปสสฺส  อุฬุงฺเกน   
คูถ  อุปนาเมสิ  ฯ  ตาปโส    ธ ี ธีติ  วทนฺโต  ปฏินวิตฺติ  ฯ   
เอตฺตเกเนว  คจฺฉิสฺสถ  ตุเมฺหติ  โสปาเน  กูเฏหิ  ปจฺฉิลฺล   
วิสฺสชฺชาเปตฺวา  มลฺลาน  ส ฺมกาสิ  ฯ  มลฺลา  มุคฺคเรหิ   
สีสานิ  โปเตฺวา  คีวาย  คเหตฺวา  โสปาเน  ขิปสุ  ฯ  เอโกป   
โสปาเน  ปติฏาตุ นาสกฺขิ  ฯ  ปวตฺตมานา  โสปานปาทมูลเยว   
ปาปุณึสุ  ฯ  สมฺปตฺเต  สมฺปตฺเต  จณฺฑกุกฺกุรา  ปฏปฏาติ 
#  ๑.   ม.  เอตฺถ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๘๐ 
 
 ิลุ ฺจมานา  ขาทึสุ  ฯ  โยป  เนส  อุฏหิตฺวา  ปลายติ    โสป   
อาวาเฏ  ปตติ  ฯ  ตตฺราป  น  กุกกฺุรา  อนุพนฺธิตฺวา   
ขาทนฺติเยว  ฯ  อิติ  เนส  กุกฺกุรา  อฏ ิสงฺขลิกเมว  อวเสสยึสุ  ฯ  
เอว  โส  ราชา  ตปสมฺปนฺเน  ป ฺจสเต  ตาปเส  เอกทิวเสเนว   
ชีวิตา  โวโรเปสิ  ฯ   
        อถสฺส  รฏเ  เทวตา  ปุริมนเยเนว  ปุน  นว  วุฏ ิโย   
ปาเตสุ  ฯ  ตสฺส  รฏ  (๑)  สฏ ิโยชนุพฺเพเธน  วาลุกถเลน  
อวจฺฉาทิยิตฺถ  ฯ  เตนาห  สรภงฺโค  โพธิสตฺโต   
                โย  ส ฺเต  ปพฺพชิเต  อเหยิ  (๒)   
                ธมฺม  ภณนฺเต  สมเณ  อทูสเก   
                ต  นาฬิเกร  สุนขา  ปรตฺถ   
                สงฺคมฺม  ขาทนฺติ  วิผนฺทมานนฺติ  (๓)  ฯ 
เอว  กาลิงฺคาร ฺสฺส  อร ฺภูตภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อตีเต  ปน  พาราณสีนคเร  ทิฏมงฺคลิกา  นาม   
จตฺตาฬีสโกฏิวิภวสฺส  เสฏ ิโน  เอกา  ธีตา  อโหสิ  ทสฺสนียา   
ปาสาทิกา  ฯ  สา  รูปโภคกุลสมฺปตฺตสมฺปนฺนตาย  พหุนฺน   
ปตฺถนียา  อโหสิ  ฯ  โย  โย  ปนสฺสา  วาเรยฺยตฺถาย  ปหิณติ  (๔)  
ตนฺต  ทิสฺวานสฺส  ชาติย  วา  หตฺถปาทาทีสุ  วา  ยตฺถ  กตฺถจิ   
โทส  อาโรเปตฺวา  โก  เอส  ทุชชฺาโต  ทุสฺสณฺ ิโตติอาทีนิ    
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                        *เลมที่  ๙  อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๑ 
 
วตฺวา  นีหรถ  นนฺติ  นีหราเปตฺวา  เอวรูปป  นาม  อทฺทส   
อุทก  อาหรถ  ฯ อกฺขีนิ  โธวิสฺสามีติ  อกฺขีนิ  โธวติ  ฯ  ตสฺสา   
ทิฏ  ทฏิ  วิปฺปการ  ปาเปตฺวา  นีหราเปตีติ  ทิฏมงฺคลิกาเตฺวว   
จสฺสา  สงฺขา  อุทปาทิ  ฯ  มูลนาม  อนฺตรธายิ  ฯ   
        สา  เอกทิวส  คงฺคาย  อุทกกฬี  กฬีิสฺสามีติ  ติตฺถ   
สชฺชาเปตฺวา  ปหูต  ขาทนีย  โภชนีย  สกเฏสุ  ปรูาเปตฺวา   
พหูนิ  คนฺธมาลาทีนิ  อาทาย  ปฏิจฺฉนฺนยาน  อารุยฺห  าติคณ- 
ปริวุตา  เคหมฺหา  นิกฺขมิ  ฯ  เตน  จ  สมเยน  มหาปุริโส   
จณฺฑาลโยนิย  นิพฺพตฺโต  พหินคเร  จมฺมเคเห  วสติ  ฯ   
มาตงฺโคเตฺววสฺส  นาม  อโหสิ  ฯ  โส  โสฬสวสสฺุทฺเทสิโก  หุตฺวา   
เกนจิเทว  กรณีเยน  อนฺโตนคร  ปวิสตุิกาโม  เอก  นีลปโลติก   
นิวาเสตฺวา  เอก  หตฺเถ  พนฺธิตฺวา  เอเกน  หตฺเถน  ปจฺฉึ   
เอเกน  ฆณฺฑ  คเหตฺวา  อุสฺสรถ  อยยฺา  ฯ  จณฺฑาโลหนฺติ   
ชานาปนตฺถ  ต  ต  วาเรนฺโต  นีจจิตฺต  ปจฺจุปฏเปตฺวา   
ทิฏทิฏเ  มนุสฺเส  นมสฺสมาโน  นคร  ปวิสิตฺวา  มหาปถ   
ปฏิปชชฺิ  ฯ   
        ทฏิมงฺคลิกา  ฆณฺฑสทฺท  สุตฺวา  สาณิอนฺตเรน  โอโลเกนฺตี   
ทูรโตว  ต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  กึ  เอตนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  มาตงฺโค   
อยฺเยติ  ฯ  กึ  วต  โภ  อกสุล  อกริมฺห  ฯ  กสฺสาย  นิสฺสนฺโท   
วินาโส  นุ  โข  เม  ปจฺจุปฏ ิโต  ฯ  มงฺคลกิจฺเจน  นาม  คจฺฉมานา    
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จณฺฑาล  อทฺทสนฺติ  สรรี  กมฺเปตฺวา  (๑)  ชิคุจฺฉมานา  เขฬ   
ปาเตตฺวา  ธาติโย  อาห  เวเคน  อุทก  อาหรถ  ฯ  จณฺฑาล- 
ทิฏโอกฺขีนิ  เจว  นาม  คหิตมุข ฺจ  โธวิสฺสามีติ  โธวิตฺวา  รถ  
นิวตฺตาเปตฺวา  สพฺพ  ปฏยิาทาน  เคห  เปเสตฺวา  ปาสาท   
อภิรุหิ  ฯ  สรุาโสณฺฑาทโย  เจว  ตสฺสา  อุปฏากมนุสฺสา  จ  
กุหึ  โภ  ทฏิมงฺคลิกา  ฯ  อิมายป  เวลาย  นาคจฺฉตีติ  ปุจฺฉนฺตา  
ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา  มหนฺต  วต  โภ  สรุามสคนฺธมาลาทิ- 
ปณฺณาการ (๒) จณฺฑาล  นิสฺสาย  อนุภวิตุ  น  ลภิมฺหา    คณฺหถ   
จณฺฑาลนฺติ  คตฏาน  คเวสิตฺวา  นิราปราธ    มาตงฺคปณฺฑิต  
ตชฺเชตฺวา   อเร  มาตงฺค  ต  นิสฺสาย  อิท ฺจิท ฺจ  สกฺการ  อนภุวิตุ   
น  ลภิมฺหาติ  เกเสสุ  คเหตฺวา  ภูมิย  ปาเตตฺวา  ชานุกปฺปร- 
ปาสาณาทีหิ  โกฏเฏตฺวา  มโตติ  ส ฺาย  ปาเท  คเหตฺวา   
กฑฺฒนฺตา  สงฺการกูเฏ  ฉฑฺเฑสุ  ฯ 
        มหาปุรโิส  อ ฺ  ปฏิลภิตฺวา  หตฺถปาเท  ปรามสิตฺวา  
อิท  ทุกฺข  ก  นิสฺสาย  อุปปฺนฺนนฺติ  จินฺเตนฺโต  น  อ ฺ   
ก ฺจิ  ฯ  ทฏิมงฺคลิก  นิสฺสาย  อุปฺปนฺน   สวาห  ปุริโส   ปาเทสุ   
น  ปาเตสฺสามีติ    จินฺเตตฺวา  เวธมาโน  ทฏิมงฺคลิกาย  
กุลทฺวาร  คนตฺฺวาทิฏมงฺคลิก  ลภนฺโต  วุฏหิสฺสามิ     
อลภนฺตสฺส  เอตฺเถว  มรณนฺติ  เคหงฺคเณ  นิปชฺช ิ ฯ  เตน    
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จ  สมเยน  ชมฺพูทีเป  อย  ธมฺมตา  โหติ  ยสฺส  จณฺฑาโล   
กุชฺฌิตฺวา  คพฺภทฺวาเร  นิปนฺโน  มรติ  ฯ  เย  จ  ตสฺมึ  คพฺเภ  วสนฺติ  
สพฺเพ  จณฺฑาลา  โหนฺติ  ฯ  เคหมชฺฌมฺหิ  มเต  สพฺเพ  เคหวาสิโน  
ทฺวารมฺหิ  มเต  อุภโต  อนนฺตรเคหวาสิกา  ฯ  องฺคณมฺหิ  มเต  
อิโต  สตฺต  อิโต  สตฺตาติ  จุทฺทสเคหวาสิโน  สพฺเพ  จณฺฑาลา   
โหนฺตีติ  ฯ  โพธิสตฺโต  ปน  องฺคเณ  นิปชฺช ิ ฯ   
        เสฏ ิสฺส  อาโรเจสุ มาตงฺโค  เต  สามิ  เคหงฺคเณ   
ปติโตติ  ฯ  คจฺฉถ  ภเณ  ฯ  ก ึ การณาติ  วตฺวา  เอก  มาสก   
ทตฺวา  อุฏาเปถาติ  ฯ  เต  คนฺตฺวาอิม  กิร  มาสก   
คเหตฺวา  อุฏาหีติ  วทึสุ  ฯ  โส  นาห  มาสกตฺถาย  นิปนฺโน    
ทิฏมงฺคลิกาย  สฺวาห  นปินฺโนติ  อาห  ฯ  ทิฏมงฺคลิกาย   
โก  โทโสติ  ฯ  กินฺติ  (๑) ตสฺสา  โทส  น  ปสฺสถ    นิรปราโธ   
อห  ตสฺสา  มนุสฺเสหิ  พฺยสน  ปาปโต  ฯ  ต  ลภนฺโตว  อุฏหิสฺสามิ    
อลภนฺโตว  น  อุฏหิสฺสามีติ  ฯ   
        เต  คนตฺฺวา  เสฏ ิสฺส  อาโรเจสุ  ฯ  เสฏ ี  ธตุีโทส  ตฺวา   
คจฺฉถ  ฯ  เอก  กหาปณ  เทถาติ  เปเสสิ  ฯ  (๒)  โส  น  อิจฺฉามิ   
กหาปณ  ฯ  ก ฺเมว  (๓)  อิจฺฉามีติ  อาห  ฯ  ต  สุตฺวา  เสฏ ี  จ   
เสฏ ิภริยา  จ  เอกาเยว  โน  ปยธีตา  ฯ  ปเวณิยา  ฆฏนกา   
อ ฺโ  ทารโกป  นตฺถีติ  สเวคปฺปตฺตา  คจฺฉถ  ตาต  ฯ  โกจิ    
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อมฺหาก  อสหนโก  เอต  ชีวิตาป  โวโรเปยฺย  ฯ  เอตสฺมึ  หิ   
มเต  สพฺเพ  มย  นฏา  โหม  ฯ  อารกฺขมสฺส  คณฺหถาติ   
ปริวาเรตฺวา  อารกฺข  สวิธาย  ยาคุ  เปสยึสุ  ภตฺต  ธน   
เปสยึสุ  ฯ  เอว  โส  สพฺพ  ปฏกิฺขิป  ฯ  เอว  เอโก  ทิวโส   
คโต  ฯ  เทฺว  ฯ  ตโย  ฯ  จตฺตาโร  ฯ  ป ฺจ  ทิวสา  คตา  ฯ   
        ตโต  สตฺตสตฺตเคหวาสิกา  อุฏาย  น  สกฺโกม   
มย  ตุเมฺห  นสิฺสาย  จณฺฑาลา  ภวิตุ   ฯ  อเมฺห  มา  นาเสถ   
ตุมฺหาก  ทาริก  ทตฺวา  เอต  อุฏาเปถาติ  อาหสุ  ฯ  เต  สตป   
สหสฺสป  สตสหสฺสป  ปหิณึสุ  ฯ  โส  ปฏิกฺขิปเตว  ฯ  เอว  ฉ   
ทิวสา  คตา  ฯ  สตฺตเม  ทวิเส  อุภโต  จุทฺทสเคหวาสิกา   
สนฺนิปติตฺวา  น  มย  จณฺฑาลา  ภวิตุ  สกฺโกม  ฯ  ตุมฺหาก   
อกามกานป  มย  เอตสฺส  ทาริก  ทสฺสามาติ  อาหสุ  ฯ   
        มาตาปตโร  โสกสลฺลสมปฺปตา  วิส ฺ ิโน  หุตฺวา  สยเน  
นิปตึสุ  ฯ  อุภโต  จุทฺทสเคหวาสิโน  ปาสาท  อารุยฺห  ปุปฺผิต- 
กึสุกสาข  โอจินนฺตา  (๑)  วิย  ตสฺสา  สพฺพาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา  
นเขหิ  สีมนฺต  กตฺวา  เกเส  พนฺธิตฺวา  นีลสาฏก  นวิาเสตฺวา   
หตฺเถ  นีลปโลติกขณฺฑ  เวเตฺวา  กณฺเณสุ  ติปุปฏฏเก   
ปลนฺธาเปตฺวา  ตาลปณฺณปจฺฉึ  ทตฺวา  ปาสาทโต  โอตาเรตฺวา  (๒)   
ทฺวีสุ  พาหาสุ  คเหตฺวา  ตว  สามิก  คเหตฺวา  ยาหีติ   
# ๑.  ม.  สุปปฺุผิตกึสุกสาข  อุจฺฉินฺทนฺตา  ฯ  ๒.   ม.  โอตาราเปตฺวา  ฯ  
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มหาปุริสสฺส  อทสุ  ฯ   
        นลีุปฺปลป  อติภาโรติ  อนุกฺขิตฺตปุพฺพา  สุขุมาลทาริกา  
อุฏาหิ  สามิ  คจฺฉามาติ  อาห  ฯ  โพธิสตฺโต  นิปนฺนโกว   
อาห  นาห  อุฏหามีติ  ฯ  อถ  กินฺติ  วทามีติ  ฯ  อุฏาหิ  (๑)   
อยฺย  มาตงฺคาติ  เอว  ม  วทาหีติ  ฯ  สา  ตถา  อโวจ  ฯ   
น  ตุยฺห  มนสฺุสา  อุฏานสมตฺถ  ม  อกสุ  ฯ  พาหาย  ม  
คเหตฺวา  อุฏาเปหีติ  ฯ  สา  ตถา  อกาสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  
อุฏหนฺโต  วิย  ปริวตฺเตตฺวา  ภูมิย  ปติตฺวา  นาสิต  โภ  
ทิฏมงฺคลิกาย  ปม  มนุสฺเสหิ  โกฏฏาเปตฺวา  ฯ  อิทานิ  สย   
โกฏเฏตีติ  วิรวิตฺถ  ฯ  สา  ก ึ กโรมิ  อยฺยาติ  ฯ  ทฺวีหิ  หตฺเถหิ   
คเหตฺวา  อุฏาเปหีติ  ฯ  สา  อุฏาเปตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  คจฺฉาม   
สามีติ  ฯ  คจฺฉา  นาม  อร ฺเ  โหนฺติ  ฯ  มย  มนุสสฺา   
อติโกฏฏโิตมฺหิ  ตุมฺห  มนุสฺเสหิ    น  สกฺโกม ิ ปทสา  คนฺตุ   
ปฏ ิยา  ม  เนหีติ  ฯ  สา  โอนมิตฺวา  ปฏ ึ  อทาสิ  ฯ  
โพธิสตฺโต  อภิรุหิ  ฯ  กหุึ  เนมิ  สามีติ  ฯ  พหินคร  เนหีติ  ฯ   
สา  ปาจีนทฺวาร  คนฺตฺวา  อิธ  เต  สามิ  วสนฏานนฺติ   
ปุจฺฉิ  ฯ  กตร  าน  เอตนฺติ  ฯ  ปาจีนทฺวาร  สามีติ  ฯ   
ปาจีนทฺวาเร  จณฺฑาลปุตฺตา  วสิตุ  น  ลภนฺตีติ  อตฺตโน   
วสนฏาน  อนาจิกฺขิตฺวาว  สพฺพทฺวารานิ  อาหิณฺฑาเปสิ  ฯ   
# ๑.  ม.  อุฏเหิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๘๖ 
 
กสฺมา  ฯ  ภวคฺคปฺปตฺตมสฺสา  มาน  ปาเตสฺสามีติ  ฯ  มหาชโน   
อุกฺกุฏ ิมกาสิเปตฺวา  ตุมฺหาทิส  อ ฺโ เอติสฺสา  มานเภทโก  
นตฺถีติ  ฯ   
        สา  ปจฺฉิมทฺวาร  ปตฺวา  อิธ  เต  สามิ  วสนฏานนฺติ   
ปุจฺฉิ  ฯ  กตร  าน  เอตนฺติ  ฯ  ปจฺฉิมทฺวาร  สามีติ  ฯ  อิมินา   
ทฺวาเรน  นิกขฺมิตฺวา  จมฺมเคห  โอโลเกนฺตี  คจฺฉาติ  ฯ  สา  
ตตฺถ  คนฺตฺวา  อาหอิท  จมฺมเคห  ตุมฺหาก  วสนฏาน   
สามีติ  ฯ  อามาติ  ปฏ ิโต  โอตริตฺวา  จมฺมเคห  ปาวิสิ  ฯ   
        ตตฺถ  สตฺตฏทิวเส  วสนฺโต  สพพฺ ฺ ุต  คเวสนธีโร   
เอตฺตเกสุ  ทวิเสสุ  น  [๑ ]ชาติสมฺเภท    อกาสิ  ฯ  มหากุลสฺส  
ธีตา  สเจ  ม  นิสฺสาย  มหนฺต  ยส  น  ปาปุณาติ  ฯ  น   
อห  (๒)  จตุวีสติยา  พุทฺธาน  อนฺเตวาสิโก  ฯ  เอติสฺสา  ปาทโธวน- 
อุทเกน  สกลชมฺพูทีเป  ราชูน  อภิเสกกิจฺจ  กาเรสฺสามีติ  (๓) ปุน 
จินฺเตสิ  ตโต  (๔)  อคารมชฺเฌ  วสนฺโต  น  สกฺขิสฺสามิ  ฯ  ปพฺพชิตฺวา   
ปน  สกฺขิสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา  ต  อามนฺเตสิ  ทิฏมงฺคลิเก   
มย  ปุพฺเพ  เอกจรา  กมฺม  กตฺวาป  อกตฺวาป  สกฺกา  ชีวิตุ   
อิทานิ  ปน  ทารภรณ  ปฏิปนฺโนมฺหิ  กมฺม  อกตฺวา  น  สกฺกา  
ชีวิตุ   ฯ  ตฺว  ยาวาห  อาคจฺฉามิ   ตาว  มา  อุกฺกณฺ ีติ  (๕) ฯ 
# ๑.  ม.                ๒. ม.  จมฺหาห  ฯ  ๓.  ม.  กริสสฺามีติ    
#๔. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ   ๕.  ม.  อุกฺกณฺ ิตฺถาติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๗ 
 
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  สุสานาทีสุ  นนฺตกานิ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  
นิวาสนปารุปน  กตฺวา สมณปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  เอกจโร  ลทธฺ- 
กายวิเวโก  กสิณปริกมฺม  กตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ   
อภิ ฺาโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  อิทานิ  สกฺกา  ทิฏมงฺคลิกาย   
อวสฺสเยน  (๑)  มยา  ภวิตุนฺติ  พาราณสีอภิมุโข  คนฺตฺวา  จีวร   
ปารุปตฺวา  ภิกฺข  จรมาโน  ทฏิมงฺคลิกาย  เคหาภิมุโข  อคมาสิ  ฯ   
        สา  ต  ทฺวาเร   ิต  ทิสฺวา  อส ฺชานนฺตี  อติจฺฉถ   
ภนฺเต  ฯ  จณฺฑาลาน  วสนฏาน  เอตนฺติ  อาห  ฯ  โพธิสตฺโต   
ตตฺเถว  อฏาสิ  ฯ  สา  ปนุปฺปุน  โอโลเกนฺตี  ส ฺชานิตฺวา  
หตฺเถหิ  อุร  ปหริตฺวา  วิรวมานา  ปาทมูเล  ปติตฺวา  อาห   
ยหิ  เต  สามิ  เอทิส  จิตฺต  อตฺถิ  ฯ  กสมฺา  ม  มหตา  ยสา   
ปริหาเปตฺวา  อนาถ  อกาสีติ    นานปฺปการ    ปริเทวิตฺวา  อกฺขีนิ  
ปุ ฺฉมานา  อุฏาย  ภิกฺขาภาชน  คเหตฺวา  อนฺโตเคเห  
นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺข  อทาสิ  ฯ  มหาปุริโส  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  
อาห  ทิฏมงฺคลิเก  มา  โสจิ  มา  ปริเทวิ  ฯ  อห  ตุยฺห   
ปาทโธวนอุทเกน  สกลชมฺพูทีเป  ราชูน  อภิเสกกิจฺจ  กาเรตุ   
สมตฺโถ  ฯ  ตฺว  ปน  เอก  มม  วจน  กโรหิ    นคร  ปวิสิตฺวา   
น  มยฺห  สามิโก  จณฺฑาโล  ฯ  มหาพฺรหฺมา  มยหฺ  สามิโกติ  
อุคฺโฆสยมานา  สกลนคร  จราหีติ  ฯ   
#  ๑. ม.  อวสฺสโย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๘๘ 
 
        เอว  วุตฺเต  ทิฏมงฺคลิกา  ปกติยาป  อห  สามิ   
มุขโทเสเนว  พฺยสน  ปตฺตา    น  สกฺขิสฺสาเมวาห  วตฺตุนฺติ   
อาห  ฯ  โพธิสตฺโต  ก ึ ปน  ตยา  มยฺห  อคาเร  วสนฺตสฺส  
อลิกวจน  สตุปุพฺพ  ฯ  อห  ตทาป  อลิก  น  ภณามิ  ฯ  อิทานิ   
ปพฺพชิโต  ก ึ วกฺขามิ  ฯ  สจฺจวาที  ปุรโิส  นามาหนฺติ  วตฺวา  
อชฺช  ปกฺขสฺส  อฏมี  ฯ  ตฺว  อิโต  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน   
อุโปสถทิวเส  มยฺห  สามิโก  มหาพฺรหฺมา  จนฺทมณฺฑล   
ภินฺทิตฺวา  มม  สนฺติก  อาคมิสฺสตีติ  สกลนคเร  อุคฺโฆเสหีติ   
วตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ   
        สา  สททฺหิตฺวา  หฏตุฏา  สูรา  หุตฺวา  สาย  ปาต   
นคร  ปวิสิตฺวา  ตถา  อุคฺโฆเสสิ  ฯ  มนุสฺสา  ปาณินา  ปาณึ   
ปหรนฺตา  ปสฺสถ  ฯ  อมฺหาก  ทิฏมงฺคลิกา  จณฺฑาลปุตฺต   
มหาพฺรหฺมาน  กโรตีติ  หสนฺตา  เกฬึ  กโรนฺติ  ฯ  สา  ปุน- 
ทิวเสป  ตเถว  สาย  ปาต  ปวิสิตฺวา  อิทานิ  ฉาหจฺจเยน   
ป ฺจาหจตูหตีหทฺวีห เอกาหจฺจเยน  มยฺห  สามิโก  มหาพฺรหฺมา  
จนฺทมณฺฑล  ภินฺทิตฺวา  มม  สนฺติก  อาคมิสฺสตีติ  อุคฺโฆเสสิ  ฯ   
        พฺราหฺมณา  จินฺตยึสุ  อย  ทฏิมงฺคลิกา  อติสูรา  หุตฺวา   
กเถติ  ฯ  กทาจิ  เอว  สิยา  ฯ  เอถ  มย  ทิฏมงฺคลิกาย  วสนฏาน  
ปฏิชคฺคามาติ  จมฺมเคหสฺส  พาหิรภาค  สมนฺตา  ตจฺฉาเปตฺวา   
วาลิก  โอกริสึุ  ฯ  สาป  อุโปสถทิวเส  ปาโตว  นคร  ปวิสิตฺวา    
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                        *เลมที่  ๙  อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๙ 
 
อชฺช  กิร  มยหฺ  สามิโก  อาคมิสฺสตีติ  อุคฺโฆเสสิ  ฯ  พฺราหฺมณา   
จินฺตยึสุ  อย  โภ  น  ทรู  อปทิสฺสติ  ฯ  อชฺช  กิร  มหาพฺรหฺมา   
อาคมิสฺสติ  ฯ  วสนฏาน  สวิทหามาติ  จมฺมเคห  สมฺมชชฺาเปตฺวา   
หริตูปลิตฺต  กตฺวา  (๑) อหตวตฺเถหิ  ปริกฺขิปตฺวา  มหารห  ปลลฺงฺก   
อตฺถริตฺวา  อุปริ  เจลวิตาน  ทตฺวา (๒)  คนฺธมาลาทามานิ   
โอสารยึสุ  ฯ  เตส  ปฏิชคฺคนฺตานเยว  สุริโย  อตฺถงฺคโต  ฯ   
        มหาปุรโิส  จนฺเท  อุคฺคตมตฺเต  อภิ ฺาปาทกชฺฌาน   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  กามาวจรจิตฺเตน  ปรกิมฺม  กตฺวา  
อิทฺธิจิตฺเตน  ทฺวาทสโยชนิก  พฺรหฺมตฺตภาว  มาเปตฺวา  เวหาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  จนฺทวิมานสฺส  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  วนนฺตโต   
อพฺภุสฺสุกฺกมาน  (๓)  จนฺท  ภินฺทิตฺวา  จนฺทวิมาน  โอหาย  ปุรโต  
หุตฺวามหาชโน  ม  ปสฺสตูติ  อธิฏาสิ  ฯ  มหาชโน   ทิสฺวา   
สจฺจ  โภ  ทฏิมงฺคลิกาย  วจน  ฯ  อาคจฺฉนฺต  มหาพฺรหฺมา  น   
ปูเชสฺสามาติ  คนฺธมาล  อาทาย  ทิฏมงฺคลิกาย  ฆร  ปริวาเรตฺวา   
อฏาสิ  ฯ  มหาปุริโส  มตฺถกมตฺถเกน  สตฺตวาเร  พาราณสึ   
อนุปริคนฺตฺวา  มหาชเนน  ทฏิภาว  ตฺวา  ทฺวาทสโยชนิก   
อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  มนุสฺสปฺปมาณเมว  มาเปตฺวา  มหาชนสฺส   
ปสฺสนฺตสฺเสว  จมฺมเคห  ปาวิสิ  ฯ  มหาชโน  ทิสวฺา  โอติณฺโณ   
โน  มหาพฺรหฺมา  สาณึ  อาหรถาติ  นิเวสน  มหาสาณิยา   
# ๑. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๒.  ม.        ๓ ม.   อพฺภสฺสกฺกมาน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๙๐ 
 
ปริกฺขิปตฺวา  ปริวาเรตฺวา   ิโต  ฯ   
        มหาปุรโิสป  สริิสยนมชฺเฌ  นิสทีิ  ฯ  ทฏิมงฺคลิกา  สมีเป   
อฏาสิ  ฯ  อถ  น  ปุจฺฉิ  อุตุสมโย  เต  ทิฏมงฺคลิเกติ  ฯ   
อาม  อยฺยาติ  ฯ  มยา  ทนินฺปุตฺต  คณฺหาหีติ  องฺคุฏเกน   
นาภิมณฺฑล  ผุสิ  ฯ  ตสฺสา  ปรามสเนเนว  คพฺโภ  ปติฏาสิ  ฯ   
มหาปุริโส  เอตฺตาวตา  เต  ทิฏมงฺคลิเก  ปาทโธวนอุทก   
สกลชมฺพูทีเป  ราชูน  อภิเสโกทก  ภวิสฺสติ  ฯ  ตฺว  ติฏาติ  วตฺวา   
พฺรหฺมตฺตภาว  มาเปตฺวา  ปสฺสนฺตสฺเสว  มหาชนสฺส  นิกฺขมิตฺวา   
เวหาส  อจฺจุคฺคนฺตฺวา  จนฺทมณฺฑลเมว  ปวิฏโ  ฯ  สา  ตโต   
ปฏาย  พฺรหฺมปชาปตี  นาม  ชาตา  ฯ  ปาทโธวนอุทก  
ลภนฺโต  นาม  นตฺถ ิ ฯ   
        พฺราหฺมณา  พฺรหฺมปชาปตึ  อนฺโตนคเร  วสาเปสฺสามาติ   
สุวณฺณสิวิกาย  อาโรเปตฺวา  ยาว  สตฺตมโกฏิยา  อปริสุทฺธ- 
ชาติกสฺส  สวิิก  คเหตุ  น  อทสุ  ฯ  โสฬสชาติมนฺตา  พฺราหฺมณา   
คณฺหึสุ  ฯ  เสสา  คนฺธปุปฺผาทีหิ  ปูเชนฺตา  (๑)  นคร  ปวิสิตฺวา   
น  สกฺก  โภ  อุจฺฉิฏเคเห  พฺรหฺมปชาปติยา  วสิตุ   ฯ  วตฺถุ   
คเหตฺวา  เคห  กริสฺสาม  ฯ  ยาว  ปน  ต  กริยติ  ฯ  ตาว  มณฺฑเป 
วสตูติ  มณฺฑเป  วสาเปสุ  ตโต  ปฏาย  จกฺขุปเถ  ตฺวา   
วนฺทิตุกามา  กหาปณ  ทตฺวา  วนฺทิตุ  ลภนฺติ  ฯ  สวนูปจาเร  
วนฺทิตุกามา  สต  ทตฺวา  ลภนฺติ  ฯ  อาสนฺเน  ปกติกถ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๙๑ 
 
สวนฏาเน  วนฺทิตุกามา  ป ฺจสตานิ  ทตฺวา  ลภนฺติ  ฯ   
ปาทปฏ ิย  สีส  เปตฺวา  วนฺทิตุกามา  สหสฺส  ทตฺวา   
ลภนฺติ  ฯ  ปาทโธวนอุทก  ปตฺถยมานา  ทสสหสฺสานิ  ทตฺวา   
ลภนฺติ  ฯ  พหินครโต  อนฺโตนคเร  ยาว  มณฺฑปา  อาคจฺฉนฺติยา   
ลทฺธธนเยว  โกฏิสตมตฺต  อโหสิ  ฯ   
        สกลชมฺพูทีโป  สงฺขุภิ  ตโต  สพฺเพ  ราชาโน  พฺรหฺมปชา- 
ปติยา  ปาทโธวเนน  อภิเสก  กริสฺสามาติ  สตสหสฺส  เปเสตฺวา  
ลภึสุ  ฯ  มณฺฑเป  วสนฺติยาเอว  คพฺภวุฏาน  อโหสิ  ฯ  มหาปุริส   
ปฏิจฺจ  ลทฺธกุมาโร  ปาสาทิโก  อโหสิ  ลกฺขณสมฺปนฺโน  ฯ   
มหาพฺรหฺมุโน  ปุตฺโต  ชาโตติ  สกลชมฺพูทีโป  เอกโกลาหโล  
อโหสิ  ฯ  กมุารสฺส  ขีรมณิมูล  โหตูติ  ตโต  ตโต  อาคตธน   
โกฏิสหสฺส  (๑)อโหสิ  ฯ  เอตฺตาวตา  นิเวสนป  นิฏ ิต  ฯ  กุมารสฺส  
นามกรณ  กริสฺสามาติ  นิเวสน  สชฺเชตฺวา  กุมาร  คนฺโธทเกน   
นฺหาเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา  มณฺฑเป  ชาตตฺตา  มณฺฑโพฺยเตฺวว   
นาม  อกสุ  ฯ   
        กุมาโร  สุเขน  สวฑฺฒมาโน  สิปปฺุคฺคหณวยปฺปตฺโต  ฯ 
สกลชมฺพูทีเป  สิปฺปชานนกา  ตสฺส  สนฺติก  (๒)  อาคนฺตฺวา  สิปฺป  
สิกฺขาเปนฺติ  ฯ  กุมาโร  เมธาวี  ป ฺวา  สุต  สุต  มุตฺต   
อาวุณนฺโต  วิย  คณฺหาติ  ฯ  คหิต  คหิต  สุวณฺณฆเฏ  ปกฺขิตฺตเตล  
วิย  ติฏติ  ฯ  ยาวตา  วาจุคฺคตา  ปริยตฺติ  อตฺถิ  ฯ  เตน   
#๑.  ส.ี  โกฏสิตสหสฺส  ฯ  ๒.   ม.  สนติฺเก  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๙๒ 
 
อนุคฺคหิตา  นาม  นาโหสิ  ฯ  พฺราหฺมณา  ต  ปรวิาเรตฺวา   
จรนฺติ  ฯ  โสป  พฺราหฺมณภโต (๑) อโหสิ  ฯ  เคเห  อสีติ  พฺราหฺมณ- 
สหสฺสานิ  นิจฺจภตฺต  ภุ ฺชนฺติ  ฯ  เคหมฺปสฺส  สตฺตทฺวารโกฏก   
มหนฺต  อโหสิ  ฯ  เคเห  มงฺคลทิวเส  ชมฺพูทีปวาสีหิ  เปสิตธน   
โกฏิสตสหสฺสมตฺต    อโหสิ  ฯ   
        โพธิสตฺโต  ปน  อาวชฺเชสิ  ปมตฺโต  นุ  โข  กุมาโร   
อปฺปมตฺโตติ  ฯ  อถสฺส  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  พฺราหฺมณภโต  ชาโต   
ยตฺถ  ทินฺน  มหปฺผล  โหติ    ต  น  ชานาติ  ฯ  คจฺฉามิ  น   
ทเมมีติ  จีวร  ปารุปตฺวา  ภิกฺขาภาชน  คเหตฺวา  ทฺวารโกฏกา   
อติสมฺพาธา    น  สกฺกา  โกฏเกน  ปวิสิตุนฺติ  อากาเสนา- 
คนฺตฺวา  อสีติยา  พฺราหฺมณสหสฺสาน  ภุ ฺชนฏาเน  อากา- 
สงฺคเณ  โอตริ  ฯ  มณฺฑพฺยกุมาโรป  สวุณฺณกฏจฺฉุ  คาหาเปตฺวา 
อิธ  สูป  เทถ  อิธ  โอทนนฺติ  ปริวิสาเปนฺโต  โพธิสตฺต  ทิสฺวา   
ทณฺฑเกน  ฆฏฏิตอาสีวิโส  วิย  กุปตฺวา  อิม  คาถมาห   
        กโุต  น ุ อาคจฺฉสิ  ทุมฺมวาสี  (๒)   
        โอคลลฺโก  (๓)ปสุปสาจโกว   
        สงฺการโจฬ  ปฏิมุ ฺจ  กณฺเ   
        โก  เร  ตุว  โหสิ  อทกฺขิเณยฺโยติ  ฯ  (๔)   
อถ  น  มหาสตฺโต  อกุชฌฺิตฺวาว  โอวทนฺโต  อาหิ   
# ๑. ม.  พฺราหฺมณภตฺโต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ   ม.  โกฏสิหสฺสมตฺต    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 93 

                        *เลมที่  ๙  อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๓ 
 
        อนฺน  ตวยิท  (๑)  ปกติ  ยสสฺส ิ (๒)   
        ต  ขชฺชเร  ภุ ฺชเร  ปยฺยเร  จ   
        ชานาสิ  ม  ตฺว  ปรทตฺตูปชีวึ   
        อุตฺติฏปณฺฑ  ลภต  สปาโกติ    
โส  นยิท  ตุมฺหาทิสาน  ปฏิยตฺตนฺติ  ทสฺเสนฺโต  อาห   
        อนฺน  มมยิท  (๓)  ปกต  ปกต  พฺราหฺมณาน   
        อตฺตตฺถาย  (๔)  สททฺหโต  มมยทิ  (๓)   
        อเปหิ  เอตฺโต  กิมิธฏ ิโตสิ   
        น  มาทสิา  ตุยฺห  ททนฺติ  ชมฺมาติ  ฯ  (๕)   
        อถโข  โพธิสตฺโต  ทาน  นาม  สคุณสฺสป  นิคฺคุณสฺสป   
ยสฺส  กสฺสจิ  ทาตพฺพ  ฯ  ยถา  ห ิ นินฺเนป  ถเลป  ปติฏาปต  
พีช  ปวีรส  อาโปรส ฺจ  อาคมฺม  สมฺปชฺชติ  ฯ  เอว  นิปฺผล   
นาม  นตฺถิ  ฯ  สุเขตฺเต  วปตพีช  วิย  คุณวนฺเต  มหปฺผล  โหตีติ   
ทสฺเสตุ อิม  คาถมาห   
        ถเล  จ  นินฺเน  จ  วปนฺติ  พีช   
        อนูปเขตฺเต  ผลมาสมานา  (๖)   
        เอตาย  สทฺธาย  ททาหิ  ทาน   
        อปฺเปว  อาราธเย  ทกฺขิเณยฺเยติ  ฯ   
        อถ  กุมาโร  โกธาภิภูโต  เกนิมสสฺ  มุณฺฑกสสฺ  ปเวโส    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๙๔ 
 
ทินฺโนติ  ทฺวารรกฺขกาทโย  ตชฺเชตฺวา   
                เขตฺตานิ  มยฺห  วิทิตานิ  โลเก   
                เยสาห  พีชานิ  ปติฏเปมิ   
                เย  พฺราหฺมณา  ชาติมนฺตูปปนฺนา   
                ตานีธ  เขตฺตานิ  สุเปสลานีติ   
คาถ  วตฺวา  อิม  ชมฺม  เวณุปทเรน  โปเตฺวา  คีวาย   
คเหตฺวา  สตฺตป  ทฺวารโกฏเก  อติกฺกมิตฺวา  พหิ  นีหรถาติ   
อาห  ฯ  อถ  น  มหาปุริโส  อาห   
                คิร ึ นเขน  ขนสิ  อโย  ทนฺเตภิ  ขาทสิ   
        ชาตเวท  ปทหสิ  โย  อิสึ  ปริภาสสีติ  ฯ  (๑)   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สเจ  มฺยาย  หตฺเถ  วา  ปาเท   
วา  คณฺหาเปตฺวา  ทุกฺข  อุปฺปาเทยฺย  ฯ  พหุ  อปุ ฺ  ปสเวยฺยาติ   
สตฺตานุทยตาย  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อนฺตรวีถิย  โอตริ  ฯ   
        ภควา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  อิม   
คาถมาห   
        อิท  วตฺวาน  มาตงฺโค  อิสิ  สจฺจปรกฺกโม   
        อนฺตลิกขฺสฺมึ  ปกฺกามิ  พฺราหฺมณาน  อุทิกฺขตนฺติ  ฯ  (๒)   
        ตาวเทว  นครรกฺขิกเทวตาน  เชฏกเทวราชา  มณฺฑพฺยสฺส  
คีว  ปริวตฺเตสิ  ฯ  ตสฺส  มุข  ปริวตฺเตตฺวา  ปจฺฉามุข  ชาต  ฯ   
# ๑.  ขุ .ชา.  ๒๗/๒๐๓๐/๔๑๐   ฯ   ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๐๔๑/๔๑๐    
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                        *เลมที่  ๙  อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๕ 
 
อกฺขีนิ  ปริวตฺตานิ  ฯ  มุเขน  เขฬ  วมติ  ฯ  สรรี  ถทฺธ  สูเล   
อาโรปต  วิย  อโหสิ  ฯ  อสีติสหสฺสา  ปริจารกา  ยกฺขา   
อสีติพฺราหฺมณสหสฺสานิ  ตเถว  อกสุ  ฯ  เวเคน  คนฺตฺวา   
พฺรหฺมปชาปติยา  อาโรจยึสุ  ฯ  สา  ตรมานรูปา  อาคนฺตฺวา  
ต  วิปฺปการ  ทิสฺวา  เอวมาห   
                อาเว ิต  (๑)ปฏ ิโต  อุตฺตมงฺค   
                พาห  ปสาเรติ  อกมฺมเนยฺย   
                เสตานิ  อกฺขีนิ  ยถา  มตสฺส   
                โก  เม  อิม  ปุตฺตมกาสิ  เอวนฺติ  ฯ     
        อถสฺสา  อาโรเจสุ  
                อิธาคมา  สมโณ  ทุมฺมวาสี   
                โอคลฺลโก  ปสุปสาจโกว   
                สงฺการโจฬ  ปรมิุ ฺเจ  กณฺเ   
                โส  เต  อิม  ปตฺุตมกาสิ  เอวนฺติ  ฯ   
        สา  สุตฺวาว  อ ฺาสิ  มยฺห  ยสทายโก  อยโฺย   
อนุกมฺปาย  ปุตฺตสฺส  ปมตฺตภาว  ตฺวา  อาคโต  ภวิสฺสตีติ  ฯ   
ตโต  อุปฏาเก  ปุจฺฉิ   
                กตม  ทิส  อคมา  ภูริป ฺโ   
                อกฺขาถ  เม  มาณวา  เอตมตฺถ   
#  ๑.  สฺยา  อาเวลฺลิตต         ฯ เอวมุปรปิ  ฯ    ม. อาเวธิต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๙๖ 
 
                คนฺตฺวาน  ต  ปฏิกเรมุ  อจฺจย   
                อปฺเปว  น  ปุตฺต  ลเภมุ  ชีวิตนฺติ  (๑) ฯ   
        เต  อาหสุ   
                เวหายส  อคมา  ภูริป ฺโ   
                ปถทฺธุโน  ปณฺณรเสว  จนฺโท   
                อถาป  (๒)โส  ปุริม  ทิส  อค ฺฉิ   
                สจฺจปฺปฏิ ฺโ  อิสิ  สาธรุูโปติ (๓)  ฯ   
        มหาปุรโิสป  อนฺตรวีถิย  โอติณฺณฏานโต  ปฏาย   
มยฺห  ปทวล ฺช  หตฺถิอสฺสาทีนป  วเสน  มา  อนฺตรธายิ     
ทิฏมงฺคลิกาเยว  น  ปสสฺตุ  ฯ  มา  อ ฺโติ   อธิฏหิตฺวา  
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ยาปนมตฺต  มิสฺสโกทน  คเหตฺวา  ปฏิกฺก- 
มนสาลาย  นิสินฺโน  ภุ ฺชิตฺวา  โถก  ภุตฺตาวเสส  ภิกฺขา- 
ภาชเนเยว  เปสิ  ฯ  ทิฏมงฺคลิกาป  ปาสาทา  โอรุยฺห  อนฺตรวีถึ  
ปฏิปชชฺมานาว   ปทวล ฺช  ทิสฺวา  อิท  มยฺห  ยสทายกสฺส   
อยฺยสฺส  ปทนฺติ  ปทานุสาเรนาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อาห 
ภนฺเต  ตุมฺหาก  ทาเสน  กตาปราธ  มยฺห  ขมถ    น  หิ  
ตุเมฺห  โกธวสิกา  นาม  ฯ  เทถ  เม  ปตฺุตสฺส  ชีวิตนฺติ  ฯ   
เอว ฺจ  ปน  วตฺวา    
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                        *เลมที่  ๙  อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๗ 
 
                อาเว ิต  ปฏ ิโต  อุตฺตมงฺค   
                พาห  ปสาเรติ  อกมฺมเนยฺย   
                เสตานิ  อกฺขีนิ  ยถา  มตสฺส   
                โก  เม  อิม  ปุตฺตมกาสิ  เอวนฺติ  (๑) 
คาถ  อภาสิ  ฯ   
                มหาปุริโส  อาห  น  มย  เอวรูป  กโรม  ฯ  ปพฺพชิต   
ปน  หึสนฺเต  ทิสฺวา  ปพฺพชิเตสุ  สคารวาหิ  ภูตยกฺขเทวตาหิ   
กต  ภวิสฺสตีติ  ฯ   
        เกวล  ภนฺเต  ตุมฺหาก  มโนปโทโส  มา  โหตุ  ฯ  เทวตาหิ  
กต  โหตุ  ฯ  สุขมาปยา  ภนฺเต  เทวตา  ฯ  อปจาห  ภนฺเต  กถ   
ปฏิปชชฺามีติ  ฯ  เตนหิ  โอสธ  เต  กเถสฺสามิ  ฯ  มม  ภิกฺขาภาชเน   
ภุตฺตาวเสส  ภตฺตมตฺถิ  ฯ  ตตฺถ  โถก  อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  โถก   
คเหตฺวา  ตว  ปุตฺตสฺส  มุเข  ปกฺขิป  ฯ  อวเสส  อุทกจาฏิย   
อาโลเลตฺวา  อสีติยา  พฺราหฺมณสหสฺสาน  มุเข  ปกขิฺปาติ  ฯ   
สา  เอว  กรสิฺสามีติ  ภตฺต  คเหตฺวา  มหาปุริส  วนฺทิตฺวา  คนฺตฺวา   
ตถา  อกาสิ  ฯ   
        มุเข  ปกฺขิตฺตมตฺเต  เชฏกเทวราชา  สามิมฺหิ  สย   
เภสชฺช  กโรนฺเต  อเมฺหหิ  น  สกฺกา  กิ ฺจิ  กาตุนฺติ  กุมาร  
วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  โสป  ขิปตฺวา  กิ ฺจิ  ทกฺุข  อปตฺตปุพฺโพ  วิย    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๙๘ 
 
ปกติวณฺโณ  อโหสิ  ฯ  อถ  น  มาตา  อโวจ  ปสฺส  ตาต   
ตว  กุลูปกาน  หิโรตฺตปฺปรหิตาน  วิปฺปการ  ฯ  สมณา  จ  (๑)  น  
เอวรูปา  โหนฺติ  ฯ  สมเณ  ตาต  โภเชยฺยาสีติ  ฯ  ตโต  เสสก  
อุทกจาฏิย  อาลุลาเปตฺวา  พฺราหฺมณาน  มุเข  ปกฺขิปาเปสิ  ฯ  
ยกฺขา  ตาวเทว  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปลายึสุ  ฯ  พฺราหฺมณา  ขิปตฺวา   
ขิปตฺวา  อุฏหิตฺวา  กึ  อมฺหาก  มุเข  ปกฺขิตฺตนฺติ  ปุจฺฉึสุ  ฯ   
มาตงฺคอิสิสฺส  อุจฺฉิฏภตฺตนฺติ  ฯ  เต  จณฺฑาลสฺส  อุจฺฉิฏก   
ขาทาปตมฺหา  ฯ  อพฺราหฺมณา  ทานิมฺหา  ชาตา  ฯ  อิทานิ  โน   
พฺราหฺมณา  อสุทฺธพฺราหฺมณา  อิเมติ  สมภาค  (๒)  น  ทสฺสนฺตีติ   
ตโต  ปลายิตฺวา  มชฺฌรฏ  คนฺตฺวา  มชฺฌราชสฺส  นคเร  
อคฺคาสนิกา  พฺราหฺมณา  นาม  มยนฺติ  ราชเคเห  ภุ ฺชนฺติ  ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  โพธิสตฺโต  ปาปนิคฺคห  กโรนฺโต  มานชาติเก  
นิมฺมทยนฺโต  วิจรติ  ฯ  อเถโก  ชาติมนฺตตาปโส  นาม  มยา   
สทิโส  นตฺถติี  อ ฺเสุ  ส ฺป  น  กโรติ    โพธสิตฺโต   
ต  คงฺคาตีเร  วสมาน  ทิสฺวามานนิคฺคหมสฺส  กริสสฺามีติ   
ตตฺถ  อคมาสิ  ฯ  ต  ชาติมนฺตตาปโส  ปุจฺฉิ  กึ  ชจฺโจ  ภวนฺติ  ฯ   
จณฺฑาโล  อห  อาจริยาติ  ฯ  อเปหิ  จณฺฑาล  อเปหิ  จณฺฑาล   
เหฏาคงฺคาย  วส  ฯ  มา  อุปริคงฺคาย  อุทก  อุจฺฉิฏมกาสีติ  ฯ   
        โพธิสตฺโต  สาธุ  อาจริย  ตุเมฺหหิ  วุตฺตฏาเน  วสิสฺสามีติ   
# ๑. ม.  ปน  ฯ   ๒. ม.  สมภาว  ฯ     
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                        *เลมที่  ๙  อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๙ 
 
เหฏาคงฺคาย  วสนฺโต  คงฺคาย  อุทก  ปฏิโสต  สนทฺตูติ   
อธิฏาสิ  ฯ  ชาติมนฺตตาปโส  ปาโตว  คงฺค  โอรุยหฺ  อุทก   
อาจมติ  ฯ  ชฏา  โธวติ  ฯ  โพธิสตฺโต  ทนฺตกฏ  ขาทนฺโต   
ปณฺฑปณฺฑ  เขฬ  อุทเก  ปาเตติ  ฯ  ทนฺตกฏอุจฺฉิฏกป  ตตฺเถว  
ปวาเหติ  ฯ  ยถาเปต  (๑)  อ ฺตฺถ  อลคฺคิตฺวา   ตาปสสฺเสว  ชฏาสุ  
ลคฺคติ  ฯ  ตถา  อธิฏาสิ  ฯ  เขฬป  ทนฺตกฏป   ตาปสสฺส   
ชฏาสุเยว  ปติฏาติ  ฯ   
        ตาปโส  จณฺฑาลสฺสิท  กมฺม  ภวิสฺสตีติ  วิปฺปฏิสารี   
หุตฺวา  คนฺตฺวา  ปุจฺฉิ  โภ  จณฺฑาล  อิท  คงฺคาย  อุทก   
ตยา  ปฏิโสตคามิกตนฺติ  ฯ  อาม  อาจริยาติ  ฯ  เตนหิ  ตฺว   
มา  เหฏาคงฺคาย  วส  ฯ  อุปริคงฺคาย  วสาติ  ฯ  สาธุ   
อาจริย  ฯ  ตุเมฺหหิ  วุตฺตฏาเน  วสิสฺสามีติ  ตตฺถ  วสนฺโต  อิทฺธึ   
ปฏิปสฺสมฺเภสิ  ฯ  อุทก  ยถาคติกเมว  ชาต  ฯ  ปุน  ตาปโส   
ตเทว  พฺยสน  ปาปุณิ  ฯ  โส  ปุน  คนตฺฺวา  โพธิสตฺต  ปุจฺฉิ  
โภ  จณฺฑาล  ตฺว  อิท  คงฺคาย  อุทก  กาเลน  ปฏโิสตคามึ   
กาเลน  อนุโสตคามึ  กโรสีติ  ฯ  อาม  อาจริยาติ  ฯ  จณฺฑาล  
ตฺว  สุขวิหารีน  ปพฺพชิตาน  สุเขน  วสตุิ  น  เทสิ  ฯ  สตฺตเม  
เต  ทิวเส  สตฺตธา  มุทฺธา  ผลตูติ  ฯ  สาธุ  อาจริย  ฯ  อห  
ปน  สุรยิสฺส  อุคฺคนฺตุ น  ทสฺสามีติ  ฯ   
# ๑. ม.  ยถา  เจต   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 100 

                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๐๐ 
 
        อถ  มหาสตฺโต  จินฺเตสิ  เอตสฺส  อภิสาโป  เอตสฺเสว   
อุปริ  ปติสฺสติ  ฯ  รกฺขามิ  นนฺติ  ฯ  สตฺตานุทยตาย  ปุนทิวเส  
อิทฺธิยา  สุริยสฺส  อุคฺคนฺตุ  น  อทาสิ  ฯ  อิทฺธิมโต  อิทฺธิวิสโย  
นาม  อจินฺเตยฺโย  ฯ  ตโต  ปฏาย  อรณุุคฺคมน  ฯ  น  ป ฺายติ   
รตฺตินฺทิวปริจฺเฉโท  นตฺถิ  ฯ  กสิวณิชชฺาทีนิ  กมฺมานิ  ปโยเชนฺโต   
นาม  นตฺถิ  ฯ   
        มนุสฺสา  ยกฺขาวฏโฏ  น ุ โข  อย  ภูตเทวตานาค- 
สุปณฺณาวฏโฏติ  อุปทฺทวปฺปตฺตา  กินฺนุ  โข  กาตพฺพนฺติ  
จินฺเตตฺวา  ราชกุล  นาม  มหาป ฺ  ฯ  โลกสฺส  หติ  จินฺเตตุ   
สกฺโกติ  ฯ  ตตฺถ  คจฺฉามาติ  ราชกุล  คนฺตฺวา  ตมตฺถ   
อาโรเจสุ  ฯ  ราชา  สุตฺวา  ภีโตป  อภีตาการ  กตฺวา  ตาต   
มา  ภายถ  ฯ  อิม  การณ  คงฺคาตีรวาสี  ชาติมนฺตตาปโส   
ชานิสฺสติ  ฯ  ต  ปุจฺฉิตฺวา  นิกฺกงฺขา  ภวิสฺสามาติ  กติปาเหเนว     
อตฺถจรเกหิ  มนุสฺเสหิ  สทฺธึ  ตาปส  อุปสงฺกมิตฺวา  กตปฏ-ิ 
สนฺถาโร  ตมตฺถ  ปุจฺฉิ  ฯ  ตาปโส  อาห  อาม  มหาราช   
เอโก  จณฺฑาโล  อตฺถิ  ฯ  โส  อิม  คงฺคาย  อุทก  กาเลน   
อนุโสตคามึ  กาเลน  ปฏโิสตคามึ  กโรติ    มยา  ตทตฺถ  กิ ฺจิ   
กถิต  อตฺถ ิ ฯ  ต  ปุจฺฉถ  ฯ  โส  ชานสิฺสตีติ  ฯ   
        ราชา  มาตงฺคอิสิสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภนฺเต  ตุเมฺห   
อรุณสฺส  อุคฺคนฺตุ  น  เทถาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อาม  มหาราชาติ  ฯ   
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กึ    การณา  ภนฺเตติ  ฯ (๑) ชาติมนฺตตาปโส  ม   นริปราธ   
อภิสป  เตน  (๒)  อาคนฺตฺวา  ม  วนฺทิตฺวา  ขมาปตกาเล   
ทสฺสามิ  มหาราชาติ  ฯ  ราชา  คนฺตฺวา  เอถ  อาจริย  ตาปส   
ขมาเปถาติ  อาห    นาห  มหาราช  จณฺฑาล  วนฺทามีติ  ฯ   
มา  อาจริย  เอว  กโรถ  ฯ  ชนปทสฺส  มุข  ปสฺสถาติ  ฯ  โส  
ปุน  ปฏิปกฺขิปเยว  ฯ  ราชา  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อาจริโย  
ขมาเปตุ  น  อิจฺฉตีติ  อาห  ฯ  อขมาปเต  อห  สุรยิ  น  
มุ ฺจามีติ  ฯ  ราชา  อย  ขมาเปตุ  น  อิจฺฉติ  ฯ  อย  อขมาปเต  
สุริย  น  มุ ฺจติ  ฯ  ก ึ อมหฺาก  เตน  ตาปเสน  ฯ  โลก   
โอโลเกสฺสามาติ  คจฺฉถ  โภ  ตาปสสนฺติก  ฯ  ต  หตฺเถสุ  จ   
ปาเทสุ  จ  คเหตฺวา  อาเนถาติ  ต  อานาเปตฺวา  มาตงฺคอิสิสฺส   
ปาทมูเล  นิปชฺชาเปตฺวา  ขมาเปถ  เอตสฺส  ชนปทานุทยต  ปฏิจฺจาติ   
อาห  ฯ  เต  ราชปุริสา  คนฺตฺวา  ต  ตถา  กตฺวา  อาเนตฺวา   
มาตงฺคอิสิสฺส  ปาทมูเล  นิปชฺชาเปตฺวา  ขมาเปสุ  ฯ 
        อห  นาม  ขมิตพฺพ  ขมามิ  ฯ  อปจ  โข  ปน  เอตสฺส   
กถา  เอตสฺเสว  อุปร ิ ปติสฺสติ  ฯ  มยา  สุริเย  วิสสฺชฺชิเต  สรุิยสฺมึ   
เอตสฺส  มตฺถเก  ปติสฺสติ  ฯ  อถสฺส  สตฺตธา  มุทฺธา  ผลิสฺสติ   
ต ฺจ  โข  ปเนส  พฺยสน  มา  ปาปุณาตุ  ฯ  เอถ  ตุเมฺห  เอต   
คลปฺปมาเณ  อุทเก  โอตาเรตฺวา  มหนฺต  มตฺติกาปณฺฑมสฺส  สีเส   
# ๑. ม.  ชาติมนฺตตาปการณา  มหาราช  ชาติมนฺตตาปเสน  ฯ   
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เปถ    อถาห  สุริย  วิสสฺชฺชิสฺสามิ  ฯ  สุรยิสฺมึ  มตฺติกาปณฺเฑ   
ปติตฺวา  ต  สตฺตธา  ภินฺทิสฺสติ  ฯ  อเถส  มตฺติกาปณฺฑ   
ฉฑฺเฑตฺวา  นิมฺมุชฺชิตฺวา  อ ฺเน  ติตฺเถน  อุตฺตรตุ   อิติ  น  วทถ    
เอวมสฺส   โสตฺถิ  ภวิสฺสตีติ  ฯ  เต  มนุสฺสา  เอว  กริสฺสามาติ   
ตถา  กาเรสุ  ตสฺสาป  ตเถว  โสตฺถ ิ ชาตา  ฯ  โส  ตโต   
ปฏาย  ชาติ  นาม  อการณ  ฯ  ปพฺพชติาน  อพฺภนฺตเร  คุโณว   
การณนฺติ  ชาติโคตฺตมาน  ปหาย  นิมมฺโท  อโหสิ  ฯ   
        อิติ  ชาติมนฺตตาปเส  ทมิเต  มหาชโน  โพธิสตฺตสฺส  ถาม   
อ ฺาสิ  ฯ  มหาโกลาหล  ชาต  ฯ  ราชา  อตฺตโน  นคร   
คมนตฺถาย  โพธิสตฺต  ยาจิ  ฯ  มหาสตฺโต  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  ตานิ   
จ  อสีติพฺราหฺมณสหสฺสานิ  ทมิสฺสามิ  ฯ  ปฏิ ฺ ฺจ  โมจิสฺสามีติ   
เมชฺฌราชสฺส  นคร  อคมาสิ  ฯ  พฺราหฺมณา  โพธิสตฺต  ทิสฺวาว  
โภ  อย  โส  มหาโจโร  อาคโต  ฯ  อิทาเนว  สพฺเพ  เอเต  มย   
อุจฺฉิฏก  ขาทิตฺวา  อพฺราหฺมณา  ชาตาติ  อเมฺห  ปากเฏ   
กริสฺสติ  ฯ  เอว  โน  อิธาป  อาวาโส  น  ภวิสฺสติ  ฯ  ปฏิกจฺเจว  น   
มาเรสฺสามาติ  ราชาน  ปน  อุปสงฺกมตฺิวา  อาหสุ  มหาราช  ตุเมฺห   
อิม  (๑)  จณฺฑาลปพฺพชิต  มา  สาธุรูโปติ  ม ฺ ิตฺถ  ฯ  เอส  ครุกมนฺต   
ชานาติ  ฯ  ปวึ  คเหตฺวา  อากาส  กโรติ    อากาส  ปวึ    ทรู   
คเหตฺวา  สนฺติก  กโรติ    สนฺติก  ทูร    คงฺค  นิวตฺเตตฺวา    
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อุทฺธคามินึ  กโรติ    อิจฺฉนฺโต  ปวึ  อุกฺขิปตฺวา  ปาเตตฺุจ    
สกฺโกติ  ฯ  ปรสฺส  วา  จิตฺต  นาม  สพฺพกาล  น  สกฺกา   
คเหตุ   ฯ  อย  อิธ  ปติฏ  ลภนฺโต  ตุมหฺาก  รชฺชป  นาเสยฺย   
ชีวิตนฺตรายมฺป  วสูปจฺเฉทป  กเรยฺย  ฯ  อมฺหาก  วจน  กโรถ   
มหาราช  ฯ  อชฺเชว  อิม  มาเรตุ วฏฏตีติ  ฯ   
        ราชาโน  นาม  ปรปตฺติยา  โหนฺติ  ฯ  อิติ  โส  พหุนฺน   
กถาวเสน  นฏิงฺคโต  ฯ  โพธิสตฺโต  ปน  นคเร  ปณฺฑาย   
จริตฺวา  อุทกผาสุกฏาเน  มิสฺสโกทน  ภุ ฺชิตฺวา  ราชุยฺยาน   
คนฺตฺวา  นิรปราธตาย  นิราสงฺโก  มงฺคลสิลาปฏเฏ  นิสีท ิ ฯ   
อตีเต  จตฺตาฬีส  ฯ  อนาคเต  จตฺตาฬีสาติ  อสีติกปฺเป  อนุสฺสริตุ   
สมตฺถาณสฺส  อนาวชชฺนตาย  มุหตฺุตมตฺตเก  กาเล  สติ   
นปฺปโหสิ  ฯ ราชา  อ ฺ  อชานาเปตฺวา  สยเมว  คนฺตฺวา 
นิราวชฺชนตาย  ปมาเทน  นิสินฺน  มหาปุริส  อสินา  ปหริตฺวา   
เทฺว  ภาเค  อกาสิ  ฯ  อิมสฺส  ร ฺโ  วิชิเต  อฏม  โลหกฏูวสฺส  (๑) 
นวม  กลลวสฺส  วสฺสิ  ฯ  อิติ  อิมสฺสาป  รฏเ  นว  วุฏ ิโย   
ปติตา  ฯ  โส  จ  ราชา  สปริโส  มหานิรเย  นิพฺพตฺโต  ฯ   
เตนาห  สงฺกิจฺจปณฺฑิโต   
        อุปหจฺจ  มน  เมชโฺฌ  (๒)        มาตงฺคสฺมึ  ยสสฺสิเน   
        สปาริสชฺโช  อุจฺฉินฺโน        เมชฌฺาร ฺ  ตทา  อหูติ  ฯ  (๓)    
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        เอว  เมชฺฌาร ฺสฺส  อร ฺภูตภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
มาตงฺคสฺส  ปน  อิสิโน  วเสน  ตเทว  มาตงฺคาร ฺนฺติ   
วุตฺต  ฯ   
        ป ฺหปฏิภาณานีติ  ป ฺหาพฺยากรณานิ  ฯ  ปจฺจนี- 
ก  กาตพฺพนฺติ  ปจฺจนีก  กาตพฺพ  ฯ  อวม ฺ ิสฺสนฺติ  วิโลมคาห  (๑)   
คณฺหนฺโต  วิย  อโหสินฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        อนุวิจฺจการนฺติ  อนวิุจาเรตฺวา  จินฺเตตฺวา  ตุลยิตฺวา  กาตพฺพ   
กโรหีติ  วุตฺต  โหติ    สาธุ  โหตีติ  สนฺุทโร  โหติ    ตุมฺหาทิ- 
สสฺมิ ฺหิ  ม  ทิสฺวา  ม  สรณ  คจฺฉนฺเต  นิคณฺ  ทิสฺวา   
นิคนฺถ  สรณ  คจฺฉนฺเต  กึ  อย  อุปาลิ  ทิฏทิฏเมว  สรณ   
คจฺฉตีติ  ครหา  อุปฺปชฺชติ  ฯ    ตสฺมา  อนุวิจฺจกาโร  ตุมฺหาทิสาน   
สาธูติ  ทสฺเสติ  ฯ  ปฏาก  ปริหเรยฺยุนฺติ  เต  กิร  เอวรูป  สาวก   
ลภิตฺวา  อสุโก  นาม  ราชา  วา  ราชมหามตฺโต  วา  เสฏ ี   
วา  อมฺหาก  สรณ  คโต  สาวโก  ชาโตติ  ปฏาก  อุปฺขิปตฺวา  
นคเร  อุคฺโฆเสนฺตา  อาหิณฺฑนฺติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  เอว  โน   
มหนฺตภาโว  อาวิภวิสฺสตีติ  จ  ฯ  สเจ  ตสฺส  กิมห  เอเตส     
สรณ  คโตติ  วิปฺปฏิสาโร  อุปฺปชฺเชยฺย  ฯ  ตป  โส  เอเต   
สพฺเพ    สรณคตภาว  พหู  ชานนฺติ  ฯ  ทุกฺข  อิทานิ  ปฏ-ิ 
นิวตฺติตุนฺติ  วิโนเทตฺวา  น  ปฏิกฺกมิสสฺตีติ  จ  เตนาห   ปฏาก    
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ปริหเรยฺยุนฺติ  ฯ   
        โอปานภูตนฺติ  ปฏิยตฺตอุทปาโน  วิย   ิต  ฯ  กุลนฺติ  ตว  
นิเวสน  ฯ  ทาตพฺพ  ม ฺเยฺยาสีติ  ปุพฺเพ  ทสป  วีสติป  สฏ ีป   
ชเน  อาคเต  ทิสฺวา  นตฺถติี  อวตฺวา  เทติ    อิทานิ  ม   
สรณ  คตการณมตฺเตเนว  มา  อิเมส  เทยฺยธมฺม  อุจฺฉินฺทิตฺถ (๑)   
สมฺปตฺตาน  หิ  ทาตพฺพเมวาติ  โอวทติ  ฯ  สุตเมต  ภนฺเตติ   
กุโต  สุต    นิคณฺน  สนฺติกา  ฯ  เต  กิร  กลุฆเรสุ  เอว   
ปกาเสนฺติ  มย  ยสฺส  กสสฺจิ  สมฺปตฺตสฺส  ทาตพฺพนฺติ  วทาม   
สมโณ  ปน  โคตโม  มยหฺเมว  ทาน  ทาตพฺพ  ฯเป    น   
อ ฺเส  สาวกาน  ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  วทตีติ  ฯ  ต  สนฺธาย   
อย  คหปติสุตเมตนฺติ  อาห  ฯ   
        อนุปุพฺพีกถนฺติ    ทานานนฺตร  สีล  ฯ  สีลานนฺตร  สคฺค   
สคฺคานนฺตร  กามาน  อาทีนวนฺติ  (๒)  เอว  อนุปฏิปาฏิกถ  ฯ   
ตตฺถ  ทานกถนฺติ  อิท  ทาน  นาม  สุขาน  นิทาน    สมฺปตฺตีน   
มูล  ฯ  โภคาน  ปติฏา  ฯ  วิสมคตสฺส  ตาณ  เลณ  คติ  ปรายน   
อิธโลกปรโลเกสุ  ทานสทิโส  อวสฺสโย  ปติฏา  อารมฺมณ   
ตาณฒ  เลณ  คติ  ปรายน  นตฺถิ    อิท ฺหิ  อวสฺสยฏเน  รตนมย- 
สีหาสนสทิส    ปติฏานฏเน  มหาปวีสทิส    อารมฺมณฏเน    
อาลมฺพนรชชฺุสทิส  ฯ  อิท ฺหิ  ทุกฺขนิตฺถรณฏเน  นาวา      
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        สมสฺสาสนฏเน  สงฺคามสูโร    ภยปริตฺตาณฏเน  สุสงฺขตนคร   
มจฺเฉรมลาทีหิ  อนุปลิตฺตฏเน  ปทุม  เตส  นิทหนฏเน  อคฺคิ   
ทูราสทฏเน  อาสีวิโส  อสนฺตาสนฏเน  สีโห   พลวนฺตฏเน   
หตฺถี   อภิมงฺคลสมฺมตฏเน  เสตวสโภ   เขมนฺตภูมิสมฺปาปนฏเน  
วลาหโก  อสสฺราชา  ฯ  ทาน  นาเมต  มยา  คตมคฺโค   มยฺหเมว   
วโส  มยา  ทสปารมิโย  ปเูรนฺเตน  เวลามมหาย ฺโ  มหา- 
โควินฺทมหาย ฺโ  มหาสุทสฺสนมหาย ฺโ  เวสฺสนฺตรมหาย ฺโ  
อเนกมหาย ฺา ปวตฺติตา   สมฺปวตฺติตา (๑)  สสภูเตน  ชลิเต   
อคฺคิกฺขนฺเธ  อตฺตาน  นิยฺยาเตนฺเตน  สมฺปตฺตยาจกาน  จิตฺต   
คหิต    ทาน  หิ  โลเก  สกฺกสมฺปตฺตึ  เทติ    มารสมฺปตฺตึ  เทติ    
พฺรหฺมสมฺปตฺตึ  เทติ    จกกฺวตฺติสมฺปตฺตึ  เทติ    สาวกปาริาณ    
ปจฺเจกโพธิาณ  ฯ  อภิสมฺโพธิาณ  เทตีติ  เอวมาทิทาน- 
คุณปฏิสยุตฺต  กถ  ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ทาน  ททนฺโต  สลี  สมาทาตุ  สกฺโกติ   
ตสฺมา  ตทนนฺตร  สลีกถ   กเถสิ  ฯ  สลีกถนฺติ  สีล  นาเมต   
อวสฺสโย  ปติฏา  อารมฺมณ  ตาณ  เลณ  คติ  ปรายน  ฯ  สลี   
นาเมต  มม  วโส  ฯ  อห  สงฺขปาลนาคราชกาเล  ฯ  ภูริทตฺตนาคราช- 
กาเล  ฯ  จมฺเปยฺยนาคราชกาเล  ฯ  สีลวนาคราชกาเล  ฯ  มาตุโปสก- 
หตฺถิราชกาเล   ฉทฺทนฺตหตฺถิราชกาเลติ  อนนฺเตสุ  อตฺตภาเวสุ   
สีล  ปริปูเรส ึ  อิธโลกปรโลกสมฺปตฺตีน  หิ  สีลสทโิส  อวสฺสโย   
# ๑.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ  
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สีลสทิสา ปติฏา   อารมฺมณ  ตาณ  เลณ  คติ  ปรายน   
นตฺถิ   สีลาลงฺการสทิโส  อลงฺกาโร นตฺถิ   สีลปุปผฺสทิส  ปุปฺผ   
นตฺถิ   สีลคนฺธสทิโส  คนฺโธ  นตฺถิ  สีลาลงฺกาเรน  หิ  อลงฺกต  
สีลกุสุมปลนธฺน  สลีคนฺธานุลิตฺต  สเทวโกป  โลโก  โอโลเกนฺโต  
ติตฺตึ  น  คจฺฉตีติ  เอวมาทิสีลคุณปฏิสยุตฺต  กถ  ฯ   
        อิท  ปน  สลี  นิสฺสาย  อย  สคฺโค  ลพฺภตีติ  ทสฺเสตุ  
สีลานนฺตร  สคฺคกถ  กเถสิ  ฯ  สคฺคกถนฺติ  อย  สคฺโค  นาม  
อิฏโ  กนฺโต  มนาโป    นิจฺจเมตฺถ  กฬีา  นิจฺจ  สมฺปตฺติโย   
ลพฺภนฺติ  ฯ  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวา  นวุติวสฺสสตสหสฺสานิ   
ทิพฺพสุข  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺติ  ฯ  ตาวตึสา  ติสฺโส  จ   
วสฺสโกฏิโย  สฏ ี  จ  วสสฺสตสหสฺสานีติ  เอวมาทิสคฺคคุณปฏิ- 
สยุตฺต  กถ  ฯ  สคฺคสมฺปตฺตึ  กถยนฺตาน  หิ  พุทฺธาน  มุข   
นปฺปโหติ    วุตฺตป  เจต  อเนกปริยาเยน  โข  อห  ภิกฺขเว  สคฺคกถ   
กเถยฺยนฺติอาทิ  ฯ  (๑)   
        เอว  สคฺคกถาย  ปโลเภตฺวา  ปุน  หตฺถึ  อลงฺกริตฺวา   
ตสฺส  โสณฺฑ  ฉินฺทนฺโต  วิย  อยมฺป  สคฺโค  อนิจฺโจ  อธุโว     
น  เอตฺถ  ฉนฺทราโค  กาตพฺโพติ  ทสฺสนตฺถ  อปฺปสสฺาทา   
กามา   พหุทุกฺขา  พหูปายาสา  ฯ  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโยติอาทินา (๒)    
นเยน  กามาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส  กเถสิ  ฯ  ตตฺถ    
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อาทีนโวติ  โทโส  ฯ  โอกาโรติ  อวกาโร  ลามกภาโว  ฯ  สงฺกิเลโสติ   
เตหิ  สตฺตาน  สสาเร  สงฺกิลิสฺสน ยถาหกิลิสฺสนฺติ  วต   
โภ  สตฺตาติ  ฯ  (๑)   
        เอว  กามาทีนเวน  ตชฺชิตฺวา  เนกขฺมฺเม  อานิสส   
ปกาเสสิ  ฯ  กลฺลจิตฺตนฺติ  อโรคจิตฺต  ฯ  สามุกฺกสิกาติ  สาม   
อุกฺกสิกา  อตฺตนาเยว  คเหตฺวา  อุทฺธริตฺวา  คหิตา  ฯ  สยมฺภุาเณน  
ทิฏา  ฯ  อสาธารณา  อ ฺเสนฺติ  อตฺโถ  ฯ  กา  ปเนสาติ  ฯ   
อริยสจฺจเทสนา  ฯ  เตเนวาหทุกฺข  สมุทย  นโิรธ  มคฺคนฺติ  ฯ   
        วิรช  วีตมลนฺติ  ราครชาทีน  อภาวา  วิรช  ฯ  ราคมลาทีน  
วิคตตฺตา  วีตมล  ฯ  ธมฺมจกฺขุนฺติ  อุปริ  พฺรหฺมายุสุตฺเต  ติณฺณ   
มคฺคาน  ฯ  จุลฺลราหุโลวาเท  อาสวกฺขยสฺเสต  นาม  ฯ  อิธ  ปน   
โสตาปตฺติมคฺโค  อธิปฺเปโต  ฯ  ตสฺส  อุปฺปตฺติอาการทสฺสนตฺถ  
ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม  ฯ  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺมนฺติ  อาห  ฯ  ต ฺหิ   
นิโรธ  อารมฺมณ  กตฺวา  กิจฺจวเสน  เอว  สพฺพ  สงฺขต  ปฏิวิชฌฺนฺต   
อุปฺปชฺชติ  ฯ   
        ทฏิโ  อริยสจฺจธมฺโม  เอเตนาติ  ทิฏธมฺโม  ฯ   เอเสว  นโย   
เสสปเทสุป  ฯ  ติณฺณา  วิจิกิจฺฉา  อเนนาติ  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ ฯ   
วิคตา  กถกถา  อสฺสาติ  วิคตกถกโถ  ฯ  เวสารชฺช   ปตฺโตติ  
เวสารชฺชปฺปตฺโต  ฯ   สตฺถุ  สาสเน    นาสฺส  ปโร  ปจฺจโย  น    
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ปรสฺส  สทฺธาย  เอตฺถ  วตฺตตีติ  อปรปฺปจฺจโย  ฯ   
        จิตฺเตน  สมฺปฏิจฺฉมาโน  อภินนฺทตฺิวา  ฯ  วาจาย  ปสสมาโน   
อนุโมทิตฺวา  ฯ  อาวรามีติ  ถเกมิ  ปทหามิ  ฯ  อนาวฏนฺติ  น   
อาวริต  วิวฏ  อุคฺฆาฏิต  ฯ   
        อสฺโสสิ  โข  ทีฆตปสฺสีติ  โส  กริ  ตสฺส  คตกาลโต   
ปฏาย  ปณฺฑิโต  คหปติ  ฯ  สมโณ  จ  โคตโม  ทสฺสนสมฺปนฺโน   
นิยฺยานิกกโถ    ทสฺสเนปสฺส    ปสีทสิฺสติ    ธมฺมกถายป  ปสทีิสฺสติ     
ปสีทิตฺวา  สรณ  คมิสฺสติ   ตโต  น ุ โข  สรณ  คมิสฺสติ  (๑)  น   
ตาว  ตโตติ  โอหิตโสโตว  หุตฺวา  วิจรติ  ฯ  ตสฺมา  ปมเยว   
อสฺโสสิ  ฯ   
        เตนหิ  สมฺมาติ  พลวโสเกน  อภิภูโต  เอตฺเถว  ติฏาติ   
วจน  สุตฺวาป  อตฺถ  อสลฺลกฺเขนฺโต  โทวาริเกน  สทฺธึ   
สลฺลปติเยว  ฯ   
        มชฺฌิมาย  ทฺวารสาลายนฺติ  ยสฺส  ฆรสฺส  สตฺต  ทฺวาร- 
โกฏกา  ฯ  ตสฺส  สพฺพอพฺภนฺตรโต    วา  สพฺพพาหิรโต  วา   
ปฏาย  จตุตฺถทฺวารโกฏโก  ยสฺส  ป ฺจ  ฯ  ตสฺส  ตติโย  ฯ  ยสฺส  
ตโย  ฯ  ตสฺส  ทุติโย  ทวฺารโกฏโก  มชฺฌิมทฺวารสาลา  นาม  ฯ   
เอกทฺวารโกฏกสฺส  ปน  ฆรสฺส  มชฌฺิมฏาเน  มงฺคลตฺถมฺภ   
นิสฺสาย  มชฌฺิมทฺวารสาลา  ฯ  ตสฺส  ปน  เคหสฺส  สตฺต    
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ทฺวารโกฏกา  ฯ  ป ฺจาติป  วุตฺต  ฯ   
        อคฺคนฺติอาทีนิ  สพฺพานิ  อ ฺม ฺเววจนานิ  ฯ  ย   
สุทนฺติ  เอตฺถ  ยนฺติ  ย  นาฏปุตฺต  ฯ  สุทนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ   
ปริคฺคเหตฺวาติ  เตเนว  อุตฺตราสงฺเคน  อุทเร  ปริกฺขิปนฺโต   
คเหตฺวา    นสิีทาเปตีติ  สณิก  อาจริย  สณิก  อาจริยาติ   
มหนฺต  เตลฆฏ  เปนฺโต  วิย  นิสีทาเปติ  ฯ  ทตฺโตสีติ   
กึ  ชโฬสิ  ชาโตติ  อตฺโถ  ฯ  ปฏิมุกฺโกติ  สีเส  ปริกขิฺปตฺวา   
คหิโต  ฯ  อณฺฑหารโกติอาทึ  ทุฏ ุลลฺวจนป  สมาน  อุปฏากสฺส   
อ ฺถาภาเวน  อุปฺปนฺนพลวโสกตาย  อิท  นาม  ภณามีติ   
อสลฺลกฺเขตฺวาว  ภณติ  ฯ   
        ภทฺทิกา  ภนฺเต  อาวฏฏนีติ  นิคณฺโ  มายเมว  สนฺธาย   
วทติ  ฯ  อุปาสโก  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธ  โสตาปตฺติมคฺค  ฯ  เตนหีติ   
นิปาตมตฺตเมต  ฯ  ภนฺเต  อุปมนฺเต  กรสิฺสามิจฺเจว  อตฺโถ  ฯ   
การณวจน  วา  ฯ  เยน  การเณน  ตุมฺหาก  สาสน  อนิยฺยานิก   
มม  สตฺถ ุ นยิฺยานิก  ฯ  เตน  การเณน  อุปม  เม  กริสฺสามีติ   
วุตฺต  โหติ   ฯ    
        อุปวิช ฺาติ  วิชายนกาล  อุปคตา  ฯ  มกฺกฏจฺฉาปกนฺติ   
มกฺกฏโปตก  ฯ  กิณิตฺวา  อาเนหีติ  มูล  ทตฺวาว  อาหร  ฯ   
อาปเณสุ  หิ  สวิ ฺาณกป  อวิ ฺาณกป   มกฺกฏาทิ- 
กีฬนภณฺฑก  (๒)  วิกฺกิณนฺติ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  อาห  ฯ  รชิตนฺติ    
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พหลพหล  ปตาวเลปน  รงฺคชาต  คเหตฺวา  รชิตฺวา  ทินฺน  อิท   
อิจฺฉามีติ  อตฺโถ  ฯ  อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตนฺติ  อาโกฏิต ฺเจว   
ปริวตฺเตตฺวา  ปุนปฺปุน  อาโกฏิต ฺจ  ฯ  อุภโตภาควิมฏนฺติ   
เวณุมณิปาสาเณน  (๑)อุโภสุ  ปสฺเสสุ  สุฏ ุ  วิมฏ  ฆฏเฏตฺวา   
อุปฺปาทิตจฺฉวึ  ฯ   
        รงฺคกฺขโม  ห ิ โขติ  สวิ ฺาณกป  อวิ ฺาณกป  รงฺค   
ปวติ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  โน  อาโกฏฏนกฺขโมติ  สวิ ฺาณกสฺส  
ตาว  อาโกฏฏนผลเก  เปตฺวา  กุจฺฉิย  อาโกฏิตสฺส  กุจฺฉิ  
ภิชฺชติ  ฯ  กรีส  นกิฺขมติ  ฯ  สีเส  อาโกฏิตสฺส  สีส  ภิชชฺติ  ฯ   
มตฺถลุงฺค  นกิฺขมติ  ฯ  อวิ ฺาณโก  ขณฺฑาขณฺฑิก   คจฺฉติ  ฯ   
ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  โน  วิมชฺชนกฺขโมติ  สวิ ฺาณโก  มณิปาสาเณน   
วิมทฺทิยมาโน  นลิฺโลมต  นิจฺฉวิต ฺจาปชฺชติ  ฯ  อวิ ฺาณโก 
วิจุณฺณกภาว  อาปชฺชติ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  รงฺคกฺขโม  หิ   
โข  พาลานนฺติ  พาลาน  มนฺทพุทฺธีน   รงฺคกฺขโม  ฯ  ราคมตฺต   
ชเนติ  ฯ  ปโย  โหติ    ปณฺฑิตาน  ปน  นิคณฺวาโท  วา  อ ฺโ   
วา  ภารตรามสีตาหรณาทินิรตฺถกกถามคฺโค  อปฺปโยว  โหติ    โน  
อนุโยคกฺขโม  ฯ  โน  วิมชฺชนกฺขโมติ  อนุโยค  วา  วีมส  วา   
น  ขมติ  ฯ  ถุเส  โกฏเฏตฺวา  ตณฺฑุลปริเยสน  วิย  กทลิย   
สารคเวสน  วิย  จ  ริตฺตโกว  ตุจฺฉโกว  โหติ    รงฺคกฺขโม    
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เจว  ปณฺฑิตานนฺติ  จตุสจฺจกถา  หิ  ปณฺฑิตาน  ปยา  โหติ ฯ 
วสฺสสตป  สณุนฺโต  ติตฺตึ  น  คจฺฉติ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  
พุทฺธวจน  ปน  ยถา  ยถาป  โอคาหิยติ (๑)   มหาสมุทฺโท  วิย  
คมฺภีรเมว  โหตีติ  อนุโยคกฺขโม  จ  วิมชฺชนกฺขโม  จาติ  อาห  ฯ  
สุณาหิ  ยสฺสาห  สาวโกติ  ตสฺส  คุเณ  สุณาหีติ  ภควโต   
วณฺเณ  วตฺตุ  อารทฺโธ  ฯ   
        ธีรสฺสาติ  ธีร (๒)  วุจฺจติ  ปณฺฑิจฺจ  ฯ  ยา  ป ฺา   
ปชานนา  ฯเป ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯ  เตน  สมนฺนาคตสฺส  ธาตุ   
อายตนปฏิจฺจสมุปฺปาทฏานฏานกุสลสฺส  ปณฺฑิตสฺสาห  สาวโก   
โส  มยฺห  สตฺถาติ  เอว  สพฺพปเทสุ  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ปภินฺนขีลสฺสาติ  ภินฺนป ฺจเจโตขิลสฺส  ฯ  สพฺพปุถุชชฺเน  วิชินสึุ   
วิชินนฺติ  วิชนิิสฺสนฺติ  วาติ  วิชยา  ฯ  เก  เต  ฯ  มจฺจุมารกิเลส- 
มารเทวปุตฺตมาราติ  ฯ  เต  วิชิตา  วิชยา  เอเตนาติ  วิชิตวิชโย   
ภควา  ฯ  ตสฺส  วิชิตวิชยสฺส  ฯ  อนีฆสฺสาติ  กิเลสทุกฺเขนป  
วิปากทุกฺเขนป  นิทฺทุกฺขสสฺ  ฯ  สุสมจิตฺตสฺสาติ   เทวทตฺตธนปาลก- 
องฺคุลิมาลราหุลตฺเถราทีสุป  เทวมนุสฺเสสุ  สฏุ ุ  สมจิตฺตสฺส  ฯ   
วุทฺธสีลสฺสาติ  วุฑฺฒิตาจารสฺส  ฯ  สาธุป ฺสฺสาติ  สุนฺทร- 
ป ฺสฺส  ฯ  เวสมนฺตรสฺสาติ (๑) ราคาทิวิสม   ตรตฺิวา  วิตริตฺวา   ิตสฺส  ฯ   
วิมลสฺสาติ  วิคตราคาทิมลสฺส  ฯ   
# ๑. ม.  โอคาหิสฺสติ  ฯ   ๒. ม.  ธ ี   ๓.  ฏีกา .  เวสนฺตรสฺสาติ  ราคาทิวิส  ฯ    
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        ตุสิตสฺสาติ  ตุฏจิตฺตสฺส  ฯ  วนฺตโลกามิสสฺสาติ  วนฺตกาม- 
คุณสฺส  ฯ  มทุิตสฺสาติ  มุทิตาวิหารวเสน  มุทิตสฺส  ฯ  ปุน  วุตฺตเมว   
วา  เอต  ฯ  ปสาทวเสน  หิ  เอกป  คุณ  ปุนปฺปุน  วทติเยว  ฯ   
กตสมณสฺสาติ  กตสาม ฺสฺส  ฯ  สมณธมฺมสฺส  มตฺถก  ปตฺตสฺสาติ   
อตฺโถ  ฯ  มนุชสฺสาติ  โลกโวหารวเสน  เอกสฺส  สตฺตสฺส  ฯ   
นรสฺสาติ  ปนุ  วุตฺต  ฯ  อ ฺถา  วุจฺจมาเน  เอเกกคาถาย   
ทสคุณา  นปฺปโหนฺติ  ฯ   
        เวนยิกสฺสาติ  สตฺตาน  วินายกสฺส  ฯ  รุจิรธมมฺสฺสาติ   
สุจิธมฺมสฺส  ฯ  ปภาสกสฺสาติ  โอภาสกรสฺส  ฯ  (๑)  วีรสฺสาติ  วิริย- 
สมฺปนฺนสฺส  ฯ  นิสภสฺสาติ  อุสภวสภนิสเภสุ  สพฺพตฺถ  อปฺปฏ-ิ 
สมฏเน  นสิภสฺส  ฯ  คมฺภีรสฺสาติ  คมฺภีรคุณสฺส  ฯ  คุเณหิ  วา   
คมฺภีรสฺส  ฯ  โมนปตฺตสฺสาติ  าณปฺปตฺตสฺส  ฯ  เวทสฺสาติ  เวโท   
วุจฺจติ  าณ  ฯ  เตน  สมนฺนาคตสฺส  ฯ  ธมฺมฏสฺสาติ  ธมฺเม   
 ิตสฺส  ฯ  สวุตตฺตสฺสาติ  ปหิตตฺตสฺส  ฯ   
        นาคสฺสาติ  จตูหิ  การเณหิ  นาคสฺส  ฯ  ปนฺตเสนสฺสาติ   
ปนฺตเสนาสนสฺส  ฯ  ปฏมินฺตกสฺสาติ  ปฏิมนฺตนป ฺาย  สมนฺนาค- 
ตสฺส  ฯ  โมนสฺสาติ  โมน  วุจฺจติ  าณ  ฯ  เตน  สมนฺนาคตสฺส  
ธุตกิเลสสฺส  วา  ฯ  ทนฺตสฺสาติ  นิพฺพิเสวนสฺส  ฯ   
        อิสิสตฺตมสฺสาติ  วิปสฺสิอาทโย  ฉ  อิสโย  อุปาทาย    
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สตฺตมสฺส  ฯ  พฺรหฺมปตฺตสฺสาติ  เสฏปตฺตสฺส  ฯ  นฺหาตกสฺสาติ   
นฺหาตกิเลสสฺส  ฯ  ปทกสฺสาติ  อกฺขราทีนิ  สโมธาเนตฺวา  คาถา- 
ปทกรณกุสลสฺส  ฯ  วิทิตเวทสฺสาติ  วิทิตาณสฺส  ฯ  ปุรินฺททสสฺาติ   
สพฺพปม  ธมฺมทานทายกสฺส  ฯ  สกกฺสฺสาติ  สมตฺถสฺส  ฯ   
ปตฺติปตฺตสฺสาติ  เย  ปตฺตพฺพา  คุณา  ฯ  เต  ปตฺตสสฺ  ฯ  เวยฺยา- 
กรณสฺสาติ  วิตฺถาเรตฺวา  อตฺถทีปกสฺส  ฯ  ภควตา  หิ  พฺยาก- 
ตนฺนาเมตนฺติ  ปท  นตฺถิ  ฯ  สพฺเพสเยว  อตฺโถ  กถโิต  ฯ   
        วิปสฺสสิฺสาติ   วิปสสฺนกสฺส  ฯ  อนภินตสฺสาติ  อนตสฺส  ฯ   
โน  อปนตสฺสาติ  อนุฏสฺส  ฯ   
        อนนุคตนฺตรสฺสาติ  (๑)  กิเลเส  อนนุคตจิตฺตสฺส  ฯ  อสิตสฺสาติ  (๒)   
อพทฺธสฺส  ฯ   
        ภูริป ฺสฺสาติ  ภูริ  วุจฺจติ  ปวี  ฯ  ตาย  ปวีสมาย  
ป ฺาย  วิปุลาย  มหนฺตาย  วิตฺถตาย  สมนฺนาคตสฺสาติ   
อตฺโถ  ฯ  มหาป ฺสฺสาติ  มหาป ฺาย  สมนฺนาคตสฺส  ฯ   
        อนุปลตฺิตสฺสาติ  ตณฺหาทิฏ ิเลเปหิ  (๓)อลิตตฺตสฺส  ฯ  อาหุ- 
เนยฺยสฺสาติ  อาหุตึ  ปฏิคฺคเหตุ  ยุตฺตสฺส  ฯ  ยกฺขสสฺาติ  อานุ- 
ภาวทสฺสนฏเน  วา  อทิสฺสมานกฏเน  วา  ภควา  ยกฺโข   
นาม  ฯ  เตนาห  ยกฺขสฺสาติ  ฯ  มหโตติ  มหนฺตสฺส  ฯ  ตสฺส   
สาวโกหมสฺมีติ  ตสฺส  เอววิธคุณสฺส    สตฺถุโน  อห  สาวโกติ  ฯ    
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อุปาสกสฺส  โสตาปตฺติมคฺเคเนว  ปฏสิมฺภิทา  อาคตา  ฯ  อิติ   
ปฏิสมฺภิทาวิสเย  ตฺวา  ปทสเตน  ทสพลสฺส  กิเลสปฺปหาเน   
วณฺณ  กเถนฺโต  กสฺส  ต  คหปติ  สาวก  ธาเรมาติ  ป ฺหสฺส   
อตฺถ  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ   
        กทา  ส ฺ ูฬฺหาติ  กทา  สมฺปณฺฑิตา  ฯ  เอว  กิรสฺส   
อโหสิ  อย  อิทาเนว  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  
อาคโต  ฯ  กทาเนน  เอเต  วณฺณา  สมปฺณฺฑิตาติ  ฯ  ตสฺมา  
เอวมาห  ฯ  วิจิตฺต  มาล  คนฺเถยฺยาติ  สยมฺป  ทกฺขตาย  ปุปฺผานป   
นานาวณฺณตาย  เอกโต  วณฺฏิกาทิเภท  วิจิตฺรมาล  คนฺเถยฺย  ฯ   
เอวเมว  โข  ภนฺเตติ  เอตฺถ  นานาปุปฺผาน  นานาปุปฺผราสิ  
วิย  นานาวิธาน  วณฺณาน  ภควโต  สิเนรุมตฺโต  วณฺณราสิ   
ทฏพฺโพ  ฯ  เฉโก  มาลากาโร  วิย  อุปาลิ  คหปติ  ฯ  มาลาการสฺส  
วิจิตฺรมาลาคนฺถน  วิย  คหปติโน  ตถาคตสฺส  วิจตฺรวณฺณ- 
คนฺถน  ฯ   
        อุณฺห  โลหิต  มุขโต  อุคฺค ฺฉีติ    ตสฺส  หิ  ภควโต   
สกฺการ  อสหมานสฺส  เอตทโหสิ  อนตฺถิโก  ทานิ  อย  คหปติ  
อเมฺหหิ  ฯ  เสฺว  ปฏาย  ปณฺณาสสฏ ีชเน  คเหตฺวา  เอตสฺส  ฆร   
ปวิสิตฺวา  ภุ ฺชิตุ น  ลภิสฺสามิ  ฯ  ภินฺนา  เม  ภุตฺตกุมฺภีติ  ฯ   
อถสฺส  อุปฏากวิปริณาเมน  พลวโสโก  อุปฺปชฺช ิ ฯ  อิเม  หิ   
สตฺตา  อตฺตโน  อตฺตโนว  จินฺตยนฺติ  ฯ  ตสฺส  ตสฺมึ  โสเก  อุปฺปนฺเน    
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อพฺภนฺตร  อุณฺห  อโหสิ  ฯ  โลหิต  วิลียิตฺถ  ฯ  ต  มหาวาเตน  
สมุทฺธริต  กุเฏ  ปกฺขิตฺตรชน  วิย  ปตฺตมตฺต  มุขโต  อุคฺค ฺฉิ ฯ 
นิธานคต  โลหิต  วมิตฺวา  ปน  อปฺปกา  สตฺตา  ชีวิตุ  
สกฺโกนฺติ  ฯ  นิคณฺโ  ตตฺเถว  ชานุนา  ปติโต  ฯ  อถ  น  
ปาฏงฺกิยา  พหินคร  หริตฺวา  (๑)  ป ฺจกสีวิกาย  คเหตฺวา  ปาว  
อาคมึสุ  ฯ  (๒)  โส  น  จิรสฺเสว  ปาวาย  กาลมกาสิ  ฯ  อิมสฺมึ  ปน   
สุตฺเต  อุคฺคฏิต ฺ ุปุคฺคลสฺส  วเสน  ธมฺมเทสนา  ปรินิฏ ิตาติ  ฯ   
                                อุปาลิวาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                        ฉฏ  ฯ   
                                ______________________ 
 
                                        กุกฺกุรวติกสตฺุตวณฺณนา  (๓) 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  กุกกฺรุวติกสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  โกลเิยสูติ   
เอวนามเก  ชนปเท  ฯ  โส  หิ  เอโกป  โกลิยนคเร  ปติฏ ิตาน   
โกลิยาน  ราชกุมาราน  นวิาสนฏานตฺตา  เอว  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมึ   
โกลิเยสุ  ชนปเท  ฯ  หลทิฺทวสนนฺติ  ตสฺส  กิร  นคิมสฺส   
มาปตกาเล  ปตกวตฺถนิวตฺถา  มนุสฺสา  นกฺขตฺต  กฬีึสุ  ฯ  เต   
นกฺขตฺตกีฬาวสาเน  นิคมสฺส  นาม  อาโรเปนฺตา  หลิทฺทวสนนฺติ   
นาม  อกสุ  ฯ  ต  โคจรคาม  กตฺวา  วหิรตีติ  อตฺโถ  ฯ  วิหาโร  
ปเนตฺถ  กิ ฺจาป  น  นิยามิโต  ฯ  ตถาป  พุทฺธาน  อนุจฺฉวิเก    
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เสนาสเนเยว  วิหาสีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  โควติโกติ  สมาทินฺนโควตฺโต  
สีเส  สิงฺคานิ  เปตฺวา  นงฺคุฏ  พนฺธิตฺวา  คาวีหิ  สทฺธึ   
ติณานิ  ขาทนฺโต  วิย  จรติ  ฯ  อเจโลติ  นคฺโค  นจฺิเจโล  ฯ  (๑)   
เสนิโยติ  ตสสฺ  นาม  ฯ   
        กุกกฺุรวติโกติ  สมาทินฺนกุกฺกุรวตฺโต  สพฺพ  สุนขกิริย   
กโรติ  ฯ  อุโภเปเต  สหปสุกีฬิกา  สหายกา  ฯ  กุกกฺุโรว  ปลกิณฺุ ิตฺวาติ   
สุนโข  นาม  สามิกสฺส  สนฺติเก  นิสีทนฺโต  ทฺวีหิ  ปาเทหิ  
ภูมิย  วิลิขิตฺวา  กุกฺกรุกุชชฺติ  กุชชฺนฺโต  นิสีทติ  ฯ  อหมฺป   
กุกฺกุรกิริย   กริสฺสามีติ  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทิตฺวา  ทฺวีหิ   
หตฺเถหิ  ภูมึ  (๒) วิเลขิตฺวา  สีส  วิธุนนฺโต  ภุภูติ  กตฺวา  หตฺถปาเท   
สมฺมิ ฺชิตฺวา  สุนโข  วิย  นิสีทิ  ฯ  ฉมานิกฺขิตฺตนฺติ  ภูมิย   
ปต  ฯ  สมตฺต  สมาทินฺนนฺติ  ปริปณฺุณ  กตฺวา  คหิต  ฯ  กา   
คตีติ  กา  นปิฺผตฺติ  ฯ  โก  อภิสมฺปราโยติ  อภิสมฺปรายมฺหิ   
กตฺถ  นิพฺพตฺติ  ฯ  อลนฺติ  ตสฺส  อปฺปย  (๓)  ภวิสสฺตีติ  ยาวตติย   
ปฏิพาหติ  ฯ  กุกฺกรุวตนฺติ  กุกกฺุรวตฺตสมาทาน   ฯ 
        ภาเวตีติ  วฑฺเฒติ  ฯ  ปริปุณฺณนฺติ  อนูน  ฯ  อพฺโพกิณฺณนฺติ   
นิรนฺตร  ฯ  กุกฺกุรสีลนฺติ  กุกฺกรุาจาร  ฯ  กุกกฺุรจิตฺตนฺติ  อชฺช   
ปฏาย  กุกฺกเุรหิ  กาตพฺพ  กริสฺสามีติ  เอว  อุปฺปนฺนจิตฺต  ฯ   
กุกฺกุรากปฺปนฺติ  กุกฺกรุาน  คมนากาโร  อตฺถ ิ   ติฏนากาโร    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๑๘ 
 
อตฺถิ    นิสีทนากาโร  อตฺถิ  ฯ  สยนากาโร  อตฺถ ิ ฯ  อุจฺจารปสฺสาว- 
กรณากาโร  อตฺถิ  ฯ  อ ฺเ  กุกฺกุเร  ทสิฺวา  ทนฺเต  วิวริตฺวา  
คมนากาโร  อตฺถิ  ฯ  อย  กุกฺกุรากปฺโป  นาม  ฯ  ต  ภาเวตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อิมนิาห  สีเลนาติอาทีสุ  อห  อิมินา  อาจาเรน   
วา  วตฺตสมาทาเนน  วา  ทุกฺกรตปจรเณน  วา  เมถนุวิรติพฺรหฺม- 
จริเยน  วาติ  อตฺโถ  ฯ  เทโวติ  สกฺกสยุามาทีน  (๑)  อ ฺตโร  ฯ   
เทว ฺตโรติ  เตส  ทุติยตติยฏานาทีสุ  อ ฺตรเทโว  ฯ  มิจฺฉา 
ทิฏ ีติ  อเทวโลกคามิมคฺคเมว  เทวโลกคามิมคฺโคติ  คเหตฺวา   
อุปฺปนฺนตาย  สา  อสฺส  มจฺิฉาทิฏ ิ  นาม  โหติ    อ ฺตร   
คตึ  วทามีติ  ตสฺส  หิ  นิรยโต  วา  ติรจฺฉานโยนิโต  วา   
อ ฺา  คติ  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  สมฺปชชฺมานนฺติ   
ทิฏ ิยา  อสมฺมิสฺส  หุตฺวา  นิปชชฺมาน  ฯ   
        นาห  ภนฺเต  เอต  โรทามิ  ฯ  ย  ม  ภควา  เอวมาหาติ  
ย  ม  ภนฺเต  ภควา  เอวมาห  ฯ  อห  เอต  ภควโต  พฺยากรณ   
น  โรทามิ  น  ปริเทวามิ  ฯ  น  อนุตฺถุนามีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว   
สกมฺมกวเสเนตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ    น  อสฺสุมุ ฺจนมตฺเตน  ฯ   
        มต  วา  อมฺม  โรทนติฺ        โย  วา  ชีว  น  ทิสสฺติ   
        ชีวนฺต  อมฺม  ปสฺสนตีฺ        กสฺมา  ม  อมฺม  โรทสีติ  (๒)   
อย ฺเจตฺถ  ปโยโค  ฯ  อปจ  เม  อิท  ภนฺเตติ  อปจ  โข 
# ๑. ม.  สกฺกสุยามาทีสุ  ฯ   ๒.   ส . ส.  ๑๕/๘๑๗/๓๐๗  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙  กุกฺกรุวติกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๙ 
 
ปน   เม (๑)  อิท  ภนฺเต  กกฺุกุรวตฺต  ทฆีรตฺต  สมาทินฺน  ฯ  ตสฺมึ   
สมฺปชฺชนฺเตป  วุฑฺฒิ  นตฺถิ  ฯ  วิปชฺชนฺเตป  ฯ  อิติ  เอตฺตก  กาล   
มยา  กต  กมมฺ  โมฆ  ชาตนฺติ  อตฺตโน  วิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขมาโน   
โรทามิ  ภนฺเตติ  ฯ    โควตนฺติอาทีนิ  กุกฺกุรวตฺตาทีสุ  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพานิ  ฯ  ควากปฺปนฺติ  โคอากปฺป  ฯ  เสส  กุกฺกุรากปฺเป  
วุตฺตสทิสเมว  ฯ  ยถา  ปน  ตตฺถ  อ ฺเ  กุกฺกุเร  ทสิฺวา  ทนฺเต   
วิวริตฺวา  คมนากาโร  ฯ  เอวมิธ  อ ฺเ  คาโว  ทสิฺวา  กณฺเณ   
อุกฺขิปตฺวา  คมนากาโร  เวทิตพฺโพ  ฯ  เสส  ตาทิสเมว  ฯ   
        จตฺตาริมานิ  ปุณฺณ  กมฺมานีติ  กสฺมา  อิม  ธมฺมเทสน  (๒)   
อารภิ  ฯ  อย  หิ  เทสนา  เอกจฺจกมฺมกิริยวเสน  อาคตา  ฯ  อิมสมฺึ   
จ  กมฺมจตุกฺเก  กถิเต  อิเมส  กริิยา  ปากฏา  ภวิสฺสตีติ  อิม   
เทสน  อารภิ  ฯ  อปจ  อิม  กมฺมจตุกฺกเมว  เทสิยมาน  อิเม   
ส ฺชานิสฺสนฺติ  ฯ  ตโต  เอโก  สรณ  คมิสฺสติ  ฯ  เอโก  ปพฺพชตฺิวา   
อรหตฺต  ปาปุณิสฺสตีติ  อยเมว  เอเตส  สปฺปายาติ  ตฺวาป  
อิม  เทสน  อารภิ  ฯ   
        ตตฺถ  กณฺหนฺติ  กาฬก  ทสอกุสลกมฺมปถกมฺม  ฯ  กณฺห- 
วิปากนฺติ  อปาเย  นิพฺพตฺตนโต  กาฬกวิปาก  ฯ  สกฺุกนฺติ  ปณฺฑร   
ทสกุสลกมฺมปถกมฺม  ฯ  สุกฺกวิปากนฺติ  สคฺเค  นิพฺพตฺตนโต   
ปณฺฑรวิปาก  ฯ  กณฺหสุกกฺนฺติ  มิสฺสกกมฺม  ฯ  (๓)  กณฺหสุกฺกวิปากนฺติ   
# ๑. ม.  อย  ปา      ๒.  ม.  เทสน  ฯ   ๓.  ม.  โวมสิฺสกกมฺม  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๒๐ 
 
สุขทุกฺขวิปาก  ฯ  มิสฺสกกมฺม  ห ิ กตฺวา  อกุสเลน  ติรจฺฉาน- 
โยนิย  มงฺคลหตฺถิฏานาทีสุ  อุปฺปนฺโน  กุสเลน  ปวตฺเต  สุข  
เวทิยติ  ฯ  กสุเลน  ราชกุเลป  นิพฺพตฺโต  อกุสเลน  ปวตฺเต  ทุกฺข   
เวทิยติ  ฯ  อกณฺห  อสุกฺกนฺติ  กมฺมกฺขยกร  จตุมคฺคเจตนากมฺม   
อธิปฺเปต  ฯ  ต ฺหิ  ยทิ  กณฺห  ภเวยฺย  ฯ  กณฺหวิปาก  ทเทยฺย  
ยทิ  สุกกฺ  ภเวยฺย  ฯ  สุกฺก  วิปาก  ทเทยฺย  ฯ  อุภยวิปากสฺส   
ปน  อทานโต  อกณฺหาสุกฺกวิปากตฺตาอกณฺห  อสุกกฺนฺติ   
วุตฺต  ฯ  อย  ตาว  อุทฺเทเส  อตฺโถ  ฯ   
        นิทฺเทเส  ปน  สพฺยาปชฺฌนฺติ  สทุกฺข  ฯ  กายทฺวาราทีสุ   
กายทฺวาเร  คหณาทิวเสน  โจปนปฺปตฺตา  ทฺวาทส  อกุสลเจตนา   
สพฺยาปชฺฌกายสงฺขาโร  นาม  ฯ  วจีทฺวาเร  หนุส ฺโจปนวเสน   
วจีเภทปฺปวตฺติกา  ตาเยว  ทฺวาทส  วจีสงฺขาโร  นาม  ฯ   
อุภยโจปน  อปฺปตฺตา  รโห  จินฺเตนฺตสฺส  มโนทฺวาเร  ปวตฺตา   
มโนสงฺขาโร  นาม  ฯ  อิติ  ตีสุป  ทฺวาเรสุ  กายทุจฺจริตาทิเภทา   
อกุสลเจตนาว  สงฺขาราติ  เวทิตพฺพา  ฯ  อิมสฺมึ  หิ  สุตฺเต  เจตนา  
ธุร  ฯ  อุปาลสิุตฺเต  กมฺม  ฯ  อภิสงฺขริตฺวาติ  สงฺกฑฺฒิตฺวา   
ปณฺฑ  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  สพฺยาปชฺฌ  โลกนฺติ  สทกฺุข  โลก   
อุปปชฺชติ  สพฺยาปชฺฌา  ผสฺสา  ผุสนฺตีติ  สทุกฺขวิปากผสฺสา  
ผุสนฺติ  ฯ  เอกนฺตทุกฺขนฺติ  นิรนฺตรทุกขฺ  ฯ  ภูตาต  เหตฺวตฺเถ   
นิสฺสกฺกวจน  ฯ  ภูตกมฺมโต  ภูตสฺส  สตฺตสฺส  อุปปตฺติ  โหติ      
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                        *เลมที่  ๙  กุกฺกรุวติกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๑ 
 
อิท  วุตฺต  โหติ  ยถาภูต  กมฺม  สตฺตา  กโรนฺติ  ฯ  ยถาภูเตน   
กมฺเมน  กมมฺสภาควเสน  เตส  อุปปตฺติ  โหติ    เตเนวาห  ย   
กโรติ  เตน  อุปปชฺชตีติ  ฯ  เอตฺถ  จ  เตนาติ  กมฺเมน  วิย   
วุตฺตา  ฯ  อุปปตฺติ  จ  นาม  วิปาเกน  โหติ    ยสฺมา  ปน   
วิปากสฺส  กมฺม  เหตุ  ฯ  ตสฺมา  เตน  มูลเหตุภูเตน  กมฺเมน   
นิพฺพตฺตตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  ผสฺสา  ผุสนฺตีติ  เยน  กมฺมวิปาเกน   
นิพฺพตฺตา  ฯ  ตกมฺมวิปากผสฺสา  ผุสนฺติ  ฯ   กมฺมทายาทาติ   
กมฺมทายชฺช   กมฺมเมว  เนส  ทายชชฺ  สนฺตกนฺติ  (๑)วทามิ  ฯ   
        อพฺยาปชฺฌนฺติ  นิททฺุกฺข  ฯ  อิมสฺมึ  วาเร  กายทฺวาเร  ปวตฺตา   
อฏกามาวจรกุสลเจตนา  กายสงฺขาโร  นาม  ฯ  ตาเยว  วจีทฺวาเร   
ปวตฺตา  วจีสงฺขาโร  นาม  ฯ  มโนทฺวาเร  ปวตฺตา  ตาเยว  อฏ   
ติสฺโส  จ  เหฏ ิมชฺฌานเจตนา  อพฺยาปชฺฌมโนสงฺขาโร  นาม  ฯ   
ฌานเจตนา  ตาว  โหตุ  ฯ  กามาวจรา  กินฺติ  อพฺยาปชฺฌมโน- 
สงฺขารา  นาม  ชาตาติ  ฯ  กสิณสชฺชนกาเล    จ  กสิณา- 
เสวนกาเล  จ  ลพฺภนฺติ  ฯ  กามาวจรเจตนา  ปมชฺฌานเจตนาย   
ฆฏิตา  ฯ  จตุตฺถชฺฌานเจตนา  ตติยชฺฌานเจตนาย  ฆฏิตา  ฯ  อิติ   
ตีสุป  ทฺวาเรสุ  กายสุจริตาทิเภทา  กุสลเจตนาว  สงฺขาราติ   
เวทิตพฺพา  ฯ  ตติยวาโร  อุภยมิสฺสกวเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        เสยฺยถาป  มนุสฺสาติอาทีสุ  มนุสฺสาน  ตาว  กาเลน   
# ๑.  สี.  ทายชฺชภณฺฑกนติฺ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๒๒ 
 
สุข  กาเลน  ทุกฺข  ปากฏเมว  ฯ  เทเวสุ  ปน  ภุมฺมเทวตาน   
วินิปาติเกสุ  เวมานิกเปตาน  กาเลน  สขุ  กาเลน  ทกฺุข  โหตีติ   
เวทิตพฺพ  ฯ  หตฺถิอาทีสุ  ติรจฺฉาเนสุป  ลพฺภติเยว  ฯ   
        ตตฺราติ  เตสุ  ตีสุ  กมฺเมสุ  ฯ  ตสฺส  ปหานาย  ยา  เจตนาติ   
ตสฺส  ปหานตฺถาย  มคฺคเจตนา  ฯ  กมฺม  ปตฺวาว  มคฺคเจตนาย   
อ ฺโ  ปณฺฑรตโร  ธมโฺม  นาม  นตฺถิ  ฯ  อิท  ปน  กมฺมจตุกฺก   
ปตฺวา  ทฺวาทสอกุสลเจตนา  กณฺหา  นาม  ฯ  เตภูมิกกุสลเจตนา  
สุกฺกา  นาม  ฯ  มคฺคเจตนา  อกณฺหา  อสุกฺกาติ  อาคตา  ฯ   
        ลเภยฺยาห  ภนฺเตติ  อิท  โส  จิร  วต  เม  อนิยฺยานิก- 
ปกฺเข  โยเชตฺวา  อตฺตกิลมโถ   สกฺุขนทีตีเร  นฺหายิสฺสามีติ   
สมฺปริวตฺตนฺเตน  วิย  ถุเส  โกฏเฏนฺเตน  วิย  จ  น  โกจิ  อตฺโถ  
นิปฺผาทิโต  ฯ  หนฺทาห  อตฺตาน  โยเค  โยเชมีติ  จินฺเตตฺวา  อาห  ฯ   
อถ  ภควา  โย  โส  ขนฺธเก  (๑) ติตฺถิยปริวาโส  ป ฺตฺโต   
ย  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  สามเณรภูมิย   ิโต  อห  ภนฺเต  อิตฺถนฺนาโม   
อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  อิมสมฺึ  ธมฺมวินเย  อากงฺขามิ  อุปสมฺปท   
สฺวาห  ภนฺเต  สงฺฆ  จตฺตาโร  มาเส  ปริวาส  ยาจามีติ- 
อาทินา  (๒) นเยน  สมาทิยิตฺวา  ปริวสติ  ฯ  ต  สนธฺาย  โย   
โข  เสนิย  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺพชฺชนฺติ  วจนสิลิฏตาวเสเนว  วุตฺต  ฯ  อปร-ิ  
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                        *เลมที่  ๙  กุกฺกรุวติกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๓ 
 
วสิตฺวาเยว  หิ  ปพฺพชชฺ  ลภติ  ฯ  อุปสมฺปทตฺถิเกน  ปน  อติกาเลน  (๑)   
คามปฺปเวสนาทีนิ  อฏวตฺตานิ  ปูเรนฺเตน  ปริวสติพฺพ  ฯ   
อารทฺธจิตฺตาติ  อฏวตฺตปูรเณน  ตุฏจิตฺตา  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  
วิตฺถารโต  ปเนส  ติตฺถิยปริวาโส  สมนฺตปาสาทิกาย  วินยฏ- 
กถาย  ปพฺพชฺชาขนฺธกวณฺณนาย  วุตฺตนเยน  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  เสนิโย  จินฺเตสิ  อโห  อจฺฉริย  พุทฺธสาสน   
ยตฺถ  เอว  ฆสิตฺวา  โกฏเฏตฺวา  ยุตฺตเมว  คณฺหนฺติ  ฯ  อยุตฺต   
ฉฑฺเฑนฺตีติ  ฯ  ตโต  สุฏ ุตร  ปพฺพชชฺาย  ส ฺชาตุสฺสาโห  สเจ   
ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ  อถ ภควา  ตสฺส  ติพฺพฉนฺท  วิทิตฺวา   
น  เสนิโย  ปริวาส  อรหตีติ  อ ฺตร  ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  คจฺฉ   
ตฺว  ภิกฺขุ  เสนิย  นฺหาเปตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา  อาเนหีติ  ฯ  โส   
ถา  กตฺวา  ต  ปพฺพาเชตฺวา  ภควโต  สนฺติก  อานยิ  ฯ   
ภควา  คเณ  นิสีทิตฺวา  อุปสมฺปาเทสีติ  ฯ    เตน  วุตฺต  อลตฺถ   
โข  อเจโล  เสนิโย  กุกฺกรุวติโก   ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ   
อลตฺถ  อุปสมฺปทนฺติ  ฯ   
        อจิรูปสมฺปนฺโนติ  อุปสมฺปนฺโน  หุตฺวา  นจิรเมว  ฯ   
# ๑.  ม.  นาติกาเล  ฯ   
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วูปกฏโติ  วตฺถุกามกิเลสกาเมหิ  กาเยน  จ  จิตฺเตน  จ  
วูปกฏโ  ฯ  อปฺปมตฺโตติ  กมฺมฏาเน  สตึ  อวิชหนฺโต  ฯ   
อาตาปติ  กายิกเจตสิกสงฺขาเตน  วิริยาตาเปน  อาตาป  ฯ   
ปหิตตฺโตติ  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  อนเปกขฺตาย  เปสิตตฺโต   
วิสฺสฏอตฺตภาโว  ฯ  ยสสฺตฺถายาติ  ยสฺส  อตฺถาย  ฯ  กลุปุตฺตาติ   
อาจารกุลปุตฺตา  ฯ  สมฺมเทวาติ  เหตุนาว  การเณเนว  ฯ   
ตทนุตฺตรนฺติ  ต  อนุตฺตร  ฯ  พฺรหฺมจรยิปริโยสานนฺติ  มคฺค- 
พฺรหฺมจริยสฺส  ปรโิยสานภูต  อรหตฺตผล  ฯ  ตสฺส  หิ  อตฺถาย  
กุลปุตฺตา  ปพฺพชนฺติ  ฯ  ทิฏเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ฯ  
สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ  อตฺตนาเยว  ป ฺาย  ปจฺจกฺข   
กตฺวา  ฯ  อปรปฺปจฺจย  ตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  อุปสมฺปชฺช  วิหาสีติ   
ปาปุณิตฺวา  สมฺปาเทตฺวา  วิหาสิ  ฯ  เอว  วิหรนฺโตว  ขีณา   
ชาติ  ฯเป ฯ  อพฺภ ฺาสิ  ฯ   
        เอวมสฺส  ปจฺจเวกฺขณภูมึ  ทสฺเสตฺวา  อรหตฺตนิกูเฏเนว   
เทสน  นิฏาเปตุ  อ ฺตโร  โข  ปนายสฺมา  เสนิโย   
อรหต  อโหสีติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อ ฺตโรติ  เอโก  ฯ  อรหตนฺติ   
อรหนฺตาน  ฯ  ภควโต  สาวกาน  อรหนฺตาน  อพฺภนฺตโร  อโหสีติ   
อยเมตฺถ  อธปิฺปาโย  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                กุกกฺรุวติกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                        สตฺตม  ฯ   
                                        ___________________    
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                                        อภยราชกุมารสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อภยราชกุมารสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อภโยติ   
ตสฺส  นาม  ฯ  ราชกุมาโรติ  พิมฺพิสารสฺส  โอรสปุตฺโต  ฯ  วาท   
อาโรเปหีติ  วาเท  (๑)โทส  อาโรเปหิ  ฯ  เนรยิโกติ  นิรเย   
นิพฺพตฺตโก  ฯ  กปฺปฏโติ  กปฺปฏ ิติโก  ฯ  อเตกิจฺโฉติ  พุทฺธ- 
สหสฺเสนาป  ติกิจฺฉิตุ  น  สกฺกา  ฯ  อุคฺคิลิตุนฺติ  เทฺว  อนฺเต   
โมเจตฺวา  กเถตุ   อสกฺโกนฺโต  อุคฺคิลตุิ  พหิ  นีหรตุิ น   
สกฺขิสฺสติ  ฯ โอคิลิตุนฺติ  ปุจฺฉาย  โทส  ทตฺวา  ต  หาเรตุ  อสกฺโกนฺโต   
โอคิลิตุ อนฺโต  ปเวเสตุ  น  สกฺขิสฺสติ  ฯ   
        เอว  ภนฺเตติ  นิคณฺโ  กริ  จินฺเตสิ  สมโณ  โคตโม   
มยฺห  สาวเก  ภินฺทิตฺวา  คณฺหติ  ฯ  หนฺทาห  เอก  ป ฺห   
อภิสงฺขโรมิ  ฯ  ย  ปฏุโ  สมโณ โคตโม  อุกฺกฏุิโก  หุตฺวา   
นิสินฺโน  อุฏาตุ  น  สกขิฺสฺสตีติ  ฯ  โส  อภยสฺส  เคหา  นีหฏภตฺโต   
สินิทฺธโภชน  ภุ ฺชนฺโต  พหู  ปเ ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  เอตฺถ   
สมโณ  โคตโม  อิม  นาม  โทส  ทสฺเสติ   (๒)  เอตฺถ  อีติ  (๓)  นามาติ   
สพฺเพว  ปหาย  จาตุมาสมตฺถเก  อิม  ป ฺห  อทฺทส  ฯ  อถสฺส  
เอตทโหสิ  อิมสฺส  ป ฺหสฺส  ปุจฺฉาย  วา  วิสฺสชฺชเน  วา  น   
สกฺกา  โทโส  ทาตุ   ฯ  โอวฏฏิกสาโร  อย  ฯ  โก  นุ  โข  อิม   
คเหตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  วาท  อาโรเปสฺสตีติ  ฯ  ตโต  อภโย   
# ๑. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ   ฯ  ๒.   ม.  ทสฺเสสฺสติ   ฯ    ๓. ม.  อิม   ฯ  
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ราชกุมาโร  ปณฺฑิโต  ฯ  โส  สกฺขิสฺสตีติ  ต  อุคฺคณฺหาเปสฺสามีติ  (๑)   
นิฏ  คนฺตฺวา  อุคฺคณฺหาเปสิ  ฯ  โส  วาทชฺฌาสยตาย  ตสฺส   
วจน  สมฺปฏจฺิฉนฺโต  เอว  ภนฺเตติ  อาห  ฯ   
        อกาโล  โข  อชฺชาติ  อย  ปโ ฺห  จตูหิ  มาเสหิ  อภิ- 
สงฺขโต  ฯ  ตตฺถ  อิท  คเหตฺวา  อิท  วิสสฺชฺชิยมาเน  ทิวสภาโค   
นปฺปโหตีติ  (๒)  ม ฺนฺโต  เอว  จินฺเตสิ  ฯ  เสฺวทานาหนฺติ  เสฺว  ทานิ  ฯ   
อตฺตจตุตฺโถติ  กสฺมา  พหูหิ  สทฺธึ  น  นิมนฺเตสิ  ฯ  เอว   
กิรสฺส  อโหสิ  พหูสุ  นิสนิฺเนสุ  โถก  ทตฺวา  วทนฺตสฺส   
อ ฺ  สุตฺต  อ ฺ  การณ  อ ฺ  ตถารูป  วตฺถุ  อาหริตฺวา   
ทสฺเสติ  ฯ  (๓)  เอว  สนฺเต  กลโห  วา  โกลาหลเมว  วา  ภวิสฺสติ     
อถาป  เอกกเยว  นิมนฺเตสฺสามิ  ฯ  เอวป  เม  ครหา  อุปฺปชฺชิสฺสติ   
ยาว  มจฺฉรี  วาย  อภโย  ฯ  ภควนฺต  ทิวเส  ทิวเส  ภิกฺขูน  สเตนป   
สหสฺเสนป  สทฺธึ  จรนฺต  ทิสฺวาป  เอกกเยว  นิมนเฺตสีติ  ฯ  เอว   
ปน  โทโส  น  ภวิสฺสตีติ  ฯ  อปเรหิ  ตีหิ  สทฺธึ  อตฺตจตุตฺถ   
นิมนฺเตสิ  ฯ   
        น  เขฺวตฺถ  ราชกุมาร  เอกเสนาติ  น  โข  ราชกุมาร  
เอตฺถ  ปเ ฺห  เอกเสน  วิสฺสชฺชน  โหติ    เอวรูป ฺหิ  วาจ   
ตถาคโต  ภาเสยฺยาป  น  ภาเสยฺยาป   ภาสิตปจฺจเยน  อตฺถ   
ปสฺสนฺโต  ภาเสยฺย   อปสฺสนฺโต  น  ภาเสยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ   
#  ๑. ม.  อุคฺคณฺหาเปมีติ   ฯ  ๒.  ม.  นปฺปโหสฺสตีติม   ฯ  ๓.  ทสฺเสสฺสติ   ฯ   
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อิติ  ภควา  มหานิคณฺเน  จตูหิ  มาเสหิ  อภิสงฺขต  ป ฺห   
อสนิปาเตน  ปพฺพตกูฏ  วิย  เอกวจเนเนว  สจุณฺเณสิ  ฯ อนสฺสุ  
นิคณฺาติ  นฏา  นิคณฺา  ฯ   
        องฺเก  นสิินฺโน  โหตีติ  อูรูสุ  นิสนิฺโน  โหติ    เลสวาทิโน   
หิ  วาท  ปฏเปนฺตา  กิ ฺจิเทว  ผล  วา  ปุปฺผ  วา  โปตฺถก  
วา  คเหตฺวา  นิสีทนฺติ  ฯ  เต  อตฺตโน  ชเย  สติ  ปร   
อชฺโฌตฺถรนฺติ  ฯ  ปรสฺส  ชเย  สติ  ผล  ขาทนฺตา  วิย  ปุปฺผ   
ฆายนฺตา  วิย  โปตถฺก  วาเจนฺตา  วิย  วิกฺเขป  ทสฺเสนฺติ  ฯ  อย   
ปน  จินฺเตสิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เอส  โอสฏสงฺคาโม  ปรวาทมทฺทโน   
สเจ  เม  ชโย  ภวิสฺสติ  ฯ  อิจฺเจต  กุสล  ฯ  โน   เจ  ภวิสฺสติ   
ทารก  วิชฌฺตฺิวา  โรทาเปสฺสามิ  ฯ  ตโต  ปสฺสถ  โภ  อย  ทารโก   
โรทติ  ฯ  อุฏหถ  ตาว  ฯ  ปจฺฉาป  ชานิสฺสามาติ  ตสฺมา  ทารก  
คเหตฺวา  นิสีทิ  ฯ  ภควา  ปน  ราชกุมารโต  สหสฺสคุเณนป   
สตสหสฺสคุเณนป  วาทีวรตโร  ฯ  อิมเมวสฺส  ทารก  อุปม  กตฺวา  วาท   
ภินฺทิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวาต  กึ  ม ฺสิ  ราชกุมาราติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  มเุข  อาหเรยฺยาติ  มุเข  เปยฺย  ฯ  อาหเรยฺยสฺสาหนฺติ   
อปเนยฺย  อสฺส  อห  ฯ  อาทิเกเนวาติ  ปมปโยเคเนว  ฯ  อภูตนฺติ   
อภูตตฺถ  ฯ  อตจฺฉนฺติ  น  ตจฺฉ  ฯ  อนตฺถส ฺหิตนฺติ  น  อตฺถส ฺหิต   
น  วุฑฺฒินิสฺสิต  ฯ  อปฺปยา  อมนาปาติ  เนว  ปยา    น  มนาปา  ฯ   
อิมินา  นเยเนว  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๒๘ 
 
        ตตฺถ  อปฺปยปกฺเข  ปมวาจา  อโจรเยว  โจโรติ  ฯ  อทาสเยว   
ทาโสติ  ฯ  อทุปฺปยุตฺตเยว  ทุปฺปยุตฺโตติ  ปวตฺตา    น  ต  ตถาคโต   
ภาสติ  ฯ  ทติุยวาจา  โจรเยว  โจโร  อยนฺติ  อาทิวเสน  ปวตฺตา   
ตป  ตถาคโต  น  ภาสติ  ฯ  ตติยวาจา  อิทานิ  ภาสิตพฺพา  (๑)   
อกตปุ ฺตาย  ทุคฺคโต  ทุพฺพณฺโณ  อปฺเปสกฺโข   อิธ  ตฺวาป   
ปุน  ปุ ฺ  น  กโรสิ  ฯ  ทุติยจิตฺตวาเร  กถ  จตูหิ  อปาเยหิ  
มุจฺจิสฺสสีติ  (๒)  เอว  มหาชนสฺส  อตฺถปุเรกฺขาเรน  ธมฺมปุเรกฺขาเรน  
อนุสาสนีปุเรกฺขาเรน  จ  วตฺตพฺพวาจา  ฯ  ตตฺร  กาล ฺ ู   
ตถาคโตติ  ตสฺมึ  ตติยพฺยากรเณ  ตสฺสา  วาจาย  พฺยากรณตฺถาย   
ตถาคโต  กาล ฺ ู  โหติ    มหาชนสฺส  อาทานกาล  คหณกาล   
ชานิตฺวาว  พฺยากโรตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปยปกฺเข  ปมา  วาจา  อฏานียกถา  นาม  ฯ  สา  
เอว  เวทิตพฺพา  เอก  กริ  คามวาสึ  มหลฺลก  นคร  อาคนฺตฺวา   
ปานาคาเร  ปวนฺต  ว ฺเจตุกามา  สมฺพหุลา  ธุตฺตา  ปตฏาเน   
ตฺวา  (๓)  เตน  สทฺธึ  สรุ  ปวนฺตา  อิมสฺส  นิวาสนปารุปนป   
หตฺเถ  ภณฺฑกมฺป  สพฺพ  คเหสฺสามาติ   จินฺเตตฺวา  กติก   
อกสุ  เอเกก  อตฺตปจฺจกฺข  กถ  กเถม  ฯ  โย  อภูตนฺติ  กเถติ 
กถิต  วา  น  สทฺทหติ  ฯ  ต  ทาส  กตฺวา  คณฺหิสฺสามาติ   
ตป  มหลลฺก  ปุจฺฉึสุ  ตาต  ตุมฺหากมฺป  รุจฺจตีติ  ฯ  เอว   
# ๑. ม.  อย  ปาโ     ๒.  ม.  มุจฺจิสฺสตีติ   ฯ ๓. สี.  เปตฺวา   ฯ  
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โหตุ  ตาตาติ  ฯ   
        เอโก  ธตฺุโต  อาห  โภ  มยฺห  มาตุ  มย ิ กุจฺฉิคเต   
กปฏผลโทหโล  อโหสิ  ฯ  สา  อ ฺ  กปฏหารก  อลภมานา  
มเยว  เปเสสิ  ฯ  อห  คนฺตฺวา  รุกฺข  อภิรุหิตุ  อสกโฺกนฺโต  อตฺตนาว   
อตฺตาน  ปาเท  คเหตฺวา  มุคฺคร  วิย  รกฺุขสฺส  อุปร ิ ขิป  ฯ  อถ   
สาขโต  สาข  วิจรนฺโต  ผลานิ  คเหตฺวา  โอตริตุ  อสกฺโกนฺโต   
ฆร  คนฺตฺวา  นิสฺเสณึ  อาหริตฺวา  โอรยฺุห  มาตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ผลานิ  มาตุยา  อทาสึ  ฯ  ตานิ  ปน  มหนฺตานิ  โหนฺติ   
จาฏิปฺปมาณานิ  ฯ  ตโต  เม  มาตรา  เอกาสเน  นิสินฺนาย  สมสฏ ี   
ผลานิ  ขาทิตานิ  ฯ  มยา  เอกุจฺฉงฺเกน  อานีตผเลสุ  เสสกานิ   
กุลสนฺตเก  คาเม  ขุทฺทกมหลฺลกาน  อเหสุ  อมฺหาก  ฆร   
โสฬสหตฺถ  ฯ  เสสปริกฺขารภณฺฑก  อปเนตฺวา  กปฏผเลเหว  ยาว   
ฉทนา   ปูริต  ฯ  ตโต  อติเรกานิ  คเหตฺวา  เคหทฺวาเร  ราสึ   
อกสุ  ฯ  โส  อสีติหตฺถุพฺเพโธ  ปพฺพโต  วิย  อโหส ิ ฯ  ก ึ อีทิส  
โภ  สกกฺา  สทฺทหิตุนฺติ  ฯ  (๑) 
        คามิกมหลฺลโก  ตุณฺหี  นิสีทิตฺวา  สพฺเพส  กถาปริโยสาเน  
ปุจฺฉิโต  อาห  เอว  ภวิสสฺติ  ตาตา  ฯ  มหนฺต  รฏ  ฯ  รฏมหนฺตตาย   
สกฺกา  ฯ  สทฺทหิตุนฺติ  ฯ  ยถา  จ  เตน  ฯ  เอว  เสเสหิป  ตถารปูาสุ   
นิกฺการณกถาสุ  กถิตาสุ  อาห  ตาตา  มยฺหมฺป  สุณาถ     
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๓๐ 
 
น  ตุมฺหากเยว  กลุานิ  มหากุลานิ  ฯ  อมฺหากป  กลุ  มหากุล     
อมฺหาก  ปน  อวเสสเขตฺเตหิ  กปฺปาสเขตฺต  มหนฺตตร  ฯ  ตสฺส  
อเนกกรีสสตสฺส  กปฺปาสเขตฺตสฺส  มชฺเฌ  เอโก  กปฺปาสรุกฺโข   
มหาอสีติหตฺถุพฺเพโธ  อโหสิ  ฯ  ตสฺส  ป ฺจ  สาขา  ฯ  ตาสุ   
อวเสสสาขา  ผล  น  คณฺหึสุ  ฯ  ปาจีนสาขาย  เอกเมว  มหา- 
จาฏิมตฺต  ผล  อโหส ิ ฯ  ตสฺส  ฉ  อสิโย  ฯ  (๑)ฉสุ  อสีสุ  (๒)ฉ   
กปฺปาสปณฺฑิโย  ปุปฺผิตา  ฯ  อห  มสสฺุ กาเรตฺวา  นฺหาตวิลิตฺโต   
เขตฺต  คนฺตฺวา  ตา  กปฺปาสปณฺฑิโย  ปุปฺผิตา  ทิสฺวา   ิตโกว   
หตฺถ  ปสาเรตฺวา  คณฺหึ  ฯ  ตา  กปฺปาสปณฺฑิโย  ถามสมฺปนฺนา   
ฉ  ทาสา  อเหสุ  เต  สพฺเพ  ม  เอกก  โอหาย  ปลาตา   
เอตฺตเก  อทฺธาเน  เต  น  ปสฺสามิ  ฯ  อชฺช  ทิฏา  ฯ  ตุเมฺห  
เต  ฉ  ชนา  ฯ  ตฺว  นนฺโท  นาม  ฯ  ตฺว  ปุณฺโณ  นาม  ฯ  ตฺว   
วฑฺฒมาโน  นาม  ฯ  ตฺว  ฉตฺโต  (๓)  นาม  ฯ  ตฺว  มงฺคโล  นาม   
ตฺว  เหฏ ิโย  (๔)  นามาติ  วตฺวา  อุฏาย  นิสินฺนเกเยว  จุลฺลาสุ   
คเหตฺวา  อฏาสิ  ฯ  เต  น  มย  ทาสาติป  วตฺตุ  นาสกฺขึสุ  ฯ   
อถ  เน  กฑฺฒนฺโต  วินิจฺฉย  เนตฺวา  ลกฺขณ  อาโรเปตฺวา   
ยาวชีว  ทาเส  กตฺวา  ปรภุิ ฺชิ  ฯ  เอวรูป  กถ  ตถาคโต  น   
ภาสติ  ฯ   
        ทุติยวาจา  อามิสเหตุปาตุกมฺยตาทิวเสน  วา    นานปฺปการา   
# ๑. ม.  ราสิโย  ฯ  ๒. ม.  ราสีสุ   ฯ ๓. ม.  จิตฺโต    ฯ  ๔. ม. โปฏ ิโย   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  อภยราชกุมารสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๑ 
 
ปเรส  โถมนวาจาเยว   โจรกถ  ราชกถนฺติอาทินยปฺปวตฺตา   
ติรจฺฉานกถา  จ  ฯ  ตมฺป  ตถาคโต  น  ภาสติ  ฯ  ตติยวาจา   
อริยสจฺจสนฺนิสฺสิตกถา  ฯ  ย  วสฺสสตป  สุณนฺตา  ปณฺฑิตา   
เนว  ติตฺตึ  คจฺฉนฺติ  ฯ  อิติ  ตถาคโต  เนว  สพฺพป  อปฺปยวาจ   
ภาสติ  น  ปยวาจ  ฯ  ตติย  ตติยเมว  ปน  ภาสิตพฺพกาล  
อนติกฺกมิตฺวา  ภาสติ  ฯ  ตตฺถ  ตติย  อปฺปยวาจ  สนฺธาย   
เหฏา  ทหรกุมารอุปมา  อาคตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  (๑) 
        อุทาหุ  านโสเวตนฺติ  อุทาหุ  านุปฺปตฺติกาเณน  
ตขณเยว  ต  ตถาคตสฺส  อุปฏาตีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  ส ฺาโตติ   
าโต  ป ฺาโต  ปากโฏ  ฯ  ธมฺมธาตูติ  ธมฺมสภาโว  ฯ   
สพฺพ ฺ ุตาณสฺเสต  อธิวจน  ฯ  ต  หิ  ภควตา  สุปฏิวิทฺธ   
หตฺถคต  ภควโต  ฯ  ตสฺมา  โส  ย  ย  อิจฺฉติ  ฯ  ต  ต  สพฺพ  านโสว  
ปฏิภาตีติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ อย  ปน  ธมฺมเทสนา  
เนยฺยปุคฺคลวเสน  ปรินฏิ ิตาติ  ฯ   
 
                                อภยราชกุมารสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                        อฏม  ฯ   
                                        ____________________ 
#  ๑.  ม.  เวทิตพฺพ    ฯ  
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                                                *เลมที่  ๙  หนา  ๑๓๒ 
 
                                                พหุเวทนียสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  พหุเวทนียสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ป ฺจกงฺโค   
ถปตีติ  ป ฺจกงฺโคติ  ตสฺส  นาม  ฯ  วาสิผรสุนิขาทนทณฺฑ- 
มุคฺครกาฬสุตฺตนาฬิสงฺขาเตหิ  วา  องฺเคหิ  สมนฺนาคตตฺตา  โส   
ป ฺจกงฺโคติ  ป ฺาโต  ฯ  ถปตีติ  วฑฺฒกีเชฏโก  ฯ   อุทายีติ   
ปณฺฑิตอุทายิตฺเถโร  ฯ   
        ปรยิายนฺติ  การณ  ฯ  เทฺวปานนฺทาติ  เทฺวป  อานนฺท  ฯ   
ปริยาเยนาติ  การเณน  ฯ  เอตฺถ  จ  กายกิเจตสิกวเสน  เทฺว  
เวทิตพฺพา  ฯ  สุขาทิวเสน  ติสฺโส  ฯ  อินฺทฺริยวเสน  สุขินฺทฺริยาทิกา   
ป ฺจ  ฯ  ทฺวารวเสน  จกฺขุสมฺผสฺสชาทิกา  ฉ  ฯ  อุปวิจารวเสน   
จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  โสมนสฺสฏานิย  รูป  อุปวิจรตีติอาทิกา   
อฏารส   ฉ  เคหสฺสิตานิ  โสมนสฺสานิ   ฉ  เนกฺขมฺมสฺสิตานิ   
โสมนสฺสานิ  ฯ  ฉ  เนกฺขมฺมสฺสิตานิ  ฉ  เคหสฺสิตานิ  โทมนสฺสานิ   
ฉ  เคหสฺสิตา  อุเปกฺขา  ฉ  เนกฺขมฺมสฺสิตาติ  เอว  ฉตฺตึส  ฯ  ตา   
อตีเต  ฉตฺตึส  ฯ  อนาคเต  ฉตฺตึส  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเน  ฉตฺตึสาติ  เอว   
อฏสตเวทนา  เวทิตพฺพา  ฯ   
        ป ฺจ  โข  อิเม  อานนฺท  กามคุณาติ  อย  ปาฏิเยกฺโก   
อนุสนฺธิ  ฯ  น  เกวล  ห ิ เทฺว  อาทึ  กตฺวา  เวทนา  ภควตา   
ป ฺตฺตา  ฯ  ปรยิาเยน  เอกาป  เวทนา  กถิตา  ฯ  ต  ทสฺเสนฺโต   
ป ฺจกงฺคสฺส  ถปติโน  วาท  อุปตฺถมฺเภตุ  อิม  เทสน  อารภิ  ฯ    
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                *เลมที่  ๙   พหุเวทนียสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๓ 
 
        อภิกฺกนฺตตรนฺติ  สุนทฺรตร  ฯ  ปณีตตรนฺติ  อนุกปฺปตร  ฯ  (๑)  
เอตฺเถว  จตุตฺถชฺฌานโต  ปฏาย  อทกฺุขมสุขาเวทนา  ฯ  สาป   
สนฺตฏเน  ปณีตฏเน  จ  จ  สุขนฺติ  วุตฺตา   ฉ  เคหสฺสิตานิ   
สุขนฺติ  วุตฺตานิ    นิโรโธ  อเวทยิตสุขวเสน  สุข  นาม  ชาโต  ฯ   
ป ฺจกามคุณวเสน  หิ  อฏสมาปตฺติวเสน  จ  อุปฺปนฺน  เวทยิต- 
สุข  นาม    นิโรโธ  อเวทยิตสุข  นาม  ฯ  อิติ  เวทยิตสุข   
วา  โหตุ  อเวทยิตสุข  วา  ฯ  ต  นิทฺทกฺุขภาวสงฺขาเตน  สุขฏเน  
เอกสุขเมว  ชาต  ฯ   
        ยตฺถ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  ยสฺมึ  าเน  ฯ  สุข  อุปลพฺภตีติ  
เวทยิตสุข  วา  อเวทยิตสุข  วา  อุปลพภฺตีติ  ฯ  ต  ต  ตถาคโต   
สุขสฺมึ  ป ฺเปตีติ  ต  สพฺพ  ตถาคโต  นิทฺทุกฺขภาว  สุขสฺมึเยว  
ป ฺเปตีติ  ฯ  อิธ  ภควา  นิโรธสมาปตฺตึ  สีส  กตฺวา  เนยฺย- 
ปุคฺคลวเสน  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทสน  นฏิาเปสีติ  ฯ   
                        พหุเวทนียสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ   
                                        นวม  ฯ   
                        _____________________  
# ๑.   ม.  อตปฺปกตร   ฯ  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๑๓๔ 
 
                                        อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อปณฺณกสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  จาริกนฺติ   
อตุริตจาริก  ฯ   
        อตฺถ ิ ปน  โว  คหปตโยติ  กสฺมา  อาห  ฯ  โส  กริ   
คาโม  อฏวีทวฺาเร  นิวิฏโ    นานาวิธา  สมณพฺราหฺมณา  ทิวส   
มคฺค  คนฺตฺวา  สาย  ปาต  วา  คาม   วาสตฺถาย  อุเปนฺติ  ฯ  เตส  
เต  มนุสฺสา  ม ฺจปานิ  ปตฺถริตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา  ปาเท   
มกฺเขตฺวา  กปฺปยปานกานิ  ทตฺวา  ปนุทิวเส  นิมนฺเตตฺวา   
ทาน  เทนฺติ  ฯ  เต  ปสนนฺจิตฺตา  เตหิ  สทฺธ ึ สมฺมนฺตยมานา  
เอว  วทนฺติอตฺถิ  ปน  โว  คหปตโย  กิ ฺจิ  ทสฺสน   
คหิตนฺติ    นตฺถิ  ภนฺเตติ  ฯ  คหปตโย  วินา  ทสฺสเนน  โลโก   
น  นิยฺยาติ  ฯ  เอก  ทสฺสน  รุจิตฺวา  ขมาเปตฺวา  คเหตุ  วฏฏติ    
สสฺสโต  โลโกติ  ทสฺสน  คณฺหถาติ  วตฺวา  ปกฺกนฺตา  ฯ   
อปรทิวเส  อ ฺเ  อาคตา  ฯ  เตป  ตเถว  ปุจฺฉึสุ  ฯ  เต  เตส   
อาม  ภนฺเตติ  ปุริเมสุ  ทิวเสสุ  ตุมฺหาทิสา  สมณพฺราหฺมณา   
อาคนฺตฺวา  สสฺสโต  โลโกติ  อเมฺห  อิท  ทสฺสน  คาหาเปตฺวา   
คตาติ  อาโรเจสุ  ฯ  เต  พาลา  กึ  ชานนฺติ  ฯ  อุจฺฉิชฺชติ  อย   
โลโกติ  อุจฺเฉททสฺสน  คณฺหถาติ  เอว  เตป  อุจฺเฉททสฺสน   
คณฺหาเปตฺวา  ปกฺกนฺตา  ฯ  เอเตน  อุปาเยน  อ ฺเ  เอกจฺจ- 
สสฺสต  ฯ  อ ฺเ  อนฺตานนฺต  ฯ  อ ฺเ  อมราวิกฺเขปนฺติ  เอว    
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                *เลมที่  ๙   อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๕ 
 
ทฺวาสฏ ีทิฏ ิโย  อุคฺคณฺหาเปสุ  เต  ปน  เอกทิฏ ิยมฺป   
ปติฏาตุ นาสกฺขึสุ  ฯ  สพฺพปจฺฉา  ภควา  อคมาสิ  ฯ  โส  
เตส  หิตตฺถาย  ปุจฺฉนฺโต  อตฺถิ  ปน  โว  คหปตโยติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ  อาการวตีติ  การณวตี  สเหตุกา  ฯ  อปณฺณโกติ  อวิรุทฺโธ (๑) 
อเทฺวชฺฌคามี  เอกสคาหิโก  ฯ   
        นตฺถ ิ ทนิฺนนฺติอาทิ  ทสวตฺถุกา  มิจฺฉาทิฏ ิ  เหฏา   
สาเลยฺยกสุตฺเต  วิตฺถาริตา  ฯ  ตถา  ตวิปจฺจนีกสมฺมาทิฏ ิ  ฯ  (๒)   
        เนกฺขมฺเม  อานิสสนฺติ  โย  เนส  อกุสลโต  นกิฺขนฺตภาเว   
อานิสโส  ฯ  โย  จ  โวทานปกฺโข  วิสทฺุธิปกฺโข  ฯ  ต  น  ปสฺสนฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อสทฺธมฺมส ฺตฺตีติ  อภูตธมฺมส ฺาปนา  ฯ  อตฺตาน 
อุกฺกเสตีติ  เปตฺวา  ม  โก  อ ฺโ  อตฺตโน  ทสฺสน  ปเร   
คณฺหาเปตุ  สกฺโกตีติ  อตฺตาน  อุกฺขิปติ  ฯ  ปร  วมฺเภตีติ   
เอตฺตเกสุ  ชเนสุ  เอโกป  อตฺตโน  ทสสฺน  ปเร  คณฺหาเปตุ   
น  สกโฺกตีติ  เอว  ปร  เหฏา  ขิปติ  ฯ  ปุพฺเพว  โข  ปนาติ   
ปุพฺเพ  มิจฺฉาทสฺสน  คณฺหนฺตสฺเสว  สุสีลฺย  ปหีน  โหติ     
ทุสฺสีลฺยภาโว  ปจฺจุปฏ ิโต  ฯ  เอวมสฺสิเมติ  เอว  อสฺส  อิเม  
มิจฺฉาทิฏ ิอาทโย  สตฺต  ฯ  อปราปร  อุปฺปชฺชนวเสน  ปน  เตเยว  
มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยา  อเนเก  ปาปกา  อกสุลา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ  นาม  ฯ   
# ๑.   ม.  อวิรทฺโธ   ฯ   ๒.  ม.  ตพฺพิปจฺจนีกภูตา  สมฺมาทิฏ ิ   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๓๖ 
 
        ตตฺราติ  ตาสุ  เตส  สมณพฺราหฺมณาน  ลทฺธีส ุ ฯ   
กลิคฺคโหติ  ปราชยคฺคาโห  ฯ  ทุสฺสมตฺโต  สมาทินฺโนติ  ทุคฺคหิโต   
ทุปฺปรามฏโ  ฯ  เอกส  ผริตฺวา  ติฏตีติ  เอกนฺต  เอกโกฏาส   
สกวาทเมว  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา  ติฏติ  ฯ  สเจ  โข  นตฺถิ   
ปโร  โลโกติ  เอว  สนฺเตเยว  โสตฺถิภาวาวโห  โหติ    ริ ฺจตีติ   
วชฺเชติ  ฯ   
        สทฺธมมฺส ฺตฺตีติ  ภูตธมฺมส ฺาปนา  ฯ   
        กฏคฺคโหติ  ชยคฺคาโห  ฯ  สุสมตฺโต  สมาทินโฺนติ  สุคหิโต   
สุปรามฏโ  ฯ  อุภยส  ผริตฺวา  ติฏตีติ  อุภยนฺต  อุภยโกฏาส  
สกวาท  ปรวาท ฺจ  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา  ติฏติ  สเจ  โข   
นตฺถิ  ปโร  โลโกติ  เอว  สนฺเตป  โสตฺถิภาวาวโห  โหติ    ปรโตป  
เอกสอุภยเสสุ  อิมินา  ปน  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        กโรโตติ  สหตฺถา  กโรนฺตสฺส  ฯ  การยโตติ  อาณตฺติยา   
กาเรนฺตสฺส  ฯ  ฉินฺทโตติ  ปเรส  หตฺถาทีนิ  ฉินฺทนฺตสฺส  ฯ   
ปจโตติ  ทณฺเฑน  ปเลนฺตสฺส  วา  ตชฺเชนฺตสฺส  วา  ฯ  โสจยโตติ   
ปรสฺส  ภณฺฑหรณาทีหิ  โสก  สย  กโรนฺตสฺสป  ปเรหิ   
กาเรนฺตสฺสป  ฯ  กลิมโตติ  อาหารูปจฺเฉทพนฺธนาคารปฺปเวสนาทีหิ   
สย  กลิมนฺตสฺสาป    ปเรหิ  กลิมาเปนฺตสฺสป  ฯ  ผนฺทโต   
ผนฺทาปยโตติ  ปร  ผนฺทนฺต  ผนฺทนกาเล  สยมฺป  ผนฺทโต   
ปรมฺป  ผนฺทาปยโต  ฯ  ปาณมติปาตยโตติ  ปาณ  หนนฺตสฺสป    
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                *เลมที่  ๙   อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๗ 
 
หนาเปนฺตสฺสป  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  กรณการาปนวเสเนว  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สนฺธินติฺ  ฆรสนฺธึ    นิลฺโลปนฺติ  มหาวิโลป  ฯ  เอกาคาริกนฺติ   
เอกเมว  ฆร  ปริวาเรตฺวา  วิลุมฺปน  ฯ  ปริปนฺเถ  ติฏโตติ   
อาคตาคตาน  อจฺฉินฺทนตฺถ  มคฺเค  ติฏโต  ฯ  กโรโต  น  กริยติ   
ปาปนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  ปาป  กโรมีติ  ส ฺาย  กโรโตป  ปาป   
น  กริยติ    นตฺถิ  ปาป  ฯ  สตฺตา  ปน  กโรมาติ  เอว  ส ฺ ิโน   
โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ขุรปรยินฺเตนาติ  ขุรเนมินา  ฯ  ขุรธารสทิส- 
ปริยนฺเตน  วา  ฯ  เอก  มสขลนฺติ  เอก  มสราสึ  ฯ  ปุ ฺชนฺติ   
ตสฺเสว  เววจน  ฯ  ตโตนทิานนฺติ  เอกมสขลกรณนทิาน   ฯ 
ทกฺขิณตีเร  มนุสฺสา  กกขฺลา  ทารุณา  ฯ  เต  สนฺธาย  หนนฺโตติ- 
อาทิ  วุตฺต  ฯ  อุตฺตรตีเร  สทฺธา  โหนฺติ  ปสนฺนา  พุทฺธมามกา  
ธมฺมมามกา  สงฺฆมามกา  ฯ  เต  สนฺธาย  ททนโฺตติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  ยชนฺโตติ  มหายาค  กโรนโฺต  ฯ  ทเมนาติ  อินฺทฺริย- 
ทมเนน  อุโปสถกมฺเมน  ฯ  สยเมนาติ  สีลสยเมน  ฯ  สจฺจวชฺเชนาติ (๑) 
สจฺจวจเนน  ฯ  อาคโมติ  อาคมน  ฯ  ปวตฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  สพฺพถาป  
ปาปปุ ฺาน  กริิยเมว  ปฏิกฺขิปนฺติ  ฯ  สุกฺกปกฺเขป  วุตฺตนเยเนว  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เสสเมตฺถ  ปุริมวาเร  วุตฺตสทิสเมว  ฯ   
        นตฺถ ิ เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโยติ  เอตฺถ  ปจฺจโย  เหตุเววจน  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๓๘ 
 
อุภเยนป  วิชชฺมานกเมว  กายทุจฺจริตาทึ  สงฺกิเลสปจฺจย   
กายสุจริตาทึ  วิสุทฺธิปจฺจย  ปฏิกฺขิปนฺติ    นตฺถิ  พล    นตฺถิ  วิรยิ     
นตฺถิ  ปรุิสตฺถาโม    นตฺถ ิ ปุริสปรกฺกโมติ  สตฺตาน  สงฺกิเลสิตุ   
วา  สุชฺฌตุิ  วา  พล  วา  วิริย  วา  ปุริเสน  กาตพฺโพ   
นาม  ปุริสถาโม  วา  ปุริสปรกฺกโม  วา  นตฺถ ิ ฯ   
        สพฺเพ  สตฺตาติ  โอฏโคณคทฺรภาทโย  อนวเสเส   
ทสฺเสนฺติ  ฯ  สพฺเพ  ปาณาติ  เอกินฺทฺริโย  ปาโณ  ทวิฺนฺทฺริโย  
ปาโณติ  อาทิวเสน  วทนฺติ  ฯ  สพฺเพ  ภูตาติ  อณฺฑโกสวตฺถิโกเสสุ   
ภูเต  สมฺภเวสี  (๑)  สนฺธาย  วทนฺติ  ฯ  สพฺเพ  ชีวาติ  สาลิยวโคธูมาทโย 
สนฺธาย  วทนฺติ  ฯ  เตสุ  เหเต  วิรุหนภาเวน  ชีวส ฺ ิโน  ฯ   
อวสา  อพลา  อวิริยาติ  เตส  อตฺตโน  วโส  วา  พล  วา   
วิริย  วา  นตฺถิ  ฯ  นิยติสงฺคติภาวปริณตาติ  เอตฺถ  นิยตีติ  
นิยตตา  ฯ  สงฺคตีติ  ฉนฺน  อภิชาตีน  ตตฺถ  ตตฺถ  คมน  ฯ   
ภาโวติ  สภาโวเยว  ฯ  เอว  นิยติยา  จ  สงฺคติยา  จ  สภาเวน   
จ  ปริณตา  นานปฺปการต  ปตฺตา  ฯ  เยน  หิ  ยถา  ภวิตพฺพ   
โส  ตเถว  ภวติ  ฯ  เยน  โน  ภวิตพฺพ  ฯ  โส  น  ภวตีติ   
ทสฺเสนฺติ  ฯ  ฉเสฺววาภิชาตีสูติ  ฉสุเอว  อภิชาตีสุ  ตฺวา   
สุข ฺจ  ทุกฺข ฺจ  ปฏิสเวเทนฺติ  ฯ  อ ฺา  สุขทุกฺขภูมิ  นตฺถีติ  ทสฺเสนฺติ  ฯ   
# ๑. ส.ี   สมภฺูเต   ฯ  
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                *เลมที่  ๙   อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓๙ 
 
        ตตฺถ  ฉ  อภิชาติโย  นาม  กณฺหาภิชาติ  นีลาภิชาติ   
โลหิตาภิชาติ  หลิทฺทาภิชาติ  สุกฺกาภิชาติ  ปรมสุกกฺาภิชาตีติ  ฯ   
ตตฺถ  สากุณิโก  สูกรโิก  ลุทฺโท  มจฺฉฆาตโก  โจโร  โจรฆาตโก  
เย  วา  ปน ฺเป  เกจิ  กรุูรกมฺมนฺตา  ฯ  อย  กณฺหาภิชาติ   
นาม  ฯ  ภิกขฺู  นีลาภิชาตีติ  วทนฺติ  ฯ  เต  กิร  จตูส ุ ปจฺจเยสุ   
กณฺฏเก  ปกขิฺปตฺวา  ขาทนฺติ  ฯภิกฺขู  จ  กณฺฏกวุตฺติโนติ   
อย  หิ  เนส (๑) ลทฺธิเยว  ฯ อถวา  กณฺฏกวุตฺติกา  เอว   
นาม  เอเก  ปพฺพชิตาติ  วทนฺติ  ฯ  สมณกณฺฏกวุตฺติกาติป   
หิ  เนส  ลทธฺิ  ฯ  โลหิตาภิชาติ  นาม  นิคณฺา  เอกสาฏกาติ   
วทนฺติ  ฯ  อิเม  กริ  ปุริเมหิ  ทฺวีหิ  ปณฺฑรตรา  ฯ  คิหีอเจลสาวกา   
หลิทฺทาภิชาตีติ  วทนฺติ  ฯ  อิติ  อตฺตโน  ปจฺจยทายเก  นิคณฺเหิป   
เชฏกตเร  กโรนฺติ    นนโฺท  ฯ  วจฺโฉ  ฯ  สงฺกิจฺโจ  ฯ  อย  สุกฺกา- 
ภิชาตีติ  วทนฺติ  ฯ  เต  กริ  ปรุิเมหิ  จตูหิ  ปณฺฑรตรา  ฯ   
อาชีวเก  ปน  ปรมสุกฺกาภิชาตีติ  วทนฺติ  ฯ  เต  กริ  สพฺเพหิ   
ปณฺฑรตรา  ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพ  สตฺตา  ปม  สากุณิกาทโยว  โหนฺติ  ฯ   
ตโต  วิสุชฺฌมานา  สกฺยสมณา  โหนฺติ  ฯ  ตโต  วิสชฺุฌมานา  
นิคณฺา  ตโต  อาชีวกสาวกา  ฯ  ตโต  นนฺทาทโย  ฯ  ตโต   
อาชีวกาติ  อยเมเตส  ลทธฺิ  ฯ  สุกฺกปกฺโข  วุตฺตปจฺจนีเกน   
# ๑. ม.  ปาฬเิยว  ฯ  เอวมุปริป   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๔๐ 
 
เวทิตพฺโพ  ฯ  เสสมิธาป  ปุริมวาเร  วุตฺตสทิสเมว  ฯ   
        อิมาสุ  ปน  ตีสุ  ทิฏ ีสุ  นตฺถิกทฏิ ิ  วิปาก  ปฏิพาหติ   
อกิริยทิฏ ิ  กมฺม  ปฏิพาหติ  ฯ  อเหตุกทิฏ ิ  อุภยมฺป  ปฏิพาหติ  ฯ   
ตตฺถ  กมฺม  ปฏิพาหนฺเตนาป  วิปาโก  ปฏิพาหิโต  โหติ  ฯ 
วิปาก  ปฏิพาหนฺเตนาป  กมฺม  ปฏิพาหิต  ฯ  อิติ  สพฺเพเปเต   
อตฺถโต  อุภยปฏิพาหกา  อเหตุกวาทา  เจว  อกิริยวาทา  จ   
นตฺถิกวาทา  จ  โหนฺติ  ฯ  เย  ปน  เตส  ลทฺธึ  คเหตฺวา   
รตฺติฏานทิวาฏาเน  นิสินฺนา  สชฺฌายนฺติ  วีมสนฺติ  ฯ  เตส   
นตฺถิ  ทินฺน    นตฺถ ิ ยฏิ  ฯ  กโรโต  น  กริยติ  ปาป    นตฺถ ิ 
เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโยติ  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  มิจฺฉาสติ  สนฺติฏติ   
จิตฺต  เอกคฺค  โหติ    ชวนานิ  ชวนฺติ  ฯ  ปมชวเน  สเตกิจฺฉา   
โหนฺติ  ฯ  ตถา  ทุติยาทีสุ  ฯ  สตฺตเม  พุทฺธานมฺป  อเตกิจฺฉา   
อนิวตฺติโน  อริฏกณฺฏกสทิสา  ฯ   
        ตตฺถ  โกจิ  เอก  ทสสฺน  โอกกฺมติ  ฯ  โกจิ  เทฺวป  ฯ   
โกจิ  ตีณิป  ฯ  เอกสฺมึ  โอกฺกนฺเตป  ทฺวีสุ  ตีสุ  โอกฺกนฺเตสุป  
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโกว  โหติ    ปตฺโต  สคฺคมคฺคาวรณ ฺเจว  โมกฺข- 
มคฺคาวรณ ฺจ  ฯ  อภพฺโพ  ตสฺสตฺตภาวสฺส  อนนฺตร  สคฺคมฺป  คนฺตุ   
ปเคว  โมกฺข  ฯ  วฏฏขาณุ  นาเมส  สตฺโต  ปวีโคปโก  ฯ  
กึ  ปเนส  เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  นิยโต  โหติ    อุทาหุ   
อ ฺสฺมึปติ  ฯ  เอกสฺมึเยว  นิยโต  ฯ  อาเสวนวเสน  ปน  ภวนตฺเรป    
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                *เลมที่  ๙   อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๔๑ 
 
ตนฺต  ทิฏ ึ  โรเจติเยว  ฯ เอวรูปสฺส  ห ิ เยภุยฺเยน  ภวโต   
วุฏาน  นาม  นตฺถ ิ ฯ   
                ตสฺมา  อกลฺยาณชน                อาสีวิสมิโวรค   
                อารกา  ปริวชฺเชยฺย                ภูติกาโม  วิจกฺขโณติ  ฯ   
        นตฺถ ิ สพฺพโส  อารปฺุปาติ  อรูปพฺรหฺมโลกา  (๑)  นาม   
สพฺพากาเรน  นตฺถ ิ ฯ  มโนมยาติ  ฌานจิตฺตมยา  ฯ  ส ฺามยาติ   
อรูปชฺฌานส ฺาย  ส ฺามยา  ฯ  รปูานเยว  นิพฺพิทาย  วิราคาย   
นิโรธาย  ปฏปินฺโน  โหตีติ  อย  ลาภี  วา  โหติ  ตกกฺี  วา  ฯ   
ลาภี  นาม  รปูาวจรชฺฌานลาภี  ฯ  ตสฺส  รูปาวจเร  กงฺขา   
นตฺถิ  ฯ  อรปูาวจรโลเก  อตฺถิ  ฯ  โส  อห  อารุปฺปา  อตฺถีติ   
วทนฺตานป  นตฺถีติ  วทนฺตานป  สุณามิ  ฯ  อตฺถ ิ นตฺถีติ  ปน  
น  ชานามิ  ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  ปทฏาน  กตฺวา  อรูปาวจรชฺฌาน  
นิพฺพตฺเตสฺสามิ  ฯ  สเจ  อารุปฺปา  อตฺถิ  ฯ  ตตฺถ  นิพฺพตฺเตสฺสามิ     
สเจ  นตฺถิ  ฯ  รูปาวจรพฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺติสฺสามิ  ฯ  เอว  เม   
อปณฺณโก  ธมฺโม  อปณฺณโกว  อวิรทฺุโธว    ภวิสสฺตีติ  ตถา  
ปฏิปชชฺติ  ฯ  ตกฺก ี ปน  อปฺปฏิลทฺธชฌฺาโน  ฯ  ตสฺสาป  รูปชฌฺาเน  
กงฺขา  นตฺถิ  ฯ  อรูปโลเก  ปน  อตฺถิ  ฯ  โส  อห  อารุปฺปา   
อตฺถีติ  วทนฺตานป  นตฺถีติ  วทนฺตานป  สุณามิ  ฯ  อตฺถิ  
นตฺถีติ  ปน  น  ชานามิ  ฯ  กสิณปรกิมมฺ  กตฺวา  จตุตฺถชฺฌาน   
# ๑.  ม.  อรปูพฺรหฺมโลโก   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  คหปติวคฺควณฺณนา หนา  ๑๔๒ 
 
นิพฺพตฺเตตฺวา  ต  ปทฏาน  กตฺวา  อรปูาวจรชฺฌาน (๑)    
นิพฺพตฺเตสฺสามิ  ฯ  สเจ  อารุปฺปา  อตฺถิ  ฯ  ตตฺถ  นิพฺพตฺติสฺสามิ   
สเจ  นตฺถิ  ฯ  รูปาวจรพฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺติสฺสามิ  ฯ  เอวเมว   
อปณฺณโก  ธมฺโม  อปณฺณโกว  อวิรทฺุโธว  ภวิสสฺตีติ  ตถา  
ปฏิปชชฺติ  ฯ   
        ภวนิโรโธติ  นิพฺพาน  ฯ  สาราคาย   สนฺติเกติ  ราควเสน  วฏเฏ   
รชฺชนสฺส  สนฺติเก  ฯ  สโยคายาติ  ตณฺหาวเสน  สโยชนตฺถาย  ฯ   
อภินนฺทนายาติ  ตณฺหาทิฏ ิวเสน  อภินนฺทนาย  ฯ  ปฏิปนฺโน   
โหตีติ  อยมฺป  ลาภี  วา  โหติ  ตกฺก ี วา  ลาภี  นาม   
อฏสมาปตฺติลาภี  ฯ  ตสฺส  อารุปฺเป  กงฺขา  นตฺถิ    นิพฺพาเน   
อตฺถิ  ฯ  โส  อห  นิโรโธ  อตฺถีติป  นตฺถีติป  สุณามิ  ฯ  สย   
น  ชานามิ  ฯ  สมาปตฺติปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒสฺสามิ   
สเจ  นิโรโธ  ภวิสฺสติ  ฯ  อรหตฺต  ปตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสามิ    โน  
เจ  ภวิสฺสติ  ฯ  อารุปฺเป  นิพฺพตฺติสฺสามีติ  เอว  ปฏปิชฺชติ  ฯ  ตกฺกี  
ปน  เอกสมาปตฺติยาป  น  ลาภี  ฯ  อารปฺุเป  ปนสฺส  กงฺขา   
นตฺถิ  ฯ  ภวนิโรเธ  อตฺถ ิ ฯ  โส  อห  นิโรโธ  อตฺถติีป  นตฺถีติป   
สุณามิ  ฯ  สย  น  ชานามิ  ฯ  กสิณปรกิมฺม  กตฺวา  อฏสมาปตฺติโย  
นิพฺพตฺเตตฺวา  สมาปตฺติปทฏาน  วิปสฺสน  วฑฺเฒสฺสามิ  ฯ  สเจ  
นิโรโธ  ภวิสสฺติ  ฯ  อรหตฺต  ปตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสามิ  ฯ  โน  เจ   
# ๑. ม. อรูปาวจรชฺฌาน   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 143 

                *เลมที่  ๙   อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๔๓ 
 
ภวิสฺสติ   อารุปฺเป  นิพฺพตฺติสฺสามีติ  เอว  ปฏิปชฺชติ  ฯ  เอตฺถาห 
อตฺถิ  ทินฺนนติฺอาทีนิ  ตาว  อปณฺณกานิ  ภวนฺตุ    นตฺถิ  ทินฺนนฺติ 
อาทีนิ  ปน  กถ  อปณฺณกานีติ  ฯ  คหณวเสน  ฯ  ตานิ  หิ   
อปณฺณก  อปณฺณกนฺติ   เอว  คหิตตฺตา  อปณฺณกานิ  นาม   
ชาตานิ  ฯ   
        จตฺตาโรเมติ  อย  ปาฏิเยกฺโก  อนุสนฺธิ    นตฺถิกวาโท   
อเหตุกวาโท  ฯ  อกิรยิวาโท  ฯ  อารุปปฺา  นตฺถิ  นโิรโธ  นตฺถีติ  
เอว  วาทิโน  จ  เทฺวติ  อิเม  ป ฺจ  ปุคฺคลา  เหฏา  ตโย  
ปุคฺคลาว  โหนฺติ  ฯ  อตฺถิกวาทาทโย  ป ฺจ  เอโก  จตุตฺถปุคฺคโลว  
โหติ    เอตมตฺถ  ทสฺเสตุ  ภควา  อิม  เทสน  อารภิ  ฯ  ตตฺถ   
สพฺพ  อตฺถโต  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                        ทสม  ฯ   
                                        ปมวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๑๔๔ 
 
                                        ภิกฺขุวคฺควณฺณนา   
                                อมฺพลฏ ิกราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อมพฺลฏ ิกราหุโลวาทสุตฺต (๑)  ฯ   ตตฺถ   
อมฺพลฏ ิกาย  วิหรตีติ  เวฬุวนวิหารสฺส  ปจฺจนฺเต  ปธานฆร- 
สงฺเขเป วิเวกกามาน  วสนตฺถาย  กเต  อมฺพลฏ ิกาติ  เอว- 
นามเก  ปาสาเท  ปวิเวก  พฺรูหยนฺโต  วิหรติ  ฯ  กณฺฏโก  นาม   
ชาตกาลโต  ปฏาย  ติขิโณว  โหติ   เอวเมว  อยมฺป  อายสฺมา  
สตฺตวสฺสิกสามเณรกาเลเยว  ปวิเวก  พฺรูหยมาโน  ตตฺถ  วิหาสิ  ฯ  
ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโตติ  ผลสมาปตฺติโต  วุฏาย  ฯ  อาสนนฺติ   
ปกติป ฺตฺตเมเวตฺถ  อาสน  อตฺถ ิ ฯ  ต  ปปโฺปเตฺวา  เปสิ  ฯ   
อุทกาทาเนติ  อุทกภาชเน  ฯอุทกาธาเนติป ปาโ  ฯ   
        อายสฺมนฺต  ราหุล  อามนฺเตสีติ  โอวาททานตฺถ  อามนฺเตสิ  ฯ  
ภควตา  หิ  ราหุลตฺเถรสฺส  สมฺพหุลา  ธมฺมเทสนา  กตา  ฯ   
สามเณรป ฺหา  เถรสฺเสว  วุตฺตา  ฯ    ตถา  ราหุลสยุตฺต   
มหาราหุโลวาทสุตฺต  จุลฺลราหุโลวาทสุตฺต   อิท  อมฺพลฏ ิก- 
ราหุโลวาทสุตฺตนฺติ  ฯ   
        อย ฺหิ  อายสฺมา  สตฺตวสฺสิกกาเล  ภควนฺต  จีวรกณฺเณ   
คเหตฺวา  ทายชฺช  เม  สมณ  เทหีติ  ทายชฺช  ยาจมาโน  
ภควตา  ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถรสฺส  นิยฺยาเทตฺวา  ปพฺพาชิโต  ฯ   
#  ๑.  สฺยา  ราหุโลวาทสุตฺต   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 145 

        *เลมที่  ๙   อมฺพลฏ ิกราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา หนา  ๑๔๕ 
 
อถ  ภควา  ทหรกุมารา  นาม  ยุตฺตายุตฺต  กถ  กเถนฺติ   
โอวาทมสฺส  เทมีติ  ราหุลกุมาร  อามนฺเตตฺวา  ราหุลสามเณเรน  
นาม  ติรจฺฉานกถ  กเถตุ  น  วฏฏติ  ฯ  ตฺว  กถยมาโน  เอวรูป   
กถ  กเถยฺยาสีติ  สพฺพพุทฺเธหิ   อวิชหิต  ทสปุจฺฉ  ป ฺจ- 
ปณฺณาสวิสฺสชฺชน  เอโก  ปโ ฺห  เอโก  อุทฺเทโส  เอก   
เวยฺยากรณ   เทฺว  ป ฺหา  ฯเป ฯ  ทส  ป ฺหา  ทส  อุทฺเทสา  
ทส  เวยฺยากรณาติ   เอก   นาม  ก ึ  สพฺเพ  สตฺตา   
อาหารฏ ิติกา  ฯเป ฯ  ทส  นาม  กึ  ฯ  ทสหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
อรหาติ  วุจฺจตีติ  (๑)  อิม  สามเณรป ฺห  กเถสิ  ฯ  ปุน  จินฺเตสิ   
ทหรกุมารา  นาม  ปยมุสาวาทา  โหนฺติ  ฯ  อทิฏเมว  ทิฏ   
อเมฺหหิ  ฯ  ทิฏเมว  น  ทิฏ  อเมฺหหีติ  วทนฺติ  โอวาทมสฺส   
เทมีติ  อกฺขีหิ  โอโลเกตฺวาป  สุขส ฺชานนตฺถ  ปมเมว  จตสฺโส 
อุทกาทานูปมาโย  ฯ  ตโต  เทฺว  หตฺถอุิปมาโย  ตโต  เอก   
อาทาสูปม ฺจ  ทสฺเสตฺวา  อิม  สุตฺต  กเถสิ  ฯ  จตูสุ  ปน   
ปจฺจเยสุ  ตณฺหาวิวชฺชน   ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  ฉนฺทราคปฺปหาน   
กลฺยาณมิตฺตูปนิสฺสยสฺส  มหนฺตภาว ฺจ  ทสฺเสตฺวา  ราหุลสุตฺต  (๒)  
กเถสิ  ฯ  อาคตาคตฏาเน  ภเวสุ  ฉนทฺราโค  น  กตฺตพฺโพติ  
ทสฺเสตุ ราหุลสยุตฺต  (๓)  กเถสิ  ฯ  อห  โสภามิ   มม  วณฺณายตน   
ปสนฺนนฺติ  อตฺตภาว  นิสฺสาย  เคหสฺสิตฉนฺทราโค  น  กตฺตพฺโตติ    
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๖ 
 
มหาราหุโลวาทสุตฺต  กเถสิ  ฯ   
        ตตฺถ  ราหุลสุตฺต  อิมสฺมึ  นาม  กาเล  วุตฺตนฺติ  น   
วตฺตพฺพ  ฯ  ต ฺหิ  อภิโณฺหวาทวเสน  วุตฺต  ฯ  ราหุลสยุตฺต   
สตฺตวสฺสิกกาลโต  ปฏาย  ยาว  อวสฺสิกภิกฺขุกาลา  วุตฺต  ฯ   
มหาราหุโลวาทสุตฺต  อฏารสวสฺสิกสามเณรกาเล  (๑)  วุตฺต  ฯ  
จุลฺลราหุโลวาทสุตฺต  อวสฺสิกภิกฺขุกาเล  วุตฺต  ฯ  กมุารกปโ ฺห     
จ  อิท ฺจ  จุลฺลราหุโลวาทสุตฺต  สตฺตวสฺสิกสามเณรกาเล   
วุตฺต  ฯ  เตสุ  ราหุโลวาทสุตฺต  อภิโณฺหวาทตฺถ  ฯ  ราหุลสยุตฺต   
เถรสฺส  วิปสฺสนาคพฺภคหณตฺถ  ฯ  มหาราหุโลวาท  เคหสฺสิตฉนฺท- 
ราควิโนทนตฺถ  ฯ  จุลลฺราหุโลวาท  เถรสฺส  ป ฺจทสวิมุตฺติ- 
ปริปาจนียธมฺมปริปากกาเล  อรหตฺตคาหาปนตฺถ  วุตฺต  ฯ   
อิท ฺจ  ปน  สนฺธาย  ราหุลตฺเถโร  ภิกขฺุสงฺฆมชฺเฌ  ตถาคตสฺส  
คุณ  กเถนฺโต  อิทมาห   
        กิกีว  พีช  รกฺเขยฺย                จามรี  วาลมุตฺตม   
        นิปโก  สีลสมฺปนฺโน                มม  รกฺขิ  (๒)  ตถาคโตติ  ฯ  (๓)   
        สามเณรปโ ฺห    อยุตฺตวจนปฺปหานตฺถ  อิท  จุลฺลราหุโล- 
วาทสุตฺต  สมฺปชานมุสาวาทสฺส  อกรณตฺถ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  ปสฺสสิ  โนติ  ปสฺสสิ  น ุ ฯ  ปริตฺตนฺติ  โถก  ฯ   
# ๑. ม.  สตฺตรสาฏารส ... ฯ  ๒.    ม.  ทกฺขิ   ฯ    
๓.  สฺยา....อณฺฑ  รกฺเขยฺย  จามรีริว  วาลธึ....ทกฺขิ  มหามุนิ  ฯ  ขุ. อป.  ๓๒/๑๘/๘๗  ฯ   
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        *เลมที่  ๙   อมฺพลฏ ิกราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา หนา  ๑๔๗ 
 
สาม ฺนฺติ  สมณธมฺโม  ฯ   นิกฺกุชชฺิตฺวาติ  อโธมุข  กตฺวา  ฯ  
อุกฺกุชฺชิตฺวาติ  อุตฺตาน  กตฺวา  ฯ   
        เสยฺยถาป  ราหุล  ร ฺโ  นาโคติ  อย  อุปมา  สมฺปชานมุสา- 
วาทสวรรหิตสฺส  โอปมมฺทสฺสนตฺถ  วุตฺตา  ฯ  ตตฺถ  อีสาทนฺโตติ   
รถีสาสทิสทนฺโต  ฯ  อุรฬฺุหวาติ  อภิวฑฺฒิโต  อาโรหสมฺปนฺโน  ฯ   
อภิชาโตติ  สุชาโต  ชาติสมฺปนฺโน  ฯ  สงฺคามาวจโรติ  สงฺคาม   
โอติณฺณปุพฺโพ  ฯ  กมฺม  กโรตีติ  อาคตาคเต  ปวตฺตนฺโต   
ปาเตติ  ฯ  (๑)  ปุรตฺถิมกายาทีสุ  ปน  ปุรตฺถิมกาเยน  ตาว   ผลก- 
โกฏกมุณฺฑปาการาทโย  ปาเตติ  ฯ  ตถา  ปจฺฉิมกาเยน  ฯ  สีเสน   
กมฺม  นาม  นิยเมตฺวา  เอต  ปเทส  มทฺทิสฺสามีติ  นิวตฺติตฺวา   
โอโลเกติ  ฯ  เอตฺตเกน  สตป  สหสฺสป  เทฺวธา  ภิชฺชติ  ฯ   
กณฺเณหิ  กมมฺ  นาม  อาคตาคเต  สเร  กณฺเณหิ  ปหริตฺวา  (๒)   
ปาตน  ฯ  ทนฺเตหิ  กมฺม  นาม  ปฏิหตฺถิอสฺสหตฺถาโรห- 
อสฺสาโรหปทาทีน  วิชฺฌน  นงฺคุฏเน  กมฺม  นาม  นงฺคุฏเ  พทฺธาย  
ทีฆสีลฏ ิยา  วา  อยมุสเลน  วา  เฉทนเภทน  ฯ  รกขฺเตว   
โสณฺฑนฺติ  โสณฺฑ  ปน  มุเข  ปกฺขิปตฺวา  รกฺขติ  ฯ   
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ตสฺส  หตฺถิโน  รกขฺเณ  ฯ   อปริจฺจตฺตนฺติ   
อนิสฺสฏ  ฯ  ปเรส  ชย  อมฺหาก ฺจ  ปราชย  ปสสฺติ  ม ฺเติ  ฯ   
โสณฺฑายป  กมฺม  กโรตีติ  อยมุคฺคร  วา  ขทิรมุสล  วา  คเหตฺวา    
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                *เลมที่  ๙  ภิกขฺุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๘ 
 
สมนฺตา  อฏารสหตฺถ  าน  มทฺทติ  ฯ  ปริจฺจตฺตนฺติ  วิสฺสฏ   
อิทานิ  หตฺถิโยธาทีสุ  น  กุโตจิ  ภายติ  ฯ  อมฺหาก  ชย   ปสฺสติ   
ม ฺเติ  ฯ    นาหนฺตสฺส  กิ ฺจิ  ปาปนฺติ  ตสฺส  ทกฺุกฏาทิ- 
อาปตฺติวีติกฺกเม  วา  มาตุฆาตกาทิกมฺเมสุ  วา  กิ ฺจิ  ปาป   
อกตฺตพฺพ  นาม  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมาติห  เตติ  ยสฺมา  สมปฺชาน- 
มุสาวาทิโน  อกตฺตพฺพ  ปาป  นาม  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมา  ตยา  
หสายป  ทวกมฺยตายป  มสุา  น  ภณิสฺสามีติ  สิกฺขิตพฺพ  ฯ  
ปจฺจเวกฺขณตฺโถติ  โอโลกนตฺโถ  ฯ  ย  มุเข  วชฺช  โหติ     
ตสฺส  ทสฺสนตฺโถติ  วุตฺต  โหติ    ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ  
โอโลเกตฺวา  โอโลเกตฺวา  ฯ   
        สสกฺก  น  กรณียนฺติ  เอกเสเนว  น  กาตพฺพ  ฯ  ปฏ-ิ 
สหเรยฺยาสีติ  นิวตฺเตยฺยาสิ  มา  กเรยฺยาสิ  ฯ  อนุปทชฺเชยฺยาสีติ   
อนุปเทยฺยาสิ  อุปตฺถมฺเภยยฺาสิ  ปุนปฺปนุ  กเรยฺยาสิ  ฯ   
อโหรตฺตานุสิกฺขีติ  รตฺติ ฺจ  ทิวส ฺจ  สิกฺขมาโน  ฯ   
        อฏฏิยิตพฺพนฺติ  อฏเฏน  ปฬิเตน  ภวิตพฺพ  ฯ  หรายิตพฺพนฺติ   
ลชชฺิตพฺพ  ฯ  ชิคุจฺฉิตพฺพนฺติ  คูถ  ทิสวฺา  วิย  ชิคุจฺฉา   
อุปฺปาเทตพฺพา  ฯ  มโนกมฺมสฺส  ปน  อเทสนาวตฺถุกตฺตา  อิธ   
เทเสตพฺพนฺติ  น  วุตฺต  ฯ  กิตฺตเก  ปน  าเน  กายกมฺมวจี- 
กมฺมานิ  โสเธตพฺพานิ  ฯ  กิตฺตเก  มโนกมฺมนฺติ  ฯ  กายกมฺมวจี-  
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        *เลมที่  ๙   อมฺพลฏ ิกราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา หนา  ๑๔๙ 
 
กมฺมานิ  ตาว  เอกสฺมึ  ปุเรภตฺเตเยว  โสเธตพฺพานิ  ฯ  ภตฺตกิจฺจ   
กตฺวา  ทิวาฏาเน  นิสินฺเนน  หิ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  อรุณุคฺคมนโต  
ปฏาย  ยาว  อิมสฺมึ  าเน  นิสชฺชา  อตฺถิ  น ุ โข  เม  อิมสฺมึ 
อนฺตเร  ปเรส  อกปฺปย  กายกมฺม  วา  วจีกมฺม  วาติ  ฯ  สเจ   
อตฺถีติ  ชานาติ  ฯ  เทสนายุตฺต  เทเสตพฺพ  ฯ  อาวิกรณยุตฺต   
อาวิกาตพฺพ  ฯ  สเจ  นตฺถ ิ ฯ  เตเนว  ปติปาโมชฺเชน  วิหาตพฺพ  ฯ   
มโนกมฺม  ปน  เอตสฺมึ  ปณฺฑปาตปริเยสนฏาเน  โสเธตพฺพ  ฯ   
กถ  ฯ  อตฺถิ  นุ  โข  เม  อชฺช  ปณฺฑปาตปริเยสนฏาเน  รูปาทีสุ   
ฉนฺโท  วา  ราโค  วา  ปฏฆิ  วาติ  ฯ  สเจ  อตฺถิ    น   
ปุน  เอว  กรสิฺสามีติ  จิตฺเตเนว  อธิฏาตพฺพ  ฯ  สเจ  นตฺถิ   
ตเนว  ปติปาโมชฺเชน  วิหาตพฺพ  ฯ   
        สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วาติ  พุทฺธา  วา  ปจฺเจกพุทฺธา   
วา  ตถาคตสาวกา  วา  ฯ  ตสฺมาติหาติ  ยสฺมา  อตีเตป  เอว   
ปริโสเธสุ  อนาคเตป  ปรโิสเธสฺสนฺติ  ฯ  เอตรหิป  ปริโสเธนฺติ  ฯ  ตสฺมา  
ตุเมฺหหิป  เตส  อนุสิกฺขนฺเตหิ  เอว  สิกฺขิตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ  อิม  ปน  เทสน  ภควา  ยาว   
ภวคฺคา  อุสฺสิตสฺส  รตนราสิโน  โยชนิยมณิกฺขนฺเธน  กฏู   
คณฺหนฺโต  วิย  เนยฺยปุคฺคลวเสน  ปรินฏิาเปสีติ  ฯ   
        อมฺพลฏ ิกราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        ปม  ฯ   
                __________________________    
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๑๕๐ 
 
                                มหาราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหาราหุโลวาทสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปฏ ิโต  
ปฏ ิโต  อนพุนฺธีติ  ทสฺสน  อวิชหิตฺวา  คมน  อพฺโพจฺฉินฺน   
กตฺวา  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อิริยาปถานุพนฺธเนน  อนุพนฺธิ  ฯ  ตทา  
หิ  ภควา  ปเท  ปท  นิกฺขิปนฺโต  วิลาสิตคมเนน  ปุรโต  
คจฺฉติ  ฯ  ราหุลตฺเถโร  ทสพลสฺส  ปทานุปทิโก  หตฺุวา  ปจฺฉโต  
ปจฺฉโต  คจฺฉติ  ฯ  (๑)   
        ตตฺถ  ภควา  สุปุปฺผิตสาลวนมชฺฌคโต  สุภูมโิอตรณตฺถาย   
นิกฺขนฺตมตฺตวรวารโณ  วิย  วิโรจิตฺถ  ฯ  ราหุลภทโฺท  ปวร-  
วรวารณสฺส  ปจฺฉโต  นิกขฺนฺตคชโปตโก  วิย  ฯ  ภควา  สายณฺหสมเย  
มณิคุหโต  นิกฺขมิตฺวา  โคจร  ปฏิปนโฺน  เกสรสโีห  วิย  ฯ   
ราหุลภทฺโท  จ  สีหมิคราชาน  อนุพนฺธนฺโต  นิกฺขนฺตสีหโปตโก   
วิย  ฯ  ภควา  มณิปพฺพตสสฺสิริกวนสณฺฑโต  ทาพโล  มหา- 
พฺยคฺโฆ  วิย  ฯ  ราหุลภทโฺท  จ  พฺยคฺฆราชาน  อนุพนฺธพฺยคฺฆโปตโก  
วิย ฯ  ภควา  สิมฺพลีทหโต(๒) นิกฺขนฺตสุปณฺณราชา   วิย  ฯ   
ราหุลภทฺโท  จ  สุปณฺณราชสฺส  ปจฺฉโต  นิกฺขนฺตสุปณฺณโปตโก   
วิย  ฯ  ภควา  จิตฺตกูฏปพฺพตโต  คคนตลปกฺขนฺตสุวณฺณหสราชา    
วิย  ฯ  ราหุลภทฺโท  จ  หสาธิปตึ  อนุปกฺขนฺตหสโปตโก    วิย  ฯ  ภควา   
มหาสร  อชโฺฌคาฬฺหา  สุวณฺณมหานาวา  วิย  ฯ  ราหุลภทฺโท    
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        *เลมที่  ๙   มหาราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๑ 
 
สุวณฺณนาว  ปจฺฉา  อนุพนฺธนาวาโปตโก  วิย  ฯ  ภควา  จกฺกรตนานุ- 
ภาเวน  คคนตเล  สมฺปยาตจกฺกวตฺติราชา  วิย  ฯ  ราหุลภทฺโท   
จ  ราชาน  อนุสมฺปยาตปรินายกรตน  วิย  ฯ  ภควา  วิคตวลาหก   
นภ  ปฏิปนนฺตารกราชา  วิย  ฯ  ราหุลภทฺโท  จ  ตารกาธิปติโน   
อนุมคฺคปฏิปนฺนปริสุทฺธโอสธิตารกา  วิย  ฯ   
        ภควาป  มหาสมฺมตปเวณิย  โอกกฺากราชวเส  ชาโต  ฯ  ราหุล- 
ภทฺโทป  ฯ  ภควาป  สงฺเข  ปกฺขิตฺตขีรสทิโส  สุปริสุทฺธชาติ- 
ขตฺติยกุเล  ชาโต  ฯ  ราหุลภทฺโทป  ฯ  ภควาป  รชชฺ  ปหาย   
ปพฺพชิโต  ฯ  ราหุลภทโฺทป  ฯ  ภควโตป  สรีร  ทฺวตฺตึสมหาปุริส-   
ลกฺขณปฏิมณฺฑิต  เทวนคเรสุ  สมุสสฺิตรตนโตรณ  วิย  สพฺพ- 
ผาลิผุลฺโล  ปาริฉตฺตโก  วิย  จ  อติมโนหร  ฯ  ราหุลภทฺทสฺสาป  ฯ   
        อิติ  เทฺวป  อภินีหารสมฺปนฺนา  ฯ  เทฺวป  ราชปพฺพชิตา   
เทฺวป  ขตฺติยสุขุมาลา  ฯ  เทฺวป  สุวณฺณวณฺณา  ฯ  เทฺวป  ลกฺขณ- 
สมฺปนฺนา  เอกมคฺค  ปฏิปนฺนา  ปฏิปาฏิยา  คจฺฉนฺตาน  ทฺวินฺน  
จนฺทมณฺฑลาน  ทฺวินฺน  สุริยมณฺฑลาน  ทฺวินฺน  สกฺกสุยาม- 
สนฺตุสิตปรนิมฺมิต  วสวตฺติมหาพฺรหฺมาทีน  สิริยา  สิรึ  อภิภวมานา   
วิย  วิโรจึสุ  ฯ   
        ตตฺรายสฺมา  ราหุโล  ภควโต  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  คจฺฉนฺโตว   
ปาทตลโต  ยาว  อุปริ  เกสนฺตา  ตถาคต  โอโลเกสิ  ฯ   โส   
ภควโต  พุทฺธเวสวิลาส  ทิสฺวา  โสภติ  ภควา  ทฺวตฺตึสมหา-  
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                *เลมที่  ๙  ภิกขฺุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๒ 
 
ปุริสลกฺขณวิจิตฺตสรีโร  พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺตตฺตา  วิปฺปกิณฺณ- 
สุวณฺณจุณฺณมชฺฌคโต  วิย  ฯ  วิชชฺุลตาปริกฺขิตฺโต  กนกปพฺพโต   
วิย  ฯ  ยนฺตสุตฺตสมากฑฺฒิต  รตนวิจิตฺต  สุวณฺณอคฺฆิก  วิย    
รตฺตปสุกูลจีวรปฏิจฺฉนฺโนป  รตฺตกมฺพลปริกฺขิตฺตกนกปพฺพโต  วิย   
ปวาฬลตาปฏิมณฺฑิต  สวุณฺณอคฺฆิก  วิย  ฯ  จีนปฏจุณฺณปูชิต   
สุวณฺณเจติย  วิย  ฯ  ลาขารสานุลิตฺโต  กนกยูโป  วิย  ฯ  รตฺตวลาห- 
กนฺตรโต  ตขณพฺภุคฺคตปุณฺณจนฺโท  วิย  ฯ  อโห  สมตึสปาร- 
มิตานุภาวสชฺชิตสฺส  อตฺตภาวสฺส  สิริสมฺปตฺตีติ  จินฺเตสิ  ฯ  ตโต  
อตฺตานป  โอโลเกตฺวา  อหมฺป  โสภามิ  ฯ  สเจ  ภควา  จตูสุ   
มหาทีเปสุ  จกฺกวตฺติรชฺช  อกริสฺสา  ฯ  มยฺห  ปรินายกฏานนฺตร   
อทฺทสา  ฯ  เอว  สนฺเต  อติวิย  ชมฺพูทปีตล  อโสภิสฺสาติ  อตฺตภาว  
นิสฺสาย  เคหสฺสิต  ฉนฺทราค  อุปฺปาเทสิ  ฯ  
        ภควาป  ปุรโต  คจฺฉนฺโตว  จินฺเตสิ  ปริปุณฺณจฺฉวิมส- 
โลหิโตทานิ  ราหุลสฺส  อตฺตภาโว  ฯ  รชนีเยสุ  รูปารมฺมณาทีสุ  
หิ  จิตฺตสฺส  ปกฺขนฺทนกาโล  ชาโต  ฯ  กึ  พหุลตาย  นุ  โข   
ราหุโล  วีตินาเมตีติ  ฯ  อถ  สหาวชฺชเนเนว  ปสนฺนอุทเก  มจฺฉ  
วิย  ฯ  ปริสทฺุเธ  อาทาสมณฺฑเล  มุขนิมิตฺต  วิย  จ  ตสฺส  ต   
จิตฺตุปฺปาท  อทฺทส  ฯ  ทสิฺวา  จ    อย  ราหุโล  มยหฺ  อตฺรโช   
หุตฺวา  มม  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺโต  อห  โสภามิ  ฯ  มยฺห  วณฺณายตน   
ปสนฺนนฺติ  อตฺตภาว  นิสฺสาย  เคหสฺสิตฉนฺทราค  อุปฺปาเทติ     
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        *เลมที่  ๙   มหาราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๓ 
 
อติตฺเถ  ปกฺขนฺโน   อุปฺปถ  ปฏิปนฺโน  อโคจเร  จรติ  ฯ  ทิสามุฬฺห- 
อทฺธิโก  วิย  อคนฺตพฺพทิส  คจฺฉติ  ฯ  อย  โข  ปนสฺส  กิเลโส   
อพฺภนฺตเร  วฑฺฒนฺโต  อตฺตตฺถป  ยถาภูต  ปสฺสิตุ  น  ทสฺสติ   
ปรตฺถป  อุภยตฺถป  ฯ  ตโต  นิรเยป  ปฏิสนฺธึ  คณฺหาเปสฺสติ     
ติรจฺฉานโยนิยมฺป  ปตฺติวิสเยป  อสุรกาเยป  สมฺพาเธป   
มาตุกุจฺฉิสฺมินฺติ  อนมตคฺเค  สสารวฏเฏ  ปริปาเตสฺสติ  ฯ  อย  หิ   
        อนตฺถชนโน  โลโภ        โลโภ  จิตฺตปฺปโกปโน   
        ภยมนฺตรโต  ชาต                ต  ชโน  นาวพุชฺฌติ  ฯฟ   
        ลุทฺโธ  อตฺถ  น  ชานาติ        ลุทโฺธ  ธมฺม  น  ปสฺสติ   
        อนฺธตม  ตทา  โหติ        ย  โลโภ  สหเต  นร  ฯ  (๑)   
        ยถา  โข  ปน  อเนกรตนปูรา  มหานาวา  ภินฺนผล- 
กนฺตเรน  อุทก  อาทิยมานา  มุหุตฺตมฺป  น  อชฺฌุเปกขิฺตพฺพา   
โหติ    เวคเวเคนสฺสา  วิวร  ปทหิตุ วฏฏติ  ฯ  เอวเมว  อยมฺป  น   
อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ  ฯ  ยาวสฺส  อย  กิเลโส  อพฺภนฺตเร  สลีรตนาทีนิ   
น  วินาเสติ  ฯ  ตาวเทว  น  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ  อชฌฺาสย  อกาสิ  ฯ   
เอวรูเปสุ  ปน  าเนสุ  พุทฺธาน  นาควิโลกน  นาม  โหติ  ฯ 
ตสฺมา  ยนฺเตน  ปริวตฺติตสุวณฺณปฏิมา  วิย  สกลกาเยเนว   
ปริวตฺเตตฺวา   ิโต  ราหุลภทฺท  อามนฺเตสิ  ฯ  ต  สนฺธาย  อถ 
โข  ภควา  อปโลเกตฺวาติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๘/๒๙๕   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๔ 
 
        ตตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ  รูปนฺติอาทีนิ  สพฺพากาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค   
ขนฺธนิทฺเทเส  วิตฺถาริตานิ  ฯ  เนตมฺมมาติอาทีนิ  มหาหตฺถิปโทปเม  
วุตฺตานิ  ฯ  รปูเมว  นุ  โข  ภควาติ  กสมฺา  ปุจฺฉิ  ฯ   ตสฺส   
กิร  สพฺพ  รปู  เนต  มม  ฯ  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ   
สุตฺวา  ภควา  สพฺพ  รูป  วิปสฺสนาป ฺาย  เอว  ทฏพฺพนฺติ   
วทติ  ฯ  เวทนาทีสุ  นุ  โข  กถ  ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ  นโย  
อุทปาทิ  ฯ  ตสฺมา  ตสฺมึ  นเย   ิโต  ปจฺุฉติ    นยกสุโล  
เหส  อายสฺมา  ราหุโล  ฯ  อิท  น  กตฺตพฺพนฺติ  วุตฺเต  อทมฺป   
น  กตฺตพฺพ  อทมฺป  น  กตฺตพฺพเมวาติ  นยสเตนป  นยสหสฺเสนป   
ปฏิวิชฺฌติ  ฯ  อิท  กตฺตพฺพนฺติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย  ฯ   
        สิกฺขากาโม  หิ  อย  อายสฺมา  ฯ  ปาโตว  คนฺธกุฏิปริเวเณ   
ปตฺตมตฺต  (๑)  วาลิก  โอกิรติ  อชชฺ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สนฺติกา  
มยฺห  อุปชฌฺายสฺส  สนฺติกา  เอตฺตก  โอวาท  เอตฺตก  ปริภาส   
ลภามีติ  ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธป  น  เอตทคฺเค  เปนฺโต  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  สิกฺขากามาน  ยทิท  ราหุโลติ   
สิกฺขายเมว  อคฺค  กตฺวา  เปสิ  ฯ  โสป  อายสฺมา  ภิกฺขุสงฺฆ- 
มชฺเฌ  เอวเมว  (๒) สีหนาท  นทิ   
                สพฺพเมต  อภิ ฺาย        ธมฺมราชา  ปตา  มม   
                สมฺมุขา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส        เอตทคฺเค  เปสิ  ม  ฯ   
# ๑. ม.  ปตฺถมตฺต  ๒.  ม. ตเมว   ฯ  
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                สกิฺขากามานห  อคฺโค        ธมฺมราเชน  โถมิโต   
                สทฺธาปพฺพชิตาน ฺจ        สหาโย  ปวโร  มม.   
                ธมฺมราชา  ปตา  มยฺห        ธมฺมรกฺโข  จ  เปตฺติโย   
                สาริปุตฺโต  อุปชฺฌาโย        สพฺพ  เม  ชนิสาสนนฺติ  ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ยสฺมา  น  เกวล  รปูเมว  ฯ  เวทนาทโยป   
เอว  ทฏพฺพา  ฯ ตสฺมา  รูปป  ราหุลาติอาทิมาห  ฯ  โก  นุชชฺาติ   
โก  นุ  อชฺช  ฯ  เถรสฺส  กริ  เอตทโหสิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
มยฺห  อตฺตภาวนิสฺสิต  ฉนฺทราค  ตฺวา  สมเณน  นาม   
เอวรูโป  วิตกฺโก  น  วิตกเฺกตพฺโพติ  เนว  ปริยาเยเนว  กถ   
กเถสิ  ฯ  คจฺฉ  ภิกฺขุ  ราหุล  วเทหิ  มาสฺส    ปุน  เอวรูป  วิตกฺก  
วิตกฺเกสีติ  น  ทูต  เปเสติ  ฯ  (๑)  ม  สมฺมุเข  ตฺวาเยว  ปน  สภณฺฑก  
โจร  จุลลฺาย  คณฺหนฺโต  วิย  สมฺมุขา  สุคโตวาท  อทาสิ   
สุคโตวาโท  จ  นาม  อสงฺเขยฺเยหิป  กปฺเปหิ  ทุลลฺโภ  ฯ  เอวรปูสฺส 
พุทฺธสฺส  สมมฺุขา  โอวาท  ลภิตฺวา  โก  น ุ วิ ฺ ู  ปณฺฑิตชาติโก   
อชฺช  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสิสฺสตีติ  ฯ  อเถส  อายสฺมา  อาหาร- 
กิจฺจ  ปหาย  ยสฺมึ  นิสินฺนฏาเน   ิเตน  โอวาโท  ลทฺโธ   
ตโตว  ปฏินวิตฺติตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล  นิสทีิ  ฯ  ภควาป   
ต  อายสฺมนฺต  นิวตฺตมาน  ทิสฺวาป  น  เอวมาห  มา  นิวตฺต   
ตาว  ราหุล  ภิกฺขาจารกาโล  เตติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  เอว  กิรสฺส   
# ๑.  ม.  เปเสสิ   ฯ  
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อโหสิ  อชชฺ  ตาว  กายคตาสติอมตโภชน  ภุ ฺชตูติ  ฯ   
        อทฺทสา  โข  อายสฺมา  สาริปุตฺโตติ  ภควติ  คเต  ปจฺฉา   
คจฺฉนฺโต  อทฺทส  ฯ  เอตสฺส  กริายสฺมโต  เอเกกสฺส  วิหรโต   
อ ฺ  วตฺต  ฯ  ภควตา  สทฺธึ  วิหรโต  อ ฺ  ฯ  ยทา  หิ  เทฺว   
อคฺคสาวกา  เอกากิโน  วสนฺติ  ฯ  ตทา  ปาโตว  เสนาสน   
สมฺมชฺชิตฺวา  สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา   
นิสินฺนา  อตฺตโน  จิตฺตรุจิยา  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺติ  ฯ  ภควตา   
สทฺธึ  วิหรนตฺา  ปน  เถรา  เอว  น  กโรนฺติ  ฯ  ตทา  หิ   
ภควา  ภิกฺขุสงฺฆปริวาโร  ปม  ภิกฺขาจาร  คจฺฉติ  ฯ  ตสฺมึ   
คเต  เถโร  อตฺตโน  เสนาสนา  นิกฺขมิตฺวา  พหูน  วสนฏาเน   
นาม  สพฺเพว  ปาสาทิก  กาตุ  สกฺโกนติฺ  วา    น  วา  สกฺโกนฺตีติ   
ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อสมฺมฏ  าน  สมฺมชชฺติ  ฯ  สเจ  กจวโร   
อฉฑฺฑิโต  โหติ    ต  ฉฑฺเฑติ  ฯ  ปานีย  เปตพฺพฏานมฺหิ   
ปานียกูเฏ  อสติ  ปานียฆฏ  เปติ  ฯ  คิลานาน  สนฺติก  คนฺตฺวา   
อาวุโส  ตุมฺหาก  กึ  อาหรามิ  ฯ  ก ึ โว  อิจฺฉิตพฺพนฺติ  ปุจฺฉติ     
อวสฺสิกทหราน  สนฺติก  คนฺตฺวา  อภิรมถ  อาวุโส  มา   
อุกฺกณฺ ิตฺถ  ฯ  ปฏิปตฺติสารก  พุทฺธสาสนนฺติ  โอวทติ  ฯ  เอว  กตฺวา  
สพฺพปจฺฉา  ภิกฺขาจาร  คจฺฉติ  ฯ  ยถา  หิ  จกฺกวตฺตี  กุหิ ฺจิ   
คนฺตุกาโม  เสนาย  ปริวาริโต  ปม  นิกฺขมติ  ฯ  ปรินายกรตน   
เสนงฺคานิ  สวิธาย  ปจฺฉา  นิกฺขมติ  ฯ  เอว  สทฺธมฺมจกฺกวตฺติ    
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ภควา  ภิกฺขุสงฺฆปริวาโร  ปม  นิกฺขมติ  ฯ  ตสฺส  ภควโต   
ปรินายกรตนภูโต  ธมฺมเสนาปติ  อิม  กิจฺจ  กตฺวา  สพฺพปจฺฉา  
นิกฺขมติ  ฯ  โส  เอว  นิกขฺนฺโต  ตสฺมึ  ทิวเส  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล   
นิสินฺน  ราหุลภทฺท  อทฺทส  ฯ  เตน  วุตฺตปจฺฉา  คจฺฉนฺโต   
อทฺทสาติ  ฯ   
        อถ  กสมฺา  อานาปานสฺสติย  นิยโฺยเชสิ    นิสชฺชานุจฺฉ- 
วิกตฺตา  ฯ  เถโร  กิร  เอตสฺส  ภควตา  รูปกมฺมฏาน  กถิตนฺติ   
อนาวชฺชิตฺวาว  เยนากาเรน  อย  อจโล  อโนพทฺโธ  หุตฺวา  นิสินฺโน   
อิทมสฺส  เอติสฺสา  นิสชชฺาย  กมฺมฏาน  อนุจฺฉวิกนฺติ  จินฺเตตฺวา  
เอวมาห  ฯ  ตตฺถ  อานาปานสฺสตินฺติ  อสฺสาสปสฺสาเส  ปริคฺคเหตฺวา   
ตตฺถ  จตุกฺกป ฺจกชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  คณฺหาหีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        มหปฺผลา  โหตีติ  ก ึ (๑)มหปฺผลา   โหติ    อิธ  ภิกฺขุ   
อานาปานสฺสตึ  อนุยุตฺโต  เอกาสเน  นิสินฺโนว  สพฺพาสเว   
เขเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺโต  มรณกาเล  
สมสีสี  โหติ    ตถา  อสกโฺกนฺโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  ธมฺม- 
กถิกเทวปุตฺตสฺส  ธมฺม  สตฺุวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  ตโต   
วิรทฺโธ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺธุปฺปาเท  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกโรติ    ต   
อสจฺฉิกโรนฺโต  พุทฺธาน  สมฺมุขีภาเว  พาหิยตฺเถราทโย  วิย    
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ขิปฺปาภิ ฺโ  โหติ    เอว  มหปฺผลา  ฯ  มหานิสสาติ  ตสฺเสว   
เววจน  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
        อานาปานสฺสตี  ยสฺส        ปริปณฺุณา  สุภาวิตา   
        อนุปุพฺพ  ปริจิตา                ยถา  พุทฺเธน  เทสิตา   
        โสม  โลก  ปภาเสติ        อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมาติ  ฯ  (๑) 
        อิม  มหปฺผลต  สมฺปสฺสมาโน  เถโร  สทฺธิวิหาริก  ตตฺถ   
นิโยเชติ  ฯ   
        อิติ  ภควา  รูปกมฺมฏาน  ฯ  เถโร  อานาปานสฺสตินฺติ   
อุโภป  กมฺมฏาน  อาจิกฺขิตฺวา  คตา  ฯ  ราหุลภทโฺท  วิหาเรเยว   
โอหีโน  ฯ  ภควา  ตสฺส  โอหีนภาว  ชานนฺโตป  เนว  อตฺตนา   
ขาทนีย  โภชนีย  คเหตฺวา  อคมาสิ    น  อานนฺทตฺเถรสฺส  หตฺเถ   
เปเสสิ    น  ปเสนทิโกสลมหาราชอนาถปณฺฑิกาทีน   ส ฺ   
อทาสิ  ฯ  ส ฺามตฺตก  หิ  ลภิตฺวา  เต  กาชภตฺต  อภิหเรยฺยุ  ฯ   
ยถา  จ  ภควา  ฯ  เอว  สาริปุตฺตตฺเถโรป  น  กิ ฺจิ  อกาสิ  ฯ   
ราหุลตฺเถโร  นิราหาโร  ฉินฺนภตฺโต  อโหสิ  ฯ  ตสฺส  ปนายสฺมโต  
ภควา  ม  วิหาเร  โอหีน  ชานนฺโตป  อตฺตนา  ลทฺธ  ปณฺฑปาต   
นาป  สย  คเหตฺวา  อาคโต    น  อ ฺสฺส  หตฺเถ  ปหิณิ     
น  มนุสฺสาน  ส ฺ  อทาสิ  ฯ  อุปชฌฺาโยป  เม  โอหีนภาว   
ชานนฺโต  ตเถว  น  กิ ฺจิ  อกาสีติ  จิตฺตป  น  อุปฺปนฺน  ฯ  กโุต    
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ตปฺปจฺจยา  โอมาน  วา  อติมาน  วา  ชเนสฺสติ  ฯ  ภควตา   
ปน  อาจิกฺขิตกมฺมฏานเมว  ปุเรภตฺตป  ปจฺฉาภตฺตป  อิติป  
รูป  อนิจฺจ  ฯ  อิติป  ทุกขฺ  ฯ  อิติป  อสุภ  ฯ  อิติป  อนตฺตาติ  อคฺคึ  
อภิปตฺเถนฺโต   วิย  นรินฺตร  มนสิกตฺวา  สายณฺหสมเย  จินฺเตสิ   
อห  อุปชฺฌาเยน  อานาปานสฺสตึ  ภาเวหีติ  วุตฺโต  ฯ  ตสฺส  วจน   
กริสฺสามิ  ฯ  อาจริยูปชฺฌายาน ฺหิ  วจน  อกโรนฺโต  ทุพฺพโจ  นาม  
โหติ    ทุพฺพโจ  ราหุโล  ฯ  อุปชฌฺายสฺสป  วจน  น  กโรตีติ  จ   
ครหุปฺปตฺติโต  กกฺขฬตรา  ปฬา  นาม  นตฺถีติ  ฯ  ภาวนาวิธาน   
ปุจฺฉิตุกาโม  ภควโต  สนฺติก  อคมาสิ  ฯ  ต  ทสฺเสตุ   อถโข  อายสฺมา  
ราหุโลติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิสลลฺานาติ  เอกีภาวโต  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  ราหุโลติ   
กสฺมา  ภควา  อานาปานสฺสตึ  ปุฏโ  รูปกมฺมฏาน  กเถตีติ  ฯ  
รูเป  ฉนฺทราคปฺปหานตฺถ  ฯ  เอว  กริสฺส  อโหส ิ ราหุลสฺส   
อตฺตภาว  นิสฺสาย  ฉนฺทราโค  อุปฺปนฺโน  ฯ  เหฏาปสฺส    สงฺเขเปน  
รูปกมฺมฏาน  กถิต  ฯ  อิทานิสฺสป  จตฺตาฬีสาย  อากาเรหิ  
อตฺตภาว  วิภเชตฺวา    วิสงฺขริตฺวา  ตนฺนิสฺสิต  ฉนฺทราค   
อนุปฺปตฺติธมฺมต  อาปาเทสฺสามีติ  ฯ  อถ  อากาสธาตุ  กสฺมา  
วิตฺถาเรสีติ  ฯ  อุปาทารูปทสฺสนตฺถ  ฯ  เหฏา  ห ิ จตฺตาริ  
มหาภูตาเนว  กถิตานิ    น  อุปาทารูป  ฯ  ตสฺมา  อิมินา  มุเขน  
ต  ทสฺเสตุ  อากาสธาตุ   วิตฺถาเรสิ  ฯ  อปจ  อชฺฌตฺติเกน    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 160 

                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๐ 
 
อากาเสน  ปริจฺฉินฺนรูปป  ปากฏ  โหติ    ฯ 
        อากาเสน  ปริจฺฉินฺน                รปู  ยาว  วิภูสติ     
        ตสฺเสว    อาวิภาวตฺถ                ต  ปกาเสสิ  นายโก  ฯ   
        เอตฺถ  จ  (๑)  ปุริมาสุ  ตาว  จตูสุ  ย  วตฺตพฺพ  ฯ   
ต  มหาหตฺถิปโทปเม  วุตฺตเมว  ฯ   
        อากาสธาตุย  อากาสคตนฺติ  อากาสภาว  คต  ฯ  อุปาทินฺนนฺติ   
อาทินฺน  คหิต  ปรามฏ  ฯ  สรรีฏกนฺติ  อตฺโถ  ฯ  กณฺณจฺฉิทฺทนฺติ   
มสโลหิตาทีหิ  สมฺผุฏ  กณฺณวิวร  ฯ    นาสจฺฉิทฺทาทีสุป  เอเสว   
นโย  ฯ  เยน  จาติ  เยน  ฉิทฺเทน  ฯ   อชฺโฌหรตีติ  อนฺโต   
ปเวเสติ  ฯ  ชิวฺหาพนฺธนโต  ห ิ ยาว  อุทรปฏลา  มนุสฺสาน   
วิทตฺถิจตุรงฺคุล  ฉินฺนฏาน  โหติ    ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  ยตฺถ   
จาติ  ยสฺมึ  โอกาเส  ฯ  สนฺติฏตีติ  ปติฏาติ  ฯ  มนุสฺสาน ฺหิ   
มหนฺต  ปฏปริสฺสาวน  มหนฺต ฺจ  (๒)  อุทรปฏล  นาม  โหติ    ต   
สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  อโธภาค  นิกฺขมตีติ  เยน  เหฏา  นิกฺขมติ  ฯ   
ทฺวตฺตึสหตฺถมตฺต  เอกวีสติยา  าเนสุ  เอก    อนฺต  นาม  โหติ    
ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  ย  วา  ปน  อ ฺปติ  อิมินา  สุขุม  สุขุม   
จมฺมมสาทิอนฺตรคต ฺเจว  โลมกูปภาเวน  จ   ิต  อากาส   
ทสฺเสติ  ฯ  เสสเมตฺถาป  ปวีธาตุอาทีสุ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อิทานิสฺส  ตาทิภาวลกฺขณ  อาจิกฺขนฺโต  ปวีสมนฺติ-  
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อาทิมาห  ฯ  อิฏานิฏเสุ  หิ  อรชฺชนโฺต  อทูสนฺโต   ตาที  นาม  
โหติ  มนาปามนาปาติ  เอตฺถ  อฏโลภสหคตจิตฺตสมฺปยุตฺตา   
มนาปา  นาม  ฯ  เทฺวโทมนสฺสจิตฺตสมฺปยุตฺตา  อมนาปา  นาม  ฯ  
จิตฺต  น  ปรยิาทาย  สฺสนฺตีติ  เอเต  ผสฺสา  อุปฺปชฺชิตฺวา   
ตว  จิตฺต  อนฺโตมุฏ ิคต  กโรนฺโต  วิย  ปริยาทาย  คเหตฺวา  
าตุ  น  สกขิฺสฺสนฺติ  อห  โสภามิ  ฯ  มยฺห  วณฺณายตน   
ปสนฺนนฺติ  ปุน  อตฺตภาว  นิสฺสาย  ฉนฺทราโค  นปฺุปชฺชิสฺสติ  ฯ  
คูถคตนฺติอาทีสุ  คูถเมว  คูถคต  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  ฯ   
        น  กตฺถจิ  ปติฏ ิโตติ  ปวีปพฺพตรุกฺขาทีสุ  เอกสฺมึป   
น  ปติฏ ิโต  ฯ  ยทิ  หิ  ปวิย  ปติฏ ิโต  ภเวยฺย  ฯ  ปวิยา  
ภิชฺชมานาย  สเหว  ภิชฺเชยฺย  ฯ  ปพฺพเต  ปตมาเน  สเหว   
ปเตยฺย  ฯ  รกฺุเข  ฉิชฺชมาเน  สเหว  ฉิชเฺชยฺย  ฯ   
        เมตฺต  ราหุลาติ  กสฺมา  อารภิ  ฯ  ตาทิภาวสฺส  การณ- 
ทสฺสนตฺถ  ฯ  เหฏา  ห ิ ตาทิภาวลกฺขณ  ทสฺสิต    น  จ   
สกฺกา  อห  ตาที  โหมีติ  อการณา  ภวิตุ  นป  อห   
อุจฺจากุลปฺปสุโต  พหุสฺสโุต  ลาภี  ฯ  ม  ราชราชมหามตฺตาทโย   
ภชนฺติ  ฯ  อห  ตาที  โหมีติ  อิเมหิ  การเณหิ  โกจิ  ตาที   
นาม  น    โหติ    เมตฺตาทิภาวนาย  ปน  โหตีติ  ตาทิภาวสฺส   
การณทสฺสนตฺถ  อิม  เทสน  อารภิ  ฯ   
        ตตฺถ  ภาวยโตติ  อุปจาร  วา  อปปฺน  วา  ปาเปนฺตสฺส  ฯ    
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โย  พฺยาปาโทติ  โย  สตฺเต  โกโป  ฯ  โส  ปหียิสฺสติ  ฯ  วิเหสาติ   
ปาณิอาทีหิ  สตฺตาน  วิหึสน  ฯ  อรตีติ  ปนฺตเสนาสเนสุ  เจว   
อธิกุสลธมฺเมสุ  จ  อุกฺกณฺ ิตตา  ฯ  (๑)  ปฏิโฆติ   ยตฺถ  กตฺถจิ   
ปฏิห ฺนกิเลโส  ฯ  อสุภนฺติ  อุทฺธุมาตกาทีสุ  อุปจารปฺปน  ฯ   
อุทฺธุมาตกาทีสุ  อสุภภาวนา  จ  นาเมสา  วิตฺถารโต  วิสุทฺธิมคฺเค  
กถิตาว  ฯ  ราโคติ  ป ฺจกามคุณิกราโค  ฯ  อนิจฺจส ฺนฺติ   
อนิจฺจานุปสฺสนาย  สหชาตส ฺ  ฯ  วิปสฺสนาเอว  วา  เอส 
อส ฺาป  ส ฺาสีเสน  ส ฺาติ  วุตฺตา  ฯ  อสฺมมิาโนติ  รูปาทีสุ   
อสฺมีติ  มาโน  ฯ  อิทานิ  เถเรน  ปุจฺฉิต  ป ฺห  วิตฺถาเรนฺโต  
อานาปานสฺสตินฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อิท  กมฺมฏาน ฺจ   
กมฺมฏานภาวนา  จ  ปาลิอตฺโถ  จ  สทฺธึ  อานิสสกถาย  สพฺโพ   
สพฺพากาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค  อนุสฺสตินิทเฺทเส  วิตฺถาริโตเยว  ฯ  อิม  
เทสน  ภควา  เนยฺยปุคฺคลวเสเนว  ปรินิฏเปสีติ  ฯ   
                มหาราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        ทุติย  ฯ   
                        ______________________    
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                                มาลุงฺกฺยสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มาลงฺุกฺยสุตฺต (๑)  ฯ  ตตฺถ  มาลุงฺกฺยปุตฺตสฺสาติ   
เอวนามกสฺส  เถรสฺส  ฯ  ปตานิ  ปฏิกฺขิตฺตานีติ  ทิฏ ิคตานิ   
นาม  อพฺยากาตพฺพานีติ  เอว  ปตานิ  เจว  ปฏิกฺขิตฺตานิ   
จ  ฯ  ตถาคโตติ  สตฺโต  ฯ  ตมฺเม  น  รุจฺจตีติ  ต  อพฺยากรณ   
มยฺห  น  รุจฺจติ  ฯ  สิกฺข  ปจฺจกฺขายาติ  สิกฺข  ปฏกิขิฺปตฺวา  ฯ   
        โก  สนโฺต  ก  ปจฺจาจิกฺขสีติ  ยาจโก  วา  หิ  ยาจิตก   
ปจฺจาจิกฺเขยฺย  ฯ  ยาจิตโก  วา  ยาจก  ฯ  ตฺว  เนว  ยาจโก  น   
ยาจิตโก  ฯ  โสทานิ  ตฺว  โก  สนฺโต  ก  ปจฺจาจิกฺขสีติ  อตฺโถ  ฯ   
        วิทฺโธ  อสฺสาติ  ปรเสนาย   ิเตน  วิทฺโธ  ภเวยฺย  ฯ   
คาฬฺหเลปเนนาติ  (๒)  พหลเลปเนน  ฯ  ภิสกฺกนฺติ  เวชฺช  ฯ  สลลฺกตฺตนฺติ   
สลฺลกนฺตน  สลฺลกนฺติยสตฺุตปาก  ฯ   อกฺกสฺสาติ  อกฺกวาเก   
คเหตฺวา  ชิย  กโรนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อกฺกสฺสาติ  ฯ  สณฺสฺสาติ   
เวณุวิลีวสฺส  ฯ  มรุวาขีรปณฺณีนป  วาเกหิเยว  กโรนฺติ  ฯ  เตน   
วุตฺต  ยทิ  วา  มรุวาย  ยทิ  วา  ขีรปณฺณิโนติ  ฯ  คจฺฉนฺติ   
ปพฺพตคจฺฉนทีคจฺฉาทีสุ  ชาต  ฯ  โรปมนฺติ  โรเปตฺวา  วฑฺฒิต  
สรวนโต  สร  คเหตฺวา  กต  ฯ  สิถลิหนุโนติ  เอวนามกสฺส   
ปกฺขิโน  ฯ  โรรุวสฺสาติ   กาฬสีหสฺส  ฯ  เสมฺหารสฺสาติ  มกฺกฏสฺส  ฯ   
เอว  โนติ  เอตาย  ทิฏ ิยา  สติ  น  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ    
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        อตฺเถว  ชาตีติ  เอตาย  ทฏิ ิยา  สติ  พฺรหฺมจรยิวาโสว   
นตฺถิ  ฯ  ชาติ  ปน  อตฺถิเยว  ฯ  ตถา  ชรามรณาทีนีติ  ทสฺเสติ  ฯ  
เยสาหนฺติ  เยส  อห  ฯ  นฆิาตนฺติ  อุปฆาต  วินาส  ฯ  มม   
สาวกา  หิ  เอเตสุ  นิพฺพินฺนา (๑)  อิเธว  นิพฺพาน  ปาปุณนฺตีติ   
อธิปฺปาโย  ฯ   
        ตสฺมาติหาติ  ยสฺมา  อพฺยากตเมต   จตุสจฺจเมว  มยา   
พฺยากต   ตสมฺาติ  อตฺโถ    นเหต   มาลุงฺกฺยปุตฺต  อตฺถสณฺหิตนฺติ   
เอต  ทิฏ ิคต  วา  เอต  ทฏิ ิคต  วา  เอต  พฺยากรณ  วา  การณนิสฺสิต  น   
โหติ    น  อาทิพฺรหฺมจริยกนฺติ  พฺรหฺมจริยสฺส  อาทิมตฺตป   
ปุพฺพภาคสีลมตฺตป  น  โหติ    น  นิพฺพิทายาติอาทีสุ  วฏเฏ  
นิพฺพินฺทนตฺถาย  (๒)  วา  วิรชนตฺถาย  วา  วฏฏนโิรธาย  วา   
ราคาทิวูปสมตฺถาย  วา  อภิ ฺเยฺยธมฺเม  อภิชานนตฺถาย  วา   
จตุมคฺคสงฺขาตสมฺโพธตฺถาย  วา  อสงฺขตนิพฺพานสจฺฉิกิริยฏาย   
วา  น  โหติ    เอต ฺหีติ  เอต  จตุสจฺจพฺยากรณ  ฯ  อาทิ- 
พฺรหฺมจริยกนฺติ  พฺรหฺมจริยสฺส  อาทิภูต  ปุพฺพฏาน  ฯ   เสส   
วุตฺตปฏิปกฺขนเยน  เวทิตพฺพ  ฯ  อิมป  เทสน  ภควา  เนยฺยปุคฺคล- 
วเสน  นิฏเปสีติ  ฯ   
 
                                มาลุงฺกฺยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ตติย  ฯ   
                                        __________________  
# ๑.   ส.ี  นพฺิพิณฺณา  ฯ  ๒.  ม.  นิพฺพินฺทนฺโต   ฯ  ๓.  ม.  นิพฺพิทตฺถาย   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 165 

                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๑๖๕ 
 
                                        มหามาลุงฺกฺยสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหามาลุงฺกฺยสุตฺต (๑)   ฯ  ตตฺถ  โอรมฺภาคิยานีติ   
เหฏาโกฏาสิกานิ  กามภเว  นิพฺพตฺติสวตฺตนิกานิ  ฯ  สโยชนานีติ   
พนฺธนานิ  ฯ  กสฺส  โข  นามาติ  กสฺส  เทวสฺส  วา  มนุสฺสสฺส   
วา  เทสิตานิ  ธาเรสิ  ฯ  ก ึ ตฺวเมเวโก  อสฺโสสิ    น  อ ฺโ   
โกจีติ  ฯ  อนุเสตีติ  อปฺปหีนตาย  อนุเสติ  ฯ  อนุสยมาโน  สโยชน  
นาม  โหติ  ฯ 
        เอตฺถ  จ  ภควตา  สโยชน  ปุจฺฉิต  ฯ  เถเรนป  สโยชนเมว   
พฺยากต  ฯ  เอว  สนฺเตป  กสฺส  วาเท  ภควตา  โทโส  อาโรปโต   
โส  กสฺมาติ  เจ  ฯ  เถรสฺสม  ตถาลทฺธกิตฺตา  ฯ  อย  หิ  ตสฺส  ลทฺธิ   
สมุทาจารกฺขเณเยว  กิเลเสหิ  สยุตฺโต  นาม  โหติ    อิตรสฺมึ   
ขเณ  อสยุตฺโตติ  ฯ  เตนสฺส  ภควตา  โทโส  อาโรปโต  ฯ   
อถายสฺมา  อานนฺโท  จินฺเตสิ  ภควตา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ธมฺม  
เทสิสฺสามีติ  อตฺตโน  ธมมฺตาเยว  อย  ธมฺมเทสนา  อารทฺธา   
สา  อิมินา  อปณฺฑิเตนป    ภิกฺขุนา  วิสวาทิตา  ฯ  หนฺทาห   
ภควนฺต  ยาจิตฺวา  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสสฺสามีติ  ฯ  โส  เอวมกาสิ  ฯ   
ต  ทสฺเสตุ เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโทติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  สกฺกายทิฏ ิปริยุฏ ิเตนาติ  สกฺกายทิฏ ิยา  คหิเตน   
อภิภูเตน  ฯ  สกฺกายทิฏ ิปเรเตนาติ  สกฺกายทิฏ ิยา  อนุคเตน   ฯ   
#  ๑.  สฺยา.  มหามาลุงฺโกฺยสุตฺต   ฯ  
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นิสฺสรณนฺติ  ทิฏ ินิสฺสรณ  นาม  นิพฺพาน  ฯ  ต  ยถาภูต   
นปฺปชานาติ  ฯ  อปฺปฏิวินีตาติ  อวิโนทิตา  อนีหตา  ฯ  โอรมฺภาคิย- 
สโยชนนฺติ  เหฏาภาคิยสโยชน  นาม  โหติ    เสสปเทสุป   
เอเสว  นโย  ฯ  สุกฺกปกฺโข  อุตฺตานตฺโถเยว  ฯ  สานุสยา  ปหียตีติ   
วจนโต  ปเนตฺถ  เอกจฺเจ  อ ฺ  ส ฺโชน  ฯ  อ ฺโ  อนุสโยติ   
วหนฺติ  ฯ ยถา  หิ  สพฺย ฺชน  ภตฺตนฺติ  วุตฺเต  ภตฺตโต  
อ ฺ  พฺย ฺชน  โหติ    เอว  สานุสยาติ  วจนโต  ปริยุฏาน- 
สกฺกายทิฏ ิโต  อ ฺเน  อนุสเยน  ภวิตพฺพนฺติ  เตส  ลทฺธ ิ ฯ   
เต  สสีส  ปารุปตฺวาติอาทีหิ  ปฏกิฺขิปตพฺพา    น  ห ิ สีสโต   
อ ฺโ  ปุริโส  อตฺถ ิ ฯ  อถาป  สิยา  ยทิ  ตเทว  สโยชน   
โส  อนุสโย  ฯ  เอว  สนฺเต  ภควตา  เถรสฺส  ตรุณูปโม   
อุปารมฺโภ  ทุอาโรปโต  โหตีติ    น  ทุอาโรปโต  ฯ  กสฺมา  ฯ   
เอวลทฺธิกตฺตาติ  วิตฺถาริตเมต  ฯ  ตสฺมา  โสเยว  กิเลโส  พนฺธนฏเน  
สโยชน  ฯ  อปฺปหีนฏเน  อนุสโยติ  อิทมตฺถ  สนฺธาย  ภควตา  
สานุสยา  ปหียตีติ  เอว  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตจ  เฉตฺวาติอาทีสุ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  ตจจฺเฉโท  วิย  
หิ  สมาปตฺติ  ทฏพฺพา  ฯ  เผคฺคุจฺเฉโท  วิย  วิปสสฺนา  ฯ  สารจฺเฉโท   
วิย  มคฺโค  ฯ  ปฏิปทา  ปน  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาว  วฏฏติ  ฯ  
เอวเมเต  ทฏพฺพาติ  เอวรูปา  ปุคฺคลา  เอว  ทฏพฺพา  ฯ   
        อุปธิวิเวกาติ  อุปธิวิเวเกน  ฯ  อิมินา  ป ฺจกามคุณวิเวโก    
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                *เลมที่  ๙   มหามาลุงฺกฺยสุตฺตวณฺณนา   หนา  ๑๖๗ 
 
กถิโต  ฯ  อกสุลาน  ธมฺมาน  ปหานายาติ  อิมินา  นวีรณปฺปหาน   
กถิต  ฯ  กายทุฏ ุลฺลาน  ปฏิปสฺสทฺธิยาติ  อิมินา  กายาลสิยปฏิ- 
ปสฺสทฺธิ  กถติา  ฯ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  อุปธิวิเวเกน  กาเมหิ   
วินา  หุตฺวา  ฯ  วิวิจฺจ  อกสุเลหีติ  อกสุลาน  ธมฺมาน  ปหาเนน   
กายทุฏ ุลฺลาน  ปฏิปสฺสทฺธิยา  จ  อกสุเลหิ  วินา  หุตฺวา  ฯ  ยเทว  
ตตฺถ  โหตีติ  ย  ตตฺถ    อนฺโตสมาปตฺติย  สมาปตฺติกฺขเณ  เจว   
สมาปตฺติสมุฏ ิต ฺจ  รูปาทิธมฺมชาต  โหติ    เต  ธมฺเมติ   
เต  รูปคตนฺติอาทินา  นเยน  วุตฺเต  รูปาทโย  ธมฺเม.   
อนิจฺจโตติ  น  นิจฺจโต  ฯ  ทุกฺขโตติ  น  สุขโต  ฯ  โรคโตติ- 
อาทีสุ  อาพาธฏเน  โรคโต  ฯ  อนฺโตโทสฏเน  คณฺฑโต  ฯ  อนุ- 
ปวิฏฏเน  ทุกฺขชนนฏเน  จ  สลฺลโต  ฯ  ทุกฺขฏเน  อฆโต  ฯ  
โรคฏเน  อาพาธโต  ฯ  อาสกฏเน  ปรโต  ฯ  ปลุชชฺนฏเน   
ปโลกโต    นิสฺสตฺตฏเน  สุ ฺโต    น  อตฺตฏเน  อนตฺตโต  ฯ  
ตตฺถ  อนิจฺจโต  ปโลกโตติ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  อนิจฺจลกฺขณ  กถิต  ฯ   
ทุกฺขโตติอาทีหิ  ฉหิ  ทกุขฺลกฺขณ  ฯ  ปรโต  สุ ฺโต  อนตฺตโตติ  
ตีหิ  อนตฺตลกฺขณ  ฯ   
        โส  เตหิ  ธมฺเมหีติ  โส  เตหิ  เอว  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  
ทิฏเหิ  อนฺโตสมาปตฺติย  ป ฺจกฺขนฺธธมฺเมหิ  ฯ  จิตฺต  ปฏิปาเทตีติ  (๑)  
จิตฺต  ปฏิสปาเทติ โมเจติ  อปเณติ  ฯ  อุปสทรตีติ  วิปสฺสนาจิตฺต   
#  ๑    ม.  ปติฏาเปติ   ฯ   
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๘ 
 
ตาว  สวนวเสน  ถุติวเสน  ปรยิตฺติวเสน  ป ฺตฺติวเสน  จ   
สนฺต   นิพฺพานนฺติ  เอว  อสงฺขตาย  อมตาย  ธาตุยา  อุปสหรติ   
มคฺคจิตฺต  นิพฺพาน  อารมฺมณกรณวเสเนว  เอต  สนฺต  เอต   
ปณีตนฺติ  น  เอว  วทติ  ฯ  อิมินา  ปน  อากาเรน  ต   
ปฏิวิชฺฌนฺโต  ตตฺถ  จิตฺต  อุปสหรตีติ  อตฺโถ  ฯ  โส  ตตฺถ   ิโตติ   
ตาย  ติลกฺขณารมฺมณาย  วิปสฺสนาย   ิโต  ฯ  อาสวาน  ขย   
ปาปุณาตีติ  อนุกฺกเมน  จตฺตาโร  มคฺเค  ภาเวตฺวา  ปาปุณาติ  ฯ   
เตเนว  ธมฺมราเคนาติ  สมถวิปสฺสนาธมฺเม  ฉนฺทราเคน  ฯ  สมถ- 
วิปสฺสนาสุ  หิ  สพฺพโส  ฉนฺทราค  ปริยาทาตุ  สกฺโกนฺโต   
อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  อสกฺโกนฺโต  อนาคามี  โหติ  ฯ 
        ยเทว  ตตฺถ  โหติ  เวทนาคตนฺติ  อิธ  ปน  รูป  น   
คหิต  ฯ  กสฺมา  ฯ  สมติกฺกนฺตตฺตา  ฯ  อย  หิ  เหฏา  รูปา- 
วจรชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  รูป  อติกฺกมิตฺวา  อรูปาวจรสมาปตฺตึ   
สมาปนฺโนติ  สมถวเสนปเนน  รูป  อติกฺกนฺต  ฯ  เหฏา  รูป   
สมฺมเทว  สมฺมสิตฺวา  ต  อติกฺกมฺม  อิทานิ  อรูป  สมฺมสตีติ  วิปสฺสนา- 
วเสนปเนน  รูป  อติกฺกนตฺ  ฯ  อรูเป  ปน  สพฺพโสป  รูป  นตฺถติี  
ต  สนฺธายป  อิธ  รูป  น  คหิต  ฯ สมมฺา  น  คหิต  ฯ    
        อถ  กิ ฺจรหีติ  กึ  ปจฺุฉามีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  สมถวเสน  คจฺฉโต  
จิตฺเตกคฺคตา  ธุร  โหติ    โส  เจโตวิมุตฺโต  นาม  ฯ  วิปสฺสนาวเสน   
คจฺฉโต  ป ฺา  ธุร  โหติ    โส  ป ฺาวิมุตฺโต  นามาติ  เอตฺถ    
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                *เลมที่  ๙   มหามาลุงฺกฺยสุตฺตวณฺณนา    หนา  ๑๖๙ 
 
เถรสฺส  กงฺขา  นตฺถิ  ฯ  อย  สภาวธมฺโมเยว  ฯ  สมถวเสเนว  ปน   
คจฺฉนฺเตสุ  เอโก  เจโตวิมุตฺโต   วิปสสฺนาวเสน  คจฺฉนฺเตสุป  เอโก   
ป ฺาวิมุตฺโต  นาม  โหติ    เอโก  เจโต  วิมุตฺโตติ  เอตฺถ  กึ   
การณนฺติ  ปจฺุฉติ  ฯ   
        อินฺทฺริยเวมตฺตต  วทามีติ  อินฺทฺริยนานตฺตต  วทามิ  ฯ  อิท  
วุตฺต  โหติ    น  ตฺว  อานนฺท  ทส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  (๑)   
ปฏิวิชฺฌ ิ ฯ  เตน  เต  เอต  อปากฏ  ฯ  อห  ปน  ปฏิวิชฺฌึ  ฯ  เตน  
เม  เอต  ปากฏ  ฯ  เอตฺถ  หิ  อินฺทฺริยนานตฺตตา  การณ  ฯ   
สมถวเสเนว  หิ  คจฺฉนฺเตสุ  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  จิตฺเตกคฺคตาธุร   
โหติ    โส  เจโตวิมุตฺโต  นาม  โหติ    เอกสฺส  ป ฺา  ธุร  โหติ    
โส  ป ฺาวิมุตฺโต  นาม  โหติ    วิปสสฺนาวเสเนว  จ  คจฺฉนฺเตสุ   
เอกสฺส  ป ฺา  ธุร  โหติ    โส  ป ฺาวิมุตฺโต  นาม  โหติ  ฯ  
เอกสฺส  จิตฺเตกคฺคตา  ธุร  โหติ    โส  เจโตวิมุตฺโต  นาม  โหติ ฯ 
เทฺว  อคฺคสาวกา  สมถวิปสฺสนาธุเรน  อรหตฺต  ปตฺตา  ฯ  เตสุ   
ธมฺมเสนาปติ  ป ฺาวิมุตฺโต  ชาโต  ฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  
เจโตวิมุตฺโต  ฯ  อิติ  อินฺทรฺิยเวมตฺต  เอตฺถ  การณนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        มหามาลุงฺกฺยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                จตุตฺถ  ฯ   
                                        __________________  
#  ๑.  ส.ี  สพฺพนฺต   ฯ  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๑๗๐ 
 
                                        ภทฺทาลิสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ภททฺาลิสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เอกาสนโภชนนฺติ   
เอกสฺมึ  ปุเรภตฺเต  อสนโภชน  ภุ ฺชิตพฺพภตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
อปฺปาพาธตนฺติอาทีนิ  กกโจปเม  วิตฺถาริตานิ    น  อุสฺสหามีติ   
น  สกโฺกมิ  ฯ  สิยา  กุกกฺจฺุจ  สิยา  วิปฺปฏิสาโรติ  เอว  ภุ ฺชนฺโต   
ยาวชีว  พฺรหมฺจริย  จริตุ สกฺขิสฺสามิ  นุ  โข    น  นุ  โขติ   
อิติ  เม  วิปฺปฏิสารกุกฺกุจฺจ  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  เอกเทส  
ภุ ฺชิตฺวาติ  โปราณกตฺเถรา  กริ  ปตฺเต  ภตฺต  ปกขิฺปตฺวา   
สปฺปมฺหิ  ทนิฺเน  สปฺปนา  อุณฺหเมว  (๑)  โถก  ภุ ฺชิตฺวา  หตฺเถ   
โธวิตฺวา  อวเสส  พหิ  นีหริตฺวา  ฉายูทกผาสุเก  าเน  นิสีทิตฺวา   
ภุ ฺชนฺติ  ฯ  เอต  สนฺธาย  สตฺถา  อาห  ฯ  ภทฺทาลิ  ปน  จินฺเตสิ   
สเจ  สกึ  ปตฺต  ปูเรตฺวา  ทินฺน  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  ปุน  ปตฺต   
โธวิตฺวา  โอทนสฺส  ปูเรตฺวา  ลทฺธ  พหิ  นีหริตฺวา  ฉายูทกผาสุเก   
าเน  ภุ ฺเชยฺย  ฯ  อิติ  เอว  วฏเฏยฺย  ฯ  อิตรถา  โก  สกโฺกตีติ  ฯ  ตสฺมา  
เอวป  โข  อห  ภนฺเต  น  อุสฺสหามีติ  อาห  ฯ  อย  กิร   
อตีเต  อนนฺตราย  ชาติยา  กากโยนิย  นพฺิพตฺติ  ฯ  กากา  จ   
นาม  มหาฉาตกา  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ฉาตกตฺเถโร  นาม  อโหสิ  ฯ   
ตสฺส  ปน  วิรวนฺตสฺเสว  ภควา  ต  มทฺทิตฺวา  อชฺโฌตฺถริตฺวา   
โย  ปน  ภิกขฺุ  วิกาเล  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ขาเทยฺย  วา   
# ๑.  สี.  อุณฺหุณฺหเมว   ฯ   
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                *เลมที่  ๙    ภทฺทาลิสุตฺตวณฺณนา   หนา  ๑๗๑ 
 
ภุ ฺเชยฺย  วา  ปาจิตฺติยนฺติ  (๑)สิกฺขาปท  ป ฺเปสิ  ฯ  เตน  วุตฺต   
อถโข  อายสฺมา  ภทฺทาลิ  ฯเป ฯ  อนุสสฺาห  ปเวเทสีติ  ฯ   
        ยถาตนฺติ  ยถา  อ ฺโป  สิกฺขาย  น  ปริปูรการี   
เอกวิหาเรป  วสนฺโต  สตฺถุ  สมฺมุขีภาว  น  ทเทยฺย  ฯ  ตเถว  
น  อทาสีติ  อตฺโถ  ฯ  เนว  ภควโต  อุปฏาน  อคมาสิ     
น  ธมฺมเทสนฏาน  น  วิตกฺกมาฬก    น  เอกภิกฺขาจารมคฺค   
ปฏิปชชฺิ  ฯ  ยสฺมึ  กุเล  ภควา  นิสีทติ  ฯ  ตสฺส  ทฺวาเรป  น   
อฏาสิ  ฯ  สจสฺส  วสนฏาน  ภควา  คจฺฉติ  ฯ  โส  ปุเรตรเมว   
ตฺวา  อ ฺตฺถ  คจฺฉติ  ฯ  สทฺธาปพฺพชิโต  กิเรส  กลุปุตฺโต   
ปริสุทฺธสีโล  ฯ  เตนสฺส  น  อ ฺโ  วิตกฺโก  อโหสิ  ฯ  มยา  นาม   
อุทรการณา  ภควโต  สิกขฺาปทป ฺาปน  ปฏิพาหิต  ฯ  อนนุจฺฉวิก  
เม  กตนฺติ  อยเมว  วิตกฺโก  อโหส ิ ฯ  ตสฺมา  เอกวิหาเร   
วสนฺโตป  ลชฺชาย  สตฺถุ  สมฺมุขีภาว  นาทาสิ  ฯ   
        จีวรกมมฺ  กโรนฺตีติ  มนุสฺสา  ภควโต  จีวรสาฏก  อทสุ  ฯ  
ต  คเหตฺวา  จีวร  กโรนฺติ  ฯ  เอต  เทสนฺติ  (๒)  เอต  โอกาส  
เอต  อปราธ  ฯ  สตฺถุ  สิกขฺาปทป ฺาปนสฺส  (๓)  ปฏิพาหิตการณ   
สาธุก  มนสกิโรหีติ  อตฺโถ  ฯ  ทุกฺกรตรนฺติ  วสฺส  หิ  วสิตฺวา   
ทิสา  ปกฺกนฺเต  ภิกฺขู  กุหึ  วสิตฺถาติ  ปจฺุฉนฺติ  ฯ  เต  หิ   
เชตวเน  วสิมฺหาติ  วุตฺเต  อาวุโส  ภควา  อิมสฺมึ  อนฺโตวสฺเส   
# ๓. ม.  สิกขฺาปท  ป ฺเปนฺตสฺส   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๒ 
 
กตร  ชาตก  กเถสิ  ฯ  กตร  สุตฺตนฺต  ฯ  กตร  สกิขฺาปท  ป ฺเปสีติ   
ปุจฺฉิตาโร  โหนฺติ  ฯ  ตโต  วิกาลโภชนสิกฺขาปท  ป ฺเปสิ  
ภทฺทาลิ  นาม  น  เอโก  เถโร  ปฏิพาหีติ  วกฺขนฺติ  ฯ  ต   
สุตฺวา  ภิกฺขูภควโตป  นาม  สิกฺขาปท  ป ฺเปนฺตสฺส   
ปฏิพาหิตุ   อยุตฺต  อการณนฺติ  วทนฺติ  ฯ  เอว  เต  อย  โทโส   
มหาชนนฺตเร  ปากโฏ  หตฺุวา  ทุปฺปฏกิารต  อาปชชฺิสฺสตีติ   
ม ฺมานา  เอวมาหสุ  ฯ  อปจ  อ ฺเป  ภิกฺขู  ปวาเรตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติก  อาคมิสฺสนฺติ  ฯ  อถ  ตฺว  เอถาวุโส   มม  สตฺถาร   
ขมาเปนฺตสฺส  สหายา  โหถาติ  สงฺฆ  สนฺนิปาเตสฺสสิ  ฯ   
ตตฺถ  อาคนฺตุกา  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  อาวุโส  ก ึ อิมินาป  ภิกฺขุนา   
กตนฺติ  ฯ  ตโต  เอตมตฺถ  สุตฺวา  ภารยิ  กต  ภิกฺขุนา  ฯ  ทสพล   
นาม  ปฏิพาหิสฺสตีติ  อยุตฺตเมตนฺติ  วกฺขนฺติ  ฯ  เอวป  เต   
อย  อปราโธ  มหาชนนฺตเร  ปากโฏ  หตฺุวา  ทุปฺปฏกิารต   
อาปชฺชิสฺสตีติ  ม ฺมานาป  เอวมาหสุ  ฯ  อถโข   ภควา   
ปวาเรตฺวา  จาริก  ปกกฺมสิฺสติ  ฯ  อถ  ตฺว  คตคตฏาเน  ภควโต   
ขมาปนตฺถาย  สงฺฆ  สนนฺิปาเตสฺสสิ  ฯ  ตตฺร  ทิสาวาสิโน  ภิกฺขู   
ปุจฺฉิสฺสนฺติ  อาวุโส  กึ  อิมินา  ภิกฺขุนา  กตนฺติ  ฯเป ฯ   
ทุปฺปฏิการต  อาปชฺชิสฺสตีติ  ม ฺมานาป  เอวมาหสุ  ฯ   
        เอตทโวจาติ  อปฺปฏิรูป  มยา  กต   ภควา  ปน  มหนฺเตป   
# ๑. ม.  เอว  อาวุโส   ฯ  
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อคุเณ  อลคฺคิตฺวา  มยฺห  อจฺจย  ปฏิคฺคณฺหิสฺสตีติ  ม ฺมาโน  
เอตอจฺจโย  ม  ภนฺเตติ  อาทิวจน  อโวจ  ฯ  ตตฺถ  อจฺจโยติ   
อปราโธ  ฯ  ม  อจฺจคมาติ  ม  อติกฺกมฺม  อภิภวิตฺวา  ปวตฺโต  ฯ   
ปฏิคฺคณฺหาตูติ  ขมตุ  ฯ  อายตึ  สวรายาติ  อนาคเต  สวรณตฺถาย    
ปุน  เอวรูปสสฺ  อปราธสฺส  โทสสฺส  ขลิตสฺส  อกรณตฺถาย  ฯ   
ตคฺฆาติ  เอกเสน  ฯ  สมโยป  โข  เต  ภทฺทาลีติ  ภทฺทาลิ   
ตยา  ปฏิวิชฌฺิตพฺพยุตฺตก  เอก  การณ  อตฺถิ  ฯ  ตป  เต  น   
ปฏิวิทฺธ  น  สลฺลกฺขิตนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        อุภโตภาควิมุตฺโตติอาทีสุ  ธมฺมานุสารี  ฯ  สทฺธานุสารีติ  เทฺว   
เอกจิตฺตกฺขณิกา  มคฺคสมงฺคิปุคฺคลา  ฯ  เอเต  ปน  สตฺตป  อริย- 
ปุคฺคเล  ภควตาป  เอว  อาณาเปตุ  น  ยตฺุต  ฯ  ภควตา   
อาณตฺเต  เตสป  เอว  กาตุ  น  ยุตฺต  ฯ  อฏานปรกิปฺป- 
วเสน  ปน  อริยปุคฺคลาน  สุวจภาวทสฺสนตฺถ  ภทฺทาลิตฺเถรสฺส   
จ  ทุพฺพจภาวทสฺสนตฺถเมต  วุตฺต  ฯ   
        อป  นุ  ตฺว  ตสฺมึ  สมเย  อุภโตภาควิมุตฺโตติ  เทสน   
กสฺมา  อารภิ  ฯ  ภทฺทาลสิฺส  นิคฺคณฺหนตฺถ  ฯ  อยเหตฺถ   
อธิปฺปาโย  ภทฺทาลิ  อิเม  สตฺต  อริยปคฺุคลา  โลเก  ทกฺขิเณยฺยา   
มม  สาสเน  สามิโน  ฯ  มยิ  สิกฺขาปท  ป ฺเปนฺเต  ปฏิพาหิตพฺพ- 
ยุตฺตการเณ  สติ  เอเตส  ปฏิพาหิตุ  ยตฺุต  ฯ  ตฺว  ปน  มม   
สาสนโต  พาหิรโก  ฯ  มยิ  สิกฺขาปท  ป ฺเปนฺเต  ตุยฺห  ปฏิพาหิตุ       
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น  ยุตฺตนฺติ  ฯ   
        ริตฺโต  ตุจฺโฉติ  อนฺโต  อริยคุณาน  อภาเวน  ริตฺตโก   
ตุจฺฉโก  ฯ  อิสฺสรวจเน  กิ ฺจิ  น  โหติ    ยถาธมฺม  ปฏิกโรสีติ   
ยถา  ธมโฺม   ิโต  ฯ  ตเถว  กโรสิ  ฯ  ขมาเปสีติ  วุตฺต  โหติ    ตนฺเต   
มย  ปฏิคฺคณฺหามาติ  ต  ตว  อปราธ  มย  ขมาม.  วุฑฺฒิ   
เหสา  ภทฺทาลิ  อริยสฺส  วินเยติ  เอสา  ภทฺทาลิ  อริยสฺส   
วินเย  พุทฺธสฺส  ภควโต  สาสเน  วุฑฺฒิ  นาม  ฯ  กตมา  ฯ  อจฺจย  
อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม  ปฏิกริตฺวา  อายตึ  สวราปชฺชนา  ฯ  
เทสน  ปน  ปุคฺคลาธิฏาน  กโรนฺโต  โย  อจฺจย  อจฺจยโต   
ทิสฺวา  ยถาธมฺม  ปฏิกโรติ    อายตึ  สวร  อาปชชฺตีติ  อาห  ฯ   
        สตฺถาป  อุปวทตีติ  อสุกวิหารวาสี  อสุกสฺส  เถรสฺส   
สทฺธิวิหาริโก  อสุกสฺส  อนฺเตวาสิโก  อิตฺถนฺนาโม  นาม  ภิกฺขุ   
โลกุตฺตรธมฺม  นิพฺพตฺเตตุ  อร ฺ  ปวิฏโติ  สุตฺวา  กึ  ตสฺส   
อร ฺวาเสน  ฯ  โย  มยหฺ  ปน  สาสเน  สิกฺขาย  อปริปูรการีติ   
เอว  อุปวทติ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อปเจตฺถ  เทวตา   
น  เกวล  อุปวทนฺติ  ฯ  เภรวารมฺมณ  ทสฺเสตฺวา  ปลายนาการมฺป   
กโรนฺติ  ฯ  อตฺตาป  อตฺตานนฺติ  สีล  อาวชฺชนฺตสฺส  สงฺกิลิฏฏาน   
ปากฏ  โหติ    จิตฺต  วิธาวติ    น  กมฺมฏาน  อลฺลยีติ  ฯ  โส 
กิมฺมาทิสสฺส  อร ฺวาเสนาติ  วิปฺปฏสิารี  อุฏาย  ปกฺกมติ  ฯ   
อตฺตาป  อตฺตาน  อุปวทิโตติ  อตฺตนาป  อตฺตา  อุปวทิโต  ฯ    
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อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  สุกกฺปกฺโข  วุตฺตปจฺจนีกนเยน  เวทิตพฺโพ  ฯ   
โส  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทิ  เอว  สจฺฉิกโรตีติ  ทสฺสนตฺถ  
วุตฺต  ฯ   
        ปวยฺห  ปวยฺห   การณ  กาเรนฺตีติ  อปฺปมตฺตเกป  โทเส   
นิคฺคเหตฺวา  ปุนปฺปุน  กาเรนฺติ  ฯ  โน  ตถาติ  มหนฺเตป  อปราเธ   
ยถา  อิตร  ฯ  เอว  ปวยฺห  น  กาเรนฺติ  ฯ  โส  กิร  อาวุโส   
ภทฺทาลิ  มา  จินฺตยิตฺถ  ฯ  เอวรูป  นาม  โหติ    เอหิ  สตฺถาร   
ขมาเปหีติ  ภิกฺขุสงฺฆโตป  ก ฺจิ  ภิกฺขุ  เปเสตฺวา  อตฺตโน   
สนฺติก  ปกโฺกสาเปตฺวา  ภทฺทาลิ  มา  จินฺตยิตฺถ  ฯ  เอวรูป   
นาม  โหตีติ  เอว  สตฺถุ  สนฺติกาป  อนุคฺคห  ปจฺจาสึสติ  ฯ   
ตโต  ภิกฺขุสงฺเฆนาปมฺหิ    น  สมสฺสาสิโต  สตฺถาราปติ   
จินฺเตตฺวา  เอวมาห  ฯ   
        อถ  ภควา  ภิกฺขุสงฺโฆป  สตฺถาป  โอวทิตพฺพยุตฺตกเมว   
โอวทติ    น  อิตรนฺติ  ทสฺเสตุ  อิธ  ภทฺทาลิ  เอกจฺโจติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ  อ ฺเนา ฺนฺติอาทีนิ  อนุมานสุตฺเต  วิตฺถาริตานิ    น   
สมฺมา  วตฺตตีติ  สมฺมาวตฺตมฺหิ  น  วตฺตติ    น  โลม  ปาเตตีติ   
อนุโลมวตฺเต  น  วตฺตติ  ฯ  วิโลมเมว  คณฺหติ    น  นิตฺถาร   
วตฺตตีติ  นิตฺถารณกวตฺตมฺหิ  น  วตฺตติ  ฯ  อาปตฺติวุฏานตฺถ   
ตุริตตุริโต  ฉนฺทชาโต  น  โหติ    ตตฺราติ  ตสฺมึ  ตสฺส  ทุพฺพจ- 
กรเณ  ฯ  อภิณฺหาปตฺติโกติ  นิรนฺตราปตฺติโก  ฯ  อาปตฺติพหุโลติ    
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สาปตฺติกกาโลวสฺส  พห ุ ฯ  สุทฺโธ  นริาปตฺติกกาโล  อปฺโปติ  อตฺโถ  ฯ   
น  ขิปฺปเมว  วูปสมฺมตีติ  ขิปฺป  น  วูปสมฺมติ  ฯ  ทฆีสุตฺต  โหติ  ฯ 
วินยธรา  ปาทโธวนกาเล  อาคต  คจฺฉาวุโส  วตฺตเวลาติ   
วทนฺติ  ฯ  ปนุ  กาล  ม ฺ ิตฺวา  อาคต  คจฺฉาวุโส  ตุยฺห   
วิหารเวลา  ฯ  คจฺฉาวุโส  สามเณราทีน  อุทฺเทสทานเวลา  ฯ  อมฺหาก   
นฺหานเวลา  ฯ  เถรูปฏานเวลา  ฯ  มขุโธวนเวลาติอาทีนิ  วตฺวา  
ทิวสภาเคป  รตฺติภาเคป  อาคต  อุยฺโยเชนฺติเยว  ฯ  กาย  เวลาย   
ภนฺเต  โอกาโส  ภวิสฺสตีติ  วุตฺเตป  คจฺฉาวุโส  ฯ  ตฺว  อิมเมว   
าน  ชานาสิ  ฯ  อสุโก  นาม  วินยธรตฺเถโร  สิเนหปาน  ปวติ   
อสุโก  วิเรจน  กาเรติ  ฯ  กสฺมา  ตุรโิตสีติอาทีนิ  วตฺวา   
ทีฆสุตฺตเมว  กโรนฺติ  ฯ   
        ขิปฺปเมว  วูปสมฺมตีติ  ลหุ  วูปสมฺมติ    น  ทฆีสุตฺต  โหติ  ฯ 
อุสฺสุกฺกาปนฺนา  ภิกฺขู  อาวุโส  อย  สพฺุพโจ  ภิกฺขุ  ฯ  ชนปทวาสิโน   
นาม  คามนฺตเสนาสเน  วสนฏานนิสชฺชาทีนิ  น  ผาสุกานิ   
โหนฺติ  ฯ  ภิกฺขาจาโรป  ทุกฺโข  โหติ    สีฆมสฺส  อธิกรณ   
วูปสเมมาติ  สนฺนิปติตฺวา  อาปตฺติโต  วุฏาเปตฺวา  สุทฺธนฺเต  (๑)   
ปติฏาเปนฺติ  ฯ   
        อธิจฺจาปตฺติโกติ  กทาจิ  อาปชฺชติ  ฯ    โส  กิ ฺจาป  ลชฺช ี  
โหติ  ปกตตฺโต  ฯ  ทุพฺพจตฺตา  ปนสฺส  ภิกฺขู  ตเถว  ปฏิปชฺชนติฺ  ฯ   
# ๑. ส.ี  สุทธฺตฺเต    
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        สทฺธามตฺตเกน  วหติ  เปมมตฺตเกนาติ  อาจริยูปชฺฌาเยสุ   
อปฺปมตฺติกาย  เคหสฺสิตสทฺธาย  อปฺปมตฺตเกน  เคหสฺสิตเปเมน   
ยาเปติ  ฯ  ปฏิสนฺธิคฺคหณสทิสา  หิ  อย  ปพฺพชชฺา  นาม   ฯ 
นวปพฺพชิโต  ปพฺพชชฺาย  คุณ  อชานนฺโต  อาจริยูปชฺฌาเยสุ   
เปมมตฺเตน  ยาเปติ  ฯ  ตสฺมา  เอวรูปา  สงฺคณฺหิตพฺพา   
อนุคฺคณฺหิตพฺพา  ฯ  (๑)  อปฺปมตฺตกป  หิ  สงฺคห  ลภิตฺวา  ปพฺพชฺชาย 
 ิตา  อภิ ฺาปฺปตฺตา  มหาสมณา  ภวิสฺสนฺติ  ฯ  เอตฺตเกน   
กถามคฺเคน  โอวทิตพฺพยุตฺตก  โอวทนฺติ    น  อิตรนฺติ  อิทเมว   
ภควตา  ทสฺสิต  ฯ   
        อ ฺาย  สณฺหึสูติ  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ  ฯ  สตฺเตสุ   
หายมาเนสูติ  ปฏิปตฺติยา  หายมานาย  สตฺตา  หายนฺติ  นาม  ฯ  
สทฺธมฺเม  อนฺตรธายมาเนติ  ปฏิปตฺติสทฺธมฺเม  อนฺตรธายมาเน  ฯ   
ปฏิปตฺติสทฺธมฺโมป  ห ิ ปฏิปตฺติปูรเกสุ  สตฺเตสุ  อสติ  อนฺตรธายติ  (๒)   
นาม  ฯ  อาสวฏานียาติ  อาสวา  ติฏนฺติ  เอเตสูติ  อาสวฏานียา   
เยสุ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกา  ปรูปวาทวิปฺปฏิสารวธพนฺธนาทโย   
เจว  อปายทุกฺขวิเสสภูตา  จ  อาสวา  ติฏนฺติเยว  ฯ  ตสฺมา    เนส  
เต  การณ  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  เต  อาสวฏานียา  วีติกฺกมธมฺมา   
ยาว  น  สงฺเฆ  ปาตุภวนฺติ  ฯ  น  ตาว  สตฺถา  สาวกาน   
สิกฺขาปท  ป ฺเปตีติ  อยเมตฺถ  โยชนา  ฯ   
# ๑.   ม.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ  ฯ  ๒.  ม.  อนฺตรธาเนสุ   ฯ    
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        เอว  อกาล  ทสฺเสตฺวา  ปุน  กาล  ทสฺเสตุ  ยโต  จ   
โข  ภทฺทาลติีอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยโตติ  ยทา  ฯ  ยสฺมึ  กาเลติ   
วุตฺต  โหติ    เสส  วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อย  วา  
เอตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ยสฺมึ  กาเล  อาสวฏานียา  ธมฺมาติ  สงฺข   
คตา  วีติกฺกมโทสา  สงฺเฆ  ปาตุภวนฺติ  ฯ  ตทา  สตฺถา  สาวกาน   
สิกฺขาปท  ป ฺเปติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  เตสเยว  อาสวฏานียธมฺม- 
สงฺขาตาน  วีติกฺกมโทสาน  ปฏิฆาตาย  ฯ   
        เอว  อาสวฏานียาน  ธมฺมาน  อนุปฺปตฺตึ  สิกฺขาปท- 
ป ฺตฺติยา  อกาล  ฯ  อุปปฺตฺติ ฺจ  กาลนฺติ  วตฺวา  อิทานิ  เตส   
ธมฺมาน  อนุปฺปตฺติกาล ฺจ  อุปฺปตฺติกาล ฺจ  ทสฺเสตุ  น  ตาว   
ภทฺทาลิ  อิเธกจฺเจติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  มหตฺตนฺติ  มหนฺตภาว  ฯ   
สงฺโฆ  หิ  ยาว  น  เถรมชฌฺิมาน  วเสน  มหตฺตปฺปตฺโต  โหติ     
ตาว  เสนาสนานิ  ปโหนติฺ  ฯ  สาสเน  เอกจฺเจ  อาสวฏานียา  (๑)   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  มหตฺตปฺปตฺเต  ปน  เต  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ   
อถ  สตฺถา  สกิฺขาปท  ป ฺเปติ  ฯ  ตตฺถ  มหตฺตปฺปตฺเต  สงฺเฆ   
ป ฺตฺตสิกฺขาปทานิ   
        โย  ปน  ภิกฺขุ  อนุปสมฺปนฺเนน  อุตฺตริ  ทฺวิรตฺตติรตฺต   
สหเสยฺย  กปเฺปยฺย  ปาจิตฺติย  (๒)ยา  ปน  ภิกฺขุนี  อนุวสฺส   
วุฏาเปยฺย  ปาจิตฺติย   (๓)  ยา  ปน  ภิกฺขุนี  เอก  วสฺส  เทฺว    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 179 
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วุฏาเปยฺย  ปาจิตฺติยนฺติ  (๑)  อิมินา  นเยน  เวทิตพฺพานิ  ฯ   
        ลาภคฺคนฺติ  ลาภสฺส  อคฺค  ฯ  สงฺโฆ  ห ิ ยาว  น   
ลาภคฺคปฺปตฺโต  โหติ    น  ตาว  ลาภ  ปฏิจฺจ  อาสวฏานียา   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ปตฺเต  ปน  อุปปฺชฺชนฺติ  ฯ  อถ  สตฺถา   
สิกฺขาปท  ป ฺเปติ   
        โย  ปน  ภิกฺขุ  อเจลกสฺส  วา  ปรพฺิพาชกสฺส  วา   
ปริพฺพาชิกาย  วา  สหตฺถา  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ทเทยฺย   
ปาจิตฺติยนฺติ  ฯ  (๒)   
        อิท ฺหิ  ลาภคฺคปฺปตฺเต  สงฺเฆ  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  ฯ   
        ยสคฺคนฺติ  ยสสฺส  อคฺค  ฯ  สงฺโฆ  หิ  ยาว   
น  ยสคฺคปฺปตฺโต  โหติ    น  ตาว  ยส  ปฏิจฺจ  อาสวฏานียา  
ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ปตฺเต  ปน  อุปปฺชฺชนฺติ  ฯ  อถ  สตฺถา  
สิกฺขาปท  ป ฺเปติ  สุราเมรยปาเน  ปาจิตฺติยนฺติ  ฯ  (๓)  อิท ฺหิ   
ยสคฺคปฺปตฺเต  สงฺเฆ  สิกขฺาปท  ป ฺตฺต  ฯ   
        พาหุสจฺจนฺติ  พหุสฺสุตภาว  ฯ  สงฺโฆ  ห ิ ยาว  น   
พาหุสจฺจปฺปตฺโต  โหติ    น  ตาว  อาสวฏานียา  ธมฺมา   
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  พาหุสจฺจปฺปตฺเต  ปน  ยสฺมา  เอกมฺป  นิกาย   
เทฺวป  นิกาเย  ป ฺจป  นิกาเย  อุคฺคเหตฺวา  อโยนิโส   
อุมฺมชฺชมานา  ปุคฺคลา  รเสน  รส  สสนฺเทตฺวา  อุทฺธมฺมวินย    
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สตฺถุสาสน  ทีเปนฺติ  ฯ  อถ  สตฺถา  โย  ปน  ภิกฺขุ  เอว   
วเทยฺย  ตถาห  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามิ  (๑)    ฯเป ฯ   
สมณุทฺเทโสป  เจ  เอว  วเทยฺยาติอาทินา  (๒)  นเยน  สิกฺขาปท   
ป ฺเปติ  ฯ   
        รตฺต ฺ ุตปฺปตฺโตติ  เอตฺถ  รตฺติโย  ชานนฺตีติ  รตฺต ฺ ู  ฯ   
อตฺตโน  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  พหุรตฺติโย  ชานนฺติ  ฯ   
จิรปพฺพชิตาติ  วุตฺต  โหติ    รตฺต ฺ ูน  ภาว  รตฺต ฺ ุต  ฯ   
ตตฺร  รตฺต ฺ ุตปฺปตฺเต  สงฺเฆ  อุปเสนวงฺคนฺตปุตฺต  อารพฺภ   
สิกฺขาปท  ป ฺตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  โส  หายสฺมา  อูนทสวสฺเส   
ภิกฺขู  อุปสมฺปาเทนฺเต  ทิสฺวา  เอกวสฺโส  สทฺธิวิหาริก   
อุปสมฺปาเทสิ  ฯ  อถ  ภควา  สิกฺขาปท  ป ฺเปสิ  น   
ภิกฺขเว  อูนทสวสฺเสน  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  โย  อุปสมฺปาเทยฺย   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ฯ  (๓)  เอว  ป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  ปุน   
ภิกฺขู  ทสวสฺสามฺหา  ทสวสฺสามฺหาติ  พาลา  อพฺยตฺตา   
อุปสมฺปาเทนฺติ  ฯ  อถ  ภควา  อปรมฺป  สิกฺขาปท  ป ฺเปสิ  
น  ภิกฺขเว  พาเลน  อพฺยตฺเตน  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  โย   
อุปสมฺปาเทยฺย  ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  ทสวสฺเสน  วา  อติเรกทสวสฺเสน   
วา  อุปสมฺปาเทตุนฺติ  ฯ   รตฺต ฺ ุตปฺปตฺตกาเล  เทฺว  สิกฺขาปทานิ    
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ป ฺตฺตานีติ  ฯ  (๑)   
        อาชานียสุสูปมธมฺมปริยาย  เทเสสินฺติ  ตรุณาชานียอุปม   
กตฺวา  ธมฺม  เทสยึ  ฯ  ตตฺถาติ  (๒)  ตสฺมึ  อสรเณ    น  โข   
ทฺทาลิ  เอเสว  เหตูติ  น   เอส  สิกฺขาย  อปริปูรการภิาโวเยว   
เอโก  เหตุ  ฯ   
        มุขาธาเน  การณ  กาเรตีติ  ขลิพนฺธาทีหิ   มุขฏปเน   
สาธุก  คีว  ปคฺคณฺหาเปตุ  การณ  กาเรติ  ฯ  วิสูกายิกานีติ 
อาทีหิ  วิเสวนาจาร  กเถติ  ฯ  สพฺพาเนว  เหตานิ  อ ฺม ฺ- 
เววจนานิ  ฯ  ตสฺมึ  าเนติ  ตสฺมึ  วิเสวนาจาเร  ฯ   ปรินิพฺพายตีติ   
นิพฺพิเสวโน  โหติ    ต  วิเสวน  ชหตีติ  อตฺโถ  ฯ  ยคุาธาเนติ   
ยุคฏปเน  ยคุสฺส  สาธุก  คหณตฺถ  ฯ   
        อนุกฺกเมติ  จตฺตาโรป  ปาเท  เอกปฺปหาเรเนว  อุกฺขิปเน   
จ  นิกฺขิปเน  จ  ปรเสนาย  หิ  (๓)  อาวาเฏ  ตฺวา  อสึ  คเหตฺวา   
อาคจฺฉนฺตสฺส  อสฺสสฺส  ปาเท  ฉินฺทนฺติ  ฯ  (๔)  ตสฺมึ  สมเย  เอส   
เอกปฺปหาเรเนว  จตฺตาโรป  ปาเท  อุกขิฺปสฺสตีติ  รชฺชุพนฺธน- 
วิธาเนน  เอต  การณ  กาเรนฺติ  ฯ   มณฺฑเลติ  ยถา  อสฺเส  
นิสินฺโนเยว  ภูมิย  ปติต  อาวุธ  คเหตุ  สกฺโกติ  ฯ  เอว   
กรณตฺถ  มณฺฑเล  การณ  กาเรติ  ฯ  ขุรกาเสติ  อคฺคคฺคขุเรหิ   
ปวีกมเน  รตฺตึ  โอกฺกนตฺกาลสฺมึ  หิ  ยถา  ปทสทโฺท  น    
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๒ 
 
สุยฺยติ  ฯ  ตทตฺถ  เอกสฺม ึ าเน  ส ฺ  ทตฺวา  อคฺคคฺคขุเรหิเยว   
คมน  สิกฺขาเปนฺติ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  ธาเรติ  (๑)  สีฆวาหเน  ฯ   
ธาเวติป  ปาโ  ฯ  (๒)  อตฺตโน  ปราชเย  สติ  ปลายนตฺถ  ฯ  ปร   
ปลายนฺต  อนุพนฺธิตฺวา  คหณตฺถ ฺจ  เอต  การณ  กาเรติ  ฯ   
รวตฺเถติ  รวตฺถาย  ฯ  (๓)  ยุทฺธกาลสมฺึ  หิ  หตฺถีส ุ วา  โก ฺจนาท   
กโรนฺเตสุ  อสฺเสสุ  วา  หสนฺเตสุ  รเถสุ  วา  นโิฆสนฺเตสุ   
โยเธสุ  วา  อุกฺกุฏ ึ  กโรนฺเตสุ  ตสฺส  รวสฺส  อภายิตฺวา  ปรเสน 
ปเวสนตฺถ  อิท  การณ   กริยติ  ฯ   
        ราชคุเณติ  ร ฺา  ชานิตพฺพคุเณ  ฯ  กฏูกณฺณร ฺโ  กิร   
คุฬวณฺโณ  นาม  อสฺโส  อโหสิ  ฯ  ราชา  ปาจีนทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา   
เจติยปพฺพต  คมิสฺสามีติ  กทมฺพนทีตีร  (๔)  สมฺปตฺโต  ฯ  อสฺโส  ตีเร  
ตฺวา  อุทก  โอตริตุ น  อิจฺฉติ  ฯ  ราชา  อสฺสาจริย  อามนฺเตตฺวา   
อโห  ตยา  อสฺโส  สกิฺขาปโต  อุทก  โอตริตุ  น  อิจฺฉตีติ   
อาห  ฯ  อาจริโย  สุสิกฺขาปโต  เทว  อสฺโส   เอวมสฺส   หิ  จิตฺต   
สจาห  อุทก  โอตริสฺสามิ   วาล  เตมิสฺสติ   วาเล  ตินฺเต  ร ฺโ   
องฺเค  อุทก  ปาเตยฺยาติ  เอว  ตุมฺหาก  สรีเร  อุทกปาตนภเยน   
น  โอตรติ   วาล  คณฺหาเปถาติ  อาห  ฯ  ราชา  ตถา   
กาเรสิ  ฯ  อสฺโส  เวเคน  โอตริตฺวา  ปารคโต  ฯ  เอตทตฺถ  อิท   
#๑.  ม.  ชเว   ฯ  ๒. ส.ี  ธาเวติ  สีฆชวเน  ฯ  ธวเนติป  ปาโ    ฯ   
# ๓. ม. ทวตฺเตติ  ทวตฺถาย   ๔.  ม.  โกฏมฺพนทีตีร  ฯ  
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                *เลมที่  ๙    ภทฺทาลิสุตฺตวณฺณนา   หนา  ๑๘๓ 
 
การณ   กริยติ  ฯ  ราชวเสติ  อสฺสราชวเส  ฯ  วโส  เหโส   
อสฺสราชาน  ฯ  ตถารูเปน  ปหาเรน  ฉินฺนภินฺนสรีราป  อสฺสาโรห   
ปรเสนาย  อปาเตตฺวา  พหิ  นีหรนฺติเยว  ฯ  เอตทตฺถ  การณ   
กาเรตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อุตฺตเม  ชเวติ  ชวสมฺปตฺติย  ฯ  ยถา  อุตฺตมชโว  โหติ    เอว  
การณ  กาเรตีติ  อตฺโถ  ฯ  อุตฺตเม  หเยติ  อุตฺตมหยภาเว  ฯ  ยถา  
อุตฺตมหโย  โหติ    เอว  การณ  กาเรตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  ปกติยา  
อุตฺตมหโยว  อุตฺตมหยการณ  อรหติ  ฯ  น  อ ฺโ  ฯ  อุตฺตมหย- 
การณาย  เอว  อสฺโส  อุตฺตมชว  ปฏปิชฺชติ  น  อ ฺโติ  ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ  เอโก  กิร  ราชา  เอก  สินฺธวโปตก   
ลภิตฺวา  สินฺธวภาว  อชานิตฺวาว  อิม  สิกฺขาเปหีติ  อาจริยสฺส   
อทาสิ  ฯ  อาจริโยป  ตสฺส  สินฺธวภาว  อชานนฺโต  ต  มาส 
ขาทกโฆฏกาน  การเณสุ  อุปเนติ  ฯ  โส  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิกตฺตา   
การณ  น  ปฏิปชชฺติ  ฯ  โส  ต  ทเมตุ  อสกฺโกนฺโต  กูฏสโฺส   
อย  มหาราชาติ  วิสฺสชฺชาเปสิ  ฯ   
        อเถกทวิส  เอโก  อสฺสาจริยปุพฺพโก  ทหโร  อุปชฺฌาย- 
ภณฺฑก  คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต  ต  ปริขาปฏเ  จรนฺต  ทิสฺวา   
อนคฺโฆ  ภนฺเต  สินฺธวโปตโกติ  อุปชฌฺายสฺส  กเถสิ  ฯ  สเจ  ราชา  
ชาเนยฺย  ฯ  มงฺคลสฺส  น  กเรยฺยาติ  ฯ  เถโร  อาห  มิจฺฉาทิฏ ิโก   
ตาต  ราชา  อปฺเปว  นาม  พุทธสาสเน  ปสีเทยฺย  ร ฺโ    
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๔ 
 
กเถหีติ  ฯ  โส  คนฺตฺวา  มหาราช  อนคฺโฆ  สินฺธวโปตโก  อตฺถีติ   
กเถสิ  ฯ  ตยา  ทิฏโ  ตาตาติ  ฯ  อาม  มหาราชาติ  ฯ  ก ึ ลทฺธุ  
วฏฏตีติ  ฯ  ตุมฺหาก  ภุ ฺชนกสุวณฺณถาเล  ตุมฺหาก  ภุ ฺชนกภตฺต   
ตุมฺหาก  ปวนกรโส  ตุมหฺาก  คนฺธา  ตุมฺหาก  มาลาติ  ฯ  ราชา   
สพฺพ  ทาเปสิ  ฯ  ทหโร  คาหาเปตฺวา  อคมาสิ  ฯ   
        อสฺโส  คนฺธ  ฆายิตฺวาว  มยฺห  คุณชานนกอาจริโย   
อตฺถิ  ม ฺเติ  สีส  อุกฺขิปตฺวา  โอโลเกนฺโต  อฏาสิ  ฯ  ทหโร   
คนฺตฺวาภตฺต  ภุ ฺชาติ  อจฺฉร  ปหร ิ ฯ  อสฺโส  อาคนฺตฺวา   
สุวณฺณถาเล  ภตฺต  ภุ ฺชิ  ฯ  รส  ปวิ  ฯ  อถ  น  คนฺเธหิ   
วิลิมฺปตฺวา  ราชปลนฺธน  ปลนฺธิตฺวา  ปุรโต  ปุรโต  คจฺฉาติ  อจฺฉร   
ปหริ  ฯ  โส  ทหรสฺส  ปรุโต  ปุรโต  คนฺตฺวา  มงฺคลสฺสฏาเน   
อฏาสิ  ฯ  ทหโร  อย  เต  มหาราช  อนคฺโฆ  สินธฺวโปโต 
อิมินาว  น  นิยาเมน  กติปาห  ปฏิชคฺคาเปหีติ  วตฺวา  นิกฺขมิ  ฯ   
        อถ  กติปาหจฺจเยน  อาคนฺตฺวา  อสฺสสฺส  อานุภาว  ปสฺสสิ 
มหาราชาติ  ฯ  สาธุ  อาจริย  กุหึ  ตฺวา  ปสฺสามาติ  ฯ  อุยฺยาน   
คจฺฉ  มหาราชาติ  ฯ  ราชา  อสฺส  คาหาเปตฺวา  อคมาสิ  ฯ   
ทหโร  อจฺฉร  ปหริตฺวา  เอต  รุกฺข  อนุปริยาหีติ   อสฺสสฺส   
ส ฺ  อทาสิ  ฯ  อสฺโส  ปกฺขนฺทิตฺวา  รุกฺข  อนุปรคินฺตฺวา   
อาคโต  ฯ  ราชา  เนว  คจฺฉนฺต  น  อาคจฺฉนฺต  อทฺทส  ฯ   
ทิฏโ  เต  มหาราชาติ    น  ทฏิโ  ตาตาติ  ฯ  วล ฺชกทณฺฑ    
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                *เลมที่  ๙    ภทฺทาลิสุตฺตวณฺณนา   หนา  ๑๘๕ 
 
เอก  รุกฺข  นสิฺสาย  เปถาติ  วตฺวา  อจฺฉร  ปหริ  วล ฺชก- 
ทณฺฑ  คเหตฺวา  เอหีติ  ฯ  อสฺโส  ปกฺขนฺทิตฺวา  มุเขน  คเหตฺวา   
อาคโต  ฯ  ทฏิโ  มหาราชาติ    น  ทฏิโ  (๑) ตาตาติ  ฯ   
        ปุน  อจฺฉร  ปหร ิ อุยฺยานสฺส  ปาการมตฺถเกน  จริตฺวา   
เอหีติ  ฯ  อสโฺส  ตถา  อกาสิ  ฯ  ทิฏโ  มหาราชาติ    น   
ทิฏโ  ตาตาติ  ฯ  รตฺตกมฺพล  อาหราเปตฺวา   อสฺสสฺส  ปาเท   
พนฺธาเปตฺวา  ตเถว  ส ฺ  อทาสิ  ฯ  อสฺโส  อุลลฺงฺฆิตฺวา   
ปาการมตฺถเกน  อนุปรยิายิ  ฯ  พลวตา  ปุริเสน  อาวิ ฺชิต 
อลาตคฺคิสิขา  วิย  อุยฺยานปาการมตฺถเก  ป ฺายิตฺถ  ฯ อสฺโส  
คนฺตฺวา  สมีเป   ิโต  ฯ ทฏิ  มหาราชาติ  ฯ  ทฏิ  ตาตาติ  ฯ   
มงฺคลโปกฺขรณีปาการมตฺถเกน  อนปุริยาหีติ  ส ฺ  อทาสิ  ฯ   
        ปุน  โปกฺขรณึ  โอตริตฺวา  ปทุมปตฺเตสุ  จาริก  จราหีติ   
ส ฺ  อทาสิ  ฯ  โปกฺขรณึ  โอตริตฺวา  สพฺพปทุมปตฺเต  จริตฺวา  
อคมาสิ  ฯ  เอก  ปตฺตป  อนกฺกนฺต  วา  ผาลิต  วา  ฉินฺทิต  วา   
ขณฺฑิต  วา  นาโหสิ  ฯ  ทิฏ  มหาราชาติ  ฯ  ทิฏ  ตาตาติ  ฯ   
อจฺฉร  ปหรตฺิวา  ต  หตฺถตล  อุปนาเมสิ  ฯ  ธาตุปตฺถทฺโธ  ลงฺฆิตฺวา   
หตฺถตเล  อฏาสิ  ฯ  ทฏิ  มหาราชาติ  ฯ  ทิฏ  ตาตาติ  ฯ   
เอว  อุตฺตมหโย  เอว  อุตฺตมการณาย  อุตฺตมชว  ปฏิปชชฺติ  ฯ   
# ๑. ม.  ทิฏ    
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๖ 
 
        อุตฺตเม  สาขเลฺยติ  มทุุวาจาย  ฯ  มุทุวาจาย  หิตาต  ตฺว   
มา  จินฺตยิ  ฯ  ร ฺโ  มงฺคลสฺโส  ภวิสฺสสิ  ฯ  ราชโภชนาทีนิ   
ลภิสฺสสีติ  อุตฺตมหยการณ  กาเรตพฺพ  ฯ  (๑)  เตน  วุตฺต  อุตฺตเม   
สาขเลฺยติ  ฯ  ราชโภคฺโคติ  ร ฺโ  อุปโภโค  ฯ  (๒)  ร ฺโ  องฺคนฺเตฺวว   
สงฺข  คจฺฉตีติ  ยตฺถ  กตฺถจิ  คจฺฉนฺเตน  หตฺถ  วิย  ปาท  วิย   
อโนหาเยว  คนฺตพฺพ  โหติ    ตสฺมา  องฺคนฺติ  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ   
จตูสุ  วา  เสนงฺเคสุ  เอก  องฺค  โหติ ฯ 
        อเสกฺขาย  สมฺมาทิฏ ิยาติ  อรหตฺตผลสมฺมาทิฏ ิยา  ฯ   
สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป  ตสมฺปยุตฺตาว  ฯ  สมฺมาาณ  ปุพฺเพ   
วุตฺตสมฺมาทิฏ ิเยว  ฯ  เปตฺวา  ปน  อฏ  ผลงฺคานิ  เสสา   
ธมฺมา  วิมุตฺตีติ  เวทิตพฺพา  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ   
อย  ปน  เทสนา  อุคฺฆฏิต ฺ ูปุคฺคลวเสน  อรหตฺตนิกูฏ   
คเหตฺวา  นิฏาปตาติ  ฯ   
                                ภทฺทาลิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ป ฺจม  ฯ   
                                ________________________    
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๑๘๗ 
 
                                        ลฏกโิกปมสตฺุตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ลฏกิโกปมสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เยน  โส   
วนสณฺโฑติ  อยมฺป  มหาอุทายิตฺเถโร  ภควตา  สทฺธึเยว  ปณฺฑาย   
ปวิสิตฺวา  เตน  สทฺธ ึ ปฏกิฺกมิ  ฯ  ตสฺมา  เยน  โส  ภควตา   
อุปสงฺกมิตพฺโพ   วนสณฺโฑ  เตนุปสงฺกมีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อปหตฺตาติ   
อปหารโก  ฯ   ปฏิสลฺลานา  วุฏ ิโตติ  ผลสมาปตฺติโต  วุฏ ิโต  ฯ   
        ย  ภควาติ  ยสฺมึ  สมเย  ภควา  ฯ  อิงฺฆาติ  อาณตฺติย   
นิปาโต  ฯ  อ ฺถตฺตนฺติ  จิตฺตสฺส  อ ฺถตฺต  ฯ   ต ฺจ  โข  น   
ภควนฺต  ปฏิจฺจ เอวรูป  ปน  ปณีตโภชน  อลภนฺตา ฯ 
กถ  ยาเปสฺสามาติ  เอว  ปณีตโภชนลาภ   ปฏิจฺจ  อโหสีติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  ภูตปุพฺพนฺติ  อิมินา รตฺตึ  โภชนสฺส ปณีตภาว  
ทสฺเสติ  ฯ  สเูปยฺยนฺติ  สูเปน  อุปเนตพฺพ  มจฺฉมสกฬีราทึ  ฯ   
สมคฺคา  ภุ ฺชิสฺสามาติ  เอกโต  ภุ ฺชสิฺสาม  ฯ  สงฺขติโยติ   
อภิสงฺขาริกขาทนียานิ  ฯ  สพฺพา  ตา  รตฺตินฺติ  สพฺพา  ตา   
สงฺขติโย  รตฺตึเยว  โหนฺติ  ฯ  ทิวา  ปน  อปฺปา  ปรตฺิตา   
โถกิกา  โหนฺตีติ  ฯ  มนสฺุสา  หิ  ทิวา  ยาคุก ฺชิยาทีหิ  ยาเปตฺวาป   
รตฺตึ  ยถาปตฺตึ  ยถาสตึ  (๑)ยถาปณีตเมว  ภุ ฺชนฺติ  ฯ   
        ปุน  ภูตปุพฺพนฺติ  อิมินา  รตฺติวิกาลโภชเน  อาทีนว   
ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺถ  อนฺธการติมิสายนฺติ  พหลนฺธกาเร  ฯ  มาณเวหีติ   
# ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๘ 
 
โจเรหิ  ฯ  กตกมฺเมหีติ  กตโจรกมฺเมหิ  ฯ  โจรา  กริ  กตกมฺมา  
ย  เนส  เทวต  อายาจิตฺวา  กมฺม  นิปผฺนฺน  ฯ  ตสฺส  อุปหารตฺถาย   
มนุสฺเส  มาเรตฺวา  คลโลหิตาทีนิ  คณฺหนฺติ  ฯ  เต  อ ฺเสุ   
มนุสฺเสสุ  มาริยมาเนสุ  โกลาหลา  อุปปฺชฺชิสฺสนฺติ  ฯ  ปพฺพชิต   
ปริเยเสนฺโต  นาม  นตฺถีติ  ม ฺมานา  ภิกฺขู  คเหตฺวา  
มาเรนฺติ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  อกตกมฺเมหีติ  อฏวิโต  คาม   
อาคมนกาเล  กมฺมนิปฺผนฺทนตฺถ  ปุเรตร  พลิกมฺม  กาตุกาเมหิ  ฯ   
อสทฺธมฺเมน  นิมนฺเตตีติ  เอหิ  ภิกฺขุ  อชฺเชกรตฺตึ  อิเธว  ภุ ฺชิตฺวา   
อิธ  วสิตฺวา  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  เสฺว  คมิสฺสสีติ  เมถุน- 
ธมฺเมน  นิมนฺเตติ  ฯ   
        ปุน  ภูตปุพฺพนฺติ  อิมินา  อตฺตนา  ทิฏการณ  กเถสิ  ฯ   
วิชฺชนฺตริกายาติ  วิชฺชุวิชโฺชตนกฺขเณ  ฯ  วิสฺสรมกาสีติ  มหาสทฺท   
อกาสิ  ฯ  อภุมฺเมติ  ภูติ  วฑฺฒิ  ฯ  อภูติ  อวฑฺฒิ  ฯ  วินาโส มยฺหนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  ปสาโจ  วต  มนฺติ  ปสาโจ  ม  ขาทิตุ  อาคโตติ ฯ   
อาตุมารี  มาตุมารีติ (๑)  เอตฺถ  อาตูติ  ปตา  ฯ  มาตูติ  มาตา  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  ยสฺส  ปตา  วา  มาตา  วา  อตฺถ ิ ฯ  ต   
มาตาปตโร  อมฺหาก  ปุตฺตโกติ  ยถา  ตถา  วา  อุปปฺาเทตฺวา   
ยงฺกิ ฺจิ  ขาทนีย  โภชนีย  ทตฺวา  เอกสฺมึ าเน สยาเปนฺติ  ฯ  
โส  เอว  รตฺตึ  ปณฺฑาย  น  จรติ  ตุยฺห  ปน  มาตาปตโร   
# ๑.   ม.  อาตุ  มาตุมารีติ  ฯ    
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                *เลมที่  ๙  ลฏกิโกปมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๘๙ 
 
มตา  ม ฺเ  ฯ  เตน  เอว  จรสีติ  ฯ   
        เอวเมว  ปนาติ  เอวเมว  (๑)  กิ ฺจิ  อานิสส  อปสฺสนฺตา ฯ 
นิกฺการเณเนว  เอวมาหสูติ  ครหนฺโต  อาห  ฯ  ตตฺถ  อาหสูติ   
วทนฺติ  ฯ  กึ  ปนิมสฺสาติ  อิมสฺส  อปฺปมตฺตกสฺส  เหตูติ  (๒)  ก ึ  
วตฺตพฺพ   นาม    นน ุ อปสฺสนฺเตน  วิย  อสุณนฺเตน  วิย  ภวิตพฺพนฺติ  ฯ   
โอรมตฺตกสฺสาติ  ปริตฺตมตฺตกสฺส  ฯ  อธิสลฺเลขเตวายนฺติ  อย  สมโณ   
นวนีต  ปวนฺโต   วิย  ปทมุนาฬสุตฺต  กกเจน  โอกกฺนฺตนฺโต  วิย   
อติสลฺเลขติ  ฯ  อติวายาม  กโรติ    สิกขฺากามาติ  สาริปุตฺต- 
โมคฺคลฺลานาทโย  วิย  สกิขฺากามา  ฯ  เตสุ  จ  อปฺปจฺจย   
อุปฏเปนฺติ  ฯ  เตส ฺหิ  เอว  โหติ  สเจ  เอเต  อปฺปมตฺตก   
เอต    ฯ  หรถ  ภควาติ  วเทยฺยุ  ฯ  ก ึ สตฺถา  น  หเรยฺย  ฯ  เอว   
ปน  อวตฺวา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนา  เอว  ภควา   
สาธุ  ภควา  ฯ สาธุ  ภควา   ป ฺเปถ  ภควาติ  อติเรกตร   
อุสฺสาห  ปฏลิภนฺตีติ  ฯ  ตสฺมา  เตสุ  อปฺปจฺจย  อุปฏเปนฺติ  ฯ   
        เตสนฺติ  เตส  เอกจฺจาน  โมฆปุรสิาน  ฯ  ตนฺติ  ต   
อปฺปมตฺตก  ปหาตพฺพ  ฯ  ถูโล  กลิงฺคโรติ  คเล  พทฺธ  มหากฏ  
วิย  โหติ    ลฏกิกา  สกุณิกาติ  วาตกสกุณิกา  ฯ  สา  กริ   
รวสต  รวิตฺวา  นจฺจสต  นจฺจิตฺวา  สกึ  โคจร คณฺหาติ  ฯ   
อากาสโต  ภูมิย  ปติฏ ิต  ปน  น  ทิสวฺา  วจฺฉปาลกาทโย   
# ๑. ม.  เอวเมวาติ  เอวเมว  ฯ   ๒.  ม.  เหตุ   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๐ 
 
กีฬนตฺถ  ปูติลตาย  พนฺธนฺติ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  อาคเมตีติ   
อุเปติ  ฯ  ต ฺหิ  ตสฺสาติ  ต  ปูติลตาพนฺธน  ตสฺสา  อปฺปสรีรตาย  
เจว  อปฺปถามตาย จ  พลวพนฺธน  นาม  ฯ  มหนฺต  นาฬิเกรรชชฺุ  
วิย  ทุจฺฉิชฺช  โหติ    เตสนฺติ  เตส  โมฆปุริสาน  สทธฺามนฺทตาย   
จ  ป ฺามนฺทตาย  จ  พลวพนฺธน  นาม  ฯ  ทุกฺกฏวตฺถุมตฺตกป   
มหนฺต  ปาราชิกวตฺถุ  วิย  ทุปฺปชห  โหติ   ฯ 
        สุกฺกปกเฺข  ปหาตพฺพสฺสาติ  กึ  อิมสฺส  อปฺปมตฺตกสฺส   
ปหาตพฺพสฺส  เหตุ  ภควตา  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  ฯ  ยสสฺ  โน  ภควา   
ปหานมาห    นนุ  เอว  ภควโต  อธิปฺปาย  ตฺวาป  ปหา- 
ตพฺพเมวาติ  อตฺโถ  ฯ  อปฺโปสฺสุกฺกาติ  อนุสฺสุกฺกา  ฯ  ปนฺนโลมาติ  
ปติตโลมา    น  ตสฺส  ปหาตพฺพภเยน  อุทฺธคฺคโลมา  ฯ  ปรท- 
วุตฺตาติ  ปเรหิ  ทินฺนวุตฺติโน  ฯ  ปรโต  ลทฺเธน  ยาเปนฺตาติ   
อตฺโถ  ฯ  มิคภูเตน  เจตสา  วิหรนฺตีติ  อปจฺจาสึสนกปกฺเข   ิตา   
หุตฺวา  วิหรนฺติ  ฯ  มิโค  หิ  ปหาร  ลภิตฺวา  มนุสฺสาวาส   
คนฺตฺวา  เภสชฺช  วา  วณเตล  วา  ลภิสสฺามีติ  อชฺฌาสย   
อกตฺวา  ปหาร  ลภิตฺวาว  อคามกอร ฺ  ปวิสิตฺวา  ปหารฏาน    
เหฏา  กตฺวา  นิปชชฺิตฺวา  ผาสุภูตกาเล  วุฏาย  คจฺฉติ  ฯ   
เอว  มิคา  อปจฺจาสึสนกปกฺเข   ิตา  ฯ  อิท  สนฺธาย  วุตฺต   
มิคภูเตน  เจตสา  วิหรนฺตีติ  ฯ  ต ฺหิ  ตสฺสาติ  ต  วรตฺตพนฺธน   
ตสฺส  หตฺถินาคสฺส  มหาสรีรตาย  เจว  มหาถามตาย  จ    
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                *เลมที่  ๙  ลฏกิโกปมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๑ 
 
ทุพฺพลพนฺธน  นาม  ฯ  ปูติลตา  วิย  สุฉิชฺช  โหติ    เตส  ตนฺติ  
เตสนฺต  กุลปุตฺตาน  สทฺธามหนฺตตาย  จ  ป ฺามหนฺตตาย   
จ  มหนฺต  ปาราชิกวตฺถถป  ทุกฺกฏวตฺถุมตฺตก  วิย  สุปชห  
โหติ ฯ 
        ทลิทฺโทติ  ทาลิทฺทเิยน  (๑)  สมนนฺาคโต  ฯ  อสฺสโกติ  นิยสโก  ฯ  (๒)   
อนาฬฺหิโยติ  อนฑฺโฒ  ฯ  อคารกนฺติ  ขุทฺทกเคห  ฯ  โอลุคฺควิลุคฺคนฺติ   
ยสฺส  เคหสนฺธิโย  (๓)  ปฏ ิวสโต  มุจฺจิตฺวา  มณฺฑเล  ลคฺคา   
มณฺฑลโต  มจฺุจิตฺวา  ภูมิย  ลคฺคา  ฯ กากาติปายินฺติ (๔) ยตฺถ   
กิ ฺจิเทว  ภุ ฺชิสฺสามาติ  อนฺโต  นิสนิฺนกาเล  วิสุ ทฺวาร- 
กิจฺจ  นาม  นตฺถิ  ฯ  ตโต  ตโต  กากา  ปวิสิตฺวา  ปริวาเรนฺติ   
สูรกากา  หิ  ปลายนกาเล  จ  ยถาสมฺมุขฏาเนเนว  นิกฺขมิตฺวา   
ปลายนฺติ    น  ปรมรูปนติฺ  น  ปุ ฺวนฺตาน  เคห  วิย   
อุตฺตมรูป  ฯ  ขโฏปกาติ   วิลีวม ฺจโก  ฯ  โอลุคฺควิลุคฺคาติ   
โอณตุณฺณตา  ฯ  ธ ฺสมวาปกนฺติ  ธ ฺ ฺจ  สมวาปก ฺจ  ฯ  
ตตฺถ  ธ ฺ  นาม  กุทฺรูสโก  ฯ  สมวาปกนฺติ  ลาพุพีชกุมฺภณฺฑ- 
พีชกาทิ  พีชชาต    น  ปรมรูปนฺติ  ยถา  ปุ ฺวนฺตาน  คนฺธ- 
สาลิพีชาทิปริสุทฺธพีช    น  เอวรูป  ฯ  ชายิกาติ  กปณชายา  ฯ  น   
ปรมรูปาติ  ปจฺฉิสีลา  ลมฺพตฺถนี  มโหทรา  ปสาจา  วิย  วิภจฺฉา ฯ 
สาม ฺนฺติ  สมณภาโว  ฯ  โส  วตสสฺ  โยหนฺติ   เย  เกสมสฺสุ  
# ๑.  สี.  ทลทิฺทิเยน  ฯ  ๒.  ม.  นิสโก   ฯ 
# ๓. ม.  เคหยิฏ ิโย    
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โอหาเรตฺวา  ปพฺพเชยฺยนฺติ  ฯ   
        โส  น  สกฺกุเณยฺยาติ  โส  เอว  จินฺเตตฺวาป  เคห  คนฺตฺวา   
ปพฺพชฺชา  นาม  ครุกา  (๑)  ทุกฺกรา  ทรุาสทา  ฯ  สตฺตป  อฏป   
คาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ยภาโธเตเนว  ปตฺเตน  อาคนฺตพฺพป   
โหติ    เอว  ยาเปตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  เม  ปุน  อาคตสฺส  วสนฏาน  
อิจฺฉิตพฺพ  ฯ  ติณวลฺลิทพฺพสมฺภารา  นาม  ทุสฺสโมธานียา  ฯ  กินฺติ   
กโรตีติ  (๒)  วีมสติ  ฯ  อถสฺส  ต  อคารก  เวชยนตฺปาสาโท  วิย  
อุปฏาติ  ฯ  อถสฺส  ขโฏปก  โอโลเกตฺวา  มยิ  คเต  อิม   
วิสงฺขริตฺวา  อุทฺธนาลาต  กริสฺสนฺติ  ฯ  ปุน  วตฺตนิปาทวิลีวาทีนิ    
ลทฺธพฺพานิ  โหนฺติ  ฯ  กนิฺติ  กริสฺสามีติ  จินฺเตติ  ฯ  อถสฺส  สา  
สิริสยน  วิย  อุปฏาติ  ตโต  ธ ฺกุมฺภึ  โอโลเกตฺวา  มย ิ  
คเต  อย  ฆรณี  อิม  ธ ฺ  เตน  เตน  สทฺธึ  ภุ ฺชิสฺสติ  ฯ  ปุน   
อาคเตน  ชีวิตวุตฺติ  นาม  ลทฺธพฺพา  โหติ    กินฺติ  กริสฺสามีติ   
จินฺเตสิ  ฯ  อถสฺส  สา  อฑฺฒเตฬสานิ  โกฏาคารสตานิ  วิย  
อุปฏาติ  ฯ  ตโต  มาตุคาม  โอโลเกตฺวา  มยิ  คเต  อิม   
หตฺถิโคปโก  วา  อสฺสโคปโก  วา  โย  โกจิ  ปโลเภสฺสติ  ฯ  ปุน   
อาคเตน  ภตฺตปาจิกา  นาม  ลทฺธพฺพา  โหติ    กินฺติ  กริสฺสามีติ  
จินฺเตติ  ฯ  อถสฺส  สา  รปูนี  เทวี  วิย  อุปฏาติ  ฯ  อิท   
สนฺธายโส  น  สกฺกุเณยฺยาติอาทิ  วุตฺต  ฯ    
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        นิกฺขคณานนฺติ  สุวณฺณนิกฺขสตาน  ฯ  จโยติ  สนฺตานโต   
กตสนฺนิจโย  ฯ  ธ ฺคณานนฺติ  ธ ฺสกฏสตาน  ฯ   
        จตฺตาโรเม  อุทายิ  ปุคฺคลาติ  อิธ  (๑)  ก ึ ทสฺเสติ  ฯ  เหฏา 
เต  ต ฺเจว  ปชหนฺติ  ฯ  เต  ต ฺเจว  นปฺปชหนฺตีติ  ปชหนกา  
เจว  อปฺปชหนกา  จ  ราสิวเสน  ทสฺสิตา    น  ปาฏเิยกฺก  
วิภตฺตา  ฯ  อิทานิ  ยถา  นาม  ทพฺพสมฺภารตฺถ  คโต  ปุรโิส  
ปฏิปาฏิยา  (๒)รุกฺเข  ฉินฺทิตฺวา  ปุน  นิวตฺติตฺวา  วงฺก ฺจ   ฉินฺทิตฺวา   
ปุน  นิวตฺติตฺวา  (๒)  ปหาย  กมฺเม  อปุเนตพฺพยุตฺตกเมว  คณฺหาติ  
เอวเมว  อปฺปชหนเก  ฉฑฺเฑตฺวา  อพฺโพหาริเก  กตฺวา  ปชหนก- 
ปุคฺคลา  จตฺตาโร  โหนฺตีติ  ทสฺเสตุ อิม  เทสน  อารภิ  ฯ   
        อุปธิปหานายาติ  ขนฺธูปธิกิเลสูปธิอภิสงฺขารูปธิกามคุณู- 
ปธีติ  อิเมส  อุปธีน  ปหานาย  ฯ  อุปธิปฏิสยุตฺตาติ  อุปธิ- 
อนุธาวนกา  ฯ  สรสงฺกปปฺาติ  เอตฺถ  สรนฺติ  ธาวนฺตีติ  สรา  ฯ   
สงฺกปฺเปนฺตีติ  สงฺกปฺปา  ฯ  ปททฺวเยนป  วิตกฺกาเยว  วุตฺตา  ฯ   
สมุทาจรนฺตีติ  อภิภวนฺติ  อชฺโฌตฺถริตฺวา  วตฺตนฺติ  ฯ  สยุตฺโตติ  
กิเลเสหิ  สยุตฺโต  ฯ  อินทฺฺริยเวมตฺตตาติ  อินฺทฺริยนานตฺตา  ฯ  (๓) 
กทาจิ  กรหจีติ  พหุกาล  วีติวตฺเตตฺวา  วีติวตฺเตตฺวา  ฯ   
สติสมฺโมสาติ  สติสมฺโมเสน    นิปาโตติ  อโยกฏาหมฺหิ  ปตน  ฯ   
เอตฺตาวตา  นปฺปชหติ  ฯ  ปชหติ  ฯ  ขิปฺป  ปชหตีติ  ตโย  ราสิโย   
# ๑. ม. อิท   ฯ  ๒.  ม. อิเม  ปาา  นตฺถิ   ฯ  ๓.  อินฺทฺริยนานตฺตตา   ฯ  
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ทสฺสิตา  ฯ  เตสุ  จตฺตาโร  ชนา  นปฺปชหนฺติ  นาม  ฯ  จตฺตาโร   
ปชหนฺติ  นาม  ฯ  จตฺตาโร  ขิปฺป  ปชหนฺติ  นาม  ฯ   
        ตตฺถ  ปถุุชชฺโน  โสตาปนฺโน  สกทาคามี  อนาคามีติ  อิเม   
จตฺตาโร  ชนา  นปฺปชหนติฺ  นาม  ฯ ปถุุชชฺนาทโย ตาว มา   
ปชหนฺตุ  ฯ อนาคามี  กถ  นปฺปชหตีติ  ฯ  โสป  ห ิ ยาวเทวสฺส   
ภวโลโภ  อตฺถิ  ฯ  ตาว  อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ  อภินนฺทติ     
ตสฺมา  นปฺปชหติ  นาม  ฯ  เอเตเยว  ปน  จตฺตาโร  ชนา   
ปชหนฺติ  นาม  ฯ  โสตาปนฺนาทโย  ตาว  ปชหนฺตุ  ฯ  ปถุุชชฺโน  
กถ  ปชหตีติ  ฯ  อารทฺธวิปสฺสโก  หิ  สติสมฺโมเสน  สหสา  กิเลเส   
อุปฺปนฺเน  มาทิสสฺส  นาม  ภิกฺขุโน  กิเลโส  อุปฺปนฺโนติ  สเวค   
กตฺวา  วิริย  ปคฺคยฺห  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  มคฺเคน  กิเลเส   
สมุคฺฆาเฏติ  ฯ  อิติ  โส  ปชหติ  นาม  ฯ  เตเยว  จตฺตาโร  ขิปฺป   
ปชหนฺติ  นาม  ฯ  ตตฺถ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  มหาหตฺถิปโทปเม  (๑)   
อินฺทฺริยภาวเนติ  (๒)อิเมสุ  สุตฺเตสุ  กิ ฺจาป  ตติยวาโร  คหิโต  ฯ  
ปโ ฺหป  ทติุยวาเรเนว  กถิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อุปธิ  ทกฺุขสฺส  มูลนติฺ  เอตฺถ  ป ฺจกฺขนฺธา  อุปธิ  นาม   
ต  ทุกฺขสฺส  มูลนฺติ  อิติ  วิทิตฺวา  กิเลสูปธินา  อุปธิ  โหติ     
นิคฺคหโณ  นิตฺตโณฺหติ  อตฺโถ  ฯ  อุปธิสงฺขเย  วิมุตฺโตติ  ตณฺหกฺขเย  
นิพฺพาเน  อารมฺมณโต  วิมุตฺโต  ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 195 

                *เลมที่  ๙  ลฏกิโกปมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๕ 
 
        เอว  จตฺตาโร  ปุคฺคเล  วิตฺถาเรตฺวา  อิทานิ  เย  ปชหนฺติ   
เต  อิเม  นาม  เอตฺตเก  กิเลเส  ปชหนฺตีติ  ฯ  เย  นปฺปชหนฺติ   
เตป  อิเม  นาม  เอตฺตเก  กเิลเส  นปฺปชหนฺตีติ  ทสฺเสตุ  ป ฺจ   
โข  อิเม  อุทายิ  กามคุณาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  มิฬหฺสุขนฺติ   
อสุจิสุข  ฯ  อนริยสุขนฺติ  นอริเยหิ  เสวิตสุข  ฯ  ภายิตพฺพนฺติ   
เอตสฺส  สุขสฺส  ปฏิลาภโตป  วิปากโตป  ภายิตพฺพ  ฯ  เนกฺขมฺม- 
สุขนฺติ  กามโต  นิกฺขนฺตสุข  ฯ  ปวิเวกสุขนฺติ  คณโตป  กิเลสโตป   
ปวิวิตฺตสุข  ฯ  อุปสมสุขนฺติ  ราคาทิวูปสมตฺถาย  สุข  ฯ  สมฺโพธิ- 
สุขนฺติ   มคฺคสงฺขาตสฺส  สมฺโพธิสฺส  นิพฺพตฺตนตฺถาย  สุข  ฯ 
น  ภายิตพฺพนฺติ  เอตสฺส  สุขสฺส  ปฏลิาภโตป  วิปากโตป  น   
ภายิตพฺพ  ฯ  ภาเวตพฺพเมเวต  ฯ   
        อิ ฺชิตสฺมึ  วทามีติ  อิ ฺชน  จลน  ผนฺทนนติฺ  วทามิ  ฯ   
กิ ฺจ  ตตฺถ  อิ ฺชิตสฺมินฺติ  กิ ฺจ  ตตฺถ  อิ ฺชิต  ฯ  อิท  ตตฺถ   
อิ ฺชิตสฺมินฺติ  เย  เอเต  อนิรุทฺธา  วิตกฺกวิจารา  ฯ  อิท  ตตฺถ  
อิ ฺชิต  ฯ  ทติุยตติยชฺฌาเนสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อนิ ฺชิตสฺมึ   
วทามีติ  อิท  จตุตฺถชฺฌาน  อนิ ฺชน  อจลน  อผนฺทนนฺติ   
วทามิ  ฯ   
        อนลนฺติ  วทามีติ  อกตฺตพฺพอาลยนฺติ  วทามิ  ฯ  ตณฺหาลโย   
เอตฺถ  น  อุปฺปาเทตพฺโพติ  ทสฺเสติ  ฯ  อถวา  อนล  อปริยนฺต    
น  เอตฺตาวตา  อลเมตนฺติ  สนฺนฏิาน  กาตพฺพนฺติ  วทามิ  ฯ    
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เนวส ฺานาส ฺายตนสฺสปติ  เอวรูปายป  สนฺตาย  สมาปตฺติยา   
ปหานเมว  วทามิ  ฯ  อณุ  วา  ถลู  วาติ  ขุทฺทก  วา  มหนฺต   
วา  อปฺปสาวชฺช  วา  มหาสาวชฺช  วา  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมว  ฯ   
        เทสนา  ปน  เนยฺยปุคฺคลสฺส  วเสน  อรหตฺตนกิูเฏเนว   
นิฏาปตาติ  ฯ   
                        ลฏกโิกปมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ฉฏ  ฯ   
 
                                        จาตุมสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  จาตุมสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  จาตุมายนฺติ  เอวนามเก   
คาเม.  ป ฺจมตฺตานิ  ภิกฺขุสตานีติ  อธุนา  ปพฺพชติาน  ภิกฺขูน   
ป ฺจสตานิ  ฯ  เถรา  กริ  จินฺเตสุ อิเม  กุลปุตฺตา  ทสพล   
อทิสฺวาว  ปพฺพชิตา  ฯ  เอเตส  ภควนฺต  ทสฺสิสฺสาม  ฯ  ภควโต  สนฺติเก   
ธมฺม  สุตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  ยถาอุปนิสฺสเยน  ปติฏหิสฺสนฺตีติ  ฯ  ตสฺมา  
เต  ภิกฺขู  คเหตฺวา  อาคตา  ฯ  ปฏิสมโฺมทมานาติ  กจฺจาวุโส  
ขมนียนฺติอาทิ ปฏิสนถฺารกถ กุรุมานา  ฯ เสนาสนานิ  ป ฺา- 
ปยมานาติ  อตฺตโน  อตฺตโน  อาจริยูปชฺฌายาน  วสนฏานานิ  
ปุจฺฉิตฺวา  ทฺวารวาตปานานิ  วิววิตฺวา  ม ฺจปกฏสารกาทีนิ  
นีหริตฺวา  ปปฺโปเตฺวา  ยถาฏาเน  ปยมานา  ฯ(๑)  ปตฺตจีวรานิ   
#  ๑.  สณฺปยมานา    ฯ  
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ปฏิสามยมานาติ  ภนฺเต  อิท  เม  ปตฺต  เปถ  ฯ  อิท  จีวร   
อิท  ถาลก  ฯ  อิท  อุทกตุมฺพ  ฯ  อิม  กตฺตรยฏ ินฺติ  เอว  สมณ- 
ปริกฺขาเร  สงฺโคปยมานา  ฯ   
        อุจฺจาสทฺทา  มทาสทฺทาติ  อุทฺธ  อุคฺคตตฺตา  อุจฺจ   
ปตฺถตตฺตา  มหนฺต  อวินิพฺโภคสทฺท  กโรนฺตา  ฯ  เกวฏฏา  ม ฺเ   
มจฺฉวิโลเปติ  เกวฏฏาน  มจฺฉปจฺฉิปตฏาเน  มหาชโน   
สนฺนิปติตฺวา  อิธ  อ ฺ  เอก  มจฺฉ  เทหิ  ฯ  เอก  มจฺฉผาล   
เทหิ  ฯ  เอตสฺส  เต  มหา  ทินฺโน  ฯ  มยฺห  ขุทฺทโกติ  เอว   
อุจฺจาสทฺท  มหาสทฺท  กโรนฺติ  ฯ  ตมฺป  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ   
มจฺฉคหณตฺถ  ชาเล  ปกฺขิตฺเตป  ตสฺมึ  าเน  เกวฏฏา  เจว   
อ ฺเ  จ  ปวิฏโ  น  ปวิฏโ  ฯ  คหิโต  น  คหโิตติ  มหาสทฺท   
กโรนฺติ  ฯ  ตมฺป  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  ปณาเมมีติ  นีหรามิ    น   
โว  มม  สนติฺเก  วตฺตพฺพนฺติ  ตุเมฺห  มาทิสสฺส  พุทฺธสฺส   
วสนฏาน  อาคนฺตฺวา  เอว  มหาสทฺท  กโรถ  ฯ  อตฺตโน  ธมมฺตาย   
วสนฺตา  กึ  นาม  สารุปฺป  กริสฺสถ  ฯ  ตุมฺหาทิสาน  มม  สนติฺเก   
วสนกิจฺจ  นตฺถีติ  ทีเปติ  ฯ  เตสุ  เอกภิกฺขุป  ภควา  มา  (๑)   
ตุเมฺห  มหาสทฺทมตฺตเกน  อเมฺห  ปณาเมถาติ  วา  อ ฺ  วา   
กิ ฺจิ  วตฺตุ  นาสกฺขิ  ฯ  สพฺเพ  ภควโต  วจน  สมปฺฏิจฺฉนฺตา   
เอว  ภนฺเตติ  วตฺวา  นิกฺขมึสุ  ฯ  เอว  ปน  เตส  อโหสิ  
มย  สตฺถาร  ปสฺสิสฺสาม  ธมฺมกถ  โสสฺสาม  ฯ  สตฺถุ  สนฺติเก    
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๘ 
 
วสิสฺสามาติ  อาคตา  ฯ  เอวรูปสฺส  ปน  ครุโน  สตฺถุ  สนฺติก   
อาคนฺตฺวา  มหาสทฺท  กรมิฺหา  ฯ  อมหฺากเมว  โทโส  ย   
ปณามิตมฺหา    น  โน  ลทฺธ  ภควโต  สนฺติเก  วตฺถุ    น   
สุวณฺณวณฺณ  สรรี  โอโลเกตุ  น  มธุรสฺสเรน  ธมฺม  โสตุนฺติ  ฯ  
เต  พลวโทมนสฺสชาตา  หุตฺวา  ปกฺกมึสุ  ฯ   
        เตนุปสงฺกมึสูติ  เต  กิร  สกฺยา  อาคมนสมเยป  เต  ภิกฺขู   
ตตฺเถว  นิสินฺนา  ปสฺสึสุ  ฯ  อถ  เนส  เอตทโหสิ  ก ึ น ุ  
โข  เอเต  ภิกขฺู  ปวิสิตฺวา  ปฏินิวตฺตา  ฯ  ชานิสฺสาม  ต  การณนฺติ 
จินฺเตตฺวา  เยน  เต  ภิกฺขู  เตนุปสงฺกมึสุ  ฯ  หนฺทาติ  ววสฺสคฺคตฺเถ 
นิปาโต  ฯ  กห  ปน  ตุเมฺหติ  ตุเมฺห  อิทาเนว  อาคนฺตฺวา  กห   
คจฺฉถ  ฯ  ก ึ ตุมฺหาก  โกจิ  อุปทฺทโว  อุทาหุ  ทสพลสฺสาติ  ฯ  
เตส  ปน  ภิกขฺูน  อาวุโส (๑) มย  ภควนฺต  ทสฺสนาย  อาคนฺตฺวา   
ทิฏโ  โน  ภควา  ฯ  อิทานิ  อตฺตโน  วสนฏาน  คจฺฉามาติ  
กิ ฺจาป  เอว  วจนปริหาโร  นตฺถิ  ฯ  เอวรูป  ปน  เลสกปฺป   
อกตฺวา  ยถาภูตเมว  อาโรเจตฺวา  ภควตา  โข  อาวุโส  ภิกฺขุสงฺโฆ  
ปณามิโตติ  อาหสุ  ฯ  เต  ปน  ราชาโน  สาสเน  ธรุวหา   
ตสฺมา  จินฺเตสุ ทฺวีหิ  อคฺคสาวเกหิ  สทฺธึ  ป ฺจสุ  ภิกฺขุสเตสุ   
คจฺฉนฺเตสุ  ภควโต  ปาทมูล  วิคจฺฉิสฺสติ  ฯ  อิเมส  นิวตฺตนาการ   
กริสฺสามาติ  ฯ  เอว  จินฺเตตฺวา  เตนหายสฺมนฺโตติ   อาทิมาหสุ  ฯ   
#๑.  ส.ี  อามาวุโส   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  จาตุมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙๙ 
 
เตสุป  ภิกฺขูสุ  มย  มหาสทฺทมตฺตเกน  ปณามิตา    น  มย   
ชีวิตุ  อสกฺโกนฺตา  ปพฺพชิตาติ  เอกภิกฺขุป  ปฏิปฺผริโต  นาม   
นาโหสิ  ฯ  สพฺเพ  ปน  สมกเยวเอวมาวุโสติ  สมฺปฏิจฺฉึสุ  ฯ   
        อภินนทฺตูติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาคมน  อิจฺฉนฺโต  อภินนฺทตุ  ฯ  
อภิวทตูติ  เอตุ  ภิกฺขุสงฺโฆติ  เอว  จิตฺต  อุปฺปาเทนฺโต   
อภิวทตุ  ฯ  อนุคฺคหิโตติ  อามิสานุคฺคเหน  จ  ธมฺมานุคฺคเหน   
จ  อนุคฺคหิโต  ฯ  อ ฺถตฺตนฺติ  ทสพลสฺส  ทสฺสน  น  ลภามาติ   
ปสาท ฺถตฺต  ภเวยฺย  ฯ  วิปริณาโมติ  ปสาท ฺถตฺเตน   
วิพฺภมนฺตาน  วิปริณาม ฺถตฺต  ภเวยฺย  ฯ  พีชาน  ตรุณานนฺติ   
ตรุณสสฺสาน  ฯ  สิยา  อ ฺถตฺตนฺติ  อุทกวารกาเล  อุทก   
อลภนฺตาน  มิลาตภาเวน  อ ฺถตฺต  ภเวยฺย  ฯ  สสฺุสิตฺวา   
มิลาตภาว  อาปชฺชเนน  วิปริณาโม  ภเวยฺย  ฯ  วจฺฉกสฺส  ปน   
ขีรปปาสาย  สุสฺสน  อ ฺถตฺต  นาม  ฯ  สุสฺสิตฺวา  กาลกริิยา  
วิปริณาโม  นาม  ฯ   
        ปสาทิโต  ภควาติ  เถโร  กิร  ตตฺถ  นิสินฺโนว  ทิพฺพจกฺขุนา   
พฺรหฺมาน  อาคต  อทฺทส  ฯ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  จ  อายาจนสทฺท   
สุณิ   เจโตปริยาเณน  ภควโต  ปสนนฺภาว  อ ฺาสิ  ฯ  ตสฺมา  
ก ฺจิ  ภิกฺขุ  เปเสตฺวา  ปกฺโกสิยมานาน  คมน  นาม  น  ผาสุก   
ยาว  สตฺถา  น  เปเสติ  ฯ ตาวเทว  คมิสฺสามาติ  ม ฺมาโน  
เอวมาห  ฯ  อปฺโปสฺสุกฺโกติ  อ ฺเสุ  กิจฺเจสุ  อนุสฺสุกฺโก  หุตฺวา  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๐ 
 
ทิฏธมฺมสุขวิหารนฺติ  ผลสมาปตฺติวิหาร  อนุยุตฺโต  ม ฺเ  ภควา  
วิหริตุกาโม  ฯ  โส  อิทานิ  ยถารุจิยา  วิหริสฺสติ  (๑)  เอว  เม  อโหสีติ   
วทติ  ฯ  มยมฺปทานีติ  มย  ปร  โอวทมานา  วิหารโต  นิกกฺฑฺฒิตา   
กึ  อมฺหาก  ปโรวาเทน  ฯ  อิทานิ  มยมฺป  ทฏิธมฺมสุขวิหาเรเนว  
วิหริสฺสามาติ  ทีเปติ  ฯ  เถโร  อิมสฺม ึ าเน  วิรุทโฺธ  (๒)อตฺตโน  
ภารภาว  น  อ ฺาสิ  ฯ  อย  หิ  ภิกฺขุสงฺโฆ  ทฺวินนฺป   
มหาเถราน  ภาโร  ฯ  เตน  น  ปฏิเสเธนฺโต  ภควา  อาคเมหีติ- 
อาทิมาห  ฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ปน  อตฺตโน  ภารภาว   
อ ฺาสิ  ฯ  เตนสฺส  ภควา  สาธุการ  อทาสิ  ฯ   
        จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเวติ  กสฺมา  อารภิ  ฯ  อิมสมฺึ  สาสเน   
จตฺตาริ  ภยานิ  ฯ  โย  ตานิ  อภีโต  โหติ    โส  อิมสฺมึ  สาสเน   
ปติฏาตุ  สกฺโกติ  ฯ  อิตโร  ปน  น  สกฺโกตีติ  ทสฺเสตุ  อิม  
เทสน  อารภิ  ฯ  ตตฺถ  อุทโกโรหนฺเตติ  อุทก  โอโรหนฺเต  
ปุคฺคเล  ฯ  กมฺุภีลภยนฺติ  สสสุมารภย  ฯ  สุสุกาภยนฺติ  จณฺฑมจฺฉภย  ฯ   
        โกธุปายาสสฺเสต  อธิวจนนฺติ  ยถา  หิ  พาหิร  อุทก  
โอติณฺโณ  อูมีสุ  โอสีทิตฺวา  มรติ  ฯ  เอว  อิมสฺมึ  สาสเน  
โกธุปายาเส  โอสีทิตฺวา  วิพฺภมติ  ฯ  ตสฺมา  โกธุปายาโส 
อูมิภยนฺติ  วุตฺโต  ฯ   
        โอทริกตฺตสฺเสต  อธิวจนนฺติ  ยถา  หิ  พาหิร  อุทก    
# ๑. ม.  วิหรสิฺสตีติ   ฯ   ๒.  ม.  วิรทโฺธ   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  จาตุมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๐๑ 
 
โอติณฺโณ  กมฺุภีเลน  ขาทิโต  มรติ  ฯ  เอว  อิมสฺมึ  สาสเน   
โอทริกตฺเตน  ขาทิโต  วิพฺภมติ  ฯ  ตสฺมา  โอทริกตฺตกุมฺภีลภยนฺติ  
วุตฺต  ฯ   
        อรกฺขิเตเนว  กาเยนาติ  สีสปฺปจาลกาทิกรเณน  อรกฺขิตกาโย   
หุตฺวา  ฯ  อรกฺขิตาย  วาจายาติ  ทุฏ ุลฺลภาสนาทิวเสน  อรกฺขิตวาโจ   
หุตฺวา  ฯ  อนุปฏ ิตาย  สติยาติ  กายคตาสตึ  อนุปฏาเปตฺวา  ฯ   
อสวุเตหีติ  อปหิเตหิ  ฯ  ป ฺจนฺเนต  กามคุณาน  อธิวจนนฺติ  ยถา   
หิ  พาหิร  อุทก  โอติณฺโณ  อาวฏเฏ  นิมฺมุชฺชิตฺวา  มรติ  ฯ  เอว   
อิมสฺมึ  สาสเน  ปพฺพชโิต  ป ฺจกามคุณาวฏเฏ  นิมชฺุชิตฺวา  
วิพฺภมติ  ฯ  ตสฺมา  ป ฺจกามคุณาอาวฏฏภยนฺติ  วุตฺตา  ฯ   
        อนุทฺธเสตีติ  กิลเมติ  มลิาเปติ  ฯ  ราคานุทฺธเสนาติ  ราคา- 
นุทฺธสิเตน  ฯ  มาตุคามสฺเสต  อธิวจนนฺติ  ยถา  หิ  พาหิร  อุทก   
โอติณฺโณ  จณฺฑมจฺฉ  อาคมฺม  ลทฺธปปฺหาโร  มรติ  ฯ  เอว  อิมสฺมึ   
สาสเน  มาตุคาม  อาคมฺม  อุปฺปนฺนกามราโค  วิพฺภมติ  ฯ  ตสฺมา   
มาตุคาโมสุสุกาภยนฺติ  วุตฺโต  ฯ   
        อิมานิ  ปน  จตฺตาริ  ภยานิ  ภายิตฺวา  ยถา  อุทก   
อโนโรหนฺตสฺส  อุทก  นสิฺสาย  อานิสโส  นตฺถิ  ฯ  อุทกปปาสาย  
ปปาสิโต  จ  (๑)โหติ  รโชชลฺเลน  กิลฏิสรีโร  จ   (๒)  เอวเมว  อิมานิ   
จตฺตาริ  ภยานิ  ภายิตฺวา  สาสเน  อปพฺพชนฺตสฺสาป  อิม   
#๑.  ส.ี  ปปาสิโต  วา  ๒.  สี.  กลิิฏสรีโร  วา    
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๒ 
 
สาสน  นิสฺสาย  อานิสโส  นตฺถ ิ ฯ  ตณฺหาปปาสาย  ปปาสิโต   
จ  โหติ  กิเลสรเชน  สงฺกิลิฏจิตฺโต  จ  ฯ  ยถา  ปน  อิมานิ   
จตฺตาริ  ภยานิ  อภายิตฺวา  อุทก  โอโรหนฺตสฺส  วุตฺตปฺปกาโร   
อานิสโส  โหติ    เอว  อมิานิ  อภายิตฺวา  สาสเน  ปพฺพชิตสฺสาป   
วุตฺตปฺปกาโร  อานิสโส  โหติ   เถโร  ปนาห  จตฺตาริ  ภยานิ  
ภายิตฺวา  อุทก  อโนตรนฺโต  โสต  ฉินฺทิตฺวา  ปรตีร  ปาปุณิตุ   
น  สกโฺกติ  ฯ  อภายิตฺวา  โอตรนฺโต  สกฺโกติ  ฯ  เอวเมว  ภายิตฺวา  
สาสเน  ปพฺพชนฺโตป  ตณฺหาโสต  ฉินฺทิตฺวา  นิพฺพานปาร   
ทฏ ุ  น  สกโฺกติ  ฯ  อภายิตฺวา  ปพฺพชนฺโต  ปน  สกฺโกตีติ  ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ  อย  ปน  เทสนา  เนยฺยปุคฺคลสฺส  วเสน  
นิฏาปตาติ  ฯ   
                        จาตุมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        สตฺตม  ฯ    
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๒๐๓ 
 
                                นฬกปานสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  นฬกปานสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  นฬกปาเนติ   
เอวนามเก  คาเม.  ปุพฺเพ  กิร  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  วานรโยนิย   
นิพฺพตฺโต  ฯ  มหากาโย  กปราชา  อเนกวานรสหสฺสปริวุโต   
ปพฺพตปาเท  วิจรติ  ฯ  ปุ ฺวา  (๑)  โข  ปน  โหติ  มหาป ฺโ  ฯ   โส   
ปริส  เอว  โอวทติ  ตาตา  อิมสฺมึ  ปพฺพตปาเท  วิสผลานิ  นาม   
โหนฺติ  ฯ  อมนุสฺสปริคฺคหิตา  โปกฺขรณิโย  นาม  โหนฺติ  ฯ  ตุเมฺห   
ปุพฺเพ  ขาทิตปุพฺพาเนว  ผลานิ  ขาทถ  ฯ  ปตปุพฺพาเนว  ปานียานิ  ปวถ   
เอตฺถ  โว  ม  ปฏิปุจฺฉิตพฺพกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  อขาทิตปุพฺพานิ  ปน   
ผลานิ  อปตปุพฺพานิ  จ  ปานียานิ  ม  อปุจฺฉิตฺวา  มา  ขาทิตฺถ   
มา  ปวิตฺถาติ  ฯ   
        เต  เอกทิวส  จรมานา  อ ฺ  ปพฺพตปาท  คนฺตฺวา   
โคจร  คเหตฺวา  ปานีย  โอโลเกนฺตา  เอก  อมนุสฺสปริคฺคหิต   
โปกฺขรณึ  ทสิฺวา  สหสา  อปวิตฺวา  สมนฺตา  ปริวาเรตฺวา  
มหาสตฺตสฺส  อาคมน  โอโลกยมานาป   นิสีทึสุ  ฯ  มหาสตฺโต   
อาคนฺตฺวา  กึ  ตาตา  ปานีย  น  ปวถาต ิ อาห  ฯ  ตุมหฺาก   
อาคมน  โอโลเกมาติ  ฯ  สาธุ  ตาตาติ  สมนฺตา  ปท  ปริเยสมาโน  
โอติณฺณปทเยว  อทฺทส ฯ  น  อุตฺติณฺณปท  ฯ  ทิสฺวา  สปริสฺสยาติ   
อ ฺาสิ  ฯ  ตาวเทว  จ  ตตฺถ  อภินิพฺพตฺตอมนุสฺโส  อุทก   
# ๑. ม.  ป ฺวา    
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เทฺวธา  กตฺวา  อุฏาสิ  เสตมุโข  นีลกจฺุฉิ  รตฺตหตฺถปาโท   
มหาทา ิโก  วงฺกปาโ  วิรูโป  พีภจฺโฉ  อุทกรกฺขโส  ฯ  โส  เอวมาห   
กสฺมา  ปานีย  น  ปวถ  ฯ  มธุรอุทก  ปวถ  ฯ  กึ  ตุเมฺห  เอตสฺส   
วจน  สุณาถาติ  ฯ  มหาสตฺโต  อาห  ตฺว  อิธ  อธิวตฺโถ   
อมนุสฺโสติ  ฯ  อาม  อหนฺติ  ฯ  ตฺว  อิธ  โอติณฺเณ  ลภสีติ  ฯ   
อาม  ลภามิ  ฯ  ตุเมฺห  ปน  สพฺเพ  ขาทิสฺสามีติ    น  สกฺขิสฺสส ิ  
ยกฺขาติ  ฯ  ปานีย  ปน  ปวิสฺสถาติ  ฯ  อาม  ปวิสฺสามาติ  ฯ   
เอว  สนฺเต  เอโกป  โว  น  มุจฺจิสฺสตีติ  ฯ  ปานีย ฺจ  ปวิสฺสาม  
น  จ  เต  วส  คมิสฺสามาติ  เอก  นฬ  อาหราเปตฺวา   
โกฏิย  คเหตฺวา  ธมิ  ฯ  สพฺโพ  (๑)  เอกจฺฉิทฺโท  อโหสิ  ฯ  ตีเร   
นิสีทิตฺวาว  ปานีย  ปวิ  ฯ  เสสวานราน  ปาฏิเยกฺเก  นเฬ  
อาหราเปตฺวา  ธมิตฺวา  อทาสิ  ฯ  สพฺเพ  ยกฺขสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  
ปานีย  ปวึสุ  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
                ทสิฺวา  ปทมนุตฺติณฺณ        ทิสฺวาโนตริต  ปท   
        นเลน  วารึ  ปวสฺสาม  (๒)        เนว  ม  ตฺว  วธิสฺสสีติ  ฯ  (๓)   
        ตโต  ปฏาย  ยาว  อชฺชทิวสา  ตสฺมึ  าเน  นฬา   
เอกจฺฉิทฺทาว  โหนฺติ  ฯ  อิมินา  หิ  สทฺธึ  อิมสฺมึ  กปฺเป จตฺตาริ  
กปฺปฏ ิยปาฏิหาริยานิ นาม จนฺเท สสพิมฺพ  วฏฏกชาตกมฺหิ   
สจฺจกิริยฏาเน  อคฺคิสฺส  คมนูปจฺเฉโท  ฯ  ฆฏกิารกุมฺภการสฺส   
# ๑. ม.  ปพฺโพ   ฯ  ๒.  ม.ปายามิ   ฯ  ๓.  ขุ.ชา.  ๒๗/๒๐/๗    ฯ  
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มาตาปตูน  วสนฏาเน  เทวสฺส  อวสฺสน  ฯ  ตสฺสา  โปกฺขรณิยา  
ตีเร  นฬาน  เอกจฺฉิทฺทภาโวติ  ฯ  อิติ  สา  โปกฺขรณี  นเลน   
ปานียสฺส  ปตตฺตา  นฬกปานาติ  นาม  ลภิ  ฯ  อปรภาเค  ต  
โปกฺขรณึ  นสิฺสาย  คาโม  ปติฏาสิ  ฯ  ตสฺสาป  นฬกปานนฺเตฺวว   
นาม  ชาต  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  นฬกปาเนติ  ฯ  ปลาสวเนติ   
กึสุกวเน  ฯ   
        ตคฺฆ  มย  ภนฺเตติ  เอกเสเนว  มย  ภนฺเต  อภิรตา   
อ ฺเป  เย  ตุมฺหาก  สาสเน  อภิรมนฺติ  ฯ  เต  อเมฺหหิ  สทิสาว  
หุตฺวา  อภิรมนฺตีติ  ทีเปติ  ฯ   
        เนว  ราชาภินีตาติอาทีสุ  เอโก  ร ฺโ  อปราธ  กตฺวา   
ปลายติ  ฯ  ราชา  กุหึ  โภ  อสุโกติ  ฯ  ปลาโต  เทวาติ  ฯ   
ปลาตฏาเนป  เม  น  มุจฺจิสฺสติ  ฯ  สเจ  ปน  ปพฺพเชยฺย  ฯ  มุจฺเจยฺยาติ   
วทติ  ฯ  ตสฺส  โกจิเทว  สุหโท  คนฺตฺวา  ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจตฺวา   
ตฺว  สเจ  ชีวิตุมิจฺฉสิ  ฯ  ปพฺพชาหีติ  ฯ  โส  ปพฺพชิตฺวา  ชีวิต  รกฺขมาโน   
จรติ  ฯ  อย  ราชาภินีโต  นาม  ฯ   
        เอโก  ปน  โจราน  มลู  ฉินฺทนฺโต  จรติ  ฯ  โจรา  สุตฺวา   
ปุริสาน  อตฺถิกภาว  น  ชานนฺติ  ฯ  ชานาเปสฺสาม  นนฺติ   
วทนฺติ  ฯ  โส  ต  ปวุตฺตึ  สุตฺวา  ปลายติ  ฯ  โจรา  ปลาโตติ   
สุตฺวา  ปลาตฏาเนป  โน  น  มุจฺจิสฺสติ  ฯ  สเจ  ปน  ปพฺพเชยฺย   
มุจฺเจยฺยาติ  วทนฺติ  ฯ  โส  ต  ปวุตฺตึ  สตฺุวา  ปพฺพชติ  ฯ    
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อย  โจราภินโีต  นาม  ฯ   
        เอโก  ปน  พหุ  อิณ  ขาทิตฺวา  เตน  อิเณน  อฏโฏ  
ปฬิโต  ตมฺหา  คามา  ปลายติ  ฯ  อิณสามิกา  สุตฺวา   
ปลาตฏาเนป  โน  น  มจฺุจิสฺสติ  ฯ  สเจ  ปน  ปพฺพเชยฺย   
มุจฺเจยฺยาติ  วทนฺติ  ฯ  โส  ต  ปวุตฺตึ  สตฺุวา  ปพฺพชติ  ฯ   
อย  อิณฏโฏ  นาม  ฯ   
        ราชภยาทีน  ปน  อ ฺตเรน  ภเยน  ภีโต  อฏโฏ  อาตุโร   
หุตฺวา  นิกฺขมฺม  ปพฺพชโิต  ภยฏโฏ  นาม  ฯ  ทุพฺภิกฺขาทีสุ  
ชีวิตุ  อสกฺโกนฺโต  ปพฺพชิโต  อาชีวิกาปกโต  นาม  ฯ  อาชีวิกาย   
ปกโต  อภิภูโตติ  อตฺโถ  ฯ  อิเมสุ  ปน  เอโกป  อิเมหิ  การเณหิ   
ปพฺพชิโต  นาม  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมาเนว  ราชาภินีตาติอาทิมาห  ฯ   
        วิเวกนฺติ  วิวิจฺจ  วิวิตฺโต  หุตฺวา  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ย  กาเมหิ  จ  อกุสลธมฺเมหิ  จ  วิวิตฺเตน  ปมทุติยชฺฌานสงฺขาต  
ปติสุข  อธิคนฺตพฺพ  ฯ  สเจ  ต  วิวิจฺจ  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  
ธมฺเมหิ  ปติสุข  นาธิคจฺฉติ  ฯ  อ ฺ  วา  อุปริ  ทวิฺนฺน  ฌานาน   
จตุนฺน ฺจ  มคฺคาน  วเสน  สนฺตตร  สขุ  นาธิคจฺฉติ  ฯ  ตสฺส   
อิเม  อภิชฺฌาทโย  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏนฺตีติ  ฯ  ตตฺถ  อรตีติ   
อธิกุสเลสุ  ธมฺเมสุ  อุกฺกณฺ ิตตา  ฯ  ตนฺทีติ  อาลสิยภาโว  ฯ   
เอว  โย  ปพฺพชิตฺวา  ปพฺพชิตกิจฺจ  กาตุ   น  สกโฺกติ  ฯ  ตสฺส   
อิเม  สตฺต  ปาปธมฺมา  อุปฺปชฺชิตฺวา  จิตฺต  ปริยาทิยนฺตีติ    
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ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสฺส  เต  ธมฺมา  จิตฺต  ปริยาทาย  
ติฏนฺติ  ฯ  โสเยว  สมณกิจฺจป  กาตุ  น  สกโฺกตีติ  ปุน  วิเวก   
อนุรุทฺธา  ฯเป ฯ  อ ฺ  วา  ตโต  สนตฺตรนฺติ  อาห  ฯ   
        เอว  กณฺหปกฺข  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เตเนว  นเยน   
สุกฺกปกฺข  ทสฺเสตุ ปุน  วิเวกนฺติอาทิมาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ  วุตฺต- 
นเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สงฺขายาติ  ชานิตฺวา  ฯ  เอกนฺติ  เอกจฺจ  ฯ  ปฏิเสวตีติ   
เสวิตพฺพยุตฺตก  เสวติ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อุปปตฺตีสุ   
พฺยากโรตีติ  สปฺปฏิสนฺธิเก  ตาว  พฺยากโรตุ  อปฺปฏิสนฺธิเก  กถ   
พฺยากโรตีติ  ฯ  อปฺปฏิสนธฺิกสฺส  ปุนพฺภเว  ปฏิสนธฺิ  นตฺถีติ   
วทนฺโต  อุปปตฺตีสุ  พฺยากโรติ  นาม  ฯ   
        ชนกุหนตฺถนฺติ  ชนวิมฺหาปนตฺถ  ฯ  ชนลปนตฺถนฺติ   
มหาชนสฺส  อุปลาปนตฺถ  น  อิติ  ม  ชโน  ชานาตูติ  เอว   
ม  มหาชโน  ชานิสฺสติ  ฯ  เอว  เม  มหาชนสฺส  อนตฺเร  กิตฺติสทฺโท   
อุคฺคจฺฉิสฺสตีติ  อิมินาป  การเณน  น  พฺยากโรตีติ  อตฺโถ  ฯ   
อุฬารเวทาติ  มหนฺตตุฏ ิโน  ฯ   
        โส  โข  ปนสฺส  อายสฺมาติ  โส  ปรินิพฺพุโต  อายสฺมา   
อิมสฺส   ิตสฺส  อายสฺมโต  ฯ  เอวสีโลติอาทีสุ  โลกิยโลกุตฺตร- 
มิสฺสกาว  สลีาทโย  เวทิตพฺพา  ฯ  เอวธมฺโมติ  เอตฺถ  ปน   
สมาธิปกฺขิกา  ธมฺมา  ธมมฺาติ  อธิปฺเปตา  ฯ  ผาสุวิหาโร    
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โหตีติ  เตน  ภิกฺขุนา  ปูรติปฏิปตฺตึ  ปเูรนฺตสฺส  อรหตฺตผล   
สจฺฉิกตฺวา  ผลสมาปตฺติวิหาเรน  ผาสุวิหาโร  โหติ    อรหตฺต   
ปตฺตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  ปฏปิตฺตึ  ปูรยมานสฺส  จรโตป   
ผาสุวิหาโรเยว  นาม  โหติ    อิมินา  นเยน   สพฺพวาเรสุ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพติ  ฯ   
                                นฬกปานสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                อฏม  ฯ   
                                        ____________________   
 
                                โคลสิฺสานิสุตฺตวณฺณนา  (๑)   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  โคลสิฺสานิสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปทรสมาจาโรติ  (๒)   
ทุพฺพลสมาจาโร  โอฬารกิาจาโร  ฯ  ปจฺจเยสุ  สาเปกฺโข  มหา- 
รกฺขิตตฺเถโร  วิย  ฯ  ต  กริ  อุปฏากกุเล  นิสินฺน  อุปฏาโก   
อาห  อสุกตฺเถรสฺส  เม  ภนฺเต  จีวร  ทนิฺนนฺติ  ฯ  สาธุ   
เต  กต  ตเยว  ตกฺเกตฺวา  วิหรนฺตสฺส  จีวร  เทนฺเตนาติ  ฯ   
ตุมฺหากป  ภนฺเต  ทสฺสามีติ  ฯ  สาธุ  กริสฺสสิ  ตเยว   
ตกฺเกนฺตสฺสาติ  อาห  ฯ  อยมฺป  เอวรูโป  โอฬาริกาจาโร   
อโหสิ  ฯ  สปฺปติสฺเสนาติ  สเชฏเกน    น    อตฺตาน  เชฏก  กตฺวา  
วิหริตพฺพ  ฯ  เสรีวิหาเรนาติ  สจฺฉนฺทวิหาเรน  นิรงฺกุสวิหาเรน  ฯ   
        นานุปขชฺชาติ  น  อนุปขชฺช  น  อนุปวิสิตฺวา  ฯ  ตตฺถ   
# ๑. ม.  โคลยิานิสุตฺวณฺณนา  ฯ    ๒. ม.  ปทสมาจาโรติ   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙ โคลิสฺสานิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๐๙   
 
โย  ทฺวีสุ  มหาเถเรสุ  อุภโต  นิสินฺเนสุ  เต  อนาปจฺุฉิตฺวา 
จีวเรน  วา  ชานุนา  วา  ฆฏเฏนฺโต  นสิีทติ  ฯ  อย  อนุปขชฺช   
นิสีทติ  นาม  ฯ  เอว  อกตฺวา  ปน  อตฺตโน  ปตฺตอาสนสนฺติเก   
ตฺวา  นิสีทาวุโสติ  วุตฺเตน  นิสีทิตพฺพ  ฯ  สเจ  น  วทนฺติ     
นิสีทามิ  ภนฺเตติ  อาปุจฺฉิตฺวา  นิสีทิตพฺพ  ฯ  อาปุจฺฉิตกาลโต  ปฏาย   
นิสีทาติ  วุตฺเตป  อวุตฺเตป  นิสีทิตุ  วฏฏติเยว    น   
ปฏิพาหิสฺสามีติ  เอตฺถ  โย  อตฺตโน  ปตฺตาสน  อติกกฺมิตฺวา   
นวกาน  ปาปุณนฏาเน  นิสีทติ  ฯ  อย  นเว  ภิกฺขู  อาสเนน   
ปฏิพาหติ  นาม  ฯ  ตสฺมึ  หิ  ตถา  นิสนิฺเน  นวา  ภิกฺขู   
อมฺหาก  นิสีทิตุ   น  เทตีติ  อุชฺฌายนฺตา  ติฏนฺติ  วา  อาสน   
วา  ปริเยสนฺตา  อาหิณฺฑนฺติ  ฯ  ตสฺมา  อตฺตโน  ปตฺตาสเนเยว   
นิสีทิตพฺพ  ฯ  เอว  น  ปฏพิาหติ  นาม  ฯ   
        อาภิสมาจาริกป  ธมฺมนฺติ  อภิสมาจาริกวตฺตปฏิปตฺติ- 
มตฺตป    นาติกาเลนาติ  น  อติปาโต  ปวิสิตพฺพ    น   
อติทิวา  ปฏิกฺกมิตพฺพ  ฯ  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึเยว  ปวิสิตพฺพ ฺจ   
นิกฺขมิตพฺพ ฺจ  ฯ  อติปาโต  ปวิสิตฺวา  อติทิวา  นิกฺขมนฺตสฺส   
หิ  เจติยงฺคณโพธิยงฺคณวตฺตาทีนิ  ปริหายนฺติ  ฯ  กาลสฺเสว  มขุ   
โธวิตฺวา  มกฺกฏกสุตฺตานิ  ฉินฺทนฺเตน  อุสฺสาวพินฺทุนิปาเตนฺเตน   
คาม  ปวิสิตฺวา  ยาคุ  ปริเยสิตฺวา  ยาว  ภิกฺขากาลา  อนฺโต- 
คาเมเยว  นานปฺปการ  ติรจฺฉานกถ  กเถนฺเตน  นิสีทิตฺวา    
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๐ 
 
ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ทิวา  นิกฺขมฺม  ภิกฺขุน  ปาเท  โธวนเวลาย  
วิหาร  ปจฺจาคนฺตพฺพ  โหติ    น  ปุเรภตฺต  ปจฺฉาภตฺต   
กุเลสุ  จาริตฺต  อาปชฺชิตพฺพนฺติโย  ปน  ภิกฺขุ  นิมนฺติโต  
สภตฺโต  สมาโน  สนฺต  ภิกฺขุ  อนาปุจฺฉา  ปุเรภตฺต  วา   
ปจฺฉาภตฺต  วา  กุเลสุ  จาริตฺต  อาปชฺเชยฺย  ฯ  อ ฺตฺร  สมยา   
ปาจิตฺติยนฺติ  (๒)อิม  สิกขฺาปท  รกฺขนฺเตน  ตสฺส  วิภงฺเค  วุตฺต   
ปุเรภตฺต ฺจ  ปจฺฉาภตฺต ฺจ  จาริตฺต  น  อาปชฺชิตพฺพนฺติ  ฯ   
อุทฺธโต  โหติ  จปโลติ  อุทฺธจฺจปกติโก  เจว  โหติ    จีวร- 
มณฺฑนปตฺตมณฺฑนเสนาสนมณฺฑนา  อิมสฺส  วา  ปูติกายสฺส   
เกลายนา  ปณฺฑนาติ  เอว  วุตฺเตน  จ  ตรุณทารกจาปเลฺยน   
สมนฺนาคโต  ฯ   
        ป ฺวตา  ภวิตพฺพนฺติ  จีวรกมมฺาทีสุ  อิติ  กตฺตพฺเพสุ   
อุปายป ฺาย  สมนฺนาคเตน  ภวิตพฺพนฺติ  ฯ   
        อภิธมฺเม  อภิวินเยติ  อภิธมฺมปฏเก  เจว  วินยปฏเก  จ   
ปาลิวเสน  เจว  อฏกถาวเสน  จ  โยโค  กรณีโย  ฯ  สพฺพนฺติเมน   
หิ  ปริจฺเฉเทน  อภิธมฺเม  ทุกติกมาติกาหิ  สทฺธึ  ธมฺม- 
หทยวิภงฺค  วินา  น  วฏฏติ  ฯ  วินเย  ปน  กมฺมากมฺมวินิจฺฉเยน   
สทฺธึ  สุวินิจฺฉิตานิ  เทฺว  ปาติโมกฺขานิ  วินา  น  วฏฏติ  ฯ   
        อารุปฺปาติ  เอตฺตาวตา  อฏป  สมาปตฺติโย  วุตฺตา    
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                        *เลมที่  ๙ โคลิสฺสานิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๑ 
 
โหนฺติ  ฯ  ตา  ปน  สพฺเพน  สพฺพ  อสกฺโกนฺเตน  สตฺตสุป   
โยโค  กรณีโย  ฯ  ฉสุป   ป ฺจสุป   สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน   
เอก  กสิณปริกมฺมกมฺมฏาน  ปคุณ  กตฺวา  อาทาย  วิจริตพฺพ   
เอตฺตก  วินา  น  วฏฏติ  ฯ  อุตฺตริมนุสสฺธมฺเมติ  อิมินา  สพฺเพป  
โลกุตฺตรธมฺเม  ทสฺเสติ  ฯ  ตสฺมา  อรหนฺเตน  หุตฺวา  วิหาตพฺพ  ฯ   
อรหตฺต  อนภิสมฺภุณนฺเตน  อนาคามิผเล  สกทาคามิผเล  โสตา- 
ปตฺติผเล  วา  ปติฏาตพฺพ  ฯ  สพฺพนฺติเมน  ปริยาเยน   เอก- 
วิปสฺสนาสุข  ยาว  อรหตฺตา  ปคุณ  กตฺวา  อาทาย  วิจริตพฺพ  ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ  อิม  ปน  เทสน  อายสฺมา   
สาริปุตฺโต  เนยฺยปุคฺคลสฺส  วเสน  อาภิสมาจาริกวตฺตโต  ปฏาย   
อนุปุพฺเพน  อรหตฺต  ปาเปตฺวา  นิฏาเปสีติ  ฯ   
                        โคลิสฺสานิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        นวม  ฯ   
                                __________________    
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๒๑๒ 
 
                                กฏีาคิริสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  กฏีาคิริสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  กาสีสติู  เอวนามเก   
ชนปเท  ฯ  เอถ  ตุเมฺหป  ภิกฺขเวติ  เอถ  ตุเมฺหป  ภิกฺขเว  อิเม  ป ฺจ   
อานิสเส  สมฺปสฺสมานา  อ ฺเตฺรว  รตฺติโภชนา  ภุ ฺชถ  ฯ   
อิติ  ภควา  รตฺติวิกาลโภชน  ฯ  ทิวาวิกาลโภชนนฺติ  อิมานิ  เทฺว   
โภชนานิ  เอกปฺปหาเรน  อชหาเปตฺวา  เอกสฺมึ  สมเย  ทิวา- 
วิกาลโภชนเมว  ชหาเปสิ  ฯ  ปุน  กาล  วีตินาเมตฺวา  รตฺติ- 
วิกาลโภชน  ชหาเปนฺโต  เอวมาห  ฯ  กสฺมา  ฯ  อิมานิ  หิ  เทฺว  
โภชนานิ  วตฺตมานานิ  วฏเฏ  อาจิณฺณานิ  สมาจิณฺณานิ  นทึ  อุตฺติณฺณอุทก  
วิย  อนุปกฺขนฺนานิ    นิวาเตสุป  ฆเรสุ  สุโภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา  
วฑฺฒิตา  สุขุมาลา  กุลปุตฺตา  เทฺว  โภชนานิ  เอกปฺปหาเรเนว    
ปชหนฺตา  กลิมนฺติ  ฯ  ตสฺมา  เอกปฺปหาเรน  อชหาเปตฺวา   
ภทฺทาลิสุตฺเต  ทิวาวิกาลโภชน  ชหาเปติ    อิธ  รตฺติวิกาลโภชน  ฯ   
ชหาเปนฺโต  ปน  น  ตชชฺตฺิวา  วา  นิคฺคณฺหิตฺวา    ฯ  เตส  ปหาน- 
ปจฺจยา  ปน  อปฺปาพาธต ฺจ  ส ฺชานิสฺสถาติ  เอว  อานิสส   
ทสฺเสตฺวาว  ชหาเปสิ  ฯ  กีฏาคิรีติ  ตสฺส  นิคมสฺส  นาม  ฯ   
        อสฺสชปิุนพฺพสุกาติ  อสฺสช ิ จ  ปุนพฺพสุโก  จ  ฉสุ   
ฉพฺพคฺคิเยสุ  เทฺว  คณาจริยา  ฯ  ปณฺฑุโก  โลหิตโก  เมตฺติโย   
ภุมฺมชโก  อสฺสชิ  ปุนพฺพสุโกติ  อิเม  ฉ  ชนา  ฉพฺพคฺคิยา   
นาม  ฯ  เตสุ  ปณฺฑุกโลหิตกา  อตฺตโน  ปริส  คเหตฺวา    
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                        *เลมที่  ๙  กีฏาคิริสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๓ 
 
สาวตฺถิย  วสนฺติ  ฯ  เมตฺติยภุมฺมชกา  ราชคเห  ฯ  อิเม  เทฺว   
ชนา  กฏีาคิริสฺมึ  อาวาสิกา  โหนฺติ  ฯ  อาวาสิกาติ  นิพทฺธ- 
วาสิโน  ฯ  ตนิพนฺธา  อกต  เสนาสน  กโรนฺติ  ฯ  ชณฺิณ   
ปฏิสงฺขโรนฺติ  ฯ  กเต  อิสฺสรา  โหนฺติ  ฯ  กาลิกนติฺ  อนาคเต  กาเล   
ปตฺตพฺพ  อานิสส  ฯ   
        มยา  เจต  ภิกฺขเวติ  อิธ  ก ึ ทสฺเสติ  ฯ  ภิกฺขเว  ทิวสสฺส   
ตโย  วาเร  ภุ ฺชิตฺวา  สุขเวทนเยว  อุปฺปาเทนฺโต  น  อิมสฺมึ   
สาสเน  กิจฺจการี  นาม  โหติ    เอตฺตกา  ปน  เวทนา   
เสวิตพฺพา  ฯ  เอตฺตกา  น  เสวิตพฺพาติ  เอตมตฺถ  ทสฺเสตุ  อิม  
เทสน  อารภิ  ฯ  เอวรูป  สุข  เวทน  ปชหถาติ  อิท  จ   
เคหสฺสิตโสมนสฺสวเสน  วุตฺต  ฯ  อุปสมฺปชฺช  วิหรถาติ  อิท  จ   
เนกฺขมฺมสฺสิตโสมนสฺสวเสน  ฯ  เอว   อิโต  ปเรสุป  ทฺวีสุ  วาเรสุ   
เคหสฺสิตเนกฺขมฺมสฺสิตานเยว  โทมนสฺสาน ฺจ  อุเปกฺขาน ฺจ  วเสน   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        เอว  เสวิตพฺพาเสวิตพฺพเวทน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เยส   
อปฺปมาเทน  กิจฺจ  กตฺตพฺพ  ฯ  เยส ฺจ  น  กตฺตพฺพ  ฯ  เต  ทสฺเสตุ  
นาห  ภิกฺขเว  สพฺเพสเยวาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  กต  เตส   
อปฺปมาเทนาติ  เตส  ย  อปฺปมาเทน  กตฺตพฺพ  ฯ  ต  กต  ฯ  
อนุโลมิกานีติ  ปฏิปตฺติอนุโลมานิ  กมฺมฏานสปฺปายานิ  ฯ  ยตฺถ  
วสนฺเตน  สกฺกา  โหนฺติ  ฯ  มคฺคผลานิ  ปาปุณิตุ   ฯ  อินฺทฺริยานิ    
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                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๔ 
 
สมนฺนานยมานาติ  สทฺธาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  สมาน  กรุุมานา  ฯ   
        สตฺติเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลาติ  อิธ  ก ึ ทสฺเสติ  ฯ  เยส   
อปฺปมาเทน  กรณีย  นตฺถิ  ฯ  เต  เทฺว  โหนฺติ  ฯ  เยส  อตฺถ ิ ฯ  เต   
ป ฺจาติ  เอว  สพฺเพป  อิเม  สตฺต  ปุคฺคลา  โหนฺตีติ  อิมมตฺถ   
ทสฺเสติ  ฯ   
        ตตฺถ  อุภโตภาควิมุตฺโตติ  ทฺวีหิ  ภาเคหิ  วิมุตฺโต  ฯ   
อรูปสมาปตฺติยา  รูปกายโต  วิมุตฺโต  ฯ  มคฺเคน  นามกายโต  ฯ   
โส  จตุนฺน  อรูปสมาปตฺตีน  เอเกกโต  วุฏาย  สงฺขาเร   
สมฺมสิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตาน  จตุนฺน    นิโรธา  วุฏาย  อรหตฺต   
ปตฺตอนาคามิโน  จ  วเสน  ป ฺจวิโธ  โหติ    ปาลิ  ปเนตฺถ   
กตโม  จ  ปคฺุคโล  อุภโตภาควิมุตฺโต  ฯ  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  
อฏวิโมกฺเข  กาเยน  ผุสตฺิวา  วิหรติ  ฯ  ป ฺาย  จสฺส  ทิสฺวา   
อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺตีติ  (๑)  เอว  อภิธมฺเม  อฏวิโมกฺขลาภิโน   
วเสน  อาคตา  ฯ   
        ป ฺาวิมุตฺโตติ  ป ฺาย  วิมุตฺโต  ฯ  โส  สกฺุขวิปสฺสโก  
จตูหิ  ฌาเนหิ  วุฏาย  อรหตฺต  ปตฺตา  จตฺตาโร  จาติ  
อิเมส  วเสน  ป ฺจวิโธว  โหติ    ปาล ิ ปเนตฺถ  อฏวิโมกฺข- 
ปฏิกฺเขปวเสเนว  อาคตา  ฯ  ยถาห  น  โส  จ   โข (๒)  อฏวิโมกฺเข   
กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรติ  ฯ  ป ฺาย  จสฺส  ทิสฺวา  อาสวา  
ปริกฺขีณา  โหนฺติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  ป ฺาวิมุตฺโตติ  ฯ   
# ๑.  อภิ. ป.ุ  ๓๖/๑๔๙/๒๓๒   ฯ   ๒. ม.  น  เหว  โข   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  กฏีาคิริสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๕ 
 
        ผุฏนฺต  สจฺฉิกโรตีติ  กายสกฺขี  ฯ  โย  ฌานผสฺส  ปม   
ผุสติ  ฯ  ปจฺฉา  นิโรธ  นพฺิพาน  สจฺฉิกโรติ    โส  โสตาปตฺติ- 
ผลฏ  อาทึ  กตฺวา  ยาว  อรหตฺตมคฺคฏา  ฉพฺพิโธ  โหตีติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  เตเนวาห  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  อฏวิโมกฺเข  กาเยน   
ผุสิตฺวา  วิหรติ  ฯ  ป ฺาย  จสฺส  ทิสวฺา  เอกจฺเจ  อาสวา   
ปริกฺขีณา  โหนฺติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  กายสกฺขีติ  ฯ  (๑)   
        ทฏินฺต  ปตฺโตติ  ทิฏ ิปฺปตฺโต  ฯ  ตตฺริท  สงฺเขปลกฺขณ ฯ 
ทุกฺขา  สงฺขารา  ฯ  สุโข  นิโรโธติ  าต  โหติ  ทิฏ  วิทิต   
สจฺฉิกต  ผุสิต  ป ฺายาติ  ทิฏ ิปฺปตฺโต  ฯ  วิตฺถารโต  ปเนโสป   
กายสกฺขี  วิย  ฉพฺพิโธ  โหติ    เตเนวาห  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล   
อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯเป ฯ  อย  ทุกฺขนโิรธ- 
คามินีปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  ตถาคตปฺปเวทิตา  จสฺส   
ธมฺมา  ป ฺาย  โวทิฏา  โหนฺติ  โวจริตา  ฯเป ฯ  อย  
วุจฺจติ  ปุคฺคโล  ทิฏ ิปฺปตฺโตติ  ฯ  (๒)   
        สทฺธาวิมุตฺโตติ  สทธฺาย  วิมุตฺโต  ฯ  โสป  วุตฺตนเยเนว   
ฉพฺพิโธ  โหติ    เตเนวาห  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  อิท  ทุกฺขนฺติ   
ยถาภูต  ปชานาติ  ฯเป ฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  
ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  (๓)  ตถาคเต  จสฺส  สทฺธา  นวิิฏา  โหติ   
มูลชาตา  ปติฏ ิตา  (๓)อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  สทฺธาวิมุตฺโตติ  ฯ   
#  ๓.  ม.  ตถาคตปฺปเวทิตา  จสฺส  ธมฺมา   
#  ป ฺาย  โวทิฏา  โหนฺติ  โวจริตา  ฯเป ฯ  โน  จ  โข  ยถา  ทิฏ ิปฺปตฺตสฺส   
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เอเตสุ  หิ  สทฺธาวิมุตฺตสฺส  ปุพฺพภาคมคฺคกฺขเณ  สทฺทหนฺตสฺส  
วิย  โอกปฺเปนฺตสฺส  วิย  อธิมุจฺจนฺตสฺส  วิย  จ  กิเลสกฺขโณ 
โหติ    ทฏิ ิปฺปตฺตสฺส  ปุพฺพภาคมคฺคกฺขเณ  กิเลสจฺเฉทก ฺาณ   
อทนฺธ  ติขิณ  สูร  หุตฺวา  วหติ  ฯ  ตสมฺา  ยถา  นาม   
นาติติขิเณน  อสินา  กทล ึ ฉินฺทนฺตสฺส  ฉินฺนฏาน  น   
มฏ  โหติ    อสิ  น  สีฆ  วหติ  ฯ  สทโฺท  สยฺุยติ  ฯ  พลวตโร   
วายาโม  กาตพฺโพ  โหติ    เอวรูปา  สทฺธาวิมุตฺตสฺส   
ปุพฺพภาคมคฺคภาวนา  ฯ  ยถา  ปน  จิตฺตนิสิตอสินา  กทลึ   
ฉินฺทนฺตสฺส  ฉินฺนฏาน  มฏ  โหติ    อสิ  สีฆ  วหติ  ฯ  สทฺโท   
น  สุยฺยติ  ฯ  พลววายามกิจฺจ   น  โหติ    เอวรูปา  ป ฺา- 
วิมุตฺตสฺส  ปุพฺพภาคมคฺคภาวนา  เวทิตพฺพา  ฯ   
        ธมฺม  อนุสฺสรตีติ  ธมฺมานุสารี  ฯ  ธมฺโมติ  ป ฺา  ฯ   
ป ฺาปุพฺพงฺคม  มคฺค  ภาเวตีติ  อตฺโถ  ฯ  สทฺธานุสาริมฺหิ  จ   
เอเสว  นโย  ฯ  อุโภ  ปเนเต  โสตาปตฺติมคฺคฏาเยว  ฯ  วุตฺตป   
เจตยสฺส  ปุคฺคลสฺส  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏปินฺนสฺส  
ป ฺ ินฺทฺริย  อธิมตฺต  โหติ    ป ฺาวาหึ  ป ฺาปุพฺพงฺคม   
อริยมคฺค  ภาเวติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  ธมฺมานุสารี (๑)  ตถา  ยสฺส   
ปุคฺคลสฺส  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺนสฺส  สทฺธินฺทฺริย   
อธิมตฺต  โหติ    สทฺธาวาหี  สทฺธาปุพฺพงฺคม  อริยมคฺค  ภาเวติ    
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อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  สทฺธานุสารีติ  ฯ  (๑)อยเมตฺถ  สงฺเขโป   
วิตฺถารโต  ปเนสา  อุภโตภาควิมุตฺตาทิกถา  วิสุทฺธมิคฺเค  ป ฺา- 
ภาวนาธิกาเร  วุตฺตา  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ   
ยา  ปเนสา  เอเตส  วิภาคทสฺสนตฺถ  อิธ  ปาล ิ อาคตา  ฯ  ตตฺถ   
ยสฺมา  รูปสมาปตฺติยา  วินา  อรูปสมาปตฺติโย  นาม  นตฺถ ิ ฯ  ตสฺมา   
อารุปฺปาติ  วุตฺเตป  อฏวิโมกฺขา  วุตฺตาว  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        กาเยน  ผุสิตฺวาติ  สหชาตนามกาเยน  ผุสิตฺวา  ฯ  ป ฺาย   
จสฺส  ทิสฺวาติ  ป ฺาย  จ  เอตสฺส  อริยสจฺจธมฺเม  ทิสฺวา   
เอกจฺเจ  อาสวาติ  ปมมคฺคาทีหิ  ปหาตพฺพา  เอกเทสอาสวา  ฯ   
ตถาคตปฺปเวทิตาติ  ตถาคเตน  ปเวทิตา  จตุสจฺจธมฺมา  ฯ   
ป ฺาย  โวทิฏา  โหนฺตีติ  อิมสฺมึ  าเน  สีล  กถิต   
อิมสฺมึ  สมาธิ  ฯ  อิมสฺมึ  วิปสฺสนา  ฯ  อิมสฺมึ  มคฺโค   อิมสฺมึ   
ผลนฺติ  เอว  อตฺเถน  อตฺเถ  การเณน  การเณ  จิณฺณจริตตฺตา   
มคฺคป ฺาย  สุทฏิา  โหนฺติ  ฯ  โวจริตาติ  วิจริตา  ฯ  (๒) สทฺธา   
นิวิฏา  โหตีติ  โอกปฺปนสทฺธา  ปติฏ ิตา  โหติ    มตฺตโส 
นิชฺฌาน  ขมนฺตีติ  มตฺตาย  โอโลกน  ขมนฺติ  ฯ  สทฺธามตฺตนฺติ  
สทฺธาเยว  ฯ  อิตร  ตสฺเสว  เววจน  ฯ   
        อิติ  อิเมสุ  อปฺปมาเทน  กรณีเยสุ  ปุคฺคเลสุ  ตโย   
ปฏิวิทฺธมคฺคผลา  เสขา  ฯ  เตสุ  อนโุลมเสนาสน  เสวมานา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 218 

                        *เลมที่  ๙  ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๘ 
 
กลฺยาณมิตฺเต  ภชมานา  อินฺทฺริยานิ  สมนฺนานยมานา  อนุ- 
ปุพฺเพน  อรหตฺต  คณฺหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  เตส  ยถา ิโต  จ 
ปาลิอตฺโถ  ฯ  อวสาเน  ปน  เทฺว  โสตาปตฺติมคฺคสมงฺคิโน  ฯ  เตหิ   
ตสฺส  มคฺคสฺส  อนุโลมเสนาสน  เสวิต  ฯ  กลฺยาณมิตฺตา  ภชิตา   
อินฺทฺริยานิ  สมนฺนานีตานิ  ฯ  อุปร ิ ปน  ติณฺณ  มคฺคาน  อตฺถาย  
เสวมานา  ภชมานา  สมนฺนานยมานา  อนุปุพฺเพน  อรหตฺต   
ปาปุณิสฺสนฺตีติ  อยเมตฺถ  ปาลิอตฺโถ  ฯ   
        วิตณฺฑวาที  ปน  อิมเมว  ปาลึ  คเหตฺวา  โลกุตฺตรมคฺโค  
น  เอกจิตฺตกฺขณิโก  ฯ  พหุจิตฺตกฺขณิโกติ  วทติ  ฯ  โส  วตฺตพฺโพ   
ยทิ  อ ฺเน  จิตฺเตน  เสนาสน  ปฏิเสวติ  ฯ  อ ฺเน  กลฺยาณมิตฺเต  
ภชติ  ฯ  อ ฺเน  อินฺทฺริยานิ  สมนฺนาเนติ  ฯ  อ ฺ  มคฺคจิตฺตนฺติ  
สนฺธาย  ตฺว  น  เอกจิตฺตกฺขณิโก  มคฺโค  ฯ  พหุจิตฺตกฺขณิโกติ 
วทสิ  ฯ  เอว  สนฺเต  เสนาสน  เสวมาโน  นีโลภาส  ปพฺพต   
ปสฺสติ  ฯ  วน  ปสฺสติ  ฯ  มิคปกฺขีน  สทฺท  สุณาติ  ฯ  ปุปฺผผลาน  (๑)คนฺธ   
ฆายติ  ฯ  ปานีย  ปวนฺโต  รส  สายติ    นิสีทนฺโต  นปิชฺชนฺโต  
ผสฺส  ผุสติ  ฯ  เอว  เต  ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคีป  โลกุตฺตร- 
ธมฺมสมงฺคีเยว  ภวิสฺสติ  ฯ  สเจ  ปเนต  สมฺปฏิจฺฉสิ  ฯ  สตฺถารา  สทฺธึ   
ปฏิวิรุชฺฌติ  ฯ  สตฺถารา  หิ  ป ฺจวิ ฺาณกายา  เอกนฺตอพฺยากตาว   
วุตฺตา  ฯ  ตสมงฺคิสฺส  กุสลากุสล  ปฏกิฺขิตฺต  ฯ  โลกุตฺตรมคฺโค   
#๑. สี.  ปุปฺผผลาผลาน   ฯ    
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จ  เอกนฺตกุสโล  ฯ  ตสฺมา  ปชเหต  วาทนฺติ  ป ฺาเปตพฺโพ  ฯ   
สเจ  ป ฺตฺตึ  น  อุปคจฺฉติ  ฯ  คจฺฉ  ปาโตว  วิหาร  ปวิสิตฺวา   
ยาคุ  ปวาหีติ  อนุโยเชตพโฺพ  ฯ   
        นาห  ภิกฺขเว  อาทิเกเนวาติ  อห  ภิกฺขเว  ปมเมว  มณฺฑูกสฺส   
อุปฺปติตฺวา  คมน  วิย  อ ฺาราธน  (๑) อรหตฺเต  ปติฏาน  น  
วทามิ  ฯ  อนุปุพฺพสิกฺขาติ  กรณตฺเถ  ปจฺจตฺตวจน  ฯ  ปรโต   
ปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  สทฺธาชาโตติ  โอกปฺปนียสทฺธาย   
ชาตสทฺโธ  ฯ  อุปสงฺกมติี  ครูน  สมปี  คจฺฉติ  ฯ  ปยิรุปาสตีติ  
สนฺติเก  นิสทีติ  ฯ  ธาเรตีติ  ปคุณ  (๒)  กตฺวา  ธาเรติ  ฯ  ฉนโฺท   
ชายตีติ  กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺโท  ชายติ  ฯ  อุสฺสหตีติ  วิริย  กโรติ ฯ 
ตุเลตีติ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  ตุลยติ  ฯ  ตุลยิตฺวา  ปทหตีติ   
เอว  ตีรณวิปสฺสนาย  ตุลยนฺโต  มคฺคปฺปธาน  ปทหติ  ฯ   
ปหิตตฺโตติ  เปสิตจิตฺโต  ฯ  กาเยน  เจว  ปรมสจฺจนฺติ  นามกาเยน 
นิพฺพานสจฺจ  สจฺฉิกโรติ    ป ฺาย  จาติ  นามกายสมฺปยุตฺตาย   
มคฺคป ฺาย  ปฏิวิชฺฌติ  ปสฺสติ  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เต  สตฺถุ  อาคมน  สุตฺวา  ปจฺจุคฺคมน- 
มตฺตป  น  อกสุ  ฯ  ตสฺมา  เตส  จริย  ครหนฺโต  สาป  นาม   
ภิกฺขเว  สทฺธา  นาโหสีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  กีวทูเรวิเมติ  กิตฺตกทูเร   
าเน  ฯ  โยชนสตป  โยชนสหสฺสป  อปกฺกนฺตาติ  วตฺตุ   
#  ๑.  ม.  อ ฺายาราธน   ฯ  ๒.  ม.  สาธุก   ฯ  
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วฏฏติ    น  ปน  กิ ฺจิ  อาห  ฯ  จตุปปฺท  เวยฺยากรณนฺติ   
จตุสจฺจพฺยากรณ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   
        ยสฺสุททฺิฏสฺสาติ  ยสฺส  อุทฺทิฏสฺส  ฯ  โยป  โส  ภิกฺขเว   
สตฺถาติ  พาหิรกสตฺถาร  ทสฺเสติ  ฯ  เอวรูปติ  เอวชาติกา  ฯ   
ปโณปณวิยาติ  ปณวิยา  จ  โอปณวิยา  จ   ฯ น  อุเปตีติ   
น  โหติ  ฯ กยวิกฺกยกาโล  วิย  อคฺฆวฑฺฒนฺหาปน  น  โหตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อย  โคโณ  ก ึ อคฺฆติ   วีสติ  อคฺฆตีติ  ภณนฺโต   
ปณติ  นาม  ฯ  วีสติ  น  อคฺฆติ   ทส  อคฺฆตีติ  ภณนฺโต   
โอปณติ  นาม  ฯ  อิท  ปฏิเสเธนฺโต  อาห  ปโณปณวิยา   
น  อุเปตีติ  ฯ  อิทานิ  ต  ปโณปณวิย  ทสฺเสตุ   เอว ฺจ   
โน  อสฺส  ฯ  อถ  น  กเรยฺยาม  น  จ  โน  เอวมสฺส  น   
น  กเรยฺยามาติ  อาห  ฯ   
        ก ึ ปน  ภิกฺขเวติ  ภิกฺขเว  ย  ตถาคโต  สพฺพโส  อามิเสหิ   
วิสสฏโ  วิหรติ   ฯ  เอว  วิสสฏสฺส  สตฺถโุน  เอวรูปา  ปโณปณวิยา  
กึ  ยชฺุชิสฺสติ  ฯ  ปริโยคยหฺ  (๑)วตฺตโตติ  ปริโยคาหิตฺวา  อุกฺขิปตฺวา  
คเหตฺวา  วตฺเตนฺตสฺส  ฯ  อยมนุธมฺโมติ  อย  สภาโว  ฯ  ชานาติ   
ภควา    นาห  ชานามีติ  ภควา  เอกาสนโภชเน  อานิสส  ชานาติ   
อห  น  ชานามีติ  มยิ  สทฺธาย  ทิวสสฺส  ตโย  วาเร   
โภชน  ปหาย  เอกาสนโภชน  ภุ ฺชติ  ฯ  รฬฺุหนียนฺติ  โรหนีย  ฯ  
# ๑.   ม.  ปรโิยคาหิย   ฯ  
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โอชวนฺตนฺติ  สิเนหวนฺต  ฯ  กาม  ตโจ  จาติ  อิมินา  จตุรงฺควิริย   
ทสฺเสติ  ฯ  เอตฺถ  หิ  ตโจ  เอก  องฺค  นฺหารู  เอก  ฯ  อฏ ิ  เอก   
มสโลหิต  เอกนฺติ  เอว  จตุรงฺคสมนฺนาคต  วิริย  อธิฏหิตฺวา   
อรหตฺต  อปฺปตฺวา  น  วุฏหิสฺสามีติ   เอว  ปฏิปชชฺตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ  เทสน  ปน  ภควา  เนยฺยปุคฺคลสฺส   
วเสน  อรหตฺตนิกูเฏน  นฏิาเปสีติ  ฯ   
                                กฏีาคิริสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ทสม  ฯ   
                                ทุติยวคฺควณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ   
                                _______________________    
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๒๒๒ 
 
                                        ปริพฺพาชกวคฺควณฺณนา   
                                เตวิชชฺวจฺฉสุตฺตวณฺณนา  (๑)   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  จุลฺลวจฺฉโคตฺตสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เอกปุณฺฑรีเกติ   
ปุณฺฑรีโก  วุจฺจติ  เสตมฺพรุกฺโข  ฯ  โส  ตสฺมึ  อาราเม  เอโก   
ปุณฺฑรีโก  อตฺถีติ  เอกปุณฺฑรีโก  ฯ เอตทโหสีติ  ตตฺถ  ปวิสิตุ- 
กามตาย  อโหสิ  ฯ  จิรสสฺ  โข  ภนฺเตติ  ปกติยา  อาคตปุพฺพต  
อุปาทาย  ฯ  ธมฺมสฺส  จานุธมฺมนฺติ  อิธ  สพฺพ ฺ ุตาณ   
ธมฺโม  นาม  ฯ  มหาชนสฺส  พฺยากรณ  อนุธมฺโม  นาม  ฯ  เสส  
ชีวกสุตฺเต  (๒)  วุตฺตนยเมว    น  เมติ  อนนุ ฺาย  ตฺวา  อนุ ฺป   
ปฏิกฺขิปติ  ฯ  สพฺพ ฺ ู  สพฺพทสฺสาวี  อปริเสส  าณทสฺสน   
ปฏิชานาตีติ  หิ  อิท  อนชุานิตพฺพ  สิยา  ฯ  จรโต  จ  เม   
ปจฺจุปฏ ิตนฺติ  อิท  ปน  นานุชานิตพฺพ  ฯ  สพฺพ ฺ ุตาเณน   
หิ  อาวชฺชิตฺวาว  ชานาติ  ฯ  ตสฺมา  อนนุ ฺาย  ตฺวา   
อนุ ฺป  ปฏิกฺขิปนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        อาสวาน  ขยาติ  เอตฺถ  สก ึ ขีณานิ  อาสวาน  ปุน  
เขเปตพฺพาภาวา  ยาวเทวาติ  น วุตฺต  ฯ  ปุพฺเพนิวาสาเณน   
เจตฺถ  ภควา  อตีตชานนคุณ  ทสฺเสติ   ทิพฺพจกฺขุาเณน   
ปจฺจุปฺปนฺนชานนคุณ  อาสวกฺขยาเณน  โลกุตฺตรคุณนฺติ   อิติ    
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                *เลมที่  ๙  เตวิชฺชวจฺฉสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๓ 
 
อิมาหิ  ตีหิ  วิชฺชาหิ  สกลพุทฺธคุเณ  สงฺขิปตฺวา  กเถสิ  ฯ   
        คิหิสโยชนนฺติ  คิหิพนฺธน  คิหิปรกิฺขาเรสุ  นิกนฺตึ  ฯ 
นตฺถิ  โข  วจฺฉาติ  คิหิสโยชน  อปฺปหาย  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรนฺโต  (๑)  
นาม  นตฺถิ  ฯ  เยป  หิ  สนฺตติมหามตฺโต  อุคฺคเสโน  เสฏ ิปุตฺโต  
วีตโสกทารโกติ  คิหิลิงฺเค   ิตาว  อรหตฺต  ปตฺตา  ฯ  เตป  มคฺเคน  
สพฺพสงฺขาเรสุ  นิกนฺตึ  สกฺุขาเปตฺวาว  ปตฺตา  ฯ  ต  ปตฺวา  ปน   
น  เตน  ลิงฺเคน  อฏสุ  ฯ  คิหิลิงฺค  นาเมต  หีน  ฯ  อุตฺตมคุณ  
ธาเรตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ   ิโต  อรหตฺต  ปตฺวา  ต   
ทิวสเมว  ปพฺพชติ  วา  ปรินิพฺพาติ  วา  ฯ  ภุมฺมเทวตา  ปน  
ติฏนฺติ  ฯ  กสฺมา    นิลียโนกาสสฺส  อตฺถิตาย  ฯ  เสสกามภเวสุ 
มนุสฺเสสุ  โสตาปนฺนาทโย  ตโย  ติฏนฺติ  ฯ  กามาวจรเทเวสุ  
โสตาปนฺนา  สกทาคามิโน  จ  ฯ  อนาคามิขีณาสวา  ปเนตฺถ  น   
ติฏนฺติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ต ฺหิฏาน  ลฬิตชนสฺส  อาวาโส  ฯ  นตฺถิ   
ตตฺถ  เตส  ปวิเวการห  ปฏิจฺฉนฺนฏาน ฺจ  ฯ  อิติ  ตตฺถ   
ขีณาสโว  ปรินิพฺพาติ  ฯ  อนาคามี  จวิตฺวา  สุทฺธาวาเส   
นิพฺพตฺตติ  ฯ  กามาวจรเทวโต  อุปร ิ ปน  จตฺตาโรป  อริยา   
ติฏนฺติ  ฯ  โสปาสิ  กมมฺวาทีติ  โสป  กมฺมวาที  อโหสิ  ฯ   
กิริยมฺป  น  ปฏิพาหิตฺถ  ฯ  ต  หิ  เอกูนนวุติกปฺปมตฺถเก  (๓) 
อตฺตานเยว  คเหตฺวา  กเถสิ  ฯ   ตทา  กิร  มหาสตฺโต   
# ๑.  ทุกฺขสฺสนฺตกโร ฯ  ๒.  ม.  อนาคามิขีณาสวา  ฯ  ๓. ม.  เอกนวุติกปฺปมตฺถเก   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  ปริพฺพาชกวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๔ 
 
ปาสณฺฑปริคฺคณฺหนตฺถ  ปพฺพชิโต  ตสฺสป  ปาสณฺฑสฺส   
นิปฺผลภาว  ชานิตฺวา  วิริย  น  หาเปสิ  ฯ  กริิยวาที  หุตฺวา  สคฺเค 
นิพฺพตฺตติ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        เตวิชฺชวจฺฉสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ปม  ฯ   
                                __________________   
                                อคฺคิวจฺฉโคตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อคฺคิวจฺฉโคตฺตสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  น  โข   
อหนฺติ  ปมวาเร  นาห  สสฺสตทิฏ ิโกติ  วทติ  ฯ  ทุติเย  นาห  
อุจฺเฉททิฏ ิโกติ  ฯ  เอว  อนฺตานนฺติกาทิวเสน  สพฺพวาเรสุ   
ปฏิกฺเขโป  เวทิตพฺโพ  ฯ  โหติ  จ  น  จ  โหตีติ  อย  ปเนตฺถ  
เอกจฺจสสฺสตวาโท  ฯ  เนว  โหติ  น  น  โหตีติ  อย  อมราวิกฺเขโปติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สทุกฺขนฺติ  กิเลสทกฺุเขน  เจว  วิปากทุกฺเขน  จ  สทุกฺข  ฯ   
สวิฆาตนฺติ  เตสเยว  ทฺวินฺน  วเสน  สอุปฆาต  ฯ  สอุปายาสนฺติ  
เตสเยว  วเสน  สอุปายาส  ฯ  สปรฬิาหนฺติ  เตสเยว  วเสน  
สปริฬาห  ฯ   
        กิ ฺจิ  ทิฏ ิคตนฺติ  กาจิ  เอกา  ทิฏ ิป  รุจฺจิตฺวา   
ขมาเปตฺวา  คหิตา  อตฺถีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  อปนีตนฺติ  หฏ  อปวิฏ  ฯ    
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                *เลมที่  ๙  อคฺคิวจฺฉโคตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา   ๒๒๕ 
 
ทิฏนฺติ  ป ฺาย  ทิฏ  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน   
อุทยวย  อททฺส  ฯ  ตสฺมา  ฯ  สพฺพม ฺ ิตานนฺติ  สพฺเพส  ติณฺณป   
ตณฺหาทิฏ ิมานม ฺ ิตาน  ฯ  มถิตานนฺติ  เตสเยว  เววจน  ฯ   
        อิทานิ  ตานิ  วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  สพฺพอหงฺการมมงฺการ- 
มานานุสยานนฺติ  อาห  ฯ  เอตฺถ  หิ  อหงฺกาโร  ทฏิ ิ  ฯ  มมงฺกาโร   
ตณฺหา  ฯ  มานานุสโย  มาโน  ฯ  อนุปาทา  วิมุตฺโตติ  จตูหิ   
อุปาทาเนหิ  ก ฺจิ  ธมฺม  อนุปาทิยิตฺวา  วิมุตฺโต  ฯ   
        น  อุเปตีติ  น  ยุชชฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ  น  อุปปชชฺตีติ   
อิท  อนุชานติพฺพ  สิยา  ฯ  ยสฺมา  ปน  เอว  วุตฺเต  โส   
ปริพฺพาชโก  อุจฺเฉท  คเณฺหยฺย  ฯ  อุปปชฺชตีติ  ปน  สสฺสตเมว   
อุปปชฺชติ  จ  น  จ  อุปปชชฺตีติ    เอกจฺจสสฺสต  ฯ  เนว   
อุปปชฺชติ  น  น  อุปปชชฺตีติ  อมราวิกฺเขโป  ฯ  ตสฺมา  ภควา 
อย  อปฺปติฏโ  อนาลมฺโพ  โหตุ  ฯ  สุขปฺปเวสนฏาน  มา  ลภตูติ   
อนนุ ฺาย  ตฺวา  อนุ ฺป  ปฏิกฺขิป  ฯ  อลนฺติ  สมตฺถ   
ปริยตฺต  ฯ  ธมฺโมติ  ปจฺจยาการธมฺโม  ฯ   อ ฺตฺรโยเคนาติ  อ ฺตฺถ 
ปโยเคน  ฯ  อ ฺตฺราจริยเกนาติ  ปจฺจยาการ  อชานนฺตาน   
อ ฺเส  อาจริยาน  สนติฺเก  วสนฺเตน  ฯ   
        เตนหิ  วจฺฉาติ  ยสฺมา  ตฺว  สมฺโมหมาปาทินฺติ  วทสิ   
ตสฺมา  ตเยเวตฺถ  ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ  ฯ  อนาหาโร  นพฺิพุโตติ  อปฺปจฺจโย   
นิพฺพุโต  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙  ปริพฺพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๒๖ 
 
        เยน  รูเปนาติ  เยน  รูเปน  สตฺตสงฺขาต  ตถาคต  รูปติ   
ป ฺาเปยฺย  ฯ  คมฺภีโรติ  คุณคมฺภีโร  ฯ  อปฺปเมยฺโยติ  ปมาณ   
คณฺหิตุ  น  สกฺกุเณยฺโย  ฯ  ทุปฺปรโิยคาโฬฺหติ  ทุโอคาโฬฺห   
ทุชฺชาโน  ฯ  เสยฺยถาป  มหาสมุทฺโทติ  ยถา  มหาสมุทฺโท  คมฺภีโร   
อปฺปเมยฺโย  ทุชฺชาโน  ฯ  เอวเมว  ขีณาสโวป  ฯ  ต  อารพฺภ   
อุปฺปชฺชตีติอาทิ  สพฺพ  น  ยุชชฺติ  ฯ  กถ  ฯ  ยถา  ปรินิพฺพุต   
อคฺคึ  อารพฺภ  ปุรตฺถิม  ทิส  คโตติอาทิ  สพฺพ  น   
ยุชฺชติ  ฯ  เอว  ฯ   
        อนิจฺจตาติ  อนิจฺจตาย  ฯ  สาเร  ปติฏ ิตนฺติ  โลกุตฺตร- 
ธมฺมสาเร  ปติฏ ิต  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        อคฺคิวจฺฉโคตฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ทุติย  ฯ   
                                _____________________   
 
                                มหาวจฺฉโคตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหาวจฺฉโคตฺตสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สหกถีติ   
สทฺธึ  วาโท  ฯ  พหุ  มยา  ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  กถิตปุพฺพนฺติ  กถ  สาเรติ  
เมตฺตึ  ฆเฏติ  ฯ  ปุริมานิ  หิ  เทฺว  สุตฺตานิ  เอตสฺเสว  กถิตานิ   
สยุตฺตเก  อพฺยากตสยุตฺต  นาม  เอตสฺเสว  กถิต  ฯ  กึ  น ุ 
โข  โภ  โคตม  สสฺสโต  โลโก  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ   
อพฺยากตเมตนฺติ  เอว  เอกตฺุตรนิกาเยป  อิมินา  สทฺธ ึ กถิต    
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                *เลมที่  ๙ มหาวจฺฉโคตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๒๗ 
 
อตฺถิเยว  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธป  ตสฺส  อาคตาคตสฺส   
สงฺคห  กตฺวา  โอกาส  อกาสิเยว  ฯ  กสฺมา  ฯ  อย ฺหิ   
สสฺสตทิฏ ิโก  ฯ  สสฺสตทิฏ ิกา  จ  สฆี  ลทฺธ ึ น  วิสฺสชฺเชนฺติ   
วสาเตลมกฺขิตปโลติกา  วิย  จิเรน  สุชฌฺนฺติ  ฯ ปสสฺติ  จ  ภควา   
อย  ปริพฺพาชโก  กาเล  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  ลทฺธึ  วิสฺสชฺเชตฺวา  มม   
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ฉ  อภิ ฺาโย  สจฺฉิกตฺวา  อภิ ฺาตสาวโก   
ภวิสฺสตีติ  ฯ  ตสฺมา  อสฺส  อาคตาคตสฺส  สงฺคห  กตฺวา   
โอกาส  อกาสิเยว  ฯ  อิท  ปนสฺส  ปจฺฉิมคมน  ฯ  โส  ห ิ อิมสมฺึ   
สุตฺเตว  ตรณ  วา  โหตุ  อตณ  วา   (๑)  ยฏ ึ  โอตรตฺิวา  (๒)  
อุทเก  ปตมาโน  วิย  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ปพฺพชิสฺสามีติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  อาคโต  ฯ  ตสฺมา  ธมฺมเทสน   
ยาจนฺโต  สาธุ  เม  ภว  โคตโมติอาทิมาห  ฯ  ตสสฺ  ภควา   
มูลวเสน  สงฺขิตฺตเทสน  ฯ  กมฺมปถวเสน  วิตฺถารเทสน  เทเสสิ  ฯ  
มูลวเสน  เจตฺถ  อภิสงฺขิตฺตา   เทสนา  ฯ  กมฺมปถวเสน  สงฺขิตฺตา  
วิตฺถารสทิสา  ฯ  พุทฺธาน  ปน  นิปฺปรยิาเยน  วิตฺถารเทสนา   
นาม  นตฺถิ  ฯ  จตุวีสติสมนฺตปฏานป  หิ  สตฺตปฺปกรเณ   
อภิธมฺมปฏเก  จ  สพฺพ  สงฺขิตฺตเมว  ฯ  ตสฺมา  มลูวเสนป  กมฺมปถ- 
วเสนป  สงฺขิตฺตเมว  เทเสสีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตตฺถ  ปาณาติปาตาเวรมณี  กุสลนฺติอาทีสุ  ปฏิปาฏิยา    
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๒๘ 
 
สตฺตธมฺมา  กามาวจรา  ฯ  อนภิชฺฌาทโย  ตโย  จตุภูมิกาป  วฏฏนฺติ  ฯ   
        ยโต  โข  วจฺฉ  ภิกฺขุโนติ  กิ ฺจาป  อนิยเมตฺวา  วุตฺต  ฯ  
ยถา  ปน  ชีวกสุตฺเต  จ  จงฺกีสุตฺเต  จ  ฯ  เอว  อิมสมฺึ  สุตฺเต   
จ  อตฺตานเมว  สนฺธาเยต  ภควตา  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
        อตฺถ ิ ปนาติ  กึ  ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  อย  กิรสฺส  ลทฺธิ   
ตสฺมึ  ตสฺมึ  สาสเน  สตฺถาว  อรหา  โหติ    สาวโก  ปน   
อรหตฺต  ปตฺตุ  สมตฺโถ  นตฺถิ  ฯ  สมโณ  จ  โคตโม  ยโต  โข   
วจฺฉ  ภิกฺขุโนติ  เอก  ภิกขฺุ  กเถนฺโต  วิย  กเถติ  ฯ  อตฺถิ  นุโข   
สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวโก  อรหตฺต  ปตฺโตติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ปุจฺฉิสฺสามีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  ตตฺถ  ติฏตูติ  ภว  ตาว  โคตโม  ติฏตุ  ฯ   
ภว ฺหิ  โลเก  ปากโฏ  อรหาติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมึ  พฺยากเต  อุตฺตรึ  
ภิกฺขุนีอาทีน  วเสน  ป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ  ภควาปสฺส  พฺยากาสิ  ฯ   
        อาราธโกติ  สมฺปาทโก  ปริปูรโก  ฯ   
        เสขาย  วิชฺชาย  ปตฺตพฺพนฺติ  เหฏ ิมผลตฺตย  ปตฺตพฺพ   
ต  สพฺพ  มยา  อนุปฺปตฺตนฺติ  วทติ  ฯ  วิตณฺฑวาที  ปนาห   
กตเม  ธมฺมา  เสกฺขา  ฯ  จตฺตาโร  มคฺคา  อปริยาปนฺนา   
เหฏ ิมานิ  จ  ตีณิ  สาม ฺผลานีติ   วจนโต  อรหตฺตมคฺโคป   
อเนน  ปตฺโตเยว  ฯ  ผล  ปน  อปฺปตฺต  ฯ  เตน  ตสฺส  ปตฺติยา   
อุตฺตริโยค  กถาเปตีติ  ฯ  โส  เอว  ส ฺาเปตพฺโพ    
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                        โย  เว  กิเลสานิ  ปหาย  ป ฺจ   
                        ปริปุณฺณเสโข  อปริหานธมฺโม   
                        เจโตวสิปฺปตฺโต  สมาหิตินฺทฺริโย   
                        สเว   ิตตฺโตติ  นโร  ปวุจฺจตีติ  ฯ  (๑)   
        อนาคามิปุคฺคโล  ห ิ เอกนฺตปริปุณฺณเสโข  ฯ  ต  สนฺธาย   
เสขาย  วิชฺชาย  ปตฺตพฺพนฺติ  อาห  ฯ  มตฺตสฺส  ปน  เอกจิตฺตกฺ- 
ขณิกตฺตา  ตตฺถ   ิตสฺส  ปุจฺฉา  นาม  นตฺถิ  ฯ  อิมนิา  จ   
สุตฺเตน  มคฺโคป  พหุจิตฺตกฺขณิโก  โหตูติ  เจ  ฯ  เอต  น  พุทฺธวจน  
วุตฺตกถาย  (๒)  จ  อตฺโถ  วิรชฺุฌติ  ฯ  ตสฺมา  อนาคามิผเล  ตฺวา   
อรหตฺตมคฺคสฺส  วิปสฺสน  กถาเปตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยสฺมา  ปนสสฺ   
น    สุทฺธอรหตฺตสฺเสว  อุปนิสฺสโย  ฯ  ฉนฺนป  อภิ ฺาน  อุปนิสฺสโย   
อตฺถิ  ฯ  ตสฺมา  ภควา  เอวมย  สมเถ  กมฺม  กตฺวา  ป ฺจ   
อภิ ฺา  นิพฺพตฺเตสฺสติ  ฯ  วิปสฺสนาย   กมฺม  กตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณิสฺสติ  ฯ  เอว  ฉฬภิ ฺโ  มหาสาวโก  ภวิสฺสตีติ   
วิปสฺสนามคฺค  (๓)  อกเถตฺวา  สมถวิปสฺสนา  อาจิกฺขิ  ฯ   
        สติ  สติ  อายตเนติ  สติ  สติ  การเณ  ฯ  กึ  เจตฺถ   
การณ  ฯ  อภิ ฺาปาทกชฺฌาน  วา  อวสาเน  ปน  อรหตฺต   
วา  การณ  อรหตฺตสฺส  วิปสฺสนา  วาติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ปริจิณฺโณ  เม  ภควาติ  สตฺต  ห ิ เสขา  ภควนฺต   
# ๑. องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๕/๗  ฯ ๒.  ม.  วุตฺตคาถาย  ฯ  ๓. ม. วิปสฺสนามตฺต   ฯ    
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ปริจรนฺติ  นาม  ฯ  ขีณาสเวน  ภควา  ปริจิณฺโณ  โหติ  อิติ   
สงฺเขเปน  อรหตฺต  พฺยากโรนฺโต  เถโร  เอวมาห  ฯ  เต  ปน   
ภิกฺขู  ต  อตฺถ  น  ชานึสุ  ฯ  อชานนฺตาว  ตสฺส  วจน   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ภควโต  อาโรเจสุ  ฯ  เทวตาติ  เตส  คุณาน   
ลาภิเทวตา  ฯ เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        มหาวจฺฉโคตฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ตติย  ฯ   
                                __________________   
 
                                        ทีฆนขสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ทีฆนขสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สูกรขตายนฺติ   
สูกรขตาติ  เอวนามเก  เลเณ  ฯ  กสฺสปพุทฺธกาเล  กิร  ต   
เลณ  เอกสฺมึ  พุทฺธนฺตเร  ปวิยา  วฑฺฒมานาย    อนฺโตภูมิคต  
ชาต  ฯ อเถกทิวส  เอโก สูกโร ตสฺส ฉทนปริยนฺตสมีเป  ปสุ  
ขนิ  ฯ  เทเว  วุฏเ  ปสุโธตฉทนปริยนฺโต  ปากโฏ  อโหสิ  ฯ   
เอโก  วนจรโก  ทิสฺวา  ปพฺุเพ  สีลวนฺเตหิ  ปริภุตฺตเลเณ  น   
ภวิตพฺพ  ฯ  ปฏิชคฺคิสฺสามิ  นนฺติ  สมนฺตโต  ปสุ อปเนตฺวา  เลณ  
โสเธตฺวา  กุฑฺฑปริกฺเขป  กตฺวา  ทฺวารวาตปาน  โยเชตฺวา  สุปริ- 
นิฏ ิตสุธากมฺมจิตฺตกมฺม  รชตปฏฏสทิสาย  วาลุกาย  สนฺถริต- 
ปริเวณ  เลณ  กตฺวา  ม ฺจป  ป ฺเปตฺวา  ภควโต  วสนตฺถาย   
อทาสิ  ฯ  เลณ  คมฺภีร  อโหสิ  โอตรตฺิวา  อารุหิตพฺพ  ฯ  ต    
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สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ   
        ทีฆนโขติ  ตสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  นาม  ฯ  อุปสงฺกมีติ  กสมฺา  
อุปสงฺกมิ  ฯ  โส  กริ  เถเร  อฑฺฒมาสปพฺพชิเต  จินฺเตสิ  มยฺห   
มาตุโล  อ ฺ  ปาสณฺฑ  คนฺตฺวาน  น  จิร  ติฏติ  ฯ  อิทานิ   
ปนสฺส  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  คตสฺส  อฑฺฒมาโส   
ชาโต  ฯ ปวุตฺตึปสฺส  น  สุณามิ  ฯ  โอชวนฺต  นุ  โข  สาสน  ชานิสฺสามิ   
นนฺติ  คนฺตุกาโม  ชาโต  ฯ  ตสฺมา  อุปสงฺกมิ  ฯ  เอกมนฺต   ิโตติ   
ตสฺมึ  กิร  สมเย  เถโร  ภควนฺต  วีชยมาโน   ิโต  โหติ  ฯ 
ปริพฺพาชโก  มาตุเล  หิโรตฺตปฺเปน   ิตโกว  ป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ   
เตน  วุตฺต  เอกมนฺต   ิโตติ  ฯ   
        สพฺพ  เม  นกฺขมตีติ  สพฺพา  เม  อุปปตฺติโย  นกฺขมนฺติ  ฯ   
ปฏิสนฺธิโย  นกฺขมนฺตีติ  อธิปฺปาเยน  วทติ  ฯ  เอตฺตาวตาเนน   
อุจฺเฉทวาโทหมสฺมีติ  ทีปต  โหติ    ภควา  ปนสฺส  อธิปฺปาย   
มุ ฺจิตฺวา  อกฺขเร  ตาว  โทส  ทสฺเสนฺโต  ยาป  โข  เตติ 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เอสาป  เต  ทฏิ ิ  นกฺขมตีติ  เอสาป  เต   
ปม  รุจฺจิตฺวา  ขมาเปตฺวา  คหิตทิฏ ิ  นกฺขมตีติ  ฯ  เอสา  เจ  
เม  โภ  โคตม  ทฏิ ิ  ขเมยฺยาติ  มยฺห  หิ  สพฺพ  นกขฺมตีติ  
ทิฏ ิ  ฯ  ตสฺส  เม  ยา  เอสา  สพฺพ  เม  นกฺขมตีติ  ทิฏ ิ  ฯ  เอสา  
เม  ขเมยฺย  ฯ  ยนฺต  สพฺพ  เม  นกฺขมตีติ  วุตฺต  ฯ  ตมปสฺส   
ตาทิสเมว  ฯ  ยถา  สพฺพคฺคหเณน  คหิตาป  อย  ทิฏ ิ  ขมติ   
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เอวเมตป  ขเมยฺย  ฯ  เอว  อตฺตโน  วาเท  อาโรปต  โทส   
ตฺวา  ต  ปริหรามีติ  ส ฺาย  วทติ  ฯ  อตฺถโต  ปนสฺส   
เอสา  ทิฏ ิ  น  เม  ขมตีติ  อาปชฺชติ  ฯ ยสฺส  ปเนสา  น   
ขมติ  น  รุจฺจติ  ฯ  ตสฺสาย  ตาย  ทฏิ ิยา  สพฺพ  เม   
นกฺขมตีติ  ทิฏ ิ  รุจิต  ฯ  เตนหิ  ทิฏ ิอกฺขเมน  อรุจิเตน  ภวิตพฺพนฺติ   
สพฺพ  ขมตีติ  รุจฺจตีติ  อาปชฺชติ    น  ปเนส  ต  สมฺปฏิจฺฉติ  ฯ   
เกวล  ตสฺสาป  อุจฺเฉททิฏ ิยา  อุจฺเฉทเมว  คณฺหติ  ฯ  เตนาห   
ภควา  อิโต  โข  เต  อคฺคิเวสฺสน  ฯเป ฯ  อ ฺ ฺจ  ทิฏ ึ   
อุปาทิยนฺตีติ  ฯ  ตตฺถ  อิโตติ  ปชหนเกสุ  นิสฺสกกฺ  ฯ  เย   
ปชหนฺติ  ฯ  เต  หิ  เย  นปปฺชหนฺตีติ  ปจฺุฉิสฺสนฺติ  ฯ  (๑)  เต  จ  (๒)พหุตราติ   
อตฺโถ  ฯ  พหู  หิ  พหุตราติ  เอตฺถ  หกิาโร  นิปาตมตฺต  ฯ   
พหุตราติ  อตฺโถ  ฯ  ปรโต  ตนู  ห ิ ตนุตราติ  ปเทป   
เอเสว  นโย  ฯ  เย  เอวมาหสูติ  เย  เอว  วทนฺติ  ฯ  ต  เจว   
ทิฏ ึ  นปฺปชหนฺติ  ฯ  อ ฺ ฺจ  ทิฏ ึ  อุปาทิยนฺตีติ  มูลทสฺสน   
นปฺปชหนฺติ  ฯ  อปรทสฺสน  อุปาทิยนฺติ  ฯ   
        เอตฺถ  จ  สสฺสต  คเหตฺวา  ตป  อปฺปหาย  อุจฺเฉท  วา  
เอกจฺจสสฺสต  วา  คเหตุ  น  สกฺกา  ฯ  อุจฺเฉทป  คเหตฺวา   
ต  อปฺปหาย  สสฺสต  วา  เอกจฺจสสฺสต  วา  น  สกฺกา   
คเหตุ   ฯ  เอกจฺจสสฺสตป  คเหตฺวา  ต  อปฺปหาย  สสฺสต  วา   
# ๑.  ม.  วุจฺจิยนฺติ  ฯ  เอวมุปริป   ฯ  ๒.  ม.  เตว   ฯ  
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อุจฺเฉท  วา  น  สกฺกา  คเหตุ   ฯ  มลูสสฺสต  ปน  อปฺปหาย  
อ ฺ  สสฺสตเมว  สกฺกา  คเหตุ   ฯ  กถ  ฯ  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  
รูป  สสฺสตนฺติ  คเหตฺวา  อปรสฺมึ  สมเย  น  สุทฺธรปูเมว  
สสฺสต  ฯ  เวทนาป  สสฺสตา  ฯ  วิ ฺาณป  สสฺสตนฺติ  คณฺหนฺติ  ฯ  (๑)  
อุจฺเฉเทป  เอกจฺจสสฺสเตป  เอเสว  นโย  ฯ  ยถา  จ  ขนฺเธสุ  ฯ  
เอว  อายตเนสุป  โยเชตพฺพ  ฯ  อิท  สนฺธาย  วุตฺต  ต  เจว  
ทิฏ ึ  นปฺปชหนฺติ  ฯ  อ ฺ ฺจ  ทิฏ ึ  อุปาทิยนฺตีติ  ฯ   
        ทุติยวาเร  อิโตติ  อปปฺชหนเกสุ  นิสฺสกฺก  ฯ  เย  นปฺปชหนฺติ  ฯ 
เต  หิ  ฯ  เย  ปชหนฺตีติ  ปจฺุฉิสฺสนฺติ  ฯ  เตว  ตนุตรา  อปฺปตราติ   
อตฺโถ  ฯ  ต  เจว  ทิฏ ึ  ปชหนฺติ  ฯ  อ ฺ ฺจ  ทิฏ ึ  น   
อุปาทิยนฺตีติ  ต ฺจ  มูลทสฺสน  ปชหนฺติ  ฯ  อ ฺ ฺจ  ทสฺสน   
น  คณฺหนฺติ  ฯ  กถ  ฯ  เอกสฺมิ ฺหิ  สมเย  รูป  สสสฺตนฺติ   
คเหตฺวา  อปรสฺมึ  สมเย  ตตฺถ  อาทีนว  ทิสฺวา  โอฬาริกเมต  
มยฺห  ทสฺสนนฺติ  ปชหนฺติ    น  เกวล  จ  รูป  สสฺสตนฺติ   
ทสฺสนเมว  โอฬาริก  ฯ  เวทนาป  สสฺสตา  ฯเป ฯ  วิ ฺาณป  สสฺสตนฺติ 
ทสฺสน  โอฬาริกเมวาติ  วิสฺสชฺเชนฺติ  ฯ  อุจฺเฉเทป  เอกจฺจสสฺสเตป  
เอเสว  นโย  ฯ  ยถา  จ  ขนฺเธสุ  ฯ  เอว  อายตเนสุป  โยเชตพฺพ  ฯ   
เอว  ต ฺจ  มูลทสฺสน  ปชหนฺติ  ฯ  อ ฺ ฺจ  ทสฺสน  น   
คณฺหนฺติ  ฯ   
# ๑.   ม.  คณฺหาติ   ฯ  
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        สนฺติ  อคฺคิเวสฺสนาติ  (๑)  กสฺมา  อารภิ  ฯ  อย  อุจฺเฉทลทฺธิโก   
อตฺตโน  ลทธฺึ  นิคูหติ  ฯ  ตสฺสา  ปน  ลทฺธิโย  วณฺเณ  วุจฺจมาเน   
อตฺตโน  ลทธฺึ  ปาตุกริสสฺตีติ  เสสา  (๒)ลทฺธิโย  เอกโต  ทสฺเสตฺวา  
วิภชิตุ อิม  เทสน  อารภิ  ฯ   
        สราคาย  สนฺติเกติอาทีสุ  ราควเสน  วฏเฏ  ร ฺชนสฺส  (๓)   
อาสนฺนา  ตณฺหาทิฏ ิส ฺโชเนน  วฏฏส ฺโชนสฺส  สนฺติเก  ฯ   
อภินนฺทนายาติ    ตณฺหาทิฏ ิวเสเนว  คิลิตฺวา  ปรยิาทิ- 
ยนสฺส  คหณสฺส  จ  อาสนฺนาติ  อตฺโถ  ฯ  อสาราคาย  สนฺติเกติ- 
อาทีสุ  วิวฏเฏ  ร ฺชนสฺส  (๔)  อาสนฺนาติอาทินา  นเยน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        เอตฺถ  จ  สสฺสตทสฺสน  อปฺปสาวชฺช  ทนฺธวิราค  ฯ   
อุจฺเฉททสฺสน  มหาสาวชฺช  ขิปฺปวิราค  ฯ  กถ  ฯ  สสฺสตวาที  
หิ  อิธโลก  ปรโลก ฺจ  อตฺถีติ  น   ชานาติ  สุกฏทุกฺกฏาน   
ผล  อตฺถีติ  ชานาติ  ฯ  กสุล  กโรติ    อกุสล  กโรนฺโต  ภายติ  
วฏฏ  อสฺสาเทติ    อภินนฺทติ  พุทฺธาน  วา  พุทฺธสาวกาน  วา  
สมฺมุขีภูโต  สีฆ  ลทฺธ ึ ชหิตุ  น  สกฺโกติ  ตสฺมา  ต  สสฺสต- 
ทสฺสน  อปปฺสาวชฺช  ทนฺธวิราคนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อุจฺเฉทวาที  ปน   
อิธโลกปรโลก  อตฺถีติ  น  ชานาติ  ฯ  สุกฏทุกฺกฏาน  ปน    ผล  อตฺถีติ  
ชานาติ  ฯ  กสุล  น  กโรติ    อกุสล  กโรนฺโต  น  ภายติ    
# ๑. ม.  สนตฺคคิเวสฺสนาติ   ฯ  ๒.  ม.  ติสฺโส  ฯ    
# ๓. ม.  รชฺชนสฺส   ฯ   ๔.  ม.  อรชชฺนสฺส   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  ทีฆนขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๕ 
 
วฏฏ  น  อสฺสาเทติ    นาภินนฺทติ  ฯ  พุทฺธาน  วา  พุทฺธสาวกาน   
วา  สมฺมุขีภูโต  (๑) สีฆ  ทสฺสน  ปชหติ   ปารมิโย  ปูเรตุ   
สกฺโกนฺโต  พุทฺโธ  หุตฺวา  ฯ  อสกฺโกนฺโต  อภินีหาร  กตฺวา   
สาวโก  หุตฺวา  ปรินิพฺพายติ  ฯ  ตสฺมา  อุจฺเฉททสฺสน  มหาสาวชฺช   
ขิปฺปวิราคนฺติ  วุจฺจติ  ฯ   
        โส  ปน  ปริพฺพาชโก  เอตมตฺถ  อสลฺลกฺเขตฺวา  มยฺห   
ทสฺสน  สวณฺเณติ  ปสสติ  ฯ  อทฺธา  เม  สุนฺทร  ทสฺสนนฺติ   
สลฺลกฺเขตฺวา  อุกฺกเสติ  เม  ภวนฺติอาทิมาห  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  อย  ปริพฺพาชโก  ก ฺชิเยเนว  ติตฺตกา   
ลาพุ   อุจฺเฉททสฺสเนเนว  ปูรโิต   โส  ยถา  ก ฺชิย  อปฺปหาย   
น  สกฺกา  ลาพุมฺหิ  เตลผาณิตาทีนิ  ปกฺขิปตุ    ปกฺขิตฺตานิป  
น  คณฺหนฺติ   เอวเมว  ต  ลทฺธึ  อปฺปหาย  อภพฺโพ  มคฺคผลาน   
ลาภาย  ฯ  ตสฺมา  ลทฺธ ึ ชหาปนตฺถ  ตตฺร  อคฺคิเวสฺสนาติอาทิ  
อารทฺธ  ฯ  วิคฺคโหติ  กลโห  ฯ  เอวเมตาส  ทิฏ ีน  ปหาน   
โหตีติ  เอว  วิคฺคหาทิอาทีนว  ทิสฺวา  ตาส  ทิฏ ีน  ปหาน  โหติ ฯ 
โส  ห ิ ปริพฺพาชโก  กึ  เม  อิมินา  วิคฺคหาทินาติ  ต  
อุจฺเฉททสฺสน  ปชหติ  ฯ   
        อถสฺส  ภควา  วมิตก ฺชิเย  ลาพุมหฺิ  สปฺปผาณิตาทีนิ   
ปกฺขิปนฺโต  วิย  หทเย  อมโตสธ  ปูเรสฺสามีติ  วิปสฺสน   
# ๑. ม. สมฺมขีุภาเว   ฯ  
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๓๖ 
 
อาจิกฺขนฺโต  อย  โข  ปน  อคฺคิเวสฺสน  กาโยติอาทิมาห  ฯ   
ตสฺสตฺโถ  วมฺมิกสุตฺเต  วุตฺโต  ฯ  อนิจฺจโตติ  อาทีนิป  เหฏา  
วิตฺถาริตาเนว  ฯ  โย  กายสฺมึ   ฉนฺโทติ (๑) ยา  กายสฺมึ  ตณฺหา  ฯ 
เสนฺโหติ (๒) ตณฺหาเสนฺโหว  ฯ  กายนฺวยตาติ  กายานุคมนภาโว  ฯ  กาย  
อนุคจฺฉนกกิเลโสติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอว  รูปกมฺมฏาน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อรูปกมฺมฏาน   
ทสฺเสนฺโต  ติสฺโส  โขติอาทิมาห  ฯ  ปุน  ตาสเยว  เวทนาน  
อสมฺมิสฺสภาว  ทสฺเสนฺโต  ยสฺม ึ อคฺคิเวสฺสน  สมเยติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  ยสมฺึ  สมเย  สุขาทีสุ  เอก  เวทน  
เวทยติ  ฯ  ตสฺมึ  สมเย  อ ฺา  เวทนา  อตฺตโน  วาร  วา  
โอกาส  วา  โอโลกยมานา  นิสินฺนา  นาม  นตฺถิ  ฯ  อถ 
โข  อนุปฺปนนฺาว  โหนฺติ  ภินฺนอุทกพุพฺพุลา  วิย  จ  อนฺตรหิตา   
วา  ฯ  สุขาป  โขติอาทิ  ตาส  เวทนาน  จุณฺณวิจุณฺณภาว- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ   
        น  เกนจิ  วิวทตีติ  (๓)  สสฺสต  คเหตฺวา  สสฺสตวาที   
อหนฺติ  สสฺสตวาทินา  (๔)  สทฺธ ึ น  วิวทติ  ฯ  ตเมว  คเหตฺวา   
สสฺสตวาที  อหนฺติ  เอกจฺจสสฺสตวาทินา  สทฺธึ  น  สวทติ  ฯ   
เอว  ตโยป  วาทา  ปริวตฺเตตฺวา  โยเชตพฺพา  ฯ  ย ฺจ  โลเก    
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                *เลมที่  ๙  ทีฆนขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๓๗ 
 
วุตฺตนฺติ  ย  โลเก  กถิต  โวหริต  ฯ  เตน  โวหรติ  ฯ  อปรามสนฺติ   
ก ฺจิ  ธมฺม  ปรามาสคฺคาเหน  อคฺคณฺหนฺโต  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
                โย  โหติ  ภิกฺขุ  อรห  กตาวี   
                ขีณาสโว  อนฺติมเทหธารี   
                อห  วทามีติป  โส  วเทยฺย   
                มม  วทนฺตีติป  โส  วเทยฺย   
                โลเก  สม ฺ  (๑)กุสโล  วิทตฺิวา   
                โวหารมตฺเตน  โส  โวหเรยฺยาติ  ฯ  (๒)   
        อปรมฺป  วุตฺต  อิมา  โข  จิตฺต  โลกสม ฺา  โลกนิรุตฺติโย   
โลกโวหารา  โลกป ฺตฺติโย  ฯ  ยาหิ  ตถาคโต  โวหรติ   
อปรามสนฺติ  ฯ  (๓)   
        อภิ ฺา  ปหานมาหาติ  สสฺสตาทีสุ  เตส  เตส  ธมฺมาน   
สสฺสต  อภิ ฺาย  ชานิตฺวา  สสฺสตสฺส  ปหาน  อาห  ฯ  อุจฺเฉท   
เอกจฺจสสฺสต  อภิ ฺาย  เอกจฺจสสฺสตสฺส  ปหาน  วทติ  ฯ  รูป   
อภิ ฺาย  รปูสฺส  ปหาน  วทตีติอาทินา  นเยเนตฺถ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ปฏิส ฺจิกฺขโตติ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ฯ  อนุปาทาย  อาสเวหิ  
จิตฺต  วิมุจฺจีติ  อนุปฺปาทนิโรเธน  นริุทเฺธหิ  อาสเวหิ  อคฺคเหตฺวาว  
จิตฺต  วิมุจฺจิ  ฯ  เอตฺตาวตา  เจส  ปรสสฺ  วฑฺฒิต  ภตฺต   
# ๑.   ม.  สม ฺา  ฯ  ๒.ส.ส.  ๑๕/๖๕/๒๑  ๓. ท.ี ส.ี  ๙/๓๑๒/๒๔๘  ฯ    
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๓๘ 
 
ภุ ฺชิตฺวา  ขุท  วิโนเทนฺโต  วิย  ปรสฺส  อารทฺธาย  ธมฺมเทสนาย   
าณ  เปเสตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต ฺเจว  ปตฺโต   
สาวกปารมีาณสฺส  จ  มตฺถก  ฯ  โสฬส  จ  ป ฺา  ปฏิวิชฺฌตฺิวา  
 ิโต  ฯ  ทีฆนโข  ปน  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  สรเณสุ  ปติฏ ิโต  ฯ   
        ภควา  ปน  อิม  เทสน  สุริเย  ธรมาเนเยว  นิฏเปตฺวา   
คิชฺฌกูฏา  โอรุยฺห  เวฬุวน  คนฺตฺวา  สาวกสนฺนิปาต  อกาสิ  ฯ   
จตุรงฺคสมนฺนาคโต  สนฺนิปาโต  อโหสิ  ฯ  ตตฺรมิานิ  องฺคานิ   
มาฆนกฺขตฺเตน  ยุตฺโต  ปุณฺณมีอุโปสถทิวโส เกนจิ  อนามนฺติตานิ  
หุตฺวา  อตฺตโนเยว  ธมฺมตาย  สนฺนิปติตานิ   อฑฺฒเตรสานิ  
ภิกฺขุสตานิ  ฯ  เตสุ  เอโกป  ปถุุชชฺโน  วา  โสตาปนฺนสกทาคามิ- 
อนาคามิสุกฺขวิปสฺสกอรหนฺเตสุ  วา  อ ฺตโร  นตฺถิ   สพฺเพ   
ฉฬภิ ฺาว  ฯ  เอโกป  เจตฺถ  สตฺถเกน  เกเส  ฉินฺทตฺิวา   
ปพฺพชิโต  นาม  นตฺถิ  สพฺเพ  เอหิภิกฺขูเยวาติ  ฯ  
                        ทีฆนขสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        จตุตฺถ   
                        _____________________   
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                                *เลมที่ ๙  หนา  ๒๓๙ 
 
                                มาคณฺฑิยสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มาคณฺฑิยสุตฺต  ฯ ตตฺถ  อคฺยาคาเรติ   
อคฺคิโหตฺตสาลาย  ฯ(๑)  ติณสนฺถรเกติ  (๒)  เทฺว  มาคณฺฑิยา  มาตุโล   
จ  ภาคิเนยฺโย  จ  ฯ  เตสุ  มาตุโล  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต   
ภาคิเนยฺโยป  สอุปนิสฺสโย  น  จิรสฺเสว  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณิสฺสติ  ฯ  อถสฺส  ภควา  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  รมณีย   
เทวคพฺภสทิส  คนฺธกุฏ ึ ปหาย  ตตฺถ  ฉาริกติณกจวราทีหิ  
อุกฺกลาเป  อคฺยาคาเร  ติณสนฺถรก  ป ฺเปตฺวา  ปรสงฺคห- 
กรณตฺถ  กติปาห  วสิตฺถ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  เตนุ- 
ปสงฺกมีติ  น  เกวล  ตทิวสเมว  ฯ  ยสมฺา  ปน  ต  อคฺยาคาร   
คามูปจาเร  ทารกทาริกาหิ  โอติณฺณ  (๓)  อวิวิตฺต  ฯ  ตสฺมา  ภควา 
นิจฺจกาลป  ทิวสภาค  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  วีตินาเมตฺวา  สาย   
วาสตฺถาย  ตตฺถ  อุปคจฺฉติ  ฯ   
        อทฺทสา  โข  ฯเป ฯ  ติณสนฺถรก  ป ฺตฺตนฺติ  ภควา  อ ฺเสุ  
ทิวเสสุ  ติณสนฺถรก  สงฺขริตฺวา  (๔)  ส ฺาณ  กตฺวา  เปตฺวา  (๕)   
คจฺฉติ  ฯ  ตทิวส  ป ฺเปตฺวาว  อคมาสิ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ตทา  
หิ  ปจฺจูสสมเย  โลก  โอโลเกตฺวาว  อทฺทส  อชชฺ  มาคณฺฑิโย  
อิธาคนฺตฺวา  อิม  ติณสนฺถรก  ทิสฺวา  ภารทฺวาเชน  สทฺธึ   
# ๑. ม.  อคฺคิโหมสาลาย  ฯ  ๒. ม.  ติณสนฺถารเก  ฯ เอวมุปริป   ฯ  
# ๓.  ม.  โอกิณฺณ   ฯ  ๔. สี. สหริตฺวา  ฯ    ๕. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ   ฯ  
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๔๐ 
 
ติณสนฺถรก  อารพฺภ  กถาสลฺลาป  กรสิฺสติ  ฯ  อถาห  อาคนฺตฺวา   
ธมฺม  เทสิสสฺามิ  ฯ  โส  ธมฺม  สุตฺวา  มม  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิสฺสติ  ฯ  ปเรส  สงฺคหกรณตฺถเมว  หิ  มยา  
ปารมิโย  ปรูติาติ  ติณสนฺถรก  ป ฺเปตฺวาว  อคมาสิ  ฯ   
        สมณเสยฺยานุรูป  ม ฺเติ  อิม  ติณสนฺถรก  สมณสฺส   
อนุจฺฉวิกา  เสยฺยาติ  ม ฺติ  ฯ  น  จ  อส ฺตสมณสฺส 
วุฏานเมต  ฯ  (๑) ตถาเหตฺถ  หตฺเถน  อากฑฺฒิตฏาน  วา    สีเสน   
ปหตฏาน  วา  ปาเทน  อากฑฺฒิตฏฐาน  วา  น  ป ฺายติ  ฯ  
อนากุโล  อฆฏฏิโต  (๒)  อภินฺโน  เฉเกน  จิตฺตกาเรน  ตุลิกาย   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ป ฺตฺโต  วิย  ฯ  ส ฺตสมณสฺส  วสิตฏาน  ฯ  กสฺส 
โภ  วสิตฏานนฺติ  ปุจฺฉติ  ฯ  ภูนหุโนติ  หตวุฑฺฒิโน  มรยิาท- 
การกสฺส  ฯ  กสฺมา  เอวมาห  ฯ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  วุฑฺฒิป ฺา- 
ปนลทฺธิกตฺตา  ฯ  อย ฺหิ  ตสฺส  ลทฺธ ิ จกฺขุ  พฺรูเหตพฺพ   
วฑฺเฒตพฺพ  ฯ  อทิฏ  ทกฺขิตพฺพ  ฯ  ทิฏ  สมติกกฺมิตพฺพ  ฯ  โสต   
พฺรูเหตพฺพ  วฑฺเฒตพฺพ  ฯ  อสุต  โสตพฺพ  ฯ  สุต  สมติกฺกมิตพฺพ  
ฆาน  พฺรูเหตพฺพ  วฑฺเฒตพฺพ  ฯ  อฆายิต  ฆายิตพฺพ  ฯ  ฆายิต   
สมติกฺกมิตพฺพ  ฯ  ชิวฺหา  พฺรูเหตพฺพา  วฑฺเฒตพฺพา  ฯ  อสายิต   
สายิตพฺพ  ฯ  สายิต  สมติกฺกมิตพฺพ  ฯ  กาโย  พฺรูเหตพฺโพ  วฑฺเฒตพฺโพ  
อผุฏ  ผุสิตพฺพ  ฯ  ผุฏ  สมติกฺกมิตพฺพ  ฯ  มโน  พฺรูเหตพฺโพ   
# ๑.  ม.  นิวุตฺถฏานเมต  ฯ  ๓. ม.  อนากิณฺโณ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 241 

                *เลมที่  ๙  มาคณฺฑิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๑ 
 
วฑฺเฒตพฺโพ  อวิ ฺาต  วิชานิตพฺพ  วิ ฺาต  สมติกฺกมิตพฺพ  ฯ   
เอว  โส  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  วุฑฺฒึ  ป ฺเปติ  ภควา  ปน   
        จกฺขุนา  สวโร  สาธุ        สาธุ  โสเตน  สวโร   
        ฆาเนน  สวโร  สาธุ        สาธุ  ชิวฺหาย  สวโร  ฯ   
        กาเยน  สวโร  สาธุ        สาธุ  วาจาย  สวโร   
        มนสา  สวโร  สาธุ        สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโร   
        สพฺพตฺถ  สวุโต  ภิกฺขุ        สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ  (๑)   
        ฉสุ  ทฺวาเรสุ  สวร  ป ฺเปติ  ฯ  ตสฺมา  โส  วุฑฺฒิหโต  สมโณ  
โคตโม  มริยาทการโกติ  ม ฺมาโนภูนหุโนติ  อาห  ฯ   
        อริเย  าเย  ธมฺเม  กุสเลติ  ปริสทฺุเธ  การเณ  ธมฺเม   
อนวชฺเช  ฯ  อิมินา  กึ  ทสฺเสติ  ฯ  เอวรูปสฺส  นาม  อุคฺคตสฺส   
ป ฺาตสฺส  ยสสฺสิโน  อุปริ  วาจ  (๒)ภาสมาเนน  วีมสิตฺวา   
อุปธาเรตฺวา  มุเข  อารกฺข  เปตฺวา  ภาสิตพฺโพ  โหติ    ตสฺมา  
มา  สหสา  อภาสิ  ฯ  มุเข  อารกฺข  เปหีติ  ทสฺเสติ  ฯ  เอว ฺหิ   
โน  สุตฺเต  โอจรตีติ  ยสฺมา  อมฺหาก  สุตฺเต  เอว  อาคจฺฉติ    
น  มย  มุขารฬฺุหิจฺฉามตฺต  (๓)  วทาม  ฯ  สุตฺเต  จ  นาม  อาคต   
วทมานา  กสฺส  ภาเสยฺยาม  ฯ  (๔)ตสฺมา  สมฺมุขาป  น  วเทยฺยามาติ  
อตฺโถ  ฯ อปฺโปสฺสุกฺโกติ  มม  รกฺขนตฺถาย  อนุสฺสกฺุโก  อวฺยาวโฏ  (๕)   
# ๑. ขุ.ธ. ๒๕/๓๕/๖๔   ฯ  ๒. ม.  วาท  ฯ ๓. สี.  มุขารุฬฺหมตฺต  ฯ   
# ๔. ม.  ภาเยยฺยาม  ฯ  ๕. ม.  อวาวโฏ   ฯ    
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หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  วุตฺโตว  น  วเทยฺยาติ  มยา  วุตฺโต  จ 
หุตฺวา  อปุจฺฉิโตว  กถ  สมุฏาเปตฺวา  อมฺพชมฺพุอาทีนิ  คเหตฺวา 
วิย  อปูรยมาโน  มยา  กถตินิยาเมน  ภว  ภารทฺวาโช  วเทยฺย   
วทตูติ    อตฺโถ  ฯ   
        อสฺโสสิ  โขติ  สตฺถา  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  ทิพฺพจกฺขุนา   
มาคณฺฑิย  ตตฺถ  อาคต  อทฺทส  ฯ  ทฺวินฺน  ชนาน  ภาสมานาน  
ทิพฺพโสเตน  สทฺทป  อสฺโสสิ  ฯ  ปฏสิลฺลานา  วุฏ ิโตติ  
ผลสมาปตฺติยา  วุฏ ิโต  ฯ  สวิคฺโคติ  ปติสเวเคน  สวิคฺโค  จลิโต  
กมฺปโต  ฯ  ตสฺส  กิร  เอตทโหสิ  เนว  มาคณฺฑิเยน  สมณสฺส  
โคตมสฺส  อาโรปต    น  มยา  ฯ  อเมฺห  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺโ  เอตฺถ   
ตติโยป  นตฺถิ  ฯ  สุโต  ภวิสฺสติ  อมฺหาก  สทฺโท  ติขิณโสเตน   
ปุริเสนาติ  ฯ  อถสฺส  อพฺภนฺตเร  ปติ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นวนวุติ 
โลมกูปสหสฺสานิ  อุทฺธคฺคานิ  อกาสิ  ฯ  เตน  วุตฺต  สวิคฺโค   
โลมหฏชาโตติ  ฯ  อถโข  มาคณฺฑิโย  ปริพฺพาชโก  ปริพฺพาชกสฺส   
ปภินฺนมุข  วิย  พีช  ปริปากคต  าณ  ฯ  ตสฺมา  สนฺนิสีทิตุ   
อสกฺโกนฺโต  อาหิณฺฑมาโน  ปุน  สตฺถุ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  ต  ทสฺเสตุ อถโข  มาคณฺฑิโยติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        สตฺถา  เอว  กิร  ตฺว  มาคณฺฑิย  ม  อวจาติ  อวตฺวาว   
จกฺขุ  โข  มาคณฺฑิยาติ  ปริพฺพาชกสฺส  ธมฺมเทสน  อารภิ  ฯ   
ตตฺถ  วสนฏานฏเน  รูป  จกฺขุสฺส  อาราโมติ  จกฺขุ  รูปาราม  ฯ    
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รูเป  รตนฺติ  รูปรต  ฯ  รูเปน  จกฺขุ  อาโมทิต  สมโฺมทิตนฺติ  
รูปสมฺมุทิต  ฯ  ทนฺตนฺติ  นิพฺพิเสวน  ฯ  คุตฺตนฺติ  โคปต  ฯ  รกขิฺตนฺติ   
ปตารกฺข  ฯ  สวุตนฺติ  ปหิต  ฯ  สวรายาติ  ปธานตฺถาย  ฯ   
        ปริจารติปุพฺโพติ  อภิรมิตปุพฺโพ  ฯ  รูปปริฬาหนฺติ  รูป  
อารพฺภ  อุปฺปชฺชนปรฬิาห  ฯ  อิมสฺส  ปน  เต  มาคณฺฑิย  กิมสสฺ   
วจนียนฺติ  อิมสฺส  รูป  ปริคฺคณฺหิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตสฺส  
ขีณาสวสฺส  ตยา  กึ  วจน  วตฺตพฺพ  อสฺส  ฯ  วุฑฺฒิหโต   
มริยาทการโกติ  อิท  วตฺตพฺพ  น  วตฺตพฺพนฺติ  ปุจฺฉติ    น   
กิ ฺจิ  โภ  โคตมาติ  โภ  โคตม  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพ  นตฺถิ  ฯ   
เสสทฺวาเรสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  ตยา  ป ฺจกฺขนฺเธ  ปริคฺคเหตฺวา  อรหตฺต   
ปตฺตสฺส  ขีณาสวสฺส  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพ  นตฺถิ  ฯ  อห ฺจ  ป ฺจกฺขนฺเธ 
ปริคฺคเหตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  ฯ  ตสฺมา  อหมฺป  เต  น  กิ ฺจิ  
วตฺตพฺโพติ  ทสฺเสตุ  อห  โข  ปนาติอาทิมาห  ฯ  ตสฺส  มยฺห   
มาคณฺฑิยาติ  คิหิกาเล  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ฯ   
ตตฺถ  วสฺสิโกติอาทีสุ  ยตฺถ  สุข  โหติ  วสฺสกาเล  วสิตุ   ฯ  อย  
วสฺสิโก  ฯ  อิตเรสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อย  ปเนตฺถ  วจนตฺโถ ฯ 
วสฺส  วาโส  วสฺส  ฯ  วสฺส  อรหตีติ  วสฺสิโก  ฯ  อิตเรสุป  เอเสว  
นโย  ฯ   
        ตตฺถ  วสฺสิโก  ปาสาโท  นาติอุจฺโจ  โหติ  นาตินีโจ  ฯ    
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ทฺวารวาตปานานิปสฺส  นาติตนูนิ  นาติพหูนิ  ฯ  ภุมฺมตฺถรณปจฺจตฺถรณขชฺช- 
โภชฺชานิ  เจตฺถ  มิสฺสกาเนว  วฏฏนฺติ  ฯ  เหมนฺติเก  ถมฺภาป   
ภิตฺติโยป  นจีา  โหนฺติ  ฯ  ทฺวารวาตปานานิ  ตนุกานิ   
สุขุมจฺฉิทฺทานิ  ฯ  อุณฺหปฺปเวสนตฺถาย  ภิตฺตินิยูหานิ  นีหริยนฺติ  ฯ 
ภุมฺมตฺถรณปจฺจตฺถรณนิวาสนปารุปนานิ  ปเนตฺถ  อุณฺหวิริยานิ   
กมฺพลาทีนิ  วฏฏนฺติ  ฯ  ขชฺชโภชชฺ  สินิทฺธ  กฏกสนฺนิสฺสิต ฺจ  ฯ   
คิมฺหิเก  ถมฺภาป  ภิตฺติโยป  อุจฺจา  โหนฺติ  ฯ  ทฺวารวาตปานานิ   
ปเนตฺถ  พหูนิ  วิปุลชาลานิ  ภวนฺติ  ฯ  ภุมฺมตฺถรณาทีนิ   
ทุกูลมยานิ  วฏฏนฺติ  ฯ  ขชฺชโภชชฺานิ  มธุรรสสีตวิริยานิ  ฯ  
วาตปานสมีเปสุ  เจตฺถ  นว  จาฏิโย  เปตฺวา  อุทกสฺส  ปูเรตฺวา   
นีลุปฺปลาทีหิ  ส ฺฉาเทนฺติ  ฯ  เตสุ  เตสุ  ปเทเสสุ  อุทกยนฺตานิ   
กโรนฺติ  ฯ  เยหิ  เทเว  วสสฺนฺเต  วิย  อุทกธารา  นิกขฺมนฺติ  ฯ   
        โพธิสตฺตสฺส  ปน  อฏสตสุวณฺณฆเฏ  จ  รชตฆเฏ   
จ  คนฺโธทกสฺส  ปูเรตฺวา  นีลุปฺปลคจฺฉก  กาเรตฺวา  (๑)  สยน   
ปริวาเรตฺวา  ปยึสุ  ฯ  มหนฺเตสุ  โลหกฏาเหสุ  คนฺธกลล  ปูเรตฺวา  
นีลุปฺปลปทมุปุณฺฑรีกานิ  โรเปตฺวา  อุตุคฺคหณตฺถาย  ตตฺถ  ตตฺถ  
เปสุ  สุริยรสฺมีหิ  ปุปฺผานิ  ปุปฺผนฺติ    นานาวิธา  ภมรคณา  
ปาสาท  ปวิสิตฺวา  ปุปฺเผสุ  รส  (๒)คณฺหนฺตา  วิจรนฺติ  ฯ  ปาสาโท   
อติสุคนฺธคนฺโธ โหติ    ยมกภิตฺติยา  อนฺตเร  โลหนาฬึ  เปตฺวา   
#๑.  ส.ี  นีลปฺุปลควจฺฉิเต  กาเรตฺวา  ฯ  ๒.  ส.ี  รช   ฯ  
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นวภูมิกปาสาทสฺส  อุปริ  อากาสงฺคเณ  รตนมณฺฑปมตฺถเก   
สุขุมจฺฉิทฺทก  ชาล  พทฺธ  อโหสิ  ฯ  เอกสฺมึ  าเน  สุกฺขมหึสจมฺม   
ปสาเรติ  ฯ  โพธิสตฺตสฺส  อุทกกฬีนเวลาย  มหึสจมฺเม  ปาสาณคุเฬ   
ขิปนฺติ  ฯ  เมฆตฺถนิตสทฺโท  วิย  โหติ    เหฏา  ยนตฺ  ปริวตฺเตนฺติ   
อุทก  อภิรุหตฺิวา  ชาลมตฺถเก  ปตติ  ฯ  วสฺสปตนสลิล  วิย  (๑)  
โหติ    ตทา  โพธิสตฺโต  นีลปฏ  นิวาเสติ  ฯ  นีลปฏ  ปารุปติ   
นีลปสาธน  ปสาเธติ  ฯ  ปริวาราปสฺส  จตฺตาฬีส  นาฏกสหสฺสานิ  
นีลวตฺถาภรณาเนว  นีลวิเลปนานิ  (๒)  หุตฺวา  มหาปุริส  ปริวาเรตฺวา   
รตนมณฺฑป  คจฺฉนฺติ  ฯ  ทิวสภาค  อุทกกีฬ  กฬีนโฺต  สีตลอุตุสุข   
อนุโภติ  ฯ   
        ปาสาทสฺส  จตูสุ  ทสิาสุ  จตฺตาโร  สรา  โหนติฺ  ฯ  
ทิวากาเล  นานาวณฺณา  สกุณคณา  ปาจีนสรโต  วุฏาย  
วิรวมานา  ปาสาทมตฺถเกน  ปจฺฉิมสร  คจฺฉนฺติ  ฯ  ปจฺฉิมสรโต  
วุฏาย  ปาจีนสร  ฯ  อุตฺตรสรโต  ทกฺขิณสร  ฯ  ทกฺขิณสรโต   
อุตฺตรสร  คจฺฉนฺติ  ฯ  อนตฺรวสฺสสมโย  วิย  โหติ    เหมนฺติก- 
ปาสาโท  ปน  ป ฺจภูมิโก  อโหส ิ ฯ  วสฺสิกปาสาโท  สตฺตภูมโิก  ฯ   
        นิปฺปุริเสหีติ  ปุริสวิรหิเตหิ    น  เกวล ฺเจตฺถ  ตุริยาเนว  
นิปฺปุริสานิ  ฯ  สพฺพฏานานิป  นิปฺปรุิสาเนว  ฯ  โทวาริกาป   
อิตฺถิโยว    นหฺาปนาทิปริกมฺมกราป  อิตฺถิโยว  ฯ  ราชา  กริ   
# ๑. ส.ี วสฺส  ปตฺตกาโล  วา  ฯ  ๒.  ม.  นลีปฏานิ   ฯ    
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ตถารูป  อิสสฺริยสุขสมฺปตฺตึ  อนุภวมานสฺส  ปุริส  ทิสฺวา  
ปุริสสงฺกา  อุปฺปชฺชติ  ฯ  สา  เม  ปุตฺตสฺส  มา  อโหสีติ  สพฺพ- 
กิจฺเจสุ  อิตฺถิโยว  เปสิ  ฯ  ตาย  รติยา  รมมาโนติ  อิท   
จตุตฺถชฺฌานิกผลสมาปตฺติรตึ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   
        คหปติ  วา  คหปติปุตฺโต  วาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  ขตฺติยาน   
เสตจฺฉตฺตสฺมึเยว  ปตฺถนา  โหติ    มหา  จ  เนส  ปป ฺโจ   
พฺราหฺมณา  มนฺเตหิ  อติตฺตา  มนฺเต  คเวสนฺตา  วิจรนฺติ   
คหปติโน  ปน  มุทฺธาคณนมตฺตสฺส    อุคฺคหิตกาลโต  ปฏาย   
สมฺปตฺตึเยว  อนุภวนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ขตฺติยพฺรหฺมเณ  อคฺคเหตฺวา   
คหปติ  วา  คหปติปุตฺโต  วาติ  อาห  ฯ  อาวฏเฏยยฺาติ   
มานุสกกามเหตุ  อาวฏโฏ  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  อภิกฺกนฺตตราติ   
วิสิฏตรา  ฯ  ปณีตตราติ  อนปฺปกตรา  ฯ วุตฺตมฺป  เจต   
                กสุคฺเคนุทกมาทาย  (๑)        สมุทฺเท  อุทกมฺมิเน   
                เอว  มานุสกา  กามา        ทพฺิพกามาน  สนฺติเกติ  ฯ  (๒)   
        สมฺปฏคฺิคยฺห  ติฏตีติ  ทิพฺพสุข  คณฺหิตฺวา  ตโต   
วิสิฏตรา  หุตฺวา  ติฏติ  ฯ   
        โอปมฺมสสนฺทน  ปเนตฺถ  เอว  เวทิตพฺพ  คหปติสฺส  
ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  สมงฺคีภูตกาโล  วิย  โพธิสตฺตสฺส  ตีสุ   
ปาสาเทสุ  จตฺตาฬีสสหสฺสอิตฺถีมชฺเฌ  โมทนกาโล  ฯ  ตสฺส   
# ๑. ส.ี  กุสคฺเค  อุทกมาทาย    ๒.ขุ.ชา.  ๒๘/๓๒๗/๑๓๒    
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สุจริต  ปูเรตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตกาโล  วิย  โพธิสตฺตสฺส   
อภินิกฺขมน  กตฺวา  โพธิปลฺลงฺเก  สพฺพ ฺ ุต  ปฏิวิทฺธกาโล  ฯ   
ตสฺส  นนฺทนวเน  สมฺปตฺตึ  อนุภวนกาโล  วิย  ตถาคตสฺส   
จตุตฺถชฺฌานิกผลสมาปตฺติรติยา  วีติวตฺตนกาโล  ฯ  ตสฺส  มานุ- 
สกาน  ป ฺจนฺน  กามคุณาน  อปตฺถนกาโล  วิย  ตถาคตสฺส  
จตุตฺถชฺฌานิกผลสมาปตฺติรติยา  วีตินาเมนฺตสฺส  มานุสหีนชน- 
สุขสฺส  อปตฺถนกาโลติ  ฯ   
        สุขีติ  ปม  ทุกฺขิโต  ปจฺฉา  สุขิโต  อสฺส  ฯ  เสรีติ   
ปม  เวชฺชทติุยโก  ปจฺฉา  เสร ี เอกโก  ภเวยฺย  ฯ  สย  วสีติ   
ปม  เวชฺชสสฺ  วเส  วตฺตมาโน  เวชฺเชน  นิสีตาติ  วุตฺเต   
นิสีทิ    นิปชชฺาติ  วุตฺเต  นิปชฺช ิ ฯ  ภุ ฺชาติ  วุตฺเต  ภุ ฺชิ   
ปวาติ  วุตฺเต  ปวิ  ฯ  ปจฺฉา  สยวสี  ชาโต  ฯ  เยน  กาม   
คโมติ  ปม  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน  คนฺตุ  นาลตฺถ  ฯ  ปจฺฉา  โรเค 
วูปสนฺเต  วนทสฺสนคิริทสฺสนปพฺพตทสฺสนาทีสุป  เยน  กาม   
คโม  ชาโต  ฯ  ยตฺถ  ยตฺเถว  คนฺตุ  อิจฺฉติ  ฯ  ตตฺถ  ตตฺเถว   
คจฺเฉยฺย  ฯ   
        เอตฺถาป  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  ปุริสสฺส  กฏุ ิกาโล  วิย   
หิ  โพธิสตฺตสฺส  อคารมชฺเฌ  วสนกาโล  ฯ  องฺคารกปลลฺ  วิย 
เอก  กามวตฺถุ  ฯ  เทฺว  กปลฺลานิ  วิย  เทฺว  วตฺถูนิ ฯ  สกฺกสฺส  
ปน  เทวร ฺโ  อฑฺฒเตยฺยโกฏิยานิ  องฺคารกปลฺลานิ  วิย    
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๔๘ 
 
อฑฺฒติยนาฏกโกฏโิย    นเขหิ  วณมุขานิ  ตจฺเฉตฺวา  องฺคาร- 
กปลฺเล  ปริตาปน  วิย  วตฺถุปฏิเสวน  ฯ  เภสชฺช  อาคมฺม   
อโรคกาโล  วิย  กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺเม  จ  อานิสส  ทิสฺวา 
นิกฺขมฺม  พุทธฺภูตกาเล  จตุตฺถชฺฌานิกผลสมาปตฺติรติยา  วีติ- 
วตฺตนกาโล  ฯ  อ ฺ  กฏุ ึ  ปุริส  ทิสวฺา  อปตฺถนกาโล  วิย   
ตาย  รติยา  วีตินาเมนฺตสฺส  หีนชนรติยา  อปตฺถนกาโลติ  ฯ   
        อุปหตินฺทฺริโยติ  ติมิรกุฏเน  (๑)  นาม  อุปหตกายปฺปสาโท  ฯ   
อุปหตินฺทฺริยาติ  อุปหตป ฺ ินฺทฺริยา  ฯ  เต  ยถา  โส  อุปหต- 
กายินฺทฺริโย  กุฏ ี  ทกฺุขสมฺผสฺสสฺมึเยว  อคฺคิสฺมึ  สุขมิติ   
วิปรีตส ฺ  ปจฺจลตฺถ  ฯ  เอว  ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  อุปหตตฺตา  
ทุกฺขสมฺผสฺเสเสฺวว  กาเมสุ  สุขมิติ  วิปรีตส ฺ  ปจฺจลตฺถุ  ฯ   
        อสุจิตรานิ  เจวาติอาทีสุ  ปกติยาว  ตานิ  อสุจีนิ  จ   
ทุคฺคนฺธานิ  จ  ปูตีนิ  จ  ฯ  อิทานิ  ปน  อสุจิตรานิ  เจว   
ทุคฺคนฺธตรานิ  จ  ปูติตรานิ  จ  โหนฺติ  ฯ  กาจีติ  ตสฺส  หิ   
ปริตาเปนฺตสฺส  จ  กณฺฑวนฺตสฺส    จ  ปาณกา  อนฺโต  ปวิสนฺติ   
ทุฏโลหิตทุฏปุพฺพา  ปคฺฆรนฺติ  ฯ  เอวมสฺส  กาจิ  อสฺสาทมตฺตา  
โหติ  ฯ 
        อาโรคฺยปรมาติ  คาถาย  เย  เกจิ  ธนลาภา  วา  ยสลาภา  
วา  ปุตฺตลาภา  วา  อตฺถิ  ฯ  อาโรคฺย  เตส  ปรม  อุตฺตม    นตฺถิ   
#๑. สี.  จิรกฏุเน  ฯ ม.  กิมิรกุฏเน   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  มาคณฺฑิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๔๙ 
 
ตโต  อุตฺตริตโร  ลาโภติ  อาโรคฺยปรมา  ลาภา  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ   
ฌานสุข  วา  มคฺคสุข วา  ผลสุข  วา  อตฺถิ    นิพฺพาน   
ตตฺถ  ปรม  นตฺถิ  ตโต  อุตฺตริตร  สขุนฺติ  นิพฺพาน  ปรม   
สุข  ฯ  อฏงฺคิโก  จ  มคฺคานนฺติ  ปุพฺพภาคมคฺคาน  ปุพฺพภาค- 
คมเนเนว  อมตคามีน  อฏงฺคิโก  มคฺโค   เขโม  นตฺถิ  ตโต  
เขมตโร  อ ฺโ  มคฺโค  ฯ(๑)  อถวา  เขม  อมตคามินนฺติ  เอตฺถ   
เขมนฺติป  อมตนฺติป  นิพฺพานสฺเสว  นาม  ฯ  ยาวตา  ปุถ-ุ 
สมณพฺราหฺมณา  ปรปฺปวาทา  เขมคามิโน  จ  อมตคามิโน  จาติ   
ลทฺธิวเสน  คหิตา  ฯ  สพฺเพส  เตส  เขมอมตคามีน  มคฺคาน   
อฏงฺคิโก  มคฺโค  (๒) ปรโม  อุตฺตโมติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ   
        อาจริยปาจริยานนฺติ  อาจริยาน ฺเจว  อาจริยาจริยาน ฺจ  ฯ   
สเมตีติ  เอกนาฬิยา  มิต  วิย  เอกตุลาย  ตุลิต  วิย  สทิส  
โหติ  นินฺนานากรณ  ฯ  อโนมชฺชตีติ  ปาณึ  เหฏา  โอตาเรนฺโต   
มชฺชติ  ฯ  อิทนฺต  โภ  โคตม  อาโรคฺย  ฯ  อิทนฺต  นิพฺพานนฺติ   
กาเลน  สีส  กาเลน  อุร  ปริมชฺชนโฺต  เอวมาห  ฯ   
        เฉกนฺติ  ปสนฺน  ฯ  (๓)  สาหุลจีวเรนาติ  (๔)  กาฬเกหิ  เอฬกโลเมหิ   
กตถูลจีวเรน  ฯ  สงฺการโจฬเกนาติป  วทนฺติ  ฯ  วาจ  นิจฺฉาเรยฺยาติ   
กาเลน  ทสาย  กาเลน  อนฺเต  กาเลน  มชฺเฌ  ปริมชฺชนฺโต   
# ๑. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ   ฯ  
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นิจฺฉาเรยฺย  ฯ  วเทยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  ปพฺุพเกเหสาติ  ปุพฺพเกหิ  เอสา  ฯ   
วิปสฺสีป  หิ  ภควา  ฯเป ฯ  กสฺสโปป  ภควา  จตุปริสมชฺเฌ  
นิสินฺโน  อิม  คาถ  อภาสิ  ฯ  อตฺถนิสสฺิตา  คาถาติ  มหาชโน   
อุคฺคณฺหิ  ฯ  สตฺถริ  ปรินพฺิพุเต  อปรภาเค  ปริพฺพาชกาน   
อนฺตร  ปวิฏา  ฯ  เต  โปตฺถกคต  กตฺวา  ปททฺวยเมว  รกฺขึสุ  ฯ  (๑)  
เตนาห  สา  เอตรหิ  อนุปพฺุเพน  ปุถุชชฺนคาถาติ  ฯ  (๒)   
        โรโคว  ภูโตติ  โรคภูโต  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
อริย  จกฺขุนติฺ  ปริสุทฺธ  วิปสฺสนาาณ ฺเจว  มคฺคาณ ฺจ  ฯ  
ปโหตีติ  สมตฺโถ  ฯ  เภสชฺช  กเรยฺยาติ  อุทฺธวิเรจนอโธวิเรจน- 
อ ฺชนปจนาทิเภสชฺช   กเรยฺย  ฯ   
        น  จกฺขูนิ  อุปฺปาเทยฺยาติ  ยสฺส  ห ิ อนฺตรา  ปตฺตเสมฺหาทิ- 
ปลิเวเน  (๓)  จกฺขุปสาโท  อุปหโต  โหติ    โส  เฉก  เวชฺช   
อาคมฺม  สปฺปาย  เภสชฺช  เสวนฺโต  จกขฺูนิ  อุปฺปาเทติ  นาม  ฯ   
ชจฺจนฺธสฺส  ปน  มาตุกุจฺฉิยเยว  วินฏานิ  ฯ  ตสมฺา  โส  น   
ลภติ  ฯ  เตน  วุตฺตน  จกขฺูนิ  อุปฺปาเทยฺยาติ  ฯ   
        ทุติยวาเร  ชจฺจนฺโธติ  ชาตกาลโต  ปฏาย  ปตฺตาทิ- 
ปลิเวเน  อนฺโธ  ฯ  อมสฺุมินฺติ  ปุพฺเพ  วุตฺเต  ฯ  อมิตฺตโตป  ทเหยฺยาติ   
อมิตฺโต  เม  อยนฺติ  เอว  อมิตฺตโต  เปยฺย  ฯ  ทุติยปเทป   
เอเสว  นโย  ฯ  อิมินา  จิตฺเตนาติ  วฏเฏ  อนุคตจิตฺเตน  ฯ ตสฺส  
# ๑. ม. รกฺขิตุ สกฺขึสุ   ๒. ส.ี ปถุุชชฺนคตาติ   ฯ  ๓. สี.  ปตฺตเสมฺหาทิปลิโพเธน  ฯ   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 251 

                *เลมที่  ๙  สนทฺกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕๑ 
เม  อุปาทานปจฺจยาติ  เอกสนฺธิ  ทฺวิสงฺเขโป  ปจฺจยากาโร  กถโิต  
วฏฏ  วิภาวิต  ฯ   
        ธมฺมานุธมฺมนฺติ  ธมมฺสฺส  อนุธมมฺ  อนุจฺฉวิกปฏิปท  ฯ  อิเม  
โรคา  คณฺฑา  สลลฺาติ  ป ฺจกฺขนฺเธ  ทสฺเสติ  ฯ  อุปาทานนิโรธาติ  
วิวฏฏ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        มาคณฺฑิยสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ   
                                        ป ฺจม  ฯ   
                                ________________ 
                                สนฺทกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สนทฺกสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปลกฺขคุหายนฺติ  ตสฺสา   
คุหาย  ทฺวาเร  ปลกฺขรุกโฺข  อโหสิ  ฯ  ตสฺมา  ปลกขฺคุหาเตฺวว   
สงฺข  คตา  ฯ  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโตติ  วิเวกโต  วุฏ ิโต  ฯ  
เทวกตโสพฺโภติ  วสฺโสทเกเนว  (๑)  ตินฺนฏาเน  ชาโต  มหา- 
อุทกรหโท  ฯ  คุหาทสฺสนายาติ  เอตฺถ  คุหาติ  ปสุคุหา  ฯ  สา   
อุนฺนเม  อุทกมุตฺตฏาเน  อโหส ิ ฯ  เอกโต  อุมฺมงฺค  กตฺวา   
ขาณุเก  จ  ปสู(๒) จ  นีหริตฺวา  อนฺโต  ถมฺเภ  อุสฺสาเปตฺวา   
มตฺถเก  ปทรจฺฉนฺนา  เคหสงฺเขเปน กตา  ฯ  ตตฺถ  เต   
ปริพฺพาชกา  วสนฺติ  ฯ  สา  วสฺสาเน  อุทกปุณฺณา  ติฏติ     
นิทาเฆ  ตตฺถ  วสนฺติ  ฯ  ต  สนฺธาย  คุหาทสฺสนายาติ  อาห  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙ ปริพฺพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๕๒ 
 
วิหารทสฺสนตฺถ ฺหิ  อนมตคฺคิย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  สมุทฺทปพฺพต- 
ทสฺสนตฺถ  วาป  คนฺตุ วฏฏตีติ  ฯ   
        อุนฺนาทินิยาติ  อุจฺจ  นทมานาย  ฯ  เอว  นทมานาเยว 
 ฺสา  อุทฺธงฺคมนวเสน  อุจฺโจ  ฯ  ทิสาสุ  ปตฺถฏวเสน  มหาสทฺโทติ   
อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทตาย   อุจฺจาสทฺทมหาสทฺโท  ฯ  ย  เตส  ห ิ
ปริพฺพาชกาน  ปาโตว  อุฏาย  กตฺตพฺพ  นาม  เจติยวตฺต   
วา  โพธิวตฺต  วา  อาจริยปูชฺฌายวตฺต  วา  โยนโิสมนสิกาโร   
วา  นตฺถิ  ฯ  เตน  เต  ปาโตว  อุฏาย  พาลาตเป  สนฺนิสินฺนา    
สาย  วา  กถาย  ผาสุกตฺถาย  สนฺนิปติตา  อิมสฺส  หตฺโถ  
โสภโน  ฯ  อิมสฺส  ปาโทติ  เอว  อ ฺม ฺสฺส  หตฺถปาทาทีนิ   
วา  อารพฺภ  อิตฺถีปุริสทารกทาริกาวณฺเณ  วา  อ ฺ   
วา  กามสฺสาทภวสฺสาทาทิวตฺถุ  อารพฺภ  กถ  ปฏเปตฺวา   
อนุปุพฺเพน  ราชกถาทิอเนกวิธ  ติรจฺฉานกถ  กเถนฺติ  ฯ  สา  
หิ  อนิยฺยานิกตฺตา  สคฺคโมกฺขมคฺคาน  ติรจฺฉานภูตา  กถา    
ติรจฺฉานกถา  ฯ  ตตฺถ  ราชาน  อารพฺภ  มหาสมฺมโต  มนฺธาตา   
ธมฺมาโสโก  เอวมหานุภาโวติอาทินา  นเยน  ปวตฺตา  กถา   
ราชกถา  ฯ  เอเสว  นโย  โจรกถาทีสุ  ฯ   
        เตสุ  อสุโก  ราชา  อภิรูโป  ทสสฺนีโยติอาทินา  นเยน  
เคหสฺสิตกถาว  ติรจฺฉานกถา  โหติ    โสป  นาม  เอว  มหานุภาโว   
ขย  คโตติ  เอว  ปวตฺตา  ปน  กมฺมฏานภาเว  ติฏติ  ฯ   
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โจเรสุป  มูลเทโว  เอวมหานุภาโว  ฯ  เมฆมาโล  เอว    
มหานุภาโวติ  เตส  กมฺม  ปฏิจฺจ  อโห  สูโรติ  เคหสฺสิตกถาว  
ติรจฺฉานกถา  ฯ ยุทฺเธป  ภารตยุทฺธาทีสุ  อสุเกน  อสุโก  เอว   
มาริโต  เอว  วิทฺโธติ  กามสฺสาทวเสเนว  กถา  ติรจฺฉานกถา  ฯ   
เตป  นาม  ขย  คตาติ  เอว  ปวตฺตา  ปน  สพฺพตฺถ  กถา   
กมฺมฏานเมว  โหติ   อปจ  อนฺนาทีสุ  อว  วณฺณวนฺต   
คนฺธวนฺต  รสวนฺต  ผสฺสสมฺปนฺน  ขาทิมฺห  ภุ ฺชมิฺห  ปวิมฺห  
ปริภุ ฺชิมฺหาติ  กามสฺสาทวเสน  กเถตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สาตฺถก   
ปน  กตฺวา  ปุพฺเพ  เอว  วณฺณาทิสมฺปนฺน  อนฺน  ปาน  วตฺถ  สยน  
มาล  คนฺธ  สีลวนฺตาน  อทมฺห  ฯ  เจติเย  ปูช  อกริมฺหาติ  ปาน 
กเถตุ วฏฏติ  ฯ   
        าติกถาทีสุป  อมฺหาก  าตกา  สูรา  สมตฺถาติ  วา   
ปุพฺเพ  มย  เอว  วิจิเตฺรหิ  ยาเนหิ  จริมหฺาติ  วา  อสฺสาทวเสน   
วตฺตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สาตฺถก  ปน  กตฺวา  เตป  โน  าติกา   
ขย  คตาติ  วาปุพฺเพ  มย  เอวรูปา  อุปาหนา  สงฺฆสฺส   
อทมฺหาติ  วา  กเถตพฺพา  ฯ  คามกกาป  สุนิวิฏทุนนฺิวิฏสุภิกฺข- 
ทุพฺภิกฺขาทิวเสน  วา  อสกุคามวาสิโน  สูรา  สมตฺถาติ  วา   
เอว  อสฺสาทวเสน  น  วฏฏติ  ฯ  สาตฺถก  ปน  กตฺวา  สทฺธา- 
ปสนฺนาติ  วา  ขยวย  คตาติ  วา  วตฺตุ วฏฏติ  ฯ  นคิมนคร- 
ชนปทกถาสปุ  เอเสว  นโย  ฯ  อิตฺถีกถาป  วณฺณสณฺานาทีนิ    
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ปฏิจฺจ  อสฺสาทวเสน  น  วฏฏติ  ฯ  สทฺธาสมฺปนฺนา  ขย  คตาติ   
เอวเมว  วฏฏติ  ฯ  สูรกถาป  สนฺธิมิตฺโต  นาม  โยโธ  สูโร   
อโหสีติ  อสสฺาทวเสเนว  น  วฏฏติ  ฯ  สทฺโธ    อโหสิ  ขย  คโตติ   
เอวเมว  วฏฏติ  ฯ  วิสิขากถาป  อสุกา  วิสิขา  สุนิวิฏา  
ทุนฺนิวิฏา  สูรา  สมตฺถาติ  อสฺสาทวเสเนว  น  วฏฏติ  ฯ   
สทฺธาปสนฺนา  ขย  คตาอิจฺเจว  วฏฏติ  ฯ   
        กุมฺภฏานกถาติ  กุมภฺฏานอุทกติตฺถกถา  วา  วุจฺจติ ฯ 
กุมฺภทาสีกถาติ  วา  ฯ  สาป  ปาสาทิกา  นจฺจิตุ  คายิตุ  เฉกาติ   
อสฺสาทวเสเนว  น  วฏฏติ  ฯ  สทฺธาปสนฺนาติอาทินา  นเยเนว   
วฏฏติ  ฯ  ปพฺุพเปตกถาติ  อตีตาติกถา  ฯ  ตตฺถ  วตฺตมานาติ- 
กถาสทิโสว  วินิจฺฉโย  ฯ   
        นานตฺตกถาติ  ปุริมปจฺฉิมกถาวิมุตฺตา  อวเสสา  นานา- 
สภาวา  นิรตฺถกกถา  ฯ  โลกกฺขายิกาติ  อย  โลโก  เกน  นาม 
นิมฺมิโต  ฯ  อสุเกน  นาม  นิมฺมิโต  ฯ  กาโก  เสโต  (๑)  อฏ ีน  เสตตฺตา 
พกา  รตฺตา  โลหิตสฺส  รตฺตตฺตาติ  เอวมาทิกา  โลกายต- 
วิตณฺฑสลฺลาปกถา  ฯ   
        สมุทฺทกฺขายิกา  นาม  กสฺมา  สมุทฺโท  สาคโร  ฯ  สาคร- 
เทเวน  ขตตฺตา  (๒)  สาคโร  ฯ  ขโต  เมติ  หตฺถมทุาย  นิเวทิตตฺตา   
สมุทฺโทติ  เอวมาทิกา  นิรตฺถกา  สมุททฺกฺขายิกกถา  ฯ  อิติ    
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ภโว  ฯ  อิติ  อภโวติ  ย  วา  ต  วา  นิรตฺถกการณ  วตฺวา   
ปวตฺติตกถา  อิติภวาภวกถา  ฯ  เอตฺถ  จ  ภโวติ  สสฺสต  ฯ   
อภโวติ  อุจฺเฉท  ฯ  ภโวติ  วุทฺธิ  ฯ  อภโวติ  หานิ  ฯ  ภโวติ   
กามสุข  ฯ  อภโวติ  อตฺตกิลมโถ  ฯ  อิติ  อิมาย  ฉพฺพิธาย   
อิติภวาภวกถาย  สทฺธึ  พตฺตึสติรจฺฉานกถา  นาม  โหติ     
เอวรูป  ติรจฺฉานกถ  กเถนฺติยา  สทฺธึ   สนฺนิสินฺโน  โหติ     ฯ 
        ตโต  สนฺทโก  ปริพฺพาชโก  เต  ปริพฺพาชเก  โอโลเกตฺวา 
อิเม  ปริพฺพาชกา  อติวิย  อ ฺม ฺ  อคารวา  อปฺปติสฺสา   
มย ฺจ  สมณสฺส  โคตมสฺส  ปาตุภาวโต  ปฏาย  สรุิยุคฺคมเน   
ขชฺโชปนกูปมา  ชาตา  ฯ  ลาภสกฺกาโรป  โน  ปรหิีโน  ฯ  สเจ  ปน  
อิม  าน  สมโณ  โคตโม  โคตมสาวโก  วา  คิหิอุปฏาโกป   
ตสฺส  (๑)  อาคจฺเฉยฺย  ฯ  อติวิย  ลชชฺนีย  ภวิสฺสติ  ฯ  ปริสโทโส  
โข  ปน  ปรสิเชฏกสฺเสว  อุปร ิ อาโรหตีติ  อิโต  จิโต  จ  
วิโลเกนฺโต  เถร  อทฺทส  ฯ  เตน  วุตฺต  อทฺทสา  โข  สนฺทโก  
ปริพฺพาชโก  ฯเป ฯ  ตุณฺหี  อเหสุนฺติ  ฯ   
        ตตฺถ  สณฺเปสีติ  สิกฺขาเปสิ  ฯ  วชฺชมสฺสา  ปฏิจฺฉาเทสิ   
ยถา  สฏุปตา  โหติ    ตถา  น  เปสิ  ฯ  ยถา  นาม  ปริสมชฺฌ   
ปวิสนฺโต  ปรุิโส  วชชฺปฏิจฺฉาทนตฺถ  นิวาสน  สณฺเปติ  ปารุปน  
สณฺเปติ   รโชกิณฺณฏาน  ปุ ฺเฉติ   เอวมสฺส  วชชฺปฏิจฺฉาทนตฺถ   
# ๑. วาสฺส   ฯ  
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อปฺปสทฺทา  โภนฺโตติ  สกิฺขาเปนฺโต  ยถา  สฏุปตา  โหติ    ตถา  
น  เปสีติ  อตฺโถ  ฯ  อปฺปสทฺทกามาติ  อปฺปสทฺท  อิจฺฉนฺติ  
เอกกา  นิสีทนฺติ   เอกกา  ติฏนฺติ    น  คณสงฺคณิกาย  ยาเปนฺติ  ฯ  
อปฺปสทฺทวินีตาติ  อปฺปสทฺเทน  นิรเวน  พุทฺเธน  วินีตา  ฯ   
อปฺปสทฺทสฺส  วณฺณวาทิโนติ  ย  าน  อปฺปสทฺท  นิสฺสทฺท   
ตสฺส  วณฺณวาทิโน  ฯ  อุปสงฺกมิตพฺพ  ม ฺเยฺยาติ  อิธา  คนฺตพฺพ   
ม ฺเยฺย  ฯ   
        กสฺมา  ปเนส  เถรสฺส  อุปสงฺกมน  ปจฺจาสึสตีติ  ฯ  
อตฺตโน วุทฺธึ ปตฺถยมาโน  ฯ  ปริพฺพาชกา  กริ  พุทเฺธสุ  วา   
พุทฺธสาวเกสุ  วา  อตฺตโน  สนฺติก  อาคเตสุ  อชฺช  อมฺหาก   
สนฺติก  สมโณ  โคตโม  อาคโต  ฯ  สาริปุตฺโต  อาคโต    น  โข   
ปเนเต  ยสฺส  วา  ตสฺส  วา  สนฺติก  คจฺฉนฺติ  ฯ  ปสสฺถ  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  โคตมสฺส  สาวกาป  อมฺหาก  สนฺติก   
อาคจฺฉนฺติ  ฯ  มย  อ ฺม ฺสมคฺคา  ฯ  ตุเมฺห  ปน  อเมฺห  อกขีฺหิ   
ปสฺสิตุ  น  อิจฺฉถ  ฯ  สามีจิกมฺม  น  กโรถ  ฯ  กึ  โว  อเมฺหหิ   
อปรทฺธนฺติ  ฯ  อกเถกจฺเจ  (๑)  มนุสฺสา  พุทฺธาป  เอเตส  สนฺติก   
#  ๑. ม. อปฺเปกจฺเจ   ฯ  
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คจฺฉนฺติ  ฯ  กึ  อมฺหากนฺติ  ตโต  ปฏาย  เต  ทิสวฺา   
นปฺปมชฺชนติฺ  ฯ  ตุณฺหี  อเหสุนฺติ  สนฺทก  ปริวาเรตฺวา   นิสีทสึุ  ฯ   
        สฺวาคต  โภโต  อานนฺทสฺสาติ  สุอาคมน  โภโต  อานนฺทสฺส   
ภวนฺเต  หิ  โน  อาคเต  อานนฺโท  โหติ  คเต  โสโกติ  ทีเปติ  ฯ   
จิรสฺส  โขติ  ปยสมุทาจารวจนเมต  ฯ  เถโร  ปน  กาเลน  กาล   
ปริพฺพาชการาม  จาริกตฺถาย  คจฺฉตีติ  ปุริมคมน  คเหตฺวาว  
เอวมาห  ฯ เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  น  มานตฺถทฺโธ  หตฺุวา  
นิสีทิ  ฯ  อตฺตโน  อาสนา  วุฏาย  ต  อาสน  ปปฺโปเตฺวา  
เถร  อาสเนน นิมนฺเตนฺโต  นิสีทตุ  ภว  อานนฺโท  อิทมาสน   
ป ฺตฺตนฺติ  อาห  ฯ   
        อนฺตรากถา  วิปฺปกตาติ  นิสินฺนาน  โว  อารภโต  ปฏาย   
ยาว  มมาคมน  เอตสฺมึ  อนฺตเร  กา  นาม  กถา  วิปปฺกตา  ฯ  มมาคมน- 
ปจฺจยา  กตมา  กถา  ปริยนฺต  น  คตาติ  ปุจฺฉติ  ฯ   
        อถ  ปรพฺิพาชโก  นริตฺถกกถา  จ    เอสา  นิสสฺารา  
วฏฏสนฺนิสสฺิตา   น  ตุมฺหาก  ปุรโต  วตฺตพฺพต  อรหตีติ  
ทีเปนฺโต  ติฏเตสา  โภติอาทิมาห  ฯ  เนสา  โภโตติ  สเจ  ภว   
โสตุกาโม  ภวิสฺสติ  ฯ  ปจฺฉาเปสา  กถา  น  ทลฺุลภา  ภวิสฺสติ  
อมฺหาก  ปนิมาย  อตฺโถ  นตฺถิ  ฯ  โภโต  ปน  อาคมน   
ลภิตฺวา  อ ฺเทว  สุการณ  กถ  โสตุกามมฺหาติ  ทีเปติ  ฯ  
ตโต  ธมฺมเทสน  ยาจนฺโต  สาธุ  วต  ภวนฺตเยวาติอาทิมาห  ฯ    
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ตตฺถ  อาจริยเกติ  อาจริยสมเย  ฯ  อนสฺสาสิกานีติ  อสฺสาส- 
วิรหิตานิ  ฯ  สสกฺกนฺติ  เอกสตฺเถ  นปิาโต  ฯ  วิ ฺ ู  ปุริโส  เอกเสเนว 
น  วเสยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  อวิญู  ปน  วสนฺโต  จ    นาราเธยฺยา 
น  สมฺปาเทยฺย    น  ปริปูเรยฺยาติ  วุตฺต  โหติ    าย  ธมฺม   
กุสลนฺติ  การณภูต  อนวชฺชฏเน  (๑)  กุสล  ธมฺม  ฯ   
        อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก    นตฺถ ิ ทินนฺนฺติอาทีนิ  สาเลยฺยก- 
สุตฺเต  (๒)  วุตฺตานิ  ฯ  จาตุมฺมหาภูติโกติ  จตุมหาภูตมโย  ฯ  ปวี   
ปวีกายนฺติ  อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุ  พาหิรปวีธาตุ   ฯ  อนุเสตีติ   
อนุยาติ  ฯ  อนุปคจฺฉตีติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  อนุคจฺฉตีติป  อตฺโถ  ฯ  
อุภเยนาป  อุเปติ  อุปคจฺฉตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  อาปาทีสุป  เอเสว   
นโย  ฯ  อินฺทฺริยานีติ  มนจฺฉฏานิ  อินฺทฺริยานิ  อากาส   
ปกฺขนฺทนฺติ  ฯ  อาสนฺทิป ฺจมาติ  นิปนฺนม ฺเจน  ป ฺจมา  ฯ   
ม ฺโจ  เจว  จตฺตาโร  ม ฺจปาเท  คเหตฺวา   ิตา  จตฺตาโร   
ปุริสา  จาติ  อตฺโถ  ฯ  ยาว  อาฬหนาติ  (๓)  ยาว  สุสานา  ฯ  
ปทานีติ  อย  เอว  สีลวา  อโหสิ  ฯ  เอว  ทุสฺสีโลติอาทินา  นเยน   
ปวตฺตานิ  คุณปทานิ  ฯ  สรีรเมว  วา  เอตฺถ  ปทานีติ  อธิปฺเปต  ฯ  
กาโปตกานีติ  กโปตกวณฺณานิ  ฯ  ปาราวตปกฺขวณฺณานีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ภสฺสนตฺาติ  ภสฺมนฺตา  ฯ  อยเมว  วา  ปาล.ิ  อาหุติโยติ   
ย  ปเหณกสกฺการาทิเภท  ทินฺนทาน    สพฺพ  ต  ฉาริกาวสานเมว   
#๑. สี.อาโรคฺยอนวชฺชฏเน  ฯ  ๒. ม.มู.  ๑๒/๔๘๔/๕๒๒  ฯ  ๓. ยาววาฬหนาติ  ฯ    
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                *เลมที่  ๙  สนทฺกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕๙ 
 
โหติ    น  ตโต  ปร  ผลทายก  หุตฺวา  คจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ   
ทตฺตุป ฺตฺตนฺติ  ทตฺตูหิ  พาลมนุสฺเสหิ  ป ฺตฺต  ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  พาเลหิ  อพุทฺธีหิ  ป ฺตฺตมิท  ทาน    น  ปณฺฑิเตหิ   
พาลา  เทนฺติ  ฯ  ปณฺฑิตา  คณฺหนฺตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  อตฺถิกวาทนฺติ  
อตฺถิ  ทินฺน  ทินฺนผลนฺติ  อิม  อตฺถิกวาทเมว วทนฺติ  ฯ  เตส  ตุจฺฉวจน   
มุสาวิลาโป  ฯ  พาเล  จ  ปณฺฑิเต  จาติ  พาลา  ปณฺฑิตา   
จ  ฯ   
        อกเตน  เม  เอตฺถ  กตนฺติ  มยฺห  อกเตเนว  สมณกมฺเมน   
เอตฺถ  เอตสฺมึ  สมเย  กมมฺ  กตนฺนาม  โหติ    อวุสิเตเนว  
พฺรหฺมจริเยน  วุสิตนฺนาม  โหติ    เอตฺถาติ  เอตสฺมึ  สมณ- 
ธมฺเม.  สมสมาติ  อติวิย  สมา  ฯ  สเมน  วา  คุเณน  สมา  ฯ   
สาม ฺ  ปตฺตาติ  สมานภาว  ปตฺตา  ฯ   
        กรโตติอาทีนิ  อปณฺณกสุตฺเต  วุตฺตานิ  ฯ  ตถา  นตฺถิ   
เหตูติอาทีนิ  ฯ   
        จตุตฺถพฺรหฺมจริยวาเส  กตาติ (๑) อกตา  ฯ อกตวิธาติ (๒)  ฯ   
อกตวิธานา  เอว  กโรหีติ  เกนจิ  การาปตา  น  โหนฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อนิมฺมิตาติ  อิทฺธิยานิป  น  นิมฺมิตา  ฯ  อนิมฺมาตาติ   
อนิมฺมาปตา  ฯ  เกจิ  อนมิฺมิตพฺพาติ  ปท  วทนฺติ  ฯ  ต   
เนว  ปาลิย    น  อฏกกาย  สนฺทิสฺสติ  ฯ  ว ฺฌาติ  ว ฺฌา   
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๖๐ 
 
ปสุว ฺฌา   ตาลาทโย  วิย  อผลา  กสสฺจิ  อชนกาติ   ฯ  เอเตน   
ปวีกายาทีน  รูปาทิชนกภาว  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  ปพฺพตกูฏา  วิย  
 ิตาติ  กูฏฏา  ฯ  อูสิกฏายิฏ ิตาติ  มุ ฺเช  อูสิกา  วิย   ิตา  ฯ   
ตตฺรายมธิปฺปาโย  ฯ  ยมทิ  ชายตีติ  วุจฺจติ   ต  มุ ฺชโต  อีสิกา   
วิย  วิชชฺมานเมว  นิกฺขมติ   ฯ  เอสิกฏายฏ ิตาติป  ปาโ  ฯ   
สุนิขาโต  เอสิกตฺถมฺโภ  นิจฺจโล  ติฏติ   เอว   ิตาติ  อตฺโถ  ฯ   
อุภเยนป  เตส  วินาสาภาว  ทีเปติ  ฯ  น  อิ ฺชนฺตีติ  เอสิกตฺถมฺโภ  
วิย   ิตตฺตา  น  จลนฺติ   ฯ  น  วิปริณาเมนฺตีติ  ปกตึ  น  
ชหนฺติ   ฯ  น  อ ฺม ฺ  พฺยาพาเธนฺตีติ  อ ฺม ฺ  น   
อุปหนนฺติ    ฯ  นาลนฺติ  น  สมตฺถา  ฯ   
        ปวีกาโยติอาทีสุ  ปวีเยว  ปวีกาโย  ฯ  ปวีสมูโห  วา  ฯ  ตฺตถาติ  
เตสุ  ชีวสตฺตเมสุ  (๑)  กาเยสุ    นตฺถ ิ หนฺตา  วาติ  หนฺตุ  วา   
หนฺตาเปตุ  วา  สนฺตาเปตุ  วา  ฆาเตตุ  วา  โสเจตุ วา   
สาเวตุ  วา  ชานิตุ  วา  ชานาเปตุ วา  สมตฺโถ  นาม  นตฺถีติ  
ทีเปติ  ฯ  สตฺตนฺนเยว    กายานนฺติ (๒)  ยถา  มุคฺคราสิอาทีสุ  ปหต   
สตฺถ  มุคฺคราสิอาทีน  อนฺตเรน  ปวิสติ  ฯ  เอว  สตฺตนฺน  กายาน   
อนฺตเรน  ฉิทฺเทน  วิวเรน  สตฺถ  ปวิสติ  ฯ  ตตฺถ  อห  อิม   
ชีวิตา  โวโรเปมีติ  เกวล  ส ฺามตฺตเมว  โหตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
โยนิปฺปมุขสตสหสฺสานีติ  ปมุขโยนีน  อุตฺตมโยนีน ฺจ  จุทฺทส- 
#๑. สี.  สตฺตสุ   ฯ  ๒. ม.  สตฺตนฺน  เตฺวว กายาน...  ฯ  
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                *เลมที่  ๙  สนทฺกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๖๑ 
 
สตสหสฺสานิ  อ ฺานิ  จ  สฏ ิสตานิ  อ ฺานิ  จ  ฉสตานิ  ฯ   
ป ฺจ  จ  กมมฺุโน  สตานติี  ป ฺจ  กมมฺสตานิ  จ  ฯ  เกวล   
ตกฺกมตฺตเกน  นิรตฺถก  ทิฏ ึ  ทีเปติ  ฯ  ป ฺจ  จ  กมฺมานิ  ตีณิ   
จ  กมฺมานีติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เกจิ  ปนาหุ  ป ฺจ   
กมฺมานีติ  ป ฺจินฺทฺริยวเสน  ภณติ  ฯ(๑) ตีณีติ  กายกมฺมาทิวเสน 
กมฺเม  จ  อฑฺฒกมฺเม  จาติ  เอตฺถ  ปนสสฺ  กายกมฺม ฺจ   
วจีกมฺม ฺจ   ลทฺธิ  ฯ  มโนกมฺม  อุปฑฺฒกมฺมนฺติ  ฯ  ทฏิ ิปฏิปทาติ (๒)  
ทฺวาสฏ ิปฏิปทาติ  วทติ  ฯ  ทฺวฏนฺตรกปฺปาติ  เอเกกสฺมึ   
กปฺเป  จตุสฏ ิ  อนฺตรกปฺปา  นาม  โหนฺติ  ฯ   อย  ปน  อ ฺเ   
เทฺว  อชานนฺโต  เอวมาห  ฯ  ฉฬาภิชาติโย  อปณฺณกสุตฺเต   
วิตฺถาริตา  ฯ   
        อฏ  ปรุิสภูมิโยติ  มนฺทภูมิ  ขิฑฺฑาภูมิ  ปทวีมสกภูมิอุชุคต- 
ภูมิ  เสกฺขภูมิ  สมณภูมิ  ชนิภูมิ  ปนฺนภูมีติ  อิมา  อฏ  ปุริสภูมิโยติ   
วทติ  ฯ  ตตฺถ  ชาตทิวสโต  ปฏาย  สตฺตทิวเส  สมฺพาธฏานโต   
นิกฺขนฺตตฺตา  สตฺตา  มนฺทา  โหนฺติ  โมมูหา  ฯ  อย  มนฺทภูมีติ   
วทติ  ฯ  เย  ปน  ทุคฺคติโต  อาคตา  โหนฺติ  ฯ  เต  อภิณฺห   
โรทนฺติ  เจว  วิรวนฺติ  จ  ฯ  สุคติโต  อาคตา  ต  ต  อนุสฺสริตฺวา  
หสนฺติ  ฯ  อย  ขิฑฺฑาภูมิ  นาม  ฯ  มาตาปตูน  หตฺถ  วา  ปาท   
วา  ม ฺจ  วา  ป  วา  คเหตฺวา  ภูมิย  ปทนิกฺขิปน  ปน    
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๖๒ 
 
ปทวีมสกภูมิ  นาม  ฯ  ปทสาว  คนฺตุ สมตฺถกาโล  อุชุคตภูมิ   
นาม  ฯ  สิปปฺาน  สิกฺขนกาโล  เสกฺขภูมิ  นาม  ฯ  ฆรา  นิกฺขมมฺ  
ปพฺพชฺชากาโล   สมณภูมิ  นาม  ฯ  อาจริย  เสวิตฺวา  ชานนกาโล   
ชินภูมิ  นาม  ฯ  ภิกฺขุ  จ  ปนฺนโก  ชโิน  น  กิ ฺจิ  อาหาติ   
เอว  อลาภึ  สมณ  ปนฺนภูมีติ  วทติ  ฯ   
        เอกูนป ฺาส  อาชีวสเตติ  เอกูนป ฺาส  อาชีววุตฺติ- 
สตานิ  ฯ  ปริพฺพาชกสเตติ  ปริพฺพาชกปพฺพชฺชสตานิ  นาคา- 
วาสสเตติ  นาคมณฺฑลสตานิ  ฯ  วีเส  อินฺทฺริยสเตติ  วีส  อินฺทฺรยิ- 
สตานิ  ฯ  ตึเส  นิรยสเตติ  ตึส  นิรยสตานิ  ฯ  รโชธาตุโยติ  
รชโอกริณฏานานิ  ฯ  หตฺถปฏ ิปาทปฏาทีนิ  สนฺธาย  วทติ  ฯ   
สตฺต  ส ฺ ีคพฺภาติ  โอฏโคณคทฺรภอชปสุมิคมหึเส  สนฺธาย   
วทติ  ฯ  อส ฺ ีคพฺภาติ  สาลิยวโคธูมมุคฺคกงฺคุวรกกุทฺรูสเก  สนฺธาย  
วทติ   นิคณฺ ิคพฺภาติ  นิคณฺฑิมฺหิ  ชาตคพฺภา  ฯ  อจฺฉุเวฬุ- 
นฬาทโย  สนฺธาย  วทติ  ฯ  สตฺต  เทวาติ  พหู  เทวา  ฯ  
โส  ปน  สตฺตาติ  วทติ  ฯ  มนุสฺสาป  อนนฺตา  ฯ  โส  สตฺตาติ   
วทติ  ฯ  สตฺต  ปสาจาติ  ปสาจา  มหนฺตา  สตฺตาติ  วทติ  ฯ   
        สราติ  มหาสรา  ฯ  กณฺณมุณฺฑกรถกาฬอโนตตฺตสีหปฺ- 
ปปาตฉทฺทนฺตมุจฺจลินฺทกุณาลทเห (๑) คเหตฺวา  วทติ  ฯ  ปวุฏาติ   
คนฺถิกา  ฯ  ปปาตาติ  มหาปปาตา  ฯ  ปปาตสตานีติ  ขุทฺทก- 
# ๑. ม. กณฺณมุณฺฑรถกาฬอโนตตฺตสีหปปาตกุฬิรมุจฺจลินฺทกุณาลทเห  ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 263 

                *เลมที่  ๙  สนทฺกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๖๓ 
 
ปปาตสตานิ  ฯ  สุปนาติ  มหาสุปนา  ฯ  สุปนสตานีติ  ขุทฺทก- 
สุปนสตานิ  ฯ  มหากปฺปโนติ  (๑)  มหากปฺปาน  ฯ  เอตฺถ  เอกมฺหา  สรา  
วสฺสสเต  วสฺสสเต  กุสคฺเคน  เอก  อุทกพินฺทุ  นีหรตฺิวา   
นีหริตฺวา  สตฺตกฺขตฺตุ  ตมฺหิ  สเร  นิรทุเก  กเต  เอโก   
มหากปฺโปติ  วทติ  ฯ  เอวรูปาน  มหากปฺปาน  จตุราสีติสต- 
สหสฺสานิ  เขเปตฺวา  พาโล  จ  ปณฺฑิโต  จ  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรตีติ  (๒) 
อยมสฺส  ลทธฺิ  ฯ  ปณฺฑิโตป  กิร  อนตฺรา  สุชฺฌิตุ   น  สกโฺกติ   
พาโลป  ตโต  อุทฺธ  น  คจฺฉติ  ฯ   
        สีเลนาติ  อเจลกสีเลน  วา  อ ฺเน  วา  เยน  เกนจิ  ฯ   
วเตนาติ  ตาทิเสน  วเตน  ฯ  ตเปนาติ  ตโปกมฺเมน  ฯ  อปริปกกฺ   
ปริปาเจติ  นาม  โย  อห  พาโลติ  อนตฺรา  วิสุชฺฌติ  ฯ  
ปริปกฺก  ผุสสฺ  ผุสฺส  พฺยนฺตึ  กโรติ  นาม  โยอห  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  กตปริยนฺโต    นตฺถิ  หายนวฑฺฒเนติ   
นตฺถ ิ หายนวฑฺฒนานิ  น  สสาโร  ปณฺฑิตสฺส  หายติ    น   
พาลสฺส  วฑฺฒตีติ  อตฺโถ  ฯ  อุกฺกสาวกเสติ  อุกฺกสาวกสา   
หาปนวฑฺฒนานเมเวต  เววจน  ฯ  อิทานิ  ตมตฺถ  อุปมาย   
# ๑.สี.  มหากปฺปุโนติ   ฯ  ๒. ม.  พาลา  จ  ปณฺฑิตา  ทุกฺขสฺสนฺติ   ฯ  
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๖๔ 
 
สาเธนฺโต  เสยฺยถาป  นามาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สตฺุตคุเฬติ  เวเตฺวา   
กตสุตฺตคุฬ    นิพฺเพ ิยมานเมว  ปเลตีติ  ปพฺพเต  วา  รุกฺขคฺเค   
วา  ตฺวา  ขิตฺต  สุตฺตปมาเณน  นิพฺเพ ิยมาน  คจฺฉติ  ฯ  สุตฺเต   
ขีเณ  ตตฺถ  ติฏติ  น  คจฺฉติ  ฯ  เอวเมว  วุตฺตกาลโต  อุทฺธ   
น  คจฺฉตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        กิมิทนติฺ  กิมิท  ตว  อ ฺาณ  ฯ  กึ  สพฺพ ฺ ู  นาม   
ตฺวนฺติ  เอว  ปุฏโ  สมาโน  นยิติวาเท  ปกฺขิปนฺโต  สุ ฺ  
เม  อคารนฺติอาทิมาห  ฯ   
        อนุสฺสวิโก  โหตีติ  อนุสฺสวนิสฺสิโต  โหติ    อนุสฺสวสจฺโจติ   
สวน  สจฺจโต  คเหตฺวา   ิโต  ฯ  ปฏกสมฺปทายาติ  วคฺคปณฺณา- 
สกาย  ปฏกคนฺถสมฺปตฺติยา  ฯ   
        มนฺโทติ  มนฺทป ฺโ  ฯ  โมมูโหติ  อติมูโฬหฺ  ฯ  วาจาวิกฺเขป   
อาปชฺชตีติ  วาจาย  วิกฺเขป  อาปชฺชติ  ฯ  กีทิส  ฯ  อมราวิกฺเขป   
อปริยนฺตวิกฺเขปนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  อมรา  นาม  มจฺฉชาติ  ฯ   
สา  อุมฺมุชฺชนนิมฺมุชฺชนาทิวเสน  อุทเก  สนฺธาวมานา  คเหตุ   
น  สกฺกาติ  (๑)เอวเมว  อยมฺป  วาโท  อิโต  จิโต  จ   
สนฺธาวติ  ฯ  คาห  น  อุปคจฺฉตีติ  อมราวิกฺเขโปติ  วุจฺจติ  ฯ  ต   
อมราวิกฺเขป  ฯ   
        เอวนฺติป  เม  โนติอาทีสุ  อิท  กสุลนฺติ  ปฏุโ  เอวนฺติป   
# ๑. ม.  น  สกฺโกติ   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  สนทฺกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๖๕ 
 
เม  โนติ  วทติ  ฯ  ตโต  ก ึ อกุสลนฺติ  วุตฺเต  ตถาติป  เม  
โนติ  วทติ  ฯ  ก ึ อุภยโต  อ ฺถาติ  วุตฺเต  อ ฺถาติป  เม   
โนติ  วทติ  ฯ  ตโต  ติวิเธนาป  น  โหตีติ  เต  ลทธฺีติ  วุตฺเต   
โนติป  เม  โนติ  วทติ  ฯ  ตโต  กึ  โน  โนติ  เต  ลทฺธีติ   
วุตฺเต  โน  โนติป  เม  โนติ  วิกฺเขปมาปชฺชติ  ฯ  เอกสฺมิมฺป  ปกเฺข  
น  ติฏติ  นพฺิพิชฺช  ปกฺกมตีติ  อตฺตโนป  เอส  สตฺถา   
อวสฺสโย  ภวิตุ น  สกโฺกติ  ฯ  มยฺห  ก ึ สกฺขิสฺสตีติ  นิพฺพินฺทิตฺวา  
ปกฺกมติ  ฯ  ปุริเมสุป  อนสฺสาสิเกสุ  เอเสว  นโย  ฯ   
        สนฺนิธกิารก  กาเม  ปริภุ ฺชิตุนฺติ  ยถา  ปุพฺเพ  คิหิภูโต   
สนฺนิธึ  กตฺวา  วตฺถุกาเม  ปริภุ ฺชติ  ฯ  เอว  ติลตณฺฑุลสปฺป- 
นวนีตาทีนิ  สนฺนิธึ  กตฺวา  อิทานิ  ปรภุิ ฺชิตุ  อภพฺโพติ   
อตฺโถ    นน ุ จ  ขีณาสวสฺส  วสนฏาเน  ติลตณฺฑุลาทโย   
ป ฺายนฺตีติ  ฯ  โน  น  ป ฺายนฺติ    น  ปเนส  เต  อตฺตโน   
อตฺถาย  เปติ  ฯ  อผาสุกปพฺพชิตาทีน  อตฺถาย  เปติ  ฯ   
อนาคามิสฺส  กถนฺติ  ฯ  ตสฺสาป  ป ฺจ  กามคุณา  สพฺพโสว   
ปหีนา  ฯ  ธมฺเมน  ปน  สเมน  (๑)  ลทฺธ  วิจาเรตฺวา  ปริภุ ฺชติ  ฯ   
        ปุตฺตมตาย  ปุตฺตาติ  โส  กิร  อิม  ธมฺม  สุตฺวา   
อาชีวกา  มตา  นามาติ  ส ฺ ี  หุตฺวา  เอวมาห  ฯ  อย ฺเจตฺถ   
อตฺโถ  อาชีวกา  มตา  นาม  ฯ  เตส  มาตา  ปุตฺตมตา   
โหติ    อิติ  อาชีวกา  ปุตฺตมตาย  ปุตฺตา  นาม  โหนฺติ  ฯ    
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สมเณ  โคตเมติ  สมเณ  โคตเม  พฺรหฺมจริยวาโส   นตฺถีติ   
ทีเปติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        สนฺทกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        ฉฏ  ฯ   
                                ________________ 
 
                                มหาสกุลุทายิสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหาสกุลุทายิสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  โมรนิวาเปติ   
ตสฺมึ  าเน  โมราน  อภย  โฆเสตฺวา  โภชน  อทสุ  ฯ  (๑)  ตสฺมา   
ต  าน  โมรนิวาโปติ  สงฺข  คต  ฯ  อนฺนภาโรติ  เอกสฺส  
ปริพฺพาชกสฺส  นาม  ตถา  วรตโรติ  ฯ  (๒)อ ฺเ  จาติ  น  
เกวล  อิเม  ตโย  ฯ  อ ฺเป  อภิ ฺาตา  พหู  ปริพฺพาชกา  ฯ   
อปฺปสทฺทสฺส  วณฺณวาทีติ  อิธ  อปฺปสทฺทวินีโตติ  อวตฺวาว  อิท   
วุตฺต  ฯ  กสมฺา    น  หิ  ภควา  อ ฺเน  วินีโต  ฯ   
        ปุริมานติี  หิยฺโย  ทิวส  อุปาทาย  ปุริมานิ  นาม  โหนฺติ   
ตโต  ปร  ปรุมิตรานิ  ฯ  กตูุหลสาลายนฺติ  กุตูหลสาลา  นาม   
ปจฺเจกสาลา  นตฺถิ  ฯ  ยตฺถ  ปน  นานาติตฺถิยา  สมณ- 
พฺราหฺมณา  นานาวิธ  กถ  ปวตฺเตนฺติ  ฯ  สา  พหุนฺน   อย   
กึ  วทติ  ฯ  อย  ก ึ วทตีติ  กุตูหลุปฺปตฺติฏานโตกุตูหลสาลาติ   
วุจฺจติ  ฯ  โกตูหลสาลาติป  ปาโ  ฯ  ลาภาติ  เย  เอวรูเป    
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สมณพฺราหฺมเณ  ทฏ ุ  ป ฺห  ปุจฺฉิตุ ธมฺมกถ  วา  เนส   
โสตุ ลภนฺติ  ฯ  เตส  องฺคมคธาน  อิเม  ลาภาติ  อตฺโถ  ฯ   
        สงฺฆิโนติอาทีสุ  ปพฺพชิตสมูหสงฺขาโต  สงฺโฆ  เอเตส   
อตฺถีติ  สงฺฆิโน  ฯ  เสฺวว  คโณ  เอเตส  อตฺถีติ  ฯ  คณิโน  ฯ   
อาจารสิกฺขาปนวเสน ตสฺส คณสฺส อาจริยาติ  คณาจริยา  ฯ  
าตาติ  ป ฺาตา  ปากฏา  ฯ  ยถาภุจฺจคุเณหิ  เจว   ยถา- 
ภูตคุเณหิ  จ  สมุคฺคโต  ยโส  เอเตส  อตฺถีติ  ยสสฺสโิน  ฯ   
ปูรณาทีน ฺจ  อปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโ  ฯ  อปฺปจฺฉตาย  วตฺถป   
น  นิวาเสตีติอาทินา  นเยน  ยโส  สมคฺุคโต  ฯ  ตถาคตสฺส   
อิติป  โส  ภควาติอาทีหิ  ยถาภูตคุเณหิ  ฯ  ติตฺถกราติ   
ลทฺธิกรา  ฯ  สาธุสมฺมตาติ  อิเม  สาธู  สุนฺทรา  สปปฺุริสาติ   
เอว  สมฺมตา  ฯ  พหุชนสสฺาติ  อสฺสุตวโต  เจว  อนฺธพาล- 
ปุถุชชฺนสฺส  เมธาวิโน  (๑)  จ  ปณฺฑิตชนสฺส  ฯ  ตตฺถ  ติตฺถิยา   
พาลชนสฺส  เอว  สมฺมตา  ฯ  ตถาคโต  ปณฺฑิตชนสฺส  ฯ  อิมินา   
นเยน  ปูรโณ  กสฺสโป  สงฺฆีติอาทีสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
ภควา  ปน  ยสฺมา  อฏตฺตึส  อารมฺมณานิ  วิภชนฺโต  พหูนิ  
นิพฺพาน  โอตรณติตฺถานิ  อกาสิ  ฯ  ตสฺมาติตฺถกโรติ  วตฺตุ  
วฏฏติ  ฯ   
        กสฺมา  ปเนเต  สพฺเพป  ตตฺถ  โอสฏาติ  ฯ  อุปฏาก- 
# ๑. ม.  วิภาวิโน   ฯ  
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                                                กรกฺขณตฺถ ฺเจว   
รกฺขณตฺถฺเจว  ลาภสกฺการรกฺขณตฺถ ฺจ  ฯ  (๑)  เตส  กิร  (๒)  โหติ   
อมฺหาก  อุปฏากา  สมณ  โคตม  สรณ  คจฺเฉยฺยุ  ฯ  เตป   
รกฺขิสฺสาม.  สมณสฺส  จ  โคตมสฺส  อุปฏาเก  สกกฺาร  กโรนฺเต  
ทิสฺวา  อมฺหากป  อุปฏากา  อมฺหาก  สกฺการ  กริสสฺนฺตีติ  ฯ   
ตสฺมา  ยตฺถ  ภควา  โอสรติ  ฯ  ตตฺถ   สพฺเพ  โอสรนฺติ  ฯ   
        วาท  อาโรเปตฺวาติ  วาเท  โทส  อาโรเปตฺวา  ฯ  อปกฺกนฺตาติ   
อปคตา  ฯ  เกจิ  ทิส  ปกกฺนฺตา  ฯ  เกจิ  คิหิภาว  ปตฺตา  ฯ  เกจิ   
อิม  สาสน  อาคตา  ฯ  สหิตมฺเมติ  มยฺห  วจน  สหิต  สิลฏิ   
อตฺถยุตฺต  การณยุตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อสหิตนฺเตติ  ตุยฺห  วจน   
อสหิต  ฯ  อธิจิณฺณนฺเต  วิปราวตฺตนฺติ  ย  ตุยฺห  ทฆีรตฺตาจิณฺณวเสน   
สุปฺปคุณ  ฯ  ต  มยฺห  เอกวจเนเนว  วิปราวตฺต  วิปริวตฺติตฺวา   ิต     
น  กิ ฺจิ  ชาตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อาโรปโต  เต  วาโทติ  มยา   
ตว  วาเท  โทโส  อาโรปโต  ฯ  จร  วาทปฺปโมกฺขายาติ  โทสโมจนตฺถ   
จร  วิจร  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตุ  (๓)  สกิฺขาติ  อตฺโถ   นิพฺเพเหิ   
วา  สเจ  ปโหสีติ  อถ  สย  ปโหสิ  ฯ  อิทาเนว  นิพฺเพเหิ  ฯ   
ธมฺมกฺโกเสนาติ  สภาวกฺโกเสน  ฯ   
        ตนฺโน  โสสฺสามาติ  ต  อมฺหาก  เทสิต  ธมฺม  สุณิสฺสาม   ฯ   
ขุทฺทมธุนฺติ  ขุทฺทกมกฺขิกาหิ  กต  ทณฺฑกมธุ  ฯ  อเนลกนฺติ  
นิทฺโทส  อปคตมจฺฉิกณฺฑก  ฯ  ปเฬยยฺาติ  ทเทยฺย  ฯ  ปจฺจาสึส- 
# ๑. ม.  ลาภสกฺการตฺถ ฺจ  ฯ  ๒. ม.  หิ  เอว   ฯ  ๓. ม.  คนฺตฺวา   ฯ   
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มานรูโปติ  ปูเรตฺวา  นุ  โข  โน  โภชน  ทสฺสตีติ  ภาชนหตฺโถ   
ปจฺจาสึสมาโน  ปจฺจุปฏ ิโต  อสฺส  ฯ  สมฺปโยเชตฺวาติ  อปฺปมตฺตก  
วิวาท  กตฺวา  ฯ   
        อิตรีตเรนาติ  ลามกลามเกน  ฯ  ปวิวิตฺโตติ  อิท  ปริพฺพาชโก   
กายวิเวกมตฺต  สนฺธาย  วทติ  ฯ  ภควา  ปน  ตีหิ  วิเวเกหิ   
วิวิตฺโตว  ฯ   
        โกสกาหาราปติ  ปณฺฑา  ทานปตีน  (๑)  ฆเร  อคฺคภิกฺขาปนตฺถ   
ขุทฺทกสราวก  โหติ (๒)  ทานปติโน  อคฺคภตฺต  วา  ตตฺถ  เปตฺวา   
ภุ ฺชนฺติ  ฯ  ปพฺพชิเต  สมฺปตฺเต  ต  ภตฺต  ตสฺส  เทนฺติ  ฯ ต  
สราวก โกสโกติ วุจฺจติ  ฯ ตสฺมา  เย  จ  เอเกเนว  ภตฺต- 
โกสเกน  ยาเปนฺติ  ฯ  เต  โกสกาหาราติ  ฯ  เวลุวาหาราติ  เวลุว- 
ปตฺตภตฺตาหารา  ฯ  สมติตฺติกนฺติ  โอฏวฏฏิยา  เหฏ ิมเลขาสม  ฯ  
อิมินา  ธมฺเมนาติ  อิมินา  อปฺปาหารตาธมฺเมน  ฯ  เอตฺถ  ปน   
สพฺพากาเรเนว  ภควา  อปฺปาหาโรติ   น  วตฺตพฺโพ  ฯ  
ปธานภูมิย  ฉพฺพสฺสานิ  อปฺปาหาโรว  อโหส ิ ฯ เวร ฺชาย  ตโย   
มาเส  ปตฺโถทเนเนว  ยาเปสิ  ปาริเลยยฺกวนสณฺเฑ  ตโย  มาเส   
ภิสมุฬาเลเหว  ยาเปสิ  ฯ  อิธ  ปน  เอตมตฺถ  ทสฺเสติ  อห  เอกสฺมึ   
กาเล  อปฺปาหาโร  อโหส ึ ฯ  มยฺห  ปน  สาวกา  ธตุงฺคสมาทานโต  
ปฏาย  ยาวชีว  ธุตงฺค  น  ภินฺทนฺตีติ  ฯ  ตสฺมา  ยท ิ เต   
# ๑. ม.  ปณฺฑทานคหปตีน   ฯ   ๒.  ม.  ขุทฺทกสราวา  โหนฺติ   ฯ  
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อิมินา  ธมฺเมน  สกฺกเรยฺยุ  ฯ  มยา  ห ิ เต  วิเสสตรา  ฯ  อ ฺโ   
เจว  ปน  ธมโฺม  อตฺถ ิ ฯ  เยน  ม  เต  สกฺกโรนฺตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
อิมินา  นเยน  สพฺพวาเรสุ  โยชนา  เวทิตพฺพา  ฯ   
        ปสุกลูิกาติ  สมาทินฺนปสุกูลิกงฺคา  ฯ  ลูขจีวรธราติ  สตฺต- 
สุตฺตลูขานิ (๑)จีวรานิ  ธารยมานา    นนฺตกานีติ  อนฺตวิรหิตานิ   
วตฺถกฺขณฺฑานิ  ฯ  ยท ิ ห ิ เนส  อนฺโต  ภเวยฺย  ฯ  ปโลติกาติ   
สงฺข  คจฺเฉยฺยุ  ฯ  อุจฺจินิตฺวาติ  (๒)  ผาเลตฺวา  ทุพฺพลฏาน  ปหาย   
ถิรฏานเมว  คเหตฺวา  ฯ  อลาพุโลมสานีติ  อลาพุโลมสทิสสุตฺตานิ  ฯ   
สุขุมานีติ  ทีเปติ  ฯ  เอตฺตาวตา  จ  สตฺถา  จีวรสนฺโตเสน  
อสนฺตุฏโติ  น วตฺตพฺโพ  ฯ  อธิมุตฺตกสุสานโต   หสิฺส  ปุณฺณ- 
ทาสิยา  ปารุเปตฺวา  ปาติตสาณปสุกูลคหณทิวเส  อุทกปริยนฺต   
กตฺวา  มหาปวี  อกมฺป  ฯ  อิธ  ปน  เอตมตฺถ  ทสฺเสติ 
อห  เอกสฺมึเยว  กาเล  ปสุกูล  คณฺหึ  ฯ  มยฺห  ปน  สาวกา   
ธุตงฺคสมาทานโต  ปฏาย  ยาวชีว  ธตุงฺค  น  ภินทฺนฺตีติ  ฯ   
        ปณฺฑปาติกาติ  อติเรกลาภ  ปฏิกขิฺปตฺวา  สมาทินฺน- 
ปณฺฑปาติกงฺคา  ฯ  สปทานจาริโนติ  โลลุปฺปจาร  ปฏิกฺขิปตฺวา   
สมาทินฺนสปทานจารา  ฯ  อุ ฺฉาสเก  วเต  รตาติ  อุ ฺฉาจริย- 
สงฺขาเต  ภิกฺขูน  ปกติวตฺเต  รตา  ฯ  อุจฺจนีจฆรทฺวารฏายิโน   
หุตฺวา  กพรมิสฺสกภตฺต  (๓)  สหริตฺวา  ปริภุ ฺชนตีฺติ  อตฺโถ  ฯ    
# ๑.  ม.  สตฺถสุตฺตลูขานิ   ฯ  ๒. ม.  อุจฺฉินฺทิตฺวาติ  ฯ ๓. ม. กพวรมิสฺสกภตฺต   ฯ  
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                *เลมที่  ๙ มหาสกุลุทายิสุตฺตวณฺณนา หนา  ๒๗๑ 
 
อนฺตรฆรนฺติ  พฺรหฺมายุสตฺุเต  อุมฺมารโต  ปฏาย  อนฺตรฆร  ฯ   
อิธ  อินฺทขีลโต  ปฏาย  อธิปฺเปต  ฯ  เอตฺตาวตา  จ  สตฺถา   
ปณฺฑปาตสนฺโตเสน  อสนฺตุฏโติ  น  วตฺตพฺโพ  ฯ  อปฺปาหารตาย   
วุตฺตนิยาเมเนว  ปน  สพฺพ  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ อิติ  อิธาป  เอตมตฺถ   
ทสฺเสติ  อห  เอกสฺมึเยว  กาเล  นิมนฺตน  น  สาทยึ  ฯ  มยฺห   
ปน  สาวกา  ธุตงฺคสมาทานโต  ปฏาย  ยาวชีว  ธตุงฺค  น  
ภินฺทนฺตีติ  ฯ   
        รกฺุขมูลกิาติ  ฉนฺน  ปฏิกฺขิปตฺวา  สมาทินฺนรุกฺขมูลิกงฺคา  ฯ   
อพฺโภกาสิกาติ  ฉนฺน ฺจ  รุกฺขมูล ฺจ  ปฏิกฺขิปตฺวา  สมาทินฺน- 
อพฺโภกาสิกงฺคา  อฏ  มาเสติ  เหมนฺตคิมฺหิเก  มาเส  ฯ  อนฺโตวสฺเส  
ปน  จีวรานุคฺคหตฺถ  ฉนฺน  ปวิสนฺติ  ฯ  เอตฺตาวตา  จ  สตฺถา  
เสนาสนสนฺโตเสน  อสนฺตุฏโติ  น  วตฺตพฺโพ  ฯ  เสนาสนสนฺโตโส   
ปนสฺส  ฉพฺพสฺสิกมหาปธาเนน  จ  ปาริเลยฺยกวนสณฺเฑน  จ  
ทีเปตพฺโพ  ฯ  อิธ  ปน  เอตมตฺถ  ทสฺเสติ  อห  เอกสฺมึเยว   
กาเล  ฉนฺน  น  ปาวิสึ  ฯ  มยฺห  ปน  สาวกา  ธุตงฺคสมาทานโต   
ปฏาย  ยาวชีว  ธุตงฺค  น  ภินฺทนฺตีติ  ฯ   
        อาร ฺ ิกาติ  คามนฺตเสนาสน  ปฏิกฺขิปตฺวา  สมาทินฺน- 
อาร ฺ ิกงฺคา  ฯ  สงฺฆมชฺเฌ  โอสรนฺตีติ  อพทฺธสีมาย  กถิต  ฯ   
พทฺธสีมาย  ปน  วสนฺตา  อตฺตโน  วสนฏาเนเยว  อุโปสถ   
กโรนฺติ  ฯ  เอตฺตาวตา  จ  สตฺถา  โน  ปวิวิตฺโตติ  น    
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๗๒ 
 
วตฺตพฺโพ  ฯ  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  อฑฺฒมาส(๑)  ปฏสิลฺลียิตุนฺติ  (๒)  
เอว ฺหิสฺส  ปวิเวโก  ป ฺายติ  ฯ  อิธ  ปน  เอตมตฺถ  ทสฺเสติ   
อห  เอเกกสฺมิ ฺเว  (๓)  ตถารูเป  กาเล  ปฏิสลลฺีย ึ ฯ  มยฺห  ปน   
สาวกา  ธุตงฺคสมาทานโต  ปฏาย  ยาวชีว  ธุตงฺค  น  
ภินฺทนฺตีติ  ฯ  มม  สาวกาติ  มยฺห  สาวกา  ฯ   
        สนิทานนฺติ  สปฺปจฺจย  ฯ  กึ  ปน  อปฺปจฺจย  นิพฺพาน   
น  เทเสตีติ  ฯ  โน  น  เทเสติ  ฯ  สเหตุก  ปน  ต  เทสน   
กตฺวา  เทเสสิ  ฯ  โน  อเหตุกนฺติ  ฯ  สปฺปาฏิหาริยนฺติ  ปุริมสฺเสเวต  
เววจน  ฯ  สการณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ต  วตาติ  เอตฺถ  วตาติ  
นิปาตมตฺต  ฯ   
        อนาคตวาทปถนฺติ  อชฺช  เปตฺวา  (๔)  เสฺว  วา  ปุนทิวเส   
วา  อฑฺฒมาเส  วา  มาเส  วา  สวจฺฉเร  วา  ตสฺส  ตสฺส  ป ฺหสฺส   
อุปริ  อาคมวาทปถ  ฯ  น  ทกฺขตีติ  ยถา  สจฺจโก  นคิณฺโ   
อตฺตโน  นิคฺคณฺหนตฺถ  อาคตการณ  วิเสเสตฺวา  วทนฺโต  น   
อทฺทส  ฯ  เอว  น  ทกฺขตีติ  เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ  สหธมฺเมนาติ   
สการเณน  ฯ  อนฺตรนฺตรา  กถ  โอปาเตยฺยุนฺติ  มม  กถาวาร   
ปจฺฉินฺทิตฺวา  อนฺตรนฺตเร  อตฺตโน  กถ  ปเวเสยฺยุนฺติ  อตฺโถ ฯ 
น  โข  ปนาห  อุทายีติ  อุทายิ  อห  อมฺพฏโสณฑณฺฑ- 
กูฏทนฺตสจฺจนิคณฺาทีหิ  สทฺธึ  มหาวาเท  วตฺตมาเนป  อโห    
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                *เลมที่  ๙ มหาสกุลุทายิสุตฺตวณฺณนา หนา  ๒๗๓ 
 
วต  เม  เอกสาวโกป  อุปม  วา  การณ  วา  อาหริตฺวา   
วเทยฺยาติ  (๑)  เอว  สาวเกสุ  อนุสาสนึ  น  ปจฺจาสึสามิ  ฯ  มมเยวาติ   
เอวรูเปสุ  ปน  าเนสุ  สาวกา  มมเยว  น  อนุสิฏ ึ  (๒)  โอวาท   
ปจฺจาสึสนฺติ  ฯ   
        เตสาห  จิตฺต  อาราเธมีติ  เตส  อห  ตสฺส  ป ฺหสฺส   
เวยฺยากรเณน  จิตฺต  คณฺหามิ  สมฺปาเทมิ  ปริปูเรม ิ ฯ  อ ฺ   
ปุฏโ  อ ฺ  น  พฺยากโรมิ  ฯ  อมฺพ  ปุฏโ  ลพุช  วิย  ลพุช   
วา  ปุฏโ  อมฺพ  วิย  ฯ  เอตฺถ  จ  อธิสีเล    สมฺภาเวนฺตีติ  วุตฺตฏาเน   
พุทฺธสีล  นาม  กถิต  ฯ  อภิกฺกนฺเต  าณทสฺสเน  สมฺภาเวนฺตีติ   
วุตฺตฏาเน  สพฺพ ฺ ุตาณ  ฯ  อธิป ฺาย  สมฺภาเวนฺตีติ   
วุตฺตฏาเน  านุปฺปตฺติกป ฺา  ฯเยน  ทุกฺเขนาติ  วุตฺตฏาเน   
สจฺจพฺยากรณป ฺา  ฯ  ตตฺถ  สพฺพ ฺ ุตาณ  จ  สจฺจ- 
พฺยากรณป ฺ ฺจ  เปตฺวา  อวเสสา  ป ฺา  อธิป ฺ   
ภวติ  ฯ  (๓)   
        อิทานิ  เตส  เตส  วิเสสาธิคมาน  ปฏิปท  อาจิกฺขนฺโต   
ปุน  จปร  อุทายีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อภิ ฺาโวสาน- 
ปารมิปฺปตฺตาติ  อภิ ฺาโวสานสงฺขาต ฺเจว  อภิ ฺาปารมิ- 
สงฺขาต ฺจ  อรหตฺต  ปตฺตา  ฯ   
        สมฺมปปฺธาเนติ  อุปายปฺปธาเน  ฯ  ฉนฺท  ชเนตีติ   
# ๑. ม. ทเทยฺยาติ   ฯ  ๒. ม.  อนุสาสนึ  ฯ   ๓. สี.  ภชนฺติ   ฯ  
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๗๔ 
 
กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺท  ชเนติ  ฯ  วายมตีติ  วายาม   
กโรติ    วีริย  อารภตีติ  วิริย  ปวตฺเตติ  ฯ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาตีติ  
จิตฺต  อุกฺขิปติ  ฯ  ปทหตีติ  อุปายปฺปธาน  กโรติ    ภาวนาย  
ปาริปูริยาติ  วฑฺฒิยา  ปริปูรณตฺถ  ฯ  อปเจตฺถ  ยา   ิติ  ฯ  โส   
อสมฺโมโห   ฯเป ฯ  ย  เวปุลฺล  ฯ  สา  ภาวนาปาริปูรีติ  (๑)  เอว   
ปุริม  ปรุิมสสฺ  ปจฺฉิม  ปจฺฉิมสฺส  (๒) อตฺโถติป  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อิเมหิ  ปน  สมฺมปปฺธาเนหิ  กึ  กถิต  ฯ  กสสฺปสยุตฺตปริยาเยน   
สาวกสฺส  ปพฺุพภาคปฏิปทา  กถิตา  ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ตตฺถ  จตฺตาโร   
เม  อาวุโส  สมฺมปฺปธานา  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธาวุโส  ภิกขฺุ  
อนุปฺปนฺนา  เม  ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา  อุปฺปชฺชมานา    
อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยุนฺติ  อาตปฺป  กโรติ    อุปฺปนฺนา  เม  ปาปกา   
อกุสลา  ธมมฺา  อปฺปหียมานา  อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยุนฺติ  อาตปฺป   
กโรติ  อนุปปฺนฺนา  เม  กสุลา  ธมฺมา  อนุปฺปชฺชมานา  อนตฺถาย   
สวตฺเตยฺยุนฺติ  อาตปฺป  กโรติ    อุปฺปนนฺา  เม  กุสลา  ธมฺมา  
นิรุชฺฌมานา  อนตฺถาย  สวตฺเตยฺยุนฺติ  อาตปฺป  กโรตีติ  ฯ  
        เอตฺถ  จ  ปาปกา  อกสุลาติ  โลภาทโย  เวทิตพฺพา  ฯ   
อนุปฺปนฺนา  กุสลา  ธมฺมาติ  สมถวิปสสฺนา  เจว  มคฺโค  จ  ฯ   
อุปฺปนฺนา  กสุลา  นาม  สมถวิปสฺสนาว  ฯ  มคฺโค  ปน  สก ึ   
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                *เลมที่  ๙ มหาสกุลุทายิสุตฺตวณฺณนา หนา  ๒๗๕ 
 
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฌฺมาโน  อนตฺถาย  สวตฺตนโก  นาม  นตฺถิ  ฯ   
โส  ห ิ ผลสสฺ  ปจฺจย  ทตฺวาว  นิรุชฌฺติ  ฯ  ปุริมสฺมึป  วา   
สมถวิปสฺสนาว  คเหตพฺพาติ  วุตฺต  ฯ  ต  ปน  น  ยตฺุต  ฯ   
        ตตฺเถว  อุปฺปนฺนา  สมถวิปสฺสนา  นิรุชฌฺมานา  อนตฺถาย  
สวตฺตนฺตีติ  ฯ  อตฺถสฺส  อาวิภาวตฺถ  อิท  วตฺถุ  เอโก  กิร  
ขีณาสวตฺเถโรมหาเจติย ฺจ  มหาโพธิ ฺจ  วนฺทิสฺสามีติ  สมา- 
ปตฺติลาภินา  ภณฺฑคาหกสามเณเรน  สทฺธึ  ชนปทโต  มหาวิหาร   
อาคนฺตฺวา  จีวรปริเวณ  (๑)  ปาวิสิ  สายณฺหสมเย  มหาภิกฺขุสงฺเฆ   
เจติย  วนฺทมาเน  เจติยวนฺทนตฺถาย  น  นิกฺขมิ  ฯ  กสฺมา  ฯ  
ขีณาสวาน ฺหิ  ตีสุ  รตเนสุ  มหนฺโต  คารโว   โหติ    ตสฺมา  
ภิกฺขุสงฺเฆ  วนฺทิตฺวา  ปฏกิฺกนฺเต   มนสฺุสาน  สายมาส  ภุตฺตเวลาย  
สามเณรมฺป  อชานาเปตฺวา  เจติย  วนฺทิสฺสามีติ  เอกโกว 
นิกฺขมิ  ฯ  สามเณโร  กึ  นุ  โข  เถโร  อเวลาย  เอกโกว  คจฺฉติ   
ชานิสฺสามีติ  อุปชฺฌายสฺส  ปทานุปทโิก  นิกฺขมิ  ฯ  เถโร   
อนาวชฺชเนน  ตสฺส  อาคมน  อชานนฺโต  ทกฺขิณทฺวาเรน  
เจติยงฺคณ  อารุหิ  ฯ  สามเณโรป  อนปุทเยว  อารุโฬฺห  ฯ   
        มหาเถโร  มหาเจติย  อุลฺโลเกตฺวา  พุทฺธารมฺมณปตึ   
คเหตฺวา  สพฺพ  เจตสา   สมนฺนาหริตฺวา  หฏปฺปหฏโ  เจติย   
วนฺทติ  ฯ  สามเณโร  เถรสฺส  วนฺทนาการ  ทิสฺวา  อุปชฺฌาโย    
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๗๖ 
 
เม  อติวิย  ปสนฺนจิตฺโต  วนฺทติ  ฯ  กึ  นุ  โข  ปุปฺผานิ  ลภิตฺวา   
ปูช  กเรยฺยาติ  จินฺเตสิ  ฯ  เถโร  วนฺทตฺิวา  อุฏาย  สิรสิ   
อ ฺชลึ  เปตฺวา  มหาเจติย  อุลโฺลเกตฺวา   ิโต  ฯ  สามเณโร  
อุกฺกาสิตฺวา  อตฺตโน  อาคตภาว  ชานาเปสิ  ฯ  เถโร  ปริวตฺเตตฺวา  
โอโลเกนฺโต  กทา  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ตุมฺหาก  เจติย   
วนฺทนกาเล  ภนฺเต  ฯ  อติวิย  ปสนฺนา  เจติย  วนฺทิตฺถ  ฯ  ก ึ น ุ  
โข  ปุปฺผานิ  ลภิตฺวา  ปูเชยฺยาถาติ  ฯ  อาม  สามเณร  อิมสฺม ึ  
เจติเย  วิย  อ ฺตฺร  เอตฺตก  ธาตูน  นิธาน  นาม   
นตฺถิ  ฯ  เอวรูป  อสทิส  มหาถูป  ปุปผฺานิ  ลภิตฺวา  โก  น   
ปูเชยฺยาติ  ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อธิวาเสถ  ฯ  อาหริสฺสามีติ  ตาวเทว   
ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  อิทฺธยิา  หิมวนฺต  คนฺตฺวา  วณฺณคนฺธ- 
สมฺปนฺนปุปฺผานิ  ปริสฺสาวเน   ปูเรตฺวา  มหาเถเร  ทกฺขิณมุขโต   
ปจฺฉิมมุข  อสมฺปตฺเตเยว  อาคนฺตฺวา  ปุปฺผปริสฺสาวน  หตฺเถ   
เปตฺวา (๑) ปูเชถ  ภนฺเตติ  อาห  ฯ  เถโรอติมนฺทานิ  โน   
สามเณร  ปุปฺผานีติ  อาห  ฯ  คจฺฉถ  ภนฺเต  ภควโต  คุเณ   
อาวชฺชิตฺวา  ปูเชถาติ  ฯ   
        เถโร  ปจฺฉิมมุขนิสฺสิเตน  โสปาเนน  อารุยฺห  กุจฺฉิเวทิกา- 
ภูมิย  ปุปฺผปชู  กาตุ  อารทฺโธ  ฯ  เวทิกาภูมิย  ปรปิุณฺณานิ  ปุปฺผานิ   
ปติตฺวา  ทุติยภูมิย  ชณฺณุปฺปมาเณน  โอธินา  ปูรยสึุ  ฯ  (๒)  ตโต   
# ๑. ม.  คเหตฺวา  ฯ  ๒.  ม.  ปุปฺผราสี  ปูรยึสุ   ฯ  
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โอตริตฺวา  ปาทปฏ ิกาปนฺตึ  ปูเรสิ  ฯ  (๑)  สาป  ปริปูริ  ฯ   
ปริปุณฺณภาว  ตฺวา  เหฏ ิมตเล  วิกิรนฺโต  อคมาสิ  ฯ  สพฺพ  
เจติยงฺคณ  ปริปูริ  ฯ  ตสฺมึ  ปริปุณฺเณ  สามเณร  ปปฺุผานิ   
น  ขิยฺยนฺตีติ  อาห  ฯ  ปรสิฺสาวน  ภนฺเต  อโธมุข  กโรถาติ  ฯ   
อโธมุข  กตฺวา  จาเลสิ  ฯ  ตทา  ปุปฺผานิ  ขีณานิ  ฯ  ปริสฺสาวน   
สามเณรสฺส  ทตฺวา  สทฺธึ  สฏ ิหตฺถปากาเรน (๒) เจติย  ติกฺขตฺตุ   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  วนฺทิตฺวา  ปริเวณ  คจฺฉนฺโต  
จินฺเตสิ  ตาว  (๓) มหิทฺธิโก  วตาย  สามเณโร  ฯ  สกฺขิสฺสติ  นุ  โข  
อิม  อิทฺธานุภาว  รกฺขิตุนฺติ  ฯ    ตโต  น  สกฺขิสฺสตีติ  ทิสฺวา   
สามเณร  อาห  สามเณร  ตฺว  อิทานิ  มหิทฺธิโก  ฯ  เอวรูป   
ปน  อิทฺธึ  นาเสตฺวา  ปจฺฉิมกาเล  กาณเปสการิยา  หตฺเถน  
มทฺทิต  ก ฺชยิ  ปวิสฺสสีติ  ฯ  ทหรกภาวสฺส  นาเมส  โทโส 
ย    โส  อุปชฌฺายสฺส  กถาย  สวิชิตฺวา  กมฺมฏาน  เม   
ภนฺเต  อาจิกฺขถาติ  น  ยาจิ  ฯ  อมฺหาก  อุปชฌฺาโย  กึ   
วทตีติ  ต  ปน  อสุณนฺโต  วิย  อคมาสิ  ฯ   
        เถโร มหาเจติย ฺจ  มหาโพธิ ฺจ วนฺทิตฺวา สามเณร  
ปตฺตจีวร คาหาเปตฺวา  อนุปุพฺเพน  กุเฏฬิติสฺสมหาวิหาร  (๔)  
อคมาสิ  ฯ  สามเณโร  อุปชฺฌายสฺส  ปทานุปทิโก  หุตฺวา  
ภิกฺขาจาร  น  คจฺฉติ  ฯ  กตร คาม ปวิสถ ภนฺเตติ ปุจฺฉิตฺวา   
# ๑. ม.  ปูเชสิ   ฯ  ๒. ม. หตฺถิปากาเรน  ฯ ๓. ม.  ยาว  ฯ  ๔.  สี.  กุเฬ..  ฯ    
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๗๘ 
 
ปน  อิทานิ  เม  อุปชฌฺาโย  คามทฺวาร  ปตฺโต  ภวิสสฺตีติ   
ตฺวา  อตฺตโน  จ  อุปชฌฺายสฺส  จ  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา   
อากาเสน  คนฺตฺวา  เถรสฺส  ปตฺตจีวร  ทตฺวา  ปณฺฑาย  
ปวิสติ  ฯ เถโร สพฺพกาล  โอวทติ  สามเณร  มา  เอวมกาสิ  
ปุถุชชฺนิทฺธิ  นาม  จลา  อนิพทฺธา  ฯ  อสปฺปาย  รปูาทิอารมฺมณ   
ลภิตฺวา  อปฺปมตฺตเกเนว  ภิชฺชติ  ฯ  สนฺตาย  สมาปตฺติยา  ปริหีนาย   
พฺรหฺมจริยวาโส  สนถฺมฺภิตุ  น สกโฺกตีติ  ฯ สามเณโร  ก ึ  
กเถติ  มยฺห  อุปชฺฌาโยติ  โสตุ  น  อิจฺฉติ  ฯ ตเถว กโรติ     
เถโร  อนุปุเพน  เจติยวนฺทน  กโรนฺโต  กมฺพพินฺทวิหาร(๑)  นาม   
คโต  ฯ  ตตฺถ  วสนฺเตป  เถเร  สามเณโร  ตเถว  กโรติ   ฯ 
        อเถกทวิส  เอกา  เปสการธีตา  อภิรูปา  ปมวเย   ิตา   
กมฺพพินฺทคามโต  นิกฺขมตฺิวา  ปทุมสร  โอรุยฺห  คายมานา  
ปุปฺผานิ  ภ ฺชติ  ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สามเณโร  ปทุมสรมตฺถเกน   
คจฺฉติ  ฯ  คจฺฉนฺโต  ปน  สิเลสิกาย   กาณมจฺฉิกา  วิย  ตสฺสา  คีตสทฺเท  
พชฺฌิ  ฯ  ตาวเทวสฺส  อิทฺธิ  อนฺตรหิตา  ฯ  ฉินฺนปกฺขกาโก  วิย  
อโหสิ  ฯ  สนฺตสมาปตฺติผเลน  ปน  ตตฺเถว  อุทกปฏเ  อปติตฺวา  
สิมฺพลิตูล  วิย  ปตมาน  ม.  ปวิสถ  อนุปุพฺเพน  ปทุมสรตีเร  อฏาสิ  ฯ 
โส  เวเคน  คนฺตฺวา  อุปชฺฌายสฺส  ปตฺตจีวร  ทตฺวา  นิวตฺติ  ฯ  
มหาเถโร  ปเคเวต  มยา  ทิฏ    นิวารยิมาโนป  น   
#๑. สี. กุปุเวณวิหาร  ฯ  ม.  กมฺมุพินทฺุวิหาร  ฯ  ๒. ม.  สกกฺรลสิกาย  ฯ     
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                *เลมที่  ๙ มหาสกุลุทายิสุตฺตวณฺณนา หนา  ๒๗๙ 
 
นิวตฺติสฺสตีติ  กิ ฺจิ  อวตฺวา  ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ฯ   
        สามเณโร  คนฺตฺวา  ปทุมสรตีเร  อฏาสิ  ตสฺสา   
ปจฺจุตฺตรณ  อาคมยมาโน  ฯ  สาป  สามเณร  อากาเสน  
คจฺฉนฺต ฺจ  ปุน  อาคนฺตฺวา   ิต ฺจ  ทิสฺวา  อทฺธา  เอส  
ม  นิสฺสาย  อุกฺกณฺ ิโตติ  ตฺวา  ปฏิกกฺม  สามเณราติ   
อาห  ฯ  โส  ปฏิกฺกมิ  ฯ อิตรา ปจฺจุตฺตริตฺวา สาฏก   
นิวาเสตฺวา  ต  อุปสงฺกมิตฺวากึ  ภนฺเตติ ปุจฺฉิ ฯ  โส  ตมตฺถ   
อาโรเจสิ  ฯ  สา  พหูหิ  การเณหิ  ฆราวาเส  อาทีนว   
พฺรหฺมจริยวาเส  อานิสส ฺจ  ทสฺเสตฺวา  โอวทมานาป  ตสฺส   
อุกฺกณฺ ึ วิโนเทตุ  อสกฺกุณนฺตี  (๑)  อย  มม  การณา  เอวรูปาย  
อิทฺธิยา  ปรหิีโน    น  ทานิ  ยุตฺต  ปรจฺิจชิตุนฺติ  อิเธว  ติฏาติ   
วตฺวา  ฆร  คนฺตฺวา  มาตาปตูน  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ  ฯ  
เตป  อาคนฺตฺวา  นานปฺปการ  โอวทมานา  วจน  อคฺคณฺหนฺต   
อาหสุ  ตฺว  อเมฺห  อุจฺจกุลานีติ (๒) มา  สลลฺกฺเขสิ  มย  เปสการา   
สกฺขิสฺสสิ  เปสการกมฺม  กาตุนฺติ  ฯ  สามเณโร  อาห  อุปาสก  
คิหีภูโต  นาม  เปสการกมฺม  วา  กเรยฺย  นฬการกมฺมญ  วา   
กึ  อิมินา  สาฏกมตฺเตน  โลภ  กโรถาติ  ฯ  เปสกาโร  อุทเร   
พทฺธสาฏก  ทตฺวา  ฆร  เนตฺวา  ธีตร  อทาสิ  ฯ   
        โส  เปสการกมฺม  อุคฺคณฺหิตฺวา  เปสการเกหิ  (๓)  สทฺธ ึ สาลาย    
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๘๐ 
 
กมฺม   กโรติ  อ ฺเส  อิตฺถิโย  ปาโตว  ภตฺต  สมฺปาเทตฺวา  
อาหรึสุ  ฯ  ตสฺส  ภริยา  น  ตาว  อาคจฺฉติ  ฯ  โส  อิตเรสุ   
กมฺม  วิสฺสชฺเชตฺวา  ภุ ฺชมาเนสุ  ตสร  วตฺเตนฺโต  นิสีทิ  ฯ   
สา  ปจฺฉา  อคมาสิ  ฯ  อถ  น  โส  อติจิเรน  อาคตาสีติ   
ตชฺเชสิ  ฯ  มาตุคาโม  จ  นาม  อป  จกฺกวตฺติราชาน  อตฺตนิ   
ปฏิพทฺธจิตฺต  ตฺวา  ทาส  วิย  สลลฺกฺเขสิ  ฯ  (๑)  ตสฺมา  สา   
เอวมาห  อ ฺเส  ฆเร  ทารุปณฺณโลณาทีนิ  สนฺนิหิตานิ   
พาหิรโต  อาหริตฺวา  ทาสเปสนการกาป  (๒)  อตฺถ ิ ฯ  อห  ปน   
เอกิกาว  ฯ  ตฺวป  มยฺห  ฆเร  อิท  อตฺถิ  อิท  นตฺถติี   
น  ชานาสิ  ฯ  สเจ  อิจฺฉสิ  ฯ  ภุ ฺช  โน  เจ  อิจฺฉสิ  ฯ  มา  
ภุ ฺชาติ  ฯ  โส  น  เกวล  จ  อุสฺสูเร  ภตฺต  อาหรสิ วาจายป   
ม  ฆฏเฏสีติ  กุชฺฌิตฺวา  อ ฺ  ปหรณ  อปสฺสนฺโต  ตเมว   
ตสรทณฺฑก  ตสรโต  ลุ ฺจิตฺวา  ขิป  ฯ  สา  ต  อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวา  อีสก  ปริวตฺติ  ฯ  ตสรทณฺฑกสฺส  จ  โกฏิ  นาม   
ติขิณา  โหติ    สา  ตสฺสา  ปริวตฺตมานาย  อกฺขิโกฏยิ   
ปวิสิตฺวา  อฏาสิ  ฯ  สา  อุโภหิ  หตฺเถหิ  เวเคน  อกฺขึ   
อคฺคเหสิ  ฯ  ภินฺนฏานโต  โลหิต  ปคฺฆรติ  ฯ  โส  ตสฺมึ  กาเล  
อุปชฺฌายสฺส  วจน  อนุสสฺริ  อิท  สนธฺาย  ม  อุปชฌฺาโย   
อนาคเต  กาเล  กาณเปสการิยา  หตฺเถหิ  มทฺทิต  ก ฺชิย  ปวิสฺสสีติ    
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อาห   อิท  เถเรน  ทฏิ  ภวิสฺสติ  ฯ  อโห  ทีฆทสฺส ี อยฺโยติ   
มหาสทฺเทน  โรทิตุ  อารภิ  ฯ  ตเมน  อ ฺเ  อล  อาวุโส  
มา  โรท ิ ฯ  อกฺขิ  นาม  ภินฺน  น  สกกฺา  โรทเนน  ปฏิปากติก   
กาตุนฺติ  อาหสุ  ฯ  โส  นาห  เอตมตฺถ  โรทามิ  ฯ  อปจ  โข 
อิม  สนฺธาย  โรทามีติ  สพฺพ  ปฏิปาฏยิา  กเถสิ  ฯ  เอว   
อุปฺปนฺนา  สมถวิปสฺสนา  นิรุชฌฺมานา  อนตฺถาย  สวตฺตนฺติ  ฯ   
        อปรมฺป  วตฺถ ุ ตึสมตฺตา  ภิกฺขู  กลฺยาณิมหาเจติย  
วนฺทิตฺวา  อฏวีมคฺเคน  มหามคฺค  โอตรมานา  อนฺตรามคฺเค  
ฌามกฺเขตฺเต  กมฺม  กตฺวา  อาคจฺฉนฺต  เอก  มนุสฺส  อทฺทสสุ  ฯ  
ตสฺส  สรรี  มสิมกฺขิต  วิย  อโหส ิ ฯ  มสิมกฺขิตเยว  เอก   
สาฏก  (๑)  กจฺฉ  ปเฬตฺวา  นิวตฺถ  ฯ  โอโลกิยมาโน  ฌามกฺขาณุโก  
วิย  ขายติ  ฯ  โส  ทิวสภาเค  กมฺม  กตฺวา  อุปฑฺฒฌายมานาน   
ทารูน  กลาป  อุกฺขิปตฺวา  ปฏ ิย  วิปฺปกิณฺเณหิ  เกเสหิ  
กุมฺมคฺเคน  อาคนฺตฺวา  ภิกฺขูน  สมฺมุเข  อฏาสิ  ฯ  สามเณรา   
ทิสฺวา  อ ฺม ฺ  โอโลกยมานา  อาวุโส  ตุยฺห  ปตา   
ตุยฺห  มหาปตา  ตุยฺห  มาตุโลติ  หสมานา  คนฺตฺวา  โกนาโม  
ตฺว  อุปาสกาติ  นาม  ปุจฺฉึสุ  ฯ  โส  นาม  ปุจฺฉิโต   
วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  ทารุกลาป  ฉฑฺเฑตฺวา  วตฺถ  สวิธาย   
นิวาเสตฺวา  มหาเถเร  วนฺทิตฺวา  ติฏถ  ตาว  ภนฺเตติ    
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                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๘๒ 
 
อาห  ฯ  มหาเถรา  อฏสุ  ฯ   
        สามเณรา  อาคนฺตฺวา  มหาเถราน  สมฺมุขาป  ปริหาส  
กโรนฺติ  ฯ  อุปาสโก  อาห  ภนฺเต  ตุเมฺห  ม  ปสฺสิตฺวา   
ปริหสถ  ฯ  เอตฺตเกเนว  มตฺถก  ปตฺตมฺหาติ  มา  สลฺลกฺเขถ   
อหมฺป  ปุพฺเพ  ตุมฺหาทิโสว  สมโณ  อโหสึ  ฯ  ตุมฺหาก  ปน  
จิตฺเตกคฺคตามตฺตกป  นตฺถิ  ฯ  อห  อิมสฺมึ  สาสเน  มหิทฺธิโก   
มหานุภาโว  อโหสึ  ฯ  อากาส  คเหตฺวา  ปวึ  กโรมิ  ฯ  ปวึ   
คเหตฺวา  (๑) อากาส  ฯ  ทูร  [๒] สนติฺก  กโรมิ  สนฺติก  ทูร กโรมิ 
จกฺกวาฬสตสหสฺส  ขเณน  วินิวิชฺฌามิ  ฯ  หตฺเถ  เม  ปสฺสถ  ฯ  อิทานิ   
มกฺกฏหตฺถสทิสา  ฯ  อห  อิเมเหว  หตฺเถหิ  อิธ  นิสนิฺโนว 
จนฺทิมสุริเย  ปรามสึ  ฯ  อิเมสเยว  ปาทาน  จนฺทิมสุริเย   
ปาทกถลิก  กตฺวา  นิสีทึ  ฯ  เอวรูปา  เม  อิทฺธิ  ปมาเทน   
อนฺตรหิตา  ฯ  ตุเมฺห  มา  ปมชชฺิตฺถ  ฯ  ปมาเทน  ห ิ เอวรูป  พฺยสน   
ปาปุณนฺติ  ฯ  อปฺปมตฺตา  วิหรนฺตา  ชาติชรามรณสฺส  อนฺต  
กโรนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ตุเมฺห  ม ฺเว  อารมฺมณ  กริตฺวา  อปฺปมตฺตา  
โหถ  ภนฺเตติ  ตชฺเชตฺวา  โอวาทมทาสิ  ฯ  เต  ตสสฺ  กเถนฺตสฺเสว   
สเวค  อาปชฺชิตฺวา  วิปสฺสมานา  ตึสชนา  ตตฺเถว  อรหตฺต   
ปาปุณึสูติ  ฯ  เอวป  อุปฺปนฺนา  สมถวิปสฺสนา  นิรชฺุฌมานา   
อนตฺถาย  สวตฺตนฺตีติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
# ๑. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ   ฯ  ๒. เอตฺถนฺตเร  คณฺหิตฺวาติ  ทิสฺสติ   ฯ   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 283 

                *เลมที่  ๙ มหาสกุลุทายิสุตฺตวณฺณนา หนา  ๒๘๓ 
 
        อนุปฺปนฺนาน  ปาปกานนฺติ  เจตฺถ  อนุปฺปนฺโน  วา   
กามาสโว  น  อุปฺปชชฺตีติอาทีสุ  วุตฺตนเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
อุปฺปนฺนาน  ปาปกานนฺติ  เอตฺถ  ปน  จตุพฺพิธ  อุปฺปนฺน   
วตฺตมานุปฺปนฺน  ภุตฺวา  วิคตุปฺปนฺน  ฯ  โอกาสกตุปฺปนฺน  ฯ  ภูมิ- 
ลทฺธุปฺปนฺนนฺติ  ฯ  ตตฺถ  เย  กิเลสา  วิชฺชมานา  อุปฺปาทาทิ- 
สมงฺคิโน  ฯ  อิท  วตฺตมานุปฺปนฺน  นาม  ฯ  กมฺเม  ปน  ชวิเต  
อารมฺมณรส  อนุภวิตฺวา  นิรุทฺธ  วิปาก  (๑)ภุตฺวา  วิคต  นาม  ฯ   
กมฺม  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุทฺธ  ภุตฺวา   วิคต  นาม  ฯ  ตทุภยมฺป   
ภุตฺวา  วิคตุปฺปนฺนนฺติ  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ กุสลากุสลกมฺม  อ ฺสฺส  
กมฺมสฺส  วิปาก  ปฏิพาเหตฺวา  อตฺตโน  วิปากสฺส  โอกาส  กโรติ    
เอว  กเต  โอกาเส  วิปาโก  อุปฺปชฺชมาโน  โอกาสกรณโต   
ปฏาย  อุปปฺนฺโนติ  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  อิท  โอกาสกตุปฺปนฺน   
นาม  ฯ  ป ฺจกฺขนฺธา  ปน  วิปสฺสนาย  ภูมิ  นาม  ฯ  เต   
อตีตาทิเภทา  โหนฺติ  ฯ  เตสุ  อนุสยิตกิเลสา  ปน  อตีตา  วา  
อนาคตา  วา  ปจฺจุปฺปนฺนา  วาติ  น  วตฺตพฺพา  ฯ  อตีตกฺขนฺเธสุ   
อนุสยิตาป  หิ  อปฺปหีนาว  โหนฺติ  ฯ  อนาคตกฺขนฺเธสุ   
ปจฺจุปฺปนฺนกฺขนฺเธสุ  อนุสยิตาป  อปฺปหีนาว  โหนฺติ  ฯ  อิท  
ภูมิลทฺธุปฺปนฺน  นาม  ฯ  เตนาหุ  โปราณา  ตาสุ  ตาสุ  ภูมีสุ   
อสมุคฺฆาฏิตกิเลสา  ภูมิลทฺธุปฺปนฺนาติ  สงฺขฺย  คจฺฉนฺตีติ  ฯ   
# ๑. ม.  นิรุทธฺวิปาโก    
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        อปรมฺป  จตุพฺพิธ  อุปฺปนฺน  สมทุาจารุปฺปนฺน  ฯ  อารมฺมณาธิ- 
คหิตุปฺปนฺน  ฯ  อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน  อสมุคฺฆาฏิตุปฺปนฺนนฺติ  ฯ  ตตฺถ  
สวตฺตมานเยว  (๑)สมุทาจารุปฺปนฺน  นาม  ฯ  สกึ  จกฺขูนิ  อุมฺมิลิตฺวา  
อารมฺมเณ  นิมิตฺเต  คหิเต  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ  กิเลสา  
นุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ  น  วตฺตพฺพา  ฯ  กสฺมา  ฯ  อารมฺมณสฺส   
อธิคหิตตฺตา  ฯ  ยถา  กึ  ฯ  ยถา  ขีรรุกขฺสฺส  กุาริยา   
อาหตาหตฏาเน  ขีร  น  นิกฺขมิสฺสตีติ  น  วตฺตพฺพ    เอว   
อิท  อารมฺมณาธิคหิตุปฺปนฺน  นาม  ฯ  สมาปตฺติยา  อวิกฺขมฺภิตา  
กิเลสา  ปน  อิมสฺมึ  นาม  าเน  นุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ  น  วตฺตพฺพา  ฯ  
กสฺมา  ฯ  อวิกฺขมฺภิตตฺตา  ฯ  ยถา  กึ  ฯ  ยถา  สเจ  ขีรรุกฺเข   
กุาริยา  อาหเรยฺยุ  ฯ  อิมสฺมึ  นาม  าเน  ขีร  น  นิกฺขเมยฺยาติ   
น  วตฺตพฺพ  ฯ  เอว  ฯ  อิท  อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน  นาม  ฯ  มคฺเคน   
อสมุคฺฆาฏิตกิเลสา  ปน  ภวคฺเค  นิพฺพตฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชนฺตีติ  
ปุริมนเยเนว  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ  อิท  อสมุคฺฆาฏิตุปฺปนฺน  นาม  ฯ   
        อิเมสุ  อุปฺปนฺเนสุ  วตฺตมานุปฺปนฺน  ภุตฺวา  วิคตุปฺปนฺน   
โอกาสกตุปฺปนฺน  สมุทาจารุปฺปนฺนนฺติ  จตุพฺพิธ  อุปฺปนฺน   
น  มคฺควชฺฌ  ฯ  ภูมิลทฺธปฺุปนฺน  อารมฺมณาธิคหิตุปฺปนฺน   
อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน  อสมุคฺฆาฏิตุปฺปนฺนนฺติ  จตุพฺพิธ  มคฺควชฺฌ  ฯ   
มคฺโค  หิ  อุปฺปชฺชมาโน  เอเต  กิเลเส  ปชหติ  ฯ  โส  เย   
# ๑. ม.  สมปฺติ  วตฺตมานเยว   ฯ  
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กิเลเส  ปชหติ  ฯ  เต  อตีตา  วา  อนาคตา  วา  ปจฺจุปฺปนฺนา   
วาติ  น  วตฺตพฺพา  ฯ  วุตฺตป  เจต   
        ห ฺจิ  อตีเต  กิเลเส  ปชหติ  ฯ  เตน  หิ  ขีณ  เขเปติ    
นิรุทฺธ  นโิรเธติ  ฯ  วิคต  วิคเมติ  ฯ  อตฺถงฺคต  อตฺถงฺคเมติ  ฯ  อตีต   
ย  นตฺถ ิ ฯ  ต  ปชหติ  ฯ  ห ฺจิ  อนาคเต  กิเลเส  ปชหติ   
เตน  หิ  อชาต   ปชหติ  ฯ  อนิพฺพตฺต  ฯ  อนุปฺปนฺน  อปาตุภูต   
ปชหติ  ฯ  อนาคต  ย   นตฺถิ  ฯ  ต  ปชหติ  ฯ  ห ฺจิ  ปจฺจุปฺปนฺเน   
กิเลเส  ปชหติ  ฯ  เตน หิ รตฺโต  ราค  ปชหติ  ฯ  ทฏุโ  โทส   
มุโฬฺห  โมห  ฯ วินิพทฺโธ  มาน  ฯ  ปรามฏโ  ทฏิ ึ  ฯ  วิกฺเขปนโก 
อุทฺธจฺจ  ฯ  อนิฏงฺคโต  วิจิกิจฺฉ  ฯ  ถามคโต  อนุสย  ปชหติ  ฯ   
กณฺหสุกฺกา  ธมฺมา  ยุคนทฺธา  สมเมว  วตฺตนฺติ  ฯ  สงฺกิเลสิกา  
มคฺคภาวนา  โหติ  เป ฯ  เตนหิ  นตฺถิ  มคฺคภาวนา  นตฺถิ   
ผลสจฺฉิกิริยา    นตฺถ ิ กิเลสปฺปหาน  ฯ  นตฺถ ิ ธมฺมาภิสมโยติ  ฯ   
อตฺถิ  มคฺคภาวนา  ฯเป ฯ  อตฺถ ิ ธมฺมาภิสมโย  ฯ  ยถา  กถ   
วิย  ฯ  เสยฺยถาป  ตรโุณ  รุกฺโข  อชาตผโล  ฯเป ฯ  อปาตุภูตาเยว  
ปาตุภวนฺตีติ  ฯ  (๑)   
        อิติ  ปาลิย  อชาตผลรุกฺโข  อาคโต  ฯ  ชาตผลรุกฺเขน  ปน  
ทีเปตพฺพ  ฯ  ยถา  หิ  สผโล  ตรุณมฺพรุกฺโข  ฯ  ตสฺส  ผลานิ   
มนุสฺสา  ปรภุิ ฺเชยฺยุ  ฯ  เสสานิ  ปาเตตฺวา  ปจฺฉิโย  ปูเรยฺยุ   
#๑.  ขุ.ปฏิ.  ๓๑/๖๙๙/๖๐๕   ฯ  
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อถ ฺโ  ปุรโิส  ต  ผรสนุา  ฉินฺเทยฺย  ฯ  เตนสฺส  เนว  อตีตานิ  
ผลานิ  นาสิตานิ  โหนฺติ    น  อนาคตปจฺจุปฺปนฺนานิ  เนว 
อนาสิตานิป ฯ  อตีตานิ  หิ  มนุสฺเสหิ  ปริภุตฺตานิ    อนาคตานิ   
อนิพฺพตฺตานิ    น  สกฺกา  นาเสตุ   ฯ  ยสฺมึ  ปน  สมเย  โส  
ฉินฺโน  ฯ  ตทา  ผลานิเยว  นตฺถีติ  ปจฺจุปฺปนฺนานิป  อนาสิตานิ  ฯ  
สเจ  ปน  รุกโฺข  อจฺฉินฺโน  อสฺส  (๑)  อถสฺส  ปวีรส ฺจ  อาโปรส ฺจ   
อาคมฺม  ยานิ  ผลานิ  นิพฺพตฺเตยฺยุ  ฯ  ตานิ  นาสิตานิ  โหนฺติ  ฯ  
ตานิ  หิ  อชาตาเนว  น  ชายนฺติ  ฯ  อนิพฺพตฺตาเนว  น   
นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ  อปาตุภูตาเนว  น  ปาตุภวนฺติ  ฯ  เอวเมว  มคฺโค   
นาป  อตีตาทิเภเท  กิเลเส  ปชหติ  นาป  น ปชหติ  ฯ  เยส   
หิ  กิเลสาน  มคฺเคน  ขนฺเธสุ อปริ ฺาเตสุ  อุปฺปตฺติ  สิยา   
มคฺเคน  อุปฺปชฺชิตฺวา  ขนฺธาน  ปริ ฺาตตฺตา  เต  กิเลสา   
อชาตาว  น  ชายนฺติ  ฯ  อนิพฺพตฺตาว  น  นิพฺพตฺตนฺติ   
อปาตุภูตาว  น  ปาตุภวนฺติ  ฯ  ตรุณปุตฺตาย  อิตฺถิยา  ปุน   
อวิชายนตฺถ ฯ  พฺยาธิตาน  โรควูปสมตฺถ  ปตเภสชเฺชหิ(๓)  จาติ   
อยมตฺโถ  วิภาเวตพฺโพ  ฯ  เอว  มคฺโค  เย  กิเลเส  ปชหติ   
เต  อตีตา  วา  อนาคตา  วา  ปจฺจุปฺปนฺนา  วาติ  น   
วตฺตพฺพา    น  จ  มคฺโค  กิเลเส  น  ปชหติ  ฯ เย  ปน  มคฺโค  
กิเลเส  ปชหติ  ฯ  เต  สนธฺายอุปฺปนฺนาน  ปาปกานนฺติอาทิ     
# ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ   ฯ  ๒.  ม.  วีตโรคเภสชฺเชหิ   ฯ  
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วุตฺต  ฯ น  เกวล ฺจ  มคฺโค  กิเลเสเยว  ปชหติ  ฯ  กเิลสาน   
ปน  อปฺปหนีตฺตา  เย  จ  อุปฺปชฺเชยฺยุ  อุปาทินฺนกฺขนฺธา  ฯ  เตป   
ปชหติเยว  ฯ  วุตฺตป  เจต  โสตาปตฺติมคฺคาเณน  อภิสงฺขาร- 
วิ ฺาณสฺส  นิโรเธน  สตฺตภเว  เปตฺวา  อนมตคฺเค  สสาเรเยว 
อุปฺปชฺเชยฺยุ  นาม ฺจ  รูป ฺจ  ฯ  เอตฺเถเต  นิรชฺุฌนฺตีติ (๑)วิตฺถาโร  ฯ   
อิติ  มคฺโค  อุปาทินฺนโต  อนุปาทินฺนโต  วุฏาติ  ฯ  ภววเสน   
ปน  โสตาปตฺติมคฺโค  อปายภวโต  วุฏาติ  ฯ  สกทาคามิมคฺโค   
สุคติภเวกเทสโต  ฯ  อนาคามิมคฺโค  สุคติกามภวโต  ฯ  อรหตฺตมคฺโค  
รูปารูปภวโต  วุฏาติ  ฯ  สพฺพภเวหิ  วุฏาติเยวาติป  วทนฺติ  ฯ   
        อถ  มคฺคกฺขเณ  กถมนุปฺปนฺนาน  อุปฺปาทาย  ภาวนา   
โหติ  กถ  อุปฺปนฺนาน  วา   ิติยาติ  ฯ  มคฺคปฺปวตฺติยาเยว  ฯ   
มคฺโค  หิ  ปวตฺตมาโน  ปุพฺเพ  อนุปฺปนฺนปุพฺพตฺตา  อนุปฺปนฺโน   
นาม  วุจฺจติ  ฯ  อนาคตปุพฺพ  หิ  าน  อาคนฺตฺวา  อนนุภูตปุพฺพ   
วา  อารมฺมณ  อนุภวิตฺวา  วตฺตาโร  ภวนฺติ  อนาคตฏาน   
อาคตมฺหา  ฯ  อนนุภูต  อารมฺมณ  อนภุวิมฺหาติ  (๒)  ยา  จสฺส   
ปวตฺติ  ฯ  อยเมว   ิติ  นามาติ   ิติยา  ภาเวตีติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ   
        อิทฺธิปาเทสุ  สงฺเขปกถา  เจโตขิลสุตฺเต  (๓)  วุตฺตา  ฯ  อุปสมมาน   
คจฺฉติ  ฯ  กิเลสูปสมตฺถ  วา  คจฺฉตีติ  อุปสมคามี  ฯ  สมฺพุชฌฺมาน    
คจฺฉติ  ฯ  สมฺโพธตฺถาย  วา  คจฺฉตีติ  สมฺโพธคามี  ฯ   
#๑.  ขุ.จูฬ.   ๓๐/๘๙/๒๒  ฯ  ๒. ม.  อนุภวามาติ  ฯ ๓. ม.ม.ู  ๒๓/๒๒๖/๒๐๕  ฯ    
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        วิเวกนิสฺสิตาทีนิ  สพฺพาสวสวเร  วุตฺตานิ  ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถารโต  ปนาย  โพธิปกฺขิยกถา  วิสทฺุธิมคฺเค  
วุตฺตา  ฯ   
        วิโมกฺขกถาย  วิโมกเฺขติ  เกนฏเน  วิโมกฺขา  ฯ   
อธิมุจฺจนฏเน  ฯ  โก  ปนาย  อธิมุจฺจนฏโ  นาม  ฯ  ปจฺจนีก- 
ธมฺเมหิ  จ  สฏุ ุ  มุจฺจนฏโ  ฯ  อารมฺมเณ  จ  อภิรติวเสน  สุฏ ุ   
มุจฺจนฏโ  ฯ  ปตุองฺเก  วิสฺสฏงฺคปจฺจงฺคสฺส  ทารกสฺส  สยน  วิย   
อนิคฺคหิตภาเวน  นิราสงฺกตาย  อารมฺมเณ  ปวตฺตีติ  วุตฺต   
โหติ    อย  ปนตฺโถ  ปจฺฉิมวิโมกฺเข  นตฺถิ  ฯ  ปรุิเมสุ  สพฺเพสุ   
อตฺถิ  ฯ  รูป  รูปานิ  ปสฺสตีติ  เอตฺถ  อชฺฌตฺตเกสาทีสุ   
นีลกสิณาทิวเสน  อุปฺปาทิตรูปชฺฌาน  รูป  ฯ  (๑)  ตทสฺส  อตฺถติี   
รูป  ฯ  พหิทธฺา  รูปานิ  ปสฺสตีติ  พหิทฺธาป  นีลกสณิาทีนิ  
รูปานิ  ฌานจกฺขุนา  ปสฺสติ  ฯ  อิมินา  อชฺฌตตฺพหิทฺธาวตฺถุเกสุ   
กสิเณสุ  อุปฺปาทิตชฺฌานสฺส  ปุคฺคลสสฺ  จตฺตาริป  รูปา- 
วจรชฺฌานานิ  ทสฺสิตานิ  ฯ  อชฌฺตฺต  อรูปส ฺ ีติ  อชฺฌตฺต  น   
รูปส ฺ ี  ฯ  อตฺตโน  เกสาทีสุ  อนุปฺปาทิตรูปาวรชฺฌาโนติ   
อตฺโถ  ฯ  อิมนิา  พหิทฺธา  ปริกมฺม  กตฺวา  พหิทฺธา  วา 
อุปฺปาทิตชฺฌานสฺส  รูปาวจรชฺฌานานิ  ทสฺสิตานิ  ฯ   
        สุภนฺเตว  อธิมุตฺโต  โหตีติ  อิมินาว  สุวิสุทฺเธสุ  นลีาทีสุ    
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วณฺณกสิเณสุ  ฌานานิ  ทสฺสิตานิ  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  อนฺโต 
อปฺปนาย  สุภนฺติ  อาโภโค  นตฺถิ  ฯ  โย  ปน  สุวิสทฺุธ   
สุภกสิณ  อารมฺมณ  กตฺวา  วิหรติ  ฯ  โส  ยสฺมา  สภุนฺติ  อธิมุตฺโต  
โหตีติ  วตฺตพฺพตฺต  อาปชฺชติ  ฯ  ตสฺมา  เอว  เทสนา  กตา  ฯ   
ปฏิสมฺภิทามคฺเค  ปน  กถ  สุภนฺเตว  อธิมุตฺโต  โหตีติ  อธิโมกฺโข  
อิธ  ภิกฺขุ  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรติ   
ฯเป ฯ  เมตฺตาย  ภาวิตตฺตา  สตฺตา  อปฺปฏิกฺกูลาว  โหนฺติ  ฯ  กรณุา- 
มุทิตาอุเปกฺขาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรติ   
กรุณามุทิตาอุเปกฺขาย  ภาวิตตฺตา  สตฺตา  อปฺปฏิกกฺูลา  โหนฺติ   
เอว  สุภนฺเตว  อธิมุตฺโต  โหตีติ  วิโมกฺโขติ  (๒)วุตฺต  ฯ   
        สพฺพโส  รูปส ฺานนฺติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ฯ  ต  สพฺพ  
วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตเมว  ฯ  อย  อฏโม  วิโมกฺโขติ  อย  จตุนฺน   
ขนฺธาน  สพฺพโส  วิสฺสฏตฺตา  วิมุตฺตตฺตา  อฏโม  อุตฺตโม  
วิโมกฺโข  นาม  ฯ   
        อภิภายตนกถาย  อภิภายตนานีติ  อภิภวนการณานิ  ฯ   
กึ  อภิภวนฺติ  ฯ  ปจฺจนีกธมฺเมป  อารมฺมณานิป  ฯ  ตานิ   
หิ  ปฏิปกฺขภาเวน  ปจฺจนีกธมฺเม  อภิภวนฺติ  ฯ  ปุคฺคลสฺส   
าณุตฺตริกตาย  อารมฺมณานิ  ฯ  อชฺฌตฺต  รูปส ฺ ีติอาทีสุ   
ปน  อชฌฺตฺตรูเป  ปรกิมฺมวเสน  อชฺฌตฺต  รูปส ฺ ี  นาม    
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โหติ  ฯ   อชฌฺตฺตมฺหิ  นีลปริกมฺม  กโรนฺโต  เกเส  วา  ปตฺเต   
วา  อกฺขิตารกาย  วา  กโรติ  ปตปริกมมฺ  กโรนฺโต  เมเท   
วา  ฉวิยา  วา  หตฺถตเลสุ  วา  ปาทตเลสุ  วา  อกฺขีน  ปตฏาเน  
วา  กโรติ  โลหิตปริกมฺม  กโรนฺโต  มเส  วา  โลหิเต  วา   
ชิวฺหาย  วา  อกฺขีน  รตฺตฏาเน  วา  กโรติ  โอทาตปริกมฺม   
กโรนฺโต  อฏ ิมฺหิ  วา  ทนฺเต  วา  นเข  วา  อกฺขีน  เสตฏาเน   
วา  กโรติ    ต  ปน  สุนีล  สุปตก  สุโลหิตก  สโุอทาต  น   
โหติ   อสุวิสุทฺธเมว  (๑)โหติ     
        เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสตีติ  ยสฺเสต  ปรกิมฺม  กตวา 
อชฺฌตฺต  อุปปฺนฺน  โหติ    นิมิตฺต  ปน  พหิทฺธา  ฯ  โส  เอว   
อชฺฌตฺต  ปรกิมฺมสฺส  พหิทฺธา  จ  อปปฺนาย  วเสน  อชฌฺตฺต  
รูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสตีติ  วุจฺจติ  ฯ  ปริตฺตานีติ   
อวฑฺฒิตานิ  ฯ  สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติ  สุวณฺณานิ  วา  โหนฺติ 
ทุพฺพณฺณานิ  วา  ฯ  ปริตฺตวเสเนว  อิทมภิภายตน  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ  ฯ  ตานิ  อภิภุยฺยาติ  ยถา  นาม  สมฺปุณฺณคหณิโก  (๒)   
กตจฺฉุมตฺต  ภตฺต  ลภิตฺวา  ก ึ เอตฺถ  ภุ ฺชิตพฺพ  อตฺถีติ  สงฺกฑฺฒิตฺวา   
เอกกพฬเมว  กโรติ    เอวเมว  าณุตฺตริโก  ปุคฺคโล  วิสทาโณ   
กึ  เอตฺถ  ปรตฺิตเก  อารมฺมเณ  สมาปชฺชิตพฺพ  อตฺถิ    นาย   
มม  ภาโรติ  ตานิ  รูปานิ  อภิภวิตฺวา  สมาปชฺชติ  ฯ  สห    
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นิมิตฺตุปฺปาเทเนตฺถ อปฺปน  ปาเปตีติ  อตฺโถ  ฯ  ชานามิ   
ปสฺสามีติ  อิมินา  ปนสฺส  อาโภโค  กถิโต  ฯ  โส  จ  โข   
สมาปตฺติโต  วุฏ ิตสฺส  ฯ  น  อนฺโตสมาปตฺติย  ฯ  เอวส ฺ ี   
โหตีติ  อาโภคส ฺายป  ฌานส ฺายป    อภิภวส ฺา  หิสฺส  
อนฺโตสมาปตฺติยมฺป  อตฺถิ  ฯ  อาโภคส ฺา  ปน  สมาปตฺติโต   
วุฏ ิตสฺเสว  ฯ   
        อปฺปมาณานีติ  วฑฺฒิตปฺปมาณานิ  ฯ  มหนฺตานีติ  อตฺโถ  ฯ   
อภิภุยฺยาติ  เอตฺถ  ปน  ยถา  มหคฺฆโส  ปุรโิส  เอกภตฺตวฑฺฒิต  (๑)   
ลภิตฺวา  อ ฺโป  โหตุ  ฯ  อ ฺโป  โหตุ  ฯ  ก ึ เอส  (๒)  มยฺห   
กริสฺสตีติ  ต  น  มหนฺตโต  ปสฺสติ  ฯ เอวเมว  าณุตฺตโร  ปุคฺคโล   
วิสทาโณ  กึ  เอตฺถ  สมาปชฺชิตพฺพ    นยิท  อปฺปมาณนฺติ   
มยฺห  จิตฺเตกคฺคตากรเณ  ภาโร  อตฺถีติ  ตานิ  อภิภวิตฺวา   
สมาปชฺชติ  ฯ  สห  นิมิตฺตุปฺปาเทเนเวตฺถ  อปฺปน  ปาเปตีติ   
อตฺโถ  ฯ   
        อชฌฺตฺต  อรูปส ฺ ีติ  อลาภิตาย  วา  อนตฺถกิตาย  วา   
อชฺฌตฺตรูเป  ปริกมฺมส ฺาวิรหิโต  ฯ  เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ   
ปสฺสตีติ  ยสสฺ  ปรกิมฺมป  นิมิตฺตป  พหิทฺธาว  อุปฺปนฺน   
โส  เอว  พหิทฺธา  ปริกมมฺสฺส  เจว  อปฺปนาย  จ  วเสน   
อุปฺปนฺน  (๓)  อชฌฺตฺต  อรูปส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสตีติ    
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วุจฺจติ  ฯ  เสสเมตฺถ  จตุตฺถาภิภายตเน  วุตฺตนยเมว  ฯ  อิเมสุ  ปน   
จตูสุ  ปริตฺต  วิตกฺกจริตวเสน  อาคต  ฯ  อปฺปมาณ  โมหจริต- 
วเสน  ฯ  สุวณฺณ  โทสจรติวเสน  ฯ  ทพฺุพณฺณ  ราคจริตวเสน  ฯ  
เอเตส  หิ  เอตานิ  สปฺปายานิ  ฯ  สา  จ  เนส  สปปฺายตา  
วิตฺถารโต  วิสุทฺธิมคฺเค  จริยนิทฺเทเส  วุตฺตา  ฯ   
        ป ฺจมาภิภายตนาทีสุ  นลีานีติ  สพฺพสงฺคาหิกวเสน   
วุตฺต    นลีวณฺณานีติ  วณฺณวเสน  นีลานิ  ฯ  (๒)  นีลนิทสฺสนานีติ   
นิทสฺสนวเสน  ฯ  อป ฺายมานวิวรานิ  อสมฺภินฺนวณฺณานิ  เอก- 
นีลาเนว  หุตฺวา  ทิสฺสนฺตีติ  วุตฺต  โหติ    นีลนิภาสานีติ  อิท   
ปน  โอภาสวเสน  วุตฺต    นีโลภาสานิ  นีลปภายุตฺตานีติ   
อตฺโถ  ฯ  เอเตน  เตส  สุวิสุทฺธต  ทสฺเสติ  ฯ  วิสุทธฺวณฺณวเสเนว   
หิ  อิมานิ  จตฺตาริ  อภิภายตนานิ  วุตฺตานิ  ฯ  อุมาปุปฺผนฺติ  (๓)   
เอต  หิ  ปุปฺผ  สินิทฺธ  มุทุ  ทิสฺสมานป  นลีเมว  โหติ  ฯ 
คิริกณฺณิกปุปฺผาทีนิ  ปน  ทิสฺสมานานิ  เสตธาตุกานิ  โหนฺติ  ฯ  
ตสฺมา  อิทเมว  คหิต    น  ตานิ  ฯ  พาราณเสยฺยกนฺติ  พาราณสิย   
ภว  ฯ  (๔)  ตตฺถ  กริ  กปฺปาโสป  มทุุ  ฯ  สุตฺตกนฺติกาโยป  ตนฺตวายาป  
เฉกา  ฯ  อุทกป  สุจิ  สินทิฺธ  ฯ  ตสฺมา  วตฺถ  อุภโตภาควิมฏ  
โหติ    ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ  มฏ  มุทุ  สินิทธฺ  ขายติ  ฯ  ปตานีติ- 
อาทีส  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ    นลีกสิณ   
# ๑. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ   ๒.  สี. ม.  อุมฺมาปุปผนฺติ   ฯ    
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อุคฺคณฺหนฺโต  นลีสฺมึ  นิมตฺิต  คณฺหาติ  ปุปฺผสฺมึ  วา  วตฺถสฺม ึ  
วา  วณฺณธาตุยา  วาติอาทิก  ปเนตฺถ  กสิณกรณ ฺเจว   
ปริกมฺม ฺจ  อปฺปนาวิธาน ฺจ  สพฺพ  วิสุทฺธิมคฺเค  วิตฺถารโต   
วุตฺตเมว  ฯ   
        อภิ ฺาโวสานปารมิปฺปตฺตาติ  อิโต  ปุพฺเพสุ  สติ- 
ปฏานาทีสุ  เต  ธมฺเม  ภาเวตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตา    จ 
อภิ ฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา  นาม  โหนฺติ  ฯ  อิเมสุ  ปน   
อฏสุ  อภิภายตเนสุ  จิณฺณวสีภาวาเยว  อภิ ฺาโวสาน- 
ปารมิปฺปตฺตา  นาม  ฯ   
        กสิณกถาย  สกลฏเน  กสิณานิ  ฯ  ตทารมฺมณาน  ธมฺมาน   
เขตฺตฏเน  อธิฏานฏเน  วา  อายตนานิ  ฯ  อุทฺธนฺติ  อุปริคคน- 
ตลาภิมุข  ฯ  อโธติ  เหฏา  ภูมิตลาภิมุข  ฯ  ติริยนฺติ  เขตฺตมณฺฑลมิว   
สมนฺตา  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  ฯ  เอกจฺโจ  หิ  อุทฺธเมว  กสิณ  วฑฺเฒติ  ฯ  
เอกจฺโจ  อโธ  ฯ  เอกจฺโจ  สมนฺตโต  ฯ  เตเนว  การเณน   เอว   
ปสาเรติ  อาโลกมิว  รูปทสฺสนกาโม  ฯ   เตน  วุตฺต  ปว- 
กสิณเมโก  ส ฺชานาติ  อุทฺธ  อโธ  ติริยนฺติ  ฯ  อทฺวยนฺติ  
ทิสานุทิสาสุ  อทฺวย  ฯ  อิท  ปน  เอกสฺส  อ ฺาภาวานุปคมนตฺถ   
วุตฺต  ฯ  ยถา  หิ  อุทก  ปวิฏสฺส  สพฺพทิสาสุ  อุทกเมว  โหติ   
อน ฺ  ฯ  เอวเมว  ปวีกสิณ  ปวีกสิณเมว  โหติ    นตฺถิ  ตสฺส   
อ ฺโ  กสิณสมฺเภโทติ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  อปฺปมาณนฺติ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 294 

                *เลมที่  ๙ ปรพฺิพาชกวคฺควณฺณนา หนา  ๒๙๔ 
 
อิท  ตสฺส  ตสฺส  ผรณอปฺปมาณวเสน  วุตฺต  ฯ  ต ฺหิ  เจตสา   
ผรนฺโต  สกลเมว  ผรติ  ฯ  อยมสฺส  อาทิ  ฯ  อิท  มชฺฌนฺติ  ปมาณ  
น  คณฺหาตีติ  ฯ  วิ ฺาณกสิณนฺติ  เจตฺถ  กสิณุคฺฆาฏิมากาเส  ปวตฺต  
วิ ฺาณ  ฯ  ตตฺถ  กสิณวเสน  กสิณุคฺฆาฏิมากาเส  ฯ  กสิณุคฺฆาฏิ- 
มากาสวเสน  ตตฺถ  ปวตฺตวิ ฺาเณ  อุทฺธมโธติริยตา  เวทิตพฺพา  ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  กมมฺฏานภาวนานเยน  ปเนตานิ  ปวี- 
กสิณาทีนิ  วิตฺถารโต  วิสทฺุธิมคฺเค  วุตฺตาเนว  ฯ  อิธาป   
จิณฺณวสิภาเวเนว  อภิ ฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา  โหนฺตีติ  
เวทิตพฺพา  ฯ  ตถา  อิโต  อนนฺตเรสุ  จตูสุ  ฌาเนสุ  ฯ  ย  
ปเนตฺถ  วตฺตพฺพ  ฯ  ต  มหาอสฺสปุรสุตฺเต  วุตฺตเมว  ฯ  วิปสฺสนา- 
าเณ  ปน  รูปติอาทีน  อตฺโถ  วุตฺโตเยว  ฯ  เอตฺถ  สิต   
เอตฺถ  ปฏิพทฺธนฺติ  เอตฺถ  จาตุมหาภูติเก  กาเย  นิสสฺิต ฺจ  
ปฏิพทฺธ ฺจ  ฯ  สุโภติ  สนฺุทโร  ฯ  โชติมาติ  สุปริสุทฺธอากรสมุฏ ิโต  ฯ  (๑) 
สุปริกมฺมกโตติ  สุฏ ุ  กตปริกมฺโม  อปนีตปาสาณสกฺขโร  ฯ  อจฺโฉติ   
ตนุจฺโฉ  ตนุจฺฉวิ  ฯ  วิปปฺสนฺโนติ  สฏุ ุ  วิปฺปสนโฺน  ฯ  สพฺพาการ- 
สมฺปนฺโนติ  โธวนวิชฺฌนาทีหิ(๒)  สพฺเพหิ  อากาเรหิ  สมฺปนโฺนฯ 
นีลนฺติอาทีหิ  วณฺณสมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ  ฯ  ตาทิส  ห ิ อาวุต  ปากฏ   
โหติ  ฯ 
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  เอว  อุปมาสสนฺทน  เวทิตพฺพ  มณิ   
# ๑.  สี. ม.  สุปริสุทฺธอาการสมุฏ ิโต   ฯ  ๒. ม.  โธวนเวธนาทีหิ   ฯ  
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วิย  หิ  กรชกาโย  ฯ  อาวุต  สุตฺต  วิย  วิปสฺสนาาณ  ฯ   
จกฺขุมา  ปุริโส  วิย  วิปสสฺนาลาภี  ภิกฺขุ  ฯ  หตฺเถ  กริตฺวา   
ปจฺจเวกฺขโต  อย  โข  มณีติ  มณิโน  อาวิภูตกาโล  วิย  
วิปสฺสนาาณ  อภินีหริตฺวา  นิสินฺนสฺส  ภิกฺขุโน  จาตุมหา- 
ภูติกกายสฺส  อาวิภูตกาโล  ฯ  ตตฺริท  สุตฺต  อาวุตนฺติ  สุตฺตสฺส   
อาวิภูตกาโล  วิย  วิปสฺสนาาณ  อภินีหริตฺวา  นิสินฺนสฺส   
ภิกฺขุโน  ตทารมฺมณาน  ผสฺสป ฺจมกาน  วา  สพฺพจิตฺต- 
เจตสิกาน  วา  วิปสฺสนาาณสฺเสว  วา  อาวิภูตกาโลติ  ฯ   
        ก ึ ปเนต  าณสฺส  อาวิภูต  ฯ  ปคฺุคลสฺสาติ  ฯ  าณสฺส  ฯ 
ตสฺส  ปน  อาวิภาวตฺตา  ปุคฺคลสฺส  อาวิภูตาว  โหนฺติ  ฯ  อิท ฺจ   
วิปสฺสนาาณ  มคฺคสฺส  อนนฺตร  ฯ  เอว  สนฺเตป  ยสฺมา   
อภิ ฺาวาเร  อารทฺเธ  เอตสฺส  อนฺตราวาโร  (๑)  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมา   
อิเธว  ทสฺสิต  ฯ  ยสฺมา  จ  อนิจฺจาทิวเสน  อกตสมฺมสนสฺส  
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  เภรวสทฺท  สุณโต  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติยา   
เภรเว  ขนฺเธ  อนุสฺสรโต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  เภรว  รูป   
ปสฺสโต  ภยสนฺตาโส  อุปฺปชฺชติ    น  อนิจฺจาทิวเสน  กตสมฺมสนสฺส  
ตสฺมา  อภิ ฺาปตฺตสฺส  ภยวิโนทกเหตุสมฺปาทนตฺถป  อิท  อิเธว   
ทสฺสิต  ฯ  อิธาป  อรหตฺตวเสเนว  อภิ ฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา  
เวทิตพฺพา  ฯ    
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        มโนมยทิฺธิย  จิณฺณวสิตาย  ฯ  ตตฺถ  มโนมยนฺติ  มเนน   
นิพฺพตฺต  ฯ  สพฺพงฺคป ฺจงฺคีติ  สพฺเพหิ  องฺเคหิ  จ  ป ฺจงฺเคหิ   
จ  สมนฺนาคต  ฯ  อหีนินฺทฺริยนฺติ  ฯ  สณฺานวเสน  อวิกลินฺทรฺิย  ฯ  
อิทฺธิมตา  นิมฺมิตรูป  ห ิ สเจ  อิทฺธิมา  โอทาโต  ฯ  ตป  โอทาต   
สเจ  อวิทฺธกณฺโณ  ฯ  ตป  อวิทฺธกณฺณนฺติ  เอว  สพพฺากาเรหิ  
เตน  สทิสเมว  โหติ    มุ ฺชมฺหา  อีสิกนฺติอาทิ  อุปมตฺตยมฺป   
ตสทิสภาวทสฺสนตฺถเมว  วุตฺต  ฯ  มุ ฺชสทิสา  เอว  หิ  ตสฺส   
อนฺโต  อีสิกา  โหติ    โกสสทิโสเยว  อสิ  ฯ  วฏฏาย  โกสิยา   
วฏฏ  อสิเมว  ปกฺขิปนฺติ  ฯ  สตฺถกาย  สตฺถก  ฯ  (๑)   
        กรณฺฑาติ  อทมฺป  อหิก ฺจุกสฺส  นาม  น  วิลีว- 
กรณฺฑกสฺส  ฯ  อหิก ฺจุโก  ห ิ อสินา  สทิโสว  โหติ    ตตฺถ   
กิ ฺจาป  ปุริโส  อหึ  กรณฺฑา  อุทฺธเรยฺยาติ  หตฺเถน  อุทฺธรมาโน  
วิย  ทสฺสิโต  ฯ  อถโข  จิตฺเตเนวสฺส  อุทฺธรณ  เวทิตพฺพ  ฯ  อย   
หิ  อหิ  นาม  สชาติย   ิโต  ฯ  กฏนตฺร  วา  รุกฺขนฺตร  วา  
นิสฺสาย  ฯ  ตจโต  สรีรนิกฺกฑฺฒนปโยคสงฺขาเตน  ถาเมน  ฯ  สรรี   
ขาทมาน  วิย  ปุราณตจ  ชิคุจฺฉนฺโตติ  อิเมหิ  จตูหิ  การเณหิ   
สยเมว  ก ฺจุก  ชหติ    น  สกฺกา  ตโต  อ ฺเน  อุทฺธริตุ   ฯ  
ตสฺมา  จิตฺเตน  อุทฺธรณ  สนฺธาย  อิท  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
อิติ  มุ ฺชาทิสทิส  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  สรีร  ฯ  อีสิกาทิสทิส    
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นิมฺมิตรูปนฺติ  อิทเมตฺถ  โอปมฺมสสนฺทน    นิมฺมานวิธาน  ปเนตฺถ   
ปรโต  จ  อิทธฺิวิธาทิป ฺจาภิ ฺากถา  สพฺพากาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค   
วิตฺถาริตาติ  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ  อุปมามตฺตเมว   
หิ  อิธ  อธิก  ฯ   
        ตตฺถ  เฉกกุมฺภการาทโย  วิย  อิทธฺิวิธาณลาภี  ภิกฺขุ   
ทฏพฺโพ  ฯ  สุปรกิมฺมกตมตฺติกาทโย  วิย  อิทฺธิวิธาณ   
ทฏพฺพ  ฯ  อิจฺฉิติจฺฉิตภาชนวิกติอาทิกรณ  วิย  ตสฺส  ภิกฺขุโน  
วิกุพฺพน  ทฏพฺพ  ฯ  อิธาป  จิณฺณวสิตาวเสเนว  อภิ ฺา- 
โวสานปารมิปฺปตฺตา  เวทิตพฺพา  ฯ  ตถา  ตโต  (๑)ปราสุ  จตูสุ   
อภิ ฺาสุ  ฯ   
        ตตฺถ  ทพฺิพโสตธาตุอุปมาย  สงฺขธโมติ  สงฺขธมโก  ฯ   
อปฺปกสิเรเนวาติ  นิทฺทุกฺเขเนว  วิ ฺาเปยฺยาติ  ชานาเปยฺย  ฯ   
ตตฺถ  เอว  จาตุทฺทิสา  วิ ฺาเปนฺเต  สงฺขธมเก  สงฺขสทฺโท   
อยนฺติ  ววตฺถาเปนฺตาน  สตฺตาน  ตสฺส  สงฺขสทฺทสฺส  อาวิภูต- 
กาโล  วิย  โยคิโน  ทรูสนฺติกเภทาน  นิพฺพาน ฺเจว  มานุสกาน ฺจ   
สทฺทาน  อาวิภูตกาโล  ทฏพฺโพ  ฯ   
        เจโตปรยิาณูปมาย  ทหโรติ  ตรโุณ  ฯ  ยุวาติ  โยพฺพเนน   
สมนฺนาคโต  ฯ  มณฺฑนกชาติโกติ  ยุวาป  สมาโน  น  อาลสิโย  
กิลิฏวตฺถสรีโร  ฯ  อถโข  มณฺฑนกปกติโก  ฯ  ทิวสสฺส  เทฺว   
# ๑.  ม. อิโต  ฯ  
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ตโย  วาเร  นหฺายิตฺวา  สุทฺธวตฺถปริทหนอลงฺการกรณสีโลติ   
อตฺโถ  ฯ  สกณิกนฺติ  กาฬติลกวงฺกมุขทูสิปฬกาทีน  อ ฺตเรน   
สโทส  ฯ  ตตฺถ  ยถา  ตสฺส  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขโต  มุขโทโส   
ปากโฏ  โหติ    เอว  เจโตปริยาณาย  จิตฺต  อภินีหริตฺวา   
นิสินฺนสฺส  ภิกฺขุโน  ปเรส  โสฬสวิธ  จิตฺต  ปากฏ  โหตีติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  ปุพฺเพนิวาสูปมาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ฯ  ต  สพฺพ   
มหาอสฺสปุเร  วุตฺตเมว  ฯ   
        อย  โข  อุทายิ  ป ฺจโม  ธมโฺมติ  เอกูนวีสติ  ปพฺพานิ   
ปฏิปทาวเสน  เอก  ธมฺม  กตฺวา  ป ฺจโม  ธมฺโมติ  วุตฺโต  ฯ   
ยถา  ห ิ อฏกนาครสุตฺเต  เอกาทส  ปพฺพานิ  ปุจฺฉาวเสน  
เอกธมฺโม  กโต  ฯ  เมวมิธ  เอกูนวีสติ  ปพฺพานิ  ปฏิปทาวเสน  เอโก   
ธมฺโม  กโตติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  อิเมสุ  จ  ปน  เอกูนวีสติยา   
ปพฺเพสุ  ปฏปิาฏิยา  อฏสุ  โกฏาเสสุ  วิปสฺสนาาเณ  จ  
อาสวกฺขยาเณ  จ  อรหตฺตวเสน  อภิ ฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา  
เวทิตพฺพา  ฯ  เสเสสุ  จิณฺณวสิภาววเสน  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        มหาสกุลทุายิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        สตฺตม   ฯ 
                                ________________   
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                        สมณมุณฺฑิกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สมณมุณฺฑิกสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อุคฺคาหมาโนติ   
ตสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  นาม  ฯ  สุมโนติ  ปกตินาม  ฯ  กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  
ปน  อุคฺคหิตุ  สมตฺถตาย  อุคฺคาหมาโนติ  น  ส ฺชานนฺติ  ฯ   
สมยมฺปวทนฺติ   เอตฺถาติ  สมยปฺปวาทก  ฯ  ตสฺมึ  กิร  าเน   
จงฺกีตารุกฺขโปกฺขรสาติปฺปภูตโย  พฺราหฺมณา  นิคณฺา  อเจลก- 
ปริพฺพาชกาทโย  จ  ปพฺพชิตา  สนฺนปิติตา  (๑)  อตฺตโน  อตฺตโน  
สมย  ปวทนฺติ  กเถนฺติ  ทเีปนฺติ   ตสฺมา  โส  อาราโม   
สมยปฺปวาทโกติ  วุจฺจติ  ฯ  เสฺวว  ตินทฺุกาจีรสงฺขาตาย  ติมฺพรู- 
สกรุกฺขปนฺติยา  ปริกฺขิตฺตตฺตา  ตินฺทุกาจีร  ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ   
ปม  เอกา  สาลา  อโหส ิ ฯ  ปจฺฉา  มหาปุ ฺ  โปฏปาท- 
ปริพฺพาชก  นิสฺสาย  พหู  สาลา  กตา  ฯ  ตสฺมา  ตเมว  เอก   
สาล  อุปาทาย  ลทฺธนามวเสน  เอกสาลโกติ  วุจฺจติ  ฯ  มลลฺิกาย   
ปน  ปสฺเสนทิร ฺโ  เทวิยา  อุยฺยานภูโต  โส  ปปฺุผผลส ฺฉนฺโน   
อาราโมติ  กตฺวา  มลฺลิกาย  อาราโมติ  สงฺข  คโต  ฯ  ตสฺมึ   
สมยปฺปวาทเก  ตินฺทุกาจีเร  เอกสาลเก  มลฺลิกาย  อาราเม.  ปฏิวสตีติ   
วาสผาสุกาย  วสติ  ฯ  ทิวา  ทิวสฺสาติ  ทิวสสฺส  ทิวา  นาม   
มชฺฌนฺตาติกฺกโม  ฯ  ตสฺมึ  ทิวสสฺสป  ทิวาภูเต  อติกฺกนฺตมตฺเต   
มชฺฌนฺติเก  นิกฺขมีติ  อตฺโถ  ฯ  ปฏิสลฺลีโนติ  ตโต  ตโต   
# ๑. ม.  สนนฺิปติตฺวา   ฯ  
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รูปาทิโคจรโต  จิตฺต  ปฏสิหริตฺวา  สลฺลีโน  ฯ  (๑)  ฌานรติเสวนวเสน   
เอกีภาวงฺคโต  ฯ  มโนภาวนียานนฺติ  มนวฑฺฒกานเยว  ฯ  (๒)  อาวชฺชโต   
มนสิกโรโต  จิตฺต  วินีวรณ  โหติ  อุนนฺมติ  วฑฺฒติ  ฯ   
ยาวตาติ  ยตฺตกา  ฯ อย  เตส  อ ฺตโรติ  อยนฺเตส  อพฺภนฺตโร  
เอโก  สาวโก  ฯ  อปฺเปว  นามาติ  ตสฺส  อุปสงฺกมน  ปตฺถยมาโน  
อาห  ฯ ปตฺถนาการณ  ปน  สนฺทกสุตฺเต  วุตฺตเมว  ฯ   
        เอตทโวจาติ  ทนฺธป ฺโ  อย  คหปติ  ฯ  ธมฺมกถาย  น   
สงฺคณฺหิตฺวา  อตฺตโน  สาวก  กริสฺสามีติ  ม ฺมาโน  เอต   
จตูหิ  โขติอาทิวจน  อโวจ  ฯ  ตตฺถ  ป ฺเปมีติ  ทสฺเสมิ   
เปมิ  สมฺปนฺนกุสลนฺติ  ปริปุณฺณกุสล  ฯ  ปรมกสุลนฺติ  อุตฺตม- 
กุสล  ฯ  อโยชฺฌนฺติ  วาทยุทฺเธน  ยุชฌฺตฺิวา  จาเลตุ  อสกฺกุเณยฺย   
อจล  นิกฺกมปฺ  ถิร    น  กโรตีติ  อกรณมตฺตเมว  วทติ  ฯ  
เอตฺถ  ปน  สวรปฺปหาน  วา  ปฏิเสวนปฺปหาน  วา  น  วทติ  ฯ   
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        เนว  อภินนฺทีติ  ติตฺถิยา  นาม  ชานิตฺวาป  อชานิตฺวาป   
ย  วา  ต  วา  วทนฺตีติ  ม ฺมาโน  นาภินนฺทิ    นปปฺฏิกฺโกสีติ   
สาสนสฺส  อนุโลม  วิย  ปสนฺนาการ  วิย  วทตีติ  ม ฺมาโน   
น  ปฏิเสเธติ  ฯ   
        ยถา  อุคฺคาหมานสฺสาติ  ยถา  ตสฺส  วจน  ฯ  เอว  สนฺเต    
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อุตฺตานเสยฺยโก  กุมาโร  อโยชฺฌสมโณ  ถริสมโณ  ภวิสฺสติ  ฯ  มย  
ปน  เอว  น  วทามาติ  ทีเปติ  ฯ  กาโยติป  น  โหตีติ  สกกาโย  (๑)   
ปรกาโยติป  วิเสสาณ  น  โหต ิ   อ ฺตฺร  ผนฺทิตมตฺตาติ   
ปจฺจตฺถรเณ  วลฺลิสมฺผสฺเสน  วา  มงฺคุณทฏเน  วา  กาย- 
ผนฺทนมตฺต  นาม  โหติ    ต  เปตฺวา  อ ฺเน   กาเยน  กรณกมฺม   
นาม  นตฺถิ  ฯ  ตป  จ  กิเลสสหคตจิตฺเตเนว  โหติ    วาจาติป   
น  โหตีติ  มจฺิฉาวาจา  สมฺมาวาจาติป  นานตฺต  น  โหติ ฯ 
โรทิตมตฺตาติ  ชิฆจฺฉาปปาสาปเรตสฺส  ปน  โรทิตมตฺต  โหติ  
ตป  กิเลสสหคตจิตฺเตเนว  ฯ  สงฺกปฺโปติ  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  สมมฺา- 
สงฺกปฺโปติป  นานตฺต  น  โหติ  ฯ  วิกฏุิตมตฺตาติ (๒) วิกุฏิตมตฺต  ฯ   
โรทนหสิตมตฺต  โหติ    ทหรกุมารกาน  หิ  จิตฺต  อตีตารมฺมณ  
ปวตฺตติ   นิรยโต  อาคตา  นิรยทุกฺข  สริตฺวา  โรทนติฺ  เทวโลกโต   
อาคตา  เทวโลกสิร ึ(๓) สริตฺวา (๓) หสนฺติ  ฯ  ตมฺป  กิเลสสหคต- 
จิตฺเตเนว  โหติ    อาชีโวติ  มิจฺฉาชีโว  สมฺมาชีโวติป  นานตฺต   
น  โหติ    อ ฺตฺร  มาตุถ ฺาติ  ถ ฺโจรทารกา  นาม   
โหนฺติ  ฯ  มาตริ  ขีร  ปายนฺติยา  อปวิตฺวา  อ ฺาวิหิตกาเล  
ปฏ ิปสฺเสน  อาคนฺตฺวา  ถ ฺ  ปวนฺติ  ฯ  เอตฺตก  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺโ  
มิจฺฉาชีโว  นตฺถิ  ฯ  อยมฺป  กิเลสสหคตจิตฺเตเนว  โหตีติ  ทีเปติ  ฯ  (๔)  
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        เอว  ปรพฺิพาชกวาท  ปฏิกฺขิปตฺวา  อิทานิ  สย  เสกฺข- 
ภูมิย  มาติก  เปนฺโต  จตูหิ  โข  อหนติฺอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
สมธิคยฺห  ติฏตีติ  วิเสเสตฺวา  ติฏติ    น  กาเยน  ปาปก   
กมฺมนฺติอาทีสุ  น  เกวล  อกรณมตฺตเมว  ฯ  ภควา  ปน  เอตฺถ 
สวรปฺปหานปฏิสงฺขา  (๑)  ป ฺเปติ  ฯ  ต  สนฺธาเยวมาห  ฯ  เน  เจว   
สมฺปนฺนกุสลนฺติอาทิ  ปน  ขีณาสว  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   
        อิทานิ  อเสกฺขภูมิย  มาติก  เปนฺโต  ทสหิ  โข   
อหนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ตีณิ  ปทานิ  นิสฺสาย  เทฺว   
ปมจตุกฺกา  ปตา  ฯ  เอก  ปท  นิสฺสาย  เทฺว  ปจฺฉิมจตุกฺกา  ฯ   
อย  เสกฺขภูมิย  มาติกา  ฯ   
        อิทานิ  ต  วิภชนฺโต  กตเม  จ  ถปติ  อกุสลสลีาติ 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สราคนฺติ  อฏวิธ  โลภสหคตจิตฺต  ฯ  สโทสนฺติ   
ปฏิฆสมฺปยุตฺตจิตฺตทฺวย  ฯ  สโมหนฺติ  วิจิกิจฺฉุทฺธจฺจสหคตจิตฺต- 
ทฺวยมฺป  วฏฏติ  สพฺพากสุลจิตฺตานิป  ฯ  โมโห  สพฺพากุสเลสุ   
อุปฺปชฺชตีติ  หิ  วุตฺต  ฯ  อิโตสมุฏานาติ  อิโต  สราคาทิจิตฺตโต   
สมุฏาน  อุปฺปตฺติ  เอเตสนฺติ  อิโตสมุฏานา  ฯ   
        กุหินฺติ  กตร  าน  ปาปุณิตฺวา  อปริเสสา  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  
เอตฺเถเตติ  โสตาปตฺติผเล  ภุมฺม  ฯ  ปาติโมกฺขสวรสีล  หิ  โสตาปตฺติ- 
ผเล  ปริปุณฺณ  โหติ    ต  าน  ปตฺวา  อกุสลสลี  อเสส   
# ๑. ม.  สวรปหานปฏิสงฺข   ฯ  
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นิรุชฺฌติ  ฯ  อกุสลสีลนฺติ  จ  ทุสฺสีลสฺเสต  อธิวจนนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อกุสลาน  สลีาน  นโิรธาย  ปฏิปนฺโนติ  เอตฺถ  ยาว  
โสตาปตฺติมคฺคา  นิโรธาย  ปฏิปนฺโน  นาม  โหติ    ผลปฺปตฺเตน   
ปน  เต  นโิรธิตา  นาม  โหนฺติ  ฯ   
        วีตราคนฺติอาทีหิ  อฏวิธ  กามาวจรกุสลจิตฺตเมว  วุตฺต  ฯ 
เอเตน  หิ  กสุลสีล  สมฏุาติ  ฯ   
        สลีวา  โหตีติ  สีลสมฺปนฺโน  โหติ  คุณสมฺปนฺโน  จ  ฯ   
โน  จ  สีลมโยติ  อลเมตฺตาวตา    นตฺถิ  อิโต  กิ ฺจิ  อุตฺตริ- 
กรณียนฺติ  เอว  สีลมโย  น  โหติ  ยตฺถสฺส  เตติ  อรหตฺตผเล   
ภุมฺม  ฯ  อรหตฺตผล  หิ  ปตฺวา  อกุสลสีล  อเสส  นิรุชฺฌติ  ฯ   
        นิโรธาย  ปฏิปนฺโนติ  เอตฺถ  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  นิโรธาย   
ปฏิปนฺโน  นาม  โหติ    ผลปฺปตฺเต  ปน  เต  นโิรธติา   
นาม  โหนฺติ  ฯ   
        กามส ฺาทีสุ  กามส ฺา  อฏโลภสหคตจิตฺตสหชาตา   
อิตรา  เทฺว  โทมนสฺสสหคตจิตฺตทฺวเยน  สหชาตา  ฯ   
        ปม  ฌานนฺติ  อนาคามิผลปมชฺฌาน  ฯ  เอตฺเถเตติ   
อนาคามิผเล  ภุมฺม  ฯ  อนาคามิผล  หิ  ปตฺวา  อกุสลสงฺกปฺปา   
อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ  ฯ   
        นิโรธาย  ปฏิปนฺโนติ  เอตฺถ  ยาว  อนาคามิมคฺคา  นิโรธาย   
ปฏิปนฺโน  นาม  โหติ    ผลปฺปตฺเต  ปน  เต  นโิรธติา    
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นาม  โหนฺติ  ฯ  เนกฺขมฺมส ฺาทโย  หิ  ติสฺโสป  (๑)  อฏกามาวจร- 
กุสลสหชาตส ฺา  จ    ฯ   
        เอตฺเถเตติ  อรหตฺตผเล  ภุมฺม  ฯ  ทุติยชฌฺานิก  อรหตฺตผล   
หิ  ปาปุณิตฺวา  กุสลสงฺกปฺปา  อปริเสสา  นิรุชฌฺนติฺ   นโิรธาย   
ปฏิปนฺโนติ  เอตฺถ  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  นิโรธาย  ปฏิปนฺโน  
นาม  โหติ    ผลปฺปตฺเต  ปน  เต  นโิรธิตา  นาม  โหนฺติ  ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        สมณมุณฺฑิกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                _________________ 
 
                                จุลลฺสกุลุทายิสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  จุลฺลสกุลุทายิสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ยทา  ปน   
ภนฺเต  ภควาติ  อิท  ปริพฺพาชโก  ธมมฺกถ  โสตุกาโม  ภควโต   
ธมฺมเทสนาย  สาลยภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห  ฯ   
        ต ฺเเวตฺถ  ปฏิภาตูติ  สเจ  ธมมฺ  โสตุกาโม  ฯ  ตุยฺห  เจตฺถ   
เอโก  ปโ ฺห  เอก  การณ  อุปฏาตุ  ฯ  ยถา  ม  ปฏิภาเสยฺยาติ   
เยน  การเณน  มม  ธมฺมเทสนา  อุปฏเหยฺย  ฯ  เอเตน  หิ   
การเณน  กถาย  สมุฏ ิตาย  สุข  ธมฺม  เทเสตุนฺติ  ทีเปติ  ฯ   
ตสฺส  มยฺห  ภนฺเตติ  โส  กิร  ต  ทิสฺวา  สเจ  ภควา    
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อิธ  อภวิสฺส  ฯ  อยเมตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺโถติ  ทีปสหสฺส  วิย   
อุชฺชาลาเปตฺวา  อชฺช  เม  ปากฏ  อกรสิฺสาติ  ทสพลเยว  อนุสฺสริ   
ตสฺมา  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อโห  นูนาติ   
อนุสฺสรณตฺเถ  นิปาตทฺวย  ฯ  เตนสฺส  ภควนฺต  อนุสฺสรนฺตสฺส   
เอตทโหสิ  อโห  นูน  ภควา  อโห  นนู  สุคโตติ  ฯ  โย  
อิเมสนฺติ  โย  อิเมส  ธมฺมาน  ฯ  สุกุสโลติ  สุฏ ุ  กุสโล  นิปโุณ   
เฉโก  ฯ  โส  ภควา  อโห  นูน  กเถยฺย  ฯ  โส  สุคโต  อโห   
นูน  กเถยฺย  ฯ  ตสฺส  หิ  ภควโต  ปุพฺเพนิวาสาณสฺส   
อเนกานิ  กปฺปโกฏิสตสหสฺสานิ  (๑) เอกงฺคณานิ  ปากฏานีติ   
อยเมตฺถ  อธปิฺปาโย  ฯ   
        ตสฺส  วาห  ปุพฺพนฺต  อารพฺภาติ  โย  หิ  ลาภี  โหติ     
โส  ปุพฺเพ  ตฺว  ขตฺติโย  อโหสิ  ฯ  พฺราหฺมโณ  อโหสีติ  วุตฺเต   
ชานนฺโต  สกฺกจฺจ  สุสฺสูสติ  ฯ  อลาภี  ปน  เอว  ภวิสฺสติ   
เอว  ภวิสฺสตีติป  สีลกมฺปมตฺตเมว  (๓)  ทสฺเสติ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห   
ตสฺส  วา  อห  ปุพฺพนฺต  อารพฺภ  ป ฺหสฺส  เวยฺยากรเณน   
จิตฺต  อาราเธยฺยนฺติ  ฯ   
        โส  วา  ม  อปรนฺตนฺติ  ทิพฺพจกฺขุลาภิโน  ห ิ อนาคต 
สาณ  อิชฺฌติ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  อิตร  ปุพฺเพ  วุตฺตนยเมว  ฯ   
        ธมฺม  โว  เทสิสฺสามีติ  อย  กิร  อตีเต  เทสิยมาเนป     
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น  พุชฌฺิสฺสติ  ฯ  อนาคเต  เทสิยมาเนป  น  พุชฌฺสิฺสติ  ฯ  อถ 
 ภควา  สณฺหสุขุม  ปจฺจยาการ  เทเสตุกาโม  เอวมาห  ฯ  ก ึ  
ปน  ต  พุชฺฌสิฺสตีติ  ฯ  เอต  ปเคว  น  พุชฺฌิสฺสติ  ฯ  อนาคเต   
ปนสฺส  วาสนาย  ปจฺจโย  ภวิสฺสตีติ  ทิสฺวา  ภควา  เอวมาห  ฯ   
ปสุปสาจกนฺติ  อสุจิฏาเน  นิพฺพตฺตปสาจ    ฯ  โส  หิ  เอก   
มูล  คเหตฺวา  อทิสฺสมานกาโย  โหติ    ตตฺริท  วตฺถ ุ เอกา   
กิร  ยกฺขินี  เทฺว  ทารเก  ถูปารามทฺวาเร  นิสีทาเปตฺวา   
อาหารปริเยสนตฺถ  นคร  คตา  ฯ  ทารกา  เอก  ปณฺฑ- 
ปาติกตฺเถร  ทิสฺวา  อาหสุ  ภนฺเต  อมหฺาก  มาตา  อนฺโตนคร   
ปวิฏา  ฯ  ตสฺสา  วเทยฺยาถ  ย  วา  ต  วา  ลทฺธ  ต   
คเหตฺวา  สีฆ  คจฺฉ  ฯ  ทารกา  เต  ชิฆจฺฉตาย  สณฺาเรตุ  (๑)  น   
สกฺโกนฺตีติ  ฯ  ตมห  กถ  ปสฺสิสฺสามีติ  ฯ  อิท  ภนฺเต  คณฺหถาติ   
เอก  มูลกฺขณฺฑ  อทสุ  ฯ  เถรสฺส  อเนกานิ  ยกฺขสหสฺสานิ   
ป ฺายึสุ  ฯ  โส  ทารเกหิ  ทินฺนส ฺาเณน  ต  ยกฺขินึ  อทฺทส   
วิรูป  พีภจฺฉ  เกวล  วีถิย  (๒) คพฺภมล  ปจฺจาสึสมาน  ฯ  ทิสฺวา   
ตมตฺถ  กเถสิ  ฯ  กถ  ม  ตฺว  ปสฺสสีติ  วุตฺเต  มูลกฺขณฺฑ   
ทสฺเสสิ  ฯ  สา  อจฺฉินฺทิตฺวา  คณฺหิ  ฯ  เอว  ปสุปสาจกา   
เอก  มูล  คเหตฺวา  อทิสฺสมานกายา  โหนฺติ  ฯ  ต  สนฺธาเยส   
ปสุปสาจกป  น  ปสฺสามติี  อาห    น  ปกฺขายตีติ  น  ทิสฺสติ    
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น  อุปฏาติ  ฯ   
        ทีฆาป  โข  เต  เอสาติ  อุทายิ  เอสา  ตว  วาจา   
ทีฆาป  ภเวยฺย  ฯ  เอว  วทนฺตสฺส  (๑)  วสฺสสตป  วสฺสสหสฺสป   
ปวตฺเตยฺย    น  จ  อตฺถ  ทีเปยฺยาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อปฺปาฏิหีรีกตนฺติ(๒)   
อนิยฺยานิก  อมูลก  นิรตฺถก  สมฺปชฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อิทานิ  ต  วณฺณ  ทสเฺสนฺโต  เสยฺยถาป  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  ปณฺฑุกมฺพเล  นิกขิฺตฺโตติ  วิสภาควณฺเณ  รตฺตกมฺพเล   
ปโต  ฯ  เอววณฺโณ  อตฺตา  โหตีติ  อิท  โส  สุภกณฺิหเทวโลเก   
นิพฺพตฺตกฺขนฺเธ  สนฺธาย  อมฺหาก  มตกาเล  อตฺตา  สุภกิณฺห- 
เทวโลเก  ขนฺธา  วิย  โชเตตีติ  วทติ  ฯ   
        อย  อิเมส  อุภินฺนนฺติ  โส  กิร  ยสมฺา  มณิสฺส  พหิ   
อาภา  น  นิจฺฉรติ  ฯ  ขชฺโชปนกสฺส  องฺคุลทฺวงฺคุลจตุรงฺคุลมตฺต   
นิจฺฉรติ  ฯ  มหาขชฺโชปนกสฺส  ปน  ขลมณฺฑลมตฺตป  นิจฺฉรติเยว   
ตสฺมา  เอวมาห  ฯ   
        วิทฺเธติ  อุพฺพิทฺเธ  ฯ  เมฆวิคเมน  ทูรีภูเตติ  อตฺโถ  ฯ   
วิคตวลาหเกติ  อปคตเมเฆ  ฯ  เทเวติ  วสฺเส  ฯ  (๓)  โอสธิตารกาติ   
สุกฺกตารกา  ฯ  สา  หิ  ยสมฺา  ตสฺสา  อุทยโต  ปฏาย  เตน   
ส ฺาเณน  โอสธานิ  คณฺหนฺตีติ  วทนฺติ  (๔) ตสฺมา  โอสธิตารกาติ    
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วุจฺจติ  ฯ  อภิโท  (๑)  อฑฺฒรตฺตสมยนฺติ  อภินฺเน  อฑฺฒรตฺตสมเย  ฯ   
อิมินา  คคนมชฺเฌ   ิต  จนฺท  ทสฺเสติ  ฯ  อภิโท   
มชฺฌนฺติเกป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ตโต    โขติ  เย  อนโุภนฺติ  ฯ  เตหิ  พหุตรา  ฯ  พหู  เจว   
พหุตรา  จาติ  อตฺโถ  ฯ  อาภา  นานุโภนฺตีติ  โอภาส  น   
วล ฺชนฺติ  ฯ  อตฺตโน  สรีโรภาเสเนว  อาโลก  ผรตฺิวา  วิหรนฺติ  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  โส  เอกนฺตสุข  โลก  ปุจฺฉิสฺสามีติ   
นิสินฺโน  ฯ  ปุจฺฉามุโฬฺห  ปน  ชาโต  ฯ  ตสฺมา  น  ภควา  ต   
ปุจฺฉ  สราเปนฺโต  ก ึ ปน  อุทายิ  อตฺถิ  เอกนฺตสุโข  โลโกติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อาการวตีติ  การณวตี  ฯ  อ ฺตร  วา  ปน   
ตโปคุณนฺติ  อเจลกลทฺธึ  (๒)  สนฺธายาห  ฯ  สรุาปานวิรตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        เถโร  ก ึ  ปน  ภนฺเต  อตฺถิ  เอกนฺตสุขโขติ  กสฺมา   
ปุจฺฉติ  ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  มยป    อตฺตาน  เอกนฺตสุข   
วทาม   ปฏิปท  ปน  กาเลน  สุข  กาเลน  ทุกฺข  วทาม   
เอกนฺตสุขสฺส  โข  ปน  อตฺตโน  ปฏปิทายป  เอกนฺตสุขาย   
ภวิตพฺพ   อมฺหาก  กถา  อนิยฺยานิกา  สตฺถุกถาว  นิยยฺานิกาติ    
อิทานิ  สตฺถารเยว  ปุจฺฉิตฺวา  ชานิสฺสามีติ  ตสฺมา  ปุจฺฉติ  ฯ   
        เอตฺถ  มย  ปนสฺสามาติ  เอตสฺมึ  การเณ  มย   
อนสฺสาม  ฯ  กสฺมา  ปน  เอวมาหสุ  ฯ  เต  กิร  ปุพฺเพ    
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ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ  ปติฏาย  กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ตติยชฺฌาน   
นิพฺพตฺเตตฺวา  อปริหีนชฺฌานา  กาล  กตฺวา  สุภกิเณฺหสุ   
นิพฺพตฺตนฺตีติ  ชานนฺติ  ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  ปน  กาเล   
กสิณปริกมฺมป  น  ชานึสุ  ฯ  ตติยชฺฌานป  นิพฺพตฺเตตุ   
นาสกฺขึสุ  ฯ  ป ฺจปุพฺพภาคธมฺเม  ปนอาการวตี  ปฏิปทาติ  
อุคฺคเหตฺวา  ตติยชฺฌน  เอกนฺตสุโข  โลโกติ  อุคฺคณฺหึสุ  ฯ  ตสฺมา   
เอวมาหสุ  ฯ  อุตฺตริตรนติฺ  อิโต  ป ฺจหิ  ธมฺเมหิ  อุตฺตริตร  ฯ 
ปฏิปท  วา  ตติยชฺฌานโต  อุตฺตริตร  เอกนฺตสุข  โลก  วา  น   
ชานามาติ  วุตฺต  โหติ    อปฺปสทฺเท  กตฺวาติ  เอกปฺปหาเรเนว   
มหาสทฺท  กาตุ อารทฺเธ  นิสฺสทฺเท  กตฺวา  ฯ   
        สจฺฉิกิรยิาเหตูติ  เอตฺถ  เทฺว  สจฺฉิกิริยา  ปฏิลาภสจฺฉิกิริยา   
จ   ปจฺจกฺขสจฺฉิกิริยา  จ  ฯ  ตตฺถ  ตติยชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา   
อปริหีนชฺฌาโน  กาล  กตฺวา  สุภกิณฺหโลเก  เตส  เทวาน   
สมานายุวณฺโณ  หุตฺวา  นิพฺพตฺตติ  ฯ  อย  ปฏลิาภสจฺฉิกิริยา   
นาม  ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  อิทฺธิวิกุพฺพเนน  สุภกิณฺห- 
โลก  คนฺตฺวา  เตหิ  เทเวหิ  สทฺธ ึ สนฺติฏติ  สลลฺปติ   
สากจฺฉ  อาปชฺชติ  ฯ  อย  ปจฺจกฺขสจฺฉิกิริยา  นาม  ฯ  ตาส  
ทฺวินฺนป  ตติยชฺฌาน  อาการวตี  ปฏิปทา  นาม  ฯ  ต ฺหิ   
อนุปฺปาเทตฺวา  เนว  สกกฺา  สุภกิณฺหโลเก  นิพฺพตฺติตุ  น   
จตุตฺถชฺฌาน  อุปฺปาเทตุ   ฯ  อิติ  ทุวิธมฺเปต  สจฺฉิกิริย  สนฺธาย  
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เอตสฺส  นูน  ภนฺเต  เอกนฺตสุขสฺส  โลกสฺส  สจฺฉิกริิยา  เหตูติ   
อาห  ฯ   
        อุทกมณิโกติ  (๑)  อุทกวารโก  ฯ  อนฺตรายมกาสีติ  ยถา  ปพฺพชฺช   
น  ลภติ  ฯ  เอว  อุปทฺทุต  อกาสิ  ยถาต  อุปนิสฺสยวิปนฺน  ฯ  อย   
กิร  กสฺสปพุทฺธกาเล  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  อกาสิ  ฯ  อถสฺส   
เอโก  สหายโก  ภิกฺขุ  สาสเน  อนภิรโต  อาวุโส  วิพฺภมิสฺสามีติ   
อาโรเจสิ  ฯ  โส  ตสฺส  ปตฺตจีวเร  โลภ  อุปฺปาเทตฺวา   คิหิภาวาย   
วณฺณ  อภาสิ  ฯ  อิตโร  ตสฺส  ปตฺตจีวร  ทตฺวา  วิพฺภมิ  ฯ   
เตนสฺส  กมมฺุนา  อิทานิ  ภควโต  สมมฺุขา  ปพฺพชฺชาย  อนฺตราโย   
ชาโต  ฯ  ภควตา  ปนสฺส  ปุริมสุตฺต  อติเรกภาณวารมตฺต  ฯ  อิท   
ภาณวารมตฺตนฺติ  เอตฺตกาย  ตนฺติยา  ธมฺโม  กถโิต  ฯ   
เอกเทสนายป  มคฺคผลปฺปฏิเวโธ  น  ชาโต  ฯ  อนาคเต  ปนสฺส  
ปจฺจโย  ภวิสฺสตีติ  ภควา  ธมฺม  เทเสติ  ฯ  อนาคเต  ปจฺจย- 
ภาวมสฺส  (๒)  ทิสฺวาว  (๓)ภควา  ธรมาโน  เอก  ภิกฺขขป   
เมตฺตาวิหาริมฺหิ  เอตทคฺเค  น  เปสิ  ฯ  ปสฺสติ  ห ิ ภควา   
อนาคเต  อย  มม  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  เมตฺตาวิหารีน  อคฺโค   
ภวิสฺสตีติ  ฯ   
        โส  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  ธมฺมาโสกราชกาเล  ปาตลิปุตฺเต   
นิพฺพตฺติตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  อสฺสคุตฺตตฺเถโร  นาม   
# ๑. ม.  อุท ฺจนิโก    
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                *เลมที่  ๙ เวขณสสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๑๑ 
 
หุตฺวา  เมตฺตาวิหารีน  อคฺโค  อโหส ิ ฯ  เถรสฺส  เมตฺตานุภาเวน  
ติรจฺฉานคตาป  เมตฺตจิตฺต  ปฏิลภึสุ  ฯ  เถโร  สกลชมฺพูทีเป   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  โอวาทาจริโย  หุตฺวา  วตฺตนิเสนาสเน  (๑)  อาวสิ  ฯ  
ตึสโยชนมตฺตา  อฏวี  เอกปธานฆร  อโหสิ  ฯ  เถโร  อากาเส   
จมฺมกฺขณฺฑ  ปตฺถริตฺวา  ตตฺถ  นิสินโฺน  กมฺมฏาน  กเถสิ  ฯ   
คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  ภิกฺขาจารมฺป  อคนฺตฺวา  วิหาเร  
นิสินฺโน  กมมฺฏาน  กเถสิ  ฯ  มนุสฺสา  วิหารเมว  คนฺตฺวา   
ทานมทสุ  ฯ  ธมฺมาโสกราชา  เถรสฺส  คุณ  สุตฺวา  ทฏ ุกาโม   
ติกฺขตฺตุ  ปหิณิ  ฯ  เถโร  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  โอวาท  ทมมฺีติ   
เอกวารมฺป  น  คโตติ  ฯ   
                จุลลฺสกุลุทายิสตฺุตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        นวม   ฯ 
                        ______________________   
                                เวขณสสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  เวขณสสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เวขณโสติ  อย   
กิร  สกุลุทายสิฺส  อาจริโย  ฯ  โส  สกุลทุายิปริพฺพาชโก   
ปรมวณฺณปเ ฺห  ปราชิโตติ  สุตฺวา  มยา  โส  สาธกุ   
อุคฺคณฺหาปโต  ฯ  เตนาป  สาธุก  อุคฺคหิต  ฯ  กถ  นุ  โข  ปราชโิต   
หนฺทาห  สย  คนฺตฺวา  สมณ  โคตม  ปรมวณฺณป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา    
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ปริชานิสฺสามีติ   ราชคหโต  ป ฺจจตฺตาฬีสโยชน  สาวตฺถึ   
คนฺตฺวา  เยน  ภควา  ฯ  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปน   ิตโกว  
ภควโต  สนฺติเก  อุทาน  อุทาเนสิ  ฯ  ตตฺถ  ปุริมสทิส   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ป ฺจ  โข  อิเมติ  กสมฺา  อารภิ  ฯ  อาคาริโยป  เอกจฺโจ   
กามครุโก  กามาธิมุตฺโต  โหติ    เอกจฺโจ  เนกฺขมฺมครุโก  เนกฺขมฺมาธิ- 
มุตฺโต  โหติ    ปพฺพชิโตป  จ  เอกจฺโจ  กามครุโก  กามาธิมุตฺโต  โหติ    เอกจฺโจ   
เนกฺขมฺมครุโก  เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต  โหติ    อย  ปน  กามครุโก  กามาธิ- 
มุตฺโต  โหติ    โส  อิมาย   กถาย  กถิยมานาย  อตฺตโน   
กามาธิมุตฺตต  สลฺลกฺขิสฺสติ  ฯ  เอวมสฺสาย  เทสนา  สปฺปายา   
ภวิสฺสตีติ  อิม  เทสน  อารภิ  ฯ  กามคฺคสุขนฺติ  นิพฺพาน   
อธิปฺเปต  ฯ   
        ปาปโต  ภวิสฺสตีติ  อชานนภาว  ปาปโต  ภวิสฺสติ  ฯ  
รามกเยว  (๑)  สมฺปชฺชตีติ  นิรตฺถก  วจนมตฺตเมว  สมฺปชฺชติ  ฯ  
ติฏตุ  ปุพฺพนฺโต  ติฏตุ  อปรนฺโตติ  ยสฺมา  ตุยฺห  อตีตกถาย  
อนุจฺฉวิก  ปุพฺเพนิวาสาณ  นตฺถิ  ฯ  อนาคตกถาย  อนุจฺฉวิก  
ทิพฺพจกฺขุาณ  นตฺถ ิ ฯ  ตสฺมา  อุภยมฺเปต  ติฏตูติ  อาห  ฯ   
สุตฺตพนฺธเนหีติ  สุตฺตมยพนฺธเนหิ  ฯ  ตสฺส  ห ิ อารกฺขณตฺถาย   
หตฺถปาเทสุ  เจว  คีวาย  จ  สุตฺตกานิ  พนฺธนฺติ  ฯ  ตานิ  สนฺธาเยต    
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วุตฺต  ฯ  มหลฺลกกาเล  ปน  ตสฺส  ตานิ  สย  วา  ปตีูนิ  หุตฺวา   
มุ ฺจนฺติ  ฯ  ฉินฺทิตฺวา  วา  หรนฺติ  ฯ   
        เอวเมว  โขติ  อิมินา  อิท  ทสฺเสติ  ทหรสฺส  กมุารสฺส   
สุตฺตพนฺธนาน  อชานนกาโล  วิย  อวิชฺชาย  ปุริมาย  โกฏิยา   
อชานน    น  หิ  สกฺกา  อวิชฺชาย  ปรุิมา  โกฏิ  าตุ   ฯ   
โมจนกาเล  ชานนสทิส  ปน  อรหตฺตมคฺเคน  อวิชฺชาพนฺธนสฺส  
ปโมกฺโข  ชาโตติ  ชานน  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        เวขณสสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        ทสม   ฯ 
                        ตติยวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                ________________  
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                                        *เลมที่  ๓๑๔ 
                                        ราชวคฺควณฺณนา   
                                ฆฏกิารสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ฆฏกิารสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สิต  ปาตฺวากาสีติ   
มหามคฺเคน  คจฺฉนฺโต  อ ฺตร  ภูมิปฺปเทส  โอโลเกตฺวา  อตฺถิ   
นุ  โข  มยา  จริย  จรมาเนน  อิมสฺมึ  าเน  นิวุตฺถปุพฺพนฺติ   
อาวชฺเชนฺโต  อทฺทส  กสสฺปพุทฺธกาเล  อิมสฺมึ  าเน  เวภลฺลิค(๑)   
นาม  นิคโม(๒)  อโหสิ  ฯ  อห  ตทา  โชติปาโล  นาม  มาณโว   
อโหสึ  ฯ  มยฺห  สหาโย  ฆฏิกาโร  นาม  กุมฺภกาโร  อโหส ิ ฯ  เตน   
สทฺธึ  มยา  อิธ  เอก  สุการณ  กต  ฯ  ต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อปากฏ   
ปฏิจฺฉนฺน  ฯ  หนฺท  น  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปากฏ  กโรมีติ  มคฺคา   
โอกฺกมฺม  อ ฺตรสฺมึ  ปเทเส   ิตโกว  สิตปาตุกมฺม  อกาสิ   
อคฺคทนฺเต  ทสฺเสตฺวา  มนฺทหสิต  หสิ  ฯ   ยถา  หิ  โลกิยมนสฺุสา   
อุร (๓)  ปหรนฺตา  กุห  กหุนฺติ  หสนฺติ  น  เอว  พุทฺธา  ฯ   
พุทฺธาน  ปน  หสิต  หฏปฺปหฏาการมตฺตเมว  โหติ   ฯ 
        หสิต ฺจ  นาเมต  เตรสหิ  โสมนสฺสสหคตจิตฺเตหิ  โหติ ฯ 
ตตฺถ  โลกิยมหาชโน  อกุสลโต  จตูหิ  ฯ  กามาวจรกุสลโต  จตูหีติ   
อฏหิ  จิตฺเตหิ  หสติ  ฯ  เสกฺขา  อกุสลโต  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตานิ   
เทฺว  อปเนตฺวา  ฉหิ  จิตฺเตหิ  หสนฺติ  ฯ  ขีณาสวา  จตูหิ    
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                        *เลมที่  ๙ ฆฏิการสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๑๕ 
 
สเหตุกกิริยาจิตฺเตหิ  เอเกน  อเหตุกกิรยิาจิตฺเตนาติ  ป ฺจหิ  
จิตฺเตหิ  หสนฺติ  ฯ  เตสุป  พลวารมฺมเณ  อาปาถาคเต  ทฺวีหิ   
าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตหิ  หสนฺติ  ฯ  ทุพฺพลารมฺมเณ  ทุเหตุกจิตฺต- 
ทฺวเยน  จ  อเหตุกจิตฺเตน  จาติ  ตีหิ  จิตฺเตหิ  หสนฺติ  ฯ  อิมสฺมึ   
ปน  าเน  กริิยาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุโสมนสฺสสหคตจิตฺต   
ภควโต  หฏปฺปหฏาการมตฺต  หสิต  อุปฺปาเทติ   ฯ  (๑)   
        ต  ปเนต  หสิต  เอว  อปฺปมตฺตกป  เถรสฺส  ปากฏ  อโหส ิ ฯ   
กถ  ฯ  ตถารเูป  หิ  กาเล  ตถาคตสฺส  จตูหิ  ทาาหิ  จตูหิ 
ทีปกมหาเมฆมุขโต  สเตริตวิชฺชุลตา  วิย  วิโรจมานา  มหา- 
ตาลกฺขนฺธปฺปมาณา  รสฺมิวฏฏิโย  อุฏหิตฺวา  ติกฺขตฺตุ สิรวร  (๒) 
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ทาคฺเคสุเยว  อนฺตรธายนฺติ  ฯ  เตน  ส ฺาเณน   
อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปจฺฉโต  คจฺฉมาโนป  หสิตปาตุภาว   
ชานาติ  ฯ   
        ภควนฺต  เอตทโวจาติ  เอตฺถ  กิร  กสฺสโป  ภควา   
ภิกฺขุสงฺฆ  โอวทิ  ฯ  จตุสจฺจปฺปกาสน  อกาสิ  ฯ  ภควโตป  เอตฺถ   
นิสีทิตุ  รุจึ  อุปฺปาเทสฺสามิ  ฯ เอวมย  ภูมิภาโค  ทฺวีหิ  พุทฺเธหิ   
ปริภุตฺโต  ภวิสฺสติ  ฯ  มหาชโน  คนธฺมาลาทีหิ  ปูเชตฺวา  เจติยฏาน   
กตฺวา  ปริจรนฺโต  สคฺคมคฺคปรายโน  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  เอต  
เตนหิ  ภนฺเตติอาทิวจน  อโวจ  ฯ    
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        มุณฺฑเกน  สมณเกนาติ  มุณฺฑ  มณฺุโฑติ  ฯ  สมณ  วา   
สมโณติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ  อย  ปน  อปริปกฺกาณตฺตา   
พฺราหฺมณกุเล  อุคฺคหิตโวหารวเสเนว  หีเลนฺโต  เอวมาห  ฯ   
โสตฺติสินานนฺติ  สินานตฺถาย  กตโสตฺตึ  ฯ  โสตฺติ  นาม   
กุรุวินฺทปาสาณจุณฺณานิ  ลาขาย  พนฺธิตฺวา  กตคุลิกกลาปโก  
วุจฺจติ  ฯ  ย  สนฺธาย  เตน  โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู  กุรุวินทฺกสุตฺติยา  นหายนฺตีติ  วุตฺต  ฯ  ต  อุโภสุ  อนฺเตสุ   
คเหตฺวา  สรรี  ฆสนฺติ  ฯ  เอว  สมฺมาติ  ยถา  เอตรหิป  มนุสฺสา   
เจติยวนฺทนาย  คจฺฉาม  ฯ  ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉามาติ  วุตฺตา   
อุสฺสาห  น  กโรนฺติ    นฏสมชชฺาทิทสฺสนตฺถาย  คจฺฉามาติ  วุตฺตา   
ปน  เอกวจเนเนว  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  ฯ  ตเถว  สินฺหายิตุนฺติ   
วุตฺเต  เอกวจเนน  สมฺปฏจฺิฉนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        โชติปาล  มาณว  อามนฺเตสีติ  เอกปสฺเส  อริยปริหาเรน   
ปมตร  นหายิตฺวา  ปจฺจุตฺตริตฺวา   ิโต  ตสฺส  มหนฺเตน   
อิสฺสริยปริหาเรน  นหายนฺตสฺส  นหานปริโยสาน  อาคเมตฺวา  
ต  นิวตฺถนิวาสน  เกเส  นิโรทเก(๑)   กุรุมาน  อามนฺเตสิ  ฯ   
อยนฺติ  อาสนฺนตฺตา  ทสฺเสนฺโต  อาห  ฯ  โอวฏฏิก  วินิเวเตฺวาติ (๒)   
นาคพโล  โพธิสตฺโต  อเปหิ  สมฺมาติ  อีสก  ปริวตฺตมาโนว  
เตน  คหิตคหณ  วิสฺสชชฺาเปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เกเสสุ  ปรามสิตฺวา   
# ๑. ม.  โวทเก   ฯ  ๒. ม.  วินิวฏเฏตฺวาติ   ฯ  
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เอตทโวจาติ  โส  กริ  จินฺเตสิ  อย  โชติปาโล  ป ฺวา  ฯ  สกึ   
ทสฺสน  ลภมาโน  ตถาคตสฺส  ทสฺสเนป  ปสีทิสฺสติ  ฯ  ธมฺมกถายป   
ปสีทิสฺสติ  ฯ  ปสนฺโน  จ  ปสนฺนาการ  กาตุ  สกฺกสิฺสติ  ฯ  มิตฺตา   
นาม  เอตทตฺถ  โหนฺติ  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา  มม  สหาย  คเหตฺวา   
ทสพลสฺส  สนฺติก  คมิสฺสามีติ  ฯ  ตสมฺา  น  เกเสสุ  ปรามสิตฺวา   
เอตทโวจ  ฯ   
        อิตรชจฺโจติ  อ ฺชาติโก  ฯ  มยา  สทฺธึ  อสมานชาติโก   
ลามกชาติโกติ  อตฺโถ    น  วติทนฺติ  อิท  อมฺหาก  คมน   
เนว  (๑)  โอรก  ภวิสฺสติ  น  ขุทฺทก  ฯ  มหนฺต  ภวิสฺสติ  ฯ  อย ฺหิ  
น  อตฺตโน  ถาเมน  คณฺหิ  ฯ  สตฺถ ุ ถาเมน  คณฺหีติ  คหณสฺมึเยว   
นิฏ  อคมาสิ  ฯ  ยาวตโทหิปติ  เอตฺถ  โทการหิการปการา  
นิปาตา  ฯ  ยาวตปรมนฺติ  (๒)  อตฺโถ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  วาจาย   
อาลปน  โอวฏฏิกาย  คหณ ฺจ  อติกฺกมิตฺวา  ยาว  เกสคฺคหณป   
ตตฺถ  คหณตฺถ  ปโยโค  กตฺตพฺโพติ  ฯ   
        ธมฺมิยา  กถายาติ  อิธ  สติปฏลิาภตฺถาย  ปุพฺเพนิวาสปฏิ- 
สยุตฺตา  ธมฺมีกถา  เวทิตพฺพา  ฯ  ตสสฺ  หิ  ภควา  โชติปาโล   
ตฺว  น  ลามกฏาน  โอติณฺณสตฺโต  มหาโพธิปลฺลงฺเก  ปน   
สพฺพ ฺ ุตาณ  ปตฺเถตฺวา  โอติณฺโณสิ    น  ตาทิสสฺส  นาม   
ปมาทวิหาโร  ยุตฺโตติอาทินา  นเยน  สติปฏิลาภาย  ธมฺมกถ    
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กเถสิ  ฯ  ปรสมุทฺทวาสีเถรา  ปน  วทนฺติ  โชติปาล  ยถา   
อห  ทสปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  วีสติ- 
สหสฺสภิกฺขุปริวาโร  โลเก  วิจรามิ  ฯ  เอวเมว  ตฺวป  ทสปารมิโย   
ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  สมณคณปริวาโร  โลเก   
วิจริสฺสสิ  ฯ  เอวรูเปน  นาม  ตยา  ปมาท  อาปชฺชิตุ  น  ยุตฺตนฺติ   
ยถาสฺส  ปพฺพชฺชาย  จิตฺต  นมติ  ฯ  เอว  กาเมสุ  อาทีนว   
เนกฺขมฺเม  จ  อานิสส  กเถสีติ  ฯ   
        อลตฺถ  โข  อานนฺท  ฯเป ฯ  ปพฺพชฺช  อลตฺถ  อุปสมฺปทนฺติ   
ปพฺพชิตฺวา  กึ  อกาสิ  ฯ  ย  โพธิสตฺเตหิ  กตฺตพฺพ  ฯ  โพธิสตฺตา   
หิ  พุทฺธาน  สมฺมุเข  ปพฺพชนฺติ  ฯ  ปพฺพชิตฺวา  จ  ปน   
อิตฺตรสตฺตา  วิย  ปติตสิงฺคา  น  โหนฺติ  ฯ  จตุปาริสุทฺธิสีเล   
ปน  สุปติฏาย  เตปฏก  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา  เตรสธุตงฺคานิ   
สมาทาย  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูรยมานา   
สมณธมฺม  กโรนฺตา  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา  ยาว  อนโุลมาณ   
อาหจฺจ  ติฏนฺติ  ฯ  มคฺคผลตฺถ  วายาม  น  กโรนฺติ  ฯ  โชติปาโลป   
ตเถว  อกาสิ  ฯ   
        อฑฺฒมาสูปสมฺปนฺเนติ  กุลทารก ฺหิ  ปพฺพาเชตฺวา    มาสป   
อวสิตฺวา  คเต  มาตาปตูน  โสโก  น  วูปสมฺมติ  ฯ  โสป  ปตฺตจีวร- 
คฺคหณ  น  ชานาติ  ฯ  ทหรภิกฺขุสามเณเรหิ  สทฺธึ  วิสฺสาโส  น   
อุปฺปชฺชติ  ฯ  เถเรหิ  สทฺธ ึ สิเนโห  น  ปติฏาติ  ฯ  คตคตฏาเน    
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อนภิรติ  อุปปฺชฺชติ  ฯ  เอตฺตก  ปน  กาล  นิวาเส  สติ  มาตาปตโร   
ปสฺสิตุ  ลภนฺติ  ฯ  เตน  เตส  โสโก  ตนุภาว  คจฺฉติ  ฯ  ปตฺตจีวรคฺคหณ   
ชานาติ  ฯ  ทหรภิกฺขุสามเณเรหิ  สทฺธึ  วิสฺสาโส  ชายติ  ฯ  เถเรหิ   
สทฺธ ึ สิเนโห  ปติฏาติ  ฯ  คตคตฏาเน  อภิรมติ    น  อุกฺกณฺติ   
ตสฺมา  เอตฺตก  วสิตุ วฏฏตีติ  อฑฺฒมาส  วสิตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ   
        ปณฺฑุปฏุกสฺส  (๑)  สาลิโนติ  ปฏุเก  (๒)  กตฺวา  สุกฺขาปตรตฺต- 
สาลิโน  ฯ  ตสฺส  กริ  สาลโิน  วปฺปกาลโต  ปฏาย  อย   
ปริหาโร  เกทารา  สุปริกมฺมกตา  โหติ    ตตฺถ  พีชานิ   
ปติฏาเปตฺวา  คนฺโธทเกน  สิ ฺจึสุ  ฯ  วปฺปกาเล  วิตาน  วิย   
อุปริ  วตฺถกลิ ฺช  พนฺธิตฺวา  ปริปกฺกกาเล  วีหิสีสานิ  ฉินฺทิตฺวา  
มุฏ ิมตฺเต  ปุฏเก  กตฺวา  โยตฺตพทฺเธ  เวหาสเยว  สุกฺขาเปตฺวา   
คนฺธจุณฺณานิ  อตฺถริตฺวา  โกฏเกสุ  ปเูรตฺวา  ตติเย   
วสฺเส  วิวรึสุ  ฯ  เอว  ติวสฺส  ปริวุตฺถสสฺ  สุคนฺธรตฺตสาลิโน   
อปคตกาฬเก  สุปริสุทฺเธ  ตณฺฑุเล  คเหตฺวา  ขชฺชกวิกตึป   
ภตฺตป  ปฏิยาทิยึสุ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  ปณีต  ขาทนีย   
โภชนีย  ฯเป ฯ  กาล  อาโรจาเปสีติ  ฯ   
        อธิวุฏโ  เมติ  ก ึ สนฺธาย  วทติ  ฯ  เวภลฺลิคโต    
นิกฺขมนกาเล  ฆฏกิาโร  อตฺตโน  สนฺติเก  วสฺสาวาส  วสนตฺถาย   
ปฏิ ฺ  อคฺคเหสิ  ฯ  ต  สนฺธาย  วทติ  ฯ  อหุเทว  อ ฺถตฺต    
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อหุ  โทมนสสฺนฺติ  เตมาส  ทาน  ทาตุ   ฯ  ธมฺม  จ  โสตุ   ฯ  อิมินา   
จ  นิยาเมน  วีสติ  ภิกฺขุสหสฺสานิ  ปฏชิคฺคิตุ  นาลตฺถนฺติ  อลาภ   
อารพฺภ  จิตฺต  อ ฺถตฺต  โทมนสฺส  (๑)  อโหสิ    น  ตถาคต   
อารพฺภ  ฯ  กสฺมา  ฯ  โสตาปนฺนตฺตา  ฯ  โส  กิร  ปพฺุเพ   
พฺราหฺมณภโต  อโหสิ  ฯ  อเถกสฺมึ  สมเย  ปจฺจนฺเต  กุปเต   
วูปสมนตฺถ  คจฺฉนฺโต  อุรจฺฉท  นาม  ธีตร  อาห  อมฺม   
อมฺหาก  เทเว  มา  ปมชฺชติี  ฯ  พฺราหฺมณา  ต  ราชธีตร   
ทิสฺวา  วิส ฺ ิโน  อเหสุ  เก  อิเม  จาติ  วุตฺเต  ตุมฺหาก   
เทวาติ  ฯ  (๒)  เทวา  นาม  เอวรูปา  โหนฺตีติ  นุฏ ุภิตฺวา  ปาสาท   
อภิรุหิ  ฯ  สา  เอกทิวส  วีถึ  โอโลเกนฺตี   ิตา  กสฺสปสฺส  
ภควโต  อคฺคสาวก  ทิสฺวา  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปณฺฑปาต  ทตฺวา   
อนุโมทน  สณุมานาเยว  โสตาปนฺนา  หุตฺวา  อ ฺเป  ภิกฺขู   
อตฺถีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สตฺถา  วีสติยา  ภิกฺขุสหสฺเสหิ  สทฺธึ  อิสิปตเน   
วสตีติ  จ  สตฺุวา  สตฺถาร  (๓)นิมนฺเตตฺวา  ทาน  อทาสิ  ฯ   
        ราชา  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  อาคโต  ฯ  อถ  น  ปมตรเมว   
พฺราหฺมณา  อาคนฺตฺวา  ธีตุ  อวณฺณ  วตฺวา  ปริภินฺทึสุ  ฯ   
ราชา  ปน  ธตุี  ชาตกาเลเยว  วร  อทาสิ  ฯ  ตสฺสา  สตฺต  ทิวสานิ  
รชฺช  ทาตพฺพนฺติ  วร  คณฺหึสุ  ฯ  อถสฺสา  ราชา  สตฺต  ทิวสานิ  
รชฺช  นยิฺยาเทสิ  ฯ  สา  สตฺถาร  โภชยมานา  ราชาน   
#๑. ม. จิตฺตโทมนสฺส   ฯ ๒. ม. ภูมิเทวาติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๓. ม. อย  ปาโ  นตฺถิ   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙  ฆฏิการสุตฺตวณฺณนา หนา  ๓๒๑ 
 
ปกฺโกสาเปตฺวา  พหิสาณิย  นิสีทาเปสิ  ฯ  ราชา  สตฺถุ  อนุโมทน   
สุตฺวาว  โสตาปนฺโน  ชาโต  ฯ  โสตาปนฺนสฺส  จ  นาม  ตถาคต   
อารพฺภ  อาฆาโต  นตฺถิ  ฯ  เตน  วุตฺตน  ตถาคต   
อารพฺภาติ  ฯ   
        ย  อิจฺฉติ  ต  หรตูติ  โส  กิร  ภาชนานิ  ปจิตฺวา   
กยวิกฺกย  น  กโรติ    เอว  ปน  วตฺวา  ทารุตฺถาย  วา   
มตฺติกตฺถาย  วา  ปลาลตฺถาย  วา  อร ฺ  คจฺฉติ  ฯ  มหาชนา  
ฆฏิกาเรน  ภาชนานิ  ปกกฺานีติ  สุตฺวา  ปริสุทฺธตณฺฑุลโลณทธ-ิ 
เตลผาณิตาทีนิ  คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  สเจ  ภาชน  มหคฺฆ   
โหติ    มลู  อปฺป  ฯ  ย  วา  ต  วา  ทตฺวา  คณฺหามาติ   
ต  น  คณฺหนฺติ  ฯ  ธมฺมิโก  วาณิโช  มาตาปตโร  ปฏิชคฺคติ   
สมฺมาสมฺพุทฺธ  อุปฏหติ  ฯ  พหุ  โน  อกุสล  ภวิสฺสตีติ  ปุน   
คนฺตฺวา  มูล  อาหรนฺติ  ฯ  สเจ  ปน  ภาชน  อปฺปคฺฆ  โหติ  
อาภต  มูล  พหุ  ฯ  ธมฺมโิก  วาณิโช  ฯ  อมฺหาก  ปุ ฺ  ภวิสฺสตีติ   
ยถาภต  ฆรสามิกา  วิย  สาธุก  ปฏิสาเมตฺวา  คจฺฉนฺติ  ฯ  
เอวคุโณ  ปน  กสฺมา  น  ปพฺพชตีติ  ฯ  ร ฺโ  วจนปถ   
ปจฺฉินฺทนฺโต  อนฺเธ  ชิณฺเณ  มาตาปตโร  โปเสสีติ  อาห  ฯ   
        โก  นุ  โขติ  กุหึ  นุ  โข  ฯ  กุมฺภิยาติ  อุกฺขลิโต  ฯ  ปรโิยคาติ   
สูปภาชนโต  ฯ  ปริภุชาติ  ภุ ฺช  ฯ  กสฺมา  ปน  เต   
เอว  วทนฺติ  ฯ  ฆฏกิาโร  กิร  ภตฺต  ปจิตฺวา  สูป  สมฺปาเทตฺวา    
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                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๒ 
 
มาตาปตโร  โภเชตฺวา  สยมฺป  ภุ ฺชิตฺวา  ภควโต  วฑฺฒมานก   
ภตฺต  สูป  ปฏเปตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  อาหาร   
อุปนาเมตฺวา  อุทก  ปจฺจุปฏเปตฺวา  มาตาปตูน  ส ฺ  ทตฺวา   
อร ฺ  คจฺฉติ  ฯ  ตสฺมา  เอว  วทนฺติ  ฯ  อภิวิสฺสฏโติ  อติ- 
วิสฺสฏโ  ฯ  (๑)  ปติสุข  น  วิชหีติ(๒)  น  นิรนฺตร  วิชหติ  ฯ  อถโข   
รตฺติภาเค  วา  ทิวสภาเค  วา  คาเม  วา  อร ฺเ  วา   
ยสฺมึ  ยสฺม ึ ขเณ  สเทวเก  นาม  โลเก  อคฺคปุคฺคโล  มยฺห   
เคห  ปวิสิตฺวา  สหตฺเถน  อามิส  คเหตฺวา  ปริภุ ฺชติ  ฯ  ลาภา   
วต  เมติ  อนสฺุสรติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ขเณ  ป ฺจวณฺณา  ปติ   
อุปฺปชฺชติ  ฯ ต  สนฺธาเยว  วุตฺต  ฯ   
        กโฬปยาติ  ปจฺฉิโต  ฯ  กสฺมา  ปน  ภควา  เอวมกาสีติ  ฯ   
ปจฺจโย  ธมฺมโิก  ภิกฺขูน  ปตฺเต  ภตฺตสทิโส  ฯ  ตสฺมา  เอวมกาสิ  ฯ  
สิกฺขาปทป ฺตฺติป  จ  สาวกานเยว  โหติ    พุทฺธาน  สิกฺขา- 
ปทเวลา  นาม  นตฺถ ิ ฯ  ยถา  หิ  ร ฺโ  อุยฺยาเน  ปุปฺผผลานิ   
โหนฺติ  ฯ  อ ฺเส  ตานิ  คณฺหนฺตาน  นิคฺคห  กโรนฺติ    ราชา   
ยถารุจิยา  ปริภุ ฺชติ  ฯ  เอว  สมฺปทเมต  ฯ  ปรสมุทฺทวาสี  เถรา   
ปน  เทวตา  กิร  ปฏิคฺคเหตฺวา  อทสูติ  วทนฺติ  ฯ   
        หรถ  ภนฺเต  หรถ  ภทฺรมุขาติ  อมฺหาก  ปุตฺโต  กุหึ   
คโตสีติ  วุตฺเต  ทสพลสฺส  สนฺติกนฺติ  วทติ  ฯ  กุหึ  นุ  โข    
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                        *เลมที่  ๙  ฆฏิการสุตฺตวณฺณนา หนา  ๓๒๓ 
 
คจฺฉติ  ฯ  สตฺถุ  วสนฏานสฺส  โอวสฺสกภาวป  น  ชานาตีติ   
วุตฺเต  อปราธส ฺ ิโน  คหเณ  ตุฏจิตฺตา  เอวมาหสุ  ฯ   
        เตมาส  อากาสจฺฉทน  อฏาสีติ  ภควา  กิร  จตุนฺน   
วสฺสิกาน  มาสาน  เอกมาส  อติกฺกมิตฺวา  ติณ  อาหราเปสิ   
ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  อย  ปเนตฺถ  ปทตฺโถ  อากาส  ฉทนมสฺสาติ   
อากาสจฺฉทน   ฯ  น  จาติวสฺสีติ  (๑)  น  เกวล  นาติวสฺสิ   ยถา   
ปเนตฺถ  ปกติยา  จ  นิมฺพโกสสฺส   อุทกปาตฏานพฺภนฺตเร  
เอกป  อุทกพินฺทุ  นาติวสฺสิ  ฯ  เอว  ฆรฉทนเคหพฺภนฺตเร  วิย  
น  วาตาตปาป  อาพาธ  อกสุ  ฯ  ปกติยา  อุตุผรณเมว  
อโหสิ  ฯ  อปรภาเค  ตสฺมึ  นิคเม  ฉฑฺฑิเตป  ต  าน   
อโนวสฺสกเมว  อโหสิ  ฯ  มนุสฺสา  กมฺม  กโรนฺตา  เทเว  วสฺสนฺเต   
ตตฺถ  สาฏเก  เปตฺวา  กมฺม  ถโรนฺติ  ฯ  ยาว  กปฺปฏุานา   
ต  าน  ตาทิสเมว  ภวิสฺสติ  ฯ  ต ฺจ  โข  ปน  น  ตถาคตสฺส  
อิทฺธานุภาเวน  ฯ  เตสเยว  ปน  คุณสมฺปตฺติยา  ฯ  เตส ฺหิ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  กตฺถ  น  ลเภยฺย  ฯ  อมฺหาก  นาม  ทฺวินฺน   
อนฺธกาน  นิเวสน  อุตฺติณ  กาเรสีติ  น  ตปฺปจฺจยา  โทมนสฺส   
อุทปาทิ  ฯ  สเทวเก  โลเก  อคฺคปุคฺคโล  อมฺหาก  นิเวสนา  ติณ   
อาหราเปตฺวา  คนฺธกุฏึ  ฉาทาเปสีติ  ปน  เตส  อนปฺปก   
พลวโสมนสสฺ  อุทปาทิ  ฯ  อิติ  เตสเยว  คุณสมฺปตฺติยา  อิท   
# ๑. ม. น เทโวติวสฺสีติ   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 324 

                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๔ 
 
ปฏิหาริย  ชาตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตณฺฑุลวาหสตานีติ  เอตฺถ  เทฺว  สกฏานิ  (๑)  เอโก  วาโหติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  ตทุปย ฺจ  สูเปยฺยนฺติ  สปูตฺถาย  ตทนุรูป  
เตลผาณิตาทึ  ฯ  ภิกฺขุสหสฺสสฺส  (๒)เตมาสตฺถาย  ภตฺต  ภวิสฺสตีติ   
กิร  ส ฺาย  ราชา  เอตฺตก  เปเสสิ  ฯ  อลมฺเม  ร ฺโว   
โหตูติ  กสฺมา  ปฏิกฺขิป  ฯ  อธิคตปฺปจฺฉตาย  ฯ  เอว  กิรสฺส   
อโหสิ  นาห  ร ฺา  ทิฏปุพฺโพ  ฯ  กถ  นุ  โข  เปเสสีติ  ฯ   
ตโต  จินฺเตสิสตฺถา  พาราณสึ  คโต  ฯ  อทฺธา  โส  ร ฺา   
วสฺสาวาส  ยาจิยมาโน  มยฺห  ปฏิ ฺาตภาว  อาโรเจตฺวา  
มม  คุณกถ  กเถสิ  ฯ  คุณกถาย  ลทฺธลาโภ  ปน  นเฏน   
นจฺจิตฺวา  ลทธฺ  วิย  คายเกน  คายิตฺวา  ลทฺธ  วิย  จ  โหติ    
กึ  มยฺห  อิมนิา  ฯ  กมฺม  กตฺวา  อุปฺปนฺเนน  มาตาปตูนป   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสป  อุปฏาน  สกฺกา  กาตุนฺติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                ฆฏกิารสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ปม   ฯ 
                                ________________________  
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                                        *เลมที่ ๙  หนา  ๓๒๕ 
 
                                        รฏปาลสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  รฏปาลสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ถุลลฺโกฏ ิตนฺติ  (๑)   
ถุลลฺโกฏ  ปริปุณฺณโกฏาคาร  ฯ  โส  กิร  ชนปโท  นิจฺจสสฺโส   
สทา  พีชภณฺฑ  นิกฺขมติ  ฯ  ขลภณฺฑ  ปวิสติ  ฯ  เตน  ตสฺมึ   
นิคเม  โกฏา  นิจฺจปูราว  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  โส  ถลุลฺโกฏ ิตเตฺวว   
สงฺขฺย  คโต  ฯ   
        รฏปาโลติ  กสฺมา  รฏปาโลติ  ฯ  ภินฺน  รฏ  สนฺธาเรตุ   
ปาเลตุ  สมตฺโถติ  รฏปาโล  ฯ  กทา  ปนสฺเสต  นาม   
อุปฺปนฺนนฺติ  ฯ  ปทุมุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  ฯ  อิโต  ห ิ ปุพฺเพ   
สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก  วสฺสสตสหสฺสายุเกสุ  มนุสฺเสสุ  ปทุมตฺุตโร   
นาม  สตฺถา  อุปฺปชฺชิตฺวา  ภิกฺขุสตสหสฺสปริวาโร  โลกหิตาย   
จาริก  จริ  ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต   
                นคร  หสวตี  นาม  (๒)        อานนฺโท  นาม  ขตฺติโย   
                สชุาตา  นาม  ชนิกา        ปทุมุตฺตรสฺส  สตฺถุโนติ  ฯ  (๓)   
        ปทุมุตฺตเร  ปน  อนุปฺปนฺเนเอว  หสวติยา  เทฺว  กฏุมฺพิกา   
สทฺธา  ปสนนฺา  (๔)  กปณทฺธิกยาจกาทีน  ทาน  ปฏปยึสุ  ฯ  ตทา   
ปพฺพตวาสิโน  ป ฺจสตา  ตาปสา  หสวตึ  อนุปฺปตฺตา  ฯ  เต   
เทฺวป  ชนา  ตาปเส  คณมชฺเฌ  ภินฺทตฺิวา  อุปฏหึสุ  ฯ  ตาปสา   
# ๑. ม.  ถลฺุลโกฏ ิกนฺติ   ฯ ๒. สฺยา.  นคร  หสวตี  นาม  ฯ  
# ๓. ขุ.พุทฺธ.  ๓๓/๑๑/๔๗๙ ฯ  ๔. สี.  สทฺธาสมฺปนฺนา   ฯ    
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                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๖ 
 
กิ ฺจิ  กาล  วสิตฺวา  ปพฺพตปาทเมว  คตา  ฯ  เทฺว  สงฺฆตฺเถรา   
โอหิยึสุ  ฯ  ตทา  เตส  เต  ยาวชีว  อุปฏาน  อกสุ  ฯ  ตาปเสสุ   
ภุ ฺชิตฺวา  อนุโมทน  กโรนฺเตสุ  เอโก  สกกฺสฺส  ภวนสฺส  วณฺณ   
กเถสิ  ฯ  เอโก  ภูมินฺธรนาคราชภวนสฺส  ฯ   
        กฏุมฺพิเกสุ  เอโก  สกฺกภวน  ปตฺถน  กตฺวา  สกฺโก  หุตฺวา   
นิพฺพตฺโต  ฯ  เอโก  นาคภวเน  ปาลิตนาคราชา  นาม  ฯ  ต   
สกฺโก  อตฺตโน  อุปฏาน  อาคต  ทสิฺวา  นาคโยนิย  อภิรมสติี   
ปุจฺฉิ  ฯ  โส  นาภิรมามีติ  อาห  ฯ  เตนหิ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  
ทาน  ทตฺวา  อิมสฺมึ  าเน  ปตฺถน  กโรหิ  ฯ  อุโภ  สุข   
วสิสฺสามาติ  ฯ  นาคราชา  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  ภิกฺขุสตสหสฺส- 
ปริวารสฺส  ภควโต  สตฺตาห  มหาทาน  ททมาโน  ปทุมุตฺตร- 
ทสพลสฺส  ปตฺุต  อุปเรวต  นาม  สามเณร  ทิสฺวา  สตฺตเม   
ทิวเส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทิพฺพวตฺถานิ  ทตฺวา   
สามเณรสฺส  านนฺตร  ปตฺเถสิ  ฯ  ภควา  อนาคต  โอโลเกตฺวา   
อนาคเต  โคตมสฺส  นาม  พุทฺธสฺส  ปตฺุโต  ราหุลกมุาโร   
ภวิสฺสตีติ  ทิสฺวา  สมิชฺฌสิฺสติ  เต  ปตฺถนาติ  กเถสิ  ฯ  นาคราชา   
ตมตฺถ  สกฺกสฺส  กเถสิ  ฯ  สกโฺก  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ตเถว   
สตฺตาห  มหาทาน  (๑)  ทตฺวา  ภินฺน  รฏ  สนฺธาเรตวา 
สทฺธาปพฺพชิต  รฏปาลนฺนาม  กุลปตฺุต  ทิสฺวา  อหมฺป    
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อนาคเต  โลกสฺมึ  ตุมฺหาทิเส  พุทฺเธ  อุปฺปนฺเน  ภินฺน  รฏ   
สนฺธาเรตุ  ปาเลตุ  สมตฺถกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อย  กลุปุตฺโต   
วิย  สทฺธาปพฺพชิโต  รฏาปาโล  นาม  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน   
อกาสิ  ฯ  สตฺถา  สมิชฺฌนกภาว  ตฺวา  อิม  คาถมาห   
                สราชิก  จาตุวณฺณ        โปเสตุ ย  ปโหสฺสติ   
                รฏปาลกุล  นาม        ตตฺถ  ชายิสฺสเต  อยนฺติ  ฯ   
        เอว  ปทุมุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  ตสฺเสต  นามมุปฺปนฺนนฺติ   
เวทิตพฺพ  ฯ   
        เอตทโหสีติ  กึ  อโหสิ  ฯ  ยถา  ยถา  โขติอาทิ  ฯ  ตตฺราย   
สงฺเขปกถา  อห  โข  เยน  เยน  การเณน  ภควตา  ธมฺม  
เทสิต  อาชานามิ  ฯ  เตน  เตน  เม  อุปปริกฺขโต  เอว  โหติ   
ยเทต  สิกฺขาตฺตยพฺรหฺมจริย  เอกทิวสป  อขณฺฑ  กตฺวา   
จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย  เอกนฺตปรปิุณฺณ  จริตพฺพ  ฯ  เอกทิวสป   
จ  กิเลสมเลน  อมลีน  กตฺวา  จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย   
เอกนฺตปริสุทฺธ  ฯ  สงฺขลิขิต  วิลิขิตสงฺขสทิส  โธตสงฺขสปฺปฏิภาค   
กตฺวา  จริตพฺพ  ฯ  อิท  น  สุกร  อคาร  อชฺฌาวสตาติ 
อคารมชฺเฌ  วสนฺเตน  เอกนฺตปริปุณฺณ  ฯเป ฯ  จริตุ   ฯ  ยนฺนนูาห   
เกส ฺจ  มสฺสุ ฺจ  โอหาเรตฺวา  กาสายรสปตตาย  กาสายานิ   
พฺรหฺมจริย  จรนฺตาน  อนุจฺฉวิกานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา   
อคารสฺมา  นิกฺขมิตฺวา  อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ  ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 328 

 
                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๘ 
 
        อจิรปกกฺนฺเตสุ  ถลฺุลโกฏ ิตเกสุ  พฺราหฺมณคหปติเกสุ  เยน   
ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  รฏปาโล  อนฏุ ิเตสุ  เตสุ  น  ภควนฺต   
ปพฺพชฺช  ยาจิ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ตตฺถสฺส  พหู  าติสาโลหิตา   
มิตฺตา (๑) ปจฺจาสึสนฺติ  ฯ   เต  ตฺว  มาตาปตูน  เอกปุตฺตโก   น   
ลพฺภา  ตยา  ปพฺพชิตุนฺติ  พาหายมฺป  คเหตฺวา  อากฑฺเฒยฺยุ  ฯ   
ตโต  ปพฺพชชฺาย  อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ  สเหว  ปรสิาย  
อุฏหิตฺวา  โถก  คนฺตฺวา  ปุน  เกนจิ  สรีรกิจฺจเลเสน   
นิวตฺติตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมฺม  ปพฺพชฺช  ยาจิ  ฯ  เตน  วุตฺต   
อถโข  รฏปาโล  กุลปุตฺโต  อจิรปกกฺนฺเตสุ  ถลฺุลโกฏ ิตเกสุ  ฯเป ฯ   
ปพฺพาเชตุ  ม  ภควาติ  ฯ  ภควา  ปน  ยสฺมา  ราหุลกมุารสฺส   
ปพฺพชิตโต  ปภูติ  มาตาปตูหิ  อนนุ ฺาต  ปุตฺต  น   
ปพฺพาเชติ  ฯ  ตสฺมา  น  ปุจฺฉิ  อนุ ฺาโตสิ  ปน  ตฺว   
รฏปาล  มาตาปตูหิ  ฯเป ฯ  ปพฺพชฺชายาติ  ฯ   
        อมฺม  ตาตาติ  เอตฺถ  อมฺมาติ  มาตร  อาลปติ  ฯ  ตาตาติ   
ปตร   อาลปติ  ฯ  เอกปุตฺตโกติ  เอโกว  ปุตฺตโก   อ ฺโ  โกจิ  
เชฏโ  วา  กนิฏโ  วา  นตฺถิ  ฯ  เอตฺถ  จ  เอกปุตฺโตติ  วตฺตพฺเพ   
อนุกมฺปวเสน  เอกปุตฺตโกติ  วุตฺต  ฯ  ปโยติ  ปติชนโก  ฯ  มนาโปติ   
มนวฑฺฒโก  ฯ  สุเข   ิโตติ (๒) สุเขน    ิโต  สุขสวฑฺฒิโตติ   
อตฺโถ  ฯ  สขุปริหโฏติ  สุเขน  ปริหโฏ  ฯ   ชาตกาลโต  ปภูติ   
# ๑. ม.  มิตฺตาปจฺจา  ฯ  
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ธาตีหิ  องฺกโต  องฺก  อาหริตฺวา  ธาริยมาโน  อสฺสกรถกาทีหิ   
พาลกีฬนเกหิ  กฬียมาโน  สาธุรสโภชน  โภชยมาโน  สุเขน   
ปริหโฏ    น  ตฺว  ตาต  รฏปาล  กสสฺจิ  ทุกฺขสฺส  ชานาสีติ   
ตฺว  ตาต  รฏปาล  อปฺปมตฺตกป  กลลฺภาค  ทุกฺขสฺส  น   
ชานาสิ  น  สรสีติ  อตฺโถ  ฯ  มรเณนป  เต  มย  อกามกา   
วินา  ภวิสฺสามาติ  สเจป  ตว  อเมฺหสุ  ชีวมาเนสุ  มรณ   
ภเวยฺย  ฯ  เตน  เต  มรเณนป  มย  อกามกา  อนิจฺฉกา  (๑)  น  อตฺตโน   
รุจิยา  วินา  ภวิสฺสาม  ฯ  ตยา  วิโยค  ปาปุณิสฺสามาติ   
อตฺโถ  ฯ  กึ  ปน  มย  ตนฺติ  เอว  สนฺเต  กึ  ปน  ก ึ นาม  ต   
การณ  ฯ  เยน  มยนฺต  ชวีนฺต  อนุชานิสฺสาม.  อถวา ฯ 
กึ  ปน  มยนตฺนฺติ  เกน  ปน  การเณน  มยนฺต  ชีวนฺต   
อนุชานิสฺสามาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ   
        ตตฺเถวาติ  ยตฺถ  น   ิต  มาตาปตโร  นานุชานสึุ  ฯ  ตตฺเถว   
าเน  ฯ  อนนฺตรหิตายาติ  เกนจิ  อตฺถรเณน  อนตฺถตาย  ฯ  
ปริจาเรหีติ  คนฺธพฺพนฏนาฏกาทีนิ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  ตตฺถ   
สหายเกหิ  สทฺธึ  ยถาสุข  อินฺทฺริยานิ  จาเรหิ  ส ฺจาเรหิ  อิโต  
จิโต  จ  อุปเนหีติ  วุตฺต  โหติ    อถวา  ปริจาเรหีติ   
คนฺธพฺพนฏนาฏกาทีนิ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  สหายเกหิ  สทฺธ ึ ลฬ   
อุปลฬ  รม  ฯ  กฬีสฺสูติป  วุตฺต  โหติ  กาเม  ปริภุ ฺชนฺโตติ   
#๑.  ส.ี อนิจฺฉมานกา  ฯ  ๒. ม.  อนิจฺฉนฺตา   ฯ  
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อตฺตโน  ปุตฺตทาเรหิ  สทฺธึ  โภเค  ภุ ฺชนฺโต  ฯ  ปุ ฺานิ  กโรนฺติ   
พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ  สงฺฆ ฺจ  อารพฺภ  ทานปฺปทานาทีนิ   
สุคติมคฺคสโสธกานิ  กุสลกมฺมานิ  กโรนฺโต  ฯ  ตุณฺหี  อโหสีติ   
กถานุปฺปพนฺธวิจฺเฉทนตฺถ  นลิาปสลฺลาโป  อโหส ิ ฯ   
        อถสฺส  มาตาปตโร  ติกฺขตฺตุ  วตฺวา  ปฏิวจนป   
อลภมานา  สหายเก  ปกโฺกสาเปตฺวา  เอส  โว  สหายโก   
ปพฺพชิตุกาโม  นิวาเรถ  นนฺติ  อาหสุ  ฯ  เตป  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  
ติกฺขตฺตุ อโวจุ  ฯ  เตสป  ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ  เตน  วุตฺต  
อถโข  รฏปาลสฺส  กลุปุตฺตสฺส  สหายกา  ฯเป ฯ  ตุณฺหี   
อโหสีติ  ฯ  อถสฺส  สหายกาน  ติกฺขตฺตุ  วตฺวา  เอตทโหสิ  สเจ  อย  ปพฺพชชฺ   
อลภมาโน  มริสฺสติ    น  โกจิ  คุโณ  ลพฺภติ  ฯ  ปพฺพชิต   
ปน  น  มาตาปตาโรป  กาเลน  กาล  ปสฺสิสฺสนฺติ  ฯ  มยมฺป   
ปสฺสิสฺสาม  ฯ  ปพฺพชชฺาป  จ  นาเมสา  ภาริยา  ฯ  ทิวเส  ทิวเส   
มตฺติกาปตฺต  คเหตฺวา  ปณฺฑาย  จริตพฺพ  ฯ  เอกเสยฺย  เอกภตฺต   
พฺรหฺมจริย  อติทุกฺกร  ฯ  อย  จ  สุขุมาโล  นาคริกชาติโย  (๑)  โส  ต   
จริตุ  อสกฺโกนฺโต  ปุน  อิเธว  อาคมิสฺสติ  ฯ  หนฺทสฺส  มาตาปตโร  
อนุชานาเปสฺสามาติ  ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  มาตาปตโรป  น 
ปพฺพชิเตน  ปน  เต  มาตาปตโร อุทฺทสฺเสตพฺพาติ  อิม  กติก   
กตฺวา  อนุชานึสุ  ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  รฏปาลสฺส  กุลปุตฺตสฺส   
#๑.  ส.ี ม.  นาครกุลชาติโย   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 331 

                        *เลมที่  ๙  รฏปาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๓๑ 
 
สหายกา  เยน  รฏปาลสฺส  กลุปุตฺตสฺส  มาตาปตโร  ฯเป ฯ   
อนุ ฺาโตสิ  มาตาปตูหิ  ฯเป ฯ  อุทฺทสฺเสตพฺพาติ  ฯ  ตตฺถ   
อุทฺทสฺเสตพฺพาติ  อุทฺธ  ทสฺเสตพฺพา  ฯ  ยถา  ต  กาเลน  กาล  ปสฺสนฺติ  ฯ  เอว   
อาคนฺตฺวา  อตฺตาน  ทสฺเสตพฺพา  ฯ   
        พล  คเหตฺวาติ  สปฺปายโภชนานิ  ภุ ฺชนฺโต  อุจฺฉาทนาทีหิ   
จ  กาย  ปริหรนฺโต  กายพล  ชเนตฺวา  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา   
อสฺสุมุข  าติปริวฏฏ  ปหาย  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเป ฯ   
ปพฺพาเชตุ  ม  ภนฺเต  ภควาติ  ฯ  ภควา  สมีเป   ิต  อ ฺตร   
ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  เตนหิ  ภิกฺขุ  รฏปาล  ปพฺพาเชหิ   
เจว  อุปสมฺปาเทหิ  จาติ  ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกฺขุ  
ภควโต  ปฏสิฺสุตฺวา  รฏปาล  กลุปุตฺต  ชินทตฺติย  สทฺธิวิหาริก   
ลทฺธา  ปพฺพาเชสิ  เจว  อุปสมฺปาเทสิ  จ  ฯ  เตน  วุตฺต   
อลตฺถ  โข  รฏปาโล  กุลปุตฺโต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺช   
อลตฺถ  อุปสมฺปทนฺติ  ฯ   
        ปหิตตฺโต  วิหรนฺโตติ  ทฺวาทส  สวจฺฉรานิ  เอว  วิหรนฺโต  ฯ   
เนยฺยปุคฺคโล  หิ  อยมายสฺมา  ฯ  ตสฺมา  ปุ ฺวา  อภินีหารสมฺปนฺโนป   
สมาโน  อชชฺ  อชฺเชว  อรหตฺตนฺติ  สมณธมฺม  กโรนฺโตป   
ทฺวาทสเม  วสฺเส  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  มยฺห  มาตาปตโร  ปพฺพชฺช   
อนุชานมานา  ตยา  กาเลน  กาล  อาคนฺตฺวา  อมฺหาก    
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ทสฺสน  ทาตพฺพนฺติ  วตฺวา  อนุชานึสุ  ฯ  ทุกฺกรการกิา  โข  ปน   
มาตาปตโร  ฯ  อห ฺจ  เยนชฺฌาสเยน  ปพฺพชิโต  ฯ  โส  เม  มตฺถก   
ปตฺโต  ฯ  อิทานิ  ภควนฺต  อาปุจฺฉิตฺวา  อตฺตาน  มาตาปตูน   
ทสฺเสสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อาปุจฺฉิตุกาโม  อุปสงฺกมิ  ฯ  มนสากาสีติ  
กึ  น ุ โข  รฏปาเล  คเต  โกจิ  อุปทฺทโว  ภวิสฺสตีติ  มนสิ   
อกาสิ  ฯ  ตโต  ภวิสฺสตีติ  ตฺวาสกฺขิสฺสติ  นุ  โข  รฏปาโล   
ต  มทฺทิตุนฺติ  โอโลเกนฺโต  ตสฺส  อรหตฺตปฺปตฺตึ  ทิสฺวา   
สกฺขิสฺสตีติ  ตฺวา (๑) อนุ ฺาสิ  ฯ   เตน  วุตฺต  ยถา  ภควา  
อ ฺาสิ  ฯเป ฯ  กาล  ม ฺสีติ  ฯ   
        มิคจีเรติ  เอวนามเก  อุยฺยาเน  ฯ  ต  หิ  ร ฺา  อกาเล   
สมฺปตฺตปพฺพชิตาน  ทินนฺเมว  อิท  ฯ  ยถาสุข  ปรภุิ ฺชนฺตูติ  เอว   
อนุ ฺาตเมว  อโหสิ  ฯ  ตสฺมา  เถโรมม  อาคตภาว  มาตาปตูน   
อาโรเจสฺสามิ  ฯ  เต  เม  ปาทโธวนอุโณฺหกปาทมกฺขนเตลาทีนิ  
เปสิสฺสนฺตีติ  จิตฺตป  อนุปฺปาเทตฺวา  อุยฺยานเมว  ปาวิสิ  ฯ   
ปณฺฑาย  ปาวิสีติ  ทุติยทิวเส  ปาวิสิ  ฯ   
        มชฺฌิมายาติ  สตฺตทฺวารโกฏกสฺส  ฆรสฺส  มชฺฌิเม   
ทฺวารโกฏเก  ฯ  อุลฺลิขาเปตีติ  กปฺปเกน  เกเส  โสถาเปติ  ฯ  
เอตทโวจาติ  อิเม  สมณา  อมฺหาก  ปยปุตฺตก  ปพฺพาเชตฺวา   
โจราน  หตฺเถ  นิกฺขิปตฺวา  วิย  เอกทิวสป  น  ทสฺสาเปนฺติ   
# ๑. ม.  อย  สทฺโท  นตฺถ ิ  ฯ  
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เอว  ผรุสการกา  เอเต  ปนุ  อิม  าน  อุปสงฺกมิตพฺพ  ม ฺนฺติ   
เอตฺโตว  นิกฺกฑฺฒิตพฺพาติ    จินฺเตตฺวา  เอต  อิเมหิ  มุณฺฑเกหีติ- 
อาทิวจน  อโวจ  ฯ  าติทาสีติ  าตกาน  ทาสี  ฯ อาภิโทสิกนฺติ   
ปาริวาสิก  เอกรตฺตาติกฺกนฺต  ปูติภูต  ฯ  ตตฺราย  ปทตฺโถ ฯ 
ปูติภาวโทเสน  อภิภูโตติ  อภิโทโส  ฯ  โสว  (๑)  อภิโทสิโก  ฯ   
เอกรตฺตาติกฺกนฺตสฺเสว  นามส ฺา  เอสา  ยทิท  อาภิโทสิโกติ  ฯ  
ต  อาภิโทสิก  ฯ  กุมฺมาสนฺติ  ยวกุมมฺาส  ฯ  ฉฑฺเฑตุกามา  โหตีติ   
ยสฺมา  อนฺตมโส  ทาสกมฺมการาน  โครูปานป  อปริโภคารโห   
ตสฺมา  น  กจวร  วิย  พหิ  ฉฑฺเฑตุกามา  โหติ    สเจตนฺติ   
สเจ  เอต  ฯ  ภคินีติ  ต  อริยโวหาเรน  อตฺตโน  ธาตึ  าติทาสึ   
อาลปติ  ฯ  ฉฑฺฑนียธมฺมนฺติ  ฉฑฺเฑตพฺพสภาว  ฯ  อิท  วุตฺต  
โหติ  ภคินิ  เอต  สเจ  พหิ  ฉฑฺฑนียธมฺม  นิสฺสฏปริคฺคห   
อิธ  เม  ปตฺเต  อากิราหีติ  ฯ  ก ึ ปน  เอว  วตฺตุ  ลพฺภติ   
วิ ฺตฺติ  วา  ปยุตฺตวาจา  วา  น  โหตีติ    น  โหติ   ฯ 
กสฺมา  ฯ  นสิฺสฏปริคฺคหตฺตา  ฯ  ย ฺหิ  ฉฑฺฑนียธมฺม  นิสฺสฏ- 
ปริคฺคห  ฯ  ยตฺถ  สามิกา  อนาลยา  โหนฺติ  ฯ  ต  สพฺพ  เทถ   
อาหรถ  อิธ  อากิรถาติ  วุตฺต  วฏฏติ  ฯ  เตเนว  หิ  อยมายสฺมา   
อคฺคอริยวสิโก  สมาโนป  เอวมาห  ฯ   
        หตฺถานนฺติ  ภิกฺขาคหณตฺถ  ปตฺต  อุปนามยโต  มณิพนฺธโต   
# ๑. ม.  อภิโทโสว   ฯ  
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ปภูติ  ทฺวินฺนป  หตฺถาน  ฯ  ปาทานนฺติ  นิวาสนนฺตโต  ปฏาย   
ทฺวินฺนป  ปาทาน  สรสฺสาติ  สเจ  ต  ภคินีติ  วาจ   
นิจฺฉารยโต  สรสฺส  จ    นิมิตฺต  อคฺคเหสีติ  หตฺถปฏ ิอาทีนิ  
โอโลกยมานา  ปุตฺตสฺส  เม  รฏปาลสฺส  วิย  สุวณฺณกจฺฉป- 
ปฏ ิสทิสา  อิมา  หตฺถปาทปฏ ิโย  ฯ  หริตาลวฏฏิโย  วิย   
สุวฏฏิตา  องฺคุลิโย  ฯ  มธโุร  สโรติ  คิหิกาเล  สลลฺกฺขิตปุพฺพ   
อาการ  อคฺคเหสิ  ส ฺชานิ  สลฺลกฺเขสิ  ฯ  ตสฺส  หายสฺมโต   
ทฺวาทสวสฺสานิ  อร ฺาวาส ฺเจว  ปณฺฑิยาโลปโภชน ฺจ   
ปริภุ ฺชนฺตสฺส  อ ฺาทิโส  สรีรวณฺโณ  อโหส ิ ฯ  เตน  น   
สา  าติทาสี  ทิสฺวาว  น  ส ฺชานิ  ฯ  นิมิตฺต  ปน  อคฺคเหสิ  ฯ   
        รฏปาลสฺส  มาตร  เอตทโวจาติ  เถรสฺส  องฺคปจฺจงฺคานิ   
สณฺเปตฺวา  ถ ฺ  ปาเยตฺวา  สวฑฺฒิตธาตีป  สมานา   
ปพฺพชิตฺวา  มหาขีณาสวภาวปฺปตฺเตน  สามิปุตฺเตน  สทฺธ ึ ตฺว   
นุ  โข  เม  ภนฺเต  ปุตฺโต  รฏปาโลติอาทิวจน  วตฺตุ  อวิสหนฺตี   
เวเคน  ฆร  ปวิสิตฺวา  รฏปาลสฺส  มาตร  เอตทโวจ  ฯ  ยคฺเฆติ  
อาโรจนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  สเจ  เช  สจฺจนฺติ  เอตฺถ  เชติ  อาลปเน  
นิปาโต  ฯ  เอว  หิ  ตสฺมึ  ชนปเท   ทาสทาสีชน  อาลปนฺติ  ฯ   
ตสฺมา  หิ  โภติ  ทาสิ  สเจ  ตฺว  สจฺจ  ภณสีติ  เอวเมตฺถ   
อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ   
        อุปสงฺกมีติ  กสฺมา  อุปสงฺกมิ  ฯ  มหากุเล  อิตฺถิโย  พหิ    
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นิกฺขมนฺตา  ครห  ปาปุณนฺติ  อิท ฺจ  อจฺจายิกกิจฺจ  เสฏ ิสฺส   
น  อาโรเจสฺสามีติ  จินฺเตสิ  ฯ  ตสฺมา  อุปสงฺกมิ  ฯ  อ ฺตร   
กุฑฺฑมูลนฺติ  ตสฺมึ  กริ  เทเส  ทานปตีน  ฆเรสุ  สาลา   
โหนฺติ  ฯ  อาสนานิ  เจตฺถ  ป ฺตฺตานิ  โหนฺติ  ฯ  อุปฏาปต   
อุทกก ฺชิย  ฯ  ตตฺถ  ปพฺพชิตา  ปณฺฑาย  จริตฺวา  นิสีทิตฺวา   
ภุ ฺชนฺติ  ฯ  สเจ  อิจฺฉนฺติ  ฯ  ทานปตีนป  สนฺตก  คณฺหนฺติ   
ตสฺมา  ตป  อ ฺตรสฺส  กุลสฺส  อีทิสาย  สาลาย  อ ฺตร   
กุฑฺฑมูลนฺติ  เวทิตพฺพ    น    หิ  ปพฺพชิตา  กปณมนุสฺสา  วิย   
อสารุปฺเป  าเน  นิสีทิตฺวา  ภุ ฺชนฺตีติ  ฯ   
        อตฺถ ิ นาม  ตาตาติ  เอตฺถ  อตฺถีติ  วิชฺชมานตฺเถ  ฯ 
นามาติ  ปุจฺฉนตฺเถ  ม ฺนตฺเถ  วา  นิปาโต  ฯ  อิท  หิ  วุตฺต   
โหติ  อตฺถ ิ นุ  โข  ตาต  รฏปาล  อมฺหาก  ธน    นนุ   
มย  นิทฺธนาติ  วตฺตพฺพา  ฯ  เยส  โน  ตฺว  อีทิเส  าเน   
นิสีทิตฺวา  อาภิโทสิก  กุมมฺาส  ปริภุ ฺชิสฺสสิ  ฯ  ตถา  อตฺถ ิ  
นุ  โข  ตาต  รฏปาล  อมฺหาก  ชีวิต  นนุ  มย  มตาติ   
วตฺตพฺพา  ฯ  เยส  โน  ตฺว  อีทิเส  าเน  นิสีทิตฺวา  อาภิโทสิก   
กุมฺมาส  ปรภุิ ฺชิสฺสสิ  ฯ  ตถา  อตฺถิ  ม ฺเ  ตาต  รฏปาล   
ตว  อพฺภนฺตเร  สาสน  นสิฺสาย  ปฏิพทฺโธ  สมณคุโณ  
ย  ตฺว  สุโภชนรสสวฑฺฒิโตป  อิม  ชคุิจฺฉเนยฺย  อาภิโทสิก    
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กุมฺมาส  อมตมิว  นิพฺพิกาโร  ปริภุ ฺชิสฺสสีติ  ฯ  โส  ปน  คหปติ   
ทุกฺขาภิตุนฺนตาย  เอตมตฺถ  ปริปุณฺณ  กตฺวา  วตฺตุมสกฺโกนฺโต   
อตฺถิ  นาม  ตาต  รฏปาล  อาภิโทสิก  กุมฺมาส  ปริภุ ฺชิสฺสสีติ   
เอตฺตกเมว  อวจ  ฯ  อกฺขรจินฺตกา  ปเนตฺถ  อิท  ลกฺขณ   
วทนฺติ  อโนกปฺปนามริสนตฺถวเสเนต  อตฺถิสทฺเท   
อุปปเท  ปรภุิ ฺชิสฺสสีติ  อนาคตวจน  กต  ฯ  ตสฺสายมตฺโถ  อตฺถิ   
นาม  ฯเป ฯ  ปริภุ ฺชิสฺสสิ  ฯ  อิท  ปจฺจกฺขป  อห  น  สทฺทหามิ   
น  มริสยามีติ  อิท  เอตฺตก  วจน  คหปติ  เถรสฺส  ปตฺตมุข- 
วฏฏิย  คเหตฺวา   ิตโกว  กเถสิ  ฯ  เถโรป  ปตริ  ปตฺตมุขวฏฏิย  
คเหตฺวา   ิเตเยว  ต  ปูติกมฺุมาส  ปริภุ ฺชิ  สุนขวนฺตสทิส   
ปูติกุกฺกุฏณฺฑมิว  ภินฺนฏาเน  ปูติก  วายนฺต  ฯ  ปถุุชชฺเนน  
กิร  ตถารูป  กุมฺมาส  ปรภุิ ฺชิตุ  น  สกฺกา  ฯ  เถโร  ปน   
อริยิทฺธิย (๑) ตฺวา  ทิพฺโพช  อมตรส  ปริภุ ฺชยมาโน  วิย   
ปริภุ ฺชิตฺวา  ธมฺมกรเกน  อุทก  คเหตฺวา  ปตฺต ฺจ  มุข ฺจ   
หตฺถปาเท  จ  โธวิตฺวา  กโุต  โน  คหปตีติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  กโุต  โนติ  กโุต  นุ  ฯ  เนว  ทานนฺติ  เทยฺยธมฺม- 
วเสน  เนว  ทาน  อลตฺถมฺหา    น  ปจฺจกฺขานนฺติ  กึ  ตาต   
รฏปาล  ฯ  กจฺจิ  เต  ขมนีย  กจฺจิสิ  อปฺปกิลมเถน  อาคโต     
น  ตาว  ตาต  เคเห  ภตฺต  สมฺปาทิยตีติ  เอว  ปฏิสนถฺารวเสน   
#๑. สี.  อริยสิทฺธิย   ฯ  
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ปจฺจกฺขานป  นาลตฺถมฺหา  ฯ  กสฺมา  ปน  เถโร  เอวมาห  ฯ   
ปตุอนุคฺคเหน  ฯ  เอว  กริสฺส  อโหสิ  ยถา  เอส  ม  วทติ   
อ ฺเป  ปพฺพชิเต  เอว  วทติ  ม ฺเ  ฯ  พุทฺธสาสเน  จ   
ปตฺตนฺตเร  ปทุม  วิย  ภสฺมาจฺฉนฺโน  อคฺคิ  วิย  เผคฺคุปฏิจฺฉนฺโน   
จนฺทนสาโร  วิย  สุตฺติกาปฏิจฺฉนฺน  มตฺุตรตน  วิย  วลาหก- 
ปฏิจฺฉนฺโน  จนฺทิมา  วิย  มาทิสาน  ปฏิจฺฉนฺนคุณาน  ภิกฺขู- 
นมนฺโต  นตฺถิ  ฯ  เตสุป  น  เอวรูป  วจน  ปวตฺเตสฺสติ  ฯ  สวเร  
สฺสตีติ  อนุคฺคเหน  เอวมาห  ฯ   
        เอหิ  ตาตาติ  ตาต  ตุยฺห  ฆร  มา  โหตุ  ฯ  เอหิ  ฆร   
คมิสฺสามาติ  วทติ  ฯ  อลนฺติ  เถโร  อุกฺกฏเอกาสนิกตาย   
ปฏิกฺขิปนฺโต  เอวมาห  ฯ  อธิวาเสสีติ  เถโร  ปน  ปกติยา   
อุกฺกฏสปทานจาริโก  สวฺาตนาย  ภิกฺข  นาม  นาธวิาเสติ    
มาตุอนุคฺคเหน  ปน  อธิวาเสสิ  ฯ  มาตุ  กิรสฺส  เถร  อนุสฺสริตฺวา   
มหาโสโก  อุปฺปชฺชิ  ฯ  โรทเนเนว  ปกฺกกฺขิ  วิย   
ชาตา  ฯ  ตสมฺา  เถโรสจาห  ต  อปสฺสิตฺวา (๑)  คมิสฺสามิ   
หทยปสฺสา  ผาเลยฺยาติ  อนุคฺคเหน  อธิวาเสสิ  ฯ  การาเปตฺวาติ   
เอก  หิร ฺสฺส  ฯ  เอก  สุวณฺณสฺสาติ  เทฺว  ปุ ฺเช  การาเปตฺวา  ฯ  
กีวมหนฺตา  ปน  ปุ ฺชา  อเหสุนฺติ  ฯ  ยถา  โอรโต   ิโต  ปรุิโส  
ปารโต   ิต  มชฺฌิมปฺปมาณ  ปุริส  น  ปสฺสติ  ฯ  เอวมหนฺตา  ฯ  
#สี.  ม.  อสหิตฺวา   ฯ  
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        อิท  เต  ตาตาติ  กหาปณปุ ฺช ฺจ  สุวณฺณปุ ฺช ฺจ   
ทสฺเสนฺโต  อาห  ฯ  มตฺติกนฺติ  มาติโต  อาคต  ฯ  อิท  เต   
มาตามหิยา  มาตุ  อิม  เคห  อาคจฺฉนฺติยา  คนฺธมาลาทีน   
อตฺถาย  ทินนฺ  ธนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อ ฺ  เปตฺติก  อ ฺ   
เปตามหนฺติ  ย  ปน  เต  ปตุ  จ  ปตามหาน ฺจ  สนฺตก   
ต  อ ฺเยว    นิหิต  จ (๑) ปยุตฺต  จ  อติวิย  พหุ  ฯ  เอตฺถ  จ   
ปตามหนฺติ  ตทฺธิตโลป  กตฺวา  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  เปตามหนฺติ   
วา  ปาโ  ฯ  สกฺกา  ตาต  รฏปาลาติ  ตาต  รฏปาล   
น  เกวล  ปพฺพชิเตน  สกกฺา  ปุ ฺานิ  กาตุ   ฯ  อคาร   
อชฺฌาวสนฺเตนป  โภเค  จ  ภุ ฺชิตุ   ตีสุ  สรเณสุ  ปน   
ปติฏาย  ป ฺจ  สิกฺขาปทานิ  สมาทิยิตฺวา  อุฬารานิ  ทานาทีนิ   
ปุ ฺานิป  จ  สกฺกา  กาตุ   ฯ  เอหิ  ตฺว  ตาต  ฯเป ฯ  ปุ ฺานิ   
จ  กโรหีติ  ฯ  ตโตนิทานนฺติ  ธนเหตุ  ธนปจฺจยา  ฯ  ต  ต  ธน   
รกฺขนฺตสฺส  จ  ราชาทีน  วเสน  ธนปรกิฺขย  ปาปุณนฺตสฺส  
กสฺสจิ  อุปฺปชฺชมานโสกาทโย  สนฺธาย  เอวมาห  ฯ  เอว  วุตฺเต   
เสฏ ี  คหปติ  อห  อิม  อุปฺปพฺพาเชสฺสามีติ  อาเนสึ  (๒) โสทานิ   
เม  ธมฺมกถ  กาตุ  อารทฺโธ  ฯ  อย  น  เม  วจน  กรสิฺสตีติ   
อุฏาย  คนฺตฺวา  ตสฺส  โอโรธาน  ทฺวาร  วิวราเปตฺวา   
อย  โว  สามโิก  ฯ  คจฺฉถ  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา  น  คณฺหตุิ   
# ๑. ม.  นิทหิต ฺจ  ฯ  ๒. ส.ี  อานยึ  ฯ ๓. ม.  อาเนมิ  ฯ   
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วายมถาติ  อุยฺโยเชสิ  ฯ  สุวเย   ิตา  นาฏกิตฺถิโย   
นิกฺขมิตฺวา  เถร  ปริวารยึสุ  ฯ  ตาสุ  เทฺว  เชฏกิตฺถิโย   
สนฺธาย  ปุราณทุติยิกาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ปจฺเจก  ปาเทสุ  คเหตฺวา 
เอเกกสฺมึ  ปาเท  น  คเหตฺวา  ฯ   
        กีทิสา  นาม  ตา  อยยฺปุตฺต  อจฺฉราโยติ  กสฺมา   
เอวมาหสุ  ฯ  ตทา  กริ  สมฺพหุเล  ขตฺติยกุมาเรป  พฺราหฺมณ- 
กุมาเรป  เสฏ ิปุตฺเตป  มหาสมฺปตฺติโย  ปหาย  ปพฺพชนฺเต  ทิสฺวา   
ปพฺพชฺชาคุณ  อชานนฺตา  กถ  สมุฏาเปนฺติ  กสฺมา  เอเต   
ปพฺพชนฺตีติ  ฯ  อถ ฺเ  วทนฺติ  เทวจฺฉราน  เทวนาฏกาน   
การณาติ  ฯ  สา  กถา  วิตฺถาริกา  อโหสิ  ฯ  ต  คเหตฺวา   
ตา  สพฺพา  เอวมาหสุ  ฯ  อถ  เถโร  ปฏิกฺขิปนฺโต  น  โข  มย  ภคินีติ- 
อาทิมาห  ฯ  สมุทาจรตีติ  โวหรติ  วทติ  ฯ  ตตฺเถว  มุจฺฉิตา   
ปปตึสูติ  ต  ภคินิวาเทน  สมุทาจรนฺต  ทิสฺวา  มย  อชฺช   
อาคมิสฺสติ  ฯ  อชชฺ  อาคมิสฺสตีติ  ทฺวาทสวสฺสานิ  พหิ  น  นิกขฺนฺตา   
เอต  นิสฺสาย  โน  ทารกา  น  ลทฺธา  ฯ  เยส  อานุภาเวน  
ชีเวยฺยาม  ฯ  อิโต  จมฺหา  ปริหีนา  อ ฺโต  จ  ฯ  อย  โลโก  
นาม  อตฺตโนว  จินฺเตสิ  ฯ  ตสฺมา  ตาป  อิทานิ  มย  อนาถา  
ชาตาติ  อตฺตโนว  จินฺตยมานา  อนตฺถิโกทานิ  อเมฺหหิ  อย  ฯ  โส  
อเมฺห  ปชาปติโย  สมานา  อตฺตนา  สทฺธึ  เอกมาตุกุจฺฉิยา  
สยิตทาริกา  วิย  ม ฺตีติ  สมุปฺปนฺนพลวโสกา  หุตฺวา  ตสฺมึเยว    
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ปเทเส  มุจฺฉิตา  ปปตึสุ  ฯ  ปติตาติ  อตฺโถ  ฯ   
        มา  โน  วิเหเถาติ  มา  อเมฺห  ธน  ทสฺเสตฺวา  มาตุคาเม   
จ  อุยฺโยเชตฺวา  วิเหยิตฺถ  ฯ   
        วิเหสา   เอวมาห  ฯ  มาตาปตูน  อนุคฺคเหน  ฯ  โส  กิร  
เสฏ ี  ปพฺพชิตลิงฺค  นาม  กลิิฏ  ปพฺพชิตเวส หาเรตฺวา   
นหายิตฺวา  ตโย  ชนา  เอกโต  ภุ ฺชิสฺสามาติ  ม ฺมาโน  
เถรสฺส  ภิกฺข  น  เทติ    เถโร  มาทิสสฺส  ขีณาสวสฺส   
อาหารนฺตราย  กตฺวา  เอเต  พหุ  อปุ ฺ  ปสเวยฺยุนฺติ  เตส   
อนุคฺคเหน  เอวมาห  ฯ   
        คาถา  อภาสีติ  คาถาโย  อภาสิ  ฯ  ตตฺถ  ปสฺสาติ  สนฺติเก   
 ิต  ชน  สนธฺาย  วทติ  ฯ  จิตฺตนฺติ  จิตฺตวิจิตฺต  ฯ  พิมฺพนฺติ   
อตฺตภาว  ฯ  อรุกายนฺติ  นวนฺน  วณมุขาน  วเสน  วณกาย  ฯ   
สมุสฺสิตนฺติ  ตีณิ  อฏ ิสตานิ  นวหิ  นหารุสเตหิ  พนฺธิตฺวา   
นวหิ  มสเปสิสเตหิ  อาลิมฺปตฺวา  สมนฺตโต  อุสฺสติ  ฯ  อาตุรนฺติ   
ชราตุรตาย  โรคาตุรตาย  กิเลสาตุรตาย  จ  นิจฺจาตุร  ฯ   
พหุสงฺกปฺปนฺติ  ปเรส  อุปฺปนฺนปตฺถนาสงฺกปฺเปหิ  พหุสงฺกปฺป  ฯ  
อิตฺถีน ฺหิ  กาเย  ปุริสาน  สงฺกปฺปา  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  เตส  กาเย   
อิตฺถีน  ฯ  สสุาเน  ฉฑฺฑิตกเฬวรภูตป  เจต  กากกลุลาทโย   
ปตฺถยนฺติเยวาติ  พหุสงฺกปฺโป  นาม  โหติ    ยสฺส  นตฺถิ  ธุว   
 ิตีติ  ยสฺส  กายสฺส  มายามรีจิเผณุปณฺฑอุทกพุพฺพุฬาทีน   วิย    
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เอกเสเนว   ิติ  นาม  นตฺถิ  ฯ  ภิชฺชนธมฺมตาว  นิยตา  ฯ   
        ตเจน  โอนทฺธนฺติ  อลฺลมนุสฺสจมฺเมน  โอนทฺธ  ฯ  สห   
วตฺเถภิ  โสภตีติ  คนฺธาทีหิ  มณิกุณฺฑเลหิ  จ  วิจิตฺตกตป  รูป  วตฺเถหิ  
สเหว  โสภติ  วินา  วตฺเถหิ  เชคุจฺฉ  โหติ  อโนโลกนกฺขม  ฯ 
        อลตฺตกกตาติ  อลตฺตเกน  ร ฺชิตา  ฯ  จุณฺณกมกฺขิตนฺติ   
สาสปกกฺเกน  มุขปฬกาทีนิ  นีหริตฺวา  โลณมตฺติกาย  ทุฏโลหิต   
วิลิยาเปตฺวา  ติลปฏเน  โลหิต  ปสาเทตฺวา  หลิทฺทิยา  วณฺณ   
สมฺปาเทตฺวา  จุณฺณกคณฺฑิกาย  มุข  ปสาเทนฺติ  ฯ  เตเนส  อติวิย   
วิโรจติ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ   
        อฏปทกตาติ  รโสทเกน  มกฺขิตฺวา  นลาฏปริยนฺเต   
อาวตฺตนปริวตฺเต  กตฺวา  อฏปทกรเณน  รจิตา  ฯ  อ ฺชนีติ   
อ ฺชนนาฬิกา  ฯ   
        โอทหีติ  เปสิ  ฯ  ปาสนฺติ  วาคุรชาล  ฯ(๑)  นาสทาติ  น   
ฆฏฏยิ  นิวาปนฺติ  นิวาปสุตฺเต  วุตฺตนิวาปติณสทิส  โภชน  ฯ   
กนฺทนฺเตติ  วิรวมาเน  ปริเทวมาเน  ฯ  อิมาย  ห ิ คาถาย  เถโร  
มาตาปตโร  มิคลุทฺทเก  วิย  กตฺวา  ทสเฺสสิ  ฯ  อวเสสาตเก   
มิคลุทฺทกปรสิ  วิย  ฯ  หิร ฺสุวณฺณ  วาคุรชาล  วิย  ฯ  อตฺตนา   
ภุตฺตโภชน  นิวาปติณ  วิย  ฯ  อตฺตาน  มหามิค  วิย  กตฺวา   
ทสฺเสสิ ฯ  ยถา  หิ  มหามิโค  ยาวทตฺถ  นิวาปติณ  ขาทิตฺวา    
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ปานีย  ปวิตฺวา  คีว  อุกฺขิปตฺวา  ปริส  โอโลเกตฺวาอิม  นาม   
าน  คตสฺส  โสตฺถ ิ ภวิสสฺตีติ  มิคลุททฺกาน  ปริเทวนฺตานเยว   
วาคุร  อฆฏฏยมาโนว  อุปฺปติตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ฆนจฺฉายสฺส   
ฉตฺตสฺส  วิย  คุมฺพสฺส  เหฏา  มนฺทมนฺเทน  วาเตน  วีชิยมาโน   
อาคตมคฺค  โอโลเกนฺโต  ติฏติ  ฯ  เอวเมว  เถโร  อิมา  คาถา   
ภาสิตฺวา  อากาเสเนว  คนฺตฺวา  มิคาจีเร  ปจฺจุปฏาสิ  ฯ   
        กสฺมา  ปน  เถโร  อากาเสน  คโตติ  ฯ  ปตา  กิรสฺส   
เสฏ ิ  สตฺตสุ  ทฺวารโกฏเกสุ  อคฺคฬ  ทาเปตฺวา  มลฺเล   
อาณาเปสิ  สเจ  นิกฺขมิตฺวา  คจฺฉติ  ฯ  หตฺถปาเทสุ  น  คเหตฺวา  
กาสายานิ  หริตฺวา  คิหิเวส  คณฺหาเปถาติ  ฯ  ตสฺมา  เถโร  
เอเต  มาทิส  มหาขีณาสว  หตฺเถ  วา  ปาเท  คเหตฺวา  
อปุ ฺ  ปสเวยฺยุ  ฯ  ต  เนส  มา  อโหสีติ  จินฺเตตฺวา  อากาเสน   
อคมาสิ  ฯ  ปรสมุทฺทวาสิตฺเถราน  ปน   ิตโกว  อิมา  คาถา   
ภาสิตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ร ฺโ  โกรพฺยสฺส  มิคจีเร   
ปจฺจุปฏาสีติ  อย  วจนมคฺโคเยว  ฯ   
        มิคโวติ  ตสฺส  อุยฺยานปาลสฺส  นาม  ฯ  โสเธนฺโตติ  อุยฺยาน- 
มคฺค  สม  กาเรตฺวา  อนฺโตอุยฺยาเน  ตจฺฉิตพฺพยุตฺตฏานานิ   
ตจฺฉาเปนฺโต  สมฺมชฺชิตพฺพยุตฺตฏานานิ       สมฺมชฺชาเปนฺโต   
วาลุกาโอกิรณปุปฺผวิกิรณปุณฺณฆฏฏปนกทลิกฺขนฺธฏปนาทีนิ  จ   
กโรนฺโตติ  อตฺโถ   ฯ  เยน  ราชา  โกรโพฺย  เตนุปสงฺกมีติ  อมฺหาก    
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ราชา  สทา  อิมสฺส  กลุปตฺุตสฺส  วณฺณ  กเถสิ  ฯ  ปสฺสิตุกาโม   
เอต  ฯ  อาคตภาว  ปนสฺส  น  ชานาติ  ฯ  มหา  โข  ปนาย   
ปณฺณากาโร  ฯ  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เยน  
ราชา  โกรโพฺย  เตนุปสงฺกมีติ  ฯ   
        กิตฺตยมาโน  อโหสติี  โส  กริ  ราชา  เถร  อนสฺุสริตฺวา   
อนุสฺสริตวา  พลมชฺเฌป  นาฏกมชฺเฌป  ทุกฺกร  กต  กุลปุตฺเตน  
ตาว  มหนฺต  สมฺปตฺตึ  ปหาย  ปพฺพชตฺิวา  ปุน  นวิตฺติตฺวา   
อนปฺโลเกนฺเตนาติ  คุณ  กเถสิ  ฯ  ต  คเหตฺวา  อย  เอวมาห  ฯ  
วิสฺสชฺเชถาติ  วตฺวาติ  โอโรธมหามตฺตพลกายาทีสุ  ยสฺส  ย   
อนุจฺฉวิก  ฯ  ตสฺส  ต  ทาเปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  อุสฺสฏาย  อุสฺสฏายาติ   
อุสฺสิตาย  อุสฺสิตาย  ฯ  มหามตฺตมหารฏ ิกาทีน  วเสน  อุคฺคตุคฺค- 
ตเมว  (๑)  ปริส  คเหตฺวา  อุปสงฺกมีติ  อตฺโถ  ฯ  อิธ  ภว  รฏปาโล   
หตฺถตฺถเร  นสิีทตูติ  หตฺถตฺถโร  ตนุโก  พหลปุปฺผาทิคุณ  กตฺวา   
อตฺถโต  อภิลกฺขิโต  โหติ    ตาทิเส  อนาปุจฺฉิตฺวา  นิสีทิตุ  น  
ยุตฺตนฺติ  ม ฺมาโน  เอวมาห  ฯ   
        ปาริชุ ฺานีติ  ปาริชุ ฺภาวา  ปริกฺขยา  ฯ  ชิณฺโณติ   
ชราชิณฺโณ  ฯ  วุฑฺโฒติ  วโยวุฑฺโฒ  ฯ  มหลลฺโกติ  ชาติมหลลฺโก  ฯ   
อทฺธคโตติ  อทฺธาน  อติกฺกนฺโต  ฯ  วโยอนุปฺปตฺโตติ  ปจฺฉิมวย   
อนุปฺปตฺโต  ฯ  ปพฺพชตีติ  ธุรวิหาร  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา   
# ๑. ม.  อุคฺคตภูต  ตเมว   ฯ  
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ภนฺเต  มยา  ทหรกาเล  พหุ  กุสล  กต  ฯ  อิทานิ  มหลฺลโกมฺหิ   
มหลฺลกสฺส  เจสา  ปพฺพชฺชา  นาม  ฯ  เจติยงฺคณ  สมฺมชฺชิตฺวา   
อปฺปหริต  กตฺวา  ชีวิสฺสามิ  ฯ  ปพฺพาเชถ  ม  ภนฺเตติ  การุ ฺ   
อุปฺปาเทนฺโต  ยาจติ  ฯ  เถรา  อนุกมฺปาย  ปพฺพาเชนฺติ  ฯ  ต   
สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  ทุติยวาเรป  เอเสว  นโย  ฯ   
        อปฺปาพาโธติ  อโรโค  ฯ  อปฺปาตงฺโกติ  นิททฺุกฺโข  ฯ   
สมเวปากินิยาติ   สมเวปากินิยาติ  ฯ  คหณิยาติ  กมฺมชเตโชธาตุยา  ฯ   
ตตฺถ  ยสฺส  ภุตฺตมตฺโตว  อาหาโร  ชีรติ  ฯ  ยสฺส  วา  ปน  
ปุฏภตฺต  วิย  ตเถว  ติฏติ  ฯ  อุโภเปเตน  สมเวปากินิยา  คหณิยา   
สมนฺนาคตา  ฯ  ยสฺส  ปน  ภุตฺตกาเล  ภตฺตจฺฉนฺโท  อุปฺปชชฺเตว   
อย  สมเวปากินิยา  สมนนฺาคโต    นาติสีตาย  นาจฺจุณฺหายาติ  
เตเนว  การเณน  นาติสีตาย  นาจฺจุณฺหาย  ฯ  อนุปุพฺเพนาติ  
ราชาโน  วิจาเรนฺตีติอาทินา (๑) อนุกฺกเมน  ฯ  ทุติยวาเร  ราชภย- 
โจรภยฉาตกภยาทินา  อนุกฺกเมน  ฯ   
        ธมฺมุทฺเทสา  อุทฺทิฏาติ  ธมฺมนิทฺเทสา  อุทฺทิฏา  ฯ   
อุปนียตีติ  ชรามรณสนฺติก  คจฺฉติ  ฯ  อายุกฺขเยน  วา  ตตฺถ  
นิยฺยติ  ฯ  อทฺธุโวติ  ธุวฏานวิรหิโต  ฯ  อตาโณติ  ตายิตุ   
สมตฺเถน  วิรหิโต  ฯ  อนภิสฺสโรติ  อสฺสรโณ  อภิสฺสริตฺวา   
อภิคนฺตฺวา  อสฺสาเสตุ  สมตฺเถน  วิรหิโต  ฯ  อสฺสโกติ  นิสฺสโก    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 345 

                        *เลมที่  ๙  รฏปาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๔๕ 
 
สกภณฺฑรหิโต  ฯ  สพฺพ  ปหาย  คมนียนฺติ  สกภณฺฑนฺติ   
สลฺลกฺขิต  สพฺพ  ปหาย  โลเกน  คนฺตพฺพ  ฯ  ตณฺหาทาโสติ   
ตณฺหาย  ทาโส  ฯ   
        หตฺถิสมฺินฺติ  หตฺถิสปิฺเป ฯ  กตาวีติ  กตกรณีโย  ฯ  สิกฺขิตสิกฺโข   
ปคุณสิปฺโปติ  อตฺโถ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  อูรุพลีติ   
อูรุพลสมฺปนโฺน  ฯ  ยสฺส  หิ  ผลก ฺจ  อาวุธ ฺจ  คเหตฺวา  ปรเสน  
ปวิสิตฺวา  อภินฺน  ภินฺทโต  ภินฺน  สนธฺารยโต  ปรหตฺถคต   
รชฺช  อาหริตุ  อูรุพล  อตฺถิ  ฯ  อย  อูรพุลี  นาม  ฯ  พาหุพลีติ   
พาหุพลสมฺปนฺโน  ฯ  เสส  ปุริมสทิสเมว  ฯ  อลมตฺโตติ  สมตฺถ- 
อตฺตภาโว  ฯ  ปรโิยธาย  วตฺติสฺสนฺตีติ  อุปฺปนฺน  อุปทฺทว  โอธาย   
อวตฺถริตฺวา  วตฺติสฺสนฺตีติ  สลฺลกฺขิตฺวา  คหิตา  ฯ   
        สวิชฺชติ  โข  โภ  รฏปาล  อิมสฺมึ  ราชกุเล  ปหูต   
หิร ฺสุวณฺณนฺติ  อิท  โส  ราชา  อุปริ  ธมฺมุทฺเทสสฺส  การณ   
อาหรนฺโต  อาห  ฯ  อถาปร  เอตทโวจาติ  เอต  ปสฺสามิ  โลเกติ 
อาทินา  นเยน  จตุนฺน  ธมฺมุทฺเทสาน  อนุคีต  อโวจ  ฯ   
        ตตฺถ  ภิยฺโยว  กาเม  อภิปตฺถยนฺตีติ  เอก  ลภิตฺวา   
เทฺว  ปตฺถยนติฺ  ฯ  เทฺว  ลภิตฺวา  จตฺตาโรติ  เอว  อุตฺตรุตฺตรึ   
วตฺถุกามกิเลสกาเม  ปตฺถยนฺติเยว  ฯ   
        ปสยฺหาติ  สมปตฺติวณฺณ  (๑)  อภิภวิตฺวา  ฯ  สสาครนฺตนฺติ  สทฺธึ   
#  ๑. ม. สมปฺตฺติคณ   ฯ  
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สาครนฺเตน  ฯ  โอร  สมทฺุทสฺสาติ  ย  สมุทฺทสฺส  โอรโต  สกรฏ   
เตน  อติตฺตรูโปติ  อตฺโถ  ฯ  น  หตฺถีติ  น  หิ  อตฺถ ิ ฯ   
        อโห  วตาโนติ  อโห  วต  น ุ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ   
อมราติ  จาหูติ  อมร  อิติ  จ  อาหุ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ย   
มต  าตี  ปริวาเรตฺวา  กนฺทนฺติ  ฯ  ต  อโห  วต  อมฺหาก  ภาตา  
มโต  ฯ  ปุตฺโต  มโตติอาทีนิป  วทนฺติ  ฯ   
        ผุสนฺติ  ผสฺสนฺติ  มรณผสฺส  ผุสนฺติ  ฯ  ตเถว  ผุฏโติ  
ยถา  พาโล  ฯ  ธีโรป  ตเถว  มรณผสฺเสน  ผุฏโ  ฯ  อผุฏโ  นาม   
นตฺถิ  ฯ  อย  ปน  วิเสโส  พาโล  ห ิ  พาลฺยา  วธิโตว   
เสตีติ  พาโล  พาลภาเวน  มรณผสฺส  อาคมฺม  วธิโตว  เสติ   
อภิหโตว  สยติ  ฯ  อกต  วต  เม  กลฺยาณนฺติอาทิวิปฺปฏิสารวเสน   
จลติ  เวธติ  วิปฺผนฺทติ  ฯ  ธีโร  จ  น  เวธตีติ  ธีโร  สุคตินิมิตฺต  
ปสฺสนฺโต  น  เวธติ  น  จลติ  ฯ   
        ยาย  โวสาน  อิธาธิคจฺฉตีติ  ยาย  ป ฺาย  อิมสฺมึ   
โลเก  สพฺพกจฺิจโวสาน  อรหตฺต  อธิคจฺฉติ  ฯ  สา  จ  ธนโต   
อุตฺตมตรา  ฯ  อโพฺยสิตตฺตาติ  (๑)  อปริโยสิตตฺตา  ฯ  อรหตฺตปฺปตฺติยา   
อภาเวนาติ  อตฺโถ  ฯ  ภวาภเวสูติ  หีนปฺปณีเตสุ  ภเวสุ  ฯ   
        อุเปติ  คพฺภ ฺจ  ปร ฺจ  โลกนฺติ  เตสุ  ปาป  กโรนฺเตสุ   
โย  โกจิ  สตฺโต  ปรมฺปราย  สสาร  อาปชฺชิตฺวา  คพฺภ ฺจ   
# ๑. ส.ี  อโสสิตตฺตาติ   ฯ  
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ปร ฺจ  โลก  อุเปติ  ฯ  ตสฺสปฺปป ฺโติ  ตสฺส  ตาทิสสฺส   
อปฺป ฺสฺส  อ ฺโ  อปปฺป ฺโ  อภิสทฺทหนฺโต  ฯ   
        สกมฺมนุา  ห ฺตีติ  อตฺตนา  กตกมฺมวเสน  กสาหิป   
ตาเลตีติอาทีหิ  กมฺมกรเณหิ  ห ฺติ  ฯ  เปจฺจ  ปรมฺหิ  โลเกติ   
อิโต  คนฺตฺวา  ปรมฺห ิ อปายโลเก  ฯ   
        วิรูปรูเปนาติ  วิวิธรูเปน    นานาสภาเวนาติ  อตฺโถ  ฯ   
กามคุเณสูติ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  สพฺพกามคุเณสุ  อาทีนว   
ทิสฺวา  ฯ  ทหราติ  อนฺตมโส  กลลมตฺตภาว  อุปาทาย  ตรุณา  ฯ   
วุฑฺฒาติ  วสฺสสตาติกฺกนฺตา  ฯ  อปณฺณก  สาม ฺเมว  เสยฺโยติ   
อวิรุทฺธ  อเทฺวชฺฌคามึ  เอกนฺตนิยฺยานิก  สาม ฺเมว  เสยฺโย   
อุตฺตริตร ฺจ  ปณีตตร ฺจาติ  อุปธาเรตฺวา  ปพฺพชิโตสฺมิ   
มหาราชาติ  ฯ  ตสฺมา  ย  ตฺว  วทสิ  กึ  ทิสฺวา  วา  
สุตฺวา  วาติ  ฯ  อิท  ทิสฺวา  จ  สุตฺวา  จ  ปพฺพชิโตสฺมีติ  ม   
ธาเรหีติ  เทสน  นฏิเปสีติ  ฯ   
                                รฏปาลสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ทุติย   ฯ 
                                        _________________  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๓๔๘ 
 
                                        มฆเทวสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มฆเทวมฺสุตฺต  ฯ  (๑)  ตตฺถ  มฆเทวมฺพวเนติ   
ปุพฺเพ  มฆเทโว  นาม  ราชา  ต  อมฺพวน  โรเปสิ  ฯ   
เตสุ  รุกฺเขสุ  ปลชฺุชมาเนสุ  อปรภาเค  อ ฺเป  ราชาโน   
โรเปสสเยว  ฯ  ต  ปน  ปมโวหารวเสน (๒)มฆเทวมฺพวนนฺเตฺวว   
สงฺขฺย  คต  ฯ  สิต  ปาตฺวากาสีติ  สายณฺหสมเย  วิหารจาริก   
จรมาโน  รมณีย  ภูมิภาค  ทิสฺวา  วสิตปุพฺพ  นุ  โข  อิมสฺมึ   
โอกาเสติ  อาวชฺเชนฺโตปุพฺเพ  อห  มฆเทโว  นาม  ราชา   
หุตฺวา  อิม  อมฺพวน  โรเปสึ  ฯ  เอตฺเถว  ปพฺพชิตฺวา   
จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร  ภาเวตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺตึ  ฯ  ต   
โข  ปเนต  การณ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อปากฏ  ฯ  ปากฏ  กริสฺสามีติ   
อตฺตคฺคทนฺเต  (๓)  ทสฺเสนฺโต  สิต  ปาตุ   อกาสิ  ฯ   
        ธมฺโม  อสฺส  อตฺถีติ  ธมฺมิโก  ฯ  ธมฺเมน  ราชา  ชาโตติ   
ธมฺมราชา  ฯ  ธมฺเม   ิโตติ  ทสกุสลกมฺมปถธมฺเม   ิโต  ฯ  ธมมฺ   
จรตีติ  ราชธมฺม   จรติ  ฯ  ตตฺร  พฺราหฺมณคหปติเกสูติ   โส   
ปโย  ปุพฺพราชูหิ  พฺราหฺมณาน  ทินฺนปริหาโร  ต   อหาเปตฺวา   
ปกตินิยาเมเนว  อกาสิ  ฯ   ตถา  คหปติกาน  ฯ  ต  สนฺธาเยต   
วุตฺต  ฯ  ปกขฺสฺสาติ  อิมินา  ปาฏิหาริกปกฺโขป  สงฺคหิโต  ฯ   
อฏมีอุโปสถสฺส  หิ  ปจฺจุคฺคมนานุคฺคมนวเสน  สตฺตมิย ฺจ   
# ๑.  สฺยา. มฆเทวสุตฺต   ฯ  ส.ี ฆขาเทวสุตฺต   ฯ 
# ๒.  สี.  ปรุมิโวหารวเสน   ฯ ๓. ม. อคฺคคฺคหนฺเต   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙ มฆเทวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๔๙ 
 
นวมิย ฺจ  ฯ  จาตุทฺทสีปณฺณรสีน  ปจฺจุคฺคมนานุคฺคมนวเสน   
เตรสิย ฺจ  ปาฏิปเท  จาติ  อิเม  ทิวสา  ปาฏิหาริกปกฺขาติ   
เวทิตพฺพา  ฯ  เตสุป  อุโปสถ  อุปวสิ  ฯ   
        เทวทูตาติ  เทโวติ  มจฺจุ  ฯ  ตสสฺ  ทูตาทิ  เทวทูตา  ฯ  สิรสฺมึ   
หิ  ปลิเตสุ  ปาตุภูเตสุ  มจฺจุราชสฺส  สนฺติเก   ิโต  วิย  โหติ ฯ 
ตสฺมา  ปลิตานิ  มจฺจุเทวสฺส  ทูตาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  เทวา  วิย   
ทูตาติป  เทวทูตา  ฯ  ยถา  หิ  อลงฺกตปฏิยตฺตาย  เทวตาย  
อากาเส  ตฺวา  ตฺว  อสุกทิวเส  มริสฺสสีติ  วุตฺเต  ต  ตเถว   
โหติ    เอว  สิรสฺมึ  ปลิเตสุ  ปาตุภูเตสุ  เทวตาพฺยากรณสทิสเมว   
โหติ    ตสฺมา  ปลิตานิ  เทวสทิสา  ทูตาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  วิสุทฺธ-ิ 
เทวาน  ทูตาติป  เทวทูตา  ฯ  สพฺพโพธิสตฺตา  หิ  ชิณฺณพฺยาธิ- 
มตปพฺพชิเต  (๑) ทิสฺวาว  สเวคมาปชฺชิตฺวา  นิกฺขมฺม  ปพฺพชนฺติ  ฯ   
        ยถาห   
                ชณฺิณ ฺจ  ทิสฺวา  ทุกฺขิต ฺจ  พฺยาธิต   
                มต ฺจ  ทิสฺวา  คตมายุสงฺขย   
                กาสายวตฺถ  ปพฺพชิต ฺจ  ทิสฺวา   
                ตสฺมา  อห  ปพฺพชิโตมฺหิ  ราชาติ  ฯ   
        อิมินา  ปริยาเยน  ปลิตานิ  วิสุทธฺิเทวาน  ทูตตฺตา   
เทวทูตาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ   
# ๑. ม...  ฯพฺยาธิตมตปพฺพชิเต   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๕๐ 
 
        กปฺปกสฺส  คามวร  ทตฺวาติ  สตสหสฺสุฏานก  เชฏกคาม   
ทตฺวา  ฯ  กสฺมา  อทาสิ  ฯ  สวิคฺคมานสตฺตา  ฯ  ตสฺส  หิ   
อ ฺชลิสฺมึ  ปตานิ  ปลิตานิ  ทิสฺวาว  สเวโค  อุปฺปชฺชติ  ฯ   
อ ฺานิ  จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ  อายุ  อตฺถ ิ ฯ  เอว  สนฺเตป   
มจฺจุราชสฺส  สนฺติเก   ิต  วิย  อตฺตาน  ม ฺมาโน  สวิคฺโค   
ปพฺพชฺช  โรเจติ  ฯ   
        เตน  วุตฺต   
                สีเส  (๑)  ทิสฺวาน  ปลิต                มฆเทโว  ทิสมฺปติ   
                สเวค  อลภี  ธีโร                        ปพฺพชชฺ  สมโรจยีติ  ฯ   
        อปรมฺป  วุตฺต   
                อตฺุตมงฺครุหา  มยฺห                        อิเม  ชาตา  วโยหรา   
                ปาตุภูตา  เทวทูตา                        ปพฺพชชฺาสมโย  มมาติ  ฯ  (๒)   
        ปุริสยุเคติ  วสสมฺภเว  ปุริเส  ฯ  เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวาติ   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชนฺตาป  หิ  ปม  เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา   
ปพฺพชนฺติ  ฯ  ตโต  ปฏาย  วฑฺฒิเต  เกเส  พนฺธิตฺวา  ชฏา- 
กลาปธรา  หตฺุวา  วิจรนฺติ  ฯ  โพธิสตฺโตป  ตาปสปพฺพชฺช   
ปพฺพชิ  ฯ  ปพฺพชิโต  ปน  อเนสน  อนนุยุ ฺชิตฺวา  ราชเคหโต   
อาหตภิกฺขาย  ยาเปนฺโต  พฺรหฺมวิหาร  ภาเวสิ  ฯ  ตสฺมา  โส   
เมตฺตาสหคเตนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
# ๑. ม.  สิเร   ฯ   ๒.  ขุ.ชา.  ๒๗/๙/๓   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 351 

                        *เลมที่  ๙ มฆเทวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๕๑ 
 
        กุมารกีฬิก  (๑)  กีฬติี  องฺเคน  องฺคปริหริยมาโนว  (๒)  กฬีิ  ฯ   
มาลากลาป  วิย  หิ  น  อุกขิฺปตฺวาว  วิจรึสุ  ฯ  ร ฺโ  มฆเทวสฺส  
ปุตฺโต  ฯเป ฯ  ปพฺพชีติ  อิมสฺส  ปพฺพชิตทิวเส  ป ฺจ  มงฺคลานิ   
อเหสุ  มฆเทวร ฺโ  มตกภตฺต  ฯ  ตสฺส  ร ฺโ  ปพฺพชิตมงฺคล   
ตสฺส  ปุตฺตสฺส  ฉตฺตุสฺสาปนมงฺคล  ฯ  ตสฺส  ปุตฺตสฺส  อุปรชฺชมงฺคล   
ตสฺส  ปุตฺตสฺส  นามกรณมงฺคลนฺติ  เอกสฺมึเยว  สมเย  ป ฺจ  
มงฺคลานิ  อเหสุ   ฯ  สกลชมฺพูทีปตเล  อุนฺนงฺคลมโหสิ  ฯ    
        ปุตฺตปปุตฺตกาติ  ปุตฺตา  จ  ปุตฺตปุตฺตา  จาติ  เอว  ปวตฺตา   
ตสฺส  ปรมฺปรา  ฯ  ปจฺฉิมโก  อโหสีติ  ปพฺพชฺชาปจฺฉิมโก  อโหสิ  ฯ  
โพธิสตฺโต  กิร  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺโต  ปวตฺตติ  นุ  โข   
ต  มยา  มนสฺุสโลเก  นหิต   กลฺยาณ  วตฺตนฺติ  อาวชฺเชนฺโต   
อทฺทสเอตฺตก  อทฺธาน  ปวตฺตติ  ฯ  อิทานิ  น  ปวตฺติสฺสตีติ  ฯ   
น  โข  ปนาห  มยฺห  ปเวณิยา  อุจฺฉิชฺชิตุ ทสฺสามีติ  อตฺตโน  
วเส  ชาตร ฺโเยว  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนธฺึ  คเหตฺวา   
อตฺตโน  วสสฺส  เนมึ  ฆเฏนฺโต  วิย  นิพฺพตฺโต  ฯ  เตเนวสฺส   
นิมีติ  นาม  อโหสิ  ฯ  อิติ  โข  โส  ปพฺพชิตราชูน  สพฺพปจฺฉิมโก  
หุตฺวา  ปพฺพชิโตติ  ปพฺพชฺชาปจฺฉิมโก  อโหส ิ ฯ  คุเณหิ  ปน   
อติเรกตโร  ฯ  ตสฺส  หิ  สพฺพราชูหิ  อติเรกตรา  เทฺว  คุณา  
อเหสุ  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  สตสหสฺส  สตสหสฺส  วิสฺสชเฺชตฺวา  เทวสิก   
#๑. สี.  กุมารกีฬก  ฯ    ๒. ม.  องฺเกน  องฺกปริหริยมาโน   ฯ   
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ทาน  อทาสิ  ฯ  อนุโปสถกิสฺส  จ  ทสสฺน  นิวาเรสิ  ฯ  อนุโปสถิเกสุ   
หิ  ราชาน  ปสฺสิสฺสามาติ  คเตสุ  โทวาริโก  ปุจฺฉติ  ตุเมฺห   
อุโปสถิกา  โนติ  ฯ  (๑)  เย  อนุโปสถกิา  โหนฺติ  ฯ  เต  นิวาเรติ   
อนุโปสถิกาน  ราชา  ทสสฺน  น  เทตีติ  ฯ  มย  ชนปทวาสิโน   
กาเล  โภชน  กุหึ  ลภิสฺสามาติป  ตตฺถ  วจโนกาโส  นตฺถิ  ฯ 
จตูสุ  หิ  ทฺวาเรสุ  ราชงฺคเณ  จ  อเนกานิ  ภตฺตจาฏิสหสฺสานิ   
ปฏิยตฺตาเนว  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  มหาชโน  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเน  มสฺสุ  
กาเรตฺวา  นหายิตฺวา  วตฺถานิ  ปริวตฺติตฺวา  ยถารุจิต  โภชน   
ภุ ฺชิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  ร ฺโ  เคหทฺวาร  คจฺฉติ  ฯ   
โทวาริเกน  อุโปสถิกา  ตุเมฺหติ  ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา  อาม  อามติ   
วทนฺติ  ฯเตนหิ  อาคจฺฉถาติ  ปเวเสตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสติ   
อิติ  อิเมหิ  ทวีฺหิ  คุเณหิ  อติเรกตโร  อโหสิ  ฯ   
        เทวาน  ตาวตึสานนฺติ  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺตเทวาน  ฯ   
เต  กิร  เทวา  วิเทหรฏเ  มิถิลนครวาสิโน  ร ฺโ  โอวาเท   
ตฺวา  ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  ตตฺถ   
นิพฺพตฺตา  ร ฺโ  คุณกถ  กเถนฺติ  ฯ  เต  สนฺธาย  วุตฺต 
เทวาน  ตาวตึสานนฺติ  ฯ   
        นิสินฺโน  โหตีติ  ปาสาทวรสฺส  อุปริคโต  ทาน ฺจ  สีล ฺจ  
อุปปริกฺขมาโน  นิสินโฺน  โหติ    เอว  กิรสฺส  อโหสิ  ทาน   
นุ  โข  มหนฺต  อุทาหุ  สลี  ฯ  ยทิ  ทาน  มหนฺต  ฯ  อชโฺฌตฺถรตฺิวา    
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ทานเมว  ทสฺสามิ  ฯ  อถ  สีล  ฯ  สีลเมว  ปูเรสฺสามีติ  ฯ  ตสฺส  อิท  
มหนฺต  อิท  มหนฺตนฺติ  วินิจฺฉิตุ  (๒)  อสกฺโกนฺตสฺเสว  สกฺโก  คนฺตฺวา   
ปุรโต  ปาตุรโหสีติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  อานนฺท  ฯเป ฯ  
สมฺมุเข  ปาตุรโหสีติ  ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  ร ฺโ  กงฺขา  
อุปฺปนฺนา  ฯ  ตสฺส  กงฺขาจฺเฉทนตฺถ  ป ฺห ฺจ  กเถสฺสามิ   
อิธาคมนตฺถาย  ปฏิ ฺ ฺจ  คณฺหิสฺสามีติ  ฯ  ตสฺมา  คนฺตฺวา   
สมฺมุเข  ปาตุรโหสิ  ฯ  ราชา  อทิฏปุพฺพ  รูป  ทิสวฺา  ภีโต   
อโหสิ  โลมหฏชาโต  ฯ  อถ  น  สกฺโก  มา  ภายิ  มหาราช   
วิสฺสฏโ  ป ฺห  ปุจฺฉ  ฯ  กงฺขนฺเต  ปฏิวิโนเทสฺสามีติ  ฯ  อาห  ฯ   
        ราชา   
        ปุจฺฉามิ  ต  มหาราช        สพฺพภูตานมิสฺสร 
        ทาน  วา  พฺรหฺมจริย  วา        กตม  ส ุ มหปฺผลนฺติ  (๑)   
ป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ  สกโฺก  ทาน  นาม  กึ  ฯ  สลีเมว  คุณวิสิฏตาย   
มหนฺต  ฯ  อห ฺหิ  ปุพฺเพ  มหาราช  ทสวสฺสสหสฺสานิ  ทสนฺน   
ชฏลิสหสฺสาน  ทาน  ทตฺวา  ปตฺติวิสยโต  น  มุตฺโต  ฯ  สีลวนโฺต   
ปน  มยฺห  ทาน  ภุ ฺชิตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตาติ  วตฺวา   
อิมา  คาถา  อโวจ   
        หีเนน  พฺรหฺมจริเยน  ขตฺติเย  อุปปฺชฺชติ   
        มชฺฌิเมน  จ  เทวตฺต  อุตฺตเมน  วิสุชฺฌติ  ฯ   
#๑. ขุ.  ชา  ๒๘/๕๒๖/๑๙๘ ฯ   
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        นเหเต  สุลภา  กายา  ยาจโยเคน  เกนจิ   
        เย  กาเย  อุปปชชฺนฺติ  อนาคารา  ตปสฺสิโนติ  ฯ  (๑)   
        เอว  ร ฺโ  กงฺข  วิโนเทตฺวา  เทวโลกคมนาย  ปฏิ ฺา- 
คหณตฺถ  ลาภา  เต  มหาราชาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อวิกมฺปมาโนติ   
อภายมาโน  ฯ  อธิวาเสสีติ  อห  มหาชน  กุสล  สมาทเปมิ  ฯ (๒)   
ปุ ฺวนฺตาน  ปน  วสนฏาน  ทิสฺวา  อาคโต (๓)  มนุสฺสปเถ   
สุข  กเถตุ ปโหมีติ  (๔)  อธิวาเสสิ  ฯ   
        เอว  ภทฺทนฺตวาติ  เอว  โหตุ  ภทฺทก  ตว  วจนนฺติ  วตฺวา  ฯ   
โยเชตฺวาติ  เอกสฺมึเยว  ยุเค  สหสฺสอสฺสาชานีเย  โยเชตฺวา  ฯ   
เตส  ปน  ปาฏิเยกฺก  โยชนกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  มน  อาคมฺม  ยุตฺตาเยว  
โหนฺติ  ฯ  โส  ปน  ทิพฺพรโถ  ทิยฑฺฒโยชนสติโก  โหติ    นทฺธโิต   
ปฏาย  รถสีส  ป ฺาสโยชนานิ  ฯ  อกฺขพนฺโธ  ปณฺณาส- 
โยชนานิ  ฯ  อกฺขพนฺธโต  ปฏาย  ปจฺฉาภาโค  ปณฺณาส- 
โยชนานิ  ฯ  สพฺโพ  สตฺตวณฺณรตนมโย  ฯ  เทวโลโก  จ  นาม   
อุทฺธ  ฯ  มนสฺุสโลโก  อโธ   กสฺมา  เหฏามุข  รถ  เปเสสีติ   
น  สลฺลกฺเขตพฺพ  ฯ  ยถา  ปน  ปกติมคฺค  เปเสติ  ฯ  เอวเมว   
มนุสฺสาน  สายมาสภตฺเต  นิฏ ิเต  จนฺเทน  (๕)  สทฺธึ  ยุคนทฺธน   
กตฺวา  เปเสสิ  ฯ  ยมกจนฺทา  อุฏ ิตา  วิย  อเหสุ  มหาชโน    
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ทิสฺวา   ยมกจนฺทา  อุคฺคตาติ  อาห  ฯ  อาคจฺฉนฺเต  อาคจฺฉนฺเต   
น  ยมกจนฺทา  ฯ  เอตป  (๑)  วิมาน    น  วิมาน  ฯ  เอโก  รโถติ  ฯ   
รโถป  อาคจฺฉนฺโต  อาคจฺฉนฺโตป  ปกติรถปฺปมาโณว  ฯ  อสฺสาป   
ปกติอสฺสปฺปมาณาว  อเหสุ  เอว  รถ  อาหริตฺวา  ร ฺโ   
ปาสาท  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปาจีนสีหป ฺชรฏาเน  รถ  นิวตฺเตตฺวา   
อาคตมคฺคาภิมุข  สีหป ฺชเร  ตฺวาว  อาโรหนสชชฺ   
เปสิ  ฯ   
        อภิรูห  มหาราชาติ  ราชา  ทิพฺพยาน  เม  ลทฺธนฺติ   
น  ตาวเทว  อภิรุหิ  ฯ  นาคราน  ปน  โอวาท  อทาสิ  ปสฺสถ   
ตาตา  ฯ  อย  เม  สกฺเกน  เทวร ฺา  ทิพฺพรโถป   เปสิโต  ฯ  โส   
จ  โข  น  ชาตึ  วา  โคตฺต  วา  กลุปเทส  วา  ปฏิจฺจ  
เปสิโต  ฯ  มยฺห  ปน  สลีาจารคุเณสุ  ปสีทิตฺวา  เปสิโต  ฯ  สเจ  
ตุเมฺหป  สีล  รกฺขิสฺสถ  ฯ  ตุมฺหากป  เปสิสฺสติ  ฯ  เอว  รกฺขิตุ  
ยุตฺต  นาเมต  สีล    นาห  เทวโลก  คนตฺฺวา  จิรายิสฺสามิ   
อปฺปมตฺตา  โหถาติ  มหาชน  โอวทิตฺวา  ป ฺจสุ  สีเลสุ   
ปติฏาเปตฺวา  รถ  อภิรุห ิ ฯ  ตโต  มาตลิ  สงฺคาหโก  อหมฺป   
มหาราชสฺส  มมานุจฺฉวิก  กริสฺสามีติ  อากาสมฺหิ  เทฺว  มคฺเค   
ทสฺเสตฺวา  อปจ  มหาราชาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  กตเมนาติ  มหาราช  อิเมสุ  มคฺเคสุ  เอโก  นริย   
#  ๑. ม.  เอก   ฯ  
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คจฺฉติ  ฯ  เอโก  เทวโลก  ฯ  เตสุ  ต  กตเมน  เนมิ  ฯ  เยนาติ   
เยน  มคฺเคน  คนฺตฺวา  ยตฺถ  ปาปกมฺมนฺตา  ปาปกาน   
กมฺมาน  วิปาก  ปฏิสเวทิยนฺติ  ฯ  ต  าน  สกฺกา  โหติ  ปสฺสิตุนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  ทติุยปเทป  เอเสว  นโย  ฯ  ชาตเกป   
        เกน  ต  เนมิ  มคฺเคน        ราชเสฏ  ทิสมฺปติ   
        เยน  วา  ปาปกมฺมนตฺา        ปุ ฺกมฺมา  จ  เยน  วาติ  (๑)   
คาถาย  อยเมวตฺโถ  ฯ   
        เตเนวาห   
        นิรย  ตาว  ปสฺสามิ        อาวาส  ปาปกมฺมิน   
        านานิ  ลุทฺทกมฺมาน        ทุสฺสลีาน  จ  ยา  คตีติ  ฯ  (๒)   
        อุภเยเนว  ม  มาตลิ  เนหีติ  มาตลิ  ทฺวีหิป  มคฺเคหิ  ม  เนหิ   
อห  นิรย  ปสฺสิตุกาโม  เทวโลกมฺปติ  ฯ  ปม  กตเมน  
เนมีติ  ฯ  ปม  นิรยมคฺเคน  เนหีติ  ฯ  ตโต  มาตลิ  อตฺตโน   
อานุภาเวน  ราชาน  ป ฺจทส  มหานิรเย  ทสฺเสสิ  ฯ  วิตฺถาร- 
กถา  ปเนตฺถ   
                ทสฺเสสิ  มาตลิ  ร ฺโ        ทุคฺค  เวตรณึ  นท ึ  
                กฏุ ิต   ขารสยุตฺต                ตตฺต  อคฺคิสิขูปมนฺติ  (๓)   
ชาตเก  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพา    นริย  ทสฺเสตฺวา  รถ   
นิวตฺเตตฺวา  เทวโลกาภิมุข  คนฺตฺวา  พีรณีเทวธีตาย  โสณทินฺน-  
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เทวปุตฺตสฺส  คณเทวปุตฺตาน  จ  วิมานานิ  ทสฺเสนฺโต  เทวโลก   
เนสิ  ฯ  ตตฺราป  วิตฺถารกถา   
        ยท ิ เต  สุตา  ภรณี   ชีวโลเก   
        อามายทาสี  อหุ  พฺราหฺมณสฺส   
        สา  ปตฺตกาล    อติถ ึ วิทิตฺวา   
        มาตาว  ปุตฺต  สกิมาภินนฺที   
        สยมา  สวิภาคา  จ        สา  วิมานสฺมิ  โมทตีติ  (๑)   
ชาตเก  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ   
        เอว  คจฺฉโต  ปน  ตสฺส  รถเนมิ  วฏฏิยา  จิตฺตกูฏทฺวาร- 
โกฏกสฺส  อุมฺมาเร  ปหตมตฺเตว  เทวนคเร  โกลาหล  อโหส ิ ฯ   
สกฺก  เทวราชาน  เอกกเยว  โอหาย  เทวสงฺโฆ  มหาสตฺตสฺส    
ปุจฺจุคฺคมนมกาสิ  ฯ  ต  เทวตาน  อาทร  ทิสฺวา  สกโฺก  จิตฺต   
สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  อภิรม  มหาราช  เทเวสุ  เทวานุ- 
ภาเวนาติ  อาห  ฯ  เอว  กริสฺส  อโหสิ  อย  ราชา  อชฺชาคนฺตฺวา   
เอกทิวเสเนว  เทวคณ  อตฺตโน  อภิมุขมกาสิ  ฯ  สเจ  เอก  เทฺว   
ทิวเส  วสิสฺสติ    น  ม  เทวา  โอโลเกสฺสนฺตีติ  ฯ  โส  อุสฺสูยายมาโน(๒)   
มหาราช  ตุยหฺ  อิมสฺมึ  เทวโลเก  วสิตุ  ปุ ฺ  นตฺถิ  ฯ  อ ฺเส   
ปุ ฺเน  วสาหีติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน  เอวมาห  ฯ  โพธิสตฺโต   
นาสกฺขิ  ชรสกฺโก  มน  สนฺธาเรตุ   ฯ  ปร  นิสฺสาย  ลทฺธ  โข    
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ปน  ยาจิตฺวา  ลทฺธภณฺฑก  วิย  โหตีติ  ปฏิกฺขิปนฺโต  อล   
มาริสาติอาทิมาห  ฯ  ชาตเกป  วุตฺต   
        ยถา  ยาจิตก  ยาน                ยถา  ยาจิตก  ธน   
        เอว  สมฺปทเมเวต                ย  ปรโต  ทานปจฺจยา   
        น  จาหเมต  อิจฺฉามิ        ย  ปรโต  ทานปจฺจยาติ  (๒)   
สพฺพ  วตฺตพฺพ  ฯ   
        โพธิสตฺโต  ปน  มนสฺุสตฺตภาเวน  กติวาเร  เทวโลก   
คโตติ  ฯ  จตฺตาโร  มนฺธาตุราชกาเล  สาธินราชกาเล  คุตฺติล- 
วีณาวาทกกาเล  นิมิมหาราชกาเลติ  ฯ  โส  มนฺธาตุกาเล  เทวโลเก   
อสงฺเขยฺย  กาล  วสิ  ฯ  ตสฺมิ ฺหิ  วสมาเนเยว  ฉตฺตึส  สกฺกา   
จวึสุ  ฯ  สาธนิราชกาเล  สตฺตาห  วสิ  ฯ  มนุสฺสคณนาย   
สตฺต  วสฺสสตานิ  โหนฺติ  ฯ  คุตฺติลวีณาวาทกกาเล  จ  เนมิราชกาเล   
จ  มุหุตฺตมตฺต  วสิ  ฯ  มนุสฺสคณนาย  สตฺต  ทิวสานิ  โหนฺติ  ฯ   
        ตตฺเถว  มิถิล  ปฏิเนสีติ  ปฏิเนตฺวา  ปกติสิริคพฺเภเยว   
ปติฏเปสิ  ฯ   
        กฬารชนโกติ  ตสฺส  นาม  ฯ  กฬารทนฺตตาย  ปน   
กฬารชนโกติ  วุตฺโต    น  โส  อคารสมฺา  อนคาริย  ปพฺพชีติ   
เอตฺตกมตฺตเมว  น  อกาสิ  ฯ  เสส  สพฺพ  ปากติกเมว  อโหสิ  ฯ   
        สมุจฺเฉโท  โหตีติ  เอตฺถ  กลฺยาณ  วตฺต  โก  สมุจฺฉินฺทติ   
เกน  สมุจฺฉินฺน  ฯ  โก  ปวตฺเตติ  ฯ  เกน  ปวตฺติต  นาม  โหตีติ    
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อย  วิภาโค  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  สลีวา  ภิกฺขุ  น  สกกฺา   
มยา  อรหตฺต  ลทฺธุนฺติ  วิริย  อกโรนโฺต  สมุจฺฉินฺทติ  ฯ  ทุสฺสีเลน   
สมุจฺฉินฺน  นาม  โหติ    สตฺต  เสขา  ปวตฺเตนฺติ  ฯ  ขีณาสเวน   
ปวตฺติต  นาม  โหติ    เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        มฆเทวสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        ตติย   ฯ 
                                ________________ 
                                *เลมที่  ๙  หนา  ๓๕๙ 
 
                                มธุรสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มธุรสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  มหากจฺจาโนติ  คิหิกาเล   
อุชฺเชนิกร ฺโ  ปุโรหิตปุตฺโต  อภิรโูป  ทสฺสนโีย  ปาสาทิโก   
สุวณฺณวณฺโณ  จ  ฯ  มธรุายนฺติ  เอวนามเก  นคเร  ฯ  คุนฺธาวเนติ   
กณฺหกคุนฺธาวเน  ฯ  อวนติฺปุตฺโตติ  อวนฺติรฏเ  ร ฺโ  ธีตาย  
ปุตฺโต  ฯ  วุฑฺโฒ  เจว  อรหา  จาติ  ทหร  อรหนฺตป  น   
ตถา  สมฺภาเวนฺติ  ยถา  มหลฺลก  ฯ  เถโร  ปน  วุฑฺโฒ  
เจว  อโหสิ  อรหา  จ  ฯ  พฺราหฺมณา  โภ  กจฺจานาติ  โส  
กิร  ราชา  พฺราหฺมณลทฺธิโก  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  พฺราหฺมโณว  
เสฏโ  วณฺโณติอาทีสุ  ชาติโคตฺตาทีน  ป ฺาปนฏาเน   
พฺราหฺมณาว  เสฏาติ  ทสฺเสติ  ฯ  หโีน  อ ฺโ  วณฺโณติ  อิตเร   
ตโย  วณฺณา  หีนา  ลามกาติ  วทติ  ฯ  สุกฺโกติ  ปณฺฑโร  ฯ  
กโณฺหติ  กาฬโก  ฯ  สชุฌฺนฺตีติ  ชาติโคตฺตาทิป ฺาปนฏาเน   
สุชฺฌนฺติ  ฯ  พฺรหฺมุโน  ปตฺุตาติ  มหาพฺรหฺมุโน  ปตฺุตา  ฯ  โอรสา    
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มุขโต  ชาตาติ  อุเร  วสิตฺวา  มุขโต  นกิฺขนฺตา  ฯ  อุเร  กตฺวา   
สวฑฺฒิตาติ  วา  โอรสา  ฯ  พฺรหฺมชาติ  พฺรหฺมโต  นิพฺพตฺตา  ฯ   
พฺรหฺมนิมฺมิตาติ  พฺรหฺมุนา  นิมฺมิตา  ฯ  พฺรหฺมทายาทาติ  พฺรหฺมุโน   
ทายาทา  ฯ  โฆโสเยว  โข  เอโสติ  โวหารมตฺตเมว  เอต  ฯ   
        อิชฺเฌยยฺาติ  สมิชฺเฌยฺย  ฯ  ยตฺตกานิ  ธนาทีนิ  ปตฺเถยฺย   
ตตฺตเกหิสฺส  มโนรโถ  ปเูรยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  ขตฺติโยปสฺสาสฺสาติ  ขตฺติโย   
อป  อสฺส   อิสฺสริยปฺปตฺตสฺส    ปุพฺพุฏายี  อสฺส  ฯ  เนส  เอตฺถ   
กิ ฺจีติ  น  เอเตส  เอตฺถ  กิ ฺจิ  ฯ   
        อาสเนน  วา  นิมนฺเตยฺยามาติ  นิสินฺนาสน  ปปฺโปเตฺวา     
อิธ  นิสีทาติ  วเทยฺยาม  ฯ  อภินิมนฺเตยฺยาม  วา  ตนฺติ  (๑) อภิหรตฺิวา  
ต  นิมนฺเตยฺยาม  ฯ  ตตฺถ  ทุวิโธ  อภิหาโร  วาจาย  เจว  กาเยน   
จ  ฯ  ตุมฺหาก  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  ตฺว   จีวราทีหิ  วเทยฺยาสิ    
เยนตฺโถติ  วทนฺโต  ห ิ วาจาย  อภิหริตฺวา  นิมนฺเตติ  นาม  ฯ   
จีวราทิเวกลฺล  สลลฺกฺเขตฺวา  อิท  คณฺหถาติ  ตานิ  เทนฺโต   
ปน  กาเยน  อภิหริตฺวา  นิมนฺเตติ  นาม  ฯ  ตทุภยมฺป  สนฺธาย   
อภินิมนฺเตยฺยาม  วา  นนฺติ  อาห  ฯ  รกขฺาวรณคุตฺตินฺติ  รกฺขา- 
สงฺขาต ฺเจว  อาวรณสงฺขาต ฺจ  คุตฺตึ  ฯ  (๒) ยา  ปเนสา  น  
อาวุธหตฺเถ  ปุริเส  เปนฺเตน  ธมฺมิกา  นาม  สวิทหิตา  โหติ (๒) ฯ   
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ยถา  ปน  อเวลาย  กฏหาริกปณฺณหาริกาทโย  วิหาร  น   
ปวิสนฺติ  ฯ  มิคลุทฺทกาทโย  วิหารสีมาย  มิเค  วา  มจฺเฉ  วา   
น  คณฺหนฺติ  ฯ  เอว  สวิทหนฺเตน  ธมฺมิกา  นาม  สวิทหิตา   
โหติ    ต  สนฺธายาหธมฺมิกนฺติ  ฯ   
        เอว  สนฺเตติ  เอว  จตุนฺนป  วณฺณาน  ปพฺพชิตาน   
ปพฺพชิตสกฺกาเรน  สเม  สมาเน  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        มธุรสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        จตุตฺถ   ฯ 
                        _______________________   
 
                                โพธริาชกุมารสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  โพธริาชกุมารสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  โกกนโทติ   
โกกนท  วุจฺจติ  ปทุม  ฯ  โส  จ  มงฺคลปาสาโท  โอโลกนก   
ปทุม  (๑)ทสเฺสตฺวา  กโต  ฯ  ตสฺมา  โกกนโทติ  สงฺข  ลภิ  ฯ   
        ยาว  ปจฺฉิมโสปานกเฬวราติ  เอตฺถ  ปจฺฉิมโสปานกเฬวรนฺติ   
ปม  โสปานผลก  วุตฺต  ฯ  อทฺทสา  โขติ  โอโลกนตฺถเยว   
ทฺวารโกฏเก   ิโต  อททฺส  ฯ  ภควา  ตุณฺหี  อโหสีติ  กิสฺส   
นุ  โข  อตฺถาย  ราชกุมาเรน  อย  มหาสกฺกาโร  กโตติ   
อาวชฺเชนฺโต  ปุตฺตปตฺถนาย  กตภาว  อ ฺาสิ  ฯ  โส  หิ    
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ราชกุมาโร  อปุตฺตโก  ฯ  ปุตฺตปตฺถเนน  (๑)  อโหสิ  พุทฺธาน  กิร   
อธิการ  กตฺวา  มนสา  อิจฺฉิต  ลภนฺตีติ  ฯ  โส  สจาห  ปุตฺต   
ลภิสฺสามิ  ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  มม  เจลปฏิก  (๒)  อกฺกมิสฺสติ  ฯ  โน   
เจ  ลภิสฺสามิ    น  อกฺกมสิฺสตีติ  ปตฺถน  กตฺวา  สนฺถราเปสิ  ฯ   
อถ  ภควา  นพฺิพตฺติสฺสติ  นุ  โข  เอตสฺส  ปุตฺโตติ  อาวชฺเชตฺวา   
น  นิพฺพตฺติสฺสตีติ  อทฺทส  ฯ   
        ปุพฺเพ  กิร  โส  เอกสฺมึ  ทีเป  วสมาโน  สมจฺฉนฺเทน   
สกุณโปตเก  (๓)  ขาทิ  ฯ  สจสฺส  มาตุคาโม  อ ฺโว  ภเวยฺย  ฯ  ปุตฺต   
ลเภยฺย  ฯ  อุโภหิ  ปน  สมานจฺฉนฺเทหิ  หุตฺวา  ปาปกมฺม  กต   
เตนสฺส  ปุตฺโต  น  นิพฺพตฺติสฺสตีติ  อ ฺาสิ  ฯ  ทสฺุเส  ปน   
อกฺกนฺเต  พุทฺธาน  อธิการ  กตฺวา  ปตฺถิตปตฺถิต  ลภนฺตีติ  โลเก   
อนุสฺสโว  ฯ  มยา  จ  มหาอภินีหาโร  กโต    น  จ  ปุตฺต  ลภามิ   
ตุจฺฉ  อิท  วจนนฺติ  มิจฺฉาคหณ  คเณฺหยฺย  ฯ  ติตฺถิยาป   
นตฺถิ  สมณาน  อกตฺตพฺพ  นาม  ฯ เจลปฏิก  มทฺทนตฺา   
อาหิณฺฑนฺตีติ  อุชฺฌาเยยยฺุ  ฯ  เอตรหิ  จ  อกฺกมนฺเตสุ  พหู  ภิกขฺู   
ปรจิตฺตวิทุโน  ฯ  เต  ภพฺพมตฺต    ชานิตฺวา  อกฺกมิสฺสนฺติ  ฯ  อภพฺพ   
ชานิตฺวา  น  อกฺกมิสฺสนฺติ  ฯ  อนาคเต  ปน  อุปนิสฺสโย  มนฺโท   
ภวิสฺสติ  ฯ  อนาคต  น  ชานิสฺสนฺติ  ฯ  เตสุ  อกกฺมนฺเตสุ  สเจ  ปตฺถิต  
อิชฺฌิสฺสติ  ฯ  อิจฺเจต  กุสล  ฯ  โน  เจ  อิชฺฌิสฺสติ  ฯ  ปุพฺเพ  ภิกฺขุ- 
#  ๑.  ส.ี  สุตวนฺโต  ฯ  ม.  สุต ฺจาเนน  ฯ  ๒. สี.  เจลปฺปตฺติก   ฯ  
#  ๓.  ส.ี  จโกรกสกุณโปตเก   ฯ  
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สงฺฆสฺส  อภินีหาร  กตฺวา  อิจฺฉิติจฺฉิต  ลภนฺติ  ฯ  ต  อิทานิ  น   
ลภนฺติ  ฯ  เตเยว  ม ฺเ  ภิกฺขู  ปฏิปตฺติปูรกา  อเหสุ  อิเม   
ปฏิปตฺตึ  ปูเรตุ น  สกฺโกนฺตีติ  มนุสฺสา  วิปฺปฏิสารโิน   
ภวิสฺสนฺตีติ  อิเมหิ  การเณหิ  ภควา  อกฺกมิตุ  อนจฺิฉนฺโต   
ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ  สิกฺขาปท  ป ฺเปสิ  น  ภิกฺขเว  เจลปฏิกา   
อกฺกมิตพฺพาติ  ฯ  (๑)  มงฺคลตฺถาย  ป ฺตฺต  อนกฺกมนฺเตสุ  ปน   
อกฺกมนตฺถาย  อนุป ฺตฺตึ  เปสิ  คิหี  ภิกฺขเว  มงฺคลิกา   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  คิหีน  มงฺคลตฺถายาติ  ฯ  (๒)   
        ปจฺฉิม  ชนต  ตถาคโต  อปโลเกตีติ   อิท  เถโร  วุตฺเตสุ  
การเณสุ  ตติย  การณ  สนฺธายาห    น  โข  สุเขน  สุขนฺติ   
กสฺมา  อาห  ฯ  กามสุขลลฺิกานุโยคส ฺ ี  หุตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
น  อกฺกม ิ ฯ  ตสฺมา  อหมฺป  สตฺถารา  สมานจฺฉนฺโท  ภวิสฺสามีติ   
ม ฺมาโน  เอวมาห  ฯ   
        โส  โข  อหนฺติอาทิ  ยาว  รตฺติยา  ปจฺฉิเม  ยาเมติ   
ตาว  มหาสจฺจเก  (๓)  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพ  ฯ  ตโต  ปร  ยาว  ป ฺจ- 
วคฺคิยาน  อาสวกฺขยา  ปาสราสิสุตฺเต  (๔)  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพ  ฯ   
        องฺกุสคเยฺห  สิปฺเปติ  องฺกสุคหณกสิปฺเป ฯ  กสุโล  อหนฺติ   
เฉโก  อห  ฯ  กสฺส  ปนาย  สนฺติเก  สปิฺป  อุคฺคณฺหีติ  ฯ  ปตุ   
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สนฺติเก  ฯ  ปตาปสฺส  ปตุ  สนฺติเก  อุคฺคณฺหิ  ฯ  โกสมฺพิย  กริ   
ปรนฺตปราชา  นาม  รชฺช  กาเรสิ  ฯ  ราชมเหสี  ครคุพฺภา   
อากาสงฺคเณ    ร ฺา  สทฺธึ  พาลาตป  ตปฺปมานา  รตฺตกมฺพล   
ปารุปตฺวา  นิสินฺนา  โหติ    เอโก  หตฺถลิิงฺคสกุโณ  มสเปสีติ   
ม ฺมาโน  คเหตฺวา  อากาส  ปกฺขนทฺิ  ฯ  สา  ฉฑฺเฑยฺย  มนฺติ   
ภเยน  นิสฺสทฺทา  อโหสิ  ฯ  โส  ต  ปพฺพตปาเท  รกฺุขวิฏเป   
เปสิ  ฯ  สา  ปาณิสฺสร  กโรนฺตี  มหาสทฺท  อกาสิ  ฯ  สกุโณ   
ปลายิ  ฯ  ตสฺสา  ตตฺเถว  คพฺภวุฏาน  อโหสิ  ฯ  ติยามรตฺตึ  
เทเว  วสฺสนฺเต  กมฺพล  ปารุปตฺวา  นิสีทิ  ฯ  ตโต  จ  อวิทูเร   
ตาปโส  วสติ  ฯ  โส  ตสฺสา  สทฺเทน  อรุเณ  อุคฺคเต  รุกฺขมูล   
อาคโต  ชาตึ  ปุจฺฉิตฺวา  นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  โอตาเรตฺวา  อตฺตโน   
วสนฏาน  เนตฺวา  ยาคุ  ปาเยสิ  ฯ  ทารกสฺส  เมฆอุตุ ฺจ   
ปพฺพตอุตุ ฺจ  คเหตฺวา  ชาตตฺตา  อุเทโนติ  (๑)  นาม  อกาสิ  ฯ   
ตาปโส  ผลาผลานิ  อาหริตฺวา  เทฺวป  ชเน  โปเสสิ  ฯ   
        สา  เอกทิวส  ตาปสสฺส  อาคมนเวลาย  ปจฺจุคฺคมน   
กตฺวา  อิตฺถีกุตฺต  ทสฺเสตฺวา  ตาปส  สีลเภท  อาปาเทสิ  ฯ   
เตส  เอกโต  วสนฺตาน  กาเล  คจฺฉนฺเต  ปรนฺตปราชา   
กาลมกาสิ  ฯ  ตาปโส  รตฺติภาเค  นกฺขตฺต  โอโลเกตฺวา  ร ฺโ   
มตภาว  ตฺวา  ตุยฺห  ราชา  มโต  ฯ  ปุตฺโต  เต  ก ึ อิธ    
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วสิตุ  อิจฺฉติ  ฯ  อุทาหุ  ปตุ  สนฺตเก  รชฺเช  ฉตฺต  อุสฺสาเปตุนฺติ   
ปุจฺฉิ  ฯ  สา  ปุตฺตสฺส  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพ  ปวุตฺตึ   
อาจิกฺขิตฺวา  ฉตฺต  อุสฺสาเปตุกามต ฺจสฺส  ตฺวา  ตาปสสฺส  
อาโรเจสิ  ฯ  ตาปโส  จ  หตฺถิคนฺถสิปฺป  ชานาติ  ฯ  กุโตเนน   
ลทฺธ  ฯ  สกกฺสฺส  สนฺติกา  ฯ  ปุพฺเพ  กิรสฺส  สกฺโก  อุปฏาน   
อาคนฺตฺวาเกน  กลิมถาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  หตฺถิปริสฺสโย  อตฺถีติ   
อาโรเจสิ  ฯ  ตสฺส  สกฺโก  หตฺถิคนฺถ ฺเจว  วีณ ฺจ  ทตฺวา   
ปลาเปตุกามตาย  สติ  อิม  ตนฺตึ  วาเทตฺวา  อิม  สิโลก   
วเทยฺยาถ  ฯ  ปกฺโกสิตุกามตาย  สติ  อิม  สิโลก  วเทยฺยาถาติ   
อาห  ฯ ตาปโส  ต  สิปฺป  กุมารสฺส  อทาสิ  ฯ  โส  เอก   
วฏรุกฺข  อภิรหุิตฺวา  หตฺถีสุ  อาคเตสุ  ตนฺตึ  วาเทตฺวา  สิโลก   
วทติ  ฯ  หตฺถี  ภีตา  ปลายึสุ  ฯ   
        โส  สิปปฺสฺส  อานุภาว  ตฺวา  ปุนทิวเส  ปกฺโกสนสิปฺป   
ปโยเชสิ  ฯ  เชฏกหตฺถี  อาคนฺตฺวา  ขนฺธ  อุปนาเมสิ  ฯ  โส   
ตสฺส  ขนฺธคโต  ยุทฺธสมตฺเถ  ตรุณหตฺถี  อุจฺจินิตฺวา  กมฺพล ฺจ   
มุทฺทิก ฺจ  คเหตฺวา  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  นิกฺขนฺโต  อนุปุพฺเพน    
ต  คาม  ปวิสตฺิวาอห  ร ฺโ  ปุตฺโต  ฯ  สมฺปตฺติอตฺถิกา   
อาคจฺฉนฺตูติ  ชนสงฺคห  กตฺวา  นคร  ปริวาเรตฺวา  อห  ร ฺโ   
ปุตฺโต  ฯ  มยฺห  ฉตฺต  เทถาติ  อสทฺทหนฺตาน  กมฺพล ฺจ  มุทฺทิก ฺจ    
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ทสฺเสตฺวา  ฉตฺต  อุสฺสาเปสิ  ฯ  โส  หตฺถี  จิตฺตโก  (๑)  หุตฺวา  
อสุกฏาเน  สุนฺทโร  หตฺถี  อตฺถีติ  วุตฺเต  คนฺตฺวา  คณฺหาติ  ฯ   
จณฺฑปชฺโชโต  ตสฺส  สนติฺเก  สิปฺป  คณฺหิสฺสามีติ  กฏหตฺถึ   
สมฺปโยเชตฺวา  (๒)  ตสฺส  อนฺโต  โยเธ  นิสีทาเปตฺวา  ต  หตฺถ-ิ 
คหณตฺถาย  อาคต  คณฺหิตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก  สิปปฺคหณตฺถาย   
ธีตร  อุยฺโยเชสิ  ฯ  โส  ตาย  สทฺธึ  สวาส  กปฺเปตฺวา  ต   
คเหตฺวา  อตฺตโน  นครเยว  อคมาสิ  ฯ  ตสฺสา  กุจฺฉิย  อุปฺปนฺโน   
อย  โพธริาชกุมาโร  อตฺตโน  ปตุ  สนติฺเก  สิปฺป  อุคฺคณฺหิ  ฯ   
        ปธานิยงฺคานีติ  ปธาน  วุจฺจติ  ปทหนภาโว  ฯ   
ปธานมสฺส  อตฺถีติ  ปธานิโย  ฯ  ปธานิยสฺส  ภิกฺขุโน  องฺคานีติ   
ปธานิยงฺคานิ  ฯ  สทฺโธติ  สทฺธาย  สมนฺนาคโต  ฯ  สา  ปเนสา   
อาคมนสทฺธา  อธิคมสทฺธา  โอกปฺปนสทฺธา  ปสาทสทฺธาติ   
จตุพฺพิธา  ฯ  ตตฺถ  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตาน  สทฺธา  อภินีหารโต   
ปฏาย  อาคตตฺตา  อาคมนสทฺธา  นาม  ฯ  อริยสาวกาน   
ปฏิเวเธน  อธิคตตฺตา  อธิคมสทฺธา  นาม  ฯ  พุทฺโธ  ธมฺโม   
สงฺโฆติ  วุตฺเต  อจลภาเวน  โอกปฺปน  โอกปฺปนสทฺธา  นาม  ฯ   
ปสาทุปฺปตฺติ  ปสาทสทฺธา  นาม  ฯ  อิธ  ปน  โอกปฺปนสทฺธา   
อธิปฺเปตา  ฯ  โพธินฺติ  จตุมคฺคาณ  ต  สุปฏิวิทฺธ  ตถาคเตนาติ  
สทฺทหติ  ฯ  เทสนาสีสเมว  เจต  ฯ  อิมินา  ปน  องฺเคน  ตีสุป    
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รตเนสุ  สทฺธา  อธิปฺเปตา  ฯ  ยสฺส  หิ  พุทฺธาทีสุ  ปสาโท   
พลวา  ฯ  ตสฺส  ปธานวิริย  อิชฌฺติ  ฯ   
        อปฺปาพาโธติ  อโรโค  ฯ  อปฺปาตงฺโกติ  นิททฺุกฺโข  ฯ   
สมเวปากินิยาติ  สมวิปากินิยา  ฯ   คหณิยาติ  กมฺมชเตโชธาตุยา ฯ 
นาติสีตาย  นาจฺจุณฺหายาติ  อติสีตคหณิโก  หิ  สีตภีรุ  โหติ     
อจฺจุณฺหคหณิโก  อุณฺหภีรุ  เตส  ปธาน  น  อิชฌฺติ  ฯ  มชฺฌิม- 
คหณิกสฺส  อิชฺฌติ  ฯ  เตนาห  มชฺฌิมาย  ปธานกฺขมายาติ  ฯ   
ยถาภูต  อตฺตาน  อาวิกตฺตาติ  ยถาภูต  อตฺตโน  อคุณ   
ปกาเสตา  อุทยตฺถคามินิยาติ  อุทย ฺจ  อตฺถ ฺจ  คนฺตุ   
ปริจฺฉินฺทิตุ  สมตฺถาย  ฯ  เอเตน  ป ฺาสลกฺขณปริคฺคาหิก   
อุทยพฺพยาณ  วุตฺต  ฯ  อริยายาติ  ปริสุทฺธาย    นพฺิเพธิกายาติ  
อนิพฺพิทฺธปุพฺเพ  โลภกฺขนฺธาทโย  นพฺิพิชฺฌิตุ  สมตฺถาย  ฯ   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยาติ  ตทงฺควเสน  กิเลสาน  ปหีนตฺตา  ย   
ทุกฺข  ขียติ  ฯ  ตสฺส  ทุกขฺสฺส  ขยคามินิยา  ฯ  อิติ  สพฺเพหิป   
อิเมหิ  ปเทหิ  วิปสฺสนาป ฺาว  กถิตา  ฯ  ทุปฺป ฺสฺส  หิ   
ปธาน  น  อิชฺฌติ  ฯ  อิมนิา  จ  ป ฺจ  ปธานิยงฺคานิ   
โลกิยาเนว  เวทิตพฺพานิ  ฯ   
        สายมนุสิฏโ  ปาโต  วิเสส  อธิคมิสฺสตีติ  อตฺถงฺคเต  สูริเย   
อนุสิฏโ  อรุณุคฺคมเน  วิเสส  อธิคจฺฉติ  ฯ  ปาตมนุสิฏโ  สายนฺติ   
อรุณุคฺคมเน  อนุสิฏโ  สรูิยตฺถงฺคมนเวลาย  ฯ  อย ฺจ  ปน    
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เทสนา  เนยฺยปุคฺคลวเสน  วุตฺตา  ฯ  ทนฺธป ฺโ  หิ  เนยฺยปุคฺคโล   
สตฺตทิวเสหิ  อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  ติกฺขป ฺโ  เอกทิวเสน  ฯ   
เสสทิวเส  มชฺฌิมป ฺาวเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  อโห  พุทฺโธ  อโห  ธมฺโม   
อโห  ธมฺมสสฺ  สฺวากฺขาตตาติ  ยสฺมา พุทฺธธมฺมาน  โอฬารตาย   
ธมฺมสฺส  จ  สฺวากฺขาตตาย  ปาโตว  กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา   
สาย  อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  ตสฺมา  ปสสนฺโต  เอวมาห  ฯ  ยตฺร  
หิ  นามาติ  วิมฺหยตฺเถ  นปิาโต  ฯ   
        กุจฺฉิมตีติ  อาสนฺนสตฺตา  ฯ  (๑)  โย  เม  อย  ภนฺเต  กุจฺฉิคโตติ   
กึ  ปเนว  สรณ  คหิต  โหตีติ    น  โหติ    อจิตฺตกสรณคมน   
นาม  นตฺถิ  ฯ  อารกฺโข  ปน  ปจฺจุปฏ ิโตว  โหติ    อถ  น   
ยทา  มหลลฺกกาเล  มาตาปตโร  ตาต  กุจฺฉิคตเมว  ต  สรณ   
คณฺหาปยิมฺหาติ  สาเรนฺติ  ฯ  โส  จ  สลฺลกฺเขตฺวา  อห  สรณ  
คโต  อุปาสโกติ  สตึ  อุปฺปาเทติ    ตทา  สรณ  คหิต  นาม   
โหติ    เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        โพธริาชกุมารสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                __________________    
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                                องฺคุลิมาลสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  องฺคุลิมาลสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  องฺคุลีน  มาล   
ธาเรตีติ  กสฺมา  ธาเรติ  ฯ  อาจริยวจเนน  ฯ  ตตฺราย   
อนุปุพฺพิกถา ฯ 
        อย  กริ  โกสลร ฺโ  ปุโรหิตสฺส  มนฺตานิยา  นาม  
พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  อคฺคเหสิ  ฯ  พฺราหฺมณิยา  
รตฺติภาเค  คพฺภวุฏาน  อโหสิ  ฯ  ตสฺส  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมนกาเล   
สกลนคเร  อาวุธานิ  ปชฺชลึสุ  ฯ  ร ฺโ  มงฺคลสกุนฺโตป   สิริสยเน  
ปตา  อสิลฏ ิป  ปชฺชลิ  ฯ  พฺราหฺมโณ  นิกฺขมิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา   
นกฺขตฺต  โอโลเกนฺโต  โจรนกฺขตฺเตน  ชาโตติ  ร ฺโ  สนฺติก   
คนฺตฺวา  สุขเสยฺยภาว  ปุจฺฉิ  ฯ   
        ราชา  กโุต  เม  อาจริย  สุขเสยฺยา  ฯ  มยฺห  มงฺคลาวุธ   
ปชฺชลิ  ฯ  รชฺชสฺส  วา  ชวิีตสฺส  วา  อนฺตราโย  ภวิสฺสติ   
ม ฺเติ  ฯ  มา  ภายิ  มหาราช  ฯ  มยหฺ  ฆเร  กุมาโร  ชาโต   
ตสฺสานุภาเวน  น  ปชฺชลติานีติ  ฯ  ก ึ ภวิสฺสติ  อาจริยาติ  ฯ  
โจโร  ภวิสฺสติ  มหาราชาติ  ฯ  กึ  เอกโจรโก  ฯ  อุทาหุ  รชชฺทสูโก  
โจโรติ  ฯ  เอกโจรโก  เทวาติ  ฯ  เอว  วตฺวา  จ  ปน  ร ฺโ   
มน  คณฺหิตุกาโม  อาห  มาเรถ  น  เทวาติ  ฯ  เอกโจรโก   
สมาโน  ก ึ กริสฺสติ  ฯ  กรีสสหสฺเส  เขตฺเต  เอก  สาลิสีส  วิย    
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โหติ    ปฏิชคฺคถ  นนฺติ  ฯ  ตสฺส  นามคฺคหณ  คณฺหนฺตา  สยเน   
ปตมงฺคลอสิลฏ ิ  ฯ  ฉทเน  ปตา  สรา  ฯ  กปปฺาสปจุมฺหิ  ปต   
ตาลวณฺฏกรณสตฺถกนฺติ  เอเต  ปชฺชลนฺตา  กิ ฺจิ  น  หึสึสุ   
ตสฺมา  อหึสโกติ  นาม  อกสุ  ฯ  ต  สปิฺปุคฺคหณกาเล  ตกฺกสลิ   
เปสยึสุ  ฯ   
        โส  ธมมฺนฺเตวาสิโก  หุตฺวา  สิปปฺ  ปฏเปสิ  ฯ  วตฺต- 
สมฺปนฺโน  กกึารปฏิสฺสาวี  มนาปจารี  ปยวาที  อโหสิ  ฯ   
เสสอนฺเตวาสิกา  พาหิรกา  อเหสุ  เตอหึสกมาณวกสฺส   
อาคตกาลโต  ปฏาย  มย  น  ป ฺายาม  ฯ  กถ  น   
ภินฺเทยฺยามาติ  นิสีทิตฺวา  มนฺตยนฺตา  สพฺเพหิ  อติเรกป ฺตฺตา  
ทุปฺป ฺโติ  น  สกฺกา  วตฺตุ   ฯ  วตฺตสมฺปนฺนตฺตา  ทุพฺพตฺโตติ   
น  สกฺกา  วตฺตุ   ฯ  ชาติสมฺปนฺนตฺตา  ทุชฺชาโตติ  น  สกฺกา   
วตฺตุ   ฯ  กินติฺ  กริสฺสามาติ  ฯ  ตโต  เอก  ขรมนฺต  มนฺตยึสุ 
อาจริยสฺส   อนฺตร  กตฺวา  น  ภินฺทิสฺสามาติ  ตโย  ราสี  หุตฺวา  
ปม  เอกจฺเจ  อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏสุ  ฯ  ก ึ ตาตาติ  ฯ   
อิมสฺมึ  เคเห  เอก  กถ  สุยยฺายามติ  ฯ  กึ  ตาตาติ  ฯ  อหึสก- 
มาณโว  ตุมฺหาก  อนฺตเร  ทุพฺภตีติ  (๒)  ปชานามาติ  ฯ  (๓)  อาจริโย   
สนฺตชฺเชตฺวา  คจฺฉถ  วสลา  ฯ  มา  เม  ปุตฺต  มยฺห  อนฺตเร   
ปริภินฺทถาติ  นิฏ ุภิ  ฯ  ตโต  อิตเร  ฯ  อถ  อิตเรติ  ตโยป    
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                *เลมที่  ๙  องฺคุลิมาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๗๑ 
 
โกฏาสา  อาคนฺตฺวา  ตเถว  วตฺวา  อมฺหาก  อสทฺทหนฺตา   
อุปปริกฺขิตฺวา  ชานาถาติ  อาหสุ  ฯ   
        อาจริโย  สิเนเหน  วทนฺเต  ทิสฺวา  อตฺถ ิ ม ฺเ   
สนฺถโวติ  ปริภิชฺชิตฺวา  จินฺเตสิ  ฆาเตมิ  นนฺติ  ฯ  ตโต  
จินฺเตสิ  สเจ  ฆาติสฺสามิ  ฯ  ทิสาปาโมกฺโข  อาจริโย  อตฺตโน   
สนฺติก  สิปฺปคฺุคหณตฺถ  อาคเต  มาณวเก  โทส  อุปฺปาเทตฺวา   
ชีวิตา  โวโรเปตีติ  ปุน  โกจิ  สิปฺปุคฺคหณตฺถ  น  อาคมิสฺสติ   
เอว  เม  ลาโภ  ปริหายิสสฺติ  ฯ  อถ  น  สิปฺปปรโิยสานูปจาโรติ   
วตฺวา  ชงฺฆสหสฺส  ฆาเตหีติ  วกฺขามิ  ฯ  อวสฺส  เอตฺถ  เอโก   
อุฏาย  ต  ฆาเตสฺสตีติ  ฯ   
        อถ  น  อาห  เอหิ  ตาต  ชงฺฆสหสฺส  ฆาเตหิ  ฯ  เอว   
เต  สิปฺปสฺส  อุปจาโร  กโต  ภวิสฺสตีติ  มย  อหึสกกเุล  ชาตา     
น  สกฺกา  อาจริยาติ  ฯ  อลทฺธูปจาร  สิปฺป  ผล  น  เทติ   
ตาตาติ  ฯ  โส  ป ฺจาวุธ  คเหตฺวา  อาจริย  วนฺทิตฺวา  อฏวึ   
ปวิฏโ  ฯ  อฏวีปวิสนฏาเนป  อฏวีมชฺเฌป  อฏวิโต  นิกฺขมนฏ- 
าเนป  ตฺวา  มนุสฺเส  ฆาเตติ  ฯ  (๑)  วตฺถ  วา  เวน  วา   
น  คณฺหติ  ฯ  เอโก  เทฺวติ  คหิตมตฺตเมว  กโรนฺโต  คจฺฉติ  ฯ  คณนป  
น  อุคฺคณฺหติ  ฯ  ปกติยาป  ป ฺวา  เอส  ฯ  ปาณาติปาตสฺส   
ปน  จิตฺต  น  ปติฏาติ  ฯ  ตสฺมา  อนุกกฺเมน  คหณป  น   
#๑.  ส.ี  สหริตฺวา  สหริตฺวาติ   ฯ  
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                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๒ 
 
สลฺลกฺเขสิ  ฯ  เอเกก  องฺคุลึ  ฉินฺทิตฺวา  เปติ  ฯ  ปตฏาเน   
องฺคุลิโย  วินสฺสนฺติ  ฯ  ตโต  วิชฌฺิตฺวา  องฺคุลีน  มาล  กตฺวา   
ธาเรสิ  ฯ  เตเนว  จสฺส  องฺคุลิมาโลติ  สงฺขา  อุทปาทิ  ฯ  โส  สพฺพ   
อร ฺ  นิสฺส ฺจารมกาสิ  ฯ  ทารุอาทีน  อตฺถาย  อร ฺ  คนฺตุ  
สมตฺโถ  นาม  นตฺถ ิ ฯ   
        รตฺติภาเค  อนฺโตคามป  อาคนฺตฺวา  ปาเทน  ปหริตฺวา   
ทฺวาร  อุคฺฆาเตติ  ฯ  ตโต  สยิเตเยว  มาเรตฺวา  เอโก  เอโกติ   
คเหตฺวา  (๑) คจฺฉติ  ฯ  คาโม  โอสริตฺวา  นิคเม  อฏาสิ    นิคโม   
นคเร  ฯ  มนสฺุสา  ติโยชนโต  ปฏาย  ฆรานิ  ปหาย  ทารเก   
หตฺเถสุ  คเหตฺวา  อาคมฺม  สาวตฺถึ  ปรวิาเรตฺวา  ขนฺธาวาร   
พนฺธิตฺวา  ราชงฺคเณ  สนฺนิปติตฺวา  โจโร  เต  เทว  วิชิเต   
องฺคุลิมาโล  นามาติอาทีนิ  วทนฺตา  กนฺทนฺติ  ฯ  ตโต  มยฺห  
ปุตฺโต  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  พฺราหฺมโณ  (๒)  พฺราหฺมณึ  อาห  โภติ   
องฺคุลิมาโล  นาม  โจโร  อุปฺปนฺโน  ฯ  โส  น  อ ฺโ  ฯ  ตว   
ปุตฺโต  อหึสกกุมาโร  ฯ  อิทานิ  ราชา  ต  คณฺหิตุ  นิกฺขมิสฺสติ   
กึ  กตฺตพฺพนฺติ  ฯ  คจฺฉ  สามิ  ฯ  ปุตฺต  เม  คเหตฺวา  เอหีติ  ฯ 
นาห  ภทฺเท  อุสฺสหามิ  ฯ  จตูสุ  หิ  ชเนสุ  วิสฺสาโส  นาม   
นตฺถิ  ฯ  โจโร  เม  ปุราณสหาโยติ  อวิสฺสาสนีโย  ฯ  สาขา  เม   
ปุราณสนฺถตาติ  อวิสฺสาสนียา  ราชา  ม  ปูเชตีติ  อวิสฺสาสนีโย    
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                *เลมที่  ๙  องฺคุลิมาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๗๓ 
 
อิตฺถี  เม  วสงฺคตาติ  อวิสฺสาสนียาติ  ฯ  มาตุหทย  ปน  มุทุก   
โหติ    ตสฺมา  สา  อาห  อห  ปน  คนฺตฺวา  มยฺห  ปตฺุต   
อาเนสฺสามีติ  นิกฺขนฺตา  ฯ   
        ตทิวส  จ  ภควา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนโฺต  องฺคุลิมาล   
ทิสฺวา  มยิ  คเต  เอตสฺส  โสตฺถิ  ภวิสฺสติ  ฯ  อคามเก  อร ฺเ  
 ิโต  จตุปฺปทิก  คาถ  สตฺุวา  มม  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ฉ   
อภิ ฺา  สจฺฉิกริสฺสติ  ฯ  สเจ  น  คมิสฺสามิ  ฯ  มาตริ  อปรชฺฌตฺิวา   
อนุทฺธรณีโย  ภวิสฺสติ  ฯ  กริสฺสามิสฺส  สงฺคหนฺติ  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  ต  สงฺคณฺหิตุกาโม   
วิหารา  นิกฺขมิ  ฯ  เอตมตฺถ  ทสฺเสตุ อถโข  ภควาติอาทิ   
วุตฺต  ฯ   
        สงฺคริตฺวา  สงฺคริตฺวาติ  (๑)  สงฺเกต  กตฺวา  วคฺควคฺคา   
หุตฺวา  ฯ  หตฺถตฺถ  คจฺฉนฺตีติ  หตฺเถ  อตฺถ  วินาส  คจฺฉนฺติ  ฯ  กึ   
ปน  เต  ภควนฺต  ส ฺชานิตฺวา  เอว  วทนฺติ  อส ฺชานิตฺวาติ  ฯ   
อส ฺชานิตฺวา  ฯ  อ ฺาตกเวเสน  หิ  ภควา  เอกโกว  อคมาสิ  ฯ  
โจโรป  ตสฺมึ  สมเย  ทีฆรตฺต  ทุพฺโภชเนน  จ  ทุกขฺเสยฺยาย  จ   
อุกฺกณฺ ิโต  โหติ    กิตฺตกา  ปนาเนน  มนุสฺสา  มาริตาติ  ฯ  
เอเกนูนสหสฺส  ฯ  โส  ปน  อิทานิ  เอก  ลภิตฺวา  สหสฺส   
ปูเรสฺสตีติ  ส ฺ ี  หุตฺวา  สยเมว  ปม  ปสฺสามิ  ต  ฆาเฏตฺวา    
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                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๔ 
 
คณน  ปูเรตฺวา  สิปฺปสฺส  อุปจาร  กตฺวา  เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   
นหายิตฺวา  วตฺถานิ  ปริวตฺเตตฺวา  มาตาปตโร  ปสฺสิสฺสามีติ   
อฏวีมชฺฌโต  อฏวีมุข  อาคนฺตฺวา  เอกมนฺต   ิโตว  ภควนฺต   
อทฺทส  ฯ  เอตมตฺถ  ทสฺเสตุ  อทฺทสา  โขติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขาเรสีติ  (๑)  มหาปวึ  อุมฺมิโย  อุฏาเปนฺโต  
วิย  สงฺหริตฺวา  อปรภาเค  อกฺกมติ  ฯ  โอรภาเค  วลิโย   
นิกฺขมนฺติ  ฯ  องฺคุลิมาโล  สรกฺเขปมตฺต  มุ ฺจิตฺวา  คจฺฉติ  ฯ   
ภควา  ปุรโต  มหนฺต  องฺคณ  ทสฺเสตฺวา  สย  มชฺเฌ  โหติ    
โจโร  อนฺเต  ฯ  โส  อิทานิ  น  ปาปุณิตฺวา  คณฺหิสฺสามีติ   
สพฺพถาเมน  ธาวติ  ฯ  ภควา  องฺคณสฺส  ปาริมนฺเต  โหติ    โจโร   
มชฺเฌ  ฯ  โส  เอตฺถ  น  ปาปุณิตฺวา  คณฺหิสฺสามีติ  เวเคน   
ธาวติ  ฯ  ภควา  ตสฺส  ปุรโต  มาติก  วา  ถล  วา  ทสฺเสติ  ฯ  
เอเตนุปาเยน  ตีณิ  โยชนานิ  คเหตฺวา  อคมาสิ  ฯ  โจโร  
กิลมิ  ฯ  มุเข  เขโฬ  สุสฺส ิ ฯ  กจฺเฉหิ  เสทา  มุจฺจึสุ  ฯ  อถสฺส   
อจฺฉริย  วต  โภติ  เอตทโหสิ  ฯ  มิคปติ  มิค  กสฺมา   
คณฺหติ  ฯ  ฉาตกสมเย  อาหรตฺถ  ฯ  โส  กริ  เอก  คุมฺพ   
ฆฏเฏตฺวา  มิเค  อุฏาเปติ  ฯ  ตโต  จิตฺตรุจิย  มิค  อนุพนฺธนฺโต   
คณฺหิตฺวา  ปจิตฺวา  ขาทติ  ฯ  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  เยน  การเณนาย  
คจฺฉนฺโตว   ิโต  นาม  ฯ  อห ฺจ   ิโตว  อฏ ิโต  นาม  ฯ  ยนนฺูนาห    
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                *เลมที่  ๙  องฺคุลิมาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๗๕ 
 
อิม  สมณ  ต  ต  การณ  ปจฺุเฉยฺยนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        นิธายาติ  โย  วิหึสนตฺถ  ภูเตสุ  ทณฺโฑป   วตฺตยิตพฺโพ   
สิยา  ฯ  ต  นธิาย  อปเนตฺวา  เมตฺตาย  ขนฺติยา  ปฏิสงฺขาย   
อวิหึสาย  สารณียธมฺเมสุ   ิโต  อหนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ตุวมฏ ิโตสีติ   
ปาเณสุ  อส ฺตตฺตา  เอตฺตกานิ  ปาณสหสฺสานิ  ฆาเตนฺตสฺส   
ตว  เมตฺตา  วา  ขนฺติ  วา  ปฏิสงฺขา  วา  อวิหึสา  วา   
สารณียธมฺโม  วา  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมา  ตุว  อฏ ิโตสิ  ฯ  อิทานิ  
อิริยาปเถน   ิโตป  นิรเย  ธาวิสฺสสิ  ฯ  ติรจฺฉานโยนิย  ปตฺติวิสเย  
อสุรกาเย  วา  ธาวิสฺสสีติ  วุตฺต  โหติ    ตโต  โจโร  มหา   
อย  สีหนาโท  ฯ  มหนฺต  คชชฺิต    น  อิท  อ ฺสฺส  ภวิสฺสติ   
มหามายาย  ปุตฺตสฺส  สิทฺธตฺถสฺส  สมณร ฺโ  เอต  คชฺชิต   
ทิฏโ  วตมฺหิ  ม ฺเ  ติขิณจกฺขุนา  (๑)  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ฯ  สงฺคห- 
กรณตฺถ  เม  ภควา  อาคโตติ  จินฺเตตฺวา  จิรสฺส  วต  เมติ- 
อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  มหิโตติ  เทวมนุสฺสาทีหิ  จตุปจฺจยปูชาย  ปชูิโต  ฯ   
ปจฺจุปาทีติ  (๒) จิรสฺส  กาลสฺส  อจฺจเยน  มยฺห  สงฺคหตฺถาย  อิม   
มหาวน  ปฏปิชฺช ิ ฯ  ปชหิสฺส  ปาปนฺติ  (๓)  ปชหิตฺวา  ปาป  ฯ   
        อิเตฺววาติ  เอว  วตฺวาเยว  ฯ  อาวุธนฺติ  ป ฺจาวุธ  ฯ   
โสพฺเภติ  สมนฺตโต  ฉินฺเน  ฯ  ปปาเตติ  เอกโต  ฉินฺเน    นรเกติ   
# ๑. ม.  ขีณาสวภิกฺขุนา  ฯ  ๒. ม.  สจฺจวาทีทิ  ฯ  ๓. ส.ี  ปหสฺส  ปาปนฺติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๖ 
 
ผลิตฏาเน  ฯ  อิธ  ปน  ตีหิป  อิเมหิ  ปเทหิ  อร ฺเมว   
วุตฺต  ฯ  อกริติี  ขิป  ฉฑฺเฑสิ  ฯ   
        ตเมหิ  ภิกฺขูติ  ตทา  อโวจาติ  ภควโต  อิม  ปพฺพาเชนฺโต   
กุหึ  สตฺถก  ลภิสฺสามิ  ฯ  กุหึ  ปตฺตจีวรนฺติ  ปริเยสนกิจฺจ  
นตฺถิ  ฯ  กมมฺ  ปน  โอโลเกสิ  ฯ  อถสฺส  ปุพฺเพ  สีลวนฺตาน   
อฏปริกฺขารภณฺฑกสฺส  ทินฺนภาว  ตฺวา  ทกฺขิณหตฺถ   
ปสาเรตฺวา  เอหิ  ภิกฺขุ  สวฺากฺขาโต  ธมฺโม  ฯ  จร  พฺรหฺมจริย   
สมฺมาทุกฺขสฺส  อนฺตกิริยายาติ  อาห  ฯ  โส  สห  วจเนเนว   
อิทฺธิมย  ปตฺตจีวร  ปฏิลภิ  ฯ  ตาวเทวสฺส  คิหิลิงฺค  อนฺตรธายิ   
สมณลิงฺค  ปาตุรโหสิ  ฯ   
        ติจีวร ฺจ  ปตฺโต  จ        วาสี  สูจิ  จ  พนฺธน   
        ปริสฺสาวเนน  อฏเเต        ยุตฺตโยคสฺส  ภิกฺขุโนติ   
เอว  วุตฺตา  อฏปริกฺขารา  สรรีปฏิพทฺธาว  หุตฺวา  นิพฺพตฺตึสุ  ฯ   
เอเสว  ตสฺส  อหุ  ภิกฺขุภาโวติ  เอส  เอหิภิกฺขุภาโว  ตสฺส   
อุปสมฺปนฺนภิกฺขุภาโว  อโหสิ  ฯ  น  หิ  เอหิภิกฺขูน  วิสุ  
อุปสมฺปทา  นาม  นตฺถิ  ฯ   
        ปจฺฉาสมเณนาติ  ภณฺฑคฺคาหเกน  ปจฺฉาสมเณน  ฯ  เตเนว   
อตฺตโน  ปตฺตจีวร  คาหาเปตฺวา  ต  ปจฺฉาสมณ  กตฺวา  คโตติ   
อตฺโถ  ฯ  มาตาปสฺส  อฏอุสภมตฺเตน  าเนน  อนฺตริตา  ตาต   
อหึสก  กตฺถ   ิโตสิ  ฯ  กตฺถ  นิสีนโฺนสิ  ฯ  กุห ึ คโตสิ  มยา  สทฺธึ    
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น  กเถสิ  ตาตาติ  วทนฺตี  อาหิณฺฑิตฺวา  อปสฺสมานา  เอตฺเถว   
คตา  ฯ   
        ป ฺจมตฺเตหิ  อสฺสสเตหีติ  สเจ  โจรสฺส  ปราชโย  ภวิสฺสติ   
อนุพนฺธิตฺวา  น  คณฺหิสฺสามิ  ฯ  สเจ  มยฺห  ปราชโย  ภวิสฺสติ   
เวเคน  ปลายิสฺสามีติ  สลลฺหุเกน  พเลน  นิกฺขมิ  ฯ  เยน   
อาราโมติ  กสฺมา  อาราม  อคมาสิ  ฯ  โส  กิร  โจรสฺส  ภายติ   
โจเรน (๑)  คนฺตุกาโม  น  คจฺฉติ  ฯ  ครหา  ภเยน  นิกฺขมิ  ฯ  
เตนทสฺส  เอตทโหสิ  สมมฺาสมฺพุทฺธ  วนฺทิตฺวา  นิสีทิสฺสามิ   
โส  ปุจฺฉิสฺสติ  กสฺมา  พล  คเหตฺวา  นิกฺขนฺโตสีติ  ฯ  อถาห   
อาโรเจสฺสามิ  ฯ  ภควา  หิ  ม  น  เกวล  สมฺปรายิเกเนว  อตฺเถน   
สงฺคณฺหาติ  ฯ  ทฏิธมฺมิเกนป  สงฺคณฺหาติเยว  ฯ  โส  สเจ  มยหฺ  ชโย   
ภวิสฺสติ  ฯ  อธิวาเสสฺสติ  ฯ  สเจ  ปราชโย  ภวิสฺสติ  กึ  เต  มหาราช  
เอก  โจร  อารพฺภ  คมเนนาติ  วกฺขติ  ฯ  ตโต  ม  ชโน  เอว   
ส ฺชานิสฺสติ  ราชา  โจร  คเหตุ  นิกฺขนฺโต  ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺเธน   
ปน  นิวตฺติโตติ  ครหโมกฺข  สมฺปสฺสมาโน  อคมาสิ  ฯ   
        กโุต  ปนสฺสาติ  กสฺมา  อาห  ฯ  อป  นาม  ภควา   
ตสฺส  อุปนิสสฺย  โอโลเกตฺวา  ต  อาเนตฺวา  ปพฺพาเชยฺยาติ   
ภควโต  ปรคิณฺหนตฺถ  อาห  ฯ  ร ฺโติ  น  เกวล  ร ฺโเยว  
ภย  อโหส ิ ฯ  อวเสโสป  มหาชโน  ภีโต  ผลกาวุธานิ  ฉฑฺเฑตฺวา    
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สมฺมุขสมฺมุขฏาเนว  ปลายิตฺวา  นคร  ปวิสิตฺวา  ทฺวาร  ปธาย   
อฏฏาลเก  อารุยฺห  โอโลเกนฺโต  อฏาสิ  ฯ  เอว ฺจ  อโวจ   
องฺคุลิมาโล  ราชา  มยฺห  สนฺติก  อาคจฺฉตีติ  ตฺวา  ปมตร  
อาคนฺตฺวา  เชตวเน  นิสนิฺโน  ฯ  ราชา  เตน  คหิโต  ฯ  มย  ปน   
ปลายิตฺวา  มุตฺตาติ    นตฺถ ิ เต  อิโต  ภยนฺติ  อย  หิ  อิทานิ   
กุนฺถ-กิปลฺลกิ  ชีวิตา  น  โวโรเปติ    นตฺถิ  เต  อิมสฺส  สนฺติกา   
ภยนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        กถ  โคตฺโตติ  กสฺมา  ปุจฺฉติ  ฯ  ปพฺพชิต  ทารุณกมฺเมน   
อุปฺปนฺน  นาม  คเหตฺวา  โวหริตุ  น  ยตฺุต  ฯ  มาตาปตูน   
โคตฺตวเสน  น  สมุทาจริสฺสามีติ  ม ฺมาโน  ปุจฺฉิ  ฯ   
ปริกฺขารานนฺติ  เอเตส  อตฺถาย  อห  อุสฺสุกฺก  กรสิฺสามีติ   
อตฺโถ  ฯ  กเถนฺโตเยว  จ  อุทเร  พทฺธสาฏก  มุ ฺจิตฺวา  เถรสฺส   
ปาทมูเล  เปสิ  ฯ   
        อาร ฺ ิโกติอาทีนิ  จตฺตาริ  ธุตงฺคานิ  ปาลิย  อาคตานิ  ฯ  
เถเรน  ปน  เตรสป  สมาทินฺนาเนว  อเหสุ  ตสฺมา  อลนฺติ   
อาห  ฯ  ย ฺหิ  มย  ภนฺเตติ  กึ  สนฺธาย  วทติ  ฯ  หตฺถึป   
ธาวนฺต  อนุพนฺธิตฺวา  คณฺหามีติ  อาคตฏาเน  ร ฺา  เปสิตา   
หตฺถาทโย  โส  เอว  อคฺคเหสิ  ฯ  ราชาป  หตฺถีหิเยว  น   
ปริกฺขิปตฺวา  คณฺหถ  ฯ  อสฺเสเหว  ฯ  รเถเหวาติ  เอว  อเนกวาร   
พหู  หตฺถาทโย  เปเสสิ  ฯ  เอว  คเตสุ  ปเนเตสุ  อห  อเร    
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องฺคุลิมาโลติ  ตสฺมึ  อุฏาย  สทฺท  กโรนฺเต  เอโกป  อาวุธ   
ปริวตฺเตตุ  นาสกฺขิ  ฯ  สพฺเพว  โกฏเฏตฺวา  มาเรสิ  ฯ  หตฺถ ี  
อร ฺหตฺถี  ฯ  อสฺสา  อร ฺอสฺสา  ฯ  รถาป  ตตฺเถว   
ภิชฺชนฺตีติ  อิท  สนฺธาย  ราชา  เอว  วทติ  ฯ   
        ปณฺฑาย  ปาวิสีติ  น  อิท  ปม  ปาวิสิ  ฯ  อิตฺถิทสฺสนทิวส   
สนฺธาย  ปเนต  วุตฺต  ฯ  เทวสิกป  ปเนส  ปวิสเตว  ฯ  มนุสฺสา  
จ  น  ทิสฺวา  อุตฺตสนฺติป  ปลายนฺติป  ทฺวารมฺป  ถเกนฺติ  ฯ  
เอกจฺเจ  องฺคุลิมาโลติ  สุตฺวาว  ปลายิตฺวา  อร ฺ  วา  ปวิสนฺติ    
ฆร  วา  ปวิสิตฺวา  ทฺวาร  ถเกนฺติ  ฯ  ปลายิตุ อสกฺโกนฺตา   
ปฏ ึ  ทตฺวา  ติฏนฺติ  ฯ  เถโร  อุฬุงฺคยาคคป  กฏจฺฉุภิกฺขป  
น  ลภติ  ฯ  ปณฺฑปาเตน  กลิมติ  ฯ  พหิ  อลภนฺโต  นคร   
สพฺพสาธารณนฺติ  นคร  ปวิสติ  ฯ  เยน  ทฺวาเรน  ปวิสติ  ฯ  ตตฺถ   
องฺคุลิมาโล  อาคโตติ  กุฏิสหสฺสาน  ภิชฺชนกรณ  โหติ  ฯ 
เอตทโหสีติ  การุ ฺปฺปตฺติยา  อโหสิ  ฯ  เอเกน  อูนมนุสฺสสหสฺส   
ฆาเตนฺตสฺส  เอกทิวสป  การุ ฺ  นาโหสิ  ฯ  คพฺภมุฬฺหาย   
อิตฺถิยา  ทสสฺนมตฺเตเนว  กถ  อุปฺปนนฺนฺติ  ฯ  ปพฺพชฺชาพเลน  ฯ   
ปพฺพชฺชาพล ฺหิ  เอต  ฯ   
        เตนหีติ  ยสฺมา  เต  การุ ฺ  อุปฺปนฺน  ฯ  ตสฺมาติ   
อตฺโถ  ฯ  อรยิาย  ชาติยาติ  องฺคุลิมาล  เอต  ตฺว  มา  คณฺหิ   
เนสา  ตว  ชาติ  ฯ  คิหิกาโล  เอส  ฯ  คิหี  นาม  ปาณมฺป    
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หนนฺติ  ฯ  อทินฺนาทานาทีนิป  กโรนฺติ  ฯ  อิทานิ  ปน  เต  อริยา   
นาม  ชาติ  ฯ  ตสฺมา  ตฺว  ยโต  อห  ภคินิ  ชาโตติ  สเจ  
เอว  วตฺตุ กุกฺกุจฺจายสิ  ฯ  เตนหิอริยาย  ชาติยาติ  เอว   
วิเสเสตฺวา  วทาหีติ  อุยฺโยเชสิ  ฯ   
        ต  อิตฺถึ  เอตทโวจาติ  อิตฺถีน  คพฺภวุฏานฏาน  นาม   
น  สกฺกา  ปรุิเสน  อุปสงฺกมิตุ   ฯ  เถโร  กึ  กโรสีติ  ฯ   
องฺคุลิมาลตฺเถโร  สจฺจกิรยิ  กตฺวา  โสตฺถิกรณตฺถาย  อาคโตติ   
อาโรจาเปสิ  ฯ  ตโต  เต  สาณิยา  ปริกขิฺปตฺวา  เถรสฺส  พหิ- 
สาณิย  ปก  ป ฺาเปสุ  เถโร  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  ยโต   
อห  ภคินิ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส  อริยาย  ชาติยา  ชาโตติ  สจฺจกิริย   
อกาสิ  ฯ  สห  สจฺจวจเนเนว  ธมฺมกรกโต  มุตฺตอุทก  วิย  ทารโก  
นิกฺขมิ  ฯ  มาตุปุตฺตาน  โสตฺถิ  อโหส ิ ฯ  อิท ฺจ  ปน  ปริตฺต   
น  กิ ฺจิ  ปรสิฺสย  มทฺทติ  ฯ  มหาปรตฺิต  นาเมตนฺติ  วุตฺต  ฯ   
เถเรน  นิสีทตฺิวา  สจฺจกิริยกตฏาเน  ปก  อกสุ  ฯ  คพฺภ- 
สมฺมุฬฺห  ติรจฺฉานคติตฺถึป  อาเนตฺวา  ตตฺถ  นิสชฺชาเปนฺติ  ฯ   
ตาวเทว  สุเขน  คพฺภวุฏาน  โหติ    ยา  ทุพฺพลา  โหติ   
น  สกฺกา  อาเนตุ   ฯ  ตสฺสา  ปกโธวนอุทก  เนตฺวา  สีเส   
สิ ฺจนฺติ  ฯ  ต  ขณเยว  คพฺภวุฏาน  โหติ    อ ฺป  โรค   
วูปสเมติ  ฯ  ยาว  กปฺปา  ติฏนกปาฏิหาริย  กิเรต  ฯ   
        ก ึ ปน  ภควา  เถร  เวชฺชกมฺม  การาเปสีติ    น    
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การาเปสิ  ฯ  เถร ฺหิ  ทิสฺวา  มนุสฺสา  ภีตา  ปลายนฺติ  ฯ   
เถโร  ภิกฺขาหาเรน   กลิมติ  ฯ  สมณธมฺม  กาตุ  น  สกโฺกติ  ฯ   
ตสฺส  อนุคฺคเหน  สจฺจกิริย  กาเรสิ  ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ 
อิทานิ  กิร  องฺคุลิมาลตฺเถโร  เมตฺตจิตฺต  ปฏลิภิตฺวา  สจฺจ- 
กิริยาย  มนุสสฺาน  โสตฺถภิาว  กโรตีติ  มนุสฺสา  เถร   
อุปสงฺกมิตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺติ  ฯ  ตโต  ภิกฺขาหาเรน  อกิลมนฺโต   
สมณธมฺม  กาตุ  สกฺขิสฺสตีติ  อนุคฺคเหน  สจฺจกิรยิ  กาเรสิ    น   
หิ  สจฺจกิริยา  เวชฺชกมฺม  โหติ    เถรสฺสาป   จ  สมณธมฺม   
กริสฺสามีติ  มูลกมฺมฏาน  คเหตฺวา  รตฺติฏานทิวาฏาเน   
นิสินฺนสฺส  จิตฺต  กมฺมฏานาภิมุข  น  คจฺฉติ  ฯ  อฏวิย  ตฺวา   
มนุสฺสาน  ฆาฏิตฏานเมว  ปากฏ  โหติ    ทุคฺคโตมฺหิ  ขุทฺทก- 
ปุตฺโตมฺหิ  ชวิีต  เม  เทหิ  สามีติ  มรณภีตาน  วจนากาโร  
จ  หตฺถปาทวิกาโร  จ  อาปาถ  อาคจฺฉติ  ฯ  โส  วิปฺปฏิสารี   
หุตฺวา  ตโตว  อุฏาย  คจฺฉติ  ฯ  อถสสฺ  ภควา  ต  ชาตึ   
อพฺโพหาริก  กตฺวา  เอว  (๑)  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต   
คณฺหิสฺสตีติ  อริยาย  ชาติยา  สจฺจกิริย  กาเรสิ  ฯ  เอโก  
วูปกฏโติอาทิ  วตฺถสุตฺเต  (๒)วิตฺถาริต  ฯ   
        อ ฺเนป  เลฑฺฑุขิตฺโตติ  กากสุนขสูกราทีน  ปฏิกฺกมา- 
ปนตฺถาย  สมนฺตา  ปริกฺเขปมตฺเต    าเน  เยน  เกนจิ    
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ทิสาภาเคน  ขิตฺโต  อาคนฺตฺวา  เถรสฺเสว  กาเย  ปตฺติ  ฯ   
กิตฺตเก  าเน  เอว  โหติ  ฯ   คณฺ ิก  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  ปณฺฑาย   
จริตฺวา  ปฏินิวตฺเตตฺวา  ยาว  คณฺ ิกปฏมิุกฺกฏาน  อาคจฺฉติ   
ตาว  โหติ    ภินฺเนน  สีเสนาติ  มหาจมฺม  ฉินฺทิตฺวา  ยาว   
อฏ ิมริยาทาย  ภินฺเนน  ฯ   
        พฺราหฺมณาติ  ขีณาสวภาว  สนฺธายาห  ฯ  ยสฺส  โข  ตฺว   
พฺราหฺมณ  กมฺมสฺส  วิปาเกนาติ  อิท  สภาคทิฏธมฺมเวทนียกมฺม   
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  กมฺม  ห ิ กริยมานเมว  ตโย  โกฏาเส  ปูเรติ   
สตฺตสุ  จิตฺเตสุ  กุสลา  วา  อกุสลา  วา  ปมชวนเจตนา   
ทิฏธมฺมเวทนียกมฺม  นาม  โหติ    ต  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว   
วิปาก  เทติ    ตถา  อสกโฺกนฺต  อโหส ิ กมฺม    นาโหสิ   
กมฺมวิปาโก    น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโก  นตฺถิ  กมฺมวิปาโกติ  
อิมสฺส  ติกสฺส  วเสน  อโหสิกมฺม  นาม  โหติ    อตฺถสาธิกา   
สตฺตมชวนเจตนา  อุปปชชฺเวทนียกมฺม  นาม  ฯ  ต  อนนฺตเร   
อตฺตภาเว  วิปาก  เทติ    ตถา  อสกฺโกนฺต  วุตฺตนเยเนว  ต   
อโหสิกมฺม  นาม  โหติ    อุภินฺนมนฺตเร  ป ฺจ  ชวนเจตนา   
อปราปริยเวทนียกมฺม  นาม  โหติ    ต  อนาคเต  ยทา  โอกาส   
ลภติ  ฯ  ตทา  วิปาก  เทติ    สติ  สสารปฺปวตฺติยา  อโหสิ- 
กมฺม  นาม  น  โหต ิ   เถรสฺส  ปน  อุปปชฺชเวทนีย ฺจ   
อปราปริยเวทนีย ฺจาติ  อิมานิ  เทฺว  กมฺมานิ  กมมฺกฺขยกเรน   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 383 

                *เลมที่  ๙  องฺคุลิมาลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๘๓ 
 
อรหตฺตมคฺเคน  สมุคฺฆาฏิตานิ  ฯ  ทฏิธมฺมเวทนีย  อตฺถ ิ ฯ  ต   
อรหตฺตปฺปตฺตสฺสาป  วิปาก  เทติเยว  ฯ  ต  สนฺธาย  ภควา   
ยสฺส  โข  ตฺวนฺติอาทิมาห  ฯ  ตสฺมา  ยสฺส  โขติ  เอตฺถ   
ยาทิสสฺส  โข  ตฺว  พฺราหฺมณ  กมฺมสฺส  วิปาเกนาติ  เอว   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อพฺภา  มุตฺโตติ  เทสนาสีสมตฺตเมต  ฯ  อพฺภา  มหิยา   
ธูโม  รโช  ราหูติ  อิเมหิ  ปน  อุปกฺกิเลเสหิ  มุตฺโต  จนฺทิมา  
อิธ  อธิปฺเปโต  ฯ  ยถา  ห ิ เอว  นริุปกกฺิเลโส  จนฺทิมา   
โลก  ปภาเสติ  ฯ  เอว  ปมาทกิเลสวิมุตฺโต  อปฺปมตฺโต  ภิกฺขุ   
อิม  อตฺตโน  ขนฺธายตนธาตุโลก  ปภาเสติ  ฯ  วิหตกิเลสนฺธการ   
กโรติ   ฯ 
        กุสเลน  ปถิยฺยตีติ  (๑)มคฺคกุสเลน  ปถิยฺยติ  อปฏิสนฺธิก   
กริยฺยติ  ฯ  ยุ ฺชติ  พุทฺธสาสเนติ  พุทฺธสาสเน  กาเยน  วาจาย   
มนสา  จ  ยุตฺตปฺปยุตฺโต  วิหรติ  ฯ  อิมา  ติสฺโส  เถรสฺส   
อุทานคาถา  นาม  ฯ   
        ทิสา  หิ  เมติ  อิท  กริ  เถโร  อตฺตโน  ปริตฺตาณาการ   
กโรนฺโต  อาห  ฯ  ตตฺถ  ทิสา  หิ  เมติ  มม  สปตฺตา  ฯ  เย   
ม  เอว  อุปวทนฺติยถา  มย  องฺคุลิมาเลน  มาริตาน   
าตกาน  วเสน  ทุกฺข  เวทิยาม  ฯ  เอว  องฺคุลิมาโลป  เวทิยตูติ   
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เต  มยฺห  ทิสา  จตุสจฺจธมฺมกถ  สุณนฺตูติ  อตฺโถ  ฯ  ยุ ฺชนฺตูติ   
กายวาจามเนหิ  ยุตฺตปฺปยตฺุตา  วิหรนฺตุ  ฯ  เย  ธมมฺเมวาทปยนฺติ   
สนฺโตติ  เย  สนฺโต  สปฺปรุิสา  ธมฺมเยว  อาทเปนฺติ  สมาทเปนฺติ   
คณฺหาเปนฺติ  ฯ  เต  มนุชา  มยฺห  สปตฺตา  ภชนฺตุ  เสวนฺตุ  ปยิรปุา 
สนฺตูติ  อตฺโถ  ฯ   
        อวิโรธปฺปสสีนนฺติ  (๑)  อวิโรโธ  วุจฺจติ  เมตฺตา  ฯ  เมตฺตาปสสนฺติ  (๒) 
อตฺโถ  ฯ  สณุนฺตุ  ธมฺม  กาเลนาติ  ขเณ  ขเณ  ขนฺติเมตฺตา- 
ปฏิสงฺขาสารณียธมฺม  สุณนฺตุ  ฯ  ต ฺจ  อนุวิธียนฺตูติ  ต ฺจ  ธมฺม   
อนุกโรนฺตุ  ปูเรนฺตุ  ฯ   
        น  หิ  ชาตุ  โส  มม  หึเสติ  โย  มยฺห  ทิโส  ฯ  โส   
ม  เอกเสเนว  น  หึเสยฺย  ฯ  อ ฺ  วา  ปน  กิ ฺจิ  นนฺติ   
น  เกวล  ม  ฯ  อ ฺป  ปน  ก ฺจิ  ปุคฺคล  มา  วิหึสนฺตุ   
มา  วิเหเนฺตุ  ฯ  ปปฺปุยยฺ  ปรม  สนติฺนฺติ  ปรม  สนฺติภูต   
นิพฺพาน  ปาปุณิตฺวา  ฯ  รกฺเขยฺย  ตสถาวเรติ  ตสา  วุจฺจนฺติ   
สตณฺหา  ฯ  ถาวรา  นิตฺตณฺหา  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย  นิพฺพาน  
ปาปุณาติ  ฯ  โส  สพฺพ  ตสถาวร  รกฺขิตุ สมตฺโถ  โหติ    ตสฺมา  
มยฺหมฺป  สทสิา  นิพฺพาน  ปาปุณนฺติ  ฯ   เอว  ม  เอกเสเนว   
น  หึสิสฺสนตีฺติ  ฯ  อิมา  ติสฺโส  คาถา  อตฺตโน  ปริตฺต  กาตุ  
อาห  ฯ   
        อิทานิ  อตฺตโนว  ปฏิปตฺตึ  ทีเปนฺโต  อุทก ฺหิ  นยนฺติ    
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เนตฺติกาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เนตฺติกาติ  เย  มาติก  โสเธตฺวา   
พนฺธิตพฺพฏาเน  พนฺธิตฺวา  อุทก  นยนฺติ  ฯ  อุสุการาติ  อุสุการกา    นมยนฺตีติ   
เตลก ฺชิเกน  มกฺเขตฺวา  กุกฺกุเล  ตาเปตฺวา  อุนฺนตุนฺนตฏาเน   
นเมนฺตา  อุชุ  กโรนฺติ  ฯ  เตชนนฺติ  กณฺฑ  ฯ  ต ฺหิ  อิสฺสาสสสฺ 
เตช  กโรติ    ปร ฺจ  ตชฺเชติ  ฯ  ตสฺมา  เตชนนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อตฺตาน   
ทมยนฺตีติ  ยถา  เนตฺติกา  อุชุมคฺเคน  อุทก  นยนฺติ  ฯ  อุสุการา   
เตชน  ฯ  ตจฺฉกา  จ  ทารุ  อุชุ  กโรนฺติ  ฯ  เอวเมว  ปณฺฑิตา   
อตฺตาน  ทเมนฺติ  อุชุก  กโรนฺติ  นิพฺพิเสวน  กโรนติฺ  ฯ   
        ตาทินาติ  อิฏานิฏาทีสุ  นิพฺพิกาเรน  ป ฺจหากาเรหิ   
ภควา  ตาทิ  ฯ  อิฏานิฏเ  ตาทิ  ฯ  วนฺตาวีติ  ตาทิ  ฯ   
จตฺตาวีติ  ตาทิ  ติณฺณาวีติ  ตาทิ  ฯ  ตนฺนิทฺเทสา  ตาทีติ   เอว  
ตาทิลกฺขณปฺปตฺเตน  สตฺถารา  ฯ  ภวเนตฺตีติ  ภวรชฺช ุ ฯ   
ต ฺหาเยต  นาม  ฯ  ตาย  หิ  โคณา  วิย  คีวาย  รชฺชยุา   
สตฺตา  หทเย  พทฺธา  ตนฺต  ภว  นียนติฺ  ฯ  ตสฺมา  ภวเนตฺตีติ   
วุจฺจติ  ฯ  ผุฏโ  กมฺมวิปาเกนาติ  มคฺคเจตนาย  ผุฏโ  ฯ  ยสฺมา   
หิ  มคฺคเจตนาย  กมฺม  ปจฺจติ  วิปจฺจติ  ฑยฺหติ  ฯ  ปริกฺขย   
คจฺฉติ  ฯ  ตสฺมา  สา  กมมฺวิปาโกติ  วุตฺตา  ฯ  ตาย  หิ  ผุฏตฺตา  
เอส  ฯ  อนโณ  นิกฺกิเลโส  ชาโต    น  ทุกฺขเวทนาย  อนโณ  ฯ  
ภุ ฺชามีติ  เจตฺถ  เถยยฺปรโิภโค  อิณปริโภโค  ทายชฺชปรโิภโค   
สามิปริโภโคติ  จตฺตาโร  ปรโิภคา  เวทิตพฺพา  ฯ  ตตฺถ  ทุสฺสลีสฺส  
ปริโภโค  เถยฺยปริโภโค  นาม  ฯ โส  หิ  จตฺตาโร  ปจฺจเย    
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เถเนตฺวา  ภุ ฺชติ  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  เถยฺยาย  โว  ภิกฺขเว   
รฏปณฺโฑ  ภุตฺโตติ  (๑)  สีลวโต  ปน  อปจฺจเวกฺขณปริโภโค  
อิณปริโภโค  นาม  ฯ  สตฺตนฺน  เสกฺขาน  ปรโิภโค  ทายชฺช- 
ปริโภโค  นาม  ฯ  ขีณาสวสฺส  ปรโิภโค  สามิปริโภโค  นาม  ฯ  
อิธ  กิเลสอิณาน  อภาว  สนฺธาย  อนโณติ  วุตฺต  ฯ  อนิโณติป   
ปาโ  ฯ  สามิปริโภค  สนฺธาย  ภุ ฺชามิ  โภชนนติฺ  วุตฺต  ฯ   
        กามรติสนฺถวนฺติ  ทวิุเธสุป  กาเมสุ  ตณฺหารติสนฺถว  มา   
อนุยุ ฺชถ  มา  กริตฺถ    นยิท  ทุมฺมนฺติต  มมาติ  ย  มยา   
สมฺมาสมฺพุทฺธ  ทิสฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ  มนฺติต  ฯ  ต  มม  มนฺติต   
น  ทุมฺมนฺติต  ฯ  สวิภตฺเตสุ  (๒)ธมฺเมสูติ  อห  สตฺถาติ  เอว  โลเก  
อุปฺปนฺเนหิ  เย  ธมฺมา  สุวิภตฺตา  ฯ  เตสุ  ธมฺเมสุ  ย  เสฏ   
นิพฺพาน  ฯ  ตเทว  อห  อุปคม  อุปคโต  สมฺปตฺโต  ฯ  ตสฺมา   
มยฺห  อิท  อาคมน  สฺวาคต  นาม  คตนฺติ  ฯ  ติสฺโส  วิชชฺาติ   
ปุพฺเพนิวาสทิพฺพจกฺขุอาสวกฺขยป ฺา  ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ   
ย  พุทฺธสฺส  สาสเน  กตฺตพฺพกิจฺจ  อตฺถิ  ฯ  ต  สพฺพ  มยา   
กต  ฯ  ตีหิ  วิชฺชาหิ  นวหิ  จ  โลกุตฺตรธมฺเมหิ  เทสน  มตฺถก   
ปาเปสีติ  ฯ   
                                องฺคุลิมาลสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        __________________    
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                                        ปยชาติกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ปยชาติกสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เนว  กมฺมนฺตา   
ปฏิภนฺตีติ  น  สพฺเพน  สพฺพ  ปฏิภนฺติ  ฯ  ปกตินิยาเมน   
ปน  น  ปฏิภนฺติ  ฯ  ทุติยปเทป  เอเสว  นโย  ฯ  เอตฺถ  จ  น  ปฏิภาตีติ   
น  รุจฺจติ  ฯ  อาฬหนนฺติ  สุสาน  ฯ  อ ฺถตฺตนฺติ  วิวณฺณตาย   
อ ฺถาภาโว  ฯ  อินฺทฺริยานิ  นาม  มโนวิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  ฯ   
ปติฏ ิโตกาส  ปน  สนฺธาย  อิท  วุตฺต  ฯ  ปยชาติกาติ  ปยโต   
ชายนฺติ  ฯ  ปยมฺปภาวิกาติ  ปยโต  ปภวนฺติ  ฯ   
        สเจ  ต  มหาราชาติ  ตสฺส  อตฺถ  อสลฺลกฺขยมานาป  สตฺถร ิ  
สทฺธาย  เอว  วทติ  ฯ  จร  ปเรติ  อเปหิ  อมฺหาก  ปเร   
อนชฺฌตฺติกภูเตติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  จร  ปเรติ  ปรโต  คจฺฉ   
มา  อิธ  ติฏาติป  อตฺโถ  ฯ   
        ทฺวิธา  เฉตฺวาติ  อสินา  เทฺว  โกฏาเส  กโรนฺโต   
ฉินฺทิตฺวา  ฯ  อตฺตาน  อุปฺผาเลสีติ  (๑)  เตเนว  อสนิา  อตฺตโน  อุทร  
ผาเลสิ  ฯ  ยทิ  หิ  ตสฺส  สา  อปฺปยา  ภเวยฺย  ฯ  อิทานิ   
อ ฺ  มาตุคาม  คณฺหิสฺสามีติ  อตฺตาน  น  ฆาเตยฺย  ฯ  ยสฺมา   
ปนสฺส  สา  ปยา  อโหสิ  ฯ  ตสฺมา  ปรโลเกป  ตาย  สทฺธึ   
สมงฺคีภาว  ปตฺถยมาโน  เอวมกาสิ  ฯ   
        ปยา  เต  วชริีติ  เอว  กิรสฺสา  อโหสิ  สจาห  ภูตปุพฺพ    
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มหาราช  อิมสิฺสาเยว  สาวตฺถิย  อ ฺตริสฺสา  อิตฺถิยาติ 
อาทิกถ  กเถยฺย  ฯ  โก  เต  เอว  อกาสิ  อเปหิ  นตฺถ ิ  
เอตนฺติ  ม  ปฏิเสเธยฺย  ฯ  วตฺตมาเนเนว  น  ส ฺาเปสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา  เอวมาห  ฯ  วิปริณาม ฺถาภาวาติ  เอตฺถ  มรณวเสน  
วิปริณาโม  ฯ  เกนจิ  สทธฺึ  ปลายิตฺวา  คมนวเสน  อ ฺถาภาโว   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        วาสภายาติ  วาสภา  นาม  ร ฺโ  เอกา  เทวี  ฯ  ต   
สนฺธายาห  ฯ   
        ปยา  เต  อหนฺติ  กสมฺา  สพฺพปจฺฉา  อาห  ฯ  เอว   
กิรสฺสา  อโหสิ  อย  ราชา  มยฺห  กุปโต  ฯ  สจาห  สพฺพปม  
ปยา  เต  อหนฺติ  ปุจฺเฉยฺย    น  เม  ตฺว  ปยา  ฯ  จร  ปเรติ   
วเทยฺย  ฯ  เอว  สนฺเต  กถาปติฏาน  น  ลภิสฺสตีติ  กถาย   
ปติฏานตฺถ  สพฺพปจฺฉา  ปุจฺฉิ  ฯ  กาสิโกสเลสุ  ฉฑฺฑิตภาเวน   
วิปริณาโม  ฯ  ปฏิราชูน  หตฺถคมนวเสน  อ ฺถาภาโว  
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อาจเมหีติ  (๑)  อาจมโนทก  เทหิ  ฯ  อาจมิตฺวา  หตฺถปาเท   
โธวิตฺวา  มุข  วิกฺขาเลตฺวา  สตฺถาร  นมสฺสิตุกาโม  เอวมาห  ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                ปยชาติกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        __________________   
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๓๘๙ 
 
                                        พาหิติกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  พาหิติกสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เอกปุณฺฑรีก   
นาคนฺติ  เอวนามก  หตฺถึ  ฯ  ตสฺส  กริ  ผาสุกาน  อุปริ   
ตาลผลมตฺต  ปณฺฑรฏาน  อตฺถ ิ ฯ  เตนสฺส  เอกปุณฺฑรีโกติ   
นาม  อกสุ  ฯ  สิริวฑฺฒ  มหามตฺตนฺติ  ปจฺเจกหตฺถึ  อภิรุหิตฺวา   
กถาผาสุกตฺถ  สทฺธ ึ คจฺฉนฺต  เอวนามก  มหามตฺต  ฯ  อายสฺมา  โนติ   
เอตฺถ  โนติ  ปุจฺฉาย  นิปาโต  ฯ  มหามตฺโต  เถรสฺส  สงฺฆาฏิ- 
ปตฺตธารณาการ  สลฺลกฺเขตฺวาเอว  มหาราชาติ  อาห  ฯ   
        โอปารมฺโภติ  (๑)  โอปารมฺภ  โทส  อาโรปนารโห  ฯ  ก ึ  
ปุจฺฉามีติ  ราชา  ปุจฺฉติ  ฯ  สุนฺทริวตฺถสฺุมึ  อุปฺปนฺนมิท  สุตฺตนฺต   
ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  ย ฺหิ  มย  ภนฺเตติ  ภนฺเต  ย  มย   
วิ ฺ ูหีติ  อิท  ปท  คเหตฺวา  ปเ ฺหน  ปริปูเรตุ  นาสกฺขิมฺหา   
ต  การณ  อายสฺมตา  เอว  วทนฺเตน  ปริปูริต   ฯ   
        อกุสโลติ  อโกสลฺลสมฺภูโต  ฯ  สาวชฺโชติ  สโทโส  ฯ   
สพฺยาปชฺโฌติ  (๒)  สทกุโฺข  ฯ  ทุกฺขวิปาโกติ  อิธ  นิสฺสนฺทวิปาโก   
กถิโต  ฯ  ตสฺสาติ  ตสฺส  เอว  อตฺตพฺยาพาธาทีน   
อตฺถาย  ปวตฺตกายสมาจารสฺส  ฯ   
        สพฺพากุสลธมฺมปหีโน  โข  มหาราช  ตถาคโต  กุสล- 
ธมฺมสมนฺนาคโตติ  เอตฺถ  สพฺเพสเยว  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหาน    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 390 

                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๐ 
 
วณฺเณตีติ  ฯ  อาม  วณฺเณตีติ  วุตฺเต  ยถา  ปุจฺฉา  ฯ  ตถา  อตฺโถ   
วุตฺโต  ภเวยฺย  ฯ  เอว  พฺยากรณ  ปน  น  ภาริย  ฯ  อปฺปหีน- 
อกุสโลป  หิ  ปหาน  วณฺเณยฺย  ฯ  ภควา  ปน  ปหนีากุสลตาย  
ยถาการี  ตถาวาทีติ  ทสฺเสตุ เอว  พฺยากาสิ  ฯ  สุกกฺปกฺเขป   
เอเสว  นโย  ฯ   
        พาหิติกาติ  พาหิติรฏเ  อุฏ ิตวตฺถสฺเสต  นาม  ฯ  โสฬสสมา   
อายาเมนาติ  อายาเมน  สมโสฬส  หตฺถา  ฯ  อฏสมา  วิตฺถาเรนาติ   
วิตฺถาเรน  สมอฏ  หตฺถา  ฯ   
        ภควโต  ปาทาสีติ  ภควโต  นิยฺยาเทสิ  ฯ  ทตฺวา  จ  ปน   
คนฺธกุฏิย  วิตาน  กตฺวา  พนฺธิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  คนฺธกุฏิ   
ภิยฺโยโส  มตฺตาย  โสภิ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  
เนยฺยปุคฺคลสฺส  ปน  วเสน  อย  เทสนา  นิฏ ิตาติ  ฯ   
                                พาหิติกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        ________________  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๓๙๑ 
 
                                        ธมฺมเจติยสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ธมมฺเจติยสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เมทาฬุปนฺติ  (๑)   
นามเมต  ตสฺส  ฯ  ตสฺส  หิ  นิคมสฺส  เมทวณฺณา  ปาสาณา  
กิเรตฺถ  อุปฺปนฺนา(๒)  อเหสุ  ตสฺมา  เมทาฬุปนฺติ  สงฺข  คต  ฯ  
เสนาสน  ปเนตฺถ  อนิยต  ฯ  (๓) ตสฺมา  น  ต  วุตฺต  ฯ  นครกนติฺ   
เอวนามก  สกฺยาน  นิคม  ฯ  เกนจิเทว  กรณีเยนาติ  น   
อ ฺเน  กรณีเยน  ฯ  อย  ปน  พนฺธุลเสนาปตึ  สทฺธึ  ทฺวตฺตึสาย   
ปุตฺเตหิ  เอกทิวเสเนว  คณฺหถาติ  อาณาเปสิ  ฯ  ต  ทิวส ฺจสฺส   
ภริยาย  มลลฺกิาย  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  ภควา  นิมนฺติโต  ฯ   
พุทฺธปฺปมุเข  ภิกฺขุสงฺเฆ  ฆร  อาคนฺตฺวา  นิสินฺนมตฺเต  เสนาปติ  
กาลงฺกโตติ  สาสน  อาหริตฺวา  มลฺลกิาย  อทสุ  ฯ  สา  ปณฺณ   
คเหตฺวา  มุขสาสน  ปุจฺฉิ  ฯ  ร ฺา  อยฺเย  เสนาปติ  สทฺธ ึ  
ทฺวตฺตึสาย  ปุตฺเตหิ  เอกปฺปหาเรเนว  คหาปโตติ  อาโรเจสุ  ฯ   
มหาชนคต  (๔)  มา  กริตฺถาติ  โอวฏฏกิาย  ปณฺณ  กตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ   
ปริวิสิ  ฯ  ตสฺมึ  สมเย  เอกา  สปฺปจาฏิ  นีหริตา  ฯ  สา  อุมฺมาเร   
อาหจฺจ  ภินฺนา  ฯ  ต  อปเนตฺวา  อ ฺ  อาหราเปตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  
ปริวิสิ  ฯ   
        สตฺถา  กตภตฺตกิจฺโจ  กถาสมุฏาปนตฺถ  สปฺปจาฏิยา   
ภินฺนปจฺจยา  น  จินฺเตตพฺพนฺติ  อาห  ฯ  ตสฺมึ  สมเย  มลฺลิกา   
๑.  ส.ี เมทลปุนฺติ   ฯ  ๒. ม.  อุสฺสนฺนา   ฯ ๓. ม.  อทสฺสิต  ฯ ๔. ม.  มหาชน กถ  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๒ 
 
ปณฺณ  นีหรตฺิวา  ภควโต  ปุรโต  เปตฺวา  ภควา  อิม   
ทฺวตฺตึสาย  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  เสนาปติโน  มตสาสน  ฯ  อห  
เอตป  น  จินตฺยามิ  ฯ  สปปฺจาฏิปจฺจยา  ก ึ จินฺเตสฺสามีติ  (๑)  
อาห  ฯ  ภควา  มลลฺิเก  มา  จินฺตยิ  ฯ  อนมตคฺเค  สสาเร  
นาม  วตฺตมานาน  โหติ  เอตนฺติ  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺต  ธมฺมกถ   
กตฺวา  อคมาสิ  ฯ  มลฺลิกา  ทฺวตฺตึส  สณิุสาโย  ปกโฺกสาเปตฺวา   
โอวาท  อทาสิ  ฯ  ราชา  มลฺลิก  ปกโฺกสาเปตฺวา  เสนาปติโน  
อมฺหาก  อนฺตเร  ภินฺนโทโส  (๒)อตฺถ ิ นตฺถีติ  ปุจฺฉิ    นตฺถิ   
สามีติ  ฯ  โส  ตสฺสา  วจเนน  ตสฺส  นทิฺโทสภาว  ตฺวา   
วิปฺปฏิสารี  พลวโทมนสสฺ  อุปฺปาเทสิ  ฯ  โส  เอวรูป  นาม   
อโทสการก  ม  สมฺภาวยิตฺวา  อาคต  สหายก  วินาเสสินฺติ   
ตโต  ปฏาย  ปาสาเท  วา  นาฏเกสุ  วา  รชชฺสุเขสุ  วา   
จิตฺตสฺสาท  อลมาโน  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจริตุ  อารทฺโธ  ฯ   
เอตเทวสฺส  (๓)  กิจฺจ  อโหสิ  ฯ  อิท  สนฺธาย  วุตฺต  เกนจิเทว   
กรณีเยนาติ  ฯ  ทีฆ  การายนนฺติ  ทีฆการายโน  นาม  พนฺธุล- 
มลฺลเสนาปติสฺส  ภาคิเนยฺโย  เอตสฺส  เม  มาตุโล  อโทสการโก   
นิกฺการเณน  ฆาติโตติ  ร ฺา  เสนาปติฏาเน  ปโต  ฯ  ต   
สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  มหจฺจราชานุภาเวนาติ  มหตา  ราชานุ- 
ภาเวน  ฯ  ธรณีตล  ภินฺทนฺโต  วิย  สาคร  ปริวตฺเตนฺโต  วิย    
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                *เลมที่  ๙  ธมมฺเจติยสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๙๓ 
 
วิจิตฺตเวสโสเภน  มหตา  พลกาเยนาติ  อตฺโถ  ฯ  ปาสาทิกานีติ   
ทสฺสเนเนว  สห  ปาสาทชนกานิ   ฯ  ปสาทนียานีติ  ตสฺเสว  
เววจน  ฯ  อถวา  ฯ ปาสาทิกานีติ  ทสฺสทฺทานิ  ฯ  ปาสาทนียานีติ   
ปาสาทชนกานิ  อปฺปสทฺทานีติ  นิสฺสทฺทานิ  ฯ  อปฺปนิคฺโฆสานีติ   
อวิภาวิตฏเน  นิคฺโฆเสน  รหิตานิ  ฯ  วิชนวาตานีติ  วิคต- 
ชนวาตานิ  ฯ  มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานีติ  มนุสฺสาน  รหสฺสกมฺมา*- 
นุจฺฉวิกานิ  ฯ  รหสฺสมนตฺ  มนฺเตนฺตาน  อนุรูปานติี  อตฺโถ  ฯ  
ปฏิสลลฺานสารุปฺปานีติ  นิลียนมานภาวสฺส  เอกีภาวสฺส  อนุจฺฉ- 
วิกานิ  ฯ  ยตฺถ  สุท  มยนติฺ  น  เตน  ตตฺถ  ภควา  ปยิรุปาสิตปุพฺโพ   
ตาทิเสสุ  ปน  ปยริุปาสิตปุพฺโพ  ฯ  ตสฺมา  ยาทิเสสุ  สุท  มยนฺติ  อยเมตฺถ   
อตฺโถ  ฯ   
        อตฺถ ิ มหาราชาติ  ปณฺฑิโต  เสนาปติ  ราชา  ภควนฺต   
มมายตีติ  ชานาติ  ฯ  โส  สเจ  ม  ราชา  กห  ภควาติ   
วเทยฺย  ฯ  อทนฺธายนฺเตน  อาจิกฺขิตุ  ยุตฺตนฺติ  จรปุริเส  ปโยเชตฺวา   
ภควโต  นิวาสนฏาน  ตฺวาว  วิหรติ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ   
อาราม  ปาวิสีติ  พหินิคเม  ขนฺธาวาร  พนฺธาเปตฺวา  การายเนน   
สทฺธึ  ปาวิสิ  ฯ   
        วิหาโรติ  คนฺธกุฏ ึ สนฺธายาหสุ  ฯ  อาฬินฺทนฺติ  ปมุข  ฯ   
อุกฺกาสิตฺวาติ  อุกฺกาสิตสทฺท  กตฺวา  ฯ  อคฺคฬนฺติ  กวาฏ  ฯ   
อาโกเฏหีติ  อคฺคนเขน  อีสก  กุ ฺจิกจฺฉิทฺทสมีเป  โกเฏหีติ    
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                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๔ 
 
วุตฺต  โหติ    ทฺวาร  กิร  อติอุปริ  อมนุสฺสา  ฯ  อติเหฏา  
ทีฆชาติกา  โกเฏนฺติ  ฯ  ตถา  อโกเฏตฺวา  มชฺเฌ  ฉิทฺทสมีเป   
โกเฏตพฺพ  ฯ  อิท  ทฺวารโกฏกวตฺตนฺติ  ทีเปนฺตา  วทนฺติ  ฯ   
ตตฺเถวาติ  ภิกฺขูหิ  วุตฺตฏาเนเยว  ฯ  ขคฺค ฺจ  อุณฺหีส ฺจาติ   
เทสนามตฺตเมต  ฯ   
        วาลวีชนิมุณฺหีส                        ขคฺค  ฉตฺต ฺจุปาหน   
        โอรุยฺห  ราชา  ยานมฺหา                ปยิตฺวา  ปฏิจฺฉทนฺติ   
        อาคตานิ  ปน  ป ฺจป  ราชกกุธภณฺฑานิ  อทาสิ  ฯ  กสฺมา   
ปน  อทาสีติ  ฯ  อติครุโน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สนฺติก  อุทฺธตเวเสน   
คนฺตุ  น  ยุตฺตนฺติ  จ  ฯ  เอกโกว  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  
รุจิวเสน  สมฺโมทิสฺสามิ  จาติ  ฯ  ป ฺจสุ  หิ  ราชกกุธภณฺเฑสุ   
นิวตฺติเตสุ  ตฺว  นิวตฺตาติ  วตฺตพฺพ  น  โหติ    สพฺเพ  สยเมว  
นิวตฺตนฺติ  ฯ  อิติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  การเณหิ  อทาสิ  ฯ  รหายตีติ   
รหสฺส  กโรติ  นิคฺคูหติ  ฯ  อย  กริสฺส  อธิปฺปาโย  ปุพฺเพป  
อย  ราชา  สมเณน  โคตเมน  สทฺธ ึ จตุกฺกณฺณมนฺต  มนฺเตตฺวา   
มยฺห  มาตุล  สทฺธึ  ทฺวตฺตึสาย  ปุตฺเตหิ  คณฺหาเปสิ  ฯ  อิทานิป   
จตุกฺกณฺณมนฺต  มนฺเตตุกาโม  ฯ  กจฺจิ  นุ  โข  ม  คณฺหาเปสฺสตีติ   
เอว  โกปวเสนสฺส  เอตทโหสิ  ฯ   
        วิวร ิ ภควา  ทฺวารนฺติ  น  ภควา  อุฏาย  ทฺวาร  วิวร ิ ฯ  
วิวรตูติ  ปน  หตฺถ  ปสาเรสิ  ฯ  ตโต  ภควา  ตุมฺเหหิ  อเนเกสุ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 395 
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กปฺปโกฏีส ุ ทาน  ททมาเนหิ  น  สหตฺถา  ทฺวารวิวรณกมฺม   
กตนฺติ  สยเมว  ทวาร  วิวฏ  ฯ  ต  ปน  ยสฺมา  ภควโต   
มเนน  วิวฏ  ฯ  ตสฺมา  วิวริ  ภควา  ทฺวารนฺติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ 
วิหาร  ปวิสิตฺวาติ  คนฺธกุฏึ  ปวิสิตฺวา  ฯ  ตสฺมึ  ปน  ปวิฏมตฺเตเยว   
การายโน  ป ฺจ  ราชกกธุภณฺฑานิ  คเหตฺวา  ขนฺธาวาร   
คนฺตฺวา  วิฑูฑภ  (๑)  อามนฺเตสิ  ฉตฺต  สมฺม  อุสสฺาเปหีติ  ฯ  
มยฺห  ปตา  กึ  คโตติ  ฯ  ปตร  มา  ปุจฺฉ  ฯ  สเจ  ตฺว  น  
อุสฺสาเปสิ  ฯ  ต  คณฺหิตฺวา  อห  อุสฺสาเปมีติ  ฯอุสฺสาเปมิ  
สมฺมาติ  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  การายโน  ร ฺโ  เอก  อสสฺ ฺจ   
อสิ ฺจ  เอกเมว  จ  ปริจาริก  อิตฺถึ  เปตฺวาสเจ  ราชา   
ชีวิเตน  อตฺถโิก  ฯ  มา  อาคจฺฉตูติ  วตฺวา  วิฑูฑภสฺส  ฉตฺต  
อุสฺสาเปตฺวา  ต  คเหตฺวา  สาวตฺถิเมว  คโต  ฯ   
        ธมฺมนฺวโยติ  ปจฺจกฺขาณสงฺขาตสฺส  ธมฺมสฺส  อนุนโย  
อนุมาน  ฯ  อนุพุทฺธีติ  อตฺโถ  ฯ  อิทานิ  เยนสฺส  ธมฺมนฺวเยน  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควาติอาทิ  โหติ    ต  ทสฺเสตุ  อิธ  ปนาห  ภนฺเตติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อาปาณโกฏิกนฺติ  ปาโณติ  ชีวิต  ฯ  ต  มริยาท (๒)  
อนฺโต  กริตฺวา  ฯ  มรณสมเยป  จรนฺติเยว  ฯ  ต  น  วีติกฺกมนตีฺติ   
วุตฺต  โหติ    อปาณโกฏิกนฺติป  ปาโ  ฯ  อาชีวปรยินฺตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  ยถา  เอกจฺเจ  ชีวิตเหตุ  อติกฺกมนฺตา  อาปาณโกฏิก      
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กตฺวา  จรนฺติ   น  เอวนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อยมฺป  โข  เม  ภนฺเตติ   
พุทฺธสุพุทฺธตาย  ธมฺมสฺวากฺขาตตาย  สงฺฆสุปฏิปนฺนตาย  จ  เอต  
เอว  โหติ    เอว  หิ  เม  ภนฺเต  อย  ภควติ  ธมฺมนฺวโย   
โหตีติ  ทีเปติ  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
        น  วิย  ม ฺเ  จกฺขุ  พนฺธนฺเตติ  จกฺขุ  อพนฺธนฺเต  
วิย  ฯ  อปาสาทิก  หิ  ทิสวฺา  ปุน  โอโลกนกิจฺจ  น  โหติ    
ตสฺมา  โส  จกฺขุ  น  พนฺธติ  นาม  ฯ  ปาสาทิก  ทิสฺวา   
ปุนปฺปุน  โอโลกนกิจฺจ  โหติ    ตสฺมา  โส  จกฺขุ  พนฺธติ   
นาม  ฯ  อิเม  จ  อปาสาทิกา  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  พนฺธุกโรโค  
โนติ  กลุโรโค (๑) อมฺหาก  กุเล  ชาตา  เอวรูปา  โหนฺตีติ   
วทนฺติ  ฯ  อุฬารนฺติ  มเหสกฺข  ฯ  ปุพฺเพนาปรนฺติ  ปุพฺพโต   
อปร  วิเสส  ฯ  ตตฺถ  จ  (๒)  กสิณปรกิมฺม  กตฺวา  สมาปตฺตึ  นิพฺพตฺเตนฺโต  
อุฬาร  ปุพฺเพ  (๓)  วิเสส  ส ฺชานาติ  นาม  ฯ  สมาปตฺตึ  ปทฏาน   
กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  คณฺหนฺโต  อุฬาร   
ปุพพโต  อปร  วิเสส  ส ฺชานาติ  นาม  ฯ   
        ฆาเฏตาย  วา  ฆาเตตุนฺติ  ฆาเตตพฺพยุตฺตก  ฆาเตตุ   ฯ   
ชาเปตาย  วา  ชาเปตุนฺติ  ธเนน  วา  ชาเปตพฺพยุตฺตก  ชาเปตุ   
ชานิตุ  อธน  กาตุ   ฯ  ปพฺพาเชตาย  วา  ปพฺพาเชตุนฺติ  รฏโต  วา   
ปพฺพาเชตพฺพยุตฺตก  ปพฺพาเชตุ   ฯ    
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        อิสิทตฺตปุราณาติ  (๑)  อิสิทตฺโต  จ  ปุราโณ  จ  ฯ  เตสุ  เอโก   
พฺรหฺมจารี  ฯ  เอโก  สทารสนฺตุฏโ  ฯ  มมภตฺตาติ  มม  สนฺตก   
ภตฺต  เอเตสนฺติ  มมภตฺตา  ฯ  มมยานาติ  มม  สนตฺก  ยาน  เ 
อเตสนฺติ  มมยานา  ฯ  ชวิีต  (๒)  ทาตาติ  ชีวิตวุตฺตึ  ทาตา  ฯ   
วีมสมาโนติ  อุปปริกฺขมาโน  ฯ   
        ตทา  กริ  ราชา  นิททฺ  อโนกกฺนโฺตว  โอกกฺนฺโต  วิย   
หุตฺวา  นิปชฺชิ  ฯ  อถ  เต  ถปตโย  กตรสฺมึ  ทิสาภาเค   
ภควาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อสุกสฺมึ  นามาติ  สุตฺวา  มนฺตยึสุ  เยน   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯ  เตน  สีเส  กเต  ราชา  ปาทโต  โหติ     
เยน  ราชา  ฯ  เตน  สีเส  กเต  สตฺถา  ปาทโต  โหติ    กึ   
กริสฺสามาติ  ฯ  ตโต  เนส  เอตทโหสิ  ราชา  กุปฺปมาโน  
ย  อมฺหาก  เทติ    ต  อจฺฉินฺเทยฺย    น  โข  ปน  มย  สกโฺกม  
ชานมานา  สตฺถาร  ปาทโต  กาตุนฺติ  ราชาน  ปาทโต  กตฺวา   
นิปชฺชึส ุ ฯ  ต  สนฺธาย  อย  ราชา  เอวมาห  ฯ   
        ปกฺกามีติ  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  การายนสฺส   ิตฏาน   
คโต  ฯ  ต  ตตฺถ  อทิสฺวา  ขนฺธาวารฏาน  คโต  ฯ  ตตฺถาป   
อ ฺ  อทิสฺวา  ต  อิตฺถ ึ ปุจฺฉิ  ฯ  สา  สพฺพ  ปวุตฺตึ   
อาจิกฺขิ  ฯ  ราชา  น  อิทานิ  มยา  เอกเกน  ตตฺถ  คนฺตพฺพ   
ราชคห  คนตฺฺวา  ภาคิเนยฺเยน  สทฺธึ  อาคนฺตฺวา  มยฺห  รชฺช    
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คณฺหิสฺสามีติ  ราชคห  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  กณาชก- 
ภตฺต ฺเจว  ภุ ฺชิ  ฯ  พหลอุทก ฺจ  ปวิ  ฯ  ตสฺส  สขุุมาลปกติกสฺส   
อาหาโร  น  สมฺมาปริณามิ  โส  ราชคห  ปาปุณนฺโตป   
วิกาเล  ทฺวาเรสุ  ปหิเตสุ  ปาปุณิ  ฯ  อชฺช  สาลาย  สยิตฺวา  
เสฺว  มยฺห  ภาคิเนยฺย  ปสฺสิสฺสามีติ  พหินคเร  สาลาย   
นิปชฺช ิ ฯ  ตสฺส  รตฺติภาเค  อุฏานานิ  ปวตฺตึสุ  ฯ  กติปย  วาเร   
พหิ  นิกฺขมิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  ปทสา  คนฺตุ  อสกฺโกนฺโต  ตสฺสา  
อิตฺถิยา  องฺเก  นิปชฺชิตฺวา  พลวปจฺจูเส  กาลมกาส ิ ฯ  สา 
ตสฺส  มตภาว  ตฺวา  ทฺวีสุ  รฏเสุ  (๑)  รชฺช  กาเรตฺวา  อิทานิ   
ปรสฺส  พหินคเร  อนาถสาลาย  อนาถกาลกิริย  กตฺวา  นิปนฺโน  
มยฺห  สามิ  โกสลราชาติอาทีนิ  วทมานา  อุจฺจาสทฺเทน  
ปริเทวิตุ  อารภิ  ฯ  มนุสสฺา  สุตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ  ฯ  
ราชา  อาคนฺตฺวา  ทิสฺวา  ส ฺชานิตฺวา  อาคตการณ  สุตฺวา  
มหาปริหาเรน  สรรีกิจฺจ  กริตฺวา  วิฑูฑภ คณฺหิสฺสามีติ   
เภริ ฺจาราเปตฺวา  (๒)  พลกาย  สนฺนปิาเตสิ  ฯ  อมจฺจา  ปาเทสุ  
นิปติตฺวา  สเจ  เทว  ตุมฺหาก  มาตุโล  อโรโค  อสฺส  ฯ  ตุมฺหาก  
คนฺตุ  ยุตฺต  ภเวยฺย  ฯ  อทิานิ  ปน  วิฑูฑโภป  ตุเมฺห  นิสฺสาย   
ฉตฺต  อุสฺสาเปตุ อรหติเยวาติ  ส ฺาเปตฺวา  นิวาเรสุ   
        ธมฺมเจติยานีติ  ธมฺมสฺส  จิตฺตีการวจนานิ  ฯ  ตีสุ  หิ   
# ๑. ม.  รชฺเชสุ  ฯ  ๒. ม.  เภรึ  จราเปตฺวา   ฯ  
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รตเนสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  จิตฺตีกาเร  กเต  สพฺพตฺถ  กโตเยว  
โหติ    ตสฺมา  ภควติ  จิตฺตีกาเร  กเต  ธมฺโมป  กโตว  โหตีติ  
ภควา  ธมฺมเจติยานีติ  อาห  ฯ  อาทิพฺรหฺมจริยกานีติ  มคฺค- 
พฺรหฺมจริยสฺส  อาทิภูตานิ  ฯ  ปุพฺพภาคปฏิปตฺติภูตานีติ  อตฺโถ  ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        ธมฺมเจติยสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ   
                                                นวม   ฯ 
                                __________________   
 
                                กณฺณกตฺถลสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  กณฺณกตฺถลสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อุท ฺายนฺติ  (๑) 
อุท ฺาติ  (๒)  ตสฺส  รฏสฺสป  นครสฺสป  เอตเทว  นาม  ฯ  ภควา   
อุท ฺานคร  อุปนิสฺสาย  วิหรติ  ฯ  กณฺณกตฺถเล  มิคทาเยติ   
ตสฺส  นครสฺส  อวิทูเร  กณฺณกตฺถล  นาม  เอโก  รมณีโย  
ภูมิภาโค  อตฺถิ  ฯ  โส  มิคาน  อภยตฺถาย  ทินฺนตฺตา  มิคทาโยติ   
วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมึ  กณฺณกตฺถเล  มิคทาเย  เกนจิเทว  กรณีเยนาติ   
น  อ ฺเน  ฯ  อนนฺตรสตฺุเต  วุตฺตกรณีเยเนว   ฯ  (๓)  โสมา  จ  ภคินี  
สกุลา  จ  ภคินีติ  อิมา  เทวฺ  ภคินิโย  ร ฺโ  ปชาปติโย  ฯ   
ภตฺตาภิหาเรติ  ภตฺต  อภิหรณฏาเน  ฯ  ร ฺโ  ภุ ฺชนฏาน  
หิ  สพฺพาป  โอโรธา  กฏจฺฉุอาทีนิ  คเหตฺวา  ราชาน    
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อุปฏาตุ คจฺฉนฺติ  ฯ  ตาป  ตเถว  อคมสุ  ฯ   
        ก ึ ปน  มหาราชาติ  กสฺมา  เอวมาห  ฯ  ร ฺโ  
ครหปริโมจนตฺถ  ฯ  เอว  หิ  ปริสา  จินฺเตยฺย (๑)  อย  ราชา   
อาคจฺฉมาโนว  มาตุคามาน  สาสน  อาโรเจติ  ฯ  มย  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  ภควนฺต  ทฏ ุ  อาคโตติ  ม ฺาม  ฯ  อย  ปน   
มาตุคามาน  สาสน  คเหตฺวา  อาคโต  ฯ  มาตุคามทาโส  ม ฺเ   
เอส  ปุพฺเพป  อิมินาว  การเณน  อาคจฺฉตีติ  ฯ  ปุจฺฉิโต  ปน   
โส  อตฺตโน  อาคมนการณ   กเถสฺสติ  ฯ  เอวมสฺส  อย  ครหา  
น  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ  ครหโมจนตฺถ  เอวมาห  ฯ   
        อพฺภุทาหาสีติ  กเถสิ  ฯ  สกิเทว  สพฺพ  สฺสติ  สพฺพ   
ทกฺขิตีติ  โย  เอกาวชฺชเนน  เอกจิตฺเตน  อตีตานาคต 
ปจฺจุปฺปนฺน  สพฺพ  สฺสติ  วา  ทกฺขิติ  วา  ฯ  โส  นตฺถีติ   
อตฺโถ  ฯ  เอเกน  ห ิ จิตฺเตน  อตีต  สพฺพ  ชานิสฺสามีติ   
อาวชฺชิตฺวาป  อตีต  สพฺพ  ชานิตุ น  สกฺกา  ฯ  เอกเทสเมว   
ชานาติ  ฯ  อนาคตปจฺจุปฺปนฺน  ปน  เตน  จิตฺเตน  สพฺเพเนว  
สพฺพ  น  ชานาตีติ  ฯ  เอส  นโย  อิตเรสุ  ฯ  เอว  เอกจิตฺต- 
วเสนาย  ปโ ฺห  กถโิต  ฯ  เหตุรูปนติฺ  เหตุสภาว  การณ- 
ชาติก  ฯ  สเหตุรูปนฺติ  สการณชาติก  ฯ  สมฺปรายิกาห   
ภนฺเตติ  สมฺปรายคุณ  อห  ภนฺเต  ปุจฺฉามิ  ฯ    
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        ป ฺจิมานีติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ป ฺจ  ปธานิยงฺคานิ  โลกุตฺตร- 
มิสฺสกานิ  กถิตานิ  ฯ  กวลงฺคณวาสิจุลฺลสมุทฺทตฺเถโร  (๑)  ปน  ตุมฺหาก  
ภนฺเต  กึ  รุจฺจตีติ  วุตฺเต  มยฺห  โลกุตฺตราเนวาติ  รจฺุจตีติ   
อาห  ฯ  ปธานเวมตฺตตนฺติ  ปธานนานตฺต  ฯ  อ ฺาทิสเมว  หิ   
ปุถุชชฺนสฺส  ปธาน  ฯ  อ ฺาทิส  โสตาปนฺนสฺส  ฯ  อ ฺาทิส   
สกทาคามิโน  ฯ  อ ฺาทิส  อนาคามิโน  ฯ  อ ฺาทิส  อรหโต   
อ ฺาทิส  อสีติมหาสาวกาน  ฯ  อ ฺาทิส  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน   
อ ฺาทิส  ปจฺเจกพุทฺธาน  ฯ  อ ฺาทิส  สพฺพ ฺ ุพุทฺธาน  ฯ   
ปุถุชชฺนสฺส  ปธาน  โสตาปนฺนสฺส  ปธาน  น  ปาปุณาติ  ฯเป ฯ  
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปธาน  สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส  ปธาน  น  ปาปุณาติ  ฯ  
อิมมตฺถ  สนธฺาย  ปธานเวมตฺตต  วทามีติ  อาห  ฯ  ทนฺตการณ   
คจฺเฉยฺยุนฺติ  ย  อกฏูกรณ  ฯ อนวจฺฉินฺทน  ฯ  ธุรสสฺ  อจฺฉินฺทนนฺติ   
ทนฺเตสุ  การณ  ทิสฺสติ  ฯ  ต  การณ  อุปคจฺเฉยฺยุนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
ทนฺตภูมินฺติ  ทนฺเตหิ  คนฺตพฺพภูมึ  ฯ  อสฺสทฺโธติอาทีสุ  ปุถชฺุชน- 
โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน  จตฺตาโรป  อสฺสทฺธา  นาม  ฯ   
ปุถุชชฺโน  ห ิ โสตาปนฺนสฺส  สทฺธ  อปฺปตฺโตติ  อสฺสทฺโธ  ฯ  
โสตาปนฺโน  สกทาคามิสฺส  ฯ  สกทาคามี  อนาคามิสฺส  ฯ  
อนาคามี  อรหโต  สทฺธ  อปฺปตฺโตติ  อสฺสทฺโธ  ฯ  อาพาโธ   
อรหโตป  อุปฺปชฺชตีติ  ป ฺจป  พหฺวาพาธา  นาม  โหนฺติ  ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 402 

                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๒ 
 
อริยสาวกสฺส  ปน  สโ  มายาวีติ  นาม  นตฺถ ิ ฯ  เตเนว  เถโร   
ป ฺจงฺคานิ  โลกุตฺตรานิ  กถิตานีติ  มยฺห  รุจฺจตีติ  
อาห  ฯ อสฺสขลุงฺกสุตฺตนฺเต  ปน  ตโย   จ  ภิกฺขเว  อสฺสขลุงฺเก 
ตโย  จ  ปริสขลุงฺเก  เทเสสฺสามีติ  (๓)  เอตฺถ  อริยสาวกสฺสาป   
สมฺโพธินาม  อาคต  ฯ  ตสฺส  วเสน  โลกุตฺตรมิสฺสกา  กถิตาติ  
วุตฺต  ฯ  ปถุชฺุชโน  ปน  โสตาปตฺติมคฺควีริย  อสมฺปตฺโต  ฯเป ฯ   
อนาคามี  อรหตฺตมคฺควีริย  อสมฺปตฺโตติ  ฯ  กุสิโตป  อสฺสทฺโธ   
วิย  จตฺตาโร  จ  โหนฺติ  ฯ  ตถา  ทุปฺป ฺโ  ฯ   
        เอว  ปเนตฺถ  โอปมฺมสสนฺทน  เวทิตพฺพ  อทนฺตหตฺถิ- 
อาทโย  วิย  หิ  มคฺคปธานรหิโต  ปุคฺคโล  ฯ  ทนตฺหตฺถิอาทโย  วิย   
มคฺคปธานวา  ฯ  ยถา  อทนฺตหตฺถิอาทโย  กูฏาการ  อกตฺวา   
อวิจฺฉินฺทิตฺวา  ธุร  อปาเตตฺวา  ทนฺตคมน  วา  คนตฺุ  ทนฺตภูมึ   
วา  ปตฺตุ  น  สกฺโกนฺติ  ฯ  เอวเมว  มคฺคปธานรหิโต  มคฺค- 
ปธานวตา  ปตฺตพฺพ  ปาปุณิตุ  นิพฺพตฺเตตพฺพ  คุณ  นิพฺพตฺเตตุ   
น  สกโฺกติ  ฯ  ยถา  ปน  ทนฺตหตฺถิอาทโย  กูฏาการ  อกตฺวา   
อวิจฺฉินฺทิตฺวา  ธุร  อปาเตตฺวา  ทนฺตคมน  วา  คนตฺุ  ทนฺตภูมึ   
วา  ปตฺตุ  สกโฺกนฺติ  ฯ  เอวเมว  มคฺคปธานวา  มคฺคปธานวตา   
ปตฺตพฺพ  ปาปุณิตุ  นิพฺพตฺเตตพฺพ  คุณ  นิพฺพตฺเตตุ สกฺโกติ  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  โสตาปตฺติมคฺคปธานวา  โสตาปตฺติมคฺค-  
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                *เลมที่  ๙  กณฺณกตฺถลสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๐๓ 
 
ปธานวตา  ปตฺโตกาส  ปาปุณิตุ  นิพฺพตฺเตตพฺพคุณ  นิพฺพตฺเตตุ   
สกฺโกติ  ฯเป ฯ  อรหตฺตมคฺคปธานวา  อรหตฺตมคฺคปธานวตา   
ปตฺโตกาส  ปาปุณิตุ  นิพฺพตฺเตตพฺพคุณ  นิพฺพตฺเตตุ สกฺโกตีติ  ฯ   
        สมฺมปปฺธานาติ  มคฺคปธาเนน  สมฺมปฺปธานา    น  กิ ฺจิ  นานา- 
กรณ  วทามิ  ยทิท  วิมุตฺติยา  วิมุตฺตานนฺติ  ย  เอกสฺส  ผลวิมุตฺติยา   
อิตรสฺส  ผลวิมุตฺตึ  อารพฺภ  นานากรณ  วตฺตพฺพ  สิยา  ฯ  ต   
น  กิ ฺจิ  วทามีติ  อตฺโถ  ฯ  อจฺจิยา  วา  อจฺจินฺติ  อจฺจิยา  วา   
อจฺฉินฺติ  อจฺฉิยา  วา  อจฺจิมฺหิ  ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว   
นโย  ฯ  ภุมฺมตฺเถ  หิ  เอต  อุปโยควจน  ฯ  ก ึ ปน  ตฺว  มหาราชาติ  
มหาราช  ก ึ ตฺว  สนฺติ  เทวา  จาตุมฺมหาราชิกา  ฯ  สนฺติ  เทวา   
ตาวตึสา  ฯเป ฯ  สนฺติ  เทวา  ปรนิมมฺิตวตฺติโน   สนฺติ  เทวา   
ตทุตฺตรินฺติ  (๑)  เอว  เทวาน  อตฺถิภาว  น  ชานาสิ  ฯ  เยน  เอว   
วเทหีติ  ฯ  ตโต  อตฺถิภาว  ชานามิ  ฯ  มนุสฺสโลก  ปน  อาคจฺฉนฺติ   
นาคจฺฉนฺตีติ  อิทปุจฺฉนฺโต  ยทิ  วา  เต  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ   
สพฺยาปชฺฌาติ  สทุกฺขา  ฯ  สมุจฺเฉทปฺปหาเนน  อปฺปหีนเจตสิก- 
ทุกฺขา  ฯ  อาคนฺตาโรติ  อุปปตฺติวเสน  อาคนฺตาโร  ฯ  อพฺยาปชฌฺาติ   
สมุจฺฉินฺนทุกฺขา  ฯ  อนาคนฺตาโรติ  อุปปตฺติวเสน  อนาคนฺตาโร  ฯ   
        ปโหตีติ  สกโฺกติ  ฯ  ราชา  หิ  ปุ ฺวนฺตป  ลาภสกฺการ- 
สมฺปนฺน  ยถา  น  โกจิ  อุปสงฺกมติ   เอว  กโรนฺโต  ตมฺหา    
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                        *เลมที่  ๙ ราชวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๔ 
 
านา  จาเวตุ  สกโฺกติ  ฯ  อปุ ฺวนฺตป  สกลคาม  ปณฺฑาย   
จริตฺวา  ยาปนมตฺต  อลภนฺต  ยถา  ลาภสกฺการสมฺปนฺโน  โหติ    
เอว  กโรนโฺต  ตมฺหา  านา  จาเวตุ  สกฺโกติ  ฯ  พฺรหฺม- 
จริยวนฺตป  อิตฺถีหิ  สทฺธ ึ สมฺปโยเชตฺวา  สีลวินาส  ปาเปนฺโต   
พลกฺกาเรน  วา  อุปฺปพฺพาเชนฺโต  ตมฺหา  านา  จาเวตุ  
สกฺโกติ  ฯ  อพฺรหฺมจริยวนฺตป  สมฺปนฺนกามคุณ  อมจฺจ   
พนฺธนาคาร  ปเวเสตฺวา  อิตฺถีน  มุขป  ปสฺสิตุ  อเทนฺโต   
ตมฺหา  านา  จาเวติ  นาม  ฯ  รฏโต  ปน  ย  อิจฺฉติ   
ต  ปพฺพาเชติ  นาม  ฯ   
        ทสฺสนายป  นปฺปโหนฺตีติ  กามาวจเร  ตาว  อพฺยาปชฺเฌ  
เทเว  สพฺยาปชฺฌา  เทวา  จกฺขุวิ ฺาณทสฺสนายป  นปฺปโหนฺติ  ฯ  
กสฺมา  ฯ  อรหโต  ตตฺถ  านาภาวโต  ฯ  รูปาวจเร  ปน  เอก- 
วิมานสฺมึเยว  (๑)  ติฏนฺติ  จ  นิสีทนฺติ  จาติ  จกฺขุวิ ฺาณทสฺสนาย  
ปโหนฺติ  ฯ  เอเตหิ  ทิฏ  ปน  สลฺลกฺขิต  ปฏิวิทฺธ  สลกฺขณ  
ทฏ ุ  สลฺลกขิฺตุ  ปฏิวิชฺฌตุิ น  สกโฺกนตีฺติ  าณจกฺขุนา (๒)  
ทสฺสนาย  นปฺปโหนฺติ  ฯ  อุปริเทเว  จ  จกฺขุวิ ฺาณ- 
ทสฺสเนนาปติ  ฯ   
        โก  นาโม  อย  ภนฺเตติ  ราชา  เถร  ชานนฺโตป  อชานนฺโต   
วิย  ปุจฺฉติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ปสสิตุกามตาย  ฯ  อานนฺทรูโปติ    
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                *เลมที่  ๙  กณฺณกตฺถลสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๐๕ 
 
อานนฺทสภาโว  ฯ  พฺรหมฺปุจฺฉาป  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ   
อถโข  อ ฺตโร  ปุริโสติ  สา  กิร  กถา  วิฑูฑเภเนว   
กถิตา  ฯ  เต  ตยา  กถิตา  ฯ  ตยา  กถิตาติ  กุปตา  อ ฺม ฺ   
อิมสฺมึเยว  าเน  อตฺตโน    พลกาย  อุฏาเปตฺวา  กลหป  
กเรยฺยุนฺติ  นวิารณตฺถ  โส  ราชปุริโส  เอตทโวจ  ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวติ  ฯ  อย  ปน  เทสนา  เนยฺยปุคฺคลสฺส   
วเสน  นิฏ ิตาติ  ฯ   
 
                        กณฺณกตฺถลสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ทสม   ฯ 
                                จตุตฺถวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                ______________________  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๔๐๖ 
                                        พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา  
 
                                        พฺรหฺมายุสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  พฺรหฺมายุสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  มหตา  ภิกฺขุ- 
สงฺเฆน  สทฺธินฺติ  มหตาติ  คุณมหตฺเตนป  มหตา  ฯ  สงฺขฺา 
มหตฺเตนป  ฯ  โส  ห ิ ภิกฺขุสงฺโฆ (๑) คุเณหิป  มหา  อโหสิ ฯ 
อปฺปจฺฉตาทิคุณสมนฺนาคตตฺตา  ฯ  สงฺขฺยายป  มหา  ป ฺจสต- 
สงฺขฺยตตฺตา  ฯ  ภิกฺขูน  สงฺเฆน  ภิกฺขุสงฺเฆน  ฯ  ทิฏ ิสีลสาม ฺ- 
สงฺฆาตสงฺขาเตน  สมณคเณนาติ  อตฺโถ  ฯ  สทฺธินติฺ  เอกโต  ฯ   
ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหีติ  ป ฺจ  มตฺตา  เอเตสนฺติ  ป ฺจมตฺตานิ  ฯ   
มตฺตาติ  ปมาณ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  ยถา  โภชเน  มตฺต ฺ ูติ   
วุตฺเต  โภชเน  มตฺต  ชานาติ  ปมาณ  ชานาตีติ  อตฺโถ  โหติ     
เอวมิธาป  เตส  ภิกฺขุสตาน  ป ฺจมตฺตา  ป ฺจปมาณนฺติ   
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  ภิกฺขูน  สตานิ  ภิกฺขุสตานิ  ฯ  เตหิ   
ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหิ  ฯ   
        วีสวสฺสสติโกติ  วีสาธิกวสฺสสติโก  ฯ  ติณฺณ  เวทานนฺติ   
อิรุเวทยชุเวทสามเวทาน    โอฏปหตกรณวเสน  ปาร  คโตติ   
ปารคู  ฯ  สห  นิฆณฺฑุนา  จ  เกฏเภน  จ  สนิฆณฺฑุเภฏภาน  ฯ  
สนิฆณฺฑูติ  นามม  นิฆณฺฑุรุกฺขาทีน  เววจนปฺปกาสก  สตฺถ  ฯ    
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                *เลมที่  ๙ พฺรหฺมายุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๐๗ 
 
เกฏภนฺติ  กิรยิากปฺปวิกปฺโป  กวีน  อุปการาย   สตฺถ  ฯ  สห   
อกฺขรปฺปเภเทน  สกฺขรปปฺเภทาน    อกฺขรปฺปเภโทติ  สิกฺขา   
จ  นิรุตฺติ  จ  ฯ  อิติหาสป ฺจมานนฺติ  อาถพฺพณเวท  จตุตฺถ   
กตฺวา  อิติห  อาส  อิติห  อาสาติ  อีทิสวจนปฺปฏิสยุตฺโต  ปุราณกถา- 
สงฺขาโต  อิติหาโส  ป ฺจโม  เอเตสนฺติ  อิติหาสป ฺจมา  ฯ  เตส   
อิติหาสป ฺจมาน  ฯ  ปท ฺจ  ตทวเสส ฺจ  พฺยากรณ  อธียติ   
ปเวเทติ  จวติ  ปทโก  เวยฺยากรโณ  ฯ  โลกายตนฺติ  (๑) วุจฺจติ   
วิตณฺฑวาทสตฺถ  ฯ  มหาปุริสลกฺขณนฺติ  มหาปุรสิาน  พุทฺธาทีน   
ลกฺขณทีปก  ทฺวาทสสหสฺสคนฺถปฺปมาณ  สตฺถ  ฯ  ยตฺถ  โสฬส- 
สหสฺสคาถาปริมาณาย  พุทฺธมนฺตา  นาม  อเหสุ  เยส  วเสน 
อิมินา  ลกฺขเณน  สมนฺนาคตา  พุทฺธา  นาม  โหนฺติ  ฯ  อิมินา   
ปจฺเจกพุทฺธา  นาม  โหนติฺ  ฯ  อิมินา  เทฺว  อคฺคสาวกา  ฯ  อสีติ- 
มหาสาวกา  ฯ  พุทฺธมาตา  ฯ  พุทฺธปตา  ฯ  อคฺคุปฏาโก  ฯ  อคฺคุปฏายิกา   
ราชา  จกฺกวตฺตีติ  อย  วิเสโส  ายติ  ฯ  อนวโยติ  อิเมสุ   
โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ  อนูโน  ปริปูริการี  ฯ  อวโย  น  โหตีติ   
วุตฺต  โหติ    อวโย  นาม  โย  ตานิ  อตฺถโต  จ  คนฺถโต   
จ  สนฺธาเรตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  อสฺโสสิ  โขติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ   
สิยา  ฯ  ต  สาเลยฺยกสุตฺเต  (๒)วุตฺตเมว  ฯ   
        อย  ตาตาติ  อย  มหลฺลกตาย  คนฺตุ  อสกฺโกนโฺต  มาณว    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 408 

                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๐๘ 
 
อามนฺเตตฺวา  เอวมาห  ฯ  อปจ  เอส  พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ  
อิมสฺมึ  โลเก  อห  พุทฺโธ  อห  พุทฺโธติ  อุคฺคตสฺส  นาม   
คเหตฺวา  พหู  ชนา  วิจรนฺติ  ฯ  ตสฺมา  น  เม  อนุสฺสวมตฺเตเนว  
อุปสงฺกมิตุ ยุตฺต  ฯ  เอกจฺจ  หิ  อุปสงฺกมนฺตสฺส  อปกฺกมนป   
ครุ  โหติ    อนตฺโถป  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยนฺนูนาห  มม  อนฺเตวาสิก   
เปเสตฺวา  พุทฺโธ  วา  โน  วาติ  ชานิตฺวา  น  อุป- 
สงฺกเมยฺยนฺติ  ฯ  ตสฺมา  มาณว  อามนฺเตตฺวา  อย  ตาตาติ- 
อาทิมาห  ฯ  ต  ภวนฺตนฺติ  ตสฺส  โภโต  ฯ  ตถา  สนตฺเยวาติ  
ตถา  สโตเยว  ฯ  อิท  หิ  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ  อุปโยควจน  ฯ   
ยถา  กถ  ปนาห  โภติ  เอตฺถ  กถ  ปนาห  โภ  ต  ภวนฺต   
โคตม  ชานสิฺสามิ  ฯ  ยถา  สกฺกา  โส  าตุ   ฯ  ตถา  เม   
อาจิกฺขาติ  อตฺโถ  ฯ  ยถาติ  วา  นิปาตมตฺตเมเวต  เอต  เม  
กถนฺติ  อย  อาการปุจฺฉา  ฯ  เกนากาเรนาห  ภวนฺต  โคตม   
ชานิสฺสามีติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอว  วุตฺเต  กิร  น  อุปชฺฌาโย  กึ  ตฺว  ตาต  ปวิย   
 ิโต  ปวึ  น  ปสฺสามีติ  วิย  จนฺทิมสรูิยาน  โอภาเส   ิโต   
จนฺทิมสูริเย  น  ปสฺสามีติ  วิย  วทสีติอาทีนิ  วตฺวา  ชานนาการ   
ทสฺเสนฺโต  อาคตานิ  โข  ตาตาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  มนฺเตสูติ   
เวเทสุ  ฯ  ตถาคโต  กิร  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ปฏิกจฺเจว  สุทฺธาวาสา   
เทวา  เวเทสุ  ลกฺขณานิ  ปกฺขิปตฺวา  พุทฺธมนฺตา  นาม    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 409 

                *เลมที่  ๙ พฺรหฺมายุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๐๙ 
 
เอเตติ  พฺราหฺมณเวเสน  เวเท  วาเจนฺติ  ตทนุสาเรน  มเหสกฺขา   
สตฺตา  ตถาคต  ชานิสฺสนตีฺติ  ฯ  เตน  ปุพฺเพ  เวเทสุ  มหาปุริส- 
ลกฺขณานิ  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  ปรินิพฺพุเต  ปน  ตถาคเต  อนุกฺกเมน   
อนฺตรธายนฺติ  ฯ  เตน  เอตรหิ  นตฺถ ิ ฯ  มหาปุริสสฺสาติ  ปณิธิ- 
สมาทานาณกรุณาทิคุณมหโต  ปุรสิสฺส  ฯ  เทฺวเยว  คติโยติ   
เทฺวเอว  นิฏา  ฯ  กาม ฺจาย  คติสทฺโท  ป ฺจ  โข   ปนีมา   
สาริปุตฺต  คติโยติอาทีสุ  (๑)ภวเภเท  วตฺตติ  ฯ  คติ  มิคาน   
ปวนนฺติอาทีสุ  (๒)นิวาสนฏาเน  ฯ  เอว  อธิมตฺตคติมนฺโตติอาทีสุ  (๓) 
ป ฺาย  ฯ  คติคตนฺติอาทีสุ  วิสชชฺภาเว  ฯ  (๔)  อิธ  ปน  นิฏาย   
วตฺตตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  เยหิ  สมนฺนาคโต  ราชา   
โหติ    น  เตเหว  พุทฺโธ  โหติ    ชาติสาม ฺโต  ปน  ตานิเยว   
ตานีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ เตน  วุตฺตเยหิ  สมนฺนาคตสฺสาติ  ฯ  สเจ  อคาร   
อชฺฌาวสตีติ  ยทิ  อคาเร  วสติ  ฯ  ราชา  โหติ  จกฺกวตฺตึ   
จตูหิ  อจฺฉริยธมฺเมหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  จ  โลก  ร ฺชนโต  ราชา  ฯ  
จกฺกรตน  วตฺเตติ  ฯ  จตูหิ  สมฺปตฺติจกฺเกหิ  วตฺเตติ  ฯ  เตหิ  จ  ปร  
วตฺเตติ  ฯ  ปรหิตาย  จ  อิริยาปถจกฺกาน  วตฺโต  เอตสฺมึ   
อตฺถีติ  จกฺกวตฺตี  ฯ  เอตฺถ  จ  ราชาติ  สาม ฺ  ฯ  จกฺกวตฺตีติ   
วิเสสน  ฯ  ธมฺเมน  จรตีติ  ธมฺมิโก   าเณน  สเมน  วตฺตตีติ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 410 

                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๑๐ 
 
อตฺโถ  ฯ  ธมเฺมน  รชฺช  ลภิตฺวา  ราชา  ชาโตติ  ธมมฺราชา  ฯ   
ปรหิตธมฺมกรเณน  วา  ธมฺมิโก  ฯ  อตฺตหิตธมฺมกรเณน  ธมฺมราชา  ฯ  
จตุรนฺตาย  อิสฺสโรติ  จาตุรนฺโต  ฯ  จตุสมุทฺทนฺตาย  จตุพฺพิธทีป- 
ภูสิตาย  จ  ปวิยา  อิสฺสโรติ  อตฺโถ  ฯ  อชฌฺตฺต  โกปาทิ- 
ปจฺจตฺถิเก  พหิทฺธา  จ  สพฺพราชาโน  วิเชสีติ  วิชิตาวี  ฯ   
ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโตติ  ชนปเท  ภาวรภาว  ธุวภาว  ปตฺโต   
น  สกฺกา  เกนจิ  จาเลตุ  ชนปโท  วา  ตมฺหิ  ถาวริยปฺปตฺโต   
อนุสฺสุกฺโก   สกมฺมนิรโต (๑)  อจโล  อสมฺปเวธีติ  ชนปทตฺถา- 
วริยปฺปตฺโต  ฯ  เสยฺยถิทนฺติ  นิปาโต  ฯ  ตสฺส  ตานิ  กตมานีติ   
อตฺโถ  ฯ  จกกฺรตนนฺติอาทีสุ  จกฺก ฺจ  ต  รติชนนฏเน  
รตน ฺจาติ  จกฺกรตน  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
        อิเมสุ  ปน  รตเนสุ  อย  จกฺกวตฺติราชา  จกฺกรตเนน  อชิต   
ชินาติ  ฯ  หตฺถิอสฺสรตเนหิ  วิชิเต  ยถาสุข  อนุวิจรติ  ฯ  ปริณายก- 
รตเนน  วิชิตมนุรกฺขติ  ฯ เสเสหี  อุปโภคสุขมนุภวติ  ฯ  ปเมน   
จสฺส  อุสฺสาหสตฺติโยโค หตถิอสฺสคหปติรตเนหิ  ปภุสตฺติโยโค   
ปจฺฉิเมน  มนฺตสตฺติโยโค  สุปริปุณฺโณ  โหติ    อิตฺถิมณิรตเนหิ  
ติวิธสตฺติโยคผล  ฯ  โส  อิตฺถิมณิรตเนหิ  โภคสุขมนุภวติ  ฯ  เสเสหิ  
อิสฺสริยสุข  ฯ  วิเสสโตปสฺส  ปุริมานิ  ตีณิ  อโทสกุสลมูลชนิต- 
กมฺมานุภาเวน  สมฺปชฺชนติฺ  ฯ มชฺฌิมานิ อโลภกุสลมูลชนิต-  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 411 

                *เลมที่  ๙ พฺรหฺมายุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๑ 
 
กมฺมานุภาเวน  ฯ   ปจฺฉิมก (๑)  อโมหกุสลมูลชนิตกมฺมานุภาเวนาติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถาโร  ปน  โพชฺฌงฺคสยุตฺเต   
รตนสุตฺตสฺส  (๓)อุปเทสโต  คเหตพฺโพ  ฯ  อปจ  พาลปณฺฑิตสุตฺเตป  (๔)   
อิเมส  รตนาน  อุปฺปตฺติกฺกเมน  สทฺธึ  วณฺณนา  อาคมิสฺสติ  ฯ   
        ปโรสหสฺสนฺติ  อติเรกสหสฺส  ฯ  สูราติ  อภีรุกชาติกา  ฯ  
วีรงฺครูปาติ  เทวปุตฺตสทิสกายา  ฯ  เอว  ตาว  เอเก  วณฺณยนฺติ  ฯ  
อย  ปเนตฺถ  สภาโว  วีราติ  อุตฺตมสูรา  วุจฺจนฺติ  ฯ  วีราน   
องฺค  วีรงฺค  ฯ  วีรการณ  วีริยนฺติ  วุตฺต  โหติ    วีรงฺค  รูป  
เอเตสนฺติ  วีรงฺครูปา  ฯ  วีริยมยสรีรา  วิยาติ  วุตฺต  โหติ     
ปรเสนปฺปมทฺทนาติ  สเจ  ปฏิมุข  ติฏเยฺย  ปรเสนา  ฯ  ต  มทฺทตุิ  
สมตฺถาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ธมฺเมนาติปาโณ  น  หนฺตพฺโพติ- 
อาทินา  ป ฺจสีลธมฺเมน  ฯ   
        อรห  โหติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  วิวฏฏจฺฉโทติ  เอตฺถ   
ราคโทสโมหมานทิฏ ิอวิชฺชาทุจฺจริตฉทเนหิ  สตฺตหิ  ปฏิจฺฉนฺเน  
กิเลสนฺธกาเร โลเก  ต  ฉทน  วิวฏเฏตฺวา  สมนฺตโต  ส ฺชาตา 
โลโก  หุตฺวา   ิโตติ  วิวฏฏจฺฉโท  ฯ  ตตฺถ  ปเมน   
ปเทน  ปูชาราหตา  ฯ  ทุติเยน  ตสฺสา  เหตุ  ยสฺมา  สมฺมาสมฺพุทฺธตา  
ตติเยน  พุทฺธตฺตเหตุภูตา  วิวฏจฺฉทตา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  
อถวา ฯ  วิวฏโฏ  จ  วิจฺฉโท  จาติ  วิวฏฏจฺฉโท วฏฏรหิโต   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 412 

                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๑๒ 
 
ฉทนรหิโต  จาติ  วุตฺต  โหติ    เตน  อรห  วฏฏาภาเวน  ฯ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฉทนาภาเวนาติ  เอว  ปุริมปททฺวยสฺเสว  
เหตุทฺวย  วุตฺต  โหติ    ทติุยเวสารชฺเชน  เจตฺถ  ปรุมิสิทฺธิ  ฯ   
ปเมน  ทุติยสิทฺธิ  ฯ  ตติยจตุตฺเถหิ  ตติยสิทฺธิ  โหติ    ปุริม ฺจ   
ธมฺมจกฺขุ ฯ  ทุติย  พุทฺธจกฺขุ ฯ  ตติย  สมนฺตจกฺขุ  สาเธตีติป  
เวทิตพฺพ  ฯ  ตฺว  มนฺตาน  ปฏิคฺคเหตาติ  อิมินาสฺส  สูรภาว   
ชเนติ  ฯ   
        โสป  ตาย  อาจริยกถาย  ลกฺขเณสุ  วิคตสมฺโมโห  เอโก 
ภาสชาโต  วิย  พุทฺธมนฺเต  สมฺปสฺสมาโน  เอว  โภติ  อาห  ฯ   
ตสฺสตฺโถ  ยถา  โภ  ม  ตฺว  วทสิ  ฯ  เอว  กริสฺสามีติ  ฯ  สมนฺเนสีติ   
คเวสิ  ฯ  เอก  เทฺวติ  วา  คณยนฺโต  สมานยิ  ฯ  อทฺทสา  โขติ   
กถ  อทฺทส  ฯ  พุทฺธาน ฺหิ  นิสินฺนาน  วา  นิปนฺนาน  วา   
โกจิ  ลกฺขณ  ปริเยสิตุ  น  สกฺโกติ  ฯ   ิตาน  ปน  จงฺกมนฺตาน   
วา  สกฺโกติ  ฯ  ตสฺมา  ลกขฺณปริเยสนตฺถ  อาคต  ทสิฺวา   
พุทฺธา  อุฏายาสนา  ติฏนฺติ  วา  จงฺกม  วา  อธฏิหนฺติ  ฯ  
อิติ  ลกฺขณทสฺสนานุรูเป  อิริยาปเถ  วตฺตมานสฺส  อทฺทส  ฯ   
เยภุยฺเยนาติ  ปาเยน  ฯ  พหุกานิ  อทฺทส  ฯ  อปฺปานิ  น  อทฺทสาติ   
อตฺโถ  ฯ  ตโต  ยานิ  น  อทฺทส  ฯ  เตส  ทีปนตฺถ  วุตฺต   
เปตฺวา  เทฺวาติ  กงฺขตีติอโห   วต  ปสเฺสยฺยนฺติ  ปตฺถน   
อุปฺปาเทติ วิจิกิจฺฉตีติ  ตโต  ตโต  ตานิ  วิจินนฺโต  กิจฺฉติ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 413 

                *เลมที่  ๙ พฺรหฺมายุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๓ 
 
น  สกโฺกติ  ทฏ ุ  ฯ  นาธิมุจฺจตีติ  ตาย  วิจิกิจฺฉาย  สนฺนิฏาน   
น  คจฺฉติ    น  สมฺปสีทตีติ  ตโต  ปรปิุณฺณลกฺขโณ  อยนฺติ   
ภควติ  ปสาท  นาปชชฺติ  ฯ กงฺขาย  วา  ทุพฺพลา  วิมติ  วุตฺตา   
วิจิกิจฺฉาย  มชฺฌิมา  ฯ  อนธิมุจฺจนตาย  พลวตี  ฯ  อสมฺปสาเทน  
เตหิ  ตีหิ  ธมเฺมหิ  จิตฺตสฺส  กาลุสฺสิยภาโว  ฯ  โกโสหิเตติ  วตฺถิโกเสนป   
ปฏิจฺฉนฺเน  ฯ  วตฺถคุเยฺหติ  องฺคชาเต  ฯ  ภควโต  หิ  วารณสฺเสว  
โกโสหิตวตฺถคุยฺห  สุวณฺณวณฺณ  ปทุมคพฺภสมาน  ฯ  ต  โส   
วตฺถปฏิจฺฉนฺนตฺตา  ฯ  อปสฺสนฺโต  (๒)  อนฺโตมขุคตาย  จ  ชวฺิหาย   
ปหูตภาว  อสลฺลกฺเขนฺโต  เตสุ  ทฺวีส ุ ลกฺขเณสุ  กงฺขี  อโหสิ  
วิจิกิจฺฉี  ฯ   
        อถโข  ภควาติ  อถโข  ภควา  จินฺเตสิ  สจาห  อิมสฺส  
เอตานิ  เทฺว  ลกฺขณานิ  น  ทสฺเสสฺสามิ    นิกฺกงฺโข  น  
ภวิสฺสติ  ฯ  เอตสฺส  กงฺขาย  สติ  อาจริโยปสฺส  นิกกฺงฺโข  น  
ภวิสฺสติ  ฯ  อถ  ม  ทสฺสนาย  น  อาคมิสฺสติ  ฯ  อนาคโต  ธมฺม   
น  โสสฺสติ  ฯ  ธมฺม  อสณุนฺโต  ตีณิ  สาม ฺผลานิ  น   
สจฺฉิกริสฺสติ  ฯ เอตสฺมึ  ปน  นิกฺกงฺเข  อาจริโยปสฺส  นิกฺกงฺโข  
ม  อุปสงฺกมตฺิวา  ธมฺม  สตฺุวา  ตีณิ  สาม ฺผลานิ  สจฺฉิกริสฺสติ   
เอตทตฺถเยว  จ  มยา  ปารมิโย  ปูริตา  ฯ  ทสฺเสสฺสามิสฺส  ตานิ   
ลกฺขณานีติ  ฯ   
# ๑.  ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 414 

                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๑๔ 
 
        ตถารูป  อิทฺธาภิสงฺขาร  อกาสิ  ฯ  กถรูป  ฯ  กิเมตฺถ   
อ ฺเน  วตฺตพฺพ  ฯ  วุตฺตเมต  นาคเสนตฺเถเรเนว  มลิินฺทร ฺา 
ปุฏเน   ฯ 
        อาหจฺจ  ทุกฺกร  ภนฺเต  นาคเสน  ภควตา  กตนฺติ  ฯ  กึ   
มหาราชาติ  ฯ  มหาชเนน  หิรกิรโณกาส  พฺรหฺมายุพฺราหฺมณสฺส   
จ  อนฺเตวาสิอุตฺตรสฺส  จ  พาวริสฺส  อนฺเตวาสีน  โสฬส- 
พฺราหฺมณาน ฺจ  เสลสฺส  จ  พฺราหฺมณสฺส  อนฺเตวาสีน   
ติสตมาณวาน ฺจ  ทสฺเสสิ  ภนฺเตติ  ฯ  น  มหาราช  ภควา  
คุยฺห  ทสฺเสติ  ฯ  ฉาย  ภควา  ทสฺเสติ  ฯ  อิทฺธิยา  อภิสงฺขริตฺวา  
นิวาสนนิวตฺถ  กายพนฺธนพทฺธ  จีวรปารุต  ฉายารูปกมตฺต   
ทสฺเสสิ  มหาราชาติ  ฯ  ฉาย  ทิฏเ  สติ  ทิฏโเยว  นนุ   
ภนฺเตติ  ฯ  ติฏเตต  มหาราช  ฯ  หทยรูป  ฯ  ทิสฺวา  พุชฌฺนกสตฺโต  
ภเวยฺย  ฯ  หทยมส  นีหรตฺิวา  ทสฺเสยฺย  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  ฯ  
กลฺโลสิ  ภนฺเต  นาคเสนาติ  ฯ   
        นินฺนาเมตฺวาติ  นีหริตฺวา  ฯ  อนมุสีติ  กถินสจึู  วิย  กตฺวา   
อนุมชฺชิ  ฯ  ตถา  กรเณน  เจตฺถ  มุทุภาโว  ฯ  กณฺณโสตานุมสเนน  
ทีฆภาโว    นาสิกโสตนุมสเนน  ตนุภาโว    นลาฏจฺฉาทเนน   
ปุถุลภาโว  ปกาสิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อุโภป  กณฺณโสตานีติ- 
อาทีสุ  เจตฺถ  พุทฺธาน  กณฺณโสเตสุ  มล  วา  ชลฺลกิา  วา   
นตฺถิ  ฯ  โธวิตฺวา  ปตรชตปนาฬิกา  วิย  โหนฺติ  ฯ  ตถา    
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                *เลมที่  ๙ พฺรหฺมายุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๕ 
 
นาสิกโสเตสุ  ฯ  ตานิป  หิ  สุปรกิมฺมกตก ฺจนปนาฬิกา  วิย  
จ  มณิปนาฬิกา  วิย  จ  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ชิวฺห  นหีริตฺวา  
กถินสูจึ  วิย  กตฺวา  มุขปริยนฺเต  อุปสหรนฺโต  ทกขิฺณกณฺณโสต  
ปเวเสตฺวา  ตโต  นีหริตฺวา  วามกณฺณโสต  ปเวเสสิ  ฯ  ตโต  
นีหริตฺวา  ทกฺขิณนาสิกโสต  ปเวเสตฺวา  ตโต  นีหริตฺวา   
วามนาสิกโสต  ปเวเสสิ  ฯ  ตโต  นีหริตฺวา  ปุถุลภาว  ทสฺเสนฺโต   
รตฺตวลาหเกน  อฑฺฒจนฺท  วิย  จ  สุวณฺณปตฺต  วิย  จ  รตฺตกมฺพล- 
ปฏเลน  วิชฺชโุชตสทิสาย  ชิวฺหาย  เกวลกปฺป  นลาฏมณฺฑล  
ปฏิจฺฉาเทสิ  ฯ   
        ยนฺนูนาหนฺติ  กสฺมา  จินฺเตสิ  ฯ  อห  หิ  มหาปุริส- 
ลกฺขณานิ  สมนฺเนสิตฺวา  คโต  ทิฏานิ  เต  ตาต  มหาปุริส- 
ลกฺขณานีติ  อาจริเยน  ปุจฺฉิโต  อาม  อาจริยาติ  วตฺตุ  
สกฺขิสฺสามิ  ฯ  สเจ  ปน  มกิริยากรณมสฺส  กีทิสนติฺ  ปุจฺฉิสฺสติ  ฯ   
ต  วตฺตุ  น  สกฺขิสฺสามิ    น  ชานามีติ  วุตฺเต  ปน  อาจริโย  
กุชฺฌิสฺสตินนุ  ตฺว  มยา  สพฺพมฺเปต  ชานนตฺถาย  เปสิโต   
กสฺมา  อชานิตฺวา  อาคโตสีติ  ฯ  ตสมฺา  ยนฺนูนาหนฺติ  จินฺเตตฺวา   
อนุพนฺธิ  ฯ  ภควา  นหานฏาน  มุขโธวนฏาน  สรีรปฏ-ิ 
ชคฺคนฏาน  ราชราชมหามตฺตาทีน  โอโรเธหิ  สทธฺึ  ปริวาเรตฺวา   
นิสินฺนฏานนฺติ  อิมานิ  จตฺตาริ  านานิ  เปตฺวา  เสสฏาเนสุ   
อนฺตมโส  เอกคนฺธกุฏิป  โอกาส  อกาสิ  ฯ    
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                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๑๖ 
 
        คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  อย  กิร  พฺรหฺมายุพฺราหฺมณสฺส   
มาณโว  อุตฺตโร  นาม  พุทฺโธ  วา  โน  วาติ  ตถาคตสฺส   
พุทฺธภาว  วีมสนฺโต  จรติ  ฯ  พุทฺธวีมสโก  นามายนฺติ  ปากโฏ   
ชาโต  ฯ  ยมหฺิ  ยมฺหิ  าเน  พุทฺธา  วสนฺติ  ฯ  ป ฺจกิจฺจานิ   
กตาเนว  โหนฺติ  ฯ  ตานิ  เหฏา  ทสฺสิตาเนว  ฯ  ตตฺถ  ปจฺฉาภตฺต   
อลงฺกตธมฺมาสเน  นิสีทิตฺวา  ทนฺตขจิต  จิตฺตพีชนึ  คเหตฺวา   
มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสนฺเต  ภควติ  อุตฺตโรป  อวิทูเร  นิสีทติ ฯ 
ธมฺมสฺสวนปริโยสาเน  สทฺธา  มนุสฺสา  สฺวาตนาย  ภควนฺต   
นิมนฺเตตฺวา  มาณวมฺป  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  วทนฺติ  ตาต   
อเมฺหหิ  ภควา  นิมนฺติโต  ฯ  ตฺวมฺป  ภควตา  สทฺธึ  อาคนฺตฺวา  
อมฺหาก  เคเห  ภตฺต  คเณฺหยฺยาสีติ  ฯ  ปุนทิวเส  ตถาคโต   
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  คาม  ปวิสติ  ฯ  อุตฺตโรป  ปทวาเร  ปทวาเร  
ปริคณฺหนฺโต  ปทานุปทิโก  อนุพนฺธติ  ฯ  กลุเคห  ปวิฏกาเล   
ทกฺขิโณทกคฺคหณ  อาทึ  กตฺวา  สพฺพ  โอโลเกนฺโต  นิสีทติ  ฯ 
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ตถาคตสฺส  ปตฺต  ภูมิย  เปตฺวา  นิสินฺนกาเล   
มาณวกสฺส  ปาตราสภตฺต  สชฺเชนฺติ  ฯ  โส  เอกมนฺเต  นิสินฺโน  
ภุ ฺชิตฺวา  ปุน  สตฺถ ุ สนติฺเก  ตฺวา  ภตฺตานุโมทน   
สุตฺวา  ภควตา  สทฺธึเยว  วิหาร  คจฺฉติ  ฯ   
        ตตฺถ  ภควา  ภิกฺขูน  ภตฺตกิจฺจปริโยสาน  อาคเมนฺโต   
คนฺธมณฺฑลมาเฬ  นิสีทติ  ฯ  ภิกฺขูหิ  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ปตฺตจีวร    
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                *เลมที่  ๙ พฺรหฺมายุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๗ 
 
ปฏิสาเมตฺวา  อาคมฺม  วนฺทิตฺวา  กาเล  อาโรจิเต  ภควา   
คนฺธกุฏึ  ปวิสติ  ฯ  มาณโวป  ภควตา  สทฺธึเยว  คจฺฉติ  ฯ   
ภควา  ปริวาเรตฺวา  อาคต  ภิกฺขุสงฺฆ  คนฺธกุฏิปฺปมุเข   ิโต   
โอวทิตฺวา  อุยฺโยเชตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปวิสติ  ฯ  มาณโวป  ปวิสติ  ฯ 
ภควา  ขุทฺทกม ฺเจ  อปฺปมตฺตก  กาล  นิสีทติ  ฯ  มาณโวป   
อวิทูเร  โอโลเกนฺโต  นิสทีติ  ฯ  ภควา  มุหุตฺต  นิสทีิตฺวา   
สีโสกมฺปน  (๑)ทสฺเสสิ  ฯ  โภโต  โคตมสฺส  วิหารเวลา  ภวิสฺสตีติ   
มาณโว  คนฺธกุฏิทฺวาร  ปทหนฺโต  นกิฺขมิตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทติ  ฯ  มนุสฺสา  ปุเรภตฺต  ทาน  ทตฺวา  ภุตฺตปาตราสา   
สมาทินฺนอุโปสถงฺคา  สุทฺธุตฺตราสงฺคา  มาลาคนฺธาทิหตฺถา  ธมฺม   
สุณิสฺสามาติ  วิหาร  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  จกกฺวตฺติโน  ขนฺธาวารฏาน   
วิย  โหติ  ฯ   
        ภควา  มุหุตฺต  สีหเสยฺย  กปฺเปตฺวา  วุฏาย  ปุพฺพภาเคน   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ  ฯ  สมาปตฺติโต  วุฏาย   
มหาชนสฺส  อาคตภาว  ตฺวา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม  มหาชน- 
ปริวุโต  คนธฺมณฺฑลมาฬ  คนฺตฺวา  ปุ ฺตฺตปวรพุทฺธาสน   
คโต  ปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  มาณโวป  อวิทูเร  นิสีทิตฺวา  
กึ  น ุ โข  สมโณ  โคตโม  เคหสฺสิตวเสน  ปริส  อุสฺสาเปนฺโต  
วา  อปสาเทนฺโต  วา  ธมมฺ  เทเสติ   อุทาหุ  โนติ  อกฺขร    
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                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๑๘ 
 
อกฺขร  ปท  ปท  ปริคฺคณฺหาติ  ฯ  ภควา  ตถาวิธ  กถ  อกเถตฺวาว   
กาล  ตฺวา  เทสน  นิฏาเปสิ  ฯ  มาณโว  อิมินา  นยิาเมน  
ปริคฺคณฺหนฺโต  สตฺตมาเส  เอกโต  วิจริตฺวา  ภควโต  กาย- 
ทฺวาราทีสุ  อนุมตฺตป  อวกฺขลิต  น  อทฺทส  ฯ  อนจฺฉริย ฺเจต   
ย  พุทฺธภูตสฺส  มนุสฺสภูโต  มาณโว  น  ปสฺเสยฺย  ฯ  ยสฺส   
โพธิสตฺตภูตสฺส  ฉพฺพสฺสานิ  ปธานภูมิย  อมนุสสฺภูโต  มาโร   
เทวปุตฺโต  เคหสฺสิตวิตกฺกมตฺตป  อทิสฺวา  พุทฺธภูต  เอกสวจฺฉร   
อนุพนฺธิตฺวา  กิ ฺจิ  อปสฺสนฺโต   
        สตฺต  วสฺสานิ  ภควนฺต                อนุพนฺธึ  ปทาปท  (๑)   
        โอตาร  (๒)  นาธิคจฺฉิสฺส        สมฺพุทฺธสฺส  สริีมโตติ  (๓)   
        อาทิคาถาโย  วตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  ตโต  มาณโว  จินฺเตสิ  อห   
ภวนฺต  โคตม  สตฺต  มาเส  อนุพนฺธมาโน  กิ ฺจิ  วชฺช  น   
ปสฺสามิ  ฯ  สเจ  ปนาห  อ ฺเป  สตฺต  มาเส  สตฺต  วา  วสฺสานิ   
วสฺสสต  วา  วสฺสสหสฺส  อนุพนฺเธยฺย  ฯ  เนวสฺส  วชฺช   
ปสฺเสยฺย  ฯ  อาจริโย  โข  ปนสฺส  เม  มหลฺลโก  ฯ  โยคกฺเขม   
นาม  น  สกกฺา  ชานิตุ   ฯ  สมณสฺส  โคตมสฺส  สภาวคุเณเนว   
พุทฺธภาว  วตฺวา  มยฺห  อาจริยสฺส  อาโรเจสฺสามีติ  ภควนฺต   
อาปุจฺฉิตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  วนฺทิตฺวา  นิกฺขมิ  ฯ   
        อาจริยสฺส  สนฺติก ฺจ  ปนาคนฺตฺวา  กจฺจิ  ตาต  อุตฺตร  
# ๑. ม.  ปทานุปท  ฯ  ๒. ม.  โอกาส  ฯ  ๓. ขุ.ส.ุ  ๒๕/๓๕๕/๔๑๐   ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 419 

                *เลมที่  ๙ พฺรหฺมายุสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑๙ 
 
ต  ภวนฺต  โคตม  ตถาสนฺตเยว  สทฺโท  อพฺภุคฺคโตติ  ปุจฺฉิโต   
อาจริย  กึ  วทสิ  ฯ  จกฺกวาฬ  อติสมฺพาธ  ฯ  ภวคฺค  อตินีจ  ฯ  ตสฺส   
หิ  โภโต โคตมสฺส  อากาส  วิย  อปริยนฺโต  คุณคโณ   
ยถาสนฺตเยว  (๑)  โภ  ต  ภวนฺต  โคตมนฺติอาทีนิ  วตฺวา  
ยถาทิฏาติ  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ  ปฏิปาฏิยา  อาจิกฺขิตฺวา  
กิริยสมาจาร  อาจิกฺขิ  ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  อุตฺตโร   
มาณโว  ฯเป ฯ  เอทิโส  จ  เอทิโส  จ  ภว  โคตโม   
ตโต  จ  ภิยโฺยติ  ฯ   
        ตตฺถ  สปฺุปติฏ ิตปาโทติ  ยถา  ห ิ อ ฺเส  ภูมิย  ปาท   
เปนฺตาน  อคฺคตล  วา  ปณฺหิ  วา  ปสสฺ  วา  ปม  ผุสติ   
เวมชฺฌ  วา  ปน  ฉิทฺท  โหติ    อุกฺขิปนฺตานป  อคฺคตลาทีสุ   
เอกโกฏาโสว  ปม  อุฏหติ    น  เอว  ตสฺส  ฯ  ตสฺส  ปน  
สุวณฺณปาทุกตล  วิย  เอกปฺปหาเรเนว  สกล  ปาทตล  ภูม ึ  
ผุสติ  ฯ  ภูมโิต  อุฏหติ  ฯ  ตสฺมา  สปฺุปติฏ ิตปาโท  โข  ปน   
โส  ภว  โคตโมติ  วทติ  ฯ   
        ตตฺริท  ภควโต  สุปฺปติฏ ิตปาทตาย  สเจป  หิ  ภควา   
อเนกสตโปริส  นรก  อกกฺมิสฺสามีติ  ปาท  นีหรติ  ฯ  ตาวเทว   
นินฺนฏาน  วาตปูริต  วิย  กมฺมารภสฺต  (๒)  อุนฺนมิตฺวา  ปวีสม   
โหติ    อุนฺนตฏานป  อนฺโต  ปวิสติ  ฯ  ทูเร  อกฺกมิสฺสามีติ    
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                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๒๐ 
 
อภินีหรนฺตสฺส  สิเนรุปฺปมาโณป  ปพฺพโต  เสทิตเวตฺตงฺกุโร  วิย   
โอนมิตฺวา  (๑)  ปาทสมีป  อาคจฺฉติ  ฯ  ตถาหิสฺส  ยมกปาฏิหาริย   
กตฺวา  ยุคนฺธรปพฺพต  อกกฺมิสฺสามีติ  ปาเท  อภินีหริเต   
ปพฺพโต  นมตฺิวา  ปาทสมีป  อาคโต  ฯ  โส  ต  อกกฺมิตฺวา   
ทุติยปาเทน  ตาวตึสภวน  อกฺกมิ  น  ห ิ จกฺกลกฺขเณน   
ปติฏาตพฺพฏาน  วิสม  ภวิตุ  สกฺโกติ  ฯ  ขาณุ  วา  กณฺฏกา  
วา  สกฺขรกถลา  วา  อุจฺจารปสฺสาวา  วา  เขฬสิงฺฆานิกาทีนิ   
วา  ปุริมตราว  อปคจฺฉนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ตตฺเถว  วา   ปวึ   
ปวิสนฺติ  ฯ  ตถาคตสฺส  หิ  สีลเตเชน  ป ฺาเตเชน  ธมฺมเตเชน   
ทสนฺน  ปารมีน  อานุภาเวน  อย  มหาปวี  สมา  มทุุ   
ปุปฺผาภิกิณฺณา  โหติ    ตตฺร  ตถาคโต  สม  ปาท  นิกฺขิปติ   
สม  อุทฺธรติ  ฯ  สพฺพาวนฺเตหิ  ปาทตเลหิ  ภูม ึ ผุสติ  ฯ     
        จกฺกานีติ  ทฺวีสุ  ปาเทสุ  เทฺว  จกกฺานิ  ฯ  เตส  อารา   
จ  เนมิ  จ  นาภิ  จ  ปาฬิย  วุตฺตาว  ฯ  สพฺพาการปริปูรานีติ   
อิมินา  ปน  อย  วิเสโส  เวทิตพฺโพ  เตส  กริ  จกฺกาน   
ปาทตลสฺส  มชฺเฌ  นาภิ  ทิสฺสติ   นาภิปริจฺฉินฺนา  วฏฏเลขา   
ทิสฺสติ  ฯ  นาภิมุเข  ปริกฺเขปปฏโฏ  ทสิฺสติ  ฯ  ปนาฬิมุข   
ทิสฺสติ  ฯ อรา  ทิสฺสนฺติ  ฯ  อาเรสุ  วฏฏเลขา  ทิสสฺนฺติ  ฯ   
เนมี  ทิสฺสนติฺ  ฯ เนมิมณิกา  ทิสฺสนฺติ  ฯ  อิท  ตาว  ปาฬิย    
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อาคตเมว  ฯ   
        สมฺพหุลวาโร  ปน  อนาคโต  ฯ  โส  เอว  ทฏพฺโพ ฯ 
สตฺติ  สิริ  วจฺโฉ  นนฺท ิ โสวตฺถิโก  วฏสโก  วฑฺฒมานก  มจฺฉยุคล   
ภทฺทป  องฺกุส  โตมโร  ปาสาโท  โตรณ  เสตจฺฉตฺต  ขคฺโค  ตาลปณฺณ    
โมรหตฺถโก  วาลวีชนี  อุณฺหีส  ปตฺโต  (๑)มณิ  กุสมุทาม  นีลุปปฺล  
เสตุปฺปล  รตฺตุปฺปล  ปทุม  ปุณฺฑรีก  ปณฺุณฆโฏ  ปณฺุณปาตี  
สมุทฺโท  จกกฺวาฬ  (๒)  หิมวา  สิเนรุ  จนฺทิมสูริยา  นกฺขตฺตานิ   
จตฺตาโร  มหาทีปา  เทฺว  ปริตฺตทีปสหสฺสานิ  ฯ  อนฺตมโส   
จกฺกวตฺติร ฺโ  ปริส  อุปาทาย  สพฺโพ  จกฺกลกฺขณสฺเสว  
ปริวาโร  ฯ    
        อายตปณฺหีติ  ทีฆปณฺหิ  ฯ  ปริปณฺุณปณฺหีติ  อตฺโถ  ฯ  ยถา   
หิ  อ ฺเส  อคฺคปาโท  ทีโฆ  โหติ    ปณฺหิมตฺถเก  ชงฺฆา   
ปติฏาติ  ฯ  ป ฺหิ  ตจฺเฉตฺวา  ปตา  วิย  โหติ    น  เอว   
ตถาคตสฺส  ฯ  ตถาคตสฺส  ปน  จตูสุ  โกฏาเสสุ  เทฺว   
โกฏาสา  อคฺคปาโท  โหติ    ตติเย  โกฏาเส  ชงฺฆา   
ปติฏาติ  ฯ  จตุตฺเถ  โกฏาเส  อารคฺเคน  วฏเฏตฺวา  ปตา  
วิย  รตฺตกมฺพลเคณฺฑุกสทิสา  ปณฺหิ  โหติ  ฯ  
        ทีฆงฺคุลีติ  ยถา  อ ฺเส  กาจิ  องฺคุลี  ทีฆา  โหติ     
กาจิ  รสฺสา    น  เอว  ตถาคตสฺส  ฯ  ตถาคตสฺส  ปน    
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มกฺกฏสฺเสว  ทีฆา  หตฺถปาทงฺคุลิโย  มเูล  ถูลา  อนุปุพฺเพน   
คนฺตฺวา  อคฺเค  ตนุกา  นิยยฺาสเตเลน  มทฺทิตฺวา  วฏฏิตหร ิ
ตาลวฏฏิสทสิา  โหนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต   ทีฆงฺคุลีติ  ฯ     
        มุทุตลนุหตฺถปาโทติ  สปฺปมณฺเฑ  โอสาทิตฺวา  ปต   
สตวารวิหตกปฺปาสปฏล  วิย  มุทุ  ฯ  (๑)  ชาตมตฺตกุมารสฺส  วิย  จ   
นิจฺจกาล  ตลุนา  จ  หตฺถปาทา  อสฺสาติ  มุทุตลุนหตฺถ- 
ปาโท  ฯ     
        ชาลหตฺถปาโทติ  น  จมฺเมน  ปฏพิทฺธองฺคุลนฺตโร  ฯ  เอทิโส  
หิ  ผณหตฺถโก  ปรุิสโทเสน  อุปหโต  ปพฺพชฺชป  น  ลภติ  ฯ  
ตถาคตสฺส  ปน  จตสฺโส  หตฺถงฺคุลิโย  ป ฺจป  ปาทงฺคุลิโย  
เอกปฺปมาณา  โหนฺติ  ฯ  ตาส  เอกปฺปมาณตาย  ยวลกฺขณ   
อ ฺม ฺ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ติฏติ  ฯ  อถสฺส  หตฺถปาทา  กุสเลน   
วฑฺฒกินา  โยชิตชาลวาตปานสทิสา  โหนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต 
ชาลหตฺถปาโทติ  ฯ   
        อุทฺธ  ปติฏ ิตโคปฺผกตฺตา  อุสฺสงฺขา  ปาทา  อสฺสาติ   
อุสฺสงฺขปาโท  ฯ  อ ฺเส  หิ  ปฏ ิปาเท  โคปฺผกา  โหนฺติ  ฯ  เตน  
เนส  ปาทา  อาณิพทฺธา  วิย  ถทฺธา  (๒)  โหนฺติ    น  ยถาสุข   
ปริวตฺตนฺติ  ฯ  คจฺฉนฺตาน  ปาทตลานิ  น  ทิสฺสนติฺ  ฯ  ตถาคตสฺส   
ปน  อภิรุหิตฺวา  อุปริ  โคปฺผกา  ปติฏหนฺติ  ฯ เตนสฺส  นาภิโต    
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ปฏาย  อุปรมิกาโย  นาวาย  ปตสุวณฺณปฏิมา  วิย  นิจฺจโล   
โหติ    อโธกาโยว  อิ ฺชติ  ฯ  สุเขน  ปาทา  ปริปตฺตนฺติ  ฯ   
ปุรโตป  ปจฺฉโตป  อุภยปสฺเสสุป  ตฺวา  ปสฺสนฺตาน  ปาทตลานิ   
ป ฺายนฺติ    น  หตฺถีน  วิย  ปจฺฉโตเยว  ฯ   
        เอณิชงฺโฆติ  เอณิมิคสทิสชงฺโฆ  มสุสฺสเทน  ปริปุณฺณชงฺโฆ     
น  เอกโต  พทฺธปณฺฑิกมโส  ฯ  สมนตฺโต  สมสณฺ ิเตน   
มเสน  ปริกฺขิตฺตาหิ  สุวฏฏิตาหิ  สาลคิพฺภสทิสาหิ  ชงฺฆาหิ  
สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ  ฯ   
        อโนนมนฺโตติ  อนมนฺโต  ฯ  เอเตนสฺส  อขุชฺชอวามนภาโว   
ทีปโต  ฯ อวเสสา  ชนา  หิ  ขุชชฺา  วา  โหนฺติ  วามนา   
วา  ฯ  ขุชชฺาน  อุปริมกาโย  อปริปุณฺโณ  โหติ    วามนาน   
เหฏ ิมกาโย  ฯ  เต  อปรปิุณฺณกายตฺตา  น  สกฺโกนฺติ  อโนนมนฺตา   
ชนฺนุกานิ  ปริมชฺชิตุ   ฯ  ตถาคโต  ปน  ปริปุณฺณอุภยกายตฺตา  
สกฺโกติ  ฯ    
        อุสภวารณาทีน  วิย  สุวณฺณปทุมกณฺณิกสทิเส  โกเส   
โอหิต  ปฏิจฺฉนฺน  วตฺถคุยฺห  อสฺสาติ  โกโสหิตวตฺถคุโยฺห  ฯ  วตฺถ- 
คุยฺหนฺติ  วตฺเถน  คูหิตพฺพ  องฺคชาต  วุจฺจติ  ฯ  
        สุวณฺณวณฺโณติ  ชาติหิงฺคุลเกน  มชฺชิตฺวา  ทปีทาธาย  (๑)   
ฆสิตฺวา  เครุกปริกมฺม  กตฺวา  ปตฆนสุวณฺณรูปกสทิโสติ    
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อตฺโถ  ฯ  เอเตนสฺส  ฆนสินิทฺธสณฺหสรีรต  ทสฺเสตฺวา  ฉวิวณฺณ- 
ทสฺสนตฺถ  ก ฺจนสนฺนิภตฺตโจติ  วุตฺต  ฯ  ปุริมสฺส  วา  เววจนเมว  
เอต  ฯ    
        รโชชลลฺนฺติ  รโช  วา  มล  วา  น  อุปลิมฺปตีติ   
น  ลคฺคติ  ฯ ปทุมปณฺณโต อุทกพินฺทุ  วิย  วิวฏฏติ  ฯ  หตฺถ- 
โธวนปาทโธวนาทีนิ  ปน  อุตุคหณตฺถาย  เจว  ทายกาน   
ปุ ฺผลตฺถาย  จ  พุทฺธา  กโรนฺติ  ฯ  วตฺตสีเสนาป  จ   
กโรนฺติเยว  ฯ  เสนาสน  ปวิสนฺเตน  หิ  ภิกฺขุนา  ปาเท   
โธวิตฺวา  ปวิสิตพฺพนฺติ  วุตฺตเมต  ฯ(๑)     
        อุทฺธคฺคโลโมติ  อาวฏฏปรโิยสาเน  อุทฺธคฺคานิ  หุตฺวา   
มุขโสภ  โอโลกยมานานิ  (๒)  วิย   ิตานิ  โลมาน ิ อสฺสาติ   
อุทฺธคฺคโลโม  ฯ  
        พฺรหฺมชุุคตฺโตติ  พฺรหฺมา  วิย  อุชุคตฺโต  ฯ  อุชุเมว  อุคฺคต- 
ทีฆสรีโร  ฯ  เยภุยฺเยน  หิ  สตฺตา  ขนฺเธ  กฏิย  ชานสูติู  ตีสุ   
าเนสุ  นมนฺติ  ฯ  เต  กฏยิ  นมนฺตา  ปจฺฉโต  นมนฺติ  ฯ   
อิตเรสุ  ทฺวีสุ  าเนสุ  ปุรโต  ฯ  ทีฆสรีรา  ปเนเก  ปสฺสวงฺกา  
โหนฺติ  ฯ  เอเก  มุข  อุนฺนาเมตฺวา  นกฺขตฺตานิ  คณยนฺตา  วิย  
จรนฺติ  ฯ  เอเก  อปฺปมสโลหิตา  สูลสทิสา  โหนฺติ  ฯ  ปเวธมานา  
คจฺฉนฺติ  ฯ  ตถาคโต  ปน  อุชุเมว  อุคฺคนฺตฺวา  ทีฆปฺปมาโณ    
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เทวนคเร  อุสฺสิตสุวณฺณโตรณ  วิย  โหติ   ฯ   
        สตฺตุสฺสโทติ  เทฺว  หตฺถปฏ ิโย  เทฺว  ปาทปฏ ิโย  เทฺว   
อสกูฏานิ  ขนฺโธติ  อิเมสุ  สตฺตสุ  าเนสุ  ปริปุณฺณมสุสฺสโท  
อสฺสาติ  สตฺตุสฺสโท  ฯ  อ ฺเส  ปน  หตฺถปาทปฏ ีสุ  นหารชุาลา   
ป ฺายนฺติ  ฯ  อสกูฏขนฺเธสุ  อฏ ิโกฏิโย  ฯ  เต  มนุสฺสเปตา  วิย   
ขายนฺติ    น  เอว  (๑)  ตถาคโต  ฯ  ตถาคโต  ปน  สตฺตสุ  าเนสุ   
ปริปุณฺณมสุสฺสทตฺตา  นิคฺคุฬฺหนหารุชาเลหิ  หตฺถปฏาทีหิ   
วฏเฏตฺวา  ปตสุวณฺณวณฺณาลิงฺคสทิเสน  ขนฺเธน  สลิารูปก  วิย  
จิตฺตกมฺมรูปก  วิย  จ  ขายติ  ฯ     
        สีหสฺส  ปุพฺพฑฺฒ  วิย  กาโย  อสสฺาติ  สีหปุพฺพฑฺฒกาโย  ฯ   
สีหสฺส  หิ  ปรุตฺถิมกาโยว  ปริปุณฺโณ  โหติ    ปจฺฉิมกาโย   
อปริปุณฺโณ  ฯ  ตถาคตสฺส  ปน  สีหสฺส  ปุพฺพฑฺฒกาโย  สพฺโพ   
กาโย  ปริปณฺุโณ  ฯ  โส  หิ  สีหสฺเสว  น  ตตฺถ  ตตฺถ   
วินตุคฺคตาทิวเสน  ทุสฺสณฺ ิตวิสณฺ ิโต  ฯ  ทีฆยุตฺตฏาเน  ปน  
ทีโฆ  ฯ  รสฺสกิสถูลอนุวฏฏิตยุตฺตฏาเนสุ  ตถาวิโธว  โหติ   ฯ   
        วุตฺต  เหต  มนาปเย  จ  โข  ภิกฺขเว  กมฺมวิปาเก   
ปจฺจุปฏ ิเต  เยหิ  องฺเคหิ  ทีเฆหิ  โสภติ  ฯ  ตานิ  องฺคานิ  ทีฆานิ  
สณฺหนฺติ  ฯ  เยหิ  องฺเคหิ  รสฺเสหิ  โสภติ  ฯ  ตานิ  องฺคานิ  รสฺสานิ   
สณฺหนฺติ  ฯ  เยหิ  องฺเคหิ  ถูเลหิ  โสภติ  ฯ  ตานิ  องฺคานิ  ถูลานิ    
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สณฺหนฺติ  ฯ  เยหิ  องฺเคหิ  กิเสหิ  โสภติ  ฯ  ตานิ  องฺคานิ  กิสานิ   
สณฺหนฺติ  ฯ  เยหิ  องฺเคหิ  วฏเฏหิ  โสภติ  ฯ  ตานิ  องฺคานิ  วฏฏานิ   
สณฺหนฺตีติ  ฯ   
        อิติ  นานาจิตฺเตน  ปุ ฺจิตฺเตน  จิตฺติโต  ทสหิ  ปารมีหิ   
สชฺชิโต  ตถาคตสฺส  อตฺตภาโว  ฯ  ตสฺส  โลเก  สพฺพสิปฺปโน  วา  
อิทฺธิมนฺโต  วา  ปฏิรูปกป  กาตุ   น  สกฺโกนฺติ  ฯ   
        จิตนฺตรโสติ  อนฺตรส  วุจฺจติ  ทฺวินฺน  โกฏฏานมนฺตร  ฯ   
ต  จิต  ปริปณฺุณมสฺสาติ  จิตนฺตรโส  ฯ  อ ฺเส  หิ  ต  าน   
นินฺน  โหติ    เทฺว  ปฏ ิโกฏฏา  ปาฏิเยกฺก  ป ฺายนฺติ  ฯ   
ตถาคตสฺส  ปน  กฏิโต  ปฏาย  มสปฏล  ยาว  ขนฺธา   
อุคฺคมฺม  สมุสฺสิตสุวณฺณผลก  วิย  ปฏ ึ  ฉาเทตฺวา  ปติฏ ิต  ฯ  
        นิโคฺรธปริมณฺฑโลติ  นิโคฺรโธ  วิย  ปริมณฺฑโล  ฯ  ยถา   
ปณฺณาสหตฺถตาย  วา  สตหตฺถตาย  วา  สมกฺขนฺธสาโข  นิโคฺรโธ  
ทีฆโตป  วิตฺถารโตป  เอกปฺปมาโณว  โหติ    เอว  กายโตป   
พฺยามโตป  เอกปฺปมาโณ  ฯ  ยถา  อ ฺเส  กาโย  วา  ทีโฆ   
โหติ  พฺยาโม  วา    น  เอว  วิสมปฺปมาโณติ  อตฺโถ  ฯ  เตเนว   
ยาวตกฺวสฺส  กาโยติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ยาวตโก  
อสฺสาติ  ยาวตกฺวสฺส  ฯ    
        สมวฏฏกฺขนฺโธติ  สมวฏฏิตกฺขนฺโธ  ฯ  ยถา  เอเก  โก ฺจา   
วิย  พกา  วิย  วราหา  วิย  จ  ทีฆคลา  วงฺกคลา  ปุถุลคลา  จ  โหนฺติ   
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กถนกาเล  สริาชาล  ป ฺายติ  ฯ  มนฺโท  สโร  นิกฺขมติ    น   
เอว  ตสฺส  ฯ ตถาคตสฺส  ปน  สุวฏฏิตสุวณฺณาลิงฺคสทิโส   
ขนฺโธ  โหติ    กถนกาเล  สิราชาล  น  ป ฺายติ  ฯ  เมฆสฺส  
วิย  คชชฺโต  สโร  มหา  โหติ   ฯ 
        รสคฺคสคฺคีติ  เอตฺถ  รส  คสนฺตีติ  รสคฺคสา  ฯ  รสหรณีนเมต   
อธิวจน  ฯ  ตา  อคฺคา  อสฺสาติ  รสคฺคสคฺคี  ฯ  ตถาคตสฺส   
หิ  สตฺตรสหรณิสหสฺสานิ  อุทฺธคฺคานิ  หุตฺวา  คีวายเมว  
ปฏิมุกฺกานิ  ฯ  ติลผลมตฺโตป  อาหาโร  ชิวฺหคฺเค  ปโต  สพฺพ   
กาย  อนุผรติ  ฯ  เตเนว  มหาปธาน  ปทหนฺตสฺส  เอก- 
ตณฺฑุลาทีหิป  กฬายยูสปสเตนาป  กายสฺส  ยาปน  อโหส ิ ฯ   
อ ฺเส  ปน  ตถา  อภาวา  น  สกลกาย  โอชา  ผรติ  ฯ   
เตน  เต  พหฺวาพาธา  โหนฺติ  ฯ  อิท  ลกฺขณ  อปฺปาพาธตา- 
สงฺขาตสฺส  นิสฺสนฺทผลสฺส  วเสน  ปากฏ  โหติ    ฯ  
        สีหสฺเสว  หนุ  อสฺสาติ  สีหหนุ  ฯ  ตตฺถ  สีหสฺส   
เหฏ ิมหนุเมว  ปริปุณฺณ  โหติ    น  อุปริม  ฯ  ตถาคตสฺส  ปน 
สีหสฺส  เหฏ ิม  วิย  เทฺวป  ปริปุณฺณานิ  ทฺวาทสิย  ปกฺขสฺส   
จนฺทสทิสานิ  โหนฺติ  ฯ    
        จตฺตาฬีสทนฺโตติอาทีสุ  อุปริมหนุเก  ปติฏ ิตา  วีสติ   
เหฏ ิเม  วีสตีติ  จตฺตาฬีส  ทนฺตา  อสฺสาติ  จตฺตาฬีสทนฺโต  ฯ   
อ ฺเส  หิ  ปริปุณฺณทนฺตานป  ทฺวตฺตึส  ทนฺตา  โหนฺติ  ฯ    
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ตถาคตสฺส  จตฺตาฬีส  ฯ   
        อ ฺเส ฺจ  เกจิ  ทนฺตา  อุจฺจา  เกจิ  นีจาติ  วิสมา   
โหนฺติ  ฯ  ตถาคตสฺส  ปน  สมุจฺฉินฺนสงฺขปฏล  วิย  สมา  ฯ  
        อ ฺเส  กุมฺภีลาน  วิย  ทนฺตา  วิรฬา  โหนฺติ   
มจฺฉมสาทีนิ  ขาทนฺตาน  ทนฺตนฺตร  ปรูติ  ตถาคตสฺส   
ปน  กนกผลกาย    สมุสสฺาปตวชิรปนฺติ  วิย  อวิรฬา  ตุลิกาย   
ทสฺสิตปริจฺเฉทา  วิย  ทนฺตา  โหนฺติ  ฯ   
        อ ฺเส ฺจ  ปูติทนฺตา  อุฏหนฺติ  ฯ  เตน  กาจิ  ทาา   
กาฬาป  วิวณฺณาป  โหนฺติ  ฯ  ตถาคโต  สุสุกฺกทาโ  โอสธิตาร- 
กป  อติกฺกมฺม  วิโรจมานาย  ปภาย  สมนฺนาคตทาโ  ฯ  
เตน  วุตฺตสุสุกฺกทาโติ  ฯ     
        ปหูตชโิวฺหติ  อ ฺเส  ชิวฺหา  ถลูาป  โหติ  กสิาป  รสฺสาป   
ถทฺธาป  วิสมาป  ฯ  ตถาคตสฺส  ปน  มุทุ  ทีฆา  ปถุุลา  วณฺณสมฺปนฺนา   
โหติ    โส  ต  ลกฺขณ  ปริเยสิตุ  อาคตาน  กงฺขาวิโนทนตฺถ   
มุทุกตฺตา  ต  ชิวฺห  กถินสูจึ  วิย  วฏเฏตฺวา  อุโภ  นาสิกโสตานิ   
ปรามสติ  ฯ  ทีฆตฺตา  อุโภ  กณฺณโสตานิ  ปรามสติ  ฯ  ปุถลุตฺตา   
เกสนฺตปริโยสาน  เกวลป  นลาฏ  ปฏจฺิฉาเทติ   เอว  ตสฺสา  
มุทุทีฆปุถุลภาว  ปกาเสนฺโต  กงฺข  วิโนเทติ    เอว  ติลกฺขณ- 
สมฺปนฺน  ชิวฺห  สนฺธาย  ปหูตชิโวฺหติ  วุตฺต  ฯ    
        พฺรหฺมสฺสโรติ  อ ฺเ  ฉินฺนสฺสราป  ภินฺนสสฺราป    
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กากสฺสราป  โหนฺติ  ฯ  ตถาคโต  ปน  มหาพฺรหฺมุโน  สรสทิเสน   
สเรน  สมนนฺาคโต  ฯ  มหาพฺรหฺมุโน  หิ  ปตฺตเสเมฺหหิ  อปล-ิ 
พุทฺธตฺตา  สโร  วิสุทฺโธ  โหติ    ตถาคเตนาป  กตกมฺม  ตสฺส 
วตฺถุ  โสเธติ  ฯ  วตฺถุสฺส  สุทฺธตฺตา  นาภิโต  ปฏาย  สมฏุหนฺโต   
สโร  วิสุทฺโธ  อฏงฺคสมนฺนาคโตว  สมุฏาติ  ฯ  กรวิโก  วิย   
ภณตีติ  กรวิกภาณี  ฯ  มตฺตกรวิกรุตม ฺชุโฆโสติ  อตฺโถ  ฯ   
        ตตฺริท  กรวิกรุทสรม ฺชุตาย   ฯ  กรวิกสกุเณ  กริ  มธุรรส   
อมฺพปกฺก  มขุตุณฺฑเกน  ปหริตฺวา  ปคฺฆริตรส  สายิตฺวา   
ปกฺเขน  ตาล  ทตฺวา  วิกชูมาเน  จตุปฺปทาทีนิ  มตฺตานิ   
วิย  ลฬิตุ  อารภนฺติ  ฯ  โคจรปฺปสุตาป  จตุปฺปทา  มุขคตานิป   
ติณานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  ต  สทฺท  สุณนฺติ  ฯ  วาฬมิคาป   ขุทฺทกมิเค  
อนุพนฺธมานา  อุกฺขิตฺตปาท  อนุกฺขิปตฺวาว  ติฏนฺติ  ฯ   
อนุพทฺธมิคาป  มรณภย  หิตฺวาป  ติฏนฺติ  ฯ  อากาเส  ปกฺขนฺน- 
ปกฺขิโนป  ปกฺเข  ปสาเรตฺวา  ติฏนฺติ  ฯ  อุทเก  มจฺฉาป   
กณฺณปฏล  น  อปฺโปเนฺตา   ต  สททฺ  สุณมานาว  ติฏนฺติ  ฯ  
เอว  ม ฺชุรุตา  กรวิกา  ฯ   
        อสนฺธมิิตฺตาป  ธมฺมาโสกสฺส  เทวี  อตฺถิ  นุ  โข  ภนฺเต   
พุทฺธสทฺเทน  สทิโส  กสสฺจิ  สทฺโทติ  สงฺฆ  ปุจฺฉิ  ฯ  อตฺถ ิ  
กรวิกสกุณสฺสาติ  ฯ  กุห ึ ภนฺเต  สกุณาติ  ฯ  หิมวนฺเตติ  ฯ   
สา  ราชาน  อาห  เทว  กรวิกสกุณ  ทฏ ุกามาติ  ฯ ราชา    
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อิมสฺมึ  ป ฺชเร  นิสีทิตฺวา  กรวิโก  อาคจฺฉตูติ  สุวณฺณป ฺชร   
วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  ป ฺชโร  คนฺตฺวา  เอกสฺส  กรวิกสฺส  ปุรโต  อฏาสิ  ฯ   
โสราชาณาย  อาคโต  ป ฺชโร   น  สกฺกา  อคนฺตุนฺติ  ตตฺถ   
นิสีทิ  ฯ  ป ฺชโร  อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  ปุรโตว  อฏาสิ  ฯ  กรวิก  
สทฺท  การาเปตุ  น  สกฺโกนฺติ  ฯ  อถ  ราชา  กถ  ภเณ   
อิเม  สทฺท  กโรนฺตีติ  อาห  ฯ  าตเก  ทิสฺวา  เทวาติ  ฯ   
อถ  น  ราชา  อาทาเสหิ  ปริกฺขิปาเปสิ  ฯ  โส  อตฺตโนว  
ฉาย  ทิสฺวา  าตกา  เม  อาคตาติ  ม ฺมาโน  ปกฺเขน  
ตาฬ  ทตฺวา  ม ฺชุสฺสเรน  (๑)  มณิวส  ธมมาโน  วิย  วิรว ิ ฯ   
สกลนคเร  มนุสฺสา  มตฺตา  วิย  ลฬึส ุ ฯ  อสนฺธิมิตฺตา  จินฺเตสิ  
อิมสฺส  ตาว  ติรจฺฉานสฺส  เอว  มธุโร  สทฺโท  ฯ  กทีิโส  น ุ  
โข  สพฺพ ฺ ุตาณสิริปฺปตฺตสฺส  ภควโต  อโหสีติ  ปตึ   
อุปฺปาเทตฺวา  ต  ปตึ  อวิชหิตฺวา  สตฺตหิ  ชงฺฆสเตหิ  สทฺธึ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ  ฯ  เอว  มธุโร  กรวิกสทฺโท  ฯ  ตโต  
สตภาเคน  สหสฺสภาเคน  จ  มธุรตโร  ตถาคตสฺส  สทฺโท  ฯ  โลเก   
ปน  กรวิกโต  อ ฺสฺส  มธุรสรสฺส  อภาวโตกรวิกภาณีติ   
วุตฺต  ฯ    
        อภินีลเนตฺโตติ  น  สกลนีลเนตฺโตว  นีลยุตฺตฏาเน  ปนสฺส   
อุมฺมาปุปฺผสทิเสน  อติวิสุทฺเธน  นีลวณฺเณน  สมนฺนาคตานิ  อกฺขีนิ    
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โหนฺติ  ฯ  ปตยุตฺตฏาเน  กณิการปุปผฺสทิเสน  ปตวณฺเณน  ฯ   
โลหิตยุตฺตฏาเน พนฺธุชีวกปุปฺผสทิเสน  โลหิตวณฺเณน  ฯ   
เสตยุตฺตฏาเน  โอสธิตารกสทิเสน  เสตวณฺเณน  ฯ  กาฬยุตฺตฏาเน  
อทฺทาริฏกสทิเสน  กาฬวณฺเณน  สมนฺนาคตานิ  สุวณฺณวิมาเน   
อุคฺฆาฏิตมณิสีหป ฺชรสทิสานิ  ขายนฺติ  ฯ  
        โคปขุโมติ  เอตฺถ  ปขุมนฺติ  สกล  จกฺขุภณฺฑ  อธิปฺเปต  ฯ   
ต  กาฬวจฺฉกสฺส  พหลธาตุก  โหติ   ฯรตฺตวจฺฉกสฺส  วิปฺปสนฺน  ฯ   
ตมุหุตฺตชาตรตฺตวจฺฉสทิสจกฺขุภณฺโฑติ  อตฺโถ  ฯ  อ ฺเส  หิ   
อกฺขิภณฺฑา  อปริปุณฺณา  โหนฺติ  ฯ  หตฺถิมูสิกกากาทีน  อกฺขิสทิเสหิ   
วินิคฺคเตหิ  คมฺภีเรหิป  อกขีฺหิ  สมนฺนาคตา  โหนฺติ  ฯ  ตถาคตสฺส   
ปน  โธวิตฺวา  มชฺชิตฺวา  ปตมณิคุฬิกา  วิย  มุทุสินทิฺธนีลสุขุมมานิ   
อกฺขีนิ  ฯ   
        อุณฺณาติ  อุณฺณโลมา  ฯ  ภมุกนตฺเรติ  ทฺวินฺน  ภมุกาน   
เวมชฺเฌ  นาสิกมตฺถเกเยว  ชาตา  ฯ  (๑)อุคฺคนฺตฺวา  ปน  นลาฏมชฺเฌ  
ชาตา  ฯ  โอทาตาติ  ปริสทฺุธา  โอสธิตารกวณฺณา  ฯ  มุทูติ   
สปฺปมณฺเฑ  โอสาเทตฺวา  ปตสตวารวิหตกปฺปาสปฏลสทิสา  ฯ   
ตูลสนฺนิภาติ  สิมฺพลิตูลลตาตูลสมานา  ฯ  อยมสฺสา  โอทาตตาย   
อุปมา  ฯ  สา  ปเนสา  โกฏิย  คเหตฺวา  อากฑฺฒิยมานา   
อุปฑฺฒพาหุปฺปมาณา  โหติ    วิสฺสฏา  ทกฺขิณาวฏฏวเสน    
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อาวฏฏิตฺวา  อุทฺธคฺคา  หุตฺวา  สนฺติฏติ  ฯ  สุวณฺณผลกมชฺเฌ   
ปตรชตพุพฺพุฬกา    วิย  สุวณฺณฆฏโต  นิกฺขมมานา  ขีรธารา   
วิย  อรุณปฺปภาร ฺชิเต  คคนตเล  โอสธิตารกา  วิย  จ   
อติมโนหราย  สริิยา  วิโรจติ  ฯ   
        อุณฺหีสสีโสติ  อิท  ปริปุณฺณนลาฏต ฺเจว  ปริปุณฺณสีสต ฺจาติ   
เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  วุตฺต  ฯ  ตถาคตสฺส  หิ  ทกขิฺณกณฺณจุลฺลิกโต  
ปฏาย  มสปฏล  อุฏหตฺิวา  สกลนลาฏ  ฉาทยมาน  ปูรยมาน   
คนฺตฺวา  วามกณฺณจุลฺลิกาย  ปติฏ ิต  ฯ  ร ฺโ  พทฺธอุณฺหีสปฏโฏ  
วิย  วิโรจติ  ฯ  ปจฺฉิมภวิกโพธิสตฺตาน  กริ  อิม  ลกฺขณ  วิทิตฺวา   
ราชูน  อุณฺหสีปฏฏ  อกสุ  ฯ  อย  ตาว  เอโก  อตฺโถ  ฯ  อ ฺเ   
ปน  ชนา  อปริปุณฺณสีสา  โหนฺติ  ฯ  เกจิ  กปฺปสสีา  ฯ  เกจิ   
ผลสีสา  ฯ  เกจิ  อฏ ิสีสา  ฯ  เกจิ  ตมฺุพสีสา  ฯ  เกจิ  ปพฺภารสีสา  ฯ  
ตถาคตสฺส  ปน  อารคฺเคน  วฏเฏตฺวา  ปต  วิย  สปุริปุณฺณ   
อุทกพพฺพุฬกสทิส   สีส  โหติ    ตตฺถ  ปุริมนเยน  อุณฺหีส- 
เว ิตสีโส  วิยาติ  อุณฺหีสสีโส  ฯ  ทุติยนเยน  อุณฺหีส  วิย  
สพฺพตฺถ  ปรมิณฺฑลสีโสติ  อุณฺหีสสีโส  ฯ   
        อิมานิ  ปน  มหาปุรสิลกฺขณานิ  กมฺม  กมฺมสริกฺขก   
ลกฺขณ  ลกฺขณานิสสนฺติ  อิเม  จตฺตาโร  โกฏาเส  เอเกกสฺมึ   
ลกฺขเณ  ทสฺเสตฺวา  กถิตานิ  สุกถิตานิ  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา   
ภควตา  ลกฺขณสุตฺเต (๑)  วุตฺตานิ  อิมานิ  กมฺมาทีนิ  ทสฺเสตฺวา    
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กเถตพฺพานิ  ฯ  สุตฺตวเสน  วินิจฺฉิตุ  อสกฺโกนฺเตน  สุมงฺคล- 
วิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย  ตสฺเสว  สุตฺตสฺส  วณฺณนาย   
วุตฺตนเยเนว   คเหตพฺพานิ  ฯ   
        อิเมหิ  โข  โภ  โส  ภว  โคตโมติ  โภ  อาจริย  อิเมหิ   
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ  โส  ภว  โคตโม  สมนนฺาคโต  
เทวนคเร  สมุสฺสิตรตนวิจิตฺต  สุวณฺณโตรณ  วิย  โยชนสตุพฺเพโธ   
สพฺพผาลิผุลฺโล  (๑)  ปารจฺิฉตฺตโก  วิย  เสลนฺตรมหฺิ  สุปุปฺผิตสาลรุกฺโข  
วิย  ตาราคณปฏิมณฺฑิตคคนตลมิว  จ  อตฺตโน  สริวิิภเวน  โลก   
อาโลก  กุรุมาโน  วิย  จรตีติ  อิมมตฺถป  ทีเปตฺวา  กิริยาจาร   
อาจิกฺขิตุ  คจฺฉนฺโต  โข  ปนาติอาทิมาห  ฯ   
        ทกฺขิเณนาติ  พุทฺธาน  (๒)  หิ  ตฺวา  วา  นิสีทิตฺวา  วา  
นิปชฺชิตฺวา  วา  คมน  อภินีหรนฺตาน  ทกฺขิณปาโทว  ปุรโต  
โหติ    สตตปาฏิหาริย  กเิรต  ฯ  นาติทูเร  ปาท  อุทฺธรตีติ   
ต  ทกฺขิณปาท  น  อติทูเร  (๓)เปสฺสามีติ  อุทฺธรติ  ฯ  อติทูร ฺหิ   
อภิหริยมาเน  ทกฺขิณปาเท   วามปาโท  อากฑฺฒิยมาโน  คจฺเฉยฺย     
ทกฺขิณปาโทป  ทูร  คนฺตุ  น  สกฺกุเณยฺย  ฯ  อาสนฺเนเยว   
ปติฏเหยฺย  ฯ  เอว  สติ  ปทวิจฺเฉโท  นาม  โหติ  ฯ 
ทกฺขิณปาเท  ปน  ปมาเณเนว  อุทฺธเต  วามปาโทป  ปมาเณเนว   
อุทฺธริยติ  ฯ  ปมาเณน  อุทฺธโต  ปติฏหนฺโตป  ปมาเณเนว  
ปติฏาติ  ฯ  เอว  (๔)  ปมาเณน  ตถาคตสฺส  ทกฺขิณปาทกิจฺจ    
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วามปาเทน  นิยมิต  ฯ วามปาทกิจฺจ  ทกฺขิณปาเทน  นิยมิตนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ   
        นาติสีฆนฺติ  ทิวาวิหารภตฺตตฺถาย  คจฺฉนฺโต  ภิกฺขุ  วิย   
น  อติสีฆ  คจฺฉติ  ฯ  นาติสนิกนฺติ  ยถา  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺโต   
โอกาส  น  ลภติ  ฯ  เอว  น  อติสนิก  คจฺฉติ  ฯ  อทฺทุเวน   
อทฺทุวนฺติ  ชนฺนุเกน  ชนนฺุก  น  สตฺถ ึ อุนฺนาเมตีติ  คมฺภีเร  อุทเก   
คจฺฉนฺโต  วิย  น  อูรุ  อุนนฺาเมติ    น  โอนาเมตีติ  รุกฺข- 
สาขาเฉทนทณฺฑงฺกุสปาโท  วิย  น  ปจฺฉโต  โอสกกฺาเปติ  ฯ   
น  สนฺนาเมตีติ  โอวทฺธฏาเนหิ  (๑)  ปาท  โกฏเฏนฺโต  วิย  น   
ถทฺธ  กโรติ    น  วินาเมตีติ  ยนฺตรูปก  กีฬาเปนฺโต  วิย   
น  อิโต  จิโต  จ  จาเลติ  ฯ  อธรกาโยวาติ  เหฏ ิมกาโยว  
อิ ฺชติ  ฯ  อุปริมกาโย  นาวาย  ปตสุวณฺณปฏิมา  วิย  นิจฺจโล 
โหติ    ทูเร  ตฺวา  โอโลเกนฺโต  ห ิ พุทฺธาน   ิตภาว  วา   
คมนภาว  วา  น  ชานาติ  ฯ  กายพเลนาติ  พาหา  ขิปนฺโต   
สรีรโต  เสเทหิ  มุจฺจนฺเตหิ  น  กายพเลน  คจฺฉติ  ฯ   
สพฺพกาเยเนวาติ  คีว  อปริวตฺเตตฺวา  ราหุโลวาเท  วุตฺตนาคาว- 
โลกิตวเสเนว  อปโลเกติ  ฯ   
        น  อุทฺธนฺติอาทีสุ  นกฺขตฺตานิ  คณนฺโต  วิย  น  อุทฺธ   
อุลฺโลเกติ    นฏ  กากณิก  วา  มาสก  วา  ปริเยสนฺโต  วิย  น    
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อโธ  โอโลเกติ    น  หตฺถิอสฺสาทโย  ปสฺสนฺโต  วิย  อิโต   
จิโต  จ  วิกฺเขปมาโน  คจฺฉติ  ฯ  ยุคมตฺตนฺติ  นววิทตฺถิมตฺเต   
จกฺขูนิ  เปตฺวา  คจฺฉนฺโต  ยุคมตฺต  เปกฺขติ  นาม  ฯ  ภควาป   
ยุเค  ยุตฺโต  สุทนฺตอาชานีโย  วิย  เอตฺตก  ปสฺสนโฺต  คจฺฉติ  ฯ  
ตโต  จสฺส  อุตฺตรินฺติ  (๑)ยุคมตฺตโต  ปร  น  ปสฺสตีติ   
น  วตฺตพฺโพ   น  หิ  กฏุฏ  วา  กวาฏ  วา  คจฺโฉ  วา   
ลตา  วา  อาวริตุ  สกโฺกติ  ฯ  อถขฺวสฺส  อนาวรณาณสฺส   
อเนกานิ  จกฺกวาฬสหสฺสานิ  เอกงฺคณาเนว  โหนฺติ  ฯ  อนฺตรฆรนฺติ  
เหฏา  มหาสกุลุทายิสุตฺเต  อินฺทขีลโต  ปฏาย  อนฺตรฆร  ฯ อิธ   
ฆรอุมฺมารโต  ปฏาย  เวทิตพฺพ    น  กายนฺติอาทิ  ปกติ 
อิริยปเถเนว  ปวิสตีติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  ทลิทฺทมนุสฺสาน   
นีจฆรก  ปวิสนฺเตป  หิ  ตถาคเต  ฉทน  วา  อุคฺคจฺฉติ  ฯ  ปวี   
วา  โอคจฺฉติ  ฯ  ภควา  ปน  ปกติคมเนเนว  คจฺฉติ    นาติทูเรติ   
อติทูเร  ปริวตฺตนฺเตน  หิ  เอก  เทฺว  ปทวาเร  ปฏ ิภาเคน  คนฺตฺวา  
นิสีทิตพฺพ  โหติ  อจฺจาสนฺเน  ปริวตฺตนฺเตน  เอก  เทฺว  ปทวาเร  
ปุรโต  คนฺตฺวา  นิสีทิตพฺพ  โหติ    ตสฺมา  ยสฺมึ  ปทวาเรน 
 ิเตน  ปุรโต  วา  ปจฺฉโต  วา  อคนฺตฺวา  นิสีทิตพฺพ  โหติ     
ตตฺถ  ปริวตฺตติ  ฯ   
        ปาณินาติ  กฏิวาตาพาธิโก  วิย  น  อาสน  หตฺเถหิ  คเหตฺวา   
#  ๑.  ม.  อุตฺตรีติ   ฯ  
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นิสีทติ  ฯ  ปกฺขิปตีติ  โย  กิ ฺจิ  กมฺม  กตฺวา  กีฬนโฺต   ิตโกว   
ปตติ  ฯ  โยป  โอริม  องฺค  นิสฺสาย  นิสินฺโน  ฆสนฺโต  ยาว   
ปาริมงฺคา  คจฺฉติ  ฯ  ปารมิงฺค  วา  นิสฺสาย  นิสินฺโน  ตเถว   
ยาว  โอริมงฺคา  อาคจฺฉติ  ฯ  สพฺโพ  โส  (๑)อาสเน  กาย  ปกฺขิปติ   
นาม  ฯ  ภควา  ปน  เอว  อกตฺวา  อาสนสฺส  มชฺเฌ  โอลมฺพก   
วาเรนฺโต  วิย  ตูลปจุ  เปนฺโต  วิย  สณิก  นิสีทติ  ฯ   
หตฺถกุกฺกุจฺจนฺติ  ปตฺตมุขวฏฏิย  อุทกพินฺทุปน  มกฺขิกวีชนิยา  จ   
ปณฺณจฺเฉทนผาลนาทิ  หตฺเถน  อส ฺตกรณ  ฯ  ปาทกุกฺกุจฺจนฺติ   
ปาเทน  ภูมิฆสนาทิ  อส ฺตกรณ  ฯ   
        น  ฉมฺภตีติ  น  ภายติ    น  กมฺปตีติ  น  โอสีทติ   ฯ 
น  เวธตีติ  น  จลติ    น  ปริตสฺสตีติ  ภยปริตสฺสนายป   
ตณฺหาปริตสฺสนายป  น  ปริตสฺสติ  ฯ  เอกจฺโจ  หิ  ธมฺมกถาทีน   
อตฺถาย  อาคนฺตฺวา  มนุสฺเสสุ  วนฺทิตฺวา   ิเตสุ  สกขิฺสฺสามิ   
นุ  โข  เตส  จิตฺต  คณฺหนฺโต  ธมฺม  วา  กเถตุ   ฯ  ป ฺห   
วา  ปุจฺฉิโต  วิสฺสชฺเชตุ   ฯ  ภตฺตานุโมทน  วา  กาตุนฺติ  ภยปรติสฺสนาย 
ปริตสฺสติ  ฯ  เอกจฺโจ  มนาปา  นุ  โข  เม  ยาคุ  อาคจฺฉิสฺสติ   
มนาป  อนฺตรขชฺชกนฺติ  วา  ตณฺหาปริตสฺสนาย  ปริตสฺสติ  ฯ  
ตทุภยมฺป  ตสฺส  นตฺถีติ  น  ปริตสฺสติ  ฯ วิเวกาวฏโฏ  วิเวเก  
นิพฺพาเน  อาวฏฏมานโส  หุตฺวา  ฯ  วิเวกวตฺโตติป  ปาโ  ฯ    
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วิเวกวตฺตยุตฺโต  หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  วิเวกวตฺต  นาม  กตภตฺต- 
กิจฺจสฺส  ภิกฺขุโน  ทิวาวิหาเร  สมถวิปสฺสนาวเสน  มลูกมฺมฏาน  
คเหตฺวา  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสีทน  ฯ  เอว  นิสินนฺสฺส  หิ  
อิริยาปโถ  อุปสนฺโต  โหติ   ฯ 
        น  ปตฺต  อุนฺนาเมตีติอาทีสุ  เอกจฺโจ  ปตฺตมุขวฏฏิยา   
อุทกทาน  อาหรนฺโต  วิย  (๑)  ปตฺต  อุนฺนาเมติ  ฯ  เอโก  ปาทปฏ ิย   
เปนฺโต  วิย  โอนาเมติ  ฯ  เอโก  พทฺธ  กตฺวา  คณฺหาติ  ฯ  
เอโก  อิโต  จิโต  จ  ผนทฺาเปติ  ฯ  เอว  อกตฺวา  อุโภหิ   
หตฺเถหิ  คเหตฺวา  อีสก  นาเมตฺวา  อุทก  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  อตฺโถ  ฯ   
น  สมฺปริวตฺตกนฺติ  ปริวตฺเตตฺวา  ปมเมว  ปตฺตปฏ ึ  น   
โธวติ    นาติทูเรติ  ยถา  นิสินฺนาสนโต  ทูเร  ปตติ    น  เอว   
ฉฑฺเฑติ    นาจฺจาสนฺเนติ  ปาทมูเลเยว  น  ฉฑฺเฑติ  ฯ  
วิจฺฉฑฺฑยมาโนติ  วิกรินฺโต  ฯ  ยถา  ปฏิคฺคเหตฺวา (๒)  คาหโก โธวติ  ฯ  (๓)  
น  เอว  ฉฑฺเฑติ  ฯ   
        นาติโถกนฺติ  ยถา  เอกจฺโจ  ปาปจฺโฉ  อปฺปจฺฉต  ทสฺเสนฺโต   
มุฏ ิมตฺตเมว  คณฺหาติ    น  เอว  ฯ  อติพหุนฺติ  ยาปนมตฺตโต   
อติเรก  ฯ  พฺย ฺชนมตฺตายาติ  พฺย ฺชนสฺส  มตฺตา  นาม  โอทน  
จตุตฺโถ  ภาโค  ฯ  เอกจฺโจ  หิ  ภตฺเต  มนาเป  ภตฺต    คณฺหติ    
พฺย ฺชเน  มนาเป  พฺย ฺชน  พหุ   สตฺถา  ปน   ตถา  น    
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คณฺหาติ    น  จ  พฺย ฺชเนนาติ  อมนาป  หิ  พฺย ฺชน  เปตฺวา   
ภตฺตเมว  ภุ ฺชนฺโต  ภตฺต  วา  เปตฺวา  พฺย ฺชนเมว  ขาทนฺโต   
พฺย ฺชเนน  อาโลป  อตินาเมติ  นาม  ฯ  สตฺถา  เอกนฺตริก  (๑)   
พฺย ฺชน  คณฺหาติ  ฯ  ภตฺตมฺป  พฺย ฺชนมฺป  เอกโต  ปติฏเปติ  ฯ  (๒)   
ทฺวตฺติกฺขตฺตุนฺติ  ตถาคตสฺส  หิ  ปุถชุวฺิหาย  ทนฺตาน  อุปนีต- 
โภชน  ทฺวตฺติกฺขตฺตุ  ทนฺเตหิ  ผุฏมตฺตเมว  สณฺหกรณีย   
ปฏ ิวิเลปน  วิย  โหติ    ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  น  มุเข  อาสิฏาติ   
โปกฺขรปตฺเต  ปติตอุทกพินฺทุ  วิย  วินวิตฺติตฺวาป  ปรคลเมว  ยาติ   
ตสฺมา  อวสิฏา  น  โหติ    รสปฏิสเวทีติ  มธุรติตฺต- 
กฏกาทิรส  ชานาติ  ฯ  พุทฺธาน  หิ  อนฺตมโส  ปานีเยป   
ทิพฺโพชา  ปกฺขิตฺตาว  โหติ  เตน  เนส  สพฺพตฺเถว  รโส   
ปากโฏ  โหติ  รสเคโธ  ปน  นตฺถ ิ ฯ   
        อฏงฺคสมนฺนาคตนฺติ  เนว  ทวายาติ  วุตฺเตหิ    องฺเคหิ   
สมนฺนาคต  ฯ  วิสุทฺธิมคฺเค  ปนสฺส  วินิจฺฉโย  อาคโตติ  สพฺพา- 
สวสุตฺเต  (๓) วุตฺตเมต  ฯ  หตฺเถสุ  โธเตสูติ  สตฺถา  ก ึ กโรติ ฯ 
ปม  ปตฺตสฺส  คหณฏาน  โธวติ  ฯ  ตตฺถ  ปตฺต  คเหตฺวา  
สุขุมชาลหตฺถ  เปเสตฺวา  เทฺว  วาเร  ส ฺจาเรติ  ฯ  เอตฺตาวตา   
โปกฺขรปตฺเต  ปติตอุทก  วิย  วินิวตฺติตฺวา  (๔)  คจฺฉติ   น  จ   
อนตฺถิโกติ  ยถา  เอกจฺโจ  ปตฺต  อาธารเก  เปตฺวา  ปตฺเต    
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อุทก  น  ปุ ฺฉติ  ฯ  รเช  ปตนฺเต  อชฺฌุเปกฺขติ    น  เอว   
กโรติ    น  จ  อติเวลานุรกฺขีติ  ยถา  เอกจฺโจ  ปมาณาติกฺกนฺต   
อารกฺข  เปติ  ฯ  ภุ ฺชิตฺวา  วา  ปตฺเต  อุทก  ปุ ฺฉิตฺวา  
จีวรโภคนฺตร  ปเวเสตฺวา  ปตฺต  อุทเรน  อกฺกมิตฺวา  คณฺหาติ     
น  เอว  กโรติ  ฯ 
        น  จ  อนุโมทนสฺสาติ  โย  ห ิ ภุตฺตมตฺโตว  ทารเกสุ   
ภตฺตตฺถาย  โรทนฺเตสุ  ฉาตชฺฌตฺเตสุ  มนุสฺเสสุ  ภุ ฺชิตฺวา   
อนาคเตเสฺวว  อนุโมทน  อารภติ  ฯ  ตโต  สพฺพกมฺมานิ  ฉฑฺเฑตฺวา   
เอกจฺเจ  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  เอกจฺเจ  อนาคตาว  โหนฺติ  ฯ  อย  กาล   
อตินาเมติ  ฯ  โยป  มนุสฺเสสุ  อาคนฺตฺวา  อนุโมทนตฺถาย   
วนฺทิตฺวา  นิสินฺเนสุ  อนุโมทน  อกตฺวาว  กถ  ติสสฺ  ฯ  กถ  
ผุสฺส  ฯ  กถ  สุมน  ฯ  กถ  ติสฺเส  ฯ  กถ  ผุสฺเส  ฯ  กถ  สุมเน  กจฺจิตฺถ   
อโรคา  ฯ  สสฺส  สมฺปนนฺนฺติอาทึ  ปาฏิเยกฺก  กถ  สมุฏาเปติ  ฯ   
อย  อนุโมทนสฺส  กาล  อตินาเมติ  ฯ  มนุสฺสาน  ปน  โอกาส   
ตฺวา  อายาจิตกาเล  กเถนฺโต  นาตินาเมติ  นาม  ฯ  สตฺถา   
ตถา  กโรติ  ฯ 
        น  ต  ภตฺตนฺติ  กึ  ภตฺต  นาเมต  อุตฺตณฺฑุล  อติ- 
กิลินฺนนฺติอาทีนิ  วตฺวา  น  ครหติ    น  อ ฺ  ภตฺตนฺติ   
สฺวาตนาย  วา  ปุนทิวสาย  วา  ภตฺต  อุปฺปาเทสฺสามีติ  หิ   
อนุโมทน  กโรนฺโต  อ ฺ  ภตฺต  ปฏกิงฺขติ  ฯ  โย วา ยาว  
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มาตุคามาน  ภตฺต  ปจฺจติ  ฯ  (๑)  ตาว  อนุโมทน  กริสฺสามิ  ฯ  อถ  
เม  อนุโมทนาวสาเน  อตฺตโน  ปกฺกภตฺตโตป  โถก  ทสฺสนฺตีติ   
อนุโมทน  วฑฺเฒติ  ฯ  อยมฺป  ปฏิกงฺขติ  นาม  ฯ  สตฺถา  น   
เอว  กโรติ    น  จ  มุ ฺจิตุกาโมติ  เอกจฺโจ  หิ  ปฏสิมุ ฺจิตฺวา   
คจฺฉติ  ฯ  เวเคน  อนุพนฺธิตพฺโพ  โหติ    สตฺถา  ปน  น  เอว   
คจฺฉติ  ฯ  ปริสาย  มชฺเฌ   ิโตว  คจฺฉติ  ฯ  อจฺจุกฺกฏนฺติ  โย  
หิ  ยาว  หนุกฏ ิโต  อุกขิฺปตฺวา  ปารุปติ  ฯ  ตสฺส  อจฺจุกฺกฏ   
นาม  โหติ    โย  ยาว  โคปฺผกา  โอตาเรตฺวาว  ปารุปติ  ฯ  ตสฺส   
อจฺจุกฺกฏ  โหติ    โยป  อุภโต  อุกฺขิปตฺวา  อุทร  วิวริตฺวา   
ยาติ  ฯ  ตสฺสป  อจฺจุกฺกฏ  โหติ    โย  เอกส  กตฺวา  ถน   
วิวริตฺวา  ยาติ  ฯ  ตสฺสป  อจฺจุกฺกฏ  ฯ  สตฺถา  ต  สพฺพ  น   
กโรติ   ฯ 
        อลลฺีนนฺติ  ยถา  อ ฺเส  เสเทน  ตินฺต  อลลฺียติ    น   
เอว  สตฺถุ  ฯ  อปกฏนฺติ  ขลิสาฏโก  วิย  กายโต  มจฺุจิตฺวาป   
น  ติฏติ  ฯ  วาโตติ  เวรมฺภวาโตป  อุฏหิตฺวา  จาเลตุ  น   
สกฺโกติ  ฯ  ปาทมณฺฑนานุโยคนฺติ  อิฏกาย  ฆสนาทีหิ  ปาท- 
โสภานุโยค  ฯ  ปกฺขาเลตฺวาติ  ปาเทเนว  ปาท   โธวิตฺวา  ฯ  โส  
เนว  อตฺตพฺยาพาธายาติอาทีนิ  น  ปุพฺเพนิวาสเจโตปริยาณาน   
อตฺถิตาย  วทติ  ฯ  อิริยาปถสนฺตต  ปน  ทิสฺวา  อนมุาเนน   
#๑.  ส.ี  ปจติ   ฯ  
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วทติ  ฯ  ธมมฺนฺติ  ปริยตฺติธมฺม    น  อุสฺสาเทตีติ  กึ  มหารฏ ิก   
กึ  มหากุฏมพิฺกาติอาทีนิ  วตฺวา  เคหสฺสิตวเสน  น  อุสฺสาเทติ  ฯ 
น  อปสาเทตีติ  กึ  อุปาสก  กถ  เต  วิหารมคฺโค  าโต   
กึ  ภเยน  นาคจฺฉสิ    น  หิ  ภิกฺขุ  กิ ฺจิ  อจฺฉินฺทิตฺวา   
คณฺหาติ  มา  ภายีติ  วา  ก ึ ตุยฺห  เอว  มจฺฉริยสฺส  ชีวิต   
นามาติ  วา  อาทีนิ  วตฺวา  เคหสฺสิตวเสน  น  อปสาเทติ ฯ   
        วิสฺสฏโติ  อสสฏโ(๑)  อปลิพุทฺโธ  ฯ วิ ฺเยฺโยติ   
วิ ฺาปนีโย  ปากโฏ  ฯ  วิสฺสฏตาเยว  เจส  วิ ฺเยฺโย  โหติ    ม ฺชูติ   
มธุโร  ฯ  สวนีโยติ  โสตสุโข  ฯ   มธรุตาเยว  เจส  สวนีโย  โหติ  ฯ 
พินฺทูติ  สมปฺณฺฑิโต  ฯ  อวิสารีติ  อวิสโฏ  พินฺทุตาเยว   
เจส  อวิสารี  โหติ    คมฺภีโรติ  คมฺภีรสมุฏ ิโต    นินฺนาทีติ   
นินฺนาทวา  ฯ  คมฺภีรตาเยว  เจส  นินนฺาที  โหติ  ยถา  ปริสนฺติ   
จกฺกวาฬปริยนฺตมฺป  เอกาพทฺธปริส  วิ ฺาเปติ  ฯ  พหิทฺธาติ   
องฺคุลิมตฺตมฺป  ปริสโต  พหิ  น  คจฺฉติ  ฯ   กสฺมา  ฯ  โส  เอวรเูป  
มธุรสฺสโร  อการณา  มา  นสฺสีติ  ฯ  อิติ  ภควโต  โฆโส  ปริสาย   
มตฺถเกเนว  จรติ  ฯ   
        อวโลกยมานาติ  สิรสฺมึ  อ ฺชล ึ เปตฺวา  ภควนฺต   
โอโลเกนฺโตว  ปจฺโจสกฺกิตฺวา  ทสฺสนวิชหนฏาเน  วนฺทิตฺวา   
คจฺฉนฺติ  ฯ  อวิชหิตตฺตาติ  โย  ห ิ กถ  สุตฺวา  วุฏ ิโต  อ ฺ    
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ทิฏสุตาทิก  กถ  กเถนฺโต  คจฺฉติ  ฯ  เอส  สภาเวน  วิชหติ   
นาม  ฯ  โย  ปน  สุตธมฺมกถา  วณฺณ  กเถนฺโตว  คจฺฉติ  ฯ   
อย  น  วิชหติ  นาม  ฯ  เอว  อวิชฺหนฺตภาเวน  ปกกฺมนฺติ  ฯ   
คจฺฉนฺตนฺติ  รชฺชยุนตฺวเสน  รตนสตุพฺเพธ  สุวณฺณคฺฆิก  วิย   
คจฺฉนฺต  ฯ  อทฺทสาม   ิตนฺติ  สมุสฺสิตก ฺจนปพฺพต  วิย   ิต   
อทฺทสาม.  ตโต  จ  ภิยฺโยติ  วิตฺถาเรตฺวา  คุเณ  กเถตุ   
อสกฺโกนฺโต  อวเสเส  คุเณ  สงฺขิปตฺวา  กลาป  วิย   ปฏกพทฺธ   
วิย  จ  กตฺวา  วิสฺสชฺเชนฺโต  เอวมาห  ฯ  อย  เหตฺถ   อธิปฺปาโย   
มยา  หิ  กถิตคุเณหิ  อกถิตาว  พหุตรา  ฯ  มหาปวีมหา- 
สมุทฺทาทโย  วิย  ตสฺส  โภโต  อนนฺตา  อปฺปเมยฺยา   
คุณา  อากาสมิว  วิตฺถาริตาติ  ฯ   
        อปฺปฏสิวิทิโตติ  อวิ ฺาตอาคมโน  ฯ  ปพฺพชิเต  อุป- 
สงฺกมนฺเตน  หิ  จีวรกมฺมาทิสมเย  วา  เอก  นิวาเสตฺวา   
สรีรอุพฺภ ฺชนสมเย  วา  อุปสงฺกมิตฺวา  ตโตว  ปฏนิิวตฺติตพฺพ   
โหติ    ปฏิสนฺถารมตฺตมฺป  น  ชายติ  ฯ  ปุเรตร  ปน  โอกาเส   
การิเต  ทิวาฏาน  สมฺมชฺชิตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา  ภิกฺขุ   
วิวิตฺเต  าเน  นิสีทติ  ฯ  ต  อาคนฺตฺวา  ปสฺสนฺตา  ทสฺสเนนป   
ปสีทนฺติ  ฯ  ปฏิสนฺถาโร  ชายติ  ฯ  ป ฺหพฺยากรณ  วา  ธมฺมกถ 
วา  ลพฺภติ  ฯ  ตสฺมา  ปณฺฑิตา  โอกาส  กาเรนฺติ  ฯ  โส  จ   
เนส  อ ฺตโร  ฯ  เตนสฺส  เอตทโหสิ  ฯ  ชิณฺโณ  วุฑฺโฒติ  อตฺตโน    
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อุคฺคตภาว  อกเถตฺวา  กสมฺา  เอวมาห  ฯ  พุทฺธา  นาม   
อนุทยสมฺปนฺนา  โหนฺติ  ฯ  มหลฺลกภาว  ตฺวา  สีฆ  โอกาส   
กริสฺสตีติ  เอวมาห  ฯ   
        โอรมตฺถ   โอกาสมกาสีติ  เวเคน  อุฏาย  ทฺวิธา  ภิชฺชิตฺวา   
โอกาสมกาสิ  ฯ  เย  เมติ  เย  มยา    นาริสมานสวฺหยาติ   
นาริสมานนาม  อิตฺถิลิงฺค  ฯ  เตน  อวฺหาตพฺพาติ  นาริ- 
สมานสวฺหยา  ฯ  อิตฺถิลิงฺเคน  วตฺตพฺพาติ  โวหารกุสลตาย  เอว   
วทติ  ฯ  ปหูตชิโวฺหติ  ปถุุลชิโวฺห    นินฺนามเยตนฺติ  นีหร  เอต  ฯ   
        เกวลีติ  สกลคุณสมฺปนฺโน  ฯ  ปจฺจภาสีติ  เอกปฺปหาเรน   
ปุจฺฉิเต  อฏ  ปเ ฺห  พฺยากโรนฺโต  ปฏิอภาสิ  ฯ  โย   
เวทีติ  โย  วิเทติ  ชานาติ  ฯ  ตสฺส  ปุพฺเพนิวาโส  ปากโฏ  ฯ  สคฺคาปาย ฺจ  
ปสฺสตีติ  ทิพฺพจกฺขุาณ  กถิต  ฯ  ชาติกฺขย  ปตฺโตติ  อรหตฺต  
ปตฺโต  ฯ  อภิ ฺา  โวสโิตติ  ต  อรหตฺต  อภิชานิตฺวา  โวสิโต  
โวสานปฺปตฺโต  ฯ  มุนีติ  อรหตฺตาณโมเนยฺเยน  สมนฺนาคโต  ฯ   
        วิสุทฺธนติฺ  ปณฺฑร  ฯ  มุตฺต  ราเคหีติ  กิเลสราเคหิ   
มุตฺต  ฯ  ปหนีชาติมรโณติ  ชาติกฺขยปฺปตฺตตฺตา  ปหีนชาติโก   
ชาติปฺปหาเนเนว  ปหีนมรโณ  ฯ  พฺรหฺมจริยสฺส  เกวลีติ  ย   
พฺรหฺมจริยสฺส  เกวล ี สกลภาโว  ฯ  เตน  สมนฺนาคโต  ฯ  สกลจตุ- 
มคฺคพฺรหฺมจริยวาโสติ  อตฺโถ  ฯ  ปารคู  สพฺพธมฺมานนฺติ  สพฺเพส   
โลกิยโลกุตฺตรธมมาน  อภิ ฺาย  ปาร  คโต  สพฺพธมฺเม    
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อภิชานิตฺวา   ิโตติ  อตฺโถ  ฯ  ปารคูติ  วา  เอตฺตาวตา  จ 
ปริ ฺาปารคู  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  ฯ  ปหานปารคู  สพฺพกิเลสาน  ฯ   
ภาวนาปารคู  จตุนฺน  มคฺคาน  ฯ  สจฺฉิกิริยาปารคู  นิโรธสฺส    
สมาปตฺติปารคู  สพฺพสมาปตฺตีนนฺติ  อยมตฺโถ  วุตฺโต  ฯ  ปุน   
สพฺพธมฺมานนฺติ  อิมินา  อภิ ฺาปารคู  วุตฺโตติ  ฯ  พุทฺโธ  ตาทิ   
ปวุจฺจตีติ  ตาทิโส  ฉหิ  อากาเรหิ  ปาร  คโต  สพฺพากาเรน   
จตุนฺน  สจฺจาน  พุทฺธตฺตา  พุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  ปวุจฺจตีติ  ฯ   
        ก ึ ปน  เอตฺตาวตา  สพฺเพ  ป ฺหา  วิสฺสชฺชิตา  โหนฺตีติ  ฯ  อาม   
วิสฺสชฺชิตา  ฯ  จิตฺต  วิสทฺุธ  ชานาติ  ฯ  มุตฺต  ราเคหีติ  อิมินา   
ตาว  พาหิตปาปตฺตา  พฺราหฺมโณติ  ปมปโ ฺห  วิสฺสชฺชิโต   
โหติ    ปารคูติ  อิมินา  เวทาน  (๑)  คตตฺตา  เวทคูติ  ทุติยปโ ฺห  
วิสฺสชฺชิโต  โหติ    ปุพฺเพนิวาสนฺติอาทีหิ  อิมาส  ติสฺสนฺน   
วิชฺชาน  อตฺถิตาย  เตวิชฺโชติ  ตติยปโ ฺห  วิสฺสชชฺิโต  โหติ ฯ 
มุตฺต  ราเคหิ  สพฺพโสติ  อิมินาว  (๒)  นิสฺสฏตฺตา  ปาปธมฺมาน  
โสตฺถิโยติ  จตุตฺถปโ ฺห  วิสฺสชฺชิโต  โหติ    ชาติกฺขย  ปตฺโตติ   
อิมินา  ปน  อรหตฺตสฺเสว  วุตฺตตฺตา  ป ฺจมปโ ฺห  วิสฺสชฺชโิต   
โหติ    โวสโิตติ  จ  พฺรหมฺจริยสฺส  เกวลีติ  จ  อิเมหิ  ฉฏปโ ฺห   
วิสฺสชฺชิโต  โหติ    อภิ ฺาโวสิโต  มุนีติ  อิมินา  สตฺตมปโ ฺห  
วิสฺสชฺชิโต  โหติ    ปารคู  สพฺพธมฺมาน  ฯ  พุทฺโธ  ตาทิ  ปวุจฺจตีติ    
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อิมินา  อฏมปโ ฺห  วิสสฺชฺชิโต  โหติ     ฯ 
        ทานกถนฺติอาทีนิ  เหฏา  สุตฺเต  วิตฺถาริตาเนว  ฯ   
ปจฺจปาทีติ  ปฏิปชชฺิ  ฯ  ธมฺมสฺสานุธมฺมนฺติ  อิมสมฺึ  สุตฺเต  ธมโฺม   
นาม  อรหตฺตมคฺโค  ฯ  อนุธมโฺม  นาม  เหฏ ิมา  ตโย  มคฺคา   
ตีณิ  จ  สาม ฺผลานิ  ฯ  ตานิ  ปฏิปาฏิยา  ปฏลิภตีติ  อตฺโถ  ฯ  
เนว  ม  ธมฺมาธิกรณ  วิเหเสสีติ  ม  จ  ธมฺมการณา  น  กลิเมสิ   
น  ปุนปฺปุน  กถาเปสีติ  วุตฺต  โหติ    เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมว  ฯ  ตตฺถ  ปรนิิพฺพายีติ  ปน  ปเทน  เทสนาย  
อรหตฺเตเนว  กูฏ  คหิตนฺติ  ฯ   
                                พฺรหฺมายุสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ปม   ฯ 
                                ________________________ 
 
                                        เสลสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  เสลสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  องฺคุตฺตราเปสูติอาทิ   
โปตลิยสุตฺเต  วิตฺถาริตเมว  ฯ  อฑฺฒเตฬเสหีติ  อฑฺเฒน  เตฬเสหิ   
ทฺวาทสหิ  สเตหิ  ป ฺาสาย  จ  ภิกฺขูหิ  สทฺธินฺติ  วุตฺต  
โหติ    เต  ปน  สาวกสนฺนิปาเต  สนฺนิปติตา  ภิกฺขูเยว   
สพฺเพ  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตา  ขีณาสวา  ฯ  เกณิโยติ   
ตสฺส  นาม  ฯ  ชฏิโลติ  ตาปโส  ฯ  โส  กริ  พฺราหฺมณมหา- 
สาโล  ฯ  ธนรกฺขณตฺถาย  ปน  ตาปสปพฺพชฺช  สมาทาย  ร ฺโ    
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ปณฺณาการ  ทตฺวา  (๑)  ภูมิภาค  คเหตฺวา  ตตฺถ  อสสฺม  กาเรตฺวา  
วสหิ  ป ฺจหิ  สกฏสฺเตหิ  วณิชฺช  ปโยเชตฺวา  กุลสหสฺสสฺส   
นิสฺสโย  หุตฺวา  ฯ  อสฺสเมป  จสฺส  เอโก  ตาลรุกฺโข  ทิวเส   
ทิวเส  เอก  สุวณฺณมย  ตาลผล  (๒)  มุจฺจตีติ  วทนฺติ  ฯ  โส  ทิวา   
กาสายานิ  ธาเรติ  ฯ  ชฏา  จ  พนฺธติ  ฯ  รตฺตึ  กามสมฺปตฺตึ  อนุภวติ  ฯ   
ธมฺมิยา  กถายาติ  ปานกานิสสปฏิสยุตฺตาว  ธมฺมิยา  กถาย  ฯ   
อย  หิ  เกณิโย  ตุจฺฉหตฺโถ  ภควโต  ทสฺสนาย  คนฺตุ ลชชฺายมาโน  
วิกาลโภชนา  วิรตานมฺป  ปานก  กปฺปตีติ  จินฺเตตฺวา  สุสงฺขต   
พทรปาน  (๓)  ป ฺจหิ  กาชสเตหิ  คาหาเปตฺวา  อคมาสิ  ฯ  เอว   
คตภาโว  จสฺส  อถโข  เกณิยสฺส  ชฏิลสฺส  เอตทโหสิ  ก ึ  
นุ  โข  อห  สมณสฺส  โคตมสฺส  หราเปยฺยนฺติ  เภสชฺชกฺขนฺธเก  (๔)   
ปาฬึ  อารุโฬหฺเยว  ฯ   
        ทุติยมฺป  โข  ภควาติ  กสฺมา  ปุนปฺปุน  ปฏิกฺขิป  ฯ   
ติตฺถิยาน  ปฏิกฺเขปปสนฺนตาย  ฯ  อการณเมต    นตฺถิ  พุทฺธาน   
ปจฺจยเหตุ  เอวรูป  โกห ฺ  ฯ  อย  ปน  อฑฺฒเตฬสานิ  ภิกฺขุสตานิ   
ทิสฺวา  เอตฺตกานเยว  ภิกฺข  ปฏิยาเทสฺสติ  ฯ  เสฺวว  เสโล  
ตีหิ  ปุริสสเตหิ  สทฺธึ  ปพฺพชิสฺสติ  ฯ  อยุตฺต  โข  ปน  นวเก   
อ ฺโต  เปเสตฺวา  อิเมเหว  สทฺธึ  คนฺตุ   ฯ  อิเม  วา  อ ฺโต   
เปเสตฺวา  นวเกหิ  สทฺธึ  คนฺตุ   ฯ  อถาป  สพฺเพ  คเหตฺวา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 447 

                        *เลมที่  ๙ เสลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๔๗ 
 
อาคมิสฺสามิ  ภิกฺขาหาโร  นปฺปโหสฺสติ  ฯ  ตโต  ภิกฺขูสุ  ปณฺฑาย   
จรนฺเตสุ  มนุสฺสา  อุชฺฌายิสฺสนฺติ  ฯ จริสฺสามิ  เกณิโย  สมณ   
โคตม  นิมนฺเตตฺวา  ยาปนมตฺต  ทาตุ  นาสกฺขีติ  ฯ  สยมฺป   
วิปฺปฏิสารี  ภวิสฺสติ  ฯ  ปฏิกฺเขเป  ปน  กเต  สมโณ  โคตโม   
ปุนปฺปุน  ตฺว ฺจ  พฺราหฺมเณสุ  อภิปฺปสนฺโนติ  พฺราหฺมณาน   
นาม  คณฺหาตีติ  จินฺเตตฺวา  พฺราหฺมเณป  นิมนฺเตตุกาโม   
ภวิสฺสติ  ฯ  ตโต  พฺราหฺมเณ  ปาฏิเยกฺก  นิมนฺเตสฺสติ  ฯ  เต  
เตน  นิมนฺติตา  (๑)ภิกฺขู  หุตฺวา  ภุ ฺชิสฺสนฺติ  ฯ  เอวมสฺส  สทฺธา   
อนุรกฺขิตา  ภวิสฺสตีติ  ปุนปฺปุน  ปฏกิฺขิป  ฯ  กิ ฺจาป  โข  โภติ   
อิมินา  อิท  ทีเปติ  โภ  โคตม  กึ  ชาต  ยท ิ อห   
พฺราหฺมเณสุ  อภิปฺปสนฺโน  ฯ  อธิวาเสตุ  ภว  โคตโม  ฯ  อห   
พฺราหฺมณานมฺป  ทาตุ สกโฺกมิ  ตุมฺหากมฺปติ  ฯ   
        กายเวยฺยาวฏิกนฺติ  กายเวยฺยาวจฺจ  ฯ  มณฺฑลมาฬนฺติ   
ทุสฺสมณฺฑป  ฯ   
        อาวาโหติ  ก ฺาคหณ  ฯ  วิวาโหติ  ก ฺาทาน    โส   
เม  นิมนฺติโตติ  โส  มยา  นิมนฺติโต  ฯ  อถ  พฺราหฺมโณ   
ปริปกฺโกปนสิฺสยตฺตา  พุทฺธสทฺท  สุตฺวาว  อมเตเนวาภิสิตฺโต   
ปสาท  อาวิกโรนฺโต  พุทโฺธติ  โภ  เกณิย  วเทสีติ  อาห  ฯ   
เกณิโย  ยถาภูต  อาจิกฺขนฺโต  พุทฺโธติ  โภ  เสล  วทามีติ   
#๑. สี.  ตโต  นิมนฺติตา  ฯ  
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อาห  ฯ  ตโต  น  ปุนป  ทฬฺหีกรณตฺถ  ปุจฺฉิ  ฯ  อิตโรป  ตเถว   
อาโรเจสิ  ฯ   
        อถสฺส  กปฺปสหสฺเสหิป  (๑)  พุทธฺสทฺทสฺเสว  ทุลลฺภภาว   
สมฺปสฺสโต  ฯ  เอตทโหสีติ  เอต  โฆโสป  โขติอาทิ  อโหส ิ ฯ 
นีลวนราชีติ  นีลวนรุกฺขปนฺติ  ฯ  ปเท  ปทนฺติ  ปทปมาเณ  ปท  ฯ   
อจฺจาสนฺเน  วา  อติทูเร  วา  ปาเท  นิกขิฺปมาเน  สทฺโท   
อุฏาติ  ฯ  ต  ปฏิเสเธนฺโต  เอวมาห  ฯ  สีหาว  เอกจราติ  คณวาสี  
สีโห  สีหโปตกาทีหิ  สทฺธึ  ปมาท  อาปชฺชติ  ฯ  เอกจโร   
อปฺปมตฺโต  โหติ    อิติ  อปฺปมาทวิหาร  ทสฺเสนฺโต  เอกจรสีเหน  
โอปมฺม  กโรติ    มา  เม  โภนฺโตติ  อาจาร  สิกฺขาเปนฺโต   
อาห  ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปปฺาโย  สเจ  ตุเมฺห  กถาวาร  อลภิตฺวา   
มม  กถาย  อนฺตเร  กถ  ปเวเสสฺสถ  ฯ  อนฺเตวาสิเก  สิกฺขาเปตุ   
นาสกฺขีติ  มยฺห  ครหา  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ฯ  ตสฺมา  โอกาส  ปสฺสิตฺวา   
มนฺเตยฺยาถาติ  ฯ  โน  จ  โข  น  ชานามีติ  วิปสฺสีปโพธิสตฺโต   
จตุราสีติสหสฺสตฺเถรปพฺพชิตปริวาโร  สตฺตมาสานิ  โพธิสตฺตจาริก   
จริ  ฯ  พุทฺธปฺุปาทกาโล  วิย  อโหส ิ ฯ  อมฺหากมฺป  โพธิสตฺโต   
ฉพฺพสฺสานิ  โพธิสตฺตจาริก  จร ิ ฯ  เอว  ปริปุณฺณสรีรลกฺขเณหิ   
สมนฺนาคตาป  พุทฺธา  น  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  พฺราหฺมโณโน  จ  โข   
น  ชานามีติ  อาห  ฯ   
# ๑. ส.ี  กปปฺสตสหสฺเสหิป   ฯ  
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        ปริปุณฺณกาโยติ  ลกฺขเณหิ  ปรปิุณฺณตาย  อหีนงฺคตาย   
จ  ปริปุณฺณสรีโร  ฯ  สรุจีุติ  สุนฺทรสรีรปฺปโภ  ฯ  สุชาโตติ   
อาโรหปริณาหสมฺปตฺติยา  สณฺานสมฺปตฺติยา  จ  สุนิพฺพตฺโต  ฯ   
จารุทสฺสโนติ  รุจิรมฺป  ปสฺสนฺตาน  อติตฺติชนโก  มโนหรทสฺสโน  ฯ   
สุวณฺณวณฺโณติ  สุวณฺณสทิสวณฺโณ  ฯ  (๑)  สุสกุกฺทาโติ  สุฏ ุ   
สุกฺกทาโ  ฯ  มหาปุริสลกฺขณาติ  ปม  วุตฺตพฺย ฺชนาเนว  วจนนฺตเรน   
นิคเมนฺโต  อาห  ฯ   
        อิทานิ  เตสุ  ลกฺขเณสุ  อตฺตโน  จิตฺตรุจิตานิ  คเหตฺวา   
โถเมนฺโต  ปสนฺนเนตฺโตติอาทิมาห  ฯ  ภควา  หิ  ป ฺจวณฺณ- 
ปสาทสมฺปตฺติยา  ปสนฺนเนตฺโต  ฯ  ปณฺุณจนฺทสทิสมุขตาย  สุมุโข  ฯ   
อาโรหปริณาหสมฺปตฺติยา  ฯ  พฺรหมา  ฯ  พฺรหฺมชุคุตฺตตาย  อุช ุ ฯ   
ชุติมนฺตตาย  ปตาปวา  ฯ  ยมฺป  (๒)  เจตฺถ  ปุพฺเพ  วุตฺต  ฯ  ต  มชฺเฌ   
สมณสงฺฆสฺสาติ  อิมินา  ปริยาเยน  โถมยตา  (๓)  ปุน  วุตฺต  ฯ   
เอทิโส  หิ  เอว  วิโรจติ  ฯ  อุตฺตรคาถายป  เอเสว  นโย  ฯ   
อุตฺตมวณฺณิโนติ   อุตฺตมวณฺณสมฺปนฺนสฺส  ฯ  รเถสโภติ  อุตฺตม- 
สารถี  ฯ  ชมพฺุสณฺฑสฺสาติ  ชมฺพุทีปสสฺ  ฯ  ปากเฏน  อิสฺสริย   
โถเมนฺโต  อาห  ฯ  จกฺกวตฺติ  ปน  จตุนฺนมฺป  ทีปาน  อิสฺสโร  
โหติ    ฯ 
        ขตฺติยาติ  ชาติขตฺติยา  ฯ  โภคีติ  โภคิยา  ฯ  ราชาโนติ    
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เย  เกจิ  รชฺช  กาเรนฺตา  ฯ  ราชาภิราชาติ  ราชูน  ปชูนีโย   
อธิราชา  หุตฺวา  ฯ  จกฺกวตฺตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  มนชุนิฺโทติ  มนุสสฺาธิปติ   
ปรมิสฺสโร  หุตฺวา  ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ภควา  เย  เต  ภวนฺติ  อรหนฺโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธา  เต  สเก  วณฺเณ  ภ ฺมาเน  อตฺตาน  ปาตุ   
กโรนฺตีติ  อิม  เสลสฺส  มโนรถ  ปูเรนโฺต  ราชาหมสฺมีติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย  ย  ม  ตฺว  เสล  ราชา   
อรหสิ  ภวิตุนฺติ  ยาจสิ  (๑)  เอตฺถ  อปฺโปสฺสุกฺโก   
โหหิ  ฯ  ราชาหมสฺมิ  ฯ  สติ  จ  ราชตฺเต  ยถา  อ ฺโ  ราชา  
โยชนสต  วา  อนุสาสติ  โยชนสหสฺส  วา  ฯ  จกฺกวตฺติ  หุตฺวาป   
จตุทีปปริยนฺตมตฺต  วา    นาหเมว  ปริจฺฉินฺนวิสโย  ฯ  อห  ห ิ  
ธมฺมราชา  อนุตฺตโร  ภวคฺคโต  อวีจิปริยนฺต  กตฺวา  ติริย   
อปฺปมาณโลกธาตุโย  อนสุาสามิ  ฯ  ยาวตา  หิ  อปททฺวิปทาทิ- 
เภทา  สตฺตา  ฯ  อห  เตส  อคฺโค    น  หิ  เม  โกจิ  สีเลน   
วา  ฯเป ฯ  วิมุตฺติาณทสฺสเนน  วา  ปฏิภาโค  อตฺถิ  ฯ  สฺวาห   
เอว  ธมฺมราชา  อนุตฺตโร  อนุตฺตเรเนว  จตุสติปฏานาทิเภเทน   
ธมฺเมน  จกฺก  วตฺเตมิ  ฯ  อิท  ปชหถ  ฯ  อิท  อุปสมฺปชชฺ  วิหรถาติ   
อาณาจกฺก  ฯ  อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทกฺุข  อริยสจฺจนฺติอาทินา   
ปริยตฺติธมฺเมน  ธมฺมจกฺกเมว  วา  ฯ  จกฺก  อปฺปฏิวตฺติยนฺติ  ย   
# ๑. ม.  วเทสิ   ฯ  
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จกฺก  อปฺปฏวิตฺติย  โหติ  สมเณน  วา  ฯเป ฯ  เกนจิ  วา   
โลกสฺมินฺติ  ฯ   
        เอว  อตฺตาน  อาวิกโรนฺต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปติ- 
โสมนสฺสชาโต  เสโล  ปนุ  ทฬฺหีกรณตฺถ  สมฺพุทฺโธ   
ปฏิชานาสีติ  คาถาทฺวยมาห  ฯ  ตตฺถ  โก  น ุ เสนาปตีติ   
ธมฺมร ฺโ   โภโต  ธมฺเมน  ปวตฺติตสฺส  จกฺกสฺส  อนุวตฺตโก   
เสนาปติ  โกติ  (๑) ปุจฺฉิ  ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ภควโต  ทกฺขิณปสฺเส  อายสฺมา   
สาริปุตฺโต  นิสินฺโน  โหติ  สุวณฺณปุ ฺโช  วิย  สริยิา   
โสภมาโน  ฯ  ต  ทสฺเสนฺโต  ภควา  มยา  ปวตฺติตนฺติ  คาถมาห  ฯ   
ตตฺถ  อนุชาโต  ตถาคตนฺติ  ตถาคต  เหตุ  อนุชาโต  ฯ  ตถาคเตน   
เหตุนา  ชาโตติ  อตฺโถ  ฯ  อปจ  อวชาโต  อนุชาโต  อติชาโตติ   
ตโย  ปุตฺตา  ฯ  เตสุ  อวชาโต  ทุสฺสีโล  ฯ  โส  ตถาคตสฺส   
ปุตฺโต  นาม  น  โหติ    อติชาโต  นาม  ปตรา  อุตฺตริตโร  ฯ   
ตาทิโสป  ตถาคตสฺส  ปุตฺโต  นตฺถ ิ ฯ  ตถาคตสฺส  ปน  เอโก   
อนุชาตปุตฺโตว  โหติ    ต  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        เอว  โก  น ุ เสนาปตีติ  ป ฺห  พฺยากริตฺวา  ย  เสโล   
อาห  สมฺพุทฺโธ  ปฏิชานาสีติ  ฯ  ตตฺร  น  นิกฺกงฺข  กาตุกาโม   
นาห  ปฏิ ฺามตฺเตเนว  ปฏชิานามิ  อป   จาห  อิมินา    
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การเณน  พุทฺโธติ  าเปตุ  อภิ ฺเยฺยนฺติ  คาถมาห  ฯ  ตตฺร   
อภิ ฺเยฺยนฺติ  วิชชฺา  จ  วิมุตฺติ  จ  ฯ  ภาเวตพฺพ  มคฺคสจฺจ   
ปหาตพฺพ  สมุทยสจฺจ  ฯ  เหตุวจเนน  ปน  ผลสิทฺธโิต  เตส   
ผลานิ  นิโรธสจฺจทุกฺขสจฺจานิป  วุตฺตาเนว  โหนฺติ  ฯ  เอว   
สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต  ปริ ฺาตพฺพ  ปริ ฺาตนฺติ  อิทเมตฺถ   
สงฺคหิตเมว  จตุสจฺจภาวนาผล ฺจ สจฺจภาวนา  ผลฺจ  วิมุตฺติ ฺจ   
ทสฺเสนฺโต  พุชฺฌิตพฺพ  พุชฺฌิตฺวา  พุทฺโธ  ชาโตสมฺีติ  ยุตฺตเหตุนา   
พุทฺธภาว  สาเธติ  ฯ   
        เอว  นปิฺปริยาเยน  อตฺตาน  อาวิกตฺวา  อตฺตนิ  กงฺขา- 
วิตรณตฺถ  พฺราหฺมณ  อภิตารยมาโน  (๑)วินยสฺสูติ  คาถาทฺวยมาห  ฯ  
ตตฺถ  สลลฺกตฺโตติ  ราคาทิสลฺลกนฺตโน  ฯ  อนุตฺตโรติ  ยถา   
พาหิรเวชฺเชน  วูปสมิตโรโค  อิมสฺมิ ฺเวตฺตภาเว  กุปฺปติ    น   
เอว  ฯ  มยา  วูปสมิตโรโค  ฯ  มยา  วูปสมิตสฺส  ปน  โรคสฺส   
ภวนฺตเรป  อุปฺปตฺติ  นตฺถ ิ ฯ  ตสฺมา  อห  อนุตฺตโรติ  อตฺโถ  ฯ   
พฺรหฺมภูโตติ  เสฏภูโต  ฯ  อติตุโลติ  ตุล  อตีโต    นิรุปโมติ   
อตฺโถ  ฯ  มารเสนปฺปมทฺทโนติ  กามา  เต  ปมา  เสนาติ   
เอว  อาคตาย  มารเสนาย  ปมทฺทโน  ฯ  สพฺพามิตฺเตติ   
ขนฺธกิเลสาภิสงฺขารมจฺจุเทวปุตฺตมารสงฺขาเต  สพฺพปจฺจตฺถิเก  ฯ   
วสีกตฺวาติ  อตฺตโน  วเส  วตฺเตตฺวา  ฯ  อกุโตภโยติ  กุโตจิ  อภโย  ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 453 

                        *เลมที่  ๙ เสลสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๕๓ 
 
        เอว  วุตฺเต  เสโล  พฺราหฺมโณ  ตาวเทว  ภควติ  ส ฺชาต- 
ปสาโท  ปพฺพชฺชาเปกฺโข  หุตฺวา  อิม  โภนฺโตติ  คาถา- 
ตฺตยมาห  ฯ  ตตฺถ  กณฺหาภิชาติโกติ  จณฺฑาลาทินีจกุเล  ชาโต  ฯ   
ตโต  เตป  มาณวกา  ปพฺพชฺชาเปกฺขา  หุตฺวา  เอว ฺเจ  
รุจฺจติ  โภโตติ  คาถมาหสุ  ฯ  อถ  เสโล  เตสุ  มาณวเกสุ   
ตุฏจิตฺโต  เต  จ  ทสฺเสนฺโต  ปพฺพชชฺ  ยาจนฺโต  พฺราหฺมณาติ   
คาถมาห  ฯ   
        ตโต  ภควา  ยสฺมา  เสโล  อตีเต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
สาสเน  เตสเยว  ติณฺณ  ปรุิสสตาน  คณเสฏโ  หตฺุวา  เตหิ   
สทฺธึ  ปริเวณ  กาเรตฺวา  ทานาทีนิ  จ  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
เตน  กมฺเมน  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน  ปจฺฉิเม  ภเว  เตสเยว   
อาจริโย  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  ฯ  ต ฺจ  เตส  กมฺม  วิมุตฺติปริปากาย   
ปริปกฺก  เอหิภิกฺขุภาวสฺส  จ  อุปนิสฺสยภูต  ฯ  ตสฺมา  เต  สพฺเพว   
เอหิภิกฺขุปพฺพชฺช  ปพฺพาเชนฺโต  สฺวากฺขาตนฺติ  คาถมาห  ฯ  ตตฺถ   
สนฺทิฏ ิกนฺติ  สยเมว  ทฏพฺพ  ปจฺจกฺข  ฯ  อกาลิกนฺติ  มคฺคานนฺตร 
ผลุปฺปตฺติยา  น  กาลนฺตเร  ปตฺตพฺพผล  ฯ  ยตฺถ  อโมฆาติ  ยสฺมึ   
มคฺคพฺรหฺมจริเย  อปฺปมตฺตสฺส  สิกฺขาตฺตยปูรเณน  สิกฺขโต   
ปพฺพชฺชา  อโมฆา  โหติ    สผลาติ  อตฺโถ  ฯ  เอว ฺจ  วตฺวา   
เอถ  ภิกฺขโวติ  ภควา  อโวจ  ฯ  เต  สพฺเพ  ปตฺตจีวรธรา   
หุตฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  วสฺสสติกตฺเถรา  วิย  สุวินีตา    
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ภควนฺต  อภิวาทยึสุ  ฯ  เอวมิม  เตส  เอหิภิกฺขุภาว  สนฺธาย 
อลตฺถ  โข  เสโลติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        อิมาหีติ  อิมาหิ  เกณิยสฺส  จิตฺตานุกูลาหิ  คาถาหิ  ฯ  ตตฺถ   
อคฺคิปริจริย  วินา  พฺราหฺมณาน  ย ฺาภาวโต  อคฺคิหุตฺตมุขา   
ย ฺาติ  วุตฺต  ฯ  อคฺคิหุตฺตเสฏา  อคฺคิชุหนปฺปธานาติ  อตฺโถ  ฯ   
เวเท  สชฺฌายนฺเตหิ  ปม  สชฺฌายิตพฺพโต  สาวิตฺตี  ฉนฺทโส   
มุขนฺติ  วุตฺตา  ฯ  มนุสฺสาน  เสฏโต  ราชา  มุขนฺติ  วุตฺโต  ฯ 
นทีน  อาธารโต  ปฏิสรณโต  จ  สาคโร  มุขนฺติ  วุตฺโต  ฯ   
จนฺทโยควเสน  อชชฺ  กตฺติกา  อชฺช  โรหิณีติ  ป ฺาปนโต    
อาโลกกรณโต  โสมภาวโต  จ  นกฺขตฺตาน  มุข  จนฺโทติ   
วุตฺต  ฯ  ตปนฺตาน  อคฺคตฺตา  อาทิจฺโจ  ตปต  มุขนฺติ  วุตฺโต  ฯ  
ทกฺขิเณยฺยาน  ปน  อคฺคตฺตา  วิเสเสน  ตสฺมึ  สมเย  พุทฺธปฺปมุข   
สงฺฆ  สนฺธาย  ปุ ฺ  อากงฺขมานาน  ฯ  สงฺโฆ  เว  ยชต   
มุขนฺติ  วุตฺต  ฯ  เตน  สงฺโฆ  ปุ ฺสฺส  อายมุขนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        ยนฺต  สรณนฺติ  อ ฺ  พฺยากรณคาถมาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ   
ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมา  ภควา  ยสฺมา  มย  อิโต  อฏเม  
ทิวเส  ต  สรณ  อาคตมฺหา (๑)ตสฺมา  อตฺตนา  ตว   
สาสเน  อนุตฺตเรน  ทมเถน  ทนฺตามฺหา  ฯ  อโห  เต  สรณสฺส   
อานุภาโวติ  ฯ    
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        ตโต  ปร  ภควนฺต  ทฺวีหิ  คาถาหิ  โถเมตฺวา  ตติยวนฺทน   
ยาจนฺโต  ภิกฺขโว  ติสตา  อิเมติอาทิมาหาติ  ฯ   
 
                                เสลสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ   
                                                ทุติย   ฯ 
                                        ______________   
 
                                        อสฺสลายนสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อสสฺลายนสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  นานา- 
เวสารชฺชกานนฺติ  องฺคมคธาทีหิ  นานปฺปกาเรหิ  เวสารชฺเชหิ   
อาคตาน  ฯ  เตสุ  (๑)  วา  รฏเสุ  ชาตสวฑฺฒานนฺติป  อตฺโถ  ฯ   
เกนจิเทวาติ  ย ฺ ุปาสนาทินา  อนิยมิตกิจฺเจน  ฯ  จาตุวณฺณินฺติ   
จตุวณฺณสาธารณ  ฯ  มย  ปน  นฺหานสุทฺธิยาป  ภาวนาสุทฺธิยาป   
พฺราหฺมณาว  สุชฺฌนฺตีติ  วทาม  ฯ  อยตฺุตมฺป  สมโณ  โคตโม   
กโรตีติ  ม ฺมานา  เอว  จินฺตยึสุ  ฯ  วุตฺตสิโรติ  โวโรปตสิโร  ฯ  
        ธมฺมวาทีติ  สภาววาที  ฯ  ทุปฺปฏมินฺติยาติ  อมฺหาทิเสหิ   
อธมฺมวาทีหิ  ทุกฺเขน  ปฏมินฺเตตพฺพา  โหนฺติ  ฯ  ธมฺมวาทิโน   
นาม  ปราชโย  น  สกกฺา  กาตุนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  ปริพฺพาชกนฺติ   
ปพฺพชฺชาวิธาน  ฯ  ตโย  เวเท  อุคฺคเหตฺวา  สพฺพปจฺฉา   
ปพฺพชนฺตา  เยหิ  มนฺเตหิ  ปพฺพชนฺติ  ฯ  ปพฺพชิตา  จ  เย   
มนฺเต  ปริหรนฺติ   ย  วา  อาจาร  อาจรนฺติ   ต  สพฺพ  โภตา   
# ๑. ส.ี  เตสุ  เตสุ   ฯ  
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ปริยตฺต  สิกขิฺตนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ตุยฺห  ปราชโย  นตฺถิ  ฯ  ชโยว   
เต  ภวิสฺสตีติ  ม ฺนฺตา  เอวมาหสุ  ฯ  ทิสฺสนฺเต   โข  ปนาติ- 
อาทิ  เตส  ลทฺธิภินฺทนตฺถ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  พฺราหฺมณิโยติ   
พฺราหฺมณาน  ปุตฺตปฏิลาภตฺถาย  อาวาหวิวาหวเสน  กลุา   
อานีตา  พฺราหฺมณิโย  ทิสสฺนฺติ  ฯ  ตา  โข  ปเนตา  อปเรน   
สมเยน  อุตุนิโยป  โหนติฺ  ฯ  ส ฺชาตปุปฺผาติ  อตฺโถ  ฯ  คพฺภินิโยติ  
ส ฺชาตคพฺภา  ฯ  วิชายมานาติ  ปุตฺตธีตโร  ชนยมานา  ฯ  ปายมานาติ   
ทารเก  ถ ฺ  ปายนฺติโย  ฯ  โยนิชาว  สมานาติ  พฺราหฺมณีน   
ปสฺสาวมคฺเคน  ชาตา  สมานา  ฯ  เอวมาหสูติ  เอว  วทนฺติ  ฯ   
กถ  ฯ  พฺราหฺมโณว  เสฏโ  วณฺโณ  ฯเป ฯ  พฺรหฺมทายาทาติ ฯ 
ยทิ  ปน  เนส  สจฺจวจน  สิยา  ฯ  พฺราหฺมณีน  กุจฺฉิ  มหา- 
พฺรหฺมุโน อุโร  ภเวยฺย  ฯ  พฺราหฺมณีน  ปสฺสาวมคฺโค  มหา- 
พฺราหฺมุโน  มุข  ภเวยฺย  ฯ  เอตฺตาวตา  มย  มหาพฺรหฺมุโน   
อุเร  วสิตฺวา  มุขโต  นิกฺขนฺตาติ  วตฺตุ  มา  ลภนฺตูติ  อย  
มุขโต  ชาตจฺเฉทกวาโท  วุตฺโต  ฯ  อยโฺย  หุตฺวา  ทาโส  โหติ    
ทาโส  หุตฺวา  อยฺโย  โหตีติ  พฺราหฺมโณ  สภริโย  วณิชฺช   
ปโยเชนฺโต  โยนกรฏ  วา  กมฺโพชรฏ  วา  คนฺตฺวา  กาล   
กโรติ    ตสฺส  เคเห  วยปฺปตฺเต  ปุตฺเต  อสติ  พฺราหฺมณี  ทาเสน   
วา  กมฺมกเรน  วา  สทฺธ ึ สวาส  กปฺเปติ  ฯ  เอกสฺมึ  ทารเก   
ชาเต  โส  ปรุิโส  ทาโสว  โหติ    ตสฺส  ชาตทารโกว  ปน    
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                *เลมที่  ๙ อสฺสลายนสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๕๗ 
 
ทายชฺชสามิโก  โหติ    มาติโต  สุทฺโธ  ปติโต  อสุทโฺธ  โส   
วณิชฺช  ปโยเชนฺโต  มชฺฌมิเทส  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณทาริก   
คเหตฺวา  ตสฺสา  กุจฺฉิสฺมึ  ปุตฺต  ปฏลิภติ  ฯ  โสป  มาติโตว   
สุทฺโธ  โหติ  ปติโต  อสุทโฺธ  ฯ  เอว  พฺราหฺมณสมยสฺมึเยว   
ชาติสมฺเภโท  โหตีติ  ทสสฺนตฺถเมต  วุตฺต  ฯ  กึ  พล  ฯ  โก   
อสฺสาโสติ  ยตฺถ  ตุเมฺห  ทาสา  โหนฺตา  สพฺเพว  ทาสา  โหถ   
อยฺยา  โหนฺตา  สพฺเพว  อยฺยา  โหถ  ฯ  เอตฺถ  โว  โก  ถาโม   
โก  อวสฺสโย  ฯ  เย  พฺราหฺมโณว  เสฏโ  วณฺโณติ  วทถาติ  
ทีเปติ  ฯ  ขตฺติโยว  น ุ โขติอาทโย  สุตฺตจฺเฉทกวาทา  นาม   
โหนฺติ  ฯ   
        อิทานิ  จาตุวณฺณึ  สุทฺธึ  ทสฺเสนฺโต  อิธ  ราชาติอาทิมาห  ฯ  
สาปานโทณิยาติ  สุนขาน  ปวนโทณิยา  ฯ  อคฺคิกรณียนฺติ  สีต- 
วิโนทนอนฺธการวิธมนภตฺตปจนาทิอคฺคิกิจฺจ  ฯ  เอตฺถ  อสฺสลายนาติ  
เอตฺถ  สพฺพสฺมึ  อคฺคิกิจฺจ  กโรนฺโต  ฯ   
        อิทานิ  ยเทต  พฺราหฺมณา  จาตุวณฺณิ  สุทฺธี  จาตุวณฺณี 
วทนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จาตุวณฺณาติ  นิยโม  นตฺถิ  ฯ  ป ฺจโม   
หิ  ปาทสิกวณฺโณป  (๑)  อตฺถีติ  สงฺขิตฺเตน  เตส  วาเท  โทส- 
ทสฺสนตฺถ  อิธ  ขตฺติยกุมาโรติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อมุตฺร  จ   
ปเนสานนฺติ  อมุสฺมึ  จ  ปน  ปุริมนเย  เอเตสาน  มาณวกาน    
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                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๕๘ 
 
กิ ฺจิ  นานากรณ  น  ปสสฺามีติ  วทติ    นานากรณ   
ปน  เตสมฺป  อตฺถิเยว  ฯ  ขตฺติยกุมารสฺส  หิ  พฺราหฺมณก ฺาย   
อุปฺปนฺโน  ขตฺติยปาทสิโก  นาม  ฯ  อิตโร  พฺราหฺมณปาทสิโก   
นาม  ฯ  เอเต  หีนชาติมาณวกา  ฯ   
        เอว  ป ฺจมสฺส  วณฺณสฺส  อตฺถิตาย  จาตุวณฺณิสุทฺธีติ   
เอเตส  วาเท  โทส  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ปุน  จาตุวณฺณิสุทฺธิย   
โอตาเรนฺโต  (๑)  ต  ก ึ ม ฺสีติย ฺภตฺเต  ฯ  ตตฺถ  สทฺเธติ  มตก- 
ภตฺเต  ฯ  ถาลิปาเกติ  ปณฺณาการภตฺเต  ฯ  ย ฺเติ  ย ฺญภตฺเต ฯ 
ปาหุเนติ  อาคนฺตุกาน  กตภตฺเต  ฯ  กึ  หีติ  ก ึ มหปฺผล  ภวิสฺสติ   
โน  ภวิสฺสตีติ  ทีเปติ  ฯ   
        ภูตปุพฺพนฺติ  อสฺสลายน  ปุพฺเพ  มยิ  ชาติยา  หีนตเร   
ตุเมฺห  เสฏตรา  สมานาป  มยา  ชาติวาเท  ป ฺห  ปุฏา   
สมฺปาเทตุ  นาสกฺขิตฺถ  ฯ  อิทานิ  ตุเมฺห  หีนตรา  หุตฺวา  มยา  
เสฏตเรน  พุทฺธาน  สเก  ชาติวาเท  ป ฺห  ปุฏา  ก ึ  
สมฺปาเทสฺสถ    น  เอตฺถ  จินฺตา  กาตพฺพาติ  มาณว   
อุปตฺถมฺเภนฺโต  อิม  เทสน  อารภิ  ฯ  ตตฺถ  อสิโต  กาฬโก  ฯ  
เทวโลติ  ตสฺส  นาม  ฯ  อยเมว  ภควา  เตน  สมเยน  ฯ  ปฏลิโยติ  
คณงฺคณอุปาหนา  ฯ  ปตฺถณฺฑิเลติ  ปณฺณสาลาปริเวเณ  ฯ  โก  
นุ  โขติ  กห  นุ  โข  ฯ  คามณฺฑลรูโป  วิยาติ  คามทารกรูโป   
วิย  ฯ  โส  ขฺวาห  โภ  โหมีติ  โภ  อห  โส  อสิตเทวโส    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 459 

                *เลมที่  ๙ อสฺสลายนสุตฺตวณฺณนา หนา  ๔๕๙ 
 
โหมีติ  วทติ  ฯ  ตทา  กิร  มหาสตฺโต  โกณฺฑทมโก  หุตฺวา  
วิจรติ  ฯ  อภิวาเทตุ  อุปกฺกมึสูติ  วนฺทตุิ  อุปกฺกม  อกสุ  ฯ  
ตโต  ปฏาย  จ    วสฺสสติกตาปโสป  ตทหุชาต  พฺราหฺมณ- 
กุมาร  อวนทฺนฺโต  โกณฺฑิโต  สุโกณฺฑิโต  (๑)  โหติ   ฯ   
        ชนิกา  มาตาติ  ยาย  ตุเมฺห  ชนิตา  ฯ  สา  โว  ชนิกามาตา  ฯ   
ชนิกา  มาตูติ  ชนิกาย  มาตุยา  ฯ  โย  ชนโกติ  โย  ชนโก  ปตาฯ 
โย  ชนิปตาเตฺวว  ปาโ  ฯ   
        อสิเตนาติ  ป ฺจาภิ ฺเน  อสิเตน  เทวเลน  อิสินา  อิม   
คนฺธพฺพป ฺห  ปุฏา  น  สมฺปายิสฺสนฺติ  ฯ  เยสนฺติ  เยส   
สตฺตนฺน  อิสีน    น  ปุณฺโณ  ทพฺพิคาโหติ  เตส  สตฺตนฺน   
อิสีน  ทพฺพึ  คเหตฺวา  ปณฺณ  ปจิตฺวา  ทายโก  ปุณฺโณ   
นาม  เอโก  อโหสิ  ฯ  โส  ทพฺพิคหณสิปฺป  ชานาติ  ฯ  ตฺว  อาจริยโก  
เตส  ปุณฺโณป  น  โหติ    เตน  าต  ทพฺพิคหณสิปฺปมตฺตมฺป   
น  ชานาสีติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
        อย  ปน  อสฺสลายโน  สทฺโธ  อโหสิ  ปสนโฺน  ฯ  อตฺตโน   
อนฺโตนิเวสเนเยว  เจติย  กาเรสิ  ฯ  ยาวชฺชทิวสา  อสฺสลายนวเส   
ชาตา  นิเวสน  กาเรตฺวา  อนฺโตนิเวสเน  เจติย  กโรนฺเตวาติ  ฯ   
                                อสฺสลายนสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ตติย    ฯ 
                                        __________________ 
#๑.  ส.ี  โกฏ ิโต  สุโกฏ ิโต   ฯ  
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                                        *เลมที่ ๙  หนา  ๔๖๐ 
 
                                        โฆฏมุขสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  โฆฏมุขสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เขมิยมฺพวเนติ  
เอวนามเก  อมฺพวเน  ฯ  ธมฺมิโก  ปริพฺพโชติ  (๑)  ธมฺมิกา  ปพฺพชฺชา  ฯ   
อทสฺสนาติ  ตุมฺหาทิสาน  วา  ปณฺฑิตาน  อทสฺสเนน  ฯ  โย   
วา  ปเนตฺถ  ธมฺโมติ  โย  วา  ปน  เอตฺถ  ธมฺโม  สภาโวเยว   
ตสฺเสว  อทสฺสเนน  ฯ  อิมินา  อมฺหาก  กถา  อปฺปมาณ  ฯ  ธมฺโมว   
ปมาณนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตโต  เถโร  นวอุโปสถาคาเร  (๒)  วิย  
พหุนา  กมฺเมน  อิธ  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  จงฺกมา  โอรุยฺห   
ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  นิสีทิ  ฯ  ต  ทสฺเสตุ เอว  วุตฺเตติอาทิ   
วุตฺต  ฯ   
        จตฺตาโรเม  พฺราหฺมณาติ  เถรสฺส  กริ  เอตทโหสิ  อย   
พฺราหฺมโณ  ธมฺมิก  ปพฺพชฺช  อุปคโต  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ   
วา  นตฺถีติ  วทติ  ฯ  อิมสสฺ  จตฺตาโร  ปุคฺคเล  เทฺว  จ  ปริสา   
ทสฺเสตฺวา  จตุตฺถ  ปุคฺคล  กตราย  ปรสิาย  พหุล  ปสฺสสีติ   
ปุจฺฉิสฺสามิ  ฯ  ชานมาโน  อนาคาริยปริสายนฺติ  วกขฺติ  ฯ  เอวเมต   
สกมุเขเนว  ธมฺมิโก  ปรพฺิพโช  อตฺถติี  วทาเปสฺสามีติ   
อิม  เทสน  อารภิ  ฯ   
        ตตฺถ  สารตฺตรตฺตาติ  สฏุ ุ  รตฺตรตฺตา  ฯ  สานุคหา  วาจา   
ภาสิตาติ  สการณา  วาจา  ภาสิตา  ฯ  วุตฺต  เหต  มยา  อมฺหาก   
#๑. สี.  ปริพฺพาโช    ฯ   ๒.  ม.  นวอุโปสถาคาเร   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  โฆฏมุขสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๑ 
 
กถา  อปฺปมาณ  ฯ  ธมฺโมว  ปมาณนฺติ  ฯ   
        ก ึ ปน  เตติ  คิหิ  นาม  กปฺปยมฺป  อกปฺปยมฺป  วเทยฺยาติ   
วิเวจนตฺถ  ปจฺุฉิ  ฯ  การาเปสีติ  มาเปสิ  ฯ  การาเปตฺวา  จ   
ปน  กาล  กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺโต  ฯ  เอตสฺส  กริ  ชานนสิปฺเป   
มาตรมฺป  ปตรมฺป  ฆาเตตฺวา  อตฺตาว  ฆาเฏตพฺโพติ  (๑)  อาคจฺฉติ  ฯ   
เอก  สิปฺป  ชานนฺโต  เปตฺวา  เอต  อ ฺโ  สคฺเค   
นิพฺพตฺโต  นาม  นตฺถิ  ฯ  เอส  ปน  เถร  อุปนิสฺสาย  ปุ ฺ   
กตฺวา  ตตฺถ  นิพฺพตฺโต  นิพฺพตฺติตฺวา  จ  ปน  เกนาห   
กมฺเมน  อิธ  นิพฺพตฺโตติ  อาวชฺเชตฺวา  ยถาภูต  ตฺวา  เอกทิวส   
ชิณฺณาย  โภชนสาลาย  ปฏิสงฺขรณตฺถ  สงฺเฆ  สนนฺิปติเต   
มนุสฺสเวเสน  อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉิ  กิมตฺถ  ภนฺเต  สงฺโฆ   
สนฺนิปติโตติ  ฯ  โภชนสาลาย  ปฏิสงฺขรณตฺถนฺติ  ฯ  เกเนสา   
การิตาติ  ฯ  โฆฏมุเขนาติ  ฯ  อิทานิ  โส  กุหินฺติ  ฯ  กาลกโตติ  ฯ   
อตฺถิ  ปนสฺส  โกจิ  าตโกติ  ฯ  อตฺถิ  เอกา  ภคินีติ  ฯ  
ปกฺโกสาเปถ  ตนฺติ  ฯ  ภิกฺขู  ปกฺโกสาเปสุ  โส  ต   
อุปสงฺกมิตฺวา  อห  ตว  ภาตา  โฆฏมุโข  นาม  อิม  สาล  
กาเรตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺโต  ฯ  อสุเก  จ  าเน   
มยา  ปต  ธน  อตฺถ ิ ฯ  ต  คเหตฺวา  อิม ฺจ  โภชนสาล   
กาเรหิ  ฯ  ทารเก  จ  โปเสหีติ  วตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  วนฺทิตฺวา   
# ๑. ส.ี โชเตตพฺโพ   ฯ  
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                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๖๒ 
 
เวหาส  อุปฺปติตฺวา  เทวโลกเมว  อคมาสิ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                                โฆฏมุขสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                จตุตฺถ   ฯ 
                                        ___________________   
 
                                        จงฺกีสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเมว  สุตนฺติ  จงฺกีสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เทววเน  สาลวเนติ   
ตสฺมึ  กิร  เทวตาน  พลิกมฺม  กรียติ  ฯ  เตน  ต  เทววนนฺติป   
วุจฺจติ  สาลวนนฺติป  วุจฺจติ  ฯ  โอปาสาท  อชฺฌาวสตีติ   
โอปาสาทนามเก  พฺราหฺมณคาเม   อภิภวิตฺวา  วสติ  ฯ  ตสฺส  สามี   
หุตฺวา  ยาย  มริยาทาย  ตตฺถ  วสิตพฺพ  ฯ  ตาย  มรยิาทาย   
วสติ  ฯ  อุปสคฺควเสน  ปเนตฺถ  ภุมมฺตฺเถ  อุปโยควจน   
เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺส  อุปโยคตฺตาว  เสสปเทสุ  ฯ  ตตฺถ  ลกฺขณ   
สทฺทสตฺถโต  ปริเยสิตพฺพ  ฯ สตฺตุสฺสทนฺติ  สตฺเตหิ  อุสฺสท  อุสฺสนฺน (๑)  
พหุชน  อากณฺิณมนุสฺส  โปสาวนียหตฺถิอสฺสโมรมิคาทิอเนกสตฺต- 
สมากิณฺณ ฺจาติ  อตฺโถ  ฯ  ยสฺมา  ปน  โส  คาโม  พหิ  อาวิชฺฌิตฺวา   
ชาเตน  หตฺถิอสฺสาทีน  ฆาสติเณน  เจว  เคหจฺฉทนติเณน  จ   
สมฺปนฺโน  ฯ  ตถา  ทารุกฏเหิ  เจว  เคหสฺมภารกฏเหิ  จ  ฯ  ยสฺมา   
จสฺส  อพฺภนฺตเร  วฏฏจตุรสฺสาทิสณฺานา  พหู  โปกฺขรณิโย   
ชลชกุสุมวิจิตฺตานิ  จ  พหิ  อเนกานิ  ตฬากานิ  วา  อุทกสฺส    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 463 

                        *เลมที่  ๙   จงฺกีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๓ 
 
นิจฺจภริตาเนว  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  สติณกฏโทกนติฺ  วุตฺต  ฯ   
        สห  ธ ฺเน  สธ ฺ  ฯ  ปุพฺพณฺณาปรณฺณาทิเภท  พหุ- 
ธ ฺสนฺนิจยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺตาวตา  ยสฺมึ  คาเม  พฺราหฺมโณ  
เสตจฺฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  ราชลีลาย  วสติ  ฯ  ตสฺส  สมิทฺธิสมฺปตฺติ   
ทีปตา  โหติ    ราชโต  ลทฺธ  โภคฺค  ราชโภคฺค  ฯ  เกน  ทินฺนนติฺ  
เจ  ฯ  ร ฺา  ปเสนทินา  โกสเลน  ทนิฺน  ฯ  ราชทายนฺติ  ร ฺโ   
ทายภูต  ฯ  ทายชฺชนฺติ  อตฺโถ  ฯ  พฺรหฺมเทยฺยนฺติ  เสฏเทยฺย  ฯ  ฉตฺต   
อุสฺสาเปตฺวา  ราชสงฺเขเปน  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา ฯ 
ราชโภคฺคนฺติ  สพฺพ  เฉชฺชเภชฺช  อนสุาสนฺเตน  ติตฺถปพฺพตาทีสุ   
สุงฺก  คณฺหนฺเตน   เสตจฺฉตฺต [๑] อุสฺสาเปตฺวา  ร ฺา  หุตฺวา   
ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  ร ฺา  ปเสนทินา  โกสเลน  ทนิฺน   
ราชทายนฺติ  เอตฺถ  ร ฺา  ทินฺนตฺตา  ราชทาย  ฯ  ทายก- 
ราชทีปนตฺถ  ปนสฺส  ร ฺา  ปเสนทินา  โกสเลน  ทินฺนนฺติ   
อิท  วุตฺต  ฯ  พฺรหฺมเทยฺยนฺติ  เสฏเทยฺย  ฯ  ยถา  ทินฺน  น  ปุน   
คเหตพฺพ  โหติ  นิสฺสฏ  ปริจฺจตฺต  ฯ  เอว  ทินฺนนติฺ  อตฺโถ  ฯ   
        พหู  พหู  หุตฺวา  จ  สงฺฆาตาติ  สงฺฆา  ฯ  (๒)  เอเกกิสฺสา   
ทินฺนา  วิย  ฯ  สงฺโฆ  เอเตส  อตฺถีติ  สงฺฆี  ฯ  ปุพฺเพ  คามสฺส   
อนฺโต  อคณา  พหิ  นิกฺขมิตฺวา  คณา  สมฺปนฺนาติ  (๓)  คณีภูตา  ฯ  
อุตฺตเรน  มุขาติ  อุตฺตรทิสาภิมุขา  ฯ  ขตฺต  อามนฺเตสีติ  ขตฺโต  
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                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๖๔ 
 
วุจฺจติ  ปุจฺฉิตป ฺหาพฺยากรณสมตฺโถ  มหามตฺโต  ฯ  ต  อามนฺเตสิ  ฯ   
อาคเมนฺตูติ  มุหุตฺต  ปฏิมาเนนฺตุ  (๑)  อจฺฉนฺตูติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
        นานาเวรชฺชกานนฺติ  นานาวิเธสุ  รชฺเชส ุ อ ฺเสุ   
กาสิโกสลาทีสุ  ชาตา  วา  นิวสนฺติ  วา  ฯ  ตโต  วา  อาคตาติ   
นานาเวรชฺชกา  ฯ  เตส  นานาเวรชฺชกาน  ฯ  เกนจิเทวาติ  อนิยมิเตน   
ย ฺ ุปาสนาทินา  เกนจิ  กิจฺเจน  ฯ  เต  ตสฺส  คมน  สุตฺวา   
จินฺเตสุ อย  จงฺกีอุคฺคตพฺราหฺมโณ  ฯ  เยภุยฺเยน  จ  อ ฺเ  
พฺราหฺมณา  สมณ  โคตม  สรณ  คตา  ฯ  อยเมว  น  คโต   
สฺวาย  สเจ  ตตฺถ  คมิสฺสติ  ฯ  อทฺธา  สมณสฺส  โคตมสฺส   
อาวฏฏิยมายาย  อาวฏฏิโต(๒)  สรณ  คมิสฺสติ  ฯ  ตโต  เอตสฺสาป   
เคหทฺวาเร  พฺราหฺมณาน  อสนฺนิปาโต  ภวิสฺสติ  ฯ  หนฺทสฺส   
คมนนฺตราย  กโรมาติ  สมฺมนฺตยิตฺวา  ตตฺถ  อคมสุ  ฯ  ต   
สนฺธายอถโข เต  พฺราหฺมณาติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  อุภโตติ  ทฺวีหิป  ปกฺเขหิ  ฯ  มาติโต  จ  ปติโต  จาติ   
โภโต  มาตา  พฺราหฺมณี  ฯ  มาตุมาตา  พฺราหฺมณี  ฯ  ตสฺสาป   
มาตา  พฺราหฺมณี  ฯ  ปตา  พฺราหฺมโณ  ฯ  ปตุปตา  พฺราหฺมโณ   
ตสฺสาป  ปตา  พฺราหฺมโณติ  เอว  ภว  อุภโต  สุชาโต  มาติโต   
จ  ปติโต  จ  ฯ  สสุทฺธคหณิโกติ  สสุทฺธา  เต  มาตุคหณิโก 
สสุทฺธา  เต  กุจฺฉีติ  อตฺโถ  ฯ  ยาว  สตฺตมา  ปตามหยุคาติ    
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เอตฺถ  ปตุปตา  ปตามโห  ฯ  ปตามหสฺส  ยุค  ปตามหยุค  ฯ  ยุคนฺติ   
อายุปฺปมาณ  วุจฺจติ  ฯ  ปภิลาปมตฺตเมว  เจต  ฯ  อตฺถโต  ปน  
ปตามโหว ปตามหยุค  ฯ  ตโต  อุทฺธ  สพฺเพป  ปุพฺพปุริสา   
ปตามหคหเณเนว  คหิตา  ฯ  เอว  ยาว  สตฺตโม  ปรุิโส  ฯ  ตาว   
สสุทฺธคหณิโก  ฯ  อถวา  อกฺขิตฺโต  อนุปกุฏโ  ชาติวาเทนาติ   
ทสฺเสติ  ฯ  อกฺขิตฺโตติ  อปเนถ  เอต  ฯ  ก ึ อิมินาติ  เอว    อนุวกฺขิตฺโต  
อนุปกุฏโติ  น  อุปกุฏโ    น  อปกฏุโฐ  น  อกฺโกส  วา   
นินฺท  วา  ปตฺตปุพฺโพ  ฯ  เกน  การเณนาติ  ฯ  ชาติวาเทน  ฯ  
อิติป  หีนชาติโก  เอโสติ  เอวรูเปน  วจเนนาติ  อตฺโถ  ฯ   
อิมินาปงฺเคนาติ  อิมินาป  การเณน  ฯ   
        อทฺโธติ  อิสฺสโร  ฯ  มหทฺธโนติ  มหตา  ธเนน   
สมนฺนาคโต  ฯ  โภโต  หิ  เคเห  ปวิย  ปสุวาลิกา  วิย  พหุธน   
สมโณ  ปน  โคตโม  อธโน  ภิกฺขาย  อุทร  ปูเรตฺวา  ยาเปตีติ   
ทสฺเสติ  ฯ  มหาโภโคติ  ป ฺจกามคุณวเสน  มหาอุปโภโค  ฯ  เอว   
ย  ย  คุณ  วทนฺติ  ฯ  ตสฺส  ตสฺส  ปฏปิกฺขวเสน  ภควโต   
อคุณเยว  ทสฺเสสฺสามาติ  ม ฺมานา  วทนฺติ  ฯ   
        อภิรูโปติ  อ ฺเหิ  มนุสฺเสหิ  อธิกรูโป  ฯ  ทสฺสนีโยติ   
ทิวสมฺป  ปสสฺนฺตาน  อติตฺติกรณโต  ทสฺสนโยคฺโค  ทสฺสเนเนว  
จิตฺตปฺปสาทชนนโต  ปาสาทิโก  ฯ  โปกฺขรตา  วุจฺจติ  สุนฺทร- 
ภาโว  ฯ  วณฺณสฺส  โปกฺขรตา  วณฺณโปกฺขรตา  ตาย    
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วณฺณโปกฺขรตาย  ฯ  วณฺณสมฺปตฺติยาติ  อตฺโถ  ฯ  โปราณา  ปน   
โปกฺขรนฺติ  สรีร  วทนฺติ  ฯ  วณฺณ  วณฺณเมว  ฯ  เตส  มเตน   
วณฺโณ  จ  โปกฺขร ฺจ  วณฺณโปกฺขรานิ  ฯ  เตส  ภาโว   
วณฺณโปกฺขรตา  ฯ  อิติ  ปรมาย  วณฺณโปกฺขรตายาติ  อุตฺตม- 
ปริสุทฺเธน  วณฺเณน  เจว  สรีรสณฺานสมฺปตฺติยา  จาติ  อตฺโถ  ฯ   
พฺรหฺมวณฺณีติ  เสฏวณฺณี  ฯ  ปริสุทธฺวณฺเณสุป  เสฏเน  สุวณฺณ- 
วณฺเณเนว  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ  ฯ  พฺรหฺมวจฺฉสีติ  มหาพฺรหฺมุโน   
สรีรสทิเสน  สรีเรน  สมนฺนาคโต  ฯ  อขุทฺทาวกาโส  ทสฺสนายาติ   
โภโต  สรีรทสฺสนสฺส  โอกาโส  น  ขุทฺทโก  มหา  ฯ  สพฺพาเนว   
เต  องฺคปจฺจงฺคานิ  ทสฺสนียาเนว  ฯ  ตานิ  จาป  มหนฺตาเนวาติ  
ทีเปติ  ฯ   
        สลีมสสฺ  อตฺถีติ  สลีวา  ฯ  วุทฺธ  วฑฺฒิต  สลีมสฺสาติ   
วุทฺธสีลี  ฯ  วุทฺธสีเลนาติ  วุทฺเธน  วฑฺฒิเตน  สีเลน  ฯ  สมนฺนาคโตติ   
ยุตฺโต  ฯ  อิท  วุทฺธสีลีปทสฺเสว  เววจน  ฯ  สพฺพเมต  ป ฺจ- 
สีลมตฺตเมว  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  ปเร  วา   
ภวตฺตา  โปรี    นาคริกิตฺถยิา  สุขุมาลตฺตเนน  สทิสาติป    
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โปรี  ฯ  ตาย  โปริยา  ฯ  วิสฺสฏายาติ  อปลิพุทฺธาย  ฯ  สนฺทิฏ-(๑)  
วิลมฺพิตาทิโทสรหิตาย  ฯ  อเนลคฬายาติ  เอลคเลน  วิรหิตาย    
เอกจฺจสฺส  หิ  กเถนฺตสฺส  เอลา  คฬติ  ฯ  ลาลา  วา  ปคฺฆรติ    
เขฬผุสิตานิ  วา  นิกฺขมนฺติ  ฯ  ตสฺส  วาจา  เอลคฬา  นาม   
โหติ    ตพฺพิปริตายาติ  อตฺโถ  ฯ  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนิยาติ   
อาทิมชฺฌปริโยสาน  ปากฏ  กตฺวา  ภาสิตตฺถสฺส  วิ ฺาปน- 
สมตฺถาย  ฯ  เสสเมตฺถ  พฺราหฺมณวณฺเณ  อุตฺตานเมว  ฯ   
        เอว  วุตฺเตติ  เอวนฺเตหิ  พฺราหฺมเณหิ  วุตฺเต  จงฺกี  อิเม   
พฺราหฺมณา  อตฺตโน  วณฺเณ  วุจฺจมาเน  อตุสฺสนกสตฺโต  นาม   
นตฺถิ  ฯ  วณฺณมสฺส  ภณิตฺวา  นิวาเรสฺสามาติ  ชาติอาทีหิ  มม   
วณฺณ  วทนฺติ    น  โข  ปน  เม  ยุตฺต  อตฺตโน  วณฺเณ   
รชฺชิตุ   (๒)  หนฺทาห  เอเตส  วาท  ภินฺทิตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  
มหนฺตภาว  าเปตฺวา  เอเตส  ตตฺถ  คมน  กโรมีติ  จินฺเตตฺวา   
เตนหิ  โภ  มมาป  สุณาถาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เยป  อุภโต   
สุชาโตติอาทโย  อาทโย  อตฺตโน  คุเณหิ  สทิสา  คุณา  ฯ  เตป   เกวล   
สมณสฺส  โคตมสฺส  ชาติสมฺปตฺติอาทโย  คุณาติ  อตฺตโน  คุเณหิ   
อุตฺตริตเรเยว  ม ฺมาโน  ฯ  อิตเร  ปน  เอกนฺเตเนว  ภควโต   
มหนฺตภาวทีปตฺถ  ปกาเสติ  ฯ  มยเมว  อรหามาติ  เอว  นิยเมนฺโต  
เจตฺถ  อิท  ทเีปติ  ยทิ  คุณมหนฺตตาย  อุปสงฺกมิตพฺโพ  นาม   
#สี.  สนฺทิทธฺ  ส.ี  ร ฺชิตุ    
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โหติ    ยถา  สิเนรุ  อุปนธิาย  สาสโป  ฯ  มหาสมุทฺท  อุปนิธาย   
โคปทก  ฯ  สตฺตสุ  มหาสเรสุ  อุทก  อุปนิธาย  อุสฺสาวพินฺทุ  ปริตฺโต   
ลามโก  ฯ  เอวเมว  สมณสฺส  โคตมสฺส  ชาติสมฺปตฺติอาทโย  คุเณ   
อุปนิธาย  อมฺหาก  คุณา  ปริตฺตา  ลามกา  ฯ  ตสฺมา  มยเมว   
อรหาม  ต  ภควนฺต  โคตม  ทสฺสนาย  อุปสงฺกมิตุนฺติ  ฯ   
        ภูมิคต ฺจ  เวหาสฏ ฺจาติ  เอตฺถ  ราชงฺคเณ  เจว   
อุยฺยาเน  จ  สุธามฏา  โปกฺขรณิโย  สตฺตรตนปูรึ  กตฺวา   
ภูมิย  ปต  ธน  ภูมิคต  นาม  ฯ  ปาสาทนิยูหาทโย  ปน   
ปูเรตฺวา  ปต  เวหาสฏ  นาม  ฯ  เอว  ตาว  กลุปริยาเยน   
อาคต  ฯ  ตถาคตสฺส  ปน  ชาตทิวเสเยว  สงฺโข  เอโล  อุปฺปโล   
ปุณฺฑรีโกติ  จตฺตาโร  นิธโย  อุปคตา  ฯ  เตสุ  สงฺโข   
คาวุติโก  ฯ  เอโล  อฑฺฒโยชนิโก  ฯ  อุปฺปโล  ติคาวุติโก  ฯ   
ปุณฺฑรีโก  โยชนิโกติ  ฯ  เตสุป  คหิตคหิตฏาน  ปูรติเยว  ฯ  อิติ   
ภควา  ปหูตหิร ฺสุวณฺณ  โอหาย  ปพฺพชิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ทหโร  วาติอาทีนิ  เหฏา  วิตฺถาริตาเนว  ฯ  อขุทฺทาวกาโสติ   
เอตฺถ  ภควติ  อปริมาโณเยว  ทสฺสนาวกาโสติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ  ราชคเห  กริ  อ ฺตโร  พฺราหฺมโณ  
สมณสฺส  กิร  โคตมสฺส  ปมาณ  คเหตุ  น  สกฺกาติ  สุตฺวา   
ภควโต  ปณฺฑาย  ปวิสนกาเล  สฏ ิหตฺถ  เวฬุ  คเหตฺวา   
นครทฺวารสฺส  พหิ  ตฺวา  สมฺปตฺเต  ภควติ  เวฬุ  คเหตฺวา    
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                        *เลมที่  ๙   จงฺกีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๖๙ 
 
สมีเป  อฏาสิ  ฯ  เวฬุ  ภควโต  ชณฺณุมตฺต  ปาปุณิ  ฯ  ปุนทิวเส  
เทฺว  เวฬู  ฆเฏตฺวา  สมีเป  อฏาสิ  ฯ  ภควา  ทฺวินฺน  เวฬูน   
อุปริ  ทฺวิเวฬมุตฺตเมว  (๑)ป ฺายมาโน  พฺราหฺมณ  ก ึ กโรสีติ   
อาห  ฯ  ตุมหฺาก  ปมาณ  คณฺหามีติ  ฯ  พฺราหฺมณ  สเจป  ตฺว   
สกลจกฺกวาฬคพฺภ  ปูเรตฺวา   ิตเวฬุ  ฆเฏตฺวา  สมีเป  อฏฐาสิ 
เนว  เม  ปมาณ  คเหตุ  สกฺขิสฺสสิ    น  หิ  มยา  จตฺตาริ   
อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ตถา  ปารมิโย  ปูริตา  ฯ  ยถา  
เม  ปโรปมาณ  คเณฺหยฺย  ฯ  อตุโล  พฺราหฺมณ  ตถาคโต   
อปฺปเมยฺโยติ  วตฺวา  ธมฺมปเท  คาถมาห  ฯ  คาถาปริโยสาเน   
จตุราสีติปาณสหสฺสานิ  อมต  ปวึสุ  ฯ   
        อปรมฺป  วตฺถุ  ฯ ราหุ  กริ  อสุรนิฺโท  จตฺตาริ   
โยชนสหสฺสานิ  อฏ  จ  โยชนสตานิ  อุจฺโจ  ฯ  พาหนฺตรมสฺส  
ทฺวาทส โยชนสตานิ  ฯ หตฺถตลปาทตลานิ  ปถุุลโต  ตีณิ   
โยชนสตานิ  ฯ  องฺคุลิปพฺพานิ  ปณฺณาสโยชนานิ  ฯ  ภมุกนฺตร   
ปณฺณาสโยชน    นลาฏ  ติโยชนสต  ฯ  สีส  นวโยชนสต  ฯ   
โสอห  อุจฺโจสฺมิ  ฯ สตฺถาร โอนมิตฺวา  โอโลเกตุ  น  สกฺขิสฺสามีติ   
น  คจฺฉติ  ฯ  โส  เอกทิวส  ภควโต  วณฺณ  สุตฺวา  ยถา   
กถ ฺจ  โอโลเกสฺสามีติ  อาคโต  ฯ  ภควา  ตสฺส  อชฺฌาสย   
วิทิตฺวา  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  กตเรน  ทสฺเสสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา    
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                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๗๐ 
 
 ิตโก  นาม  นีโจป  อุจฺโจ  วิย  ป ฺายติ    นิปนฺโนวสฺส  อตฺตาน   
ทสฺเสสฺสามีติ  อานนฺท  คนฺธกุฏิปริเวเณ  ม ฺจก  ป ฺาเปหีติ   
วตฺวา  ตตฺถ  สีหเสยฺย  กปเฺปสิ  ฯ  ราหุ  อาคนฺตฺวา  นิปนฺน   
ภควนฺต  คีว  อุนฺนาเมตฺวา  นภมชฺเฌ  ปุณฺณจนฺท  วิย   
อุลฺโลเกติ  ฯ  กิมิท  อสุรินทฺาติ  จ  วุตฺเต  ภควา  โอนมิตฺวา   
โอโลเกตุ   น  สกฺขิสฺสามีต  น  คจฺฉนฺติ    น  มยา  อสุรินฺท  
อโธมุเขน  ปารมิโย  ปรูิตา  ฯ  อุทฺธคฺค  เม  กตฺวา  ทาน  ทินฺนนติฺ  ฯ  
ตทิวส  ราหุ  สรณ  อคมาสิ  ฯ  เอว  ภควา  อขุทฺทาวกาโส   
ทสฺสนาย  ฯ   
        จตุปาริสุทฺธิสีเลน  สีลวา  ฯ  ต  ปน  สลี  อรยิ  อุตฺตม   
ปริสุทฺธ  ฯ  เตนาห  อริยสีลีติ  ฯ  ตเทว  อนวชฺชฏเน  กุสล  ฯ  
เตนาห  กุสลสีลีติ  ฯ  กุสเลน  สีเลนาติ  อิทมสฺส  เววจน  ฯ   
พหุนฺน  อาจริยปาจริโยติ  ภควโต  เอเกกาย  ธมฺมเทสนาย   
จตุราสีติปาณสหสฺสานิ  อปริมาณาป  เทวมนุสฺสา  มคฺคผลามต  
ปวนฺติ  ฯ  ตสฺมา  พหุนฺน  อาจริโย  ฯ  สาวกวิเนยฺยาน   
ปน  ปาจริโยติ  ฯ   
        ขีณกามราโคติ  เอตฺถ  กาม ฺจ  ภควโต  สพฺเพป  กิเลสา  
ขีณา  ฯ  พฺราหฺมโณ  ปน  เต  น  ชานาติ  ฯ  อตฺตโน   
ชานนฏาเนเยว  คุณ  กเถติ  ฯ  วิคตจาปลฺโลติ  ปตฺตมณฺฑนา  
จีวรมณฺฑนา  เสนาสนมณฺฑนา  อิมสฺส  วา  ปูติกายสฺส  ฯเป ฯ  เกลนา    
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                        *เลมที่  ๙   จงฺกีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๑ 
 
ปฏิเกลนาติ  (๑)  เอว  วุตฺตจาปลฺยวิรหิโต  ฯ  อปาปปุเรกฺขาโรติ  อปาเป   
นวโลกุตฺตรธมฺเม  ปุรโต  กตฺวา  วิจรติ  ฯ  พฺรหฺม ฺาย  ปชายาติ   
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานมหากสฺสปาทิเภทาย  พฺราหฺมณปชาย  ฯ   
อวิรุทฺโธ  ห ิ โส  เอติสฺสาว  ปชาย  ปุเรกฺขาโร  ฯ  อย  หิ   
ปชา  สมณ  โคตม  ปุรโต  กตฺวา  จรตีติ  อตฺโถ  ฯ  อปจ   
อปาปปุเรกฺขาโรติ  น  ปาปปุเรกฺขาโร    น  ปาป  ปรุโต  กตฺวา   
จรติ  ฯ  ปาป  น  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  กสฺส  ฯ  พฺรหมฺ ฺาย   
ปชาย  ฯ  อตฺตนา  สทฺธึ  ปฏิวิรุทฺธายป  พฺรหฺมปชาย  อวิรุทฺโธ   
หิตสุขตฺถิโกเยวาติ  วุตฺต  โหติ   ฯ     
        ติโรรฏาติ  ปรรฏโต  ฯ  ติโรชนปทาติ  ปรชนปทโต  ฯ   
สปุจฺฉิตุ  อาคจฺฉนฺตีติ  ขตฺติยปณฺฑิตาทโย  เจว  พฺราหฺมณ- 
คนฺธพฺพาทโย  จ  ปเ ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  ปุจฺฉิสฺสามาติ   
อาคจฺฉนฺติ  ฯ  ตตฺถ  เกจิ  ปุจฺฉาย  วา  โทส  วิสฺสชชฺเน 
สมฺปฏิจฺฉเน  วา  อสมตฺถต  สลลฺกฺเขตฺวา  อปุจฺฉิตฺวาว  ตุณฺหี  
นิสีทนฺติ  ฯ  เกจิ  ปุจฺฉนฺติ  ฯ  เกส ฺจิ  ภควา  ปุจฺฉาย  อุสฺสาห  
ชเนตฺวา  วิสฺสชฺเชติ  ฯ  เอว  สพฺเพสมฺป  เตส  วิมติโย  ตีร  ปตฺวา   
มหาสมุทฺทสฺส  อูมิโย  วิย  ภควนฺต  ปตฺวาว  ภิชฺชนติฺ  ฯ   
เสสเมตฺถ  ตถาคตสฺส  วณฺเณ  อุตฺตานเมว  ฯ  อติถิโน  เต   
โหนฺตีติ  เต  อมฺหาก  อาคนฺตุกา  นวกา  ปาหุนกา  ปาหุนกา  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
#๑. สี.  ม ุ เกลายนา  ปฏิเกลายนา  ฯ  อภิ  ฯ  วิ  ฯ  ๓๕/๘๗๑/๔๗๔   ฯ  
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                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๗๒ 
 
ปริยาปุณามีติ  ชานามิ  ฯ  อปริมาณวณฺโณติ  ฯ  ตถารูเปเนว   
สพฺพ ฺ ุนาป  อปฺปเมยฺยวณฺโณ  ฯ  ปเคว  มาทิเสนาติ  ทสฺเสติ  ฯ   
        วุตฺตมฺป  เจต   ฯ 
                พุทฺโธป  พุทฺธสฺส  ภเณยฺย  วณฺณ   
                กปฺปมฺป  เจ  อ ฺมภาสมาโน   
                ขีเยถ  กปฺโป  จิรทีฆมนฺตเร   
                วณฺโณ  น  ขีเยถ  ตถาคตสฺสาติ  ฯ   
        อิม  ปน  คุณกถ  สุตฺวา  เต  พฺราหฺมณา  จินฺตยึสุ   
ยถา  จงฺกี  สมณสฺส  โคตมสฺส  วณฺณ  ภาสติ  ฯ  อโนมคุโณ  
โส  ภว  โคตโม  ฯ  เอว  ตสฺส  คุเณ  ชานมาเนน  โข  ปน  อิมนิา   
อติจิร  อธิวาสิต  ฯ  หนฺท  น  อนุวตฺตามาติ  อนุวตฺตมานา 
เตนหิ  โภติอาทิมาหสุ  ฯ   
        โอปาเตตีติ  ปเวเสติ  ฯ  สปุเรกฺขโรนฺตีติ  ปุตฺตมตฺตนตฺต- 
มตฺตมฺป  สมาน  ปุรโต  กตฺวา  วิจรนฺติ  ฯ   
        มนฺตปทนฺติ  มนฺตาเยว  มนฺตปท  ฯ  เวโทติ  อตฺโถ  ฯ   
อิติหิติหปรมฺปรายาติ  เอว  กริ  เอว  กิราติ  ปรมฺปรภาเวน   
อาคตนฺติ  ทีเปติ  ฯ  ปฏกสมฺปทายาติ    วจนสงฺขาตสมฺปตฺติยา   
สาวิตฺติอาทีหิ  ฉนฺทพนฺเธหิ  จ  วคฺคพนฺเธหิ  จ  สมฺปาเทตฺวา   
อาคตนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺถ  จาติ  ตสฺมึ  มนฺตปเท  ฯ  ปวตฺตาโรติ   
ปวตฺตยิตาโร  ฯ  เยสนฺติ  เยส  สนฺตก  ฯ  มนฺตปทนฺติ  เวทสงฺขาต    
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มนฺตเมว  ฯ  (๑)  คีตนฺติ  อฏกาทีหิ  ทสหิ  โปราณกพฺราหฺมเณหิ   
ปทสมฺปตฺติวเสน  (๒)  สชฺฌายิต  ฯ  ปวุตฺตนฺติ  อ ฺเส  วุตฺต  ฯ  วาจิตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  สมิหิตนฺติ  สมุปพฺยุฬฺห  (๓)ราสิกต  ฯ  ปณฺฑ  กตฺวา   
ปตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ตทนุคายนฺตีติ  เอตรหิ  พฺราหฺมณา  ต  เตหิ   
ปุพฺเพคีต    อนุคายนฺติ  อนุสชฺฌายนฺติ  วาเทนฺติ  ฯ  ตทนุภาสนฺตีติ  ต   
อนุภาสนฺติ  ฯ  อิท  ปุริมสฺเสว  เววจน  ฯ  ภาสิตมนุภาสนฺตีติ   
เตหิ  ภาสิตุ สชฺฌายิต  อนุสชฺฌายนฺติ  ฯ  วาจิตมนุวาเจนฺตีติ  เตหิ   
อ ฺเส  วาจิต  อนุวาเจนฺติ  ฯ  เสยฺยถทินฺติ  เต  กตเมติ   
อตฺโถ  ฯ  อฏโกติอาทีนิ  เตส  นามานิ  ฯ  เต  กิร  ทิพฺเพน   
จกฺขุนา  โอโลเกตฺวา  ปรปูฆาต  อกตฺวา  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
ภควโต  ปาวจเนน  สห  สสนฺเทตฺวา  มนฺเต  คนฺเถสุ  อปเร   
ปน  พฺราหฺมณา  ปาณาติปาตาทีนิ  ปกฺขิปตฺวา  ตโย  เวเท   
ภินฺทิตฺวา  พุทฺธวจเนน  สทฺธึ  วิรุทฺธมกสุ  ฯ   
        อนฺธเวณีติ  อนฺธเวณิ  ฯ  เอเกน  หิ  จกฺขุมตา  คหิตยฏ ิยา   
โกฏ ึ เอโก  อนฺโธ  คณฺหาติ  ฯ  ต  อนธฺ  อ ฺโ  ฯ  ต  อ ฺโติ   
เอว  ปณฺณาส  สฏ ิ  อนธฺา  ปฏิปาฏิยา  ฆฏิตา  อนธฺเวณีติ   
วุจฺจติ  ฯ  ปรมฺปราสสตฺตาติ  อ ฺม ฺ  ลคฺคา  ฯ  ยฏ ิคฺคาหเกน 
จกฺขุมตา  วิรหิตาติ  อตฺโถ  ฯ  เอโก  กิร  ธุตฺโต  อนฺธคณ  ทิสฺวา   
อสุกสฺมึ  นาม  คาเม  ขชชฺโภชชฺ  สุลภนฺติ  อุสฺสาเทตฺวา   
#๑.  ส.ี  มนตฺปทเมว  สี . สรสมฺปตฺติกเสน  สี.  สมุปพฺพุฬฺห   ฯ  
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                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๔๗๔ 
 
เตหิ  ตตฺถ  โน  สามิ  เนหิ  ฯ  อิท  นาม  เต  เทมาติ  วุตฺโต   
ล ฺจ  คเหตฺวา  อนฺตรามคฺเค  มคฺคา  โอกฺกมฺม  มหนฺต  คจฺฉ   
อนุปริคนฺตฺวา  ปุริมสฺส  หตฺเถน  ปจฺฉิมสฺส  กจฺฉ  คณฺหาเปตฺวา   
กิ ฺจิ  กมฺม  อตฺถิ  ฯ  คจฺฉถ  ตาว  ตุเมฺหติ  วตฺวา  ปลายิ  ฯ   
เต  ทิวสมฺป  คนฺตฺวา  มคฺค  อวินฺทมานา  กห  โภ  จกฺขุมา  
กห  มคฺโคติ  ปริเทวิตฺวา  มคฺค  อวินฺทมานา  ตตฺเถว  มรึส ุ ฯ  
เต  สนฺธาย  วุตฺต  ปรมฺปราสสตฺตาติ  ฯ  ปุรโิมปติ  ปุริเมสุ   
ทสสุ  พฺราหฺมเณสุ  เอโกป  ฯ  มชฺฌิโมปติ  มชฺเฌ  อาจริย- 
ปาจริเยสุ  เอโกป  ฯ  ปจฺฉิโมปติ  อิทานิ  พฺราหฺมเณสุ  เอโกป  ฯ   
        ป ฺจ  โขติ  ปาฬิอาคเตสุ  ทฺวีสุ  อ ฺเป  เอวรูเป  ตโย   
ปกฺขิปตฺวา  วทติ  ฯ  ทฺวิธา  วิปากาติ  ภูตวิปากา  วา  อภูตวิปากา   
วา    นาลเมตฺถาติ  ภารทฺวาช  สจฺจ  อนุรกฺขิสฺสามีติ  ปฏิปนฺเนน   
วิ ฺ ุนา  ย  มยา  คหิต  ฯ  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  เอว  
เอกเสเนว  นิฏ  คนฺตุ  นาล  น  ยุตฺตนติฺ  อุปริ  ปุจฺฉาย   
มคฺค  วิจริตฺวา  เปสิ  ฯ   
        อิธ  ภารทฺวาช  ภิกฺขูติ  ชีวกสุตฺเต  (๑)  วิย  มหาวจฺฉสุตฺเต  (๒) 
วิย  จ  อตฺตานเมว  สนฺธาย  วทติ  ฯ  โลภนีเยสุ  ธมเฺมสูติ   
โลภธมฺเมสุ  ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ   
        สทฺธ  นเิวเสตีติ  โอกปฺปนียสทฺธ  นิเวเสติ  ฯ  อุปสงฺกมตีติ    
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                        *เลมที่  ๙   จงฺกีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๕ 
 
อุปคจฺฉติ  ฯ  ปยิรุปาสตีติ  สนฺติเก  นสิีทติ  ฯ  โสตนฺติ  ปสาทโสต   
โอทหติ  ฯ  ธมฺมนฺติ  เทสนาธมฺม  สณุาติ  ฯ  ธาเรตีติ  ปคุณ   
กตฺวา  ธาเรติ  ฯ  อุปปริกขฺตีติ  อตฺถโต  จ  การณโต  จ   
วีมสติ  นิชฺฌาน  ขมนฺตีติ  โอโลกน  ขมนฺติ  ฯ อิธ  สีล   
กถิต  ฯ  อิธ  สมาธีติ  เอว  อุปฏหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ฉนฺโทติ  
กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท  ฯ  อุสฺสหตีติ  วายมติ  ฯ  ตุเลตีติ  อนิจฺจาทิวเสน   
ตีเรติ  ฯ  ปทหตีติ  มคฺคปฺปธาน  ปทหติ  ฯ  กาเยน  เจว   
ปรมตฺถสจฺจนฺติ  (๑)  สหชาตนามกาเยน  จ  นิพฺพาน  สจฺฉิกโรติ     
ป ฺาย  จ  กิเลเส  นิพฺพิชฺฌิตฺวา  ตเทว  วิภูต  ปากฏ  
ปสฺสติ  ฯ   
        สจฺจานุโพโธติ  มคฺคานุโพโธ  ฯ  สจฺจานุปฺปตฺตีติ  ผล- 
สจฺฉิกิริยตา  ฯ  เตสเยวาติ  เหฏา  วุตฺตาน  ทฺวาทสนฺน  ฯ   
เอว  ทีฆ  มคฺควาท  อนุโลเมติ  ฯ  ตสฺมา  นายมตฺโถ  ฯ  อย  ปเนตฺถ   
อตฺโถ  เตสเยวาติ  เตส  มคฺคสมฺปยุตฺตธมฺมาน  ฯ  ปธานนฺติ   
มคฺคปฺปธาน  ฯ  ต  ห ิ ผลสจฺฉิกิริยาสงฺขาตาย  สจฺจานุปฺปตฺติยา   
พหุการ  ฯ  มคฺเค  อสติ  ผลาภาวโตติ  อิมินา  นเยน  สพฺพปเทสุ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                จงฺกีสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ   
                                                ปฺจม   ฯ 
                                        _______________   
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๔๗๖ 
 
                                        เอสุการีสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  เอสุการีสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  พิล  โอลคฺเคยฺยุนฺติ   
โกฏาส  ลคฺคาเปยฺยุ  ฯ  อิมินา  สตฺถธมฺม  นาม  ทสฺเสติ  ฯ   
สตฺถวาโห  กริ  มหากนฺตาร  ปฏิปนฺโน  อนฺตรามคฺเค  โคเณ   
มเต  มส  คเหตฺวา  สพฺเพส  สตฺถิกาน  อิท  ขาทิตฺวา   
เอตฺตก  มูล  ทาตพฺพนฺติ  โกฏาส  โอลคฺเคติ  ฯ  โคมส  นาม   
ขาทนฺตาป  อตฺถิ  อขาทนฺตาป  ฯ  มลู  ทาตุ  สกฺโกนฺตาป   
อสกฺโกนฺตาป  ฯ  สตฺถวาโห  เยน  มูเลน  โคโณ  คหิโต   
ตสฺส  นิกฺขมนตฺถ  สพฺเพส  พลกฺกาเรน  โกฏาส  ทตฺวา  มูล   
คณฺหาติ  ฯ  อย  สตฺถธมโฺม  ฯ  เอวเมว  พฺราหฺมณาป  โลกสฺส   
ปฏิ ฺ  อคฺคเหตฺวา  อตฺตโนว  ธมฺมตาย  จตสฺโส  ปาริจริยา   
ป ฺาเปนฺตีติ  ทสฺเสตุ  เอวเมว  โขติอาทิมาห  ฯ  ปาปโย   
อสฺสาติ  อติปาป   อสฺส  ฯ  เสยฺโย  อสฺสาติ  หิต  อสฺส  ฯ  
อถวา  ปาปโยติ  ปาปโก  ลามโก  อตฺตภาโว  อสฺส  ฯ  เสยฺโยติ   
เสฏโ  อุตฺตโม  ฯ   เสยฺยโสติ  เสยฺโย  ฯ  อุจฺจากุลีนตาติ  อุจฺจา- 
กุลีนตฺเตน  เสยฺโย  ฯ  ปาปยโสติ  ปาปโย  ฯ  อุจฺจากุลีนตา  จ  ทฺวีสุ   
กุเลสุ  วฑฺเฒติ  (๑)  ขตฺติยกุเล  พฺราหฺมณกุเล  จ  ฯ  อุฬารวณฺณตา   
ตีสุ  ฯ  เวสฺโสป  หิ  อุฬารวณฺโณ  โหติ    อุฬารโภคตา   
จตูสุป  ฯ  สทฺุโทป  ห ิ อนฺตมโส  จณฺฑาโลป  อุฬารโภโค   
โหติเยว  ฯ    
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                        *เลมที่  ๙  เอสุการีสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๗ 
 
        ภิกฺขาจริยนฺติ  โกฏธิเนนป  หิ  พฺราหฺมเณน  ภิกฺขา   
จริตพฺพาว  ฯ  โปราณกพฺราหฺมณา  อสีติโกฏิธนาป  เอก  เวล   
ภิกฺข  จรนฺติ  ฯ กสฺมา ฯ ทุคฺคตกาเล  จรนฺตาน  อิทานิ  
ภิกฺข  จริตุ  อารทฺธาติ  ครหา  น  ภวิสสฺตีติ  ฯ อติม ฺมาโนติ   
โย  ภิกฺขาจริยวส  หริตฺวา  สตฺตชีวกสกิมฺมวณิชฺชาทีหิ  ชีวิต   
กปฺเปติ  ฯ  อย  อติม ฺติ  นาม  ฯ  โคโป  วาติ  ยถา  โคปโก   
อตฺตนา  รกฺขิตพฺพ  ภณฺฑ  เถเนนฺโต  อกิจฺจการี  โหติ    เอวนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  อิมนิา  นเยน  สพฺพวาเรสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
อสิตพฺยาภงฺคินฺติ  ติณลายนอสิต ฺเจว  กาช ฺจ  ฯ  อนุสฺสรโตติ  
ยตฺถ  ชาโต  ฯ  ตสฺมึ  โปราเณ  มาตาเปตฺติเก  กุลวเส   
อนุสฺสริยมาโนติ  อตฺโถ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                เอสุการีสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                        ฉฏ  ฯ 
                                                _____________    
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                                        *เลมที่ ๙  หนา  ๔๗๘ 
 
                                        ธน ฺชานิสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ธน ฺชานิสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ทกขิฺณา- 
คิริสฺมินฺติ  คิรีติ  ปพฺพโต  ฯ  ราชคห  ปริกฺขิปตฺวา   ิตปพฺพตสฺส   
ทกฺขิณทิสาภาเค  ชนปทสฺเสต  นาม  ฯ  ตณฺฑุลปาลิทฺวารายาติ   
ราชคหสฺส  กริ  ทฺวตฺตึส  มหาทฺวารานิ  จตุสฏ ิ  ขุทฺทก- 
ทฺวารานิ  ฯ  เตสุ  เอก  ตณฺฑุลปาลิทฺวาร  นาม  ฯ  ต  สนฺธาย   
อาห  ฯ  ราชาน  นิสฺสายาติ  คจฺฉ  มนุสฺเส  อปเฬตฺวา   
สสฺสภาค  คณฺหาหีติ  ร ฺา  เปสิโต  คนฺตฺวา  สพฺพเมว  สสฺส   
คณฺหาติ  ฯ  มา  โน  ภนฺเต  นาเสหีติ  จ  วุตฺเต  ราชกุเล   
วุตฺต  มนฺท  ฯ  อห  ร ฺา  อาคมนกาเลเยว  เอว  อาณตฺโต   
มา  กนฺทิตฺถาติ  เอว  ราชาน  นิสฺสาย  พฺราหฺมณคหปติเก   
วิลุมฺปติ  ฯ  ธ ฺ  เยภุยฺเยน  อตฺตโน  ฆร  ปเวเสตฺวา  อปฺปก   
ราชกุเล  ปเวเสติ  ฯ  กึ  พฺราหฺมณคหปติกาน  น  ปฬ  อกาสีติ   
จ  วุตฺโต  อาม  มหาราช  อิมสฺมึ  วาเร  เขตฺตานิ  มนฺทสสฺสานิ   
อเหสุ  ตสฺมา  อปเลนฺตสฺส  เม  คณฺหโต  น  พหุ  ชาตนฺติ ฯ 
เอว  พฺราหฺมณคหปติเก  นิสฺสาย  ราชาน  วิลุมฺปติ  ฯ   
        ปโย  ปยตนฺติ  ตรุณขีร  ปวตุ  ฯ  ตาว  ภตฺตสฺสาติ   
ยาว  ขีร  ปวิตฺวา  นิสีทิสฺสถ  ฯ  ตาวเทว  ภตฺตสฺส  กาโล   
ภวิสฺสติ  ฯ อิเธว  หิ  โน  ปาตราสภตฺต  อาหริสฺสนฺตีติ   
ทสฺเสติ  ฯ  มาตาปตโรติอาทีสุ  มหลฺลกา  มาตาปตโร  มุทุกานิ  
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                        *เลมที่  ๙  ธน ฺชานสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗๙ 
 
อตฺถรณปารุปนานิ  สุขุมานิ  วตฺถานิ  มธุรโภชน  สุคนฺธ- 
คนฺธมาลาทีนิ  จ  ปริเยสิตฺวา  โปเสตพฺพา  ฯ  ปุตฺตธีตาน   
นามกรณมงฺคลาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  กโรนฺเตน  ปุตฺตทาโร   
โปเสตพฺโพ  ฯ  เอว  ห ิ อกริยมาเน  ครหา  อุปฺปชชฺตีติ  อิมินา   
นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อธมฺมจารีติ  ป ฺจทุสฺสีลฺยกมฺมานิ  วา  ทสทสฺุสีลฺยกมฺมานิ   
วา  อิธ  อธมฺโม  นาม  ฯ  อุปกฑฺเฒยฺยุนฺติ  ป ฺจวิธพนฺธนาทิ- 
กมฺมกรณตฺถ  ต  ต  นริย  กฑฺเฒยฺยุ  ฯ   
        ธมฺมจารีติ  ธมฺมิกกสิวณิชฺชาทิกมฺมการี  ฯ  ปฏิกฺกมนฺตีติ   
โอสรนฺติ  (๑)  ปริหายนฺติ  ฯ  อภิกฺกมนฺตีติ  อภิสรนฺติ  วฑฺฒนฺติ  ฯ  
เสยฺโยติ  วรตร  ฯ  หีเนติ  นิหีเน  ลามเก  ฯ  กาลกโต  จ   
สาริปุตฺตาติ  อิท  ภควา  ตตฺรสฺส  คนฺตฺวา  ธมฺม  (๒)  เทเสหีติ   
อธิปฺปาเยน  เถร  อาห  ฯ  เถโรป  ตขณเยว  คนฺตฺวา   
มหาพฺรหฺมุโน  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  จาตุปฺปทิก  คาถ   
กเถนฺโตป  จตุสจฺจวิมุตฺต  นาม  น  กเถสีติ  ฯ   
                                ธน ฺชานิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                สตฺตม   ฯ 
                                        _______________   
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๔๘๐ 
 
                                        วาเสฏสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  วาเสฏสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อิจฺฉานงฺคลวน- 
สณฺเฑติ  อิจฺฉานงฺคลคามสฺส  อวิทูเร  วนสณฺเฑ  ฯ  จงฺกีติอาทโย   
ป ฺจป  ชนา  ร ฺโ  ปเสนทิโกสลสสฺ  ปุโรหิตา  เอว  ฯ  อ ฺเ   
จ  อภิ ฺาตาติ  อ ฺเ  จ  พหู  อภิ ฺาตา  พฺราหฺมณา  ฯ  เต  
กิร  ฉฏเ  ฉฏเ  มาเส  ทวีฺสุ  าเนสุ  (๑)  สนฺนิปตนฺติ  ฯ  ยทา   
ชาตึ  โสเธตุกามา  โหนฺติ  ฯ  ตทา  โปกฺขรสาติสฺส  สนฺติเก   
ชาติโสธนตฺถ  อุกฺกฏาย  สนฺนิปตนฺติ  ฯ  ยทา  มนเฺต  โสเธตุ- 
กามา  โหนฺติ  ฯ  ตทา  อิจฺฉานงฺคเล  สนฺนิปตนฺติ  ฯ  อิมสฺมึ  กาเล   
มนฺตโสธนตฺถ  ตตฺถ  สนนฺิปตึสุ  ฯ  อยมนฺตรากถาติ  ย  อตฺตโน   
สหายกภาวานุรูป  กถ  กเถนฺตา  อนุวิจรึสุ  ฯ  ตสฺสา  กถาย   
อนฺตรา  อย  อ ฺา  กถา  อุทปาทิ  ฯ  สีลวาติ  คุณวา  ฯ   
วตฺตสมฺปนฺโนติ  อาจารสมฺปนฺโน  ฯ   
        อนุ ฺาตปฏิ ฺาตาติ  สิกฺขิตา  ตุเมฺหติ  เอว  อาจริเยหิ   
อนุ ฺาตา  ฯ  อาม  อาจริย  สิกฺขิตมฺหาติ  เอว  สย ฺจ  ปฏิ ฺาตา  ฯ   
อสฺมาติ  ภวาม.  อห  โปกขฺรสาติสฺส  ฯ  ตารุกฺขสฺสาย  มาณโวติ  อห   
โปกฺขรสาติสฺส  เชฏนฺเตวาสี  อคฺคสิสฺโส  ฯ  อย  ตารุกฺขสฺสาติ  
ทีเปติ  ฯ   
        เตวิชฺชานนฺติ  ติเวทาน  พฺราหฺมณาน  ฯ  ยทกฺขาตนฺติ  ย    
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                        *เลมที่  ๙  วาเสฏสุตฺตวณฺณนา  หนา   ๔๘๑ 
 
อตฺถโต  จ  พฺย ฺชนโต  จ  เอกมฺป  ปท  อกฺขาต  ฯ  ตตฺร   
เกวลิโนสฺมเสติ  ต  สกล  ชานนโต  ตตฺถ  นฏิาคตมฺหาติ   
อตฺโถ  ฯ  อิทานิ  ต  เกวลีภาว  อาวิกโรนฺโต  ปทกสฺมาติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ชปฺเป  อาจริยสาทิสาติ  กถนฏาเน  มย   
อาจริยสทิสาเยว  ฯ   
        กมฺมุนาติ  ทสกุสลกมฺมปถกมฺมุนา  ฯ  อย  ห ิ ปุพฺเพ  สตฺตวิธ  
กายวจีกมฺม  สนฺธาย  ยโต  โข  โภ  สลีวา  โหตีติ  อาห  ฯ  
ติวิธ  มโนกมฺม  สนฺธาย  วตฺตสมฺปนฺโนติ  ฯ  เตน  สมนฺนาคโต   
หิ  อาจารสมฺปนฺโน  โหติ    จกฺขุมาติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมนฺต- 
ภาเวน  ภควนฺต  อาลปติ  ฯ   
        ขยาตีตนฺติ  อูนภาว  อตีต  ฯ  ปรปิุณฺณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เปจฺจาติ   
อุปคนฺตฺวา  ฯ  นมสฺสนฺตีติ  นโม  กโรนฺติ  ฯ   
        จกฺขุ  โอเก  สมุปฺปนฺนนฺติ  อวิชชฺนฺธกาเร  โลเก  ต   
อนฺธการ  วิธมิตฺวา  โลกสสฺ  ทฏิธมฺมิกาทิอตฺถทสฺสเนน  จกฺขุ 
หุตฺวา  สมุปฺปนฺน  ฯ   
        เอว  วาเสฏเน  โถเมตฺวา  ยาจิโต  ภควา  เทฺวป  ชเน   
สงฺคณฺหนฺโต  เตส  โวท  พฺยกฺขิสฺสนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
พฺยกฺขิสฺสนฺติ  พฺยากริสฺสามิ  ฯ  อนุปุพฺพนฺติ  ติฏตุ  ตาว   
พฺราหฺมณจินฺตา  ฯ  ติณรกฺุขกีฏปฏงฺคโต  ปฏาย  อนุ  ปฏิปาฏยิา   
อาจิกฺขิสฺสามีติ  อตฺโถ  ฯ  ชาติวิภงฺคนฺติ  ชาติวิตฺถาร  ฯ  อ ฺม ฺา  
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หิ  ชาติโยติ  เตส  เตส ฺหิ  ปาณาน  ชาติโย  อ ฺม ฺา   
นานปฺปการาติ  อตฺโถ  ฯ   
        ติณรุกฺเขติ  อนุปาทินฺนก  ชาตึ  กเถตฺวา   ปจฺฉา  อุปาทินฺนก- 
ชาตึ  กเถสฺสามิ  ฯ  เอว  ตสฺส  ชาติเภโท  ปากโฏ  ภวิสฺสตีติ   
อิม  เทสน  อารภิ  ฯ  มหาสิวตฺเถโร  ปน  ก ึ ภนฺเต  อนุปาทินฺนก   
พีชนานตาย  นาน  ฯ  อุปาทินฺนก  กมมฺนานตายาติ  เอว  วตฺตุ   
น  วฏฏตีติ  ปุจฺฉิโต  อาม  น  วฏฏติ  ฯ  กมฺม ฺหิ  โยนิย  ขิปติ   
โยนิปฏิสนฺธยิา    อิเม  สตฺตา  นานาวณฺณา  โหนฺตีติ  ฯ  ติณรุกฺเขติ   
เอตฺถ  อนฺโตเผคฺคู  พหิสารา  อนฺตมโส  ตาลนาฬิเกราหโยป   
ติณาเนว  ฯ  อนฺโตสารา  ปน  พหิเผคฺคู  สพฺเพ  รุกขฺา  นาม ฯ 
น  จาป  ปฏชิานเรติ  มย  ติณา  มย  รกฺุขาติ  วา  ฯ  อห  
ติณ  อห  รุกโฺขติ  วา  เอว  น  ชานนฺติ  ฯ  ลิงฺค  ชาติมยนฺติ   
อชานนฺตานมฺป  จ  เตส  ชาติมยเมว  สณฺาน  อตฺตโน  
มูลภูตติณาทิสทิสเมว  โหติ    กึการณา  ฯ  อ ฺม ฺา  หิ   
ชาติโย  ฯ  ยสฺมา  อ ฺา  ติณชาติ  ฯ  อ ฺา  รุกฺขชาติ  ฯ  ติเณสุป   
อ ฺา  ตาลชาติ  ฯ  อ ฺา  นาฬิเกรชาติ  ฯ  เอว  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ   
อิมินา  อิท  ทสฺเสติ  ย  ชาติวเสน  นานา  โหติ    ต  อตฺตโน  
ปฏิ ฺ  ปเรส  วา  วา  อุปเทส  วินาป  อ ฺชาติโต   วิเสเสน  
คยฺหติ  ฯ  ยทิ  จ  ชาติยา  พฺราหฺมโณ  ภเวยฺย  ฯ  โสป  (๑)  อตฺตโน    
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ปฏิ ฺ  ปเรส  วา  อุปเทส  วินา  ขตฺติยโต  เวสฺสโต  สูทโต  
วา  วิเสเสน  คเยฺหยฺย    น  จ  คยฺหติ   ตสฺมา  น  ชาติยา   
พฺราหฺมโณติ  ฯ  ปรโต  ปนยถา  เอตาสุ  ชาตีสูติ  คาถาย  
เอตมตฺถ  วจีเภเทเนว  อาวิกริสฺสติ  ฯ   
        เอว  อนุปาทินฺนเกสุ  ชาตึ  ทสฺเสตฺวา  อุปาทินฺนเกสุ   
ทสฺเสนฺโต  ตโต  กีเฏติอาทิมาห  ฯ  ยาว  กุนฺถกิปลฺลิเกติ  กุนฺถกิปลฺลิก   
ปริยนฺต  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  จ  เย  อุปฺปติตฺวา  คจฺฉนฺติ   
เต  ปฏงฺคา  นาม  ฯ  อ ฺม ฺา  หิ  ชาติโยติ  เตสมฺป   
นีลรตฺตาทิวณฺณวเสน  ชาติโย  นานปฺปการาว  โหนฺติ  ฯ   
        ขุทฺทเกติ  กาฬกาทโย  ฯ  มหลฺลเกติ  สปฺปพิฬาราทโย  ฯ    
        ปาทุทเรติ  อุทรปาเท  ฯ  อุทรเยว  เนส  ปาทาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
ทีฆปฏ ิเกติ  สปฺปาน  หิ  สีสโต  ยาว  นงฺคุฏา  ปฏ ิเยว   
โหติ    เตน  เต  ทีฆปฏ ิกาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ   
        อุทเกติ  โอทเก  ฯ  อุทกมฺหิ  ชาเต  ฯ  ปกฺขีติ  สกุเณ  ฯ  เต  หิ  ปตฺเตหิ   
ยนฺตีติ  ปตฺตยานา  ฯ  เวหาส  คจฺฉนฺตีติ  วิหงฺคมา  ฯ   
        เอว  ถลชลากาสโคจราน  ปาณาน  ชาติเภท  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  เยนาธิปฺปาเยน  ต  ทสฺเสสิ  ฯ   ต  อาวิกโรนฺโต  ยถา   
เอตาสูติ  คาถมาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ  สงฺเขปน  วุตฺโตว  ฯ  วิตฺถารโต   
ปเนตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ฯ  ต  สยเมว  ทสฺเสนฺโต  น  เกเสหีติ 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺราย  โยชนา  ย  วุตฺต  นตฺถิ  มนุสฺเสสุ    
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ลิงฺค  ชาติมย  ปถุูติ  ฯ  ต  เอว  นตฺถีติ  เวทิตพฺพ  ฯ  เสยฺยถิท  ฯ 
น  เกเสหีติ    น  หิพฺราหฺมณาน  เอทิสา  เกสา  โหนฺติ   
ขตฺติยาน  เอทิสาติ  นิยโม  อตฺถ ิ ยถา  หตฺถิอสฺสมคิาทีนนฺติ  ฯ 
อิมินา  นเยน  สพฺพ  โยเชตพฺพ  ฯ   
        ลิงฺค  ชาติมย  เนว  ฯ  ยถา  อ ฺาสุ  ชาตีสูติ  อิท  ปน   
วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  นิคมนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺสาย  โยชนา  เอว  ยสฺมา  
อิเมหิ  เกสาทีหิ  นตฺถ ิ มนุสฺเสสุ  ลิงฺค  ชาติมย  ปุถ ุ ฯ  ตสฺมา   
เวทิตพฺพเมต  พฺราหฺมณาทิเภเทสุ  มนุสฺเสสุ  ลิงฺค  ชาติมย   
เนว  ฯ  ยถา  อ ฺาสุ  ชาตีสูติ  ฯ   
        อิทานิ  เอว  ชาติเภเท  อสติป  พฺราหฺมโณ  ขตฺติโยติ   
อิท  นานตฺต  ยถา  ชาต  ฯ  ต  ทสฺเสตุ  ปจฺจตนฺติ  คาถมาห  ฯ   
ตตฺถ  โวการนฺติ  นานตฺต  ฯ  อย  ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ยถา   
หิ  ติรจฺฉานาน  โยนิสิทฺธเมว  (๑)เกสาทิสณฺาเนน  นานตฺต   
ตถา  พฺราหฺมณาทีน  อตฺตโน  อตฺตโน  สรีเร  ต  นตฺถิ  ฯ  เอว  สนเตป   
ยเทต  พฺราหฺมโณ  ขตฺติโยติ  โวการ  ฯ  ต  โวการ ฺจ  มนุสฺเสสุ   
สม ฺาย  ปวุจฺจติ  ฯ  โวหารมตฺเตเนว  ปวุจฺจตีติ  ฯ   
        เอตฺตาวตา  ภควา  ภารทฺวาชสฺส  วาท  นิคฺคณฺหิตฺวา   
อิทานิ  ยทิ  ชาติยา  พฺราหฺมโณ  ภเวยฺย  ฯ  อาชีวสีลาจาร- 
วิปนฺโนป  พฺราหฺมโณ  ภเวยฺย  ฯ  ยสฺมา  ปน  โปราณา  พฺราหฺมณา    
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ตสฺส  พฺราหฺมณภาว  น  อิจฺฉนฺติ  ฯ  โลเก  จ  อ ฺเป  ปณฺฑิต- 
มนุสฺสา  ฯ  ตสฺมา  วาเสฏสฺส  วาท  ปคฺคณฺหนฺโต  โย  ห ิ โกจิ   
มนุสฺเสสูติ  อฏ  คาถา  อาห  ฯ  ตตฺถ  โครกฺขนฺติ  เขตฺตรกฺข   
กสิกมฺมนฺติ  วุตฺต  โหติ    โคติ  หิ  ปวิยา  นาม  ฯ  ตสฺมา   
เอวมาห  ฯ  ปุถุสิปฺเปนาติ  ตนฺตวายกมฺมาทินานาสิปฺเปน  ฯ   
โวหารนฺติ  วณิชฺช  ฯ  ปรเปสฺเสนาติ  ปเรส  เวยฺยาวจฺจกมฺเมน  ฯ  
อิสฺสตฺถนฺติ  อาวุธชีวิก  ฯ  อุสุ ฺจ  สตฺติ ฺจาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ 
โปโรหิจฺเจนาติ  ปุโรหิตกมฺเมน  ฯ   
        เอว  พฺราหฺมณสมเยน  จ  โลกโวหาเรน  จ  อาชีว- 
สีลาจารวิปนฺนสฺส  อพฺราหฺมณภาว  สาเธตฺวา  เอว  สนฺเต  น   
ชาติยา  พฺราหฺมโณ  ตรุเณหิ  (๓)ปน  พฺราหฺมโณ  โหติ    ตสฺมา   
ยตฺถ  กตฺถจิ  กุเล  ชาโต  โย  คุณวา  ฯ  โส  พฺราหฺมโณ  ฯ   
อยเมตฺถ  าโยติ  เอวเมต  าย  อตฺถโต  อาปาเทตฺวา  อิทานิ  
น  วจีเภเทน  ปกาเสนฺโต  น  จาห  พฺราหฺมณนฺติอาทิมาห  ฯ   
ตสฺสตฺโถ  อห ฺหิ  ยฺวาย  จตุนฺน  โยนนี  ยตฺถ  กตฺถจิ  ชาโต   
ตตฺราป  วา    วิเสเสน  โย  พฺราหฺมณสฺส  สวณฺณิตาย  มาตริ  สมภฺูโต   
ต  โยนชิ  มตฺติสมฺภว  ฯ  โย  จาย  อุภโต  สชุาโตติอาทินา   
นเยน  พฺราหฺมเณหิ  พฺราหฺมณสฺส  ปริสุทฺธอุปฺปตฺติมคฺคสงฺขาตา   
โยนิ  วุตฺตา  ฯ  สสุทฺธคหณิโกติ  อิมินา  จ  มาติสมฺปตฺติโตป    
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ชาตสมฺภูตตฺตา  ชาติสมฺภูตตฺตา  โยนิโช  มตฺติสมฺภโวติ  วุจฺจติ   
ต  โยนชิ  มตฺติสมฺภว  อิมินา  จ  โยนชิมตฺติสมฺภวมตฺเตน  น   
พฺราหฺมณ  พฺรูมิ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ยสฺมา  โภ  โภติ วจนมตฺเตน   
อ ฺเหิ  สกิ ฺจเนหิ  วิสิฏตฺตา  โภวาที  นาม  โส  โหติ   
สเจ  โหติ  สกิ ฺจโน  สปลิโพโธ  ฯ  โย  ปนาย  ยตฺถ   
กตฺถจิ  ชาโตป  ราคาทิกิ ฺจนาภาเวน  อกิ ฺจโน  ฯ  สพฺพคหณ- 
ปฏินิสฺสคฺเคน  อนาทาโน  ฯ  อกิ ฺจน  อนาทาน    ตมห  พฺรูม ิ  
พฺราหฺมณ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ยสฺมา  พาหิตปาโปติ  ฯ   
        กิ ฺจิ  ภิยฺโย    สพฺพสโยชน  เฉตฺวาติอาทิ  สตฺตวีสติ   
คาถา  ฯ  ตตฺถ  สพฺพสโยชนนฺติ  สพฺพ  ทสวิธมฺป  สโยชน    น   
ปริตสฺสตีติ  ตณฺหาปริตสฺสนาย  น  ปริตสฺสติ  ฯ  สงฺคาติคนฺติ   
ราคสงฺคาทโย  อติกฺกนฺต  ฯ  วิสยุตฺตนฺติ  จตูหิ  โยนีหิ  สพฺพ- 
กิเลเสหิ  วา  วิสยุตฺต  ฯ   
        นทฺธินติฺ  อุปนาห  ฯ  วรตฺตนฺติ  ตณฺห  ฯ  สนฺทานนฺติ  
โยตฺตปาส  ฯ  ทฏิ ิปริยุฏานสฺเสต  อธิวจน  ฯ  สหนุกฺกมนฺติ  อนุกฺกโม   
วุจฺจติ  ปาเส  ปเวสนคณฺ ิ  ฯ  ทฏิานุสยสฺเสต  นาม  ฯ  อุกฺขิตฺต- 
ปลิฆนฺติ  เอตฺถ  ปลิโฆติ  อวิชฺชา  ฯ  พุทฺธนฺติ  จตุสจฺจพุทฺธ  ฯ  
ติติกฺขตีติ  ขมติ  ฯ   
        ขนฺตีพลนฺติ  อธิวาสนขนฺติพล  ฯ  สา  ปน  สกึ  อุปฺปนฺนา   
พลานีก  นาม  น  โหติ    ปุนปฺปุน  อุปฺปนฺนา  ปน  โหติ  ฯ    
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ตสฺสา  อตฺถิตาย  พลานีก  ฯ   
        วตวนฺตนฺติ  ธุตงฺควนฺต  ฯ  สีลวนฺตนฺติ  คุณวนฺต  ฯ  
อนุสฺสทนฺติ  ราคาทิอุสฺสทวิรหิต  ฯ  อนุสฺสุตนฺติป  ปาโ  ฯ   
อนวสฺสุตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ทนฺตนฺติ  นิพฺพิเสวน  ฯ   
        น  ลิมฺปตีติ  น  อลฺลยีติ  ฯ  กาเมสูติ  กิเลสกามวตฺถุกาเมสุ  ฯ   
        ทุกฺขสฺส  ปชานาติ  ฯ  อิเธว  ขยนฺติ  เอตฺถ  อรหตฺตผล   
ทุกฺขสฺส  ขโยติ  อธิปฺเปต  ฯ  ปชานาตีติ  อธิคมวเสน  ชานาติ  ฯ   
ปนฺนภารนฺติ  โอหิตภาร  ฯ  ขนฺธกิเลสอภิสงฺขารกามคุณภาเร   
โอตาเรตฺวา   ิต  ฯ  วิสยุตฺตปท  วุตฺตตฺถเมว  ฯ   
        คมฺภีรป ฺนฺติ  คมฺภีเรสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตป ฺ  ฯ   
เมธาวินฺติ  ปกติป ฺาย  ป ฺวนฺต  ฯ   
        อนาคาเรหิ  จูภยนฺติ  คหฏเหิ  จ    อนาคาเรหิ  จ  วิสสฏ   
อุภย ฺจ  ฯ  ทฺวีหิป  เจเตหิ  วิสสฏเมวาติ  อตฺโถ  ฯ  อโนกสารินฺติ   
โอก  วุจฺจติ  ป ฺจกามคุณาลโย  ฯ  ต  อนลฺลียมานนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
อปฺปจฺฉนฺติ  อนิจฺฉ  ฯ   
        ตเสสูติ  สตเณฺหสุ  ฯ  ถาวเรสูติ  นิตฺตเณฺหสุ  ฯ   
        อตฺตทณฺเฑสูติ  คหิตทณฺเฑสุ    นิพฺพุตนฺติ  กิเลสนิพฺพาเนน   
นิพฺพุต  ฯ  สาทาเนสูติ  สอุปาทาเนสุ  ฯ   
        โอหิโตติ  ปาติโต  ฯ     
        อกกฺกสนฺติ  นิทฺโทส  ฯ  สโทโส  หิ  รกฺุโขป  สกกฺกโสติ    
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วุจฺจติ  ฯ  วิ ฺาปนนฺติ  อตฺถวิ ฺาปนิก  อปสุณ ฯ  สจฺจนฺติ   
อวิสวาทิก  ฯ  อุทีรเยติ  ภณติ  ฯ  ยาย  นาภิสชฺเชติ  ยาย  คิราย  
ปรสฺส  สชฺชน  วา  ลคฺคน  วา  น  กโรติ    ตาทิส  อผรุส   
คิร  ภาสตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ทีฆนฺติ  สุตฺตารุฬฺหภณฺฑ  ฯ  รสฺสนฺติ  วิปฺปกิณฺณ- 
ภณฺฑ  ฯ  อณุนฺติ  ขุทฺทก  ฯ  กลูนฺติ  มหนฺต  ฯ  สุภาสุภนฺติ   
สุนฺทราสุนฺทร  ฯ  ทีฆภณฺฑ  หิ  อปฺปคฺฆมฺป  โหติ  มหคฺฆมฺป  ฯ   
รสฺสาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อิติ  เอตฺตาวตา  น  สพฺพ   
ปริยาทินฺน  สุภาสุภนฺติ  อิมินา  ปน  ปริยาทินฺน  โหติ  ฯ 
        นิราวาสนฺติ  นิตฺตณฺห  ฯ  อาลยาติ  ตณฺหาลยา  ฯ  
อ ฺายาติ  ชานิตฺวา  อมโตคธนฺติ  อมตพฺภนฺตร  ฯ  อนุปฺปตฺตนฺติ   
อนุปฺปวิฏ  ฯ   
        อุโภ  สงฺคนฺติ  อุภยมฺเปต  สงฺค  ฯ  ปุ ฺ  หิ  สคฺเค   
ลคฺคาเปติ  ฯ  อปุ ฺ  อปาเย  ฯ  ตสฺมา  อุภยมฺเปต  สงฺคนฺติ   
อาห  ฯ  อุปจฺจคาติ  อตีโต  ฯ   
        อนาวิลนฺติ  อาวิลการกกิเลสรหิต    นนฺทีภวปริกฺขีณนฺติ  
ปริกฺขีณนนฺทึ  ปรกิฺขีณภว  ฯ   
        โย  อิมนฺติ  คาถาย  อวิชฺชาเยว  วิสวาทกฏเน  ปลิปโถ   
มหาวิทุคฺคตาย  ทุคฺค  ฯ  สสรณฏเน  สสาโร  ฯ  โมหนฏเน   
โมโหติ  วุตฺโต  ฯ  ติณฺโณติ  จตุโรฆติณฺโณ  ฯ  ปารคโตติ  นิพฺพาน    
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คโต  ฯ  ฌายติี  อารมฺมณลกฺขณูปนิชฌฺานวเสน  ฌายี  ฯ  อเนโชติ   
นิตฺตโณห  ฯ  อนุปาทาย  นิพฺพุโตติ  กิ ฺจิ  คหณ  อคฺคเหตฺวา   
สพฺพกิเลสนิพฺพาเนน  นิพฺพุโต  ฯ   
        กาเมติ  ทุวิเธป  กาเม.  อนาคาโรติ  ปนาคาโร  หุตฺวา  ฯ   
ปริพฺพเชติ  ปริพฺพชติ  ฯ  กามภวปริกขีฺณนฺติ  ขีณกาม  ขีณภว  ฯ   
มานุสก  โยคนฺติ  มานุสก  ป ฺจกามคุณโยค  ฯ  ทิพฺพ  โยคนติฺ  
ทิพฺพ  ป ฺจกามคุณโยค  ฯ  สพฺพโยควิสยุตฺตนฺติ  สพฺพกิเลสโยค- 
วิสยุตฺต  ฯ   
        รตินฺติ  ป ฺจกามคุณรตึ  ฯ  อรตินติฺ  กุสลภาวนาย   
อุกฺกณฺ ิต  ฯ  วีรนฺติ  วีริยวนฺต  ฯ   
        สุคตนฺติ  สุนฺทรฏาน  คต  ฯ  สนฺุทราย  วา  ปฏิปตฺติยา   
คต  ฯ  คตินติฺ  นิพฺพตฺตึ  ฯ  ปุเรติ  อตีเต  ฯ  ปจฺฉาติ  อนาคเต  ฯ   
มชฺเฌติ  ปจฺจุปฺปนฺเน  ฯ  กิ ฺจนนฺติ  กิ ฺจนการโก  กิเลโส  ฯ   
        มเหสินติฺ  มหนฺเต  คุเณ  ปริเยสนฏเน  มเหสึ  ฯ  วิชิตาวินนฺติ   
วิชิตวิชย  ฯ   
        เอว  ภควา  คุณโต  ขีณาสวเยว  พฺราหฺมณ  ทสเฺสตฺวา   
เย  ชาติโต  พฺราหฺมโณติ  อภินิเวส  กโรนฺติ  ฯ  เต  อิท  อชานนฺตา   
สาว  เนส  ทฏิ ิ  ทุทฺทฏิ ีติ  ทสฺเสนฺโต  สม ฺา  เหสาติ   
คาถาทฺวยมาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยทิท  พฺราหฺมโณ  ขตฺติโย   
ภารทฺวาโช  วาเสฏโติ  นามโคตฺต  ปกปฺปต  กต  อภิสงฺขต  ฯ    
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สม ฺาเหสา  โลกสฺมึ  ฯ  โวหารมตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ยสฺมา   
สมฺมุจฺจา  สมุทาคต  สม ฺาย  อาคต  ฯ  เอต ฺหิ  ตตฺถ  ตตฺถ   
ชาตกาเลเยวสฺส  าติสาโลหิเตหิ  ปกปฺปต  กต  ฯ  โน  เจ  น  เอว   
ปกปฺเปยฺยุ    น  โกจิ  กิ ฺจิ  ทิสฺวา  อย  พฺราหฺมโณติ  วา   
ภารทฺวาโชติ  วา  ชาเนยฺย  ฯ  เอว  ปกปฺปต  เปต  ทีฆรตฺต- 
นุสยิต  ฯ  ทฏิ ิคตมชานต  ฯ  ต  ปกปฺปต  นามโคตฺต  นามโคตฺตมตฺตเมต   
สโวหารตฺถ  ปกปฺปตนฺติ  อชานนฺตาน  สตฺตาน  หทเย  ทีฆรตฺต   
ทิฏ ิคตมนุสยิต  ฯ  ตสฺส  อนุสยิตตฺตา  ต  นามโคตฺต  อชานนฺตา  
โน  ปพฺรุนฺติ  อย  (๑)พฺราหฺมโณ  ชาติยา  โหตีติ  อชานนฺตาว  เอว  
วทนฺตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ 
        เอว  เย  ชาติโต  พฺราหฺมโณติ  อภินิเวส  กโรนติฺ  ฯ  เต   
อิท  โวหารมตฺต  อชานนฺตา  ฯ  สาว  เนส  ทฏิ ิ  ททฺุทิฏ ีติ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  นิปฺปรยิายเมว  ชาติวาท  ปฏิกฺขิปนฺโต   
กมฺมวาท ฺจ  ปติฏเปนฺโต  น  ชจฺจาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  กมฺมุนาติ   
อุปฑฺฒคาถาย  วิตฺถารณตฺถ  กสฺสโก  กมฺมุนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ  กมฺมุนาติ  ปจฺจุปฺปนฺเนน  กสิกมฺมาทินิพฺพตฺตกเจตนา- 
กมฺมุนา  ฯ   
        ปฏิจฺจสมุปฺปาททสฺสาติ  อิมินา  ปจฺจเยน  เอว  โหตีติ  เอว   
ปฏิจฺจสมุปฺปาททสฺสาวิโน  ฯ  กมฺมวิปากโกวิทาติ  สมฺมานาวมานารเห    
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กุเล  กมฺมวเสน  อุปฺปตฺติ  โหต ิ อ ฺาป  หีนปฺปณีตตา  หีนปฺปณีเต   
กมฺเม  วิปจฺจมาเน  โหตีติ  เอว  กมฺมวิปากกุสลา  ฯ   
        กมฺมุนา  วตฺตตีติ  คาถาย  ปน  โลโกติ  วา  ปชาติ   
วา  สตฺโตติ  วา  เอโกเยวตฺโถ  ฯ  วจนมตฺตเภโท  ฯ  ปุริมปเทน   
เจตฺถ  อตฺถิ  พฺรหฺมา  มหาพฺรหฺมา  เสฏโ  สชิตาติ    ทฏิ ิยา   
ปฏิเสโธ  เวทิตพฺโพ  ฯ  กมฺมุนา  ตาสุ  ตาสุ  คตีสุ  วตฺตติ  โลโก   
ตสฺส  โก  สชิตาติ  ฯ  ทุติยปเทน  เอว  กมฺมุนา  นิพฺพตฺโตป   
จ  ปวตฺเตป  อตีตปจฺจุปฺปนฺนเภเทน  กมฺมุนา  วตฺตติ  ฯ  สุขทุกขฺานิ   
ปจฺจนุโภนฺโต  หีนปฺปณีตาทิเภท ฺจ  อาปชฺชนฺโต  ปวตฺตตีติ   
ทสฺเสติ  ฯ  ตติเยน  ตเมวตฺถ  นิคเมติ  เอว  สพฺพถาป  กมฺมน ิ
พนฺธนา  สตฺตา  กมฺเมเนว  วา  พทฺธา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ    น   
อ ฺถาติ  ฯ  จตุตฺเถน  ตมตฺถ  อุปมาย  วิภาเวติ  ฯ  ยถา  ห ิ  
รถสฺส  ยายโต  อาณินิพนฺธน  โหติ    น  ตาย  อนพิทฺโธ  ยาติ   
เอว  โลกสฺส  นิพฺพตฺตโต  จ  ปวตฺตโต  จ  กมฺม  นพินฺธน     
น  เตน  อนพิทฺโธ  นิพฺพตฺตติ  น  ปวตฺตติ  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เอว  กมฺมนิพนฺธโน  โลโก  ฯ  ตสฺมา  เสฏเน   
กมฺมุนา  เสฏภาว  ทสฺเสนฺโต  ตเปนาติ  คาถาทฺวยมาห  ฯ   
ตตฺถ  ตเปนาติ  ธุตงฺคตเปน  ฯ  พฺรหฺมจริเยนาติ  เมถุนวิรติยา  ฯ   
สยเมนาติ  สีเลน  ฯ  ทเมนาติ  อินฺทฺริยทเมน  ฯ  เอเตนาติ  เอเตน    
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เสฏเน  ปรสิุทฺเธน  พฺรหฺมภูเตน  กมฺมุนา  พฺราหฺมโณ  โหติ  ฯ 
กสฺมา  ฯ  ยสมฺา  เอต  พฺราหฺมณมุตฺตม  ฯ  ยสฺมา  เอต  กมฺม   
อุตฺตโม  พฺราหฺมณคุโณติ  วุตฺต  โหติ   อย  ปเนตฺถ  วจนตฺโถฯ 
พฺรหฺม  อาเนตีติ  (๑)พฺรหฺมาน  ฯ  พฺราหฺมณภาว  อาวหตีติ  วุตฺต   
โหติ   ฯ 
        ทุติยคาถาย  สนโฺตติ  สนฺตกิเลโส  ฯ  พฺรหฺมา  สกฺโกติ   
พฺรหฺมา  จ  สกฺโก  จ  ฯ  โย  เอวรูโป  ฯ  โส  น  เกวล   
พฺราหฺมโณ  ฯ  อถโข  พฺรหฺมา  จ  สกโฺก  จ  โส  วิชานต   
ปณฺฑิตาน  ฯ  เอว  วาเสฏ  ชานาหีติ  วุตฺต  โหติ    เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                วาเสฏสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                อฏม   ฯ 
                                        __________________   
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                                                สุภสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สุภสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  โตเทยฺยปุตฺโตติ   
ตุทิคามวาสิโน  โตเทยฺยพฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  ฯ  อาราธโก  โหตีติ   
สมฺปาทโก  โหติ  ปริปรูโก  ฯ  าย  ธมฺมนฺติ  การณ  ธมฺม  ฯ   
กุสลนฺติ  อนวชฺช  ฯ   
        มิจฺฉาปฏิปตฺตินฺติ  อนิยฺยานิก  อกสุลปฏิปท  ฯ  สมฺมา- 
ปฏิปตฺตินฺติ  นิยฺยานิก  กสุลปฏิปท  ฯ   
        มหตฺถนฺติอาทีสุ  มหนฺเตหิ  เวยฺยาวจฺจกเรหิ  วา   
อุปกรเณหิ  วา  พหูหิ  อตฺโถ  เอตฺถาติ  มหตฺถ  ฯ  มหนฺตานิ  นาม 
คฺคหณมงฺคลาทีนิ  กิจฺจานิ  เอตฺถาติ  มหากิจฺจ  ฯ  อิท  อชชฺ   
กตฺตพฺพ  ฯ  อิท  เสฺวติ  เอว  มหนฺตานิ  อธิการสงฺขาตานิ   
อธิกรณานิ  เอตฺถาติ  มหาธิกรณ  ฯ  พหุนฺน  กมฺเม  ยุตฺตปฺ- 
ปยุตฺตตาวเสน  ปฬาสงฺขาโต  มหาสมารมฺโภ  เอตฺถาติ  มหา- 
สมารมฺภ  ฯ  ฆราวาสกมฺมฏานนฺติ  ฆราวาสกมฺม  ฯ  เอว   
สพฺพวาเรสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  กสกิมฺเม  เจตฺถ  นงฺคลโกฏึ   
อาทึ  กตฺวา  อุปกรณาน  ปริเยสนวเสน  มหตฺถตา  ฯ  วณิชฺชาย  
ยถา ิตเยว  ภณฺฑ  คเหตฺวา  ปริวตฺตนวเสน  อปฺปตฺถตา   
เวทิตพฺพา  ฯ  วิปชชฺมานนฺติ  อวุฏ ิอติวุฏ ิอาทีหิ  กสิกมฺม   
มณิสุวณฺณาทีสุ  อจฺเฉกตาทีหิ  จ  วณิชฺชกมฺม  อปฺปผล  โหติ   
มูลจฺเฉทมฺป  ปาปุณาติ  ฯ  วิปริยาเยน  สมฺปชฺชมาน  มหปฺผล    
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จุลฺลนฺเตวาสิกสฺส  วิย  ฯ   
        เอวเมว  โขติ  ยถา  กสิกมฺมฏาน  วิปชฺชมาน  อปฺปผล   
โหติ    เอว  ฆราวาสกมฺมฏานมฺป  ฯ  อกตกลยฺาโณ  ห ิ กาล   
กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตติ  ฯ  มหาทตฺตเสนาปติ  นาม  กิเรโก   
พฺราหฺมณภโฏ   อโหส ิ ฯ  ตสฺส  มรณสมเย  นิรโย  อุปฏาสิ  ฯ   
โส  พฺราหฺมเณหิ  กึ  ปสฺสสีติ  วุตฺโต  โลหิตฆรนฺติ  อาห  ฯ   
พฺรหฺมโลโก  โภ  เอโสติ  ฯ  พฺรหฺมโลโก  นาม  โภ  กหนฺติ  ฯ   
อุปรีติ  ฯ มยหฺ  เหฏา  อุปฏาตีติ  ฯ  กิ ฺจาป  เหฏา   
อุปฏาติ  ฯ  ตถาป  อุปรติี  กาล  กตฺวา  นิรเย   นิพฺพตฺโต  ฯ  
อิมินา  อมฺหาก  ย ฺเ  โทโส  ทินโฺนติ  สหสฺส  คเหตฺวา  นีหริตุ   
อทสุ  ฯ  สมปฺชฺชมาน  ปน  มหปฺผล  โหติ    กตกลฺยาโณ  ห ิ  
กาล  กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตติ  ฯ  สกลาย  คุตฺติลวิมานกถาย  
ทีเปตพฺพ  ฯ  ยถา  ปน  ต  วณิชฺชกมฺมฏาน  วิปชชฺมาน  อปฺปผล  
โหติ    เอว  สีเลสุ  อปริปรูการิโน  อเนสนาย  ยุตฺตสฺส  ปพฺพชชฺา  
กมฺมฏานมฺป  ฯ  เอวรูปา  หิ  เนว  ฌานาทิสุข  น  สคฺคโมกฺข- 
สุข   ลภนฺติ  ฯ  สมฺปชฺชมาน  ปน  มหปฺผล  โหติ   สีลานิ  
หิ  ปูเรตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒนฺโต  อรหตฺตมฺป  ปาปุณาติ  ฯ   
        พฺราหฺมณา  โภ  โคตมาติ  อิธ  ก ึ ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉติ  ฯ   
พฺราหฺมณา  วทนฺติ  ปพฺพชิโต  อิเม  ป ฺจ  ธมฺเม  ปเูรตุ   
สมตฺโถ  นาม  นตฺถ ิ ฯ  คหฏโว  ปูเรตีติ  ฯ  สมโณ  ปน  โคตโม  
คิหิสฺส  วา  อห  มาณว  ปพฺพชิตสฺส  วาติ  ปุนปฺปุน  วทติ     
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เนว  ปพฺพชติ  มุ ฺจติ  ฯ  มยฺหเมว  ปจฺุฉ  ม ฺเ  น  สลฺลกฺเขตีติ   
จาคสีเสน  ป ฺจ  ธมฺเม  ปจฺุฉามีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  สเจ  เต  อครูติ   
สเจ  ตุยฺห  ยถา  พฺราหฺมณา  ป ฺเปนฺติ  ฯ  ตถา  อิธ  ภาสิตุ   
ภาริย  น  โหติ    ยทิ  น  โกจิ  อผาสุกภาโว  โหติ    ภาสสฺสูติ   
อตฺโถ    น  โข  เม  โภติ  กึ  สนฺธายาห  ฯ  ปณฺฑิตปติรูปกาน   
หิ  สนฺติเก  กเถตุ  ทุกฺข  โหติ    เต  ปเท  ปเท  อกฺขรกฺขเร   
โทสเมว  วทนฺติ  ฯ  เอกนฺตปณฺฑิตา  ปน  กถ  สุตฺวา  สุกถิต   
ปสสนฺติ  ฯ  ทุกฺกถิเต  ปาฬิปทอตฺถพฺย ฺชเนสุ  ย  ย  วิรชฺุฌติ   
ต  ต  อุชุ  กตฺวา  เทนฺติ  ฯ  ภควตา  จ  สทิโส  เอกนฺตปณฺฑิโต   
นาม  นตฺถิ  ฯ  เตนาห  น  โข  เม  โภ  โคตม  ครุ  ฯ    ยตฺถสฺส ุ  
ภวนฺโต  วา  นิสินฺนา  ภวนฺตรูปา  วาติ  ฯ  สจฺจนฺติ  วจีสจฺจ  ฯ   
ตปนฺติ  ตปจริย  ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  เมถุนวิรตึ  ฯ  อชฺเฌนนฺติ   
มนฺตคหณ  ฯ  จาคนฺติ  อามิสปริจฺจาค  ฯ   
        ปาปโต  ภวิสฺสตีติ  อชานนภาว  ปาปโต  ภวิสฺสติ  ฯ   
เอตทโวจาติ   ภควตา  อนฺธเวณูปมาย  นิคฺคหิโต  ต  ปจฺจาหริตุ   
อสกฺโกนฺโต  ยถา  นาม  ทุพฺพลสุนโข  มิค  อุฏเปตฺวา  สามิกสฺส   
อภิมุข  กตฺวา  สย  อปสกฺกมติ  ฯ  เอวเมว  อาจริย  อปทิสนฺโต   
เอต  พฺราหฺมโณติอาทิวจน  อโวจ  ฯ  ตตฺถ  โปกฺขรสาตีติ  อิท   
ตสฺส  นาม  ฯ  โปกฺขรสาตีติป  (๑)  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺส  กริ  กาโย   
เสตโปกฺขรสทิโส  เทวนคเร  อุสฺสาปตรชตโตรณ  วิย  โสภติ  ฯ  สีส    
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ปนสฺส  กาฬวณฺณอินฺทนีลมณิมย  วิย  ฯ  มสฺสุป  จนฺทมณฺฑเล   
กาฬเมฆราชิ  วิย  ขายติ  ฯ  อกฺขีนิ  นีลปฺุปลสทิสานิ  ฯ  นาสา   
รชตปนาฬิกา  วิย  สุวฏฏติา  สุปริสุทธฺา  ฯ  หตฺถปาทตลานิ   
เจว  มุข ฺจ  กตลาขารสปริกมฺม  วิย  โสภติ  ฯ   อติวิย   
โสภคฺคปฺปตฺโต  พฺราหฺมณสฺส  อตฺตภาโว  ฯ  อราชเก  าเน   
ราชาน  กาตุ  ยุตฺโตติ  อิมสฺส    พฺราหฺมณ  ฯ  เอวเมว 
สสฺสิรีโก  ฯ  อิติ  น  โปกขฺรสทิสตฺตา โปกฺขรสาตีติ  ส ฺชานนฺติ  โปกฺขเร  ปน  
โส  นิพฺพตฺโต  ฯ  น  มาตุกุจฺฉิยนฺติ  อิติ  น  โปกฺขเร  สยิตตฺตา   
โปกฺขรสายีติ  ส ฺชานนฺติ  ฯ  โอปม ฺโติ  อุปม ฺโคตฺโต  ฯ   
สุภควนิโกติ  อุกฺกฏาย  สุภควนสฺส  อิสฺสโร  ฯ  หสฺสกเยวาติ   
หสิตพฺพก ฺเว    นามกเยวาติ  ลามก ฺเว  ฯ  ตเทว  ต   
อตฺถาภาเวน  ริตฺตก  ฯ  รตฺิตกตฺตา  จ  (๑)  ตุจฺฉก  ฯ  อิทานิ  ต   
ภควา  สาจริยก  นิคฺคหิตุ กึ  ปน  มาณวาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  กตมา  เนส  เสยฺโยติ  กตมา  วาจา  เตส   
เสยฺโย  ฯ  ปาสสตโรติ    อตฺโถ  ฯ  สมฺมุจฺจาติ  สมฺมติยา   
โลกโวหาเรน  ฯ  มนฺตาติ  ตุลยิตฺวา  ปริคฺคณฺหิตฺวา  ฯ  ปฏิสงฺขายาติ   
ชานิตฺวา  ฯ  อตฺถส ฺหิตนฺติ  การณนิสฺสิต  ฯ  เอว  สนฺเตติ  โลกโวหาร   
อมุ ฺจิตฺวา  ตุลยิตฺวา  อาชานิตฺวา  การณ  นิสฺสิต  กตฺวา  
กถิตาย  เสยยฺภาเว  สติ  ฯ  อาวุโตติ  อาวริโต    นวุิโตติ  
นิวาริโต  ฯ  โอผุโฏติ  โอนทฺโธ  ฯ  ปริโยนทฺโธติ  ปลิเว ิโต  ฯ    
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        คธิโตติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว  ฯ  สเจ  ต  โภ  โคตม  านนฺติ   
สเจ  เอต  การณมตฺถิ  ฯ  สฺวาสฺสาติ  ธูมฉาริกาทีน  อภาเวน   
โส  อสฺส  อคฺคิ  อจฺจิมา  จ  วณฺณิมา  จ  ปภสฺสโร  จาติ  ฯ   
ตถูปมาห  มาณวาติ  ตปฺปฏิภาค  อห  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยเถว   
หิ  ติณกฏ ุปาทาน  ปฏิจฺจ  ชลมาโน  อคฺคิ  ธูมฉาริกาองฺคาราน   
อตฺถิตาย  สโทโส  โหติ    เอว  (๑)  ป ฺจ  กามคุเณ  ปฏิจฺจ   
อุปฺปนฺนา  ปติ  ชาติชราพยฺาธิมรณโสกาทีน  อตฺถติาย  สโทสา  ฯ  
ยถา  ปน  ปรจฺิจตฺตติณกฏ ุปาทาโน  ธูมาทีน  อภาเวน  ปริสุทโฺธ  ฯ   
เอวเมว  โลกตฺุตรชฺฌานทฺวยสมฺปยุตฺตปติ  ชาติอาทีน  อภาเวน   
ปริสุทฺธาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อิทานิ  เย  เต  พฺราหฺมเณหิ  จาคสีเสน  ป ฺจ  ธมฺมา   
ป ฺตฺตา  ฯ  เตป  ยสฺมา  ป ฺเจว  หุตฺวา  น  นิจฺจลา  ติฏนฺติ   
อนุกมฺปาชาติเกน  สทฺธึ  ฉ  อาปชฺชนติฺ  ฯ  ตสฺมา  ต  โทส   
ทสฺเสตุ  เย  เต  มาณวาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อนุกมฺปาชาติกนฺติ   
อนุกมฺปาสภาว  ฯ   
        กตฺถ  พหุล  สมนุปสสฺสีติ  อิท  ภควา  ยสฺมา  เอส   
อิเม  ป ฺจ  ธมฺเม  ปพฺพชโิต  ปริปูเรตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถ ิ  
คหฏโ  ปรปิูเรตีติ  อาห  ฯ  ตสฺมา  ปพฺพชิโตว  อิเม  ปูเรติ   
คหฏโ  ปูเรตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถีติ  เตเนว  มุเขน  ภณาเปตุ  
ปุจฺฉติ  ฯ   
        น  สตต  สมิต  สจฺจวาทีติอาทีสุ  คหฏโ  อ ฺสฺมึ    
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อสติ  วล ฺชนกมุสาวาทมฺป  กโรติเยว  ฯ  ปพฺพชติา  อสินา  สเีส  
ฉิชฺชนฺเตป  เทฺว  กถา  น  กเถนฺติ  ฯ  คหฏโ  จ  อนฺโต- 
เตมาสมตฺตมฺป  สิกฺขาปท  รกฺขิตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  ปพฺพชิโต   
นิจฺจ  ตปสฺสี  สีลวา  ตปนิสฺสิตโก  โหติ    คหฏโ   
มาสสฺส  อฏทิวสมตฺตมฺป  อุโปสถกมฺม  กาตุ  น  สกฺโกติ  ฯ   
ปพฺพชิตา  ยาวชีว  พฺรหมฺจาริโน  โหนฺติ  ฯ  คหฏโ  รตนสุตฺต- 
มงฺคลสุตฺตมตฺตมฺป  โปตฺถเก  ลิขิตฺวา เปติ  ฯ  ปพฺพชิตา  นิจฺจ   
สชฺฌายนฺติ  ฯ  คหฏโ  สลากภตฺตมฺป  อขณฺฑ  กตฺวา  ทาตุ   
น  สกโฺกติ  ฯ  ปพฺพชิตา  อ ฺสฺมึ  อสติ  กากสุนขาทีนมฺป  
ปณฺฑ  เทนฺติ  ฯ  ภณฺฑคฺคาหกทหรสฺสป  ปตฺเต  ปกขิฺปนฺเตวาติ   
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  จิตฺตสฺสาห  เอเตติ  อห  เอเต  ป ฺจ   
ธมฺเม  เมตฺตจิตฺตสฺส  ปริวาเร  วทามีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ชาตวฑฺโฒติ  ชาโต  จ  วฑฺฒิโต  จ  ฯ  โย  หิ  เกวล  ตตฺถ   
ชาโตว  โหติ    อ ฺตฺถ  วฑฺฒิโต  ฯ  ตสฺส  สมนฺตา  คามมคฺคา  (๑)   
น  สพฺพโส  ปจฺจกฺขา  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ชาตวฑฺโฒติ  อาห  ฯ   
ชาตวฑฺโฒป  หิ  โย  จิร  นิกฺขนฺโต  ฯ  ตสฺส  น  สพฺพโส   
ปจฺจกฺขา  โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ตาวเทว  อวสฏนฺติ  อาห  ฯ  ตขณเมว   
นิกฺขนฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ทนฺธายิตตฺตนฺติ  อย  นุ  โข  มคฺโค   
อย  นนุ  โขติ  กงฺขาวเสน  จิรายิตตฺต  ฯ  วิตฺถายิตตฺตนฺติ  ยถา    
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สุขุม  อตฺถชาต  สหสา  ปุจฺฉิตสฺส  กสฺสจิ  สรีร  ถทฺธภาว   
คณฺหาติ  ฯ  เอว  ถทฺธภาวคหณ    น  เตฺววาติ  อิมินา   
สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  อปฺปฏิหตภาว  ทสฺเสติ  ฯ  ตสสฺ  หิ  ปุริสสสฺ   
มาราวฏฏนาทีน  วเสน  สิยา  าณสฺส  ปฏิฆาโต  ฯ  เตน  โส   
ทนฺธาเยยฺย  วา  วิตฺถาเยยฺย  วา  ฯ  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปน  อปฺปฏหิต     
น  สกฺกา  ตสฺส  เกนจิ  อนฺตราโย  กาตุนฺติ  ทีเปติ  ฯ   
        เสยฺยถาป  มาณว  พลวา  สงฺขธโมติ  เอตฺถ  พลวาติ   
พลสมฺปนฺโน  ฯ  สงฺขธโมติ  สงฺขธมโก  ฯ  อปฺปกสิเรนาติ  อกิจฺเฉน   
อทุกฺเขน  ฯ  ทุพฺพโล  หิ  สงฺขธมโก  สงฺข  ธมนฺโตป  น  สกฺโกติ   
จตสฺโส  ทิสา  สเรน  วิ ฺาเปตุ  นาสฺส  สงฺขสทฺโท  สพฺพโส  
ผริ  ฯ  พลวโต  ปน  วิปฺผาริโก  (๑)  โหติ    ตสฺมา  พลวาติ   
อาห  ฯ  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยาติ  เอตฺถ  เมตฺตายาติ  วุตฺเต   
อุปจาโรป  อปฺปนาป  วฏฏติ  ฯ  เจโตวิมุตฺติยาติ  วุตฺเต  ปน   
อปฺปนาว  วฏฏติ  ฯ  ย  ปมาณกต  กมฺมนฺติ  ปมาณกต  กมฺม   
นาม  กามาวจร  วุจฺจติ  ฯ  อปฺปมาณกต  กมฺม  นาม   
รูปารูปาวจร  ฯ  เตสุป  อิธ  พฺรหฺมวิหารกมฺม ฺเว  อธิปฺเปต  ฯ   
ต ฺหิ  ปมาณ  อติกฺกมิตฺวา  โอทิสฺสกอโนทิสฺสกทิสาผรณวเสน   
วฑฺเฒตฺวา  กตตฺตา  อปฺปมาณกตนฺติ  วุจฺจติ    น  ต  ตตฺราว 
สิสฺสติ    น  ต  ตตฺราวติฏตีติ  ต  กามาวจรกมฺม  ตสฺมึ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 500 

                *เลมที่  ๙ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา  ๕๐๐ 
 
รูปารูปาวจรกมฺเม  น  โอหียติ  น  ติฏติ  ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ต     
กามาวจรกมฺม  ตสฺส  รูปารูปาวจรกมฺมสฺส  อนฺตรา  ลคฺคิตุ  วา   
าตุ  วา  รูปารูปาวจรกมฺม  ผริตฺวา  ปริยาทิยิตฺวา  อตฺตโน  
โอกาส  คเหตฺวา  ปติฏาตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  อถโข  รูปารูปาวจร- 
กมฺมเมว  กามาวจร  มโหโฆ  วิย  ปริตฺต  อุทก  ผรตฺิวา   
ปริยาทิยิตฺวา  อตฺตโน  โอกาส  คเหตฺวา  ติฏติ  ฯ  ตสฺส  วิปาก   
ปฏิพาหิตฺวา  สยเมว  พฺรหฺมสหพฺยต  อุปเนตีติ  ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                สุภสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                นวม   ฯ 
                                        ____________  
 
                                        สงฺคารวสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สงฺคารวสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปจฺจลกปฺเปติ  (๑) 
เอวนามเก  คาเม.  อภิปฺปสนฺนาติ  อเวจฺจปฺปสาทวเสน  ปสนฺนา  ฯ   
สา  กิร  โสตาปนฺนา  อริยสาวิกา  ภารทฺวาชโคตฺตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  ภริยา  ฯ  โส  พฺราหฺมโณ  ปุพฺเพ  กาเลน  กาล   
พฺราหฺมเณ  นิมนฺเตตฺวา  เตส  สกฺการ  กโรติ    อิม  ปน   
พฺราหฺมณึ  ฆร  อาเนตฺวา  อภิรูปาย  มหากุลาย  พฺราหฺมณิยา   
จิตฺต  โกเปตุ  อสกฺโกนโฺต  พฺราหฺมณาน  สกฺการ  กาตุ    
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นาสกฺขิ  ฯ  อถ  น  พฺราหฺมณา  ทิฏทิฏาเน  นยิทานิ  
ตฺว  พฺราหฺมณลทฺธิโก  ฯ  เอกมฺป  (๑)  พฺราหฺมณาน  สกฺการ  น   
กโรสีติ  นิปปฺเลนฺติ  ฯ  โส  ฆร  อาคนฺตฺวา  พฺราหฺมณิยา  
ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  สเจ  โภติ  เอกทิวส  มุข  รกฺขิตุ  
สกฺกุเณยฺยาสิ  ฯ  พฺราหฺมณาน  เอกทิวส  ภิกฺข  ทเทยฺยนฺติ  อาห  ฯ   
ตุยฺห  เทยฺยธมฺม  รุจฺจนกฏาเน  เทหิ  ฯ  กึ  มยฺห  เอตฺถาติ  ฯ  
โส  พฺราหฺมเณ  นิมนฺเตตฺวา  อปฺโปทกปายาส  ปจาเปตฺวา  ฆร   
โอมุ ฺชาเปตฺวา    อาสนานิ  ป ฺเปตฺวา  พฺราหฺมเณ  นิสีทาเปสิ  ฯ   
พฺราหฺมณี  มหาสาฏก  นวิาเสตฺวา  กฏจฺฉุ  คเหตฺวา  ปริวิสนฺตี   
ทุสฺสกณฺณเก  (๒)  ปกฺขเลตฺวา  พฺราหฺมณคณ    ปรวิิสามีติ  ส ฺมฺป   
อกตฺวา  อาเสวนวเสน  สหสา  สตฺถารเมว  อนุสฺสริตฺวา  อุทาน   
อุทาเนสิ  ฯ   
        พฺราหฺมณา  อุทาน  สุตฺวา  อุภโตปกฺขิโก  เอส  สมณสฺส   
โคตมสฺส  สหาโย    นาสฺส  เทยฺยธมฺม  คณฺหิสฺสามาติ  กุปตา   
โภชนานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมึสุ  ฯ  พฺราหฺมโณ  นนุ  ปมเยว   
ต  อวจ  อชฺเชกทิวส  มุข  รกฺเขยฺยาสีติ  ฯ  เอตฺตก  เต  ขีร ฺจ   
ตณฺฑุลาทีนิ  จ  นาสิตานีติ  อติวิย  โกปวส  อุปคโต  เอวเมว   
ปนาย  วสลี  ยสฺมึ  วา  ตสฺมึ  วา  ตสฺส  มุณฺฑกสฺส  สมณสฺส   
วณฺณ  ภาสติ  ฯ  อิทานิ  ตฺยาห  วสลิ  ตสฺส  สตฺถโุน  วาท    
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อาโรเปสฺสามีติ  อาห  ฯ  อถ  น  พฺราหฺมณี  คจฺฉ  ตฺว  พฺราหฺมณ   
คจฺฉ  ตฺว  พฺราหฺมณ  คนฺตฺวาป  วิชานิสฺสสีติ  วตฺวา  นาห  (๑) ต   
พฺราหฺมณ  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  ฯเป ฯ วาท  อาโรเปยฺยาติ- 
อาทิมาห  ฯ   
        โส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
                กสึุ  เฉตฺวา  สุข  เสติ                กึส ุ ฆตฺวา  น  โสจติ   
                กสิฺสสฺสุ  เอก  ธมฺมสฺส  (๒)        วธ  โรเจสิ  โคตมาติ    
ป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ   
        สตฺถา   
                โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ                โกธ  ฆตฺวา  น  โสจติ   
                โกธสฺส  วิสมูลสฺส                มธุรคฺคสฺส  พฺราหฺมณ   
                วธ  อริยา  ปสสนฺติ                ต ฺหิ  ฆตฺวา  น  โสจตีติ  (๓)   
ป ฺห  กเถสิ  ฯ   
        โส  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  ฯ  ตสฺเสว  กนิฏภาตา   
อกฺโกสกภารทฺวาโช  นาม  ภาตา  เม  ปพฺพชิโตติ  สุตฺวา   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อกฺโกสิตฺวา  ภควตา  วินีโต  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  
ปตฺโต  ฯ  อปโร  ตสฺส  กนิฏโ  สุนทฺริกภารทฺวาโช  นาม  ฯ   
โสป  ภควนตฺ  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชน  สุตฺวา  
ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  ฯ  อปโร  ตสฺส  กนิฏโ  ปงฺคลภารทฺวาโช    
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นาม  ฯ  โส  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  ป ฺหพฺยากรณปริโยสาเน   
ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  ฯ  สงฺคารโว  มาณโวติ  อย  เตส   
สพฺพกนิฏโ ตสฺมึ  ทิวเส  พฺราหฺมเณหิ  สทฺธ ึ เอกภตฺตคฺเค   
นิสินฺโน  ฯ  อวภูตา  จาติ    อวฑฺฒิภูตา  อมงฺคลภูตาเยว  ฯ  ปราภูตา   
จาติ  วินาส  ปตฺตาเยว  ฯ  วิชฺชมานานนฺติ  วิชชฺมาเนสุ  ฯ   
สีลป ฺาณนฺติ  สีล ฺจ  าณ ฺจ  น  ชานาสิ  ฯ   
        ทฏิธมฺมาภิ ฺาโวสานปารมิปฺปตฺตาติ  อิมสฺมิ ฺเว   
อตฺตภาเว  อภิชานิตฺวา  โวสิตโวสานา  หุตฺวา  ปารมิสงฺขาต- 
สพฺพธมฺมาน  ปารภูต  นพฺิพาน  ปตฺตา  มยนฺติ  วตฺวา   
อาทิพฺรหฺมจริย  ปฏชิานนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อาทิพฺรหฺมจริยนฺติ   
พฺรหฺมจริยสฺส  อาทิภูตา  อุปการกา   ชนกาติ  เอว  ปฏชิานนฺตีติ   
วุตฺต  โหติ    ตกฺกีติ  ตกฺกคาหี  ฯ  วีมสีติ  วีมสโก  ฯ  ป ฺาจาร   
จราเปตฺวา  เอววาที  ฯ  เตสาหมสฺมีติ  เตส  สมฺมาสมฺพุทฺธาน   
อหมสฺมิ  อ ฺตโร  ฯ   
        อฏ ิตวตาติ   อฏ ิตปทสฺส  ปธานปเทน  สทธฺึ  สมฺพนฺโธ  ฯ   
ตถา  สปฺปุรสิปทสฺส  ฯ  อิท ฺหิ  วุตฺต  โหติ  โภโต  โคตมสฺส   
อฏ ิตปธานวต  อโหสิ  ฯ  สปฺปุริสปธาวต  อโหสีติ  ฯ  อตฺถิ  เทวาติ  (๑)   
ปุฏโ  สมาโนติ  อิท  มาณโว  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อชานนฺโตว   
ปกาเสสีติ  ส ฺาย  อาห  ฯ  เอว  สนฺเตติ  ตุมฺหาก  อชานนภาเว    
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สนฺเต  ฯ  ตุจฺฉา   มุสา  โหตีติ  ตุมฺหาก  กถา  อผลา  นิปฺผลา  
โหติ    เอว  มาณโว  ภควนฺต  มุสาวาเทน  นิคฺคณฺหาติ  นาม  ฯ   
วิ ฺ ุนา  ปุรเิสนาติ  ปณฺฑิเตน  มนุสฺเสน  ฯ  ตฺว  ปน  อวิ ฺ ุตาย   
มยา  พฺยากตมฺป  น  ชานาสีติ  ทีเปติ  ฯ  อุจฺเจน  สมฺมตนฺติ   
อุจฺเจน  สทฺเทน  สมฺมต  ปากฏ  โลกสฺมึ  ฯ  อตฺถ ิ เทวาติ  (๑)   
สุสุทารกาป  หิ  เทวา  นาม  โหนฺติ  ฯ  เทวิโย  นาม  โหนฺติ  ฯ   
เทวา  ปน  อติเทวา  นาม  ฯ โลเก  เทโว  เทวีติ  ลทธฺนาเมหิ   
มนุสฺเสติ  อธิกาติ  อตฺโถ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        สงฺคารวสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                                        ทสม  ฯ 
                        ป ฺจมวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                        มชฺฌิมปณฺณาสกวณฺณนา   
                                        นิฏ ิตา  ฯ   
        ป ฺจวคฺคปฏิมณฺฑิตา  ปณฺณาสกสุตฺตนฺตสงฺคหฏกถา   
                                        นิฏ ิตา  ฯ   
                        ______________________________   
๑.  ม.  อธิเทวาติ  ฯ    
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                                        อุปริปณฺณาสกวณฺณนา   
 
                                        เทวทหวคฺควณฺณนา   
                                        เทวทหสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  เทวทหสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เทวทห  นามาติ  เทวา   
วุจฺจนฺติ  ราชาโน ฯ  ตตฺถ  จ  สกฺยราชนู  มงฺคลโปกฺขรณี  อโหสิ   
ปาสาทิกา  อารกฺขสมฺปนฺนา ฯ  สา  เทวาน  ทหตฺตา  เทวทหนฺติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ  ตทุปาทาย  โสป  นิคโม  เทวทหนฺเตฺวว  สงฺขฺย   
คโต ฯ  ภควา  ต  นิคม  นิสฺสาย  ลุมพิฺนิวเน  วิหรติ ฯ  สพฺพ   
ต  ปุพฺเพกตเหตูติ  ปุพฺเพ  กตกมฺมปจฺจยา ฯ  อิมินา  กมฺมเวทน ฺจ   
กิริยเวทน ฺจ  ปฏิกฺขิปตฺวา  เอก  วิปากเวทนเมว  สมฺปฏิจฺฉนฺตีติ   
ทสฺเสติ ฯ  เอววาทิโน  ภิกขฺเว  นิคนฺถาติ  อิมินา  ปพฺุเพ   
อนิยเมตฺวา  วุตฺต  นิยเมตฺวา  ทสฺเสติ ฯ   
        อหุวเมฺหว  มยนฺติ  อิท  ภควา  เตส  อชานนภาว   
ชานนฺโตว  เกวล  กลิสาสน  อาโรเจตุกาโม  ปุจฺฉติ ฯ  เย  หิ  
มย  อหุวมฺหาติป  น  ชานนฺติ ฯ  เต  กถ  กมฺมสฺส  กตภาว  วา   
อกตภาว  วา  ชานิสฺสนฺติ ฯ  อุตฺตริปุจฺฉายป  เอเสว  นโย ฯ   
        เอว  สนฺเตติ  จุลฺลทกฺุขกฺขนฺเธ  มหานิคนฺถสฺส  วจเน  สจฺเจ  (๑)   
สนฺเตติ  อตฺโถ ฯ  อิธ  ปน  เอตฺตกสฺส  านสฺส  ตุมฺหาก    
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อชานนภาเว  สนฺเตติ  อตฺโถ  น  กลฺลนฺติ  น  ยุตฺต ฯ   
        คาฬฺหุปเลปเนนาติ    พหลูปเลปเนน ฯ  ปุนปปฺุน  วิสร ฺชิเตน   
น  ปน  ขลิยา  ลิตฺเตน  วิย ฯ  เอสนิยาติ  เอสนิสลากาย   
อนฺตมโส  อนฺตกวฏฏิยาป ฯ  เอเสยฺยาติ  คมฺภีร  วา  อุตฺตาน   
วาติ  วีมเสยฺย ฯ  อคทงฺคารนฺติ  ฌามหริตกสฺส  วา  อามลกสฺส   
วา  จุณฺณ ฯ  โอทเทยฺยาติ  ปกฺขิเปยฺย ฯ  อโรโคติอาทิ  มาคณฺฑิย- 
สุตฺเต (๑)  วุตฺตเมว ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน ฯ  สลฺเลน   
วิทฺธสฺส  หิ  วิทฺธกาเล  เวทนาย  ปากฏกาโล  วิย  อิเมส   
มย  ปุพฺเพ  อหุมฺหา  วา  โน  วา ฯ  ปาปกมฺม  อกรมิฺหา  วา  
โน  วา ฯ  เอวรูป  วา  ปาป  อกริมฺหาติ  ชานนกาโล  สิยา ฯ  
วณมุขสฺส  ปริกนฺตนาทีสุ  จตูสุ  กาเลสุ  เวทนาย  ปากฏกาโล   
วิย  เอตฺตก  วา  โน  ทุกฺข  นชิฺชิณฺณ ฯ  เอตฺตเก  วา  ทุกฺเข     
นิชฺชิณฺเณ  สพฺพเมว  ทุกฺข  นิชชฺิณฺณ  ภวิสฺสติ ฯ  สทฺุธนฺเต   
ปติฏ ิตา  นาม  ภวิสฺสามาติ  ชานนกาโล  สิยา ฯ  อปรภาเค   
ผาสุกภาวชานนกาโล  วิย  ทฏิเว  ธมฺเม  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย   
กุสลาน  ธมมฺาน  อุปสมฺปทาย  จ    ชานนกาโล  สยิา ฯ  เอวเมตฺถ   
เอกาย  อุปมาย  ตโย  อตฺถา ฯ  จตูหิ  อุปมาหิ  เอโก  อตฺโถ   
ปริทีปโต ฯ   
        อิเม  ปน  ตโต  เอกมฺป  น  ชานนฺติ ฯ  วิรชฺฌตฺิวา  คเต    
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สลฺเล  อวิทฺโธว  วิทฺโธส ิ มยาติ  ปจฺจตฺถิกสฺส  วจนปฺปมาเณเนว   
วิทฺโธสฺมีติ  ส ฺ  อุปฺปาเทตฺวา  ทุกฺขปฺปตฺตปุริโส  วิย  เกวล   
มหานิคนฺถสฺส  วจนปฺปมาเณน  สพฺพเมต  สทฺทหนฺตา   
เอวมาคนฺตุกสลฺลูปมาย  (๑)  ภควตา  นิคฺคหิตา  ปจฺจาหริตุ  
อสกฺโกนฺตา  ยถา  นาม  ทุพฺพโล  สุนโข  มิค  อุฏาเปตฺวา   
สามิกสฺส  อภิมุข  กริตฺวา  อตฺตนา  โอสกฺกติ ฯ  เอว   
มหานิคนฺถสฺส  มตฺถเก  วาท  ปกฺขิปนฺตา  นิคนฺโถ  อาวุโสติ- 
อาทิมาหสุ ฯ   
        อถ  เน  ภควา  สาจริยเก  นิคฺคณฺหนฺโต  ป ฺจ  โข   
อิเมติอาทิมาห ฯ  ตตฺรายสฺมนฺตานนฺติ  เตสุ  ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ   
อายสฺมนฺตาน ฯ  กา  อตีตเส  สตฺถริ  สทฺธาติ  อตีตสวาทิมฺหิ   
สตฺถริ  กา  สทฺธา  ยา  อตีตสวาท    สทฺทหนฺตาน  ตุมฺหาก   
มหานิคนฺถสฺส  สทฺธา ฯ  สา  กตมา ฯ  กึ  ภูตตฺถา  อภูตตฺถา ฯ  ภูตวิปากา   
อภูตวิปากาติ   ปุจฺฉติ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  สห- 
ธมฺมิกนฺติ  สเหตุก  สการณ ฯ  วาทปฺปฏิหารนฺติ  ปจฺจาคมนก- 
วาท ฯ  เอตฺตาวตา  เตส  อปเนถ  สทฺธ ฯ  สพฺพทุพฺพลา  เอสาติ   
สทฺธาเฉทกวาท  นาม  ทสฺเสติ ฯ   
        อวิชชฺา  อ ฺาณาติ  อวิชฺชาย  อ ฺาเณน ฯ  สมฺโมหาติ   
สมโฺมเหน ฯ  วิปจฺเจถาติ  วิปรีตโต  สทฺทหถ ฯ  วิปลฺลาสคฺคาห    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๘ 
 
วา  คณฺหถาติ  อตฺโถ ฯ   
        ทฏิธมฺมเวทนียนฺติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  วิปากทายก ฯ   
อุปกฺกเมนาติ  ปโยเคน ฯ  ปธาเนนาติ  วิริเยน ฯ  สมฺปราย- 
เวทนียนฺติ  ทุติเย  วา  ตติเย  วา  อตฺตภาเว  วิปากทายก ฯ   
สุขเวทนียนฺติ  อิฏารมฺมเณ  วิปากทายก  กุสลกมฺม ฯ  วิปรีต  
ทุกฺขเวทนีย ฯ  ปริปกฺกเวทนียนฺติ  ปรปิกฺเก  นิปฺผนฺเน  อตฺตภาเว  
เวทนีย ฯ  ทฏิธมฺมเวทนียสฺเสเวต  อธิวจน ฯ  อปริปกฺกเวทนียนฺติ   
อปริปกฺเก  อตฺตภาเว  เวทนีย ฯ  สมฺปรายเวทนียสฺเสเวต  อธิ- 
วจน ฯ  เอว  สนฺเตป  อยเมตฺถ  วิเสโส  ย  ปมวเย  กต   
ปมวเย  วา  มชฺฌิมวเย  วา  ปจฺฉิมวเย  วา  วิปาก  เทติ ฯ   
มชฺฌิมวเย  วา  กต  มชฺฌมิวเย  วา  ปจฺฉิมวเย  วา  วิปาก   
เทติ ฯ  ปจฺฉิมวเย  กต  ตตฺเถว  วิปาก  เทติ ฯ  ต   
ทิฏธมฺมเวทนีย  นาม  ฯ  ย  ปน  สตฺตทิวสพฺภนฺตเร  วิปาก  
เทติ ฯ  ต  ปริปกฺกเวทนีย  นาม  ฯ  ต  กุสลป  โหติ  อกุสลป ฯ   
        ตตฺริมานิ  วตฺถูน ิ ปณฺุโณ  นาม  กิร  ทุคฺคตมนุสฺโส   
ราชคเห  สุมนเสฏ ึ  นิสสฺาย  วสติ ฯ  ตเมว  เอกทิวส  นครมฺหิ   
นกฺขตฺเต  สงฺฆุฏเ  เสฏ ี  อาห  สเจ  อชฺช  กสิสฺสส ิฯ  เทฺว  
จ  โคเณ  นงฺคล ฺจ  (๑)  ลภิสฺสสิ ฯ  กึ  นกฺขตฺต  กีฬิสฺสสิ  น 
กีฬิสฺสสีติ ฯ  (๒)  กิมฺเม  นกฺขตฺเตน ฯ  กสิสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  เย  โคเณ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๐๙ 
 
อิจฺฉสิ ฯ  เต  คเหตฺวา  กสาหีติ ฯ  โส  กสิตุ คโต ฯ  ต  ทิวส   
สาริปุตฺตตฺเถโร  นิโรธา  วุฏาย  กสฺส  สงฺคห  กโรมีติ   
อาวชฺเชนฺโต  ปุณฺณ  ทิสฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  ตสฺส  กสนฏาน   
คโต ฯ  ปุณฺโณ  กส ึ เปตฺวา  เถรสฺส  ทนฺตกฏ  ทตฺวา  มุโขทก   
อทาสิ ฯ  เถโร  สรีร  ปฏิชคฺคิตฺวา  กมฺมนฺตสฺส  (๑)  อวิทูเร  นิสีท ิ  
ภตฺตาภิหาร  โอโลเกนฺโต ฯ  อถสฺส  ภริย  ภตฺต  อาหรนฺตึ  ทิสฺวา   
อนฺตรามคฺเคเยว  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ   
        สา  สามิกสฺส  อาหฏภตฺต  เถรสฺส  ปตฺเต  ปกขิฺปตฺวา   
ปุน  คนฺตฺวา  อ ฺ  ภตฺต  สมฺปาเทตฺวา  ทิวา  อคมาสิ ฯ   
ปุณฺโณ  เอกวาร  กสิตฺวา  นิสีทิ ฯ  สาป  ภตฺต  คเหตฺวา   
อาคจฺฉนฺตี  อาห  สามิ  ปาโตว  เต  ภตฺต  อาหริยิตฺถ  
อนฺตรามคฺเค  ปน  สาริปตฺุตตฺเถร  ทิสวฺา  ต  ตสฺส  ทตฺวา   
อ ฺ  ปจิตฺวา  อาหรนฺติยา  เม  อุสฺสูโร  ชาโต ฯ  มา  กุชฺฌ ิ  
สามีติ ฯ  ภททฺก  เต  ภทฺเท  กต ฯ  มยา  เถรสฺส  ปาโตว   
ทนฺตกฏ ฺจ  มุโขทก ฺจ  ทินฺน ฯ  อมหฺากเยว  ทาเนน  (๒)  ปณฺฑปาโต   
ปริภุตฺโต ฯ  อชฺช  เถเรน  กตสมณธมฺมสฺส  มย  ภาคิโน  ชาตาติ  
จิตฺต  ปสาเทสิ ฯ(๓)  เอกวาร  กสิตฏาน  สุวณฺณเมว  อโหสิ ฯ  
โส  ภุ ฺชิตฺวา  กสิตฏาน  โอโลเกนฺโต  วิชฺโชตมาน  ทิสฺวา   
อุฏาย  ยฏ ิยา  ปหริตฺวา  รตฺตสุวณฺณภาว  ชานิตฺวา  ร ฺโ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๑๐ 
 
อกเถตฺวา  ปริภุชิตุ  น  สกฺกาติ  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ   
ราชา  ต  สพฺพ  สกเฏหิ  อาหราเปตฺวา  ราชงฺคเณ  ราสึ   
กาเรตฺวา  กสฺสิมสฺมึ  นคเร  เอตฺตก  สวุณฺณ  อตฺถีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
กสฺสจิ  นตฺถติี  จ  วุตฺเต  เสฏ ิฏานมสฺส  อทาสิ ฯ  โส   
ปุณฺณเสฏ ี  นาม  ชาโต ฯ   
        อปรมฺป  วตฺถ ุ ตสฺมึเยว  ราชคเห  กาฬวฬิโย  (๑)  นาม   
ทุคฺคโต  อตฺถิ ฯ  ตสฺส  ภริยา  ปณฺณมฺพิลยาคุ  ปจิ ฯ   
มหากสฺสปตฺเถโร  นิโรธา  วุฏาย  กสสฺ  สงฺคห  กโรมีติ   
อาวชฺเชนฺโต  ต  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  เคหทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  สา   
ปตฺต  คเหตฺวา  สพฺพ  ตตฺถ  ปกฺขิปตฺวา  เถรสฺส  อทาสิ ฯ   
เถโรป  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถุ  อุปนาเมสิ ฯ  สตฺถา  อตฺตโน   
ยาปนมตฺต  คณฺหิ ฯ  เสส  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ปโหสิ ฯ   
กาฬวฬิโยป  ต  าน  ปตฺโต  จุลฺลก  ลภิ ฯ  มหากสฺสโป   
สตฺถาร  กาฬวฬิยสฺส  วิปาก  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  อิโต  สตฺตเม  
ทิวเส  เสฏ ิจฺฉตฺต  ลภิสฺสตีติ  อาห ฯ  กาฬวฬิโย  ต  กถ   
สุตฺวา  คนฺตฺวา  ภริยาย  อาโรเจสิ ฯ   
        ตทา  จ  ราชา  นครมนุส ฺจรนฺโต  พหินคเร  ชีวสูเล   
นิสินฺน  ปุริส  อทฺทส ฯ  ปรุิโส  ราชาน  ทิสฺวา  อุจฺจาสทฺท   
อกาสิ  ตุมฺหาก  เม  ภุ ฺชนภตฺต  ปหิณถ  เทวาติ ฯ  ราชา    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๑๑ 
 
ปาเหสฺสามีติ (๑)  วตฺวา  สายมาสภตฺเต  อุปนีเต  สริตฺวา  อิม  หริตุ   
สมตฺถ  ชานาถาติ  อาห  นคเร  สหสฺสภณฺฑิก  หรึสุ ฯ  (๒)   
ตติยวาเร  กาฬวฬิยสฺส  ภริยา  ตมคฺคเหสิ ฯ  (๓)  อถ  น  ร ฺโ   
ทสฺเสสุ ฯ  สา  ปุริสเวส  คเหตฺวา  ป ฺจาวุธสนฺนทฺธา  ภตฺตปาตึ   
คเหตฺวา  นครา  นิกฺขมิ ฯ  พหินคเร  ตาเล  อธิวตฺโถ  ทีฆตาโล   
นาม  ยกฺโข  ต  รุกฺขมูเลน  คจฺฉนฺตึ  ทสฺวา  ติฏ  ติฏ   
ภกฺโขสิ  เมติ  อาห  นาห  ตว  ภกฺโข ฯ  ราชทูโต  อหนฺติ ฯ   
กตฺถ  คจฺฉสีติ ฯ  ชีวสูเล  นิสินฺนสฺส  ปุริสสฺส  สนติฺกนฺติ ฯ   
มมป  เอก  สาสน  หริตุ สกฺขิสฺสสีติ ฯ  อาม  สกฺขิสฺสามีติ ฯ   
ทีฆตาลสฺส  ภริยา  สุมนเทวราชธีตา  กาฬี  ปุตฺต  วิชาตาติ   
อาโรเจยฺยาสิ ฯ  อิมสฺมึ  ตาลมูเล  สตฺต  นิธิกุมฺภิโย  (๔)  อตฺถ ิฯ  ตา   
ตฺว  คเณฺหยฺยาสีติ ฯ  สา  ทีฆตาลสฺส  ภริยา  สุมนเทวราชธีตา   
กาฬี  ปุตฺต  วิชาตาติ  อุคฺโฆเสนฺตี  อคมาสิ ฯ   
        สุมนเทโว  ยกฺขสมาคเม  นิสินฺโน  สุตฺวา  เอโก  มนุสฺโส   
อมฺหาก  ปยปวุตฺตึ  อาหรติ ฯ  ปกฺโกสถ  นนฺติ  สาสน  สุตฺวา   
ปสนฺโน  อิมสฺส  รกฺุขสฺส  ปริมณฺฑลจฺฉายาย  ผรณฏาเน   
นิธิกุมฺภิโย  ตุยฺห  ทมฺมีติ  อาห ฯ  ชีวสูเล  นิสินฺนปรุิโส  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  
มุขปุ ฺฉนกาเล  อิตฺถีผสฺโสติ  ตฺวา  จุลฺลาย  ฑสิ ฯ  สา  อสินา  
อตฺตโน  จุลลฺ  ฉินฺทิตฺวา  ร ฺโ  สนติฺกเยว  คตา ฯ  ราชา    
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ภตฺตโภชิตภาโว  กถ  ชานิตพฺโพติ ฯ  จุลฺลส ฺายาติ  วตฺวา   
ร ฺโ  อาจิกฺขิตฺวา  ต  ธน  อาหราเปสิ ฯ  ราชา  อ ฺสฺส   
เอตฺตก  ธน  นาม  อตฺถีติ  นตฺถิ  เทวาติ ฯ  ราชา  ตสฺสา   
ปตึ  ตสฺมึ  นคเร  ธนเสฏ ึ  อกาสิ ฯ  มลฺลิกายป  เทวิยา   
วตฺถุ  กเถตพฺพ ฯ  อิมานิ  ตาว  กุสลกมฺเม  วตฺถูนิ ฯ   
        นนฺทมาณวโก  ปน  อุปฺปลวณฺณาย  เถริยา  วิปปฺฏิปชชฺิ ฯ   
ตสฺส  ม ฺจโต  อุฏาย  นกิฺขมิตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส  มหาปวี   
ภิชฺชิตฺวา  โอกาสมทาสิ ฯ  ตตฺเถว  มหานรก  ปวิฏโ  นนโทป   
โคฆาตโก  ปณฺณาสวสฺสานิ  โคฆาตกกมฺม  กตฺวา  เอกทิวส   
โภชนกาเล  มส  อลภนโฺต  เอกสฺส  ชวีมานกโคณสฺส  ชิวฺห  
ฉินฺทิตฺวา  องฺคาเรสุ  ปจาเปตฺวา  ขาทิตุ  อารทฺโธ ฯ  อถสฺส   
ชิวฺหา  มูเล  ฉิชฺชิตฺวา  ภตฺตปาติยเยว  ปติตา ฯ  โส  วิจรนฺโต  
กาล  กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติ  นนฺโทป  ยกโฺข  อ ฺเน   
ยกฺเขน  สทฺธ ึ อากาเสน  คจฺฉนฺโต  สาริปุตฺตตฺเถร  นโวโรปเตหิ  
เกเสหิ  รตฺติภาเค  อชฺโฌกาเส  นิสินฺน  ทิสฺวา  สีเส  ปหริตุกาโม  
อิตรสฺส  ยกขฺสฺส  อาโรเจตฺวา  เตน  วาริยมาโนป  ปหาร  ทตฺวา   
ทยฺหามิ  ทยหฺามีติ  วิรวนฺโต  ตสฺมึเยว  าเน  ภูมึ  ปวิสิตฺวา   
มหานิรเย  นพฺิพตฺโตติ  อิมานิ  อกุสลกมฺเม  วตฺถูน ิฯ   
        ย  ปน  อนฺตมโส  มรณสนฺติเกป  กต  กมฺม  ภวนฺตเร  
วิปาก  เทติ ฯ  ต  สพฺพ  สมฺปรายเวทนีย  นาม   ฯ  ตตฺถ  โย    
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อปริหีนสฺส  ฌานสฺส  วิปาโก  นิพฺพตฺติ ฯ(๑)  โส  อิธ  นิพฺพตฺติต- 
วิปาโกติ  วุตฺโต ฯ  ตสฺส  มูลภูต  กมฺม  เนว  ทิฏธมฺมเวทนีย   
น  สมฺปรายเวทนียนฺติ  น  วิจาริต ฯ  กิ ฺจาป  น  วิจาริต  
สมฺปรายเวทนียเมว  ปเนตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  โย  ปมมคฺคาทีน   
ภวนฺตเร  ผลสมาปตฺติวิปาโม  ฯ   โส  อิธ  นิพฺพตฺติตคุโณเตฺวว   
วุตฺโต ฯ  กิ ฺจาป  เอว  วุตฺโต ฯ  มคฺคกมฺม  ปน  ปริปกฺกเวทนียนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  มคฺคเจตนาเยว  หิ  สพฺพลหุผลทายิกา  อนนฺตร- 
ผลตฺตา ฯ   
        พหุเวทนียนฺติ  ส ฺาภวูปค ฯ  อปฺปเวทนียนฺติ  อส ฺา- 
ภวูปค ฯ  สเวทนียนฺติ  สวิปากกมฺม ฯ  อเวทนียนฺติ  อวิปากกมฺม ฯ   
เอว  สนฺเตติ  อิเมส  ทิฏธมฺมเวทนียาทีน  กมฺมาน  อุปกฺกเมน   
สมฺปรายเวทนียาทิภาวการณสฺส  อลาเภ  สติ ฯ  อผโลติ  นิปฺผโล  
นิรตฺถโกติ ฯ  เอตฺตาวตา  อนิยฺยานิกสาสเน  ปโยคสุ   อผลตฺต   
ทสฺเสตฺวา  ปธานจฺเฉทกวาโท  นาม  ทสฺสิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
สหธมฺมิกา  วาทานุวาทาติ  ปเรหิ  วุตฺตการเณน  สการณา   
หุตฺวา  นิคนฺถาน  วาทา  จ  อนุวาทา  จ ฯ  คารยฺหฏาน   
อาคจฺฉนฺตีติ  วิ ฺ ูหิ  ครหิตพฺพการณ  อาคจฺฉนฺติ ฯ  วาทา 
นุปฺปตฺตา  คารยฺหฏานาติป  ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปเรหิ  วุตฺเตน   
การเณน  สการณา  หุตฺวา  นิคนฺถาน  วาท  อนุปฺปตฺตา  (๒)    
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ต  วาท  โสเสนฺตา  มิลาเปนฺตา  ทุกฺกฏกมฺมการิโนติ  อาทโย   
ทส  คารยฺหฏานา  อาคจฺฉนฺติ ฯ   
        สงฺคติภาวเหตูติ  นิยติภาวการณา ฯ     อภิชาติเหตูติ   
ฉฬาภิชาติเหตุ  ฯ  ปาปสงฺคติกาติ  ฉฬาภิชาติเหตุ ฯ   
        เอว  นคินฺถาน  อุปกฺกมสฺส  อผลต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
นิยฺยานิกสาสเน  อุปกฺกมสฺส  วิริยสสฺ  จ  สผลต  ทสฺเสตุ  กถ ฺจ  
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อนทฺธภูตนฺติ  อนภิภูต ฯ  ทุกฺเขน   
อนภิภูโต  นาม  มนุสฺสตฺตภาโว  วุจฺจติ ฯ  น  ต  อทฺธภาเวติ   
นาภิภวตีติ  อตฺโถ ฯ  ตป  นานปฺปการาย  ทุกฺกรการิกาย   
ปโยเชนฺโต  ทุกฺเขน  อทฺธภาเวติ  นาม  ฯ  เย  ปน  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  อาร ฺกา  วา  โหนฺติ  รกฺุขมูลิกาทโย  วา ฯ  เต   
ทุกฺเขน  อทฺธภาเวนฺติ  นาม  ฯ  นิยฺยานิกสาสนสฺมึ  หิ  วิริย   
สมฺมาวายาโม  นาม  โหติ ฯ 
        เถโร  ปนาห  โย  อสฺสรกุเล  นิพฺพตฺโต  สตฺตวสฺสิโก   
หุตฺวา  อลงฺกตปฺปฏิยตฺโต  ปตุ  องฺเก  นสิินฺโน  ฆเร  ภตฺตกิจฺจ  
กตฺวา  นิสินฺเนน  ภิกฺขุสงฺเฆน  อนุโมทนาย  กริยมานาย   
ติสฺโส  สมฺปตฺติโย  ทสฺเสตฺวา  สจฺเจสุ  ปกาสิเตสุ  อรหตฺต   
ปาปุณาติ ฯ  มาตาปตูหิ  วา  ปพฺพชิสฺสสิ  ตาตาติ  วุตฺโต   
อาม  ปพฺพชิสฺสามีติ  วตฺวา  นฺหาเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา  วิหาร   
นีโต  ตจป ฺจก  อุคฺคณฺหิตฺวา  นิสินฺโน  เกเสสุ  โอหาริยมาเนสุ    
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ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต  ปาปุณาติ  นวปพฺพชิโต  วา   สมาโน  เตล- 
มกฺขิเตน   สีเสน  ปุนทิวเส  มาตาปตูหิ  เปสิต  กาชภตฺต  ภุ ฺชตฺิวา  
วิหาเร  นิสินฺโนว  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  อย  น  ทกฺุเขน  อตฺตาน   
อทฺธภาเวติ  นาม   อย  ปน  อุกฺกฏสกฺกาโร ฯ  โย  ทาสีกุจฺฉิย   
นิพฺพตฺโต  อนฺตมโส  รชตมุทฺทิกมฺป  ปลนฺธิตฺวา  โครกปยงฺคุ- 
มตฺเตนาป  (๑)  สรรี  วิลมิฺเปตฺวา  ปพฺพาเชถ  นนฺติ  นีโต  ขุรคฺเค   
วา  ปุนทิวเส  วา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  อยมฺป  น (๒)  อนทฺธภูต  (๔)   
อตฺตาน  ทุกฺเขน  อทฺธภาเวติ  นามาติ   ฯ   
        ธมฺมิก  สุข  นาม  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  อุปฺปนฺน- 
จตุปจฺจยสุข ฯ  อนธิมุจฺฉิโตติ  ตณฺหามุจฺฉนาย  อมุจฺฉิโต ฯ  ธมฺมิก   
หิ  สุข  น  ปริจฺจชามีติ  น  ตตฺถ  เคโธ  กาตพฺโพ ฯ  สงฺฆโต  
หิ  อุปฺปนฺน  สลากภตฺต  วา  วสฺสาวาสิก  วา  อิทมตฺถ  
เอกนฺติ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  สงฺฆมชฺเฌ  ภิกฺขูน  อนฺตเร  ปริภุ ฺชนฺโต   
ปตฺตนฺตเร  ปทุม  วิย  สีลสมาธิวิปสฺสนามคฺคผเลหิ  วฑฺฒติ ฯ  
อิมสฺสาติ  ปจฺจุปฺปนฺนาน  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  มูลภูตสฺส ฯ  ทุกขฺ- 
นิทานสฺสาติ  ตณฺหาย ฯ  สา  หิ  ป ฺจกฺขนฺธทุกฺขนิทาน ฯ   
สงฺขาร  ปทหโตติ  สมฺปโยควิริย  กโรนฺตสฺส ฯ  วิราโค  โหตีติ  
มคฺเคน  วิราโค  โหติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สงฺขารปฺปธาเนน  
เม อิมสฺส  ทกฺุขนิทานสฺส  วิราโค  โหตีติ ฯ  เอว  ปชานาตีติ    
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อิมินา  สุขาปฏิปทา  ขิปปฺาภิ ฺา  กถิตา ฯ  ทุติยวาเรน  ตสฺส   
สมฺปโยควิริยสฺส  มชฺฌตฺตตากาโร  กถิโต ฯ  โส  ยสฺส  ห ิ  
ขฺวสฺสาติ  เอตฺถ  อย  สงฺเขปตฺโถ  โส  ปุคฺคโล  ยสสฺ   
ทุกฺขนิทานสฺส  สงฺขารปฺปธาเนน  วิราโค  โหติ ฯ  สงฺขาร  ตตฺถ   
ปทหติ ฯ  มคฺคปฺปธาเนน  ปทหติ ฯ  ยสฺส  ปน  ทกฺุขนิทานสฺส   
อชฺฌุเปกฺขโต  อุเปกฺข  ภาเวนฺตสฺส  วิราโค  โหติ ฯ  อุเปกฺข  ตตฺถ   
ภาเวติ ฯ  มคฺคภาวนาย  ภาเวติ ฯ  ตสฺสาติ  ตสฺส  ปคฺุคลสฺส ฯ   
        ปฏิพทฺธจิตฺโตติ  ฉนฺทราเคน  พทฺธจิตฺโต ฯ  ติพฺพจฺฉนฺโทติ   
พหลจฺฉนฺโท ฯ  ติพฺพาเปกฺโขติ  พหลปตฺถโน ฯ  สนฺติฏนฺตินฺติ   
เอกโต  ติฏนฺตึ ฯ  ส ฺชคฺฆนฺตินฺติ  มหาหสิต  หสมาน ฯ   
สหสนฺตินฺติ  สิต  กุรุมาน ฯ   
        เอวเมว  โข  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมวิภาวน ฯ 
เอโก  หิ  ปุรโิส  เอกิสฺสา  อิตฺถิยา  สารตฺโต  ฆาสจฺฉาทน- 
มาลาลงฺการาทีนิ  ทตฺวา  ฆเร  วาเสติ  ฯ  สา  ต  อติจริตฺวา   
อ ฺ  เสวติ ฯ  โส  นูน  อห  อสฺสา  อนุรูป  สกกฺาร   
น  กโรมีติ  สกฺการ  วฑฺเฒสิ ฯ  สา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย   
อติจรติเยว ฯ  (๑)  โส  อย  สกฺกริยมานาป  อติจรเตว ฯ  ฆเร  เม   
วสมานา  อนตฺถป  กเรยยฺ  นีหรามิ  นนฺติ  ปริสมชฺเฌ  อลวจนีย   
กตฺวา  มา  ปนุ  เคห  ปาวิสีติ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  สา  เกนจิ  อุปาเยน    
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เตน  สทฺธึ  สนฺถว  กาตุ  อสกฺโกนฺตี  นฏนจฺจกาทีหิ  สทฺธึ  
วิจรติ ฯ  ตสฺส  ปุริสสฺส  ต  ทิสฺวา  เนว  อุปฺปชชฺติ  โทมนสฺส  
โสมนสฺส  ปน  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรุิสสฺส  อิตฺถยิา  สารตฺตกาโล  วิย  อิมสฺส   
ภิกฺขุโน  อตฺตภาเว  อาลโย ฯ  ฆาสจฺฉาทนาทีนิ  ทตฺวา  ฆเร   
วสาปนกาโล  วิย  อตฺตภาวสฺส  ปฏชิคฺคนกาโล ฯ  ตสฺส 
อติจรณกาโล  วิย  รกฺขิยมานสฺเสว  (๑)  อตฺตภาวสฺส  ปตฺตปโกปาทีน   
วเสน  สาพาธตา ฯ  (๒)  อตฺตโน  อนุรูป  สกฺการ  อลภนฺตี  อติจรตีติ   
สลฺลกฺเขตฺวา  สกฺการวฑฺฒน  วิย  เภสชฺช  อลภนโฺต  เอว   
โหตีติ  สลลฺกฺเขตฺวา  เภสชฺชกรณกาโล ฯ   สกฺกาเร  วฑฺฒิเตป  
ปุน  อติจรณ  วิย  ปตฺตาทีสุ  เอกสฺส  เภสชฺเช  กริยมาเน   
เสสาน  ปโกปนวเสน  ปุน  สาพาธตา ฯ  ปริสมชฺเฌ  อลวจนีย  กตฺวา  
เคหา  นิกฺกฑฺฒน  วิย  อิทานิ  เต  นาห  ทาโส  น  กมฺมกโร  
อนมตคฺเค  สสาเร  ตเยว  อุปฏหนฺโต  วิจรึ ฯ  โก  เม  ตยา   
อตฺโถ ฯ  ฉิชชฺ  วา  ภิชชฺ  วาติ  ตสฺมึ  อนเปกฺขต  อาปชฺชิตฺวา  
วิริย  ถิร  กตฺวา  มคฺเคน  กิเลสสมุคฺฆาตน  นฏนจฺจกาทีหิ   
นจฺจมาน  วิจรนฺตึ  ทิสฺวา  ยถา  ตสฺส  ปุริสสฺส โทมนสฺส   
น  อุปฺปชชฺติ ฯ  โสมนสฺสเมว  อุปฺปชชฺติ ฯ  เอวเมว  อิมสฺส  ภิกฺขุโน   
อรหตฺต  ปตฺตสฺส  ปตฺตปโกปาทีน  วเสน  อาพาธิก  อตฺตภาว    
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ทิสฺวา  โทมนสฺส  น  อุปปฺชฺชติ ฯ  มุจฺจิสฺสามิ  วต  พนฺธปริหาร- 
ทุกฺขโตติ  โสมนสฺสเมว  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  อย  ปน  อุปมา   
ปฏิพทฺธจิตฺตสฺส  โทมนสสฺ  อุปฺปชชฺติ ฯ  อปฺปฏิพทฺธจิตฺตสฺส   
นตฺเถตนฺติ  ตฺวา  อิตฺถิยา  ฉนฺทราค  ปชหติ ฯ  เอวมย  ภิกฺขุ(๑)   
สงฺขาร  วา  ปทหนฺตสฺส  อุเปกฺข  วา  ภาเวนฺตสฺส  ทุกฺขนิทาน   
ปหียติ ฯ  โน  อ ฺถาติ  ตฺวา  ตทุภย  สมฺปาเทนฺโต  ทุกฺขนิทาน   
ปชหตีติ  เอตมตฺถ  วิภาเวตุ อาคตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        ยถาสุข  โข  เม  วิหรโตติ  เยน  สุเขน  วิหริตุ  อิจฺฉามิ  
เตน  เม  วิหรโต ฯ  ปทหโตติ  เปเสนฺตสฺส ฯ  เอตฺถ  จ   ยสฺส   
สุขาปฏิปทา  อสปฺปายา ฯ  สุขุมจีวรานิ  ธาเรนฺตสฺส  ปาสาทิเก   
เสนาสเน  วสนฺตสฺส  จิตฺต  วิกฺขิปติ ฯ  ทุกฺขาปฏิปทา  สปฺปายา  
ฉินฺนภินฺนานิ  ถูลจีวรานิ  ธาเรนฺตสฺส  สุสานรุกฺขมูลาทีสุ   
วสนฺตสฺส  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน ฯ  อุสุกาโร   
วิย  หิ  ชาติชรามรณภีโต  โยคี  ทฏพฺโพ ฯ  วงฺกกุฏิลชิมฺหเตชน   
วิย  วงฺกกุฏลิชิมฺห  จิตฺต ฯ  เทฺว  อลาตา  วิย  กายิกเจตสิก- 
วิริย ฯ  เตชน  อุชุ  กโรนฺตสฺส  ก ฺชิกเตล  วิย  สทธฺา ฯ   
นมนทณฺฑโก  วิย  โลกุตฺตรมคฺโค ฯ  อุสุการสฺส  วงฺกกุฏิลชิมหฺเตชน   
ก ฺชิกเตเลน  สิเนเหตฺวา  อลาเตสุ  ตาเปตฺวา  นมนทณฺฑเกน    
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อุชุ  กรณ  วิย  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  วงฺกกฏุิลชิมฺห  จิตฺต  สนฺธาย   
สิเนเหตฺวา   กายิกเจตสิกวิริเยน  ตาเปตฺวา  โลกุตฺตรมคฺเคน  อุชุ   
กรณ ฯ  อุสุการสฺเสว   เอว  อุชุกเตน  เตชเนน  สปตฺต  วิชฺฌิตฺวา   
สมฺปตฺติอนุภวน  วิย  อิมสฺส โยคิโน  ตถา  อุชุกเตน  จิตฺเตน   
กิเลสคณ  วิชฺฌิตฺวา  ปาสาทิเก  เสนาสเน  นิโรธวรตลคตสฺส  (๑)   
ผลสมาปตฺติสุขานุภวน  ทฏพฺพ ฯ  อิธ  ตถาคโต  สุขาปฏิปทา- 
ขิปฺปาภิ ฺภิกฺขุโน ฯ  ทกฺุขาปฏิปทาทนฺธาภิ ฺภิกฺขุโน  จ   
ปฏิปตฺติโย  กถิตา ฯ  อิตเรส  ทฺวินฺน  น  กถิตา ฯ  ตา  กเถตุ   
อิม  เทสน  อารภิ ฯ  อิมาสุ  วา  ทฺวีส ุ กถิตาสุ  อิตราป  กถิตาว   
โหนฺติ ฯ  อาคมนียปฏิปทา  ปน  น  กถิตา ฯ  ต  กเถตุ  อิม  
เทสน  อารภิ ฯ  สหาคมนียาป  วา  ปฏปิทา  กถิตาว ฯ  อทสฺสิต   
ปน  เอก  พุทฺธุปฺปาท  ทสฺเสตฺวา  เอกสฺส  กลุปุตฺตสฺส   
นิกฺขมนเทสน  อรหตฺเตน  วินิวฏฏิสสฺามีติ  ทสฺเสตุ  อิม  เทสน  
อารภิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                เทวทหสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                                ปม   ฯ 
                                ____________________    
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                                        ป ฺจตฺตยสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ป ฺจตฺตยสุตฺต   ฯ  ตตฺถ  เอเกติ  เอกจฺเจ   ฯ   
สมณพฺราหฺมณาติ  ปริพฺพชุปคตภาเวน  สมณา  ฯ  ชาติยา   
พฺราหฺมณา  ฯ  โลเกน  วา  สมณาติ  จ  พฺราหฺมณาติ  จ  เอว   
สมฺมตา ฯ  อปรนฺต  กปฺเปตฺวา  วิกปฺเปตฺวา  คณฺหนฺตีติ   
อปรนฺตกปฺปกา  ฯ อปรนฺตกปฺโป  วา  เอเตส  อตฺถีติป  อปรนฺต- 
กปฺปกา ฯ  เอตฺถ  จ  อนฺโตติ  สกฺกาโย  โข  อาวุโส  เอโก   
อนฺโตติอาทีสุ  วิย  อิธ  โกฏาโส  อธปิฺเปโต ฯ  กปฺปาติ  ตณฺหา- 
ทิฏ ิโย ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  กปฺโปติ  อุทานโต  เทฺว  กปฺปา   
ตณฺหากปฺโป  จ  ทิฏ ิกปฺโป  จาติ ฯ  (๑)  ตสฺมา  ตณฺหาทิฏ ิ- 
วเสน  อนาคต  ขนฺธโกฏาส  กปฺเปตฺวา  ปกปฺเปตฺวา   ิตาติ   
อปรนฺตกปฺปกาติ  เอวมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เตส  เอว   
อปรนฺต  กปฺเปตฺวา   ิตาน  ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺชนวเสน  อปรนฺตเมว   
อนุคตา  ทิฏ ีติ  อปรนฺตานุทิฏ ิโน ฯ  เต  เอวทิฏ ิโน  ต  อปรนฺต   
อารพฺภ  อาคมฺม  ปฏิจฺจ  อ ฺมฺป  ชน  ทฏิ ิคติก  กโรนฺตา   
อเนกวิหิตานิ  อธิมุตฺติปทานิ   อภิวทนฺติ ฯ  อเนกวิหิตานีติ   
อเนกวิธานิ ฯ  อธิมุตฺติปทานีติ  อธิวจนปทานิ ฯ  อถ  วา   
ภูตมตฺถ  อธิภวิตฺวา  ยถาสภาวโต  อคฺคเหตฺวา  วตฺตนโต   
อธิมุตฺติโยติ  ทิฏ ิโย  วุจฺจนฺติ ฯ  อธิมตฺุตีน  ปทานิ  อธิมุตฺติปทานิ    
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ทิฏ ิทีปกานิ  วจนานีติ  อตฺโถ ฯ   
        ส ฺ ีติ  ส ฺาสมงฺคี ฯ  อโรโคติ  นิจฺโจ ฯ  อิตฺเถเกติ   
อิตฺถ  เอเก  เอวเมเกติ  อตฺโถ ฯ  อิมินา  โสฬส  ส ฺ ีวาทา   
กถิตา ฯ  อส ฺ ีติ  อิมินา  อฏ  อส ฺ ีวาทา ฯ  เนวส ฺ ี- 
นาส ฺ ีติ  อิมินา  อฏ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา ฯ  สโต  วา   
ปน  สตฺตสฺสาติ  อิมินา  สตฺต  อุจฺเฉทวาทา ฯ  ตตฺถ  สโตติ   
วิชฺชมานสฺส ฯ  อุจฺเฉทนฺติ  อุปจฺเฉท ฯ  วินาสนฺติ  อทสฺสน ฯ  
วิภวนฺติ  ภววิคม ฯ  สพฺพาเนตานิ   อ ฺม ฺเววจนาเนว ฯ   
ทิฏธมฺมนิพฺพาน  วาติ  อิมินา  ป ฺจ  ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา  
กถิตา ฯ  ตตฺถ  ทิฏธมฺโมติ  ปจฺจกฺขธมฺโม  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ   
ตตฺถ  ปฏลิทธฺอตฺตภาวสฺเสต  อธิวจน ฯ  ทฏิธมฺเม  นิพฺพาน   
ทิฏธมฺมนิพฺพาน ฯ  ตสฺมเึยว  อตฺตภาเว  ทุกฺขวูปสมนฺติ  อตฺโถ ฯ   
สนฺต  วาติ  ส ฺ ีติอาทิวเสน  ตีหากาเรหิ  สนฺต ฯ  ตีณิ  โหนฺตีติ   
ส ฺ ี  อตฺตาติอาทีนิ  สนฺตอตฺตวเสน  เอก ฯ  อิตรานิ  เทฺวติ   
เอว  ตีณิ ฯ   
        รูป  วาติ  กรชรูเปน  วา  กสิณรูเปน  วา  รูป ฯ   
ตตฺถ  ลาภี  กสิณรูป  อตฺตาติ  คณฺหาติ ฯ  ตกฺก ี อุโภป  รูปานิ   
คณฺหาติเยว ฯ  อรูปนฺติ  อรูปสมาปตฺตินิมิตฺต  วา ฯ  เปตฺวา   
ป ฺจกฺขนฺธ  (๑)  เสสอรูปธมฺเม  วา  อตฺตาติ  ป ฺเปนฺตา  ลาภิโนป   
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ตกฺกิกาป  เอว  ป ฺเปนฺติ ฯ  ตติยทิฏ ิ  ปน  มิสฺสกคาหวเสน   
ปวตฺตา ฯ  จตุตฺถา  ตกฺกคาเหเนว ฯ  ทติุยจตุกฺเก  ปมทิฏ ิ   
สมาปนฺนกวาเทน  กถิตา ฯ  ทุติยทิฏ ิ  อสมาปนฺนกวาเทน ฯ  ตติย- 
ทิฏ ิ  สุปฺปมตฺเตน  วา  สราวมตฺเตน  วา (๑)  กสิณปริกมฺมวเสน  
จตุตฺถทิฏ ิ  วิปุลกสิณวเสน  กถิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        เอต  วา  ปเนเตส  อุปาติวตฺตตนฺติ  ส ฺ ีติ  ปเทน   
สงฺเขปโต  วุตฺต ฯ  ส ฺาสตฺตก  อติกฺกนฺตานนฺติ  อตฺโถ ฯ  อปเร   
อฏกนฺติ  วทนฺติ ฯ  ตทุภย  ปรโต  อาวิภวิสฺสติ ฯ  อย  ปเนตฺถ   
สงฺเขปตฺโถ  เกจิ  หิ  เอตา   สตฺต  วา  อฏ  วา  ส ฺา   
สมติกฺกมิตุ  สกฺโกนฺติ ฯ  เกจิ  ปน  น  สกฺโกนฺติ ฯ  ตตฺถ   
เย  สกฺโกนฺติ  เตว  คหิตา ฯ  เตส  ปน  เอเกส  อุปาติวตฺตาน  
อติกฺกมิตุ  สกฺโกนฺตาน  ยถาป  นาม  คงฺค  โอติณฺเณสุ   
มนุสฺเสสุ  เอโก  ทีฆวาป  คนฺตฺวา  ติฏเยฺย ฯ  เอโก  ตโต  ปร   
มหาคาม ฯ  เอวเมว  เอเก  วิ ฺาณ ฺจายตน  อปฺปมาณ   
อาเน ฺชนฺติ  วตฺวา  ติฏนฺติ ฯ  เอเก  อากิ ฺจ ฺายตน ฯ  ตตฺถ  
วิ ฺาณ ฺจายตน  ตาว  ทสฺเสตุ  วิ ฺาณกสิณเมเกติ  วุตฺต ฯ   
ปรโต  อากิ ฺจ ฺายตนเมเกติ  วกฺขติ ฯ  ตยิทนติฺ  ต  อิท   
ทิฏ ิคต ฺจ  ทิฏ ิปจฺจย ฺจ  ทิฏารมฺมณ ฺจ ฯ  ตถาคโต  อภิชานาตีติ   
อิมินา  ปจฺจเยน  อิท  นาม  ทสฺสน  คหิตนฺติ  อภิวิสิฏเน    
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าเณน  ชานาติ ฯ   
        อิทานิ  ตเทว  วิตฺถาเรนฺโต  เย  โข  เต  โภนโฺตติ- 
อาทิมาห ฯ  ยา  วา  ปเนเตส  ส ฺานนฺติ  ยา  วา  ปน  
เอตาส  ยทิ  รูปส ฺานนฺติ  เอว  (๑)  วุตฺตส ฺาน ฯ  ปริสุทธฺาติ  
นิรุปกฺกิเลสา ฯ  ปรมาติ  อุตฺตมา ฯ  อคฺคาติ  เสฏา ฯ  อนุตฺตรยิา  
อกฺขายตีติ  อสทิสา  กถิยติ ฯ  ยท ิ รูปส ฺานนฺติ   อิมินา   
จตสฺโส  รูปาวจรส ฺา  กถิตา ฯ  ยทิ  อรูปส ฺานนฺติ  อิมินา   
อากาสาน ฺจายตนวิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา ฯ  อิตเรหิ  ปน  สทธ 
ทฺวีหิ  ปเทหิ  สมาปนฺนกวาโร  จ  อสมาปนฺนกวาโร  จ  กถิโตติ   
เอวเมตา  โกฏาสโต  อฏ ฯ  อตฺถโต  ปน  สตฺต  ส ฺา   
โหนฺติ ฯ  สมาปนฺนกวาโร  หิ  ปุริมาหิ  ฉหิ  สงฺคหิโตเยว ฯ (๒) 
ตยิท  สงฺขตนฺติ  ต  อิท  สพฺพมฺป  ส ฺาคต  สทฺธึ  ทฏิ ิคเตน   
สงฺขต  ปจฺจเยหิ  สมาคนฺตฺวา  กต ฯ  โอฬาริกนฺติ  สงฺขตตฺตาว   
โอฬาริก ฯ  อตฺถิ  โข  ปน  สงฺขาราน  นิโรโธติ  เอเตส  ปน  
สงฺขตนฺติ  วุตฺตาน  สงฺขาราน  นิโรโธติ  สงฺขาต  นิพฺพาน   
นาม  อตฺถิ ฯ  อตฺเถตนฺติ  อิติ  วิทิตฺวาติ  ต  โข  ปน  นิพฺพาน   
อตฺถิ  เอตนฺติ  เอว  ชานิตฺวา ฯ  ตสฺส  นิสฺสรณทสฺสาวีติ  ตสฺส   
สงฺขตสฺส  นิสฺสรณทสฺสี  นิพฺพานทสฺสี.  ตถาคโต   ตทุปาติ- 
วตฺโตติ  ต  สงฺขต  อติกฺกนฺโต(๓)  สมติกฺกนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
#  ๑  สี.  ส ฺานนฺติ  เอว  ๒  สี.  ปรุิมาภิชาติสงฺคหิโตเยว  ๓  ม.  อติกฺกมตฺเถ   ฯ  
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        ตตฺราติ  เตสุ  อฏสุ  อส ฺ ีวาเทสุ ฯ  รูป  วาติอาทีนิ   
ส ฺ ีวาเท  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  อย ฺจ  ยสฺมา   
อส ฺ ีวาโท ฯ  ตสฺมา  อิธ  ทุติย  จตุกฺก  น  วุตฺต ฯ  ปฏิกโฺกสนตีฺติ  
ปฏิพาหนฺติ  ปฏิเสเธนฺติ ฯ  ส ฺา  โรโคติอาทีสุ  อาพาธฏเน   
โรโค ฯ  สโทสฏเน  คณฺโฑ ฯ  อนุปวิฏฏเน  สลฺล ฯ  อาคตึ   
วา  คตึ  วาติอาทีสุ  ปฏิสนฺธิวเสน  อาคตึ ฯ  จุติวเสน  คตึ ฯ   
จวนวเสน  จุตึ ฯ  อุปปชฺชนวเสน  อุปปตฺตึ ฯ  ปุนปฺปุน  อุปฺปชชฺิตฺวา   
อปราปร  วฑฺฒนวเสน  วุฑฺฒึ  วิรุฬฺห ึ เวปุลฺล ฯ  กาม  
จตุโวการภเว  รูป  วินาป  วิ ฺาณสฺส  ปวตฺติ  อตฺถ ิฯ  เสเส   
ปน  ตโย  ขนฺเธ  วินา  นตฺถิ ฯ  อย  ปน  ปโ ฺห  ป ฺจ- 
โวการภววเสน  กถิโต ฯ  ป ฺจโวกาเรหิ  เอตฺตเก  ขนฺเธ  วินา  
วิ ฺาณสฺส  ปวตฺติ  นาม  นตฺถ ิฯ  วิตณฺฑวาที  ปเนตฺถ   
อ ฺตฺร  รูปาติอาทิวจนโต  อรูปภเวป  รูป ฯ  อส ฺ ีภเว  จ   
วิ ฺาณ  อตฺถิ ฯ  ตถา  นโิรธสมาปนฺนสฺสาติ  วทติ ฯ  โส   
วตฺตพฺโพ  พฺย ฺชนจฺฉายาย  เจ  อตฺถ  ปฏิพาหสิ ฯ  อาคตึ  วาติ 
อาทิวจนโต  ต  วิ ฺาณ(๑)  ปกฺขิทฺวิปทจตุปฺปทา  วิย  อุปฺปติตฺวาป   
คจฺฉติ ฯ  ปทสาป  คจฺฉติ ฯ  โควิสาณวลฺลิอาทีนิ  (๒)  วิย  จ  วฑฺฒตีติ   
อาปชฺชติ ฯ  เย  จ  ภควตา  อเนกสเตสุ  สุตฺเตสุ  ตโย  ภวา  วุตฺตา  
เต  อรูปภวสฺส  อภาวา  เทฺวว  อาปชฺชนฺติ ฯ  ตสฺมา  มา  เอว   
#  ๑  สี.  ตว  วิ ฺาณ   ฯ  ๒  ม.  โควิสาลวลฺลิกาทีนิ   ฯ  
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อวจ ฯ  ยถาวตฺุตมตฺถ  ธาเรหีติ ฯ   
        ตตฺราติ  อฏสุ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาเทสุ  ภุมฺม ฯ  อิธาป  
รูป  วาติอาทีนิ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  อส ฺา  สมฺโมโหติ   
นิสฺส ฺภโว  นาเมส  สมฺโมหฏาน ฯ  โย  หิ  กิ ฺจิ  น   
ชานาติ ฯ  ต  อส ฺ ี  เอโสติ  วทนฺติ ฯ  ทฏิสุตมุตวิ ฺาตพฺพ- 
สงฺขารมตฺเตนาติ  ทิฏวิ ฺาตพฺพมตฺเตน  สุตวิ ฺาตพฺพมตฺเตน  
มุตวิ ฺาตพฺพมตฺเตน ฯ  เอตฺถ  จ  วิชานาตีติ  วิ ฺาตพฺพ   
ทิฏสุตมุตวิ ฺาตพฺพมตฺเตน  ป ฺจทฺวาริกส ฺาปวตฺติมตฺเตนาติ ฯ 
อย  หิ  เอตฺถ  อตฺโถ ฯ  สงฺขารมตฺเตนาติ  โอฬารกิ- 
สงฺขารปฺปวตฺติมตฺเตนาติ  อตฺโถ ฯ  เอตสฺสายตนสฺสาติ  เอตสฺส  
เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส ฯ  อุปสมฺปทนฺติ  ปฏลิาภ ฯ  พฺยสน  
เหตนฺติ  วินาโส  โส  เหส ฯ  วุฏาน  เหตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ป ฺจ- 
ทฺวาริกส ฺาปวตฺต ฺหิ  โอฬาริกสงฺขารปฺปวตฺต  วา  อปฺปวตฺต   
กตฺวา  ต  สมาปชฺชิตพฺพ ฯ  ตสฺส  ปน  ปวตฺเตน  ตโต  
วุฏาน  โหตีติ  ทสฺเสติ ฯ สงฺขารสมาปตฺติปตฺตพฺพมกฺขายตีติ   
โอฬาริกสงฺขารปฺปวตฺติยา  ปตฺตพฺพนฺติ  น  อกฺขายติ ฯ  สงฺขารา- 
วเสสสมาปตฺติปตฺตพฺพนฺติ  สงฺขารานเยว  อวเสสา  ภาวนาวเสน   
สพฺพสุขุมภาว  ปตฺตา  สงฺขารา ฯ  เตส  ปวตฺติยา  เอต   
ปตฺตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอวรูเปสุ  หิ  สงฺขาเรสุ  ปวตฺเตสุ  เอต   
ปตฺตพฺพ  นาม  โหติ ฯ  ตยิทนฺติ  ต  อิท  เอต  สุขุมมฺป  สมาน    
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สงฺขต  สงฺขตตฺตา  จ  โอฬาริก ฯ   
        ตตฺราติ  สตฺตสุ  อุจฺเฉทวาเทสุ  ภุมฺม ฯ  อุทฺธ  ปรามสนฺตีติ  (๑)   
อุทฺธ  วุจฺจติ  อนาคตสสารวาโท ฯ  อนาคต  สสารวาท   
ปรามสนฺตีติ  (๒)  อตฺโถ ฯ  อาสตฺตึเยว  อภิวทนฺตีติ  ลคฺคนเยว   
วทนฺติ ฯ  อาสตฺตนฺติป  ปาโ ฯ  ตณฺหเยว  วทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
อิติ  เปจฺจ  ภวิสฺสามาติ  เอว  เปจฺจ  ภวิสฺสาม.  ขตฺติยา  ภวิสฺสาม  
พฺราหฺมณา  ภวิสฺสามาติ  เอวเมตฺถ  นโย  เนตพฺโพ ฯ  วาณิชูปม    
ม ฺเติ  วาณิชูปมา  วิย  วาณิชปฏิภาคา  วาณิชสทิสา  มยฺห  อุปฏหนฺติ ฯ   
สกฺกายภยาติ  สกฺกายสฺส  ภยา ฯ  เต  ห ิ ยเถว  จตฺตาโร  
โข  มหาราช  อภยสฺส  ภายนฺติ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  คณฺฑุปฺปาโท  
โข  มหาราช  ภยา  ปวึ  น  ขาทติ  มา  ปวี  ขียีติ ฯ  โกนฺโต  
โข  มหาราช  เอกปาเทน  ติฏติ  มา  ปวี  โอสีทติี ฯ  กกิี   
โข  มหาราช  อุตฺตานา  เสติ  มา  อพฺภา  อุทฺรียีติ ฯ   
พฺราหฺมณธมฺมิโก  โข  มหาราช  พฺรหมฺจริย  น  จรติ  มา   
โลโก  อุจฺฉิชฺชีติ  อิเม  จตฺตาโร  อภยสสฺ  ภายนฺติ ฯ  เอว   
สกฺกายสฺส  ภายนฺติ ฯ  สกฺกายปริคุจฺฉาติ  ตเมว  เตภูมิกสงฺขาต   
สกฺกาย  ปรชิคุิจฺฉมานา ฯ  สา  คทฺทุลพนฺโธติ  ทณฺฑเก  รชฺชุ   
ปเวเสตฺวา  พทฺธสุนโข ฯ  เอวเมวิเมติ  เอตฺถ  ทฬหฺตฺถมฺโภ  วิย  
ขีโล  วิย  จ  เตภูมิกธมฺมสงฺขาโต  สกฺกาโย  ทฏพฺโพ ฯ  สา    
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วิย  ทิฏ ิคติโม  ฯ   ทณฺฑโก  วิย  ทฏิ ิ ฯ  รชฺช ุ วิย  ตณฺหา ฯ  คทฺทุเลน   
พนฺธิตฺวา  ถมฺเภ  วา  ขีเล  วา  อุปนิพทฺธสุนขสฺส  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  ฉินฺทิตฺวา  คนฺตุ  อสมตฺถสสฺ  อนุปริธาวน  วิย   
ทิฏ ิคติกสฺส  ทฏิ ิทณฺฑเก  ปเวสิตาย  ตณฺหารชฺชุยา  พนฺธิตฺวา   
สกฺกาเย  อุปนิพทฺธสฺส  อนุปริธาวน  เวทิตพฺพ ฯ   
        อิมาเนว  ป ฺจายตนานีติ  อิมาเนว  ป ฺจ  การณานิ ฯ  อิติ   
มาติก  เปนฺเตนป  ป ฺเจว  ปตานิ  นิคเมนฺเตนป  ป ฺเจว  
นิคมิตานิ ฯ  ภาเชนฺเตน  ปน  จตฺตานิ  ภาชิตานิ ฯ  ทิฏธมฺม- 
นิพฺพาน  กุหึ  ปวิฏนฺติ ฯ  เอกตฺตนานตฺตวเสน  ทฺวีสุ  ปเทสุ   
ปวิฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว ฺจ  จตุจตฺตาฬีส  อปรนฺตกปฺปเก  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อฏารส  ปพฺุพนฺตกปฺปเก  ทสฺเสตุ  สนฺติ  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อตีตโกฏาสสงฺขาต  ปุพฺพนฺต  กปฺเปตฺวา  วิกปฺเปตฺวา   
คณฺหนฺตีติ  ปุพฺพนฺตกปฺปกา ฯ  ปุพฺพนฺตกปฺโป  วา  เอเตส   
อตฺถีติ  ปุพฺพนฺตกปฺปกา ฯ  เอว  เสเสสุป  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปการ   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ   
รูปาทีสุ  อ ฺตร  อตฺตาติ  จ   โลโกติ  จ  คเหตฺวา  สสฺสโต   
อมโร  นิจฺโจ  ธุโวติ  อภิวทนฺติ ฯ  ยถาห  รูป  อตฺตา   
เจว  โลโก  จ  สสฺสโต  จาติ  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ   
ป ฺเปนฺตีติ  วิตฺถาโร ฯ  อสสฺสตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ    
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จ  ปมวาเทน  จตฺตาโร  สสฺสตวาทา  วุตฺตา ฯ  ทุติยวาเทน   
สตฺต  อุจฺเฉทวาทา ฯ   
        นน ุ เจเต  เหฏา  อาคตา  อิธ  กสฺมา  ปุน  คหิตาติ ฯ   
เหฏา  ตตฺถ  ตตฺถ  มโต  ตตฺถ  ตตฺเถว  อุจฺฉิชฺชตีติ  ทสฺสนตฺถ   
อาคตา ฯ  อิธ  ปน  ปุพฺเพนิวาสลาภี  ทิฏ ิคติโก  อตีต  ปสฺสติ   
น  อนาคต ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  ปุพฺพนตฺโต  อาคโต  อตฺตา   
อิเธว  อุจฺฉิชฺชติ ฯ  ตโต  ปร  น  คจฺฉตีติ ฯ  อิมสฺสตฺถสฺส  ทสฺสนตฺถ   
คหิตา ฯ  ตติยวาเทน  จตฺตาโร  เอกจฺจสสฺสตวาทา  วุตฺตา ฯ   
จตุตฺถวาเทน  จตฺตาโร  อมราวิกฺเขปกา  วุตฺตา ฯ  อนฺตวาติ   
สปริยนฺโต  ปริจฺฉินฺโน  ปริวฏโม  ฯ   อวฑฺฒิตกสิณสฺส  ต  กสณิ   
อตฺตาติ  จ  โลโกติ  จ  คเหตฺวา  เอว  โหติ ฯ  ทุติยวาโท (๑)  
วฑฺฒิตกสิณสฺส  วเสน  วุตฺโต ฯ  ตติยวาโท  ติริย  วฑฺเฒตฺวา   
อุทฺธมโธ  อวฑฺฒิตกสิณสฺส ฯ  จตุตฺถวาโท  ตกฺกิวเสน  วุตฺโต ฯ  
อนนฺตรจตุกฺก  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอกนฺตสุขีติ  นิรนฺตรสุขี ฯ  อย  ทิฏ ิ  ลาภิโน  ชาติสฺสรตกฺกีน   
วเสน  อุปฺปชฺชติ ฯ  ลาภิโน  ห ิ ปุพฺเพนิวาสาเณน  ขตฺติยาทิ- 
กุเล  เอกนฺตสุขเมว  อตฺตโน  ชาติมนุสฺสรนฺตสฺส  เอว  ทิฏ ิ   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ตถา  ชาติสฺสรสฺส  ปจฺจุปฺปนฺน  สุขมนุภวโต  อตีตาสุ   
สตฺตสุ  ชาตีสุ  ตาทิสเมว  อตฺตภาว  อนุสฺสรนฺตสฺส ฯ  ตกฺกิสฺส    
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ปน  อิธ  สุขสมงฺคิโน  อตีเตปาห  เอวเมว  อโหสินฺติ  ตกฺเกเนว  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        เอกนฺตทุกฺขีติ  อย  ทิฏ ิ  ลาภิโน  นุปฺปชฺชติ ฯ  โส  หิ  
เอกนฺเตเนว  อิธ  ฌานสุเขน  สุขี  โหติ ฯ  อิธ  ทุกฺเขน  ผุฏสฺส  
ปน  ชาติสฺสรสฺส  ตกกฺิสฺเสว  จ  เอสา  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตติยา  
อิธ  โวกิณฺณสุขทุกฺขาน  สพฺเพสมฺป  เตส  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตถา   
จตุตฺถทิฏ ิ ฯ  ลาภิโน  ห ิ อิทานิ  จตุตฺถชฺฌานวเสน  อทุกฺขมสุขสฺส  
ปุพฺเพป  จตุตฺถชฺฌานิกเมว  พฺรหฺมโลก  อนุสฺสรนฺตสฺส ฯ   
ชาติสฺสรสฺสาป  ปจฺจุปฺปนฺเน  มชฺฌตฺตสฺส ฯ  อนสฺุสรนฺตสฺสาป (๑) 
มชฺฌตฺตภูตฏานเมว  อนุสฺสรนฺตสฺส ฯ  ตกฺกโินป   ปจฺจุปฺปนฺเน  
มชฺฌตฺตสฺส ฯ  อตีเตป  เอว  ภวิสฺสตีติ  ตกฺเกเนว  คณฺหนฺตสฺส  
เอสา  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอตฺตาวตา  จตฺตาโร  สสสฺตวาทา  
จตฺตาโร  เอกจฺจสสฺสติกา ฯ  จตฺตาโร  อนฺตานนฺติกา ฯ  จตฺตาโร   
อมราวิกฺเขปกา ฯ  เทฺว  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกาติ   อฏารสป  ปุพฺพนฺต- 
กปฺปกา  กถติา  โหนฺติ ฯ   
        อิทานิ  ทิฏ ุทฺธาร  อุทฺธรนฺโต  ตตฺร  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ปจฺจตฺตเยว  าณนฺติ  ปจฺจกฺขาณ ฯ  ปริสุทธฺนฺติ   
นิรุปกฺกิเลส ฯ  ปรโิยทาตนฺติ  ปภสฺสร ฯ  สพฺพปเทหิ  วิปสฺสนา- 
าณเยว  กถติ ฯ  สทฺธาทโย  หิ  ป ฺจ  ธมฺมา  พาหิรสมยสฺมึ    
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โหนฺติ ฯ  วิปสฺสนาาณ  สาสนสฺมึเยว ฯ  ตตฺถ  าณภาคมตฺตเมว   
ปริโยทเปนฺตีติ  มยมิท  ชานามาติ  เอว  ตตฺถ  าณโกฏาส  
โอตาเรนฺติเยว ฯ  อุปาทานมกฺขายตีติ  น  ต  าณ ฯ  มิจฺฉา- 
ทสฺสนนฺนาเมต ฯ  ตสฺมา  ตทาป  เตส  ภวนฺตาน  ทิฏ ุปาทาน   
อกฺขายตีติ  อตฺโถ ฯ  อถาป  ต  ชานนมตฺตลกฺขณตฺตา  าณ- 
ภาคมตฺตเมว ฯ  ตถาป  ตสฺส  ทสฺสนสฺส อนุปาติวตฺตนโต   
อุปาทานปจฺจยโต  จ  อุปาทานเมว ฯ  ตทุปาติวตฺโตติ  ต  ทฏิ ึ   
อติกฺกนฺโต ฯ  เอตฺตาวตา  จตฺตาโร  สสสฺตวาทา ฯ  จตฺตาโร   
เอกจฺจสสฺสติกา ฯ  จตฺตาโร  อนฺตานนฺติกา ฯ  จตฺตาโร  อมราวิกฺเขปา  
เทฺว  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา ฯ  โสฬส  ส ฺ ีวาทา ฯ  อฏ  อส ฺ ีวาทา   
อฏ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา ฯ  สตฺต  อุจฺเฉทวาทา ฯ  ป ฺจ   
ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทาติ  พฺรหฺมชาเล  อาคตา  ทฺวาสฏ ิป   
ทิฏ ิโย  กถติา  โหนฺติ ฯ  พฺรหฺมชาเล  ปน  กถิเต  อิท  สุตฺต   
อกถิตเมว  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  อิธ  ตโต  อติเรกาย  สกฺกายทิฏ ิยา   
อาคตตฺตา ฯ  อิมสฺมึ  ปน  กถิเต  พฺรหฺมชาล  กถิตเมว  โหติ ฯ   
        อิทานิ  อิมา  ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิโย  อุปฺปชฺชมานา   
สกฺกายทิฏ ิปฺปมุเขเนว  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ทสฺเสตุ  อิธ  ภิกฺขเว   
เอกจฺโจติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปฏินิสฺสคฺคาติ  ปริจฺจาเคน ฯ  กาม- 
ส ฺโชนาน  อนธิฏานาติ  ป ฺจกามคุณตณฺหาน  นิสฺสฏตฺตา ฯ  
ปวิเวก  ปตินฺติ  สปฺปติกชฌฺานทฺวยปตึ  นิรชฺุฌตีติ    
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ฌานนิโรเธน  นิรชฺุฌติ ฯ  สมาปตฺติโต  ปน  วุฏ ิตสฺส  นิรุทฺธา   
นาม  โหติ ฯ ยเถว  หิ  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  นิโรธา   
อุปฺปชฺชติ  นริามิส  สุข  นิรามิสสฺส  สุขสฺส  นิโรธา  อุปฺปชฺชติ   
อทุกฺขมสุขา  เวทนาติ  เอตฺถ  น  อยมตฺโถ  โหติ  จตุตฺถชฺฌาน- 
นิโรธา  ตติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถ   
จตุตฺถชฺฌานา  วุฏาย  ตติย  ฌาน  สมาปชฺชติ ฯ  ตติยชฺฌานา   
วุฏาย  จตุตฺถ  ฌาน  สมาปชฺชตีติ ฯ  เอว  สมฺปทมทิ  เวทิตพฺพ ฯ   
อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺสนฺติ  หีนชฺฌานปรยิาทานกโทมนสฺส ฯ   
สมาปตฺติโต  วุฏ ิตจิตฺตสฺส  ปน กมฺมนียภาโว  กถโิต ฯ   
        ปวิเวกา  ปตีติ  สาว  ฌานทฺวยปติ ฯ  ย  ฉายา  ชหตีติ  
ย  าน  ฉายา  ชหติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ ฯ  ยสฺม ึ าเน  ฉายา   
อตฺถิ ฯ  ตสฺมึ  อาตโป  นตฺถิ ฯ  ยสฺม ึ อาตโป  อตฺถิ ฯ  ตสฺมึ  ฉายา   
นตฺถีติ ฯ  นริามิส  สุขนฺติ  ตติยชฺฌานสุข ฯ  อทุกฺขมสุขนฺติ   
จตุตฺถชฺฌานเวทน ฯ  อนปุาทาโนหมสฺมีติ  นิคฺคหโณหมสฺมิ ฯ  (๑)   
นิพฺพานสปฺปายนฺติ  นิพฺพานสฺส  สปฺปาย  อุปการภูต  นนุ   
จ  มคฺคทสฺสน  นาม  สพฺพตฺถ  นิกนฺติยา  สุกฺขาปตาย   
อุปฺปชฺชติ ฯ  กถเมต  นิพฺพานสฺส  อุปการปฏิปทา นาม  ชาตนฺติ ฯ   
สพฺพตฺถ  อนปุาทิยนวเสน  อคฺคณฺหนวเสน  อุปการปฏิปทา   
นาม  ชาต ฯ  อภิวทตีติ  อภิมาเนน  อุปวทติ ฯ  ปุพฺพนฺตานุ-  
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ทิฏ ินฺติ  อฏารสวิธมฺป  ปุพฺพนฺตานุทิฏ ึ ฯ  อปรนฺตานุทิฏ ินฺติ   
จตุจตฺตาฬีสวิธมฺป  อปรนฺตานุทิฏ ึ ฯ  อุปาทานมกฺขายตีติ  อหมสฺมีติ   
คหณสฺส  สกฺกายทิฏ ิปริยาปนฺตตฺตา  ทฏิ ุปาทาน  อกฺขายติ ฯ   
สนฺติวรปทนฺติ วูปสนฺตกิเลสตฺตา  สนฺต  อุตฺตม  ปท ฯ  ฉนฺน   
ผสฺสายตนานนฺติ  ภควตา  ยตฺถ  จกฺขุ  จ  นิรชฺุฌติ  รูปส ฺา  
จ  นิรุชฌฺติ  เส  อายตเน  เวทิตพฺโพ(๑)  เอตฺถ  ทฺวินฺน  
อายตนาน  ปฏิกฺเขเปน  นพฺิพาน  ทสฺสิต ฯ   
                ยตฺถ  อาโป  จ  ปวี                เตโช  วาโย  น  คาธติ   
                อโต  สรา  นิวตฺตนฺติ        เอตฺถ  วชฺช  น  วตฺตติ   
                เอตฺถ  นาม ฺจ  รูป ฺจ        อเสส  อุปรุชฌฺตีติ(๒)   
        เอตฺถ  ปน  สงฺขารปฏิกฺเขเปน  นิพฺพาน  ทสฺสิต ฯ   
                กตฺถ  อาโป  จ  ปวี  จ        เตโช  วาโย  น  คาธติ   
                กตฺถ  ทีฆ ฺจ  รสฺส ฺจ        อณุถูล  สุภาสุภ   
                กตฺถ  นาม ฺจ  รูป ฺจ        อเสส  อุปรุชฌฺตีติ(๒)   
        ตตฺถ  เวยฺยากรณ  ภวติ   
                วิ ฺาณ  อนิทสฺสน                อนนฺต  สพฺพโตปภนฺติ ฯ   
        เอตฺถ  สงฺขารปฏิกฺเขเปน  นิพฺพาน  ทสฺสิต ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต   
ฉอายตนปฏิกฺเขเปน  ทสฺสิต ฯ  อ ฺตฺถ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 533 

                *เลมที่  ๙  กินติฺสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๓ 
 
จ  อนุปาทาวิโมกฺโขติ  นพฺิพานเมว  ทสฺสิต ฯ  อิธ  ปน  อรหตฺต- 
ผลสมาปตฺติ ฯ เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                ป ฺจตฺตยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ทุติย   ฯ 
                                        _________________   
                                        กินฺติสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  กินติฺสุตฺต ฯ  ตตฺถ  กุสินารายนฺติ  (๑)   
เอวนามเก  มณฺฑลปฺปเทเส ฯ  พลิหรเณติ  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  ภูตาน   
พลึ  อาหรนติฺ ฯ  ตสฺมา  โส  พลิหรณนฺติ  วุตฺโต ฯ  จีวรเหตูติ  
จีวรการณา ฯ  จีวร  ปจฺจาสึสมาโนติ  อตฺโถ ฯ  อิติ  ภวาภวเหตูติ   
เอว  อิม  เทสนามย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  นิสฺสาย  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
ภเว  สุข  เวทิสฺสามีติ  ธมฺม  เทเสตีติ  กึ  ตุมฺหาก  เอว  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ 
        จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทโย  สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยธมฺมา   
โลกิยโลกุตฺตราว  กถิตา ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  สตฺตตึสาย  ธมฺเมสุ ฯ  
สิยุนฺติ ภเวยฺยุ ฯ  อภิธมฺเมติ  อภิวิสิฏเ  ธมฺเม ฯ  อิเมสุ  สตฺตตึส 
โพธิปกฺขิยธมฺเมสูติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺร  เจติ  อิทมฺป  โพธิปกฺขิย- 
ธมฺเมเสฺวว  ภุมฺม ฯ  อตฺถโต  เจว  นาน  พฺย ฺชนโต  จ  นานนฺติ   
เอตฺถ  กาโยว  สติปฏาน  เวทนาว  สติปฏานนฺติ  วุตฺเต    
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อตฺถโต  นาน  โหติ ฯ  สติปฏานาติ  วุตฺเต  ปน  พฺย ฺชนโต   
นาน  นาม  โหติ ฯ  ตทิมนิาปติ  ต  ตุเมฺห  อิมินาป  การเณน   
ชานาถาติ ฯ  อตฺถ ฺจ  พฺย ฺชน ฺจ  สมาเนตฺวา  อตฺถสฺส  จ   
อ ฺถา  คหิตภาโว  พฺย ฺชนสฺส  จ  มิจฺฉาโรปตภาโว   
ทสฺเสตพฺโพ ฯ  โย  ธมฺโม  โย  วินโยติ  เอตฺถ  อตฺโถ  จ   
พฺย ฺชน ฺจ  วิ ฺาปนการณเมว  ธมฺโม  จ  วินโย  จ ฯ   
        อตฺถโต  หิ  โข  สเมตีติ  สติเยว  สติปฏานนฺติ   
คหิตา ฯ  พฺย ฺชนโต  นานนฺติ  เกวล  พฺย ฺชนเมว  สติปฏาโนติ  
วา  สติปฏานาติ  วา  มิจฺฉา  โรปต ฯ  อปฺปมตฺตก  โขติ   
สุตฺตนฺต  ปตฺวา  พฺย ฺชน  อปฺปมตฺตก  นาม  โหติ ฯ  ปริตฺตมตฺตก   
ธนิต  กตฺวา  อาโรปเตป  หิ  นิพฺพุตึ  ปตฺตุ สกฺกา  โหติ ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ  ฯ วิชยารามวิหารวาสี  กิเรโก  ขีณาสวตฺเถโร   
ทฺวินฺน  ภิกฺขูน  สุตฺต  อาหริตฺวา  กมมฺฏาน  กเถนฺโต  สมุทโฺธ   
สมุทฺโธติ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน  ภาสตีติ  ธนิต  กตฺวา   
อาห ฯ  เอโก  ภิกฺขุ  โก  สมุทฺโธ  นาม  ภนฺเตติ  อาห ฯ  อาวุโส  
สมุทฺโธติ  วุตฺเตป  สมุทฺโทติ  วุตฺเตป  มย  โลณสาครเมว   
ชานาม ฯ  ตุเมฺห  ปน  โน  อตฺถคเวสกา ฯ  พฺย ฺชนคเวสกา  
คจฺฉถ  มหาวิหาเร  ปคุณพฺย ฺชนาน  ภิกฺขูน  สนฺติเก  พฺย ฺชน   
โสธาเปถาติ  กมฺมฏาน  อกเถตฺวาว  อุฏาเปสิ ฯ  โส  อปรภาเค   
มหาวิหาเร  เภรึ  ปหราเปตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จตูสุ  มคฺเคสุ    
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ป ฺห  กเถตฺวาว  ปรินิพฺพุโต ฯ  เอว  สุตนฺต  ปตฺวา  พฺย ฺชน   
อปฺปมตฺตก  นาม  โหติ ฯ   
        วินย  ปน  ปตฺวา  โน  อปฺปมตฺตก  นาม  ฯ  สามเณร- 
ปพฺพชฺชาป  หิ  อุภโต  สทฺุธิกโต  วฏฏติ ฯ  อุปสมฺปทาทิ- 
กมฺมานิป  สถิิลาทีน  ธนติาทิกรณมตฺเตเนว  กุปฺปนฺติ ฯ  อิธ   
ปน  สุตฺตนฺตพฺย ฺชน  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
        อถ  จตุตฺถวาเร  (๑)  วิวาโท  กสมฺา ฯ  ส ฺาย  (๒)  วิวาโท ฯ  อห   
สตึเยว  สติปฏาน  วทามิ ฯ  อย  กาโย  สติปฏานนฺติ  วทตีติ  
หิ  เนส  ส ฺา  โหติ ฯ  พฺย ฺชเนป  เอเสว  นโย ฯ   
        น  โจทนาย  โจทิตพฺพนฺติ    น  โจทนตฺถาย  โจทายิตพฺพ ฯ  
เอกจฺโจ  หิ  ปุคฺคโล  นลาเฏ  เต  สาสปมตฺตา  ปฬกาติ  วุตฺโต   
มยฺห  นลาเฏ  สาสปมตฺต  ปฬก  ปสฺสสิ ฯ  อตฺตโน  นลาเฏ   
ตาลปกฺกมตฺต  มหาคณฺฑ  น  ปสฺสสีติ  วทติ ฯ  ตสฺมา  ปุคฺคโล  
อุปปริกฺขิตพฺโพ ฯ  อทฬหฺทิฏ ีติ  อนาทานทิฏ ี  สสสุมาร  หทเย (๔) 
ปกฺขิปนฺโต  วิย  ทฬฺห  น  ตณฺหาติ ฯ   
        อุปฆาโตติ  จณฺฑภาเวน  วณฆฏฏิตสฺส  วิย  ทุกฺขุปฺปตฺติ ฯ   
สุปฏินิสฺสคฺคีติ  กึ  นามาห  อาปนฺโน ฯ  กทา  อาปนฺโนติ  วา   
ตุว  อาปนฺโน ฯ  ตว  อุปชฺฌาโย  อาปนฺโนติ  วา  เอก  เทฺว    
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วาเร  วตฺวาป  อสุก  นาม  อสุกทิวเส  นาม  ภนฺเต  อาปนฺนตฺถ  
สณิก  อนุสสฺรถาติ  สริตฺวา  ตาวเทว  วิสฺสชฺชิสฺสติ ฯ  วิเทสาติ   
พหุ  อตฺถ ฺจ  การณ ฺจ  อาหรนฺตสฺส  กายจิตฺตกิลมโถ ฯ   
สกฺโกมีติ  เอวรูโป  หิ  ปคฺุคโล  โอกาส  กาเรตฺวา  อาปตฺตึ   
อาปนฺนตฺถ  ภนฺเตติ  วุตฺโต  กทา  กิสมฺึ  วตฺถุสฺมินติฺ  วตฺวา   
อสุกทิวเส  อสุกสฺมึ  วตฺถสฺุมินฺติ  วุตฺเต  น  สรามิ  อาวุโสติ   
วทติ ฯ  ตโต  สณิก  ภนฺเต  สรถาติ  พหุ  วตฺวา  สาริโต   
สริตฺวา  วิสฺสชฺเชติ ฯ  เตนาห  สกฺโกมติี ฯ  อิมินา  นเยน   
สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อุเปกฺขา  นาติม ฺ ิตพฺพาติ  อุเปกฺขา  น  อติกฺกมิตพฺพา   
กตฺตพฺพา  ชเนตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  โย  หิ  เอวรูป  ปคฺุคล   ิตกเยว   
ปสฺสาว  กโรนฺต  ทิสฺวาป  นนุ  อาวุโส  นิสีทิตพฺพนฺติ  วทติ  
โส  อุเปกฺข  อติม ฺติ  นาม  ฯ   
        วจีสหาโรติ  วจนส ฺจาโร ฯ  อิเมหิ  กถิต  อมูล  อนฺตร   
ปเวเสยฺย ฯ  ตุเมฺห  อิเมหิ  อิท ฺจิท ฺจ  วุตฺตาติ  อมูหิ  กถิต   
อิเมส  อนฺตร  ปเวเสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ทฏิ ิปฬาโสติ  อาทีหิ   
จิตฺตสฺส  อนาราธนียภาโว  กถิโต ฯ  ต  ชานมาโน  สมาโน  
ครเหยฺยาติ  ต  สตฺถา  ชานมาโน  สมาโน  นินฺเทยยฺ  อเมฺหติ ฯ   
เอต  ปนาวุโส  ธมฺมนฺติ  เอต  กลหภณฺฑนธมฺม ฯ   
        ต ฺเจติ  ต  ส ฺตฺติการก  (๑)  ภิกฺขุ ฯ  เอว  พฺยากเรยฺยาติ    
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มยา  เอเต  สุทฺธนฺเต  ปติฏาปตาติ  อวตฺวา  เยน  การเณน   
ส ฺตฺติ  (๑)  กตา ฯ  ตเมว  ทสฺเสนฺโต  เอว  พฺยากเรยฺย ฯ  ตสฺสาห   
ธมฺม  สุตฺวาติ  เอตฺถ  ธมโฺมติ  สารณียธมฺโม  อธิปฺเปโต ฯ 
น  เจวตฺตานนฺติอาทีสุ  พฺรหฺมโลกปฺปมาโณ  เหส  อคฺคิ  อุฏาสิ  
โก  เอตม ฺตฺร  มยา  นิพฺพาเปตุ  สมตฺโถติ  ห ิ วทนฺโต   
อตฺตาน  อุกฺกเสติ  นาม  ฯ  เอตฺตกา  ชนา  วทนฺติ ฯ    โอกาโส   
ลทฺธุ น  สกกฺา ฯ  เอโกป  เอตฺตกมตฺต  นิพฺพาเปตุ  สมตฺโถ   
นาม  นตฺถีติ  วทมาโน  ปร  วมฺเภติ  นาม  ฯ  ตทุภยมฺเปส   
น  กโรติ ฯ  ธมฺโม  ปเนตฺถ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  พฺยากรณ ฯ  เตส   
ภิกฺขูน  ส ฺตฺติกรณ  อนุธมฺโม ฯ  ตเมว  พฺยากโรติ  นาม  ฯ  
น  จ  โกจิ  สหธมฺมิโกติ  อ ฺโ  จสฺส  โกจิ  สเหตุโก  ปเรหิ   
วุตฺโต  วาโท  วา  อนุวาโท  วา  ครหิตพฺพภาว  อาคจฺฉนฺโต   
นาม  นตฺถิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                กินฺติสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                                ตติย   ฯ 
                                        _______________   
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๕๓๘ 
 
                                        สามคามสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สามคามสุตฺต ฯ  ตตฺถ  สามคาเมติ  สามากาน   
อุสฺสนฺนตฺตา  เอว  ลทฺธนาเม  คาเม.  อธุนา  กาลกโตติ   สมฺปติ   
กาล  กโตติ ฯ  เทฺวฬฺหกชาตาติ  เทฺวชฺฌชาตา  เทวฺภาคชาตา ฯ  ภณฺฑนาทีสุ   
ภณฺฑน  ปุพฺพภาคกลโห ฯ  ต  ทณฺฑาทานาทิวเสน   
ปณฺณตฺติวีติกฺกมวเสน  จ  วฑฺฒิต  กลโห ฯ  น  ตฺว  อิม  ธมฺม- 
วินย  อาชานาสีติอาทิก  วิรุทฺธวจน  วิวาโท ฯ  วิตุทนฺตาติ   
วิชฺฌนฺตา ฯ   สหิตมฺเมติ  มม  วจน  อตฺถส ฺหิต ฯ  อธิจิณฺณ   
เต  วิปราวตฺตนฺติ  ย  ตว  อธิจิณฺณ  จิรกาลเสวนวเสน  ปคุณ ฯ  (๑)  ต  มม   
วาท  อาคมฺม  นิวตฺต ฯ  อาโรปโต  เต  วาโทติ  ตุมฺห  อุปร ิ  
มยา  โทโส  อาโรปโต ฯ  ปรวาทปฺปโมกฺขายาติ  ภตฺตปุฏ  อาทาย   
ตนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ตทปฺปโมกฺขตฺถาย  อุตฺตรึ  ปริเยสมาโนว  ฯ 
จร  นิพฺเพเธหิ (๒) วาติ  อถ  มยา  อาโรปตวาทโต  อตฺตาน  โมเจสิ ฯ  
สเจ  ปโหสีติ  สเจ  สกโฺกสิ ฯ  วโธเยวาติ  มรณเมว ฯ   
        นาฏปุตฺติเยสูติ  นาฏปุตฺตสฺส  อนฺเตวาสิเกสุ  นิพฺพินฺน- 
รูปาติ  อุกฺกณฺ ิตสภาวา ฯ  อภิวาทนาทีนิ  น  กโรนฺติ ฯ   
วิรตฺตรูปาติ  วิคตเปมา ฯ  ปฏิวานรูปาติ  เตส  นิปจฺจกิริยโต   
นิวตฺตสภาวา ฯ  ยถาตนฺติ  ยถาป ทรุกฺขาตาทิสภาเว  ธมฺมวินเย   
นิพฺพินฺนวิรตฺตปฏิวานรูเปหิ  ภวิตพฺพ ฯ  ตเถว  ชาตาติ  อตฺโถ ฯ    
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                *เลมที่  ๙ สามคามสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๓๙ 
 
ทุรกฺขาเตติ  ทุกฺกถิเต ฯ  ทุปฺปเวทิเตติ  ทุวิ ฺาปเต ฯ   อนุปสม- 
สวตฺตนิเกติ  ราคาทีน  อุปสม  กาต  อสมตฺเถ ฯ  ภินฺนถูเปติ   
ภินฺนปติฏเ ฯ  เอตฺถ  หิ  นาฏปุตฺโตว  เนส  ปติฏฏเน   
ถูโป ฯ  โส  ปน  ภินฺโน  มโต ฯ  เตน  วุตฺต  ภินฺนถเูปติ ฯ   
อปฺปฏิสฺสรเณติ  ตสฺเสว  อภาเวน  ปฏิสฺสรณวิรหิเต ฯ   
        นน ุ จาย  นาฏปุตฺโต  นาฬนฺทวาสิโม  ฯ   โส  กสฺมา  ปาวาย   
กาลกโตติ ฯ  โส  กริ  อุปาลินา  คหปตินา  ปฏิวิทธฺสจฺเจน   
ทสหิ  คาถาหิ  ภาสิเต  พุทฺธคุเณ  สุตฺวา  อุณฺห  โลหิต   
ฉฑฺเฑสิ ฯ  อถ  น  อผาสุก  คเหตฺวา  ปาว  อคมสุ ฯ  โส   
ตตฺถ  กาลมกาสิ ฯ  กาล  กุรุมาโน  จ  มม  ลทฺธ ิ อนิยฺยานิกา   
สารวิรหิตา ฯ  มยนฺตาว  นฏา ฯ  อวเสสชโน  มา  อปายปูรโก   
อโหสิ ฯ  สเจ  ปนาห  มม  สาสน  อนิยฺยานิกนฺติ  วกฺขามิ   
น  สทฺทหิสสฺนฺติ ฯ  ยนนฺูนาห  เทฺวป  ชเน  น  เอกนีหาเรน   
อุคฺคณฺหาเปยฺย ฯ  เต  มมจฺจเยน  อ ฺม ฺ  วิวทิสฺสนฺติ ฯ  สตฺถา   
ต  วิวาท  ปฏจฺิจ  เอก  ธมมฺกถ  กเถสฺสติ ฯ  ตโต  เต  สาสนสฺส   
มหนฺตภาว  ชานิสฺสนฺตีติ ฯ 
        อถ  น  เอโก  อนฺเตวาสิโก  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  ภนฺเต   
ตุเมฺห  ทุพฺพลา ฯ  มยฺห  อิมสฺมึ  ธมฺเม  สาร  อาจิกฺขถ   
อาจริยปฺปมาณนฺติ ฯ  อาวุโส  ตฺว  มม  อจฺจเยน  สสสฺตนฺติ   
คเณฺหยฺยาสีติ ฯ  อปโรป  ต  อุปสงฺกมิ ฯ  ต  อุจฺเฉท  คณฺหาเปสิ ฯ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔๐ 
 
เอว  เทฺวป  ชเน  เอกลทฺธิเก  อกตฺวา  พหู  นานานีหาเรน   
อุคฺคณฺหาเปตฺวา  กาลมกาสิ ฯ  เต  ตสสฺ  สรรีกิจฺจ  กตฺวา   
สนฺนิปติตฺวา  อ ฺม ฺ  ปุจฺฉึสุ  กสสฺาวุโส  อาจริโย   
สารมาจิกฺขีติ ฯ  เอโก  อุฏหิตฺวา  มยฺหนฺติ  อาห ฯ  กิมาจิกฺขีติ ฯ   
สสฺสตนฺติ ฯ  อปโร  ต  ปฏิพาหิตฺวา  มยฺห  สาร  อาจิกฺขีติ   
อาห ฯ  เอว  สพฺเพ  มยฺห  สาร  อาจิกฺขิ ฯ  อห  เชฏโกติ   
อ ฺม ฺ  วิวาท  วฑฺเฒตฺวา  อกฺโกเส  เจว  ปริภาเส  จ   
หตฺถปาทปฺปหาราทีนิ  จ  ปวตฺเตตฺวา  เอกมคฺเคน  เทฺว   
อคจฺฉนฺตา  นานาทิสาสุ  ปกฺกมึสุ ฯ  เอกจฺเจ  คิหี  อเหสุ ฯ   
        ภควโต  ปน  ธรมานกาเลป  ภิกฺขุสงฺเฆ  วิวาโท  น   
อุปฺปชฺชิ ฯ  สตฺถา  หิ  เตส  วิวาทการเณ  อุปฺปนฺนมตฺเตเยว   
สย  วา  คนฺตฺวา  เต  วา  ภิกฺขู  ปกฺโกสาเปตฺวา  ขนฺติเมตฺตาปฏิ- 
สงฺขาอวิหึสาสารณียธมฺเมสุ  เอก  การณ  กเถตฺวา  วิวาท  
วูปสเมติ ฯ  เอว  ธรมาโนป  สงฺฆสฺส  ปติฏาว  อโหสิ ฯ  
ปรินิพฺพายมาโนป   อวิวาทการณ  กตฺวาว  ปรินิพฺพายิ ฯ  ภควตา  
หิ  สุตฺเต  เทสิตา  จตฺตาโร  มหาปเทสา  (๑)  ยาวชชฺทิวสา  ภิกขฺูน  
ปติฏา  จ  อวสฺสโย  จ ฯ  ตถา  ขนฺธเก  เทสิตา  จตฺตาโร   
มหาปเทสา(๒)  สุตฺเต  วุตฺตานิ  จตฺตาริ ป ฺหาพฺยากรณานิ(๓)  จ ฯ    
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                *เลมที่  ๙ สามคามสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๔๑ 
 
เตเนวาห  โย  โว  มยา  อานนฺท  ธมฺโม  จ  วินโย  จ  
เทสิโต  ป ฺตฺโต ฯ  โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถาติ ฯ(๑)   
        อถโข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโสติ  อย  เถโร  ธมฺมเสนา- 
ปติสฺส  กนิฏภาติโม  ฯ   ต  ภิกฺขู  อนุปสมฺปนฺนกาเล  จุนฺโท   
สมณุทฺเทโสติ  สมุทาจริตฺวา  เถรกาเลป  ตเถว  สมุทาจรึสุ ฯ   
เตน  วุตฺต  จุนฺโท  สมณุทฺเทโสติ ฯ  อุปสงฺกมีติ  กสฺมา  
อุปสงฺกมิ  นาฏปุตฺเต  กิร  กาลกเต  ชมพฺูทีเป  มนุสฺสา  ตตฺถ  
ตตฺถ  กถ  ปวตฺตยึสุ  นิคนฺโถ  นาฏปุตฺโต  เอโก  สตฺถาติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ  ตสฺส  กาลกิริยาย  สาวกาน  เอวรูโป  วิวาโท   
ชาโต ฯ  สมโณ  ปน  โคตโม  ชมฺพูทีเป  จนฺโท  วิย  สรุิโย   
วิย  จ  ปากโฏเยว ฯ  กีทิโส  น ุ โข  สมเณ  โคตเม  ปรินิพฺพุเต   
สาวกาน  วิวาโท  ภวิสฺสตีติ ฯ  เถโร  ต  กถ  สุตฺวา  จินฺเตสิ   
อิม  กถ  คเหตฺวา  ทสพลสฺส  อาโรเจสฺสามิ ฯ  สตฺถา  จ  เอต   
อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  เอก  เทสน  กเถสฺสตีติ ฯ  โส  นิกฺขมิตฺวา   
เยน  สามคาโม ฯ  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ ฯ  อุชุเมว   
ภควโต  สนฺติก  อคนฺตฺวา  เยนสฺส  อุปชฺฌาโย  อายสฺมา   
อานนฺโท  เตนุปสงฺกมีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  กริสฺส  อโหสิ  อุปชฺฌาโย  
เม  มหาป ฺโ ฯ  โส  อิม  สาสน  สตฺถุ  อาโรเจสฺสติ ฯ  อถ   
สตฺถา  วาทานุรูป   ธมฺม  เทเสสฺสตีติ ฯ  กถาปาภฏนฺติ  กถามูล ฯ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔๒ 
 
มูล  หิ  ปาภฏนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ยถาห ฯ 
        อปฺปเกนป  เมธาวี                ปาภเฏน  วิจกฺขโณ   
        สมฏุาเปติ  อตฺตาน        อณุ  อคฺคึว  สนฺธมนฺติ ฯ(๑)   
        ทสฺสนายาติ  ทสฺสนตฺถาย ฯ  กึ  ปนิมินา  ภควา  น  
ทิฏปุพฺโพติ ฯ  โน  น  ทฏิปุพฺโพ ฯ  อย ฺหิ  อายสฺมา  ทิวา   
นววาเร  รตฺตึ  นววาเรติ  เอกาห  อฏารส  วาเร  อุปฏานเมว   
คจฺฉติ ฯ  ทิวสสฺส  ปน  สตกฺขตฺตุ  วา  สหสฺสกฺขตฺตุ  วา  คนฺตุกาโม   
สมาโนป  น  อการณา  คจฺฉติ ฯ  เอก  ป ฺหูฬาร  คเหตฺวาว   
คจฺฉติ ฯ  โส  ต  ทิวส  เตน  คนฺตุกาโม  เอวมาห ฯ   
        อหิตาย  ทุกฺขาย  เทวมนุสฺสานนฺติ  เอกสฺมึ  วิหาเร   
สงฺฆมชฺเฌ  อุปฺปนฺโน  วิวาโท  กถ  เทวมนุสฺสาน  อหิตาย   
ทุกฺขาย  สวตฺตติ ฯ  โกสมฺพิกกฺขนฺธเก  วิย  หิ  ทฺวีสุ  ภิกฺขูสุ   
วิวาท  อาปนฺเนสุ  ตสฺมึ  วิหาเร  เตส  อนฺเตวาสิกา  วิวทนฺติ ฯ   
เตส  โอวาท  คณฺหนฺโต  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  วิวทติ ฯ  ตโต  เตส   
อุปฏากา  วิวทนฺติ ฯ  อถ  มนุสฺสาน  อารกฺขเทวตา  เทฺว   
โกฏาสา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ธมฺมวาทีน  อารกฺขเทวตา   
ธมฺมวาทินิโย  โหนฺติ ฯ  อธมฺมวาทีน  อธมฺมวาทินิโย  โหนฺติ ฯ   
ตโต  ตาส  อารกฺขเทวตาน  มิตฺตา  ภุมฺมเทวตา  ภิชฺชนฺติ ฯ  เอว   
ปรมฺปราย  ยาว  พฺรหฺมโลกา  เปตฺวา  อริยสาวเก  สพฺเพ    
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                *เลมที่  ๙ สามคามสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๔๓ 
 
เทวมนุสฺสา  เทฺว  โกฏาสา  โหนฺติ ฯ  ธมฺมวาทีหิ  ปน   
อธมฺมวาทิโนว  พหุตรา  โหนฺติ ฯ  ตโต  ย  พหูหิ  คหิต ฯ  ต   
คณฺหนฺติ ฯ  ธมฺม  วิสฺสชฺเชตฺวา  พหุตราว  อธมฺม  คณฺหนฺติ ฯ  เต   
อธมฺม  ปูเรตฺวา  วิหรนฺตา  อปาเย  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  เอว  เอกสฺมึ   
วิหาเร  สงฺฆมชฺเฌ  อุปฺปนฺโน  วิวาโท  พหุนฺน  อหิตาย  ทุกฺขาย   
โหติ ฯ   
        อภิ ฺา  เทสิตาติ  มหาโพธิมูเล  นิสินฺเนน  ปจฺจกฺข   
กตฺวา   ปเวทิตา ฯ  ปติสฺสยมานรูปา  วิหรนฺตีติ  อุปนิสฺสาย   
วิหรนฺติ ฯ  ภควโต  อจฺจเยนาติ  เอตรหิ  ภควนฺต  เชฏก   
กตฺวา  สคารวา  วิหรนฺติ ฯ  ตุมฺหาก  ภนฺเต  อุคฺคเตชตาย   
ทุราสทตาย  วิวาท  ชเนตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  ภควโต  ปน  อจฺจเยน   
วิวาท  ชเนยฺยุนฺติ  วทติ ฯ  ยตฺถ  ปน  ต  วิวาท  ชเนยฺยุ ฯ  ต   
ทสฺเสนฺโต  อชฺฌาชีเว  วา  อธิปาติโมกฺเข  วาติ  อาห ฯ  ตตฺถ   
อชฺฌาชีเวติ  อาชีวเหตุ  วา   อาชีวการณา ฯ  ภิกฺขุ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   
อุลฺลปติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺสาติอาทินา   นเยน  ปริวาเร  ป ฺตฺตานิ   
ฉ  สิกฺขาปทานิ ฯ  ตานิ  เปตฺวา  เสสานิ  สพฺพสิกฺขาปทานิ   
อธิปาติโมกฺข  นาม  ฯ  อปฺปมตฺตโก  โย   อานนฺทาติ  อชฺฌาชีว   
อธิปาติโมกฺข ฺจ  อารพฺภ  อุปฺปนฺนวิวาโท  นาม  ยสฺมา  ปรสสฺ  
กถายป  อตฺตโน  ธมฺมตายป  สลฺลกฺเขตฺวา  สุปชโห  โหติ  ตสฺมา    
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อปฺปมตฺตโกติ  วุตฺโต ฯ   
        ตตฺราย  นโย  อิเธกจฺโจ  น  สกฺกา  อุตฺตริมนุสสฺธมฺม   
อนุลฺลปนฺเตน  กิ ฺจิ  ลทธฺุนฺติอาทีนิ  จินฺเตตฺวา  อาชีวเหตุ   
อาชีวการณา  อุตฺตริมนุสสฺธมฺม  วา  อุลฺลปติ  ส ฺจริตฺต  วา   
อาปชฺชติ ฯ  โย  เต  วิหาเร  วสติ ฯ  โส  ภิกฺขุ   อรหาติอาทินา  
นเยน  สามนฺตชปฺปน  วา  กโรติ ฯ  อคิลาโน  วา  อตฺตโน   
อตฺถาย  ปณีตโภชนานิ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชติ ฯ  ภิกฺขุนี  วา   
ปน  ตานิ  วิ ฺาเปตฺวา  ปาฏิเทสนีย  อาปชฺชติ ฯ  โย  โกจิ   
ทุกฺกฏวตฺถุก  ยงฺกิ ฺจิ  สูโปทนวิ ฺตฺติเมว  วา  กโรติ  
อ ฺตร  วา  ปน  ปณฺณตฺติวีติกฺกม  กโรนฺโต  วิหรติ ฯ  ตเมน  
สพฺรหฺมจารี  เอว  ส ฺชานนฺติ  กึ  อิมสฺส  อิมินา  ลาเภน  
ลทฺเธน ฯ  โย  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  มิจฺฉาชีเวน  ชีวิก  กปฺเปติ  
ปณฺณตฺติวีติกฺกม  กโรตีติ ฯ  อตฺตโน  ธมฺมตายปสฺส  เอว  โหติ ฯ 
กิสฺส  มยฺห  อิมินา  ลาเภน ฯ  ยฺวาห  เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย   
ปพฺพชิตฺวา  มิจฺฉาชีเวน  ชีวิก  กปฺเปมิ ฯ  ปณฺณตฺติวีติกฺกม  กโรมีติ   
สลฺลกฺเขตฺวา  ตโต  โอรมติ ฯ  เอว  ปรสฺส  กถายป  อตฺตโน   
ธมฺมตายป  สลฺลกฺเขตฺวา  สุปชโห  โหติ ฯ  เตน  ภควา   
อปฺปมตฺตโกติ  อาห ฯ   
        มคฺเค  วา  หิ  อานนฺท  ปฏิปทาย  วาติ  โลกุตฺตรมคฺค   
ปตฺวา  วิวาโท  นาม  สพฺพโส  วูปสมมฺติ  นตฺถิ  อธิคตมคฺคาน    
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วิวาโท ฯ  ปพฺุพภาคมคฺค  ปน  ปุพฺพภาคปฏิปท ฺจ  สนฺธาเยต   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺราย  นโย  เอก  ภิกฺขุ มนุสฺสา  โลกุตฺตรธมฺเม   
สมฺภาเวนฺติ ฯ  โส  สทฺธวิิหาริกาทโย  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   ิเต   
ปุจฺฉติ  กึ  อาคตตฺถาติ ฯ  มนสิกาตพฺพ  กมฺมฏาน  ปุจฺฉิตุ   
ภนฺเตติ  นิสีทถ ฯ  ขเณเนว  อรหตฺต  ปาเปตุ  สมตฺถ  กมฺมฏาน 
กถ  อาจิกฺขิสฺสามีติ  วตฺวา  วทติ  อิธ  ภิกฺขุ  อตฺตโน   
วสนฏาน  ปวิสิตฺวา  นิสินฺโน  มลูกมฺมฏาน  มนสิกโรติ  
ตสฺส  ต  มนสิกโรโต  โอภาโส  อุปฺปชฺชติ ฯ  อย  ปมมคฺโค   
นาม  ฯ  โส  ทุติย  โอภาสาณ  นิพฺพตฺเตติ ฯ  ทุติยมคฺโค  อธิคโต   
โหติ ฯ  เอว  ตติย  จตุตฺถ ฺจ ฯ  เอตฺตาวตา  มคฺคปฺปตฺโต  เจว   
ผลปฺปตฺโต  จ  โหตีติ ฯ  อถ  เต  ภิกฺขู  อขีณาสโว  นาม  
เอว  กมฺมฏาน  กเถตุ น  สกฺโกติ ฯ  อทฺธา  อย  ขีณาสโวติ   
นิฏ  คจฺฉนฺติ ฯ   
        โส  อปเรน  สมเยน  กาล  กโรติ ฯ  สมนฺตา  ภิกฺขา- 
จารคาเมหิ  มนุสฺสา  อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉนฺติ  เกนจิ  ภนฺเต  
เถโร  ป ฺห  ปุจฺฉิโตติ ฯ  อุปาสกา  ปุพฺเพ  จ  เถเรน  ปโ ฺห   
กถิโต  อมฺหากนฺติ ฯ  เต  ปุปฺผมณฺฑป  ปุปฺผกูฏาคาร  สชฺเชตฺวา   
สุวณฺเณน  อกฺขิปธานมุขปธานาทึ  กาเรตฺวา  คนฺธมาลาทีหิ   
ปูเชตฺวา  สตฺตาห  สาธุกีฬ  กีเฬตฺวา  ฌาเปตฺวา  อฏ ีนิ  อาทาย    
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เจติย  กโรนติฺ ฯ  อ ฺเ  อาคนฺตุกา  วิหาร  (๑)  อาคนฺตฺวา  ปาเท   
โธวิตฺวา  มหาเถร  ปสฺสิสสฺาม ฯ  (๑)  กห  อาวุโส   
มหาเถโรติ  ปุจฺฉนฺติ ฯ  ปรินิพฺพุโต  ภนฺเตติ ฯ  ทุกฺกร  อาวุโส   
เถเรน  กต  มคฺคผลานิ  นิพฺพตฺตนฺเตน ฯ  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺถ   
อาวุโสติ ฯ  ภิกฺขูน  กมฺมฏาน  กเถนฺโต  อิมินา  นิยาเมน   
กเถสิ  ภนฺเตติ ฯ  เนโส  อาวุโส  มคฺโค ฯ  วิปสฺสนูปกฺกิเลโส  นาเมส   
น  ตุเมฺห  ชานาถ ฯ  ปุถชุชฺโน  อาวุโส  เถโรติ ฯ  เต  กลห   
กโรนฺตา  อุฏหิตฺวา  สกลวิหาเร  ภิกขฺู  จ  ภิกฺขาจารคาเม 
มนุสฺสา  จ  น  ชานนฺติ ฯ  ตุเมฺหเยว  ชานาถ ฯ  กตรมคฺเคน   
ตุเมฺห  อาคตา ฯ  ก ึ โว  วิหารทฺวาเร  เจติย  น  ทฏินฺติ   
เอววาทีน  ปน  ภิกฺขูน  สต  วา ฯ  โหตุ  สหสฺส  วา ฯ  ยาว  
ต  ลทฺธ ึ นปปฺชหนฺติ ฯ  สคฺโคป  มคฺโคป  วาริโตเยว ฯ   
        อปโรป  ตาทิโสว  กมฺมฏาน  กเถนฺโต  เอว  กเถติ   
จิตฺเตเนว  ตีสุ  อุทฺธเนสุ  ตีณิ  กปลลฺานิ  อาโรเปตฺวา  เหฏา   
อคฺคึ  กตฺวา  จิตฺเตเนว  อตฺตโน  ทฺวตฺตึสาการ  อุปฺปาเฏตฺวา   
กปลฺเลสุ  ปกฺขิปตฺวา  จิตฺเตเนว  ทณฺฑเกน  ปริวตฺเตตฺวา   
ปริวตฺเตตฺวา  ภชฺชิตพฺพ ฯ  ยา  ฌายมาเน  ธุตปาโป  นาเมส   
สมโณ  โหติ ฯ  เสส  ปรุมินเยเนว  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        อปโร  เอว  กเถติ  จิตฺเตเนว  มหาจาฏึ  เปตฺวา  มตฺถุ    
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โยเชตฺวา  จิตฺเตเนว  อตฺตโน  ทฺวตฺตึสาการ  อุปฺปาเฏตฺวา  ตตฺถ   
ปกฺขิปตฺวา  มตฺถุ  โอตาเรตฺวา  มนฺถิตพฺพ ฯ  มถิยมาน  วิลียติ ฯ  วิลีเน  อุปริ  
เผโณ  อุคฺคจฺฉติ ฯ  โส  เผโณ  ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  เอตฺตาวตา  
โว  อมต  ปรภุิตฺต  นาม  ภวิสฺสติ ฯ  อิโต  ปร  อถ  เต   
ภิกฺขูติอาทิ  สพฺพ  ปุริมนเยเนว  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  โย  เอว  วิวาโท  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  ตสฺส  มูล   
ทสฺเสนฺโต  ฉยิมานีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อคารโวติ  คารววิรหิโต ฯ   
อปฺปติสฺโสติ  อปฺปฏิสฺสโย  อนีจวุตฺติ ฯ  เอตฺถ  ปน  โย  ภิกฺขุ   
สตฺถริ  ธรมาเน  ตีสุ  กาเลสุ  อุปฏาน   น  ยาติ ฯ  สตฺถริ   
อนุปาหเน  จงฺกมนฺเต  สอุปาหโน  จงฺกมติ  นีเจ  จงฺกเม   
จงฺกมนฺเต  อุจฺเจ  จงฺกเม  จงฺกมติ ฯ  เหฏา  วสนฺเต  อุปริ   
วสติ ฯ  สตฺถ ุ ทสฺสนฏาเน  อุโภ  อเส  ปารุปติ ฯ  ฉตฺต  ธาเรติ  
อุปาหน  ธาเรติ  นหานติตฺเถ  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา   
กโรติ ฯ  ปรนิิพฺพุเต  วา  ปน  เจติย  วนฺทิตุ น  คจฺฉติ ฯ   
เจติยสฺส  ป ฺายนฏาเน  สตฺถ ุ ทสสฺนฏาเน  วุตฺต  สพฺพ   
กโรติ ฯ  อ ฺเหิ  จ  ภิกฺขูหิ  กสฺมา  เอว  กโรสิ  น  อิท   
วฏฏติ ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  นาม  ลชชฺิตุ  วฏฏตีติ  วุตฺเต  ตุณฺหี   
โหหิ  (๑)  ก ึ พุทฺโธ  พุทฺโธติ  วทสีติ  ภณติ ฯ  อย  สตฺถริ  อคารโว   
นาม   ฯ   
#  ๑  ม.  โหติ ฯ  
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        โย  ปน  ธมฺมสฺสวเน  สงฺฆุฏเ  สกฺกจฺจ  น  คจฺฉติ ฯ   
สกฺกจฺจ  ธมฺม  น  สุณาติ  นิทฺทายติ  สลฺลเปนฺโต  วา  นิสีทติ  
สกฺกจฺจ  น  คณฺหาติ  น  ธาเรติ ฯ  กึ  ธมฺเม  อคารว  กโรสีติ  
วุตฺเต  ตุณฺหี  โหหิ ฯ  ธมฺโม  ธมฺโมติ  วทสิ ฯ(๑)  กึ  ธมฺโม  นามาติ   
วทติ ฯ  อย  ธมฺเม  อคารโว  นาม  ฯ   
        โย  ปน  เถเรน  ภิกฺขุนา  อนชฺฌฏิโ  ธมฺม  เทเสติ  
นิสีทติ  ป ฺห  กเถติ ฯ  วุฑฺเฒ  ภิกฺขู  ฆฏเฏนฺโต  คจฺฉติ ฯ  ติฏติ  นิสีทติ  
ทุสฺสปลฺลตฺถกิ  วา  หตฺถปลฺลตฺถิก  วา  กโรติ ฯ  สงฺฆมชฺเฌ  อุโภ   
อเส  ปารุปติ ฯ  ฉตฺตุปาหน  ธาเรติ ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ลชชฺิตุ   
วฏฏตีติ  วุตฺเตป  ตุณฺหี  โหหิ ฯ  สงฺโฆ  สงฺโฆติ  วทสิ ฯ  กึ   
สงฺโฆ ฯ  มิคสงฺโฆ  อชสงฺโฆติอาทีนิ  วทติ ฯ  อย  สงฺเฆ   
อคารโว  นาม   ฯ  เอกภิกฺขุสฺมิมฺป  ห ิ อคารเว  กเต  สงฺเฆ   
กโตเยว  โหติ ฯ  ติสฺโส  สิกฺขา  ปน  อปริปูรยมาโนว  สิกฺขาย   
อคารโว  นาม  ฯ   
        อชฌฺตฺต  วาติ  อตฺตนิ  วา  อตฺตโน  ปริสาย  วา ฯ   
พหิทฺธา  วาติ  ปรสฺม ึ วา  ปรสฺส  ปรสิาย  วา ฯ   
        อิทานิ  อย  ฉ  านานิ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนวิวาโท   
วฑฺเฒนฺโต  ยานิ  อธิกรณานิ  ปาปุณาติ ฯ  ตานิ  ทสฺเสตุ   
จตฺตาริมานีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วูปสมนตฺถาย  ปวตฺตมาเนหิ   
สมเถหิ  อธิกาตพฺพานีติ  อธิกรณานิ ฯ  วิวาโทว  ต  อธิกรณ    
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จ  วิวาทาธิกรณ ฯ  อิตเรสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อิทานิ  อิมานิป  จตฺตาริ  อธิกรณานิ  ปตฺวา  อุปริ   
วฑฺเฒนฺโต  โสป  วิวาโท  เยหิ  สมเถหิ  วูปสมฺมติ ฯ  เตส   
ทสฺสนตฺถ  สตฺต  โข  ปนิเมติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อธิกรณานิ   
สเมนฺติ  วูปสเมนฺตีติ  อธิกรณสมถา ฯ  อุปฺปนฺนุปปฺนฺนานนฺติ   
อุปฺปนฺนาน  อุปฺปนฺนาน ฯ  อธิกรณานนฺติ  เอเตส  วิวาทาธิ- 
กรณาทีน  จตุนฺน ฯ  สมถาย  วูปสมายาติ  สมนตฺถ ฺเจว   
วูปสมนตฺถ ฺจ ฯ  สมฺมขุาวินโย  ทาตพฺโพ ฯเป ฯ  ติณวตฺถารโกติ   
อิเม  สตฺต  สมถา  ทาตพฺพา ฯ   
        ตตฺราย  วินิจฺฉยกถา  ฯ อธิกรเณส ุ ตาว  ธมฺโมติ  วา   
อธมฺโมติ  วาติ  อฏารสหิ  วตฺถูหิ  วิวทนฺตาน  ภิกฺขูน  โย   
วิวาโท ฯ  อิท  วิวาทาธิกรณ  นาม  ฯ  สีลวิปตฺติยา  วา  อาจาร- 
ทิฏ ิอาชีววิปตฺติยา  วา  อนุวทนฺตาน  โย  อนุวาโท  อุปวทนา  เจว   
โจทนา  จ   ฯ  อิท  อนุวาทาธิกรณ  นาม  ฯ  มาติกาย  อาคตา   
ป ฺจ  วิภงฺเค  เทฺวติ  สตฺต  อาปตฺติกฺขนฺธา  อาปตฺตาธิกรณ   
นาม  ฯ  ย  สงฺฆสฺส  อปโลกนาทีน  จตุนฺน  กมฺมาน  กรณ  
อิท  กิจฺจาธิกรณ  นาม  ฯ  ตตฺถ  วิวาทาธิกรณ  ทฺวีหิ  สมเถหิ   
สมฺมติ  สมฺมขุาวินเยน  จ  เยภุยฺยสิกาย  จ ฯ  สมฺมุขาวินเยเนว   
สมฺมมาน  ยสฺมึ  วิหาเร  อุปฺปนฺน ฯ  ตสฺมึเยว  วา ฯ  อ ฺตฺถ   
วูปสเมตุ  คจฺฉนฺตาน  อนฺตรามคฺเค  วา ฯ  ยตฺถ  คนฺตฺวา  สงฺฆสฺส    
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นิยฺยาติต ฯ  ตตฺถ  สงฺเฆน  วา  คเณน  วา  วูปสเมตุ  อสกฺโกนฺเตน 
ตตฺเถว  อุพฺพาหิกาย  สมฺมตปุคฺคเลหิ  วา  วินิจฺฉิตุ  สมฺมติ  
เอว  สมฺมมาเน  ปน  ตสฺม ึ ยา  สงฺฆสมฺมุขตา ฯ  ธมฺมสมฺมุขตา  
วินยสมฺมุขตา  ปุคฺคลสมฺมุขตา  อย  สมฺมุขาวินโย  นาม  ฯ   
        ตตฺถ  จ  การกสงฺฆสฺส  สามคฺคิวเสน  สมฺมุขีภาโว   
สงฺฆสมฺมุขตา ฯ สเมตพฺพสฺส  วตฺถุโน  ภูตตา  ธมฺมสมฺมุขตา ฯ  ยถา   
ต  สเมตพฺพ  ตเถว ฯ  สมน  วินยสมฺมขุตา ฯ  โย  จ  วิวทติ  
เยน  จ  วิวทติ ฯ  เตส  อุภินฺน  อตฺถปจฺจตฺถิกาน  สมฺมุขีภาโว   
ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ  อุพฺพาหิกาย  วูปสมเน  ปเนตฺถ  สงฺฆสมฺมุขตา   
ปริหายติ ฯ  เอว  ตาว  สมมฺุขาวินเยเนว  สมฺมติ ฯ   
        สเจ  ปเนวมฺป  น  สมฺมติ ฯ  อถ  น  อุพฺพาหิกาย  สมฺมตา   
ภิกฺขู  น  มย  สกฺโกม  วูปสเมตุนฺติ  สงฺฆสฺเสว  นิยฺยาเตนฺติ ฯ   
ตโต  สงฺโฆ  ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  ภิกฺขุ  สลากคาหก  สมฺมนฺนิตฺวา  
เตน  คุฬฺหกวิวฏฏกสกณฺณชปฺปเกสุ  ตีสุ  สลากคาเหสุ  อ ฺตร- 
วเสน  สลาก  คาเหตฺวา  สนฺนิปติตปริสาย  ธมฺมวาทีน   
เยภุยฺยตาย  ยถา  เต  ธมฺมวาทิโน  วทนฺติ ฯ  เอว  วูปสนฺต   
อธิกรณ  สมมฺุขาวินเยน  จ  เยภุยฺยสิกาย  จ  วูปสนตฺ  โหติ ฯ   
ตตฺถ  สมฺมุขาวินโย  วุตฺตนโยว ฯ  ย  ปน  เยภุยฺยสกิาย   
กมฺมสฺส  กรณ ฯ  อย  เยภุยฺยสิกา  นาม  ฯ  เอว  วิวาทาธิกรณ   
ทฺวีหิ  สมเถหิ  สมฺมติ ฯ    
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        อนุวาทาธิกรณ  จตูหิ  สมเถหิ  สมฺมติ  สมฺมขุาวินเย  จ   
สติวินเยน  จ  อมุฬฺหวินเยน  จ  ตสฺสปาปยสิกาย  จ ฯ   
สมฺมุขาวินเยเนว  สมฺมมาน  โย  จ  อนวุทติ ฯ  ย ฺจ  อนุวทติ  
เตส  วจน  สตฺุวา  สเจ  กาจิ  อาปตฺติ  นตฺถิ ฯ  อุโภ  ขมาเปตฺวา  
สเจ  อตฺถิ ฯ  อย  นาเมตฺถ  อาปตฺตีติ  เอว  วินิจฺฉิต  วูปสมฺมติ ฯ   
ตตฺถ  สมฺมุขาวินยลกฺขณ  วุตฺตนยเมว ฯ   
        ยทา  ปน  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  อมูลิกาย  สลีวิปตฺติยา   
อนุทฺธสิตสฺส  สติวินย  ยาจมานสฺส  สงฺโฆ  ตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน   
สติวินย  เทติ ฯ  ตทา  สมมฺุขาวินเยน  จ  สติวินเยน  จ  วูปสนฺต  
โหติ ฯ  ทินฺเน  ปน  สติวินเย  ปุน  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  กสฺสจิ   
อนุวาโท  น  รุหติ ฯ 
        ยทา  อุมฺมตฺตโก  ภิกฺขุ  อุมฺมาทวเสน  กเต  อสฺสามณเก   
อชฺฌาจาเร  สรตายสฺมา  เอวรูป  อาปตฺตินฺติ  ภิกฺขูหิ  วุจฺจมาโน   
อุมฺมตฺตเกน  เม  อาวุโส  เอต  กต  นาหนฺต  สรามติี  ภณนฺโตป   
ภิกฺขูหิ  โจทิยมาโนว  ปนุ  อโจทนตฺถาย  อมุฬฺหวินย  ยาจติ  
สงฺโฆ  จสฺส  ตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน  อมุฬฺหวินย  เทติ ฯ  ตทา   
สมฺมุขาวินเยน  จ  อมุฬฺหวินเยน  จ  วูปสนฺต  โหติ ฯ  ทินฺเน   
ปน  อมุฬฺหวินเย  ปุน  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  กสฺสจิ  ตปฺปจฺจยา   
อนุวาโท  น  รุหติ ฯ   
        ยทา  ปน  ปาราชิเกน  ปาราชิกสามนฺเตน  วา    
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โจทิยมานสฺส  อ ฺเนา ฺ  ปฏิจรโต  ปาปุสฺสนฺนตาย  ปาปยสฺส   
ปุคฺคลสฺส  สจาย  อจฺฉินฺนมูโล  ภวิสฺสติ ฯ  สมฺมา  วตฺติตฺวา   
โอสารณ  ลภิสฺสติ ฯ  สเจ  ฉินฺนมูโล ฯ  อยเมวสฺส  นาสนา  ภวิสฺสตีติ   
ม ฺมาโน  สงฺโฆ  ตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน  ตสฺส  ปาปยสิก   
กโรติ ฯ  ตทา  สมฺมุขาวินเยน  เจว  ตสฺสปาปยสิกาย  จ  วูปสนฺต  
โหติ ฯ  เอว  อนุวาทาธิกรณ  จตูหิ  สมเถหิ  สมฺมติ ฯ   
        อาปตฺตาธิกรณ  ตีหิ  สมเถหิ  สมมฺติ  สมฺมุขาวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน  จ  ติณวตฺถารเกน  จ ฯ  ตสฺส  สมฺมุขา- 
วินเยเนว  วูปสโม  นตฺถิ ฯ  ยทา  ปน  เอกสฺส  วา  ภิกฺขุโน   
สนฺติเก  สงฺฆคณมชฺเฌสุ  วา  ภิกฺขุ  ลหุก  อาปตฺตึ  เทเสติ  
ตทา  อาปตฺตาธิกรณ  สมมฺุขาวินเยน  ปฏิ ฺาตกรเณน  จ   
วูปสมฺมติ ฯ  ตตฺถ  สมฺมุขาวินโย  ตาว  โย  จ  เทเสติ ฯ   
ยสฺส  จ  เทเสติ  เตส  สมมฺุขีภาโว   ปคฺุคลสฺสมฺมุขตา  ฯ  เสส 
วุตฺตนยเมว  ฯ  ปุคฺคลสฺส  จ  คณสฺส  จ  เทสนากาเล   สงฺฆ- 
สมฺมุขตา  ปริหายติ ฯ  ยมฺปเนตฺถ(๑)  อห  ภนฺเต  อิตฺถนฺนาม   
อาปตฺตึ  อาปนฺโนติ  จ ฯ  อาม  ปสฺสามีติ  จ  ปฏิ ฺาตาย   
อายตึ  สวเรยฺยาสีติ  กรณ ฯ  ต  ปฏิ ฺาตกรณ  นาม  ฯ   
สงฺฆาทิเสสปริวาสาทิยาจนา  ปฏิ ฺา  ปริวาสาทีน  ทาน   
ปฏิ ฺาตกรณ  นาม  ฯ   
#  ๑  สี. ฯ  ม.  ยา  ปเนตฺถ   ฯ  
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        เทฺวปกขฺชาตา  ปน  ภณฺฑนการกา  ภิกฺขู  พหุ   
อสฺสามณก  อชฺฌาจาร  จริตฺวา  ปุน  ลชฺชิธมฺเม  อุปฺปนฺเน  สเจ   
มย  อิมาหิ  อาปตฺตีหิ  อ ฺม ฺ  กาเรสฺสาม ฯ  สยิาป  ต   
อธิกรณ  กกขฺลตาย  สวตฺเตยฺยาติ  อ ฺม ฺ  อาปตฺติยา   
การาปเน  โทส  ทิสฺวา  ยทา  ติณวตฺถารกกมฺม  กโรนฺติ ฯ  ตทา   
อาปตฺตาธิกรณ  สมฺมุขาวินเยน  จ  ติณวตฺถารเกน  จ  สมฺมติ ฯ   
ตตฺร  หิ  ยตฺตกา  หตฺถปาสุปคตา  น  เม  ต  ขมตีติ  เอว   
ทิฏาวิกมฺม  อกตฺวา  ทุกกฺฏ  กมฺม  ปนุ  กาตพฺพ  กมฺมนฺติ   
น  อุกฺโกเฏนฺติ  นิทฺทมฺป  โอกฺกนฺตา  โหนฺติ ฯ  สพฺเพสมฺป  เปตฺวา   
ถุลลฺวชฺช ฺจ  คิหิปฏิสยุตฺต ฺจ  สพฺพาปตฺติโย  วุฏหนฺติ ฯ  เอว   
อาปตฺตาธิกรณ  ตีหิ  สมเถหิ  สมฺมติ ฯ  กิจฺจาธิกรณ  เอเกน   
สมเถน  สมมฺติ  สมฺมุขาวินเยเนว ฯ   
        อิมานิ  จตฺตาริ  อธิกรณานิ  ยถานุรูป  อิเมหิ   
สตฺตหิ  สมเถหิ  สมฺมนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  อุปฺปนฺนุปปฺนฺนาน   
อธิกรณาน  สมถาย  วูปสมาย  สมฺมขุาวินโย  ทาตพฺโพ  ฯเป ฯ   
ติณวตฺถารโกติ ฯ  อยเมตฺถ  วินิจฺฉยนโย ฯ  วิตฺถาโร  ปน   
สมถกฺขนฺธเก(๑)  อาคโตเยว ฯ  วินิจฺฉโยปสฺส  สมนฺตปาสาทิกาย   
วุตฺโต ฯ   
        โย  ปนาย  อิมสฺมึ  สตฺุเต  อิธานนฺท  ภิกฺขู  วิวทนฺตีติ    
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อาทิโก  วิตฺถาโร  วุตฺโต ฯ  โส  เอเตน  นเยน  สงฺเขปโต  จ 
วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ธมฺโมติอาทีสุ  สุตฺตนฺตปริยาเยน   
ตาว  ทส  กสุลกมฺมปถา  ธมฺโม ฯ  อกุสลกมฺมปถา  อธมฺโม  ฯ   ตถาป 
จตฺตาโร  สติปฏานาติ  เหฏา  อาคตา  สตฺตตึสโพธิปกฺขิย- 
ธมฺมา ฯ  ตโย  สติปฏานา  ตโย  สมมฺปฺปธานา  ตโย  อิทฺธิปาทา  
ฉ  อินฺทฺริยานิ  ฉ  พลานิ  อฏ  โพชฺฌงฺคา  นวงฺคิโก  มคฺโค   
จาติ ฯ  จตฺตาโร  อุปาทานา  ป ฺจ  นีวรณานีติ  อาทโย   
สงฺกิลิฏธมฺมา  จาติ  อย  อธมฺโม  ฯ    
        ตตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ  เอก  อธมฺมโกฏาส  คเหตฺวา  อิม   
อธมฺม  ธมฺโมติ  กริสฺสาม ฯ  เอว  อมหฺาก  อาจริยกุล  นิยฺยานิก   
ภวิสฺสติ ฯ  มย ฺจ  โลเก  ปากฏา  ภวิสฺสามาติ  ต  อธมฺม  ธมฺโมติ 
อยนฺติ  กเถนฺตา  ธมฺโมติ  วิวทนฺติ ฯ  ตเถว  ธมฺมโกฏาเสสุ   
เอก  คเหตฺวา  อธมฺโม  อยนฺติ  กเถนฺตา  อธมฺโมติ  วิวทนฺติ ฯ   
        วินยปรยิาเยน  ปน  ภูเตเนว  วตฺถุนา  โจเทตฺวา  สาริตฺวา   
ยถาปฏิ ฺาย  กาตพฺพ  กมฺม  ธมฺโม  นาม ฯ  อภูเตน  ปน   
วตฺถุนา  อโจเทตฺวา  อสาเรตฺวา  อปฺปฏิ ฺาย  กตฺตพฺพ  กมฺม   
อธมฺโม  นาม  ฯ  เตสุป  อธมฺม  ธมฺโม  อยนฺติ  กเถนฺตา   
ธมฺโมติ  วิวทนฺติ ฯ  ธมมฺ  อธมฺโม  อยนฺติ  กเถนฺตา  อธมฺโมติ   
วิวทนฺติ ฯ   
        สุตฺตนฺตปริยาเยน  ปน  ราควินโย  โทสวินโย  โมหวินโย  สวโร    
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ปหาน  ปฏิสงฺขาติ  อย  วินโย  นาม ฯ  ราคาทีน  อวินโย   
อสวโร  อปปฺหาน  อปฺปฏิสงฺขาติ  อย  อวินโย  นาม  ฯ  วินย- 
ปริยาเยน  วตฺถุสมฺปตฺติ  ตฺติสมฺปตฺติ  อนุสฺสาวนสมฺปตฺติ  สีมา- 
สมฺปตฺติ  ปรสิสมฺปตฺตีติ  อย  วินโย  นาม ฯ  วตฺถุวิปตฺติ  ฯเป ฯ   
ปริสวิปตฺตีติ  อย  อวินโย  นาม  ฯ  เตสุป  ยงฺกิ ฺจิ  อวินย   
อวินโย  อยนฺติ  กเถนฺตา  วินโยติ  วิวทนฺติ ฯ  วินย  อวินโยติ   
กเถนฺตา  อวินโยติ  วิวทนฺติ ฯ   
        ธมฺมเนตฺติ  สมนุมชชฺิตพฺพาติ  ธมฺมรชฺช ุ อนมุชฺชิตพฺพา   
าเณน  ฆสิตพฺพา  อุปปริกฺขิตพฺพา ฯ  สา  ปเนสา  ธมฺมเนตฺติ  
อิติ  โข  วจฺฉ  อิเม  ทสธมมฺา  อกุสลา  ทสธมฺมา  กสุลาติ   
เอว  มหาวจฺฉโคตฺตสุตฺเต  (๑)  อาคตาติ  วุตฺตา ฯ  สา  เอว  วา   
โหตุ ฯ  โย  วา  อิธ  ธมโฺม  จ  วินโย  จ  วุตฺโต ฯ  ยถา   
ตตฺถ  สเมตีติ  ยถา  ตาย  ธมฺมเนตฺติยา  สเมติ ฯ  ธมฺโม  ธมโฺม 
โหติ ฯ  อธมฺโม  อธมฺโมว ฯ  วินโย  วินโยว  โหติ ฯ  อวินโย   
อวินโยว ฯ  ตถา  ตนฺติ  เอวนฺต  อธิกรณ  วูปสเมตพฺพ ฯ   
เอกจฺจาน  อธิกรณานนฺติ  อิธ  วิวาทาธิกรณเมว  ทสฺสิต ฯ   
สมฺมุขาวินโย  ปน  น  กสิฺมิ ฺจิ  อธิกรเณ  น  ลพฺภติ ฯ   
        ต  ปเนต  ยสฺมา  ทฺวีหิ  สมเถหิ  สมฺมติ  สมฺมขุาวินเยน   
จ  เยภุยฺยสิกาย  จ ฯ  ตสฺมา  เหฏา  มาติกาย  ปตานุกฺกเมน    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕๖ 
 
อิทานิ  สติวินยสฺส  วาเร  ปตฺเตป  ต  อวตฺวาว  วิวาทาธิกรณสฺเสน   
ตาว  ทุติยสมถ  ทสฺเสนฺโต  กถ ฺจานนฺท   เยภุยฺยสิกาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  พหุตราติ  อนฺตมโส  ทฺวีหิ  ตีหิป  อติเรกตรา ฯ   
เสสเมตฺถ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  เหฏา  อวิตฺถาริต  สติวินย  อาทึ  กตฺวา  
วิตฺถาริตาวเสสสมเถ  ปฏิปาฏิยา  วิตฺถาเรตุ  กถ ฺจานนฺท   
สติวินโยติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปาราชิกสามนฺเตน  วาติ  เทฺว   
สามนฺตานิ  ขนฺธสามนฺต ฺจ  อาปตฺติสามนฺต ฺจ ฯ  ตตฺถ   
ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺโธ ฯ  สงฺฆาทิเสสาปตฺติกฺขนฺโธ ฯ  ถุลลฺจฺจย- 
ปาจิตฺติยปาฏิเทสนียทุกฺกฏทุพฺภาสิตาปตฺติกฺขนฺโธติ  เอว  ปุริมสฺส  
ปจฺฉิมกฺขนฺธ  ขนฺธสามนฺต  นาม  โหติ ฯ  ปมปาราชิกสฺส  ปน   
ปุพฺพภาเค  ทุกฺกฏ ฯ  เสสาน  ถลฺุลจฺจยนฺติ  อิท  อาปตฺติสามนฺต   
นาม  ฯ  ตตฺถ  ขนฺธสามนฺเต  ปาราชิกสามนฺต  วา  ครุกาปตฺติ   
นาม  โหติ ฯ  สรตายสฺมาติ  สรตุ  อายสฺมา ฯ  เอกจฺจาน   
อธิกรณานนฺติ  อิธ  อนุวาทาธิกรณเมว  ทสฺสิต ฯ   
        ภาสิตปริกนฺตนฺติ  วาจาย  ภาสิต  กาเยน  จ   
ปรกนฺต ฯ  ปริกฺกมิตฺวา  กตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอกจฺจานนฺติ  อิธาป   
อนุวาทาธิกรณเมว  อธิปฺเปต  ฯ  ปฏิ ฺาตกรเณ  เอกจฺจานนฺติ   
อาปตฺตาธิกรณ  ทสฺสิต ฯ   
        ทวาติ  สหสา ฯ  รวาติ  อ ฺ  ภณิตุกาเมน  อ ฺ    
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                *เลมที่  ๙ สามคามสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๕๗ 
 
วุตฺต ฯ  เอว  โข  อานนฺท  ตสฺสปาปยสิกา  โหตีติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส   
ปาปุสฺสนฺนตา  โหติ ฯ  อิมินา  กมฺมสสฺ  วตฺถ ุ ทสสฺิต ฯ  เอวรปูสฺส  
หิ  ปุคฺคลสฺส  ต กมฺม  กาตพฺพ ฯ  กมฺเมน  หิ  อธิกรณสฺส   
วูปสโม  โหติ  น  ปุคฺคลสฺส  ปาปุสฺสนฺนตาย ฯ  อิธาปจ   
อนุวาทาธิกรณเมว  อธิกรณนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        กถ ฺจานนฺท  ติณวตฺถารโกติ  เอตฺถ  อิท  กมฺม  ติณวตฺถารก- 
สทิสตฺตา  ติณวตฺถารโกติ  วุตฺต ฯ  ยถา  หิ  คูถ  วา  มุตฺต   
วา  ฆฏฏิยมาน  ทุคฺคนฺธตาย  พาธติ ฯ  ติเณหิ  อวตฺถริตฺวา   
สมฺปฏิจฺฉาทิตสฺส  ปนสฺส  โส  คนฺโธ  น  พาธติ ฯ  เอวเมว  
ย  อธิกรณ  ถูล  มลูานุมูล  คนฺตฺวา  อวูปสมมาน  กกฺขลตาย   
วาฬตาย  เภทาย  สวตฺตติ ฯ  ต  อิมินา  กมฺเมน  วูปสนฺต   
คูถ  วิย  ติณวตฺถารเกน  ปฏิจฺฉนฺน  วูปสนฺต  โหตีติ  ตสฺส 
อิธานนฺท  ภิกฺขูน  ภณฺฑนชาตานนฺติอาทิวจเนน  อาการ- 
มตฺตเมว  ทสฺสิต ฯ  ขนฺธเก  อาคตาเยว  ปเนตฺถ  กมมฺวาจา  
ปมาณ ฯ  เปตฺวา  ถุลลฺวชฺช  เปตฺวา  คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ  เอตฺถ   
ปน  ถุลลฺวชชฺนฺติ  ถุลลฺวชฺช  ปาราชิก ฺเจว  สงฺฆาทิเสส ฺจ ฯ   
คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ  คิหีน  หเีนน  ขขสนวมฺภนธมฺมิกปฏิสฺสเวสุ   
อาปนฺนอาปตฺติ ฯ  อธิกรณานนฺติ  อิธ  อาปตฺตาธิกรณเมว  
เวทิตพฺพ ฯ  กิจฺจาธิกรณสฺส  ปน  วเสน  อิธ  น  กิ ฺจิ   
วุตฺต ฯ  กิ ฺจาป  น  วุตฺต ฯ  สมฺมุขาวินเยเนว  ปนสฺส  วูปสโม    
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โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ฉยิเม  อานนฺท  ธมฺมา  สารณียาติ  เหฏา  กลหวเสน   
สุตฺต  อารทฺธ ฯ  อุปริ  สารณียธมฺมา  อาคตา ฯ  อิติ  ยถาน-ุ 
สนฺธินาว  เทสนา  อาคตา   โหติ ฯ  เหฏา  โกสมพิฺยสุตฺเต (๑)   
ปน  โสตาปตฺติมคฺคสมฺมาทิฏ ิ  กถิตา ฯ  อิมสฺมึ  สตฺุเต  โสตาปตฺติ- 
ผลสมฺมาทิฏ ิ  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อณุนฺติ  อปฺปสาวชฺช ฯ   
ถูลนฺติ  มหาสาวชฺช ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ 
                        สามคามสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        จตุตฺถ   ฯ   
                                ____________________   
 
                                สุนกขฺตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สุนกฺขตฺตสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อ ฺาติ   
อรหตฺต ฯ  พฺยากตาติ  ขีณา  ชาตีติอาทีหิ  จตูหิ  ปเทหิ  
กถิตา ฯ  อธมิาเนนาติ  อปฺปตฺเต  ปตฺตส ฺ ิโน ฯ  อนธิคเต   
อธิคตส ฺ ิโน  หุตฺวา  อธคิต  อเมฺหหีติ  มาเนน  พฺยากรึสุ ฯ   
        เอว  เอตฺถ  สุนกฺขตฺต  ตถาคตสฺส  โหตีติ  สนุกฺขตฺต  
เอตฺถ  เอเตส  ภิกฺขูน  อ ฺ  พฺยากรเณ  อิท  าน   
เอเตส  อวิภูต  อนฺธการ ฯ  เตนิเม  อนธิคเต  อธิคตส ฺ ิโน ฯ  หนฺท 
เนส  วิโสเธตฺวา  ปากฏ  กตฺวา  ธมฺม  เทเสมีติ  เอวฺจ     
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ตถาคตสฺส  โหติ ฯ  อถ  จ  ปนิเธกจฺเจ  ฯเป ฯ  ตสฺสป  โหติ   
อ ฺถตฺตนฺติ  ภควา  ปฏปินฺนกาน  ธมฺม  เทเสติ  ยตฺถ   
ปน  อิจฺฉาจาเร   ิตา  เอกจฺเจ  โมฆปุริสา  โหนฺติ ฯ  ตตฺร   
ภควา  ปสฺสติ  อิเม  อิม  ป ฺห  อุคฺคเหตฺวา  อชานิตฺวาว   
ชานนฺตา  วิย  อปฺปตฺเต  ปตฺตส ฺ ิโน  หุตฺวา  คามนิคมาทีสุ   
วิเสวมานา  วิจริสฺสนฺติ ฯ  ตนฺเตส  ภวิสฺสติ  ทีฆรตฺต   
อหิตาย  ทุกฺขายาติ ฯ  เอวมสฺสาย  อิจฺฉาจาเร   ิตาน  การณา   
ปฏิปนฺนกานมฺป  อตฺถาย  ธมฺม  เทเสสฺสามีติ  อุปฺปนฺนสฺส   
จิตฺตสฺส  อ ฺถาภาโว  โหติ ฯ  ต  สนธฺาเยต  วุตฺต ฯ   
        โลกามิสาธิมุตฺโตติ  วฏฏามิสกามามิสโลกามิสภูเตสุ  ป ฺจสุ   
กามคุเณสุ  อธิมุตฺโต  ตนฺนินฺโน  ตคฺครุโก  ตปฺปพฺภาโร ฯ  
ตปฺปฏิรูปติ  กามคุณสภาโว ฯ  อาเน ฺชปฏิสยุตฺตายาติ  อาเน ฺช- 
สมาปตฺติปฏิสยุตฺตาย ฯ  สเสยฺยาติ  กเถยฺย ฯ  อาเน ฺชสโยชเนน  
หิ  โข  วิสยุตฺโตติ  อาเน ฺชสมาปตฺติสโยชเนน  วิสสฏโ ฯ   
โลกามิสาธิมุตฺโตติ  เอวรูโป  ห ิ ลูขจีวรธโร  มตฺติกาปตฺต   
อาทาย  อตฺตโน  สทิเสหิ  (๑)  กติปเยหิ  สทฺธึ  ปจฺจนฺต  ชนปท   
คจฺฉติ ฯ  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏกาเล  มนุสสฺา  ทิสวฺา   
มหาปสุกูลิกา  อาคตาติ  ยาคุภตฺตาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  สกฺกจฺจ   
ทาน  เทนฺติ ฯ  ภตฺตกิจฺเจ  นิฏ ิเต  อนุโมทน  สุตฺวา  เสฺวป   
#  ๑  ม.  ปริเสหิ  ฯ  
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๐ 
 
ภนฺเต  อิเธว  ปณฺฑาย  ปวิสถาติ  วทนฺติ ฯ  อล  อุปาสกา  
อชฺชาป  โว  พหุนฺน  ทินนฺนฺติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อนฺโตวสฺส   
อิธ  วเสยฺยาถาติ  อธิวาเสตฺวา  วิหารมคฺค  ปุจฺฉิตฺวา  วิหาร   
คจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  เสนาสน  คเหตฺวา  ปตฺตจีวร  ปฏสิาเมนฺติ ฯ  
สาย  เอโก  อาวาสิโก  เต  ภิกฺขู  ปุจฺฉติ  กตฺถ  ปณฺฑาย   
จริตฺถาติ ฯ  อสุกคาเมติ ฯ  ภิกฺขาสมฺปนฺนาติ ฯ  อาม  เอวรูปา  
นาม  มนุสฺสาน  สทฺธา  โหติ ฯ  อชฺเชว  นุ  โข  เอเต  เอทิสา   
นิจฺจมฺป  เอทิสาติ ฯ  สทฺธา  เต  มนุสฺสา  นิจฺจมฺป  เอทิสา  
เต  นิสฺสาเยว  อย  วิหาโร  วฑฺฒตีติ ฯ  ตโต  เต  ปสุกูลิกา   
ปุนปฺปุน  เตส  วณฺณ  กเถนฺติ ฯ  ทิวสาวเสส  กเถตฺวา  รตฺติมฺป   
กเถนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา  อิจฺฉาจาเร   ิตสฺส  สีส  นิกขฺนฺต  โหติ   
อุทร  ผาลิต ฯ(๑)  เอว  โลกามิสาธิมุตฺโต  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  อาเน ฺชสมาปตฺติลาภิอธิมานิก  ทสฺเสนฺโต  าน   
โข  ปเนตนฺติอาทิมาห ฯ  อาเน ฺชธิมุตฺตสฺสาติ  กิเลสสิ ฺชน- 
วิรหิตาสุ  เหฏ ิมาสุ  ฉสุ  สมาปตฺตีสุ  อธิมุตฺตสฺส  ตนฺนินฺนสฺส   
ตคฺครุโน  ตปฺปพฺภารสฺส ฯ  เส  ปวุตฺเตติ  ต  ปวุตฺต ฯ   
ฉสมาปตฺติลาภิโน  หิ  อธิมานิกสฺส  ป ฺจกามคุณามิส  พนฺธนา   
ปติตปณฺฑุปลาโส  วิย  อุปฏาติ ฯ  เตเนต  วุตฺต ฯ   
        อิทานิ  อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติลาภิโน  อธมิานิกสฺส   
#๑  ฏกีา ฯ  ผลิต  ฯ    
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                *เลมที่  ๙ สุนกฺขตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๖๑ 
 
นิฆส  ทสฺเสตุ   าน  โข  ปนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เทฺวธา   
ภินฺนาติ  มชฺเฌ  ภินฺนา ฯ  อปฺปฏิสนฺธิกาติ  ขุทฺทกา  มุฏ ิ- 
ปาสาณมตฺตา  ชตุนา  วา  สิเลเสน  วา  อลฺลียาเปตฺวา   
ปฏิสนฺธาตุ  สกฺกา ฯ  มหนฺต  ปน  กุฏาคารปฺปมาณ  สนฺธาเยต   
วุตฺต ฯ  เส  ภินฺเนติ  ต  ภินฺน ฯ  อุปรสิมาปตฺติลาภิโน  ห ิ 
เหฏา  สมาปตฺติ  เทฺวธา  ภินฺนา  เสลา  วิย  โหติ ฯ  ต   
สมาปชฺชิสฺสามีติ  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ ฯ  เตเนต  วุตฺต ฯ   
อาเนฺสฺโญชเนหิ  วิสยุตฺโตติ  อาเนฺชสมาปตฺติสโยชเนหิ 
วิสสฏโฐ  ฯ 
        อิทานิ  เนวส ฺานาส ฺายตนลาภิโน  อธิมานิกสฺส   
นิฆส  ทสฺเสนฺโต  าน  โข  ปนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เส   
วนฺเตติ  ต  วนฺต ฯ  อฏสมาปตฺติลาภิโน  หิ   
เหฏา  สมาปตฺติโย  วนตฺสทิสา  หุตฺวา  อุปฏหนฺติ ฯ  ปุน   
สมาปชฺชิสฺสามีติ  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ ฯ  เตเนต  วุตฺต ฯ   
        อิทานิ  ขีณาสวสฺส  นิฆส  ทสฺเสนฺโต  าน  โข  ปนาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เส  อุจฺฉินฺเนติ  ต  อุจฺฉินฺน ฯ  อุปริ- 
สมาปตฺติลาภิโน  ห ิ เหฏาสมาปตฺติ  มูลจฺฉินฺนตาโล  วิย  
อุปฏาติ ฯ  ต  สมาปชฺชสิามีติ  จิตฺต  น  อุปฺปชชฺติ ฯ  เตเนต   
วุตฺต ฯ   
        าน  โข  ปเนตนฺติ  ปาฏิเยกฺโก  อนุสนฺธิ ฯ  เหฏา  
หิ  สมาปตฺติลาภิโน  อธมิานิกสฺสาป  ขีณาสวสฺสาป  นิฆโส    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๒ 
 
กถิโต ฯ  สกุขฺวิปสฺสกสฺส  ปน  อธิมานิกสฺสาป  ขีณาสวสฺสาป   
น  กถิโต ฯ  เตส  ทฺวินฺนมปฺ  นิฆส  ทสเฺสตุ อิม  เทสน   
อารภิ ฯ  ต  ปน  ปฏิกฺขิตฺต ฯ  สมาปตฺติลาภิโน  หิ  อธิมานิกสฺส  
นิฆเส  กถิเต  สุกฺขวิปสฺสกสฺสาป  อธมิานิกสฺส  กถิโตว   
โหติ ฯ  สมาปตฺติลาภิโน  จ  ขีณาสวสฺส  กถิเต  สุกขฺวิปสฺสกสฺส  
ขีณาสวสฺสาป  กถิโตว  โหติ ฯ  เอเตส  ปน  ทฺวินฺน  ภิกฺขูน   
สปฺปายาสปฺปาย  กเถตุ อิม  เทสน  อารภิ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  ปุถชฺุชนสฺส  ตาว  อารมฺมณ  อสปฺปาย   
โหตุ ฯ  ขีณาสวสฺส  กถ  อสปฺปายนฺติ ฯ  ยทคฺเคน  ปุถุชชฺนสฺส   
อสปฺปาย ฯ  ตทคฺเคน  ขีณาสวสฺสาป  อสปฺปายเมว ฯ  วิส  นาม   
ชานิตฺวา  ขาทิตมฺป  อชานิตฺวา  ขาทิตมฺป  วิสเมว ฯ  น  หิ   
ขีณาสเวนป  อห  ขีณาสโวติ  อสวุเตน  ภวิตพฺพ ฯ  (๑)  ขีณาสเวนป   
ยุตฺตปฺยุตฺเตเนว  ภวิตุ วฏฏติ ฯ   
        ตตฺถ  สมเณนาติ  พุทฺธสมเณน ฯ  ฉนฺทราคพฺยาปาเทนาติ   
โส  อวิชฺชาสงฺขาโต  วิสโทโส  ฉนฺทราเคน  จ  พฺยาปาเทน  จ  
รุปฺปติ  กุปฺปติ ฯ  อสปฺปายานีติ  อวฑฺฒิกรานิ  อารมฺมณานิ ฯ   
อนุทฺธเสยฺยาติ  โสเสยฺย  มิลาเปยฺย ฯ  สอุปาทิเสสนฺติ  สคหณเสส  
อุปาทิตพฺพ  คณฺหิตพฺพ  อิธ  อุปาทีติ  วุตฺต ฯ  อนล  จ   
เต  อนฺตรายายาติ  ชีวิตนฺตราย  เต  กาตุ  อสมตฺถ ฯ  รโชสกูนฺติ    
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                *เลมที่  ๙ สุนกฺขตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๖๓ 
 
รโช  จ  วีหิสกุาทิ  จ  สูก ฯ  อสุจิวิสโทโสติ    โส  จ  วิสโทโส ฯ  
ตทุภเยนาติ  ยา  สา  อสปฺปายกิริยา  โย  จ  วิสโทโส  
เตน  อุภเยน ฯ  ปถุุตฺตนฺติ  มหนฺตภาว ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  สอุปาทานสลฺลุทฺธาโร  วิย   
อปฺปหีโน  อวิชฺชาวิสโทโส  ทฏพฺโพ ฯ  อสปฺปายกิริยาย   ิตภาโว   
วิย  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อสวุตกาโล ฯ  ตทุภเยน  วเณ  ปถุตฺุตคเต   
มรณ  วิย  สกิฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตน ฯ  มรณมตฺตทุกฺข   
วิย  อ ฺตราย  ครุกาย  สงฺกิลิฏาย  อาปตฺติยา  อาปชฺชน   
ทฏพฺพ ฯ  สุกฺกปกฺเขป  อิมินาว  นเยน  โอปมฺมสสนฺทน   
เวทิตพฺพ ฯ   
        สติยา  เอต  อธิวจนนฺติ  เอตฺถ  สติ  ป ฺาคติกา ฯ  โลกกิาย   
ป ฺาย  โลกิกา  โหติ ฯ  โลกุตฺตราย  โลกุตฺตรา ฯ  อริยาเยต   
ป ฺายาติ  ปริสุทฺธาย  วิปสฺสนาป ฺาย ฯ 
        อิทานิ  ขีณาสวสฺส  พล  ทสฺเสนฺโต  โส  วตาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สวุตการีติ  ปหิตการี ฯ  อิติ  วิทตฺิวา  นิรุปธีติ   
เอว  ชานิตฺวา  กิเลสุปธิปปฺหานา  นิรุปธิ  โหติ  นริุปาทาโน 
อตฺโถ ฯ  อุปธิสงฺขเย  วิมุตฺโตติ  อุปธีน  สงฺขยภูเต   
นิพฺพาเน  อารมฺมณโต  วิมุตฺโต ฯ  อุปธิสฺมินฺติ  กามูปธิสฺมึ ฯ   
กาย  อุปสหริสฺสตีติ  กาย  อลลฺียาเปสฺสติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ตณฺหกฺขเย  นิพฺพาเน  อารมฺมณโต  วิมุตฺโต  ขีณาสโว  ป ฺจ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๔ 
 
กามคุเณ  เสวิตุ ฯ  กาย  วา  อุปสหริสสฺตีติ  จิตฺต  วา  อุปฺปาเทสฺสตีติ   
เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                สุนกขฺตฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ปฺจม   ฯ 
                                        __________________   
                                อาเน ฺชสปฺปายสุตฺตวณฺณนา 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อาเน ฺชสปฺปายสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อนิจฺจาติ   
หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจา ฯ  กามาติ  วตฺถุกามาป  กิเลส- 
กามาป ฯ  ตุจฺฉาติ  นิจฺจสารธุวสารอตฺตสารวิรหิตตฺตา  ริตฺตา   
น  ปน  นตฺถติี  คเหตพฺพา  น  หิ  ตุจฺฉมุฏ ีติ  วุตฺเต  มฏุ ิ   
นาม  นตฺถีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยสฺส  ปน  อพฺภนฺตเร  กิ ฺจิ   
นตฺถิ ฯ  โส  วุจฺจติ  ตุจฺโฉ.  มุสาติ  นสสฺนกา ฯ โมสธมฺมาติ   
นสฺสนสภาวา ฯ  เขตฺต  วิย  วตฺถ ุ วิย  หิร ฺสุวณฺณ  วิย   
จ  น  ป ฺายิตฺถ ฯ  กติปาเหเนว  สุปนเก  ทิฏา  วิย  นสฺสนฺติ   
น  ป ฺายนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  โมสธมฺมาติ ฯ  มายากตเมตนฺติ   
ยถา  มายาย  อุทก  มณีติ  กตฺวา  ทสฺสิต ฯ  พทริปณฺณ   
กหาปโณติ  กตฺวา  ทสฺสิต ฯ  อ ฺ  วา  ปน  เอวรูป  ทสฺสนูปจาเร 
 ิตสฺเสว  ตถา  ป ฺายติ ฯ  อุปจาราติกฺกมโต  ปฏาย   
ปากติกเมว  ป ฺายติ ฯ  เอวเมว    กามาป  อิตฺตรปจฺจุปฏานฏเน   
มายากตนฺติ  วุตฺตา ฯ  ยถา  จ  มายากาโร  อุทกาทีนิ    
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        *เลมที่  ๙ อาเน ฺชสปฺปายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๖๕ 
 
มณิอาทีน  วเสน  ทสฺเสนฺโต  ว ฺเจติ ฯ  เอว  กามาป  อนิจฺจาทิ- 
สภาว  นิจฺจาทิวเสน   ทสเฺสนฺตา  ว ฺเจนฺตีติ  ว ฺจนกฏเนป   
มายากตนฺติ  วุตฺตา ฯ  พาลลาปนนฺติ  มยฺห  ปุตฺโต ฯ  มยฺห  ธีตา  
มยฺห  หิร ฺ ฯ  มยฺห  สุวณฺณนฺติ  เอว  พาลาน  ลาปนโต   
พาลลาปน ฯ  ทฏิธมฺมิกา  กามาติ  มานุสกา  ป ฺจกามคุณา ฯ   
สมฺปรายิกาติ  เต  เปตฺวา  อวเสสา ฯ  ทิฏธมฺมิกา  กามส ฺาติ   
มานุสเก  กาเม  อารพฺภ  อุปฺปนฺนส ฺา ฯ  อุภยเมต  มารเธยฺยนติฺ   
เอเต  กามา  จ  กามส ฺา  จ  อุภยมฺป  มารเธยฺย ฯ  เยหิ   
อุภยเมต  คหิต ฯ  เตส  หิ  อุปริ  มาโร  วส  วตฺเตติ ฯ  ต   
สนฺธาย  อุภยเมต  มารเธยฺยนฺติ  วุตฺต ฯ   
        มารสฺเสุ วิสโยติอาทีสุป  ยถา  โจฬสฺส  วสโย  โจฬวิสโย  
ปณฺฑสฺส  วิสโย  ปณฺฑวิสโย ฯ  สวราน  วิสโย  สวรวิสโยติ   
วุจฺจติ ฯ  เอว  เยหิ  เอเต  กามา  คหิตา ฯ  เตส  อุปริ  มาโร   
วส  วตฺเตติ ฯ  ต  สนฺธาย  มารสฺเสุ วิสโยติ  วุตฺต ฯ   
ป ฺจ  ปน  กามคุเณ  นิวาปพีช  วิย  วิปฺปกิรนฺโต  มาโร  คจฺฉติ  
เยหิ  ปน  เต  คหิตา ฯ  เตส  อุปร ิ มาโร  วส  วตฺเตติ ฯ  
ต  สนฺธาย  มารสฺเสุ นิวาโปติ  วุตฺต ฯ  ยถา  จ  ยตฺถ  หตฺถิอาทโย  วส   
วตฺเตนฺติ ฯ  โส  หตฺถิโคจโร  อสฺสโคจโร  อชโคจโรติ  วุจฺจติ ฯ  เอว   
เยหิ  เอเต  กามา  คหิตา ฯ  เตสุ  มาโร  วส  วตฺเตติ ฯ  ต  สนฺธาย  มารสฺเสส 
โคจโรติ  วุตฺต ฯ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๖ 
 
        เอตฺถาติ  เอเตสุ  กาเมสุ ฯ  มานสาติ  จิตฺตสมฺภูตา ฯ  ตตฺถ   
สิยา  ทุวิเธ  ตาว  กาเม  อารพฺภ  อภิชฌฺานลกฺขณา  อภิชฺฌา  
กรณุตฺตริยลกฺขโณ  สารมฺโภ  จ  อุปปฺชฺชตุ ฯ  พฺยาปาโท  กถ   
อุปฺปชฺชตีติ ฯ  มมายิเต  วตฺถุมฺหิ  อจฺฉินฺเนป  โสจนฺติ ฯ  ฉินฺเนป   
โสจนฺติ ฯ  อจฺฉินฺนส ฺโนป    โสจนฺติ ฯ  โย  เอวรูโป  จิตฺตสฺส   
อาฆาโต  ปฏิฆาโฏติ    เอว  อุปฺปชชฺติ ฯ  เตว  อริยสาวกสฺสาติ  เต   
อริยสาวกสฺส ฯ  วกาโร  อาคมสนฺธิมตฺต  โหติ ฯ  อิธ  มนุสิกฺขโตติ  
อิมสฺมึ  สาสเน  สิกฺขนฺตสฺส  เต  ตโยป  กิเลสา  อนตฺรายกรา  
โหนฺติ ฯ  อภิภุยฺย  โลกนติฺ  กามคุณโลก อภิภวิตฺวา ฯ  อธิฏาย   
มนสาติ  ฌานารมฺมณจิตฺเตน  อธิฏหิตฺวา ฯ  อปรตฺิตนฺติ   
กามาวจรจิตฺต  ปริตฺต  นาม  ฯ  ตสฺส  ปฏิกฺเขเปน  มหคฺคต  อปริตฺต   
นาม  ฯ ปมาณนฺติป  กามาวจรเมว ฯ  รูปาวจร  อรปูาวจร ฯ 
อปฺปมาณ ฯ  สุภาวิตนฺติ  ปน  เอต  กามาวจราทีน  นาม  น   
โหติ ฯ  โลกตฺุตรสฺเสเวต  นาม ฯ  ตสฺมา เอตสฺส  วเสน  อปริตฺต   
อปฺปมาณ  สุภาวิตนฺติ  สพฺพโลกุตฺตรเมว  วฏฏติ ฯ   
        ตพฺพหุลวิหาริโนติ  กามปฏิพาหเนน  ตเมว  ปฏิปท  พหุล   
กตฺวา  วิหรนฺตสฺส ฯ  อายตเน  จิตฺต  ปสีทตีติ  การเณ   
ปสีทติ ฯ  ก ึ ปเนตฺถ  การณ ฯ  อรหตฺต  วา ฯ  อรหตฺตสฺส  วิปสฺสน   
วา ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  วา ฯ  จตุตฺถชฺฌานสฺส  อุปจาร  วา ฯ  สมฺปสาเท  
สตีติ  เอตฺถ  ทุวิโธ  สมฺปสาโท  อธิโมกฺขสมฺปสาโท  จ  ปฏลิาภ-  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 567 
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สมฺปสาโท  ฯ  อรหตฺตสสฺ  หิ  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  วิหรโต   
มหาภูตาทีสุ  อุปฏหนฺเตสุ  เยนิเม  นหีาเรน  มหาภูตา   
อุปฏหนฺติ  อุปาทายรูปา  อุปฏหนฺติ  นามรูปา     อุปฏหติ ฯ  
ปจฺจยา  สพฺพถา  อุปฏหนฺติ  สลกฺขณารมฺมณา  วิปสฺสนา   
อุปฏหติ ฯ  อชฺเชว  อรหตฺต  คณฺหิสฺสามีติ  อปฺปฏลิทฺเธเยว   
อาสา  สนฺติฏติ ฯ  อธโิมกฺข  ปฏลิภติ ฯ  ตติยชฺฌาน  วา  ปาทก  
กตฺวา  จตุตฺถชฺฌานตฺถาย  กสิณปริกมฺม  กโรนฺตสฺส  นีวรณ- 
วิกฺขมฺภนาทีนิ  สมนุปสสฺโต  เยนิเม  นีหาเรน  นีวรณา   
วิกฺขมฺเภนฺติ ฯ  กิเลสา  สนฺนิสีทนฺติ ฯ  สติ  สนฺติฏติ ฯ  สงฺขารคต   
วา  วิภูต  ปากฏ  หุตฺวา  ทิพฺพจกฺขุกสฺส  ปรโลโก  วิย  อุปฏาติ ฯ 
จิตฺตุปฺปาโท  เลปปณฺเฑ  ลคฺคมาโน  วิย  อุปจาเรน  สมาธิยติ  
อชฺเชว  จตุตฺถชฺฌาน  นิพฺพตฺเตสฺสามีติ  อปฺปฏลิทเฺธเยว  อาสา  
สนฺติฏติ ฯ  อธิโมกฺข  ปฏิลภติ ฯ  อย  อธิโมกฺขสมฺปสาโท  นาม  ฯ  
เอตสฺมึ  สมฺปสาเท  สติ ฯ  โย  ปน  อรหตฺต  วา  ปฏิลภติ   
จตุตฺถชฺฌาน  วา ฯ  ตสฺส  จิตฺต  วิปฺปสนฺน  โหติเยว ฯ  อิธ   
ปน  อายตเน  จิตฺต  ปสีทตีติ  วจนโต  อรหตฺตวิปสฺสนาย  
เจว  (๑) จตุตฺถชฺฌานุปจารสฺส  จ  ปฏลิาโภ  ปฏิลาภสมฺปสาโทติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  วิปสฺสนา  ห ิ ป ฺาย  อธิมุจฺจนสฺส  การณ   
อุปจาร  อาเน ฺชสมาปตฺติยา ฯ   
#  ๑  ม.  อรหตฺตสฺส  วิปสฺสนาย  เจว   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๘ 
 
        เอตรหิ  วา  อาเน ฺช  สมาปชชฺติ ฯ  ป ฺาย  วา  อธิมุจฺจตีติ   
เอตฺถ  เอตรหิ  วา  ป ฺาย  อธิมุจฺจติ ฯ  อาเน ฺช  วา   
สมาปชฺชตีติ  เอว  ปทปรวิตฺตน  กตฺวา  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
อิท  หิ  วุตฺต  โหติ  ตสฺมึ  สมฺปสาเท  สติ  เอตรหิ  วา   
ป ฺาย  อธิมุจฺจติ ฯ  อรหตฺต  สจฺฉิกโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ต   
อนภิสมฺภุณนฺโต  อาเน ฺช  วา  สมาปชฺชติ ฯ  อถวา  ป ฺาย   
วา  อธิมุจฺจตีติ  อรหตฺตมคฺค  ภาเวติ ฯ  ต  อนภิสมฺภุณนฺโต  อาเน ฺช  
วา  สมาปชฺชติ ฯ  อรหตฺตมคฺคมฺป  ภาเวตุ  อสกฺโกนฺโต  เอตรหิ   
จตุสจฺจ  วา  สจฺฉิกโรติ ฯ  ต  อนภิสมฺภุณนฺโต  อาเน ฺช  วา   
สมาปชฺชตีติ ฯ   
        ตตฺราย  นโย  อิธ  ภิกฺขุ  ตติยชฺฌาน  ปาทก  กตฺวา   
จตุตฺถชฺฌานสฺส  กสิณปรกิมฺม  กโรติ ฯ  ตสฺส  นีวรณา  
วิกฺขมฺเภนฺติ ฯ  สติ  สนฺติฏติ ฯ  อุปจาเรน  จิตฺต  สมาธิยติ ฯ  
โส  รูปารูป  ปริคฺคณฺหาติ ฯ  ปจฺจย  ปริคฺคณฺหาติ ฯ  สลกฺขณา- 
รมฺมณิกวิปสฺสน  (๑)  ววตฺถเปติ ฯ  ตสฺส  เอว  โหติ  อุปจาเรน  
เม  ฌาน  วิเสสภาคิย  ภเวยฺย ฯ  ติฏตุ  วิเสสภาคิยตา  
นิพฺเพธภาคิยต  (๒)  กริสสฺามีติ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  
สจฺฉิกโรติ ฯ  เอตฺตเกนสฺส  กิจฺจ  กต  นาม  โหติ ฯ  อรหตฺต   
สจฺฉิกาตุ  อสกฺโกนฺโต  ปน  ตโต  โอสกฺกิตมานโส  อนฺตรา  
#  ๑  ม.  สลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสน  ฯ   ๒  นิพฺเพธภาคิย  น   ฯ  
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        *เลมที่  ๙ อาเน ฺชสปฺปายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๖๙ 
 
น  ติฏติ ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชติเยว ฯ  ยถา  ก ึฯ  ยถา   
ปุริโส  (๑)  วนมหึส  ฆาเตสฺสามีติ  สตฺตึ  คเหตฺวา  อนุพนฺธนฺโต  
สเจ  ต  ฆาเตติ ฯ  สกลคามวาสิโน  โฆสยติ อสกฺโกนฺโต  ปน   
อนฺตรามคฺเค  สสโคธาทโย  ขุทฺทกมิเค  ฆาเตตฺวา  กาช  ปูเรตฺวา   
เอติเยว ฯ   
        ตถา  ปรุิสสฺส  สตฺตึ  คเหตฺวา  วนมหึสานุพนฺธน  วิย   
อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ตติยชฌฺาน  ปาทก  กตฺวา  จตุตฺถชฺฌานสฺส  
ปริกมฺมกรณ ฯ  วนมหึสฆาตน  วิย  นีวรณวิกฺขมฺภนาทีนิ   
สมนุปสฺสโต  วิเสสภาคิย  ภเวยฺย ฯ  ติฏตุ  วิเสสภาคิยตา ฯ   
นิพฺเพธภาคิย  น  กริสฺสามีติ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตสฺส   
สจฺฉิกรณ ฯ  มหึส  ฆาเตตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  อนฺตรามคฺเค  
สสโคธาทโย  ขุทฺทกมิเค  ฆาเตตฺวา  กาช  ปูเรตฺวา  คมน   
วิย  อรหตฺต  สจฺฉิกาตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  ตโต  โอสกกฺิตฺวา   
จตุตฺถชฺฌานสมาปชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ  มคฺคภาวนาจตุสจฺจ- 
สจฺฉิกิริยโยชนาสุป เอเสว  นโย ฯ   
        อิทานิ  อรหตฺต  สจฺฉิกาตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  นพฺิพตฺตฏาน   
ทสฺเสนฺโต  กายสฺส  เภทาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยนติฺ  เยน   
การเณน  ต  สวตฺตนิก  วิ ฺาณ  อสฺส  อาเน ฺชูปค ฯ  ต  การณ   
วิชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  ตสวตฺตนิกนฺติ  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
#  ๑. สี.  ยถา  ก ึ ปรุิโส   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๐ 
 
สวตฺตนิก ฯ  เยน  วิปากวิ ฺาเณน  โส  ภิกฺขุ  สวตฺตติ  นิพฺพตฺตติ  
ต  วิ ฺาณ  (๑) อาเน ฺชูปคนฺติ  กุสลาเน ฺชสภาว  อุปคต   
อสฺส ฯ  ตาทสิเมว  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ  กุสลวิ ฺาณ   
วทนฺติ ฯ  ย  ตสฺส  ภิกฺขุโน  สวตฺตนิก  อุปปตฺติเหตุภูต   
กุสลวิ ฺาณ  อาเน ฺชูปค  อสฺส ฯ  วิปากกาเลป  ตนามิกเมว     
อสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  โส  ปนายมตฺโถ  ปุ ฺ ฺเจ  สงฺขาร   
อภิสงฺขโรติ ฯ  ปุ ฺ ูปค  โหติ  วิ ฺาณ ฯ  อปุ ฺ  เจ  สงฺขาร  
อภิสงฺขโรติ ฯ  อาเน ฺชูปค  โหติ  วิ ฺาณนฺติ  (๒)  อิมินา  นเยน  
เวทิตพฺโพ ฯ  อาเน ฺชสปฺปายาติ  อาเน ฺชสฺส  จตุตฺถชฺฌานสฺส  
สปฺปายา  น  เกวล ฺจ  สา  อาเน ฺชสฺเสว ฯ  อุปริ    อรหตฺตสฺสาป  
สปฺปายาว  อุปการภูตาเยวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อิติ  อิมสฺมึ   
ปมาเน ฺเช  สมาปตฺติวเสน(๓)  โอสกฺกนา  กถิตา ฯ 
        อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขตีติ  จตุตฺถชฺฌาน  ปตฺวา  เอว   
ปฏิส ฺจิกฺขติ ฯ  อย  ห ิ ภิกฺขุ  เหฏ ิเมน  ภิกฺขุนา  ป ฺวนฺตตโร   
ตสฺส  จ  ภิกขฺุโน  อตฺตโน  จาติ  ทฺวินฺนมฺป  กมฺมฏาน  เอกโต   
กตฺวา  สมฺมสติ ฯ  ตพฺพหุลวิหาริโนติ  รูปปฏิพาหเนน  ตเมว  
ปฏิปท  พหุล  กตฺวา  วิหรนฺตสฺส ฯ  อาเน ฺช  สมาปชฺชตีติ   
อากาสาน ฺจายตนาเน ฺช  สมาปชฺชติ  ฯ   เสส  ปุริมสทิสเมว ฯ   
#๓  ม.  สมาธิวเสน   ฯ  
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        *เลมที่  ๙ อาเน ฺชสปฺปายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗๑ 
 
ยถา  จ  อิธ ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  วิเสสมตฺตเมว  ปน  วกขฺาม   ฯ 
        อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขตีติ  วิ ฺาณ ฺจายตน  ปตฺวา  เอว   
ปฏิส ฺจิกฺขติ ฯ  อย ฺหิ  เหฏา  ตีหิ  ภิกฺขูหิ  ป ฺวนฺตตโร  
เตส  จ  ภิกฺขูน  อตฺตโน  จาติ  จตุนฺนมฺป  กมฺมฏาน  เอกโต   
กตฺวา  สมฺมสติ ฯ  ยตฺเถตา  อปริเสสา  นิรุชฌฺนฺตีติ  ย   
อากิ ฺจ ฺายตน  ปตฺวา  เอตา  เหฏา  วุตฺตา   ส ฺา   
นิรุชฺฌนฺติ ฯ  เอต  สนฺต  เอต  ปณีตนฺติ  เอต  องฺคสนฺตตาย   
อารมฺมณสนฺตตาย  จ  สนตฺ ฯ  อตปฺปกฏเน  ปณีต ฯ  ตพฺพหุล- 
วิหาริโนติ  ตาส  ส ฺาน  ปฏิพาหเนน  ตเมว  ปฏปิท  พหุล   
กตฺวา  วิหรนฺตสฺส ฯ  อิมสฺมึ  ปมากิ ฺจ ฺายตเน  สมาธิวเสน   
โอสกฺกนา  กถิตา ฯ 
        อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขตีติ  ต  วิ ฺาณ ฺจายตนเมว  ปตฺวา  เอว   
ปฏิส ฺจิกฺขติ ฯ  อย  ห ิ เหฏา  จตูหิ  ภิกฺขูหิ  ป ฺวนฺตตโร  เตส   
จ  ภิกฺขูน  อตฺตโน  จาติ  ป ฺจนฺนมฺป  กมฺมฏาน  เอกโต   
กตฺวา  สมฺมสติ ฯ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วาติ  อห  มมาติ  
คเหตพฺเพน  สุ ฺ  ตุจฺฉ  ริตฺต ฯ  เอวเมตฺถ  ทฺวิโกฏิกา  สุ ฺตา   
ทสฺสิตา ฯ  ตพฺพหุลวิหาริโนติ  เหฏา  วุตฺตปฏิปท ฺจ  อิม ฺจ  
สุ ฺตาปฏิปท  พหุล  กตฺวา  วิหรนฺตสฺส ฯ  อิมสฺมึ  ทุติยา- 
กิ ฺจ ฺายตเน  วิปสฺสนาวเสน  โอสกกฺนา  กถิตา ฯ   
        อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขตีติ  วิ ฺาณ ฺจายตนเมว  ปตฺวา  เอว    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๒ 
 
ปฏิส ฺจิกฺขติ ฯ  อย  ห ิ เหฏา  ป ฺจหิ  ภิกฺขูหิ  ป ฺวนฺตตโร  
เตส  จ  ภิกฺขูน  อตฺตโน  จาติ  ฉนฺนมฺป  กมฺมฏาน  เอกโต   
กตฺวา  สมฺมสติ  นาห  กวฺจินิ ฯ  กสฺสจิ  กิ ฺจน  กสิฺมิฺจิ 
น  จ  มม  กฺวจินิ ฯ  กิสฺมิ ฺจิ  กิ ฺจน  นตฺถีติ  เอตฺถ  ปน   
จตุโกฏิกา  สุ ฺตา  กถิตา ฯ  กถ ฯ  อย  ห ิ นาห   
กฺวจินีติ  กฺวจิ  อตฺตาน  น  ปสฺสติ ฯ  กสฺสจิ  กิ ฺจน  กิสฺมึจีติ 
อตฺตโน  อตฺตาน  กสฺสจิ  ปรสฺส  กิ ฺจนภาเว  อุปเนตพฺพ  น   
ปสฺสติ ฯ  อตฺตโน  ภาติฏาเน  ภาตร  สหายฏาเน  สหาย   
ปริกฺขารฏาเน  วา  ปรกิขฺาร  ม ฺ ิตฺวา  อุปคนฺตฺวา   
อุปเนตพฺพ  น  ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  น  จ  มม  กฺวจินีติ  เอตฺถ  
มมสทฺท  ตาว  เปตฺวา  น  จ  กฺวจินิ  ปรสฺส  อตฺตาน   
ปสฺสตีติ  อยมตฺโถ ฯ  อิทานิ  มมสทฺท  อาหริตฺวา  มม  กิสฺมิ ฺจิ   
กิ ฺจน  นตฺถีติ  โส  ปรสฺส  อตฺตา  มม  กิสฺมิ ฺจิ  กิ ฺจนภาเว   
อตฺถีติ  น  ปสฺสติ ฯ  อตฺตโน  ภาติฏาเน  ภาตร  สหายฏาเน   
สหาย  ปริกขฺารฏาเน  วา  ปริกฺขารนฺติ  กิสฺมิ ฺจิ  าเน   
ปรสฺส  อตฺตาน  อิมินา  กิ ฺจนภาเวน  อุปเนตพฺพ  น   
ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  เอวมย  ยสฺมา  เนว  กตฺถจิ  อตฺตาน  
ปสฺสติ  น  ต  ปรสฺส  กิ ฺจนภาเว  อุปเนตพฺพ  ปสฺสติ  น   
ปรสฺส  อตฺตาน  ปสฺสติ  น  ปรสฺส  อตฺตาน  อตฺตโน  จ 
กิ ฺจนภาเว  อุปเนตพฺพ  ปสฺสติ ฯ  ตสฺมา  อย  สุ ฺตา    
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        *เลมที่  ๙ อาเน ฺชสปฺปายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗๓ 
 
จตุโกฏิกาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตพฺพหุลวิหาริโนติ  เหฏา  วุตฺตปฏิปท  
จ  อิม  ตุโกฏกิสุ ฺต ฺจ  พหุล  กตฺวา  วิหรนฺตสฺส ฯ 
อิมสฺมึ  ตติยากิ ฺจ ฺายตเนป  วิปสฺสนาวเสเนว  โอสกฺกนา   
กถิตา ฯ   
        อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขตีติ  อากิ ฺจ ฺายตน  ปตฺวา  เอว   
ปฏิส ฺจิกฺขติ ฯ  อย ฺหิ  เหฏา  ฉหิ  ภิกฺขูหิ  ป ฺวนฺตตโร  
เตส ฺจ  ภิกฺขูน  อตฺตโน  จาติ  สตฺตนฺนมฺป   กมฺมฏาน  เอกโต  
กตฺวา  สมฺมสติ ฯ  ยตฺเถตา  อปริเสสา  นิรุชฌฺนฺตีติ  ย   
เนวส ฺานาส ฺายตน  ปตฺวา  เอตฺถ  เอตา  เหฏา  วุตฺตา   
สพฺพส ฺา  นิรุชฌฺนฺติ ฯ  ตพฺพหุลวิหาริโนติ  ตาส  ส ฺาน   
ปฏิพาหเนน  ตเมว  ปฏิปท  พหุล  กตฺวา  วิหรนฺตสฺส ฯ  อิมสฺมึ  
เนวส ฺานาส ฺายตเน  สมาธิวเสน  โอสกกฺนา  กถิตา ฯ   
        โน  จสสฺ  โน  จ  เม  สิยาติ  สเจ  มยฺห  ปุพฺเพ   
ป ฺจวิธ  กมฺมวฏฏ  น  อายูหิต  อสฺส ฯ  ย  เม  อิท  เอตรหิ  
เอว  ป ฺจวิธ  วิปากวฏฏ ฯ  เอตมฺเม  น  สิยา  นปปฺวตฺเตยฺยาติ  
อตฺโถ  น  เจ  ภวิสฺสตีติ  สเจ  เอตรหิ  ป ฺจวิธ  กมฺมวฏฏ   
อายูหิต  น  ภวิสฺสติ   ตสมฺึ  อสติ  อนาคเต  เม  ป ฺจวิธ  
วิปากวฏฏ  น  ภวิสฺสติ ฯ  ยทตฺถ ิ ย  ภูต  ต  ปชหามีติ   
ย  อตฺถ ิ ย  ภูต  เอตรหิ  ขนฺธป ฺจก ฯ  ต  ปชหามิ ฯ  เอว   
อุเปกฺข  ปฏิลภตีติ  โส  ภิกฺขุ  เอว  วิปสฺสนูเปกฺข  ลภตีติ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๔ 
 
อตฺโถ ฯ  ปรนิิพฺพาเยยฺย  นุ  โข  โส  ภนฺเต  ภิกฺขุ  น  วา   
ปรินิพฺพาเยยฺยาติ  กึ  ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉติ ฯ  ตติยชฺฌาน  ปาทก   
กตฺวา   ิตสฺส  อรหตฺตมปฺ  โอสกกฺนาป  ปฏิปทาป  ปฏิสนฺธิป   
กถิตา ฯ  ตถา  จตุตฺถชฺฌานาทีนิ  ปาทกานิ  กตฺวา   ิตาน ฯ   
เนวส ฺานาส ฺายตน  ปาทก  กตฺวา   ิตสฺส  น  กิ ฺจิ   
กถิต ฯ  ต  ปจฺุฉามีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อเปตฺถาติ  อป  เอตฺถ ฯ  โส  ต   
อุเปกฺข  อภินนฺทตีติ  โส  ต  วิปสฺสนูเปกฺข  ตณฺหาทิฏ ิอภินนฺทนาหิ   
อภินนฺทติ ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  ตนฺนสิฺสิต  โหติ   
วิ ฺาณนฺติ  วิ ฺาณ  วิปสฺสนานิสฺสิต  โหติ ฯ  ตทุปาทานนฺติ  ยนฺต 
วิ ฺาณ  ตนฺตสฺส  อุปาทานคหณ  นาม  โหติ ฯ  สอุปาทาโนติ  
สคหโณ  น  ปรินิพฺพายตีติ  วิปสฺสนาย  สาลโย  ภิกฺขุ  มม   
สาสเน  น  ปรินิพฺพายติ ฯ  โย  ปน  วิหารปริเวณอุปฏากาทีสุ   
สาลโย ฯ  ตสฺมึ  วตฺตพฺพเมว  นตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ กห  ปนาติ   
กตฺถ  ปน ฯ  อุปาทิยมาโน  อุปาทิยตีติ  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหมาโน   
คณฺหาติ ฯ  อุปาทานเสฏ  กริ  โส  ภนเฺตติ  ภนฺเต  โส  กิร 
ภิกฺขุ  คเหตพฺพฏาน  เสฏ  อุตฺตมภว  (๑)  อุปาทิยติ ฯ  เสฏภเว  
ปฏิสนฺธึ  คณฺหาตีติ  อตฺโถ ฯ  อิมินา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  
ปฏิสนฺธิ  กถติา ฯ  อิทานิสฺส  อรหตฺต  กเถตุ อิธานนฺทาติ- 
อาทิมาห ฯ   
#  ๑  ม.  อุตฺตม  อุตฺตมภว   ฯ  
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        *เลมที่  ๙ อาเน ฺชสปฺปายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๗๕ 
 
        นิสฺสาย  นิสฺสายาติ  ต  ต  สมาปตฺตึ  นิสฺสาย ฯ  โอฆสฺส  นิตฺถรณา   
อกฺขาตาติ  โอฆตรณ  กถติ ฯ  ตติยชฺฌาน  ปาทก  กตฺวา   
 ิตภิกฺขุโน  โอฆนิตฺถรณา  กถิตา  ฯเป ฯ  เนวส ฺานาส ฺายตน   
ปาทก  กตฺวา   ิตภิกฺขุโน  โอฆนิตฺถรณา  กถิตาติ  วทติ ฯ   
        กตโม  ปน  ภนฺเต  อริโย  วิโมกโฺขติ  อิธ  ก ึ ปจฺุฉติ ฯ   
สมาปตฺตึ  ตาว  ปทฏาน  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต   
คณฺหนฺโต  ภิกฺขุ  นาว  วา  อุฬุมฺปาทีนิ  วา  นิสฺสาย  มโหฆ   
ตริตฺวา  ปาร  คจฺฉนฺโต  วิย  น  กลิมติ ฯ  สุกฺขวิปสสฺโก  ปน   
ปกิณฺณกสงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  อรหตฺต  คณฺหนฺโต  พาหุพเลน   
โสต  ฉินฺทิตฺวา  ปาร  คจฺฉนฺโต  วิย  กลิมติ ฯ  อิติ  อิมสฺส   
สุกฺขวิปสฺสกสฺส  อรหตฺต  ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อริยสาวโกติ   
สุกฺขวิปสฺสโก  อรยิสาวโม   อย ฺหิ  เหฏา    ภิกขฺูหิ  ป ฺวนฺตตโร   
เตส ฺจ  ภิกฺขูน  อตฺตโน  จาติ  นวนฺนมฺป  กมฺมฏาน  เอกโต  
กตฺวา  สมฺมสติ ฯ  เอส  สกฺกาโย  ยาวตา  สกฺกาโยติ  ยตฺตโก   
เตภูมกวฏฏสงฺขาโต  สกฺกาโย  นาม  อตฺถิ ฯ  สพฺโพป  โส  เอส  
สกฺกาโย  น  อิโต  ปร  สกฺกาโย  อตฺถติี  ปฏิส ฺจิกฺขติ ฯ   
        เอต  อมต  ยทิท  อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกโฺขติ  โย   
ปเนส  จิตฺตสฺส  อนุปาทาวิโมกฺโข  นาม ฯ  เอต  อมต  เอต  
สนฺต  เอต  ปณีตนฺติ  ปฏสิ ฺจิกฺขติ ฯ  อ ฺตฺถ  จ   
อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกโฺขต  นิพฺพาน  วุจฺจติ ฯ  อิมสฺมึ  ปน    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๖ 
 
สุตฺเต  สุกฺขวิปสฺสกสฺส  อรหตฺต  กถิต ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมว ฯ   
        เกวล  ปน  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สตฺตสุ  าเนสุ  โอสกฺกนา   
กถิตา ฯ  อฏสุ  าเนสุ  ปฏิสนฺธิ  นวสุ  าเนสุ  อรหตฺต  กถิตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  กถ ฯ  ตติยชฌฺานนฺตาว  ปาทก  กตฺวา   ิตสฺส  
ภิกฺขุโน  โอสกฺกนา  กถติา ฯ  ปฏิสนธฺิ  กถิตา ฯ  อรหตฺต  กถติ  
ตถา  จตุตฺถชฌฺาน ฯ  ตถา  อากาสาน ฺจายตน ฯ  วิ ฺาณ ฺจายตน  
ปน  ปทฏาน  กตฺวา   ิตาน  ติณฺณ  ภิกฺขูน  โอสกกฺนา   
กถิตา ฯ  ปฏสินฺธิ  กถิตา ฯ  อรหตฺต  กถิต ฯ  ตถา  อากิ ฺจ ฺายตน   
ปาทก  กตฺวา   ิตสฺส  ภิกฺขุโน ฯ  เนวส ฺานาส ฺายตน  ปาทก   
กตฺวา   ิตสฺส  ปน  โอสกฺกนา  นตฺถ ิฯ  ปฏิสนฺธิ  ปน  อรหตฺต ฺจ   
กถิต ฯ  สุกฺขวิปสฺสกสฺส  อรหตฺตเมว  กถิตนฺติ ฯ  เอว  สตฺตสุ  
าเนสุ  โอสกฺกนา  กถิตา ฯ  อฏสุ  าเนสุ  ปฏิสนฺธิ  นวสุ   
าเนสุ  อรหตฺต  กถิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิม  ปน    สตฺตสุ  าเนสุ  
โอสกฺกน  อฏสุ  ปฏิสนธฺึ  นวสุ  อรหตฺต  สโมธาเนตฺวา   
กเถนฺเตน  อิม  อาเน ฺชสปฺปายสุตฺต  สุกถิต  นาม  โหตีติ ฯ   
                        อาเน ฺชสปฺปายสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        ฉฏ   ฯ 
                                __________________    
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๕๗๗ 
 
                                คณกโมคฺคลฺลานสุตฺตวณฺณนา 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  คณกโมคฺคลฺลานสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ยาว   
ปจฺฉิมา  โสปานกเฬวราติ  ยาว  ปมโสปานผลกา  เอก- 
ทิวเสเนว  สตฺตภูมิโก  ปาสาโท  น  สกฺกา  กาตุ ฯ  วตฺถุ   
โสเธตฺวา  ถมฺภุสฺสาปนโต  ปฏาย  ปน  ยาว  จิตฺตกมฺมกรณา   
อนุปุพฺพกิริยา  เจตฺถ  ป ฺายตีติ  ทสฺเสติ ฯ  ยทิท  อชฺเฌเนติ   
ตโยป  เวทา  น  สกฺกา  เอกทิวเสเนว  อธิยิตุ ฯ  เอเตส  อชฺเฌเนป   
ปน  อนุปุพฺพกิริยาว  ป ฺายตีติ  ทสฺเสติ ฯ  อิสสฺตฺเถติ  อาวุธ- 
วิชฺชายป  เอกทิวเสเนว  วาลเวธี  นาม  น  สกฺกา  กาตุ  
านสมฺปาทนมุฏ ิกรณาทีหิ  ปน  เอตฺถาป  อนุปพฺุพกิริยา   
ป ฺายตีติ  ทสฺเสติ ฯ  สงฺขาเนติ  คณนาย ฯ  ตตฺถ    อนุปุพฺพ- 
กิริย  อตฺตนาว  ทสฺเสนฺโต  เอว  คณฺหาเปมาติอาทิมาห ฯ   
        เสยฺยถาป  พฺราหฺมณาติ  อิธ  ภควา  ยสฺมา  พาหิรสมเย   
ยถา  ยถา  สปิฺป  อุคฺคณฺหนฺติ ฯ  ตถา  ตถา  เกราฏกิา  โหนฺติ  
ตสฺมา  อตฺตโน  สาสน  พาหิรสมเยน  อนุปเมตฺวา  ภทฺร- 
อสฺสาชานีเยน  อุปเมนฺโต  เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ  ภโทรฺ  หิ   
อสฺสาชานีโย  ยสฺม ึ การเณ  ทมิโต  โหติ ฯ  ต  ชีวิตเหตุป   
นาติกฺกมติ ฯ  เอวเมว  สาสเน  สมฺมาปฏิปนฺโน  กลุปุตฺโต  สลีเวล   
นาติกฺกมติ ฯ  มุขาธาเนติ  มุขฏปเน ฯ   
        สติสมปฺช ฺาย  จาติ  สติสมฺปช ฺาหิ  สมงฺคิภาวตฺถาย ฯ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๘ 
 
เทฺว  หิ  ขีณาสวา  สตตวิหารี  จ  โนสตตวิหารี  จ ฯ  ตตฺถ   
สตตวิหารี  ยงฺกิ ฺจิ  กมฺม  กตฺวาป  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตุ   
สกฺโกติ ฯ  โนสตตวิหารี  ปน  อปฺปมตฺตเกป  กิจฺเจ  กิจฺจปฺปสุโต   
หุตฺวา  ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตุ น  สกโฺกติ ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ  เอโก  กิร  ขีณาสวตฺเถโร  ขีณาสวสามเณร   
คเหตฺวา  อร ฺวาส  คโต ฯ  ตตฺถ  มหาเถรสฺส  เสนาสน   
ปตฺต ฯ  สามเณรสฺส  น  ปาปุณาติ ฯ  ต  วิตกฺเกนฺโต  เถโร  
เอกทิวสมฺป  ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตุ  นาสกฺขิ ฯ  สามเณโร  ปน   
เตมาส  ผลสมาปตฺติรติยา  วีตินาเมตฺวา  สปฺปาโย  ภนฺเต   
อร ฺวาโส  ชาโตติ  เถร  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  น  ชาโต  อาวุโสติ   
อาห ฯ  อิติ  โย  เอวรูโป  ขีณาสโว ฯ  โส  อิเม  ธมฺเม  อาทิโต   
ปฏาย  อาวชฺเชตฺวาว  สมาปชฺชิตุ สกขิฺสฺสตีติ  ทสฺเสนฺโต   
สติสมฺปช ฺาย  จาติ  อาห ฯ   
        เยเม  โภ  โคตมาติ  ตถาคเต  กิร  กถยนฺเตเยว   
พฺราหฺมณสฺส  อิเม  ปุคฺคลา  น  อาราเธนฺตีติ  นโย  อุทปาทิ  
ต  ทสฺเสนฺโต  เอว  วตฺตุมารทฺโธ ฯ   
        ปรมชฺชธมฺเมสูติ  อชชฺธมฺมา  นาม  ฉสตฺถารธมฺมา ฯ  เตสุ  
โคตมวาโทว  ปรโม  อุตฺตโมติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                คณกโมคฺคลฺลานสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา   
                                สตฺตม   ฯ 
                        _____________________    
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๕๗๙  
 
                        โคปกโมคฺคลฺลานสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  โคปกโมคฺคลานสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อจิร- 
ปรินิพฺพุเต  ภควตีติ  ภควติ  อจิรปรนิิพฺพุเต ฯ  ธาตุภาชนีย  กตฺวา   
ธมฺมสงฺคีตึ  กาตุ ราชคห  อาคตกาเล ฯ  ร ฺโ  ปชฺโชตสฺส   
อาสงฺกมาโนติ  จณฺฑปชฺโชโต  นาเมส  ราชา  พิมฺพิสาร- 
มหาราชสฺส  สหาโย  อโหสิ ฯ  ชีวก  เปเสตฺวา  เภสชฺช- 
การิตกาลโต  ปฏาย  ปน  ทฬฺหมิตฺโตว  ชาโต ฯ  โส   
อชาตสตฺตุนา  เทวทตฺตสฺส  วจน  คเหตฺวา  ปตา  ฆาติโตติ   
สุตฺวา  มม  ปยมิตฺต  ฆาเตตฺวา  เอส  รชฺช  กริสฺสามีติ  ม ฺติ  
มยฺห  สหายสฺส  สหายาน  อตฺถิกภาว  ชานาเปสฺสามีติ  ปริสติ   
วาจ  อภาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ตสฺส  อาสงฺกา  อุปฺปนฺนา ฯ  เตน   
วุตฺต  ร ฺโ  ปชฺโชตสฺส  อาสงฺกมาโนติ ฯ  กมฺมนโฺตติ  พหินคเร  
นครปฏิสงฺขาราปนตฺถาย  กมฺมนฺตฏาน ฯ   
        อุปสงฺกมีติ  มย  ธมมฺวินยสงฺคีตึ  กาเรสฺสามาติ  วิจราม  
อย  จ  มเหสกฺโข  ราชวลลฺโภ  สงฺคเห  กเต  เวฬุวนสฺส  อารกฺข   
กเรยฺยาติ  ม ฺมาโน  อุปสงฺกมิ ฯ  เตหิ  ธมฺเมหีติ  เตหิ   
สพฺพ ฺ ุตาณธมฺเมหิ ฯ  สพฺเพน  สพฺพนฺติ  สพฺพากาเรน   
สพฺพ ฯ  สพฺพถา  สพฺพนฺติ  สพฺพโกฏาเสหิ  สพฺพ ฯ  กึ   
ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉติ  ฉ  หิ  สตฺถาโร  ปมตร  อุปฺปนนฺา   
อปฺป ฺาตกุเลหิ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตา ฯ  เต  ตถาคเต  ธรมาเนเยว   
กาลกตา ฯ  สาวกาป  เนส  อปฺป ฺาตกุเลเหว  ปพฺพชิตา ฯ เต    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๐ 
 
เตส  อจฺจเยน  มหาวิวาท  อกสุ ฯ  สมโณ  ปน  โคตโม  มหากลุา   
ปพฺพชิโต ฯ  ตสฺส  อจฺจเยน  สาวกาน  มหาวิวาโท  ภวิสฺสตีติ   
อย  กถา  สกลชมฺพูทีป  ปตฺถรมานา  อุทปาทิ ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺเธ  
จ    ธรนฺเต  ภิกฺขูน  วิวาโท  นาโหสิ ฯ  โยป  อโหสิ ฯ  โสป   
ตตฺเถว  วูปสมิโต ฯ  ปรินพฺิพุตกาเล  ปนสฺส  อฏสฏ ิโยชน-   
สตสหสฺสุพฺเพธ  (๑)  สิเนรุ  อปวาหิตุ (๒)  สมตฺถสฺส  วาตสฺส  ปุรโต 
ปุราณปณฺณ  กึ  สฺสติ ฯ  ทส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุตาณ   
ปตฺตสฺส  สตฺถุโน  อลชฺชมาโน  มจฺจุราชา  กสฺส  ลชฺชิสฺสตีติ   
มหาสเวค  ชเนตฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ภิกฺขู  สมคฺคา  ชาตา   
อติวิย  อุปสนฺตูปสนฺตา ฯ  ก ึ น ุ โข  เอตนฺติ  อิท  ปุจฺฉามีติ   
ปุจฺฉติ ฯ  อนุส ฺายมาโนติ  อนุส ฺายมาโน ฯ  กตากต   
ชานนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  อนุวิจรมาโน  วา ฯ   
        อตฺถ ิ น ุ โขติ  อยมฺป  เหฏ ิมปุจฺฉเมว  ปุจฺฉติ ฯ   
อปฺปฏิสฺสรเณติ  อปฺปฏสิฺสรเณ  ธมมฺวินเย ฯ  โก  เหตุ  ธมฺม- 
สามคฺคิยาติ  (๑)  ตุมฺหาก  สมคฺคภาวสฺส  โก  เหตุ  โก  ปจฺจโย ฯ   
ธมฺมปฺปฏิสสฺรณาติ  ธมฺโม  อมฺหาก  ปฏิสฺสรณ ฯ  ธมฺโม  อวสสฺโยติ  
ทีเปติ ฯ   
        ปวตฺตตีติ   ปคุณ  หตฺุวา  อาคจฺฉติ ฯ  อาปตฺติตี  วา    
วีติกฺกโมติ  วา  อุภยเมต  พุทฺธสฺส  อาณาวีติกฺกมนเมว ฯ   
#  ๑  ม.  อฏสฏ ิโยชนสหสฺสุพฺเพธ   ฯ  ๒.  ม.  อสณฺหิตุ    ฯ  
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        *เลมที่  ๙ โคปกโมคฺคลฺลานสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๘๑ 
 
ยถาธมฺม  ยถานุสิฏ  (๑)  กาเรมาติ  ยถา  ธมฺโม  จ  อนุสิฏ ิ   
จ   ิตา ฯ  เอว  กาเรมาติ  อตฺโถ ฯ   
        น  กริ  โน  ภวนฺโต  กาเรนฺติ ฯ  ธมฺโม  โน  กาเรตีติ   
ปททฺวเยป  โนกาโร  นิปาตมตฺต ฯ  เอว  สนฺเต  น  กิร  โน 
ภวนฺโต  กาเรนฺติ ฯ  ธมฺโมว  กาเรตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ   
        ตคฺฆาติ  เอกเส  นิปาโต ฯ  กห  ปน  ภว  อานนฺโทติ   
กึ  เถรสฺส  เวฬุวเน  วสนภาว  น  ชานาตีติ ฯ  ชานาติ  
เวฬุวนสฺส  ปนาเนน  อารกฺขา  ทินฺนา ฯ  ตสฺมา  อตฺตาน   
อุกฺกสาเปตุกาโม  ปุจฺฉติ ฯ  กสฺมา  ปน  เตน  ตตฺถ  อารกฺขา   
ทินฺนา ฯ  โส  กริ  เอกทิวส  มหากจฺจายนตฺเถร  คิชฌฺกูฏา   
โอตรนฺต  ทสิฺวา  มกฺกโฏ  วิย  เอโสติ  อาห ฯ  ภควา  ต   
กถ  สุตฺวา  สเจ  ขมาเปติ ฯ  อิจฺเจต  กุสล ฯ  โน  เจ  ขมาเปติ 
อิมสฺมึ  เวฬุวเน  โคนงฺคุฏมกฺกโก ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  โส  ต   
กถ  สุตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  กถาย  เทฺวธาภาโว  นาม  นตฺถิ  
ปจฺฉา  เม  มกฺกฏภูตกาเล  โคจรฏาน  ภวิสฺสตีติ  เวฬุวเน   
นานาวิเธ  รกฺุเข  โรเปตฺวา  อารกฺข  อทาสิ ฯ  อปรภาเค   
กาล  กตฺวา  มกฺกโฏ  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  วสฺสการาติ   
วุตฺเต  อาคนฺตฺวา  สมีเป  อฏาสิ ฯ  ตคฺฆาติ  สพฺพวาเรสุ   
เอกสวจเนเยว  นิปาโต ฯ  ตคฺฆ  โภ  อานนฺทาติ  เอว  เถเรน    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๒ 
 
ปริสมชฺเฌ  อตฺตโน  อุกกฺสิตภาว  ตฺวา  อหมฺป  เถร   
อุกฺกสิสฺสามีติ  เอวมาห ฯ   
        น  จ  โข  พฺราหฺมณาติ  เถโร  กริ  จินฺเตสิ  สมมฺา- 
สมฺพุทฺเธน  วณฺณิตชฺฌานมฺป  อตฺถ ิฯ  อวณฺณิตชฺฌานมฺป  อตฺถิ  
อย  ปน  พฺราหฺมโณ  สพฺพเมว  วณฺเณติ  ปเ ฺห   วิสวาเทติ   
น  โข  ปน  สกฺกา  อมสฺส  มุข  โอโลเกตุ  น  ปณฺฑปาต (๒) 
รกฺขิตุ ฯ  ป ฺห  อุชุ  กตฺวา  กเถสฺสามีติ  อิท  วตฺตุ อารทฺธ ฯ   
อนฺตร  กริตฺวาติ  อพฺภนฺตร  กริตฺวา ฯ  เอวรูป  โข  พฺราหฺมณ   
โส  ภควา  ฌาน  วณฺเณสีติ  อิธ  สพฺพสงฺคาหิกชฺฌาน  นาม   
กถิต ฯ   
        ยนโฺน  มยนฺติ  อย  กิร  พฺราหฺมโณ  วสฺสการพฺราหฺมณ   
อุสูยติ ฯ  เตน  ปุจฺฉิตป ฺหสฺส  อกถน  ปจฺจาสึสมาโน  กถิตภาว   
ตฺวา  วสฺสกาเรน  ปุจฺฉิตป ฺห  ปุนปฺปุน  ตสฺส  นาม   
คณฺหนฺโต  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ ฯ  มยา  ปุจฺฉิตป ฺห  ปน   
ยฏ ิโกฏิยา  อุปฺปเลนฺโต  วิย  เอกเทสเมว  กเถสีติ  อนตฺตมโน   
อโหสิ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                โคปกโมคฺคลฺลานสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        อฏม   ฯ 
                        __________________    
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๕๘๓ 
 
                        มหาปุณฺณมสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหาปุณฺณมสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ตทหูติ   
ตสฺมึ  อหุ ฯ  ตสฺมึ  ทิวเสติ  อตฺโถ ฯ  อุปวสนฺติ  เอตฺถาติ   
อุโปสโถ ฯ  อุปวสนฺตีติ  สีเลน  วา  อนสเนน  วา  อุเปตา  หุตฺวา  
วสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อย  ปเนตฺถ  อตฺถุทธฺาโร  อายามาวุโส   
กปฺปน  อุโปสถ  คมิสฺสามาติอาทีสุ  หิ  ปาติโมกขฺุทฺเทโส  
อุโปสโถ ฯ  อฏงฺคสมนฺนาคโต  โข  วิสาเข  อุโปสโถ   
อุปวุตฺโถติอาทีสุ (๑)  สีล ฯ  สุทฺธสฺส  เว  สทา  ผคฺคุ ฯ  สุทฺธสสฺุโปสโถ  
สทาติอาทีสุ (๒)   อุปวาโส ฯ  อุโปสโถ  นาม  นาคราชาติอาทีสุ  (๓)  
ป ฺตฺติ  น  ภิกฺขเว  ตทหุโปสเถ  สภิกฺขุกา  อาวาสาติ- 
อาทีสุ  (๔)  อุปวสิตพฺพทิวโส ฯ  อิธาป  โสเยว  อธิปฺเปโต ฯ  โส   
ปเนส  อฏมีจาตุทฺทสีปณฺณรสีเภเทน  ติวิโธ ฯ  ตสฺมา  เสสปท- 
ทฺวยนิวารณตฺถ  ปณฺณรเสติ  วุตฺต ฯ  เตน  วุตฺต  อุปวสนฺติ   
เอตฺถาติ  อุโปสโถติ ฯ  มาสปุณฺณตาย  ปุณฺณา  สมปฺุณฺณาติ   
ปุณฺณา ฯ  มาอิติ  จนฺโท  วุจฺจติ ฯ  โส  เอตฺถ  ปุณฺโณติ   
ปุณฺณมา ฯ  เอว  ปุณฺณาย  ปุณฺณมายาติ  อิมสฺมึ  ปททฺวเย   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เทสนฺติ  การณ ฯ  เตนหิ  ตฺว  ภิกขฺุ  สเก  อาสเน  นิสีทิตฺวา    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๔ 
 
ปุจฺฉาติ  กสมฺา  ภควา   ิตสฺส  อกเถตฺวา  นิสีทาเปสีติ ฯ  อย   
กิร  ภิกฺขุ  สฏ ิมตฺตาน  ปธานิยภิกฺขูน  สงฺฆตฺเถโร  สฏ ิ  ภิกขฺู   
คเหตฺวา  อร ฺเ  วสติ ฯ  เต  ตสฺส  สนฺติเก  กมฺมฏาน   
คเหตฺวา  ฆเฏนฺติ  วายมนฺติ ฯ  มหาภูตานิ  ปริคฺคณฺหนฺติ  อุปาทา- 
ยรูปานิ ฯ  นามรูปปจฺจยลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสน  ปริคฺคณฺหนฺติ ฯ   
อถ  เต  สาย  อาจริยูปฏาน  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺเน   
เถโร  มหาภูตปริคฺคหาทีนิ  ปุจฺฉติ ฯ  เต  สพฺพ  กเถนฺติ ฯ   
มคฺคผลป ฺห  ปุจฺฉิตา  ปน  กเถตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ  อถ  เถโร   
จินฺเตสิ  มม  สนฺติเก  เอเตส  โอวาทสฺส  ปริหานิ  นตฺถิ ฯ  อิเม   
จ  อารทฺธวีริยา  วิหรนฺติ ฯ  กุกกฺุฏสฺส  ปานียปวนกาลมตฺตมฺป  
เตส  ปมาทวิหาริตา    นตฺถิ ฯ  เอว  สนฺเตป  มคฺคผลานิ  นิพฺพตฺเตตุ  
น  สกโฺกนฺติ ฯ  อห  อิเมส  อชฌฺาสย  น  ชานามิ ฯ  พุทฺธเวเนยฺยา   
เอเต  ภวิสฺสนฺติ ฯ  คเหตฺวา  เน  สตฺถ ุ สนฺติก  คจฺฉามิ ฯ  อถ   
เนส  สตฺถา  จริยวเสน  ธมฺม  เทเสสฺสตีติ ฯ  เต  ภิกขฺู  คเหตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติก  อาคโต ฯ   
        สตฺถาป  สายณฺหสมเย  อานนฺทตฺเถเรน  อุปนตี  อุทก   
อาทาย  สรีร  อุตุ   คณฺหาเปตฺวา  มิคารมาตุปาสาทปริเวเณ   
ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสีทิ ฯ  ภิกขฺุสงฺโฆป  น  ปริวาเรตฺวา   
นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  สูรโิย  อตฺถงฺคเมติ ฯ  จนฺโท  อุคฺคจฺฉติ  
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        *เลมที่  ๙  มหาปุณฺณมสุตฺตวณฺณนา   หนา  ๕๘๕ 
 
มชฺฌฏาเน  ภควา  นิสินฺโน ฯ  จนฺทสฺส  ปภา  นตฺถิ ฯ  สูรยิสฺส  
ปภา  นตฺถิ ฯ จนฺทิมสูริยสฺส  ปภา  นตฺถิ  จนฺทิมสรูิยาน   
ปภ  มกฺเขตฺวา  ฉพฺพณฺณา  ยมกพุทฺธรสฺมิโย  วิชฺโชตมานา   
ปุ ฺชปุ ฺชา  (๑)  หุตฺวา  ทิสาวิทิสาสุ  ธาวนฺตีติ  สพฺพ  เหฏา   
วุตฺตนเยน  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  วณฺณภูมิ(๒)  นาเมสา ฯ  ธมฺมกถิกสฺเสเวตฺถ  
ถาโม  ปมาณ ฯ  ยตฺตก  สกฺโกติ ฯ  ตตฺตก  กเถตพฺพ ฯ  ทกฺุกถิตนฺติ  
น  วตฺตพฺพ ฯ  เอว  สนฺนสิินฺนาย  ปรสิาย  เถโร  อุฏหิตฺวา  
สตฺถาร  ป ฺหสฺส  โอกาส  กาเรสิ ฯ  ตโต  ภควา  สเจ   
อิมสฺมึ   ิตเก  ปุจฺฉนฺเต  อาจริโย  โน  อุฏ ิโตติ  เสสภิกฺขู   
อุฏหิสฺสนฺติ ฯ  เอว  ตถาคเต  อคารโว  กโต  ภวิสสฺติ ฯ  อถ  
นิสินฺนาว  ปุจฺฉิสฺสนฺติ ฯ  อาจริเย  อคารโว  กโต  ภวิสฺสติ ฯ  เอกคฺคา   
หุตฺวา  ธมฺมเทสน  ปฏิจฺฉิตุ น  สกกฺุณิสฺสนฺติ ฯ  อาจริเย  ปน  
นิสินฺเน  เตป  นิสีทิสฺสนติฺ ฯ  ตโต  เอกคฺคา  ธมฺมเทสน  ปฏิจฺฉิตุ   
สกฺกุณิสฺสนฺตีติ ฯ  อิมินา  การเณน  ภควา   ิตกสฺส  อกเถตฺวา  
นิสีทาเปตีติ ฯ   
        อิเม  น ุ โข  ภนฺเตติ  วิมติปุจฺฉา  วิย  กถิตา ฯ  เถโร   
ปน  ป ฺจกฺขนฺธาน  อุทยพฺพย  ปริคฺคณฺหิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต   
มหาขีณาสโว  นตฺถ ิ เอตสฺส  วิมติ ฯ  ชานนฺเตนป  ปน   
อชานนฺเตน  วิย  หุตฺวา  ปจฺุฉิตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  ห ิ ชานนฺโต    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๖ 
 
วิย  ปุจฺฉติ ฯ  ชานาติ  อยนฺติ  ตสฺส   วิสฺสชฺเชนฺโต  เอกเทสเมว   
กเถติ ฯ  อชานนฺเตน  วิย  ปุจฺฉิเต  ปน  กเถนฺโต  อิโต  จ   
เอตฺโต  จ  การณ  อาหริตฺวา  ปากฏ  กตฺวา  กเถติ ฯ  โกจิ   
ปน  อชานนฺโตป  ชานนฺโต  วิย  ปุจฺฉติ ฯ  เถโร  เอวรูป  วจน  
กึ  กริสฺสติ ฯ  ชานนฺโตเยว  ปน  อชานนฺโต  วิย  ปุจฺฉตีติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ฉนฺทมลูกาติ  ตณฺหามูลกา ฯ  เอวรูโป  สิยนติฺ  สเจ   
โอทาโต  โหตุกาโม ฯ  หริตาลวณฺโณ  วา  มโนสลิาวณฺโณ  วา   
สุวณฺณวณฺโณ  วา  สิยนติฺ  ปตฺเถติ  ฯ  สเจ  กาโฬ  โหตุกาโม 
นีลุปฺปลวณฺโณ  วา  อฺชวณฺโณ  วา  อตสีปุปฺผวณฺโณ  (๑)  วา 
สิยนฺติ  ปตฺเถติ ฯ  เอวเวทโนติ  กุสลเวทโน  วา  สุขเวทโน   
วา  สิยนฺติ  ปตฺเถติ ฯ  ส ฺาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ยสฺมา   
ปน  อตีเต  ปตฺถนา  นาม  นตฺถิ ฯ  ปตฺเถนฺเตนาป  จ  น   
สกฺกา  ต  ลทฺธธ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเนป  น  โหติ  น  หิ  โอทาโต   
กาฬภาว  ปตฺเถตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺเน  กาโฬ  โหติ  น  กาโฬ  
วา  โอทาโต ฯ  ทีโฆ  วา  รสฺโส ฯ  รสฺโส  วา  ทีโฆ ฯ  ทาน  ปน   
ทตฺวา  สีล  วา  สมาทิยิตฺวา  อนาคเต  ขตฺติโย  วา  โหมิ   
พฺราหฺมโณ  วาติ  ปตฺเถนฺตสฺส  ปตฺถนา  สมิชฺฌติ ฯ  ตสฺมา  
อนาคตเมว  คหิต ฯ    
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        *เลมที่  ๙  มหาปุณฺณมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๘๗ 
 
        ขนฺธาธิวจนนฺติ  ขนฺธาน  ขนฺธปณฺณตฺติ  กิตฺตเกน  โหตีติ   
ปุจฺฉติ ฯ   
        มหาภูตเหตูติ  ตโย  กุสลเหตูติอาทีสุ  (๑)  หิ  เหตุ  เหตุ   
วุตฺโต ฯ  อวิชฺชา  ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน  สาธารณตฺตา  สาธารณ- 
เหตุ ฯ  กุสลากุสล  อตฺตโน  อตฺตโน  วิปากทาเน  อุตฺตมเหตุ ฯ  
อิธ  ปจฺจยเหตุ  อธิปฺเปโต ฯ  ตตฺถ  ปวีธาตุ  มหาภูต  อิตเรส   
ติณฺณ  ภูตาน  อุปาทารูปสฺส  จ  ป ฺาปนาย  ทสฺสนตฺถาย  
เหตุ  เจว  ปจฺจโย  จ ฯ  เอว  เสเสสุป  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ผสฺโสติ  ผุฏโ  ภิกฺขเว  เวเทติ ฯ  ผุฏโ  ส ฺชานาติ  
ตุฏโ  เจเตตีติ  วจนโต  ผสฺโส  ติณฺณ  ขนฺธาน  ป ฺาปนาย   
เหตุ  เจว  ปจฺจโย  จ   ฯ  วิ ฺาณกฺขนฺธสฺสาติ  เอตฺถ  ปฏิสนฺธ-ิ 
วิ ฺาเณน  จ  ตาว  สทฺธ ึ คพฺภเสยฺยกาน  อุปริมปริจฺเฉเทน   
สมตึสรูปานิ  สมฺปยุตฺตา  จ  ตโย  จ  ขนฺธา  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ   
ต  นามรูป  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส  ป ฺาปนาย  เหตุ  เจว   
ปจฺจเย  จ ฯ  จกฺขุทฺวาเร  จกฺขุปสาโท  เจว  รูปารมฺมณ ฺจ   
รูป ฯ  สมฺปยตฺุตา  ตโย  ขนฺธา  นาม ฯ  ต  นามรูป   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส  ป ฺาปนาย  เหตุ  เจว  ปจฺจโย  จ ฯ  เอเสว   
นโย  เสสวิ ฺาเณสุ ฯ   
        กถ  ปน  ภนฺเตติ  อิท  กิตฺตเกน  น  โขติ  วฏฏ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๘ 
 
ปุจฺฉนฺโต  เอวมาห ฯ  สกกฺายทิฏ ิ  น  โหตีติ  อิท  วิวฏฏ   
ปุจฺฉนฺโต  เอวมาห ฯ  อย  รูเป  อสฺสาโทติ  อิมินา  ปริ ฺา- 
ปฏิเวโธ  เจว  ทุกฺขสจฺจ  จ  กถิต ฯ  อย  รูเป  อาทีนโวติ   
อิมินา  ปหานปฏเวโธ  เจว  สมุทยสจฺจ  จ ฯ  อิท  รูเป   
นิสฺสรณนฺติ  อิมินา  สจฺฉิกิริยาปฏิเวโธ  เจว  นิโรธสจฺจ  จ ฯ   
เย  อิเมสุ  ตีสุ  าเนสุ  สมฺมาทิฏ ิอาทโย  ธมฺมา ฯ  อย   
ภาวนาปฏิเวโธ  มคฺคสจฺจ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        พหิทฺธาติ  ปรสฺส  สวิ ฺาณเก  กาเย ฯ  สพพฺนิมิตฺเตสูติ   
อิมินา  ปน  อนินฺทฺริยพทฺธมฺป  สงฺคณฺหาติ ฯ  สวิ ฺาณเก   
กาเยติ  วจเนน  วา  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  กาโย  คหโิตว ฯ   
พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺตคฺคหเณน  อนินฺทฺริยพทฺธ  คณฺหาติ ฯ   
        อนตฺตกตานีติ  อนตฺตนิ  ตฺวา  กตานิ ฯ  กมตฺตาน   
ผุสิสฺสนฺตีติ  กตรสฺมึ  อตฺตนิ  ตฺวา  วิปาก  ทสฺเสนฺตีติ   
สสฺสตทสฺสน  โอกกฺมนโฺต  เอวมาห ฯ  ตณฺหาธิปเตยฺเยนาติ   
ตณฺหาเชฏเกน ฯ  ตตฺร  ตตฺราติ  เตสุ  เตสุ  ธมฺเมสุ ฯ   
สฏ ิมตฺตานนฺติ  อิเม  ภิกขฺู  ปกติกมฺมฏาน  ปชหตฺิวา  อ ฺ   
นวกมฺมฏาน  สมฺมสนฺตา  ปลลฺงฺก  อภินฺทิตฺวา  ตสฺมึเยว   
อาสเน  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                มหาปุณฺณมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                นวม   ฯ 
                                        _______________    
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๕๘๙ 
 
                                จุลลฺปุณฺณมสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  จุลฺลปุณฺณมสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ตุณฺหีภูต  
ตุณฺหีภูตนฺติ  ย  ย  ทิส  อนุวิโลเกติ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ตุณฺหี- 
ภูตเมว ฯ  อนุวิโลเกตฺวาติ  ป ฺจปสาทปฏิมณฺฑิตานิ  อกฺขีนิ   
อุมฺมีเลตฺวา  ตโต  ตโต  วิโลเกตฺวา  อนฺตมโส  หตฺถกุกฺกุจฺจ- 
ปาทกุกฺกุจฺจานมฺป  อภาว  ทิสฺวา ฯ  อสปฺปุริโสติ  ปาปปุริโส ฯ   
โน  เหต  ภนฺเตติ  ยสฺมา  อนฺโธ  อนฺธ  วิย  โส  ต  ชานิตุ   
น  สกโฺกติ ฯ  ตสฺมา  เอวมาหสุ ฯ  เอเตเนว  นเยน  อิโต  ปเรสุป   
วาเรสุ  ตีสุ  าเนสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อสทฺธมฺมสมนฺนาคโตติ  ปาปธมฺม- 
สมนฺนาคโต ฯ  อสปฺปุริสภตฺตีติ  อสปฺปุริสเสวโน ฯ อสปฺปุริส- 
จินฺตีติ  อสปฺปุริสจินฺตาย  จินฺตโก    ฯ  อสปฺปุริสมนฺตีติ  อสปฺปุรสิ- 
มนฺตน  มนฺเตตา ฯ  อสปฺปุริสวาโจติ  อสปฺปุริสวาจ  ภาสิตา ฯ   
อสปฺปุริสกมฺมนฺโตติ  อสปฺปุริสกมฺมาน  กตฺตา ฯ  อสปฺปุริส- 
ทิฏ ีติ  อสปฺปุริสทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต ฯ  อสปฺปุริสทานนฺติ   
อสปฺปุริเสหิ  ทาตพฺพ  ทาน ฯ  ตฺยสฺส  มิตฺตาติ  เต  อสฺส  มิตฺตา ฯ   
อตฺตพฺยาพาธายป  เจเตตีติ  ปาณ  หนสิสฺามิ ฯ  อทนิฺน  อาทิยิสฺสามิ  
มิจฺฉา  จริสฺสามิ ฯ  ทส  อกุสลกมฺมปเถ  สมาทาย  วตฺติสฺสามีติ   
เอว  อตฺตโน  ทุกฺขตฺถาย  จินฺเตติ ฯ  ปรพฺยาพาธายาติ  ยถา   
อสุโก  อสุก  ปาณ  หนติ ฯ  อสุกสฺส  สนฺตก  อทินนฺ  อาทิยติ  
ทส  อกุสลกมฺมปเถ  สมาทาย  วตฺตติ ฯ เอว  น  อาณาเปสฺสามีติ    
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                *เลมที่  ๙  เทวทหวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๙๐ 
 
เอว  ปรสฺส  ทุกฺขตฺถาย  จินฺเตติ ฯ  อุภยพฺยาพาธายาติ  อห   
อสุก ฺจ  อสุก ฺจ  คเหตฺวา  ทส  อกุสลกมฺมปเถ  สมาทาย   
วตฺติสฺสามีติ  เอว  อุภยทุกขฺตฺถาย  จินฺเตตีติ ฯ   
        อตฺตพฺยาพาธายป  มนฺเตตีติอาทีสุ  อห  ทส  อกุสลกมฺมปเถ   
สมาทาย  วตฺติสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  มนฺเตนฺโต  อตฺตพฺยาพาธาย  มนฺเตติ   
นาม  ฯ  อสุก  ทส  อกุสลกมฺมปเถ  สมาทาเปสฺสามีติ  มนฺเตนฺโต   
ปรพฺยาพาธาย  มนฺเตติ  นาม  ฯ  อ ฺเน  สทฺธ ึ มย  อุโภป   
เอกโต  หุตฺวา  ทส  อกุสลกมฺมปเถ  สมาทาย  วตฺติสฺสามาติ   
มนฺเตนฺโต  อุภยพฺยาพาธาย  มนฺเตติ  นาม  ฯ   
        อสกฺกจฺจ  ทาน  เทตีติ  เทยฺยธมฺมมฺป  ปุคฺคลมปฺ  น   
สกฺกโรติ ฯ  เทยฺยธมฺม  น  สกฺกโรติ  นาม  อุตฺตณฺฑุลาย 
สมนฺนาคต  อาหาร  เทติ  น  ปสนฺน  กโรติ ฯ  ปุคฺคล  น   
สกฺกโรติ  นาม  นิสีทนฏาน  อสมฺมชชฺิตฺวา  ยตฺถ  วา  ตตฺถ   
วา  นิสีทาเปตฺวา  ย  วา  ต  วา  อาธารก  เปตฺวา  ทาน   
เทติ ฯ  อสหตฺถาติ  อตฺตโน  หตฺเถน  น  เทติ ฯ  ทาสกมฺมการาทีนิ 
ทาเปติ ฯ  อจิตฺตีกตฺวาติ  เหฏา  วุตฺตนเยน  เทยฺยธมฺเมป  ปุคฺคเลป   
น  จิตฺตีการ  กตฺวา  เทติ ฯ  อปวิฏนฺติ  ฉฑฺเฑตุกาโม   
หุตฺวา  วมฺมิเก  โคธ   ปกขิฺปนฺโต  วิย  เทติ ฯ  อนาคมน- 
ทิฏ ิโกติ  โน  ผลปาฏิกงฺขี  หุตฺวา  เทติ ฯ   
        ตตฺถ  อุปฺปชฺชตีติ  น  ทาน  ทตฺวา  นิรเย  อุปฺปชฺชติ ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 591 

                        *เลมที่  ๙  จุลฺลปุณฺณมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๙๑ 
 
ย  ปน  เตน  ปาปลทฺธิกาย  มิจฺฉาทสฺสน  คหิต ฯ  ตาย   
มิจฺฉาทิฏ ิยา  นิรเย  อุปฺปชฺชติ ฯ  สุกกฺปกฺโข  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน   
เวทิตพฺโพ ฯ  เทวมหตฺตตาติ  ฉกามาวจรเทวา ฯ  มนุสฺสมหตฺตตาติ  (๒) 
ติณฺณ  กุลาน  สมฺปตฺติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  อิท   
ปน  สุตฺต  สทฺุธวฏฏวเสเนว  กถิตนฺติ ฯ   
                        จุลลฺปุณฺณมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        ทสม   ฯ 
                        ปมวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                __________________  
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๕๙๒ 
 
                                อนุปทวคฺควณฺณนา   
                                อนุปทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อนปุทสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เอตทโวจาติ  เอต  (๑)   
ปณฺฑิโตติอาทินา  นเยน  ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถรสฺส  คุณกถ   
อโวจ ฯ  กสมฺา ฯ  อวเสสตฺเถเรสุ  หิ  มหาโมคฺคลฺลานตฺ- 
เถรสฺส  อิทฺธิมาติ  คุโณ  ปากโฏ ฯ  มหากสฺสปสฺส  ธุตวาโทติ  
อนุรุทฺธตฺเถรสฺส  ทิพฺพจกฺขุโกติ ฯ  อุปาลิตฺเถรสฺส  วินยธโรติ ฯ   
เรวตตฺเถรสฺส  ฌายี  ฌานาภิรโตติ ฯ  อานนฺทตฺเถรสฺส  พหุสฺสโุตติ ฯ  เอว   
เตส  เตส  เถราน  เต  เต  คุณา  ปากฏา ฯ  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส   
ปน  อปากฏา ฯ  กสฺมา ฯ  ป ฺวโต  หิ  คุณา  น  สกฺกา   
อกถิตา  ชานตุิ ฯ  อิติ  ภควา  สาริปุตฺตสฺส  คุเณ  กเถสฺสามีติ   
สภาคปริสาย  สนฺนิปาต  อาคเมสิ ฯ  วิสภาคปุคฺคลาน   สนฺติเก   
วณฺณ  กเถตุ  น  วฏฏติ ฯ  เต  วณฺเณ  กถิยมาเน  อวณฺณเมว   
กเถนฺติ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  ทวิเส  เถรสฺส  สภาคปริสา  สนฺนิปติ ฯ   
ตสฺสา  สนฺนิปติตภาว  ทิสฺวา  สตฺถา  วณฺณ  กเถนฺโต  อิม   
เทสน  อารภิ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺฑิโตติ  ธาตุกุสลตา  อายตนกุสลตา  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทกุสลตา  านาฏานกุสลตาติ  อิเมหิ  จตูหิ  การเณหิ    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๙๓ 
 
ปณฺฑิโต ฯ  มหาป ฺโติอาทีสุ  มหาป ฺาทีหิ  สมนฺนาคโตติ   
อตฺโถ ฯ 
        ตตฺริท  มหาป ฺาทีน  นานตฺต  (๑)  ฯ ตตฺถ  กตมา   
มหาป ฺา ฯ  มหนฺเต  สีลกฺขนฺเธ  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา ฯ   
มหนฺเต  สมาธิกฺขนฺเธ ฯ  ป ฺากฺขนฺเธ ฯ  วิมุตฺติกฺขนฺเธ ฯ  วิมตฺุติ- 
าณทสฺสนกฺขนฺเธ  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา ฯ  มหนฺตานิ   
านาฏานานิ ฯ  มหนฺตา  วิหารสมาปตฺติโย ฯ  มหนฺตานิ  อริยสจฺจานิ  
มหนฺเต  สติปฏาเน ฯ  สมฺมปฺปธาเน ฯ  อิทฺธิปาเท ฯ  มหนฺตานิ   
อินฺทฺริยานิ ฯ  พลานิ ฯ  โพชฺฌงฺคานิ ฯ  มหนฺเต  อรยิมคฺเค ฯ  มหนฺตานิ   
สาม ฺผลานิ ฯ  มหนฺตา  อภิ ฺาโย ฯ  มหนฺต  ปรมตฺถ  นิพฺพาน   
ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา ฯ   
        กตา  ปถุุป ฺา ฯ  ปุถุ  นานากฺขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ   
ปุถุป ฺา ฯ  ปุถ ุ นานาธาตูสุ ฯ  ปุถ ุ นานาอายตเนสุ  ปถุุ   
นานาอตฺเถสุ  ปถุุ  นานาปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ  ปุถุ   
นานาอตฺเถสุ ฯ  ธมฺเมสุ  นิรุตฺตีสุ  ปฏภิาเนสุ  ปุถุ  นานา- 
สีลกฺขนฺเธสุ  ปุถุ  นานาสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนกฺ- 
ขนฺเธสุ ฯ  ปถุุ  นานาานาาเนสุ ฯ  ปถุุ  นานาวิหารสมาปตฺตีสุ ฯ   
ปุถุ  นานาอริยสจฺเจสุ ฯ  ปุถุ  นานาสติปฏาเนสุ ฯ  ปถุุ  นานา- 
สมฺมปธาเนสุ ฯ  อิทฺธิปาเทสุ ฯ  อินฺทรฺิเยสุ ฯ  พเลสุ ฯ  โพชฺฌงฺเคสุ   ปุถ ุ   
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นานาอริยมคฺเคสุ  สาม ฺผเลสุ  อภิ ฺาสุ  ปุถุ  นานาชน- 
สาธารณธมฺเม  สมติกฺกมฺม  ปรมตฺเถ  นิพฺพาเน  าณ  ปวตฺตตีติ  
ปุถุป ฺา ฯ   
        กตมา  หาสป ฺา ฯ  (๑)  อิเธกจฺโจ  หาสพหุโล  เวทพหุโล   
ตุฏ ิพหุโล  ปาโมชฺชพหโุล  สีส  ปรปิูเรติ ฯ  อินทฺฺริยสวร   
ปริปูเรติ ฯ  โภชเน  มตฺต ฺ ุต ฯ  ชาคริยานุโยค  สีลกฺขนฺธ  
สมาธิกฺขนฺธ ฯ  ป ฺากฺขนฺธ ฯ  วิมุตฺติกฺขนฺธ ฯ  วิมตฺุติาณทสฺส- 
นกฺขนฺธ  ปรปิูเรตีติ  หาสป ฺโ ฯ  หาสพหุโล  ปาโมชฺชพหุโล   
านาฏาน  ปฏิวิชานาตีติ  หาสปฺโญ  ฯ    หาสพหุโล วิหาร- 
สมาปตฺติโย  ปริปูเรตีติ  หาสป ฺา ฯ  หาสพหุโล  อริยสจฺจานิ   
ปฏิวิชฺฌติ ฯ  สติปฏาเน ฯ  สมฺมปฺปธาเน ฯ  อิทฺธิปาเท ฯ  อินฺทฺริยานิ  
พลานิ ฯ  โพชฺฌงฺคานิ ฯ  อริยมคฺเค   ภาเวตีติ  หาสป ฺโญ ฯ  
หาสพหุโล  สาม ฺผลานิ  สจฺฉิกโรติ ฯ  อภิ ฺาโย  ปฏิวิชฌฺตีติ   
หาสป ฺา ฯ  หาสพหุโล  เวทตุฏ ิปาโมชฺชพหุโล  ปรมตฺถ   
นิพฺพาน  สจฺฉิกโรตีติ  หาสป ฺา ฯ   
        กตมา  ชวนป ฺา ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  รปู  อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺน  ฯเป ฯ  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา ฯ  สพฺพ  รปู  อนิจฺจโต  
ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  ทุกฺขโต  ขิปฺป ฯ  ชวตีต   ชวน- 
ป ฺา ฯ  ยา  กาจิ  เวทนา  ฯเป ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  วิ ฺาณ    
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อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  ฯเป ฯ  สพฺพ  วิ ฺาณ  อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต  อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  จกฺขุ  ฯเป ฯ   
ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  
ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ   
ขยฏเน ฯ  ทุกฺข  ภยฏเน ฯ  อนตฺตา  อสารกฏเนาติ  ตุลยิตฺวา  
ตีรยิตฺวา  วิภาวยิตฺวา  วิภูต  กตฺวา  รูปนิโรเธ  นิพฺพาเน   
ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  เวทนา ฯ  ส ฺา ฯ  สงฺขารา  
วิ ฺาณ ฯ  จกฺขุ  ฯเป ฯ  ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ   
ขยฏเน  ฯเป ฯ  วิภูต  กตฺวา  ชรามรณนิโรเธ  นพฺิพาเน  ขิปฺป   
ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  ฯเป ฯ   
วิ ฺาณ  จกฺขุ ฯเป ฯ  ชรามรณ อนิจฺจ  สงฺขต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
ขยธมฺม  วยธมฺม  วิราคธมฺม  นิโรธธมฺมนฺติ  ตุลยิตฺวา  ตีรยิตฺวา   
วิภาวยิตฺวา  วิภูต  กตฺวา  ชรามรณนิโรเธ  นิพฺพาเน  ขิปฺป   
ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ   
        กตมา  ติกฺขป ฺา ฯ  ขิปฺป  กิเลเส  ฉินฺทตีติ  ติกฺข- 
ป ฺา ฯ  อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสติ  อุปฺปนฺน  พฺยาปาท- 
วิตกฺก  อุปฺปนฺน  วิหึสาวิตกฺก  อุปฺปนนฺุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล   
ธมฺเม  อุปฺปนฺน  ราค  โทส  โมห  โกธ  อุปนาห  มกฺข  ปฬาส   
อิสฺส  มจฺฉริย  มาย  สาเยฺย  ถมฺภ  สารมฺภ  มาน  อติมาน   
มท  ปมาท  สพฺเพ  กิเลเส  สพฺเพ  ทจฺุจริเต  สพฺเพ  อภิสงฺขาเร    
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สพฺเพ  ภวคามิเก  กมฺเม  นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ   
พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  คเมตีติ  ติกฺขป ฺา ฯ  เอกสฺมึ  อาสเน  
จตฺตาโร  อรยิมคฺคา ฯ  จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ ฯ  จตสฺโส   
ปฏิสมฺภิทาโย    จ  อภิ ฺาโย  อธิคตา  โหนฺติ  สจฺฉิกตา   
ผุสิตาป ฺายาติ  ติกฺขป ฺา ฯ   
        กตมา  นิพฺเพธิกป ฺา ฯ  อิเธกจฺโจ  สพฺพสงฺขาเรสุ   
อุพฺเพคพหุโล  โหติ  อุตฺราสพหุโล  อุกฺกณฺนพหุโล  อรติพหุโล   
อนภิรติพหุโล  พหิมุโข  น  รมติ  สพฺพสงฺขาเรสุ ฯ  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ   
อปฺปทาลิตปุพฺพ  โลภกฺขนฺธ  นิพฺพิชฌฺติ  ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิก- 
ป ฺา ฯ  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  อปฺปทาลติปุพฺพ  โทสกฺขนฺธ    
โมหกฺขนฺธ ฯ  โกธ ฯ  อุปนาห  ฯเป ฯ  สพฺเพ  ภวคามิเก  กมฺเม  
นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิกป ฺา ฯ 
        อนุปทธมฺมวิปสฺสนนฺติ  สมาปตฺติวเสน  วา  ฌานงฺควเสน  
วา  อนุปฏิปาฏิยา  ธมฺมวิปสฺสน  วิปสสฺติ ฯ  เอว  วิปสฺสนฺโต   
อฑฺฒมาเสน  อรหตฺต  ปตฺโต ฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ปน   
สตฺตหิ  ทิวเสหิ ฯ  เอว  สนฺเตป  สาริปุตฺตตฺเถโร  มหาป ฺ- 
วนฺตตโร ฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  หิ  สาวกาน  สมฺมสนจาร   
ยฏ ิโกฏิยา  อุปฺปเลนฺโต  วิย  เอกเทสเมว  สมฺมสนโฺต  สตฺตทิวเส   
วายมิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต ฯ  สาริปุตฺตตฺเถโร  เปตฺวา  พุทฺธาน   
ปจฺเจกพุทฺธาน ฺจ  สมฺมสนจาร  สาวกาน  สมฺมสนจาร    
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นิปฺปเทส  สมฺมสิ ฯ  เอว  สมฺมสนฺโต  อฑฺฒมาส  วายมิ ฯ  อรหตฺต ฺจ   
กิร  ปตฺวา  อ ฺาสิ  เปตฺวา  พุทฺเธ  จ  ปจฺเจกพุทฺเธ   
จ  อ ฺโ  สาวโก  นาม  ป ฺาย  มยา  ปตฺตพฺพ  ปตฺตุ   
สมตฺโถ  นาม  น  ภวิสฺสตีติ ฯ  ยถา  หิ  ปุรโิส  เวฬุยฏ ึ   
คณฺหิสฺสามีติ  มหาชฏ    เวฬุ  ทิสฺวา  ชฏ  ฉินฺทนฺตสฺส  ปป ฺโจ   
ภวิสฺสตีติ  อนฺตเรน  หตฺถ  ปเวเสตฺวา  สมฺปตฺตเมว  ยฏ ึ  มูเล   
จ  อคฺเค  จ  ฉินฺทิตฺวา  อาทาย  ปกฺกเมยฺย ฯ  โส  กิ ฺจาป   
ปมตร  คจฺฉติ ฯ  ยฏ ึ  ปน  สาร  วา  อุชุ  วา  น  ลภติ ฯ  
อปโร  จ  ตถารูปเมว  เวฬุ  ทิสฺวา  สเจ  สมฺปตฺต  ยฏ ึ   
คณฺหิสฺสามิ ฯ  สาร  วา  อุชุ  วา  น  ลภิสฺสามีติ  กจฺฉ  พนฺธิตฺวา   
มหนฺเตน  สตฺเถน  เวฬุชฏ  ฉินฺทิตฺวา  สารา  เจว  อุชู  จ   
ยฏ ิโย  อุจฺจินิตฺวา  อาทาย  ปกกฺเมยฺย ฯ  อย  กิ ฺจาป  ปจฺฉา   
คจฺฉติ ฯ  ยฏ ิโย  ปน  สารา  เจว  อุช ู จ  ลภติ ฯ  เอว   
สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ ฯ  อิเมส  ทฺวินฺน  เถราน สมฺมสนจาราน   ฯ 
        เอว  ปน  อฑฺฒมาส  วายมิตฺวา  ธมฺมเสนาปติสาริ- 
ปุตฺตตฺเถโร  สูกรขตเลณทฺวาเร  ภาคิเนยฺยสฺส  ทีฆนข- 
ปริพฺพาชกสฺส  เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต  เทสิยมาเน  ทสพล   
วีชยมาโน   ิโต  เทสนานุสาเรน  าณ  เปเสตฺวา  ปพฺพชิต- 
ทิวสโต  ปฏาย   ปณฺณรสเม  ทิวเส  สาวกปารมีาณสฺส   
มตฺถก  ปตฺวา  สตฺตสฏ ิาณานิ  ปฏวิิชฺฌิตฺวา  โสฬสวิธป ฺ    
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อนุปฺปตฺโต ฯ   
        ตตฺริท  ภิกฺขเว  สาริปุตฺตสฺส  อนุปทธมฺมวิปสฺสนายาติ   
ยา  อนุปทธมฺมวิปสฺสน  วิปสฺสตีติ  อนุปทธมฺมวิปสฺสนา  วุตฺตา  
ตตฺร  อนุปทธมฺมวิปสฺสนาย  สาริปุตฺตสฺส  อิท  โหติ ฯ  อิทานิ   
วตฺตพฺพ  ตนฺต  วิปสฺสนาโกฏาส  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
        ปเม  ฌาเนติ  เย  ปเม  ฌาเน  อนฺโตสมาปตฺติย   
ธมฺมา ฯ  ตฺยสฺสาติ  เต  อสฺส ฯ  อนุปทววตฺถิตา  โหนฺตีติ  อนุ- 
ปฏิปาฏิยา  ววตฺถิตา  ปริจฺฉินฺนา  าตา  วิทิตา  โหนฺติ ฯ   
กถ ฯ  เถโร  หิ  เก  ธมฺเม  โอโลเกนฺโต  อภินิโรปนลกฺขโณ   
วิตกฺโก  วตฺตตีติ  ชานาติ ฯ  ตถา  อนุมชฺชนลกฺขโณ  วิจาโร ฯ   
ผรณลกฺขณา  ปติ ฯ  สาตลกฺขณ  สุข ฯ  อวิกฺเขปลกฺขณา   
จิตฺเตกคฺคตา ฯ  ผุสนลกฺขโณ  ผสฺโส ฯ  เวทยิตลกฺขณา  เวทนา  
ส ฺชานนลกฺขณา  ส ฺา ฯ  เจตยิตลกฺขณา  เจตนา ฯ  วิชานน- 
ลกฺขณ  วิ ฺาณ ฯ  กตฺตุกมฺยตาลกฺขโณ  ฉนฺโท ฯ  อธิโมกฺข- 
ลกฺขโณ  อธิโมกฺโข ฯ  ปคฺคหลกฺขณ  วีริย ฯ  อุปฏานลกฺขณา  สติ  
มชฺฌตฺตลกฺขณา  อุเปกฺขา ฯ  อนุนยมนสิการลกฺขโณ  มนสิกาโร   
วตฺตตีติ  ชานาติ ฯ  เอว  ฌาน  อภินิโรปนฏเน  วิตกฺก  สภาวโต   
ววตฺถเปติ  ฯเป ฯ  อนุนยมนสิการ  สภาวภาวโต  ววตฺถเปติ ฯ  เตน 
วุตฺต  ตฺยาสฺส  ธมฺมา  อนุปทววตฺถิตา  โหนฺตีติ ฯ   
        วิทิตา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อุปฺปชชฺมานา  วิทิตา  ปากฏาว    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๙๙ 
 
หุตฺวา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  วิทติา  อุปฏหนฺตีติ  ติฏมานาป  วิทิตา   
ปากฏาว  หุตฺวา  ติฏนฺติ ฯ  วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺตีติ   
นิรุชฺฌมานาป  วิทิตา  ปากฏาว  หุตฺวา  นิรชฺุฌนฺติ ฯ  เอตฺถ   
ปน  ตาณตา  เจว  าณพหตา  (๑)  จ  โมเจตพฺพา ฯ  ยถา   
หิ  เตเนว  องฺคุลคฺเคน  ต  องฺคุลคฺค  น  สกฺกา  ผุสิตุ ฯ   
เอวเมว  เตเนว จิตฺเตน  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาโท  วา   ิติ   
วา  ภงฺโค  วา  น  สกฺกา  ชานิตุนฺติ ฯ  เอว  ตาว  ตาณตา  
โมเจตพฺพา ฯ  ยท ิ ปน  เทฺว  จิตฺตานิ  เอกโต  อุปฺปชฺเชยฺยุ ฯ   
เอเกน  จิตฺเตน  เอกสฺส  อุปฺปาโท  วา   ิติ  วา  ภงฺโค  วา   
สกฺกา  ภเวยฺย  ชานิตุ ฯ  เทฺว  ปน  ผสสฺา  วา  เวทนา   
วา  ส ฺา  วา  เจตนา  วา  จิตฺตานิ  วา  เอกโต  วา 
อุปฺปชฺชนกานิ  นาม  นตฺถิ ฯ  เอเกกเมว  อุปฺปชชฺติ ฯ  เอว  พหุจิตฺตตา   
โมเจตพฺพา ฯ  เอว  สนฺเต  กถ  มหาเถรสฺส  ส ฺา  อนฺโตสมาปตฺติย   
โสฬสธมฺมา  วิทิตา  ปากฏา  โหนฺตีติ ฯ  วตฺถารมฺมณาน   
ปริคฺคหิตตาย ฯ  เถเรน  หิ  วตฺถุ ฺเจว  อารมฺมณ ฺจ  ปริคฺคหิต  
เตนสฺส  เตส  ธมฺมาน  อุปฺปาท  อาวชฺชนฺตสฺส  อุปปฺาโท   
ปากโฏ  โหติ ฯ  าน  อาวชฺชนฺตสฺส  าน  ปากฏ  โหติ  
เภท  อาวชฺชนฺตสฺส  เภโท  ปากโฏ  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต   
วิทิตา  อุปฺปชฺชนฺติ  วิทิตา  อุปฏหนฺติ  วิทิตา  อพฺภตฺถ   
คจฺฉนฺตีติ ฯ  อหุตฺวา  สมฺโภนฺตีติ  อิมินา  อุทย  ปสฺสติ ฯ  หุตฺวา    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๐ 
 
ปฏิเวนฺตีติ  อิมินา  วย  ปสฺสติ ฯ   
        อนุปาโยติ  ราควเสน  อนุปคมโน  หุตฺวา ฯ  อนปาโยติ   
ปฏิฆวเสน  อนปคโต ฯ  อนิสฺสิโตติ  ตณฺหาทิฏ ินิสฺสเยหิ   
อนิสฺสิโต ฯ  อปฺปฏิพทฺโธติ  ฉนฺทราเคน  อพทฺโธ ฯ  วิปฺปมุตฺโตติ   
กามราคโต  วิปฺปมุตฺโต ฯ  วิสยุตฺโตติ  จตูหิ  โยเคหิ  สพฺพกิเลเสหิ   
วา  วิสยุตฺโต ฯ  วิมริยาทีกเตนาติ  นิมฺมริยาทีกเตน ฯ  เจตสาติ  
เอววิเธน  จิตฺเตน  วิหรติ ฯ   
        ตตฺถ  เทฺว  มริยาทา  กิเลสมริยาทา  จ  อารมฺมณมริยาทา   
จ ฯ  สเจ  หสิฺส  อนฺโตสมาปตฺติย  ปวตฺเต  โสฬธมฺเม  อารพฺภ  
ราคาทโย  อุปฺปชฺเชยฺยุ ฯ  กิเลสมริยาเทน     ภเวยฺย ฯ  เตสุ   
ปนสฺส  เอโกป  น  อุปฺปนฺโนติ  กิเลสมริยาทา  นตฺถิ ฯ  อารมฺมณ- 
มริยาทา  นตฺถิ   สเจ  ปนสฺส  อนฺโตสมาปตฺติย  ปวตฺเต  โสฬส- 
ธมฺเม  อาวชฺเชนฺตสฺส  เอกจฺเจ  อาปาถ  นาคจฺเฉยฺยุ ฯ เอวมสฺส   
อารมฺมณมริยาทา  ภเวยฺยุ ฯ  เต  ปนสสฺ  เตรสธมฺเม  อาวชฺเชนตฺสฺส  อาปาถ   
อนาคตธมฺมา   นาม  นตฺถีติ  อารมฺมณมริยาทาป  นตฺถิ ฯ 
        อปราป  เทฺว  มริยาทา  วิกฺขมฺภนมริยาทา  จ  สมุจฺเฉท- 
มริยาทา  จ ฯ  ตาสุ  สมุจฺเฉทมริยาทา  อุปริ  อาคมิสฺสติ ฯ  
อิมสฺมึ  ปน  าเน  วิกฺขมฺภนมริยาทา  อธิปฺเปตา ฯ  ตสฺส   
วิกฺขมฺภิตปจฺจนีกตฺตา  นตฺถีติ  วิมริยาทิกเตน  เจตสา  วิหรติ ฯ   
        อุตฺตรินสิฺสรณนฺติ  อิโต  อุตฺตรินสิฺสรณ ฯ  อ ฺเสุ  จ   
สุตฺเตสุ  อุตฺตรินิสฺสรณนติฺ  นิพฺพาน  วุตฺต ฯ  อิธ  ปน  อนุตฺตโร    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๐๑ 
 
วิเสโส  อธิปเฺปโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตพฺพหุลีการาติ  ตสฺส  ปชานนสฺส   
พหุลีกรเณน ฯ  อตฺถิเตฺววสฺส  โหตีติ  ตสฺส  เถรสฺส  อตฺถีต 
ตเยว  ทฬฺหตร  โหติ ฯ  อิมินา  นเยน  เสสวาเรสุป  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทุติยวาเร  ปน  สมฺปสาทนฏเน  สมฺปสาโท ฯ  สภาวโต   
ววตฺถเปติ ฯ   
        จตุตฺถวาเร  อุเปกฺขาติ  สุขฏาเน  เวทนูเปกฺขาว ฯ   
ปสฺสทฺธตฺตา  เจตโส  อนาโภโคติ  โย  โส  ยเทว  ตตฺถ  สุขนฺติ   
เจตโส  อาโภโค ฯ  เอเตเนต  โอฬารกิมกฺขายตีติ  เอว  ปสฺสทฺธตฺตา  
เจตโส  อนาโภโค  วุตฺโต ฯ  ตสฺส  อภาวาติ  อตฺโถ ฯ  
สติปาริสุทฺธีติ  ปริสุทฺธาสติเยว ฯ  อุเปกฺขาป  ปาริสุทฺธิอุเปกฺขา ฯ   
        สโต  วุฏหตีติ  สติยา  สมนฺนาคโต  าเณน  สมฺปชาโน   
หุตฺวา  วุฏาติ ฯ  เต  ธมฺเม  สมนุสฺสรตีติ  ยสมา  เนว- 
ส ฺานาส ฺายตเน  พุทฺธานเยว  อนุปทธมฺมวิปสฺสนา  
โหติ  น  สาวกาน ฯ  ตสฺมา  เอตฺถ  กลาปวิปสฺสน  ทสฺเสนฺโต   
เอวมาห ฯ  ป ฺาย  จสฺส  ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺตีติ   
มคฺคป ฺาย  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทิสฺวา  จตฺตาโร  อาสวา   
ขีณา  โหนฺติ ฯ  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  สมถวิปสฺสน  ยคุนทฺธ   
อาหริตฺวา  อรหตฺตปฺปตฺตวาโรป  อตฺถ ิ นิโรธสมาปตฺติ- 
สมาปนฺนวาโรป ฯ  อรหตฺตปฺปตฺตวาโร  อิธ  คหิโต  ฯ นโิรธ    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๒ 
 
ปน  จิตฺตวสิตาย  อปราปร  สมาปชชฺสิฺสตีติ  วทนฺติ ฯ   
        ตตฺถสฺส  ยสฺม ึ กาเล  นิโรธสมาปตฺติ  สีส  โหติ  นิโรธสฺส  
วาโร  อาคจฺฉติ ฯ  ผลสมาปตฺติ  คุฬฺหา  โหติ ฯ  ยสฺมึ  กาเล   
ผลสมาปตฺติ  สีส  โหติ ฯ  ผลสมาปตฺติยา  วาโร  อาคจฺฉติ   
นิโรธสมาปตฺติ  คุฬฺหา  โหติ ฯ  ชมฺพุทีปวาสิโน  เถรา  ปน  
วทนฺติ  สาริปุตฺตตฺเถโร  สมถวิปสฺสน  ยุคนทฺธ  อาหริตฺวา   
อนาคามิผล  สจฺฉิกตฺวา  นิโรธ  สมาปชฺช ิ นิโรธา  วุฏาย   
อรหตฺต  ปตฺโตติ ฯ  เต  ธมฺเมติ  อนฺโตสมาปตฺติย  ปวตฺเต  
ติสมุฏานิกรูปธมฺเม ฯ  เหฏา  เนวส ฺานาส ฺายตน-   
สมาปตฺติย  ปวตฺตธมฺเม  วา ฯ  เตป  ห ิ อิมสฺมึ  วาเร  วิปสฺสิตพฺพา   
ธมฺมาว  (๑)  ตสฺมา  เต  วา  วิปสฺสตีติ  ทสฺเสตุ อิท  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        วสิปฺปตฺโตติ  จิณฺณวสิต  ปตฺโต ฯ  ปารมิปฺปตฺโตติ  นิปฺผตฺตึ   
ปตฺโต  โอรโสติอาทีสุ  เถโร  ภควโต  อุเร  นิพฺพตฺตสทฺท   
สุตฺวา  ชาโตติ  โอรโส ฯ  มุเขน  ปภาวิต  สทฺท  สตฺุวา  ชาโตติ  
มุขโต  ชาโต ฯ  ธมฺเมน  ปน  ชาตตฺตา  นิมฺมิตตฺตา    ธมฺมโช  
ธมฺมนิมฺมิโต ฯ  ธมฺมทายสฺส  อาทิยนโต  ธมฺมทายาโท ฯ  อามสิทายสฺส   
อนาทิยนโต  โน  อามิสทายาโทติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ 
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                อนุปทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา 
                                                ปม   ฯ 
                                __________________  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๖๐๓ 
 
                                        ฉพฺพิโสธนสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ฉพฺพิโสธนสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ขีณา  ชาตีติ- 
อาทีสุ  เอเกนาป  ปเทน  อ ฺา  พฺยากตาว  โหติ ฯ  ทฺวีหิป ฯ   
อิธ  ปน  จตูหิ  ปเทหิ  อ ฺ  พฺยากรณ  อาคต ฯ   ทิฏเ   
ทิฏวาทิตาติอาทีสุ  ยาย  เจตนาย  ทิฏเ  ทิฏ  เมติ  วทติ  
สา  ทิฏเ  ทฏิวาทิตา  นาม  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ   
อยมนุธมฺโมติ  อย  สภาโว ฯ  อภินนทฺิตพฺพนฺติ  น  เกวล   
อภินนฺทิตพฺพ ฯ  ปรินิพฺพุตสฺส  ปนสฺส  สพฺโพป  ขีณาสวสกฺกาโร   
กาตพฺโพ ฯ  อุตฺตริปโ ฺหติ  สเจ  ปนสสฺ  เวยฺยากรเณน   
อสนฺตุฏา  โหถ ฯ  อุตฺตริมฺป  อย  ปโ ฺห  ปุจฺฉิตพฺโพติ   
ทสฺเสติ ฯ  อิโต  ปเรสุป  ตีสุ  วาเรสุป  อยเมว  นโย ฯ   
        อพลนฺติ  ทุพฺพล ฯ  วิราคุนนฺติ  วิคจฺฉนสภาว ฯ  อนสฺสาสิกนฺติ   
อสฺสาสวิรหิต ฯ  อุปายูปาทานาติ  ตณฺหาทิฏ ีนเมต  อธิวจน ฯ   
ตณฺหาทิฏ ิโย  ห ิ เตภูมกธมฺเม  อุเปนฺตีติ  อุปายา ฯ  (๑)  อุปาทิยนฺตีติ   
อุปาทานา ฯ  เจตโส  อธิฏานาภินิเวสานุสยาติป  ตาสเยว   
นาม ฯ  จิตฺต  หิ  ตณฺหาทิฏ ีหิ  สกฺกายธมฺเมสุ  ติฏติ   
อธิติฏตีติ    ตณฺหาทิฏ ิโย  เจตโส  อธิฏานา ฯ  ตาหิ    ต   
อภินิวิสตีติ  อภินิเวสา ฯ  เอตาหิเยว  ต  อนุเสตีติ  อนุสยาติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  ขยา  วิราคาติอาทีสุ  ขเยน  วิราเคนาติ  อตฺโถ ฯ    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๔ 
 
สพฺพานิ   เจ   ตานิ  อ ฺม ฺเววจนาเนว ฯ   
        ปวีธาตูติ  ปติฏานธาตุ ฯ  อาโปธาตูติ  อาพนฺธนธาตุ ฯ   
เตโชธาตูติ  ปริปาจนธาตุ ฯ  วาโยธาตูติ  วิตฺถมฺภนธาตุ ฯ   
อากาสธาตูติ  อสมฺผุฏธาตุ ฯ  วิ ฺาณธาตูติ  วิชานนธาตุ ฯ   
อนตฺตโต  อุปคจฺฉินฺติ  อห  อตฺตาติ  อตฺตโกฏาเสน  น   
อุปาคมึ  น  จ  ปวีธาตุนิสฺสิตนฺติ  ปวีธาตุนิสฺสิตา   
เสสธาตุโย  จ  อุปาทารูป ฺจ  อรูปกฺขนฺธา  จ ฯ  เตป  หิ  นิสฺสิต- 
วตฺถุรูปาน  ปวีธาตุนิสฺสิตตฺตา  เอเกน  ปรยิาเยน  ปวี- 
ธาตุนิสฺสิตาว ฯ  ตสฺมา  น  จ  ปวีธาตุนิสฺสิตนฺติ  วทนฺโต   
เสสรูปารูปธมฺเมป  อตฺตโต  น  อุปคจฺฉินฺติ  วทติ ฯ  อากาส- 
ธาตุนิสฺสิตปเท  ปน  อวินิพฺโภควเสน  สพฺพมฺป  ภูตุปาทารูป   
อากาสธาตุนิสฺสิต  นาม ฯ  ตถา  ต  นิสสฺิตรูปวตฺถุกา  อรูปกฺขนฺธา ฯ  
เอว  อิธาป  รูปารูป  คหติเมว  โหติ ฯ  วิ ฺาณธาตุนิสฺสิตปเท   
ปน  สหชาตา  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏานรูป ฺจ  วิ ฺาณ- 
ธาตุนิสฺสิตนฺติ  รูปารูป  คหิตเมว  โหติ ฯ   
        รูเป  จกขฺุวิ ฺาเณ  จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺเพสุ  ธมฺเมสูติ   
เอตฺถ  ย  อตีเต  จกฺขุทฺวารสฺส  อาปาถ  อาคนฺตฺวา  นิรุทฺธ  
ย ฺจ  อนาคเต  อาปาถ  อาคนฺตฺวา  นิรชฺุฌิสฺสติ ฯ  ย  จ  
เอตรหิ  อาคนฺตฺวา  นิรุทฺธ  ต  สพฺพ  รูป  นาม  ฯ  ย  ปน   
อตีเตป  อาปาถ  อนาคนฺตฺวา  นิรุทฺธ ฯ  อนาคเตป  อนาคนฺตฺวา    
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                *เลมที่  ๙  ฉพฺพิโสธนสุตฺตวณฺณนา หนา  ๖๐๕ 
 
นิรุชฺฌิสฺสติ ฯ  เอตรหิป  อนาคนฺตฺวา  นิรุทฺธ ฯ  ต  จกฺขุ- 
วิ ฺาเณน วิ ฺาตพฺพธมฺเมสุ  สงฺคหิตนฺติ  วุตฺเต  เตปฏก- 
จุลฺลาภยตฺเถโร  อาห  อิมสฺมึ  าเน  เทฺวธา  กโรถ ฯ  อุปริ   
ฉนฺโทวาเร  กินฺติ  กริสฺสถ  นยิท  ลพฺภตีติ ฯ  ตสฺมา  ตีสุ   
กาเลสุ  อาปาถ  อาคต  วา  อนาคต  วา  สพฺพมฺป  น  รูปเมว ฯ  
จกฺขุวิ ฺาณสมฺปยุตฺตา  ปน  ตโย  ขนฺธา  จกฺขุวิ ฺาณ- 
วิ ฺาตพฺพธมฺมาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  จกฺขุ- 
วิ ฺาเณน  สทฺธึ  วิ ฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสูติ ฯ  ฉนฺโทติ  ตณฺหา- 
ฉนฺโท ฯ  ราโคติ  เสฺวว  รชฺชนวเสน  ราโค นนฺทีติ  เสฺวว   
อภินนฺทนวเสน  นนฺท ีฯ  ตณฺหาติ  เสฺวว  ตณฺหายนวเสน  ตณฺหา ฯ   
เสสทฺวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  อหงฺการมมงฺการมานานุสยาติ  เอตฺถ   
อหงฺกาโร  มาโน ฯ  มมงฺกาโร  ตณฺหา ฯ  เสฺวว  มานานุสโย ฯ   
อาสวาน  ขยาณายาติ  อิท  ปุพฺเพนิวาส  ทิพฺพจกฺขุ ฺจ   
อวตฺวา  กสฺมา  วุตฺต ฯ  ภิกฺขู  โลกิยธมมฺ  น  ปุจฺฉนฺติ  
โลกุตฺตรเมว  ปุจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมา  ปุจฺฉิตป ฺหเยว  กเถนฺโต  
เอวมาห ฯ  เอกวิสชฺชิตสุตฺต  นาเมต ฯ  ฉพฺพิโสธนนฺติปสฺส  นาม ฯ  
เอตฺถ  หิ  จตฺตาโร  โวหารา  ป ฺจกฺขนฺธา  ฉ  ธาตุโย  ฉ   
อชฺฌตฺติกพาหิรานิ  อายตนานิ  อตฺตโน  สวิ ฺาณกกาโย   
ปเรส  สวิ ฺาณกกาโยติ  อิเม  ฉ  โกฏาสา  วิสุทฺธา ฯ  ตสฺมา   
ฉพฺพิโสธนิยนฺติ  วุตฺต ฯ  ปรสมุทฺทวาสิตฺเถรา  ปน  อตฺตโน  จ  ปรสฺส    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๖ 
 
จ  วิ ฺาณกกาย  เอกเมว  กตฺวา  จตูหิ  อาหาเรหิ  สทฺธ  ฉ   
โกฏาเส  วทนฺติ ฯ   
        อิเม  ปน  ฉ  โกฏาสา  กินฺเต  อธิคต ฯ  กินฺติ  เต   
อธิคต ฯ  กทา  เต  อธิคต ฯ  กตฺถ  เต  อธิคต ฯ  กตเม  เต  กิเลสา   
ปหีนา ฯ  กตเมส  ตฺว  ธมมฺาน  ลาภีติ(๑)  เอว  วินยนิทฺเทส- 
ปริยาเยน  โสเธตพฺพา ฯ   
        เอตฺถ  หิ  กินฺเต  อธคิตนฺติ  อธิคมปุจฺฉา ฯ  ฌานวิโมกฺขาทีสุ   
โสตาปตฺติมคฺคาทีสุ  วา  กินฺตยา  อธิคต ฯ  กินฺติ  เต  อธิคตนฺติ   
อุปายปุจฺฉา ฯอย ฺหิ  เอตฺถาธิปฺปาโย  กินฺตยา  อนิจฺจลกฺขณ   
ธุร  กตฺวา  อธิคต ฯ  ทุกฺขานตฺตลกฺขเณสุ  อ ฺตร    กึ  
วา  สมาธิวเสน  อภินิวิสิตฺวา ฯ  อุทาหุ  วิปสฺสนาวเสน ฯ  ตถา กึ   
รูเป  อภินิวิสิตฺวา ฯ  อุทาหุ  อรูเป ฯ  กึ  วา  อชฺฌตฺต  อภินิวิสิตฺวา 
อุทาหุ  พหิทฺธาติ ฯ  กทา  เต  อธิคตนฺติ  กาลปุจฺฉา ฯ   
ปุพฺพณฺหมชฺฌนฺติกาทีสุ  กตรสฺมึ  กาเลติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        กตฺถ  เต  อธิคตนฺติ  โอกาสปุจฺฉา ฯ  กตรสฺมึ  (๒)  โอกาเส  
กึ  รตฺติฏาเน  ทิวาฏาเน  รกฺุขมูเล  มณฺฑเป  กตรสฺมึ  วา   
วิหาเรติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กตเม  เต  กิเลสา   ปหีนกิเลเสปุจฺฉา ฯ   
กตรมคฺควชฺฌา  ตว  กิเลสา  ปหีนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        กตเมส  ตฺว  ธมฺมาน  ลาภีติ  ปฏิลทฺธธมฺมปุจฺฉา ฯ    
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                *เลมที่  ๙  ฉพฺพิโสธนสุตฺตวณฺณนา หนา  ๖๐๗ 
 
ปมมคฺคาทีสุ  กตเมส  ตฺว  ธมฺมาน  ลาภีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ตสฺมา  อิทานิ  เจป  โกจิ  ภิกฺขุ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคม   
พฺยากเรยฺย  น  โส  เอตฺตาวตาว  สกฺกาตพฺโพ ฯ  อิเมสุ  ปน   
ฉสุ  าเนสุ  โสธนตฺถ  วตฺตพฺโพ  กึ  เต  อธิคต  ก ึ ฌาน  
อุทาหุ  วิโมกฺขาทีสุ  อ ฺตรนฺติ ฯ  โย  ห ิ เยน  อธิคโต  ธมฺโม  
โส  ตสฺส  ปากโฏ  โหติ ฯ  สเจ  อิท  นาม  เม  อธคิตนฺติ   
วทติ ฯ  ตโต  กินฺติ  เต  อธิคตนฺติ  ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  อนิจฺจ- 
ลกฺขณาทีสุ  กึ  ธรุ  กตฺวา ฯ  อฏตฺตึสาย  วา  อารมฺมเณสุ  
รูปารูปอชฺฌตฺตพหิทฺธาทิเภเทสุ  วา  ธมฺเมสุ  เกน  มุเขน   
อภินิวิสิตฺวาติ ฯ  โย  หิ  ยสฺสาภินิเวโส ฯ  โส  ตสฺส  ปากโฏ  โหติ  
        สเจ  ปน  อยนฺนาม  เม  อภินิเวโส ฯ  เอว  มยา  อธิคตนฺติ   
วทติ ฯ  ตโต  กทา  เต  อธิคตนฺติ  ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  ก ึ ปุพฺพเณฺเห    
อุทาหุ  มชฺฌนฺติกาทีสุ  อ ฺตรสฺมึ  กาเลติ ฯ  สพฺเพส  หิ  อตฺตนา   
อธิคตกาโล  ปากโฏ  โหติ ฯ  สเจ  อสุกสฺมึ  นาม  เม  กาเล   
อธิคตนฺติ  วทติ ฯ  ตโต  กตฺถ  เต  อธิคตนฺติ  ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  ก ึ  
ทิวาฏาเน ฯ  อุทาหุ  รตฺติฏานาทีสุ  อ ฺตรสฺมึ  โอกาเสติ ฯ   
สพฺเพส ฺหิ  อตฺตนา  อธิคโตกาโส  ปากโฏ  โหติ ฯ  สเจ   
อสุกสฺมึ  นาม  เม  โอกาเส  อธิคตนฺติ  วทติ ฯ  ตโต  กตเม   
เต  กิเลสา  ปหีนาติ  ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  ก ึ ปมมคฺควชฺฌา ฯ  อุทาหุ   
ทุติยาทิมคฺควชฺฌาติ ฯ  สพฺเพส ฺหิ  อตฺตนา  อธิคตมคฺเคน  ปหีนา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 608 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๘ 
 
กิเลสา  ปากฏา  โหนฺติ ฯ   
        สเจ  อิเม  นาม  เม  กิเลสา  ปหีนาติ  วทติ ฯ  ตโต   
กตเมส  ตฺว  ธมฺมาน  ลาภีติ  ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  กึ  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  
อุทาหุ  สกทาคามิมคฺคาทีสุ  อ ฺตรสฺสาติ ฯ  สพฺเพส ฺหิ   
อตฺตนา  อธิคตธมฺโม  ปากโฏ  โหติ ฯ  สเจ  อิเมส  นาม  
ธมฺมาน  ลาภีติ  วทติ ฯ  เอตฺตาวตาปสฺส  วจน  น  สทฺธาตพฺพ ฯ   
พหุสฺสุตา  หิ  อุคฺคหปริปุจฺฉากุสลา  ภิกฺขู  อิมานิ  ฉ  านานิ  
โสเธตุ  สกฺโกนฺติ ฯ  อิมสสฺ  ปน  ภิกฺขุโน  อาคมนปฏิปทา  
โสเธตพฺพา ฯ  ยท ิ อาคมนปฏิปทา  น  สชฺุฌติ ฯ  อิมาย   
ปฏิปทาย  โลกุตฺตรธมฺมา  นาม  น  ลพฺภนฺตีติ  อปเนตพฺโพ ฯ   
        ยท ิ ปนสฺส  อาคมนปฏิปทา  สชุฌฺติ ฯ  ทีฆรตฺต  ตีสุ   
สิกฺขาสุ  อปฺปมตฺโต  ชาคริยมนุยุตฺโต  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  อลคฺโค   
อากาเส  ปาณิสเมน  เจตสา  วิหรตีติ  ป ฺายติ ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน  พฺยากรณ  ปฏิปทาย  สทฺธึ  สสนฺทติ  สเมติ  
เสยฺยถาป  นาม  คงฺโคทก  ยมโุนทเกน  สทฺธ ึ สสนฺทติ  สเมติ  
เอวเมว  สุป ฺตฺตา  เตน  ภควตา  สาวกาน  นิพฺพาน- 
คามินี  ปฏิปทา  สสนฺทติ  สเมติ  นิพฺพาน ฺจ  ปฏปิท ฺจาติ(๑)   
วุตฺตสทิส  โหติ ฯ   
        อปจ  โข  เอตฺตเกนาป  สกฺกาโร  น  กาตพฺโพ    
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                *เลมที่  ๙  ฉพฺพิโสธนสุตฺตวณฺณนา หนา  ๖๐๙ 
 
ยสฺมา  เอกจฺจสฺส  หิ  ปถุชุนสฺสาป  สโต  ขีณาสวปฏิปตฺติ- 
สทิสา  ปฏิปทา  โหติ ฯ  ตสฺมา  โส  ภิกฺขุ  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ   
อุตฺตาเสตพฺโพ ฯ  ขีณาสวสฺส  นาม  อสนิยา  คตฺตมตฺถเก   
ปตมานาย  ภย  วา  ฉมฺภิตตฺต  วา  โลมหโส  วา  น โหติ 
ปุถุชชฺนสฺส  อปฺปมตฺตเกนป  โหติ ฯ   
        ตตฺริมานิ  วตฺถูน ิ ทฆีภาณกอภยตฺเถโร  กิร  เอก   
ปณฺฑปาติก  ปริคฺคเหตุ   อสกฺโกนฺโต  ทหรสฺส  ส ฺ  อทาสิ ฯ   
โส  ต  นหายมาน  กลฺยาณีนทีมุขทฺวาเร  นิมชฺุชิตฺวา  ปาเท   
อคฺคเหสิ ฯ  ปณฺฑปาติโก  กุมฺภีโลติ  ส ฺาย  มหาสทฺทม- 
กาสิ ฯ  ตทา  น  ปุถชฺุชโนติ  ส ฺชานึสุ ฯ  จนฺทมุขติสฺส- 
ราชกาเล(๑)  ปน  มหาวิหาเร  สงฺฆตฺเถโร  ขีณาสโว  ทุพฺพล- 
จกฺขุโก  วิหาเรเยว  อจฺฉิ ฯ  ราชา  เถร  ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ  
ภิกฺขาจาร  คเตสุ  อปฺปสทโฺท  อุปสงฺกมิตฺวา  สปฺโป   
วิย  ปาเท  อคฺคเหสิ ฯ  เถโร  สิลาถมฺโภ  วิย  นิจฺจโล  หุตฺวา   
โก  เอตฺถาติ  อาห ฯ  อห  ภนฺเต  ติสฺโสติ ฯ  สุคนฺธ  วายสิ   
โน  ติสฺสาติ ฯ  เอว  ขีณาสวสฺส  ภย  นาม  นตฺถิ ฯ   
        เอกจฺโจ  ปน  ปถุุชชฺโนป  อติสูโร  โหติ  นิพฺภโย ฯ   
โส  รชนีเยน  อารมฺมเณน  ปริคฺคณฺหิตพฺโพ ฯ  วสภราชาป   
หิ  เอก  เถร  ปริคฺคณฺหมาโน  ฆเร  นิสทีาเปตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๐ 
 
พทรผลว  มทฺทาเปสิ ฯ(๑)  มหาเถรสฺส  เขโฬ  จลิ ฯ  ตโต  เถรสฺส   
ปุถุชชฺนกภาโว  อาวิภูโต ฯ  ขีณาสวสฺส  หิ  รสตณฺหา  นาม   
สุปฺปหีนา ฯ  ทิพฺเพสุป  รเสสุ  นิกนฺติ  นาม  น  โหติ ฯ  ตสฺมา  
อิเมหิ  อุปาเยหิ  ปริคฺคเหตฺวา  สเจ  ตสฺส  ภย  วา  ฉมฺภิตตฺต   
โลมหโส  วา  รสตณฺหา  วา  อุปฺปชฺชติ  น  ตฺว  อรหาติ  อปเนตพฺโพ ฯ  
สเจ  ปน  อภีรู  อจฺฉมฺภี  อนุตฺตราสี  หุตฺวา  สีโห  วิย  นิสิทติ  
ทิพฺพารมฺมเณป  นิกนฺตึ  น  ชเนติ ฯ  อย  ภิกฺขุ  สมฺปนฺน- 
เวยฺยากรโณ  สมนฺตา  ราชราชมหามตฺตาทีหิ  เปสิต  สกฺการ   
อรหตีติ ฯ   
                        ฉพฺพิโสธนสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ทุติย  ฯ  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๖๑๑ 
 
                                สปฺปรุิสธมฺมสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สปปฺุริสธมฺมสุตฺต ฯ  ตตฺถ  สปฺปุริส- 
ธมฺมนฺติ  สปปฺุริสาน  ธมมฺ ฯ  อสปฺปุรสิธมฺมนฺติ  ปาปปุริสาน  
ธมฺม ฯ  เอว  มาติก  เปตฺวาป  ปุน  ยถา  นาม  มคฺคกุสโล  
ปุริโส  วาม  มุ ฺจิตฺวา  ทกฺขิณ  คณฺหาติ ฯ  ปม  มุ ฺจิตพฺพ  
กเถติ ฯ  เอว  ปหาตพฺพ  ธมฺม  ปม  เทเสนฺโต  กตโม  จ  
ภิกฺขเว  อสปฺปุริสธมฺโมติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อุจฺจากุลาติ  ขตฺติยกุลา  
วา  พฺราหฺมณกุลา  วา ฯ  เอตเทว  หิ  กุลทฺวย  อุจฺจากุลนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  โส  ตตฺถ  ปชฺุโชติ  โส  ภิกฺขุ  เตสุ  ภิกฺขูสุ  
ปูชารโห ฯ  อนฺตร  กริตฺวาติ  อพฺภนฺตร  กตฺวา ฯ   
        มหากุลาติ  ขตฺติยกุลา  วา  พฺราหฺมณกุลา  วา  เวสฺสกุลา   
วา ฯ  อิทเมว  หิ  กลุตฺตย  มหากุลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  มหาโภคกุลาติ   
มหนฺเตหิ  โภเคหิ  สมนฺนาคตกุลา ฯ  อุฬารโภคกลุาติ  อุฬาเรหิ   
ปณีเตหิ  โภเคหิ  สมฺปนนฺกุลา ฯ  อิมสฺมึ  ปททฺวเย  จตฺตาริป   
กุลานิ  ลพฺภนฺติ ฯ  ยตฺถ  กตฺถจิ  กุเล  ชาโต  ห ิ ปุ ฺผเลหิ   
มหาโภโคป  อุฬารโภโคป  โหติเยว ฯ   
        ยสสฺสีติ  ปริวารสมฺปนฺโน ฯ  อปฺป ฺาตาติ  รตฺตึ   
ขิตฺตสรา  วิย  สงฺฆมชฺฌาทีสุ  น  ป ฺายนฺติ ฯ  อปฺเปสกฺขาติ   
อปฺปปริวารา ฯ   
        อาร ฺ ิโกติ  สมาทินฺนอาร ฺ ิกธุตงฺโค ฯ  เสสธุตงฺเคสุป    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 612 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๒ 
 
เอเสว  นโย ฯ  อิมสฺมึ  จ  สุตฺเต  ปาฬยิ  นเวว  ธุตงฺคานิ   
อาคตานิ ฯ  วิตฺถาเรน  ปเนตานิ  เตรส  โหนฺติ ฯ  เตสุ  ย  วตฺตพฺพ  
ต  สพฺพ  สพฺพากาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค  ธุตงฺคนิทฺเทเส  วุตฺตเมว ฯ   
        อตมฺมยตาติ  ตมฺมยตา  วุจฺจติ  ตณฺหา  นิตฺตณฺหาติ    
อตฺโถ ฯ  อตมฺมยต ฺเว  อนฺตร  กริตฺวาติ  นิตฺตณฺหตเยว   
การณ  กตฺวา  อพฺภนฺตร  วา  กตฺวา ฯ  จิตฺเต  อุปฺปาเทตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ   
        นิโรธวาเร  ยสฺมา  อนาคามิขีณาสวา  ต  สมาปตฺตึ   
สมาปชฺชนฺติ ฯ  ปุถชฺุชนสฺส  สา  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  อสปฺปุริสวาโร  
ปริหีโน  น  กิ ฺจิ  ม ฺตีติ  ก ฺจิ  ปคฺุคล  ตีหิ  ม ฺนาหิ   
น  ม ฺติ  น  เกนจิ   ม ฺตีติ  เกนจิ  วตฺถุนาป  ต   
ปุคฺคล  น  ม ฺติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                สปฺปรุิสธมฺมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา   
                                                ตติย   ฯ 
                                        __________________   
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                                เสวิตพฺพาเสวิตพฺพสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  เสวิตพฺพาเสวิตพฺพสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ต ฺจ   
อ ฺม ฺ  กายสมาจารนฺติ  อ ฺ  เสวิตพฺพ  กายสมาจาร  
อ ฺ  อเสวิตพฺพ  วทามิ ฯ  เสวิตพฺพเมว  เกนจิ  ปริยาเยน   
อเสวิตพฺพนฺติ ฯ  อเสวิตพฺพ  วา  เสวิตพฺพนฺติ  จ  น  วทามีติ   
อตฺโถ ฯ  วจีสมาจาราทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  ภควา  สตฺตหิ   
ปเทหิ  มาติก  เปตฺวา  วิตฺถารโต  อวิภชิตฺวาว  เทสน  นฏิเปสิ   น 
กสฺมา ฯ  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  โอกาสกรณตฺถ  ฯ   
        มโนสมาจาเร  มิจฺฉาทิฏ ิสมฺมาทิฏ ิโย  ทิฏ ิปฏิลาภวเสน   
วิสุ   องฺค  หตฺุวา   ิตาติ  น  คหิตา ฯ   จิตฺตุปฺปาเท  อกมฺม- 
ปถปฺปตฺตา(๑)  อภิชฺฌาทโย  เวทิตพฺพา ฯ 
        ส ฺาปฏิลาภวาเร  อภิชฺฌาสหคตาย  (๒)  ส ฺายาติอาทีนิ   
กามส ฺาทีน  ทสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ   
        สพฺยาปชฺฌนฺติ  สทกุขฺ ฯ  อปรินฏิ ิตภาวายาติ  ภวาน   
อปรินิฏ ิตภาวาย ฯ  เอตฺถ  จ  สพฺยาปชฺฌตฺตภาวา  นาม   
จตฺตาโร  โหนฺติ ฯ  โย  หิ  ปุถชฺุชโนป  เตนตฺตภาเวน  ภว   
ปรินิฏเปตุ  น  สกโฺกติ ฯ  ตสฺส  ปฏิสนฺธิโต  ปฏาย  อกุสลา   
ธมฺมา  วฑฺฒนฺติ ฯ  กุสลา  ธมฺมา  จ  ปริหายนฺติ ฯ  สทุกฺขเมว   
อตฺตภาว  อภินิพฺพตฺเตติ  นาม   ตถา  โสตาปนฺนสกทาคามิ-  
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อนาคามิโน ฯ  ปถุุชชฺนาทโย  ตาว  โหนฺตุ  อนาคามี  กถ   
สพฺยาปชฺฌ  อตฺตภาว  อภินิพฺพตฺเตติ ฯ  กถ ฺจสฺส  อกุสลา   
ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ ฯ  กสุลา  ธมฺมา  ปริหายนฺตีติ ฯ  อนาคามีป  
หิ  สุทฺธาวาเส  นิพฺพตฺโต  อุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺเข  โอโลเกตฺวา   
อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ  อุทาน  อุทาเนติ ฯ  อนาคามิโน  ภวโลโภ   
ภวตณฺหา  อปฺปหีนาว  โหนฺติ ฯ  ตสฺส  อปฺปหีนตณฺหตาย  อกุสลา   
ธมฺมา  วฑฺฒนฺติ  นาม  กสุลา  ปริหายนฺติ  นาม  สทุกฺขเมว  
อตฺตภาว  อภินิพฺพตฺเตติ   อปรินิฏ ิตภโวเยว  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อพฺยาปชฺฌนฺติ  อทุกขฺ ฯ  อยมฺป  จตุนฺน  ชนาน  วเสน   
เวทิตพฺโพ ฯ  โย  หิ  ปุถชุชฺโนป  เตนตฺตภาเวน  ภว  ปรินฏิเปตุ   
สกฺโกติ ฯ  ปนุ  ปฏิสนฺธึ  น  คณฺหาติ ฯ  ตสฺส  ปฏสินฺธิคฺคหณโต   
ปฏาย  อกสุลา  ปริหายนฺติ ฯ  กุสลาเยว  วฑฺฒนฺติ ฯ  อทุกฺขเมว   
อตฺตภาว  นิพฺพตฺเตติ ฯ  ปรินิฏ ิตภโวเยว  นาม  โหติ ฯ  ตถา   
โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน ฯ  โสตาปนฺนาทโย  ตาว  โหนฺตุ  
ปุถุชชฺโน  กถ  อพฺยาปชฺฌ  อตฺตภาว  นิพฺพตฺเตติ ฯ  กถ ฺจสฺส   
อกุสลปริหานิอาทีนิ  โหนฺตีติ ฯ  ปุถชุชฺโนป  ปจฺฉิมภวิโกป   
เตนตฺตภาเวน  ภว  ปรินฏิาเปตุ  สมตฺโถ  โหติ ฯ  ตสฺส   
องฺคุลิมาลสฺส  วิย  เอเกนูนปาณสหสฺส  ฆาเตนฺตสฺสาป  อตฺตภาโว   
อพฺยาปชฺโฌเยว  นาม ฯ  ภว  ปรินฏิาเปติเยว  นาม  ฯ  อกุสลเมว   
หายติ ฯ  วิปสฺสนเมว  คพฺภ  คณฺหาเปติ  นาม  ฯ    
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        จกฺขุวิ ฺเยฺยนฺติอาทีสุ  ยสฺมา  เอกจฺจสฺส  ตสฺมึเยว  รูเป   
ราคาทโย  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อภินนฺทติ  อสฺสาเทติ ฯ  อภินนฺทนฺโต   
อสฺสาเทนฺโต  อนยพฺยสน  ปาปุณาติ ฯ  เอกจฺจสฺส  น   
อุปฺปชฺชนฺติ  นิพฺพนฺทโต    วิรชฺชนโฺต  นิพฺพุตึ  ปาปุณาติ ฯ  ยสฺมา   
ต ฺจ  อ ฺม ฺนฺติ  น  วุตฺต ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ ฯ   
        เอว  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานามีติ  (๑)  เอตฺถ  เก  ภควโต   
อิมสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานนฺติ ฯ    เย  ตาว  อิมสฺส 
สุตฺตสฺส  ปาฬิ ฺจ  อฏกถ ฺจ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ตกฺกรา  น   
โหนฺติ ฯ  ยถาวุตฺต  อนุโลมปฏิปท  น  ปฏิปชชฺนฺติ ฯ  เต  น   
อาชานนฺติ  นาม  ฯ  เย  ปน  ตกฺกรา  โหนฺติ ฯ  ยถาวุตฺต   
อนุโลมปฏิปท  ปฏิปชชฺนติฺ ฯ  เต  อาชานนฺติ  นาม  ฯ  เอว  สนฺเตป   
สปฺปฏิสนฺธกิาน  ตาว  ทฆีรตฺต  หิตาย  สุขาย  โหตุ  
อปฺปฏิสนฺธิกาน  กถ  โหตีติ ฯ  อปฺปฏสินฺธิกา  อนปุาทานา  วิย   
ชาตเวทา  ปรินิพฺพายนฺติ ฯ  กปฺปสตสหสฺสานมฺป  อจฺจเยน  เตส   
ปุน  ทุกฺข  นาม  นตฺถิ ฯ  อิติ  เอกเสน  เตสเยว  ทีฆรตฺต   
หิตาย  สุขาย  โหติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        เสวิตพฺพาเสวิตพฺพสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                จตุตฺถ   ฯ 
                                ____________________   
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                                        พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  พหุธาตุกสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ภยานีติ- 
อาทีสุ  ภยนฺติ  จิตฺตุตฺราโส ฯ  อุปทฺทโวติ  อเนกคฺคตากาโร ฯ   
อุปสคฺโคติ  อุปสฏากาโร  (๑)  ตตฺถ  ตตฺถ  ลคฺคนากาโร ฯ  เตส   
เอว  นานตฺต  เวทิตพฺพ  ปพฺพตาทิวิสมนิสฺสิตา  โจรา   
ชนปทวาสีน  เปเสนฺติ  มย  อสุกทิวเส  นาม  ตุมฺหาก  คาม   
ปหริสฺสามาติ ฯ  ต  ปวุตฺตึ  สุตกาลโต  ปฏาย  ภย  สนฺตาส   
อาปชฺชนฺติ ฯ  อย  จิตฺตุตฺราโส  นาม  ฯ  อิธ  โน  โจรา   
กุปฺปตา  อนตฺถมฺป  อาวเหยฺยุนฺติ  หตฺถสาร  คเหตฺวา   
ทฺวิปทจตุปฺปเทหิ  สทฺธึ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภูมิย   
นิปชฺชนฺติ ฯ  ฑสมกสาทีหิ  ขชชฺมานา  คุมฺพนฺตรานิ  ปวิสนฺติ  
ขาณุกณฺฏเก  มทฺทนฺติ ฯ  เตส  เอว  วิจรนฺตาน  วิกขิฺตฺตภาโว   
อเนกคฺคตากาโร  นาม  ฯ  ตโต  โจเรสุ  ยถาวุตฺตทิวเส   
อนาคจฺฉนฺเตสุ  ตุจฺฉกสาสน(๒)  ต  ภวิสฺสติ ฯ  คาม  ปวิสิสฺสามาติ   
สปริกฺขารา  คาม  ปวิสนฺติ ฯ  อถ  เตส  ปวิฏภาว  ตฺวา   
คาม  ปริวาเรตฺวา  ทฺวาเร  อคฺคึ  ทตฺวา  มนุสฺเส  ฆาเตตฺวา  
โจรา  สพฺพ  วิภว  วิลุมฺเปตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  เตสุ  ฆาติตาวเสสา   
อคฺคึ  นิพฺพาเปตฺวา  โกฏจฺฉายาภิตฺติจฺฉายาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺถ  
ลคฺคิตฺวา  นิสีทนฺติ  นฏ  อนุโสจมานา ฯ  อย  อุปสฏากาโร   
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ลคฺคนากาโร  นาม  ฯ   
        นฬาคาราติ  นเฬหิ  ปริจฺฉนฺนา  อคารา ฯ  เสสสมฺภารา   
ปเนตฺถ  รุกฺขมยา  โหนฺติ ฯ  ติณาคาเรป  เอเสว  นโย ฯ   
พาลโต  อุปปฺชฺชนฺตีติ  พาลเมว  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  พาโล   
หิ  อปณฺฑิตปุริโส  รชฺช  วา  อุปรชชฺ  วา  อ ฺ  วา  ปน  มหนฺต   
าน  ปตฺเถนฺโต  กติปเย  อตฺตนา  สทิเส  วิธวาปุตฺเต   
มหาธุตฺเต  คเหตฺวา  เอถ  อห  ตุเมฺห  อิสฺสเร  กริสฺสามีติ   
ปพฺพตคหนาทีนิ  นิสฺสาย  อนฺตนฺเต  คาเม  ปหรนฺโต   
ทามริกภาว  ชานาเปตฺวา  อนุปุพฺเพน  นิคเมป  ชนปเทป   
ปหรติ ฯ  มนุสฺสา  เคหานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  เขมนฺตฏาน   
ปตฺถยมานา  ปกฺกมนฺติ ฯ  เต  นิสฺสาย  วสนฺตา  ภิกฺขูป   
ภิกฺขุนิโยป  อตฺตโน  อตฺตโน  วสนฏานานิ  ปหาย  ปกกฺมนฺติ ฯ   
คตคตฏาเน  ภิกฺขาป  เสนาสนมฺป  ทลฺุลภ  โหติ ฯ  เอว  จตุนฺน   
ปริสาน  ภย  อาคตเมว  โหติ ฯ  ปพฺพชิเตสุป  เทฺว  พาลา  
ภิกฺขู  อ ฺม ฺ  วิวาท  ปฏเปตฺวา  โจทน  อารภนฺติ ฯ   
อิติ  โกสมฺพิวาสิกาน  วิย  มหากลโห  อุปฺปชฺชติ ฯ  จตุนฺน  ปริสาน   
ภย  อาคตเมว  โหตีติ  เอว  ยานิ  กานิป  ภยานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  
สพฺพานิ  ตานิ  พาลโต  อุปฺปชฺชนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เอตทโวจาติ  ภควตา  ธมฺมเทสนา  มตฺถก  อปาเปตฺวาว   
นิฏาปตา ฯ  ยนฺนูนาห  ทสพล  ปุจฺฉิตฺวา  สพฺพ ฺ ุตาเณเนว    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๘ 
 
เทสนาย  ปาริปูรึ  กเรยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  เอต  กิตฺตาวตา   
นุ  โข  ภนฺเตติอาทิวจน  อโวจ ฯ   
        อฏารสสุ  ธาตูสุ  อฑฺเฒกาทสธาตุโย  รูปปริคฺคโห   
อฑฺฒฏมกธาตุโย  อรูปปริคฺคโหติ  รูปารูปปริคฺคโหว  กถโิต ฯ   
สพฺพาป  ขนฺธวเสน  ป ฺจกฺขนฺธา  โหนฺติ ฯ  ป ฺจป  ขนฺธา   
ทุกฺขสจฺจ ฯ  เตส  สมุฏาปกา  ตณฺหา  สมุทยสจฺจ ฯ  อุภินฺน   
อปฺปวตฺติ  นิโรธสจฺจ  นิโรธปาปนา (๑) ปฏิปทา  มคฺคสจฺจ ฯ  อิติ   
จตุสจฺจกมฺมฏาน  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  นิคฺคมน  มตฺถก  ปาเปตฺวา   
กถิต  โหติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  วิตฺถารโต  ปเนตา  ธาตุโย   
วิสุทฺธิมคฺเค  กถิตาว ฯ  ชานาติ  ปสฺสตีติ  สห  วิปสฺสนาย   
มคฺโค  วุตฺโต ฯ   
        ปวีธาตุอาทโย  สวิ ฺาณกกาย  สุ ฺโต  นิสฺสตฺตโต   
ทสฺเสตุ  วุตฺตา ฯ  ตาป  ปรุิมาหิ  อฏารสหิ  ธาตูหิ   
ปูเรตพฺพา ฯ  ปูเรนฺเตน  วิ ฺาณธาตุโต  นีหริตฺวา  ปูเรตพฺพา ฯ  
วิ ฺาณธาตุ  เสสา   จกฺขุวิ ฺาณาทิวเสน  ฉพฺพิธา  โหติ ฯ   
ตตฺถ  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  ปริคฺคหิตาย  ตสฺสา  วตฺถุ  จกฺขุธาตุ  
อารมฺมณ  รปูธาตูติ  เทฺว  ธาตุโย  ปรคฺิคหิตาว  โหนฺติ ฯ   
เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  มโนวิ ฺาณธาตุยา  ปน  ปริคฺคหิตาย   
ตสฺสา  ปุริมปจฺฉิมวเสน  มโนธาตุ ฯ  อารมฺมณวเสน ธมฺมธาตูติ   เทฺว    
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                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๑๙ 
 
ธาตุโย  ปริคฺคหิตาว  โหนฺติ ฯ  อิติ  อิมาสุ  อฏารสสุ  ธาตูสุ   
อฑฺเฒกาทสธาตุโย  รูปปริคฺคโหติ  ปรุิมนเยเนว  อิทมฺป  เอกสฺส  
ภิกฺขุโน  นิคฺคมน  มตฺถก  ปาเปตฺวา  กถิต  โหติ ฯ   
        สุขธาตูติอาทีสุ  สุข ฺจ  ต  นิสฺสตฺตสุ ฺตฏเน  ธาตูติ   
สุขธาตุ ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  เอตฺถ  จ  ปุริมา  จตสฺโส   
ธาตุโย  สปปฺฏิปกฺขวเสน  คหิตา ฯ  ปจฺฉิมา  เทฺว  สริกฺขกวเสน ฯ   
อวิภูตภาเวนป  อุเปกฺขาธาตุ  อวิชฺชาธาตุยา  สริกฺขา ฯ  เอตฺถ   
จ  สุขทุกฺขธาตูสุ  ปริคฺคหิตาสุ  กายวิ ฺาณธาตุ  ปริคฺคหิตาว   
โหติ ฯ  เสสาสุ  ปริคฺคหิตาสุ  มโนวิ ฺาณธาตุ  ปริคฺคหิตาว  
โหติ ฯ  อิมาป  ฉ  ธาตุโย  เหฏา  อฏารสหิเยว  ปูเรตพฺพา ฯ   
ปูเรนฺเตน  อุเปกฺขาธาตุโต  นีหริตฺวา  ปูเรตพฺพา ฯ  อิติ  อิมาสุ   
อฏารสสุ   อฑฺเฒกาทสธาตุโย  รูปารูปปริคฺคโหติ  ปุริมนเยเนว   
อิทมฺป  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  นิคฺคมน  มตฺถก  ปาเปตฺวา  กถิต  โหติ ฯ   
        กามธาตุอาทีน  เทฺวธาวิตกฺเก  (๑)  กามวิตกฺกาทีสุ  วุตฺตนเยเนว   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อภิธมฺเมป  ตตฺถ  กตมา  กามธาตุ  
กามปฏิสยุตฺโต  ตกฺโก  วิตกฺโกติอาทินา  (๒)  นเยเนว   เอตา   
วิตฺถาริตาเยว ฯ  อิมาป  ฉ  ธาตุโย  เหฏา  อฏารสหิเยว   
ปูเรตพฺพา ฯ  ปูเรนฺเตน  กามธาตุโต  นีหริตฺวา  ปูเรตพฺพา ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 620 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๐ 
 
อิติ  อิมาสุ  อฏารสสุ  ธาตูสุ  อฑฺเฒกาทสธาตุโย  รูป- 
ปริคฺคโหติ  ปุริมนเยเนว  อิทมฺป  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  นิคฺคมน   
มตฺถก  ปาเปตฺวา  กถิต  โหติ ฯ   
        กามธาตุอาทีสุ  ป ฺจ  กามาวจรกฺขนฺธา  กามธาตุ   
นาม ฯ  ป ฺจ  รูปาวจรกฺขนฺธา  รูปธาตุ  นาม ฯ  จตฺตาโร   
อรูปาวจรกฺขนฺธา  อรูปธาตุ  นาม  ฯ  อภิธมฺเม  ปน  ตตฺถ   
กตมา  กามธาตุ ฯ  เหฏโต  อวีจินิรย  ปริยนฺต  กรตฺิวาติ- 
อาทินา  นเยน  เอตาส  วิตฺถาโร  อาคโตเยว ฯ  อิมาป  ติสฺโส   
ธาตุโย  เหฏา  อฏารสหิเยว  ปูเรตพฺพา ฯ  ปูเรนฺเตน   
กามธาตุโต  นีหริตฺวา  ปูเรตพฺพา ฯ  อิติ  อิมาสุ  อฏารสสุ   
ธาตูสุ  อฑฺเฒกาทสธาตุโย  รูปปริคฺคโหติ  ปุริมนเยเนว  อิทมฺป   
เอกสฺส  ภิกฺขุโน  นิคฺคมน  มตฺถก  ปาเปตฺวา  กถิต  โหติ ฯ   
        สงฺขตาติ  ปจฺจเยหิ  สมาคนฺตฺวา  กตา ฯ  ป ฺจนฺน   
ขนฺธานเมต  อธิวจน ฯ  น  สงฺขตา  อสงฺขตา  นิพฺพานสฺเสต ฯ 
อธิวจน ฯ  อิมาป  เทฺว  ธาตุโย  เหฏา  อฏารสหิเยว  ปูเรตพฺพา ฯ   
ปูเรนฺเตน  สงฺขตธาตุโต  นีหริตฺวา  ปูเรตพฺพา ฯ  อิติ  อิมาสุ   
อฏารสสุ  ธาตูสุ  อฑฺเฒกาทสธาตุโย  รูปปริคฺคโหติ ฯ 
ปุริมนเยเนว  อิทมฺป  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  นิคฺคมน  มตฺถก  ปาเปตฺวา   
กถิต  โหติ ฯ    
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                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๑ 
 
        อชฌฺตฺติกพาหิรานีติ  อชฺฌตฺติกานิ  จ  พาหิรานิ  จ ฯ   
เอตฺถ  หิ  จกฺขุอาทีนิ  อชฺฌตฺติกานิ  ฉ ฯ  รูปาทีนิ  พาหิรานิ   
จ  อิธาป  ชานาติ  ปสฺสตีติ  สห  วิปสฺสนาย  มคฺโค   
กถิโต ฯ   
        อิมสฺมึ  สติ  อิทนฺติอาทิ  มหาตณฺหาสงฺขเย  วิตฺถาริตเมว ฯ   
อฏานนฺติ  เหตุปฏิกฺเขโป ฯ  อนวกาโสติ  ปจฺจยปฏิกฺเขโป ฯ   
อุภเยนาป  การณเมว  ปฏกิฺขิปติ ฯ  การณ ฺหิ  ตทายตฺตวุตฺติตาย   
อตฺตโน  ผลสฺส  านนฺติ  จ  อวกาโสติ  จ  วุจฺจติ ฯ  ยนฺติ   
เยน  การเณน ฯ  ทิฏ ิสมฺปนฺโนติ  มคฺคทิฏ ิยา  สมฺปนฺโน   
โสตาปนฺโน  อริยสาวโม  ฯ   ก ฺจิ  สงฺขารนฺติ  จตุภูมเกสุ  
สงฺขาเรสุ  ก ฺจิ  เอกสงฺขาร ฯ  นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺยาติ  นิจฺโจติ  
คเณฺหยฺย ฯ  เนต  าน  วิชชฺตีติ  เอต  การณ  นตฺถิ  น   
อุปลพฺภติ ฯ  ย  ปุถชฺุชโนติ  เยน  การเณน  ปุถชฺุชโน ฯ  านเมต   
วิชฺชตีติ  เอต  การณ  อตฺถ ิฯ  สสฺสตทิฏ ิยา  หิ  โส  เตภูมเกสุ  
สงฺขาเรสุ  ก ฺจิ  สงฺขาร  นิจฺจโต  คเณฺหยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
จตุตฺถภูมกสงฺขารา  ปน  เตชุสฺสทตฺตาทิวเสน  สนฺตตฺโต  อโยคุโฬ  
วิย  มกฺขิกาน ฯ  ทิฏ ิยา  วา  อ ฺเส  วา  อกุสลาน  อารมฺมณ   
น  โหนฺติ ฯ  อิมินา  นเยน  ก ฺจิ  สงฺขาร  สุขโตติอาทีสุป   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๒ 
 
        สุขโต  อุปคจฺเฉยฺยาติ  เอกนฺตสุขี   อตฺตา  โหติ  อโรโค   
ปรมฺมรณาติ(๑)  เอว  อตฺตทิฏ ิวเสน  สุขโต  คาห  สนฺธาเยต   
วุตฺต ฯ  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน  ปน  อรยิสาวโก  ปรฬิาหาภิภูโต   
ปริฬาหวูปสมตฺถ  มตฺถหตฺถี  ปริตฺตสีโต   วิย  โปกฺขรพฺราหฺมโณ   
วิย  จ  คูถ  ก ฺจิ  สงฺขาร  สุขโต  อุปคจฺฉติ ฯ  อคฺควาเท (๓) 
กสิณาทิปณฺณตฺติสงฺคหตฺถ  สงฺขารนฺติ  อวตฺวา  ก ฺจิ  ธมฺมนฺติ  
วุตฺต ฯ  อิธาป  อริยสาวกสฺส  จตุภูมกวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ   
ปุถุชชฺนสฺส  เตภูมกวเสเนว ฯ  สพฺพวาเรสุ  วา   อรยิสาวกสฺสาป  
เตภูมกวเสเนว  ปริจฺเฉโท  วตฺตติ ฯ  ย ฺหิ  ย  ปุถชุชฺโน  คณฺหาติ  
ตโต  ตโต  อริยสาวโก  คาห  วินิเวติ ฯ  ปถุุชชฺโน  หิ  
ย  ย  นิจฺจ  สขุ  อตฺตาติ  คณฺหาติ ฯ  ต  ต  อริยสาวโก  อนิจฺจ   
ทุกฺข  อนตฺตาติ  คณฺหนฺโต  ต  คาห  วินิวตฺเตติ   ฯ 
        มาตรนฺติอาทีสุ  ชนกิาว  มาตา ฯ  ชนโก  ปตา ฯ  มนุสฺสภูโต   
จ  ขีณาสโว  อรหาติ  อธิปฺเปโต ฯ  ก ึ ปน  อริยสาวโก  อ ฺ   
ชีวิตา  โวโรเปยฺยาติ ฯ  เอตมฺป  อฏาน ฯ  สเจป  หิ  ภวนฺตรคต   
อริยสาวก   อชานนฺตมฺป  โกจิ  เอว  วเทยฺย  อิม  ปน 
กุนฺถกิปลลฺิก  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  สกลจกฺกวาฬคพฺเภ  จกฺก- 
วตฺติรชฺช  ปฏิปชชฺาหีติ ฯ  เนว  โส  ต  ชีวิตา  โวโรเปยฺย ฯ    
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                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๓ 
 
อถาป  น  เอว  วเทยฺย  สเจ  อิม  น  ฆาเตสฺสสิ ฯ  สสีนฺเต   
ฉินฺทิสฺสามาติ ฯ  สีสเมวสฺส  ฉินฺเทยฺย ฯ  น  จ  โส  ต   
ฆาเตยฺย ฯ  ปุถุชชฺนภาวสฺส  ปน  มหาสาวชฺชภาว  ทสฺสนตฺถ   
อริยสาวกสฺส  จ  พลทีปนตฺถเมต  วุตฺต ฯ  อยเ ฺหตฺถ   
อธิปฺปาโย  สาวชฺโช  ปุถชฺุชนภาโว ฯ  ยตฺร  หิ  นาม  ปถุุชชฺโน   
มาตุฆาตาทีนิป  อานนฺตริยานิ  กริสฺสติ ฯ  มหาพโล  จ  อริยสาวโก   
โย  เอตานิ  กมฺมานิ  น  กโรตีติ ฯ   
        ทฏุจิตฺโตติ  วธกจิตฺเตน  ปทุฏจิตฺโต ฯ  โลหิต  อุปฺปาเทยฺยาติ   
ชีวมานกสรีเร  ขุทฺทกมกขิฺกาย  ปวนมตฺตมฺป  โลหิต  อุปฺปาเทยฺย ฯ   
สงฺฆ  ภินฺเทยฺยาติ  สมานสวาสก  สมานสีมาย   ิต  ป ฺจหิ   
การเณหิ  สงฺฆ  ภินฺเทยฺย ฯ  วุตฺต  เหต  ป ฺจหิ  อุปาลิ   
อากาเรหิ  สงฺโฆ  ภิชชฺติ ฯ  กมฺเมน  อุทฺเทเสน  โวหรนฺโต   
อนุสาวเนน  สลากคาเหนาติ ฯ(๑)   
        ตตฺถ  กมฺเมนาติ  อปโลกนาทีสุ  จตูสุ  กมฺเมสุ  อ ฺตเรน   
กมฺเมน ฯ  อุทฺเทเสนาติ  ป ฺจสุ  ปาติโมกฺขุทฺเทเสสุ  อ ฺตเรน   
อุทฺเทเสน ฯ  โวหรนฺโตติ  กถยนฺโต ฯ  ตาหิ  ตาหิ  อุปฺปตฺตีหิ   
อธมฺม  ธมฺโมติอาทีนิ  อฏารสเภทกรวตฺถูนิ  ทีเปนฺโต ฯ  อนุ- 
สฺสาวเนนาติ  นน ุ ตุเมฺห  ชานาถ  มยฺห  อุจฺจากุลา  ปพฺพชิต- 
ภาว  พหุสฺสุตภาว ฺจ ฯ  มาทิโส  นาม  อุทฺธมฺม  อุพฺพินย    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 624 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๔ 
 
สตฺถุสาสน  คาเหยฺยาติ  จิตฺตมฺป  อุปฺปาเทตุ  ตุมฺหาก  ยุตฺต ฯ  ก ึ  
มยฺห  อวีจิ  นีลุปฺปลวน  วิย  สีตโล ฯ  กึ  อห   
อปายโต  น  ภายามีติอาทินา  นเยน  กณฺณมูเล  วจีเภท  กตฺวา   
อนุสฺสาวเนน ฯ  สลากคาเหนาติ  เอว  อนุสฺสาเวตฺวา  เตส  จิตฺต  
อุปตฺถมฺเภตฺวา  อนิวตฺติธมฺเม  กตฺวา  คณฺหถ  อิม  สลากนฺติ   
สลากคาเหน ฯ   
        เอตฺถ  จ  กมฺมเมว  อุทฺเทโส  วา  ปมาณ ฯ  โวหารา- 
นุสฺสาวนสลากคาหา  ปน  ปุพฺพภาคา ฯ  อฏารสวตฺถุทีปนวเสน  
หิ  โวหรนฺเต  ตตฺถ  รุจิชนนตฺถ  อนุสสฺาเวตฺวา  สลากาย   
คาหิตายป  อภินฺโนว  โหติ  สงฺโฆ ฯ  ยทา  ปน  เอว  จตฺตาโร   
วา  อติเรกา  วา  สลาก  คาเหตฺวา  อาเวนิก  กมฺม  วา   
อุทฺเทส  วา  กโรนฺติ ฯ  ตทา  สงฺโฆ  ภินฺโน  นาม  โหติ ฯ   
เอว  ทิฏ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  สงฺฆ  ภินฺเทยฺยาติ  เนต  าน  
วิชฺชติ ฯ  เอตฺตาวตา  มาตุฆาตาทีนิ  ป ฺจ  อานนฺตริยกมฺมานิ   
ทสฺสิตานิ  โหนฺติ ฯ  ยาน ิ ปถุุชชฺโน  กโรติ  น  อรยิสาวโก 
เตส  อาวิภาวตฺถ   
                        กมฺมโต  ทฺวารโต  เจว        กปฺปฏ ิติยโต  ตถา   
                        ปากสาธารณาทีหิ                วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย   ฯ   
        ตตฺถ  กมฺมโต  ตาว  เอตฺถ  หิ  มนสฺุสภูตสฺเสว   
มนุสฺสภูต  มาตร  วา  ปตร  วา  อป  ปริวตฺตลิงฺค  ชวิีตา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 625 

                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๕ 
 
โวโรเปนฺตสฺส  กมฺม  อานนฺตริย  โหติ ฯ  ตสฺส  วิปาก   
ปฏิพาหิสฺสามีติ  สกลจกกฺวาฬ  มหาเจติยปฺปมาเณหิ  กา ฺจน- 
ถูเปหิ  ปูเรตฺวาป  สกลจกกฺวาฬ  ปูเรตฺวา  นิสินฺนสฺส  ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺส    มหาทาน  ทตฺวาป  พุทฺธสฺส  ภควโต  สงฺฆาฏิกณฺณ   
อมุ ฺจนฺโต  วิจริตฺวาป  กายสฺส  เภทา  นิรยเมว  อุปปชฺชติ ฯ   
โย  ปน  สย  มนุสฺสภูโต  ติรจฺฉานภูต  มาตร  วา  ปตร  วา  
สย  วา  ติรจฺฉานภูโต  มนุสฺสภูต ฯ  ติรจฺฉาโนเยว  วา  
ติรจฺฉานภูต  ชีวิตา  โวโรเปติ ฯ  ตสฺส  กมฺม  อานนฺตริย  น   
โหติ ฯ  ภาริย  ปน  โหติ ฯ  อานนฺตริย  อาหจฺเจว  ติฏติ ฯ   
มนุสฺสชาติกาน  ปน  วเสน  อย  ปโ ฺห  กถิโต ฯ   
        ตตฺถ  เอฬกจตุกฺก  สงฺคามจตุกฺก  โจรจตุกฺก ฺจ  กเถตพฺพ ฯ   
เอฬก  มาเรมีติ  อภิสนฺธินาป  หิ  เอฬกฏาเน   ิต  มนุสฺโส   
มนุสฺสภูต  มาตร  วา  ปตร  วา  มาเรนฺโต  อานนฺตริย   
ผุสติ ฯ  เอฬกาภิสนฺธินา  ปน  มาตาปตาอภิสนฺธินา   วา  เอฬก  
มาเรนฺโต  อานนฺตริย  น  ผุสติ ฯ  มาตาปตาอภิสนฺธินา   
มาตาปตโร  มาเรนฺโต  ผุสเตว ฯ  เอเสว  นโย  อิตรสฺมิมฺป  
จตุกฺกทฺวเย ฯ  ยถา  จ  มาตาปตูสุ ฯ   เอว  อรหนฺเตป  เอตานิ   
จตุกฺกานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        มนุสฺสอรหนฺตเมว  มาเรตฺวา  อานนฺตริย  ผุสติ  น  ยกฺขภูต  
กมฺม  ปน  ภาริย ฯ  อานนฺตริยสทิสเมว ฯ  มนุสสฺอรหนฺตสฺส  จ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 626 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๖ 
 
ปุถุชชฺนกาเลเยว  สตฺถปฺปหาเร  วา  วิเส  วา  ทินฺเนป  ยท ิ  
โส  อรหตฺต  ปตฺวา  เตเนว  มรติ ฯ  อรหนฺตฆาโต  โหติเยว ฯ  
ย  ปน  ปถุุชชฺนกาเล  ทินนฺ  ทาน  อรหตฺต  ปตฺวา  ปริภุ ฺชติ  
ปุถุชชฺนสฺเสว  ทินฺน  โหติ ฯ  เสสอรยิปุคฺคเล  มาเรนฺตสฺส   
อานนฺตริย  นตฺถิ ฯ  กมฺม  ปน  ภาริย   อานนฺตริยสทิสเมว ฯ   
        โลหิตุปปฺาเท  ตถาคตสฺส  อภิชฺชกายตฺตาว  (๑)  ปรูปกกฺเมน  
จมฺมจฺเฉท  กตฺวา  โลหิตปคฺฆรณ  นาม  นตฺถ ิฯ  สรีรสฺส  ปน   
อนฺโตเยว  เอกสฺมึเยว  าเน  โลหิต  สโมสรติ ฯ  เทวทตฺเตน   
ปวิทฺธสิลาโต  ภิชชฺิตฺวา  คตา  ปปฺปฏิกาป  (๒)  ตถาคตสฺส  ปาทนฺต   
ปหริ ฯ  ผรสนุา  ปหโต  วิย  ปาโท  อนฺโตโลหิโตเยว  อโหส ิฯ   
ตถา   กโรนฺตสฺส  อานนฺตริย  โหติ ฯ  ชีวโก  ปน  ตถาคตสฺส   
รุจิยา  สตฺถเกน  จมฺม  ฉินฺทิตฺวา  ตมฺหา  านา  ทุฏโลหิต   
นีหริตฺวา  ผาสุมกาสิ ฯ  ตถา  กโรนฺตสฺส  ปุ ฺกมฺมเมว  โหติ ฯ   
        อถ  เย  จ  ปรินิพฺพุเต  ตถาคเต  เจติย  ภินฺทนฺติ ฯ  โพธึ   
ฉินฺทนฺติ  ธาตุมฺหิ  อุปกฺกมนฺติ ฯ  เตส  กึ  โหตีติ ฯ  ภาริย  กมฺม   
โหติ  อานนฺตริยสทิส ฯ  สธาตุก  ปน  ถูป  วา  ปฏมิ  วา   
พาธมาน  โพธิสาข  ฉินฺทิตุ  วฏฏติ ฯ  สเจป  ตตฺถ  นลิีนา   
สกุณา  เจติเย  วจฺจ  ปาเตนฺติ ฯ  ฉินฺทตุิ วฏฏติเยว ฯ  ปรโิภค- 
เจติยโต  หิ  สรีรเจติย  มหนฺตตร ฯ  เจติยวตฺถุ  ภินฺทิตฺวา  คจฺฉนฺต    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 627 

                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๗ 
 
โพธิมูลมฺป  ฉินฺทิตฺวา  หริตุ  วฏฏติ ฯ  ยา  ปน  โพธิสาขา   
โพธิฆร  พาธติ  ต  เคหรกฺขนตฺถ  ฉินทฺิตุ   น  ลพฺภติ ฯ  โพธิ- 
อตฺถ  หิ  เคห  น  เคหตฺถ   โพธิ ฯ  อาสนฆเรป  เอเสว   
นโย ฯ  ยสฺม ึ ปน  อาสนฆเร  ธาตุ  นหิิตา  โหติ ฯ  ตสฺส   
รกฺขนตฺถาย  โพธิสาข  ฉินฺทิตุ   วฏฏติ ฯ  โพธิชคฺคนตฺถ  
โอตรณสาข  วา  ปูติฏาน  วา  นินฺทตุิ  วฏฏติเยว ฯ  ภควโต   
สรีรปฏชิคฺคเน  วิย  ปุ ฺมฺป  โหติ ฯ   
        สงฺฆเภเท  สีมฏกสงฺเฆ  อสนฺนิปติเต  วิสุ ปริส  คเหตฺวา   
กตโวหารานุสฺสาวนสลากคฺคาหสฺส  กมฺม  วา  กโรนฺตสฺส  
อุทฺเทส  วา  อุทฺทิสนฺตสฺส  เภโท  จ  โหติ  อานนฺตริยกมฺม ฺจ ฯ   
สมคฺคส ฺาย  ปน  วฏฏตีติ  กมฺม  กโรนฺตสฺส  เภโทว  โหติ   
น  อานนฺตริยกมฺม ฯ  ตถาป  นวโต  อูนปริสาย ฯ  สพฺพนฺติเมน  
ปริจฺเฉเทน  นวนฺน  ชนาน  โย  สงฺฆ  ภินฺทติ ฯ  ตสฺส   
อานนฺตริยกมฺม  โหติ ฯ  อนุวตฺตกาน(๒)  อธมฺมวาทีน  มหาสาวชฺชฯ   
ธมฺมวาทิโน  ปน  อนวชชฺา ฯ   
        ตตฺถ  นวนฺนเมว  สงฺฆเภเท  อิท  สุตฺต  เอกโต  อุปาลิ   
จตฺตาโร  โหนฺติ ฯ  เอกโต  จตฺตาโร  นวโม  อนุสสฺาเวติ ฯ  สลาก  
คาเหติ  อย  ธมฺโม  อย  วินโย  อิท  สตฺถุ  สาสน  อิม   
คณฺหถ  อิม  โรเจถาติ ฯ  เอว  โข  อุปาลิ  สงฺฆราชิ  เจว    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 628 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๘ 
 
โหติ  สงฺฆเภโท  จ  นวนฺน  วา  อุปาล ิ อติเรกนวนนฺ  วา   
สงฺฆราชี  เจว  โหติ  สงฺฆเภโท  จาติ ฯ   เอเตสุ  ปน  ป ฺจสุ  
สงฺฆเภโท  วจีกมฺม ฯ  เสสานิ  กายกมมฺานีติ  เอว  กมฺมโต  
วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ   
        ทฺวารโตติ  สพฺพาเนว  เจตานิ  กายทฺวารโตป  วจีทฺวารโตป   
สมุฏหนฺติ ฯ  ปุริมานิ  ปเนตฺถ  จตฺตาริ  อาณตฺติกวิชฺชามย- 
ปโยควเสน  วจีทฺวารโต  สมุฏหิตฺวาป  กายทฺวารเมว  ปูเรนฺติ  
สงฺฆเภโท  หตฺถมุทฺทาย  เภท  กโรนฺตสฺส  กายทฺวารโต   
สมุฏหิตฺวาป  วจีทฺวารเมว  ปูเรตีติ  เอวเมตฺถ  ทฺวารโตป  
วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ   
        กปฺปฏ ิติยโตติ  สงฺฆเภโทเยว  เจตฺถ  กปฺปฏ ิติโย  
สณฺหนฺเต   หิ  กปฺเป  กปฺปเวมชฺเฌ  วา  สงฺฆเภท  กตฺวา  
กปฺปวินาเสเนว  มุจฺจติ ฯ  สเจป  หิ  เสฺว  กปฺโป  วินสฺสิสฺสตีติ   
อชฺช  สงฺฆเภท  กโรติ ฯ  เสฺวว  มุจฺจติ ฯ  เอกทิวสเมว  นิรเย   
ปจฺจติ ฯ  เอว  การณ   ปน  นตฺถ ิฯ  เสสานิ  จตฺตาริ   
กมฺมานิ  อานนฺตริยาเนว  โหนฺติ  น  กปฺปฏ ิติยานีติ  เอวเมตฺถ   
กปฺปฏ ิติยโตป  วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ   
        ปากโตติ  เยน  จ  ป ฺจเปตานิ  กมฺมานิ  กตานิ   
โหนฺติ ฯ  ตสฺส  สงฺฆเภโทเยว  ปฏิสนฺธวิเสน  วิปจฺจติ ฯ  เสสานิ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 629 

                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๒๙ 
 
อโหสิกมฺม  นาโหสิ  กมมฺวิปาโกติ  เอวมาทีสุ  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ   
สงฺฆสฺสเภทาภาเว  โลหิตุปฺปาโท ฯ  ตทภาเว  อรหนฺตฆาโต ฯ  ตทภาเว   
จ    สเจ  ปตา  สีลวา  โหติ  มาตา  ทุสฺสีลา ฯ  โน  วา  ตถาป 
สีลวตี ฯ  ปตุฆาโต  ปฏิสนฺธิวเสน  วิปจฺจติ ฯ  สเจ  มาตาปตุฆาโต  
ทฺวีสุป  สีเลน  วา  ทุสฺสีเลน  วา  สมาเนสุ  มาตุฆาโตว   
ปฏิสนฺธิวเสน  วิปจฺจติ ฯ  มาตา  หิ  ทกฺุกรการินี  พหูปการา   
จ  ปุตฺตานนฺติ  เอวเมตฺถ  วิปากโตป   วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ   
        สาธารณาทีหีติ  ปุริมานิ  จตฺตาริ  สพฺเพสมฺป  คหฏ- 
ปพฺพชิตาน  สาธารณานิ ฯ  สงฺฆเภโท  ปน  น  โข  อุปาลิ  
ภิกฺขุนี  สงฺฆ  ภินฺทติ  น  สิกฺขมานา  น  สามเณโร  น   
สามเณรี  น  อุปาสโม  ฯ   น  อุปาสิกา  สงฺฆ  ภินฺทติ ฯ  ภิกฺขุ   
โข  อุปาลิ  ปกตตฺโต  สมานสวาสโก  สมานสีมาย   ิโต   
สงฺฆ  ภินฺทตีติ   วจนโต  วุตฺตปฺปการสฺส  ภิกฺขุโนว  โหติ  น   
อ ฺสฺส ฯ  ตสฺมา  อสาธารโณ ฯ  อาทิสทฺเทน  สพฺเพ  เจเต     
ทุกฺขเวทนา  ทุกฺขสหคตา  โทสโมหสมฺปยุตฺตา  จาติ  เอวเมตฺถ   
สาธารณาทีหิป  วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ   
        อ ฺ  สตฺถารนฺติ    อย  เม  สตฺถา  สตฺถุ  กิจฺจ  กาตุ   
อสมตฺโถติ  ภวนฺตเรป  อ ฺติตฺถิกร    อย  เม  สตฺถาติ  
เอว  คเณฺหยฺย ฯ  เนต  าน  วิชชฺตีติ  อตฺโถ ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 630 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๐ 
 
        เอกิสฺสา  โลกธาตุยาติ  ทสสหสฺสิโลกธาตุยา ฯ  ตีณิ  หิ   
เขตฺตานิ  ชาติเขตฺต  อาณาเขตฺต  วิสยเขตฺต ฯ  ตตฺถ   
ชาติเขตฺต  นาม  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ ฯ  สา  หิ  ตถาคตสฺส   
มาตุกุจฺฉิโอกฺกมนกาเล  นิกฺขมนกาเล  สมฺโพธิกาเล  ธมฺม- 
จกฺกปฺปวตฺตเน  อายุสงฺขารโวสฺสชชฺเน   ปรินิพฺพาเน  จ  กมฺปติ ฯ   
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ  ปน  อาณาเขตฺต  นาม  ฯ  อาฏานาฏิย- 
ปริตฺตโมรปริตฺตธชคฺคปริตฺตรตนปริตฺตเมตฺตปริตฺตาทีน ฺหิ  เอตฺถ    
อาณา  วตฺตติ ฯ  วิสยเขตฺตสฺส  ปน  ปรมิาณ  นตฺถิ ฯ   
พุทฺธาน ฺหิ  ยาวตก   าณ ฯ  ยาวตก  เนยฺย  ตาวตก  เนยฺย ฯ   
ยาวตก  เนยฺย  ตาวตก  ญาณ  ญาณปริยนฺติก  เนยฺย 
เนยฺยปริยนฺติก  าณนติ  วจนโต  อวิสโย  นาม  นตฺถิ ฯ   
        อิเมสุ  ปน  ตีสุ  เขตฺเตสุ  เปตฺวา  อิม  จกฺกวาฬ   
อ ฺสฺมึ  จกฺกวาเฬ  พุทฺธา  อุปฺปชฺชนตีฺติ  สุตฺต  นตฺถิ   
น  อุปฺปชชฺนตีฺติ  ปน  อตฺถิ ฯ  ตีณิ  ปฏกานิ  วินยปฏก   
สุตฺตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏก ฯ  ติสฺโส  ปฏกสงฺคีติโย  มหากสฺส- 
ปตฺเถรสฺส  สงฺคีติ ฯ  ยสตฺเถรสฺส  สงฺคีติ ฯ  โมคฺคลิปุตฺตตฺเถรสฺส   
สงฺคีตีติ ฯ  อิมา  ติสฺโส  สงฺคีติโย  อารุเฬฺห  เตปฏเก  พุทฺธวจเน   
อิม  จกฺกวาฬ  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺตฺถ  พุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  สุตฺต   
นตฺถิ  น  อุปปฺชฺชนฺตีติ  ปน  อตฺถ ิฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 631 

                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๑ 
 
        อปุพฺพ  อจริมนฺติ  อปุเร  อปจฺฉา ฯ  เอกโต  น  อุปฺปชฺชนฺติ  
ปุเร  วา  ปจฺฉา  วา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ   
หิ  โพธิปลฺลงฺเก  โพธึ  อปฺปตฺวา  น  อุฏหิสฺสามีติ  นิสินฺนกาลโต   
ปฏาย  ยาว  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธิคฺคหณ ฯ  ตาว  ปุพฺเพติ   
น  เวทิตพฺพ ฯ  โพธิสตฺตสฺส  หิ  ปฏิสนฺธิคฺคหเณ  ทสสหสฺส- 
จกฺกวาฬกมฺปเนเนว  เขตฺตปริคฺคโห  กโต ฯ  อ ฺสฺส  พุทฺธสฺส   
อุปฺปตฺติ  นิวาริตาว  โหติ ฯ  ปรินิพฺพานกาลโต  ปฏาย  ยาว   
สาสปมตฺตา  ธาตุ  ติฏติ ฯ  ตาว  ปจฺฉาติ  น  เวทิตพฺพ ฯ   
ธาตูสุ  หิ   ิตาสุ  พุทฺธา   ิตาว  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอตฺถนฺตเร   
อ ฺสฺส  พุทฺธสฺส  อุปฺปตฺติ  นิวาริตาว  โหติ ฯ   ธาตุ- 
ปรินิพฺพาเน  ปน  ชาเต  อ ฺสฺส  พุทฺธสฺส  อุปฺปตฺติ  น   
นิวาริตา ฯ   
        ตีณิ  หิ  อนฺตรธานานิ  นาม  ปรยิตฺติอนฺตรธาน   
ปฏิเวธอนฺตรธาน  ปฏิปตฺติอนฺตรธานนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปริยตฺตีติ   
ตีณิ  ปฏกาน ิฯ  ปฏิเวโธติ  สจฺจปฏิเวโธ ฯ  ปฏิปตฺตีติ   
ปฏิปทา ฯ  กตฺถ  ปฏิเวโธ  จ  ปฏิปตฺติ  จ  โหติป  น  โหติป ฯ  
เอกสฺมึ  หิ  กาเล  ปฏิเวธธรา  (๑)  ภิกฺขู  พหู  โหนฺติ ฯ  เอโส  
ภิกฺขุ  ปุถชฺุชโนติ  องฺคุลึ  ปสาเรตฺวา  ทสฺเสตพฺโพ  โหติ ฯ 
อิมสฺมึเยว  ทีเป  เอกวาเร  ปุถุชชฺนภิกฺขุ  นาม  นาโหสิ ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 632 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๒ 
 
ปฏิปตฺติปูรกาป   กทาจิ  พหู  โหนฺติ  กทาจิ  อปฺปา ฯ  อิติ  ปฏิเวโธ  จ   
ปฏิปตฺติ  จ  โหติป  น  โหติป ฯ  สาสนฏ ิติยา  ปน  ปรยิตฺติ  ปมาณ ฯ   
        ปณฺฑิโต  หิ  เตปฏก  สุตฺวา  เทฺวป  ปูเรติ ฯ  ยถา  อมฺหาก  โพธิสตฺโต   
อาฬารสฺส  สนฺติเก  ป ฺจาภิ ฺา  สตฺต  จ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา   
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา  ปริกมฺม  ปุจฺฉิ ฯ  โส  น  ชานามีติ  อาห ฯ  ตโต   
อุทกสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  อธิคตวิเสส  สสนฺเทตฺวา  เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส   
ปริกมฺม  ปุจฺฉิ ฯ  โส  อาจิกฺขิ ฯ  ตสฺส  วจนสมนนฺตรเมว  มหาสตฺโต  ต  สมฺปาเทสิ ฯ   
เอวเมว  ป ฺวา  ภิกฺขุ  ปริยตฺตึ  สุตฺวา  เทฺวป  ปูเรติ ฯ  ตสฺมา  ปริยตฺติยา   ิตาย   
สาสน   ิต  โหติ ฯ   
        ยทา  ปน  สา  อนฺตรธายติ ฯ  ตทา  ปม  อภิธมฺมปฏก  นสฺสติ ฯ  ตตฺถ   
ปฏาน  สพฺพปม  อนฺตรธายติ ฯ  อนุกฺกเมน  ปจฺฉา  ธมฺมสงฺคโห ฯ  ตสฺม ึ อนฺตรหิเต   
อิตเรสุ  ทฺวีสุ  ปฏเกสุ   ิเตสุป  สาสน   ิตเมว  โหติ ฯ  ตตฺถ  สตฺุตนฺตปฏเก   
อนฺตรธายมาเน  ปม  องฺคุตฺตรนิกาโย  เอกทสกโต  ปฏาย  ยาว  เอกกา   
อนฺตรธายติ ฯ  ตทนนฺตร  สยุตฺตนิกาโย  จกฺกเปยฺยาลโต  ปฏาย  ยาว  โอฆตรณา   
อนฺตรธายติ ฯ  ตทนนฺตร  มชฺฌิมนิกาโย  อินฺทฺริยภาวนโต  ปฏาย  ยาว    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 633 

                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๓ 
 
มูลปริยายา  อนฺตรธายติ ฯ  ตทนนฺตร  ทีฆนิกาโย  ทสุตฺตรโต   
ปฏาย  ยาว  พฺรหฺมชาลา  อนฺตรธายติ ฯ  เอกิสฺสาป   
ทฺวินฺนมฺป  คาถาน  ปุจฺฉา  อทฺธาน  คจฺฉติ ฯ  สาสน  ธาเรตุ   
น  สกโฺกติ  สภิยปุจฺฉา  (๑)  อาฬวกปุจฺฉา  (๒)  วิย  จ ฯ  เอตา  กิร   
กสฺสปพุทฺธกาลิกา  อนฺตรา  สาสน  ธาเรตุ นาสกฺขึสุ ฯ 
        ทฺวีสุ  ปน  ปฏเกสุ  อนฺตรหิเตสุป  วินยปฏเก   ิเต  สาสน   
ติฏติ ฯ  ปรวิารขนฺธเกสุ  อนฺตรหิเตสุ  อุภโตวิภงฺเค   ิเต   ิตเมว   
โหติ ฯ  อุภโตวิภงฺเค  อนฺตรหิเต  มาติกาย   ิตายป   ิตเมว 
โหติ ฯ  มาติกาย  อนฺตรหิตาย  ปาติโมกฺขปพฺพชฺชา  อุปสมฺปทาสุ   
 ิตาสุ  สาสน  ติฏติ ฯ  ลิงฺค  อทฺธาน  คจฺฉติ ฯ  เสตวตฺถ- 
สมณวโส  ปน  กสฺสปพุทฺธกาลโต  ปฏาย  สาสน  ธาเรตุ  
นาสกฺขิ ฯ  ปจฺฉิมกสฺส  ปน  สจฺจปฏิเวธโต  ปจฺฉิมกสฺส   
สีลเภทโต  จ  ปฏาย  สาสน  โอสกกฺติ  นาม  โหติ ฯ  ตโต   
ปฏาย  อ ฺสฺส  พุทฺธสฺส  อุปฺปตฺติ  น  วาริตาติ ฯ   
        ตีณิ  ปรนิิพฺพานานิ  นาม  กิเลสปรินิพฺพาน  ขนฺธ- 
ปรินิพฺพาน  ธาตุปรินิพฺพานนฺติ ฯ  ตตฺถ  กิเลสปรินพฺิพาน  
โพธิปลฺลงฺเก  อโหส ิฯ  ขนฺธปรินิพฺพาน  กุสินาราย ฯ  ธาตุ- 
ปรินิพฺพาน  อนาคเต  ภวิสฺสติ ฯ  สาสนสฺส  กริ  โอสกฺกนกาเล   
อิมสฺมึ  ตมฺพปณฺณทีเป  ธาตุโย  สนฺนปิติตฺวา  มหาเจติย    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 634 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๔ 
 
คมิสฺสนฺติ ฯ  มหาเจติยโต  นาคทีเป  ราชายตนเจติย ฯ  ตโต   
มหาโพธิปลฺลงฺก  คมิสฺสนฺติ  นาคภวนโตป  เทวโลกโตป   
พฺรหฺมโลกโตป  ธาตุโย  มหาโพธิปลฺลงฺกเมว  คมิสฺสนฺติ ฯ   
สาสปมตฺตาป  ธาตุ  อนฺตรนฺตรา   น  นสฺสิสฺสติ ฯ  สพฺพา   
ธาตุโย  มหาโพธิปลฺลงฺเก  ราสิภูตา  สวุณฺณกฺขนฺธา  วิย   
เอกคฺฆนา  หุตฺวา  ฉพฺพณฺณรสิโย  วิสสฺชฺเชสฺสนฺติ ฯ  ตา  ทสสหสฺสี- 
โลกธาตุ   ผริสฺสนฺติ ฯ   
        ตโต  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  เทวตาโย  สนฺนิปติตฺวา  อชฺช   
สตฺถา  ปรินพฺิพายติ ฯ  อชฺช  สาสน  โอสกฺกติ ฯ  ปจฺฉิมทสฺสน 
ทานิปท   อมฺหากนฺติ  ทสพลสฺส  ปรินพฺิพุตทิวสโต  มหนฺตตร   
การุ ฺ  กรสิฺสนฺติ ฯ  เปตฺวา  อนาคามิขีณาสเว  อวเสสา   
สกภาเวน  สณฺาตุ  น  สกฺขิสฺสนฺติ ฯ  ธาตูสุ  เตโชธาตุ   
อุฏหิตฺวา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  อุคฺคจฺฉิสฺสติ ฯ  สาสปมตฺตายป   
ธาตุยา  สติ  เอกชาลาว  ภวิสฺสติ ฯ  ธาตูสุ  ปริยาทาน  คตาสุ  
ปจฺฉิชฺชิสฺสติ ฯ  เอว  มหนฺต  อานุภาว  ทสฺเสตฺวา  ธาตูสุ   
อนฺตรหิตาสุ  สาสน  อนฺตรหิต  นาม  โหติ ฯ  ยาว  เอว  น   
อนฺตรธายติ ฯ ตาว  อจฺฉริยนฺนาม  โหติ ฯ  เอว  อปุพฺพ  อจริม   
อุปฺปชฺเชยฺยุ   เนต  าน  วิชฺชติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  อปุพฺพ  อจริม  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  อนจฺฉริยตฺตา ฯ   
พุทฺธา  หิ  อจฺฉริยมนุสฺสา ฯ  ยถาห  เอกปุคฺคโล    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 635 

                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๕ 
 
ภิกฺขเว  โลเก  อุปฺปชชฺมาโน  อุปฺปชฺชติ  อจฺฉริยมนุสฺโส ฯ  กตโม   
เอกปุคฺคโล ฯ  ตถาคโต  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ(๑)   
        ยท ิ จ  เทฺว  วา  จตฺตาโร  วา  อฏ  วา  โสฬส   
วา  เอกโต  อุปฺปชฺเชยฺยุ  น  อจฺฉริยา  ภเวยฺยุ ฯ  เอกสฺมึ  หิ   
วิหาเร  ทฺวินฺน  เจติยานมฺป  ลาภสกฺกาโร  อุฬาโร  น  โหติ ฯ  
ภิกฺขูป  พหุตาย  น  อจฺฉริยา  ชาตา ฯ  เอว   พุทฺธาป   
ภเวยฺยุ ฯ  ตสฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        เทสนาย  จ  วิเสสาภาวโต ฯ  ย  หิ  สติปฏานาทิเภท   
ธมฺม  เอโก  เทเสติ ฯ  อ ฺเน  อุปฺปชฺชิตฺวาป  โสว  เทเสตพฺโพ  
สิยา ฯ  ตโต  อนจฺฉริโย  สิยา ฯ  เอกสฺมึ  ปน  ธมฺม  เทเสนฺเต   
เทสนาป  อจฺฉริยา  โหติ ฯ   
        วิวาทาภาวโต  จ ฯ  พหูสุ  จ  พุทเฺธสุ  อุปฺปนฺเนสุ  (๒)  พหูน   
อาจริยาน   อนฺเตวาสิกา  วิย  อมฺหาก  พุทฺโธ  ปาสาทิโก   
อมฺหาก  พุทฺโธ  มธรุสฺสโร   ปุ ฺวาติป  วิวเทยฺยุ ฯ  ตสฺมาป  เอว   
น  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ  อปเจต  การณ  มิลินทฺร ฺา  ปุฏเน   
นาคเสนตฺเถเรน  วิตฺถาริตเมว ฯ   
        วุตฺต  ห ิ ตตฺถ  ภนฺเต  นาคเสน  ภาสิตมฺเปต  ภควตา   
อฏานเมต  ภิกฺขเว   อนวกาโส ฯ  ย  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  
เทฺว  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อปุพฺพ  อจริม  อุปฺปชฺเชยฺยุ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 636 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๖ 
 
เนต  าน  วิชฺชตีติ ฯ  เทเสนฺตา  จ  ภนฺเต  นาคเสน  สพฺเพป   
ตถาคตา  สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยธมฺเม  เทเสนฺติ ฯ  กถยมานา  จ   
จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  กเถนฺติ ฯ  สิกฺขาเปนฺตา  จ  ตีสุ  สิกฺขาสุ   
สิกฺขาเปนฺติ ฯ  อนุสาสมานา  จ  อปฺปมาทปฏิปตฺติย  อนุสาสนฺติ  
ยทิ  ภนฺเต  นาคเสน  สพฺเพสมฺป  ตถาคตาน  เอกุทฺเทโส   
เอกากถา  เอกาสิกฺขาปท  เอกานุสิฏ ิ (๑)   เกน  การเณน  เทฺว   
ตถาคตา  เอกกฺขเณ  นุปฺปชฺชนฺติ  เอเกนป  ตาว  พุทฺธปฺปาเทน   
อย  โลโก  โอภาสชาโต ฯ  ยท ิ ทุติโย  พุทฺโธ  ภเวยฺย ฯ  ทฺวินฺน   
ปภาย  อย  โลโก  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  โอภาสชาโต  ภเวยฺย ฯ 
โอวทมานา  จ  เทฺว  ตถาคตา  สุข  โอวเทยฺยุ ฯ  อนสุาสมานา   
จ  สุข  อนุสาเสยฺยุ ฯ  ตตฺถ  เม  การณ  พฺรูหิ ฯ  ยถาห  นิสฺสสโย   
ภเวยฺยนฺติ ฯ   
        อย  มหาราช  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  เอกพุทฺธธารณี ฯ  เอกสฺเสว   
ตถาคตสฺส  คุณ  ธาเรติ ฯ  ยท ิ ทุติโย  พุทฺโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  นาย   
ทสสหสฺสีโลกธาตุ  ธาเรยฺย ฯ  จเลยฺย  กมฺเปยฺย  นเมยฺย  โอนเมยฺย  
วินเมยฺย  วิกิเรยฺย  วิธเมยฺย  วิทฺธเสยฺย  น  านมุปคจฺเฉยฺย ฯ 
        ยถา  มหาราช  นาวา  เอกปุริสสนฺธารณี  ภเวยฺย    
เอกปุริเส  อภิรุเฬฺห  สา  [๓]  สมุปาทิกา  ภเวยฺย ฯ  อถ  ทุติโย    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 637 

                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๗ 
 
ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ตาทิโส  อายุนา  วณฺเณน  วเยน  ปมาเณน   
กิสถูเลน  สพฺพงฺคปจฺจงฺเคน ฯ  โส  ต  นาว  อภิรูเหยฺย ฯ  อป   
นุ  สา  มหาราช  นาวา  ทวิฺนฺนมฺป  ธาเรยฺยาติ  น  ห ิ  
ภนฺเต ฯ  จเลยฺย  กมฺเปยฺย  นเมยฺย  โอนเมยฺย  วินเมยฺย  วิกิเรยฺย   
วิธเมยฺย  วิทฺธเสยฺย  น  านมุปคจฺเฉยฺย ฯ  โอสีเทยยฺ  อุทเกติ ฯ  
เอวเมว  โข  มหาราช  อย  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  เอกพุทฺธธารณี ฯ   
เอกสฺเสว  ตถาคตสฺส  คุณ  ธาเรติ ฯ  ยทิ  ทุติโย  พุทฺโธ  
อุปฺปชฺเชยฺย  น  อย  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  ธาเรยฺย ฯ  จเลยฺย  กมฺเปยฺย   
นเมยฺย  โอนเมยฺย  วินเมยฺย  วิกิเรยฺย  วิธเมยฺย  วิทฺธเสยฺย  น  
านมุปคจฺเฉยฺย ฯ   
        ยถา  วา  ปน  มหาราช  ปุริโส  ยาวทตฺถ  โภชน   
ภุ ฺเชยฺย  ฉาเทนฺต  ยาวกณฺมภิปูรยิตฺวา ฯ  โส  ธาโต  ปณิโต  
ปริปุณฺโณ  นิรนฺตโร  ตณฺฑิกโต  อโนนมิตทณฺฑชาโต  ปุนเทว   
ตาวตก  (๑)  โภชน  ภุ ฺเชยฺย ฯ  อป  นุ  โข  โส  มหาราช  ปุรโิส  สุขิโต  
ภเวยฺยาติ  น  หิ  ภนฺเต ฯ  สกึ  ภุตฺโตว  มเรยฺยาติ ฯ   เอวเมว  
โข  มหาราช  อย  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  เอกพุทฺธธารณี  ฯเป ฯ 
น  านมุปคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
        ก ึ น ุ โข  ภนฺเต  นาคเสน  อติธมฺมภาเรน  ปวี   
จลตีติ ฯ  อิธ  มหาราช  เทวฺ  สกฏา  รตนปริปูริตา  ภเวยฺยุ   
ยาว  มุขสมา ฯ  เอกสกฏโต(๒)  รตน  คเหตฺวา  เอกมฺหิ  สกเฏ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 638 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๘ 
 
อากิเรยฺยุ ฯ  อป  นุ  โข  ต  มหาราช  สกฏ  ทฺวินฺนมฺป  สกฏาน   
รตน  ธาเรยฺยาติ  น  ห ิ ภนฺเต  นาภิป  ตสฺส  จเลยฺย ฯ   
อาราป  ตสฺส  ภิชฺเชยฺยุ ฯ  เนมิป  ตสฺส  โอปเตยฺย ฯ  อกฺโขป   
ตสฺส  ภิชฺเชยยฺาติ ฯ  ก ึ น ุ โข  มหาราช  อติรตนภาเรน   
สกฏ  ภิชชฺตีติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  เอวเมว  โข  มหาราช   
อติธมฺมภาเรน  ปวี  จลตีติ ฯ   
        อปจ  มหาราช  อิม  การณ  พุทฺธพลปริทีปนาย  โอสาริต  
อ ฺมฺป  ตตฺถ  อภิรูป  การณ  สุโณหิ ฯ  เยน  การเณน  เทฺว   
สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  นุปฺปชชฺนฺติ ฯ  ยท ิ มหาราช  เทฺว   
สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺเชยฺยุ ฯ  เตส  ปริสาย  วิวาโท   
อุปฺปชฺเชยฺย  ตุมฺหาก  พุทฺโธ  อมฺหาก  พุทฺโธติ  อุภโตปกฺขชาตา   
ภเวยฺยุ ฯ  ยถา  มหาราช  ทฺวินฺน  พลวามจฺจาน  ปริสาย   
วิวาโท  อุปฺปชฺเชยฺย  ตุมฺหาก  อมจฺโจ  อมฺหาก  อมจฺโจติ  อุภโต 
ปกฺขชาตา  โหนฺติ ฯ  เอวเมว  โข  มหาราช  ยทิ  เทฺว  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺเชยฺยุ ฯ  เตส  ปริสาย  วิวาโท  อุปฺปชฺเชยฺย   
ตุมฺหาก  พุทฺโธ  อมฺหาก  พุทฺโธติ  อุภโตปกฺขชาตา  ภเวยฺยุ ฯ   
อิท  ตาว  มหาราช  เอก  การณ ฯ  เยน  การเณน  เทฺว  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  นุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        อปรมฺป  มหาราช  อุตฺตริการณ  สุโณหิ ฯ  เยน  การเณน  เทฺว   
สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  นุปฺปชชฺนฺติ ฯ  ยท ิ มหาราช  เทฺว   
สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺเชยฺยุ  อคฺโค  พุทฺโธติ  ย    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 639 

                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓๙ 
 
วจน  ต  มิจฺฉา  ภเวยฺย ฯ  เชฏโ  พุทโฺธติ   วิสิฏโ  พุทฺโธติ   
อุตฺตโม  พุทฺโธติ  ปวโร  พุทฺโธติ ฯ  อสโม  พุทโฺธติ ฯ  อสมสโม   
พุทฺโธติ ฯ  อปฺปฏิสโม  พุทฺโธติ  อปฺปฏิภาโค  พุทโฺธติ ฯ  อปฺปฏ-ิ 
ปุคฺคโล  พุทโฺธติ  ย  วจน ฯ  ต  มิจฺฉา  ภเวยฺย  อิทมปฺ  โข  
ตฺว  มหาราช  การณ  อตฺถโต  สมฺปฏิจฺฉ ฯ  เยน  การเณน   
เทฺว  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  นุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        อปจ  มหาราช  พุทฺธาน  สภาวปกติ  เอสา ฯ  ย  เอโกเยว   
พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชชฺติ ฯ  กสฺมา  การณา ฯ  มหนฺตตาย  สพฺพ ฺ ุพุทฺธ- 
คุณาน ฯ  อ ฺมฺป  มหาราช  ย  โลเก  มหนฺต ฯ  ต  เอกเยว   
โหติ ฯ  ปวี  มหาราช  มหนฺตี ฯ  สา  เอกาเยว ฯ  สาคโร  มหนฺโต  
โส  เอโกเยว ฯ  สิเนรุ  คิรริาชา  มหนฺโต ฯ  โส  เอโกเยว  
อากาโส  มหนฺโต  โส  เอโกเยว   สกฺโก  มหนฺโต   โส  เอโกเยว  
พฺรหฺมา  มหนฺโต ฯ  โส  เอโกเยว ฯ  ตถาคโต  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
มหนฺโต ฯ  โส  เอโกเยว  โลกสฺม ึฯ  ยตฺถ  เต  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตตฺถ  
อ ฺเส    โอกาโส  น  โหติ ฯ  ตสฺมา  ตถาคโต  อรห  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  เอโกเยว  โลเก  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  สุกถิโต  ภนฺเต  นาคเสน   
ปโ ฺห  โอปมฺเมหิ  การเณหีติ ฯ   
        เอกิสฺสา  โลกธาตุยาติ  เอกสฺมึ  จกฺกวาเฬ ฯ  เหฏา  
อิมินาว  ปเทน  ทสจกฺกวาฬสหสฺสานิ  คหิตานิ  ตานิป ฯ  เอก- 
จกฺกวาเฬเนว  ปริจฺฉินฺทิตุ  วฏฏนฺติ ฯ  พุทฺธา  หิ  อปฺุปชฺชมานา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 640 

                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๔๐ 
 
อิมสฺมึเยว  จกฺกวาเฬ  อุปปฺชฺชนฺติ ฯ  นุปฺปชฺชนตีติ  วาริตเมว   
โหติ ฯ   
        อปุพฺพ  อจริมนฺติ  เอตฺถ  จกฺกรตนปาตุภาวโต  ปุพฺเพ  น    
ปุพฺพ ฯ   ตสฺเสว  อนฺตรธานโต  ปจฺฉา  น   จริม ฯ  ตตฺถ  ทฺวิธา   
จกฺกรตนสฺส  อนฺตรธาน  โหติ ฯ  จกฺกวตฺติโน  กาลกิริยาย  วา   
ปพฺพชฺชาย  วา ฯ  อนฺตรธายมาน ฺจ  ปน  ต   กาลกิริยโต  
วา  ปพฺพชฺชโต  วา  สตฺตเม  ทิวเส  อนฺตรธายติ ฯ  ตโต   
ปร  จกฺกวตฺติโน  ปาตุภาโว  อวาริโต ฯ   
        กสฺมา  ปน  เอกจกฺกวาเฬ  เทฺว  จกฺกวตฺติโน   
นุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  วิวาทุปจฺเฉทโต  อจฺฉริยภาวโต  จกฺกรตนสฺส   
มหานุภาวโต  จ  ฯ  ทฺวีส ุ ปน อุปฺปชชฺิยมาเนสุ   อมฺหาก  ราชา   
มหนฺโต  อมหฺาก  ราชา  มหนฺโตติ  วิวาโท  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ   
เอกสฺมึ  ทีเป  จกฺกวตฺตีติ  จ  เอกสฺมึ  ทเีป  จกฺกวตฺตีติ  จ   
อนจฺฉริยา  ภเวยฺยุ ฯ  โย  จาย  จกฺกรตนสฺส  ทฺวิสหสฺส- 
ทีปปริวาเรสุ  จตูสุ  มหาทีเปสุ  อิสฺสริยานุปฺปทานสมตฺโถ   
มหานุภาโว ฯ  โส  ปริหาเยถ ฯ  อิติ  วิวาทุปจฺเฉทโต  อจฺฉริย- 
ภาวโต  จกฺกรตนสฺส  มหานุภาวโต  จ  น  เอกจกฺกวาเฬ  
เทฺว  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        ย  อิตฺถ ี อสฺส  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  เอตฺถ  ติฏตุ  ตาว   
สพฺพ ฺ ุคุเณ  นิพฺพตฺเตตฺวา  โลกุตฺตารณสมตฺโถ    พุทฺธภาโว    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 641 

                *เลมที่  ๙  พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๔๑ 
 
โส  ปณิธานมตฺตมฺป  อิตฺถิยา  น  สมปฺชฺชติ ฯ   
                มนุสฺสตฺต  ลิงฺคสมฺปตฺติ        เหตุ  สตฺถารทสฺสน   
                ปพฺพชฺชา  คุณสมฺปตฺติ        อธิกาโร  จ  ฉนฺทตา   
                อฏธมฺมสโมธานา                อภินีหาโร  สมชิฺฌตีติ 
        อิมานิ  หิ  ปณิธานสมฺปตฺติการณานิ ฯ  อิติ  ปณิธานมฺป   
สมฺปาเทตุ  อสมตฺถาย  อิทฺธิยา  กุโต  พุทฺธภาโวติ  อฏานเมต   
อนวกาโส  ย  อิตฺถ ี อสฺส  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  วุตฺต ฯ   
สพฺพาการปริปูโร  จ  ปุ ฺ ุสฺสโย  สพฺพาการปริปูรเมว  อตฺตภาว   
นิพฺพตฺเตตีติ  ปุริโสว  อรห  โหติ  สมมฺาสมฺพุทฺโธ ฯ   
        ย  อิตฺถ ี ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺตีติอาทีสุป  ยสฺมา  อิตฺถิยา   
โกโสหิตวตฺถคุยฺหตาทีน  อภาเวน  ลกขฺณานิ  น  ปริปูเรนฺติ  
อิตฺถิรตนาภาเวน  สตฺตรตนสมงฺคิตา  น  สมฺปชฺชติ ฯ  สพฺพ- 
มนุสฺเสหิ  จ  อธิโก  อตฺตภาโว  น  โหติ ฯ  ตสฺมา  อฏานเมต   
อนวกาโส  ย  อิตฺถ ี ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺตีติ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา   
จ  สกฺกตฺตาทีนิ  ตีณิ  านานิ  อุตฺตมานิ ฯ  อิตฺถลิงฺิค ฺจ  หีน ฯ   
ตสฺมา  ตสฺสา  สกฺกตฺตาทีนิป  ปฏิสิทฺธานิ ฯ   
        นน ุ จ  ยถา  อิตฺถลิิงฺค ฯ  เอว  ปรุสิลิงฺคมฺป  พฺรหฺมโลเก   
นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ย  ปุริโส  พฺรหฺมตฺต  กเรยฺย ฯ  านเมต  วิชฺชตีติป   
น วตฺตพฺพ  สิยาติ ฯ  โน  น  วตฺตพฺพ ฯ  กสฺมา ฯ  อิธ   
ปุริสสฺส  ตตฺถ  นิพฺพตฺตนโต ฯ  พฺรหฺมตฺตนฺติ  หิ  มหาพฺรหฺมตฺต    
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อธิปฺเปต ฯ  อิตฺถี  จ  อิธ  ฌาน  ภาเวตฺวา  กาล  กตฺวา   
พฺรหฺมปาริสชฺชาน  สหพฺยต  อุปปชชฺติ  น  มหาพฺรหฺมาน ฯ  
ปุริโส  ปน  ตตฺถ  น  อุปปฺชฺชตีติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  สมาเนป  
เจตฺถ  อุภยลงฺิคาภาเว  ปุรสิสณฺานาว  พฺรหฺมาโน  น  
อิตฺถิสณฺานา ฯ  ตสฺมา  สุวุตฺตเมเวต ฯ   
        กายทุจฺจริตสฺสาติอาทีสุ  ยถา  นมิฺพพีชโกสาตกีพีชาทีนิ    
มธุรผล  น  นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ  อสาต  อมธุรเมว  นิพฺพตฺเตนฺติ  
เอว  กายทุจฺจริตาทีนิ  มธุรวิปาก  น  นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ  อมธุรเมว   
วิปาก  นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ  ยถา  จ  อุจฺฉุพีชสาลิพีชาทีนิ  มธุรสาธุร- 
สเมว  ผล  นพฺิพตฺเตนฺติ  น  อสาต  กฏก ฯ  เอว  กาย- 
สุจริตาทีนิ  มธุรเมว  วิปาก  นิพฺพตฺเตนฺติ  น  อมธุร ฯ   
วุตฺตมฺป  เจต   
        ยาทิส  วปเต  พีช  ตาทิส  ลภเต  ผล   
        กลฺยาณการี  กลฺยาณ  ปาปการี  จ  ปาปกนฺติ ฯ(๑)   
        ตสฺมา  อฏานเมต  อนวกาโส  ย  กายทุจฺจริตสฺสาติ- 
อาทิ  วุตฺต ฯ 
        กายทุจฺจริตสมงฺคีติอาทีสุ  สมงฺคีติ  ป ฺจวิธา  สมงฺคิตา  
อายูหนสมงฺคิตา  เจตนาสมงฺคิตา  กมมฺสมงฺคิตา  วิปากสมงฺคิตา   
อุปฏานสมงฺคิตาติ ฯ  ตตฺถ  กุสลากสุลกมฺมายูหนกฺขเณ  อายุหน-  
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สมงฺคิตาติ  วุจฺจติ ฯ  ตถา  เจตนาสมงฺคิตา ฯ  ยาว  ปน   
อรหตฺต  น  ปาปุณนฺติ ฯ  ตาว  สพฺเพป  สตฺตา  ปพฺุเพ  อุปจิต  
วิปาการห  กมฺม  สนฺธาย  กมฺมสมงฺคิโนติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอสา  
กมฺมสงฺคิตา ฯ  วิปากสมงฺคิตา  วิปากกฺขเณเยว  เวทิตพฺพา ฯ   
ยาว  ปน  สตฺตา  อรหตฺต  น  ปาปุณนฺติ ฯ  ตาว  เนส  ตโต  
ตโต  จวิตฺวา  นิรเย  ตาว  อุปฺปชฺชมานาน  อคฺคิชาลโลห- 
กุมฺภิอาทีหิ  อุปฏานากาเรหิ  นิรโย ฯ  คพฺภเสยฺยกตฺต  อาปชฺช- 
มานาน  มาตุกุจฺฉิ ฯ  เทเวสุ  อุปฺปชชฺมานาน   กปฺปรุกฺขวิมานาทีหิ  
อุปฏานากาเรหิ  เทวโลโกติ  เอว  อุปปฺตฺตินิมิตฺต  อุปฏาติ ฯ   
อิติ  เนส  อิมนิา  อุปฺปตฺตินิมิตฺตอุปฏาเนน  อปริมุตฺตตฺตา   
อุปฏานสมงฺคิตา  นาม  ฯ  สา  จลติ  เสสา  นิจฺจลา  นิรเย  
หิ  อุปฏ ิเตป  เทวโลโก  อุปฏาติ ฯ  เทวโลเก  อปุฏ ิเตป  
นิรโย  อุปฏาติ ฯ  มนุสฺสโลเก  อุปฏ ิเตป  ติรจฺฉานโยนิ  
อุปฏาติ ฯ  ติรจฺฉานโยนิยา  จ  อุปฏ ิตายป  มนุสฺสโลโก  
อุปฏาติเยว ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ  โสณคิริปาเท  กิร  อเจลวิหาเร  (๑)  โสณตฺเถโร   
นาม  เอโก  ธมฺมกถิโม  ฯ   ตสฺส  ปตา  สนุขชีวิโก  อโหส ิฯ   
เถโร  ต  ปฏพิาหนฺโตป  สีลสวเร  เปตุ  อสกฺโกนฺโต  มา   
นสฺสิ  ชรโหติ(๒)  มหลลฺกกาเล  อกามก ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺส   
#  ๑  สี.  ปเจลิวิหาเร   ฯ   ๒  สี. วราโกติป   ฯ  
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คิลานเสยฺยาย  นิปนฺนสฺส  นิรโย  อุปฏาติ ฯ  โสณคิริปาทโต   
มหนฺตา  มหนฺตา  สุนขา  อาคนฺตฺวา  ขาทิตุกามา  วิย  สมฺปริวาเรสุ ฯ  
โส  มหาภยภีโต  วาเรหิ  ตาต  โสณ ฯ  วาเรหิ  ตาต  โสณาติ   
อาห ฯ  กึ  มหาเถราติ  น  ปสฺสสิ  ตาตาติ  ต  ปวุตฺตึ   
อาจิกฺขิ ฯ  โสณตฺเถโร  กถ  หิ  นาม  มาทิสสฺส  ปตา  นิรเย  
นิพฺพตฺติสฺสติ ฯ  ปติฏาสฺส (๑)  ภวิสฺสามีติ  สามเณเรหิ  นานา- 
ปุปฺผานิ  อาหราเปตฺวา  เจติยงฺคณโพธิยงฺคเณสุ  มาลาสนฺถร- 
ปูช ฺจ   อาสนปูช ฺจ  กาเรตฺวา  ปตร  ม ฺเจน  เจติยงฺคณ   
อาหริตฺวา  ม ฺเจ  นิสีทาเปตฺวา  อย  มหาเถร  ปูชา  ตุมฺหาก   
อตฺถาย  กตา ฯ  อย  มหาเถรปูชา  ตุมหฺาก  อตฺถาย  อย  เม 
ภควโต  ทุคฺคตปณฺณากาโรติ  วตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา   
จิตฺต  ปสาเทหีติ  อาห ฯ  โส  มหาเถโร  ปชู  ทิสฺวา  ตถา 
กโรนฺโต  จิตฺต  ปสาเทสิ ฯ  ตาวเทวสฺส  เทวโลโก  อุปฏาติ   
นนฺทนวนจิตฺตลตาวนมิสฺสกวนปารุสกวนวิมานานิ  เจว  นาฏกานิ   
จ  ปริวาเรตฺวา   ิตานิ  วิย  อเหสุ ฯ  โส  อเปถ  อเปถ  โสณ 
อเปถ  โสนาติ  อาห ฯ  กมิิท  เถราติ ฯ  เอตา  เต  ตาต  มาตโร   
อาคจฺฉนฺตีติ ฯ  เถโร  สคฺโค  อุปฏ ิโต  มหาเถรสฺสาติ  จินฺเตสิ ฯ  
เอว  อุปฏานสมงฺคิตา  จลตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  เอตาสุ  สมงฺคิตาสุ  
อิธ  อายูหนเจตนากมฺมสมงฺคิตาวเสน  กายทุจฺจริตสมงฺคีติอาทิ   
วุตฺต ฯ  
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        เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโทติ  เอว  ภควตา  อิมสฺมึ   
สุตฺเต  วุตฺเต  เถโร  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพ  สุตฺต  สมนฺนาหริตฺวา   
เอว  สสฺสิริก  กตฺวา  เทสติสุตฺตสฺส  นาม  ภควตา  นาม   
น  คหิต ฯ  หนฺทสฺส  นาม  คณฺหาเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ภควนฺต  
เอตทโวจ ฯ   
        ตสฺมา  ติห  ตฺวนฺติอาทีสุ  อย  อตฺถโยชนา ฯ 
        อานนฺท  ยสฺมา  อิมสฺมึ  ธมฺมปรยิาเย  อฏารส  โข   
อิมานนฺท  ธาตุโย  ฉ  อิมานนฺท  ธาตุโยติ  เอว  พหธุาตุโย 
วิภตฺตา ฯ  ตสฺมา  ติห  ตวฺ  อิม  ธมฺมปริยาย  พหุธาตุโกติป  น   
ธาเรหิ ฯ  ยสมฺา  ปเนตฺถ  ธาตุอายตนปฏิจฺจสมุปฺปาทฏานฏาน- 
วเสน  จตฺตาโร  ปริวฏฏา  กถิตา ฯ  ตสฺมา  จตุปริวฏโฏติป  น   
ธาเรหิ ฯ  ยสมฺา  จ  อาทาส  โอโลเกนฺตสฺส  มุขนิมิตฺต  วิย  
อิม  ธมฺมปรยิาย  โอโลเกนฺตสฺส  เอเต  ธาตุอาทโย  อตฺถา  ปากฏา   
โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  ธมฺมาทาโสติป  น  ธาเรหิ ฯ  ยสฺมา  จ    นาม   
ยถา  นาม  ปรเสนมทฺทนา  โยธา  สงฺคามตูริย  ปคฺคเหตฺวา   
ปรเสน  ปวิสิตฺวา  สปตฺเต  มทฺทิตฺวา  อตฺตโน  ชย  คณฺหนฺติ  
เอวเมว  กิเลสเสนมทฺทนา  (๑)  โยคิโน  อิธ  วุตฺตวเสน  วิปสฺสน   
ปคฺคเหตฺวา  กิเลเส  มทฺทตฺิวา  อตฺตโน  อรหตฺตชย  คณฺหนฺติ  
ตสฺมา  อมตทุนฺทุภีติป  น  ธาเรหิ ฯ  ยสฺมา  จ  ยถา  สงฺคามโยธา   
ป ฺจาวุธ  คเหตฺวา  ปรเสน  วิทฺธเสตฺวา  ชย  คณฺหนฺติ ฯ  เอว    
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โยคิโนป  อิธ  วุตฺต  วิปสฺสนาวุธ  คเหตฺวา  อรหตฺตชย  คณฺหนฺติ ฯ   
ตสฺมา  อนุตฺตโร  สงฺคามวิชโยติป  น  ธาเรหีติ ฯ   
                        พหุธาตุกสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                        ป ฺจม   ฯ 
                                ________________ 
 
                                อิสิคิลิสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อิสคิิลิสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อ ฺาว  สม ฺา   
อโหสีติ  อิสคิิลิสฺส  อิสิคิลีติ  สม ฺาย  อุปฺปนฺนกาเล  เวภาโรติ   
อ ฺาเยวสฺส  สม ฺา  อโหสิ ฯ  อ ฺา  ป ฺตฺตีติ  อิท   
ปุริมปทสฺเสว  เววจน ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        ตทา  กริ  ภควา  สายณฺหสมเย  สมาปตฺติโต  วุฏาย   
คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ยสฺมึ  าเน  นสิินฺนาน  ป ฺจ  ปพฺพตา   
ป ฺายนฺติ ฯ  ตตฺถ  ภิกขฺุสงฺฆปริวุโต  นิสีทิตฺวา  อิเม  ป ฺจ   
ปพฺพเต  ปฏิปาฏิยา  อาจิกฺขิ ฯ  ตตฺถ  น  ภควโต  ปพฺพเตหิ   
อตฺโถ  อตฺถ ิฯ  อิติ  อิเมสุ  ปน  ปพฺพเตสุ  ปฏิปาฏยิา  กถิยมาเนสุ  
อิสิคิลิสฺส  อิสิคิลิภาโว  กเถตพฺโพ  โหติ ฯ  ตสฺมึ  กถิยมาเน   
ปทุมวติยา  ปุตฺตาน  ป ฺจสตาน  ปจฺเจกพุทฺธาน  นามานิ  เจว   
ปทุมาติยา  จ  ปตฺถนา  กเถตพฺพา  ภวิสฺสตีติ  ภควา  อิม   
ป ฺจปพฺพตปฏิปาฏึ(๑)  อาจิกฺขิ ฯ   
        ปวิสนตฺา  ทิสฺสนฺติ  ปวิฏา  น  ทิสฺสนฺตีติ  ยถา  
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ผาสุกฏาเน  ปณฺฑาย  จรตฺิวา  กตภตฺตกิจฺจา  อาคนฺตฺวา   
เจติยคพฺเภ  ยมกมหาทฺวาร  วิวรนฺตา  วิย  ต  ปพฺพต  เทฺวธา   
กตฺวา  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  รตฺติฏานทิวาฏานานิ  มาเปตฺวา   
ตตฺถ  วสึสุ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  อิเม  อิสีติ  อิเม  ปจฺเจกพุทฺธา  
อิสี.   
        กทา  ปน  เต  ตตฺถ  วสึสุ ฯ  อตีเต  กิร  อนุปปฺนฺเน   
ตถาคเต  พาราณสึ  อุปนสิฺสาย  เอกสฺมึ  คามเก  เอกา  กุลธีตา  
เขตฺต  รกฺขมานา  เอกสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ป ฺจหิ  ลาชสเตหิ    
สทฺธึ  เอก  ปทุมปุปฺผ  ทตฺวา  ป ฺจ  ปุตฺตสตานิ  ปตฺเถสิ ฯ   
ตสฺมึเยว  จ  ขเณ  ป ฺจสตา  มิคลุทฺทกา  มธุรมส  ทตฺวา   
เอติสฺสา  ปุตฺตา  ภเวยฺยามาติ  ปตฺถยึสุ ฯ  สา  ยาวตายุก   
ตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตา ฯ  ตโต  จุตา  ชาตสฺสเร  ปทุมคพฺเภ   
นิพฺพตฺติ ฯ  ตเมโก  ตาปโส  ทิสฺวา  ปฏิชคฺคิ ฯ  ตสฺสา  
วิจรนฺติยาว  ปาทุทฺธาเร    ภูมิโต (๑)   ปทุมานิ  อุฏหนฺติ ฯ  เอโก   
วนจรโก  ทสิฺวา  พาราณสิร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ต 
อาหราเปตฺวา   อคฺคมเหสึ  อกาสิ ฯ  ตสฺสา  คพฺโภ  สณฺาสิ ฯ  
มหาปทุมกุมาโร  มาตุกุจฺฉิย  วสิ ฯ  เสสา  คพฺภมล  นิสฺสาย   
นิพฺพตฺตา ฯ  วยปฺปตฺตา  อุยฺยาเน  ปทุมสฺสเร  กฬีนตฺา   
เอเกกสฺมึ  ปทุเม  นิสีทิตฺวา  ขยวย  ปฏเปตฺวา  ปจฺเจกโพธิาณ    
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นิพฺพตฺตยึสุ  ฯ  อย  เตส  พฺยากรณคาถา  อโหส ิ  ฯ 
                                สโรรุห  ปทุมปลาสปตฺตช   
                                สุปุปผิฺต  ภมรคณานุจิณฺณ   
                                อนิจฺจตายุปคต  วิทิตฺวา   
                                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตสฺมึ  กาเล  เต  ตตฺถ  วสึสุ ฯ  ตทา  จสฺส  ปพฺพตสฺส  
อิสิคิลีติ  สม ฺา  อุทปาทิ ฯ 
        เย  สตฺตสาราติ  อริฏโ  อุปรฏิโ  ตคฺครสิขี  ยสสฺสี   
สุทสฺสโน  ปยทสฺสี  คนฺธาโร  ปณฺโฑโล  อุปาสโก  จ  นีโถ 
ตโถ  สุตวา  ภาวิตตฺโตติ  เตรสนฺน  ปจฺเจกพุทฺธาน  นามานิ   
วตฺวา  อิทานิ  เตส ฺจ  อ ฺเส ฺจ  คาถาพนฺเธน  นามานิ   
อาจิกฺขนฺโต  เย  สตฺตสาราติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สตฺตสาราติ  สตฺตาน   
สารภูตา ฯ  อนีฆาติ  นิทฺทุกฺขา  นิราสาติ  นิตฺตณฺหา ฯ   
        เทฺว  ชาลิโนติ  จุลฺลชาลิ  มหาชาลีติ  เทฺว  ชาลินามกา ฯ   
สนฺตจิตฺโตติ  อิทมฺป  เอกสฺส  นามเมว ฯ  ปสฺสิ  ชหิ  อุปธ ึ
ทุกฺขมูลนฺติ  เอตฺถ  ปสฺสิ  นาม  โส  ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ  ทุกฺขสฺส  ปน  มลู  
อุปธึ  ชหีติ  อยมสฺส  ถุติ ฯ  อปราชโิตติป  เอกสฺส  นามเมว ฯ   
        สตฺถา  ปวตฺตา  สรภงฺโค  โลมหโส  อุจฺจงฺคมาโยติ  อิเม   
ป ฺจ  ชนา ฯ  อสิโต  อนาสโว  มโนมโยติ  อิเมป  ตโย   
ชนา ฯ  มานจฺฉิโท  จ  พนฺธุมาติ  พนฺธุมา  นาม  เอโก     
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                *เลมที่  ๙  อิสคิิลิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๔๙ 
 
มานสฺส  ปน  ฉินฺนตฺตา  มานจฺฉิโทติ  วุตฺโต ฯ  ตทาธิมุตฺโตติป   
นามเมว ฯ 
        เกตุมฺพราโค  จ  มาตงฺโค  อริโยติ  อิเม  ตโย  ชนา ฯ   
อถจฺจุโตติ  อถ  อจฺจุโต ฯ  อจฺจุตคามพฺยามโกติ   อิเม  เทฺว   
ชนา ฯ  เขมาภิรโต  จ  โสรโตติ  อิเม  เทฺวเยว ฯ   
        สโยฺห  อโนมนิกฺกโมติ  สโยฺห  นาม  โส  พุทฺโธ ฯ  อโนม- 
วีริยตฺตา  ปน  อโนมนิกกฺโมติ  วุตฺโต ฯ  อานนฺโท  นนฺโท  อุปนนฺโท   
ทฺวาทสาติ  จตฺตาโร  อานนฺทา ฯ  จตฺตาโร  นนฺทา  จตฺตาโร   
อุปนนฺทาติ  เอว  ทฺวาทส ฯ  ภารทฺวาโช  อนฺติมเทหธารีติ   
ภารทฺวาโช  นาม  โส  พุทฺโธ ฯ  อนฺติมเทหธารีติ  ถุติ ฯ   
        ตณฺหจฺฉิโทติ  สิขรสิฺสาย  (๑)  ถติุ ฯ  วีตราโคติ  มงฺคลสฺส   
ถุติ ฯ  อุสภจฺฉิทา  ชาลินึ  ทุกฺขมูลนฺติ  อุสโภ  นาม  โส  พุทฺโธ   
ทุกฺขมูลภูตชาลินึ  อจฺฉิทาติ  อตฺโถ ฯ  สนฺต  ปท  อชฺฌคมู- 
ปนีโตติ  อุปนีโต  นาม  โส  พุทฺโธ  สนฺต  ปท  อชฌฺคมา ฯ   
วีตราโคติป  เอกสฺส  นามเมว ฯ  สุวิมตฺุตจิตฺโตติ  อย  กณฺหสฺส  
ถุติ ฯ   
        เอเต  จ  อ ฺเ  จาติ  เอเต  ปาฬิย  อาคตา  จ  ปาฬิย  
อนาคตา  อ ฺเ  จ  เอเตส  เอกนามกาเยว ฯ  อิเมสุ  หิ   
ป ฺจสุ  ปจฺเจกพุทฺธสเตสุ  เทฺวป  ตโยป  ทสป  ทวฺาทสป    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๕๐ 
 
อานนฺทาทโย  วิย  เอกนามกา  อเหสุ ฯ  อิติ  ปาลิย   
อาคตนาเมเหว  สพฺเพส  นามานิ  วุตฺตานิ  โหนฺตีติ  อิโต  ปร   
วิสุ วิสุ อวตฺวา  เอเต  จ  อ ฺเ  จาติ  อาห ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                อิสิคิลิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ฉฏ   ฯ 
                                        _________________   
 
                                มหาจตฺตารีสกสุตฺตวณฺณนา 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหาจตฺตารีสกสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อริยนฺติ   
นิทฺโทส  โลกุตฺตร  นิทฺโทส  หิ  อริยนฺติ  วุจฺจติ ฯ  สมฺมาสมาธินฺติ  
มคฺคสมาธึ ฯ  สอุปนิสนฺติ  สปฺปจฺจย ฯ  สปรกิฺขารนฺติ  สปร-ิ 
วาร ฯ   
        ปรกิฺขตาติ  ปริวาริตา ฯ  สมฺมาทฏิ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหตีติ   
ทุวิธา  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ  ปุเรจาริกา  วิปสฺสนา- 
สมฺมาทิฏ ิ  จ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิ  จ   ฯ  วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิ  
เตภูมกสงฺขาเร  อนิจฺจาทิวเสน  ปริวีมสติ ฯ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิ   
ปน  ปริวีมสนปริโยสาเน  ภูมิลทฺธ  วฏฏ  สมุคฺฆาฏยมานา  
วูปสมยมานา  สีตูทกฆฏสหสฺส  มตฺถเก  อาสิ ฺจมานา  วิย   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ยถา  ห ิ เขตฺต  กุรุมาโน  กสฺสโก  ปม  อร ฺ- 
รุกฺเข  ฉินฺทติ ฯ  ปจฺฉา  อคฺคึ  เทติ ฯ  โส  อคฺค  ปม  ฉินฺเน    
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                *เลมที่  ๙  มหาจตฺตารีสกสุตฺตวณฺณนา หนา  ๖๕๑ 
 
รุกฺเข  อนวเสเส  ฌาเปติ ฯ  เอวเมว  วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิ  ปม   
อนิจฺจาทิวเสน  สงฺขาเร  วีมสติ ฯ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิ  ตาย  วีมสนตฺถ   
สงฺขาเร  ปุน  อปฺปวตฺติวเสน  สมุคฺฆาฏยมานา  อุปฺปชฺชติ ฯ   
สา  ทุวิธาป  อิธ  อธิปฺเปตา ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ีติ  ปชานาตีติ  มิจฺฉาทิฏ ึ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ   
ลกฺขณปฏิเวเธน  อารมฺมณโต  ปชานาติ ฯ  สมฺมาทิฏ ึ  กิจฺจโต   
อสมฺโมหโต  ปชานาติ ฯ  สาสฺส  โหติ  สมฺมาทิฏ ีติ  สา  เอว   
ปชานนา  อสฺส  สมฺมาทฏิ ิ  นาม  โหติ ฯ   
        ทฺวาย  วทามีติ  ทฺวิโกฏาส   วทามีติ  อตฺโถ ฯ  ปุ ฺ- 
ภาคิยาติ  ปุ ฺโกฏาสภูตา ฯ  อุปธิเวปกฺกาติ  อุปธิสงฺขาตสฺส  
วิปากสฺส  ทายิกา ฯ   
        ป ฺา  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติอาทีสุ  วิภชิตฺวา  วิภชิตฺวา   
อมตทฺวาร  ป ฺเปติ  ทสฺเสตีติ  ป ฺา ฯ  ตสฺมึ  อตฺเถ  อินฺทตฺต   
กโรตีติ  ป ฺ ินฺทริย ฯ  อวิชฺชาย  น  กมฺปตีติ  ป ฺาพล ฯ   
โพชฺฌงฺคปฺปตฺตา  หุตฺวา  จตุสจฺจธมฺม   วิจินาตีติ  ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  มคฺคสมฺปตฺติยา  ปสฏา  โสภนา  ทฏิ ีติ   
สมฺมาทิฏ ิ ฯ  อริยมคฺคสสฺ  องฺคนฺติ  มคฺคงฺค ฯ  โสติ  โส   
ภิกฺขุ ฯ  ปหานายาติ  ปชหนตฺถาย ฯ  อุปสมฺปทายาติ  ปฏ-ิ 
ลาภตฺถาย ฯ  สมฺมาวายาโมติ  นิยฺยานิโก  กุสลวายาโม  ฯ สโตติ    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๕๒ 
 
สติยา  สมนฺนาคโต  หุตฺวา ฯ    อนุปริวตฺตนฺตีติ  สหชาตา  จ  
ปุเรชาตา  จ  หุตฺวา  ปริวาเรนฺติ ฯ  เอตฺถ  หิ  สมฺมาวายาโม 
จ  สมฺมาสติ  จ  โลกุตฺตรสมฺมาทิฏ ึ  สหชาตา  ปรวิาเรนฺติ   
ราชาน  วิย  เอกรเถ   ิตา  อสิคฺคาหฉตฺตคฺคาหา ฯ   
วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิ  ปน  ปุเรชาตา  หตฺุวา  ปริวาเรติ  รถสฺส  
ปุรโต  ปตฺติกาทโย  วิย ฯ  ทุติยปพฺพโต  ปฏาย  ปน   
สมฺมาสงฺกปฺปาทีน  ตโยป  สหชาตปริวาราว  โหนฺตีติ   
เวทิตพฺพา ฯ   
        มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ  ปชานาตีติ  มิจฺฉาสงฺกปฺป  อนิจฺจ   
ทุกฺข  อนตฺตาติ  ติลกฺขณปฏิเวเธน   อารมฺมณโต  ปชานาติ ฯ   
สมฺมาสงฺกปฺป  กิจฺจโต  อสมฺโมหโต  ปชานาติ ฯ  อิโต  ปเรสุป    
สมฺมาวาจาทีสุป  เอวเมว  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  กามสงฺกปฺปาทโย   
เทฺวธาวิตกฺกสุตฺเต ( ๑) วุตฺตาเยว ฯ   
        ตกฺโกติอาทีสุ  ตกฺกนวเสน  ตกฺโม  ฯ   เสฺวว  จ  อุปสคฺเคน   
จ  ปท  วฑฺเฒตฺวา  วิตกฺโกติ  วุตฺโต ฯ  เสฺวว  สงฺกปฺปนวเสน   
สงฺกปฺโป ฯ  เอกคฺโค  หุตฺวา  อารมฺมเณ  อปฺเปตีติ  อปฺปนา ฯ   
อุปสคฺเคน  ปน  ปท  วฑฺเฒตฺวา  พฺยปฺปนาติ  วุตฺต ฯ  เจตโส   
อภินิโรปนาติ  จิตฺตสฺส  อภินิโรปนา ฯ  วิตกฺกสฺมึ  หิ  สติวิตกฺโก   
อารมฺมเณ  จิตฺต  อภินิโรเปติ ฯ  วิตกฺเก  ปน  อสติ  อตฺตโนเยว    
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                *เลมที่  ๙  มหาจตฺตารีสกสุตฺตวณฺณนา หนา  ๖๕๓ 
 
ธมฺมตาย  จิตฺต  อารมฺมณ  อภิรุหติ  ชาติสมฺปนฺโน  อภิ ฺาต- 
ปุริโส  วิย  ราชเคห ฯ  อนภิ ฺาตสฺส  หิ  ปฏิหาเรน  วา   
โทวาริเกน  วา  อตฺโถ  โหติ ฯ  อภิ ฺาต  ชาติสมฺปนฺน  สพฺเพ  
ราชราชมหามตฺตา  ชานนฺตีติ  อตฺตโนว  ธมฺมตาย  นิกฺขมติ  
เจว  ปวิสติ  จ ฯ  เอว  สมปฺทมิท  เวทิตพฺพ ฯ  วาจ  สงฺขโรตีติ   
วจีสงฺขาโร ฯ  เอตฺถ  จ  โลกิยวิตกฺโก  วาจ  สงฺขโรติ  น   
โลกุตฺตโร ฯ  กิ ฺจาป  น  สงฺขโรติ ฯ  วจีสงฺขาโรเตฺวว  จ  ปนสสฺ  
นาม  โหติ ฯ  สมฺมาสงฺกปฺป  อนุปริธาวนฺตีติ  โลกตฺุตรสมฺมา- 
สงฺกปฺป  ปรวิาเรนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ตโยป  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย   
ปุพฺพภาเค  นานาจิตฺเตสุ  ลพฺภนฺติ ฯ  มคฺคกฺขเณ  ปน  ติณฺณมฺป  
กามสงฺกปฺปาทีน ฺจ  ปทจฺเฉท  สมุคฺฆาฏ  กโรนฺโต  มคฺคงฺค   
ปูรยมาโน  เอโกว  สมฺมาสงฺกปฺโป  อุปฺปชฺชิตฺวา  เนกฺขมฺม- 
สงฺกปฺปาทิวเสน  ตีณิ  นามานิ  ลภติ ฯ  ปรโต  สมมฺาวาจาทีสุป   
เอเสว  นโย ฯ   
        มุสาวาทา  เวรมณีติอาทีสุป  วิรติป  เจตนาป  วฏฏติ ฯ   
อารตีติอาทีสุ  วจีทุจฺจริเตหิ  อารกา  รมตีติ  อารติ ฯ  วินา  
เตหิ  รมตีติ  วิรติ ฯ  ตโต  ตโต  ปฏินิวตฺตาว  หุตฺวา  เตหิ  
วินา  รมตีติ  ปฏิวิรติ ฯ  อุปสคฺควเสน  วา  ปท  วฑฺฒิต ฯ  
สพฺพมิท  โอรมนภาวสฺเสว  อธิวจน ฯ เวร  มณติ  วินาเสตีติ  
เวรมณี ฯ  อิทมฺป  โอรมนสฺเสว  เววจน ฯ    
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                *เลมที่  ๙  อนปุทวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๕๔ 
 
        ปาณาติปาตา  เวรมณีติอาทีสุป  เจตนา  วิรตีติ  อุภยมฺป   
วฏฏติเยว ฯ   
        กุหนาติอาทีสุ  ติวิเธน  กุหนวตฺถนุา  โลก  เอตาย  กุหยนฺติ   
วิมฺหาปยนฺตีติ  กุหนา ฯ  ลาภสกฺการตฺถิกา  หุตฺวา  เอตาย   
ลปนฺตีติ  ลปนา ฯ  นิมิตฺต  สลีเมเตสนฺติ  เนมิตฺติกา ฯ  เตส   
ภาโว  เนมิตฺติกตา  นิปฺเปโส  สลีเมเตสนฺติ  นิปฺเปสิกา ฯ  เตส   
ภาโว  นิปฺเปสิกตา ฯ  ลาเภน  ลาภ  นชิิคีสนฺติ  มคฺคนฺติ   
ปริเยสนฺตีติ  ลาเภน  ลาภ  นิชิคีสนา ฯ  เตส  ภาโว  ลาเภน   
ลาภ  นิชิคีสนตา ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาเรน  ปเนตา  
กุหนาทิกา  วิสุทฺธิมคฺเค  สีลนิทฺเทเสเยว  ปาฬิ ฺจ  อฏกถ ฺจ   
อาหริตฺวา  ปกาสิตา ฯ  มิจฺฉาอาชีวสฺส  ปหานายาติ  เอตฺถ  น   
เกวล  ปาฬิย  อาคโตว  มิจฺฉาชีโว ฯ  อาชีวเหตุ  ปน   
ปวตฺติตา  ปาณาติปาตาทโย  สตฺต  กมมฺปถเจตนาป  มิจฺฉา- 
อาชีโวว ฯ  ตาสเยว  สตฺตนฺน  เจตนาน  ปทจฺเฉท  สมุคฺฆาฏ   
กุรุมานา  มคฺคงฺค  ปูรยมานา  อุปฺปนฺนา  วิรติ  สมฺมาอาชีโว   
นาม  ฯ   
        สมฺมาทิฏ ิสฺสาติ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิย   ิตสฺส  ปุคฺคลสฺส ฯ   
สมฺมาสงฺกปฺโป  ปโหตีติ  มคฺคสมฺมาสงฺกปฺโป  ปโหติ ฯ   
ผลสมฺมาทิฏ ิสฺสาป  ผลสมฺมาสงฺกปฺโป  ปโหตีติ  เอว  สพฺพปเทสุ  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สมมฺาาณ  สมฺมาวิมุตฺตีติ  เอตฺถ  ปน    
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มคฺคสมมาสมาธิมฺหิ   ิตสฺส  มคฺคปจฺจเวกฺขณ  สมฺมาาณ   
ปโหติ  ผลสมฺมาสมาธิมฺหิ   ิตสฺส  ผลปจฺจเวกฺขณ  สมฺมาาณ  
ปโหติ  มคฺคปจฺจเวกฺขณสมฺมาาเณ     ิตสฺส  มคฺคสมฺมาวิมุตฺติ   
ปโหติ ฯ  ผลปจฺจเวกฺขณสมฺมาาเณ     ิตสฺส  ผลสมฺมาวิมุตฺติ  
ปโหตีติ  อตฺโถ  เอตฺถ  จ   เปตฺวา  อฏ  ผลงฺคานิ  สมฺมาาณ  
ปจฺจเวกฺขณ  กตฺวา  สมฺมาวิมุตฺติผล  กาตุ วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ   
        สมฺมาทิฏ ิสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏ ิ  นิชชฺิณฺณา  โหตีติ- 
อาทีสุ  อวเสสนิกายภาณกา  ผล  กถิตนฺติ  วทนฺติ ฯ  มชฺฌิม- 
ภาณกา  ปน  ทสนฺน  นิชชฺรวตฺถูน  อาคตฏาเน   มคฺโค   
กถิโตติ  วทนฺติ ฯ  ตตฺถ  (๑)  ทสฺสนฏเน  สมฺมาทิฏ ิ  เวทิตพฺพา  
วิทิตกรณฏเน  สมฺมาาณ ฯ  ตทธิมตฺุตฏเน  (๒)  สมฺมาวิมุตฺติ ฯ   
        วีสติ  กสุลปกฺขาติ  สมฺมาทิฏ ิอาทโย  ทส ฯ  สมฺมาทิฏ ิ- 
ปจฺจยา  จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมาติอาทินา  นเยน  วุตฺตา   
ทสาติ  เอว  วีสติ  กุสลปกฺขา  โหนฺติ ฯ  วีสติ  อกสุลปกฺขาติ   
มิจฺฉาทิฏ ิ  นิชฺชิณฺณา  โหตีติอาทินา  นเยน  วุตฺตา  มิจฺฉา- 
ทิฏ ิอาทโย  ทส ฯ  เย  จ  มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยา  อเนเก  ปาปกาติอาทินา   
วุตฺตา  ทส  จาติ  เอว  วีสติ  อกุสลปกขฺา  เวทิตพฺพา ฯ  มหา- 
จตฺตารีสโกติ  มหาวิปากทาเนน  มหนฺตาน  กุสลปกฺขิกาน ฺเจว   
อกุสลปกฺขิกาน ฺจ  จตฺตารีสาย  ธมฺมาน  ปกาสิตตฺตา  มหา-  
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จตฺตารีสโกติ ฯ 
        อิมสฺมึ  จ  ปน  สุตฺเต  ป ฺจ  สมฺมาทิฏ ิโย  กถติา  
วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิ  กมมฺสฺสกตาสมฺมาทิฏ ิ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิ   
ผลสมฺมาทิฏ ิ  ปจฺจเวกฺขณสมฺมาทิฏ ีติ ฯ  ตตฺถ  มจฺิฉาทิฏ ึ  
มิจฺฉาทิฏ ีติ  ปชานาตีติอาทินา  นเยน  วุตฺตา  วิปสฺสนา 
สมฺมาทิฏ ิ  นาม  ฯ  อตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทินา  นเยน  วุตฺตา   
กมฺมสฺสกตา  สมฺมาทิฏ ิ  นาม  ฯ  สมมฺาทิฏ ิสฺส  ภิกฺขเว  สมฺมา- 
สงฺกปฺโป  ปโหตีติ  เอตฺถ  ปน  มคฺคสมฺมาทิฏ ิ  ผลสมฺมา- 
ทิฏ ีติ  เทฺวป  กถิตา ฯ  สมฺมาาณ  โหตีติ  เอตฺถ  ปน   
ปจฺจเวกฺขณสมฺมาทิฏ ิ  กถิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        สมฺมาทิฏ ิ ฺเจว  ภว  ครหตีติ  มจฺิฉาทิฏ ิ  นามาย   
โสภนาติ  วทนฺโตป  สมมฺาทิฏ ิ  นามาย  น  โสภนาติ   
วทนฺโตป  สมฺมาทิฏ ึ  ครหติ  นาม  ฯ  อุกฺกลาติ  อุกฺกลชน- 
ปทวาสิโน ฯ  วสฺสภ ฺาติ  วสฺโส  จ  ภ ฺโ  จาติ  (๑)  เทฺว   
ชนา ฯ  อเหตุวาทาติ  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถ ิ ปจฺจโย  สตฺตาน   
วิสุทฺธิยาติ  เอวมาทิวาทิโน ฯ  อกิริยวาทาติ  กโรโต  น  กริยติ   
ปาปนฺติ  เอว  กริิยปฏิกฺเขปวาทิโน  นตฺถิกวาทาติ  นตฺถิ   
ทินฺนนฺติอาทิวาทิโน ฯ  เต  อิเมสุ  ตีสุป  ทสฺสเนสุ  โอกฺกนฺตา   
นิยามา  อเหสุ ฯ  กถ  ปเนเตส  นิยาโม  โหตีติ ฯ  โย  หิ    
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เอวรูป  ลทฺธ ึ คเหตฺวา  รตฺติฏานทิวาฏาเน  นิสินฺโน  สชฺฌายติ  
วีมสติ ฯ  ตสฺส  นตฺถ ิ เหตุ  นตฺถ ิ ปจฺจโย ฯ  กโรโต  น  กริยติ  
ปาป  นตฺถิ  ทินฺน ฯ  กายสฺส  เภทา  อุจฺฉิชฺชตีติ  ตสฺมึ   
อารมฺมเณ  มิจฺฉาสติ  สนฺติฏติ ฯ  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ ฯ  ชวนานิ   
ชวนฺติ ฯ  ปมชวเน  สเตกิจฺโฉ  โหติ ฯ  ตถา  ทุติยาทีสุ ฯ  สตฺตเม  
พุทฺธานมฺป  อเตกิจฺโฉ  อนิวตฺตี  อริฏกณฺฏกสทิโส  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  โกจิ  เอก  ทสสฺน  โอกกฺมติ ฯ  โกจิ  เทวฺ ฯ  โกจิ   
ตีณิป ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโกว  โหติ ฯ  ปตฺโต  สคฺคมคฺคาวรณ ฺเจว 
โมกฺขมคฺคาวรณ ฺจ  อภพฺโพ  ตสฺส  อตฺตภาวสฺส  อนนฺตร  สคฺคมฺป   
คนฺตุ ฯ  ปเคว  โมกฺข ฯ  วฏฏขาณุ  นาเมส  สตฺโต  ปวีโคปโก   
เยภุยฺเยน  เอวรูปสฺส  ภวโต  วุฏาน  นตฺถิ ฯ  วสฺสภ ฺาป   
เอทิสา  อเหสุ   นินฺทาพฺยาโรสอุปารมฺภภยาติ  อตฺตโน  นินฺทาภเยน   
ฆฏฏนภเยน  อุปวาทภเยน  จาติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                มหาจตฺตารีสกสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                สตฺตม   ฯ 
                        ____________________  
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                        อานาปานสฺสติสุตฺตวณฺณนา 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อานาปานสฺสติสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อ ฺเหิ   
จาติ  เปตฺวา  ปาฬิย  อาคเต  ทส  เถเร  อ ฺเหิป  อภิ ฺาเตหิ   
พหูหิ  สาวเกหิ  สทฺธึ ฯ  ตทา  กิร  มหาภิกฺขุสงฺโฆ  อโหสิ   
อปริจฺฉินฺนคณโน ฯ   
        โอวทนติฺ  อนุสาสนฺตีติ  อามิสสงฺคเหน  ธมฺมสงฺคเหน   
จาติ  ทฺวีหิ  สงฺคเหหิ  สงฺคณฺหิตฺวา  กมฺมฏาโนวาทานุสาสนีหิ   
โอวทนฺติ  จ  อนุสาสนฺติ  จ ฯ  เต  จาติ  จกาโร  อาคม- 
สนฺธิมตฺต ฯ  โอฬาร  ปุพฺเพนาปร  วิเสส  ปชานนฺตีติ   
สีลปริปูรณาทิโต  ปุพฺพวิเสสโต  อุฬารตร  อปร  กสิณ- 
ปริกมฺมาทิวิเสส  ชานนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อารทฺโธติ  ตุฏโ ฯ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยาติ  อปฺปตฺตสฺส   
อรหตฺตสฺส  ปาปุณนตฺถ ฯ  เสสปททฺวเยป  อยเมว  อตฺโถ ฯ   
โกมุทึ  จาตุมาสินินฺติ  ปจฺฉิมกตฺติกจาตุมาสปุณฺณม ฯ  สา  หิ   
กุมุทาน  อตฺถิตาย  โกมุท ีฯ  จตุนฺน  วสฺสิกาน  มาสาน   
ปริโยสานตฺตา  จาตุมาสินีติ  วุจฺจติ ฯ  อาคเมสฺสามีติ  อุทิกฺขิสฺสามิ  
อชฺช  อปวาเรตฺวา  ยาว  สา  อาคจฺฉติ ฯ  ตาว  กตฺถจิ   
อาคนฺตฺวา  อิเธว  วสิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  อิติ  ภิกฺขูน  ปวารณ- 
สงฺคห  อนุชานนฺโต  เอวมาห ฯ   
        ปวารณสงฺคโห  นาม  ตฺติทุติเยน  กมฺเมน  ทิยฺยติ ฯ    
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กสฺส  ปเนส  ทิยฺยติ ฯ  กสฺส  น  ทิยฺยตีติ ฯ  อการกสฺส  ตาว   
พาลปุถุชฺชนสฺส  น  ทิยฺยติ ฯ  ตถา  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  เจว   
อริยสาวกสฺส  จ ฯ  ยสฺส  ปน  สมโถ  วา  ตรุโณ  โหติ   
วิปสฺสนา  วา ฯ  ตสฺส  ทิยยฺติ ฯ  ภควาป  ตทา  ภิกขฺูน   
จิตฺตวาร   ปริวีมสนฺโต  สมถวิปสฺสนาน  ตรุณภาว  ตฺวา   
มยิ  อชชฺ  ปวาเรนฺเต  ทิสาสุ  วสฺส  วุฏา  ภิกฺขู  อิธ   
โอสริสฺสนฺติ ฯ  ตโต  อิเม  ภิกฺขู  วุฑฺฒตเรหิ  ภิกฺขูหิ  เสนาสเน  
คหิเต  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  น  สกฺขิสฺสนติฺ ฯ  สเจป  จาริก   
ปกฺกมิสฺสามิ ฯ  อิเมส  วสนฏาน  ทลฺุลภเมว  ภวิสฺสติ ฯ  มย ิ ปน  
อปวาเรนฺเต  ภิกฺขูป  อิมสาวตฺถึ  น  โอสริสฺสนฺติ ฯ  อหมฺป   
จาริก  น  ปกกฺมิสฺสามิ ฯ  เอว  อิเมส  ภิกฺขูน  วสนฏาน   
อปลิพุทฺธ  ภวิสฺสติ ฯ  เต  อตฺตโต  อตฺตโน  วสนฏาเน  
ผาสุ  วิหรนฺตา  สมถวิปสฺสนา  ถามชาตา  กตฺวา  วิเสส   
นิพฺพตฺเตตุ  สกฺขิสฺสนฺตีติ  โส  ตทิวส  อปวาเรตฺวา   
กตฺติกปุณฺณมาย  ปวาเรสฺสามีติ  ภิกฺขูน  ปวารณสงฺคห   
อนุชานิ ฯ  ปวารณสงฺคหสฺมิ ฺหิ  ลทฺเธ  ยสฺส  นิสสฺย- 
ปฏิปนฺนสฺส  อาจริยูปชฺฌายา  ปกฺกมนติฺ ฯ  โสป  สเจ  ปติรูโป   
นิสฺสยทายโก  อาคมิสฺสติ ฯ  ตสฺส  สนฺติเก  นิสฺสย  คณฺหิสฺสามีติ   
ยาว  คิมฺหาน  ปจฺฉิมมาสา  วสิตุ  ลภติ ฯ  สเจป  สฏ ิวสฺสา   
ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺติ ฯ ตสฺส  เสนาสน  คเหตุ  น  ลภนติฺ ฯ    
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อย ฺจ  ปน  ปวารณสงฺคโห  เอกสฺส  ทินฺโนป  สพฺเพส  
ทินฺโนเยว  โหติ ฯ   
        สาวตฺถึ  โอสรนฺตีติ  ภควตา  ปวารณสงฺคโห  ทินฺโนติ   
สุตสุตฏาเนเยว  ยถาสภาเวน  เอกมาส  วสิตฺวา  กตฺติก- 
ปุณฺณมาย  อุโปสถ  กตฺวา  โอสรนฺเต  สนฺธาย  อิท  วุตฺต ฯ   
ปุพฺเพนาปรนฺติ  อิธ  ตรณุสมถวิปสฺสนาสุ  กมฺม  กตฺวา   
สมถวิปสฺสนา  ถามชาตา  อกสุ ฯ  อย  ปุพฺเพ  วิเสโส (๑) 
นาม  ฯ  ตโต  สมาหิเตน  จิตฺเตน  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  เกจิ   
โสตาปตฺติผล  ฯเป ฯ  เกจิ  อรหตฺตผล  สจฺฉิกรึสุ ฯ  อย  อปโร  
โอฬาโร   วิเสโส  นาม  ฯ   
        อลนฺติ  ยุตฺต ฯ  โยชนคณนานีติ  เอก  โยชน  โยชนเมว ฯ   
ทสปโยชนานิ  โยชนาเนว ฯ  ตโต  อุทฺธ  โยชนคณนานีติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  อิธ  ปน  โยชนสตมฺป  โยชนสหสฺสมฺป  อธิปฺเปต ฯ  
ปุโฏเสนาปติ  ปุโฏส  วุจฺจติ  ปาเถยฺย ฯ  ต  ปาเถยฺย  คเหตฺวาป   
อุปสงฺกมิตุ  ยุตฺตเมวาติ  อตฺโถ ฯ  ปุฏเสนาติป   ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ  
ปุโฏ  อเส  อสฺสาติ  ปุฏโส ฯ  เตน  ปฏุเสน ฯ  อเส  ปาเถยฺยปุฏ   
วหนฺเตนาปติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  เอวรูเปหิ  จ   คุเณหิ  สมนฺนาคตา  เอตฺถ  จ    
ภิกฺขู  อตฺถีติ  ทสฺเสตุ  สนติฺ  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จตุนฺน    
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สติปฏานานนฺติอาทีนิ  เตส  ภิกฺขูน  อภินิวิฏกมฺมฏาน- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยธมฺมา  โลกิย- 
โลกุตฺตรา  กถิตา ฯ  ตตฺร  หิ  เย  ภิกฺขู  ตสฺมึ  ขเณ  มคฺค   
ภาเวนฺติ ฯ  เตส  โลกุตฺตรา  โหนฺติ ฯ  อารทฺธวิปสฺสกาน  โลกิยา ฯ   
อนิจฺจส ฺาภาวนานุโยคนฺติ  เอตฺถ  ส ฺาสีเสน  วิปสฺสนา   
กถิตา ฯ  ยสมฺา  ปเนตฺถ  อานาปานกมฺมฏานวเสน  อภินิวิฏาว (๑) 
พหู  ภิกฺขู ฯ  ตสฺมา  เสสกมฺมฏานานิ  สงฺเขเปน  กเถตฺวา   
อานาปานกมฺมฏาน  วิตฺถาเรน  กเถนฺโต  อานาปานสฺสติ   
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  อิท  ปน  อานาปานกมฺมฏาน  สพฺพากาเรน   
วิสุทฺธิมคฺเค  วิตฺถาริต ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนวสฺส  ปาลิอตฺโถ   
จ  ภาวนานโย  จ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        กาย ฺตรนฺติ  ปวีกายาทีสุ  จตูสุ  กาเยสุ  อ ฺตร   
วทามิ ฯ  วาโย  กาย  วทามีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  รูปายตน  ฯเป ฯ   
กวฬิงฺกาโร  อาหาโรติ  ป ฺจวีสติ  รูปโกฏาสา  รปูกาโย   
นาม  ฯ  เตสุ  อานาปาน  โผฏพฺพายตเน  สงฺคหิตตฺตา   
กาย ฺตร  โหติ ฯ  ตสฺมาป  เอวมาห ฯ  ตสฺมา  ติหาติ  ยสฺมา   
จตูสุ  กาเยสุ  อ ฺตร  วาโยกาย ฯ  ป ฺจวีสติรูปโกฏาเส  
วา   รูปกาเย  อ ฺตร  อานาปาน  อนุปสฺสติ ฯ  ตสฺมา  กาเย  
กายานุปสฺสีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
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เวทนา ฺตรนฺติ  ตีสุ  เวทนาสุ  อ ฺตร ฯ  สุขเวทน  สนฺธาเยต  
วุตฺต ฯ  สาธุก  มนสิการนฺติ  ปติปฏิสเวทิตาทิวเสน  อุปฺปนฺน   
สุนฺทรมนสิการ ฯ  กึ  ปน  มนสิกาโร  สุขเวทนา   โหติ ฯ  
เทสนาสีส  ปเนต ฯ  ยเถว  หิ  อนิจฺจส ฺาภาวนานุโยค- 
มนุยุตฺตาติ  เอตฺถ  ส ฺานาเมน  ป ฺา  วุตฺตา ฯ  เอวมิธาป   
มนสิการนาเมน  เวทนา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เอตสฺมึ  ห ิ
จตุกฺเก  (๑)  ปมปเท  ปติสีเสน  เวทนา  วุตฺตา ฯ  ทุติยปเท  
สุขนฺติ  สรูเปเนว  วุตฺตา ฯ  จิตฺตสงฺขารปททฺวเย  ส ฺา  จ  
เวทนา  จ  เจตสิกา ฯ  เอเต  ธมฺมา  จิตฺตปฏิพทฺธา  จิตฺต- 
สงฺขาราติ  (๒)  วจนโต  วิตกฺกวิจาเร  เปตฺวา  สพฺเพป  จิตฺต- 
สมฺปยุตฺตกา  ธมฺมา  จิตฺตสงฺขาเร  สงฺคหิตาติ  วจนโต   
จิตฺตสงฺขารนาเมน  เวทนา  วุตฺตา ฯ  ต  สพฺพ  มนสกิารนาเมน   
สงฺคเหตฺวา  อิธ  สาธุก  มนสิการนฺติ  อาห ฯ   
        เอว  สนฺเตป  ยสฺมา  เอสา  เวทนา  อารมฺมณ  น  โหติ  
ตสฺมา  เวทนานุปสฺสนา  น  ยชฺุชตีติ ฯ  โน  น  ยุชชฺติ ฯ  สติ- 
ปฏานวณฺณนายมฺป  หิ  ต  ต  สุขาทนี  วตฺถุ  อารมฺมณ   
กตฺวา  เวทนาว  เวทยติ ฯ  ต  ปน  เวทนาปวตฺตึ  อุปาทาย   
อห  เวทยามีติ  โวหารมตฺต  โหตีติ  วุตฺต ฯ  อปจ  ปติปฏิ- 
สเวทีติอาทีน  อตฺถวณฺณนายเมตสฺส  ปริหาโร  วุตฺโตเยว ฯ    
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วุตฺตเ ฺหต  วิสุทฺธิมคฺเค ฯ 
        ทฺวีหากาเรหิ  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ  อารมฺมณโต  
จ  อสมฺโมหโต  จ ฯ  กถ  อารมฺมณโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา   
โหติ ฯ  สปปฺติเก  เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชติ ฯ  ตสฺส  สมา- 
ปตฺติกฺขเณ  ฌานปฏิลาเภน  อารมฺมณโต  ปติ  ปฏสิวิทิตา   
โหติ  อารมฺมณสฺส  ปฏิสวิทิตตฺตา ฯ  กถ  อสมฺโมหโต  ปติ  (๑) 
ปฏิสวิทิตา  โหติ ฯ (๑)  สปฺปติเก  เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺต  ปตึ  ชยโต  วยโต  สมฺมสติ ฯ  ตสฺส   
วิปสฺสนากฺขเณ  ลกฺขณปฺปฏิเวธา  อสมฺโมหโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  
โหติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ปฏสิมฺภิทาย  ทีฆ  อสฺสาสวเสน  จิตฺตสฺส   
เอกคฺคต  อวิกฺเขป  ปชานโต  สติ  อุปฏ ิตา  โหติ ฯ   
ตาย  สติยา  เตน  าเณน  สา  ปติ  ปฏสิวิทิตา  โหติ ฯ   
เอเตเนว  นเยน  อวเสสปทานิป  อตฺถโต  เวทิตพฺพานีติ ฯ 
        อิติ  ยเถว  ฌานปฏลิาเภน  อารมฺมณโต  ปติสขุ- 
จิตฺตสงฺขารา  ปฏิสเวทิตา  โหนฺติ ฯ  เอว  อิมินาป  ฌาน- 
สมฺปยุตฺเตน  เวทนาสงฺขาตมนสิการปฏิลาเภน   อารมฺมณโต 
เวทนา  ปฏิสเวทิตา  โหติ ฯ  ตสฺมา  สุวุตฺตเมต  โหติ  เวทนาสุ  
เวทนานุปสฺสี  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  วิหรตีติ ฯ   
        นาห  ภิกฺขเว  มุฏสฺสติสฺส  อสมฺปชานสฺสาติ  เอตฺถ   
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อยมธิปฺปาโย  ยสฺมา  จิตฺตปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติอาทินา   
นเยน  ปวตฺโต  ภิกฺขุ  กิ ฺจาป  อสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺต  อารมฺมณ   
กโรติ ฯ  ตสฺส  ปน  จิตฺตสฺส  อารมฺมเณ  สติ ฺจ  สมฺปช ฺ ฺจ   
อุปฏเปตฺวา  ปวตฺตนโต  จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสีเยว  นาเมส   
โหติ  น  หิ  มุฏสฺสติสฺส  อสมฺปชานสฺส  อานาปานสติ- 
ภาวนา  อตฺถิ ฯ  ตสฺมา  อารมฺมณโต  จิตฺตปฏิสเวทิตาทิวเสน  
จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  ตสฺม ึ สมเย  ภิกฺขุ  วิหรตีติ ฯ  โส  ย   
ต  อภิชฺฌาโทมนสฺสาน  ปหาน ฯ  ต  ป ฺาย  ทิสฺวา   
สาธุก  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหตีติ  เอตฺถ  อภิชฺฌาวเสน  กามจฺฉนฺท- 
นีวรณ ฯ  โทมนสฺสวเสน  พฺยาปาทนีวรณ  ทสฺสิต ฯ  อิท   
หิ  จตุกฺก  วิปสฺสนาวเสเนว  วุตฺต ฯ  ธมฺมานุปสฺสนา  จ   
นีวรณปพฺพาทิวเสน  ฉพฺพิธา  โหติ ฯ  ตสฺสา  นีวรณปพฺพ   
อาทิ ฯ  ตสฺสป  อิท  นีวรณทฺวย  อาทิ ฯ  อิติ  ธมฺมานุปสฺสนาย   
อาทึ  ทสฺเสตุ  อภิชฺฌาโทมนสฺสานนฺติ  อาห ฯ  ปหานนฺติ   
อนิจฺจานุปสฺสนาย  นิจฺจส ฺ  ปชหตีติ  เอว  ปหานกร  าณ   
อธิปฺเปต ฯ  ต  ป ฺาย  ทิสฺวา  ทิสฺวาติ  ต  อนิจฺจวิราค- 
นิโรธปฏินิสสฺคฺคาาณสงฺขาต  ปหานาณ  อปราย  วิปสฺสนาย 
ป ฺาย ฯ  ตมฺป  อปรายาติ  เอว  วิปสฺสนาปรมฺปร  ทสฺเสติ ฯ   
อชฺฌุเปกฺขิตา  โหตีติ  ย ฺจ  สมถปฏิปนฺน  อชฌฺุเปกฺขติ ฯ  ย ฺจ  
เอกโต  อุปฏาน  อชฺฌุเปกฺขตีติ  ทฺวิธา  อชฌฺุเปกฺขติ  นาม  ฯ    
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ตตฺถ  สหชาตานมฺป  อชฌฺุเปกฺขนา  โหติ  อารมฺมณสฺสป   
อชฺฌุเปกฺขนา  ฯ  อิธ  อารมฺมณอชฺฌุเปกฺขนา  อธิปฺเปตา ฯ   
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเวติ  ยสฺมา  อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺสสสิฺสามีติ 
อาทินา  นเยน  ปวตฺโต  น  เกวล  นีวรณาทิธมฺเม  
อภิชฺฌาโทมนสฺสสีเสน  ปน  วุตฺตาน  ธมฺมาน  ปหานาณมฺป   
ป ฺาย  ทิสฺวา  อชฺฌุเปกขิฺตา  โหติ ฯ  ตสฺมา  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  วิหรตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปวิจินตีติ  อนิจฺจาทิวเสน  ปวิจินติ ฯ  อิตร  ปททฺวย   
เอตสฺเสว  เววจน  นิรามิสาติ  นิกฺกิเลสา ฯ  ปสฺสมภฺตีติ  
กายิกเจตสิกทรถปฏิปสฺสทฺธิยา  กาโยป  จิตฺตมฺป  ปสฺสมฺภติ ฯ   
สมาธิยตีติ  สมฺมา  ปยติ ฯ  อปฺปนาปตฺต  วิย  โหติ ฯ   
อชฺฌุเปกฺขิตา  โหตีติ  สหชาตอชฺฌุเปกฺขนาย  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ ฯ   
        เอว  จุททฺสวิเธน  กายปริคฺคาหกสฺส  ภิกฺขุโน  ตสฺมึ   
กาเย  สติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  สติยา  สมฺปยุตฺต  าณ  ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  ตสมฺปยุตฺตเมว  กายิกเจตสิกวีริย  วีริยสมฺโพชฌฺงฺโค 
ปติปสฺสทฺธิจิตฺเตกคฺคตา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิเมส  ฉนฺน   
สมฺโพชฺฌงฺคาน  อโนสกกฺนอนติวตฺตนสงฺขาโต  มชฺฌตฺตากาโร  
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  ยเถว  หิ  สมปฺปวตฺเตสุ  อสฺเสสุ   
สารถิโน  อย  โอลียตีติ  ตุทน  วา ฯ  อย  อติธาวตีติ  อากฑฺฒน  
วา  นตฺถิ ฯ  เกวล  เอว  ปสฺสมานสฺส   ิตากาโรว  โหติ ฯ    
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เอวเมว  อิเมส  ฉนฺน  สมโฺพชฺฌงฺคาน  อโนสกฺกนอนติวตฺตน- 
สงฺขาโต  มชฺฌตฺตากาโร  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  นาม  โหติ ฯ   
เอตฺตาวตา  กึ  กถิต ฯ  เอกจิตฺตกฺขณิกา  นานารสลกฺขณา  
วิปสฺสนาสมฺโพชฺฌงฺคา  นาม  กถิตา ฯ   
        วิเวกนิสฺสิตนฺติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  เอตฺถ  ปน  อานา- 
ปานปริคฺคาหิกา  สติ  โลกิยา  โหติ ฯ  โลกิยา  อานาปานา (๑)   
โลกิยสติปฏาน  ปริปูเรนฺติ (๒)  โลกิยา  สติปฏานา  โลกุตฺตร- 
โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺติ ฯ  โลกุตฺตรา  โพชฺฌงฺคา  วิชฺชาวิมุตฺติ- 
ผลนิพฺพาน  ปริปูเรนฺติ ฯ  อิติ  โลกิยสสฺ  อาคตฏาเน  โลกิย   
กถิต ฯ  โลกตฺุตรสฺส  อาคตฏฐาเน  โลกุตฺตร  กถตินฺติ ฯ  เถโร   
ปนาห  อ ฺตฺถ  เอว  โหติ ฯ  อิมสมฺึ  ปน  สุตฺเต  โลกุตฺตร   
อุปริ  อาคต ฯ  โลกิยา  อานาปานา  (๓)  โลกิเย  สติปฏาเน  ปริปูเรนฺติ  
โลกิยา  สติปฏานา  โลกเิย  โพชฌฺงฺเค  ปริปูเรนฺติ ฯ  โลกิยา  
โพชฺฌงฺคา  โลกุตฺตร  วิชชฺาวิมุตฺติผลนิพฺพาน  ปรปิูเรนฺติ ฯ   
วิชฺชาวิมุตฺติปเทน  หิ  อิธ  วิชชฺาวิมุตฺติผลนิพฺพาน  อธิปฺเปตนฺติ ฯ 
                อานาปานสฺสติสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                อฏม   ฯ 
                        ___________________  
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                        *เลมที่  ๙  หนา  ๖๖๗ 
 
                        กายคตาสติสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  กายคตาสติสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เคหสิตาติ  ป ฺจ- 
กามคุณนิสฺสิตา ฯ  สรสงฺกปฺปาติ  ธาวนสงฺกปฺปา ฯ  สรนฺตีติ  หิ   
สรา ฯ  ธาวนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อชฌฺตฺตเมวาติ  โคจรชฺฌตฺตสฺมึเยว ฯ   
กายคตาสตินฺติ  กายปริคฺคาหิกมฺป  กายารมฺมณมฺป  สตึ ฯ   
กายปริคฺคาหิกนฺติ  วุตฺเต  สมโถ  กถิโต  โหติ ฯ  กายารมฺมณนฺติ   
วุตฺเต  วิปสฺสนา ฯ  อุภเยน  สมถวิปสฺสนา  กถิตา  โหนฺติ ฯ   
        ปุน  จปร  ฯเป ฯ  เอวมฺป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กายคตา   
สตึ  ภาเวตีติ  สติปฏาเน  จุทฺทสวิเธน  กายานุปสฺสนา   
กถิตา ฯ   
        อนฺโตคธาวสฺสาติ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ภาวนาย   
อพฺภนฺตรคตาว  โหนฺติ ฯ  วิชฺชาภาคิยาติ  เอตฺถ  สมปฺโยควเสน   
วิชฺช  ภชนฺตีติป  วิชชฺาภาคิยา ฯ  วิชชฺาภาเค  วิชฺชาโกฏาเส   
วตฺตนฺตีติป  วิชฺชาภาคิยา ฯ  ตตฺถ  วิปสฺสนาาณ ฯ  มโนมยิทธิฺ  
ฉ  อภิ ฺาติ  อฏ  วิชชฺา ฯ  ปุริเมน  อตฺเถน  ตาหิ  (๑)  สมฺปยตฺุตา 
ธมฺมาป  วิชชฺาภาคิยา ฯ  ปจฺฉิเมน  อตฺเถน  ตาสุ  ยา  กาจิ   
เอกา  วิชฺชา  วิชฺชา  (๒)  เสสา  วิชฺชาภาคิยาติ  เอว  วิชฺชาป   
วิชฺชาย  สมปฺยุตฺตธมฺมาป  วิชชฺาภาคิยาเตฺวว  เวทิตพฺพา ฯ  เจตสา  
ผุโฏติ  เอตฺถ  ทุวิธ  ผรณ  อาโปผรณ ฺจ  ทิพฺพจกฺขุผรณ ฺจ ฯ    
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ตตฺถ  อาโปกสิณ  สมาปชชฺิตฺวา  อาเปน  ผรณ  อาโปผรณ   
นาม  ฯ  เอว  ผุเฏป  มหาสมุทฺเท  สพฺพา  สมุทฺทงฺคมา  กุนฺนทิโย  
อนฺโตคธาว  โหนฺติ ฯ  อาโลก  ปน  วฑฺเฒตฺวา  ทิพฺพจกฺขุนา   
สกลสมุทฺทสฺส  ทสฺสน  ทิพฺพจกฺขุผรณ  นาม  ฯ  เอว  ผรเณป   
มหาสมุทฺเท  สพฺพา  สมทฺุทงฺคมา  กุนฺนทิโย  อนฺโตคธาว   
โหนฺติ ฯ   
        โอตารนฺติ  วิวร  ฉิทฺท ฯ  อารมฺมณนฺติ  กิเลสุปฺปตฺติ- 
ปจฺจย ฯ  ลเภถ  โอตารนฺติ  ลเภยฺย  ปเวสน ฯ  วินิวิชฌฺิตฺวา   
ยาว  ปริโยสานา  คจฺเฉยฺยาติ  อตฺโถ  นกิฺเขปนนฺติ  นิกฺขิ- 
ปนฏาน ฯ   
        เอว  อภาวิตกายคตาสติปุคฺคล  อลฺลมตฺติกปุ ฺชาทีหิ   
อุปเมตฺวา  อิทานิ  ภาวิตกายคตาสตึ  สารผลกาทีหิ  อุปเมตุ  
เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อคฺคฬผลนฺติ  กวาฏ ฯ   
        กากเปยฺโยติ  มุขวฏฏิย  นิสีทิตฺวา  กาเกน  คีว   
ปณาเมตฺวาว    ปาตพฺโพ ฯ  อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺสาติ  อภิ ฺาย   
สจฺฉิกาตพฺพสฺส ฯ  สกฺขิภพฺพต  ปาปุณาตีติ  ปจฺจกฺขภาว   
ปาปุณาติ ฯ  สติ  สติอายตเนติ  สติ  สติการเณ ฯ  กึ  ปเนตฺถ  
การณนฺติ ฯ  อภิ ฺาว  การณ ฯ  อาฬพิทฺธาติ  มริยาทพทฺธา ฯ   
        ยานีกตายาติ  ยุตฺตยาน  วิย  กตาย ฯ  วตฺถุกตายาติ    
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ปติฏากตาย ฯ  อนุฏ ิตายาติ  อนุปวตฺติตาย ฯ  ปริจิตายาติ   
ปริจยกตาย ฯ  สุสมารทฺธายาติ  สุฏ ุ  สมารทฺธาย  สุสมฺปคฺค- 
หิตาย ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        กายคตาสติสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        นวม   ฯ 
                                __________________ 
 
                                สงฺขารูปปตฺติสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สงฺขารูปปตฺติสุตฺต ฯ  ตตฺถ  สงฺขา- 
รูปปตฺตินฺติ  สงฺขารานเยว  อุปปตฺตึ ฯ น  สตฺตสฺส  น  โปสสฺส  
ปุ ฺาภิสงฺขาเรน  วา  ภวูปคกฺขนฺธาน  อุปปตฺตึ ฯ   
        สทฺธาย  สมนฺนาคโตติ  สทฺธาทโย  ป ฺจ  ธมฺมา  โลกิกา   
ทหตีติ  เปติ ฯ  อธฏิาตีติ  ปติฏาเปติ ฯ  สงฺขารา   
จ  วิหารา  (๑)  จาติ  สห  ปตฺถนาย  สทฺธาทโยว  ป ฺจ  ธมฺมา ฯ  
ตตฺรูปปตฺติยาติ  ตสฺมึ  าเน  นิพฺพตฺตนตฺถาย ฯ  มคฺโค  ปฏิปทาติ   
สห  ปตฺถนาย  ป ฺจ  ธมฺมาว ฯ  ยสฺส  หิ  ป ฺจ  ธมฺมา   
อตฺถิ  น  ปตฺถนา ฯ  ตสฺส  คติ  อนิพทฺธา ฯ  ยสฺส  ปตฺถนา  
อตฺถิ  น  ป ฺจ  ธมฺมา ฯ  ตสฺสป  อนิพทฺธา  ฯ  เยส  อุภยมตฺถิ ฯ   
เตส  คติ  นิพทฺธา ฯ  ยถา  หิ  อากาเส  ขิตฺตทณฺโฑ  อคฺเคน   
วา  มชฺเฌน  วา  มูเลน  วา  นิปติสฺสตีติ  นิยโม  นตฺถิ ฯ  เอว    
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สตฺตาน  ปฏิสนฺธิคหณ  อนิยต ฯ  ตสฺมา  กุสลกมฺม  กตฺวา  เอกสฺมึ   
าเน  ปตฺถน  กาตุ วฏฏติ ฯ   
        อามณฺฑนฺติ  อามลก ฯ  ยถา  ต  ปริสุทฺธจกฺขุสฺส  ปุริสสฺส   
สพฺพโสว  ปากฏ  โหติ ฯ  เอว  ตสฺส  พฺรหฺมุโน  สทฺธึ  ตตฺถ   
นิพฺพตฺตสตฺเตหิ  สหสฺสีโลกธาตุ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ 
        สุโภติ  สุนฺทโร ฯ  ชาติมาติ  อาการสมฺปนฺโน ฯ  สุปรกิมฺมกโตติ   
โธวนาทีหิ  สุฏ ุ  กตปรกิมฺโม  ฯ   ปณฺฑุกมฺพเล  นิกฺขิตฺโตติ   
รตฺตกมฺพเล  ปโต ฯ   
        สตสหสฺโสติ  โลกธาตุสตสหสฺสมฺหิ  อาโลกผรณพฺรหฺมา ฯ   
นิกฺขนฺติ (๒)  นิกฺเขน  กต  ปลนฺธน  นกิฺกขนฺนาม  ป ฺจสุวณฺณา 
อูนกนิกฺเขน  กต  ปสาธน ฺหิ  ฆฏฏนมชฺชนกฺขม  น  โหติ  
อติเรเกน  กต  ฆฏฏนมชชฺน  ขมติ   วณฺณวนฺต  ปน  น  โหติ  
ผรุสธาตุก  ขายติ  นิกฺเขน  กต  ฆฏฏนมชฺชน ฺเจว  ขมติ ฯ  วณฺณวนฺต  
จ  โหติ ฯ  ชมฺโพนทนฺติ  ชมฺพุนทิย  นพฺิพตฺต ฯ  มหาชมฺพุ- 
รุกฺขสฺส  ห ิ เอเกกา  สาขา  ปณฺณาส  ปณฺณาส  โยชนานิ   
วฑฺฒิตา ฯ  ตาสุ  มหนฺตา  (๓)  นทิโย  สนฺทนฺติ ฯ  ตาส  นทีน  
อุภยตีเรสุ  ชมฺพุปกฺกาน   ปติตฏาเน  สุวณฺณงฺกุรา  อุฏหนฺติ ฯ  
เตน  นทีชเลน  วุยฺหมานา  อนุปุพฺเพน  มหาสมุทฺท  ปวิสนฺติ ฯ   
ต  สนฺธาย  ชมฺโพนทนฺติ (๔)    วุตฺต    ฯ  ทกฺขกมฺมารปุตฺตอุกฺกามุข-  
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สุกุสลสมฺปหฏนฺติ  ทกเฺขน  สุกุสเลน  กมฺมารปุตฺเตน  อุกฺกามุเข   
ปจิตฺวา  สมฺปหฏ ฯ  อุกกฺามุเขติ  อุทฺธเน ฯ  สมฺปหฏนฺติ   
โธตฆฏฏิตมชฺชิต   ฯ  วตฺโถปเม(๑)  จ  ธาตุวิภงฺเค(๒)  จ  ปณฺฑโสธน(๓)   
วุตฺต ฯ  อิมสมฺึ  สุตฺเต  กตภณฺฑโสธน(๔)   ฯ   
        ย  ปน  สพฺพวาเรสุ  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวาติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
ป ฺจวิธ  ผรณ  เจโตผรณ  กสิณผรณ  ทิพฺพจกฺขุผรณ  อาโลก- 
ผรณ  สรรีผรณนฺติ ฯ  ตตฺถ  เจโตผรณ  นาม  โลกธาตุสหสฺเส   
สรีราภาย  ปตฺถรณ  ฯ  สพฺพตฺถ  อิมานิ  ปฺจ  ผรผานิ 
วินาเสนฺเตน  กเถตพฺพนฺติ ฯ   
        ติปฏกจุลฺลาภยตฺเถโร  ปนาห  มณิโอปมฺเม  กสิณผรณ   
วิย  นิกโฺขปมฺเม  สรีรผรณ  วิย  ทิสฺสตีติ ฯ  ตสฺส  วาท  วิย   
อฏกถา  นาม  นตฺถีติ  ปฏิกฺขิปตฺวา  สรีรผรณ  น  สพฺพกาลิก ฯ 
จตฺตาริมานิ  ผรณานิ  อวินาเสตฺวาว  กเถตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ   
อธิมุจฺจตีติ  ปท  ผรณปทสฺเสว  เววจน ฯ  อถวา  ผรตีติ   
ปตฺถรติ ฯ  อธิมุจฺจตีติ  ชานาติ ฯ   
        อาภาติอาทีสุ  อาภาทโย  นาม  ปาฏิเอกฺกา  เทวา  นตฺถิ  
ตโย  ปริตฺตาภาทโย  เทวา  อาภา  นาม ฯ  ปริตฺตาสุภาทโย  จ   
สุภกิณฺหาทโย  จ  สุภา  นาม  ฯ  เวหปฺผลาทิเวรา  ปากฏาเยว ฯ    
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        อิเม  ตาว  ป ฺจ  ธมฺเม  ภาเวตฺวา  กามาวจเรสุ   
นิพฺพตฺตตุ ฯ  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺต  ปน  อาสวกฺขย ฺจ  กถ   
ปาปุณาตีติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  สีล ฯ  โส  อิมสฺม ึ สีเล  ปติฏาย   
กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ตา  ตา  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา    
ภาเวตฺวา  รูปพฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตติ ฯ  อรูปชฺฌานานิ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  อรูปพฺรหฺมโลเม.  สมาปตฺติปทฏาน  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  อนาคามิผล  สจฺฉิกตฺวา  ป ฺจสุ  สุทฺธาวาเสสุ   
นิพฺพตฺตติ ฯ  อุปริ  มคฺค  ภาเวตฺวา  อาสวกฺขย  ปาปุณาตีติ ฯ   
                        สงฺขารูปปตฺติสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                ทุติยวคฺควณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ 
                                _____________________  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๖๗๓ 
 
                                        สุ ฺตวคฺควณฺณนา   
                                จุลลฺสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  จุลฺลสุ ฺตสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เอกมิทนฺติ   
เถโร  กริ  ภควโต  วตฺต  กตฺวา  อตฺตโน  ทิวาฏาน  คนฺตฺวา   
กาลปริจฺเฉท  กตฺวา  นิพฺพานารมฺมณ  สุ ฺตาผลสมาปตฺตึ   
อปฺเปตฺวา  นิสินฺโน  ยถาปริจฺเฉเทน  วุฏาสิ ฯ  อถสฺส  สงฺขารา  
สุ ฺโต  อุปฏหึสุ ฯ  โส  สุ ฺตากถ  โสตุกาโม  ชาโต ฯ   
อถสฺส  เอตทโหสิ  น  โข  ปน  สกฺกา  ธุเร  ธุร  ปหรนฺเตน   
วิย  คนฺตฺวา  สุ ฺตากถ  เม  ภนฺเต  กเถถาติ  ภควนฺต  วตฺตุ  
หนฺทาห  ย  เม  ภควา  นครก  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต  เอก  
กถ  กเถสิ ฯ  ต  สาเรมิ ฯ  เอว  เม  ภควา  สุ ฺตากถ  
กเถสฺสตีติ  ทสพล  สาเรนฺโต  เอกมิทนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อิทนฺติ  นิปาตมตฺตเมว ฯ  กจฺจิ  เมต  ภนฺเตติ  
เถโร  เอกปเท  ตฺวา  สฏ ิปทสหสฺสานิ  อุคฺคเหตฺวา  ธาเรตุ   
สมตฺโถ ฯ  ก ึ โส  สุ ฺตาวิหาเรนาติ  เอกปท  ธาเรตุ  น   
สกฺขิสฺสติ ฯ  โสตุกาเมน  ปน  ชานนฺเตน  วิย  ปุจฺฉิตุ  น   
วฏฏติ ฯ  ปากฏ  กตฺวา  วิตฺถาริยมาน  สุ ฺตากถ  โสตุกาโม   
อชานนฺโต  วิย  เอวมาห ฯ  เอโก  อชานนฺโตป  ชานนฺโต    
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วิย  โหติ ฯ  เถโร  เอวรูป  โกห ฺ  กึ  กริสฺสติ ฯ  อตฺตโน  
ชานนฏาเนป  ภควโต  อปจิต  ทสฺเสตฺวา  กจฺจิ  เม 
ตนฺติอาทิมาห ฯ   
        ปุพฺเพติ  ปมโพธิย  นครก  อุปนสิฺสาย  วิหรณกาเลป  ฯ   
เอตรหิติ  อิทานิป ฯ  เอว  ปน  วตฺวา  จินฺเตสิ  อานนฺโท  
สุ ฺตากถ  โสตุกาโม ฯ  เอโก  ปน  โสตุ  สกฺโกติ  น  อุคฺคเหตุ  
เอโก  โสป  อุคฺคเหตุมฺป  สกฺโกติ  น  กเถตุ ฯ  อานนฺโท  ปน  
โสตุมฺป  สกโฺกติ  อุคฺคเหตุมฺป  กเถตุมปฺ ฯ  กเถมิสสฺ  สุ ฺตา- 
กถนฺติ ฯ  อิติ  ต  กเถนฺโต  เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สุ ฺโ   
หตฺถิควาสฺสวฬเวนาติ  ตตฺถ  กฏรูปโปตฺถกรูปจิตฺตรูปวเสน  กตา   
หตฺถิอาทโย  อตฺถิ ฯ  เวสฺสวณมนฺธาตาทีน   ิตฏาเน  จิตฺตกมฺม- 
วเสน  กตมฺป เตน ปริกฺขตาน วาตปานทฺวารพนฺธม ฺจปาทีน   
วเสน  สณฺ ิตมฺป ฯ  ชิณฺณปฏิสงฺขรณตฺถ  ปตมฺป  ชาตรูปรชต   
อตฺถิ ฯ  กฏรูปาทิวเสน  กตา  ธมฺมสฺสวนป ฺหปุจฺฉนาทิ- 
วเสน  อาคจฺฉนฺตา  จ  อิตฺถิปุริสาป  อตฺถิ ฯ  ตสฺมา  น  โส   
เตหิ  สุ ฺโ ฯ  อินฺทฺริยพทฺธาน  สวิ ฺาณกาน  หตฺถิอาทีน  
อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  ปริภุ ฺชิตพฺพสฺส  ชาตรูปรชตสฺส  นิพทฺธวาส   
วสนฺตาน  อิตฺถิปุริสาน ฺจ  อภาว  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
        ภิกฺขุสงฺฆ  ปฏิจฺจาติ  ภิกฺขูสุ  ห ิ ปณฺฑาย  ปวิฏเสุป  
วิหารภตฺต  สาทิยนฺเตหิ  ภิกฺขูหิ  เจว  คิลานคิลานุปฏากอุทฺเทส-  
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จีวรกมฺมปฺปสุตาทีหิ  จ  ภิกฺขูหิ  โส  อสุ ฺโว  โหติ ฯ  อิติ  (๑)  
นิจฺจมฺป  ภิกฺขูน  อตฺถิตาย  เอวมาห ฯ  เอกตฺตนฺติ  เอกภาว  
เอก  อสุ ฺต  อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  เอโก  อสุ ฺตภาโว  อตฺถีติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  อมนสิกริตฺวาติ  จิตฺเต  อกตฺวา  อนาวชฺชิตฺวา   
อปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ  คามส ฺนฺติ  คาโมติ  ปวตฺตวเสน วา   
กิเลสวเสน  วา  อุปฺปนฺนคามส ฺ ฯ  มนุสฺสส ฺายป  เอสว  
นโย ฯ  อร ฺส ฺ  ปฏิจฺจ  มนสิกโรติ  เอกตฺตนฺติ  อิท  อร ฺ  
อย  รกฺุโข ฯ  อย  ปพฺพโต ฯ  อย  นโีลภาโส  วนสณฺโฑติ  เอว   
เอก  อร ฺเยว  ปฏิจฺจ  อร ฺส ฺ  มนสิกโรติ ฯ  ปกฺขนฺทตีติ  
โอตรติ ฯ  อธิมุจฺจตีติ  เอวนฺติ  อธิมุจฺจติ ฯ  เย  อสสฺุ  ทรถาติ  
เย  ปวตฺตทรถา  วา  กิเลสทรถา  วา  คามส ฺ  ปฏิจฺจ   
ภเวยฺยุ ฯ  เต  อิธ  อร ฺส ฺาย  น  สนฺติ ฯ  ทุติยปเทป  เอเสว   
นโย ฯ  อตฺถ ิ เจวายนฺติ  อย  ปน  เอก  อร ฺส ฺ  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชมานา  ปวตฺตทรถมตฺตา  อตฺถิ ฯ   
        ย  ห ิ โข  ตตฺถ  น  โหตีติ  ย  มิคารมาตุ  ปาสาเท   
หตฺถิอาทโย  วิย  อิมสฺสา  อร ฺส ฺาย  คามส ฺามนุสฺส- 
ส ฺาวเสน  อุปฺปชฺชมาน  ปวตฺตทรถกิเลสทรถชาต ฯ  ต  น   
โหติ ฯ  ย  ปน  ตตฺถ  อวสิฏนฺติ  มิคารมาตุ  ปาสาเท  
ภิกฺขุสงฺโฆ  วิย  ตตฺถ  อร ฺส ฺาย  ปวตฺตทรถมตฺต  อวสิฏ    
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โหติ ฯ  ต  สนฺตมิท  อตฺถติี  ปชานาตีติ  ต  วิชฺชมานเมว   
อตฺถิ  อิทนฺติ  ปชานาติ    ฯ  สุ ฺตาวกฺกนฺตีติ  สุ ฺตานิพฺพตฺติ ฯ   
        อมนสิกริตฺวา  มนสฺุสส ฺนฺติ  อิธ  คามส ฺ  โน   
คณฺหาติ ฯ  กสฺมา ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  มนุสฺสส ฺาย   
คามส ฺ  นิพฺพตฺเตตฺวา ฯ  อร ฺส ฺาย ฯ  มนุสฺสส ฺ ฯ  ปวี- 
ส ฺาย  อร ฺส ฺ ฯ  อากาสาน ฺจายตนส ฺาย  ปวี- 
ส ฺ  ฯเป ฯ  เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺาย  อากิ ฺจ ฺาย- 
ตนส ฺ ฯ  วิปสฺสนาย  เนวส ฺานาส ฺายตนส ฺ ฯ  มคฺเคน  
วิปสฺสน  นิพฺพตฺเตตฺวา  อนุปุพฺเพน  อจฺจนฺตสุ ฺต  นาม   
ทสฺเสสฺสามีติ ฯ  ตสฺมา  เอว  เทสน  อารภิ ฯ  ตตฺถ  ปวี- 
ส ฺนฺติ  กสฺมา  อร ฺส ฺ  ปหาย  ปวีส ฺ  มนสิกโรติ ฯ  
อร ฺส ฺาย  วิเสสานธิคมนโต ฯ  ยถา  ห ิ ปุริสสฺส  รมณีย   
เขตฺตฏาน  ทิสฺวา  อิธ  วุตฺตา  สาลิอาทโย  สุฏ ุ   
สมฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ  มหาลาภ  ลภิสฺสามีติ  สตฺตกฺขตฺตุมฺป  (๑)  เขตฺตฏาน 
โอโลเกนฺตสฺส  สาลิอาทโย  น  สมฺปชชฺนฺเตว ฯ  สเจ  ปน  ต   
าน  วิหตขาณุกกณฺฏก  กตฺวา  กสิตฺวา  วปติ ฯ  เอว  สนฺเต   
สมฺปชฺชนฺติ ฯ  เอวเมว  อิท  อร ฺ ฯ  อย  รุกฺโข ฯ  อย  ปพฺพโต  
อย  นีโลภาโส  วนสณฺโฑติ  สเจป  สตฺตกฺขตฺตุ  อร ฺส ฺ   
มนสิกโรติ ฯ  เนวูปจาร  น  สมาธึ  ปาปุณาติ ฯ  ปวีส ฺา    
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ปนสฺส  ธุวเสวน  กมฺมฏาน  ปวีกสิณ  ปริกมฺม  กตฺวา   
ฌานานิ  นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานปฏานมฺป  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
สกฺกา  อรหตฺต  ปาปุณิตุ ฯ  ตสฺมา  อร ฺส ฺ  ปหาย   
ปวีส ฺ  มนสิกโรติ ฯ  ปฏิจฺจาติ  ปฏิจฺจ  สมฺภูต ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมึ  ปวีกสิเณ  โส  ปวีส ฺ ี  โหติ ฯ  ตสฺส   
โอปมฺมทสฺสนตฺถ  เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อุสภสฺส  เอตนฺติ  
อาสภ ฯ  อ ฺเส  ปน  คุนฺน  คณฺฑาป  โหนฺติ  ปหาราป ฯ  เตส  
หิ  จมฺม  ปสาริยมาน  นิพฺพลิก  น  โหติ ฯ  อุสภสฺส  ลกฺขณ- 
สมฺปนฺนตาย  เต  โทสา  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  จมฺม  คหิต ฯ   
สกุสเตนาติ  ขีลสเตน ฯ  สุวิหตนฺติ  ปสาเรตฺวา  สุฏ ุ  วิหต ฯ   
อูนกสตสกุวิหต  หิ  นิพฺพลิก  น  โหติ ฯ  สงฺกุเตน  วิหต  เภริตล   
วิย  นิพฺพลิก  โหติ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  อุกฺกลูวิกกฺูลนฺติ  อุจฺจนีจ  
ถลฏาน  นนิฺนฏาน  นทีวิทุคฺคนฺติ  นทิโย  เจว  ทุคฺคมนฏ- 
าน ฺจ ฯ    ปวีส ฺ  ปฏิจฺจ  มนสกิโรติ  เอกตฺตนฺติ  กสิณ- 
ปวิยเยว  ปฏิจฺจ  สมฺภูต  เอก  สฺญ  มนสิกาโรติ  ฯ  ทรถมตฺตาติ 
อิโต  ปฏาย  สพฺพวาเรสุ  ปวตฺตทรถวเสเนว  ทรถมตฺตา  
เวทิตพฺพา ฯ   
        อนิมิตฺต  เจโตสมาธินฺติ  วิปสฺสนาจิตฺตสมาธึ   ฯ  โส  หิ   
นิจฺจนิมิตฺตาทิวิรหิโต  อนิมิตฺโตติ  วุจฺจติ ฯ  อิมเมว  กายนฺติ  
วิปสฺสนาย  วตฺถุ  ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  อิมเมวาติ  อิม  เอว  จตุมหาภูติก ฯ    
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สฬายตนิกนฺติ  สฬายตนปฏิสยุตฺต ฯ  ชีวิตปจฺจยาติ  ยาว  
ชีวิตินฺทฺริยาน  ปวตฺติ ฯ  ตาว  ชีวิตปจฺจยา  ปวตฺตทรถมตฺตา   
อตฺถีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ปุน  อนิมิตฺตนฺติ  วิปสฺสนาย  ปฏิวิปสฺสน  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ   
กามาสว  ปฏจฺิจาติ  กามาสว  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนปวตฺตทรถา   
อิธ  น  สนฺติ ฯ  อริยมคฺเค  เจว  อริยผเล  จ  นตฺถีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  อิมเมว  กายนฺติ  อิท  อุปาทิเสสทรถทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ   
อิติ  มนุสฺสส ฺาย  คามส ฺ  นิวตฺเตตฺวา   ฯเป ฯ  มคฺเคน  
วิปสฺสน  นิวตฺเตตฺวา  อนุปุพฺเพน  อจฺจนฺตสุ ฺตา  นาม  ทสฺสติา  
โหติ ฯ   
        ปริสุทฺธนฺติ  นิรุปกกฺิเลส ฯ  อนุตฺตรนฺติ  อุตฺตรวิรหิต  สพฺพ- 
เสฏ ฯ  สุ ฺตนฺติ  สุ ฺตผลสมาปตฺตึ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  
อตีเตป ฯ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกสงฺขาตา  สมณพฺราหฺมณา  
เอตรหิป  พุทฺธพุทฺธสาวกสงฺขาตา  สมณพฺราหฺมณา อิมเยว  ปริสุทฺธ   
ปรม  อนุตฺตร  สุ ฺต  อุปสมฺปชฺช  วิหรึสุ  วิหริสสฺนฺติ  วิหรนติฺ   
จ ฯ  ตสฺมา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        จุลลฺสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        ปม   ฯ 
                                _________________   
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                                มหาสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหาสุ ฺตสุตฺต ฯ  ตตฺถ  กาฬเขม- 
กสฺสาติ  ฉวิวณฺเณน  โส  กาโฬ ฯ  เขมโกติ  ปนสสฺ  นาม ฯ  
วิหาโรติ  ตสฺมึเยว  นิโคฺรธาราเม  เอกสฺมึ  ปเทเส  ปากาเรน   
ปริกฺขิปตฺวา  ทฺวารโกฏก  มาเปตฺวา  หสวตฺตกาทิเสนาสนานิ   
เจว  มณฺฑลมาลโภชนสาลาทีนิ  จ  ปติฏาเปตฺวา  กโต   
วิหาโร ฯ  สมฺพหุลานิ  เสนาสนานีติ  ม ฺโจ  ป  ภิสิ  พิมฺโพหน   
ตฏฏิกา  จมมฺกฺขณฺโฑ  ติณสนฺถาโร  ปณฺณสนฺถาโร  ปลาลส- 
นฺถาโรติอาทีนิ  ป ฺตฺตานิ  โหนฺติ ฯ  ม ฺเจน  ม ฺจ  ฯเป ฯ   
ปลาลสนฺถาเรเนว  ปลาลสนฺถาร  อาหจฺจ  ปตานิ ฯ  คณภิกฺขูน   
วสนฏานสทิส  อโหส ิฯ   
        สมฺพหุลา  น ุ โขติ  ภควโต  โพธิปลฺลงฺเกเยว  สพฺพ- 
กิเลสาน  สมคฺุฆาฏิตตฺตา  สสโย  นาม  นตฺถิ ฯ  วิตกฺกปุพฺพ- 
ภาคา  ปุจฺฉา  ฯ วิตกฺกปุพฺพภาโค  จาย  นุกาโร  นิปาตมตฺโต  
ปาฏิมตฺถก   คจฺฉนฺโต   อวินิจฺฉิโต  นาม  น  โหติ ฯ  อิโต  กริ  
ปุพฺเพ  ภควตา  ทสทฺวาทส  ภิกฺขู  เอกฏาเน  วสนฺตา  น   
ทิฏปุพฺพา ฯ   
        อถสฺส  ปน    เอตทโหสิ  คณวาโส  นามาย  วฏเฏ   
อาจิณฺณสมาจิณฺโณ  นทีโอติณฺณอุทกสทิโส  นริยติรจฺฉาน-  
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โยนิเปตฺติวิสยาสูรกาเยสุป  มนุสฺสโลกเทวโลกพฺรหฺมโลเกสุป  คณวาโส 
จ  อาจิณฺโณ ฯ  ทสโยชนสหสฺโส  ห ิ นิรโย  ติปุจุณฺณภริตา  นาฬิ   
วิย  สตฺเตหิ  นิรนฺตโร ฯ  ป ฺจวิธพนฺธนกมฺมกรณฏาเน  สตฺตาน  
ปมาณ  วา  ปริจฺเฉโท  วา  นตฺถิ ฯ  ตถา  วาสีหิ  ตจฺฉนาทิฏาเนสุ  
อิติ  คณภูตาว  ปจฺจนฺติ   ฯ  ติรจฺฉานโยนิย  เอกสฺม ึ วมฺมิเก   
อุปจิกาน  ปมาณ  วา  ปรจฺิเฉโท  วา  นตฺถิ ฯ  ตถา  จ 
เอเกกพิลาทีสุป  กิปลฺลิกาทีน ฯ  ติรจฺฉานโยนิยมฺป  คณวาโส จ   ฯ  
เปตนครานิ  จ  คาวุติกานิป  อฑฺฒโยชนิกานิป  เปตภริตานิ   
โหนฺติ ฯ  เอว  เปตฺติวิสเยป  คณวาโสว ฯ  อสรูภวน  ทส 
โยชนสหสฺส  กณฺเณ  ปกขิฺตฺตสูจิยา  กณฺณพิล  วิย  โหติ ฯ  อิติ  
อสูรกาเยป  คณวาโสว ฯ  มนุสฺสโลเก  สาวตฺถิย  สตฺตปณฺณาส  
กุลสตสหสฺสานิ ฯ  ราชคเห  อนฺโต  จ  พหิ  จ  อฏารส  
มนุสฺสโกฏโิย  วสึสุ ฯ  เอว  อ ฺเสุป  าเนสูติ  มนุสฺสโลเกป   
คณวาโสว  ภุมฺมเทวตา  อาทึ  กตฺวา  เทวโลกพฺรหฺมโลเกสุป   
คณวาโสว ฯ  เอเกกสฺส  หิ  เทวปุตฺตสฺส  อฑฺฒติยา  
นาฏกโกฏโิย  โหนฺติ  นวป  โกฏิโย  โหนฺติ ฯ  เอกฏาเน   
ทสสหสฺสาป  พฺรหฺมาโน  วสนฺติ ฯ   
        ตโต  จินฺเตสิ  มยา  สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ  จตฺตาริ   
อสงฺเขฺยยฺยานิ  คณวาสวิทฺธสนตฺถ  ทส  ปารมิโย  ปูริตา ฯ  อิเม   
จ  ภิกฺขู  อิโต  ปฏาเยว  คณ  พนฺธิตฺวา  คณาภิรตา  ชาตา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 681 

                *เลมที่  ๙  มหาสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๘๑ 
 
อนนุจฺฉวิก  กโรนฺตีติ ฯ  โส  ธมฺมสเวค  อุปฺปาเทตฺวา   
ปุน  จินฺเตสิ  สเจ  เอกฏาเน  ทฺวีหิ  ภิกขฺูหิ  น  วสิตพฺพนฺติ   
สกฺกา  ภเวยฺย  สิกฺขาปท  ป ฺาเปตุ ฯ  สิกฺขาปท  ป ฺาเปยฺย  
น  โข  ปเนต  สกฺกา ฯ  หนฺทาห  มหาสุ ฺตาปฏิปตฺตึ  นาม   
สุตฺตนฺต  เทเสมิ ฯ  ย  สิกขฺากามาน  กลุปุตฺตาน  สิกฺขาปท- 
ป ฺตฺติ  วิย  นครทฺวาเร  นิกฺขิตฺตสพฺพกายิกอาทาโส  วิย  จ   
ภวิสฺสติ ฯ  ตโต  ยถา  นาเมกสฺมึ  อาทาเส  ขตฺติยาทโย  อตฺตโน  
วชฺช  ทิสฺวา  ต  ปหาย  อนวชฺชา  โหนฺติ ฯ  เอวเมว  มยิ   
ปรินิพฺพุเตป  ป ฺจวสฺสสหสฺสานิ  อิม  สุตฺต  อาวชชฺิตฺวา  คณ   
วิโนเทตฺวา  เอกีภาวาภิรตา  กุลปุตฺตา  วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺต  
กริสฺสนฺตีติ ฯ  ภควโต  จ  มโนรถ  ปูเรนฺตา  วิย  อิม  สุตฺต   
อาวชฺชิตฺวา  คณ  วิโนเทตฺวา  วฏฏทกฺุข  เขเปตฺวา  ปรินิพฺพุตา   
กุลปุตฺตา  คณนปถ  วีติวตฺตา ฯ  วาลิกปฏ ิวิหาเรป  หิ   
อาภิธมฺมิกอภยตฺเถโร  นาม  วสฺสูปนายิกสมเย  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  
สทฺธึ  อิม  สตฺุต  สชฺฌายตฺิวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เอว  กาเรติ  
มย  ก ึ กโรมาติ  อาห ฯ  เต  สพฺเพป  อนฺโตวสฺเส  คณ   
วิโนเทตฺวา  เอกีภาวาภิรตา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  คณเภทน  
นาม  อิท  สตฺุตนฺติ ฯ   
        ฆฏายาติ  เอวนามกสฺส  สกฺกสฺส ฯ  วิหาเรติ  อยมฺป  วิหาโร   
นิโคฺรธารามสฺเสว  เอกเทเส  กาฬเขมกสฺส  วิหาโร  วิย  กโตติ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 682 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๘๒ 
 
เวทิตพฺโพ ฯ  จีวรกมฺมนฺติ  ชิณฺณมลินาน  อคฺคฬฏานุปฺ- 
ปาทานโธวนาทีหิ  กตปริภณฺฑมฺป ฯ  จีวรตฺถาย  อุปฺปนฺนวตฺถาน   
วิจารณสิพฺพนาทีหิ  อกตสวิธานมฺป  วฏฏติ ฯ  อิธ  ปน  
อกตสวิธาน  อธิปฺเปต ฯ  มนุสฺสา  หิ  อานนฺทตฺเถรสฺส  จีวร- 
สาฏเก  อทสุ ฯ  ตสฺมา  เถโร  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  คเหตฺวา  ตตฺถ 
จีวรกมฺม  อกาสิ ฯ  เตป  ภิกฺขู  ปาโตว  สูจิปาสกสฺส  ป ฺาย- 
นกาลโต  ปฏาย  นิสินนฺา  อป ฺายนกาเล  อุฏหนฺติ ฯ  
สูจิกมฺเม  นิฏ ิเตเยว  เสนาสนานิ  สวิทหิสฺสามาติ  น  สวิทหึสุ ฯ 
จีวรการสมโยโนติ  เถโร กิร  จินฺเตสิ  อทฺธา  เอเตหิ   
ภิกฺขูหิ  น  ปฏิสามิตานิ  เสนาสนานิ ฯ  ภควตา  จ  ทิฏานิ   
ภวิสฺสนฺติ ฯ  อิติ  อนตฺตมโน  สตฺถา  สุฏ ุ  นิคฺคเหตุกาโม ฯ  อิเมส 
ภิกฺขูน  อุปตฺถมฺโภ  ภวิสฺสามีติ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  อย  ปเนตฺถ   
อธิปฺปาโย  น  ภนฺเต  อิเม  ภิกฺขู  กมมฺารามา  เอว  
จีวรกิจฺจวเสน  ปน  เอว  วสนฺตีติ ฯ   
        น  โข  อานนฺทาติ  อานนฺท  กมมฺสมโย  วา  โหตุ   
อกมฺมสมโย  วา ฯ  จีวรกมฺมสมโย  วา  โหตุ  อจีวรการสมโย   
วา ฯ  อถโข  สงฺคณิการาโม  ภิกฺขุ  น  โสภติเยว ฯ  มา  ตฺว   
อนุปตฺถมฺภฏาเน  อุปตฺถมฺโภ  อโหสติี ฯ  ตตฺถ  สงฺคณิกาติ   
สกปริสสโมธาน ฯ  คโณติ  นานาชนสโมธาน ฯ  อิติ  สงฺคณิ- 
การาโม  วา  โหตุ  คณาราโม  วา   สพฺพถาป  คณพาหุลฺลา-  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 683 

                *เลมที่  ๙  มหาสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๘๓ 
 
ภิรโต  คณพนฺธนพทฺโธ  ภิกฺขุ  น  โสภติ ฯ  ปจฺฉาภตฺเต  ปน   
ทิวาฏาน  สมฺมชฺชิตฺวา  สุโธตหตฺถปาโท  มูลกมฺมฏาน  คเหตฺวา  
เอการามตมนุยุตฺโต  ภิกขฺุ  พุทฺธสาสเน  โสภติ ฯ  เนกฺขมฺมสุขนฺติ   
กามโต  นิกขฺนฺตสฺส  (๑)  สุข ฯ ปวิเวกสุขมฺป  กามปวิเวกสุขเมว ฯ  
ราคาทีน  ปน  วูปสมตฺถาย  สวตฺตตีติ  อุปสมสุข ฯ  มคฺค   
สมฺโพธตฺถาย  สวตฺตตีติ  สมฺโพธิสุข ฯ  (๒)  นิกามลาภีติ  กามลาภี  
อิจฺฉิตลาภี ฯ  อกิจฺฉลาภีติ  อทุกฺขลาภี ฯ  อกสิรลาภีติ  วิปุลลาภี ฯ   
        สามายิกนฺติ  อปฺปตปฺปตสมเย  กเิลเสหิ  วิมุตฺต ฯ  กนฺตนฺติ   
มนาป ฯ  เจโตวิมุตฺตินฺติ  รูปารูปาวจรจิตฺตวิมุตฺตึ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
จตฺตาริ  จ  ฌานานิ  จตสฺโส  จ  อรูปสมาปตฺติโย ฯ  อย  สามายิโก  
วิโมกฺโขติ ฯ  (๓)  อสามายิกนฺติ  น  สมยวเสน  กิเลเสหิ  วิมุตฺต ฯ  
อถโข  อจฺจนฺตวิมุตฺต  โลกุตฺตร  วุตฺต ฯ  วุตฺตเ ฺหต  จตฺตาโร  อริยมคฺคา   
จตฺตาริ  จ  สาม ฺผลานิ ฯ  อย  อสามายิโก  วิโมกฺโขติ ฯ(๓)  
อกุปฺปนฺติ  กเิลเสหิ  อโกเปตพฺพ  ฯ  เอตฺตาวตา  กึ  กถิต   
โหติ ฯ  สงฺคณิการาโม  ภิกฺขุ  คณพนฺธนพทฺโธ  เนว  โลกิยคุณ   
น  จ  โลกุตฺตรคุณ  นิพฺพตฺเตตุ  สกฺโกต ิฯ  คณ  วิโนเทตฺวา  ปน   
เอกาภิรโต  สกฺโกติ ฯ  ตถาหิ  วิปสฺสี  โพธิสตฺโต  จตุราสีติยา  
ปพฺพชิตสหสฺเสหิ  ปริวุโต  สตฺตวสฺสานิ  วิจรนฺโต  สพฺพ ฺ ู 
คุณ  นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ  ฯ  คณ  วิโนเทตฺวา  สตฺตทิวเส    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 684 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๘๔ 
 
เอกีภาวาภิรโต  โพธิมณฺฑ  อารุยฺห  สพฺพ ฺ ุคุณ  นิพฺพตฺเตสิ ฯ   
อมฺหาก  โพธิสตฺโต  ป ฺจวคฺคิเยหิ  สทฺธึ  ฉพฺพสฺสานิ  วิจรนฺโต   
สพฺพ ฺ ุคุณ  นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ ฯ  เตสุ  ปกฺกนฺเตสุ  เอกีภาวา 
ภิรโต  โพธมิณฺฑ  อารุยฺห  สพฺพ ฺ ุคุณ  นิพฺพตฺเตสิ ฯ   
        เอว  สงฺคณิการามสฺส  คุณาธิคมาภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
โทสุปฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  นาห  อานนฺทาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
รูปนฺติ  สรีร ฯ  ยตฺถ  รตฺตสฺสาติ  ยสฺมึ  รูเป  ราควเสน  
รตฺตสฺส  น  อุปฺปชฺเชยฺยนฺุติ  ยสฺมึ  รูเป  รตฺตสฺส  น  อุปฺปชฺเชยยฺุ  
ต  รูป  น  สมนุปสฺสามิ ฯ  อถโข  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาน   
ทสพลสฺส  สาวกตฺตุปคมนสงฺขาเตน  อ ฺถาภาเวน  ส ฺชยสฺส   
วิย ฯ  อุปาลคิหปติโน  อ ฺถาภาเวน  นาฏปุตฺตสฺส  วิย ฯ  ปยชาติก- 
สุตฺเต (๑)  เสฏ ิอาทีน  วิย  จ  อุปฺปชชฺนฺติเยว ฯ   
        อย  โข  ปน  อานนฺทาติ  โก  อนุสนฺธิ ฯ  สเจ  หิ   
โกจิ  ทุพฺพุทธฺิ  นวปพฺพชโิต  วเทยฺย  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เขตฺต   
ปวิฏา  คาวิโย  วิย  อเมหฺเยว  คณโต  นีหรติ ฯ  เอกีภาเว   
นิโยเชติ ฯ  สย  ปน  ราชราชมหามตฺตาทีหิ  ปริวุโต  วิหรตีติ  
ตสฺส  วจโนกาสุปจฺเฉทนตฺถ  จกฺกวาฬปริยนฺตาย  ปริสาย   
มชฺเฌ  นิสินโฺนป  ตถาคโต  เอกโกวาติ  ทสฺเสตุ  อิม  เทสน   
อารภิ ฯ  ตตฺถ  สพฺพนิมิตฺตานนฺติ  รูปาทีน  สงฺขตนิมิตฺตาน ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 685 

                *เลมที่  ๙  มหาสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๘๕ 
 
อชฺฌตฺตนฺติ  นิยกชฺฌตฺต ฯ  (๑)  สุ ฺตนฺติ  สุ ฺตผลสมาปตฺตึ   ฯ   
ตตฺร  เจติ  อุปโยคตฺเถ  ภุมฺม ฯ  ต  เจติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปุน   
ตตฺราติ  ตสฺมึ  ปริสมชฺเฌ   ิโต ฯ  วิเวกนินฺเนนาติ  นิพฺพาน- 
นินฺเนน ฯ  พฺยนฺตีภูเตนาติ  อาสวฏานียธมฺเมหิ  วิคตนฺเตน  
นิสฺสเฏน  วิสยุตฺเตน ฯ  อุยฺโยชนิกปฏิสยุตฺตนฺติ  คจฺฉถ  ตุเมฺหติ   
เอว  อุยฺโยชนิเกน  วจเนน  ปฏิสยุตฺต ฯ   
        กาย  ปน  เวลาย  ภควา  เอว  กเถติ ฯ  ปจฺฉาภตฺต- 
กิจฺจเวลาย  วา ฯ  ปุริมยามกิจฺจเวลาย  วา ฯ  ภควา  หิ  ปจฺฉาภตฺเต  
คนฺธกุฏิย  สหีเสยฺย  กปฺเปตฺวา  วุฏาย  ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา   
นิสีทติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  ปริสา  สนฺนิปตนฺติ ฯ  
อถ  ภควา  กาล  วิทิตฺวา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  พุทฺธาสน- 
วรคโต  ธมฺม  เทเสตฺวา  เภสชฺชเตลปาก  คณฺหนฺโต  วิย   
กาล  อนติกกมิตฺวา  วิเวกนินฺเนน  จิตฺเตน  ปริส  อุยฺโยเชติ ฯ  
ปุริมยาเม  อภิกฺกนฺตา  อภิกฺกนฺตา  โข  วาเสฏา  รตฺติ ฯ   
ยสฺส  ทานิ  ตุเมฺห  กาล  ม ฺถาติ  (๒)  เอว  อุยโฺยเชติ ฯ  พุทฺธาน   
หิ  โพธิปฺปตฺติโต  ปฏาย  เทฺว  ป ฺจ  วิ ฺาณานิป   
นิพฺพานนินฺนาเนว ฯ  ตสฺมาติหานนฺทาติ  ยสฺมา  สุ ฺตาวิหาโร   
สนฺโต  ปณีโต   ตสฺมา ฯ   
        อชฌฺตฺตเมวาติ  โคจรชฺฌตฺตเมว ฯ  อชฺฌตฺต  สุ ฺตนฺติ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 686 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๘๖ 
 
อิธ  นิยกชฺฌตฺต ฯ  อตฺตโน  ป ฺจกฺขนฺเธสุ  นิสฺสิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
สมฺปชาโน  โหตีติ  กมฺมฏานสฺส  อสมฺปชฺชนภาวชานเนน  สมฺปชาโน ฯ   
พหิทฺธาติ  ปรสฺส  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธาติ  กาเลน   
อชฺฌตฺต  กาเลน  พหิทฺธา ฯ  อาเน ฺชนฺติ  อุภโตภาควิมุตฺโต   
ภวิสฺสามีติ  อาเน ฺช  อรปูสมาปตฺตึ  มนสิกโรติ ฯ   
        ตสฺมึเยว  ปุริมสฺมินติฺ  ปาทกชฺฌาน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
อปคุณปาทกชฺฌานโต  วุฏ ิตสฺส  หิ  อชฺฌตฺต  สุ ฺต   
มนสิกโรโต  ตตฺถ  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ ฯ  ตโต  ปรสฺส   
สนฺตาเน  นุ  โข  กถนฺติ  พหิทฺธา  มนสิกโรติ ฯ  ตตฺถป  น   
ปกฺขนฺทติ ฯ  ตโต  กาเลน  อตฺตโน  สนฺตาเน ฯ  กาเลน  ปรสฺส   
สนฺตาเน  นุ  โข  กถนฺติ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  มนสิกโรติ ฯ  ตตฺถป   
น  ปกฺขนฺทติ ฯ  ตโต  อุภโตภาควิมุตฺโต  โหตุกาโม  อรูป- 
สมาปตฺติย  นุ  โข  กถนติฺ  อาเน ฺช  มนสิกโรติ ฯ  ตตฺถป  น   
ปกฺขนฺทติ ฯ  อิทานิ  น  เม  จิตฺต  ปกขฺนฺทตีติ  วิสฺสฏวีริเยน  
อุปฏากาทีน  ปจฺฉโต  น  จริตพฺพ ฯ  ปาทกชฺฌานเมว  ปน   
สาธุก  ปุนปปฺุน  มนสิกาตพฺพ ฯ  เอวมสฺส  รกฺุเข  ฉินฺทโต   
ผรสมฺุหิ  อวหนฺเต  ปุน  นิสฺสิต  กาเรตฺวา  ฉินฺทนฺตสฺส   
ฉิชฺเชสุ  ผรส ุ วิย  กมฺมฏาเน  มนสิกาโร  วหตีติ  ทสฺเสตุ   
ตสฺมึเยวาติอาทิมาห ฯ  อิทานิสฺส  เอว  ปฏิปนฺนสสฺ  ย  ย   
มนสิกโรติ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  มนสิกาโร  สมฺปชฺชตีติ  ทสฺเสนฺโต    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 687 

                *เลมที่  ๙  มหาสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๘๗ 
 
ปกฺขนฺทตีติ  อาห ฯ   
        อิมินา  วิหาเรนาติ  อิมินา  สมถวิปสฺสนาวิหาเรน ฯ  อิติห  ตตฺถ  
สมฺปชาโนติ  อิติ  จงฺกมนฺโตป  ตสฺมึ  กมฺมฏาเน  สมฺปชฺชมาเน   
สมฺปชฺชติ  เม  กมฺมฏานนฺติ  ชานเนน  สมฺปชาโน  โหติ ฯ   
สยตีติ  นิปชชฺติ ฯ  เอตฺถ  ก ฺจิ  กาล  จงฺกมิตฺวา  อิทานิ   
เอตฺตก  กาล  จงฺกมิตุ สกฺขิสฺสามีติ  ตฺวา  อิริยาปถ   
อหาเปตฺวาว  าตพฺพ ฯ  เอส  นโย  สพฺพวาเรสุ  น  กเถสฺสามีติ  
อิติห  ตตฺถาติ  เอว  น  กเถสฺสามีติ  ชานเนน  ตตฺถ  สมฺปชานการี  
โหติ ฯ   
        ปุน  ทุติยวาเร  เอวรูป  กถ  กเถสฺสามีติ  ชานเนน   
สมฺปชานการี  โหติ ฯ  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  สมถวิปสฺสนา   
ตรุณาว ฯ  ตาส  อนุรกฺขณตฺถ 
                อาวาโส  โคจโร  ภสฺส        ปุคฺคโล  อถ  โภชน   
                อุตุ  อิริยาปโถ  เจว                สปฺปาโย  เสวิตพฺพโกติ   
        สตฺต  สปฺปายานิ  อิจฺฉิตพฺพานิ ฯ  เตส  ทสฺสนตฺถมิท   
วุตฺต ฯ  วิตกฺกวาเรสุ  อวิตกฺกนสฺส  จ  วิตกฺกนสฺส  จ  ชานเนน   
สมฺปชานตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        อิติ  วิตกฺกปหาเนน  เทฺว  มคฺเค  กเถตฺวา  อิทานิ   
ตติยมคฺคสฺส  วิปสฺสน  อาจิกฺขนฺโต  ป ฺจ  โข  อิเม  อานนฺท  
กามคุณาติอาทิมาห ฯ  อายตเนติ  เตสุเยว  กามคุเณสุ  กิสฺมิ ฺจิเทว    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 688 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๘๘ 
 
กิเลสุปฺปตฺติการเณ ฯ  สมุทาจาโรติ  สมุทาจรณโต  อปฺปหีน- 
กิเลโส ฯ  เอว  สนฺตนฺติ  เอว  วิชฺชมานเมว ฯ  สมฺปชาโนติ   
กมฺมฏานสฺส  อสมฺปตฺติชานเนน  สมฺปชาโน ฯ  ทุติยวาเร   
เอว  สนฺตเมตนฺติ  เอว  สนฺเต  เอต ฯ  สมฺปชาโนติ  กมฺมฏาน- 
สมฺปตฺติชานเนน  สมฺปชาโน ฯ  อย  หิ  ปหีโน  น ุ โข  
เม  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  ฉนฺทราโค ฯ  โนติ  ปจฺจเวกฺขมาโน   
อปหีนภาว  ตฺวา  วีริย  ปคฺคเหตฺวา  ต  อนาคามิมคฺเคน   
สมุคฺฆาเฏติ ฯ  ตโต  มคฺคานนฺตร  ผล ฯ  ผลโต  วุฏาย   
ปจฺจเวกฺขมาโน  ปหีนภาว  ชานาติ ฯ  ตสฺส  ชานเนน   
สมฺปชาโน  โหตีติ  วุตฺต ฯ 
        อิทานิ  อรหตฺตมคฺคสฺส  วิปสฺสน  อาจิกฺขนฺโต  ป ฺจ  โข   
อิเม  อานนฺท  อุปาทานกฺขนฺธาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โส  ปหียตีติ   
รูเป  อสฺมีติ  มาโน  อสฺมติี  ฉนฺโท  อสฺมีติ  อนุสโย  ปหียติ ฯ   
ตถา  เวทนาทีสุ  สมฺปชานตา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
        อิเม  โข  เต  อานนฺท  ธมฺมาติ  เหฏา  กถิเต  สมถ- 
วิปสฺสนามคฺคผลธมฺเม  สนฺธายาห ฯ  กุสลายติกาติ  กุสลโต   
อาคตา ฯ  กสุลา  หิ  กุสลาป  โหนฺติ  กุสลายติกาป ฯ   
เสยฺยถิท ฯ   ปมชฺฌาน  กุสล ฯ  ทุติยชฺฌาน  กุสล ฺเจว  กุสลา- 
ยติก ฺจ  ฯเป ฯ  อากิ ฺจ ฺายตน  กุสล  เนวส ฺานาส ฺายตน   
กุสล ฺเจว  กุสลายติก ฺจ ฯ  เนวส ฺานาส ฺายตน  กุสล    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 689 

                *เลมที่  ๙  มหาสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๘๙ 
 
โสตาปตฺติมคฺโค  กุสโล  เจว  กุสลายติโก  จ  ฯเป ฯ  อนาคามิ- 
มคฺโค  กุสโล  อรหตฺตมคฺโค  กุสโล  เจว  กุสลายติโก  จ ฯ  ตถา   
ปมชฺฌาน  กุสล  ตสมฺปยุตฺตกา  ธมฺมา  กุสลา  เจว  กุสลา- 
ยติกา  จ  ฯเป ฯ  อรหตฺตมคฺโค  กุสโล ฯ  ตสมฺปยุตฺตกา  ธมฺมา   
กุสลา  เจว  กุสลายติกา  จ ฯ   
        อริยา  นิกฺกิเลสา  วิสุทฺธา ฯ  โลกุตฺตราติ  โลเก  อุตฺตรา   
วิสิฏา ฯ  อนวกฺกนฺตา  ปาปมตาติ  ปาปมนฺเตน  มาเรน   
อโนกฺกนฺตา ฯ  วิปสฺสนาปาทกา  อฏสมาปตฺติโย  อปฺเปตฺวา   
นิสินฺนสฺส  หิ  ภิกฺขุโน  จิตฺต  มาโร  น  ปสฺสติ ฯ  อิท  นาม   
อารมฺมณ  นสิฺสาย  สวตฺตตีติ  ชานิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ตสฺมา   
อนวกฺกนฺตาติ  วุตฺต ฯ   
        ต  กึ  ม ฺสีติ  อิท  กสฺมา  อาห ฯ  คเณ   หิ  เอโก   
อานิสโส  อตฺถิ ฯ  ต  ทสเฺสตุ อิทมาห ฯ  อนุพนฺธิตุนฺติ  อนุคจฺฉิตุ  
ปริวาริตุ   ฯ  
        น  โข  อานนฺทาติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  ภควตา  สุตาวุโธ   
ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อกุสล  ปชหติ ฯ  กุสล  ภาเวติ ฯ  สาวชฺช   
ปชหติ ฯ  อนวชฺช  ภาเวติ ฯ  สุทฺธ  อตฺตาน  ปริหรตีติ  (๑)  พหุสฺสุโต   
ป ฺจาวุธสมฺปนฺโน  โยโธ  วิย  วุตฺโต  ยสฺมา  ปน  โย   
สุตฺตปริยตฺตึ  อุคฺคเหตฺวาป  ตทนุจฺฉวิก  อนุโลมปฏิปท  น    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 690 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๙๐ 
 
ปฏิปชชฺติ  น  ตสฺส  ต  อาวุธ  โหติ ฯ  โย  ปฏิปชฺชติ ฯ  ตสฺเสว   
โหติ ฯ  ตสฺมา  เอตทตฺถ  อนุพนฺธิตุ  นารหตีติ  ทสฺเสนฺโต  น   
โข  อานนฺทาติ  อาห ฯ   
        อิทานิ  ยทตฺถ  อนุพนฺธิตพฺโพ ฯ  ต  ทสฺเสตุ  ยา  จ   
โขติอาทิมาห ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ตีสุ  าเนสุ  ทส  กถาวตฺถูนิ   
อาคตานิ ฯ  อิติ  เอวรูป  กถ  กเถสฺสามีติ  สปฺปายาสปฺปายวเสน   
อาคตานิ ฯ  ยทิท  สุตฺต  เคยฺยนฺติ  เอตฺถ  สุตฺตปริยตฺติวเสน   
อาคตานิ ฯ  อิมสฺมึ  าเน  ปริปรูณวเสน  อาคตานิ ฯ  ตสฺมา  
อิมสฺมึ  สุตฺเต  ทส  กถาวตฺถูนิ  กเถนฺเตน  อิมสฺมึ  าเน  ตฺวา   
กเถตพฺพานิ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เอกจฺจสฺส  เอกกสฺส  วิหรโตป  อตฺโถ   
น  สมฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมา  ต  สนฺธาย  เอกภีาเว  อาทีนว  ทสฺเสนฺโต  
เอว  สนฺเต  โข  อานนฺทาติอาทิมาห ฯ  เอว  สนฺเตติ   
เอว  เอกีภาเว  สนฺเตน ฯ   
        สตฺถาติ  พาหิรโก  ติตฺถกรสตฺถา ฯ  อนฺวาวฏฏนฺตี    
อนุอาวตฺตนฺติ  อุปสงฺกมนฺติ  มุจฺฉ  นกิามยตีติ  มุจฺฉนตณฺห   
ปตฺเถติ ฯ  ปวตฺเตตีติ  อตฺโถ ฯ  อาจริยปูทฺทเวนาติ  อตฺตโน  อพฺภนฺตเร   
อุปฺปนฺเนน  กิเลสุปทฺทเวน  อาจริยุปทฺทโว ฯ  เสสุปทฺทเวสุป  
เอเสว  นโย ฯ  อวธึสุ  นนฺติ  มารยึสุ  น ฯ  เอเตน  หิ(๑)    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 691 

                *เลมที่  ๙  มหาสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๙๑ 
 
คุณมรณ  กถติ ฯ   
        วินิปาตายาติ  สุฏ ุ  นิปตนาย ฯ  กสฺมา  ปน  พฺรหฺม- 
จารุปทฺทโวว  ทุกฺขวิปากตโร  จ  กฏกวิปากตโร  จ  วินิปาตาย   
จ  สวตฺตตีติ  วุตฺโตติ ฯ  พาหิรปพฺพชฺชา  หิ  อปฺปลาภา ฯ  ตตฺถ   
มหนฺโต  นิพฺพตฺเตตพฺพคุโณ  นตฺถ ิฯ  อฏสมาปตฺติป ฺา- 
มตฺตกเมว  โหติ ฯ  อิติ  ยถา  คทฺรภปฏ ิโต  ปติตสฺส  มหนฺต   
ทุกฺข  น  โหติ ฯ  สรีรสฺส  ปสุมกฺขนมตฺตเมว  โหติ ฯ  เอว   
พาหิรสมเย  โลกิยคุณมตฺตโตว  ปริหายติ ฯ  เตน  ปุริม   
อุปทฺทวทฺวย  น  เอว  วุตฺต ฯ  สาสเน  ปน  ปพฺพชชฺา  มหาลาภา  
ตตฺถ  จตฺตาโร  มคฺคา  จตฺตาริ  ผลานิ  นิพฺพานนฺติ  มหนฺตา   
อธิคนฺตพฺพคุณา ฯ  อิติ  ยถา  อุภโต  สชุาโต  ขตฺติยกุมาโร   
หตฺถิกฺขนฺธวรคโต  นคร  อนุส ฺจรนฺโต  หตฺถิกฺขนฺธโต  ปติโต   
มหาทุกฺข  นิคจฺฉติ ฯ  เอว  สาสนโต  ปริหายมาโน  นวหิ   
โลกุตฺตรคุเณหิ  ปริหายติ ฯ  เตนาย  พฺรหฺมจารุปทฺทโว  เอว   
วุตฺโต ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  เสสุปทฺทเวหิ  พฺรหฺมจารุปทฺทโว  ทุกฺข- 
วิปากตโร ฯ  ยสฺมา  วา  สปตฺตปฏิปตฺตึ   ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกฺขาย  
สวตฺตติ ฯ  มิตฺตปฏิปตฺตึ  หติาย ฯ  ตสฺมา ฯ  เอว  อุปริเมนป  
เหฏ ิเมนป  อตฺเถน  โยเชตพฺพ ฯ  มิตฺตวตายาติ  มิตฺตปฏิ- 
ปตฺติยา ฯ  สปตฺตวตายาติ  เวรปฏิปตฺติยา ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 692 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๙๒ 
 
        โวกกฺมมฺ  จ  สตฺถุ  สาสเนติ  ทุกฺกฏทุพฺภาสิตมตฺตมฺป  หิ  ส ฺจิจฺจ   
วีติกฺกมนฺโต  โวกฺกมฺม  วตฺตติ  นาม  ฯ  ตเทว  อวีติกฺกมนฺโต  น   
โวกฺกมฺม  วตฺตติ  นาม  ฯ   
        น  เต  อห  อานนฺท  ตถา  ปรกกฺมิสฺสามีติ  อห  ตุเมฺหสุ   
ตถา  น  ปฏปิชฺชิสฺสามิ ฯ  อามเกติ  อปกฺเก  ฯ  อามกมตฺเตติ   
อามเก  นาติสุกฺเข  ภาชเน ฯ  กุมฺภกาโร  หิ  อามก  นาติสุกฺข   
อปกฺก  อุโภหิ  หตฺเถหิ  สณฺหิก  คณฺหาติ  มา  ภิชชฺีติ   ฯ  (๑)  อิติ   
ยถา  กุมฺภกาโร  ตตฺถ  ปฏิปชชฺติ  นาห  ตุเมฺหสุ  ตถา   
ปฏิปชชฺิสฺสามิ  นิคฺคยฺห  นิคฺคยฺหาติ  สกึ  โอวทิตฺวา  ตุณฺหี   
น  ภวิสฺสามิ  นิคฺคณฺหิตฺวา  นิคฺคณฺหิตฺวา  ปุนปฺปุน  โอวทิสฺสามิ   
อนุสาสิสฺสามิ ฯ  ปวยฺห  ปเวยฺหาติ  (๒)  โทเส  ปวาเหตฺวา   
ปวาเหตฺวา ฯ  ยถา  ปกกฺภาชเนสุ  กุมฺภกาโร ภินฺนฉินฺน- 
ภาชนานิ  ปวาเหตฺวา  เอกโต  กตฺวา  สุปกฺกาเนว  อาโกเฏตฺวา   
อาโกเฏตฺวา  คณฺหาติ ฯ  เอวเมว  อหมฺป  ปวาเหตฺวา  ปวาเหตฺวา   
ปุนปฺปุน  โอวทิสฺสามิ  อนุสาสิสฺสามิ ฯ อนุสฺสาสิสฺสามิ ฯ  โย   
สาโร  โส  สฺสตีติ  เอว  โว  มยา  โอวทิยมานาน  โย   
มคฺคผลสาโร ฯ  โส  สฺสติ ฯ  อปจ  โลกิยคุณาป  อิธ  สาโรเตฺวว  
อธิปฺเปตา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        มหาสุ ฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        ทุติย   ฯ 
                                _____________________ 
#  ๑  สี.มา  ภิชฺชาติ   ฯ  ๒  ม.  ปคฺคยฺห  ปคฺคยฺหาติ   ฯ  
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๖๙๓ 
 
                        อจฺฉริยพฺภุตธมฺมสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อจฺฉริยพฺภุตธมฺมสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ยตฺร   
หิ  นามาติ  อจฺฉริยตฺเถ  นิปาโต ฯ  โย  นาม  ตถาคโตติ   
อตฺโถ ฯ  ฉินนฺปป ฺเจติ  เอตฺถ  ปป ฺจา  นาม  ตณฺหามานทิฏ ีติ   
อิเม  ตโย  กิเลสา ฯ  ฉินฺนวฏเมติ  เอตฺถ  วฏมนฺติ  กุสลา- 
กุสลกมฺมวฏฏ  วุจฺจติ ฯ  ปริยาทินฺนวฏเฏติ  ตสฺเสว เววจน ฯ   
สพฺพทุกฺขวีติวตฺเตติ  สพฺพ  วิปากวฏฏสงฺขาต  ทุกฺข  วีติวตฺเต ฯ   
อนุสฺสริสฺสตีติ  (๑)  อิท  ยตฺราติ  นิปาตวเสน  อนาคตวจน ฯ  อตฺโถ   
ปเนตฺถ  อตีตวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  ภควา  หิ  เต  พุทฺเธ  อนุสฺสร ิ  
น  อิทานิ  อนุสฺสริสฺสติ ฯ  เอวชจฺจาติ  วิปสฺสีอาทโย  ขตฺติย- 
ชจฺจา ฯ  กกสุนฺธาทโย  พฺราหฺมณชจฺจาติ ฯ   เอวโคตฺตาติ  วิปสฺสี- 
อาทโย  โกณฺฑ ฺโคตฺตา ฯ  กกุสนธฺาทโย  กสฺสปโคตฺตาติ ฯ 
เอวสีลาติ  โลกิยโลกุตฺตรสีเลน  เอวสีลา ฯ  เอวธมฺมาติ  เอตฺถ   
สมาธิปกฺขา  ธมฺมา  อธิปฺเปตา ฯ  โลกยิโลกุตฺตเรน  สมาธินา   
เอวสมาธิโนติ  อตฺโถ ฯ  เอวป ฺาติ  โลกิยโลกุตฺตรป ฺาย   
เอวป ฺา ฯ  เอววิหารีติ  เอตฺถ  ปน  เหฏา  สมาธิปกฺขาน   
ธมฺมาน  คหิตตฺตา  วิหาโร  คหิโตว ฯ  ปุน  กสฺมา  คหิตเมว   
คณฺหาตีติ  เจ  น  อิท  คหิตเมว ฯ  อิท  หิ  นโิรธสมาปตฺติ- 
ทีปนตฺถ ฯ  ตสฺมา  เอว  นิโรธสมาปตฺติวิหารีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ   
        เอววิมุตฺตาติ  เอตฺถ  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติ  ตทงฺควิมุตฺติ    
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สมุจฺเฉทวิมุตฺติ  ปฏิปฺปสสฺทฺธิวิมุตฺติ  นิสฺสรณวิมุตฺตีติ  ป ฺจวิธา   
วิมุตฺติโย ฯ  ตตฺถ  อฏสมาปตฺติโย  สย  วิกฺขมฺภิเตหิ  นีวรณาทีหิ   
วิมุตฺตตฺตา  วิกฺขมฺภนวิมุตฺตีติ  สงฺขฺย    คจฺฉนฺติ ฯ  อนิจฺจานุ- 
ปสฺสนาทิกา  สตฺต  อนุปสฺสนา  สย  ตสฺส  ตสฺส  ปจฺจนีกงฺควเสน   
ปริจตฺตาหิ  นิจฺจส ฺาทีหิ  วิมุตฺตตฺตา  ตทงฺควิมุตฺตีติ  สงฺขฺย   
คจฺฉนฺติ ฯ  จตฺตาโร  อริยมคฺคา  สย  สมุจฺฉินฺเนหิ  กิเลเสหิ   
วิมุตฺตตฺตา  สมุจฺเฉทวิมุตฺตีติ  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  จตฺตาริ   
สาม ฺผลานิ  มคฺคานุภาเวน  กิเลสาน  ปฏิปฺปสสฺทฺธนฺเต  
อุปฺปนฺนตฺตา ปฏิปฺปสฺสทธฺิวิมุตฺตีติ  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  นิพฺพาน  
สพฺพกิเลเสหิ  นิสฺสฏตฺตา  อปคตตฺตา  ทูเร   ิตตฺตา  นิสฺสรณ- 
วิมุตฺตีติ  สงฺขฺย  คต ฯ  อิติ  อิมาส  ป ฺจนฺน  วิมุตฺตีน  วเสน   
เอววิมุตฺตาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตสฺมาติหาติ  ยสฺมา  ตฺว  ตถาคตา  อจฺฉริยาติ  วทสิ  
ตสฺมา  ต  ภิยโฺยโส  มตฺตาย  ปฏิภนฺตุ  ตถาคตสฺส  อจฺฉริยาพฺภุต 
ธมฺมาติ ฯ  สโต  สมฺปชาโนติ  เอตฺถ  เทฺว  สมฺปช ฺานิ   
มนุสฺสโลเก  เทวโลเก  จ ฯ  ตตฺถ  เวสฺสนฺตรชาตเก  พฺราหฺมณสฺส 
เทฺว  ปุตฺเต  ทตฺวา  ปุนทิวเส  สกฺกสฺส  เทวึ  ทตฺวา  สกฺเกน   
ปสีทิตฺวา  ทินฺเน  อฏ  วเร  คณฺหนฺโต   
                อิโต  วิมุจฺจมานาห                สคฺคคามี  วิเสสคู   
                อนิวตฺตี  ตโต  อสฺส                อฏเมต  วร  วเรติ(๑)    
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        เอว  ตุสติภวเน  เม  ปฏิสนฺธิ  โหตูติ  วร  อคฺคเหสิ ฯ   
ตโต  ปฏาย  ตุสิตภวเน  อุปฺปชฺชิสฺสามีติ  ชานาติ ฯ  อิท   
มนุสฺสโลเก  สมฺปช ฺ ฯ  เวสฺสนฺตรตฺตภาวโต  ปน  จุโต   ตุสติ- 
ภวเน  นิพฺพตฺติตฺวา  นิพฺพตฺโตสฺมีติ  อ ฺาสิ ฯ  อิท  เทวโลเก   
สมฺปช ฺ ฯ   
        ก ึ ปน  เสสเทวตา  น  ชานนฺตีติ ฯ  โน  น  ชานนฺติ ฯ   
ตา  ปน  อุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺเข  โอโลเกตฺวา  เทวนาฏเกหิ   
ตูริยสทฺเทน  ปโพธิตา  มาริส  อย  เทวโลโก  ตุเมฺห  อิธ   
นิพฺพตฺตาติ  สาริตา  ชานนฺติ ฯ  โพธิสตฺโต  ปมชวนวาเร  น   
ชานาติ ฯ  ทติุยชวนโต  ปฏาย  ชานาติ ฯ  อิจฺจสฺส  อ ฺเหิ   
อสาธารณชานน  โหติ ฯ   
        อฏาสีติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  อ ฺเป  เทวา  ตตฺถ   ิตา   
 ิตมฺหาติ  ชานนฺติ ฯ  เต  ปน  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  พลวตา   
อิฏารมฺมเณน  อภิภุยฺยมานา  สตึ  วิสสฺชฺเชตฺวา  อตฺตโน   
ภุตฺตปตภาวมฺป  อชานนฺตา  (๑)  อาหารูปจฺเฉทเน  กาล  กโรนฺติ ฯ  
โพธิสตฺตสฺส  ก ึ ตถารูป  อารมฺมณ  นตฺถีติ ฯ  โน  นตฺถิ ฯ   
โส  ห ิ เสสเทเว  ทสหิ  าเนหิ  อธิคณฺหาติ ฯ  อารมฺมเณน   
ปน  อตฺตาน  มทฺทิตุ  น  เทติ ฯ  ต  อารมฺมณ  อภิภวิตฺวา  (๒)  
ติฏติ ฯ  เตน  วุตฺต  สโต  สมฺปชาโน  อานนฺท  โพธิสตฺโต  
ตุสิเต  กาเย  อฏาสีติ ฯ    
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        ยาวตายุกนฺติ  เสสตฺตภาเวสุ  กึ  ยาวตายุก  น  ติฏติ ฯ   
อาม  น  ติฏติ ฯ  อ ฺทา  หิ  ทีฆายุกเทวโลเก  นิพฺพตฺโต   
ตตฺถ  ปารมิโย  น  สกกฺา  ปูเรนฺติ  อกฺขีนิ  นิมีเลตฺวา   
อธิมุตฺติกาลกิรยิ  นาม  กตฺวา  มนุสฺสโลเก  นิพฺพตฺตติ ฯ  อย   
กาลกิริยา  อ ฺเส  น  โหติ ฯ  ตทา  ปน  อทินฺนาทาน   
นาม  นตฺถิ ฯ  อรกฺขิตสีล  นาม  นตฺถ ิ สพฺพปารมีน  ปูริตตฺตา   
ยาวตายุก  อฏาสิ ฯ   
        สโต  สมฺปชาโน  ตุสิตา  กายา  จวิตฺวา  มาตุกุจฺฉิมฺหิ   
โอกฺกมตีติ  เอว  ตาว  สพฺพปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตทา  โพธ-ิ 
สตฺโต  ยาวตายุก  อฏาสิ ฯ  เทวตาน  ปน  มนุสฺสคณนา- 
วเสน  อิทานิ  สตฺตหิ  ทิวเสหิ  จุติ  ภวิสฺสตีติ  ป ฺจ  ปุพฺพ- 
นิมิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  มาลา  มิลายนติฺ ฯ  วตฺถานิ  กิลิสฺสนฺติ  
กจฺเฉหิ  เสทา  มุจฺจนฺติ ฯ  กาเย  ทุพฺพณฺณิย  โอกฺกมติ ฯ  เทโว  
เทวาสเน  น  สณฺาติ ฯ(๑)   
        ตตฺถ  มาลาติ  ปฏิสนฺธิคหณาทิวเสน  ปลนฺธนมาลา ฯ  ตา  
กิร  สฏ ิสตสหสฺสาธิกา  สตฺตปณฺณาสวสฺสโกฏิโย  อมิลายิตฺวา   
ตทา  มิลายนฺติ ฯ  วตฺเถสปุ  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺตก  ปน  กาล  
เทวาน  เนว  สีต  น  อุณฺห  โหติ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  สรรีโต  
พินฺทุพินฺทุวเสน  เสทา  มจฺุจนฺติ ฯ  เอตฺตก  ปน  กาล  เตส    
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สรีเร  ขณฺฑิจฺจปาลิจฺจาทิวเสน  วิวณฺณตา  น  ป ฺายติ ฯ   
เทวธีตา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  วิย ฯ  เทวปุตฺตา  วีสติวสฺสุทฺเทสิกา  
วิย  ขายนฺติ ฯ  มรณกาเล  ปน  เนส  กลินฺตรูโป  อตฺตภาโว 
โหติ ฯ  เอตฺตก ฺจ  เนส  กาล  เทวโลเก  อุกฺกณฺ ิตา  นาม   
นตฺถิ ฯ  มรณกาเล  ปน  นิสฺสสนฺติ  วิชมฺภนฺติ ฯ  สเก  อาสเน   
นาภิรมนฺติ ฯ   
        อิมานิ  ป ฺจ   ปุพฺพนิมิตฺตานิ ฯ  ยถา  โลเก  มหา- 
ปุ ฺาน  ราชราชมหามตฺตาทีนเยว  อุกฺกาปาตภูมิจาลจนฺท- 
คฺคาหาทีนิ  นิมิตฺตานิ  ป ฺายนฺติ   น  สพฺเพส ฯ  เอวเมว   
มเหสกฺขาน  เทวานเยว  ป ฺายนฺติ  น  สพฺเพส ฯ  ยถา  จ   
มนุสฺเสสุ  ปพฺุพนิมิตฺตานิ  นกฺขตฺตปากาทโยว  ชานนฺติ  น   
สพฺเพ ฯ  เอวเมว  ตานิป  สพฺเพ  เทวา  น  ชานนฺติ ฯ  ปณฺฑิตา  
เอว  ปน  ชานนฺติ ฯ  ตตฺถ  เย  จ  มนฺเทน  กุสลกมฺเมน  
นิพฺพตฺตา  เทวปุตฺตา ฯ  เต  เตสุ  อุปฺปนฺเนสุ  อิทานิ  โก  ชานาติ  (๑)   
กุหึ  นิพฺพตฺติสฺสามาติ  ภายนฺติ ฯ  เย  มหาปุ ฺา ฯ  เต  อเมฺหหิ   
ทินฺนทาน  รกฺขิตสีล  ภาวิตภาวน  อาคมฺม  อุปริเทวโลเกสุ   
สมฺปตฺตึ  อนุภวิสฺสามาติ  น  ภายนฺติ ฯ  โพธิสตฺโตป  ตานิ   
ปุพฺพนิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  อิทานิ  อนนฺตเร  อตฺตภาเว  พุทฺโธ  
ภวิสฺสามีติ  น  ภายิ ฯ  อถสฺส  เตสุ  นมิิตฺเตสุ  ปาตุภูเตสุ    
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                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๙๘ 
 
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  เทวตา  สนฺนิปติตฺวา  มาริส  ตุเมฺหหิ   
ทสปารมิโย  ปูเรนฺเตหิ  น  สกฺกสมฺปตฺตึ  น  มารพฺรหฺมจกฺก- 
วตฺติสมฺปตฺตึ  ปตฺเถนฺเตหิ  ปูริตา ฯ  โลกนิตฺถรณตฺถาย  ปน  พุทฺธตฺต  
ปตฺถยมาเนหิ  ปูริตา ฯ  โส  โว  อิทาน ิ กาโล  มารสิ  พุทฺธตฺตาย  
สมโย  มาริส  พุทฺธตฺตายาติ  ยาจนฺติ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  เทวตาน  ปฏิ ฺ  อทตฺวาว  กาลทีปเทส-   
กุลชเนตฺติอายุปริจฺเฉทวเสน ป ฺจมหาวิโลกน นาม  วิโลเกสิ ฯ  
ตตฺถ กาโล  นุ  โข น  กาโลติ  ปม  กาล  วิโลเกติ ฯ  
ตตฺถ  วสฺสสตสหสฺสโต  อุทฺธ  วฑฺฒิตอายุกาโล  กาโล  นาม  
น  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  ตทา  หิ  สตฺตาน  ชาติชรามรณานิ   
น  ป ฺายนฺติ ฯ  พุทฺธาน  จ  ธมฺมเทสนา  นาม  ติลกฺขณมุตฺตา   
นตฺถิ ฯ  เตส  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  กเถนฺตาน  กึ  นาเมต   
กเถนฺตีติ  เนว  โสตุ  น  สทฺธาตุ  ม ฺนฺติ ฯ  ตโต  อภิสมโย 
น  โหติ ฯ  ตสฺมึ  อสติ  อนิยฺยานิก  สาสน  โหติ ฯ  ตสฺมา   
โส  อกาโล ฯ  วสฺสสตโต  อูนอายุกาโล  กาโล  นาม  น   
โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  ตทา  ห ิ สตฺตา  อุสฺสนฺนกิเลสา  โหนฺติ ฯ  
อุสฺสนฺนกิเลสาน  จ  ทินโฺนวาโท  โอวาทฏาเน  น  ติฏติ  
อุทเก  ทณฺฑราชิ  วิย  ขิปปฺ  วิคจฺฉติ ฯ  ตสฺมา  โสป  อกาโล ฯ   
สตสหสฺสโต  ปน  ปฏาย  เหฏา  วสฺสสตโต  ปฏาย  อุทฺธ   
อายุกาโล  กาโล  นาม   ฯ  ตทา  วสสฺสตกาโล  โหติ   ฯ  อถ  มหาสตฺโต    
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        *เลมที่  ๙  อจฺฉริยพฺภุตธมฺมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๙๙ 
 
นิพฺพตฺติตพฺพกาโลติ    ปสฺสิ ฯ   
        ตโต  ทปี  วิโลเกนฺโต  สปริวาเร  จตฺตาโร  ทีเป   
โอโลเกตฺวา  ตีสุ  ทีเปสุ  พุทฺธา  น  นพฺิพตฺตนฺติ ฯ  ชมฺพุทีเปเยว 
นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ  ทีป  ปสฺสิ ฯ   
        ตโต  ชมฺพุทีโป  นาม  มหา ฯ  ทสโยชนสหสสฺปริมาโณ  
กตรสฺมึ  น ุ โข  ปเทเส  พุทฺธา  นิพฺพตฺตนฺตีติ  เทส  วิโลเกนฺโต   
มชฺฌิมเทส  (๑)  ปสฺสิ ฯ  มชฺฌิมเทโส  นาม  ปุรตฺถมิาย  ทิสาย   
กชงฺโล   นาม  นิคโมติอาทินา  นเยน  วินเย  (๒)  วุตฺโตว ฯ  โส   
ปน  อายามโต  ตีณิ  โยชนสตานิ ฯ  วิตฺถารโต  อฑฺฒติยานิ  
ปริกฺเขปโต  นวโยชนสตานีติ ฯ  เอตสฺมึ  หิ  ปเทเส  จตฺตาริ  อฏ   
โสฬส  วา  อสงฺเขฺยยฺยานิ ฯ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
สมฺมาสมฺพุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เทฺว  อสงฺเขฺยยฺยานิ ฯ  กปฺปสต- 
สหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
เอก  อสงฺเขฺยยฺย ฯ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สาริ- 
ปุตฺตมหาโมคฺคลฺลานาทโย  มหาสาวกา  อุปฺปชฺชนติฺ ฯ  จตุนฺน   
มหาทีปาน  ทฺวิสหสฺสาน  ปริตฺตทีปาน ฺจ  อิสฺสริยาธิปจฺจกา- 
รกจกฺกวตฺติราชาโน  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อ ฺเ  จ  มเหสกฺขา  ขตฺติย- 
พฺราหฺมณคหปติมหาสาลา  อุปฺปชฺชนติฺ ฯ  อิท ฺเจตฺถ  กปลวตฺถุ   
นาม  นคร   ตตฺถ  มยา  นพฺิพตฺติตพฺพนฺติ  นิฏ  อคมาสิ ฯ    
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                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๐๐ 
 
        ตโต  กลุ  วิโลเกนฺโต  พุทฺธา  นาม  โลกสมฺมเต  กุเล   
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  อิทานิ  จ  ขตฺติยกุล  โลกสมฺมต ฯ  ตตฺถ  นิพฺพตฺติสฺสามิ  
สุทฺโธทโน  นาม  ราชา  เม  ปตา  ภวิสฺสตีติ  กุล  ปสฺสิ ฯ   
        ตโต  มาตร  วิโลเกนฺโต  พุทฺธมาตา  นาม  โลลา   
สุราธุตฺตา  น  โหติ ฯ  กปปฺสตสหสฺส  ปูริตปารมี  ชาติโต  ปฏาย   
อขณฺฑป ฺจสีลา  โหติ ฯ  อย ฺจ  มหามายา  นาม  เทวี  เอทิสา  
อย  เม  มาตา  ภวิสฺสติ ฯ  กิตฺตก  ปนสสฺา  อายูติ  อาวชฺชนฺโต  ทสนฺน   
มาสาน  อุปริ  สตฺต  ทิวสานีติ  ปสฺสิ ฯ   
        อิติ  อิม  ป ฺจมหาวิโลกน  วิโลเกตฺวา  กาโล  เม  มาริสา   
พุทฺธภาวายาติ  เทวตาน  สงฺคห  กโรนฺโต  ปฏิ ฺ  ทตฺวา   
คจฺฉถ  ตุเมฺหติ  ตา  เทวตา  อุยฺโยเชตฺวา  ตุสิตเทวตาหิ  ปริวุโต  
ตุสิตปุเร  นนฺทวน  ปาวิสิ ฯ  สพฺพเทวโลเกสุ  หิ  นนฺทวน   
อตฺถิเยว ฯ  ตตฺถ  น  เทวตา  อิโต  จุโต  สุคตึ  คจฺฉ  
อิโต  จุโต  สคุตึ  คจฺฉาติ  ปุพฺเพกตกุสลกมฺโมกาส  สารยมานา  
วิจรนฺติ ฯ  โส  เอว  เทวตาหิ  กุสล  สารยมานาหิ  ปริวุโต   
ตตฺถ  วิจรนฺโตว  จวิ ฯ   
        เอว  จุโต  จวามีติ  ปชานาติ ฯ  จุติจิตฺต  น  ชานาติ ฯ   
ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวาป  ปฏิสนฺธิจิตฺต  น  ชานาติ ฯ  อิมสฺมึ  เม   
าเน  ปฏิสนฺธิ  คหิตาติ  เอว  ปน  ปชานาติ ฯ  เกจิ  ปน  เถรา   
อาวชฺชนปรยิาโย  นาม  ลทฺธุ วฏฏติ ฯ  ทุติยตติยจิตฺตวาเรเยว    
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ชานิสฺสตีติ  วทนฺติ ฯ  ติปฏกมหาสิวตฺเถโร  ปนาห  มหาสตฺตาน   
ปฏิสนฺธิ  น  อ ฺเส  ปฏสินฺธิสทิสา ฯ  โกฏิปฺปตฺต  เตส   
สติสมฺปช ฺ    ฯ  ยสฺมา  ปน  เตน  จิตฺเตน  ต  จิตฺต  าตุ   
น  สกฺกา ฯ  ตสฺมา  จุติจิตฺต  น  ชานาติ ฯ  จุติกฺขเณป  จวามีติ  
ปชานาติ ฯ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  ปฏิสนฺธิจิตฺต  น  ชานาติ ฯ  อสุกสฺมึ  
เม  าเน  ปฏิสนฺธิ  คหิตาติ  ปชานาติ ฯ  ยสฺมึ  กาเล  ทสสหสฺสี   
กมฺปตีติ ฯ  เอว    มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมนฺโต  ปน  เอกนูวีสติยา   
ปฏิสนฺธิจิตฺเตสุ  เมตฺตาปุพฺพภาคสฺส  โสมนสฺสสหคตาณ- 
สมฺปยุตฺตอสงฺขาริกกุสลจิตฺตสฺส  สทิสมหาวิปากจิตฺเตน  ปฏิสนฺธึ  
คณฺหิ ฯ  มหาสิวตฺเถโร  ปน  อุเปกฺขาสหคเตนาติ  อาห ฯ 
        ปฏิสนธฺึ  คณฺหนฺโต  ปน  อาสาฬฺหีปุณฺณมาย  อุตฺตรา- 
สาฬฺหนกฺขตฺเตน  อคฺคเหสิ ฯ  ตทา  กริ  มหามายา  ปุเร   
ปุณฺณมาย  สตฺตมทิวสโต  ปฏาย  วิคตสุราปานมาลาคนฺธ- 
วิภูสนสมฺปนฺน  นกฺขตฺตกีฬ  อนุภวมานา  สตฺตเม  ทิวเส   
ปาโต  วุฏาย  คนฺโธทเกน  นฺหายิตฺวา  สพฺพาลงฺการภูสิตา  วรโภชน   
ภุ ฺชิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  สริีคพฺภ  ปวิสิตฺวา  สิรีสยเน  
นิปนฺนา  นิททฺ  โอกกฺมมานา  อิท  สปุน  อทฺทส  จตฺตาโร  
กิร  น  มหาราชาโน  สยเนเนว  สทฺธึ  อุกฺขิปตฺวา  อโนตตฺตทห  
เนตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ ฯ  อถ  เนส  เทวิโย  อาคนฺตฺวา  
มนุสฺสมลหรณตฺถ  นฺหาเปตฺวา  ทิพฺพวตฺถ  นิวาเสตฺวา  คนฺเธหิ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 702 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๐๒ 
 
วิลิมฺปตฺวา  ทิพฺพปุปฺผานิ  ปลนฺธิตฺวา  ตโต  อวิทเูร  รชตปพฺพโต  
ตสฺส  อนฺโต  กนกวิมาน  อตฺถิ ฯ  ตสฺมึ  ปาจีนโต  สลี  กตฺวา  
นิปชฺชาเปสุ ฯ  อถ  โพธสิตฺโต  เสตวรวารโณ  หุตฺวา  ตโต  
อวิทูเร  เอโก  สุวณฺณปพฺพโต ฯ  ตตฺถ  จริตฺวา  ตโต  โอรุยฺห  
รชตปพฺพต  อภิรุหิตฺวา  อุตฺตรทิสโต  อาคมฺม  กนกวิมาน   
ปวิสิตฺวา  มาตร  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ทกฺขิณปสฺส  ผาเลตฺวา   
กุจฺฉึ  ปวิฏสทิโส  อโหสิ ฯ   
        อถ  ปพุทฺธา  เทวี  ต  สุปน  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ   
ราชา  ปภาตาย  รตฺติยา  จตุสฏ ิมตฺเต  พฺราหฺมณปาโมกฺเข   
ปกฺโกสาเปตฺวา  หริตูปลตฺิตาย  ลาชาทีหิ  กตมงฺคลสกฺการาย   
ภูมิยา  มหารหานิ  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  นสิินฺนาน   
พฺราหฺมณาน  สปฺปมธุสกกฺราภิสงฺขารสฺส  วรปายาสสฺส  สุวณฺณ- 
รชตปาฏิโย  ปูเรตฺวา  สุวณฺณรชตปาฏีหิเยว  ปฏิกชุชฺิตฺวา   
อทาสิ ฯ  อ ฺเหิ  จ  อหตวตฺถกปลคาวีทานาทีหิ  เต  สนฺตปฺเปสิ ฯ  
อถ  เนส  สพฺพกามสนฺตปฺปตาน  สุปน  อาโรจาเปตฺวา  กึ   
ภวิสฺสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  พฺราหฺมณา  อาหสุ  มา  จินฺตยิ  มหาราช  
เทวิยา  เต  กจฺุฉิมฺหิ  คพฺโภ  ปติฏ ิโต ฯ  โส  จ  โข  ปุริสคพฺโภ 
น  อิตฺถิคพฺโภ ฯ  ปุตฺโต  เต  ภวิสฺสติ ฯ  โส  สเจ  อคาร   
อชฺฌาวสิสฺสติ  ราชา  ภวิสฺสติ  จกฺกวตฺติ ฯ  สเจ  อคารา   
นิกฺขมฺม  ปพฺพชิสฺสติ  พุทโฺธ  ภวิสฺสติ  โลเก  วิวฏจฺฉโทติ   ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 703 

        *เลมที่  ๙  อจฺฉริยพฺภุตธมฺมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๐๓ 
 
เอว  สโต  สมฺปชาโน  โพธิสตฺโต  ตุสิตา  กายา  จวิตฺวา   
มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมติ ฯ   
        ตตฺถ  สโต  สมฺปชาโนติ  อิมินา  จตุตฺถาย  คพฺภาวกฺกนฺติยา   
โอกฺกมตีติ  ทสเสติ ฯ   
        จตสฺโส  หิ  คพฺภาวกฺกนฺติโย   จตสฺโส  อิมา  ภนฺเต   
คพฺภาวกฺกนฺติโย  อิธ  ภนเฺต  เอกจฺโจ  อสมฺปชาโน  มาตุกุจฺฉึ   
โอกฺกมติ  อสมฺปชาโน  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  าติ  อสมฺปชาโน   
มาตุกุจฺฉิมฺหา  นิกฺขมติ  อย  ปมา  คพฺภาวกฺกนฺติ ฯ   
        ปุน  จปร  ภนฺเต  อิเธกจฺโจ  สมฺปชาโน  มาตุกจฺุฉึ   
โอกฺกมติ ฯ  อสมฺปชาโน  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  าติ ฯ  อสมฺปชาโน   
มาตุกุจฺฉิมฺหา  นิกฺขมติ ฯ  อย  ทุติยา  คพฺภาวกฺกนฺติ ฯ   
        ปุน  จปร  ภนฺเต  อิเธกจฺโจ  สมฺปชาโน  มาตุกจฺุฉึ   
โอกฺกมติ ฯ  สมฺปชาโน  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  าติ ฯ  อสมฺปชาโน  มาตุ- 
กุจฺฉิมฺหา  นิกฺขมติ ฯ  อย  ตติยา  คพฺภาวกฺกนฺติ ฯ   
        ปุน  จปร  ภนฺเต  อิเธกจฺโจ  สมฺปชาโน  เจว  มาตุกุจฺฉึ   
โอกฺกมติ ฯ  สมฺปชาโน  จ  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  าติ ฯ  สมฺปชาโน  จ   
มาตุกุจฺฉิมฺหา  นิกฺขมติ ฯ  อย  จตุตฺถา  คพฺภาวกฺกนฺตีติ ฯ(๑)   
        เอตาสุ  ปมา  โลกิยมนุสฺสาน  โหติ ฯ  ทุติยา  อสีติมหา- 
สาวกาน ฯ  ตติยา  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  ปจฺเจกโพธิสตฺตาน  จ   ฯ    
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เต  กิร  กมฺมชวาเตหิ  อุทฺธปาทา  อโธสิรา  อเนกสตโปริเส   
ปปาเต  วิย  โยนิมุเข  ตาลจฺฉิคฺคเลน  หตฺถี  วิย  อติวิย  สมฺพาเธน  
โยนิมุเขน  นกิฺขมมานา  อนนฺต  ทุกฺข  ปาปุณนฺติ ฯ  เตน  เนส   
มย  นิกฺขมามาติ  สมฺปชานตา  น  โหติ ฯ  จตุตฺถา  สพฺพ ฺ ุ- 
โพธิสตฺตาน ฯ  เต  ห ิ มาตุกุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธิ  คณฺหนฺตาป   
ชานนฺติ ฯ  ตตฺถ  วสนฺตาป  ชานนฺติ  นิกฺขมนกาเลป  เนส   
กมฺมชวาตา  อุทฺธปาเท  อโธสิเร  กตฺวา  ขิปตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  เทฺว   
หตฺเถ  ปสาเรตฺวา  อกฺขีนิอุมฺมีเลตฺวา   ิตกาว  นิกฺขมนฺติ ฯ   
        มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมตีติ  เอตฺถ  มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมนฺโต  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ  โอกฺกมนฺเต  หิ  ตสฺมึ  เอว  โหติ  น  โอกกฺมมาเน ฯ   
อปฺปมาโณติ  วุฑฺฒปฺปมาโณ ฯ  วิปุโลติ  อตฺโถ ฯ  อุฬาโรติ  ตสฺเสว   
เววจน ฯ  เทวานุภาวนฺติ  เอตฺถ  เทวาน  อยมานุภาโว   
นิวตฺถวตฺถสฺส  ปภา  ทฺวาทสโยชนานิ  ผรติ ฯ  ตถา  สรรีสฺส  
ตถา  อลงฺการสฺส ฯ  ตถา  วิมานสฺส ฯ  ต  อติกฺกมิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        โลกนฺตริกาติ  ติณฺณ  ติณฺณ  จกฺกวาฬาน  อนฺตรา  เอเก 
โลกนฺตรโิก  โหติ  ติณฺณ  สกฏจกฺกาน  ปตฺตาน  วา  อ ฺม ฺ   
อาหจฺจ  ปตาน  มชฺเฌ  โอกาโส  วิย ฯ  โส  ปน  โลกนฺตริกนริโย   
ปริมาณโต  อฏโยชนสหสฺโส  โหติ ฯ  อฆาติ  นจฺิจวิวฏา ฯ   
อสวุตาติ  เหฏาป  อปฺปติฏา ฯ  อนธฺการาติ  ตมภูตา ฯ  อนฺธ- 
การติมิสาติ  จกฺขุวิ ฺาณุปฺปตฺตินิวารณโต  อนฺธภาวกรณติมิเสน   
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สมนฺนาคตา  ฯ  ตตฺถ  กิร  จกฺขุวิ ฺาณ  น  ชายติ ฯ  
เอวมหิทฺธิกาติ  จนฺทิมสูรยิา  กิร  เอกปฺปหาเรเนว  ตีสุ  ทีเปสุ  
ป ฺา  ยนฺติ ฯ  เอวมหิทฺธิกา ฯ  เอเกกาย  ทิสาย  นวนวโยชน- 
สตสหสฺสานิ  อนฺธการ  วิธมิตฺวา  อาโลก  ทสฺเสนฺติ ฯ  เอว   
มหานุภาวา ฯ  อาภาย  นานุโภนฺตีติ  อตฺตโน  ปภาย  นปฺปโหนฺติ ฯ  เต  
กิร  จกฺกวาฬปพฺพตสฺส  เวมชฺเฌน  จรนฺติ ฯ  จกฺกวาฬ- 
ปพฺพต ฺจ  อติกฺกมฺม  โลกนฺตริกนิรโย ฯ  ตสฺมา  เต  ตตฺถ   
อาภาย  นปฺปโหนฺติ   ทสฺเสสิ ฯ 
        เยป  ตตฺถ  สตฺตาติ  เยป  ตสฺมึ  โลกนฺตริกมหา 
นิรเย  สตฺตา  อุปฺปนฺนา ฯ  กึ  ปน  กมฺม  กตฺวา  เต  ตตฺถ   
อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  ภาริย  ทารุณ  มาตาปตูน  ธมฺมิกสมณ- 
พฺราหฺมณาน ฺจ  อุปริ  อปราธ  อ  จ  ทิวเส  (๑)  ปาณวธาทิ- 
สาหสิกกมฺม   กตฺวา  อุปปฺชฺชนฺติ  ตมฺพปณฺณิทีเป  อภยโจร- 
นาคโจราทโย  วิย ฯ  เตส  อตฺตภาโว  ติคาวุติโก  โหติ ฯ   
วคฺคุลีน  วิย  ทีฆนขา  โหนฺติ ฯ  เต  รุกเฺข  วคฺคุลิโย   
วิย  นเขหิ  จกฺกวาฬปพฺพตปาเท  ลคฺคนฺติ ฯ  ยทา  ปน  
สสปฺปนฺตา  อ ฺม ฺสฺส  หตฺถปาส  ปตฺตา  โหนฺติ ฯ  อถ   
ภกฺโข  โน  ลทฺโธติ  ม ฺมานา  ตตฺถ  วาวฏา   วิปรวิตฺติตฺวา   
โลกสนฺธารกอุทเก  ปตนฺติ ฯ  วาเต  ปหรนฺเต  มธุกผลานิ  วิย    
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ภิชฺชิตฺวา  อุทเก  ปตนฺติ ฯ  ปติตมตฺตา  จ  อจฺจนฺตขาเร  อุทเก   
ปฏปณฺฑิ  วิย  วิลียนฺติ ฯ   
        อ ฺเป  กริ  โภ  สนติฺ  สตฺตาติ  โภ  ยถา  มย   
มหาทุกฺข  อนุภวาม ฯ  เอว  อ ฺเป  กิร  สตฺตา  อิท   
ทุกฺขมนุภวนฺตา  อิธูปปนฺนาติ  ต  ทิวส  ปสฺสนฺติ ฯ  อย  ปน  
โอภาโส  เอกยาคุปานมตฺตมฺป  น  ติฏติ ฯ  ยาวตา  นิทฺทายิตฺวา   
ปพุทฺโธ  อารมฺมณ  วิภาเวติ ฯ  ตตฺตก  กาล  โหติ ฯ  ทีฆภาณกา   
ปน  อจฺฉราสงฺฆาฏมตฺตเมว    วิชชฺุภาโส  วิย  นิจฺฉริตฺวา  กึ   
อิทนฺติ  ภณนฺตานเยว  อนฺตรธายตีติ  วทนฺติ ฯ  สงฺกมฺปตีติ  สมนฺตโต   
กมฺปติ ฯ  อิตรทฺวย  ปรุิมสฺเสว  เววจน ฯ  ปุน  อปฺปมาโณ  จาติ- 
อาทิ  นิคมตฺถ  วุตฺต ฯ   
        จตฺตาโร  น  เทวปุตฺตา  จตุทฺทิส  อารกฺขาย  อุปคจฺฉนฺตีติ   
เอตฺถ  จตฺตาโรติ  จตุนฺน  มหาราชูน  วเสน  วุตฺต ฯ  ทสสหสฺส- 
จกฺกวาเฬ  ปน  จตฺตาโร  จตฺตาโร  กตฺวา  จตฺตาฬีสสหสฺสา  
โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬ  มหาราชาโน  ขคฺคหตฺถา   
อาคนฺตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  อารกฺขณตฺถาย  อุปคนฺตฺวา  สิรีคพฺภ   
ปวิฏา ฯ  อิตเร  คพฺภทฺวารโต  ปฏาย  อวรุทฺธปสุปสาจกาทิ- 
ยกฺขคเณ  ปฏิกฺกมาเปตฺวา  ยาว  จกฺกวาฬา  อารกฺข  คณฺหึสุ ฯ   
        กิมตฺถ  ปนาย  รกฺขา  อาคตา  นนุ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
กลลกาลโต  ปฏาย  สเจป  โกฏิสตสหสฺสา  มารา  โกฏ-ิ  
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สตสหสฺส  สเินรุ  อุกฺขิปตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  วา  โพธสิตฺตมาตุยา   
วา  อนฺตรายกรณตฺถ  อาคจฺเฉยฺยุ ฯ  สพฺเพ  อนฺตราว  อนฺตร- 
ธาเยยฺยุ ฯ  (๑)  วุตฺตมฺป  เจต  ภควตา  รุหิรุปฺปาทวตฺถุสฺมึ  อฏานเมต   
ภิกฺขเว  อนวกาโส ฯ  ย  ปรูปกฺกเมน  ตถาคต  ชีวิตา  โวโรเปยยฺ  
อนุปกฺกเมน  ภิกฺขเว  ตถาคตา  ปรินิพฺพายนฺติ ฯ  คจฺฉถ   
ตุเมฺห  ภิกฺขเว  ยถาวิหาร ฯ  อรกฺขิยา  ภิกฺขเว  ตถาคตาติ ฯ  (๒)   
เอวเมต (๓) น  ปรูปกฺกเมน  เตส  ชีวิตนฺตราโย  อตฺถิ ฯ  สนฺติ   
โข  ปน  อมนุสฺสา  วิรูปา  ทุทฺทสิกา ฯ  เภรวรูปา  ปกฺขิโน  
เยส  รูป  วา  ทิสฺวา  สทฺท  วา  สุตฺวา  โพธิสตฺต  มาตุ   
ภย  วา  สนฺตาโส  วา  อุปปฺชฺเชยฺย ฯ  เตส  นิวารณตฺถาย   
รกฺข  อคฺคเหสุ ฯ  อปจ  โข  โพธิสตฺตสฺส  ปุ ฺเตเชน   
ส ฺชาตคารวา  อตฺตโน  คารวโจทิตาป  เต  เอวมกสุ ฯ   
        ก ึ ปน  เต  อนฺโตคพฺภ  ปวิสิตฺวา   ิตา  จตฺตาโร   
มหาราชาโน  โพธิสตฺตมาตุยา  อตฺตาน  ทสฺเสนฺติ  น   
ทสฺเสนฺตีติ  นฺหานมณฺฑนโภชนาทิสรีรกิจฺจกาเล  น  ทสฺเสนฺติ  
สิรีคพฺภ  ปวิสิตฺวา  วรสยเน  นิปนฺนกาเล  ปน  ทสเฺสนฺติ ฯ   
ตตฺถ  กิ ฺจาป  อมนุสฺสาน  รูป  นาม  มนุสฺสาน  สปฺปฏิภย   
โหติ ฯ  โพธสิตฺตมาตา  ปน  อตฺตโน  เจว  ปุตฺตสฺส  จ   
ปุ ฺานุภาเวน  เต  ทิสฺวา  น  ภายติ ฯ  ปกติอนฺเตปุรปาลเกสุ    
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วิยสฺสา  เตสุ  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        ปกติยา  สีลวตีติ  สภาเวเนว  สีลสมฺปนฺนา ฯ  อนุปฺปนฺเน  
กิร  พุทฺเธ  มนุสฺสา  ตาปสปริพฺพาชกาน  สนฺติเก  วนฺทิตฺวา   
อุกฺกุฏิก  นิสทีิตฺวา  สีล  คณฺหนฺติ ฯ  โพธิสตฺตมาตาป   
กาลเทวิลสฺส  อิสิโน  สนติฺเก  คณฺหาติ ฯ  โพธิสตฺเต  ปน  กุจฺฉิคเต  
อ ฺสฺส  ปาทมูเล  นิสีทตุิ  นาม  น  สกฺกา ฯ  สมาสเน  
นิสีทิตฺวา  คหิตสีลมฺป  อว ฺาการณมตฺต   โหติ ฯ  ตสฺมา   
สยเมว  สีล  อคฺคเหสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ปุริเสสูติ  โพธิสตฺตสฺส  ปตร  อาทึ  กตฺวา  เกสุจิ  มนุสฺเสสุ   
ปุริสาธิปฺปายจิตฺต  นุปฺปชฺชติ ฯ  ต ฺจ  โข  โพธิสตฺตคารเวน   
น  ปหีนกิเลสตาย ฯ  โพธิสตฺตมาตุ  รูป  ปน  สุกุสลาป  สิปฺปกา  
โปตฺถกมฺมาทีสุป  กาตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ  ต  ทิสฺวา  ปุริสสฺส   
ราโค  นุปฺปชฺชตีติ  น  สกฺกา  วุตฺต ฯ  สเจ  ปน  น  รตฺตจิตฺโต   
อุปสงฺกมิตุกาโม  โหติ ฯ  ปาทา  น  วหนฺติ ฯ  ทิพฺพสงฺขลิกาย   
พชฺฌนฺติ ฯ  ตสฺมา  อนติกฺกมนียาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ป ฺจนฺน  กามคุณานนฺติ  ปุพฺเพ  กามคุณูปสหิตนฺติ   
ปุริสาธิปฺปายวเสน  วตฺถปุฏิกฺเขโป  กถิโต ฯ  อิธ  อารมฺมณ- 
ปฏิลาโภ  ทสฺสิโต ฯ  ตทา  กิร  เทวิยา  เอวรูโป  ปตฺุโต   
กุจฺฉิสฺมึ  อุปฺปนฺโนติ  สุตฺวา  สมนฺตโต  ราชาโน  จ  มหคฺฆา- 
ภรณตูริยาทิวเสน  ป ฺจทฺวารารมฺมณวตฺถุภูต  ปณฺณาการ    
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เปเสนฺติ ฯ  โพธิสตฺตสฺส  จ  โพธิสตฺตมาตุยา  จ  กตกมฺมสฺส   
อุสฺสนฺนตฺตา  ลาภสกฺการสฺส  ปมาณปริจฺเฉโท  นาม  นตฺถ ิฯ   
        อกลินฺตกายาติ  ยถา  อ ฺา  อิตฺถิโย  คพฺภภาเรน  กิลมนฺติ   
หตฺถปาทา  อุทฺธุมาตกาทีนิ  ปาปุณนฺติ  น  เอวนฺตสฺส  โกจิ   
กิลมโถ  อโหสิ ฯ  ติโรกจฺุฉิคตนฺติ  อนฺโตกุจฺฉิคต  กลลาทิกาล   
อติกฺกมิตฺวา  ส ฺชาตองฺคปจฺจงฺค  อหีนินฺทฺริยภาว  อุปคตเยว   
ปสฺสติ ฯ  กมิตฺถ  ปสฺสติ ฯ  สุขวาสตฺถ ฯ  ยเถว  ห ิ มาตา   
ปุตฺเตน  สทฺธึ  นิสินฺนา  วา  นิปนฺนา  วา  หตฺถ  วา   
ปาท  วา  โอลมฺพนฺต  อุกขิฺปตฺวา  สณฺเปสฺสามีติ  สุขวาสตฺถ   
ปุตฺต  โอโลเกติ ฯ  เอว  โพธิสตฺตมาตาป  ยนฺต  มาตุ  อุฏาน- 
คมนปริวตฺตนนิสชฺชาทีส ุ อุณฺหสีตโลณิกติตฺตกกฏกาหารอชฺโฌ- 
หรณกาเลสุ  จ  คพฺภสฺส  ทุกฺข  อุปฺปชชฺติ ฯ  อตฺถิ  นุ  โข   
เม  ต  ปุตฺตสสฺาติ  สุขวาสตฺถ  โพธิสตฺต  โอโลกยมานา   
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสินนฺ  โพธิสตฺต  ปสฺสติ ฯ  ยถา  หิ   
อ ฺเ  อนฺโตกุจฺฉิคตา  ปกฺกาสย  อชฺโฌตฺถริตฺวา  อามาสย   
อุกฺขิปตฺวา  อุทรปฏล  ปฏ ิโต  กตฺวา  ปฏ ิกณฺฏก  นิสฺสาย   
อุกฺกุฏิกา  ทวีฺสุ  มุฏ ีสุ  หนุก  เปตฺวา  เทเว  วสฺสนฺเต   
รุกฺขสุสิเร  มกฺกฏา  วิย  นสิีทนฺติ  น  เอว  โพธิสตฺโต ฯ  
โพธิสตฺโต  ปน  ปฏ ิกณฺฏก  ปฏ ิโต  กตฺวา  ธมมฺสเน  
ธมฺมกถิโก  วิย  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  ปุรตฺถาภิมุโข  นิสีทติ ฯ  ปพฺุเพ    
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กตกมฺม  ปนสฺสา  วตฺถุ  โสเธติ ฯ  สุทฺเธ  วตฺถุมฺหิ  สุขุมจฺฉ- 
วิลกฺขณ  นิพฺพตฺตติ ฯ  อถ  น  กุจฺฉิคต  ตโจ  ปฏิจฺฉาเทตุ   
น  สกโฺกติ ฯ  โอโลเกนฺติยา  พหิ   ิโต  วิย   ป ฺายติ ฯ  ตมตฺถ   
อุปมาย  วิภาเวนฺโต  เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ  โพธิสตฺโต  ปน   
อนฺโตกุจฺฉิคโต  มาตร  น  ปสฺสติ  น  หิ  อนฺโตกุจฺฉิย   
จกฺขุวิ ฺาณ  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        กาล  กโรตีติ  น  วิชาตภาวปจฺจยา ฯ  อายุปริกขฺเยเนว ฯ   
โพธิสตฺเตน  วสิตฏาน  หิ  เจติยกุฏิสทิส  โหติ  อ ฺเส   
อปริโภค  น  จ  สกฺกา  โพธิสตฺตมาตร  อปเนตฺวา  อ ฺ   
อคฺคมเหสิฏาเน  เปตุนฺติ  ตตฺตกเยว  โพธิสตฺตมาตุ  อายุปฺปมาณ  
โหติ ฯ  ตสฺมา  ตทา  กาล  กโรติ ฯ  กตรสฺมึ  ปน  วเย  กาล   
กโรตีติ ฯ  มชฺฌิมวเย ฯ  ปมวยสฺมึ  หิ  สตฺตาน  อตฺตภาเว   
ฉนฺทราโค  พลวา  โหติ ฯ  เตน  ตทา  ส ฺชาตคพฺภา  อิตฺถี   
ต  คพฺภ  อนรุกฺขิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  คพฺโภ  พหฺวาพาโธ  โหติ ฯ   
มชฺฌิมวยสฺส  ปน  เทฺว  โกฏาเส  อติกฺกมฺม  ตติยโกฏาเส   
วตฺถุ  วิสท  โหติ ฯ  วิสเท  วตฺถุมฺหิ  นพฺิพตฺตา  ทารกา   
อโรคา  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  โพธิสตฺตมาตาป  ปมวเย  สมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  มชฺฌิมวยสฺส  ตติยโกฏาเส  วิชายิตฺวา  กาล   
กโรตีติ ฯ   
        นว  วา  ทส  วาติ  เอตฺถ  วาสทฺโท   วิกปฺปนวเสน  สตฺต    
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วา  อฏ  วา  เอกาทส  วา  ทฺวาทส  วาติ  เอวมาทีนมฺป   
สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  สตฺตมาสชาโต  ชีวติ ฯ  สีตุณฺหกฺขโม   
ปน  น  โหติ ฯ  อฏมาสชาโต  น  ชีวติ  ฯ  เสสา  ชีวนฺติ ฯ   
         ิตาวาติ   ิตาว  หุตฺวา  ฯ  มหามายาป  เทวี  อตฺตโน   
าติกุลฆร  คมิสฺสามีติ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  กปลวตฺถโุต   
เทวทหนครคามิมคฺค  อลงฺการาเปตฺวา  เทวึ  สุวณฺณสิวิกาย  
นิสีทาเปสิ ฯ  สกลนครวาสิโน  สกฺยา  ปริวาเรตฺวา  คนฺธ- 
มาลาทีหิ  ปูชยมานา  เทวึ  คเหตฺวา  ปายึสุ ฯ  (๑)  สา  เทวทห- 
นครสฺส  อวิทูเร  ลุมฺพินิสาลวนุยฺยาน  ทิสฺวา  อุยฺยาน- 
วิจรณตฺถาย  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  ร ฺโ  ส ฺ  อทาสิ ฯ  ราชา  
อุยฺยาน  ปฏชิคฺคาเปตฺวา  อารกฺข  สวิทหาเปสิ ฯ  เทวิยา  อุยฺยาน   
ปวิฏมตฺตาย  กายทุพฺพลฺย  อโหสิ ฯ  อถสฺสา  มงฺคลสาลมูเล  
สิรีสยน  ป ฺาเปตฺวา  สาณิยา  ปริกฺขิปสุ ฯ  สา  อนฺโตสาณึ   
ปวิสิตฺวา  สาลสาข  หตฺเถน  คเหตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถสฺสา   
ตาวเทว  คพฺภวุฏาน  อโหสิ ฯ   
        เทวา  น  ปม  ปฏิคฺคณฺหนฺตีติ  ขีณาสวา  สุทฺธาวาส- 
พฺรหฺมาโน  ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ  กถ ฯ  สูติเวส  คณฺหิตฺวาติ  เอเก.  
ต  ปน  ปฏิกขิฺปตฺวา  อิท  วุตฺต  ตทา  โพธิสตฺตมาตา  
สุวณฺณขจิต  วตฺถ  นิวาเสตฺวา  มจฺฉกฺขิสทิส  ทุกลูปฏ  ยาว    
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ปาทนฺตาว  ปารุปตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถสฺสา  สลลฺหุก  คพฺภวุฏาน   
อโหสิ  ธมกรกโต  อุทกนิกฺขมนสทิส ฯ  อถ  เต  ปกติพฺรหฺม- 
เวเสเนว  อุปสงฺกมิตฺวา  ปม  สุวณฺณชาเลน  ปฏิคฺคเหสุ ฯ  เตส   
หตฺถโต  มนสฺุสา  ทุกูลจุมฺพฏเกน  ปฏิคฺคเหสุ ฯ  เตน  วุตฺต  
เทวาน  ปม  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  ปจฺฉา  มนุสฺสาติ ฯ   
        จตฺตาโร  น  เทวปุตฺตาติ  จตฺตาโร  มหาราชาโน ฯ   
ปฏิคฺคเหตฺวาติ  อชินปฺปเวณิยา  ปฏิคฺคเหตฺวา ฯ  มเหสกฺโขติ   
มหาเตโช  มหายโส  ลกฺขณสมฺปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ   
        วิสโทว (๑)  นกิฺขมตีติ  ยถา  อ ฺเ  สตฺตา  โยนิมคฺเค   
ลคฺคนฺตา  ภคฺควิภคฺคา  นิกฺขมนฺติ ฯ  เอว  น  นิกขฺมติ ฯ  อลคฺโค   
หุตฺวา  นิกฺขมตีติ  อตฺโถ ฯ  อุเทนาติ  อุทเกน ฯ  เกนจิ  อสุจินาติ   
ยถา  อ ฺเ  สตฺตา  กมฺมชวาเตหิ  อุทฺธปาทา  อโธสิรา   
โยนิมคฺเค  ปกฺขิปตฺตา  สตโปริสนรกปปาต  ปตนฺตา  วิย   
ตาฬจฺฉิทฺเทน  นิกฺกฑฺฒิยมานา  หตฺถี  วิย  มหาทุกขฺ  อนุภวนฺตา   
นานาอสุจิมกฺขิตาว  นิกฺขมนฺติ  น  เอว  โพธิสตฺโต ฯ  โพธิสตฺต   
หิ  กมฺมชวาตา  อุทฺธปาท  อโธสริ  กาตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ   
โส  ธมฺมาสนโต  โอตรนฺโต  ธมฺมกถิโก  วิย  นิสเฺสณิโต   
โอตรนฺโต  ปุริโส  วิย  จ  เทฺว  หตฺเถ  จ  เทฺว  ปาเท  จ   
ปสาเรตฺวา   ิตโกว  มาตุกุจฺฉิสมฺภเวน  เกนจิ  อสจิุนา   
อมกฺขิโตว  นิกฺขมติ ฯ    
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        อุทกสสฺ  ธาราติ  อุทกวฏฏิโย ฯ  ตาสุ  สีตา  สุวณฺณกฏาเห   
ปตติ ฯ  อุณฺหา  รชตกฏาเห ฯ  อิท  จ  ปวีตเล  เกนจิ  อสุจินา  
อสมฺมิสฺส  เตส  ปานียปริโภชนีย  อุทก ฺเจว  อ ฺเหิ  อสาธารณ   
กีฬนอุทก  จ  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  อ ฺสฺส  ปน  สุวณฺณรชตฆเฏหิ   
อาหริยมานอุทกสฺส  เจว  หสวฏฏกาทิโปกฺขรณิคตสฺส  จ  อุทกสฺส  
ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ   
        สมฺปติชาโตติ  มุหตฺุตชาโต ฯ  ปาฬิย  ปน  มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขนฺตมตฺโต  วิย  ทสฺสโิต  น  ปน  เอว  ทฏพฺพ  นิกฺขนฺตมตฺต   
หิ  ต  ปม  พฺรหฺมาโน  สุวณฺณชาเลน  ปฏิคฺคณฺหึสุ ฯ  เตส   
หตฺถโต  จตฺตาโร  มหาราชาโน  มงฺคลสมฺมตาย  สุขสมฺผสฺสาย   
อชินปฺปเวณิยา ฯ  เตส  หตฺถโต  มนุสสฺา  ทุกูลจุมพฺฏเกน ฯ   
มนุสฺสาน  หตฺถโต  มุจฺจิตฺวา  ปวิย  ปติฏ ิโต ฯ   
        เสตมฺหิ  ฉตฺเต  อนุธาริยมาเนติ  ทิพฺพเสตจฺฉตฺเต  อนุธาริยมาเน ฯ   
เอตฺถ  ฉตฺตสฺส  ปริวาราน ิ ขคฺคาทีนิ  ป ฺจ  ราชกกุธภณฺฑานิป   
อาคตาเนว ฯ  ปาฬิย  ปน  ราชคมเน  ราชา  วิย  ฉตฺตเมว  
วุตฺต ฯ  เตสุ  ฉตฺตเมว  ป ฺายติ ฯ  น  ฉตฺตคฺคาหกา ฯ  ตถา  
ขคฺคตาลวณฺฏโมรหตฺถกวาลวีชนิอุณฺหีสปตฺตาเยว  ป ฺายนฺติ  น   
เตส  คาหกา ฯ  สพฺพานิ  กิร  ตานิ  อทสิฺสมานรูปา  เทวตา   
คณฺหึสุ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
                                อเนกสาข ฺจ   สหสฺสมณฺฑล   
                                ฉตฺต  มรุ        ธารยุมนฺตลิกฺเข    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 714 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๑๔ 
 
                                สุวณฺณทณฺฑา  วิปตนฺติ  จามรา   
                                น  ทสิฺสเร  จามรฉตฺตคาหกาติ ฯ(๒)   
        สพฺพา  จ  ทิสาติ  อิท  สตฺตปทวีติหารูปริ   ิตสฺส  วิย   
สพฺพทิสานุวิโลกน  วุตฺต  น  โข  ปเนว   ทฏพฺพ ฯ  มหาสตฺโต  
หิ  มนุสฺสาน  หตฺถโต  มจฺุจิตฺวา  ปุรตฺถิมทิส  โอโลเกสิ ฯ   
อเนกานิ  จกฺกวาฬสหสฺสานิ  เอกงฺคณานิ  อเหสุ ฯ  ตตฺถ   
เทวมนุสฺสา  คนฺธมาลาทีหิ  ปูชยมานา  มหาปุริส  อิธ  ตุเมฺหหิ   
สทิโสป  นตฺถิ ฯ  กโุต  อุตฺตริตโรติ  อาหสุ ฯ  เอว  จตสฺโส   
ทิสา ฯ  จตสฺโส  อนุทิสา ฯ  เหฏา  อุปรีติ  ทสป  ทิสา  อนุ- 
วิโลเกตฺวา  อตฺตนา  สทิส  อทิสฺวา  อย  อุตฺตรา  ทิสาติ   
สตฺตปทวีติหาเรน  อคมาสีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
อาสภินฺติ  อุตฺตม ฯ  อคฺโคติ  คุเณหิ  สพฺพ- 
ปโม  ฯ   อิตรานิ  เทฺว  ปทานิ  เอตสฺเสว  เววจนานิ ฯ   
อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโวติ  ปททฺวเยน  อิมสฺมึ   
อตฺตภาเว  ปตฺตพฺพ  อรหตฺต  พฺยากาสิ ฯ   
        เอตฺถ  จ  สเมหิ  ปาเทหิ  ปวิย  ปติฏาน  จตุอิทฺธิ- 
ปาทปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนมิิตฺต ฯ  อุตฺตราภิมุขภาโว  มหาชน   
อชฺโฌตฺถริตฺวา  อภิภวิตฺวา  คมนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  สตฺตปทคมน   
สตฺตโพชฺฌงฺครตนปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ทพฺิพเสตจฺฉตฺตธารณ  
วิมุตฺติจฺฉตฺตปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ป ฺจราชกกุธภณฺฑานิ    
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ป ฺจหิ  วิมุตฺตีหิ  วิมุจฺจนสฺส  ปุพฺพนมิิตฺต ฯ  ทิสานุวิโลกน   
อนาวรณาณปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  อาสภิวาจาภาสน   
อปฺปฏิวตฺติยธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  อยมนฺติมา  
ชาตีติ  สีหนาโท  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพานสฺส  
ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิเม  วารา  ปาฬิย  อาคตา ฯ   
สมฺพหุลวาโร  ปน  น  อาคโต  อาหริตฺวา  ทีเปตพฺโพ ฯ   
        มหาปุรสิสฺส  หิ  ชาตทิวเส  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  กมฺป ฯ   
ทสสหสฺสีโลกธาตุมฺหิ  เทวตา  เอกจกฺกวาเฬ  สนนฺิปตึสุ ฯ  ปม  
เทวา  ปฏิคณฺหึสุ ฯ  ปจฺฉา  มนุสฺสา ฯ  ตนฺติพนฺธา  วีณา   
จมฺมพนฺธา  เภริโย  จ  เกนจิ  อวาทิตา  สยเมว  วชชฺึสุ ฯ   
มนุสฺสาน  อนฺทุพนฺธนาทีนิ  ขณฺฑาขณฺฑ  ฉิชฺชึส ุฯ  สพฺพโรคา   
อมฺพิเลน  โธตตมฺพมลา  วิย  วิคจฺฉึสุ ฯ  ชจฺจนฺธา  รูปานิ  
ปสฺสึสุ ฯ  ชจฺจพธิรา  สทฺท  สุณึสุ ฯ  ปสปฺป  ชวนสมฺปนฺนา  
อเหสุ ฯ  ชาติชลานมฺป  เอฬมูคาน  สติ  ปติฏาสิ ฯ  วิเทส  
ปกฺขนฺทนาวา  สุปฏฏน  ปาปุณึสุ ฯ  อากาสฏกภูมฏก- 
รตนานิ  สกเตโชภาสิตานิ  อเหสุ ฯ  เวริโน  เมตฺตจิตฺต  ปฏิลภึสุ ฯ  
อวีจิมฺหิ  อคฺคิ  นิพฺพายิ ฯ  โลกนฺตเร  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ 
นทีสุ  ชล  น  ปวตฺตติ ฯ  มหาสมุทฺเท  มธุสทิส  อุทก 
อโหสิ ฯ  วาโต  น  วายิ ฯ  อากาสปพฺพตรุกฺขคตา   
สกุณา  ภสฺสิตฺวา  ปวีคตา  อเหสุ ฯ  จนฺโท  อติโรจติ   ฯ    
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สูริโย  น  อุโณฺห  น  สีตโล  นิมฺมโล  อุตุสมฺปนฺโน  อโหส ิฯ  
เทวตา  อตฺตโน  อตฺตโน  วิมานทฺวาเร  ตฺวา  อปฺโผฏนเสลน- 
เจลุกฺเขปาทีหิ  มหากีฬิก (๑)  กฬีึสุ  ฯ  จาตุทฺทีปกมหาเมโฆ  วสฺสิ ฯ   
มหาชน  เนว  ขุทฺทา  น  ปปาสา  ปเฬสิ ฯ  ทฺวารกวาฏา 
สยเมว  วิวรสึุ ฯ  ปุปฺผูปคผลูปคา  รุกขฺา  ปุปฺผผลานิ  คณฺหึสุ ฯ   
ทสสหสฺสีโลกธาตุ  เอกธชมาลา  อโหสีติ ฯ   
        ตตฺราปสฺส  ทสสหสฺสีโลกธาตุกมฺโป  สพฺพ ฺ ุตาณ- 
ปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  เทวตาน  เอกจกฺกวาเฬ  สนฺนิปาโต   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนกาเล  เอกปฺปหาเรน  สนฺนิปติตฺวา  ธมฺม- 
ปฏิคฺคหณสฺส  ปุพฺพนิมตฺิต ฯ  ปม เทวตาน  ปฏคฺิคหณ  จตุนฺน  
รูปาวจรชฺฌานาน  ปฏลิาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ปจฺฉา  มนุสฺสาน   
ปฏิคฺคหณ  จตุนฺน  อรูปาวจรชฺฌานาน  ปฏิลาภสฺส  ปุพฺพ- 
นิมิตฺต ฯ  ตนฺติพนฺธวีณาน  สย  วชชฺน  อนุปุพฺพวิหาร- 
ปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  จมฺมพทฺธเภรีน  วชฺชน  มหติยา  
ธมฺมเภริยา  อนุสฺสาวนสฺส  ปุพฺพนิมตฺิต ฯ  อนฺทพุนฺธนาทีน  เฉโท  
อสฺมิมานสมุจฺเฉทสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  สพฺพโรควิคโม  สพฺพกิเลส- 
วิคมสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ชจฺจนฺธาน  รูปทสฺสน  ทพฺิพจกฺขุ- 
ปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ชจฺจพธิราน  สทฺทสฺสวน  ทิพฺพ- 
โสตธาตุปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ปสปฺปน  ชวนสมฺปทา    
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        *เลมที่  ๙  อจฺฉริยพฺภุตธมฺมสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๑๗ 
 
จตุอิทฺธิปาทาธิคมสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ชลาน  สติอุปฏาน   
จตุสติปฏานปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  วิเทสปกฺขนฺนนาวาน   
สุปฏฏนสมปฺาปุณน  จตุปฏิสมฺภิทาธิคมสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   
รตนาน  สกเตโชภาสิตตฺต  ย  โลกสฺส  ธมฺโมภาส  ทสฺเสติ  ตสฺส   
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   
        เวรีน  เมตฺตจิตฺตปฏิลาโภ  จตุพฺรหฺมวิหารปฏิลาภสฺส   
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  อวีจิมฺหิ  อคฺคินิพฺพาน  เอกาทสอคฺคินิพฺพานสฺส   
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  โลกนฺตราโลโก  อวิชฺชนฺธการ  วิธมตฺิวา  าณา- 
โลกทสฺสนสสฺ  ปุพฺพนิมตฺิต ฯ  มหาสมุทฺทสฺส  มธรุรตา  นิพฺพาน- 
รเสน  เอกรสภาวสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  วาตสฺส  อวายน  ทฺวาสฏ ิ- 
ทิฏ ิคตภินฺทนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  สกุณาน  ปวีคมน  มหาชนสฺส  
โอวาท  สุตฺวา  ปาเณหิ  สรณคมนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  จนฺทสฺส   
อติวิโรจน  พหุชนกนฺตตาย  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  สูริยสฺส  อุณฺหสีต- 
วิวชฺชนอุตุสุขตา  กายิกเจตสิกสุขุปฺปตฺติยา  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  
เทวตาน  วิมานทฺวาเรสุ  อปฺโผฏนาทีหิ  กฬีน  พุทฺธภาว   
ปตฺวา  อุทาน  อุทานสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  จาตุทฺทีปกมหาเมฆสฺส   
วสฺสน  มหโต  ธมฺมเวควสฺสสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ขุทาปฬนสฺส   
อภาโว  กายคตาสติอมตปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ปปาสา- 
ปฬนสฺส  อภาโว  วิมุตฺติสุเขน  สุขิตภาวสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   
ทฺวารกวาฏาน  สยเมว  วิวรณ  อฏงฺคิกมคฺคทฺวารวิวรณสฺส    
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ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  รกฺุขาน  ปปฺุผผลคหณ  วิมุตฺติปุปฺเผหิ  ปุปฺผีตสฺส   
จ  สาม ฺผลภารภริตภาวสฺส  จ  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ทสสหสฺส- 
โลกธาตุยา  เอกธชมาลตา  อริยทฺธชมาลามาลิตาย  ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ   ฯ  อย  สมฺพหุลวาโร  นาม  ฯ   
        เอตฺถ  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  ยทา  มหาปุริโส  ปวิย   
ปติฏหิตฺวา  อุตฺตราภิมุโข  คนฺตฺวา  อาสภ  วาจ  ภาสติ ฯ  ตทา   
กึ  ปวิยา  คโต ฯ  อุทาหุ  อากาเสน ฯ  ทิสฺสมาโน  คโต ฯ  อุทาหุ   
อทิสฺสมาโน ฯ  อเจลโก  คโต ฯ  อุทาหุ  อลงฺกตปฺปฏิยตฺโต ฯ  ทหโร  
หุตฺวา  คโต ฯ  อุทาหุ  มหลฺลโม  ฯ   ปจฺฉาป  กึ  ตาทิโสว  อโหสิ  
อุทาหุ  ปน  พาลทารโกติ ฯ  อย  ปน  ปโ ฺห  เหฏา 
โลหปาสาเท  สงฺฆสนฺนิปาเต  ติปฏกจุลฺลาภยตฺเถเรน  วิสฺสชชฺิโต ฯ 
เถโร  กิเรตฺถ  นิยติปุพฺเพกตกมฺมอิสฺสรนิมฺมานวาทวเสน  
ตนฺต  พหุล  วตฺวา  อวสาเน  เอว  พฺยากาสิ  มหาปุริโส  
ปวิย  คโต ฯ  มหาชนสฺส  ปน  อากาเส  คจฺฉนฺโต  วิย  อโหส ิ 
ทิสฺสมาโน  คโต ฯ  มหาชนสฺส ปน  อทิสฺสมาโน วิย อโหสิ ฯ   
อเจลโก  คโต ฯ  มหาชนสฺส  ปน  อลงฺกตปฺปฏิยตฺโตว  อุปฏาสิ ฯ  
ทหโรว  คโต ฯ  มหาชนสฺส  ปน  โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก  วิย  
อโหสิ ฯ  ปจฺฉา  ปน  พาลทารโกว  อโหสิ  น  ตาทิโสติ ฯ   
เอว  วุตฺเต  ปริสา  จสฺส  พุทฺเธน  วิย  หุตฺวา  โภ   
เถเรน  ปโ ฺห  กถิโตติ  อตฺตมนา  อโหสิ ฯ  โลกนฺตริกวาโร  
วุตฺตนโย  เอว ฯ  
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        วิทิตาติ  ปากฏา  หุตฺวา ฯ  ยถา  ห ิ สาวกา  นฺหาน- 
มุขโธวนขาทนปวนาทิกาเล  อโนกาสคเต  อตีตสงฺขาเร  นิปฺปเทเส   
สมฺมสิตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  โอกาสปตฺเตเยว  สมฺมสนติฺ  น  เอว   
พุทฺธา ฯ  พุทธฺา  หิ  สตฺตทิวสพฺภนฺตเร  ปวตฺติตสงฺขาเร   อาทิโต   
ปฏาย  สมมฺสิตฺวา  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวาว  วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ  เตส   
อวิปสฺสิตธมฺโม    นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  วิทิตาติ  อาห ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ     
                        อจฺฉริยพฺภุตธมฺมสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        ตติย   ฯ 
                        ________________________ 
 
                        พกฺกลุตฺเถรจฺฉริยพฺภูตสุตฺตวณฺณนา 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  พกกฺุลตฺเถรจฺฉริยพฺภุตสุตฺต ฯ  ตตฺถ   
พกฺกุโลติ  ยถา  ทฺวาวีสติ  ทฺวตฺตึสาติอาทิมฺหิ  วตฺตพฺเพ  พาวีสติ  
พาตฺตึสาติอาทีนิ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอวเมว  ทวิฺกุโลติ  ทฺวกฺกุโลติ  วา   
วตฺตพฺเพ  พกฺกุโลติ  วุตฺต ฯ  ตสฺส  ห ิ เถรสฺส  เทฺว  กลุานิ   
อเหสุ ฯ   
        โส  กิร  เทวโลกา  จวิตฺวา  โกสมฺพินคเร  นาม  มหาเสฏ ิ- 
กุเล  นิพฺพตฺโต ฯ  ตเมน  ป ฺจเม  ทิวเส  เสส  นฺหาเปตฺวา   
คงฺคากีฬ  อกสุ ฯ  ธาติยา  (๑)  ทารก  อุทเก  นิมฺมุชชฺนุมฺมุชชฺน- 
วเสน  กีฬาเปนฺติยา  เอโก  มจฺโฉ  ทารก  ทิสฺวา  ภกฺโข    
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เม  อยนฺติ  ม ฺมาโน  มุข  วิวริตฺวา  อุปคโต ฯ  ธาตี  (๑)  ทารก   
ฉฑฺเฑตฺวา  ปลาตา ฯ  มจฺโฉ  ต  คิล ิฯ  ปุ ฺวา  สตฺโต  ทุกฺข   
น  ปาปุณิ ฯ  สยนคพฺภ  ปวิสิตฺวา  นิปนฺโน  วิย  อโหสิ ฯ   
มจฺโฉ  ทารกสฺส  เตเชน  ตตฺตกปาล  (๒)  คิลิตฺวา  ทยฺหมาโน   
วิย  เวเคน  ตึสโยชนมคฺค   คนฺตฺวา  พาราณสินครวาสิโน  มจฺฉ- 
พนฺธสฺส  ชาล  ปาวิสิ ฯ  มหามจฺฉา  นาม  ชาเล  พทฺธา   
ปหริยมานา  (๓)  มรนฺติ ฯ  อย  ปน  ทารกสฺส  เตเชน  ชาลโต   
นีหตมตฺโตว  มโต ฯ  มจฺฉพนฺธา จ  มหนฺต  มจฺฉ   
ลภิตฺวา  ผาเลตฺวา  วิกฺกณินฺติ ฯ  ต  ปน  ทารกสสฺ  อานุภาเวน  
อผาเลตฺวา  สกลเมว  กาเชน  หริตฺวา  สหสฺเสน  เทมาติ  วทนฺตา  
นคเร  วิจรึสุ ฯ  โกจิ  น  คณฺหาติ ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  นคเร  อปุตฺตก  อสีติโกฏิวิภว  เสฏ ิกุล   
อตฺถิ ฯ  ตสฺส  ทฺวารมูล  ปตฺวา  กึ  คเหตฺวา  เทถาติ  วุตฺตา 
กหาปณนฺติ  อาหสุ ฯ  เตหิ  กหาปณ  ทตฺวา  คหิโต ฯ  
เสฏ ิภริยาป  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  มจฺเฉ  น  เกลายติ ฯ  ต  ทิวส  
ปน  มจฺฉ  ผลเก  เปตฺวา  สยเมว  ผาเลสิ ฯ  มจฺฉ ฺจ  นาม   
กุจฺฉิโต  ผาเลนฺติ ฯ  สา  ปน  ปฏ ิโต  ผาเลนฺตี  มจฺฉกุจฺฉิย   
สุวณฺณวณฺณ  ทารก  ทิสฺวา  มจฺฉกุจฺฉิย  เม  ปุตฺโต  ลทฺโธติ   
นาท  นทิตฺวา  ทารก  อาทาย  สามิกสฺส  สนฺติก  อคมาสิ  ฯ    
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เสฏ ี  ตาวเทว  เภรึ  จราเปตฺวา  ทารก  อาทาย  ร ฺโ   
สนฺติก  คนฺตฺวา  มจฺฉกุจฺฉิย  เม  เทว  ทารโก  ลทฺโธ ฯ  กึ   
กโรมีติ  อาห ฯ  ปุ ฺวา  เอส ฯ โย  มจฺฉกุจฺฉิย  อโรโค  วส ิ 
โปเสหิ  นนติฺ ฯ   
        อสฺโสสิ  โข  อิตร  กลุ  พาราณสิย  กริ  เอก  เสฏ ิกุล   
มจฺฉกุจฺฉิย  ทารก  ลภตีติ ฯ  เต  ตตฺถ  อคมสุ ฯ  อถสฺส  มาตา   
ทารก  อลงฺกริตฺวา  กีฬาปยมาน  ทิสฺวาว  มนาโป  วตาย   
ทารโกติ  คนตฺฺวา  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ  อิตรา  มยฺห  ปตฺุโตติ 
อาทิมาห ฯ  กหนฺเต  ลทฺโธติ ฯ  มจฺฉกจฺุฉิยนฺติ ฯ  โน  ตุยฺห  ปุตฺโต  
มยฺห  ปุตฺโตติ ฯ  กห  เต  ลทฺโธติ ฯ  มยา  ทส  มาเส  กุจฺฉิยา  
ธาริโต ฯ  อถ  น  นทิยา  กีฬาปยมาน  มจฺโฉ  คิลีติ ฯ  ตุยห  
ปุตฺโต  อ ฺเน  มจฺเฉน  คิลิโต  ภวิสฺสติ ฯ  อย  ปน  มยา  
มจฺฉกุจฺฉิย  ลทฺโธติ  อุโภป  ราชกุล  อคมสุ ฯ  ราชา  อาห  
อย  ทส  มาเส  กุจฺฉิยา  ธาริตตฺตา  อมาตา  กาตุ  น   
สกฺกา ฯ  มจฺฉ  คณฺหนฺตาป  วิกฺกยาทนีิ  (๑)  พหิ  กตฺวา  คณฺหนฺตา   
นาม  นตฺถีติ  มจฺฉกุจฺฉิย  ลทฺธตฺตา  อยมฺป  อมาตา  กาตุ   
น  สกฺกา ฯ  ทารโก  อุภินฺนมฺป  กลุาน  ทายาโท  โหตุ ฯ  อุโภป  
น  ชคฺคถาติ  อุโภป  ชคฺคึสุ ฯ   
        วิ ฺ ุต  ปตฺตสฺส  ทวีฺสุป  นคเรสุ  ปาสาท  กาเรตฺวา    
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นาฏกานิ  ปจฺจุปฏาเปสุ ฯ  เอเกกสฺมึ  นคเร  จตฺตาโร   
มาเส  วสติ ฯ  เอกสฺมึ  นคเร  จตฺตาโร  มาเส  วุตฺถสฺส   
สงฺฆาฏนาวาย  มณฺฑป  กาเรตฺวา  ตตฺถ  น  สทฺธ ึ นาฏกาหิ  
อาโรเปนฺติ ฯ  โส  สมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน  อิตร  นคร  คจฺฉติ ฯ   
ต  นครวาสิโน  นาฏกานิ  อุปฑฺฒมคฺค  อคมสุ ฯ  เต   
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ต  ปริวาเรตฺวา  อตฺตโน  ปาสาท  นยนฺติ ฯ   
อิตรานิ  นาฏกานิ  นิวตฺติตฺวา  อตฺตโน  นครเมว  คจฺฉนฺติ ฯ 
ตตฺถ  จตฺตาโร  มาเส  วสิตฺวา  เตเนว  นิยาเมน  ปุน  อิตร   
นคร  คจฺฉติ ฯ  เอวมสฺส  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตสฺส  อสีติ  วสฺสานิ   
ปริปุณฺณานิ ฯ 
        อถ  ภควา  จาริก  จรมาโน  พาราณสึ  สมฺปตฺโต ฯ   
โส  ภควโต  สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ   ปพฺพชิตฺวา   
สตฺตาหเมว  ปุถุชชฺโน  อโหสิ ฯ  อฏเม  ปน  โส  (๑)  สห   
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เอวมสฺส  เทฺว  กุลานิ  อเหสุ  
ตสฺมา  พกฺกุโลติ  สงฺข  อคมาสีติ ฯ   
        ปุราณคิหิสหาโยติ  ปุพฺเพ  คิหิกาเล  สหาโย ฯ  อยมฺป  
ทีฆายุโกว  เถร  ปพฺพชิต  ปสฺสิตุ  คจฺฉนฺโต  อสีติเม  วสฺเส  
คโต ฯ  เมถโุน  ธมฺโมติ  พาโล  นคฺคสมณโก  พาลปุจฺฉ  ปุจฺฉติ  
น  สาสนวจน ฯ  อิทานิ  เถเรน  ทินฺนนเย   ิโต  อิเมหิ  ปน   
เตติ  ปุจฺฉิ ฯ    
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        ยมฺปายสฺมาติอาทีนิ  ปทานิ  สพฺพวาเรสุ  ธมฺมสงฺคาห- 
กตฺเถเรหิ  นยิเมตฺวา  ปตานิ ฯ  ตตฺถ  ส ฺา  อุปฺปนฺนมตฺตาว  
วิตกฺโก  กมมฺปถเภทโกติ ฯ  เถโร  ปนาห  กสฺมา  วิสุ กโรถ  
อุภยมฺเปต  กมฺมปถเภทกเมวาติ ฯ   
        คหปติจีวรนฺติ  วสฺสาวาสิกจีวร ฯ  สตฺเถนาติ  ปปฺผลิเกน ฯ     
สูจิยาติ  สูจึ  คเหตฺวา  สิพฺพิตภาว  น  สรามีติ  อตฺโถ ฯ  ก ิเน   
จีวรนฺติ  ก ินจีวร ฯ  ก ินจีวรมฺป  หิ  วสฺสาวาสิกคติกเมว  
ตสฺมา  ตตฺถ  สิพฺเพตา   ฯเป ฯ  นาภิชานามีติ  อาห ฯ   
        เอตฺตก  ปนสฺส  กาล  คหปติจีวร  อสาทิยนฺตสฺส   
ฉินฺทนสิพฺพนาทีนิ  อกโรนฺตสฺส  กโุต  จีวร  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  ทฺวีหิ   
นคเรหิ ฯ  เถโร  หิ  มหายสสฺสี ฯ  ตสฺส  ปุตฺตธีตโร  นตฺตปนตฺตกา  
สุขุมสาฏเกหิ  จีวรานิ  กาเรตฺวา  รชาเปตฺวา  สมุคฺเค   
ปกฺขิปตฺวา  ปหิณนฺติ ฯ  เถรสฺส  นฺหานกาเล  นฺหานโกฏเก   
เปนฺติ ฯ  เถโร  ตานิ  นิวาเสติ  เจว  ปารุปติ  จ ฯ   
ปุราณจีวรานิ  สมฺปตฺตปพฺพชิตาน  เทติ ฯ  เถโร  ตานิ   
นิวาเสตฺวา  จ  ปารุปตฺวา  จ  นวกมฺม  น  กโรติ ฯ  กิ ฺจิ  อายูหนกมฺม   
นตฺถิ ฯ  ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสีทติ ฯ  จตูสุ  มาเสสุ   
ปตฺเตสุ  โลมกิลิฏานิ  โหนฺติ ฯ  อถสฺส  ปุน  เตเนว  นิยาเมน   
ปหิณิตฺวา  เทนฺติ ฯ  อฑฺฒมาเส  อฑฺฒมาเส  ปริวตฺตตีติป  
วทนฺติเยว ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 724 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๒๔ 
 
        อนจฺฉริย ฺเจต  เถรสฺส  มหาปุ ฺสฺส  มหาภิ ฺสฺส(๑)  
สตสหสฺสกปฺเป  ปูริตปารมิสฺส ฯ  อโสกธมฺมร ฺโ  กุลูปโก  
นิโคฺรธตฺเถโร  ทิวสสฺส  ติกฺขตฺตุ  จีวร  ปริวตฺเตสิ ฯ  ตสฺส  
หิ  ติจีวร  หตฺถิกฺขนฺเธ  เปตฺวา  ป ฺจหิ  จ  คนฺธสมุคฺคสเตหิ   
ป ฺจหิ  จ  มาลาสมุคฺคสเตหิ  สทฺธึ  ปาโตว   
อาหริยิตฺถ ฯ  ตถา  ทิวา  เจว  สาย ฺจ ฯ  ราชา  กริ  
ทิวสสฺส  ติกขฺตฺตุ  สาฏเก  ปริวตฺเตนฺโต  เถรสฺส  จีวร  นีตนฺติ  
ปุจฺฉิตฺวา  อาม  นีตนฺติ  สตฺุวาว  ปริวตฺเตสิ ฯ  เถโรป  น   
ภณฺฑิก  พนฺธิตฺวา  เปสิ ฯ  สมฺปตฺตสพฺรหฺมจารีน  อทาสิ ฯ  
ตทา  กิร  สกลชมฺพุทีเป  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เยภุยฺเยน  นโิคฺรธสฺเสว   
สนฺตก  จีวร  อโหสิ ฯ   
        อโห  วต  ม  โกจิ  นมินฺเตยฺยาติ  กึ  ปน  จิตฺตสฺส   
อนุปฺปาทน  ภาริย ฯ  อุปปฺนฺนสฺส  ปหานนฺติ ฯ  จิตฺต  นาม   
ลหุกปริวตฺต ฯ  ตสฺมา  อนุปฺปาทน  ภาริย ฯ  อุปฺนปฺปหานมฺป  
ภาริยเมว ฯ  อนฺตรฆเรติ  มหาสกุลุทายิสุตฺเต  (๒)  อินฺทขีลโต   
ปฏาย  อนตฺรฆร  นาม ฯ  อิธ  นิมฺโพทกปตนฏานโต  ปฏฐาย  
อธิปฺเปต ฯ  กุโต  ปนสฺส  ภิกฺขา  อุปปฺชฺชิตฺถาติ ฯ  เถโร  ทฺวีสุ   
นคเรสุ  อภิ ฺาโต ฯ  เคหทฺวาร  อาคตสฺเสวสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา  
นานารสโภชนสฺส  ปูเรตฺวา  เทนฺติ ฯ  โส  ลทฺธฏานโต    
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นิวตฺตติ ฯ  ภตฺตกิจฺจกรณฏาน  ปนสสฺ  นิพทฺธเมว  อโหสิ ฯ   
อนุพฺย ฺชนโสติ  เถเรน  กิร  รูเป  นิมตฺิต  คเหตฺวา  มาตุคาโม   
น  โอโลกิตปุพฺโพ ฯ  มาตุคามสฺส  ธมฺมนฺติ  มาตุคามสฺส   
ฉปฺป ฺจวาจาหิ  ธมฺม  เทเสตุ  วฏฏติ ฯ  ป ฺห  ปุฏเน   
คาถาสหสฺสมฺป  วตฺตุ  วฏฏติเยว ฯ  เถโร  ปน  กปฺปย 
อกปฺปยเมว  น  อกาสิ ฯ  เยภุยฺเยน  หิ  กุลูปกตฺเถรานเมว   ต   
กมฺม  โหติ ฯ  ภิกฺขุนูปสฺสยนฺติ  ภิกฺขุนิอุปสฺสย ฯ  ต  ปน  คิลาน- 
ปุจฺฉเกน  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  เถโร  ปน  กปฺปยเมว  น  อกาสิ ฯ   
เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  จุณฺเณนาติ  โกสมฺภจุณฺณาทินา ฯ  คตฺต 
ปริกมฺเมติ  สรีรสมฺพาหนกมฺเม.  วิจารติาติ  ปโยชยติา ฯ   
คทฺทูหนมตฺตนฺติ  คาวึ  ถเน  คเหตฺวา  เอก  ขีรพินฺทุ  ทูหน- 
กาลมตฺตมฺป ฯ   
        เกน  ปน  การเณน  เถโร  นิราพาโธ  อโหส ิฯ  ปทุมุตฺตเร   
กิร  ภควติ  สตสหสฺสภิกฺขุปริวาเร  จาริก  จรมาเน  หิมวติ   
วิสรุกฺขา  ปปฺุผึสุ ฯ  ภิกฺขุสตสหสฺสานมฺป  ติณปุปผฺกโรโค   
อุปฺปชฺชติ ฯ  เถโร  ตสฺมึ  สมเย  อิทฺธิมา  ตาปโส  โหติ ฯ   
โส  อากาเสน  คจฺฉนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆ  ทิสฺวา  โอตริตฺวา  โรค   
ปุจฺฉิตฺวา  หิมวนฺตโต  โอสธ  อาหริตฺวา  อทาสิ ฯ  อุปสิงฺฆน- 
มตฺเตเนว  โรโค  วูปสมิ ฯ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเลป  ปม- 
วปฺปทิวเส  วปฺป  เปตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปรโิภค  อคฺคิสาล    
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เจว  วจฺจกุฏึ  จ  กาเรตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เภสชฺชวตฺต  นิพนฺธ   
อิมินา  กมฺเมน  นิราพาโธ  อโหส ิฯ  อุกฺกฏเนสชชฺิโก  ปเนส   
อุกฺกฏาร ฺโก  จ  ตสฺมา  นาภิชานามิ  อปสฺเสนก  อปสฺสยิตาติ- 
อาทิมาห  ฯ   
        สรโณติ  สกิเลโส ฯ  อ ฺา  อุทปาทีติ  อนุปสมฺปนฺนสฺส   
อ ฺ  พฺยากาตุ  น  วฏฏติ ฯ  เถโร  กสมฺา  พฺยากาสิ  น   
เถโร  อห  อรหาติ  อาห ฯ  อ ฺา  อุทปาทีติ  ปนาห ฯ   
อปจ  เถโร  อรหาติ  ปากโฏ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ   
        ปพฺพชชฺนฺติ  เถโร  สย  เนว  ปพฺพาเชสิ  น  อุปสมฺปาเทติฯ   
อ ฺเหิ  ปน  ภิกฺขูหิ  เอว  การาเปสิ ฯ  อวาปุรณ  อาทายาติ  
กุ ฺจิก  คเหตฺวา ฯ   
        นิสินฺนโกว  ปรินิพฺพายีติ  อห  (๑)  ธรมาโนป  น  อ ฺสฺส   
ภิกฺขุสฺส  ภาโร  อโหสึ ฯ  ปรินิพฺพุตสฺสป  เม  สรีร  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
ปลิโพโธ  มา  อโหสีติ  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ   
สรีรโต  ชาลา  อุฏหิ ฯ  ฉวิมสโลหิต  สปฺป  วิย  ฌายมาน   
ปริกฺขย  คต ฯ  สุมนมกลุสทิสา  ธาตุโยว  อวสึสุ ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ  ปากฏเมว ฯ  อิท  ปน  สุตฺต  ทุติยสงฺคเห   
สงฺคีตนฺติ ฯ   
                        พกฺกลุตฺเถรจฺฉริยพฺภุตสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                                จตุตฺถ   ฯ 
                                        __________________  
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                                        ทนฺตภูมิสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ทนตฺภูมิสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อร ฺกุฏิกายนฺติ   
ตสฺเสว  เวฬุวนสฺส  เอกสฺมึ  วิวิตฺตฏาเน  ปธานกมฺมิกาน  ภิกฺขูน   
อตฺถาย  กตเสนาสเน ฯ  ราชกุมาโรติ  พิมฺพิสารสฺส  ปุตฺโต   
โอรสโม  ฯ    
        ผุเสยฺยาติ  ลเภยฺย ฯ  เอกคฺคตนฺติ  เอว  ปฏิปนฺโน  สมาปตฺตึ   
นาม  ลภติ ฯ  ฌาน  นาม  ลภตีติ  อิท  มยา  สุตนฺติ   
วทติ ฯ  กลิมโถติ  กายกิลมโถ ฯ  วิเหสาติ  เสฺวว  กิลมโถ   
วุตฺโต ฯ  ยถาสเก  ติฏเยฺยาสีติ  อตฺตโน  อชานนโกฏาเสเยว  
ติฏเยฺยาสีติ ฯ   
        เทเสสีติ  จิตฺเตกคฺคต  นาม  เอว  ลภติ ฯ  สมาปตฺตึ  เอว   
นิพฺพตฺเตตีติ   อปฺปนาอุปจาร  ปาเปตฺวา  เอกกสิณปริกมฺม   
กเถสิ ฯ  ปเวเทตฺวาติ  ปกาเสตฺวา ฯ   
        เนกฺขมฺเมน  าตพฺพนฺติ  กามโต  นิสฺสฏคุเณน  าตพฺพ ฯ   
กามโต  นิสสฺฏคุเณ   ิเตน  ปุคฺคเลน  เอกคฺค  นาม  ชานิตพฺพนฺติ   
อธิปฺปาเยเนต  วุตฺต ฯ  เสสานิ  ตสฺเสว  เววจนานิ ฯ  กาเม   
ปริภุ ฺชนฺโตติ  ทุวิเธป  กาเม  ปริภุ ฺชมาโน ฯ  หตฺถิทมฺมา  
วา  อสฺสทมฺมา  วา  โคทมฺมา  วาติ  เอตฺถ  อทนฺตหตฺถิทมฺมาทโย  
วิย  จิตฺเตกคฺครหิตา  ปุคฺคลา  ทฏพฺพา  ทนฺตหตฺถิอาทโย   
วิย  จิตฺเตกคฺคสมฺปนฺนา  ฯ ยถา  อทนฺตหตฺถิทมฺมาทโย    
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                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๒๘ 
 
กูฏาคาร  อกตฺวา  ธุร  อฉฑฺเฑตฺวา  ทนฺตคมน  วา  คนฺตุ  
ทนฺเตหิ  วา  ปตฺตพฺพ  ภูมึ  ปาปุณิตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  เอวเมว 
จิตฺเตกคฺครหิตา  สมฺปนฺนจิตฺเตกคฺเคหิ  นิพฺพตฺติตคุณ  วา   
นิพฺพตฺเตตุ ปตฺตภูมึ  วา  ปาปุณิตุ น  สกฺโกนฺติ ฯ   
        หตฺถวิลงฺฆเกนาติ  หตฺเถน  หตฺถ  คเหตฺวา ฯ   
        ทฏิเยฺยนฺติ    ปสฺสติพฺพยุตฺตก ฯ  อาวุโฏติ   อาวริโต ฯ 
นิวุโฏติ  นิวาริโต ฯ  โอผุโฏติ  โอนทโฺธ ฯ  นาควนิกนฺติ   
หตฺถิปโทปเม  (๑)  นาควนจรโก  ปรุโิส  นาควนิโกติ  วุตฺโต ฯ  อิธ  
หตฺถิสิกฺขาย  กุสโล  หตฺถ ึ คเหตุ  สมตฺโถ ฯ  อติปสสฺิตฺวาติ   
ทิสฺวา ฯ  เอตฺถเคธาติ  เอตสฺมึ  ปวตฺตเคธา ฯ  สรสงฺกปฺปานนฺติ   
ธาวนสงฺกปฺปาน ฯ  (๒)  มนุสฺสกนฺเตสุ  สีเลส ุ สมาทปนายาติ  วตฺวา   
ยถา  นาโค  อิตฺถิปุริเสหิ  กุมารกุมาริกาหิ  โสณฺฑาทีสุ  คเหตฺวา   
อุปเกฬยมาโน  วิการ  น  กโรติ  สุขายติ ฯ  ตทาเนน   
มนุสฺสกนฺตานิ  สลีานิ  สมาทินฺนานิ  นาม  โหนฺติ ฯ   
        เปมนียาติ  ตาต  ราชา  เต  ปสนโฺน  มงฺคลหตฺถิฏาเนว   
เปสฺสติ ฯ  ราชารหานิ  โภชนาทีนิ  ลภิสฺสสีติ  เอวรูป  นาเคหิ  
ปยาปตพฺพกถา ฯ  สุสฺสูสตีติ  ต  เปมนียกถ  โสตุกาโม  โหติ ฯ  
ติณฆาโสทกนฺติ  ติณฆาส ฺเจว  อุทก ฺจ ฯ  ติณฆาสนฺติ  ฆาสิตพฺพ   
ติณ ฯ  ขาทิตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ    
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                *เลมที่  ๙  ภูมชิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๒๙ 
 
        ปณฺฑโวติ  ฑิณฺฑิโม  ฯ  สพฺพวงฺกโทสนิหิตนินฺนีตกสาโวติ   
นิหิตสพฺพวงฺกโทโส  เจว  อปนีตกสาโว  จ   ฯ  องฺคนฺเตว  สงฺขย   
คจฺฉตีติ  องฺคสโม  โหติ ฯ   
        เคหสิตสีลานนฺติ  ป ฺจกามคุณนิสฺสิตสีลาน ฯ  ายสฺสาติ   
อฏงฺคิกมคฺคสฺส ฯ  อทนฺตมรณ  มหลฺลโก  ร ฺโ  นาโค  มโต 
กาลกโตติ  ร ฺโ  มหลฺลโก  นาโค  อทนฺตมรณ  มโต  กาลกโต  
โหติ  อทนฺตมรณ  กาลกริิย  นาม  กรยีตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  
เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        ทนฺตภูมิสตฺุตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        ป ฺจม   ฯ 
                        ____________________ 
                                ภูมิชสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ภูมชิสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ภูมิโชติ  อย  เถโร   
ชยเสนราชกมุารสฺส  มาตุโล ฯ  อาส ฺจ  อนาส ฺจาติ  กาเลน  
อาส  กาเลน  อนาส ฯ  สเกเนว  ถาลิปาเกนาติ  ปกติปวตฺตาย  
ภิกฺขาย  (๒)  อตฺตโน  นฏิ ิตภตฺตโตป  ภตฺเตน  ปรวิิสิ ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                ภูมิชสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                                ฉฏ   ฯ 
                                        _____________ 
#  ๑  ม.  ทินทฺิโม   ฯ        ๒  ม.  ปกติปวตฺตา  สิกฺขา  ปวตฺตา  จ   ฯ  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๗๓๐ 
 
                                        อนุรุทฺธสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อนุรทฺุธสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เอวมาหสูติ  ตสฺส  
อุปาสกสฺส  อผาสุกกาโล  อโหส ิฯ  ตทา  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาหสุ ฯ 
อปณฺณกนฺติ  อวิราธิต ฯ  เอกตฺถาติ  อปฺปมาณาติ  วา  มหคฺคตาติ   
วา  ฌานเมว  จิตฺเตกตฺคตาเยว  เอว  วุจฺจตีติ  อิม  สนฺธาย  
เอวมาห ฯ   
        ยาวตา  เอก  รุกฺขมูล  มหคฺคตนฺติ  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา   
วิหรตีติ  เอกรุกฺขมูลปมาณฏาน  กสณินิมิตฺเตน  โอตฺถริตฺวา   
ตสฺมึ  กสิณนิมิตฺเต  มหคฺคตชฺฌาน  ผริตฺวา  อธิมุจฺจิตฺวา  วิหรติ ฯ   
มหคฺคตนฺติ  ปนสฺส  อาโภโค  นตฺถ ิฯ  เกวล  มหคฺคตชฺฌานปฺ- 
ปวตฺติวเสน  ปเนต  วุตฺต ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  อิมินา  โข   
เอต  คหปติ  ปริยาเยนาติ  อิมินา  การเณน ฯ  เอตฺถ  หิ   
อปฺปมาณาติ  วุตฺตาน  พฺรหฺมวิหาราน  นิมิตฺต  น  วฏฏติ  
อุคฺฆาฏน  น  ชายติ ฯ  ตานิ  ฌานานิ  อภิ ฺาน  วา  
นิโรธสฺส  วา  ปาทกานิ  น  โหนฺติ ฯ  วิปสฺสนาปาทกานิ  ปน   
วฏฏปาทกานิ  ภโวกฺกมนานิ  จ  โหนฺติ ฯ  มหคฺคตาติ   
วุตฺตาน  ปน  กสิณชฺฌานาน  นิมิตฺต  วฏฏติ  ฯ  อุคฺฆาฏน  
ชายติ  ฯ  สมติกฺกมา  โหนฺติ  ฯ  อภิ ฺาปาทกานิ  นิโรธปาทกานิ   
วฏฏปาทกานิ  ภโวกฺกมนานิ  จ  โหนฺติ  ฯ  เอวมิเม  ธมฺมา   
นานตฺถา   ฯ  อปฺปมาณา  มหคฺคตาติ  เอว  นานาพฺย ฺชนา  จ   ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 731 

                *เลมที่  ๙  อนรุุทฺธสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๓๑ 
 
        อิทานิ  มหคฺคตสมาปตฺติโต  นีหริตฺวา  ภวูปปตฺติการณ   
ทสฺเสนฺโต  จตสฺโส  โข  อิมาติอาทิมาห ฯ  ปริตฺตาภาติ  ผริตฺวา  
ชานนฺตสฺส  อยมาโภโค  อตฺถิ ฯ  ปริตฺตาเภสุ  ปน  เทเวสุ  นิพฺพตฺติ- 
การณ  ฌาน  ภาเวนฺโต  เอว  วุตฺโต ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  
ปริตฺตาภา  สิยา  สงฺกิลิฏาภา  โหนฺติ  สิยา  ปริสุทธฺาภา ฯ  
อปฺปมาณาภา  สิยา  สงฺกลิิฏาภา  โหนฺติ  สิยา  ปรสิุทฺธาภา ฯ   
กถ ฯ  สุปฺปมตฺเต  วา  สราวมตฺเต  วา  กสิณปรกิมมฺ  กตฺวา   
ปริตฺตาเภ  สมาปตฺตึ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ป ฺจหากาเรหิ  อาจิณฺณ- 
วสิภาโว  ปจฺจนีกธมฺมาน  สุฏ ุ  อปริโสธิตตฺตา  ทุพฺพลเมว   
สมาปตฺตึ  วฬ ฺชิตฺวา  อปฺปคุณชฺฌาเน   ิโต  กาล  กตฺวา   
ปริตฺตาเภสุ  นิพฺพตฺตติ ฯ  วณฺโณ  ปนสฺส  ปริตฺโต  เจว  โหติ   
สงฺกิลิฏโ  จ ฯ  ป ฺจหิ  ปนากาเรหิ  อาจิณฺณวสิภาโว   
ปจฺจนีกธมฺมาน  สุฏ ุ  ปริโสธิตตฺตา  สุวิสุทฺธ  สมาปตฺตึ  
วฬ ฺชิตฺวา  ปคุณชฺฌาเน   ิโต  กาล  กตฺวา  ปริตฺตาเภสุ   
นิพฺพตฺตติ ฯ  วณฺโณ  ปนสฺส  ปริตฺโต  เจว  โหติ  ปริสุทฺโธ   
จ ฯ  เอว  ปรตฺิตาภา  สิยา  สงฺกิลิฏาภา  โหนฺติ  สิยา   
ปริสุทฺธาภา ฯ  กสิเณ  ปน  วิปุลปริกมฺม  กตฺวา  สมาปตฺตึ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ป ฺจหากาเรหิ  อาจิณฺณวสิภาโวติ  สพฺพ   
ปุริมสทิสเมว  เวทิตพฺพ ฯ  เอว  อปฺปมาณาภา  สิยา  สงฺกิลิฏาภา  
โหนฺติ  สิยา  ปริสุทฺธาภาติ ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 732 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๓๒ 
 
        วณฺณนานตฺตนติ  สรีรวณฺณสฺส  นานตฺต ฯ  โน  จ   
อาภานานตฺตนฺติ  อาโลกนานตฺต  น  ป ฺายตีติ ฯ  อจฺจิ- 
นานตฺตนฺติ  ทีฆรสฺสอณุถูลวเสน  อจฺจิยา  นานตฺต ฯ   
        ยตฺถ  ยตฺถาติ  อุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺขนทีตีรโปกฺขรณีตีเรสุ   
ยตฺถ  ยตฺถ ฯ  อภินิวิสนฺตีติ  วสนฺติ ฯ  อภิรมนฺตีติ  รมนฺติ  น   
อุกฺกณฺนฺติ ฯ  กาเชนาติ  ยาคุภตฺตเตลผาณิตมจฺฉมสกาเชสุ  เยน 
เกนจิ  กาเชน ฯ  กาเจนาติป  ปาโ ฯ  อยเมว  อตฺโถ ฯ   
        ปฏเกนาติ  ปจฺฉิยา ฯ  ตตฺถ  ตตฺเถวาติ  สปฺปมธุผาณิตาทีน   
สุลภฏานโต  โลณปูติมจฺฉาทีน  อุสฺสนฺนฏาน  นีตา  ปุพฺเพ  อมฺหาก   
วสนฏาน  ผาสุก ฯ  ตตฺถ  สุข  วสิมหฺา ฯ  อิธ  โลณ  วา  
โน  (๑)  พาธติ ฯ  ปูติมจฺฉคนฺโธ  วา  สีสโรค  อุปปฺาเทตีติ  เอว   
จิตฺต  อนุปฺปาเทตฺวา  ตตฺถ  ตตฺเถว  รมนฺติ ฯ   
        อาภาติ  อาภาสมฺปนฺนา ฯ  ตทงฺเคนาติ  ตสฺสา  ภวูปปตฺติยา   
องฺเคน ฯ  ภวูปปตฺติการเณนาติ  อตฺโถ ฯ  อิทานิ  ต  การณ   
ปุจฺฉนฺโต  โก  น ุ โข  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ   
        กายทุฏ ุลฺลนฺติ  กายาลสิยภาโว ฯ  ฌายโตติ  ชลโต ฯ   
        ทีฆรตฺต  โข  เมติ  เถโร  กิร  ปารมิโย  ปูเรนฺโต  
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  สมาปตฺตึ  นิพฺพตฺเตตฺวา  นิรนฺตร  
ตีณิ  อตฺตภาวสตานิ  พฺรหฺมโลเก  ปฏลิภิ ฯ  ต  สนธฺาเยวมาห (๒)  
วุตฺตมฺป  เจต   
#  ๑  สี. โลณวาโต   ฯ   ๒  ม.  ต  สณฺธาเยต   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  อุปกฺกิเลสสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๓๓ 
 
                อพฺโพกิณฺณ  ตีณิ  สต        ย  ปพฺพชึ  อิสิปพฺพชึ   
                อสงฺขต  คเวสนฺโต                ปุพฺเพ  ส ฺจริต  มมาติ ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                อนุรทฺุธสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                สตฺตม   ฯ 
                                        _______________ 
 
                                        อุปกฺกิเลสสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อุปกฺกิเลสสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เอตทโวจาติ   
เนว   เภทาธิปฺปาเยน  น  ปยกมฺยตาย ฯ  อถขฺวาสฺส  เอตทโหสิ   
อิเม  ภิกฺขู  มม  วจน  คเหตฺวาน  โอรมิสฺสนฺติ ฯ  พุทฺธา  จ   
นาม  หิตานุกมฺปกา  ฯ  อทฺธา  เนส(๑)  ภควา  เอก  การณ  
กเถสฺสติ ฯ  ต  สุตฺวา  เอเต  โอรมิสฺสนฺติ ฯ  ตโต  เตส  ผาสุวิหาโร   
ภวิสฺสตีติ ฯ  ตสฺมา  เอต  อิธ  ภนฺเตติอาทิวจนมโวจ ฯ  มา   
ภณฺฑนนฺติอาทีสุ  อกตฺถาติ  ปาเสส  คเหตฺวา  มา  ภณฺฑน  
อกตฺถาติ  เอว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อ ฺตโรติ  โส  กริ  ภิกฺขุ  
ภควโต  อตฺถกาโม ฯ  อย  กริสฺส  อธิปฺปาโย  อิเม  ภิกฺขู   
โกธาภิภูตา  สตฺถุ  วจน  น  คณฺหนฺติ ฯ  มา  ภควา  เอเต   
โอวทนฺโต  กิลมีติ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ   
        ปณฺฑาย  ปาวิสีติ  น  เกวล  ปาวิสิ ฯ  เยนป  ชเนน  น  ทฏิโ  
โส  ม  ปสฺสตูติป  อธิฏาสิ ฯ  กิมตฺถ  อธิฏาสีติ  ฯ  เตส   
#  ๑  ม.  อฏาเนม   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๓๔ 
 
ภิกฺขูน  ทมนตฺถ ฯ  ภควา  หิ  ตทา  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  
ปุถุสทฺโท  สมชโนติอาทิคาถา  ภาสิตฺวา  โกสมฺพิโต  พาลก- 
โลณการคาม  คโต ฯ  ตโต  ปาจีนวสมิคทาย ฯ  ตโต  ปาลิเลยยฺก- 
วนสณฺฑ  คนฺตฺวา  ปาลิเลยฺยกหตฺถินาเคน  อุปฏหิยมาโน  เตมาส   
วสิ ฯ  นครวาสิโนป  สตฺถา  วิหาร  คโต ฯ  คจฺฉาม  ธมฺมส-ฺ 
สวนายาติ  คนฺธปุปฺผหตฺถา  วิหาร  คนตฺฺวา  กห  ภนฺเต  สตฺถาติ  
ปุจฺฉึสุ ฯ  กห  ตุเมฺห  สตฺถาร  ทกฺขถ ฯ  สตฺถา  อิเม  ภิกฺขู   
สมคฺเค  กริสฺสามีติ  อาคโต ฯ  สมคฺเค  กาตุ  อสกฺโกนฺโต   
นิกฺขมิตฺวา  คโตติ ฯ  มย  สตมฺป  สหสฺสมฺป  ทตฺวา  สตฺถาร   
อาเนตุ  น  สกฺโกม ฯ  โส  โน  อยาจิโต  สยเมว  อาคโต ฯ  มย   
อิเม  ภิกฺขู  นสิฺสาย  สตฺถุ  สมฺมุขา  ธมฺมกถ  โสตุ  น  ลภิมฺหา  
อิเม  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตา ฯ  ตสฺมิมฺป  สามคฺคึ  กโรนฺเต  
สมคฺคา  น  ชาตา ฯ  กสสฺ  (๑)  วจน  กริสฺสนฺติ ฯ  อล  น  อิเมส   
ภิกฺขา  ทาตพฺพาติ  สกลนคเร  ทณฺฑ  ปยึสุ ฯ  เต  ปุนทิวเส   
สกลนคร  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กฏจฺฉุมตฺตมฺป  ภิกฺข  อลภิตฺวา   
วิหาร  อาคมสุ ฯ  อุปาสกาป  เต  ปุน  อาหสุ  ยาว  สตฺถาร  
น  ขมาเปถ ฯ  ตาว  โว  อิทเมว ทณฺฑกมฺมนฺติ ฯ  เต  สตฺถาร   
ขมาเปสฺสามาติ  ภควติ  สาวตฺถิย  อนุปฺปตฺเต  ตตฺถ  อคมสุ ฯ   
สตฺถา  เตส  อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ  เทเสสีติ  อยเมตฺถ   
ปาลิมุตฺตกกถา ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 735 

                *เลมที่  ๙  อุปกฺกิเลสสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๓๕ 
 
        อิทานิ  ปุถุสทฺโทติอาทิคาถาสุ  ปุถุ  มหา  สทโฺทว 
อสฺสาติ  ปุถสุทฺโท  ฯ  สมชโนติ  สมาโน  เอกสทิโส  ชโน ฯ  สพฺโพ 
วาย  ภณฺฑนการกชโน  สมนฺตโต  สททฺนิจฺฉรเณน  ปุถุสทฺโท   
เจว  สทิโส  จาติ  วุตฺต  โหติ  น  พาโล  โกจิ  ม ฺถาติ  
ตตฺร  โกจิ  เอโกป  อห  พาโลติ  น  ม ฺติ ฯ  สพฺเพป  ปณฺฑิต- 
มานิโนเยว  นา ฺ  ภิยฺโย  อม ฺรุนฺติ  โกจิ  เอโกป  อห   
พาโลติ  จ   น  ม ฺ ิ  ฯ  ภิยฺโย  จ  สงฺฆสฺมึ  ภิชชฺมาเน  อ ฺมฺป   
เอก  มยฺห  การณา  สงฺโฆ  ภิชชฺตีติ  อิท  การณ  น   
ม ฺ ีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปริมฏุาติ  มุฏสฺสติโน ฯ  วาจาโคจรภาณิโนติ  ราการสฺส   
รสฺสาเทโส  กโต ฯ  วาจาโคจราว  น  สติปฏานโคจรา ฯ  ภาณิโน   
จ  (๑)  กถ  ภาณิโน ฯ  ยาวิจฺฉนฺติ  มุขายาม  ยาว  มขุ  ปสาเรตุ  
อิจฺฉนฺติ  ฯ  ตาว  ปสาเรตฺวา  ภาณิโน ฯ  เอโกป  สงฺฆคารเวน  
มุขสงฺโกจน  น  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  เยน  นีตาติ  เยน  กลเหน  
อิม  นิลลฺชชฺภาว  นีตา  น  ต  วิทูติ  น  ต  ชานนฺติ  
เอว  สาทีนโว  อยนฺติ ฯ   
        เย  จ  ต  อุปนยฺหนฺตีติ  ต  อกโฺกจฺฉิ  มนฺติ  อาทิก   
อาการ  เย  อุปนยฺหนฺติ ฯ  สนนฺตโนติ  โปราโณ ฯ   
        ปเรติ  ปณฺฑิเต  เปตฺวา  ตโต  อ ฺเ  ภณฺฑนการกา   
ปเร  นาม  ฯ  เต  เอตฺถ  สงฺฆมชฺเฌ  กลห  กโรนฺตา  มย    
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                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๓๖ 
 
ยมามเส  อุปรมาม  นสฺสาม  สตต  สมิต  มจฺจุสนฺติก  คจฺฉามาติ   
น  ชานนฺติ ฯ  เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺตีติ  เย  จ  ตตฺถ  ปณฺฑิตา  
มย  มจฺจุโน  สมีป  คจฺฉามาติ  วิชานนฺติ ฯ  ตโต  สมฺมนฺติ   
เมธคาติ  เอว ฺหิ  เต  ชานนฺตา  โยนิโสมนสิการ  อุปฺปาเทตฺวา  
เมธคาน  กลหาน  วูปสมาย  ปฏิปชฺชนฺติ ฯ   
        อฏ ิจฺฉิทาติ  อย  คาถา  ชาตเก  (๑)  อาคตา  พฺรหฺมทตฺต ฺจ   
ทีฆาวุกุมาร ฺจ  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  เตสมฺป   
ตถา  ปวตฺตเวราน  โหติ  สงฺคติ ฯ  กสมฺา  ตุมฺหาก  น  โหติ  
เยส  โว  เนว  มาตาปตูน  อฏ ีนิ  ฉินฺนานิ  น  ปาณา  
หฏา  น  คฺวาสฺสธนานิ  หฏานีติ ฯ   
        สเจ  ลเภถาติอาทิคาถา  ปณฺฑิตสหายสฺส  จ  พาลสหายสฺส   
จ  วณฺณาวณฺณทีปนตฺถ  วุตฺตา ฯ  อภิภุยฺย  สพฺพานิ  ปริสฺสยานีติ  
ปากฏปริสฺสเย  จ  ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสเย  จ  อภิภวิตฺวา  เตน  สทฺธึ  
อตฺตมโน  สติมา  จเรยฺยาติ ฯ   
        ราชาว  รฏ  วิชิตนติฺ  ยถา  อตฺตโน  วิชิต  รฏ   
มหาชนกราชา  จ  อรินฺทมหาราชา  จ  ปหาย  เอกกา   
วิจรึสุ ฯ  เอว  วิจเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  มาตงฺคร ฺเว  นาโคติ  มาตงฺโค   
อร ฺเ  นาโคว ฯ  มาตงฺโคติ  หตฺถี  วุจฺจติ ฯ  นาโคติ   
มหนฺตาธิวจนเมต ฯ  ยถา  หิ  มาตุโปสโก  มาตงฺคนาโค  อร ฺเ    
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                *เลมที่  ๙  อุปกฺกิเลสสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๓๗ 
 
เอโก  จริ  น  จ  ปาปานิ  อกาสิ ฯ  ยถา  จ  ปาลิเลยยฺโก   
เอว  เอโก  จเร  น  จ  ปาปานิ  กยิราติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        พาลกโลณการคาโมติ  อุปาลิคหปติสฺส  โภคคาโม  ฯ  (๑)  
เตนุปสงฺกมีติ  กสฺมา  อุปสงฺกมิ ฯ  คเณ  กิรสฺส  อาทีนว   
ทิสฺวา  เอกวิหารึ  ภิกฺขุ ปสฺสิตุกามตา  อุทปาทิ ฯ  ตสฺมา  สีตาทีหิ  
ปฬิโต  อุณฺหาทีนิ  ปตฺถยมาโน  วิย  อุปสงฺกมิ ฯ  ธมฺมิยา   
กถายาติ  เอกีภาเว  อานิสสปฏิสยุตฺตาย ฯ  เยน  ปาจีนวสทาโย  
ตตฺถ  กสฺมา  อุปสงฺกมิ ฯ  กลหการเก  กิรสฺส  ทิฏาทีนวโต   
สมคฺควาสิโน  ภิกฺขู  ปสสฺิตุกามตา  อุทปาทิ ฯ  ตสฺมา  สีตาทีหิ  
ปฬิโต  อุณฺหาทีนิ  ปตฺถยมาโต   วิย  ตตฺถ  อุปสงฺกมิ ฯ  อายสฺมา  
จ  อนุรุทฺโธติอาทิ  วุตฺตนยเมว ฯ   
        อตฺถ ิ ปน  โวติ  ปจฺฉิมปุจฺฉาย  โลกุตฺตรธมฺม  ปุจฺเฉยฺย ฯ  
โส  ปน  เถราน  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ต  ปจฺุฉิตุ  น  ยุตฺตนฺติ   
ปริกมฺโมภาส  ปุจฺฉติ ฯ  โอภาสเยว  ส ฺชานามาติ  ปริกมโฺมภาส  
ส ฺชานาม  ฯ  ทสฺสน ฺจ  รูปานนฺติ  ทิพฺพจกฺขุนา  รูปทสฺสน ฺจ  
ส ฺชานาม  ฯ  ต ฺจ  นิมตฺิต  น  ปฏิวิชฺฌามาติ  ต ฺจ  
การณ  น  ชานาม ฯ  เยน  โน  โอภาโส  จ  รูปทสฺสน ฺจ   
อนฺตรธายติ ฯ   
        ต  โข  ปน  โว  อนรุุทฺธา  นิมิตฺต  ปฏิวิชฺฌิตพฺพนฺติ   
#  ๑    ม.โลณการคาโม   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๓๘ 
 
ต  โว  การณ  ชานิตพฺพ ฯ  อหมฺป  สุทนฺติ  อนุรุทฺธา  ตุเมฺห 
กึ  น ุ อาฬุเลสฺสนฺติ ฯ  อหมฺป  อิเมหิ  เอกาทสหิ  อุปกฺกิเลเสหิ   
อาฬุลิตปุพฺโพติ  ทสฺเสตุ  อิม  เทสน  อารภิ ฯ  วิจิกิจฺฉา  โข   
เมติอาทีสุ  มหาสตฺตสฺส  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  ทิพฺพจกฺขุนา   
นานาวิธานิ  รูปานิ  ทิสฺวา  อิท  นุ  โข  กึ  อิท  น ุ  
โข  กินฺติ  วิจิกิจฺฉา  อุทปาทิ ฯ  สมาธิ  จวีติ  ปริกมมฺสมาธิ   
จวิ ฯ  โอภาโสติ  ปริกมโฺมภาโสป  อนฺตรธายิ ฯ  ทิพฺพจกฺขุนาป 
รูป  น  ปสฺส ิฯ  อมนสิกาโรติ  รูปานิ  ปสฺสโต  วิจิกิจฺฉา   
อุปฺปชฺชติ ฯ  อิทานิ  กิ ฺจิ  น  มนสิกรสิฺสามีติ  อมนสิกาโร   
อุทปาทิ ฯ   
        ถินมิทธฺนฺติ  กิ ฺจิ  อมนสิกโรนตฺสฺส  ถินมิทธฺ  อุทปาทิ ฯ   
        ฉมฺภิตตฺตนฺติ  หิมวนฺตาภิมุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา   
ทานวรกฺขสอชคราทโย  อทฺทส ฯ  อถสฺส  ฉมฺภิตตฺต  อุทปาทิ ฯ  
อุพฺพิลนฺติ   มยา  ทิฏภย    ปกติยา  โอโลกิยมาน  นตฺถิ  
อทิฏเ  กินนฺาม  ภยนฺติ  จินฺตยโต  อุพฺพิลาวิตตฺต  อุทปาทิ ฯ   
สกิเทวาติ  เอกปฺปโยเคเนว  ป ฺจ  นิธกิุมฺภิโยป  ปสฺเสยฺย ฯ   
        ทฏุ ุลฺลนฺติ  มยา  วีรยิ  คาฬฺห  ปคฺคหิต ฯ  เตน  เม   
อุพฺพิล  อุปฺปนฺนนฺติ  วีริย  สิถลิมกาสิ ฯ  ตโต  กายทรโถ   
กายทุฏ ุลฺล  กายาลสิย  อุทปาทิ ฯ   
        อจฺจารทฺธวีริยนฺติ  มม  วีริย  สถิลิ  กโรโต  ทฏุ ุลฺล  อุปฺปนฺนนฺติ    
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                *เลมที่  ๙  อุปกฺกิเลสสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๓๙ 
 
ปุน  วีริย  ปคฺคณฺหโต  อจฺจารทฺธวีริย  อุทปาทิ ฯ  ปตเมยฺยาติ   
มเรยฺย ฯ   
        อติลีนวีริยนฺติ  มม  วีริย  ปคฺคณฺหโต  เอว  ชาตนฺติ  ปุน  
วีริย  สถิิล  กโรโต  อติลีนวีริย  อุทปาทิ ฯ   
        อภิชปฺปาติ  เทวโลกาภิมุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  เทวสงฺฆ   
ปสฺสโต   ตณฺหา  อุทปาทิ  นานตฺตส ฺาติ  มยฺห  เอกชาติก   
รูป  มนสกิโรนฺตสฺส  อภิชปฺปา  อุปฺปนฺนา  นานาวิธรูป   
มนสิกริสฺสามีติ  กาเลน  เทวโลกาภิมุข  วฑฺเฒตฺวา  นานา- 
วิธานิ  รูปานิ  มนสิกโรโต  นานตฺตส ฺา  อุทปาทิ ฯ   
        อตินิชฌฺายิตตฺตนฺติ  มยฺห  นานาวิธานิ  รูปานิ   
มนสิกโรนฺตสฺส  นานตฺตสณฺา  อุทปาทิ ฯ  อิฏ  วา  อนิฏ   
วา  เอกชาติกเมว  มนสิกริสฺสามีติ  ตถา  มนสิกโรโต  
อตินิชฺฌายิตตฺต  รูป  อุทปาทิ ฯ   
        โอภาสนิมิตฺต  มนสิ  กโรมีติ  ปรกิมฺโมภาสเมว  มนสิกโรมิ ฯ   
น  จ  รูปานิ  ปสฺสามีติ  ทิพพจกฺขุนา  วิสยรูปเมว  มนสิกโรมิ ฯ   
        ปริตฺต ฺเจว  โอภาสนฺติ  ปริตฺตกฏาเน  โอภาส ฯ   
ปริตฺตานิ  จ  รูปานีติ  ปรตฺิตกฏาเน  รูปานิ ฯ  วิปริยาเยน  ทุติย- 
วาโร  เวทิตพฺโพ ฯ  ปริตฺโต  สมาธีติ  ปริตฺตโก  ปริกมฺโมภาโส ฯ  
โอภาสปริตฺตต  (๑)  ห ิ สนฺธาย  อิธ  ปริกมฺมสมาธิ  ปริตฺโตติ   
วุตฺโต ฯ  ปรตฺิต  เม  ตสฺม ึ สมเยติ  ตสฺมึ  สมเย  ทิพฺพจกฺขุมป    
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ปริตฺตก  โหติ ฯ  อปฺปมาณวาเรป  เอเสว  นโย ฯ   
        อวิตกฺกมฺป  วิจารมตฺตนฺติ  ป ฺจกนเย  ทุติยชฺฌานสมาธิ  ฯ   
อวิตกฺกมฺป  อวิจารนฺติ  จตุกฺกนเยป  ป ฺจกนเยป  ฌานตฺตย- 
สมาธิ ฯ  สปปฺติกนฺติ  ทุกติกชฺฌานสมาธิ  นิปฺปติกนฺติ   
ทุกชฺฌานสมาธิ  ฯ  สาตสหคตนฺติ  ติกจตุกฺกชฺฌานสมาธิ  ฯ   
อุเปกฺขาสหคตนฺติ  จตุกฺกนเย  จตุตฺถชฌฺานสมาธิ  ป ฺจกนเย  
ป ฺจมชฺฌานสมาธิ   ฯ   
        กทา  ปน  ภควา  อิม  ติวิธ  สมาธึ  ภาเวสิ ฯ  มหา- 
โพธิมูเล  นิสนิฺโน  ปจฺฉิมยาเม.  ภควโต  หิ  ปมมคฺโค  
ปมชฺฌานิโก  อโหส ิฯ  ทุติยาทโย  ทติุยตติยจตุตฺถชฺฌานิกา ฯ  
ป ฺจกนเย  ป ฺจมชฺฌานสฺส  มคฺโค  นตฺถีติ  โส  โลกโิย   
อโหสีติ  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสก  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ   ฯ   
                                อุปกกฺิเลสสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                อฏม   ฯ 
                                        __________________  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๗๔๑ 
 
                                        พาลปณฺฑิตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  พาลปณฺฑิตสุตฺต ฯ  ตตฺถ  พาลลกฺขณานีติ   
พาโล  อยนฺติ  เอเตหิ  ลกฺขิยติ  ายตีติ  พาลลกฺขณานิ ฯ   
ตาเนว  ตสฺส  ส ฺชานนการณานีติ  พาลนิมิตฺตานิ ฯ   
พาลสฺส  อปทานานีติ  พาลาปทานานิ  ฯ  ทุจฺจินฺติตจินฺตีติ   
จินฺตยนฺโต  อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทสฺสนวเสน  ทุจฺจินฺติตเมว   
จินฺเตติ ฯ  ทุพฺภาสิตภาสีติ  ภาสมาโนป  มุสาวาทาทิเภท   
ทุพฺภาสิตเมว  ภาสติ  ฯ  ทกฺุกฏกมฺมการีติ  กโรนฺโตป  ปาณาติ- 
ปาตาทิรเสน  ทุกฺกฏกมฺมเมว  กโรติ  ฯ  ตตฺร  เจติ  ยตฺถ  นิสินโฺน  
ตสฺส  ปริสติ ฯ  ตชชฺ  ตสฺสารุปฺปนฺติ  ตชฺชาติก  ตทนุจฺฉวิก  
ป ฺจนฺน  เวราน  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกอาทีนวปฺปฏิสยุตฺตนฺติ   
อธิปฺปาโย ฯ  ตตฺราติ  ตาย  กถาย  กจฺฉมานาย ฯ  พาลนฺติอาทีนิ   
สามิอตฺเถ  อุปโยควจน ฯ   
        โอลมฺพนฺตีติ  อุปฏหนฺติ ฯ  เสสปททฺวย  ตสฺเสว  เววจน   ฯ   
โอลมฺพนาทิอากาเรน  หิ  ตานิ  อุปฏหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอว  วุตฺต ฯ   
ปวิยา  โอลมฺพนฺตีติ  ปวิตเล  ปตฺถรนฺติ ฯ  เสสปททฺวย  ตสฺเสว   
เววจน ฯ  ปตฺถรณากาโรเยว  เหส ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  พาลสฺสาติ   
ตสฺมึ  อุปฏานากาเร  อาปาถคเต  พาลสฺส  เอว  โหติ ฯ   
        เอตทโวจาติ  อนุสนฺธิกุสโล  ภิกฺขุ  นิรยสฺส  อุปมา  กาตุ   
น  สกฺกาติ  น  ภควา  วทติ  น  สุกราติ  ปน  วทติ    
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น  สุกร  ปน  สกฺกา  โหติ  กาตุ ฯ  หนฺทาห  ทสพล  อุปม   
การาเปมีติ  จินฺเตตฺวา  เอต  สกฺกา  ภนฺเตติ  วจน  อโวจ ฯ   
หเนยฺยุนฺติ  วินิวิชฺฌิตฺวา  คมนวเสน  ยถา  เอกสฺมึ  าเน  เทฺว  
ปหารา  นิปตนฺติ ฯ  เอว  หเนยฺยุ ฯ  เตนสฺส  เทฺว  วณมุขสตานิ   
โหนฺติ ฯ  อิโต  อุตฺตริป  เอเสว  นโย ฯ   
        ปาณิมตฺตนฺติ  อนฺโตมุฏ ิย  สณฺหนมตฺต ฯ  สงฺขมฺป  น   
อุเปตีติ  คณนมตฺตมฺป  น  คจฺฉติ ฯ  กลภาคมฺปติ  สติม  กลลฺ   
สหสฺสิม   สตสหสฺสิม  วา  กล  อุปคจฺฉตีติป  วตฺตพฺพต  น  
อุเปติ ฯ  อุปนิธมฺปติ  อุปนิกฺเขปนมตฺตมฺป  น  อุเปติ ฯ  โอโลเกนฺตสฺส   
โอโลกิตมตฺตมฺป  นตฺถิ ฯ  ตตฺต  อโยขิลนฺติ  ติคาวุต  อตฺตภาว   
สมฺปชฺชลิตาย  โลหปวิยา  อุตฺตานก  นิปชฺชาเปตฺวา  ตสฺส  ทกขิฺณ- 
หตฺเถ  ตาลปฺปมาณ  อยสูล  ปเวเสนฺติ ฯ  ตถา  วามหตฺถาทีสุ  
ยถา  จ  อุตฺตานก  นิปชชฺาเปตฺวา ฯ  เอว  อุเรนป  ทกฺขิณปสฺเสนป   
วามปสฺเสนป  นิปชฺชาเปตฺวา  ต  กมฺมการณ  กโรนฺติเยว ฯ   
สเวเสตฺวาติ  สมฺปชฺชลิตาย  โลหปวิยา  ติคาวุต  อตฺตภาว   
นิปชฺชาเปตฺวา ฯ  กุารีหติี  มหตีหิ  เคหสฺส  เอกปกฺขฉทนมตฺตาหิ   
กุารีหิ  ตจฺฉนฺติ ฯ  โลหิต  นท ี หุตฺวา  สนฺทติ ฯ  โลหิต 
ปวิโต  ชาลา  อุฏหิตฺวา  ตจฺฉิตฏาน  คณฺหนฺติ ฯ  มหาทุกฺข   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ตจฺฉนฺตา  ปน  สุตฺตาหต  กริตฺวา  ทาร ู วิย   
อฏสมฺป  ฉฬสมฺป  กโรนฺติ ฯ  วาสีหีติ  มหาสุปฺปปฺปมาณวาสีหิ   ฯ    
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ตาหิ  ตจฺฉนฺตา  ตจโต  ยาว  อฏ ีนิ  สณิก  ตจฺฉนฺติ ฯ  ตจฺฉิต   
ตจฺฉิต  ปฏิปากติก  โหติ ฯ  รเถ  โยเชตฺวาติ  สทฺธึ  ยุคโยตฺตป ฺจรจกฺก- 
กุพฺพรปาจเนหิ  สพฺพโต  สมฺปชฺชลิเต  รเถ  โยเชตฺวา ฯ  มหนฺตนฺติ   
มหากูฏาคารปฺปมาณ ฯ  อาโรเปนฺตีติ  สมฺปชชฺลิเตหิ  อยมุคฺคเรหิ  
โปเถนฺตา  อาโรเปนฺติ ฯ  สกิมฺป  อุทฺธนฺติ  สุปกฺกถุติาย  อุกฺขลิยา  
ปกฺขิตฺตตณฺฑุลา  วิย  อุทธฺ  อโธ  ติริย ฺจ  คจฺฉติ ฯ 
        ภาคโส  มิโตติ  ภาเค  เปตฺวา  เปตฺวา  วิภตฺโต ฯ  
ปริยนฺโตติ  ปริกฺขิตฺโต ฯ  อยสาติ  อุปริ  อยปฏเฏน  ฉาทิโต ฯ   
        สมนฺตา  โยชนสต  ผริตฺวา  ติฏตีติ  เอว  ผรตฺิวา   
ติฏติ ฯ  ยถา  สมนฺตา  โยชนสเต  าเน  ตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส   
อกฺขีนิ  ยกมโคฬกา  วิย  นิกฺขมนฺติ ฯ  น  สุกรา  อกฺขาเนน   
ปาปุณิตุนฺติ  นิรโย  นาม  เอวมฺป  ทุกฺโขติ  วสฺสสต  วสฺสสหสฺส   
กเถนฺเตนาป  มตฺถก  ปาเปตฺวา  กเถตุ  น  สุกราติ  อตฺโถ ฯ   
        ทนฺตุลฺเลหกนฺติ  ทนเฺตหิ  อุลฺเลหิตฺวา  (๑)  ลุ ฺจิตฺวาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  รสาโทติ  รสเคเธน  ปริภุตฺตรโส ฯ   
        อ ฺม ฺขาทิกาติ  อ ฺม ฺขาทน ฯ   
        ทุพฺพณฺโณติ  ทุรโูป ฯ  ทุทฺทสิโกติ  ทารกาน  ภยาปนตฺถ   
กตยกฺโข  วิย  ทุทฺทโส ฯ  โอโกฏิมโกติ  ลกุณฺฑโก  ปวิฏคีโว   
มโหทโร ฯ  กาโณติ  เอกกฺขิกาโณ  วา  อุภยกฺขิกาโณ  วา  ฯ  กณีุติ    
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เอกหตฺถกุณี  วา ฯ  อุภยถกุณิ  วา  ปกขฺหโตติ  (๑)  ปสปฺป  ฯ  
โส  กาเยนาติ  อิทมสฺส  ทุกฺขานุปพนฺธทสฺสนตฺถ  อารทฺธ ฯ   
        กลิคฺคเหนาติ  ปราชเยน ฯ  อธิพนฺธ  นิคจฺเฉยฺยาติ  ยสฺมา   
พหุ  ชโิต  สพฺพสาปเตยฺยมฺปสฺส  นปปฺโหติ ฯ  ตสฺมา  อตฺตนาป   
พนฺธ  นิคจฺเฉยฺย ฯ (๒) เกวลา  ปริปรูา  พาลภูมีติ  พาโล  ตีณิ   
ทุจฺจริตานิ  ปูเรตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตติ ฯ  ตตฺถ  ปกกฺาวเสเสน  
มนุสฺสตฺต  อาคโต  ป ฺจสุ  นีจกุเลสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  ปุน  
ตีณิ  ทุจฺจริตานิ  ปูเรตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตตีติ  อย  สกลา   
ปริปุณฺณา  พาลภูมิ ฯ   
        ปณฺฑิตลกฺขณานีติอาทิ  วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพ   ฯ   
สุจินฺติตจินฺตีติอาทีนิ  เจตฺถ  มโนสุจรติาทีน  วเสน  โยเชตพฺพานิ  ฯ   
 
                                        จกฺกรตนวณฺณนา   
        สีสนฺหาตสฺสาติ  สีเสน  สทฺธ ึ คนฺโธทเกน  นฺหาตสฺส ฯ   
อุโปสถิกสฺสาติ  สมาทินฺนอุโปสถงฺคสฺส ฯ  อุปริปาสาทวรคตสฺสาติ   
ปาสาทวรสฺส  อุปร ิ คตสฺส ฯ  สุโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  ปาสาทวรสฺส  
อุปริ  มหาตเล  สิรีคพฺภ  ปวิสิตฺวา  สีลานิ  อาวชฺชนฺตสฺส ฯ   
ตทา  กิร  ราชา  ปาโตว  สตสหสฺส  วิสฺสชฺเชตฺวา  มหาทาน  
ทตฺวา  ปุนป  โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  สีส  นฺหายิตฺวา   
กตปาตราโส  สุทฺธ  อุตฺตราสงฺค  เอกส  กตฺวา  อุปริ  ปาสาทสฺส    
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สิรีสยเน  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสินฺโน  อตฺตโน  ทานมม- 
ปุ ฺสมุทย  อาวชฺเชตฺวา  นิสีทติ ฯ  อย  สพฺพจกฺกวตฺตีน   
ธมฺมตา ฯ   
        เตส  ต  อาวชฺชนฺตานเยว  วุตฺตปฺปการปุ ฺกมฺมปจฺจย   
อุตุสมุฏาน  นีลมณิสงฺฆาฏสทิส  ปาจีนสมุทฺทชลตล  ฉินฺทมาน  
วิย  อากาส  อล  กุรุมาน  (๑)  วิย  ทิพฺพ  จกฺกรตน  ปาตุภวติ ฯ   
ตยิท  ทิพฺพานุภาวยุตฺตตฺตา  ทิพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  สหสฺส  อสฺส   
อรานนฺติ  สหสฺสาร ฯ  สห  เนมิยา  สห  นาภิยา  จาติ   
สเนมิก  สนาภิก ฯ  สพฺเพหิ  อากาเรหิ  ปริปูรนฺติ  สพฺพาการ- 
ปริปูร ฯ   
        ตตฺถ  จกฺก  จ  ต  รติชนนฏเน  รตน ฺจาติ  จกฺกรตน ฯ  
ยาย  ปน  ต  นาภิยา  สนาภิกนฺติ  วุตฺต ฯ  สา  อินฺทนีลม- 
ณิมยา  โหติ ฯ  มชฺเฌ  ปนสฺสา  รชตมยา  ปนาฬิ ฯ  ยาย  สุทฺธสินิทฺธ- 
ทนฺตปนฺติยา  หสมาน  วิย  วิโรจติ ฯ  มชฺเฌ  ฉิทฺเทน  วิย จ 
จนฺทมณฺฑเลน  อุโภสุป  พาหิรนฺเตสุ  รชตปฏเฏน  กตปริกฺเขปา 
โหติ ฯ  เตสุ  ปนสฺสา  นาภิปนาฬิปริกฺเขปปฏเฏสุ  ยุตฺตฏาน-   
ปริจฺเฉทเลขา  สุวิภตฺตาว  หุตฺวา  ป ฺายนฺติ ฯ  อย  ตาวสฺส  
นาภิยา  สพฺพาการปริปูรตา ฯ   
        เยหิ  ปน  ต  อเรหิ  สหสฺสารนฺติ  วุตฺต ฯ  
เต  สตฺตรตนมยา  สูริยรสมฺิโย  วิย  ปภาสมฺปนฺนา  โหนฺติ   ฯ    
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เตสมฺป  ฆฏมณิกปริจฺเฉทเลขาทีนิ  สุวิภตฺตาเนว  ป ฺายนฺติ ฯ   
อยมสฺส  อราน  สพฺพาการปริปูรตา ฯ   
        ยาย  ปน  ต  เนมิยา  สห  สเนมิกนฺติ  วุตฺต ฯ  สา   
พาลสูริยรสมฺิกลาปสิรึ   อวหสมานา  วิย  สรุตฺตสุทฺธสินิทฺธ- 
ปวาฬมยา  โหติ ฯ  สนฺธสีุ  ปนสฺสา  ส ฺฌาราคสสฺสิริกรตฺต- 
ชมฺโพนทปฏฏา  วฏฏปริจฺเฉทเลขา  จ  สุวิภตฺตา  ป ฺายนฺติ ฯ   
อยมสฺส  เนมิยา  สพฺพาการปริปูรตา ฯ   
        เนมิมณฺฑลปฏ ิย  ปนสฺส  ทสนนฺ  ทสนฺน  อรานมนฺตเร   
ธมนวโส  วิย  อนฺโต  สสุิโร  ฉิทฺทมณฺฑลจิตฺโต  วาตคาหี   
ปวาฬทณฺโฑ  โหติ ฯ  ยสสฺ  วาเตริตสฺส  กุสลสมนฺนาหตสฺส   
ป ฺจงฺคิกสฺส  ตูริยสฺส  วิย  สทฺโท  วคฺคุ  จ  รชนีโย  จ   
กมณีโย  โหติ ฯ  ตสฺส  โข  ปน  ปวาฬทณฺฑสฺส  อุปริ  เสตจฺฉตฺต   
อุโภสุ  ปสฺเสสุ  สโมสรติกุสุมทามปนฺติโยติ  เอว  สโมสริต- 
กุสุมทามปนฺติสตทฺวยปริวาเรน  เสตจฺฉตฺตสตธารินา  ปวาฬ- 
ทณฺฑสเตน  สมุปโสภิตเนมิปริกฺเขปสฺส  ทฺวินฺนมปฺ  นาภิปนาฬีน  
อนฺโต  เทฺว  สีหมุขานิ  โหนฺติ ฯ  เยหิ  ตาลกฺขนฺธปฺปมาณ-  
ปุณฺณจนฺทกิรณกลาปสสฺสิริกา  ตรุณรวิสมานรตฺตกมฺพลเคณฺฑุก- 
ปริยนฺตา  อากาสคงฺคาคติโสภ  อภิภวมานา  วิย  เทฺว   
มุตฺตกลาปา  โอลมฺพนฺติ ฯ  เยหิ  จกฺกรตเนน สทฺธึ อากาเส  
สมฺปริวตฺตมาเนหิ ตีณิ จกฺกานิ เอกโต ปริวตฺตนฺตานิ วิย    
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                *เลมที่  ๙ พาลปณฺฑิตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๔๗ 
 
ขายนฺติ ฯ  อยมสฺส  สพฺพโส  สพฺพาการปริปูรตา ฯ   
        ต  ปเนต  เอว  สพฺพาการปริปูร  ปกติยา  สายมาสภตฺต   
ภุ ฺชิตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  ฆรทฺวาเร  ป ฺตฺตาสเนสุ  นิสีทตฺิวา   
ปวตฺตกถาสลฺลาเปสุ  มนสฺุเสสุ  วีถิจตุกฺกาทีสุ  กฬีมาเน   
ทารกชเน  นาติอุจฺเจน  นาตินีเจน  วนสณฺฑมตฺถกาสนฺเนน  
อากาสปฺปเทเสน  อุปโสภยมาน  วิย  รุกฺขสาขคฺคานิ ฯ  ทฺวาทส- 
โยชนโต  ปฏาย  สุยฺยมาเนน  มธุรสสฺเรน  สตฺตาน  โสตานิ   
โอธาปยมาน  โยชนโต  ปฏาย  นานปฺปภาสมุทยสมุชฺชเลน   
วณฺเณน  นยนานิ  สมากฑฺฒนฺต  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  
ปุ ฺานุภาว  อุคฺโฆสยนฺต  วิย  ราชธานิอภิมุข  อาคจฺฉติ ฯ   
        อถ  ตสฺส  จกฺกรตนสฺส  สทฺทสสฺวเนเนว  กุโต  น ุ  
โข  อย  สทฺโทติ  อาวชฺชติหทยาน  ปุรตฺถิมทิส  โอโลกยมานาน  
เตส  มนุสฺสาน  อ ฺตโร  อ ฺตร  เอวมาห  ปสฺส  โภ   
อจฺฉริย   ปุณฺณจนฺโท  ปุพฺเพ    เอโก  อุคฺคจฺฉติ ฯ  อชฺช  ปน   
ทุติโย  อุคฺคโต ฯ  เอต  ห ิ ราชหสมิถุน  วิย  ปุณฺณจนฺทมิถุน  
ปุพฺพาปริเยน  คคนตล  อภิลงฺฆตีติ ฯ  ตม ฺโ  อาห  กึ  กเถสิ   
สมฺม  กห  นาม  ตยา  เทฺว  ปุณฺณจนฺทา  เอกโต  อุคฺคจฺฉนฺตา   
ทิฏปุพฺพา  นนุ  เอส  ตปนียรสิธาโร  ป ฺชรกิรโณ  ทิวากโร   
อุคฺคโตติ ฯ  ตม ฺโ  สิต  กตฺวา  เอวมาห  กึ  อุมฺมตฺโตสิ  
นนุ  โข  อิทานิเมว  ทิวากโร  อตฺถงฺคโต ฯ  โส  กถ  อิม  ปุณฺณจนฺท    
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                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๔๘ 
 
อนุพนฺธมาโน  อุคฺคจฺฉิสฺสติ ฯ  อทฺธา  ปเนต  อเนกรตนปฺปภา- 
สมุชฺชล   เอกสฺส  ปุ ฺวโต  วิมาน  ภวิสฺสตีติ ฯ  เต  สพฺเพป   
อปสาทยนฺตา   อ ฺเ  เอวมาหสุ  กึ  พหุ  วิปฺปลปถ ฯ  เนเวส  
ปุณฺณจนฺโท  น  สูริโย  น  เทววิมาน  นเหเตส  เอวรูปา  
สิริสมฺปตฺติ  อตฺถิ ฯ  จกฺกรตเนน  ปเนเตน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
        เอว  ปวตฺตสลฺลาปสฺเสว  ตสฺส  ชนสฺส  จนฺทมณฺฑล  โอหาย  ต   
จกฺกรตน  อภิมุข  โหติ ฯ  ตโต  เตหิ  กสฺส  น ุ โข  อิท   
นิพฺพตฺตนฺติ  วุตฺเต  ภวนฺติ  วตฺตาโร  น  กสฺสจิ  อ ฺสฺส ฯ   นน ุ 
อมฺหาก  ราชา  ปูริตจกฺกวตฺติวตฺโต ฯ  ตสฺเสต  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ   
อถ  โส  จ  มหาชโน ฯ  โย  จ  อ ฺโ  ปสฺสติ ฯ  สพฺโพ  จกฺกรตนเมว  
อนุคจฺฉติ ฯ  ตมฺป  จกฺกรตน  ร ฺโเยว  อตฺถาย  อตฺตโน   
อาคตภาว  าเปตุกาม  วิย  สตฺตกฺขตฺตุ  ปาการมตฺถเกเนว  นคร   
อนุสยายิตฺวา  ร ฺโ  อนเฺตปุร  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อนฺเตปุรสฺส   
อุตฺตรสีหป ฺชรอาสนฺเน   าเน  ยถา  คนฺธปุปฺผาทีหิ  สุเขน  สกฺกา   
โหติ  ปูเชตุ ฯ  เอว  อกฺขาหต  วิย  ติฏติ ฯ   
        เอว   ิตสฺส  ปนสฺส  วาตปานจฺฉิทฺทาทีหิ  ปวิสิตฺวา   
นานาวิราครตนปฺปภาสมุชฺชล  อนฺโตปาสาท   กุรมุาน  ปภา- 
สมูห  ทิสฺวา  ทสฺสนตฺถาย  ส ฺชาตาภิลาโส  ราชา  โหติ ฯ   
ปริชโนปสฺส  ปยวจนปาภเตน  อาคนฺตฺวา  ตมตฺถ  นิเวเทติ ฯ  อถ    
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                *เลมที่  ๙ พาลปณฺฑิตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๔๙ 
 
ราชา  พลวปติปาโมชฺชผุฏสรีโร  ปลฺลงฺก  โมเจตฺวา  อุฏายาสนา   
สีหป ฺชรสมีป  คนฺตฺวา  ต  จกฺกรตน  ทิสฺวา  สุต  โข  ปน   
เมตนฺติอาทิก  จินฺตน  จินตฺยติ  ฯ   เตน  วุตฺต  ทิสฺวาน  ร ฺโ   
ขตฺติยสฺส  ฯเป ฯ  อสฺส  น ุ โข  อห  ราชา  จกฺกวตฺตีติ ฯ   
ตตฺถ  โส  โหติ  ราชา  จกฺกวตฺตีติ  กตฺิตาวตา  จกฺกวตฺตี   
โหติ ฯ  เอกงฺคุลทฺวงฺคุลมตฺตมฺป  จกฺกรตเน  อากาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปวตฺตเต    
        อิทานิ  ตสฺส  ปตฺตวิธาเน   ย  กาตพฺพ   ต  (๑)  ทสฺเสนฺโต   
อถ  โข  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อุฏายาสนาติ  นิสินฺนาสนโต   
อุฏหิตฺวา  จกฺกรตนสมีป  อาคนฺตฺวา ฯ  ภิงฺคาร  คเหตฺวาติ   
หตฺถิโสณฺฑสทิสปนาฬึ  สุวณฺณภิงฺคาร  อุกฺขิปตฺวา  วาเมน   
หตฺเถน  อุทก  คเหตฺวา ฯ  ปวตฺตตุ  ภว  จกฺกรตน ฯ  อภิวิชินาตุ  
ภว  จกฺกรตนนฺติ ฯ  อนวฺเทว  ราชา  จกฺกวตฺตี  สทฺธึ  จตุรงฺ- 
คินิยา  เสนายาติ  สพฺพจกฺกวตฺตีน  หิ  อุทเกน  อภิสิ ฺจิตฺวา   
อภิวิชานาตุ  ภว  จกฺกรตนนฺติ  วจนสมนนฺตรเมว  เวหาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  จกฺกรตน  ปวตฺตติ ฯ  ยสฺส  ปวตฺติสมกาลเมว   
โส  ราชา  จกฺกวตฺตี  นาม  โหติ ฯ   
        ปวตฺเต  ปน  จกฺกรตเน  ต  อนุพนฺธมาโนว  ราชา  จกฺกวตฺติ 
ยานวร  อารยฺุห  เวหาส  อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ  อถสฺส  ฉตฺตจามราทิ- 
หตฺโถ  (๒)  ปริชโน  เจว  อนฺเตปุรชโน  จ   ฯ  ตโต  นานปฺปการ- 
๑  ม.  ปวตฺติวิธาเน  กาตพฺพ   ฯ  ๒  ม.  ฉตฺตจามริหตฺโถ   ฯ  
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ก ฺจุกกวจาทิสนฺนาหวิภูสิเตน  วิวิธูปหรณปฺปภาสมุชฺชลิตสมสฺสิต- 
ธชปฏากปฏมิณฺฑิเตน  อตฺตโน  พลกาเยน สทฺธึ  อุปราช- 
เสนาปติปฺปภูตโยป  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ราชานเมว   
ปริวาเรนฺติ ฯ  ราชยุตฺตา  ปน  ชนสงฺคหตฺถ  นครวีถีสุ  เภริโย   
จราเปนฺติ  ตาตา  อมฺหาก  ร ฺโ  จกกฺรตน  นิพฺพตฺต   
อตฺตโน  อตฺตโน  วิภวานุรูเปน  มณฺฑิตปสาธิตา  สนฺนิปตถาติ ฯ   
มหาชโน  ปน  ปกติยา  จกฺกรตนสทฺเทเนว  สพฺพกิจฺจานิ   
ปหาย  คนฺธปุปฺผาทีนิ  อาทาย  สนฺนิปติโตว ฯ  โสป  สพฺโพ  
เวหาส  อพฺภุคฺคนตฺวา  ราชานเมว  ปรวิาเรติ ฯ   ยสสฺ  หิ   
ร ฺา  สทฺธึ  คนฺตุกามตา  อุปฺปชชฺติ ฯ  โส  อากาสคโต   
โหติ ฯ  เอว  ทฺวาทสโยชนายามวิตฺถารา  ปริสา  โหติ ฯ  ตตฺถ   
เอกปุริโสป  ฉินฺนภินฺนสรีโร  วา  กิลฏิวตฺโถ  วา  นตฺถ ิฯ   
สุจิปริวาโร  หิ  ราชา  จกกฺวตฺติ ฯ  จกกฺวตฺติปริสา  นาม  วิชฺชาธรปริสา   
วิย  อากาเส  คจฺฉมานา  อินฺทนีลมณิตเล  วิปฺปกิณฺณรตนสทิสา   
โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  อนฺวเทว  ราชา  จกฺกวตฺตี  สทธฺึ  จตุรงฺ- 
คินิยา  เสนายาติ ฯ   
        ตมฺป  จกฺกรตน  รุกขฺคฺคาน  อุปรูปริ  นาติอุจฺเจน  
คคนปฺปเทเสน  ปวตฺตติ ฯ  ยถา  รุกฺขาน  ปุปฺผผลปลฺลเวหิ   
อตฺถิกา  ตานิ  สุเขน  คเหตุ  สกฺโกนฺติ ฯ  ภูมิย   ิตา  เอส   
ราชา ฯ  เอส  อุปราชา ฯ  เอส  เสนาปตีติ  สลลฺกฺเขตุ  สกโฺกนฺติ ฯ    
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                *เลมที่  ๙ พาลปณฺฑิตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๕๑ 
 
านาทีสุป  อิริยาปเถสุ  โย  เยน  อิจฺฉติ ฯ  โส  เตเนว   
คจฺฉติ   ฯ  จิตฺตกมฺมาทิสิปฺปปสุตา  เจตฺถ  อตฺตโน  อตฺตโน  
กิจฺจ  กโรนฺตาเยว  คจฺฉนฺติ ฯ  ยเถว  ห ิ ภูมิย ฯ  ตถา  เนส   
สพฺพกิจฺจานิ  อากาเส  อิชฺฌนฺติ ฯ  เอว  จกฺกวตฺติปริส  คเหตฺวา 
ต  จกฺกรตน  วามปสฺเสน  สิเนรุ  ปหาย  สมุทฺทสฺส  อุปริภาเคน   
อฏโยชนสหสฺสปฺปมาณ  ปุพฺพวิเทห  คจฺฉติ ฯ   
        ตตฺถ  โย  วินิพฺเพเธน  ทฺวาทสโยชนาย  ปริกเฺขปโต  ฉตฺตึส 
โยชนปริสาย  สนฺนิเวสกขฺโม  สลุภาหารูปกรโณ  ฉายูทก- 
สมฺปนฺโน  สจิุสมตโล  รมณีโย  ภูมิภาโค ฯ  ตสฺส  อุปริภาเคน 
ต  จกฺกรตน  อากาเส  อกฺขาหต  วิย  ติฏติ ฯ  อถ  เตน   
ส ฺาเณน  โส  มหาชโน  โอตริตฺวา  ยถารุจิ  นฺหาน- 
โภชนาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  กโรนฺโต  วาส  กปฺเปติ ฯ  เตน  วุตฺต   
ยสฺมึ  โข  ปน  ภิกฺขเว  ปเทเส  ต  จกกฺรตน  ปติฏาติ  
ตตฺถ  ราชา  จกฺกวตฺตี  วาส  อุเปติ  สทธฺึ  จตุรงฺคินิยา  
เสนายาติ ฯ   
        เอว  วาส  อุปคเต  จกฺกวตฺติมฺหิ  เย  ตตฺถ  ราชาโน  
เต  ปรจกฺก  อาคตนฺติ  สุตฺวาป  น  พลกาย  สนฺนปิาเตตฺวา 
ยุทฺธสชฺชา  โหนฺติ ฯ  จกฺกรตนสฺส  ห ิ อุปฺปตฺติสมนนฺตรเมว  
นตฺถิ  โส  สตฺโต  นาม ฯ  โย  ปจฺจตฺถิกส ฺาย  ราชาน  อารพฺภ   
อาวุธ  อุกฺขิปตุ  วิสเหยฺย   อย  อานุภาโว  จกฺกรตนสฺส ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 752 

                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๕๒ 
 
                        จกฺกานุภาเวน  หิ  ตสฺส  ร ฺโ   
                        อร ี อเสสา  ทมถ  อุเปนฺติ   
                        อรินฺทม  นาม  นราธิปสฺส   
                        เตเนว  ต  วุจฺจติ  ตสฺส  จกฺก ฯ   
        ตสฺมา  สพฺเพป  เต  ราชาโน  อตฺตโน  อตฺตโน  รชฺชสริ-ิ 
วิภวานุรูป  วิภว   คเหตฺวา  ต  ราชาน  อารพฺภ    อุปคมฺม  โอนตสิรา (๑)  
อตฺตโน  โมฬิยมณิปฺปภาภิเสเกนสฺส  ปาทปูช  กโรนฺตา  
เอหิ  โข  มหาราชาติอาทีหิ  วจเนหิ  ตสฺส  กิงฺการ- 
ปฏิสฺสาวิต  อาปชฺชนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  เย  โข  ปน  ภิกฺขเว   
ปุรตฺถิมาย  อนุสาส  มหาราชาติ ฯ   
        ตตฺถ  สวฺาคตนฺติ  สุอาคมน ฯ  เอกสฺมึ  หิ  อาคเต   
โสจนฺติ ฯ  คเต  นนฺทนฺติ ฯ  เอกสฺมึ  อาคเต  นนฺทนฺติ  คเต  โสจนฺติ  
ตาทิโส  ตฺว  อาคตนนฺทโน  คมนโสจโน ฯ  ตสฺมา  ตว  อาคมน   
สุอาคมนนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอว  วุตฺเต  ปน  จกฺกวตฺตีนาป  
เอตฺตก  นาม  เม  อนุวสฺส  พล ึ อุปกปฺเปถาติ  วทติ  นาป   
อ ฺสฺส  โภค  อจฺฉินฺทิตฺวา  อ ฺสฺส  เทติ ฯ  อตฺตโน  ปน   
ธมฺมราชภาวสฺส  อนุรูปาย  ป ฺาย  ปาณาติปาตาทีนิ   
อุปปริกฺขิตฺวา  เปมนีเยน  ม ฺชุนา  สเรน  ปสฺสถ  ตาตา  
ปาณาติปาโต  นาเมส  อาเสวิโต  ภาวิโต  พหุลกีโต  นิรย- 
สวตฺตนิโก  โหตีติอาทินา  นเยน  ธมมฺ  เทเสตฺวา  ปาโณ  น    
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หนฺตพฺโพติอาทิก  โอวาท  เทติ ฯ  เตน  วุตฺต  ราชา  จกฺกวตฺติ   
เอวมาห  ปาโณ  น  หนฺตพฺโพ   ฯเป ฯ  ยถาภุตฺต ฺจ  ภุ ฺชถาติ   
        ก ึ ปน  สพฺเพป  ร ฺโ  อิม  โอวาท  คณฺหนฺตีติ  
พุทฺธสฺสาป  ตาว  สพฺเพ  น  คณฺหนฺติ ฯ  ร ฺโ  ก ึ คณฺหิสฺสนฺติ  
ตสฺมา  เย  ปณฺฑิตา  วิภาวิโน ฯ  เต  คณฺหนฺติ ฯ  สพฺเพ  ปน   
อนุยนฺตา  ภวนฺติ ฯ  ตสฺมา  เย  โข  ปน  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
        อถ  ต  จกฺกรตน  เอว  ปุพฺพวิเทหวาสีน  โอวาเท  ทินฺเน   
กตปาตราเส (๑)  จกฺกวตฺติพเลน  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปุรตฺถิม   
สมุทฺท  อชโฺฌคาหติ ฯ  ยถา  ยถา  จ  ต  อชฺโฌคาหติ ฯ  ตถา  
ตถา  อคทคนฺธ  ฆายิตฺวา  สงฺขิตฺตผโณ  นาคราชา  วิย   
สงฺขิตฺตอูมิวิปฺผาร  หุตฺวา  โอคจฺฉมาน  มหาสมุทฺทสลิล  โยชน- 
มตฺต  โอคนฺตฺวา  อนฺโตสมุทฺเท  เวฬุรยิภิตฺติ  วิย  ติฏติ ฯ  
ตขณ ฺเว  จ  ตสฺส  ร ฺโ  ปุ ฺสิรึ  ทฏ ุกามานิ  วิย   
มหาสมุทฺทตเล  วิปฺปกิณฺณานิ  นานารตนานิ  ตโต    อาคนฺตฺวา   
ต  เทส  ปรูยนฺติ ฯ  อถ  สา  ราชปริสา  ต  นานารตนปริปูร   
มหาสมุทฺทตล  ทิสฺวา  ยถารุจิ  อุจฺฉงฺคาทีหิ  อาทิยติ ฯ  ยถารุจิ   
อาทินฺนรตนาย  ปน  ปรสิาย  ต  จกฺกรตน  ปฏินิวตฺตติ ฯ   
ปฏินิวตฺตมาเน  จ  ตสฺมึ  ปริสา  ปุรโต    โหติ ฯ  มชฺเฌ  ราชา  
อนฺเต  จกฺกรตน ฯ  ตมฺป  ชลนิธชิล  ปโลภยมานมิว  จกฺกรตนสิริยา  
อสหมานมิว  จ  เตน  วิโยค ฯ  เนมิมณฺฑลปริยนฺต  อติหนนฺต   
#  ๑  สี. ม.  กตปาตราโส   ฯ  
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นิรนฺตรเมว  อุปคจฺฉติ ฯ   
        เอว  ราชา  จกฺกวตฺตี  ปุรตฺถิมสมทฺุทปริยนฺต  ปุพฺพวิเทห   
อภิวิชินิตฺวา  ทกฺขิณสมุทฺทปริยนฺต  ชมฺพุทีป  วิเชตุกาโม   
จกฺกรตนเทสิเตน  มคฺเคน  ทกฺขิณสมุทฺทาภิมุโข  คจฺฉติ ฯ  เตน  
วุตฺต  อถ  โข  ต  ภิกฺขเว  จกฺกรตน  ปรุตฺถิม   สมุททฺ   
อชฺโฌคาเหตฺวา  ปจฺจุตฺตริตฺวา  ทกฺขิณ  ทิส  ปวตฺตตีติ ฯ  เอว   
ปวตฺตมานสฺส  ปน  ตสฺส  ปริวตฺตนวิธาน  เสนาสนฺนิเวโส   
ปฏิราชคมน  เตส  อนุสาสนิปฺปทาน  ทกฺขิณสมุทฺท  อชโฺฌคาหน   
สมุทฺทสลิลสฺส  โอคจฺฉน  รตนาทานนฺติ  สพฺพ  ปุริมนเยเนว   
เวทิตพฺพ ฯ   
        วิชินิตฺวา  ปน  ต  ทสสหสฺสโยชนปฺปมาณ  ชมฺพุทีป   
ทกฺขิณสมุทฺทโตป  ปจฺจุตฺตริตฺวา  สตฺตโยชนสหสสฺปฺปมาณ   
อมรโคยาน  วิเชตุ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  คนฺตฺวา  ตมฺป  สมุทฺท- 
ปริยนฺต  ตเถว  อภิวิชินิตฺวา  ปจฺฉิมสมุทฺทโตป  ปจฺจุตฺตริตฺวา   
อฏโยชนสหสฺสปฺปมาณ  อุตฺตรกุรุ  วิเชตุ  ตเถว  คนฺตฺวา   
ตมฺป  สมุทฺทปริยนฺต  ตเถว  อภิวิชิย  อุตฺตรสมุทฺทโตป   
ปจฺจุตฺตรติ ฯ   
        เอตฺตาวตา  ร ฺา  จกฺกวตฺตินา  จาตุรนฺตาย  ปวิยา   
อาธิปจฺจ  อธิคต  โหติ ฯ  โส  เอว  วิชติวิชโย  อตฺตโน   
รชฺชสริิสมฺปตฺติทสฺสนตฺถ  สปรโิส  อุทฺธ  คคนตล  อภิลงฺฆิตฺวา  
สุวิกสิตปทุมุปฺปลปุณฺฑรกีวนวิจิตฺเต  จตฺตาโร  ชาตสฺสเร  วิย    
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ป ฺจสตป ฺจสตปริตฺตทีปปริวาเร  จตฺตาโร  มหาทีเป  โอโลเกตฺวา   
จกฺกรตนเทสิเตเนว   มคฺเคน  ยถานุกกฺม  อตฺตโน  ราชธานิเมว  
ปจฺจาคจฺฉติ ฯ  อถ  ต  จกกฺรตน  อนฺเตปุรทฺวาร  โสภยมาน  
วิย  หุตฺวา  ติฏติ ฯ   
        เอว  ปติฏ ิเต  ปน  ตสฺมึ  จกฺกรตเน  ราชนฺเตปุเร  อุกฺกาหิ  
วา  ทีปกาหิ  วา  กิ ฺจิ  กรณีย  น  โหติ ฯ  จกฺกรตโนภาโสเยว   
รตฺตึ  อนฺธการ  วิธมติ ฯ  เย  จ  ปน  รตฺตึ  อนฺธการตฺถิกา  โหนฺติ  
เตส  อนฺธการเมว  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  ทกฺขิณสมุทฺท   
อชฺโฌคาเหตฺวา  ฯเป ฯ  เอวรูป  จกฺกรตน  ปาตุภวตีติ ฯ   
 
                                        หตฺถิรตนวณฺณนา   
        เอว  ปาตุภูตจกฺกรตนสฺส  ปนสสฺ  จกฺกวตฺติโน  อมจฺจา   
ปกติมงฺคลหตฺถิฏาน  สจิุภูมิภาค  กาเรตฺวา  หริจนฺทนาทีหิ   
สุรภิคนฺเธหิ  อุปลิมฺปาเปตฺวา  เหฏา  วิจิตฺตวณฺณสุรภิกุสุมสมา- 
กิณฺณ  อุปร ิ สุวณฺณตารกาน  อนฺตรนฺตรา  สโมสรติมนุ ฺ- 
กุสุมทามปฺปฏิมณฺฑิตวิตาน  เทววิมาน  วิย  อภิสงฺขริตฺวา  เอวรูปสฺส   
นาม  เทว  หตฺถิรตนสฺส  อาคมน  จินฺเตถาติ  วทนฺติ ฯ  โส   
ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  มหาทาน  ทตฺวา  สลีานิ  สมาทาย  ต   
ปุ ฺสมฺปตฺตึ  อาวชฺชนฺโต  นิสีทติ ฯ  อถสฺส  ปุ ฺานุ- 
ภาวโจทิโต  ฉทฺทนฺตกุลา  วา  อุโปสถกุลา  ต  สกฺการวิเสส   
อนุภวิตุกาโม  ตรุณรวิมณฺฑลาภิรตฺตจรณคีวมุขปฺปฏิมณฺฑิต-    
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วิสุทฺธเสตสรีโร  สตฺตปฺปติฏโ  สุสณฺ ิตงฺคปจฺจงฺคสนฺนิเวโส   
วิกสิตรตฺตปทุมจารุโปกฺขโร  อิทฺธิมา  โยคี  วิย  เวหาส   
คมนสมตฺโถ  มโนสลิาจุณฺณร ฺชิตปริยนฺโต  วิย  รชตปพฺพโต   
หตฺถิเสฏโ  ตสฺมึ  ปเทเส  ปติฏาติ ฯ  โส  ฉทฺทนตฺกุลา   
อาคจฺฉนฺโต  สพฺพกนิฏโ  อาคจฺฉติ ฯ  อุโปสถกลุา  สพฺพ- 
เสฏโ ฯ  ปาฬิย  ปน  อุโปสโถ  นาคราชาอิจฺเจว  อาคจฺฉติ ฯ   
สฺวาย  ปูริตจกฺกวตฺติวตฺตาน  จกฺกวตฺตีน  สุตฺเต  วุตฺตนเยเนว 
จินฺตยนฺตาน  อาคจฺฉติ  น  อิตเรส ฯ  สยเมว  ปกติมงฺคล- 
หตฺถิฏาน  อาคนฺตฺวา  มงฺคลหตฺถึ  อปเนตฺวา  ตตฺถ  ติฏติ ฯ  
เตน  วุตฺต  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  ฯเป  นาคราชาติ ฯ   
        เอว  ปาตุภูต  ปน  ต  หตฺถิรตน  ทสิฺวา  หตฺถิโคปกาทโย   
หฏตุฏา  เวเคน  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจนฺติ ฯ  ราชา  
ตุริตตุริต  อาคนฺตฺวา  ต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ภทฺทก  วต  โภ  
หตฺถิยาน ฯ  สเจ  ทมถ  อุเปยฺยาติ  จินฺตยนฺโต  หตฺถ  ปสาเรติ ฯ   
อถ  โส  ฆรเธนุวจฺฉโก  วิย  กณฺเณ  โอลมฺเพตฺวา  สูรตภาว(๑)   
ทสฺเสนฺโต  ราชาน  อุปสงฺกมติ ฯ  ราชา  ต  อภิรุหิตุกาโม  
โหติ ฯ  อถสสฺ  ปรชินา  อธิปฺปาย  ตฺวา  ต  หตฺถริตน   
โสวณฺณทฺธช  โสวณฺณาลงฺการ  เหมชาลปฏิจฺฉนฺน  กตฺวา  
อุปเนนฺติ ฯ  ราชา  ต  สนนฺิสีทาเปตฺวาว  (๒)  สตฺตรตนมยาย    
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นิสฺเสณิยา  อภิรุยฺห  อากาสคมนนินฺนจิตฺโต  โหติ ฯ  ตสฺส  สห   
จิตฺตุปฺปาเทเนว  โส  หตฺถิราชา  ราชหโส  วิย  อินฺทนีลมณิปฺ- 
ปภาชาลนีลคคนตล  อภิลงฺฆติ ฯ  ตโต  จกฺกจาริกาย  วุตฺตนเยเนว  
สกลราชปรสิา ฯ  อิติ  สปริโส  ราชา  อนฺโตปาตราเสเยว   
สกลปวึ  อนุสยายิตฺวา  ราชธานึ  ปจฺจาคจฺฉติ ฯ  เอว  มหิทฺธิก   
จกฺกวตฺติโน  หตฺถิรตน  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  ทิสฺวา    ฯเป ฯ   
ปาตุรโหสีติ ฯ   
 
                                                อสฺสรตนวณฺณนา   
        เอว  ปาตุภูตหตฺถิรตนสฺส  ปน  จกฺกวตฺติโน  ปริสา   
ปกติมงฺคลอสฺสฏาน  สจิุสมตล  กาเรตฺวา  อลงฺกริตฺวา   
จ  ปุริมนเยเนว  ร ฺโ  ตสฺส  อาคมนจินฺตนตฺถ  อุสฺสาห  ชเนนฺติ ฯ  
โส  ปรุิมนเยเนว  กตทานสกฺกาโร  สมาทินฺนสีโลว  ปาสาทตเล   
นิสินฺโน  ปุ ฺสมฺปตฺตึ  สมนุสฺสรติ ฯ  อถสฺส  ปุ ฺานุภาวโจทิโต   
สินฺธวกุลโต  วิชฺชลฺุลตาวินทฺธสรทกาลเสตพลาหกราสิสสฺสิรีโก 
รตฺตปาโท  รตฺตตุณฺโฑ  จนฺทปฺปภาปุ ฺชสทิสสุทฺธสินิทฺธฆนสงฺฆาต- 
สรีโร  กากคีวา  วิย  จ  อินฺทนีลมณิ  วิย  จ  กาฬวณฺเณน  
สีเสน  สมนนฺาคตตฺตา  กากสีโส  สฏุ ุ  กปฺเปตฺวา  ปเตหิ  
วิย  มุ ฺชสทเิสหิ  สณฺหวฏฏอุชุคติคเตหิ  เกเสหิ  สมนฺนาคตตฺตา   
มุ ฺชเกโส  เวหาสงฺคโม  วลาหโก  นาม  อสฺสราชา  อาคนฺตฺวา    
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ตสฺมึ  าเน  ปติฏาติ ฯ  เสส  สพฺพ  หตฺถิรตเน  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ ฯ  เอวรูป  อสฺสรตน  สนฺธาย  ภควา  ปุน  จ  ปรนฺติ- 
อาทิมาห ฯ   
 
                                        มณิรตนวณฺณนา   
        เอว  ปาตุภูตอสฺสรตนสฺส  ปน  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  จตุหตฺถา- 
ยาม  สกฏนาภิสมปฺปมาณ  อุโภสุ  อนฺเตสุ  กณฺณิกปริยนฺตโต   
วินิคฺคตสุปริสุทฺธมุตฺตากลาเปหิ  ทฺวีหิ  ก ฺจนปทุเมหิ  อลงฺกต   
จตุราสีติมณิสหสฺสปฺปริวาร  ตาราคณปริวุตสฺส  ปณฺุณจนฺทสฺส  
สิรึ  ปฏิปฺผรมาน  วิย  เวปุลฺลปพฺพตโต  มณิรตน  อาคจฺฉติ ฯ   
ตสฺเสว  อาคตสฺส  มุตฺตาชาลเก  เปตฺวา  เวฬุปรมฺปราย   
สฏ ิหตฺถปฺปมาณ  อากาส  อาโรปตสฺส  รตฺติภาเค  สมนฺตา- 
โยชนปฺปมาณ  โอกาส  อาภา  ผรติ ฯ  ยาย  สพฺโพ  โส   
โอกาโส  อรณุุคฺคมนเวลา  วิย  ส ฺชาตาโลโก  โหติ ฯ  ตโต   
กสฺสกา  กสกิมฺม ฯ  วาณิชา  อาปณุคฺฆาฏน ฯ  เต  เต  จ  สิปฺปโน  
ต  ต  กมฺมนตฺ  ปโยเชนฺติ  ทิวาติ  ม ฺมานา ฯ  เตน  วุตฺต   
ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ฯเป ฯ  มณิรตน  ปาตุภวตีติ ฯ    
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                                        อิตฺถิรตนวณฺณนา   
        เอว  ปาตุภูตมณิรตนสฺส  ปน  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส   
วิสยสุขวิเสสการณ  อิตฺถริตน  ปาตุภวติ ฯ  มทฺทราชกุลโต  วา  
หิสฺส  อคฺคมเหสึ  อาเนนฺติ ฯ  อุตฺตรกรุุโต  วา  ปุ ฺานุภาเวน   
สย  อาคจฺฉติ ฯ  อวเสสา  ปนสฺสา  สมปฺตฺติ  ปุน  จ  ปร  
ภิกฺขเว  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  อิตฺถิรตน  ปาตุภวติ  อภิรูปา   
ทสฺสนียาติอาทินา  นเยน  ปาฬิยเยว  อาคตา ฯ   
        ตตฺถ  สณฺานปาริปูริยา  อธิก  รปู  อสฺสาติ  อภิรูปา ฯ  
ทิสฺสมานา  จ  จกฺขูนิ  ปณยติ ฯ  ตสฺมา  อ ฺ  กจฺิจวิกฺเขป  หิตฺวาป   
ทฏพฺพาติ  ทสฺสนียา ฯ  ทิสฺสมานา  จ  โสมนสฺสวเสน  จิตฺต   
ปสาเทตีติ  ปาสาทิกา ฯ  ปรมายาติ  เอว  ปสาทาวหตฺตา   
อุตฺตมาย ฯ  วณฺณโปกฺขรตายาติ  วณฺณสุนฺทรตาย ฯ  สมนฺนาคตาติ   
อุเปตา ฯ  อภิรูปา  วา  ยสมฺา  นาติทีฆา  นาติรสฺสา ฯ  ทสฺสนียา   
ยสฺมา  นาติกิสา  นาติถูลา ฯ  ปาสาทิกา  ยสฺมา  นาติกาฬิกา   
นจฺโจทาตา ฯ  ปรมาย  วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคตา  ยสฺมา  
อติกฺกนฺตา  มานุส  วณฺณ  อปฺปตฺตา  ทิพฺพวณฺณ ฯ  มนุสฺสาน   
หิ  วณฺณาภา  พหิ  น  นิจฺฉรติ ฯ  เทวาน  อติทูร  นจฺิฉรติ ฯ  
ตสฺสา  ปน  ทฺวาทสหตฺถปฺปมาณ  ปเทส  สรรีาภา  โอภาเสติ ฯ   
        นาติทีฆาทีสุ  จสฺสา  ปมยุคเลน  อาโรหสมฺปตฺติ ฯ  ทุติย- 
ยุคเลน  ปรณิาหสมปตฺติ ฯ  ตติยยุคเลน  วณฺณสมฺปตฺติ  วุตฺตา ฯ    
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ฉหิ  วาป  เอเตหิ  กายวิปตฺติยา  อภาโว ฯ  อติกฺกนฺตา   
มานุส  วณฺณนฺติ  อิมินา  กายสมฺปตฺติ  วุตฺต ฯ   
        ตูลปจุโน  วา  กปฺปาสปจุโน  วาติ  สปฺปมณฺเฑ  ปกฺขิปตฺวา  
ปตสฺส  สตวิหตสฺส  ตูลปจุโน  วา  สตวิหตสฺส  กปฺปาสปจุโน  
วา  กายสมฺผสฺโส  โหติ ฯ  สีเตติ  ร ฺโ  สีตกาเล ฯ  อุเณฺหติ   
ร ฺโ  อุณฺหกาเล ฯ  จนฺทนคนฺโธติ  นิจฺจกาลเมว  สุปสิตสฺส   
อภินวสฺส  จตุชฺชาติสมาโยชิตสฺส  หรจินฺทนสฺส  คนฺโธ  กายโต   
วายติ ฯ  อุปฺปลคนฺโธติ  หสิตกถิตกาเลสุ  มุขโต  นิกฺขนฺโต  ตงฺขณ   
วิกสิตสฺเสว  นีลุปฺปลสฺส  อติสุรภิคนฺโธ  วายติ ฯ   
        เอว  รูปสมฺผสฺสคนฺธสมฺปตฺติยุตฺตาย    ปนสฺสา  สรรี- 
สมฺปตฺติยา  อนุรูป  อาจาร  ทสฺเสตุ  ต  โข  ปนาติอาทิ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ราชาน  ทิสวฺา  นิสินฺนาสนโต  อคฺคิทฑฺฒา   
วิย  ปมเมว  อุฏาตีติ  ปุพฺพุฏายินี ฯ  ตสฺมึ  นิสินเฺน  ตสฺส  
ร ฺโ  ตาลวณฺเฏน  วีชนาทิกิจฺจ  กตฺวา  ปจฺฉา  นิปตติ   
นิสีทตีติ  ปจฺฉานิปาตินี ฯ  ก ึ กโรมิ  เทวาติ  ตสฺส  กึการ  
ปฏิสฺสาเวตีติ  กึการปฏิสสฺาวินี ฯ  ร ฺโ  มนาปเมว  จรติ  
กโรตีติ  มนาปจารินี ฯ  ย  ร ฺโ  ปย ฯ  ตเทว  วทตีติ   
ปยวาทินี ฯ   
        อิทานิ  สฺวาสฺสา  อาจาโร  ภาวสุทฺธิยา  เอว  น   
สาเยฺเยนาติ  ทสฺเสตุ  ต  โข  ปนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โน    
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อติจรตีติ  น  อติกฺกมิตฺวา  จรติ ฯ  อ ฺ  ปุริส  จิตฺเตนป  น   
ปตฺเถตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  เย  ตสฺสา  อาทิมฺหิ  อภิรูปาติ- 
อาทโย  อนฺเต  ปุพฺพุฏายินีติอาทโย  คุณา  วุตฺตา ฯ  เต   
ปกติคุณา  เอว ฯ  อติกฺกนฺตา  มานุส  วณฺณนฺติ  อาทโย   
ปน  จกฺกวตฺติโน  ปุ ฺ  อุปนิสฺสาย  จกฺกรตนปาตุภาวโต   
ปฏาย  ปุรมิกมฺมานุภาเวน  นิพฺพตฺตนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  อภิ- 
รูปตาทิกาป  วา  จกฺกรตนปาตุภาวโต  ปฏาย  สพฺพาการ- 
ปริปูรา  ชาตา ฯ  เตนาห  เอวรูป  อิตฺถริตน  ปาตุภวตีติ ฯ   
 
                                                คหปติรตนวณฺณนา   
        เอว  ปาตุภูตอิตฺถิรตนสฺส  ปน  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส   
ธนกรณียาน  กิจฺจาน  ยถาสุขปฺปวตฺตนตฺถ  คหปติรตน   
ปาตุภวติ ฯ  โส  ปกติยาว  มหาโภโค  มหาโภค  จ  กุเล   
ชาโต  ร ฺโ  ธนราสิวฑฺฒโก  เสฏ ี  คหปติ  โหติ ฯ  จกฺก- 
รตนานุภาวสหิต  ปนสสฺ  กมฺมวิปากช  ทิพฺพจกฺขุ   
ปาตุภวติ ฯ  เยน  อนฺโตปวิย  โยชนพฺภนฺตเร  นิธึ  ปสฺสติ ฯ   
โส  ต  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ตุฏหทโย  คนฺตฺวา  ราชาน  ธเนน   
ปวาเรตฺวา  สพฺพานิ  ธนกรณียานิ  สมปฺาเทติ ฯ  เตน  วุตฺต   
ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ฯเป ฯ  เอวรูป  คหปติรตน  ปาตุภวตีติ   ฯ  
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                                        ปริณายกรตนวณฺณนา   
        เอว  ปาตุภูตคหปติรตนสฺส  ปน  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส   
สพฺพกิจฺจสวิธานสมตฺถ  ปริณายกรตน  ปาตุภวติ ฯ  โส  ร ฺโ   
เชฏปุตฺโตว  โหติ ฯ  ปกติยา  เอว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  เมธาวี ฯ   
ร ฺโ  ปุ ฺานุภาว  นิสฺสาย  ปนสสฺ  อตฺตโน  กมฺมานุภาเวน  
ปรจิตฺตาณ  อุปฺปชชฺติ ฯ  เยน  ทฺวาทสโยชนาย  ราชปริสาย  
จิตฺตวาร   ตฺวา  ร ฺโ  อหิเต  หิเต  จ  ววตฺถเปตุ  สมตฺโถ   
โหติ ฯ  โสป  ต  อตฺตโน  อานุภาว  ทิสฺวา  ตุฏหทโย  ราชาน   
สพฺพกิจฺจานุสาเรน  ปวาเรติ ฯ  เตน  วุตฺต  ปุน  จปร  ฯเป ฯ  
ปริณายกรตน  ปาตุภวตีติ ฯ  ตตฺถ  เปตพฺพ  เปตุนฺติ  ตสฺมึ   
ตสฺมึ  านนฺตเร  เปตพฺพ  เปตุ ฯ   
        สมเวปากินิยาติอาทิ  เหฏา  วุตฺตเมว ฯ   
        กฏคฺคเหนาติ  ชยคฺคาเหน ฯ  มหนฺต  โภคกขฺนฺธนฺติ   
เอกปฺปหาเรเนว  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  สตสหสฺสานิ ฯ  เกวลา   
ปริปูรา  ปณฺฑิตภูมีติ  ปณฺฑิโต  ตีณิ  สุจริตานิ  ปูเรตฺวา  สคฺเค  
นิพฺพตฺตติ ฯ  ตโต  มนุสฺสโลก  อาคจฺฉนฺโต  กลุรูปโภคสมฺปตฺติย  
นิพฺพตฺตติ ฯ  ตตฺถ   ิโต  ตีณิ  จ  สุจรติานิ  ปูเรตฺวา  ปุน  สคฺเค  
นิพฺพตฺตตีติ  อย  สกลา  ปริปุณฺณา  ปณฺฑิตภูมิ ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ   ฯ   
                                พาลปณฺฑิตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                นวม   ฯ 
                                        ________________    
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                                        เทวทูตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  เทวทูตสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เทฺว  อคาราติ- 
อาทิ  อสฺสปุรสุตฺเต  วิตฺถาริตเมว ฯ   
        นิรย  อุปปนฺนาติ  ภควา  กตฺถจิ  นิรยโต  ปฏาย  เทสน   
เทวโลเกน  โอสาเปติ ฯ  กตฺถจิ  เทวโลกโต  ปฏาย  นริเยน  
โอสาเปติ ฯ  สเจ  สคฺคสมฺปตฺตึ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถตุกาโม  โหติ ฯ 
นิรยทุกฺข  เอกเทสโต  กเถติ  ติรจฺฉานโยนิทุกฺข  เปตฺติวิสย- 
ทุกฺข  มนุสฺสโลกสมฺปตฺตึ  เอกเทสโต  กเถติ ฯ  สเจ  นิรยทุกฺข 
วิตฺถาเรตฺวา  กเถตุกาโม  โหติ  ฯ  เทวโลกมนุสฺสโลเกสุ  สมฺปตฺตึ 
ติรจฺฉานโยนิเปตฺติวิสเยสุ  จ  ทุกฺข  เอกเทสโต  กเถติ  นิรย- 
ทุกฺขเมว  วิตฺถาเรติ ฯ  โส  อิมสฺมึ  สุตฺเต  นิรยทุกฺข  วิตฺถาเรตุ- 
กาโม ฯ  ตสฺมา  เทวโลกโต  ปฏาย  เทสน  นิรเยน  โอสาเปติ   
เทวโลกมนสฺุสโลกสมฺปตฺติโยว  ติรจฺฉานโยนิเปตฺติวิสยทุกฺขานิ  จ   
เอกเทสโต  กเถตฺวา  นิรยทุกฺขเมว  วิตฺถาเรน  กเถตุ ตเมน  
ภิกฺขเว  นิรยปาลาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอกจฺเจ  เถรา  นิรยปาลา  นาม  นตฺถิ ฯ  ยนฺตรูป   
วิย  กมฺมเมว  การณ  กาเรตีติ  วทนฺติ ฯ  เตส  ต  อตฺถิ  นิรเย   
นิรยปาลาติ ฯ  อามนฺตา ฯ  อตฺถ ิ จ  การณิกาติอาทินา  นเยน   
อภิธมฺเม(๑)  ปฏิเสธิตเมว ฯ  ยถา  ห ิ มนุสฺสโลเก  กมฺมกรณกมฺมกรณิกา    
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อตฺถิ ฯ  เอวเมว  นิรเย  นริยปาลา  อตฺถีติ ฯ  ยมสฺส  ร ฺโติ   
ยมราชา  นาม  เวมานิกเปตราชา ฯ  เอกสฺมึ  กาเล  ทิพฺพวิมาเน   
ทิพฺพกปฺปรุกฺขทิพฺพอุยฺยานทิพฺพนาฏกาทิสมฺปตฺตึ  อนุภวติ  
เอกสฺมึ  กาเล  กมฺมวิปาก ฯ  ธมฺมิโก  ราชา  น  เจส  เอโกว   
โหติ ฯ  จตูสุ  ปน  ทฺวาเรสุ  จตฺตาโร  ชนา  โหนฺติ  นาทฺทสนฺติ   
อตฺตโน  สนติฺเก  เปสิตสฺส  กสฺสจิ  เทวทูตสฺส  อภาว  สนฺธาย  
เอว  วทติ ฯ  อถ  น  ยโม  นาย  ภาสิตสฺส  อตฺถ  สลลฺกฺเขตีติ   
ตฺวา  สลฺลกฺขาเปตุกาโม  อมฺโภติอาทิมาห ฯ   
        ชาติธมฺโมติ  ชาติสภาโว ฯ  อปริมุตฺโต  ชาติยา ฯ  ชาติ   
นาม  มยฺห  อพฺภนฺตเรเยว  อตฺถีติ ฯ  ปรโต  ชราธมฺโมติ- 
อาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        ปม  เทวทูต  สมนยุุ ฺชิตฺวาติ  เอตฺถ  ทหรกมุาโร  อตฺถโต   
เอว  วทติ  นาม  ปสฺสถ  โภ  มยฺหมฺป  ตุมฺหาก  วิย   
หตฺถปาทา  อตฺถิ ฯ  สเก  ปนมฺหิ  มุตฺตกรีเส  ปลิปนฺโน   อตฺตโน   
ธมฺมตาย  อุฏหิตฺวา  นฺหายิตุ  น  สกฺโกมิ ฯ  อห  กลิิฏคตฺโตมฺหิ   
นฺหาเปถ  มนฺติ  วตฺตุมฺป  น  สกฺโกม ิฯ  ชาติโตมฺหิ  อปริมุตฺตตาย  
เอทิโส  ชาโต  น  โข  ปนาหเมว ฯ  ตุเมฺหป  ชาติโต  อปริมุตฺตาว    
ยเถว  หิ  มยหฺ ฯ  เอว  ตุมฺหากมฺป  ชาติ  อาคมิสฺสติ ฯ  อิติ  ตสฺสา   
ปุเร  ชาติยา  อาคมนาว  กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  เตเนส  เทวทูโต   
นาม  ชาโต ฯ  วจนตฺโถ  ปน  มฆเทวสุตฺเต  วุตฺโต   ฯ  
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        ทุติย  เทวทูตนฺติ  เอตฺถาป  ชราชณฺิณสตฺโต  อตฺถโต  เอว   
วทติ  นาม  ปสฺสถ  โภ  อหมฺป  ตุเมฺห  วิย  ตรุโณ  อโหสึ  
อูรุพลพาหุพลชวนสมฺปนโฺน ฯ  ตสฺส  เม  ตา  พลชวนสมฺปตฺติโย   
อนฺตรหิตา ฯ  วิชชฺมานาป  เม  หตฺถปาทา  หตฺถปาทกิจฺจ  น  
กโรนฺติ ฯ  ชราย  อปริมุตฺตตาย  เอทิโส  ชาโต  น  โข   
ปนาหเมว ฯ  ตุเมฺหป  ชราย  อปริมุตฺตาว  ยเถว  ห ิ มยฺห  เอว   
ตุมฺหากมฺป  ชรา  อาคมิสฺสติ ฯ  อิติ  ตสฺสา  ปุเร  อาคมนาว   
กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  เตเนส  เทวทูโต  นาม  ชาโต ฯ   
        ตติย  เทวทูตนฺติ  เอตฺถป  คิลานสตฺโต  (๒)  อตฺถโต  เอว  
วทติ  นาม  ปสฺสถ  โภ  อหมฺป  ตุเมฺห  วิย  นิโรโค  อโหสึ  
โสมฺหิ  เอตรหิ  พฺยาธินา  อภิหโต   สเก  มุตฺตกรีเส  ปลิปนฺโน  
อุฏาตุมฺป  น  สกโฺกมิ ฯ  วิชชฺมานาป  เม  หตฺถปาทา   
หตฺถปาทกิจฺจ  น  กโรนฺติ ฯ  พฺยาธิโตมฺหิ  อปริมตฺุตตาย  เอทิโส   
ชาโต  น  โข  ปนาหเมว ฯ  ตุเมฺหป  พฺยาธิโต  อปริมุตฺตาว  
ยเถว  หิ  มยหฺ ฯ  เอว  ตุมฺหาก  พฺยาธิ  อาคมิสฺสติ ฯ  อิติ   
ตสฺส  ปุเร  อาคมนาว  กลยฺาณ  กโรถาติ ฯ  เตเนส  เทวทูโต   
นาม  ชาโต ฯ   
        จตุตฺถ  เทวทูตนฺติ  เอตฺถ  ปน  กมมฺกรณา  วา  เทวทูตาติ   
กาตพฺพา  กมฺมการณิกา  วา ฯ  ตตฺถ  ปน  กมฺมกรณปกฺเข  ทฺวตฺตึส   
#  ๑  ม.  ชราย   ฯ  ๒  ม.  คิลานปฺปตฺโต  ฯ   
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ตาว  กมฺมกรณา  อตฺถโต  เอว  วทนฺติ  นาม  มย   
นิพฺพตฺตมานา  น  รุกฺเข  วา  ปาสาเณ  วา  นิพฺพตฺตาม  
ตุมฺหาทิสาน  สรีเร  นิพฺพตฺตาม ฯ  อิติ  อมฺหาก  ปุเร  นิพฺพตฺติโตว  
กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  เตเนเต  เทวทูตา  นาม  ชาตา ฯ   
กมฺมการณิกาป  อตฺถโต  เอว  วทนฺติ  นาม  มย  ทฺวตฺตึส- 
กมฺมการณา  กโรนฺตา  น  รุกฺขาทีสุ  กโรม ฯ  ตุมฺหาทิเสสุ   
สตฺเตสุเยว  กโรม ฯ  อิติ  อมฺหาก  ตุเมฺหสุ  ปุเร  กมฺมกรณกรณโต  (๑)   
กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  เตเนเตป  เทวทูตา  นาม  ชาตา ฯ   
        ป ฺจม  เทวทูตนฺติ  เอตฺถ  มตกสตฺโต  อตฺถโต  เอว  วทติ   
นาม  ปสฺสถ  โภ  มม  อามกสุสาเน  ฉฑฺฑิต  อุทฺธุมาตกาทิ- 
ภาวปฺปตฺต ฯ  มรณโตมฺหิ  อปริมุตฺตตาย  เอทิโส  ชาโต  น  โข   
ปนาหเมว ฯ  ตุเมฺหป  มรณโต  อปริมตฺุตาว ฯ  ยเถว  หิ  มยฺห   
เอว  ตุมฺหากมฺป  มรณ  อาคมิสฺสติ ฯ  อิติ  ตสฺส  ปุเร  อาคมนาว   
กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  เตเนส  เทวทูโต  นาม  ชาโต ฯ   
        อิม  ปน  เทวทูตานุโยค  โก  ลภติ ฯ  โก  น  ลภตีติ ฯ   
เยน  ตาว  พหุปาป  กต   โส  คนฺตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตติเยว  ฯ   
เยน  ปน  ปรตฺิต  ปาปกมฺม  กต ฯ  โส  ลภติ ฯ  ยถา   
หิ  สภณฺฑ  โจร  คเหตฺวา  กตฺตพฺพเมว  กโรนฺติ  น  วินิจฺฉินนฺติ ฯ   
อนุวิชฺชิตฺวา  คหิต  ปน  วินิจฺฉยฏาน  นยนฺติ ฯ  โส  วินิจฺฉย    
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ลภติ ฯ  เอวสมฺปทเมต ฯ  ปริตฺตปาปกมฺมา  หิ  อตฺตโน  ธมฺม- 
ตายป  สรนฺติ ฯ  สาริยมานาป  สรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ทฆีชยนฺตทมิโฬ  นาม  อตฺตโน  ธมฺมตาย  สร ิฯ   
โส  กิร  ทมิโฬ  สุมนคิริวิหาเร  อากาสเจติย  รตฺตปเฏน   
ปูเชสิ ฯ  อถ  นิรเย  อุสฺสทสามนฺเต  นิพฺพตฺโต  อคฺคิชาล- 
สทฺท  สุตฺวาว  อตฺตโน  ปูชิตปฏ  อนสฺุสริ ฯ  โส  คนฺตฺวา   
สคฺเค  นิพฺพตฺโต ฯ  อปโรป  ปุตฺตสฺส  ทหรภิกฺขุโน  ขลิสาฏก  
เทนฺโต  ปาทมูเล  เปสิ ฯ  มรณกาลมหฺิ  ปฏปฏาติ  สทฺเท   
นิมิตฺต  คณฺหิ ฯ  โสป  อุสสฺทสามนฺเต  นิพฺพตฺโต  ชาลสทฺเทน  
ต  สาฏก  อนุสฺสริตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺโต ฯ  เอว  ตาว   
อตฺตโน  ธมมฺตาย  กุสลกมฺม  สริตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตตีติ ฯ   
        อตฺตโน  ธมฺมตาย  อสรนฺเต  ปน  ป ฺจ  เทวทูเต   
ปุจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  โกจิ  ปเมน  เทวทูเตน  สรติ ฯ  โกจิ   
ทุติยาทีหิ ฯ  โย  ปน  ป ฺจหิป  น  สรติ ฯ  ต  ยโม  ราชา  
สย  สาเรติ ฯ  เอโก  กริ  อมจฺโจ  สุมนปุปฺผกุมฺเภน  มหาเจติย   
ปูเชตฺวา  ยมสฺส  ปตฺตึ  อทาสิ ฯ  ต  อกุสลกมฺเมน  นิรเย  
นิพฺพตฺต  ยมสฺส  สนฺติก  นยึสุ ฯ  ตสฺมึ  ป ฺจหิป  เทวทูเตหิ  
กุสเล  อสรนฺเต  ยโม  สย  โอโลเกนฺโต  ทิสฺวา  นน ุ ตฺว  มหาเจติย   
สุมนปุปฺผกุมฺเภน  ปูเชตฺวา  มยฺห  ปตฺตึ  อทาสีติ  สาเรติ ฯ  
โส  ตสฺม ึ กาเล  สริตฺวา  เทวโลก  คโต ฯ  ยโม  ปน  สย    
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โอโลเกตฺวาป  อปสฺสนฺโต  มหาทุกฺข  นาม  อนุภวิสฺสติ  อย   
สตฺโตติ  ตุณฺหี  โหติ ฯ   
        มหานิรเยติ  อวีจิมหานิรยมฺหิ ฯ  กึ  ปนสฺส  ปมาณ  
อพฺภนฺตร  อายาเมน  จ  วิตฺถาเรน  จ  โยชนสต  โหติ  
โลหปวี  โลหฉทน  เอเกกา  จ  ภิตฺติ  นวนวโยชนิกา  โหติ ฯ   
ปุรตฺถิมาย  ภิตฺติยา  อจฺจิ  อุฏ ิตา  (๑)  ปจฺฉิม  ภิตฺตึ  คเหตฺวา  
ต  วินิวิชฺฌิตฺวา  ปรโต  โยชนสต  คจฺฉติ ฯ  เสสทิสาสุป  เอเสว   
นโย ฯ  อิติ  ชาลปริยนฺตวเสน  อายามวิตฺถารโต  อฏารส 
โยชนาธิกานิ  ตีณิ  โยชนสตานิ ฯ  ปรกิฺเขปโต  ปน   
นวโยชนสตานิ  จตุป ฺาสโยชนานิ ฯ  สมนฺตา  ปน  อุสฺสเทหิ   
สทฺธึ  ทสโยชนสหสฺส  โหติ ฯ   
        อุพฺภต  ตาทิสเมว  โหตีติ  เอตฺถ  อกฺกนฺตปท  ยาว   
อฏ ิโต  ทฑฺฒ    อุทฺธริตุเมว  น  สกฺกา ฯ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถฯ 
เหฏโต  ปฏาย  ฑยฺหติ ฯ  อุปรโิต  ปฏาย  ฌายติ ฯ(๒)   อิติ  
อกฺกมนกาเล  ฑยฺหมาน  ป ฺายติ ฯ  อุทฺธรณกาเล   
ตาทิสเมว ฯ  ตสฺมา  เอว  วุตฺต ฯ  พหุสมฺปตฺโตติ  พหูนิ  วสฺสสต- 
วสฺสสหสฺสานิ  สมฺปตฺโต ฯ   
        กสฺมา  ปเนส  นรโก  อวีจีติ  สงฺข  คโตติ ฯ  วีจิ  นาม   
อนฺตร  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  จ  อคฺคิชาลาน  วา  สตฺตาน  วา    
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ทุกฺขสฺส  วา  อนฺตร  นตฺถ ิฯ  ตสฺมา  โส  อวีจีติ  สงฺข  คโตฯ  
ตสฺส  หิ  ปุรตฺถิมภิตฺติโต  ชาลา  อุฏ ิตา  สสิพฺพมานา  
โยชนสต  คนฺตฺวา  ปจฺฉิมภิตฺตึ  วินิวิชฺฌิตฺวา  ปรโต  โยชนสต  
คจฺฉติ ฯ  เสสทิสาสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อิเมส  ฉนฺน  ชาลาน  มชฺเฌ  นพฺิพตฺโต  เทวทตฺโต ฯ   
ตสฺส  โยชนสตปฺปมาโณ  อตฺตภาโว ฯ  เทฺว  ปาทา  ยาว   
โคปฺผกา  โลหปวึ  ปวิฏา ฯ  เทฺว  หตฺถา  ยาว  มณิพนฺธา   
โลหภิตฺติโย  ปวิฏา ฯ  สสี  ยาว  ภมุกฏ ิโต  โลหฉทเน  
ปวิฏ ฯ  อโธภาเคน  เอก  โลหสูล  ปวิสิตฺวา  กาย  วินิวิชฺฌนฺต   
ฉทเน  ปวิฏา ฯ  ปาจีนภิตฺติโต  นิกขฺนฺตสูล  หทย   
วินิวิชฺฌิตฺวา  ปจฺฉิมภิตฺตึ  ปวิฏ ฯ  อุตฺตรภิตฺติโต  นิกฺขนฺต  สูล  
ผาสุกา  วินิวิชฺฌิตฺวา  ทกขิฺณภิตฺตึ  ปวิฏ  นิจฺจเล  ตถาคตมฺหิ   
อปรทฺธตฺตา  นิจฺจโลว  หตฺุวา  ปจฺจตีติ  กมฺมสริกฺขตาย  เอทิโส  
ชาโต ฯ  เอว  ชาลาน  นิรนฺตรตาย  อวีจิ  นาม  ฯ   
        อพฺภนฺตเร  ปนสฺส  โยชนสติเก  าเน  นาฬิย  โกฏเฏตฺวา   
ปูริตปฏ  วิย  สตฺตา  นิรนฺตรา ฯ  อิมสฺมึ  าเน  สตฺโต  
อตฺถิ ฯ  อิมสฺมึ  นตฺถีติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  คจฺฉนฺตาน   ิตาน   
นิสินฺนาน  นปินฺนาน  อนฺโต  นตฺถ ิฯ  คจฺฉนฺตา  วา   ิเต  วา   
นิสินเน  วา  นิปนฺเน  วา  อ ฺม ฺ  น  พาธนฺติ ฯ  เอว   
สตฺตาน  นิรนฺตราย  อวีจิ ฯ    
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        กายทฺวาเร  ปน  ฉ  อุเปกฺขาสหคตานิ  จิตฺตานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอก  ทุกฺขสหคต ฯ  เอว  สนฺเตป  ยถา  ชิวฺหคฺเคน 
ฉ  มธุพินฺทูนิ  เปตฺวา  เอกสฺมึ  ตมฺพโลหพินฺทุมฺหิ  ปเต   
อนุทหนพลวตาย  ตเทว  ป ฺายติ ฯ  อิตรานิ  อพฺโพหาริกานิ  
โหนฺติ ฯ  เอว  อนุทหนพลวตาย  ทุกฺขเมเวตฺถ  นิรนฺตร ฯ  อิตรานิ   
อพฺโพหาริกานีติ ฯ  เอว  ทุกฺขสฺส  นิรนฺตรตาย  อวีจิ ฯ   
        มหนฺโตติ  โยชนสติโม  ฯ   โส  ตตฺถ  ปตตีติ  เอโก  ปาโท   
มหานิรเย  โหติ ฯ  เอโก  คูถนิรเย  นิปตติ ฯ  สูจิมุขาติ   
สูจิสทิสมุขา ฯ  เต  หตฺถิคีวปฺปมาณา  เอกโทณิกนาวปฺปมาณา   
วา  โหนฺติ ฯ   
        กุกกฺุลนิรโยติ  โยชนสตปฺปมาโณว  อนฺโต  กฏูาคารมตฺต- 
วิตจฺจิตงฺคารปุณฺโณ  อาทิตฺตฉาริกนิรโย ฯ  ยตฺถ  ปติตา   
กุกฺกุลกราสิมฺหิ  ขิตฺตาสาสปราสิมฺหิ   สิทฺธตฺถผลาทีนิ   วิย   
เหฏ ิมตลเมว  คณฺหนฺติ ฯ   
        อาโรเปนฺตีติ  อยทณฺเฑหิ  โปเถนตฺา  อาโรเปนฺติ ฯ  เตส   
อาโรหนกาเล  เต  กณฺฏกา  อโธมุขา  โหนฺติ ฯ  โอโรหนกาเล   
อุทฺธมุขา ฯ   
        วาเตริตานีติ  กมฺมมเยน  วาเตน  จลิตานิ ฯ  หตฺถมฺป   
ฉินฺทนฺตีติ  ผลเก  มส  วิย  โกฏฏยมานานิ  ฉินฺทนฺติ ฯ  สเจ  
อุฏาย  ปลายติ ฯ  อโยปากาโร  สมฏุหิตฺวา  ปริกฺขิปติ ฯ   
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                *เลมที่  ๙ เทวทูตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๗๑ 
 
เหฏา  จ   ขุรธารา  สมุฏาติ ฯ   
        ขาโรทกา  นทีติ  เวตฺตรณี  นาม  ตมฺพโลหนที ฯ  ตตฺถ   
อโยมยานิ  ขรวาลิกาโปกขฺรปตฺตานิ (๑)  เหฏา  ขุรธารา   
อุโภสุ  ตีเรส ุ เวตฺตลตา  จ  กุสติณานิ  จ ฯ  โส  ตตฺถ   
ทุกฺขา  ติพฺพา  ขราติ  โส  ตตฺถ  อุทฺธ ฺจ  อโธ  จ  วุยฺหมาโน   
โปกฺขรปตฺเตสุ  ฉิชชฺติ ฯ  สิงฺฆาฏกสณฺานาย  ขรวาลิกาย  (๒)   
กณฺฏเกหิ  วิชฺฌิยติ ฯ  ขุรธาราหิ  ผาลิยติ ฯ  อุโภสุ  ตีเรสุ   
กุสติเณหิ  วิเลขติ ฯ  เวตฺตลตาหิ  อากฑฺฒิยติ ฯ  ติกฺขสตฺตีหิ  
ผาลิยติ ฯ   
        ตตฺเตน  อโยสงฺกุนาติ  เต  (๓)  ชฆิจฺฉิโตมฺหีติ  วุตฺเต   
มหนฺต  โลหปจฺฉึ  โลหคุฬาน  ปูเรตฺวา  ต  อุปคจฺฉนฺติ ฯ  โส  
โลหคุฬภาว  ตฺวา  ทนฺเต  สมฺผุเสติ ฯ  อถสฺส  เต  ตตฺเตน   
อโยสงฺกุนา  มุข  วิวรนฺติ ฯ  ตมฺพโลหธาเรหิ  มหนฺเตน  
โลหกฏาเหน  ตมฺพโลห  อุปเนตฺวา  เอวเมว  กโรนติฺ ฯ  ปุน   
มหานิรเยติ  เอว  ป ฺจวิธพนฺธนโต  ปฏาย  ยาว  ตมฺพโลห- 
ปานา  ตมฺพโลหปานโต  ปฏาย  ปุน  ป ฺจวิธพนฺธนาทีนิ   
กาเรตฺวา  มหานิรเย  ปกขิฺปนฺติ ฯ  ตตฺถ  โกจิ  ป ฺจวิธ- 
พนฺธเนเนว  มุจฺจติ  โกจิ  ทุติเยน  โกจิ  ตติเยน  โกจิ   
#  ๑  สี.  อโยมยา  ขารวลฺลิยา... ฯ  ม.  อโยมยานิ  ขุรวลฺลิก...   ฯ 
#  ๒  สี.  ขารวลฺลิกาย ฯ  ม.  ขรวาลุกาย   ฯ ๓  ส.ี  เตนหิ  ฯ  
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                *เลมที่  ๙  สุ ฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๗๒ 
 
ตมฺพโลหปาเนน  วิมุจฺจติ  ฯ  กมฺเม  ปน  อปริกฺขีเณ  ปุน   
มหานิรเย  ปริกฺขิปนฺติ   ฯ   
        อิท  ปน  สุตฺต  คณฺหนฺโต  เอโก  ทหรภิกฺขุ  ภนฺเต   
เอตฺตก  ทุกฺข  อนุภวิตสตฺต  (๑)  ปุนป  มหานิรเย  ปกฺขิปนฺตีติ   
อาห ฯ  อาม  อาวุโส  กมฺเม  อปริกฺขีเณ  ปุนปฺปุน  เอว  กโรนฺตีติ ฯ  
ติฏตุ  ภนฺเต  อุทฺเทโส ฯ  กมฺมฏานเมว  กเถถาติ  กมฺมฏาน   
กถาเปตฺวา  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  อาคมฺม  อุทฺเทส  อคฺคเหสิ ฯ   
อ ฺเสมฺป  อิมสฺมึ  ปเทเส  อุทฺเทส  เปตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตาน   
คณนา  นตฺถิ ฯ  สพฺพพุทฺธาน ฺเจต  สุตฺต  อวิชหิตเมว  โหติ ฯ   
        หีนกายปูคาติ  หีนกาย  อุปคตา  หุตฺวา ฯ  อุปาทาเนติ   
ตณฺหาทิฏ ิคฺคหเณ ฯ  ชาติมรณสมฺภเวติ  ชาติยา  จ  มรณสฺส  จ   
การณภูเต ฯ  อนุปาทาติ  จตูหิ  อุปาทาเนหิ  อนุปาทิยิตฺวา ฯ   
ชาติมรณสงฺขเยติ  ชาติมรณสงฺขยสงฺขาเต  นิพฺพาเน  วิมุจฺจนฺติ ฯ   
        ทฏิธมฺมาภินิพฺพุตาติ  ทิฏธมฺเม  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว   
สพฺพกิเลสนิพฺพาเนน  นิพฺพุตา ฯ  สพฺพทุกฺข  อุปจฺจคุนฺติ  สพฺพทุกฺขา  
อติกฺกนฺตา  นาม  โหนฺติ ฯ 
                                เทวทูตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ทสม   ฯ 
                                ตติยวคฺควณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                        ____________   
 ๑  ม.  อนุภวิตพฺพ   ฯ  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๗๗๓  
  
                                        วิภงฺควคฺควณฺณนา   
                                ภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ภทฺเทกรตฺตสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ภทฺเทก- 
รตฺตสฺสาติ  วิปสฺสนานุโยคสมนฺนาคตตฺตา  ภทฺทกสฺส  เอก- 
รตฺตสฺส ฯ  อุทฺเทสนฺติ  มาติก ฯ  วิภงฺคนฺติ  วิตฺถารภาชนีย ฯ   
        อตีตนฺติ  อตีเต  ป ฺจกฺขนฺเธ  นานฺวาคเมยฺยาติ  ตณฺหาทิฏ ีหิ   
นานุคจฺเฉยฺย  นปฺปฏิกงฺเขติ  ตณฺหาทิฏ ีหิ  น  ปตฺเถยฺย ฯ   
ยทตีตนฺติ  อิทเมตฺถ  การณวจน ฯ  ยสมฺา  ย  อตีต ฯ  ต  ปหีน   
นิรุทฺธ  อตฺถงฺคต ฯ  ตสฺมา  ต  ปุน  นานุคจฺเฉยฺย ฯ  ยสฺมา   
จ  ย  อนาคต ฯ  ต  อปฺปตฺต  อชาต  อนพฺิพตฺต ฯ  ตสฺมา  ตมฺป   
น  ปตฺเถยฺย ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  ปจฺจุปฺปนฺนมฺป  ธมฺม  ยตฺถ  ยตฺเถว   
อุปฺปนฺโน ฯ  ตตฺถ  ตตฺเถว  จ  น  อนิจฺจานุปสฺสนาทีหิ  สตฺตหิ  
อนุปสฺสนาหิ  โย  วิปสฺสติ ฯ  อร ฺาทีสุ  วา  ตตฺถ  ตตฺถ  
วิปสฺสติ ฯ  อสหีร  อสงฺกปฺุปนฺติ  อิท  วิปสฺสนาปฏิวิปสฺสนา- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  วิปสฺสนา  หิ  ราคาทีหิ  น  สหีรติ  น   
สงฺกุปฺปตีติ  อสหีร  อสงฺกุปฺป ฯ  ต  อนุพฺรูหเย ฯ  วฑฺเฒยฺย  
ปฏิวิปสฺเสยฺยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อถ  วา  นิพฺพาน  ราคาทีหิ  น   
สหีรติ  น  สงฺกุปฺปตีติ  อสหีร  อสงฺกปฺุป ฯ  ต  วิทวฺา  ปณฺฑิโต    
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๗๗๔ 
 
ภิกฺขุ  อนุพฺรหูเย ฯ  ปุนปปฺุน  ตทารมฺมณ  ต  ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปนฺโต   
วฑฺเฒยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  ปน  อนุพฺรูหนฺตสฺส  อตฺถาย  อชฺเชว  กจฺิจ- 
มาตปฺปนฺติ  กิเลสาน  อาตาปนปริตาปเนน  อาตปฺปนฺติ  ลทฺธ- 
นาม  วีริย  อชฺเชว  กาตพฺพ ฯ  โก  ช ฺา  มรณ  สุเวติ   
เสฺว  ชีวิต  วา  มรณ  วา  โก  ชานาติ ฯ  อชฺเชว  ทาน   
วา  กริสฺสามิ ฯ  สีล  วา  รกฺขิสฺสามิ ฯ  อ ฺตร  วา  ปน   
กุสล  กริสฺสามีติ  หิ  อชชฺ  ตาว  ปป ฺโจ  อตฺถิ ฯ  เสฺว   
วา  ปุนทิวเส  วา  กริสฺสามีติ  จิตฺต  อนุปฺปาเทตฺวา  อชฺเชว   
กริสฺสามีติ  เอว  วีริย  กาตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  มหาเสเนนาติ   
อคฺคิวิสสตฺถาทีนิ  หิ  อเนกานิ  มรณการณานิ  ตสฺส  เสนา  
ตาย  มหติยา  เสนาย  วเสน  มหาเสเนน  เอวรูเปน  มจฺจุนา   
สทฺธึ  กติปาห  ตาว  อาคเมหิ ฯ  ยาวาห  พุทฺธปูชาทึ  อตฺตโน   
อวสฺสยกมฺม  กโรมีติ  เอว  มิตฺตสนฺถวาการสงฺขาโต(๑)  วา  
อิท  สต  วา  สหสฺส  วา  คเหตฺวา  กติปาห  อาคเมหีติ   
เอว  ล ฺจานุปฺปทานสงฺขาโต  วา ฯ  อิมินา    พลราสินา   
ปฏิพาหิสฺสามีติ  เอว  พลราสิสงฺขาโต  วา  สงฺคโร  นตฺถิ ฯ   
สงฺคโรติ  หิ  มิตฺตสนฺถวาการล ฺจานุปฺปทานพลราสีน  นาม  ฯ  
ตสฺมา  อยมตฺโถ  วุตฺโต  ฯ 
#  ๑  ม.  มิตฺตสนฺถวกรณสงฺขาโต   ฯ    
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        *เลมที่  ๙  ภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๗๕ 
 
        อตนฺทตินฺติ  อนลส  อุฏาหก ฯ  เอว  ปฏิปนนฺตฺตา  ภทฺโท   
เอกรตฺโต  อสฺสาติ  ภทฺเทกรตฺโต ฯ  อิติ  ต  เอว  ปฏิปนฺน  ปุคฺคล   
ภทฺเทกรตฺโต  อยนฺติ  ราคาทีน  สนฺตตาย  สนฺโต  พุทฺธมุนิ   
อาจิกฺขติ ฯ   
        เอวรูโปติอาทีสุ  กาโฬป  สมาโน  อินฺทนีลมณิวณฺโณ ฯ 
อโหสินฺติ  วา  เอว  มนุ ฺรูปวเสเนว  เอวรูโป  อโหสึ ฯ   
กุสลสุขโสมนสฺสเวทนาวเสเนว  เอวเวทโน ฯ  ตสมฺปยุตฺตานเยว   
ส ฺาทีน  วเสน  เอวส ฺโ  เอวสงฺขาโร  เอววิ ฺาโณ   
อโหสึ  อตีตมทฺธานนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นนฺทึ  สมนฺวาเนตีติ  เตสุ  รปูาทีสุ  ตณฺห   
สมนฺวาเนติ  อนุปวตฺเตติ ฯ  หีนรูปาทวิเสน  เอวรูโป  อโหส ึ ฯเป ฯ   
เอววิ ฺาโณ  อโหสินฺติ  น  ม ฺติ ฯ   
        นนฺท ึ น  สมนฺวาเนตีติ  ตณฺห  วา  ตณฺหาสมฺปยุตฺตทิฏ ึ   
วา  นานุปวตฺตยติ ฯ   
        เอวรูโป  สิยนฺติอาทีสุป  ปณีตมนุ ฺรูปาทิวเสเนว  ตณฺหา- 
ทิฏ ิปวตฺตสงฺขาตา  นนฺทิสมนฺวานยนาว  เวทิตพฺพา ฯ   
        กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  สหีรตีติ  อิท   
ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ  โย  ธมมฺ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิปสฺสติ ฯ  อสหีร   
อสงฺกุปฺปนฺติ  อุทฺเทสสฺส  นิทฺเทสตฺถ  วุตฺต ฯ  กาม ฺเจตฺถ   
กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺน  ธมฺม  น  วิปสฺสตีติอาทิ  วตฺตพฺพ    
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๗๗๖ 
 
สิยา ฯ  ยสฺมา  ปน  อสหีราติ  จ  อสงฺกุปฺปาติ  จ  วิปสฺสนา  
วุตฺตา ฯ  ตสฺมา  ตสฺสา  เอว  อภาว ฺจ  ภาว ฺจ  ทสฺเสตุ   
สหีรตีติ  มาติก  อุทฺธริตฺวา  วิตฺถาโร  วุตฺโต ฯ  ตตฺถ  
สหีรตีติ  วิปสฺสนาย  อภาวโต  ตณฺหาทิฏ ีหิ  อากฑฺฒิยติ ฯ 
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        ภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        ปม   ฯ 
                                _______________   
 
                        อานนฺทภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อานนฺทภทฺเทกรตฺตสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปฏ-ิ 
สลฺลานา  วุฏ ิโตติ  ผลสมาปตฺติโต  วุฏ ิโต  ฯ  โก  น ุ โข   
ภิกฺขเวติ  ชานนฺโตว  กถาสมุฏาปนตฺถ  ปุจฺฉิ  ฯ  สาธุ  สาธูติ   
เถรสฺส  สาธุการมทาสิ  ฯ   
        สาธุ  โข  ตฺวนฺติ  ปริมณฺฑเลหิ  ปทพฺย ฺชเนหิ  สุปริสุทฺเธหิ    
กถิตตฺตา  เทสน  ปสสนฺโต  อาห  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                อานนฺทภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        ทุติย   ฯ 
                        _________________  
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                                *เลมที่ ๙  หนา  ๗๗๗ 
 
                        มหากจฺจานภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหากจฺจานภทฺเทกรตฺตสุตฺต   ฯ  ตตฺถ   
ตโปทาราเมติ  ตโปทสฺส  (๑)  ตตฺโตทกสฺส  รหทสฺส  วเสน   
เอวลทฺธนาเม  อาราเม  ฯ  เวภารปพฺพตสฺส  กิร  เหฏา   
ภูมฏกนาคาน  ป ฺจโยชนสติก  นาคภวน  เทวโลกสทิส   
มณิมเยน  ตเลน  อารามอุยฺยาเนหิ  จ  สมนฺนาคต ฯ  ตตฺถ   
นาคาน  กีฬนฏาเน  มหาอุทกรหโท ฯ  ตโต  ตโปทา  นาม   
นที  สนฺทติ  กุถิตา  อุโณฺหทกา ฯ  กสมฺา  ปน  สา  เอทิสา   
ชาตา ฯ  ราชคห  กิร  ปริวาเรตฺวา  มหาเปตโลโม  ฯ   ตตฺถ   
ทฺวินฺน  มหาโลหกุมฺภินิรยาน  อนฺตเร  อย  ตโปทา  อาคจฺฉติ ฯ   
ตสฺมา  สา  กถุิตา  สนฺทติ ฯ  วุตฺตมป  เจต  ยตาย  ภิกฺขเว   
ตโปทา  สนทฺติ ฯ  โส  ทโห  อจฺโฉทโก  สีโตทโก  สาโตทโก   
เสโตทโก  สปฺุปติตฺโถ  รมณีโย  ปหูตมจฺฉกจฺฉโป ฯ  จกฺกมตฺตานิ  
จ  ปทุมานิ  ปุปฺผนฺติ ฯ  อปจาย  ภิกฺขเว  ตโปทา  ทฺวินฺน  มหานิรยาน   
อนฺตริกาย  อาคจฺฉติ ฯ  เตนาย  ตโปทา  กถุิตา  สนทฺตีติ ฯ  (๒)   
อิมสฺส  ปน  อารามสฺส  อภิสมฺมุขฏาเนโต  มหาอุทกรหโท  ชาโต ฯ  
ตสฺส  นามวเสนาย  วิหาโร  ตโปทาราโมติ  วุจฺจติ ฯ   
        สมิทฺธีติ  ตสฺส  กิร  เถรสฺส  อตฺตภาโว  สมิทฺโธ   
อภิรูโป  ปาสาทิโก   ตสฺมา  สมิทฺธิเตฺวว  สงฺข  คโต ฯ    
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๗๗๘ 
 
อาทิพฺรหฺมจริยโกติ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  อาทิ  ปุพฺพภาคปฏิ- 
ปตฺติภูโต  ฯ  อิท  วตฺวาน  สุคโต  อุฏายาสนาติอาทิ  มธุปณฺฑิก- 
สุตฺเต (๑)  วุตฺตนเยเนว  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        อิติ  เม  จกฺขุนฺติ  อิมสฺมึ  กริ  สุตฺเต  ภควา  ทฺวาท- 
สายตนวเสเนว  มาติก  เปสิ ฯ  เถโรป  ภควตา  เหฏา   
ทฺวีสุ ฯ  อุปร ิ จตุตฺเถ  จาติ  อิเมสุ  ตีส ุ สุตฺเตสุ  ป ฺจกฺขนฺธ- 
วเสน  มาติกา  จ  วิภงฺโค  จ  กโต ฯ  อิธ  ปน  ทฺวาทสายตน- 
วเสเนว  วิภชนตฺถ  มาติกา  ปตาติ  นย  ปฏิลภิตฺวา  เอวมาห ฯ   
อิม  ปน  นย  ลภนฺเตน  เถเรน  ภาริย  กต ฯ  อปเท   
ปท  ทสฺสิต ฯ  อากาเส  ปท  กต ฯ  เตน  น  ภควา  อิมเมว   
สุตฺต  สนฺธาย  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชนฺตาน  ยทิท   
มหากจฺจาโนติ  (๒)  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  เอตฺถ  ปน  จกฺขูติ   
จกฺขุปสาโท ฯ  รูปาติ  จตุสมุฏานิกา  รูปา ฯ  อิมินา  นเยน   
เสสายตนานิป  เวทิตพฺพานิ ฯ  วิ ฺาณนฺติ  นิกนติฺ  วิ ฺาณ ฯ   
ตทภินนฺทตีติ  ต  จกฺขุ ฺเจว  รูป  จ  ตณฺหาทิฏ ิวเสน   
อภินนฺทติ ฯ  อนฺวาคเมตีติ  ตณฺหาทิฏ ีหิ  อนุคจฺฉติ ฯ   
        อิติ  เม  มโน  อโหสิ    อิติ  ธมฺมาติ  เอตฺถ  ปน  มโนติ  
ภวงฺคจิตฺต  ฯ  ธมฺมาติ  เตภูมกธมฺมารมฺมณ  ฯ    
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        *เลมที่  ๙  โลมสกงฺคิยภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๗๙ 
 
        ปณิทหตีติ  ปตฺถนาวเสน  เปสิ ฯ  ปณิธานปจฺจยาติ   
ปตฺถนาฏปนการณา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        มหากจฺจานภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ตติย   ฯ 
                                ________________________ 
 
                        โลมสกงฺคิยภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  โลมสกงฺคิยภทฺเทกรตฺตสุตฺต ฯ  ตตฺถ  
โลมสกงฺคิโยติ  องฺคตฺเถโร  กิร  นาเมส ฯ  กายสฺส  ปน   
อีสกโลมสาการตาย  โลมสกงฺคิโยติ  ปากโฏ  ชาโต ฯ  จนฺทโน  
เทวปุตฺโตติ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  กิเรส  จนฺทโน  นาม   
อุปาสโก  อฑฺโฒ  มหทฺธโน  ตีณิ  รตนานิ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  
ปูเชตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต ฯ  ปรุิมนาเมน  จนฺทโน  
เทวปุตฺโตเตฺวว  สงฺข  คโต ฯ  ปณฺฑุกมฺพลสิลายนฺติ  รตฺตกมฺพล- 
สิลาย ฯ  ตสฺสา  กิร  รตฺตกมฺพลสฺเสว  ชยสุมนปุปฺผราสิสฺส 
วิย  วณฺโณ ฯ  ตสฺมา  ปณฺฑุกมฺพลสิลาติ  วุจฺจติ ฯ   
        กทา  ปน  จ  ตตฺถ  ภควา  วิหาสีติ ฯ  โพธิปตฺติโต   
สตฺตเม  สวจฺฉเร  สาวตฺถิย  อาสาฬฺหีมาสปุณฺณมาย  ทฺวาทสโยชนาย   
ปริสาย  มชฺเฌ  ยมกปาฏหิาริย  กตฺวา  โอรุยฺห  คณฺฑามฺพ- 
รุกฺขมูเล    ป ฺตฺตพุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา  ธมฺมเทสนาย  มหาชน   
มหาวิทุคฺคโต  อุทฺธเรตฺวา  พุทฺธา  นาม  ยสฺมา  ปาฏิหาริย    
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๗๘๐ 
 
กตฺวา  มนุสฺสปเถ  น  วสนฺติ ฯ  ตสฺมา  ปสฺสมานสฺเสว   ชนสฺส   
ปทวีติกฺกม  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  ปาริจฺฉตฺตกมูเล  ปณฺฑุกมฺพล- 
สิลาย  วสฺส  อุปคโต ฯ  ตสฺมึ  สมเย  วิหาสิ ฯ   
        ตตฺร  ภควาติ  ตตฺร  วิหรนฺโต  ภควา  เยภุยฺเยน  ทสหิ   
จกฺกวาฬสหสฺเสหิ  สนฺนปิติตาหิ  เทวตาหิ  ปริวุโต  มาตร  
กายสกฺขึ  กตฺวา  อภิธมฺมปฏก  กเถนฺโต  คมฺภีร  นปิุณ  
ติลกฺขณาหต  รูปารูปปริจฺเฉทกถ  ปฏิวิชฺฌิตุ   อสกฺโกนฺตาน   
เทวาน  สเวคชนนตฺถ  อนตฺรนฺตรา  ภทฺเทกรตฺตสฺส  อุทฺเทส ฺจ   
วิภงฺค ฺจ  อภาสิ ฯ  ตตฺราย  เทวปุตฺโต  อุคฺคณฺหนฺโต  อิมา   
คาถาโย  สทธฺึ  วิภงฺเคน  อุคฺคณฺหิ ฯ  เทวตฺตสฺส  ปน   
ปมาทาธิฏานตฺตา  ทิพฺเพหิ  อารมฺมเณหิ  นิปฺปฬยิมาโน   
อนุปุพฺเพน  สุตฺต  สมฺมุฏโ  คาถามตฺตเมว  ธาเรสิ ฯ  เตนาห   
เอว  โข  อห  ภิกฺขุ  ธาเรมิ  ภทฺเทกรตฺติโย  คาถาติ ฯ   
        อุคฺคณฺหาหิ  ตฺวนฺติอาทีสุ  ตุณฺหีภูโต  นิสีทิตฺวา  สุณนฺโต   
อุคฺคณฺหาติ  นาม ฯ  วาจาย  สชฺฌาย  กโรนฺโต  ปริยาปุณาติ   
นาม ฯ  อ ฺเส  วาเจนฺโต  ธาเรติ  นาม  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ 
                โลมสกงฺคิยภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        จตุตถ   ฯ 
                                __________________  
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๗๘๑ 
 
                                สุภสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สุภสุตฺต   ฯ  ตตฺถ  สุโภติ  โส  กริ   
ทสฺสนีโย  อโหสิ  ปาสาทิโก  เตนสฺส  องฺคสุภตาย  สุโภเตฺวว   
นาม  อกสุ ฯ  มาณโวติ  ปน  ต  ตรุณกาเล  โวหรสึุ ฯ  โส   
มหลฺลกกาเลป  เตเนว  โวหาเรน  โวหริยติ ฯ  โตเทยฺยปุตฺโตติ   
โตเทยฺยสฺส  นาม  ปเสนทิร ฺโ  ปุโรหิตพฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต ฯ  
โส  กิร  สาวตฺถิยา  อวิทูเร  ตุทิคาโม  นาม  อตฺถิ ฯ  ตสฺส   
อธิปติตฺตา  โตเทยฺโยติ  สงฺข  คโต ฯ  มหาธโน  ปน  โหติ   
สตฺตาสีติโกฏิวิภโว  ปรมมจฺฉรี ฯ  ททโต  โภคาน  อปริกฺขโย   
นาม  นตฺถีติ  จินฺเตตฺวา  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  น  เทติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
                อ ฺชนาน  ขย  ทิสฺวา        วมฺมิกาน ฺจ  ส ฺจย   
                มธูน ฺจ  สมาหาร                ปณฺฑิโต  ฆรมาวเสติ ฯ   
        เอว  อทานเมว  สิกฺขาเปสิ ฯ  ธุรวิหาเร  วสโต  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส  ยาคุอุฬุงฺกมตฺต  วา  ภตฺตกฏจฺฉุมตฺต  วา  อทตฺวา  
ธนโลเภน  กาล  กตฺวา  ตสฺมึเยว  ฆเร  สุนโข  หุตฺวา   
นิพฺพตฺโต ฯ  สุโภ  ต  สุนข  อติวิย  ปยายติ ฯ  อตฺตโน  ภุ ฺชนก- 
ภตฺตเยว  โภเชติ ฯ  อุกฺขิปตฺวา  วรสยเน  สยาเปสิ ฯ  อถ  ภควา   
เอกทิวส  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนโฺต  ต  สุนข  ทิสฺวา   
โตเทยฺยพฺราหฺมโณ  ธนโลเภน  อตฺตโนว  ฆเร  สุนโข  หุตฺวา   
#  ๑. สฺยา.  จุลฺลกมฺมวิภงฺคสุตฺต   ฯ  
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๗๘๒ 
 
นิพฺพตฺโต ฯ  อชฺช  มย ิ สภุสฺส  ฆร  คเต  ม  ทิสฺวา  สุนโข  
ภุกฺการ  กริสสฺติ ฯ  อถสฺสาห  เอก  วจน  วกฺขามิ ฯ  โส  ชานาติ   
ม  สมโณ  โคตโมติ  คนฺตฺวา  อุทฺธนฏาเน (๑)  นิปชฺชิสฺสติ  
ตโตนิทาน  สุภสฺส  มยา  สทฺธึ  เอโก กถาสลฺลาโป  ภวิสฺสติ  
โส  ธมฺม  สตฺุวา  สรเณสุ  ปติฏหิสฺสติ ฯ  สุนโข  ปน  กาล   
กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติสฺสตีติ  อิม  มาณวสฺส  สรเณสุ   
ปติฏานภาว  ตฺวา  ภควา  ต  ทิวส  สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา   
เอกโตว  คาม  ปวิสิตฺวา  นิกฺขนฺเต  มาณเว  ต  ฆร  ปณฺฑาย   
ปาวิสิ ฯ   
        สุนโข  ภควนฺต  ทิสฺวา  ภุกฺการ  กโรนฺโต  ภควโต   
สมีป  คโต ฯ  ตโต  น  ภควา  เอตทโวจ  โตเทยฺย  ตฺว   
ปุพฺเพป  ม  โภ  โภติ  ปรภิวิตฺวา  สุนโข  ชาโต ฯ  อิทานิป  
ภุกฺการ  กตฺวา  อวีจึ  คมิสฺสสีติ ฯ  สุนโข  ต  สุตฺวา  
ชานาติ  ม  สมโณ  โคตโมติ  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  คีว  
โอนาเมตฺวา  อุทฺธนนฺตเร  (๒)  ฉาริกาย  นิปนโฺน ฯ  มนุสฺสา   
อุกฺขิปตฺวา  วรสยเน  สยาเปตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  สุโภ  อาคนฺตฺวา   
เกนาย  สุนโข  สยนา  โอโรปโตติ  อาห ฯ  มนุสฺสา  น  
เกนจีติ  วตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  มาณโว  สุตฺวา   
มม  ปตา  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺโต ฯ  โตเทยฺโย  นาม  สุนโข    
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                *เลมที่  ๙  สุภสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๘๓ 
 
นตฺถิ ฯ  สมโณ  ปน  โคตโม  ปตร  สนุข  กโรติ ฯ  ย  กิ ฺจิ   
เอส  มุขารุฬฺห  ภาสตีติ  กุชฺฌิตฺวา  ภควนฺต  มุสาวาเทน   
นิคฺคเหตุกาโม  วิหาร  คนฺตฺวา ต  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิ ฯ   
        ภควาปสฺส  ตเถว  วตฺวา  อวิสวาทนตฺถ  อาห  อตฺถิ   
ปน  เต  มาณว  ปตรา  อนกฺขาต  ธนนฺติ ฯ  อตฺถ ิ โภ   
โคตม  สตสหสฺสคฺฆนิกา  สุวณฺณมาลา  สตสหสฺสคฺฆนิกา  
สุวณฺณปาทุกา  สตสหสฺสคฺฆนิกา  สุวณฺณปาติ  สตสหสฺส ฺจ   
กหาปณนฺติ ฯ  คจฺฉ  ต  (๑)  สุนข  อปฺโปทกปายาส  โภชาเปตฺวา   
สยเน  อาโรเปตฺวา  อีสก  นิทฺท  โอกกฺนฺตกาเล  ปุจฺฉ ฯ  สพฺพนฺเต   
อาจิกฺขิสฺสติ ฯ  อถ  น  ชาเนนฺยาสิ  ปตา  เม  เอโสติ ฯ  มาณโว  
สเจ  สจฺจ  ภวิสฺสติ ฯ  ธน  ลจฺฉามิ ฯ  โน  เจ ฯ  สมณ  โคตม  
มุสาวาเทน  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ  ทฺวีหิป  การเณหิ  ตุฏโ  คนฺตฺวา   
ตถา  อกาสิ ฯ  สุนโข  าโตมฺหิ  อิมินาติ (๒)  ตฺวา  หุหุนฺติ   
กโรนฺโต  ธนนิธานฏาน  คนฺตฺวา  ปาเทน  ปวึ  ขนิตฺวา  
ส ฺ  อทาสิ ฯ  มาณโว  ธน  คเหตฺวา  ภวปฏิจฺฉนฺน  นาม  
เอว  สุขุม  ปฏิสนฺธิอนฺตร  ปากฏ  สมณสฺส  โคตมสฺส ฯ  อทฺธา   
เอส  สพฺพ ฺ ูติ  ภควติ  ปสนฺนจิตฺโต  จุทฺทสปเ ฺห  อภิสงฺขริ ฯ   
องฺควิชฺชาปาโก  กิเรส ฯ  เตนสฺส  เอตทโหสิ  อิท  ธมฺม- 
ปณฺณาการ  คเหตฺวา  สมณ  โคตม  ปเ ฺห  ปุจฺฉิสฺสามีติ  ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 784 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๗๘๔ 
 
ทุติยคมเนน  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ ฯ  เตน  ปฏุ  ปเ ฺห   
ปน  ภควา  เอกปฺปหาเรเนว  เต  วิสฺสชฺเชนฺโต  กมมฺสฺสกาติ- 
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กมฺม  เอเตส  สก  อตฺตโน  ภณฺฑกนฺติ  กมฺมสฺสกา ฯ   
กมฺมสฺส  ทายาทาติ  กมฺมทายาทา ฯ  กมฺม  เอเตส  ทายชฺช   
ภณฺฑกนฺติ  อตฺโถ ฯ  กมมฺ  เอเตส  โยนิ  การณนฺติ  กมฺมโยน ีฯ   
กมฺม  เอเตส  พนฺธูติ  กมมฺพนฺธู ฯ  กมฺมาตกาติ  อตฺโถ ฯ   
กมฺม  เอเตส  ปฏิสฺสรณ  ปติฏาติ  กมฺมปฏิสรณา ฯ  ยทิท   
หีนปฺปณีตตายาติ  ย  อิท  ตฺว  หีโน  ภว ฯ  ตฺว  ปณีโต  
ตฺว  อปฺปายุโก  ภว ฯ  ตฺว  ทีฆายุโก  ฯเป ฯ  ตฺว  ทุปปฺ ฺโ  ภว  
ตฺว  ป ฺวาติ  เอว  หีนปปฺณีตตาย  วิภชน ฯ  ต  น  อ ฺโ  
โกจิ  กโรติ ฯ  กมฺมเมว  เอว  สตฺเต  วิภชตีติ  อตฺโถ ฯ  น   
มาณโว  กถติสฺส  อตฺถ  ส ฺชานาสิ ฯ  ฆนทุสฺสปฏเฏนสฺส  มขุ   
พนฺธิตฺวา  มธุร  ปรุโต  ปต  วิย  อโหสิ ฯ  มานนิสฺสิโต   
กิเรส  ปณฺฑิตมานี ฯ  อตฺตนา  สม  น  ปสฺสติ ฯ  อถสฺส  กึ   
สมโณ  โคตโม  กเถติ ฯ  ยมห  ชานามิ ฯ  ตเทว  กเถตีติ  อย   
มาโน  มา  อโหสีติ  มานภ ฺชนตฺถ  ภควา  อาทิโตว   
ทุปฺปฏิวิชฺฌ  กตฺวา  กเถสฺสามิ ฯ  ตโต  นาห  โภ  โคตม   
ชานามิ ฯ  วิตฺถาเรน  เม  ปากฏ  กตฺวา  กเถถาติ  ม  ยาจิสฺสติ   ฯ    
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                *เลมที่  ๙  สุภสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๘๕ 
 
อถสฺสาห  ยาจิตกาเล  กเถสฺสามิ ฯ  เอว  จสฺส  สาตฺถก  ภวิสฺสตีติ   
ทุปฺปฏิวิชฺฌ  กตฺวา  กเถสิ ฯ   
        อิทานิ  โส  อตฺตโน  อปฺปฏิวิทฺธภาว  ปกาเสนฺโต  น   
โขหนฺติอาทิมาห ฯ   
        สมตฺเตนาติ  ปริปุณฺเณน ฯ  สมาทินฺเนนาติ  คหิเตน   
ปรามฏเน ฯ  อปฺปายุกสวตฺตนิกา  เอสา  มาณว  ปฏิปทา  ยททิ   
ปาณาติปาตีติ  ย  อิท  ปาณาติปาตกมฺม ฯ  เอสา  อปฺปายุก- 
สวตฺตนิกา  ปฏิปทาติ ฯ   
        กถ  ปเนสา  อปฺปายุกต  กโรติ ฯ  จตฺตาริ  ห ิ กมฺมานิ   
อุปปฬก  อุปจฺเฉทก  ชนก  อุปตฺถมฺภกนฺติ ฯ  พลวกมฺเมน  หิ   
นิพฺพตฺต  ปวตฺเต  อุปปฬก  อาคนฺตฺวา  อตฺถโต  เอว  วทติ   
นาม  สจาห  ปมตร  ชาเนยฺย  น  เต  อิธ  นิพฺพตฺติตุ  
ทเทยฺย ฯ  จตูสุเยว  ต  อปาเยสุ  นิพฺพตฺตาเปยฺย ฯ  โหตุ ฯ  ตฺว   
ยตฺถ  กตฺถจิ  นิพฺพตฺโต ฯ    อห  อุปปฬกกมฺม  นาม  ต  ปฬิตฺวา  
นิโรช  นิยูส  กสฏ  กริสฺสามีติ ฯ  ตโต  ปฏาย  ต  ตาทิส  
กโรติ ฯ  ก ึ กโรติ ฯ  ปรสิฺสย  อุปเนติ ฯ  โภเค  วินาเสติ ฯ   
        ตตฺถ  ทารกสฺส  มาตุกุจฺฉิย  นิพฺพตฺตกาลโต  ปฏาย  มาตุ  
อสฺสาโท  (๒)  วา  สุข  วา  น  โหติ ฯ  มาตาปตูน  ปฬา  จ 
อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว  ปริสฺสย  อุปเนติ ฯ  ทารกสฺส  ปน  มาตุกุจฺฉิมฺหิ    
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๗๘๖ 
 
นิพฺพตฺตกาลโต  ปฏาย  เคเห  โภคา  อุทก  ปตฺวา  โลณ   
วิย  ราชาทีน  วเสน  นสสฺนฺติ ฯ  กุมภฺโทหนเธนุโย  ขีร   
น  เทนฺติ ฯ  สูรตา  โคณา  (๑)  จณฺฑา  โหนฺติ ฯ  กาณา  โหนฺติ  
ขุชฺชา  โหนฺติ ฯ  โคมณฺฑเล  โรโค  ปตติ ฯ  ทาสาทโย  วจน   
น  กโรนฺติ ฯ  วาปต  สสสฺ  น  ชายติ ฯ  เคหคต  เคเห ฯ  อร ฺคต  
อร ฺเ  นสฺสติ ฯ  อนุปพฺุเพน  ฆาสจฺฉาทนมตฺต  ทุลลฺภ  โหติ ฯ   
คพฺภปริหาโร  น  โหติ ฯ  วิชาตกาเล  มาตุถ ฺ  ฉิชฺชติ ฯ   
ทารโก  ปริหาร  อลภนฺโต  ปฬิโต  นิโรโช  นิยโูส  กสโฏ   
โหติ  อิท  อุปปฬกกมฺม  นาม  ฯ   
        ทีฆายุกกมฺเมน  ปน  นิพฺพตฺตสฺส  อุปจฺเฉทกกมฺม   
อาคนฺตฺวา  อายุ  ฉินฺทติ ฯ  ยถา  ห ิ ปุรโิส  อฏ ุสภคมน   
กตฺวา  สร  ขิเปยฺย ฯ  ตม ฺโ  ธนุโต  วิมุตฺตมตฺต  มุคฺคเรน   
ปหริตฺวา  ตตฺเถว  ปาเตยฺย ฯ  เอว  ทฆีายุกกมฺเมน  นิพฺพตฺตสฺส  
อุปจฺเฉทกกมฺม  อายุ  ฉินทฺติ ฯ  ก ึ กโรติ ฯ  โจราน   อฏวึ   
ปเวเสติ ฯ  วาลมจฺโฉทก  โอตาเรติ ฯ  อ ฺตร  วา  ปน   
สปริสฺสยฏาน  อุปเนติ ฯ  อิท  อุปจฺเฉทกกมฺม  นาม ฯ   
อุปฆาฏกนฺติป  เอตสฺเสว  นาม ฯ   
        ปฏิสนธฺินิพฺพตฺตก  ปน  กมฺม  ชนกกมฺม  นาม  ฯ   
อปฺปโภคกุลาทีสุ  นิพฺพตฺตสฺส  โภคสมฺปทาทิกรเณน  อุปตฺถมภฺก  
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                *เลมที่  ๙  สุภสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๘๗ 
 
อุปตฺถมฺภกกมฺม  นาม  ฯ   
        อิเมสุ  จตูสุ  ปุริมานิ  เทฺว  อกุสลาเนว ฯ  ชนก  กุสลมฺป   
อกุสลมฺป ฯ  อุปตฺถมฺภก  กุสลเมว ฯ  ตตฺถ  ปาณาติปาตกมฺม  
อุปจฺเฉทกกมฺเมน  อปฺปายุกสวตฺตนิก  โหติ ฯ  ปาณาติปาตินา  วา  
กต  กุสลกมฺม  อุฬาร  น  โหติ ฯ  ทีฆายุก  ปฏิสนฺธึ  ชเนตุ  
น  สกโฺกติ ฯ  เอว  ปาณาติปาโต  อปฺปายุกสวตฺตนิโก  โหติ ฯ   
ปฏิสนฺธิเมว  วา  นิยาเมตฺวา  อปฺปายุก  กโรติ ฯ  สนฺนิฏาน- 
เจตนาย  วา  นิรเย  นิพฺพตฺตติ ฯ  ปุพฺพาปรเจตนาหิ  วุตฺตนเยน   
อปฺปายุโก  โหติ ฯ   
        ทีฆายุกสวตฺตนิกา  เอสา  มาณว  ปฏิปทาติ  เอตฺถ   
ปริตฺตกมฺเมนป  นิพฺพตฺต  ปวตฺเต  เอต  ปาณาติปาตา  วิรติกมฺม   
อาคนฺตฺวา  อตฺถโต  เอว  วทติ  นาม  สจาห  ปมตร  ชาเนยฺยุ   
น  เต  อิธ  นพฺิพตฺติตุ  ทเทยฺยุ ฯ  เทวโลเกเยว  ต  นพฺิพตฺตาเปยฺย  
โหตุ ฯ  ตฺว  ยตฺถ  กตฺถจิ  นิพฺพตฺโต  อห  อุปตฺถมฺภกกมฺม  นาม   
ถมฺภ  เต  กรสิฺสามีติ  อุปตฺถมฺภ  กโรติ ฯ  ก ึ กโรติ ฯ   
ปริสฺสย  นาเสติ ฯ  โภเค  อุปฺปาเทติ ฯ   
        ตตฺถ  ทารกสฺส  มาตุกุจฺฉิย  นิพฺพตฺตกาลโต  ปฏาย   
มาตาปตูน  สุขเมว  สาตเมว  โหติ ฯ  เยป  ปกติยา  มนุสฺสา- 
มนุสฺสปริสฺสยา  โหนฺติ  ฯ  เต  สพฺเพ  อปคจฺฉนฺติ ฯ  เอว  ปริสสฺย   
#  ๑  สี.  มนสฺุสาน  ปริสสฺยา ฯ  ม.  มนุสฺสาน  มนสฺุสปริสฺสยา  ฯ  
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๗๘๘ 
 
นาเสติ ฯ  ทารกสฺส  ปน  มาตุกุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺตกาลโต  ปฏาย   
เคเห  โภคาน  ปมาณ  น  โหติ  นิธิกมฺุภิโย  ปรุโตป   
ปจฺฉโตป  เคห  ปวตฺตมานา  ปวิสนฺติ ฯ  มาตาปตโร  ปเรหิ   
ปตธนสฺสาป  สมฺมุขีภาว  คจฺฉนฺติ ฯ  เธนุโย  พหุขีรา  
โหนฺติ ฯ  โคณา  สุขสีลา  โหนฺติ ฯ  วปฺปฏาเน  สสฺสานิ   
สมฺปชฺชนฺติ ฯ  วฑฺฒิยา  วา  สมฺปยุตฺต ฯ  ตาวกาลิก  วา  ทินนฺธน  
อโจทิตา  สยเมว  อาหริตฺวา  เทนฺติ ฯ  ทาสาทโย  สวุจา   
โหนฺติ ฯ  กมมฺนฺตา  น  ปริหายนฺติ ฯ  ทารโก  คพฺภโต  ปฏาย   
ปริหาร  ลภติ  ฯ  โกมารกิเวชฺชา  สนนฺิปติตาว  โหนฺติ ฯ   
คหปติกุเล  ชาโต  เสฏ ิฏาน  ฯ  อมจฺจกุลาทีสุ  ชาโต  เสนา- 
ปติฏานาทีนิ  ลภติ ฯ  เอว  โภเค  อุปฺปาเทติ ฯ โส  อปริสฺสโย  
สโภโค  จิร  ชีวตีติ ฯ  เอว  อปาณาติปาตกมฺม   ทีฆายุก- 
สวตฺตนิก  โหติ ฯ   
        อปาณาติปาตินา  วา  กต  อ ฺมฺป  กุสล  อุฬาร   
โหติ ฯ  ทีฆายุกปฏิสนฺธึ  ชเนตุ  สกฺโกติ ฯ  เอวมฺป  ทีฆายุก- 
สวตฺตนิก  โหติ ฯ  ปฏิสนฺธิเมว  วา  นิยาเมตฺวา  ทีฆายุก  กโรติ ฯ   
สนฺนิฏานเจตนาย  วา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตติ ฯ  ปุพฺพาปร- 
เจตนาหิ  วุตฺตนเยน  ทีฆายุโก  โหติ ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพ- 
ป ฺหวิสฺสชฺชเนสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        วิเหนกมฺมาทีนิป  หิ  ปวตฺเต  อาคนฺตฺวา  อตฺถโต  ตเถว    
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                *เลมที่  ๙  สุภสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๘๙ 
 
วทมานานิ  วิย  อุปปฬเนน  นิพฺโภคต  อาปาเทตฺวา  ปฏิชคฺคน   
อลภนฺตสฺส โรคุปฺปาทนาทีหิ  วา  ฯ  วิเหกาทีหิ  กตสฺส  
กุสลสฺส  อนุฬารตาย  วา  ฯ  อาทิโตว  ปฏิสนฺธินิยเมว  วา   
วุตฺตนเยเนว  ปุพฺพาปรเจตนาวเสน  วา พหฺวาพาธตาทีนิ   
กโรนฺติ  ฯ  อปาณาติปาโต  วิย  จ  อวิเหนาทีนิ  อปฺปาพาธตาทีนีติ  ฯ   
        เอตฺถ  ปน  อิสฺสามนโกติ  อิสฺสาสมฺปยุตฺตจิตฺโต ฯ  อุปทสฺุสตีติ   
อิสฺสาวเสเนว  อุปกฺโกสนฺโต  ทุสฺสติ ฯ  อิสฺส  พนฺธตีติ  ยวกลาป   
พนฺธนฺโต  วิย  ยถา  น  นสฺสติ ฯ  เอว  พนฺธิตฺวา  วิย  เปติ ฯ   
อปฺเปสกฺโขติ  อปฺปริวาโร ฯ  รตฺตึ  ขิตฺโต  วิย  สโร  น   
ป ฺายติ ฯ  อุจฺฉิฏหตฺโถ  นิสีทิตฺวา  อุทกทายกมฺป  น  ลภติ ฯ   
        น  ทาตา  โหตีติ  มจฺฉริยวเสน  น  ทาตา  โหติ ฯ  
เตน  กมฺเมนาติ  เตน  มจฺฉริยกมฺเมน ฯ   
        อภิวาเทตพฺพนฺติ  อภิวาทนารห  พุทฺธ  วา  ปจฺเจกพุทฺธ   
วา  อริยสาวก  วา ฯ  ปจฺจุฏาตพฺพาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
อิมสฺมึ  ปน  ป ฺหวิสฺสชฺชเน  อุปปฬกอุปตฺถมฺภกกมฺมานิ  น  
คเหตพฺพานิ  น  หิ  ปวตฺเต  นีจกุลิน  วา  อุจฺจากุลิน    สกฺกา  
กาตุ ฯ  ปฏิสนฺธึเยว  ปน  นิยเมตฺวา  นีจกุลิย  กมฺม  นีจกุเล  
นิพฺพตฺเตติ ฯ  อุจฺจากุลิย  กมฺม  อุจฺจากุเล ฯ   
        น  ปริปจฺุฉิตา  โหตีติ  เอตฺถ  ปน  อปริปุจฺฉเนน  นิรเย   
น  นิพฺพตฺตติ ฯ  อปริปุจฺฉโก  ปน  อิท  กาตพฺพ     อิท  น    
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กาตพฺพนฺติ  น  ชานาติ ฯ  อชานนฺโต  กาตพฺพ  น  กโรติ  
อกาตพฺพ  กโรติ ฯ  เตน  นิรเย  นิพฺพตฺตติ ฯ  อิตโร  สคฺเค ฯ  
อิติ  โข  มาณว  ฯเป ฯ  ยทิท  หีนปฺปณีตตายาติ  สตฺถา  เทสน   
ยถานุสนฺธึ  ปาเปสิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ   ฯ   
                                สุภสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา   ฯ 
                        จุลลฺกมฺมวิภงฺคสุตฺตนฺติป  วุจฺจติ   ฯ   
                                        ปจม   ฯ 
                                _________________ 
 
                        มหากมฺมวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหากมฺมวิภงฺคสุตฺต ฯ  ตตฺถ  โมฆนฺติ  
ตุจฺฉ  อผล ฯ  สจฺจนฺติ  ตถ  ภูต ฯ  อิท ฺจ  เอเตน  น  สมฺมุขา 
สุต ฯ  อุปาลสิุตฺเต  ปน  มโนกมฺม  มหาสาวชฺชตร  ป ฺเปสิ ฯ   
ปาปสฺส  กมฺมสฺส  กริิยาย  ปาปสฺส  กมฺมสฺส  ปวตฺติยา  
โน  ตถา  กายกมฺม  โน  ตถา  วจีกมฺมนฺติ  ภควตา  วุตฺต   
อตฺถิ ฯ  สา  กถา  ติตฺถิยาน  อนฺตเร  ปากฏา  ชาตา ฯ  
ต  คเหตฺวา  เอส  วทติ ฯ  อตฺถิ  จ  สา  สมาปตฺตีติ  อิท   
กถ  นุ  โข  โภ  อภิส ฺานิโรโธ  โหตีติ  โปฏปาทสุตฺเต   
อุปฺปนฺน  อภิส ฺานิโรธกถ  สนฺธาย  วทติ  น  กิ ฺจิ   
เวทิยตีติ  เอกเวทนมฺป  น  เวทิยติ ฯ  อตฺถิ  จ  โขติ  เถโร    
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นิโรธสมาปตฺตึ  สนฺธาย  อนุชานาติ ฯ  ปรริกฺขิตพฺพนฺติ  ครหโต   
โมจเนน  รกขิฺตพฺพ ฯ  ส ฺเจตนา  อสฺส  อตฺถีติ  ส ฺเจตนิก  
สาภิสนฺธิก  ส ฺเจตนิกกมฺม  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ทุกขฺ  โสติ  เถโร   
อกุสลเมว  สนฺธาย  ปริพฺพาชโก  ปุจฺฉตีติ  ส ฺาย  เอว  วทติ ฯ   
ทสฺสนมฺป  โข  อหนฺติ  ภควา  จตุรงฺเคป  อนฺธกาเร  สมนฺตา   
โยชนฏาเน  ติลมตฺตมฺป  สงฺขาร  มสจกฺขุนาว  ปสฺสติ ฯ   
อย ฺจ  ปริพฺพาชโก  น  ทูเร  คาวุตมตฺตพฺภนฺตเร  วสติ ฯ   
กสฺมา  ภควา  เอวมาหาติ ฯ  สมาคมทสฺสน  สนฺธาเยวมาห ฯ   
อุทายีติ  โลลทุายี  ฯ(๑)   ต  ทุกฺขสฺมินติฺ  สพฺพนฺต  ทุกฺขเมว ฯ  
อิติ  อิม  วฏฏทุกฺข  กิเลสทุกฺข  สงฺขารทุกฺข  สนฺธาย  สเจ  ภาสติ   
ภเวยฺย  ภควาติ  วุจฺจติ ฯ   
        อุมฺมงฺคนฺติ  ป ฺหาอุมฺมงฺค ฯ  (๒)  อุมฺมุชชฺมาโนติ  สีส   
นีหรมาโน ฯ  อโยนโิส  อุมฺมุชฺชิสฺสตีติ  อนุปาเยน  สีส   
นีหริสฺสติ ฯ  อิท ฺจ  ปน  ภควา  ชานนฺโต  เนว  ทพฺิพจกฺขุนา 
น  เจโตปริยาเณน  น  สพฺพ ฺ ุตาเณน  จ  อฺญาสิ ฯ 
อธิปฺปาเยเนว  ปน  อ ฺาสิ ฯ  กเถนฺตสฺส  หิ  ปน  อธิปฺปาโย   
นาม  สุวิชาโน  โหติ ฯ  กเถตุกาโม  คีว  ปคฺคณฺหาติ ฯ  หนุก  จาเลติ  
มุขมสฺส  ผนฺทติ ฯ  สนฺนสิีทิตุ  น  สกโฺกติ ฯ  ภควา  ตสฺส  ต   
อาการ  ทิสฺวา  อย  อุทายี  สนฺนิสีทิตุ  น  สกโฺกติ   ย    
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อภูต ฯ  ตเทว  กเถสฺสตีติ  โอโลเกตฺวาว  อ ฺาสิ ฯ  อาทึเยวาติ   
อาทิมฺหิเยว ฯ  ติสฺโส  เวทนาติ  กึ  โส  เวทิยตีติ  ปุจฺฉนฺเตน  
ติสฺโส  เวทนา  ปุจฺฉามีติ  เอว  ววตฺถเปตฺวาว  ติสฺโส  เวทนา   
ปุจฺฉิตา ฯ  สขุเวทนิยนฺติ  สุขเวทนาย  ปจฺจยภูต ฯ  เสเสสุป   
เอเสว  นโย ฯ   
        เอตฺถ  จ  กามาวจรกุสลโต  โสมนสฺสสหคตจิตฺตสมฺปยุตฺตา   
จตสฺโส  เจตนา ฯ  เหฏา  ติกชฌฺานเจตนาติ  เอว  ปฏิสนฺธิป- 
วตฺเตสุ  สุขเวทนาย  ชนนโต  สุขเวทนิยกมฺม  นาม  ฯ   
กามาวจร ฺเจตฺถ  ปฏิสนธฺิยเยว  เอกนฺเตน  สุข  ชเนติ ฯ  ปวตฺเต  
อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณ  อทุกฺขมสุขมฺป ฯ   
        อกุสลเจตนา  ปฏิสนฺธิปวตฺเตสุ  ทุกฺขสฺเสว  ชนนโต   
ทุกฺขเวทนิย  นาม  ฯ  กายทฺวาเร  ปวตฺเตเยว  เจต  เอกนฺเตน   
ทุกฺข  ชเนติ ฯ  อ ฺตฺถ  อทุกฺขมสุขมฺป ฯ  สา  ปน  เวทนา   
อนิฏานิฏมชฺฌตฺเตสุเยว  อารมฺมเณสุ  อุปฺปชชฺนโต  ทกฺุขาเตฺวว   
สงฺข  คตา ฯ   
        กามาวจรกุสลโต  ปน  อุเปกฺขาสหคตจิตฺตสมฺปยุตฺตา  
จตสฺโส  เจตนา ฯ  รูปาวจรกุสลโต  จตุตฺถชฺฌานเจตนาติ  เอว   
ปฏิสนฺธิปวตฺเตสุ  ตติยเวทนาย  ชนนโต  อทุกฺขมสุขเวทนิยกมฺม  
นาม  ฯ  เอตฺถ  จ  กามาวจร  ปฏิสนฺธยิเยว  เอกนฺเตน  อทุกฺขมสุข  
ชเนติ  ปวตฺเต  อิฏารมฺมเณ  สุขมฺป ฯ  อปจ  สุขเวทนิยกมฺม    
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ปฏิสนฺธิปวตฺติวเสน  วตฺตติ ฯ  ตถา  อทุกฺขมสุขเวทนิย ฯ   
ทุกฺขเวทนิย  ปวตฺติวเสเนว  ปวตฺตติ ฯ  เอตสฺส  ปน  วเสน   
สพฺพ  ปวตฺติวเสเนว  วตฺตติ ฯ 
        เอตสฺส  ภควาติ  เถโร  ตถาคเตน  มหากมฺมวิภงฺคกถนตฺถ   
อาลโย  ทสสฺิโต ฯ  ตถาคต  ยาจิตฺวา  มหากมฺมวิภงฺคาณ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
ปากฏ  กริสสฺามีติ  จินฺเตตฺวา  อนุสนฺธิกุสลตาย  เอวมาห ฯ  
ตตฺถ  มหากมฺมวิภงฺคนฺติ  มหากมฺมวิภชน ฯ(๑)  กตเม  จตฺตาโร   
อิธานนฺท  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  ฯเป  นริย  อุปปชฺชตีติ  อิท   
มหากมฺมวิภงฺคาณภาชน ฯ  มหากมฺมวิภงฺคาณภาชนตฺถาย  ปน  
มาติกาฏปน ฯ   
        อิธานนฺท  เอกจฺโจ  สมโณ  วาติ  ปาฏิเยกฺโก  อนุสนฺธิ ฯ   
อิท ฺหิ  ภควา  ทิพฺพจกฺขุกา  สมณพฺราหฺมณา  อิท  อารมฺมณ   
กตฺวา  อิม  ปจฺจย  ลภิตฺวา  อิท  ทสฺสน  คณฺหนฺตีติ  ปกาสนตฺถ   
อารภิ ฯ  ตตฺถ  อาตปฺปนฺติอาทีนิ  ป ฺจป  วีริยสฺเสว  นามานิ ฯ  
เจโตสมาธินฺติ  ทิพฺพจกฺขุสมาธึ ฯ  ปสสฺตีติ  โส  สตฺโต  กุหึ   
นิพฺพตฺโตติ  โอโลเกนฺโต  ปสฺสติ ฯ  เย  อ ฺถาติ  เย  ทสนฺน  
กุสลาน  กมมฺปถาน  ปูรติตฺตา  นิรย  อุปปชฺชตีติ  ชานนฺติ  
มิจฺฉา  เตส  าณนฺติ  วทติ ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพวาเรสุ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  วิทิตนฺติ  ปากฏ ฯ  ถามสาติ  ทิฏ ิถาเมน  ฯ    
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ปรามาสาติ  ทิฏ ิปรามาเสน ฯ  อภินิวิสฺส  โวหรตีติ  อธิฏหิตฺวา   
อาทิยิตฺวา  โวหรติ ฯ 
        ตตฺรานนฺทาติ  อิทมฺป  น  มหากมฺมวิภงฺคาณสฺส  ภาชน    
อถขฺวสฺส  มาติกาฏปนเมว ฯ  เอตฺถ  ปน  เอเตส  ทิพฺพจกฺขุกาน   
วจเนน  เอตฺตกา  อนุ ฺาตา  เอตฺตกา  อนนุ ฺาตาติ  อิท   
ทสฺสิต ฯ  ตตฺถ  ตตฺราติ  เตสุ  จตูสุ  สมณพฺราหฺมเณสุ ฯ  
อิทมสฺสาติ  อิท  วจน  อสฺส ฯ  อ ฺถาติ  อ ฺเนากาเรน ฯ 
อิติ  อิเมส  สมณพฺราหฺมณาน  วาเท  ทฺวีสุ  าเนสุ  อนุ ฺา  
ตีสุ  อนนุ ฺาตาติ  เอว  สพฺพตฺถ  อนุ ฺาตา  อนนุ ฺาตา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        เอว  ทพฺิพจกฺขุกาน  วจเนน  (๑)  อนุ ฺา  จ  อนนุ ฺา  จ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  มหากมฺมวิภงฺคาณ  วิภชนฺโต  ตตฺรานนฺท   
ยฺวาย  ปุคฺคโลติอาทิมาห ฯ   
        ปุพฺเพ  วาสฺส  ต  กต  โหตีติ  ย  อิมินา  ทิพฺพจกฺขุเกน   
กมฺม  กโรนฺโต  ทฏิโ ฯ  ตโต  ปุพฺเพ  กต ฯ  ปุพฺเพ  กเตนป   
หิ  นิรเย  นิพฺพตฺตติ ฯ  ปจฺฉา  กเตนป  นิพฺพตฺตติ ฯ  มรณกาเล  จ 
ปน  ขนฺโธ  เสฏโ  สิโว  เสฏโ ฯ  ปตามโห  เสฏโ ฯ  อิสฺสราทีหิ   
วา  โลโก  วิสฏโติอาทินา  มิจฺฉาทสฺสเนป  นิพฺพตฺตเตว ฯ   
ทิฏเว  ธมฺเมติ  ย  ตตฺถ  ทิฏธมฺมเวทนีย  โหติ  ตสฺส  ทิฏเว    
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ธมฺเม  ย  อุปปชฺชเวทนีย  ตสฺส  อุปปชชฺิตฺวา  ย  อปราปริยเวทนีย   
ตสฺส  อปรสฺมึ  ปรยิาเย  วิปาก  ปฏิสเวเทติ   ฯ   
        อิติ  อย  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอก  กมมฺราสึ   
เอก ฺจ  วิปากราสึ  อทฺทส ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อิมนิา  อทิฏเ   
ตโย  กมฺมราสี ฯ  เทฺว  จ  วิปากราสี  อทฺทส ฯ  อิมินา  ปน   
ทิฏเ  จ  จตฺตาโร  กมฺมราสี  ตโย  จ  วิปากราสี  อทฺทส ฯ   
อิมานิ  สตฺตฏานานิ  ชานนาณ  ตถาคตสฺส  มหากมฺม- 
วิภงฺคาณ  นาม  ฯ  ทุติยวาเร  ทิพฺพจกฺขุเกน  กิ ฺจิ  น   
ทิฏ ฯ  ตถาคเตน  ปน  ตโย  กมฺมราส ีฯ  เทฺว  วิปากราสี   
ทิฏาติ ฯ  อิมินาป  ปจฺจฏานานิ  (๑)  ชานนาณ  ตถาคตสฺส   
มหากมฺมวิภงฺคาณ  นาม  ฯ  เสสวารทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ 
        อภพฺพนฺติ  ภูตวิรหิต  อกุสล ฯ  อภพฺพาภาสนฺติ  อภพฺพ   
อาภาสติ  อภิภวติ  ปฏิพาหตีติ  อตฺโถ ฯ  พหุกสฺมึ  หิ  อกุสลกมฺเม  
อายูหิเต  พลวกมฺม  ทุพฺพลกมฺมสฺส  วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  อตฺตโน   
วิปากสฺส  โอกาส  กโรติ  อิท  อภพฺพ ฺเจว  อภพฺพาสนฺนาม  ฯ 
กุสล   ปน  อายูหิตฺวา  อาสนฺเน  อกุสล  กต  โหติ   ต   
กุสลสฺส   วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  อตฺตโน  วิปากสฺส  โอกาส   
กโรติ ฯ  อิท  อภพฺพ  ภพฺพาภาสนฺนาม  ฯ    พหุมหฺิ  กุสเล   
อายูหิเตป  พลวกมฺม  ทุพฺพลกมฺมสฺส  วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  อตฺตโน   
#  ๑   ม.  ป ฺจตฺตฏานานิ   ฯ  
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วิปากสฺส  โอกาส  กโรติ ฯ  อิท  ภพฺพ ฺเจว  ภพฺพาภาส ฺจ  
อกุสล    ปน  อายูหิตฺวา  อาสนฺเน  กุสล   กต  โหติ ฯ  ต  อกุสลสฺส   
วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  อตฺตโน  วิปากสฺส  โอภาส  กโรติ ฯ  อิท   
ภพฺพ ฺเจว  อภพฺพาภาส ฺจ ฯ 
        อปจ  อุปฏานากาเรนเปตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
อิท  หิ  วุตฺต  โหติ ฯ  อภพฺพโต  อาภาสติ  อุปฏาตีติ   
อภพฺพาภาส ฯ  ตตฺถ  ยฺวาย  ปุคฺคโล  อิธ  ปาณาติปาตีติ   
อาทินา  นเยน  จตฺตาโร    ปุคฺคลา  วุตฺตา ฯ  เตสุ  ปมสฺส   
กมฺม  อภพฺพ  อภพฺพาภาส ฯ  ต  ห ิ อกุสลตฺตา  อภพฺพ ฯ   
ตสฺส  จ  นริเย  นิพฺพตฺตตฺตา  ตตฺถ  นพฺิพตฺติการณภูต  อกุสล  
หุตฺวา  อุปฏาติ ฯ  ทุติยสฺส  กมฺม  อภพฺพ  ภพฺพาภาส ฯ  ต   
หิ  อกุสลตฺตา  อภพฺพ ฯ  ตสฺส  ปน  สคฺเค  นิพฺพตฺตตฺตา   
อ ฺติตฺถิยาน  สคฺเค  นพฺิพตฺติการณภูต  กุสล  หตฺุวา  
อุปฏาติ ฯ  อิตรสฺมิมฺป  กมฺมทฺวเย  เอเสว  นโย ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        มหากมฺมวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ฉฏ   ฯ 
                                _____________________  
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๗๙๗ 
 
                        สฬายตนวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สฬายตนวิภงฺคสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เวทิตพฺพานีติ   
สวิปสฺสเนน  มคฺเคน  ชานิตพฺพานิ ฯ  มโนปวิจาราติ  วิตกฺก- 
วิจารา  ฯ  วิตกฺกุปฺปาทโก(๑)  หิ  มโน  อิธ  มโนติ  อธิปฺเปโต(๒)  ฯ     
มนสฺส  อุปวิจาราติ  มโนปวิจารา ฯ  สตฺตปทาติ  วฏฏวิวฏฏ- 
นิสฺสิตาน  สตฺตาน  ปทา ฯ  เอตฺถ  หิ  อฏารส  วฏฏปทา   
นาม ฯ  อฏารส  วิวฏฏปทา  นาม ฯ  เตป  สหวิปสฺสเนน   
มคฺเคเนว  เวทิตพฺพา ฯอ  โยคาจริยานนฺติ  หตฺถิโยคาทิอาจาร- 
สิกฺขาปกาน ฯ  ทเมตพฺพทมกานนฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  วิภงฺเคเยว   
อาวิภวิสฺสติ ฯ  อยมุทฺเทโสติ  อิท  มาติกาฏปน ฯ   
        จกฺขายตนาทีนิ  วิสุทฺธิมคฺเค  วิตฺถาริตานิ ฯ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณนฺติ  กุสลากุสลกมฺมวิปากโต  เทฺว  จกฺขุวิ ฺาณานิ ฯ  
เสสปสาทวิ ฺาเณสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิมานิ  ปน  ป ฺจ   
เปตฺวา  เสส  อิธ  มโนวิ ฺาณ  นาม  ฯ   
        จกฺขุสมฺผสฺโสติ  จกขฺุมฺหิ  สมฺผสฺโส ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ- 
สมฺปยุตฺตสมฺผสฺสสฺเสต  อธิวจน ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวาติ  จกฺขุวิ ฺาเณน  รูป  ทิสวฺา ฯ   
เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  โสมนสฺสฏานิยนฺติ  โสมนสฺสสฺส   
อารมฺมณวเสน  การณภูต ฯ  อุปวิจรตีติ  ตตฺถ  วิจารปวตฺตเนน   
#  ๑  ม.  วิตกฺกุปฺปาทก   ฯ  ๒  ม.  อธปิฺเปต   ฯ  
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อุปวิจรติ ฯ  วิตกฺโก  ตสมฺปยุตฺโต  จาติ  อิมินา  นเยน  อฏารส   
วิตกฺกวิจารสงฺขาตา  มโนปวิจารา  เวทิตพฺพา  ฉ  โสมนสฺสู- 
ปวิจาราติ  เอตฺถ  ปน  โสมนสฺเสน  สทฺธึ  อุปวิจรนฺตีติ   
โสมนสฺสูปวิจารา   ฯ   เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ   
        เคหสิตานีติ  กามคุณนิสฺสิตานิ ฯ  เนกฺขมฺมสิตานีติ  วิปสฺสนา- 
นิสฺสิตานิ ฯ  อิฏานนฺติ  ปริเยสิตานิ ฯ  กนฺตานนฺติ  กามิตาน ฯ  
มโนรมานนฺติ  มโน  เอเตสุ  รมตีติ  มโนรมานิ ฯ  เตส  มโนรมาน ฯ  
โลกามิสปฏสิยุตฺตานนฺติ  ตณฺหาปฏิสยุตฺตาน ฯ  อตีตนฺติ  ปฏ-ิ 
ลทฺธ ฯ  ตาว  ปจฺจุปฺปนฺน  อารพฺภ  โสมนสฺส  อุปฺปชฺชตุ ฯ  อตีเต  
กถ  อุปฺปชชฺตีติ ฯ  อตีเตป  ยถา  อห  เอตรหิ  อิฏารมฺมณ   
อนุภวามิ ฯ  เอว  ปุพฺเพป  อนุภวินฺติ  อนุสฺสรนฺตสฺส  พลว 
โสมนสฺส  อุปฺปชฺชติ ฯ   
        อนิจฺจตนฺติ  อนิจฺจาการ ฯ  วิปรณิามวิราคนิโรธนฺติ  ปกติ- 
วิชหเนน  วิปริณาม  วิคจฺฉเนน  วิราค  นิรชฺุฌเนน  นิโรธ ฯ   
สมฺมปฺป ฺายาติ  วิปสฺสนาป ฺาย ฯ  อิท  วุจฺจติ  เนกฺขมฺม- 
สิตโสมนสฺสนฺติ  อิท  ร ฺโ  วิย  อตฺตโน  สริิสมปฺตฺตึ   
โอโลเกนฺตสฺส  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  นิสินฺนสฺส  สงฺขาราน   
เภท  ปสฺสโต  สงฺขารคตมฺหิ  ติกฺเข  สเูร  วิปสฺสนาาเณ  วหนฺเต   
อุปฺปนฺน  โสมนสฺส  เนกขฺมฺมสิต  โสมนสฺสนฺติ  วุจฺจติ ฯ  วุตฺตป   
เจต    
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                สุ ฺาคาร  ปวิฏสฺส        สนฺตจิตฺตสฺส  ภิกฺขุโน   
                อมานุสี  รตี  โหติ                สมฺมา  ธมฺม  วิปสฺสโต ฯ   
                ยโต  ยโต  สมมฺสติ        ขนฺธาน  อุทยพฺพย   
                ลภตี  ปติปาโมชฺช                อมตนฺต  วิชานตนฺติ ฯ(๑)   
        อิมานีติ  อิมานิ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อิฏารมฺมเณ  อาปาถคเต   
อนิจฺจาทิวเสน  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  นิสินฺนสฺส  อุปฺปนฺนานิ   
ฉ  เนกฺขมฺมนิสฺสิตานิ  โสมนสฺสานิ ฯ   
        อตีตนฺติ  ปจฺจุปฺปนฺน  ตาว  ปตฺเถตฺวา  อลภนฺตสฺส   
โทมนสฺส  อุปฺปชฺชตุ ฯ  อตีเต  กถ  อุปปฺชฺชตีติ ฯ  อตีเตป  ยถา  
อห  เอตรหิ  อิฏารมฺมณ  ปตฺเถตฺวา  น  ลภามิ ฯ  เอว  ปุพฺเพป   
ปตฺเถตฺวา  น  ลภินฺติ  อนุสฺสรนฺตสฺส  พลวโทมนสสฺ  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        อนุตฺตเรสุ  วิโมกฺเขสูติ  อนุตฺตรวิโมกฺโข  นาม  อรหตฺต ฯ   
อรหตฺเต  ปตฺถน  เปนฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อายตนนฺติ  อรหตฺตายตน ฯ  
ปห  อุปฏาปยโตติ  ปตฺถน  เปนฺตสฺส ฯ  ต  ปเนต  ปเนต  ปตฺถน   
เปนฺตสฺส  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิติ  ปตฺถนามูลกตฺตา  ปห  อุปฏา- 
ปยโตติ  วุตฺต ฯ  อิมานิ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตานิ  โทมนสฺสานีติ  อิมานิ   
เอว  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อิฏารมฺมเณ  อาปาถคเต  อรหตฺเต  ปห   
อุปฏเปตฺวา  ตทธิคมาย  อนิจฺจาทิวเสน  วิปสฺสน  อุปฏเปตฺวา   
อุสฺสุกฺกาเปตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  อิมมฺป  ปกฺข  อิมมฺป  มาส    
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อิมมฺป  สวจฺฉร  อรหตฺต  ปาปุณิตุ  ปาปุณิตุ  นาสกฺขินฺติ  อนุโสจโต   
คามนฺตปพฺภารวาสิมหาสิวตฺเถรสฺส  วิย  อสฺสุธาราปวตฺตนวเสน   
อุปฺปนฺนโทมนสฺสานิ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตโทมนสฺสานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
วตฺถุ  ปน  สมุงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย  สกฺกป ฺห- 
วณฺณนาย  วิตฺถาริต ฯ  อิจฺฉนฺเตน  ตโต  คเหตพฺพ ฯ   
        อุปฺปชชฺติ  อุเปกฺขาติ  เอตฺถ  อุเปกฺขา  นาม  อ ฺาณุเปกฺขา ฯ 
อโนธิชินสฺสาติ  กิเลโสธึ  ชินิตฺวา   ิตตฺตา  ขีณาสโว  โอธิชิโน   
นาม ฯ  ตสฺมา  อขีณาสวสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อวิปากชินสฺสาติ  เอตฺถาป   
อายตึ  วิปาก  ชินิตฺตา   ิตตฺวา  ขีณาสโวว  วิปากชิโน  
นาม ฯ  ตสฺมา  อขีณาสวสฺเสวาติ  อตฺโถ ฯ  อนาทนีวทสฺสาวิโนติ   
อนาทีนวโต  อปสฺสนฺตสฺส ฯ  อิมา  ฉ  เคหสิตา  อุเปกฺขาติ  อิมา 
เอว  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อิฏารมฺมเณ  อาปาถคเต  คุฬปณฺฑเก   
นิลีนมกฺขิกา  วิย  รูปาทีนิ  อนติวตฺตมานา  ตตฺถ  ลคฺคิตา   
หุตฺวา  อุปฺปนฺนา  อุเปกฺขา  ฉ  เคหสิตา  อุเปกฺขาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        รูป  สา  นาติวตฺตตีติ    รูป  สา  น  อติกฺกมติ  ฯ  น   
ตตฺถ  นิพฺพิทาวเสน  ติฏติ ฯ  อิมา  ฉ  เนกฺขมฺมสิตา  อุเปกฺขาติ   
อิมา  เอว  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อิฏาทิอารมฺมเณ  อาปาถคเต  อิฏเ   
อรชฺชนฺตสฺส  อนิฏเ  อทุสฺสนฺตสฺส  อสมเปกฺขเน  อสมฺมุยฺหนฺตสฺส  
อุปฺปนฺนวิปสฺสนาาณสมฺปยุตฺตา  ฉ  เนกฺขมฺมสิตา  อุเปกฺขาติ   
เวทิตพฺพา ฯ    
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        ตตฺร  อิท  นิสฺสาย  อิท  ปชหถาติ  เตสุ  ฉตฺตึสสตฺตปเทสุ   
อฏารส  นสิฺสาย  อฏารส  ปชหถาติ  อตฺโถ ฯ  เตเนว  ตตฺร   
ภิกฺขเว  ยานิ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตานีติอาทิมาห  นิสฺสาย  อาคมฺมาติ   
ปวตฺตนวเสน  นิสฺสาย  เจว  อาคมฺม  จ ฯ  เอวเมเตต  สมติกฺกโม  
โหตีติ  เอว  เนกฺขมฺมสิตาน  ปวตฺตเนน  เคหสิตานิ  อติกฺกนฺตานิ  
นาม  โหนฺติ ฯ   
        เอว  สรกิฺขเกเนว  สริกฺขก  ชหาเปตฺวา  อิทานิ  พลวตา  
ทุพฺพล  ชหาเปนฺโต  ปุน  ตตฺร  ภิกฺขเว  ยานิ  ฉ  เนกขฺมฺมสิตานิ  
โสมนสฺสานีติอาทิมาห ฯ  เอว  เนกฺขมฺมสิตโสมนสฺเสหิ  เนกฺขมฺม- 
สิตโทมนสฺสานิ ฯ  เนกฺขมฺมสิตอุเปกฺขาหิ  จ  เนกฺขมฺมสิตโสมนสฺสานิ   
ชหาเปนฺเตน  พลวตา  ทพฺุพลปฺปหาน  กถิต ฯ   
        เอตฺถ  ปน  ตฺวา  อุเปกฺขากถา  กเถตพฺพา  อฏสุ  ห ิ  
สมาปตฺตีสุ  ปมาทีนิ  จ  ตีณิ  ฌานานิ ฯ  สุทฺธสงฺขาเร  จ   
ปาทเก  กตฺวา  วิปสฺสน  อารทฺธาน  จตุนฺน  ภิกฺขูน  ปุพฺพภาค- 
วิปสฺสนา  โสมนสฺสสหคตา  วา  โหติ  อุเปกฺขาสหคตา  วา ฯ  
วุฏานคามินี  ปน  โสมนสฺสสหคตาว ฯ  จตุตฺถชฌฺานาทีนิ   
ปาทกานิ  กตฺวา  วิปสฺสน  อารทฺธาน  ป ฺจนฺน  ปุพฺพภาค- 
วิปสฺสนา  ปุริมสทิสาว ฯ  วุฏานคามินี  ปน  อุเปกฺขาสหคตา  
โหติ ฯ  อิท  สนฺธาย  ยา  ฉ  เนกฺขมฺมสิตา  อุเปกฺขา ฯ  ตา   
นิสฺสาย  ตา  อาคมฺม ฯ  ยานิ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตานิ  โสมนสฺสานิ  
ตานิ  ปชหถาติ  วุตฺต  น  เกวล ฺจ  เอวปฏิปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน    
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อย  วิปสฺสนาย  เวทนาวเสน  วิเสโสว  โหติ ฯ  อรยิมคฺเคป   
ปน  ฌานงฺคโพชฺฌงฺคมคฺคงฺคานมฺป  วิเสโส (๑) โหติ ฯ   
        โก  ปเนต  วิเสส  นยิเมติ ฯ  เกจิ  ตาว  เถรา   
วิปสฺสนาปาทกชฺฌาน  นยิเมตีติ  วทนฺติ ฯ  เกจิ  วิปสฺสนาย  
อารมฺมณภูตา  ขนฺธา  นิยเมนฺตีติ  วทนฺติ ฯ  เกจิ  ปุคฺคลชฺฌาสโย  
นิยเมตีติ  วทนฺติ ฯ  เตสมฺป  วาเท  อยเมว  ปุพฺพภาเค   
วุฏานคามินีวิปสฺสนา  นิยเมตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  วินิจฺฉยกถา   
ปเนตฺถ  วิสทฺุธิมคฺเค  สงฺขารุเปกฺขานิทฺเทเส  วุตฺตาว ฯ   
        นานตฺตาติ  นานา  พหู  อเนกปฺปการา  นานตฺตสิตาติ   
นานารมฺมณนิสฺสิตา ฯ  เอกตฺตาติ  เอกา ฯ  เอกตฺตสิตาติ   
เอการมฺมณนิสฺสิตา ฯ  กตมา  ปนาย  อุเปกฺขาติ ฯ  เหฏา  ตาว   
อ ฺาณุเปกฺขา  วุตฺตา ฯ  อุปริ  ฉฬงฺคุเปกฺขา  วกฺขติ ฯ  อิธาป   
สมถอุเปกฺขา ฯ  วิปสฺสนุเปกฺขาติ  เทฺว  อุเปกฺขา  คหิตา ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  อ ฺา  รูเป  อุเปกฺขา  อ ฺา (๒)    
สทฺทาทีสุ  น  หิ  ยา  รูเป  อุเปกฺขา ฯ  สา  สทฺทาทีสุ   
โหติ ฯ  รูเป  อุเปกฺขา  จ  รูปเมว  อารมฺมณ  กโรติ  น   
สทฺทาทโย ฯ   รูเป  อุเปกฺขาภาว ฺจ  อ ฺา  สมถอุเปกฺขา  (๓)   
ปวีกสิณ  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปชฺชติ ฯ  อ ฺา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 803 

                *เลมที่  ๙  สฬายตนวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๐๓ 
 
อาโปกสิณาทีนิ ฯ  ตสฺมา  นานตฺต (๑)   นานตฺตสิต   วิภชนฺโต   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา  รูเปสูติอาทิมาห ฯ  ยสฺมา  ปน  เทฺว  
ตีณิ  วา  อากาสาน ฺจายตนานิ  วา  วิ ฺาณ ฺจาย- 
ตนาทีนิ  วา  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  เอกตฺต  เอกตฺตสิต  วิภชนฺโต  อตฺถิ   
ภิกฺขเว  อุเปกฺขา  อากาสาน ฺจายตนนิสฺสิตาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อากาสาน ฺจายตนุเปกฺขา  สมฺปยุตฺตวเสน  อากาสา- 
น ฺจายตนนิสฺสิตา ฯ  อากาสน ฺจายตนกฺขนฺเธ  วิปสฺสนฺตสฺส  
วิปสฺสนุเปกฺขา  อารมฺมณวเสน  อากาสาน ฺจายตนนิสฺสิตา ฯ  
เสสาสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        ต  ปชหถาติ  เอตฺถ  อรูปาวจรสมาปตฺติอุเปกฺขาย  
รูปาวจรสมาปตฺติอุเปกฺข  ปชหาเปติ ฯ  อรูปาวจรวิปสฺสนุ- 
เปกฺขาย  รูปาวจรวิปสฺสนุเปกฺข ฯ   
        อตมฺมยตนฺติ  เอตฺถ  ตมฺมยตา  นาม  ตณฺหา ฯ  ตสฺสา   
ปริยาทานโต  วุฏานคามินี  วิปสฺสนา  อตมฺมยตาติ  วุจฺจติ ฯ  
ต  ปชหถาติ  อิธ  วุฏานคามินีวิปสฺสนาย  อรูปาวจรสมาปตฺติ- 
อุเปกฺข ฺจ  วิปสฺสนุเปกฺข ฺจ  ปชหาเปติ ฯ   
        ยทริโยติ  เย  สติปฏาเน  อริโย  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เสวติ ฯ   
ตตฺถ  ตีสุ  าเนสุ  สตึ  ปฏเปนฺโต  สติปฏาเน  เสวตีติ   
เวทิตพฺโพ  น  สุสฺสูสนฺตีติ  สทฺทหิตฺวา  โสตุ  น  อิจฺฉนฺติ  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 804 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๐๔ 
 
น  อ ฺาติ  ชานนตฺถาย  จิตฺต  น  อุปฏเปนฺติ ฯ  โวกฺกมฺมาติ   
อติกฺกมิตฺวา ฯ สตฺถุ  สาสนาติ  สตฺถุโอวาท  คเหตพฺพ  ปูเรตพฺพ  
น  ม ฺนฺตีติ  อตฺโถ  น  จ  อตฺตมโนติ  น  สกมโน ฯ  
เอตฺถ  จ  เคหสิตโทมนสฺสวเสน  อปฺปตีโต  โหตีติ  น  เอวมตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ  อปฺปฏิปนฺนเกสุ  ปน  อตฺตมนตาการณสฺส  (๑)   
อภาเวเนต  วุตฺต ฯ  อนวสสฺุโตติ  ปฏิฆอวสฺสเวน  อนวสฺสุโต ฯ   
สโต  สมฺปชาโนติ  สติยา  จ  าเณน  จ  สมนฺนาคโต ฯ  
อุเปกฺขโกติ  ฉฬงฺคุเปกฺขาย  อุเปกฺขโม  ฯ   อตฺตมโนติ  อิธาป  
เคหสิตโสมนสฺสวเสน  อุปฺปลาวิโนติ  น  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
ปฏิปนฺนเกสุ  ปน  อนตฺตมนตาการณสฺส  ภาเวเนต  วุตฺต   ฯ   
อนวสฺสุโตติ  ราคอวสฺสเวน  อนวสฺสุโต ฯ   
        สาริโตติ  ทมิโต ฯ  เอกเยว  ทิส  ธาวตีติ  อนิวตฺติตฺวา   
ธาวนฺโต  เอกเยว  ทิส  ธาวติ  นิวตฺเตตฺวา  ปน  อปร   
ธาวิตุ  สกฺโกติ ฯ  อฏ  ทสิา  วิธาวตีติ  เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน   
กาเยน  อนิวตฺติตฺวาว  วิโมกฺขวเสน  เอกปฺปหาเรเนว  อฏ  ทสิา   
วิธาวติ ฯ  ปุรตฺถาภิมุโข  วา  ทกฺขิณาทีสุ  อ ฺตรทิสาภิมุโข  วา   
นิสีทิตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  สมาปชฺชติเยวาติ  อตฺโถ ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                สฬายตนวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        สตฺตม   ฯ 
                                __________________ 
#  ๑  ม.  อนตฺตมนตาการณสฺส  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 805 

                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๘๐๕ 
 
                                อุทฺเทสวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อุทฺเทสวิภงฺคสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อุทฺเทสวิภงฺคนฺติ   
อุทฺเทส ฺจ  วิภงฺค ฺจ ฯ  มาติก ฺจ  วิภชน ฺจาติ  อตฺโถ ฯ   
อุปปริกฺเขยฺยาติ  ตุเลยฺย  ตีเรยฺย  ปริคฺคเณฺหยฺย  ปริจฺฉินฺเทยฺย ฯ   
พหิทฺธาติ  พหิทฺธารมฺมเณสุ ฯ  อวิกฺขิตฺต  อวิสฏนฺติ  นิกนฺติวเสน   
อารมฺมเณ  ติฏมาน  วิกขิฺตฺต  วิสฏ  นาม  โหติ ฯ  ต   
ปฏิเสเธนฺโต  เอวมาห ฯ  อชฺฌตฺต  อสณฺ ิตนฺติ  โคจรชฺฌตฺเต   
นิกนฺติวเสน  อสณฺ ิต ฯ  อนุปาทาย  น  ปริตสฺเสยยฺาติ  อนุปาทิยิตฺวา   
อคเหตฺวา  ต  วิ ฺาณ  น  ปริตสฺเสยฺย ฯ  ยถา  วิ ฺาณ   
พหิทฺธา  อวิกฺขิตฺต  อวิสฏ ฯ  อชฌฺตฺต  อสณฺ ิต  อนุปาทาย  น   
ปริตสฺเสยฺย ฯ  เอว  ภิกฺขุ  อุปปริกฺเขยฺยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ชาติชรา- 
มรณทุกฺขสมุทยสมฺภโวติ  ชาติชรามรณสฺส  เจว  อวเสสสฺส  จ   
ทุกฺขสฺส  นิพฺพตฺติ  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        รูปนิมิตฺตานุสารีติ  รูปนิมิตฺต  อนุสฺสรติ  อนุธาวตีติ   
รูปนิมิตฺตานุสารี ฯ   
        เอว  โข  อาวุโส  อชฌฺตฺต  จิตฺต    อสณฺ ิตนฺติ  นิกนฺติวเสน   
อสณฺ ิต  นิกนฺติวเสน  หิ  อติฏมาน  หานภาคิย  น  โหติ  
วิเสสภาคิยเมว  โหติ ฯ   
        อนุปาทาปริตสฺสนาติ  สตฺถารา  ขนฺติยวคฺเค  อุปาทา- 
ปริตสฺสน ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  อนุปาทาปริตสฺสน ฺจาติ  (๑)    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 806 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๐๖ 
 
เอว  คเหตฺวา  ปริตสฺสนา ฯ  อคฺคเหตฺวาว  อปริตสฺสนา  จ  กถิตา ฯ   
ต  มหาเถโร  อุปาทาปริตสฺสนเมว  อนุปาทาปริตสฺสนนฺติ  กตฺวา  
ทสฺเสนฺโต  เอวมาห ฯ  กถ  ปเนสา  อนุปาทาปริตสฺสนา  โหตีติ ฯ 
อุปาทาตพฺพสฺส  อภาวโต ฯ  ยทิ  หิ  โกจิ  สงฺขาโร  นิจฺโจ   
วา  ธุโว  วา  อตฺตา  วา  อตฺตนิโย  วาติ  คเหตพฺพยุตฺตโก   
อภวิสฺส ฯ  อย  ปริตสฺสนา  อุปาทาปริตสฺสนาว  อสฺส ฯ  ยสฺมา  
ปน  เอว  อุปาทาตพฺโพ  สงฺขาโร  นาม  นตฺถ ิฯ  ตสฺมา  รูป   
อตฺตาติอาทินา  นเยน  รปูาทโย  อุปาทินฺนาป  อนุปาทินฺนาว   
โหนฺติ ฯ  เอวเมว  สา  ทฏิ ิวเสน  อุปาทาปริตสฺสนาป  สมานา   
อตฺถโต  อนปุาทาปริตสฺสนาเยว  นาม  โหตีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อ ฺถา  โหตีติ  ปรวิตฺตติ  ปกติชหเนน  ปน  นสฺสติ ฯ   
รูปวิปริณามานุปริวตฺตีติ  มม  รูป  วิปริณตนฺติ  วา ฯ  ย  อหุ  
ต  วต  เม  นตฺถีติ  (๑) วา  อาทินา  นเยน  กมฺมวิ ฺาณ  รูปสฺส  
เภทานุปริวตฺติ  โหติ ฯ  วิปริณามานุปริวตฺตชาติ  วิปริณามสฺส  
อนุปริวตฺตนโต  วิปริณามารมฺมณจิตฺตโต  ชาตา ฯ  ปริตสฺสนา   
ธมฺมสมุปฺปาทาติ  ตณฺหาปริตสฺสนา  จ  อกุสลธมมฺสมุฏานา   
จ ฯ  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏนฺตีติ  กุสลจิตฺต  ปริยาทิยิตฺวา   
คเหตฺวา  เขเปตฺวา  ติฏนฺติ ฯ  อุตฺตาสวาติ  ภยตาเสนป  สอุตฺตาโส  
ตณฺหาตาเสนป  สอุตฺตาโส ฯ  วิฆาวตาติ  สวิฆาโต  สทุกฺโข ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 807 

                *เลมที่  ๙  อรณวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๐๗ 
 
อเปกฺขวาติ  สาลโย  สสิเนโห ฯ  เอว  โข  อาวุโส  อนุปาทา- 
ปริตสฺสนา  โหตีติ  เอว  มณิกรณฺฑกส ฺาย  ตุจฺฉกรณฺฑก   
คเหตฺวา  ตสฺมึ  นฏเ  ปจฺฉา  วิฆาต  อาปชฺชนฺตสฺส  ปจฺฉา  วิย   
อคเหตฺวา  ปริตสฺสนา  โหติ ฯ 
        น  จ  รปูวิปริณามานุปริวตฺตีติ  ขีณาสวสฺส  กมฺม- 
วิ ฺาณเมว  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  รูปเภทานุปริวตฺติ  น  โหตีติ 
วุตฺตุ  วฏฏติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        อุทฺเทสวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        อฏม   ฯ 
                        ___________________ 
                                อรณวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อรณวิภงฺคสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เนวุสฺสาเทยฺย   
น  อปสาเทยฺยาติ  เคหสิตวเสน  กิ ฺจิ  ปุคฺคล  เนว  อุกฺขิเปยฺย   
น  อวกฺขิเปยฺย ฯ  ธมฺมเมว  เทเสยฺยาติ  สภาวเมว  กเถยฺย ฯ   
สุขวินิจฺฉยนฺติ  วินิจฺฉิตสุข ฯ  รโห  วาทนฺติ  ปรมมฺุขา  อวณฺณ  
ปสุณวาจนฺติ  อตฺโถ ฯ  สมฺมุขา  น  ขีณนฺติ  สมฺมุขา  อติขีณ   
อากิณฺณ  กิลฏิ  วาจ  น  ภเณยฺย  นาภินิเวเสยฺยาติ  น   
อธิฏหิตฺวา  อาทาย  โวหเรยฺย ฯ  สม ฺนฺติ  โลกสม ฺ   
โลกป ฺตฺตึ  นาติธาเวยฺยาติ  นาติกฺกเมยฺย ฯ   
        กามปฏสินฺธิสุขิโนติ  กามปฏิสนธฺินา  กามูปสหิเตน    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 808 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๐๘ 
 
สุเขน  สุขิตสฺส ฯ  สทุกฺโขติ  วิปากทุกฺเขนป  สงฺกิเลสทุกฺเขนป   
สทุกฺโข ฯ  สอุุปฆาโตติ  วิปากูปฆาตกิเลสูปฆาเตเหว  สอุปฆาโต  
ตถา  สปรฬิาโห ฯ  มิจฺฉาปฏิปทาติ  อยาถาวปฏิปทา  อกุสล- 
ปฏิปทา ฯ   
        อิตฺเถเก  อปสาเทตีติ  เอว  เคหสิตวเสน  เอกจฺเจ  ปุคฺคเล   
อปสาเทติ ฯ  อุสฺสาทเนป  เอเสว  นโย ฯ  ภวสโยชนนฺติ   
ภวพนฺธน  ฯ  ตณฺหาเยต  นาม ฯ   
        สุภูติตฺเถโร  กิร  อิม  จตุกฺก  นิสสฺาย  เอตทคฺเค  ปโต ฯ  
ภควโต  หิ  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ปุคฺคลาน  อุสฺสาทนาปสาทนา   
ป ฺายนฺติ ฯ  ตถา  สารปิุตฺตตฺเถราทีน ฯ  สุภูติตฺเถรสฺส  ปน   
ธมฺมเทสนาย  อย  ปุคฺคโล  อปฺปฏิปนนฺโก  อนาราธโกติ  วา  
อย  สีลวา  คุณวา  ลชชฺี  เปสโล  อาจารสมฺปนฺโนติ  วา ฯ   
นตฺถิ ฯ  ธมฺมเทสนาย  ปนสฺส  อย  มิจฺฉาปฏิปทา ฯ  อย   
สมฺมาปฏิปทาเตฺวว  ป ฺายติ ฯ  ตสฺมา  ภควา  เอตทคฺค  
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  อรณวิหารีน  ยทิท  สุภูตีติ(๑)  
อาห ฯ   
        กาล ฺ ู  อสฺสาติ  อสมฺปตฺเต  จ  อติกฺกนฺเต  จ  กาเล   
อกเถตฺวา  อิทานิ  วุจฺจมาน  มหาชโน  คณฺหิสฺสตีติ  ยุตฺตป- 
ยุตฺตกาล  ตฺวาว  ปรมฺมุขา  อวณฺณ  ภาเสยฺย ฯ  ขีณาวาเทป   
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                *เลมที่  ๙  อรณวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๐๙ 
 
เอเสว  นโย ฯ   
        อุปห ฺตีติ  ฆาฏิยติ ฯ  สโรป  อุปห ฺตีติ  สทฺโทป  
ภิชฺชติ ฯ  อาตุรียตีติ  อาตุโร  โหติ ฯ  เคล ฺปฺปตฺโต  สาพาโธ   
โหติ ฯ   อวิสฏนฺติ  วิสสฺฏ  อปลิพุทฺธ  น  โหติ ฯ   
        ตเทวาติ  ต  เยว  ภาชน ฯ  อภินิวิสฺส  โวหรตีติ  ปตฺตนฺติ   
ส ฺชานนชนปท  คนฺตฺวา  ปตฺต  อาหรถ  โธวถาติ  สุตฺวา   
อนฺธพาลปุถุชฺชโน ฯ  นยทิ  ปตฺต ฯ  ปาติ  นาเมสา ฯ  เอว  วทาหีติ   
อภินิวิสฺส  โวหรติ ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  ปเทหิ  โยเชตพฺพ ฯ   
อติสาโรติ  อติวาทน ฯ   
        ตถา  ตถา  โวหรติ  อปราปรนฺติ  อมฺหาก  ชนปเท   
ภาชน  ปาตีติ  วุจฺจติ ฯ  อิเม  ปน  น  ปตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ 
ตโต  ปฏาย  ชนปทโวหาร  มุ ฺเจตฺวา  ปตฺต  ปตฺตนฺเตว   
อปรามสนฺโต  โวหรติ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อิทานิ  มริยาทภาชนีย  กโรนฺโต  ตตฺร  ภิกฺขเวติ 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สรโณติ  สรโช  สกิเลโส ฯ  อรโณติ  อรโช  
นิกฺกิเลโส ฯ  สุภูติ  จ  ปน  ภิกฺขเวติ  อย  เถโร  ทฺวีสุ  าเนสุ  
เอตทคฺค  อารุโฬฺห  อรณวิหารีน  ยททิ  สุภูติ ฯ  ทกฺขิเณยฺยาน   
ยทิท  สุภูตีติ ฯ  (๑)  ธมฺมเสนาปติ  กิร  วตฺถุ  โสเธติ ฯ  สุภูติตฺเถโร  
ทกฺขิณ  โสเธติ ฯ  ตถา  หิ  ธมฺมเสนาปติ  ปณฺฑาย  จรนฺโต  
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๑๐ 
 
เคหทฺวาเร   ิโต  ยาว  ภิกขฺ  อาหรนฺติ ฯ  ตาว  ปุพฺพภาเค  
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  นิโรธ  สมาปชฺชติ  นโิรธา  วุฏาย  เทยฺยธมฺม   
ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  สุภูติตฺเถโร  จ  ตเถว  เมตฺตาฌาน  สมาปชฺชติ ฯ  
เมตฺตาฌานา  วุฏาย  เทยยฺธมฺม  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  เอว  ปน  
กาตุ  สกฺกาติ ฯ  อาม  สกกฺา ฯ  เนว  อจฺฉริย ฺเจต ฯ  ย   
มหาภิ ฺปฺปตฺตา  สาวกา  เอว  กเรยยฺุ ฯ  ตสฺมิมฺป  หิ   
ตมฺพปณฺณิทีเป  โปราณกราชกาเล  ปงฺคลพุทฺธรกฺขิตตฺเถโร  นาม   
อุตฺตรคาม  นิสฺสาย  วิหาสิ ฯ  ตตฺถ  สตฺต  กุลสตานิ  โหนฺติ ฯ  
เอกมฺป  ต  กลุทฺวาร  นตฺถิ ฯ  ยตฺถ  เถโร  สมาปตฺตึ  น   
สมาปชฺชิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ 
                                อรณวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                นวม   ฯ 
                                ____________________    
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๘๑๑ 
 
                                        ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ธาตุวิภงฺคสุตฺต ฯ  ตตฺถ  จาริกนฺติ   
ตุริตคมนจาริก ฯ  สเจ  เต  ภคฺคว  อครูติ  สเจ  ตุยฺห  ภาริย  อผาสุก   
กิ ฺจิ  นตฺถิ ฯ  สเจ  โส  อนุชานาตีติ  ภคฺควสฺส  กริ  เอตทโหสิ   
ปพฺพชิตา  นาม  นานาชฺฌาสยา ฯ  เอโก  คณาภิรโต  โหติ   เอโก  
เอกาภิรโต ฯ  สเจ  โส  เอกาภิรโต  ภวิสฺสติ ฯ  อาวุโส  มา   
ปาวิสิ ฯ  มยา  สาลา  ลทธฺาติ  วกฺขติ ฯ  สเจ  อย  เอกาภิรโต   
ภวิสฺสติ ฯ  อาวุโส  นิกฺขม ฯ  มยา  สาลา  ลทฺธาติ  วกฺขติ ฯ  
เอว  สนฺเต  อห  อุภินฺน  วิวาท  กาเรตา  นาม  ภวิสสฺามิ  
ทินฺน  นาม  ทินฺนเมว  วฏฏติ ฯ  กต  กตเมวาติ ฯ  ตสฺมา   
เอวมาห ฯ   
        กลุปุตฺโตติ  ชาติกุลปุตฺโตป  อาจารกุลปุตฺโตป ฯ  วาสูปคโตติ  
วาส  อุปคโต ฯ  กุโต  อาคนฺตฺวาติ ฯ  ตกฺกสีลานครโต ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  มชฺฌิมเทเส  กริ  ราชคหนคเร   
พิมฺพิสาเร  รชฺช  กาเรนฺเต  ปจฺจนฺเต  ตกฺกสีลนคเร  ปุกฺกุสาติ- 
ราชา  รชฺช  กาเรสิ ฯ  อถ  ตกฺกสลีโต  ภณฺฑ  คเหตฺวา   
วาณิชา  ราชคห  อาคตา  ปณฺณาการ  คเหตฺวา  ราชาน   
อทฺทสสุ ฯ  ราชา  เต  วนทฺิตฺวา   ิเต  กตฺถ  วาสิโน  ตุเมฺหติ   
ปุจฺฉิ ฯ  ตกฺกสีลวาสิโน  เทวาติ ฯ  อถ  เน  ราชา  ชนปทสฺส   
เขมสุภิกฺขตาทีนิ  นครสฺส  จ  ปวตฺตึ  ปจฺุฉิตฺวา  โก  นาม    
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๑๒ 
 
ตุมฺหาก  ราชาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ปุกฺกุสาติ  นาม  เทวาติ ฯ  ธมฺมิโกติ ฯ   
อาม  เทว  ธมฺมิโม  ฯ   จตูหิ  สงฺคหวตฺถูนิ  ชน  สงฺคณฺหาติ  
โลกสฺส  มาตาปติฏาเน   ิโต ฯ  องฺเก  นิปนฺน  ทารก  วิย  ชน  
โตเสตีติ ฯ  กตรสฺมึ  วเย  วตฺตตีติ ฯ  อถสฺส  วย  อาจิกฺขึสุ ฯ  
วเยสุป  พิมฺพิสาเรน  สมวโย  ชาโต ฯ  อถ  เต  ราชา  อาห 
ตาตา  ตุมฺหาก  ราชา  ธมมฺิโม  ฯ   จ  วเยน  จ  เม  สมาโน ฯ   
สกฺกุเณยฺยาถ  ตุมฺหาก  ราชาน  มม  มตฺิต  กาตุนฺติ ฯ  สกโฺกม 
เทวาติ ฯ  ราชา  เตส  สุงฺก  วิสฺสชฺเชตฺวา  เคห  จ  ทาเปตฺวา   
คจฺฉถ  ภณฺฑ  วิกฺกิณิตฺวา  คมนกาเล  ม  ทิสฺวา   
คจฺเฉยฺยาถาติ  อาห ฯ  เต  ตถา  กตฺวา  คมนกาเล  ราชาน   
อทฺทสสุ ฯ  ราชา  คจฺฉถ  ตุมฺหาก  มม  วจเนน  ปุนปฺปุน   
อาโรคฺย  ปุจฺฉิตฺวา  ราชา  ตุเมฺหหิ  สทธฺึ  มิตฺตภาว  อิจฺฉตีติ   
วทถาติ  อาห ฯ   
        เต  สาธติู  ปฏิสฺสุณิตฺวา  คนฺตฺวา  ภณฺฑ  ปฏสิาเมตฺวา  
ภุตฺตปาตราสา  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทึสุ ฯ  ราชา  กห   
ภเณ  ตุเมฺห  เอตฺตเก  อิเม  ทิวเส  น  ทสิฺสถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เตส  สพฺพ  
ปวุตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  สาธุ  ตาตา  ตุเมฺห   
นิสฺสาย  มชฌฺิมเทเส  ราชา  มิตฺโต  ลทฺโธติ  อตฺตมโน  อโหสิ ฯ   
อปรภาเค  ราชคหวาสิโนป  วาณิชา  ตกฺกสีล  อคมสุ ฯ  เต   
ปณฺณาการ  คเหตฺวา  อาคเต  ปุกฺกุสาติราชา  กุโต  อาคตตฺถาติ    
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                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๑๓ 
 
ปุจฺฉิ   ฯ ราชา  ราชคหโตติ  สุตฺวา  มยหฺ  สหายสฺส  นครโต   
อาคตา  ตุเมฺหติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ  อาโรคฺย  เม  สหายสฺสาติ   
อาโรคฺย  ปุจฺฉิตฺวา  อชฺชโต  ปฏาย  เย  มยฺห  สหายสฺส  
นครโต  ชงฺฆสตฺเถน  วา  สกฏสตฺเถน  วา  วาณิชา  อาคจฺฉนฺติ  
สพฺเพส  มม  วิสย  ปวิฏกาลโต  ปฏาย  วสนเคหานิ    
ราชโกฏาคารโต  นิวาป ฺจ  เทนฺตุ  ฯ  สุงฺก  วิสสฺชฺเชนฺตุ  ฯ  กิ ฺจิ   
อุปทฺทว  มา  กโรนฺตูติ  เภริ ฺจราเปสิ ฯ  พิมฺพิสาโรป  อตฺตโน   
นคเร  ตเถว  เภริ ฺจราเปสิ ฯ   
        อถ  พิมพิฺสาโร  ปุกกฺุสาติสฺส  ปณฺณ  ปหิณิ  ปจฺจนฺตเทเส   
นาม  มณิมุตฺตาทีนิ  รตนานิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ย  มยหฺ  สหายสฺส   
รชฺเช  ทสฺสนีย  วา  สวนีย  วา  รตน  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตตฺถ  
เม  มา  มจฺฉรายตูติ ฯ  ปกฺุกุสาติป  มชฺฌิมเทโส  นาม   
มหาชนปโท ฯ  ย  ตตฺถ  เอวรูป  รตน  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตตฺถ  เม   
สหาโย  มา  มจฺฉรายตูติ  ปฏิปณฺณ  ปหิณิ ฯ  เอว  เต  คจฺฉนฺเต  
คจฺฉนฺเต  กาเล  อ ฺม ฺ  อทิสฺวาป  ทฬฺหมิตฺตา  อเหสุ ฯ   
        เอว  เตส  กถิต  กตฺวา  วสนฺตาน  ปมตร  ปกฺุกุสาติสฺส   
ปณฺณากาโร  อุปฺปชฺชติ ฯ  ราชา  กิร  อฏ  ป ฺจวณฺเณ  อนคฺเฆ  
กมฺพเล  ลภิ ฯ  โส  อติสนฺุทรา  อิเม  กมฺพลา ฯ  อห  สหายสฺส  
เม  เปสิสฺสามีติ  ลาขาคุฬมตฺเต  อฏสารกรณฺฑเก  ลิขาเปตฺวา   
เตสุ  เต  กมพฺเล  ปกฺขิเปตฺวา  ลาขาย  วฏฏาเปตฺวา  เสตวตฺเถน    
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๑๔ 
 
เวเตฺวา  สมุคฺเค  ปกฺขิเปตฺวา  วตฺเถน  เวเตฺวา  ราชมุทฺทิกาย   
ล ฺจิตฺวา  มยฺห  สหายสฺส  เทถาติ  อมจฺเจ  เปเสสิ ฯ  สาสน ฺจ  
อทาสิ  อย  ปณฺณากาโร  นครมชฺเฌ  อมจฺจาทิปริวุเตน   
ทฏพฺโพติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  พิมฺพิสารสฺส  อทสุ ฯ   
        โส  สาสน  สุตฺวา  อมจฺจาทโย  สนฺนิปตนฺตูติ  เภริ ฺ 
จราเปตฺวา  นครมชฺเฌ  อมจฺจาทิปริวุโต  เสตจฺฉตฺเตน  ธาริย- 
มาเนน  ปลฺลงฺกวเร  นิสินโฺน  ล ฺจน  ภินฺทิตฺวา  วตฺถ   
อปเนตฺวา  สมุคฺค  วิวเรตฺวา  อนฺโต  ภณฺฑิก  มุ ฺเจตฺวา   
ลาขาคุเฬ  ทสิฺวา  มยฺห  สหาโย  ปุกฺกสุาติ  ชุตวิตฺตโก  (๑)  เม   
สหาโยติ  ม ฺมาโน  ม ฺเ  อิม  ปณฺณาการ  ปหิณีติ ฯ 
เอก  คุฬ  คเหตฺวา  หตฺเถน  วฏเฏตฺวา  ตุลยนฺโตว  อนฺโต  
ทุสฺสภณฺฑิก  อตฺถีติ  อ ฺาสิ ฯ  อถ  น  ปลฺลงฺกปาเท   
ปหริตฺวา  ตาวเทว  ลาขา  ปริปติ ฯ  โส  นเขน  กรณฺฑก   
วิวเรตฺวา  อนฺโต  กมฺพลรตน  ทิสฺวา  อิตเรป  วิวราเปสิ ฯ   
สพฺเพป  กมฺพลา  อเหสุ ฯ  อถ  เน  ปตฺถราเปสิ ฯ  เต  วณฺณ- 
สมฺปนฺนา  ผสฺสสมฺปนฺนา  ทีฆโต  โสฬสหตฺถา  ติริย  อฏหตฺถา   
อเหสุ ฯ  มหาชโน  ทิสฺวา  องฺคุลิโย  โปเสิ ฯ  เจลุกฺเขป  อกสุ 
อมฺหาก  ร ฺโ  อทิฏสหาโย  ปุกฺกสุาติ  อทิสฺวาว  เอวรูป   
ปณฺณาการ  เปเสสิ ฯ  ยุตฺต  เอวรูป  มตฺิต  กาตุนฺติ  อตฺตมนา    
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อเหสุ  ฯ  ราชา  เอกเมก  กมฺพล  อคฺฆาเปสิ  ฯ  สพฺเพ  อนคฺฆา   
อเหสุ ฯ  เตสุ  จตฺตาโร  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  เปเสสิ ฯ  จตฺตาโร  
อตฺตโน  ฆเร  อกาสิ ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  ปจฺฉา  เปเสนฺเตน   
ปม  เปสิตปณฺณาการโต  อติเรก  เปเสตุ  วฏฏติ ฯ  สหาเยน   
จ  เม  อนคฺโฆ  ปณฺณากาโร  เปสิโต ฯ  ก ึ น ุ โข  เปเสมีติ ฯ 
        ก ึ ปน  ราชคเห  ตโต  อธิก  รตน  นตฺถีติ ฯ  โน  นตฺถิ  
มหาปุ ฺโ  ราชา ฯ  อปจ  โข  ปนสฺส  โสตาปนฺนกาลโต   
ปฏาย  เปตฺวา  ตีณิ  รตนานิ  อ ฺตร  โสมนสฺส  ชเนตุ   
สมตฺถ  นาม  นตฺถีติ  ฯ(๑)  โส  รตน  วิจินิตุ  อารทฺโธ  รตน   
นาม  สวิ ฺาณก  อวิ ฺาณกนฺติ  ทุวิธ ฯ  ตตฺถ  อวิ ฺาณก   
สุวณฺณรชตาทิ ฯ  สวิ ฺาณก  อินฺทฺรยิพทฺธ ฯ  อวิ ฺาณก   
สวิ ฺาณกสฺเสว  อลงฺการาทิวเสน  ปริโภค  โหติ ฯ  อิเมสุ   
ทฺวีสุ  รตเนสุ  สวิ ฺาณก  เสฏ ฯ  สวิ ฺาณกมฺป  ทุวิธ   
ติรจฺฉานรตน  มนุสฺสรตนนฺติ ฯ  ตตฺถ  ติรจฺฉานรตน หตฺถิ   
อสฺสรตน  ตมฺป  มนุสฺสาน  อุปโภคตฺถเมว  นิพฺพตฺตติ ฯ  อิติ   
อิเมสุ  มนุสฺสรตน  เสฏ ฯ  มนุสฺสรตนมฺป  ทุวิธ  อิตฺถิรตน   
ปุริสตรนนฺติ ฯ  ตตฺถ  จกกฺวตฺติโน  ร ฺโ  อุปฺปนฺน  อิตฺถิรตนมฺป   
ปุริสสฺเสว  อุปโภค ฯ  อิติ  อิเมสุป  ทฺวีสุ  รตเนสุ  ปรุิสรตนเมว  
เสฏ ฯ   
#  ๑   ม.  นตฺถิ   ฯ  
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        ปุริสรตนมฺป  ทุวิธ  อคาริยรตน  อนคาริยรตน ฺจ ฯ  
ตตฺถ  อคาริยรตเนสุป  จกฺกวตฺติราชา  (๑)  อชชฺ  ปพฺพชิต- 
สามเณร  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทติ ฯ  อิติ  อิเมสุป  ทฺวีสุ  รตเนสุ 
อนคาริยรตนเมว  เสฏ ฯ  อนคาริยรตนมฺป  ทุวิธ  เสกฺขรตน  
อเสกฺขรตน ฺจ ฯ  ตตฺถ  สตสหสฺสมฺป  เสกฺขาน  อเสกฺขสฺส   
ปเทส  น  ปาปุณาติ ฯ  อิติ  อิเมสุป  ทฺวีสุ  รตเนสุ  อเสกฺข- 
รตนเมว  เสฏ ฯ  ตมฺป  ทุวิธ  พุทฺธรตน  สาวกรตนนฺติ ฯ   
ตตฺถ  สตสหสฺสมฺป  สาวกรตนาน  พุทฺธรตนสฺส  ปเทส  น   
ปาปุณาติ ฯ  อิติ  อิเมสุป  ทฺวีสุ  พุทฺธรตนเมว  เสฏ ฯ   
        พุทฺธรตนมฺป  ทุวิธ  ปจฺเจกพุทฺธาน  สพฺพ ฺ ุพุทฺธ- 
รตนนฺติ ฯ  ตตฺถ  สตสหสฺสมฺป  ปจฺเจกพุทฺธาน  สพฺพ ฺ ุ- 
พุทฺธสฺส  ปเทส  น  ปาปณุาติ ฯ  อิติ  อิเมสุป  ทฺวีสุ  รตเนสุ 
สพฺพ ฺ ุพุทฺธรตนเยว  เสฏ ฯ  สเทวกสฺมึ  ห ิ โลเก  พุทฺธ- 
รตนสม  รตน  นาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  อสทิสเมว  รตน   
มยฺห  สหายสฺส  เปเสสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตกฺกสีลวาสิโน  ปุจฺฉิ   
ตาตา  ตุมฺหาก (๒) ชนปเท  พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆติ  อิมานิ  ตีณิ   
รตนานิ  ทิสสฺนฺตีติ ฯ   โฆโสป  มหาราช  ตาว  นตฺถิ  ทสฺสน   
ปน  กโุตติ ฯ   
        ราชา  ตุฏโ  จินฺเตสิ  สกฺกา  ภเวยฺย  ชนสงฺคหตฺถาย    
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มยฺห  สหายสฺส  วสนฏาน  สมฺมาสมฺพุทฺธ  เปเสตุ ฯ  พุทฺธา   
ปน  ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  น  อรุณ  อุฏเปนฺติ ฯ  ตสฺมา  
สตฺถารา  คนฺตุ  น  สกฺกา ฯ  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาทโย  มหาสาวเก  
เปเสตุ  สกฺกา  ภเวยฺย ฯ(๑)  มยา  ปน  เถรา  ปจฺจนฺเต  วสนฺตีติ  
สุตฺวาป  มนุสฺเส  เปเสตฺวา  เต  อตฺตโน  สมีป  อาณาเปตฺวา   
อุปฏาตุเมว  ยุตฺต ฯ  ตสฺมา  น  เถเรหิป  สกฺกา  คนฺตุ ฯ  เยน   
ปนากาเรน  สาสเน  เปสิเต  สตฺถา  จ  มหาสาวกา  จ   
คตา  วิย  โหนฺติ ฯ  เตนากาเรน  สาสน  ปหิณิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  จตุรตนายาม  วิทตฺถิมตฺต  ปุถุล  นาติตนน  นาติพหล  
สุวณฺณปฏฏ  การาเปตฺวา  ตตฺถ  อชฺช  อกฺขรานิ  ลิขิสฺสามีติ   
ปาโตว  สีส  นฺหายิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  ภุตฺตปาตราโส   
อปนีตคนฺธมาลาภรโณ  สวุณฺณสรเกน  ชาติหิงฺคุลิก  อาทาย  
เหฏโต  ปฏาย  ทฺวารานิ  ปทหนฺโต  ปาสาท  อารุยฺห   
ปุพฺพทิสาภิมุข  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  อากาสตเล  นิสีทิตฺวา   
สุวณฺณปฏเฏ  อกฺขรานิ  ลขินฺโต  อิธ  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชชฺติ 
อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู   
อนุตฺตโร  ปรุสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ   
พุทฺธคุเณ  ตาว  เอกเทเสน  ลิขิ ฯ   
        ตโต  เอว  ทส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตภวนโต  จวิตฺวา  
#  ๑  ม.  ภเวยฺยุ   ฯ  
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มาตุกุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ ฯ  เอว  โลกวิวรณ  อโหสิ ฯ  มาตุกุจฺฉิย   
วสมาเน  อิท  นาม  อโหสิ ฯ  อคารมชฺเฌ  วสมาเน  อิท   
นาม  อโหสิ ฯ  เอว  มหาภินิกฺขมน  นกิฺขนฺโต  เอว  มหาปธาน  ปทหิ  
เอว  ทุกฺกรการิก  กตฺวา  มหาโพธิมณฺฑ  อารุยฺห  อปราชิต- 
ปลฺลงฺเก  นิสนิฺโน  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฺฌ ิฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  
ปฏิวิชฺฌนฺตสฺส  เอว  โลกวิวรณ  อโหสิ ฯ สเทวเก  โลเก  อ ฺ   
เอวรูป  รตน  นาม  นตฺถีติ   
                ยงฺกิ ฺจิ  วิตฺต  อิธ  วา  หุร  วา   
                สคฺเคสุ  วา  ย  รตน  ปณีต   
                น  โน  สม  อตฺถิ  ตถาคเตน   
                อิทมฺป  พุทฺเธ  รตน  ปณีต ฯ   
                เอเตน  สจฺเจน  สุวตฺถิ  โหตูติ(๑)   
        เอว  เอกเทเสน  พุทฺธคุเณป  ลิขิตฺวา  ทุติย  ธมฺมรตน   
โถเมนฺโต  สวฺากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  ฯเป ฯ  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  
วิ ฺ ูหีติ ฯ  จตฺตาโร  สติปฏานา  ฯเป ฯ  อริโย  อฏงฺคิโก  
มคฺโคติ ฯ  สตฺถารา  เทสิตธมฺโม  นาม  เอวรูโป  จ  เอวรูโป   
จาติ  สตฺตตึสโพธิปกฺขิเย  เอกเทเสน  ลิขิตฺวา   
                ยมพฺุทฺธเสฏโ  ปริวณฺณยี  สจึุ   
                สมาธิมานนฺตริก ฺมาหุ    
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                สมาธินา  เตน  สโม  น  วิชชฺติ   
                อิทมฺป  ธมฺเม  รตน  ปณีต   
                เอเตน  สจฺเจน  สุวตฺถิ  โหตูติ(๑)   
        เอว  เอกเทเสน  ธมฺมคุเณ  ลิขิตฺวา  ตติย  สงฺฆรตน   
โถเมนฺโต  สปุฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ฯเป ฯ  ปุ ฺกฺเขตฺต   
โลกสฺสาติ  กุลปุตฺตา  นาม  สตฺถ ุ ธมมฺกถ  สุตฺวา  เอว   
นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชนฺติ ฯ  เกจิ  เสตจฺฉตฺต  ปหาย  ปพฺพชนฺติ  
เกจิ  อุปรชชฺ ฯ  เกจิ  เสนาปติฏานาทีนิ  ปหาย  ปพฺพชนฺติ    
ปพฺพชิตฺวา  จ  ปน  อิม ฺจ  ปฏิปตฺตึ  ปูเรนฺตีติ  จุลฺล- 
สีลมชฺฌิมสลีมหาสีลาทีนิ  เอกเทเสน  ลิขิตฺวา  ฉทฺวารสวร-  
สติสมฺปช ฺ  จตุปจฺจยสนฺโตส  นววิธ ฯ  นีวรณปฺปหาน   
ปริกมฺม  ฌานาภิ ฺา  อฏตึส  กมฺมฏานานิ  ยาว  อาสวกฺขยา   
เอกเทเสน  ลิขิ ฯ  โสฬสวิธ  อานาปานสฺสติกมฺมฏาน   
วิตฺถาเรเนว  ลิขิตฺวา  สตฺถุ  สาวกสงฺโฆ  นาม  เอวรูเปหิ   
จ  เอวรูเปหิ  จ  คุเณหิ  สมนฺนาคโต ฯ   
                        เย  ปุคฺคลา  อฏสต  ปสฏา   
                        จตฺตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนฺติ   
                        เต  ทกฺขิเณยฺยา  สุคตสฺส  สาวกา   
                        เอเตสุ  ทนิฺนานิ  มหปฺผลานิ    
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                        อิทมฺป  สงฺเฆ  รตน  ปณีต   
                        เอเตน  สจฺเจน  สุวตฺถิ  โหตูติ(๑)   
        เอว  เอกเทเสน  สงฺฆคุเณ  ลิขิตฺวา  ภควโต  สาสน   
สฺวากฺขาต  นิยฺยานิก ฯ  สเจ  มยฺห  สหาโย  สกโฺกติ  นิกฺขมิตฺวา   
ปพฺพชตูติ  ลขิิตฺวา  สุวณฺณปฏฏ  สหริตฺวา  สุขุมกมฺพเลน  
เวเตฺวา  สารสมุคฺเค  ปกฺขิปตฺวา  ต  สมุคฺค  สุวณฺณมเค 
สุวณฺณมย  รชตมเย ฯ  รชตมย  มณิมเย ฯ  มณิมย  ปวาฬมเย    
ปวาฬมย  โลหิตงฺกมเย ฯ  โลหิตมย  มสารคลฺลมเย   มสารคลลฺมย  
ผลิกมเย ฯ  ผลิกมย  ทนฺตมเย ฯ  ทนฺตมย  สพฺพรตนมเย  สพฺพรตนมย  
กิล ฺชมเย ฯ  กิล ฺชมย  สมุคฺค  สารกรณฺฑเก  เปสิ ฯ   
        ปุน  สารกรณฺฑก  สวุณฺณกรณฺฑเกติ  ปุริมนเยเนว   
หริตฺวา  สพฺพรตนมย  กรณฺฑก  กลิ ฺชมเย  กรณฺฑเก  เปสิ ฯ  
ตโต  กลิ ฺชมยกรณฺฑก  สารมยเปฬายาติ  ปุน  วุตฺตนเยเนว   
หริตฺวา  สพฺพรตนมยเปฬ  กิล ฺชมยเปฬาย  เปตฺวา  พหิวตฺเถน  
เวเตฺวา  ราชมุทฺทิกาย  ล ฺเฉตฺวา  อมจฺเจ  อาณาเปสิ  มม   
อาณาปวตฺติฏาเน  มคฺค  อลงฺการาเปถ ฯ  มคฺโค  อฏอุสภวิตฺถโต   
โหตุ ฯ  จตุอุสภฏฐาน  โสภิตมตฺตกเมว  โหตุ  มชฺเฌ  จตุอุสภ   
ราชานุภาเวน  ปฏิยาเทถาติ ฯ  ตโต  มงฺคลหตฺถึ  อลงฺการาเปตฺวา   
ตสฺส  อุปริ  ปลฺลงฺก  ป ฺเปตฺวา  เสตจฺฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา    
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นครวีถิโย  วิจิตฺตสมุฏา (๑)  สมุสฺสิตธชปฏากา  กทลิปุณฺณฆฏคนฺธ- 
ธูปปุปฺผาทีหิ  สุปฏิมณฺฑิตา  กาเรตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  
วิสยปฺปเทเส  เอวรูป  ปูช  กาเรนฺตูติ  อนฺตรโภคิกาน  ชวนทูเต  
เปเสตฺวา  สย  สพฺพาลงฺกาเรน  อลงฺกาเรตฺวา  สพฺพ- 
ตาฬาวจรสมฺมิสฺสพลกายปริวุโต  ปณฺณาการ  เปเสมีติ  อตฺตโน   
วิสยปริยนฺต  คนฺตฺวา  อมจฺจสฺส  มุขสาสน  อทาสิ  ตาต   
มยฺห  สหาโย  ปุกกฺุสาติ  อิม  ปณฺณาการ  ปฏิจฺฉนโฺต   
โอโรธมชฺเฌ  อปฏิจฺฉิตฺวา  ปาสาท  อารุยฺห  ปฏิจฺฉตูติ  อาห ฯ  
เอว  สาสน  ทตวา  ปจฺจนฺตเทส  สตฺถา  คจฺฉตีติ  ป ฺจ- 
ปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติ ฯ  อนฺตรโภคิกา  จ  เตเนว  
นิยาเมน  มคฺค  ปฏิยาเทตฺวา  ปณฺณาการ  นยึส ุฯ   
        ปุกฺกุสาติป  อตฺตโน  รชชฺสีมโต  ปฏาย  เตเนว  นิยาเมน   
มคฺค  ปฏิยาเทตฺวา  นคร  อลงฺการาเปตฺวา  ปณฺณาการสฺส  
ปจฺจุคฺคมน  อกาสิ ฯ  ปณฺณากาโร  ตกกฺสีล  ปาปุณนฺโต  
อุโปสถทิวเส  ปาปุณิ ฯ  ปณฺณาการ  คเหตฺวา  คตอมจฺโจป   
ร ฺโ  วุตฺตสาสน  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ต  สุตฺวา  ปณฺณากาเรน   
สทฺธึ  อาคตาน  กตฺตพฺพกิจฺจ  วิจาเรตฺวา  ปณฺณาการ  อาทาย   
ปาสาท  อารุยฺห  มา  อิธ  โกจิ  ปวิสตูติ  ทฺวาเร    รกฺข   
กาเรตฺวา  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  ปณฺณาการ  อุจฺจาสยเน  เปตฺวา    
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สย  นีจาสเน  นิสินฺโน  ล ฺฉน  ภินฺทิตฺวา  นิวาสน  อปเนตฺวา  
กิล ฺชเปฬโต  ปฏาย  อนุปุพฺเพน  วิวรนฺโต  สารมยสมุคฺค  
ทิสฺวา  จินฺเตสิ  มหาปริวาโร  นาย  น  อ ฺสฺส   
รตนสฺส  ภวิสฺสติ ฯ  อทฺธา  มชฺฌิมเทเส  โสตพฺพยตฺุตก  รตน   
อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  อถ  ต  สมุคฺค  วิวริตฺวา  ราชล ฺฉน  ภินฺทิตฺวา   
สุขุมกมฺพล  อุภโต  วิยูหตฺิวา  สุวณฺณปฏฏ  อทฺทส ฯ   
        โส  ต  ปสาเรตฺวา  (๑)  มนาปานิ  วต  (๒)  อกฺขรานิ  สมสีสานิ   
สมปนฺตีนิ  จตุรสฺสานีติอาทิโต  ปฏาย  วาเจตุ  อารภิ ฯ   
ตสฺส  อิธ  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปนฺโนติ  พุทฺธคุเณ  วาเจนฺตสฺส   
พลวโสมนสสฺ  อุปฺปชชฺิ  นวนวุติโลมกูปสหสฺสานิ   
อุทฺธคฺคโลมานิ  อเหสุ ฯ  อตฺตโน   ิตภาว  วา  นิสินฺนภาว   
วา  น  ชานาติ ฯ  อถสฺส  กปฺปโกฏิสตสหสฺเสหิป  เอต   
ทุลฺลภสาสน  สหาย  นิสสฺาย  โสตุ  ลภามีติ  ภิยฺโย   
พลวปติ  อุทปาทิ ฯ  โส  หิ  วาเจตุ  อสกฺโกนฺโต  ยาว   
ปติเวคปสฺสทฺธิยา  นิสีทตฺิวา  ปุรโต   สฺวากฺขาโต  ภควตา   
ธมฺโมติ  ธมมฺคุเณ  อารภิ ฯ  ตตฺราปสฺส  ตเถว  อโหสิ ฯ  โส  
ปุน  ยาว  ปติเวคปสฺสทฺธิยา  นิสีทิตฺวา  ปุรโต  (๓)  สุปฏิปนฺโนติ   
สงฺฆคุเณ  อารภิ ฯ  ตตฺราปสฺส  ตเถว  อโหสิ ฯ  อถ  สพฺพ- 
ปริยนฺเต  อานาปานสติกมฺมฏาน  วาเจตฺวา  จตุกฺกป ฺจกชฺ-  
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                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๒๓ 
 
ฌานานิ  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  โส  ฌานสุเขเนว  วีตินาเมสิ ฯ  อ ฺโ   
โกจิ  ทฏ ุ  น  ลภติ ฯ  เอโกว  จุลลฺุปฏาโก  ปวิสติ ฯ  เอว   
อฑฺฒมาสมตฺต  วีตินาเมสิ ฯ   
        นาครา  ราชงฺคเณ  สนฺนิปติตฺวา  อุกฺกุฏ ึ  อกสุ   
ปณฺณาการ  ปฏิจฺฉิตทิวสโต  ปฏาย  นครทสฺสน  วา   
นาฏกทสฺสน  วา  นตฺถิ ฯ  วินิจฺฉยทาน  นตฺถ ิฯ  ราชา  สหาเยน  
ปหิตปณฺณาการ  ยสฺสิจฺฉสิ ฯ  ตสฺส  ทสฺเสตุ ฯ  ราชาโน  นาม  
เอกจฺจสฺส  ปณฺณาการวเสนป  ว ฺเจตฺวา  รชชฺ  อตฺตโน  กาตุ   
วายมนฺติ ฯ  กึ  นาม  อมหฺาก  ราชา  กโรตีติ  ราชา   
อุกฺกุฏ ิสทฺท  สุตฺวา  รชฺช  น ุ โข  ธาเรมิ ฯ  อุทาหุ   
สตฺถารนฺติ  จินฺเตสิ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  รชฺชการิตภาว   
นาม  เนว  คณเกน  น  คณกมหามตฺเตน  คเณตุ สกฺโกติ   
สตฺถุ  สาสน  ธาเรสฺสามีติ ฯ  สยเน  ปต  อสึ  คเหตฺวา  
เกเส  ฉินฺทิตฺวา  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  เอต  คเหตฺวา  รชชฺ   
กาเรถาติ  สทฺธึ  จุลลฺามณินา  เกสกลาป  ปริสมชฺเฌ  ปาเตสิ ฯ   
มหาชโน  ต  อุกฺขิปตฺวา  สหายสนฺติกา  ลทฺธปณฺณาการา   
นาม  ราชาโน  ตุมฺหาทิสา  โหนฺติ  เทวาติ  เอกปฺปหาเรเนว  
วิวริ ฯ  ร ฺโป  ทฺวงฺคุลมตฺต  เกสมสฺสุ  อโหส ิฯ  โพธิสตฺตสฺส   
ปพฺพชฺชาสทิสเมว  กิร  ชาต ฯ   
        ตโต  จุลฺลุปฏาก  เปเสตฺวา  อนฺตราปณา  เทฺว  กาสาว- 
วตฺถานิ  มตฺติกาปตฺต ฺจ  อาหราเปตฺวา  เย  โลเก  อรหนฺโต    
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เต  อุทฺทิสฺส  มยฺห  ปพฺพชชฺาติ  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส  เอก  กาสาว  
นิวาเสตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  ปตฺต  วามอสกูเฏ  กตฺวา  
กตฺตรทณฺฑ  คเหตฺวา  โสภติ  วา  นุ  โข  เม  ปพฺพชฺชา  
โน  วาติ  มหาตเล  กติปเย  วาเร  อปราปร  จงฺกมิตฺวา  
โสภติ  เม  ปพฺพชฺชาติ  ทวฺาร  วิวริตฺวา  ปาสาทา  โอตริ ฯ   
โอตรนฺต  ปน  น  ตีสุ  ทวฺาเรสุ  (๑)   ิตนาฏกาทีนิ  ทิสฺวา  น  
ส ฺชานึสุ ฯ  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  อมหฺาก  ร ฺโ  ธมฺมกถ  
กเถตุ  อาคโตติ  กิร  จินตฺยึสุ ฯ  อุปรปิาสาท  ปน  อารุยฺห   
ร ฺโ   ิตนิสินฺนฏานาทีนิ  ทิสฺวา  ราชา  คโตติ  ตฺวา  
สมุทฺทมชฺเฌ  โอสีทมานาย  นาวาย  ชโน  วิย  เอกปฺปหาเรเนว   
วิรวึสุ ฯ  กุลปุตฺต  ภูมิตล  โอติณฺณมตฺต  อฏารสเสนิโย  สพฺเพ  
นาครา  พลกายา  จ  ปริวาเรตฺวา  มหาวิรว  วิรวึส ุฯ   
อมจฺจาป  ต  เอตทโวจุ  เทว  มชฌฺิมปปฺเทเส  ราชาโน  นาม   
พหุมายา ฯ  สาสน  เปเสตฺวา  พุทฺธรตน  นาม  โลเก  อุปฺปนฺน 
วา  โน  วาติ  ตฺวา  คมิสฺสถ  นิวตฺตถ  เทวาติ ฯ  สทฺทหามห   
มยฺห  สหายกสฺส ฯ  ตสฺส  มยา  สทธฺึ  เทฺวชฺฌวจน  นาม  นตฺถิ  
ติฏถ  ตุเมฺหติ ฯ  เต  อนุคจฺฉนฺติเยว ฯ   
        กลุปุตฺโต  กตฺตรทณฺเฑน  เลข  กตฺวา  อิท  รชชฺ   
กสฺสาติ  อาห ฯ  ตุมฺหาก  เทวาติ ฯ  โย  อิม  เลข  อนฺตร   
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กโรติ ฯ  ราชาณาย  กาเรตพฺโพติ ฯ  มหาชนกชาตเก  โพธิสตฺเตน   
กตเลข  สีวลเิทวี  อนฺตร  กาตุ  อวิสหนฺตี  วิวตฺตมานา   
อคมาสิ ฯ  ตสฺสา  คตมคฺเคน  มหาชโน  อคมาสิ ฯ  ต  ปน  เลข   
มหาชโน  อนฺตร  กาตุ  น  วิสหิ ฯ  เลข  อุสฺสีสก  กตฺวา  
วิวตฺตมานา  วิรวึสุ ฯ  กุลปุตฺโต  อย  เม  คตฏาเน   ทนฺตกฏ  
วา  มุโขทก  วา  ทสฺสตีติ  อนฺตมโส  เอกเจฏกมฺป  อคฺคเหตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  มม  สตฺถา  จ  มหาภินิกฺขมน   
นิกฺขมิตฺวา  เอกโกว  ปพฺพชิโตติ  เอกโกว  อคมาสิ ฯ  สตฺถุ  ลชชฺามีติ  
จ  สตฺถา กิร  เม  ปพฺพชิตฺวา  ยาน  นารุโฬฺหติ  จ  อนฺตมโส  
เอกตลิกมฺป  อุปาหน  นารุฬฺหิ ฯ  ปณฺณจฺฉตฺตกมฺป  น  ธาเรสิ ฯ  
มหาชโน  รกฺุขปาการฏฏาลกาทีนิ  อารุยฺห  เอส  อมฺหาก   
ราชา  คจฺฉตีติ  โอโลเกสิ ฯ  กลุปุตฺโต  ทูร  คนฺตพฺพ  ฯ 
น  สกฺกา  เอเกน  มคฺโค  นิตฺถริตุนฺติ  เอก  สตฺถวาห  
อนุพนฺธิ ฯ  สุขุมาลสฺส  กุลปุตฺตสฺส  ก ินตตฺตาย  ปวิยา   
คจฺฉนฺตสฺส  ปาทตเลสุ  โผฏา  อุฏหตฺิวา  ภิชฺชนติฺ ฯ  ทุกฺขา  
เวทนา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  สตฺถวาเห  ขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา  นิสินฺเน   
กุลปุตฺโต  มคฺคา  โอกฺกมฺม  เอกสฺมึ  รกฺุขมูเล  นิสทีติ ฯ 
นิสินฺนฏาเน  ปาทปริกมฺม  วา  ปฏ ิปริกมฺม  วา  กตฺตา   
นาม  นตฺถิ ฯ  กลุปุตฺโต  อานาปานจตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา   
มคฺคทรถกิลมถปริฬาห  วิกฺขมฺภิตฺวา  ฌานรติยา  วีตินาเมติ ฯ    
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        ปุนทิวเส  อุฏ ิเต  อรุเณ  สรรีปฏชิคฺคน  กตฺวา  ปุน  
สตฺถวาห  อนุพนฺธติ ฯ  ปาตราสกาเล  กุลปุตฺตสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา  
ขาทนียโภชนีย  ปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา  เทนฺติ ฯ  ต  อุตฺตณฺฑุลมฺป   
โหติ  กลิินฺนมฺป  สมสกฺขรมฺป  อโลณาติโลณมฺป ฯ   
กุลปุตฺโต  ปวิสนฏาน  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อมต  วิย  ปริภุ ฺชิตฺวา   
เอเตน  นิยาเมน  อฏหิ  อูนกานิ  เทฺวโยชนสตานิ  คโต  
เชตวนทฺวารโกฏกสฺส  ปน  สมีเปน  คจฺฉนฺโตป  กห  สตฺถา   
วสตีติ  น  ปจฺุฉิ ฯ  กสฺมา ฯ  สตฺถุคารเวน  เจว  ร ฺโ  
เปสิตสาสนวเสน  จ ฯ  ร ฺโ  หิ  อิธ  ตถาคโต  โลเก   
อุปฺปชฺชตีติ  สตฺถาร  ราชคเห  อุปฺปนฺน  วิย  กตฺวา  สาสน   
เปสิต ฯ  ตสฺมา  น  อปุจฺฉิตฺวา  อิม  ป ฺจจตฺตาลีสโยชนมตฺต  
มคค  อติกฺกนฺโต ฯ  โส  สูริยตฺถงฺคมนเวลาย  ราชคห  ปตฺวา  สตฺถา   
กห  วสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  กุโต  น ุ ภนฺเต  อาคโตติ ฯ  อิโต   
อุตฺตรโตติ ฯ  สตฺถา  ตุยฺห  อาคตมคฺเค  อิโต  ป ฺจจตฺตาลี- 
สโยชนมตฺเต  สาวตฺถิ  นาม  อตฺถ ิฯ  ตตฺถ  วสตีติ ฯ  กลุปุตฺโต  
จินฺเตสิ  อิทานิ  อกาโล  น  สกฺกา  คนตฺุ อชฺช  อิเธว   
วสิตฺวา  เสฺว  สตฺถุ  สนฺติก  คมิสฺสามีติ ฯ  ตโต  วิกาเล   
สมฺปตฺตปพฺพชิตา  กห  วสนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อิมาย  กุมฺภการสาลาย  
ภนฺเตติ ฯ  อถ  โส  ต  กุมภฺการ  ยาจิตฺวา  ตตฺถ  วาสตฺถาย   
ปวิสิตฺวา  นิสีทิ ฯ  
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        ภควาป  ตทิวส  ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนฺโต  ปุกฺกุสาตึ   
ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อย  กลุปตฺุโต  สหาเยน  เปสิต  สาสนมตฺตก   
วาเจตฺวา  อติเรกโยชนสติก  มหารชฺช  ปหาย  ม  อุทฺทิสฺส   
ปพฺพชิตฺวา  อฏหิ  อูนกานิ  ทฺวิโยชนสตานิ   อติกฺกมฺม  ราชคห  
ปาปุณิสฺสติ ฯ  มย ิ อคจฺฉนฺเต  ปน  ตีณิ  สาม ฺผลานิ   
อปฺปฏิวิชฺฌิตฺวา  เอกรตฺติวาเสน  อนาถกาลกิริย  กริสฺสติ ฯ  มย ิ  
ปน  คเต  ตีณิ  สาม ฺผลานิ  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ ฯ  ชนสงฺคหตฺถาเยว   
ปน  มยา  สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  
ปารมิโย  ปรูติา ฯ  กริสฺสามิ  ตสฺส  สงฺคหนฺติ  ปาโตว  สรีร- 
ปฏิชคฺคน  กตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย   
จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  คนฺธกุฏ ึ ปวิสิตฺวา  
มุหุตฺต  อตฺตทรถกลิมถ   ปฏิปสฺสมฺเภตฺวา  กุลปุตฺโต  มยิ  คารเวน   
ทุกฺกร  อกาสิ ฯ  อติเรกติโยชนสต รชฺช  ปหาย  อนฺตมโส  
มุขโธวนทายกมฺป  เจฏก  อคฺคเหตฺวา  เอกโกว  นิกขฺนฺโตติ   
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาทีสุ  ก ฺจิ  อนามนฺเตตฺวา  สยเมว  อตฺตโน  
ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  เอกโกว  นิกฺขนฺโต ฯ  คจฺฉนฺโต  จ  เนว   
อากาเส  อุปฺปติ  น  ปวึ  สงฺขิป ฯ  กลุปุตฺโต  มม  ลชฺชมาโน  
หตฺถิอสฺสรถสุวณฺณสิวิกาทีสุ  เอกยาเนป  อนิสีทิตฺวา  อนฺตมโส  
เอกตลิก  อุปาหน  อนารุยฺห  ปณฺณจฺฉตฺตก  อคฺคเหตฺวา  นิกฺขนฺโต  
มยาป  ปทสาว  คนฺตุ วฏฏตีติ  ปุน  จินฺเตตฺวา  ปทสาว   
อคมาสิ ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 828 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๒๘ 
 
        โส  อสติี  อนุพฺย ฺชนานิ  พฺยามปฺปภา  ทฺวตฺตึส  มหาปุรสิ- 
ลกฺขณานีติ  อิม  พุทฺธสิร ึ ปฏิจฺฉาเทตฺวา  พลาหกปฏิจฺฉนฺโน   
ปุณฺณจนฺโท  วิย  อ ฺตรภิกฺขุเวเสน  คจฺฉนฺโต  เอกปจฺฉา- 
ภตฺเตเนว  ป ฺจจตฺตาลีส  โยชนานิ  อติกฺกมฺม  สรูยิตฺถงฺคมนเวลาย  
กุลปุตฺเต  ปวิฏมตฺเตเยว  ต  กุมฺภการสาล  ปาปุณิ ฯ  ต  สนฺธาย  
วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  ปุกฺกุสาติ  นาม  กลุปุตฺโต  
ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  สทฺธาย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต  
โส  ตสฺม ึ กมฺุภการานิเวสเน  ปม  วาสูปคโต  โหตีติ ฯ   
        เอว  คนฺตฺวาป  ปน  ภควา  อห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   
ปสยฺห  กุมฺภการสาล  ปวิสิตฺวา  ทฺวาเร   ิตโกว  กุลปุตฺต   
โอกาส  กาเรนฺโต  สเจ  เต  ภิกฺขูติอาทิมาห ฯ  อุรุนทฺนฺติ  วิวิตฺต  
อสมฺพาธ ฯ  วิหรตายสฺมา  ยถาสุขนฺติ  เยน  เยน  อิรยิาปเถน   
ผาสุ  โหติ ฯ  เตน  เตน  ยถาสุข  อายสฺมา  วิหรตูติ  โอกาส   
อกาสิ ฯ  อติเรกโยชนสต  หิ  รชชฺ  ปหาย  ปพฺพชิโต  กุลปุตฺโต   
ปรสฺส  ฉฑฺฑิตปติต  กุมฺภการสาล  ก ึ อ ฺสฺส  พฺรหฺมจาริโน  
มจฺฉรายิสฺสติ ฯ   เอกจฺเจ  ปน  โมฆปรุิสา  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา   
อาวาสมจฺฉริยาทีหิ  อภิภูตา  อตฺตโน วสนฏาเน  มยฺห  กฏุิ   
มยฺห  ปริเวณนฺติ  อ ฺเส  อวาสาย  ปรกฺกมนฺติ  นิสทีีติ   
อจฺจนฺตสุขุมาโล  โลกนาโถ  เทววิมานสทิส  คนฺธกุฏึ  ปหาย    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 829 

                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๒๙ 
 
ตตฺถ  ตตฺถ  วิปฺปกิณฺณฉาริกาย  ภินฺนภาชนติณปลาสกุกฺกุฏ- 
สูกรวจฺจาทิสงฺกิลิฏาย  สงฺการฏานสทิสาย  กุมภฺการสาลาย   
ติณสนฺถาร  สนฺถริตฺวา  ปสุกูลจีวร  ป ฺเปตฺวา  เทววิมานสทิส   
ทิพฺพคนฺธสุคนฺธ  คนฺธกุฏึ  ปวิสิตฺวา  นิสีทนฺโต  วิย  นิสีท ิฯ   
        อิติ  ภควาป  อสมฺภินฺนมหาสมฺมตวเส  อุปฺปนฺโน ฯ  กลุปตฺุโตป   
ขตฺติยคพฺเภ  วฑฺฒิโต ฯ  ภควาป  อภินีหารสมฺปนฺโน ฯ  กลุปุตฺโตป   
อภินีหารสมฺปนฺโน ฯ  ภควาป  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิโต  
กุลปุตฺโตป ฯ  ภควาป  สุวณฺณวณฺโณ ฯ  กลุปุตฺโตป ฯ  ภควาป  
สมาปตฺติลาภี ฯ  กุลปุตฺโตป ฯ  อิติ  เทฺวป  ขตฺติยา  เทฺวป   
อภินีหารสมฺปนฺนา  เทฺวป  ราชปพฺพชติา  เทฺวป  สวุณฺณวณฺณา   
เทฺวป  สมาปตฺติลาภิโน  กุมฺภการสาล  ปวิสิตฺวา  นสิินฺนาติ ฯ 
เตหิ  กุมฺภการสาลา  อติวิย  โสภติ ฯ  ทฺวีหิ  สีหาทีหิ   
ปวิฏคุหาทีนิ  อาหริตฺวา  ทีเปตพฺพ ฯ  เตสุ  ปน  ทวีฺสุ  ภควา  
อห  สุขุมาโล   เอกปจฺฉาภตฺเตน  ป ฺจจตฺตาลีสโยชนานิ  อาคโต  
มุหุตฺต  ตาว  สีหเสยฺย  กปเฺปตฺวา  มคฺคทรถ  ปฏิปสสฺมฺเภมีติ   
จิตฺตมฺป  อนุปฺปาเทตฺวา  นิสีทนฺโตว  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺช ิฯ  
กุลปุตฺโตป  ทฺวานวุติโยชนสต  อาคโตมฺหิ ฯ  มุหตฺุต  ตาว  
นิปชฺชิตฺวา  มคฺคทรถ  วิโนเทมีติ  จิตฺต  อนุปฺปาเทตฺวา   
นิสีทมาโนว  อานาปานจตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิ ฯ  อิท  สนฺธาย  
อถ  โข  ภควา  พหุเทว  รตฺตินฺติอาทิ  วุตฺต ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 830 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๓๐ 
 
        นน ุ จ  ภควา  กุลปุตฺตสฺส  ธมฺม  เทเสสฺสามีติ  อาคโต  
กสฺมา  น  เทเสสีติ ฯ  กลุปุตฺตสฺส  มคฺคทรโถ  อปฺปฏิปสฺสทฺโธ   
น  สกฺขิสฺสติ  ธมฺมเทสน  สมฺปฏิจฺฉิตุ ฯ  โส  ตาวสฺส  ปฏ-ิ 
ปสฺสมฺภตูติ  น  เทเสสิ ฯ  อปเร  ราชคห  นาม  อากณฺิณ- 
มนุสฺส  อวิวิตฺต  ทสหิ  สทฺเทหิ ฯ  โส  สทฺโท  ทิยฑฺฒยาม- 
มตฺเตน  สนฺนิสีทติ ฯ  ต  อาคเมนฺโต  น  เทเสสีติ   อาหสุ  ฯ  
ต  อการณ ฯ  พฺรหฺมโลกปฺปมาณมฺป  หิ  สทฺท  ภควา  อตฺตโน   
อานุภาเวน  วูปสเมตุ  สกฺโกติ ฯ  มคฺคทรถวูปสม  อาคเมนฺโตเยว   
ปน  น  เทเสสิ ฯ   
        ตตฺถ  พหุเทว  รตฺตินฺติ  ทิยฑฺฒยามมตฺต ฯ  เอตทโหสีติ   
ภควา  ผลสมาปตฺติโต  วุฏาย  สุวณฺณวิมาเน  มณิสีหป ฺชร   
วิวรนฺโต  วิย  ป ฺจปสาทปฺปฏิมณฺฑิตานิ  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา   
โอโลเกสิ ฯ  อถสฺส  หตฺถกุกฺกุจฺจปาทกุกฺกุจฺจสีสกมฺปนวิรหิต   
สุนิขาตอินฺทขีล  วิย  นิจฺจล  อวิพฺภนฺต  สุวณฺณปฏิม  วิย  
นิสินฺน  กลุปตฺุต  ทิสฺวา  เอต  ปาสาทิก  โขติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ปาสาทิกนฺติ  ปาสาทาวห ฯ  ภาวนปปสก  ปเนต ฯ  
ปาสาทิเกน  อิริยาปเถน  อิริยติ ฯ  ยถา  อิริยโต  อิรยิาปโถ  ปาสาทิโก 
โหติ ฯ  เอว  อิริยตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  จตูสุ  ห ิ อิริยาปเถสุ  ตโย   
อิริยาปถา  น  โสภนฺติ ฯ  คจฺฉนฺตสฺส  หิ  ภิกฺขุโน  หตฺถา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 831 

                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๓๑ 
 
จลนฺติ ฯ  ปาทา  จลนฺติ  สีส  จลติ ฯ   ิตสฺส  กาโย  ถทฺโธ  (๑)   
โหติ  นิปนฺนสฺสป  อิริยาปโถ  อมนาโป  โหติ ฯ  ปจฺฉาภตฺเต   
ปน  ทิวาฏาน  สมฺมชชฺตฺิวา  จมฺมกฺขณฺฑ  ป ฺเปตฺวา   
สุโธตหตฺถปาทสฺส  จตุสนฺธิกปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสินฺนสฺเสว  
อิริยาปโถ  โสภติ ฯ  อย ฺจ  กุลปุตฺโต  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา   
อานาปานจตุตฺถชฺฌาน  อปฺเปตฺวา  นิสีทิ ฯ  อิติสฺส  อิริยาปเถเนว   
สมฺปนฺโน  ภควา  ปาสาทิก  โขติ  ปริวิตกฺเกสิ ฯ  ยนฺนูนาห   
ปุจฺเฉยฺยนฺติ  กสฺมา  ปุจฺฉติ ฯ  ก ึ ภควา  อตฺตาน  อุทฺทิสฺส   
ปพฺพชิตภาว  น  ชานาตีติ ฯ  โน  น  ชานาติ ฯ  อปุจฺฉิเต  ปน   
กถา  น  ปติฏาติ ฯ  อปปฺติฏ ิตาย  กถาย  กถา  น  ส ฺชายตีติ   
กถาปติฏาปนตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  ทิสฺวา  จ  ปน  ชาเนยฺยาสีติ  ตถาคต  
พุทฺธสิริยา  วิโรจนฺต  อย  พุทฺโธติ  สพฺเพ  ชานนฺติ ฯ   
อนจฺฉริยเมต  ชานน ฯ  พุทฺธรสึ  ปน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อ ฺตร- 
ปณฺฑปาติกวเสน  จรนฺโต  ทชฺุชาโน  โหติ ฯ  อิจฺจายสฺมา   
ปุกฺกุสาติ  น  ชาเนยฺยนฺติ  สภาวเมว  กเถติ ฯ  ตถา  หิ  
น  เอกกุมฺภการสาลาย  นสิินฺนมฺป  น  ชานาติ ฯ   
        เอตทโหสีติ  มคฺคทรถสฺส  วูปสมภาว  ตฺวา  อโหส ิฯ   
เอวมาวุโสติ  กุลปุตฺโต  สหาเยน  เปสิต  สาสนมตฺต  (๓)  วาเจตฺวา  
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชนฺโต  ทสพลสฺส  มธุรธมฺมเทสน  โสตุ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 832 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๓๒ 
 
ลภิสฺสามีติ  ปพฺพชิโต ฯ  ปพฺพชิตฺวา  เอตฺตก  อทฺธาน  อาคจฺฉนฺโต  
ธมฺม  เต  ภิกขฺุ  เทเสสฺสามีติ  ปทมตฺตสฺส  วตฺตาร  นาลตฺถ ฯ   
โส  ธมฺม  เต  ภิกฺขุ  เทเสสฺสามีติ  วุตฺต  กึ(๑)  สกฺกจฺจ  น   
สุณิสฺสติ ฯ  ปปาสิตโสณฺโฑ  วิย  ห ิ ปปาสิตหตฺถี  วิย  จาย ฯ  
ตสฺมา  สกฺกจฺจ  สวน  ปฏิชานนฺโต  เอวมาวุโสติ  อาห ฯ   
        ฉธาตุโร  อยนฺติ  ภควา  กุลปุตฺตสฺส  ปุพฺพภาคปฏิปท   
อกเถตฺวา  อาทิโตว  อรหตฺตสฺส  ปทฏานภูต  อจฺจนฺตสุ ฺต   
วิปสฺสนาลกฺขณเมว  อาจิกฺขิตุ  อารทฺโธ ฯ  ยสฺส  ห ิ ปุพฺพภาค- 
ปฏิปทา  อปริสุทฺธา  โหติ ฯ  ตสฺส  ปมเมว  สีลสวร  อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวารต  โภชเน  มตฺต ฺ ุต  ชาคริยานุโยค  สตฺต  สทฺธมฺเม   
จตฺตาริ  ฌานานีติ  อิม  ปพฺุพภาคปฏิปท  อาจิกฺขติ ฯ  ยสฺส   
ปเนสา  ปริสทฺุธา ฯ  ตสฺส  ต  (๒)  อกเถตฺวา  อรหตฺตสฺส  ปทฏานภูต  
วิปสฺสนเมว  อาจิกฺขติ ฯ  กุลปุตฺตสฺส  จ  ปุพฺพภาคปฏิปทา   
ปริสุทฺธา ฯ  ตถา  หิ  อเนน  สาสน  วาเจตฺวา  ปาสาทวรคเตเนว   
อานาปานจตุตฺถชฺฌาน  นพฺิพตฺติต ฯ  ยสฺส  ทฺวานวุติโยชนสต   
อาคจฺฉนฺตสฺส  ยานกิจฺจ  สาเธติ ฯ  สามเณรสีลมฺปสฺส  ปริปุณฺณ   
ตสฺมา  ปุพฺพภาคปฏิปท  อกเถตฺวา  อรหตฺตสฺส  ปทฏานภูต   
อจฺจนฺตสุ ฺต  วิปสฺสนาลกฺขณเมวสฺส  อาจิกฺขิตุ อารทฺโธ ฯ   
        ตตฺถ  ฉธาตุโรติ  ฉ  ธาตุโย  วิชชฺมานา  ปุริโส    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 833 

                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๓๓ 
 
อวิชฺชมาโน ฯ  ภควา  หิ  กตฺถจิ  วิชชฺมาเนน  อวิชฺชมาน  ทสฺเสติ    
กตฺถจิ  อวิชชฺมาเนน  วิชชฺมาน ฯ  กตฺถจิ  วิชชฺมาเนน  วิชชฺมาน   
กตฺถจิ  อวิชชฺมาเนน  อวิชฺชมานนฺติ  สพฺพาสเว  วุตฺตนเยเนว  
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  วิชฺชมาเนน  อวิชฺชมาน  ทสฺเสนฺโต   
เอวมาห ฯ  สเจ  หิ  ภควา  ปุริโสติ  ปณฺณตฺตึ  วิสฺสชฺเชตฺวา  
ธาตุโยอิจฺเจว  วตฺวา  จิตฺต  อุปฏาเปยฺย   กุลปุตฺโต  สนฺเทห   
กเรยฺย  สมโฺมห  อาปชฺเชยฺย  เทสน  สมฺปฏิจฺฉิตุ  น  สกฺกุเณยฺย ฯ   
ตสฺมา  ตถาคโต  อนุปุพฺเพน  ปุรโิสติ  ปณฺณตฺตึ  ปหาย  
สตฺโตติ  วา  ปุริโสติ  วา  ปุคฺคโลติ  วา  ปณฺณตฺติมตฺตเมว ฯ   
ปรมตฺถโต  สตฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  ธาตุมตฺเตเยว  จิตฺต  ปาเปตฺวา   
ตีณิ  ผลานิ  ปฏิวิชฺฌาเปสฺสามีติ  อนงฺคณสุตฺเต  (๑)  วุตฺตภาสนฺตร- 
กุสโล  ตาย  ตาย  ภาสาย  สิปฺป  อุคฺคณฺหาเปนฺโต  อาจริโย   
วิย  เอวมาห ฯ   
        ตตฺถ  ฉ  ธาตุโย  อสฺสาติ  ฉธาตุโร ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
ย  ตฺว  ปุริโสติ  ส ฺชานาสิ ฯ  โส  ฉธาตุโก   น  เจตฺถ   
ปรมตฺถโต  ปุริโส  อตฺถิ ฯ  ปุรโิสติ  ปน  ปณฺณตฺติมตฺตเมวาติ ฯ  เสสปเทสุป   
เอเสว  นโย ฯ  จตุราธิฏาโนติ  เอตฺถ  อธิฏาน  วุจฺจติ  ปติฏาน 
จตุปติฏาโนติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สฺวาย  ภิกฺขุ   
ปุริโส  ฉธาตุโร  ฉผสฺสายตโน  อฏารสมโนปวิจาโรติ ฯ  โส    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 834 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๓๔ 
 
เอตฺโตว  วิวฏฏิตฺวา  อุตฺตมสิทฺธิภูต  อรหตฺต  คณฺหมาโน  อิเมสุ   
จตูสุ  าเนสุ  ปติฏาย  คณฺหาตีติ  จตุราธิฏาโนติ ฯ  ยตฺถฏ ิตนฺติ  
เยสุ  อธิฏาเนสุ  ปติฏ ิต ฯ  ม ฺสฺส  วา  นปฺปวตฺตนฺตีติ   
ม ฺสฺส  วา  มานสฺส  วา  นปฺปวตฺตนฺติ ฯ  มุน ิ สนโฺตติ  วุจฺจตีติ  ขีณาสว- 
มุนิ  อุปสนฺโต  นิพฺพุโตติ  วุจฺจติ ฯ  ป ฺ  นปฺปมชฺเชยฺยาติ   
อรหตฺตผลป ฺาย  ปฏิวิชฺฌนตฺถ  อาทิโตว  สมาธิวิปสฺสนา- 
ป ฺ  นปฺปมชฺเชยฺย ฯ  สจฺจมนุรกฺเขยฺยาติ  ปรมตฺถสจฺจสฺส   
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยตฺถ  อาทิโตว  วจีสจฺจ  รกฺเขยฺย ฯ  จาค- 
มนุพฺรูเหยฺยาติ  อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลสปริจฺจาคกรณตฺถ   
อาทิโตว  กิเลสปริจฺจาค  พฺรูเหยฺย ฯ  สนฺติเมว  โส  สิกฺเขยฺยาติ   
อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลสวูปสมนตฺถ  อาทิโตว  กเิลสวูปสมน   
สิกฺเขยฺย ฯ  อิติ  ป ฺาธิฏานาทีน  อธิคมนตฺถาย  อิมานิ   
สมถวิปสฺสนาป ฺาทีนิ  ปุพฺพภาคาธิฏานานิ  วุตฺตานิ ฯ   
        ผสฺสายตนนฺติ  ผสฺสสฺส  อายตน ฯ  อากโรติ  อตฺโถ ฯ   
ป ฺาธิฏานนฺติอาทีนิ  ปุพฺเพ  วุตฺตาน  อรหตฺตผลป ฺาทีน   
วเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        อิทานิ  นิกฺขิตฺตมาติกาวเสน  ยตฺถฏ ิต  ม ฺสฺส  วา   
นปฺปวตฺตนฺตีติ  วตฺตพฺพ  ภเวยฺย ฯ  อรหตฺเต  ปน  ปตฺเต  ปุน  
ป ฺ  นปฺปมชฺเชยฺยาติอาทีหิ  กิจฺจ  นตฺถิ ฯ  อิติ  ภควา   
มาติก  อุปฺปฏิปาฏิธาตุก  เปตฺวาป  ยถาธมฺมวเสเนว  (๑)  วิภงฺค   
#  ๑  สี.  ยถาธมฺมรเสเนว   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 835 

                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๓๕ 
 
วิภชนฺโต  ป ฺ  นปฺปมชฺเชยฺยาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โก  ป ฺ   
ปมชฺชติ ฯ โก  นปฺปมชฺชติ ฯ  โย  ตาว  อิมสฺมึ  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา   
เวชฺชกมฺมาทิวเสน เอกวีสติวิธาย  อเนสนาย  ชีวิก  กปฺเปนฺโต  
ปพฺพชฺชานุรเูปน  จิตฺตุปฺปาท  เปตุ  น  สกโฺกติ ฯ  อย  ป ฺ   
ปมชฺชติ  นาม  ฯ  โย  ปน  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  สีเล  ปติฏาย   
พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา  สปฺปายธุตงฺค  สมาทาย  จิตฺตรุจิต   
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  วิวิตฺต  เสนาสน  นิสฺสาย  กสิณปริกมฺม  
กตฺวา  สมาปตฺตึ  นิพฺพตฺเตตฺวา  (๑)  อชฺเชว  อรหตฺตนฺติ  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  วิจรติ ฯ  อย  ป ฺ  นปฺปมชฺชติ  นาม  ฯ  อิมสฺมึ   
ปน  สุตฺเต  ธาตุกมฺมฏานวเสน  เอส  ป ฺาย  อปฺปมาโท  
วุตฺโต ฯ  ธาตุกมฺมฏาเน  ปเนตฺถ  ย  วตฺตพฺพ ฯ  ต  เหฏา  
หตฺถิปโทปมสุตฺตาทีสุ  วุตฺตเมว ฯ   
        อถาปร  วิ ฺาณเยว  อวสิสฺสตีติ  อยมฺเปตฺถ  ปาฏิเยกฺโก   
อนุสนฺธิ ฯ  เหฏโต  ห ิ รูปกมฺมฏาน  กถิต ฯ  อิทานิ   
อรูปกมฺมฏาน  เวทนาวเสน  นิพฺพตฺเตตฺวา  (๑)  ทสฺเสตุ  อย  เทสนา  
อารทฺธา ฯ  ย  วา  ปเนต  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ปวีธาตุอาทีสุ   
อาคมนิยวิปสฺสนาวเสน  กมฺมการกวิ ฺาณ ฯ  ต  วิ ฺาณ- 
ธาตุวเสน  ภาเชตฺวา  ทสฺเสนฺโตป  อิม  เทสน  อารภิ ฯ  ตตฺถ   
อวสิสฺสตีติ  กิมตฺถาย  อวสิสฺสติ ฯ  สตฺถุ  กถนตฺถาย  กุลปุตฺตสฺส   
จ  ปฏิวิชฌฺนตฺถาย  อวสิสฺสติ ฯ  ปริสทุธนฺติ  นิรุปกฺกิเลส ฯ   
#  ๑. สี.  นิพฺเพเตฺวา   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 836 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๓๖ 
 
ปริโยทาตนฺติ  ปภสฺสร ฯ  สุขนฺติป  ปชานาตีติ  สุขเวทน  เวทยมาโน   
สุขเวทน  เวทยามีติ  ปชานาติ ฯ  เสสปททฺวเยสุป  เอเสว  นโย ฯ   
สเจ  ปนาย  เวทนากถา  เหฏา  น  กถิตา  ภเวยฺย ฯ  อิธ  
ตฺวา  กเถตุ  วฏเฏยฺย ฯ  สติปฏาเน  ปเนสา  กถิตาวาติ   
ตตฺถ  กถิตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  สุขเวทนิยนฺติ  เอวมาทิ   
ปจฺจยวเสน  อุทยตฺถงฺคมนทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สุขเวทนิยนฺติ   
สุขเวทนาย  ปจฺจยภูต ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อุเปกฺขาเยว  อวสิสฺสตีติ  เอตฺตาวตา  หิ  ยถา  นาม  
เฉเกน  มณิการาจริเยน  วชิรสูจิยา  วิชฌฺิตฺวา  จมฺมกฺขณฺเฑ   
ปาเตตฺวา  ปาเตตฺวา  ทินฺน  มุตฺต  อนฺเตวาสิโก  คเหตฺวา  คเหตฺวา  ลุตฺตคต   
กโรนฺโต  มตฺุโตลมฺพกมุตฺตชาลาทีนิ  กโรติ ฯ  เอวเมว  ภควตา  
กเถตฺวา  ทินฺน  กมฺมฏาน  อย  กลุปตฺุโต  มนสิกโรนฺโต  ปคุณ   
อกาสีติ  รูปกมฺมฏานมฺป  อรูปกมฺมฏานมฺป  ปคุณ  ชาต ฯ   
อถ  ภควา  อถาปร  อุเปกขฺาเยว  อวสิสฺสตีติ  อาห ฯ   
        กิมตฺถ  ปน  อวสิสฺสตีติ ฯ  สตฺถ ุ กถนตฺถ ฯ  กลุปุตฺตสฺส   
ปฏิวิชฺฌนตฺถนฺติป  วทนฺติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  กลุปุตฺเตน  
หิ  สหายสฺส  สาสน  วาเจตฺวา  ปาสาทตเล   ิเตเนว  อานาปาน- 
จตุตฺถชฺฌาน  นิพฺพตฺติต ฯ  ยทสฺส  เอตฺตก  มคฺค  อาคจฺฉนฺตสฺส   
ยานกิจฺจ  สาเธติ ฯ  ตสฺมา  สตฺถ ุ กถนตฺถเยว  อวสิสฺสติ ฯ  อิมสฺมึ  หิ   
าเน  สตฺถา  กุลปุตฺตสฺส  รูปาวจรชฺฌาเน  วณฺณ  กเถติ ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 837 

                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๓๗ 
 
อิท ฺหิ  วุตฺต  โหติ  ภิกฺขุ  ปคุณ  ตาว  อิท  รูปาวาจร- 
จตุตฺถชฺฌานนฺติ ฯ  ปริสทฺุธาติอาทิ  ตสฺสาเยว  อุเปกฺขาย  
วณฺณภณน ฯ  อุกฺก  พนฺเธยฺยาติ  องฺคารกปลลฺ  สชฺเชยฺย ฯ  
อาลิมฺเปยฺยาติ  ตตฺถ  องฺคาเร  ปกฺขิปตฺวา  อคฺคึ  ทตฺวา  นาฬิกาย  
ธเมนฺโต  อคฺคึ  ชาเลยฺย ฯ  อุกฺกามุเข ปกฺขิเปยฺยาติ  องฺคาเร  
วิยูหิตฺวา  องฺคารมตฺถเก  วา  เปยฺย ฯ  ตตฺตเก  วา  ปกฺขิเปยฺย  
นีหฏนฺติ  (๑)  นีหฏโทส  นินฺนีตกสาวนฺติ  อปนีตกสาว  เอวเมว   
โขติ  ยถา  ต  สุวณฺณ  อิจฺฉิติจฺฉิตาย  ปฬนฺธนวิกติยา  สวตฺตติ  ฯ   
เอวเมว  อย  ตาว  จตุตฺถชฺฌานุเปกฺขา  วิปสฺสนา  อภิ ฺา  
นิโรโธ  ภโวกฺกนฺตีติ  อิเมสุ  ย  อิจฺฉติ ฯ  ตสฺสตฺถาย(๒)  โหตีติ   
วณฺณ  กเถสิ ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  อิมสฺมึ  รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาเน   
นิกนฺติปริยาทานตฺถ  อวณฺณ  อกเถตฺวา  วณฺณ  กเถสีติ ฯ  
กุลปุตฺตสฺส  หิ  จตุตฺถชฺฌาเน  นิกนฺติปริยุฏาน  พลว ฯ  สเจ   
อวณฺณ  กเถยฺย ฯ  มยฺห  ปพฺพชิตฺวา  ทฺวานวุติโยชนสต   
อาคจฺฉนฺตสฺส  อิท  จตุตฺถชฺฌาน  ยานกิจฺจ  สาเธติ ฯ  อห  เอตฺตก   
มคฺค  อาคจฺฉนฺโต  ฌานสุเขน  ฌานสุขรติยา   อาคโต ฯ  เอวรูปสฺส  
นาม  ปณีตธมฺมสฺส  อวณฺณ  กเถติ ฯ  ชาน  น ุ โข  กเถติ  
อชานนฺติ  กลุปุตฺโต  สสย  สมโฺมห  อาปชฺเชยฺย ฯ  ตสฺมา  ภควา   
#  ๑  ฏีกา  นหิตนฺติ  ฯ  ๒ ม.  ตทตฺถาย    ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 838 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๓๘ 
 
วณฺณ  กเถสิ ฯ    
        ตทนุธมฺมนฺติ  เอตฺถ  อรูปาวจรชฺฌาน  ธมฺโม  นาม ฯ  ต   
อนุคตตฺตา  รูปาวจรชฺฌาน  อนุธมฺโมติ  วุตฺต ฯ  วิปากชฺฌาน   
วา  ธมฺโม ฯ  กุสลชฺฌาน  อนุธมฺโม  ฯ   ตทุปาทานาติ  ตคฺคหณา ฯ   
จิร  ทีฆมทฺธานนฺติ  วีสติกปฺปสหสฺสานิ ฯ  วิปากวเสน  เหต   
วุตฺต ฯ  อิโต  อุตฺตรมฺป  เอเสว  นโย ฯ   
        เอว  จตูหิ  วาเรหิ  อรูปาวจรชฺฌานสฺส  วณฺณ  กเถตฺวา   
อิทานิ  ตสฺเสว  อาทีนว  ทสฺเสนฺโต  โส  เอว  ปชานาตีติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สงฺขตเมตนฺติ  กิ ฺจาป  เอตฺถ  วีสติกปฺป- 
สหสฺสานิ  อายุ  อตฺถิ ฯ  เอต  ปน  สงฺขต  ปกปฺปต  อายูหิต  
กโรนฺเตน  กรียติ ฯ  อนิจฺจ  อธุว  อสสฺสต  ตาวกาลิก ฯ  จวน- 
ปริเภทนวิทฺธสนธมฺม ฯ  ชาติยา  อนุคต ฯ  ชราย  อนุสฏ ฯ  มรเณน  
อพฺภาหต ฯ  ทุกฺเข  ปติฏ ิต ฯ  อตาณ  อเลณ  อสรณ  อสรณี- 
ภูตนฺติ ฯ  วิ ฺาณายตนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อิทานิ  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  คณฺหนฺโต  โส  เนว   
อภิสงฺขโรตีติอาทิมาห ฯ  ยถา  ห ิ เฉโก  ภิสกฺโก  วิสวิการ   
ทิสฺวาว  มน  กาเรตฺวา  วิส  านโต  จาเวตฺวา  อุปริ   
อาโรเปตฺวา  ขนฺธ  วา  สสี  คเหตุ  อทตฺวา  วิส  โอตาเรตฺวา   
ปวิย  ปาเตยฺย ฯ  เอวเมว  ภควา  กุลปุตฺตสฺส  อรปูาวจรชฺฌาเน  
วณฺณ  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  กุลปุตฺโต  รปูาวจรชฺฌาเน  นิกนฺตึ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 839 

                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๓๙ 
 
ปริยาทาย  อรูปาวจรชฺฌาเน  ปตฺถน  เปสิ ฯ   
        ภควา  ต  ตฺวา  ต  อสมฺปตฺตสฺส  อปฺปฏลิทฺธสฺเสว   
ภิกฺขุโน  อตฺเถสา  อากาสาน ฺจายตนาทีสุ  สมฺปตฺติ  นาม   
เตส  หิ  ปมพฺรหฺมโลเก  วีสติกปฺปสหสฺสานิ  อายุ ฯ  ทุติเย   
จตฺตาลีส ฯ  ตติเย  สฏ ิ ฯ  จตุตฺเถ  จตุราสีติกปฺปสหสฺสานิ  อายุ  
ต  ปน  อนิจฺจ  อธุว  อสสฺสต  ตาวกาลิก ฯ  จวนปริเภทน- 
วิทฺธสนธมฺม ฯ  ชาติยา  อนุคต ฯ  ชราย  อนุสฏ ฯ  มรเณน  อพฺภาหต   
ทุกฺเข  ปติฏ ิต ฯ  อตาณ  อเลณ  อสรณ  อสรณีภูต ฯ  เอตฺตก  
กาล  ตตฺถ  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวาป  ปุถุชฺชนกาลกิรยิ  กตฺวา  
ปุน  จตูสุ  อปาเยสุ  ปติตพฺพนฺติ  สพฺพเมต  อาทีนว   
เอกปเทเนว  สงฺขตเมตนฺติ  กเถสิ ฯ  กลุปุตฺโต  ต  สุตฺวา   
อรูปาวจรชฺฌาเน  นิกนตึฺ  ปริยาทิยิ ฯ  ภควา  ตสฺส  รูปาวจรา- 
รูปาวจเรสุ  นิกนฺติยา  ปริยาทินฺนภาว  ตฺวา  อรหตฺตนิกูฏ   
โส  เนว  ต  อภิสงฺขโรตีติอาทิมาห ฯ   
        ยถา  วา  ปเนโก  มหาโยโธ  เอก  ราชาน  อาราเธตฺวา   
สตสหสฺสุฏานก  คามวร  ลเภยฺย ฯ  ปุน  ราชา  ตสฺสานุภาว  
สริตฺวา  มหานุภาโว  โยโธ ฯ  อปฺปก  เตน  ลทฺธนติฺ  นาย   
ตาต  คาโม  ตุยฺห  อนุจฺฉวิโม  ฯ อ ฺ  จตุสตสหสฺสุฏานก   
คณฺหาหีติ  ทเทยฺย ฯ  โส  สาธุ  เทวาติ  ต  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิตร   
คาม  คเณฺหยฺย ฯ  ราชา  อสมฺปตฺตเมว  น  ปกโฺกสาเปตฺวา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 840 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๔๐ 
 
กินฺเต  เตน  อหิวาตกโรโค  เอตฺถ  อุปปฺชฺชติ ฯ  อสกุสฺมึ  ปน   
าเน  มหนฺต  นคร  อตฺถ ิฯ  ตตฺถ  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  รชชฺ   
กาเรหีติ  ปหิเณยฺย ฯ  โส  ตถา  กาเรยฺย ฯ   
        ตตฺถ  ราชา  วิย  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  ทฏพฺโพ ฯ  มหาโยโธ   
วิย  ปุกฺกุสาติ  กลุปุตฺโต ฯ  ปมลทฺธคาโม  วิย  อานาปาน- 
จตุตฺถชฺฌาน ฯ  ต  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิตร  คาม  คณฺหาหีติ   
วุตฺตกาโล  วิย  อานาปานชฺฌาเน  นิกนฺติปริยาทาน  กาเรตฺวา   
อารุปฺปกถน ฯ  ต  คาม  อสมฺปตฺตเมว  ปกฺโกสาเปตฺวา  กึ  
เต  เตน ฯ  อหิวาตกโรโค  เอตฺถ  อุปฺปชฺชติ ฯ  อสุกสฺมึ  าเน  
นคร  อตฺถ ิฯ  ตตฺถ  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  รชฺช  กาเรหีติ  วุตฺตกาโล  
วิย  อารุปฺเป  สงฺขตเมตนฺติ  อาทีนวกถเนน  เตน  อปฺปตฺตาสุเยว   
ตาสุ  สมาปตฺตีสุ  ปตฺถน  นิวตฺตาเปตฺวา  อุปริ  อรหตฺตนิกูเฏน   
เทสนาคหณ ฯ   
        ตตฺถ  เนว  อภิสงฺขโรตีติ  น  อายูหติ  น  ราสึ  กโรติ ฯ 
น  อภิส ฺเจตยตีติ  น  กปฺเปติ ฯ  ภวาย  วา  วิภวาย  วาติ  
วุฑฺฒิยา  วา  ปริหานิยา  วา ฯ  สสฺสตุจฺเฉทวเสนป  โยเชตพฺพ ฯ 
น  กิ ฺจิ  โลเก  อุปาทิยตีติ  โลเก  รูปาทีสุ  กิ ฺจิ  เอกธมฺมมฺป   
ตณฺหาย  น  คณฺหาติ  น  ปรามสติ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานาตีติ  ภควา  อตฺตโน  พุทฺธวิสเย  ตฺวา  เทสนาย   
อรหตฺตนิกูฏ  คณฺหิ ฯ  กลุปุตฺโต  ปน  อตฺตโน  ยโถปนิสฺสเยน    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 841 

                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๔๑ 
 
ตีณิ  สาม ฺผลานิ  ปฏวิิชฺฌิ ฯ  ยถา  นาม  ราชา  สุวณฺณ- 
ภาชเนน  นานารสโภชน  ภุ ฺชนฺโต  อตฺตโน  ปมาเณน  
ปณฺฑ  วฏเฏตฺวา  องฺเก  นิสินฺเนน  ราชกุมาเรน  ปณฺฑมฺหิ   
อาลเย  ทสฺสเิต  ต  ปณฺฑ  อุปนาเมยฺย ฯ  กุมาโร  อตฺตโน   
มุขปฺปมาเณน  กพฬ  กเรยฺย ฯ  เสส  ราชา  สย  วา  ภุ ฺเชยฺย  
ปาติย  วา  ปกฺขิเปยฺย ฯ  เอว  ธมฺมราชา  ตถาคโต  อตฺตโน   
ปมาเณน  อรหตฺตนิกูฏ  คณฺหนฺโต  เทสน  เทเสสิ ฯ  กลุปุตฺโต   
อตฺตโน  ยโถปนิสฺสเยน  ตีณิ  สาม ฺผลานิ  ปฏวิิชฺฌิ ฯ   
        อิโต  ปพฺุเพ  ปนสฺส  ขนฺธา  ธาตุโย  อายตนานีติ  เอวรูป   
อจฺจนฺตสุ ฺต  ติลกฺขณาหต  กถ  กเถนฺตสฺส  เนว  กงฺขา  น  
วิมติ  นาป  เอว  กิร  ต  เอว  เม  อาจริเยน  วุตฺตนฺติ  อิติ  
กิร  น  ทนฺธายิตตฺต  วิตฺถายิตตฺต  อตฺถิ ฯ  เอกจฺเจสุป   
กิร  าเนสุ  พุทฺธา  อ ฺาตกเวเสน  วิจรนฺติ ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺโธ   
นุ  โข  เอโสติ  อหุเทว  สสโย ฯ  อหุ  วิมติ ฯ  ยโต  อเนน   
อนาคามิผล  ปฏิวิทฺธ ฯ  อถ  อย  เม  สตฺถาติ  นิฏ  คโต ฯ   
ยทิ  เอว  กสมฺา  อจฺจย  น  เทเสสีติ ฯ  โอกาสาภาวโต ฯ   
ภควา  หิ  ยถานิกฺขิตฺตาย  มาติกาย  อจฺฉินฺนธาร  กตฺวา   
อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย  เทสน  เทเสสิเยว ฯ 
        โสติ  อรหา ฯ  อนชโฺฌสิตาติ  คิลิตฺวา  ปรินฏิาเปตฺวา   
คเหตุ  น  ยุตฺตาติ  ปชานาติ ฯ  อนภินนฺทิตาติ  ตณฺหาทิฏ ิวเสน    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 842 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๔๒ 
 
อภินนฺทิตุ  น  ยุตฺตาติ  ปชานาติ ฯ   
        วิสยุตฺโต  น  เวเทตีติ  สเจ  หิสฺส  สุขเวทน  อารพฺภ   
ราคานุสโย  ฯ  ทุกฺขเวทน  อารพฺภ  ปฏิฆานุสโย ฯ  อิตร  อารพฺภ 
อวิชฺชานุสโย  อุปฺปชฺเชยยฺ ฯ  สยุตฺโต  เวทิเยยฺย  นาม  ฯ  
อนุปฺปชฺชนโต  ปน  วิสยุตฺโต  น  เวเทติ  นิสฺสโฏ  (๑)  วิปฺปมุตฺโต ฯ  
กายปริยนฺติกนฺติ  กายโกฏิก ฯ  ยาว  กายปฺปวตฺตา  อุปฺปชชฺิตฺวา   
ตโต  ปร  อนุปฺปชฺชนเวทนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทุติยปเทป  เอเสว   
นโย ฯ  อนภินนฺทิตานิ  สีตีภวิสฺสนฺตีติ  ทฺวาทสสุ  อายตเนสุ   
กิเลสาน  วิเสวนสฺส  (๒)  นตฺถิตาย  อนภินนฺทิตานิ  หุตฺวา  อิธ   
ทฺวาทสสุเยว  อายตเนสุ  นิรุชฺฌิสฺสนติฺ ฯ  กิเลสา  หิ  นิพฺพาน   
อาคมฺม  นิรุทฺธาป  ยตฺถ  นตฺถิ ฯ  ตตฺถ  นิรุทฺธาติป  วุจฺจนฺติ ฯ  
สฺวายมตฺโถ  เอตฺเถสา  ตณฺหา  นิรุชฺฌมานา  นิรุชฌฺตีติ   
สมุทยปเ ฺหน  ทีเปตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  ภควา  นิพฺพาน  อาคมฺม  
สีติภูตานิป  อิเธว  สีตีภวิสฺสนฺตีติ  อาห  นนุ  จ  อิธ  
เวทยิตานิ  วุตฺตานิ  น  กิเลสาติ ฯ  เวทยิตานิป  กิเลสาภาเวเนว 
สีตีภวนฺติ ฯ  อิตรถา  เนส  สีติภาโว  นาม  นตฺถีติ  สุวุตฺตเมต ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  ยถา  หิ  
เอโก  ปุรโิส  เตลปฺปทีปสฺส  ฌายโต  เตเล  ขีเณ  เตล  อาสิ ฺจติ  
วฏฏิยา  ขีณาย  วฏฏึ  ปกขิฺปติ ฯ  เอว  ทีปสิขาย  อนุปจฺเฉโท    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 843 

                *เลมที่  ๙  ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๔๓ 
 
จ  โหติ ฯ  เอวเมว  ปุถุชชฺโน  เอกสฺม ึ ภเว   ิโต  กสุลากุสล   
กโรติ ฯ  โส  เตน  สุคติย ฺจ  อปาเยสุ  จ  นิพฺพตฺตติเยว ฯ  เอว  
เวทนาน  อนุปจฺเฉโทว  โหติ ฯ  ยถา  ปเนโก  ทีปสิขาย  
อุกฺกณฺ ิโต  อิม  ปุริส  อาคมฺม  ทีปสิขา  น  อุปจฺฉิชฺชตีติ   
นิลีโน  ตสฺส  สีส  ฉินฺเทยฺย ฯ  เอว  วฏฏิยา  จ  เตลสฺส   
จ  อนุปหารา  ทีปสิขา  อนาหารา  นิพฺพายติ ฯ  เอวเมว   
ปวตฺเต  อุกฺกณฺ ิโต  โยคาวจโร  อรหตฺตมคฺเคน  กุสลากุสล  
สมุจฺฉินฺทติ ฯ  ตสฺส  สมจฺุฉินฺนตฺตา  ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน  กายสฺส 
เภทา  ปุน  เวทยิตานิ  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ 
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  อาทิมฺหิ  สมาธิวิปสฺสนาป ฺาหิ  อรหตฺต- 
ผลป ฺา  อุตฺตริตรา ฯ  ตสฺมา ฯ  เอว  สมนฺนาคโตติ  อิมินา   
อุตฺตเมน  อรหตฺตผลป ฺาธิฏาเนน  สมนฺนาคโต ฯ  สพฺพ- 
ทุกฺขกฺขเย  าณ  นาม  อรหตฺตมคฺเค  าณ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  
อรหตฺตผเล  าณ  อธิปฺเปต ฯ  เตเนวาห  ตสฺส  สา  วิมุตฺติ- 
สจฺเจ   ิตา  อกุปฺปา  โหตีติ ฯ  เอตฺถ  หิ  วิมุตฺตีติ  อรหตฺตผล- 
วิมุตฺติ ฯ  สจฺจนฺติ  ปรมตฺถสจฺจ  นิพฺพาน  ฯ  อิติ  อกุปฺปา- 
รมฺมณกรเณน  อกุปฺปาติ  วุตฺตา ฯ  มุสาติ  วิตถ ฯ  โมสธมฺมนฺติ   
นสฺสนสภาว ฯ  ต  สจฺจนฺติ  ต  อวิตถ  สภาโว ฯ  อโมสธมฺมนฺติ   
อนสฺสนสภาว ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อาทิโต  สมถวิปสฺสนาวเสน   
วจีสจฺจโต  ทุกฺขสจฺจสมุทยสจฺเจหิป  ปรมตฺถสจฺจ  นิพฺพานเมว    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 844 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๔๔ 
 
อุตฺตริตร ฯ  ตสฺมา ฯ  เอว  สมนฺนาคโตติ  อิมินา  อุตฺตเมน  ปรมตฺถ- 
สจฺจาธิฏาเนน  สมนฺนาคโต ฯ 
        ปุพฺเพติ  ปถุุชชฺนกาเล ฯ  อุปธี  โหนฺตีติ  ขนฺธูปธิ  กิเลสูปธ ิ  
อภิสงฺขารูปธิ  ป ฺจกามคุณูปธีติ  อิเม  อุปธโย  โหนฺติ ฯ  สมตฺตา   
สมาทินฺนาติ  ปริปูรา  คหิตา  ปรามฏา ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา   
อาทิโต  สมถวิปสฺสนาวเสน  กิเลสปริจฺจาคโต ฯ  โสตาปตฺติ- 
มคฺคาทีหิ  จ  กิเลสปริจฺจาคโต  อรหตฺตมคฺเคเนว  กิเลสปริจฺจาโค  
อุตฺตริตโร ฯ  ตสฺมา ฯ  เอว  สมนฺนาคโตติ  อิมินา  อุตฺตเมน   
จาคาธิฏาเนน  สมนฺนาคโต ฯ   
        อาฆาโตติอาทีสุ  อาฆาตกรณวเสน  อาฆาโต ฯ   
พฺยาปชฺฌนวเสน  พฺยาปาโท ฯ  สมฺปทุสฺสนวเสน  สมฺปโทโส ฯ 
ตีหิ  ปเทหิ  โทสากุสลมูลเมว  วุตฺต ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อาทิโต   
สมถวิปสฺสนาวเสน  กิเลสวูปสมโต ฯ  โสตาปตฺติมคฺคาทีหิ  จ   
กิเลสวูปสมโต  อรหตฺตมคฺเคเนว  กิเลสวูปสโม  อุตฺตริตโร  
ตสฺมา ฯ  เอว  สมนฺนาคโตติ  อิมินา  อุตฺตเมน  อุปสมาธิฏาเนน   
สมนฺนาคโต ฯ   
        ม ฺ ิตเมตนฺติ  ตณฺหาม ฺ ิต  มานม ฺ ิต  ทิฏ ิม ฺ ิตนฺติ   
ติวิธมฺป  วฏฏติ ฯ  อยมหมสฺมีติ  เอตฺถ  ปน  อยมหนฺติ  เอก   
ตณฺหาม ฺ ิตเมว  วฏฏติ ฯ  โรโคติอาทีสุ  อาพาธฏเน  โรโค ฯ   
อนฺโตโทสฏเน  คณฺโฑ ฯ  อนุปวิสนฏเน  สลลฺ ฯ  มุน ิ สนฺโตติ   
วุจฺจตีติ  ขีณาสวมุนิ  สนฺโต  นิพฺพุโตติ  วุจฺจติ ฯ    
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ยตฺถ ิตนฺติ  ยสฺมึ  าเน   ิต ฯ  สงฺขิตฺเตนาติ  พุทฺธาน  หิ  
สพฺพาป  ธมฺมเทสนา  สงฺขิตฺตาว ฯ  วิตฺถารเทสนา  นาม   
นตฺถิ ฯ  สมนฺตปฏานกถาป  สงฺขิตฺตาเยว ฯ  อิติ  ภควา   
เทสน  ยถานสุนฺธึ  ปาเปสิ ฯ  อุคฺฆฏิต ฺ ูติอาทีสุ  ปน  จตูสุ   
ปุคฺคเลสุ  ปุกฺกุสาติ  กุลปุตฺโต  วิป ฺจิต ฺ ู ฯ  อิติ  วิป ฺจิต ฺ ุ- 
วเสน  ภควา  อิม  ธาตุวิภงฺคสุตฺต  กเถสิ ฯ   
        น  โข  เม  ภนฺเต  ปรปิุณฺณ  ปตฺตจีวรนฺติ  กสมฺา   
กุลปุตฺตสฺส  อิทฺธิมยปตฺตจีวร  น  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  ปุพฺเพ  อฏนฺน   
ปริกฺขาราน  อทินฺนตฺตา ฯ  กลุปุตฺโต  หิ  ทินฺนทาโน  กตาภินีหาโร   
น  ทินฺนตฺตาติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  อิทฺธิมยปตฺตจีวร  ปน  ปจฺฉิม- 
ภวิกานเยว  นิพฺพตฺตติ ฯ  อย ฺจ  ปุน  ปฏิสนฺธิโก ฯ 
ตสฺมา  น  นพฺิพตฺตนฺติ ฯ  อถ  ภควา  สย  ปริเยเสตฺวา   
กสฺมา น  อุปสมฺปาเทสีติ ฯ  โอกาสาภาวโต ฯ  กลุปุตฺตสฺส   
อายุ  ปริกฺขีณ ฯ  สุทฺธาวาสิโก  อนาคามี  มหาพฺรหฺมา   
กุมฺภการสาล  อาคนฺตฺวา  นิสินฺโน  วิย  อโหสิ ฯ  ตสฺมา  สย   
น  ปริเยเสสิ ฯ   
        ปตฺตจีวรปริเยสน  ปกฺกามีติ  ตาย  เวลาย  ปกกฺามิ ฯ  อุฏ ิเต   
อรุเณ ฯ  ภควโต  กริ  ธมมฺเทสนาปรินิฏาน ฺจ  อรุณุฏาน ฺจ   
รสฺมิวิสฺสชฺชน ฺจ  เอกกฺขเณ  อโหสิ ฯ  ภควา  กิร  เทสน  
นิฏเปตฺวาว  ฉพฺพณฺณา  รสฺมิโย  วิสสฺชฺช ิฯ  สกลกุมฺภการ- 
นิเวสน  เอกปฺปชฺโชต  อโหสิ ฯ  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  ชชชฺลยมานา  
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ปุ ฺชปุ ฺชา  หุตฺวา  วิธาวนฺติโย  สพฺพทิสาภาเค  สุวณฺณปฏฏ- 
ปริโยนทฺเธ  วิย  นานาวณฺณกุสุมรตนวิสลสมุชชฺเล  วิย  จ  อกสุ ฯ  
ภควา  นครวาสิโน  ม  ปสฺสนฺตูติ  อธิฏาสิ  นครวาสิโน   
ภควนฺต  ทิสฺวาว  สตฺถา  กิร  อาคโต ฯ  กุมฺภการสาลาย  กิร   
นิสินฺโนติ  อ ฺม ฺสฺส  อาโรเจตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ   
        ราชา  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  กาย  เวลาย   
อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  หิยฺโย  สรูิยตฺถงฺคมนเวลาย  มหาราชาติ ฯ  
เกน  กมฺเมน  ภควาติ ฯ  ตุมฺหาก  สหาโย  ปุกฺกุสาติ  ราชา   
ตุเมฺหหิ  ปหิตสาสน  สุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ม   
อุทฺทิสฺส  อาคจฺฉนฺโต  สาวตฺถึ  อติกฺกมฺม  ป ฺจจตฺตาลีส- 
โยชนานิ  อาคนฺตฺวา  อิม  กุมฺภการสาล  ปวิสิตฺวา  นสิีทิ ฯ  อห   
ตสฺส  สงฺคหตฺถ  อาคนฺตฺวา  ธมฺมกถ  กเถสึ  
กุลปุตฺโต  ตีณิ  ผลานิ  ปฏิวิชฺฌ ิ มหาราชาติ ฯ  อิทานิ  กห   
ภนฺเตติ ฯ  อุปสมฺปท  ยาจิตฺวา  อปริปุณฺณปตฺตจีวรตาย  ปตฺตจีวร  
ปริเยสนตฺถ  คโต  มหาราชาติ  อาห ฯ  ราชา  กุลปุตฺตสฺส  คตทิสาภาเคน  
อคมาสิ ฯ  ภควาป  อากาเสนาคนฺตฺวา  เชตวนคนฺธกุฏิมฺหิเยว   
ปาตุรโหสิ ฯ 
        กลุปุตฺโตป  ปตฺตจีวร  ปริเยสมาโน  เนว  พิมพิฺสาร- 
ร ฺโ  น  ตกฺกสีลกาน  ชงฺฆวาณิชาน  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  
เอว  กิรสฺส  อโหสิ  น  โข  เม  กกฺุกุฏสฺส  วิย  ตตฺถ    
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ตตฺถ  มนาปามนาปเมว  วิจินิตฺวา  ปตฺตจีวร  ปริเยสิตุ ยุตฺต  
มหนฺต  นคร    อุทกติตฺถสุสานสงฺการฏานอนฺตรวีถีสุ  ปริเยสิสฺสามีติ  
อนฺตรวีถิย  สงฺการกูเฏสุ  ตาว  ปโลติก  ปริเยสิตุ อารทฺโธ ฯ   
        ชีวิตา  โวโรเปสีติ  เอกสฺมึ  สงฺการกูเฏ  ปโลติก  โอโลเกนฺต   
วิพฺภนฺตา  ตรุณวจฺฉา  คาวี  อุปธาวิตฺวา  อุปธาวิตฺวา  
สิงฺเคน  วิชฺฌิตฺวา  ฆาเตสิ ฯ  ฉาตกชฺฌตฺโต  กลุปุตฺโต  อากาเสเยว  
อายุกฺขย  ปตฺวา  ปติโต ฯ  สงฺการฏาเน  อโธมุขฏปโต  สุวณฺณ- 
ปฏิมา  วิย  อโหสิ ฯ  กาลกโต  จ  ปน  อวิหาพฺรหฺมโลเก   
นิพฺพตฺติ  นิพฺพตฺตมตฺโตว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อวิหาพฺรหฺมโลเก   
กิร  นิพฺพตฺตมตฺตาว  สตฺต  ชนา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  วุตฺต  
เหต  
                อวิห  อุปปนฺนาเส                วิมุตฺตา  สตฺต  ภิกฺขโว   
                ราคโทสปริกฺขีณา                ติณฺณา  โลเก  วิสตฺติก ฯ  (๑) 
                เก  จ  เต  อตรุ  ปงฺก (๒)        มจฺจุเธยฺย  สุทุตฺตร   
                เก  หิตฺวา  มานุส  โยค(๓)  ทิพฺพโยค  อุปชฺฌคุ  ฯ  (๔) 
                อุปโก  ปลคณโฺฑ (๕) จ        ปุกฺกุสาติ  จ  เต  ตโย   
                ภทฺทิโย  ขณฺฑเทโว  จ        พาหุรตฺติ (๖) จ  ปงฺคิโย  (๗) 
                เต  หิตฺวา  มานุส  เทห        ทิพฺพโยค  อุปจฺจคุนฺติ ฯ(๘)  
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        พิมฺพิสาโรป  มยฺห  สหาโย  มยา  เปสิตสาสนมตฺต  
วาเจตฺวา  หตฺถคต  รชฺช  ปหาย  เอตฺตก  อทฺธาน  อาคโต  
ทุกฺกร  กต  กุลปุตฺเตน ฯ  ปพฺพชิตสกกฺาเรน  ต  สกฺกริสฺสามีติ  
ปริเยสถ  เม  สหายกนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  เปเสสิ ฯ  เปสิตา  ต  อททฺสสุ   
สงฺการฏาเน  ปติต ฯ  ทสิฺวา  อาคมฺม  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ   
ราชา  คนฺตฺวา  กุลปุตฺต  ทิสฺวา  น  วต  โภ  ลภิมฺหา   
สหายสฺส  สกฺการ  กาตุ ฯ  อนาโถ  เม  ชาโต  สหายโกติ  
ปริเทวิตฺวา  กุลปุตฺต  ม ฺจเกน  คณฺหาเปตฺวา  ยุตฺโตกาเส   
เปตฺวา  อนุปสมฺปนฺนสฺส  สกฺการ  กาตุ  ชานนภาเวน   
นฺหาปกกปฺปกาทโย  ปกโฺกสาเปตฺวา  กุลปุตฺต  สีส  นฺหาเปตฺวา  
สุทฺธวตฺถาทีนิ  นิวาสาเปตฺวา  ราชเวเสน  อลงฺการาเปตฺวา  
โสวณฺณสิวิก  อาโรเปตฺวา  สพฺพตาฬาวจรคนฺธมาลาทีหิ  ปูช   
กโรนฺโต  นครา  นีหริตฺวา  พหูหิ  คนธฺกฏเหิ  มหาจิตก   
กาเรตฺวา  กุลปุตฺตสฺส  สรรีกิจฺจ  กตฺวา  ธาตุโย  อาทาย  เจติย   
ปติฏเปสิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                ธาตุวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ทสม   ฯ 
                                        __________________    
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                                        *เลมที่ ๙  หนา  ๘๔๙ 
 
                                        สจฺจวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สจฺจวิภงฺคสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อาจิกฺขนาติ  
อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ  นาม  ฯเป ฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  
อริยสจฺจ  นามาติ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  อปเจตฺถ   
ป ฺาปนา  นาม  ทุกฺขสจฺจาทีน  ปนา ฯ  อาสน  เปนฺโต  
หิ  อาสน  ป ฺเปตีติ  วุจฺจติ ฯ  ปฏปนาติ  ป ฺาปนา ฯ   
วิวรณาติ  วิวฏฏกรณา ฯ  วิภชนาติ  วิภาคกิริยา ฯ  อุตฺตานี- 
กมฺมนฺติ  ปากฏภาวกรณ ฯ   
        อนุคฺคาหกาติ  อามิสสงฺคเหน  ธมฺมสงฺคเหนาติ  ทฺวีหิป   
สงฺคเหหิ  อนุคฺคาหกา ฯ  ชเนตาติ  (๑)  ชนิกา  มาตา ฯ  อาปาเทตาติ   
โปเสตา ฯ  โปสิกมาตา  วิย  โมคฺคลฺลาโนติ  ทีเปติ ฯ  ชนิกมาตา  
หิ  นว  วา  ทส  วา  มาเส  โลณมฺพิลาทนีิ  ปริหรมานา  
กุจฺฉิยา  ทารก  ธาเรตฺวา  กุจฺฉิโต  นิกขฺนฺต  โปสิกมาตร  ธาตึ   
ปฏิจฺฉาเปติ ฯ  สา  ขีรนวนีตาทีหิ  ทารก  โปเสตฺวา  (๒)  วฑฺเฒติ ฯ  
โส  วุฑฺฒิมาคมฺม  ยถาสขุ  วิจรติ ฯ  เอวเมว  สาริปุตฺโต   
อตฺตโน  วา  ปเรส  วา  สนฺติเก  ปพฺพชิเต  ทฺวีหิ  สงฺคเหหิ  
สงฺคณฺหนฺโต  คิลาเน  ปฏชิคฺคนฺโต  กมฺมฏาเน  โยเชตฺวา   
โสตาปนฺนภาว  ตฺวา  อปายภเยหิ  วุฏ ิตกาลโต  ปฏาย  
อิทานิ  ปจฺจตฺตปุริสกาเรน  อุปริมคฺเค  นิพฺพตฺเตสฺสนฺตีติ  เตสุ   
#  ๑  สี.  ชเนตฺตีติ  ฯ ๒  สี.  ปาเยตฺวา   ฯ  
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อนเปกฺโข  หตฺุวา  อ ฺเ  นเว  นเว  โอวทติ ฯ  มหาโมคฺ- 
คลฺลาโนป  อตฺตโน  วา  ปเรส  วา  สนฺติเก  ปพฺพชิเต  ตเถว  
สงฺคณฺหิตฺวา  กมฺมฏาเน  โยเชตฺวา  เหฏา  ตีณิ  ผลานิ   
ปตฺเตสุป  อนเปกฺขต  น  อาปชฺชติ ฯ  กสฺมา ฯ   เอว  กิรสฺส   
โหติ  วุตฺต  ภควตา  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตโกป  คูโถ   
ทุคฺคนฺโธ  โหติ   อปฺปมตฺตกมฺป  มุตฺต ฯ  เขโฬ ปพฺุโพ ฯ โลหิต   
ทุคฺคนฺธ  โหติ ฯ  เอวเมว  โข  อห  ภิกขฺเว  อปฺปมตฺตกมฺป  ภว   
น  วณฺเณมิ  อนฺตมโส  อจฺฉราสงฺฆาฏมตฺตมฺปติ ฯ  (๓)  ตสฺมา  ยาว 
อรหตฺต  น  ปาปุณนฺติ ฯ  ตาว  เตสุ  อนเปกฺขต  อนาปชฺชิตฺวา   
อรหตฺต  ปตฺเตสุเยว  อาปชฺชติ ฯ  เตนาห  ภควา  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  ชเนตา  เอว  สาริปุตฺโต ฯ  เสยฺยถาป  ชาตสฺส  อาปาเทตา  
เอว  โมคฺคลฺลาโน ฯ  สาริปุตฺโต  ภิกขฺเว  โสตาปตฺติผเล  วิเนติ  
โมคฺคลฺลาโน  อุตฺตมตฺเถติ ฯ  ปโหตีติ  สกโฺกติ ฯ   
        ทุกฺเข  าณนฺติ  สวนสมฺมสนปฏิเวธาณ ฯ  ตถา  
ทุกฺขสมุทเย ฯ  ทุกฺขนิโรเธ  สวนปฏิเวธาณ  วฏฏติ ฯ  ตถา  
ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏปิทาย ฯ  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีสุ  กาม- 
ปจฺจนีกฏเน  กามโต  นิสฺสฏภาเวน  วา ฯ  กาม  สมมฺสนฺตสฺส 
อุปฺปนฺโนติ  วา ฯ  กามปทฆาต  กามวูปสม  กโรนฺโต  อุปฺปนฺโนติ 
วา ฯ  กามวิวิตฺตนฺเต  อุปฺปนฺโนติ  วา  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ฯ   
# ๑.  องฺ. เอก.๒๐/๒๐๓/-๔/๔๖   ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 851 

                *เลมที่  ๙  ทกขิฺณาวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๕๑ 
 
เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  สพฺเพป  เจเต  ปุพฺพภาเค   
นานาจิตฺเตสุ ฯ  มคฺคกฺขเณ  เอกจิตฺเต  ลพฺภนฺติ ฯ  ตตฺร  หิ   
มิจฺฉาสงฺกปฺปเจตนาย  สมุคฺฆาตโก  เอโกว  สงฺกปฺโป  ลพฺภติ  
น  นานา  ลพฺภติ ฯ สมฺมาวาจาทโยป  ปุพฺพภาเค  นานา- 
จิตฺเตสุ ฯ  วุตฺตนเยเนว  มคฺคกฺขเณ  เอกจิตฺเต  ลพฺภนฺติ ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาเรน  ปน  สจฺจกถาวิสุทฺธิมคฺเค  จ  สมฺมาทิฏ ิ- 
สุตฺเต(๑)  จ  วุตฺตาเยวาติ ฯ 
                        สจฺจวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                เอกาทสม   ฯ 
                        _____________________ 
 
                        ทกขิฺณาวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ทกขิฺณาวิภงฺคสุตฺต ฯ  ตตฺถ  มหาปชา- 
ปติโคตมีติ  โคตฺต  นามกรณทิวเส  ปนสฺสา  ลทธฺสกฺการา   
พฺราหฺมณา  ลกฺขณสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  สเจ  อย  ธีตร  ลภิสฺสติ  
จกฺกวตฺติร ฺโ  อคฺคมเหสี  ภวิสฺสติ  สเจ  ปุตฺต  ลภิสฺสติ  
จกฺกวตฺติราชา  ภวิสฺสตีติ  อุภยถาป  มหตีเยวสฺสา  ปชา  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากรึสุ ฯ  อถสฺสา  มหาปชาปตี  นาม  อกสุ ฯ  อิธ  ปน  โคตฺเตน   
สทฺธึ  สสนฺทิตฺวา  มหาปชาปติโคตมีติ  วุตฺต  นวนฺติ  อหต ฯ   
สาม  วายิตนฺติ  สหตฺเถเนว  วายิต ฯ  เอกทิวส  ปน  ธาติคณ- 
#  ๑  ม.ม ูฯ  ๑๒/๑๑๐/๘๕   ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 852 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๕๒ 
 
ปริวุตา  สิปฺปกาน  วายนฏาน  อาคนฺตฺวา  เวมโกฏึ  คเหตฺวา   
วายนาการ  อกาสิ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ 
        กทา  ปน  โคตมิยา  ภควโต  ทุสฺสยุค  ทาตุ  จิตฺต   
อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  อภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปมคมเนน  กปลปุร   
อาคตกาเล ฯ  ตถาหิ  ปณฺฑาย  ปวิฏ  สตฺถาร  คเหตฺวา  
สุทฺโธทนมหาราชา  สก  นิเวสน  ปเวเสสิ ฯ  อถ  ภควโต   
รูปโสภคฺค  ทิสฺวา  มหาปชาปติโคตมี  จินฺเตสิ  โสภติ  วต  เม  
ปุตฺตสฺส  อตฺตภาโวติ ฯ  อถสฺสา  พลวโสมนสฺส  อุปฺปชฺชิ ฯ  ตโต  
จินฺเตสิ  มม  ปุตฺตสฺส  เอกูนตึสวสฺสานิ  อคารมชฺเฌ  วสนฺตสฺส  
อนฺตมโส  โมจผลมตฺตมฺป  (๑)  มยา  ทินฺนกเมว  นาโหสิ ฯ  อิทานิปสฺส  
จีวรสาฏก  ทสฺสามีติ ฯ  อิมสฺมึ  โข  ปน  ราชเคเห  พหูนิ   
มหคฺฆานิ  วตฺถานิ  อตฺถิ ฯ  ตานิ  ม  น  โตเสนฺติ ฯ  สหตฺถา  กตเมว  
ม  โตเสติ ฯ  สหตฺถา  กตฺวา  ทสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ   
        อถนฺตราปณา  กปฺปาส  อาหราเปตฺวา  สหตฺเถเนว  
ปสิตฺวา  โปเถตฺวา  สุขุมสุตฺต  กนฺติตฺวา  อนฺโตวตฺถุสฺมึเยว  สาล   
การาเปตฺวา  สิปฺปเก  ปกโฺกสาเปตฺวา  สิปฺปกาน  อตฺตโน  
ปริโภคขาทนียโภชนียเมว  ทตฺวา  วายาเปสิ ฯ  กาลานุกาล ฺจ   
ธาติคณปริวุตา  คนฺตฺวา  เวมโกฏึ  อคฺคเหสิ  นิฏ ิตกาเล 
สิปฺปกาน  มหาสกฺการ  กตฺวา  ทุสฺสยุค  คนฺธสมุคฺเค   
#  ๑  สี.  ปูคผลมตฺตมฺป   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 853 

        *เลมที่  ๙  ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา  ๘๕๓ 
 
ปกฺขิเปตฺวา  วาส  คาหาเปตฺวา  มยฺห  ปุตฺตสฺส  จีวรสาฏก  
คเหตฺวา  คมิสฺสามีติ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  มคฺค   
ปฏิยาทาเปสิ ฯ  วีถิโย  สมฺมชฺเชตฺวา  ปุณฺณฆเฏ  เปตฺวา   
ธชปฏากา  อุสฺสาเปตฺวา  ราชฆรทฺวารโต  ปฏาย  ยาว  
นิโคฺรธารามา  มคฺค  ปฏิยาทาเปตฺวา  ปุปฺผาภิกิณฺณ  อกสุ ฯ   
มหาปชาปติป  สพฺพาลงฺการ  อลงฺกรตฺิวา  ธาติคณปริวุตา  
สมุคฺค  สีเส  เปตฺวา  ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  อิท  เม  
ภนฺเต  นว  ทสฺุสยุคนฺติอาทิมาห ฯ   
        ทุติยมฺป  โขติ  สงฺเฆ  โคตมิ  เทหีติ  วุตฺเต  ปโหมห  
ภนฺเต  ทุสฺสโกฏาคารโต  ภิกฺขุสตสฺสาป  ภิกฺขุสหสฺสสฺสาป  
จีวรทุสฺสานิ  ทาตุ ฯ  อิท  ปน  เม  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  สาม  
กนฺต  สาม  วายิต ฯ  ต  เม  ภนฺเต  ภควา  ปฏิคฺคณฺหาตูติ   
นิมนฺตยมานา  อาห ฯ  เอว  ยาว  ตติย  ยาจิ ฯ  ภควาป   
ปฏิกฺขิปเยว ฯ   
        กสฺมา  ปน  อตฺตโน  ทิยฺยมาน  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาเปตีติ ฯ 
มาตริ  อนุกมฺปาย ฯ  เอว  กริสฺส  อโหสิ  อิมิสฺสา  ม  
อารพฺภ  ปุพฺพเจตนา  มุ ฺจนเจตนา  อปราปรเจตนาติ  ติสฺโส   
เจตนา  อุปฺปนฺนา ฯ  ภิกฺขุสงฺฆมฺปสฺสา  อารพฺภ  อุปปฺชฺชนฺตูติ  
เอวมสฺสา  ฉ  เจตนา  เอกโต  หุตฺวา  ทฆีรตฺต  หิตาย   
สุขาย  ปวตฺติสฺสนฺตีติ ฯ  วิตณฺฑวาที  ปนาห  สงฺเฆ  ทินฺน    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 854 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๕๔ 
 
มหปฺผลนฺติ  กสฺมา  (๑)  เอว  วุตฺตนฺติ ฯ  โส  วตฺตพฺโพ  ก ึ ตฺว   
สตฺถุ  ทินฺนโต  สงฺเฆ  ทินนฺ  มหปฺผลตร  วทสีติ ฯ  อาม   
วทามีติ ฯ  สตฺุต  อาหราติ ฯ  สงฺเฆ  โคตมิ  เทหิ ฯ  สงฺเฆ  เต   
ทินฺเน  อห ฺเจว  ปูชิโต  ภวิสฺสามิ  สงฺโฆ  จาติ ฯ  กึ  ปนสฺส   
สุตฺตสฺส  อยเมว  อตฺโถติ ฯ  อาม  อยเมวาติ ฯ  ยทิ  เอว  
เตนหานนฺท  วิฆาสาทาน  ปูว  เทหีติ  (๒)  จ  เตนหิ  ตฺว  กจฺจาน  
วิฆาสาทาน  คุฬ  เทหีติ  (๓)  จ  วจนโต  วิฆาสาทาน  ทินฺน  
มหปฺผลตร  ภเวยฺย ฯ  เอวมฺป  หิ  สตฺถา  อตฺตโน  ทิยฺยมาน   
ทาเปสีติ  ราชราชมหามตฺตาทโยป  จ  อตฺตโน  อาคต   
ปณฺณาการ  หตฺถิโคปกาทีน  ทาเปนฺติ ฯ  เต  ราชาทีหิ  มหนฺตตรา   
ภเวยฺยุ   ฯ  ตสฺมา  มา  เอว  คณฺห   ฯ   
                        นยิมสฺม ึ โลเก  ปรสฺม ึ วา  ปน   
                        พุทฺเธน  เสฏโ  สทิโส  วา  วิชฺชติ   
                        ยมาหุเนยฺยานมคฺคต  คโต   
                        ปุ ฺตฺถิกาน  วิปุลผเลสินนฺติ   
        วจนโต  หิ  สตฺถารา  อุตฺตริตโร  ทกฺขิเณยฺโย  นาม   
นตฺถิ ฯ  เอวมสฺสา  ฉ  เจตนา  เอกโต  หุตฺวา  ทีฆรตฺต  หิตาย  
สุขาย  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  สนฺธาย  (๔)   ยาวตติย  ปฏิพาหิตฺวา  
สงฺฆสฺส  ทาเปสิ ฯ   
#  ๑  ม.  ตสมฺา  ฯ ๒  วิ. มหาวิ.  ๒/๕๒๗/๓๔๗  ฯ ๓  วิ.มหา.  ๕/๖๕/๘๓  ฯ  
#  ๔  ส.ี  ก ึ ปน  สนฺธาย  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 855 

        *เลมที่  ๙  ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา  ๘๕๕ 
 
        ปจฺฉิมาย  ชนตาย  สงฺเฆ  จิตฺตีการชนนตฺถ ฺจาป  (๑)  
เอวมาห ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  อห  น  จิรฏ ิติโม  ฯ   มยฺห   
ปน  สาสน  ภิกฺขุสงฺเฆ  ปติฏหิสฺสติ ฯ  ปจฺฉิมา  ชนตา  สงฺเฆ   
จิตฺตีการ  ชเนตูติ  ยาวตติย  ปฏิพาหิตฺวา  สงฺฆสฺส  ทาเปสิ  
เอว  หิ  สติ  สตฺถา  อตฺตโน  ทิยฺยมานมฺป  สงฺฆสฺส  ทาเปสิ  
สงฺโฆ  นาม  ทกฺขิเณยฺโยติ  ปจฺฉิมา  ชนตา  สงฺเฆ  จิตฺตีการ  
อุปฺปาเทตฺวา  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ทาตพฺเพ  ม ฺ ิสฺสติ ฯ  สงฺโฆ  
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อกิลมนโฺต  พุทฺธวจน  อุคฺคเหตฺวา  สมณธมฺม  
กริสฺสติ ฯ  เอว  มม  สาสน  ป ฺจวสฺสสหสฺสานิ  สฺสตีติ ฯ   
ปฏิคฺคณฺหาตุ  ภนฺเต  ภควาติ  วจนโตป  เจต  เวทิตพฺพ  
สตฺถารา  อุตฺตริตโร  ทกฺขิเณยฺโย  นาม  นตฺถีติ  น  ห ิ  
อานนฺทตฺเถรสฺส  มหาปชาปติยา  อาฆาโต  วา  เวร  วา  อตฺถิ   
น  เถโร  ตสฺสา  ทกฺขิณา  มา  มหปฺผลา  อโหสีติ  อิจฺฉติ ฯ   
ปณฺฑิโต  หิ  เถโร  พหุสฺสโุต  เสกฺขปฏสิมฺภิทาปฺปตฺโต ฯ  โส   
สตฺถุ  ทินฺนสสฺ  มหปฺผลภาเว  สมฺปสฺสมาโนว  ปฏคฺิคณฺหาตุ  ภนฺเต   
ภควาติ  คหณตฺถ  ยาจิ ฯ   
        ปุน  วิตณฺฑวาที  อาห  สงฺเฆ  เต  ทินฺเน  อห ฺเจว   
ปูชิโต  ภวิสฺสามิ  สงฺโฆ  จาติ  วจนโต  สตฺถา  สงฺฆปริยา- 
ปนฺโนวาติ ฯ  โส  วตฺตพฺโพ  ชานาสิ  ปน  ตฺว  กติ  สรณา 
กติ  อเวจฺจปฺปสาทาติ ฯ  ชานนฺโต  ตีณีติ  วกฺขติ ฯ  ตโต   
 #  ๑  ส.ี  จิตฺตีการชนนตฺถ  วาติ   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 856 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๕๖ 
 
วตฺตพฺโพ  ตว  ลทฺธิยา  สตฺถุ  สงฺฆปรยิาปนฺนตฺตา  เทฺวเยว   
โหนฺติ ฯ  เอว  สนฺเต  จ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   ตีหิ  สรณคมเนหิ   
ปพฺพชฺช  อุปสมฺปทนฺติ  (๑)  เอว  อนุ ฺาตา  ปพฺพชฺชาป  อุปสมฺปทาป   
น  รุหติ ฯ  ตโต  ตฺว  เนว  ปพฺพชิโต  อสิ  น  คิหี ฯ  
สมฺมาสมฺพุทฺเธ  จ  คนฺธกฏุิย  นิสินฺเน  ภิกฺขู  อุโปสถมฺป   
ปวารณมฺป  สงฺฆกมฺมานิป  กโรนฺติ ฯ  ตานิ  สตฺถ ุ สงฺฆปริยา- 
ปนฺนตฺตา  กุปฺปานิ  ภเวยฺยุ  น  จ  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  น   
วตฺตพฺพเมต  สตฺถา  สงฺฆปริยาปนฺโนติ ฯ   
        อาปาทิกาติ  สวฑฺฒิกา ฯ  ตุมฺหาก  หตฺถปาเทสุ  หตฺถ- 
ปาทกิจฺจ  อสาเธนฺเตสุ  หตฺเถ  จ  ปาเท  จ  วฑฺเฒตฺวา   
ปฏิชคฺคิกาติ  อตฺโถ ฯ  โปสิกาติ  ทิวสสฺส  เทฺวา  ตโย  วาเร  จ   
นฺหาเปตฺวา  โภเชตฺวา  ปาเยตฺวา  ตุเมฺห  โปเสสิ ฯ  ถ ฺ   
ปาเยสีติ  นนฺทกุมาโร  กิร  โพธิสตฺโต  กติปาเหเนว  ทหโร  
ตสฺมึ  ชาเต  มหาปชาปติ  อตฺตโน  ปุตฺต  ธาตีน  ทตฺวา  
สย  โพธิสตฺตสฺส  ธาติกิจฺจ  สาธยมานา  อตฺตโน  ถ ฺ   
ปาเยสิ ฯ  ต  สนฺธาย  เถโร  เอวมาห ฯ  อิติ  มหาปชาปติยา  
พหูปการต  กเถตฺวา  อิทานิ  ตถาคตสฺส  พหูปการต  ทสฺเสนฺโต   
ภควาป  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ภควนฺต  ภนฺเต  อาคมฺมาติ  ภควนฺต  
ปฏิจฺจ  นิสฺสาย  สนฺธาย ฯ 
#  ๑  วิ.  มหา.  ๔/๓๔/๔๒   ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 857 

        *เลมที่  ๙  ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา  ๘๕๗ 
 
        อถ  ภควา  ทฺวีสุ  อุปกาเรสุ  อติเรกตร  อนโุมเทนฺโต  
เอวเมตนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ย  หานนฺท  ปุคฺคโล  ปุคฺคล   
อาคมฺมาติ  ย  อาจริยปุคฺคล  อนฺเตวาสิกปุคฺคโล  อาคมฺม  ฯ  
อิมสฺสานนฺท  ปุคฺคลสฺส  อิมินา  ปุคฺคเลนาติ  อิมสสฺ  อาจริย- 
ปุคฺคลสฺส  อิมินา  อนฺเตวาสิกปุคฺคเลน  น  สุปฺปฏิการ  วทามีติ   
ปจฺจูปการ  (๑)  น  สุกร  วทามิ ฯ  อภิวาทนาทีสุ  อาจริย  ทิสฺวา   
อภิวาทนกรณ  อภิวาทน  นาม  ฯ  ยสมฺึ  วา  ทิสาภาเค  อาจริโย  
วสติ ฯ  อิริยาปเถ  วา  กปฺเปนฺโต  ตทภิมุโข  วนทฺิตฺวา  คจฺฉติ  
วนฺทิตฺวา  ติฏฐติ  วนฺทิตฺวา  นิสีทติ ฯ  วนฺทิตฺวา  นิปชฺชติ ฯ   
อาจริย  ปน  ทูรโตว  ทิสวฺา  ปจฺจุฏาย  ปจฺจุคฺคมนกรณ   
ปจฺจุฏาน  นาม  ฯ  อาจริย  ปน  ทิสวฺา  อชลึ  ปคฺคยฺห   
สีเส  เปตฺวา  อาจริย  นมสฺสติ ฯ  ยสมฺึ  วา  ทิสาภาเค  โส   
วสติ ฯ  ตทภิมุโขป  ตเถว  นมสฺสติ ฯ  คจฺฉนฺโตป   ิโตป  นิสินโฺนป   
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  นมสฺสติเยวาติ  อิท  อ ฺชลิกมฺม   
นาม  ฯ  อนุจฺฉวิกกมฺมสฺส  ปน  กรณ  สามีจิกมฺม  นาม  ฯ  
จีวราทีสุ  จีวร  เทนฺโต  น  ย  วา  ต  วา  เทติ ฯ  
มหคฺฆ  สตมูลิกมฺป  ป ฺจสตมูลิกมฺป  สหสฺสมูลิกมฺป  เทติเยว ฯ 
ปณฺฑปาตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ก ึ พหุนา ฯ  จตูหิ  ปณีต- 
ปจฺจเยหิ  จกฺกวาฬนฺตร  ปูเรตฺวา  สิเนรุปพฺพเตน  กูฏ  คเหตฺวา   
#  ๑  ม.  ปจฺจุปฏาการ   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 858 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๕๘ 
 
เทนฺโตป  อาจริยสฺส  อนุจฺฉวิก  กิริย  กาตุ น  สกโฺกติเยว ฯ   
        จุทฺทส  โข  ปนิมาติ  กสฺมา  อารภิ ฯ  อิท  สุตฺต   
ปาฏิปุคฺคลิก  ทกฺขิณ  อารพฺภ  สมุฏ ิต ฯ  อานนฺทตฺเถโรป   
ปฏิคฺคณฺหาตุ  ภนฺเต  ภควาติ  ปาฏิปุคฺคลิก  ทกฺขิณเยว  
สมาทเปติ ฯ  จุทฺทสสุ  จ  าเนสุ  ทินฺนทาน  ปาฏปุคฺคลิก  
ทกฺขิณเยว  สมาทเปติ  ฯ  จุทฺทสสุ  จ  ฐาเนสุ  ทินฺนทาน 
ปาฏปุคฺคลิก  นาม  โหตีติ  ทสฺเสตุ  อิม  เทสน  อารภิ ฯ   
อย  ปมาติ  อย  ทกฺขิณา  คุณวเสนป  ปมา  เชฏก- 
วเสนป ฯ  อย  ห ิ ปมา  อคฺคา  เชฏ ิกา ฯ  อิมิสฺสา  ทกฺขิณาย   
ปมาณ  นาม  นตฺถิ ฯ  ทุติยตติยาป  ปรมทกฺขิณาเยว ฯ  เสสา  
ปรมทกฺขิณภาว  น  ปาปณุนฺติ ฯ  พาหิรเก  กาเมสุ  วีตราเคติ   
กมฺมวาทิกิริยวาทิมฺหิ  โลกิยป ฺจาภิ ฺเ ฯ  ปุถชฺุชนสีลวนฺเตติ   
ปุถุชชฺนสีลวา  นาม  โคสลีธาตุโก  โหติ ฯ  อสโ  อมายาวี  ปร  
อปเฬตฺวา  ธมฺเมน  สเมน  กสิยา  วา  วณิชฺชาย  วา  ชีวิก  
กปฺเปตา ฯ  ปุถุชชฺนทุสสฺีเลติ  ปุถชฺุชนทุสฺสีลา  นาม  เกวฏฏ- 
มจฺฉพนฺธาทโย  ปร  ปฬาย  ชีวิก  กปฺเปตา ฯ   
        อิทานิ  ปาฏิปุคฺคลิกทกฺขิณาย  วิปาก  ปริจฺฉินฺทนฺโต   
ตตฺรานนฺทาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ติรจฺฉานคเตติ  ย  คุณวเสน   
อุปการวเสน  โปสนตฺถ  ทินฺน ฯ  อิท  น  คหิต ฯ  ยมฺป   
อาโลปอฑฺฒอาโลปมตฺต  ทินฺน ฯ  ตมฺป  น  คหิต ฯ  ย  ปน    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 859 

        *เลมที่  ๙  ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา  ๘๕๙ 
 
สุนขสูกรกุกกฺุฏกากาทีสุ  ยสฺส  กสฺสจิ  สมฺปตฺตสฺส  ผล   
ปฏิกงฺขิตฺวา  ยาวทตฺถ  ทนิฺน ฯ  อิท  สนฺธาย  วุตฺต  ติรจฺฉานคเต  
ทาน  ทตฺวาติ ฯ  สตคุณาติ  สตานิสสา ฯ  ปฏิกงฺขิตพฺพาติ   
อิจฺฉิตพฺพา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อย  ทกขิฺณา  อายุสต  วณฺณสต   
สุขสต  ปฏิภานสตนฺติ  ป ฺจ  อานิสสสตานิ  เทติ ฯ   
อตฺตภาวสเต  อายุ  เทติ ฯ  วณฺณ ฯ  สขุ ฯ  พล  
ปฏิภาน  เทติ  นิปฺปริตส(๑)  กโรติ ฯ  ภวสเตป  วุตฺเต  อยเมวตฺโถ ฯ  
อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  นโย  เวทิตพฺโพ ฯ   
        โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺเนติ  เอตฺถ  เหฏ ิมโกฏยิา 
ติสรณ  คโต  อุปาสโกป  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
นาม ฯ  ตสฺม ึ ทินฺนทานมฺป  อสงฺเขฺยยฺย  อปฺปเมยฺย ฯ  ป ฺจสีเล  
ปติฏ ิตสฺส  ปน  ตโต  อุตฺตรึ  มหปฺผล ฯ  ทสสีเล  ปติฏ ิตสฺส  
ตโต  อุตฺตรึ ฯ  ตทหุปพฺพชิตสฺส  สามเณรสฺส  ตโต  อุตฺตรึ ฯ   
อุปสมฺปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  ตโต  อุตฺตรึ ฯ  อุปสมฺปนนฺสฺเสว  วตฺตสมฺ- 
ปนฺนสฺส  ตโต  อุตฺตรึ ฯ  วิปสฺสกสฺส  ตโต  อุตฺตรึ ฯ   
อุตฺตมโกฏิยา  ปน  มคฺคสมงฺคี  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน  นาม  ฯ  เอตสฺส  ทินฺนทาน  ตโต  อุตฺตรึ   
มหปฺผลเมว ฯ   
        ก ึ ปน  มคฺคสมงฺคิสฺส  สกฺกา  ทาน  ทาตุนฺติ ฯ  อาม   
#  ๑  สี.  นิปปฺริตสฺส   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 860 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๖๐ 
 
สกฺกา ฯ  อารทฺธวิปสฺสโก  ห ิ ปตฺตจีวรมาทาย  คาม  ปณฺฑาย   
ปวิสติ ฯ  ตสฺส  เคหทฺวาเร   ิตสฺส  หตฺถโต  ปตฺต  คเหตฺวา  
ขาทนียโภชนีย  ปกฺขิปนติฺ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ภิกฺขุโน  มคฺควุฏาน 
โหติ ฯ  อิท  ทาน  มคฺคสมงฺคิโน  ทินนฺ  นาม  โหติ ฯ  อถ  
วา  ปเนส  อาสนสาลาย  นิสินฺโน  โหติ ฯ  มนุสฺสา  คนฺตฺวา  
ปตฺเต  ขาทนียโภชนีย  เปนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ตสฺส   
มคฺควุฏาน  โหติ ฯ  อิทมฺป  ทาน  มคฺคสมงฺคิโน  ทินฺน  นาม  ฯ   
อถ  วา  ปนสฺส  วิหาเร  วา  อาสนสาลาย  วา  นิสนิฺนสฺส   
อุปาสกา  ปตฺต  อาทาย  อตฺตโน  ฆร  คนฺตฺวา  ขาทนียโภชนีย   
ปกฺขิปนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ตสฺส  มคฺควุฏาน  โหติ ฯ  อิทมฺป   
ทาน  มคฺคสมงฺคิโน  ทินนฺ  นาม  ฯ  ตตฺถ  โสณฺฑิย  อุทกสฺส  (๑)  วิย   
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺเน  ทินฺนทานสฺส  อสงฺเขฺยยฺยตา  
เวทิตพฺพา ฯ  ตาสุ  ตาสุ  มหานทีสุ  มหาสมุทฺเท  จ  อุทกสฺส  
วิย  โสตาปนฺนาทีสุ  ทินฺนทานสฺส  อุตฺตริตรวเสน  อสงฺเขฺยยฺยตา  
เวทิตพฺพา ฯ  ปวิยา  ขลมณฺฑลมตฺเต  ปเทเส  ปสุ   อาทึ  กตฺวา  
ยาว  ปวิยา  ปสุโน  อปปฺเมยฺยตายป  อยมตฺโถ  ทีเปตพฺโพ ฯ   
        สตฺต  โข  ปนิมาติ  กสฺมา  อารภิ ฯ  สงฺเฆ  โคตมิ  เทหิ  
สงฺเฆ  เต  ทินฺเน  อห  เจว  ปูชโิต  ภวิสฺสามิ ฯ  สงฺโฆ  จาติ   
หิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สตฺตสุ  าเนสุ  ทินฺนทาน  สงฺเฆ  ทินฺน  นาม 
โหตีติ  ทสฺเสตุ  อิม  เทสน  อารภิ ฯ  ตตฺถ  พุทฺธปปฺมุเข    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 861 

        *เลมที่  ๙  ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา หนา  ๘๖๑ 
 
อุภโตสงฺเฆติ  เอกโต  ภิกขฺุสงฺโฆ  เอกโต  ภิกฺขุนิสงฺโฆ ฯ  สตฺถา   
มชฺเฌ  นิสินโฺน  โหตีติ  อย  พุทฺธปฺปมุโข  อุภโตสงฺโฆ  นาม  ฯ   
อย  ปมาติ  อิมาย  ทกฺขิณาย  สมปฺปมาณา  ทกฺขิณา  
นาม  นตฺถิ ฯ  ทุติยทกฺขิณาทโย  ปน  เอต  ปรมทกขิฺณ  น  
ปาปุณนฺติ ฯ   
        ก ึ ปน  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  พุทฺธปฺปมุขสฺส  อุภโต- 
สงฺฆสฺส  ทาน  ทาตุ   สกกฺาติ ฯ  สกฺกา ฯ  กถ ฯ  อุภโต- 
สงฺฆสฺส  หิ  ปมุเข  สธาตุก  ปฏิม  อาสเน  เปตฺวา  อาธารก  
เปตฺวา  ทกฺขิโณทก  อาทึ  กตฺวา  สพฺพ  สตฺถุ  ปม   
ทตฺวา  อุภโตสงฺฆสฺส  ทาตพฺพ ฯ  เอว  พุทฺธปฺปมุขสฺส  อุภโต- 
สงฺฆสฺส  ทาน  ทินฺน  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ย  สตฺถุ  ทินฺน  
ต  กึ  กาตพฺพนฺติ ฯ  โย  สตฺถาร  ปฏชิคฺคติ  วตฺตสมฺปนฺโน   
ภิกฺขุ ฯ  ตสฺส  ทาตพฺพ ฯ  ปตุสนฺตก ฺหิ  ปุตฺตสฺส  ปาปุณาติ ฯ  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทาตุมฺป  วฏฏติ ฯ  สปฺปเตลานิ  ปน  คเหตฺวา 
ทีปา  ชลิตพฺพา ฯ  สาฏก  คเหตฺวา  ปฏากา  อาโรเปตพฺพาติ ฯ   
ภิกฺขุสงฺเฆติ  อปริจฺฉินฺนกมหาภิกฺขุสงฺเฆ ฯ  ภิกฺขุนสิงฺเฆป  เอเสว  
นโย ฯ   
        โคตฺรภุโนติ  โคตฺตมตฺตกเมว  อนุภวมานา  นามมตฺต- 
สมณาติ  อตฺโถ ฯ  กาสาวกณฺาติ  กาสาวกณฺนามกา ฯ  เต   
กิร  เอก  กาสาวกฺขณฺฑ  หตฺเถ  วา  คีวาย  วา  พนธฺิตฺวา    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 862 

                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๖๒ 
 
วิจริสฺสนฺติ ฯ  ฆรทฺวาร  ปน  เตส  ปุตฺตภริยากสิวณิชฺชาท-ิ 
กมฺมานิ  จ  ปากติกาเนว  ภวิสฺสนฺติ ฯ  เตสุ  ทุสฺสีเลสุ  สงฺฆ   
อุทฺทิสฺส  ทาน  ทสฺสนฺตีติ  เอตฺถ  ทุสฺสลีสงฺฆนฺติ  น  วุตฺต  
สงฺโฆ  หิ  ทสฺุสีโล  นาม  นตฺถิ ฯ  ทุสสฺีลา  นาม  ปน  อุปาสกา  
เตสุ  ทุสฺสีเลสุ  สงฺฆ  อุททฺิสฺส  เทมาติ  ทาน  ทสฺสนฺติ ฯ  
อิติ  ภควตา  พุทฺธปฺปมุเข  สงฺเฆ  ทินฺนทกฺขิณาป  คุณสงฺขาย  
อสงฺเขฺยยฺยาติ  วุตฺตา ฯ  กาสาวกณฺสงฺเฆ  ทินฺนทกฺขิณาป   
คุณสงฺขาเยว  อสงฺเขฺยยฺยาติ  วุตฺตา ฯ  สงฺฆคตา  ทกฺขิณา  หิ   
สงฺเฆ  จิตฺตีการ  กาตุ  สกโฺกนฺตสฺส  โหติ ฯ  สงฺเฆ  ปน  
จิตฺตีกาโร  ทุกฺกโร  โหติ ฯ   
        โย  หิ  สงฺฆคต  ทกฺขิณ  ทสฺสามีติ  เทยฺยธมฺม  ปฏิยาเทตฺวา   
วิหาร  คนฺตฺวา  ภนฺเต  สงฺฆ  อุทฺทิสฺส  เอก  เถร  เทถาติ  
วทติ ฯ  อถ  สงฺฆโต  สามเณร  ลภิตฺวา  สามเณโร  เม   
ลทฺโธติ  อ ฺถตฺต  อาปชฺชติ ฯ  ตสฺส  ทกฺขิณา  สงฺฆคตา   
น  โหติ ฯ  มหาเถร  ลภิตฺวา  มหาเถโร  เม  ลทโฺธติ  โสมนสฺส   
อุปฺปาเทนฺตสฺสาป  น  โหติเยว ฯ  โย  ปน  สามเณร  วา   
อุปสมฺปนฺน  วา  ทหร  วา  เถร  วา  พาล  วา  ปณฺฑิต   
วา  ยงฺกิ ฺจิ  สงฺฆโต  ลภิตฺวา  นิพฺเพมติโก  หุตฺวา  สงฺฆสฺส  
เทมีติ  สงฺเฆ  จิตฺตีการ  กาตุ  สกฺโกติ ฯ  ตสฺส  ทกฺขิณา  
สงฺฆคตา  นาม  โหติ ฯ  ปรสมุทฺทวาสิโน  กิร  เอว  กโรนฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  ห ิ เอโก  วิหารสามี  กุฏมฺพิโก  สงฺฆคต  ทกฺขิณ   
ทสฺสามีติ  สงฺฆโต  อุทฺทิสิตฺวา  เอก  ภิกฺขุ เทถาติ  ยาจิ ฯ   
โส  เอก  ทุสสฺีลภิกฺขุ ลภิตฺวา  นิสินฺนฏาน  โอปุ ฺชาเปตฺวา   
อาสน  ป ฺาเปตฺวา  อุปริ  วิตาน  พนฺธิตฺวา  คนฺธธูปปุปฺเผหิ   
ปูชิตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา  เตเลน  มกฺขิตฺวา  พุทฺธสฺส  นิปจฺจการ   
กโรนฺโต  วิย  สงฺเฆ  จิตฺตีกาเรน  เทยฺยธมฺม  อทาสิ ฯ  โส  
ภิกฺขุ  ปจฺฉาภตฺต  วิหารชคฺคนตฺถาย  กุทาลก  เทถาติ  ฆรทฺวาร   
อาคโต ฯ  อุปาสโก  นิสนิฺโนว  กุทาล  ปาเทน  ขิปตฺวา  คณฺหาติ   
อทาสิ ฯ  ตเมน  มนุสฺสา  อาหสุ  ตุเมหฺหิ  ปาโตว  เอตสฺส  
กตสกฺกาโร  วตฺตุ  น  สกกฺา ฯ  อิทานิ  อุปจารมตฺตกมฺป  นตฺถ ิ   
กึ  นาเมตนฺติ ฯ  อุปาสโก  สงฺฆสฺส  โส  อยฺยา  จิตฺตีกาโร   
น  เอตสฺสาติ  อาห ฯ  กาสาวกณฺสงฺฆสฺส  ทินฺนทกฺขิณ  ปน  
โก  โสเธตีติ ฯ  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาทโย  อสีติมหาเถรา   
โสเธนฺตีติ ฯ  อปจ  เถรา  จิรปรินิพฺพุตา ฯ  เถเร  อาทึ  กตฺวา   
ยาวชฺช  ธรมานา  ขีณาสวา  โสเธนฺติเยว ฯ   
        น  เตฺววาห  อานนฺท  เกนจิ  ปริยาเยน  สงฺฆคตาย   
ทกฺขิณายาติ  เอตฺถ  อตฺถ ิ พุทฺธปฺปมุโข  สงฺโฆ ฯ  อตฺถิ  เอตรหิ 
สงฺโฆ ฯ  อตฺถิ  อนาคเต  กาสาวกณฺสงฺโฆ ฯ  พุทธฺปฺปมุขสงฺโฆ  
เอตรหิ  สงฺเฆน  สทฺธึ  น  อุปเนตพฺโพ ฯ  เอตรหิ  สงฺโฆ  อนาคเต  
กาสาวกณฺสงฺเฆน  สทฺธึ  น  อุปเนตพฺโพ ฯ  เตน  เตเนว  สมเยน    
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                *เลมที่  ๙  วิภงฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๘๖๔ 
 
กเถตพฺพ ฯ  สงฺฆโต  อุทฺทิสิตฺวา  คหิตสมณปุถุชชฺโน  หิ  ปาฏ-ิ 
ปุคฺคลิโก  โสตาปนฺโน ฯ  สงฺโฆ  จิตฺตีการ  กาตุ  สกฺโกนฺตสฺส  
ปุถุชชฺนสมเณ  ทินฺน  มหปฺผลตร ฯ  อุทฺทิสิตฺวา  คหิโต  
โสตาปนฺโน  ปาฏิปุคฺคลิโก  สกทาคามีติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
สงฺเฆ  จิตฺตีการ  กาตุ  สกโฺกนฺตสฺส  ห ิ ขีณาสเว  ทินฺนทานโต  
อุทฺทิสิตฺวา  คหิเต  ทุสฺสีเลป  ทินฺน  มหปฺผลตรเมว ฯ  ย  ปน 
วุตฺต  สีลวโต  โข  มหาราช  ทินฺน  มหปฺผล ฯ  โน  ตถา   
ทุสฺสีเลติ ฯ  ต  อิม  นย  ปหาย  จตสฺโส  โข  อิมานนฺท  
ทกฺขิณาวิสุทฺธิโยติ  อิมสมฺึ  จตุกฺเก  ทฏพฺพ ฯ   
        ทายกโต  วิสุชฺฌตีติ  มหปฺผลภาเวน  วิสุชฺฌติ ฯ  มหปฺผลา   
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  กลฺยาณธมฺโมติ  สุจิธมฺโม  น  ปาปธมฺโมติ  ลามก- 
ธมฺโม  (๑) ฯ  ทายกโต  วสิุชฺฌตีติ  เจตฺถ  เวสฺสนฺตรมหาราชา  
กเถตพฺโพ ฯ  โส  หิ  ชชูกพฺราหฺมณสฺส  ทารเก  ทตฺวา  ปวึ   
กมฺเปสิ ฯ   
        ปฏิคฺคาหกโต  วิสชุฌฺตีติ  เอตฺถ  กลฺยาณีนทีมุขทฺวารวาสี  
เกวฏโฏ  กเถตพฺโพ ฯ  โส  กริ  ทีฆโสมตฺเถรสฺส  ติกฺขตฺตุ   
ปณฺฑปาต  ทตฺวา  มรณม ฺเจ  นปินฺโน  อยฺยสฺส  ม   
ทีฆโสมตฺเถรสฺส  ทินฺนปณฺฑปาโต  อุทฺธรตีติ  อาห ฯ   
        เนว  ทายกโตติ  เอตฺถ  วฑฺฒมานวาสี  ลุทฺทโก    
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กเถตพฺโพ ฯ  โส  กริ  เปตทกฺขิณ  เทนฺโต  เอกสฺส  ทุสฺสีลสฺเสว   
ตโย  วาเร  อทาสิ ฯ  ตติยวาเร  อมนุสฺโส  ทุสฺสโีล  ม   
วิลุมฺปตีติ  วิรวิ ฯ  เอกสฺส  สลีวนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  ทตฺวา  
ปาปตกาเลเยวสฺส  ปาปุณิ ฯ   
        ทายกโต  เจว  วิสุชฌฺตีติ  เอตฺถ  อสทิสทาน  กเถตพฺพ ฯ   
        สา  ทกขิฺณา  ทายกโต  วิสุชฺฌตีติ  เอตฺถ  ยถา  นาม  
เฉโก  กสฺสโก  อสาตมฺป  เขตฺต  ลภิตฺวา  สมเย  กสิตฺวา  ปสุ  
อปเนตฺวา  สารพีชานิ  ปติฏเปตฺวา  รตฺตินฺทิว  อารกฺเขตฺวา  
ปมาท  อนาปชฺชนฺโต  อ ฺสฺส  สารเขตฺตโต  อธิกตร  ธ ฺ  
ลภติ ฯ  เอว  สีลวา  ทุสฺสลีสฺส  ทตฺวาป  ผล  มหนฺต  อธิคจฺฉตีติ  
อิมินา  อุปาเยน  สพฺพปเทสุ  ทานวิสุชฺฌน  เวทิตพฺพ ฯ   
        วีตราโค  วีตราเคสูติ  เอตฺถ  วีตราโค  นาม  อนาคามี  
อรหา  ปน  เอกนฺตวีตราโคว ฯ  ตสฺมา  อรหตา  อรหโต  ทินฺน   
ทานเมว  อคฺค ฯ  กสฺมา ฯ  ภวาลยสฺส  ภวปตฺถนาย  อภาวโต ฯ 
นนุ  ขีณาสโว  ทานผล  น  สทฺทหตีติ ฯ  ทานผล  สทฺทหนฺตา  
ขีณาสวสทิสา  น  โหนฺติ ฯ  ขีณาสเวน  กตกมฺม  ปน   
นิจฺฉนฺทราคตฺตา  กุสล  วา  อกุสล  วา  น  โหติ ฯ  กิริยฏาเน  
ติฏติ ฯ  เตเนวสฺส  ทาน  อคฺค  โหตีติ  วทนฺติ ฯ   
        ก ึ ปน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ทนิฺน  มหปฺผล  
อุทาหุ  สาริปุตฺตตฺเถเรน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ทินฺนนฺติ ฯ  สมฺมา-  
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สมฺพุทฺเธน  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  วทนฺติ ฯ   
สมฺมาสมฺพุทฺธ  หิ  เปตฺวา  อ ฺโ  ทานสฺส  วิปาก   
ชานิตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ ฯ  ทาน  หิ  จตูหิ  สมปฺทาหิ  
กาตุ   สกโฺกนฺตสฺส  ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว  วิปาก  เทติ ฯ   
ตตฺริมา  สมฺปทา  เทยฺยธมฺมสฺส  ธมฺเมน  สเมน  ปร  อปเฬตฺวา  
อุปฺปนฺนตา ฯ  ปุพฺพเจตนาทิวเสน  เจตนาย  มหตฺตตา ฯ  ขีณาสว- 
ภาเวน  คุณาติเรกตา ฯ  ตทิวส  นิโรธโต  วุฏ ิตภาเวน  
วตฺถุสมฺปนฺนตาติ ฯ   
                        ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ทฺวาทสม  ฯ 
                                จตุตฺถวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา 
                                ______________________  
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                                *เลมที่  ๙  หนา  ๘๖๗ 
 
                                        สฬายตนวคฺควณฺณนา   
                                อนาถปณฺฑิโกวาทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อนาถปณฺฑิโกวาทสุตฺต ฯ  ตตฺถ  พาฬฺห- 
คิลาโนติ  อธมิตฺตคิลาโน  มรณเสยฺย  อุปคโต ฯ  อามนฺเตสีติ   
คหปติสฺส  กิร  ยาว  ปาทาวหึสุ ฯ  ตาว  ทิวเส  สก ึ  
วา  ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  ติกฺขตฺตุ วา  พุทฺธุปฏาน  อขณฺฑ   
อกาสิ ฯ  ยตฺตก  จสฺส  สตฺถุ  อุปฏาน  อโหส ิฯ  ตตฺตกเยว  
มหาเถราน ฯ  โส  อชฺช  คมนปาทสฺส  ปจฺฉินฺนตฺตา  อนุฏานเสยฺย   
อุปคโต  สาสน  เปเสตุกาโม  อ ฺตร  ปรุิส  อามนฺเตสิ ฯ  
เตนุปสงฺกมีติ  ภควนฺต  อาปุจฺฉิตฺวา  สูริยตฺถงฺคมนเวลาย   
อุปสงฺกมิ ฯ   
        ปฏิกฺกมนฺตีติ  โอสกกฺนฺติ ฯ  ตนุกา  ภวนฺติ ฯ  อภิกฺกมนฺตีติ   
อภิวฑฺฒนฺติ  โอตฺถรนฺติ ฯ  พลวติโย  โหนฺติ ฯ   
        อภิกฺกโมสาน  ป ฺายติ  โน  ปฏิกฺกโมติ  ยสฺมึ  ห ิ สมเย   
มารณนฺติกา  เวทนา  อุปฺปชฺชติ ฯ  อุปริวาเต  ชลิตคฺคิ  วิย   
โหติ ฯ  ยาว  อุสฺมา  น  ปริยาทิยติ ฯ  ตาว  มหตาป  อุปกฺกเมน  
น  สกฺกา  วูปสเมตุ ฯ  อุสฺมาย  ปน  ปริยาทินฺนาย  วูปสมติ ฯ   
        อถายสฺมา  สาริปุตฺโต  จินฺเตสิ  อย  มหาเสฏ ิสฺส  เวทนา   
มารณนฺติกา  น  สกฺกา  ปฏิพาหิตุ  อวเสสา  กถา  นริตฺถกา  
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ธมฺมกถมสฺส  กเถสฺสามีติ ฯ  อถ  น  ต  กเถนฺโต  ตสฺมาติหาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  จกขฺุ ตีหิ  คาเหหิ   
คณฺหนฺโต  อุปฺปนฺน  มารณนฺติกเวทน  ปฏิพาหิตุ  สมตฺโถ   
นาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  น  จกฺขุ อุปาทิยิสฺสามีติ  จกฺขุนฺติ 
ตีหิ  คาเหหิ  น  คณฺหิสฺสามิ  น  จ  เม  จกฺขุนิสฺสิตนฺติ  (๑)   
วิ ฺาณ ฺจาป  เม  จกฺขุนิสฺสิต  น  ภวิสฺสติ  น  รูปนฺติ  เหฏา  
อายตนรูป  กถิต ฯ  อิมสฺม ึ าเน  สพฺพมฺป  กามภวรปู  กเถนฺโต   
เอวมาห ฯ   
        น  อิธโลกนฺติ  วสนฏาน  วา  ฆาสจฺฉาทน  วา   
น  อุปาทิยิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  ห ิ ปจฺจเยสุ  อปริตสฺสนตฺถ   
กถิต  น  ปรโลกนฺติ  เอตฺถ  ปน  มนุสสฺโลก  เปตฺวา  เสโส 
ปรโลกา  นาม  ฯ  อิท  อสุกเทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อสุกฏาเน  
ภวิสฺสามิ ฯ  อิท  นาม  ขาทิสฺสามิ  ภุ ฺชิสฺสามิ  นิวาเสสฺสามิ   
ปารุปสฺสามีติ  เอวรูปาย  ปริตสฺสนาย  ปหานตฺถ  วุตฺต ฯ  ตมฺป   
น  อุปาทิยิสฺสามิ  น  จ  เม  ตนฺนิสฺสิต  วิ ฺาณ  ภวิสฺสตีติ  
เอว  ตีหิ  คาเหหิ  ปรโิมเจตฺวา  เถโร  เทสน  อรหตฺตนิกูเฏน   
นิฏเปสิ ฯ 
        โอลียสติี  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  อารมฺมเณสุ  พชฺฌส ิ  
อลฺลียสีติ ฯ  อิติ  อายสฺมา  อานนฺโท  อยมฺป  นาม  คหปติ  เอว   
#  ๑  ม.  จกขฺุนิสฺสิต  วิ ฺาณนฺติ   ฯ  
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สทฺธาสมฺปนฺโน  มรณภย  ภายติ  อ ฺโ  โก  น  ภายิสฺสตีติ   
ม ฺมาโน  ตสฺส  คาฬฺห  กตฺวา  โอวาท  เทนฺโต  เอวมาห ฯ 
น  จ  เม  เอวรูป  ธมฺมกีถา  สุตปุพฺพาติ  อย  อุปาสโก  สตฺถุ   
สนฺติกาป  เม  เอวรูป  ธมมฺกถา  น  สตุปุพฺพาติ  วทติ ฯ  ก ึ 
สตฺถา  เอวรูป  สุขุม  คมฺภีรกถ  น  กเถตีติ ฯ  โน  น   
กเถติ ฯ  เอว  ปน  ฉ  อชฌฺตฺติกานิ  อายตนานิ  ฉ  พาหิรานิ   
ฉ  วิ ฺาณกาเย  ฉ  ผสฺสกาเย  ฉ  เวทนากาเย  ฉ  ธาตุโย   
ป ฺจกฺขนฺเธ  จตฺตาโร  อรเูป  อิธโลกปรโลก  ทสฺเสตฺวา   
ทิฏสุตมุตวิ ฺาตวเสน  อรหตฺเต  ปกฺขิปตฺวา  กถติกถา  เอเตน   
น  สุตปุพฺพา ฯ  ตสฺมา  เอว  วทติ ฯ   
        อปจาย  อุปาสโก  ทานาธิมุตฺโต   พุทฺธาน  สนฺติก  คจฺฉนฺโต   
ตุจฺฉหตฺโถ  น  คตปุพฺโพ ฯ  ปุเรภตฺต  คจฺฉนฺโต  ยาคุขชฺชกาทีนิ  
คาหาเปตฺวา  คจฺฉติ ฯ  ปจฺฉาภตฺต  สปฺปมธุผาณิตาทีนิ ฯ  ตสฺม ึ อสติ   
วาลิก  คาหาเปตฺวา  คนฺธกุฏิปริเวเณ  โอกิราเปติ ฯ  ทาน  ทตฺวา  
สีล  รกฺขิตฺวา  เคห  คโต ฯ  โพธิสตฺตคติโก  กิเรส  อุปาสโก  
ตสฺมา  ภควา  จตุวีสติ  สวจฺฉรานิ  อุปาสกสฺส  เยภุยเฺยน   
ทานกถเมว  กเถสิ  อุปาสก  อิท  ทาน  นาม  โพธิสตฺตาน   
คตมคฺโค ฯ  มยฺหมฺป  คตมคฺโค ฯ  มยา  สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ  จตฺตาริ  
อสงฺเขฺยยฺยานิ  ทาน  ทินนฺ ฯ  ตฺว  เม  คตมคฺคเมว  อนุคจฺฉสีติ ฯ  
ธมฺมเสนาปติอาทโย  มหาสาวกาป  อตฺตโน  อตฺตโน  สนฺติก  อาคตกาเล    
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ทานกถเมวสฺส  กเถนฺติ ฯ  เตเนวาห  น  โข  คหปติ  คิหีน   
โอทาตวสนาน   เอวรูป  ธมฺมีกถา  ปฏภิาตีติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
คหปติ  คิหีน  นาม  เขตฺตวตฺถุหิร ฺทาสีทาสปุตฺตภริยาทีสุ  
ติพฺโพ  อาลโย  ติพฺพ  นกินฺติปริยฏุาน ฯ  เตส  เอตฺถ  อาลโย  
น  กาตพฺโพ  นิกนฺติ  น  กาตพฺพาติ  กถา  น  ปฏิภาติ  น   
รุจฺจตีติ ฯ   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  กสฺมา  อุปสงฺกมิ ฯ  ตุสิตภวเน  
กิรสฺส  นิพฺพตฺตมตฺตกสฺเสว  ติคาวุตปฺปมาณ  สุวณฺณกฺขนฺธ  
วิย  วิชโฺชตมาน  อตฺตภาว  อุยฺยานวิมานาทิสมฺปตฺตึ  จ  ทิสฺวา  
มหตี  อย  มยฺห  สมฺปตฺติ ฯ  กึ  นุ  โข  เม  มนุสฺสปเถ  
กมฺม  กตนฺติ  โอโลเกนฺโต  ตีสุ  รตเนสุ  อธิการ  ทิสวฺา  จินฺเตสิ   
ปมาทฏานมิท  เทวตฺต  นาม ฯ  อิมาย  ห ิ เม  สมปฺตฺติยา  
โมทมานสฺส  สติสมฺโมโสป  สิยา ฯ  หนฺทาห  คนฺตฺวา  มม  
เชตวนสฺส  เจว  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  ตถาคตสฺส  จ  อริยมคฺคสฺส  
จ  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  จ  วณฺณ  กเถตฺวา  ตโต  อาคนฺตฺวา  
สมฺปตฺตึ  อนุภวิสฺสามีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ต  ทสฺเสตุ   
อถ  โข  อนาถปณฺฑิโกติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อิสิสงฺฆนิเสวิตนฺติ  ภิกฺขุสงฺฆนิเสวิต ฯ  เอว  ปม- 
คาถาย  เชตวนสฺส  วณฺณ  กเถตฺวา  อิทานิ  อริยมคฺคสฺส   
วณฺณ  กเถนฺโต  กมฺม  วิชชฺา  จาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กมฺมนฺติ    
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มคฺคเจตนา ฯ  วิชชฺาติ  มคฺคป ฺา ฯ  ธมฺมาติ  สมาธิปกฺขิกา  
ธมฺมา  ฯ   สลี  ชีวิตมุตฺตมนฺติ  สีเล  ปติฏ ิตสฺส  ชวิีต  อุตฺตมนฺติ   
ทสฺเสติ ฯ  อถ  วา  วิชชฺาติ  ทิฏ ิสงฺกปฺโป ฯ  ธมฺโมติ  วายามสติ- 
สมาธโย ฯ  สีลนฺติ  วาจากมฺมนฺตาชีวา ฯ  ชีวิตมุตฺตมนฺติ  เอตสฺมึ  
สีเล  ปติฏ ิตสฺส  ชีวิต  นาม  อุตฺตม ฯ  เอเตน  มจฺจา  สุชฺฌนฺตีติ  
เอเตน  อฏงฺคิเกน  มคฺเคน  สตฺตา  วิสุชฺฌนฺติ ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  มคฺเคน  สุชฺฌนฺติ  น  โคตฺตธเนหิ  
ตสฺมา ฯ  โยนิโส  วิจิเน  ธมฺมนฺติ  อุปาเยน  สมาธิปกฺขิยธมฺม  
วิจิเนยฺย ฯ  เอว  ตตฺถ  วิสุชฺฌตีติ  เอว  ตสฺมึ  อริยมคฺเค  
วิสุชฺฌติ ฯ  อถ  วา  โยนโิส  วิจิเน  ธมมฺนฺติ  อุปาเยน   
ป ฺจกฺขนฺธธมฺม  วิจิเนยฺย ฯ  เอว  ตตฺถ  วิสุชฺฌตีติ  เอว  เตสุ  
จตูสุ  สจฺเจสุ  วิสุชฌฺติ ฯ   
        อิทานิ  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  วณฺณ  กเถนฺโต  สาริปุตฺโตวาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สาริปตฺุโตวาติ  อวธารณวจน ฯ  เอเตหิ   
ป ฺาทีหิ  สาริปุตฺโตว  เสยฺโยติ  วทติ ฯ  อุปสเมนาติ  กิเลส- 
อุปสเมน ฯ  ปารงฺคโตติ  นิพฺพาน  คโต ฯ  โย  โกจิ  นิพฺพาน   
ปตฺโต  ภิกฺขุ ฯ  โส  เอตาวปรโม  สิยา  น  เถเรน  อุตฺตริตโร   
นาม  อตฺถีติ  วทติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        อนาถปณฺฑิโกวาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                                ปม   ฯ 
                                        ____________    
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๘๗๒ 
 
                                        ฉนฺโนวาทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ฉนโฺนวาทสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ฉนโฺนติ  เอวนามโก   
เถโร  น  อภินิกฺขมน  นิกขฺนฺตตฺเถโร ฯ  ปฏิสลลฺานาติ  ผลสมา- 
ปตฺติโต ฯ  คิลานปุจฺฉกาติ  คิลานุปฏาน  นาม  พุทฺธปสสิต 
พุทฺธวณฺณิต  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  สตฺถนติฺ  ชีวิตหารกสตฺถ   
นาม  ฯ  นาวกงฺขามีติ  น  อิจฺฉามิ ฯ   
        อนุปวชชฺนฺติ  อนุปฺปตฺติก  อปฺปฏสินฺธิก ฯ  เอต  มนนฺติ- 
อาทีนิ  ตณฺหามานทิฏ ิคาหวเสน  วุตฺตานิ  นิโรธ  ทสิฺวาติ   
ขยวย  ตฺวา ฯ  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เม  โส  อตฺตาติ 
สมนุปสฺสามีติ  อนิจฺจ  ทกฺุข  อนตฺตาติ  สมนุปสฺสามิ ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  มารณนฺติกเวทน  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต   
สตฺถ  อาหรามีติ  วทติ ฯ  ตสฺมา ฯ  ปุถชฺุชโน  อายสฺมา ฯ  เตน  อิทมฺป   
มนสิกโรหีติ  ทีเปติ ฯ  นจฺิจกปฺปนฺติ  นิจฺจกาล  นิสฺสิตสฺสาติ   
ตณฺหาทิฏ ีหิ  นิสฺสิตสฺส ฯ  จลิตนฺติ  วิปฺผนฺทิต  โหติ ฯ  ปสฺสทฺธีติ  
กายจิตฺตปสฺสทฺธิ ฯ  กิเลสปสฺสทฺธิ  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  นตีติ   
ตณฺหานติ  นติยา  อสตีติ  ภวตฺถาย  อาลยนิกนฺติปรยิุฏาเน 
อสติ ฯ  อาคติคติ  น  โหตีติ  ปฏิสนฺธวิเสน  อาคติ  นาม  
น  โหติ ฯ  จุติวเสน  คมน  นาม  น  โหติ ฯ  จุตูปปาโตติ  จวนวเสน  จุติ 
อุปปชฺชนวเสน  อุปปาโต ฯ  เนวิธ  น  หุร  น  อุภยมนฺตเรนาติ  
เนวิธโลเก  น  ปรโลเก  น  อุภยตฺถ  โหติ ฯ  เอเสวนฺโต    
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ทุกฺขสฺสาติ  วฏฏทุกฺขกิเลสทุกฺขสฺส  อยเมว  อนฺโต  อย  ปจฺเฉโท   
ปริวฏมภาโว  (๑)  โหติ ฯ  อยเมว  ห ิ เอตฺถ  อตฺโถ ฯ  เย  ปน   
น  อุภยมนฺตเรนาติ  วจน  คเหตฺวา  อนฺตราภว  อิจฺฉนฺติ  
เตส  อุตฺตร  เหฏา  วุตฺตเมว ฯ 
        สตฺถ  อาหเรสีติ  ชีวิตหารกสตฺถ  อาหริ ฯ  กณฺนาฬึ   
ฉินฺทิ ฯ  อถสฺส  ตสฺมึ  ขเณ  มรณภย  โอกฺกมิ ฯ  คตินิมิตฺต   
อุปฏาสิ ฯ  โส  อตฺตโน  ปุถชฺุชนภาว  ตฺวา  สวิคฺโค  วิปสฺสน  
ปฏเปตฺวา  สงฺขาเร  ปรคฺิคณฺหนฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา  สมสีสี  
หุตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  สมมฺุขาเยว  อนุปวชฺชตา  พฺยากตาติ  กิ ฺจาป  
อิท  เถรสฺส  ปุถุชชฺนกาเล  พฺยากรณ  โหติ ฯ  เอเตน  ปน   
พฺยากรเณน  อนนฺตรายมสฺส  ปรินิพฺพาน  อโหสิ ฯ  ตสฺมา  
ภควา  ตเมว  พฺยากรณ  คเหตฺวา  กเถสิ ฯ  อุปวชฺชกลุานีติ   
อุปสงฺกมิตพฺพกุลานิ ฯ  อิมินา  เถโร  ภนฺเต  เอว  อุปฏาเกสุ  
จ  อุปฏายิกาสุ  จ  วิชชฺมานาสุ  โส  ภิกฺขุ  ตุมฺหาก  สาสเน   
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อถสฺส  ภควา  กุเลสุ  สสคฺคาภาว   
ทีเปนฺโต  โหนฺติ  เหเต  สาริปุตฺตาติอาทิมาห ฯ  อิมสฺมึ  กริ   
าเน  เถรสฺส  กุเลส ุ อสสฏภาโว  ปากโฏ  อโหส ิฯ  เสส  
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ฉนฺโนวาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                ทุติย   ฯ 
                        __________________    
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                        ปุณฺโณวาทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ปุณฺโณวาทสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปฏสิลฺลานาติ  
เอกีภาวา ฯ  ต ฺเจติ  ต  จกฺขุ ฺเจว  รูป ฺจ  นนฺทีสมุทยา 
ทุกฺขสมุทโยติ  นนฺทิยา  ตณฺหาย  สโมธาเนน  ป ฺจกฺขนฺธ- 
ทุกฺขสฺส  สโมธาน  โหติ ฯ  อิติ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  ทุกขฺ  สมุทโยติ   
ทฺวินฺน  สจฺจาน  วเสน  วฏฏ  มตฺถก  ปาเปตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ   
ทุติยนเย  นิโรโธ  มคฺโคติ  ทฺวินฺน  สจฺจาน  วเสน  วิวฏฏ  มตฺถก   
ปาเปตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  อิมนิา  จ  ตฺว  ปณฺุณาติ  ปาฏิเยกฺโกว 
อนุสนฺธิ ฯ  เอว  ตาว  วฏฏวิวฏฏวเสน  เทสน  อรหตฺเต   
ปกฺขิปตฺวา  อิทานิ  ปุณฺณตฺเถร  สตฺตสุ  าเนสุ  สีหนาท   
นทาเปตุ   อิมินา  จ  ตฺวนติฺอาทิมาห ฯ   
        จณฺฑาติ  ทุฏา  กพฺิพิสา ฯ  ผรสุาติ  กกฺขฬา ฯ  อกฺโก- 
สิสฺสนฺตีติ  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกฺโกสิสฺสนฺติ ฯ  ปริภาสิสฺสนฺตีติ   
กึ  สมโณ  นาม  ตฺว ฯ  อิท ฺจ  อิท ฺจ  เต  กริสฺสามาติ  
ตชฺเชสฺสนฺติ ฯ  เอวเมตฺถาติ  เอว  มยฺห  เอตฺถ  ภวิสสฺติ ฯ   
        ทณฺเฑนาติ  จตุหตฺเถน  ทณฺเฑน  วา  ฆฏิกมคฺุคเรน  
วา ฯ  สตฺเถนาติ  เอกโตธาราทินา ฯ  สตฺถหารก  ปรเิยสนฺตีติ  
ชีวิตหารก  สตฺถ  ปริเยสนฺติ ฯ  อิท  เถโร  ตติยปาราชิกวตฺถุสมฺึ   
อสุภกถ  สุตฺวา  อตฺตภาเวน  ชิคุจฺฉนฺตาน  ภิกฺขูน  สตฺถ- 
หารกปริเยสน  สนฺธายาห ฯ  ทมูปสเมนาติ  เอตฺถ  ทโมติ    
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อินฺทฺริยสวราทีน  เอต  นาม ฯ  สจฺเจน  ทนฺโต  ทมสา  อุเปโต    
เวทนฺตคู  วุสิตพฺรหฺมจริโยติ  (๑)  เอตฺถ  หิ  อินฺทรฺยิสวโร  ทโมติ  
วุตฺโต ฯ  ยท ิ สจฺจา  ทมา  จาคา ฯ  ขนฺตฺยา  ภิยฺโยธ  วิชฺชตีติ  (๒)  
เอตฺถ  ป ฺา  ทโมติ  วุตฺตา ฯ  ทาเนน  ทเมน  สยเมน   
สจฺจวชฺเชนาติ  (๓)  เอตฺถ  อุโปสถกมฺม  ทโมติ  วุตฺต ฯ  อิมสฺม ึ ปน  
สุตฺเต  ขนฺติ  ทโมติ  เวทิตพฺพา ฯ  อุปสโมติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมา  ปุณฺโณติ  โก  ปเนส  ปุณฺโณ ฯ  กสฺมา   
ปเนตฺถ  คนฺตุกาโม  อโหสีติ ฯ  สุนาปรนฺตวาสิโก  เอว  เอโส ฯ  
สาวตฺถิย  ปน  อสปฺปายวิหาร  สลลฺกเฺขตฺวา  ตตฺถ  คนฺตุกาโม 
อโหสิ ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  สุนาปรนฺตรฏเ  กิร  เอกสฺมึ   
วาณิชกคาเม  เอเต  เทฺว  ภาตโร ฯ  เตสุ  กทาจิ  เชฏโ  ป ฺจ   
สกฏสตานิ  คเหตฺวา  ชนปท  คนฺตฺวา  ภณฺฑ  อาหรติ ฯ  กทาจิ   
กนิฏโ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สมเย  กนิฏ  ฆเร  เปตฺวา  เชฏภาติโก   
ป ฺจ  สกฏสตานิ  คเหตฺวา  ชนปทจาริก  จรนฺโต  อนุปุพฺเพน  
สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวนสฺส  นาติทูเร  สกฏสตฺถ  นิวาเสตฺวา   
ภุตฺตปาตราโส  ปรชินปรวุิโต  ผาสุกฏาเน  นิสีทิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  สาวตฺถิวาสิโน  ภุตฺตปาตราสา 
#  ๑  ส.ส.  ๑๕/๖๖๐/๒๔๖   ฯ ขุ.ส.ุ  ๒๕/๓๕๙/๔๑๕   ฯ 
# ๒  ส.ส.  ๑๕/๘๔๕/๓๑๖   ฯ ขุ.ส.ุ  ๒๕/๓๑๑/๓๖๑   ฯ  
#  ๓  ที.ส.ี  ๙/๙๔/๖๘   ฯ     ม.ม.  ๑๓/๒๙๗/๒๙๓   ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 876 

                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๗๖   
 
อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  สุทฺธุตฺตราสงฺคา  คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา   
เยน  พุทฺโธ  เยน  ธมฺโม  เยน  สงฺโฆ ฯ  ตนฺนินฺนา  ตปฺโปณา  
ตปฺปพฺภารา  หุตฺวา  ทกฺขิณทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  เชตวน   
คจฺฉนฺติ ฯ  โส  เต  ทิสฺวา  กห  อิเม  คจฺฉนฺตีติ  เอก   
มนุสฺส  ปุจฺฉิ ฯ  กึ  ตฺว  อยฺย  น  ชานาสิ ฯ  โลเก พุทฺธธมฺม- 
สงฺฆรตนานิ  นาม  อุปฺปนฺนานิ ฯ  อิจฺเจส  มหาชโน  สตฺถ ุ 
สนฺติเก  ธมมฺกถ  โสตุ คจฺฉตีติ ฯ  ตสฺส  พุทฺโธติ  วจน   
ฉวิจมฺมาทีนิ  ฉินฺทิตฺวา  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  อฏาสิ ฯ  อถ   
อตฺตโน  ปรชินปริวุโต  ตาย  ปริสาย  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  
สตฺถุ  มธรุสฺสเรน  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ปริสปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม  
สุตฺวา  ปพฺพชฺชาย  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  อถ  ตถาคเตน  กาล   
วิทิตฺวา  ปริสาย  อุยฺโยชิตาย  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  
สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  ทุติยทิวเส  มณฺฑป  กาเรตฺวา  อาสนานิ   
ป ฺเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  ภุตฺต- 
กิจฺจาวสาเน  ภควา  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ  ภุตฺตปาตราโส 
อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  ภณฺฑาคาริก  ปกโฺกสาเปตฺวา  เอตฺตก   
ธน  วิสฺสชชฺติ  สพฺพ  อาจิกฺขิตฺวา  อิม  สาปเตยฺย  มยฺห   
กนิฏสฺส  เทหีติ  สพฺพ  นิยฺยาเตตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
กมฺมฏานปรายโน  อโหสิ ฯ 
        อถสฺส  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตสฺส  กมฺมฏาน  น    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 877 

                *เลมที่  ๙ ปุณฺโณวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๗๗ 
 
อุปฏาติ ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  อย  ชนปโท  มยฺห  อสปฺปาโย  
ยนฺนูนาห  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  สกฏานเมว  
คจฺเฉยฺยนฺติ  ฯ อถ  ปุพฺพณฺหสมเย  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
สายนฺหสมเย  ปฏิสลลฺานา  วุฏหิตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมฺม 
กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา  สตฺต  สีหนาเท  นทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
เตน  วุตฺต  อถ  โข  อายสฺมา  ปุณฺโณ   ฯเป ฯ  วิหรตีติ  ฯ   
        กตฺถ  ปนาย  วิหาสีติ ฯ  จตูสุ  าเนสุ  วิหาสิ ฯ   
สุนาปรนฺตรฏ  ตาว  ปวิสิตฺวา  อมฺพหฏปพฺพเต  (๑)  นาม   
ปวิสิตฺวา  วาณิชคาม  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  อถ  น  กนิฏภาตา   
ส ฺชานิตฺวา  ภิกฺข  ทตฺวา  ภนฺเต  อ ฺตฺถ  อคนฺตฺวา  อิเธว   
วสถาติ  ปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  ตตฺเถว  วสาเปสิ ฯ   
        ตโต  สมุทฺทคิริวิหาร  นาม  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  อยกนฺต- 
ปาสาเณหิ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กตจงฺกโม  อตฺถิ ฯ  ต  โกจิ  
จงฺกมิตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ ฯ  ตตฺถ  สมุทฺทวีจิโย  อาคนฺตฺวา   
อยกนฺตปาสาเณสุ  ปหริตฺวา  มหาสทฺท  กโรนฺติ ฯ  เถโร   
กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาน  ผาสุวิหาโร  โหตูติ  สมุทฺท   
นิสฺสทฺท  กตฺวา  อธิฏาสิ ฯ   
        ตโต  มาตุลคิรึ  นาม  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  สกุณสงฺโฆ   
อุสฺสนฺโน ฯ  รตฺติ ฺจ  ทิวา  จ  สทฺโท  เอกพทฺโธว  อโหสิ ฯ  
#  ๑  ม.  อชชฺุหตฺถปพฺพเต   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 878 

                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๗๘ 
 
เถโร  อิท  าน  อผาสุกนฺติ  ตโต  มกุลการามวิหาร  นาม   
คโต ฯ  โส  วาณิชคามสฺส  นาติทูโร  นาจฺจาสนฺโน  คมนาคมน- 
สมฺปนฺโน  วิวิตฺโต  อปฺปสทฺโท ฯ  เถโร  อิท  าน  ผาสุกนฺติ   
ตตฺถ  รตฺติฏานทิวาฏานจงฺกมนาทีนิ  กาเรตฺวา  วสฺส   
อุปคจฺฉิ ฯ  เอว  จตูสุ  าเนสุ  วิหาสิ ฯ   
        อเถกทวิส  ตสฺมึเยว  อนฺโตวสฺเส  ป ฺจ  วาณิชกสตานิ   
ปรสมุทฺท  คจฺฉามาติ  นาวาย  ภณฺฑ  ปกฺขิปสุ  นาวา 
โรหนทิวเส  เถรสฺส  กนิฏภาตา  เถร  โภเชตฺวา  เถรสฺส  
สนฺติเก  สิกขฺาปทานิ  คเหตฺวา  วนฺทิตฺวา  คจฺฉนฺโต  ภนฺเต  
มหาสมุทฺโท  นาม  อปฺปเมยฺโย  อเนกนฺตราโย  อเมฺห   
อาวชฺเชยฺยาถาติ  วตฺวา  นาว  อารุหิ  นาวา  อุตฺตมชเวน  
คจฺฉมานา  อ ฺตร  ทีปก  ปาปุณิ ฯ  มนุสฺสา  ปาตราส   
กริสฺสามาติ  ทีปเก  โอติณฺณา ฯ  ตสฺมึ  ทีปเก  (๑)  อ ฺ  กิ ฺจิ   
นตฺถิ ฯ  จนฺทนวนเมว  อโหสิ ฯ   
        อเถโก  วาสิยา  รุกฺข  อาโกเฏตฺวา  โลหิตจนฺทนภาว   
ตฺวา  อาห  โภ  มย  ลาภตฺถาย  ปรสมทฺุท  คจฺฉาม ฯ  อิโต  
จ  อุตฺตริ  ลาโภ  นาม  นตฺถิ ฯ  จตุรงฺคุลมตฺตา  ฆฏิกา   
สตสหสฺส  อคฺฆติ ฯ  หาเรตพฺพกยุตฺต  ภณฺฑ  หาเรตฺวา  จนฺทนสฺส   
ปูเรมาติ ฯ  เต  ตถา  กรึส ุฯ  จนฺทนวเน  อธิวตฺถา  อมนุสฺสา   
#  ๑  ม.  ทีเป   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 879 

                *เลมที่  ๙ ปุณฺโณวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๗๙ 
 
กุชฺฌิตฺวา  อิเมหิ  อมฺหาก  จนฺทนวน  นาสิต ฯ  ฆาเตสฺสาม   
เนติ  จินฺเตตฺวา  อิเธว  ฆาติเตสุ  สพฺพ  วน  เอก  กณุป  ภวิสฺสติ  
สมุทฺทมชฺเฌ  เนส  นาว  โอสีทาเปสฺสามาติ  อาหสุ ฯ  อถ  
เตส  นาว  อารุยฺห  มุหุตฺต  คตกาเลเยว  อุปฺปาทิก  อุฏเปตฺวา   
สยมฺป  เต  อมนุสฺสา  ภยานกานิ  รูปานิ  ทสฺสยึส ุฯ  ภีตา  
มนุสฺสา  อตฺตโน  อตฺตโน  เทวตา  นมสฺสนฺติ ฯ  เถรสฺส  กนฏิโ   
จุลฺลปุณฺณกุฏมฺพิโก  มยหฺ  ภาตา  อวสฺสโย  โหตูติ  เถรสฺส   
นาม  สรมาโน  อฏาสิ ฯ   
        เถโรป  กิร  ตสฺมึเยว  ขเณ  อาวชฺชิตฺวา  ตส  พฺยสนุปฺปตฺตึ   
ตฺวา  เวหาส  อุปฺปติตฺวา  อภิมุเข  อฏาสิ ฯ  อมนุสฺสา   
เถร  ทิสฺวา  อยฺโย  ปุณฺณตฺเถโร  เอตีติ  ปกฺกมึส ุฯ  อุปฺปาทิก   
สนฺนิสีทิ ฯ  เถโร  มา  ภายถาติ  เต  อสฺสาเสตฺวา  กห   
คนฺตุกามตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภนฺเต  อมฺหาก  สกฏานเมว  คจฺฉามาติ   
อาหสุ ฯ  เถโร  นาว  ผเล  อกฺกมิตฺวา  เอเตส  อิจฺฉิตฏาน   
คจฺฉตูติ  อธิฏาสิ ฯ  วาณิชา  สกฏาน  คนฺตฺวา  ต  ปวุตฺตึ   
ปุตฺตทารสฺส  อาโรเจตฺวา  เอถ  เถร  สรณ  คจฺฉามาติ  
ป ฺจสตา  อตฺตโน  ป ฺจมาตุคามสเตหิ  สทฺธึ  ตีสุ  สรเณสุ  
ปติฏาย  อุปาสกตฺต  ปฏิเวเทสุ ฯ  ตโต  นาวาย  ภณฺฑ   
โอตาเรตฺวา  เถรสฺเสก  โกฏาส  กตฺวา  อย  ภนฺเต  ตุมฺหาก   
โกฏาโสติ  อาหสุ ฯ  เถโร  มยฺห  วิสุ โกฏาสกิจฺจ  นตฺถ ิ   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 880 

                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๘๐ 
 
สตฺถา  ปน  ตุเมฺหหิ  ทิฏปุพฺโพติ  น  ทฏิปุพฺโพ  ภนฺเตติ ฯ  
เตน  หิ  อิมนิา  สตฺถุ  มณฺฑลมาฬ  กโรถ ฯ  เอว  สตฺถาร   
ปสฺสิสฺสถาติ ฯ  เต  สาธุ  ภนฺเตติ  เตน  จ  โกฏาเสน  อตฺตโน  
จ  โกฏาเสหิ  มณฺฑลมาฬ  กาตุ อารภึสุ ฯ   
        สตฺถาป  กริ  อารทฺธกาลโต  ปฏาย  ปริโภค  อกาสิ ฯ   
อารกฺขมนุสฺสา  รตฺตึ  โอภาส  ทิสฺวา  มเหสกฺขา  เทวตา   
อตฺถีติ  ส ฺ  กรึสุ ฯ  อุปาสกา  มณฺฑลมาล ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
จ  เสนาสนานิ  นฏิเปตฺวา  ทานสมฺภาร  สชฺเชตฺวา  กต   
ภนฺเต  อเมฺหหิ  อตฺตโน  กิจฺจ ฯ  สตฺถาร  ปกโฺกสถาติ  เถรสฺส  
อาโรเจสุ ฯ  เถโร  สายนฺหสมเย  อิทฺธิยา  สาวตฺถึ  ปตฺวา  
ภนฺเต  พาณิชคามวาสิโน  ตุเมฺห  ทฏ ุกามา ฯ  เตส  อนุกมฺป   
กโรถาติ  ภควนฺต  ยาจิ ฯ  ภควา  อธิวาเสสิ ฯ  เถโร  ภควโต   
อธิวาสน  วิทิตฺวา  สกฏานเมว  ปจฺจาคโต ฯ   
        ภควาป  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ  อานนฺท  เสฺวว   
สุนาปรนฺเต  วาณิชคาเม  ปณฺฑาย  จริสฺสาม ฯ  ตฺว  เอกูน- 
ป ฺจสตาน  ภิกฺขูน  สลาก  เทหีติ ฯ  เถโร  สาธุ  ภนฺเตติ   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาโรเจตฺวา  น  ปณฺฑาย  จาริกา  (๑)   
ภิกฺขู  สลาก  คณฺหนฺตูติ  อาห ฯ  ต  ทิวส  กุณฺฑธานตฺเถโร  
ปม  สลาก  อคฺคเหสิ ฯ  วาณิชคามวาสิโนป  เสฺวว  กริ  สตฺถา   
#  ๑  ม.  น  ปณฺฑจาริกา   ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 881 

                *เลมที่  ๙ ปุณฺโณวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๘๑ 
 
อามิสฺสตีติ  คามมชฺเฌ  มณฺฑป  กตฺวา  ทานคฺค  สชฺชยึส ุฯ  
ภควา  ปาโตว  สรรีปฏชิคฺคน  กตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปวิสิตฺวา  
ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสีทิ ฯ  สกกฺสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน  
อุณฺหมโหสิ ฯ  โส  กึ  อิทนฺติ  อาวชฺเชตฺวา  สตฺถุ  สุนาปรนฺต- 
คมน  ทิสฺวา  วิสฺสุกมฺม  (๑)  อามนฺเตสิ  ตาต  อชชฺ  ภควา  
ติมตฺตานิ(๒)  โยชนสตานิ  ปณฺฑาจาร  กริสฺสติ ฯ  ป ฺจ  กูฏา- 
คารสตานิ  มาเปตฺวา  เชตวนทฺวารโกฏกมตฺถเก  คมนสชฺชานิ  
กตฺวา  เปหีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ภควโต  กูฏาคาร  
จตุมุข  อโหสิ ฯ  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  ทฺวิมุขานิ ฯ  เสสานิ  
เอกมุขานิ ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม  ปฏิปาฏยิา  ปต- 
กูฏาคาเรสุ  วรกูฏาคาร  ปาวิสิ ฯ  เทฺว  อคฺคสาวเก  อาทึ   
กตฺวา  เอกูนป ฺจภิกฺขุสตานิป  กูฏาคาร  คนฺตฺวา  นสิินฺนา  อเหสุ ฯ  
เอก  ตุจฺฉกูฏาคาร  อโหสิ  ฯ  ป ฺจป  กูฏาคารสตานิ  อากาเส  
อุปฺปตึสุ  ฯ   
        สตฺถา  สจฺจพนฺธปพฺพต  นาม  ปตฺวา  กูฏาคาร  อากาเส   
เปสิ ฯ  (๓)  ตสฺมึ  ปพฺพเต  สจฺจพนฺโธ  นาม  มิจฺฉาทิฏ ิกตาปโส  
มหาชน  มิจฺฉาทิฏ ึ  อุคฺคณฺหาเปนฺโต  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  หุตฺวาว   
วสติ ฯ  อพฺภนฺตเร  จสฺส อนฺโตจาฏิย  ปทีโป  วิย  อรหตฺตสฺส   
อุปนิสฺสโย  ชลติ ฯ  ต  ทสิฺวา  ธมฺมสฺส กเถสฺสามีติ  คนฺตฺวา   
# ๑  ม.  วิสุกมฺม   ฯ   ๒  ม.  ตึสมตฺตานิ   ฯ  ๓  สี. ม.  เปตฺวา   ฯ  
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                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๘๒ 
 
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตาปโส  เทสนาปริโยสาเน  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
มคฺเคเนวาสฺส  อภิ ฺา  อาคตา ฯ  เอหิภิกฺขุ  หุตฺวา  อิทฺธิมย- 
ปตฺตจีวรธโร  กฏูาคาร  ปาวิสิ ฯ   
        ภควา  กูฏาคารคเตหิ  ป ฺจภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  วาณิชคาม  
คนฺตฺวา  กฏูาคารานิ  อทิสฺสมานกานิ  กตฺวา  วาณิชคาม   
ปาวิสิ ฯ  วาณิชา  พุทฺธปปฺมุขสฺส  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  มหาทาน  
ทตฺวา  สตฺถาร  มกุลการาม  นยึส ุฯ  สตฺถา  มณฺฑลมาฬ   
ปาวิสิ ฯ  มหาชโน  ยาว  สตฺถา  ภตฺตทรถ  ปฏิปสสฺมฺเภติ  
ตาว  ปาตราส  กตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  สมาทาย  พหุ  คนฺธ- 
 ฺจ  ปุปฺผ ฺจ  อาทาย  ธมมฺสฺสวนตฺถาย  อาราม  ปจฺจาคมาสิ ฯ  
สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  มหาชนสฺส  พนฺธนโมกฺโข  ชาโต ฯ   
มหนฺต  พุทฺธโกลาหล  อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  มหาชนสฺส  สงฺคหตฺถ  กติปาห  ตตฺเถว  วสิ ฯ   
อรุณ  ปน  มหาคนฺธกุฏิยเยว  อุฏเปสิ ฯ  ตตฺถ  กติปาห  
วสิตฺวา  วาณิชคาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ตฺว  อิเธว  วสาหีติ   
ปุณฺณตฺเถร  นิวตฺเตตฺวา  อนฺตเรน  นมิฺมทานที  นาม  อตฺถิ  
ตสฺสา  ตีร  อคมาสิ  นิมฺมทานาคราชา   สตฺถ ุ ปจฺจุคฺคมน   
กตฺวา  นาคภวน  ปเวเสตฺวา  ติณฺณ  รตนาน  สกฺการ   
อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ธมฺม  กเถตฺวา  นาคภวนา  นิกฺขมิ ฯ   
โส  มยฺห  ภนฺเต  ปริจริตพฺพ  เทถาติ  ยาจิ ฯ  ภควา    
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                *เลมที่  ๙ ปุณฺโณวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๘๓ 
 
นิมฺมทานทีตีเร  ปทเจติย  ทสฺเสสิ ฯ  ต  วีจีสุ  อาคตาสุ  ปธียติ     
คตาสุ  วิวรียติ  (๔)  มหาสกฺการปฺปตฺต  อโหสิ ฯ  สตฺถา  ตโต  นิกฺขมฺม  
สจฺจพนฺธปพฺพต  คนฺตฺวา  สจฺจพนฺธ  อาห  ตยา  มหาชโน  
อปายมคฺเค  โอตาริโต ฯ  ตฺว  อิเธว  วิสตฺวา  เอเตส  ลทฺธึ   
วิสฺสชฺชาเปตฺวา  นิพฺพานมคฺเค  ปติฏาเปหีติ ฯ  โสป  ปริจริตพฺพ   
ยาจิ ฯ  สตฺถา  ฆนปฏ ิปาสาเณ  อลฺลมตฺติกปณฺฑมฺหิ  ล ฺฉน  
วิย  ปทเจติย  ทสฺเสสิ ฯ  ตโต  เชตวนเมว  คโต ฯ  เอตมตฺถ   
สนฺธาย  เตเนวนฺตรวสฺเสนาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ปรินิพฺพายีติ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ   
มหาชโน  เถรสฺส  สตฺต  ทิวสานิ  สรรีปูช  กตฺวา  พหูนิ  
คนฺธกฏานิ  สโมธาเนตฺวา  สรีร  ฌาเปตฺวา  ธาตุโย  อาทาย   
เจติย  อกาสิ ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขูติ  เถรสฺส  อาฬาหเน  
 ิตภิกฺขู ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                ปุณฺโณวาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ตติย   ฯ 
                                        __________________   
#  ๑  ม.  ทิสสฺติ   ฯ  
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                                        *เลมที่  ๙  หนา  ๘๘๔ 
 
                                        นนฺทโกวาทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  นนทฺโกวาทสุตฺต ฯ  ตตฺถ  เตน  โข   
ปน  สมเยนาติ  ภควา  มหาปชาปติยา  ยาจิโต  ภิกฺขุนิสงฺฆ   
อุยฺโยเชตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาเตตฺวา  เถรา  ภิกฺขู  วาเรน  
ภิกฺขุนิโย  โอวทนฺตูติ  สงฺฆสฺส  ภาร  อกาสิ ฯ  ต  สนฺธาเยต   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปรยิาเยนาติ  วาเรน  น  อิจฺฉตีติ  อตฺตโน  
วาเร  สมฺปตฺเต  ทูร  คาม  วา  คนฺตฺวา  สูจิกมฺมาทีนิ  วา   
อารภิตฺวา  อย  นามสฺส  ปป ฺโจติ  (๑)  วทาเปสิ ฯ  อิม  ปน  
ปริยาเยน  โอวาท  ภควา  นนฺทกตฺเถรสฺเสว  การณา  อกาสิ ฯ   
กสฺมา ฯ  อิมาส  หิ  ภิกฺขุนีน  เถร  ทิสวฺา  จิตฺต  เอกคฺค  
โหติ  ปสีทติ ฯ  เตน  ตา  เถรสฺส  โอวาท  สมฺปฏิจฺฉิตุกามา  
ธมฺมกถ  โสตุกามา ฯ  ตสฺมา  ภควา  นนฺทโก  อตฺตโน  วาเร   
สมฺปตฺเตว  โอวาท  ทสฺสติ ฯ  ธมฺมกถ  กเถสฺสตีติ  วาเรน  
โอวาท  อกาสิ ฯ  เถโร  ปน  อตฺตโน  วาร  น  กโรติ  
กสฺมาติ  เจ ฯ  ตา  กริ  ภิกขฺุนิโย  ปุพฺเพ  เถรสฺส  ชมฺพุทีเป  
รชฺช  กาเรนฺตสฺส  โอโรธา  อเหสุ ฯ  เถโร  ปุพฺเพนิวาสาเณน   
การณ  ตฺวา  จินฺเตสิ  ม  อิมสฺส  ภิกฺขุนิสงฺฆสฺส  มชฺเฌ   
นิสินฺน  อุปมาโย  จ  การณานิ  จ  อาหริตฺวา  ธมฺม  กถยมาน  
ทิสฺวา  อ ฺโ  ปุพฺเพนิวาสาณลาภี  ภิกฺขุ  อิม  การณ   
#  ๑  ม.  สมปฺตฺโตติ   ฯ  
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        *เลมที่  ๙  นนฺทโกวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๘๕ 
 
โอโลเกตฺวา  อายสฺมา  นนฺทโก  ยาวชชฺทิวสาป  โอโรเธ  น   
วิสฺสชฺเชติ ฯ  โสภตายสฺมา  โอโรธปรวุิโตติ  วตฺตพฺพ  ม ฺเยฺยาติ ฯ  
เอตมตฺถ  สมฺปสฺสมาโน  เถโร  อตฺตโน  วาร  น  กโรติ ฯ   
อิมาส ฺจ  กริ  ภิกฺขุนีน  เถรสฺเสว  ธมมฺเทสนา  สปฺปายา  
ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  นนฺทก   
อามนฺเตสิ ฯ   
        ตาส  ปน  ภิกฺขุนีน  ปุพฺเพ  ตสฺส  โอโรธภาวชานนตฺถ  
อิท  วตฺถุ   ฯ 
        ปุพฺเพ  กิร  พาราณสิย  ป ฺจ  ทาสสตานิ  จ  ป ฺจ   
ทาสิสตานิ  จาติ  ชงฺฆสหสฺส  เอกโตว  กมฺม  กตฺวา  เอกสฺมึ   
าเน  วสิ ฯ  อย  นนฺทกตฺเถโร  ตสฺม ึ กาเล  เชฏกทาโส   
โหติ ฯ  โคตมี  เชฏกทาสี.  สา  เชฏกทาสสฺส  ปาทปริจาริกา   
อโหสิ  ปณฺฑิตา  พฺยตฺตา ฯ  ชงฺฆสหสฺสมฺป  ปุ ฺกมฺม  กโรนฺต   
เอกโต  กโรติ ฯ  อถ  วสฺสูปนายิกสมเย  ป ฺจ  ปจฺเจกพุทฺธา  
ฉนฺทมูลกปพฺภารโต  อิสิปตเน  โอตริตฺวา  นคเร  ปณฺฑาย   
จริตฺวา  อิสิปตนเมว  คนฺตฺวา  วสฺสูปนายิกกุฏิยา  อตฺถาย   
หตฺถกมฺม  ยาจิสฺสามาติ  จีวร  ปารุปตฺวา  สายนฺหสมเย  นคร   
ปวิสิตฺวา  เสฏ ิสฺส  ฆรทวฺาเร  อฏสุ ฯ  เชฏกทาสี  กฏุึ   
คเหตฺวา  อุทกติตฺถ  คจฺฉนฺตี  ปจฺเจกพุทฺเธ  นคร  ปวิสนฺเต   
อทฺทส ฯ  เสฏ ี  เตส  อาคตการณ  สุตฺวา  อมฺหาก  โอกาโส    
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                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๘๖ 
 
นตฺถิ  คจฺฉนฺตูติ  อาห ฯ   
        อถ  เต  นครา  นิกฺขมนฺเต  เชฏกทาสี  กุฏ  คเหตฺวา   
ปวิสนฺตี  ทิสวฺา  กุฏ  โอตาเรตฺวา  วนฺทิตฺวา  โอนเมตฺวา  มุข  
ปธาย  อยฺยา  นคร  ปวิฏมตฺตาว  นิกฺขนฺตา ฯ  กึ  นุ  โขติ   
ปุจฺฉิ ฯ  วสฺสูปนายิกกุฏิยา  หตฺถกมฺม  ยาจิตุ  อาคมิมฺหาติ ฯ   
ลทฺธ  ภนฺเตติ  น  ลทฺธ  อุปาสิเกติ ฯ  กึ  ปเนสา  กฏุิ   
อิสฺสเรเหว  กาตพฺพา ฯ  ทุคฺคเตหิ  สกฺกา  กาตุนฺติ ฯ  เยน  เกนจิ  
สกฺกาติ ฯ  สาธุ  ภนฺเต  มย  กริสฺสาม ฯ  เสฺว  มยฺห  ภิกฺข   
คณฺหถาติ  นิมนฺเตตฺวา  อุทก  เนตฺวา  ปุน  กฏุึ  คเหตฺวา  
อาคมฺม  ติตฺถมคฺเค  ตฺวา  อาคตา  อวเสสทาสิโย  เอตฺเถว   
โหถาติ  วตฺวา  สพฺพาส  อาคตกาเล  อาห  อมฺมา  กึ   
นิจฺจเมว  ปรสฺส  ทาสกมฺม  กริสฺสถ ฯ  อุทาหุ  ทาสภาวโต  
มุจฺจิตุ  อิจฺฉถาติ ฯ  อชฺเชว  มุจฺจิตุมิจฺฉาม  อยฺเยติ ฯ  ยท ิ เอว   
มยา  ป ฺจ  ปจฺเจกพุทฺธา  หตฺถกมฺม  อลภนฺตา  สฺวาตนาย  
นิมนฺติตา ฯ  ตุมฺหาก  สามิเกหิ  เอกทิวส  หตฺถกมฺม  ทาเปถาติ ฯ   
ตา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สาย  อฏวิโต  อาคตกาเล  สามิกาน   
อาโรเจสุ ฯ  เต  สาธูติ  เชฏกทาสสฺส  เคหทฺวาเร  สนฺนิปตึสุ ฯ   
        อถ  เน  เชฏกทาสี  สฺวาตนาย  (๑)  ปจฺเจกพุทฺธาน   
หตฺถกมฺม  เทถาติ  อานิสส  อาจิกฺขิตฺวา  เยป  น  กาตุกามา  
เต  คาเฬฺหน  โอวาเทน  ตชฺเชตฺวา  ปฏจฺิฉาเปสิ ฯ  สา   
#  ๑  ม.  เสฺว  ตาตา   ฯ  
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        *เลมที่  ๙  นนฺทโกวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๘๗ 
 
ปุนทิวเส  ปจฺเจกพุทฺธาน  ภตฺต  ทตฺวา  สพฺเพส  ทาสปุตฺตาน   
ส ฺ  อทาสิ ฯ  เต  ตาวเทว  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ทพฺพสมฺภาเร   
สโมธาเนตฺวา  สต  สต  หุตฺวา  เอเกกกุฏึ  เอเกกจงฺกมนาทิ- 
ปริวาร  กตฺวา  ม ฺจปปานียปริโภชนียาทีนิ  เปตฺวา  ปจฺเจก- 
พุทฺเธ  เตมาส  ตตฺถ  วสนตฺถาย  ปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  วารภิกฺข   
ปฏเปสุ ฯ  โย  อตฺตโน  วารทิวเส  น  สกฺโกติ ฯ  ตสฺส  เชฏกทาสี  
สกเคหโต  อาหริตฺวา  เทติ ฯ  เอว  เตมาส  ชคฺคิตฺวา  เชฏกทาสี   
เอเกก  ทาส  เอเกก  สาฏก  วิสฺสชชฺาเปสิ ฯ  ป ฺจ  ถลูสาฏก- 
สตานิ  อเหสุ ฯ  ตานิ  ปรวิตฺตาเปตฺวา  ป ฺจนฺน  ปจฺเจก- 
พุทฺธาน  ติจีวรานิ  กตฺวา  อทาสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  ยถาผาสุก  
อคมสุ ฯ  ตมฺป  ชงฺฆสหสฺส  เอกโต  กสุล  กตฺวา  กายสฺส  
เภทา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  ตานิ  ป ฺจ  มาตุคามสตานิ  
กาเลน  กาล  เตส  ป ฺจนฺน  ปุริสสตาน  เคเห  โหนฺติ ฯ   
กาเลน  กาล  สพฺพาป  เชฏฐกทาสปุตฺโต  เทวโลกา  จวิตฺวา  ราชกุเล 
นิพฺพตฺโต ฯ  ตาป  ป ฺจสตา  เทวก ฺา  มหาโภคกุเลสุ   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตสฺส  รชฺเช   ิตสฺส  เคห  อคมสุ ฯ  เอเตน  
นิยาเมน  สสรนฺติโย  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  โกลิยนคเร  จ   
เทวทหนคเร  จ  ขตฺติยกุเลสุ  นิพฺพตฺตา ฯ   
        นนฺทกตฺเถโร  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต ฯ  เชฏกทาสิ- 
ธีตา  วย  อาคมฺม  สุทฺโธทนมหาราชสฺส  อคฺคมเหสิฏาเน    
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                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๘๘ 
 
 ิตา ฯ  อิตราป  เตส  เตส  ราชปุตฺตานเยว  ฆร  คตา ฯ  
ตาส  สามิกา  ป ฺจสตา  ราชกุมารา  อุทกจุมฺพฏกลเห  สตฺถ ุ  
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปพฺพชิตา ฯ  ราชธีตโร  เตส  อุกฺกณฺนตฺถ  
สาสน  เปเสสุ ฯ  เต  อุกกฺณฺ ิเต  ภควา  กุณาลทห  เนตฺวา   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปตฺวา  มหาสมยทิวเส  อรหตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ 
ตาป  ป ฺจสตา  ราชธีตโร  นกิฺขมิตฺวา  มหาปชาปติยา  สนฺติเก   
ปพฺพชึสุ ฯ  อยมายสฺมา  นนฺทโก  เอตาว  ตา  ภิกฺขุนิโยติ  เอวเมต   
วตฺถุ  ทีเปตพฺพ ฯ   
        ราชการาโมติ  ปเสนทินา  การิโต  นครสฺส  ทกฺขิณ- 
ทิสาภาเค  ถปูารามสทิเส  าเน  วิหาโร ฯ   
        สมฺมปปฺ ฺาย  สุทิฏนฺติ  เหตุนา  การเณน  วิปสฺสนา- 
ป ฺาย  ยาถาวสรสโต  ทิฏ ฯ   
        ตชชฺ  ตชฺชนฺติ  ตสภาว  ตสภาว ฯ  อตฺถโต  ปน  ต  ต   
ปจฺจย  ปฏิจฺจ  ตา  ตา  เวทนา  อุปฺปชชฺนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ปเควสฺส  ฉายาติ  มูลาทีนิ  นิสฺสาย  นิพฺพตฺตา  ฉายา   
ปมตรเยว  อนิจฺจา ฯ   
        อนุปหจฺจาติ  อนุปหนิตฺวา ฯ  ตตฺถ  มส  ปณฺฑ  ปณฺฑ   
กตฺวา  จมฺม  อลฺลิยาเปนฺโต  มสกาย  อุปหนติ  นาม  ฯ  จมฺม  
พทฺธ  พทฺธ  กตฺวา(๑)  มเส  อลลฺิยาเปนฺโต  จมฺมกาย  อุปหนติ    
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        *เลมที่  ๙  นนฺทโกวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๘๙ 
 
นาม  ฯ  เอว  อกตฺวา ฯ  วิลิมสนฺหารุพนฺธนนฺติ  สพฺพจมฺเมลคฺค- 
วิลีปนมสเมว ฯ  อนฺตรากิเลสสโยชนพนฺธนนฺติ  สพฺพ  อนฺตร- 
กิเลสเมว(๑)  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ 
        สตฺต  โข  ปนิเมติ  กสฺมา  อาหาติ ฯ  ยา  หิ  เอสา   
ป ฺา  กิเลเส  ฉินฺทตีติ  วุตฺตา ฯ  สา  น  เอกิกาว   
อตฺตโน  ธมมฺตาย  ฉินฺทิตุ สกฺโกติ ฯ  ยถา  ปน  กุารี  น   
อตฺตโน  ธมมฺตาย  เฉชฺช  ฉินฺทติ ฯ  ปรุิสสฺส  ตชฺช  วายาม   
ปฏิจฺเจว  ฉินฺทติ ฯ  เอว  น  วินา  ฉหิ  โพชฺฌงฺเคหิ  ป ฺา   
กิเลเส  ฉินฺทตุิ สกฺโกติ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  เตน  หีติ  เยน  
การเณน  ตยา  ฉ  อชฌฺตฺติกานิ  อายตนานิ  ฉ  พาหิรานิ   
ฉ  วิ ฺาณกาเย ฯ  ทีโปปม ฯ  รุกโฺขปม ฯ  คาวูปม ฺจ  ทสฺเสตฺวา   
สตฺตหิ  โพชฌฺงฺเคหิ  อาสวกฺขเยน  เทสนา  นิฏปตา   เตน   
การเณน  ตฺว  เสฺวป  ตา  ภิกฺขุนิโย  เตเนว  โอวาเทน   
โอวเทยฺยาสีติ ฯ   
        สา  โสตาปนฺนาติ  ยา  สา  คุเณหิ  สพฺพปจฺฉิมิกา ฯ  สา   
โสตาปนฺนา ฯ  เสสา  ปน  สกทาคามิอนาคามินิโย  จ   
ขีณาสวา  จ ฯ  ยท ิ เอว  กถ  ปริปุณฺณสงฺกปฺปาติ ฯ   
อชฺฌาสยปาริปูริยา ฯ  ยสฺสา  หิ  ภิกขฺุนิยา  เอวมโหสิ  กทา   
นุ  โข  อห  อยฺยสฺส  นนทฺกสฺส  ธมฺมเทสน  สุณนฺตี  ตสฺมิ ฺเว    
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                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๙๐ 
 
อาสเน  โสตาปตฺติผล  สจฺฉิกเรยฺยนฺติ ฯ  สา  โสตาปตฺติผล   
สจฺฉากาสิ ฯ  ยสฺสา  อโหสิ  สกทาคามิผล  อนาคามิผล   
อรหตฺตนฺติ ฯ  สา  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  เตนาห  ภควา   
อตฺตมนา  เจว  ปริปุณฺณสงฺกปฺปา  จาติ ฯ   
                นนฺทโกวาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                ____________   
 
                        ราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ราหุโลวาทสุตฺต ฯ  (๑)  ตตฺถ  วิมุตฺติ- 
ปริปาจนียาติ  วิมุตฺตึ  ปรปิาเจนฺตีติ  วิมุตฺติปริปาจนียา ฯ  ธมฺมาติ   
ปณฺณรส  ธมฺมา ฯ  เต  สทฺธินฺทฺริยาทีน  วิสุทฺธิการณวเสน  
เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺต  เหต   
        อสฺสทฺเธ  ปุคฺคเล  ปริวชฺชยโต  สทฺเธ  ปุคฺคเล  เสวโต   
ภชโต  ปยิรปุาสโต  ปสาทนีเย  สุตฺตนฺเต  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ   
ตีหากาเรหิ  สทฺธินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ  กสุีเต  ปุคฺคเล  ปริวชชฺยโต   
อารทฺธวีริเย  ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  สมฺมปฺปธาเน   
ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหากาเรหิ  วีริยนิฺทฺริย  วิสุชฌฺติ ฯ   
มุฏสฺสติปุคฺคเล  ปริวชชฺยโต  อุปฏ ิตสฺสติ  ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต   
ปยิรุปาสโต  สติปฏาเน  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหากาเรหิ    
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                        *เลมที่  ๙  ราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๙๑ 
 
สตินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ  อสมาหิเต  ปุคฺคเล  ปริวชชฺยโต  สมาหิเต   
ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  ฌานวิโมกฺเข  ปจฺจเวกฺขโต   
อิเมหิ  ตีหากาเรหิ  สมาธินฺทฺริย  วิสุชฌฺติ ฯ  ทุปฺป ฺเ  ปุคฺคเล   
ปริวชฺชยโต  ป ฺวนฺเต  ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต   
คมฺภีราณจริย  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหากาเรหิ  ป ฺ ินฺทฺริย   
วิสุชฺฌติ ฯ  อิติ  อิเม  ป ฺจ  ปุคฺคเล  ปรวิชฺชยโต  ป ฺจ  ปุคฺคเล  
เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  สุตฺตนฺตกฺขนฺเธ  ปจฺจเวกฺขโต 
อิเมหิ  ปณฺณรสหิ  อากาเรหิ  อิมานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  
วิสุชฺฌนฺตีติ ฯ(๒)   
        อปเรป  ปณฺณรสธมมฺา  วิมุตฺติปริปาจนียา  สทฺธาทีนิ   
ป ฺจิมานิ  อินฺทฺริยานิ ฯ  อนิจฺจส ฺาติ  อิมา  ป ฺจ  นิพฺเพธ- 
ภาคิยา  ส ฺา ฯ  เมฆิยตฺเถรสฺส  กถติา  กลฺยาณมิตฺตตาทโย   
ป ฺจธมฺมาติ ฯ  กาย  ปน  เวลาย  ภควโต  เอตทโหสีติ ฯ   
ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺตสฺส ฯ   
        อเนกาน  เทวตาสหสฺสานนฺติ  (๓)  อายสฺมตา  ราหุเลน   
ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ปาทมูเล  ปาลิตนาคราชกาเล  ปตฺถน   
เปนฺเตน  สทฺธึ  ปตฺถน  ปตเทวตาเยว ฯ  ตาสุ  ปน  กาจิ  
ภูมฏกา  เทวตา ฯ  กาจิ  อนฺตลิกฺขกา ฯ  กาจิ  จาตุ- 
มหาราชิกา ฯ  กาจิ  เทวโลเม.  กาจิ  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺตา ฯ    
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                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๙๒ 
 
อิมสฺมึ  ปน  ทิวเส  สพฺพา  เอกฏาเน  อนฺธวนสฺมิ ฺเว   
สนฺนิปติตา ฯ  ธมฺมจกฺขุนฺติ  อุปาลิโอวาท  (๑)  ทีฆนขสุตฺเตสุ  (๒)  (๓)  
ปมมคฺโค  ธมฺมจกฺขุนฺติ  วุตฺโต ฯ  พฺรหฺมายุสุตฺเต(๔)  ตีณิ  
ผลานิ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  จตฺตาโร  มคฺคา  จตฺตาริ  จ  ผลานิ   
ธมฺมจกฺขุนฺติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ตตฺถ  หิ  กาจิ  เทวตา  โสตาปนฺนา   
อเหสุ ฯ  กาจิ  สกทาคามี ฯ  อนาคามี ฯ  ขีณาสวา ฯ  ตาส ฺจ  
ปน  เทวตาน  เอตฺตกาติ  คณนวเสน  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        ราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        ป ฺจม ฯ 
 
                                ฉฉกฺกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ฉฉกฺกสุตฺต ฯ  ตตฺถ  อาทิกลฺยาณนฺติ   
อาทิมฺหิ  กลยฺาณ  ภทฺทก  นิทฺโทส  กตฺวา  เทเสสฺสามิ ฯ   
มชฺฌปรโิยสาเนสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  ภควา  อรยิวส  นวหิ  
มหาสติปฏาน  สตฺตหิ ฯ  มหาอสฺสปุร  สตฺตหิ  ปเทหิ  โถเมสิ ฯ   
อิม  ปน  สุตฺต  นวหิ  ปเทหิ  โถเมสิ ฯ   
        เวทิตพฺพานีติ  สห  วิปสฺสนามคฺเคน  ชานิตพฺพานิ ฯ   
มนายตเนน  เตภูมกจิตฺตเมว  กถิต ฯ  ธมฺมายตเนน  พหิทฺธา    
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                        *เลมที่  ๙  ฉฉกฺกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๙๓ 
 
เตภูมกธมฺมา  จ ฯ  มโนวิ ฺาเณเนว  เปตฺวา  ทฺวิป ฺจ- 
วิ ฺาณานิ  เสส  พาวีสติวิธ  โลกิยวิปากจิตฺต ฯ  ผสฺสเวทนา   
ยถาวุตฺตวิปากวิ ฺาณสมฺปยุตฺตาว ฯ  ตณฺหาติ  วิปากเวทนา 
ปจฺจยา  ชวนกฺขเณ  อุปฺปนฺนตณฺหา ฯ   
        จกฺขุ  อตฺตาติ  ปาฏิเยกฺโก  อนุสนฺธิ ฯ  เหฏา  กถิตาน   
หิ  ทฺวินฺน  สจฺจาน  อนตฺตภาวทสฺสนตฺถ  อย  เทสนา   
อารทฺธา ฯ  ตตฺต  น  อุปปชฺชตีติ  น  ยุชฺชติ ฯ  เวตีติ  วิคจฺฉติ   
นิรุชฺฌติ ฯ   
        อย  โข  ปน  ภิกฺขเวติ  อยมฺป  ปาฏิเยกฺโก  อนสุนฺธิ ฯ  
อย  หิ  เทสนา  ติณฺณ  คาหาน  วเสน  วฏฏ  ทสฺเสตุ  อารทฺธา ฯ  
ทุกฺข  สมุทโยติ  ทฺวินฺน  สจฺจาน  วเสน  วฏฏ  ทสฺเสตุนฺติป   
วทนฺติเยว ฯ  เอต  มมาติอาทีสุ  ตณฺหามานทิฏ ิคาหา  จ 
เวทิตพฺพา ฯ  สมนุปสฺสตีติ  คาหตฺตยวเสน  ปสฺสติ ฯ 
        เอว  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ติณฺณ  คาหาน   
ปฏิปกฺขวเสน  นิโรโธ  มคฺโคติ  อิเมส  วา  ทฺวินฺน  สจฺจาน   
วเสน  วิวฏฏ  ทสฺเสตุ อย  โข  ปนาติอาทิมาห ฯ  เนต  มมาติ 
อาทีนิ  ตณฺหาทีน  ปฏิเสธวจนานิ ฯ  สมนุปสฺสตีติ  อนิจฺจ   
ทุกฺข  อนตฺตาติ  ปสฺสติ ฯ   
        เอว  วิวฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ติณฺณ  อนุสยาน  วเสน   
ปุน  วฏฏ  ทสฺเสตุ  จกฺขุ ฺจ  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
อภินนฺทตีติอาทีนิ  ตณฺหาทิฏ ิวเสเนว  วุตฺตานิ ฯ  อนุเสตีติ    
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                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๙๔ 
 
อปฺปหีโน  โหติ ฯ  ทุกฺขสฺสาติ  วฏฏทุกฺขกิเลสทุกฺขสฺส ฯ   
        เอว  ติณฺณ  อนุสยาน  วเสน  วฏฏ  กเถตฺวา  อิทานิ   
เตส  ปฏิกฺเขปวเสน  วิวฏฏ  ทสฺเสนฺโต  ปุน  จกฺขุ ฺจาติ- 
อาทิมาห ฯ  อวิชฺช  ปหายาติ  วฏฏมลูกิ  อวิชชฺ  ชหิตฺวา ฯ 
วิชฺชนฺติ  อรหตฺตมคฺควิชฺช  อุปฺปาเทตฺวา ฯ   
        านเมต  วิชชฺตีติ  เอตฺตเกเนว  กถามคฺเคน  วฏฏวิวฏฏวเสน   
เทสน  มตฺถก  ปาเปตฺวา  ปุน  ตเทว  สมฺปณฺเทตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
เอว  ปสฺส  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  สฏ ิมตฺตาน  ภิกฺขูนนฺติ   
เอตฺถ  อนจฺฉริยเมต ฯ  ย  สยเมว  ตถาคเต  เทเสนฺเต  สฏ ิ  ภิกขฺู   
อรหตฺต  ปตฺตา ฯ  อิม  หิ  สุตฺต  ธมฺมเสนาปติมฺหิ   กเถนฺเตป  
สฏ ิ  ภิกฺขู  อรหตฺต  ปตฺตา ฯ  มหาโมคฺคลฺลาเน  กเถนฺเตป  
อสีติมหาเถเรสุ  กเถนฺเตสุป  ปตฺตา  เอว ฯ  เอตมฺป  อนจฺฉริย ฯ 
มหาภิ ฺปฺปตฺตา  หิ  เต  สาวกา ฯ   
        อปรภาเค  ปน  ตามฺพปณฺณิทีเป  มาเลยฺยเทวตฺเถโร   นาม  
เหฏา  โลหปาสาเท  อิม  สุตฺต  กเถสิ ฯ  ตทาป  สฏ ิ  ภิกฺขู   
อรหตฺต  ปตฺตา ฯ  ยถา  จ  โลหปาสาเท  เอว  เถโร  มหามณฺฑเป 
อิม  สุตฺต  กเถสิ ฯ  มหาวิหารา  นิกฺขมิตฺวา  ปน  เถโร 
เจติยปพฺพต  คโต ฯ  ตตฺถาป  กเถสิ ฯ  ตโต  สากิยวงฺกวิหาเร (๒)   
กูฏาลิวิหาเร ฯ  อนฺตรโสพฺเภ ฯ  มุตฺตงฺคเณ (๓) ปาตกปพฺพเต (๔)  ปาจินฆรเก ฯ   
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                        *เลมที่  ๙  ฉฉกฺกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๙๕ 
 
ทีฆวาปย ฯ  โลกนฺทเร ฯ  โนมณฺฑลตเล   กเถสิ ฯ  เตสุป  าเนสุ   
สฏ ิ  สฏ ิ  ภิกฺขู  อรหตฺต  ปตฺตา ฯ  ตโต  นิกฺขมตฺิวา  ปน  
เถโร  จิตฺตลปพฺพต  คโต ฯ  ตทา  จ  จิตฺตลปพฺพตวิหาเร  
อติเรกสฏ ิวสฺโส  มหาเถโร ฯ  โปกฺขรณิย  กุรุวกติตฺถ   
นาม  ปฏิจฺฉนฺนฏาน  อตฺถิ ฯ  ตตฺถ  เถโร  นฺหายิสสฺามีติ  
โอติณฺโณ ฯ  เทวตฺเถโร  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  นหฺาเปมิ   
ภนฺเตติ  อาห ฯ  เถโร  ปฏสินฺถาเรเนว  มาเลยฺยเทโว  นาม   
อตฺถีติ  วทนฺติ ฯ  โส  อย  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  ตฺว  เทโวติ   
อาห ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  สฏ ิวสฺสสทฺธาน  เม  อาวุโส  โกจิ  
สรีร  หตฺเถน  ผุสิตุ  นาม  น  ลภติ ฯ  ตฺว  ปน  นฺหาเปหีติ   
อุตฺตริตฺวา  ตีเร  นิสีท ิฯ   
        เถโร  สพฺพมฺป  หตฺถปาทาทิปริกมฺม  กตฺวา  มหาเถร  
นฺหาเปสิ ฯ  ตทิวส ฺจ  ธมฺมสฺสวนทิวโส  โหติ ฯ  อถ  มหาเถโร  
เทว  อมฺหาก  ธมฺมทาน  ทาตุ  วฏฏตีติ  อาห ฯ  เถโร  สาธุ   
ภนฺเตติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อตฺถงฺคเต  สูริเย  ธมฺมสฺสวน  โฆเสสุ ฯ 
อติกฺกนฺตสฏ ิวสฺสาว  สฏ ิ  มหาเถรา  ธมฺมสฺสวนตฺถ  อาคมึสุ ฯ  
เทวตฺเถโร  สรภาณาวสาเน  อิม  สุตฺต  อารภิ ฯ  สุตฺตนฺต- 
ปริโยสาเน  สฏ ิ  มหาเถรา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  ตโต   
ติสฺสมหาวิหาร  คนฺตฺวา  กเถสิ ฯ  ตสฺมิมฺป  สฏ ิ  เถรา ฯ  ตโต   
นาคมหาวิหาเร  กาฬกจฺฉคาเม  กเถสิ ฯ  ตสฺมิมฺป  สฏ ิ  เถรา ฯ    
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                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๙๖ 
 
ตโต  กลฺยาณึ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  จาตุทฺทเส  เหฏาปาสาเท   
กเถสิ ฯ  ตสฺมิมฺป  สฏ ิ  เถรา ฯ  อุโปสถทิวเส  อุปริปาสาเท   
กเถสิ ฯ  ตสฺมิมฺป  สฏ ิ  เถราติ  เอว  เทวตฺเถเรเยว  อิท  สุตฺต  
กเถนฺเต  สฏ ิฏาเนสุ  สฏ ิ  สฏ ิ  ชนา  อรหตฺต  ปตฺตา ฯ   
        อมฺพิลกาฬกวิหาเร  ปน  ติปฏกจุลฺลนาคตฺเถเร  อิม  สุตฺต   
กเถนฺเต  มนสฺุสปริสา  คาวุต  อโหสิ ฯ  เทวปริสา  โยชนิกา ฯ  
สุตฺตปริโยสาเน  สหสฺสภิกฺขู  อรหตฺต  ปตฺตา ฯ  เทเวสุ  ปน   
คโต  ตโต  เอเกโกว(๔)  ปุถุชชฺโน  อโหสีติ ฯ   
                                ฉฉกฺกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                                ฉฏฐ  ฯ 
                                มหาสฬายตนิกสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  มหาสฬายตนิกสุตฺต ฯ  ตตฺถ  มหา- 
สฬายตนิกนฺติ  มหนฺตาน  ฉนฺน  อายตนาน  โชตก  ธมฺม- 
ปริยาย ฯ   
        อชานนฺติ  สหวิปสฺสเนน  มคฺเคน  อชานนฺโต ฯ  อุปจย   
คจฺฉนฺตีติ  วุฑฺฒึ  คจฺฉนฺติ ฯ  วสิภาว  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  กายกิาติ   
ป ฺจทฺวาริกทรถา ฯ  เจตสิกาติ  มโนทฺวาริกา  ทรถา ฯ   
สนฺตาปาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        กายิกสขุนฺติ  ป ฺจทฺวาริกสุข ฯ  เจโตสุขนฺติ  มโน-  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 897 

                *เลมที่  ๙  มหาสฬายตนิกสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๙๗ 
 
ทฺวาริกสุข ฯ  เอตฺถ  จ  ป ฺจทฺวาริกชวเนน  สมาปชฺชน  วา  
วุฏาน  วา  นตฺถิ ฯ  อุปปฺนฺนมตฺตกเมว  โหติ ฯ  มโนทฺวาริเกน  
สพฺพ  โหติ ฯ  อย ฺจ  มคฺควุฏานสฺส  ปจฺจยภูตา  พลว- 
วิปสฺสนา ฯ  สาป  มโนทวฺาริเกเนว  โหติ ฯ   
        ตถาภูตสฺสาติ  (๑)  กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตเจโตสุขสมงฺคีภูตสฺส ฯ   
ปุพฺเพว  โข  ปนสฺสาติ  อสฺส  ภิกฺขุโน  วาจากมฺมนฺตาชีวา   
ปุพฺพสุทฺธิกา  นาม  อาทิโต  ปฏาย  ปริสุทฺธาว  โหนฺติ ฯ  ทฏิ ิ- 
สงฺกปฺปวายามสติสมาธิสงฺขาตานิ  ปน  ป ฺจงฺคานิ  สพฺพตฺถก- 
การาปกงฺคานิ  นาม  ฯ  เอว  โลกุตฺตรมคฺโค  อฏงฺคิโก  วา   
สตฺตงฺคิโก  วา  โหติ ฯ   
        วิตณฺฑวาที  ปน  ยา  ตถาภูตสฺส  ทิฏ ีติ  อิมเมว   
สุตฺตปฺปเทส  คเหตฺวา  โลกุตฺตรมคฺโค  ป ฺจงฺคิโก  นาม  นตฺถีติ  (๒)  
วทติ ฯ  โส  เอวมสฺสาย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนา- 
ปาริปูรึ  คจฺฉตีติ  อิมินา  อนฺตรวจเนเนว  ปฏิเสธิตพฺโพ ฯ   
อุตฺตริ  จ  เอว  ส ฺาเปตพฺโพ  โส  โลกุตฺตรมคฺโค  ป ฺจงฺคิโก   
นาม  นตฺถิ ฯ  อิมานิ  ปน  ป ฺจ  สพฺพตฺถกการาปกงฺคานิ   
มคฺคกฺขเณ  วิรติวเสน  ปูเรนฺติ ฯ  ยา  จตูหิ  วจีทุจฺจริเตหิ  
อารติ  วิรตีติ  เอว  วุตฺตวิรตีสุ  ห ิ มิจฺฉาวาจ  ปชหติ ฯ  สมฺมาวาจ  
ภาเวติ ฯ  เอว  สมฺมาวาจ  ภาเวนฺตสฺส  อิมานิ  ป ฺจงฺคานิ   
น  วินา ฯ  สเหว  วิรติยา  ปูเรนฺติ ฯ  สมฺมากมฺมนฺตาชีเวสุป    
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                *เลมที่  ๙ สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๙๘ 
 
เอเสว  นโย ฯ  อิติ  วจีกมฺมาทีนิ  อาทิโต  ปฏาย  ปริสุทฺธาเนว   
วตฺตนฺติ ฯ  อิมานิ  ปน  ป ฺจ  สพฺพตฺถกการาปกงฺคานิ  
วิรติวเสน  ปริปูเรนฺตีติ  ป ฺจงฺคิโก  มคฺโค  นาม  นตฺถิ ฯ  
สุภทฺทสุตฺเตป  (๑)  เจต  วุตฺต  ยสฺมึ  โข  สุภทฺท  ธมฺมวินเย   
อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ ฯ  อ ฺเสุ  จ  อเนเกสุ  สุตฺตสเตสุ   
อฏงฺคิโกว  มคฺโค  อาคโตติ ฯ   
        จตฺตาโรป  สติปฏานาติ  มคฺคสมฺปยุตฺตาว  จตฺตาโร  
สติปฏานา ฯ  สมฺมปฺปธานาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ยุคนนฺธาติ   
เอกกฺขณิกยุคนนฺธา ฯ  เอเต  หิ  อ ฺสฺมึ  ขเณ  สมาปตฺติ  
อ ฺสฺมึ  วิปสฺสนาติ  เอว  นานากฺขณิกาป  โหนติฺ ฯ  อรยิมคฺเค  
ปน  เอกกฺขณิกา ฯ   
        วิชชฺา  จ  วิมุตฺติ  จาติ  อรหตฺตมคฺควิชฺชา  จ  ผลวิมุตฺติ   
จ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        มหาสฬายตนิกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        สตฺตม ฯ  
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                                *เลมที่  ๙   หนา  ๘๙๙ 
 
                        นครวินฺเทยฺยสุตฺตวณฺณนา 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  นครวินฺเทยฺยสุตฺต ฯ   ตตฺถ  สมวิสม   
จรนฺตีติ  กาเลน  สม  จรนฺติ ฯ  กาเลน  วิสม ฯ  สมจริยมฺป   
เหตนฺติ  สมจริยมฺป  หิ  เอต ฯ   
        เก  อาการาติ  กานิ  การณานิ ฯ  เก  อนฺวยาติ  กา   
อนุพุทฺธิโย ฯ  นตฺถ ิ โข  ปน  ตตฺถาติ  กสฺมา  อาห  นนุ   
อร ฺเ  หริตติณจมฺปกวนาทิวเสน  อติมนุ ฺา  รปูาทโย   
ป ฺจกามคุณา  อตฺถีติ ฯ  โน  นตฺถิ  น  ปเนต  วนสณฺเฑน   
กถิต ฯ  อิตฺถริูปาทีนิ  ปน  สนฺธาเยต  กถิต ฯ  ตานิ  หิ   
ปุริสสฺส  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏนฺติ ฯ  ยถาห  นาห  ภิกฺขเว   
อ ฺ  เอกรูปมฺป  สมนปุสฺสามิ ฯ  ย  เอว  ปรุิสสสฺ  จิตฺต   
ปริยาทาย  ติฏติ ฯ  ยถยทิ  ภิกฺขเว   อิตฺถิรูป  ภิกฺขเว  ปุริสสฺส  
จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏตีติ  (๑)  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        นครวินฺเทยฺยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                        อฏม ฯ  
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                *เลมที่  ๙ ปณฺฑปาตปาริสุทฺธิสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๐๐ 
 
                        ปณฺฑปาตปาริสุทฺธิสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ปณฺฑปาตปาริสุทฺธิสุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปฏ-ิ 
สลฺลานาติ  ผลสมาปตฺติโต ฯ   
        วิปฺปสนฺนานีติ  โอภาสวเสเนต  วุตฺต ฯ  ผลสมาปตฺติโต  หิ   
วุฏ ิตสฺส  ป ฺจหิ  ปสาเทหิ  ปติฏ ิโตภาโส  วิปฺปสนฺโน  โหติ  
ฉวิวณฺโณ  ปริสุทฺโธ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  สุ ฺตวิหาเรนาติ  
สุ ฺตผลสมาปตฺติวิหาเรน ฯ  มหาปุริสวิหาโรติ  พุทฺธปจฺเจก- 
พุทฺธตถาคตมหาสาวกาน  มหาปุริสาน  วิหาโร ฯ  เยน  จาห   
มคฺเคนาติอาทีสุ  วิหารโต  ปฏาย  ยาว  คามสฺส  อินฺทขีลา  
เอส  ปวิฏมคฺโค  นาม ฯ  อนฺโตคาม  ปวิสิตฺวา  ปฏิปาฏิยา   
จริตฺวา  ยาว  นครทฺวาเรน  นิกฺขมนา  เอส  จริตพฺพปเทโส   
นาม ฯ  พหิ  อินฺทขีลโต  ปฏาย  ยาว  วิหารา  เอส   
ปฏิกฺกนฺตมคฺโค  นาม  ฯ  ปฏิฆ  วาป  เจตโสติ  จิตฺเต   
ปฏิห ฺนกิเลสชาต  กิ ฺจิ  อตฺถิ  นตฺถีติ ฯ  อโหรตฺตานุสิกฺขินาติ  
ทิวส ฺจ  รตฺติ ฺจ  อนุสิกฺขนฺเตน ฯ   
        ปหีนา  นุ  โข  เม  ป ฺจ  กามคุณาติอาทีสุ  เอกภิกฺขุสฺส   
ปจฺจเวกฺขณา  นานา  นานาภิกฺขูน  ปจฺจเวกฺขณา  นานาติ ฯ   
กถ ฯ  เอโก  หิ  ภิกฺขุ  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
ปตฺตจีวร  ปฏิสาเมตฺวา  ปวิวิตฺโตกาเส  นิสินฺโน  ปจฺจเวกฺขติ   
ปหีนา  นุ  โข  เม  ป ฺจกามคุณาติ ฯ  โส  อปฺปหีนาติ   
ตฺวา  วีริย  ปคฺคยฺห  อนาคามิมคฺเคน  ป ฺจกามคุณิก  ราค    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 901 

                *เลมที่ ๙  อินฺทฺริยภาวนาสุตฺตวณฺณนา  หนา ๙๐๑ 
 
สมุคฺฆาเฏตฺวา  มคฺคานนฺตร  ผล  ผลานนฺตร  มคฺค  ตโต   
วุฏาย  ปจฺจเวกฺขนฺโตว  ปหีนาติ  ปชานาติ  นีวรณาทีสุป 
เอเสว  นโย ฯ  เอเตส  ปน  อรหตฺตมคฺเคน  ปหานาทีนิ  โหนฺติ ฯ  
เอว  เอกภิกฺขุสฺส  นานาปจฺจเวกฺขณา  โหติ ฯ  เอตาสุ  ปน   
ปจฺจเวกฺขณาสุ  อ ฺโ  ภิกฺขุ  เอก  ปจฺจเวกฺขณ  ปจฺจเวกฺขติ ฯ  
อ ฺโ  เอกนฺติ  เอว  นานาภิกฺขูน  นานาปจฺจเวกฺขณา   
โหติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ปณฺฑปาตปาริสุทฺธิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                นวม ฯ 
 
                        อินฺทฺริยภาวนาสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อินทฺฺริยภาวนาสุตฺต ฯ  ตตฺถ  คชงฺคลายนฺติ  (๑)   
เอวนามเก  นิคเม.  สุเวฬวุเนติ  สุเวฬุ  นาม  เอกา  รุกฺขชาติ ฯ  
เตหิ  ส ฺฉนฺโน  มหาวนสณฺโฑ ฯ  ตตฺถ  วิหรติ ฯ  จกฺขุนา  
รูป  น  ปสฺสติ ฯ  โสเตน  สทฺท  น  สณุาตีติ  จกฺขุนา  รูป   
น  ปสฺสิตพฺพ ฯ  โสเตน  สทฺโท  น  โสตพฺโพติ  เอว  เทเสตีติ   
อธิปฺปาเยน  วทติ ฯ   
        อ ฺถา  จ  อริยสฺส  วินเยติ  อิมนิา  ภควา  อตฺตโน   
สาสเน  อสทิสาย  อินฺทฺริยภาวนาย  กถนตฺถ  อาลย  อกาสิ ฯ   
อถายสฺมา  อานนฺโท  สตฺถา  อาลย  ทสฺเสติ ฯ  หนฺทาห  อิมิสฺส    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 902 

                        *เลมที่  ๙  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๐๒ 
 
ปริสติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อินฺทฺริยภาวนากถ  กาเรมีติ  สตฺถาร   
ยาจนฺโต  เอตสฺส  ภควาติอาทิมาห ฯ  อถสฺส  ภควา  อินฺทฺริย- 
ภาวน  กเถนฺโต  เตน  หานนฺทาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยทิท  อุเปกฺขาติ  ยา  เอสา  วิปสฺสนูเปกฺขา   
นาม ฯ  เอสา  สนฺตา  เอสา  ปณีตา ฯ  อตปฺปกาติ  อตฺโถ ฯ   
อิติ  อย  ภิกฺขุ  จกฺขุทฺวาเร  รูปารมฺมณมฺหิ  อิฏเ  อารมฺมเณ   
มนาป ฯ  อนฏิเ  อมนาป ฯ  มชฺฌตฺเต  มนาปามนาป ฺจ  จิตฺต    
ตสฺส  รชฺชิตุ  วา  ทุสฺสิตุ  วา  มุยฺหิตุ  วา  อทตฺวาว   
ปริคฺคเหตฺวา  วิปสฺสน  มชฺฌตฺเต  เปติ ฯ  จกฺขุมาติ  สมฺปนฺน- 
จกฺขุ  วิสุทฺธเนตฺโต ฯ  จกขฺาพาธิกสฺส  หิ  อุทฺธ  อุมมฺีลน 
นิมฺมีลน  น  โหติ ฯ  ตสฺมา  โส  น  คหิโต ฯ   
        อีสกโปเณติ  รถีสา  วิย  อุฏหิตฺวา   ิเต ฯ   
        ปฏิกูเล  อปฺปฏิกลูส ฺ ีติอาทีสุ  ปฏิกูเล  เมตฺตา- 
ผรเณน  วา  ธาตุโส  อุปสหาเรน  วา  อปฺปฏิกลูส ฺ ี   
วิหรติ ฯ  อปปฺฏิกูเล  อสุภผรเณน  วา  อนิจฺจโต  อุปสหาเรน   
วา  ปฏิกลูส ฺ ี  วิหรติ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตทุภย   
อภินิวชฺเชตฺวา  มชฺฌตฺโต  หุตฺวา  วิหรตุิกาโม  ปน  กึ  กโรตีติ ฯ   
อิฏานิฏเสุ  อาปาถคเตสุ  เนว  โสมนสฺสิโก  น  โทมนสฺสิโต 
โหติ ฯ  วุตฺต  เหต   
        กถ  ปฏกิูเล  อปฺปฏิกลูส ฺ ี  วิหรติ ฯ  อนฏิสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 903 

                        *เลมที่ ๙  อินฺทฺริยภาวนาสุตฺตวณฺณนา  หนา ๙๐๓ 
 
เมตฺตาย  วา  ผรติ ฯ  ธาตุโต  วา  อุปสหรติ ฯ  เอว  ปฏิกูเล   
อปฺปฏิกูลส ฺ ี  วิหรติ ฯ  กถ  อปฺปฏิกูเล  ปฏกิูลส ฺ ี   
วิหรติ ฯ  อิฏสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  อสุภาย  วา  ผรติ ฯ  อนิจฺจโต  วา   
อุปสหรติ ฯ  เอว  อปฺปฏิกเูล  ปฏิกูลส ฺ ี  วิหรติ ฯ  กถ  
ปฏิกูเล  จ  อปฺปฏิกูเล  จ  อปฺปฏิกูลส ฺ ี  วิหรติ  
อนิฏสฺมิ ฺจ  อิฏสฺมิ ฺจ  วตฺถุสฺม ึ เมตฺตาย  วา  ผรติ  
ธาตุโต  วา  อุปสหรติ ฯ  เอว  ปฏิกูเล  จ  อปฺปฏิกูเล  จ   
อปฺปฏิกูลส ฺ ี  วิหรติ ฯ  กถ  อปฺปฏิกูเล  จ  ปฏกิูเล  จ   
ปฏิกูลส ฺ ี  วิหรติ ฯ  อิฏสฺมิ ฺจ  อนิฏสฺมิ ฺจ  วตฺถุสฺมึ   
อสุภาย  วา  ผรติ ฯ  อนิจฺจโต  วา  อุปสหรติ ฯ  เอว  อปฺปฏิกูเล   
จ  ปฏิกูเล  จ  ปฏิกลูส ฺ ี  วิหรติ ฯ  กถ  ปฏิกูเล  จ   
อปฺปฏิกูเล  ตทุภย  อภินิวชฺเชตฺวา  อุเปกฺขโก  วิหรติ  สโต   
สมฺปชาโน ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  เนว  สุมโน   
โหติ  น  ทุมมฺโน ฯ  อุเปกฺขโก  วิหรติ  สโต  สมปฺชาโน  ฯเป ฯ   
มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย  เนว  สุมโน  โหติ  น  ทุมฺมโน  
อุเปกฺขโก  วิหรติ  สโต  สมฺปชาโน ฯ  เอว  ปฏิกูลฺจ   
อปฺปฏิเล  จ  ตทุภย  อภินิวชฺเชตฺวา  อุเปกฺขโก  วิหรติ  สโต   
สมฺปชาโนติ ฯ(๒)   
        อิเมสุ  จ  ตีสุ  นเยสุ  ปมนเย  มนาป  อมนาป   
มนาปามนาปนฺติ  สงฺกิเลส  วฏฏติ  นกิฺกิเลส  วฏฏติ ฯ  ทุติยนเย    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 904 

                        *เลมที่ ๙  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๙๐๔ 
 
สงฺกิเลส ฯ  ตติยนเย  สงฺกิเลส  วฏฏติ ฯ  ปุน  วุตฺต  ปม   
สงฺกิเลส  วฏฏติ ฯ  ทุติย  สงฺกิเลสมฺป  นิกฺกิเลสมฺป ฯ  ตติย   
นิกฺกิเลสเมว  วฏฏตีติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                อนิฺทฺริยภาวนาสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                                        ทสม ฯ 
                        ป ฺจมวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
   ปป ฺจสูทนิยา  มชฺฌิมนิกายฏกถาย  อุปริปณฺณาสกวณฺณนา 
        ป ฺจวคฺคปฏิมณฺฑิตา  ทฺวิปณฺณาสกสุตฺตนฺตสงฺคหฏกถา    
                                        นิฏ ิตา ฯ   
        โย  จาย  สพฺพธมฺมมลูปริยาย  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามีติ   
อารทฺธตฺตา  อาทิกลฺยาโณ ฯ  มชฺเฌ  สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยากรณ   
คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  เวทลลฺนฺติ  วจนโต   
มชฺเฌกลฺยาโณ ฯ  สนฺนฏิาเน  อริโย  ภาวิตินฺทฺริโยติ  วจนโต   
ปริโยสานกลฺยาโณติ  ติวิธกลฺยาโณ  มชฺฌิมนิกาโย  มหาวิปสฺสนา   
นามายนฺติ  วุตฺโต ฯ  โส  วณฺณนาวเสน  สมตฺโต  โหติ ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 905 

                                *เลมที่  ๙  หนา  ๙๐๕ 
 
                                        นิคมนกถา   
เอตฺตาวตา  จ   
        อายาจิโต  สุมตินา  เถเรน  ภทนฺตพุทฺธมิตฺเตน 
        ปุพฺเพ  มยูรทูตปฏฏนมฺหิ  สทฺธึ  นิวสนฺเตน ฯ   
        ปรวาทวิธสนสฺส  มชฺฌิมนิกายเสฏสฺส   
        ยมห  ปป ฺจสูทนิมฏกถ  กาตุมารภึ ฯ   
        สา  หิ  มหาอฏกถาย  สารมาทาย  นิฏ ิตา  เอสา   
        สตฺตุตฺตรสตมตฺตาย  ปาฬิยา  ภาณวาเรหิ ฯ   
        เอกูนสฏ ิมตฺโต  วิสุทฺธมคฺโคป  ภาณวาเรหิ   
        อตฺถปฺปกาสนตฺถาย  อาคมาน  กโต  ยสฺมา ฯ   
        ตสฺมา  เตน  สหาย  คาถาคณนานเยน  อฏกถา   
        สมธิกฉสฏ ิสตมิต  วิ ฺเยฺยา  ภาณวาราน ฯ 
        สมธิฉสฏ ิสตปมาณมิติ  ภาณวารโต  เอสา   
        สมย  ปกาสยนฺตี มหาวิหาราธิวาสีน ฯ  
        มลูฏกถาสาร  อาทาย  มยา  อิม  กโรนฺเตน   
        ย  ปุ ฺมุปจิต  เตน  โหตุ  โลโก  สทา  สุขิโตติ ฯ   
        ปรมวิสทฺุธสทฺธาพุทฺธิวีริยปฺปฏิมณฺฑิเตน  สีลาจารชฺชว- 
มทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน  สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหน- 
สมตฺเถน  ป ฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน  ติปฏกปรยิตฺติปฺปเภเท    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๓) - หนาท่ี 906 

                        *เลมที่  ๙  หนา  ๙๐๖ 
 
สาฏกเถ  สตฺถุ  สาสเน  อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน  มหาเวยฺยา- 
กรเณน  กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณ- 
ยุตฺเตน  ยุตฺตมุตฺตวาทินา  วาทิวเรน  มหากวินา  ปภินฺนปฏิ- 
สมฺภิทาปริวาเร  ฉฬภิ ฺาทิปฺปเภทคุณปฺปฏิมณฺฑิเต  อุตฺตริมนุสฺส- 
ธมฺเม  สุปติฏ ิตพุทฺธีน  เถรวสปฺปทีปาน  เถราน  มหาวิหาร- 
วาสีน  วสาลงฺการภูเตน  วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา  พุทฺธโฆโสติ  ครหูิ   
คหิตนามเธยฺเยน  เถเรน  กตาย  ปป ฺจสูทนี  นาม  มชฺฌิม- 
นิกายฏกถา   
        ตาว  ติฏตุ  โลกสฺมึ                โลกนิตฺถรเณสิน   
        ทสฺเสนฺตี  กุลปุตฺตาน                นย  ทฏิ ิวิสุทฺธิยา ฯ   
        ยาว  พุทฺโธติ  นามมฺป                สุทฺธจิตฺตสฺส  ตาทิโน   
        โลกมฺห ิ โลกเชฏสฺส                ปวตฺตติ  มเหสิโนติ ฯ   
        อนฺตราย  วินา  เอสา                สทฺุธิฏานมุปาคตา   
        ตถา  สชิฺฌนฺตุ  สงฺกปฺปา        สตฺตาน  ธมฺมนิสฺสิตาติ ฯ 
                                        ปป ฺจสูทนี  นาม   
                มชฺฌิมนิกายฏกถา  สพฺพากาเรน  นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________________   


