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                สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา  นาม  ขุทฺทกนิกายฏกถา 
                                        นิทฺเทสวณฺณนา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                                อารมฺภกถา 
                อวิชฺชาลงฺคึ ฆาเตนฺโต          นนฺทิราค ฺจ มูลโต   
                ภาเวนฺตฏงฺคิก มคฺค          ผุสิ โย อมต ปท ฯ   
                ปาปุณิตฺวา ชิโน โพธึ          มิคทาย วิคาหิย   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตฺวา          เถร โกณฺฑ ฺมาทิโต ฯ   
                อฏารสนฺน โกฏีน                  โพเธสิ ตามเห (๑) ตหึ   
                วนฺเทห สิรสา ต ฺจ                  สพฺพสตฺตานมุตฺตม ฯ   
                ตถา ธมฺมุตฺตม ฺเจว                  สงฺฆ ฺจาป อนุตฺตร   
                สงฺขิตฺเตน หิ ย (๒) วุตฺต          ธมฺมจกฺก วิภาคโส ฯ   
                สาริปุตฺโต มหาป ฺโ          สตฺถุกปฺโป ชินตฺรโช   
                ธมฺมจกฺก วิภาเชตฺวา                  มหานิทฺเทสมพฺรวิ   
                ปาโ วิสิฏโ นิทฺเทโส          ต นาม วิเสสิโต จ ฯ   
# ๑. ม. ตาวเท ฯ  ๒. ม.โย ฯ  
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                        ต สาริปุตฺต ชินราชปุตฺต   
                        เถร ถิราเนกคุณาภิราม (๑)   
                        ป ฺาสภาวุตฺตมคุณกิตฺตึ (๒)   
                        สุนีจวุตฺติ ฺจ อโถ นมตฺิวา ฯ   
        ขมาทยาทิยุตฺเตน                  ยุตฺตมุตฺตาทิวาทินา   
        พหุสฺสุเตน เถเรน                  เทเวน อภิยาจิโต ฯ   
        มหาวิหารวาสีน                  สชฺฌายมฺหิ ปติฏ ิโต   
        คเหตพฺพ คเหตฺวาน          โปราเณสุ วินิจฺฉย ฯ   
                        อโวกฺกมนฺโต (๓) สมย สก ฺจ   
                        อนามสนฺโต สมย ปร ฺจ   
                        ปุพฺพาปเรปฏกถานย ฺจ (๔)   
                        ยถานุรูป อุปสหรนฺโต ฯ   
                        าณปฺปเภทาวหนสฺส ตสฺส   
                        โยคีหิเนเกหิ นิเสวิตสฺส   
                        อตฺถ อปุพฺพ อนุวณฺณยนฺโต   
                        สุตฺต ฺจ ยุตฺติ ฺจ อนุกฺกเมนฺโต ฯ (๕)   
        อารภิสสฺ สมาเสน  มหานิทฺเทสวณฺณน   
        สทฺธมมฺพหุมาเนน  นาตฺตุกฺกสนกมฺยตา ฯ   
# ๑. ม. ธริาเนกคุณาธิวาส ฯ  ๒. ส.ี ป ฺาสภาวุคฺคตนามกิตฺตึ ฯ 
ม. ป ฺาปภาวุคฺคตจารุกิตฺตึ ฯ  ๓. ม. อโวกฺกเมนฺโต ฯ 
# ๔. ม. ปุพฺโพปเทสฏกถานย ฺจ ฯ  ๕. ม. อนุกฺกเมนฺโต ฯ  
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                        วกฺขามห อฏกถ ชนสฺส   
                        หิตาย สทธฺมฺมจิรฏ ิตตฺถ   
                        สกฺกจฺจ สทฺธมฺมปโชติกถ (๑)  
                        สุณาถ ธาเรถ จ สาธุ สนฺโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ปาโ  วิสิฏโ  นิทฺเทโส  ต  นาม  วิเสสิโต  จาติ  
วุตฺตตฺตา ทุวิโธ ปาโ  พฺย ฺชนปาโ  อตฺถปาโ  จ ฯ  เตสุ   
พฺย ฺชนปาโ  อกฺขรปทพฺย ฺชนอาการนิรุตฺตินิทฺเทสวเสน   
ฉพฺพิโธ ฯ  อตฺถปาโ  สงฺกาสนปฺปกาสนวิวรณวิภชน- 
อุตฺตานีกรณป ฺตฺติวเสน  ฉพฺพิโธ ฯ   
        ตตฺถ  ตีสุ ทฺวาเรสุ ปริสุทฺธปฺปโยคควเสน (๒) วิสุทฺธกรุณาน (๓) 
จิตฺเตน  ปวตฺติตเทสนา  วาจาหิ  อกถิตตฺตา  อเสวนฺตตฺตา (๔)  
อกฺขรมิติ ส ฺ ิตา ต ปารายนิกพฺราหฺมณาน  มนสา  ปุจฺฉิต- 
ป ฺหาน  วเสน  ภควตา  รตนฆเร  นสิีทิตฺวา  สมฺมสิตปฏาน- 
มหาปกรณวเสน จ อกฺขร นามาติ คเหตพฺพ ฯ  อถวา ฯ 
อปริปุณฺณปท  อกฺขรมิติ  คเหตพฺพ  สฏ ิวสฺสสหสฺสานีติ  
เอวมาทีสุ วิย ฯ  เอตฺถ  สการทุการาทีนิ  อกฺขรมิติ เอกกฺขร วา   
# ๑. ม. สทฺธมฺมปโชติก ต ฯ  ๒. ม. ปรสิุทฺธปฺปโยคภาเวน ฯ 
# ๓. ม. วิสุทธฺกรุณาน ฯ  ๔. ส.ี อเสวนตฺตา ฯ  ม. อเทสิตตฺตา ฯ 
# ๕. ม. สมนฺตปฏานมหาปกรณวเสน ฯ  ๖. ม. เอตฺถ หิ ฯ  
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ปท  อกฺขรมติิ  เอเม.   ยาย  ตณฺหา  โปโนพฺภวิกาติ (๑)  
เอวมาทีสุ วิภตฺยนฺต อตฺถโชตกมกฺขรปณฺฑ ปท ฯ นาม ฺจ 
รูป ฺจาติ เอวมาทีสุ  พหูหิ อกฺขเรหิ ยตฺุต ปท นาม ฯ  
สงฺขิตฺเตน วุตฺต ปท วิภาเวติ ฯ ปเทน (๒) อภิหิต พฺย ฺชิยติ  
พฺยตฺต ปากฏ กโรตีติ  พฺย ฺชน  วากฺยเมว ฯ  จตฺตาโร 
อิทฺธิปาทาติ สงฺเขเปน กถติมตฺถ กตเม จตฺตาโร  อิธ  ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ  
วีริยจิตฺตวีมสสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท   
ภาเวตีติอาทีสุ ปากฏกรณภาเวน พฺย ฺชน นาม ฯ    
พฺย ฺชนวิภาคปกาโส อากาโร ฯ ตตฺถ กตโม ฉนฺโท โย   
ฉนฺโท  ฉนฺทกิตา  กตฺตุกมฺยตาติ  เอวมาทีสุ กถิตพฺย ฺชเนน (๓) 
อเนกวิเธน วิภาคกรณ อากาโร  นาม ฯ   อาการาภิหิตสฺส  
นิพฺพจน  นิรตฺุติ ฯ  ผสฺโส  เวทนาติ  เอวมาทีสุ อากาเรน  
กถิต ผุสตีติ ผสฺโส ฯ เวทยิตีติ เวทนาติ นีหริตฺวา วจน นิรุตฺติ  
นาม ฯ   นิพฺพจนวิตฺถาโร  นิสฺเสสโต  เทโสติ  นิทฺเทโส  
เวทิยตีติ  เวทนาติ  นิพฺพจนลทฺธปท สุขา ทุกฺขา อทุกฺขมสุขา  
สุขยตีติ สุขา ทุกฺขยตีติ ทุกฺขา เนว ทุกฺขยติ น สุขยตีติ  
อทุกฺขมสุขาติ อตฺถวิตฺถาโร นริวเสเสน กถิตตฺตา นิทฺเทโส  
นาม ฯ    
# ๑. ม. โปโนภวิกา ฯ  ๒. ม. สเรน ฯ  ๓. ส.ี กถิตพฺย ฺชน ฯ  
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        เอว  ฉพฺพิธานิ  พฺย ฺชนปทานิ  ชานิตฺวา  จ  ฉสุ  อตฺถปเทสุ  (๑) 
สงฺเขปโต  กาสนา  ทีปนา  สงฺกาสนา  ม ฺมาโน  โข  ภิกฺขุ   
พนฺโธ  มารสฺส  อม ฺมาโน  มุตฺโต  ปาปมโตติ  เอวมาทีสุ  สงฺเขเปน  
อตฺถทีปนา  สงฺกาสนา  นาม ฯ   เอโส  ปน  เถโร  พุทฺเธน  ภควตา  
เอว  สงฺเขป  กตฺวา  วุตฺตมตฺถ  อ ฺาต  ภควา  อ ฺาต สุคตาติ  
กเถตุ สมตฺโถ ปฏิวิชฺฌ ิฯ  อุปร ิ วตฺตพฺพมตฺถ  อาทิโต  กาสนา   
ทีปนา  ปกาสนา  สพฺพ  ภิกฺขเว  อาทิตฺตนฺติ  เอวมาทีสุ  ปจฺฉา  
กถิตพฺพมตฺถ  ปมวจเนน ทีปนา ปกาสนา นาม ฯ   เอว  
ปม  ทีปต อตฺถ ปุน ปากฏ กตฺวา ทีปเนน กิ ฺจ ภิกฺขเว  
สพฺพ อาทิตฺต จกฺขุ  ภิกฺขเว อาทิตฺต รูปา อาทิตฺตาติ เอวมาทีสุ  
กถิเตสุ ติกฺขินฺทฺริโย สงฺเขเปน  วุตฺต  ปฏิวิชฺฌตีติ  (๓) กถิตตฺตา 
เทฺว  อตฺถปทานิ  ติกฺขินฺทฺริยสฺส อุปการวเสน วุตฺตานิ ฯ   
สงฺขิตฺตสฺส  วิตฺถาราภิธาน  (๔) สก ึ วุตฺต (๕)  จ  ปุนป อภิธาน  
วิวรณ กุสลา ธมฺมาติ  สงฺเขเปน  นิกฺขิตฺตสฺส  กตเม  ธมฺมา  
กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร  กุสล  จิตฺต  อุปฺปนฺน โหตีติ  
นิทฺเทสวเสน วิตฺถารณ วิตฺถารวเสน ปุน กถน วิวรณ  
นาม ฯ   ต  วิภาคกรณ  วิภชน  ยสฺม ึ สมเยติ  วิวริเต   
กุสเล  ธมฺเม  ตสฺมึ สมเย ผสฺโส  โหติ  เวทนา  โหตีติ  วิภาคกรณ   
# ๑. ส.ี พย ฺชนปาานิ โชติตฺวา ฉสุ อตฺถปาเสุ ฯ   
# ๒. ม. ปมนิทสฺสิต ฯ  ๓. ม. ปฏิวิชฌฺตีติ ฯ   
# ๔. ม. วิตฺถาราภิธาน ฯ  # ๕. ม. วุตฺตสฺส ฯ  
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วิภชน  นาม ฯ   วิวรสฺส (๑) วิตฺถาราภิธาเนน (๒) วิภตฺตสฺส  (๓) 
จ อุปมาภิธาเนน สมฺปฏิปาทน (๔) อุตฺตานีกรณ วิวรเณน  
วิวริตตฺถสฺส กตโม  ตสฺม ึ สมเย  ผสฺโส  โหติ  โย  ตสฺมึ สมเย ผสฺโส  
ผุสนา สมฺผุสนาติ อติวิวริตฺวา  กถน ฺจ  วิภชเนน  วิภตฺตสฺส   
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คาวี นิจฺจมฺมา เอวเมว  ขฺวาห  ภิกฺขเว   
ผสฺสาหาโร ทฏพฺโพติ วทามีติ (๕)  อุปมากถน ฺจ  อุตฺตานีกรณ  
นาม ฯ   ธมมฺ  สุณนฺตาน  ธมฺมเทสเนน  จิตฺตสฺส  อเนกวิเธน  
โสมนสฺสอุปฺปาทน ฺจ  อติขิณพุทฺธีน  อเนกวิเธน  าณสฺส   
ติขิณภาวกรณ ฺจ ป ฺตฺติ นาม  เตส  สุณนฺตาน   
ตจิตฺตโตสเนน  ตจิตฺตนิสามเนน  จ  ป ฺายตีติ ป ฺตฺติ ฯ  
        ตตฺถ  ภควา  อกฺขเรหิ  สงฺกาสยติ  ปเทหิ  ปกาสยติ พฺย ฺชเนหิ  
วิวรติ อากาเรหิ  วิภชติ  นิรุตฺตีหิ  อุตฺตานีกโรติ  นิทฺเทเสหิ   
ป ฺาปยตีติ ฯ ก ึวุตฺต โหติ พุทฺธา  ภควนโต  เอกจฺเจ  เวเนยฺเย (๗) 
เอกสฺมึ  เทสเน  อกฺขเรหิ  อตฺถสงฺกาสน  กโรนฺติ ฯเปฯ  
นิทฺเทเสหิ อตฺถป ฺาปน กโรนฺตีติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ   
อถวา ฯ อกฺขเรหิ  สงฺกาสยิตฺวา  ปเทหิ  ปกาสยติ  พฺย ฺชเนหิ  
วิวริตฺวา  อากาเรหิ  วิภชติ  นิรุตฺตีหิ  อุตฺตานีกตฺวา  นิทฺเทเสหิ   
ป ฺาปยติ ฯ กึ วุตฺต โหติ ฯ  เอวรูเปน ธมฺมเทสเนน 
# ๑. ม. วิรวสฺส ฯ  ๒. ม. วิตฺถาราภิธาเนน ฯ  ๓. ส.ี ววฏ ิตสฺส ฯ 
ม. วิภตฺตสฺส ฯ  ๔. ม. ปฏปิาทน ฯ  ๕. ม. วทมีติ เอวมาทิ ฯ 
# ๖. ม. ปยตีติ ฯ  ๗. ส.ี เอกจฺจาน เวเนยฺยาน ฯ  
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เอกจฺเจสุ าเนสุ เอกจฺจาน เวเนยฺยาน (๑) วินยตีติ ฯ  อถวา  
อกฺขเรหิ  อุคฺฆาตยิตฺวา  ปเทหิ  ปกาเสนฺโต  วินยติ  อุคฺฆติต ฺ ุ ฯ 
พฺย ฺชเนหิ  วิวริตฺวา  อากาเรหิ  วิภชนฺโต  วินยติ  วิป ฺจิต ฺ ุ (๒) 
นิรุตฺตีหิ อุตฺตานีกตฺวา  นิทฺเทเสหิ  ป ฺาเปนฺโต  วินยติ  เนยฺย ฯ 
อิติ  เวเนยฺยวเสนป โยเชตพฺพเมว ฯ   
        อตฺถโต  ปเนตฺถ  กตโม  พฺย ฺชนปาโ  กตโม  อตฺถปาโติ   
พุทฺธาน  ภควนฺตาน  ธมฺม  เทเสนฺตาน  โย  อตฺถาวคมโก สวิ ฺตฺ- 
ติกสทฺโท โส พฺย ฺชนปาโ ฯ โย  เตน  อภิสเมตพฺโพ   
ลกฺขณรสาทิสหิโต  ธมฺโม  โส  อตฺถปาโติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปนุป  
สนฺธายภาสิโต  พฺย ฺชนภาสิโต  สาวเสสปาโ  อนวเสสปาโ  
นีโต  เนยฺโยติ  ฉพฺพิโธ  ปาโ ฯ  ตตฺถ  อเนกตฺถวตฺตา  (๓)  
สนฺธายภาสิโต  มาตร  ปตร หนฺตฺวา  ราชาโน เทฺว จ ขตฺติเยติ  
เอวมาทิ ฯ  เอกตฺถวตฺตา (๔) พฺย ฺชนภาสิโต มโนปุพฺพงฺคมา   
ธมฺมาติ  เอวมาทิ ฯ  สาวเสโส สพฺพ ภิกฺขเว อาทิตฺตนฺติ  
เอวมาทิ ฯ วิปรีโต อนวเสโส  สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน  
พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข อาปาถ อาคจฺฉนฺตีติ  เอวมาทิ ฯ  ยถา  
วจน  ตถา  อวคนฺตพฺโพ  นีโต  อนิจฺจ  ทุกฺขมนตฺตาติ  เอวมาทิ ฯ  
ยุตฺติยา อนุสฺสริตพฺโพ เนยฺโย เอกปุคฺคโล ภิกฺขเวติ เอวมาทิ ฯ  
        อตฺโถ  ปน  อเนกปฺปกาโร  ปาตฺโถ  สภาวตฺโถ  ายตฺโถ  
# ๑. ส.ี เอกจฺเจ เวเนยฺเย ฯ  ๒. ม. วิปยจิฺต ฺยุ ฯ  ๓. สี.อเนกตรามตฺโต ฯ 
# ๔. สี. เอกตฺถมตฺโต ฯ  
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ปาานุรูโป  น  ปาานุรูโป  สาวเสสตฺโถ  นิรวเสสตฺโถ  นีตตฺโถ  
เนยฺยตฺโถ  อิจฺจาทิ (๑) ฯ  ตตฺถ  โย  อปปฺสฺสตฺถสฺส  าปนตฺถ- 
มุจฺจาริยเต (๒) ปาโ (๓)โส ปาตฺโถ  สาตฺถ สพฺย ฺชนนฺติอาทีสุ  
วิย ฯ รูปารูปธมฺมาน ลกฺขณรสาทิสภาวตฺโถ สมฺมาทิฏ ึ  
ภาเวตีติอาทีสุ วิย ฯ โย ายมาโน หิตาย สวตฺตติ ส ฺาเปตุ (๔) 
 อรหตีติ ายตฺโถ อตฺถวาที ธมฺมวาทีติอาทีสุ วิย ฯ  ยถาปา- 
 กปฺปโต (๕) ปาานุรูโป  จกฺขุ  ภิกฺขเว  ปุราณ (๖) กมฺมนฺติ ภควตา   
วุตฺต ฯ  ตสฺมา  จกฺขุป  กมฺมนฺติ ฯ  พฺย ฺชนจฺฉายาย  อตฺถ  ปฏพิาหย- 
มาเนน วุตฺโต อตฺโถ  น  ปาานุรูโป  โส  ปาโต  อนนุ ฺาโต   
อกตปฏิกฺเขโป  วิยุตฺโต ฯ โส จ  สงฺคเหตพฺพมฺป  อสงฺคเหตฺวา   
ปริวชฺเชตพฺพมฺป วา กิ ฺจิ อปริวชฺเชตฺวา ปริเสส  อกตฺวา  (๗) วุตฺโต  
สาวเสสตฺโถ จกฺขุ ฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิ ฺาณ ฯ  สพฺเพ  
ตสนฺติ  ทณฺฑสฺส  สพฺเพ  ภายนฺติ มจฺจุโนติอาทีสุ  วิย ฯ วิปรีโต  
นิรวเสสตฺโถ  สนฺธาวิต  สสริต มม ฺเจว ตุมฺหาก ฺจ ฯ  ตตฺร ภิกขฺเว  
โก มนฺตา โก  สทฺธาตา  ฯเปฯ  อ ฺตฺร  ทฏิปเทหีติอาทีสุ  วิย ฯ  
สทฺทวเสเนว เวทิตพฺโพ  นีตตฺโถ รูปา สทฺทา รสา คนฺธา โผฏพฺพา  
จ มโนรมาติอาทีสุ วิย ฯ สมฺมุติวเสน เวทิตพฺโพ  เนยฺยตฺโถ  
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  วลาหกูปมา  ปุคฺคลาติอาทีสุ  วิย ฯ  เอวมิม (๘) ฯ 
# ๑. ม. อิจฺจาทิ ฯ  ๒. ม. าปนตฺถมุจฺจาริยเต ฯ  ๓. ม. ปาโติ นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. โสาน ฯ  ๕. สี. ม. ยถาปา ภาสิโต ฯ  ๖. ม.ปุราณกมฺมนฺติ ฯ 
# ๗. ม. ปริเสส กตฺวา ฯ  ๘. ม. เอวมิธ ฯ  
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ปา ฺจ  อตฺถ ฺจ  วิวริตฺวา (๑)  ิโต  อสหีโร (๒) ภวติ ปรวาทีหิ  
ทีฆรตฺต ติตฺถวาเสน ฯ   
        อิติ  อสหีรวเสน  (๓)  ยาว  อาคมาธิคมสมฺปท  ตาว  วตฺตุ   
สกฺโกติ ฯ  สงฺเขปวิตฺถารนเยน  เหตุทาหรณาทีหิ  อวโพธยิตุ   
สมตฺโถ ฯ  เอว วิทิเต (๔) อตฺตาน ฺจ  ปร ฺจ  โสเธตุ  
สมตฺถภาเวน ทุสฺสีลฺยทฏิ ิมลวิรหิตตฺตา (๕) สุจิ ฯ ทุสฺสีโล  
หิ อตฺตาน อุปหนติ เตน นาเทยฺยวาโจ [๖] จ ภวติ  
อสมตฺถาหาราหาโร (๗) อิธ นิจฺจาตุโร (๘) วจฺโฉว ฯ (๙)  ทุททฺิฏ ิ  
ปร  อุปหนต ิ นาวสฺสโย  จ  ภวติ  วาฬคหากูโล (๑๐) อิว 
กมลสณฺโฑ ฯ  อุภยวิปนโฺน  ปน  สพฺพถาป  อนุปาสนีโย  (๑๑) 
ภวติ  คูถคตมิว  ฉวาลาต  คูถคโต  วิย จ  กณฺหสปฺโป ฯ  
อุภยสมฺปนฺโน ปน สพฺพถาป อุปาสนีโย เสวิตพฺโพ  
จ วิ ฺ ูหิ นิรุปทฺทโว อิว  รตนากโร เอวภูโต เอวอมจฺฉโร 
อหีนาจริยมุฏ ิ (๑๒) สุตฺตสุตฺตานุโลมอาจริยวาทอตฺตโนมติ- 
สงฺขาตาน ฺจ จตุนฺน อปริจฺจาคี เตส วเสน พฺยาขฺยาโต  
                เอกสวจน เอก                  วิภชฺชวจน ปท   
                ตติย ปฏิปุจฺเฉยฺย                  จตุตฺถ ปน าปเยติ ฯ   
# ๑. ม. วิวรตฺิวา ฯ  ๒. ม. อสหีโร ฯ  ๓. ม. อสหีรภาเวน ฯ 
# ๔. ม. เอววิโธ ฯ  ๕. ม. ทุสฺสีลฺยทิฏ ิมลวิรหตตฺตา ฯ   
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๗. ม. อปตฺตาหารจาโร ฯ 
# ๘. สี. เธนิจฺฉาตุโร ฯ  ๙. ม. วชฺโชว ฯ  ๑๐. ม. พาฬฺหคหากุโล ฯ 
# ๑๑. ม. อนปุาสนีโย ฯ  ๑๒. ม. อหีนาจริยมุฏ ิ ฯ  
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เอเตส  วา  อปริจฺจาคี  ตโต  เอว  โสตูน  หิเต  นิยุตฺตตฺตา ฯ 
เนส อวโพธน  ปฏิอกิลาสุ ภชตีติ ฯ อาห เจตฺถ   
                ปาตฺถวิทสหีโร                  วตฺตา สุจิ อมจฺฉโร   
                จตุนฺน อปริจฺจาคี          เทสกสฺส หิตานฺวิโตติ ฯ  
        เอตฺถ  เทสกสฺสาติ  เทสโก  อสฺส  ภเวยฺยาติ อตโถ ฯ  
หิตานฺวิโตติ หิเตน (๒) อนุคโต  หิตจิตฺโต  โส  เอโส  จ (๓) 
สุจิตฺตา  ปโย  จตุนฺน  อปริจจาคิตฺตา  ครุ อสหีรตฺตา ภาวนีโย   
หิตานฺวิตตฺตา  วจนกฺขโม  ปาตฺถวิทตฺตา  คมฺภีรกถ กตฺตา 
อมจฺฉรตฺตา (๔) จาฏาเน (๕) นิโยชโก อิติ  ฯ 
                ปโย คร ุภาวนีโย                  วตฺตา จ วจนกฺขโม   
                คมฺภีร ฺจ กถ กตฺตา          โน จาฏาเน นิโยชโกติ  ฯ 
        อภิหิโต เทสโก โส ตาว อิทานิ อภิธียเต (๖) ฯ   
จตุธมฺมครุตฺตา  (๗)  กถ  น  ปริภวติ  อาจริยครุตฺตา  กถิต (๘) น 
ปริภวติ สทฺธาป ฺาทคุิณปฏิมณฺฑิตตฺตา  อตฺตาน  น   
ปริภวติ  อสามายาวิตฺตา  อมตาภิมุขตฺตา  จ  อวิกฺขิตฺตจิตฺโต  
ภวติ  สุเมธตฺตา  โยนิโส  มนสิ  กโรตีติ ฯ วุตฺตเ ฺหต  ป ฺจหิ  
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโต สทฺธมฺม ภพฺโพ   
นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ กตเมหิ  
# ๑. ม. หิตานฺวิโตติ ฯ  ๒. ม. หิเต ฯ  ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ 
# ๔. ม. อมจฺฉรตฺตา ฯ  ๕. ม. น. าฏาเน ฯ  ๖. ม. อภิธียเต ฯ 
# ๗. ม. คตฺถธมฺมครุตฺตา ฯ  ๘. ม. กถกิ ฯ  
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ป ฺจหิ น กถ  ปรโิภติ น กถิก ปริโภติ น อตฺตาน  
ปริโภติ อวิกขิฺตฺตจิตฺโต ธมฺม  สุณาติ เอกคฺคจิตฺโต  
โยนิโส มนสิ กโรตีติ ฯ ตลกฺขณปฺปตฺตตฺตา ภาชน (๑) 
ภวตีติ (๒) ฯ อาห เจตฺถ   
                ธมฺมาจริยครุ สทธฺา        ป ฺาทิคุณมณฺฑิโต   
                อสามายาวิกสฺส          สุเมโธ อมตาภิมุโข   
อิติ วตฺตา จ โสตา จ (๓) ฯ   
        เอว  วุตฺตปฺปการ  พฺย ฺชน ฺจ  อตฺถ ฺจ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
โย  อติอคฺค กตฺวา  กถิตตฺตา  มหาสมุทฺทมหาปวี  วิย  มหา  จ โส  
นิทฺเทโส จาติ มหานิทฺเทโส (๔)  วุจฺจติ  ต มหานิทฺเทส วณฺณ- 
ยิสฺสามิ ฯ  ตเทต  มหานิทฺเทส  อตฺถสมฺปนฺน  พฺย ฺชนสมฺปนฺน   
คมฺภีร  คมฺภีรตฺถ โลกุตฺตรปฺปกาสก  (๕) สุ ฺตปฺปฏิสยุตฺตก   
ปฏิปตฺติมคฺคผลวิเสสสาธน ปฏิปตฺติปฏิปกฺขปฏิเสธน  โยคาวจราน  
าณวรรตนากรภูต  (๖) ธมฺมกถิกาน  ธมฺมกถาวิลาสวิเสสเหตุภูต  
สสารภีรุกาน  (๗) ทุกฺขนิสฺสรณ  ตทุปายทสฺสเนน อสฺสาสชนนตฺถ   
ตปฺปฏิปกฺขนาสนตฺถ  (๘) คมฺภีรตฺถาน ฺจ  อเนเกส  สุตฺตปทาน  
อตฺถวิวรเณน  สชุนหทยปริโตสชนนตฺถ  ตถาคเตน  อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สพฺพตฺถ  อปฺปฏิหตสพฺพ ฺ ุต ฺาณมหา- 
# ๑. ม. ภาวน ฯ  ๒. ม. ภชตีติฯ  ๓. อย คาถา อปริปุณฺณา นฏา 
ภเวยฺย ฯ  ๔. ม. มหานิทฺเทโส ฯ  ต มหานิทฺเทส วณฺณยิสฺสามิ ฯ 
# ๕. ม. โลกตฺุตรปฺปกาสก ฯ  ๖. ม. าณวรรตนากรภูต ฯ  
# ๗. ม. สีสารภีรกาน ฯ  ๘. ม. ตปฺปฏปิกฺขนาสนตฺถ ฺจ ฯ  
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ทีโปภาเสน  (๑)  สกลชนวิตฺถฏมหากรุณาสิเนเหน  เวเนยฺยชน- 
หทยคตกิเลสนฺธการวิธมนตฺถสมุชฺชลิตสฺส (๒) สทฺธมฺมมหา- 
ปทีปสฺส ตทธิปฺปายวิกาสนสิเนหปริเสเกน ป ฺจวสฺสสหสฺส- 
มติจิรสมุชฺชลนมิจฺฉตา  โลกานุกมฺปเกน  สตฺถกุปเฺปน  ธมฺมราชสฺส 
ธมฺมเสนาปตินา อายสฺมตา สาริปุตฺตตฺเถเรน ภาสิต สุตฺวา  
อายสฺมา อานนฺโท ปมมหาสงฺคีติกาเล ยถาสุตเมว สงฺคห  
อาโรเปสิ ฯ   
        โส  ปเนส  วินยปฏก  สุตฺตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏกนฺติ  ตีส ุ  
ปฏเกสุ สุตฺตนฺตปฏกปริยาปนฺโน  ทีฆนิกาโย  มชฌฺิมนิกาโย  
สยุตฺตนิกาโย องฺคุตฺตรนิกาโย ขุทฺทกนิกาโยติ  ป ฺจสุ  มหานิกาเยสุ  
ขุทฺทกมหานิกายปริยาปนฺโน  สตฺุต  เคยฺย เวยฺยากรณ   
คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม (๓) เวทลฺลนฺติ  นวสุ [๔] 
สตฺถุสาสนงฺเคสุ ยถาสมฺภว คาถงฺคเวยฺยากรณงฺคทฺวยสงฺคหิโต ฯ   
                ทวฺาสีติ พุทฺธโต คณฺหึ          เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต   
                จตุราสีติสหสฺสานิ                  เย เม ธมฺมา ปวตฺติโนติ    
ธมฺมภณฺฑาคาริกตฺเถเรน  ป ฺจสุ  าเนสุ  เอตทคฺค   
อาโรปเตน  ปฏิ ฺาตาน  จตุราสีติยา  ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสาน  
ภิกฺขุโต  คหิเตสุ  ทฺวีสุ  ธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ อเนกสตธมฺมกฺขนฺธ- 
สงฺคหิโต ฯ  ตสฺส  เทฺว  วคฺคา  อฏกวคฺโค  ปารายนวคฺโค (๕) 
# ๑. ม. ... าโณภาเสน ฯ  ๒. ม. ... วิธมนตฺถ สมชฺุชลิตสฺส ฯ 
# ๓. ม. อพฺภุตธมฺม ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺถูติ ทิสสฺติ ฯ 
# ๕. ม. ปารายนวคฺโค ฯ  
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ขคฺควิสาณสุตฺต ฺจ  เอเกกสฺมึ  วคฺเค  โสฬส  โสฬส  กตฺวา  
ขคฺควิสาณสุตฺต ฺจาติ เตตฺตึส  สุตฺตานิ  กามสุตฺตาทิขคฺควิสาณ- 
สุตฺตปริโยสานานิ ฯ  เอว  อเนกธา ววตฺถาปตสฺส  อิมสฺส   
มหานิทฺเทสสฺส  อนุปุพฺพปทตฺถวณฺณน  กริสฺสามิ ฯ  อย ฺหิ  
มหานิทฺเทโส  ปาโต อตฺถโต จ อุททฺิสนฺเตน นิทฺทิสนฺเตน จ  
สกฺกจฺจ อุทฺทิสิตพฺโพ นิทฺทิสิตพฺโพ  จ  อุคฺคณฺหนฺเตนาป  สกฺกจฺจ  
อุคฺคณฺหิตพฺโพ  ธาเรตพฺโพ จ ต กิสฺส เหตุ คมฺภีรตฺตา 
อิมสฺส มหานิทฺเทสสฺส โลกหิตาย โลเก จิรฏ ิตตฺถ (๑) ฯ (๒) ตตฺถ 
กามสุตฺต  อาทิ ฯ  ตสฺมิมฺป  กาม  กามยมานสฺสาติ  คาถา  อาทิ ฯ   
สา  อุทฺเทสนิทฺเทสปฏินิทฺเทสวเสน ติธา  ิตา ฯ (๒)     
# ๑. ม. จิรฏ ิตตฺถนฺติ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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                          มหานิทฺเทสวณฺณนา 
                                 อฏกวคฺค   
                    
                       กามสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        กาม (๑) กามยมานสุสาติ เอวมาทิ ฯ  อุทฺเทโส ฯ  กามาติ 
อุทฺทานโต เทวฺ กามา วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จาติ นิทฺเทโส ฯ 
กตเม วตฺถุกามา มนาปกา รูปาติ เอวมาทิ  ปฏินิทฺเทโส ฯ 
ตตฺถ กามนฺติ มนาปยรูปาทิ เตภูมิกธมฺมสงฺขาต (๒) วตฺถุกาม ฯ 
กามยมานสฺสาติ  อิจฺฉมานสฺส ฯ  ตสฺส เจ ต สมิชณฺตีติ ตสฺส 
กามยมานสฺส สตฺตสฺส ต กามสงฺขาต วตฺถุ สมิชฺฌติ เจ ฯ  สเจ 
โส ต ลภตีติ วุตฺต โหติ ฯ  อทฺธา ปติมโน โหตีติ เอกสตุฏ ิตฺโต (๓) 
โหติ ฯ ลทฺธาติ ลภิตฺวา ฯ  มจฺโจติ สตฺโต ฯ  ยทิจฺฉตีติ ย 
อิจฺฉติ ฯ  อิท  ปน สงฺเขปโต ปทตฺถสมฺพนฺธมตฺตเมว ฯ 
วิตฺถาโร ปน อุปริ ปาลิย อาคตนเยเนว เวทิตพฺโฑ ฯ  ยถา จ 
อิมสฺมึ เอว อิโต ปร สพฺเพสุปติ ฯ 
# ๑. ม. ตตฺถ กามสุตฺต อาทิ ฯ  ตสฺมิมฺป กาม กามยมานสฺสาติคาถา อาทิ ฯ   
สา อุทฺเทสนิทฺเทสปฏินิทฺเทสวเสน ติธา  ิตาติ อิเม ปาา อตฺถิ ฯ 
# ๒. ม. มนาปยรูปทิเตภูมิกธมฺมสงฺขาต ฯ  ๓. ม. เอกส ตุฏ ิตฺโต ฯ  
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        กามาติ  อุทฺทิสิตพฺพปท ฯ  อุทฺทานโตติ นิทฺทิสิตพฺพปท ฯ  
อุทฺทานโตติ วคฺควเสน มจฺฉุทฺทาน  กิเนยฺยาติอาทีสุ  (๑) วิย ฯ  
อถวา ฯ  อุปรูปริ ทานโต อุทฺทาน อุทฺธ  อุทฺธโสธนโต  พฺยวทานฏเน 
โวทาน  วิย ฯ  วิตฺถารกรณภาเวน  วา ฯ  กามาอิติ  ปาเสส   
กตฺวา  วตฺตพฺพ ฯ  เทฺวติ  คณนปริจฺเฉโท  น  เอก  น ตโย ฯ  
วตฺถุกามา  จาติ  มนาปยรูปาทิวตฺถุกามา  จ ฯ  อุปตาปนฏเน  
วิพาธนฏเน  จ  กิเลสกามา  จ ฯ  เตสุ  วตฺถุกาโม  ปริ ฺเยฺโย  
กิเลสกาโม  ปหาตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  วตฺถกุาโม  กิเลสกาเมน   
ปตฺถยิตพฺโพติ  กามียตีติ  (๓) กาโม ฯ   กิเลสกาโม วตฺถุกามาน  
ปจฺจาสึสนสฺส การณภาเวน  กามียเต (๔) อเนนาติ  กาโม ฯ  
ตตฺถ  รูปาทกิฺขนฺเธ สงฺคหิโต วตฺถุกาโม  สงฺขารกฺขนฺเธ   
สงฺคหิโต  กิเลสกาโม ฯ   ฉหิ  วิ ฺาเณหิ  วิชานิตพฺโพ  
วตฺถุกาโม มโนวิ ฺาเณน  ชานิตพฺโพ  กิเลสกาโม ฯ   
กิเลสาน  ปติฏฏเน  การณฏเน  อารมฺมณฏเน จ 
วตฺถุกาโม ฯ    
                น (๕) ต กามา ยานิ จิตฺรานิ โลเก   
                สงฺกปฺปราโค ปรุิสสฺส กาโม   
                ติฏนฺติ จิตฺรานิ ตเถว โลเก   
                อเถตฺถ ธรีา วินยนฺติ ฉนฺทนฺติ ฯ  
# ๑. ส.ี ปจฺจาทาน กิเณยฺยาติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. กามียตีติ ฯ  ๔. ม. กามียเต ฯ  ๕. ม. เนเต ฯ  
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        นนฺทมาณวกโสเรยฺยเสฏ ิปุตฺตาทีน  (๑)  เอตฺถ (๒) 
นิทสฺสน ฯ  กิเลสกาโม ตาปนฏเน  พาธนฏเน [๓]  สย  กาเมตีติ   
กาโม ฯ   วุตฺตมฺป  เจต  รตฺโต  โข  พฺราหฺมณ  ราเคน  อภิภูโต   
ปริยาทินฺนจิตฺโต  อตฺตพฺยาพาธายป  เจเตติ  ปรพฺยาพาธายป   
เจเตติ  อุภยพฺยาพาธายป  เจเตตีติ  จ รตฺโต โข พฺราหฺมณ  ฯ เป ฯ 
ปาณมฺป  หนติ  อทินฺนมฺป  อาทิยติ  ปรทารมฺป  คจฺฉติ   
มุสาป  ภณตีติ  จ ฯ  เอวมาทิ นิทสฺสน ฯ  ตเมว  
ปฏินิทฺเทสวเสน วิตฺถาเรตฺวา วตฺตุกาโม กตเม วตฺถุกามาติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  กตเมติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  ป ฺจวิธา  หิ   
ปุจฺฉา ฯ ตาส วิภาโค อุปริ ปาฬิยเยว อาวิภวิสฺสติ ฯ  ตาสุ   
อย  กเถตุกมยฺตาปุจฺฉา ฯ  ตตฺถ  มนาปกาติ  มน  อปฺปายนฺติ  
วฑฺเฒนฺตีติ  มนาปา  มนาปา  เอว มนาปกา ฯ รูปาติ  
กมฺมจิตฺตอุตุอาหารสมุฏานวเสน จตุสมุฏานิกา  รูปารมฺมณาฯ 
รูปยนฺตีติ (๔) รูปา วณฺณวิการ อาปชฺชมานา หทยงฺคตภาว (๖) 
ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ ฯ  ตตฺถ เกนฏเน รูปนฺติ รุปฺปนฏเน ฯ  
วุตฺตเ ฺหต ภควตา  กิ ฺจ ภิกฺขเว รูป วเทถ รุปฺปตีติ โข ภิกฺขเว  
ตสฺมา รูปนฺติ  วุจฺจติ ต (๗) เกน รุปฺปติ สีเตนป รุปฺปติ อุเณฺหนป  
# ๑. ม. นนฺทมาณวกโสเรยฺยเสฏ ิปุตตาทีน ฯ  ๒. ม. เจตฺถ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๕. ม. รูปยนตีฺติ ฯ 
# ๖. ม. หทยงฺคตภาว ฯ  ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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รุปฺปติ ชิฆจฺฉายป  รุปฺปติ ปปาสายป รุปฺปติ ฑสมกสวาตาตป- 
สรีสปสมฺผสฺเสนป (๑) รปฺุปติ  รุปฺปตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา รูปนฺติ  
วุจฺจตีติ ฯ  
        ตตฺถ  รปฺุปตีติ  กุปฺปติ  ฆฏฏียติ  (๒) ปฬยีติ  ภิชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ   
สีเตน (๓)  ตาว  รุปฺปน  โลกนฺตริกนิรเย  ปากฏ ฯ  มหึสกรฏาทีสุป (๔) 
หิมปาตสีเตสุ (๕) ปเทเสสุ  สีต (๖)  ปากฏเมว ฯ ตตฺถ หิ สตฺตา 
สีเตน ภินฺนฉินฺนสรีรา (๗) ชีวิตกฺขยมฺป ปาปุณนฺติ ฯ  อุเณฺหน   
รุปฺปน  อวีจิมหานิรเย  ปากฏ ฯ  ตตฺถ  หิ  ตตฺตาย  โลหปวิยา   
นิปชฺชาเปตฺวา ป ฺจวิธพนฺธนาทิกรณกาเล สตฺตา มหาทุกฺข  
อนุภวนฺติ ฯ  ชิฆจฺฉาย  รุปฺปน  เปตฺติวิสเย  (๘)  เจว  ทุพฺภิกฺขกาเล  
จ ปากฏ ฯ เปตฺติวิสยสฺมึ  หิ  สตฺตา  เทฺว  ตีณิ  พุทธฺนฺตรานิ   
กิ ฺจิเทว  อามิส  หตฺเถน  คเหตฺวา  มุเข ปกฺขิปนฺตา  นาม  น 
โหนฺติ อนฺโตอุทร อาทิตฺตสุสิรรุกฺโข วิย โหติ ฯ ทพฺุภิกฺเข  
ก ฺชิกมตฺตมฺป อลภิตฺวา มรณสตฺตาน ปมาณ นตฺถ ิฯ   
ปปาสาย  รุปปฺน  กาลก ฺชิกาทีสุ  ปากฏ ฯ  ตตฺถ  หิ  สตฺตา 
เทฺว  ตีณิ พุทฺธนฺตรานิ  หทยเตมนมตฺต  วา  ชิวฺหาเตมนมตฺต  วา   
อุทกพินฺทุมฺป  ลทฺธุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ ปานิย  (๙)  ปวิสฺสามาติ นทีคตาน  
# ๑. ม. ฑสมกสวาตาตปสรีสปสมฺผสฺเสนป ฯ  ๒. ม. ฆฏฏียติ ปฬียติ ฯ 
# ๓. ม. สีเตน ตาว รุปฺปน โลกนฺตริกนิรเย ปากฏ ฯ   
# ๔. ม. มหึสกรฏาทีสุป ฯ  ๕. ม. หิมปาตสีตเลสุ ฯ  ๖. ม. เอต ฯ 
# ๗. ม. ภินนฺฉินฺนสรีรา ฯ  ๘. ม. เปตฺติวิสเย ฯ  ๙. ม. ปานีย ฯ  
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ชล วาลิกาตล (๑) สมฺปชชฺติ ฯ มหาสมุทฺท ปกฺขนฺตานมฺป  (๒) 
สมุทฺโท  ปฏ ิปาสาโณ (๓) โหติ ฯ เต สุสฺสนฺตา พลวทุกฺขปฬิตา  
วิรวนฺติ ฯ  (๔)  ฑสาทีหิ  รุปฺปน  ฑสมกฺขิกาทิพหุเลสุ  ปเทเสสุ   
ปากฏ ฯ  ต  ปน กตมนฺต รูป สนิทสฺสน สปฺปฏิฆนฺติอาทินา  
นเยน อภิธมฺเม วิตฺถาริตเมว ฯ   
        สปฺปนตีฺติ  (๕) สททฺา ฯ  อุทาหรียนฺตีติ (๖) อตฺโถ ฯ  
อุตุจิตฺตวเสน ทฺวิสมุฏานิกา สทฺทา ฯ  คนฺธยนฺตีติ  คนฺธา  
อตฺตโน วตฺถูนิ สูจยนฺตีติ อตฺโถ ฯ รสนฺติ เต สตฺตาติ รสา  ฯ 
อสฺสาเทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ผุสียนฺตีติ (๗)โผฏพฺพา  เอเต   
คนฺธาทโย  จตุสมุฏานิกาว ฯ เตส วิภาโค อภิธมฺเม 
วิตฺถาริโตเยว ฯ  ตเมวตฺถ  วิตฺถารวเสน  ทสฺเสนฺโต  อตฺถรณา  
ปาวุรณาติ (๘) อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  อตฺถริตฺวา  นปิชฺชียนฺตีติ  อตฺถรณา ฯ  สรีร  เวเตฺวา   
ปารุปยนฺตีติ (๑๐)  ปาวุรณา ฯ  อนฺโตชาตาทโย  จตฺตาโร  ทาสี   
จ  ทาโส (๑๑)  จ  ทาสีทาสา ฯ  เขตฺต  นาม  ยสฺมึ  ปุพฺพณฺณ   
รุหติ (๑๒) ฯ  วตฺถ ุ นาม  ยสฺมึ  อปรณฺณ  รุหติ ฯ  ยตฺถ วา  
อุภยมฺป รุหติ ต  เขตฺต ฯ  ตทตฺถาย  กตภูมิภาโค  วตฺถุ ฯ  
# ๑. ม. วาลุกาตล ฯ  ๒. ม. ปกฺขนฺทานมฺป ฯ  ๓. ม. ปฏ ิปาสาโณเยว ฯ 
# ๔. ม. วิจรนฺติ ฯ  ๕. สี. สทฺทิยนฺตีติ สทฺทา ฯ  ๖. ม. อุทาหรียนฺตีติ ฯ 
# ๗. ม. ผุสียนฺตีติ ฯ  ๘. ม. ปาวุรณา ฯ  ๙. ม. นิปชฺชยีนฺตีติ ฯ 
# ๑๐. ม. ปารุปยนฺตีติ ฯ  ๑๑. ม. ทาสา ฯ  ๑๒. ม. รหุติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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เขตฺตวตฺถุสีเสน เจตฺถ วาปตฬากาทีนิป สงฺคหิตานิ ฯ   
หิร ฺนฺติ  กหาปโณ ฯ  สุวณฺณนฺติ  ชาตรูป ฯ  เตส   
คหเณน  โลหมาสโก ชตุมาสโก  ทารมุาสโกติ  สพฺเพป สงฺคห  
คจฺฉนฺติ ฯ คามนิคมราชธานิโยติ เอกกุฏิกาทิ คาโม  
อาปณยุตฺโต  นิคโม ฯ   เอกสฺส  ร ฺโ  อาณาปวตฺติฏาน  ราชธานี ฯ  
รฏนฺติ  ชนปเทกเทส ฯ ชนปโทติ กาสีโกสลาทิ ชนปโท ฯ  
โกโสติ จตุพฺพิโธ โกโส หตฺถี อสฺสา (๑)  รถา  ปตฺติ ฯ  
โกฏาคารนฺติ  ติวิธ  โกฏาคาร  ธนโกฏาคาร  ธ ฺโกฏาคาร  
วตฺถโกฏาคาร ฯ ย กิ ฺจีติ อนวเสสปริยาทานวจน ฯ  
รชนียนฺติ ร ฺเชตุ ยุตฺตฏเน ฯ   
        อิโต  ปร ติกวเสน ทสฺเสตุ อตีตตฺติกอชฺฌตฺตตฺติกหีนตฺติก- 
โอกาสตฺติกปโยคตฺติกกามาวจรตฺติกวเสน  ฉ (๒)  ติเก  อาห ฯ  
        ตตฺถ  อตีตตฺติเก  ตาว  อตฺตโน  สภาว  อุปฺปาทาทิกฺขณ (๓) 
วา  ปตฺวา  อติกฺกนฺตาติ  อตีตา ฯ  ตทุภยมฺป  น อาคตาติ  
อนาคตา ฯ ต  ต  การณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺนาติ  ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ 
อิท  ภเวน  ปริจฺฉนฺน (๔) ฯ  ปฏิสนฺธิโต  หิ  ปฏาย  อตีตภเวสุ  
นิพฺพตฺตา  อนนฺตรภเว  วา  นิพฺพตฺตา  โหนฺตุ  กปปฺโกฏิสต- 
สหสฺสมตฺถเก  วา  สพฺเพ  อตีตาเยว  นาม ฯ   จุติโต ปฏาย  
อนาคตภเวสุ  นิพฺพตฺตนกา  กามา  อนนฺตรภเว  วา  นิพฺพตฺตนฺตา (๕) 
# ๑. ม. อสโฺส รโถ ฯ  ๒. ม. ฉตฺติเก ฯ  ๓. ม. อุปฺปาทาทิกฺขณ ฯ 
# ๔. ม. ปริจฺฉนฺน ฯ  ๕. ม. นิพฺพตฺตนฺตุ ฯ  
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กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถเก  วา  สพฺเพ อนาคตาเยว นาม ฯ  
จุติปฏิสนฺธิอนฺตเร ปวตฺตา กามา ปจฺจุปฺปนฺนา นาม ฯ    
        อชฌฺตฺตตฺติเก  เอว  ปวตฺตมานา  มย  อตฺตาติ  คหณ  
ภวิสฺสามาติ (๑) อิมินา วิย  อธิปฺปาเยน  อตฺตาน  อธิการ  กตฺวา  
ปวตฺตา  อตฺตโน  สนฺตาเน  ปวตฺตา  ปาฏิปุคฺคลิกา  กามา  อชฌฺตฺติกา 
กามา  นาม ฯ   ตโต  พหิภูตา  ปน  อินฺทฺริยพทฺธา   
วา อนินฺทฺริยพทฺธา วา พหิทฺธา นาม ฯ   ตติยปท ตทุภยวเสน วุตฺต ฯ   
        หีนตฺติเก ฯ หีนาติ  ลามกา ฯ  มชฺฌิมาติ  หีนป- 
ณีตาน  มชฺเฌ  ภวาติ  มชฺฌิมา ฯ อวเสสา  อุตฺตมฏเน  ปณีตา ฯ  
อป  จ  อุปาทายุปาทาย หีนมชฺฌิมปณีตตา เวทิตพฺพา ฯ   
เนรยิกาน  ห ิ กามา  โกฏปิฺปตฺตา  หีนา  นาม ฯ   เต  อุปาทาย   
ติรจฺฉาเนสุ  นาคสุปณฺณาน  กามา  ปณีตา  นาม ฯ   เสสติรจฺ- 
ฉานคตาน  กามา  มชฺฌมิา  นาม ฯ   เตสมฺป  กามา  หีนา ฯ  
เต  อุปาทาย มเหสกฺขเปตาน กามา ปณีตา นาม ฯ   อวเสสาน   
กามา  มชฺฌมิา  นาม ฯ   เตสมฺป  หีนา ฯ  เต  อุปาทาย   
ชานปทาน  กามา  ปณีตา  นาม ฯ   ปจฺจนฺตวาสีน  กามา  มชฺฌมิา 
นาม ฯ   เตสมฺป  หีนา ฯ  เต  อุปาทาย  คามโภชกาน  กามา   
ปณีตา  นาม ฯ   เตส  ปริจาริกาน กามา มชฺฌิมา นาม ฯ   
เตสมฺป  หีนา ฯ  เต  อุปาทาย  ชนปทสามิกาน  กามา  ปณีตา 
# ๑. ส.ี ม. คมิสฺสามาติ ฯ  
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นาม ฯ   เตส  ปริจาริกาน  กามา  มชฺฌมิา  นาม ฯ   เตสมฺป   
หีนา ฯ  เต  อุปาทาย  ปเทสราชูน  กามา  ปณีตา  นาม ฯ   เตส   
อมจฺจาน  กามา  มชฺฌิมา  นาม ฯ   เตสมฺป  หีนา ฯ  เต   
อุปาทาย  จกฺกวตฺติร ฺโ  กามา  ปณีตา  นาม ฯ   ตสฺส  อมจฺจาน   
กามา  มชฺฌมิา  นาม ฯ   ตสฺสป  หีนา ฯ  เต  อุปาทาย  ภุมฺม- 
เทวาน  กามา  ปณีตา  นาม ฯ   เตส ปริจาริกาน  เทวาน   
กามา  มชฺฌมิา  นาม ฯ   เตสมฺป  หีนา ฯ  เต อุปาทาย  
จาตุมหาราชิกเทวาน  (๑) กามา  ปณีตาติอาทินา  นเยน  ยาว 
อกนิฏเทวาน  กามา  มตฺถกปฺปตฺตา  ปณีตา  นาม ฯ   เอว  
อุปาทายุปาทาย หีนมชฺฌมิปณีตกามา (๒)  เวทิตพฺพา ฯ   
        โอกาสตฺติเก  อาปายิกา  กามาติ  อวุฑฺฒิสงฺขาเตสุ (๓) 
อปคตอเยสุ จตูสุ อปาเยสุ  นิพฺพตฺตกามา  อาปายิกา  กามา ฯ  
มนุสฺเสสุ  นพฺิพตฺตกามา มานุสิกา ฯ เทเวสุ นิพฺพตฺตกามา  
ทิพฺพา ฯ   
        ปโยคตฺติเก  (๔)  ปจฺจุปฏ ิตาน  กามาน  ปริภุ ฺชนโต  
เปตฺวา  เนรยิเก  เสสอปายสตฺตาน มนุสฺสาน จาตุมหาราชิเก  
เทเว อุปาทาย ยาว ตุสิตกายิกาน ฺจ เทวาน กามา  ปจฺจุปฏ ิตา 
กามา  นาม ฯ   ปกติปฏิยตฺตารมฺมณโต อติเรเกน รมิตุกามตา- 
กาเล  ยถารุจิต  อารมฺมณ  นิมฺมินิตฺวา  นิมฺมินิตฺวา  รมนฺตีติ  นิมมฺานรตีน  
# ๑. ม. จาตุมหาราชิกาน เทวาน ฯ  ๒. ม. หีนมชฌฺมิปณีตตา ฯ 
# ๓. ม. อวฑฺฒิสงฺขาเตสุ ฯ  ๔. ม. สโยคตฺติเก ฯ  
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เทวาน  กามา  นิมฺมิตา  กามา  นาม ฯ   อตฺตโน  อชฌฺาสย  
ตฺวา  ปเรหิ  นิมฺมิเต  อารมฺมเณ  เสวนฺตีติ  ปรนิมมฺิตวสวตฺตีน  
กามา ปรนิมฺมิตา กามา นาม ฯ   ปริคฺคหิตาติ  มยฺห  เอตนฺติ  
คหิตา  กามา ฯ  อปริคฺคหิตาติ  ตถา  อคฺคหิตา (๑) อุตฺตรกุรุกาน  
กามา ฯ มมายิตาติ ตณฺหาวเสน มม เอตนฺติ คหิตา ฯ  
อมมายิตาติ วุตฺตปฏิปกฺขา ฯ   
        สพฺเพป  กามาวจรา  ธมฺมาติ เหฏโต อวีจินิรย ปริยนฺต  
กริตฺวาติอาทินา (๒) นเยน  วุตฺเตสุ  กามาวจรธมฺเมสุ  ปรยิาปนฺนา ฯ  
ตตฺราย  วจนตฺโถ  อุทฺทานโต  เทฺว  กามา  วตฺถุกาโม  จ  กิเลส- 
กาโม จา (๓) ฯ ตตฺถ กิเลสกาโม อตฺถโต ฉนฺทราโค ฯ  วตฺถุกาโม  
เตภูมกวฏฏ (๔) ฯ  กิเลสกาโม  เจตฺถ  กาเมตีติ  กาโม ฯ   อิตโร 
กามียตีติ (๕) ฯ  ยสฺมึ  ปน  ปเทเส  ทุวิโธเปโส  กาโม  ปวตฺติวเสน  
อวจรติ โส จ (๖) จตุนฺน อปายาน  มนุสฺสาน  ฉนฺน ฺจ  เทวโลกาน   
วเสน  เอกาทสวิโธ  ปเทโส กาโม เอตฺถ อวจรตีติ  กามาวจโร ฯ  
ตตฺถ  ปริยาปนฺนธมฺเม  สนฺธาย  สพฺเพป  กามาวจรา ธมฺมาติ  
วุตฺต ฯ  อตฺตโน  สภาว  ธาเรนฺตีติ ธมฺมา ฯ รูปาวจรา  
ธมฺมาติ เหฏโต พฺรหฺมโลก [๗] อนฺโต กริตฺวาติ อาทินา นเยน 
# ๑. ม. อปรคฺิคหิตา ฯ  ๒. ม. กริตฺวาติอาทินา ฯ  ๓. ม. จาติ ฯ 
# ๔. ม. เตภูมก วุฏฏ ฯ  ๕. ม. กามียตีติ กาโมติ นตฺถิ ฯ 
# ๖. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ปริยนตฺ กริตฺวา อุปริโค 
อกนิฏเ เทเวติ ทิสฺสติ ฯ  
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วุตฺตาน  รูปาวจรธมฺมาน  วเสน  สพฺเพป  ธมฺมา  รูปาวจรา ฯ   
ธมฺมา (๑) ฯ อรูปาวจรา ธมฺมาติ เหฏโต  อากาสาน ฺจายตนูปเค  
เทเว [๒] อนฺโต กริตฺวาทิ อาทินา นเยน วุตฺตา สพฺเพป 
อรูปาวจรา ธมฺมา ฯ  ตตฺถ  รูเป  อวจรนฺตีติ  รูปาวจรา ฯ 
อรูเป อวจรนฺตีติ อรูปาวจรา ฯ 
        ตณฺหาวตฺถุกาติ ปติฏฏเน  จ  การณฏเน จ ตณฺหาย  
วตฺถุภูตา ฯ ตณฺหารมฺมณาติ (๓) เต อาลมฺพิตฺวาว ตณฺหาปวตฺติ- 
วเสน  ตณฺหาย  อารมฺมณภูตา ฯ  กามนียฏเนาติ  ปจฺจา- 
สึสิตพฺพฏเน ฯ รชนียฏเนาติ ร ฺเชตุ ยุตฺตฏเน ฯ  
มทนียฏเนาติ กุลมทาทิมท อุปฺปาทนียฏเน (๔) ฯ  ตตฺถ 
กตเม วตฺถุกามา มนาปกา รูปาติอาทึ กตฺวา  
ย กิ ฺจิ รชนยี วตฺถุนฺติ ปริโยสาน  สวิ ฺาณก- 
อวิ ฺาณกวเสน  วุตฺต ฯ  อวเสส  เอกจตุกฺกาธิกฉตฺติกนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  วตฺถุกาม  ทสฺเสตฺวา  กิเลสกาม  ทสฺเสตุ  กตเม กิเลส- 
กามาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ฉนฺโทติ  ทุพฺพลราโค ฯ  ราโคติ   
ตโต  พลวตโร ฯ  อุปริ  ตโยป  ราคา อิเมหิ  พลวตรา ฯ  กาเมสูติ  
ป ฺจสุ  กามคุเณสุ ฯ  กามจฺฉนฺโทติ  กามสงฺขาโต  ฉนฺโท ฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปริยนตฺ กริตฺวา อุปริโต 
เนวส ฺานาส ฺายตนุปเค เทวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ตณฺหารมฺมณาติ เต 
อาลมฺพิตฺวาวาติ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. กุลมทาทิมท ฯ  
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น  กตฺตกมฺยตาฉนฺโท  น  ธมฺมจฺฉนฺโท ฯ  กามนวเสน  รชฺชนวเสน   
จ  กาโมเยว ราโค  กามราโค ฯ  กามนวเสน  นนฺทนวเสน  จ  
กาโม (๑) นนฺที  กามนนฺที ฯ เอว สพฺพตฺถ  กามตฺถ   
วิทิตฺวา  ตณฺหายนฏเน  กามตณฺหา ฯ  สิเนหนฏเน  กาม- 
สิเนโห (๒) ฯ  ปริฑยฺหนฏเน  กามปริฬาโห ฯ  มจฺุฉนฏเน   
กามมุจฺฉา ฯ  คิลิตฺวา ปรนิิฏาปนฏเน กามชฺโฌสาน ฯ   
วฏฏสฺมึ  โอเฆหิ  (๓)  โอสีทาเปตีติ  กาโมโฆ ฯ  วฏฏสฺม ึ โยเชตีติ  
กามโยโค ฯ  ทฬฺหวเสน (๔) ตณฺหาทิฏ ีหิ คหณ (๕) อุปาทาน ฯ   
จิตฺต  นีวรติ ปริโยนนฺธตีติ (๖) นีวรณ ฯ          อทฺทสนฺติ  อทฺทกฺขึ ฯ  
กามาติ  อาลปน ฯ  เตติ ตว ฯ มูลนฺติ ปติฏ ฯ สงฺกปฺปาติ  
ปริกปฺเปน ฯ  น  ต  สงฺกปฺปยิสฺสามีติ  ต  ปริกปฺปน น กริสฺสามิ ฯ  
น เหหิสีติ น ภวิสฺสสิ ฯ  อิจฺฉมานสฺสาติ  ปจฺจาสึสนฺตสฺส ฯ  
สาทิยมานสฺสาติ  อสฺสาทิยมานสฺส ฯ ปตฺถยมานสฺสาติ  (๘) ปฏน (๙) 
อุปฺปาเทนฺตสฺส ฯ  ปหยมานสฺสาติ  ปาปุณิตุ  อิจฺฉ อุปฺปาเทนฺตสฺส ฯ  
อภิชปฺปมานสฺสาติ  ตณฺหาวเสน  ติตฺตึ  น (๑๐) อุปปฺาเทนฺตสฺส ฯ  
อถ วา อภิวทนฺตสฺส ฯ  ขตฺติยสฺส  วาติอาทิ  จตุชฺชาติวเสน  วุตฺต ฯ   
คหฏสฺส  วา  ปพฺพชิตสฺส  วาติ  ลิงฺควเสน  วุตฺต ฯ  เทวสฺส  วา  
# ๑. ม. กาโมเยว นนฺที กามนนฺที ฯ  ๒. ม. กามเสินโห ฯ  ๓. ม. โอเฆหิ ฯ 
# ๔. ม. ทฑฺหวเสน ฯ  ๕. ม. ตณฺหาทิฏ ิคฺคหณ ฯ  ๖. ม. ปริโยนนฺธตีติ ฯ 
# ๗. ม. โหหสิีติ ฯ  ๘. ม. ปตฺถยมานสฺสาติ ฯ  ๙. ม. ปตฺถน ฯ 
# ๑๐. ม. นสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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มนุสฺสสฺส  วาติ อุปปตฺติวเสน วุตฺต ฯ อิชฺฌตีติ นิปฺผชฺชติ ฯ   
สมิชฺฌตีติ  สมฺมา  นิปฺผชชฺติ  อิชฺฌติ  วิเสสรูปปฏิลาภวเสน ฯ  
ลภติ ทสฺสนยีรูปปฏลิาภวเสน ฯ  ปฏลิภติ  ปสาทนียรูปปฏลิาภ- 
วเสน ฯ  อธคิจฺฉติ  สณฺานรูปปฏิลาภวเสน ฯ  วินฺทติ   
 
ฉวิปฺปสาทรูปปฏิลาภวเสน ฯ  อถ วา ปุ ฺมหตฺเตน (๑)   
อิชฺฌติ ฯ  ชาติมหตฺเตน  ลภติ ฯ  อิสฺสริยมหตฺเตน  
ปฏิลภติ ฯ  สุขมหตฺเตน อธิคจฺฉติ ฯ สมฺปตฺติมหตฺเตน  
วินฺทตีติ ฯ   
        เอกสวจนนฺติ  เอกโกฏาสวจน ฯ  เอกส  จีวร  กตฺวา   
เอกสพฺยากรณีโย  ปโ ฺหติอาทีสุ  วิย  อเนกสคหณปฏิกฺเขโป ฯ   
นิสฺสสยวจนนฺติ  สสยวิรหิตวจน สนฺเทหปฏิกฺเขปวจนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  นิกกฺงฺขาวจนนฺติ  กถมิท  กถมิทนฺติ  กงฺขา ปฏิกฺเขปวจน ฯ 
อเทฺวชฺฌวจนนฺติ  ทฺวิธาภาว  เทฺวชฺฌ ตทภาเวน (๒) อเทฺวชฺฌวจน ฯ  
ทฺวิธาภาววิรหิต  อเทฺวชฺฌวจนา  พุทฺธาติอาทีสุ  วิย  วิมต-ิ 
ปฏิกฺเขโป ฯ อเทฺวฬฺหกวจนนฺติ  ทฺวิหทยาภาเวน  อเทฺวฬฺหก ฯ 
อิติหาสาติ  เทฺวฬฺหกปฏิกเฺขปวจน ฯ  นิโยควจนนฺติ เอกสฺมึ  
อตฺเถ เทฺว น ยุชฺชนฺตีติ นิโยควจน ทฺวิธาปถปฏิกฺเขโป ฯ   
อ ฺตฺถ  ปน  นิโยคา  อนาคตารมฺมณา  นตฺถีติ  อาคต ฯ   
อปณฺณกวจนนฺติ สลฺลาปรหิต (๓) สารวจน อวิรทฺธการณ  
# ๑. ม. ปุ ิมหตฺเตน ฯ  ๒. ม. ต อภาเวน ฯ  ๓. ม. ปลาสรหิต ฯ 
# ๔. ม. อวิรทฺธการณ ฯ  
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อปณฺณก านเมเกติอาทีสุ วิย ฯ  อปณฺณกมณิ  (๑)  วิย  
สปฺปติฏวจน ฯ อวตฺถาปนวจนเมตนฺติ เอต วจน โอตริตฺวา  
ปติฏ ิต สนฺติฏาปน ปน ฯ   
        ยานิ  อิมสฺมึ  มหานิทฺเทเส  วิภตฺตึ  อาโรปตานิ  ปทานิ  
ตานิ  วิภตฺตึ  คจฺฉนฺตานิ  ตีหิ  การเณหิ  วิภตฺตึ  คจฺฉนฺติ  นานา   
โหนฺตานิ  จตูหิ  การเณหิ  นานา  ภวนติฺ ฯ  อปรทีปนา  ปเนตฺถ 
เทฺว  านานิ  คจฺฉนฺติ ฯ  กถ  ตานิ  หิ  พฺย ฺชนวเสน  
อุปสคฺควเสน อตฺถวเสน  จาติ (๒) อิเมหิ ตีหิ การเณหิ วิภตฺตึ  
คจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถ  โกโธ  กชฺุฌนา กุชฌฺติตฺต โทโส ทุสฺสนา (๓) 
ทูสิตตฺตนฺติ  เอว พฺย ฺชนวเสน วิภตฺติคมน  เวทิตพฺพ ฯ  
เอตฺถ (๔) หิ เอโกว โกโธ พฺย ฺชนวเสน เอววิภตฺตึ คโต (๕) ฯ อิชฺฌติ  
สมิชฺฌติ  ลภติ  ปฏลิภติ  [๖] คจฺฉติ อธิคจฺฉตีติ เอว ปน อุปสคฺควเสน  
วิภตฺติคมน  เวทิตพฺพ ฯ  ปณฺฑิจฺจ  โกสลฺล  เนปุ ฺ  (๗)  เวภพฺยา  
จินฺตา อุปปริกฺขาติ เอว อตฺถวเสน วิภตฺติคมน เวทิตพฺพ ฯ   
เตสุ  ปติปทนิทฺเทเส  ตาว  อิมา ติสฺโส วิภตฺติโย ลพฺภนฺติ ฯ  
ปติ ปาโมชฺชนฺติ หิ  พฺย ฺชนวเสน  วิภตฺติคมน  โหติ ฯ  อาโมทนา 
ปโมทนา  หาโส  ปหาโสติ  อุปสคฺควเสน ฯ  วิตฺติ  ตุฏ ิ  โอทคฺย   
อตฺตมนตาติ  อตฺถวเสน ฯ  อิมินา  นเยน สพฺพปทนิทฺเทเสสุ  
# ๑. ม. อป ฺกมณิ ฯ  ๒.ม. วาติ ฯ  ๓. ม. ทูสนา ฯ  ๔. ม. ตตฺถ ฯ 
# ๕. ม. เอว วิภตฺตึ ลภติ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร คจฺฉตีติ ทิสิสติ ฯ 
# ๗. ม. เนปุ ฺ ฯ  
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วิภตฺติคมน เวทิตพฺพ ฯ  นานา  โหนฺตานิป  นามนานตฺเตน   
ลกฺขณนานตฺเตน  กิจฺจนานตฺเตน  ปฏกิฺเขปนานตฺเตนาติ  อิเมหิ   
จตูหิ  การเณหิ นานา โหนฺติ ฯ ตตฺถ กตโม [๑]  พฺยาปาโท [๒] 
โหติ  โย  ตสฺมึ  สมเย  โทโส  ทูสนาติ  เอตฺถ พฺยาปาโทติ วา   
เทฺวป  เอโก (๓)  โกโธเอว  นาเมน  ปน  นานตฺต  คตาติ  เอว  นาม- 
นานตฺเตน นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ  ราสฏเน  จ  ป ฺจป  ขนฺธา  เอโกว 
ขนฺโธ โหติ ฯ เอตฺถ ปน รูป รุปฺปนลกฺขณ  เวทนา  เวทยิต- 
ลกฺขณา  ส ฺา  ส ฺชานนลกฺขณา  เจตนา  เจตยิตลกฺขณา   
วิ ฺาณ  วิชานนลกฺขณนฺติ  อิมินา  ลกขฺณนานตฺเตน  ป ฺจกฺขนฺธา 
โหนฺติ ฯ  เอว ลกฺขณนานตฺเตน นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ  จตฺตาโร  
สมฺมปฺปธานา  อิธ  ภิกฺขุ  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  อกุสลาน  
ธมฺมาน  อนุปฺปาทาย  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหตีติ  เอกเมว  วีริย  
กิจฺจนานตฺเตน จตูสุ าเนสุ อาคต ฯ เอว กิจฺจนานตฺเตน  
นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ  จตฺตาโร  อสทฺธมมฺา  โกธครุตา น  
สทฺธมฺมครุตา มกฺขครุตา น สทฺธมฺมครุตา  ลาภครุตา  น  
สทฺธมฺมครุตา  สกฺการครตุา  น  สทฺธมฺมครุตาติ  เอวมาทีสุ  ปน  
ปฏิกฺเขปนานตฺเตน นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ          อิมานิ  ปน  จตฺตาริ  
นานตฺตานิ  น  ปติยาเยว ลพฺภนฺติ สพฺเพสุป ยถาลาภวเสน  
ลพฺภนฺติ ฯ  ปติยา  หิ  ปตีติ นาม จิตฺตสฺส จิตฺตนฺติ นาม ฯ ปติ จ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺมึ สมเยติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร  
โหตีติ ทิสฺสติ ฯ  # ๓. ม. เอเต ฯ  
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ผรณลกฺขณา  เวทนา  เวทยิตลกฺขณา  ส ฺา  ส ฺชานนลกฺขณา  
เจตนา  เจตยิตลกฺขณา  วิ ฺาณ วิชานนลกฺขณ ฯ          ตถา  ปติ   
ผรณกิจฺจา  เวทนา  อนุภวนกิจฺจา  ส ฺา  ส ฺชานนกิจฺจา   
เจตนา  เจตยิตกิจฺจา  วิ ฺาณ  วิชานนกิจฺจนฺติ  เอว  กิจฺจนานตฺเตน  
นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ ปฏิกเฺขปนานตฺต ปติปเท นตฺถิ ฯ   
อโลภาทินิทฺเทเส  ปน  อโลโภ  อลุพฺภนา  อลุพฺภิตตฺตนฺติอาทินา  
นเยน  ลพฺภตีติ  เอว  ปฏกิฺเขปนานตฺเตน  นานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  
เอว  สพฺพปทนิทฺเทเสสุ ลพฺภมานวเสน จตุพฺพิธมฺป นานตฺต  
เวทิตพฺพ ฯ   
        อปรทีปนา [๑] ปน  ปทตฺถุติ  วา  โหติ  ทฬฺหีกมฺม  วาติ  เอว  เทฺว   
านานิ  คจฺฉติ ฯ  ยฏ ิโกฏิยา  อุปฺปเฬนฺเตน  วิย  ห ิ สกิเมว  
ปตีติ วุตฺเต เอว  (๒)  ต ปท ผุลฺลิต  มณฺฑิต   วิภูสิต (๓)  นาม 
น โหติ ปุนปปฺุน พฺย ฺชนวเสน อุปสคฺควเสน อตฺถวเสน  
ปติ  ปาโมชชฺ  อาโมทนา  ปโมทนา  หาโส  ปหาโส  วิตฺตีติ   
วุตฺเต  ผุลฺลิต   มณฺฑิต  วิภูสิต (๓)  นาม  โหติ ฯ  ยถา  หิ   
ทหรกุมาร  นฺหาเปตฺวา มโนรม วตฺถ ปริทหาเปตฺวา  ปุปฺผานิ  
ปฬนฺธาเปตฺวา  อกฺขีนิ  อ ฺชิตฺวา (๔) อถสฺส  นลาเฏ เอกเมว  
มโนสิลาถิน (๕)  กเรยฺย  น  ตสฺส  เอตฺตาวตา  จิตฺตติลโก   
นาม โหติ นานาวณฺเณหิ  ปน  ปริวาเรตฺวา  พินฺทูสุ ถิเนสุ (๖) 
# ๑. มง เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม.เอต ฯ 
# ๓. ม. ผุลฺลติมณฺฑิตวิภูสิต ฯ  ๔. ม. อ ฺเชตฺวา ฯ 
# ๕. ม. มโนสิลาพินทุ ฯ  ๖. ม. พินฺทูส ุฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 29 

                *เลมที่  38  กามสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  29 
 
จิตฺตติลโก นาม โหติ ฯ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ อย  
ปทตฺถุติ นาม ฯ   พฺย ฺชนวเสน  ปน  อุปสคฺควเสน  อตฺถวเสน 
จ  ปุนปฺปุน  ภณนเมว  ทฬฺหีกมฺม  นาม ฯ   ยถา  ห ิ อาวุโสติ  วา  
ภนฺเตติ  วา  ยกฺโขติ  วา  สปโฺปติ วา  วุตฺเต  ทฬฺหีกมฺม  นาม  น   
โหติ  อาวุโส  อาวุโส ภนฺเต ภนฺเต ยกฺโข ยกฺโข  สปโฺป  สปโฺปติ  วุตฺเต  
ปน  ทฬฺหีกมฺม  นาม  โหติ  เอวเมว สกึเทว ยฏ ิโกฏิยา  
อุปฺปเฬนฺเตน  วิย  ปตีติ  วุตฺตมตฺเต  ทฬฺหีกมฺม  นาม  น  โหติ  ฯ 
ปุนปฺปุน พฺย ฺชนวเสน อุปสคฺควเสน อตฺถวเสน ปติ ปาโมชฺช  
อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส  วิตฺตีติ  วุตฺเตเยว  ทฬฺหีกมฺม   
นาม โหตีติ เอว อปรทีปนา เทฺว านานิ คจฺฉติ ฯ เอติสฺสาป  
วเสน ลพฺภมานกปทนิทฺเทเสสุ สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  ปณยตีติ  ปติ ฯ  สา  สมฺปยายนลกฺขณา  กายจิตฺต- 
ปณนรสา  ผรณรสา  วา  โอทคฺยปจฺจุปฏานา ฯ  ยา  ป ฺจกาม- 
คุณปฏิสยุตฺตาติ  ยา  รูปาทิป ฺจกามโกฏาสปฏิสยุตฺตา  ปติ  ฯ 
สา  ปณยตีติ  ปติ  อิท  สภาวปท ฯ  ปมทุิตสฺส ภาโว ปาโมชฺช ฯ  
อาโมทนากาโร  อาโมทนา ฯ  ปโมทนากาโร  ปโมทนา ฯ   
ยถา  วา  เภสชฺชาน  วา  เตลาน  วา  อุโณฺหทกสีโตทกาน  วา  เอกโต 
กรณ  โมทนาติ  วุจฺจติ  เอวมยมฺป  ปติธมฺมาน  เอกโต  กรเณน   
โมทนา ฯ  อุปสคฺควเสน  ปน  มณฺเฑตฺวา อาโมทนา ปโมทนาติ  
# ๑. ม. สกึเทว ฯ  ๒. ม. ยา ฯ  ๓. ม. ยา ฯ  ๔. ม. ปติ ฯ  ๕. ม. ปทุทิตสฺส 
ภาโว ฯ  ๖. ม. ปติธมฺมาน ฯ  ๗. ม. มณฺเฑตฺวา ฯ  
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วุตฺตา ฯ          หาเสตีติ  หาโส ฯ  ปหาเสตีติ ปหาโส ฯ 
หฏปฺปหฏาการาน เอต อธิวจน ฯ วิตฺตีติ  วิตฺต  ธนสฺเสต   
นาม ฯ  อย  ปน  โสมนสสฺปจฺจยตฺตา  วิตฺติสริกฺขตาย  วิตฺติ ฯ  
ยถา  ห ิ ธนิโน  ธน  ปฏิจฺจ  โสมนสฺส  อุปฺปชฺชติ  เอว ปติมโตป ปตึ  
ปฏิจฺจ โสมนสฺส  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตสฺมา  วิตฺตีติ  วุตฺตา ฯ  
ตุฏ ีติ สภาวสณฺ ิตาย ปติยา เอต  นาม ฯ ปติมา ปน ปุคฺคโล 
กายจิตฺตาน อุคฺคตตฺตา อพฺภุคฺคตตฺตา อุทคฺโคติ วุจฺจติ อุทคฺคสฺส ภาโว 
โอทคฺย ฯ  อตฺตโน  มนตา  อตฺตมนตา ฯ  อนภิรทฺธสฺส   
หิ  มโน  ทกุขฺปทฏานตฺตา  น  อตฺตโน  มโน  นาม  โหติ ฯ 
อภิรทฺธสฺส  สุขปทฏานตฺตา  อตฺตโน  มโน  นาม  โหติ ฯ 
อิติ  อตฺตโน  มนตา  อตฺตมนตา  สกมนตา  สกมนสฺส  ภาโวติ  อตฺโถ ฯ   
สา  ปน  ยสมฺา  น  อ ฺสฺส  กสฺสจิ  อตฺตโน มนตา จิตฺตสฺเสว ปน  
โสภนภาโว (๑)  เจตสิโก ธมฺโม ตสฺมา อตฺตมนตา จิตฺตสฺสาติ วุตฺตา ฯ   
จิตฺตวิจิตฺตตาย  จิตฺต ฯ  อารมฺมณ  มนติ  (๒)  ชานาตีติ  มโน ฯ  
มานสนฺติ  มโน เอว  อนตฺลิกฺขจโร  ปาโส ยฺวาย จรติ มานโสติ  
หิ เอตฺถ มนสมฺปยุตฺตกธมฺโม  มานโสติ วุตฺโต ฯ   
                กถ หิ ภควา ตุยฺห                      สาวโก สาสเน รโต   
                อปฺปตฺตมานโส เสกฺโข (๑๐)  กาล กยิรา ชเนสุตาติ    
# ๑. ม. ปติมโตป ฯ  ๒. ม.ดุฏ ีติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อพฺภุคฺคตตฺตาติ  
ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อนภิรทฺธสฺส ฯ  ๕. ม. อภิรทฺธสฺส ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร  
สกมนตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๗. ม. ปเนสา ภาโว ฯ  ๘. สี. ม. มินมาน ฯ 
# ๙. ม. ยฺวาย ฯ  ๑๐. สี.เสโข ฯ  
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เอตฺถ  อรหตฺต  มานสนฺติ  วุตฺต ฯ  อิธ  ปน  มโน  เอว  มานส   
พฺย ฺชนวเสน  เหต ปท วฑฺฒิต ฯ  หทยนฺติ จิตฺต ฯ จิตฺต วา เต  
ขิปสฺสามิ หทย วา เต ผาเลสฺสามีติ  เอตฺถ อุโร  หทยนฺติ  วุตฺต ฯ  
หทยา  หทย  อ ฺโ (๑)  อ ฺาย ตจฺฉตีติ (๒) เอตฺถ จิตฺต ฯ วกฺก   
หทยนฺติ  เอตฺถ  หทยวตฺถุ ฯ อิธ ปน จิตฺตเมว อพฺภนฺตรฏเน 
หทยนฺติ วุตฺต ฯ  ตเมว  ปริสุทฺธฏเน ปณฺฑร ภวงฺค  
สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ยถาห ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว  จิตฺต  ต ฺจ  
โข  อาคนฺตุเกหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  อุปกฺกลิิฏนฺติ ฯ  (๙) ตโต 
นิกฺขนฺตตฺตา  ปน  กุสลมฺป  คงฺคาย  นิกฺขนฺตา  นที  คงฺคา  วิย  
โคธาวริโต (๓) นิกฺขนฺตา โคธาวรี วิย จ ปณฺฑรนฺเตฺวว  
วุตฺต ฯ  มโน  มนายตนนฺติ  อิธ  ปน  มโนคหณ  มนโสว (๔) 
อายตนภาวทีปนตฺถ ฯ   
        เตเนต  ทีเปติ  นยิท  เทวายตน  วิย  มนสฺส  อายตนตฺตา   
มนายตน  อถ  โข  มโน  เอว  อายตน  มนายตนนฺติ ฯ  เอตฺถ (๕)  
นิวาสนฏานฏเน  อากรฏเน  สโมสรณฏานฏเน  ส ฺชาติ- 
เทสฏเน การณฏเน จ อายตน เวทิตพฺพ ฯ ยถา (๖) หิ โลเก   
อิสฺสรายตน  เทวายตนนฺติ  (๗)  เอตฺถ  (๘) อาทีสุ นิวาสนฏาน   
อายตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ สุวณฺณายตน  รชตายตนนฺติอาทีสุ  
# ๑. ม. ม ฺเ ฯ  ๒. ม. ตจฺฉตีติ ฯ  ๓. ม. โคธาวรโิต ฯ 
# ๔. ม. มนสเฺสว ฯ  ๕. ม. ตตฺถ ฯ  ๖. ม. ตถา ฯ 
# ๗. ม. วาสุเทวายตนนฺติอาทีสุ ฯ  ๘. ม. อย อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อากโร ฯ สาสเน ปน มโนรเม อายตเน เสวนฺติ  น  วิหงฺคมาติ- 
อาทีสุ สโมสรณฏาน ฯ  ทกฺขิณาปโถ  คุนฺนมายตนนฺติอาทีสุ  
ส ฺชาติเทโส ฯ  ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพต (๑) ปาปุณาติ  สติ (๒) 
อายตเนติอาทีสุ การณ ฯ อิธ ปน ส ฺชาติเทสฏเน สโมสรณฏ- 
านฏเน การณฏเนาติ ติธาป วตฺตติ ฯ  ผสฺสาทโย หิ  
ธมฺมา เอตฺถ ส ฺชายนฺตีติ ส ฺชาติเทสฏเนป เอต  
อายตน ฯ พหิทฺธา รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพา  อารมฺมณ- 
ภาเวเนตฺถ โอสรนฺตีติ สโมสรณฏานฏเนป อายตน ฯ 
ผสฺสาทีน  ปน  สหชาตาทิ  (๓)  ปจฺจยฏเน  การณตฺตา   
การณฏเนป  อายตนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ตเทว มนนลกฺขเณ 
อินฺทฏ กาเรตีติ อินฺทฺริย มโน เอว อินฺทฺริย  
มนินฺทฺริย ฯ   
        วิชานาตีติ  วิ ฺาณ ฯ  วิ ฺาณเมว  ขนฺโธ  วิ ฺาณกฺ- 
ขนฺโธ ฯ ตสฺส ราสิอาทิวเสน อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  มหา- 
อุทกกฺขนฺโธเตฺวว  สงฺข  (๔) คจฺฉตีติ เอตฺถ หิ ราสฏเน ขนฺโธ 
วุตฺโต ฯ  สลีกฺขนฺโธ สมาธิกฺขนฺโธติอาทีสุ คุณฏเน ฯ  
อทฺทสา โข ภควา มหนฺต  ทารุกฺขนฺธนฺติ  เอตฺถ  ปณฺณตฺติมตฺตฏเน ฯ 
อิธ  ปน รูฬหฺิโต ขนฺโธ วุตฺโต ฯ ราสฏเน หิ วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส  
เอกเทโส เอก วิ ฺาณ ฯ ตสฺมา ยถา รกฺุขสฺส เอกเทส   
# ๑. ม. สกฺขิภพฺพต ฯ  ๒. ม. สติ สติ อายตเนติ ฯ   
๓. ม. สหชาตาทิปจฺจยฏเน ฯ  ๔. ม. สงฺข ฯ  
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ฉินฺทนฺโต  รกฺุข  ฉินฺทตีติ  วุจฺจติ  เอวเมว  วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส  
เอกเทสภูต เอกมฺป วิ ฺาณ รูฬฺหิโต วิ ฺาณกฺขนฺโธติ วุตฺต ฯ   
        ตชชฺา  มโนวิ ฺาณธาตูติ  เตส  ผสฺสาทีน ธมฺมาน  
อนุจฺฉวิกา มโนวิ ฺาณธาตุ ฯ  อิมสฺม ึ [๑]   ปเท 
เอกเมว  จิตฺต  มนนฏเน  (๒) มโน ฯ  วิชานนฏเน  วิ ฺาณ ฯ  
สภาวฏเน  นิสฺสตฺตฏเน  วา  ธาตูติ  ตีหิ  มโนนาเมหิ   
วุตฺต ฯ   
        สหคโตติ อวิชหิโต ฯ สหชาโตติ  สทฺธ ึ นิคฺคโต ฯ  
สสฏโติ  สสคฺโค  หุตฺวา   ิโต ฯ  สมฺปยุตฺโตติ สม ปกาเรหิ  
ยุตฺโต ฯ  กตเมหิ  ปกาเรหี (๔) ฯ   เอกปฺุปาทาทีหิ ฯ  นตฺถ ิ 
เกจิ ธมฺมา เกหิจิ ธมฺเมหิ  สมฺปยุตฺตาติ ฯ อามนฺตา ฯ (๑) อิติ หิ  
อิมสฺส ป ฺหสฺส ปฏิกฺเขเป (๕)  นน ุอตฺถิ เกจิ  ธมมฺา  เกหิจิ [๖]  
สหคตา  สหชาตา  สสฏา  เอกุปฺปาทา  เอกนิโรธา เอกวตฺถุกา 
เอการมฺมณาติ  เอว  เอกุปปฺาทตาทีน วเสน สมฺปโยคตฺโถ  
เอกุปฺปาทตาทีหิ สม ปกาเรหิ ยุตฺโต สมฺปยุตฺโต ฯ เอกุปฺปาโทติ  
เอกโต นิโรโธ ฯ  เอกนิโรโธติ  เอกโต  นิโรโธ ฯ  เอกวตฺถุโกติ   
หทยวตฺถุวเสน เอกวตฺถุโม ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทสิฺสติ ฯ  ๒. ม. มินนฏเน ฯ  
# ๓. ม. ตีห ินาเมหิ ฯ  ๔. ม. ปกาเรหีติ ฯ  ๕. ม. ปฏิกฺเขเป ฯ 
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺเมหีติ ทิสฺสติ ฯ  
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        เอตฺถ  สหคตสทฺโท  ตพฺภาเว  โวกิณฺเณ  อารมฺมเณ นิสฺสเย  
สสฏเติ ป ฺจสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ  ชินวจเน ฯ  ยาย  ตณฺหา  
โปโนพฺภวิกา (๑) นนฺทิราคสหคตาติ  เอตฺถ ตพฺภาเว  เวทิตพฺโพ  
นนฺทิราคภูตาติ  อตฺโถ ฯ  ยา  ภิกฺขเว  วีมสา โกสชชฺสหคตา   
โกสชชฺสมฺปยุตฺตาติ  เอตฺถ  โวกิณฺเณ  อนฺตรนฺตรา  อุปฺปชฺช- 
มาเนน  โกสชฺเชน โวกิณฺณาติ [๒] อตฺโถ ฯ  ลาภี  โหติ  รูปสห- 
คตาน วา สมาปตฺตีน อรูปสหคตาน วา  สมาปตฺตีนนฺติ  เอตฺถ   
อารมฺมเณ  ฯ  รูปารมฺมณาน  อรูปารมฺมณานนฺติ อตฺโถ ฯ  
อฏ ิกส ฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวตีติ  เอตฺถ  นิสฺสเย  
อฏ ิกส ฺ นิสฺสาย  อฏ ิกส ฺ ภาเวตฺวา ปฏิลทฺธนฺติ อตฺโถ ฯ 
อิท สุข อิมาย ปติยา สหคต โหติ  สหชาต  สมฺปยตฺุตนฺติ  เอตฺถ 
สสฏเ สมฺมิสฺสนฺติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมิมฺป าเน สสฏเ  
อาคโต ฯ   
        สหชาตสทฺโท  สหชาต  ปุเรชาต  ปจฺฉาชาตนฺติ  เอตฺถ  วิย 
สหชาเต ฯ  สสฏสทฺโท  คิหิสสฏโติ (๓) จ เอว สสฏโ ภนฺเต (๔) 
จาติ เอวมาทีสุ สสฏเ (๕) ฯ กิเส ถูเล วิวชฺเชตฺวา สสฏา  
โยชิตา หยาติ  เอตฺถ สทิเส ฯ   
                ปจิุมนฺทปริวาโร                  อมฺโพ เต ทธิวาหน   
                มลู มูเลน สสฏ                  สาขา สาข (๖) นิเสวเรติ  
# ๑. ม. โปโนภวิกา ฯ  ๒. เอตฺถนฺตเร อยเมตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. คิหหีิสสฏโ ฯ  ๔. ม. ภนฺเตติ ฯ  ๕. สี. ม. มหาสสคฺเค ฯ 
# ๖. ม. สาขา ฯ  
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เอตฺถ  อุปจิเต ฯ จิตฺตสสฏา ธมฺมาติ เอตฺถ จิตฺตสมฺปยุตฺต- 
ธมฺเม.   อิธ ปน โย ผลปปฺทาเน  อวิโยคธมฺโม  (๑)  วิย (๒) วินิพฺโภค   
อกตฺวา  เอกุปฺปาทาทิธมฺโม  หุตฺวา สมฺปยุตฺโตติ  วุจฺจติ (๓) ฯ  
ตวิสโย ฯ  อถ  วา  สหคโตติ  วตฺวา  ปจฺฉโต  (๔)  อาคตสทฺเทน (๕) 
วิย โส น โหตีติ ทสฺเสตุ สหชาโตติ วุตฺต ฯ เอกโต  
อุปฺปนฺนรูปารูป วิย โสป น โหตีติ ทสเฺสตุ สสฏโติ  
วุตฺต ฯ  ขีโรทก  วิย  [๖] จ  โสป  น  โหตีติ  ทสฺเสตุ  
สมฺปยุตฺโตติ วุตฺต ฯ วินิพฺโภค กาตุ  อสกฺกุเณยฺยฏเน 
หิ  สหุปฺปนนฺา  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตาป อตฺถิ ขีรเตล วิย ตถา  
วิปฺปยุตฺตาป  ขีรโต  อปนีต  นวนีต  วิย ฯ  เอว  ลกขฺณสมฺปยุตฺโต (๗) 
เอกุปฺปาทาทิลกฺขโณเยว (๘) โหตีติ  ทสฺเสตุ  เอกุปฺปาโทติ  อาทิ  
วุตฺต ฯ  
        เอตฺถ เอกุปฺปาทสหชาตาน  กึ  นานตฺต  อุปฺปาเท   
อนฺตรวิรหิโต  เอกุปฺปาโท ฯ  ขีรกาลมุตฺตสฺสาป  ทธิโน  ปถนเฺต (๙) 
มถเน ปากฏ นวนีต วิย ปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺตวเสน เอกทิวสเมว 
ชาโต  วิย  โส  น  โหตีติ (๑๐) ฯ เอกกฺขเณ นิพฺพตฺโตติ สหชาโต ฯ   
เอกวตฺถุโกติ  ปติฏฏเน  เอกปริจฺเฉเทน  เอกวตฺถุโก  ทฺวินนฺ  
# ๑. ม. อริโยคธมฺโม ฯ  ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. วุจฺจติ ตวิสโย ฯ 
# ๔. ม. ปจฺฉโต ปจฺฉโต ฯ  ๕. ม. อาคตสุตฺเตน วิย ฯ  
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๗. ม. ลกฺขณสมฺปยุตฺโต ฯ 
# ๘. ม. เอกปฺุปาททิลกฺขโณเยว ฯ  ๙. ม. มถเน มถเน ฯ 
# ๑๐. ม. น. โหตีติ ทสฺเสตุ ฯ  
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ภิกฺขูน เอกวตฺถุกตา  วิย  านนฺตรวิรหิโต ฯ  เอการมฺมโณติ  
อนิยเตการมฺมโณ น จกฺขุวิ ฺาณ วิยาติ เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ   
        มจฺโจติ  มูลปท ฯ  รปูาทีสุ  สตฺโต ลคฺโค ลคฺคิโตติ สตฺโต ฯ  
วุตฺตเ ฺหต สตฺโต สตฺโตติ  ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  น ุ โข  ภนฺเต 
สตฺโตติ (๑) รูเป โข  ราธ  โย  ฉนฺโท  โย  ราโค  (๒) ตตฺร สตฺโต ตตฺร  
วิสตฺโต  ตสฺมา  สตฺโตติ  วุจฺจตีติ ฯ  (๖)  สตฺตโยเคน  วา  สตฺโต ฯ   
สุคติทุคฺคตึ  นรตีติ (๓) นโร ฯ  มนโุน สุโต (๔) ปตฺุโตติ มานโว ฯ  
อุปกรเณน ปเรน (๕)  โปสยตีติ (๖) โปโส ฯ ปป วุจฺจติ นิรโย  ฯ 
ต  คลตีติ  ปคฺุคโล ฯ  ชีวิตินฺทฺริย ธาเรตีติ ชีโว ฯ จุติโต  
ชาตึ คจฺฉตีติ ชาตุ (๗) ฯ ชยิตีติ (๒) ชนตฺุ ฯ  อินฺทฺริเยน  คจฺฉตีติ   
อินฺทคู (๙) ฯ  อถ วา อินฺทฺริยภูเตน (๑๐) กมฺมุนา คจฺฉตีติ  อินฺทคุ ฯ   
หินฺทคูติป  ปาฬิ ฯ  หินฺทนฺติ มรณ ต มรณ (๑๑)  คจฺฉตีติ  
หินฺทคุ ฯ มนโุต  ชาโตติ  มนุโช ฯ ย สาทิยตีติ ย รูปาท ึ(๑๒) 
อสฺสาทิยติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ  
        อิโต ปร วุตฺตมตฺถ นิคเมนฺโต เตนาห ภควา  กาม  
กามยมานสฺส ฯเปฯ ลทธฺา มจฺโจ ยทิจฺฉตีติ ฯ          อิโต ปร เอตฺตกมฺป  
อวตฺวา วิเสสมตฺตเมว วกฺขาม.  ตสฺส  เจ  กามยมานสฺสาติ (๑๓) 
# ๑. ม. สตฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ  ๒. ม. ราโค ยานนฺที ยา ตณฺหา ฯ 
# ๓. ม. นรตีติ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  ๕. ม. สย ฯ  ๖. ม. โปสยตีติ ฯ 
# ๗. ม. ชาคุ ฯ  ๘. ส.ี ชายตีติ ฯ  ๙. ม. อินฺทคุ ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๑๐. ม. อินทฺริยภูเตน ฯ  ๑๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๑๒. ม. รูปาทึ ฯ 
# ๑๓. ส.ี ม. กามยมานสฺสาติ ฯ  
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ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  กาเม  อิจฺฉมานสฺส  กาเมน  วา  ยายมานสฺส (๑)ฯ  
ฉนฺทชาตสฺสาติ  ชาตตณฺหสฺส ฯ  ชนตฺุโนติ  สตฺตสฺส ฯ  เต   
กามา  ปริหายนฺตีติ  เต  กามา  ปริหายนฺติ  เจ ฯ  สลฺลวิทฺโธว  
รุปฺปตีติ  อถ  โส อโยมยาทินา  สลฺเลน  วิทฺโธ  วิย  ปฬียติ ฯ 
อิโต ปร วุตฺต วชฺเชตฺวา อวุตฺเตสุ ย ย อนุตฺตาน ต ตเทว  
กถยิสฺสามิ ฯ   
        จกฺขุปณน  อารมฺมณ  ปาปุณนวเสน  ยายติ  คจฺฉติ ฯ  
ทสฺสนียวเสน  จิตฺต (๒)  อารมฺมณวเสน  อปฺปาเปตีติ  (๓) นยิฺยติ ฯ  
สวนีย  หุตฺวา  กณฺณโสตปณน  อารมฺมณวเสน ปริกฑฺฒตีติ  (๔) 
วุยฺหติ ฯ  สรติพฺพ  (๕) หุตฺวา  จิตฺตปณน  อารมฺมณวเสน  คเหตฺวา  
อุปสหรียตีติ  สหรียติ ฯ  ยถาติ  โอปมมฺตฺเถ  นิปาโต ฯ  หตฺถินา 
ยายติ  คจฺฉตีติ หตฺถิยาเนน  วา  วาอิติ  วิกปฺปตฺเถ ฯ  
อสฺเสน  ยายติ  คจฺฉตีติ  อสฺสยาเนน  วา ฯ  โคยุตฺตวยฺหาทิยาน  
โคยาน  เตน  โคยาเนน ฯ  อชยานาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
อิฏวเสน ชาโต ส ฺชาโต ฯ  อารมฺมณปยตฺตวเสน  นิพฺพตฺโต  
อภินิพฺพตฺโต ฯ  อารมฺมณมนาปภาเวน  ปาตุภูโต ฯ  อถวา (๖) 
กามราควเสน  ชาโต  ส ฺชาโต ฯ  กามนนฺทิวเสน  นิพฺพตฺโต   
อภินิพฺพตฺโต ฯ  กามตณฺหาวเสน  กามสิเนหวเสน  กามจฺฉนฺท- 
วเสน  กามปริฬาหวเสน  จ ปาตุภูโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ส.ี ม. ปยมานสฺส ฯ  ๒. ม. ปยตฺตึ ฯ  ๓. ม. อปปฺาเปตีติ ฯ 
# ๔. สี. ปรกิสฺสตีติ ฯ  ม. ปริกฑฺฒตีติ ฯ  ๕. สี. ม. สริตพฺพ ฯ 
# ๖. ม. อถ วา ฯ  
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        เต  วา  กามา  ปริหายนฺตีติ  เต  วตฺถุกามาทโย  ปริหายนฺติ  
วิคจฺฉนฺติ ฯ โส วา  กาเมหิ  ปริหายตีติ  เอโส  ขตฺติยาทิปุคฺคโล 
วตฺถุกามาทิกาเมหิ ปริหายติ วิคจฺฉติ ฯ 
                ปพฺุเพว  มจฺจ  วิชหนฺติ  โภคา  
                มจฺโจ ธเน ปุพฺพตร ชหาตีติ เอวมาทีสุ วิย ฯ  
กถนฺติ  เกน  ปกาเรน ฯ  ติฏนฺตสฺเสวาติ ธรนฺตสฺเสว ฯ 
เต โภเคติ เต วตฺถุกามาทโย  โภเค ฯ  ราชาโน  วาติ  ปพฺยาทิ- 
ราชาโน ฯ  หรนฺตีติ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺติ  อปร  หรนฺติ (๑) วา ฯ   
โจรา  วาติ  สนฺธิจฺเฉทาทิกา (๒) ฯ  อคฺคิ  วาติ  ทาวคฺคิอาทิ ฯ  
ฑหตีติ ฌาเปติ  ภสฺม  กโรติ ฯ  อุทก  วาติ  โอฆาทิอุทก ฯ 
วหตีติ  คเหตฺวา  มหาสมุทฺท ปาเปติ ฯ  อปฺปยา  วาติ  อกนฺตา   
อมนาปา ฯ  ทายาทา  หรนฺตีติ  ทายชชฺวิรหิตา  อสฺสามิกา  
หรนฺติ ฯ  นหิิต  วาติ  นิธาน  กตฺวา  ปต ฯ นาธิคจฺฉตีติ  
น วินฺทติ น  ปฏิลภติ  ฯ  น  ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  ทุปปฺยุตฺตาติ  
วิสมปฺปโยเคน  โยชิตา กสิวาณิชฺชาทิกมฺมนฺตา (๓) ฯ  ภิชฺชนฺตีติ  
เภท  ปาปุณนฺติ  ฯ  นปฺปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ ภ ฺชนฺติ (๔) 
ต อชานกาติอาทีสุ สมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ  กุเล  วา  กลุชฺฌาปโก  (๕)  
อุปฺปชฺชตีติ  ขตฺติยาทิกุเล  กุลฌาปโก  (๖)  กุเล อนฺติมปุริโส  
# ๑. ส.ี ม. อปหรนฺติ วา ฯ  ๒. ม. สนธฺิจฺเฉทาทิกา ฯ 
# ๓. ม. กสิวาณิชฺชาทิกมฺมนฺตา ฯ  ๔. ม. ภ ฺชนฺติ รถ อยานกาติอาทีสุ ฯ 
# ๕. ส.ี กลุฆาตโก ฯ  ม. กุลาภาโร ฯ  ๖. ม. กลุฌาปโก ฯ  
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นิพฺพตฺตติ ฯ  กุเล (๑) วา  กุลงฺคาโรติป  (๒)  ปาฬิ ฯ  โย  เต  โภเค  
วิกิรตีติ  โย  เอโส  กุเล  ปจฺฉิมโก  เต  หิร ฺาทิโภเค  
เขเปติ ฯ วิธมตีติ (๓) วิโยค กโรติ  ทูเร  ขิปติ ฯ  
วิทฺธเสตีติ  วินาเสติ (๔) อทสฺสน คเมติ ฯ อถ วา อิตฺถีธุตฺโต  
หุตฺวา  วิกิรติ ฯ  สุราธุตฺโต  หุตฺวา  วิธมติ ฯ  อกฺขธตฺุโต  
หุตฺวา  วิทฺธเสติ ฯ วิกิรติ  วา  อุปฺปนฺน  อาย อชานเนน ฯ  
วิธมติ วิสฺสชฺชนมุข อชานเนน ฯ วิทฺธเสติ ปตฏาเน  
อารกฺข อสวิธาเนนาติ (๕) เอวมาทินา โยเชตพฺพ ฯ   
อนิจฺจตาเยว  อฏมีติ  วินาสภาโว  เอว  อฏโม ฯ  
หายนฺตีติ  อทสฺสน  ยนฺติ ฯ ปริหายนฺตีติ  น ปุน  
ป ฺายนฺติ ฯ ปริธเสนฺตีติ (๖) านโต อปคจฺฉนฺติ ฯ  
ปริปตนฺตีติ (๗)  ปคฺฆรนฺติ ฯ  อนฺตรธายนฺตีติ  อนฺตรธาน   
อทสฺสน  คจฺฉนฺติ ฯ  วิปปฺลุชชฺนฺตีติ จุณฺณวิจุณฺณา 
หุตฺวา อปคจฺฉนฺติ ฯ   
        ติฏนฺเตว  เต  โภคาติ (๘) เตส  โภคาน (๙)  ิตกาเล ฯ 
ติฏนฺเต  นิพฺพุเต (๑๐) วาติ เอวมาทีสุ วิย ฯ โสติ โส โภคสามิโก 
ปุคฺคโล ฯ จวติ เทวโลกโต ฯ มรติ มนสฺุสโลกโต ฯ   
วิปฺปลุชฺชติ  นาคสุปณฺณาทิโลกโต ฯ  อถ  วา  หายติ  ธ ฺ- 
# ๑. ม. กุเล วาติ ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม.กุลกโรติป ฯ  ๓. ม. วิธมตีติ ฯ 
# ๔. ม. นาเสติ ฯ  ๕. สี. อารกฺขอสวิธาเนนาติ ฯ  ม. อารกฺข  
อสวิธาเนนาติ ฯ  ๖. ม. ปริธเสนฺตีติ ฯ  ๗. ม. ปริจฺจชนฺติ ฯ 
# ๘. ม. โภเคติ ฯ  ๙. ม. ธนาน ฯ  ๑๐. ม. จาปติ ฯ  
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โกฏาคารวเสน ฯ  ปริหายติ  ธนโกฏาคารวเสน ฯ  ปริธสติ   
พลิพทฺทหตฺถิอสฺสาทิวเสน ฯ  ปริปตติ  ทาสีทาสวเสน  
อนฺตรธายติ ทาราภรณวเสน ฯ นสฺสติ อุทกาทิวเสนาติ  
เอเก วณฺณยนฺติ ฯ   
        อโยมเยนาติ  กาฬโลหาทินิพฺพตฺเตน ฯ  สลฺเลนาติ   
กณฺเฑน ฯ  อฏ ิมเยนาติ  มนุสฺสฏ ึ  เปตฺวา  อวเสเสน ฯ   
ทนฺตมเยนาติ  หตฺถิทนฺตาทินา (๑) ฯ  วิสาณมเยนาติ  โค 
วิสาณาทินา ฯ  กฏมเยนาติ  เวฬุกฏาทินา ฯ  วิทฺโธติ   
วุตฺตปฺปการสลฺลาน อ ฺตร ฺตเรน  ปหโฏ ฯ  รุปฺปตีติ  
วิกิรติ วิการ อาปชฺชติ ฯ กุปฺปตีติ จลติ โกธ (๒)  อุปฺปาเทติ ฯ  
ฆฏฏียตีติ  ฆฏฏิโต  โหติ ฯ ปฬียตีติ ปฬิโต โหติ ฯ ลทฺธปฺปหาโร  
กุปฺปติ ฯ  ตติยทิวเส  สลาก  ปเวเสตฺวา  โธวนกาเล  ฆฏฏียติ ฯ 
ขารปฺปทาเน  ปฬียติ ฯ  ปหารโธวเน  วา  รุปฺปติ ฯ  ตสฺมึ   
ทุกฺขุปฺปาทเน  กุปฺปติ ฯ สลากปฺปเวสเน ปฬียติ ฯ ขารปฺปทาเน 
ฆฏฏียตีติ เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ  พฺยาธิโตติ  ลทฺธปฺปหาโร   
หุตฺวา  ปฬิโต ฯ  โทมนสฺสิโตติ  โทมนสฺสปฺปตฺโต ฯ วิปร-ิ 
ณาม ฺถาภาวาติ  ปกติภาว  ชหิตฺวา  อ ฺถาภาว  อุปนีเตน   
อนฺโตโสสาทิ โสโก  จ  วาจาวิปฺปลาโป  ปริเทโว  จ  กายปฬนาทิ- 
ทุกฺข ฺจ  จิตฺตปฬนาทิ  โทมนสฺส ฺจ  ภูโส (๓)  อายาโส  อุปายาโส  จ ฯ   
เอเต  วุตฺตปฺปการา  โสกาทโย  อุปฺปชฺชนฺติ สมุทาจาร คจฺฉนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี หตฺถทินฺตมเยน ฯ  ๒. ม.โกป ฯ  ๓. ม. ภุโส ฯ  
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        ตติยคาถาย  สงฺเขปตฺโถ  โย  ปน อิเม กาเม ตตฺถ  
ฉนฺทราควิกฺขมฺภเนน  วา  สมุจฺเฉเทน  วา  อตฺตโน  ปาเทน  สปปฺสฺส 
สิร  วิย  ปริวชฺเชติ  โส  ภิกฺขุ  สพฺพโลก  วิสริติวา (๑)   ิตตฺตา  โลเก  
วิสตฺติกาสงฺขาต  ตณฺห สโต หุตฺวา สมติวตฺตตีติ ฯ   
        โยติ  วิภชิตพฺพปท (๒) ฯ  โย  ยาทิโสติอาทีนิ  ตสฺส  
วิภชนปทานิ ฯ  เอตฺถ  จ ยสฺมา  โยติ  อตฺถปท  ต ฺจ อนิยเมน 
ปุคฺคล ทีเปติ ฯ ตสฺมา ตสฺส อตฺถ ทสฺเสนฺโต อนิยเมน  ปุคฺคลทปีก   
โยสทฺทเมว  อาห ฯ  ตสฺมา  เอตฺถ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ โยติา   
โยโกจีติ ฯ  ยสฺมา  โส (๓) โยโกจิ  นาม  โส  อวสฺส ลิงฺคยยุตฺติ (๔) 
ยถาวิหิตยถาปฺการ  ย  านปฺปตฺตยธมฺมสมนฺนาคตวเสน  
เอเกนากาเรน  ป ฺายติ  ตสฺมา  ต  ตตฺถ  าเปตุ  ต  ปเภท  (๕)   
ปกาเสนฺโต  ยาทิโสติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ ยาทิโสติ ลิงฺควเสน  ยาทิโส  วา  ตาทิโส  วา  โหตุ   
ทีโฆ  วา  รสฺโส  วา  กาโฬ  วา  โอทาโต  วา มงฺคุรจฺฉวิ วา กีโส วา 
ถูโล วาติ อตฺโถ ฯ   ยถายุตฺโตติ  โยควเสน  เยน  วา  เตน  วา 
ยุตฺโต  โหตุ  นวกมฺมยุตฺโต  วา  อุทฺเทสยุตฺโต  วา  วาสธุรยุตฺโต  
วาติ  อตฺโถ ฯ  ยถาวิหิโตติ  ยถาปโต  นวกมฺมาธิฏายิกาทิวเสน ฯ  
ยถาปกาโรติ ยถาปกาเรน ปติฏ ิโต ปทีปนายกาทิวเสน ฯ (๖)   
# ๑. ม. วิปฺผาเรตฺวา ฯ  ๒. ม. วิภชิตพฺพ ปท ฯ  ๓. ม. โย โย โกจิ 
นาม ฯ  ๔. ม. ยถาลิงฺคยถายุตฺตยกาวิหิตยถาปฺปการยานปฺปตฺตยธมฺม- 
สมนฺนาคตวเสน ฯ  ๕. ม. เภท ฯ  ๖. สี. ปริสานายกาทิวเสน ฯ  
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ยานปฺปตฺโตติ  ย านนฺตร ปตฺโต เสนาปติเสฏ ิฏานาทิวเสน ฯ 
ยธมฺมสมนฺนาคโตติ เยน ธมฺเมน อุปาคโต ธุตงฺคาทิวเสน ฯ   
วิกฺขมฺภนโต  วาติ  อุปจารปฺปนาสมาธีหิ  กิเลสาน   
ทูรีกรณโต  วา  ฆฏปฺปหาเรน  เสวาลาน  วิย ฯ  
สมุจฺเฉทโต  วาติ ปุน อปฺปวตฺตึ (๑) กตฺวา อจฺจนฺตโต  
มคฺเคน กิเลสาน อุจฺฉินฺนมูลโต  ปหานวเสน  สมุจฺเฉทโต 
วา ฯ  
        อฏ ิกงฺกลูปมา  กามาติอาทีนิ เอกาทสปทานิ วิปสฺสนา- 
วเสน วุตฺตานิ ฯ  พุทฺธานุสฺสตึ  ภาเวนฺโตปติอาทีนิ  ฉ  ปทานิ  มรณา- 
นุสฺสตึ (๒) ภาเวนฺโตป ฯ อุปสมานุสฺสตึ  ภาเวนฺโตปติ  อิมานิ  จ  
อุปจารชฺฌานวเสน วุตฺตานิ ฯ อานาปานสฺสตึ ภาเวนฺโตป ฯ   
กายคตาสตึ  ภาเวนฺโตป ฯ  ปมชฺฌาน (๓) ภาเวนฺโตปติอาทีนิ   
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ  ภาเวนฺโตปติ ปริโยสานานิ  
อปฺปนาชฺฌานวเสน วุตฺตานิ ฯ 
        ตตฺถ  อฏ ิกงฺกลูปมา  กามาติ  สุนิกฺกนฺต  นิมมฺสโลหิตมกขิฺต (๔) 
อฏ ิกงฺกล  อุปมา  เอเตส  กามานนฺติ  อฏ ิกงฺกลูปมา  กามา ฯ 
อปฺปสฺสาทฏเนาติ อปฺป  ปริตฺต  สุขสสฺาท  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโยติ   
ทสฺสนฏเน ฯ  ปสฺสนฺโตติ ยาวเทว  จ (๕)  ปน  โส  กุกกฺุโร  
กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ าณจกฺขุนา ปสฺสนฺโต ฯ  
# ๑. ม. อปฺปวตฺตึ ฯ  ๒. ม. มรณสิสตึ ฯ  ๓. ม. ปม ฌาน ฯ   
# ๔. ม. นิกฺกนฺต นิมฺมส โลหิตมกฺขิต อฏ ิกงฺกล ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๕. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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ปริวชฺเชตีติ ทูร คเมติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา  เสยฺยถาป คหปติ  
กุกฺกุโร ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรโต โคฆาตกสูน  ปจฺจุปฏ ิโต อสฺส  
ตเมน ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา  อฏ ิกงฺกล  
สุนิกฺกนฺต นมิฺมสโลหิตมกฺขิต ปจฺจุปฏเยฺย (๑)  ต กึ ม ฺสิ  
คหปติ อป นุ โข โส กุกกฺโุร อมุ อฏ ิกงฺกล สุนิกฺกนฺต  นิมฺมส - 
โลหิตมกฺขิต (๒) ปเลหนฺโต ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺย ปฏิวิเนยฺยาติ ฯ   
โน เหต ภนฺเต ฯ ต กิสฺส เหตุ อทุ หิ ภนฺเต อฏ ิกงฺกล  
สุนิกฺกนฺต  นมิฺมสโลหิตมกฺขิต ยาวเทว จ (๓) ปน โส กุกฺกโุร 
กิลมถสฺส  วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ เอวเมว โข คหปติ  
อริยสาวโก อิติ ปฏิส ฺจิกฺขติ  อฏ ิกงฺกลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา 
พหุทุกฺขา พหุปายาสา อาทีนโว  เอตฺถ ภิยฺโยติ ฯ เอวเมต ยถาภูต  
สมฺมปฺป ฺาย ทิสฺวา ยาย อุเปกฺขา  นานตฺตา นานตฺตสิตา ต  
อภินิวชฺเชตฺวา ยาย อุเปกฺขา เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา ยตฺถ  
สพฺพโส โลกามิสุปาทานา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ตเมว  อุเปกฺข  
ภาเวตีติ ฯ  
        คิชฺฌาทีหิ  สาธารณา  มสเปสิ  อุปมา  เอเตสนฺติ  มสเปสูปมา ฯ  
พหุนฺน สาธารณฏเน  พหุสาธารณา ฯ  อาทิตฺต  ติณุกฺก   
อุปมา  เอเตสนฺติ  ติณุกฺกปูมา ฯ อนุทหนฏเนาติ  หตฺถาทิชฺ- 
ฌาปนฏเน ฯ  สาธิกโปรสิปฺปมาณา  วีตจฺฉิกาน  วีตธูมาน  
# ๑. ม. อุปสมฺุเภยฺย ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปเลหนฺโตติ ทิสิสติ ฯ 
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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องฺคาราน  ปูรา  องฺคารกาสุ  อุปมา เอเตสนฺติ องฺคารกาสูปมา ฯ 
มหาปริฬาหฏเนาติ  มหนฺตปริตาปนฏเน ฯ  อารามราม- 
เณยฺยาทิก  สุปน  อุปมา  เอเตสนฺติ  สุปนกูปมา ฯ อิตฺตร- 
ปจฺจุปฏานฏเนาติ อปฺปตฺวา น อุปคนฺตวา ติฏนฏเน ฯ  
ยาจิเตน ลทฺธ ยานาทิภณฺฑ  อุปมา  เอเตสนฺติ  ยาจิตกูปมา ฯ 
ตาวกาลิกฏเนาติ  อนิพนฺธนฏเน ฯ สมฺปนฺนผลรุกฺโข   
อุปมา  เอเตสนฺติ  รุกฺขผลูปมา ฯ  สมภฺ ฺชนปริภ ฺชนฏเนาติ (๑) 
สาขาภ ฺชนฏเน จ (๒)  สมนฺตโต  ภ ฺชิตฺวา  รุกขฺปาตนฏเน  จ ฯ  
อสิ  จ  สูน ฺจ  (๓) อุปมา  เอเตสนฺติ  อสิสูนูปมา ฯ  อธิกฏุฏนฏ- 
เนาติ (๔) ฉินฺทนฏเน ฯ สตฺติสูล (๕) อุปมา เอเตสนฺติ  สตฺติ- 
สูลูปมา ฯ  วินิวิชฺฌนฏเนาติ นิปเตตฺวา (๖) คมนฏเน  
ภยชนนฏเน สปฺปสิร  อุปมา  เอเตสนฺติ  สปฺปสริูปมา ฯ  
สปฺปฏิภยฏเนาติ สห อภิมุเข ภยฏเน ฯ ทุกฺขชนน  อคฺคิกฺขนฺธ  
อุปมา  เอเตสนฺติ  อคฺคิกฺขนฺธูปมา ฯ  มหาภิตาปนฏเนาติ (๗) 
มหนฺตอภิตาปตาย (๘) ปฬาอุปฺปาทนฏเนาติ กาม ปริวชฺเชตีติ ฯ  
วุตฺตเ ฺหต  เสยฺยถาป คหปติ คิชฺโฌ วา กงฺโก (๙)วา กุลโล วา ต (๑๐) 
มสเปสึ  อาทาย อุฑฺเยฺย (๑๑) ตเมน คิชฺฌาป กงฺกาป กุลลาป  
# ๑. สฺยา. สมฺภ ฺชนปริภ ฺชนฏเน ฯ  ๒. ม. เจว ฯ  ๓. ม. สูนา ฯ 
# ๔. สฺยา. อธิกนฺตนฏเน ฯ  ๕. ม. สตฺติสูลูปมา วินิวิชฺฌนฏเนาติ  
นิปเตตฺวา คมนฏเน ฯ  ๖. สี. นิพฺพฏเฏตฺวา ฯ  ๗. ม. มหาภิตาปนฏเนาติ ฯ 
# ๘. ม. มหนฺตอภิตาปกายปฬาอุปฺปาทนฏเนาติ ฯ  ๙. สี. กาโก ฯ 
# ๑๐. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๑๑. ม. อุฑฺฑีเยยฺย ฯ  
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อนุปติตฺวา  อนุปติตฺวา วิตจฺเฉยฺยุ วิสฺสชฺเชยฺยุ (๑) ต กึ ม ฺสิ  
คหปติ สเจ โส  คิชโฺฌ วา กงฺโก วา กุลโล วา ต มสเปสึ น  
ขิปฺปเมว ปฏินิสฺสชฺเชยฺย ฯ  โส ตโตนทิาน มรณ วา นิคจฺเฉยฺย  
มรณมตฺต วา ทุกฺขนฺติ ฯ เอว  ภนฺเต ฯ เอวเมว โข คหปติ  
อริยสาวโก อิติ ปฏิส ฺจิกฺขติ มสเปสูปมา  กามา วุตฺตา  
ภควตา ฯเปฯ ตเมว อุเปกฺข ภาเวติ ฯ เสยฺยถาป  
คหปติ  ปุริโส อาทิตฺต ติณุกฺก อาทาย ปฏิวาต คจฺเฉยฺย ฯ ต กึ  
ม ฺสิ  คหปติ สเจ โส ปุริโส ต อาทิตฺต ติณุกฺก น ขิปฺปเมว 
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย ฯ  ตสฺส สา อาทิตฺตา ติณุกฺกา หตฺถ วา ฑเหยฺย  
พาห วา ฑเหยฺย  อ ฺตร (๒) วา  องฺคปฺปจฺจงฺค ฑเหยฺย โส  
ตโตนิทาน มรณ  วา นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺต วา ทุกฺขนฺติ ฯ 
เอว ภนฺเต ฯ เอวเมว โข  คหปติ อริยสาวโก อิติ  
ปฏิส ฺจิกฺขติ ติณุกฺกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา  พหุทุกฺขา  
พหุปายาสา ฯเปฯ ตเมว อุเปกฺข ภาเวติ ฯ เสยฺยถาป  
คหปติ  องฺคารกาสุ สาธิกโปริสา ปูรา องฺคาราน วีตจฺฉิกาน  
วีตธูมาน ฯ อถ  ปรุิโส อาคจฺเฉยฺย ชีวิตุกาโม อมรตุิกาโม  
สุขกาโม ทุกฺขปฏิกูโล ตเมน  เทฺว พลวนฺโต ปุริสา  
นานาพาหาสุ คเหตฺวา องฺคารกาสุ อุปกฑฺเฒยฺยุ ฯ          ต กึ ม ฺสิ  
คหปติ อป นุ โส ปรุิโส อิติ จิติ เจว กาย  สนฺนาเมยฺยาติ (๓) ฯ 
# ๑. ม. วิสฺสชฺเชยฺยุ ฯ  ๒. ม. อ ฺตร วา อ ฺตร วา ฯ 
# ๓. ม. สนนฺาเมยฺยาติ ฯ  
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เอว ภนฺเต ฯ ต กิสฺสเหตุ วิทิต หิ ภนฺเต ตสฺส  ปุริสสสฺ  
อิม เจ (๑) อห อห องฺคารกาสุ ปปติสฺสามิ (๒) ตโตนิทาน มรณ วา   
นิคจฺฉิสฺสามิ มรณมตฺต วา ทุกฺขนฺติ ฯ เอวเมว โข คหปติ อริย- 
สาวโก  อิติ ปฏิส ฺจิกฺขติ องฺคารกาสูปมา กามา วุตฺตา  
ภควตา ฯเปฯ ตเมว  อุเปกฺข (๓)  ภาเวติ ฯ เสยฺยถาป  
คหปติ ปุริโส สุปนก ปสฺเสยฺย  อารามรามเณยฺยก วนรามเณยฺยก  
ภูมิรามเณยฺยก โปกฺขรณิรามเณยฺยก โส  ปฏิพุทฺโธ น กิ ฺจิ  
ปฏิปสฺเสยฺย (๔) เอวเมว โข คหปติ อริยสาวโก อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ 
สุปนกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ ตเมว อุเปกฺข   
ภาเวติ ฯ เสยฺยถาป คหปติ ปุริโส ยาจิตก โภค ยาจิตฺวา  
ยาน (๕) วา  โปริเสยฺย ปวรมณิกุณฺฑล ฯ โส เตหิ ยาจิตเกหิ โภเคหิ 
ปุรกฺขโต (๖) ปริวุโต          อนฺตราปณ ปฏิปชฺเชยฺย ฯ ตเมน ชโน  
ทิสฺวา เอว วเทยฺย โภคี วต  โภ ปุรโิส เอว กิร โภคิโน 
โภคานิ ภุ ฺชนฺตีติ ฯ ตเมน สามิกา  ยตฺถ ยตฺเถว สานิ (๗) 
ปสฺเสยฺยุ ตตฺถ ตตฺเถว ตานิ หเรยฺยุ ฯ ต กึ          ม ฺสิ คหปติ  
อล นุ โข ตสฺส ปุริสสฺส อ ฺถตฺตายาติ ฯ โน เหต (๘)  
ภนฺเต ฯ  ต กสิฺส เหตุ ฯ  สามิโน  หิ ภนฺเต  สานิ 
หรนฺตีติ ฯ เอวเมว  โข คหปติ อริยสาวโก อิติ ปฏิส ฺจิกฺขติ  
ยาจิตกูปมา กามา วุตฺตา  ภควตา ฯเปฯ ตเมว อุเปกฺข  
# ๑. ม. จ ฯ  ๒. ม. ปปติสฺสามิ ฯ  ๓. ม. ตเมวเปกฺข ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๔. ม. ปฏปิสฺเสยฺย ฯ  ๕. ม. ยาน วา โปริเสยฺย ฯ 
# ๖. ม. ปรุกขฺโต ฯ  ๗. ม. ตานิ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๘. ม. เอว ภนฺเต ฯ  
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ภาเวติ ฯ เสยฺยถาป คหปติ คามสฺส วา  นิคมสฺส วา อวิทูเร  
ติพฺโพ วนสณฺโฑ ตตฺรสฺส รุกโฺข สมปฺนฺนผโล  จ อุปปนฺนผโล จ  
น จสฺสุ (๑) กานิจิ ผลานิ ภูมิย ปติตานิ ฯ อถ ปุรโิส  อาคจฺเฉยฺย  
ผลตฺถิโก ผลคเวสี ผลปริเยสน จรมาโน ฯ โส ต วนสณฺฑ   
อชฺโฌคาเหตฺวา ต รุกฺข ปสฺเสยฺย สมฺปนฺนผล ฺจ อุปปนฺนผล ฺจ  
ตสฺส  เอวมสฺส ติพฺโพ โข (๔) อย [๓] รุกฺโข สมฺปนฺนผโล จ อุปปนฺนผโล  
จ นตฺถิ จ  กานิจิ ผลานิ ภูมิย ปติตานิ ชานามิ โข ปนาห  
รุกฺข อาโรหิตุ (๔)  ยนฺนนูาห อิม รุกขฺ อาโรหิตฺวา ยาวทตฺถ ฺจ 
ขาเทยฺย อุจฺฉงฺค ฺจ (๕) ปูเรยฺยนฺติ ฯ โส ต รุกฺข อาโรหิตฺวา  
ยาวทตฺถ ฺจ ขาเทยฺย อุจฺฉงฺค ฺจ  ปูเรยฺย ฯ อถ ทุติโย ปุริโส  
อาคจฺเฉยฺย ผลตฺถิโก ผลคเวสี ผลปริเยสน  จรมาโน ติณฺห กุารึ  
อาทาย โส ต วนสณฺฑ อชฺโฌคาเหตฺวา  ต รุกฺข ปสฺเสยฺย  
สมฺปนฺนผล ฺจ อุปปนฺนผล ฺจ ฯ ตสฺส เอวมสฺส อยณ  โข รุกฺโข  
สมฺปนฺนผโล จ อุปปนฺนผโล จ นตฺถิ จ กานิจิ ผลานิ  ภูมิย  
ปติตานิ น โข ปนาห ชานามิ รุกฺข อาโรหิตุ [๖] ชานามิ  รุกฺข  
ฉินฺทิตุ (๗) ยนฺนูนาห อิม รุกฺข มูลโต เฉตฺวา ยาวทตฺถ ฺจ ขาเทยฺย  
อุจฺจงฺค ฺจ ปูเรยฺยนฺติ โส ต รุกฺข มูลโต (๘) ฉินฺเทยฺย ฯ ต กึ ม ฺสิ  
# ๑. ม. จสฺสุ ฯ  ๒. ม. ติพฺโพ โขติ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โข สทฺโท 
ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อาโรปตุ ฯ  ๕. ม. อุจฺฉงฺค ฺจ ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ยนฺนูนาหนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๗. ม. ชานามิ รุกฺข  
ฉินิทิตุนฺติ นตฺถิ ฯ  ๘. มลูโตว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 48 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  48 
 
คหปติ อมุ (๑)โก โส          ปุรโิส ปม รุกฺข อารูโฬฺห สเจ โส น  
ขิปฺปเมว โอโรเหยฺย ฯ ตสฺส  โส รกฺุโข ปปตนฺโต หตฺถ วา  
ภ ฺเชยฺย ปาท วา ภ ฺเชยฺย อ ฺตร  วา อ ฺตร (๒) วา องฺคปจฺจงฺค  
ภ ฺเชยฺย ฯ โส ตโตนิทาน มรณ วา  นคิจฺเฉยฺย มรณมตฺต วา  
ทุกฺขนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอวเมว โข คหปติ  อริยสาวโก  
อิติ ปฏิส ฺจิกฺขติ รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา   
พหุทุกฺขา พหุปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโยติ ฯ เอวเมต  
ยถาภูต  สมมฺปปฺ ฺาย ทิสฺวา ยาย อุเปกฺขา นานตฺตา 
นานตฺตสิตา ต อภินิวชฺเชตฺวา  ยาย อุเปกฺขา เอกตฺตา  
เอกตฺตสิตา ฯ ยตฺถ สพฺพโส โลกามิสปูาทานา  อปริเสสา  
นิรุชฺฌนฺติ ฯ ตเมว อุเปกฺข ภาเวตีติ ฯ เอว อฏ ิกงฺกลาทิก 
อคฺคิกฺขนฺธูปมปริโยสานโต วิปสฺสน ทสเฺสตฺวา อิทานิ   
อุปจารสมาธึ ทสฺเสนฺโต พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวนฺโตติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ปุนปฺปนุ  อุปฺปชชฺนโต  สติ  เอว  อนุสฺสติ ฯ  ปวตฺติ- 
ตพฺพฏานมฺหิเยว จ  ปวตฺตตฺตา  สทฺธาปพฺพชิตสฺส  กุลปุตฺตสฺส  
อนุรูปา  สตีติป  อนุสฺสติ ฯ พุทฺธ อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ   
พุทฺธานุสฺสติ ฯ  อรหตฺตาทิพุทฺธคุณารมฺมณาย  สติยา เอต  
อธิวจน ต พุทฺธานุสฺสตึ ฯ ภาเวนฺโตติ วฑฺเฒนฺโต  
พฺรูเหนฺโต ฯ ธมฺม อารพฺภ อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  ธมฺมานุสฺสตึ  ฯ 
# ๑. ม. อมโุก ฯ  ๒. ม. อ ิตร วา อ ฺตร วา ฯ  
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สฺวากฺขาตตาทิธมฺมคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต อธิวจน ฯ  สงฺฆ   
อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  สงฺฆานุสฺสติ  สุปฏิปนฺนตาทิ- 
สงฺฆคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ สลี อารพฺภ อุปฺปนฺนา  
อนุสฺสติ สีลานุสฺสติ อตฺตโน  อขณฺฑตาทิสีลคุณารมฺมณาย   
สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  จาค  อารพฺภ อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ   
จาคานุสฺสติ  อตฺตโน  มุตฺตจาคตาทิจาคคุณารมฺมณาย  
สติยา เอต อธิวจน ฯ เทวตา  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ   
เทวตานุสฺสติ  เทวตา  สกขิฺฏาเน  เปตฺวา อตฺตโน  
สทฺธาทิคุณารมฺมณาย  (๒)  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  อานาปาเน   
อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  สติ  อานาปานสฺสติ  อานาปาน- 
นิมิตฺตารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ มรณ  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา 
สติ  มรณสฺสติ  เอกภวปริยาปนฺนชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉท-  
สงฺขาตมรณารมฺมณาย สติยา เอต อธิวจน ฯ  กุจฺฉิตาน   
เกสาทีน  ปฏกิูลาน  อายตฺตา  อากรตฺตา  กาโยติ  สงฺขฺย  คเต สรีเร 
คตา  ปวตฺตา  สติ  กายคตาสติ  กายคตาสตีติ  วตฺตพฺเพ 
รสฺส  อกตฺวา  กายคตาสตีติ  (วุตฺตา ตเถว อิธาป กายคตาสติ- 
วเสเนต ๔ )  วุตฺต ฯ  เกสาทิเกสุ  กายโกฏาเสสุ ปฏิกูล- 
นิมิตฺตารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  อุปสม อารพฺภ  
อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ อุปสมานุสฺสติ สพฺพทุกฺขูปสมารมฺมณาย  
# ๑. ม. สติ ฯ  ๒. ม. สติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตาทิส วา กาย  
คตา สตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. สีหลมรมฺมโปตฺถเกสุ นตฺถิ ฯ  
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สติยา เอต อธิวจน ฯ  วิตกฺกวิจารปติสุขจิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺต   
ปมชฺฌาน  ภาเวนฺโต ฯ ปติสุขจิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺต  ทุติยชฺฌาน 
ภาเวนฺโต ฯ สุขจิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺต ตติยชฺฌาน ภาเวนฺโต  
อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺต จตุตฺถชฺฌาน ภาเวนฺโต ฯเปฯ  
เนวส ฺานาส ฺายตน ภาเวนฺโตป กาเม ปริวชฺเชตีติ ฯ   
วิกฺขมฺภนปฺปหาน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สมุจฺเฉเทน  กามาน  ปหาน   
ทสฺเสตุ โสตาปตฺติมคฺค  ภาเวนฺโตปติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  มคฺคโสตสฺส  อาปชฺชน  โสตาปตฺติ โสตาปตฺติยา 
มคฺโค  โสตาปตฺติมคฺโค ฯ  อปายคมนีเย  กาเมติ เย หิ อปาย  
คจฺฉนฺติ  เต  อปายคมนีเย  กาเม  สมุจฺเฉทโต  โสตาปตฺติมคฺค   
ภาเวนฺโต  ปริวชฺเชติ ฯ  ปฏิสนฺธิวเสน  สกึเยว  อิม โลก อาคจฺฉตีติ  
สกทาคามี ตสฺส มคฺโค สกทาคามิมคฺโค ฯ ต  มคฺค   
ภาเวนฺโต ฯ  โอฬาริเกติ  ปริฬาหปฺปตฺเต ฯ  ปฏิสนธฺิวเสเนว   
กามภว  นาคจฺฉตีติ  อนาคามี  ตสฺส  มคฺโค  อนาคามิมคฺโค ฯ 
ต [๑] ภาเวนฺโต ฯ อณุสหคเตติ สุขุมภาวปฺปตฺเต ฯ  กิเลเสหิ  
อารกตฺตา  กิเลสารีน  หตตฺตา  สสารจกฺกสฺส อราน หตตฺตา   
ปาปกรเณ  รหาภาวา  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา  จ  อรห  อรหโต  
ภาโว  อรหตฺต ฯ  กินฺต  อรหตฺตผล ฯ  อรหตฺตสฺส  มคฺโค   
อรหตฺตมคฺโค ฯ  ต  อรหตฺตมคฺค ภาเวนฺโต ฯ  สพฺเพน  
สพฺพนฺติ  สพฺเพนากาเรน  สพฺพ ฯ สพฺพถา สพฺพนฺติ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มคิคนิติ ทิสฺสติ ฯ  
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สพฺพปฺปกาเรน สพฺพ ฯ  อเสส  นิสฺเสสนฺติ  นิรวเสส  ขนฺธ- 
มตฺตมฺป (๑) อฏเปตฺวา ฯ  อถ  วา สพฺเพน  สพฺพ  มลูวเสน ฯ  
สพฺพถา  สพฺพ  อาการนิปฺปเทสวเสน ฯ  อเสส  นิสเฺสส   
ภาวนานิปฺปเทสวเสน ฯ  ตถา  ปุริเมน  ทุจฺจริตาภาเวน ฯ 
ทุติเยน ปริยุฏานาภาเวน ฯ  ตติเยน อนุสยาภาเวน  
เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ   
        สปฺโป  วุจฺจติ  อหีติ  โย  โกจิ  สรนฺโต  คจฺฉติ ฯ  
เกนฏเนาติ  เกน อตฺเถน ฯ  สสปฺปนฺโต  คจฺฉตีติ   
ยสฺมา  สมฺมา  สสรนฺโต  (๒)  คจฺฉตีติ  สปฺโป ฯ  ภุชนฺโตติ  
วงฺกวงฺโก  หุตฺวา ฯ  คจฺฉติ ฯ  ปนฺนสโิรติ  นิปนฺนสีโส (๓) 
หุตฺวา ฯ  สิเรน  สุปตีติ  สสี  โภคนฺตเร กตฺวา  
สุปนภาเวน  (๔) สิรสา  สปุตีติ  สรีสโป (๕) ฯ  วิเล (๖) สยตีติ  
วิลาสโย ฯ  พิลสโยติป  ปาลิ  ต  สุนทฺร ฯ  คุหาย   
เสตีติ  คุหาสโย ฯ  ทาฒา (๗)  ตสฺส อาวุโธติ ตสฺส  
สปฺปสฺส ทุเว  ทาฒา (๗)  ปหรณสตฺถสงฺขาโต  อาวุโธ ฯ  
วิส  ตสฺส  โฆรนฺติ  ตสฺส  สปฺปสฺส  พฺยาปกสงฺขาต  วิส  
ทารุณ  กกฺขฬ ฯ  ชิวฺหา ตสฺส ทุวิธาติ ตสฺส สปฺปสสฺ  
เทฺว (๘) ชิวฺหา ฯ  ทฺวีหิ  ชิวฺหาหิ  รส  สายตีติ  ทุวิธาหิ  
ชิวฺหาหิ รส ชานาติ อสฺสาท วินฺทติ สาทิยตีติ (๙) ฯ ชีวิตุ  
# ๑. ม. คนฺธมตฺตมฺป ฯ  ๒. สี. ม. สสรนฺโต ฯ  ๓. ม. นิปนฺนสีโส ฯ 
สี. นิปนฺนสิโร ฯ  ๔. ม. สปุนภาเวน ฯ  ๕. ม. สรีสโป ฯ 
# ๖. ม. พิเล สยตีติ พิลาสโย ฯ  ๗. ม. ทาา ฯ  ๘. ม. เทฺวธา ฯ 
# ๙. ม. สามยิตีติ ฯ  
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กามยตีติ ชีวิตุกาโม ฯ   อมริตุ กามยตีติ อมริตุกาโม ฯ   สุข  
กามยตีติ  สุขกาโม ฯ   ทกฺุขปฏิกูโลติ  ทุกฺข  อนิจฺฉมาโน ฯ ปาเทนาติ  
อตฺตโน ปาเทน ฯ  สปฺปสิรนฺติ  สปฺปสฺส  สีส ฯ  วชฺเชยฺยาติ   
ทูรโต  วชฺเชยฺย ฯ  วิวชฺเชยฺยาติ ตสฺส ปมาเณน (๑) ฯ  ปริวช-ฺ 
เชยฺยาติ  สมนฺตโต ฯ  อภินิวชฺเชยฺยาติ  จตุตฺถปฺปมาเณน ฯ  (๒)   
อถ  วา  ปุริเมน  สีสโต ฯ  ทุติยตติเยน  ทฺวีหิ  ปสฺเสหิ ฯ  จตุตฺเถน  
ปจฺฉโต ฯ กาเม  ปน  อปฺปตฺตสฺส  ปรเิยสนมูลทุกฺขวตฺถุภาเวน   
วชฺเชยฺย ฯ  ปตฺตสฺส  อารกฺขมูลทุกฺขวตฺถุภาเวน  วิวชฺเชยฺย  
อ ฺาณปริฬาหทุกฺขวตฺถุภาเวน ปริวชฺเชยฺย ฯ วินาสมุเข  
ปยวิปฺปโยคทุกฺขวตฺถุภาเวน อภินิวชฺเชยฺยาติ เอวเมเก  
วณฺณยนฺติ ฯ   
        ร ฺชนวเสน  ราโค ฯ  [๓] วิสเยสุ  สตฺตาน  อนุอนุนยนโต  
อนุนโย ฯ  อนุรุชฺฌตีติ  อนุโรโธ  กาเมตีติ  อตฺโถ ฯ  
ยตฺถ  กตฺถจิ  ภเว  สตฺตา  เอตาย  นนฺทนฺตีติ  (๔) นนฺที  สย วา นนฺทตีติ  
นนฺทิ (๕) ฯ นนฺทิ จ สา ร ฺชนฏเน ราโค  จาติ  นนฺทิราโค ฯ   
ตตฺถ  เอกสฺม ึ อารมฺมเณ  สกึ  อุปฺปนฺนา  ตณฺหา  นนฺที ปุนปฺปุน  
อุปฺปชฺชมานา  นนฺทิราโคติ  วุจฺจติ ฯ  จิตฺตสฺส  สาราโคติ  โย   
เหฏา พลวร ฺชนฏเน  สาราโคติ  วุตฺโต  โส  น  สตฺตสฺส (๖) 
# ๑. ส.ี ปหรเณน ฯ  ๒. ส.ี จตุหตฺถปฺปมาเณน ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
พลวร ฺชนฏาเนน สาราโคติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. นนทฺนฺตีติ นนฺที ฯ 
# ๕. ม. นนทฺี ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๖. ม. ตสฺส ฯ  
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จิตฺตสฺเสว  สาราโคติ  อตฺโถ ฯ          อิจฺฉนฺติ  เอตาย  อารมฺมณานีติ  
อิจฺฉา ฯ  พหลกิเลสภาเวน  มุจฺฉนฺติ  เอตาย  ปาณิโนติ  มุจฺฉา ฯ   
คิลิตฺวา  ปรนิิฏเปตฺวา  คหณวเสน  อชฺโฌสาน ฯ  อิมินา  
สตฺตา คิชฺฌนฺติ  เคธ  อาปชฺชนฺตีติ  เคโธ ฯ  พหลฏเน  วา  เคโธ ฯ  
เคธ  วา  ปน  ปวนสณฺฑนฺติ  (๑)  หิ  พหลฏเเนว วุตฺต ฯ อนนฺตรปท  
อุปสคฺเคน (๒) วฑฺฒิต สพฺพโต ภาเคน  วา  เคโธติ  ปลิเคโธ ฯ 
สชฺชนฺติ เอเตนาติ สงฺโค ฯ ลคฺคนฏเน วา สงฺโค ฯ   
โอสีทนฏเน  ปงฺโม ฯ   อากฑฺฒนวเสน เอชา ฯ เอชา อิม  
ปุริส ปรกิฑฺฒติ ตสฺส ตสฺเสว ภวสฺส  อภินิพฺพตฺติยาติ หิ วุตฺต ฯ  
ว ฺจนฏเน มายา ฯ วฏฏสฺมึ สตฺตาน ชนนฏเน ชนิกา ฯ   
ตณฺหา ชเนติ ปุริส จิตฺตมสฺส วิธาวตีติ  หิ วุตฺต ฯ ทกฺุเขน [๓] 
สโยชยมานา  ชเนตีติ ส ฺชนนี ฯ ฆฏนฏเน สิพฺพินี ฯ  
อย หิ วฏฏสมฺึ สตฺเต จุติปฏิสนฺธิวเสน  สิพฺพติ  ฆเฏติ  ตุนฺนกาโร  
วิย  ปโลติกาย  ปโลติก  ตสฺมา ฆฏนฏเน สิพฺพินีติ วุตฺตา ฯ  
อเนกปฺปการ วิสยชาล ตณฺหาวิปฺผนฺทิตนิเวสสงฺขาต (๔) วา  
ชาลมสฺสา อตฺถีติ ชาลินี ฯ          อากฑฺฒนฏเน  สีฆโสตา  สริตา   
วิยาติ สริตา ฯ อลฺลฏเน วา สริตา ฯ วุตฺตเ ฺหต สริตานิ   
สิเนหิตานิ จ โสมนสฺสานิ ภวนฺติ ชนฺตุโนติ ฯ อลลฺานิ เจว 
สินิทฺธานิ จาติ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ ฯ  อนยพฺยสนาปาทนฏเน   
# ๑. ส.ี เคธาน สณฺฑนฺติ ฯ  ๒. ม. อุปสคฺควเสน ฯ 
# ๓. ม. อตฺถนฺตเร วฏฏสมฺึ สตฺเตติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๔. ม. ตณฺหาวิปฺผนฺฑิตนิเวสสงฺขาต ฯ  
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กุมฺมานุพนฺธสุตฺตก  วิยาติ สุตฺต ฯ  วุตฺตเ ฺหต  สุตฺตกนฺติ  โข   
ภิกฺขเว  นนฺทิราคสฺเสต อธิวจนนฺติ ฯ  รูปาทีสุ  วิตฺถตฏเน   
วิสฏา ฯ  ตสฺส  ตสฺส  ปฏลิาภตฺถาย  สตฺโต (๑)  อายูหาเปตีติ  
อายูหินี (๑) ฯ  อุกฺกณฺ ิตุ  อปทานโต  สหายฏเน  ทุติยา ฯ  
อย  หิ  สตฺตาน วฏฏสฺม ึอุกฺกณฺ ิตุ น เทติ คตคตฏาเน ปยสหาโย  
วิย อภิรมาเปติ ฯ เตเนว วุตฺต   
                ตณฺหาทุติโย ปุริโส          ทีฆมทฺธานสสร   
                อิตฺถภาว ฺถาภาว          สสาร นาติวตฺตตีติ ฯ  
        ปณิธานกวเสน  ปณิธิ ฯ  ภวเนตฺตีติ  ภวรชชฺุ ฯ  เอตาย  หิ   
สตฺตา  รชฺชุยา  คีวาย  พทฺธา  โคณา  วิย  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน   
นิยฺยนฺติ ฯ  ต ต อารมฺมณ วนติ ภชติ  อลฺลียตีติ  (๒) วน ฯ [๓] วนโถติ  
พฺย ฺชเนน ปท วฑฺฒิต ฯ อนตฺถทุกขฺาน  วา  สมุฏาปนฏเน   
จ (๔) คหนฏเน  จ  วน  วิยาติ  วน ฯ พลวตณฺหาเยต นาม ฯ  
คหนตรฏเน ปน ตโต พลวตรา วนโถ นาม ฯ   เตน วุตฺต   
                วน ฉินฺทถ มา รุกฺข                  วนโต ชายเต ภย   
                เฉตฺวา วน ฺจ วนถ ฺจ          นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโวติ ฯ   
        สนถฺวนวเสน (๕) สนฺถโว  สสคฺโคติ  อตฺโถ ฯ  โส  ทุวิโธ  
ตณฺหาสนฺถโว จ  (๖)  มิตฺตสนฺถโว  จ ฯ เตสุ อิธ ตณฺหาสนฺถโว  
# ๑. ม. สตฺเต อายูหาเปตีติ อายูหินี ฯ  ๒. ม. อลฺลยีตีติ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วนติ ยาจตีติ วา วนนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๔. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๕. ม. สนฺถวนวเสน ฯ  ๖. ม. จสทฺโท นตฺถิฯ  
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อธิปฺเปโต ฯ สิเนหวเสน เสฺนโห ฯ อาลยกรณวเสน [๑] 
อเปกฺขตีติ  อเปกฺขา ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  อิมานิ  เต  เทว  จตุราสีติ- 
นครสหสฺสานิ กุสาวตีราชธานิปฺปมุขานิ  เอตฺถ  เทว  ฉนฺท ชเนหิ  
ชีวิเต อเปกฺข กโรหีติ ฯ   อาลย  กโรหีติ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ ฯ  
ปาฏิเอเก  ปาฏิเอเก  (๒)  อารมฺมเณ  พนฺธตีติ (๓) าตกฏเน  วา  
ปาฏิเยกฺโก พนฺธูติป ปฏพินฺธา (๔)  ฯ นิจฺจสนฺนิสฺสิตฏเนป  
สตฺตาน  ตณฺหาสมา (๕)  พนฺธุ  นาม  นตฺถิ ฯ  อารมฺมณาน   
อสนโต อาสา อชฺโฌตฺถรณโต เจว  ติตฺตึ อนุคนฺตฺวาว  
ปริภุ ฺชนโต (๖)  จาติ อตฺโถ ฯ อาสีสนวเสน (๗)  อาสีสนา ฯ 
อาสีสิตภาโว (๘)  อาสีสิตตฺต ฯ  อิทานิ  ตสฺสา  ปวตฺติฏาน  
ทสฺเสตุ รูปาสาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ อาสีสนวเสน  อาสาย  
อตฺถ  คเหตฺวา รูเป อาสา รูปาสาติ (๙)   เอว นวป ปทานิ  
เวทิตพฺพานิ ฯ  เอตฺถ  จ  ปุริมานิ  ป ฺจ  ป ฺจกามคุณวเสน (๑๐) 
วุตฺตานิ  ปริกฺขารโลภวเสน  ฉฏ ฯ   ต  วิเสสโต  
ปพฺพชิตาน  ตโต  ปรานิ  ตีณิ  อติตฺติยวตฺถุวเสน  
คหฏาน ฯ น  หิ  เตส  ธนปุตฺตชีวิเตหิ  [๑๑]  ปยตร 
อตฺถิ ฯ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กมฺปมฺปมานาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปาฏิเยกฺเก 
ปาฏิเยกฺเก ฯ  ๓. ม. พนฺธตีติ ปฏิพนฺธุ ฯ  ๔. ม. ปาฏิเยกฺโก พนฺธูตีป 
ปฏิพนฺธุ ฯ  ๕. ม. ตณฺหาสโม ฯ  ๖. ม. ปริภุ ฺชนโตว ฯ 
# ๗. ม. อาสีสนวเสน อาสีสนา ฯ  ๘. ม. อาสีสิตสฺส ภาโว อาสีสิตตฺต ฯ 
# ๙. ม. รูปาสา ฯ  ๑๐. ม. ป ิจ ป ิจกามคุณวเสน ฯ   
# ๑๑. ม. เอตฺถนฺตเร อ ินฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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        อิท มยฺห อิท มยฺหนฺติ วา  อสุเกน  เม  อิท  ทินนฺ   
อิท  ทินฺนนฺติ  วา  เอว  สตฺเต  ชปฺปาเปตีติ ชปฺปา ฯ  
ปรโต  เทฺว  ปทานิ  อุปสคฺเคน  วฑฺฒิตานิ  ตโต  ปร   
อ ฺเนากาเรน  วิภชิตุ  อารทฺธตฺตา  ปนุ  ชปฺปาติ   
วุตฺต ฯ  ชปฺปนากาโร  ชปปฺนายนา ฯ  ชปฺปตภาโว  
ชปฺปตตฺต ฯ  ปุนปฺปุน  วิสเย  ลุมฺปติ  (๑)  อากฑฺฒตีติ  
โลลุปโฺป ฯ โลลุปฺปสฺส ภาโว โลลุปปฺตตฺต (๒)  ฯ  
โลลุปฺปนากาโร (๓) โลลปฺุปายนา ฯ โลลุปฺปสมงฺคิโน ภาโว  
โลลุปฺปายิตตฺต ฯ   
        ปุจฺฉ ฺชิกตาติ (๔) ยาย  ตณฺหาย  ลาภฏาเนสุ  ปุจฺฉ ฺ- 
จาลยมานา  สุนขา  วิย  กมฺปมานา  วิจรนฺติ  ฯ (๕)  ตสฺสา  
กมฺปนตณฺหาย  นาม ฯ  สาธุกยมฺยตาติ (๖)  สาธุ  มนาปมนาเป  
วิสเย  กาเมตีติ  สาธุกาโมฺย (๗) ฯ  ตสฺส  ภาโว สาธุกมฺยตา ฯ  
มาตามาตุจฺฉาติอาทิเก อยุตฺตฏาเน  ราโคติ  อธมฺมราโค ฯ   
ยุตฺตฏาเนป  พลวา  หุตฺวา อุปฺปนฺนโลโภ วิสมโลโภ ฯ  
ราโค  วิสมนติฺอาทิวจนโต  ยุตฺตฏาเน  วา  อยุตฺตฏาเน  วา  
อุปฺปนฺโน  ฉนฺทราโค อธมฺมฏเน  อธมฺมราโค ฯ วิสมฏเน 
วิสมโลโภติ จ  (๘)  เวทิตพฺโพ ฯ  
# ๑. ม. ลุมฺปติ ฯ  ๒. ม. โลลุปฺป ฯ  ๓. ม.โลลุปฺปนากาโร โลลุปปฺายนา ฯ 
# ๔. ส. มุจฺฉ ฺจิกตา ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๗. ม. สาธุกาโม ฯ  ๘. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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        อารมฺมณาน นิกามนวเสน  นิกนฺติ ฯ  นิกามนากาโร   
นิกามนา ฯ  วตฺถุสฺส (๑)  ปตฺถนวเสน   ปตฺถนา ฯ  ปหายนวเสน   
ปหนา ฯ  สฏุ ุ  ปตฺถนา  สมฺปตฺถนา ฯ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ   
ตณฺหา  กามตณฺหา ฯ  รูปารูปภเวสุ  ตณฺหา  ภวตณฺหา ฯ   
อุจฺเฉทสงฺขาเต  วิภเว  ตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ สุทฺเธ รูปภวสฺมึเยว 
ตณฺหา  รูปตณฺหา ฯ  อรูปภเว  ตณฺหา  อรูปตณฺหา ฯ  อุจฺเฉททิฏ ิ- 
สหคโต ราโค  นิโรเธ  ตณฺหา  นิโรธตณฺหา ฯ  [๒]   สทฺเท   
ตณฺหา  สทฺทตณฺหา ฯ คนฺธตณฺหาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
โอฆาทโย วุตฺตตฺถาว ฯ   
        กุสลธมฺเม  อาวรตีติ  อาวรณ ฯ ฉาทนวเสน ฉทน ฯ  
สตฺเต วฏฏสฺมึ ผนฺธตีติ ผนฺธน (๓) ฯ จิตฺต  อุปหนฺตฺวา (๔) กิลสิฺสติ   
กิลิฏ (๕) กโรตีติ อุปกฺกเิลโส ฯ ถามคตฏเน อนุอนุเสตีติ  
อนุสโย ฯ อุปฺปชฺชมาน จิตฺต ปริยุฏาตีติ ปริยุฏาน ฯ 
อุปฺปชฺชิตุ อปทาเนน  กุสลาจาร  (๖)  คณฺหาตีติ  อตฺโถ ฯ  โจรา  
มคฺเค  ปริยุฏ ึสุ  ธุตฺตา มคฺเค  ปริยุฏ ึสูติอาทีสุ  หิ  มคฺค คณฺหึสูติ  
อตฺโถ ฯ เอวมิธาป คหณฏเน ปริยุฏาน  เวทิตพฺพ ฯ   
ปลิเวนฏเน  ลตา  วิยาติ  ลตา ฯ  ลตา  อุพฺภิชฺช  (๗) ติฏตีติ  
อาคตฏาเนป อย ตณฺหา ลตาว วุตฺตา ฯ วิวิธานิ วตฺถูนิ  
# ๑. ม. วตฺถสฺุสาติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร รูเป ตณฺหา  
รูปตณฺหาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. สี. ม. พนฺธตีติ พนฺธน ฯ  ๔. ส.ี น. อุปคนฺตฺวา ฯ 
# ๕. ม. สงฺกลิิฏ ฯ  ๖. ม. กุสลวาร ฯ  ๗. ม. อุปฺปชฺช ฯ  
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อิจฺฉตีติ เววิจฺฉ ฯ  วฏฏทุกขฺสฺส  มูลนฺติ  ทุกฺขมูล ฯ  ตสฺเสว  
ทุกฺขสฺส  นิทานนฺติ  ทุกฺขนิทาน ฯ  ต  ทุกฺข อิโต ปภวตีติ  
ทุกฺขปฺปภโว ฯ  พนฺธนฏเน  ปาโส  วิยาติ  ปาโส  มารสฺส   
ปาโส  มารปาโส ฯ  ทรุุคฺคิลนฏเน (๑)  พฬิส  วิยาติ  พฬิส   
มารสฺส  พฬสิ  มารพฬิส ฯ  ตณฺหาภิภูตา มารสฺส  วิสย   
นาติกฺกมนฺติ  เตส  อุปร ิ มาโร  วส วตฺเตตีติ อิมินา ปริยาเยน  
มารสฺส  วิสโยติ  มารวิสโย ฯ  สนฺทนฏเน  ตณฺหาว  นที   
ตณฺหานที ฯ  อชฺโฌตฺถรณฏเน  ตณฺหาว  ชาล  ตณฺหาชาล ฯ  
ยถา  สุนขา  ทฬฺหพนฺธา  (๒)  ยทิจฺฉก นิยฺยนฺติ  เอว   
ตณฺหาพทฺธา  สตฺตาติ  ทฬฺหพนฺธนฏเน  คทฺทูล (๓) 
วิยาติ คทฺทูล ฯ  ตณฺหาว  คทฺทูล  ตณฺหาคทฺทูล ฯ   
ทุปฺปูรณฏเน  ตณฺหาว  สมุทฺโท  ตณฺหาสมุทฺโท ฯ  
อภิชฺฌายนฏเน  อภิชฺฌา ฯ  ลุพฺภนฺติ  เอเตน  สย  วา  
ลุพฺภติ  ลุพฺภนมตฺตเมว วา ตนฺติ โลโภ ฯ สมฺปยุตฺตกาน  
อกุสลาน ปติฏฏเน มูล ฯ   
        วิสตฺติกาตีติ (๔)  วิสตฺติกา  อิติ ฯ  เกนตฺเถนาติ  เกน สภาเวน ฯ 
วิสตาติ ปตฺถตา (๕) ฯ  รปูาทีสุ ฯ  วิสาลาติ  (๖)  ฯ   วิสฏาติ  
เตภูมกพฺยาปกวเสน  (๗)  วิสฏา ฯ  ปุรมิวจนเมต (๘)  ตการสฺส  
# ๑. ม. ทรุุคฺคิลนฏเน ฯ  ๒. ม. คทฺทูลพทฺธา ฯ  ๓. ม. คทฺทูล ฯ  
เอวมฺปริป ฯ  ๔. ม. วิสตฺติกาตีติ ฯ  ๕. ม. วิตฺถฏา ฯ 
# ๖. ม. วิปลุา ฯ  ๗. ม. เตภูมกพฺยาปกวเสน ฯ  ๘. ม. ปุริมวจนเมว ฯ  
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ฏการ  กตฺวา  พฺย ฺชนวิภาค  กตฺวา  วุตฺต ฯ วิสกฺกตีติ ปริสปฺปติ(๑) 
สหติ (๒) ฯ  วา ฯ  รตฺโต  หิ  ราควตฺถุนา  ปาเทน  ตาฬิยมาโนป  สหตีติฯ  
โอสกฺกน  วิปฺผนฺทน  วา  วิสกฺกนนฺติป  วทนฺติ ฯ  กุสลากุสลาน   
ปตีติ  (๓)   เกจิ วณฺณยนฺติ ฯ  วิสหรตีติ  ตถา   ตถา  
กาเมสุ  อานิสส ปสฺสนฺตี วิวิเธหิ อากาเรหิ เนกฺขมฺมา- 
ภิมุขปฺปวตฺติโต จิตฺต  สหรติ  สขิปติ  ฯ  วิส  วา  
ทุกฺข [๔]  ต  หรติ  วหตีติ  อตฺโถ  ฯ   วิสวาทิกาติ  อนิจฺจาทึ   
นิจฺจาทิโต  คณฺหาติ (๕)  วิสวาทิกา  โหติ ฯ  ทุกฺขนิพฺพตฺตกสฺส   
กมฺมสฺส เหตุภาวโต  วิสมูลา  วิส  วา ทกฺุข  (๖) 
ทุกฺขาทิภูตา เวทนา มูลา  (๗)  เอติสฺสาติ  วิสมูลา ฯ  
ทุกฺขสมุทยตฺตา  วิส  ผล  เอติสฺสาติ วิสผลา ฯ ยาย  
ตณฺหาย รูปาทิกสฺส ทุกฺขสฺเสว ปริโภโค  โหติ  น  อมตสฺสาติ   
สา  วิสปริโภคาติ  วุตฺตา ฯ สพฺพตฺถ นริุตฺติวเสน ปทสิทฺธิ  
เวทิตพฺพา ฯ   
        ตสฺสา  วิสย  ทสฺเสตุกาโม  วิสาลา  วา  ปน  สา  รูเป   
ตณฺหาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  วิสาลา  วา  ปนาติ  มหนฺตี  เอว  ตณฺหายนฏเน  ตณฺหา ฯ 
รูปาทโย  ป ฺจกามคุณิกราควเสน (๘) วุตฺตา ฯ  กุเล  คเณติ 
# ๑. ส.ี ปริสยติ ฯ  ม. ปรสิติ ฯ  ๒. ม. สหติ วา ฯ  ๓. ม. ส.ี กุสลากุลล 
กปฺปตีติ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. คณฺหนฺดี ฯ 
# ๖. ม. ทกฺุขทุกฺขาภิภูตา ฯ  ๗. ม. มลู ฯ  ๘. ม. ป ฺจ ป ฺจกามกุณิกราควเสน ฯ  
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อาทีนิ  เอกาทส  ปทานิ โลลุปฺปาทวเสน  วุตฺตานิ ฯ  กามธาตุตฺติโก   
กมฺมวฏฏวเสน  วิภตฺโต  กามภวตฺติโก  วิปากวฏฏวเสน  
วิภตฺโต  ส ฺาภวตฺติโก  ส ฺาวเสน  วิภตฺโต  เอก- 
โวการภวตฺติโก  ขนฺธวเสน  วิภตฺโต ฯ  อตีตตฺติโก  กาลวเสน ฯ 
ทิฏจตุกฺโก  อารมฺมณวเสน  อปายตฺติโก  โอกาสวเสน  ฯ 
ขนฺธตฺติโก นิสฺสตฺตนิชฺชีววเสน วิภตฺโตติ าตพฺพ ฯ  
        ตตฺราย สงฺเขเปน อตฺถทีปนา อตฺถวิภาวนา จ          ตตฺถ  กตมา  
กามธาตุ  เหฏโต  อวีจินิรย  ปริยนตฺ  กริตฺวา  อุปริโต ปรนิมมฺิตวสวตฺติ- 
เทเว  อนฺโตกริตฺวา  ย  เอตสฺมึ  อนฺตเร  เอตฺถาวจรา  เอตฺถ ปริยาปนฺนา   
ขนฺธธาตุอายตนา  รูป (๑) เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณ  อย   
วุจฺจติ กามธาตุ ฯ         ตตฺถ  กตมา  รูปธาตุ  เหฏโต  พฺรหฺมโลก  ปริยนฺต  
กริตฺวา  อุปรโิต อกนิฏเทเว  อนฺโตกริตฺวา  ย  เอตสฺมึ  อนฺตเร 
เอตฺถาวจรา  เอตฺถ ปริยาปนฺนา  สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนฺนสฺส  
วา  ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส  วา  จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อย วุจฺจติ  
รูปธาตุ ฯ  ตตฺถ  กตมา  อรูปธาตุ  เหฏโต  อากาสาน ฺจายตนูปเค  
เทเว  ปริยนตฺ  กริตฺวา  อุปริโต  เนวส ฺานาส ฺายตนูปเค  
เทเว  อนฺโตกริตฺวา ย เอตสฺมึ อนฺตเร เอตฺถาวจรา  เอตฺถ ปริยาปนฺนา  
สมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา  จิตฺต- 
เจตสิกา  ธมฺมา  อย  วุจฺจติ อรูปธาตูติ ฯ  อฏกถายมฺปน  
# ๑. ม. รูป ฯ  
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กามธาตูติ กามภเว (๑) ป ฺจกฺขนฺธา  ลพฺภนฺติ ฯ  รปูธาตูติ  รูปภเว 
ป ฺจกฺขนฺธา  ลพฺภนฺติ ฯ อรูปธาตูติ อรูปภโว จตฺตาโร ขนฺธา  
ลพฺภนฺตีติ วุตฺต ฯ  อถ  วา  กามราคสงฺขาเตน  (๒)  กาเมน   
ยุตฺตา  ธาตุ  กามธาตุ  กามสงฺขาตา  วา  ธาตุ  กามธาตุ ฯ  
กาม  ปหาย  รูเปน  ยุตฺตา  ธาตุ  รูปธาตุ  รูปสงฺขาตา  วา  ธาตุ  
รูปธาตุ ฯ  กาม ฺจ  รูป ฺจ  ปหาย  อรเูปน  ยุตฺตา  ธาตุ  อรูปธาตุ  ฯ 
อรูปสงฺขาตา  วา  ธาตุ  อรูปธาตุ ฯ  ตา  เอว  ธาตุโย  ปุน   
ภวปริยาเยน วุตฺตา ฯ  ภวนฺตีติ  หิ  ภวาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ส ฺาย  ยุตฺโต 
ภโว  ส ฺาภโว  (๑)  ส ฺาวต วา  ภโว  ส ฺา  วา  เอตฺถ  ภเว   
อตฺถีติ  ส ฺาภโว ฯ  โส  กามภโว  จ  อส ฺาภวมุตฺโต รูปภโว จ  
เนวส ฺานาส ฺาภวมุตฺโต อรูปภโว จ โหติ ฯ  น  ส ฺาภโว  
อส ฺาภโว  โส  รูปภเวกเทโส ฯ  โอฬาริกตฺตาภาวโต   
เนวส ฺา  สุขุมตฺเตน  สภาวโต  นาส ฺาติ  เนวส ฺา- 
นาส ฺา  ตาย  ยุตฺโต  ภโว  เนวส ฺานาส ฺาภโว ฯ  
อถวา ฯ โอฬาริกาย  ส ฺาย  อภาวา  สุขุมาย  จ  อภาโต (๓) 
เนวส ฺานาส ฺา  อสฺมึ  ภเวติ  เนวส ฺานาส ฺาภโว  โส   
อรูปภเวกเทโส ฯ  เอเกน  รูปกฺขนฺเธน  โวกิณฺโณ  ภโว  เอโก  
วา โวกาโร อสฺส  ภวสฺสาติ  เอกโวการภโว  โส  อส ฺาภโวว ฯ 
จตูหิ  อรูปกขฺนฺเธหิ โวกิณฺโณ ภโว  จตฺตาโร  วา  โวการา  อสสฺ  
# ๑. ม. กามภโว ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. กามภาคสงฺขาเตน ฯ 
# ๓. ม. อภาวา ฯ  
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ภวสฺสาติ  จตุโวการภโว โส อรูปภโว เอว ฯ ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ  
โวกิณฺโณ  ภโว  ป ฺจ  วาโวการา  อสสฺ  ภวสฺสาติ  ป ฺจโวการภโว ฯ 
โส  กามภโว  จ  รูปภเวกเทโส  จ  โหติ ฯ  อตีตตฺติโก เหฏา  
วุตฺตนโยว ฯ ทิฏนฺติ  จตุสฺสมุฏานิก  รูปารมฺมณ ฯ  สุตนฺติ  
ทฺวิสมุฏานิก  สทฺทารมฺมณ ฯ  มุตนฺติ มุนิตฺวา (๑) คเหตพฺพานิ  
จตุสฺสมุฏานิกานิ คนฺธรสโผฏพฺพารมฺมณานิ ฯ วิ ฺาตพฺพ  
นาม  มนสา  ชานิตพฺพ ธมฺมารมฺมณ ฯ เตสุ ทิฏสุตมุต- 
วิ ฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ ฯ วิสฏา วิตฺถตาติ มหนฺตา ปตฺถฏา ฯ   
        อปายโลเกติ  วุฑฺฒิสงฺขาตสฺส  อยสฺส  อภาเวน  อปาโย  ฯ 
ตสฺมึ  อปายโลเม.  ขนฺธโลเกติ  ราสฏเน  รูปาทโย  ป ฺจกฺ- 
ขนฺธา  เอว โลโม ฯ   ธาตุโลเกติ สุ ฺตฏเน  จกฺขุธาตุอาทโย  
อฏารส  ธาตุโย  เอว โลโม ฯ   อายตนโลเกติ อายตนาทีหิ  
การเณหิ  ทฺวาทส  อายตนานิเอว โลโก ฯ   สพฺเพป  ลุชชฺนฏเน  
โลโก วุตฺตปฺปกาเร  โลเก วิสฏา วิตฺถฏาติ วิตฺถตาติ 
วิสตฺติกา ฯ 
        สโตติ สรตีติ สโต ฯ  ปุคฺคเลน สติ วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  
สรณลกฺขณา สติ ฯ สรนฺติ ตาย สย วา สรติ สรณมตฺตเมว  
วา เอสาติ สติ ฯ  สา  ปเนสา  อปลาปนลกฺขณา  อสมฺโมสนรสา  
อารกฺขปจฺจุปฏานา  วา  วิสยาภิมุขภาวปจฺจุปฏานา  ถิรส ฺา- 
ปทฏานา  กายาทิสติปฏานปทฏานา  วา ฯ  อารมฺมเณ  
# ๑. ม. ผุสิตฺวา ฯ  
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ทฬฺหปติฏ ิตตฺตา  ปน  เอสิกา วิย จกฺขุทฺวาราทิรกฺขณโต (๑)โทวาริโก  
วิย จ ทฏพฺพา ฯ   
        ตสฺสา  ปวตฺติฏาน  ทสฺเสนฺโต  กาเย  กายานุปสฺสนาสติ- 
ปฏาน  ภาเวนฺโต  สโตติอาทินา  นเยน  จตุพฺพิธ  สติปฏานมาห ฯ   
        ตตฺถ  กาเยติ  รูปกาเย ฯ รูปกาโย  หิ  อิธ  องฺคปจฺจงฺคาน   
เกสาทีน ฺจ  ธมฺมาน  สมหูฏเน  หตฺถิกายรถกายาทโย วิย  กาโยติ  
อธิปฺเปโต ฯ ยถา จ สมูหฏเน เอว กุจฺฉิตาน อายฏเน ฯ  
กุจฺฉิตาน หิ  ปรมเชคุจฺฉาน  โส  อาโยติป  กาโย ฯ  อาโยติ   
อุปฺปตฺติเทโส ฯ  ตตฺราย  วจนตฺโถ  อายนฺติ  ตโตติ  อาโย ฯ   
เก  อายนฺติ (๒) กุจฺฉิตา  เกสาทโย ฯ  อิติ  กุจฺฉิตาน  [๓] อาโยติ กาโย ฯ   
กายานุปสฺสนาติ กายสฺส อนุปสฺสนา (๔) ฯ  กาเยติ จ  วตฺวาป  
ปุน  กายานุปสฺสนาติ  ทุติย  กายคฺคหณ อสมฺมิสฺสโต ววตฺถานฆน- 
วินิพฺโภคาทิทสฺสนตฺถ กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  เตน  น  กาเย  
เวทนานุปสฺสนา  จิตฺตธมฺมานุปสฺสนา  วา  อถ  โข  กายานุ- 
ปสฺสนาเยวาติ  กายสงฺขาเต  วตฺถุสฺมึ  กายานุปสฺสนาการสฺเสว  
ทสฺสเนน  อสมฺมิสฺสโต  ววตฺถาน  ทสฺสิต  โหติ  ตถา  น  กาเย  
องฺคปจฺจงฺควินิมุตฺตา เอกธมฺมานุปสฺสนา  นาป  เกสโลมาทิวินิมุตฺตา 
อิตฺถิปุริสานุปสฺสนา ฯ โยป เจตฺถ เกสโลมาทิโก   
ภูตุปาทายสมูหสงฺขาโต  กาโย  ตตฺถาป  น  ภูตุปาทายวินิมุตฺตา   
# ๑. ม. จกฺขุทฺวาราทีน รกฺขณโต ฯ  ๒. ม. อายนฺตีติ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เกสาทีนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อนุปสิสนา 
กาย วา อนุปสฺสนา ฯ  
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เอกธมฺมานุปสฺสนา  อถ  โข  รถสมฺภารานุปสฺสกสฺส  วิย  องฺค- 
ปจฺจงฺคสมูหานุปสฺสนา นคราวยวานุปสฺสกสฺส  วิย  เกสโลมาทิ- 
สมูหานุปสฺสนา  กทลิกฺขนฺธปตฺตวฏฏิวินิพฺภุชนกสฺส  วิย   
ริตฺตมุฏ ิวินิเวกสฺส วิย จ ภูตุปาทายสมูหานุปสฺสนาเยวาติ  
สมูหวเสเนว  กายสงฺขาตสฺส  วตฺถุโน  นานปฺปการโต  ทสฺเสนฺเตน  
ฆนวินิพฺโภโค  ทสฺสิโต  โหติ ฯ  น  เหตฺถ  ยถาวุตฺตสมูหวินิมุตฺโต 
กาโย  วา  อิตฺถี  วา  ปุริโส วา  อ ฺโ  วา  โกจิ  ธมฺโม  ทิสฺสติ  ฯ 
ยถาวุตฺตธมฺมสมูหมตฺเตเยว  ปน  ตถา ตถา  สตฺตา มิจฺฉาภินิเวส  
กโรนฺติ ฯ เตนาหุ โปราณา   
                ย ปสฺสติ น ต ทิฏ                  ย ทิฏ ต น ปสฺสติ   
                อปสฺส พชฺฌเต มูโฬฺห          พชฺฌมาโน น มุจฺจตีติ ฯ  
        ฆนวินพฺิโภคาทิทสฺสนตฺถนฺติ  วุตฺต ฯ  อาทิสทฺเทน  (๑) เจตฺถ  
อยมฺป  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  อย ฺหิ  เอตสฺมึ  กาเย  กายานุ- 
ปสฺสนาเยว  น  อ ฺา ธมฺมานุปสฺสนา ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ ฯ  (๒) 
ยถา อนุทกภูตายป มริจิยา (๓) อุทกานปุสฺสนา โหติ น เอว  
อนิจฺจทุกฺขานตฺตาสุภภูเตเยว  อิมสฺมึ  กาเย  นิจฺจสุขตฺตสุภภาวา- 
นุปสฺสนา  อถ โข กายานุปสฺสนา อนิจฺจทุกฺขานตฺตาสุภาการ- 
สมูหานุปสฺสนาเยวาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อถ  วา ยฺวาย มหาสติปฏาเน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
อร ฺคโต วา ฯเปฯ โส สโตว  อสฺสสตีติอาทินา  นเยน  
# ๑. ม. วุตฺต อาทิสทฺเทน ฯ  ๒. ม. กึ วุตฺต โหตีติ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. มรจิียา ฯ  
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อสฺสาสปสฺสาสาทิจุณฺณิกชาโต  อฏ ิกปริโยสาโน  กาโย   
วุตฺโต  โย  จ  ปฏิสมฺภิทาย  สติปฏานกถาย  อิเธกจฺโจ 
ปวีกาย  อนิจฺจโต อนุปสฺสติ ฯ อาโปกาย ฯ เตโชกาย  
วาโยกาย ฯ เกสกาย ฯ โลมกาย ฯ ฉวิกาย ฯ  จมฺมกาย  มสกาย ฯ 
รุหิรกาย ฯ  นฺหารุกาย ฯ  อฏ ิกาย ฯ อฏ ิมิ ฺชกายนฺติ (๔) กาโย  
วุตฺโต  ตสฺส  สพฺพสฺส  อิมสฺมึเยว  กาเย อนุปสฺสนโต [๒] 
กาเย กายานุปสฺสนาติ  เอวมฺป อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  อถวา  กาเย 
อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  เอว  คเหตพฺพสฺส  [๓] ยสฺส  อนุปสฺสนโต  
ตสฺส  ตสฺเสว  ปน  เกสโลมาทิกสฺส  นานาธมฺมสมูหสฺส   
อนุปสฺสนโต  กาเย  เกสาทิสมูหสงฺขาตกายานุปสฺสนาติ  
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อปจ  อิมสฺมึ  กาเย  อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ  
โน  นิจฺจโตติอาทินา  อนุกฺกเมน ปฏสิมฺภิทาย  อาคตนยสฺส  
สพฺพสฺเสว  อนิจฺจลกฺขณาทิโน อาการสมูหสงฺขาตสฺส 
กายสฺส อนุปสฺสนโตป  กาเย  กายานุปสฺสนาติ  เอวมฺป   
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อยมฺปน  จตุสฺสติปฏานสาธารโณ 
อตฺโถ ฯ   
        สติปฏานนฺติ  ตโย  สติปฏานา  สติโคจโรป  (๔) ติธา 
ปฏิปนฺเนสุ  สาวเกสุ  สตฺถุโน  ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตาป (๕) ฯ 
ตุนฺน ภิกฺขเว สติปฏานาน สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ  เทสิสฺสามิ   
# ๑. ม. รุหิรกาย ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กาเยติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
ยสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. สติโคจโรป ฯ  ๕. ม. ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตาป สติป ฯ  
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ต  สุณาถ  สาธุก  ฯเปฯ  โก  จ  ภิกฺขเว  กายสฺส  สมุทโย   
อาหารสมุทยา  กายสมุทโยติอาทีสุ หิ  สติโคจโร  สติปฏานนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  ตถา  กาโย  อุปฏาน  โน  สติ  สติ อุปฏาน ฺเจว สติ  
จาติอาทีสุป ฯ  ตสฺสตฺโถ ปติฏาติ (๑) อสฺมินฺติ ปฏาน ฯ  
กา ปติฏาติ สติ ฯ  สติยา  ปฏาน  สติปฏาน  ปธานนฺติ (๒) 
วา  ปฏาน  สติยา  ปฏาน สติปฏาน หตฺถิฏานอสฺสฏ- 
านาทีนิ วิย ฯ  ตโย สติปฏานา ยทริโย เสวติ ยทริโย  
เสวมาโน สตฺถา คณมนุสาสิตุมรหตีติ  เอตฺถ  ติธา  ปฏิปนฺเนสุ  
สาวเกสุ  สตฺถุโน  ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตา  สติปฏานนฺติ  วุตฺตา (๓) ฯ 
ตสฺสตฺโถ  ปฏเปตพฺพโต  ปฏาน  ปวตฺตยิตพฺพโตติ (๔) 
อตฺโถ ฯ  เกน  ปฏเปตพฺโพติ  สติยา  สติยา  ปฏาน   
สติปฏานนฺติ ฯ  จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺตีติอาทีสุ  จ  ปน สติเยว  สติปฏานนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปติฏาตีติ  ปฏาน อุปฏาติ  
โอกฺกนฺทิตฺวา  (๕)  ปกฺขนฺทิตฺวา (๖) ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ สติเยว 
ปฏานนฺติ สติปฏาน ฯ อถ  วา  สรณฏเน  สติ  อุปฏานฏเน (๗) 
ปฏาน ฯ  อิติ  สติ จ สา ปฏาน ฺจาติป สติปฏาน ฯ  อิทมิธ   
อธิปฺเปต ฯ  ต  สติปฏาน ฯ   
# ๑. ส.ี ปฏาติ ฯ  ๒. ม. ปธานฏานนฺติ ฯ  ๓. ม. วุตฺตา ฯ 
# ๔. ม. ปวตฺตยิตพฺพโตติ ฯ  ๕. ม. โอกฺกนฺติตฺวา ฯ  ๖. สี. ปกฺกนฺทิตฺวา ฯ 
# ๗. ม. อุปฏานฏเน ฯ  
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        ภาเวนฺโตติ  วฑฺเฒนฺโต ฯ เอตฺถ จ  ย  ติธา  ปฏปินฺเนสุ  
สาวเกสุ  สตฺถุโน  ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตา สติปฏานนฺติ วุตฺต ต  
อิมินา สุตฺเตน คเหตพฺพ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา  ตโย  
สติปฏานา ยทริโย เสวติ ยทริโย เสวมาโน สตฺถา  คณ- 
มนุสาสิตุมรหตีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิ ฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ  
อิธ          ภิกขฺเว สตฺถา สาวกาน ธมฺม เทเสติ อนุกมฺปโก หิเตสี  
อนุกมฺป  อุปาทาย อิท โว หิตาย อิท โว สุขายาติ ฯ ตสฺส สาวกา  
น  สุสฺสูสนฺติ (๑) น โสตโมทหนฺติ นา ฺา จิตฺต อุปฏเปนฺติ  
โวกฺกมฺม  จ สตฺถุ สาสนา วตฺตนฺติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ตถาคโต น เจว 
อนตฺตมโน  โหติ น จ อนตฺตมนต ปฏิสเวเทติ อนวสฺสุโต จ วิหรติ  
สโต จ  (๒) สมฺปชาโน  อิท ภิกฺขเว ปม สติปฏาน  ยทริโย ฯเปฯ  
มรหติ ฯ  ปนุ จปร ภิกฺขเว สตฺถา ฯเปฯ อิท โว สุขายาติ ฯ  
ตสฺส เอกจฺเจ  สาวกา น สสฺุสูสนฺติ ฯเปฯ วตฺตนฺติ ฯ เอกจฺเจ  
สาวกา สุสฺสูสนฺติ ฯเปฯ  น จ โวกฺกมมฺ สตฺถุ สาสนา วตฺตนฺติ ฯ  
ตตฺร ภิกฺขเว ตถาคโต น  เจว อนตฺตมโน โหติ น จ อนตฺตมนต  
ปฏิสเวเทติ น จ อตฺตมโน  โหติ น จ อตฺตมนต ปฏิสเวเทติ ฯ  
อตฺตมนต ฺ จ (๓) อนตฺตมนต ฺจ ตทุภย  อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก  
วิหรติ สโต สมฺปชาโน อิท [๔] วุจฺจติ ภิกฺขเว  ทุติย ฯเปฯ  ปุน  
# ๑. ม. สุสฺสสูนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม. อนตฺตมนตา จ อตฺตมนตา จ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร วุจฺจตีติ ทิสิสติ ฯ  
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จปร ฯเปฯ อิท โว สุขายาติ ฯ ตสฺส สาวกา สุสฺสูสนฺติ  ฯเปฯ  
วตฺตนฺติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ตถาคโต อตฺตมโน เจว โหติ อตฺตมนต ฺจ   
ปฏิสเวเทติ อนวสฺสุโต จ วิหรติ สโต จ (๑) สมฺปชาโน  อิท ภิกฺขเว   
ตติยนฺติ ฯ   เอว  ปฏิฆานุนเยหิ  อนวสฺสุตตา  นิจฺจ  อุปฏ ิตสฺ- 
สติตาย  ตทุภย  วีติวตฺตตา สติปฏานนฺติ  วุตฺตา ฯ   
พุทฺธานเมว  กิร  นิจฺจ  อุปฏ ิตสติตา  โหติ  น ปจฺเจกพุทฺธาทีนนฺติ ฯ   
เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสนาสติปฏานาทีสุ  (๒) จ  เวทนาทีน   
ปุน  วจเน ปโยชน  กายานุปสฺสนาย  วุตฺตนเยเนว  ยถาโยค   
อนุปสฺสน  (๓) โยเชตฺวา เวทิตพฺพ ฯ อยมฺป สาธารณตฺโถ ฯ 
สุขาทีสุ  อเนกปฺปเภทาสุ  เวทนาสุ  วิสุ  วิสุ  อนิจฺจาทิโต เอเกก- 
เวทนานุปสฺสนา ฯ  สราคาทิเก  โสฬสปฺปเภเท  จิตฺเต  วิสุ  วิสุ   
อนิจฺจาทิโต  เอเกกจิตฺตานุปสฺสนา ฯ  กายเวทนาจิตฺตานิ  เปตฺวา  
เสเสสุ  เตภูมกธมฺเมสุ  วิสุ วิสุ  อนิจฺจาทิโต  เอเกกธมฺมานุปสฺสนา  
สติปฏานสุตฺตนฺเต  วุตฺตนเยน นีวรณาทิธมฺมานุปสฺสนาติ ฯ  
เอตฺถ  จ  กาเยติ  เอกวจน สรีรสฺส เอกตฺตา ฯ จิตฺเตติ เอกวจน  
จิตฺตสฺส สภาวเภทาภาวโต ชาติคฺคหเณน กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
ยถา จ เวทนาทโย  อนุปสฺสิตพฺพา  ตถา อนุปสฺสนา (๔)  
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนา ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสนาติ  เวทิตพฺพา ฯ  กถ ฺจ  (๕) เวทนา  อนุปสฺสิตพฺพา ฯ 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. เวทนานุปสิสนาติอาทีสุ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. ตถานุปสิสนฺโต ฯ  ๕. ม. กถ ฯ  
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สุขา ตาว  เวทนา  ทุกฺขโต  ทุกฺขา เวทนา สลฺลโต อทุกฺขมสุขา  
อนิจฺจโต อนุปสฺสิตพฺพา ฯ  ยถาห  ฯ 
                โย สุข ทุกฺขโตทฺทกฺขิ           ทุกฺขมทฺทกขิฺ สลฺลโต   
                อทุกฺขมสุข สนฺต                          อทฺทกฺขิ น อนิจฺจโต   
                ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ                  ปริชานาติ เวทนาติ ฯ  
        สพฺพา  เอว จ (๑) ตา ทุกฺขโตป อนุปสฺสิตพฺพา ฯ วุตฺตเ ฺหต  
ยงฺกิ ฺจิ เวทยิต สพฺพนฺต  (๒)  ทุกฺขสฺมึ (๓) วทามีติ ฯ  สุขา ทกฺุขโตป (๔) 
[๕] อนุปสฺสิตพฺพา ฯ ยถาห สุขา  เวทนา   ิติสุขา 
วิปริณามทุกฺขา ฯ ทุกฺขา เวทนา  ิติทุกฺขา วิปริณามสุขา 
อทุกฺขมสุขา  เวทนา  าณสุขา  อ ฺาณทุกฺขาติ อปจ อนิจฺจาทิสตฺตา- 
นุปสฺสนาวเสนาป (๖) อนุปสฺสิตพฺพา ฯ  จิตฺตธมฺเมสุป จิตฺตนฺตาว  
อารมฺมณาธิปติสหชาตภูมิกมฺมวิปากกิริยาทินานตฺตเภทาน  (๗) 
อนิจฺจาทิสตฺตานุปสฺสนาน  สราคาทิโสฬสเภทาน ฺจ วเสน  
อนุปสฺสิตพฺพ ฯ  ธมฺมา  สลกฺขณสาม ฺลกฺขณาน  สุ ฺต- 
ธมฺมสฺส  อนจฺิจาทิสตฺตานุปสฺสนาน สนฺตาสนฺตาทีน ฺจ วเสน  
อนุปสฺสิตพฺพา ฯ   
        อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  ปุพฺพภาเค  นานาจิตฺเตสุ   
ลพฺภนฺติ ฯ  อ ฺเเนว  หิ  จิตฺเตน  กาย  ปริคฺคณฺหาติ  อ ฺเน 
เวทนา (๘) อ ฺเน จิตฺต อ ฺเน ธมฺเม ปริคฺคณฺหาติ  ฯ 
# ๑. ม. เจตา ฯ  ๒. ม. ต ฯ  ๓. ม. ทุกฺขสฺมินฺติ ฯ  ๔. ม. สุขทุกฺขโตป ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. อนิจฺจาทิตสฺสวิปสฺนาวเสนาป ฯ 
# ๗. ม. อารมฺมณาทิปติสหชาตภูมิกมฺมวิปากกิริยาทินานตฺตเภทาน ฯ 
# ๘. ม. เวทน ฯ  
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โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  ปน  เอกจิตฺเตเยว  ลพฺภนฺตีติ ฯ อาทิโต หิ กาย  
ปริคฺคณฺหิตฺวา  อาคตสฺส  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  สติ  กายานุปสฺสนา 
นาม  ตาย สติยา  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล กายานุปสฺสี นาม ฯ   
วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อริยมคฺค ปตฺตสฺส  มคฺคกฺขเณ   
มคฺคสมฺปยุตฺตา  สติ  กายานุปสฺสนา  นาม  ตาย  สติยา   
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล กายานุปสฺสี นาม ฯ   เวทนา  ปริคฺคณฺหิตฺวา  
จิตฺต  ปริคฺคณฺหิตฺวา  ธมฺเม ปริคฺคณฺหิตฺวา อาคตสฺส  
วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  สติ  ธมฺมานุปสฺสนา  นาม  ตาย  สติยา  
สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ธมมฺานุปสฺสี  นาม ฯ   วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  นาม  อรยิมคฺค  ปตฺตสฺส  มคฺคกฺขเณ  
มคฺคสมฺปยุตฺตา  สติ  ธมฺมานุปสฺสนา  นาม  ตาย  สติยา   
สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ธมมฺานุปสฺสี  นาม  เอว  ตาว  เทสนา 
ปุคฺคเล  ติฏติ  กาเย  ปน  สุภนฺติ  วิปลลฺาสปฺปหานา  
กายปริคฺคาหิกา สติ มคฺเคน สมิชฺฌตีติ กายานุปสฺสนา นาม ฯ   
เวทนาย สุขนฺติ วิปลฺลาสปฺปหานา เวทนาปริคฺคาหิกา สติ  
มคฺเคน สมิชฺฌตีติ เวทนานุปสฺสนา นาม ฯ   จิตฺเต  นิจฺจนฺติ  
วิปลฺลาสปฺปหานา  จิตฺตปริคฺคาหิกา  สติ  มคฺเคน สมิชฺฌตีติ   
จิตฺตานปุสฺสนา  นาม ฯ   ธมฺเมสุ  อตฺตาติ  วิปลฺลาสปฺปหานา  
ธมฺมปริคฺคาหิกา  สติ  มคฺเคน  สมิชฺฌตีติ  ธมฺมานุปสฺสนา  นาม ฯ  
อิติ  เอกาว มคฺคสมฺปยุตฺตา  สติ  จตุกิจฺจสาธกฏเน  จตฺตาริ   
นามานิ  ลภติ ฯ  เตน  วุตฺต โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ ปน   
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เอกจิตฺเตเยว ลพฺภนฺตีติ ฯ  ปุน  อุปการวเสน  จ  อปริหีนวเสน  
จ  คุณวเสน  (๑)  จ  อปเร ตโย จตุกฺกา  วุตฺตา ฯ  
        ตตฺถ  อสติปริวชฺชนายาติ  น  สติ  อสติ  สติ  เอตฺถ  
นตฺถีติ  วา อสติ  มุฏสฺสติยา  เอต  อธิวจน ฯ  ปรวิชฺชนายาติ  
สมนฺตโต  วชฺชเนน ฯ  ภตฺตนิกฺขิตฺตกากสทิสมุฏสฺสติปุคฺคล- 
ปริวชฺชเนน (๒) อุปฏ ิตสฺสติปุคฺคลเสวเนน  านนิสชฺชาทีสุ   
สติสมุฏาปนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตาย  จ  สติ  อุปฺปชชฺติ ฯ  
สติกรณียาน  ธมฺมานนฺติ  สติยา  กาตพฺพาน  ธมฺมาน ฯ   
กตตฺตาติ กตภาเวน ฯ จตุนฺน มคฺคาน  กตตฺตา  ภาวิตตฺตาติ   
อตฺโถ ฯ  สติปฏิปกฺขาน  (๓)  ธมฺมาน  หตตฺตาติ กามจฺฉนฺทาทีน   
นาสิตภาเวน ฯ  สตินิมิตฺตาน ธมฺมาน อปมุฏตฺตาติ สติยา  
การณาน กายาทิอารมฺมณาน อนฏภาเวน ฯ         สติยา  
สมนฺนาคตตฺตาติ  สติยา  ธมฺมาน  (๔)  อาคตตฺตา  อปริหีนตฺตา 
วสิตตฺตาติ  (๕)  วสิภาวปฺปตฺเตน ฯ  ปาคุ ฺตายาติ  ปคุณ- 
ภาวาย (๖) ฯ  อปจฺโจโรหณตายาติ  อนิวตฺตนภาเวน (๗) อปจฺโจ- 
สกฺกนภาเวน ฯ  สตตฺตาติ  (๘)  สภาเวน  วิชชฺมานตฺตา ฯ   
สนฺตตฺตาติ นิพฺพุตสภาวตฺตา ฯ สมิตตฺตาติ กิเลสาน  วูปสมิต- 
ภาวตฺตา ฯ  สนฺตธมฺมสมนฺนาคตตฺตาติ สปฺปุริสธมฺเมหิ  
# ๑. ส.ี ปคุณวเสน ฯ  ๒. ม. ภตฺตนิกฺขิตฺตกากสทิเส หิ มุฏสติปคฺุคเล  
ปริวชฺชเนน ฯ  ๓. ม. สติปริพนฺธาน ฯ  ๔. ม. สมฺมา ฯ  ๕. สี. วสิตฺตาติ ฯ 
# ๖. ส.ี ม. ปคุณภาเวน ฯ  ๗. สี. อปริวติตนภาเวน ฯ  ๘. ม. สติตติตาติ ฯ  
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อปริหีนตฺตา ฯ พุทฺธานุสฺสติอาทโย  เหฏา  วุตฺตนยาเอว ฯ  
        สรณกวเสน สติ อิท สติยา สภาวปท ฯ  ปุนปปฺุน   
สรณโต  อนสฺุสรณวเสน  อนุสฺสติ ฯ อภิมุข คนฺตฺวา วิย สรณโต 
ปฏิสรณวเสน ปฏิสฺสติ ฯ  อุปสคฺควเสน  วา  วฑฺฒิตมตฺตเมต ฯ  (๑) 
สรณากาโร  สรณตา ฯ  ยสฺมา  ปน  สรณตาติ  ติณฺณ   
สรณานมฺป  นาม  ตสฺมา  ต  ปฏิเสเธตุ  ปุน  สติคฺคหณ กต ฯ  
สติ  สงฺขาตา  สรณตาติ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ ฯ  สุตปริยตฺตสฺส   
ธารณภาวโต  ธารณตา ฯ  อนุปวิสนสงฺขาเตน  โอคาหนฏเน   
อปลาปนภาโว  อปลาปนตา ฯ  ยถา  หิ  อุทเก  ลาพุกฏาหาทีนิ [๒] 
ปลวนฺติ  น  อนุปวิสนฺติ  น  ตถา  อารมฺมเณ  สติ ฯ  อารมฺมณ  หิ  
เอสา  อนุปวิสติ  ตสฺมา  อปลาปนตาติ  วุตฺตา ฯ จิรกต- 
จิรภาสิตาน  น  ปมุสฺสนภาวโต (๔) อปมุสฺสนตา ฯ  อุปฏาน- 
ลกฺขเณ [๕] อินฺทฏ กาเรตีติ (๖) อินทฺฺริย  สติสงฺขาต  อินฺทฺริย  
สตินฺทฺริย ฯ ปมาเท น กมฺปตีติ สติพล ฯ ยาถาวสติ  
นียานสติ กุสลสตีติ  สมฺมาสติ ฯ  พุชฺฌนกสฺส  องฺโคติ   
โพชฺฌงฺโค  ปสฏโ  จ (๗)  โพชฺฌงฺโค สมฺโพชฌฺงฺโค ฯ  สติเยว  
สมฺโพชฺฌงฺโค สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ|   
        เอกายนมคฺโคติ  เอกมคฺโค  อย  มคฺโค น เทฺวธาปถ- 
# ๑. ม. วฑฺฒิตมตฺตเมว ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อุทเกติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. ปลวนิติ ฯ  ๔. ม. สมฺมุสฺสนภาวโต ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร  
โชกนลกฺขเณ จาติ ทิสฺสติ ฯ  ๖. ส.ี กโรตีติ ฯ  ๗. ม. วา ฯ  
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ภูโตติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  อถ  วา  เอเกน  อยิตพฺโพติ   
เอกายโน ฯ  เอเกนาติ  คณสงฺคณิก ปหาย วิเวกฏเน (๑)  
ปวิวิตฺเตน ฯ  อยิตพฺโพ  ปฏิปชชฺิตพฺโพ  อยนฺติ  วา  เอเตนาติ  
อยโน สสารโต  นิพฺพาน  คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ เอกสฺส อยโน  
เอกายโน ฯ เอกสฺสาติ เสฏสฺส ฯ สพฺพสตฺตาน เสฏโ (๒) 
ภควา  ตสฺมา  ภควโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กิ ฺจาป  หิ  เตน 
อ ฺเป  อยนฺติ  เอว  สนเฺตป  ภควโตว  โส  อยโน กเตน  
อุปฺปาทิตตฺตา ฯ  ยถาห  โส  หิ  พฺราหฺมณ  ภควา  อนุปฺปนฺนสฺส 
มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติอาทิ ฯ อยตีติ วา อยโน คจฺฉติ   
ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  เอกสฺมึ อยโน เอกายโน ฯ อิมสฺมึเยว  
ธมฺมวินเย ปวตฺตติ น  อ ฺตฺถาติ  วุตฺต โหติ ฯ ยถาหฯ 
อิมสฺมึ โข สภุทฺท ธมฺมวินเย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค  อุปลพฺภตีติ ฯ 
เทสนาเภโทเยว เหโส อตฺโถ ปเนโก (๓) อปจ เอก  อยตีติ  เอกายโน ฯ  
ปุพฺพภาเค  นานามุขภาวนานเยน  ปวตฺโตป  อปรภาเค  เอก   
นิพฺพานเมว คจฺฉตีติ วุตฺต โหติ ฯ ยถาห พฺรหฺมา สหมฺปติ  ฯ 
                เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี   
                มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺป   
                เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ   
                ตรสิฺสเร เจว ตรนฺติ โจฆนฺติ (๔) ฯ  
# ๑. ม. ปหาย วูปกฏเน ปวิวิตฺตจิตฺเตน ฯ  ๒. ม. เสฏโว ฯ 
# ๓. ม. ปน เอโกว ฯ  ๔. ม. ตริสฺสนฺติ เย จ ตรนฺติ โวฆนฺติ ฯ  
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        มคฺโคติ  เกนฏเน  มคฺโค  นิพฺพาน  คมนฏเน   
นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคนียฏเน  จ ฯ 
        อุเปโตติ  อาสนฺน  คโต ฯ  สมุเปโตติ  ตโต  อาสนฺนตร  
คโต ฯ  อุภเยนาป  สติยา  อปริหีโนติ  อตฺโถ ฯ  อุปคโตติ   
อุปคนฺตฺวา   ิโต ฯ  สมุปคโตติ สยุตฺโต (๑) หุตฺวา  ิโต ฯ อุปาคโต 
สมุปาคโตติป ปาฬิ ฯ อุภเยนาป สติสมีป อาคโตติ  
อตฺโถ ฯ  อุปปนฺโนติ  อวิโยโค (๒)  ฯ  สมุปปนฺโนติ  
ปริปุณฺโณ ฯ สมนฺนาคโตติ อเวกลฺโล (๓) วิชฺชมาโน ฯ   
อุเปโต  สมุเปโตติ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  ปวตฺต  กถิต ฯ อุปคโต  
สมุปคโตติ ทฺวีหิ  [๔]  ปฏิเวโธ ฯ  อุปปนฺโน  สมุปปนฺโน  
สมนฺนาคโตติ  ตีหิ  ปเทหิ ปฏิลาโภ กถิโตติ เอวเมเก  
วณฺณยนฺติ ฯ   
        โลเก  เวสา  (๕) วิสตฺติกาติ  ยา  เอสา  อเนกปฺปกาเรน  วุตฺตา 
วิสตฺติกา  [๖] ขนฺธโลเก  น  อ ฺตฺร  ขนฺเธหิ  ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ 
โลเก เวต วิสตฺติกนฺติ ขนฺธโลเก  เอว  ปวตฺต  เอต  วิสตฺติกสงฺขาต  
ตณฺห ฯ  ตรติ  กาเม ปริวชฺเชนฺโต ฯ อุตฺตรติ  กิเลเส  ปชหนฺโต ปตรติ  
เตส ปติฏาเหตุ ฉินฺทนฺโต ฯ สมติกฺกมติ สสาร อติกฺกมนฺโต  
วีติวตฺตติ  ปฏิสนฺธิอภพฺพุปฺปตฺติก กโรนฺโต ฯ อถ วา ตรติ  
อุตฺตรติ กายานุปสฺสเนน ฯ  ปตรติ  เวทนานุปสฺสเนน ฯ  
# ๑. ม. สมฺปยุตฺโต ฯ  ๒. ม. อวิโยคาปนฺโน ฯ  ๓. ม. อวิกโล ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปเทหีติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. วา สา ฯ 
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สาติ ทิสฺสติ ฯ  
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สมติกฺกมติ จิตฺตานุปสฺสเนน ฯ  สพฺเพหิ (๑) วีติวตฺตติ  ธมฺมา- 
นุปสฺสเนน ฯ  อถ  วา  ตรติ  สีเลน ฯ  อุตฺตรติ สมาธินา ฯ ปตรติ  
วิปสฺสนาย ฯ สมติกฺกมติ มคฺเคน ฯ วีติวตฺตติ ผเลนาติ เอวมาทินา  
โยเชตพฺพ ฯ   
        จตุตฺถคาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  โย  เอก  สาลกิฺเขตฺตาทิ- 
เขตฺต  วา  ฆรวตฺถาทิวตฺถุ  วา  กหาปณสงฺขาต  หิร ฺ  วา  
โคอสฺสาทิเภท  ควาสฺส  วา อนฺโตชาตาทิทาเส  วา  ภฏกาทิ- 
กมฺมกเร  วา อิตฺถิส ฺ ิตา ถิโย วา าติพนฺธวาทิพนฺธู วา  
อ ฺเ  วา  มนาปยรูปาทิเก  ปถุุกาเม  อนุคิชฺฌตีติ ฯ   
        สาลิกฺเขตฺตนฺติ  ยตฺถ สาลิโย  วิรุหนฺติ ฯ  วีหิกฺเขตฺตาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ วีหีติ อวเสสวีหโย ฯ โมทยตีติ มุคฺโค ฯ  
ฆรวตฺถุนฺติ  ฆรปติฏาปนตฺถ  กตากตภูมิภาโค ฯ  โกฏก- 
วตฺถาทีสุป เอเสว นโย ฯ  โกฏโกติ  ทฺวารโกฏาทิ ฯ  ปุเรติ   
ฆรสฺส  ปรุโต ฯ  ปจฺฉาติ ฆรสฺส ปจฺฉโต ฯ  เอตฺถ  อาราเมนฺติ (๒) 
จิตฺต  โตเสนฺตีติ  อาราโม ฯ   ปุปฺเผนป ผเลนป ฉายายป  
ทสฺสเนนป (๓) รมนฺตีติ (๔) อตฺโถ ฯ  ปสุกาทโยติ  เอฬกาทโย ฯ 
อนฺโตชาตโกติ  อนฺโตฆรทาสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ชาโต ฯ  ธนกฺกีตโตติ  (๕) 
ธเนน  กีณิตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  คหิโต ฯ สาม วาติ สย วา ฯ  
ทาสพฺยนฺติ (๖) ทาสสฺส  ภาโว  ทาสพฺย (๗) ฯ  ต  ทาสพฺย ฯ  อุเปตีติ  
# ๑. ม. สพฺเพหิ วีติวตฺตติ ธมฺมานุปสิสเนนาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
# ๒. ม. อาราเมนฺติ ฯ  ๓. ม. ทเกนป ฯ  ๔. ม. รมนฺตีติ ฯ 
# ๕. ม. ธนกกฺีตโตติ ฯ  ๖. ม. ทาสพฺย ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๗. ม. ทาสพฺย ฯ  
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อุปคจฺฉติ ฯ  อกามโก วาติ อตฺตโน อรุจิยา วา กรมรานีโต ฯ   
เต  จตฺตาโรป  ปุน  ทสฺเสตุ  อามาย  ทาสาป  ภวนฺติ เหเกติ อาห ฯ  
        อามาย  ทาสาติ  อนฺโต  ชาตทาสา ฯ  ปรตฺถ (๑)  ทาโส  
อามชาโต  ิโต ถลฺุลานิ ภชฺชตีติ (๒) เอตฺถาป  เอเตว  วุตฺตา ฯ  
ธเนน  กีตาติ  ธนทาสา ฯ สาม ฺจ เอเกติ สย ทาสา ฯ  
ภยาปนุณฺณาติ  อกามทาสา ฯ ภยาปนุณฺณาติ (๓) ภเยน 
ปนุณฺณา ขิปตา ฯ  ภตกาติ (๔) ภติยา  ชีวนกา ฯ  กสิกมฺมาทิ- 
กมฺม  กโรนฺตีติ  กมฺมกรา ฯ  อุปชีวิโนติ สมฺมนฺตนาทินา  
อุปคนฺตฺวา นิสฺสย กตฺวา ชวีนฺตีติ อุปชีวิโน ฯ          อิตฺถีติ   ิยติ 
เอติสฺส  คพฺโภติ  อิตฺถี ฯ  ปริคฺคโหติ [๕] สหายี  สสฺสามิกา ฯ มาตา- 
ปติพนฺธวา (๖)  าติพนฺธุ ฯ  สโคตฺโต โคตฺตพนฺธุ ฯ เอกา- 
จริยกุเล วา เอกชาติมนฺต วา  อุคฺคหิตมนฺโต   
มนฺตพนฺธุ ฯ  ธนุสิปฺปาทิสทฺธึ  (๗)  สทฺธึ  อุคฺคหิตโก   
สิปฺปพนฺธุ ฯ มิตฺตพนฺธวาป  (๘)  พนฺธติู  กตฺถจิ โปตฺถเก  
ปาโ ทิสฺสติ ฯ   
        คิชฺฌตีติ  กิเลสกาเมน  ปตฺเถติ ฯ  อนุคิชฺฌตีติ   
อนุคิชฺฌติ  ปนุปฺปุน  ปตฺเถติ ฯ  ปลิคิชฌฺตีติ  สมนฺตโต  ปตฺเถติ ฯ  
ปลิพชฺฌตีติ  วิเสเสน  ปตฺเถติ ฯ โอฬารกิตฺเตน  นิมิตฺตคฺคาห- 
# ๑. ม. ยตฺถ ฯ  ๒. สี. คชชฺตีติ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
# ๔. สฺยา. ภชกา ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สหายีติ ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. พนฺวาปฯ 
# ๗. ม. ธนุสปิฺปาทิสทฺธึ ฯ  ๘. ม. มิตฺตพนฺธวาติป ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 77 

                *เลมที่  38  กามสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  77 
 
วเสน  คิชฺฌติ  อนุคิชฺฌติ  อนุพฺย ฺชนคฺคาหวเสน ปลิคิชฺฌติ  
ปลิพชฺฌตีติ เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ   
        ป ฺจมคาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  ต  ปุคฺคล อพลตฺตา (๑)  
กิเลสา พลียนฺติ  สหนฺติ  มทฺทนฺติ ฯ  สทฺธาพลาทิวิรเหน  วา  อพล  ต  
ปุคฺคล อพลกิเลสา (๒) พลียนฺติ อพลตฺตา  พลียนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
อถ (๓) ต กามคิทฺธ กามรกฺขนฺต (๔) ปริเยสนฺต ฺจ (๕) สีหาทโย  จ  ฯ 
ปากฏปริสฺสยา  กายทุจฺจริตาทโย  จ  อปากฏปริสฺสยา  มทฺทนติฺ ฯ   
ตโต  อปากฏปริสฺสเยหิ  อภิภูต  ต  ปคฺุคล  ชาติอาทิทุกฺข ภินฺนนาว  
อุทก วิย อเนฺวติ ฯ   
        อพลาติ  นตฺถ ิ เอเตส  พลนฺติ  อพลา  พลวิรหิตา ฯ  
ทุพฺพลาติ มนฺทปฺปโยคาพเลน  กตฺตพฺพกิจฺจวิรหิตา ฯ อปฺปพลาติ  
อปฺป  ปริตฺต  เอเตส  พลนติฺ  อปฺปพลา ยุ ฺชิตุ  อสมตฺถา ฯ  
อปฺปถามกาติ อปฺโป ปรตฺิโต ถาโม เอเตส วายาโม อุสฺสาโหติ  
อปฺปถามกา (๖) ฯ  หีนา  นิหีนา  ปริหนีา  (๗)  ปโยคหีเนน ฯ  โอมกา  
ถามหีเนน ฯ ลามกา  ปจฺจยหีเนน ฯ  ฉตุกฺกา  อชฺฌาสย- 
หีเนน ฯ  ปรตฺิตา  สติหีเนน ฯ  (๘)  สหนฺตีติ มทฺทนฺติ ฆฏฏน   
อุปฺปาเทนฺติ ฯ  ปริสหนฺตีติ  สพฺพโต  มทฺทนฺติ ฯ  อภิภวนฺตีติ   
อปราปร อุปฺปตฺติวเสน ฯ  อชฺโฌตฺถรนฺตีติ  ปุนปฺปุน  อุปฺปตฺติ- 
# ๑. ม. อพลขฺยา ฯ  ๒. ม. อพลา กิเลสา ฯ  ๓. ม. อถ วา ฯ 
# ๔. สี. ม. กามรตฺต ฯ  ๕. ม. กามปริเยสนฺต ิจ ฯ  ๖. ม. อปฺปถามกา ฯ 
# ๗. ม. ปริหนีาติ นตฺถิ ฯ  ๘. ม. ปติหีเนน ฯ  
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วเสน ฯ  ปรยิาทิยนฺตีติ สุสฺโสเสตฺวา าเนน ฯ มทฺทนฺตีติ  
กุสลุปฺปตฺตินิวารเณน ฯ   
        สทฺธาพลนฺติ  สทฺทหนฺติ  เอตาย  สย  วา  สททฺหติ   
สทฺทหนมตฺตเมว  วา เอสาติ  สทฺธา ฯ  สา  สทฺทหนลกฺขณา  
โอกปฺปนลกขฺณา  วา  สมฺปสาทนรสา  อุทกปฺปสาทกมณิ  วิย  
ปกฺขนฺทนรสา  วา  โอฆุตฺตรเณ (๑) วิย ฯ อกาลุสฺสยิปจฺจุปฏานา  
อธิมุตฺติปจฺจุปฏานา  วา ฯ  สทฺเธยฺยวตฺถุปทฏานา  โสตาปตฺติยงฺค- 
ปทฏานา  วา ฯ หตฺถวิตฺตพีชานิ (๒) วิย  ทฏพฺพา ฯ อสฺสทฺธิเย  
น กมฺปตีติ สทฺธาพล ฯ วีรยิพลนฺติ วีรสสฺ  ภาโว วิริย (๓) ฯ 
วีราน วา กมฺม [๔] วีริย วิธินา วา นเยน อุปาเยน อีรยิตพฺพ  
ปวตฺตยิตพฺพนฺติ  วิริย ฯ  ตเทต (๕)  อุปตฺถมฺภนลกขฺณ ฺจ 
ปคฺคหณลกฺขณ ฺจ [๖]  สหชาตาน  อุปตฺถมฺภนรส   
อสสีทนภาวปจฺจุปฏาน  สวิคฺโค  โยนิโส ปทหตีติ  วจนโต   
สเวคปทฏาน  วีริยารมฺภวตฺถุปทฏาน วา ฯ สมฺมา  
อารทฺธ สพฺพสมฺปตฺตีน มูลนฺติ ทฏพฺพ ฯ โกสชฺเช น 
กมฺปตีติ วีริยพล ฯ สติยา ลกฺขณาทีนิ วุตฺตาเนว ฯ   
มุฏสฺสจฺเจ  น  กมฺปตีติ  สติพล ฯ  สหชาตานิ  สมฺมา  
อาธียติ เปตีติ สมาธิ ฯ โส  ปาโมกฺขลกฺขโณ   
อวิกฺเขปลกฺขโณ  วา  อวิสารณลกฺขโณ  วา  สหชาตาน [๖] 
# ๑. ม. โอฆุตฺตรโณ ฯ  ๒. สี. สมฺภาวิตพีชานิ ฯ  ๓. ม. วีริย  
สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร วีริยนฺติ ทสิฺสติ ฯ 
# ๕. ม. ต ปเนต ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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อารมฺมเณ  สมฺปณฑนรโส  นฺหานิยจุณฺณาน  อุทก วิย อุปสม- 
ปจฺจุปฏาโน าณปจฺจุปฏาโน  วา ฯ  สมาหิโต  ยถาภูต  ปชานาติ   
ปสฺสตีติ หิ วุตฺต ฯ วิเสสโต สุขปทฏาโน  นิวาเต  ปทีปจฺจีน   
 ิติ  วิย  เจตโส   ิตีติ  ทฏพฺโพ ฯ อุทฺธจฺเจ น  กมฺปตีติ  สมาธิพล ฯ  
ปชานาตีติ ป ฺา ฯ   กึ  ปชานาติ ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ   
อาทินา  นเยน  อริยสจฺจานิ ฯ  สา  ยถาสภาวปฏิเวธลกฺขณา  
อกฺขลิตปฏิเวธลกฺขณา  วา  กุสลิสฺสาสกฺขิตฺตอุสุปฏิเวโธ  
วิย วิสโยภาสนรสา ปทีโป วิย อสมฺโมหปจฺจุปฏานา  
อร ฺคตสุทฺเทสิโก (๑) วิย ฯ อวิชฺชาย น กมฺปตีติ  
ป ฺาพล ฯ หิริพล โอตฺตปฺปพลนฺติ  อหิริเก  น  
กมฺปตีติ  หิรพิล ฯ  อโนตฺตปฺเป   น   กมฺปตีติ  
โอตฺตปฺปพล ฯ  
        อย อุภยปทวเสน (๒) อตฺถวณฺณนา  โหติ ฯ  กายทุจฺจริตาทีหิ   
หิรียตีติ  หิร ี ลชฺชาเยต อธิวจน ฯ เตหิ เอว โอตฺตปฺปตีติ  
โอตฺตปฺป ปาปโต อุพฺเพคสฺเสต อธิวจน ฯ  เตส  นานา- 
กรณทีปนตฺถ  สมุฏาน  อธิปติ  ลชชฺาทิลกฺขเณน จาติ อิม มาติก  
เปตฺวา  อย  วิตฺถารกถา  วุตฺตา อชฺฌตฺตสมุฏานา หิริ 
นาม พหิทฺธาสมุฏาน โอตฺตปฺป  นาม ฯ   อตฺตาธิปติ หิร ิ
นาม โลกาธปิติ โอตฺตปฺป นาม ฯ   ลชฺชาสภาวสณฺ ิตา หิริ  
นาม  ภยสภาวสณฺ ิต  โอตฺตปฺป  นาม ฯ   สปฺปติสฺสวลกฺขณา  
# ๑. ส.ี อร ฺปถสุเทสโก ฯ  ๒. ม. อุภยวเสน ฯ  
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หิรี  นาม วชชฺภีรุกภยทสสฺาวิลกฺขณ โอตฺตปฺป นาม ฯ    
        ตตฺถ  อชฺฌตฺตสมุฏาน หิรึ จตูหิ การเณหิ สมุฏาเปติ  
ชาตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา วย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  สูรภาว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
พาหุสจฺจ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ  กถ ปาปกรณ  นาเมต  น   
ชาติสมฺปนฺนาน  กมฺม หีนชจฺจาน เกวฏฏาทีน อิท กมฺม ตาทิสสฺส  (๑) 
ชาติสมฺปนฺนสฺส  อิท  กมฺม  กาตุ  น  ยตฺุตนฺติ  เอว  ตาว ชาตึ ปจฺจ- 
เวกฺขิตฺวา  ปาณาติปาตาทิปาป  อกโรนฺโต  หิร ึ สมุฏาเปติ ฯ  ตถา   
ปาปกรณ นาเมต  ทหเรหิ  กตฺตพฺพกมฺม ตาทิสสฺส วเย  ิตสฺส 
อิท กมฺม กาตุ น ยุตฺตนฺติ  เอว  วย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปาณาติ- 
ปาตาทิปาป  อกโรนฺโต  หิรึ  สมฏุาเปติ ฯ  ตถา ปาปกมฺม  นาเมต  
ทุพฺพลชาติกาน  กมฺม ตาทิสสฺส สูรภาวสมฺปนฺนสฺส อิท กมฺม  
กาตุ  น  ยุตฺตนฺติ  เอว  สูรภาว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปาณาติปาตาทิปาป   
อกโรนฺโต หริึ  สมฏุาเปติ ฯ  ตถา  ปาปกมฺม  นาเมต   
อนฺธพาลาน  กมฺม  น  ปณฺฑิตาน ฯ ตาทิสสฺส  ปณฺฑิตสฺส  
พหุสฺสุตสฺส  อิท  กมฺม กาตุ น ยุตฺตนฺติ เอว พาหุสจฺจ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปาณาติปาตาทิปาป  อกโรนฺโต  หริึ   
สมุฏาเปติ ฯ  เอว อชฺฌตฺตสมุฏาน  หิรึ  จตูหิ  
การเณหิ  สมุฏาเปติ ฯ สมุฏาเปตฺวา จ ปน อตฺตโน  
จิตฺเต  หิรึ  ปเวเสตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ฯ เอว  
อชฺฌตฺตสมุฏานา หิรี นาม โหติ ฯ  
# ๑. ม. มาทสิสฺส ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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        กถ  พหิทฺธาสมุฏาน  โอตฺตปฺป  นาม  สเจ  ตฺว  ปาปกมฺม   
กริสฺสสิ  จตูสุ ปริสาสุ ครหปฺปตฺโต ภวิสฺสสิ ฯ   
                ครหิสฺสนฺติ ต วิ ฺ ู                  อสุจึ นาคริโก ยถา   
                วชชฺิโต (๑) สลีวนฺเตหิ          กถ ภิกฺขุ กรสฺิสสีติ  
เอว  ปจฺจเวกฺขนฺโต  พหิทฺธาสมุฏาเนน (๒) โอตฺตปฺเปน  ปาปกมฺม  
น กโรติ เอว พหิทฺธาสมุฏาน โอตฺตปฺป นาม โหติ ฯ   
        กถ  อตฺต        าธิปติ  หิรี  นาม  อิเธกจฺโจ  กุลปตฺุโต  อตฺตาน  
อธิปตึ  เชฏก  กตฺวา  ตาทิสสฺส  สทฺธาปพฺพชิตสฺส พหุสฺสุตสฺส 
ธุตงฺคธรสฺส น ยุตฺต ปาปกมฺม กาตุนฺติ  ปาป  น  กโรติ ฯ  เอว   
อตฺตาธิปติ  หิรี  นาม  โหติ ฯ  เตนาห  ภควา  โส  อตฺตานเยว  
อธิปตึ  กตฺวา  อกุสล  ปชหติ  กุสล  ภาเวติ  สาวชฺช ปชหติ อนวชฺช  
ภาเวติ สุทฺธมตฺตาน ปริหรตีติ ฯ  
        กถ  โลกาธิปติ  โอตฺตปฺป  นาม  อิเธกจฺโจ  กุลปุตฺโต  
โลก  อธิปตึ เชฏก กตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ฯ ยถาห  ฯ 
มหา โข ปนาย โลกสนฺนวิาโส มหนฺตสฺมึ โข ปน โลกสนฺนิวาเส   
สนฺติ สมณพฺราหฺมณา อิทฺธิมนฺโต ทิพฺพจกฺขุกา ปรจิตฺตวิทุโน  
เต ทูรโตป  ปสฺสนฺติ อาสนฺเนป (๓) น ทิสสฺนฺติ เจตสาป จิตฺต  
ปชานนฺติ  เตป ม  เอว  ชาเนยฺยุ ปสฺสถ โภ อิม กุลปุตฺต  
สทฺธาย อคารสฺมา อนคาริย  ปพฺพชิโต สมาโน โวกิณฺโณ วิหรติ  
# ๑. ม. วชฺชโิต ฯ  ๒. ม. พหิทฺธาสมุฏ ิเตน ฯ  ๓. ม. อาสนฺนาป ฯ 
เอวมุปริป ฯ  
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ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ  สนฺติ เทวตา (๑) อิทฺธิมนฺติโย  
ทิพฺพจกฺขุกา ปรจิตฺตวิทุนิโย ตา  ทรูโตป ปสฺสนฺติ อาสนฺนาป น  
ทิสฺสนฺติ ฯ เจตสาป จิตฺต ปชานนฺติ  ตาป ม ชานิสสฺนฺติ (๒) ปสฺสถ 
โภ อิม กุลปุตฺต สทฺธาย อคารสฺมา  อนคาริย ปพฺพชิโต สมาโน  
โวกิณฺโณ วิหรติ ปาปเกหิ อกุสเลหิ          ธมฺเมหีติ [๓] โส โลกเยว 
อธิปตึ กตฺวา อกุสล ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ อนวชชฺ 
ภาเวติ อตฺตาน ปริหรตีติ ฯ เอว  โลกาธิปติ  โอตฺตปฺป  
นาม โหติ ฯ  
        ลชชฺาสภาวสณฺ ิตา หิรี ภยสภาวสณฺ ิต โอตฺตปฺปนฺติ  
เอตฺถ  ปน  ลชฺชาติ  ลชชฺนากาโร  เตน  สภาเวน  สณฺ ิตา  หิริ ฯ 
ภยนฺติ  อปายภย  เตน  สภาเวน  สณฺ ิต  โอตฺตปฺป ฯ  ตทุภยมฺป   
ปาปปริวชฺชเน ปากฏ  โหติ ฯ  เอกจฺโจ  หิ  ยถา  นาม เอโก  
กุลปุตฺโต อุจฺจารปสฺสาวาทีนิ กโรนฺโต  ลชชฺิตพฺพยุตฺตก  เอก  
ทิสฺวา ลชฺชนาการปฺปตฺโต ภเวยฺย วินิฬโิต (๔) ลชฺชโิต (๕) เอวเมว  
อชฺฌตฺต  ลชชฺีธมฺม  โอกกฺมิตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ฯ เอกจฺโจ  
อปายภยภีโต หุตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ฯ  ตตฺริท  โอปมฺม   
ยถา  ห ิ ทฺวีส ุอโยคุเฬสุ เอโก สีตโล ภเวยฺย คูถมกฺขิโต เอโก  อุโณฺห 
อาทิตฺโต ฯ ตตฺถ ปณฺฑิโต สีตล คูถมกฺขิตตฺตา ชิคุจฺฉนฺโต น  
# ๑. ม. เทวตา สนฺติ ฯ  ๒. ม. เอว ชาเนยฺยุ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โส อิติ 
ปฏิส ฺจิกฺขติ อารทฺข โข ปน เม วีริย ภวิสฺสติ อสลฺลีน อุปฏิ ิตา สติ 
อสมฺมุฏา ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ สมาหิต จิตฺต เอกคฺคนฺตีติ  
ทิสฺสติ ฯ  ๔. สี. วิทลิโต ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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คณฺหาติ อิตร  ทาหภเยน  (๑) ฯ  ตตฺถ  สีตลสฺส  คูถมกฺขนชิคุจฺฉาย   
อคณฺหณ  วิย  อชฌฺตฺต ลชฌฺตฺต  ลชฺชีธมฺม  โอกกฺมตฺิวา  ปาปสฺส  
อกรณ ฯ  อุณฺหสฺส ทาหภเยน อคณฺหณ วิย อปายภเยน  
ปาปสฺส อกรณ เวทิตพฺพ ฯ   
        สปฺปติสฺสวลกฺขณา  หิริ  วชชฺภีรกุภยทสฺสาวิลกฺขณ   
โอตฺตปฺปนฺติ  อิทมฺป ทฺวย  ปาปปริวชชฺเน  เอว  ปากฏโหติ ฯ  เอกจฺโจ  
หิ  ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณา  สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณา  ทายชฺช- 
มหตฺตปจฺจเวกฺขณา  สพฺรหฺมจาริมหตฺตปจฺจเวกฺขณาติ จตูหิ  
การเณหิ  สปฺปติสฺสวลกฺขณ  หิรึ  สมฏุาเปตฺวา  ปาป  น  กโรติ ฯ  
เอกจฺโจ อตฺตานุวาทภย  ปรานุวาทภย  ทณฺฑภย  ทคฺุคติภยนฺติ   
จตูหากาเรหิ วชฺชภีรุกภยทสฺสาวิลกฺขณ  โอตฺตปฺป  สมฏุาเปตฺวา 
ปาป  น  กโรติ ฯ  ตตฺถ ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณาทีนิ  เจว   
อตฺตานุวาทภยาทีนิ  จ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถตพฺพานิ ฯ เอว  วุตฺต  
สตฺตวิธ  พล  ยสฺส ปุคฺคลสฺส นตฺถิ เต กิเลสา ต ปุคฺคล  
สหนฺติ ฯเปฯ ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺตีติ ฯ   
        เทฺว  ปริสฺสยาติ  ปากฏาปากฏวเสน  เทฺวเอว  อุปทฺทวา  น  
เอก  น  ตีณิ  เต  วิภาคโต  ทสฺเสตุ  กตเม  ปากฏปรสิฺสยาติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  โกกาติ  เกกา (๒) ฯ  อยเมว วา ปาโ ฯ โจราติ  
โจริยกมฺเมหิ ยุตฺตา ฯ มาณวาติ สาหสิกกมฺเมหิ  ยุตฺตา ฯ  
# ๑. ม. ฑาหภเยน ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม.โกงฺกา ฯ  
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กตกมฺมาติ  สนฺธิจฺเฉทาทิกตโจริกกมฺมา ฯ  อกตกมฺมาติ  ต   
กมฺม  กาตุ นิกฺขนฺตา ฯ  เอตฺถ  อสฺสูติ  ภเวยฺยุนฺติ  อตฺโถ ฯ   
จกฺขุโรโคติ  จกฺขุสฺมึ อุปฺปนฺนโรโค  รุชตีติ  โรโค ฯ  จกฺขุโรโคติ 
อาทโย  วตฺถวุเสน  เวทิตพฺพา ฯ  นิพฺพตฺติตปสาทาน  หิ โรโค  
นาม นตฺถิ ฯ กณฺณโรโคติ พหิกณฺเณ โรโค ฯ มุขโรโคติ มุเข  
อุปฺปนฺนโรโค ฯ  ทนฺตโรโคติ ทนฺตสูล ฯ กาโสติ ขยโรโค ฯ  
สาโสติ สฺวาโส อุคฺคารโรโค ฯ  ปนาโสติ  พหินาสิกาย  โรโค ฯ 
ฑโหติ  (๑)  อพฺภนฺตเร อุปฺปชฺชนโก อุโณฺห ฯ มุจฺฉาติ สติ- 
วิสฺสชฺชนโม ฯ   (๒)  ปกขฺนฺทิกาติ  โลหิตปกฺขนฺทิกา  อติสาโร ฯ   
สูลาติ  อามสูลา กุจฺฉิโรโค ฯ  (๓)  วิสจิูกาติ  มหนฺโต  วิเรจนโกฯ  
กิลาโสติ สวโล ฯ โสโสติ สุกฺขนโก โสสพฺยาธิ ฯ  อปมาโรติ   
อมนุสฺสคฺคาโห เวริยกฺขาพาโธ ฯ ทททฺูติ ททฺทุปฬกา ฯ  
กณฺฑูติ ขุทฺทกปฬกา ฯ  กจฺฉูติ  มหากจฺฉุ ฯ  รชสาติ นเขหิ  
วิลิขิตฏานโรโค ฯ นขสาติป ปาฬิ ฯ  วิตจฺฉิกาติ  หตฺถ- 
ตลปาทตเลสุ  หีร  หรี  กตฺวา ผาเลนฺโต อุปฺปชฺชนกโรโค ฯ  
โลหิตปตฺตนฺติ  โสณิตปตฺต รตฺตปตฺตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
มธุเมโหติ สรรีพฺภนฺตเร อุกฺกฏโรโค ฯ วุตฺตเ ฺหต อปจ  
มธุเมโห อาพาโธ อุกฺกฏโติ ฯ  อสาติ  อริสโรโค ฯ  ปฬกาติ  
โลหิตปฬกา ฯ  ภค  ทาลยตีติ  ภคนฺทลา  วจฺจมคฺค  ผาเลตีติ   
# ๑. ม. สนฺธจฺิเฉทาทิกตโจริกฺกมฺมา ฯ  ๒. ม. ฑาโหติ ฯ 
# ๓. ม. สติวิสฺสชฺชนกา ฯ  ๔. ม. สลูาติ อามสูสา ฯ 
# ๕. ม. กุจฺฉิวาโต ฯ  ๖. ม. สพโล ฯ  
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อตฺโถ ฯ  ปตฺตสมุฏานาติ  ปตฺเตน  สมุฏาน  อุปฺปตฺติ  เอเตสนฺติ  
ปตฺตสมุฏานา ฯ  เต  กิร  ทฺวตฺตึส  โหนฺติ ฯ  เสมฺหสมุฏ- 
านาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  สนฺนิปาติกาติ  วาตปตฺตเสมฺหาน  
สนฺนิปาเตน เอกีภาเวน อุปฺปนฺนา ฯ อาพาธนฏเน อาพาธา ฯ  
อุตุปริณามชาติ  อุตุปริณาเมน (๑)  อจฺจุณฺหาติสีเตน  อุปฺปชชฺนกโรคา ฯ  
วิสมปริหารชาติ  อติฏานนิสชฺชนาทนิา  วิสมปรหิาเรน  ชาตา ฯ   
โอปกฺกมิกาติ  วธพนฺธนาทินา  อุปกฺกเมน  ชาตา ฯ  กมฺม- 
วิปากชาติ พลวกมฺมวิปากสมฺภูตา ฯ สีต อุณฺห ฯเปฯ  
สมฺผสฺสาติ (๒) อิเม  ปากฏา  เอว ฯ  อิติ  วาติ  เอว  วา ฯ  อิเม 
วุจฺจนฺตีติ นิคเมนฺโต อาห ฯ   
        กตเม  ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยาติ  อปากฏา  อจฺฉาทิตอุปทฺทวา   
กตเมติ  ปุจฺฉติ ฯ ตตฺถ  กายทุจฺจริตนฺติ  ปาณาติปาตอทินฺนา- 
ทานมิจฺฉาจารเจตนา  เวทิตพฺพา ฯ  วจีทุจฺจริตนฺติ  มุสาวาท- 
ปสุณวาจาผรุสวาจาสมฺผปฺปลาปเจตนา  เวทิตพฺพา ฯ  
มโนทุจฺจริตนฺติ  อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏ ิโย เวทิตพฺพา ฯ 
กาเย ปวตฺต กายโต วา ปวตฺต  ทุฏ ุ  จริต  กิเลสปติูกตฺตา  วา 
ทุฏ ุ  จริตนฺติ  กายทุจฺจริต ฯ วจีทุจฺจริตาทีสุป (๔) เอเสว นโย ฯ   
        กามียนตีฺติ กามา ป ฺจ กามคุณา ฯ กาเมสุ ฉนฺโท  
กามจฺฉนฺโท ฯ กามยตีติ วา กาโม  กาโม  เอว  ฉนฺโท 
# ๑. ม. อุตุปริณาเมน ฯ  ๒. ม. สมฺผสฺโสติ ฯ  ๓. ส.ี ม. กิเลสปูติกตฺตา 
วา ทฺฏ ฯ  ๔. ม. วจีมโนทุจฺจริเตสุป ฯ  
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กามจฺฉนฺโท น กตฺตุกมฺยตาฉนฺโทติ ฯ (๑) กามตณฺหาว  
เอวนามิกา ฯ  กุสลธมฺเม  นีวรตีติ  นีวรณ  กามจฺฉนฺโทเอว  
นีวรณ  กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ  เอว เสเสสุป ฯ  พฺยาปชฺชติ  
เตน  จิตฺต  ปูติภาว  อุปคจฺฉติ  พฺยาปาทยติ  วา วินยาจารสมฺปตฺตึ (๒) 
นาเสติ หิตสุขาทีนีติ วา พฺยาปาโท ฯ ถีนตา ถีน ฯ มิทฺธนตา (๓) 
มิทฺธ  อนุสฺสหนตา (๔) สมฺปตฺติวิฆาโต  จาติ อตฺโถ ฯ ถีน ฺจ  
มิทฺธ ฺจ ถีนมิทฺธ ฯ ตตฺถ  ถีน  อนุสฺสหนลกฺขณ  วีริยวิโนทนรส (๖) 
สสีทนปจฺจุปฏาน ฯ มิทธฺ  อกมฺม ฺตาลกฺขณ  โอสาทนรส  (๗) 
ลีนตาปจฺจุปฏาน  (๘)  ปจลายิกานิทฺทาปจฺจุปฏาน  วา  อุภยมฺป   
อรติตนฺทีวิชมฺหิตาทีสุ  (๙) อโยนิโสมนสิการปทฏานนฺติ ฯ   
อุทฺธตสฺส  ภาโว  อุทฺธจฺจ ฯ  ต  อวูปสมลกฺขณ วาตาภิฆาตจลชล   
วิย  อนวฏารส  วาตาภิฆาตจลธชปฏาก (๑๐) วิย ภนฺตตฺตปจฺจุปฏาน  
ปาสาณาภิฆาตสมุทฺธฏภสฺม  (๑๑) วิย  เจตโส  อวูปสโม  อโยนิโส- 
มนสิการปทฏาน ฯ  จิตฺตวิกฺเขโปติ  ทฏพฺพ ฯ  กุจฺฉิต  กต   
กุกต  ตสฺส  ภาโว  กุกฺกุจฺจ ฯ  ต ปจฺฉานุตาปลกฺขณ   
กตากตานุโสจนรส  วิปฺปฏิสารปจฺจุปฏาน  กตากตปทฏาน  
# ๑. ม. น กตฺตุกมฺยาตาฉนฺโท น ธมฺมจฺฉนฺโท วา ฯ  ๒. สี. วินยาจารรูป ฯ 
ม. วินยาจารรูปสมฺปติติหิตสุขาทีนิติ ฯ  ๓. ม. มิทฺธนตา ฯ 
# ๔. ม. อนุสสฺาหสหนนตา อสตฺติวิฆาตตา ฯ  ๕. ม. อนุสิสาหนลกฺขณ ฯ 
# ๖. ส.ี วิริยป ฺาวิโนทนรส ฯ  ม. วีริยปโนทนรส ฯ 
# ๗. ม. โอนหนรส ฯ  ๘. ม. ลีนภาวปจฺจุปฏาน ฯ  
# ๙. ม. อรติตนทีวิชมฺภิตาทีสุ ฯ  ๑๐. ม. วาตาภิฆาตจละชปฏาก ฯ 
# ๑๑. ม. ปาสาณาภิฆาตสมุทฺธฏภสฺม ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 87 

                *เลมที่  38  กามสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  87 
 
ทาสพฺย  วิย  ทฏพฺพ ฯ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ฯ  (๑)  วิคตา จิกิจฺฉาติ  
วิจิกิจฺฉา สภาว วา วิจินนฺโต เอตาย  กจฺิฉติ  กิลมตีติ  วิจิกิจฺฉา ฯ 
สา สสยลกฺขณา สสปฺปนรสา อนิจฺฉยปจฺจุปฏานา อเนก- 
สคฺคาหปจฺจุปฏานา  วา  วิจิกิจฺฉา  (๒)  อโยนิโสมนสิการ- 
ปทฏานา ฯ  ปฏิปตฺติอนฺตรายกราติ ทฏพฺพา ฯ   
        ร ฺชนลกฺขโณ  (๓) ราโค ฯ ทุสสฺนลกฺขโณ โทโส ฯ  
มุยฺหนลกฺขโณ โมโห ฯ กชฺุฌนลกฺขโณ  โกโธ  จณฺฑิกฺกลกฺขโณ   
วา  อาฆาตกรณรโส  ทูสนปจฺจุปฏาโน ฯ  อุปนนฺทนลกฺขโณ (๔)  
อุปนาโห  เวรอปฺปฏินิสฺสชฺชนรโส  โกธานุพนฺธภาวปจฺจุปฏาโน ฯ   
วุตฺต ฺเจต ปุพฺพกาล โกโธ อปรกาล อุปนาโหติอาทิ ฯ  
ปรคุณมกฺขนลกฺขโณ  มกโฺข  เตส  วินาสนรโส  ตทจฺฉาทน- 
ปจฺจุปฏาโน (๕) ฯ  ยุคคฺคาหลกฺขโณ  ปลาโส  (๖)  ปรคุเณหิ  อตฺตโน 
คุณาน  สมีกรณรโส  ปเรส  คุณปฺปมาเณน อุทฺธานปจฺจุปฏาโน ฯ (๗)   
ปรสมฺปตฺติขียนลกฺขณา อิสฺสา ตสฺสา อกฺขมนลกฺขณา (๘) วา 
ตตฺถ อนภิรติรสา  ตโต  วิมุขภาวปจฺจุปฏานา ฯ  อตฺตโน   
สมฺปตฺตินิคูหณลกฺขณ  มจฺเฉร  (๙)  อตฺตโน สมฺปตฺติยา ปเรหิ  
# ๑. ม. อุทฺธจฺจ ฺจ กุกฺกุจฺจ ฺจ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ อิท วากฺย  
มรมฺมโปตฺถเก เอว ทิสฺสต กตา กตานุกาปลกฺขณ กตากตานุโสจนรส  
วิปฺปฏิสารนิชฺฌายปจฺจุปฏาน ฯ  ๒.  ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. ลชฺชนลกฺขโณ ฯ  ๔. ม. อุปนนฺทนลกฺขโณ ฯ   
# ๕. ม. ตทจฺฉาทานปจฺจุปฏาโน ฯ  ๖. ม. ปฬาโส ฯ   
# ๗. ม. อุปฏานปจฺจุปฏาโน ฯ  ๘. ม. อนุสาทอนตฺตมนลกฺขณาติป 
ตสฺส อกฺขมนลกฺขณาติป ปาโ ฯ  ๙. ม. มจฺฉริย ฯ  
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สาธารณภาวอกฺขมนรส (๑) สงฺโกจนปจฺจุปฏาน ฯ  กตปาปปฏิจฺ- 
ฉาทนลกฺขณา  มายา  ตสฺส  นิคูหณรสา  ตทาวรณปจฺจุปฏานา ฯ   
อตฺตโน อวิชฺชมานคุณปฺปกาสนลกฺขณ สาเยฺย เตส สมุทา- 
หรณรส สรีรากาเรหิป   เตส วิภูตกรณปจฺจุปฏาน ฯ   
จิตฺตสฺส อุทฺธุมาตภาวลกฺขโณ ถมฺโภ อปฺปติสฺสววุตฺติรโส  
อมทฺทวปจฺจุปฏาโน ฯ กรณุตฺตริยลกฺขโณ สารมฺโภ 
วิปจฺจนีกตารโส (๒)  อคารวปจฺจุปฏาโน ฯ  อุณฺณติลกฺขโณ  
มาโน อหงฺการรโส อุทฺธมุาตภาวปจฺจุปฏาโน ฯ  
อพฺภุณฺณติลกฺขโณ อติมาโน อติวิย อหงฺการรโส  
อจฺจุทฺธุมาตภาวปจฺจุปฏาโน ฯ  มตฺตภาวลกฺขโณ  มโท  
มทคฺคหณรโส  อุมฺมาทปจฺจุปฏาโน ฯ  ป ฺจสุ   
กามคุเณสุ  จิตฺตสฺส โวสฺสคฺคลกฺขโณ ปมาโท  
โวสฺสคฺคานุปฺปทานรโส สติวิปฺปวาสปจฺจุปฏาโนติ ฯ เอว  
อิเมส  ธมฺมาน  ลกฺขณาทีนิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป ฯ 
        วิตฺถาโร ปน ตตฺถ กตโม โกโธติอาทินา วิภงฺเค วุตฺต- 
นเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  วิเสสโต  เจตฺถ  อามิสคิทฺโธ  อตฺตนา   
อลภนฺโต  อ ฺสฺส  ลาภิโน กชฺุฌติ  ตสฺส  สก ึ อุปปฺนฺโน [๓]โกโธเยว  
ตทุตฺตริ อุปฺปนฺโน (๔) อุปนาโห ฯ โส เอว กุทฺโธ อุปนยฺหนฺโต  จ   
# ๑. ม. สาะารณภาว อกฺขมนรส ฯ  ๒. ม. มทคฺคหณรโส ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โกโธติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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สนฺตมฺป  (๑)  อ ฺสฺส  ลาภิโน  คุณ  มกฺเขติ อหมฺป ตาทิโสติ จ 
ยุคคฺคาห  คณฺหาติ ฯ  อยมสฺส  มกโฺข  จ  ปลาโส  จ  โส  เอว   
มกฺขี  ปลาสี  ปรสฺส  (๒) ลาภสกฺการาทีสุ กึ อิมสฺส อิมินาติ อิสฺสติ  
ปทุสฺสติ อยมสฺส อิสฺสา ฯ สเจ  ปนสสฺ  กาจิ  สมปฺตฺติ   
โหติ  ตสฺสา  (๓) เตน  สาธารณภาว  น  สหติ อิทมสฺส  มจฺเฉร ฯ  
ลาภเหตุ  โข  ปน  อตฺตโน  สนฺเตป  โทเส ปฏิจฺฉาเทติ อยมสฺส  
มายา ฯ  อสนฺเตป  คุเณ  ปกาเสติ  อิทมสฺส  สาเยฺย ฯ   
โส  เอว  ปฏปินฺโน  สเจ [๔] ปน  ยถาธิปฺปาย  ลาภ  ลภติ  เตน  ถทฺโธ  
โหติ อมุทุจิตฺโต น อิท เอว กาตพฺพนฺติ โอวทิตุ  อสกฺกุเณยฺโย ฯ 
อยมสฺส  ถมโฺภ ฯ  สเจ  ปน  น  โกจิ  กิ ฺจิ  วทติ  น  อิท  เอว   
กาตพฺพนฺติ  เตน  สารทฺธจิตฺโต  โหติ ภากุฏิกมุโข โก เม  
ตฺวนฺติ ปสยฺหภาณี  อยมสฺส  สารมฺโภ ฯ  ตโต  ถมฺเภน 
อหเมว เสยฺโยติ อตฺตาน ม ฺนฺโต  มานี  โหติ ฯ  สารมฺเภน  เก  
อิเมติ  ปเร  อติม ฺนฺโต  อติมานี อยมสฺส มาโน  จ  
อติมาโน  จ ฯ  โส  เตหิ  มานาติมาเนหิ  ชาติมทาทิ  อเนกรูป  
มท ชเนติ มตฺโต  สมาโน  กามคุณาทิเภเทสุ  วตฺถูสุ   
ปมชฺชติ  อยมสฺส  มโท  จ  ปมาโท  จาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        สพฺเพ  กิเลสาติ  สพฺเพป  อกุสลา ธมฺมา อุปตาปนฏเน  
วิพาธนฏเน จ กิเลสา กิเลสทูสิกตฺตา  (๕)  ทุจฺจริตา ทรถกรณฏเน (๖)  
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ทรถา ฯ  อนฺโตฑาหาทิกรณฏเน  ปริฬาหา ฯ  สทา  ตาปนฏเน  
สนฺตาปา ฯ  อโกสลฺลสมภฺูตฏเน  (๑) อภิสงฺขรณฏเน  จ  สพฺเพ  
อกุสลาภิสงฺขารา ฯ  เกนฏเนาติ  เกน  อตฺเถน ฯ  อภิภวนาทิ- 
ติวิธ  อตฺถ  ทสฺเสตุ  ปรสิหนฺตีติ ปริสฺสยาติ  อาทิมาห ฯ  
        ปริสหนฺตีติ  ทุกฺข  อุปฺปาเทนฺติ  อภิภวนฺติ ฯ  ปริหานาย  
สวตฺตนฺตีติ  กุสลาน  ธมมฺาน ปริจฺจชนาย ปวตฺตนฺติ (๒) ฯ   
ตตฺราสยาติ ตสฺมึ สรีเร อกุสลา  ธมฺมา  อาสยนฺติ  วสนฺติ (๓) ฯ 
อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
        เต  ปรสิฺสยาติ กายทุจฺจริตาทโย  อุปทฺทวา ฯ  กุสลาน   
ธมฺมาน  อนฺตรายายาติ  อุปริ  วตฺตพฺพาน สมฺมาปฏิปทาทิ- 
โกสลลฺสมฺภูตาน  ธมฺมาน  อนฺตรธานาย  อทสฺสนตฺถาย  สวตฺตนฺติ ฯ  
สมฺมาปฏิปทายาติ  สุนฺทราย  ปสฏาย [๔] วา  ปฏปิทาย  น  มจฺิฉา- 
ปฏิปทาย ฯ  อนุโลมปฏิปทายาติ  อวิรุทฺธปฏิปทาย  น  ปฏิโลม- 
ปฏิปทาย ฯ  อปจฺจนีกปฏิปทายาติ  น  ปจฺจนีกปฏิปทาย   
อปจฺจตฺถิกปฏิปทาย (๕) ฯ  อนฺวตฺถปฏิปทายาติ  อตฺถ  อนุคตาย  
ปฏิปทาย  อุปรูปริ  วฑฺฒิตาย  ปฏิปทาย  ยถา  อตฺโถ  ตถา  
ปฏิปชชฺิตพฺพาย  ปฏิปทายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อตฺตตฺถ- 
ปฏิปทายาติป  ปาฬ ิ ต  น  สุนฺทร ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทายาติ   
ธมฺโม  นาม  นวโลกุตฺตรธมฺโม อนุธมโฺม  นาม วิปสฺสนาทิ ตสฺส  
# ๑. ม. อโกสลฺลสมฺภูตฏเน ฯ  ๒. ม. สวตฺตนฺติ ฯ  ๓. สี. ม. นิวสนฺติ ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๕. ส.ี ม. อปจฺจตฺถิกปฏิปทาย ฯ  
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ธมฺมสฺส  อนรุูปา  ปฏิปทา (๑) ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา  ตสฺสา   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปทาย ฯ  สีเลสุ  ปริปูรกิาริตายาติ  ปาติโมกฺข- 
สีเลสุ  ปาริปรูึ  กตฺวา   ิตตาย ฯ อินฺทฺรเิยสุ  คุตฺตทฺวารตายาติ  
จกฺขุนา รูป ทิสฺวาติอาทินา  นเยน วุตฺเตสุ มนจฺฉฏเสุ  อินฺทฺรเิยสุ   
สุโคปตทฺวารตาย ฯ  (๒)  โภชเน  มตฺต ฺ ุตายาติ ปฏิคฺคหณาทีสุ  
ปมาณยุตฺตตาย ฯ อลสาฏกาทึ มุ ฺจิตฺวา มิตโภชนตาย ฯ   
ชาคริยานุโยคสฺสาติ  ทิวส  จงฺกเมน  นิสชฺชาย  อาวรณีเยหิ  ธมเฺมหีติ    
เอวมาทินา  นเยน  ป ฺจ  ชาครณธมฺเม  อนุโยคสสฺ ฯ   
สติสมฺปช ฺสฺสาติ  สพฺพกมฺมฏานภาวนานุยุตฺตาน สพฺพ- 
โยคีน สพฺพทา อุปการกสฺส สติสมฺปช ฺสฺส ฯ   
        สติปฏานานนฺติ  อารมฺมเณสุ  โอกฺกนฺทิตฺวา  (๓)  ปกฺกนฺทิตฺวา   
อุปฏานโต ปฏาน  (๔)  สติเยว  ปฏาน  ฯ  กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ  
ปนสฺส  (๕)  อสุภทุกฺขานิจฺจานตฺตาการคฺคหณวเสน (๖) สุภสุขนิจฺจตฺต- 
ส ฺาปหานกิจฺจสาธนวเสน  จ ปวตฺติโต จตุธา  เภโท (๗)โหติ ฯ 
เตส จตุนฺน สติปฏานาน ฯ   
        จตุนฺน  สมฺมปฺปธานานนฺติ  ปทหนฺติ  เอเตนาติ  ปธาน  ฯ 
โสภน  ปธาน  [๘]  สมฺมา  วา  ปทหนฺติ  เอเตนาติ  สมฺมปฺปธาน  ฯ 
โสภน  วา  ต กิเลสวิรูปตฺตวิรหโต  ปธาน ฺจ  หิตสุขนิปฺผาทกตฺเตน 
# ๑. ม. ธมฺมปฏิปทา ฯ  ๒. ม. สุโคปตทฺวารภาวสฺส ฯ  ๓. สี. โอกฺกนฺติตฺวา ฯ 
# ๔. สี. อุปฏาน ฯ  ๕. ม. ปนสฺสา ฯ  ๖. ม. อสุภทุกฺขานิจิจานตฺตาการคฺคหณวเสน ฯ 
# ๗. ม. ปเภโท ฯ  ๘. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺมปฺปธานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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เสฏภาวาวหนโต ปธานภาวกรณโต จาติ สมฺมปฺปธาน  ฯ 
วีริยสฺเสต  อธิวจน ฯ  อุปปฺนฺนุปฺปนฺนาน  อนุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน   
จ [๑] จตุนฺน อกุสลกุสลาน  ปหานานุปฺปตฺติอุปฺปาท ิติกิจฺจสาธนวเสน  
ปวตฺติโต  ปนสฺส  จตุธา เภโท (๒) โหติ เตส จตุนฺน สมฺมป-ฺ 
ปธานาน ฯ   
        จตุนฺน  อิทฺธิปาทานนฺติ  เอตฺถ  ฉนฺทวีริยจิตฺตวีมสาสุ เอเกโก (๓)  
อิชฺฌตีติ อิทฺธิ  สมชิฺฌติ  นิปฺผชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ อิชฌฺนฺติ  
วา เอตาย สตฺตา อิทฺธา วุทฺธา อุกฺกสคตา  โหนฺตีติ  อิทฺธิ ฯ  
ปเมนตฺเถน  อิทฺธิเยว  ปาโทติ  อิทฺธิปาโท อิทฺธิโกฏาโสติ  
อตฺโถ ฯ ทุติเยนตฺเถน อิทฺธิยา ปาโทติ อิทฺธิปาโท ปาโทติ  
ปติฏา อธิคมุปาโยติ  อตฺโถ ฯ  เตน ห ิธมฺมา (๔)  อุปรูปร ิ
วิเสสสงฺขาต อิทฺธึ อุปฺปาเทนฺติ (๕) ปาปุณนฺติ ตสฺมา ปาโทติ  
วุจฺจติ ฯ เตส จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ฯ   
        สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคานนฺติ  โพธิยา  โพธิสฺส  วา  องฺคาติ  
โพชฺฌงฺคา ฯ  อิท วุตฺต  โหติ  ยา  เอสา  ธมฺมสามคฺคี  ยาย  
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  อุปฺปชฺชมานาย ลีนุทฺธจฺจปติฏานายูหน- 
กามสุขตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน อเนเกส   
อุปทฺทวาน  ปฏิปกฺขภูตาย  สติธมฺมวิจยวีริยปติปสฺสทฺธิสมาธิ- 
อุเปกฺขาสงฺขาตาย ธมฺมสามคฺคิยา  อรยิสาวโก  พุชฌฺตีติ  กตฺวา  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จตุนฺนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปเภโท ฯ 
# ๓. ส.ี ม. เอเกกา ฯ  ๔. ม. ยสฺมา ฯ  ๕. ม. ปชชฺนติฺ ฯ  
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โพธีติ  วุจฺจติ  พุชฌฺตีติ กิเลสสนฺตานนิทฺทาย  อุฏหติ  ฯ 
จตฺตาริ  วา  อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ นพฺิพานเมว วา  สจฺฉิกโรติ   
ตสฺสา  ธมฺมสามคฺคิสงฺขาตาย  โพธิยา  องฺคาติป  โพชฺฌงฺคา  
ฌานงฺคมคฺคงฺคาทีนิ  วิย ฯ  โยเปส  (๑)  ยถาวุตฺตปฺปการาย  
เอตาย  ธมฺมสามคฺคิยา  พุชฺฌตีติ  กตฺวา  อริยสาวโก โพธีติ วุจฺจติ  
ตสฺส โพธิสฺส องฺคาติป โพชฺฌงฺคา เสนงฺคาทโย  (๒) วิย ฯ  เตนาหุ   
อฏกถาจริยา  พุชฺฌนกสสฺ  ปุคฺคลสฺส  องฺคาติ วา (๓) โพชฺฌงฺคาติ ฯ  
เตส สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน ฯ   
        อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺสาติ  อริโยติ  ตตมคฺควชฺฌ- 
กิเลเสหิ  อารกตฺตา อริยภาวกรตฺตา  อริยผลปฏลิาภกรตฺตา จ  
อริโยติ ฯ (๔) อฏงฺคานิ อสฺสาติ อฏงฺคิโม ฯ  สฺวาย  จตุรงฺคินี (๕)  
วิย  เสนา  ป ฺจงฺคิก  วิย  จ  ตุริย  องฺคมตฺตเมว  โหติ  องฺควินิมุตฺโต   
นตฺถิ ฯ  นิพฺพาน  มคฺคติ  กิเลเสว (๖) มาเรนฺโต คจฺฉตีติ มคฺโค  
ตสฺส  อริยสสฺ  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  ภาวนานุโยคสฺส ฯ  
        อิเมส กสุลาน ธมฺมานนฺติ วุตฺตปฺปการาน  โลกุตฺตร- 
กุสลธมฺมาน ฯ  (๗)  อนฺตรายายาติ  โลกุตฺตรกุสลธมฺมาน อนฺตรายาย  
อนฺตรธานาย โลกิยโลกุตฺตรกุสลธมฺมาน (๘) ปริจฺจาคาย ฯ  เตสุ  
โลกุตฺตรธมฺมาน  อุปฺปชชฺิตุ  อปฺปทานฏเน  ปรสิฺสยา  นาม ฯ 
# ๑. ม. โย ปเนส ฯ  ๒. ม. เสนงฺครถงฺคาทโย วิย ฯ  ๓. ม. วาสทฺโท 
นตฺถิ ฯ  ๔. ม. อรโิย ฯ  ๕. ม. จตุรงฺคิกา ฯ  ๖. ม. กิเลเส วา ฯ 
# ๗. ม. โลกยิโลกุตฺตรธมฺมาน ฯ  ๘. ม. โลกุตฺตรกุสลธมฺมาน ฯ  
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เต หิ อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุชฌฺมานา  อุปทฺทว  นาวหนฺติ ฯ  
        ตตฺเถเตติ ตสฺมึ อตฺตภาเว เอเต ฯ ปาปกาติ  ลามกา ฯ  
อตฺตภาวสนฺนิสฺสยาติ  อตฺตภาว  อุปนิสฺสาย  อารมฺมณ  กตฺวา  
อุปฺปชฺชนฺตีติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยา ปริสสฺยาติ (๑) ฯ  ทเกติ  
อุทเม. วุตฺตเ ฺหตนฺติ  กถติ  หิ  เอต ฯ  สานฺเตวาสิโกติ  
อนฺเตวาสิกสงฺขาเตน กิเลเสน สห วสตีติ สานฺเตวาสิโกฯ  
สมุทาจรณสงฺขาเตน (๒) กิเลเสน สห วสตีติ สาจริยโก ฯ    
        จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวาติ  จกฺขุวิ ฺาเณน  รูป  ปสสฺิตฺวา ฯ  
อุปริ โสเตน สทฺท สุตฺวาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  
สมุทาจรนฺติ ฯ  สรสงฺกปปฺาติ นานารมฺมเณ  สสรณวเสน   
อุปฺปนฺนา ปริกปฺปา ฯ ส ฺโชนียาติ อารมฺมณภาว อุปคนฺตฺวา  
ส ฺโชนสวฑฺฒเนน  ส ฺโชนาน หิตา ฯ ตฺยสฺสาติ เต 
ปาปกา อสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ อนฺโต วสนฺตีติ  อพฺภนฺตเร  จิตฺเต  
นิวสนฺติ ฯ  อนฺวาสวนฺตีติ  กิเลสสนฺตาน อนุคนฺตฺวา ภูส  
สวนฺติ อนุพนฺธนฺติ ฯ เต นนฺติ ต ปุคฺคล เอเต อกุสลา ธมฺมา ฯ 
สมุทาจรนฺตีติ สมฺมา อาจรนฺติ ปวตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        กลิิสฺสนฏเน  มลา ฯ  สตฺตุอตฺเถน  อมิตฺตา ฯ  เวร-ิ 
อตฺเถน  สปตฺตา ฯ  หนนฏเน  วธกา ฯ  ปจฺจามิตฺตฏเน 
ปจฺจตฺถิกา ฯ  อถ  วา  มลา  สูรยิสฺส (๓) อุปกฺกิเลสา พลาหกา   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สาจริยโกติ สมุทาจรณสงฺขาเตน ฯ 
# ๓. ม. สูริยสฺส ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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วิย ฯ  อมิตฺตา  สูริยสฺส  ธมู วิย ฯ สปตฺตา สูริยสฺส หิม วิย ฯ  
วธกา สูริยสสฺ รช วิย ฯ  ปจฺจตฺถิกา  สูริยสฺส  ราหุ  วิย ฯ 
มลา สุวณฺณสฺส มล วิย จิตฺตปฺปภานาสกา ฯ อมิตฺตา  กาฬโลหมล  
วิย  จิตฺเต  สินิทฺธภาวนาสกา  สปตฺตา  ยุคนทฺธ  ยชฺุฌนฺตา  สปตฺตา  
วิย  จิตฺเต  ปติฏ ิตธมฺมธสกา ฯ  วธกา  มนุสฺสฆาตกา  วิย ธมมฺ- 
ฆาตกา ฯ  ปจฺจตฺถิกา  ร ฺา  อุปคตสฺส (๑) วินาโส  วิย  โมกฺขมคฺคสฺส 
ปฏเิสธกาติ เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ   
        อนตฺถชนโนติ  น  อตฺถ  อนตฺถ  ต  อนตฺถ  อุปฺปาเทตีติ  
อนตฺถชนโน ฯ  โก โส ฯ โลโภ ฯ  จิตฺตปฺปโกปโนติ  
จิตฺตสฺส  ปโกปโนติ  ธสโน (๒) กุสล นิวาเรตฺวา จิตฺต รุนฺธตีติ  อตฺโถ ฯ 
ภยมนฺตรโต ชาตนฺติ อเนกวิธ ภย (๓) อพฺภนฺตเร อตฺตโน จิตฺเตเยว  
ชาต  อนตฺถชนนาทิภยเหตุ ฯ  ต  ชโน  นาวพุชฺฌตีติ  ต  ภย  
พาลมหาชโน อวคนฺตฺวา  โอตริตฺวา  น  ชานาติ ฯ  อตฺถนฺติ   
ลุทฺโธ ปุคฺคโล โลกิยโลกุตฺตร อตฺถ น ชานาติ ฯ ธมฺมนฺติ  ตสฺส  
เหตุ ฯ  อนฺธตมนฺติ  พหลนฺธการ ฯ  ยนฺติ  ยสฺมา  ย  นร   
วา ฯ สหเตติ อภิภวติ ฯ   
        อชฌฺตฺตนฺติ  สกสนฺตาเน ฯ  อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชนฺตีติ   
ปุพฺพนฺตโต  อุทฺธ ปชฺชมานา (๔) อหิตาย  อุปฺปชฺชนฺติ  ทุกฺขาย ฯ   
ตทุภเยน  อผาสุวิหาราย ฯ อหิตายาติ  เจตสิกทุกฺขตฺถาย ฯ  
# ๑. ม. อุปคตสฺส ฯ  ๒. สี. ม. จลโน ฯ  ๓. ม. อเนกวิธ ภยนฺติ นตฺถิฯ 
# ๔. ม. อุปฺปชฺชมานา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 96 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  96 
 
ทุกฺขายาติ  กายิกทุกฺขตฺถาย ฯ  อผาสุวิหารายาติ  ตทุภเยน  น  
สุขวิหารตฺถาย ฯ  อถ  วา  อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชนตีฺติ   
ภวงฺคจลนโต  ปฏาย  ยาว โวฏพฺพนา  ตาว  อุปฺปชฺชมานา 
นาม ฯ   โวฏพฺพน  ปน  ปตฺวา อนิวตฺตนภาเว (๑)  อุปฺปชฺชนฺติ  
นามาติ เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ  ตจสารว  สมฺผลนฺติ  อตฺตโน   
ผเลน  นาสิต  ตจสารสงฺขาต  เวฬุ  วิย ฯ   
        อรตีติ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  อุกฺกณฺ ิตตา (๒) ฯ รตีติ ป ฺจ- 
กามคุเณ อภิรติ ฯ โลมหโสติ กณฺฏกสทิโส หุตฺวา  อุทฺธคฺค- 
โลโม ฯ   อิโตนิทานาติ  อย  อตฺตภาโว  นิทาน  ปจฺจโย  เอเตสนฺติ  
อิโตนิทานา ฯ  อิโต  ชาตาติ (๓) อิโต อตฺตภาวโต ชาตา ฯ อิโต 
สมุฏาย มโนวิตกฺกาติ  ยถา  ทีฆสุตฺตเกน  ปาเท  พทฺธกาก (๔) 
กุมารกา  ตสฺส  สุตฺตสฺส  ปริยนฺเต  องฺคุลึ เวเตฺวา   
โอสฺสชฺชนฺติ  โส  ทรู  คนฺตฺวาป  ปุน เตส ปาทมูเลเยว  
ปตติ เอวเมว อิโต อตฺตภาวโต สมุฏาย ปาปวิตกฺกา  
จิตฺต โอสฺสชฺชนฺติ ฯ 
        สานฺเตวาสิโกติ  (๕) อานีต  (๖)  ปมสุตฺต  กเิลเสน  สหวาส   
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ตโยเม ภิกฺขเว  อนฺตรา  มลาติอาทิก ทุติย  
กุสลธมฺมลีนกรณวเสน อตฺถานตฺถสฺส อชานนวเสน จ ฯ  ตโย  
โข  มหาราช  ปุริสสฺส  ธมฺมา  อชฺฌตฺต  อุปฺปชชฺมานาติ  ตติย  
# ๑. ม. อนิวตฺตนภาเวน ฯ  ๒. ม. อุกกฺณฺ ิตตา ฯ  ๓. ม. ชาติ ฯ 
# ๔. ม. พทฺธ กาก ฯ  ๕. ม. สานฺเนเวสิโกติอาทิก ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อตฺตโน  นิสสฺยฆาตนวเสน ฯ  ราโค  จ  โทโส  จ อิโตนิทานาติ 
อานีต  จตุตฺถ  กิเลสาน ปติฏาทสฺสนวเสน วุตฺตนฺติ าตพฺพ ฯ   
        ตโต  ตโต  ปริสฺสยโตติ  ตสฺมา  ตสฺมา  อุปทฺทวา ฯ  ต   
ปุคฺคลนฺติ วุตฺตปฺปการ (๑)  กิเลสสมงฺคิปุคฺคล ฯ ทุกฺข อเนฺวตีติ (๒) 
ทุกฺข อนุ เอติ มาตุ ปจฺฉโต ขีรปวโก วิย ฯ อนุคจฺฉตีติ สมีป คจฺฉติ  
โจรฆาตโก วิย วชฺฌปฺปตฺตสฺส ฯ อนฺวายิก โหตีติ สมฺปตฺต  
โหติ  ธมฺมคนฺถิกาย (๓) ปริจฺเฉโท วิย ฯ ชาติทุกฺขนฺติ ชาติสทฺทสฺส  
ตาว อเนเก อตฺถา ปเวทิตา ฯ ยถาห (๔) ฯ 
                ภโว กุล นิกาโย จ          สลี ป ฺตฺติ ลกขฺณ   
                ปสูติ สนฺธิ เจวาติ          ชาติอตฺถา ปเวทิตาติ ฯ   
        ตถา  หสิฺส  เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวป ชาติโยติอาทีสุ ภโว อตฺโถ ฯ  
อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ  (๕) ชาติวาเทนาติ  เอตฺถ  กุล ฯ  อตฺถ ิ วิสาเข  
นิคณฺา  นาม สมณชาตีติ  เอตฺถ นิกาโย ฯ ยโตห ภคินิ  
อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามีติ   เอตฺถ  อรยิสีล ฯ  ติริยา  
นาม  ติณชาติ  นาภิยา  อุคฺคนฺตฺวา  นภ  อาหจฺจ  ิตา อโหสีติ   
เอตฺถ  ป ฺตฺติ ฯ  ชาติ  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  สงฺคหิตาติ  เอตฺถ  
สงฺขตลกฺขณ ฯ  สมฺปติชาโต  อานนฺท  โพธิสตฺโตติ เอตฺถ  ปสูติ ฯ  
ภวปจฺจยา  ชาตีติ  จ  ชาติป  ทุกฺขาติ  จ  เอตฺถ  ปริยายโต   
ปฏิสนฺธิกฺขโณ  นิปฺปริยายโต  ปน ตตฺถ ตตฺถ นิพฺพตฺตมานาน  
# ๑. ม. วุตฺตปฺปการ ฯ  ๒. ม. อเนฺวตีติ ทุกฺข ฯ  ๓. สี. ธมฺมคณฺกาย ฯ 
# ๔. ม. ยถา ฯ  ๕. ม. อนุปกฺกุฏโ ฯ  
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สตฺตาน เย เย ขนฺธา ปาตุภวนฺติ เตส เตส ปมปาตุภาโว ฯ (๑) 
        กสฺมา  ปเนสา  ชาติ  ทุกฺขาติ  เจ  อเนเกส  ทุกฺขาน   
วตฺถุภาวโต ฯ อเนกานิ  หิ  ทุกฺขานิ ฯ  เสยฺยถีท  ทกฺุขทุกฺข   
วิปริณามทุกฺข  สงฺขารทุกฺข ปฏิจฺฉนฺนทกฺุข อปฺปฏจฺิฉนฺนทุกฺข  
ปริยายทุกฺข นิปฺปริยายทุกฺขนฺติ ฯ  เอตฺถ  (๒) กายิกเจตสิกา   
ทุกฺขา  เวทนา  สภาวโต  จ  นามโต  จ  ทุกฺขตฺตา  ทุกฺขทุกฺขนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  สุขา  เวทนา  วิปริณาเมน  ทุกฺขุปฺปตฺติเหตุโต วิปริณาม- 
ทุกฺข ฯ อุเปกฺขา เวทนา  เจว อวเสสา จ เตภูมกสงฺขารา (๓) 
อุทยพฺพยปฏิปฬิตตฺตา (๔) สงฺขารทุกฺข ฯ  กณฺณสูล  (๕) ทนฺตสูล   
ราคชปริฬาโห  โทสโมหชปริฬาโหติ  กายิกเจตสิโก  อาพาโธ 
ปุจฺฉิตฺวา  ชานิตพฺพโต  อุปกฺกมสฺส  จ  อปากฏภาวโต  ปฏิจฺฉนฺน- 
ทุกฺข (๖) ฯ ทฺวตฺตึสกมฺมการณาทิสมุฏาโน  อาพาโธ  อปุจฺฉิตฺวาว   
ชานิตพฺพโต  อุปกฺกมสฺส จ ปากฏภาวโต อปฺปฏิจฺฉนฺนทุกฺข (๗) ฯ  
เปตฺวา ทุกฺขทุกฺข เสส ทุกฺขสจฺจวิภงฺเค (๘)  อาคต ชาติอาทิ  
สพฺพมฺป ตสฺส ตสฺส ทุกฺขสฺส วตฺถุภาวโต ปริยายทุกฺข ฯ  
ทุกฺขทุกฺข ปน นิปฺปริยายทุกฺขนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ตตฺราย  ชาติ  ยนฺต  พาลปณฺฑิตสุตฺตาทีสุ  ภควตาป  
อุปมาวเสน  ปกาสิต อาปายิก  ทุกฺข  ย ฺจ  สุคติยมฺป  มนุสฺสโลเก 
# ๑. ม. ปมปาตุภาโว ชาติ นาม ฯ  ๒. ม. ตตฺถ ฯ  ๓. ม. เตภูมกา สงฺขารา ฯ 
# ๔. ม. อุทยพฺพยปฬิตตฺตา ฯ  ๕. ม. กณฺณสูลทนฺตสูลราคชปรฬิาหโทสโมหช- 
ปริฬาหาทิ ฯ  ๖. ม. ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข อปากฏทุกฺขนฺติป วุจฺจติ ฯ 
# ๗. ม. อปฺปฏิจฺแนฺนทุกฺข ปากฏทุกฺขนฺติป วุจฺจติ ฯ 
# ๘. ม. ทุกฺขสจฺจวิภงฺเค ฯ  
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คพฺโภกฺกนฺติมูลกาทิเภท ทุกฺข อุปฺปชชฺติ ตสฺส วตฺถุภาวโต  
ทุกฺขา ฯ  ตตฺริท  คพฺโภกกฺนฺติมูลกาทิเภท  ทุกฺข  อย  ห ิ  
สตฺโต  มาตุกุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺตมาโน  น  อุปฺปลปทมุปุณฺฑริกาทีสุ 
นิพฺพตฺตติ  อถ  โข เหฏา อามาสยสฺส อุปริ  ปกกฺาสยสฺส   
อุทรปฏลปฏ ิกณฺฏกาน  เวมชฺเฌ  ปรมสมฺพาเธ  ติพฺพนฺธกาเร  
นานากุณปคนฺธปริภาวิตอสุจิปรมทุคฺคนฺธปวนวิจริเต  (๑) อธิมตฺต- 
เชคุจฺเฉ  กุจฺฉิปฺปเทเส ปูติมจฺฉปูติกุมฺมาสจนฺทนิกาทีสุ  กิมิ  วิย  
นิพฺพตฺตติ ฯ  โส  ตตฺถ นพฺิพตฺโต ทส มาเส  มาตุกุจฺฉิสมฺภเวน   
อุสฺมนา  (๔)  ปฏุปาก  วิย  ปจฺจมาโน  ปฏปณฺฑิ  วิย เสทิยมาโน  
สมิ ฺชนปสารณาทิวิรหิโต  อธิมตฺต  ทุกฺขมนุโภตีติ     
อิทนฺตาว คพฺโภกฺกนฺติมูลก ทุกฺข ฯ  ยมฺปน  โส  มาตุ สหสา 
อุปกฺขลนคมนนิสีทนวุฏานปริวตฺตนาทีสุ สุราธุตฺตหตฺถคโต  
เอฬโก วิย อหิตุณฺฑิกหตฺถคโต สปฺปโปตโก วิย จ อากฑฺฒน- 
ปริกฑฺฒนโอธุนนนิทฺธุนนาทินา อุปกฺกเมน  อธิมตฺต  ทุกฺข   
อนุภวติ  ย ฺจ  มาตุ  สีตูทกปานกาเล สีตนรกุปปนฺโน วิย  
อุณฺหยาคุภตฺตาทิอชฺโฌหรณกาเล  องฺคารวุฏ ิสมฺปริกิณฺโณ  วิย  
โลณมฺพิลาทอิชฺโฌหรณกาเล  ขาราวตจฺฉกาทิ  กมฺมการณปฺปตฺโต  (๒) 
วิย  ติพฺพ  ทกฺุขมนุโภติ อิท คพฺภปริหรณมูลก ทุกขฺ ฯ   
# ๑. ม. นานากุณปคนฺธปริภาวิเต อสุจิปรมทุกฺคนฺธปวนวิจริเต ฯ 
ม. นานากุณปคนฺธปริภาวิเต อสุจิปรมทุคฺคนฺธปวนวิจริเต ฯ 
# ๒. ส.ี ขาราปฏิจฺฉกาทิกมฺมการณปฺปตฺโต ฯ  
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ยมฺปนสฺส  มฬฺูหคพฺภาย  มาตุยา  มิตฺตามจฺจสุหชฺชาทีหิป   
อทสฺสนารเห ทุกฺขุปฺปตฺติฏาเน  เฉทนผาลนาทีหิ  ทุกฺข   
อุปฺปชฺชติ  อิท คพฺภวิปตฺติมูลก ทุกฺข ฯ  ย  วิชายมานาย   
มาตุยา  กมฺมเชหิ  วาเตหิ  ปริวตฺเตตฺวา  นรกปฺปปาต  วิย  อติภยานก   
โยนิมคฺค  ปฏิปาติยมานสฺส  (๑) ปรมสมฺพาเธน จ โยนิมุเขน 
ตาลจฺฉิคฺคเฬน วิย  นกิฺกฑฺฒิยมานสฺส (๒)  มหานาคสฺส  [๓] 
นรกสตฺตสฺส  วิย  จ  สงฺฆาตปพฺพเตหิ  วิจุณฺณิยมานสฺส ทุกฺข  
อุปฺปชฺชติ อิท วิชายนมูลก ทุกฺข ฯ  ยมฺปน  ชาตสฺส   
ตรุณวณสทิสสุขุมาลสรีรสฺส (๔) หตฺถคฺคหณนฺหาปนโธวนโจฬ-   
ปริมชฺชนาทกิาเล  สูจิมุขขุรธาราหิ  วิชฺฌนผาลนสทิส  
ทุกฺขมุปฺปชฺชติ  อิท มาตุกุจฺฉิโต พหินิกฺขมนมูลก  
ทุกฺข ฯ  ย [๕] ตโต  ปร  ปวตฺติย  อตฺตนาว  อตฺตาน  วเธนฺตสฺส 
อเจลกวตาทิวเสน  อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺตสฺส  
โกธวเสน  อภุ ฺชนฺตสฺส  อุพฺพนฺธนฺตสฺส จ ทุกฺข โหติ อิท  
อตฺตูปกฺกมมูลก ทุกฺข ฯ  ยมฺปน  ปรโต  วธพนฺธนาทีนิ (๖) 
อนุภวนฺตสฺส ทุกฺข อุปฺปชชฺติ อิท ปรูปกฺกมมูลก  
ทุกฺข (๗) ฯ อิติ  อิมสฺส  สพฺพสฺสาป  ทุกฺขสฺส  อย ชาติ วตฺถุเมว  
โหติ ฯ  อิท ชาติทุกฺข อเนฺวติ ฯ   
# ๑. ม. ปฏิปาทิยมนสฺส ฯ  ๒. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
นิกฺกฑฺฒิยมานสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ตรุณวณสทิสสุขุมาลสรีรสฺส ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. วธพนธฺนาทีนิ ฯ 
# ๗. ม. ทุกฺขนฺติ ฯ  
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        ชราทุกขฺนฺติ  ทุวิธา  ชรา  สงฺขตลกฺขณ ฺจ  ขณฺฑิจฺจาทิ- 
สมฺมโต  สนตฺติย  เอกภวปริยาปนฺนกฺขนฺธปุราณภาโว  (๑) จ   
สา  อิธ  อธิปเฺปตา ฯ  สา  ปเนสา  ทุกฺขา  สงฺขารทุกฺขภาวโต  เจว   
ทุกฺขวตฺถุโต  จ ฯ  ย หิท องฺคปจฺจงฺคสิถิลภาวโต อินฺทฺริยวิการ- 
วิรูปตา (๒) โยพฺพนวินาสพลูปฆาตสติมติวิปฺปวาสปร- 
ปริภวาทิอเนกปจฺจย  กายิกเจตสิก ทุกฺขมุปฺปชฺชติ ชรา  
ตสฺส วตฺถุ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                องฺคาน สิถิลภาวา                  อินฺทฺริยาน วิการโต   
                โยพฺพนสฺส วินาเสน                  พลสฺส อุปฆาตโต ฯ   
                วิปฺปวาสา สตาทีน                  ปุตฺตทาเรหิ อตฺตโน   
                อปฺปสาทนียโต เจว                  ภิยฺโย พาลตฺตปตฺติยา ฯ   
                ปปฺโปติ ทุกฺข ย มจฺโจ                  กายิก มานส ตถา   
                สพฺพเมต ชราเหตุ                  ยสฺมา ตสฺมา ชรา ทุขาติ ฯ   
อิท  ชราทุกฺข  อเนฺวตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
        พฺยาธีติ  วิวิธ  ทุกฺข อาวหตีติ (๓) พฺยาธิ ฯ พฺยาธยติ ตาปยติ (๔) 
กมฺปยตีติ วา พฺยาธิ ฯ  มรณทุกฺขนฺติ  เอตฺถาป ทุวิธ มรณ  
สงฺขตลกฺขณ ฺจ ย สนฺธาย วุตฺต ชรามรณ ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ   
สงฺคหิตนฺติ ฯ  เอกภวปรยิาปนฺนชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺธวิจฺเฉโท จ 
# ๑. ม. เอกภวปริยาปนฺโน ขนฺธปุราณภาโว ฯ  ๒. ม. องฺคปจฺจงฺคสิถิลภาวโต 
อินฺทฺริยวิการวิรูปตา ฯ  ๓. สี. เอตฺถนฺตเร อาทธาตีติ ทิสฺสติ ฯ  ม. อาทหติ 
วิทหตีติ ฯ  ๔. ส.ี อทุกฺข พาธยติ ฯ  
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ย  สนฺธาย  วุตฺต  นิจฺจ มรณโต ภยนฺติ ฯ   ต อิธ อธิปฺเปต ฯ  
ชาติปจฺจยา มรณ  ปรูปกกฺมมรณ  (๑)  อายุกฺขยมรณ  ปุ ฺกฺขย- 
มรณนฺติป ตสฺเสว นาม ฯ ปุน  ขณิกมรณ  สมฺมุติมรณ (๒) 
สมุจฺเฉทมรณนฺติ  อยมฺป  เภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  
        ปวตฺเต รูปารูปธมฺมาน  เภโท  ขณิกมรณ  นาม ฯ   ติสฺโส   
มโต  ผุสฺโส  มโตติ อิท ปรมตฺถโต สตฺตสฺส  อภาวา  สสฺส  มต  
รุกฺโข  มโตติ  อิทมฺป  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  อภาวา สมฺมุติมรณ  นาม ฯ   
ขีณาสวสฺส  อปฺปฏิสนฺธิกา กาลกิริยา สมุจฺเฉทมรณ นาม ฯ   
พาหิร สมฺมุติมรณ  เปตฺวา  อิตร  สมฺมติุมรณว (๓)  จ  อิธ  ยถา- 
วุตฺตปฺปพนฺธวิจฺเฉทนภาเวน  สงฺคหิต ทุกฺขสฺส ปน วตฺถุภาวโต  
ทุกฺข ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                ปาปสฺส ปาปกมฺมาทิ                นิมิตฺตมนุปสฺสโต   
                ภทฺทสฺส (๔) ปสหนฺตสฺส         วิโยค ปยวตฺถุก   
                มียมานสฺส ย ทกฺุข                  มานส อวิเสสโต ฯ   
                สพฺเพส (๕) วาป ย สนฺธิ          พนฺธนจฺเฉทนาทิก   
                วิตุชฺชมานมมฺมาน (๖)                 โหติ ทกฺุข สรีรช ฯ   
                อสยฺหมปฺปติการ                          ทุกฺขสฺเสตสฺสิท ยโต   
                มรณ วตฺถุ เตเนท                   ทุกฺขมิจฺเจว ภาสิตนฺติ ฯ  
# ๑. ส.ี ม. อุปกฺกมรณ สรสมรณ ฯ  ๒. ม. สมฺมุติ ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๓. ม. จ ฯ  ๔. ม. ภทฺทสสฺาปสหนฺตสิส ฯ  ๕. ม. สพฺเพส ฺจาป ย สนฺธิ ฯ 
# ๖. ม. วิสชุชฺมานสมฺมาน ฯ  
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        โสกปรเิทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺขนฺติ  เอตฺถ  โสกาทีสุ   
โสโก  นาม  าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส  อนฺโตนิชฌฺาน  (๑) ลกฺขณโต  
จิตฺตสนฺตาโป ฯ ทุกฺขฏโ  (๒)  ปนสสฺ ทุกฺขทุกฺขตฺตา เจว ทุกฺขสฺส 
จ วตฺถุภาวโต ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                สตฺตาน หทย โสโก                  วิสสลฺลว (๓)  ตุชฺชติ  
                อคฺคิตตฺโตว นาราโจ                  ภฺสว (๔)  ฑหเต ปนุ ฯ   
                สมาวหติ จ พฺยาธิ                        ชรามรณเภทน   
                ทกฺุข ฺจ (๕) วิวิธ ยสฺมา         ตสฺมา ทุกฺโขติ วุจฺจตีติ ฯ  
        ปริเทโว  นาม าติพฺยสนาทีหิ ผุฏสฺส วจีปลาโป ฯ  
ทุกฺโข ปนสสฺ สสารทุกฺขภาวโต ทุกฺขวตฺถุโต จ ฯ เตเนต  
วุจฺจติ   
                ย โสกสลลฺวิหโต ปริเทวมาโน   
                กณฺโฏตาลุคลโสสชมปฺปสยฺห  
                ภิยโฺยธิมตฺตมธิคจฺฉติ  เยน (๖) ทุกฺข   
                ทกฺุโขติ เตน ภควา ปริเทวมาหาติ ฯ  
        ทุกฺข  นาม  กายปฬนลกฺขณ  กายิก  ทกฺุข ฯ  ทุกฺขฏโ 
ปนสฺส  ทุกฺขทุกฺขตฺตา กายิกทุกฺขาวหนโต เจว มานสทุกฺขาวหนโต 
จ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
# ๑. ม. อนโฺตนิชฺฌานลกขฺโณ ฯ  ๒. ม. ทุกโฺข ฯ  เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ม. สลลฺ วิย วิตุชฺชติ ฯ  ๔. ม. ภุส ฺจ ฯ  ๕. ม. ทุกฺขมฺป ฯ 
# ๖. ม. ภิยโฺยธิมตฺตมธิคจฺฉติเยว ฯ  
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                ปเฬติ กายิกมิท                  ทุกฺข ฺจ (๑) มานส ภิยฺโย   
                ชนยติ ยสฺมา ตสฺมา          ทุกฺขนฺติ วิเสสโต วุตฺตนฺติ ฯ   
        โทมนสฺส  นาม  จิตฺตปฬนลกฺขณ มานส ทุกขฺ ฯ  
ทุกฺข ปนสฺส ทุกฺขทุกฺขตฺตา (๒) เจว  กายิกทุกขฺาวหนโต  จ ฯ 
เจโตทุกฺขสมปฺปตา หิ เกเส ปกิริย อุร (๓) ปฏิปสนติฺ อาวฏฏนฺติ  
วิวฏฏนฺติ  ฉินฺนปปาต ปปตนฺติ สตฺถ อาหรนฺติ วิส ขาทนฺติ  
รชฺชยุา  อุพฺพนฺธนฺติ  อคฺคึ  ปวิสนฺติ  นานปฺปการ  ทุกฺข อนุภวนฺติ ฯ  
เตเนต วุจฺจติ   
                ปเฬติ จ (๔) ยโต จิตฺต          กายสฺส จ ปปฬน (๕)   
                สมาวหติ ทุกฺขนฺติ                 โทมนสฺส (๖) ตโต อหูติ ฯ  
        อุปายาโส  นาม  าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส  อธิมตฺตเจโต 
ทุกฺขปฺปภาวิโต อายาโสเยว (๗) ฯ  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน  เอโก  
ธมฺโมติ  เอเม.   ทุกโฺข ปนสฺส  สงฺขารทุกฺขภาวโต  
จิตฺตปริทหนโต กายวิสาทนโต (๘) จ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                จิตฺตสฺส [๙] ปรทิหนา                 กายสฺส วิสาทนา (๑๐) จ   
                อธิมตฺต ย ทุกขฺ อุปายาโส   ชเนติ ทุกฺโข ตโต วุตฺโตติ (๑๑) ฯ    
        เอตฺถ จ มนฺทคฺคินา อนฺโตภาชเน ปาโก วิย โสโก  
# ๑. ม. ทกฺุข ทุกฺข ฺจ ฯ  ๒. ม. ทุกฺข ปนสฺส ทุกฺขทุกฺขตฺตาเจว ฯ 
# ๓. ม. อุรานิ ปฏิปเสนฺติ ฯ  ๔. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๕. ม. ปฬน ฯ 
# ๖. ม. โทมนสฺสมฺป โทมนสฺส ฯ  ๗. ม. โทโสเยว ฯ 
# ๘. ม. กายสฺส วิหนนโต ฯ  ๙. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺดท อตฺถิ ฯ 
# ๑๐. ม. วิหนนโต ฯ  ๑๑. ม. วุตฺตาติ ฯ  
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ติกฺขคฺคินา ปจฺจมานสฺส ภาชนโต  พหิ  นิกฺขมน  วิย  ปริเทโว   
พหิ  นิกฺขนฺตาวเสสสฺส นิกฺขมิตุมฺป อปฺปโหนฺตสฺส อนฺโต- 
ภาชเนเยว ยาว ปริกฺขยา ปาโก วิย อุปายาโส ทฏพฺโพ ฯ   
        เนรยิกทุกฺขนฺติ  นิรเย  ป ฺจวิธพนฺธนาทิก  ทกฺุข อเนฺวติ ฯ 
ต เทวทูตสุตฺเตน ทีเปตพฺพ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                        ชาเยถ โน เจ นรเกสุ สตฺโต   
                        ตตฺถคฺคิทาหาทิกมปฺปสยฺห   
                        ลเภถ ทุกขฺ นุ กุหึ ปติฏ   
                        อิจฺจาห ทุกฺขาติ มุนีธ ชาตินฺติ ฯ  
        ติรจฺฉานโยนิกทุกฺขนฺติ  ติรจฺฉาเนสุ  กสาปโตทตาฬน- 
วิชฺฌนาทิก  อเนกวิธ ทุกฺข อเนฺวติ ต พาลปณฺฑิตสุตฺตโต  
คเหตพฺพ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                        ทุกฺข ติรจฺเฉสุ กสาปโตท 
                        ทณฺฑาภิฆาตาทิภว อเนก   
                        ยนฺต กถ ตตฺถ ภเวยฺย ชาตึ 
                        วินา ตหึ ชาติ  ตโตป ทกฺุขาติ ฯ  
        ปติวิสยกิทุกฺขนฺติ (๑) เปเตสุ  ปน  ขุปฺปปาสวาตาตปาทิ- 
นิพฺพตฺต  ทุกฺข ฺจ โลกนฺตเร ติพฺพนฺธกาเร อสยฺหสีตาทิทุกฺข ฺจ  
อเนฺวติ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
# ๑. ม. เปตฺติวิสยิก ทุกฺขนฺติ ฯ  
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                        เปเตสุ ทุกขฺ ปน ขุปฺปปาส (๑) 
                        วาตาตปาทิปฺปภว วิจิตฺต   
                        ยสฺมา อชาตสฺส น ตตฺถ อตฺถิ   
                        ตสฺมาป ทกฺุข มุนิ ชาติมาห ฯ   
                        ติพฺพนฺธกาเร จ อสยฺหสีเต   
                        โลกนฺตเร ย อสุเรสุ ทุกขฺ   
                        น ต ภเว ตตฺถ น จสฺส ชาติ   
                        ยโต อย ชาติ ตโตป ทุกฺขาติ ฯ  
        มานุสิกทุกฺขนฺติ  (๒) มนุสฺเสสุ  วธพนฺธนาทิก ทุกฺข ฯ  
คพฺโภกฺกนฺติมูลกทุกฺขนฺติ อย  ห ิ สตฺโต  มาตุกุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺต- 
มาโน  น  อุปฺปลปทุมปณฺุฑริกาทีสุ นิพฺพตฺตตีติอาทินา นเยน  
ย ชาติทุกฺข วุตฺต อิท ตาว คพฺโภกฺกนฺติมูลกทุกฺข อเนฺวติ ฯ  
คพฺเภ  ิติมูลกทุกฺขนฺติ ย [๓] โส มาตุ สหสา อุปกฺขลนคมน- 
นิสีทนวุฏานปริวตฺตนาทีสูติ (๔) อาทินา  นเยน ย ติพฺพ ทุกฺข วุตฺต  
อิท คพฺเภ  ิติมูลก ทุกฺข  อเนฺวติ ฯ  คพฺภวุฏานมูลกทุกฺขนฺติ   
ย  ปนสฺส  มฬฺูหคพฺภาย  มาตุยา มิตฺตามจฺจสุหชฺชาทีหิ  (๕) 
อทสฺสนารเห  ทุกฺขุปฺปตฺติฏาเนติอาทินา นเยน ย ทุกฺข วุตฺต  
อิท มาตุกุจฺฉิโต พหิ นิกฺขนฺตมูลก (๖) ทุกฺข อเนฺวติ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
# ๑. ม. ขุปฺปหาสา ฯ  ๒. ม. มนุสิก ทกฺุขนฺติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
ปนสทฺโท  อตฺถิ ฯ  ๔. ม. อุปกฺขลนกมนนิสีทนาติ ฯ   
# ๕. ม. มิตฺตามจฺจาสุหชฺชาทีหิ ฯ  ๖. ม. พหินิกฺขนฺตมูลก ฯ  
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                        ย ฺจาป คูถนรเก วิย มาตุคพฺเภ   
                        สตฺโต วส จิรมโต พหิ นิกฺขมน ฺจ   
                        ปปฺโปติ ทกฺุขมติโฆรมิทมฺป นตฺถิ   
                        ชาตึ วินา อิติป ชาติ อย หิ  ทกฺุขา ฯ   
                        ก ึภาสิเตน พหุนา นนุ ย กุหิ ฺจิ   
                        อตฺถีธ กิ ฺจิทป (๑) ทุกขฺมิท กทาจิ   
                        เนวตฺถิ ชาติวิรเห ยทโต มเหสิ   
                        ทุกฺขาติ สพฺพปม อิมมาห ชาตินฺติ ฯ  
        ชาตสฺสุปนิพนฺธกทุกฺขนฺติ  ชาตสฺส  อุปนิพนฺธน  นฺหาปน- 
เลปนขาทนปวนาทิชคฺคนทุกฺข อเนฺวติ ฯ ชาตสฺส ปราเธยฺยก- 
ทุกฺขนฺติ ปรสฺส อ ฺสฺส อายตฺต อิสฺสริยทุกฺข (๒) อเนฺวติ ฯ 
สพฺพ  ปรวส  ทุกฺขนฺติ  หิ วุตฺต ฯ อตฺตูปกฺกมทุกฺขนฺติ ย  
อตฺตนาว อตฺตาน  วเธนฺตสฺส  อเจลกวตาทิวเสน  อาตาปนปริ- 
ตาปนานุโยคมนุยุตฺตสฺส  โกธวเสน  อภุ ฺชนฺตสฺส  อุพฺพนฺธนฺตสฺส  
จ  ทุกฺข  โหติ  อิท อตฺตุปกฺกมทุกฺข อเนฺวติ ฯ ปรูปกฺกม- 
ทุกฺขนฺติ  ย  ปรโต  วธพนฺธนาทีนิ  (๓) อนุภวนฺตสฺส  อุปฺปชชฺติ  ฯ 
อิท ปรูปกฺกมทุกฺข  อเนฺวติ ฯ   
        ทุกฺขทุกขฺนฺติ  กายิกเจตสิกา  ทุกฺขา  เวทนา สภาวโต จ  
นามโต  จ  ทกฺุขตฺตา  ทุกฺขทุกฺขนฺติ (๔) วุจฺจติ  อิท  ทุกฺขทุกฺข   
# ๑. ม. กิ ฺจิรป ฯ  ๒. ม. อิสฺสริยทุกฺข ฯ  ๓. ม. วธพนฺธนาทีติ ฯ 
# ๔. ม. ทุกฺขทุกฺข ฯ  
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อเนฺวติ ฯ สงฺขารทุกฺขนฺติ  อุเปกฺขาเวทนา เจว อวเสสา จ  
เตภูมกสงฺขารา (๑) อุทยพฺพยปฏิปฬติตฺตา (๒) สงฺขารทุกฺข ฯ 
อิท  สงฺขารทุกฺข  อเนฺวติ ฯ  วิปริณามทุกฺขนฺติ  สุขา  เวทนา  
วิปริณาเม ทุกฺขสฺส เหตุโต วิปริณามทุกฺข อิท จ (๓) วิปริณาม- 
ทุกฺข อเนฺวติ ฯ   
        มาตุมรณนฺติ  มาตุยา  มรณ ฯ  ปตุมรณนฺติ  ปตุโน   
มรณ ฯ  ภาตุมรณนฺติ เชฏกนิฏภาตุมรณ ฯ  ภคินิมรณนฺติ 
เชฏกนิฏภคินิมรณ (๔) ฯ ปุตฺตมรณนฺติ ปุตฺตาน มรณ ฯ 
ธีตุมรณนฺติ ธีตูน มรณ ฯ าติพฺยสนทุกฺขนฺติ าตีน พฺยสน  
าติพฺยสน (๕) ฯโจรโรคภยาทีหิ  าติกฺขโย  าติวินาโสติ  อตฺโถ ฯ  
เตน  าติพฺยสเนน  ผุฏสฺส  อชโฺฌตฺถฏสฺส  อภิภูตสฺส  
อุปฺปนฺนทุกฺข  าติพฺยสนทุกฺข ต าติพฺยสน ทุกฺข อเนฺวติ ฯ 
เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  อย  ปน  วิเสโส  โภคาน พฺยสน  
โภคพฺยสน  ราชโจราทิวเสน  โภคกฺขโย  โภควินาโสติ  อตฺโถ ฯ 
วุตฺตนเยน  ต โภคพฺยสน ทุกฺข  อเนฺวติ ฯ  โรคพฺยสนนฺติ  โรโคเอว  
พฺยสน  โรคพฺยสน ฯ  โรโค หิ อาโรคฺย วฺยสติ (๖) วินาเสตีติ  
พฺยสน  วุตฺตนเยน  ต โรคพฺยสน ทุกฺข อเนฺวติ ฯ สีลพฺยสน- 
ทุกฺขนฺติ สีลสฺส  พฺยสน  สีลพฺยสน ทสฺุสีลฺยสฺเสต นาม ฯ  
# ๑. ม. เตภูมิกสงฺขารา ฯ  ๒. ม. อุทยพฺพปฬิตตฺตา ฯ  ๓. ม. จสทฺโท 
นตฺถิ ฯ  ๔. ม. เชฏกนิฏภคินีน มรณ ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๖. ม. พฺยสติ ฯ  
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วุตฺตนเยน ต สีลพฺยสน ทกฺุข อเนฺวติ ฯ  สมฺมาทิฏ ึ  วินาสย- 
มานา  อุปฺปนฺนา  ทิฏ ิเยว  พฺยสน  ทฏิ ิพฺยสน วุตฺตนเยน  
ต ทิฏ ิพฺยสน ทุกฺข อเนฺวติ ฯ เอตฺถ จ ปุริมานิ เทฺว อนิปฺ- 
ผนฺนานิ ปจฺฉิมานิ  ตีณิ  นิปฺผนฺนานิ  ติลกฺขณาหตานิ ฯ  ปุริมานิ   
จ  ตีณิ  เนว  กุสลานิ นากุสลานิ ฯ สลีทิฏ ิพฺยสนทฺวย อกุสล ฯ   
        ยถาติ  โอปมฺเม.   ภินฺน นาวนฺติ สิถิลพนฺธน นาว  
ชชชฺรีภูต วา ปทรุคฺฆาฏิม วา ฯ  ทีเปสนิฺติ  (๑)  อุทกทายึ อุทกปฺ- 
ปเวสนึ ฯ (๒) ตโต ตโต อุทก อเนฺวตีติ ตโต ตโต ภินฺนฏานโต  
อุทก  ปวิสติ ฯ  ปุรโตปติ  นาวาย  ปุรมิภาคโตป ฯ ปจฺฉโตปติ  
ตสฺสา ปจฺฉิมภาคโตป ฯ  เหฏโตปติ  อโธภาคโตป ฯ  
ปสฺสโตปติ  อุภยปสฺสโตป ฯ  ย  อนฺตรนฺตรา น วุตฺต ต  
ปาานุสาเรน เวทิตพฺพ ฯ   
        ตสฺมา  กายคตาสติอาทิภาวนาย  ชนฺตุ  สทา  สโต  หุตฺวา 
วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทวเสน  รูปาทีสุ  วตฺถุกาเมสุ  สพฺพปการมฺป   
กิเลสกาม  ปริวชฺเชนฺโต  กามานิ  ปริวชฺชเย (๓) เอวนฺเต  กาเม  
ปหาย  ตปฺปหานกรมคฺเคเนว จตุพฺพิธมฺป โอฆ ตเรยฺย  ตริตุ  
สกฺกุเณยฺย ฯ  ตโต  ยถา  ปุริโส  ครุก นาว อุทก สิ ฺจิตฺวา (๔) ลหุกาย 
นาวาย  อปฺปกสิเรเนว  ปารคู  ภเวยฺย  ปาร  คจฺเฉยฺย เอวเมว (๕) 
อตฺตภาวนาว กิเลสูทกครกุ สิ ฺจิตฺวา (๖)  ลหุเกน  อตฺตภาเวน   
# ๑. ม. ทกเมสินฺติ ฯ  ๒. สี. อิโวทกนติฺ อุทกทายิ อุทกปฺปเวสว ฯ 
# ๓. ม. ปริวชฺเชยฺย ฯ  ๔. ม. นาว อุทก ส ฺจิตฺวา ฯ  ๕. ม. เอวเมว ฯ 
# ๖. ม. สิ ิจิตฺวา ฯ  
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ปารคู  ภเวยฺย ฯ  สพฺพธมฺมปาร  นิพฺพาน  คโต ภเวยฺย 
อรหตฺตปฺปตฺติยา  คจฺเฉยฺย  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพาน- 
ธาตุยา ปรินิพฺพาเนนาติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน  
นิฏาเปสิ ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  ชาติอาทิก  ทุกฺข  เอต  ปุคฺคล  อเนฺวติ  ตสฺมา 
ตการณา ตเหตูติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ยสฺมา วุตฺตปฺปการ  
ทุกฺข เอต อเนฺวติ ตเหตุ ยสฺมา  อเนฺวติ  ตปฺปจฺจยา  ยสฺมา   
อเนฺวติ  ตนิทานนฺติ  เอว ปทโยชนา กาตพฺพา ฯ เหตูติอาทีนิ   
การณเววจนานิ ฯ  การณ ฺหิ  เตน  ตสฺส  ผล  หโินติ  ปวตฺตตีติ  
เหตุ ฯ ต (๑)  ปฏิจฺจ  ผล  เอติ  ปวตฺตตีติ  ปจฺจโย ฯ  หนฺท  น   
คณฺหถาติ  ทสฺเสนฺต วิย อตฺตโน ผล นิเทตีติ นิทาน ฯ   
ตการณาติ  อการณนิกฺการณปฏิเสโธ ฯ  ตเหตูติ  อเหตุมหาภูต- 
เหตุปฏิเสโธ ฯ  ตปฺปจฺจยาติ  อปฺปจฺจเยน  สทฺธ ึ อสาธารณปจฺจย- 
ปฏิเสโธ ฯ  ตนิทานาติ  อนิทาเนน สห  อาคมาธิคเม  นิทานปฏิเสโธติ  
เอวเมเก  วณฺณยนฺติ ฯ  เอต  อาทีนว สมฺปสฺสมาโนติ  เอต  
วุตฺตปฺปการ อุปทฺทว วิปสฺสนาาเณน สมฺมา ปสสฺมาโน  
ทกฺขมาโน ฯ   
        สทาติ  มูลปท ฯ  ปนุ  สทาติ  อตฺถปท ฯ  สทาติ   
สพฺพทิวเส ฯ  สพฺพทาติ  สพฺพสฺมึ กาเล ฯ  สพฺพกาลนฺติ  
ปุพฺพณฺหาทิสพฺพกาล ฯ นิจฺจกาลนฺติ ทิวเส ทิวเส ฯ 
# ๑. ม. ต ต ฯ  
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ธุวกาลนฺ ติ อพฺโพจฺฉินฺนกาล ฯ สตตนฺติ นิรนฺตร ฯ สมิตนฺติ  
เอกีภูต ฯ อพฺโพกฺกิณฺณนฺติ อ ฺเน อสมฺมิสฺส ฯ  โปงฺขานุ- 
โปขนฺติ (๑) ปฏิปาฏิยา  ฆฏิต  โปงฺขานุโปข (๒) อวิราธิต อุปฏาตีติ- 
อาทีสุ  วิย ฯ  อุทกุมฺมิกชาตนฺติ  นิพฺพตฺตอุทกอุมฺมิตรงฺค  
วิย ฯ อวีจีติ  อวิรฬ ฯ  สนตฺตีติ อนุปจฺฉินฺน ฯ สหิตนฺติ  
ฆฏิต เอกีภูต  สหิตมฺเม [๓]  อสหิตนฺเตติ  อาทีสุ วิย ฯ ผสฺสิตนฺติ (๔) 
ผุสิต นิวาเต ผุสิตคฺคเลติอาทีสุ วิย ฯ ปุเรภตฺต  ปจฺฉาภตฺตนฺติ  
เทฺว ปทานิ ทิวา  กาลวิภาควเสน (๕)  ฯ  ปุริมยาม  
มชฺฌิมยาม ปจฺฉิมยามนฺติ  ตีณิ  รตฺติวิภาควเสน ฯ (๖) 
กาเฬ  ชุเณฺหติ  อฑฺฒมาสวเสน ฯ  วสฺเส ฯเปฯ  
คิเมฺหติ  ตีณิ  อุตุวเสน ฯ  ปุริเม  วโยขนฺเธ  ฯเปฯ  
ปจฺฉิเม  วโยขนฺเธติ  ตีณิ วโยวิภาควเสน วุตฺตานีติ  
าตพฺพ ฯ   
        สโตติ  (๗)  กาเย  กายานุปสฺสนาสติปฏาน  ภาเวนฺโต  สโตติ 
อาทีนิ  เอว  สมุจฺเฉทโต กาเม ปริวชฺเชยฺยาติ ปริโยสานานิ  
วุตฺตตฺถาเนว ฯ อป  จ  สตฺตตฺตา  สโตติ  ตีสุ  วตฺถูสุ สตฺตภาเวน  
วา  ตโย กิเลเส ปฏิกฺกมาเปตุ  สตฺติภาเวน  วา  สตตฺตา  สโต ฯ  
สนฺตตฺตาติ กิเลโสปกฺกิเลเส ปลาเปตฺวา าเนน จ  อารมฺมเณน [๘]  
# ๑. ม. โปงฺขานุโปงฺขนฺติ ฯ  ๒. ม. โปงฺขานุโปงฺข ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ผสฺสิตนฺติ ฯ  ๕. ส.ี กาลวิกาลวเสน ฯ 
# ๖. ม. รตฺติวิภาควเสน ฯ  ๗. ม. มหาเสโตติ จตูหิ การเณหิ สโต ฯ 
# ๘. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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ปโมเจตฺวา  สนฺตตฺตา  สโต ฯ  สมิตตฺตาติ  อิฏผลทายกปุ ฺเน   
จ  อนิฏผลทายกปาเปน  จ  สมิตตฺตา  สโต ฯ  สนตฺธมฺม- 
สมนฺนาคตตฺตาติ (๑) สปฺปุริสธมฺเม  ภชนโต พุทฺธาทิอริยปุคฺคเล 
เสวนโต สนฺตธมฺมสมนฺนาคตตฺตา สโต ฯ   
        วตฺถุกาเม  ปรชิานิตฺวาติ  เอเต  วุตฺตปฺปกาเร เตภูมเก 
วตฺถุกาเม ตีรณปริ ฺาย ชานิตฺวา ฯ  ปหายาติ  กิเลสกาเม 
ปหานปริ ฺาย  ปริจฺจชิตฺวา ฯ  ปชหตฺิวาติ  ฉฑฺเฑตฺวา ฯ 
กึ  กจวร  วิย  ปฏเกนาติ น หิ อป จ โข ต วิโนเทตฺวา ตริตฺวา (๒)  
นีหริตฺวา [๓]  ก ึ กฏูพลพิทฺทมิว  (๔)  ปโตเทนาติ  น  หิ  อถ โข ต  
พฺยนฺตีกริตฺวา (๕) วิคตนฺต  กริตฺวา ฯ  ยถาย  (๖) อนฺโตป นาวสิสฺสติ  
อนฺตมโส ภงฺคมตฺตมฺป ตถา ต กริตฺวา ฯ  กถ  ปน  ต  ตถา  กตนฺติ  
อนภาวงฺคเมตฺวา ฯ   สมุจฺเฉทปฺปหาเนน ยถา  สมุจฺฉินฺนา โหนฺติ  
ตถา กริตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ เอส นโย กามจฺฉนฺทนีวรณาทีสุ ฯ   
        กาโมฆนฺติอาทีสุ  ป ฺจกามคุณิกราโค  อวสีทนฏเน  (๗)  
กาโมโฆติ  วุจฺจติ ฯ  ภโวโฆติ  รูปารปูภเวสุ  ฉนฺทราโค ฌาน- 
นิกนฺติ จ ฯ ทิฏโโฆติ สสฺสตทิฏาทิสหคตาภเว ปตฺถนา- 
เอว (๘) ฯ ทฏิโโฆ  ภโวเฆ  เอว  สโมธาน  คจฺฉติ ฯ  อวิชโฺชโฆ   
จตูสุ  สจฺเจสุ  อ ฺาณ (๙) ฯ  ตตฺถ  กามคุเณ  อสฺสาทโต  มนสิกโรโต 
# ๑. ม. สนฺตธมฺมสมนฺนาคโตติ ฯ  ๒. สี. จชิตฺวา ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
วิชฺฌิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. พลิพทฺทมวิ ฯ  ๕. ม. พฺยนิตึ กริติวา ฯ 
# ๖. ม. ยถาสฺส ฯ  ๗. ม. อวตฺถรณฏเน ฯ  ๘. ม. ปตฺถนา เอว ฯ 
# ๙. ม. อ ฺาน ฯ  
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อนุปฺปนฺโน [๑] กาโมโฆ  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ กาโมโฆ  ปพนฺธติ (๒)ฯ 
มหคฺคตธมฺเม อสฺสาทโต  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺโน  จ  ภโวโฆ 
อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  ภโวโฆ สวฑฺฒติ ฯ เตภูมกธมฺเมสุ   
จตุวิปลฺลาสปทฏานภาเวน  อนุปฺปนโฺน  (กาโมฆ  ปฏิจฺจ)  (๓)   
อวิชฺโชโฆ  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  อวิชฺโชโฆ  (๔)  ปพนฺธตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตนยปจฺจนีกโต (๕) สกฺุกปกฺโข วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ   
        อปฺปณิหิตวิโมกฺข  ปฏิปนฺโน  กาโมฆ  อนิมตฺิตวิโมกฺข  
ปฏิปนฺโน  ภโวฆ สุ ฺตวิโมกฺข  ปฏปินฺโน  อวิชโฺชฆ (๖) ตเรยฺย ฯ  
ปมมคฺควเสน ตเรยฺย ทติุยมคฺควเสน อุตฺตเรยฺย  ตติยมคฺควเสน 
ปตเรยฺย  จตุตฺถมคฺควเสน  สมติกฺกเมยฺย  ผลวเสน  วีติวตฺเตยฺยาติ ฯ 
อถ วา กาโมฆวเสน ตเรยฺย ภโวฆวเสน อุตฺตเรยฺย ทิฏโฆ- 
วเสน  ปตเรยฺย  อวิชโฺชฆวเสน  สมติกฺกเมยฺย  สพฺโพฆวเสน 
วีติวตฺเตยฺยาติ  เอวเมเก  วณฺณยนฺติ ฯ   
        ครุกนฺติ  น  สลฺลหุก ฯ  ภาริกนฺติ ภาร ภณฺฑ เอตฺถ  
สนฺตีติ (๗) ภาริก ฯ อุทก สิตฺวาติ  อุทก  สิ ฺจิตฺวา (๘) อุทก สิ ฺจิตฺวา ฯ 
อุสฺสิ ฺจิตฺวาติ (๙) อติเรเกน สิ ฺจิตฺวา ฯ ฉฑฺเฑตฺวาติ  
ปาเตตฺวา ฯ  ลหุกายาติ สลฺลหุกาย ฯ ขิปฺปนฺติ สีฆ ฯ 
ลหุนฺติ ตขณ ฯ อปฺปกสิเรเนวาติ นิทฺทุกฺเขเนว ฯ  ปาร  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺดท อตฺถิ ฯ  ๒. ส.ี ม. สวฑฺฒติ ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๓. ส.ี ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  ๕. ม. วุตฺตนย- 
ปจฺจนึกโต ฯ  ๖. ม. อวิชฺโชฆ ฺจ ฯ  ๗. สี. ม. ปยนฺตีติ ฯ 
# ๘. ม. สิตฺวาติ ฯ  ๙. ม. โอสิ ิจิติวาติ ฯ  
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วุจฺจติ  อมต  นิพฺพานนฺติ  สกฺกายโอรโต  ปารภูต  ปาร ฯ  
ตณฺหาวานโต  นิกฺขนฺต  นิพฺพาน  กถยิติ ฯ   
        โยโสติ โย เอโส ฯ สพฺพสงฺขารสมโถติอาทิ สพฺพ  
นิพฺพานเมว ฯ ยสฺมา หิ ต อาคมฺม สพฺพสงฺขารอิ ฺชิตานิ  
สพฺพสงฺขารจลนานิ (๑) สพฺพสงฺขารวิปฺผนฺทิตานิ สมนฺติ  
วูปสมนฺติ ตสฺมา สพฺพสงฺขารสมโถติ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา เจต  
อาคมฺม สพฺเพ อุปธโย ปฏินิสฺสฏา โหนฺติ สพฺพา ตณฺหา  
ขียนฺติ สพฺเพ กิเลสรชฺชา (๒) วิรชฺชนฺติ  สพฺพ  ทุกฺข นิรุชฌฺติ ตสฺมา  
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธติ  วุจฺจติ ฯ  ยา 
ปเนสา  ตณฺหา  ภเวน ภว ผเลน  วา  สทฺธึ กมฺม วินติ สสิพฺพตีติ  
กตฺวา วานนฺติ วุจฺจติ ตโต นิกฺขนฺต วานโตติ นิพฺพาน ฯ   
ปาร  คจฺเฉยฺย  นิมิตฺตวเสน  เอกโต  วุฏานโคตฺรภุาเณน 
นิพฺพานปาร ปาปุเณยฺย ฯ  อธิคจฺเฉยฺย  นิมิตฺตปฺปวตฺเตหิ   
อุภโต วุฏานมคฺคาเณน นิพฺพานปาร วิเสเสน  ปาปุเณยฺย ฯ  
ผุเสยฺย  นิพฺพานารมฺมณผลจิตฺตวเสน  นิพฺพานปาร  ผุเสยฺย ฯ  
สจฺฉิกเรยฺยาติ  (๓) คุณวเสน  ผุสิตฺวา ปจฺจเวกฺขณาเณน 
นิพฺพานปาร ปจฺจกฺข กเรยฺย ฯ อถ  วา  ปมมคฺเคน  ปาร  คจฺเฉยฺย  
ทุติเยน  อธิคจฺเฉยฺย  ตติเยน  ผุเสยฺย  จตุตฺเถน  สจฺฉิกเรยฺยาติ  
เอวเมเก  วณฺณยนฺติ ฯ  โยป  ปาร คนฺตุกาโมติ โย โกจิ วิปสฺสนา- 
# ๑. ม. สพฺพสงฺขารอ ิชิตานิ สพฺพสงฺขารจลนานีติ อิเม ปาา 
นตฺถิ ฯ  ๒. ม. กิเลสรชชฺา วิรชฺชนฺติ ฯ  ๓. ม. สจฺฉิกเรยฺย ฯ  
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าเณ   ิโต  ปุคฺคโล นิพฺพานปาร คนฺตุกาโม โสป อวสฺส ตตฺถ  
คมิสฺสตีติ ปารคูติ (๑) ฯ  วุตฺตเ ฺหต  โอติณฺโณมฺหิ  ชาติยา  
ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสเฺสหิ  อุปายาเสหีติ 
อาทิ ฯ  ปุพฺพภาเค  อชฺฌาสยวเสน วิปสฺสนาโยเคน จ  โสป  
ปารคู  นาม ฯ   โยป  ปาร  คจฺฉตีติ  โยป  มคฺคสมงฺคี   
นิพฺพานปาร คจฺฉติ  โสป  ปารคู  นาม ฯ   โยป  ปาร  
คโตติ  โย  (๒)  มคฺเคน กิจฺจ นิฏาเปตฺวา ผเล  ิโต นิพฺพานปาร  
คโต โสป ปารคู นาม ฯ   ต  ชินวจเนน  ทสฺเสตุ  
วุตฺตเ ฺหต  ภควตา  ติณฺโณ  ปารคโต (๓)  ถเล  ติฏติ  
พฺราหฺมโณติ  อาทิมาห ฯ 
        อภิ ฺาปารคูติ  อธิคเตน  าเณน  าตปริ ฺาย   
นิพฺพานปาร  คนฺตุกาโม  คจฺฉติ  คโตติ  ปารคู ฯ  ปริ ฺาปารคูติ   
สพฺพธมฺมาน  ตีรณปริ ฺาย  สมติกฺกมิตฺวา  วุตฺตนเยน  ปารคู ฯ   
ปหานปารคูติ  สมุทยปกขิฺกาน  กิเลสาน  ปหานปริ ฺาย   
สมติกฺกมิตฺวา  วุตฺตนเยน  ปารคู ฯ  โย  หิ สพฺพธมฺม ปริชานาติ  
โส ตีหิ  ปริ ฺาหิ  ปริชานาติ  าตปริ ฺาย  ตีรณปริ ฺาย   
ปหานปริ ฺายาติ ฯ  
        ตตฺถ  กตมา  าตปริ ฺา  สพฺพธมฺม  ชานาติ  อิเม   
อชฺฌตฺติกา  อิเม  พาหิรา  อิทมสฺส  ลกฺขณ  อิมานิ  รสปจฺจุ- 
ปฏานปทฏานานีติ  อย  าตปริ ฺา ฯ  กตมา ตีรณ- 
# ๑. ม. ปารคู ฯ  ๒. ม. โยป ฯ  ๓. ม. ปารงฺคโต ฯ  
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ปริ ฺา  เอว  าต  กตฺวา  ลพฺภมานวเสน  สพฺพธมฺม  ตีเรติ   
อนิจฺจโต ทุกฺขโต  โรคโตติ  (๑) อาทินา  อย ตีรณปริ ฺา ฯ 
กตมา ปหานปริ ฺา ฯ  เอว  ติรยิตฺวา (๒)  อคฺคมคฺเคน  
สพฺพธมฺเมสุ  ฉนฺทราค  ปชหติ  อย  ปหานปริ ฺาติ ฯ  อิมา  
ปริ ฺาโย สนฺธาย โส อภิ ฺาปารคู ปริ ฺาปารคู ปหาน- 
ปารคูติ อาห ฯ   
        ภาวนาปารคูติ  ภาวนาย  โกฏึ  ปตฺวา  มคฺควเสน  นิพฺพาน- 
ปาร  คโต ฯ  สจฺฉิกิริยาปารคูติ ผลนิพฺพานวเสน สจฺฉิกิริยา- 
ผลนิพฺพานปาร คโต ฯ สมาปตฺติปารคูติ อฏนฺน  สมาปตฺตีน  
ปาร  คโต ฯ  สพฺพธมฺมานนฺติ  ป ฺจกฺขนฺธาทิสพฺพธมฺมาน ฯ  
สพฺพทุกฺขานนฺติ  ชาติทุกขฺาทิสพฺพทุกฺขาน ฯ สพฺพ- 
กิเลสานนฺติ กายทุจฺจริตาทิสพฺพกิเลสาน ฯ  อริยมคฺคานนฺติ   
โสตาปตฺติมคฺคาทีน จตุนฺน อริยมคฺคาน ฯ นิโรธสฺสาติ  
นิพฺพานสฺส ฯ  สพฺพสมาปตฺตีนนฺติ  สพฺพาส  อฏนฺน  รูปา- 
รูปสมาปตฺตีน ฯ  โสติ โส อริโย ฯ วสิปฺปตฺโตติ วสีภาวปฺป- 
ปตฺโต ฯ อถวา ฯ  [๓]  อิสฺสริยภาว  นปิฺผนฺนภาว (๔) ปตฺโต ฯ 
ปารมิปฺปตฺโตติ  ปารมีติ  อวสาน นิฏาน อุตฺตมภาว วา [๕] 
ต ปตฺโต ฯ กตฺถ ปตฺโตติ  อาห  อริยสมฺึ  สลีสฺมินฺติอาทิ ฯ 
        ตตฺถ อริยสฺมึ สลีสฺมนิฺติ นิทฺโทเส สีลสฺม ึฯ อรยิสฺมึ  
# ๑. ม. โรคโตติอาทินา ฯ  ๒. ม. ตีรยิตฺวา ฯ  ๓. สี. ม. เอตฺถนฺตเร 
กนฺตาภาวนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ส.ี นิปฺผนฺทภาว ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ 
ทิสฺสติ ฯ  
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สมาธิสฺมินฺติ นิทฺโทเส สมาธิมฺหิ (๑) ฯ อริยาย ป ฺายาติ  
นิทฺโทสาย ป ฺาย ฯ  อริยาย  วิมุตฺติยาติ นิทฺโทสาย 
ผลวิมุตฺติยา ฯ ปุริเมน วาจากมฺมนฺตาชีวา คหิตา  ทุติเยน 
วายามสติสมาธโย  คหิตา  ตติเยน  วิตกฺกสมฺมาทิฏ ิโย  
คหิตา  จตุตฺเถน ตสมฺปยุตฺตา เสสธมฺมา คหิตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อนฺตคโตติ  มคฺเคน  สงฺขารโลกนฺต  คโต ฯ  อนฺตปฺปตฺโตติ   
ตเมว  โลกนตฺ  ผเลน  ปตฺโต ฯ  โกฏิคโตติ  มคฺเคน  สงฺขารโกฏ ึ 
คโต ฯ  โกฏปิฺปตฺโตติ  ตเมว โกฏ ึ ผเลน  ปตฺโต ฯ  ปริยนฺตคโตติ   
มคฺเคน  ขนฺธายตนาทิโลกปริยนฺต  ปริจฺเฉท ปริวฏม กตฺวา  คโต ฯ 
ปริยนฺตปฺปตฺโตติ ตเมว โลก ผเลน ปรยินฺต กตฺวา ปตฺโต ฯ  
โวสานคโตติ  มคฺเคน  อวสาน  คโต ฯ  โวสานปฺปตฺโตติ  ผเลน  
อวสาน ปตฺโต ฯ ตาณคโตติ มคฺเคน  ตายน  คโต ฯ  ตาณปฺ- 
ปตฺโตติ  ผเลน  ตายน  ปตฺโต ฯ  เลณคโตติ  มคฺเคน  นลิียน   
คโต ฯ  เลณปฺปตฺโตติ  [๒]  ผเลน  นลิียน  ปตฺโต ฯ  สรณคโตติ  
มคฺเคน  ปติฏ คโต ฯ  สรณปฺปตฺโตติ  ผเลน  สรณ  ปตฺโต ฯ 
อภยคโตติ  มคฺเคน  นิพฺภย คโต ฯ อภยปฺปตฺโตติ  ผเลน  นิพฺภย   
นิพฺพาน  ปตฺโต ฯ  อจฺจุติคโตติ จุติวิรหิต นิพฺพาน มคฺเคน  
คโต ฯ อจฺจุติปฺปตฺโตติ  (๓) ต  ผเลน  ปตฺโต ฯ  อมตคโตติ  
มรณรหิต  นพฺิพาน  มคฺเคน  คโต ฯ อมตปฺปตฺโตติ  ต  ผเลน 
ปตฺโต ฯ  นพฺิพานคโตติ  ตณฺหาวานโต  นิกฺขนฺต  นิพฺพาน  
# ๑. ม. สมาธิสฺมึ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. อจฺจุตปฺปตฺโตติ ฯ  
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มคฺเคน  คโต ฯ  นิพฺพานปฺปตฺโตติ  ตเมว  ผเลน  ปตฺโต ฯ  
        โส วุฏวาโสติ โส อรหา  ทสสุ  อริยวาเสสุ วสิ ปริวสิ  
วุฏโติ (๑) วุฏวาโส ฯ จิณฺณจรโณติ สีเลน สห อฏสุ สมา- 
ปตฺตีสุ  จิณฺณวสีติ  จิณฺณจรโณ ฯ  คตทฺโธติ  สสารทฺธาน  
อติกฺกนฺโต ฯ คตทิโสติ สุปนนฺเตนป  (๒) อคตปุพฺพ  นิพฺพานทิส 
คโต ฯ  คตโกฏิโกติ  อนปุาทิเสสนิพฺพานโกฏึ  คโต  หุตฺวา   ิโต ฯ 
ปาลิตพฺรหฺมจริโยติ รกฺขิตพฺรหฺมจริโย ฯ อุตฺตมทิฏ ิปฺปตฺโตติ  
อุตฺตม  สมฺมาทิฏ ึ  ปตฺโต ฯ  ปฏิวิทฺธากุปฺโปติ  อกุปฺป  อจลน   
อรหตฺตผล ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ิโต ฯ สจฺฉิกตนิโรโธติ นโิรธ  
นิพฺพาน สจฺฉิกตฺวา  ิโต ฯ   
        ทุกฺข  ตสฺส  ปริ ฺาตนฺติ  ติวิธ  ทุกฺข  เตน  สมติกฺกมิตฺวา  
ปริจฺฉินฺน ฯ อภิ ฺเยฺยนฺติ  สภาวลกฺขณาวโพธวเสน  โสภเนน 
อากาเรน  ชานิตพฺพ ฯ  อภิ ฺาตนฺติ  อธิเกน  าเณน  าต ฯ 
ปริ ฺเยฺยนฺติ  สาม ฺลกฺขณาวโพธวเสน  กิจฺจสมาปนฺนวเสน 
จ  พฺยาปตฺวา  ปรชิานิตพฺพ ฯ  ปริ ฺาตนฺติ  สมนฺตโต  าต ฯ  
ภาเวตพฺพนฺติ  วฑฺเฒตพฺพ ฯ  สจฺฉิกาตพฺพนฺติ  ปจฺจกฺข   
กาตพฺพ ฯ  ทวิุธา  หิ สจฺฉิกิริยา ปฏลิาภสจฺฉิกิริยา อารมฺมณ- 
สจฺฉิกิริยา จ (๓) ฯ   
        อุกฺขิตฺตปลิโฆติ  เอตฺถ  ปลิโฆติ  วฏฏมูลกิา  อวิชฺชา ฯ 
# ๑. ม. วุฏโ วุฏโติ จ ฯ  ๒. ม. สุปนนฺเตนป ฯ  ๓. ม. จาติ ฯ  
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อย หิ ทุกฺขิปนฏเน (๑) ปลิโฆติ  วุจฺจติ ฯ  เตเนส  ตสฺสา 
อุกฺขิตฺตตฺตา  อุกฺขิตฺตปลิโฆติ  วุตฺโต ฯ สงฺกิณฺณปริโขติ  ปริขา 
วุจฺจติ  ปุนพฺภวทายโก  ภเวสุ  ชายนวเสน  เจว สสรณวเสน  จ  
ชาติสสาโรติ  ลทฺธนามาน  ปุนพฺภวกขฺนฺธาน  ปจฺจโย  กมฺมาภิ- 
สงฺขาโร ฯ  โส หิ  ปุนปฺปนุ  อุปฺปตฺติกรณวเสน ปรกิฺขิปตฺวา (๒) 
 ิตตฺตา ปริขาติ วุจฺจติ ฯ เตเนส ตสฺสา  สงฺกิณฺณตฺตา  วิกิณฺณตฺตา  
สงฺกิณฺณปริโขติ  วุตฺโต ฯ  อพฺพูเฬฺหสิโกติ (๓) เอสิกาติ  วฏฏมลูิกา 
ตณฺหา ฯ  อย  หิ  คมฺภีรานุคตฏเน (๕) เอสิกาติ  วุจฺจติ ฯ  
เตเนส  ตสฺสา  อพฺพูฬฺหตฺตา (๕) ลุ ฺจิตฺวา  ฉฑฺฑิตตฺตา  อพฺพุฬฺ- 
หสิโกติ (๖) วุจฺจติ ฯ  นิรคฺคโฬติ  อคฺคฬ  วุจฺจนฺติ  โอรมฺภชนกานิ  (๗) 
กามภเว  อุปฺปตฺติปจฺจยานิ โอรมฺภาคิยานิ ฯ  เอตานิ  หิ   
มหากวาฏ  วิย  นครทฺวาร  จิตฺต ปทหิตฺวา  ิตตฺตา อคฺคฬนฺติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  เตเนส เตส นิรคฺคฬตฺตา ภินฺนตฺตา นิรคฺคโฬติ  
วุตฺโต ฯ อริโยติ  นิกฺกิเลโส  ปริสุทโฺธ ฯ  ปนฺนทฺธโชติ   
ปาติตมานทฺธโช ฯ  ปนฺนภาโรติ ขนฺธภารกิเลสภารอภิสงฺขาร- 
ภารป ฺจกามคุณภารา  ปนฺนา โอโรปตา อสฺสาติ ปนฺนภาโร ฯ   
อป  จ  อิธ  มานภารสฺเสว  โอโรปตตฺตา  ปนฺนภาโรติ  อธิปฺเปโต ฯ   
วิสยุตฺโตติ  จตูหิ  โยเคหิ  สพฺพกิเลเสหิ  จ  วิสยุตฺโต ฯ  อิธ  ปน 
# ๑. ม. ทกฺุขิปนฏเน ฯ  ๒. ม. ปริกฺขิปตฺวา ฯ  ๓. ม. อพฺพูเฬฺหสิโกติ ฯ 
# ๔. ม. คมฺภีรานุคตฏเน ฯ  ๕. ม. อพฺพูฬฺหตฺตา ฯ 
# ๖. ม. อพฺพูเฬฺหสิโกติ ฯ  ๗. ม. โอรมฺภาคชนกานิ ฯ  
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มานโยเคเนว วิสยุตฺตตฺตา วิสยุตฺโตติ อธิปฺเปโต ฯ   
        เอตฺตาวตา  เถเรน  มคฺเคน  กิเลเส  เขเปตฺวา  นิโรธสยนวร- 
คตสฺส ขีณาสวสฺส  นิพฺพานารมฺมณ  ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา 
วิหรณกาโล  ทสฺสิโต ฯ  ยถา หิ เทฺว นครานิ  เอก  โจรนคร  
เอก  เขมนคร ฯ  อถ  เอกสฺส มหาโยธสฺส เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย   
ยาวิม  โจรนคร  ติฏติ  ตาว  เขมนคร  ภยโต  น  มจฺุจติ ฯ  โจรนคร   
อนคร  กริสสฺามีติ  สนฺนาห  กตฺวา  ขคฺค  คเหตฺวา  โจรนคร  
อุปสงฺกมิตฺวา นครทฺวาเร อุสฺสาปเต  เอสิกตฺถมฺเภ (๑) ขคฺเคน  
ฉินฺทิตฺวา สนฺธิทฺวารพาหากวาฏ (๒) ภินฺทิตฺวา ปลิฆ อุกฺขิปตฺวา 
ปาการ ภินฺทนฺโต ปริข ปกิริตฺวา (๓) นครโสภนตฺถาย อุสฺสาปเต  
ธเช  ปาเตตฺวา  นคร  อคฺคินา  ฌาเปตฺวา  เขมนคร  ปวิสิตฺวา   
อุปริปาสาทมารุยฺห  าติคณปริวุโต  สุรสโภชน  ภุ ฺเชยฺย  
เอว  โจรนคร  วิย  สกฺกาโย  เขมนคร  วิย  นิพฺพาน มหาโยโธ วิย 
โยคาวจโร ฯ ตสฺเสว โหติ ยาว สกฺกายพนฺธ พนฺธติ (๔)  ตาว  
ทฺวตฺตึสกมฺมการเณหิ  อฏนวุติโรเคหิ  ป ฺจวีสติมหพฺภเยหิ  จ   
ปริมุจฺจน นตฺถีติ ฯ  โส  มหาโยโธ  วิย  สีลสนฺนาห  (๕)  กตฺวา 
ป ฺาขคฺค (๖) คเหตฺวา ขคฺเคน  เอสิกตฺถมฺเภ  วิย  อรหตฺตมคฺเคน  
ตเณฺหสิก  ฉินฺทิตฺวา  (๗) โส โยโธ สทฺวารพาหก นครกวาฏ  วิย 
# ๑. ม. เอสิกถมฺเถ ฯ  ๒. ม. สทฺธ ึทฺวารพาหาหิ กวาฏ ฯ   
# ๓. ม. สงฺกิริตฺวา ฯ  ๔. สี. ม. สกฺกายวฏฏ วตฺตติ ฯ   
# ๕. ม. สนนฺาห สีลสนฺนาห ฯ  ๖. ม. ป ฺาติณหขคฺค ฯ   
# ๗. สี. ม. ลุ ฺจิตฺวา ฯ  
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ป ฺโจรมฺภาคิยส ฺโชนอคฺคฬ  อุคฺฆาเฏตฺวา (๑) โส  โยโธ  ปลิฆ  
วิย อวิชฺชาปลิฆ อุกฺขิปตฺวา โส โยโธ ปาการ ภินฺทนฺโต ปริข  
วิย กมฺมาภิสงฺขาร (๒) ภินฺทนฺโต  ชาติสสารปริข  ปกิริตฺวา (๓) โส  
โยโธ  นครโสภนตฺถาย  อุสฺสาปเต  ธเช วิย  มานทฺธเช  ปาเตตฺวา 
สกฺกายนคร  ฌาเปตฺวา  โส  โยโธ  เขมนคร ปวิสิตฺวา  อุปริปาสาเท  
สุรสโภชน  ภุ ฺชนฺโต  วิย  นิพฺพานนคร  ปวิสิตฺวา อมตนิโรธา- 
รมฺมณ ผลสมาปตฺติสุข อนุภวมาโน กาล วีตินาเมติ ฯ วุตฺตเ ฺหต  
ภควตา กถ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุกฺขิตฺตปลิโฆ โหติ อิธ ภิกฺขเว  
ภิกฺขุโน  อวิชฺชา ปหีนา โหติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา  
อนภาวงฺกตา อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
อุกฺขิตฺตปลิโฆ โหติ ฯ  กถ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สงฺกิณฺณปริโข โหติ  
อิธ ภิกขฺเว ภิกฺขุโน  โปโนพฺภวิโก ชาติสสาโร ปหีโน โหติ ฯเปฯ 
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ  สงฺกณฺิณปริโข โหติ  กถ ฺจ ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ อพฺพูเฬฺหสิโก โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน          ตณฺหา  
ปหีนา โหติ ฯเปฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อพฺพูเฬหฺสิโก (๔) โหติ    
กถ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิรคฺคโฬ โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน  ป ฺโจ- 
รมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ปหีนานิ โหนฺติ ฯเปฯ เอว โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ นิรคฺคโฬ โหติ กถ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริโย ปนฺนทฺธโช  
ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต  โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อสฺมิมาโน ปหีโน 
# ๑. ม. อุคฺฆาเฏติวา ฯ  ๒. ม. กมฺมาภิสงฺขารปาการ ฯ   
# ๓. ม. สงฺกิริติวา ฯ  ๔. ม. อพฺพูเฬฺหสิโก ฯ  
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โหติ อุจฺฉินฺนมูโล  ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺกโต อายตึ อนุปฺปาท- 
ธมฺโม ฯ   เอว โข ภิกฺขเว  ภิกฺขุ อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร  
วิสยุตฺโต โหติ ฯ  เอว วิมตฺุตจิตฺต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สอินฺทา เทวา  
สพฺรหฺมกา  สปชาปติกา อเนฺวสนฺตา นาธิคจฺฉนฺติ อิท นิสฺสิต  
ตถาคตสฺส  วิ ฺาณนฺติ ฯ  
        ป ฺจงฺควิปฺปหีโนติ  กามจฺฉนฺทาทิป ฺจงฺคานิ วิวิเธหิ  
อุปาเยหิ ปชหิตฺวา  ิโต ฯ วุตฺตเ ฺหต กถ ฺจ ภิกฺขเว (๑) ภิกฺขุ  
ป ฺจงฺควิปฺปหีโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน กามจฺฉนฺโท ปหีโน  
โหติ พฺยาปาโท ปหีโน โหติ ถินมิทฺธ  ปหีน โหติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  
ปหีน โหติ วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ ฯ เอว  โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ป ฺจงฺค- 
วิปฺปหีโน โหตีติ ฯ   
        ฉฬงฺคสมนฺนาคโตติ  ฉสุ  ทฺวาเรส ุรูปาทิอารมฺมเณ (๒)  
ปฏิฆานุนย  วชฺเชตฺวา  อุเปกฺขาวเสน  สโต  สมฺปชาโน  หุตฺวา  
วิหรณวเสน ฉฬงฺคานิ  ปูเรตฺวา (๓)  ิตตฺตา  ฉฬงฺคสมนฺนาคโตติ  
วุตฺโต ฯ วุตฺตเ ฺหต  กถ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฉฬงฺคสมนฺนาคโต 
โหติ อิธ ภิกขฺเว  ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสวฺา เนว สุมโน โหติ น  
ทุมฺมโน อุเปกฺขโก  วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ โสเตน สทฺท  
สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ  ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา  
กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯ มนสา  ธมมฺ วิ ฺาย เนว สุมโน  
# ๑. ม. กถ ฺจาวุโส ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. รูปาสทิอารมฺมณ ฯ 
# ๓. ม. ปูเรตฺวา ปริปุณฺณ กตฺวา  ิตตฺตา ฯ  
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โหติ น ทุมฺมโน อุเปกฺขโก วิหรติ สโต  สมฺปชาโน ฯ เอว โข ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ ฉฬงฺคสมนฺนาคโต โหตีติ ฯ   
        เอการกฺโขติ  สติอารกฺเขน  เอโก  อุตฺตโม  อารกฺโข (๑)  อสฺสาติ   
เอการกฺโข ฯ  วุตฺตเ ฺหต  กถ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอการกฺโข  
โหติ อิธ ภิกขฺเว ภิกฺขุ  สตารกฺเขน เจตสา [๒]  วิหรติ  เอว  
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอการกฺโข  โหตีติ ฯ   
        จตุราปสฺเสโนติ  ป ฺาย  ปฏิเสวนปริวชฺชนวิโนทน- 
ปชหนาน  วเสน  จตุนฺน  อปสฺสยาน  อิโต  จิโต  จ  อปริวตฺตมานาน  
วเสน  จตุราปสฺเสโน เต (๓)  ปาปุณิตฺวา   ิโต ฯ วุตฺตเ ฺหต  
กถ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตุราปสฺเสโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  สงฺขาเยก  
ปฏิเสวติ สงฺขาเยก ปริวชฺเชติ ฯ สงฺขาเยก วิโนเทติ สงฺขาเยก   
ปชหตีติอาทินา นเยน วิตฺถาเรตพฺพ ฯ 
        ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจติ  อิทเมว ทสฺสน สจฺจ อิทเมว 
สจฺจนฺติ เอว ปาฏิเอกฺก คหิตตฺตา  ปจฺเจกสงฺขาตานิ  ทฏิ ิสจฺจานิ  
ปนุณฺณานิ  นิหฏานิ  ปหนีานิ  อสฺสาติ ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ ฯ   
สมวยสฏเสโนติ  เอตฺถ  อวยาติ  อนูนา ฯ สฏาติ วิสฺสฏา ฯ  
สมฺมา อวยา สฏา  เอสนา  อสฺสาติ  สมวยสฏเสโน ฯ  สมฺมา   
วิสฺสฏสพฺพเอสโนติ  อตฺโถ ฯ   
        เกวลีติ  ปริปุณฺโณ ฯ  วุสิตวาติ  วุสิตพฺรหฺมจริโย ฯ 
# ๑. ส.ี อิตฺถลีิงฺควเสน กตา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สมนฺนาคดตติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. เตส ปาปุณิตฺวา ฯ  
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โยคานุรูปวาเส  (๑)  อริยมคฺเคป  ทสสุ อริยวาเสสุป วุสิตวนฺโต ฯ  
อุตฺตมปุริโสติ ขีณกิเลสตฺตา วิเสสปุริโส อาช ฺปุริโส ฯ  
ปรมปุริโสติ  อุตฺตมปุริโส  ปรมตฺถปฏลิาภปฺปตฺตตฺตา  (๒) 
ปรมปฺปตฺติปฺปตฺโต  (๓) อุตฺตม  ปตฺตพฺพ  อรหตฺตปฏิลาภ  ปตฺโต  
อนุตฺตรปุ ฺกฺเขตฺตภูโต  อุตฺตมปุริโส เตเนวตฺเถน  ปรม- 
ปุริโส ฯ  อนตฺุตร  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตุ  อมตปฏลิาภ  ปตฺตตฺตา  
ปรมปฺปตฺติปฺปตฺโต ฯ  อถ  วา  ฆราวาเส  อาทีนว  ส ฺชานิตฺวา  
สาสนปวิสนวเสน  อุตฺตมปุริโส ฯ อตฺตภาเว อาทีนว ส ฺชานิตฺวา 
วิปสฺสนาปวิสนวเสน ปรมปุริโส ฯ กิเลเส อาทีนว ส ฺชานิตฺวา  
อริยภูมึ (๔) ปวิฏโ ปรมปตฺติปฺปตฺโตติ เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ   
        เนว  อาจินาตีติ  กุสลากุสลาน  ปหีนตฺตา  เตส  วิปาก  น  
วฑฺเฒติ ฯ (๕) น  อปจินาตีติ  ผเล   ิตตฺตา  น  วิทฺธเสติ ฯ   
อปจินิตฺวา  ิโตติ ปฏิปสสฺทฺธิปฺปหาเน  ิตตฺตา  กิเลสาน  (๖) พินฺทุ  
โสเสตฺวา  ิโต ฯ อิโต ปร ตีหิ ปเทหิ มคฺคผลวเสเนว โยเชตพฺพ ฯ  
        เนว  ปชหตีติ  ปหาตพฺพาภาเวน  กิเลเส  น  ปชหติ ฯ   
น  อุปาทิยตีติ  ตณฺหามานทิฏ ีหิ  คเหตพฺพาภาวโต  เตหิ  น 
คณฺหาติ ฯ ปชหิตฺวา  ิโตติ วิชหิตฺวา (๗)  ิโต ฯ  เนว  วิสิเนตีติ  (๘)  
ตณฺหาวเสน  เนว  สสิพฺพติ ฯ  น อุสฺสิเนตีติ มานวเสน น  
# ๑. ส.ี ม. ครูสวาเสน ฯ  ๒. ม. ปรม วา ปฏิลาภ ปตฺตตฺตา ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ส.ี ม. อริยภูมนฺตร ฯ  ๕. สี. จิโนติ ฯ 
# ๖. ส.ี ม. กิเลเส วิทฺธเสตฺวา ฯ  ๗. ส.ี วชฺเชตฺวา ฯ  ม. จชิตฺวา ฯ 
# ๘. ม. สสิพฺพตีติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 125 

                *เลมที่  38  กามสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  125 
 
อุกฺกสติ ฯ  วิสิเนตฺวา  ิโตติ ตณฺหาสสีวน อกตฺวา  ิโตติ เอว- 
เมเก วณฺณยนฺติ ฯ  เนว  วิธูเปตีติ  กิเลสคฺคึ  น  นพฺิพาเปติ ฯ  
น สนฺธูเปตีติ กิเลสคฺคึ น ชาลาเปติ ฯ วิธูเปตฺวา  ิโตติ  
นพฺิพาเปตฺวา  ิโต ฯ   
        อเสกฺเขน  สลีกฺขนฺเธนาติ  สิกฺขิตพฺพาภาเวน  อเสกฺเขน   
วาจากมฺมนฺตาชีวสีลกฺขนฺเธน  สลีราสินา  (๑)  สมนฺนาคตตฺตา   ิโต  
อปริหีนภาเวน   ิโต ฯ  สมาธิกฺขนฺเธนาติ  วายามสตีหิ  สมฺป- 
ยุตฺเตน  สมาธินา ฯ  วิมุตฺติกฺขนฺเธนาติ ผลวิมุตฺติสมฺปยุตฺตกฺ- 
ขนฺเธน ฯ  วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธนาติ  ปจฺจเวกฺขณ- 
าเณน ฯ สจฺจ  ปฏิปาทยิตฺวาติ  (๒)  จตุราริยสจฺจ  สภาววเสน 
สกสนฺตาเน  สมฺปาทยิตฺวา ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ิโต ฯ 
        เอว  สมติกฺกมิตฺวาติ  กมฺปนตณฺห  อติกฺกมิตฺวา ฯ  
กิเลสคฺคินฺติ  ราคาทิกิเลสคฺคึ ฯ  ปริยาทยิตฺวาติ  เขเปตฺวา 
นิพฺพาเปตฺวา ฯ อปริคมนตายาติ  สสาเร  อคมนภาเวน   
ปุนาคมนาภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ  กูฏ  สมาทายาติ  ชยคฺคาห 
คเหตฺวา (๓) ฯ  มุตฺติปฏิเสวนตายาติ สพฺพกิเลเสหิ มุจฺจิตฺวา  
รูปาทิอารมฺมณเสวนวตาย (๔) ฯ  อถวา  สพฺพกิเลเสหิ  วิมุตฺติ- 
ผลสมาปตฺติเสวนวเสน ฯ  เมตฺตาย  ปาริสุทฺธิยาติ  อุปกฺกิเลส- 
มุตฺตาย  ปริสุทฺธภาเว   ิตาย  เมตฺตาย  ิโต ฯ กรุณาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ   
# ๑. ส.ี สลีภาวนา ฯ  ๒. ม. สมฺปฏิปาทิยิตฺวาติ ฯ  ๓. ส.ี กถ สมาทายาติ 
นยคิคาห คเหตฺวา ฯ  ๔. ม. รูปาทิอารมฺมณเสวนวเสน ฯ  
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        อจฺจนฺตปาริสุทฺธิยาติ  อติกฺกนฺตปริสุทฺธภาเวน  ปริสุทฺธยิา  
อนฺต ปาปุณิตฺวา  ิโต ฯ  อตมฺมยตายาติ (๑) ตณฺหาทิฏ ิมานา 
ตมฺมยาติ วุจฺจนฺติ ฯ เตส อภาโว อตมฺมยตา ฯ  ตาย ตณฺหา- 
ทิฏ ิมานวิรหิตตาย  ิโต ฯ วุตฺตเ ฺหต   
                โส ตาทิโส โลกวิทู สุเมโธ   
                สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อตมฺมโย มุนีติ ฯ  
เอตฺถาป ตณฺหามานทิฏ ิวิรหิโตติ อตฺโถ ฯ วิมุตฺตตฺตาติ  
สพฺพกิเลเสหิ มุตฺตภาเวน ฯ สนฺตุสฺสิตตฺตาติ ยถาลาภ- 
ยถาพลยถาสารุปฺปสนฺโตสวเสน สนฺตุฏภาเวน  ิโต ฯ   
ขนฺธปริยนฺเตติ  เอกจตุป ฺจกฺขนฺธาน  ตีหิ  ปริ ฺคฺคีหิ  ฌาเปตฺวา   
อนฺเต อวสาเน   ิโต (๒) ฯ ธาตุปริยนฺตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
อย  ปน  วิเสโส ธาตุปริยนฺเตติ อฏารสนฺน ธาตูน  ปรยินฺเต ฯ   
อายตนปริยนฺเตติ  ทฺวาทสนฺน  อายตนาน ฯ  คติปริยนฺเตติ  
นิรยาทิป ฺจนฺน  คตีน ฯ  อุปปตฺติปริยนฺเตติ  สุคติทุคฺคตีสุ  
นิพฺพตฺติยา ฯ ปฏิสนฺธิปรยินฺเตติ  กามรูปารูปภเวสุ  ปฏิสนฺธิยา ฯ 
ภวปริยนฺเตติ เอกโวการจตุป ฺจส ฺาอส ฺาเนวส ฺานาส ฺา- 
กามรูปารูปภวาน (๓) ฯ สสารปริยนฺเตติ  ขนฺธธาตุอายตนาน  
อพฺโพจฺฉินฺนปฺปวตฺติยา ฯ วฏฏปริยนฺเตติ กมฺมวิปากกิเลส- 
# ๑. ส.ี ม. อตมฺมยตาติ ตทนฺรูเปน อตฺถวณฺณนา กตา ฯ  
สฺยา. อกมฺม ิตาย ฯ  ๒. ม. นตฺถิ เอตสฺส อนฺโตติ วา ปริยนฺต 
ตสฺมึ ปริยนฺเต ฯ  ๓. ม. ส ิาอส ิาเสวส ฺา ฯ  
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วฏฏาน ปริยนฺเต ฯ  อนฺติมภเวติ  อวสาเน  อุปปตฺติภเว ฯ  
อนฺติมสมุสฺสเย   ิโตติ  อวสาเน สมุสฺสเย  สรีเร   ิโต ฯ  อนฺติม- 
เทหธโรติ  อนฺติม  อวสาน  เทห  สรีร  ธาเรตีติ อนฺติมเทหธโร ฯ  
อรหาติ  อารกตฺตา  อรีน  อราน ฺจ หตตฺตา ปจฺจยาทีน อรหตฺตา   
ปาปกรเณ รหาภาวา อรหา ฯ   
        ตสฺสาย  ปจฺฉิมโกติ  ตสฺส  ขีณาสวสฺส  อย  สมุสฺสโย  อตฺต- 
ภาโว  อวสาโน ฯ  จริโมติ  อปฺโป มนฺโท จริโม อาโลโป จรมิ  
กพล วิย ฯ ปนุ ปฏิสนฺธิยา (๑) นตฺถิภาว  สนฺธาย  ชาติมรณ- 
สสาโร  นตฺถิ  ตสฺส  ปุนพฺภโวติ  อาห ฯ   
        ชนน  ชาติ  มรนฺติ  เตนาติ  มรณ  ฯ  ขนฺธาทีน  
อพฺโพจฺฉินฺนา สสารปฺปวตฺติ จ ตสฺส ขีณาสวสฺส  ปุน  นตฺถีติ   
วุตฺตภาว  (๒)  นิคเมนฺโต (๓) เตนาห  ภควา  ตสฺมา ชนฺตุ ฯเปฯ 
นาว  สิตฺวาว ปารคูติ อาห (๔) ฯ   
        อิมสฺม ึสุตฺเต ย อนฺตรนฺตรา น วุตฺต ต ปาานุสาเรน 
คเหตพฺพ ฯ   
                        กามสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                                ปม (๕) ฯ   
# ๑. ม. ปุนปฏิสนฺธินตฺถิภาว ฯ  ๒. ม. วุตฺต คาถ ฯ  ๓. ม. นิคเมนฺโต 
อาห เตนาห ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                                 คุหฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
 
        ทุติเย  สตฺโตติ  ลคฺโค ฯ  คุหายนฺติ  กาเย ฯ  กาโย  ห ิ 
ราคาทีน  วาฬาน  วสโนกาสโต  คุหาติ  วุจฺจติ ฯ  พหุนาภิฉนฺโนติ  
พหุนา ราคาทิกิเลสชาเตน  อภิจฺฉนฺโน ฯ  เอเตน  อชฺฌตฺตพนฺธน   
วุตฺต ฯ  ติฏนฺติ  ราคาทิวเสน  ติฏนฺโต ฯ โมหนสฺมึ   
ปคาโฬฺหติ  โมหน วุจฺจติ กามคุโณ ฯ เอตฺถ หิ เทวมนุสฺสา 
มุยฺหนฺติ เตสุ อชฺโฌคาฬหฺา (๑) หุตฺวา ฯ  เอเตน  พาหิรพนฺธน (๒) 
วุตฺต ฯ  ทูเร  วิเวกา  หิ  ตถาวิโธ โสติ  โส  ตถารูโป  นโร  ติวิธาป  
กายวิเวกาทิกา  วิเวกา  ทเูร  อนาสนฺเน ฯ  กึ  การณ  (๓) กามา  หิ  
โลเก  น  หิ  สุปฺปหายาติ  ยสฺมา  โลเก  กามา สุปฺปหายา   
น โหนฺติ (๔) ตสฺมาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        สตฺโตติ  หิ  โข  วุตฺตนฺติ  สตฺโต นโร มานโวติ เอวมาทินา  
นเยน กถิโตเยว ฯ  คุหายนฺติ  (๕)  คุหา  ตาว  วตฺตพฺพาติ  คุหา  
ตาว  กเถตพฺพา ฯ  กาโยติ วาติอาทีสุ  อย  ตาว  ปทโยชนา  
กาโยอิติ  วา  คุหาอิติ  วา  ฯเปฯ  กุมฺโภอิติ  วาติ ฯ  ตตฺถ  
กาโยติ  กุจฺฉิตาน  อาโยติ  กาโยติอาทินา  เหฏา  สติปฏานกถาย   
วุตฺโตเยว ฯ   
# ๑. ม. อชฺโฌคาฬฺหา ฯ  ๒. ม. พาหิรพนฺธน ฯ  ๓. ม. กึการณา ฯ 
# ๔. ม. น โหนฺติ ตสฺมาติ ฯ  ๕. ม. คุหายนฺติ นตฺถิ ฯ  
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ราคาทิวาฬาน  วสโนกาสฏเน  คุหา  ปฏิจฺฉาทนฏ- 
เนาติป  เอเม ฯ  ทูรงฺคม  เอกจร  อสรรี  คุหาสยนฺติอาทีสุ วิย ฯ  
ราคาทีหิ ฌาปนฏเน เทโห เต  หิตฺวา  มานุส  เทหนฺติอาทีสุ วิย ฯ  
ปมตฺตกรณฏเน (๑) สนฺเทโห ภิชชฺติ  ปูติสนฺเทโห  มรณนฺต  ห ิ  
ชีวิตนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  สสาเร ส ฺจรณฏเน นาวา สิ ฺจ  
ภิกฺขุ  อิม  นาว  สิตฺตา เต ลหุเมสฺสตีติอาทีสุ วิย ฯ อิริยาปถสฺส  
อตฺถิภาวฏเน  รโถ  รโถ  สลีปริกฺขาโร  ฌานกฺโข  จกฺกวีริโยติอาทีสุ   
วิย ฯ อจฺจุคฺคตฏเน ธโช ธโช รถสฺส ป ฺาณนฺติอาทีสุ (๒) วิย ฯ   
        กิมิกลุาน  อาวาสภาเวน  วมฺมิโก  วมฺมิโกติ  โข  ภิกฺขุ  อิมสฺเสต  
จาตุมฺมหาภูติกสฺส  กายสฺส  อธิวจนนฺติอาทีสุ  วิย ฯ ยเถว หิ  
พาหิรโก วมฺมิโก วมตีติ  วนฺตโกติ วนฺตุสฺสโยติ วนฺตสิเนหสมฺพนฺ- 
โธติ (๓) จตูหิ การเณหิ วมฺมิโกติ วุจฺจติ ฯ  โส  หิ  อหินกุลอุนฺทูรฆร- 
โคฬิกาทโย  (๔)  นานปฺปกาเร  ปาณเก  วมตีติ  วมมฺิโม ฯ   อุปจิกาหิ  
วนฺโตติ (๖) วมฺมิโม ฯ   อุปจิกาหิ  วเมตฺวา  (๗)  มขุตุณฺฑเกหิ  
อุกฺขิตฺตปสุจุณฺเณน  กฏิปปฺมาโณป (๘) ปุริสปฺปมาเณนป  อุสฺสิโตติ  
วมฺมิโม ฯ   อุปจิกาหิ วนฺตเขฬสิเนเหน อาพนฺธตาย สตฺตสตฺตาห  
เทเว วสฺสนฺเตป น วิปฺปกริียติ นิทาเฆป ตโต ปสุมุฏ ึ  
คเหตฺวา ตสฺมึ มุฏ ินา ปฬิยมาเน สิเนโห นิกฺขมติ เอว  
# ๑. ม. ปมตฺตกรณฏเน ฯ  ๒. ม. ป ฺาณนฺติอาทีสุ ฯ   
# ๓. ม. วสฺตสิเนหสมฺพทฺโธติ ฯ  ๔. ม. อหิมงฺคุส ฯ  ๕. สี. ม. วมตีติ ฯ 
# ๖. ม. วนฺตโกติ ฯ  ๗. ส.ี เตเมตฺวา ฯ  ม. วมิตฺวา ฯ   
# ๘. ม. กติปปฺมาเณนป ปุริสปฺปมาเณนปฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 130 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  130 
 
วนฺตสิเนหสมฺพนฺโธติ (๑) วมฺมิโก เอวมย กาโยป อกฺขิมฺหา  
อคฺคิคูถโกติอาทินา (๒) นเยน นานปฺปการ  อสุจิกลล  (๓)  วมตีติป 
วมฺมิโม ฯ   พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว   
นิกนฺติปริยาทาเนน  อตฺตภาว  ฉฑฺเฑตฺวา  คตาติ  อริเยหิ  วนฺตโกติป  
วมฺมิโม ฯ   โยป  (๔) จาย  ตีหิ  อฏ ิสเตหิ  อุสฺสิโต นฺหารุสมฺพนฺโธ  
มสาวเลปโน อลฺลจมฺมปรโิยนทฺโธ  ฉวิร ฺชิโต  สตฺเต  ว ฺเจติ  ต   
สพฺพ  อริเยหิ วนฺตเมวาติ วนฺตุสฺสโยติป  วมฺมิโม ฯ   ตณฺหา   
ชเนติ  ปุริส  จิตฺตมสฺส  วิธาวตีติ  เอว  ตณฺหาย  ชนติตฺตา  อริเยหิ   
วนฺเตเนว  ตณฺหาสิเนเหน  สมฺพนฺโธ  อยนฺติ  วนฺตสิเนหสมฺพนฺโธติป   
วมฺมิโม ฯ   ยถาป (๕) วมฺมิกสฺส อนฺโต นานปฺปการา ปาณกา 
ตตฺเถว ชายนฺติ  อุจฺจารปสฺสาว  กโรนฺติ คิลานา สยนฺติ มตา 
ปปตนฺติ ฯ อิติ โส เตส ปสูติฆร  วจฺจกุฏิคิลานสาลา สุสาน ฺจ  
โหติ เอว ขตฺติยมหาสาลาทีนมฺป กาโย อย โคปตรกขิฺโต  
มณฺฑิตปสาทิโต  มหานภุาวาน  กาโยติ อจินฺเตตฺวา ฉวินิสฺสิตา 
ปาณา จมฺมนิสฺสิตา  ปาณา  มสนิสฺสิตา  ปาณา  นฺหารุนิสฺสิตา  
ปาณา อฏ ินิสฺสิตา ปาณา อฏ ิมิ ฺชนิสฺสิตา  ปาณาติ  เอว  
กุลคณนาย  อสีติมตฺตานิ  กิมิกุลสหสสฺานิ อนฺโตกายสฺมึเยว  
ชายนฺติ  อุจฺจารปสฺสาว กโรนฺติ เคล ฺเน อาตุริตานิ สยนฺติ  
มตา (๖) นิปตนฺติ ฯ  อิติ อยมฺป เตส ปาณาน ปสูติฆร วจฺจกุฏิ 
# ๑. ม. วนฺตสิเนเหน ฯ  ๒. ม. อคฺคิคูถโกติ ฯ  ๓. สี. ม. อสุจิกลิมล ฯ 
# ๔. ม. เยหิ จาย ฯ  ๕. ม. ยถา จ ฯ  ๖. ม. มตามตา ฯ  
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คิลานสาลา สุสาน ฺจ โหตีติ วมฺมิโกติ สงฺข คโต ฯ   
        โรคาทีน  (๑) นฬีภาเวน  กุลาวกภาเวน  นิทฺธ  โรคนิทฺธ 
ปภงฺคุณนฺติอาทีสุ วิย ฯ มนาปามนาปสสารณฏเน  นคร  
สกฺกายนครนฺติอาทีสุ วิย ฯ ปฏิสนฺธิยา นิวาสเคหฏเน กฏุิ   
ป ฺจทฺวาราย  กฏุิกาย  ปสกฺกิยาติอาทีสุ  (๒)  วิย ฯ ปูติภาวเน  
คณฺโฑ โรโคติ  ภิกฺขเว  คณฺโฑติ ภิกฺขเว  สลโฺลติ ภิกฺขเว กายสฺเสต  
อธิวจนนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  ภิชฺชนฏเน  กุมฺโภ  กุมฺภูปม  กายมิม   
วิทิตฺวาติอาทีสุ  วิย ฯ กายสฺเสต  อธิวจนนฺติ  เอต  วุตฺตปฺปการ  
จตุมหาภูตมยสฺส กุจฺฉิตธมฺมาน อายสฺส  อธิวจน  กถนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  
        คุหายนฺติ  สรรีสฺมึ ฯ  สตฺโตติ  อลฺลีโน ฯ  วิสตฺโตติ  
วณฺณราคาทิวเสน  วิวิโธ  อลฺลโีน ฯ  สณฺานราควเสน  
อาสตฺโต ฯ ตตฺเถว สุภ สุขนฺติ คหณวเสน  ลคฺโค ฯ  อตฺตคฺ- 
คหณวเสน (๓) ลคฺคิโต ฯ ปลิพุทฺโธติ ผสฺสราควเสน อมุ ฺจิตฺวา  
 ิโต ฯ  ภิตฺติขิเลติ  ภิตฺติย  อาโกฏิตขาณุเม.   นาคทนฺเตติ   
ตเถว หตฺถิทนฺตสทิเส วงฺกทณฺฑเก  วา ฯ  สตฺตนฺติ  ภิตฺติขิเล 
ลคฺค ฯ  วิสตฺตนฺติ  นาคทนฺเต  ลคฺค ฯ อาสตฺตนฺติ  จีวรวเส  ลคฺค ฯ  
ลคฺคนฺติ  จีวรรชชฺุยา  ลคฺค ฯ ลคฺคิตนฺติ ปปาเท ลคฺค ฯ  
ปลิพุทฺธนฺติ ม ฺจปาเท ลคฺคนฺติ เอวมาทินา นเยน โยเชตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. มนาปามนาปปตนฏเน นคร สกฺกายนครสฺติอาทีสุ วิย 
โรคาทีน นีฬภาเวน กลาวกภาเวน นิฑ โรคทฬี ปภงฺคณนฺติอาทีสุ วิย ฯ 
# ๒. ส.ี ปสถกียาติ ฯ  ม. สมกฺขิยาติ ฯ  ๓. ส.ี อตฺตราควเสน ฯ  
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        ลคฺคนาธิวจนนฺติ  วิเสเสน  อลฺลยีนกถน ฯ  ฉนฺโนติ   
วุตฺตปฺปกาเรหิ  กิเลเสหิ ฉาทิโต ฯ ปุนปฺปุน อุปฺปตฺติวเสน  
อุปรูปริจฺฉนฺโนติ อุจฺฉนฺโน ฯ อาวุโตติ อาวริโต ฯ นิวุโตติ  
วาริโต ฯ  โอผุโตติ  อวตฺถริตฺวา  ฉาทิโต ฯ  ปหโิตติ ภาชเนน 
อุกฺขลิมุข วิย  ปลิคุณฺ ิโต ฯ  ปฏิจฺฉนฺโนติ  อาวโฏ ฯ  
ปฏิกุชชฺิโตติ  อโธมุข  ปโต ฯ  ตตฺถ ติณปณฺณาทีหิ  ฉาทิต   
วิย  ฉนฺโน ฯ  อุจฺฉนฺโน  นทึ  อาวรณเสตุ  วิย ฯ  อาวุโต  
ชนส ฺจรณมคฺคาวรณ วิย ฯ   
        วินิพนฺโธ  มานวเสนาติ  นานาวิเธน  มานาติมานวเสน   
วิวิเธ  (๑)  อารมฺมเณ  พทฺโธ  หุตฺวา  ติฏติ ฯ ปรามฏโ ทิฏ ิวเสนาติ  
ทฺวาสฏ ิทิฏ ีน วเสน ปรามฏโ อามสิตฺวา  คหิโต ฯ  วิกฺเขป- 
คโต  อุทฺธจฺจวเสนาติ  อารมฺมเณ  อสนฺติฏนวเสน  จิตฺตวิกฺเขป   
ปตฺโต  อุปคโต ฯ  อนิฏงฺคโต  วิจิกิจฺฉาวเสนาติ  รตนตฺตยาทีสุ  
กงฺขาสงฺขาตาย  วิจิกิจฺฉาย  วเสน  สนนฺิฏาน  อปฺปตฺโต ฯ   
ถามคโต  อนุสยวเสนาติ ทุนฺนีหรณอปฺปหีนานุสยวเสน ถิรภาวปฺ- 
ปตฺโต อุปคโต หุตฺวา ติฏติ ฯ   
        รูปูปยนติฺ  ตณฺหาทิฏ ูปายวเสน  รูป  อุปคนฺตฺวา  อารมฺมณ   
กตฺวา ฯ วิ ฺาณ ติฏมานนฺติ (๒)  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  รูปารมฺมณ  
วิ ฺาณ ติฏนฺต ติฏติ ฯ รูปารมฺมณ  รูปปฺปติฏนฺติ  รูปเมว  
# ๑. ม. นานาวิเธ ฯ  ๒. ม. ติฏมาน ติฏตีติ ฯ  
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อารมฺมณ อาลมฺพิตฺวา รูปเมว ปติฏ กตฺวา ฯ  นนฺทปูเสจนนฺติ  (๑) 
สปฺปติกตโณฺหทเกน  อาสิตฺต  วิ ฺาณ ฯ  วุฑฺฒินฺติ วุฑฺฒิภาว (๒) ฯ  
วิรูฬฺหินฺติ ชวนวเสน อุปริโต วิรูฬฺหิภาว (๑) ฯ เวปุลฺลนฺติ  
ตทารมฺมณวเสน เวปุลฺล ฯ   
        อตฺถ ิ ราโคติอาทีนิ  โลภสฺเสว  นามานิ ฯ  โส หิ ร ฺชนวเสน  
ราโค นนฺทนวเสน  นนฺที  ตณฺหายนวเสน ตณฺหาติ วุจฺจติ ฯ  
ปติฏ ิต ตตฺถ วิ ฺาณ วิรูฬฺหนฺติ กมมฺ ชวาเปตฺวา  ปฏิสนฺธ-ิ 
อากฑฺฒนสมตฺถตาย  ปติฏ ิต  เจว  วิรูฬฺห ฺจ ฯ  ยตฺถาติ  
เตภูมกวฏเฏ  ภุมฺม ฯ  สพฺพตฺถ  วา  ปรุมิปเท เอต ภุมฺม ฯ  
อตฺถิ ตตฺถ สงฺขาราน วุฑฺฒีติ  อิท  อิมสฺมึ  วิปากวฏเฏ   ิตสฺส  
อายตึ  วฏฏเหตุเก  สงฺขาเร สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ยตฺถ  อตฺถิ  อายตึ  
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ  ยสฺมึ  าเน  อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   
อตฺถิ ฯ  
        ตตฺถ  ปรุิมสุตฺต  รูปาทิอารมฺมณลคฺคนวเสน (๔) วุตฺต  
ทุติย  สุตฺต  ตเทวารมฺมณอภินนฺทนวเสน  วุตฺต  ตติย  วิ ฺาณปฺ- 
ปติฏานวเสน วุตฺต  จตุตฺถ จตุพฺพิธอาหารวเสน กุสลา- 
กุสลวิ ฺาณปฺปติฏานวเสน จ วุตฺตนฺติ วิ ฺาตพฺพ ฯ   
        เยภุยฺเยนาติ  ปาเยน ฯ  มุยฺหนฺตีติ  โมห  อาปชชฺนฺติ ฯ  
# ๑. ม. นนฺทปูเสจนนฺติ ฯ  ๒. ม. วุฑฺฒิภาว ฯ  ๓. ม. วิรูฬฺหิภาว ฯ 
# ๔. ม. รูปาทิอารมฺมณลคิคนวเสน ฯ  ๕. ม. ทุติย สุตฺต ฯ 
# ๖. ม. ตเทวารมฺมณ อภินนฺทนวเสน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 134 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  134 
 
สมฺมุยฺหนฺตีติ วิเสเสน มุยฺหนฺติ ฯ  สมปฺมุยฺหนฺตีติ  สพฺพากาเรน   
มุยฺหนฺติ ฯ  อถ  วา  รูปารมฺมณ ปฏิจฺจ มุยฺหนฺติ  สททฺารมฺมณ  
ปฏิจฺจ สมฺมุยฺหนฺติ มุตารมฺมณ ปฏิจฺจ สมฺปมุยฺหนฺติ ฯ อวิชฺชาย 
อนฺธีกตาติ  อฏสุ  (๑) าเนสุ  อ ฺาณาย  อวิชฺชาย อนฺธีกตา ฯ 
คตาติ วา  ปาโ  อนฺธภาว  อุปคตาติ อตฺโถ ฯ ปคาโฬฺหติ  
ปวิฏโ ฯ โอคาโฬฺหติ เหฏาภาค  ปวิฏโ ฯ  อชฺโฌคาโฬฺหติ   
อธิโอคาหิตฺวา อวตฺถริตฺวา วิเสเสน ปวิฏโ ฯ นมิุคฺโคติ  
อโธมุข  หุตฺวา  ปวิฏโ ฯ  อถ  วา  ทสฺสนสสคฺเคน  โอคาโฬหฺ  
สวนสสคฺเคน  อชโฺฌคาโฬฺห ฯ  วจนสสคฺเคน  นิมุคฺโค  
สปฺปุริสสสคฺควิรหิโต  วา  โอคาโฬฺห ฯ สทฺธมฺมเสวนวิรหิโต (๒) 
วา อชฺโฌคาโฬฺห ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติวิรหิโต วา  
นิมุคฺโค ฯ   
        วิเวกาติ  วิวิตฺติ  วิวิจฺจน  วา  วิเวโม ฯ   ตโยติ คณนปริจฺเฉโท ฯ  
กายวิเวโกติ กาเยน  วิวิตฺติ  วินา  อปสกฺกน ฯ  จิตฺตวิเวกาทีสุป   
เอเสว  นโย ฯ  
        อิธ ภิกขฺูติ อิมสฺมึ  สาสเน ฯ  สสาเร  ภย  อิกฺขนโต  ภิกฺขุ ฯ   
วิวิตฺตนฺติ สุ ฺ อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆสนฺติ  อตฺโถ ฯ   
เอตเทว  หิ  สนฺธาย  วิภงฺเค วิวิตฺตนฺติ สนฺติเก เจป เสนาสน  โหติ  
ต ฺจ  อนากิณฺณ  คหฏเหิ  ปพฺพชิเตหิ  เตน ต [๓] วิวิตฺตนฺติ วุตฺต ฯ  
# ๑. ม. อฏสุ อ ิาเณสุ ฯ  ๒. ม. สทฺธมฺมเสวนวิรหิโต ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาติ ทิสฺสติ ฯ  
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เสติ เจว อาสติ จ เอตฺถาติ เสนาสน ม ฺจปาทีนเมต  
อธิวจน ฯ เตนาห  เสนาสนนฺติ ม ฺโจป เสนาสน ปมฺป ฯ ภิสิพิมฺโพ- 
หนมฺป (๑) วิหาโรป ฯ อฑฺฒโยโคป  ปาสาโทป (๒)  หมฺมิยมปฺ คุหาป 
อฏโฏป มาโฬป  เลณมฺป  เวฬุคุมฺโพป  รุกฺขมูลมฺป มณฺฑโปป 
เสนาสน  ยตฺถ  วา ปน  ภิกฺขู  ปฏกิฺกมนฺติ  สพฺพเมต  เสนา- 
สนนฺติ ฯ  อปจ วิหาโร อฑฺฒโยโค ปาสาโท หมฺมิย คุหาติ อิท 
วิหารเสนาสน  นาม ฯ   ม ฺโจ ป ภิสิ พิมฺโพหนนฺติ (๓) อิท  
ม ฺจปเสนาสน นาม ฯ   จิมิลิกา จมฺมขณฺโฑ ติณสนฺถาโร  
ปณฺณสนฺถาโรติ  อิท  สนฺถตเสนาสน  นาม ฯ   ยตฺถ  วา  
ปน  ภิกฺขู  ปฏิกฺกมนฺติ  อิท  โอกาสเสนาสน  นามาติ  เอว   
จตุพฺพิธ  เสนาสน  โหติ ฯ  ต สพฺพมฺป เสนาสนคฺคหเณน  
คหิตเมว ฯ  อิมสฺส (๔) ปน  สกุณสทิสสฺส จาตุทฺทิสสฺส  
ภิกฺขุโน อนุจฺฉวิก (๕)  เสนาสน ทสฺเสนฺโต อร ฺ  รุกฺขมูลนฺติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  อร ฺนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  พหิ  อินฺทขีลา สพฺพเมต   
อร ฺนฺติ  อิท  ภิกฺขุนีน  วเสน  อาคต ฯ อาร ฺก  
นาม เสนาสน ป ฺจธนุสติก  ปจฺฉิมนฺติ  อิท  ปน  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  
อนุรูป ฯ ตสฺส ลกฺขณ  วิสุทฺธิมคฺเค  ธุตงฺคนิทฺเทเส  วุตฺต ฯ  
# ๑. ม. ปมปฺ ภิสิป พมฺโพหนมฺป ฯ  ๒. ม. ปาสาโทป อฏโฏป  
มาโฬป เลณมฺป คุหาป รุกฺขมูลมฺป เวฬุคุมฺโพป ฯ  ยตฺถา วา ปน ฯ 
# ๓. ม. พิมโฺพหนนฺติ ฯ  ๔. ม. อิธ ปนสฺส ฯ  ๕. ม. อนุจฺฉวิก ฯ  
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รุกฺขมูลนฺติ  ย กิ ฺจิ สนฺตจฺฉาย (๑)  วิวิตฺต  รุกฺขมูล ฯ  ปพฺพตนฺติ   
เสล ฯ  ตตฺถ  หิ อุทกโสณฑีฺสุ อุทกกิจฺจ กตฺวา สีตาย  รุกฺขจฺฉายาย 
นิสินฺนสฺส นานาทิสาสุ ขายมานาสุ สีเตน (๒) วาเตน พีชิยมานสฺส (๓)  
จิตฺต  เอกคฺค  โหติ ฯ  กนทฺรนฺติ  ก วุจฺจติ อุทก เตน  
ทาริต อุทเกน ภินฺน ปพฺพตปเทส ฯ  ต (๔) นิตมฺพนฺติป  นิกุ ฺชนฺติป  
วทนฺติ ฯ  ตตฺถ หิ รชตปฏฏสทิสา วาลิกา (๕) โหติ มตฺถเก 
มณิวิตาน วิย วนคหน มณิกขฺนฺธสทิส อุทก สนฺทติ ฯ เอวรูป  
กนฺทร  โอรุยหฺ  ปานีย  ปวิตฺวา  คตฺตานิ  สิ ฺจิตฺวา  (๖) วาลิก อุสฺสา- 
เปตฺวา ปสุกูลจีวร  ป ฺเปตฺวา  นิสินฺนสฺส  สมณธมฺม  กโรโต  
จิตฺต  เอกคฺค  โหติ ฯ คิริคุหนฺติ  ทฺวินฺน  ปพฺพตาน อนฺตร  
เอกสฺมึ เอว วา อุมฺมงฺคสทิส มหาวิวร ฯ สุสานลกขฺณ วิสุทฺธิ- 
มคฺเค วุตฺต ฯ  วนปตฺถนฺติ  คามนฺต  อติกฺกมิตฺวา  มนุสฺสาน  
อนุปจารฏาน ยตฺถ น กสนฺติ น  วปนฺติ ฯ  เตเนวาห   
วนปตฺถนฺติ  ทูรานเมต  เสนาสนาน  อธิวจนนฺติอาทึ ฯ อพฺโภ- 
กาสนฺติ  อจฺฉนฺน ฯ  อากงฺขมาโน  ปเนตฺถ จีวรกุฏ ึกตฺวา  
วสติ ฯ ปลาลปุ ฺชนฺติ ปลาลราสึ ฯ  มหาปลาลปุ ฺชโต  ห ิ 
ปลาล นิกฺกฑฺฒิตฺวา ปพฺภารเลณสทิเส อาวาเส (๗) กโรนฺติ   
คจฺฉคุมฺพาทีนมฺป  อุปร ิ ปลาล ปกฺขิปตฺวา เหฏา นิสินฺนา  
# ๑. ม. สนฺตจฺฉาย ฯ  ๒. สี. นานาทิสาหิ วายมานสฺสีเตน ฯ 
# ๓. ม. พีชิยมานสฺส ฯ  ๔. ม. ต นิตมฺพนติป นิตมฺพนฺติป วทนฺติ ฯ 
# ๕. ม. วาลกุา ฯ  ๖. ส.ี สีต กตฺวา ฯ  ม. คตฺตานิ กตฺวา ฯ   
# ๗. ม. อาลเย ฯ  
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สมณธมฺม กโรนฺติ ฯ  สพฺพเมต  สนฺธาย วุตฺต กาเยน จ วิวิตฺโต  
วิหรตีติอาทิ ฯ เอโก จงฺกม อธิฏาติ  ปวตฺตยตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
อิริยตีติ  อิริยาปถ  วตฺตยติ ฯ  วตฺตตีติ อิริยาปถวุตฺตึ  อุปฺปาเทติ ฯ 
ปาเลตีติ อิริยาปถ รกฺขติ ฯ ยเปตีติ ยปยติ ฯ ยาเปตีติ  
ยาปยติ ฯ    
        ปมชฌฺาน  สมาปนฺนสฺสาติ  กุสลชฺฌานสมงฺคิสฺส ฯ  
นีวรเณหิ  จิตฺต วิวิตฺตนฺติ อุปจาเรน  นวีรเณหิ  วิวิตฺตมฺป สมาน  
อนฺโตอปฺปนาย สุฏ ุ วิวิตฺต นาม โหตีติ ทสฺเสตุ  ปมชฺฌาน   
สมาปนฺนสฺส นีวรเณหิ จิตฺต วิวิตฺต โหตีติ วุตฺต ฯ เอเสว นโย  
วิตกฺกวิจารปติสุขทุกฺเขหิ  ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานานิ  สมาปนฺ- 
นานนฺติ ฯ  
รูปส ฺายาติ  กุสลวิปากกิริยวเสน  ป ฺจทสนฺน  ฌานาน  (๑) 
ส ฺาย ฯ ปฏิฆส ฺายาติ  จกฺขุรูปาทิสงฺฆฏฏเนน  อุปฺปนฺนาย   
กุสลากุสลวิปากวเสน (๒) ทฺวิป ฺจวิ ฺาณสงฺขาตาย ปฏิฆส ฺาย 
จ ฯ  นานตฺตส ฺายาติ นานารมฺมเณ ปวตฺตาย จตุจตฺตาลีส- 
กามาวจรส ฺาย  จ จิตฺต วิวิตฺต โหติ สุ ฺ โหติ ฯ   
อากาสาน ฺจายตน  สมาปนฺนสฺสาติ  เอตฺถ  นาสฺส  อนฺโตติ  อนนฺต ฯ 
อากาส  อนนฺต  อากาสานนฺต  อากาสานนฺตเมว  อากา- 
สาน ฺจ  ต  จ (๓) อากาสาน ฺจ  อธิฏานฏเน  อายตนมสฺส  
สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส  ฌานสฺส  เทวาน  เทวายตนมิวาติ   
# ๑. ส.ี ม. รปูาวจรชฺฌานาน ฯ  ๒. ส. ม. กุสลากุสลวิปากกิริยวเสนาติ 
นตฺถิ ฯ  
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อากาสาน ฺจายตน  กสิณุคฺฆาติมากาสารมฺมณชฺฌานสฺเสต   
อธิวจน ฯ  ต  อากาสาน ฺจายตน  สมาปนฺนสฺส  กสุลกิริยชฺฌาน   
สมาปนฺนสฺส ฯ  รูปส ฺายาติ ส ฺาสีเสน  รูปาวจรชฺฌานโต 
เจว  ตทารมฺมณโต  จ ฯ  รูปาวจรชฺฌานมฺป  หิ  รูปนฺติ  วุจฺจติ  
รูป รูปานิ ปสฺสตีติอาทีสุ (๑) ตสฺส อารมฺมณมฺป พหิทฺธารูปานิ  
ปสฺสติ สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติอาทีสุป ฯ  ตสฺมา อิธ รูเป ส ฺา 
รูปส ฺาติ เอว  ส ฺาสีเสน  รูปาวจรชฺฌานสฺเสต  อธิวจน ฯ 
รูเป  ส ฺา  อสฺสาติ รูปส ฺ รูปมสฺส  นามนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
เอว  ปวีกสิณาทิเภทสฺส  ตทารมฺมณสฺส  เจต อธิวจนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
เอตาย  กุสลวิปากกิริยาวเสน  ป ฺจทสวิธาย  ฌานสงฺขาตาย   
ส ฺาย ฯ (๒) เอตาย จ ปวีกสิณาทิวเสน อฏวิธาย อารมฺมณ- 
สงฺขาตาย รูปส ฺาย ฯ  ปฏิฆส ฺายาติ  จกฺขฺวาทีน  วตฺถูน  
รูปาทีน  อารมฺมณาน ฺจ  ปฏิฆาเฏน สมุปฺปนฺนา  ส ฺา 
ปฏิฆส ฺา  รูปส ฺาทีน  เอต  อธิวจน ฯ  ยถาห ฯ 
ตตฺถ กตมา  ปฏิฆส ฺา  รูปส ฺา  สทฺทส ฺา  คนฺธส ฺา  
รสส ฺา  โผฏพฺพส ฺา  อิมา  วุจฺจนฺติ  ปฏิฆส ฺาโยติ ฯ  
ตา  กุสลวิปากา  ป ฺจ อกุสลวิปากา ป ฺจาติ เอตาย  
ปฏิฆส ฺาย ฯ  นานตฺตส ฺายาติ  นานตฺเต  โคจเร  ปวตฺตาย  
ส ฺาย  นานตฺตาย  วา  ส ฺาย ฯ  ยถาห  ตตฺถ  กตมา  
นานตฺตส ฺา  อสมาปนฺนสฺส  มโนธาตุสมงฺคิสฺส  วา  มโน- 
# ๑. ม. สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติอาทีสุป ฯ  ๒. ม. รูปส ฺาย ฯ  
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วิ ฺาณธาตุสมงฺคิสฺส  วา  ส ฺา  ส ฺชานนา  ส ฺชานิตตฺต   
อิมา  วุจฺจนฺติ นานตฺตส ฺาโยติ เอว วิภงฺเค วิภชิตฺวา  
วุตฺตา ฯ ตา อิธ อธิปฺเปตา ฯ อสมาปนฺนสฺส  มโนธาตุมโน- 
วิ ฺาณธาตุสงฺคหิตา  ส ฺา  รูปสทฺทาทิเภเท  นานตฺเต   
นานาสภาเว  โคจเร  ปวตฺตนฺติ ฯ 
        ยสฺมา  เจสา  อฏ กามาวจรกุสลส ฺา ทฺวาทส  อกุสลส ฺา   
เอกาทส  กามาวจรกุสลวิปากส ฺา  เทฺว  อกุสลวิปากส ฺา   
เอกาทส  กามาวจรกิริยส ฺาติ  เอว  จตุจตฺตาลีสมฺป  ส ฺา  
นานตฺตา นานาสภาวา  อ ฺม ฺ อสทิสา ตสฺมา นานตฺต- 
ส ฺาติ วุตฺตา ตาย นานตฺตส ฺาย ฯ  จิตฺต  วิวิตฺต  
โหตีติ  อากาสาน ฺจายตน  สมาปนฺนสฺส  รูปส ฺาปฏิฆส ฺา 
นานตฺตส ฺาสงฺขาตาหิ  ส ฺาหิ  ฌานจิตฺต  วิวิตฺต  โหติ  วินา 
โหติ อปสกฺกน  (๑)  โหติ ฯ  
        วิ ฺาณ ฺจายตนนฺติ  เอตเทว  วิ ฺาณ  อธิฏานฏเน  
อายตนมสฺสาติ  วิ ฺาณ ฺจายตน  อากาเส  ปวตฺต- 
วิ ฺาณารมฺมณสฺส  ฌานสฺเสต  อธิวจน ฯ  ต  ฌาน  สมาปนฺนสฺส   
วุตฺตปฺปการาย  อากาสาน ฺจายตนส ฺาย  จิตฺต วิวิตฺต  
โหติ ฯ  อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ  เอตฺถ  ปน  นาสฺส  กิ ฺจนนฺติ  
อกิ ฺจน  อนฺตมโส ภงฺคมตฺตมฺป  อสฺส  อวสิฏ นตฺถีติ  
วุตฺต โหติ ฯ อกิ ฺจนสฺส ภาโว อากิ ฺจ ฺ ฯ 
# ๑. ส.ี อปสกฺกิต ฯ  
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อากาสาน ฺจายตนวิ ฺาณาปคมสฺเสต  อธิวจน ฯ  ต   
อากิ ฺจ ฺ  อธิฏานฏเน อายตนมสฺสาติ  อากิ ฺจ ฺายตน   
อากาเส  ปวตฺติตวิ ฺาณาปคมารมฺมณชฺฌานสฺเสต  อธิวจน ฯ  
ต  อากิ ฺจ ฺายตน  สมาปนฺนสฺส  ตาย  วิ ฺาณ ฺจายตน- 
ส ฺาย  จิตฺต วิวิตฺต ฯ  เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ  เอตฺถ 
ปน  ยาย  ส ฺายาภาวโต  ต  เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ  
วุจฺจติ  ยถาปฏิปนฺนสฺส  สา  ส ฺา  โหติ  ต  ตาว  ทสฺเสตุ  
วิภงฺเค เนวส ฺ ีนาส ฺ ีติ อุทฺธริตฺวา ตเยว อากิ ฺจ ฺายตน  
สนฺตโต  มนสิ กโรติ สงฺขาราวเสสสมาปตฺตึ ภาเวติ เตน วุจฺจติ  
เนวส ฺ ีนาส ฺ ีติ วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สนตฺโต  มนสิ  กโรตีติ   
สนฺตาวตาย  สมาปตฺติ  ยตฺร  ห ิ นาม นตฺถิภาวมฺป  อารมฺมณ  
มนสิกริตฺวา  (๑)  วสตีติ  เอว  สนฺตารมฺมณตาย  น สนฺตาติ   
มนสิ  กโรติ ฯ  ต  เนวส ฺานาส ฺายตน  อปฺเปตฺวา  นิสินฺนสฺส  
ตาย อากิ ฺจ ฺายตนส ฺาย ฌานจิตฺต สุ ฺ โหติ ฯ   
        โสตาปนฺนสฺสาติ  โสตาปตฺติผลปฺปตฺตสฺส ฯ  สกฺกาย- 
ทิฏ ิยาติ  วีสติวตฺถุกาย สกฺกายทิฏ ิยา ฯ  วิจิกิจฺฉายาติ   
อฏสุ าเนสุ กงฺขาย ฯ สีลพฺพตปรามาสาติ สีเลน สุทฺธิ วเตน  
สุทฺธีติ ปรามสิตฺวา อุปฺปชฺชนกทิฏ ิ ฯ ทิฏานุสยาติ อปฺป- 
หีนฏเน สนฺตาเน  อนุสยกา  ทิฏานุสยา ฯ  ตถา  วิจิกิจฺฉา- 
นุสยา ฯ  ตเทกฏเหิ  จาติ  เตหิ สกฺกายทิฏ ิอาทีหิ  เอกโต  
# ๑. ม. กริตฺวา ฯ  
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 ิเตหิ  จ ฯ อุปตาเปนฺติ วิพาเธนฺติ จาติ กิเลสา ฯ  เตหิ  
สกฺกายทิฏ ิยาทิกิเลเสหิ  จิตฺต  วิวิตฺต  สุ ฺ  โหติ ฯ 
เอตฺถ ตเทกฏนฺติ ทุวิธ  เอกฏ  ปหาเนกฏ  สห- 
เชกฏ ฺจ ฯ  อปายคมนียา  หิ  กเิลสา  ยาว  โสตาปตฺติมคฺเคน  
น  ปหียนฺติ ตาว ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาหิ สห เอกสฺมึ ปุคฺคเล  ิตาติ  
ปหาเนกฏา ฯ  ทสสุ  หิ  กิเลเสสุ  อิธ  ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาเอว  อาคตา ฯ  
อนุสเยสุ ทิฏานุสยวิจิกิจฺฉานุสยา อาคตา ฯ เสสา ปน 
อปายคมนีโย (๑) โลโภ โทโส โมโห มาโน ถีน  อุทฺธจฺจ  อหิริก   
อโนตฺตปฺปนฺติ อฏ กิเลสา ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาหิ สห ปหาเนกฏา  
หุตฺวา  ทฺวีหิ  อนุสเยหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหียนฺติ ฯ  
ราคโทสโมหปฺปมุเขสุ  วา ทิยฑฺเฒสุ  กิเลสสหสฺเสสุ  โสตาปตฺติ- 
มคฺเคน  ทิฏ ิยา  ปหียมานาย  ทิฏ ิยา  สห วิจิกิจฺฉา  ปหีนา   
ทิฏานุสยวิจิกิจฺฉานุสเยหิ  สห  อปายคมนียา  สพฺพกิเลสา  
ปหาเนกฏวเสน  ปหียนติฺ ฯ  สหเชกฏา  ปน  ทฏิ ิยา  สห  
วิจิกิจฺฉาย  จ  สห  เอเกกสฺมึ จิตฺเต  ิตา อวเสสกิเลสา  
โสตาปตฺติมคฺเคน หิ [๒] ทฺวีสุ ทิฏ ิสมฺปยุตฺตอสงฺขาริกจิตฺเตสุ  
ปหียมาเนสุ เตหิ สห ชาตา (๓) โลโภ  โทโส  (๔)  โมโห  อุทฺธจฺจ  
อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ อิเม กิเลสา สหเชกฏวเสน ปหียนฺติ ฯ 
# ๑. ม. อปายคมนีโย ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จตฺตาริ ทิฏ ิสหคตวนิ 
วิจิกิจฺฉาสหคต ิจาติ ป ฺจ จิตฺตานิ ปหียนฺติ ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. สหชาโต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ทฺวีสุ  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตสสงฺขาริกจิตฺเตสุ  ปหียมาเนสุ  เตหิ  สห 
ชาโต โลโภ โมโห  ถีน  อุทฺธจฺจ  อหิริก  อโนตฺตปฺปนฺติ  อิเม 
กิเลสา สหเชกฏวเสน  ปหียนฺติ  วิจิกิจฺฉาสหคตจิตฺเต  
ปหียมาเน  เตน  สหชาโต  โมโห  อุทฺธจฺจ  อหิริก  อโนตฺตปฺปนฺติ  
อิเม  กิเลสา  สหเชกฏวเสน  ปหียนฺติ ฯ  เตหิ ทุวิเธกฏเหิ  
กิเลเสหิ จิตฺต วิวิตฺต โหตีติ มคฺคจิตฺต วิวิตฺต (๑) ผลจิตฺต วิวิตฺต  
วิยุตฺต อปสกฺก (๒) สุ ฺ โหตีติ อตฺโถ ฯ   
        สกทาคามิสฺส  โอฬาริกา  กามราคส ฺโชนาติ  โอฬารกิภูตา 
กายทฺวาเร  วีติกฺกมสฺส  ปจฺจยภาเวน  ถูลภูตา  เมถนุราคสงฺขาตา 
ส ฺโชนา ฯ  โส  ห ิกามภเว  ส ฺโเชตีติ  ส ฺโชนนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  ปฏฆิส ฺโชนาติ  พฺยาปาทส ฺโชนา ฯ  โส หิ  
อารมฺมเณ  ปฏิห ฺตีติ  ปฏิฆนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เต  เอว  ถามคตฏเน 
สนฺตาเน อนุเสนฺตีติ อนุสยา ฯ อณุสหคตาติ  อณุภูตา (๓) 
สุขุมภูตาติ (๔) อตฺโถ ฯ (๕) กามราคส ฺโชนา ปฏิฆส ฺโชนา  
อณุสหคตา  กามราคานุสยา  ปฏิฆานุสยาติ  อปฺปหีนฏเน   
สนฺตาเน  อนุสยนวเสน  สุขุมภูตา  กามราคปฏิฆานุสยา ฯ 
ตเทกฏเหิ จาติ วุตฺตตฺเถหิ ทุวิเธกฏเหิ กิเลเสหิ จิตฺต วิวิตฺต 
สุ ฺ โหติ ฯ  อรหโตติ  กิเลสารีน  หตตฺตา  อรหาติ  ลทฺธนามสฺส ฯ 
รูปราคาติ  รปูภเว  ฉนฺทราคา ฯ  อรูปราคาติ  อรูปภเว  ฉนฺทราคา ฯ 
# ๑. ม. วิวิตฺต ฯ  ๒. สี. ม. อปสกฺกิต ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. สุขุมภูตา ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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มานาติ อรหตฺตมคฺควชฺฌกา (๑) มานา  เอว ฯ  ตถา  อุทฺธจฺจ 
อวิชฺชา  จ  มานานุสยาทโย  อรหตฺตมคฺควชฺฌกา ฯ เอเตสุ  
อุณฺณติลกฺขโณ มาโน ฯ  อวูปสมลกฺขณ  อุทฺธจฺจ ฯ  อนฺธ- 
ภาวลกฺขณา  อวิชฺชา ฯ  รปูราคารูปราควเสน  (๑) ปวตฺตา   
ภวราคานุสยา ฯ  ตเทกฏเหิ  จาติ เตหิ เอกโต  ิเตหิ จ 
กิเลเสหิ ฯ พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺเตหีติ  อชฺฌตฺตจิตฺตสนฺตาเน   
อกุสลกฺขนฺเธ  อุปาทาย  พหิทฺธาติ สงฺข  คเตหิ  อชฌฺตฺต  มุ ฺจิตฺวา  
พหิทฺธา  ปวตฺเตหิ  สพฺพสงฺขารนิมิตฺเตหิ มคฺคจิตฺต  วิวิจฺจิตฺต (๒)  
วินา  โหติ  อปสกฺกติ  ผลจิตฺต  วิยุตฺต อปสกฺก (๓) โหติ ฯ   
        ตตฺถ  กิเลสปฏิปาฏิยา  มคฺคปฏิปาฏิยา  จาติ  ทฺวิธา  
อนุสยาน อภาโว เวทิตพฺโพ ฯ กิเลสปฏิปาฏิยา  ห ิกามราคา- 
นุสยปฏิฆานุสยาน ตติยมคฺเคน อภาโว โหติ มานานุสยสฺส   
จตุตฺถมคฺเคน  ทฏิานุสยวิจิกิจฺฉานุสยาน ปมมคฺเคน ฯ 
ภวราคานุสยาวิชฺชานุสยาน จตุตฺถมคฺเคเนว ฯ  มคฺคปฏิปาฏิยา 
ปน ปมมคฺเคน ทิฏานุสยวิจิกิจฺฉานุสยาน อภาโว โหติ ฯ 
ทุติยมคฺเคน กามราคานุสยปฏิฆานุสยาน จ (๔) ตนุภาโว ฯ 
ตติยมคฺเคน สพฺพโส อภาโว  จตุตฺถมคฺเคน  มานานุสยภว- 
ราคานุสยอวิชฺชานุสยาน  อภาโว  โหติ ฯ   
        จิตฺตวิเวโกติ มหคฺคตโลกุตฺตรจิตฺตาน กิเลเสหิ สุ ฺภาโว  
# ๑. ม. รูปราคอรูปราควเสน ฯ  ๒. ม. วิวิจฺจิตฺต ฯ  ๓. ม. อปสกฺกิต ฯ 
# ๔. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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ตุจฺฉภาโวติ อตฺโถ ฯ  อุปธิวิเวโกติ  กิเลสกฺขนฺธอภิสงฺขารสงฺขาตาน 
อุปธีน  สุ ฺภาโว ฯ  
        อุปธึ ตาว  ทสฺเสตุ  อุปธิ วุจฺจนฺติ กิเลสา จาติอาทิมาห ฯ  
ราคาทโย ยสฺส อุปฺปชฺชนติฺ ต  อุปตาเปนฺติ  วิพาเธนฺตีติ   
กิเลสา  จ อุปาทานโคจรา  รูปาทโย  ป ฺจกฺขนฺธา  อุปาทานสมฺภูตา 
ปุ ฺาปุ ฺอาเน ฺชาภิสงฺขารา  จ ฯ  อมตนฺติ  นตฺถิ เอตสฺส  
มรณสงฺขาต  มตนฺติ  อมต  กิเลสวิสปฏปิกฺขตฺตา  อคทนฺติป  (๑)  
อมต ฯ สสารโยนิคติอุปปตฺติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาเสสุ สสิพฺพติ  
วินตีติ ตณฺหา วานนฺติ วุจฺจติ ต  ตตฺถ  นตฺถีติ  นิพฺพาน ฯ  
วูปกฏกายานนฺติ  (๒)  คณสงฺคณิกาย  อปคตสรีราน ฯ  
เนกฺขมฺมาภิรตานนฺติ  เนกฺขมฺเม (๓) กามาทิโต  นิกขฺนฺเต  ปมชฺ- 
ฌานาทิเก  อภิรตาน ตนฺนินฺนาน ฯ  ปรมโวทานปฺปตฺตานนฺติ   
อุตฺตมปริสุทฺธภาวผล  ปาปุณิตฺวา   ิตาน ฯ อุปกฺกิเลสาภาเวน 
ปริสุทฺธจิตฺตาน  กิเลเสหิ  มุตฺตภาเวน  ปรมโวทานปฺปตฺตาน ฯ  
วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  ปริสุทฺธจิตฺตาน  สมุจฺเฉทปฺปหาเนน  
ปรมโวทานปฺปตฺตานนฺติ เอวเมเก  วณฺณยนฺติ ฯ  นิรูปธีนนฺติ  
วิคตูปธีน ฯ  วิสงฺขารคตานนฺติ สงฺขารารมฺมณ ฉิตฺวา  (๔)   
วิคตสงฺขาร  นิพฺพาน  อารมฺมณวเสน อุปคตาน ฯ วิสงฺขารคต 
จิตฺตนฺติ เอตฺถาป [๕] นิพฺพานเมว วิสงฺขารนฺติ วุตฺต ฯ   
        วิทูเรติ  วิวิเธ  (๖)  ทูเร ฯ  สุวิทูเรติ  สฏุ ุ  วิทูเร ฯ น 
# ๑. ส.ี อมรสติ ฯ  ๒. ม. วิเวกฏกายานนฺติ ฯ  ๓. ม. เนกฺขมฺเม ฯ 
# ๔. สี. ม. จชิตฺวา ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ฯ  ๖. ม. วิวิเธ ฯ  
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สนฺติเกติ น สมีเป ฯ น สามนฺตาติ  น  เอกปสฺเส ฯ อนา- 
สนฺเนติ น อจฺจนฺตสมีเป ฯ วูปกฏเติ (๑) อติทูเร วิคเตติ อตฺโถ ฯ 
ตาทิโสติ  ตสทิโส ฯ  ตสฺสณฺ ิโตติ  เตน  อากาเรน   ิโต ฯ  
ตปฺปกาโรติ เตน  ปกาเรน   ิโต ฯ  ตปฺปฏิภาโคติ  ตโกฏาสิโก ฯ  
อถ  วา อตฺตภาวคุหาย ลคฺคภาเวน  ตาทิโส ฯ  กิเลเสหิ   
ฉนฺนภาเวน  ตสฺสณฺ ิโต ฯ  โมหนสฺม ึ ปคาฬฺหภาเวน  ตปฺปกาโร ฯ   
ตีหิ วิเวเกหิ ทูรภาเวน ตปฺปฏิภาโคติ เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ   
        ทุปฺปหายาติ  สุเขน  ปหาตพฺพา  น  โหนฺติ ฯ  ทุจฺจชาติ   
สุเขน  ชหิตุ  น  สกฺกา ฯ  ทุปฺปริจฺจชาติ  สพฺพากาเรน  ชหิตุ  
น สกฺกา ฯ ทนฺุนิมฺมทยาติ อมท (๒) นิมฺมท  กาตุ  น  สกฺกา ฯ  
ทุพฺพินิเวยาติ  นิวตฺเตตุ ทุกฺขา ฯ  อถวา ปกติวเสน (๓) 
อุตฺตริตฺวา  อติกฺกนฺตุ  น  สกฺกา ฯ  ทุปปฺตราติ  วิเสเสตฺวา  ตริตุ   
น  สกฺกา ฯ ทุสฺสมติกฺกมาติ  ทุกฺเขน  อติกฺกมิตพฺพา ฯ   
ทุพฺพินิวตฺตาติ นิวตฺเตตุ ทุกฺขา ฯ อถ วา  ปกติวเสน  
ทุปฺปริจฺจชา ฯ  โฆรวิส  (๔) วิย  ทุนฺนมิฺมทยา นาคปาส  วิย ทุพฺพินิเวยา 
คิมฺหสมเย  มรุกนฺตาร  วิย  ทุตฺตรา ทุปปฺตรา ฯ พฺยคฺฆปริคฺคหิตา  
อฏวี วิย ทุสสฺมติกฺกมา ฯ สมุทฺทวีจิ วิย ทุพฺพินิวตฺตาติ เอวเมเก  
วณฺณยนฺติ ฯ   
        เอว  ปมคาถาย  ทูเร  วิเวกา  ห ิ ตถาวิโธติ  สาเธตฺวา  ปุน   
ตถาวิธาน  สตฺตาน  ธมฺมต  อาวิกโรนฺโต  อิจฺฉานิทานาติ  คาถมาห ฯ  
# ๑. ม. วิเวกฏเติ ฯ  ๒. ม. นิมฺมท อมท ฯ  ๓. สี. วิกติวเสน ฯ 
# ๔. ม. โคณปตาล วิย ฯ  
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        ตตฺถ อิจฺฉานิทานาติ  ตณฺหาเหตุกา ฯ  ภวสาตพนฺธาติ   
สุขเวทนาทิมฺหิ  ภวสาเตน (๑) พนฺธา ฯ  เต  ทุปฺปมุ ฺจาติ  เต  
ภวสาตวตฺถุภูตา  ธมฺมา ฯ  เต  วา  ตตฺถ พนฺธา (๒) อิจฺฉานิทานา  
สตฺตา  ทุปฺปโมจยา ฯ  น  หิ  อ ฺโมกฺขาติ  อ ฺเ [๓] จ  ปโมเจตุ   
น  สกโฺกนฺติ ฯ  การณวจน  วา  เอต ฯ  เต  สตฺตา  ทุปฺปมุ ฺจา ฯ  
กสฺมา ยสฺมา อ ฺเน โมเจตพฺพา  น  โหนฺติ ฯ  ยท ิ สตฺตา 
มุ ฺเจยฺยุ  สเกน  ถาเมน  มุ ฺเจยฺยุนฺติ อยมสฺส อตฺโถ ฯ ปจฺฉา   
ปุเร  วาป  อเปกฺขมานาติ  อนาคเต  อตีเต วา กาเม อเปกฺขมานา ฯ 
อิเมว  กาเม  ปุริเมว  ชปฺปนฺติ  อิเม  วา  ปจฺจุปฺปนฺเน  กาเม  ปรุิเม 
วา  ทุวิเธป อตีตานาคเต  พลวตณฺหาย  ปตฺถยมานา ฯ  อิเมส ฺจ  
ทฺวินฺน  ปทาน  เต  ทุปฺปมุ ฺจา น  หิ  อ ฺโมกฺขาติ  อิมินาว  สห  
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ 
        อิตรถา  อเปกฺขมานาป  ชปฺป กึ กโรนฺติ ก ึวา กตาติ น  
ป ฺาเยยฺยุ ฯ  ภวสาตพนฺธาติ  ภเว  สาต  ภวสาต  เตน   
ภวสาเตน  สุขสฺสาเทน  พนฺธา  หุตฺวา   ิตา ฯ  ต  ภาเชตฺวา 
ทสฺเสตุ  เอก  ภวสาต  สุขา เวทนาติอาทิมาห ฯ   
โยพฺพนสฺส  ภาโว  โยพฺพ ฺ ฯ  โรคสฺส อภาโว อาโรคฺย (๔) ฯ  
ชีวิตินฺทฺริยสสฺ ปวตฺตภาโว ชีวิต ฯ  ลาโภติ  จตุนฺน ปจฺจยาน  
ลาโภ ฯ ยโสติ ปริวาโร ฯ ปสสาติ กิตฺติ ฯ สุขนฺติ  
# ๑. ส.ี ภาวสาเต ฯ  ๒. ม. พทฺธา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร 
จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อโรคฺภาโว ฯ  
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กายิกเจตสิก สุข ฯ มนาปกา รูปาติ มนวฑฺฒนกา รูปา ฯ 
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ  จกฺขุสมฺปทาติ  จกฺขุสฺส  สมปฺทา ฯ   
มยฺห  จกฺขุสมฺปนฺน  มณิวิมาเน อุคฺฆาฏิตสีหป ฺชร  วิย  ขายตีติ  
อุปฺปนฺน  สุขสฺสาท สนฺธาย จกฺขุสมฺปทาติ วุตฺต ฯ  
โสตสมฺปทาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  สุขาย  เวทนาย (สตฺตา)  
พนฺธา (๑) ฯเปฯ วิพนฺธาติ  มลูปท ฯ  วินิพนฺธาติ (๒) วิวิธากาเรน 
พนฺธา ฯ  อาพนฺธาติ  วิเสเสน  อาทิโต  พนฺธา ฯ ลคฺคาติ  
อารมฺมเณน สทฺธึ อปฺปตา ฯ ลคฺคิตาติ นาคทนฺเต  
ผาณิตวารโก (๓) วิย ลคฺคิตา ฯ ยเมตฺถ [๔] จ อวุตฺต ต สตฺโต 
วิสตฺโตติอาทิมฺหิ วุตฺตนเยน คเหตพฺพ ฯ   
        น  หิ  อ ฺโมกฺขาติ  น  ปเรหิ  โมกฺขา ฯ  เต  วา   
ภวสาตวตฺถู  ทุปฺปมุ ฺจาติ  ภเว  สุขสฺสาทวตฺถุภูตา  ธมฺมา  
มุ ฺจิตุ [๕] ทุกฺขา ฯ สตฺตา วา เอตฺโต ทุมฺโมจยาติ  
สตฺตา เอว วา เอตสฺมา ภวสาตวตฺถุโต โมเจตุ ทุกฺขา ฯ   
        ทุรุทฺธราติ  [๖] อุทฺธริตุ ทุกฺขา ฯ ทุสฺสมุทฺธราติ สมนฺตโต  
ฉินฺนตเฏ นรกาวาเฏ (๗) ปติโต วิย อุทฺธ กตฺวา อุทฺธริตุ ทุกฺขา ฯ 
ทุพฺพุฏาปนาติ  (๘) อุฏาเปตุ ทุกฺขา ฯ ทุสฺสมุฏาปนาติ   
# ๑. ม. สาตพนฺธา ฯ เป ฯ  วิพนฺธาติ มูลปท ฯ  ๒. สี. ม. วิพนฺธาติ ฯ 
# ๓. ส.ี ธาริตวารโก ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ  ๖. สี. เอตฺถนฺตเร สาตวตฺถุโตติ 
ทิสฺสติ ฯ  ม. ทุทฺธราติ ฯ  ๗. ส.ี ม. นรกาวาเต ฯ  ๘. ม. ทุพฺพุฏาปยาติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 148 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  148 
 
สุขุมอตฺตภาว  ปวิย  ปติฏาปน  วิย อุสฺสาเปตุ อติวิย ทุกฺขา ฯ 
เต  อตฺตนา  ปลิปปลิปนนฺาติ  คมฺภีรกทฺทเม  ยาว  สีสโต  นิมุคฺคาฯ 
น สกฺโกนฺติ ฯ ปร  ปลิปปลิปนฺน  อุทฺธริตุนฺติ  อปร  ตเถว  
นิมุคฺค  หตฺเถ  วา  สีเส  วา คเหตฺวา  อุทฺธริตฺวา  ถเล  ปติฏาเปตุ  
น  สกโฺกนฺติ ฯ   
        โส  วต  จุนฺทาติ  โสติ วตฺตพฺพาการปุคฺคลนิทฺเทโส ฯ  
ตสฺส  โยติ  อิม อุทฺเทสวจน อาหริตฺวา โย อตฺตนา ปลิปปลิปนฺโน 
จ  โส  วต  จุนฺท ปร ปลิปปลิปนฺน อุทฺธริสฺสตีติ ฯ เอว เสสปเทสุ  
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปลิปปลิปนฺโนติ  คมฺภีรกทฺทเม นิมุคฺโค  
วุจฺจติ ฯ ยถา จุนฺท โกจิ  ปรุิโส ยาว สีสโต (๔) คมฺภีรกทฺทเม  
นิมุคฺโค ปรมฺป ตเถว นิมุคฺค หตฺเถ วา สีเส  วา  คเหตฺวา  
อุทฺธริสฺสตีติ  เนต าน วิชฺชตีติ ฯ น หิ ต การณมตฺถิ เยน โส  
ต อุทฺธริตฺวา ถเล ปติฏาเปยฺยาติ ฯ 
        อทนฺโต อวินีโต อปรินิพฺพุโตติ เอตฺถ ปน อนิพฺพิเสวนตาย  
อทนฺโต อสิกฺขิตวินยตาย  อวินีโต อนิพฺพุตกิเลสตาย อปรินิพฺพุโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  โส  ตาทิโส  ปร  ทเมสฺสติ  นิพฺพิเสวน  กริสฺสติ  
วิเนสฺสติ  ติสฺโส  สกิฺขา  สิกฺขาเปสฺสติ ฯ  ปรินิพฺพาเปสฺสติ  ตสฺส 
กิเลเส นิพฺพาเปสฺสติ ฯ  นตฺถ ฺโ  โกจีติ  อ ฺโ  โกจิ  ปุคฺคโล  
โมเจตุ สมตฺโถ นตฺถิ ฯ สเกน ถาเมนาติ  อตฺตโน  าณถาเมน ฯ  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. สี. นาสิกคฺคา ฯ  ต สุนทร ฯ  ตถาหิ 
ตาวนิมุคฺโค ปุคฺคโล ปุคฺคโล ชีวิต สกโฺกติ ยาว สีสโต ปน กถ ชีวิสฺสติ ฯ  
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พเลนาติ  าณพเลน ฯ  วีริเยนาติ าณสมฺปยุตฺตเจตสิก- 
วีริเยน ฯ  ปรุสิปรกฺกเมนาติ ปร ปร าน อกฺกมเนน มหนฺต- 
วีริเยน ฯ   
        นาห  สหิสฺสามีติ  (๑) อห  น สหิสฺสามิ น สกโฺกมิ น  
วายมิสฺสามีติ วุตฺต โหติ ฯ ปโมจนายาติ ปโมเจตุ ฯ กถกถินฺติ  
สกงฺข ฯ โธตกาติ อาลปน ฯ        ตเรสีติ ตเรยฺยาสิ ฯ   
                อตฺตนา (๒) กต ปาป          อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ   
                อตฺตนา อกต ปาป          อตฺตนาว วิสุชฺฌติ   
                สทฺุธิ (๓) อสุทธฺิ ปจฺจตฺต          นา ฺโ อ ฺ วิโสธเยติ  
        เอตฺถายมตฺโถ  เยน  อตฺตนา  อกุสลกมฺม  กต  
โหติ  โส  จตูสุ  อปาเยสุ ทุกฺข อนุภวนฺโต  อตฺตนาว   
สงฺกิลิสฺสติ ฯ  เยน  ปน  อตฺตนา  อกต  ปาป  โส สุคติ ฺเจว  
อคติ ฺจ  คจฺฉนฺโต  อตฺตนาว  วิสุชฺฌติ ฯ กุสลกมฺมสงฺขาตา  
สุทฺธิ อกุสลกมฺมสงฺขาตา จ  อสุทฺธิ  ปจฺจตฺต  การกสตฺตาน  
อตฺตนิเยว  วิปจฺจติ ฯ  อ ฺโ  ปุคฺคโล  อ ฺ ปุคฺคล น วิโสธเย 
เนว วิโสเธติ ฯ  เนว  กิเลเสตีติ น  วิโสเธตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  
        ติฏเตว  นิพฺพานนฺติ  อมตมหานิพฺพาน  ติฏติเยว ฯ   
นิพฺพานคามิมคฺโคติ ปุพฺพภาควิปสฺสนาโต  ปฏาย  อริยมคฺโค ฯ 
ติฏามห  สมาทเปตาติ  อห  คณฺหาเปตา  ปติฏาเปตา  ปติฏามิ (๔) ฯ 
# ๑. สฺยา. สมิสฺสามีติ ฯ  ๒. ม. อตฺตนา หิ  ๓. ม. สทฺุธี ฯ 
# ๔. ม. ติฏามิ ฯ  
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เอว  โอวทิยมานา  เอว  อนุสาสิยมานาติ  มยา  เอว  โอวทิยมานา   
เอว  อนุสาสิยมานา ฯ  เอตฺถ  อุปฺปนฺเน  วตฺถุสฺม ึ วทนฺโต   
โอวทติ นาม  อนุปฺปนฺเน  วตฺถุสฺมึ  อนุสาสนฺโต  อยโสป เต 
ภวิสฺสตีติอาทิวเสน อนาคต ทสฺเสนฺโต  อนุสาสติ  นาม ฯ    
สมฺมุขา  วทนฺโตป  โอวทติ  นาม  ปรมฺมุขา ทูต (๑) สาสน  วา  
เปเสนฺโต  อนุสาสติ  นาม ฯ   สก ึ วทนฺโตป  โอวทติ  นาม ฯ 
ปุนปฺปุน  วทนฺโต  อนุสาสติ  นาม ฯ   โอวทนฺโตเอว  วา  อนุสาสติ   
นาม ฯ   อปฺเปกจฺเจติ  อป  เอกจฺเจ  เอเกติ  อตฺโถ ฯ   
อจฺจนฺตนิฏ นิพฺพาน อาราเธนฺตีติ ขยวยสงฺขาต อนฺต   
อตีตนฺติ  อจฺจนฺต  อจฺจนฺต ฺจ  ต  สพฺพสงฺขาราน  
อปฺปวตฺติฏานตฺตา นิฏ ฺจาติ อจฺจนฺตนิฏ เอกนฺต- 
นิฏนฺติ (๒) อตฺโถ ฯ ต อจฺจนฺตนิฏ นิพฺพาน อาราเธนฺติ  
สมฺปาเทนฺติ ฯ นาราเธนฺตีติ น สมฺปาเทนฺติ ฯ  น  
ปฏลิภนฺตีติ อตฺโถ ฯ เอตฺถ กฺยาหนฺติ  เอเตสุ  กึ  อห 
กึ  กโรมีติ อตฺโถ ฯ มคฺคกฺขายีติ ปฏิปทามคฺคกฺขายี ฯ  
อาจิกฺขตีติ  กเถติ ฯ  อตฺตนา  ปฏิปชฺชมานา  มุ ฺเจยฺยุนฺติ  
ปฏิปชชฺนฺตา  สย  (๓) มุ ฺเจยฺยุ ฯ   
        อตีต  อุปาทายาติ  อตีต  ปฏิจฺจ ฯ  กถ  ปุเร  (๔)  อเปกฺข  
กโรตีติ เกน ปกาเรน อิกฺข  โอโลกน  กโรติ ฯ  เอวรูโป อโหสินฺติ 
# ๑. ม. ทูตสาสน ฯ  ๒. ม. เอกนฺตนิฏ สติตนิฏนฺติ ฯ  ๓. ม. มย ฯ 
# ๔. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ทีฆรสฺสอณุกถูลาทิวเสน เอวชาติโก เอวรูโป  อภวึ ฯ  ตตฺถ  
นนฺทึ  สมนนฺาเนตีติ (๑) ตสฺมึ  รูปารมฺมเณ  ตณฺห  สมฺมา อานยติ  
อุปเนติ ฯ เวทนาทีสุป เอเสว นโย ฯ  อิติ  เม  จกฺขูติ  อาทโย  
วตฺถุอารมฺมณวเสน  ตณฺหุปฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห ฯ อิติ  
รูปาติ  (๒)  เอวรูปา  อิติ ฯ  ตตฺถ  ฉนทฺราคปฏิพทฺธนฺติ  เตสุ  
จกฺขุรูเปสุ ทุพฺพลสงฺขาโต  ฉนฺโท  จ  พลวสงฺขาโต  ราโค จ เตน  
ฉนฺทราเคน ปฏิพทฺธ อลลฺีน ฯ  วิ ฺาณนฺติ  ชวนจิตฺต ฯ  
ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา  วิ ฺาณสฺสาติ ตสฺส ชวนจิตฺตสฺส (๓)  
ฉนฺทราเคน  พทฺธภาวา ฯ  ตทภินนฺทตีติ  ต  อารมฺมณ  
ตณฺหาวเสน  อภินนฺทติ ฯ ตณฺหาวเสเนว ต อภินนฺทนฺโต ฯ (๔)   
ยานิสฺส  ตานีติ  ยานิ  อสฺส  ตานิ ฯ  ปุพฺเพติ  อตีเต ฯ  สทฺธินติฺ  
เอกโต ฯ หสิตลปตกีฬิตานีติ  ทนฺตวิทสาทิหสิตานิ [๕] วจีเภท  
กตฺวา  ลปตานิ  จ กายขิฑฺฑาทิกีฬิตานิ  จ ฯ  ตทสฺสาเทตีติ ต  
อสฺสาทยติ อสฺสาท วินฺทติ สาทิยติ ฯ ต นิกาเมตีติ ต นิกามยติ  
ปจฺจาสึสติ ฯ วิตฺตึ อาปชฺชตีติ ตุฏ ึ ปาปุณาติ ฯ   
        สิยนฺติ  ภเวยฺย ฯ  อปปฺฏิลทฺธสฺส  ปฏิลาภายาติ  อปฺปตฺตสฺส 
ปาปุณนตฺถาย ฯ จิตฺต ปณิทหตีติ จิตฺต เปติ ฯ เจตโส 
ปณิธานปจฺจยาติ จิตฺตสฺส ปนการณา ฯ          สีเลน  วาติ   
# ๑. สฺยา. สมนฺวาคเมติ ฯ  ๒. ม. รูปาตีติ ฯ  ๓. ม. ชวนวิ ิาณสฺส ฯ 
# ๔. ม. ตณฺหาวเสเนว ต อภินนฺทนฺโตติ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร  
จสทฺโท  อตฺถิ ฯ  
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ป ฺจสีลาทิสีเลน  วา ฯ  วตฺเตน  วาติ  ธุตงฺคสมาทาเนน  วา ฯ   
ตเปน  วาติ  วีริยสมาทาเนน  วา ฯ  พฺรหฺมจริเยน  วาติ  เมถุน- 
วิรติยา  วา ฯ เทโว  วาติ มหานุภาโว เทวราชา วา ฯ เทว ฺตโร 
วาติ เตส อ ฺตโร วา ฯ  ชปฺปนฺตาติ  คุณวเสน  กเถนฺตา ฯ 
ปชปฺปนฺตาติ  ปกาเรน  กเถนฺตา ฯ  อภิชปฺปนฺตาติ วิเสเสน  
กเถนฺตา อุปสคฺควเสน วา วฑฺฒิต ฯ   
        เอว  ปมคาถาย  ทูเร  วิเวกา  [๑] หิ  ตถาวิโธติ สาเธตฺวา  
ทุติยคาถาย  จ  ตถาวิธาน  ธมฺมต  (๒) อาวิกตฺวา  อิทานิ  เตส   
ปาปกมฺมกรณ  (๓)  อาวิกโรนฺโต  กาเมสุ คิทฺธาติ คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เต  สตฺตา  กาเมสุ  ปรโิภคตณฺหาย  คิทฺธา  
ปริเยสนาทิมนุยุตฺตตฺตา ปสุตา  สมฺโมหมาปนฺนตฺตา  ปมูฬฺหา  
อวคมนตาย  มจฺฉริยตาย  พุทฺธาทีน  วจน  อนาทิยนตาย  (๔)  จ  อวทานิยา  
กายวิสมาทิมฺหิ  วิสเม  นิวิฏา  อนฺตกาเล มรณทุกฺขูปนีตา กึสุ  
ภวิสฺสาม อิโต จุตาเสติ ปริเทวยนฺตีติ ฯ   
        คิทฺธาติ  กามราเคน  คิทฺธา ฯ  คธิตาติ  สงฺกปฺปราเคน   
ปจฺจาสึสมานา  หุตฺวา  คธิตา ฯ  มุจฺฉิตาติ  กามตณฺหาย   
มุจฺฉาปเรตา ฯ  อชโฺฌปนนฺาติ  กามนนฺทิยา  อธิโอปนฺนา  (๕) 
อชฺโฌตฺถฏา ฯ ลคฺคาติ กามสิเนเหน อลฺลีนา ฯ ลคฺคิตาติ  
กามปริฬาเหน  เอกีภูตา ฯ  ปลิพุทฺธาติ  กามส ฺาย  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ชปฺปต ฯ  
# ๓. ส.ีปาปการณ ฯ  ม. ปาปก มรณ ฯ  ๔. ม. อนาทิยตาย ฯ  
# ๕. ม. อิธโอสนฺนา ฯ  
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อาวฏฏิตา ฯ  อถ  วา  ทฏิ ิทสฺสเน (๑)  คิทฺธา ฯ อภิณฺหทสฺสเน  
คธิตา ฯ  สสคฺคกิริยสฺมึ  มุจฺฉิตา ฯ  วิสฺสาสกิริยสฺมึ อชฺโฌปนนฺา   
สิเนหวล ฺชสฺมึ  ลคฺคา ฯ  ทฺวยนฺทฺวยสมาปตฺติมฺหิ  ลคฺคิตา  
อปราปร  อมุ ฺจมานา หุตฺวาว ปลิพุทฺธาติ เอวเมเก  
วณฺณยนฺติ ฯ   
        เอสนฺตีติ  ปจฺจาสึสนฺติ ฯ  คเวสนฺตีติ  มคฺคยนฺติ ฯ   
ปริเยสนฺตีติ  สพฺพากาเรน อิจฺฉนฺติ  ปตฺเถนฺติ ฯ  อถวา  
ทิฏารมฺมเณ  สุภาสุภ  อตฺถิ นตฺถีติ เอสนฺติ ฯ สุภาสุภารมฺมเณ  
ปจฺจกฺข  กตฺวา  วล ฺชนตฺถาย  ปย กโรนฺตา คเวสนฺติ ฯ 
จิตฺตวเสน เอสนฺติ ฯ  สโยควเสน  (๒)  คเวสนฺติ ฯ กรณวเสน  
ปริเยสนฺติ ฯ เต ทุวิเธ กาเม ปฏิจฺจ  โอตริตฺวา  จรนฺตีติ  ตจฺจริตา ฯ 
เตว (๓) กาเม พหุล เยภุยฺเยน วฑฺเฒนฺติ ปวตฺตยนฺตีติ ตพฺพหุลา ฯ  
เตว  กาเม  ครุกตฺวา  ทหนฺตีติ (๔) ตคฺครุกา ฯ เตสุ กาเมสุ นินฺนา  
นมิตา หุตฺวา  วสนฺตีติ  ตนฺนินฺนา ฯ  เตสุ  กาเมสุ ภตฺติมา (๕)  
หุตฺวา วสนฺตีติ ตปฺโปณา ฯ เตสุ  กาเมสุ  อวลมฺพิตา  หุตฺวา  
เตสุเยว  นมิตา  วสนฺตีติ  ตปฺปพฺภารา ฯ  เตสุ กาเมสุ  อวตฺถริตฺวา 
มุจฺฉาปเรตปฺปสงฺคา หุตฺวา จรนฺตีติ (๖) ตทธิมุตฺตา ฯ เตว  
กาเม อธิปตึ  เชฏ  กตฺวา  จรนฺตีติ  (๗) ตทาธิปเตยฺยา ฯ อถวา  
อารมฺมณสฺส อิฏภาเวน ตจฺจริตา ฯ  อารมฺมณสฺส  กนฺตภาเวน  
# ๑. ม. ทฏิ ิทสฺสาเน ฯ  ๒. ม. ปโยควเสน ฯ  ๓. ม. เต จ ฯ 
# ๔. ม. รหนตีฺติ ฯ  ๕. ม. คตฺติมา ฯ  สนฺนินฺนา ฯ  ๖. ม. วทนฺตีติ ฯ 
# ๗. ม. วทนฺตีติ ฯ  วสนฺตีติ ฯ  
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ตพฺพหุลา ฯ  อารมฺมณสฺส  มนาปภาเวน  ตคฺครุกา ฯ  อารมฺมณสฺส  
ปยภาเวน  ตนฺนินฺนา ฯ  อารมฺมณสฺส  กามูปส ฺหิตภาเวน   
ตปฺโปณา ฯ  อารมฺมณสฺส  รชนียภาเวน  ตปฺปพฺภารา  
อารมฺมณสฺส  มุจฺฉนียภาเวน  ตทธิมุตฺตา ฯ อารมฺมณสฺส  
พนฺธนียภาเวน ตทาธิปเตยฺยาติ เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ   
รูเป  ปริเยสนฺตีติอาทีสุ  ปริเยสนฺตีติ  อลทฺธสฺส  ลาภาย  
เอสนวเสน ฯ  ปฏิลภนฺตีติ  หตฺถคตวเสน ฯ  ปริภุ ฺชนฺตีติ   
วล ฺชนวเสน  วุตฺตนฺติ  าตพฺพ ฯ กลห วิวาท   
กโรตีติ  กลหการโม ฯ   ตสฺมึ นิยุตฺโตติ กลหปฺปสโุต ฯ  
กมฺมการกาทีสุป เอเสว นโย ฯ  โคจเร  จรนฺโตติ   
เวสิยาทิโคจเร (๑) สติปฏานาทิโคจเร วา จรมาโน ฯ 
เตสุ  นิยุตฺโต  โคจรปฺปสโุต ฯ  อารมฺมณูปนิชฺฌานวเสน 
ฌาน  อสฺส  อตฺถีติ  ฌายี ฯ ตสฺมึ นิยุตฺโต  
ฌานปฺปสุโต ฯ   
        อวคจฺฉนฺตีติ (๒) อปาย  คจฺฉนฺติ ฯ  มจฺฉริโนติ  สกสมฺปตฺติ- 
นิคูหโิน (๓)  ฯ  วจนนฺติ กถน ฯ  พฺยปถนฺติ  วากฺยปถ ฯ  
เทสนนฺติ วิสฺสชฺชโนวาท ฯ อนุสิฏ ินฺติ อนุสาสนึ ฯ น  
อาทิยนฺตีติ  น คณฺหนฺติ น ครุกโรนฺติ ฯ น อลฺลียนตีฺติป  
ปาโ (๔) โสเยว อตฺโถ ฯ  
# ๑. ม. เวสิยาทิโคจเร ฯ  ๒. ม. อวคจฺฉนฺตีติ ฯ  ๓. สี. สกสมฺปตฺตึ 
นิคุหิโน ฯ  ม. สกสมฺปตฺตึ นิคุหนฺตา ฯ  ๔. ม. น ปฏิสฺสนฺตีติ วา ปาโ ฯ  
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วตฺถุโต  (๑)  มจฺฉริยทสฺสนตฺถ  ป ฺจ  มจฺฉริยานิ อาวาส- 
มจฺฉริยนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ อาวาเส มจฺฉริย อาวาสมจฺฉริย ฯ 
เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ  อาวาโส  นาม  สกลาราโมป   
ปริเวณมฺป เอโกวรโกป รตฺติฏานาทีนิป ฯ ยตฺถ (๒)  สุข  
วสนฺติ  ปจฺจเย  ลภนฺติ  เอโส (๓)  อาวาโสติ  เวทิตพฺโพ ฯ เอโก 
ภิกฺขุ  วตฺตสมฺปนฺนสฺเสว  เปสลสฺส  ภิกฺขุโน  ตตฺถ  อาคมน  น  อิจฺฉติ  
อาคโตป ขิปฺป คจฺฉตูติ  จินฺเตติ  อิท  อาวาสมจฺฉริย  นาม ฯ  
ภณฺฑนการกาทีน  ปน  ตตฺถ วาส อนิจฺฉโต อาวาสมจฺฉริย (๔)  น 
โหติ ฯ  กุลนฺติ  อุปฏากกุลมฺป  าติกุลมฺป ฯ  ตตฺถ  อ ฺสฺส  
อุปสงฺกมน  อนิจฺฉโต กุลมจฺฉริย  โหติ ฯ  ปาปปุคฺคลสฺส  ปน   
อุปสงฺกมน  อนิจฺฉโตป  มจฺฉริย  นาม  น โหติ ฯ  โส  หิ  เตส   
ปสาทเภทาย  ปฏิปชชฺติ ฯ  ปสาท  รกฺขิตุ  สมตฺถสฺเสว  ปน   
ภิกฺขุโน ตตฺถ อุปสงฺกมน อนิจฺฉโต มจฺฉริย นาม โหติ ฯ  ลาโภติ  
จตุปจฺจยลาโภว ฯ  ต  อ ฺสฺมึ  สีลวนฺเต  ลภนฺเตเยว  มา  ลภตูติ   
จินฺเตนฺตสฺส  ลาภมจฺฉริย  โหติ ฯ  โย  ปน  สทฺธาเทยฺย  วินิปาเตติ  
อปริโภคทุปฺปริโภคาทิวเสน  วินาเสติ  ปูติภาว  คจฺฉนฺตมฺป 
อ ฺสฺส น เทติ ต ทิสฺวา  สเจ  อิม  เอส  น  ลเภยฺย  อ ฺโ สีลวา  
ลเภยฺย ปริโภค คจฺเฉยฺยาติ  จินฺเตนฺตสฺส มจฺฉริย นาม นตฺถิ ฯ   
# ๑. ส.ี อตฺถโต ฯ  ๒. ม. เตสุ วสนฺตา ฯ  ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. อาวาสมจฺฉริย นาม ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 156 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  156 
 
วณฺโณ  นาม  สรรีวณฺโณป  คุณวณฺโณป ฯ  ตตฺถ  สรีรวณฺณมจฺฉรี  (๑) 
ปโร  ปาสาทิโก  รูปวาติ  วุตฺเต (๒)  ต  น  กเถตุกาโม  โหติ ฯ  คุณวณฺณ- 
มจฺฉรี  ปรสสฺ  สีเลน ธุตงฺเคน ปฏิปทาย อาจาเรน วณฺณ น  
กเถตุกาโม โหติ ฯ  ธมฺโมติ  ปริยตฺติธมฺโม  จ  ปฏิเวธธมฺโม  จ ฯ 
ตตฺถ  อริยสาวกา  ปฏิเวธธมฺม  น  มจฺฉรายนฺติ  อตฺตนา  ปฏิวิทธฺ- 
ธมฺเม  สเทวกสฺส  โลกสสฺ  ปฏิเวธ  อิจฺฉนฺติ ฯ ตมฺปน  ปฏิเวธ ปเร (๓) 
ชานนฺตูติ อิจฺฉนฺติ ตนฺติธมฺเมเยว ปน ธมฺมมจฺฉริย นาม  
โหติ ฯ  เตน  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ย  คุฬฺห  คนฺถ  วา  กถามคฺค   
วา  ชานาติ  ต  อ ฺเ  น  ชานาเปตุกาโม  โหติ ฯ  โย  ปน ปุคฺคล  
อุปปริกฺขิตฺวา ธมฺมานุคฺคเหน ธมฺม  วา  อุปปริกฺขิตฺวา  ปุคฺคลา- 
นุคฺคเหน  น  เทติ  อย  ธมมฺมจฺฉรี  นาม  น โหติ ฯ  ตตฺถ  เอกจฺโจ  
ปุคฺคโล โลโภ โหติ กาเลน สมโณ โหติ กาเลน พฺราหฺมโณ  กาเลน  
นิคณฺโ ฯ  โย  ห ิ ภิกฺขุ  อย  ปุคฺคโล  ปเวณิอาคต  ตนฺตึ สณฺห  
สุขุม ธมฺมนฺตร  ภินฺทิตฺวา  อาลุเฬสฺสตีติ  น  เทติ  อย  ปุคฺคล   
อุปปริกฺขิตฺวา ธมฺมานุคฺคเหน  น  เทติ  นาม ฯ   โย  ปน  อย ธมฺโม  
สโณฺห สุขุโม สจาย ปุคฺคโล  คณฺหิสฺสติ  อ ฺ  พฺยากริตฺวา   
อตฺตาน  อาวิกตฺวา  นสฺสิสฺสตีติ น เทติ อย ธมฺม  อุปปริกฺขิตฺวา  
ปุคฺคลานุคฺคเหน  น  เทติ  นาม ฯ   โย  ปน  สจาย  อิม ธมฺม  
คณฺหิสฺสติ  อมฺหาก  สมย  ภินฺทิตุ  สมตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  น  เทติ อย  
# ๑. ม. สรีรวณฺเณ ฯ  ๒. ม. วุตฺเต ต น กเถตุกาโม ฯ  ๓. ม. ปเร น  
ชานนฺตูติ  น. อิจฺฉนฺติ ฯ  
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ธมฺมมจฺฉรีเยว นาม (๑) ฯ  
        อิเมสุ  ป ฺจสุ  มจฺฉริเยสุ  อาวาสมจฺฉริเยน  ตาว  ยกฺโข  วา  
เปโต  วา  หตฺุวา  ตสฺเสว  อาวาสสฺส สงฺการ สีเสน อุกฺขิปตฺวา  
วิจรติ ฯ กุลมจฺฉริเยน ตสฺมึ กเล  อ ฺเส  ทานมานนาทีนิ   
กโรนฺเต  ทิสวฺา ภินฺน วติท กุล มมาติ จินฺตยโต โลหิตมฺป  มุขโต 
อุคฺคจฺฉติ  กุจฺฉิวิเรจนมฺป  โหติ  อนฺตานิป ขณฺฑาขณฺฑานิ หุตฺวา  
นิกฺขมนฺติ ฯ  ลาภมจฺฉริเยน  สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา สนฺตเก 
ลาเภ มจฺฉรายิตฺวา ปุคฺคลิกปริโภค  วิย  ปริภุ ฺชิตฺวา  ยกฺโข  วา  
เปโต  วา  มหาอชคโร  วา  หุตฺวา นิพฺพตฺตติ ฯ  สรรีวณฺณ- 
คุณวณฺณมจฺฉเรน  ปน  ปริยตฺติธมฺมมจฺเฉเรน (๒)  จ  อตฺตโนว วณฺณ  
วณฺเณติ  ปเรส  น  (๓) วณฺเณติ กึวณฺโณ (๔) เอโสติ  ต ต โทส วทนฺโต  
ปริยตฺติ ฺจ (๕) กสฺสจิ กิ ฺจิ อเทนฺโต ทุพฺพณฺโณ เจว เอฬมูโค จ  
โหติ ฯ อป  จ  อาวาสมจฺฉริเยน  โลหเคเห  ปจฺจติ  กุลมจฺฉริเยน  
อปฺปลาโภ  โหติ  ลาภมจฺฉริเยน  คูถนริเย  นิพฺพตฺตติ   
วณฺณมจฺฉริเยน  ภเว  (๖)  นิพฺพตฺตสฺส วณฺโณ นาม น โหติ ฯ 
ธมฺมมจฺฉริเยน กุกฺกฬุนิรเย นิพฺพตฺตติ (๗) ฯ  
        มจฺฉรายนกวเสน  มจฺฉริย ฯ  มจฺฉรายนากาโร   
มจฺฉรายนา ฯ  มจฺเฉเรน  อยิตสฺส  มจฺเฉรสมงฺคิโน  ภาโว 
# ๑. ม. ธมฺมจฺฉรี นาม โหติ ฯ  ๒. ม. ปริยติติธมฺมมจฺฉริเยน ฯ 
# ๓. ม. นสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. ก ึวณฺโณ ฯ  ๕. ม. ปริยตฺติธมฺม ฺจ ฯ 
# ๖. ม. ภเว ฯ  ๗. ม. นิพฺพตฺตตีติ ฯ  
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มจฺฉรายิตตฺต ฯ  มยฺหเมว  โหนฺตุ มา อ ฺสฺสาติ สพฺพาป  
อตฺตโน  สมปฺตฺติโย  พฺยาเปตุ  น  อิจฺฉตีติ วิวิจฺโฉ วิวิจฺฉสฺส ภาโว  
เววิจฺฉ มุทุมจฺฉริยสฺเสต  นาม ฯ  กทรโิย  วุจฺจติ  อนริโย ฯ 
ตสฺส  ภาโว  กทริย ถทฺธมจฺฉริยสฺเสต  นาม ฯ  เตน  หิ   
สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ปรมฺป  ปเรส  ททมาน นิวาเรติ ฯ วุตฺตมฺป  
เจต   
                กทริโย ปาปสงฺกปฺโป                  มิจฺฉาทิฏ ิอนาทโร   
                ททมาน นิวาเรติ                          ยาจมานาน โภชนนฺติ ฯ  
        ยาจเก  ทิสฺวา  กฏกภาเวน  จิตฺต  อ ฺจติ  สงฺโกเจตีติ  
กฏก ฺจุโก ตสฺส ภาโว กฏก ฺจุกตา ฯ  (๑)  อปโร  นโย   
กฏก  วุจฺจติ กฏจฺฉุคฺคาโห ฯ สมติตฺติกปุณฺณาย หิ  อุกฺขลิยา  
ภตฺต  คณฺหนฺโต  สพฺพโต  ภาเคน  สงฺกุฏิเกน  (๒)  ภตฺตกฏจฺฉุนา (๓)  
คณฺหาติ  ปูเรตฺวา คเหตุ น สกฺโกติ เอว มจฺฉริปุคฺคลสฺส  
จิตฺต สงฺกุจติ ตสฺมึ สงฺกุจิเต  กาโยปสสฺ  ตเถว  สงฺกุจติ  ปฏิกฏุติ  
ปฏินิวฏฏติ (๔) น สมฺปสารียตีติ มจฺเฉร กฏก ฺจุกตาติ วุตฺต ฯ   
        อคฺคหิตตฺต  จิตฺตสฺสาติ  ปเรส  อุปการกรเณ  ทานาทินา  อากาเรน  
ยถา  น  สมปฺสารียติ  เอว  อาวริตฺวา  คหิตภาโว  จิตฺตสฺส ฯ   
ยสฺมา ปน มจฺฉรี ปุคฺคโล อตฺตโน  สนตฺก  ปเรส  อทาตุกาโม 
โหติ  ปรสนตฺก  คณฺหิตุกาโม ฯ   ตสฺมา  อิท มจฺฉริย มยฺหเมว โหตุ  
# ๑. ม. กฏก ฺจุกตา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. สี. สงฺกุจิเตน ฯ  ม. สงฺกูฏิเตน ฯ 
# ๓. ม. อคฺคกฏจฺฉุนา ฯ  ๔. ม. ปฏินิวฏฏติ ฯ  
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มา อ ฺสฺสาติ ปวตฺติวเสนสฺส อตฺตสมฺปตฺตินิคูหนลกฺขณตา  
ปรสมฺปตฺติคฺคหณลกฺขณตา จ เวทิตพฺพา ฯ   
        ขนฺธมจฺฉริยมฺป  มจฺฉริยนฺติ  อตฺตโน  ป ฺจกฺขนฺธสงฺขาต  
อุปปตฺติภว อ ฺเหิ อสาธารณ  มจฺฉริย  มยฺหเมว โหตุ มา  
อ ฺสฺสาติ ปวตฺต มจฺฉริย ขนฺธมจฺฉริย นาม ฯ   ธาตุอายตน- 
มจฺฉริเยสุป  เอเสว  นโย ฯ  คาโหติ  คาหนิจฺฉยวเสน  คหณ ฯ   
อวท ฺ ุตายาติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธานมฺป  กถิต  อชานนภาเวน ฯ  
ยาจกาน  อททมาโน  หิ เตหิ กถิต น ชานาติ นาม ฯ  ชนา  
ปมตฺตาติ สติวิปฺปวาสา ชนา ฯ  
        วจนนฺติ สงฺเขปกถน ฯ  พฺยปถนฺติ  (๑)  วิตฺถารวจน ฯ  
เทสนนฺติ  อุปม  ทสฺเสตฺวา  อตฺถสนฺทสฺสนวจน ฯ อนุสิฏ ินฺติ   
ปุนปฺปุน  สลฺลกฺขาปนวจน ฯ  (๒)  อถ  วา ทสฺเสตฺวา กถน  
วจน นาม ฯ   คณฺหาเปตฺวา  กถน  พฺยปถ  นาม ฯ   อตฺถ   
ทสฺเสตฺวา  (๓)  กถน เทสน นาม ฯ   ปทโต  ทสฺเสตฺวา  (๔)  กถน   
อนุสิฏ ิ  นาม ฯ   อถวา ปริตฺตาสทุกฺข (๕)  นาเสตฺวา กถน  
วจน  นาม ฯ   ปรฬิาหทุกขฺ  นาเสตฺวา  กถน  พฺยปถ นาม ฯ    
อปายทุกฺข นาเสตฺวา กถน เทสน  นาม ฯ   ภวทุกฺข  นาเสตฺวา 
กถน  อนุสิฏ ิ  นาม ฯ   อถ วา ทุกฺขสจฺจปริ ฺาปฏิเวธยุตฺต   
วจน ฯ  สมุทยสจฺจปหานปฏิเวธยุตฺต  พฺยปถ ฯ  นิโรธสจฺจสจฺฉิกิริย-  
# ๑. ม. พฺยปปฺถนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. สลกฺขาปนวจน ฯ  
# ๓. ม. โตเสตฺวา ฯ  ๔. ม. ปทสฺเสตฺวา ฯ  ๕. ม. สรีรตาปนทุกฺข ฯ  
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ปฏิเวธยุตฺต  เทสน ฯ มคฺคสจฺจภาวนาปฏิเวธยุตฺต อนุสิฏ ีติ  
เอวมาทินา นเยน เอเก วณฺณยนฺติ ฯ   
        น  สุสสฺุสนฺตีติ  น  สุณนฺติ ฯ  น  โสต  โอทหนฺตีติ  สวนตฺถ   
กณฺณโสต น  เปนฺติ ฯ  น  อ ฺา  จิตฺต  อุปฏเปนฺตีติ  
ชานนตฺถ จิตฺต น ปติฏเปนฺติ (๑) ฯ  อนสฺสวาติ  โอวาท   
อสุณมานา ฯ  อวจนกราติ  สุณมานาป  วจน  น  กโรนฺตีติ   
อวจนกรา ฯ  ปฏิโลมวุตฺติโนติ  ปฏาณี  (๒) หุตฺวา ปวตฺตนกา ฯ  
อ ฺเเนว มุข  กโรนฺตีติ   กโรนฺตาป  มุข   น   เทนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  วิสเมติ  กายสุจริตาทิสมฺมตสฺส  สมสฺส  
ปฏิปกฺขตฺตา  วิสม  ตสฺม ึ วิสเม ฯ  นิวิฏาติ  ปวิฏา   
ปวิฏา  ทุนฺนีหรา ฯ  กายกมฺเมติ  กายโต  ปวตฺเต   
กาเยน วา ปวตฺเตร กายกมฺเม ฯ  วจีกมฺมาทีสุป เอเสว  
นโย ฯ  ตตฺถ  กายกมฺมวจีกมฺมมโนกมมฺานิ  ทุจฺจริตวเสน 
วิภตฺตานิ ฯ  ปาณาติปาตาทโย ทสอกสุลกมฺมปถวเสน 
วิภตฺตาติ  าตพฺพ ฯ อย  ตาเวตฺถ สาธารณ- 
ปทวณฺณนา ฯ 
        อสาธารเณสุ ปน ปาณสฺส อติปาโต ปาณาติปาโต ฯ 
ปาณวโธ ปาณฆาโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปาโณติ  เจตฺถ  โวหารโต 
สตฺโต  ปรมตฺถโต  ชีวิตินฺทฺริย ฯ ตสฺมึ ปน  ปาเณ  ปาณส ฺ ิโน 
ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกอุปกฺกมสมุฏาปกา  กายวจีทฺวาราน  
# ๑. ม. น ปติฏเปนฺติ ฯ  ๒. สี. ปฏโิลมานิ ฯ  ม. ปฏาณี ฯ  
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อ ฺตรทฺวารปฺปวตฺตา  วธกเจตนา  ปาณาติปาโต ฯ  โส  
คุณวิรหิเตสุ  ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ ขุทฺทเก ปาเณ อปฺปสาวชฺโช  
มหาสรีเร มหาสาวชฺโช ฯ กสฺมา ปโยคมหนฺตตาย ฯ   
ปโยคสมตฺเตป  วตฺถุมหนฺตตาย ฯ คุณวนฺเตสุ มนุสฺสาทีสุ  
อปฺปคุเณ ปาเณ อปฺปสาวชฺโช มหาคุเณ  มหาสาวชฺโช ฯ  
สรีรคุณาน  ปน สมภาเว สติ กิเลสาน อุปกฺกมาน ฺจ มุทุตาย   
อปฺปสาวชฺโช ติพฺพตาย มหาสาวชฺโชติ เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺส  
ป ฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  ปาโณ  ปาณส ฺ ิตา  วธกจิตฺต  อุปกฺกโม   
เตน  มรณนติฺ ฯ  ฉปฺปโยคา  สาหตฺถิโก  อาณตฺติโก  นิสฺสคฺคิโย   
ถาวโร วิชชฺามโย  อิทฺธิมโยติ ฯ  อิมสมฺึ  ปนตฺเถ  วิตฺถาริยมาเน  
อติปป ฺโจ  โหติ  ตสฺมา  น  น วิตฺถาเรสฺสาม.   อ ฺ ฺจ   
เอวรูป  อตฺถิเกหิ  ปน  สมนฺตปาสาทิก  วินยฏกถ โอโลเกตฺวา 
คเหตพฺพ ฯ   
        อทินฺนสฺส  อาทาน อทินฺนาทาน ปรสฺส หรณ เถยฺย  
โจริกาติ วุตฺต โหติ ฯ ตตฺถ อทินฺนนฺติ  ปรปริคฺคหิต ยตฺถ ปโร  
ยถากามการิต อาปชฺชนฺโต อทณฺฑารโห อนุปวชฺโช จ โหติ  
ตสฺมึ ปน (๒) ปรปริคฺคหิเต ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน ตทาทายก- 
อุปกฺกมสมุฏาปกา เถยฺยเจตนา  อทินฺนาทาน ฯ  ต  หีเน  ปรสนตฺเก 
วตฺถุสฺมึ  อปฺปสาวชชฺ  ปณีเต  มหาสาวชฺช ฯ  กสฺมา  
วตฺถุปณีตตาย ฯ  วตฺถุสมตฺเต  สติ คุณาธิกาน  สนฺตเก  วตฺถุสฺม ึ  
มหาสาวชฺช ฯ  ต  ต  คุณาธิก  อุปาทาย  ตโต ตโต หีนคุณสฺส   
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สนฺตเก วตฺถุสฺมึ อปฺปสาวชฺช ฯ  ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ   
ปรปริคฺคหิต  ปรปริคฺคหิตส ฺ ิตา เถยฺยจิตฺต อุปกฺกโม  เตน   
หรณนฺติ ฯ  ฉปฺปโยคา  สาหตฺถิกาทโยว ฯ  เต  จ  โข  ยถานุรปู   
เถยฺยาวหาโร  ปสยฺหาวหาโร  ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร  ปรกิปฺปาวหาโร  
กุสาวหาโรติ  อิเมส (๑) อวหาราน  วเสน  ปวตฺตาติ  (๒) ฯ อยเมตฺถ 
สงฺเขโป วิตฺถาโร ปน  สมนฺตปาสาทิกาย วุตฺโต ฯ   
        กาเมสุ  มิจฺฉาจาโรติ  เอตฺถ  ปน  กาเมสูติ  เมถุนสมาจาเรสุ  
เมถุนวตฺถูสุ (๓)  วา ฯ  มจฺิฉาจาโรติ  เอกนฺตนินฺทิโต ลามกาจาโร ฯ  
ลกฺขณโต ปน อสทฺธมฺมเสวนาธิปฺปาเยน (๔) กายทฺวารปฺปวตฺตา   
อคมนียฏานวีติกฺกมเจตนา กาเมสุมิจฺฉาจาโร ฯ          ตตฺถ  
อคมนียฏาน นาม ปุริสาน ตาว มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา 
มาตาปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา  ภคินิรกฺขิตา  าติรกฺขิตา  โคตฺต- 
รกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตา  สารกฺขา สปริทณฺฑาติ  มาตุรกฺขิตาทโย  ทส   
ธนกฺกีตา  ฉนฺทวาสินี  โภควาสินี  ปฏวาสินี โอทปตฺตกินี  โอภฏ- 
จุมฺพฏา  (๕)  ทาสี  จ  ภรยิา  จ  กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา   
มุหุตฺติกาติ  อิมา (๖) ธนกฺกีตาทโย  ทสาติ  วีสติ  อิตฺถิโย ฯ  อิตฺถีสุ  
ปน ทฺวินฺน สารกฺขสปริทณฺฑาน  ทสนฺน ฺจ  ธนกฺกีตาทีนนฺติ  
ทฺวาทสนฺน อิตฺถีน อ ฺเ ปุริสา อิท อคมนียฏาน (๗) นาม ฯ โส  
# ๑. ม. อิเมส ป ฺจนฺน อวหาราน ฯ  ๒. ม. ปกฺขนฺทานมฺป ฯ 
ม. เมถุนวตฺถสูุ วาติ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. อสทฺธมฺมเสวนาธิปฺปาเยน ฯ 
# ๕. ม. โอภตจุมฺพฏกา ฯ  ๖. ม. เอตา ฯ  ๗. ม. อิท อคมนิยฏาน นาม ฯ  
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ปเนส  มิจฺฉาจาโร  สีลาทคุิณรหิเต  อคมนียฏาเน  อปฺปสาวชโฺช   
สีลาทีคุณสมฺปนฺเน  มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  จตฺตาโร   
สมฺภารา  อคมนียวตฺถุ  ตสฺมึ เสวนจิตฺต  เสวนปฺปโยโค  
มคฺเคน  มคฺคปฏิปตฺติ  อธวิาสนนฺติ ฯ  เอโก  ปโยโค   
สาหตฺถิโก เอว ฯ   
        มุสาติ  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส  อตฺถภ ฺชนโก  วจีปโยโค 
กายปฺปโยโค  วา ฯ  วิสวาทนาธิปฺปาเยน  ปนสฺส  ปรวิสวาทก- 
กายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโท ฯ  อปโร  นโย  ฯ 
มุสาติ  อภูตมตจฺฉ  วตฺถุ ฯ  วาโทติ  ตสฺส  ภูตโต ตจฺฉโต 
วิ ฺาปน ฯ ลกฺขณโต  ปน อตถ วตฺถุ ตถโต ปร วิ ฺาเปตุ- 
กามสฺส ตถาวิ ฺตฺติสมุฏาปกา เจตนา มุสาวาโท ฯ  โส  
ยมตฺถ ภ ฺชติ ตสฺส อปฺปตาย อปฺปสาวชฺโช มหนฺตตาย 
มหาสาวชฺโช ฯ  อป  จ  คหฏาน  อตฺตโน  สนฺตก  อทาตุกามตาย  
นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช  สกฺขินา  หุตฺวา  อตฺถภ ฺชนตฺถ  
วุตฺโต  มหาสาวชฺโช ฯ  ปพฺพชิตาน อปฺปกมฺป  เตล  วา  สปปฺ   
วา  ลภิตฺวา  หสฺสาธิปฺปาเยน (๑) อชชฺ คาเม เตล นทีม ฺเ   
สนฺทตีติ ปูรณกถานเยน ปวตฺโต อปฺปสาวชฺโช อทิฏเยว ปน 
ทิฏนฺติอาทินา นเยน วทนฺตาน มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  
จตฺตาโร  สมภฺารา  โหนฺติ  อตถ  วตฺถ ุ วิสวาทนจิตฺต  ตชฺโช วายาโม  
ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ  เอโก  ปโยโค  สาหตฺถโิกว ฯ  โส [๒]  
# ๑. ม. หสาธิปฺหาเยน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  
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กาเยน  วา  กายปฏิพทฺเธน  วา  วาจาย  วา  ปรวิสวาทกกิริยากรเณ (๑) 
ทฏพฺโพ ฯ ตาย เจ กิริยาย  ปโร ตมตฺถ ชานาติ อย กิริยา- 
สมุฏาปกเจตนากฺขเณเยว  มุสาวาทกมฺมุนา พชฺฌติ ฯ   
        ปสุณาวาจาติอาทีสุ  ยาย  วาจาย  ยสฺส ต วาจ ภาสติ  
ตสฺส หทเย อตฺตโน  ปยภาว  ปรสฺส (๒)  จ  เปสุ ฺภาว  (๓)  กโรติ  สา 
ปสุณาวาจา ฯ ยาย ปน อตฺตานมฺป  ปรมฺป  ผรุส  กโรติ  ยา   
วาจา  สยมฺป  ผรุสา  เนว  กณฺณสุขา น หทยสุขา (๔)  อย  ผรุสวาจา (๕) ฯ   
เยน  สมฺผ  ปลปติ นิรตฺถก โส สมฺผปฺปลาโป ฯ เตส มูลภูตาป  
เจตนา ปสุณวาจาทินามเมว ลภติ สา เอว อิธ อธิปฺเปตาติ ฯ   
        ตตฺถ  สงฺกิลิฏจิตฺตสฺส  ปเรส  วา  เภทาย  อตฺตนิ (๖)  ปยกมฺย- 
ตาย  วา  กายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา ปสุณาวาจา ฯ สา  
ยสฺส เภท กโรติ ตสฺส อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺชา มหาคุณตาย 
มหาสาวชฺชา ฯ  ตสฺสา  จตฺตาโร  สมฺภารา [๗] โหนฺติ  ภินฺทิตพฺโพ  ปโร 
อิติ  อิเม  นานา  ภวิสฺสนฺติ  วินา  ภวิสสฺนฺตีติ  เภทปุเรกฺขารตา  วา  
อิติ อห ปโย ภวิสฺสามิ วิสฺสาสิโกติ ปยกมฺยตา วา ตชฺโช วายาโม  
ตสฺส ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ   
        ปรสฺส  มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  เอกนฺต- 
ผรุสเจตนา  ผรุสวาจา ฯ  มมฺมจฺเฉทโกป  ปโยโค  จิตฺต- 
# ๑. ม. กริิยสมุฏาปกา เจตนากฺขเณเยว ฯ  ๒. ม. ปรสฺส จ ฯ 
# ๓. ส.ี ปยสุ ฺภาว ฯ  ม. สุ ฺภาว ฯ  ๔. ม. หทยงฺคมา ฯ 
# ๕. ส.ี ผรุสา วาจา ฯ  ๖. ม. อตฺตโน ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร 
โหนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ  
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สณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ ฯ  มาตาปตโร  หิ กทาจิ  ปุตฺตเก  เอวมฺป  
วทนฺติ  โจรา  โว ขณฺฑาขณฺฑิก   กโรนฺตูติ อุปฺปลปตฺตมฺป จ  
เนส  อุปริ  ปตนฺต  น  อิจฺฉนฺติ ฯ  อาจริยุปชฺฌายา  จ  กทาจิ  
นิสฺสิตเก เอว วทนฺติ  ก ึ อิเม  อหิริกา  อโนตฺตปฺปโน  นิทฺธมถ (๑) 
เนติ ฯ  อถ  จ เนส อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ  อิจฺฉนฺติ ฯ  ยถา  จ 
จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ  เอว วจนสณฺหตาย  อผรุสวาจาป 
น  โหติ ฯ  น หิ มาราเปตุกามสฺส อิม สุข สยาเปถาติ  วจน  
อผรุสวาจา  โหติ  จิตฺตผรุสตาย  ปเนสา  ผรุสวาจาว ฯ 
สา  ย  สนฺธาย  ปวตฺติตา ฯ  ตสฺส  อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺชา  
มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา ฯ  ตสฺสา  ตโย สมฺภารา อกฺโกสิตพฺโพ 
ปโร กุปตจิตฺต อกฺโกสนนฺติ ฯ   
        อนตฺถวิ ฺาปกา  กายวจีปโยคสมุฏาปกา  อกุสลเจตนา 
สมฺผปฺปลาโป สมฺผ (๒) นิรตฺถก  ปลปติ  เอเตนาติ  กตฺวา (๒) ฯ โส 
อาเสวนมนฺทตาย อปฺปสาวชฺโช  อาเสวนมหนฺตตาย  มหา- 
สาวชฺโช ฯ ตสฺส เทฺว สมฺภารา [๓]โหนฺติ ภารตยุทฺธสีตาหรณาทิ-   
นิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา ตถารูปกถา  กถน ฺจา ฯ   
        อภิชฺฌายตีติ  อภิชฺฌา  ปรภณฺฑาภิมุขี  หุตฺวา 
ตนฺนินฺนตาย ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ สา  อโห  วต  อิท  มมสฺสาติ  
# ๑. ม. อโนตฺตปฺปโน จรนฺติ นิทฺธมถ ฯ  ๒. ม. สมผฺ นิตฺถก 
ปลปติ เอเตนาติ กตฺวาติ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โหนฺตีติ  
ทิสฺสติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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เอว  ปรภณฺฑาภิชฺฌายนลกฺขณา ฯ  อทินฺนาทาน  วิย  อปฺปสาวชฺชา   
มหาสาวชฺชา  จ ฯ  ตสฺสา  เทฺว  สมฺภารา  โหนฺติ  ปรภณฺฑ  อตฺตโน  
ปริณามน ฺจ ฯ  ปรภณฺฑวตฺถุเก  หิ โลเภ อุปฺปนฺเนป น ตาว 
กมฺมปถเภโท  โหติ ยาว อโห วติท มมสฺสาติ อตฺตโน น ปริณาเมติ ฯ   
        หิตสุข  พฺยาปาทยตีติ  พฺยาปาโท  โส  ปรวินาสาย  
มโนปโทสลกฺขโณ ฯ ผรสุวาจา  วิย  อปฺปสาวชฺโช  มหาสาวชฺโช  จ ฯ  
ตสฺส เทฺว สมฺภารา โหนฺติ ปรสตฺโต จ ตสฺส  จ  วินาสจินฺตา ฯ  (๑)   
ปรสตฺตวตฺถุเก  ห ิ โกเธ  อุปฺปนฺเนป  น  ตาว กมฺมปถเภโท  โหติ  
ยาว อโห วตาย อุจฺฉิชฺเชยฺย วินสฺเสยฺยาติ ตสฺส วินาส  
น จินฺเตติ (๒) ฯ   
        ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน  มิจฺฉา  ปสฺสตีติ  มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ 
สา  นตฺถิ ทินนฺนฺติอาทินา  นเยน  วิปรตีทสฺสนลกฺขณา  
สมฺผปฺปลาโป  วิย  อปฺปสาวชฺชา มหาสาวชฺชา จ ฯ   
        ส ฺ ี ฯ อส ฺ ี ฯ เนวส ฺ ีนาส ฺ ี ภวิสฺสามาติ รูปาทิวเสน 
กงฺขนฺติ ฯ ภวิสฺสาม นุ โข  มยนฺติอาทินา  อตฺตาน  กงฺขนฺติ ฯ   
ตตฺถ ภวิสฺสาม นุ โข ฯ น นุ โข ภวิสฺสามาติ [๓]  สสฺสตาการ ฺจ 
อุจฺเฉทาการ ฺจ  นิสฺสาย  อนาคเต  อตฺตาน  (๔) วิชชฺมานต ฺจ   
อวิชฺชมานต ฺจ  กงฺขนฺติ ฯ  ก ึ น ุ โข  ภวิสฺสามาติ  ชาติลิงฺคุป- 
ปตฺติโย  นิสสฺาย ขตฺติยา  นุ  โข  ภวิสสฺาม.   พฺราหฺมณเวสฺสสุทฺท- 
# ๑. ม. วินาสจิตฺตา ฯ  ๒. ม. จินฺเตสิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตสิสาป  
ทิสิสติ ฯ  ๔. ม. เอตฺตโน ฯ  
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คหฏปพฺพชิตเทวมนุสฺสาน อ ฺตราติ  กงฺขนฺติ ฯ  กถ  น ุ  
โข  ภวิสฺสามาติ  สณฺานาการ  นิสสฺาย ทีฆา  นุ  โข  ภวิสฺสาม.   
รสฺสโอทาตกณฺหปมาณิกอปฺปมาณิกาทีน  อ ฺตราติ  กงฺขนฺติ ฯ 
เกจิ  ปน อิสสฺรนิมฺมานาทีนิ นิสฺสาย เกน นุ โข การเณน  
ภวิสฺสามาติ เหตุโต  กงฺขนฺตีติ  วทนฺติ ฯ  กึ  หุตฺวา  กึ   
ภวิสฺสาม นุ โข มยนฺติ ชาติอาทีนิ นิสฺสาย  ขตฺติยา  หุตฺวา  นุ  โข  
พฺราหฺมณา  ภวิสฺสาม  ฯเปฯ  เทวา  หตฺุวา  มนุสฺสาติ อตฺตโน  
ปรมฺปร กงฺขนฺติ ฯ สพฺพตฺเถว ปน อทฺธานนฺติ กาลาธิวจนเมต ฯ   
        ยสฺมา  เอตเทว  ตสฺมา  หิ  สกิฺเขถ ฯเปฯ อาหุ  
ธีราติ ฯ ตตฺถ สิกฺเขถาติ  ติสฺโส  สกิฺขา  อาวชฺเชยฺย ฯ  อิเธวาติ   
อิมสฺมึเยว  สาสเน ฯ ตตฺถ จ (๑) สิกฺขิตพฺพาติ สิกฺขา ฯ  ติสฺโสติ   
คณนปริจฺเฉโท ฯ อธิสลีสิกฺขาติ อธิก อุตฺตม สีลนติฺ อธิสีล  
อธิสีล ฺจ  ต  สิกฺขาตพฺพโต  (๒)  สกิฺขา  จาติ  อธิสีลสิกฺขา ฯ  เอเสว (๓) 
นโย อธิจิตฺตป ฺาสุ (๔) ฯ  กตม  ปเนตฺถ  สลี  กตม  อธิสีล  กตม   
จิตฺต  กตม  อธิจิตฺต  กตมา ป ฺา  กตมา  อธิป ฺาติ  วุจฺจเต ฯ 
ป ฺจงฺคทสงฺคสีล  ตาว  สลีเมว ฯ  ต  หิ  พุทฺเธ  อุปฺปนฺเนป  
อนุปฺปนฺเนป โลเก ปวตฺตติ ฯ อุปฺปนฺเน พุทฺเธ ตสฺมึ สีเล  
พุทฺธาป  สาวกาป  มหาชน  สมาทเปนฺติ  อนุปฺปนเฺน  พุทฺเธ   
ปจฺเจกพุทฺธา  จ กมฺมวาทโิน (๕) ธมฺมกิสมณพฺราหฺมณา  จ  จกฺกวตฺติ  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. สิกฺขาตพฺพโต ฯ  ๓. ม. เอส ฯ 
# ๔. ม. อธิจิตฺตอธิป ิาสิกฺขาสุ ฯ  ๕. ม. กมฺมวาทโิน จ ฯ  
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จ  มหาราชา  (๑)  มหาโพธิสตฺตา  จ  สมาทเปนฺติ  สามมฺป   
ปณฺฑิตา  สมณพฺราหฺมณา  สมาทิยนฺติ ฯ  เต  ต  กุสลธมฺม  
ปริปูเรตฺวา เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สมฺปตฺตึ อนุโภนฺติ ฯ  ปาฏ-ิ 
โมกฺขสวรสีล  ปน  อธิสีลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ต  หิ  สูริโย วิย ปชฺโชตาน  
สิเนรุ  วิย  ปพฺพตาน  สพฺพโลกิยสลีาน  อธิก ฺเจว  อุตฺตม ฺจ  
พุทฺธุปฺปาเทเอว (๒) ปวตฺตติ  น  วินา  พุทฺธุปฺปาทา ฯ  น  หิ  ต   
ป ฺตฺตึ  อุทฺธริตฺวา อ ฺโ สตฺโต เปตุ  สกฺโกติ ฯ  พุทฺธาเอว  
ปน  สพฺพโส  กายวจีทฺวารอชฺฌาจารโสต  ฉินฺทิตฺวา ตสฺส  ตสฺส 
วีติกฺกมสฺส อนุจฺฉวิก ต สีลสวร ป ฺเปนฺตีติ ฯ ปาติโมกฺข- 
สวรโตป จ มคฺคผลสมฺปยุตฺตเมว สีล อธิสีล ฯ   
        กามาวจรานิ  ปน  อฏกุสลจิตฺตานิ  โลกิยานิ  (๓) อฏ- 
สมาปตฺติจิตฺตานิ  จ เอกชฺฌ กตฺวา  จิตฺตเมวาติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
พุทฺธุปฺปาทานุปฺปาเท  จสฺส  ปวตฺติ  สมาทปน สมาทาน ฺจ  
สีเล วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  วิปสฺสนาปาทก  อฏสมาปตฺติ- 
จิตฺต  ปน อธิจิตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ ต หิ อธิสีล วิย  สีลาน  สพฺพ- 
โลกิยจิตฺตาน  อธิก ฺเจว อุตฺตม ฺจ พุทฺธุปฺปาเท เอว จ โหติ น 
วินา พุทฺธุปฺปาทา ฯ ตโตป จ มคฺคผลจิตฺตเมว อธิจิตฺต ฯ   
        อตฺถ ิ ทนิฺน  อตฺถ ิ ยฏินฺติอาทินยปฺปวตฺต (๒) ปน กมฺมสสฺกต- 
# ๑. ม. มหาราชาโน ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. พุทฺธุปฺปาเทเยว จ ฯ 
# ๓. ม. โลกยิอฏสมาปตฺติจิตฺตานิ ฯ  
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าณ ป ฺา ฯ สา  หิ  พุทฺเธ  อุปฺปนฺเนป  อนุปฺปนฺเนป  
โลเก ปวตฺตติ ฯ อุปฺปนฺเน พุทฺเธ ตสฺสา ป ฺาย  พุทฺธาป   
สาวกาป  มหาชน  สมาทเปนฺติ  อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ ปจฺเจก- 
พุทฺธา (๑) จ  กมฺมวาทิโน  จ  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา  จ  จกฺกวตฺติ  จ 
มหาราชา มหาโพธิสตฺตา  จ  สมาทเปนฺติ สามมฺป ปณฺฑิตา  
สมาทิยนฺติ (๒) ฯ ตถา หิ องฺกุโร ทสวสฺสสหสฺสานิ มหาทาน  
อทาสิ ฯ  เวลาโม  เวสฺสนฺตโร  อ ฺเ  จ  พหู  ปณฺฑิตมนุสฺสา  
มหาทานานิ  อทสุ ฯ เต ต กุสลธมฺม ปริปูเรตฺวา เทเวสุ จ  
มนุสฺเสสุ จ สมฺปตฺตึ อนุภวึสุ ฯ          ติลกฺขณาการปริจฺเฉทก  ปน   
วิปสฺสนาาณ  อธิป ฺาติ  วุจฺจติ ฯ  สา หิ  อธิสีลอธิจิตฺตานิ  
วิย  สีลจิตฺตาน  สพฺพโลกิยป ฺาน  อธิกา  เจว อุตฺตมา จ น จ  
วินา พุทฺธุปฺปาทา โลเก ปวตฺตติ ฯ ตโตป จ มคฺคผลป ฺาว  
อธิป ฺา ฯ   
        อิทานิ  เอเกก  ทสฺเสนฺโต  กตมา  อธิสีลสิกฺขา  อิธ  ภิกฺขุ  
สีลวา  โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต  วิหรตีติ  อาทิมาห ฯ  
        อิธาติ  วจน  ปุพฺพภาคกรณียสมฺปทาย สมฺปนฺนสฺส   
สพฺพปฺปการสีลปริปูรกสสฺ  ปุคฺคลสฺส  สนฺนิสฺสยภูตสาสนปริทีปน  
อ ฺสาสนสฺส  จ  ตถาภาวปฏิเสธน ฯ  วุตฺตเ ฺหต  อิเธว  
ภิกฺขเว สมโณ ฯเปฯ สุ ฺา  ปรปฺปวาทา  สมเณภิ   
# ๑. ม. ปจฺเจกพุทฺธา จ กมฺมวาทิโน จ ฯ  ๒. ม. ปณฺฑิตา สตฺตา สมาทิยนฺติ ฯ  
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อ ฺเหีติ ฯ  ภิกฺขูติ  ตสฺส สีลสฺส ปริปรูกสฺส ปุคฺคลสฺส  
ปริทีปน ฯ  ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ  อิทมสฺส  ปาติโมกฺขสวเร  
ปติฏ ิตภาวปริทีปน ฯ วิหรตีติ  อิทมสฺส  ตทนุรูปวิหารสมงฺคี- 
ภาวปริทีปน ฯ  อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ อิทมสฺส ปาติโมกฺข- 
สวรสฺส  อุปการกธมฺมปริทีปน ฯ  อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ  
ภยทสฺสาวีติ อิทมสฺส ปาติโมกฺขโต  อจวนธมฺมตาปริทีปน ฯ 
สมาทายาติ  อิทมสฺส  สิกขฺาปทาน  อนวเสสโต  อาทานปริทีปน ฯ  
สิกฺขตีติ  อิทมสฺส  สิกฺขาย  สมงฺคีภาวปริทีปน ฯ  สิกฺขาปเทสูติ  
อิทมสฺส สิกขิฺตพฺพธมฺมปริทีปน ฯ   
        ตตฺถ  ภิกฺขูติ  สสาเร  ภย  อิกฺขตีติ  ภิกฺขุ ฯ  สีลมสฺส  อตฺถีติ  
สีลวา (๑) ฯ กึ (๒) เอตฺถ  สีลนฺติ  สีลนฏเน  สีล ฯ กิมิท  
สีลน นาม สมาทาน (๓) วา กายกมฺมาทีน สุสีลฺยวเสน 
อวิปฺปกิณฺณตาติ  อตฺโถ ฯ  อุปธารณ วา กุสลาน ธมฺมาน  
ปติฏาวเสน อาธารภาโวติ  อตฺโถ ฯ  เอตเทว  หิ  เอตฺถ  อตฺถทฺวย  
สทฺทลกฺขณวิทู  อนุชานนฺติ ฯ อ ฺเ  ปน  อธิเสวนฏเน  
อาจารฏเน  สีลนฏเน  สิรฏเน สีตลฏเน สิวฏเน  สีลนฺติ  
วณฺณยนฺติ ฯ   
                สลีน ลกฺขณ ตสฺส          ภินนฺสฺสาป อเนกธา   
                สนิทสฺสนตฺต รูปสฺส          ยถา ภินฺนสฺสเนกธา ฯ   
# ๑. ม. สลีวาติ ฯ  ๒. ม. กินฺติ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. สมาธาน ฯ 
เอวปุปริป ฯ  
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        ยถา  ห ิ นีลปตาทิเภเทน  อเนกธา  ภินฺนสฺสาป  รูปายตนสฺส  
สนิทสฺสนตฺต ลกฺขณ  นลีาทิเภเทน  ภินฺนสฺสาป  สนิทสฺสน- 
ภาวานติกฺกมนโต ฯ  ตถา  สีลสฺส เจตนาทิเภเทน  อเนกธา   
ภินฺนสฺสาป  ยเทต  กายกมฺมาทีน  สมาทานวเสน  กุสลาน ฺจ   
ธมฺมาน  ปติฏาวเสน  วุตฺต  สีลน  ตเทว  ลกฺขณ  เจตนาทิเภเทน  
ภินฺนสฺสาป สมาทานปติฏาภาวานติกฺกมนโต ฯ เอว ลกฺขณสฺส  
ปนสฺส   
                ทสฺุสีลฺยวิทฺธสนตา          อนวชฺชคุโณ ตถา   
                กิจฺจสมฺปตฺติอตฺเถน          รโส นาม ปวุจฺจติ ฯ   
        ตสฺมา  อิท  สีล  นาม  กิจฺจฏเน  รเสน  ปน  (๑)  ทุสฺสีลฺยวิทฺธสน- 
รส สมฺปตฺติอตฺเถน รเสน อนวชฺชคุณรสนฺติ (๒) เวทิตพฺพ ฯ   
                โสเจยฺยปจฺจุปฏาน                  ตยิท ตสฺส วิ ฺ ุภิ   
                โอตฺตปฺป ฺจ หิรี เจว                  ปทฏานนฺติ วณฺณิต ฯ   
        ต ฺหิท  สีล  กายโสเจฺยย  วจีโสเจยฺย  มโนโสเจยฺยนฺติ  เอว  
วุตฺตโสเจยฺยปจฺจุปฏาน  โสเจยฺยภาเวน  ปจฺจุปฏาติ  คณนภาว  
คจฺฉติ ฯ หิโรตฺตปฺป ฺจ  ปน  ตสฺส  วิ ฺ ูหิ  ปทฏานนฺติ  
วณฺณิต อาสนฺนการณนฺติ อตฺโถ ฯ หิโรตฺตปฺเป  หิ  สติ  
สีล อุปฺปชฺชติ เจว ติฏติ จ อสติ เนว อุปฺปชฺชติ (๓)  น   ติฏตีติ ฯ 
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒. ม. อนวชชฺรสนฺติ ฯ  ๓. ม. อุปฺปชชิติ เจว  
น ติฏติ  จาติ ฯ  
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จาติ  เอววิเธน  สีเลน  สลีวา  โหติ ฯ  เอต  สีล  นาม  ปาณาติปาตาทีหิ  
วา  วิรมนฺตสฺส  วตฺตปฏิปตฺตึ  วา ปูเรนฺตสฺส เจตนาทโย ธมฺมา  
เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตเ ฺหต ปฏิสมฺภิทาย  กึ  สลีนฺติ  เจตนา สีล  
เจตสิก สีล สวโร สลี อวีติกฺกโม สลีนติฺ ฯ   
        ตตฺถ  เจตนาสีล นาม ปาณาติปาตาทีหิ (๑) วา วิรมนฺตสฺส  
วตฺตปฏิปตฺตึ วา ปูเรนฺตสฺส เจตนา ฯ  เจตสิกสีล  นาม  ปาณาติ- 
ปาตาทีหิ  วิรมนฺตสฺส  วิรติ ฯ  อป  จ  เจตนาสีล นาม  ปาณาติ- 
ปาตาทีนิ  ปชหนฺตสฺส  สตฺตกมฺมปถเจตนา ฯ  เจตสิกสีล   
นาม  อภิชฺฌ (๒) โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน  เจตสา  วิหรตีติอาทินา 
นเยน สยุตฺตมหาวคฺเค วุตฺตา  อนภิชฺฌาอพฺยาปาทสมฺมา- 
ทิฏ ิธมฺมา ฯ  สวโร  สีลนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจวิเธน สวโร  
เวทิตพฺโพ ฯ  ปาติโมกฺขสวโร  สติสวโร  าณสวโร  
วิริยสวโรติ (๓) ฯ ตสฺส  นานากรณ  อุปริ  อาวิภวิสฺสติ ฯ 
อวีติกฺกโม  สีลนฺติ  สมาทินฺนสีลสฺส กายิกวาจสิโก  อวีติกฺกโม ฯ  
เอตฺถ  จ  สวรสีล  อวีติกฺกมสีลนฺติ  อิทเมว นิปฺปริยายโต  
สีล ฯ เจตนาสีล เจตสิกสีลนฺติ ปริยายโต สีลนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ปาติโมกฺขนฺติ  สิกฺขาปทสีล ฯ  ต  หิ  โย น ปาติ รกฺขติ ต  
โมกฺเขติ โมเจติ อาปายิกาทีหิ  ทุกฺเขหิ  ตสฺมา  ปาติโมกฺขนฺติ  
# ๑. ม. ปาณาติปาตาทีติ วา ฯ  ๒. ม. อภิชฺฌ โลเก ฯ   
# ๓. ม. วีริยสวโรติ ฯ  
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วุตฺต ฯ  ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ ปาติโมกฺขสวเรน (๑) สมนฺนาคโต ฯ  
อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ อาจาเรน จ โคจเรน จ  สมฺปนฺโน ฯ   
อณุมตฺเตสูติ  อปฺปมตฺตเกสุ ฯ  วชฺเชสติู  อกุสลธมฺเมสุ ฯ   
ภยทสฺสาวีติ ภยทสฺสี ฯ  สมาทายาติ  สมฺมา  อาทิยิตฺวา ฯ  
สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ ต ต สิกฺขาปท สมาทิยิตฺวา  สิกฺขติ ฯ 
อปจ สมาทาย สิกฺขติ สิกขฺาปเทสูติ ยงฺกิ ฺจิ สิกฺขาปเทสุ  
สิกฺขาโกฏาเสสุ สิกฺขิตพฺพ กายิก วา วาจสิก (๒) วา ต สพฺพ  
สมาทาย สิกฺขติ ฯ  ขุทฺทโก  สลีกฺขนฺโธติ  สงฺฆาทิเสสาทิสาวเสโส  
สีลกฺขนฺโธ ฯ  มหนฺโตติ ปาราชิกาทินิรวเสโส ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ปาติโมกฺขสีเลน  ภิกขฺุ  สาสเน  ปติฏาติ  
นาม  ตสฺมา  ต  ปติฏาติ  วุตฺต ฯ  ปติฏหติ  วา  เอตฺถ  ภิกฺขุ  
กุสลธมฺมา  เอว วา  เอตฺถ  ปติฏหนฺตีติ  ปติฏา ฯ  อยมตฺโถ 
สีเล  ปติฏาย  นโร สป ฺโติ จ ปติฏา (๓) มหาราช สีล สพฺเพส  
กุสลาน ธมฺมานนฺติ จ สีเล ปติฏ ิตสฺส (๔) โข  มหาราช  (๕) 
สพฺเพ  กุสลา  ธมฺมา  น  ปริหายนฺตีติ  จ  อาทิสุตฺตวเสน   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตเทต  ปุพฺพุปฺปตฺติอตฺเถน  อาทิ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ตสฺมาติห  
ตฺว ขตฺติย (๖) อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ โก จาทิ กุสลาน  
# ๑. ม. ปาติโมกฺขสวรสีเลน ฯ  ๒. สี. ม. เจตสิก ฯ   
# ๓. ม. ปติฏานลกิขณ ฯ  ๔. ม. ปติฏ ิโต  ๕. ส.ี ม. มหาราช ฯ เป ฯ 
สพฺเพ กุสลา ฯ  ๖. ม. อุปติสฺส ฯ  
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ธมฺมาน สีล ฺจ สุวิสุทฺธ ทิฏ ิ จ อุชุกาติ ฯ ยถา หิ นครวฑฺฒกี  
นคร มาเปตุกาโม ปม นครฏาน โสเธติ ตโต  อปรภาเค   
วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกาทิปริจฺเฉเทน  วิภชิตฺวา (๑) นคร มาเปติ ฯ เอวเมว  
โยคาวจโร  อาทิโต  สีล  โสเธติ (๒) ตโต อปรภาเค สมาธิวิปสฺสนา- 
มคฺคผลนิพฺพานานิ  สจฺฉิกโรติ ฯ  ยถา  วา  ปน  รชโก  ปม  
ตีหิ  ขาเรหิ  วตฺถ  โธวิตฺวา  ปริสุทฺเธ วตฺเถ  ยทิจฺฉก  รงฺคชาต  อุปเนติ  
ยถา  วา ปน เฉโก จิตฺตกาโร รูป ลิขิตุกาโม อาทิโตว  ภิตฺติปริกมฺม  
กโรติ ตโต อปรภาเค รูป สมุฏาเปติ ฯ เอวเมว โยคาวจโร  อาทิโตว  
สีล  วิโสเธตฺวา  อปรภาเค  สมถวิปสสฺนาทโย  ธมฺเม  สจฺฉิกโรติ ฯ 
ตสฺมา  สีล อาทีติ วุตฺต ฯ   
        ตเทต  จรณสริกฺขตาย  จรณ ฯ  จรณาติ  หิ  ปาทา 
วุจฺจนฺติ ฯ ยถา หิ ฉินฺนจรณสฺส ปุริสสสฺ  ทิสงฺคมนาภิสงฺขาโร  
น  ชายติ  ปรปิุณฺณปาทสฺเสว  ชายติ  เอวเมว  ยสฺส  สีล  ภินฺน  
โหติ  ขณฺฑ  อปริปุณฺณ  ตสฺส  นิพฺพานคมนาย  าณคมน น 
สมฺปชฺชติ ฯ  ยสฺส  ปน  ต  อภินฺน  โหติ อขณฺฑ ปริปุณฺณ ตสฺส 
นิพฺพานคมนาย าณคมน สมฺปชชฺติ ฯ ตสฺมา สีล จรณนฺติ  
วุตฺต ฯ   
        ตเทว  (๓)  สยมนวเสน  สยโม สวรณวเสน  สวโรติ อุภเยนาป 
สีลสยโม เจว  สีลสวโร  จ  กถโิต ฯ  วจนตฺโถ  ปเนตฺถ ฯ 
# ๑. ม. วิภชตฺิวาว ฯ  ๒. ม. วิโสเธติ ฯ  ๓. ม. ตเทน ฯ  
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สยเมติ  วีติกฺกม (๑)  วิปฺผนฺทน  ปุคฺคล วา สยเมติ  วีติกฺกมวเสน  
ตสฺส  วิปฺผนฺทิตุ  น  เทตีติ  สยโม ฯ   วีติกฺกมสยมวเสน (๒) ทฺวาร  
สวรติ ปทหตีติ สวโร ฯ   
        มกฺขนฺติ (๓)  อุตฺตม  มุขภูต  วา ฯ  ยถา  หิ  สตฺตาน  จตุพฺพิโธ   
อาหาโร มุเขน ปวิสิตฺวา  องฺคมงฺคานิ  ผรติ  เอว  โยคิโนป   
จตุภูมกกุสล สีลมุเขน ปวิสิตฺวา อตฺถสิทฺธึ  สมฺปาเทติ ฯ  เตน   
โมกฺขนฺติ ฯ  ปมุข (๔)  (สาธูติ)  ปาโมกฺข ปุพฺพงฺคม เสฏ ปธานนฺติ  
อตฺโถ ฯ กุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยาติ จตุภูมกกุสลาน (๕) 
ปฏิลาภตฺถาย ปาโมกฺข ปพฺุพงฺคม เสฏ ปธานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  กาเมหิ  วิวิจฺจิตฺวา  วินา  หุตฺวา  อปสกฺกิตฺวา (๖) ฯ 
โย ปนายเมตฺถ  เอวกาโร  โส  นยิมตฺโถติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา   
จ  นิยมตฺโถ ตสฺมา (๗) ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรณสมเย  อวิชฺช- 
มานานมฺป  กามาน  ตสฺส ปมชฺฌานสฺส  ปฏิปกขฺภาว  กาม- 
ปริจฺจาเคเนว  จสฺส อธิคม ทีเปติ ฯ กถ วิวิจฺเจว กาเมหีติ   
เอว  หิ  นิยเม  กริยมาเน  อิท  ป ฺายติ  นูนิมสฺส  ฌานสฺส  กามา  
ปฏิปกฺขภูตา  เยสุ  สติ  อิท  นปฺปวตฺตติ  อนฺธกาเร  สติ  ปทโีปภาโส (๘) 
วิย เตส ปริจฺจาเคเนว  จสฺส  อธิคโม  โหติ โอริมตีรปริจฺจาเคน  
ปาริมตีรสฺส (๙) ตสฺมา นิยม กโรตีติ ฯ  ตตฺถ  สิยา  กสฺมา 
# ๑. ม. วีติกกฺมวิปฺผนฺทน ฯ  -. สี. วีติกฺกมสฺส ปเวสนวเสน ฯ 
# ๓. ม. โมกขฺนฺติ ฯ  ๔. ม. ปมุเข ฯ  ๕. ม. จตุภูมกกุสลาน ฯ 
# ๖. ม. อปสกฺกิตฺวา ฯ  ๗. ม. ตสิมา ตสิมึ ฯ  ๘. ม. ปทีโป วิย ฯ 
# ๙. ม. ปารมิตีรสฺเสว ฯ  
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ปเนส  ปุพฺพปเทเยว  วุตฺโต  น  อุตฺตรปเท กึ อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ   
อวิวิจฺจาป  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยาติ  น  โข  ปเนต 
เอว ทฏพฺพ ฯ  ตนฺนิสฺสรณโต  ห ิ ปพฺุพปเทเอว  (๑) วุตฺโต ฯ  
กามธาตุสมติกฺกมนโต หิ  กามราคปฏิปกฺขโต  จ  อิท  ฌาน   
กามานเมว  นิสฺสรณ ฯ  ยถาห  กามานเมต  นิสฺสรณ   
ยทิท  เนกฺขมฺมนฺติ ฯ  อุตฺตรปเทป  ปน  ยถา  อิเธว ภิกฺขเว ปโม  
สมโณ  อิธ  ทุติโย สมโณติ  เอตฺถ เอวกาโร อาเนตฺวา วุจฺจติ เอว  
วตฺตพฺโพ ฯ  น  หิ  สกฺกา  อิโต  อ ฺเหิป  นีวรณสงฺขาเตหิ   
อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ อวิวิจฺจ ฌาน อุปสมฺปชฺช  วิหริตุ ฯ ตสฺมา วิวิจฺเจว  
กาเมหิ วิวิจฺเจว อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ เอว ปททฺวเยป  เอส  ทฏพฺโพ ฯ  
ปททฺวเยป  จ กิ ฺจาป วิวิจฺจาติ อิมินา สาธารณวจเนน  ตทงฺค- 
วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิเวกา  (๒)  จิตฺตกาย- 
อุปธิวิเวกา  จ  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ตถาป ปุพฺพภาเค กายวิเวก- 
วิกฺขมฺภนวิเวกา (๓) ทฏพฺพา ฯ โลกตฺุตรมคฺคกฺขเณ กายวิเวก- 
จิตฺตวิเวกสมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสรณวิเวกา ทฏพฺพา ฯ (๔)  กาเมหีติ  
อิมินา  ปน  ปเทน  เย  จ  อิธ  กตเม  วตฺถุกามา  มนาปกา  รูปาติ- 
อาทิกา (๕) นเยน  วตฺถุกามา  วุตฺตา  เย  จ  อิเธว  (วิภงฺเค)  ฉนฺโท กาโม   
ราโค  กาโม  ฉนฺทราโค  กาโม  สงฺกปโฺป  กาโม  ราโค  กาโม   
# ๑. ม. ปุพฺพปเทเอว เอส วุตฺโต ฯ  ๒. ม. ตทงฺควิเวกาทโย  กายวิเวกาทโย  
จ สพฺเพป วิเวกา ฯ  ๓. ม. กายวิเวกจิตฺตวิเวกวิกฺขยมฺภนวิเวกา ฯ 
# ๔. ม. ทุฏิพฺพาติ น ทิสิสติ ฯ  ๕. ม. ราชาติอาทินา ฯ  
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สงฺกปฺปราโค  กาโมติ  เอว  กิเลสกามา  วุตฺตา  เต  สพฺเพป  สงฺคหิตา  
อิจฺเจว  ทฏพฺพา ฯ  เอว  หิ  สติ วิวิจฺเจว กาเมหีติ วตฺถุกาเมหิป  
วิวิจฺเจวาติ อตฺโถ ยชฺุชติ ฯ เตน กายวิเวโก วุตฺโต โหติ ฯ   
วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหีติ  กิเลสกาเมหิ  สพฺพากุสเลหิ วา วิวิจฺจาติ  
อตฺโถ ยชฺุชติ ฯ  เตน  จิตฺตวิเวโก  วุตฺโต  โหติ ฯ ปรุิเมน 
เจตฺถ วตฺถุกาเมหิ วิเวกวจนโต เอว  กามสุขปริจฺจาโค  ทุติเยน  
กิเลสกาเมหิ  วิเวกวจนโต  เนกฺขมฺมสุขปริคฺคโห  วิภาวิโต  โหติ ฯ 
เอว  วตฺถุกามกิเลสกามวิเวกวจนโตเยว  จ  เอเตส  ปเมน   
สงฺกิเลสวตฺถุปฺปหาน  ทุติเยน สงฺกิเลสปฺปหาน ฯ ปเมน  
โลลภาวสฺส เหตุปริจฺจาโค ทุติเยน  พาลภาวสฺส ฯ  ปเมน   
จ ปโยคสุทฺธิ ทุติเยน อาสยโปสน (๑) วิภาวิต โหตีติ  
วิ ฺาตพฺพ ฯ เอส ตาว นโย กาเมหีติ เอตฺถ วุตฺตกาเมสุ 
วตฺถุกามปกฺเข ฯ   
        กิเลสกามปกฺเข  ปน  ฉนฺโทติ  จ  ราโคติ จ เอวมาทีหิ  
อเนกฺเภโท กามจฺฉนฺโทว  กาโมติ  อธปิฺเปโต ฯ  โส  จ อกุสล- 
ปริยาปนฺโนป สมาโน ตตฺถ กตโม กามจฺฉนฺโท  กาโมติอาทินา   
นเยน  วิภงฺเค  ฌานปฏิปกขฺโต  วิสุ  วุตฺโต ฯ  กิเลสกามตฺตา  วา   
ปุริมปเท  วุตฺโต  อกุสลปริยาปนฺนตฺตา  ทุติยปเท ฯ อเนกเภทโต   
จสฺส  กามโตติ  อวตฺวา  กาเมหีติ  วุตฺต ฯ  อ ฺเสมฺป  จ  ธมฺมาน  
อกุสลภาเว วิชฺชมาเน  ตตฺถ  กตเม  อกสุลา  ธมฺมา  กามจฺฉนฺโทติ 
# ๑. ส.ี อาสยโสธน ฯ  
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อาทินา นเยน วิภงฺเค อุปริชฺฌานงฺคาน  ปจฺจนีกปฏิปกฺข- 
ภาวทสฺสนโต  นีวรณาเนว  วุตฺตานิ ฯ  นีวรณานิ  ห ิ ฌานงฺคาน  
ปจฺจนีกานิ เตส ฌานงฺคาเนว ปฏิปกฺขานิ วิทฺธสกานิ  
วิฆาตกานีติ วุตฺต  โหติ ฯ  ตถา  หิ  สมาธิ กามจฺฉนฺทสฺส ปฏิปกโฺข 
ปติ พฺยาปาทสฺส วิตกฺโก ถีนมิทฺธสฺส สุข อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส วิจาโร 
วิจิกิจฺฉายาติ ปฏเก (๑) วุตฺต ฯ  เอวเมตฺถ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ   
อิมินา  กามจฺฉนฺทสฺส  วิกขฺมฺภนวิเวโก วุตฺโต โหติ  วิวิจฺจ  
อกุสเลหิ  ธมเฺมหีติ อิมินา ป ฺจนฺนมฺป นีวรณาน อคฺคหิตคฺ- 
คหเณน ปน  ปเมน  กามจฺฉนฺทสฺส  ทุติเยน  เสสนีวรณาน ฯ   
ตถา  ปเมน ตีสุ อกุสลมูเลสุ  ป ฺจกามคุณเภทวิสยสฺส  โลภสสฺ 
ทุติเยน  อาฆาตวตฺถุเภทาทิวิสยาน  โทสโมหาน ฯ  โอฆาทีสุ   
วา  ธมฺเมสุ  ปเมน  กาโมฆกามโยคกามาสวกามุปาทาน- 
อภิชฺฌากายคนฺถกามราคส ฺโชนาน  ทุติเยน  อวเสสโอฆ- 
โยคาสวอุปาทานคนฺถส ฺโชนาน ฯ  ปเมน  จ  ตณฺหาย   
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ทุติเยน อวิชฺชาย ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ ฯ  
อป จ ปเมน โลภสมฺปยุตฺตอฏจิตฺตุปฺปาทาน  ทุติเยน  เสสาน   
จตุนฺน  อกุสลจิตฺตุปฺปาทาน วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต โหตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ปหานงฺค ทสฺเสตฺวา 
อิทานิ สมฺปโยคงฺค ทสฺเสตุ สวิตกฺก  สวิจารนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  
# ๑. ม. เปฏเก ฯ  
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        ตตฺถ  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  อภินิโรปนลกฺขโณ วิตกฺโก  
อารมฺมณานุมชฺชนลกฺขโณ  วิจาโร ฯ  สนฺเตป  จ  เนส   
กตฺถจิ  อวิโยเค  โอฬาริกฏเน  ปุพฺพงฺคมฏเน  จ  ฆณฺฑาภิ- 
ฆาโต  วิย  เจตโส  ปมาภินิปาโต  วิตกฺโก  สุขุมฏเน   
อนุมชฺชนสภาเวน  จ  ฆณฺฑานุรโว  วิย  อนุปฺปพนฺโธ   
วิจาโร ฯ วิปฺผารวา  เจตฺถ  วิตกฺโก  ปมุปฺปตฺติกาเล   
ปริปฺผนฺทนภูโต  จิตฺตสฺส  อากาเส อุปฺปติตุกามสฺส  ปกฺขิโน   
ปกฺขวิกฺเขโป  วิย  ปทุมาภิมุขปาโต  วิย  จ คนฺธานุพนฺธเจตโส   
ภมรสฺส ฯ  สนฺตวุตฺติ  วิจาโร  นาติปริปฺผนฺทนภูโต (๑) จิตฺตสฺส  
อากาเส อุปฺปติตสฺส ปกฺขิโน ปกฺขปฺปสารณ วิย ปริพฺภมน วิย  
จ ปทุมาภิมุขปติตสฺส ภมรสฺส ปทุมสสฺ  
อุปริภาเค ฯ   
        ทุกนิปาตฏกถาย  ปน  อากาเสน  คจฺฉโต มหาสกุณสฺส 
อุโภหิ ปกฺเขหิ วาต  คเหตฺวา  ปกฺเข  สนฺนิสีทาเปตฺวา  คมน  วิย   
อารมฺมเณ  เจตโส  อภินิโรปนภาเวน  ปวตฺโต  วิตกฺโก  วาตคฺคหณตฺถ   
ปกฺเข  ผนฺทาปยมานสฺส  คมน  วิย อนุมชฺชนภาเวน  ปวตฺโต  วิจาโรติ  
วุตฺต ฯ ต อนุปฺปพนฺเธน ปวตฺติย ยุชฺชติ ฯ โส ปน เนส  
วิเสโส ปมทุติยชฺฌาเนสุ  ปากโฏ  โหติ ฯ  อป  จ  มลคฺคหิต  
กสภาชน เอเกน หตฺเถน ทฬฺห คเหตฺวา  อิตเรน  หตฺเถน  จุณฺณ- 
เตลวาลณฺฑุปเกน  (๒)  ปริมชฺชนฺตสฺส ทฬฺหคฺคหณหตฺโถ วิย  วิตกฺโก 
# ๑. ม. นาติปริปฺผนฺทนภาโว ฯ  ๒. สี. จุณฺณเตลณฺฑุเปเกน ฯ  
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ปริมชฺชนหตฺโถ  วิย  วิจาโร ฯ  ตถา กมฺุภการสฺส ทณฺฑปฺปหาเรน  
จกฺก ภมยิตฺวา  ภาชน กโรนฺตสฺส อุปฺปฬนหตฺโถ วิย วิตกฺโก 
อิโต จิโต จ สสรณหตฺโถ (๑) วิย  วิจาโร ฯ  ตถา  มณฺฑล  
กโรนฺตสฺส  มชฺเฌ  สนนฺริุมฺภิตฺวา  (๒)  ิตกณฺฏโก วิย อภินิโรปโน  
วิตกฺโม ฯ   พหิ  ปริพฺภมนกณฺฏโก  วิย อนุมชฺชมาโน วิจาโร ฯ 
อิติ อิมินา จ  วิตกฺเกน  อิมินา  จ  วิจาเรน  สห  วตฺตติ   
รุกฺโข  วิย  ปปฺุเผน จ ผเลน จาติ  อิท ฌาน สวิตกฺก  
สวิจารนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        วิเวกชนฺติ เอตฺถ วิวิตฺติ วิเวโก นีวรณวิคโมติ อตฺโถ ฯ  
วิวิตฺโตติ วา วิเวโก นีวรณวิวิตฺโต  ฌานสมฺปยุตฺตธมฺมราสีติ   
อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  วิเวกา  ตสฺมึ วา วิเวเก ชาตนฺติ วิเวกช ฯ  
ปติสุขนฺติ เอตฺถ ปณยตีติ ปติ สา สมฺปยายนลกฺขณา ฯ 
สา ปเนสา ขุทฺทกาปติ   ขณิกาปติ  โอกฺกนฺติกาปติ  
อุพฺเพงฺคาปติ ผรณาปตีติ ป ฺจวิธา โหติ ฯ   
        ตตฺถ  ขุทฺทกาปติ  (๓) สรีเร  โลมหสนมตฺตเมว  กาตุ  สกโฺกติ ฯ   
ขณิกาปติ ขเณ ขเณ วิชฺชปฺุปาทสทิสา  โหติ ฯ  โอกฺกนฺติกาปติ  
สมุทฺทตีร วีจิ วิย กาย โอกกฺมิตฺวา โอกฺกมิตฺวา  ภิชฺชติ ฯ   
อุพฺเพงฺคาปติ  พลวตี  โหติ  กาย  อุทฺธคฺค  กตฺวา อากาเส ลงฺฆาป- 
นปฺปมาณปฺปตฺตา ฯ  ผรณาปติ  อติพลวตี  โหติ ฯ  ตาย  ห ิ  
# ๑. ส.ี ส ิจรณหตฺโถ ฯ  ๒. ม. สนฺนิรชฺุฌิตฺวา ฯ  ๓. ม. ขุทฺทกาปติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 181 

                *เลมที่  38  คุหฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา หนา  181 
 
อุปฺปนฺนาย  สกลสรรี  ผริตฺวา  (๑)  ปรูิตวุฏ ิ  (๒) วิย มหตา อุทโกเฆน  
ปกฺขนฺทปพฺพตกุจฺฉิ วิย จ อนุปริผุฏ โหติ ฯ สา ปเนสา  
ป ฺจวิธา ปติ คพฺภ คณฺหนฺตี ปริปาก คจฺฉนฺตี ทุวิธ ปสฺสทฺธึ  
ปริปูเรติ กายปสฺสทฺธิ ฺจ  จิตฺตปสฺสทฺธิ ฺจ  ปสฺสทฺธิ  
คพฺภ  คณฺหนฺตี  ปริปาก คจฺฉนฺตี ทุวิธมฺป  สุข  ปรปิูเรติ  
กายิก ฺจ  เจตสิก ฺจ  สุข  คพฺภ คณฺหนฺต ปริปาก  
คจฺฉนฺต  ติวิธ  สมาธึ  ปรปิูเรติ  ขณิกสมาธึ  อุปจารสมาธึ  
อปฺปนาสมาธินฺติ ฯ (๓)  
ตาสุ  ยา  อปปฺนาสมาธิสฺส  มลู หุตฺวา วฑฺฒมานา สมาธิ- 
สมฺปโยค คตา ผรณาปติ อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ปตีติ ฯ   
        อิตร  ปน  สุขยตีติ  สุข  ยสฺสุปฺปชฺชติ  ต  สุขิต กโรตีติ อตฺโถ ฯ  
สุขน วา  สุข  สฏุ ุ  วา  ขาทติ  ขณติ  จ  กายจิตฺตาพาธนฺติ  
สุข โสมนสฺสเวทนาเยต นาม ฯ  ต  สาตลกฺขณ ฯ  
สนฺเตป จ เนส กตฺถจิ อวิปฺปโยเค อิฏารมฺมณปฏิลาภตุฏ ิ ปติ  
ปฏิลทฺธารมฺมณรสานุภวน  (๔)  สุข ฯ  ยตฺถ  ปติ  ตตฺถ  สุข  ยตฺถ  
สุข ตตฺถ  น  นิยมโต  ปติ ฯ  สงฺขารกฺขนฺธสงฺคหิตา  ปติ  เวทนากฺ- 
ขนฺธสงฺคหิต สุข ฯ กนฺตารขินฺนสฺส  วนนฺโตทกทสฺสนสวเนสุ   
วิย  ปติ วนจฺฉายาปเวสนอุทกปริโภเคสุ วิย สุข ฯ  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
สมเย  ปากฏภาวโต  เจต  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ส.ี ธมิตฺวา ฯ  ม. โขเภตฺวา ฯ  ๒. สี. ม. ปูริตวตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. อปฺปนาสมาธิ ฺจาติ ฯ  ๔. ม. ปฏิลทฺธรสานุภวน ฯ  
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        อิติ  อย ฺจ ปติ  อิท ฺจ  สุข  อสฺส ฌานสฺส อสฺมึ วา ฌาเน 
อตฺถีติ อิท ฌาน ปติสุขนฺติ วุจฺจติ ฯ  อถวา ฯ   ปติ  จ  สุข ฺจ  
ปติสุข  ธมฺมวินยาทโย  วิย ฯ วิเวกช ปติสุข อสฺส ฌานสฺส   
อสฺมึ  วา  ฌาเน  อตฺถีติ  เอว  วิเวกช  ปติสุข ฯ  ยเถว   
หิ  ฌาน เอว  ปติสุข เจตฺถ วิเวกชเมว โหติ ต ฺจสฺส  
อตฺถีติ (๑) ตสฺมา อโลปสมาส กตฺวา เอกปฺปเทเนว วิเวกช  
ปติสุขนฺติป วตฺตุ ยุชฺชติ ฯ          ปมนฺติ  คณนานุปุพฺพตาย 
ปม  อิท  ปม  อุปฺปนฺนนฺติป  ปม ฯ  ฌานนฺติ ทุวิธ  
ฌาน  อารมฺมณูปนิชฺฌาน ฺจ  ลกฺขณูปนิชฺฌาน ฺจ  (๒)  ฯ  
ตตฺถ  อฏสมาปตฺติโย ปวีกสิณาทิอารมฺมณ  อุปนิชฺฌายนฺตีติ  
อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ  สงฺขฺย  คตา ฯ วิปสฺสนามคฺคผลานิ  
ปน  ลกฺขณูปนิชฺฌาน  นาม ฯ    
        ตตฺถ  วิปสฺสนา อนิจฺจาทิลกฺขณสฺส อุปนิชฺฌานโต  ลกฺขณูป- 
นิชฺฌาน ฯ  วิปสฺสนาย  กตกิจฺจสฺส  มคฺเคน  อิชฺฌนโต  มคฺโค  
ลกฺขณูปนิชฌฺาน  ผล  ปน  นิโรธสจฺจ ตถลกฺขณ อุปนิชฺฌายตีติ  
ลกฺขณูปนิชฌฺาน ฯ เตสุ  อิธ  ปุพฺพภาเค  อารมฺมณูปนิชฺฌาน  
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  ลกขฺณูปนิชฺฌาน อธิปฺเปต ฯ  ตสฺมา   
อารมฺมณูปนิชฺฌานโต  จ  ลกฺขณูปนิชฌฺานโต  จ  ปจฺจนีกชฺฌาปนโต  
จ ฌานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. อตฺถ ิฯ  ๒. ม. ลกขฺณูปนิชฺฌาน ฺจาป ฯ  
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        อุปสมปฺชฺชาติ  อุปคนฺตฺวา  ปาปุณิตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อุปสมฺปาทยิตฺวา วา นิปฺผาเทตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วิหรตีติ  
ตทนุรูเปน  อิริยาปถวิหาเรน  อิริยต ิวุตฺตปฺปการชฺฌานสมงฺคี  
หุตฺวา อตฺตภาวสฺส อิริยน วุตฺตึ อภินิปฺผาเทติ ฯ  ตมฺปเนต   
ปม  ฌาน  ป ฺจงฺควิปฺปหีน  ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  ติวิธกลฺยาณ  
ทสลกฺขณสมฺปนฺน ฯ   
        ตตฺถ  กามจฺฉนฺโท  พฺยาปาโท  ถนีมิทฺธ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  
วิจิกิจฺฉาติ  อิเมส  ป ฺจนฺน  นีวรณาน ปหานวเสน ป ฺจงฺควิปฺ- 
ปหีนตา เวทิตพฺพา ฯ น  หิ  เอเตสุ  อปฺปหีเนสุ ฌาน อุปฺปชฺชติ ฯ  
เตนสฺเสตานิ ปหานงฺคานีติ วุจฺจนฺติ ฯ กิ ฺจาป  หิ  ฌานกฺขเณ  
อ ฺเป  อกุสลา  ธมฺมา ปหียนฺติ ตถาป เอตาเนว วิเสเสน  
ฌานนฺตรายกรานิ ฯ  กามจฺฉนฺเทน  หิ  นานาวิสยปฺปโลภิต   
จิตฺต  น  เอกตฺตารมฺมเณ สมาธิยติ กามจฺฉนฺทาภิภูต วา ต น  
กามธาตุปฺปหานาย [๑] ปฏิปชชฺติ ฯ พฺยาปาเทน  อารมฺมเณ [๒] 
ปฏิห ฺมาน  น  นิรนฺตร  ปวตฺตติ ฯ  ถีนมิทฺธาภิภูต  อกมฺม ฺ  
โหติ ฯ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรต  อวูปสนตฺเมว  หุตฺวา  ปริพฺภมติ ฯ 
วิจิกิจฺฉาย อุปหต  ฌานาธิคมสาธิก  ปฏิปท  น  อาโรหติ ฯ  อิติ  
วิเสเสน  ฌานนฺตรายกรตฺตา  เอตาเนว ปหานงฺคานีติ  
วุตฺตานิ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  วิตกฺโก  อารมฺมเณ  จิตฺต  อภินิโรเปติ  วิจาโร   
# ๑. ม. ส.ี เอตฺถนิตเร ปฏปิทนฺติ ทิสิสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺดท อตฺถิ ฯ  
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อนุพนฺธติ เตหิ  อวิกฺเขปาย  สมฺปาทิตสโยคสฺส  เจตโส  ปโยค- 
สมฺปตฺติสมฺภวา  ปติ  ปณน สุข ฺจ  อุปพฺรูหน  กโรติ ฯ  อถสฺส  เสส- 
สมฺปยุตฺตธมฺมา  เอเตหิ  อภินิโรปนานุพนฺธนปณนอุปพฺรูหเนหิ   
อนุคฺคหิตา เอกคฺคตา เอกตฺตารมฺมเณ สม สมฺมา จ  อาธิยนฺติ  
ตสฺมา  วิตกฺโก  วิจาโร ปติ สุข จิตฺเตกคฺคตาติ อิเมส ป ฺจนฺน  
อุปฺปตฺติวเสน  ป ฺจงฺคสมนฺนาคตตา  เวทิตพฺพา ฯ อุปฺปนฺเนสุ  
หิ เอเตสุ ป ฺจสุ ฌาน อุปฺปนฺน  นาม  โหติ ฯ  เตนสฺส  เอตานิ   
ป ฺจงฺคสมนฺนาคตานีติ วุจฺจนฺติ ฯ  
        ตสฺมา น เอเตหิ  สมนฺนาคต  อ ฺเทว  ฌาน นาม อตฺถติี  
คเหตพฺพ ฯ ยถา ปน องฺคมตฺตวเสเนว  จตุรงฺคินี  เสนา  
ป ฺจงฺคิก ตุริย  อฏงฺคิโก มคฺโคติ วุจฺจติ เอวมิทมฺป องฺคมตฺตวเสเนว 
ป ฺจงฺคิกนฺติ วา ป ฺจงฺคสมนฺนาคตนฺติ วา วุจฺจตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
เอตานิ  จ  ป ฺจ  องฺคานิ  กิ ฺจาป  อุปจารกฺขเณป  อตฺถิ  อถโข  
อุปจาเร  ปกติจิตฺตโต  พลวตรานิ ฯ  อิธ  ปน  อุปจารโตป  
พลวตรานิ  รปูาวจรลกฺขณปฺปตฺตานิ  นิปฺผนฺนานิ ฯ  เอตฺถ  หิ วิตกฺโก  
สุวิสเทน อากาเรน อารมฺมเณ จิตฺต อภินิโรปยมาโน อุปฺปชฺชติ ฯ  
วิจาโร  อติวิย  อารมฺมณ  อนุมชฺชมาโน ฯ  ปติสุข สภาวนฺตมฺป (๑) 
กาย ผรมาน ฯ  เตนาห  นาสฺส  กิ ฺจิ  สพฺพาวโต  (๒)  กายสฺส   
วิเวกเชน  ปติสุเขน  อปฺผุฏ โหตีติ ฯ  จิตฺเตกคฺคตาป  เหฏ ิมมฺหิ  
# ๑. ส.ี ม. สพฺพาวนฺตมฺป ฯ  ๒. ส.ี ม. สพฺพาวโต ฯ  
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สมุคฺคปฏเล  อุปริม  สมุคฺคปฏล วิย อารมฺมเณสุ  ผุสิตา  หุตฺวา  
อุปฺปชฺชติ  อยเมเตส  อิตเรหิ  วิเสโส ฯ  ตตฺถ จิตฺเตกคฺคตา  
กิ ฺจาป  สวิตกฺก  สวิจารนฺติ  อิมสฺมึ  ปาเ  น นิทฺทิฏา ฯ 
ตถาป วิภงฺเค (๑) ฌานนฺติ วิตกฺโก  วิจาโร  ปติ  สุข  จิตฺเตกคฺคตาติ  
เอว  วุตฺตตฺตา  องฺคเมว ฯ เยน หิ อธิปฺปาเยน ภควตา อุทฺเทโส 
กโต โสเยว เตน วิภงฺเค ปกาสิโตติ ฯ   
        ติวิธกลยฺาณ  ทสลกขฺณสมฺปนฺนนฺติ  เอตฺถ  ปน  อาทิมชฺฌ- 
ปริโยสานวเสน  ติวิธกลยฺาณตา ฯ  เตสเยว  จ  อาทิมชฺฌปร-ิ 
โยสานาน  ลกฺขณวเสน  ทสลกฺขณสมฺปนฺนตา  เวทิตพฺพา ฯ  
ตตฺราย ปาฬิ          ปมสฺส ฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ อุเปกฺขานุ- 
พฺรูหนา มชฺเฌ  สมฺปหสนา ปริโยสาน ปมสฺส ฌานสฺส  
ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ อาทิสฺส  กติ ลกฺขณานิ อาทิสฺส ตีณิ  
ลกฺขณานิ โย ตสฺส ปริปนโฺถ ตโต  จิตฺต วิสุชฺฌติ วิสุทฺธตฺตา  
จิตฺต มชฺฌิม สมถนิมิตฺต ปฏิปชชฺติ  ปฏิปนฺนตฺตา ตตฺถ จิตฺต  
ปกฺขนฺทติ ฯ ย ฺจ ปริปนฺถโต จิตฺต วิสุชฺฌติ  ย ฺจ วิสุทฺธตฺตา จิตฺต  
มชฺฌิม สมถนิมิตฺต ปฏิปชชฺติ ย ฺจ ปฏิปนฺนตฺตา  ตตฺถ จิตฺต  
ปกฺขนฺทติ ฯ ปมสฺส ฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ อาทิสฺส          อิมานิ  
ตีณิ ลกฺขณานิ ฯ เตน วุจฺจติ ปม ฌาน อาทิกลฺยาณ ฺเจว  โหติ  
ติลกฺขณสมฺปนฺน ฺจาติ ฯ  ปมสฺส ฌานสฺส อุเปกฺขานุพฺรูหนา 
มชฺเฌ มชฌฺสฺส กติ  ลกฺขณานิ มชฺฌสสฺ ตีณิ ลกฺขณานิ วิสุทฺธ  
จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ สมถปฏิปนฺน อชฺฌเุปกฺขติ เอกตฺตุปฏาน   
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อชฺฌุเปกฺขติ ฯ ย ฺจ วิสุทฺธ จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ ย ฺจ สมถปฏิปทน (๑) 
อชฺฌุเปกฺขติ ย ฺจ เอกตฺตุปฏาน  อชฌฺุเปกฺขติ ฯ ปมสฺส  
ฌานสฺส อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ มชฌฺสฺส อิมานิ          ตีณิ ลกขฺณานิ เตน  
วุจฺจติ ปม ฌาน มชฺเฌกลฺยาณ ฺเจว โหติ  ติลกฺขณสมฺปนฺน ฺ 
จาติ ฯ  ปมสฺส ฌานสฺส สมฺปหสนา ปริโยสาน ปริโยสานสฺส กตี 
ลกฺขณานิ ปริโยสานสฺส จตฺตาริ ลกฺขณานิ ตตฺถ ชาตาน  
ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน สมฺปหสนา อินฺทฺริยาน เอกราสฏเน  
สมฺปหสนา  ตทุปควีริยาวหนฏเน สมฺปหสนา อาเสวนฏเน  
สมฺปหสนา ปมสฺส  ฌานสฺส สมฺปหสนา ปริโยสาน  
ปริโยสาน  อิมานิ จตฺตาริ ลกฺขณานิ เตน วุจฺจติ  
ปม ฌาน ปริโยสานกลฺยาณ ฺเจว โหติ  จตุลกฺขณ- 
สมฺปนฺน ฺจาติ ฯ   ตตฺร  ปฏิปทาวิสุทฺธิ  นาม  สสมฺภาริโก  
อุปจาโร ฯ  อุเปกฺขานุพฺรูหนา  นาม อปฺปนา ฯ  สมปฺหสนา   
นาม  ปจฺจเวกฺขณาติ  เอวเมเก  วณฺณยนฺติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  เอกคฺคจิตฺต (๒) ปฏปิทาวิสุทฺธิลกฺขณ ฺเจว (๓) 
โหติ อุเปกฺขานุพฺรูหิต ฺจ าเณน จ สมฺปหสิตนฺติ  ปาฬิย  วุตฺต   
ตสฺมา  อนฺโตอปฺปนายเมว  อาคมนวเสน  ปฏิปทาวิสุทฺธิ   
ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย  กิจฺจวเสน  อุเปกฺขานุพฺรูหนา  ธมฺมาน  
อนติวตฺตนาทิภาวสาธเนน  ปรโิยทาปกสฺส  าณสฺส  กิจฺจ- 
# ๑. ม. สมถปฏิปนฺน ฯ  ๒. สี. ม. เอกตฺตคต จิตฺต ฯ 
# ๓. ม. ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนิท ฺเจว ฯ  
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นิปฺผตฺติวเสน  สมฺปหสนา  จ เวทิตพฺพา ฯ  กถ  ยสฺมึ  ห ิ วาเร   
อปฺปนา  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมึ  โย  นีวรณสงฺขาโต  กิเลสคโณ  ตสฺส  
ฌานสฺส ปรปินฺโถ ตโต จิตฺต วิสุชฺฌติ ฯ วิสุทฺธตฺตา อาวรณ- 
วิรหิต หุตฺวา  มชฺฌิม  สมถนิมิตฺต  ปฏปิชฺชติ ฯ  มชฌฺิม   
สมถนิมิตฺต  นาม สมปฺปวตฺโต อปฺปนาสมาธิเยว ฯ  ตทนนฺตร   
ปน  ปุริม  จิตฺต  เอกสนฺตติปริณามนเยน  ตถตฺต อุปคจฺฉมาน  มชฺฌิม   
สมถนิมิตฺต ปฏิปชชฺติ นาม เอว ปฏิปนฺนตฺตา ตถตฺตุปคมเนน  
ตตฺถ  ปกฺขนทฺติ  นาม ฯ   เอว ตาว ปุริมจิตฺเต วิชฺชมานาการ- 
นิปฺผาทิกา ปมชฺฌานสฺส อุปฺปาทกฺขเณเยว อาคมนวเสน  
ปฏิปทาวิสุทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ   
        เอว  วิสทฺุธสฺส  ปน  ตสฺส  ปุน  วิโสเธตพฺพาภาวโต  วิโสธเน 
พฺยาปาร  อกโรนฺโต  วิสทฺุธ  จิตฺต  อชฺฌุเปกฺขติ  นาม ฯ   สมถภาวูป- 
คมเนน  สมถปฏิปนฺนสสฺ ปุน  สมาธาเน  พฺยาปาร อกโรนฺโต  
สมถปฏิปนนฺ อชฺฌุเปกฺขติ นาม ฯ   สมถปฏิปนฺนภาวโตเอว  
จสฺส  กิเลสสสคฺค  ปหาย  เอกตฺเตน  อุปฏ ิตสฺส  ปนุ  
เอกตฺตุปฏาเน พฺยาปาร  อกโรนฺโต  เอกตฺตุปฏาน  อชฌฺุเปกฺขติ  
นาม ฯ   เอว ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย กิจฺจวเสน อุเปกฺขานุพฺรูหนา  
เวทิตพฺพา ฯ   
        เย  ปเนเต  เอว  อุเปกขฺานุพฺรูหิตา  (๑)  ตตฺถ  ชาตา  สมาธิ- 
ป ฺาสงฺขาตา  ยุคนทฺธธมฺมา  อ ฺม ฺ  อนติวตฺตมานา  หุตฺวา  
# ๑. ม. อุเปกขฺานุพรูหิเต ฯ  
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ปวตฺตา  ยานิ  จ  สทฺธาทีนิ อินฺทฺริยานิ  นานากิเลเสหิ  วิมุตฺตตฺตา  
วิมุตฺติรเสน เอกรสานิ หุตฺวา ปวตฺตานิ ย ฺเจต  (๑) สรูปค  เตส  
อนติวตฺตน เอกรสภาวาน อนุจฺฉวิก วีริย วาหยติ (๒) ยา จสฺส  
ตสฺมึ ขเณ ปวตฺตา อาเสวนา สพฺเพป เต อาการา ยสฺมา 
าเณน สงฺกิเลสโวทาเนสุ  ต  ต  อาทีนว ฺจ  อานิสส ฺจ  ทิสฺวา 
ตถา  ตถา  สมฺปหสิตตฺตา  วิโสธิตตฺตา ปริโยทาปตตฺตา   
นิปฺผนฺนา (๓)  ตสฺมา  ธมมฺาน  อนติวตฺตนาทิภาวสาธเนน   
ปริโยทาปกสฺส าณสฺส กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน สมฺปหสนา  
เวทิตพฺพาติ วุตฺต ฯ   
        วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ  วิตกฺกสฺส  จ วิจารสฺส จาติ อิเมส  
ทฺวินฺน วูปสมา (๔) ฯ  ทติุยชฺฌานกฺขเณ อปาตุภาวาติ วุตฺต  
โหติ ฯ ตตฺถ กิ ฺจาป ทุติยชฺฌาเน สพฺเพป  ปมชฺฌานธมฺมา  
น  สนฺติ  อ ฺเเยว  หิ  ปมชฺฌาเน  ผสฺสาทโย อ ฺเ  อิธ  
โอฬาริกสฺส  ปน  โอฬารกิสฺส  องฺคสฺส  สมติกฺกมา  ปมชฺฌานโต   
ปเรส  ทุติยชฌฺานาทีน  อธิคโม  โหตีติ  ทสฺสนตฺถ  วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมาติ  เอว วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อชฌฺตฺตนฺติ  อิธ  นยิกชฺฌตฺต  อธิปฺเปต (๕) อตฺตนิ ชาต 
อตฺตดน สนิตาเน นิพฺพติตนฺติ อตฺโถ ฯ  สมฺปสาทนนฺติ 
# ๑. ม. ย ฺเจส ตทุปต ฯ  ๒. สี. วติตติ ฯ  ๓. ม. นิปผฺนฺนาว ฯ 
# ๔. ม. วูปสมา สมติกฺกมา ฯ  ๕. ม. อธิปฺเป  
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สมฺปสาทนนฺติ  วุจฺจติ  สทฺธา ฯ  สมฺปสาทนโยคโต  ฌานมฺป  
สมฺปสาทน นีลวณฺณโยคโต  นลีวตฺถ  วิย ฯ  ยสฺมา  วา  ต  ฌาน   
สมฺปสาทนสมนฺนาคตตฺตา  วิตกฺกวิจารกฺโขภวูปสมเนน  จ  เจโต 
สมฺปสาทยติ  ตสฺมา (๑) สมฺปสาทนนฺติ วุตฺต ฯ อิมสมฺิ ฺจ   
อตฺถวิกปฺเป สมฺปสาทน เจตโสติ เอว ปทสมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ 
ปุริมสฺมึ ปน อตฺถวิกปฺเป เจตโสติ เอต เอโกทิภาเวน สทฺธึ  
โยเชตพฺพ ฯ          ตตฺราย  อตฺถโยชนา  เอโก  อุเทตีติ เอโกทิ ฯ 
วิตกฺกวิจาเรหิ อนชฺฌารฬฺูหตฺตา อคฺโค  เสฏโ  หตฺุวา 
อุเทตีติ  อตฺโถ ฯ  เสฏโป  หิ  โลเก  เอโกติ  วุจฺจติ ฯ  
วิตกฺกวิจารวิรหิโต  วา  เอโก  อสหาโย  หุตฺวา  อิติป  (๒) 
วตฺตติ ฯ  อถวา  สมฺปยุตฺตธมฺเม  อุทายตีติ  อุทิ ฯ 
อุฏาเปตีติ อตฺโถ ฯ เสฏฏเน เอโก จ โส อุท ิ 
จาติ  เอโกทึ ฯ  สมาธิสฺเสต  อธิวจน ฯ  อิติ  อิม  เอโกทึ  
ภาเวติ วฑฺเฒตีติ อิท ทุติยชฺฌาน  เอโกทิภาว ฯ  โส 
ปนาย  เอโกทิ ยสฺมา เจตโส น สตฺตสฺส น ชีวสฺส ฯ   
ตสฺมา เอต เจตโส เอโกทภิาวนฺติ วุตฺต ฯ   
        นน ุ จาย  สทฺธา  ปมชฺฌาเนป  อตฺถิ  อย ฺจ  เอโกทินามโก   
สมาธิ  อถ  กสฺมา  อิทเมว  สมฺปสาทน  เจตโส  เอโกทิภาวนฺติ  
วุตฺตนฺติ  วุจฺจเต  อทุ หิ  ปมชฺฌาน  วิตกฺกวิจารกฺโขเภน  
วีจิตรงฺคสมากุลมิว  ชล  น สุปฺปสนฺน โหติ ตสฺมา  สติป (๓) สทฺธาย 
# ๑. ม. ตสฺมาป ฯ  ๒. ม. วตฺตุ วฏฏติ ฯ  ๓. ม. สติยาป ฯ  
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สมฺปสาทนนฺติ  น  วุตฺต ฯ  น  สุปฺปสนนฺตฺตาเยว  เจตฺถ  
สมาธิป  น  สุฏ ุ  ปากโฏ  ตสฺมา  เอโกทิภาวนฺติป  น  
วุตฺต ฯ อิมสฺมึ ปน ฌาเน วิตกฺกวิจารปลิโพธาภาเวน  
ลทฺโธกาสา  พลวตี  สทฺธา  พลวสทฺธาสหายปฏิลาเภเนว   
จ สมาธิป ปากโฏ ฯ ตสฺมา อิทเมว เอว วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        อวิตกฺก  อวิจารนฺติ  ภาวนาย  ปหีนตฺตา  เอตสฺมึ  เอตสฺส  
วา วิตกฺโก นตฺถีติ อวิตกฺก ฯ  อิมินาว  นเยน  อวิจาร ฯ   
เอตฺถาห  นนุ  จ วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ อิมินาป  อยมตฺโถ  สิทโฺธ 
อถ  กสฺมา  ปุน  วุตฺต  อวิตกฺก  อวิจารนฺติ  วุจฺจเต  เอวเมว  (๑)  
สิทฺโธวายมตฺโถ ฯ น ปเนต ตทตฺถทีปก นนุ อโวจุมฺหา โอฬาริกสฺส 
ปน  โอฬารกิสฺส องฺคสฺส สมติกฺกมา ปมชฺฌานโต ปเรส  
ทุติยชฺฌานาทีน สมธิคโม โหตีติ ทสสฺนตฺถ วิตกฺกวิจาราน  
วูปสมาติ เอว วุตฺตนฺติ ฯ  อป  จ  วิตกกฺวิจาราน  วูปสมา  อิท  
สมฺปสาทน  น  กิเลสกาลสฺุสิยสฺส ฯ  วิตกฺกวิจาราน ฺจ  วูปสมา 
เอโกทิภาว  น  อุปจารชฌฺานมิว  นีวรณปฺปหานา [๒] น  ปมชฺฌานมิว  
จ  องฺคปาตุภาวาติ  เอว  สมฺปสาทนเอโกทิภาวาน  เหตุปริทีปกมิท  
วจน ฯ  ตถา  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา อิท อวิตกฺก อวิจาร น  
ตติยจตุตฺถชฺฌานานิ วิย  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  วิย จ อภาวาติ  
เอว อวิตกฺกอวิจารภาวสฺส เหตุปริทีปก ฺจ ฯ น  วิตกฺกวิจารา- 
# ๑. ม. เอวเมต ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ  
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ภาวมตฺตปริทีปก ฯ วิตกกฺวิจาราภาวมตฺตปริทีปกเมว  
ปุน (๑) อวิตกฺก อวิจารนฺติ อิท วจน (๒) ตสฺมา ปุริม วตฺวาป [๓] 
ปุน วตฺตพฺพเมวาติ ฯ   
        สมาธิชนฺติ  ปมชฺฌานสมาธิโต  สมฺปยุตฺตสมาธิโต  วา 
ชาตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  ปมมฺป  สมฺปยตฺุตสมาธิโต 
ชาต อถ โข อยเมว สมาธิชนฺติ (๔) วตฺตพฺพต อรหติ  วิตกฺกวิจาร- 
โขภวิรเหน  อติวิย  อจลตฺตา  สุปฺปสนฺนตฺตา จ ฯ ตสฺมา อิมสฺส  
วณฺณภณนตฺถ อิทเมว สมาธิชนฺติ วุตฺต ฯ ปติสุขนฺติ อิท  
วุตฺตนยเมว ฯ  ทุติยนฺติ คณนานุปุพฺพโต  ทุติย ฯ อิท  
ทุติย อุปฺปนฺนนฺติป ทุติย ฯ   
        ปติยา  จ  วิราคาติ  วิราโค  นาม  วุตฺตปฺปการาย  
ปติยา  ชิคุจฺฉน  วา สมติกกฺโม  วา ฯ  อุภินฺน  ปน  อนฺตรา  
จสทฺโท  สมปฺณฺฑนตฺโถ  โส  วูปสม  วา สมฺปณฺเฑติ  
วิตกฺกวิจารวูปสม  วา ฯ  ตตฺถ  ยทา  วูปสมเมว  สมฺปณฺเฑติ  ตทา  
ปติยา  วิราคา  จ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  วูปสมา จาติ เอว โยชนา 
เวทิตพฺพา ฯ อิมิสฺสา จ  โยชนาย  วิราโค  ชิคุจฺฉนตฺโถ  โหติ  
ตสฺมา  ปติยา  ชิคุจฺฉนา  จ  สมติกฺกมา จาติ  อยมตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ  ยทา ปน วิตกฺกวิจารวูปสม สมฺปณฺเฑติ  
ตทา ปติยา จ  วิราคา  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  วิตกฺกวิจาราน ฺจ  
# ๑. ม. ปน ฯ  ๒. สี. วจนเมว ยุชฺชตีติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปุนสทฺโท 
อตฺถิ ฯ  ๔. ม. สมาธิ สมาธีติ ฯ  
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วูปสมาติ  เอว  โยชนา เวทิตพฺพา ฯ อิมิสฺสา  จ  โยชนาย  วิราโค 
สมติกฺกมนตฺโถ  โหติ  ตสฺมา  ปติยา  จ สมติกฺกมา  วิตกฺกวิจาราน ฺจ 
วูปสมาติ อยมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        กาม ฺเจเต  วิตกฺกวิจารา  ทุติยชฺฌาเนเยว  วูปสนฺตา  
อิมสฺส  ปน  ฌานสฺส  มคฺคปริทีปนตฺถ  วณฺณภณนตฺถ ฺเจต  วุตฺต ฯ 
วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ หิ วุตฺเต อิท  ป ฺายติ  นนุ วิตกฺก- 
วิจารวูปสโม มคฺโค อิมสฺส ฌานสฺสาติ ฯ ยถา จ ตติเย  
อริยมคฺเค  อปฺปหีนานมฺป  สกฺกายทิฏาทีน  ป ฺจนฺน โอรมฺภา- 
คิยาน ส ฺโชนาน ปหานาติ  (๑) เอว  ปหาน  วุจฺจมาน (๒) วณฺณภณน โหติ  
ตทธิคมาย อุสฺสุกฺกาน อุสฺสาหชนนตฺถ  (๓)  เอวเมว  อิธ  อวูปสนฺ- 
ตานมฺป  วิตกฺกวิจาราน  วูปสโม วุจฺจมาโน  (๔)  วณฺณภณน  โหติ  
เตนายมตฺโถ  วุตฺโต  ปติยา  จ  สมติกฺกมา  วิตกฺกวิจาราน ฺจ วูปสมาติ ฯ   
        อุเปกฺขโก  จ  วิหรตีติ  เอตฺถ  อุปปตฺติโต  อิกขฺตีติ  อุเปกฺขา ฯ 
สม ปสฺสติ อปกฺขปติตาว  หุตฺวา  ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  ตาย  
วิสทาย  วิปุลาย  ถามคตาย  สมนฺนาคตตฺตา ตติยชฺฌานสมงฺคี  
อุเปกฺขโกติ วุจฺจติ ฯ  อุเปกฺขา  ปน  ทสฺวิธา  โหติ ฉฬงฺคุเปกฺขา 
พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา โพชฺฌงฺคุเปกฺขา วีริยุเปกฺขา  สงฺขารุเปกฺขา  
เวทนุเปกฺขา  วิปสฺสนุเปกฺขา  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา ฌานุเปกฺขา  
ปาริสุทฺธิอุเปกฺขาติ ฯ   
# ๑. ม. ปหานายาติ ฯ  ๒. ม. ปหาเน วุจฺจมาเน ฯ  ส.ี อิท  
ลกฺขณวนิตวเสน กต ฯ  ๓. ม. อุสฺสาหชนก ฯ  ๔. ม. วุจฺจมาเน ฯ  
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        ตตฺถ  ยา  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺา  
เนว  สุมโน  โหติ น  ทุมมฺโน  อุเปกฺขโก [๑] จ  วิหรติ  สโต  
สมฺปชาโนติ  เอวมาคตา ขีณาสวสฺส  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  
อิฏานิฏฉฬารมฺมณาปาเถ  ปริสุทฺธปกติภาวา (๒) วิชหนา- 
การภูตา อุเปกฺขา อย ฉฬงฺคุเปกฺขา นาม ฯ   ยา  ปน  
อุเปกฺขาสหคเตน  เจตสา  เอก ทิส ผริตฺวา วิหรตีติ  
เอวมาคตา  สตฺเตสุ มชฺฌตฺตาการภูตา อุเปกฺขา อย  
พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา นาม ฯ   ยา  (๓) ปน  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิตนฺติ  เอวมาคตา  สหชาตาน ธมฺมาน  
มชฺฌตฺตาการภูตา อุเปกฺขา อย โพชฌฺงฺคุเปกฺขา นาม ฯ    
ยา  ปน  กาเลน  กาล  อุเปกฺขานิมิตฺต  มนสิกโรตีติ   
เอวมาคตา  อนจฺจารทฺธนาติสิถิลวีริยสงฺขาตา อุเปกฺขา อย  
วีริยุเปกฺขา นาม ฯ   ยา  ปน  กติ  สงฺขารุเปกฺขา  สมถวเสน  
อุปฺปชฺชนฺติ  กติ  สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ   
อฏ  สงฺขารุเปกฺขา  สมถวเสน  (๔) อุปฺปชฺชนฺติ  ทส สงฺขารุ- 
เปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชฺชนฺตีติ   เอวมาคตา  นีวรณาทิ- 
ปฏิสงฺขา สนฺติฏนาคหเณ (๕) มชฺฌตฺตภูตา อุเปกฺขา อย  
สงฺขารุเปกฺขา นาม ฯ  ยา ปน ยสฺมึ สมเย กามาวจร  
กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคตนฺติ  เอวมาคตา 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปริสุทฺธปกติภาคา ฯ 
# ๓. ม. ยา ปน ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. สมถวเสน ฯ  
# ๕. ส.ี ม. สนฺนิฏานคหเณ ฯ  
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อทุกฺขมสุขสงฺขาตา (๑) อุเปกฺขา อย เวทนุเปกฺขา นาม ฯ   ยา 
ยทตฺถิ  ย  ภูต  ต  ปชหติ  อุเปกฺข  ปฏิลภตีติ เอวมาคตา  วิจินเน  
มชฺฌตฺตภูตา อุเปกฺขา อย วิปสฺสนุเปกฺขา นาม ฯ  ยา  ปน   
ฉนฺทาทีสุ  เยวาปนเกสุ  อาคตา  สหชาตาน  สมวาหิตภูตา 
อุเปกฺขา  อย ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา นาม ฯ  ยา  ปน  อุเปกฺขโก  จ  
วิหรตีติ  เอวมาคตา อคฺคสุเขป ตสฺมึ อปกฺขปาตชนนี  อุเปกฺขา    
อย ฌานุเปกฺขา นาม ฯ   ยา  ปน  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถ   
ฌานนฺติ   เอวมาคตา  สพฺพปจฺจนีกปริสุทฺธา  ปจฺจนีกวูปสมเนป   
อพฺยาปารภูตา  อุเปกฺขา  อย  ปาริสุทธฺิอุเปกฺขา นาม ฯ    
        ตตฺถ  ฉฬงฺคุเปกฺขา  จ  พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  จ  โพชฺฌงฺคุเปกฺขา   
ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา  จ  ฌานุเปกฺขา  จ  ปาริสุทฺธิอุเปกฺขา  จ   
อตฺถโต  เอกา ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาว  โหติ ฯ  เตน  เตน อวฏา- 
เภเทน ปนสฺสา อย เภโท ฯ เอกสฺสาป  สโต  สตฺตสฺส  กุมารยุวตฺ- 
เถรเสนาปติราชาทิวเสน  (๒)  เภโท วิย ตสฺมา ตาสุ ยตฺถ   
ฉฬงฺคุเปกฺขา  น  ตตฺถ  โพชฺฌงฺคุเปกฺขาทโย ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  
โพชฺฌงฺคุเปกฺขา  น ตตฺถ ฉฬงฺคุเปกฺขาทโย โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ยถา  เจตาส  อตฺถโต  เอกีภาโว  เอว  สงฺขารุเปกฺขา- 
วิปสฺสนุเปกฺขานมฺป ฯ  ป ฺา  เอว  หิ  เอสา  กิจฺจวเสน  ทฺวิธา 
ภินฺนา  ยถา  หิ  ปุริสสฺส  สาย  เคห  ปวิฏ  สปฺป  อชปททณฺฑ  
# ๑. ม. อทุกขฺมสุขสงิขาตา ฯ  ๒. ส.ี ...ยุวราช .... ฯ  
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คเหตฺวา ปริเยสมานสฺส ต ถุสโกฏาเก (๑) นิปนฺน ทิสฺวา  สปฺโป  
นุ โข โนติ อวโลเกนฺตสฺส โสวตฺติกตฺตย (๒) ทิสฺวา นิพฺเพมติกสฺส  
สปฺโป  น  สปฺโปติ  วิจินเน  มชฺฌตฺตตา อุปฺปชฺชติ เอวเมว ยา  
อารทฺธวิปสฺสกสฺส วิปสสฺนาาเณน  ลกฺขณตฺตเย  ทิฏเ  สงฺขาราน   
อนิจฺจภาวาทิวิจินเน  มชฺฌตฺตตา อุปฺปชฺชติ  อย  วิปสฺสนุเปกฺขา ฯ   
ยถา  ปน  ตสฺส  ปุริสสฺส  อชปเทน  ทณฺเฑน คาฬฺห  สปฺป  คเหตฺวา  
กินฺตาห  อิม  สปฺป  อวิเหเนฺโต  อตฺตาน ฺจ  อิมินา อฑสาเปนฺโต 
มุ ฺเจยฺยนฺติ  มุ ฺจนาการเมว  ปริเยสโต  คหเณ  มชฺฌตฺตตา   
โหติ  เอวเมว  ยา  ลกฺขณตฺตยสฺส  ทิฏตฺตา อาทิตฺเต วิย ตโย ภเว  
ปสฺสโต สงฺขารคฺคหเณ  มชฺฌตฺตตา  อย  สงฺขารุเปกฺขา ฯ   
อิติ  วิปสฺสนุเปกฺขาย สิทฺธาย สงฺขารุเปกฺขาป สิทฺธาว  
โหติ ฯ  อิมินา  ปเนสา  วิจินนคฺคหเณสุ มชฺฌตฺตตาสงฺขาเตน  
กิจฺเจน ทฺวิธา ภินฺนาติ ฯ  วีริยุเปกฺขา  ปน  เวทนุเปกฺขา  
จ  อ ฺม ฺ ฺจ  อวเสสาหิ  จ  อตฺถโต ภินฺนา เอวาติ ฯ  
อาห เจตฺถ   
                มชฺฌตฺตพฺรหฺมโพชฺฌงฺค-          ฉฬงฺคชฌฺานสุทฺธิโย   
                วิปสฺสนา จ สงฺขาร-                  เวทนาวีริย อิติ   
                วิตฺถารโต ทโสเปกฺขา          ฉมชฺฌตฺตาทิโต ตโต   
                ทุเว ป ฺา ตโต ทฺวีหิ          จตสฺโสว ภวนฺติมาติ ฯ   
        อิติ  อิมาสุ  อุเปกฺขาสุ  ฌานุเปกขฺา  อิธ  อธิปเฺปตา ฯ  
# ๑. ม. ถุสโกฏาเส ฯ  ๒. ม. โสวตถฺิกตฺตย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 196 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  196 
 
สา  มชฺฌตฺตลกฺขณา (๑) ฯ เอตฺถาห  นนุ  จาย  อตฺถโต  ตตฺรมชฺฌตฺตุ- 
เปกฺขาว  โหติ  สา จ ปมทุติยชฺฌาเนสุป อตฺถิ ฯ ตสฺมา ตตฺราป  
อุเปกฺขโก  จ  วิหรตีติ  เอวมย วตฺตพฺพา สิยา สา กสมฺา น วุตฺตานิ ฯ  
อปริพฺยตฺตกิจฺจโยคโต (๒) ฯ   อปรพฺิยตฺต  หิ  ตสฺสา  ตตฺถ  กิจฺจ   
วิตกฺกาทีหิ อภิภูตตฺตา ฯ  อิธ  ปนาย วิตกฺกวิจารปตีหิ อนภิภูตตฺตา  
อุกฺขิตฺตสิรา วิย หุตฺวา ปริพฺยตฺตกิจฺจา ชาตา ตสฺมา วุตฺตาติ ฯ   
        สโต  จ  สมฺปชาโนติ  เอตฺถ  สรตีติ  สโต ฯ  สมฺปชานาตีติ  
สมฺปชาโน ฯ  อิติ  ปุคฺคเลน  (๓) สติ  จ  สมฺปช ฺ ฺจ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
สรณลกฺขณา  สติ  ฯ  อสมฺโมหลกฺขณ สมฺปช ฺ (๔) ฯ  ตตฺถ 
กิ ฺจาป  อิท  สติสมฺปช ฺ  ปุริมชฌฺาเนสุป อตฺถิ ฯ มุฏสฺสติสฺส หิ  
อสมฺปชานสฺส  อุปจารมตฺตมฺป  น  สมฺปชฺชติ  ปเคว  อปฺปนา ฯ  
โอฬาริกตฺตา  ปน  เตส  ฌานาน  ภูมิย  วิย  ปุริสสสฺ  จิตฺตสฺส  คติ   
สุขา  โหติ  อพฺยตฺต ตตฺถ สติสมฺปช ฺกิจฺจ ฯ  โอฬาริกงฺคปฺ- 
ปหาเนน  ปน  สุขุมตฺตา  อิมสฺส  ฌานสฺส ปุริสสสฺ ขุรธาราย  วิย  
สติสมฺปช ฺกิจฺจปริคฺคหิตา เอว จิตฺตสฺส คติ อิจฺฉิตพฺพาติ อิเธว  
วุตฺต ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  ยถา  เธนุปโค  วจฺโฉ  เธนุโต  อปนีโต  
อรกฺขิยมาโน ปุนเทว เธนุ อุปคจฺฉติ เอวมิท ตติยชฺฌานสุข ปติโต 
อปนีต ต สติสมฺปช ฺเน (๕) อรกฺขิยมาน  ปุนเทว  ปตึ  อุปคจฺเฉยฺย  
# ๑. ม. สา มชฺฌตฺตลกฺขณา อนาโภครสา อพฺยาปารปจฺจุปฏานา 
ปติวิราคปทฏานาติ ฯ  ๒. ม. อปริพฺยตฺตกิจฺจโต ฯ  ๓. ม. อิติ ปุคฺคเลน ฯ 
# ๔. ม. อสมฺดมหลกิขณ สมฺปช ิ ตีรณรส ปวิจยปจฺจุปฏาน ฯ 
# ๕. ม. สติสมฺปช ฺารกฺเขน ฯ  
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 ีติสมฺปยุตฺตเมว สิยา สุเข วาป สตฺตา สารชฺชนฺติ ฯ 
อิท ฺจ  อติมธุร  สุข  ตโต  ปร  สุขาภาวา ฯ  สติสมปฺช ฺานุภาเวน  
ปเนตฺถ  สุเข  อสารชฺชนา  โหติ  โน  อ ฺถาติ  อิมมฺป  อตฺถวิเสส  
ทสฺเสตุ อิท อิเธว วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทตีติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป   
ตติยชฺฌานสมงฺคิโน สุขปฏิสเวทนาโภโค  นตฺถ ิ เอว  สนฺเตป   
ยสฺมา  ตสฺส  นามกาเยน  สมฺปยุตฺต สุข ฯ ย วา ต วา (๑) นามกาย- 
สมฺปยุตฺต สุข ตสมุฏาเนนสฺส ยสฺมา อติปณีเตน รูเปน รูปกาโย  
ผุฏโ กายสฺส  (๒)  ผุฏตฺตา ฌานา วุฏ ิโตป สุข ปฏิสเวเทยฺย ฯ 
ตสฺมา เอตมตฺถ ทสฺเสนฺโต สุข ฺจ กาเยน ปฏิสเวเทตีติ อาห ฯ   
        อิทานิ  ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา  
สุขวิหารีติ เอตฺถ ยฌานเหตุ ยฌานการณา  ต  ตติยชฺฌาน- 
สมงฺคีปุคฺคล  พุทฺธาทโย  อริยา  อาจิกฺขนฺติ เทเสนฺติ ป ฺเปนฺติ  
ปฏเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนติฺ อุตฺตานีกโรนฺติ ปกาเสนฺติ ฯ 
ปสสนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ  กินฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา  สขุวิหารีติ ฯ  
ต  ตติยชฺฌาน อุปสมฺปชชฺ วิหรตีติ เอวเมตฺถ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        กสฺมา  ปน  ต  เต  เอว  ปสสนฺตีติ  ปสสารหโต ฯ  อย  หิ  
ยสฺมา อติมธุรสุเข สุขปารมิปฺปตฺเตป  ตติยชฺฌาเน  อุเปกฺขโก  น 
ตตฺถ สุขาภิสงฺเคน อากฑฺฒิยติ ฯ ยถา จ  ปติ  น  อุปฺปชฺชติ  เอว  
# ๑. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ยสฺส ฯ  
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อุปฏ ิตสฺสติตาย  สติมา ฯ  ยสฺมา  ปน  อริยกนฺต อริยชนเสวิตเมว 
จ  อสงฺกิลิฏ  สุข  นามกาเยน  ปฏิสเวเทติ  ตสฺมา  ปสสารโห  
โหติ ฯ  อิติ  ปสสารหโต  น  อริยา  เต  เอว  ปสสารหเหตุภูเต (๑) 
คุเณ  ปกาเสนฺโต  อุเปกฺขโก  สติมา  สขุวิหารีติ เอว ปสสนฺตีติ  
เวทิตพฺพ ฯ ตติยนฺติ คณนานุปุพฺพโต ตติย อิท ตติย  
อุปฺปนฺนนฺติป ตติย ฯ   
        สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ ปหานาติ กายิกสุขสฺส จ  
กายิกทุกฺขสฺส จ ปหานา ฯ  ปุพฺเพวาติ  ต ฺจ โข ปพฺุเพว น  
จตุตฺถชฺฌานกฺขเณ ฯ โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาติ  
เจตสิกสุขสฺส จ เจตสิกทุกฺขสฺส จาติ อิเมสมฺป ทฺวินฺน ปุพฺเพว  
อตฺถงฺคมา ปหานา อิจฺเจว วุตฺต โหติ ฯ  กทา  ปน  เนส   
ปหาน  โหติ  จตุนฺน  ฌานาน  อุปจารกฺขเณ ฯ  โสมนสฺส  หิ   
จตุตฺถชฺฌานสฺส  อุปจารกฺขเณเยว  ปหียติ  ทุกฺขโทมนสฺสสุขานิ  
ปมทุติยตติยาน (๒) อุปจารกฺขเณสุ ฯ  เอวเมเตส  ปหานกฺกเมน  
อวุตฺตาน  อินฺทฺริยวิภงฺเค  ปน อินฺทฺริยาน  อุทฺเทสกฺกเมเนว  อิธาป  
วุตฺตาน สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสาน ปหาน เวทิตพฺพ ฯ   
        ยท ิ ปเนตานิ  ตสฺส  ตสฺส  ฌานสฺส  อุปจารกฺขเณเยว ปหียนฺตึ 
อถ กสฺมา กตฺถ  จุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺริย  อปริเสส  นริุชฺฌติ  อิธ   
ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ  ฯเปฯ  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช 
# ๑. ม. ปสสาเหตุภูเต ฯ  ๒. ม. ปมทุติยตติยชฺฌานาน ฯ  
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วิหรติ  เอตฺถุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺริย อปริเสส  นิรชฺุฌติ ฯ  กตฺถ  จุปฺปนฺน   
โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ  สุขินทฺฺริย ฯ โสมนสฺสินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชฺุฌติ   
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ  ฌาน  
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  เอตฺถุปฺปนฺน  โสมนสฺสินฺทฺริย  อปริเสส  
นิรุชฺฌตีติ  เอว  ฌาเนเสฺวว นิโรโธ วุตฺโตติ ฯ อติสยนิโรธตฺตา ฯ  
อติสยนิโรโธ หิ เนส ปมชฺฌานาทีสุ น นิโรโธเยว ฯ นิโรโธเยว  
ปน อุปจารกฺขเณ นาติสยนิโรโธ ฯ  ตถา  หิ  นานาวชฺชเน  
ปมชฺฌานูปจาเร  นิรุทฺธสฺสาป  ทุกฺขินฺทฺริยสฺส ฑสมกสาทิ- 
สมฺผสฺเสน  วา  วิสมาสนุปตาเปน  วา  สิยา  อุปฺปตฺติ  นตฺเถว  (๑)   
อนฺโตอปฺปนาย ฯ  อุปจาเร  วา  นิรุทฺธมฺเปต  น  สฏุ ุ นิรุทฺธ  
โหติ ปฏิปกฺเขน อวิหตตฺตา ฯ  อนฺโตอปฺปนาย  ปน  ปติผรเณน 
สพฺโพ  กาโย  สุโขกฺกนโฺต  โหติ  สุโขกฺกนฺตกายสฺส  จ  สุฏ ุ   
นิรุทฺธ โหติ ทุกฺขินฺทฺริย ปฏิปกฺเขน วิหตตฺตา ฯ นานาวชฺชเนเยว 
จ  ทุติยชฺฌานูปจาเร ปหีนสฺสาป โทมนสฺสินฺทฺริยสฺส ยสฺมา เอต  
วิตกฺกวิจารปจฺจเยป กายกิลมเถ จิตฺตุปฆาเต จ สติ อุปฺปชฺชติ  
วิตกฺกวิจาราภาเว จ เนว  อุปฺปชฺชติ ฯ  ยตฺถ  ปน  อุปฺปชฺชติ   
ตตฺถ  วิตกฺกวิจารภาเว ฯ  อปฺปหีนาเยว จ ทุติยชฺฌานูปจาเร 
วิตกฺกวิจาราติ  ตตฺถสฺส สิยา อุปฺปตฺติ อปฺปหีนปจฺจยตฺตา (๒) น 
เตฺวว  ทุติยชฺฌาเน  ปหีนปจฺจยตฺตา ฯ  ตถา  ตติยชฌฺานูปจาเร 
# ๑. ม. น. เตฺวว ฯ  ๒. ม. อปฺปหีนปจฺจยตฺตาติ นตฺถิ ฯ  
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ปหีนสฺสาป  สุขินฺทฺริยสฺส  ปติสมุฏานปณีตรูปผุฏกายสฺส  
สิยา  อุปฺปตฺติ  น  เตฺวว ตติยชฺฌาเน ฯ  ตติยชฺฌาเน  หิ  สุขสฺส   
ปจฺจยภูตา  ปติ  สพฺพโส  นิรุทฺธาติ ฯ  ตถา  จตุตฺถชฌฺานูปจาเร  
ปหีนสฺสาป โสมนสฺสินฺทฺรยิสฺส  อาสนฺนตฺตา  อปฺปนาปตฺตาย 
อุเปกฺขาย  อภาเวน  สมฺมา  อนติกฺกนฺตตฺตา  จ  สิยา  อุปฺปตฺติ  น  
เตฺวว  จตุตฺถชฺฌาเน ฯ  ตสฺมา  เอว  จ เอตฺถุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺริย   
อปริเสส  นิรชฺุฌตีติ ตตฺถ ตตฺถ อปริเสสคฺคหณ กตนฺติ ฯ   
เอตฺถาห  อเถว  ตสฺส  ตสฺส  ฌานสฺสุปจาเร  ปหีนาป  เอตา  เวทนา   
อิธ  กสฺมา  สมาหรีติ  (๑)  สุขคฺคหณตฺถ ฯ  ยา  ห ิ อย   
อทุกฺขมสุขนฺติ  เอตฺถ อทุกฺขมสุขา  เวทนา  วุตฺตา  สา  สุขุมา  ทพฺุ- 
พิ ฺเยฺยา  น สกฺกา สุเขน คเหตุ ตสฺมา  ยถา  นาม  ทฏุสฺส  
ยถา  วา  ตถา วา อุปสงฺกมิตฺวา คเหตุ อสกฺกุเณยฺยสฺส  โคณสฺส   
คหณตฺถ  (๒) โคโป  เอกสฺมึ  วเช  สพฺพา  คาโว สมาหรติ อเถเกก   
นีหรนฺโต  ปฏิปาฏิยา  อาคต  อย  โส  คณฺหถ  นนติฺ  ตมฺป  คาหาเปติ  
เอวเมว  ภควา  สุขคฺคหณตฺถ  สพฺพา  เอตา  สมาหรีติ ฯ  เอว  ห ิ 
สมาหฏา เอตา ทสฺเสตฺวา  ย  เนว  สุข  น  ทุกฺข  น  โสมนสฺส น  
โทมนสฺส อย อทุกฺขมสุขา เวทนาติ สกฺกา โหติ เอสา คาหยิตุ ฯ   
        อป  จ  อทุกฺขมสุขาย  เจโตวิมุตฺติยา  ปจฺจยทสฺสนตฺถ ฺจาป  
เอตา  วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ  สุขทุกฺขปฺปหานาทโย  (๓)  หิ  ตสฺสา  
# ๑. ม. สมาหฏาติ ฯ  ๒. ม. สุขคหณตฺถ ฯ  ๓. ม. ทกฺุขปฺปหานาทโย ฯ  
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ปจฺจยา ฯ  ยถาห จตฺตาโร โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อทุกฺขมสุขาย เจโต- 
วิมุตฺติยา สมาปตฺติยา ฯ อิธาวุโส ภิกฺขุ สุขสฺส จ  ปหานา  ฯเปฯ 
จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  อิเม  โข  อาวุโส จตฺตาโร   
ปจฺจยา  อทุกฺขมสุขาย  เจโตวิมุตฺติยา  สมาปตฺติยาติ ฯ (๕) ยถา วา  
อ ฺตฺถ ปหีนาป สกฺกายทิฏ ิอาทโย  ตติยมคฺคสฺส  วณฺณภณนตฺถ  
ตตฺถ  ปหีนาติ  วุตฺตา  เอว วณฺณภณนตฺถเมว  ตสฺส  ฌานสฺเสตา 
อิธ  วุตฺตาติป  เวทิตพฺพา ฯ  ปจฺจยฆาเตน  วา  เอตฺถ  ราคโทสาน  
อติทูรภาว  ทสฺเสตตป  เอตา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ เอตาสุ หิ  
สุข  โสมนสฺสสฺส  ปจฺจโย  โสมนสฺส  ราคสฺส  ทุกขฺ  โทมนสฺสสฺส 
โทมนสฺส โทสสฺส ฯ สุขาทิฆาเตน จ เต สปฺปจฺจยา ราคโทสา  
หตาติ อติทูเร โหนฺตีติ ฯ   
        อทุกฺขมสุขนฺติ  ทุกฺขาภาเวน  อทุกฺข  สุขาภาเวน   
อสุข ฯ  เอเตเนตฺถ ทุกฺขสุขปฏิปกฺขภูต  ตติยเวทน  ทีเปติ  
น  ทุกฺขสุขาภาวมตฺต ฯ  ตติยเวทนา  นาม อทุกฺขมสุขา (๑)   
อุเปกฺขาติป  วุจฺจติ ฯ  สา  อิฏานิฏวิปรีตานุภวนลกฺขณา  
มชฺฌตฺตรสา อวิภูตปจฺจุปฏานา สุขทุกฺขนิโรธปทฏานาติ (๒) 
เวทิตพฺพา ฯ   
        อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ  อุเปกฺขาย  ชนิตสติปาริสุทฺธึ ฯ  
อิมสฺมึ  หิ  ฌาเน สุปริสุทฺธา  สติ  ยา  จ  ตสฺสา  สติยา  ปาริสุทฺธิ  
สา  อุเปกฺขาย  กตา  น  อ ฺเน ฯ  ตสฺมา  เอต  อุเปกฺขาสติ- 
# ๑. ม. อทุกขฺมสุขา วา ฯ  ๒. ม. สุขนิโรธปทฏานาติ ฯ  
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ปาริสุทฺธีติ วุจฺจติ ฯ ยาย จ อุเปกฺขาย เอตฺถ สติปาริสุทฺธิ  
โหติ  สา  อตฺถโต  ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  น  
เกวล ฺเจตฺถ ตาย  สติเยว  ปริสุทฺธา  อป  จ  โข  สพฺเพป   
สมฺปยุตฺตธมฺมา  สติสีเสน  ปน  เทสนา วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  
กิ ฺจาป  อย  อุเปกฺขา  เหฏาป  ตีสุ  ฌาเนสุ  วิชฺชติ  ยถา  
ปน ทิวา  สูรยิปฺปภาภิภวา  โสมภาเวน  วา  อตฺตโน  
อุปการกตฺเตน  วา สภาคาย  รตฺติยา  อลาภา ทิวา วิชฺชมานาป  
จนฺทเลขา  อปริสุทฺธา  โหติ  อปริโยทาตา  เอวมยมฺป   
ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาจนฺทเลขา  วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺมเตชาภิภวา 
สภาคาย จ  อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา  อลาภา  (๑)  วิชชฺมานาป 
ปมชฺฌานาทิเภเท (๒)  อปริสุทฺธา  โหติ ฯ  ตสฺสา  จ  
อปริสุทฺธาย ทิวา อปริสุทฺธจนฺทเลขาย ปภา วิย สหชาตาป  
สติอาทโย  อปริสุทฺธาว  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตสุ  เอกมฺป  
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ น วุตฺต ฯ อิธ  ปน  วิตกฺกาทิปจฺจนิก- 
ธมฺมเตชาภิภวาภาวา  สภาคาย  จ  อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา  ปฏิลาภา 
อย  ตตฺรมชฌฺตฺตุเปกฺขาจนฺทเลขา  อติวิย ปริสุทฺธา ตสฺสา  
ปริสุทฺธตฺตา ปริสุทฺธจนฺทเลขาย  ปภา  วิย  สหชาตาป  สติอาทโย 
ปริสุทฺธา  โหนฺติ  ปริโยทาตา ฯ  ตสฺมา  อิทเมว  
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ จตุตฺถนฺติ  
คณนานุปุพฺพโต (๓) จตุตฺถ ฯ อิท จตุตฺถ อุปฺปนฺนนฺติป จตุตฺถ ฯ   
# ๑. ม. อปฏลิาภา ฯ  ๒. ม. ปมชฺฌานาทิเภเทสุ ฯ  
# ๓. ม. คณนานุปุพฺพตา ฯ  
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        ป ฺวา  โหตีติ  ป ฺา  อสฺส  อตฺถีติ ป ฺวา ฯ  
อุทยตฺถคามินิยาติ อุทยคามินิยา เจว  อตฺถคามินิยา  จ ฯ 
สมนฺนาคโตติ  ปริปุณฺโณ ฯ  อริยายาติ  นิทฺโทสาย ฯ   
นิพฺเพธิกายาติ  นิพฺเพธปกฺขิกาย ฯ  ทกฺุขกฺขยคามินิยาติ  
นิพฺพานคามินิยา ฯ โส อิท ทุกฺขนฺติ  เอวมาทีสุ  เอตฺตก  ทุกฺข   
น  อิโต  ภิยฺโย ทุกฺขนฺติ (๒) สพฺพมฺป ทุกฺขสจฺจ  สรสลกฺขณปฏเิวเธน   
ยถาภูต  ปชานาติ  ปฏิวิชฌฺติ ฯ  ตสฺส  จ  ทุกฺขสฺส นิพฺพตฺติก  ตณฺห  
อย ทุกฺขสมุทโยติ ฯ ตทุภยมฺป ย าน ปตฺวา นิรุชฺฌติ ต เตส  
อปฺปวตฺตึ  นิพฺพาน  อย ทกฺุขนิโรโธติ ฯ ตสฺส จ สมปฺาปก 
อริยมคฺค อย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  สรสลกฺขณปฏิเวเธน  
ยถาภูต  ปชานาติ  ปฏิวิชฌฺตีติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  สรปูโต  สจฺจาน ิ ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  กิเลสวเสน   
ปริยายโต  ทสฺเสนฺโต  อิเม  อาสวาติอาทิมาห ฯ  เต  วุตฺตนเยน (๑) 
เวทิตพฺพา ฯ  
        เอว  ติสโฺส  สกิฺขาโย  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตาส  
ปาริปูริกฺกม ทสฺเสตุ อิมา ติสฺโส สิกฺขาโย อาวชฺชนโฺต  
สิกฺเขยฺยาติอาทิมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปจฺเจก  ปริปูเรตุ  อาวชฺชนฺโตป สกิฺเขยฺย  
อาวชฺชิตฺวาป  อย  นาม  สกิฺขาติ  ชานนฺโตป  สิกฺเขยฺย  ชานิตฺวา 
ปุนปฺปุน ปสสฺนฺโตป  สิกเฺขยฺย  ปสฺสิตฺวา  ยถาทิฏ  ปจฺจเวกฺขนฺโตป   
# ๑. ม. วุติตนเยเนว ฯ  
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สิกฺเขยฺย ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ตตฺเถว  จิตฺต  อจล  กตฺวา  อธิฏหนฺโตป   
สิกฺเขยฺย ตตสิกฺขาสมฺปยุตฺต สทฺธาวีริยสติสมาธิป ฺาหิ  
สกสกกิจฺจ กโรนฺโตป สกิเฺขยฺย อภิ ฺเยฺยาภิชานนกาเลป  
ต  ต กิจฺจ กโรนฺโตป ติสฺโส สิกฺขาโย สิกฺเขยฺยาติ (๑) อธิสีล  
อาจเรยฺย อธิจิตฺต สมาจเรยฺย อธิป ฺ สมาทาย  
วตฺเตยฺย ฯ  อิธาติ  มูลปท ฯ  อิมิสฺสา  ทิฏ ิยาติอาทีหิ   
ทสหิ  ปเทหิ  สิกฺขตฺตยสงฺขาต สพฺพ ฺ ุพุทฺธสาสนเมว  กถิต ฯ 
ต  หิ พุทฺเธน ภควตา ทิฏตฺตา ทิฏ ีติ วุจฺจติ ฯ ตเยว  
ขมนวเสน ขนฺติ รุจฺจนวเสน รุจิ คหณวเสน อาทาโย สภาวฏเน  
ธมฺโม  สกิฺขิตพฺพฏเน  วินโย ตทุภเยนป ธมฺมวินโย ปวุตฺตวเสน 
ปาวจน เสฏจริยฏเน พฺรหฺมจริย  อนุสิฏ ิทานวเสน   
สตฺถุสาสนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
        ตสฺมา  อิมิสฺสา ทิฏ ิยาติอาทีสุ  อิมิสฺสา  พุทฺธทิฏ ิยา   
อิมิสฺสา  พุทฺธขนฺติยา  อิมิสฺสา พุทฺธรุจิยา อิมสฺมึ พุทฺธอาทาเย 
อิมสฺมึ พุทฺธธมฺเม อิมสฺมึ พุทฺธวินเย ฯ  เย โข ตฺว โคตมิ  
ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ อิเม ธมฺมา สราคาย  สวตฺตนฺติ โน  
วิราคาย สโยคาย สวตฺตนฺติ โน วิสโยคาย อาจยาย  สวตฺตนฺติ  
โน อปจยาย อุปาทานาย สวตฺตนฺติ โน ปฏินิสฺสคฺคาย 
มหิจฺฉตาย สวตฺตนฺติ โน อปฺปจฺฉคาย อสนฺตุฏ ิยา สวตฺตนฺติ  
โน สนฺตุฏ ิยา สงฺคณิกาย สวตฺตนฺติ โน  ปวิเวกาย 
# ๑. ม. สกิฺเขยฺย ฯ  ๒. ม. ตสฺเสว ฯ  
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โกสชชฺาย  สวตฺตนฺติ โน วีริยารมฺภาย ทุพฺภรตาย สวตฺตนฺติ  โน  
สุภรตายาติ  เอกเสน โคตมิ ธาเรยฺยาสิ เนโส ธมฺโม เนโส วินโย  
เนต สตฺถุสาสนนฺติ เย จ โข ตฺว โคตมิ ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ อิเม  
ธมฺมา วิราคาย  สวตฺตนฺติ โน สราคาย ฯเปฯ สุภรตาย  
สวตฺตนฺติ โน ทุพฺภรตายาติ ฯ  เอกเสน โคตมิ ธาเรยฺยาสิ เอโส  
ธมฺโม เอโส วินโย เอต  สตฺถุสาสนนฺติ ฯ เอว  วุตฺเต  อิมสฺมึ  พุทธฺ- 
ธมฺมวินเย  อิมสฺมึ  พุทฺธปาวจเน  อิมสฺมึ พุทฺธพฺรหฺมจริเย อิมสฺมึ  
พุทฺธสตฺถุสาสเนติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  อป  เจต  สิกฺขตฺตย- 
สงฺขาต  สกล  สาสน  พุทฺเธน  (๑)  ภควตา  ทิฏตฺตา สมฺมาทิฏ ิ- 
ปจฺจยตฺตา  สมฺมาทิฏ ิปุพฺพงฺคมตฺตา  จ ทิฏ ิ ฯ ภควโต ขมนวเสน  
ขนฺติ รุจฺจนวเสน  รุจิ คหณวเสน  อาทาโย อตฺตโน  การก  อปาเยสุ  
อปตมาน [๒] ธาเรตีติ  ธมฺโม ตสฺเสว (๓) สงฺกิเลสปกฺข  วิเนตีติ  วินโย ฯ  
ธมฺโม จ โส วินโย จาติ  ธมฺมวินโย ฯ  กุสลธมฺเมหิ  วา  อกุสล- 
ธมฺมาน  เอส วินโยติ ธมมฺวินโย ฯ เตเนว  วุตฺต  เย จ โข ตฺว  
โคตมิ ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ อิเม ธมฺมา วิราคาย  ฯ เป (๔) ฯ  
เอกเสน โคตมิ ธาเรยฺยาสิ เอโส ธมฺโม เอโส วินโย เอต  สตฺถ-ุ 
สาสนนฺติ ฯ ธมฺเมน วา วินโย น ทณฺฑาทีหีติ ธมฺมวินโย ฯ  
วุตฺตมฺป เจต   
# ๑. ม. พุทฺเธนาติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. โสว ฯ  ๔. ม. ฯ เป ฯ  อิติ นตฺถิ ฯ  
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                ทณฺเฑเนเก ทมยนฺติ  องฺกุเสหิ กสาหิ จ   
                อทณฺเฑน อสตฺเถน  นาโค ทนฺโต มเหสินาติ ฯ  
        ตถา  ธมฺเมน นียมานาน  (๑) กา อุสูยา วิชานตนฺติ ฯ  
        ธมฺโม  (๒)  วินโย ธมฺมวินโย ฯ อนวชฺชธมฺมตฺถ เหส 
วินโย น ภวโภคาทิอตฺถ ฯ (๓)  เตนาห  ภควา  นยิท  ภิกฺขเว  
พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ ชนกหุนตฺถนฺติ วิตฺถาโร ฯ ปณฺุณตฺเถโรป 
อาห  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ  โข  อาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย  
วุสฺสตีติ ฯ  วิสิฏ  วา  นยตีติ  วินโย ฯ  ธมฺมโต  วินโย  ธมฺม- 
วินโย ฯ สสาราทิธมฺมโต  หิ  โสกาทิธมฺมโต  วา  เอส  วิสิฏ   
นิพฺพาน นยติ ฯ ธมฺมสฺส วา วินโย น ติตฺถกรานนฺติ ธมฺมวินโย ฯ  
ธมฺมภูโต หิ ภควา ตสฺเสว วินโย ฯ  ยสฺมา  วา  ธมมฺาเอว  
อภิ ฺเยฺยา  ปริ ฺเยฺยา  ปหาตพฺพา  ภาเวตพฺพา  สจฺฉิกาตพฺพา  
จ  ตสฺมา  เอว  ธมฺเมสุ  วินโย  น  สตฺเตสุ  น  ชีเวสุ  จาติ  ธมฺมวนิโย ฯ  
สาตฺถสพฺย ฺชนตาทีหิ  อ ฺเส  วจนโต  ปธาน วจนนฺติ ปวจน ฯ 
ปวจนเมว  ปาวจน ฯ  สพฺพจริยาหิ  วิสิฏจริยภาเวน  พฺรหฺม- 
จริย ฯ  เทวมนุสฺสาน สตฺถุภูตสฺส ภควโต  สาสนนฺติ  สตฺถุสาสน ฯ  
สตฺถุภูต  วา  สาสนนฺติป  สตฺถุสาสน ฯ  โส  โว มมจฺจเยน 
สตฺถาติ  (๔)  หิ  ธมฺมวินโยว  สตฺถาติ วุตฺโตติ เอวเมเตส ปทาน (๔) 
# ๑. ส.ี ม. นยมานาน ฯ  ๒. สี. ม. ธมมฺาย ฯ  ต ยุตฺตตร ฯ 
# ๓. ส.ี น. หิ ว ฺจนตฺถ ฯ  ม. ภวโภคามิสตฺถ ฯ  ๔. ม. สตฺถาติ  
หิ ธมฺมวินโย ว สตฺถาติ วุตฺโตติ เอวเมเตส ปทาน ฯ  
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อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา  ปน  อิมสฺมึเยว  สาสเน สพฺพปฺป- 
การสิกฺขตฺตยปริปูรโก (๑) ภิกฺขุ ทิสฺสติ น  อ ฺตฺถ  ตสฺมา  ตตฺถ   
ตตฺถ  อิมิสฺสาติ  จ  อิมสฺมนิฺติ  จ  อย  นยิโม กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ชีวนฺติ  เตน ตสมฺปยุตฺตกา ธมฺมาติ ชีวิต ฯ อนุปาลน- 
ลกฺขเณ อินฺทฏ กาเรตีติ อินฺทฺริย ฯ  ชวิีตเมว อินฺทฺริย  
ชีวิตินฺทฺริย ฯ ต ปวตฺเต (๒)  สนฺตตาธิปเตยฺย โหติ ฯ ลกฺขณาทีหิ   
ปน อตฺตนา อวินิภุตฺตาน ธมฺมาน อนุปาลนลกฺขณ ชีวิตินฺทฺริย  
เตส ปวตฺตนรส  เตสเยว  ปนปจฺจุปฏาน  ยาปยิตพฺพธมฺม- 
ปทฏาน ฯ  สนฺเตป  จ อนุปาลนลกฺขณาทิมฺหิ  วิธาเน  
อตฺถิกฺขเณเยเวต  เต  ธมฺเม  อนุปาเลติ อุทก วิย อุปปฺลาทีนิ  
ยถาสก  ปจฺจเยหิ อุปฺปนฺเนป จ ธมฺเม ปาเลติ ธาติ (๓) วิย กุมาร  
สย  ปวตฺติตธมฺมสมฺพนฺเธเนว [๓] จ  ปวตฺตติ  นิยามโก  วิย  นาว  น  
ภงฺคโต อุทฺธ ปวตฺตยติ  อตฺตโน [๔] จ  ปวตฺตยิตพฺพาน ฺจ  อภาวา  น 
ภงฺคกฺขเณ  เปติ  สย  ภิชชฺมานตฺตา  ขยมาโน  (๕)  วิย  วฏฏิสิเนโห 
ปทีปสิข  น  จ  ปวตฺตนฏปนานุภาววิรหิต  (๖)  ยถาวุตฺตกฺขเณ   
ตสฺส  ตสฺส  สาธนโตติ  (๗) ทฏพฺพ ฯ  
         ิติปริตฺตตาย  วาติ   ิติกฺขณสฺส  มนฺทตาย  โถกตาย ฯ  
อปฺปกนฺติ  มนฺท  ลามก ฯ สรสปริตฺตตาย วาติ อตฺตโน  
# ๑. ม. สพฺพปฺปการชฺฌานนิพฺพตฺตโก ฯ  ๒. ม. ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺย ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
# ๕. ม. ขิยมาโน ฯ  ๖. ม. อนุปาลนปวตฺตนฏปนานุภาววิรหิต ฯ 
# ๗. สี. อปฺปสวนโตติ ฯ  
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ปจฺจยภูตาน กิจฺจาน สมฺปตฺตีน วา อปฺปตาย ทุพฺพลตาย ฯ  
เตส  ทฺวินฺน  การณ  วิภาคโต  ทสฺเสตุ กถ  ิติปริตฺตตายาติ 
อาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ อตีเต  จิตฺตกฺขเณ  ชีวิตฺถาติ  เอวมาทิ  ป ฺจโวการภเว 
ปวตฺติย  จิตฺตสฺส นิรุชฺฌนกาเล  สพฺพสฺมึ  รูปารูปธมฺเม  
อนิรุชฺฌนฺเตป  รูปโต  อรปูสฺส  ปฏานภาเวน (๑) อรูปชีวิต  
สนฺธาย  จุติจิตฺเตน  วา  สทฺธึ  สพฺเพส รูปารูปาน  
นิรุชฺฌนภาเวน ป ฺจโวการภเว จุติจิตฺต  สนฺธาย  จตุโวการภเว   
วา  (๒)  รูปสฺส  อภาเวน  จตุโวการภว สนฺธาย  กถิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
อตีเต  จิตฺตกฺขเณติ  อตีตจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขณสมงฺคีกาเล  
ตสมงฺคีปุคฺคโล  ชีวิตฺถอิติ วตฺตุ ลพฺภติ ฯ น ชีวตีติ  
วตฺตมาเน (๓) ชีวตีติป (๔) วตฺตุ  น  ลพฺภติ ฯ  น  ชวิีสฺสตีติ   
อนาคเต  (๕)  ชีวิสฺสตีติป วตฺตุ น ลพฺภติ ฯ อนาคเต  จิตฺตกฺขเณ  
ชีวิสฺสตีติ  อนาคตจิตฺตสฺส  อนุปฺปชชฺนกฺขณสมงฺคีกาเล (๖)ชีวิสฺสตีติ  
วตฺตุ  ลพฺภติ ฯ น ชีวตีติ ชวีตีติ วตฺตุ น ลพฺภติ ฯ น  
ชีวิตฺถาติ อตีเต  (๗)  ชีวิตฺถ  อิติป  วตฺตุ  น ลพฺภติ ฯ ปจฺจุปฺปนฺเน 
จิตฺตกฺขเณ ชีวตีติ ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺตกฺขณสมงฺคีกาเล ฯ  ชีวตีติ [๘] 
วตฺตุ  ลพฺภติ ฯ  น ชีวิตฺถาติ  อตีเต  ชีวิตฺถ  อิติ วตฺตุ น ลพฺภติ ฯ  
# ๑. ม. ปฏานภาเวน ฯ  ๒. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. ชีวตีติป ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๖. ม. อนุปปฺชฺชนกฺขณสมงฺคีกาเล ฯ  ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๘. ม. เอตฺถนฺตเร อิทานีติ ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 209 

                *เลมที่  38  คุหฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา หนา  209 
 
น ชีวิสฺสตีติ อนาคเต (๑) ชีวิสฺสตีติ วตฺตตป น ลพฺภติ ฯ   
        ชีวิต  อตฺตภาโว  จ  สุขทุกฺขา  จาติ  อย  คาถา   
ป ฺจโวการภว  อมุ ฺจิตฺวา ลพฺภมานาย ทุกฺขเวทนาย  
คหิตตฺตา ป ฺจโวการภวเมว สนฺธาย วุตฺตา ฯ กถ ฯ 
ชีวิตนฺติ ชีวิตสีเสน  สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ  อตฺตภาโวติ  รูปกฺขนฺโธ ฯ  
อุเปกฺขา สนฺตตฺตา สุขมิจฺเจว  ภาสิตาติ  วุตฺตตฺตา  อุเปกฺขาเวทน  (๒) 
อนฺโตกริตฺวา  สุขทุกฺขา จาติ  เวทนากฺขนฺโธ ฯ  จิตฺต อิติ  
วิ ฺาณกฺขนฺโธ วุตฺโต ฯ อิเมส จตุนฺน ขนฺธาน กถิตตฺตาเยว   
ขนฺธลกฺขเณน  เอกลกฺขณภาเวน  ลกฺขณาการวเสน  ส ฺากฺขนฺโธป   
กถิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  วุตฺเตสุ  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  อรูปธมฺม   
มุ ฺจิตฺวา กมฺมสมุฏานาทิรูปสฺส  อปฺปวตฺตนภาเวน 
เอกจิตฺตสมายุตฺตาติ อรูปปฺปธานภาโว กถิโต โหติ ฯ 
        กถ  อส ฺ ีสตฺเต  (๓)  รูปมฺป  อิธูปจิตกมฺมพล  อมุ ฺจิตฺวาว   
ปวตฺตติ นิโรธสมาปนฺนาน  รูปมฺป  ปมสมาปตฺตพล  (๔)  
อมุ ฺจิตฺวาว ปวตฺตติ ฯ เอว อตฺตโน  อปฺปวตฺติฏาเนป   
รูปปฺปวตฺตึ  อตฺตโน  สนตฺกเมว  กตฺวา  ปวตฺตนสภาวสฺส  
อรูปธมฺมสฺส  อตฺตโน ปวตฺติฏาเน รูปปวตฺติยา  
ปธานการณภาเวน เอกจิตฺตสมายุตฺตาติ จิตฺตปฺปธานภาโว 
กถิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  ป ฺจโวการภเว  ปวตฺติย   
# ๑. ม. อนาคเตติ น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อุเปกฺขาเวทนา ฯ   
# ๓. ม. อส ฺสตฺเต ฯ  อส ฺ ีสตฺตานนฺติ ภวิตพฺพ ฯ 
# ๔. ม. ปมสมาปนฺนสมาปตฺติผล ฯ  
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รูปปฺปวตฺติปฺปธานภูตจิตฺตนิโรเธน  รูเป  ธรมาเนเยว  สตฺตาน  (๑) 
นิโรโธ  นาม โหตีติ อรูปธมฺมวเสน เอว ลหุโส วตฺตเต   
ขโณติ  วุตฺต ฯ 
        อถ  วา  ป ฺจโวการภเว  จุติจิตฺต  สนฺธาย  กถติาติ   
เวทิตพฺพา ฯ เอว  กถิยมาเน  สุขทุกขฺา  จาติ  กายิกเจตสิกสุข- 
เวทนา  จ กายิกเจตสิกทุกฺขเวทนา  จ  จุติจิตฺตกฺขเณ อโหนฺตีป  
เอกสนฺตติวเสน จุติจิตฺเตน สทฺธึ นิรชุฌฺตีติ กถิตา ฯ จตุ- 
โวการภว [๒] สนฺธาย  กถิตาติป  เวทิตพฺพา ฯ  กถ  อ ฺสฺมึ าเน 
อตฺตภาโวติ ส ฺากฺขนฺธสฺส  วุตฺตภาเวน  อตฺตภาโวติ   
ส ฺากฺขนฺโธว  คหิโต ฯ  พฺรหฺมโลเก กายิกสุขทุกฺขโทมนสฺส  (๓) 
อโหนฺตมฺป  สุขทุกฺขา  จาติ  เวทนาสาม ฺโต ลพฺภมาโน  
เวทนากฺขนฺโธ  คหิโตติ  เวทิตพฺพ ฯ  เสส  วุตฺตสทิสเมว ฯ อิเมสุ  
จ ตีสุ วิกปฺเปสุ เกวลาติ  ธวุสุขสุภอตฺตา  นตฺถิ  เกวล  เตหิ  (๔) 
อโวมิสฺสา ฯ ลหุโส วตฺตติ ขโณติ วุตฺตนเยน เอกจิตฺตกฺ- 
ขณิกตาย ลหุโก อติปริตฺโต ชีวิตาทีน ขโณ วตฺตติ ฯ   
        เอกโต  ทฺวินฺน จิตฺตาน อปฺปวตฺตึ ทสฺเสนฺโต จุลฺลาสีติ 
สหสฺสานีติ คาถมาห ฯ  
        จูลลฺาสีติสหสฺสานิ  กปฺปา ติฏนฺติ เย มรูติ เย เทวคณา  
# ๑. ม. ปวตฺตาน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ 
# ๓. ส.ี กายิกสุขทุกฺข โสมนสฺสโทมนสฺส ฯ  ๔. ม. เหเต ฯ  
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จตุราสีติ กปฺปสหสฺสานิ อายุ  คเหตฺวา  เนวส ฺานาส ฺายตเน 
ติฏนฺติ ฯ  เย  นราติป  ปาฬิ ฯ  น  เตฺวว  เตป ชีวนฺติ ทฺวีหิ  
จิตฺเตหิ สโมหิตาติ (๑) เตป เทวา ทฺวีหิ จิตฺเตหิ สโมหิตา  เอกโต 
หุตฺวา  ยุคนทฺเธน  จิตฺเตน  น  ตุ  เอว  ชีวนฺติ  เอเกเนเกน  จิตฺเตน 
ชีวนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  มรณกาล  ทสฺเสนฺโต  เย  นิรุทฺธาติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เย  นิรุทฺธาติ เย  ขนฺธา  นริทฺุธา  อตฺถงฺคตา ฯ   
มรนฺตสฺสาติ  มตสฺส ฯ ติฏมานสฺส วาติ ธรมานสฺส วา ฯ  
สพฺเพป  สทิสา  ขนฺธาติ  จุติโต  อุทฺธ  นิรุทฺธกฺขนฺธา  วา  ปวตฺเต  
นิรุทฺธกฺขนฺธา  วา  ปุน  ฆเฏตุมสกฺกุเณยฺยฏเน  สพฺเพป  ขนฺธา   
สทิสา ฯ  คตา อปฺปฏิสนฺธิกาติ  นิรุทธฺกฺขนฺธาน  ปุน  อาคนฺตฺวา  
ปฏิสนฺธานาภาเวน  คตา อปฺปฏิสนฺธิกาติ วุจฺจนฺติ ฯ   
        อิทานิ  ตีสุ  กาเลสุ  นิรุทฺธกฺขนฺธาน  นานตฺต นตฺถีติ ทสฺเสตุ  
อนนฺตราติ คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  อนนฺตรา  จ  เย  ภคฺคา  เย  จ  ภคฺคา  อนาคตาติ เย  
ขนฺธา  อนนฺตราตีตา  หุตฺวา  ภินฺนา  นริุทฺธา  เย  จ  อนาคตา  ขนฺธา 
ภิชฺชิสฺสนติฺ ฯ ตทนฺตเรติ  เตส  อนฺตเร  นิรุทฺธาน ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนกฺขนฺธาน ฯ เวสม (๒) นตฺถิ ลกขฺเณติ วิสมภาโว (๓) เวสมฺม  
ต  เวสม นตฺถิ เตหิ นานตฺต นตฺถีติ อตฺโถ ฯ ลกฺขียตีติ  
# ๑. สฺยา. สมาปตาติ ฯ  ๒. ม. เวสม ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. วิสมสฺส 
ภาโว ฯ  
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ลกฺขณ ตสฺมึ ลกฺขเณ ฯ   
        อิทานิ  อนาคตกฺขนฺธาน  วตฺตมานกฺขนฺเธหิ  อสมฺมิสฺสภาว   
กเถนฺโต อนิพฺพตฺเตน  น  ชาโตติ  คาถมาห ฯ   
        อนิพฺพตฺเตน  น ชาโตติ อชาเตน อปาตุภูเตน  อนาคตกฺ- 
ขนฺเธน  น  ชาโต  น  นิพฺพตฺโต ฯ  เอเตน อนาคตกฺขนฺธสฺส 
วตฺตมานกฺขนฺเธน  อสมฺมิสฺสภาว  กเถสิ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเนน น  
ชีวตีติ  ขณปจฺจุปฺปนฺเน (๑) วตฺตมานกฺขนฺเธน ชีวติ ฯ เอเตน  
เอกกฺขเณ ทฺวีหิ จิตฺเตหิ น ชีวตีติ กถิต ฯ จิตฺตภคฺคามโตติ  
ทฺวีหิ จิตฺเตหิ  เอกกฺขเณ  อชีวนภาเวน  จิตฺตภงฺเคน  มโต ฯ   
อุปริโต  จิตฺตภงฺคาติป ปาฬิ  ต  อุชุกเมว ฯ  ป ฺตฺติ   
ปรมตฺถิยาติ  รูป  ชีรติ  มจฺจาน  นามโคตฺต น  ชรีตีติ  วจนกฺกเมน  
ปณฺณตฺติมตฺต  (๒)  น  ชรีณสภาเวน  ปรมา   ิติ  เอติสฺสาติ  ปรมตฺ ิยา (๓) ฯ 
สภาวฏ ิติกาติ  อตฺโถ ฯ  ทตฺโต  มโต มิตฺโต มโตติ ปณฺณตฺติ- 
มตฺตเมว  หิ  ติฏติ ฯ  อถ  วา  ปรมตฺถยิาติ  ปรมตฺถกิา ฯ   
ปรโม  อตฺโถ เอติสฺสาติ  ปรมตฺถิกา ฯ  อชฏากาโสติ  ป ฺตฺติยา  
นตฺถิธมฺม  ปฏิจฺจ  กถน  วิย มโตติ  ป ฺตฺติ  นตฺถิธมฺม  ปฏิจฺจ  น   
กถิยติ ชีวิตินฺทฺริยภงฺคสงฺขาต ธมฺม ปฏิจฺจ กถิยติ ฯ  อนิธานคตา 
ภคฺคาติ  เย ขนฺธา ภินฺนา เต นิธาน นิหิต นิจย นิคจฺฉนฺตีติ (๔)  
# ๑. ม. ขณปจฺจุปฺปนฺเนน วตฺตมานกฺขนฺเธน ชีวติ ฯ   
# ๒. ส.ี ปณฺณตฺติมตฺตสฺส ฯ  ๓. สี. ปรมฏ ิติ ฯ  ๔. ม. น คจฺฉนฺตีติ ฯ  
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อนิธานคตา ฯ  ปุ ฺโช  นตฺถิ  อนาคเตติ  อนาคเตป  เนส   
ปุ ฺชภาโว  ราสิภาโว  นตฺถิ ฯ  นิพฺพตฺตาเยว  ติฏนฺตีติ  
ปจฺจุปฺปนฺนวเสน อุปฺปนฺนา  ิติกฺขเณ จสฺส (๑) วยธมฺมาว หุตฺวา 
ติฏนฺติ ฯ กมิิว อารคฺเค สาสปูปมาติ สูจิมุเข สาสโป  
วิย ฯ   
        อิทานิ  ขนฺธาน  ทสฺสนภาว  (๒) ทสฺเสนฺโต  นิพฺพตฺตานนฺติ  
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ นพฺิพตฺตาน  ธมฺมานนฺติ  ปจฺจุปฺปนฺนาน   
ขนฺธาน ฯ ภงฺโค เนส ปุรกฺขโตติ เอเตส เภโท  ปรุโต  
กตฺวา  ปโต ฯ  ปโลกธมมฺาติ  นสฺสนสภาวา ฯ  ปุราเณหิ  
อมิสฺสิตาติ  ปุเร อุปฺปนฺเนหิ ขนฺเธหิ น มิสฺสิตา น  
สสคฺคา ฯ   
        อิทานิ  ขนฺธาน  อทสฺสนภาว  ทสฺเสนฺโต  อทสฺสนโต   
อายนฺตีติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อทสฺสนโต อายนฺตีติ อทิสฺสมานาเยว อาคจฺฉนฺติ  
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ภงฺคา คจฺฉนฺติ ทสฺสนนฺติ  เภทา  ภงฺคโต  อุทฺธ  
อทสฺสนภาว  คจฺฉนฺติ ฯ  วิชฺชุปฺปาโทว อากาเสติ วิวฏากาเส   
วิชฺชุลตานิจฺฉรณ  วิย ฯ  อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ จาติ ปุพฺพนฺตโต  
อุทฺธ อุปฺปชชฺนฺติ  จ  ภิชชฺนฺติ  จ  นสสฺนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อุเทติ   
อาปูรติ  เจติ (๓) จนฺโทติ  เอวมาทีสุ วิย ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ทสฺสนภาว ฯ  ๓. ม. เวติ ฯ  
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        เอว   ิติปริตฺตต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สรสปริตฺตต  ทสฺเสนฺโต  
กถ สรสปริตฺตตายาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ อสฺสาสูปนิพทฺธ ชีวิตนฺติ อพฺภนฺตรปวิสน- 
นาสิกวาตปฏิพทฺธ  ชีวิตินฺทฺริย ฯ  ปสสฺาโสติ  พหินิกฺขมน- 
นาสิกวาโต ฯ  อสฺสาสปสฺสาสาติ (๑) ตทุภย ฯ  มหาภูตูป- 
นิพทฺธนฺติ  จตุสมุฏานิกาน  ปวีอาปเตชวายาน  มหาภูตาน  
ปฏิพทฺธ  ชีวิต ฯ  กวฬิงฺการาหารูปนิพทฺธนฺติ  อสิตปตาทิ- 
กวฬิงฺการาหาเรน อุปนิพทฺธ ฯ  อุสฺมูปนิพทฺธนฺติ  กมฺมชเตโช- 
ธาตูปนิพทฺธ ฯ  วิ ฺาณูปนิพทฺธนฺติ ภวงฺควิ ฺาณูป- 
นิพทฺธ ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  อายุ  อุสฺมา จ วิ ฺาณ  
ยทา กาย ชหนฺติมนฺติ ฯ  
        อิทานิ  เนส  ทุพฺพลการณ  ทสฺเสนฺโต  มลูมฺป  อิเมส   
ทุพฺพลนฺติ  อาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  มูลมฺปติ  ปติฏฏเน  มลูภูตมฺป ฯ  อสฺสาสปสฺสาสาน   
หิ  กรชกาโย  มลู ฯ มหาภูตาน  (๒)  อวิชฺชากมฺมตณฺหาหารา ฯ 
อิเมสนฺติ  วุตฺตปฺปการาน  อสฺสาสาทีน ชีวิตินฺทฺริยปฏิพทฺธ- 
การณวเสน  วุตฺตาน ฯ  เอเตสุ  [๔] ห ิ เอเกกสฺมึ  อสติ ชีวิตินฺทฺริย  
น ติฏติ ฯ ทพฺุพลนฺติ อปฺปถาม ฯ ปุพฺพเหตูปติ อตีตชาติย  
# ๑. ม. อสฺสาสปสฺสาโสติ ฯ  ๒. ม. ภูตาทีน ฯ   
# ๓. ม. ชีวิตินฺทฺริยปวตฺติการณวเสน ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทโฺท อตฺถิ ฯ  
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อิมสฺส วิปากวฏฏสฺส  เหตุภูตา  การณสงฺขาตา  อวิชฺชาสงฺขาร- 
ตณฺหุปาทานภวาป ฯ  อิเมส ทุพฺพลา  เยป  ปจฺจยา  เตป   
ทุพฺพลาติ เย อารมฺมณาทิสาธารณปจฺจยา ฯ ปภวิกาติ  
ปธาน  หุตฺวา  อุปฺปาทิกา  ตณฺหา ฯ  (๑)  สหภูปติ  (๒)  สหภวิกาป  
รูปารูปธมฺมา ฯ สมฺปโยคาปติ  เอกโต  ยุตฺตาป อรูปธมฺมา ฯ 
สหชาปติ สทฺธึ เอกจิตฺเต อุปฺปนฺนาป ฯ ยาป  ปโยชิกาติ  
จุติปฏิสนฺธิวเสน  โยเชตุ นิยุตฺตาติ ปโยชิกา วฏฏมลูกา ตณฺหา ฯ  
วุตฺตเ ฺหต  ตณฺหาทุติโย  ปุริโสติ ฯ  นิจฺจทุพฺพลาติ  นิรนฺตเรน 
ทุพฺพลา ฯ อนวฏ ิตาติ น อวฏ ิตา โอนมิตฺวา (๓) น  ิตา ฯ  
ปริปาตยนฺติ อิเมติ อิเม อ ฺม ฺ ปาตยนฺติ  ขิปนฺติ (๔) ฯ   
อ ฺม ฺสฺสาติ  อ ฺโ  อ ฺสฺส  เอโก เอกสฺสาติ อตฺโถ ฯ  
หิอิติ  การณตฺเถ  นิปาโต ฯ  นตฺถ ิ ตายติาติ  ตายโน รกฺขโก (๕) 
นตฺถิ ฯ น จาป เปนฺติ อ ฺม ฺนฺติ  อ ฺเ  อ ฺ  เปตุ   
น  สกโฺกนฺติ ฯ  โยป  นิพฺพตฺตโก  โส  น วิชชฺตีติ โยป อิเมส  
อุปฺปาทโก ธมฺโม โส อิทานิ นตฺถิ ฯ          น  จ  เกนจิ  โกจิ หายตีติ  
โกจิ เอโกป กสฺสจิ วเสน น ปริหายติ ฯ ภงฺคพฺยา (๖)  จ  อิเม  หิ  
สพฺพโสติ  สพฺเพป  หิ  อิเม  ขนฺธา  สพฺพากาเรน  ภงฺค  ปาปุณิตุ  
ยุตฺตา ฯ  ปุริเมหิ  ปภาวิตาติ  (๗) อิเมหิ  ปุพฺพเหตุปจฺจเยหิ  อิเม 
# ๑. ม. ภวตณฺหา ฯ  ๒. ม. สหภูมีติ ฯ  ๓. ม. โอตริตฺวา ฯ 
# ๔. ม. เขปยนฺติ ฯ  ๕. ม. รกฺขโก ฯ  ๖. ม. คนฺธพฺพา ฯ   
# ๗. ม. ปภาวิตา อิเมติ ฯ  
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วตฺตมานกา อุปฺปาทิตา (๑) ฯ  เยป  ปภวกาติ  (๒) เยป อิเม  
วตฺตมานกา อุปฺปาทกา ปุพฺพเหตุปจฺจยา ฯ เต  ปุเร  มตาติ   
เต  วุตฺตปฺปการปจฺจยา  วตฺตมาน  อปาปุณิตฺวา  ปมเมว  มรณ   
ปตฺตา ฯ  ปุรมิาป  จ  ปจฺฉิมาป  จาติ  ปุริมา  ปุพฺพเหตุปจฺจยาป   
จ  ปจฺฉิมา วตฺตมาเน  ปจฺจยสมุปฺปนฺนาป  จ ฯ  อ ฺม ฺ  น  
กทาจิ  มทฺทสสูติ  อ ฺม ฺ กิสฺมิ ฺจิ กาเล น ทิฏปุพฺพา ฯ 
มกาโร ปทสนฺธิวเสน วุตฺโต ฯ   
        จาตุมฺมหาราชิกาน เทวานนฺติ ธตรฏวิรูฬฺหกวิรูปกฺข- 
กุเวรสงฺขาตา จตุมฺมหาราชา อิสฺสรา  เอเตสนฺติ   
จาตุมฺมหาราชิกา ฯ  รูปาทีหิ  ทิพฺพนตีฺติ  (๓) เทวา ฯ  เต  
สิเนรุปพฺพตสฺส  เวมชฺเฌ  โหนฺติ ฯ  เตสุ อตฺถิ ปพฺพตฏกาป  
อตฺถิ อากาสฏกาป ฯ เตส  ปรมฺปรา  จกฺกวาฬปพฺพต   
ปตฺตา ฯ  ขิฑฺฑาปโทสิกา  มโนปโทสกิา  สีตวลาหกา   
อุณฺหวลาหกา  จนฺทิมา  เทวปุตฺโต  สรูิโย  เทวปุตฺโตติ  เอเต  
สพฺเพป  จาตุมฺมหาราชิกเทวโลกฏา เอว เตส  
จาตุมฺมหาราชิกาน ชีวิต ฯ อุปาทายาติ ปฏิจฺจ ฯ  
ปริตฺตกนฺติ  วุฑฺฒิปฏิเสโธ ฯ  ปริปกโฺก (๔) วโย มยฺห  
ปริตฺต มม ชวิีตนฺติอาทีสุ วิย (๔) ฯ  โถกนฺติ  มนฺทกาล   
ทีฆทิวสปฏิเสโธ ฯ  ขณิกนฺติ  มนฺทกาล กาลนฺตรปฏิเสโธ ฯ  
# ๑. ม. อุปฺปาทิกา ฯ  ๒. ม. ปภาวิกาติ ฯ  ๓. ม. ทิพฺพนฺติ กีฬนฺตีติ 
เทวา ฯ  ๔. ม. ปริปกฺโก วโย มยฺห ปรตฺิต มม ชีวิตนฺติอาทีสุ วิยาติ นตฺถิ ฯ  
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ขณิกมรณ  ขณิกชฺฌานนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  ลหุกนฺติ  สลฺลหุก   
อลสปฏิเสโธ (๑)  เอว (๒) ลหุปริวตฺตนฺติอาทีสุ  วิย (๒) ฯ  อิตฺตรนฺติ   
สีฆ  พลวปฏเิสโธ ฯ  อิตฺตรภตฺติ อิตฺตรสทฺธาติอาทีสุ  วิย ฯ   
อนทฺธนียนฺติ (๓)  กาลวเสน  น  อทฺธานกฺขม ฯ  จิร ทีฆมทฺธานนฺติอาทีสุ   
วิย (๓) ฯ  นจิรฏ ิติกนฺติ  ทิวเส  ทิวเส  (๔)  จิร น ติฏตีติ น จิรฏ ิติก  
ทิวสปฏิเสโธ (๕) สทฺธมโฺม นจิรฏ ิติกนฺติอาทีสุ วิย (๕) ฯ ตาวตึ- 
สานนฺติ  เตตฺตึสชนา  ตตฺถ  อุปปนฺนาติ  ตาวตึสา ฯ  อปจ 
ตาวตึสาติ  เตส  เทวาน  นามเมวาติป  วุตฺต ฯ  เตป  อตฺถิ   
ปพฺพตฏกา อตฺถิ อากาสฏกา เตส  ปรมฺปรา  จกกฺวาฬปพฺพต   
ปตฺตา ฯ  ตถา  ยามาทีน ฯ เอกเทวโลเกป หิ เทวาน  ปรมฺปรา   
จกฺกวาฬปพฺพต  อปฺปตฺตา  นาม  นตฺถ ิฯ  ทิพฺพสุข  ยาตา  
ปยาตา  สมฺปตฺตาติ  ยามา ฯ  ตุฏา  ปหฏาติ  ตุสิตา ฯ   
ปกติปฏิยตฺตารมฺมณโต  อติเรเกน รมิตุกามกาเล  (๖)  ยถารุจิเต   
โภเค  นิมฺมินิตฺวา รมนฺตีติ นิมฺมานรตี ฯ จิตฺตวาร ตฺวา  ปเรหิ  
นิมฺมิเตสุ  โภเคสุ  วส  วตฺเตนฺตีติ  ปรนมิฺมิตวสวตฺตี ฯ  พฺรหฺมกาเย  
พฺรหฺมฆฏาย นิยุตฺตาติ พฺรหฺมกายิกา ฯ สพฺเพป ป ฺจโวการ- 
พฺรหฺมาโน คหิตา ฯ   
# ๑. ม. อาลยปฏิเสโธ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๓. ม. อนฺธนยีนฺติ 
กาลวเสน น อทฺธานกฺขม จิร ทีฆมทฺธานนฺติอาทีสุ วิยาติ นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. ทิวเสน ฯ  ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๖. ม. นิมฺมิตกาเล ฯ  
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        คมนีโยติ  คนฺตพฺโพ (๑) ฯ  สมฺปราโยติ  ปรโลโม ฯ   โย  
ภิกฺขเว  จิร ชวีติ โส  วสฺสสตนฺติ  โย  จิร  ติฏมาโน  โส   
วสฺสสตมตฺต  ติฏติ ฯ  อปฺป วา ภิยฺโยติ วสฺสสตโต  อุปร ิ (๒) 
ติฏมาโน  เทฺว  วสฺสสตานิ  ติฏมาโน  นาม นตฺถ ิฯ หีเฬยฺย  
นนฺติ  น  ชีวิต  อว ฺาต  กเรยฺย  ลามกโต  จินฺเตยฺย ฯ  
หีเฬยฺยานนฺติ วา (๓) ปนฺติ ฯ  อจฺจยนฺตีติ อติกฺกมนฺติ ฯ  
อโหรตฺตาติ รตฺตินฺทิวปริจฺเฉทา ฯ อุปรุชฺฌตีติ ชีวิตินฺทฺริย  
นิรุชฺฌติ  อภาว  อุปคจฺฉติ ฯ  อายุ  ขียติ  มจฺจานนฺติ สตฺตาน  
อายุสงฺขาโร  ขย  ยาติ ฯ กนฺุนทีนว โอทกนฺติ ยถา  
อุทกจฺฉินฺนาย กุนฺนทิยา อุทก เอว  มจฺจาน  อายุ  ขียติ ฯ  
ปรมตฺถโต  หิ  อติปริตฺโต  สตฺตาน  ชีวิตกฺขโณ เอกจิตฺตกฺขณิก- 
มตฺโตเยว ฯ  ยถา  นาม  รถจกฺก ปวตฺตมานมฺป เอเกเนว  
เนมิปฺปเทเสน  ปวตฺตติ  ติฏมานมฺป  เอเกเนว  ติฏติ  เอวเมต  (๔) 
เอกจิตฺตกฺขณิก สตฺตาน ชีวิต ตสฺมึ จิตฺเต นิรุทฺธมตฺเต  
สตฺโต นิรุทฺโธติ วุจฺจติ ฯ   
        ธีราติ  ธีรา  อิติ ฯ  ปุน  ธีราติ  ปณฺฑิตา ฯ  ธิติมาติ  ธิติ   
อสฺส  อตฺถีติ ธิติมา ฯ  ธิติสมฺปนฺนาติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคตา ฯ  
ธิกฺกิตปาปาติ  (๕)  ครหติปาปา ฯ ตสฺเสว  (๖)  ปริยาย ทสฺเสตุ  
ธี วุจฺจติ ป ฺาติอาทิมาห ฯ  
# ๑. ม. คนฺธพฺโพ ฯ  ๒. สี. อุตฺตรึ ฯ  ๓. ม. จฯ  ๔. ม. เอวเมว ฯ 
# ๕. ม. ธีกตปาปา ฯ  ๖. ม. ตเยว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 219 

                *เลมที่  38  คุหฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา หนา  219 
 
        ตตฺถ ปชานาตีติ ป ฺา ฯ กึ  ปชานาติ ฯ   อิท  
ทุกฺขนฺติอาทินา  นเยน  อริยสจฺจานิ ฯ  อฏกถาย  ปน  
ป ฺาปนวเสน  ป ฺาติ  วุตฺตา ฯ  กินฺติ  ป ฺาเปติ  ฯ 
อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ ป ฺาเปติ ฯ  สา  จ  อวิชชฺาย   
อภิภวนโต  อธิปติยฏเน  อินฺทฺริย  ทสฺสนลกฺขเณ วา  
อินฺทฏ  กาเรตีติ  อินฺทฺรยิ ป ฺาว อินฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย ฯ  
สา ปเนสา โอภาสนลกฺขณา  จ  (๗)  ปชานนลกฺขณา  จ  ฯ ยถา 
หิ จตุพฺภิตฺติเก เคเห รตฺติภาเค  ทีเป  ชาลิเต  (๘)  อนฺธการ  
นิรุชฺฌติ อาโลโก ปาตุภวติ เอวเมว โอภาสนลกฺขณา  ป ฺา ฯ  
ป ฺโภาสสโม  โอภาโส  นาม  นตฺถิ ฯ  ป ฺวโต  ห ิ เอกปลฺลงฺเกน   
นิสินฺนสฺส ทสสหสฺสิโลกธาตุ เอกาโลกา โหติ ฯ เตนาห  
เถโร  ยถา มหาราช ปุริโส อนฺธกาเร เคเห เตลปฺปทีป  
ปเวเสยฺย  ปวิฏโ ปทีโป อนฺธการ วิธเมติ (๑) โอภาส ชเนติ  
อาโลก วิทสฺเสติ (๒) ปากฏานิ จ รูปานิ กโรติ เอวเมว โข  
มหาราช ป ฺา อุปฺปชฺชมานา          อวิชฺชนฺธการ วิธเมติ  
วิชฺโชภาส ชเนติ าณาโลก วิทสฺเสติ ปากฏานิ  อรยิสจฺจานิ  
กโรติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โอภาสนลกฺขณา ป ฺาติ ฯ   
ยถา  วา  (๓)  ปน  เฉโก  ภิสกฺโก  อาตุราน  สปฺปายาสปฺปายานิ   
# ๑. ม. สา ว ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. เอกาโลกา ฯ 
# ๔. ม. วิทฺธเสติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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โภชนาทีนิ  ชานาติ  เอว  ป ฺา  อุปฺปชฺชมานา  กุสลากุสล- 
เสวิตพฺพาเสวิตพฺพหีนปฺปณีตกณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคอปฺปฏิภาเค  ธมฺเม  
ปชานาติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ธมฺมเสนาปตินา ปชานาติ  ปชานาตีติ  โข  
อาวุโส  ตสฺมา  ป ฺวาติ  วุจฺจติ ฯ  กิ ฺจ  ปชานาติ  อิท ทุกฺขนฺติ  
ปชานาตีติ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ เอวมสฺสา ปชานนลกฺขณตา 
เวทิตพฺพา ฯ          อปโร  นโย  ฯ  ยถาสภาวปฏิเวธลกฺขณา   
ป ฺา  อกฺขลิตปฏิเวธลกขฺณา  วา  กุสลิสฺสาสกฺขิตฺตอุสุปฏิเวโธ 
วิย ฯ วิสโยภาสรสา ปทีโป วิย ฯ อสมฺโมหปจฺจุปฏานา อร ฺ- 
คตสุเทสโก วิย ฯ   
        ขนฺธธีราติ  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺเตนฺตีติ  ขนฺธธีรา ฯ  
อฏารสสุ ธาตูสุ าณ  ปวตฺเตนฺตีติ  ธาตุธีรา ฯ  เสเสสุป   
อิมินา  นเยน  อตฺโถ  เนตพฺโพ ฯ เต ธรีา เอวมาหสูติ  เอเต  
ปณฺฑิตา เอว กถยึส ุฯ กเถนฺตีติ อปฺปก ปริตฺตกนฺติ กถยนฺติ ฯ  
ภณนฺตีติ โถก ขณิกนฺติ ภาสนฺติ ฯ ทีปยนฺตีติ ลหุก อิตฺตรนฺติ  
ปฏเปนฺติ ฯ โวหรนฺตีติ อนทฺธนิก นจิรฏ ิติกนฺติ นานาวิเธน  
พฺยาหรนฺติ ฯ (๑)   
        อิทานิ  เย  ตถา  น  กโรนฺติ เตส พฺยสนุปฺปตฺตึ ทสฺเสนฺโต  
ปสฺสามีติ คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปสฺสามีติ  มสจกฺขุอาทีหิ  เปกฺขามิ ฯ  โลเกติ   
# ๑. ม. พฺยวหรนฺติ ฯ  
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อปายาทิมฺหิ ฯ ปริผนฺทมานนฺติ  อิโต  จิโต  จ  ผนฺทมาน ฯ 
ปช  อิมนฺติ  อิม  สตฺตนิกาย ฯ  (๑) ตณฺหาคตนฺติ ตณฺหาย คต ฯ 
อภิภูต นิปาติตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ ภเวสูติ กามภวาทีสุ ฯ  
หีนา นราติ  หีนกมฺมนฺตา  นรา ฯ  มจฺจุมุเข  ลปนฺตีติ  
อนฺตกาเล  สมฺปตฺเต  มรณมุเข ปริเทวนฺติ ฯ อวีตตณฺหา  
เสติ อวิคตตณฺหา ฯ ภวาติ กามภวาทิกา ฯ ภเวสูติ  
กามภวาทิเกสุ ฯ อถ วา ภวาภเวสูติ ภวาภเวสุ ปุนปฺปุน  
ภเวสูติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ปสฺสามีติ  มสจกฺขุนาป ปสฺสามีติ ทุวิธ มสจกฺขุ  
สสมฺภารจกฺขุ ปสาทจกฺขูติ ฯ [๒]โยย  อกฺขิกูปเก  ปติฏ ิโต  เหฏา   
อกฺขิกูปกฏ ิเกน  อุปร ิภมุกฏ ิเกน อุภโต  อกฺขิกูเฏหิ  พหิทฺธา  
อกฺขิกูเปหิ  (๓)  ปริจฺฉินโฺน  อกฺขิกูปมชฺเฌ  (๔) นกิฺขนฺเตน  นฺหารุ- 
สุตฺตเกน  มตฺถลุงฺเคน (๕) อาพทฺโธ เสตกณฺหาติ (๖) กณฺหมณฺฑลวิจิตฺโต  
(๕)  มสปณฺโฑ  อิท สสมฺภารจกฺขุ นาม ฯ   โย ปน เอตฺถ สิโต  
เอตฺถ ปฏิพทฺโธ จตุนฺน มหาภูตาน  อุปาทาย  ปสาโท  อิท   
ปสาทจกฺขุ  นาม ฯ   อิทมธิปฺเปต ฯ  ตเทต  ตสฺส  สสมฺภาร- 
จกฺขุโน  เสตมณฺฑลปริกขิฺตฺตสฺส  กณฺหมณฺฑลสฺส  มชฺเฌ   
อภิมุขฏ ิตาน สรีรสณฺานุปฺปตฺติเทเส (๗)  ทิฏมณฺฑเล  สตฺตสุ  
# ๑. ม. สนฺตกาย ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ส.ี ม. อกฺขิโลเมหิ อกฺขิปมุเขหิ ฯ  ๔. ม. อกฺขิกูปมชฺฌา ฯ 
# ๕. ม. มตฺถลุงฺเค ฯ  ๖. ม. เสตกณฺหมณฺฑลวิจิตฺโต ฯ 
# ๗. ม. สรรีสณฺานุปฺปตฺติเทสภูเต ทิฏมณฺฑเล ฯ  
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ปจุปฏเลสุ อาสิตฺตเตลปจุปฏลานิ วิย  สตฺต  อกฺขิปฏลานิ   
พฺยาเปตฺวา  ปมาณโต  อูกาสิรมตฺต  (๑) จกฺขุวิ ฺาณาทีน  
ยถารห วตฺถทฺุวารภาว สาธยมาน ติฏติ ฯ  ต  จกฺขตีติ  
จกฺขุ  เตน  มสจกฺขุนา  ปสฺสามิ ฯ  ทิพฺพจกฺขุนาติ   
อทฺทส โข อห  ภิกฺขเว  ทพฺิเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธนาติ   
เอววิเธน  ทิพฺเพน จกฺขุนา ฯ ป ฺาจกฺขุนาติ วิรช  
วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทีติ เอว อาคเตน ป ฺาจกฺขุนา ฯ  
พุทฺธจกฺขุนาติ  อทฺทส  โข  อห  ภิกฺขเว  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  
โวโลเกนฺโตติ เอวมาคเตน  พุทฺธจกฺขุนา ฯ  สมนฺตจกฺขุนาติ  
สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ สพฺพ ฺ ุตาณนฺติ  เอวมาคเตน 
สมนฺตจกฺขุนา ฯ ปสฺสามีติ มสจกฺขุนา หตฺถตเล ปตามลก  
วิย รูปคต มสจกฺขุนา ฯ ทกฺขามีติ ส ฺชานามิ ทิพฺเพน  
จกฺขุนา จุตูปปาต ฯ โอโลเกมีติ อวโลเกมิ ป ฺาจกฺขุนา 
จตุสจฺจ ฯ  นชิฺฌายามีติ  จินฺเตมิ  พุทฺธจกฺขุนา  สทฺธาป ฺจมกานิ  
อินฺทฺริยานิ ฯ  อุปปริกฺขามีติ  สมนฺตโต  อิกฺขามิ  ปริเยสามิ   
สมนฺตจกฺขุนา ป ฺจเนยฺยปเถ ฯ   
        ตณฺหาผนฺทนาย  ผนฺทมานนฺติ  ตณฺหาจลนาย  จลมาน ฯ  
อิโต  ปร  ทฏิ ิผนฺทนาทิ ทิฏ ิพฺยสเนน  ทุกฺเขน ผนฺทมานปริโยสาน  
วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมว ฯ สมฺผนฺทมานนฺติ ปุนปฺปุน  ผนฺทมาน ฯ   
วิปฺผนฺทมานนฺติ  นานาวิเธน  จลมาน ฯ เวธมานนฺติ กมฺปมาน ฯ  
# ๑. ม. มุคฺคปฏลมตฺต อูกาสีสมตฺต ฯ  
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ปเวธมานนฺติ  ปธาเนน  กมฺปมาน ฯ  สมฺปเวธมานนฺติ  ปุนปฺปุน   
กมฺปมาน ฯ อุปสคฺเคน วา ปท วฑฺฒิต ฯ   
        ตณฺหานุคตนฺติ  ตณฺหาย  อนุปวิฏ ฯ  ตณฺหายานุสฏนฺติ (๑)  
ตณฺหาย  อนุปตฺถฏ ฯ ตณฺหายาปนฺนนฺติ  (๒)  ตณฺหาย   
นิมุคฺค ฯ  ตณฺหาย  ปาติตนฺติ  ตณฺหาย  ขิตฺต ฯ ปรปิาติตนฺติ   
วา  ปาโ ฯ  อภิภูตนฺติ  ตณฺหาย  มทฺทิต  อชฺโฌตฺถฏ ฯ  
ปริยาทินฺนจิตฺตนฺติ  เขเปตฺวา  คหิตจิตฺต ฯ  อถ  วา  โอเฆน  
คต  วิย  ตณฺหาคต ฯ อุปาทินฺนกรูปปจฺจเยหิ  ปติตฺวา   
คต  วิย  ตณฺหานุคต ฯ  อุทกปฏ ึ  ฉาเทตฺวา ปตฺถฏนีลิกา  
อุทกปฏ ิ  วิย  ตณฺหานุสฏ ฯ  วจฺจกูเป นิมุคฺค วิย ตณฺหายาปนฺน ฯ  
รุกฺขคฺคโต  ปติตฺวา  นรเก  ปติต  วิย  ตณฺหาย  ปาติต ฯ  
อุปาทินฺนกรูปสโยค วิย ตณฺหาย  อภิภูต ฯ  อุปาทินนฺก- 
รูปปริคฺคาหกสฺส  อุปฺปนนฺวิปสฺสน  วิย  ตณฺหาย ปริยาทินฺน- 
จิตฺต ฯ  อถ วา กามจฺฉนฺเทน ตณฺหาคต ฯ กามปปาสาย  
ตณฺหานุคต ฯ กามาสเวน ตณฺหานุสฏ ฯ  กามปรฬิาเหน  
ตณฺหายาปนฺน ฯ  กามชฺโฌสาเนน  ตณฺหาย  ปาติต ฯ  กาโมเฆน 
ตณฺหาย  อภิภูต ฯ  กามุปาทาเนน  ตณฺหาย  ปริยาทนิฺนจิตฺตนฺติ  
เอวเมเก  วณฺณยนฺติ ฯ  กามภเวติ  กามาวจเร ฯ  รูปภเวติ  
รูปาวจเร ฯ  อรูปภเวติ อรูปาวจเร ฯ  เตส นานตฺต 
เหฏา ปกาสิตเยว ฯ   
# ๑. ม. ตณฺหาย ฯ  ๒. สี. ตณฺหาธิปนฺนนฺติ ฯ  ม. ตณฺหายา สนฺนนฺติ ฯ 
เอวมุปริป ฯ  
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        ภวาภเวสูติ  ภวาภเวติ  ภโวติ  กามธาตุ ฯ  อภโวติ  
รูปารูปธาตุ ฯ  อถ  วา  ภโวติ  กามธาตุ  รูปธาตุ ฯ อภโวติ  
อรูปธาตุ ฯ เตสุ ภวาภเวสุ ฯ กมฺมภเวติ กมฺมวฏเฏ ฯ   
ปุนพฺภเวติ  โปโนพฺภวิเก  วิปากวฏเฏ ฯ   กามภเวติ กามธาตุยา ฯ  
กมฺมภเวติ กมฺมวฏเฏ ฯ  ตตฺถ  กมฺมภโว  ภาวยตีติ  ภโว ฯ  
กามภเว  ปุนพฺภเวติ  กามธาตุยา  อุปปตฺติภเว  วิปากวฏเฏ ฯ  
วิปากภโว  ภวตีติ ภโว ฯ รูปภวาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอตฺถ  
จ กามภเว  รูปภเว  อรูปภเวติ  โอกาสภว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ตีสุป กมฺมภเวติ กมฺมภว ตถา ปุนพฺภเวติ  อุปปตฺติภว  
สนฺธาย วุตฺต ฯ ปุนปฺปุน ภเวติ อปราปร อุปฺปตฺติย ฯ  
คติยาติ ป ฺจคติยา อ ฺตราย ฯ อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยาติ  
อตฺตภาวาน อภินิพฺพตฺติย ฯ อวีตตณฺหาติ  มูลปท ฯ   
อวิคตตณฺหาติ  ขณิกสมาธิ  วิย  ขณิกปฺปหานาภาเวน  น  วิคตา  
ตณฺหา  เอเตสนฺติ  อวิคตตณฺหา ฯ  อจฺจตฺตตณฺหาติ  ตทงฺคปฺป- 
ปหานาภาเวน  อปริจฺจตฺตา  (๑) ตณฺหาติ  อจฺจตฺตตณฺหา (๒) ฯ  
อวนฺตตณฺหาติ ฯ  วิกฺขมฺภนปฺปหานาภาเวน  น  วมติา  ตณฺหาติ   
อวนฺตตณฺหา ฯ อมุตฺตตณฺหาติ อจฺจนฺตสมุจฺเฉทปฺปหานาภาเวน  
น  มุตฺตา  ตณฺหาติ  (๓) อมุตฺตตณฺหา ฯ  (๔)  อปฺปหีนตณฺหาติ   
# ๑. ม. อปรจฺิจตฺตตณฺหา ฯ  ๒. ม. อจฺจตฺตตณฺหาติ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. ตณฺหา ฯ  ๔. ม. อมุตฺตตณฺหาติ นตฺถิ ฯ  
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ปฏิปสฺสทฺธปิฺปหานาภาเวน  น ปหีนา ตณฺหาติ  (๑) อปฺปหีนตณฺหา (๒) ฯ 
อปฺปฏินิสฺสฏตณฺหาติ  นิสฺสรณปฺปหานาภาเวน  ภเว ปติฏ ิต   
อจฺจนฺตสงฺกิเลส  (๓)  อปฺปฏินิสฺสชชฺตฺิวา   ิตตฺตา อปฺปฏินิสฺสฏ- 
ตณฺหาติ (๔) ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา อวิคตตณฺหาเอว (๕) ผนฺทนฺติ จ ลปนฺติ (๖) จ 
ตสฺมา ตณฺหาวินเย  สมาทเปนฺโต  มมายิเตติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  มมายิเตติ  ตณฺหาทิฏ ิมมตฺเตหิ  มมนฺติ  ปริคฺคหิเต 
วตฺถุสฺมึ ฯ  ปสฺสถาติ  โสตาเร (๗)  อาลปนฺโต  อาห ฯ  เอตมฺปติ  
เอตมฺป อาทีนว ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        เทฺว  มมตฺตาติ  เทฺว  อาลยา ฯ  ยาวตาติ  ปริจฺเฉทนิยม- 
นตฺเถ นิปาโต ฯ  ตณฺหาสงฺขาเตนาติ  ตณฺหาโกฏาเสน  ฯ 
สงฺขา  สงฺขาตนฺติ  อตฺถโต  เอก  ส ฺานิทานา (๙) หิ  ปป ฺจ- 
สงฺขาติอาทีสุ  วิย ฯ  สีมกตนฺติ อปริจฺเฉทโทสวิรหิต ฯ 
มริยาทกต  (๑๐) ติโยชนปรม  สีม  สมฺมนฺนิตุนฺติอาทีสุ วิย ฯ  
โอธิกตนฺติ วจนปริจฺเฉทโทสวิรหิต  ปริจฺเฉทกตสีมนฺตริกรุกฺโข (๑๑) 
วิย ฯ  ปริยนตฺกตนฺติ ปริจฺเฉทกต ฯ  สมีนฺตริกรุกฺโข  ปน  ทฺวินฺน  
# ๑. ม. ตณฺหา ฯ  ๒. ม. อปฺปหีนตณฺหาติ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. อนุสยกิเลส ฯ 
# ๔. ม. อปฺปฏิสิสฺสฏตณฺหาติ ฯ  ๕. ม. อวิคตตณฺหาเอว ฯ 
# ๖. ส.ี จรนฺติ ฯ  ๗. ส.ี โสตปเรเต ฯ  ๘. ม. ปริจฺเฉทนิยมตฺเถ ฯ 
# ๙. ม. ส ฺานิทานา ฯ  ๑๐. ม. มริยาทกต ติโซนปรม สีม  
สมฺมนฺนิตุนฺติอาทีสุ วิย ฯ  ๑๑. ม. ปริจฺเฉทกต สีมนฺตริกรุกฺโข วิย ฯ  
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สาธารณ  อย ปน เอกาพทฺธตาลปนฺติ วิย  กตนฺติ  ปริยนฺตกต ฯ  
ปริคฺคหิตนฺติ  กาลนฺตเรป  ปรายตฺต  มุ ฺจิตฺวา  (๑) สพฺพากาเรน  
คหิต ฯ  มมายิตนฺติ  อาลยกต  วสฺสูปคต  เสนาสน  วิย ฯ  อิท  
มมนฺติ  สมีเป   ิต ฯ  เอต  มมนฺติ  ทูเร   ิต ฯ  เอตฺตาวตาติ 
ปริกฺขารนิยมน เอตฺตกมฺป  นปฺปฏิภาเสยฺยาติ  วิย ฯ  เอตฺตาวตาติ  
ปริจฺเฉทตฺเถป  นิปาตนิยมน เอตฺตาวตา โข มหานามาติ วิย ฯ 
เกวลมฺป มหาปวินฺติ สกลมฺป มหาปวึ ฯ  อฏสตตณฺหา- 
วิปรีตนฺติ  (๒)  อฏ ุตฺตรสต  ตณฺหาคมนวิตฺถาร ฯ อฏ ุตฺตรสต  
กถ โหตีติ  เจ  รูปตณฺหา  ฯเปฯ  ธมฺมตณฺหาติ  เอว   
จกฺขุทฺวาราทีสุ  ชวนวีถิยา ปวตฺตา  ตณฺหา  เสฏ ิปุตฺโต  พฺราหฺมณ- 
ปุตฺโตติ  เอวมาทีสุ  ปติโต  ลทฺธนามา วิย  ปตุสทิสารมฺมณภูตา ฯ  
        เอตฺถ  จ  รูปารมฺมณา ตณฺหา (๓) รูเป ตณฺหาติ รูปตณฺหา ฯ  
สา กามราคภาเวน  รูป  อสฺสาเทนฺตี  ปวตฺตมานา กามตณฺหา  
สสฺสตทิฏ ิสหคตราคภาเวน  รูป  นจฺิจ  ธุว  สสสฺตนฺติ  เอว  อสฺสาเทนฺตี  
ปวตฺตมานา  ภวตณฺหา ฯ อุจฺเฉททิฏ ิสหคตราคภาเวน  รูป   
อุจฺฉิชฺชติ  วินสฺสติ เปจฺจ (๔) น ภวิสฺสตีติ เอว  อสฺสาเทนฺตี   
ปวตฺตมานา  วิภวตณฺหาติ  เอว  ติวิธา  โหติ ฯ ยถา จ รูปตณฺหา  
ตถา  สทฺทตณฺหาทโยปติ  เอตานิ  อฏารส  ตณฺหาวิปรีตานิ  
# ๑. ส.ี ปริยนฺต อมุ ฺจิตฺวา ฯ  ๒. ม. อฏสต ตณฺหาวิจริตนฺติ ฯ 
# ๓. ม. ตณฺหาติ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. ปจฺเฉท ภวิสฺสตีติ ฯ  
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โหนฺติ ฯ  ตานิ  อชฌฺตฺตรูปาทีสุ  อฏารส  พหิทฺธารูปาทีสุ   
อฏารสาติ  ฉตฺตึส  อิติ  อตีตานิ ฉตฺตึส  อนาคตานิ  ฉตฺตึส  
ปจฺจุปฺปนฺนานิ  ฉตฺตึสาติ  อฏสต ฯ  อชฺฌตฺติกสฺส อุปาทาย  
อสฺมีติ  สติ (๑) อิตฺถสฺมีติ โหตีติ วา เอวมาทีนิ อชฺฌตฺติกรูปาทิ- 
นิสฺสิตานิ อฏารส  พาหิรสฺส  อุปาทาย  อิมินา  อสฺมีติ  สติ  อิมินา  
อิตฺถสฺมีติ โหตีติ  พาหิรรูปาทินิสฺสิตานิ อฏารสาติ ฉตฺตึส ฯ 
อิติ อตีตานิ ฉตฺตึส อนาคตานิ ฉตฺตึส ปจฺจุปฺปนฺนานิ ฉตฺตึสาติ  
เอวมฺป อฏสต (๒) ตณฺหาวิปรีตานิ โหนฺติ ฯ   
        วีสติวตฺถุกา  สกกฺายทิฏ ีติ  รูปาทีน  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  
เอเกกสฺมึ  (๓) รูป  อตฺตโต  สมนุปสสฺตีติอาทินา  นเยน  จตุธา 
คาหวเสน  ปวตฺตานิ วตฺถูนิ กตฺวา  อุปปฺนฺนา  วิชฺชมานฏเน 
สติ  ขนฺธป ฺจกสงฺขาเต  กาเย  ตสฺมึ  กาเย  (๔)  ทฏิ ีติ  สกฺกายทิฏ ิ ฯ  
ทสวตฺถุกา  มิจฺฉาทิฏ ีติ  นตฺถิ  ทินฺน  นตฺถิ ยฏินฺติอาทินยปฺปวตฺตา  
มิจฺฉาทิฏ ิ อยาถาวทิฏ ิ วิรชฺฌิตฺวา คหณโต (๕) วิตถา วา 
ทิฏ ิ  มิจฺฉาทิฏ ิ อนตฺถาวหตฺตา ปณฺฑิเตหิ กุจฺฉิตา  
ทิฏ ีติป มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ สา  อโยนิโส  อภินิเวสลกฺขณา  ปรามาสรสา 
มิจฺฉาภินิเวสปจฺจุปฏานา  อริยานมทสฺสนกามตาทิปทฏานา  
# ๑. ม. อสฺมติี โหติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อฏสตตณฺหาวิจริตานิ 
โหนฺติ ฯ  ๓. ม. เอเกกมฺป ฯ  ๔. ม. กาเย ทิฏ ีติ สกฺกายทิฏ ิ ฯ 
# ๕. ม. คหณโต วา วิตฺถา ทิฏ ิ มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ  
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ปรมวชฺชาติ  ทฏพฺพา ฯ  ทสวตฺถุกา  อนฺตคฺคาหิกา  ทิฏ ีติ   
สสฺสโต  โลโก  อสสฺสโต  โลโก อนฺตฺวา โลโกติอาทินยปฺปวตฺตา  
เอเกก  โกฏาส  ปติฏ  กตฺวา  คหณวเสน  เอว  ปวตฺตา  ทิฏ ิ  
ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏ ิ ฯ  ยา  เอวรูปา ทิฏ ีติ ยา 
เอวชาติกา ทิฏ ิ ฯ ทฏิ ิคตนฺติ ทิฏ ีสุ คต ฯ อิท  ทสฺสน  
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิอนฺโตคธตฺตาติ ทิฏ ิคต ทิฏ ิเยว ทุรติกฺกมนฏเน  
คหน  ทิฏ ิคหน ติณคหนวนคหนปพฺพตคหนานิ วิย ฯ 
สาสงฺกสปฺปฏิภยฏเน ทฏิ ิกนฺตาร โจรกนฺตารวาฬกนฺตาร- 
นิรุทกกนฺตารทุพฺภิกฺขกนฺตารา  วิย ฯ  สมฺมาทิฏ ิยา วินิวิชฺฌ- 
นฏเน  วิโลมนฏเน  จ ทิฏ ิวิสูกายิก ฯ มิจฺฉาทสฺสน หิ  
อุปฺปชฺชมาน สมฺมาทสฺสน  วินิวิชฺฌติ  เจว  วิโลเมติ  จ ฯ  กทาจิ  
สสฺสตสฺส กทาจิ อุจฺเฉทสฺส คหณโต  ทิฏ ิยา  วิรูป  ผนฺทิตนฺติ   
ทิฏ ิวิปฺผนฺทิต ฯ ทิฏ ิคติโก ห ิเอกสฺมึ ปติฏาตุ  น  สกโฺกติ ฯ  
กทาจิ  สสฺสต  อนุคจฺฉติ (๑) กทาจิ อุจฺเฉท ฯ ทิฏ ิเยว พนฺธนฏเน 
ส ฺโชนนฺติ  ทิฏ ิส ฺโชน ฯ สสสุมาราทโย (๒) วิย ปุริส  
อารมฺมณ ทฬฺห คณฺหาตีติ  คาโห ฯ  ปติฏหนโต  ปติฏา  
โหติ ฯ อย หิ พลวปฺปวตฺตภาเวน  ปติฏหิตฺวา คณฺหาติ ฯ 
นิจฺจาทิวเสน อภินิวิสตีติ  อภินิเวโส ฯ  ธมฺมสภาว  อติกฺกมิตฺวา 
นิจฺจาทิวเสน  ปรโต อามสตีติ ปรามาโส ฯ  อนตฺถาวหตฺตา  
# ๑. ส.ี อนุวตฺตติ ฯ  ม. อนุสฺสรติ ฯ  ๒. ม. สุสุมาราทโย วิย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 229 

                *เลมที่  38  คุหฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา หนา  229 
 
กุจฺฉิโต  มคฺโค  กุจฺฉิตาน  วา  อปายาน  มคฺโคติ  กุมฺมคฺโค ฯ 
อยาถาวปถโต  มิจฺฉาปโถ ฯ  ยถา  หิ  ทิสามูเฬฺหน  อย  
อสุกคามสฺส  (๑) นาม  ปโถติ  คหิโตป  ต  คาม  น  สมฺปาเปติ  เอว  
ทิฏ ิคติเกน สุคติปโถติ คหิตาป  ทิฏ ิ สุคตึ น ปาเปตีติ  
อยาถาวปถโต มิจฺฉาปโถ ฯ มิจฺฉาสภาวโต มิจฺฉตฺต ฯ  
ตตฺเถว ปริพฺภมนโต ตรนติฺ เอตฺถ พาลาติ ติตฺถ ติตฺถ ฺจ ต  
อนตฺถาน ฺจ อายตนนฺติ ติตฺถายตน  ติตฺถิยาน  วา  ส ฺชาติ- 
เทสฏเน  นิวาสฏานฏเน  จ  อายตนนฺติป ติตฺถายตน ฯ  
วิปริเยสภูโต  คาโห  วิปรเิยสโต  วา  คาโหติ  วิปริเยสคฺคาโห ฯ   
อสภาวคฺคาโห (๒) วิปรีตคฺคาโห ฯ  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติอาทินยปฺ- 
ปวตฺตวเสน ปริวตฺเตตฺวา  คาโห  วิปลลฺาสคฺคาโห ฯ อนุปายคฺคาโห 
มิจฺฉาคาโห ฯ น ยาถาวกสฺมึ วตฺถุสฺมึ  น  สภาวสฺมึ  [๓]   ตถ  
ยาถาวก  สภาวนฺติ  คาโห  อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺติ คาโห ฯ 
ยาวตาติ ยตฺตกา ฯ ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานีติ พฺรหฺมชาเล อาคตานิ  
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ ฯ  อจฺเฉทสงฺกิโนป  ผนฺทนฺตีติ  อจฺฉินฺทิตฺวา  
ปสยฺห  พลกกฺาเรน คณฺหิสฺสนฺตีติ อุปฺปนฺนสงฺกิโนป  จลนฺติ ฯ  
อจฺฉิชฺชนฺเตปติ  วุตฺตนเยน  อจฺฉิชฺชนฺเตป (๔) ฯ อจฺฉินฺเนปติ   
# ๑. ม. อสุกคามสฺส นาม ฯ  ๒. ม. อสภาวคฺคาโหติ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺถสฺุมินฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. สี. อจฺฉินฺทนฺเตปติ 
วุตฺตนเยน อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหนฺเตป ฯ  
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วุตฺตนเยน  อจฺฉินฺทิตฺวา  คหิเตป ฯ  วิปริณามสงฺกิโนปติ  
ปริวตฺเตตฺวา  อ ฺถาภาเวน  อาสงฺกิโนป ฯ  วิปรณิามนฺเตปติ   
ปริวตฺตนกาเลป ฯ วิปริณเตปติ  วิปริวตฺติเตป ฯ  ผนฺทนฺตีติ  
จลนฺติ ฯ  สมผฺนฺทนฺตีติ  สพฺพากาเรน จลนฺติ ฯ วิปฺผนฺทนฺตีติ  
วิวิธากาเรน (๑) ผนฺทนฺติ ฯ เวธนฺตีติ ภย ทิสฺวา กมปฺนฺติ ฯ  
ปเวธนฺตีติ  ฉมฺภิตตฺตภเยน  วิเสเสน  กมฺปนฺติ ฯ  สมฺปเวธนฺตีติ  
โลมหสนภเยน สพฺพากาเรน  กมฺปนติฺ ฯ  ผนฺทมาเนติ 
อุปโยคพหุวจน ฯ  
        อปฺโปทเกติ  มนฺโททเก ฯ  ปริตฺโตทเกติ  ลฬุโิตทเก ฯ 
อุทกปริยาทาเนติ  ขีโณทเม.   พลากาหิ วาติ วุตฺตาวเสสาหิ  
ปกฺขิชาตีหิ ฯ  ปริปาติยมานาติ  วิหึสิยมานา  ฆฏฏยิมานา ฯ  
อุกฺขิปยมานาติ  กทฺทมนฺตรโต  นีหรยิมานา  คิลิยมานา   
วา ฯ  ขชฺชมานาติ  ขาทิยมานา ฯ  ผนฺทนฺติ  กาเกหิ ฯ   
สมฺผนฺทนฺติ  กุลเลหิ ฯ  วิปฺผนฺทนฺติ  พลากาหิ ฯ  เวธนฺติ  
ตุณฺเฑน  คหิตกาเล  มรณวเสน ฯ  ปเวธนฺติ  วิชฺฌนกาเล ฯ   
สมฺปเวธนฺติ มรณสมีเป ฯ   
        ปสฺสิตฺวาติ  อคุณ  ปสฺสิตฺวา ฯ  ตุลยิตฺวาติ คุณาคุณ  
ตุลยิตฺวา ฯ ตีรยิตฺวาติ คุณาคุณ  วิตฺถาเรตฺวา ฯ  วิภาวยิตฺวาติ   
วตฺถุหานภาคึ  (๒) มุ ฺจิตฺวา วชฺเชตฺวา ฯ วิภูต  กตวฺาติ นิปฺผตฺตึ  
ปาเปตฺวา อาเวณิก กตฺวา ฯ อถ วา สงฺกิณฺณโทส โมเจตฺวา  
# ๑. ม. วิวิธา ฯ  ๒. ส.ี วตฺถุหีนตาหิ ฯ  
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วตฺถุวิภาคกรเณน  ปสฺสิตฺวา ฯ  อปริจฺเฉทโทส  โมเจตฺวา   
ปมาณกรณวเสน  ตุลยิตฺวา ฯ  วตฺถุโทส  โมเจตฺวา  วิภาคกรณวเสน 
ตีรยิตฺวา ฯ  สมฺโมหโทส  โมจยิตฺวา  อคฺควิภาคกรณวเสน  
วิภาวยิตฺวา ฯ ฆนโทส โมเจตฺวา ปกติวิภาคกรณวเสน วิภูต  
กตฺวา ฯ  ปหายาติ  ปชหิตฺวา ฯ ปฏินิสสฺชฺชิตฺวาติ นิสฺสช-ฺ 
ชิตฺวา ฯ อมมายนฺโตติ ตณฺหาทิฏ ีหิ อาลย  อกโรนฺโต ฯ 
อคณฺหนฺโตติ  ทฏิ ิยา  ปพฺุพภาเค  ป ฺาย [๑] น  คณฺหนฺโต ฯ  
อปรามสนฺโตติ  วิตกฺเกน  โอหน  อกโรนฺโต ฯ  อนภินิวิสนฺโตติ     
นิยาโมกฺกนฺติทิฏ ิวเสน นปฺปวิสนฺโต ฯ  อกุพฺพมาโนติ   
ปริคฺคาหตณฺหาวเสน อกโรนฺโต ฯ อชนยมาโนติ โปโนพฺภวิก- 
ตณฺหาวเสน  น  ชนยมาโน ฯ  อส ฺชนยมาโนติ  วิเสเสน 
อส ฺชนยมาโน ฯ  อนิพฺพตฺตยมาโนติ  ปตฺถนาตณฺหาวเสน  น 
นิพฺพตฺตยมาโน ฯ  อนภินิพฺพตฺตยมาโนติ  สพฺพากาเรน  น   
อภินิพฺพตฺตยมาโน ฯ  อุปสคฺควเสน  วา เอตานิ ปทานิ วฑฺฒิตานิ ฯ  
        เอวเมตฺถ ปมคาถาย  อสฺสาท ฯ  ตโต  ปราห ิ จตูหิ  คาถาหิ   
อาทีนว ฺจ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สอุปาย  นิสฺสรณ  นิสฺสรณานิสส ฺจ  
ทสฺเสตุ  สพฺพาหิ  วา  เอตาหิ  กามาน  อาทีนว โอการ  สงฺกิเลส ฺจ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ทสฺเสตุ  อุโภสุ อนฺเตสูติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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        ตตฺถ  อุโภสุ  อนฺเตสูติ  ผสฺสผสฺสสมุทยาทีสุ  ทฺวีสุ   
ทฺวีสุ ปริจฺเฉเทสุ ฯ  วิเนยฺย  ฉนฺทนฺติ  ฉนฺทราค  วิเนตฺวา ฯ  
ผสฺส  ปริ ฺายาติ จกฺขุสมฺผสฺสาทิผสฺส  ผสฺสานุสาเรน  วา  
ตสมฺปยุตฺเต  สพฺเพป  อรูปธมฺเม เตส  วตฺถุทฺวารารมฺมณวเสน 
รูปธมฺเม  จาติ  สกลมฺป  นามรูป  ตีหิ  ปริ ฺาหิ ปริชานิตฺวา ฯ   
อนานุคิทฺโธติ  รูปาทีสุ  สพฺพธมฺเมสุ  อคิทฺโธ ฯ  ยทตฺตครหี  
ตทกุพฺพมาโนติ  ย  อตฺตนา  ครหติ  ต  อกุรุมาโน ฯ  
น ลิมฺปตี ทฏิสุเตสุ ธีโรติ โส  เอวรูโป  ธิติสมฺปนโฺน  
ธีโร  ทิฏเสุ  จ  สุเตสุ จ ธมฺเมสุ ทฺวินฺน เลปาน  
เอเกนป เลเปน น ลิมฺปติ อากาสมิว นิรุปลิตฺโต อจฺจนฺตโวทา- 
นปฺปตฺโต โหติ ฯ   
        ผสฺโส  เอโก  อนฺโตติ  ผสฺโส เอกปริจฺเฉโท ฯ ผุสตีติ  
ผสฺโส ฯ สฺวาย ผุสนลกฺขโณ สงฺฆฏฏนรโส  สนฺนปิาตปจฺจุปฏาโน 
อาปาถคตวิสยปทฏาโน ฯ  อย  หิ อรปูธมฺโมป สมาโน 
อารมฺมเณ ผุสนากาเรเนว ปวตฺตตีติ ผุสนลกฺขโณ เอกเทเสน (๑) 
จ  อนลฺลียมาโนป  รูป  วิย  จกฺขุ  สทโฺท  วิย  จ  โสต  จิตฺต  (๒)  
อารมฺมณ ฺจ  สงฺฆฏเฏตีติ สงฺฆฏฏนรโส  วตฺถารมฺมณสงฺฆฏฏนโต 
วา  อุปฺปนฺนตฺตา  สมฺปตฺติอตฺเถนป รเสน สงฺฆฏฏนรโสติ  
เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตเ ฺหต อฏกถาย จตุภูมกผสฺโส (๓) 
โน ผุสนลกฺขโณ นาม นตฺถิ สงฺฆฏฏนรโส ปน  ป ฺจทฺวาริโกว 
# ๑. ม. เอกเทเสเนว อนลฺลียมาโนป ฯ  ๒. สี. วตฺถุ ฯ  
# ๓. ม. จตุภูมกผสฺโส ฯ  
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โหติ ฯ ป ฺจทฺวาริกสฺส หิ ผุสนลกฺขโณติป สงฺฆฏฏนรโสติป  
นาม (๑) มโนทฺวาริกสฺส ผุสนลกฺขโณเตฺวว นาม น สงฺฆฏฏนรโสติ ฯ   
อิท ฺจ วตฺวา อิท สุตฺต อาภต  ยถา มหาราช เทฺว เมณฺฑา ยุชฺเฌยฺยุ  
ยถา เอโก เมณฺโฑ  เอว จกฺขุ ทฏพฺพ ฯ ยถา ทุติโย เมณฺโฑ เอว  
รูป ทฏพฺพ ฯ ยถา  เตส สนฺนิปาโต เอว ผสฺโส ทฏพฺโพ ฯ เอว  
ผุสนลกฺขโณ จ ผสฺโส  สงฺฆฏฏนรโส จ ฯ ยถา มหาราช เทฺว 
สมฺมา วชฺเชยยฺุ เทฺวป ปาณี          วชฺเชยฺยุ ฯ ยถา เอโก ปาณิ เอว จกฺขุ  
ทฏพฺพ ฯ ยถา ทุติโย ปาณิ  เอว รูป ทฏพฺพ ฯ ยถา เตส สนฺนิปาโต 
เอว ผสฺโส ทฏพฺโพ ฯ  เอว ผุสนลกฺขโณ จ ผสฺโส สงฺฆฏฏนรโส  
จาติ วิตฺถาโร ฯ  ยถา  วา  จกฺขุนา  รูป ทิสฺวาติอาทีสุ  
จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ จกฺขุอาทินาเมน วุตฺตานิ  เอวมิธาป  ตานิ   
จกฺขุอาทินาเมน  จ (๒) วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ ตสฺมา เอว  
จกฺขุ  ทฏพฺพนฺติอาทีสุ  เอว  จกฺขุวิ ฺาณ  ทฏพฺพนฺติ อิมินา 
นเยน อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  สนฺเต  จิตฺตารมฺมณสงฺฆฏฏนโต 
อิมสฺมิมฺป  สตฺุเต กิจฺจฏเเนว  รเสน  สงฺฆฏฏนรโสติ  สิทฺโธ  โหติ 
ติกสนฺนิปาตสงฺขาตสฺส (๓) ปน อตฺตโน  การณสฺส วเสน ปเวทิตตฺตา 
สนฺนิปาตปจฺจุปฏาโน ฯ อย หิ ตตฺถ ตตฺถ ติณฺณ สงฺคติ  ผสฺโสติ  
เอว  การณโยควเสน  ปเวทิโตติ ฯ อิมสฺส จ สุตฺตปทสฺส ติณฺณ  
# ๑. ม. นาม ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. ติณฺณ สนฺนิปาตสงฺขาตสฺส ฯ 
# ๔. ม. การณสฺเสว วเสน ฯ  
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สงฺคติยา ผสฺโสติ อยมตฺโถ น สงฺคติมตฺตเมว ผสฺโส เอว  
ปเวทิตตฺตา  ปน  เตเนวากาเรน  ปจฺจุปฏาตีติ  สนฺนิปาตปจฺจุ- 
ปฏาโนติ วุตฺโต ฯ  ผลฏเน  ปน  ปจฺจุปฏาเนนป  (๑)  เวทนา- 
ปจฺจุปฏาโน นาม โหติ ฯ เวทน  เหส  ปจฺจุปฏาเปติ  อุปฺปาเทตีติ  
อตฺโถ ฯ  อุปปฺาทยมาโน  จ  ยถา  พหิทฺธา  อุณฺหปจฺจโยป  (๒) 
สมาโน  ลาขาสงฺขาตธาตุนิสฺสิตอุสฺมา อตฺตโน นิสสฺเย มุทุภาวการี  
โหติ  น  อตฺตโน  ปจฺจยภูเตป  พหิทฺธา วีตจฺฉิตงฺคารสงฺขาเต (๓) 
อุณฺหภาเว ฯ เอว วตฺถารมฺมณสงฺขาตอ ฺปจฺจโยป  สมาโน  
จิตฺตนิสฺสิตตฺตา อตฺตโน นิสฺสยภูต (๔) จิตฺตเอว  เอส  
เวทนุปฺปาทโก  โหติ น อตฺตโน ปจฺจยภูเตป วตฺถุมฺหิ  
อารมฺมเณวาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตชฺเชน  สมนฺนาหาเรน  
ปน  อินฺทฺริเยน จ ปริกฺขเต วิสเย อนนฺตราเยน  อุปฺปชฺชนโต 
เอส อาปาถคตวิสยปทฏาโนติ วุจฺจติ ฯ  ผสฺโส  ยโต   
สมุเทติ  อุปฺปชฺชติ  โส  ผสฺสสมุทโยติ  วุจฺจติ  วุตฺตเ ฺหต  
สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโสติ ฯ 
        อตีตทุโก กาลวเสน วุตฺโต ฯ เวทนาทุโก อุเปกฺขา  ปน   
สนฺตตฺตา  สุขมิจฺเจว  ภาสิตาติ  วุตฺตตฺตา อุเปกฺขาเวทน สุขเมว  
กตฺวา สุขทุกฺขวเสน  นามรูปทุโก  รูปารูปวเสน  อายตนทุโก   
สสารปฺปวตฺติวเสน  สกฺกายทุโก  ป ฺจกฺขนฺธวเสน  วุตฺโตติ  
# ๑. ม. ปจฺจุปฏาเนส ฯ  ๒. ม. อุณฺหปจฺจยาป สมานา ฯ   
# ๓. ม. วีตจฺจิตงฺคารสงฺขาเต ฯ  ๔. ม. นิสฺสยภูเต จิตฺเต เอว ฯ  
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เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ สุขยตีติ สุขา ฯ เวทยตีติ เวทนา ฯ  
ทุกฺขยตีติ  ทุกฺขา ฯ นมนลกฺขณ นาม ฯ รุปฺปนลกขฺณ รูป ฯ 
จกฺขฺวายตนาทีนิ ฉ  อชฌฺตฺติกานิ ฯ  รปูายตนาทีนิ  ฉ  พาหิรานิ ฯ  
รูปกฺขนฺธาทโย  ป ฺจกฺขนฺธา วิชฺชมานฏเน สกฺกาโย ฯ อวิชชฺา- 
กมฺมตณฺหาอาหารผสฺสนามรูปา สกฺกายสมุทโย ฯ   
        จกฺขุสมฺผสฺโสติ  จกขฺตีติ  จกฺขุ  รปู  อสฺสาเทติ  วิภาเวติ   
จาติ  อตฺโถ ฯ จกฺขุโต  ปวตฺโต  สมฺผสฺโส  จกฺขุสมฺผสฺโส ฯ  โส 
ปน  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตาย เวทนาย  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย- 
วิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน  อฏธา  ปจฺจโย  โหติ ฯ 
สุณาตีติ  โสต ฯ  ต  สสมภฺารโสตพิลสฺส อนฺโต ตนุตมฺพโลมาจิเต  
องฺคุลิเวกสณฺาเน ปเทเส  โสตวิ ฺาณาทีน  ยถารห  วตฺถ-ุ 
ทฺวารภาว  สาธยมาน  ติฏติ ฯ  โสตโต  ปวตฺโต  สมฺผสฺโส   
โสตสมฺผสฺโส ฯ  ฆานสมฺผสฺสาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ฆายตีติ  
ฆาน ฯ  ต  สสมฺภารฆานพิลสฺส  อนโฺต  อชปทสณฺาเน  ปเทเส 
ฆานวิ ฺาณาทีน  ยถารห  วตฺถุทฺวารภาว  สาธยมาน  ติฏติ ฯ  
ชีวิตมวฺหยตีติ  ชิวฺหา  สายนฏเน  วา ชิวฺหา ฯ  สา   
สสมฺภารชิวฺหาย  อติอคฺคมูลปสฺสานิ  วชฺเชตฺวา  อุปริมตลมชฺเฌ  
ภินฺนอุปฺปลทลคฺคสณฺาเน  ปเทเส  ชวฺิหาวิ ฺาณาทีน   
ยถารห  วตฺถทฺุวารภาว สาธยมานา  ติฏติ ฯ  กุจฺฉิตาน   
สาสวธมฺมาน อาโยติ กาโย ฯ อาโยติ อุปฺปตฺติเทโส ฯ ยาวตา  
อิมสฺมึ  กาเย  อุปาทินฺนปฺปวตฺติ  นาม  อตฺถิ ตตฺถ เยภุยฺเยน  
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กายปฺปสาโท กายวิ ฺาณาทีน  ยถารห  วตฺถุทฺวารภาว  สาธย- 
มาโน  ติฏติ ฯ  มุนาตีติ  มโน วิชานาตีติ อตฺโถ ฯ  
มโนติ สหาวชฺชน ภวงฺค ฯ มนโต ปวตฺโต สมฺผสฺโส มโน- 
สมฺผสฺโส ฯ   
        ฉพฺพิธมฺป  ผสฺส  ทวิุธเมว  โหตีติ ทสฺเสตุ อธิวจนสมฺผสฺโส 
ปฏิฆสมฺผสฺโสติ อาห ฯ  
        มโนทฺวาริโก  อธิวจนสมฺผสฺโส ฯ  ป ฺจทฺวาริโก  วตฺถารมฺม- 
ณาทิปฏิเฆน  อุปฺปชชฺนโต ปฏิฆสมฺผสฺโส ฯ  สุขเวทนาย  
อารมฺมโณ  (๑)  สุขเวทนีโย ฯ ทุกฺขเวทนาย อารมฺมโณ ทุกฺข- 
เวทนีโย ฯ  อทุกฺขมสุขเวทนาย  อารมฺมโณ  อทุกฺขมสุขเวทนีโย ฯ  
ตตฺถ  สุขยตีติ  สุข ยสฺสุปปฺชฺชติ  ต  สขิุต  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  
สุฏ ุ  วา  ขนติ  ขาทติ  จ กายจิตฺตาพาธนฺติ  สุข ฯ  ทุกฺขยตีติ  
ทุกฺข ยสฺสุปฺปชฺชติ ต ทุกขิฺต กโรตีติ อตฺโถ ฯ 
น ทุกฺข น สขุนฺติ อทุกฺขมสุข มกาโร ปทสนฺธิวเสน  
วุตฺโต ฯ  กุสโลติอาทโย  ชาติวเสน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ 
กุสโลติ เอกวีสติกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ อกุสโลติ  ทฺวาทสากุสล- 
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ  อพฺยากโตติ อวเสสวิปากกิริยาพฺยากต- 
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ   
        ปุนพฺภวปฺปเภทวเสน  นิทฺทิสนฺโต  กามาวจโรติอาทิมาห ฯ  
# ๑. ม. อารมฺมเณ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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        จตุป ฺาสกามาวจรจิตฺตสมฺปยุตฺโต  กามาวจโร ฯ  กาม   
ปหาย  รูเป  อวจรตีติ  รูปาวจโร  กุสลาพฺยากตวเสน  
ป ฺจทสรูปาวจรจิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ  กาม ฺจ  รูป ฺจ  ปหาย  
อรูเป  อวจรตีติ อรูปาวจโร กุสลาพฺยากตวเสน ทฺวาทสา- 
รูปาวจรจิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ   
        อิทานิ  อภินิเวสวเสน  ทสฺเสนฺโต  สุ ฺโตติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  สุ ฺโตติ ราคโทสโมเหหิ  สุ ฺตฺตา  สุ ฺโต 
ราคโทสโมหนิมิตฺเตหิ อนิมิตฺตตฺตา อนิมิตฺโต ฯ ราคโทสโมหปณิธีน  
อภาวโต อปฺปณิหิโตติ วุจฺจติ ฯ   
        อิทานิ  วฏฏปริยาปนฺนอปริยาปนฺนวเสน  ทสฺเสนฺโต  
โลกโิยติอาทิมาห ฯ   
        โลโก  วุจฺจติ ลุชฺชนปลุชชฺนฏเน วฏฏ ตสฺม ึปริยา- 
ปนฺนภาเวน โลเก นิยุตฺโตติ โลกิโย ฯ อุตฺติณฺโณติ  อุตฺตโร 
โลเก อปรยิาปนฺนภาเวน โลกโต อุตฺตโรติ โลกุตฺตโร ฯ ผุสนาติ  
ผุสนากาโร ฯ สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺตนฺติ อุปสคฺเคน ปท  
วฑฺฒิต ฯ   
        เอว  าต  กตฺวาติ  เอว  ปากฏ  กตฺวา  ชานนฺโต  ตีเรติ   
ทิสฺสติ (๑) อุปริ วตฺตพฺพากาเรน  จินฺเตติ ฯ  อนิจฺจนฺติกตาย  อาทิ- 
อนฺตวนฺตตาย (๒) จ  อนจฺิจโต ตีเรติ ฯ อุปฺปาทวยปฏิปฬนตาย  
# ๑. ม. ตีรยติ ฯ  ๒. ม. อาทิวนิตวนฺตตาย ฯ  
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ทุกฺขวตฺถุตาย  จ  ทุกฺขโต ฯ  ปจฺจยยาปนียตาย  โรคมูลตาย  จ 
โรคโต ฯ  ทกฺุขโตสูลโยคิตาย  กิเลสาสุจิปคฺฆรณตาย (๑) อุปฺปาท- 
ชราภงฺเคหิ  อุทฺธุมาตปริปกฺกปภินฺนตาย  จ  คณฺฑโต ฯ  ปฬา- 
ชนกตาย  อนฺโตตุทนตาย ทุนฺนีหรณียตาย จ  สลลฺโต ฯ  
วิครหณียตาย  (๒)  อวุฑฺฒิอาวหนตาย  (๓)  อฆวตฺถุตาย  อฆโต ฯ   
อเสริภาวชนกตาย อาพาธปทฏานตาย จ อาพาธโต ฯ  
อวสตาย อวิเธยฺยตาย จ ปรโต ฯ  พฺยาธิชรามรเณหิ  ปลุชชฺนตาย  
จ  ปโลกโต ฯ  อเนกพฺยสนาวหนตาย  อีติโต ฯ  อวิทิตาน ฺจ  (๔) 
วิปุลาน  อนตฺถาน  อาวหนโต  สพฺพูปทฺทววตฺถุตาย  จ อุปทฺทวโต ฯ  
สพฺพภยาน  อากรตาย  จ  ทุกฺขวูปสมสงฺขาตสฺส  จ  ปรมสฺสาสสฺส 
ปฏิปกฺขภูตตาย  ภยโต ฯ  อเนเกหิ  อนตฺเถหิ  อนุพนฺธตาย  
โทสูปสณฺ ิตตาย  (๕)  อุปสคฺโค  วิย  อนธิวาสนารหตาย  จ  อุปสคฺคโต ฯ  
พฺยาธิชรามรเณหิ  เจว  ลาภาทีหิ จ โลกธมฺเมหิ  จ ฺจลิตตาย  (๖)  
จลโต ฯ  อุปกฺกเมน  เจว  สรเสน จ ปภงฺคุปคมนสีลตาย ปภงฺคุโต ฯ   
สพฺพาวตฺถาวินิปาติตาย  ถิรภาวสฺส  จ  อภาวตาย  อธุวโต ฯ 
อตายนตาย  เจว  อลพฺภเนยฺยเขมตาย จ อตาณโต ฯ อลฺลียิตุ (๗) 
อนรหตาย อลฺลีนานมฺป จ เลณกิจฺจาการิตาย  อเลณโต ฯ  
นิสฺสิตาน ภยสารกตฺตาภาเวน อสรณโต ฯ ยถาปริกปฺปเตหิ 
# ๑. ม. กิเลสาสุจิปคฺฆรตาย ฯ  ๒. สี. วีสหรณียตาย ฯ 
# ๓. ม. อวฑฺฒิอาวหนตาย ฯ  ๔. ส.ี อวิปรีตาน ิจ ฯ  ม. อวิทิตานเยว ฯ 
# ๕. ส.ี โทสสูลสณิ ิตตาย ฯ  ม. โทสูปสฏตาย ฯ 
# ๖. ม. ปจลติตาย ฯ  ๗. ม. อลลฺียิตุ ฯ  
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ธุวสุภสุขตฺตภาเวหิ ริตฺตตาย  ริตฺตโต ฯ  ริตฺตตาเยว  ตุจฺฉโต   
อปฺปกตฺตา  วา ฯ  อปฺปกมฺป  หิ  โลเก ตุจฺฉนฺติ วุจฺจติ ฯ  
สามินิวาสิกเวทกการกาธิฏายกวิรหิตตาย สุ ฺโต ฯ  สย ฺจ  
อสฺสามิกภาวาทิกตาย  อนตฺตโต ฯ  ปวตฺติทุกฺขตาย  ทุกฺขสฺส  จ   
อาทีนวตาย  อาทีนวโต ฯ  อถ  วา  อาทีน  วาติ  คจฺฉติ   
ปวตฺตตีติ  อาทีนโว  กปณมนุสฺสสฺเสต  อธิวจน ฯ  ขนฺธาป 
จ กปณาเยวาติ อาทีนวสทิสตาย อาทีนวโต ฯ ชราย  เจว  
มรเณน  จาติ  เทฺวธา ปรณิามปกติตาย วิปริณามธมฺมโต ฯ 
ทุพฺพลตาย เผคฺคุ วิย  สุขภ ฺชนียตาย จ อสารกโต ฯ อฆเหตุตาย  
อฆมูลโต ฯ มิตฺตมุขสปตฺโต วิย วิสฺสาสฆาติตาย  วธกโต ฯ  
วิคตภวตาย  วิภวสมฺภูตตาย  จ  วิภวโต ฯ  อาสวปทฏานตาย  
สาสวโต ฯ  เหตุปจฺจเยหิ  อภิสงฺขตตาย สงฺขตโต ฯ มจฺจุมาร- 
กิเลสมาราน อามิสภูตตาย มารามิสโต ฯ  ชาติชราพฺยาธิ- 
มรณปกติตาย  ชาติชราพฺยาธิมรณธมฺมโต ฯ  โสกปริเทว- 
อุปายาสเหตุตาย  โสกปรเิทวอุปายาสธมฺมโต ฯ  ตณฺหาทิฏ ิ- 
ทุจฺจริตสงฺกิเลสาน  วิสยธมฺมตาย สงฺกิเลสธมฺมโต (๑) ฯ 
อวิชฺชากมฺมตณฺหาสฬายตนวเสน  อุปฺปตฺติโต สมุทยโต ฯ  
เตส อภาเวน  อตฺถงฺคมโต ฯ  ผสฺเส  ฉนฺทราควเสน  มธุรสฺสาเทน  
อสฺสาทโต ฯ  ผสฺสสฺส วิปริณาเมน  อาทีนวโต ฯ  อุภินฺน   
# ๑. ม. สงฺกิเลสธมฺมโต ฯ  
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นิสฺสรเณน  นิสฺสรณโต ตีเรตีติ สพฺเพสุ จ อิเมสุ ตีเรตีติ  
ปาเสโส ทฏพฺโพ ฯ   
        ปชหตีติ  สกสนฺตานโต  นีหรติ ฯ  วิโนเทตีติ  ตุทติ ฯ 
พฺยนฺตีกโรตีติ วิคตนฺต กโรติ ฯ  อนภาวงฺคเมตีติ  อนุอภาว  
คเมติ ฯ  อริยมคฺคสตฺเถน  อุจฺฉินฺน ตณฺหาวิชฺชามย  มูลเมเตสนฺติ  
อุจฺฉินฺนมูลา ฯ ตาลวตฺถุ วิย เนส วตฺถุ กตนฺติ ตาลาวตฺถุกตา ฯ  
ยถา  ห ิตาลรุกฺข สมูล อุทฺธริตฺวา ตสฺส วตฺถุมตฺเต ตสฺมึ ปเทเส  
กเต  น  ปุน  ตสฺส ตาลสฺส อุปฺปตฺติ ป ฺายติ เอว อริยมคฺคสตฺเถน  
สมูลรูปาทิรเส (๑) อุทฺธรตฺิวา เตส ปุพฺเพ อุปฺปนฺนปุพฺพภาเวน  
วตฺถุมตฺเต จิตฺตสนฺตาเน กเต สพฺเพป เต  ตาลาวตฺถุกตาติ  
วุจฺจนฺติ ฯ  
        ยสฺเสโสติ  ยสฺส  ปคฺุคลสฺส  เอโส  เคโธ ฯ  สมุจฺฉินฺโนติ  
สมฺมา (๒) อุจฺฉินฺโน ฯ  วูปสนฺโตติ  ผเลน  วูปสนฺโต ฯ  
ปฏิปสฺสทฺโธติ ปฏิปสฺสทธฺิปฺปหาเนน ปฏิปสฺสมฺภิโต ฯ  
อุปสคฺเคน วา ปท วฑฺฒิต ฯ อภพฺพุปฺปตฺติโกติ ปุน  
อุปฺปชฺชิตุ  อภพฺโพ ฯ  าณคฺคินา  ทฑฺโฒติ  มคฺคาณคฺคินา  
ฌาปโต ฯ  อถ  วา วิสนิกฺขิตฺตภาชเนน (๓) สห ฉฑฺฑิต  
วิย วตฺถุนา สห ปหีโน ฯ มูลจฺฉินฺนวิสวลฺลิ วิย สมลูจฺฉินฺโนติ   
สมุจฺฉินฺโน ฯ  อุทฺธเน  อุทก  สิ ฺจิตฺวา  นิพฺพาปตองฺคาร  วิย  
วูปสนฺโต ฯ นิพฺพาปตองฺคาเร ปติตอุทกผุสิต วิย ปฏิปสฺสทฺโธ ฯ  
# ๑. ม. สมลูรูปหาทิรเส ฯ  ๒. ม. อุจฺฉินฺโน ฯ  ๓. ม. วิสนิกฺขิตฺต ฯ  
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องฺกุรุปฺปตฺติยา เหตุจฺฉินฺน พีช  วิย  อภพฺพุปฺปตฺติโก  
อสนิปาตวิสรุกฺโข  วิย  หิ าณคฺคินา (๑) ทฑฺโฒติ เอวเมเก  
วณฺณยนฺติ ฯ   
        วีตเคโธติ  อิท  สกภาวปริจฺจชนวเสน  วุตฺต ฯ  วิคตเคโธติ  
อิท  อารมฺมเณ สาลยภาวปริจฺจชนวเสน ฯ  จตฺตเคโธติ  อิท  
ปุน  อนาทิยนภาวทสฺสนวเสน ฯ  มุตฺตเคโธติ  อิท  สนฺตติโต 
วินิโมจนวเสน ฯ  ปหีนเคโธติ  อิท มุตฺตสฺสาป กฺวจิ อนวฏาน- 
ทสฺสนวเสน ฯ  ปฏินิสฺสฏเคโธติ  อิท  อาทินฺนปุพฺพสฺส 
นิสฺสคฺคทสฺสนวเสน วุตฺต ฯ  วีตราโค  วิคตราโค  จตฺตราโค 
วนฺตราโคติ (๒) วุตฺตนเยน โยเชตพฺพ ฯ ตตฺถ  คิชฺฌนวเสน  
เคโธ  ร ฺชนวเสน  ราโค ฯ  นิจฺฉาโตติ  นิตฺตโณฺห ฯ   
นิจฺฉโทติป  ปาโ  ตณฺหาฉทนวิรหิโตติ  อตฺโถ ฯ นิพฺพุโตติ 
นิพฺพุตสภาโว ฯ สีติภูโตติ สีตสภาโว ฯ สุขปฏิสเวทีติ   
กายิกเจตสิกสุข  อนุภวนสภาโว ฯ  พฺรหฺมภูเตนาติ  อุตฺตม- 
สภาเวน ฯ อตฺตนาติ จิตฺเตน ฯ   
        กตตฺตา  จาติ  ปาปกมฺมาน  กตภาเวน  จ ฯ  อกตตฺตา 
จาติ กุสลาน อกตภาเวน  จ ฯ  กต  เม กายทุจฺจริต อกต เม 
กายสุจริตนฺติอาทโย ทฺวารวเสน อวิรติวิรติวเสน กมฺมปถวเสน 
จ  วุตฺตา ฯ  สีเลสุมฺหิ  น  ปริปูรการีติอาทโย จตุปาริสุทฺธิสีลวเสน ฯ  
# ๑. ม. ปริ ฺาคฺคินา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ชาคริยมนนุยุตฺโตติ  ป ฺจชาครณวเสน ฯ  สติสมฺปช ฺเนาติ   
สาตฺถกาทิสมฺปช ฺวเสน ฯ จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทโย  
โพธิปกฺขิยธมฺมา  โลกิยโลกุตฺตรวเสน ฯ  ทุกฺข เม  อปริ ฺาตนฺติ 
อาทโย  จตฺตาโร  อริยสจฺจวเสน  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพ ฯ  เต อตฺถโต  
ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตนยตฺตา ปากฏาเยว ฯ   
        ธีโร  ปณฺฑิโตติ  สตฺต  ปทา  วุตฺตตฺถาเยว ฯ  อป  จ  ทุกฺเข  
อกมฺปยฏเน ธีโร ฯ  สุเข  อนุปฺปลวนฏเน ปณฺฑิโต ฯ 
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกตฺเถ กตปริจยฏเน ป ฺวา ฯ อตฺตตฺถ- 
ปรตฺเถ นิจฺจลฏเน พุทฺธมิา ฯ คมฺภีรอุตฺตานตฺเน 
อปจฺ โจสกฺกนฏเน าณี ฯ  คุฬฺหปฏจฺิฉนฺนตฺเถ   
โอภาสนฏเน  วิภาวี ฯ  นิกฺกิเลสพฺยาวธานฏเน  (๑) ตุลาสทิโสติ  
เมธาวี ฯ  
        น  ลิมฺปตีติ  สชาติยา  น  ลิมฺปติ  อากาเส  เลขา  วิย ฯ น   
สลิมฺปตีติ  (๒)  วิเสเสน  น ลิมฺปติ ฯ น อุปลิมฺปตีติ ส ฺโโค 
หุตฺวาป น ลิมฺปติ หตฺถตเล  เลขา  วิย ฯ  อลิตฺโตติ  ส ฺโโค 
หุตฺวาป  น  กิลิสฺสติ  กาสิกวตฺเถ ปตมณิรตน  วิย ฯ  อสลิตฺโตติ  (๓)  
วิเสเสน  น  (๔)  กิลิสฺสติ  มณิรตเน ปลิเว ิตกาสิกวตฺถ  วิย ฯ   
อนุปลิตฺโตติ  อุปคนฺตฺวาป  น  อลลฺียติ  โปกฺขรปตฺเต อุทกพินฺทุ   
วิย ฯ  นกิฺขนฺโตติ พหิ นิกขฺนฺโต พนฺธนาคารโต ปลาโต วิย ฯ  
# ๑. ส.ี ม. นกิฺกิเลสพฺยนทานฏเน ฯ  ๒. สฺยา. สลิมฺปตีติ ฯ 
# ๓. ม. อปลโิตติ ฯ  ๔. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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นิสฺสฏโติ วิปฺปหีโน  (๑)  อมิตฺตสฺส  ปฏิจฺฉาทิตกิลิฏวตฺถ  วิย ฯ  
วิปฺปมุตฺโตติ สุฏ ุ มุตฺโต  คยฺหูปเค  วตฺถุมฺหิ  รตึ  นาเสตฺวา  น 
ปุน  นาคมน  วิย ฯ วิส ฺ ุตฺโตติ  กิเลเสหิ  เอกโต  น  ยุตฺโต  พฺยาธินา  
มุตฺตคิลาโน  วิย ฯ  วิมริยาทิกเตน เจตสาติ  วิคตมริยาทกเตน  (๒) 
จิตฺเตน สพฺพภเวน สพฺพารมฺมเณน สพฺพกิเลเสหิ [๓]  
มุตฺตจิตฺเตนาติ อตฺโถ ฯ   
        ส ฺ  ปริ ฺาติ  คาถาย  ปน  อย  สงฺเขปตฺโถ นเกวล ฺจ 
ผสฺสเมว  อป  จ  โข  ปน  กามส ฺาทิเภท  ส ฺ  ส ฺานุสาเรน   
วา  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว  นามรูปป ตีหิ ปริ ฺาหิ ปริชานิตฺวา 
อิมาย ปฏิปทาย จตุพฺพิธมฺป วิตเรยฺย โอฆ ตโต  โส  ติณฺโณโฆ 
ตณฺหาทิฏ ิปริคฺคเหสุ ตณฺหาทิฏ ิกิเลสปฺปหาเนน อนุปลิตฺโต  
ขีณาสวมุนิ  ราคาทิสลฺลาน  อพฺพูฬฺหตฺตา  อพฺพูฬฺหสลฺโล 
สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา อปฺปมตฺโต  จร  ปพฺุพภาเค  วา อปฺปมตฺโต 
จรนฺโต เตน อปฺปมาทจาเรน อพฺพูฬฺหสลฺโล  หุตฺวา 
สกปรตฺตภาวาทิเภท  นาสึสติ  โลกมิม  ปร ฺจ  อ ฺทตฺถุ  
จริมจิตฺตนิโรธา นิรุปาทาโนว  ชาตเวโท  ปรินิพฺพาตีติ   
อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏาเปสิ ธมฺมเนตฺติปนเมว   
กโรนฺโต  น  ตุ  อิมาย  เทสนาย  มคฺค วา ผล วา อุปฺปาเทสิ   
ขีณาสวสฺส เทสิตตฺตาติ ฯ   
# ๑. ม. ปาปปโน ฯ  ๒. ม. วิคตมริยาทาเตน ฯ  ๓. สี. เอตฺถนฺตเร 
เอกโต น ยุตฺเตนาติ ทิสฺสนฺติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 244 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  244 
 
        นลีาทิเภท  อารมฺมณ  ส ฺชานาตีติ  ส ฺา ฯ  สา   
ส ฺชานนลกฺขณา  ปจฺจาภิ ฺาณรสา ฯ  จตุภูมกส ฺา  หิ  
โน  ส ฺชานนลกฺขณา  นาม  นตฺถิ  สพฺพา  ส ฺชานนลกฺขณา ว ฯ  
ยา  ปเนตฺถ  อภิ ฺาเณน  ส ฺชานาติ  สา  ปจฺจาภิ ฺาณรสา   
นาม  โหติ ฯ  ตสฺสา  วฑฺฒกิสฺส  ทารมฺุหิ  อภิ ฺาณ  กตฺวา  ปนุ 
เตน  อภิ ฺาเณน ตสฺส  (๑)  ปจฺจาภิชานนกาเล  ปุริสสฺส  กาฬ- 
ติลกาทิอภิ ฺาณ  สลฺลกเฺขตฺวา ปุน  เตน  อภิ ฺาเณน  อสุโก  
นาม  เอโสติ  ตสฺส  ปจฺจาภิชานนกาเล  ร ฺโ  ปฬนฺธนโคปก- 
ภณฺฑาคาริกสฺส  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปฬนฺธเน  นามปณฺณก พนฺธิตฺวา  
อสุก  ปฬนฺธน  นาม  อาหราติ  วุตฺเต  ทีป  ชาเลตฺวา  สารคพฺภ  
ปวิสิตฺวา  ปณฺณ  วาเจตฺวา  ตสฺส  ตสฺเสว  ปฬนฺธนสฺส  อาหรณกาเล  
จ  ปวตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  อปโร  นโย  สพฺพสงฺคาหิกวเสน  
หิ  ส ฺชานนลกฺขณา  ส ฺา  ปุน  ส ฺชานนปจฺจยนิมิตฺตกรณรสา  
ทารุอาทีสุ  ตจฺฉกาทโย  วิย  ยถาคหิตนิมิตฺตวเสน อภินิเวสกรณ- 
ปจฺจุปฏานา  หตฺถิทสฺสกอนฺธา  วิย  อารมฺมเณ  อโนคาฬฺหวุตฺติตาย  
อจิรฏานปจฺจุปฏานา  วา  วิชฺช ุ วิย  ยถาอุปฏ ิตวิสยปทฏานา  
ติณปุริสเกสุ มิคโปตกาน  ปุริโสติ  (๒)  อุปฺปนฺนส ฺา  วิย ฯ  ยา 
ปเนตฺถ  าณสมฺปยุตฺตา โหติ สา  าณเมว  อนุวตฺตติ  ฯ 
# ๑. ม. ต ฯ  ๒. ม. ปุริสาติ ฯ  
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สสมฺภารปวีอาทีสุ  เสสธมฺมา  ปวีอาทีนิ  วิยาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        กามปฏสิยุตฺตา  ส ฺา  กามส ฺา ฯ  พฺยาปาท- 
ปฏิสยุตฺตา  ส ฺา  พฺยาปาทส ฺา ฯ  วิหึสาปฏสิยุตฺตา  ส ฺา 
วิหึสาส ฺา ฯ  เตสุ  เทฺว  สตฺเตสุป  สงฺขาเรสุป อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
กามส ฺา  หิ  ปเย  มนาเป  สตฺเต  วา  สงฺขาเร  วา วิตกฺเกนฺตสฺส  
อุปฺปชฺชติ ฯ  พฺยาปาทส ฺา  อปฺปเย  อมนาเป  สตฺเต  วา  
สงฺขาเร  วา  กุชฺฌิตฺวา โอโลกนกาลโต  ปฏาย  ยาว  วินาสนา 
อุปฺปชฺชติ ฯ  วิหึสาส ฺา  สงฺขาเรสุ  น  อุปฺปชชฺติ ฯ   
สงฺขาโร  หิ  ทุกฺขาเปตพฺโพ  นาม  นตฺถิ ฯ  อิเม  สตฺตา  ห ฺนฺตุ  
วา  อุจฺฉิชฺชนฺตุ  วา  วินสฺสนฺตุ วา มา วา อเหสุนฺติ จินฺตนกาเล ปน  
สตฺเตสุ อุปฺปชฺชติ ฯ  เนกขฺมฺมปฏิสยุตฺตา  ส ฺา  เนกฺขมฺม- 
ส ฺา  สา  อสุภปุพฺพภาเค กามาวจรา  โหติ  อสุภฌาเน  
รูปาวจรา ต ฌาน ปาทก กตฺวา อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล  โลกุตฺตรา ฯ 
อพฺยาปาทปฏิสยุตฺตา  ส ฺา  อพฺยาปาทส ฺา  ฯ สา 
เมตฺตาปุพฺพภาเค  กามาวจรา  โหติ เมตฺตาฌาเน รูปาวจรา ต ฌาน  
ปาทก กตฺวา อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล  โลกุตฺตรา ฯ  อวิหึสา- 
ปฏิสยุตฺตา ส ฺา อวิหึสาส ฺา สา กรุณาปุพฺพภาเค 
กามาวจรา กรุณาฌาเน  รูปาวจรา  ต  ฌาน ปาทก กตฺวา  
อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล โลกุตฺตรา ฯ ยทา  อโลโภ  สสี  โหติ  ตทา  
อิตเร  เทฺว ตทนฺวายิกา ภวนฺติ ฯ ยทา เมตฺตา สีส โหติ  ตทา 
อิตเร  เทฺว  ตทนฺวายิกา  ภวนฺติ ฯ  ยทา  กรุณา  สีส โหติ ตทา   
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อิตเร เทฺว  ตทนฺวายิกา  ภวนฺตีติ ฯ  รูปารมฺมณ  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  
ส ฺา  รูปส ฺา ฯ สทฺทส ฺาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิท   
ตสฺสาเยว  อารมฺมณโต  นาม ฯ  อารมฺมณาน  วุตฺตตฺตา 
จกฺขุสมฺผสฺสชาทิวตฺถูนิป วุตฺตาเนว โหนฺติ ฯ   
        ยา  เอวรูปา  ส ฺาติ  อ ฺาป  ปฏิฆสมฺผสฺสชา  ส ฺา 
อธิวจนสมฺผสฺสชา  ส ฺาติ  เอวมาทิกา  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ 
อธิวจนสมฺผสฺสชา  ส ฺาติป  ปริยาเยน  ฉทฺวาริกาเยว ฯ  ตโย 
หิ  อรูปโน  ขนฺธา  สย  ปฏ ิวฏฏกา  หุตฺวา  อตฺตโน  (๑) สหชาตส ฺาย 
อธิวจนสมฺผสฺสชา  ส ฺาติ  นาม  กโรนฺติ  ฯ  นิปปฺริยาเยน  
ปน  ปฏิฆสมฺผสฺสชา  ส ฺา  นาม  ป ฺจทฺวาริกา  ส ฺา ฯ 
อธิวจนสมฺผสฺสชา  ส ฺา  นาม มโนทฺวาริกา ส ฺา ฯ เอตา  
อติเรกา ส ฺา ปริคฺคหิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  ส ฺาติ  สภาวนาม ฯ   
ส ฺชานนาติ  ส ฺชานนากาโร ฯ  ส ฺชานิตตฺตนฺติ  ส ฺชานิต- 
ภาโว ฯ   
        อวิชโฺชฆนฺติ  ปูเรตุ อยุตฺตฏเน กายทุจฺจริตาทิ อวินฺทิย  
นาม อลทฺธพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ  ต อวินฺทิย วินฺทตีติ อวิชฺชา ฯ  
ตพฺพิปรีตโต กายสุจริตาทิ วินฺทิย นาม ต  วินฺทิย  น วินฺทตีติ  
อวิชฺชา ฯ ขนฺธาน ราสฏ อายตนาน อายตนฏ ธาตูน  
สุ ฺฏ  อินฺทฺริยาน  อธิปติยฏ สจฺจาน ตถฏ อวิทิต กโรตีติ  
อวิชฺชา ฯ ทกฺุขาทีน  ปฬนาทิวเสน  วุตฺต  จตุพฺพิธ  อตฺถ อวิทิต  
# ๑. ม. อตฺตนา ฯ  
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กโรตีติป อวิชฺชา ฯ อนฺตวิรหิเต  สสาเร โยนิคติภววิ ฺาณฏ ิติ- 
สตฺตาวาเสสุ สตฺเต ชวาเปตีติ อวิชฺชา ฯ ปรมตฺถโต  
อวิชฺชมาเนสุ  อิตฺถิปุริสาทีสุ  ชวติ วิชชฺมาเนสุ ขนฺธาทีสุ  
น ชวตีติ อวิชฺชา ฯ  อป จ จกฺขุวิ ฺาณาทีน วตฺถารมฺมณ  
ปฏิจฺจ สมุปฺปนฺนาน ฺจ ธมฺมาน ฉาทนโตป  อวิชชฺา ฯ 
ต  อวิชฺโชฆ ฯ 
        กาโมฆวเสน อุตฺตเรยฺย ฯ ภโวฆวเสน ปตเรยฺย ฯ  ทิฏโฆวเสน  
สมติกฺกเมยฺย ฯ  อวิชฺโชฆวเสน  วีติวตฺเตยฺย ฯ  อถ วา โสตาปตฺติ- 
มคฺเคน ปหานวเสน  อุตฺตเรยฺย ฯ  สกทาคามิมคฺเคน  ปหานวเสน   
ปตเรยฺย ฯ  อนาคามิมคฺเคน  ปหานวเสน  สมติกฺกเมยฺย ฯ  อรหตฺต- 
มคฺเคน  ปหานวเสน  วีติวตฺเตยฺย ฯ  อถ  วา  ตเรยฺยาทิ- 
ป ฺจปท ตทงฺคาทิป ฺจปฺปหาเนน โยเชตพฺพนฺติ เกจิ วทนฺติ ฯ   
        โมน  วุจฺจติ  าณนฺติ  วตฺวา  ต  ปเภทโต  ทสฺเสตุ  ยา  ป ฺา   
ปชานนาติอาทิมาห ฯ  
        ต  วุตฺตนยเมว  เปตฺวา  อโมโห ธมฺมวิจโยติ ปท ฯ อโมโห   
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  อภาวนาย  ปฏิปกฺโข  ภาวนาเหตุ ฯ  อโมเหน   
อวิปรีต  คณฺหาติ  มูฬฺหสฺส  วิปรีตคฺคหณโต ฯ  อโมเหน ยาถาว  
ยาถาวโต ธาเรนฺโต ยถาสภาเว ปวตฺตติ ฯ  มูโฬฺห  ห ิ ตจฺฉ  อตจฺฉ  
อตจฺฉ ฺจ ตจฺฉนฺติ คณฺหาติ ตถา อิจฺฉิตาลาภทุกฺข (๑) โหติ ฯ  
อมูฬฺหสฺส  ต  กุเตตฺถ ลพฺภาติ เอวมาทิปจฺจเวกฺขณสมฺภวโต  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ  
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มรณทุกฺข น  โหติ ฯ  สมโฺมหมรณ  หิ  ทุกฺข  น จ ต อมูฬฺหสฺส 
โหติ ปพฺพชติาน สุขสวาโส โหติ  ติรจฺฉานโยนิย  
นิพฺพตฺติ  น โหติ ฯ โมเหน หิ นิจฺจสมฺมูฬฺหา ติรจฺฉานโยนึ  
อุปปชฺชนฺติ ฯ  โมหปฏิปกฺโข  จ  อโมโห  โมหวเสน  อมชฌฺตฺต- 
ภาวสฺส  อภาวกโร ฯ  อโมเหน  อวิหึสาส ฺา  ธาตุส ฺา  
มชฺฌิมาย  ปฏิปตฺติยา  ปฏิปชชฺน  ปจฺฉิมคนฺถทฺวยสฺส ปเภทน ฺจ (๑) 
โหติ ฯ  ปจฺฉิมานิ  เทฺว  สติปฏานานิ  ตสฺเสว อานุภาเวน   
อิชฺฌนฺติ ฯ  อโมโห  ทีฆายุกตาย  ปจฺจโย  โหติ ฯ อสมฺมูโฬฺห(๒) 
หิ หิตาหิต ตฺวา  อหิต  ปริวชฺเชนฺโต  หิต ฺจ  ปฏเิสวมาโน  ทีฆายุโก 
โหติ อตฺตสมฺปตฺติยา อปริหีโน  โหติ ฯ  อมูโฬฺห  หิ  อตฺตโน  หิตเมว  
กโรนฺโต  อตฺตาน  สมฺปาเทติ  อริยวิหารสฺส  ปจฺจโย  โหติ  ฯ 
อุทาสินปกฺเขสุ  นิพฺพุโต  โหติ  อมูฬหฺสฺส สพฺพาภิสงฺกิตาย  (๓)  
อภาวโต ฯ  อโมเหน  อนตฺตทสฺสน  โหติ ฯ  อมูโฬฺห (๔) หิ  ยาถาวคหณ- 
กุสโล  อปรณิายก  ขนฺธป ฺจก  อปริณายกโต  พุชฺฌติ ฯ   
ยถา  จ  เอเตน  อนตฺตทสฺสน  เอว  อนตฺตทสฺสเนน (๕) 
อโมโห ฯ โก หิ นาม อตฺตสุ ฺต พุชฺฌิตฺวา ปุน สมฺโมห 
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ   
        เตน  าเณน  สมนฺนาคโตติ เอเตน วุตฺตปฺปกาเรน 
าเณน สมงฺคีภูโต เสกฺขาทโย (๖) มุน ิฯ  โมนปฺปตฺโตติ  
# ๑. ม. ปเภทน ฺจ ฯ  ๒. ม. อมูฬโฺห ฯ  ๓. ม. สพฺพาภิสงฺคตาย ฯ 
# ๔. ม. อสมฺมูฬโห ฯ  ๕. ม. เอว อตฺตทสฺสน โมเหน ฯ 
# ๖. อิท วจนวิปลฺลาโส ฯ  
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ปฏิลทฺธาเณน  (๑)  มุนภิาว  ปตฺโต ฯ  ตีณีติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ  
โมเนยฺยานีติ  มุนิภาวกรา  โมเนยฺยกรา  ปฏิปทาธมฺมา ฯ  
กายโมเนยฺยนฺติอาทีสุ  วิ ฺตฺติกายรูปกายวเสน  ป ฺาเปตพฺพ  
กายโมเนยฺย ฯ  วิ ฺตฺติวาจาสทฺทวาจาวเสน ป ฺาเปตพฺพ   
วจีโมเนยฺย ฯ  มโนทฺวาริกจิตฺตาทิวเสน  ป ฺาเปตพฺพ  
มโนโมเนยฺย ฯ  
        ติวิธกายทุจฺจริตาน  ปหานนฺติ  ปาณาติปาตาทิติวิธาน (๒) 
กายโต  ปวตฺตาน  ทุฏ ุ จริตาน  ปชหน ฯ  กายสุจริตนฺติ  กายโต   
ปวตฺต สุฏ ุ จริต ฯ กายารมฺมเณ าณนฺติ กาย  อารมฺมณ   
กตฺวา  อนิจฺจาทิวเสน  ปวตฺต  กายารมฺมเณ  าณ ฯ  กาย- 
ปริ ฺาติ กาย  าตตีรณปฺปหานปริ ฺาหิ  ชานนวเสน  ปวตฺต  
าณ ฯ  ปริ ฺาสหคโต  มคฺโคติ  อชฺฌตฺติก  กาย  สมฺมสิตฺวา 
อุปฺปาทิตมคฺโค  ปริ ฺาสหคโต ฯ  กาเย  ฉนฺทราคสฺส ปหานนฺติ  
กาเย  ตณฺหาฉนฺทราคสฺส  ปชหน ฯ (๓) กายสงฺขารนิโรโธติ  
อสฺสาสปสฺสาสาน  นิโรโธ  อาวรโณ จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ- 
สมาปชฺชน ฯ วจีสงฺขารนิโรโธติ วิตกฺกวิจาราน นิโรโธ อาวรโณ   
ทุติยชฺฌานสมาปตฺติสมาปชฺชน ฯ  จิตฺตสงฺขารนิโรโธติ   
ส ฺาเวทนาน  นิโรโธ อาวรโณ ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ- 
# ๑. ม. ปฏิลทฺธมาโน ฯ  ๒. ม. ปาณาติปาตาทิวิธาน ฯ 
# ๓. ส.ี ม. กายฉนฺทราคสฺส ปหานนฺติ กายตณฺหาฉนฺทราคสฺส ปชหน ฯ  
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        ปมคาถาย  กายมุนนิฺติอาทีสุ  กายทุจฺจริตปฺปหานวเสน  
กายมุนิ ฯ วจีทุจฺจริตปฺปหานวเสน  วาจามุนิ ฯ  มโนทุจฺจริตปฺ- 
ปหานวเสน  มโนมุนิ ฯ  สพฺพากุสลปฺปหานวเสน   
อนาสวมุนิ ฯ  โมเนยฺยสมปฺนฺนนฺติ ชานิตพฺพ ชานิตฺวา  
ผเล  ิตตฺตา โมเนยฺยสมฺปนฺน ฯ อาหุ สพฺพปฺปหายินนฺติ  
สพฺพกิเลเส ปชหิตฺวา  ิตตฺตา สพฺพปฺปหายิน กถยนฺติ ฯ   
ทุติยคาถาย  นินฺหาตปาปกนฺติ  โย  อชฌฺตฺตพหิทฺธา- 
สงฺขาเต  สพฺพสฺมิมฺป อายตเน  อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณวเสน 
อุปฺปตฺติรหานิ  สพฺพปาปกานิ  มคฺคาเณน  นินฺหาย   
โธวิตฺวา   ิตตฺตา  นินฺหาตปาปก  อาหูติ  เอวมตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ 
        อคารมชฺเฌ วสนฺตา  อาคารมุนิโน ฯ ปพฺพชชฺปุคตา 
อนาคารมุนโย ฯ สตฺต (๑) เสกฺขา เสกฺขมุนโย ฯ  อรหนฺโต  
อเสกฺขมุนโย ฯ ปจฺเจกพุทฺธา ปจฺเจกมุนโย ฯ สมฺมา- 
สมฺพุทฺธา มุนิมุนโย ฯ          ปุน กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาวเสน กตเม 
อาคารมุนโยติ อาห ฯ อาคาริกาติ กสิโครกฺขาทิอคาริกกมฺเม  
นิยุตฺตา ฯ  ทฏิปทาติ  ทิฏนิพฺพานา ฯ  วิ ฺาตสาสนาติ  
วิ ฺาต สิกฺขตฺตยสาสน  เอเตสนฺติ  วิ ฺาตสาสนา ฯ   
อนาคาราติ  กสิโครกฺขาทิอคาริยกมฺม เอเตส  นตฺถีติ  ปพฺพชิตา  
อนาคาราติ  วุจฺจนฺติ ฯ  สตฺต เสกฺขาติ โสตาปนฺนาทโย สตฺต  
# ๑. ม. ตตฺถ ฯ  
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ตีสุ  สิกฺขาสุ สิกฺขนฺตีติ เสกฺขา ฯ อรหนฺโต น สิกฺขนฺตีติ  
อเสกฺขา ฯ ต ต การณ  ปฏจฺิจ  เอกกาว  อนาจริยกา (๑) จตุสจฺจ  
พุชฺฌิตวนฺโตติ  ปจฺเจกพุทฺธา ปจฺเจกมุนโย ฯ   
        มุนิมุนโย  วุจฺจนฺติ  ตถาคตาติ  เอตฺถ  อฏหิ  การเณหิ   
ภควา  ตถาคโต  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต  ตถา  คโตติ   
ตถาคโต ตถลกฺขณ อาคโตติ  ตถาคโต  ตถธมฺเม  ยาถาวโต 
อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ตถาวา- 
ทิตาย  ตถาคโต ตถาการิตาย ตถาคโต อภิภวนฏเน  
ตถาคโตติ ฯ   
        กถ  ภควา  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต  ยถา  สพฺพโลกหิตาย  
อุสฺสุกฺกมาปนฺนา  ปุริมกา  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อาคตา ฯ  ก ึวุตฺต  
โหติ เยนาภินีหาเรน ปุริมกา ภควนฺโต อาคตา  เตเนว   
อมฺหากมฺป  ภควา  อาคโต ฯ  อถ  วา  ยถา  ปรุิมกา  ภควนฺโต   
ทานสีลเนกฺขมฺมป ฺาวีริยขนฺติสจฺจาธิฏานเมตฺตุเปกฺขา 
สงฺขาตา  ทส  ปารมิโย  ทส อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  
สมตึสปารมิโย  ปูเรตฺวา  องฺคปริจฺจาคนยนธนรชชฺปุตฺตทาร- 
ปริจฺจาคนฺติ  อิเม  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค ปริจฺจชิตฺวา ปุพฺพโยค- 
ปุพฺพจริยธมฺมกฺขานาตตฺถจริยาทโย  ปูเรตฺวา  พุทฺธิจริยาย (๒) 
โกฏ ึ ปตฺวา  อาคตา  ตถา  อมฺหากมฺป  ภควา  อาคโต ฯ  ยถา  จ 
ปุริมกา  ภควนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏาเน  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน  
# ๑. ม. อนาจริยกาว ฯ  ๒. ม. พุทฺธิจริยาย ฯ  
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จตฺตาโร  อิทธฺิปาเท  ป ฺจินฺทฺริยานิ ป ฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺเค  
อริยมฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวตฺวา  ปูเรตฺวา  อาคตา  ตถา  อมฺหากมฺป  
ภควา อาคโต ฯ เอว ตถา อาคโตติ ตถาคโต ฯ   
                ยถา จ ทีปงฺกรพุทฺธอาทโย   
                สพฺพ ฺ ุภาว มุนโย อิธาคตา   
                ตถา อย สกฺยมนุีป อาคโต   
                ตถาคโต วุจฺจติ เตน จกฺขุมาติ ฯ  
        กถ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ยถา  สมฺปติชาตา  ปุริมกา   
ภควนฺโต  คตา ฯ  กถ ฺจ  เต  คตา  เต  หิ  สมฺปติชาตา สเมหิ  
ปาเทหิ ปวิย ปติฏาย อุตฺตราภิมุขา สตฺตปทวีติหาเรน คตา ฯ  
ยถาห  สมฺปติชาโต อานนฺท โพธิสตฺโต สเมหิ ปาเทหิ  
ปวิย ปติฏหิตฺวา  อุตฺตราภิมุโข สตฺตปทวีติหาเรน คจฺฉติ เสตมฺหิ  
ฉตฺเต อนุธาริยมาเน  สพฺพา จ ทิสา อนุวิโลเกติ อาสภิ ฺจ  
วาจ ภาสติ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส  เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส  
เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ  
ต ฺจสฺส  คมน  ตถ อโหส ิอวิตถ อเนเกส วิเสสาธิคมาน  
ปุพฺพนิมิตฺตภาเวน ฯ ย หิ  โส  สมฺปติชาโต  สเมหิ  ปาเทหิ  
ปติฏาติ  อิทมสฺส  จตุรทิฺธิปาทปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  
อุตฺตรมุขภาโว  ปนสฺส  สพฺพโลกุตฺตรภาวสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ 
สตฺตปทวีติหาโร สตฺตโพชฺฌงฺครตนปฏิลาภสฺส ฯ สุวณฺณทณฺฑา  
วีติปตนฺติ จามราติ เอตฺถ วุตฺตจามรุกฺเขโป  ปน  สพฺพติตฺถิย-  
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นิมฺมทนสฺส ฯ (๑) เสตจฺฉตฺตธารณ อรหตฺตวิมุตฺติวรวิมล- 
เสตจฺฉตฺตปฏิลาภสฺส ฯ  สพฺพทิสานุวิโลกน  สพฺพ ฺ ุตา 
นาวรณาณปฏิลาภสฺส ฯ อาสภิวาจาภาสน  [๒] อปฺปฏิ- 
วตฺติยวรธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ตถา อย  
ภควาป  คโต ฯ  ต ฺจสฺส  คมน  ตถ  อโหสิ  อวิตถ  เตสเยว 
วิเสสาธิคมาน  ปุพฺพนิมตฺิตภาเวน ฯ เตนาหุ โปราณา   
                มหุุตฺตชาโตว ควมฺปตี ยถา   
                สเมหิ ปาเทหิ ผุสี วสุนฺธร   
                โส วิกฺกมี สตฺต ปทานิ โคตโม   
                เสต ฺจ ฉตฺต อนุธารยุ มรู ฯ   
                คนฺตฺวาน โส สตฺต ปทานิ โคตโม   
                ทสิา วิโลเกสิ สมา สมนฺตโต   
                อฏงฺคุเปต คิรมพฺภุทีรยิ   
                สโีห ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติ ฯ  
        เอว ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ  อถวา  ยถา  ปุริมกา  
ภควนฺโต อยมฺป ภควา ตเถว เนกฺขมฺเมน (๓) กามจฺฉนฺท  ฯเปฯ  
ปมชฺฌาเนน  นีวรเณ  ฯเปฯ อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจฺจส ฺ ฯเปฯ  
อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลเส ปหาย คโต เอวมฺป ตถา  
คโตติ ตถาคโต ฯ  
# ๑. ส.ี สพฺพติตฺถิยนิมฺมทนสฺส ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ 
# ๓. ส.ี ม. นกิฺขเมน ฯ  
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        กถ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  ปวีธาตุยา   
กกฺขฬตฺตลกขฺณ  ตถ  อวิตถ  อาโปธาตุยา  ปคฺฆรณลกฺขณ   
เตโชธาตุยา  อุณฺหตฺตลกฺขณ  วาโยธาตุยา  วิตฺถมฺภนลกฺขณ 
อากาสธาตุยา อสมฺผุฏลกฺขณ วิ ฺาณธาตุยา วิชานนลกฺขณ ฯ   
รูปสฺส  รุปฺปนลกฺขณ  เวทนาย  เวทยิตลกฺขณ  ส ฺาย  ส ฺชานน- 
ลกฺขณ  สงฺขาราน อภิสงฺขรณลกฺขณ วิ ฺาณสฺส วิชานนลกฺขณ ฯ   
วิตกฺกสฺส  อภินิโรปนลกขฺณ  วิจารสฺส  อนุมชชฺนลกฺขณ  ปติยา 
ผรณลกฺขณ สุขสฺส สาตลกฺขณ จิตฺเตกคฺคตาย อวิกฺเขปลกฺขณ ฯ 
[๑] สทฺธินฺทฺริยสฺส  อธิโมกฺขลกฺขณ  วีริยินฺทฺริยสสฺ  ปคฺคหณลกฺขณ  (๒)  
สตินฺทฺริยสฺส  อุปฏานลกฺขณ สมาธินฺทฺริยสฺส อวิกฺเขปลกฺขณ  
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ปชานนลกฺขณ ฯ  สทฺธาพลสฺส  อสฺสทฺธิเย  
อกมฺปยลกฺขณ  วีริยพลสฺส  โกสชฺเช  สติพลสฺส มฏุสฺสจฺเจ 
สมาธิพลสฺส อุทฺธจฺเจ ป ฺาพลสฺส อวิชฺชาย อกมปฺยลกฺขณ ฯ   
[๓] สมฺมาทิฏ ิยา ทสฺสนลกฺขณ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส อภินิโรปนลกฺขณ 
สมฺมาวาจาย ปริคฺคหณลกฺขณ (๔) สมมฺากมฺมนฺตสิส สมุฏานลกฺขณ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ผสิสสฺส ผุสนลกฺขณนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปคฺคห- 
ลกิขณ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
อุปฏานลกฺขณ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปวิจยลกฺขณ  
วีริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส ปริคฺคหลกฺขณ ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
ผรณลกฺขณ ปสฺสทุธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปสมลกฺขณ สมาธิสมฺ 
โพชฺฌงฺคสฺส วิกฺเขปลกฺขณ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
ปฏิสงฺขานลกฺขณนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ปริคฺคหลกฺขณ ฯ  
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สมฺมาอาชีวสฺส โวทานลกฺขณ สมฺมาวายามสฺส  ปคฺคหณลกฺขณ   
สมฺมาสติยา  อุปฏานลกฺขณ  สมฺมาสมาธิสฺส อวิกฺเขปลกฺขณ ฯ   
อวิชฺชาย  อ ฺาณลกฺขณ  สงฺขาราน  เจตนาลกฺขณ  วิ ฺาณสฺส  
วิชานนลกฺขณ นามสฺส  นมนลกฺขณ  รูปสฺส  รุปฺปนลกฺขณ   
สฬายตนสฺส  อายตนลกฺขณ  ผสฺสสฺส  ผุสนลกฺขณ  เวทนาย   
เวทยิตลกฺขณ  ตณฺหาย  เหตุลกฺขณ  อุปาทานสฺส คหณลกฺขณ  
ภวสฺส  อายูหนลกฺขณ  ชาติยา  นิพฺพตฺติลกฺขณ  ชราย  ชีรณลกฺขณ  
มรณสฺส จุติลกฺขณ ฯ  ธาตูน  สุ ฺตลกฺขณ  อายตนาน   
อายตนลกฺขณ  สติปฏานาน อุปฏานลกฺขณ สมมฺปฺปธานาน   
ปทหนลกฺขณ  อิทฺธิปาทาน  อิชฺฌนลกฺขณ  อินฺทฺรยิาน อธิปติลกฺขณ   
พลาน  อกมปฺยลกฺขณ  โพชฺฌงฺคาน  นิยฺยานลกฺขณ  มคฺคสฺส  
เหตุลกฺขณ ฯ  สจฺจาน  ตถลกฺขณ  สมถสฺส  อวิกฺเขปลกฺขณ   
วิปสฺสนาย  อนุปสฺสนาลกฺขณ สมถวิปสฺสนาน เอกรสลกฺขณ  
ยุคนทฺธาน อนติวตฺตนลกฺขณ ฯ  สีลวิสุทฺธิยา สวรณลกฺขณ  
จิตฺตวิสุทฺธิยา อวิกฺเขปลกฺขณ ทิฏ ิวิสุทฺธิยา ทสฺสนลกฺขณ  ฯ 
ขเย  าณสฺส  สมุจฺเฉทลกฺขณ  อนุปปฺาเท  าณสฺส  ปสฺสทฺธ-ิ 
ลกฺขณ ฉนฺทสฺส มูลลกฺขณ ฯ  มนสกิารสฺส  สมุฏานลกฺขณ  
ผสฺสสฺส  สโมธานลกฺขณ  เวทนาย สโมสรณลกฺขณ  สมาธิสฺส 
ปมุขลกฺขณ  สติยา  อาธิปเตยฺยลกฺขณ  ป ฺาย  ตตุตฺตริยลกฺขณ  
วิมุตฺติยา  สารลกฺขณ  อมโตคธสฺส  นพฺิพานสฺส  ปริโยสานลกฺขณ   
ตถ  อวิตถ เอต  ตถลกฺขณ  าณคติยา  อาคโต  อวิรชฺฌิตฺวา    
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ปตฺโต  อนุปปฺตฺโตติ  ตถาคโต ฯ  เอว ตถลกฺขณ อาคโตติ  
ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต  ตถธมฺมา  
นาม  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ ฯ ยถาห  จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว  
ตถานิ อวิตถานิ อน ฺถานิ ฯ กตมานิ  จตฺตาริ อิท ทุกฺขนฺติ  
ภิกฺขเว ตถเมต อวิตถเมต อน ฺถเมตนฺติ ฯ วิตฺถาโร ฯ   
ตานิ [๑] จ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาน  อภิสมพฺุทฺธตฺตา  ตถาคโตติ  
วุจฺจติ ฯ อภิสมฺโพธตฺโถ หิ เอตฺถ คตสทฺโท ฯ  อปจ  ชรามรณสฺส  
ชาติปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ  ฯเปฯ  
สงฺขาราน  อวิชฺชาปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ  ตโถ  
อวิตโถ  อน ฺโถ [๒] อวิชฺชาย  สงฺขาราน  ปจฺจยฏโ  ฯเปฯ 
ชาติยา  ชราย มรณสฺส ปจฺจยฏโ ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ  
ต  สพฺพ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ ตสฺมาป ตถาน อภิสมฺพุทฺธตฺตา  
ตถาคโต ฯ เอว ตถธมฺเม ยาถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ  
ตถาคโต ฯ 
        กถ  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ภควา  ย  สเทวเก  โลเก 
ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย  ปชาย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน   
สตฺตาน  จกฺขุทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉนฺต  รูปารมฺมณ  นาม  อตฺถิ  
ต  สพฺพากาเรน  ชานาติ  ปสฺสติ ฯ  เอว ชานโต (๓) ปสฺสโต  จ  เตน  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตถาสทฺโท อตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. ชานตา ปสฺสตา ฯ  
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ต  อิฏานิฏาทิวเสน  วา  ทิฏสุตมุตวิ ฺาเตสุ ลพฺภมานกปท- 
วเสน  วา  กตมนฺต  รูป  รูปายตน  ย  รูป  จตุนฺน  มหาภูตาน  
อุปาทาย  วณฺณนิภา  สนิทสฺสน  สปฺปฏิฆ  นลี  ปตกนฺติ  อาทินา  
นเยน อเนเกหิ นาเมหิ  เตรสหิ  วาเรหิ  ทฺวิป ฺาสาย  นเยหิ  
วิภชฺชมาน  ตถเมว  โหติ  วิตถ  นตฺถ ิฯ  เอส  นโย  โสตทฺวาราทีสุป  
อาปาถมาคจฺฉนฺเตสุ สทฺทาทีสุ ฯ วุตฺตมฺป เจต ภควตา          ย  
ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย ปชาย ทิฏ   
สุต มุต วิ ฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมห  
ชานามิ   ตมห อพฺภ ฺาสึ  ต ตถาคตสฺส วิทิต ต ตถาคตสฺส (๑) 
อุปฏาสีติ ฯ เอว  ตถทสสฺิตาย  ตถาคโต ฯ  ตตฺถ  ตถทสฺสีอตฺเถ 
ตถาคโตติ  ปทสมฺภโว  เวทิตพฺโพ ฯ  
        กถ  ตถวาทิตาย  ตถาคโต  ย  รตฺตึ ภควา โพธิมณฺเฑ  
อปราชิตปลฺลงฺเก นิสินฺโน  จตุนฺน  มาราน  มตฺถก  มทฺทิตฺวา 
อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ ย ฺจ  รตฺตึ  ยมกสาลานมนฺตเร 
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  เอตฺถนฺตเร  ป ฺจ- 
จตฺตาลีสวสฺสปริมาเณ  กาเล  ปมโพธิยาป  มชฺฌมิโพธิยาป   
ปจฺฉิโพธิยาป  ย  ภควตา  ภาสิต  สุตฺต  เคยฺย ฯเปฯ เวทลฺล  
สพฺพนฺต อตฺถโต จ  พฺย ฺชนโต  จ  อนุปวชฺช  อนนูมนธิก   
สพฺพาการปริปุณฺณ  ราคมทนิมฺมทน โทสโมหมทนิมฺมทน  นตฺถิ  
# ๑. ม. ตถาคโต ฯ  
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ตตฺถ  วาลคฺคมตฺตมฺป ปกฺขลิต สพฺพนฺต เอกมุทฺทิกาย 
ล ฺจิต  วิย  เอกนาฬิยา  มนิิต  วิย  เอกตุลาย ตุลิต วิย  
จ ตถเมว โหติ อวิตถ อน ฺถ ฯ เตนาห (๒)          ย ฺจ 
จุนฺท รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธ ึอภิสมฺพุชฺฌติ   
ย ฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ  
ย เอตสฺมึ  อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทิสติ ฯ สพฺพนฺต ตเถว 
โหติ โน อ ฺถา  ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ  คทตฺโถ 
หิ เอตฺถ คตสทฺโท ฯ เอว ตถวาทิตาย ตถาคโต ฯ  อปจ  
อาคทน  อาคโท  วจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตโถ  อวิปรีโต  อาคโท  
อสฺสาติ  ทการสฺส ตการ กตฺวา ตถาคโตติ เอวเมตสฺมึ  
อตฺเถ ปทสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ  
        กถ  ตถาการิตาย  ตถาคโต  ภควโต  ห ิ วาจาย กาโย  
อนุโลเมติ กายสฺสาป  วาจา  ตสฺมา  ยถาวาที  ตถาการี  ยถาการี   
ตถาวาที  จ  โหติ ฯ  เอวภูตสฺส  จสฺส  ยถา  วาจา  กาโยป  ตถา  คโต  ฯ 
ปวตฺโตติ อตฺโถ ฯ ยถา จ กาโย วาจาป  ตถา  คตา  ปวตฺตาติ ตถาคโต ฯ  
เตเนวาห ยถาวาที ภิกฺขเว ตถาคโต ตถาการี  ยถาการี  ตถาวาที  
อิติ ยถาวาที ตถาการี ยถาการี ตถาวาที ฯ ตสฺมา ตถาคโตติ   
วุจฺจตีติ ฯ  เอว ตถาการิตาย ตถาคโต ฯ  
        กถ  อภิภวนฏเน  ตถาคโต  อุปร ิ ภวคฺค  เหฏา  
อวีจึ  ปริยนตฺ  กตฺวา  ติรยิ  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  สพฺพสตฺเต  
# ๑. ม. มิต ฯ  ๒. ม. ยถาห ฯ  
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อภิภวติ  สีเลน  สมาธินา  ป ฺาย วิมุตฺติยา  วิมุตฺติาณทสฺสเนน 
น  ตสฺส  ตุลา  วา  ปมาณ  วา  อตฺถ ิ [๑]  อตุโล  อปฺปเมยฺโย   
อนุตฺตโร  ราชาธิราชา  เทวาน อติเทโว สกฺกาน อติสกฺโก   
พฺรหฺมาน อติพฺรหฺมา ฯ เตนาห          สเทวเก ภิกฺขเว โลเก 
เปฯ สเทวมนุสฺสาย [๒] ปชาย ตถาคโต  อภิภู อนภิภูโต  
อ ฺทตฺถุทโส วสวตฺตี ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ ตตฺเถว  (๓)  
ปทสิทฺธิ  เวทิตพฺพา อคโท วิย อคโท ฯ โก ปเนส ฯ 
เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย  จ ฯ  เตน  เหส  มหานุภาโว 
ภิสกฺโก  ทิพฺพาคเทน  สปฺเป  วิย  สพฺพปรปฺปวาทิโน  สเทวก ฺจ  
โลก  อภิภวติ ฯ  อิติ  สพฺพโลกาภิภเว  ตโถ  อวิปรโีต  
เทสนาวิลาสมโย  เจว  ปุ ฺมโย  จ  อคโท  อสฺสาติ  ทการสฺส  
ตการ  กตฺวา ตถาคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ เอว อภิภวนฏเน 
ตถาคโต ฯ  
        อป  จ  ตถาย  คโตติป  ตถาคโต  ตถ  คโตติป  ตถาคโต ฯ   
คโตติ  อวคโต  อตีโต  ปตฺโต  ปฏิปนโฺนติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  สกล   
โลก  ตีรณปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อวคโตติ  ตถาคโต  โลกสมทุย   
ปหานปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อตีโตติ  ตถาคโต  โลกนิโรธ   
สจฺฉิกิริยาย  ตถาย  คโต  ปตฺโตติ  ตถาคโต  โลกนิโรธคามินี- 
ปฏิปท  ตถ คโต ปฏิปนโฺนติ ตถาคโต ฯ เตน ย วุตฺต ภควตา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อถ โขติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปชายาติ  
ทิสฺสติ ฯ  ๓. สี. ตเตฺรว ฯ  
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โลโก ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ โลกสฺมา ตถาคโต วิสยุตฺโต ฯ   
โลกสมุทโย ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ โลกสมทุโย ตถาคตสฺส   
ปหีโน ฯ โลกนิโรโธ ภิกขฺเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ โลกนิโรโธ 
ตถาคตสฺส  สจฺฉิกโต ฯ โลกนโิรธคามนิี ปฏิปทา ภิกฺขเว ตถาคเตน  
อภิสมฺพุทฺธา  โลกนิโรธคามินี ปฏิปทา ตถาคตสฺส ภาวิตา ฯ ย  
ภิกฺขเว สเทวกสฺส  โลกสสฺ ฯเปฯ อนุวิจริต มนสา สพฺพนฺต  
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธ ฯ ตสฺมา          ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ  ตสฺส  เอวมฺป  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิทมฺป  จ  ตถาคตสฺส  ตถาคตภาวทีปเน   
มุขมตฺตกเมว ฯ  สพฺพากาเรน  ปน  ตถาคโตว  ตถาคตสฺส  
ตถาคตภาว  วณฺเณยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน  สพฺพพุทฺธา  ตถาคตคุเณนาป  
สมสมา  ตสฺมา  สพฺเพส  วเสน  ตถาคโตติ อาห ฯ   
        อรหนโฺตติ  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อรีน  อราน ฺจ  หตตฺตา   
ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา  ปาปกรเณ  รหาภาวา  ตถาคโต  อรห ฯ 
อารกา  หิ  โส  สพฺพกิเลเสหิ  สุวิทูรวิทูเร  ิโต มคฺเคน สวาสนาน  
กิเลสาน วิทฺธสิตตฺตาติ อารกตฺตา อรห ฯ   
                โส ตโต อารกา นาม                  ยสฺส เยนาสมงฺคิตา   
                 อสมงฺคี จ โทเสหิ                  นาโถ เตนารห มโต ฯ   
        เต จ เตน  กิเลสารโย มคฺเคน หตาติ อรีน หตตฺตาป  
อรห ฯ   
                ยสฺมา ราคาทิสงฺขาตา                  สพฺเพป อรโย หตา   
                ป ฺาสตฺเถน นาเถน                  ตสฺมาป อรห มโต ฯ    
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        ย ฺเจต  อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภึ  ปุ ฺาทิอภิสงฺขาราร   
ชรามรณเนมิ (๑)  อาสวสมุทยมเยน  อกฺเขน  วิชฺฌตฺิวา  
ติภวรเถ  สมาโยชิต  อนาทิกาลปฺปวตฺต  สสารจกฺก  ตสฺสาเนน 
โพธิมณฺเฑ  วีริยปาเทหิ  สีลปวิย  ปติฏาย สทฺธาหตฺเถน  
กมฺมกฺขยกร าณผรสุ คเหตวา สพฺเพ อรา หตาติ  
อรห ฯ   
                อรา สสารจกฺกสฺส          หตา าณาสินา ยโต   
                โลกนาเถน เตเนส          อรหนฺติ ปวุจฺจติ ฯ   
        อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา  จ  จีวราทิปจฺจเย  อรหติ ปูชาวิเสส ฺจ ฯ 
เตเนว [๒] จ อุปฺปนฺเน ตถาคเต  เย  เกจิ  มเหสกฺขา  เทวมนุสฺสา  น  เต  
อ ฺตฺถ  ปูช กโรนฺติ ฯ ตถา  หิ  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  สิเนรุมตฺเตน   
รตนทาเมน  ตถาคต  ปูเชสิ  ยถาพล ฺจ อ ฺเ  เทวา  จ  
มนุสฺสา  จ  พิมฺพิสารโกสลราชาทโย ฯ  ปรินิพฺพุตมฺป จ ภควนฺต  
อุทฺทิสฺส ฉนฺนวุติโกฏิธน  วิสฺสชฺเชตฺวา (๒) อโสกมหาราชา  
สกลชมฺพุทีเป จตุราสีติวิหารสหสฺสานิ ปติฏาเปสิ ฯ  โก   
ปน  วาโท  อ ฺเส  ปูชาวิเสสานนฺติ  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตาป  
อรห ฯ   
                ปชูาวิเสส สห ปจฺจเยหิ   
                ยสฺมา อย อรหติ โลกนาโถ   
# ๑. ม. ชรามรณเนมึ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. วิสฺสชฺเชตฺวา ฯ  
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                อตฺถานุรูป อรหนฺติ โลเก   
                ตสฺมา ชิโน อรหติ นามเมต ฯ   
        ยถา  จ  โลเก  เย  เกจิ  ปณฺฑิตมานิโน  พาลา  อสิโลกภเยน  
รโห  ปาป  กโรนฺติ เอวเมส น กทาจิ ปาป กโรตีติ ปาปกรเณ 
รหาภาวโตป อรห ฯ   
                ยสฺมา นตฺถิ รโห นาม                  ปาปกมฺเมสุ ตาทิโน   
                รหาภาเวน เตเนส                  อรห อิติ วิสฺสุโต ฯ   
        เอว สพฺพถาป   
                อารกตฺตา หตตฺตา จ                  กิเลสารีน โส มุน ิ  
                หตสสารจกฺกาโร                  ปจฺจยาทีนมารโห (๑)   
                น รโห กโรติ ปาปานิ                  อรห เตน ปวุจฺจตีติ ฯ (๒)   
        ยสฺมา  ปน  สพฺเพ  พุทฺธา  อรหตฺตคุเณนาป  สมสมา  ตสมฺา   
สพฺเพสมฺป  วเสน  อรหนฺโตติ  อาห ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺธาติ  สมฺมา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  ตถา  เหส  สพฺพธมฺเม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อภิ ฺเยฺเย ธมฺเม  อภิ ฺเยฺยโต  ปริ ฺเยฺเย  ธมฺเม  ปริ ฺเยฺยโต   
ปหาตพฺเพ ปหาตพฺพโต  สจฺฉิกาตพฺเพ  สจฺฉิกาตพฺพโต ภาเวตพฺเพ 
ภาเวตพฺพโต ฯ  เตเนวาห   
                อภิ ฺเยฺย อภิ ฺาต  ภาเวตพฺพ ฺจ ภาวิต   
                ปหาตพฺพ ปหีนมฺเม  ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณาติ ฯ  
# ๑. ม. ปจฺจยาทีนจารโห ฯ  ๒. ม. วุจฺจตีติ ฯ  
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        อถวา ฯ  จกฺขุ  ทกฺุขสจฺจ  ตสฺส  มูลการณภาเวน   
สมุฏาปกา  ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจ  อุภินฺน  อปฺปวตฺติ   
นิโรธสจฺจ  นิโรธปชานนา ปฏิปทา มคฺคสจฺจนฺติ เอว  
เอเกกปทุทฺธาเรนาป  สพฺพธมฺเม  สมฺมา  สาม ฺจ  พุทฺโธ ฯ   
เอส  นโย  โสตฆานชิวฺหากายมเนสุ ฯ  เอเตเนว จ นเยน  
รูปาทีนิ ฉ อายตนานิ จกฺขุวิ ฺาณาทโย  ฉ  วิ ฺาณกายา  
จกฺขุสมฺผสฺสาทโย  ฉ  ผสฺสา  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนาทโย   
ฉ  เวทนา  รปูส ฺาทโย  ฉ  ส ฺา  รูปส ฺเจตนาทโย   
ฉ  เจตนา  [๑] รูปตณฺหาทโย  ฉ  วิตกฺกา   รูปวิจาราทโย  
ฉ  วิจารา  รปูกฺขนฺธาทโย  ป ฺจกฺขนฺธา  ทส  กสณิานิ  
ทส อนุสฺสติโย อุทฺธุมาตกส ฺาทิวเสน ทส  ส ฺา 
เกสาทโย  ทวฺตฺตึสาการา  ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส  ธาตุโย   
กามภวาทโย  นว  ภวา  ปมาทีนิ  จตฺตาริ  ฌานานิ  
เมตฺตาภาวนาทโย  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโย  จตสฺโส  
อรูปสมาปตฺติโย  ปฏิโลมโต  ชรามรณาทีนิ  อนุโลมโต   
อวิชฺชาทีนิ ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานิ จ โยเชตพฺพานิ ฯ  ตตฺราย  
เอกปทโยชนา  ชรามรณ  ทุกฺขสจฺจ  ชาติ  สมุทยสจฺจ  อุภินฺน  
นิสฺสรณ  นโิรธสจฺจ  นิโรธปชานนา  ปฏิปทา  มคฺคสจฺจนฺติ  เอว 
เอเกกปทุทฺธาเรน สพฺพธมฺเม  สมฺมา  สาม ฺจ  พุทฺโธ  อนุพุทฺโธ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร รูปตณฺหาทโย ฉ ตณฺหากายาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปฏิวิทฺโธ ฯ  ย วา ปน กิ ฺจิ อตฺถิ เนยฺย  นาม  สพฺพสฺส  
สมฺมาสมฺพุทฺธตฺตา  วิโมกฺขนฺติกาณวเสน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  
เตสมฺปน  วิภาโค  อุปริ  อาวิภวิสฺสตีติ ฯ  (๑)  ยสมฺา  ปน  สพฺพพุทฺธา   
สมฺมาสมฺพุทฺธคุเณนาป สมสมา ตสฺมา สพฺเพสมฺป วเสน  
สมฺมาสมฺพุทฺธาติ อาห ฯ   
        โมเนนาติ  กาม  หิ  โมเนยฺยปฏิปทาสงฺขาเตน  มคฺคาณ- 
โมเนน  มุน ิ นาม  โหติ  อิธ ปน ตุณฺหีภาว สนฺธาย [๒] โมเนนาติ  
วุตฺต ฯ มูฬฺหรูโปติ ตุจฺฉรูโป ฯ อวิทฺทสูติ อวิ ฺ ู ฯ 
เอวรูโป หิ ตุณฺหีภูโตป มุนิ นาม น โหติ ฯ อถ วา โมเนยฺยมุนิ  
นาม [๓] น  โหติ  ตุจฺฉภาโว  จ ปน อาณีว โหตีติ อตฺโถ ฯ โย  
จ ตุลว ปคฺคยฺหาติ  ยถา หิ ตุล คเหตฺวา  ิโต อติเรก เจ โหติ หรติ  
อูน เจ โหติ ปกฺขิปติ เอวเมว โส  อติเรก  หรนฺโต  วิย  ปาป  หรติ  
ปริวชฺเชติ  อูนเก  ปกฺขิปนฺโต วิย กุสล ปริปูเรติ ฯ  เอว ฺจ ปน  
กโรนฺโต สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนสงฺขาต วร  
อุตฺตมเมว  อาทาย  ปาปานิ  อกุสลกมฺมานิ  ปริวชฺเชติ  ส  มุน ิ 
นามาติ  อตฺโถ ฯ  เตน  โส  มุนีติ  กสมฺา  ปน  โส  มุนีติ  เจ  ย  
เหฏา  วุตฺตการณ  เตน โส  มุนีติ  อตฺโถ ฯ  โย  มุนาติ  อุโภ  โลเกติ  
โย  ปุคฺคโล อิมสฺมึ ขนฺธาทิโลเก ตุล อาโรเปตฺวา  มินนฺโต  วิย  อิเม 
อชฺฌตฺติกา  ขนฺธา อิเม พาหิราติอาทินา นเยน  อิเม  อุโภ  อตฺเถ  
# ๑. ม. อาวิ ภวิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นสทโฺท อตฺถิ ฯ  ๔. ม. โส ฯ  
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มุนาติ ฯ  มุน ิ เตน  ปวุจฺจตีติ  เตน  ปน  การเณน  มนุีติ  
วุจฺจติเยวาติ อตฺโถ ฯ  อสต ฺจาติ  คาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ ฯ 
ยฺวาย  อกุสลกุสลปฺปเภโท  อสต ฺจ  สต ฺจ  ธมฺโม  ต   
อชฺฌตฺตพหิทฺธาติ  อิมสฺมึ  สพฺพโลเก  ปวิจยาเณน  อสต ฺจ  
สต ฺจ  ตฺวา  ธมฺม ฯ  ตสฺส  าตตฺตา  เอว  ราคาทิเภทโต 
สตฺตวิธ  สงฺค  ตณฺหาทิฏ ิเภทโต  ทุวิธ  ชาล ฺจ  อติจฺจ  
อติกฺกมิตฺวา  ิโต โส เตน โมนสงฺขาเตน ปวิจยาเณน   
สมนฺนาคตตฺตา  มุนิ ฯ  เทวมนุสฺเสหิ  ปูชิโตติ  อิท  ปนสฺส 
ถุติวจน ฯ โส หิ ขีณาสวมุนิตฺตา เทวมนุสฺสาน ปูชารโห  
โหติ ตสฺมา เอว วุตฺโตติ ฯ   
        สลฺลนฺติ  มลูปท ฯ สตฺต สลฺลานีติ คณนปริจฺเฉโท ฯ 
ราคสลฺลนฺติ ร ฺชนฏเน ราโค จ ปฬาชนกตาย  อนฺโตตุทนตาย  
ทุนฺนีหรณตาย  สลฺล ฺจาติ  ราคสลฺล ฯ  โทสสลฺลาทีสุป เอเสว  
นโย ฯ  อพฺพูฬฺหสลฺโลติ  มูลปท ฯ  อพฺพูหิตสลฺโลติ  (๒)  
นีหฏสลฺโล ฯ อุทฺธฏสลโฺลติ  อุทฺธ หตสลฺโล สมุทธฺฏสลฺโลติ (๓) 
อุปสคฺควเสน วุตฺโต ฯ อุปฺปาฏิตสลฺโลติ ลุ ฺจิตสลฺโล ฯ  
สมุปฺปาฏิตสลฺโลติ อุปสคฺควเสน ฯ  
        สกฺกจฺจการีติ  ทานาทิกุสลธมฺมาน  (๔) ภาวนาย  ปุคฺคลสฺส 
วา  เทยฺยธมฺมสฺส วา  สกกฺจฺจกรณวเสน  สกฺกจฺจการี ฯ   
# ๑. ส.ี ม. ธมฺม ตสฺส ฯ  ๒. ม. อพฺพหิตสลฺโลติ ฯ  ๓. ม. อุทฺธริตสลฺโล 
สมุทฺธฏสลฺโลติ อุปสคฺควเสน วุตฺโต ฯ  ๔. ม. ทานาทีน กุสลธมมฺาน ฯ  
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สตตภาวกรเณน  สาตจฺจการี ฯ  อฏ ิตกรเณน  อฏ ิตการี ฯ  
ยถา  นาม  กกณฺฏโก  (๑)  โถก  คนฺตฺวา  โถก  ติฏติ  น  นิรนฺตร คจฺฉติ  
เอวเมว  โย  ปุคฺคโล  เอกทิวส  ทาน  ทตฺวา  ปูช  วา  กตฺวา  ธมมฺ  วา  
สุตฺวา  สมณธมฺม  วา  กตฺวา  ปุน  จิรสสฺ  กโรติ  ต น นิรนฺตร 
ปวตฺเตติ ฯ โส  อสาตจฺจการี  อนฏ ิตการีติ  วุจฺจติ ฯ  อย  
เอว  น กโรตีติ  อฏ ิตการี ฯ อโนลีนวุตฺติโกติ  นิรนฺตรกรณ- 
สงฺขาตสฺส  วิปฺผารสฺส  ภาเวน  น  ลีนวุตฺติโกติ อโนลีนวุตฺติโก ฯ  
อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺโทติ  กุสลกรเณ  วีริยจฺฉนฺทสฺส อนิกฺขิตฺตภาเวน  
อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺโท ฯ  อนิกขิฺตฺตธุโรติ  วีริยธุรสฺส  อโนโรปเนน  
อนิกฺขิตฺตธุโร อโนสกกฺิตมานโสติ  อตฺโถ ฯ   
        โย  ตตฺถ  ฉนฺโท จ วายาโม จาติ โย เตสุ กุสลธมฺเมสุ   
กตฺตุกมฺยตาธมฺมจฺฉนฺโท  จ  ปยุตฺตสงฺขาโต  (๒)  วายาโม  จ อุสฺสหน- 
วเสน อุสฺสาโห  จ  อธิมตฺตุสฺสหนวเสน  อุสฺโสฬหฺี  จ ฯ  วายาโม  
เจโส  ปาร คมนฏเน ฯ อุสฺสาโห  เจโส  ปุพฺพงฺคมนฏเน อุสฺโสฬฺหี  
เจโส อธิมตฺตฏเน ฯ อปฺปฏิวานิ จาติ อนิวตฺตนา จ ฯ  สติ  
จ  สมฺปช ฺ ฺจาติ  (๓) สรตีติ  สติ ฯ  สมฺปชานาตีติ  สมฺปช ฺ  ฯ 
สมนฺตโต ปกาเรหิ  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  สาตฺถกสมฺปช ฺ   
สปฺปายสมฺปช ฺ  โคจรสมฺปช ฺ อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ  
อิมสฺส  สมฺปชานสฺส  วเสน  เภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อาตปฺปนฺติ  
# ๑. ส.ี กกุณฺฏโก ฯ  ๒. ส.ี ปยตฺตนสงฺขาโต ฯ  ๓. ม. สมฺปช ฺ ฺติ ฯ  
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กิเลสตาปนวีริย ฯ  ปธานนฺติ  อุตฺตมวีริย ฯ  อธิฏานนฺติ   
กุสลกรเณ ปติฏาภาโว ฯ อนุโยโคติ อนุยุ ฺชน ฯ อปฺป- 
มาโทติ นปฺปมชฺชน สติยา อวิปฺปวาโส ฯ   
        อิม  โลก  นาสึสตีติ  (๑) มูลปท ฯ  สกตฺตภาวนฺติ  อตฺตโน  
อตฺตภาว ฯ ปรตฺตภาวนฺติ ปรโลเก  อตฺตภาว ฯ  สกรูป- 
เวทนาทโย  อตฺตโน  ป ฺจกฺขนฺเธ  ปรรูปเวทนาทโย  จ  ปรโลเก  
ป ฺจกฺขนฺเธ ฯ  กามธาตุนฺติ  กามภว ฯ  รูปธาตุนฺติ  รูปภว ฯ   
อรูปธาตุนฺติ อรูปภว ฯ  
        ปุน รูปารูปวเสน ทุกข ทสฺเสตุ กามธาตุ รูปธาตุ เอก  
กตฺวา อรูปธาตุ เอก  กตฺวา  วุตฺต ฯ   
        คตึ  วาติ  ปติฏานวเสน  ป ฺจคติ  วุตฺตา ฯ  อุปปตฺตึ  
วาติ นิพฺพตฺติวเสน  จตุโยนิ  วุตฺตา ฯ  ปฏิสนฺธึ  วาติ  ติณฺณ ภวาน  
ฆฏนวเสน ปฏิสนฺธิ วุตฺตา ฯ  ภว  วาติ  กมฺมภววเสน ฯ  สสาร  
วาติ ขนฺธาทีน อพฺโพจฺฉินฺนวเสน ฯ วฏฏ วาติ เตภูมกวฏฏ  
นาสึสตีติ ฯ 
                คุหฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        ทุติย  ฯ 
# ๑. ม. นาสสีตีติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                         ทุฏฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ทฏุฏเก ปมคาถาย ตาว ฯ  ตตฺถ วทนฺตีติ  
ภควนฺต ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ อุปวทนฺติ ฯ ทุฏมนาป  เอเก  
อ ฺเป  (๑)  เว  สจฺจมนาติ เอเกติ เอกจฺเจ ทุฏจิตฺตา   
เอกจฺเจ  ตถส ฺ ิโนป  หุตฺวา ติตฺถิยา ทุฏจิตฺตา เย 
เตส สุตฺวา สทฺทหึสุ เต  สจฺจมนาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
วาท ฺจ  ชาตนฺติ  เอก  (๓)  อกฺโกสวาท  อุปฺปนฺน ฯ มุนิ  
โน  อุเปตีติ  อการกตาย  จ  อกุปฺปนตาย  จ  พุทฺธมนุิ  
น อุเปติ ฯ ตสฺมา มุนี นตฺถิ  ขิโล กุหิ ฺจีติ เตน  
การเณน อย มุนิ ราคาทิขิเลหิ นตฺถ ิขิโล กุหิ ฺจีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทฏุมนาติ  อุปฺปนฺเนหิ  โทเสหิ  ทูสิตจิตฺตา ฯ  วิรุทฺธมนาติ   
เตหิ  กิเลเสหิ กุสลสฺส  ทฺวาร  อทตฺวา  อาวริตจิตฺตา ฯ  ปฏิวิรุทฺธมนาติ  
อุปสคฺควเสน  ปท วฑฺฒิต ฯ  อาหตมนาติ  ปฏิเฆน   
อาหต  จิตฺต  เอเตสนฺติ  อาหตมนา ฯ  ปจฺจาหตมนาติ  อุปสคฺค- 
วเสเนว ฯ  อาฆาติตมนาติ  วิหึสาวเสน  อาฆาติต มน เอเตสนฺติ  
อาฆาติตมนา ฯ  ปจฺจาฆาติตมนาติ  อุปสคฺควเสเนว ฯ   
อถวา  โกธวเสน  ทฏุมนา  อุปนาหวเสน  ปทฏุมนา  มกฺขวเสน 
# ๑. ส.ี ม. อโถป ฯ  ๒. ม. ตถส ฺ ิโนป ฯ  ๓. ม. เอต ฯ  
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วิรุทฺธมนา  ปฬาสวเสน  ปฏิวิรุทฺธมนา  โทสวเสน  อาหตปจฺจาหต- 
มนา  พฺยาปาทวเสน  อาฆาติตปจฺจาฆาติตมนา ฯ  ปจฺจยาน  
อลาเภน  ทุฏมนา  ปทุฏมนา  อยเสน  วิรุทฺธมนา ปฏิวิรุทฺธมนา 
ครเหน อาหตปจฺจาหตมนา  ทุกฺขเวทนาสมงฺคีภาเวน   
อาฆาติตปจฺจาฆาติตมนาติ  เอวมาทินา  นเยน  เอเก   
วณฺณยนฺติ ฯ อุปวทนฺตีติ ครห อุปฺปาเทนฺติ ฯ อภูเตนาติ  
อสวิชฺชมาเนน ฯ   
        สทฺทหนฺตาติ  ปสาทวเสน  สทฺธ  อุปฺปาเทนฺตา ฯ   
โอกปฺเปนฺตาติ  คุณวเสน  โอตาเรตฺวา อวกปฺปยนฺตา ฯ  
อธิมุจฺจนฺตาติ  สมฺปสาทนวเสน  สนฺนิฏาน  กตฺวา เตส  กถ   
อธิวาเสนฺตา ฯ  สจฺจมนาติ  ตจฺฉมนา ฯ  สจฺจส ฺ ิโนติ  
ตจฺฉส ฺ ิโน ฯ ตถมนาติ  อวิปรีตมนา ฯ  ภูตมนาติ   
ภูตตฺถมนา (๑) ฯ ยาถาวมนาติ  นิจฺจลมนา ฯ  อวิปรีตมนาติ   
นิจฺฉยมนา ฯ  ตตฺถ  สจฺจมนา  สจฺจส ฺ ิโนติ  สจฺจวาทิคุณ ฯ 
ตถมนา ตถส ฺ ิโนติ  สจฺจสนฺธคุณ (๒) ภูตมนา ภูตส ฺ ิโนติ  
เจโตภูตคุณ (๓) ยาถาวมนา ยาถาวส ฺ ิโนติ  ปจฺจยิกคุณ  (๔) ฯ 
อวิปรีตมนา  อวิปรีตส ฺ ิโนติ อวิสวาทคุณ กถิตนฺติ าตพฺพ ฯ   
        ปรโตโฆโสติ  อ ฺสฺส (๕) สนฺติกา  อุปฺปนฺนสทฺโท ฯ   
อกฺโกโสติ  ชาติอาทีสุ  ทสสุ  อกฺโกเสสุ  อ ฺตโร ฯ  โย  วาท   
# ๑. ม. ภูตตฺตมนา ฯ  ๒. สี. สจฺจส ฺ ิคุณ ฯ  ม. สจฺจสทฺธาคุณ ฯ 
# ๓. ม.  ิตคุณ ฯ  ๔. สี. สจฺจายิกคุณ ฯ  ๕. ม. อ ฺเส ฯ  
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อุเปตีติ  โย  ปุคฺคโล  อุปวาท อุปคจฺฉติ ฯ การโก  วาติ  กตโทโส  
วา ฯ  การกตายาติ  (๑)  โทสสฺส  กตภาเวน ฯ วุจฺจมาโนติ   
กถิยมาโน ฯ อุปวทิยมาโนติ โทส อุปวชฺชมาโน ฯ กุปฺปตีติ  
โกป กโรติ ฯ   
        ขิลชาตตาป  นตฺถีติ  จิตฺตพนฺธภาวจิตฺตกจวรภาวสงฺขาต  (๒)  
ปฏิฆขิล  ชาต อสฺสาติ  ขิลชาโต  ตสฺส  ภาโว  ขิลชาตตา  ฯ 
สาป  (๓)  นตฺถิ  น  สนฺติ ฯ  ป ฺจป  เจโตขิลาติ  กาเย (๔)  อวีตราโค  
 รูเป [๕] อวีตราโค  ยาวทตฺถ  อุทราวเทหก  ภุ ฺชตฺิวา เสยฺยสุข  
 ปสฺสสุข [๖] มิทฺธสุข อนุยุตฺโต วิหรติ อ ฺตร เทวนิกาย  ปณิธาย   
 พฺรหฺมจริย  จรติ  อิมินาห  สีเลน  วา  วเตน  วา  ตเปน  วา  
 พฺรหฺมจริเยน  วา  เทโว  วา ภวิสฺสามิ เทว ฺตโร วาติ เอวรูปา 
 ป ฺจป  จิตฺตสฺส พนฺธภาวกจวรภาวสงฺขาตา เจโตขิลา นตฺถิ ฯ   
        อิม ฺจ  คาถ  วตฺวา  ภควา  อานนฺทตฺเถร  ปุจฺฉิ  เอว  ขุเสตฺวา   
วมฺเภตฺวา  วุจฺจมานา  ภิกฺขู  อานนฺท  กึ  วทนฺตีติ ฯ  น  กิ ฺจิ 
ภควาติ ฯ  น อานนฺท  อห  สีลวาติ  สพฺพตฺถ  ตุณฺหี  ภวิตพฺพ  
โลเก ห ินาภาสมาน ชานนฺติ มิสฺส  พาเลหิ ปณฺฑิตนฺติ วตฺวา  
ภิกฺขู อานนฺท เต มนุสฺเส เอว ปฏิโจเทนฺตูติ ธมฺมเทสนตฺถาย  
อภูตวาที นิรย อุเปตีติ อิม คาถมภาสิ ฯ เถโร ต อุคฺคเหตฺวา  
# ๑. ส.ี กตโกธตายาติ ฯ  ๒. สี. จิตฺตถทฺธภาว ....ฯ  ๓. ม. ตาป ฯ 
# ๔. ม. กาเม ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร กาเย อวีตราโคติ ทิสิสติ ฯ 
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร มิทฺธสุขนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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ภิกฺขู  อาห  มนุสฺสา  ตุเมฺหหิ  อิมาย  คาถาย  ปฏิโจเทตพฺพาติ ฯ  
ภิกฺขู  ตถา อกสุ ฯ  ปณฺฑิตมนุสฺสา  ตุณฺหี  อเหสุ ฯ  ราชาป  
ราชปุริเส  สพฺพตฺถ  เปเสตฺวา เยส  ธุตฺตาน  ล ฺจ  ทตฺวา  ติตฺถิยา  
ต  มาราเปสุ  เต คเหตฺวา นิคฺคยฺห ต  ปวตฺตึ  ตฺวา ติตฺถิเย 
ปริภาสิ ฯ มนุสฺสาป ติตฺถิเย ทิสฺวา เลฑฺฑุนา หนนฺติ (๑) ปสุนา  
โอกิรนฺติ  ภควโต  อยส  อุปฺปาเทสุนฺติ ฯ อานนฺทตฺเถโร ต  
ทิสฺวา ภควโต อาโรเจสิ ภควา เถรสฺส อิม คาถ อภาส ิ 
สก ฺหิ ทิฏ ึ ฯเปฯ วเทยฺยาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยาย  ทฏิ ิ  ติตฺถิยชนสฺส  สุนฺทร ึ มาเรตฺวา  สมณาน  
สกฺยปุตฺติยาน  อวณฺณ  ปกาเสตฺวา เอเตนุปาเยน ลทฺธ สกฺการ  
สาทิยิสฺสามาติ (๒) โส  ต  ทฏิ ึ  กถ  อติกฺกเมยฺย  อถ  โข  โส  อยโส 
ตเมว ติตฺถิยชน ปจฺจาคโต  ต  ทฏิ ึ  อจฺเจตุ  อสกฺโกนฺต ฯ  โย  วา   
สสฺสตาทิวาที    โสป  สก  ทฏิ ึ กถมจฺจเยยฺย  เตน ทิฏ ิจฺฉนฺเทน  
อนุนีโต ตาย จ ทิฏ ิรุจิยา นิวิฏโ อป จ โข ปน  สย  สมตฺตานิ   
ปกุพฺพมาโน  (๓) อตฺตนาว  ปริปุณฺณานิ  ตานิ  ทฏิ ิคตานิ กโรนฺโต  
ยถา ชาเนยฺย ตเถว วเทยฺยาติ ฯ   
        อวณฺณ  ปกาสยิตฺวาติ  อคุณ  ปากฏ  กตฺวา ฯ  สกฺการนฺติ   
จตุนฺน  ปจฺจยาน สกฺกจฺจกรณ ฯ  สมมฺานนฺติ  จิตฺเตน  พหุมานน ฯ   
ปจฺจาหริสฺสามาติ  เอต  ลาภาทึ นิพฺพตฺเตสฺสาม.   เอวทิฏ ิกาติ   
# ๑. ม. ปหรนฺติ ฯ  ๒. สี. ม. หริสฺสามาติ ฯ  ๓. มปพฺุพมาโน ฯ  
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เอวลทฺธิกา ฯ  ยถา  (๑)  ต  ลาภาทึ นิพฺพตฺเตสฺสามาติ  เอว  อย   
ลทฺธิ  เตส  อตฺถิ  ตถา อตฺถิ เม วุตฺตปฺปกาโร ธมฺโมติ  เอเตส  ขมติ   
เจว  รุจฺจติ  จ  เอวสภาวเมว วา เตส จิตฺต อตฺถิ เม จิตฺตนฺติ ฯ  ตถา  (๒) 
เตส ทิฏ ิ วา ทิฏ ิยา สห ขนฺติ วา ทิฏ ิขนฺตีหิ สทฺธึ รุจิ  วา   
ทิฏ ิขนฺติรุจีหิ  สทฺธึ  ลทธฺิ  วา  ทฏิ ิขนฺติรุจิลทฺธีหิ  สทฺธ ึ 
อชฺฌาสโย  วา  ทิฏ ิขนฺติรุจิลทฺธิอชฺฌาสเยหิ  สทฺธึ  อธิปฺปาโย  
วา  โหตีติ ทสฺเสนฺโต  เอวทิฏ ิกา  ฯเปฯ  เอวอธิปฺปายาติ   
อาห ฯ  สก  ทิฏ ินฺติ  อตฺตโน  ทสฺสน ฯ  สก ขนฺตินฺติ อตฺตโน  
สหน ฯ  สก  รุจินฺติ  อตฺตโน รุจึ ฯ สก ลทฺธินฺติ อตฺตโน ลทฺธ ึฯ  
สก อชฺฌาสยนฺติ อตฺตโน  อชฺฌาสย ฯ  สก  อธิปฺปายนฺติ  อตฺตโน  
ภาว ฯ อติกฺกมิตุนฺติ สมติกฺกมิตุ ฯ อถ  โข  เสฺวว  อยโสติ  
โส เอว อยโส เอกเสน ฯ เต ปจฺจาคโตติ เตส ปฏิอาคโต ฯ   
เตติ สามิอตฺเถ อุปโยควจน ฯ  อถวาติ อตฺถนฺตรนิทสฺสน (๓) ฯ 
สสฺสโตติ นิจฺโจ ธุโว ฯ โลโกติ อตฺตภาโว ฯ อิทเมว สจฺจ  
โมฆม ฺนฺติ  อิท  เอว  ตจฺฉ  ตถ  อ ฺ ตุจฺฉ ฯ สมตฺตาติ  
สมฺปุณฺณา ฯ สมาทินฺนาติ สมฺมา อาทินฺนา ฯ คหิตาติ  
อุปคนฺตฺวา คหิตา ฯ  ปรามฏาติ  สพฺพากาเรน  ปรามสิตฺวา 
คหิตา ฯ  อภินิวิฏาติ  วิเสเสน  ลทฺธปฺปติฏา ฯ อสสฺสโตติ  
วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺโพ ฯ  อนฺตวาติ  สอนฺโต ฯ  อนนฺตวาติ   
# ๑. ม. ยถา ฯ  ๒. สี. ม. ตทา ฯ  ๓. ม. อตฺถตรทสสฺน ฯ  
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วุฑฺฒิอนนฺตวา ฯ  ต  ชีวนฺติ  โส  ชีโว ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต ฯ  
ชีโวติ  จ  อตฺตาเยว ฯ  ตถาคโตติ สตฺโต อรหนฺติ เอเก ฯ 
ปรมฺมรณาติ  มรณโต  อุทธฺ  ปรโลเกติ  อตฺโถ ฯ  น  โหติ   
ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  มรณโต  อุทฺธ  น  โหติ ฯ  โหติ  จ  น  จ 
โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  มรณโต  อุทฺธ  โหติ  จ  น  โหติ  จ ฯ 
เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปรมมฺรณาติ  อุจฺเฉทวเสน เนว  
โหติ สสฺสตวเสน (๑) น น โหติ ฯ   
        สกาย ทฏิ ิยาติอาทโย กรณวจน ฯ อลฺลโีนติ เอกีภูโต ฯ   
สย  สมตฺต  กโรตีติ  อตฺตนา  อูนภาว  โมเจตฺวา  สมฺมา  อตฺต  
สมตฺต กโรติ ฯ ปริปุณฺณนฺติ  อติเรกโทส โมเจตฺวา สมฺปุณฺณ ฯ  
อโนมนฺติ หีนโทส โมเจตฺวา อลามก ฯ อคฺคนฺติ  อาทึ ฯ  
เสฏนฺติ ปธาน นิทฺโทส ฯ วิเสฏนฺติ เชฏก ฯ ปาโมกฺขนฺติ  
อธิก ฯ  อุตฺตมนฺติ  วิเสส น เหฏ ิม ฯ ปวร กโรตีติ  
อติเรเกน อุตฺตม กโรติ ฯ อถ วา  อาสยโทสโมจเนน 
อคฺค  สงฺกิเลสโทสโมจเนน เสฏ อุปกฺกิเลสโทสโมจเนน   
วิเสฏ  (๓)  สมนฺตโทสโมจเนน  (๔)  ปาโมกฺข  มชฺฌิมโทสโมจเนน 
อุตฺตม  อุตฺตมมชฺฌิมโทสโมจเนน ปวร กโรตีติ เอวเมเก  
วณฺณยนฺติ ฯ   
        อย  สตฺถา  สพฺพ ฺ ูติ  อย  อมหฺาก  สตฺถา  สพฺพชานนวเสน   
# ๑. ส.ี ม. ตกฺกิกฺวเสน ฯ  ๒. ม. อูนภาว ฯ  ๓. ม. วิเสส ฯ 
# ๔. สี. สปตฺต...ฯ  ม. ปมตฺต .... ฯ  
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สพฺพ ฺ ู ฯ  อย  ธมฺโม  สวฺากฺขาโตติ  อย  อมฺหาก  ธมฺโม  สฏุ ุ  
อกฺขาโต ฯ  อย  คโณ สุปปฺฏิปนฺโนติ  อย  อมฺหาก  คโณ  สุฏ ุ   
ปฏิปนฺโน ฯ  อย ทิฏ ิ ภทฺทิกาติ อย อมฺหาก ลทฺธิ สุนฺทรา ฯ  
อย ปฏิปทา สุป ฺตฺตาติ อย อมฺหาก ปุพฺพภาคา ปฏิปทา (๑) 
สุฏ ุ  ป ฺตฺตา ฯ  อย  มคฺโค  นิยฺยานิโกติ  อย  อมฺหาก  
นิยฺยาโมกฺกนฺติโก (๒) มคฺโค นิยฺยานิโกติ สย สมตฺต กโรติ ฯ   
กเถยฺย  สสฺสโต  โลโกติ ฯ  ภเณยฺย  อิทเมว  สจฺจ  
โมฆม ฺนฺติ ฯ  ทีเปยฺย  อนฺตวา โลโกติ ฯ โวหเรยฺย  
นานาวิเธน คณฺหาเปยฺย โหติ จ น จ โหตีติ ฯ   
        อถ  ราชา  สตฺตาหจฺจเยน  ต  กุณป  ฉฑฺฑาเปตฺวา  สายณฺห- 
สมย  วิหาร  คนฺตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  อาห  นนุ  ภนฺเต  
อีทิเส อยเส อุปฺปนฺเน มยฺหมฺป  อาโรเจตพฺพ  สิยาติ ฯ  เอว   
วุตฺเต  ภควา  น  มหาราช  อห  สลีวา  คุณสมฺปนฺโนติ  ปเรส  อาโรเจตุ  
อริยาน ปฏิรปูนฺติ วตฺวา ตสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา โย  อตฺตโน  
สีลวตานีติ อวเสสคาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สลีวตานีติ  ปาติโมกฺขาทีนิ  สีลานิ  อาร ฺ ิกาทีนิ  
ธุตงฺควตฺตานิ  จ ฯ อนานุปุฏโติ  อปุจฺฉิโต ฯ  ปาวาติ  วทติ ฯ 
อนริยธมฺม  กุสลา ตมาหุ โย อาตุมาน  สยเมว  ปาวาติ  โย  เอว  
อตฺตาน สสฺสตเมว (๓) วทติ ตสฺส ต วาท อนริยธมฺโม  เอโสติ กุสลา  
# ๑. ส.ี ม. อตฺตนฺตปาทิปฏิปทา ฯ  ๒. สี. นิยโมกฺกนฺติโก ฯ  ๓. สี. ม. สยเมว ฯ  
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เอว กเถนฺติ ฯ   
        อตฺถ ิ สลี ฺเจว วต ฺจาติ สีลนฏเน สีล ฺเจว อตฺถิ  
สมาทานฏเน วต ฺจ อตฺถิ วต  น  สีลนฺติ  วุตฺตตฺเถน  
วต  อตฺถิ ต น สีล ฯ กตมนฺติ กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ อิธ 
ภิกฺขุ  สีลวาติอาทโย  วุตฺตนยา  เอว ฯ  สวรฏเนาติ  สวร- 
กรณฏเน  (๑)  วีติกฺกมทฺวาร  ปทหนฏเน ฯ  สมาทานฏเนาติ  ต ต 
สิกฺขาปท สมฺมา อาทานฏเน ฯ  
        อาร ฺ ิกงฺคนฺติ  (๒)  อร ฺเ  นิวาโส  สีล  อสฺสาติ  อาร ฺ ิโก   
ตสฺส องฺค อาร ฺ ิกงฺค ฯ  ปณฺฑปาติกงฺคนฺติ  ภิกฺขาสงฺขาตาน   
ปน  (๓) อามิสปณฺฑาน  ปาโต ปณฺฑปาโต  ปเรหิ  ทินฺนาน  
ปณฺฑาน ปตฺเต นิปตนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ ต ปณฺฑปาต อุ ฺฉติ   
ต  ต  กุล  อุปสงฺกมนฺโต  คเวสตีติ  ปณฺฑปาติโก  ปณฺฑาย  วา 
ปติตุ วตฺตเมตสฺสาติ  ปณฺฑปาตี ฯ  ปติตุนฺติ  จริตุ ฯ  ปณฺฑ- 
ปาตี  เอว ปณฺฑปาติโก ตสฺส องฺค  ปณฺฑปาติกงฺค ฯ  
องฺคนฺติ  การณ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  เยน  สมาทาเนน  โส ปณฺฑ- 
ปาติโก  โหติ  ตสฺเสต  อธิวจนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอเตเนว  นเยน   
รถิกาสุสานสงฺการกูฏาทีน  ยตฺถ กตฺถจิ ปสูน อุปริ  ิตตฺตา  
อพฺภุคฺคตฏเน เตสุ ปสุกูลมิวาติ  ปสุกูล ฯ  อถ  วา  ปสุ  วิย  
กุจฺฉิตภาว  อุลตีติ  ปสุกูล กุจฺฉิตภาว  คจฺฉตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
# ๑. ม. สวรณฏเน ฯ  ๒. สี. อาร ฺกงฺคนฺติ ฯ  ๓. ม. ปรอามิสปณฺฑาน ฯ  
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เอว  ลทฺธนิพฺพจนสฺส  ปสุกูลสฺส  ธารณ ปสุกูล  ปสุกูล   
สีลมสฺสาติ  ปสุกูลิโก ปสุกูลิกสฺส องฺค ปสุกูลิกงฺค ฯ  
สงฺฆาฏิอุตฺตราสงฺคอนฺตรวาสกสงฺขาต  ติจีวร  สลีมสฺสาติ เตจีวริโก ฯ  
เตจีวริกสฺส องฺค  เตจีวริกงฺค ฯ  สปทานจาริกงฺคนฺติ  ทาน  วุจฺจติ  
อวขณฺฑน  อเปต ทานโต อปทาน  อนวขณฺฑนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  สห  อปทาเนน  สปทาน อวขณฺฑนวิรหิต  
อนุฆรนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สปทาน  จริตุ  อิทมสฺส  สีลนฺติ   
สปทานจารี  สปทานจารีเยว สปทานจาริโก  ตสฺส  องฺค  
สปทานจาริกงฺค ฯ  ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคนฺติ  ขลูติ ปฏิเสธตฺเถ 
นิปาโต ฯ  ปวาริเตน  สตา  ปจฺฉา  ลทธฺ  ภตฺต  ปจฺฉาภตฺต นาม  ฯ 
ตสฺส  ปจฺฉาภตฺตสฺส  โภชน  ปจฺฉาภตฺตโภชน  ตสฺมึ  ปจฺฉา- 
ภตฺตโภชเน  ปจฺฉาภตฺตส ฺ  กตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  สีลมสฺสาติ   
ปจฺฉาภตฺติโก ฯ  น  ปจฺฉาภตฺติโก ขลุปจฺฉาภตฺติโก  
สมาทานวเสน ปฏิกฺขิตฺตาติริตฺตโภชนสฺเสต นาม ฯ  ตสฺส  องฺค  
ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค ฯ  เนสชฺชิกงฺคนฺติ  สยน ปฏิกฺขิปตฺวา  
นิสชฺชาย วิหริตุ  สลีมสฺสาติ เนสชฺชิโก ตสฺส องฺค  
เนสชฺชิกงฺค ฯ ยถาสนฺถติกงฺคนฺติ ยเทว สนฺถต  ยถาสนฺถต  
อิท  ตุยฺห  ปาปุณาตีติ เอว ปม อุทฺทิฏเสนาสนสฺเสต อธิวจน ฯ  
ตสฺมึ  ยถาสนฺถเต  วิหริตุ  สลีมสฺสาติ  ยถาสนฺถติโก  ตสฺส  องฺค  
ยถาสนฺถติกงฺค ฯ  สพฺพาเนว  ปเนตานิ  เตน  เตน  สมาทาเนน   
ธุตกิเลสตฺตา ธุตสฺส  ภิกฺขุโน  องฺคานิ  กิเลสธุนนโต  วา  ธุตนฺติ   
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ลทฺธโวหาร  าณ องฺค เอเตสนฺติ ธุตงฺคานิ ฯ  อถวา  
ธุตานิ  จ  ตานิ ปฏิปกฺขาน ธุนนโต องฺคานิ จ  
ปฏิปตฺติยาติป ธุตงฺคานิ ฯ  เอวนฺตาเวตฺถ  อตฺถโต  วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโย ฯ  สพฺพาเนว  เจตานิ สมาทานเจตนาลกฺขณานิ ฯ  
วุตฺตมฺป เจต โย สมาทิยติ โส ปุคฺคโล ฯ เยน สมาทิยติ  
จิตฺตเจตสิกา เอเต  ธมฺมา ฯ ยา สมาทานเจตนา ต ธุตงฺค  
ย ปฏิกฺขิปติ ต วตฺถุนฺติ ฯ  สพฺพาเนว  จ  โลลุปฺปวิทฺธสน- 
รสานิ  อโลลปฺุปภาวปจฺจุปฏานานิ  (๑)  อปฺปจฺฉตาทิอริย- 
ธมฺมปทฏานานิ ฯ เอวเมตฺถ ลกฺขณาทีหิ วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        วีริยสมาทานมฺปติ  วีริยคฺคหณมฺป ฯ  กามนฺติ  เอกสตฺเถ 
นิปาโต ฯ  ตโจ  จ นฺหารุ  จาติ ฉวิ จ นฺหารุวลฺลิโย จ ฯ อฏ ิ  
จาติ สพฺพา อฏ ิโย จ ฯ อวสุสฺสตูติ (๒) สุสฺสตุ ฯ  (๓) อุปสุสสฺตุ  
มสโลหิตนฺติ สพฺพ มส ฺจ โลหิต ฺจ สุสฺสตุ ฯ (๔) ตโจติ เอก  
องฺค  นฺหารูติ  เอก อฏ ีติ เอก อุปสุสฺสตุ มสโลหิตนฺติ  
เอก องฺค ฯ  ยนฺตนฺติ  อุปริ  วตฺตพฺพปเทน  สมฺพนฺโธ ฯ  
ปุริสถาเมนาติ ปุริสสฺส กายิเกน พเลน  พเลนาติ าณพเลน ฯ  
วีริเยนาติ เจตสิกาณวีริยเตเชน ฯ ปรกฺกเมนาติ ปร ปร   
าน  อกฺกมเนน  อุสฺสาหปฺปตฺตวีริเยน ฯ  ปตฺตพฺพนฺติ  ยนฺต   
# ๑. ม. นลิฺโลลุปฺป....ฯ  ๒. ม. อวสิสฺสตูติ ฯ  ๓. สี. ม. ติฏตุ ฯ 
# ๔. สี. ม. สกฺุขตุ ฯ  
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ปาปุณิตพฺพ ฯ  น  ต อปาปุณิตฺวาติ  ต  ปตฺตพฺพ  อปฺปตฺวา ฯ  
วีริยสฺส  สณฺาน  (๑)  ภวิสฺสตีติ วุตฺตปฺปการสฺส  วีริยสฺส 
สิถิลตฺต  โอสีทน  น  ภวิสฺสตีติ ฯ สณฺานนฺติป (๒) ปาโ ฯ 
อยเมวตฺโถ ฯ 
        จิตฺต  ปคฺคณฺหาตีติ  จิตฺต  อุสฺสาห  คณฺหาเปติ ฯ  ปทหตีติ  
ปติฏาเปติ ฯ  นาสิสฺสนติฺ  น  ขาทิสฺสามิ  น  ภุ ฺชิสฺสามิ ฯ   
น  ปวิสฺสามีติ  ยาคุปานาทึ (๓) น  ปวิสฺสามิ ฯ  วิหารโต  น  นิกขฺเมติ   
เสนาสนโต  พหิ  น  นิกฺขเมยฺย ฯ  นป ปสฺส  นิปาเตสฺสนฺติ  สีส  (๔) 
ม ฺเจ  วา  ปเ  วา  ภูมิย  วา  กฏสนถฺรเก  วา ปาตน  ปน  น   
กริสฺสามีติ (๕) ฯ  ตณฺหาสลฺเล  อนูหเตติ  ตณฺหาสงฺขาเต  กณฺเฑ   
อนุทฺธเฏ อวิคเตติ อตฺโถ ฯ   
        อิม  ปลลฺงฺกนฺติ  สมนฺตโต  อาภุชิต  อูรุพทฺธาสน ฯ  น  
ภินฺทิสฺสามีติ  น  วิชหิสฺสามิ ฯ  ยาว  เม  น  อนุปาทายาติ  จตูหิ   
อุปาทาเนหิ  คหณ  อคฺคเหตฺวา ฯ  อาสเวหีติ  กามาสวาทีหิ   
จตูหิ  อาสเวหิ ฯ  วิมุจฺจิสฺสตีติ  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา น วิมุจฺจิสฺสติ ฯ  
น ตาวาห อิมมฺหา อาสนา วุฏหิสฺสามีติ อาทึ กตฺวา ยาว รุกฺขมูลา  
นิกฺขมิสฺสามีติ  โอกาสวเสน  วุตฺต ฯ  (๖)  อิมสฺมึเยว  ปุพฺพณฺหสมย   
อริยธมฺมมาหริสฺสามีติ [๗] คิมฺหติ กาลวเสน วุตฺต ฯ ปุริเม  
# ๑. ส.ี สนถฺาน ฯ  ๒. ม. ปฏานนฺติป ฯ  ๓. ม. ยาคุปานาทีนิ ฯ 
# ๔. สี. สีสนฺติ ปท นตฺถ ิฯ  ๕. ม. ปาตน ปนนฺติ อาคตฏาเน 
ปสฺสฏปนนิติ โหติ ฯ  ๖. ม. วุตฺตา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร 
อาทึ กตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 279 

                *เลมที่  38  ทฏุฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  279 
 
วโยขนฺเธติอาทโย วยวเสน  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  อาสนา  น  
วุฏหิสฺสามีติ  นิสินฺนาสนา น อุฏหิสฺสามิ ฯ อฑฺฒโยคาติ   
นิกุณฺฑเคหา ฯ  ปาสาทาติ  ทีฆปาสาทา ฯ  หมฺมิยาติ   
มุณฺฑจฺฉทนเคหา ฯ  คุหายาติ  ปสุคุหาย ฯ  เลณาติ  มริยาทจฺฉินฺนา (๑) 
อจฺฉินฺนา  ปพฺพตเลณา ฯ  กฏุิยาติ  อุลลฺิตฺตาทิกุฏิยา ฯ   
กูฏาคาราติ  กณฺณิก  อาโรเปตฺวา  กตเคหโต ฯ อฏฏาติ  
ทฺวารฏฏาลกา ฯ  มาฬาติ  วฏฏเคหา ฯ  อุทฺทณฺโฑ นาม  
เอโก ปติสฺสยวิเสโส ฯ  ติฉทนเคโหติป (๒) เอเก ฯ  อุปฏานสาลาติ  
สนฺนิปาตสาลา โภชนสาลา วา ฯ มณฺฑปาทโย  ปากฏาเยว ฯ  
อริยธมฺมนฺติ  อนวชฺชธมฺม  อริยาน  วา  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- 
สาวกาน ธมฺม ฯ  อาหริสฺสามีติ  มม  จิตฺตสมีป  อานยิสฺสามิ   
สีเลน ฯ สมาหริสฺสามีติ  วิเสเสน  อานยิสฺสามิ  สมาธินา ฯ  
อธิคจฺฉิสฺสามีติ  ปฏลิาภวเสน คมิสฺสามิ  ธุตงฺเคน ฯ  (๓)  ผสฺสยิสฺสามีติ   
ผุสิสฺสามิ  มคฺเคน ฯ สจฺฉิกริสฺสามีติ ปจฺจกฺข  กริสฺสามิ   
ผเลน ฯ  อถ  วา โสตาปตฺติมคฺเคน อาหริสฺสามิ ฯ สกทาคามิมคฺเคน  
สมาหริสฺสามิ  อนาคามิมคฺเคน  อธิคจฺฉิสฺสามิ  อรหตฺตมคฺเคน  
ผสฺสยิสฺสามิ ปจฺจเวกฺขเณน  สจฺฉิกริสสฺามิ ฯ  ทฺวีสปุ นเยสุ  
ผสฺสยิสฺสามีติ นามกาเยน นิพฺพาน ผุสิสฺสามีติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. มริยาทจฺฉินฺนจฺฉิทฺทา ฯ  ๒. ม. ติฉทนเคโหติป ฯ 
# ๓. ม. ตทงฺเคน ฯ  
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        อปุฏโติ  มูลปท ตสฺส อปุจฺฉิโตติ อตฺโถ ฯ อปุจฺฉิโตติ  
อชานาปโต ฯ อยาจิโตติ อนายาจิโต ฯ  อนชฺเฌสิโตติ   
อนาณาปโต  น  อิจฺฉิโตติ  เอเก ฯ   อปฺปสาทิโตติ   
นปฺปสาทาปโต ฯ  ปาวทตีติ  กถยติ ฯ  อหมสฺมีติ  อห  อสฺมิ  ภวามิ ฯ  
ชาติยา  วาติ ขตฺติยพฺราหฺมณชาติยา  วา ฯ  โคตฺเตน  วาติ  
โคตมาทิโคตฺเตน  วา ฯ  โกลปุตฺติเยน  วาติ  กลุปุตฺตภาเวน  
วา ฯ  วณฺณโปกฺขรตาย  วาติ  สรีรสุนทฺรตาย  วา ฯ  ธเนน   
วาติ  ธนสมฺปตฺติยา  วา ฯ  อชฺเฌเนน  วาติ  อชฌฺายกรเณน  วา ฯ  
กมฺมายตเนน  วาติ  กมฺมเมว  กมฺมายตน  เตน  กมฺมายตเนน  
กสิโครกฺขกมฺมาทินา  วา ฯ  สิปฺปายตเนน  วาติ  ธนุสิปฺปาทินา 
วา ฯ วิชฺชฏาเนน วาติ อฏารสวิชฺชฏาเนน วา ฯ  สุเตน  
วาติ พหุสฺสุตคุเณน วา ฯ ปฏิภาเนน วาติ การณาการณ- 
ปฏิภานสงฺขาตาเณน  วา ฯ อ ฺตร ฺตเรน [๑] วตฺถุนาติ  
ชาติอาทีน เอเกน (๒) วตฺถุนา วา ฯ          อุจฺจา  กุลาติ  ขตฺติยพฺราหฺมณ- 
กุลา  เอเตน  ชาติโคตฺตมหตฺต  ทีเปติ ฯ มหาโภคกุลาติ   
คหปติมหาสาลกุลา  เอเตน  อฑฺฒมหตฺต  ทีเปติ ฯ  อุฬาร- 
โภคกุลาติ  อวเสสเวสฺสาทิกุลา  เอเตน  ปหูตชาตรูปรชตาทึ  
ทีเปติ ฯ  จณฺฑาลาป หิ อุฬารโภคา  โหนฺติ ฯ  าโตติ  ปากโฏ ฯ  
ยสสฺสีติ  ปรวิารสมฺปนฺโน ฯ  สุตฺตนฺติโกติ  สุตฺตนฺเต นิยุตฺโต ฯ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอเกเกน ฯ  
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วินยธโรติ  วินยปฏกธโร ฯ  ธมฺมกถิโกติ  อาภิธมฺมิโก ฯ  
อาร ฺ ิโกติอาทโย ธุตงฺคปุพฺพงฺคมปฏิปตฺติทสฺสนตฺถ  วุตฺตา ฯ   
ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภีติอาทโย รูปารปูอฏสมาปตฺติโย  ทสฺเสตฺวา 
ปฏิเวธทสฺสนวเสน  วุตฺตา ฯ  ปาวทตีติ  มูลปท ฯ กเถตีติ   
ปฏกาจริโยมหฺีติ  (๑)  กถยติ ฯ  ภณตีติ ธุตงฺคิโกมฺหีติ ปากฏ กโรติ ฯ  
ทีปยตีติ  รูปชฺฌานลาภิมฺหีติ  ปริทีปยติ ฯ  โวหรตีติ  อรูปชฌฺาน- 
ลาภิมฺหีติ วากฺยเภท กโรติ ฯ   
        ขนฺธกุสลาติ  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  สลกฺขณสาม ฺลกฺขเณสุ   
เฉกา าตตีรณปหานวเสน  กุสลาติ  อตฺโถ ฯ  ธาตุอายตน- 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  นิพฺพานกุสลาติ นิพฺพาเน  
เฉกา ฯ  อนรยิานนฺติ  น  อริยาน ฯ  เอโส  ธมโฺมติ  เอโส  
สภาโว ฯ  พาลานนฺติ อปณฺฑิตาน ฯ อสปฺปุริสานนฺติ น  
โสภนปุริสาน ฯ อตฺตาติ อตฺตาน ฯ   
        สนฺโตติ  ราคาทิกิเลสูปสเมน  สนฺโต ฯ  ตถา  อภินิพฺพุตตฺโต ฯ  
อิติหนฺติ สีเลสุ  อกตฺถมาโนติ  อหมสฺมิ สีลสมฺปนฺโนติ 
อาทินา นเยน อิติ สีเลสุ อกตฺถมาโน สีลนิมิตฺต  อตฺตุป- 
นายิกวาจ อภาสมาโนติ วุตฺต โหติ ฯ ตมริยธมฺม กสุลา วทนฺตีติ  
ตสฺส  ต  อกตฺถน อริยธมโฺม เอโสติ พุทฺธาทโย ขนฺธาทิกุสลา 
วทนฺติ ฯ ยสสฺุสฺสทา นตฺถิ  กุหิ ฺจิ  โลเกติ  ยสฺส  ขีณาสวสฺส 
# ๑. ม. ปฏกาจริโยสฺมีติ ฯ  
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ราคาทโย  สตฺตุสฺสทา  กุหิ ฺจิ  โลเก นตฺถิ ฯ ตสฺส ต อกตฺถน  
อริยธมฺโม เอโสติ เอว กุสลา วทนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สนฺโตติ  มลูปท ฯ  ราคสฺส  สมิตตฺตาติ  ร ฺชนลกฺขณสฺส  
ราคสฺส  สมติภาเวน ฯ  โทสาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  วิชฺฌาตตฺตาติ   
สพฺพปริฬาหาน ฌาปตตฺตา ฯ นิพฺพุตตฺตาติ สพฺพสนฺตาปาน   
นิพฺพาปตภาเวน ฯ  วิคตตฺตาติ  สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน   
วิคตภาเวน ทูรภาเวน ฯ  ปฏิปสฺสทฺธตฺตาติ  สพฺพากาเรน 
ปสฺสทฺธุปฺปตฺติกภาเวน ฯ  (๑)  สตฺตนฺน ธมฺมาน  ภินฺนตฺตา  ภิกฺขูติ   
อุปริ วตฺตพฺพาน สตฺตธมฺมาน ภินฺทิตฺวา  ิตภาเวน ภิกฺขุ ฯ  
สกฺกายทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาโสติ อิเม ตโย กิเลสา 
โสตาปตฺติมคฺเคน ภินฺนา  กามราโค  (๒)  โทโสติ  อิเม  เทฺว  
กิเลสา  โอฬาริกา สกทาคามิมคฺเคน  ภินฺนา  เต  เอว  อณุสหคตา  
อนาคามิมคฺเคน  ภินฺนา  โมโห  มาโนติ อิเม เทฺว  กเิลสา  
อรหตฺตมคฺเคน  ภินฺนา ฯ  
        อวเสเส  หิ  (๓)  กิเลเส ทสฺเสตุ ภินฺนาสฺส โหนฺติ ปาปกา   
อกุสลา  ธมมฺาติ  อาห ฯ   
        สงฺกิเลสิกาติ  กิเลสปจฺจยา ฯ  โปโนพฺภวิกาติ  ปุนพฺภว- 
ทายิกา (๔) ฯ  สทราติ  กเิลสทรถา เอตฺถ สนฺตีติ สทรา ฯ  
# ๑. ส.ี ม. อภพฺพุปฺปตฺติกภาเวน ฯ  ๒. ม. ราโค ฯ  ๓. ม. หิสทฺโท 
นตฺถิ ฯ  ๔. ม. ปุนพฺพวทายิกา ฯ  
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สทฺทราติป ปาโ  สหทรถาติ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺขวิปากาติ   
ผลกาเล  ทุกขฺทายิกา ฯ  อายตึ  ชาติชรามรณิยาติ  อนาคเต 
ชาติชรามรณสฺส ปจฺจยา ฯ   
        ปชฺเชน  กเตน  อตฺตนาติ  คาถาย  อย  ปณฺฑตฺโถ  โย  อตฺตนา   
ภาวิเตน  มคฺเคน  ปรินิพฺพานคโต  (๑) กิเลสปรินิพฺพานคตตฺตาเอว  
จ  (๑)  วิติณฺณกงฺโข  วิปตฺติสมฺปตฺติหานิวุฑฺฒิอุจฺเฉทสสฺสตอปุ ฺ- 
ปุ ฺปฺปเภท ภว ฺจ (๒) ภว ฺจ วิปฺปหาย มคฺควาส  
วุสิตวา ขีณปุนพฺภโวติ เอว (๓) เอเตส ถุติวจนาน อรโห  
โส ภิกฺขูติ ฯ   
        อิติหนฺติ  อิทหนฺตีติ  ทุวิโธ  ปาโ ฯ อิตีติ ปทสนฺธิอาทโย  
สนฺธาย อิทหนฺติ ปา  อาโรเปนฺติ (๔) ฯ   ตตฺถ  อิตีติ  ย วุตฺต ฯ  
ปทสนฺธีติ ปทาน สนฺธิ ปทสนฺธิ ปทฆฏนนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ปทสสคฺโคติ  ปทาน  เอกีภาโว ฯ  ปทปาริปูรีติ  ปทาน ปริปูรณ ฯ 
ทฺวินฺน  ปทาน  เอกีภาโว ฯ  อกฺขรสมวาโยติ  เอกีภูโตป  อปร-ิ 
ปุณฺโณป  โหติ อย น  เอว ฯ  อกฺขราน  สมวาโย  สนฺนิปาโต  โหตีติ   
ทสฺสนตฺถ  อกฺขรสมวาโยติ  อาห ฯ  พฺย ฺชนสิลิฏตาติ   
พฺย ฺชนสมุจฺจยปาริปูริยตฺถ (๕) วุตฺตาน  พฺย ฺชนาน  อตฺถพฺย ฺชนาน  
อตฺถพฺยตฺติการณาน  วา  มธุรภาวโต  (๖)  ปาสฺส  มุทุภาโว  น   
# ๑. ม. ปรินพฺิพาน คโต กิเลสปรินิพฺพาน ปตฺโต ปรินิพฺพานคตตฺตา เอว 
จ ฯ  ๒. ม. ภว ฺจ วิภว ฺจ ฯ  ๓. ม. เอวสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. น โรเจนฺติ ฯ 
# ๕. ม. พฺย ฺชนสมุจฺจโย ปทมีติ วุตฺตาน ฯ  ๖. ม. วา มธุรภาวตฺตา ฯ  
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วิสมภาโว (๑) ฯ  ปทานุปุพฺพตา  เมตนฺติ  ปทาน  อนุปุพฺพภาโว   
ปทานุปุพฺพตา  ปทปฏิปาฏิภาโวติ  อตฺโถ ฯ  เมตนฺติ   
เอต ฯ กตมนฺติ เจ อิตีติ อิท ฯ เมตนฺติ เอตฺถ มกาโร  
ปทสนฺธิวเสน  วุตฺโต ฯ  กตฺถี  โหตีติ  อหมสฺมิ  สลีสมฺปนฺโนติ  
อตฺตาน อุกฺกเสตฺวา  กถนสีโล  โหติ ฯ  กตฺถตีติ  วุตฺตนเยน 
กถยติ ฯ วิกตฺถตีติ วิวิธ (๒) กถยติ ฯ  กตฺถนาติ  กถนา ฯ   
อารโตติ  ทูรโต  รโต ฯ  วิรโตติ  านสงฺกนฺติวเสน  วิคตภาเวน  รโต ฯ  
ปฏิวิรโตติ  ตโต  นิวตฺติตฺวา  สพฺพากาเรน  วิยุตฺโต  หุตฺวา  รโต ฯ   
ตตฺถ ปสาจ  วิย  ทิสฺวา  ปลาโต  อารโต ฯ  หตฺถิมหฺิ  มทฺทนฺเต  วิย   
ปริธาวิตฺวา  คโต วิรโต ฯ โยธสมฺปหาร วิย [๓] สาเธตฺวา  มทฺเทตฺวา 
คโต ปฏิวิรโต ฯ   
        ขีณาสวสฺสาติ  ขีณกิเลสาสวสฺส ฯ  กมฺมุสฺสโทติ  ปุ ฺา- 
ภิสงฺขารอปุ ฺาภิสงฺขารอเน ฺชาภิสงฺขารสงฺขาตาน  กมฺมาน  
อุสฺสโท อุสสฺนฺนตา ฯ ตสฺสิเมติ ตสฺส (๔) ขีณาสวสฺส อิเม  
อุสฺสทา ฯ   
        เอว  ขีณาสวปฏิปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ทฏิ ิคติกาน  
ติตฺถิยาน ปฏปิตฺติ ฺจ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ปกปฺปตา  สงฺขตาติ ฯ 
        ตตฺถ ปกปฺปตาติ ปริกปฺปตา ฯ สงฺขตาติ  ปจฺจยาภิสงฺขตา ฯ  
# ๑. ม. น วิสมภาโวติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วิวิธา ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
โปเถตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ยสฺสิเมติ ยสฺส ฯ  
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ยสฺสาติ ยสฺส กสฺสจิ ทิฏ ิคติกสฺส ฯ ธมฺมาติ ทิฏ ิโย ฯ  
ปุรกฺขตาติ  ปุรโต  กตา ฯ  สนฺตีติ  สวิชฺชนฺติ ฯ  อเววทาตาติ  (๑) 
อโวทาตา ฯ ยทตฺตนิ  ปสสฺติ อานิสส ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจ- 
สนฺตินฺติ ยสฺเสเต ทิฏ ิธมฺมา ปุรกฺขตา  อโวทาตา  สนฺติ  โส   
เอววิโธ  ยสมฺา  อตฺตนิ  ตสฺสา  ทิฏ ิยา  ทิฏ ิธมฺมิก ฺจ  สกฺการาทึ  
สมฺปรายิก ฺจ คติวิเสสาทึ อานิสส สมฺปสฺสติ ตสฺมา ต ฺจ   
อานิสส  ต ฺจ  กุปฺปต (๒) ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนตาย จ สมฺมุติสนฺติตาย (๓)  
กุปฺปปฏิจฺจสนฺติสงฺขาตทิฏ ินิสฺสิโต  จ  โหติ โส  
ตนฺนิสฺสิตตฺตา  อตฺตาน วา อุกฺกเสยฺย ปเร วา วมฺเภยฺย 
อภูเตหิป คุณโทเสหิ ฯ   
        สงฺขตาติ  มูลปท ฯ  สงฺขตาติ  ปจฺจเยหิ  สมาคนฺตฺวา   
กตา ฯ  อุปสคฺควเสน  ปท  วฑฺฒิต ฯ  อภิสงฺขตาติ  ปจฺจเยหิ   
อภิกตา ฯ  สณฺปตาติ  ปจฺจยวเสเนว สมฺมา ปตา ฯ  
อนิจฺจาติ  หุตฺวา  อภาเวน ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาติ  วตฺถารมฺมณ  
ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา ฯ ขยธมฺมาติ  กเมน  ขยสภาวา ฯ  วยธมฺมาติ  
ปวตฺติวเสน ปริหายนสภาวา ฯ วิราคธมฺมาติ  อนิวตฺตึ (๔) หุตฺวา   
วิคมนสภาวา ฯ  นิโรธธมมฺาติ นิรุชฺฌนสภาวา อนุปฺปตฺติ- 
ธมฺมา หุตฺวา  นิรุชฌฺนสภาวาติ  อตฺโถ ฯ  ทฏิ ิคติกสฺสาติ  
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิโย  คเหตฺวา  ิตปุคฺคลสฺส ฯ   
# ๑. ม. อวีวทาตาติ ฯ  ๒. ม. กุปฺปตาย จ ฯ  ๓. ม. สมฺมุติสนฺติตาย ฯ 
# ๔. ม. อนิวตฺตี ฯ  
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        ปุเรกฺขาราติ  ปุเร  กตา ฯ  ตณฺหาธโชติ  อุสฺสาปตฏเน  
ตณฺหาธโช ตณฺหาปฏากา  อสฺส  อตฺถีติ  ตณฺหาธโช ฯ  ปุเร- 
จาริกฏเน  ตณฺหา  เอว  เกตุ  อสฺสาติ  ตณฺหาเกตุ ฯ  ตณฺหาธิป- 
เตยฺโยติ  ฉนฺทาธิปติวเสน  ตณฺหา  อธปิติโต  อาคตาติ   
วา  ตณฺหาธิปเตยฺโย  ตณฺหาธิปติ  วา เอตสฺส อตฺถีติ  
ตณฺหาธิปเตยฺโย ฯ ทิฏ ิธชาทีสุป เอเสว  นโย ฯ  อโวทาตาติ  
อปริสุทฺธา ฯ  สงฺกิลฏิาติ สย กิลิฏา ฯ สงฺกิเลสิกาติ  
ตปนียา ฯ   
        เทฺว  อานิสเส  ปสฺสตีติ  เทฺว  คุเณ  ทกฺขติ ฯ  ทิฏธมฺมิก ฺจ 
อานิสสนฺติ อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ปจฺจกฺขธมฺมานิสส ฺจ ฯ  
สมฺปรายิกนฺติ  ปรโลเก  ปตฺตพฺพ อานิสส ฺจ ฯ  ยทิฏ ิโก  
สตฺถา  โหตีติ สตฺถา ยถาลทฺธิโก ภวติ ฯ ตทิฏ ิกา สาวกา  
โหนฺตีติ  ตสฺส  วจน  สุณนฺตา  สาวกาป  ตถาลทฺธกิา  โหนฺติ ฯ   
สกฺกโรนฺตีติ สกฺการปฺปตฺต  กโรนฺติ ฯ ครุกโรนฺตีติ ครุการปฺปตฺต  
กโรนฺติ ฯ มาเนนฺตีติ มนสา ปยายนฺติ ฯ  ปูเชนฺตีติ   
จตุปจฺจยาภิหารปูชาย  ปเูชนฺติ ฯ  อปจิตึ  กโรนฺตีติ อปจิติปฺปตฺต  
กโรนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  จตฺตาโร  ปจฺจเย  สกฺกริตฺวา  อภิสงฺขเต  
ปณีตปฺปณีเต  กตฺวา  เทนติฺ โส สกกฺโต ฯ ยสฺมึ ครภุาว  
ปฏเปตฺวา เทนฺติ โส ครกุโต ฯ  ย  มนสา (๑) ปยายนฺติ โส 
มานิโต ฯ ยสฺส สพฺพมฺเปต กโรนฺติ โส ปูชโิต ฯ ยสฺส  อภิวาทน- 
# ๑. ส.ี มนลุสฺา ฯ  
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ปจฺจุปฏานอ ฺชลิกมฺมาทิวเสน  ปรมนิปจฺจการ  กโรนฺติ  โส  
อปจิโต ฯ เกจิ สกฺกโรนฺติ กาเยน ครุกโรนฺติ วาจาย มาเนนฺติ  
จิตฺเตน ปูเชนฺติ ลาเภนาติ วณฺณยนฺติ ฯ  อล  นาคตฺตาย  วาติ  
นาคราชภาวาย (๑) อล  ปริยตฺต ฯ  สุปณฺณตฺตาย  วาติ  สุปณฺณ- 
ราชภาวาย ฯ  ยกฺขตฺตาย  วาติ  ยกฺขเสนาปติภาวาย ฯ   
อสุรตฺตาย  วาติ  อสุรภาวาย ฯ  คนฺธพฺพตฺตาย  วาติ  คนฺธพฺพ- 
เทวฆเฏ นิพฺพตฺตภาวาย ฯ  มหาราชตฺตาย  วาติ  จตุนฺน  
มหาราชาน อ ฺตรภาวาย ฯ อินฺทตฺตาย วาติ สกฺกภาวาย ฯ   
พฺรหฺมตฺตาย  วาติ  พฺรหฺมกายิกาทีน อ ฺตรภาวาย ฯ เทวตฺตาย  
วาติ สมฺมุติเทวาทีน อ ฺตรภาวาย ฯ  สุทฺธิยาติ  ปริสุทฺธ- 
ภาวาย  อล  ปริยตฺต ฯ  วิสุทฺธิยาติ สพฺพมลรหิตอจฺจนฺต- 
ปริสุทฺธภาวาย ฯ ปริสุทฺธยิาติ สพฺพากาเรน ปริสุทฺธภาวาย ฯ   
ตตฺถ  ติรจฺฉานโยนิย  อาธิปจฺจตฺถ  (๒)  สุทฺธิยา ฯ  เทวโลเก   
อาธิปจฺจตฺถ วิสุทฺธิยา ฯ  พฺรหฺมโลเก  อาธิปจฺจตฺถ  ปริสุทฺธิยา ฯ  
จตุราสีติกปฺปสหสฺสานิ อติกฺกมิตฺวา  มุจฺจนตฺถ  มุตฺติยา ฯ  
อนฺตรายาภาเวน  วิมุจฺจนตฺถ (๓) วิมุตฺติยา ฯ สพฺพากาเรน  
มุตฺติยา  ปริมุตฺติยา ฯ  สุชฌฺนฺตีติ ตสฺมึ สมยนฺตเร (๔) ปพฺพชิต- 
ภาเวน สุทฺธึ ปาปุณนฺติ ฯ วิสุชฺฌนฺตีติ ปพฺพชฺช คเหตฺวา  
# ๑ ม. นาคภาวาย นาคราชภาวาย วา ฯ  ๒. สี. อาธิปจฺจ ฯ 
ม. อธิปจฺจตฺต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. มุจฺจนตฺถ ฯ  ๔. ม. สมเย ฯ  
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ปฏิปตฺติยา ยุตฺตภาเวน วิวิเธน สุชฺฌนฺติ ฯ  ปริสุชฌฺนฺตีติ  
นิปฺผตฺตึ ปาเปตฺวา สพฺพากาเรน สุชฺฌนฺติ ฯ มุจฺจนฺติ เตส  
สมยนฺตรธมฺเมน ฯ  วิมุจฺจนฺติ  เอตสฺส สตฺถุโน โอวาเทน ฯ 
ปริมุจฺจนฺติ เอตสฺส สตฺถุโน  อนุสาสเนน ฯ  สุชฺฌสิฺสามีติ  อาทโย  
อนาคตวเสน วุตฺตา ฯ อายตึ ผลปาฏิกงฺขีติ อนาคเต  วิปาก- 
ผลมากงฺขมาโน ฯ  อิท  ทฏิ ิคติกาน  อชฺฌาจิณฺณ (๑) ทิฏ ิคต หิ  
อิชฺฌมาน (๒) นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา นิปฺผาเทติ ฯ   
        อจฺจนฺตสนฺตีติ  อติอนฺตนิสฺสรณสนฺติ ฯ  ตทงฺคสนฺตีติ   
ปมชฺฌานาทิคุณงฺเคน นีวรณาทิอคุณงฺค  สเมตีติ  ฌาน  
ตทงฺคสนฺติ ฯ  สมฺมุติสนตีฺติ  สมาหารวเสน ทิฏ ิสนฺติ ฯ 
        ตา วิภาคโต ทสฺเสตุ กตมา อจฺจนฺตสนฺตีติอาทิมาห ฯ 
        อมต นิพฺพานนฺติ เอวมาทโย  เหฏา  วุตฺตตฺถาเยว ฯ  
ปมชฺฌาน  สมาปนฺนสฺส  นีวรณา สนตฺา โหนฺตีติ  เอวมาทโย   
อนฺโตอปฺปนาย  อติสยวเสน  วุตฺตา ฯ  
        อป  จ  สมฺมุติสนฺติ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา สนฺตีติ อิตรา (๓) 
เทฺว สนฺติโย ปฏิกฺขิปตฺวา สมฺมุติสนฺติเมว ทีเปติ ฯ กุปฺปสนฺตินฺติ  
วิปากชนกวเสน ปริวตฺตนวเสน จ กปฺปสนฺตึ ฯ (๕) ปกุปฺปสนฺตินฺติ  
วิเสเสน กุปฺปสนฺตึ ฯ  เอริตสนฺตินฺติ  กมฺปนสนฺตึ ฯ สเมริต- 
# ๑. ม. อิจฺฉามตฺติ ฯ  ๒. สี. อิจฺฉมาน ฯ  ๓. ม. อิตเร ฯ   
# ๔. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๕. ม. จลสนตึฺ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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สนฺตินฺติ วิเสเสน กุปฺปตสนฺตึ (๑) ฯ   จลิตสนฺตินฺติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  
ฆฏฏิตสนฺตินฺติ  ปฬิตสนฺตึ ฯ  สนฺตึ นสิฺสิโตติ  ทิฏ ิสงฺขาตสนฺตึ   
นิสฺสิโต ฯ  อสฺสิโตติ  อาสิโต  วิเสเสน นิสฺสิโต ฯ อลฺลโีนติ  
เอกีภูโต ฯ  เอว  นิสฺสิเต  ตาว  ฯ 
        ทฏิ ีนิเวสา  ฯเปฯ  อาทิยติจฺจ (๒)  ธมฺมนฺติ  ตตฺถ  
ทิฏ ีนิเวสาติ  อิทสจฺจาภินิเวสสงฺขาตานิ  ทิฏ ินิเวสนานิ ฯ  
น หิ สฺวาติวตฺตาติ สุเขน อติวตฺติตพฺพา น โหนฺติ ฯ ธมฺเมสุ 
นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตนฺติ ทฺวาสฏ ิทิฏ ิธมฺเมสุ  (๓)  ต ต สมุคฺคหิต  
อภินิวิฏธมฺม วินิจฺฉินิตฺวา ปวตฺตา ทิฏ ินิเวสา  น  หิ  สฺวาติวตฺตาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสุ นิรสฺสตี อาทิยติจฺจ 
ธมฺมนฺติ ยสฺมา น หิ สฺวาติวตฺตา ตสฺมา นโร เตสุเยว ทิฏ ินิเวสเนสุ  
อชสีลโคสีลกุกฺกุรสีลป ฺจาตปมรุปฺปปาตอุกฺกุฏิกปฺปธานกณฺฏกา- 
ปสฺสยาทิเภท สตฺถาร  ธมฺมกฺขาน  คณาทิเภท ฺจ  ต  ต   
ธมฺม  นิรสฺสติ  จ  อาทิยติ  จ ชหติ จ คณฺหาติ จ วนมกฺกโฏ วิย  
ต ต สาขนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  เอว  นิรสฺเสนฺโต  (๔)  อาทิยนฺโต  จ   
อนวฏ ิตจิตฺตตฺตา อสนฺเตหิป คุณโทเสหิ อตฺตโน  วา  ปรสฺส  วา 
ยสายส  อุปปฺาเทยฺย ฯ  
        ทุรติวตฺตาติ  อติกฺกมิตุ  ทุกฺขา ฯ ทุตฺตราติ  ทุอุตฺตรา ฯ  
# ๑. ม. กมฺปตสนฺตึ ฯ  ๒. ม. อาทิยตี จ ฯ  เอวมุปริป ฯ   
# ๓. ม. ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคเตสุ ฯ  ๔. ม. นิรสฺเสนฺโต จ ฯ  
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ทุปฺปตรา  ทสฺุสมติกฺกมา  ทุพฺพีนิวตฺตาติ  (๑)  อุปสคฺเคน วฑฺฒิตา ฯ   
นิจฺฉินิตฺวาติ  สสฺสตวเสน  นิจฺฉย  กตฺวา ฯ  วินิจฺฉินิตฺวาติ   
อตฺตวเสน นานาวิเธน  วินิจฺฉย  กตฺวา ฯ  วิจินิตฺวาติ  ปริเยสิตฺวา ฯ   
ปวิจินิตฺวาติ อตฺตนิเวเสน  (๒) สพฺพากาเรน ปริเยสิตฺวา ฯ  
นิจินิตฺวา วิจฺฉินิตฺวาติป ปาโ ฯ โอทิสสฺคฺคาโหติ  (๓) อวิเสเสตฺวา  (๔) 
คาโห ฯ วิลคฺคาโหติ โกฏาสวเสน คาโห วิลโส  ปฏิวิภชิตฺวาติ (๕) 
อาทีสุ วิย ฯ  วรคฺคาโหติ อุตฺตมคฺคาโห ฯ โกฏาสคฺคาโหติ  
อวยววเสน คาโห ฯ  อุจฺจยคฺคาโหติ  ราสิวเสน  คาโห ฯ   
สมุจฺจยคฺคาโหติ  โกฏาสวเสน  ราสิวเสน  จ  คาโห (๖)ฯ  อิท  
สจฺจนฺติ  อิทเมว  สภาว ฯ ตจฺฉนฺติ ตถภาว อวิปรีตสภาว ฯ  
ตถนฺติ วิปรณิามรหิต ฯ ภูตนฺติ วิชฺชมาน ฯ ยาถาวนฺติ  
ยถาสภาว ฯ อวิปรีตนฺติ น วิปรีต ฯ   
        นิรสฺสตีติ  นิอสฺสติ  วิกฺขิปติ ฯ  ปรวิจฺฉินฺทนาย วาติ ปเรหิ  
วิสฺสชฺชเนน ฯ (๗) อนภิสมฺภุณนฺโต  วาติ  อสมฺปาปุณนฺโต  วา  
อสกฺโกนฺโต  วา  วิสฺสชฺเชติ ฯ  ปโร วิจฺฉินฺทตีติ อ ฺโ  วิโยค   
กโรติ ฯ  นตฺเถตฺถาติ  นตฺถิ  เอตฺถ ฯ  สีล อนภิสมฺภุณนฺโตติ  
สีล  อสมฺปาเทนฺโต ฯ  สีล  นิรสฺสตีติ สีล วิสฺสชฺเชติ ฯ อิโต  
# ๑. ส.ี ม. ทพฺุพีนิวตฺตาติ ฯ  ๒. ม. อตฺตนิยวเสน ฯ   
# ๓. ส.ี โอธคฺิคาโหติ ฯ  ปาลิยมฺปน โอธิสคฺคาโหติ ปาโ ฯ 
# ๔. ม. อวธยิิตฺวา ฯ  ๕. ม. วิภชิตฺวาติ ฯ  ๖. ส.ี สมจฺุจยคฺคาโหติ  
วิเสน ราสิวเสน คาโห ฯ  ม. สมุจฺจยคฺคาโหติ วิเสเสน คาโห ฯ 
# ๗. ม. วิสฺสชฺชาปเนน ฯ  
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ปเรสุป เอเสว นโย ฯ   
        โย  ปนาย  สพฺพทิฏ ิคตาทิโทสธุนนาย  (๑) ป ฺาย   
สมนฺนาคตตฺตา  โธโน  ตสฺส  โธนสฺส  หิ  ฯเปฯ  อนูปโย  โส ฯ 
กึ  วุตฺต  โหติ  โธนธมฺมสมนฺนาคมา  โธนสฺส  ธุตสพฺพปาปสฺส   
อรหโต  กตฺถจิ  โลเก  เตสุ  เตสุ  ภเวสุ  สงฺกปฺปนา  ทิฏ ิ  นตฺถิ  
โส  ตสฺสา  ทิฏ ิยา  อภาวา  ยาย  จ  อตฺตนา  กต  ปาปกมฺม   
ปฏิจฺฉาเทนฺตา  ติตฺถิยา  มายาย  วา  มาเนน  วา  เอว  อคตึ   
คจฺฉนฺติ  ตมฺป  มาย ฺจ  มาน ฺจ  ปหาย  โธโน  ราคาทีน  โทสาน  
เกน  คจฺเฉยฺย  ทฏิธมฺเม  (๒) สมฺปราเย  วา  นริยาทีสุ  คติวิเสเสสุ  
สเกน (๓)  สงฺข  คจฺเฉยฺย  อนูปโย  โส  โส  หิ ตณฺหาทิฏ ิอุปยาน  
ทฺวินฺน อภาเวน อนูปโยติ ฯ   
        กึการณาติ  เกน  การเณน ฯ  โธนา  วุจฺจติ  ป ฺาติ   
โธนา  อิติ  กกึารณา  ป ฺา  กถิยติ (๔) ฯ  ตาย  ป ฺาย  กาย- 
ทุจฺจริตนฺติ  ตาย  วุตฺตปฺปการาย ป ฺาย กายโต  ปวตฺต  ทุฏ  (๕) 
กิเลสปูติกตฺตา  วา จริตนฺติ กายทุจฺจริต ฯ ธุต ฺจ โธต ฺจาติ  
กมฺปต ฺจ  โธวิต ฺจ ฯ  สนฺโธต ฺจาติ  สมฺมา  โธวิต ฺจ ฯ 
นิทฺโธต ฺจาติ  วิเสเสน สุฏ ุ นิทฺโธต ฺจ ฯ ราโค ธุโต จาติ 
อาทโย จตุนฺน มคฺคาน วเสน โยเชตพพฺา ฯ  สมฺมาทิฏ ิยา  
มิจฺฉาทิฏ ิ  ธุตา  จาติ  มคฺคสมฺปยุตฺตาย  สมฺมาทิฏ ิยา มิจฺฉาทิฏ ิ  
# ๑. ม. สพฺพทิฏ ิคตาทิโทสธุนนาย ฯ  ๒. ม. ทิฏธมฺเม ฯ 
# ๓. ม. เกน ฯ  ๔. ม. กถยีติ ฯ  ๕. ม. ทุฏ ฺ ฯ  
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กมฺปตา  จลิตา  โธวิตา ฯ สมฺมาสงฺกปฺปาทีสุ เอเสว นโย ฯ  
วุตฺตเ ฺหต สมฺมาทิฏ ิกสฺส  ภิกฺขเว  มจฺิฉาทิฏ ิ  นิชฺชิณฺณา  โหตีติ   
สุตฺต  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  สมฺมาาเณนาติ  มคฺคสมฺปยุตฺตาเณน   
ปจฺจเวกฺขณาเณน  วา ฯ  มิจฺฉาาณนฺติ  วิปรีตาณ  อยาถาวาณ  
ปาปกิริยาสุ  สุขุมจินฺตาวเสน  (๑)  ปาป กตฺวา  สุกต  
มยาติ  ปจฺจเวกฺขณากาเรน  จ  อุปฺปนฺโน  โมโห ฯ  สมฺมาวิมุตฺติยา  
มิจฺฉาวิมุตฺตีติ  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา  วิปรีตา  อยาถาววิมุตฺติเยว (๒) 
เจโตวิมุตฺติส ฺ ิตา ฯ         อรหา  อิเมหิ  โธนิเยหิ  ธมฺเมหีติ  ราคาทีหิ  
กิเลเสหิ  ทูเร   ิโต  อรหา  อิเมหิ  วุตฺตปฺปกาเรหิ  กเิลสโธวเนหิ (๓) 
ธมฺเมหิ อุเปโต โหติ ฯ         โธโนติ โธโน ปุคฺคโล เตเนว โส 
ธุตราโคติอาทโย อาห ฯ 
        มายา  วุจฺจติ ว ฺจนิกา จริยาติ ว ฺจนกิริย ว ฺจนกรณ  
อสฺสา อตฺถีติ ว ฺจนิกา จริยา ฯ  ตสฺส  ปฏิจฺฉาทนเหตูติ (๔) เตส  
ทุจฺจริตาน  อปฺปกาสนการณา ฯ ปาปก อิจฺฉ ปณิทหตีติ  
ลามิก (๕) ปตฺถน ปติฏาเปติ ฯ มา ม ช ฺาติ (๖) อิจฺฉตีติ มยฺห  
กต ปาป ปเร  มา  ชานึสูติ  ปจฺจาสึสติ ฯ  สงฺกปฺเปตีติ วิตกฺก  
อุปฺปาเทติ ฯ วาจ ภาสตีติ ชานเยว  ปณฺณตฺตึ  วีติกฺกมนฺโต   
# ๑. ม. อุปจินฺตาวเสน ฯ  ๒. ส.ี อยาถาววิมุตฺตสฺเสว สโต วิมุตฺติส ฺ ิตา ฯ 
# ๓. ม. กิเลสโธวเนหิ ฯ  ๔. ม. ตสฺส ฯ  ๕. ม. ลามก ฯ  ๖. ม. ช ฺาติ ฯ  
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ภิกฺขุ  ภาริย กโรติ ฯ อมฺหาก วีติกฺกมฏาน นาม  นตฺถีติ  อุปสนฺโต   
วิย  ภาสติ ฯ  กาเยน  ปรกกฺมตีติ มยา กต อิท ปาปกมฺม มา  
เกจิ  ชานึสูติ  กาเยน  วตฺต  กโรติ ฯ  วิชฺชมานโทสปฏิจฺฉาทนโต ฯ 
จกฺขุโมหนา (๑) มายา  อสฺสาติ  มายาวี  มายาวิโน ภาโว  
มายาวิตา ฯ กตฺวา ปาป ปุน ปฏิจฺฉาทนโต  อติจฺจ  อสฺสรติ  
เอตาย  สตฺโตติ  อจฺจสรา ฯ  กายวาจากิริยาหิ  อ ฺถา  
ทสฺสนโต  ว ฺเจตีติ  ว ฺจนา ฯ  เอตาย  สตฺตา  นิกโรนฺตีติ  
นิกติ  มิจฺฉา กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ นาห  เอว กโรมีติ ปาปาน  
วิกฺขิปนโต นิกิรณา ฯ นาห เอว กโรมีติ ปริวชฺชนโต ปริหรณา ฯ 
กายาทีหิ  สสรณโต  (๒)  คูหนา ฯ  สมนฺตภาเวน  (๓)  คูหนา  ปริคูหนา ฯ  
ติณปณฺเณหิ  วิย  คูถ  กายวจีกมฺเมหิ  ปาป ฉาเทตีติ  ฉาทนา ฯ  
สพฺพโต  ภาเคน  ฉาทนา  ปริจฺฉาทนา ฯ  น  อุตฺตานีกตฺวา  (๔)   
ทสฺเสตีติ  อนุตฺตานิกมฺม ฯ  น  ปากฏ  กตฺวา ทสฺเสตีติ อนาวิกมฺม ฯ  
สุฏ ุ ฉาทนา โวจฺฉาทนา ฯ  กตปฏิจฺฉาทนวเสน  ปุนป  ปาปสฺส  
กรณโต  ปาปกิริยา ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  กตปฏิจฺฉาทนลกฺขณา  
มายา  นาม  วุจฺจติ  ยาย  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ภสฺมปฏิจฺฉนฺโน   
วิย  องฺคาโร  อุทกปฏิจฺฉนฺโน วิย ขาณุ ปโลติกปลิเว ิต วิย จ  
สตฺถ โหติ ฯ   
# ๑. ม. จกฺขฺโมหนมายา ฯ  ๒. ม. สหรณโต ฯ  ๓. ม. สมภาเคน ฯ 
# ๔. ม. น วุตฺตานึ กตฺวา ฯ  
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        เอกวิเธน  มาโนติ  เอกปริจฺเฉเทน  เอกโกฏาเสน  มาโน ฯ  
ยา  จิตฺตสฺส  อุณฺณตีติ  ยา  จิตฺตสฺส  อพฺภุสฺสาปนา  อย  มาโนติ  
อตฺโถ ฯ  เอตฺถ ปุคฺคล อนามสิตฺวา นิพฺพตฺติตมาโนว วุตฺโต ฯ   
อตฺตุกฺกสนมาโนติ  อตฺตาน  อุปร ิ ปนมาโน ฯ  ปรวมฺภนมาโนติ   
ปเรส  (๑)  ลามกกรณมาโน ฯ อิเม เทวฺ มานา เยภุยฺเยน  
ตถา ปวตฺตาการวเสน วุตฺตา ฯ          เสยฺโยหมสฺมติี  มาโนติ  
ชาติอาทีนิ  นิสฺสาย  อหมสฺมิ เสยฺโยติ อุปฺปนฺโน มาโน  อสทิสมาโน ฯ   
สทิสมานาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวมิเมป  ตโย  มานา  ปุคฺคลวิเสส   
อนิสฺสาย  ตถา  ปวตฺตาการวเสน  วุตฺตา ฯ  เตสุ  เอเกโก  ติณฺณมฺป  
เสยฺยสทิสหีนาน  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตตฺถ เสยฺโยหมสฺมติี มาโน 
เสยฺยสฺเสว ยาถาวมาโน เสสาน  อยาถาวมาโน ฯ  สทิโสหมสฺมีติ  
มาโน  สทิสสฺเสว  ยาถาวมาโน เสสาน  อยาถาวมาโน ฯ  
มาโน หีนสฺเสว ยาถาวมาโน เสสาน อยาถาวมาโน ฯ   
จตุพฺพิเธน  มาโน  โลกธมฺมวเสน  วุตฺโต ฯ  ป ฺจวิเธน  มาโน   
ป ฺจกามคุณวเสน  วุตฺโต ฯ  ฉพฺพิเธน มาโน จกฺขฺวาทิ- 
สมฺปตฺติวเสน วุตฺโต ฯ ตตฺถ มาน ชเนตีติ มาน อุปฺปาเทติ ฯ   
สตฺตวิเธน  มานนิทฺเทเส  มาโนติ  อุณฺณโม ฯ  อติมาโนติ   
ชาติอาทีหิ  มยา  สทิโส  นตฺถีติ  อติกกฺมิตฺวา  ม ฺนวเสน 
อุปฺปนฺโน  มาโน ฯ  มานาติมาโนติ  อย ปุพฺเพ  มยา  สทิโส  
# ๑. ม. ปเร ฯ  
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อิทานิ  อห  เสฏโ  อย  หีนตโรติ  อุปฺปนฺโน  มาโน อย  ภาราติภาโร   
วิย  ปุริม  สทิสมาน  อุปาทาย  มานาติมาโน  นามาติ  ทสเสตุ   
มานาติมาโนติ  อาห ฯ   
        โอมาโนติ  หีนมาโน ฯ  โย  หีโนหมสฺมีติ  มาโน  นาม  วุตฺโต 
อย  โอมาโน  นาม ฯ   อป  เจตฺถ  ตฺว  ชาติมา กากชาติ วิย เต 
ชาติ  ตฺว  โคตฺตวา  จณฺฑาลโคตฺต  วิย  เต  โคตฺต ฯ  ตุยฺห  สโร  อตฺถิ  
กากสโร วิย เต สโรติ เอว อตฺตาน เหฏา กตฺวา ปวตฺตนวเสน 
อย โอมาโนติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อธิมาโนติ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  อปฺปตฺวา  ปตฺตส ฺ ิสฺส  จตูหิ  
มคฺเคหิ กตฺตพฺพกิจฺเจ  อกเตเยว กตส ฺ ิสฺส จตุสจฺจธมฺเม  
อนธิคเต อธิคตส ฺ ิสฺส อรหตฺเต อสจฺฉิกเต  สจฺฉิกตส ฺ ิสฺส  
อุปฺปนฺโน  อธิคตมาโน  อธิมาโน  นาม ฯ   อยมฺปน  กสฺส อุปฺปชชฺติ  
กสฺส  น  อุปปฺชฺชตีติ  อรยิสาวกสฺส  ตาว  น  อุปปฺชฺชติ ฯ   
โส  ห ิมคฺคผลนิพฺพานปหีนกิเลสาวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขเณน 
ส ฺชาตโสมนสฺโส  อริยคุณปฏิเวเธ  นิกฺกงฺโข  ตสฺมา  โสตาปนฺนาทีน  
อห สกทาคามีติอาทิวเสน มาโน น  อุปฺปชฺชติ  ทุสสฺีลสฺส [๑] 
น  อุปฺปชชฺติ ฯ  โส  หิ  อริยคุณาธิคเม  นิราโสว ฯ สีลวโตป   
ปริจฺจตฺตกมฺมฏานสฺส  นิทฺทารามตาทิมนุยุตฺตสฺส  น  อุปฺปชชฺติ ฯ 
ปริสุทฺธสีลสสฺ  ปน  กมฺมฏาเน  อปฺปมตฺตสฺส นามรูป  
# ๑. เอตฺถนตฺเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  
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ววตฺถเปตฺวา ปจฺจยปริคฺคเหน วิติณฺณกงฺขสฺส  ติลกขฺณ  อาโรเปตฺวา  
สงฺขาเร  สมมฺสนฺตสฺส  อารทฺธวิปสฺสกสฺส อุปฺปชชฺติ  อุปฺปนฺเน   
จ  สุทฺธสมถลาภี  สุทฺธวิปสฺสนาลาภี  วา  อนฺตรา  เปติ ฯ โส (๑) 
หิ  ทสป  วีสติมฺป  ตึสมปฺ  วสฺสานิ  (๑)  กิเลสสมุทาจาร  อปสฺสนฺโต  อห  
โสตาปนฺโนติ  วา  สกทาคามีติ  วา  อนาคามีติ  วา ม ฺติ ฯ 
สมถวิปสฺสนาลาภี  ปน  อรหตฺเตเยว  เปติ ฯ  ตสฺส  หิ  สมาธิพเลน  
กิเลสา วิกฺขมฺภิตา วิปสฺสนาพเลน  สงฺขารา  สุปริคฺคหิตา   
ตสฺมา  สฏ ิมฺป วสฺสานิ  อสีติมฺป วสฺสานิ วสฺสสตมฺป  
กิเลสา  น  สมุทาจรนฺติ  ขีณาสวสฺเสว  จิตฺตาจาโร (๒) โหติ ฯ  
โส เอว  ทีฆรตฺต กิเลสสมุทาจาร อปสฺสนฺโต อนฺตรา 
อฏตฺวาว อรหา อหนฺติ ม ฺติ ฯ   
        อสฺมิมาโนติ  รูเป  อสฺมีติอาทินา  นเยน  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  
อห  รูปาทโยติ อุปฺปนฺโน  มาโน ฯ  มิจฺฉามาโนติ  ปาปเกหิ   
กมฺมายตนสิปฺปายตนวิชฺชาฏานสุตปฏิภานสีลพฺพเตหิ  ปาปกาย 
จ ทิฏ ิยา อุปฺปนฺโน มาโน ฯ ตตฺถ ปาปก กมฺมายตน นาม  
เกวฏฏมจฺฉพนฺธเนสาทาน  กมฺม ฯ  ปาปก สิปฺปายตน นาม 
มจฺฉชาลขิปกุมีนกรเณสุเจว ปาสโอฑฺฑนสูลาโรปนาทีสุ  จ  เฉกตา ฯ  
ปาปก  วิชชฺาฏาน  นาม  ยา  กาจิ  ปรปูฆาตวิชฺชา ฯ  ปาปก   
# ๑. ม. โส ห ิทสป วสฺสานิ วีสมฺป วสฺสานิ ตึสมฺป วสฺสานิ อสีติป 
วสฺสานิ ฯ  ๒. สี. จิตฺตวาโร ฯ  ม. จิตฺตาจาโร ฯ  
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สุต  นาม ภารตยุทฺธสีตาหรณาทิปฏิสยุตฺต ฯ ปาปก ปฏิภาน  
นาม  ทุพฺภาสิตยุตฺต  กาพฺพนาฏกวินฺทุมฺพนาทิ (๑) ปฏิภาณ ฯ 
ปาปก สีล นาม อชสีล โคสีล ฯ  วตมฺป  อชวตโควตเมว ฯ 
ปาปกา  ทิฏ ิ  ปน ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคเตสุ ยา กาจิ ทิฏ ิ ฯ อฏวิธมาโน 
อุตฺตานตฺโถเยว ฯ   
        นววิเธนมานนิทฺเทเส  ฯ  เสยฺยสสฺ  เสยฺโยหมสฺมีติ 
อาทโย  นว  มานา  ปุคฺคล  นิสฺสาย  วุตฺตา ฯ  เอตฺถ  ปน  เสยฺยสสฺ  
เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน  ราชูน ฺเจว  ปพฺพชิตาน ฺจ  อุปฺปชชฺติ ฯ   
ราชา  หิ  รฏเน  วา  ธนวาหเนหิ  วา  โก  มยา  สทโิส  อตฺถีติ  เอต   
มาน  กโรติ ฯ  ปพฺพชโิตป  สลีธุตงฺคาทีหิ  โก มยา สทิโส อตฺถติี  
เอต มาน กโรติ ฯ  เสยฺยสฺส  สทิโสหมสฺมีติ  มาโนป  เอเตสเยว   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ราชา  หิ รฏเน วา  ธนวาหเนหิ  วา  อ ฺราชูหิ   
สทฺธึ  มยฺห  กินฺนานากรณนฺติ  เอต  มาน กโรติ ฯ  ปพฺพชโิตป   
สีลธุตงฺคาทีหิ  อ ฺเน  ภิกฺขุนา  มยฺห  กินฺนานากรณนฺติ เอต  
มาน กโรติ ฯ  เสยฺยสฺส  หโีนหมสฺมีติ  มาโนป  เอเตสเยว   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ยสฺส  ห ิ ร ฺโ รฏ  วา  ธนวาหนาทีนิ  วา 
นาติสมฺปนฺนานิ  โหนฺติ  โส  มยฺห  ราชาติ  โวหารสุขมตฺตกเมว  
กึ  ราชา  นาม  อหนฺติ  เอต  มาน  กโรติ ฯ  ปพฺพชโิตป  อปฺป- 
ลาภสกฺกาโร  อห  ธมฺมกถิโก  พหุสฺสโุต  มหาเถโรติ  กถามตฺตเมว   
# ๑. ส.ี วิลมพฺนาฏกาทิ ฯ  ม. กปฺปนาฏกวิลปฺปนาทิ ฯ  
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กึธมฺมกถิโก  นามาห  กึพหุสฺสุโต  นามาห  กึมหาเถโร  นามาห  ยสฺส  เม   
ลาภสกฺกาโร นตฺถีติ เอต มาน กโรติ ฯ สทิสสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ   
มานาทโย  อมจฺจาทีน  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อมจฺโจ (๑) หิ รฏ ิโย  วา   
โภคยานวาหนาทีหิ  วา (๒) โก  มยา  สทิโส  อ ฺโ ราชปุริโส อตฺถีติ   
วา  มยฺห  อ ฺเหิ  สทฺธึ  กินฺนานากรณนฺติ  วา  อมจฺโจติ  นามเมว  
มยฺห ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป เม นตฺถิ กึ อมจฺโจ นามาหนฺติ วา เอเต  
มาเน กโรติ ฯ  หีนสฺส  เสยฺโยหมสฺมติี  มานาทโย  ทาสาทีน  
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ทาโส  หิ มาติโต  วา  ปติโต  วา  โก  มยา  สทิโส  
อ ฺโ  ทาโส  นาม  อตฺถิ  อ ฺเ  ชีวิตุ  อสกฺโกนฺตา  กุจฺฉิเหตุ   
ทาสา  นาม ชาตา อหมฺปน ปเวณิอาคตตฺตา เสยฺโยติ วา 
ปเวณิอาคตภาเวน  อุภโตสุทฺธิกทาสตฺเตน  อสุกทาเสน  นาม  
สทฺธึ  ก ึ มยหฺ  นานากรณนฺติ  วา  กจฺุฉิวเสนาห  ทาสพฺย  อุปคโต 
มาตาปตุโกฏยิา  ปน  เม  ทาสฏาน  นตฺถิ  ก ึ ทาโส  นามาหนฺติ  วา 
เอเต  มาเน  กโรติ ฯ  ยถา  จ  ทาโส เอว ปุกฺกุสจณฺฑาลาทโยป 
เอเต มาเน กโรนฺติเยว  เอตฺถ  จ  เสยฺยสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ   
อุปฺปนฺนมาโนว  ยาถาวมาโน  อิตเร  เทฺว  อยาถาวมานา ฯ  
ตถา  สทิสสสฺ  สทิโสหมสฺมิ (๓) หีนสฺส  หีโนหมสฺมีติ  อุปฺปนนฺมาโนว  
ยาถาวมาโน  อิตเร  เทฺว  อยาถาวมานา ฯ  ตตฺถ  ยาถาว- 
มานา  อรหตฺตมคฺควชฺฌา อยาถาวมานา โสตาปตฺติมคฺค- 
# ๑. ม. อมจฺโจ วา หิ รฏ ิโย วา ฯ  ๒. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม. สทิโสหมสฺมีติ ฯ  
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วชฺฌา ฯ  เอตฺถ [๑] จ  เสยยฺสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน  อุตฺตมสฺส 
อุตฺตมฏเน  อห เสยฺโยติ  เอว  อุปฺปนฺนมาโน เสยฺยสฺส  
สทิโสหมสฺมีติ มาโน อุตฺตมสฺส สมฏเน อห  สทิโสติ  เอว   
อุปฺปนฺนมาโน ฯ  เสยฺยสฺส  หีโนหมสฺมีติ  มาโน  อุตฺตมสฺส  
ลามกฏเน  อห  หีโนติ  เอว  อุปฺปนฺนมาโน ฯ  เอว  เสยฺยมาโน  
สทิสมาโน  หีนมาโนติ  อิเม  ตโย มานา เสยฺยสฺส อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
สทิสสฺสาป อห เสยฺโย สทิโส หีโนติ  ตโย  มานา   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  หีนสฺสาป  อห  หีโน  สทิโส  เสยฺโยติ  ตโย  
มานา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        ทสวิธมานนิทฺเทเส  อิเธกจฺโจ  มาน  ชเนตีติ  เอกจฺโจ  
ปุคฺคโล  มาน  ชนยติ ฯ  ชาติยา  วาติ  ขตฺติยภาวาทิชาติสมฺปตฺติยา  
วา ฯ  โคตฺเตน  วาติ  โคตมโคตฺตาทินา  อุกฺกฏโคตฺเตน  วา ฯ 
โกลปุตฺติเยน  วาติ  มหากลุภาเวน วา ฯ วณฺณโปกขฺรตาย วาติ   
วณฺณสมฺปนฺนสรีรตาย  วา ฯ  สรรี  หิ  โปกฺขรนฺติ  วุจฺจติ ตสฺส  
วณฺณสมฺปตฺติยา อภิรูปภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ  ธเนน  วาติ  
ธนสมฺปนฺนภาเวน  วา  มยฺห  นิธานคตสฺส  ธนสฺส  ปมาณ   
นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  อชฺเฌเนน  วาติ  อชฌฺายนวเสน  วา ฯ  
กมฺมายตเนน  วาติ  อวเสสา  สตฺตา  ฉินฺนปกฺขกากสทิสา  อหมฺปน   
มหิทฺธิโก  มหานุภาโวติ  วา  อห  ย  ย  กมฺม  กโรมิ  ต  ต  อิชฺฌตีติ  (๒)  
วา เอวมาทินยปฺปวตฺเตน กมฺมายตเนน  วา ฯ  สิปฺปายตเนน  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. สมชิฺฌตีติ ฯ  
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วาติ  อวเสสา  สตฺตา  นิสิปฺปา  อห  สปิฺปวาติ  เอวมาทินยปฺปวตฺเตน   
สิปฺปายตเนน  วา ฯ  วิชชฺาฏาเนน (๑) วาติ  อิท เหฏา   
วุตฺตนยเมว ฯ  สุเตน  วาติ อวเสสา สตฺตา อปฺปสฺสุตา อหมฺปน  
พหุสฺสุโตติ เอวมาทิสุเตน  วา ฯ  ปฏภิาเนน  วาติ  อวเสสา  
สตฺตา  อปฺปฏิภานา  มยฺห  ปน  ปฏิภานปฺปมาณ  นตฺถีติ   
เอวมาทิปฏิภาเนน  วา ฯ  อ ฺตร ฺตเรน  วา  วตฺถุนาติ  อวุตฺเตน  
อ ฺเน  วตฺถุนา  วา ฯ  โย  เอวรูโป  มาโนติ  มานกรณวเสน  มาโน ฯ   
ม ฺนา  ม ฺ ิตตฺตนฺติ  อาการภาวนิทฺเทโส ฯ  อุสฺสิตฏเน  
อุณฺณติ ฯ ยสฺสุปฺปชฺชติ ต  ปุคฺคล  อุณฺณาเมติ  อุกฺขิปตฺวา  เปตีติ   
อุณฺณโม ฯ   (๒) สมุสฺสิตฏเน ธโช ฯ อุกฺขิปนฏเน  จิตฺต  
สมฺปคฺคณฺหาตีติ  สมฺปคฺคาโห ฯ  เกตุ  วุจฺจติ พหูสุ ธเชสุ  
อจฺจุคฺคตทฺธโช ฯ  มาโนป  ปุนปฺปุน อุปฺปชฺชมาโน อปราปเร 
อุปาทาย อจฺจุคฺคตฏเน เกตุ  วิยาติ  เกตุ  ต  เกตุ  อิจฺฉตีติ   
เกตุกมฺย  ตสสฺ ภาโว เกตุกมฺยตา ฯ สา ปน  จิตฺตสฺส  น   
อตฺตโน ฯ  เตน  วุตฺต เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺสาติ ฯ มานสมฺปยุตฺต  
หิ  จิตฺต  เกตุ  อิจฺฉติ  ตสฺส  ภาโว เกตุสงฺขาโต มาโนติ ฯ 
        โธโน มาย ฺจ มาน ฺจ ปหาย  ปชหิตฺวา  โย  โส  โธโน อรหา  
เหฏา วุตฺตนเยน วิโนทนพฺยนฺติกรณาทิวเสน  กิเลเส  
ปชหิตฺวา  ิโต โส เกน ราคาทินา กิเลเสน ปน (๓) คจฺเฉยฺย ฯ   
# ๑. ม. วิชฺชาฏาเนน ฯ  ๒. ม. อุนฺนาโม ฯ  ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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เนรยิโกติ  วาติ  นิรเย  นพฺิพตฺตกสตฺโตติ  วา ฯ ติรจฺฉาน- 
โยนิยาทีสุป เอเสว นโย ฯ  โส  เหตุ  นตฺถีติ  เยน  ชนกเหตุนา  
คติยาทีสุ  นิพฺพตฺเตยฺย  โส  เหตุ  นตฺถ ิฯ  ปจฺจโยติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ   
การณนฺติ  าน ฯ  การณ  หิ ตทายตฺตวุตฺติตาย อตฺตโน  ผลสฺส   
านนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  เยน  เหตุนา  เยน  ปจฺจเยน  คติยาทีสุ   
นิพฺพตฺเตยฺย ต การณ นตฺถิ ฯ   
        โย  ปน  เนส  ทฺวินฺน  อุปยาน  ภาเวน  อุปโย  โหติ  โส  
อุปโย  ห ิฯเปฯ ทิฏ ิมิเธว สพฺพนฺติ ฯ ตตฺถ อุปโยติ ตณฺหา- 
ทิฏ ินิสฺสิโต ฯ ธมฺเมสุ อุเปติ วาทนฺติ  รตฺโตติ  วา  ทุฏโติ  วา  
เอว  เตสุ  เตสุ  ธมฺเมสุ อุเปติ วาท ฯ อนูปย  เกน  กถ  วเทยฺยาติ  
ตณฺหาทิฏ ิปฺปหาเนน  ปน  อนูปย  ขีณาสว  เกน ราเคน  วา  
โทเสน  วา  กถ  รตฺโตติ  วา  ทุฏโติ  วา  วเทยฺย ฯ  เอว�   อนูปวชฺโชว  ฯ 
โส  กึ  ติตฺถิยา  วิย กตปฏจฺิฉาทโก ภวิสฺสตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
อตฺต (๑) นิรตฺต น  หิ  ตสฺส อตฺถีติ ตสฺส หิ อตฺตทิฏ ิ  
วา นตฺถิ คหณมุ ฺจน  วาป  อตฺตนิรตฺตส ฺ ิต  นตฺถิ ฯ  กึการณา   
นตฺถีติ  เจ  อโธสิ  โส ทฏิ ิมิเธว  สพฺพนฺติ  ยสฺมา  โส  อิเธว   
อตฺตภาเว  าณมฺพุนา  สพฺพ ทิฏ ิคต อโธสิ  ปชหิ  วิโนเทสีติ  
อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นิฏาเปสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา อตฺตมโน  
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปกฺกามีติ ฯ   
# ๑. ม. อตฺตา นิรตฺตา ฯ  
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        รตฺโตติ  วาติ  ราเคน  รตฺโต (๑) วา ฯ  ทฏุโติ  วาติ  อาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  เต  อภิสงฺขารา  อปฺปหีนาติ  เย  ปุ ฺาปุ ฺ- 
อเน ฺชาภิสงฺขารา  เต  อปฺปหีนา ฯ อภิสงฺขาราน  อปฺปหีนตฺตาติ  
เตส วุตฺตปฺปการาน กมฺมาภิสงฺขาราน อปฺปหีนภาเวน ฯ  
คติยา วาท อุเปตีติ ป ฺจนฺน คตีน อ ฺตราย กถน อุปคจฺฉติ ฯ  
เตเนวาห เนรยิโกติ (๒) วา  วาท อุเปติ อุปคจฺฉตีติ ฯ  
        วเทยฺยาติ กเถยฺย ฯ คหิต (๓) นตฺถติี คเหตพฺพ นตฺถิ ฯ  
มุ ฺจิตพฺพ นตฺถีติ มุ ฺจิตฺวา  ิตตฺตา โมเจตพฺพ นตฺถิ ฯ   
ยสฺสตฺถิ  คหิตนฺติ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  อห  มมาติ  คหิต  อตฺถิ ฯ   
ตสฺสตฺถิ มุ ฺจิตพฺพนฺติ  ตสฺส  ปุคฺคลสสฺ  โมเจตพฺพ  อตฺถ ิฯ 
อุปริ  ปทานิ  ปริวตฺเตตฺวา โยเชตพฺพานิ ฯ  คหณมุ ฺจนา  
สมติกฺกนฺโตติ  คหณโมจนา  อรหา  อติกฺกนฺโต ฯ  วุฑฺฒิปริหานึ 
วีติวตฺโตติ วุฑฺฒิ ฺจ (๔) ปริหานิ ฺจ  อติกฺกมิตฺวา  ปวตฺโต ฯ   
โส วุฏวาโสติ  อาทึ  กตฺวา  าณคฺคินา  ทฑฺฒานีติ  ปรโิยสาน   
เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ อโธสีติ กนฺเตสิ ฯ (๕) ธุน ิสนฺธุนิ  
นิทฺธุนีติ อุปสคฺเคน ปท วฑฺฒิตนฺติ (๖) ฯ   
                ทฏุฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        ตติย ฯ   
# ๑. ม. รตฺโตติ วา ฯ  ๒. ม. เตเนวาห เนรยิโก วา ฯ เป ฯ วาท อุเปสิ 
อุปคจฺฉตีติ ฯ  ๓. ม. ปติต ฯ  ๔. ม. วฑฺฒิ ฺจ ฯ  ๕. ส. อโธปติ กมฺเปสิ ฯ 
# ๖. ม. วฑฺฒิต ฯ  
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                         สุทฺธฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        จตุตฺเถ  สุทฺธฏเก  ปมคาถาย  (๑)  ตาวตฺโถ  ฯ 
น ภิกฺขเว เอวรูเปน  ทสสฺเนน  สุทฺธิ  โหติ  อป  จ  โข  กิเลส- 
มลีนตฺตา  อสุทฺธ กิเลสโรคาน อธิคมา สโรคเมว  จนฺทาภ   
พฺราหฺมณ  (๒)  อ ฺ  วา  เอวรูป  ทสิฺวา  ทิฏ ิคติโก พาโล  
อภิชานาติ  ปสฺสามิ  สุทธฺ  ปรม  อาโรคฺย  (๓)  เตน จ ทิฏ ิสงฺขาเตน 
ทสฺสเนน สสุทฺธิ  นรสฺส  โหตีติ  โส  เอว  อภิชานนฺโต  
ต  ทสฺสน  ปรมนฺติ  ตฺวา ตสฺมึ  ทสฺสเน  สุทฺธานุปสฺสี  สมาโน  
ต  ทสฺสน  มคฺคาณนฺติ  ปจฺเจติ ฯ ตมฺปน มคฺคาณ น  
โหติ ฯ   
        ปรม  อาโรคฺย  ปตฺตนฺติ  อุตฺตม  นิพฺยาธึ  ปาปุณิตฺวา  ิต ฯ  
ตาณปฺปตฺตนฺติ ตถา  ปาลนปฺปตฺต ฯ  เลณปฺปตฺตนฺติ   
นิลียนปฺปตฺต ฯ  สรณปฺปตฺตนฺติ  ปติฏาปตฺต ทุกฺขนาสน  วา  
ปตฺต ฯ  อภยปฺปตฺตนฺติ  นิพฺภยภาวปฺปตฺต ฯ  อจฺจุตปฺปตฺตนฺติ  
นิจฺจภาวปฺปตฺต ฯ  (๔)  อมตปฺปตฺตนฺติ  อมต มหานิพฺพาน ปตฺต ฯ  
นิพฺพานปฺปตฺตนฺติ วานวิรหิตปฺปตฺต ฯ  อภิชานนโฺตติ  วิเสเสน  
ชานนฺโต ฯ อาชานนฺโตติ อตฺถ ชานมาโน ฯ (๕) วิชานนฺโตติ   
# ๑. ม. ปมคาถาย ฯ  ๒. สี. จนฺท อาภพฺพนิก ฯ  ๓. ม. อโรค ฯ 
# ๔. สี. ม. นจฺิจลภาวปฺปตฺต ฯ  ๕. ม. อาชานมาโน ฯ  
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อเนกวิเธน  ชานมาโน ฯ  ปฏิวิชานนฺโตติ  ต  ต  ปฏิจฺจ  วิชาน- 
มาโน ฯ ปฏวิิชฺฌนฺโตติ หทเย กุรุมาโน ฯ  จกฺขุวิ ฺาเณน 
รูปทสฺสนนฺติ  (๑)  จกฺขุวิ ฺาเณน  รูปสฺส  ทสฺสน ฯ  าณนฺติ  
ปจฺเจตีติ  ป ฺา  อิติ  สทฺทหติ ฯ  มคฺโคติ  ปจฺเจตีติ อุปาโยติ  
สทฺทหติ ฯ ปโถติ ส ฺจาโร ฯ นยีานนฺติ คเหตฺวา ยาน (๒) ฯ 
นิยฺยานนฺติ วา ปาโ ฯ   
        ทฏิเน  เจ  สุทฺธีติ  ทุติยคาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ เตน รูปทสฺสน- 
สงฺขาเตน  ทิฏเน  ยทิ  กเิลสสุทฺธิ  นรสฺส  โหติ  เตน  วา  าเณน  
โส ยท ิชาติอาทิทุกฺข ปชหาติ  เอว  สนฺเต  อริยมคฺคโต  อ ฺเน  
อสุทฺธิมคฺเคเนว  โส  สชุฌฺติ  ราคาทิอุปธีหิ  สอุปธโิกเอว จ (๓) สมาโน  
สุชฺฌตีติ  วตฺตพฺพต  อาปนฺโน โหติ  น  จ  เอววิโธ  สชฺุฌติ ยสมฺา  (๔) 
ทิฏ ี  ห ิ น  ปาว ตถา วทาน (๕) ทิฏ ิเยว  มิจฺฉาทิฏ ิโก  อยนฺติ  กเถติ  
ทิฏ ิยา  อนุรปู  สสฺสโต โลโกติ  อาทินา (๖) ปน (๗)  ตถา ตถา วทตีติ ฯ   
        ราเคน  สห  วตฺตตีติ  สราโค  ราควาติ  อตฺโถ ฯ  สโทโสติ 
อาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        น  พฺราหฺมโณติ  ตติยคาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ  โย  ปน   
พาหิตปาปตฺตา (๘) พฺราหฺมโณ  โหติ  โส  มคฺเคน  อธิคตาสวกฺขโย 
ขีณาสวพฺราหฺมโณ  อริยมคฺคาณโต  อ ฺเน อภิมงฺคลสมฺมต- 
# ๑. ม. จกฺขุวิ ฺาน รูปทสฺสเนนาติ ฯ  ๒. ม. ยาตีติ นียาน ฯ 
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. ตสฺมา ฯ  ๕. ม. สานนฺติ นตฺถิ ฯ 
# ๖. ม. นเยน ฯ  ๗. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๘. ม. พาหิตปาปตฺตา ฯ  
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รูปสงฺขาเต ทิฏเ  ตถาวิธสทฺทสงฺขาเต สุเต อวีติกฺกมสงฺขาเต  
สีเล  หตฺถิวตาภิเภเท  วตฺเต (๑) ปวีอาทิเภเท  มุเต  จ  อุปฺปนฺเนน 
มิจฺฉาาเณน  สุทฺธ ึ น  อาหาติ ฯ  ขีณาสวพฺราหฺมณสฺส (๒)  
วณฺณภณนาย วุตฺต ฯ โส หิ เตธาตุกปุ ฺเ สพฺพสฺมึ  จ  ปาเป  
อนูปลิตฺโต  กสฺมา (๓) ปหีนตฺตา  ตสฺส  อตฺตทิฏ ิยา ยสฺส  กสฺสจิ  วา   
คหณสฺส  ปหีนตฺตา  อตฺต ฺชโห  ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน อกรณโต   
นยิธ  ปกุพฺพมาโนติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  น  เอว  ปสสนฺโต  อาห ฯ   
สพฺพสฺเสว  จสฺส  ปุริมปเทน สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  ปุ ฺเ  จ   
ปาเป  จ  อนูปลิตฺโต  อตฺต ฺชโห  นยธิ  ปกุพฺพมาโน  น  
พฺราหฺมโณ  อ ฺโต  สุทฺธิมาหาติ ฯ นาติ ปฏิกฺเขโปติ น  
อิติ ปฏิเสโธ ฯ   
        พาเหตฺวา  สพฺพปาปกานีติ คาถายตฺโถ โย จตุตฺถมคฺเคน  
พาเหตฺวา สพฺพปาปกานิ  ทฏิ ินิฏ ิตตฺตา  (๔)   ิตตฺโต  (อิจฺเจว 
วุตฺต  โหติ )  พาหิตปาปตฺตา  เอว จ  วิมโล  วิมลภาว  พฺรหฺมภาว   
เสฏภาว  ปตฺโต  ปฏินิสสฺฏสมาธิวิกฺเขปกรกิเลสมเลน   
มคฺคผลสมาธินา  (๕)  สาธุสมาหิโต  สสารเหตุสมติกฺกเมน 
สสารมติจฺจ  ปรินิฏ ิตกิจฺจตาย เกวลีติ จ ตณฺหาทิฏ ิอนิสฺสิตตฺตา  
อนิสฺสิโตติ จ โลกธมฺเมหิ นิพฺพิการตฺตา ตาทีติ จ ปวุจฺจติ ฯ เอว  
ถุติรโห ส พฺรหฺมา โส พฺราหฺมโณติ ฯ   
# ๑. ม. วเต ฯ  ๒. ม. เสสมสฺส พฺราหฺมณสฺส ฯ  ๓. ม. ตสฺส ฯ 
# ๕. ม. ทฏิ ินิฏ ิตตฺตาติ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. อคฺคมคฺคผลสมาธินา ฯ  
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        อ ฺตฺร  สติปฏาเนหีติ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  มุ ฺจิตฺวา ฯ  
สมฺมปฺปธานาทีสุป เอเสว นโย ฯ  สนฺเตเก  สมณพฺราหฺมณาติ  
เอกจฺเจ โลกสงฺเกเตน สมณพฺราหฺมณาติ ลทฺธโวหารา  สวิชฺชนติฺ ฯ  
ทิฏสุทฺธิกาติ  ทิฏเน  สทฺุธึ  อิจฺฉมานา ฯ เต เอกจฺจาน รูปาน  
ทสฺสนนฺติ  เอเต  ทิฏสุทฺธิกา เอเตส รูปารมฺมณาน โอโลกน ฯ  
มงฺคล ปจฺเจนฺตีติ อิทฺธิการณ  (๑)  วุฑฺฒิการณ  สพฺพสมฺปตฺติการณ   
ปติฏาเปนฺติ ฯ  (๒)  อมงฺคล ปจฺเจนฺตีติ  อนิทฺธิการณ  (๓) น 
วุฑฺฒิการณ น สพฺพสมฺปตฺติการณ ปติฏาเปนฺติ ฯ เต  กาลโต  
วุฏหิตฺวาติ  เต  (๔)  ทิฏาทิมงฺคลิกา  ปุเรตรเมว  อุฏหิตฺวา ฯ  
อภิมงฺคลคตานีติ  วิเสเสน  วุฑฺฒิการณ  คตานิ ฯ  รูปานิ   
ปสฺสนฺตีติ  นานาวิธานิ รูปารมฺมณานิ  ทกฺขนฺติ ฯ  วาตสกุณนฺติ  (๕)  
เอวนามก ฯ  ปุสฺสเวฬุวลฏ ินฺติ ปุสฺสนกฺขตฺเตน  อุปฺปนฺน   
ตรุณเวฬุวลฏ ึ ฯ  คพฺภินิตฺถินฺติ  สคพฺภ  อิตฺถึ ฯ กุมารก   
ขนฺเธ  อาโรเปตฺวา  คจฺฉนฺตนฺติ  ตรุณทารก อเส อุสฺสาเปตฺวา (๖) 
คจฺฉมาน ฯ ปุณฺณฆฏนฺติ  อุทกปุณฺณฆฏ ฯ  โรหิตมจฺฉนฺติ   
รตฺตโรหิตมจฺฉ ฯ  อาช ฺรถนฺติ สินธฺวยุตฺต รถ ฯ อุสภนฺติ  
มงฺคลอุสภ ฯ โคกปลนฺติ กปลคาวึ ฯ  ปลาลปุ ฺชนติฺ   
ถุสราสึ ฯ  (๗)  ตกฺกฆฏนฺติ  โคตกฺกาทิปูริตจาฏึ ฯ  ริตฺตฆฏนฺติ  
# ๑. ส.ี ม. อิฏการณ ฯ  ๒. สี. ปฏิจฺฉาเปนฺติ ฯ  ๓. สี. อนิฏการณ ฯ 
# ๔. ม. เอเต ฯ  ๕. ม. จาปสกุฏณฺติ ฯ  จาตสกุณสฺติ ฯ  
# ๖. ม. อุสฺสานเปตฺวา ฯ  ๗. ส.ี พุลราสี ฯ  
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ตุจฺฉฆฏ ฯ  นฏนฺติ  นฏนาฏกาทึ (๑) ฯ  ธุตฺตกิริยนฺติ  เอเก ฯ 
นคฺคสมณกนฺติ นิจฺโจฬสมณ (๒) ฯ  ขรนฺติ  คทฺรภ ฯ ขรยานนฺติ  
คทฺรภยุตฺต วยฺหาทิก ฯ เอกยุตฺตยานนฺติ เอเกน วาหเนน  
ส ฺ ุตฺต  ยาน ฯ  กาณนฺติ  เอกกฺขิอุภยกฺขิกาณ ฯ  กุณินฺติ   
หตฺถกุณึ ฯ  ข ฺชนฺติ ข ฺชปาท  ติริยคตปาท ฯ  ปกขฺหตนฺติ  
ปสปฺป ฯ ชณฺิณกนฺติ ชราชิณฺณ ฯ พฺยาธิกนฺติ พฺยาธิปฬิต ฯ  
มตนฺติ กาลกต ฯ   
        สุตสุทธฺิกาติ  โสตวิ ฺาเณน  สุเตน  สุทฺธึ  อิจฺฉมานา ฯ  
สทฺทาน  สวนนฺติ สทฺทารมฺมณาน  สวน ฯ  วฑฺฒาติ  วาติอาทโย 
โลเก  ปวตฺตสทฺทมตฺตานิ  คเหตฺวา  วุตฺตา ฯ  อมงฺคล  ปน 
กาโณติอาทินา เตน เตน นาเมน วุตฺตสทฺทาเยว ฯ ฉินฺนนฺติ   
วาติ หตฺถปาทาทิจฺฉินฺนนฺติ วา ฯ ภินฺทนฺติ วาติ สีลาทิภินฺนนฺติ  
วา ฯ ทฑฺฒนฺติ วาติ  อคฺคินา ฌาปตนฺติ วา ฯ นฏนฺติ  
วาติ โจราทีหิ วินาสิตนฺติ วา ฯ นตฺถติี วาติ น วิชชฺตีติ วา ฯ   
        สลีสุทธฺิกาติ  สีเลน  วิสุทฺธึ  อิจฺฉนกา ฯ  สีลมตฺเตนาติ   
สวรณมตฺเตน ฯ ส ฺมมตฺเตนาติ  อุปรมมตฺเตน ฯ  สวร- 
มตฺเตนาติ  ทฺวารถกนมตฺเตน ฯ  อวีติกกฺมมตฺเตนาติ  น   
อติกฺกมิตมตฺเตน ฯ  สมณมุณฺฑิกาปุตฺโตติ  มาติโต ลทฺธนาม ฯ  
สมฺปนฺนกุสลนฺติ  ปริปุณฺณกุสล ฯ ปรมกุสลนฺติ อุตฺตมกุสล ฯ  
# ๑. ม. นฏกาทึ ฯ  ๒. ม. นิจฺโจฬสมณ ฯ  
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อุตฺตมปตฺติปฺปตฺตนฺติ อุตฺตม อรหตฺต ปาปุณิตพฺพต (๑) ปตฺวา  
 ิต ฯ อโยชชฺนฺติ ปราเชตุ อสกฺกุเณยฺย สมณ ฯ  
        วตสุทฺธกิาติ (๒) สมาทาเนน  วเตน  สุทฺธ ึ อิจฺฉนกา ฯ   
หตฺถิวติกา (๓) วาติ สมาทินฺน หตฺถิวต (๔) เอเตส  อตฺถีติ  หตฺถ-ิ 
วติกา  สพฺพหตฺถิกิริย  กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ กถ อชชฺโต  (๕)  
ปฏาย  หตฺถีหิ  กาตพฺพ กริสฺสามีติ เอว อุปฺปนฺนจิตฺตา หตฺถีน  
คมนาการติฏนาการนิสีทนาการสยนาการอุจฺจารปสฺสาว- 
กรณาการ  อ ฺเ  หตฺถี ทิสฺวา  โสณฺฑ  อุสฺสาเปตฺวา  คมนาการ ฺจ 
สพฺพ  กโรนฺตีติ หตฺถิวติกา ฯ อสฺสวติกาทีสุป ลพฺภมานวเสน 
ยถาโยค  โยเชตพฺพ ฯ  เตสุ อวสาเน ทิสาวติกา วาติ  
ปุรตฺถิมาทิทิสาน นมสฺสนวเสน  สมาทินฺนทิสาวติกา  เอเตส   
วุตฺตปฺปการาน  สมณพฺราหฺมณาน  วตสมาทาน  สมฺปชฺชมาน   
หตฺถิอาทีน  สหพฺยต  อุปเนติ ฯ  สเจ  โข  ปนสฺส  มิจฺฉาทิฏ ิ   
โหติ  อิมินาห  สีลวตสมาทานพฺรหฺมจริเยน  เทโว  วา  เทว ฺตโร  
วา  โหมีติ  จินฺตยนฺตสฺส  (๖)  นิรยติรจฺฉานโยนีน  อ ฺตรา โหตีติ  
าตพฺพ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา อิธ ปุณฺณ เอกจฺโจ กุกฺกุรวต  
ภาเวติ ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ  กุกฺกรุสีล ภาเวติ ปริปุณฺณ  
อพฺโพกิณฺณ กุกฺกุรจิตฺต ภาเวติ ปริปุณฺณ          อพฺโพกิณฺณ กุกฺกรุากปฺป  
# ๑. ม. ปาปณิุตพฺพต ฯ  ๒. ม. วตสุทฺธิกาติ ฯ  ๓. ม. หตฺถิวติกา ฯ 
# ๔. ม. หตฺถวิต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. อชชฺ ฯ  ๖. ส.ี ทฺวินฺน ตสฺส ฯ  
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ภาเวติ ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ ฯ โส กกฺุกุรวต  ภาเวตฺวา ปริปุณฺณ  
อพฺโพกิณฺณ กุกฺกุรสีล ภาเวตฺวา ปริปุณฺณ  อพฺโพกณฺิณ กุกฺกุรจิตฺต  
ภาเวตฺวา ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ กุกฺกุรากปฺป  ภาเวตฺวา ปริปุณฺณ  
อพฺโพกิณฺณ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา กุกฺกุราน  สหพฺยต  
อุปปชฺชติ ฯ สเจ โข ปนสฺส เอวทิฏ ิ โหติ อิมินาห สีเลน  วา 
วเตน วา (๑) ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ  เทว ฺตโร 
วาติ สาสฺส โหติ มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ มิจฺฉาทิฏ ิสฺส โข อห  ปุณฺณ ทฺวินฺน  
คตีน อ ฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ  วา อิติ โข ปุณฺณ  
สมฺปชฺชมาน กุกฺกรุวต กุกกฺุราน สหพฺยต อุปเนติ  วิปชฺชมาน  
นิรยนฺติ ฯ  คนฺธพฺพวติกาทโย  คนฺธพฺพาทีน  สหพฺยต   
อุปคจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ  น  คเหตพฺโพ มิจฺฉาทิฏ ิยา คหิตตฺตา  
นิรยติรจฺฉานโยนิเมว อุปคจฺฉนฺตีติ คเหตพฺโพ ฯ   
        มุตสุทฺธกิาติ  ผุสิเตน  สุทฺธิกา ฯ  ปวึ  อามสนฺตีติ   
สสมฺภาริกมหาปวึ กาเยน  ผุสนฺติ ฯ  หริตนฺติ  อลลฺนีลสทฺทล ฯ  
โคมยนฺติ  ควาทิโคมย ฯ  กจฺฉปนฺติ อฏ ิกจฺฉปาทิอเนกวิธ ฯ   
ชาล  (๒)  อกฺกมนฺตีติ  อยชาล (๓) มทฺทนฺติ ฯ  ติลวาหนฺติ ติลสกฏ  
ติลราสึ  วา ฯ  ปุสฺสติล  ขาทนฺตีติ  มงฺคลปฏิสยุตฺต  ติล  ขาทนฺติ ฯ  
ปุสฺสเตล  มกฺเขนฺตีติ  ตถารูป  ติลเตล  สรีรพฺภ ฺชน  กโรนฺติ ฯ   
ทนฺตกฏนฺติ  ทนฺตโปณ ฯ  มตฺติกาย นฺหายนฺตีติ กุงฺกุฏาทิกาย  
# ๑. ม. ตเปน วา ฯ  ๒. สี. ถาล ฯ  ม. ปาล ฯ  ๓. สี. อยถาล ฯ 
ม. อยผาล ฯ  
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สณฺหมตฺติกาย  สรีร  อุพฺพตฺเตตฺวา  (๑)  นฺหายนฺติ ฯ  สาฏก  
นิวาเสนฺตีติ  มงฺคลปฏิสยุตฺต  วตฺถ  ปรทิหนฺติ ฯ  เวฏน  
เวเนฺตีติ  สีสเวน ปตฺตุณฺณาทิปฏ สีเส เปนฺติ  
ปฏิมุจฺจนฺติ ฯ   
        เตธาตุก  กุสลาภิสงฺขารนฺติ  กามธาตุรูปธาตุอรูปธาตูสุ   
ปฏิสนฺธิทายก โกสลฺลสมภฺูต  ปจฺจยาภิสงฺขาร ฯ  สพฺพ  อกุสลนติฺ   
ทฺวาทสวิธ  อโกสลฺลสมภฺูต อกุสล ฯ  ยโตติ ยทา ฯ เตรสวิโธ (๒)  
ปุ ฺาภิสงฺขาโร จ ทฺวาทสวิโธ อปุ ฺาภิสงฺขาโร จ  จตุพฺพิโธ   
อเน ฺชาภิสงฺขาโร  จ  ยถานุรูป  สมุจฺเฉทปฺปหาเนน  ปหีนา  
โหนฺติ ฯ อตฺตทิฏ ิชโหติ  เอโส  เม  อตฺตาติ คหิตทิฏ ึ ชโห ฯ 
คาห ฺชโหติ เอโสหมสฺมีติ มานสมฺปยุตฺตคฺคหณ  ชโห ฯ  ปุน  
อตฺต ฺชโหติ  เอต  มมาติ  ตณฺหาคหณวเสน  จ  ทิฏ ิคหณวเสน   
จ  ปรามสิตฺวา  คหิต  ปรโต  อามฏ ฺจ ตสฺมึ อภินิวิฏ ฺจ  
พลวตณฺหาวเสน  คิลิตฺวา  อชฺโฌสิต ฺจ  พลวมุจฺฉิต ฺจ สพฺพสฺส  (๓)  
ต  จตฺต โหตีติอาทโย วุตฺตนยาเยว ฯ   
        เอว  น  พฺราหฺมโณ  อ ฺโต  สุทฺธิมาหาติ  วตฺวา  อิทานิ  เย   
ทิฏ ิคติกา  อ ฺโต  สุทฺธึ  พฺรูวนฺติ  เตส  ตสฺสา  ทิฏ ิยา  อนิพฺพาหก- 
ภาว ทสฺเสนฺโต  ปรุิม  ปหายาติ คาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ เตหิ อ ฺโต สุทฺธิวาทา สมานาป ตสฺสา  (๔)  
# ๑. ม. อุพฺพฏเฏตฺวา ฯ  ๒. ม. เตทสวิธ ฯ  ๓. ม. สพฺพ ฯ 
# ๔. ม. ยสฺสา ฯ  
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ทิฏ ิยา อปฺปหีนตฺตา คหณมุ ฺจนาภิภูตตาย (๑) ปุริมสตฺถาราทึ  
ปหาย อปร นิสฺสิตา  เอชาสงฺขาตาย  ตณฺหาย  อนุคตา  อภิภูตา   
ราคาทิเภท  สงฺค  น  ตรนฺติ สงฺค ฺจ (๒) อตรนฺตา ต ต ธมฺม  
อุคฺคณฺหนฺติ จ นิรสฺสชนติฺ จ มกฺกโฏว สาขนฺติ ฯ   
        ปุริม  สตฺถาร  ปหายาติ  ปุริมคฺคหิต  สตฺถุปฏิ ฺ วชฺเชตฺวา ฯ  
อปร (๓) สตฺถาร นิสฺสิตาติ  อ ฺ  สตฺถุปฏิ ฺ  สนฺนิสฺสิตา  อลฺลินา ฯ  
ปุริม  ธมฺมกขฺาน ปหายาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ  เอชานุคาติ   
ตณฺหาย  อนุคา ฯ  เอชานุคตาติ  ตณฺหาย  อนุคตา ฯ   
เอชานุสฏาติ  ตณฺหาย  อนุสฏา  ปกฺขนฺทา  วา ฯ  เอชาย  ปนฺนา 
ปติตาติ  ตณฺหาย  นิมุคฺคา  จ นิกฺขิปตา จ ฯ  มกฺกโฏติ  วานโร ฯ  
อร ฺเติ อิริเณ ฯ (๔) ปวเนติ มหาวเน ฯ จรมาโนติ  
คจฺฉมาโน ฯ  เอวเมวาติ  โอปมฺมสมฺปฏิปาทน (๕) ฯ ปุถูติ   
นานา ฯ  ปุถทุิฏ ิคตานีติ นานาวิธานิ ทิฏ ิคตานิ ฯ  คณฺหนฺติ   
จ  มุ ฺจนฺติ  จาติ  คหณวเสน  คณฺหนฺติ  จ  จชนวเสน  
มุ ฺจนฺติ  จ ฯ  อาทิยนฺติ  จ  นิรสฺสชนฺติ  จาติ ปลิโพธ  
กโรนฺติ จ วิสฺสชฺเชนฺติ จ ขิปนฺติ จ ฯ   
        ป ฺจมคาถาย  จ  สมฺพนฺโธ  โย  จ  โส  ทิฏ ี  หิ  น  ปาว  ตถา  
วทานนฺติ  วุตฺโต  โส  สย  สมาทายาติ ฯ  
# ๑. ม. คหณมุ ิจน โหติ ตาย ฯ  ๒. ม. ต ฺจ ฯ  ๓. ม. ปร ฯ 
# ๔. ม. วิปเณ ฯ  ๕. ม. โอปมฺมสสนฺทน ฯ  
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ตตฺถ  สยนฺติ  สาม ฯ สมาทายาติ  คเหตฺวา ฯ  วตานีติ   
หตฺถิวตาทีนิ ฯ  อุจฺจาวจนฺติ อปราปร หีนปฺปณีต วา สตฺถารโต  
สตฺถาราทึ ฯ  ส ฺสตฺโตติ  กามส ฺาทีสุ  วิลคฺโค (๑)  ฯ     
วิทฺวา (๒) จ  เวเทหิ  สเมจฺจ ธมฺมนฺติ  ปรมตฺถวิทฺวา  จ  อรหา จตูหิ  
มคฺคาณเวเทหิ จตุสจฺจธมฺม อภิสเมจฺจาติ ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
สย  (๓)  สมาทายาติ  สยเมว  คเหตฺวา ฯ  อาทายาติ  อาทิยิตฺวา   
คณฺหิตฺวา ฯ  สมาทายาติ  สมฺมา  อาทาย ฯ  อาทิยิตฺวาติ   
ปลิโพธ  กตฺวา ฯ  สมาทิยิตฺวาติ  สมฺมา ปลิโพธ  กตฺวา ฯ 
คณฺหิตฺวาติ  อวิสฺสชฺเชตฺวา ฯ  ปรามสิตฺวาติ  ทสฺสิตฺวา ฯ  
อภินิวิสิตฺวาติ ปติฏหิตฺวา ฯ กามส ฺาทโย วุตฺตนยาเอว ฯ   
วิทฺวาติ  เมธาวี ฯ  วิชชฺาคโตติ  วิชานนภาว  คโต ฯ  าณีติ  
ป ฺาสมฺปนฺโน ฯ วิภาวีติ  าเณน  วีมสโม ฯ   เมธาวีติ  
อนิจฺจาทีหิ ตุลิตาโณ ฯ ป ฺาติอาทโย เหฏา  
วุตฺตนยาเยว ฯ จตุสจฺจธมฺม วิจินาตีติ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ 
โพชฺฌงฺคตฺโถ เหฏา วุตฺโตว ฯ  วีมสาติ  จตุสจฺจธมฺมวิจินนา   
ป ฺาว ฯ  วีมสา  ธมฺมจินฺตนาติ (๔) หิ วุตฺต ฯ  วิปสฺสนาติ   
มคฺคสมฺปยุตฺตา  วิวิธากาเรน  ปสฺสนา ป ฺาว ฯ สมฺมาทิฏ ีติ  
โสภนา  ปสฏา  สุนฺทรา มคฺคสมฺปยุตฺตา สมฺมาทิฏ ิ ฯ เตหิ  
# ๑. ม. ลคฺโค ฯ  ๒. ม. วิทฺวา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. สาม ฯ 
# ๔. สี. วีมสา ธมฺมวิจินนาติ ฯ  
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เวเทหีติ เตเหว จตูหิ มคฺคาเณหิ ฯ  อนฺตคโตติ  ชาติชรา- 
มรณสฺส  ปรโิยสาน คโต ฯ โกฏิคโตติอาทโย เหฏา   
วุตฺตนยาว ฯ  เวทาน  วา  อนฺตคโตติ  ชานิตพฺพาน   
อวสานปฺปตฺโต ฯ  เวเทหิ  วา  อนฺตคโตติ  จตูหิ   
มคฺคาณเวเทหิ  วฏฏทุกขฺสฺส  ปริยนตฺภาเวน  อนฺตสงฺขาต  
นิพฺพาน คโต ฯ วิทิตตฺตาติ วิทิตภาเวน ชานิตภาเวน ฯ   
        เวทานิ  วิเจยฺย  เกวลานีติ  คาถายมตฺโถ (๑) โย  จตูหิ  มคฺคาณ- 
เวเทหิ  กิเลสกฺขย  กโรนฺโต  คโต  โส  ปรมตฺถโต  เวทคู  นาม  โหติ  
โย (๒)  สพฺพสมณพฺราหฺมณาน  สตฺถส ฺ ิตานิ  เวทานิ  ตาเยว   
มคฺคภาวนาย  กิจฺจโต  อนจฺิจาทิวเสน  วิเจยฺย ฯ  ตตฺถ  ฉนฺทราคปฺ- 
ปหาเนน  ตเมว  สพฺพ  เวทมติจฺจ  ยาป  เวทปจฺจยา  วา  อ ฺถา วา 
อุปฺปชฺชนฺติ เวทนา ตาสุ สพฺพเวทนาสุ วีตราโค โหติ ฯ  ตสฺมา 
ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  ก ึ ปตฺตินมาหุ เวทคูติ (๓) ปุฏโ อิท ปตฺตินนฺติ  
อวตฺวา  เวทานิ  วิเจยฺย  ฯเปฯ  เวทคู  โสติ อาห ฯ ยสฺมา  
วา โย ปวิจยป ฺาย  เวทานิ  วิเจยฺย  ตตฺถ  ฉนฺทราคปฺปหาเนน  
สพฺพ  เวทมติจฺจ  วตฺตติ ฯ  โส  สตฺถส ฺ ิตานิ  เวทานิ  คโต  าโต 
อติกฺกนฺโตว โหติ ฯ โย เวทนาสุ วีตราโค โสป  เวทนาส ฺ ิตานิ   
เวทานิ  คโต  อติกฺกนฺโต  อติเวทน  คโตติป เวทคู ฯ ตสฺมา ตมฺป  
อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อิท  ปตฺตินนฺติ  อวตฺวา  เวทานิ วิเจยฺย ฯเปฯ 
เวทคู โสติ อาห ฯ   
# ๑. ม. คาถาย อยมตฺโถ ฯ  ๒. ม. โสว ฯ  ๓. ม. เวทคุนฺติ ฯ  
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        สเมจฺจาติ  าเณน  สมาคนฺตฺวา ฯ  อภิสเมจฺจาติ   
าเณน  ปฏวิิชฺฌิตฺวา ฯ ธมฺมนฺติ จตุสจฺจธมฺม ฯ  สพฺเพ  
สงฺขาราติ  สพฺเพ  สปฺปจฺจยา  ธมฺมา ฯ  เต  ห ิสงฺขตสงฺขารา  
นาม ฯ   ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม  กริยนฺตีติ  สงฺขารา  เต  เอว  
ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม กตตฺตา  สงฺขตาติ  วิเสเสตฺวา  วุตฺตา ฯ  
กมฺมนิพฺพตฺตา  เตภูมกา  รูปารูปธมฺมา อภิสงฺขตสงฺขาราติ   
อฏกถาสุ  วุตฺตา ฯ เตป อนิจฺจา วต สงฺขาราติอาทีสุ  
สงฺขตสงฺขาเรสุ สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ อวิชฺชาคโต อย  
ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคโล ปุ ฺาภิสงฺขาร (๑) อภิสงฺขโรตีติอาทีสุ   
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราว  อาคตา ฯ  เตภูมกกุสลากุสลเจตนา  
อภิสงฺขรณกสงฺขารา  นาม ฯ   ยาวติกา  อภิสงฺขารสฺส  คติ   
ตาวติก  คนฺตฺวา  อกฺขาหต  ม ฺเ  อฏาสีติอาทีสุ อาคต  
กายิกเจตสิกวีริย ปโยคาภิสงฺขาโร  นาม ฯ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ  
สมาปชฺชนฺตสฺส โข อาวุโส วิสาข ภิกฺขุโน ปม  นริุชฺฌติ วจีสงฺขาโร  
ตโต กายสงฺขาโร ตโต จิตฺตสงฺขาโรติอาทีสุ อาคตา วิตกฺกวิจารา  
วาจ สงฺขโรนฺตีติ วจีสงฺขารา อสฺสาสปสฺสาสา กาเยน 
สงฺขรียนฺตีติ กายสงฺขารา  ส ฺา  จ  เวทนา  จ  จิตฺเตน   
สงฺขรียนฺตีติ  จิตฺตสงฺขารา ฯ อิธ ปน  สงฺขตสงฺขารา  อธิปฺเปตา ฯ 
อนิจฺจา (๒) หุตฺวา อภาวฏเน ฯ ทุกฺขาติ (๓) ปฏิปฬนฏเน ฯ  
# ๑. ม. สงฺขาร ฯ  ๒. ม. อนิจฺจา ฯ  ๓. ม. ทุกฺขา ฯ  
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สพฺเพ ธมฺมาติ  นิพฺพานมฺป  อนฺโตกรตฺิวา วุตฺตา ฯ อนตฺตาติ (๑) 
อวสวตฺตนฏเน ฯ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราต  เอตฺถ  ยมฺปฏิจฺจ  
ผลเมติ  โส  ปจฺจโย ฯ  ปฏิจฺจาติ  น  วินา  อปฺปฏิกขิฺตฺวาติ  (๒)  
อตฺโถ ฯ  เอตีติ  อุปฺปชชฺติ เจว ปวตฺตติ จาติ อตฺโถ ฯ อปจ  
อุปการฏโ  ปจฺจยฏโ  อวิชฺชา  จ  สา  ปจฺจโย จ (๓)  อวิชชฺา- 
ปจฺจโย ตสฺมา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สมฺภวนฺตีติ   
อภินิพฺพตฺตนฺติ (๔) ฯ  เอว สมฺภวนฺติสทฺทสฺส เสสปเทหิป โยชนา  
กาตพฺพา ฯ   
        ตตฺถ  กตมา  อวิชฺชา  ทุกฺเข  อ ฺาณ  ทุกฺขสมุทเย  อ ฺาณ  
ทุกฺขนิโรเธ อ ฺาณ  ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  อ ฺาณ   
ปุพฺพนฺเต  อ ฺาณ  อปรนฺเต อ ฺาณ  ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  อ ฺาณ   
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ อ ฺาณ ฯ  กตเม 
สงฺขารา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  อปุ ฺาภิสงฺขาโร  อเน ฺชาภิสงฺขาโร  
กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร  อฏ  กามาวจรกุสลเจตนา   
ป ฺจฒ  รูปาวจรกุสลเจตนา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  ทฺวาทส  อกุสลเจตนา 
อปุ ฺาภิสงฺขาโร  จตสฺโส  อรูปาวจรกุสลเจตนา  อเน ฺชาภิสงฺขาโร 
กายส ฺเจตนา  กายสงฺขาโร  วจีส ฺเจตนา วจีสงฺขาโร  
มโนส ฺเจตนา จิตฺตสงฺขาโร ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  อิเม  สงฺขารา  อวิชฺชาปจฺจยา   
# ๑. ม. อนตฺตา ฯ  ๒. ม. อปจฺจกฺขิตฺวาติ ฯ  ๓. ม. จาติ ฯ 
# ๔. ม. นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  
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โหนฺตีติ  อวิชฺชาภาเว  ภาวโต ฯ  ยสฺส  หิ  ทกฺุขาทีสุ   
อวิชฺชาสงฺขาต  อ ฺาณ อปฺปหีน  โหติ  โส  ทุกฺเข ตาว ปุพฺพนฺตาทีสุ  
จ อ ฺาเณน สสารทุกฺข สุขส ฺาย คเหตฺวา  ตสฺเสว  เหตุภูเต   
ติวิเธป  สงฺขาเร  อารภติ ฯ  สมทุเย  อ ฺาเณน  ทุกฺขเหตุภูเตป  
ตณฺหาปริกฺขาเร  สงฺขาเร  สุขเหตุโต  ม ฺมาโน  อารภติ ฯ   
นิโรเธ ปน  มคฺเค  จ  อ ฺาเณน  ทุกขฺสฺส  อนิโรธภูเตป  คติวิเสเส   
ทุกฺขนิโรธส ฺ ี หุตฺวา  นิโรธสฺเสว  (๑)  อมคฺคภูเตสุป  ย ฺามรตปาทีสุ 
นิโรธมคฺคส ฺ ี  หุตฺวา ทุกฺขนิโรธ ปตฺถยมาโน  
ย ฺามรตปาทิมุเขน ติวิเธป สงฺขาเร อารภติ ฯ  อปจ  โส  ตาย  
จตูสุ  สจฺเจสุ  อปฺปหีนาวิชฺชตาย  วิเสสโต ชาติชรามรณาทิ-   
อเนกาทีนวโวกิณฺณมฺป  (๒)  ปุ ฺผลสงฺขาต  ทุกขฺ ทุกฺขโต อชานนฺโต 
ตสฺส อธิคมาย กายวจีจิตฺตสงฺขารเภท  ปุ ฺาภิสงฺขาร  อารภติ  
เทวจฺฉรกามโก  วิย  มรุปปฺปาต ฯ สุขสมฺมตสฺสาป  จ  ตสฺส 
ปุ ฺผลสฺส  อนฺเต  มหาปริฬาหชนิก  วิปริณามทุกฺขต  
อปฺปสฺสาทต ฺจ  อปสฺสนฺโต  ตปฺปจฺจย  วุตฺตปฺปการเมว  
ปุ ฺาภิสงฺขาร  อารภติ สลฺลโภ (๒) วิย ทีปสิขาภินิปาต มธุพินฺทุคิทฺโธ  
วิย จ มธุลิตฺตสตฺถธาราเลหน ฯ  กามุปเสวนาทีสุ  จ  สวิปาเกสุ  
อาทีนว อปสฺสนฺโต สุขส ฺาย เจว กิเลสาภิภูตตาย จ 
ทฺวารตฺตยปฺปวตฺตมฺป  อปุ ฺาภิสงฺขาร  อารภติ พาโล วิย คูถกีฬน  
# ๑. ม. นโิรธสฺส จ ฯ  ๒. สี. ม. สลโภ ฯ  
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มริตุกาโม วิย  จ  วิสขาทน ฯ  อารุปฺปวิปาเกสุ  จาป  สงฺขาร- 
วิปริณามทุกฺขต  อนวพุชฺฌมาโน สสสฺตาทิวิปลฺลาเสน  จิตฺต- 
สงฺขารภูต  อเน ฺชาภิสงฺขาร  อารภติ ทสิามูโฬฺห วิย ปสาจ- 
นคราภิมุขมคฺคคมน ฯ เอว ยสฺมา อวิชชฺาภาวโตว สงฺขารภาโว (๑)  
น อภาวโต ฯ ตสฺมา ชานิตพฺพเมต อิเม สงฺขารา อวิชฺชาปจฺจยา 
โหนฺตีติ ฯ   
        เอตฺถาห  คณฺหาม  ตาว  เอต  อวิชฺชา  สงฺขาราน  ปจฺจโยติ   
กึ  ปนายเมกาว  อวิชฺชา  สงฺขาราน  ปจฺจโย  อุทาหุ  อ ฺเป  ปจฺจยา   
สนฺตีติ  กึ  ปเนตฺถ  ยท ิ ตาว  เอกาว  เอกการณวาโท  อาปชฺชติ อถ  
อ ฺเป  สนฺติ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  เอกการณนิทฺเทโส  
นุปปชฺชตีติ  น  นุปปชฺชตีติ ฯ  กสฺมา ยสฺมา   
                เอก น เอกโต อิธ                  นาเนกมเนกโตป โน เอก   
                ผลมตฺถิ อตฺถ ิปน                 เอกเหตุผลทีปเน อตฺโถ ฯ  
        ภควา  หิ  กตฺถจิ  ปธานตฺตา  กตฺถจิ  ปากฏตฺตา  กตฺถจิ   
อสาธารณตฺตา  เทสนาวิลาสสฺส  จ  เวเนยฺยาน ฺจ อนุรูปโต  
เอกเมว เหตุ วา ผล วา ทีเปติ ฯ ตสฺมา  อยมิธ  อวิชชฺา  วิชชฺมาเนสุป  
อ ฺเสุ  วตฺถารมฺมณสหชาตธมฺมาทีสุ สงฺขารการเณสุ  
อสฺสาทานุปสฺสิโน  วิหรโต  ตณฺหา  ปวฑฺฒตีติ  จ  อวิชชฺาสมุทยา   
อาสวสมุทโยติ  จ  วจนโต  อ ฺเสมฺป  ตณฺหาทีน  สงฺขารเหตูน  
# ๑. ส.ี สงฺขารา ฯ  
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เหตูติ  ปธานตฺตา  อวิทฺวา  ภิกฺขเว  อวิชฺชาคโต  ปุ ฺาภิสงฺขารมฺป   
อภิสงฺขโรตีติ ปากฏตฺตา  อสาธารณตฺตา จ สงฺขาราน เหตุภาเวน  
ทีปตาติ เวทิตพฺพา ฯ เอเตเนว จ  เอเกกเหตุผลทีปนปริหาร- 
วจเนน สพฺพตฺถ เอเกกเหตุผลทีปเน ปโยชน เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
เอตฺถาห  เอว  สนฺเตป  เอกนฺตานิฏผลาย  สาวชฺชาย  อวิชฺชาย  
กถ  ปุ ฺาเน ฺชาภิสงฺขารปจฺจยตฺต  ยุชฺชติ ฯ  น  หิ นิมฺพพีชโต  
อุจฺฉุ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ น ยุชชฺิสฺสติ ฯ โลกสฺม ึหิ   
                วิรทฺุโธ จาวิรุทฺโธ จ                  สทิสาสทิโส ตถา   
                ธมฺมาน ปจฺจโย สิทฺโธ          วิปากา เอว เต จ น ฯ   
        อิติ  อย  อวิชฺชา  วิปากวเสน  เอกนฺตานิฏผลา   
สภาววเสน  จ  สาวชฺชาป  สมานา  สพฺเพสมฺป  เอเตส   
ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน ยถานุรูป านกิจฺจสภาววิรุทฺธา-  
วิรุทฺธปจฺจยวเสน  สทิสาสทิสปจฺจยวเสน  จ  ปจฺจโย  โหตีติ  
เวทิตพฺพา ฯ  อป  จ  อย อ ฺโป ปริยาโย   
                จุตูปปาเต สสาเร                  สงฺขาราน ฺจ ลกฺขเณ   
                โย ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-          ธมฺเมสุ จ วิมุยฺหติ ฯ   
                อภิสงฺขโรติ โส เอเต          สงฺขาเร ติวิเธ ยโต ฯ   
                อวิชฺชา ปจฺจโย เตส          ติวิธานมฺปย ตโต ฯ   
                ยถาป นาม ชจฺจนฺโธ          นโร อปริณายโก   
                เอกทา ยาติ มคฺเคน          อุมฺมคฺเคนาป จ เอกทา ฯ   
                สสาเร สสร พาโล          ตถา อปริณายโก    
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                กโรติ เอกทา ปุ ฺ                  อปุ ฺมฺป จ เอกทา ฯ   
                ยทา จ ตฺวา โส ธมฺม                  สจฺจานิ อภิสเมสฺสติ   
                ตทา อวิชฺชูปสมา                  อุปสนฺโต จริสฺสตีติ ฯ   
        สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณนฺติ  ฉวิ ฺาณกายา  จกฺขุวิ ฺาณ   
โสตวิ ฺาณ ฆานวิ ฺาณ  ชิวฺหาวิ ฺาณ  กายวิ ฺาณ   
มโนวิ ฺาณ ฯ  ตตฺถ  จกฺขุวิ ฺาณ กุสลวิปาก  อกุสลวิปากนฺติ  
ทุวิธ ฯ  ตถา  โสตฆานชิวฺหากายวิ ฺาณานิ ฯ มโนวิ ฺาณ   
ปน  เทฺว  วิปากมโนธาตุโย (๑) ติสฺโส อเหตุกวิปากมโนวิ ฺาณธาตุโย   
อฏ  สเหตุกวิปากจิตฺตานิ  ป ฺจ  รูปาวจรวิปากจิตฺตานิ  จตฺตาริ  
อรูปาวจรวิปากจิตฺตานีติ  พาวีสติวิธ ฯ  อิติ  สพฺพานิ  พาตฺตึส  
โลกิยวิปากวิ ฺาณานิ ฯ  ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต ชานิตพฺพ  
อิท วุตฺตปฺปการ วิ ฺาณ สงฺขารปจฺจยา โหตีติ  อุปจิตกมฺมาภาเว 
วิปากาภาวโต ฯ  วิปาก  เหต  วิปาก ฺจ  น  อุปจิตกมฺมาภาเว   
อุปฺปชฺชติ  ยทิ  อุปฺปชฺเชยยฺ  สพฺเพส  สพฺพวิปากานิ  
อุปฺปชฺเชยฺยุ  น  จ  อุปฺปชชฺนฺตีติ  ชานติพฺพเมต สงฺขารปจฺจยา  
อิท วิ ฺาณ โหตีติ ฯ  สพฺพเมว  หิ  อิท  ปวตฺติปฏิสนฺธิวเสน  
เทฺวธา  ปวตฺตติ ฯ  ตตฺถ  เทฺว ป ฺจวิ ฺาณานิ  เทฺว  มโนธาตุโย 
โสมนสฺสสหคตา  อเหตุกมโนวิ ฺาณธาตูติ อิมานิ เตรส   
ป ฺจโวการภเว  ปวตฺติยเยว  ปวตฺตนฺติ ฯ  เสสานิ  เอกูนวีสติ 
# ๑. ส.ี กสุลากุสลวิปากา มโนธาตุโย ฯ  # ๒. ส.ี สเหตุกานิ  
กามาวจรวิปากจิตฺตานิ ฯ  
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ตีสุ  ภวเสุ ยถานุรูป ปวตฺติยมฺป ปฏิสนฺธิยมฺป ปวตฺตนฺติ ฯ   
                ลทฺธปฺปจฺจยมิติ ธมฺม-                  มตฺตเมต ภวนฺตรมุเปติ   
                นาสฺส ตโต สงฺกนฺติ                  น ตโต เหตุ วินา โหติ ฯ   
        อิติ  เหต  ลทฺธปฺปจฺจย  รูปารูปธมฺมมตฺต  อุปฺปชฺชมาน   
ภวนฺตรมุเปตีติ วุจฺจติ  น  สตฺโต  น  ชโีว ฯ  ตสฺส  จ  นาป   
อตีตภวโต  อิธ  สงฺกนฺติ  อตฺถิ นาป  ตโต  เหตุ  วินา  อิธ  ปาตุภาโว ฯ  
เอตฺถ  จ  ปรุมิ  จวนโต  จุติ  ปจฺฉิม ภวนฺตราทิปฏิสนฺธานโต  
ปฏิสนฺธีติ วุจฺจติ ฯ  เอตฺถาห  นนุ  เอว  อสงฺกนฺติปาตุภาเว  
สติ  เย  อิมสมฺึ  มนุสฺสตฺตภาเว ขนฺธา  เตส  นิรุทฺธตฺตา  ผลปจฺจยสฺส   
จ  กมฺมสฺส  ตตฺถ  อคมนโต  อ ฺสฺส  อ ฺโต  จ  ต  ผล  สยิา   
อุปภุ ฺชเก  จ  อสติ  กสฺเสต  ผล  สิยา ตสฺมา  น สนฺุทรมิท วิธานนฺติ ฯ 
ตตฺริท วุจฺจติ   
                สนฺตาเน ย ผล เอต                  นา ฺสฺส น จ อ ฺโต   
                พีชาน อภิสงฺขาโร                 เอตสฺสตฺถสฺส สาธโม ฯ    
                ผลสฺสุปฺปตฺติยา เอว                  สิทฺธา ภุ ฺชกสมฺมุติ   
                ผลุปฺปาเทน รกฺุขสฺส                  ยถา ผลติ สมฺมุตีติ (๑) ฯ   
        โยป  วเทยฺย  เอว  สนฺเตป  เอเต  สงฺขารา  วิชฺชมานา  วา  
ผลสฺส ปจฺจยา  สิยุ  อวิชฺชมานา  วา ฯ  ยทิ จ วิชฺชมานา ปวตฺติกฺ- 
ขเณเยว เนส วิปาเกน ภวิตพฺพ ฯ อถ  (๒)  อวิชฺชมานา  ปวตฺติโต 
# ๑. ม. สมฺมตีุติ ฯ  ๒. สี. อถ วา ฯ  
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ปุพฺเพ  ปจฺฉา  จ  นิจฺจ  ผลาวหา  สิยุนฺติ ฯ โส เอว วตฺตพฺโพ   
                กตตฺตา ปจฺจยา เอเต                  น จ นิจฺจผลาวหา   
                ปาฏิโภคาทิก                          เวทิตพฺพ นิทสฺสนนฺติ (๑) ฯ   
        วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  อิธ  เวทนาส ฺาสงฺขารกฺขนฺธา 
นาม  จตฺตาริ มหาภูตานิ  จตุนฺน ฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป  
รูป ฯ อภาวกคพฺภเสยฺยกาน อณฺฑชาน ฺจ ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
วตฺถุทสก กายทสกนฺติ วีสติรูปรูปานิ ตโย จ อรูปโน ขนฺธาติ  
เอเต เตวีสติ  ธมฺมา  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ   
สภาวกาน  ภาวทสก  ปกขิฺปตฺวา  เตตฺตึส  โอปปาติกสตฺเตสุ  
พฺรหฺมกายิกาน  (๒)  ปฏสินฺธิกฺขเณ จกฺขุโสตวตฺถุทสกานิ  ชีวิตินฺ- 
ทฺริยนวก ฺจาติ  เอกูนจตฺตาลีส  รูปรปูานิ ตโย  จ  อรูปโน  ขนธฺาติ 
เอเต  ทฺวาจตฺตาลีส  ธมฺมา  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ   
กามภเว  ปน  เสสโอปปาติกาน  สเสทชาน  วา  สภาวกปริปุณฺณา- 
ยตนาน  ปฏสินฺธิกฺขเณ  จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายวตฺถุภาวทสกานิ 
ตโย  จ  อรูปโน ขนฺธาติ เอเต เตสตฺตติ ธมฺมา วิ ฺาณปจฺจยา  
นามรูปนฺติ เวทิตพฺพา ฯ เอว (๓) อุกฺกโส อวกโส (๔) ปน  
ตตทสกวิกลาน ตสฺส ตสฺส วเสน  หาเปตฺวา  หาเปตฺวา ปฏิสนฺธิย  
วิ ฺาณปจฺจยา นามรูปสงฺขารา (๕) เวทิตพฺพา ฯ  อรูปน  ปน   
# ๑. ม. น จ นิจฺจ ผลาวหา ฯ  ๒. ม. พฺรหฺมกายิกาทีน ฯ  ๓. ม. เอส ฯ 
# ๔. ม. อวกเสน ฯ  ๕. ส.ี ม. นามรูปสงฺขา ฯ  
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ตโยว  อรูปโน  ขนฺธา ฯ  อส ฺ ีน รูปโต ชีวิตินฺทฺรยินวกเมวาติ ฯ  
เอส ตาว ปฏิสนฺธิย นโย ฯ  ปวตฺเต  ปน  สพฺพตฺถ  รูปปฺปวตฺติเทเส 
ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส   ิติกฺขเณ ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  สห  ปวตฺตอุตุโต 
อุตุสมุฏาน สุทฺธฏก ปาตุภวติ ฯ ปมภวงฺคโต ปภูติ   
จิตฺตสมุฏาน  สุทฺธฏก  สทฺทปาตุภาวกาเล  อุตุโต  เจว   
จิตฺตโต จ สทฺทนวก กวฬิงฺการาหารูปชีวีน  อาหารสมุฏาน   
สุทฺธฏกนฺติ  เอว  อาหารสมุฏานสฺส สุทฺธฏกสฺส  อุตุจิตฺต- 
สมุฏานาน ฺจ  ทฺวินฺน  นวกาน  วเสน  ฉพฺพีสติวิธ เอเกกจิตฺเต 
ติกฺขตฺตุ  อุปฺปชฺชมาน  วุตฺตกมฺมสมุฏาน ฺจ (๑) สตฺตติวิธนฺติ  
ฉนฺนวุติวิธ รูป ตโย จ อรปูโน ขนฺธาติ นวนวุติธมฺมา ยถาสมฺภว  
วิ ฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ เวทิตพฺพา ฯ          ตตฺถ  สิยา  กถ  ปเนต   
ชานิตพฺพ  ปฏิสนฺธินามรูป  วิ ฺาณปจฺจยา โหตีติ  สุตฺตโต  
ยุตฺติโต  จ ฯ  สุตฺตโต หิ  จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมาติอาทินา  
นเยน พหุธา เวทนาทีน วิ ฺาณปจฺจยตา สิทฺธา ฯ  
ยุตฺติโต ปน   
                จิตฺตเชน หิ รูเปน                  อิธ ทิฏเน สิชฺฌติ   
                อทิฏสฺสาป รปูสฺส          วิ ฺาณ ปจฺจโย อิตีติ ฯ   
        นามรูปปจฺจยา  สฬายตนนฺติ  นาม  วุตฺตเมว ฯ  อิธ  ปน 
รูป  นยิมโต  จตฺตาริ  มหาภูตานิ  ฉ  วตฺถูนิ  ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  เอกา- 
# ๑. ส.ี อิท สามิวจนวเสน กต เอว ฺเจ วเสนาติ ปท ภเวยฺย ฯ  
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ทสวิธ ฯ สฬายตนมฺปน จกฺขฺวายตน โสตฆานชิวฺหากาย- 
มนายตน ฯ  ตตฺถ  สิยา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  นามรูป  สฬายตนสฺส  
ปจฺจโยติ  นามรูปภาเว  ภาวโต ฯ  ตสฺส  ตสฺส  หิ  นามสฺส   
รูปสฺส  จ  ภาเว  ต  ต อายตน  โหติ น อ ฺถาติ ฯ   
        สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ   
                ฉเฬว ผสฺสา สงฺเขปา                  จกฺขุสมฺผสฺสอาทโย   
                วิ ฺาณมิว พาตฺตึส                  วิตฺถาเรน ภวนฺติ เต ฯ   
        ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ   
                ทวฺารโต เวทนา วุตฺตา          จกฺขุสมฺผสฺสชาทิกา   
                ฉเฬว ตา ปเภเทน                  อิธ พาตฺตึส เวทนา ฯ   
        เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ   
                รปูตณฺหาทิเภเทน                  ฉ ตณฺหา อิธ ทีปตา   
                เอเกกา ติวิธา ตตฺถ                  ปวตฺตาการโต มตา ฯ   
                ทกฺุขี สุข ปตฺถยติ                          สุขี ภิยโฺยป อิจฺฉติ   
                อุเปกฺขา ปน สนฺตตฺตา          สุขมิจฺเจว ภาสิตา ฯ   
                ตณฺหาย ปจฺจยา ตสฺมา          โหนฺติ ติสฺโสป เวทนา   
                เวทนาปจฺจยา ตณฺหา                  อิติ วุตฺตา มเหสินาติ ฯ   
        ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานนฺติ  จตฺตาริ  อุปาทานานิ  กามุปาทาน   
ทิฏ ุปาทาน สีลพฺพตุปาทาน  อตฺตวาทุปาทาน ฯ  อุปาทาน- 
ปจฺจยา  ภโวติ  อิธ  กมฺมภโว อธิปฺเปโต อุปปตฺติภโว  ปน   
ปทุทฺธารวเสน  วุตฺโต ฯ  ภวปจฺจยา  ชาตีติ  กมฺมภวปจฺจยา    
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ชาติ  ปฏิสนธฺิกฺขนฺธาน ปาตุภโว ฯ  ตตฺถ  สิยา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ   
ภโว  ชาติยา  ปจฺจโยติ  เจ  พาหิรปจฺจยสมตฺเตป  หีนปฺปณีตตาทิ- 
วิเสสทสฺสนโต ฯ  พาหิราน  หิ  ชนกชนนีสุกฺกโสณิตาหาราทีน   
ปจฺจยาน  สมตฺเตป  สตฺตาน  ยมกานมฺป  สต หีนปฺปณีตตาทิ- 
วิเสโส  ทิสฺสติ ฯ  โส  จ  น  อเหตุโก สพฺพทาว สพฺเพส ฺจ  
อภาวโต น  กมฺมภวโต  อ ฺเหตุโก  ตทภินิพฺพตฺตกสตฺตาน   
อชฺฌตฺตสนฺตาเน  อ ฺสฺส  การณสฺส อภาวโตติ  กมฺมภวเหตุโกว ฯ  
กมฺม  ห ิ สตฺตาน หีนปฺปณีตตาทิวิเสสสฺส เหตุ ฯ เตนาห  
ภควา  กมฺม  สตฺเต วิภชติ ยทิท หีนปฺปณีตตายาติ ฯ ตสฺมา  
ชานิตพฺพเมต ภโว ชาติยา ปจฺจโยติ ฯ   
        ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติอาทีสุ  ยสฺมา  อสติ  ชาติยา  
ชรามรณ ฺเจว โสกาทโย จ  ธมฺมา  น  โหนฺติ  ชาติยา  ปน 
สติ  ชรามรณ ฺเจว ชรามรณสงฺขาตทุกฺขธมฺมผุฏสฺส  พาลสฺส  
ชรามรณาทิสมฺพนฺธา  วา  เตน  เตน  ทุกฺขธมฺเมน  ผุฏสฺส  
อนภิสมฺพนฺธา  วา  โสกาทโย  จ  ธมมฺา  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  ชาติปจฺจยา 
ชรามรณนฺติ ฯ  สเมจฺจ  อภิสเมจฺจ ธมฺมนฺติ าเณน สมาคนฺตฺวา  
จตุสจฺจธมฺม ปฏิวิชฺฌิตฺวา ฯ   
        เอว  ทฺวาทสปทิก  ปจฺจยาการปฺปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
วิวฏฏวเสน อวิชฺชาทีน  นิโรธทสฺสนตฺถ  อวิชชฺานิโรธา  สงฺขาร- 
นิโรโธติ  สเมจฺจ  อภิสเมจฺจ ธมฺมนฺติ  อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  อวิชฺชานิโรธาติ  อวิชฺชาย  อนุปฺปาทนิโรธา  ปุน   
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อปฺปวตฺตินิโรเธน ฯ  สงฺขารนิโรโธติ  สงฺขาราน  อนุปฺปาทนิโรโธ 
โหติ ฯ  เอว เสสปเทสุป ฯ  อิท ทุกฺขนฺติอาทโย ปุพฺเพ  
วุตฺตนยา เอว ฯ อิเม ธมฺมา อภิ ฺเยฺยาติ อิเม เตภูมกา ธมฺมา  
สภาวลกฺขณาวโพธวเสน โสภนากาเรน อธิเกน าเณน วา 
สภาวโต  ชานิตพฺพา ฯ  ปริ ฺเยฺยาติ  สาม ฺลกฺขณาว- 
โพธวเสน  กจฺิจสมาปนวเสน  จ  พฺยาปตฺวา  (๑)  ชานิตพฺพา ฯ  
อิเม  ธมฺมา  ปหาตพฺพาติ  อิเม  สมุทยปกฺขิกา  ธมมฺา เตน  เตน  
คุณงฺเคน  ปหาตพฺพา ฯ  ภาเวตพฺพาติ  วฑฺเฒตพฺพา ฯ   
สจฺฉิกาตพฺพาติ  ปจฺจกฺข  กาตพฺพา ฯ  ทุวิธา  สจฺฉิกิริยา 
ปฏิลาภสจฺฉิกิริยา [๒] จ อารมฺมณสจฺฉิกิริยา จ ฯ  ฉนฺน  
ผสฺสายตนานนฺติ  จกฺขฺวาทีน ฉนฺน อายตนาน ฯ 
สมุทย ฺจ อตฺถงฺคม ฺจาติ อุปฺปาท ฺจ นิโรธ ฺจ ฯ   
        ภูริป ฺโติ  ภูริ  วิยาติ  ภูริ  ตาย  ภูริป ฺาย   
สมนฺนาคโต  ภูริป ฺโ ฯ มหาป ฺโติอาทีสุ มหาป ฺาทีหิ  
สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ  ตตฺริท  มหาป ฺาทีน  นานตฺต ฯ 
        กตมา  มหาป ฺา  มหนฺเต  อตฺเถ  ปริคฺคณฺหาตีติ  ม 
หาป ฺา  มหนฺเต  ธมฺเม.   มหนฺตา  นริุตฺติโย ฯ  มหนฺตานิ  
ปฏิภานานิ  ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺา  มหนฺเต  สลีกฺขนฺเธ   
ปริคฺคณฺหาตีติ มหาป ฺา  มหนฺเต  สมาธิกฺขนฺเธ ฯ  ป ฺากฺขนฺเธ  
# ๑. ม. พฺยาเปตฺวา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  
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วิมุตฺติกฺขนฺเธ ฯ วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ  ปริคฺคณฺหาตีติ   
มหาป ฺา  มหนฺตานิ  านาานานิ มหนฺตา (๑)  วิหารสมา- 
ปตฺติโย มหนฺตานิ อริยสจฺจานิ   มหนฺเต  สติปฏาเน สมฺมปฺปธาเน  
อิทฺธิปาเท  มหนฺตานิ  อินฺทฺริยานิ ฯ  พลานิ ฯ  โพชฌฺงฺคานิ มหนฺเต  
อริยมคฺเค มหนฺตานิ  สาม ฺผลานิ มหนฺตา (๒) อภิ ฺาโย  
มหนฺต  ปรมตฺถ นิพฺพาน ปริคฺคณฺหาตีติ มหาป ฺา ฯ   
        กตมา  ปุถุป ฺา  ปุถุนานาขนฺเธสุ าณ ปวตฺตตีติ  
ปุถุป ฺา ฯ ปุถุนานาธาตูสุ ฯ ปถุุนานาอายตเนสุ ฯ  ปถุุนานา- 
ปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ ฯ  ปุถนุานาสุ ฺตมนุปลพฺเภสุ ฯ ปุถุนานาอตฺเถสุ  
ธมฺเมสุ ฯ  นริุตฺตีสุ ฯ  ปฏภิาเนสุ ฯ  ปุถุนานาสีลกฺขนฺเธสุ ฯ ปุถุนานา- 
สมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธสุ ฯ ปุถุนานาานา- 
าเนสุ ปุถุนานาวิหารสมาปตฺตีสุ ฯ  ปุถุนานาอริยสจฺเจสุ ปุถุนานา- 
สติปฏาเนสุ สมฺมปปฺธาเนสุ  อิทฺธิปาเทสุ อินฺทฺริเยสุ พเลสุ  
โพชฺฌงฺเคสุ ปุถุนานาอริยมคฺเคสุ สาม ฺผเลสุ อภิ ฺาสุ  
ปุถุนานาชนสาธารเณ  ธมฺเม  สมติกฺกมฺม ปรมตฺเถ นิพฺพาเน  
าณ ปวตฺตตีติ ปุถุป ฺา ฯ   
        กตมา  หาสป ฺา  อิเธกจฺโจ  หาสพหุโล  เวทพหุโล  
ตุฏ ิพหุโล  ปามุชฺชพหุโล (๓)  สลี  ปริปูเรติ อินฺทฺริยสวร  ปรปิูเรติ  
โภชเน  มตฺต ฺ ุต ชาคริยานุโยค ฯ  สลีกฺขนฺธ สมาธิกฺขนฺธ  
# ๑. ม. มหาวิหารสมาปตฺติโย ฯ  ๒. ม. มหาอภิ ฺาโ ฯ  ๓. ม. ปาโมชฺฌ- 
พหุโล ฯ  
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ป ฺากฺขนฺธ ฯ  วิมุตฺติกฺขนฺธ ฯ วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ  ปรปิูเรตีติ   
หาสป ฺา  หาสพหุโล  ฯเปฯ  ปามุชชฺพหุโล านาาน  ปฏิวิชฺฌตีติ   
หาสป ฺา  หาสพหุโล  วิหารสมาปตฺติโย  ปริปูเรตีติ  
หาสป ฺา  หาสพหุโล  อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌตีติ  (๑) สติปฏาเน  
ภาเวตีติ สมฺมปฺปธาเน อิทฺธิปาเท อินฺทฺริยานิ พลานิ โพชฺฌงฺคานิ   (๒) 
อริยมคฺค ภาเวตีติ  หาสป ฺา  หาสพหุโล  สาม ฺผลานิ   
สจฺฉิกโรตีติ  หาสป ฺา ฯ อภิ ฺาโย  ปฏิวิชฺฌตีติ  หาสป ฺา  ฯ 
หาสพหุโล  เวทตุฏ ิปามุชฺชพหุโล  (๓)  ปรมตฺถ  นิพฺพาน สจฺฉิกโรตีติ  
หาสป ฺา ฯ   
        กตมา  ชวนป ฺา  ฯ  ย  กิ ฺจิ  รปู  อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺน  อชฺฌตฺต  วา  พหิทฺธา  วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา หนี  วา 
ปณีต  วา  ย  ทูเร  สนฺติเก วา  สพฺพ  รปู  อนิจฺจโต  ขิปฺป  ชวตีติ   
ชวนป ฺา  ทุกฺขโต ฯ อนตฺตโต ขิปฺป ชวตีติ  ชวนป ฺา  ฯ 
ยากาจิ  เวทนา  ยากาจิ  ส ฺา  เยเกจิ สงฺขารา ยงกิ ฺจิ  วิ ฺาณ  
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  ฯเปฯ  ย  ทูเร  สนฺติเก วา สพฺพ  
วิ ฺาณ ฯ  อนิจฺจโต ฯ  ทุกฺขโต ฯ  อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  
จกฺขุ (๔) ฯเปฯ  ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจโต  
ทุกฺขโต  อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  รูป  อตีตานาคต- 
# ๑. ม. ปฏิวิชฺฌตีติ หาสป ิา ฯ  ๒. ม. โพชฺฌงฺเค ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. จกขฺุ ฯ  
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ปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  ขยฏเน  ทุกฺข  ภยฏเน  อนตฺตา อสารกฏเนาติ   
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา รูปนิโรเธ  
นิพฺพาเน ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  เวทนา ส ฺา  สงฺขารา  
วิ ฺาณ  จกฺขุ  ฯเปฯ  ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อนิจฺจ  ขยฏเน  ทุกฺข  ภยฏเน  อนตฺตา อสารกฏเนาติ  
ตุลยิตฺวา  ฯเปฯ  วิภูต  กตฺวา  ชรามรณนิโรเธ  นพฺิพาเน  ขิปฺป  
ชวตีติ ชวนป ฺา ฯ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ สงฺขต  
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม  นิโรธธมฺมนฺติ   
ตุลยิตฺวา  ฯเปฯ  วิภูต  กตฺวา  รูปนิโรเธ  นิพฺพาเน ขิปฺป   
ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  เวทนา ส ฺา สงฺขารา  วิ ฺาณ  
จกฺขุ  ฯเปฯ  ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อนิจฺจ  ฯเปฯ  นิโรธธมฺมนฺติ  ตุลยิตฺวา  ฯเปฯ วิภูต  
กตฺวา ชรามรณนิโรเธ นิพฺพาเน ขิปฺป ชวตีติ ชวนป ฺา ฯ   
        กตมา  ติกฺขป ฺา  ขิปฺป  กิเลเส  ฉินฺทตีติ  ติกฺขป ฺา  ฯ 
อุปฺปนฺน กามวิตกฺก  นาธิวาเสติ ฯ  อุปฺปนฺน  พฺยาปาทวิตกฺก  อุปฺปนฺน   
วิหึสาวิตกฺก อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม.   อุปฺปนฺน  
ราค อุปฺปนฺน โทส โมห โกธ  อุปนาห  มกฺข  ปลาส  อิสฺส  มจฺฉริย  
มาย  สาเยฺย  ถมฺภ  สารมฺภ มาน   อติมาน   มท   ปมาท  สพฺเพ 
กิเลเส  สพฺเพ ทุจฺจริเต สพฺเพ อภิสงฺขาเร สพฺเพ  ภวคามิกมฺเม  
นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  คเมตีติ  
ติกฺขป ฺา ฯ  เอกมฺหิ อาสเน จตฺตาโร อริยมคฺคา จตฺตาริ จ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 329 

                 *เลมที่  38  สทฺุธฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 329 
 
สาม ฺผลานิ จตสฺโส จ  ปฏิสมฺภิทาโย  ฉ  จ  อภิ ฺาโย  อธิคตา  
โหนฺติ  สจฺฉิกตา  ผุสิตา  (๑) ป ฺายาติ ติกฺขป ฺา ฯ   
        กตมา  นิพฺเพธิกป ฺา  อิเธกจฺโจ  สพฺพสงฺขาเรสุ  
อุพฺเพคพหุโล  โหติ  อุตฺตาสพหุโล  อุกฺกณฺนพหุโล  อรติพหุโล   
อนภิรติพหุโล  พหิมุโข  น  รมติ สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ   
อปทาลิตปุพฺพ  โลภกฺขนฺธ  นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิก- 
ป ฺา ฯ  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  อปทาลิตปุพฺพ  โทสกขฺนฺธ โมหกขฺนฺธ  
โกธ  อุปนาห  ฯเปฯ  สพฺเพ  ภวคามิกมฺเม  นิพฺพิชฺฌติ   
ปทาเลตีติ นิพฺเพธิกป ฺา ฯ   
        ส  สพฺพธมฺเมสุ  วิเสนิภูโต  ย  กิ ฺจิ  ทิฏว  สุต  มุต  วาติ โส  
ภูริป ฺโ  ขีณาสโว  ย  กิ ฺจิ  ทิฏ วา สุต วา มุต วา เตสุ  
สพฺพธมฺเมสุ มารเสน วินาเสตฺวา  ิตภาเวน วิเสนิภูโต ฯ  
ตเมว ทสฺสินฺติ ต เอว วิสุทฺธทสฺสึ (๒) ฯ  วิวฏ  จรนฺตนฺติ  ตณฺหา- 
ฉทนาทิวิคเมน  วิวฏ  หตฺุวา  จรนฺต ฯ  เกนีธ  โลกสฺมึ วิกปฺป- 
เยยฺยาติ  เกน  อิธ  โลเก ตณฺหากปฺเปน วา ทิฏ ิกปฺเปน วา โกจิ  
วิกปฺเปยฺย เตส วา ปหีนตฺตา ราคาทินา ปุพฺเพ วุตฺเตนาติ ฯ   
        กามา  เต  ปมา  เสนาติอาทีสุ  จตูสุ  คาถาสุ  อยมตฺโถ  ฯ 
ยสฺมา  อาทิโตว  อาคาริยภูเต  สตฺเต  วตฺถุกาเมสุ  กิเลสกามา 
โมหยนฺติ เต อภิภุยฺย อนาคาริยภาว อุปคตาน  ปนฺเตสุ  วา   
# ๑. ม. ผสฺสติา ฯ  ๒. ส.ี ต เอว วิสุทฺธทสฺสึ ฯ  
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เสนาสเนสุ  อ ฺตร ฺตเรสุ  วา  อธิกุสเลสุ  ธมเฺมสุ  อรติ   
อุปฺปชฺชติ ฯ  วุตฺต ฺเจต  ปพฺพชิเตน โข อาวุโส อภิรติ ทุกฺกราติ ฯ 
ตโต เต  ปรปฏิพทฺธชีวิกตฺตา  ขุปฺปปาสา  พาเธติ ตาย พาธิตาย (๑) 
ปริเยสนตณฺหา จิตฺต กิลมยติ  อถ  เนส  กลินฺตจิตฺตาน ถีนมิทฺธ  
โอกฺกมติ ตโต วิเสสมนธิคจฺฉนฺตาน ทุรภิสมฺภเวสุ  อร ฺ- 
วนปตฺเถสุ  เสนาสเนสุ  วิหรต  อุตฺราสส ฺ ิตา  ภีรุ  ชายติ ฯ 
เตส  อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิตาน  ทีฆรตฺต  วิเวกรสมนสฺสาทยมานาน  
วิหรต  น สิยา นุ  โข  เอส มคฺโคติ ปรยิตฺติย (๒) วิจิกิจฺฉา  
อุปฺปชฺชติ ต วิโนเทตฺวา วิหรต อปฺปมตฺตเกน   
วิเสสาธิคเมน  มานมกฺขถมฺภา  ชายนติฺ ฯ  เตป  วิโนเทตฺวา   
วิหรต  ตโต  อธิกตรวิเสสาธิคม  นิสฺสาย  ลาภสกฺการสิโลกา 
อุปฺปชฺชนฺติ ลาภาทิมุจฺฉิตา ธมฺมปฏิรปูกานิ  ปกาเสนฺตา 
มิจฺฉายส อธิคนฺตฺวา ตตฺถ  ิตา (๓) ชาติอาทีหิ อตฺตาน  
อุกฺกเสนฺติ ปร วมฺเภนฺติ ฯ ตสฺมา กามาทีน ปมเสนาทิภาโว 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอวเมต  ทสวิธ  เสน  อุทฺทิสิตฺวา  ยถา  (๔)  สา  กณฺหธมฺม- 
สมนฺนาคตตฺตา  กณฺหสฺส  นมุจิโน  อุปการาย  สวตฺตติ  ตสฺมา [๕] 
น  ตว  เสนาติ  นิทฺทิสนฺโต อาห  เอสา  นมุจิ  เต  เสนา  กณฺหสฺสาภิปฺ- 
ปหารินีติ ฯ  
# ๑. ม. พาธติาน ฯ  ๒. ม. ปฏิปตฺติย ฯ  ๓. ส.ี ตตฺถ นิวิฏา ฯ 
# ๔. ม. ยสฺมา ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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ตตฺถ  อภิปฺปหารินีติ สมณพฺราหฺมณาน  ฆาตินี  นปิฺโปถนี  (๑)  
อนฺตรายกรีติ อตฺโถ ฯ น น อสูโร ชินาติ เชตฺวา  จ  ลภเต   
สุขนฺติ  เอว  มารเสน  (๒) อสูโร กาเย จ ชีวิเต จ สาเปกฺโข   
ปุริโส น ชินาติ สูโร ปน ชินาติ เชตฺวา จ (๓) มคฺคสุข  
ผลสุข ฺจ อธิคจฺฉติ ฯ   
        ยโต  จตูหิ  มคฺเคหีติ  (๔)  ยทา  จตูหิ นิทฺโทสนิพฺพานมคฺคน- 
สงฺขาเตหิ มคฺเคหิ ฯ มารเสนาติ  มารสฺส  เสนา  วจนกรา   
กิเลสา ฯ  ปฏิเสนิกราติ  ปฏิปกฺขกรา ฯ  ชิตา  จาติ  ปราชย- 
มาปาทิตา  (๕)  จ ฯ  ปราชิตา  จาติ  นิคฺคหิตา  จ ฯ  ภคฺคาติ  
ภินฺนา ฯ  วิปปฺลุตฺตาติ  (๖)  จุณฺณวิจุณฺณา ฯ  ปรมฺมขุาติ   
วิมุขภาว ปาปตา ฯ วิเสนิภูโตติ นิกฺกิเลโส หุตฺวา  ิโต ฯ   
โวทานทสฺสีติ  (๗) พฺยวทานทสฺสี ฯ   ตานิ ฉทนานีติ เอตานิ  
ตณฺหาทิกิเลสจฺฉทนานิ ฯ วิวฏานีติ  ปากฏิกตานิ ฯ  วิทฺธ- 
สิตานีติ   ิตฏานโต  อปหตานิ ฯ  อุคฺฆาฏิตานีติ อุปฺปาฏิตานิ ฯ 
สมุคฺฆาฏิตานีติ วิเสเสน อุปฺปาฏิตานิ ฯ   
        น  กปฺปยนฺตีติ  คาถาย  สมฺพนฺโธ อตฺโถ จ กิ ฺจิ (๘) ภิยฺโย 
เต หิ ตาทิสา สนฺโต  ทฺวินนฺ  กปฺปาน  ปุเรกฺขาราน ฺจ  เกนจิ  น   
กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺติ ปรมตฺถ  อจฺจนฺตสุทฺธึ  อธิคตตฺตา  
# ๑. ส.ี นิปโฺผฏนี ฯ  ม. นปิฺโปถินี ฯ  ๒. สี. ม. เอว ตว เสน ฯ 
# ๓. ม. เฉตฺวาว ฯ  ๔. ม. อริยมคฺเคหีติ ฯ  ๕. ม. ปราชยมานา หนิตา ฯ 
# ๖. ส.ี ม. วิปฺปลุคฺคาติ ฯ  ๗. ม. โอทาตทสฺสินฺติ พฺยวทาตทสฺสึ ฯ 
# ๘. ม. กิ ฺจ ฯ  
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อนจฺจนฺตสุทฺธึเยว  (๑)  อกิริยสสฺสตทิฏ ึ อจฺจนฺตสุทฺธีติ  น  เต  วทนฺติ ฯ  
อาทานคนฺถ  คถิต  วิสชฺชาติ  จตุพฺพิธมฺป รูปาทีน  อาทายกตฺตา   
อาทานคนฺถ  อตฺตโน  จิตฺตสนฺตาเน  คถิต  พทฺธ  (๒) อริยมคฺคสตฺเถน  
วิสฺสชฺช ฉินทฺิตฺวา ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        อจฺจนฺตสุทฺธินฺติ  อจฺจนฺตปรมสุทฺธึ  (๓) ฯ  สสารสุทฺธินฺติ   
สสารโต  สทฺุธึ ฯ อกิรยิทิฏ ินฺติ  กโรโต  น  กริยติ  ปาปนฺติ  
อกิริยทิฏ ึ ฯ สสฺสตวาทนฺติ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโตติ วจน  น  
วทนฺติ น กเถนฺติ ฯ   
        คนฺถาติ  นามกาย  คนฺเถนฺติ  จุติปฏิสนฺธิวเสน  วฏฏสฺมึ   
ฆเฏนฺตีติ  คนฺถา ฯ อภิชฌฺา  จ  สา  นามกายฆฏนวเสน  คนฺโ 
จาติ  อภิชฺฌากายคนฺโถ ฯ  หิตสุข  พฺยาปาทยตีติ  พฺยาปาโท ฯ  
พฺยาปาโท  จ  โส  วุตฺตนเยน  คนฺโถ  จาติ  พฺยาปาโท  กายคนฺโ ฯ  
สีลพฺพตปรามาโสติ  อิโต  พหิทฺธา  สมณพฺราหฺมณาน  สีเลน  
สุทฺธิ วเตน สุทฺธีติ   ปรโต อามาโส ฯ อิทสจฺจาภินิเวโสติ  
สพฺพ ฺ ุภาสิตมฺป ปฏิกขิฺปตฺวา สสฺสโต  โลโก  อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ  อิมินา  อากาเรน อภินิเวโส  อิทสจฺจาภินิเวโส ฯ  
อตฺตโน  ทิฏ ิยา ราโคติ อตฺตนาภินิวิสิตฺวา คหิตาย ทิฏ ิยา  
ฉนฺทราโค ฯ  ปรวาเทสุ  อาฆาโตติ  ปรสฺส วจเนสุ โกโป ฯ  
อปฺปจฺจโยติ อตุฏากาโร ฯ  อตฺตโน  สีล  วาติ  อตฺตนา  สมาทินฺน  
โคสีลาทิสีล วา ฯ อตฺตโน ทิฏ ีติ อตฺตนา คหิตา  ปรามฏา   
# ๑. ส.ี อจฺจนฺตสุทฺธาเยว ฯ  ๒. ส.ี ค ิตคณฺ ฯ   
# ๓. ม. อจฺจนฺต ปรมตฺถ สุทฺธ ฯ  
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ทิฏ ิ ฯ  เตหิ  คนฺเถหีติ  เอเตหิ  วุตฺเตหิ นามกายฆฏเนหิ ฯ  
รูป อาทิยนฺตีติ  จตุสมุฏานิก  รูปารมฺมณ  อาทิยนฺติ  คณฺหนฺติ ฯ  
อุปาทิยนฺตีติ อุปคนฺตฺวา  คณฺหนฺติ  ตณฺหาคหเณน  
ปรามสนฺติ  ทิฏ ิคฺคหเณน ฯ  อภินิวิสนฺติ มานคฺคหเณน ฯ  
วฏฏนฺติ เตภูมกวฏฏ ฯ คนฺเถติ พนฺธเน ฯ  โวสฺสชชฺิตฺวาวาติ  (๑) 
สมฺมา  วิสฺสชฺชิตฺวา  วา ฯ  คถิเตติ  พนฺธเน ฯ  คนฺถิเตติ พนฺธเนน 
พนฺธิเต ฯ   วิพนฺเธติ  วิเสเสน  พนฺเธ ฯ  อาพนฺเธติ  อเนกวิเธน   
พนฺเธ ฯ  ปลพุิทฺเธติ  อมุ ฺจิเต ฯ  พนธฺเน  โผฏยิตฺวาติ   
ตณฺหามานทิฏ ิพนฺธนานิ ปปฺโปฏยิตฺวา ฯ วิสชฺชาติ จชิตฺวา ฯ   
        อิเม  ปน  จตฺตาโร  คนฺเถ  กิเลสปฏิปาฏิยาป อาหริตุ วฏฏติ  
มคฺคปฏิปาฏิยาป ฯ กิเลสปฏิปาฏิยา  อภิชฺฌากายคนฺโ 
อรหตฺตมคฺเคน  ปหียติ  พฺยาปาโท  กายคนฺโถ  อนาคามิมคฺเคน ฯ 
สีลพฺพตปรามาโส  กายคนฺโถ  อิทสจฺจาภินิเวโส  กายคณฺโ   
โสตาปตฺติมคฺเคน ฯ  มคฺคปฏิปาฏิยา  สีลพฺพตปรามาโส 
กายคนฺโถ  อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ  โสตาปตฺติมคฺเคน ฯ 
พฺยาปาโท กายคนฺโถ อนาคามิมคฺเคน อภิชฺฌากายคณฺโ   
อรหตฺตมคฺเคนาติ ฯ  เอเต  จตฺตาโร  คนฺถา  ยสฺส  สวิชฺชนฺติ ต  
จุติปฏิสนฺธิวเสน วฏฏสฺม ึ คนฺเถนฺติ  ฆเฏนฺตีติ คนฺถา ฯ เต  
จตุปฺปเภทา อภิชฺฌายนฺติ เอตาย สย วา อภิชฺฌายติ  
อภิชฺฌายนมตฺตเมว  วา  เอสาติ  อภิชฺฌา ฯ  โลโภเยว นามกาย 
# ๑. ม. โวสสฺชฺชิติวา วาติ สมฺมา วิสฺสชฺชิตฺวา วา ฯ  
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คนฺเถติ  จุติปฏิสนฺธิวเสน  วฏฏสฺม ึ ฆเฏตีติ  กายคนฺโฯ  
พฺยาปชฺชติ เตน จิตฺต ปูติภาว คจฺฉติ  พฺยาปาทยติ  วา  วินยาจาร- 
รูปสมฺปตฺติหิตสุขาทีนีติ  พฺยาปาโท ฯ  อิโต พหิทฺธา  สมณ- 
พฺราหฺมณาน  สีเลน  สุทฺธ ิ วเตน สุทฺธติี ปรามสน สีลพฺพต- 
ปรามาโส สพฺพ ฺ ุภาสิตมฺป ปฏิกฺขิปตฺวา สสฺสโต โลโก 
อิทเมว สจฺจ โมฆม ฺนฺติอาทินา อากาเรน  อภินิวิสตีติ  
อิทสจฺจาภินิเวโส ฯ  
        ยถา วยหฺ วาติอาทึ วยฺหาทิวิสงฺขรณ คนฺถาน วิโยคกรเณ  
อุปม ทสฺเสนฺโต อาห ฯ   
        น  ชเนนฺตีติ  น  อุปปฺาเทนฺติ ฯ  น  ส ฺชเนนฺตีติ  น   
นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ นาภินิพฺพตฺเตนฺตีติ  อุปสคฺควเสน  ปท  วฑฺฒิต ฯ  
น  ส ฺชเนนฺตีติ อุปฺปาทกฺขณ (๑)  น นพฺิพตฺเตนฺติ นาภินิพฺ- 
พตฺเตนฺตีติ ปวตฺติกฺขณ (๒) สนฺธาย วุตฺต ฯ   
        จตุนฺน  กิเลสสีมาน  อตีตตฺตา  สีมาตีโต  พาหิตปาปตฺตา   
จ  พฺราหฺมโณ  อิตฺถมฺภูตสฺส  จ  ตสฺส  นตฺถิ  ปรจิตฺตปุพฺเพนิวาสาเณหิ   
ตฺวา วา มสทิพฺพจกฺขูหิ  ทิสฺวา  วา  กิ ฺจิ สมุคฺคหีต  
อภินิวิฏนฺติ วุตฺต โหติ ฯ โส จ กามราคาภาวโต น ราคราคี  
# ๑. ม. อุปฺปาทกิขณ ฯ  ๒. ม. ปวตฺติกฺขณ ฯ  ๓. ม. สีมาติโตติ  
คาถา เอกปุคฺคลาธิฏานาย เทสนาย วุติตา ปุพฺพสทิโส เอว ปนสฺสา 
สมฺพนฺโธ โส เอว อตฺถวณฺณนาย สทฺธึ เวทิตพฺโพ กิ ฺจ ภิยฺโย อีทิโส 
ภูริป ฺโ จตุนฺน กิเลสสมีาน อีตตฺตา สีมาติโต ฯ  
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รูปารูปราคาภาวโต น วิราครตฺโต ยโต เอววิธสฺส ตสฺส อิท  
ปรมนฺติ กิ ฺจิ อิธ อุคฺคหิต นตฺถีติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน  
นิฏาเปสิ ฯ   
        จตสฺโส  สีมาโยติ  จตฺตาโร  ปริจฺเฉทา ฯ  ทิฏานุสโยติ   
ทิฏ ิ  จ  สา  อปฺปหีนฏเน  อนุสโย  จาติ  ทิฏานุสโย ฯ  วิจิกจฺิฉา- 
นุสยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ เกนฏเน อนุสโย (๑) อนุสย- 
นฏเน ฯ โก เอส อนุสยนฏโ นามาติ อปฺปหีนฏโ ฯ  
เอเต  หิ  อปฺปหีนฏเน  ตสฺส  ตสฺส  สนฺตาเน  อนุเสนฺติ  นาม  
ตสฺมา  อนุสยาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อนุเสนฺตีติ  อนุรูป  การณ  ลภิตฺวา  
อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ อถาป สิยา  อนุสยนฏโ  นาม  อปฺป- 
หีนากาโร  อปฺปหีนากาโร  จ  อุปฺปชชฺตีติ  วตฺตุ น  ยชฺุชติ  ตสฺมา 
น  อนุสยา  อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  ตตฺริท ปฏิวจน อปฺปหีนากาโร  
อนุสโย  อนุสโยติ ปน อปฺปหีนฏเน ถามคตกิเลสา  
วุจฺจนฺติ ฯ โย (๒) จิตฺตสมฺปยุตฺโต สารมฺมโณ  สปฺปจฺจยฏเน  สเหตุโก  
เอกนฺตากุสโล  อตีโตป  โหติ  อนาคโตป  ปจฺจุปฺปนฺโนป ตสฺมา  
อุปฺปชฺชตีติ วตฺตุ ยุชฺชติ ฯ  ตตฺริท  ปมาณ  ปฏิสมภิฺทาย   
ตาว  อภิสมยกถาย  กถ (๓)  ปจฺจุปฺปนฺเน  กิเลเส ปชหตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  
อนุสยาน  ปจฺจุปฺปนฺนภาวสฺส  อตฺถิตาย  ถามคโต  อนุสย ปชหตีติ  
# ๑. ม. อนฺสยา ฯ  ๒. ม. โส ฯ  ๓. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ  ๔. ส.ี ปุจฺฉ กตฺวา ฯ  
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วุตฺต ฯ  ธมฺมสงฺคณิย  (๑)  โมหสฺส  ปทภาชเน  อวิชฺชานุสโย   
อวิชฺชาปริยุฏาน  อวิชฺชาลงฺคี  โมโห อกุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย  
โมโห โหตีติ อกุสลจิตฺเตน  สทฺธ ึ โมหสฺส (๒) อุปฺปนฺนภาโว  วุตฺโต ฯ 
กถาวตฺถุสฺมึ  อนุสยา อพฺยากตา  อนุสยา  อเหตุกา  อนุสยา 
จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ สพฺเพ วาทา ปฏิเสธิตา ฯ อนุสยยมเก 
สตฺตนฺน  มหาวาราน อ ฺตรสฺมึ อุปฺปชฺชนวาเร ยสฺส กาม- 
ราคานุสโย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย  อุปฺปชชฺตีติอาทิ  วุตฺต ฯ   
ตสฺมา  อนุเสนฺตีติ อนุรูป  การณ  ลภิตฺวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ย  วุตฺต  ต 
อิมินา ตนฺติปฺปมาเณน สุวุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยมปฺ  จิตฺต- 
สมฺปยุตฺโต สารมฺมโณติอาทิ วุตฺต ตมฺป สุวุตฺตเมว ฯ  อนุสโย 
หิ  นาเมส  ปรินิปฺผนฺโน  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  อกุสลธมฺโมติ นิฏเมตฺถ 
คนฺตพฺพ ฯ 
        ตตฺถ  ทฏิานุสโย  จตูสุ  ทิฏ ิสมฺปยุตฺเตสุ วิจิกิจฺฉานุสโย  
วิจิกิจฺฉาสหคเต  อวิชฺชานุสโย  ทฺวาทสสุ  อกุสลจิตฺเตสุ  
สหชาตวเสน  อารมฺมณวเสน  จ  ตโยป  อวเสสเตภูมกธมฺเมสุ   
อารมฺมณวเสน  ทฏิ ิวิจิกิจฺฉาโมหา ฯ กามราคานุสโย เจตฺถ  
โลภสหคตจิตฺเตสุ สหชาตวเสน อารมฺมณวเสน จ ฯ มนาเปสุ  
อวเสสกามาวจรธมฺเมสุ อารมฺมณวเสเนว อุปฺปชฺชมาโน โลโภ ฯ  
ปฏิฆานุสโย  โทมนสฺสสหคตจิตฺเตสุ สหชาตวเสน อารมฺมณวเสน  
# ๑. ม. ธมฺมสงฺคณิย ฯ  ๒. ม. อวิชฺชานุสยสฺส ฯ  
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จ ฯ อมนาเปสุ อวเสสกามาวจรธมฺเมสุ  อารมฺมณวเสเนว   
อุปฺปชฺชมาโน  โทโส ฯ  มานานุสโย  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตโลภสหคต- 
จิตฺเตสุ สหชาตวเสน  อารมฺมณวเสน  จ  ทุกฺขเวทนาวชฺเชสุ   
อวเสสกามาวจรธมฺเมสุ  รูปารูปาวจรธมฺเมสุ  จ  อารมฺมณวเสเนว  
อุปฺปชฺชมาโน  มาโน ฯ ภวราคานุสโย จตูสุ  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺเตสุ   
อุปฺปชฺชมาโนป  สหชาตวเสน  วุตฺโต  อารมฺมณวเสเนว  ปน  
รูปารูปาวจรธมฺเมสุ อุปฺปชฺชมาโน โลโภ วุตฺโต ฯ   
        ตตฺถ  ทฏิานุสโยติ  ทฺวาสฏ ิวิธา  ทฏิ ิ ฯ  วิจิกิจฺฉานุสโยติ   
อฏวตฺถุกา วิจิกิจฺฉา ฯ  ตเทกฏา  จ  กิเลสาติ  สหเชกฏวเสน  
ทิฏ ิยา  วิจิกิจฺฉาย สหเชกฏวเสน  เอกโต   ิตา ฯ  มานานุสโยติ  
นววิธมาโน ฯ  
        ปรจิตฺตาเณน (๑) วา  ตฺวาติ  ปเรส  จิตฺตวารชานน- 
ป ฺาย  (๒)  ชานิตฺวา  เจโตปริยาเณน  ชานิตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน  วาติ อตีเต นิวุฏกฺขนฺธานุสฺสรณ- 
าเณน ชานิตฺวา ฯ  มสจกฺขุนา  วาติ  ปกติจกฺขุนา ฯ  
ทิพฺพจกฺขุนา  วาติ  ทิพฺพสทิเสน ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิเตน วา 
ทิพฺเพน จกฺขุนา ปสฺสิตฺวา ฯ  
        ราครตฺตาติ ราเคน ร ฺชิตา ฯ เย  ป ฺจสุ  กามคุเณสูติ  
เย  ป ฺจสุ  รปูาทิวตฺถุกามโกฏาเสสุ ฯ  วิราครตฺตาติ วิราค- 
# ๑. ม. ปรมตฺถาเณน ฯ  ๒. ม. จิตฺตาจารชานนป ิา ฯ  
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สงฺขาตาสุ  รูปารูปสมาปตฺตีสุ  อติรตฺตา  อลฺลีนา ฯ  ยโต   
กามราโค  จาติ ยทา  กามราโค (๑) จ ฯ รูปารูปภเวสุป (๒)  
เอเสว นโย ฯ   
                สทฺุธฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        จตุตฺถ ฯ   
                         ปรมฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ป ฺจเม  ปรมฏกสุตฺเต  ปรมนฺติ  ทฏิ ีสุ  ปรพฺิพสาโนติ   
อิท  ปรมนฺติ คเหตฺวา  สกาย  สกาย  ทฏิ ิยา  วสมาโน ฯ   
ยทุตฺตรึ  กรุุเตติ ย อตฺตโน สตฺถาราทึ เสฏ  กโรติ ฯ   
หีนาติ  อ ฺเ  ตโต  สพฺพมาหาติ  ต  อตฺตโน  สตฺถาราทึ  
เปตฺวา  ตโต  อ ฺเ  สพฺเพ  หีนา  อิเมติ  อาห ฯ  ตสฺมา  
วิวาทานิ  อวีติวตฺโตติ  เตน  การเณน ตานิ (๔) ทิฏ ิกลหานิ  
อวีติวตฺโตว โหติ ฯ   
        วสนฺตีติ  ปมุปฺปนฺนทิฏ ิวเสน  วสนฺติ ฯ  ปวสนฺตีติ  (๕) 
ปวิสิตฺวา  วสนฺติ ฯ อาวสนฺตีติ  วิเสเสน  วสนฺติ ฯ  ปริวสนฺตีติ  
สพฺพภาเคน วสนฺติ ฯ ต อุปมาย สาเธนฺโต ยถา  อาคาริกา 
วาติอาทิมาห ฯ อาคาริกา วาติ ฆรสามิกา ฯ ฆเรสุ วสนฺตีติ  
# ๑. ม. กามภเว ราโค ฯ  ๒. ม. รูปารปูราเคสุป ฯ  ๓. ม.โส ทฏิ ิกลเห ฯ 
# ๔. ม. ปวสนฺตีติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 339 

                *เลมที่  38  ปรมฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  339 
 
อตฺตโน  ฆเรสุ อาสงฺกวิรหิตา หุตฺวา นิวสนฺติ ฯ สาปตฺติกา  
วาติ อาปตฺติพหุลา ฯ สกิเลสาติ (๑) ราคาทิกิเลสพหุลา ฯ   
อุตฺตรึ  กโรตีติ  อติเรก  กโรติ ฯ  อย สตฺถา สพฺพ ฺ ูติ อย  
อมฺหาก สตฺถา สพฺพ ชานาติ ฯ  สพฺเพ  ปรปฺปวาเท  ขิปตีติ   
สพฺพาปรลทฺธิโย  ฉฑฺเฑติ ฯ  อุกฺขิปตีติ  นีหรติ ฯ ปริกฺขิปตีติ 
ปรมฺมุเข กโรติ ฯ ทฏิ ิเมธคานีติ ทิฏ ิวิเหสกานิ ฯ   
        ทุติยคาถายตฺโถ  เอว  อวีติวตฺโตว ว (๒) ย  ทฏิเ  สุเต 
สีลวเต  มุเตติ เอเตสุ จตูสุ วตฺถูสุ อุปปฺนฺนทิฏ ิสงฺขาเต 
อตฺตนิ ปุพฺเพ วุตฺตปฺปการ อานิสส ปสฺสติ  ตเทว  โส   
ตตฺถ  สกาย ทิฏ ิยา อานิสส อิท เสฏนฺติ อภินิวิสิตฺวา  
อ ฺ สพฺพ ปรสตฺถาราทิก นิหีนโต ปสฺสติ ฯ   
        เทฺว  อานิสเส  ปสฺสตีติ  เทฺว  คุเณ  โอโลเกติ ฯ  ทิฏ- 
ธมฺมิก ฺจาติ  ทิฏเ ปจฺจกฺเข  อตฺตภาเว  วิปจฺจนกคุณ ฯ  (๓) สมปฺรา- 
ยิก ฺจาติ ปรโลเก ปฏิลภิตพฺพคุณ ฺจ ฯ ยทิฏ ิโก  สตฺถาติ   
ยลทฺธิโก  ติตฺถายตนสามิโม ฯ   อล นาคตฺตาย วาติ นาคภาวาย (๔)  
วา  ปริยตฺต ฯ  สุปณฺณตฺตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ เทวตฺตาย  
วาติ สมฺมุติเทวาทิภาวาย ฯ อายตึ  ผลปาฏิกงฺขี  โหตีติ  อนาคเต 
วิปากผล  ปตฺถยาโน  โหติ ฯ  ทฏิสุทฺธิยาป เทฺว อานิสเส 
# ๑. ม. สกิเลสา วาติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. วิปจฺจนกรณ ฯ 
# ๔. ม. นาคราชภาวาย ฯ  
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ปสฺสตีติ จกฺขุวิ ฺาเณน ทิฏรูปายตนสฺส วเสน สุทฺธิยา  
เหตุตฺตาป อตฺตโน คหิตคฺคหเณน เทฺว คุเณ โอโลเกติ ฯ 
สุตสุทฺธิยาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        ตติยคาถายตฺโถ  เอว  ปสฺสโต  ปสฺส  (๑)  ย  อตฺตโน  
สตฺถาราทึ  นสิสฺิโต  อ ฺ  ปรสตฺถาราทึ  หีน  ปสฺสติ  ต  ปน 
ทสฺสน  คนฺถเมว  กุสลา วทนฺติ  พนฺธนนฺติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ยสฺมา  เอตเทว  ตสฺมา  หิ ทิฏ  วา  (๒)  สตุ  วา 
มุต  วา  สลีพฺพต ภิกฺขุ น นิสฺสเยยฺย นาภินิวิเสยฺยาติ (๓)  
วุตฺต โหติ ฯ   
        กุสลาติ  ขนฺธาทิชานเน  เฉกา ฯ  ขนฺธกุสลาติ   
รูปาทีสุ  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ กุสลา ฯ ธาตุอายตนปฏิจฺจสมุปฺปาท- 
สติปฏานสมฺมปฺปธานอิทฺธิปาทอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคผล- 
นิพฺพาเนสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  มคฺคกุสลาติ  จตูสุ มคฺเคสุ ฯ  
ผลกุสลาติ จตูสุ ผเลสุ ฯ  นิพฺพานกุสลาติ  ทุวิเธ  นพฺิพาเน  
เฉกา ฯ  เต  กุสลาติ  เต  เอเตสุ  วุตฺตปฺปกาเรสุ  เฉกา ฯ เอว  
วทนฺตีติ เอว กเถนฺติ ฯ คนโฺถ เอโสติ ปสฺสโต จ อตฺตโน  
สตฺถาราทินิสฺสิต ฺจ  อ ฺ  ปรสตฺถาราทึ  หีนโต  ปสฺสน ฺจ  คนฺโ 
พนฺธโน เอโสติ วทนฺติ ฯ  ลมฺพน  (๔)  เอตนฺติ เอต วุตฺตปฺปการ  
นาคทนฺเต ลคฺคิต วิย อโธลมฺพน ฯ พนฺธน  เอตนฺติ  นิจฺฉินฺทิตุ   
# ๑. ส.ี เอว ปสิสนฺโตป ฯ  ๒. ม. ทิฏว สุต มุต ฯ  ๓. ม. นาภินิเวเสยฺยาติ ฯ 
# ๔. สี. ม. ลคฺคน ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ทุกฺขฏเน  สงฺขลิกาทิพนฺธน  วิย  [๑]  พนฺธน ฯ ปลิโพโธ  
เอโสติ สสารโต นิกฺขมิตุ อปฺปทานฏเน เอโส ปลโิพโธ ฯ   
        จตุตฺถคาถายตฺโถ  น  เกวล  ทิฏสุตาทึ  (๒)  น  นิสฺสเยยฺย   
อป  จ  โข  ปน  อส ฺชาต  อุปรูปร ิ ทฏิ ิมฺป  โลกสฺมึ  น  กปฺปเยยฺย ฯ 
น ชเนยฺยาติ วุตฺต  โหติ ฯ  กีทิส  าเณน  วา  สลีพฺพเตน  
วาป  สมาปตฺติาณาทินา  าเณน  วา  สีลพฺพเตน  วา  ย ึ
กปฺปยิสฺสติ  (๓)  เอต ทิฏ ึ น กปฺปเยยฺย ฯ (๔) น เกวล ฺจ ทิฏ ึ  น  
กปฺปเยยฺย  อป  จ  โข  ปน  มาเนนป  ชาติอาทีหิ  วตฺถูหิ  สโมติ วา (๕) 
อตฺตาน อนูปเนยฺย หีโน น ม ฺเถ วิเสสิ วาปติ ฯ   
        อฏสมาปตฺติาเณน  วาติ  ปมชฺฌานาทีน  อฏนฺน  
สมาปตฺตีน สมฺปยุตฺตป ฺายวา ฯ  ป ฺจาภิ ฺาาเณน   
วาติ  โลกิยาน  ป ฺจนฺน  อภิ ฺาน สมฺปยุตฺตป ฺาย  
วา ฯ  มิจฺฉาาเณน  วาติ  วิปรีตสภาเวน  ปวตฺตาย  
ป ฺาย  อมุตฺเต  มุตฺตมฺมยาติ  (๖)  เอว อุปฺปนฺเนน 
มิจฺฉาาเณน วา ฯ   
        ป ฺจมคาถายตฺโถ  เอว  หิ  ทิฏ ึ  อกปฺเปนฺโต  อม ฺ- 
มาโน  จ  อตฺต  ปหาย  อนุปาทิยาโน  ย  ปุพฺเพ  คหิต ต ปหาย 
อปร (๗) อคฺคณฺหนฺโต ตสฺมิมฺป วุตฺตปฺปกาเร  าเณป  ทุวิธ  นสิฺสย   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ทฏิสุตาทีสุ ฯ   
# ๓. ม. ยา กปฺปยติ ฯ  ๔. ม. กปฺเปยฺย ฯ  ๕. ม. สาสทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๖. ม. มุตฺต ปสฺสาติ ฯ  ๗. ม. ปร ฯ  
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โน  กโรติ  อกโรนฺโต  จ  ส เว วิยตฺเตสุ นานาทิฏ ิวเสน  ภินฺเนสุ   
สตฺเตสุ  น  วคฺคสารี  ฉนฺทาทิวเสน อคจฺฉนธมฺโม หุตฺวา ทฺวาสฏ ิยา  
ทิฏ ีสุ กิ ฺจิ ทิฏ ึ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        จตูหิ  อุปาทาเนหีติ  กามุปาทานาทีหิ จตูหิ ภุส คหเณหิ   
ส เว ววตฺถิเตสูติ (๑) โส ปุคฺคโล นิจฺฉิเตสุ ฯ ภินฺเนสูติ ทฺวิธา  
ภินฺเนสุ ฯ   
        อิทานิ  โย  โส  อิมาย  คาถาย  วุตฺโต  ขีณาสโว  ตสฺส   
วณฺณภณนตฺถ  ยสฺสูภยนฺเตติอาทิกา  ติสฺโส  คาถาโย  อาห ฯ   
        เตสุ  ปมคาถาย ยสฺสูภยนฺเตติ  ปุพฺเพ  วุตฺตผสฺสาทิ- 
เภเท ฯ  ปณิธีติ  ตณฺหา ฯ  ภวาภวายาติ  ปุนปฺปุน  ภวาย ฯ   
อิธ วา หุร วาติ สกตฺตภาวาทิเภเท อิธ วา ปรตฺตภาวาทิเภเท  
ปรตฺถ วา ฯ   
        ผสฺโส  เอโก  อนฺโตติ  จกฺขุสมฺผสฺสาทิโก  เอโก  โกฏาโส ฯ  
ผสฺสสมุทโยติ  วตฺถารมฺมโณ ฯ  ยโต  สมุเทติ  อุปฺปชฺชติ  โส  
สมุทโย ฯ  ทติุโย  อนฺโตติ  ทุติโย โกฏาโส ฯ  อตีตนฺติ   
อติ  อิต  อตีต  อติกฺกนฺตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อนาคตนฺติ น  
อาคต  อนาคต (๒)  อนุปปฺนฺนนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ สุขเวทนาทโย  
วิสภาควเสน ฯ นามรูปทกุ นมนรุปฺปนวเสน ฯ  อชฺฌตฺติ- 
กาทโย  อชฌฺตฺตพาหิรวเสน ฯ  สกฺกายาทโย  ขนฺธป ฺจกาน 
# ๑. ม. วิยตฺเตสูติ ฯ  ๒. ม. อนาคตนฺติ นตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 343 

                *เลมที่  38  ปรมฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 343 
 
ปวตฺติสมุทยวเสน วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ  สกตฺตภาโวติ อตฺตโน  
อตฺตภาโว ฯ ปรตฺตภาโวติ ปรสฺส อตฺตภาโว ฯ   
        ทุติยคาถาย  ทฏิเ  วาติ  ทิฏสุทฺธิยา  วา ฯ  เอส   
นโย  สุตาทีสุ ฯ  ส ฺาติ ส ฺาสมุฏาปกา ทิฏ ิ ฯ   
อปรามสนฺตนฺติ  ตณฺหามานทิฏ ีหิ  น  ปรามสนฺต ฯ  อนภิน-ิ 
วิสนฺตนฺติ  (๑)  เตเหว อนภินิวิสนฺต ฯ  วินิพนฺโธติ  (๒) วาติ  มาเนน  
วินิพนฺโธติ  วา ฯ  ปรามฏโติ  วาติ ปรโต  นิจฺจสุขสุภาทีห 
ปรามฏโติ  วา ฯ  วิกฺเขปคโตติ  อุทฺธจฺจวเสน ฯ  อนิฏงฺคโตติ  
วิจิกิจฺฉาวเสน ฯ ถามคโตติ อนุสยวเสน ฯ คติยาติ 
คนฺตพฺพวเสน ฯ   
        ตติยคาถาย  ธมฺมาป  เตส  น  ปฏจฺิฉิตา  เสติ ทฺวาสฏ ิ- 
ทิฏ ิคตธมฺมาป เตส  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  เอว  น ปฏิจฺฉิตา ฯ 
ปารงฺคโต น ปจฺเจติ ตาทีติ  นิพฺพานปารงฺคโต  เตน  เตน  มคฺเคน 
ปหีเน  กิเลเส ปุน นาคจฺฉติ  ป ฺจหิ  จ อากาเรหิ ตาทิ โหตีติ ฯ  
เสส ปากฏเมว ฯ   
        วีสติวตฺถุกา  สกกฺายทิฏ ีติ  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ 
อาทินา นเยน  เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ  จตูหิ  จตูหิ  อากาเรหิ  ป ฺจกฺขนฺเธ  
ปติฏ  กตฺวา ปวตฺตา  วิชฺชมาเน  กาเย  ทฏิ ิ ฯ  ทสวตฺถุกา  
มิจฺฉาทิฏ ีติ  นตฺถิ ทินฺนนฺติอาทินยปฺปวตฺตา  ทิฏ ิ ฯ   
# ๑. ม. อนภินิเวสนฺตนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. วินพิทฺโธติ วา มาเนน 
วินิพทฺโธติ วา ฯ  
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อนฺตคคาหิกา  ทิฏ ีติ  สสฺสโต  โลโก อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ 
อาทินยปฺปวตฺตา   เอเกก  อนฺต  อตฺถีติ คเหตฺวา ปวตฺตา  
ทิฏ ิ ฯ  ยา  เอวรูปา  ทิฏ ีติ  อิทานิ  วุจฺจมานาน   
เอกูนวีสปทาน  สาธารณ  มูลปท ฯ  ยา  ทิฏ ิ  ตเทว  
ทิฏ ิคต  ยา  ทิฏ ิ  ตเทว  ทิฏ ิคฺคหณนฺติ สพฺโพป (๑)  
สมฺพนฺโธ กาตพฺโพ ฯ  
        ยา อยาถาวทสฺสนฏเน  ทิฏ ิ  ตเทว  ทิฏ ีสุ  คต  ทสฺสน   
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิยา อนฺโตคตตฺตาติ ทิฏ ิคต ฯ เหฏาปสฺส  
อตฺโถ วุตฺโตเยว ฯ  ทฺวินฺน  อนฺตาน  เอกนฺตคตตฺตาติป ทิฏ ิคต ฯ 
ตตฺถ สสฺสโตติ นิจฺโจ ฯ โลโกติ อตฺตา ฯ  อิธ  สรรีเยว  นสฺสติ  
อตฺตา  ปน อิธ ปรตฺถ จ โสเยวาติ ม ฺนฺติ ฯ โส หิ สาม ฺเว  
อาโลเกตีติ  กตฺวา  โลโกติ ม ฺติ ฯ อสสฺสโตติ อนิจฺโจ ฯ  
อตฺตา สรีเรเนว  สห  นสสฺตีติ  ม ฺนฺติ ฯ  อนฺตวาติ  ปริตฺเต 
กสิเณ  ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  ต ปริตฺตกสิณารมฺมณเจตน  สปริยนโฺต 
อตฺตาติ  ม ฺนฺติ ฯ  อนนฺตวาติ  น อนฺตวา  อปฺปมาเณ  กสิเณ  
ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  ต  อปปฺมาณกสิณารมฺมณเจตน  (๒) สปริยนโฺต  
อตฺตาติ  ม ฺนฺติ ฯ  ต  ชีว  ต  สรรีนฺติ  ชโีว  จ  สรีร ฺจ ตเยว ฯ   
ชีโวติ  อตฺตา  ลิงฺควิปลฺลาเสน  นปปสกวจน  กต ฯ  สรรีนฺติ  
ราสฏเน  ขนฺธป ฺจก ฯ  อ ฺ  ชีว อ ฺ สรีรนฺติ อ ฺโ  
ชีโว อ ฺ ขนฺธป ฺจก ฯ โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  ขนฺธา 
# ๑. ส.ี ม. สพฺเพส ฯ  ๒. ม. ปริตฺตกสิณารมฺมณ เจตน ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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อิเธว  วินสฺสนฺติ  สตฺโต  มรณโต  ปร  โหติ  วิชฺชติ  น   
นสฺสติ  ตถาคโตติ  เจต  สตฺตาธิวจน  (๑) ภวติ ฯ  เกจิ  
ปน  ตถาคโตติ  อรหาติ  วทนฺติ ฯ  อิเม  น  โหตีติ  ปกฺเข 
โทส ทิสฺวา เอว คณฺหนฺติ ฯ น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ   
ขนฺธาป  อิเธว  นสฺสนฺติ  ตถาคโต  จ  มรณโต  ปร  น   
โหติ  อุจฺฉิชฺชติ ฯ  อิเม  โหตีติ ปกฺเข โทส ทิสฺวา เอว  
คณฺหนฺติ ฯ โหติ จ  น  จ  โหตีติ  อิเม  เอเกกปกฺขปริคฺคเห   
โทส  ทิสฺวา  อุภยปกฺข  คณฺหนฺติ ฯ เนว  โหติ  น  น  
โหตีติ  อิเม  อุภยปกฺขปริคฺคเห  อุภยโทสาปตฺตึ  ทิสฺวา  
โหติ จ น โหตีติ จ  อมราวิกฺเขปปกฺข คณฺหนฺติ ฯ   
        อยมฺปเนตฺถ  อฏกถานโย  สสสฺโต  โลโกติ  วาติอาทีหิ  
ทสหากาเรหิ  ทฏิ ิปฺปเภโทว  วุตฺโต ฯ  ตตฺถ  สสฺสโต  โลโกติ [๒]  
จ  ขนฺธป ฺจก  โลโกติ  คเหตฺวา อย  โลโก  นิจฺโจ  ธุโว  สพฺพกาลิโกติ   
คณฺหนฺตสฺส  สสฺสตนฺติ คหณาการปฺปวตฺตา ทิฏ ิ ฯ อสสฺสโตติ  
ตเมว โลก อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสตีติ คณฺหนฺตสฺส อุจฺเฉทคฺคหณา-  
การปฺปวตฺตา  ทฏิ ิ ฯ  อนฺตวาติ  ปริตฺตกสิณลาภิโน  สุปฺปมตฺเต   
วา  สราวมตฺเต วา  กสิเณ  สมาปนฺนสฺส  อนฺโตสมาปตฺติย  วตฺติต- 
รูปารูปธมฺเม  โลโกติ  จ  กสิณปริจฺเฉทนฺเตน  อนฺตวาติ  จ  คณฺหนฺตสฺส   
อนฺตวา โลโกติ คหณาการปฺปวตฺตา  ทิฏ ิ ฯ  สา สสฺสตทิฏ ิป  
โหติ อุจฺเฉททิฏ ิป ฯ วิปลุกสิณลาภิโน ปน ตสฺมึ กสิเณ  
# ๑. ม. สตฺตาธิวจนนฺติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 346 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  346 
 
สมาปนฺนสฺส  อนฺโตสมาปตฺติย  วตฺติตรูปารูปธมฺเม (๑) โลโกติ  จ 
กสิณปริจฺเฉทนฺเตน จ  อนนฺโตติ  คณฺหนฺตสฺส  อนนฺตวา  โลโกติ  
คหณาการปฺปวตฺตา  ทิฏ ิ ฯ  สา  สสสฺตทิฏ ิป  โหติ  อุจฺเฉท- 
ทิฏ ิป ฯ  ต  ชีว  ต  สรรีนฺติ  เภทนธมฺมสฺส สรีรสฺเสว  ชีวนฺติ  
คหิตตฺตา  สรีเร  อุจฺฉิชฺชมาเน  ชีวมฺป  อุจฺฉิชฺชตีติ อุจฺเฉทคฺ- 
คหณาการปฺปวตฺตา  ทิฏ ิ ฯ  ทุติยปเทน  สรรีโต  อ ฺสฺส  
ชีวสฺส คหิตตฺตา สรีเร  จ อุจฺฉิชฺชมาเนป (๒)  ชีว น อุจฺฉิชฺชตีติ  
สสฺสตคฺคหณาการปฺปวตฺตา ทิฏ ิ ฯ โหติ  ตถาคโตติอาทีสุ ฯ 
สตฺโต ตถาคโต นาม โส ปรมฺมรณา โหตีติ คณฺหโต  ปมา   
สสฺสตทิฏ ิ ฯ  น  โหตีติ  คณฺหโต  ทติุยา  อุจฺเฉททิฏ ิ ฯ 
โหติ จ น จ โหตีติ คณฺหโต  ตติยา  เอกจฺจสสฺสตทิฏ ิ ฯ  
เนว  โหติ  น  น  โหตีติ  คณฺหโต  จตุตฺถี (๓)  อมราวิกฺเขปทิฏ ีติ  
วุตฺตปฺปการา ทสวิธา ทิฏ ิ ฯ ยถาโยค ภวทิฏ ิ จ วิภวทิฏ ิ  
จาติ ทฺวิธา โหติ ฯ ตาสุ เอกาป เตส ขีณาสวาน น  
ปฏิจฺฉิตาติ อตฺโถ ฯ   
        เย  กิเลสาติ  เย  กิเลสา  โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหีนา  เต 
กิเลเส   น  ปนุ  ปจฺเจตีติ  ปุน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ปฏิ  เอติ ฯ น 
ปจฺจาคจฺฉตีติ ปจฺจภเว  นาคจฺฉติ (๔) ฯ  ป ฺจหากาเรหิ  
# ๑. ม. ปวตฺติตรูปารูปธมฺเม ฯ  ๒. ม. จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๓. ม. จตุตฺถา ฯ 
# ๔. ม. เต กิเลเส ฯ  น ปุเนตีติ น ปุน เอติ ฯ  น ปจฺเจตีติ ปุน นิพฺพตฺเตตฺวา 
น ปฏิเอติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ ปจฺจภเว นาคจฺฉติ ฯ  
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ตาทีติ  ป ฺจหิ  การเณหิ  โกฏาเสหิ  วา  สทิโส ฯ  อิฏานิฏเ 
ตาทีติ  อิฏารมฺมเณ  จ  อนิฏารมฺมเณ  จ  อนุนยปฏิฆ มุ ฺจิตฺวา   
 ิตตฺตา  ทฺวีสุ  สทิโส ฯ จตฺตาวีติ กิเลเส จชิตวา ฯ ติณฺณาวีติ  
สสาร อติกฺกมิตวา ฯ  มุตฺตาวีติ  ราคาทิโต  มุตฺตวา ฯ  ตนิทฺเทสา 
ตาทีติ  เตน  เตน สีลสทฺธาทินา นิทฺทิสิตฺวา นิทฺทิสิตฺวา กเถตพฺพโต 
สทิโส ฯ   
        ต  ป ฺจวิธ  วิตฺถาเรตฺวา กเถตุกาโม กถ อรหา อิฏานิฏเ  
ตาทีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ลาเภปติ  จตุนฺน  ปจฺจยาน  ลาเภป ฯ  อลาเภปติ  เตส   
อลาเภป ฯ  ยเสปติ ปริวาเรป ฯ  อยเสปติ  ปริวารวิปตฺติยาป ฯ  
ปสสายปติ  วณฺณภณนายป ฯ นินฺทายปติ ครหายป ฯ  สุเขปติ   
กายิกสุเขป ฯ  ทุกฺเขปติ  กายิกทุกฺเขป ฯ  เอก  เจ  พาห  
คนฺเธน  ลิมฺเปยฺยุนฺติ  สเจ  เอก  พาห  จตุชาติยคนฺเธน เลป  
อุปรูปริ ทเทยฺยุ ฯ วาสิยา  ตจฺเฉยฺยุนฺติ  ยทิ  เอก  พาห  วฑฺฒกี  
วาสิยา ตจฺเฉตฺวา ตนุ กเรยฺยุ ฯ  อมุสฺม ึ นตฺถ ิ ราโคติ  อมุสฺมึ   
คนฺธเลปเน สิเนโห นตฺถ ิน สวิชฺชติ ฯ อมุสฺมึ  นตฺถิ  ปฏิฆนฺติ   
อมุสฺมึ วาสิยา ตจฺฉเน ปฏิหนนสงฺขาต ปฏิฆ โกป นตฺถิ น 
สวิชฺชติ ฯ  อนุนยปฏิฆวิปฺปหีโนติ  สเินห ฺจ  โกป ฺจ (๑) ปชหิตฺวา  
 ิโต ฯ อุคฺฆาตินิคฺฆาติวีติวตฺโตติ  อนุนยวเสน  อนุคฺคห ฺจ   
# ๑. ม. โกป ฺจ ฯ  
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ปฏิฆวเสน  นิคฺคห ฺจ อติกฺกมิตฺวา  ิโต ฯ อนุโรธวิโรธสมติก-ฺ 
กนฺโตติ อนุนย ฺจ ปฏิฆ ฺจ สมฺมา อติกฺกนฺโต ฯ สีเล  สตีติ   
สีเล  สวิชฺชมาเน ฯ  สีลวาติ  สีลสมฺปนโฺน ฯ  เตน  นิทฺเทส  กถน  
ลภตีติ ตาที ฯ สทฺธาย สติ สทฺโธติ เอวมาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
                ปรมฏกสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                                ป ฺจม ฯ   
 
                                 ชราสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ฉฏเ  ชราสุตฺเต  อปฺป  วต  ชีวิต  อิทนฺติ อิท วต  
มนุสฺสาน ชวิีต อปฺปก  ปริตฺต   ิติปรตฺิตตาย  สรสปริตฺตตายาติ   
คุหฏกสุตฺเตป  วุตฺตนยเมต ฯ โอร  วสฺสสตาป มิยฺยตีติ  
วสฺสสตา โอร กลลาทิกาเลป มิยฺยติ ฯ อติจฺจาติ วสฺสสต  
อติกฺกมิตฺวา ฯ  ชรสาป  มยิฺยตีติ  ชรายป มิยฺยติ ฯ อิโต ปร  
คุหฏกสุตฺตวณฺณนาย วุตฺตนเยเนว คเหตพฺพ ฯ   
        อปฺปนติฺ  มนฺท ฯ  คมนีโย  สมฺปราโยติ  ปรโลโก  คนฺตพฺโพ ฯ  
กลลกาเลปติ เอตฺถ  กลล  (๑) นาม ปฏสินฺธิกฺขเณ ตีหิ ชาติอุณฺณสูหิ  
กตสุตฺตคฺเค  ิตเตลพินฺทุปฺปมาณ อจฺฉ วิปฺปสนฺน กลล โหติ ฯ  
ย สนฺธาย วุตฺต   
# ๑. ม. กลลกาล ฯ  
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                ติลเตลสฺส ยถา พินฺทุ                  สปฺปมณฺโฑ อนาวิโล   
                เอว วณฺณปฺปฏิภาค                  กลลนฺติ (๑)  ปวุจฺจตีติ ฯ  
        ตสฺมึ  กลลกาเลป ฯ  จวตีติ  ชีวิตา  (๒)  คลติ ฯ 
มรตีติ  ชีวิตวิโยค อาปชฺชติ ฯ อนฺตรธายตีติ  อทสฺสน   
ปาปุณาติ ฯ  วิปฺปลุชฺชตีติ  ฉิชชฺติ ฯ  อณฺฑชโยนิยา  
จวติ ฯ ชลาพุชโยนิยา  มรติ ฯ สเสทชโยนิยา อนฺตรธายติ ฯ 
อุปปาติกโยนิยา (๓) วิปฺปลุชชฺตีติ เอวเมเก  วณฺณยนฺติ ฯ   
อพฺพุทกาเลปติ  อพฺพุท  นาม  กลลโต  สตฺตาหจฺจเยน   
มสโธวนอุทกวณฺณ โหติ กลลนฺติ นาม อนฺตรธายติ ฯ  
วุตฺตมฺป เจต   
                สตฺตาห กลล โหติ                  ปริปกฺก สมูหต   
                วิวฏฏมาน ต ภาว  (๔)                อพฺพุท นาม ชายตีติ ฯ  
        ตสฺมึ  อพฺพุทกาเลป ฯ  เปสิกาเลปติ  ตสฺมาป   
อพฺพุทา  สตฺตาหจฺจเยน วิลีนติปุสทิสา  เปสิ  นาม   
ส ฺชายติ ฯ  สา  มริจผาณิเตน ทีเปตพฺพา ฯ คามทารกา (๕)   
หิ  สุปกฺกานิ  มริจานิ  คเหตฺวา  สาฏกนฺเต  ภณฺฑิก  กตฺวา  
ปเฬตฺวา  มณฺฑ อาทาย  กปาเล  ปกฺขิปตฺวา  อาตเป   
เปนฺติ  ฯ  ต  สุกฺขมาน  สุกฺขมาน  (๖)  สพฺพภาเคหิ มุจฺจติ ฯ  
# ๑. ม. กลล สมฺปวุจฺจตีติ ฯ  ๒. สี. ม. ชีวิต ฯ  ๓. ม. โอปปาติกโยนิยา ฯ 
# ๔. ม. วิวฏฏมาน ตพฺภาว ฯ  ๕. ม. คามทาริกา ฯ  ๖. ม. สุกฺขมานนฺติ  
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เอวรูปา เปสิ โหติ ฯ  อพฺพุทนฺติ นาม อนฺตรธายติ ฯ  
วุตฺตมฺป เจต   
                สตฺตาห อพฺพุท โหติ          ปริปกฺก สมหูต   
                วิวฏฏมาน ต ภาว          เปส ิ[๑] จ นาม ชายตีติ ฯ  
        ตสฺมึ  เปสิกาเลป ฯ  ฆนกาเลปติ  ตโตป เปสิโต  
สตฺตาหจฺจเยน กุกฺกฏุณฺฑสณฺาโน ฆโน นาม มสปณฺโฑ  
นิพฺพตฺตติ เปสีติ นาม อนฺตรธายติ ฯ วุตฺตมฺป เจต   
                สตฺตาห เปสิ ภวติ                  ปริปกฺก สมูหต   
                วิวฏฏมาน ต ภาว                  ฆโน จ นาม ชายติ ฯ    
                ยถา กุกฺกุฏิยา อณฺฑ                  สมนฺตา ปริมณฺฑล   
                เอว ฆนสฺส สณฺาน                  นิพฺพตฺต กมฺมปจฺจยาติ ฯ  
        ตสฺมึ  ฆนกาเลป ฯ  ป ฺจสาขกาเลปติ  (๒)  ป ฺจเม   
สตฺตาเห  ทฺวินฺน  ทฺวินฺน หตฺถปาทาน  สีสสฺส  จตฺถาย   
ป ฺจ  ปฬกา  ชายนฺติ  ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต ป ฺจเม  
ภิกฺขเว  สตฺตาเห  ป ฺจ  ปฬกา  สณฺหนฺติ  กมฺมโตติ ฯ 
ตสฺมึ สาขกาเลป (๓) ฯ ตโต  ปร  ฉฏสตฺตมาทีนิ  สตฺตาหานิ  
อติกฺกมฺม เทสน สงฺขิปตฺวา ทฺวาจตฺตาลีสสตฺตาเห  
ปริณตกาเล  เกสโลมนขาทีน  อุปฺปตฺติกาล ฺจ ฯ  ตสฺส  จ   
นาภิโต  อุฏ ิโต  นาโฬ  มาตุ  อุทรปฏเลน  เอกาพทฺโธ  โหติ ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. ม. ปสาขกาเลปติ ฯ 
# ๓. ม. ปสาขกาเลป ฯ  
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โส อุปฺปลทณฺฑโก วิย ฉิทฺโท ฯ  เตน  อาหารรโส   
สสริตฺวา  อาหารสมุฏาน  รูป  สมฏุาเปติ ฯ เอว โส  
ทส มาเส ยาเปติ ต สพฺพ อวตฺวา สูติฆเรติ อาห ฯ   
ย สนฺธาย วุตฺต  เกสา โลมา นขาป (๑) จ ฯ   
                ย ฺจสฺส ภุ ฺชตี มาตา                  อนฺน ปาน ฺจ โภชน   
                เตน โส ตตฺถ ยาเปติ                  มาตุกุจฺฉิคโต นโรติ ฯ    
        ตตฺถ  สติูฆเรติ  สูติกฆเร  วิชายนฆเรติ  อตฺโถ ฯ  สูติกา- 
ฆเรติ  วา  ปาโ  สูติกายาติ  ปทจฺเฉโท ฯ  อฑฺฒมาสิโกปติ   
วิชาตทิวสโต  ปฏาย อฑฺฒมาโส เอตสฺส  อตฺถีติ  อฑฺฒมาสิโม ฯ  
เทฺวมาสิกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ชาตทิวสโต  ปฏาย  เอก   
สวจฺฉร เอตสฺส อตฺถีติ สวจฺฉริโม ฯ   อุปริ เทฺววสฺสิกาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ   
        ยทา  ชณฺิโณ  โหตีติ  ยสฺม ึ กาเล  ชราชิณฺโณ  ภวติ  ชชชฺรภูีโต ฯ  
วุฑฺโฒติ วโยวุฑฺโฒ ฯ  มหลฺลโกติ  ชาติมหลฺลโม ฯ   อทฺธคโตติ   
ตโย  อทฺเธ  อติกฺกนฺโต ฯ  วโยอนุปฺปตฺโตติ  ตติย  วย  อนุปฺปตฺโต ฯ  
ขณฺฑทนฺโตติ  อนฺตรนฺตรา  ปติตา ทนฺตา ผาลิตา  (๒) จ  ชรานุภาเวน   
ขณฺฑา  ทนฺตา  ชาตา  อสสฺาติ  ขณฺฑทนฺโต ฯ  ปลิตเกโสติ   
ปณฺฑรเกโส ฯ  วิลูนนฺติ  ลุ ฺจิตฺวา  คหิตา  เกสา  วิย  ขลลฺาต ฯ  (๓) 
ขลิตสิโรติ มหาขลฺลาฏสีโส (๔)  ฯ  วลินนฺติ  ส ฺชาตวลิ ฯ  
# ๑. ม. นขานิ จ ฯ  ๒. ม. ชลิตา ฯ  ๓. ม. ขลลฺาฏสีโส ฯ 
# ๔. ม. มหาขลฺลาฏสีโส ฯ  
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ติลกาหตคตฺโตติ  เสตติลกกาฬติลเกหิ  วิกิณฺณสรีโร ฯ  โภคฺโคติ   
ภคฺโค ฯ   อิมินาปสฺส  วงฺกภาว  ทีเปติ ฯ  ทณฺฑปรายโนติ  
ทณฺฑปฏิสฺสรโณ  ทณฺฑทุติโย ฯ  โส  ชรายปติ  โส  ปุคฺคโล 
ชรายป  อภิภูโต  มรติ ฯ  
        นตฺถ ิมรณมฺหา โมกโฺขติ มรณโต มุจฺจนุปาโย นตฺถิ  
นุปลพฺภติ ฯ          ผลานมิว  ปกฺกาน  ปาโต  ปตนโต  ภยนฺติ   
ปริปากคตาน  สถิิลวณฺฏาน  ปนสผลาทิปกฺกาน  ปจฺจูสกาเล 
อวสฺส  ปติสฺสนฺตีติ (๑) ผลสามิกาน  ภายน  (๒)  วิย ฯ เอว  ชาตาน  
มจฺจาน  นิจฺจ  มรณโต  ภยนฺติ  เอวเมว  อุปฺปนฺนาน  สตฺตาน  
มจฺจุสงฺขาตมรณโต สตต กาล ภย ฯ          ยถาป  กมฺุภการสฺสาติ  
ยถา นาม มตฺติกาภาชน กโรนฺตสฺส ฯ กต (๓) มตฺติกภาชนาติ  
เตน  นิฏาปตภาชน ฯ  สพฺพ (๔)  เภทปริยนฺตาติ  ปกฺกาปกฺก   
สพฺพ  เภทน ภิชฺชน  ปริยนฺต  อวสาน  อสฺสาติ  เภทนปริยนฺต ฯ  
เอว มจฺจาน ชีวิตนฺติ เอวเมว สตฺตาน อายุสงฺขารา (๕) ฯ ทหรา 
จ  มหนฺตา  จาติ  ตรุณา  จ  มหลลฺกา  จ ฯ  เย  พาลา  เย  จ   
ปณฺฑิตาติ  เย  จ  อสฺสาสปสฺสาสายตฺตชีวิกา  (๖) พาลา  เย  จ   
ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคตา  พุทฺธาทโย ฯ  สพฺเพ  มจฺจุวส  ยนฺตีติ   
เอเต  วุตฺตปฺปการา  ทหราทโย  สพฺเพ  มจฺจุโน อิสสฺริย อุปคจฺฉนฺติ ฯ   
เตส  มจฺจุปเรตานนฺติ  เอเตส  มจฺจุนา  ปริวาริตาน ฯ  คจฺฉต  
# ๑. ปตนฺโตติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ม. ภายมานาน ฯ  ๓. ม. กตา มตฺติกราชาติ ฯ 
# ๔. ม. สพฺเพ เภทปริยนฺตาติ ฯ  ๕. ม. อายุสงฺขาร ฯ  ๖. ม. ชีวิตา ฯ  
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ปรโลกโตติ อิโต  มนุสฺสโลกโต  ปรโลก  คจฺฉนฺตาน ฯ   
น  ปตา  ตายเต  ปุตฺตนฺติ  ปตา ปุตฺต น  รกฺขติ ฯ  าตี   
วา  ปน  าตเกติ  มาตาปติปกฺขิกา  าตี  วา  เตเยว  
าตเก  รกฺขิตุ น สกฺโกนติฺ ฯ  เปกฺขต ฺเว าตีนนฺติ  
วุตฺตวิธานเยว าตีน เปกฺขนฺตานเยว โอโลเกนฺตานเยว ฯ  
ปสฺส  ลาลปฺปต  ปุถูติ  ปสฺสาติ  อาลปน ฯ  ลาลปนฺตาน   
วิลปนฺตาน  ปุถูน นานปฺปการาน ฯ  เอกเมโกว  มจฺจาน  
โควชฺโฌ  วิย  นิยฺยตีติ  สตฺตาน  เอกเมโก  วธาย  
นิยฺยมานโคโณ  วิย  มรณาย  นิยฺยติ  ปาปุณียติ ฯ  เอว   
อพฺภาหโต  โลโกติ  เอวเมว  สตฺตโลโก  ภุส  อาหโต ฯ  
มจฺจุนา  จ  ชราย  จาติ  มรเณน  จ  ชราย  จ อภิภูโต ฯ   
มมายิเตติ  มมายิตวตฺถุการณา ฯ  วินาภาวสนฺตเมวิทนฺติ  (๑) 
สนฺตวินาภาว  วิชชฺมานวินาภาวเมว อิท (๑) ฯ น สกฺกา  
อวินาภาเวน ภวิตุนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        โสจนฺตีติ  จิตฺเตน  โสจน  กโรนฺติ ฯ  กลิมนฺตีติ  กาเยน  
กิลมถ  ปาปณุนฺติ ฯ ปริเทวนฺตีติ  นานาวิธ  วาจาวิลาป   
คจฺฉนฺติ (๒) ฯ  อุรตฺตาฬึ  กนฺทนฺตีติ  อุร ตาเฬตฺวา ตาเฬตฺวา  
กนฺทนฺติ ฯ สมฺโมห อาปชชฺนฺตีติ สมฺโมหภาว ปาปุณนฺติ ฯ   
อนิจฺโจติ  หุตฺวา  อภาวฏเน ฯ         สงฺขโตติ  ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม 
กโต ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโนติ  ปจฺจยสามคฺคึ  ปฏิจฺจ  น  ปจฺจกฺขาย  
# ๑. ม. วินาภาว สนฺตเมวิทนฺติ สนฺต วิชฺชมาน วินาภาวเมว ฯ 
# ๒. ม. ภณนฺติ ฯ  
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สห  สมฺมา จ อุปฺปนฺโน ฯ ขยธมฺโมติ  ขย  คมนสภาโว ฯ   
วยธมฺโมติ  วย  คมนสภาโว  ภงฺค คมนสภาโวติ  อตฺโถ (๑) ฯ 
วิราคธมฺโมติ  วิรชฺชนสภาโว ฯ  นโิรธธมฺโมติ  นริชฺุฌนสภาโว ฯ   
ยฺวาย ปริคฺคโหติ  โย  อย  ปริคฺคโห ฯ  ยาย (๒) ปริคฺคโหติป ปาโ ฯ 
อยเมว ปทจฺเฉโท ฯ  นิจฺโจติ  สตตกาลิโม ฯ   ธโุวติ  ถิโร ฯ  
สสฺสโตติ  อจวโน ฯ  อวิปริณามธมฺโมติ  ปกติอชหนสภาโว ฯ  
สสฺสติสม  ตเถว สฺสตีติ จนฺทสูริยสิเนรุมหาสมุทฺทปวี- 
ปพฺพตาทโย วิย ติฏเยฺย ฯ  นานาภาโวติ  ชาติยา  นานาสภาโว ฯ  (๓)   
วินาภาโวติ  มรเณน  วิโยคภาโว ฯ  อ ฺถาภาโวติ  ภเวน  (๔)   
อ ฺถาภาโว ฯ  ปรุิมาน  ปุริมาน  ขนธฺานนฺติ  อนนฺตเร  ปุเร  
อุปฺปนฺนาน  ขนฺธาน ฯ  วิปริณาม ฺถาภาวาติ ปกติภาว  
ชหิตฺวา อ ฺถาภาเวน ฯ ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา ขนฺธาทโย ปวตฺตนฺติ  
อุปฺปชฺชนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สพฺพ  ฆราวาสปลิโพธนฺติ  สกล  คิหิภาวชฏ ฯ  าติ- 
มิตฺตามจฺจปลิโพธนฺติ มาตาปตุปกฺขิกา  าตี  มิตฺตา  สหายา  อมจฺจา  
คุมฺพา ฯ  (๕)  สนฺนิธิปลโิพธนฺติ นิธานชฏ  ฉฑฺเฑตฺวา ฯ  (๖) 
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวาติ เกเส จ มสฺสูนิ จ โอโรปยตฺิวา ฯ  กาสายานิ  
วตฺถานีติ กาสายรสปตานิ (๗) วตฺถานิ ฯ  มามโกติ  มม  อุปาสโก  
# ๑. ม. ภงฺควเสน ภงฺคคมนสภาโวติ อตฺโถ ฯ  ๒. ม. ยาย ฯ 
# ๓. ม. นานาภาโว ฯ  ๔. ม. สพฺภาวโต ฯ  ๕. สี. อมจฺจคณา ฯ   
ม. อมจฺจาภจฺจา ฯ  ๖. ม. ฉินฺทิตฺวา ฯ  ๗. ม. กสายรสปตานิ ฯ  
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ภิกฺขุ  วาติ  สงฺขฺย (๑) คโต  พุทฺธาทีนิ  วา  วตฺถูนิ มมายมาโน ฯ   
เตส  เตส  สตฺตานนฺติ  อเนเกส  สตฺตาน  สาธารณนิทฺเทโส ฯ   
ย ฺทตฺตสฺส  มรณ  โสมทตฺตสฺส  มรณนฺติ  เอว  หิ  ทิวสมฺป   
กถิยมาเน  เนว สตฺตา ปริยาทาน คจฺฉนฺติ  น  สพฺพ  อปรตฺถทปีน   
สิชฺฌติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ทฺวีหิ  ปเทหิ  น โกจิ สตฺโต  อปริยาทินฺโน   
โหติ  น  กิ ฺจิ  อปรตฺถทปีน  สชิฺฌติ ฯ  ตมฺหา  ตมฺหาติ อย   
คติวเสน  อเนเกส  นิกายาน  สาธารณนิทฺเทโส ฯ สตฺตนิกายาติ  
สตฺตาน นิกายา  สตฺตฆฏา  สตฺตสมูหาติ  อตฺโถ ฯ  จุตีติ จวนวเสน  
วุตฺต ฯ เอกจตุป ฺจกฺขนฺธาย จุติยา สาม ฺวจนเมต ฯ  
จวนตาติ  ภาววจเนน  ลกฺขณนิทสฺสน ฯ  เภโทติ  จุติกฺขนฺธาน   
ภงฺคุปฺปตฺติปริทีปน ฯ  อนฺตรธานนฺติ  ฆฏสฺส  วิย  ภินฺนสฺส  
ภินฺนาน ขนฺธาน เยน เกนจิ  ปริยาเยน  อนนฺตภาวปริทีปน (๒) ฯ   
มจฺจุมรณนฺติ  มจฺจุสงฺขาต  มรณ  น ขณิกมรณ ฯ  กาโล  นาม  
อนฺตโก  ตสสฺ  กริิยาติ กาลกิริยา ฯ เอตฺตาวตา สมฺมุติมรณ  
ทีปต ฯ   
        อิทานิ  ปรมตฺเถน  ทีเปตุ  ขนฺธาน  เภโทติอาทิมาห ฯ 
        ปรมตฺเถน  หิ  ขนฺธาเยว  ภิชฺชนติฺ  น  สตฺโต  นาม  โกจิ   
มรติ ฯ  ขนฺเธสุ  ปน  ภิชชฺมาเนสุ สตฺโต มรติ ฯ  ภินฺเนสุ  
# ๑. ม. สงฺข ฯ  ๒. สี. ฆฏนาภาวปริทีปน ฯ  ม. านาภาวปริทีปน ฯ  
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มโตติ โวหาโร โหติ ฯ  เอตฺถ  จ  จตุโวการป ฺจโวการวเสน  
ขนฺธาน  เภโท  เอกโวการวเสน  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป ฯ  
จตุโวการวเสเนว วา ขนฺธาน เภโท เสสทฺวยวเสน กเฬวรสฺส   
นิกฺเขโป  เวทิตพฺโพ ฯ  กสฺมา  กมฺมภวทฺวเยป  (๑)  รูปกาย- 
สงฺขาตสฺส  กเฬวรสฺส  สพฺภาวโต ฯ ยสฺมา วา จาตุมฺมหาราชิ- 
กาทีสุ ขนฺธา ภิชฺชนฺเตว น กิ ฺจิ นิกฺขิปนฺติ ตสฺมา  เตส  วเสน   
ขนฺธาน  เภโท มนุสฺสาทิภูตสฺส (๒) กเฬวรสฺส นกิฺเขโป ฯ 
เอตฺถ  จ  กเฬวรสฺส  นิกฺเขปกรณโต  มรณ กเฬวรสฺส นิกฺเขโปติ  
วุตฺต ฯ ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ  อิมินา  อินฺทฺรยิพทฺธสฺเสว   
มรณ นาม โหติ อนินฺทฺริยพทฺธสฺส มรณ นาม  นตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ   
ปุสฺโส  มโต  ติสฺโส มโตติ (๓) อิทมฺปน โวหารมตฺตเมว ฯ  อตฺถโต 
ปน  เอวรูปานิ  วจนานิ  สสฺสาทีน  ขยวยภาวเมว  ทีเปนฺติ ฯ   
รูปคตนฺติ  รปูเมว รูปคต ฯ เวทนาคตนฺติอาทีสุป เอเสว  
นโย ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺุเพว  มจฺจนฺติ  มจฺจ  วา  โภคา  ปุพฺเพว  ปมตร ฺเว   
วิชหนฺติ ฯ มจฺโจ  วา  เต  โภเค  ปุพฺพตร  ชหติ ฯ  กามกามีติ   
โจรราชาน  อาลปติ ฯ  อมฺโภ  กาเม  กามยมานกามโภคิโน  (๔)   
# ๑. ส.ี กามรูปภวทฺวเย ฯ  ม. กามรูปภวทฺวเยป ฯ  ๒. ส.ี ม. มนุสิสาทีสุ ฯ 
# ๓. ส.ี ม. สสิส  มต รุกฺโข มโตติ ฯ  ๔. ม. กามยมานกามกามิ โกติโน 
นาม ฯ  
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นาม  โลเก  อสสฺสตา  โภเคสุ  วา  นฏเสุ  ชีวมานา  ว (๑)  อโภคิโน  
โหนฺติ ฯ  โภเค  วา  ปหาย  สย  นสฺสนติฺ  ตสฺมา  อห  มหาชนสฺส  
โสกกาเลป น โสจามีติ อตฺโถ ฯ  วิทติา  มยา  สตฺตุก  
โลกธมฺมาติ  โจรราชาน  อาลปนฺโต (๒) ฯ อมฺโภ สตฺตุก   
มยา  ลาโภ  อลาโภ  ยโส  อยโสติอาทโย  โลกธมฺมา  
วิทิตา ฯ  ยเถว  หิ  จนฺโท  อุเทติ  จ  ปรูติ  จ  ปุน  จ   
ขียติ  ยถา  จ  สูริโย  อนฺธการ วิธเมนฺโต มหนฺต โลกปฺปเทส  
เตชิตฺวาน  (๓)  ปุน สาย อตฺถ ปเลติ อตฺถงฺคจฺฉติ น  
ทิสฺสติ เอวเมว โภคา  อุปฺปชฺชนฺติ  จ  วินสฺสนฺติ  จ  ตตฺถ 
กึ  โสเกน  ตสฺมา  น  โสจามีติ อตฺโถ ฯ   
        ตณฺหาม ฺนาย  ม ฺตีติ  ตณฺหาย  ชนิตมานม ฺนาย   
ม ฺติ ฯ  มาน  กโรติ  ทฏิ ิม ฺนายาติ  ทิฏ ึ  อุปนิสฺสย   
กตฺวา  อุปฺปนฺนาย ม ฺนาย ฯ มานม ฺนายาติ สหชาต- 
มานม ฺนาย ฯ  กิเลสม ฺนายาติ  วุตฺตปฺปการาย  อุปตาป- 
นฏเน กิเลสม ฺนาย  ม ฺติ ฯ   
        กุหาติ วิมฺหาปกา (๔) ฯ  ถทฺธาติ ขาณุ วิย ถทฺธา ฯ ลปาติ  
ปจฺจยนิมิตฺเตน ลปนกา ฯ  สงฺคตนฺติ สมาคต ทิฏ ผุฏ  
วาป (๕) ฯ  ปยายิตนฺติ ปยกต ฯ  สงฺคตนฺติ  สมฺมุขีภูต ฯ   
สมาคตนฺติ  สมีป  อาคต ฯ  สมาหิตนฺติ  เอกีภูต ฯ สนฺนิปติตนฺติ  
# ๑. ม. ชีวมานา จ ฯ  ๒. ม. อาลปนฺโต อาห ฯ  ๓. ม. ตปตฺวาน ฯ 
# ๔. ม. ชิมฺหาปกา ฯ  ๕. สี. ทฏิปุพฺพ วา ฯ  ม. ทฏิ วา สุต วา ฯ  
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ปณฺฑิต ฯ  สปุนคโตติ  สุปน  ปวิฏโ ฯ  เสนาวิยูห ปสฺสตีติ  
เสนาสนฺนิเวส  ทกฺขติ ฯ  อารามรามเณยฺยกนฺติ  ปปฺุผารามาทีน   
รมณียภาว ฯ  วนรามเณยฺยกาทีสุป เอเสว นโย ฯ เปตนฺติ  
อิโต ปรโลก คต ฯ กาลกตนฺติ มต ฯ   
        นามเมวาวสิสฺสติ (๑) อกฺเขยฺยนฺติ  สพฺพ  รูปาทิธมฺมชาต   
ปหียติ นามมตฺตเมว ตุ อวสิสฺสติ พุทฺธรกฺขิโต ธมฺมรกฺขิโตติ เอว  
สงฺขฺยาตุ (๒) กเถตุ ฯ  เย  จกฺขุวิ ฺาณาภิสมฺภูตาติ  เย  (สย ) 
จกฺขุวิ ฺาเณน  อภิสมฺภูตา  ราสิกตา ทิฏา  จตุสฺสมุฏานิกา  
รูปา ฯ  โสตวิ ฺาณาภิสมฺภูตาติ ปรโตโฆเสน โสตวิ ฺาเณน  
ราสิกตา สุตา ทฺวิสมุฏานิกา สทฺทา ฯ   
        มุนโยติ ขีณาสวมุนโย ฯ เขมทสฺสิโนติ นิพฺพานทสฺสิโน ฯ   
โสโกติ  โสกนิทฺเทเส  พฺยสตีติ  พฺยสน  หิตสุข ขิปติ วิทฺธเสตีติ  
อตฺโถ ฯ  าตีน  พฺยสน  าติพฺยสน  โจรโรคภยาทีหิ   
าติกขฺโย  าติวินาโสติ  อตฺโถ ฯ เตน  าติพฺยสเนน ฯ  
ผุฏสฺสาติ  อชฺโฌตฺถฏสฺส  อภิภูตสฺส สมนฺนาคตสฺสาติ อตฺโถ ฯ  
เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  อยมฺปน  วิเสโส  โภคาน  พฺยสน   
โภคพฺยสน  ราชโจราทิวเสน  โภคกฺขโย โภควินาโสติ อตฺโถ ฯ  
โรโคเยว พฺยสน โรคพฺยสน ฯ โรโค  ห ิ อาโรคฺย  นาเสติ  (๓)  วินาเสตีติ  
พฺยสน ฯ  สลีสฺส  พฺยสน  สลีพฺยสน ทุสฺสีลฺยสฺเสต  นาม ฯ  
# ๑. ม. นามเยวาวสิสฺสติ ฯ  ๒. สี. อกขฺาตุ ฯ  ๓. ม. พฺยสติ ฯ  
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สมฺมาทิฏ ึ  วินาสยมานา  อุปฺปนฺนา  ทิฏ ิเยว  พฺยสน ทิฏ ิพฺยสน ฯ   
เอตฺถ  จ ปุรมิานิ เทฺว อนิปฺผนฺนานิ ปจฺฉิมานิ ตีณิ นิปฺผนฺนานิ  
ติลกฺขณพฺภาหตานิ ฯ  ปุรมิานิ  จ ตีณิ เนว กุสลานิ นากุสลานิ  
สีลทิฏ ิพฺยสนทฺวย อกุสล ฯ  อ ฺตร ฺตเรนาติ  คหิเตสุ  วา  
เยน เกนจิ อคฺคหิเตสุ วา มิตฺตามจฺจพฺยสนาทีสุ เยน  เกนจิ ฯ   
สมนฺนาคตสฺสาติ  สมนุพนฺธสฺส  อปรมิุจฺจมานสฺส ฯ  อ ฺ- 
ตร ฺตเรน  ทุกฺขธมฺเมนาติ  เยน  เกนจิ  โสกทุกฺขสฺส  อุปฺปตฺติ- 
เหตุนา ฯ  โสโกติ  โสจนวเสน โสโม ฯ   อิท  เอเตหิ  การเณหิ   
อุปฺปชฺชนกโสกสฺส  สภาวปจฺจตฺต (๑) ฯ  โสจนาติ  โสจนากาโร ฯ   
โสจิตตฺตนฺติ  โสจิตภาโว ฯ  อนฺโตโสโกติ อพฺภนฺตรโสโก ฯ  
ทุติยปท  อุปสคฺเคน  วฑฺฒิต ฯ  โส  ห ิ อพฺภนฺตร  สุกฺขาเปนฺโต (๒) 
ปริสุกฺขาเปนฺโต อุปฺปชฺชตีติ  อนฺโตโสโกติ (๓) อนฺโตปริโสโกติ วุจฺจติ ฯ  
อนฺโตฑาโหติ อพฺภนฺตรฑาโห ฯ ทุติยปท อุปสคฺเคน  วฑฺฒิต ฯ  
เจตโส  ปริชฌฺายนาติ  จิตฺตสฺส  ฌายนากาโร ฯ  (๔)  โสโก  หิ   
อุปฺปชฺชมาโน  อคฺคิ  วิย  จิตฺต  ฌาเปติ  ฑหติ  จิตฺต  เม ฌาป น เม  
กิ ฺจิ ปฏิภาตีติ  วทาเปติ ฯ  ทุกฺขิโต มโน ทุมฺมโน ตสฺส  
ภาโว โทมนสฺส ฯ อนุปวิฏฏเน โสโกว สลลฺนฺติ โสกสลฺล ฯ   
        ปริเทวนิทฺเทเส มยฺห ธีตา มยฺห ปุตฺโตติ เอว อาทิสฺส (๕) 
# ๑. ม. สภาวมตฺต ฯ  ๒. ม. สุกฺขาเปนฺโต วิย ปริสกุขฺาเปนฺโต วิย ฯ 
# ๓. ม. อนโฺตโสโก อนฺโตปริโสโกติ ฯ  ๔. ม. ฌานนากาโร ฯ  
# ๕. ม. อาทิสฺส อาทิสฺส ฯ  
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เทวนฺติ โรทนฺติ เอเตนาติ  อาเทโว ฯ  ต  ต  วณฺณ  ปริกิตฺเตตฺวา (๑) 
เทวนฺติ เอเตนาติ ปริเทโว ฯ  ตโต  ปรานิ  เทฺว  เทวฺ  ปทานิ  
ปุริมทฺวยสฺเสว  อาการภาวนิทฺเทสวเสน  วุตฺตานิ ฯ  วาจาติ   
วจน ฯ  ปลาโปติ  ตุจฺฉนิรตฺถกวจน ฯ  อุปฺปถภณิตอ ฺภณิ- 
ตาทิวเสน (๒) วิรูโป ปลาโปติ  วิปปฺลาโป ฯ  ลาลปฺโปติ  ปนุปฺปุน  
ลปน ฯ  ลาลปฺปนากาโร  ลาลปฺปนา ฯ  ลาลปฺปตสฺส ภาโว  
ลาลปฺปตตฺต ฯ มจฺฉริยาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
        สตฺตมคาถา  เอว  มรณพฺภาหเต  โลเก  อนรุูปปฏิปตฺติ- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  ปฏลิีนจรสฺสาติ  ตโต  ตโต  ปฏิลีน   
จิตฺต  กตฺวา  จรนฺตสฺส ฯ  ภิกฺขุโนติ กลยฺาณปุถุชฺชนสฺส  วา  
เสกฺขสฺส  วา ฯ  สามคฺคิยมาหุ  ตสฺส  ต  โย อตฺตาน ภวเน น  
ทสฺสเยติ  ตสฺเสต  ปฏิรปูมาหุ  โย  เอวปฏิปนฺโน  นิรยาทิเภเท  
ภวเน อตฺตาน น ทสฺสเย (๓) ฯ เอว ฺหิ โส (๔)อิมมฺหา มรณา  
มุจฺเจยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ   
        ปฏิลีนจรา  วุจฺจนฺตีติ  ตโต  ตโต  ลีนจิตฺตาจารา  กถียนฺติ ฯ  
สตฺต  เสกฺขาติ อธิสีลาทีสุ  ตีสุ  สิกฺขาสุ  สิกฺขนฺตีติ  โสตาปตฺติ- 
มคฺคฏ  อาทึ  กตฺวา  ยาว อรหตฺตมคฺคฏา  สตฺต  เสกฺขา ฯ  
อรหาติ  ผลฏโ ฯ  โส  นิฏ ิตจิตฺตตฺตา  ปฏิลโีน ฯ  
เสกฺขาน  ปฏิลีนจรณภาเว การณ ทสฺเสนฺโต กึการณา 
# ๑. ม. ปริกตฺิเตตฺวา ปริกิตฺเตตฺวา ฯ  ๒. ม. อุปฺปฑฺฒ...ฯ   
# ๓. ม. น ทสิสเย ฯ  ๔. ม. โย ฯ  
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อาทิมาห ฯ 
        เต ตโต ตโตติ เต  สตฺต  เสกฺขา  เตหิ  เตหิ  อารมฺมเณหิ  ฯ 
จิตฺต  ปฏิลีเนนฺตาติ  อตฺตโน  จิตฺต นิลเีนนฺตา ฯ  ปฏิกุเฏนฺตาติ   
สงฺโกเจนฺตา ฯ  ปฏิวฏเฏนฺตาติ  กฏสารก  วิย  อาภุเชนฺตา ฯ  
สนฺนิรุทฺธนฺตาติ  สนฺนิรุมฺเภนฺตา (๑) ฯ  สนฺนิคณฺหนฺตาติ   
นิคฺคห  กุรุมานา ฯ สนฺนิวาเรนฺตาติ  วารยมานา ฯ รกฺขนฺตาติ  
รกฺข กุรุมานา ฯ โคเปนฺตาติ จิตฺตม ฺชูสาย โคปยมานา ฯ   
        อิทานิ  ทฺวารวเสน  ทสฺเสนฺโต  จกฺขุทฺวาเรติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  จกฺขุทฺวาเรติ จกฺขุวิ ฺาณทฺวาเร ฯ  โสต- 
ทฺวาราทีสุป  เอเสว นโย ฯ ภิกฺขุโนติ ปถุุชชฺนกลฺยาณกสฺส วา 
ภิกฺขุโน  เสกขฺสฺส  วา  ภิกขฺุโนติ  ภิกฺขุสทฺทสฺส  วจนตฺถ  อวตฺวา  
อิธาธิปฺเปตภิกฺขุเยว  ทสฺสิโต ฯ  ตตฺถ  ปุถุชชฺโน จ โส กิเลสาน  
อสมุจฺฉินฺนตฺตา กลฺยาโณ  จ  สลีาทิปฏปิตฺติยุตฺตตฺตาติ  ปุถุชชฺน- 
กลฺยาโณ  ปถุุชชฺนกลฺยาโณว ปุถชฺุชนกลฺยาณโก  ฯ 
ตสฺส  ปุถชฺุชนกลฺยาณกสฺส ฯ  อธิสีลาทีนิ  สิกฺขตีติ  เสกฺโข ฯ 
ตสฺส เสกฺขสฺส วา โสตาปนฺนสฺส วา สกทาคามิโน วา อนาคามิโน  
วา ฯ   
        อาสนฺติ  นิสีทนฺติ เอตฺถาติ อาสน ฯ ยตฺถาติ เยสุ  
ม ฺจปาทีสุ ฯ ม ฺโจติอาทีนิ อาสนสฺส  ปเภทวจนานิ ฯ   
# ๑. ม. สนฺนริุชฺฌนฺตา ฯ  
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ม ฺโจป  หิ  นิสชฺชายป  โอกาสตฺตา  อิธ  อาสเนสุ  วุตฺโต  โส  
ปน  มสารกพุนฺทิกาพทฺธกุฬีรปาทกอาหจฺจปาทกาน  อ ฺตโร ฯ  
ปมฺป เตส  อ ฺตรเมว ฯ  ภิสีติ  อุณฺณภิสิโจฬภิสิวากภิสิติณภิสิ- 
ปณฺณภิสีน  อ ฺตรา ฯ ตฏฏิกาติ  ตาลปณฺณาทีหิ  
วินิตฺวา  กตา ฯ  จมฺมขณฺโฑติ  นิสชชฺารโห  โย  โกจิ จมฺมขณฺโฑ ฯ  
ติณสนฺถาราทโย  ติณาทีนิ  คณฺเตฺวา  (๑)  กตา ฯ อสปฺปายรูป- 
ทสฺสเนนาติ  อสปฺปายาน  อิฏรูปาน  โอโลกเนน ฯ วิตฺตนฺติ (๒) 
อพฺภนฺตรโต ตุจฺฉ ฯ วิวิตฺตนฺติ พหิทฺธาปเวสเนน  สุ ฺ ฯ   
ปวิวิตฺตนฺติ  โกจิ  คหฏโ  ตตฺถ  นตฺถีติ  อติเรเกน สุ ฺ ฯ  
อสปฺปายสทฺทสฺสวเนป  เอเสว  นโย ฯ  ป ฺจหิ  กามคุเณหีติ   
อิตฺถิรูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺเพหิ ป ฺจหิ กามโกฏาเสหิ ฯ 
วุตฺตมฺป เจต   
                รปูา สทฺทา รสา คนฺธา          โผฏพฺพา จ มโนรมา   
                ป ฺจ กามคุณา เอเต                   อิตฺถิรูปสฺมิ ทิสฺสเรติ ฯ    
        ภชโตติ  จิตฺเตน  เสวน  กโรนฺตสฺส ฯ  สมฺภชโตติ  สมฺมา  
เสวนฺตสฺส ฯ  เสวโตติ  อุปสงฺกมนฺตสฺส ฯ นิเสวโตติ นิสฺสย  
กตฺวา เสวนฺตสฺส ฯ สเสวโตติ สุฏ ุ เสวนฺตสฺส ฯ ปฏิเสวโตติ  
ปุนปฺปุน อุปสงฺกมนฺตสฺส ฯ   
# ๑. ส.ี ม. คุมฺเพตฺวา ฯ  ๒. สี. ม. ริตฺตนฺติ ฯ  
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        คณสามคฺคีติ  สมณาน  เอกีภาโว  สมคฺคภาโว ฯ  ธมฺม- 
สามคฺคีติ  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมาน  สมูหภาโว ฯ  อนภินิพฺพตฺติ- 
สามคฺคีติ  อนิพฺพตฺตมานาน อนุปฺปชฺชมานาน  อนุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุตาน  อรหนฺตาน สมูโห ฯ  สมคฺคาติ  
กาเยน  อวิโยคา ฯ  สมฺโมทมานาติ  จิตฺเตน  สุฏ ุ  โมทมานา   
ตุสฺสมานา ฯ  อวิวทมานาติ  วาจาย  วิวาท  อกุรุมานา ฯ   
ขีโรทกีภูตาติ  ขีเรน  สสฏอุทกสทิสา ฯ  เต  เอกโต  ปกฺขนฺทนตีฺติ  
เต  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  เอก  อารมฺมณ  ปวิสนฺติ ฯ ปสีทนฺตีติ  
ตสฺมึเยว อารมฺมเณ ปสาทมาปชฺชนฺติ ฯ อนุปาทิเสสายาติ  
อุปาทิวิรหิตาย ฯ          นพฺิพานธาตุยาติ  อมตมหานิพฺพานธาตุยา ฯ 
โอนตฺต  วาติ  เอตฺถ  อุนภาโว (๑) โอนตฺต  อปริปุณฺณภาโวติ   
อตฺโถ ฯ  ปุณฺณตฺต  วาติ  ปริปุณฺณภาโว  ปุณฺณตฺต ฯ  ปุณฺณ- 
ภาโว วา น ป ฺายติ นตฺถีติ อตฺโถ ฯ  เนรยิกานนฺติ  นิรเย   
นิพฺพตฺตนกกมฺมาน  อตฺถิภาเวน ฯ  นิรย  อรหนตีฺติ เนรยิกา ฯ 
เตส  เนรยิกาน ฯ  นิรโย  ภวนนฺติ  นิรโย  เอว  เตส  วสนฏาน  
ฆร ฯ  ติรจฺฉานโยนิกานนฺติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตสฺเสสา   
สามคฺคีติ  ตสฺส  ขีณาสวสฺส เอสา  นิพฺพานสามคฺคี ฯ  เอต   
ฉนฺนนฺติ  เอต  อนุจฺฉวิก ฯ  ปฏิรูปนฺติ  สทิส สปฺปฏิภาค (๒)   
อสทิส  อปฺปฏิภาค  น  โหติ ฯ  อนุจฺฉวิกนฺติ  เอต  สมณกรณาน  (๓)  
# ๑. ม. อุนภาโว ฯ  ๒. ม. ปฏิภาค ฯ  ๓. ม. สมณพฺราหฺมณาน ฯ  
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วา ธมฺมาน มคฺคผลนิพฺพานสาสนธมฺมาน  วา  อนุจฺฉวิก ฯ  เตส   
อนุจฺฉวิกตาย  (๑) (สุนฺทรภาว อเนฺวติ อนุคจฺฉติ ) (๒) อถโข สนฺติกาว 
เตหิ ธมฺเมหิ อนุจฺฉวิกตฺตา เอว จ อนุโลม ฯ เตส ฺจ อนุโลเมติ  
อถโข น วิโลม น ปจฺจนีกภาเว  ิต ฯ   
        อิทานิ  โย  อตฺตาน  ภวเน  น  ทสสฺเยติ  เอว  ขีณาสโว 
วิภาวิโต  ตสฺส  วณฺณภณนตฺถ  อิโต  ปร  ติสโฺส  คาถาโย  อาห ฯ   
ตตฺถ  ปมคาถาย  จ  สพฺพตฺถาติ  ทฺวาทสสุ  อายตเนสุ ฯ  
น  ปย  กุพฺพติ  โนป  อปปฺยนฺติ  นิทฺเทเส ปยาติ  จิตฺเต  ปติกรา ฯ 
เต  วิภาคโต  ทสฺเสนฺโต  กตเม  สตฺตา ปยา อิธ ยสฺส  เต  
โหนฺตีติ  อาห ฯ  
        ตตฺถ  ยสฺส  เตติ  เย อสฺส เต ฯ โหนฺตีติ ภวนฺติ ฯ  
อตฺถกามาติ วุฑฺฒิกามา ฯ  หิตกามาติ  สุขกามา ฯ  ผาสุกามาติ   
สุขวิหารกามา ฯ  โยคกฺเขมกามาติ  จตูหิ  โยเคหิ  เขม  
นิพฺภย กามา ฯ มมายตีติ มาตา ฯ ปยายตีติ ปตา ฯ  
ภชตีติ ภาตา ฯ ภคินีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  ปุตฺตยติ  (๓) 
รกฺขตีติ ปุตฺโต ฯ กุลวส ธาเรตีติ ธีตา ฯ  มิตฺตา  สหายา ฯ  
อมจฺจา ภจฺจา ฯ (๔) าตี ปตุปกฺขิกา ฯ สาโลหิตา มาตุ- 
ปกฺขิกา (๕) ฯ  อิเม สตฺตา ปยาติ อิเม สตฺตา ปติชนกา ฯ วุตฺต- 
# ๑. ม. ฉวี ฉาย ฯ  ๒. สี. ทูรภาว อติคจฺฉติ ฯ  ๓. ส.ี ม. ปุ ตายติ ฯ 
# ๔. สี. อมจฺจคณา ฯ  ๕. ม. มาติปกฺขิกา ฯ  
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วิปริยาเยน อปฺปยา เวทิตพฺพา ฯ   
        ยทิท  ทฏิสุตมุเตสุ  วาติ  เอตฺถ  ปน  ยทิท  ทฏิสุต  เอตฺถ 
วา มุเตสุ วา ธมฺเมสุ เอว มุนิ น อุปลิมปฺตีติ เอว สมฺพนฺโธ 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อุทกเถโวติ  อุทกสสฺ  เถโว ฯ  อุทกตฺเถวโกติป  ปาโ ฯ  
ปทุมปตฺเตติ  ปทุมินิปตฺเต ฯ   
        โธโน  น  หิ  เตน  ม ฺติ  ยทิท  ทิฏสุตมุเตสุ  วาติ  อตฺราป   
ยทิท  ทฏิสุต  เตน  วตฺถนุา  น  ม ฺติ  มุเตสุ  วา  ธมฺเมสุ  น  
ม ฺตีติ เอวเมว  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  น  หิ  สารชฺชติ  (๒)โน  
วิรชฺชตีติ พาลปุถชฺุชโน วิย  น  สารชฺชติ (๓) กลยฺาณปุถุชฺชนเสกฺขา วิย  
น วิรชชฺติ ราคสฺส ปน ขีณตฺตา วิรตฺโตเตฺวว สงฺขฺย (๔) คจฺฉติ ฯ 
เสส ปากฏเมวาติ ฯ   
        ตาย  ป ฺาย  กายทุจฺจริตนฺติ  ต  สมฺปยุตฺตาย  ปุพฺพภาคาเยว 
วา ป ฺาย  ปริคฺคเหตพฺเพ  ปริคฺคณฺหนฺโต  โยคี  ติวิธ  กายทุจฺจริต   
สมุจฺเฉทวเสน ธุนาติ ฯ อย ฺจ  ปุคฺคโล วิปนฺนธมฺเม (๕) เทสนา- 
ธมฺเมสุ ธุนนฺโต ธุตธมฺมสมงฺคี (๖) ปุคฺคโลป  ธุนาติ  นาม ฯ   เต จ  
ธมฺเม ป ฺาย อวิหาย (๗) อตฺตโน ปวตฺติกฺขเณ ธุนิตุมารทฺธา (๘)   
# ๑. ม. ทฏิสุตมุเตสุ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. น ห ิโส รชชฺติ ฯ   
# ๓. ม. สรชชฺติ ฯ  ๔. ม. สงฺข ฯ  ๕. ม. วิปนฺนธมฺม ฯ   
# ๖. ส.ี อย ฺจ ปคฺุคโล อวิปนฺนธมฺมเทสโน ธมฺเมสุ ธุนนฺเตสุ 
ต ธมฺมสมงฺคี ฯ  ม. อย ิจ ปุคฺคโล วิปนฺนธมฺม เทสนาธมฺเมสุ 
ธุนนฺเตสุ ต ธมฺมสมงฺคี ฯ  ๗. ม. อวิหายาติ นตฺถิ ฯ   
# ๘. ม. ธุปตุมารทฺโธ  ธุตาติ วุจฺจติ ฯ  
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ธุตาติ  วุจฺจนฺติ ยถา  ภุ ฺชิตุมารทฺโธ  ภุตฺโตติ  วุจฺจติ ฯ ลกฺขณ  
ปเนตฺถ สทฺทสตฺถโต  เวทติพฺพ ฯ  ธุตนฺติ  กตฺตุสาธน ฯ ธุต  
ปมมคฺเคน ฯ โธต ทุติยมคฺเคน ฯ สนฺโธต ตติยมคฺเคน ฯ นิทฺโธต  
จตุตฺถมคฺเคน ฯ   
        โธโน  ทิฏ  น  ม ฺตีติ อรหา มสจกฺขุนาป  ทิฏ ทิพฺพ- 
จกฺขุนาป ทิฏ รูปายตน  น  ม ฺติ  ตีหิ  ม ฺนาหิ  กถ  
รูปายตน  สภุส ฺาย  สุขส ฺาย จ  อปสฺสนฺโต  (๑)  น  ตตฺถ 
ฉนฺทราค  ชเนติ  น  ต  อสฺสาเทติ นาภินนฺทติ เอว  ทฏิ  ตณฺหา- 
ม ฺนาย  น  ม ฺติ ฯ  อิติ  เม  รูป  สิยา  อนาคตมทฺธานนฺติ  
วา  ปเนตฺถ  น  นนฺทน  (๒)  สมนฺนาเนติ ฯ  รูปสมปฺท  วา  อากงฺขมาโน  
ทาน น  เทติ  สีล  น  สมาทิยติ  อุโปสถกมฺม  น กโรติ ฯ เอวมฺป  
ทิฏ ตณฺหาม ฺนาย น ม ฺติ  อตฺตโน  ปน ปรสฺส จ 
รูปสมฺปตฺติวิปตฺตึ นิสฺสาย มาน น ชเนติ ฯ อิมินาห เสยฺโยสฺมีติ  วา  
สทิโสสฺมีติ  วา  หีโนสฺมติี  วาติ  เอว ทิฏ มานม ฺนาย น  ม ฺติ ฯ 
รูปายตนมฺปน  นิจฺจ  ธุว  สสฺสตนฺติ  น  ม ฺติ ฯ  อตฺตา  (๓) อตฺตนิยนฺติ   
น  ม ฺติ ฯ  อมงฺคล (๔) มงฺคลนฺติ  น  ม ฺติ ฯ  เอว  ทิฏ ทิฏ ิม ฺนาย  
น  ม ฺติ ฯ  ทิฏสฺมึ น ม ฺตีติ รูปสฺมึ อตฺตาน  
สมนุปสฺสนนเยน อม ฺนฺโต  ทิฏสฺมึ  น  ม ฺติ ฯ  ยถา  วา  ถเน  
ถ ฺ เอว รูปสฺมึ ราคาทโยติ อม ฺนฺโตป (๕) ทฏิสฺมึ  น  ม ฺติ ฯ   
# ๑. ม. ปสฺสนฺโต ฯ  ๒. ม. นนฺท น สมนฺนาเนติ ฯ  ๓. ม. อตฺตาน ฯ 
# ๔. ม. มงฺคล อมงฺคลนฺติ ฯ  ๕. ม. อม ินฺโตป ฯ  
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ตสฺมึเยว  ปนสฺส ทิฏ ิม ฺนาย อม ฺ ิเต วตฺถุสฺมึ สิเนห  
มาน ฺจ  อนุปฺปาทยโต  ตณฺหามานม ฺนาป  นตฺถีติ  เวทิตพฺพา ฯ  
เอว  ทิฏสฺมึ น  ม ฺติ ฯ  ทฏิโต  น  ม ฺตีติ  เอตฺถ  ปน 
ทิฏโตติ  นสิฺสกฺกวจน ฯ  ตสฺมา สอุปการณสฺส (๑) อตฺตโน  วา 
ปรสฺส  วา  ยถาวุตฺตปฺปเภทโต  ทฏิโต  อุปปตฺตึ  วา  นิคฺคมน  วา  
ทิฏโต  วา  อ ฺโ  อตฺตาติ  อม ฺมาโน  ทิฏโต  น  ม ฺตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อยมสฺส  น  ทิฏ ิม ฺนา ฯ  ตสฺมึเยว  ปนสฺส   
ทิฏ ิม ฺนาย  อม ฺ ิเต วตฺถุสฺมึ สิเนห มาน ฺจ น อุปฺปาทยโต 
น ตณฺหามานม ฺนาป เวทิตพฺพา ฯ  ทิฏ  (๒) เมติ  น  ม ฺตีติ  
เอตฺถ  ปน  เอต  มมาติ  ตณฺหาวเสน อมมายมาโน  ทิฏ  ตณฺหา- 
ม ฺนาย  น  ม ฺติ ฯ  
        สุตนฺติ  มสโสเตนป สุต ทิพฺพโสเตนป สุต ฯ   
สทฺทายตนสฺเสต  อธิวจน ฯ  มุตนฺติ  มตฺุวา มินิตฺวา (๓) จ คหิต  
อาหจฺจ อุปคนฺตฺวาติ อตฺโถ ฯ  อินฺทฺริยาน  อารมฺมณาน ฺจ  
อ ฺม ฺ สงฺกิเลเสน (๔) อุปฺปนฺนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
คนฺธรสโผฏพฺพายตนาน  เอต  อธิวจน ฯ  วิ ฺาตนฺติ   
มนสา  วิ ฺาต ฯ  เสสาน  สตฺตาน (๕) อายตนานเมต   
อธิวจน  ธมฺมารมฺมณสฺสาป  (๖)  อิธ  ปน  สกฺกายปริยาปนฺนเมว 
# ๑. ม. สอุปการณสฺส ฯ  ๒. ม. ทิฏา ฯ  ๓. ม. มุนตฺิวา ฯ 
# ๔. ม. สงฺกิเลเส วิ ฺาตนฺติ ฯ  สงฺกเรนาติ ยุตฺตตร ฯ   
# ๕. ม. สตฺตาน ฯ  ๖. ม. ธมฺมารมฺมณสฺส วา ฯ  
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ลพฺภติ ฯ วิตฺถาโร ปเนตฺถ ทิฏวาเร วุตฺตนเยน เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  ภควตา  วุตฺตสุตฺตวเสน  ทสฺเสนฺโต  อสฺมีติ  ภิกฺขเวติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  อสฺมีติ  ภวามิ นิจฺจสฺเสต อธิวจน ฯ ม ฺ ิตเมตนฺติ  
ทิฏ ิกปฺปน เอต ฯ มม (๑) อหมสฺมีติ มม อห อสฺมิ ภวามิ ฯ  
อ ฺตฺร สติปฏาเนหีติ เปตฺวา จตุสติปฏาเน ฯ  สพฺเพ  
พาลปุถุชฺชนา  รชชฺนฺตีติ  สกลา  อนฺธพาลา  นานา  ชนา  ลคฺคนฺติ ฯ   
สตฺต  เสกฺขา  วิรชฺชนฺตีติ  โสตาปนฺนาทโย  สตฺต  อริยชนา 
วิราคมาปชฺชนฺติ ฯ อรหา เนว  รชชฺติ  โน  วิรชชฺตีติ  กิเลสาน  
หิ (๒)  สุนิพฺพาปตตฺตา (๓) อุภยมฺป น กโรติ ฯ ขยา ราคสฺสาติ 
อาทโย ติวิธาป นิพฺพานเมว ฯ   
                        ชราสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                                ฉฏ ฯ 
 
                         ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        สตฺตเม ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺเต เมถุนมนุยุตฺตสฺสาติ  
เมถุนธมฺมสมายุตฺตสฺส (๔) ฯ  อิตีติ  เอวมาห ฯ  อายสฺมาติ   
ปยวจนเมต ฯ  ติสฺโสติ  นาม  ตสฺส  เถรสฺส ฯ โสป หิ ติสฺโสติ  
# ๑. ส.ี ม. อยมฺหมสฺมีติ อย อิท อสฺมิ ภวามิ ฯ  ๒. ม. หิสทฺโท นตฺถิฯ 
# ๓. ม. ปรินพฺิพาปตตฺตา ฯ  ๔. ม. เมถนุธมฺม สมายุตฺตสฺส ฯ  
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นาเมน ฯ  เมตฺเตยฺโยติ  โคตฺตวเสเนว  (๑)  เอส  ปากโฏ   
อโหสิ ฯ ตสฺมา  อตฺถุปฺปตฺติย  วุตฺต  ติสฺสเมตฺเตยฺยา  นาม   
เทฺว  สหายาติ ฯ  วิฆาตนฺติ อุปฆาต ฯ  พฺรูหีติ   
อาจิกฺข ฯ  มาริสาติ  ปยวจนเมต ฯ  นิทฺทุกฺขาติ วุตฺต  
โหติ ฯ สุตฺวาน  ตว  สาสนนฺติ  ตว  วจน  สุตฺวา ฯ  วิเวเก 
สิกฺขิสฺสามเสติ สหาย อารพฺภ ธมฺมเทสน ยาจนฺโต ภณติ ฯ 
โส ปน สกิฺขิตสิกฺโขเยว ฯ   
        เมถุนธมฺโม  นามาติ  อิท  นิทฺทิสติพฺพสฺส  เมถุนธมฺมสฺส  
อุทฺเทสปท ฯ  (๒) อสทฺธมฺโมติ  อสต  นีจชนาน  ธมฺโม ฯ    
คามธมฺโมติ  คามวาสีน  เสวนธมฺโม ฯ   วสลธมฺโมติ วสลาน  
ธมฺโม กิเลสวสฺสนโต วา วสฺสเมว (๓) วสโล ธมฺโมติ  
วสลธมฺโม ฯ  ทฏุ ุลฺโลติ  ทุฏโ  จ  กิเลเสหิ  ทฏุตฺตา ถูโล 
จ อนิปุณภาวโตติ ทุฏ ุลฺโล ฯ ยสฺมา จ ตสฺส ธมฺมสฺส  
ปริวารภูต ทสฺสนมฺป คหณมฺป อามสนมฺป ผุสนมฺป  
ฆฏฏนมฺป ทฏุ ุลฺล  ตมฺหาป  ทุฏ ุลฺโล  โส  เมถุนธมฺโม ฯ  
โอทกนฺติโกติ  อุทก  อสฺส อนฺเต  สุทธฺตฺถ  อาทิยตีติ   
อุทกนฺโต  อุทกนฺโตเยว โอทกนฺติโม ฯ   รโห ปฏจฺิฉนฺเน  
โอกาเส  กตฺตพฺพตาย  รหสฺโส ฯ  วินเย  ปน  ทุฏ ุลฺล  โอทกนติฺก  
รหสฺสนฺติ ปาโ ฯ  ตตฺถ  ตีสุ  ปเทสุ  โย  โสติ  ปท  ปริวตฺเตตฺวา  
ย ตนฺติ กตฺวา โยเชตพฺพ ยนฺต  ทุฏ ุลฺล  โส  เมถุนธมฺโม   
# ๑. ม. โคตฺต โคตฺตวเสเนว ฯ  ๒. ม. อุปเทสปท ฯ  ๓. ม. สยเมว ฯ  
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ยนฺต  โอทกนฺติก  โส  เมถุนธมฺโม ยนตฺ รหสฺส  โส  เมถุนธมโฺมติ ฯ  
อิธ ปน โย โส อสทฺธมฺโม โส เมถุนธมฺโม ฯ  เปฯ โย  โส  
รหสฺโส  โส  เมถุนธมฺโมติ  เอว  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  ทฺวเยน   
ทฺวเยน  สมาปชฺชิตพฺพโต  ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ (๑) ฯ  ตตฺถ  โยชนา  
ยา  สา  ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ โส  เมถุนธมฺโม  นามาติ ฯ 
        กึการณา  วุจฺจติ  เมถุนธมฺโมติ  เกน  การเณน  เกน   
ปริยาเยน เมถุนธมฺโมติ กถิยติ ฯ ต การณ ทสฺเสนฺโต อุภินฺน  
รตฺตานนฺติ  อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ อุภินฺน รตฺตานนฺติ ทฺวินฺน อิตฺถิปุริสาน ราเคน  
ร ฺชิตาน ฯ สารตฺตานนฺติ วิเสเสน  สุฏ ุ  ร ฺชิตาน ฯ   
อวสฺสุตานนฺติ  กิเลเสน ตินฺตาน ฯ ปรยิุฏ ิตานนฺติ กุสลาจาร  
ปริยาทิยิตฺวา  มทฺทิตฺวา  จ (๒)  ิตาน มคฺเค โจรา ปริยุฏ ิตาติ 
อาทีสุ วิย ฯ  ปริยาทินฺนจิตฺตานนฺติ  กุสลจิตฺต  ปรยิาทิยิตฺวา 
เขเปตฺวา   ิตจิตฺตาน ฯ อุภินฺน  สทิสานนฺติ  ทฺวินฺน  กิเลเสน 
สทิสาน ฯ ธมฺโมติ สภาโว ฯ ตการณาติ เตน การเณน ฯ  
        ต อุปมาย สาเธนฺโต อุโภ กลหการกาติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ อุโภ กลหการกาติ  ปุพฺพภาเค กลหการกา เทฺว ฯ 
เมถุนกาติ วุจฺจนฺตีติ สทิสาติ วุจฺจนฺติ ฯ ภณฺฑนการกาติ  
ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ภณฺฑน  กโรนฺตา ฯ  ภสฺสการกาติ   
# ๑. ม. ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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วาจากลห  กโรนฺตา ฯ  วิวาทการกาติ  นานาวจน  กโรนฺตา ฯ   
อธิกรณการกาติ  วินิจฺฉยปาปุณนวิเสสการณ  กโรนฺตา ฯ   
วาทิโนติ  วาทปฏิวาทิโน ฯ  สลฺลาปกาติ  วาจ  กเถนฺตา  ฯ 
เอวเมวนฺติ  อุปมาสสนฺทน ฯ  ยุตฺตสฺสาติ  ส ฺ ุตฺตสฺส ฯ   
ปยุตฺตสฺสาติ  อาทเรน  ยุตฺตสฺส ฯ  อายตฺุตสฺสาติ วิเสเสน  
ยุตฺตสฺส ฯ  สมายุตฺตสฺสาติ  เอกโต  ยตฺุตสฺส ฯ  ต ฺจริตสฺสาติ   
ต  (๑) กโรนฺตสฺส ฯ  ตพฺพหุลสฺสาติ  ตพหุล  กโรนฺตสฺส ฯ  
ตคฺครุกสฺสาติ ตครุ กโรนฺตสฺส ฯ ตนฺนินฺนสฺสาติ  ตสฺมึ  
นตจิตฺตสฺส ฯ ตปฺโปณสฺสาติ ตสฺมึ นตกายสฺส ฯ  
ตปฺปพฺภารสฺสาติ ตสฺมึ  อภิมุขกายสฺส ฯ  ตทธิมุตฺตสฺสาติ  
ตสฺมึ อวสาริตสฺส (๒) ฯ  ตทธิปเตยฺยสฺสาติ ต อธิปตึ เชฏก  
กตฺวา ปวตฺตสฺส ฯ   
        วิฆาตนฺติ นิทฺเทสสฺส อุทฺเทสปท (๓) ฯ วิฆาตนฺติ ปฬน ฯ 
อุปฆาตนฺติ สมีป กตฺวา ปฬน ฯ  ปฬนนฺติ  ฆฏฏน ฯ   
ฆฏฏนนฺติ  ปฬน ฯ สพฺพ อ ฺม ฺเววจน ฯ อุปทฺทวนฺติ  
หึสน ฯ  อุปสคฺคนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  อุปคนฺตฺวา  ปฬนาการ (๔) ฯ   
พฺรูหีติ  กเถหิ ฯ อาจิกฺขาติ  วิสฺสชฺเชหิ ฯ  เทเสหีติ  ทสฺเสหิ ฯ   
ป ฺเปหีติ าเปหิ ฯ ปฏเปหีติ เปหิ ฯ วิวราติ ปากฏ   
กโรหิ ฯ  วิภชาติ  ภาเชหิ ฯ  อุตฺตานีกโรหีติ  ตีร ปาเปหิ (๕) ฯ 
# ๑. ม. ตจฺจริตสฺสาติ ต จริต ฯ  ๒. ส.ี อวสาทิตสฺส ม.  อธิหริตสฺส ฯ 
# ๓. ม. อุทฺเทสวจน ฯ  ๔. ส.ี ลีนาการ ฯ  ๕. ม. ตีร ปาเปหิ ฯ  
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ปกาเสหีติ ปากฏ กโรหิ ฯ  ตุยฺห  วจนนฺติ  ตว วาจ ฯ พฺยปฺปถนฺติ  
วจน ฯ เทสนนฺติ อาจิกฺขน ฯ อนุสาสนนฺติ โอวาท ฯ  
อนุสิฏนฺติ  อนุสาสน ฯ  สุตฺวาติ  โสเตน  สุตฺวา ฯ  สุณิตฺวาติ  
ตสฺเสว เววจน ฯ อุคฺคเหตฺวาติ สมฺมา คเหตฺวา ฯ 
อุปธารยิตฺวาติ อนาเสตฺวา ฯ อุปลกฺขยิตฺวาติ สลฺลกฺเขตฺวา ฯ   
        มุสฺสเต  วาป  สาสนนฺติ  ปริยตฺติปฏิปตฺติโต  ทุวิธมฺป  สาสน  
นสฺสติ ฯ วาปติ  ปทปูรณมตฺต ฯ  เอต  ตสฺมึ  อนริยนฺติ  
ตสฺมึ ปุคฺคเล เอต อนริย ยทิท  มิจฺฉาปฏิปทา ฯ  
        คารวาธิวจนนฺติ  คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครูน  (๑) ครุภาววาจกวจน ฯ   
เตนาหุ โปราณา   
                ภควาติ วจน เสฏ          ภควาติ วจนมุตฺตม   
                ครคุารวยุตฺโต โส          ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ   
        จตุพฺพิธ  (๒) ห ิ นาม อาวตฺถิก ลงฺิคิก เนมิตฺติก  
อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ ฯ อธิจฺจสมุปฺปนฺน  นาม โลกิยโวหาเรน 
ยทิจฺฉกนฺติ วุตฺต โหติ ฯ ตตฺถ วจฺโฉ ทโม พลิพทฺโทติ  เอวมาทิ  
อาวตฺถิก  ทณฺฑี  ฉตฺตี  สขีิ กรีติ เอวมาทิ ลิงฺคิก เตวิชฺโช   
ฉฬภิ ฺโติ  เอวมาทิ  เนมิตฺติก  สิริวฑฺฒโก  ธนวฑฺฒโกติ  เอวมาทิ  
วจนตฺถ  อนเปกฺขิตฺวา ปวตฺต อธิจฺจสมุปฺปนฺน ฯ อิทมฺปน  
ภควาติ นาม เนมิตฺติก น  มหามายาย  น  สุทฺโธทนมหาราเชน  
# ๑. ม. คุณวิสิฏสพฺพสตฺตุตฺตมครุ คารวาธิวจน ฯ  ๒. ม. จตุพฺพิธ วา ฯ  
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น  อสีติยา  าติสหสฺเสหิ  กต  น  สกฺกสนฺตุสิตาทีหิ  เทวตาวิเสเสหิ  
กต ฯ  วกฺขติ  จ  ภควาติ เนต นาม มาตรา กต ฯเปฯ  
ปฏิลาภา สจฺฉิกา ป ฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ  
                ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต          ภเคหิ จ วิภตฺตวา   
                ภตฺตวา วนฺตคมโน                  ภเวสุ ภควา ตโตติ ฯ  
        ตตฺถ  วณฺณาคโม วณฺณวิปริยาโย  เทฺว จาปเร วณฺณ- 
วิการนาสา ฯ  ธาตูนมตฺถาติสเยน  โยโค  ต  วุจฺจเต (๑) ป ฺจวิธ  
นิรุตฺตินฺติ เอว  วุตฺต  นิรุตฺติลกฺขณ  คเหตฺวา ปทสิทฺธิ  
เวทิตพฺพา ฯ  
        ตตฺถ นกฺขตฺตราชาริว ตารกานนฺติ  เอตฺถ  รการาคโม  วิย  
อวิชฺชมานสฺส  อกฺขรสฺส  อาคโม  วณฺณาคโม  นาม ฯ   หึสนา  
หึโสติ  วตฺตพฺเพ  สีโหติ  วิย วิชฺชมานกฺขราน เหฏ ุปริยวเสน  
ปริวตฺตน  วณฺณวิปริยาโย  นาม ฯ   นวิจฺฉนฺทเก  (๒) ทาเน  ทิยตีติ  
เอตฺถ อการสฺส เอการาปชฺชนตา  วิย  อกฺขรสฺส  (๓)  อ ฺกฺขรา- 
ปชฺชนตา วณฺณวิกาโร นาม ฯ   ชีวนสฺส  มุโต  ชีวนมุโตติ  
วตฺตพฺเพ  ชีมโุตติ วนการาน (๔) วินาโส วิย วิชฺชมานกฺขรวินาโส  
วณฺณวินาโส  นาม ฯ   ผรสุาหิ  วาจาหิ  ปกรฺุพฺพมาโน  อาสชชฺ  
ม  ตฺว  วทสิ  กุมาราติ  เอตฺถ  ปกรฺุพฺพมาโนติ  ปทสฺส  อติภวมาโนติ  
# ๑. ส.ี ตทุจฺจเต ฯ  ๒. สี. นวจฺเฉทเก ทานิ ทิยฺยตีติ ฯ   
# ๓. ม. อ ฺกฺขรสฺส ฯ   ๔. ม. วการนการาน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 374 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  374 
 
อตฺถปฏิปาทน  วิย  ตตฺถ ตตฺถ ยถาโยค วิเสสตฺถโยโค ธาตูน  
อตฺถาติสเยน โยโค นาม ฯ    
        เอว  นริตฺุติลกฺขณ  คเหตฺวา สทฺทนเยน  วา ปโสทราทิ- 
ปกฺเขปลกฺขณ (๑) คเหตฺวา  ยสฺมา  โลกิยโลกุตฺตรสุขา- 
ภินิพฺพตฺตก  ทานสีลาทิปารปฺปตฺต  ภาคฺยมสฺส อตฺถิ ตสฺมา 
ภาคฺยวาติ วตฺตพฺเพ ภควาติ วุจฺจตีติ าตพฺพ ฯ  ยสมฺา  
ปน  โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกาโนตฺตปฺปโกธูปนาห- 
มกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเยฺยถมฺภสารมฺภมานาติ- 
มานมทปฺปมาทตณฺหาวิชฺชาติวิธากุสลมูลทุจฺจริตสงฺกิเลส- 
มลวิสมส ฺาวิตกฺกปป ฺจจตุพฺพิธวิปริเยสอาสวคนฺถโอฆ-   
โยคาคติตณฺหูปาทานป ฺจเจโตขีลวินิพนฺธนีวรณาภินนฺทน-  
ฉวิวาทมูลตณฺหากายสตฺตานุสยอฏมิจฺฉตฺตนวตณฺหามูล- 
กทสากุสลกมฺมปถทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตอฏสตตณฺหาวิปรีตปฺปเภท- 
สพฺพทรถปรฬิาหกิเลสสตสหสฺสานิ  สงฺเขปโต  วา  ป ฺจ- 
กิเลสกฺขนฺธอภิสงฺขารมจฺจุเทวปุตฺตมาเร (๒) อภ ฺชิ  ตสฺมา   
ภคฺคตฺตา  เอเตส ปริสฺสยาน ภคฺควาติ วตฺตพฺเพ ภควาติ  
วุจฺจติ ฯ อาห เจตฺถ   
                ภคฺคราโค ภคฺคโทโส                  ภคฺคโมโห อนาสโว   
                ภคฺคสฺส ปาปกา ธมฺมา          ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ  
# ๑. ส.ี ปโสทราทินิสฺสโย ปติฏาตีติ ฯ  ม. ปโสทราทีนิ ยโต 
ปติฏติ ปโสทราทิปกฺเขปลกฺขณ ฯ  
# ๒. ม. ป ฺจกิเลสกฺขนฺธอภิสงฺขารเทวปุตฺตมจฺจุมาเร ฯ  
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ภาคฺยวตาย (๑) ปนสฺส  สตปุ ฺลกฺขณธรสฺส รูปกายสมฺปตฺติ  
ทีปตา  โหติ ฯ  ภคฺคโทสตาย  ธมฺมกายสมฺปตฺติ ฯ ตถา  
โลกิยปริกฺขกาน (๒) พหุมตภาโว คหฏปพฺพชิเตหิ อภิคมนียตา  
อภิคตาน ฺจ เนส กายจิตฺตทุกฺขาปนยเน ปฏิพลภาโว  
อามิสทานธมฺมทาเนหิ  อุปการิตา โลกิยโลกุตฺตรสุเขหิ จ  
ส ฺโชนสมตฺถตา ทีปตา โหติ ฯ  ยสมฺา  จ  โลเก  
อิสฺสริยธมฺมยสสิริกามปฺปยตฺเตสุ ฉสุ ธมฺเมสุ ภคสทฺโท  
ปวตฺตติ ปรม ฺจสฺส  สกจิตฺเต อิสฺสริย อณิมาลงฺฆิมาทิก  
วา โลกิยสมมฺต สพฺพาการปริปูร อตฺถ ิ ตถา  โลกุตฺตโร   
ธมฺโม  โลกตฺตยพฺยาปโก  ยถาภุจฺจคุณาธิคโต  อติวิย   
ปริสุทฺโธ  ยโส  รูปกายทสฺสนพฺยาวฏชนนยนมนปฺปสาทชนน- 
สมตฺถา  สพฺพาการปริปูรา  สพฺพงฺคปจฺจงฺคสิรี  ย  ย  เอเตน  อิจฺฉิต  
ปตฺถิต อตฺตหิต วา  ปรหิต  วา  ตสฺส  ตสฺส ตเถว อภินิปฺผนฺนตฺตา  
อิจฺฉิตตฺถนิปฺผตฺติส ฺ ิโต  กาโม  สพฺพโลกครุภาวุปฺปตฺติเหตุภูโต 
สมฺมาวายามสงฺขาโต  ปยตฺโต  จ  อตฺถ ิ ตสฺมา  อิเมหิ  ภเคหิ   
ยุตฺตตฺตาป  ภคา  อสฺส  สนฺตีติ  อิมินา  อตฺเถน ภควาติ วุจฺจติ ฯ   
ยสฺมา  ปน  กุสลาทีหิ  เภเทหิ  สพฺพธมฺเม  ขนฺธายตนธาตุสจฺจ- 
อินฺทฺริยปฏิจฺจสมุปฺปาทาทีหิ  วา  กุสลาทิธมฺเม  ปฬนสงฺขต- 
สนฺตาปวิปริณามฏเน  วา  ทุกฺข  อริยสจฺจ  อายูหนนิทานสโยค- 
# ๑. ม. ภาคฺยวนฺตตาย วสฺส สตปุ ฺชลกฺขณวรสฺส ฯ   
# ๒. ม. โลกยิสริกฺขกาน ฯ  
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ปลิโพธฏเน  สมุทย  นสิฺสรณวิเวกาสงฺขตามตฏเน นิโรธ  
นิยฺยานิกเหตุทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน  มคฺค วิภตฺตวา วิภชิตฺวา  
วิวริตฺวา เทสิตวาติ วุตฺต โหติ ตสฺมา วิภตฺตวาติ วตฺตพฺเพ ภควาติ  
วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  จ  เอส  ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเร  กายจิตฺตอุปธิ- 
วิเวเก  สุ ฺตปฺปณิหิตานิมิตฺตวิโมกฺเข  อ ฺเ จ โลกิยโลกุตฺตเร 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม ภชิ เสวิ พหุลมกาสิ ตสฺมา ภตฺตวาติ  
วตฺตพฺเพ ภควาติ วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ตีสุ  ภเวสุ  ตณฺหาสงฺขาต   
คมนมเนน (๑) วนฺต  ตสฺมา  ภเวสุ  วนฺตคมโนติ  วตฺตพฺเพ  ภวสทฺทโต  
ภการ  คมนสทฺทโต  คการ  วนฺตสทฺทโต  วการ ฺจ  ทีฆ  กตฺวา   
อาทาย  ภควาติ  วุจฺจติ  ยถา  โลเก  เมหนสฺส  ขสสฺ  มาลาติ  
วตฺตพฺเพ เมขลาติ วุจฺจติ ฯ   
        ปุน  อปรมฺป  ปริยาย  นิทฺทิสนฺโต  อป  จ  ภคฺคราโคติ  ภควาติ 
อาทิมาห ฯ ตตฺถ  ภคฺโค  ราโค  อสฺสาติ  ภคฺคราโค ฯ ภคฺค- 
โทสาทีสุป เอเสว นโย ฯ กณฺฏโกติ วินิวิชฺฌนฏเน  
กิเลสา  เอว ฯ  ภชีติ  อุทฺเทสวเสน วิภาค กตฺวา ภาเชสิ (๒) ฯ 
วิภชีติ นิทฺเทสวเสน  วิวิธ (๓)   ภาเชสิ ฯ  ปวิภชีติ  (๔)  
ปฏินิทฺเทสวเสน  ปกาเรน  วิภช ิฯ  อุคฺฆ ติต ฺ ูน วเสน ภชิ  
วิปจิต ฺ ูน วเสน วิภชิ ฯ เนยฺยาน วเสน ปวิภชิ ฯ          ธมฺมรตนนฺติ   
# ๑. ม. คมน อเนน ฯ  ๒. ม. ภาเชสิ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. วิวิธา ฯ 
# ๔. ม. ปวิภชีติ ฯ  
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                จิตฺตีกต มหคฺฆ ฺจ          อตุล ทุลฺลภทสสฺน   
                อโนมสตฺตปริโภค          รตนนฺเตฺวว (๑) วุจฺจตีติ ฯ   
เอว  วณฺณิตธมฺมรตน  ติวิเธน  ภาเชสิ ฯ  ภวาน  อนฺตกโรติ  
กามภวาทีน  นวนฺน ภวาน  ปริจฺเฉท  ปริยนฺต  ปรวิฏม  การโก ฯ  
ภาวิตกาโยติ  วฑฺฒิตกาโย ฯ  ตถา อิตเรสุป (๒) ฯ  ภชีติ  เสวิ ฯ   
อร ฺวนปตฺถานีติ  คามสฺส  วา  นครสฺส  วา  อินทฺขีลโต พหิ  
อร ฺ ฯ  วนปตฺถานิ  มนุสฺสูปจาราติกฺกนฺตานิ  วนสณฺฑานิ ฯ  
ปนฺตานีติ  ยตฺถ มนุสฺสา  น  กสนฺติ  น  วปนฺติ  ทูรานิ  เสนาสนานิ ฯ 
เกจิ  ปน  วนปตฺตานีติ  ยสฺมา  ยตฺถ  พฺยคฺฆาทโย  อตฺถิ  ต  วน  เต  
ปาลยนฺติ  รกขฺนฺติ  ตสฺมา  เตหิ รกฺขิตตฺตา  วนปตฺตานีติ (๓) 
วทนฺติ ฯ  เสนาสนานีติ  เสติ  จ  อาสติ  เจว  เอตฺถาติ เสนาสนานิ ฯ  
อปฺปสทฺทานีติ  วจนสทฺเทน  อปฺปสททฺานิ ฯ  อปฺปนิคฺโฆสานีติ  
คามนครนิคฺโฆสาทิสทฺเทน  อปฺปนิคฺโฆสานิ ฯ  วิชนวาตานีติ   
อนฺโตส ฺจรณกชนสฺส สรีรวาเตน  วิรหิตานิ ฯ  วิชนวาทานีติป   
ปาโ อนฺโตชนวาเทน วิรหิตานีติ อตฺโถ ฯ วิชนปาตานีติป   
ปาโ  ชนส ฺจารวิรหิตานีติ  อตฺโถ ฯ  มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานีติ  
มนุสฺสาน  รหสฺสกรณฏานานิ ฯ  ปฏิสลลฺานสารุปฺปานีติ   
วิเวกานุรูปานิ ฯ ภาคี วาติ ภาโค  จีวราทิโกฏาโส  อสฺส   
อตฺถีติ  ภาคี ฯ  ปฏิลาภวเสน  อตฺถรสาทิภาโค  อสฺส  อตฺถีติ   
# ๑. ส.ี รตนนฺเตน ฯ  ม. รตน เตน ฯ  ๒. สี. ม. อิตฺตตฺตเยป ฯ 
# ๓. ม. วนปตฺตานีติ ฯ  
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ภาคี ฯ  อตฺถรสสฺสาติ  เหตุผลสมฺปตฺติสงฺขาตสฺส  อตฺถรสสฺส ฯ  
ธมฺมรสสฺสาติ เหตุสมฺปตฺติสงฺขาตสฺส  ธมฺมรสสฺส ฯ  วุตฺตเ ฺหต  
เหตุผเล  าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา เหตุมฺหิ  าณ  ธมมฺปฏิสมฺภิทาติ ฯ  
วิมุตฺติรสสฺสาติ  ผลสมฺปตฺติสงฺขาตสฺส วิมุตฺติรสสฺส ฯ วุตฺตมฺป 
เจต กิจฺจสมฺปตฺติอตฺเถน รโส นาม ปวุจฺจตีติ ฯ (๒)  จตุนฺน  ฌานานนฺติ  
ปมชฺฌานาทีน  จตุนฺน  ฌานาน ฯ  จตุนฺน อปฺปม ฺานนฺติ  
เมตฺตาทีน  ผรณปฺปมาณวิรหิตาน  จตุนฺน  พฺรหฺมวิหาราน ฯ   
จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีนนฺติ  อากาสาน ฺจายตนาทีน  จตุนฺน   
อรูปชฺฌานาน ฯ  อฏนฺน วิโมกฺขานนฺติ  รูป รูปานิ ปสฺสตีติ 
อาทินา (๓) นเยน วุตฺตาน อารมฺมณวิมุตฺตาน อฏนฺน  วิโมกฺขาน ฯ   
อภิภายตนานนฺติ  เอตฺถ  อภิภูตานิ  อายตนานิ  เอเตส ฌานานนฺติ   
อภิภายตนานิ  ฌานานิ ฯ  อายตนานีติ  อธิฏานฏเน   
อายตนสงฺขาตานิ  กสิณารมฺมณานิ ฯ  าณุตฺตริโก  หิ  ปุคฺคโล  
วิสทาโณ (๑)  ก ึ เอตฺถ  อารมฺมเณ  สมาปชฺชิตพฺพ  น  มย ิ  
จิตฺเตกคฺคตากรเณ  ภาโร  อตฺถีติ  ตานิ  อารมฺมณานิ  อภิภวิตฺวา 
สมาปชฺชติ ฯ  สห  นิมิตฺตุปฺปาเทเนเวตฺถ  อปฺปน นพฺิพตฺเตตีติ   
อตฺโถ ฯ  เอว  อุปฺปาทิตานิ ฌานานิ อภิภายตนานีติ วุจฺจนฺติ ฯ 
เตส อฏนฺน  อภิภายตนาน ฯ  นวนฺน  อนุปุพฺพวิหารสมา- 
ปตฺตีนนฺติ  ปุพฺพ  ปุพฺพ อนุ อนุปุพฺพ  อนุปุพฺพ  วิหริตพฺพโต 
# ๑. ม. วิสทาโณติ ฯ  
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สมาปชฺชิตพฺพโต  อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺติ อนุปฏิปาฏิยา  สมาปชฺชิตพฺพาติ   
อตฺโถ  ตาส  นวนฺน  อนุปพฺุพวิหารสมาปตฺตีน ฯ ทสนฺน  
ส ฺาภาวนานนฺติ  คิริมานนฺทสุตฺเต  อาคตาน  อนิจฺจส ฺาทีน  
ทสนฺน  ส ฺาภาวนาน ฯ  ทสนฺน  กสิณสมาปตฺตีนนฺติ   
สกลฏเน  กสิณสงฺขาตาน ปวีกสิณชฺฌานาทีน  ทสนฺน  
ฌานาน ฯ  อานาปานสฺสติสมาปาตฺติยาติ (๑)  อานาปานสฺสติ- 
สมฺปยุตฺตสมาธิสฺส ฯ  อสภุสมาปตฺติยาติ  อสุภชฺฌาน- 
สมาปตฺติยา ฯ  ทสนฺน ตถาคตพลานนฺติ  ทสพลพลาน  ทสนฺน ฯ 
จตุนฺน เวสารชฺชานนฺติ วิสารทภาวาน จตุนฺน เวสารชฺชาน ฯ   
จตุนฺน  ปฏิสมฺภิทานนฺติ  ปฏิสมฺภิทาาณาน  จตุนฺน ฯ  ฉนฺน  
อภิ ฺานนฺติ  อิทฺธิวิธาทีน  ฉนฺน  อภิ ฺาณาน ฯ ฉนฺน พุทฺธ- 
ธมฺมานนฺติ สพฺพ กายกมฺม าณานุปริวตฺตีติอาทินา นเยน 
อุปริ อาคตาน ฉนฺน พุทฺธธมฺมาน ฯ  ตตฺถ  จีวราทโย  ภาคฺย- 
สมฺปตฺติวเสน  วุตฺตา ฯ  อตฺถรสติโก  ปฏิเวธวเสน วุตฺโต ฯ   
อธิสีลติโก  ปฏิปตฺติวเสน ฯ  ฌานตฺติโก  รูปารูปชฌฺานวเสน ฯ 
วิโมกฺขตฺติโก สมาปตฺติวเสน ฯ  ส ฺาจตุกฺโก  อุปจารปฺปนา- 
วเสน ฯ  สติปฏานาทโย  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมวเสน ฯ   
ตถาคตพลานนฺติอาทโย  อาเวณิกธมฺมวเสน  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อิโต  ปร  ภควาติ  เนต  นามนฺติอาทิ  อตฺถมนุคตา  อย  
# ๑. ม. อานาปานสฺสติสมาธิสฺสาติ ฯ  
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ป ฺตฺตีติ อุปนยนตฺถ  (๑)  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สมณา  ปพฺพชฺชูปคตา  
พฺราหฺมณา โภวาทิโน สมิตปาปา พาหิตปาปา  วา ฯ  เทวตา  
สกฺกาทโย  พฺรหฺมาโน  จ ฯ วิโมกฺขนฺติกนฺติ วิโมกฺโข  อรหตฺต- 
มคฺโค ฯ วิโมกฺขสฺส  อนฺโต อรหตฺตผล ฯ ตสฺมึ วิโมกฺขนฺเต 
ภว วิโมกฺขนฺติก นาม ฯ  สพฺพ ฺ ุภาโว  ห ิ อรหตฺตมคฺเคน  
สิชฺฌติ  อรหตฺตผลาธิคเมน  สิทฺโธ โหติ ฯ ตสฺมา  สพฺพ ฺ ุภาโว  
วิโมกฺขนฺเต  ภโว โหติ ฯ ต เนมิตฺติกมฺป นาม วิโมกฺขนฺเต  
ภว  นาม  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน  
ภควนฺตานนฺติ ฯ โพธิยา มูเล  สห  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  
ปฏิลาภาติ  มหาโพธิรุกฺขมูเล  ยถาวุตฺตกฺขเณ สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  
ปฏิลาเภน  สห ฯ  สจฺฉิกา  ป ฺตฺตีติ  อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย  
สพฺพธมฺมสจฺฉิกิริยาย  วา  ชาตา  ป ฺตฺติ ฯ  ยทิท  ภควาติ   
ยา  อย  ภควาติ ป ฺตฺติ ฯ   
        ทฺวีหิ  การเณหีติ  ทฺวีหิ  โกฏาเสหิ ฯ  ปริยตฺติสาสนนฺติ  
เตปฏก พุทฺธวจน ฯ ปฏิปตฺตีติ  ปฏิปชชฺติ  เอตายาติ  ปฏิปตฺติ ฯ  
ย  ตสฺส ปริยาปุฏนฺติ เตน ปุคฺคเลน ย  ปริยาปุฏ  สชฺฌายิต ฯ 
กรณตฺเถ สามิวจน ฯ ปรยิาปุฏฏนฺติป ปาโ ฯ สุตฺตนฺติ  
อุภโตวิภงฺคนิทฺเทสขนฺธกปริวารา  สตฺุตนิปาเต  มงฺคลสุตฺต- 
รตนสุตฺตตุวฏกสุตฺตานิ  อ ฺมฺป  จ  สุตฺตนามก  ตถาคตวจน  
# ๑. ส.ี ม. าปนตฺถ ฯ  ๒. ม. เนมิตฺติกมฺป ฯ  
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สุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ เคยฺยนฺติ สพฺพมฺป สคาถก สุตฺต เคยฺยนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  วิเสเสน สยุตฺตเก สกโลป สคาถวคฺโค ฯ  
เวยฺยากรณนฺติ  สกล  อภิธมฺมปฏก  นคฺิคาถกสุตฺต  ย ฺจ (๑) อฏหิ  
องฺเคหิ  อสงฺคหิต  พุทฺธวจน  ต  เวยฺยากรณนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
คาถาติ ธมฺมปทเถรคาถาเถรีคาถาสุตฺตนิปาเต  โนสุตฺตนามิกา   
สุทฺธิกคาถา  จ  คาถาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อุทานนฺติ  โสมนสฺสาณ- 
มิสฺสกคาถาปฏิสยุตฺตา  (๒) เทฺวอสีติ สุตฺตนฺตา อุทานนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
อิติวุตฺตกนฺติ วุตฺต เหต ภควตาติอาทินยปฺปวตฺตา ทสุตฺตรสต- 
สุตฺตนฺตา  อิติวุตฺตกนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ชาตกนฺติ  อปณฺณกชาต- 
กาทีนิ ปณฺณาสาธิกานิ  ป ฺจชาตกสตานิ  ชาตกนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
อพฺภุตธมฺมนฺติ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว  อจฺฉริยา  อพฺภุตธมฺมา   
อานนฺเทติอาทินยปฺปวตฺตา  สพฺเพป อจฺฉริยพฺภุตธมฺมปฏิสยุตฺตา 
สุตฺตนฺตา  อพฺภุตธมฺมนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ เวทลฺลนฺติ จูฬเวทลฺล- 
มหาเวทลฺลสมฺมาทิฏ ิสกฺกป ฺหสงฺขารภาชนิยมหาปุณฺณม- 
สุตฺตาทโย สพฺเพป เวท ฺจ ตุฏ ิ ฺจ ลทฺธา ลทฺธา  ปุจฺฉิตสุตฺตนฺตา  
เวทลฺลนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิท  ปริยตฺติสาสนนฺติ อิท วุตฺตปฺปการ  
เตปฏก  พุทธฺวจน  ปริยาปุณิตพฺพฏเน  ปรยิตฺติ  อนุสาสนฏเน  
สาสนนฺติ  กตฺวา  ปริยตฺติสาสน ฯ  ตมฺป  มุสฺสตีติ  ตมฺป  
# ๑. ม. ย ฺจ อ ฺมฺป ฯ  ๒. ม. โสมนสฺสาณมยิกคาถาปฏิสยุตฺตา ฯ  
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ปริยตฺติสาสน นสฺสติ ฯ ปริมุสฺสตีติ (๑) อาทิโต นสฺสติ ฯ  
ปริพาหิโร โหตีติ ปรมฺมุโข โหติ ฯ  กตม  ปฏิปตฺติสาสนนฺติ  
โลกุตฺตรธมฺมโต  ปุพฺพภาโค  ตทตฺถ  ปฏิปชชฺิยตีติ ปฏิปตฺติ  
สาสิยนฺติ เอตฺถ เวเนยฺยาติ สาสน ฯ สมฺมาปฏิปทาติ   อาทโย  
วุตฺตนยา เอว ฯ   
        ปาณมฺป  หนตีติ  ชวิีตินฺทฺริยมฺป  ฆาเตติ ฯ  อทินฺนมฺป   
อาทิยตีติ ปรปริคฺคหิตมฺป  วตฺถุ  คณฺหาติ ฯ  สนฺธิมปฺ  ฉินฺทตีติ   
ฆรสนฺธิมฺป  ฉินฺทติ ฯ นิลโฺลปมฺป  หรตีติ  คาเม  ปหริตฺวา 
มหาวิโลปมฺป กโรติ ฯ เอกาคาริกมฺป กโรตีติ ปณฺณาสมตฺเตหิป   
สฏ ิมตฺเตหิป ปริวาเรตฺวา (๒) ชีวคฺคาห คเหตฺวาป ธน  
อาหราเปติ ฯ ปริปนฺเถป ติฏตีติ ปนฺถทูหนกมฺม กโรติ ฯ  
ปรทารมฺป คจฺฉตีติ ปรทาเรสุ จาริตฺต อาปชฺชติ ฯ มุสาป  
ภณตีติ อตฺถภ ฺชนก มุสา (๓) วทติ ฯ อนริยธมฺโมติ  
อนริยสภาโว ฯ   
        เอโก  ปพฺุเพ  จริตฺวานาติ  ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน  วา   
คณาววสฺสคฺคฏเน  วา  ปุพฺเพ  โลเก  วิจริตฺวา (๔) ฯ  ยาน  
ภนฺตว ต โลเก หีนมาหุ ปถุุชชฺนนฺติ ต  วิพฺภนฺตก   
ปุคฺคล  ยถา  หตฺถิยานาทิยาน อทนฺต วิสมมฺป  
อาโรหติ อาโรหนกมฺป ภ ฺชติ  ปปาเตป  ปปตติ  เอว   
กายทุจฺจริตาทิวิสมาโรหเนน  นิรยาทีสุ  อตฺถภ ฺชเนน 
# ๑. ม. สมฺมสฺุสตีติ ฯ  ๒. ม. ปริวาเรตฺวา ฯ  ๓. ม. มุสาป ฯ 
# ๔. สี. ม. วิหริตฺวา ฯ  
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ชาติปปาตาทีสุ ปปตเนน จ ยาน ภนฺตว หีน ปุถุชชฺน ฺจ  
อาหูติ ฯ   
        ปพฺพชชฺาสงฺขาเตน  วาติ  ปพฺพชชฺาโกฏาเสน  วา   
ปพฺพชิโต  สมโณติ  คณนาโรปเนน  วา ฯ  คณาววสฺสคฺคฏเน 
วาติ  คณสงฺคณิการามต  วิสฺสชฺเชตฺวา  จรณฏเน (๑) วา ฯ  เอโก  
ปฏิกฺกมตีติ เอกโกว คามโต นิวตฺตติ ฯ โย นิเสวตีติ นิทฺเทสสฺส 
อุทฺเทสปท ฯ อปเรน  สมเยนาติ  อ ฺสฺมึ  กาเล  อปรภาเค ฯ   
พุทฺธนฺติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธ ฯ ธมฺมนฺติ  สฺวากฺขาตตาทิคุณยุตฺต  
ธมฺม ฯ สงฺฆนฺติ สุปฺปฏิปนฺนตาทิคุณยุตฺต สงฺฆ ฯ สิกฺขนฺติ   
อธิสีลาทิสิกฺขิตพฺพ  สิกฺข ฯ  ปจฺจกฺขายาติ พุทฺธาทึ  
ปฏิกฺขิปตฺวา ฯ หีนายาติ  หีนตฺถาย  คิหิภาวาย ฯ  อาวตฺ- 
ติตฺวาติ  นิวตฺติตฺวา ฯ  เสวตีติ  เอกวาร เสวติ ฯ  นิเสวตีติ   
อเนกวิเธน  เสวติ ฯ  สเสวตีติ  อลฺลียตฺิวา เสวติ ฯ ปฏิเสวตีติ  
ปุนปฺปุน เสวติ ฯ          ภนฺตนฺติ วิพฺภนฺต ฯ อทนฺตนฺติ ทนฺตภาว  
อนุปนีต ฯ อการิตนฺติ สุสิกฺขิตกิริย อสิกฺขาปต ฯ  อวินีตนฺติ [๒]  
อาจารสมฺปตฺติยา  อสิกฺขิต ฯ  อุปฺปถ  คณฺหาตีติ วุตฺตปฺปการ  
ยาน  อทนฺตตาทิยุตฺต  (๓) ภนฺต วิสมมคฺค อุเปติ ฯ วิสม ขาณุมฺป  
ปาสาณมฺป  อภิรุหตีติ  วิสม หุตฺวา  ิต ขทิราทิขาณุมฺป (๔) ตถา  
# ๑. ม. วสฺสคฺคฏเน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร น วินีตนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. อทนฺตาติยุตฺต ฯ  ๔. ม. ขรขาณุมฺป ฯ  
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ปพฺพตปาสาณมฺป อาโรหติ ฯ  ยานมฺป  อาโรหนกมฺป  ภ ฺชตีติ   
วยฺหาทิยาน  อาโรหนฺตสฺส  ปาเชนฺตสฺส หตฺถปาทาทิมฺป (๑) ภินทฺติ ฯ  
ปปาเตป  ปปตตีติ เอกโต ฉินฺนปพฺภารปปาเตป ปาเตติ ฯ โส  
วิพฺภนฺตโกติ  โส  ปฏกิฺกนฺตโม ฯ   ภนฺตยานปฏิภาโคติ   
อนวฏ ิตยานสทโิส ฯ  อุปฺปถ คณฺหาตีติ  กุสลกมฺมปถโต  
ปฏิกฺกมิตฺวา  อปายปถภูต  อุปฺปถ มิจฺฉามคฺค อุเปติ ฯ วิสม  
กายกมฺม  อภิรุหตีติ  สมสสฺ  ปฏิปกฺข กายทุจฺจริตสงฺขาต วิสม  
กายกมฺม อาโรหติ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  นิรเย อตฺตาน  
ภ ฺชตีติ นิรสฺสาทสงฺขาเต นิรเย  อตฺตภาว  จุณฺณวิจุณฺณ  กโรติ ฯ   
มนุสฺสโลเก  อตฺตาน ภ ฺชตีติ วิวิธกมฺมกรณวเสน ภ ฺชติ ฯ 
เทวโลเก อตฺตาน ภ ฺชตีติ ปยวิปฺปโยคาทิทุกฺขวเสน ฯ  
ชาติปปาตมฺป ปปตตีติ ชาติปปาเตป ปาเตติ ฯ ชราปปาตาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ มนุสฺสโลเกติ อิธ อธิปฺเปตโลกเมว  ทสฺเสติ ฯ   
        ปถุุชชฺนาติ นิทฺเทสสฺส อุทฺเทสปท ฯ ตตฺถ ปถุชฺุชนาติ   
                ปถุูน ชนนาทีหิ                  การเณหิ ปุถชฺุชโน   
                ปถุุชชฺนนฺโตคธตฺตา          ปุถุวาย ชโน อิติ ฯ   
โส  ห ิ ปถุูน  นานปฺปการาน  กิเลสาทีน  ชนนาทีหิป  การเณหิ   
ปุถุชชฺโน ฯ ต  วิภาคโต  ทสฺเสตุ  ปุถุ  กิเลเส ชเนนตีฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ พหูน นานปฺปการาน สกฺกายทิฏ ีน อวิหตตฺตา [๒] 
# ๑. ม. หตฺถปาทาทิมฺป ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ  
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ตา ชเนนฺติ ตาหิ ชนิตาติ วา ปุถุชชฺนา ฯ อวิหตเมว (๑) วา  
ชนสทฺโท  วทติ ฯ  ปถุุ  สตฺถาราน  มุขุลฺโลกิกาติ เอตฺถ ปุถ ุชนา (๒) 
สตฺถุปฏิ ฺา เอเตสนฺติ  ปุถุชชฺนาติ  วจนตฺโถ ฯ  ปถุุ  สพฺพคตีหิ  
อวุฏ ิตาติ (๓) เอตฺถ ชเนตพฺพา ชายนฺติ (๔) วา (๕) เอตฺถาติ  ชนา  
คติโย ฯ  ปถุุ  ชนา  เอเตสนฺติ ปุถุชชฺนา ฯ อิโต  ปเร  ชายนฺติ  
เอเตหีติ  ชนา  อภิสงฺขาราทโย ฯ  เต เอเตส วิชฺชนฺตีติ  
ปุถุชชฺนา ฯ อภิสงฺขรณาทิอตฺโถเอว (๖) ชนสทฺโท  ทฏพฺโพ ฯ  
นานาสนฺตาเปหิ  สนฺตปฺปนฺตีติ ราคคฺคิอาทโย  สนฺตาปา ฯ  เตเอว  
วา  สพฺเพป  วา  กิเลสปรฬิาหา ฯ ปุถุ ป ฺจสุ  กามคุเณสูติ  
เอตฺถ  ชายตีติ  ชโน  ราโค เคโธติ เอวมาทิโก ปุถ ุชโน 
เอเตสนฺติ  ปุถุชชฺนา ฯ  ปถุุ  ชาตา  รตฺตาติ  เอว ราคาทิอตฺเถเอว (๗) 
วา ชนสทฺโท ทฏพฺโพ ฯ  ปลิพุทฺธาติ  สมฺพทฺธา (๘) ฯ  อาวุตาติ  
อาวุนิตา (๙) ฯ นิวุตาติ วาริตา ฯ โอผุฏาติ (๑๐) อุปริภาเคน 
ปหิตา ฯ  ปหิตาติ  เหฏาภาเคน  ปหิตา ฯ  ปฏิจฺฉนฺนาติ   
อปากฏา ฯ ปฏิกุชชฺิตาติ อโธมุขา (๑๑)  กตา ฯ  อถวา ฯ 
ปุถูน  วา  คณนปถมตีตาน  อริยธมฺมปรมฺมุขาน  นีจธมฺมสมาจาราน   
ชนาน  อนฺโตคธตฺตาป  ปุถุชชฺนา ฯ  ปุถุ  วา  อย วิสสเยว สงฺขฺยงฺคโต  
# ๑. ม. อวิหตเมวตฺถ ฯ  ๒. สี. ม. นานา ฯ  ๓. สฺยา. อาวุฏาติ ฯ 
# ๔. ม. ชนยนฺติ ฯ  ๕. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๖. ม. อภิสงฺขรณาทิอตฺโถ 
เอว วา ฯ  ๗. ม. ราคาทิอตฺโถ ฯ  ๘. ส.ี ปริปนฺนา ฯ  ๙. ม. อาวริตา ฯ 
๑๐. ม. โอวุตาติ อุปริโต ฯ  ๑๑. ม. อโธมุขคตา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 386 

                *เลมที่  38  มหานิทฺเทสวณฺณนา  หนา  386 
 
วิสสฏโ สีลสุตาทิคุณยุตฺเตหิ อริเยหิ ชโนติป ปถุชฺุชโน ฯ  เอว 
เย เต   
        ทุเว ปุถชฺุชนา วุตฺตา                  พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
        อนฺโธ  ปุถุชชฺโน  เอโก          กลยฺาเณโก  ปุถชฺุชโนติ   
เทฺว ปุถชฺุชนา วุตฺตา เตสุ อนฺธปุถุชฺชโน วุตฺโต โหตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ยโส  กตฺิติ  จาติ  ลาภสกฺกาโร  ปสสา  จ ฯ  ปพฺุเพติ   
ปพฺพชิตภาเว ฯ  หายเต  วาป  ตสฺส  สาติ  ตสฺส  วิพฺภนฺตกสฺส  
สโต  โส  จ  ยโส  สา  จ  กิตฺติ  หายติ ฯ  เอตมฺป  ทสิฺวาติ  
เอตมฺป ปุพฺเพ ยสกิตฺตีน ลาภ ปจฺฉา จ หานึ ทิสฺวา ฯ  
สิกฺเขถ  เมถนุ  วิปฺปหาตเวติ  ติสฺโส  สิกฺขาโย  สิกเฺขถ ฯ  
กึการณา  เมถุน วิปฺปหาตเว เมถุนปฺปหานตฺถายาติ  
วุตฺต โหติ ฯ   
        กิตฺติวณฺณภโตติ  (๑)  ภตกิตฺติวณฺโณ  (๒)  กิตฺติสทฺท ฺเจว 
คุณวณฺณ ฺจ  (๓) อุกฺขิปตฺวา  วทนฺโต (๔) โหตีติ อตฺโถ ฯ จิตฺต  
นานานเยน กถน อสฺส อตฺถีติ จิตฺตกถี ฯ กลฺยาณปฏิภาโนติ  
สุนฺทรป ฺโ ฯ  หายตีติ  นิทฺเทสสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  ปริหายตีติ  
สมนฺตโต  หายติ ฯ  ปริธสตีติ อโธ  (๕)  ปตติ ฯ  ปริปตตีติ   
# ๑. ม. กิตฺติวณฺณคโตติ ฯ  ๒. ม. ภควา กิตฺติวณฺโณ ฯ  ๓. ม. คุณ ฺจ ฯ 
# ๔. สี. จรนฺโต ฯ  ๕. ม. อโธปถว ปตติ ฯ  
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สมนฺตโต  อปคจฺฉติ ฯ  อนฺตรธายตีติ  อทสฺสน  ยาติ ฯ  วิปฺป- 
ลุชชฺตีติ อุจฺฉิชฺชติ ฯ   
        ขุทฺทโก  สลีกฺขนฺโธติ  ถลฺุลจฺจยาทีนิ (๑) ฯ มหนฺโต  สลีก-ฺ 
ขนฺโธติ ปาราชิกสงฺฆาทิเสสา ฯ  เมถนุธมฺมสฺส  ปหานายาติ   
ตทงฺคาทิปฺปหาเนน  ปชหนตฺถาย ฯ  วูปสมายาติ  มลาน   
วูปสมนตฺถาย ฯ  ปฏินิสสฺคฺคายาติ  ปกฺขนฺทนปริจฺจาคปฏิ- 
นิสฺสคฺคตฺถาย ฯ ปฏิปสฺสทฺธิยาติ ปฏิปสฺสทฺธิสงฺขาตสฺส ผลสฺส  
อตฺถาย ฯ   
        โย  หิ  เมถุน  น  วิปฺปชหาติ  สงฺกปฺเปหิ  ฯเปฯ   
ตถาวิโธติ (๒) ฯ 
        ตตฺถ  ปเรโตติ  สมนนฺาคโต ฯ  ปเรส  นิคฺโฆสนฺติ อุปชฺฌายาทีน  
นินฺทาวจน ฯ มงฺกุ โหตีติ ทุมฺมโน โหติ ฯ  กามสงฺกปฺเปนาติ   
กามปฏิสยุตฺเตน  วิตกฺเกน ฯ อุปรฏิเป เอเสว นโย ฯ  
ผุฏโติ วิตกฺเกหิ ผุสิโต ฯ ปเรโตติ อปริหีโน ฯ สโมหิโตติ  
สมฺมา โอหิโต อนฺโต ปวิฏโ ฯ กปโณ วิยาติ  ทุคฺคตมนุสฺโส  
วิย ฯ มนฺโท วิยาติ อ ฺาณี วิย ฯ โมมูโห วิยาติ สมฺโมหภูโต  
วิย ฯ  ฌายตีติ  จินฺเตติ ฯ  ปชฺฌายตีติ  ภุส  จินฺเตติ ฯ   
นิชฺฌายตีติ  อเนกวิเธน จินฺเตติ ฯ  อปชฺฌายตีติ (๓)  ตโต  อปคนฺตฺวา  
จินฺเตติ ฯ  อุลูโกติ อุลูกสกุโณ ฯ รุกฺขสาขายนฺติ  รกฺุเข   
# ๑. ม. ถุลลฺจฺจยาทิ ฯ  ๒. ม. ตถาวิโธ ฯ  ๓. ม. อปชฺฌายตีติ ฯ  
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อุฏ ิตสาขาย  วิฏเป วา ฯ มูสิก มคยมาโนติ มูสิก  
คเวสมาโน มคฺคยมาโนติป  ปนฺติ ฯ  โกตฺถูติ  สิคาโล (๑) ฯ 
พิฬาโรติ พพฺพุ ฯ สนฺธิสมลสปงฺกตีเรติ  (๒) ทฺวินฺน ฆราน  
อนฺตเร จ อุทกนิทฺธมนจิกฺขลฺลกจวรนิกฺขิปนฏาเน จ ถณฺฑิเล  
จ ฯ วหจฺฉินฺโนติ ปฏ ิคีวมสจฺฉินฺโน ฯ อิโต ปรา คาถา  
ปากฏสมฺพนฺธา เอว ฯ   
        ตาสุ  สตฺถานีติ  กายทุจฺจริตาทีนิ ฯ  ตานิ  ห ิ 
อตฺตโน ปเรส ฺจ เฉทนฏเน สตฺถานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เตสุ  
จาย  (๓)  วิเสเสน  ตาว  อาทิโต มุสาวจนสตฺถาเนว  กโรติ  
อิมินา  การเณนาห  วิพฺภนฺโตติ  ภณนฺโต ฯ  เตเนวาห   
เอส  ขฺวสฺส  มหาเคโธ  โมสวชฺช  ปคาหตีติ ฯ  ตตฺถ  เอส 
ขฺวสฺสาติ เอส โข อสฺส ฯ มหาเคโธติ  มหาพนฺธน ฯ   
กตโมติ  เจ  ยทิท  โมสวชฺช  ปคาหติ สฺวาสฺส (๔)  
มุสาวาทชฺโฌคาโห  มหาเคโธติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตีณิ  สตฺถานีติ  ตโย  เฉทกา ฯ  กายทุจฺจริตานิ 
กายสตฺถ ฯ  วจีสตฺถาทีสุป เอเสว นโย ฯ  ต  วิภาคโต  
ทสฺเสตุ  ติวิธ กายทุจฺจริต กายสตฺถนฺติ อาห ฯ  
        สมฺปชานมุสา ภาสตีติ  ชานนฺโต  ตุจฺฉ  วาจ  ภาสติ ฯ  
อภิรโต  อห  ภนฺเต  อโหสึ ปพฺพชฺชายาติ สาสเน  ปพฺพชฺชาย   
# ๑. ม. สีคาโล ฯ  ๒. ม. สนฺธิสมลสงฺกฏิเรติ ฯ  ๓. ม. วาย ฯ 
# ๔. ม. สฺวาย ฯ  
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อนภิรติวิรหิโต  อห  อาสึ ฯ  มาตา  เม  โปเสตพฺพาติ  มาตา  มยา  
โปสิตพฺพา ฯ  เตนมฺหิ  วิพฺภนฺโตติ  ภณตีติ  เตน  การเณน 
ปฏิกฺกนฺโต อสฺมีติ กเถติ ฯ ปตา มยา โปเสตพฺโพติ อาทีสุป 
เอเสว นโย ฯ   
        เอโส  ตสฺส  มหาเคโธติ  ตสฺส  ปคฺุคลสฺส  เอโส  มหาพนฺโธ ฯ   
มหาวนนฺติ  มหนฺต  วน ฯ  (๑)  คหนนฺติ  ทุรติกฺกม ฯ  กนฺตาโรติ   
โจรกนฺตาราทิสทิโส ฯ  วิสโมติ กณฺฏกวิสโม ฯ   กฏุิโลติ   
วงฺกสทิโส ฯ  (๒)  ปงฺโกติ ปลฺลลสทโิส ฯ ปลิโปติ กทฺทมสทิโส ฯ  
ปลิโพโธติ  มหาทุคฺโค ฯ  (๓)  มหาพนฺธนนฺติ  มหนฺต  ทุมฺโมจย- 
พนฺธน ฯ  ยทิท สมฺปชานมุสาวาโทติ โย อย สมปฺชานมุสา- 
วาโท ฯ          สภคฺคโต  วาติ  สภาย   ิโต  วา ฯ  ปรสิคฺคโต  วาติ   
คามปริสาย   ิโต  วา ฯ  าติมชฺฌคโต  วาติ  ทายาทาน   
มชฺเฌ   ิโต  วา ฯ  ปูคมชฌฺคโต  วาติ เสนีน มชฺเฌ   ิโต  วา ฯ   
ราชกุลมชฺฌคโต  วาติ ราชกุลสฺส มชฺเฌ มหาวินิจฺฉเย  ิโต วา ฯ 
อภินีโตติ ปุจฺฉนตฺถาย  นีโต ฯ  สกฺขิปุฏโติ  สกฺขึ  กตฺวา  
ปุจฺฉิโต ฯ เอหิ (๔) โภ ปรุิสาติ  อาลปนเมต ฯ อตฺตเหตุ วา  
ปรเหตุ วาติ อตฺตโน วา ปรสฺส วา หตฺถปาทาทิเหตุ วา ธนเหตุ  
วา ฯ  อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ  วาติ เอตฺถ อามิสนฺติ ลาโภ อธิปฺเปโต ฯ 
# ๑. ม. ทฏุวน ฯ  ๒. ม. วงฺกกฏกสทิโส ฯ  ๓. ม. มหาทุกฺโข ฯ 
# ๔. ม. เอหมฺโภ ปุริสาติ ฯ  
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กิ ฺจิกฺขนฺติ ย วา  ต วา อปฺปมตฺตก อนฺตมโส ติตฺติรวฏฏกสปปฺ- 
ปณฺฑนวนีตปณฺฑาทิมตฺต ฯ   กสฺสจิ (๑)  ลาภสฺส เหตูติ อตฺโถ ฯ 
สมฺปชานมุสา ภาสตีติ ชานนฺโตเยว มุสาวาท กโรติ ฯ   
        ปุน  อ ฺ  ปริยาย  ทสฺเสนฺโต  อป  จ  ตีหากาเรหิ  มุสาวาโท  
โหติ  ปุพฺเพวสฺส  โหตีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ตีหากาเรหีติ  สมฺปชานมุสาวาทสฺส  องฺคภูเตหิ ตีหิ  
การเณหิ ฯ  ปุพฺเพวสฺส  โหตีติ  ปุพฺพภาเคเยว  อสฺส  ปุคฺคลสฺส  
เอว  โหติ มสุา  ภณิสฺสนฺติ ฯ  ภณนฺตสฺส  โหตีติ  ภณมานสฺส  
โหติ ฯ  ภณิตสฺส  โหตีติ  ภณิเต อสฺส  โหติ ฯ  ย  วตฺตพฺพ  
ตสฺมึ วุตฺเต โหตีติ อตฺโถ ฯ อถ วา ภณิตสฺสาติ วุตฺตวโต  
นิฏ ิตวจนสฺส  โหตีติ ฯ  เอว  โย  ปุพฺพภาเคป ชานาติ ภณนฺโตป  
ชานาติ ปจฺฉาป ชานาติ  มุสา  มยา  ภณิตนฺติ  โส  เอว  วทนฺโต   
มุสาวาทกมฺมุนา  พชฺฌตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ทสฺสโิต ฯ  กิ ฺจาป  
ทสฺสิโต  อถ  โข  อยเมตฺถ วิเสโส ปุจฺฉา  ตาว  โหติ  มุสา  
ภณิสฺสนฺติ  ปุพฺพภาโค อตฺถิ มุสา มยา ภณิตนฺติ ปจฺฉาภาโค  
นตฺถิ ฯ  วุตฺตมตฺตเมว  หิ  โกจิ  ปมุสฺสติ  กึ  ตสฺส มสุาวาโท โหติ น  
โหตีติ สา เอว  อฏกถาสุ  วิสฺสชชฺิตา  ปุพฺพภาเค  มุสา  
ภณิสฺสนฺติ จ ภณนฺตสฺส มุสา ภณามีติ  จ  ชานโต  ปจฺฉาภาเค  
มุสา  มยา  ภณิตนฺติ น สกฺกา น ภวิตุ สเจป  น  โหติ  มุสาวาโทเยว ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปุริมเมว  หิ  องฺคทฺวย ปมาณ ฯ ยสฺสาป ปุพฺพภาเค 
มุสา ภณิสฺสนฺติ  อาโภโค  นตฺถ ิ ภณนโฺต  ปน  มุสา  ภณามีติ  
ชานาติ ฯ ภณิเตป มุสา มยา  ภณิตนฺติ  ชานาติ ฯ  โส  มุสาวาเทน  
น กาเรตพฺโพ ฯ ปุพฺพภาโค หิ ปมาณตร (๑) ตสฺมึ อสติ ทวา  
ภณิต วา รวา ภณิต วา โหตีติ ฯ          เอตฺถ  จ  ต ฺาณตา  จ  
าณสโมธาน ฺจ  ปริจฺจชิตพฺพ ฯ  ต ฺาณตา  ปริจฺจชิตพฺพาติ   
เยน  จิตฺเตน  มุสา  ภณิสสฺนฺติ ชานาติ เตเนว มุสา ภณามีติ จ 
มุสา  มยา  ภณิตนฺติ  จ  ชานาตีติ  เอว  เอกจิตฺเตเนว ตีสุ ขเณสุ  
ชานาตีติ อย  ต ฺาณตา  ปริจฺจชิตพฺพา ฯ  น  หิ  สกฺกา  เตเนว 
จิตฺเตน  ต จิตฺต ชานิตุ ยถา  น  สกฺกา  เตเนว  อสนิา  โส  อสิ   
ฉินฺทิตุนฺติ ฯ  ปุริม  ปุริม  ปน จิตฺต ปจฺฉิมสฺส  ปจฺฉิมสฺส  จิตฺตสฺส  
ยถาอุปฺปตฺติปจฺจโย (๒) หุตฺวา นิรุชฺฌติ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
        ปมาณ ปุพฺพภาโค จ (๓)          ตสฺมึ สติ น เหสฺสติ   
        เสสทฺวยนฺติ นตฺเถต                  มติิ วาจา ติวงฺคิกาติ ฯ  
        าณสโมธาน  ปริจฺจชิตพฺพนฺติ  เอตานิ  ตีณิ จิตฺตานิ เอกกฺขเณ 
อุปฺปชฺชนฺตีติ น คเหตพฺพานิ ฯ อิท หิ จิตฺต นาม   
        อนิรุทฺธมฺหิ ปเม                  น อุปฺปชฺชติ ปจฺฉิม   
        นิรนฺตรปฺุปชฺชนโต                  เอก วิย ปกาสตีติ ฯ  
        อิโต  ปร  ปน  ยฺวาย  อชานเยว  ชานามีติอาทินา  นเยน  
# ๑. ม. ปมาณตโร ฯ  ๒. ม. ตถา อุปปฺตฺติยา ปจฺจโย ฯ  ๓. ม. ว ฯ  
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สมฺปชานมุสา  ภณติ  ยสมฺา  โส  อิท  อภูตนฺติ  เอวทิฏ ิโก  โหติ   
ตสฺส  หิ  อตฺเถว  อย ลทฺธ ิฯ  ตถา  อิท  อภูตนฺติ  เอวมสฺส  ขมติ  เจว 
รุจฺจติ  จ ฯ  เอวมสฺส ส ฺา เอว  สภาวเมว  จสฺส จิตฺต อิท อภูตนฺติ  
ยทา ปน มุสา วตฺตุกาโม โหติ ตทา ต ทิฏ ึ  วา  ทฏิ ิยา สห  
ขนฺตึ วา ทิฏ ิขนฺตีหิ สทฺธึ รุจึ วา ทิฏ ิขนฺติรุจีหิ สทฺธึ  ส ฺ  วา 
ทิฏ ิขนฺติรุจิส ฺาหิ  สทฺธึ  ภาว  วา วินิธาย นิกฺขิปตฺวา ปฏิจฺฉา- 
เทตฺวา  อวิภูต  (๑)  กตฺวา  ภณติ ฯ  ตสฺมา  เตสมฺป วเสน องฺคเภท  
ทสฺเสตุ อป จ จตูหากาเรหีติอาทิ วุตฺต ฯ   
        เอตฺถ  จ  วินิธาย  ทฏิ ินฺติ  พลวธมฺมวินิธานวเสเนต  วุตฺต ฯ  
วินิธาย ขนฺตินฺติอาทีนิ  ตโต  ทุพฺพลาน  (๒) วินิธานวเสน  ฯ 
วินิธาย  ส ฺนฺติ  อิทมฺปเนตฺถ สพฺพทุพฺพลธมฺมวินิธานวเสน ฯ   
ส ฺามตฺตมฺป นาม อวินิธาย สมฺปชานมุสา ภาสิสฺสตีติ เนต  
าน วิชฺชตีติ (๓) ฯ   
        มนฺโทว  ปรกิิสฺสตีติ  ปาณวธาทีนิ  กโรนฺโต  ตโตนิทาน ฺจ   
ทุกฺขมนุโภนฺโต โภคปริเยสนารกฺขณานิ จ กโรนฺโต โมมูโห วิย  
ปริกิลิสฺสติ ฯ   
        ตเมน  ราชาโน  คเหตฺวา  วิวิธา  กมฺมการณา  กาเรนฺตีติ น  
ราชาโน กโรนฺติ  ราชวิธานปุริสา  (๔)  นานาวิธานิ  กมฺมการณานิ  
# ๑. ส.ี อภูต วินิธาน ฯ  ม. อภูต ฯ  ๒. ทุพฺพชทุพฺพลาน ฯ  ๓. ม. วิชชฺติ ฯ 
# ๔. ม. ราชาธีนปุริสา ฯ  
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กโรนฺติ ฯ  กสาหิป  ตาเฬนฺตีติ กุสทณฺฑเกหิป  (๑) ตชฺเชนฺติ ฯ   
เวตฺเตหีติ เวตฺตลตาหิ ฯ อฑฺฒทณฺฑเกหีติ มุคฺคเรหิ ปหาร- 
สาธนตฺถ  วา  จตุหตฺถทณฺฑ  ทฺวิธา  (๒) ฉินฺทิตฺวา  คหิตทณฺฑเกหิ ฯ  
พิลงฺคถาลิกนฺติ  ก ฺชิกอุกฺขลิกกมฺมการณ (๓) ฯ  ต  กโรนฺตา   
สีสกปาล  อุปฺปาเฏตฺวา ตตฺต  อโยคุฬ  สณฺฑาเสน  คเหตฺวา   
ตตฺถ  ปกฺขิปนฺติ  เตน  มตฺถลุงฺค ปกฺกฏุ ิตฺวา  อุปริ  อุตฺตรติ ฯ 
สงฺขมุณฺฑิกนฺติ สงฺขมุณฺฑกมฺมการณ ฯ ต กโรนฺตา อุตฺตโรฏ- 
อุภโตกณฺณจูฬิกคลวาฏกปริจฺเฉเทน  จมฺม  ฉินฺทิตฺวา  สพฺพเกเส 
เอกโต คณฺ ึ  กตฺวา  ทณฺฑเกน  เวเตฺวา  อุปฺปาเฏนฺติ  ฯ สห  
เกเสหิ  จมฺม  อุฏหติ ฯ ตโต สีสกฏาห ถลูสกฺขราหิ ฆสิตฺวา   
โธวนฺตา  สงฺขวณฺณ กโรนฺติ ฯ ราหุมขุนฺติ ราหุมุขกมฺมการณ ฯ  
ต กโรนฺตา สงฺกุนา  มุข  วิวริตฺวา  อนฺโตมุเข  ทีป  ชาเลนฺติ  
กณฺณจูฬิกาหิ  วา  ปฏาย มุข นิขาทเนน ขนนฺติ ฯ โลหิต  
ปคฺฆริตฺวา มุข ปูเรติ ฯ  โชติมาลิกนฺติ สกลสรรี เตลปโลติกาย 
เวเตฺวา อาลิมฺเปนฺติ ฯ หตฺถปชฺโชติกนฺติ หตฺเถ  เตลปโลติกาย 
เวเตฺวา  ทปี  วิย  ปชชฺาเลนฺติ ฯ  เอรกวตฺติกนฺติ เอรกวตฺติ- 
กมฺมการณ (๔) ฯ  ต  กโรนฺตา  เหฏาคีวโต ปฏาย จมฺมวทฺเธ (๕) 
# ๑. ม. กสาทณฺเกหิป วิตชฺเชนฺติ ฯ  ๒. ม. เทฺวธา เฉตฺวา ฯ 
# ๓. ม. ก ฺชยิอุกฺขลิกกมฺมการณ ฯ  ๔. ม. เอรกวตฺตกมฺมการณ ฯ 
# ๕. ส.ี ม. จมฺมวฏเฏ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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กนฺติตฺวา (๑) โคปฺผเก  ปาเตนฺติ ฯ  อถ  น  โยตฺเตหิ  พนฺธิตฺวา   
กฑฺฒนฺติ ฯ โส อตฺตโน จมฺมวฏเฏ อกกฺมิตฺวา  อกฺกมิตฺวา 
ปตติ ฯ จิรกวาสิกนฺติ จิรกวาสิกกมฺมการณ ฯ ต กโรนฺตา  
ตเถว จมฺมวฏเฏ  กนฺติตฺวา  กฏิย เปนฺติ กฏิโต ปฏาย กนฺติตฺวา 
โคปฺผเกสุ เปนฺติ อุปริเมหิ  เหฏ ิมสรีร  จิรกนิวาสนนิวตฺถ   
วิย  โหติ ฯ  เอเณยฺยกนฺติ เอเณยฺยกกมฺมการณ ฯ  ต  กโรนฺตา   
อุโภสุ  กปฺปุเรสุ (๒) ชณฺณุเกสุ (๓) จ อโยวลยานิ (๔) ทตฺวา อยสูลานิ   
โกฏเฏนฺติ  โส  จตูหิ  อยสูเลหิ ภูมิย ปติฏหติ ฯ อถ น  
ปริวาเรตฺวา อคฺคึ  กโรนฺติ ฯ  เอเณยฺยโก  โชติปริคฺคโห  ยถาติ  
อาคตฏาเนป อิทเมว วุตฺต ฯ ต  สนฺธโิต  (๕) สลูานิ อปเนตฺวา 
จตูหิ อฏ ิโกฏีหิเยว เปนฺติ ฯ เอวรูปา การณา (๖) นาม นตฺถิ ฯ   
พฬิสมสิกนติฺ  อุภโตมเุขหิ  พฬิเสหิ  ปหริตฺวา จมฺมมสนฺหารูนิ  
อุปฺปาเฏนฺติ ฯ กหาปณิกนฺติ  (๗) สกลสรีร  ติณฺหาหิ  วาสีหิ  โกฏิโต   
ปฏาย กหาปณมตฺต (๘) ปาเตนฺตา โกฏเฏนฺติ ฯ  ขาราปตจฺฉิกนฺติ   
สรีร  ตตฺถ ตตฺถ อาวุเธหิ ปหริตฺวา โกจฺเฉหิ ขาร ฆเสนฺติ   
จมฺมมสนฺหารูนิ  ปคฺฆริตฺวา  สวนฺติ (๙) อฏ ิกสงฺขลิกา  ว  ติฏติ ฯ  
ปลิฆปริวตฺติกนฺติ  เอเกน  ปสฺเสน นิปชฺชาเปตฺวา กณฺณจฺฉิทฺเทน  
# ๑. ส.ี อกกฺมิตฺวา อกฺกมิตฺวา ฯ  ๒. ม. กปฺปเรสุ ฯ  ๓. ม. ชณฺณุเกสุ ฯ 
# ๔. ม. อยวลยานิ ฯ  ๕. ม. สนฺธิโต สนฺธิโต ฯ  ๖. ม. กมฺมการณา ฯ 
# ๗. ม. กหาปณิกนฺติ ฯ  ๘. ม. กหาปณมตฺต กหาปณเมตฺต ฯ 
# ๙. ม. ปสวนฺติ ฯ  
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อยสูล โกฏเฏตฺวา ปวิยา  เอกาพทฺธ  กโรนฺติ ฯ  อถ  น  ปาเท  
คเหตฺวา อาวิชฺฌนฺติ ฯ (๑) ปลาลปกนฺติ เฉกา  การณิกา  
ฉวิจมฺม อจฺฉินฺทิตฺวา นิสทโปตกาหิ อฏ ีนิ ภินฺทิตฺวา (๒) เกเสสุ  
คเหตฺวา  อุกฺขิปนฺติ  มสราสิเยว โหติ ฯ อถ น เกเสเหว  
ปริโยนนฺธิตฺวา คณฺหนฺติ ปลาลป  วิย  กตฺวา  ปลิเวเนฺติ ฯ  
สุนเขหิปติ กติปยานิ ทิวสานิ อาหาร อทตฺวา ฉาตสุนเขหิ  
ขาทาเปนฺติ ฯ เต มุหุตฺเตน อฏ ิสงฺขลิกเมว กโรนฺติ ฯ เอวมฺป  
กิสฺสตีติ เอวมฺป  วิฆาต  ปาปุณาติ ฯ  ปริกิสฺสตีติ  สพฺพภาเคน  
วิฆาต  ปาปุณาติ ฯ ปริกลิิสฺสตีติ อุตฺราส (๓) ปาปุณาติ ฯ   
        ปุน  อ ฺ  การณ  ทสฺเสนฺโต  อถ  วา  กามตณฺหาย  อภิภูโตติ 
อาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  กามตณฺหายาติ  ป ฺจกามคุณิกโลเภน ฯ  อภิภูโตติ [๔]  
มทฺทิโต ฯ  ปริยาทินฺนจิตฺโตติ กุสลาจาร  เขเปตฺวา  คหิตจิตฺโต ฯ 
โภเค  ปริเยสนฺโตติ  ธน  คเวสมาโน ฯ  นาวาย  มหาสมุทฺท   
ปกฺขนฺทตีติ  ตรณีสงฺขาตาย  นาวาย  มหนฺต  โลณสาคร  ปวิสติ ฯ  
สีตสฺส  ปุรกขฺโตติ  สีต  ปุรโต กตฺวา ฯ อุณฺหสฺส ปุรกฺขโตติ  
อุณฺห ปุรโต กตฺวา ฯ ฑสาติ  ปงฺคลมกฺขิกา ฯ  มกสาติ   
มกสา  เอว ฯ  ริสฺสมาโนติ  (๕)  ฑสาทิสมฺผสฺเสหิ เหสิยมาโน (๖) ฯ   
# ๑. ม. อาวิ ฺฉนฺติ ฯ  ๒. ม. ฉินฺฑิติวา ฯ  ๓. ม. อุปตาป ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. ปฬิยมาโนติ ฯ 
# ๖. ม. วิเหสิยมาโน ฯ  
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ขุปฺปปาสาย  ปฬิยมาโนติ  (๑)  ขุทฺทาปปาสาย  มทฺทิยมาโน (๒) ฯ   
คุมฺพ  (๓)  คจฺฉตีติอาทีนิ มรุกนฺตาร (๔)  คจฺฉตีติ  ปริโยสานานิ  
จตุวีสติ ปทานิ รฏนาเมน วุตฺตานิ ฯ  มรุกนฺตาร  คจฺฉตีติ  
วาลิกกนฺตาร (๕) ตารกส ฺาย คจฺฉติ ฯ ชณฺณุปถนฺติ ชาณูหิ 
คนฺตพฺพมคฺค ฯ อชปถนฺติ อเชหิ คนฺตพฺพมคฺค ฯ เมณฺฑปเถป  
เอเสว นโย ฯ  สงฺกุปถนฺติ  ขาณุเก  โกฏเฏตฺวา  เตหิ  โอกกฺมิตพฺพ   
ขาณุมคฺค ต คจฺฉมาโน ปพฺพตปาเท  ตฺวา  อยสิงฺฆาฏก   
โยตฺเตน  พนฺธิตฺวา  อุทฺธ  ขิปตฺวา  ปพฺพเต ลคฺคาเปตฺวา  โยตฺเต- 
นารุยฺห  วชริคฺเคน  โลหทณฺเฑน  ปพฺพต  วิชฺฌิตฺวา  ขาณุก  
โกฏเฏตฺวา  ตตฺถ  ตฺวา  สิงฺฆาฏก  อากฑฺฒิตฺวา  ปุน  อุปร ิ ลคฺคาเปตฺวา  
ตตฺถ  ิโต  จมฺมโยตฺต  โอลมฺเพตฺวา  ต  อาทาย  โอตริตฺวา  เหฏ ิม- 
ขาณุเก  พนฺธิตฺวา วามหตฺเถน  โยตฺต  คเหตฺวา  ทกฺขิณหตฺเถน   
มุคฺคร  อาทาย  โยตฺต  ปหริตฺวา ขาณุก  นีหริตฺวา ปุน อภิรูหติ (๖)ฯ  
เอเตนุปาเยน ปพฺพตมตฺถก อภิรุยฺห ปรโต โอตรนฺโต ปุริมนเยเนว  
ปม  ปพฺพตมตฺถเก ขาณุก โกฏเฏตฺวา จมฺมปสิพฺพเก โยตฺต  
พนฺธิตฺวา ขาณุเก  เวเตฺวา  สย  อนฺโตปสิพฺพเก นิสีทิตฺวา  
มกฺกฏกาน สุตฺตวิสฺสชฺชนากาเรน โยตฺต  วินิเวเตฺวา  โอตรติ ฯ 
เตน วุตฺต ขาณุเก โกฏเฏตฺวา เตหิ โอกฺกมิตพฺพ มคฺคนฺติ (๗) ฯ     
# ๑. ม. มิยยฺมาดนติ ฯ  ๒. ม. มรมาโน ฯ  ๓. ม. ติคุมฺพ ฯ 
# ๔. ม. มูลปท ฯ  ๕. ม. วาลุกกนฺตาร ฯ  ๖. ม. อภิรหุติ ฯ 
# ๗. ม. ขาณุมคิคนฺติ ฯ  
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ฉตฺตปถนฺติ  จมฺมฉตฺเตน  วาต คเหตฺวา (๑) สกุเณหิ วิย โอตริตพฺพ  
มคฺค ฯ  วสปถนฺติ  เวณุคุมฺพ  เฉทนสตฺเถน  ฉินฺทิตฺวา รุกฺเข  
ผรสุนา โกฏเฏตฺวา มคฺค  กโรนฺโต  เวฬุวเน  นิสฺเสณึ  กตฺวา   
เวฬุคุมฺเพ  อารุยฺห  เวฬฬ ฉินฺทิตฺวา อปรสฺส  เวฬุคุมพฺสฺส  อุปร ิ 
ปาเตตฺวา เวฬุคุมฺพมตฺถเกเนว คนฺตพฺพ มคฺค สนฺธาย วสปถ  
คจฺฉตีติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  คเวสนฺโต  น  วินฺทติ  อลาภมูลกมฺป   
ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทตีติ อวินฺทนมูลกมฺป กายิกเจตสิก  
ทุกฺข ปฏิลภติ ฯ  ลทฺธาติ  ลภิตฺวา ฯ  อารกฺขมูลกนฺติ   
รกฺขนมูลกมฺป ฯ  กินฺติ  เม  โภเคติ  เกน อุปาเยน  มม  โภเค  
เนว ราชาโน หเรยฺยุ ฯเปฯ น อปฺปยา ทายาทา หเรยฺยุนฺติ ฯ   
โคปยโตติ ม ฺชุสาทีหิ โคปยนฺตสฺส ฯ วิปฺปลุชชฺนฺตีติ วินสฺสนฺติ ฯ   
        เอตมาทีนว  ตฺวา  มุนิ  ปุพฺพาปเร  อิธาติ  เอต  ยโส  กิตฺตี  จ   
ยา  ปุพฺเพ  หายเต  วาป  ตสฺส  สาติ  อิโต  ปภูติ (๒) วุตฺต ปุพฺพาปร (๓) 
อิมสฺมึ สาสเน ปุพฺพโต อปเร สมณภาวโต วิพฺภนฺตกภาเว  
อาทีนว มุนิ ตฺวา ฯ  ทฬหฺ  กเรยฺยาติ  นิทฺเทสปทสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  
ถิร กเรยฺยาติ อสิถิล กเรยฺย ฯ ทฬฺห สมาทาโน อสฺสาติ  
ถิรปฏิ ฺโ ภเวยฺย ฯ อวฏ ิตสมาทาโนติ สนฺนิฏานปฏิ ฺโ ฯ   
        เอตทรยิานมุตฺตมนฺติ  ยทิท  วิเวกจริยา  เอต  พุทฺธาทีน   
อริยาน อุตฺตม ฯ  ตสฺมา  วิเวกเยว  สิกฺเขถาติ  อธิปฺปาโย ฯ  
# ๑. ม. คาหาเปตฺวา ฯ  ๒. ม. ปภุติ ฯ  ๓. ม. วุตฺเต ปุพฺพาปเร อิธ ฯ  
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น  เตน  เสฏโ  ม ฺเถาติ เตน  จ  ปวิเวเกน  อตฺตาน  เสฏโ  อหนฺติ  
น  ม ฺเยฺย  เตน  มานตฺถทฺโธ  น ภเวยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ   
อุณฺณตินฺติ  อุสฺสาปน ฯ  อุณฺณมนฺติ  อุคฺคนฺตฺวา ปฏปน ฯ 
มานนฺติ อหงฺการ ฯ   ถมฺภนฺติ  (๑) พลกฺการ ฯ  พนฺธนฺติ  
พนฺธการณ (๒) ฯ ถทโฺธติ อมทฺทโว (๓) ฯ ปตฺถทโฺธติ วิเสเสน  
อมทฺทโว ฯ  ปคฺคหิตสิโรติ  อุฏ ิตสีโส ฯ  สมนฺตาติ  น  
อารกา ฯ อาสนฺเนติ น ทูเร ฯ อวิทูเรติ สมีเป ฯ อุปกฏเติ  
สนฺติเก ฯ 
        ริตฺตสฺสาติ  วิวิตฺตสฺส  กายทุจฺจริตาทีหิ  วิรหิตสฺส ฯ   
โอฆติณฺณสฺส ปหยนฺติ  กาเมสุ  คธิตา  ปชาติ  วตฺถุกาเมสุ  
ลคฺคา  สตฺตา ตสฺส จตุโรฆติณฺณสฺส ปหยนฺติ อิณายิกา วิย  
อนณสฺสาติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสิ ฯ   
        ริตฺตสฺสาติ  สพฺพกิเลเสหิ  ตุจฺฉสฺส ฯ วิวิตฺตสฺสาติ  
สุ ฺสฺส ฯ ปวิวิตฺตสฺสาติ เอกกสฺส ฯ   
        อิทานิ  เยหิ  ริตฺโต  โหติ  เต  ทสฺเสนฺโต  กายทุจฺจริเตน   
ริตฺตสฺสาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กิเลสปฏิปาฏิยา  มคฺคปฏิปาฏิยาติ  ทฺวิธา  ริตฺตตา  
เวทิตพฺพา ฯ กิเลสปฏิปาฏิยา ตาว ราโค โมโห ถมโฺภ สารมฺโภ  
มาโน มโทติ อิเมหิ ฉหิ  กเิลเสหิ  อรหตฺตมคฺเคน  รตฺิโต  โหติ ฯ 
# ๑. ส.ี ถามนฺติ ฯ  ๒. ม. ถมฺภนฺติ ถทธฺกรณ ฯ  ๓. สี. อพนฺธุโร ฯ 
เอวมุปริป ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 399 

        *เลมที่  38  ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  399 
 
โทโส  โกโธ  อุปนาโห  ปมาโทติ  อิเมหิ  จตูหิ  กิเลเสหิ  อนาคามิ- 
มคฺเคน  ริตฺโต  โหติ  อติมาโน  มกโฺข  ปลาโส  อิสสฺา  มจฺฉริย  
มายา สาเยฺยนฺติ (๑) อิเมหิ สตฺตหิ โสตาปตฺติมคฺเคน ริตฺโต โหติ ฯ   
มคฺคปฏิปาฏิยา  ปน  โสตาปตฺติมคฺเคน  อติมาโน  มกฺโข  ปลาโส 
อิสฺสา  มจฺฉริย  มายา  สาเยฺยนฺติ  อิเมหิ  สตฺตหิ  รตฺิโต  โหติ ฯ 
อนาคามิมคฺเคน โทโส โกโธ  อุปนาโห  ปมาโทติ  อิเมหิ จตูหิ ฯ 
อรหตฺตมคฺเคน ราโค โมโห ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน  มโทติ อิเมหิ  
ฉหิ ริตฺโต โหติ ฯ ตีณิ ทจฺุจริตานิ สพฺพกิเลเสหีติอาทินา นเยน  
อวเสสาป ยถาโยค โยเชตพฺพา ฯ   
        วตฺถุกาเม  ปรชิานิตฺวาติ  เตภูมเก  วตฺถุกาเม  าตตีรณ- 
ปริ ฺาหิ  สมาปนวเสน  ชานิตฺวา ฯ  กิเลสกาเม  ปหายาติ   
ฉนฺทาทโย  กิเลสกาเม  ปหานปริ ฺาย  ชหิตฺวา ฯ  พฺยนฺตี- 
กริตฺวาติ วิคตนฺต วิคตโกฏึ กริตฺวา ฯ  กาโมฆ  ติณฺณสฺสาติ   
อนาคามิมคฺเคน  อาวฏฏนสงฺขาต  (๒)  กาโมฆ  ตริตฺวา   ิตสฺส ฯ  
ภโวฆนฺติ  อรหตฺตมคฺเคน ฯ  ทิฏโฆนฺติ  โสตาปตฺติมคฺเคน ฯ  
อวิชฺโชฆนฺติ อรหตฺตมคฺเคน ฯ  สพฺพสงฺขารปถนฺติ  (๓)   
สพฺพขนฺธธาตุอายตนปฏิปาฏิสงฺขาต  ปถ อรหตฺตมคฺเคเนว  
ตริตฺวา   ิตสฺส ฯ  โสตาปตฺติมคฺเคน อุตฺติณฺณสฺส ฯ  
# ๑. ม. สาเยฺยนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อวสานสงฺขาต ฯ 
# ๓. ม. สพฺพ สสารปถนฺติ ฯ     
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สกทาคามิมคฺเคน นิตฺติณฺณสฺส ฯ  อนาคามิมคฺเคน  กามธาตุ   
อติกฺกนฺตสฺส ฯ  อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพภว สมติกฺกนฺตสฺส ฯ   
ผลสมาปตฺติวเสน  วีติวตฺตสฺส ฯ  ปาร  คตสฺสาติอาทีนิ  
นิพฺพานวเสน วุตฺตานิ ฯ  ยถา  อิณายิกา  อานณฺยนฺติ   
สวฑฺฒิกอิณ  (๑) อาทาย วิจรนฺตา อานณฺย ฯ ปตฺเถนฺตีติ  
ปตฺถน  อุปฺปาเทนฺติ ฯ  อาพาธิกา  อาโรคฺยนฺติ  ปตฺตาทิ- 
โรคาตุรา (๒) เภสชฺชกริิยาย โรควูปสมน (๓) อาโรคฺย ฯ ยถา  
พนฺธนพนฺธาติ นกฺขตฺตทิวเส พนฺธนาคาเร พนฺธปุริสา ฯ  (๔) 
ยถา  ทาสา  ภุชิสฺสนฺติ ยสฺมา ภุชิสฺสา ปุริสา ย  
อิจฺฉนฺติ ต กโรนฺติ  น  น  โกจิ  พลกฺกาเรน  ตโต  
นิวตฺเตติ  ตสฺมา  ทาสา  ภุชิสฺสภาว  ปตฺเถนฺติ ฯ  ยถา 
กนฺตารทฺธาน  (๕) ปกฺขนฺนาติ   ยสฺมา  พลวนฺโต  ปุริสา 
หตฺถสาร (๖) คเหตฺวา  สชฺชิตาวุธา  (๗)  สปริวารา  กนฺตาร  
ปฏิปชชฺนฺติ เต โจรา ทูรโตว ทิสฺวา ปลายนฺติ ฯ  เต   
โสตฺถินา  กนฺตาร  นิตฺถริตฺวา เขมนฺต ปตฺวา หฏตุฏา  
โหนฺติ ฯ ตสฺมา   กนฺตารปกฺขนฺนา (๘) ปุริสา (๙) เขมนฺตภูมึ  
ปตฺเนฺติ ฯ  
# ๑. ม. ปวฑฺฒกอิณ ฯ  ๒. ม. ปตฺตาทิโรคาตุโร ฯ  ๓. ม. ต โรควูปสมนตฺถ ฯ 
# ๔. ม. พทฺธปุริสา ฯ  ๕. ม. กนฺตารทฺธานปกฺขนฺทาติ ฯ  ๖. ม. หตฺถภาร ฯ 
# ๗. ม. สชชฺาวุธา ฯ  ๘. ม. กนฺตารปกฺขนฺทา ฯ  ๙. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        เทสนาปริโยสาเน ติสฺโส โสตาปตฺติผล ปตฺวา ปจฺฉา  
ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต สจฺฉากาสีติ (๑) ฯ  
                ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        สตฺตม (๒) ฯ   
 
                                ปสูรสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        อฏเม  ปสูรสุตฺตนิทฺเทเส  ปมคาถาย  ตาว สงฺเขโป ฯ 
อิเม ทิฏ ิคติกา  อตฺตโน  ทิฏ ึ  สนฺธาย  อิเธว  สุทธฺีติ  วทนฺติ ฯ  
อ ฺเสุ ปน ธมฺเมสุ วิสุทฺธึ นาหุเอว  (๓)  ย  อตฺตโน สตฺถาราทึ  
นิสฺสิตา ตตฺเถว เอส วาโท สุโภติ เอว  สุภวาทา หุตฺวา ปุถู  
สมณพฺราหฺมณา สสฺสโต โลโกติอาทีสุ ปจฺเจกสจฺเจสุ นิวิฏา ฯ  
        สพฺเพ  ปรวาเท  ขิปนฺตีติ  สพฺพา  ปรลทฺธโิย  ฉฑฺเฑนฺติ ฯ 
อุกฺขิปนฺตีติ ทูรโต ขิปนฺติ ฯ  ปริกฺขิปนตีฺติ  สมนฺตโต  ขิปนฺติ ฯ  
สุภวาทาติ  นิทฺเทสสฺส อุทฺเทสปท ฯ โสภนวาทาติ  เอว  (๔) 
สุนฺทรนฺติ  กเถนฺตา ฯ  ปณฺฑิตวาทาติ  ปณฺฑิตา  มยนฺติ เอว  
กเถนฺตา ฯ  ธรีวาทาติ  (๕)  นิทฺโทสวาท  วทามาติ  กเถนฺตา ฯ   
ายวาทาติ  ยุตฺตวาท  วทามาติ  กเถนฺตา ฯ  เหตุวาทาติ   
การณสหิต  วทามาติ  กเถนฺตา ฯ  ลกขฺณวาทาติ  สลฺลกฺเขตพฺพ  
วทามาติ  วทนฺตา ฯ  การณวาทาติ  อุทาหรณยุตฺตวาท  วทามาติ  
# ๑. ม. สจฺฉากาสิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. นาหุ เอว ฯ 
# ๔. ม. เอต ฯ  ๕. ม. ถริวาทาติ ฯ  
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กเถนฺตา ฯ  านวาทาติ  ปกฺกมิตุ  อสกกฺุเณยฺยวาท  วทามาติ   
วทนฺตา ฯ  นวิิฏาติ อนฺโตปวิฏา ฯ ปติฏ ิตาติ ตตฺเถว  
 ิตา ฯ  เอว  นิวิฏาว (๑) ฯ 
        เต  วาทกามาติ  ทุติยคาถา ฯ  ตตฺถ  พาล ทหนฺติ มิถู   
อ ฺม ฺนฺติ  อย  พาโล  อย  พาโลติ เอว เทฺวป ชนา อ ฺม ฺ  
พาล ทหนฺติ พาลโต  ปสสฺนฺติ ฯ  วทนฺติ  เต  อ ฺสิตา กโถชชฺนฺติ 
เต อ ฺม ฺสตฺถาราทินิสฺสิตา กลห  วทนฺติ ฯ  ปสสกามา  
กุสลาวทานาติ  ปสสตฺถิกา  อุโภป  มย  กุสลาวทานา  ปณฺฑิตวาทาติ  
เอว ส ฺ ิโน หุตฺวา ฯ   
        วาทตฺถกิาติ  วาเทน  อตฺถิกา ฯ  วาทาธิปฺปายาติ  วาทช-ฺ 
ฌาสยา ฯ วาทปุเรกฺขาราติ  วาทเมว  ปุรโต  กตฺวา จรมานา ฯ  
วาทปริเยสน จรนฺตาติ วาทเมว คเวสน จรมานา ฯ  วิคยฺหาติ   
ปวิสิตฺวา ฯ  โอคยฺหาติ  โอตริตฺวา ฯ  อชฺโฌคาเหตฺวาติ   
นิมุชฺชิตฺวา ฯ ปวิสิตฺวาติ อนฺโต คนฺตฺวา (๒) ฯ  อโนชวนฺตีติ   
น  โอชวตี  (๓) ฯ  เตชวิรหิตาติ  อตฺโถ ฯ  สา กถาติ เอสา วาจา ฯ   
กโถชฺช วทนฺตีติ นิตฺเตช ภณนฺติ ฯ เอว วทาเนสุ จ เตสุ เอโก  
นิยมโต เอว ฯ   
        ยุตฺโต  กถายนฺติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  ยุตฺโต  กถายนฺติ  วาทกถาย   
อุสฺสุกฺโม ฯ   ปสสมิจฺฉ  วินิฆาติ  โหตีติ  อตฺตโน  ปสส  อิจฺฉนฺโต  
# ๑. ม. นิวิฏา จ ฯ  ๒. ม. อนฺโตกตฺวา ฯ  ๓. ม. นหิีนโอชวดี ฯ  
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กถนฺนุ โข นคฺิคณฺหิสฺสามีติอาทินา (๑) นเยน  ปุพฺเพว  วาทา  กถกถี   
วินิฆาตี  โหติ ฯ อปาหตสฺมินฺติ  ป ฺหวีมสเกหิ  อตฺถาปคตนฺเต  
ภณิต  พฺย ฺชนาปคตนฺเต ภณิตนฺติอาทินา  นเยน  อปหริเต   
วาเท ฯ  นินฺทาย  โส กุปปฺตีติ เอว อปาหตสฺมิ ฺจ วาเท  
อุปฺปนฺนาย  นินฺทาย โส กุปฺปติ ฯ รนฺธเมสีติ ปรสฺส (๒) รนฺธเมว 
คเวสนฺโต ฯ   
        โถมนนฺติ  วณฺณภณน ฯ  กิตฺตินฺติ  ปากฏกรณ ฯ   
วณฺณหาริยนฺติ  คุณวฑฺฒน ฯ ปุพฺเพว  สลลฺาปาติ  สมุลฺลาปโต  
ปุเรตรเมว ฯ  กถมิท  กถมทินฺติ  กถกถา  อสฺส อตฺถติี  กถกถ ีฯ  
ชโย  น ุ โข  เมติ  มม  ชโย ฯ  กถ  นิคฺคหนฺติ  เกน  ปกาเรน   
นิคฺคณฺหน ฯ  ปฏิกมฺม  กริสฺสามีติ  มม  ลทฺธึ  ปรสิุทฺธึ (๓) กรสิฺสามิ ฯ 
วิเสสนฺติ อติเรก ฯ  ปฏิวิเสสนฺติ  ปุนปฺปุน  วิเสส ฯ  อาเว ิย  
กริสฺสามีติ  ปริเวน กรสิฺสามิ ฯ  นิพฺเพ ิยนฺติ  มม นิพฺเพน  
โมจน นิกฺขมน ฯ เฉทนนฺติ (๔) วาทจฺฉินฺทน ฯ มณฺฑลนฺติ   
วาทสงฺฆาต ฯ  ปาริสชชฺาติ  ปริสาทิกา (๕) ฯ  ปาสาทนิยาติ (๖)  
การุณิกา ฯ  อปหรนฺตีติ  (๗) ปฏิพาหนฺติ  ฯ  อตฺถาปคตนฺติ  
อตฺถโต  อปคต  อตฺโถ  นตฺถีติ ฯ  อตฺถโต  อปหรนฺตีติ   
อตฺถมฺหา ปฏิพาหนฺติ ฯ  อตฺโถ  เต  ทุนนฺีโตติ  ตว  อตฺโถ  น  
# ๑. ม. นิคฺคเหสฺสามีติอาทินา ฯ  ๒. ม. ยสฺส ฯ  ๓. ม. ปริสุทฺธ ึฯ 
# ๔. ม. เฉทนฺติ ฯ  ๕. สี. ม. ปริจาริกา ฯ  ๖. ม. ปาสาริกาติ การณิตา ฯ 
# ๗. สี. อปสาทนฺตีติ ฯ  
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สมฺมา  อุปนีโต ฯ  พฺย ฺชนนฺเต ทุโรปตนฺติ  ตว  พฺย ฺชน   
ทุปฺปติฏาปต ฯ  นิคฺคโห  เต  อกโตติ  ตยา  นิคฺคโห น  กโต ฯ  
ปฏิกมฺมนฺเต  ทุกฺกฏนฺติ  ตยา  อตฺตโน  ลทฺธิปติฏาปน  ทุฏ ุ  
กต ฯ วิสม  กถ  ทุกฺกถิตนฺติ  น  สมฺมา กถิต ฯ ทุพฺภณิตนฺติ  
ภณนฺเตนป ทุฏ ุ ภณิต ฯ ทุลลฺปตนฺติ  น  สมฺมา  วิสฺสชฺชิต ฯ  
ทุรุตฺตนฺติ  อ ฺถา ภณิต ฯ ทุพฺภาสิตนฺติ วิรูป ภาสิต ฯ   
นินฺทายาติ  ครหเณน ฯ  ครหายาติ  โทสกถเนน ฯ  อกิตฺติยาติ  
อคุณกถเนน ฯ  อวณฺณหาริกายาติ อคุณวฑฺฒเนน ฯ   
กุปฺปตีติ  ปกติภาว  ชเหตฺวา  จลติ ฯ พฺยาปชฺชตีติ โทสวเสน 
ปูติภาว อาปชฺชติ ฯ ปติฏ ียตีติ โกธวเสน ฆนภาว (๑) คจฺฉติ ฯ 
โกป ฺจาติ กุปตภาว ฯ โทส ฺจาติ ทุสฺสน ฯ อปฺปจฺจย ฺจาติ   
อตุฏาการ ฺจ ฯ ปาตุกโรตีติ ปากฏ กโรติ ฯ รนฺธเมสีติ  
อนฺตรคเวสี ฯ วิรนฺธเมสีติ  ฉิทฺทคเวสี ฯ  อปรนฺธเมสีติ  (๒)  
คุณ  อปเนตฺวา  โทสเมว  คเวสี ฯ ขลติเมสีติ  ปกฺขลนคเวสี ฯ  
คลิตเมสีติ  ปตนคเวสี ฯ  ฆฏฏิตเมสีติป  ปาโ  ตสฺส  
ปฬนคเวสีติ อตฺโถ ฯ วิวรเมสีติ โทสคเวสี ฯ   
        น  เกวล ฺจ  โส  กปฺุปติ  อป  จ  โข  ปน  ยมสฺส วาทนฺติ คาถา ฯ   
ตตฺถ  ปริหีนมาหุ  อปาหตนฺติ  อตฺถพฺย ฺชนาทินา  (๓)  อปาหต  
ปริหีน  วทนฺติ ฯ  ปริเทวตีติ  ตโต  นมิิตฺต โส อ ฺ มยา  
# ๑. ม. คณภาว ฯ  ๒. ม. อปรทฺธเมสีติ ฯ  ๓. ม. อตฺถพฺย ฺชนาทิโต ฯ  
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อาวชฺชิตนฺติอาทีหิ วิปฺปลปติ ฯ โสจตีติ ตสฺส  ชโยติ  อาทีนิ  
อารพฺภ  โสจติ ฯ  อุปจฺจคา  มนฺติ  อนตฺุถุนาตีติ  โส   
ม วาเทน วาท อติกฺกนฺโตติอาทินา นเยน สุฏ ุตร  
วิปฺปลปติ ฯ   
        ปริหาปตนฺติ  น วฑฺฒิต ฯ อ ฺ มยา อาวชฺชิตนฺติ อ ฺ  
การณ มยา อวนมิต (๑) ฯ  จินฺติตนฺติ  วีมสิต ฯ  มหาปกฺโขติ   
มหนฺโต  าติปกฺโข  เอตสฺสาติ  มหาปกฺโข ฯ มหาปริโสติ 
มหาปริจาริกปริโส (๒) ฯ  มหาปริวาโรติ  มหาทาสทาสีปริวาโร ฯ  
ปริสา  จาย  วคฺคาติ  อย ฺจ  ปริสา  วคฺควคฺคา  (๓)  น  เอกา ฯ  ปุน  
ภ ฺชิสฺสามีติ  ปุน ภินฺทิสฺสามิ ฯ   
        เอเต วิวาทา สมเณสูติ เอตฺถ ปน สมณา วุจฺจนฺติ  
พาหิรปริพฺพาชกา ฯ เอเตสุ  อุคฺฆาตินิคฺฆาติ  โหตีติ  เอเตสุ  
วาเทสุ ชยปราชยาทิวเสน จิตฺตอุคฺฆาตนิคฺฆาต วา ปาปุณนฺโต   
อุคฺฆาติ  จ  นิคฺฆาติ  จ  โหติ ฯ  วิรเม  กโถชฺชนฺติ  ปชเหยฺย กลห ฯ  
น ห ฺทตฺถตฺถิ  ปสสลาภาติ น หิ เอตฺถ ปสสลาภโต อ ฺโ อตฺโถ 
อตฺถิ ฯ  
        อุตฺตาโน วาติ น คมฺภีโรติ อตฺโถ ป ฺจิเม กามคุณาติ 
อาทีสุ วิย ฯ  คมฺภีโร  วาติ  ทุปฺปเวโส  อปฺปติฏโ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท 
วิย ฯ  คูโฬฺหติ (๕) ปฏิจฺฉนฺโน หุตฺวา  ิโต อภิรม นนฺท อหนฺเต 
# ๑. ส.ี นมิต ฯ  ๒. ส.ี มหาปริจาริกปริโส ฯ  ๓. ม. วคฺคา ฯ 
# ๔. ม. คมฺภีโร วาติ ฯ  ๕. ม. คูโฬฺห วาติ ฯ  
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ปาฏิโภโคติอาทีสุ วิย ฯ ปฏิจฺฉนฺโนติ (๑) อปากโฏ  มาตร  ปตร   
หนฺตฺวาติอาทีสุ วิย ฯ  เนยฺโย วาติ นีหริตฺวา กเถตพฺโพ  
อสฺสทฺโธ  อกต ฺ ู  จาติอาทีสุ  วิย ฯ นีโต วาติ ปาลิยา  
 ิตนิยาเมน กเถตพฺโพ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อริยวสาติอาทีสุ  วิย ฯ  
อนวชฺโช  วาติ  นิทฺโทสตโฺถ  กุสลา  ธมฺมาติอาทีสุ  วิย ฯ  นิกฺกิเลโส   
วาติ  กิเลสวิรหิโต วิปสฺสนา  วิย ฯ  โวทาโน  วาติ  ปริสุทฺโธ 
โลกุตฺตร วิย ฯ ปรมตฺโถ วาติ อุตฺตมตฺโถ อุตฺตมตฺถภูโต อตฺโถ 
ขนฺธธาตุอายตนนิพฺพานานิ วิย ฯ   
        ฉฏคาถายตฺโถ  ยสมฺา  [๒] จ  น  ห ฺทตฺถตฺถิ  ปสสลาภา 
ตสฺมา  ปรม  ลาภ  ลภนฺโตป  สุนฺทโร  อยนฺติ  ตตฺถ  ทฏิ ิยา  ปสสิโต 
วา ปน โหตีติ ต  วาท  ปริสมชฺเฌ  ทีเปตฺวา  ตโต  โส  เตน  ชยฏเน  
ตุฏ ึ  วา  ทนฺตวิทสก วา  อาปชฺชนโฺต  หสติ  มาเนน  จ  อุณฺณมติ  
กึ  การณ  ยสมฺา  ต  ชยตฺถ  ปปฺปุยฺย ยถา มโน ชาโต ฯ   
        ถมฺภยิตฺวาติ  ปูเรตฺวา ฯ  พฺรูหยิตฺวาติ  วฑฺเฒตฺวา ฯ  
อิมิสฺสา คาถาย นิทฺเทโส อุตฺตานตฺโถ ฯ   
        เอว  อุณฺณมโต  จ  ยา  อุณฺณตีติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  มานาติมาน   
วทเต  ปเนโสติ  เอโส  ปน  ต  อุณฺณตึ  วิฆาตภูมีติ  อพุชฺฌมาโน  
มาน ฺจ  อติมาน ฺจ วทติ ฯ เอว อิมิสฺสาป คาถาย นิทฺเทโส  
อุตฺตานตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. ปฏิจฺฉนฺโน วาติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 407 

                *เลมที่  38  ปสูรสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  407 
 
        เอว  วาเท  โทส  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตสฺส  วาท  อสมฺปฏิจฺฉนฺโต   
สูโรติ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ราชขาทายาติ  ราชขาทนีเยน  ภตฺตเวตเนนาติ  (๑) วุตฺต   
โหติ ฯ  อภิคชฺชเมติ  ปฏสิูรมิจฺฉนฺติ ยถา โส ปฏิสรู อิจฺฉนฺโต  
อภิคชฺชนฺโต เอติ  เอว  ทิฏ ิคติโก  ทฏิ ิคติกนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  
เยเนว โส เตน ปเลหีติ เยน โส ตุยฺห ปฏิสูโร  เตน  
คจฺฉ ฯ  ปุพฺเพว  นตฺถิ ยททิ ยุทฺธายาติ (๒) ย ปนีท  
กิลมถตฺต ยุทฺธาย สิยา ต อิธ ปุพฺเพว นตฺถิ โพธมิูเลเยว (๓) 
ปหีนนฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        สูโรติ นิทฺเทสสฺส อุทฺเทสปท ฯ สุฏ ุ อุโร สโูร ฯ 
วิสฺสฏอุโร ทินฺนอุโรติ (๔) อตฺโถ ฯ วีโรติ ปรกกฺมวนฺโต ฯ  
วิกฺกนฺโตติ สงฺคาม ปวิสนฺโต ฯ อภีรูติอาทโย วุตฺตนยาเอว ฯ  
ปุฏโติ  นิทฺเทสสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  โปสิโตติ พลกโต (๕) ฯ  
อาปาทิโตติ อุเปจฺจ (๖) ปาลิโต ปฏิปาทิโต ฯ วฑฺฒิโตติ ตโต  
ตโต ภาวิโต ฯ  คชชฺนฺโตติ  อพฺยตฺตปเทน  (๗)  คชชฺนฺโต ฯ  
อุคฺคชฺชนฺโตติ  อุกฺกุฏ ึ กโรนฺโต ฯ อภิคชฺชนฺโตติ  สีหนาท  
กโรนฺโต ฯ  เอตีติ  อาคจฺฉติ ฯ อุเปตีติ ตโต สมีป คจฺฉติ ฯ  
อุปคจฺฉตีติ  ตโต  สมีป  คนฺตฺวา  น นิวตฺตติ ฯ ปฏิสูรนฺติ นิพฺภย ฯ 
# ๑. ม. ภตฺตเวตเนนาติ ฯ  ๒. ม. ยุธายาติ ย ปน กิเลสชาต  
ยุทฺธาย สิยา ฯ  ๓. ม. โพธิมูเลเยวสฺส ฯ  ๔. ม. นินนฺอุโรติ ฯ 
# ๕. ส.ี ม. ถลูกโต ฯ  ๖. ม. อุปฑฺฒพลิโต ฯ  ๗. ม. อพฺยตฺตสเรน ฯ  
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ปฏิปุริสนฺติ สตฺตุปุริส ฯ  ปฏิสตฺตุนฺติ  สตฺตุ  หุตฺวา  
อภิมุเข   ิต ฯ  ปฏิมลลฺนติฺ ปฏิเสธ หตฺุวา ยุชฺฌนฺต ฯ  
อิจฺฉนฺโตติ อากงฺขมาโน ฯ  ปเลหีติ  คจฺฉ ฯ  วชฺชาติ  (๑)  
มา  ติฏ ฯ  คจฺฉาติ สมีป อุปสงฺกม.   อภิกฺกมาติ  
ปรกฺกม กโรหิ ฯ  โพธิยา  มูเลติ  มหาโพธิรุกฺขสฺส  
สมีเป ฯ  เย  ปฏิเสนิกรา กิเลสาติ เย กิเลสา   
ปฏิปกฺขกรา ฯ  ปฏิโลมกราติ  ปฏานิกรา (๒) ฯ ปฏกิณฺฏกกราติ   
วินิวิชฺฌนกรา ฯ  ปฏิปกฺขกราติ สตฺตุกรา ฯ  อิโต  ปร 
เสสคาถา  ปากฏสมฺพนฺธาเอว ฯ  
        ตตฺถ  วิวาทยนฺตีติ วิวทนฺติ ฯ  ปฏิเสนิกตฺตาติ  ปฏิโลม- 
การกา ฯ  น  ตฺว  อิม  ธมมฺวินย อาชานาสีติอาทินา นเยน  
วิรุทฺธวจน วิวาโท ฯ  สหิตมฺเมติ  มม  วจน  อตฺถส ฺหิต ฯ  
อสหิตนฺเตติ  ตว  วจน  อนตฺถส ฺหิต ฯ อธิจิณฺณนฺเต  วิปรา- 
วตฺตนฺติ  ยนฺต  อธิจิณฺณ  จิรกาลเสวนวเสน  ปคุณ  ต  มม วาท  
อาคมฺม  นิวตฺต ฯ  อาโรปโต  เต  วาโทติ  ตุยฺห อุปริ มยา โทโส 
อาโรปโต ฯ  จร  วาทปฺปโมกฺขายาติ  ภตฺตปุฏ  อาทาย  ต ต  
อุปสงฺกมิตฺวา วาทปฺปโมกฺขตฺถาย อุตฺตร  (๓)  ปริเยสมาโน  วิจร  
นิพฺเพเหิ  วาติ  อถ  วา  มยา อาโรปตโทสโต  อตฺตาน  
โมเจหิ ฯ สเจ ปโหสีติ สเจ สกฺโกสิ ฯ  อาเวธิกาย  อาเวธิกนฺติ (๔) 
# ๑. ม. วชาติ ฯ  ๒. สี. ชานิกรา ฯ  ม. ปฏาณีกรา ฯ  ๓. ม. อุตฺตรึ ฯ 
# ๔. สี. อาเว ิยาย อาเว ิตนฺติ ฯ  ม. อาเว ิยาย อาเวยนฺติ ฯ  
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อาเวเตฺวา  นิวตฺตเนน  นิวตฺตน ฯ  นิพฺเพธิกาย (๑) นิพฺเพ ิยนฺติ  
โทสโต  โมจเนน  โมจน ฯ เฉเทน เฉทนฺติ เอวมาทิ เหฏา  
วุตฺตนยตฺตา  ยถาโยค โยเชตพฺพ ฯ   
        วิเสนิกตฺวาติ  กิเลสเสน วินาเสตฺวา ฯ กึ ลเภโถติ (๒)  
ปฏิมลลฺ กึ ลภิสฺสสิ ฯ ปสรูาติ  ต  ปริพฺพาชก  อาลปติ ฯ  
เยสีธนตฺถีติ [๓] อิมายป คาถาย นิทฺเทโส อุตฺตานตฺโถเยว ฯ   
        ปวิตกฺกนฺติ  ชโย  นุ  โข  เม  ภวิสฺสตีติอาทีนิ  วิตกฺเกนฺโต ฯ  
โธเนน ยุค  สมาคมาติ  ธุตกิเลเสน  พุทฺเธน  สทฺธึ  ยุคคฺคาห   
สมาปนฺโน ฯ  น  หิ  ตฺว สกฺขสิ  สมฺปยาตเวติ  โกตฺถุอาทโย  วิย   
สีหาทีหิ  โธเนน  สห ยุค คเหตฺวา เอกสม (๔) มม สมฺปาปตุ  
ยุคคฺคาหเมว วา ต สมฺปาเทตุ น สกฺขิสสฺสีติ ฯ   
        มโนติ  นิทฺเทสสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  ย  (๕) จิตฺตนฺติ  จิตฺต- 
วิจิตฺตตาย (๖) จิตฺต ฯ อารมฺมณ  มนติ (๗) ชานาตีติ มโน ฯ มานสนฺติ  
มโน เอว ฯ อนฺตลิกฺขจโร ปาโส ยฺวาย  จรติ มานโสติ หิ เอตฺถ 
ปน สมฺปยุตฺตกธมฺโม มานโสติ (๘) วุตฺโต ฯ   
                กถ หิ ภควา ตุยฺห                  สาวโก สาสเน รโต   
                อปฺปตฺตมานโส เสกฺโข         กาล กยิรา ชเนสุตาติ  
# ๑. ม. นิพฺเพ ิยาย นิพฺเพ ิยนฺติ ฯ  ๒. ม. กึ ลเภถาติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
เยส อิธ นตฺถติี ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. เอกปทมฺป สมฺปยาตุ ยุคคฺคาหเมว วา 
สมฺปาเทตุ น สกฺขิสฺสตีติ ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๖. ม. จิตฺตตาย ฯ 
# ๗. สี. ม. มนินาน ฯ  ๘. ม. มานโสติ ฯ  
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เอตฺถ  อรหตฺต  มานสนฺติ  วุตฺต ฯ  อิธ  ปน  มโนว  มานส   
พฺย ฺชนวเสน (๑) มานสนฺติ ปท วฑฺฒิต ฯ หทยนฺติ  จิตฺต ฯ 
จิตฺต  วา  เต  ขิปสฺสามิ  หทย วา เต ผาเลสฺสามีติ เอตฺถ  อุร (๒) 
หทยนฺติ  วุตฺต ฯ  หทยาหทย ม ฺเ อ ฺาย ตจฺฉตีติ  เอตฺถ  
จิตฺต ฯ  วกฺก  หทยนฺติ  เอตฺถ  หทยวตฺถุ ฯ อิธ ปน จิตฺตเมว  
อพฺภนฺตรฏเน หทยนฺติ  วุตฺต ฯ  ตเมว  ปริสุทฺธฏเน  ปณฺฑร ฯ 
ภวงฺค สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ยถาห ปภสฺสรมิท  ภิกฺขเว  จิตฺต   
ต ฺจ  โข  อาคนฺตุเกหิ  อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏนฺติ ฯ  ตโต 
นิกฺขนฺต  โคธาวรี วิย จ  ปณฺฑรนฺเตฺวว วุตฺต ฯ  มโน  มนายตนนฺติ   
อิธ  ปน  มโนคหณ  มนโส  (๔)  อายตนภาวทีปนตฺถ ฯ  
ตนนฺติ อิธ ปน มโนคหณ มนโส (๔) อายตนภาวทีปนตฺถ ฯ 
เตเนต  ทีเปติ  นยิท  เทวายตน  วิย  อายตน  (๕) มนายตน   
อถ โข มโน เอว  อายตน  มนายตนนฺติ ฯ  ตตฺถ  นิวาสฏานฏเน  
อากรฏเน  สโมสรณฏานฏเน  ส ฺชาติเทสฏเน  การณฏเน  
จ  อายตน  เวทิตพฺพ ฯ  ตถา  หิ โลเก อิสฺสรายตน  วาสุเทวา- 
ยตนนฺติอาทีสุ  นิวาสฏาน  อายตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  สุวณฺณายตน  
รตนายตนนฺติอาทีสุ  (๖)  อากโร ฯ  สาสเน  ปน  มโนรเม  อายตเน 
เสวนฺติ น  วิหงฺคมาติอาทีสุ   สโมสรณฏาน ฯ  ทกฺขิณาปโถ  
# ๑. ม. พฺย ิชนวเสน เหต ปท วฑฺฒิต ฯ  ๒. ม. อุโร ฯ  ๓. ส.ี ม. นิกฺขนฺตตฺตา ฯ 
# ๔. ม. มนสเฺสว ฯ  ๕. ม. อายตนตฺตา ฯ  ๖. ม. รชตายตนนฺติอาทีสุ ฯ  
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คุนฺน  อายตนนฺติอาทีสุ ส ฺชาติเทโส ฯ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิ 
พฺยต ปาปุณาติ สติ สติอายตเนติอาทีสุ การณ ฯ อิธ ปน  
ส ฺชาติเทสฏเน สโมสรณฏานฏเน การณฏเนาติ ติธาป วฏฏติ ฯ   
ผสฺสาทโย  หิ  ธมฺมา  เอตฺถ  ส ฺชายนฺตีติ  ส ฺชาติเทสฏเนป  
เอต  อายตน ฯ พหิทฺธา  รปูสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพารมฺมณา (๑) 
สภาเวเนตฺถ  โอสรนฺตีติ  สโมสรณฏานฏเนป  อายตน ฯ   
ผสฺสาทีน  ปน  สหชาตาทิปจฺจยฏเน  การณตฺตา  การณฏเนป  
อายตนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ มนินฺทฺริย วุตฺตตฺถเมว ฯ  วิชานาตีติ   
วิ ฺาณ ฯ  วิ ฺาณเมว  ขนฺโธ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ ตสฺส  
ราสิอาทิวเสน อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว  สงฺขฺย  (๒) 
 คจฺฉตีติ  เอตฺถ  ห ิราสฏเน  ขนฺโธ  วุตฺโต ฯ สีลกฺขนฺโธ สมาธิกฺ- 
 ขนฺโธติอาทีสุ คุณฏเน ฯ อทฺทส โข  ภควา  มหนฺต   
  ทารุกฺขนฺธนฺติ   เอตฺถ ปณฺณตฺติมตฺตฏเน ฯ อิธ ปน รูฬฺหโิต  
ขนฺโธ  วุตฺโต ฯ  ราสฏเน  หิ วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส เอกเทโส  
เอก วิ ฺาณ ฯ ตสฺมา ยถา รุกฺขสฺส  เอกเทส  ฉินฺทนฺโต รุกฺข  
ฉินฺทตีติ วุจฺจติ เอวเมว วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส เอกเทสภูต เอกมฺป  
วิ ฺาณ รูฬหฺิโต วิ ฺาณกฺขนฺโธติ วุตฺต ฯ  ตชฺชา  มโน- 
วิ ฺาณธาตูติ  เตส  ผสฺสาทีน  ธมฺมาน  อนุจฺฉวิกา  
# ๑. ม. รูปสทฺทคนฺธรสดยฏพฺพา อารมฺมณภาเวเนตฺถ ฯ  ๒. ม. สงฺข ฯ  
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มโนวิ ฺาณธาตุ ฯ  อิมสฺมึ  หิ  ปเท  เอกเมว  จิตฺต  ฯ 
มนนฏเน (๑)  มโน วิชานนฏเน  วิ ฺาณ สภาวฏเน  
นิสฺสตฺตฏเน วา ธาตูติ ตีหิ นาเมหิ วุตฺต ฯ   
        สทฺธ ึ ยคุสมาคมาติ  (๒)  เอกปฺปหาเรน  สทฺธึ ฯ  สมาคนฺตฺวาติ   
ปาปุณิตฺวา ฯ  ยุคคฺคาห คณฺหิตฺวาติ ยุคคฺคาห (๓) ปฏิภาค  
คเหตฺวา ฯ สากจฺเฉตุนฺติ สทฺธึ กเถตุ ฯ  สลฺลปตุนฺติ  
อลฺลาปสลฺลาป กาตุ ฯ สากจฺฉ สมาปชฺชิตุนฺติ สทธฺึ กถน 
ปฏิปชชฺิตุ ฯ  
        น  ปฏพิลภาเว  จ  (๔) การณ  ทสฺเสตุ  ต  กสิสฺ  เหตุ  ปสโูร  
ปริพฺพาชโก  หีโนติอาทิมาห ฯ   
        โส  ห ิ ภควา  อคฺโค  จาติ อสทิสตฺตา (๕) อสมานป ฺตฺตา  
อคฺโค  จ ฯ  เสฏโ  จาติ  สพฺพคุเณหิ อปฺปฏิสมฏเน (๖) เสฏโ  
จ ฯ โมกโฺข (๗) จาติ สวาสเนหิ  กิเลเสหิ มุตฺตตฺตา โมกโฺข จ ฯ 
อุตฺตโม จาติ อตฺตโน อุตฺตริตรวิรหิตตฺตา อุตฺตโม  จ ฯ  ปวโร  จาติ 
สพฺพโลเกน อภิปตฺถนียตฺตา ปวโร จ ฯ มตฺเตน มาตงฺเคนาติ   
ปภินฺนมเทน หตฺถินา ฯ  โกตฺถุโกติ  ชรีณสิคาโล (๘) ฯ   สีเหน   
มิคร ฺา  สทฺธินฺติ  เกสรสีเหน มิคราเชน สห ฯ  ตรุณโกติ  
# ๑. มง มินนฏเน ฯ  ๒. ม. ยุคสมาคมนฺติ ฯ  ๓. ม. ยุคปฏิภาค คเหตฺวา ฯ 
# ๔. ม. จ สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๕. ม. อสทิสทานอคฺคติตตา ฯ  ๖. ม. อปฺปฏิสมฏเน 
อปฺปฏิสมฏเน เสฏโ จ ฯ  ๗. สฺยา. ปาโมกฺโข ฯ  ๘. สี. กาณสิคาโล ฯ 
ม. ชิรณสิงฺคาโล ฯ ชิณฺณสิคาโลติ ยุตฺตตร ฯ  
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ฉาปโม ฯ   เธนุปโกติ  ขีรปโม ฯ   อุสเภนาติ  มงฺคลสมฺมเตน  
อุสเภน ฯ  วลกกุนา  (๑)  สทฺธินฺติ  วลมานกกุนา (๒) สทฺธึ ฯ ธงฺโกติ  
กาโม ฯ   ครุเฬน เวนเตยฺเยน  สทฺธินฺติ  เอตฺถ  ครุเฬนาติ   
ชาติวเสน นาม ฯ เวนเตยฺเยนาติ โคตฺตวเสน ฯ จณฺฑาโลติ  
ชจฺจจณฺฑาโล (๓) ฯ   ร ฺา  จกฺกวตฺตินาติ  จาตุทฺทีปกจกฺกวตฺตินา ฯ  
ปสุปสาจโกติ กจวรฉฑฺฑนฏาเน  นิพฺพตฺโต  ยกฺโข ฯ  อินฺเทน 
เทวร ฺา สทฺธินฺติ สกฺเกน เทวราเชน สห ฯ  โส  หิ  ภควา   
มหาป ฺโติอาทีนิ  ฉปฺปทานิ  เหฏา  วิตฺถาริตานิ ฯ  ตตฺถ  
ป ฺาปเภทกุสโลติ  อตฺตโน  อนนฺตวิกปฺเป  ป ฺาปเภเท (๔) เฉโก ฯ  
ปภินฺนาโณติ  อนนฺตปฺปเภทปตฺตาโณ ฯ  เอเตน  ป ฺา- 
ปเภทกุสลตฺเตป  สติ  ตาส  ป ฺาน  อนนฺตเภทตฺต  ทสฺเสติ ฯ  
อธิคตปฏิสมฺภิโทติ  ปฏลิทฺธอคฺคจตุปฏิสมฺภิทาโณ ฯ  
จตุเวสารชฺชปฺปตฺโตติ จตฺตาริ วิสารทภาวสงฺขาตานิ าณานิ  
ปตฺโต ฯ ยถาห  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏิชานโต อิเม  
ธมฺมา อนภิสมฺพุทฺธาติ  ตตฺร วต ม สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว  
วา มาโร วา          พฺรหฺมา วา โกจิ วา โลกสฺมึ สห ธมฺเมน ปฏิโจเทสฺสตีต 
 ิ นิมิตฺตเมต  ภิกฺขเว น สมนุปสฺสามิ เอตมห ภิกฺขเว นิมิตฺต  
อสมนุปสฺสนฺโต เขมปฺ        ปตฺโต อภยปฺปตฺโต เวสารชฺชปฺปตฺโต วิหรามิ  
# ๑.  สี. ม. จลกกุนา ฯ  ๒. ม. จลมานกกุนา ฯ  ๓. ม. ฉวจณฺฑาโล ฯ 
# ๔. ม. ป ฺาเภเท ฯ  
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ขีณาสวสฺส เต ปฏิชานโต อิเม อาสวา อปริกฺขีณาติ ฯเปฯ  เย โข  
ปน เต อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา เต ปฏิเสวโต นาล  อนฺตรายายาติ  
ฯเปฯ ยสฺส โข ปน เต อตฺถาย ธมฺโม เทสิโต  โส น นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส  
สมฺมา ทุกขฺกฺขยายาติ ตตฺร วต ม สมโณ  วา พฺราหฺมโณ วา เทโว  
วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา  โลกสฺมึ สหธมฺเมน ปฏิโจเทสฺสตีติ 
นิมิตฺตเมต ภิกฺขเว น สมนุปสฺสามิ  เอตมห ภิกฺขเว นิมิตฺต  
อสมนุปสฺสนฺโต เขมปฺปตฺโต อภยปฺปตฺโต  เวสารชฺชปฺปตฺโต 
วิหรามีติ ฯ  ทสพลพลธารีติ  (๔) ทส  พลานิ  เอเตสนฺติ  ทสพลา  ฯ 
ทสพลาน  พลานิ ทสพลพลานิ  ตานิ  ธาเรตีติ  (๑)  ทสพล- 
พลธารี  ทสพลาณพลธารีติ  อตฺโถ ฯ เอเตหิ ตีหิ  
วจเนหิ  อนนฺตปฺปเภทาน  เนยฺยาน  ปเภทมุขมตฺต  ทสฺสิต ฯ   
โสเยว  ป ฺาปโยควเสน  อภิมงฺคลสมฺมตฏเน  ปุริสาสโภ ฯ 
อสนฺตาสฏเน  ปุริสสโีห มหนฺตฏเน ปุริสนาโค ส ฺชานนฏเน (๒) 
ปุริสาช ฺโ ฯ โลกกิจฺจธุรวหนฏเน ปุริสโธรโยฺห ฯ   
        อถ  เตชาทิก  อนนฺตาณโต  ลทฺธ  คุณวิเสส  ทสฺเสตุกาโม 
เตส  เตชาทีน  อนนฺตาณมูลกภาว  ทสฺเสนฺโต  อนนฺตาโณติ   
วตฺวา  อนนฺตเตโชติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อนนฺตาโณติ  คุณวเสน  (๓)  จ  สภาววเสน  จ 
# ๑.        ม. ตานิ ทสพลผลานิ ธารยตีติ ฯ  ๒. ม. ปชานนฏเน ฯ  ๓. ม. คณวเสน 
จ ปภาววเสน จ ฯ  ๔. สยฺา. ทสพลธารีติ ฯ  
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อนฺตวิรหิตาโณ ฯ อนนฺตเตโชติ  เวเนยฺยสนฺตาเน  โมหตมวิธมเนน   
อนนฺตาณเตโช ฯ  อนนฺตยโสติ  ป ฺาคุเณเหว  โลกตฺตย- 
วิตฺถตานนฺตกิตฺติโฆโส ฯ  อฑฺโฒติ  ป ฺาธนสมิทฺธิยา  สมิทโฺธ ฯ  
มหทฺธโนติ ป ฺาธนมหตฺเตนป  (๑)  สภาวมหตฺเตน  มหนฺต   
ปวตฺต  ป ฺาธนมสฺสาติ  มหทฺธโน ฯ  มหาธโนติป (๒) ปาโ ฯ   
ธนวาติ  ปสสิตพฺพป ฺาธนวตฺตา  นิจฺจยุตฺตป ฺาธนวตฺตา  
อติสยภาเวน  ป ฺาธนวตฺตา  ธนวา ฯ  เอเตสุป  หิ  ตีสุ  อตฺเถส 
 ุ  อิท  วจน  สทฺทวิทู อิจฺฉนฺติ ฯ   
        เอว  ป ฺาคุเณน  ภควโต  อตฺตสมฺปตฺติสิทฺธึ  ทสฺเสตฺวา  
ปุน  ป ฺาคุเณเนว โลกหิตสมฺปตฺติสิทฺธึ  ทสฺเสนฺโต  เนตาติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  เวเนยฺเย  สสารสงฺขาตภยฏานโต  นิพฺพานสงฺขาต  
เขมฏาน เนตา ฯ ตตฺถ วินยนกาเลเอว (๓)  สวรวินยปหาน- 
วินยวเสน เวเนยฺยาน (๔) วิเนตา ฯ ธมฺมเทสนากาเล เอว สสยจฺ- 
เฉทเนน  อนุเนตา ฯ  สสย  ฉินฺทิตฺวา  ป ฺาเปตพฺพ  (๕) อตฺถ 
ป ฺาเปนฺโต  ป ฺาเปตา (๖) ฯ  ตถา  ป ฺาปตาน นิจฺฉย- 
การเณน นิชฌฺาเปตา ฯ  ตถา นิชฺฌาปตสฺส อตฺถสฺส 
# ๑. ส.ี ป ิาธนวนเตป ฯ  ม. ป ฺาธนวฑฺฒตฺเตป ฯ  ๒. ม. มหาธโนติ  
วา ปาโ ฯ  ๓. ส.ี ทสฺสนกาเล ฯ  ม. นยนกาเล ฯ  ๔. ม. เวเนยฺเย ฯ   
# ๕. ม. ส ฺาเปตพฺพ ฯ  ๖. ม. ป ฺาปตาน สอุปสคฺควเสน 
กาตพฺพ ยุตฺตตร ฺจ ฯ  
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ปฏิปตฺติโยชนาเสน  เปกฺขตา (๑) ฯ   ตถาปฏิปนฺเน  ปฏิปตฺติผเลน 
ปสาเทตา ฯ โส หิ ภควาติ เอตฺถ หิกาโร  อนนฺตร วุตฺตสฺส 
อตฺถสฺส การโณปเทเส (๒) นิปาโต ฯ  อนุปฺปนฺนสฺส  มคฺคสฺส  
อุปฺปาเทตาติ  สกสนฺตาเน  อนุปฺปนฺนปุพฺพสฺส ฉอสาธารณาณ- 
เหตุภูตสฺส  อริยมคฺคสฺส  โพธิมูเล  โลกหิตตฺถ  สกสนฺตาเน   
อุปฺปาเทตา ฯ  อส ฺชาตสฺส  มคฺคสฺส  ส ฺชเนตาติ  เวเนยฺยสนฺตาเน  
อส ฺชาตปุพฺพสฺส สาวกปารมีาณเหตุภูตสฺส  อคฺคมคฺคสฺส  (๓) 
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนโต  ปภูติ  ยาวชฺชกาลา เวเนยฺยสนฺตาเน 
ส ฺชเนตา ฯ  สาวกเวเนยฺยานมฺป  หิ  สนฺตาเน  ภควตา  (๔)   
วุตฺตวจเนเนว  อริยมคฺคส ฺชนนโต  (๕) ภควา  ส ฺชเนตา  นาม 
โหติ ฯ  อนกขฺาตสฺส  มคฺคสฺส  อกฺขาตาติ  อฏธมฺมสมนฺนาคตาน  
พุทฺธภาวาย  กตาภินีหาราน โพธิสตฺตาน พุทฺธภาวาย  พฺยากรณ  
ทตฺวา อนกฺขาตปุพฺพสฺส ปารมิตามคฺคสฺส พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ  
พฺยากรณมตฺเตเนว  วา  (๖)  โพธิมูเล  อุปฺปชฺชิตพฺพสฺส  อริยมคฺคสฺส 
อกฺขาตา ฯ อย  นโย  ปจฺเจกโพธิสตฺตพฺยากรเณป  ลพฺภติเยว ฯ  
มคฺค ฺ ูติ  ปจฺจเวกฺขณาวเสน (๗) อตฺตโน  อุปฺปาทิตอริยมคฺคสฺส (๘) 
าตา ฯ  มคฺควิทูติ เวเนยฺยสนฺตาเน ชเนตพฺพสฺส อริยมคฺคสฺส   
# ๑. ม. เปกฺเขตา ฯ  ๒. ม. การโณปเทเสน ฯ  ๓. ม. อริยมคฺคสฺส ฯ 
# ๔. ม. ภควโต ฯ  ๕. ม. อริยมคิคส ฺชนนโต ฯ  ๖. ม. วาสทฺโท 
นตฺถิ ฯ  ๗. ม. ปจฺจเวกฺขณาวเสน ฯ  ๘. ม. อุปฺปาทิตสิส อริยมคิคสฺส ฯ  
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กุสโล ฯ  มคฺคโกวิโทติ  โพธิสตฺตาน  อกฺขาตพฺพมคฺเค  วิจกฺขโณ ฯ   
อถ วา  อภิสมฺโพธิปฏิปตฺติ มคฺค ฺ ู ปจฺเจกโพธิปฏิปตฺติ มคฺควิทู  
สาวกโพธิปฏิปตฺติ มคฺคโกวิโท ฯ อถวา  ฯ 
                เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ   
                ตรสิฺสเร (๑) เจว  ตรนฺติ โอฆนฺติ  
วจนโต  ยถาโยค  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนพุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน   
มคฺควเสน  จ  สุ ฺตานิมิตฺตปฺปณิหิตมคฺควเสน จ อุคฺฆติต ฺ ู- 
วิปจิต ฺ ูเนยฺยปุคฺคลาน มคฺควเสน จ  ยถากฺกเมเนตฺถ  โยชน 
กโรนฺติ ฯ มคฺคานุคา จ ปนาติ (๒) ภควตา คตมคฺคานุคามิโน   
หุตฺวา ฯ  เอตฺถ  จสทฺโท  เหตุอตฺเถ  นิปาโต  เอเตน  (๓)  
ภควตา (๔) มคฺคุปฺปาทนาทิคุณาธิคมาย  เหตุ  วุตฺโต  โหติ ฯ 
ปนสทฺโท  กตตฺเถ  นิปาโต  เตน  ภควตา  กตมคฺคกรณ  วุตฺต  
โหติ ฯ  ปจฺฉา  สมนฺนาคตาติ  ปม  คตสฺส  ภควโต  ปจฺฉา   
สีลาทิคุเณน  สมนฺนาคตา ฯ  
        อิติ  เถโร  อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติอาทีหิ  
ยสฺมา  สพฺเพป  ภควโต  สีลาทโย  คุณา  อรหตฺตมคฺคเมว  นิสฺสาย 
อาคตา ตสฺมา  อรหตฺตมคฺคเมว นิสฺสาย คุณ กเถสิ ฯ   
        ชาน  ชานาตีติ  ชานิตพฺพ  ชานาติ  สพฺพ ฺ ุตาย  
# ๑.        ม. ตริสิสนิติ เย จ ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ  ๒. ม. ปนสิสาติ ภควโต ฯ 
# ๓. ม. เอเตน จ ฯ  ๔. ม. ภควโต ฯ  
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ย กิ ฺจิ ป ฺาย ชานิตพฺพ (๑)  สพฺพ ฺจ (๒) เนยฺยปถภูต ป ฺาย  
ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ ปสฺส ปสฺสตีติ ปสฺสิตพฺพ  ปสฺสติ  สพฺพ- 
ทสฺสาวิตาย  ตเยว เนยฺยปถ จกฺขุนา ทิฏ วิย กโรนฺโต ป ฺาจกฺขุนา  
ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  วา  เอกจฺโจ  วีปรีต  คณฺหนฺโต  ชานนฺโตป  
น  ชานาติ  ปสฺสนฺโตป  น  ปสฺสติ  น  เอว  ภควา ฯ  ภควา  ปน  
ยถาสภาว  คณฺหนฺโต  ชานนฺโต  ชานาติเยว ปสสนฺโต ปสฺสติเยว ฯ 
สฺวาย ทสฺสนปริณายกฏเน (๓)  จกฺขุภูโต ฯ  วิทิตการิอฏเน  (๔) 
าณภูโต ฯ  อวิปรีตสภาวฏเน  วา  ปริยตฺติธมฺเม (๕) ปวตฺตนโต   
หทเยน  จินฺเตตฺวา  วาจาย นิจฺฉาริตธมฺมมโยติ วา ธมฺมภูโต ฯ 
เสฏฏเน  พฺรหฺมภูโต ฯ  อถ  วา  จกฺขุ  วิย  ภูโตติ  จกฺขุภูโต ฯ  
าณ  วิย ภูโตติ าณภูโต ฯ ธมฺโม (๖) วิย ภูโตติ ธมฺมภูโต ฯ  
พฺรหฺมา วิย ภูโตติ พฺรหฺมภูโต ฯ สฺวาย (๗) ธมฺมสสฺ วจนโต 
วตฺตนโต  วา  วตฺตา ฯ  นานปฺปกาเรหิ  วจนโต  วตฺตนโต  วา  ปวตฺตา ฯ   
อตฺถ  นีหริตฺวา  ทสฺสนโต  อตฺถสฺส  นินฺเนตา ฯ  อมตาธิคมาย  
ปฏิปตฺติเทสนโต อมตปฺปกาสกาย (๘) วา  ธมฺมเทสนาย  อมตสฺส 
อธิคมาปนโต  อมตสฺส  ทาตา ฯ  โลกุตฺตรธมฺมสฺส  อุปฺปาทิตตฺตา  
เวเนยฺยานุรูเปน  ยถาสุข โลกุตฺตรธมฺมสฺส ทาเนน จ ธมฺเมสุ  
# ๑. ม. ชานิตพฺพ นาม อตฺถิ ต สพฺพ ป ฺจเนยฺยปถภูต ฯ  ๒. ม. ปูเรส ฺจ ฯ  
# ๓. ม. นยนปริณายกฏเน ฯ  ๔. สี. ม. วิทิติตาทิอตฺเถน ฯ 
# ๕. ม. ปริยตฺติธมฺมปวตฺตนโต ฯ  ๖. ม. อวิปริตธมฺโม วิย ฯ  ๗. ม. ยฺวาย ฯ 
# ๘. ม. อมตปฺปกาสนาย วา ฯ  
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อิสฺสโรติ ธมมฺสฺสามิ ฯ ตถาคตปท เหฏา วุตฺตตฺถ ฯ   
        อิทานิ  ชาน  ชานาตีติอาทีหิ วุตฺตคุณ สพฺพ ฺ ุตาย 
วิเสเสตฺวา ทสฺเสตุกาโม สพฺพ ฺ ุต  สาเธนฺโต  นตฺถีติอาทิมาห ฯ   
เอว  ภูตสฺส  หิ  ตสฺส  ภควโต ปารมิตาปุ ฺผลปฺปภาว- 
นิปฺผนฺเนน  อรหตฺตมคฺคาเณน  สพฺพธมฺเมสุ  สวาสนสฺส  สมฺโมหสฺส  
วิคตตฺตา  (๑)  อสมฺโมหโต  สพฺพธมฺมาน  าตตฺตา  อ ฺาต  นาม  
นตฺถิ ฯ  ตเถว  จ  สพฺพธมฺมาน  จกฺขุนา  วิย  าณจกฺขุนา  
ทิฏตฺตา  อทิฏ  นาม นตฺถิ ฯ  าเณน  ปตฺตตฺตา  อวิทิต   
นาม  นตฺถิ ฯ  อสมฺโมหสจฺฉิกิริยาย สจฺฉิกตตฺตา อสจฺฉิกต  
นาม นตฺถิ ฯ อสมฺโมหป ฺาย ผุฏตฺตา ป ฺาย อผุสิต (๒) 
นาม นตฺถิ ฯ          ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  ปจฺจุปฺปนฺน  กาล  วา  ธมฺม  วา ฯ 
อุปาทายาติ  อาทาย อนฺโตกตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อุปาทายวจเนเนว   
กาลวินิมุตฺต  นิพฺพานมฺป คหิตเมว โหติ ฯ (๓) อตีตาติอาทิวจนานิ  จ 
นตฺถีติอาทิวจเนน  วา  ฆฏิยนฺติ  สพฺเพ  ธมฺมาติอาทิวจเนน  วา ฯ 
สพฺเพ  ธมฺมาติ  สพฺพสงฺขตาสงฺขตธมฺมปริยาทาน (๓) ฯ  สพฺพ- 
ากาเรนาติ  สพฺพธมฺเมสุ  เอเกกสฺเสว ธมฺมสฺส อนิจฺจาการาทิ 
สพฺพาการปริยาทาน ฯ าณมุเขติ  าณาภิมุเข ฯ  
อาปาถ  อาคจฺฉนฺตีติ โอสรณ อุเปนฺติ ฯ ชานิตพฺพนฺติ ปท  
# ๑. ม. วิหตตฺตา ฯ  ๒. ม. อผสฺสิต ฯ  ๓. ม. อตีตาทิวจนานิ จ 
นตฺถีติอาทิวจเนเนว ฆฏิยนฺติ สพฺเพติอาทิวจเนน วา สพฺเพ ธมฺมาติ 
สพฺพสงฺขตาสงฺขตธมฺมปริยาทาน ฯ  
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เนยฺยนฺติ ปทสฺส อตฺถวิวรณตฺถ วุตฺต ฯ  อตฺตตฺโถ  วาติอาทีสุ   
วาสทฺโท  สมุจฺจยตฺโถ ฯ  อตฺตตฺโถติ  อตฺตโน  อตฺโถ ฯ  
ปรตฺโถติ  ปเรส  ติณฺณ  โลกาน  อตฺโถ ฯ  อุภยตฺโถติ  อตฺตโน  
จ  ปเรส ฺจาติ สกึเยว  อุภินฺน  อตฺโถ ฯ ทิฏธมฺมิโกติ  
ทิฏธมฺเม นิยุตฺโต ทิฏธมฺมปฺปโยชโน [๑]  อตฺโถ ฯ สมฺปราเย  
นิยุตฺโต สมฺปรายปฺปโยชโน วา สมฺปรายิโม ฯ   อุตฺตาโน ติอาทีสุ  
โวหารวเสน  วตฺตพฺโพ  สขุปฺปติฏตฺตา  อุตฺตาโน ฯ  โวหาร  
อติกฺกมิตฺวา วตฺตพฺโพ สุ ฺตาปฏิสยุตฺโต  ทุกฺขปปฺติฏตฺตา 
คมฺภีโร ฯ โลกุตฺตโร อจฺจนฺตติโรกฺขตฺตา (๒) คูโฬฺห ฯ  
อนิจฺจตาทิโมหฆนาทีหิ  (๓)  ปฏิจฺฉนฺนตฺตา  ปฏิจฺฉนฺโน ฯ   
อปฺปจุรโวหาเรน วตฺตพฺโพ  ยถาวุตฺต  (๔)  อคฺคเหตฺวา  อธิปฺปายสฺส 
เนตพฺพโต เนยฺโย ฯ ปจุรโวหาเรน  วตฺตพฺโพ  วจนมตฺเตเนว   
อธิปฺปายสฺสนีตตฺตา นีโต ฯ สุปริสุทฺธสีลสมาธิวิปสฺสนตฺโถ  
ตทงฺควิกฺขมฺภนวเสน  วชชฺวิรหิตตฺตา  อนวชฺโช ฯ  กิเลส- 
สมุจฺเฉทนโต  อริยมคฺคตฺโถ นิกกฺิเลโส ฯ  กิเลสปฏิปสฺสทฺธตฺตา  
อริยผลตฺโถ  โวทาโน ฯ  สงฺขตาสงฺขเตสุ  อคฺคธมฺมตฺตา  นิพฺพาน  
ปรมตฺโถ ฯ ปริวตฺตตีติ พุทฺธาณสฺส วิสยภาวโต  
อพหิภูตตฺตา อนฺโตพุทฺธาเณ พฺยาปตฺวา  วา สมนฺตา วา 
อลงฺกริตฺวา (๕) วา วิเสเสน วา วตฺตติ ฯ          สพฺพ  กายกมฺมนฺติอาทีหิ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ส.ี อจฺจนฺตติโมกฺขตฺตา ฯ 
# ๓. ม. อนิจฺจตาทิโก ฆนาทีนิ ฯ  ๔. ม. ยถารุต ฯ  ๕. สี. อลงฺกตฺวา ฯ  
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ภควโต  าณวิสยต  (๑)  ทสฺเสติ ฯ าณานุปริวตฺตีติ าณ  
อนุปริวตฺติ  าณวิรหิต  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อปฺปฏิหตนฺติ   
นิราวรณตฺต ทสฺเสติ ฯ   
        ปุน  สพฺพ ฺ ุต  อุปมาย  สาเธตุกาโม  ยาวตกนฺติ 
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ชานิตพฺพนฺติ  เนยฺย (๓) ฯ  เนยฺยปริยนฺโต  เนยฺยา- 
วสานมสฺส  อตฺถีติ เนยฺยปริยนฺติก ฯ อสพฺพ ฺ ูน  ปน  
เนยฺยาวสานเมว  นตฺถ ิฯ  าณปริยนฺติเกป  เอเสว นโย ฯ  
ปุริมยมเก  วุตฺตตฺถเมว  อิมินา  ยมเกน วิเสเสตฺวา ทสฺเสติ  
ตติยยมเกน ปฏิเสธวเสน นิยเมตฺวา  ทสฺเสติ ฯ  เอตฺถ  จ  เนยฺย  
าณสฺส  ปถตฺตา เนยฺยปโถ ฯ อ ฺม ฺปริยนฺตฏายิโนติ  
เนยฺย ฺจ าณ ฺจ [๒] พฺยาเปตฺวา (๓) านโต อ ฺม ฺสฺส 
ปริยนฺเต านสีลา ฯ  อาวชฺชนปฏิพทฺธาติ  มโนทฺวาราวชฺชนายตฺตา  
อาวชฺชนานนฺตรเมว  (๔)  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  อากงฺขปฏิพทฺธาติ  
รุจิอายตฺตา  อาวชฺชนานนฺตร  ชวนาเณน  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  
อิตรานิ  เทฺว  ปทานิ  อิเมส  ทฺวินฺน ปทาน ยถากฺกเมน อตฺถปฺ- 
ปกาสนตฺถ วุตฺตานิ ฯ  อาสย  ชานาตีติ  เอตฺถ  อาสยนฺติ  นิสฺสยนฺติ  
เอตฺถาติ  อาสโย มิจฺฉาทิฏ ิยา  สมฺมาทิฏ ิยา  กามาทีหิ 
เนกฺขมฺมาทีหิ  วา  ปริภาวิตสฺส สนฺตานสฺเสต อธิวจน ฯ 
# ๑. ม. าณเมยต าณปสฺสต ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร อ ฺม ฺนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. เชเปตฺวา ฯ  ๔. ม. อาวชฺชิตานนฺตรเมว ฯ  
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สตฺตสนฺตาน อนุเสนฺติ อนุปริวตฺเตนฺตีติ อนุสยา ถามคตาน  
กามราคาทีน เอต อธิวจน ฯ อนุสย ชานาตีติ อนุสยกถา  
เหฏา วุตฺตาเยว ฯ  จริตนฺติ ปุพฺเพ กต กุสลากุสลกมฺม ฯ 
อธิมุตฺตินฺติ กุสเล วา อกสุเล วา จิตฺตโวสฺสคฺโค ฯ  อปฺปรชกฺเขติ   
ป ฺามเย อกฺขิมฺหิ อปฺป ราคาทิรช (๑) เอเตสนฺติ อปฺปรชกฺขา ฯ  
อปฺป  ราคาทิรช  เอเตสนฺติ  วา  อปฺปรชกฺขา (๒) ฯ มหารชกฺเขติ   
าณมเย  อกขิฺมฺหิ  มหนฺต  ราคาทิรช  เอเตสนฺติ มหารชกฺขา ฯ 
มหนฺต ราคาทิรช  เอเตสนฺติ วา มหารชกฺขา (๓) ฯ   ติกฺขินฺทฺริเย  
มุทินฺทฺริเยติ ติกฺขานิ  สทฺธาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  เอเตสนฺติ  ติกฺขินฺทฺริยา  
มุทูนิ สทฺธาทีนิ อินฺทฺริยานิ  เอเตสนฺติ  มุทินฺทฺริยา ฯ  สฺวากาเร   
ทฺวากาเรติ  สุนฺทรา สทฺธาทโย อาการา  โกฏาสา  เอเตสนฺติ  
สฺวาการา ฯ  กุจฺฉิตา ครหิตา อสฺสทฺธาทโย อาการา  โกฏาสา  
เอเตสนฺติ  ทฺวาการา ฯ  สุวิ ฺาปเย  ทุพฺพิ ฺาปเยติ  เย   
กถิต  การณ สลฺลกฺเขนฺติ  สุเขน  สกฺกา  โหนฺติ  วิ ฺาเปตุ  เต  
สุวิ ฺาปยา ฯ  ตพฺพิปรีตา ทุพฺพิ ฺาปยา ฯ  ภพฺพาภพฺเพติ  
ภพฺเพ  จ  อภพฺเพ  จ ฯ  อริยาย  ชาติยา  ภวนฺติ  ชายนฺตีติ   
ภพฺพา ฯ  วตฺตมานสมีเป  วตฺตมานวจน ฯ  ภวิสฺสนฺติ   
ชายิสฺสนฺติ  วาติ  ภพฺพา  ภาชนภูตาติ อตฺโถ ฯ  เย   
# ๑. ม. ราคาทิรโช ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อปฺปรชกขฺา เต 
อปฺปรชกฺเข ฯ  ๓. ม. มหารชกฺขา เต มหารชกฺเข ฯ  
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อริยมคฺคปฏิเวธสฺส  อนุจฺฉวิกา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนา  เต  ภพฺพา ฯ  
วุตฺตปฏิปกฺขา อภพฺพา ฯ  สตฺเต  ปชานาตีติ  รูปาทิอารมฺมเณ (๑) 
ลคฺเค  ลคฺคิเต  สตฺเต  ปชานาติ ฯ 
        สเทวโก  โลโกติ  สห  เทเวหิ  สเทวโม ฯ   สห  มาเรน   
สมารโม ฯ   สห พฺรหฺมุนา สพฺรหฺมโม ฯ   สห  สมณพฺราหฺมเณหิ   
สสฺสมณพฺราหฺมณี ฯ  ปชาตตฺตา  ปชา ฯ  สห  เทวมนุสฺเสหิ   
สเทวมนุสฺสา ฯ  ปชาติ  สตฺตโลกสฺส  ปรยิายวจนเมต ฯ   
ตตฺถ  สเทวกวจเนน  ป ฺจกามาวจรเทวคฺคหณ  สมารกวจเนน  
ฉฏกามาวจรเทวคฺคหณ ฯ  สพฺรหฺมกวจเนน  พฺรหฺมกายิกาทิ- 
พฺรหฺมคฺคหณ ฯ  สสฺสมณพฺราหฺมณีวจเนน  สาสนสฺส  ปจฺจตฺถิก- 
ปจฺจามิตฺตสมณพฺราหฺมณคฺคหณ สมิตปาปพาหิตปาปสมณ 
พฺราหฺมณคฺคหณ ฺจ ฯ  ปชาวจเนน  สตฺตโลกคฺคหณ ฯ  
สเทวมนุสฺสวจเนน  สมฺมุติเทวอวเสสมนุสฺสคฺคหณ ฯ  เอวเมตฺถ  
ตีหิ ปเทหิ โอกาสโลโม ฯ   ทฺวีหิ ปชาวเสน สตฺตโลโก คหิโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อปโร  นโย  สเทวกคฺคหเณน  อรูปาวจรโลโก  คหโิต 
สมารกคฺคหเณน  ฉกามาวจรเทวโลโก (๒) ฯ สพฺรหฺมกคฺคหเณน  
รูปาวจรพฺรหฺมโลโก  ฯ  สสฺสมณพฺราหฺมณาทิคฺคหเณน   
จตุปริสวเสน  สมฺมติเทเวหิ  วา  สห  มนุสฺสโลโก  อวเสส- 
สตฺตโลโก  (๓)  วา ฯ  
# ๑. ม. รูปาทิเก อารมฺมเณ ฯ  ๒. ม. ฉกามาจวรโลโก ฯ 
# ๓. ม. อวเสสสพฺพสตฺตโลโก วา ฯ  
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        อปเจตฺถ สเทวกวจเนน อุกฺกฏปริจฺเฉโท (๑) สพฺพสฺสาป   
โลกสฺส  อนโฺตพุทฺธาเณ  ปริวตฺตนภาว  สาเธติ ฯ ตโต เยส  
สิยา มาโร มหานุภาโว  ฉกามาวจริสฺสโร  วสวตฺติ  กึ  โสป  อนฺโต- 
พุทฺธาเณ  ปริวตฺตตีติ ฯ  เตส วิมตึ วิธเมนฺโต  สมารโกติ  อาห ฯ   
เยส  ปน  สิยา พฺรหฺมา มหานุภาโว เอกงฺคุลิยา  เอกสฺมึ  จกฺก- 
วาฬสหสฺเส  อาโลก  ผรติ ฯ  ทฺวีหิ  ฯเปฯ  ทสหิ  องฺคุลีหิ  ทสสุ  
จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  อาโลก  ผรติ  อนตฺุตร ฺจ  ฌานสมาปตฺติสุข  
ปฏิสเวเทติ  กึ โสป  อนฺโตพุทฺธาเณ  ปริวตฺตตีติ เตส  วิมตึ  วิธเมนฺโต  
สพฺรหฺมโกติ อาห ฯ ตโต  เยส  สิยา  ปถุุสมณพฺราหฺมณา   
สาสนปจฺจตฺถิกา  ก ึ เตป  อนฺโตพุทฺธาเณ ปริวตฺตนฺตีติ ฯ เตส  
วิมตึ วิธเมนฺโต สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชาติ อาห ฯ  เอว  อุกฺกฏาน   
อนฺโตพุทฺธาเณ  ปริวตฺตนภาว  ปกาเสตฺวา อถ สมฺมุติเทเว จ (๒) 
อวเสสมนุสฺเส  จ  อุปาทาย  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน  เสสสตฺตโลกสฺส   
อนฺโตพุทฺธาเณ  ปริวตฺตนภาว  ปกาเสนฺโต  สเทวมนุสฺสาติ   
อาห ฯ  อยเมตฺถ  อนุสนฺธกิฺกโม ฯ โปราณา  ปนาหุ  สเทวโกติ   
เทวตาหิ  สทฺธึ  อวเสสโลโม ฯ   สมารโกติ  มาเรน  สทฺธึ  อวเสสโลโก ฯ  
สพฺรหฺมโกติ พฺรหฺเมหิ สทฺธึ อวเสสโลโม ฯ   เอว สพฺเพป ติภวูปเค  
สตฺเต  ตีหากาเรหิ  ตีสุ  ปเทสุ  ปกฺขิปตฺวา  ปุน  ทฺวีหากาเรหิ  ปริยาทาตุ  
สสฺสมณพฺราหฺมณี  ปชา สเทวมนุสฺสาติ วุตฺต  (๓)  เอว ป ฺจหิ  
# ๑. ม. อุกกฺฏปริจฺเฉทโต ฯ  ๒. ม.จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. อิธ อิติสทฺโท  
อิจฺตพฺโพ ฯ  
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ปเทหิ เตน เตน อากาเรน เตธาตุกเมว ปริยาทินฺน โหตีติ ฯ   
        อนฺตมโสติ  อุปริมนฺเตน ฯ  ติมิติมงฺิคลนฺติ  เอตฺถ  ติมิ   
นาม  เอกา มจฺฉชาติ ติมึ  คิลิตุ  สมตฺถา  ตโต มหนฺตสรีรา  
ติมิงฺคลา นาม เอกา มจฺฉชาติ ติมิงฺคลมฺป คิลิตุ  สมตฺถา  
ป ฺจโยชนสติกสรีรา  ติมติิมิงฺคลา  นาม  เอกา  มจฺฉชาติ ฯ  
อิธ ชาติคฺคหเณน  เอกวจน  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ครุฬ  เวนเตยฺยนฺติ  
เอตฺถ  ครุโฬติ ชาติวเสน  นาม ฯ  เวนเตยฺโยติ  โคตฺตวเสน ฯ   
ปเทเสติ  เอกเทเส ฯ  
        สาริปุตฺตสมาติ  สพฺพพุทฺธาน  ธมฺมเสนาปติตฺเถเร  คเหตฺวา 
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เสสสาวกา  หิ ป ฺาย  ธมฺมเสนาปติตฺ- 
เถเรน  สมา  นาม  นตฺถิ ฯ  ยถาห  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม   
สาวกาน ภิกฺขูน มหาป ฺาน ยทิท สาริปุตฺโตติ ฯ อฏ- 
กถาย ฺจ วุตฺต   
                โลกนาถ เปตฺวาน                  เย จ ฺเ สนฺติ ปาณิโน   
                ป ฺาย สาริปุตฺตสฺส                  กล นาคฺฆนฺติ โสฬสินฺติ ฯ   
        ผริตฺวาติ  พุทฺธาณ  สพฺพเทวมนุสฺสานมฺป  ป ฺ  
ปาปุณิตฺวา  านโต  เตส ป ฺ  ผริตฺวา  พฺยาปตฺวา  ติฏติ ฯ 
อภิภวิตฺวาติ  สพฺพเทวมนุสฺสานมฺป  ป ฺ อติกฺกมิตฺวา เตส  
วิสยภูตมฺป (๑) สพฺพเนยฺย อภิภวิตฺวา ติฏตีติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. อวิสยภูตมฺป ฯ  
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ปฏิสมฺภิทาย  ปน อติฆสิตฺวาติ ปาโ ฆสิตฺวา ตุริตฺวาติ (๑) 
อตฺโถ ฯ เยป เตติอาทีหิ เอว ผริตฺวา อภิภวิตฺวา านสฺส  
ปจฺจกฺขการณ ทสฺเสติ ฯ  
        ตตฺถ ปณฺฑิตาติ ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคตา ฯ  นิปุณาติ  
สณฺหา  สุขุมพุทฺธิโน  สุขุเม  อตฺถนฺตเร ปฏิวิชฺฌนสมตฺถา ฯ 
กตปรปฺปวาทาติ  าตปรปฺปวาทา  (๒)  เจว  ปเรหิ  สทฺธึ  กตวาทปริจยา  
จ ฯ  วาลเวธิรูปาติ  วาลเวธิธนุคฺคหสทิสา ฯ  โว  ภินฺทนฺตา  (๓)  
ม ฺเ  จรนฺติ  ป ฺาคเตน  ทิฏ ิคตานีติ  วาลสุขุมานิป ปเรส  
ทิฏ ิคมนานิ อตฺตโน ป ฺาคมเนน  ภินฺทนฺตา  วิย จรนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ อถ วา คูถคต มุตฺตคตนฺติอาทีสุ วิย  ป ฺาเอว   
ป ฺาคต ฯ  ทิฏ ิโย  เอว  ทฏิ ิคตานิ ฯ  ปเ ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  
อภิสงฺขริตฺวาติ  ทฺวิปทมฺป  ติปทมฺป  จตุปทมฺป  ปุจฺฉ รจยิตฺวา  
เตส ป ฺหาน อติพหุกตฺตา  สพฺพสงฺคหตฺถ  ทฺวิกฺขตฺตุ  วุตฺต ฯ  
คูฬฺหานิ  จ  ปฏิจฺฉนฺนานิ  จ อตฺถชาตานิ  วาติ  ปาเสโส ฯ  
        เตส  ตถา  วินย  ทิสวฺา  อตฺตนา  อภิสงฺขตป ฺห  (๔) ปุจฺฉนฺตูติ   
เอว  ภควตา  อธิปฺเปตตฺตา ป ฺห ปุจฺฉนฺติ ฯ อ ฺเส ปน 
ปุจฺฉาย โอกาสเมว อทตฺวา ภควา อุปสงฺกมนฺตาน ธมฺม เทเสติ ฯ 
ยถาห  เต ป ฺห อภิสงฺขโรนฺติ อิม มย ป ฺห สมณ โคตม  
# ๑. ม. ตุทิตฺวาติ ฯ  ๒. ม. วิ ฺาตปรปฺปวาทา เจว ฯ  ๓. ม. โว ภินฺทนตา 
ม ฺเ จรนฺติ ป ฺาคเตน ทฏิ ิคตานีติ วาลเวธี วิย วาล สุขุมานิป ปเรส ฯ 
# ๔. ม. อภิสงฺขต ป ฺห ปุจฺฉนฺตีติ ฯ  
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อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิสฺสาม สเจ โน สมโณ โคตโม เอว ปุฏโ เอว  
พฺยากริสฺสติ          เอวมสฺส มย วาท อาโรเปสฺสาม เอว เจป โน  
ปุฏโ เอว พฺยากริสฺสติ  เอวปสฺส มย วาท อาโรเปสฺสามาติ [๑] 
เต เยน สมโณ  โคตโม เตนุปสงฺกมนฺติ ฯ เต สมโณ โคตโม ธมฺมิยา 
กถาย สนฺทสเฺสติ          สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ ฯ เต สมเณน  
โคตเมน ธมฺมิยา กถาย  สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา  
สมฺปหสิตา น เจว สมณ โคตม ป ฺห ปุจฺฉนฺติ กุตสฺส (๒) วาท  
อาโรเปสฺสนฺติ อ ฺทตฺถุ สมณสฺเสว โคตมสฺส สาวกา  
สมฺปชฺชนฺตีติ ฯ  กสฺมา  ปเ ฺห  น  ปุจฺฉนฺตีติ  เจ  ภควา  กิร 
ปริสมชฺเฌ  ธมฺม  เทเสนฺโต  ปริสาย  อชฺฌาสย  โอโลเกติ  ฯ  ตโต  
ปสฺสติ  อิเม  ปณฺฑิตา  คูฬฺห  รหสฺส ป ฺห โอวฏฏกิสาร  กตฺวา  
อาคตาติ ฯ  โส  เตหิ  อปฏุโเยว  ป ฺหปุจฺฉาย  เอตฺตกา  โทสา  
วิสฺสชฺชเน  เอตฺตกา  อตฺเถ ปเท อกฺขเร เอตฺตกาติ อิม ป ฺห 
ปุจฺฉนฺโต เอว  ปุจฺเฉยฺย  วิสฺสชฺเชนฺโต  เอว วิสฺสชฺเชยฺยาติ อิติ  
โอวฏฏิกสาร กตฺวา อานีเต  ปเ ฺห  ธมฺมกถาย อนฺตเร ปกฺขิปตฺวาป  
ทสฺเสติ (๓) ฯ เต ปณฺฑิตา เสยฺโย (๔) วต โน  ย  (๕)  มย  อิเม ปเ ฺห 
น ปุจฺฉิมฺหา ฯ สเจป มย ปุจฺเฉยฺยาม อปฺปติฏ ิเต โน กตฺวา สมโณ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สุณนฺติ สมโณ ขล ุโภ โคตโม อมุก นาม คาม วา 
นิคม วา โอสโฏตีติ ทิสสฺติ ฯ  ๒. ม. กุโตสฺส ฯ  ๓. ส.ี วิทฺธเสติ ฯ 
# ๔. ม. เสยฺยา ฯ  ๕. ม. เย ฯ  
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โคตโม ขิเปยฺยาติ อตฺตมนา ภวนฺติ ฯ  อปจ  พุทฺธา  นาม  ธมฺม   
เทเสนฺตา  ปริส  เมตฺตาย  ผรนฺติ เมตฺตาผรเณน  ทสพเลสุ   
มหาชนสฺส จิตฺต ปสีทติ พุทฺธา นาม รูปคฺคปฺปตฺตา โหนฺติ  
ทสฺสนสมฺปนฺนา มธุรสฺสรา  มุทุชิวฺหา  สุผุสิตทนฺตาวรณา  อมเตน   
หทย  สิ ฺจนฺตา  วิย  ธมฺม กเถนฺติ ฯ  ตตฺร  เนส  เมตฺตาผรเณน   
ปสนฺนจิตฺตาน  เอว  โหติ  เอวรูป  อเทฺวชฺฌกถ  อโมฆกถ  นิยฺยานิก- 
กถ  กเถนฺเตน  ภควตา  สทฺธึ  น  สกขิฺสฺสาม ปจฺจนิกคฺคาห  
คณฺหิตุนฺติ อตฺตโน ปสนฺนภาเวเนว ปเ ฺห น ปุจฺฉนฺตีติ ฯ   
        กถิตา  วิสฺสชฺชิตา  จาติ  (๑)  เอว  ตุเมฺห  ปุจฺฉถาติ  อปุจฺฉิตป ฺหาน   
อุจฺจารเณน  เต  ป ฺหา  ภควตา  กถิตา  เอว  โหนฺติ ฯ ยถา จ เต  
วิสฺสชฺเชตพฺพา  ตถา  วิสสฺชฺชิตา  เอว  โหนฺติ ฯ  นทิฺทิฏการณาติ  
อิมินา  การเณน อิมินา เหตุนา เอว  โหนฺตีติ  เอว  สเหตุก  กตฺวา  
วิสฺสชฺชเนน  ภควตา  นิทฺทิฏการณา  เอว โหนฺติ  เต  ป ฺหา   
อุปกฺขิตฺตกา  จ  เต  ภควโต  สมฺปชชฺนตีฺติ ขตฺติยปณฺฑิตาทโย  
ภควโต  วิสฺสชฺชเนเนว  (๒) ภควโต สมีเป ขิตฺตกา ปกฺขิตฺตกา (๓) 
สมฺปชฺชนฺติ สาวกา  วา  สมฺปชฺชนฺติ  อุปาสกา วาติ อตฺโถ  
สาวกสมฺปตฺตึ วา ปาปุณนฺติ อุปาสกสมฺปตฺตึ วาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
        อถาติ  อนนฺตรตฺเถ  เตส อุปกฺขิตฺตกสมฺปตฺติสมนนฺตร- 
เมวาติ อตฺโถ ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ าเน ตสฺมึ อธิกาเร วา ฯ 
# ๑. ม. วาติ ฯ  ๒. ม. ป ฺหวิสชฺชเนเนว ฯ  ๓. ม. ปาทกฺขิตฺตกา ฯ  
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อติโรจตีติ อติวิย โชตติ ปกาสติ ฯ  ยทิท  ป ฺายาติ  ยา  อย   
ภควโต ป ฺา ตาย ป ฺาย ภควา จ (๑)  อติโรจตีติ อตฺโถ ฯ   
อิติสทฺโท การณตฺเถ (๒) ฯ  อิมินา การเณนาติ อตฺโถ ฯ เสส  
สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติ ฯ   
                ปสูรสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        อฏม ฯ   
 
                        มาคนฺทิยสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  
        นวเม  มาคนฺทิยสุตฺตนิทฺเทเส  ปมคาถาย  ตาว   
อชปาลนิโคฺรธมูเล  นานารูปานิ  นิมฺมินิตฺวา  อภิกาม  อาคต  มารธีตร  
ทิสฺวาน  ตณฺห อรตึ ราค ฺจ ฉนฺทมตฺตมฺป  เมถุนสฺมึ นาโหสิ  
กิเมวิท อิมิสฺสา ทาริกาย มุตฺตกรีสปุณฺณ รูป ทิสฺวา ภวิสฺสติ  
สพฺพถา ปาทาป น สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉ กุโตเนน สวสิตุนฺติ ฯ   
        มุตฺตปุณฺณนฺติ  อาหารอุตุวเสน  วตฺถิปุฏนฺตร  ปูเรตฺวา  
 ิตมุตฺเตน  ปูริต ฯ กรีสปณฺุณนฺติ  ปกกฺาสยสงฺขาเต  เหฏา 
นาภิปฏ ิกณฺฏกมูลาน  อนฺตเร  อุพฺเพเธน อฏงฺคุลมตฺเต  
อนฺตาวสาเน   ิตวจฺเจน  ปุณฺณ ฯ  เสมฺหปุณฺณนฺติ  อุทรปฏเล  
 ิตเอกปตฺตปฺปมาเณน  เสเมฺหน  ปูรติ ฯ รุหิรปุณฺณนฺติ  
ยกนสฺส เหฏาภาค ปูเรตฺวา หทยวกฺกปปฺผาสาน  (๓) อุปริ โถก  
# ๑. ม. วา ฯ  ๒. ม. การณตฺโถ ฯ  ๓. ส.ี หทยวตฺถุปปฺผาสาน ฯ  
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โถก ปคฺฆรนฺเตน วกฺกหทยยกนปปฺผาเส เตมยมาเนน   ิเตน  
เอกปตฺตสฺส  ปูรณมตฺเตน  สนฺนิจิตโลหิตสงฺขาเตน  จ  เกสโลม- 
นขทนฺตาน  มสวินิมุตฺตฏาน ฺเจว  ถทฺธสุกฺขจมฺม ฺจ  เปตฺวา  
ธมนิชาลานุสาเรน สพฺพ อุปาทินฺนกสรีร ผริตฺวา  ิตสสรณ- 
โลหิตสงฺขาเตน จ ทุวิเธน รุหิเรน ปุณฺณ ฯ  อฏ ิสงฺฆาฏนฺติ   
สกลสรีเร  เหฏา  อฏ ีน  อุปร ิ  ิตานิ  สาธิกานิ  ตีณิ อฏ ิสตานิ  
เตหิ อฏ ีหิ ฆฏิต ฯ นฺหารุสมฺพนฺธนฺติ สกลสรีเร อฏ ีนิ  
อาพนฺธิตฺวา  ิตานิ  นว  นฺหารุสตานิ  เตหิ  นฺหารหูิ สมฺพนฺธ  
อาพนฺธ ฯ รหุิรมสเลปนนฺติ (๑) สสรณโลหิเตน  จ  สาธิกานิ  ตีณิ  
อฏ ิสตานิ อนุลิมฺเปตฺวา  ิเตน นวมสเปสิสเตน จ อนุลิตฺต  
สรีร ฯ จมฺมวินทฺธนฺติ สกลสรีร ปรโิยนทฺธิตฺวา (๔) ปากฏกิโลมกสฺส  
อุปริ ฉวิยา  เหฏา   ิต  จมฺม  เตน จมฺเมน วินทฺธ ปริโยนทฺธ ฯ 
จมฺมาวนทฺธนฺติป ปาฬิ ฯ  ฉวิยา  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  อติสุขุมจฺฉวิยา 
ปฏิจฺฉนฺน  ฉาเทตฺวา   ิต ฯ ฉิทฺทาวฉิทฺทนฺติ  อเนกฉิทฺท ฯ  
อุคฺฆรินฺติ (๒)  อกฺขิมุขาทีหิ  อุคฺฆรนตฺ ฯ ปคฺฆรนฺติ  (๓) อโธภาเคน  
ปคฺฆรนฺต ฯ  กิมิสงฺฆนิเสวิตนฺติ  สูจิมุขาทีหิ นานาปาณกุลสมูเหหิ  
อาเสวิต ฯ  นานากลิมลปริปูรนฺติ  อเนกวิเธหิ  อสุจิโกฏาเสหิ  
ปูริต ฯ   
        ตโต  มาคนฺทิโย  ปพฺพชิตา  นาม  มานุสเก กาเม ปหาย  
# ๑. ม. รุธิรมสาวเลปนนฺติ ฯ  ๒. ม. อุคฺฆรนฺตนฺติ ฯ  ๓. ม. ปคฺฆรนฺตนฺติ ฯ  
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ทิพฺพกามตฺถาย  ปพฺพชนติฺ  อย ฺจ  ทพฺิเพป  กาเม  น  อิจฺฉติ   
อิทมฺป  อิตฺถริตน กา  น ุ อสฺส  ทิฏ ีติ  ปุจฺฉิตุ  ทุติยคาถมาห ฯ   
ตตฺถ  เอตาทิส ฺเจ  รตนนฺติ ทิพฺพิตฺถิรตน  สนฺธาย  ภณติ ฯ 
นารินฺติ อตฺตโน ธีตร สนธฺาย ฯ ทิฏ ิคต สีลพฺพต นชุีวิตนฺติ   
ทิฏ ิ ฺจ  สีล ฺจ  วต ฺจ ชีวิต ฺจ ฯ ภวูปปตฺติ ฺจ วเทสิ  
กีทิสนฺติ อตฺตโน ภวูปปตฺตึ วา ตุว กีทิส วเทสีติ ฯ   
        อิโต  ปรา เทฺว คาถา วิสฺสชฺชนปจฺุฉานเยน ปวตฺตตฺตา 
ปากฏสมฺพนฺธาเยว ฯ  ตาส  (๑)  ปมคาถาย  สงฺเขปตฺโถ  ตสฺส  
มยฺห มาคนฺทิย ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตธมฺเมสุ นิจฺฉินิตฺวา  อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ  เอว  อิท วทามีติ สมุคฺคหิต น  โหติ  นตฺถิ  น  วิชชฺติ 
กึการณา  อห  หิ ปสฺสนโฺต ทิฏ ีสุ อาทีนว ก ฺจิ (๒) ทิฏ ึ  อคฺค- 
เหตฺวา  สจฺจานิ  ปวิจินนฺโต  อชฌฺตฺต  ราคาทีน  สนฺตภาเวน  (๓)  
อชฺฌตฺตสนฺติสงฺขาต นิพฺพานเมว อทฺทสนฺติ ฯ   
        อาทีนวนฺติ  อุปทฺทว ฯ  สทุกฺขนฺติ  กายิกทุกฺเขน  สทุกฺข ฯ  
สวิฆาตนฺติ เจตสิกทุกฺเขน (๔) ฯ สหิต ฯ  สอุปายาสนฺติ  อุปายาสสหิต ฯ  
สปริฬาหนฺติ  สทรถ ฯ  น นิพฺพิทายาติ  น  วฏเฏ  นพฺิพินฺท- 
นตฺถาย ฯ  น  วิราคายาติ  น วฏเฏ วิราคตฺถาย ฯ น นิโรธายาติ  
น  วฏฏสฺส  นิโรธตฺถาย ฯ  น  อุปสมายาติ  น วฏฏสฺส อุปสมนตฺ- 
ถาย ฯ น  อภิ ฺายาติ  น  วฏฏสฺส  (๕)  อภิชานนตฺถาย ฯ  
# ๑. ม. ตาสุ ฯ  ๒. ม. ก ฺจิ ฯ  ๓. ม. สนฺติภาเวน ฯ  ๔. ม. เจตสิกทุกฺเขน 
สหิต ฯ  ๕. ม. วฏฏสฺส ฯ  
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น สมฺโพธายาติ น กิเลสนโิรธาธิคเมน (๑)  วฏฏโต  สมฺพุชฺฌ- 
นตฺถาย ฯ  น  นิพฺพานายาติ  น  อมตนิพฺพานตฺถาย ฯ  เอตฺถ  
ปน  นิพฺพิทายาติ  วิปสฺสนา ฯ  วิราคายาติ  มคฺโค ฯ  นิโรธาย  
อุปสมายาติ  นิพฺพาน ฯ  อภิ ฺาย  สมฺโพธายาติ  มคฺโค ฯ   
นิพฺพานายาติ  นิพฺพานเมว ฯ เอว เอกสฺมึ าเน วิปสฺสนา   
ตีสุ  มคฺโค  ตีสุ  นิพฺพาน  วุตฺตนฺติ  เอว  ววตฺถานกถา 
เวทิตพฺพา ฯ ปริยาเยน ปน สพฺพานิ เปตานิ มคฺคเววจนานิป  
นิพฺพานเววจนานิป โหนฺติเยว ฯ   
        อชฌฺตฺต  ราคสฺส  สนฺตินฺติ  อชฺฌตฺตราคสฺส  สนฺตภาเวน  
นิพฺพุตภาเวน อชฺฌตฺตสนฺติสงฺขาต  นิพฺพาน โอโลเกสิ ฯ (๒) โทสสฺส 
สนฺตินฺติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ ปจินนฺติ  นิทฺเทสสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  
วิจินนฺโตติ  สจฺจานิ  วฑฺเฒนฺโต วิภาเวนฺโต ฯ ปวิจินนฺโตติ  ตาเนว 
ปจฺเจก  วิภาเวนฺโต ฯ  เกจิ  คเวสนฺโตติ  วณฺณยนฺติ ฯ อทฺทสนฺติ   
โอโลเกสึ ฯ  อทกฺขินฺติ  วินิวิชฺฌึ ฯ  อผุสินฺติ  (๓)  ป ฺาย ผุสึ ฯ  
ปฏิวิชฺฌินฺติ าเณน ปจฺจกฺข  อกาสึ ฯ   
        ทุติยคาถาย  สงฺเขปตฺโถ  ยานีมานิ  ทฏิ ิคตานิ  เตหิ  เตหิ  
สตฺเตหิ วินิจฺฉินิตฺวา  คหิตตฺตา  วินิจฺฉยาติ  จ  อตฺตโน  ปจฺจเยหิ   
อภิสงฺขตภาวาทินา นเยน  ปกปฺปตานีติ  จ  วุจฺจนฺติ  เต  เว  มุน ิ  
ทิฏ ิคตธมฺเม  อคฺคเหตฺวา อชฺฌตฺตสนฺตีติ  ยเมตมตฺถ  พฺรูส ิ  
# ๑. ส.ี ม. กิเลสนิทฺทาวิคเมน ฯ  ๒. ม. โอโลเกสึ ฯ  ๓. ม. อผสฺสินฺติ ฯ  
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อาจิกฺข  เม  กถ นุ ธีเรหิ ปเวทิต ต กถ ปกาสิต ธีเรหีติ วทติ ฯ   
อิมิสฺสา  คาถาย  นิทฺเทโส  อุตฺตานตฺโถ  เปตฺวา  ปรมตฺถปท ฯ  
ตตฺถ  ย  ปรมตฺถนฺติ ย อุตฺตม นิพฺพาน ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ยถา  เยน  อุปาเยน  ต  ปท  ธีเรหิ  
ปกาสิต ต อุปาย  สปฏิปกฺข  ทสฺเสนฺโต  น  ทฏิ ิยาติ  
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  น  ทฏิ ิยาติอาทีหิ สมาปตฺติาณา (๒) พาหิรสีลพฺพตานิ   
ปฏิกฺขิปติ ฯ  สุทฺธิมาหาติ  เอตฺถ  วุตฺต อาหสทฺท  สพฺพตฺถ  
นกาเรน  สทธฺึ  โยเชตฺวา  ปุริมปทตฺตย  เนตฺวา  ทิฏ ิยา สุทฺธึ   
นาห  น  กเถสีติ (๓) เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ยถา เจตฺถ เอว  
อุตฺตรปเทสุป ฯ ตตฺถ  จ  อทิฏ ิยา  นาหาติ ทสวตฺถุก สมฺมาทิฏ ึ  
วินา น กเถมิ (๔) ฯ ตถา อสฺสุติยาติ น  (๕)  จ สวน  วินา (๕) ฯ  
อาณาติ  กมฺมสฺสกตสจฺจานุโลมิกาณ  วินา ฯ  อสีลตาติ   
ปาติโมกฺขสวร  วินา ฯ  อพฺพตาติ  ธุตงฺควต วินา ฯ โนป 
เตนาติ เอเตสุ (๖) เอเกเกน ทิฏ ิอาทิมตฺตเกนาป  น  กเถมีติ (๗) 
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอเต  จ  นิสฺสชฺช อนุคฺคหายาติ  เอเต  จ   
ปุริมทิฏ ิอาทิเภเท  กณฺหปกฺขิเก  ธมฺเม  สมุคฺฆาตกรเณน  
นิสฺสชฺช  ปจฺฉิเม  ทิฏ ิอาทิเภเท  (๘)  สุกฺกปกฺขิเกป  อสมุคฺฆาตา- 
# ๑. ม. อาจิกฺข เมฯ  ๒. ม. ทิฏ ิสุติอฏสมาปตฺติาณพาหิรสีลพฺพตานิ ฯ 
# ๓. ม. น กเถมีติ ฯ  ๔. น. กเถสีติ ยตฺุตตร ฯ  ๕. ม. นวงฺค สวน วินา ฯ 
# ๖. ม. เตสุ เกกเมเกน ฯ  ๗. น กเถสีติ ยุตฺตตร ฯ  ๘. ม. อทฏิ ิอาทิเภเท ฯ  
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ปชฺชเนน  (๑) อนุคฺคหาย ฯ  สนฺโต  อนิสฺสาย ภว น ชปฺเปติ อิมาย  
ปฏิปตฺติยา ราคาทิวูปสเมน สนฺโต จกขฺฺวาทีสุ  ก ฺจิ  ธมฺม   
อนิสฺสาย  เอกมฺป  ภว  น  ชปฺเป  อปเหตุ อปตฺเถตุ สมตฺโถป สิยาฯ 
อยมสฺส อชฌฺตฺตสนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        สวนมฺป  อิจฺฉิตพฺพนฺติ  สุตฺตาทิวเสน  สุณนมฺป  อากงฺขิตพฺพ ฯ 
สมฺภารา อิเม ธมฺมาติ  สมมฺาทิฏ ิอาทิกา  อิเม  ธมมฺา  อุปการฏเน  
สมฺภารา  โหนฺติ ฯ กณฺหปกฺขิกานนฺติ  อกุสลปกฺเข  คตาน (๒) ฯ 
สมุคฺฆาตโต ปหาน อิจฺฉิตพฺพนฺติ สมฺมา หนนโต  สมุจฺเฉทโต  
ปหาน  อากงฺขิตพฺพ ฯ  เตธาตุเกสุ  กุสเลสุ  ธมฺเมสูติ กามรูปา- 
รูปสงฺขาเตสุ เตภูมเกสุ โกสลฺลสมฺภูเตสุ ฯ อตมฺมยตาติ  
นิตฺตณฺหภาโว ฯ   
        เอว  วุตฺเต  วจนตฺถ  อสลฺลกฺเขนฺโต  มาคนฺทิโย  โน  เจ  กิราติ   
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  ทิฏาทีนิ  วุตฺตนยาเนว ฯ  กณฺหปกฺขิกานิเยว   
ปน  สนฺธาย  อุภยตฺถาป   อาห ฯ  อาหสทฺท  ปน  โนเจกิรสทฺเทน (๔) 
โยเชตฺวา โน เจ กิราห  โน  เจ  กริ  กเถสีติ  เอว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ 
โมมูหนฺติ อติมูฬฺห โมหน (๕) วา ฯ  ปจฺเจนฺตีติ ชานนฺติ ฯ  
อิมิสฺสาป คาถาย นิทฺเทโส อุตฺตาโน ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ต  ทิฏ ึ  นิสฺสาย  ปุจฺฉ  ปฏิกฺขิปนฺโต  ทฏิ ึ (๖) 
# ๑. ส.ี ม. อตมฺมยตาปชฺชเนน ฯ  ๒. ม. ภวาน ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร ตตฺถาติ 
ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. โน เจติ สทฺเทน ฯ  ๕. ม. โมหพหล วา ฯ  ๖. ม. ทิฏ ิ ฺจ 
นิสฺสายาติ ฯ  
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สุนิสฺสายาติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ตฺว มาคนฺทิย ทิฏ ึ นิสฺสาย  
ปุนปฺปุน ปุจฺฉมาโน  ยานิ  เต  ทฏิ ิคตานิ  สมุคฺคหิตานิ  เตเสฺวว  
สมุคฺคหิเตสุ  ปโมห อาคโต  ตฺว  อิโต  จ  มยา  วุตฺตอชฺฌตฺตสนฺติโต   
ปฏิปตฺติโต  ธมฺมเทสนโต  วา  อณุมปฺ ยุตฺตส ฺ น ปสฺสส ิเตน 
การเณน ตฺว อิม ธมฺม โมมูหโต ปสฺสสีติ ฯ   
        ลคฺคน  นิสฺสาย  ลคฺคนนฺติ ทิฏ ิลคฺคน อลฺลียตฺิวา ทิฏ ิ- 
ลคฺคน ฯ พนฺธนนฺติ ทิฏ ิพนฺธน ฯ ปลโิพธนติฺ ทิฏ ิปลิโพธ ฯ   
อนฺธการ  ปกฺขนฺโตสีติ  พหลนฺธการ  ปวิฏโสิ ฯ  ยุตฺตส ฺนฺติ  
สมณธมฺเม ยุตฺตส ฺ ฯ  ปตฺตส ฺนฺติ  สมณธมฺเม ปฏลิทฺธ- 
ส ฺ ฯ ลคฺคนส ฺนฺติ ส ฺชานิตส ฺ ฯ การณส ฺนฺติ   
เหตุส ฺ ฯ  านส ฺนฺติ  การณส ฺ ฯ  น  ปฏลิภสีติ  น  
วินฺทสิ ฯ  กุโต  าณนฺติ  มคฺคาณ  ปน  เกน  การเณน   
ลภิสฺสสิ ฯ  อนิจฺจ  วาติ หุตฺวา  อภาวฏเน  ป ฺจกฺขนฺธา  อนิจฺจ ฯ  
อนิจฺจส ฺานุโลม  วาติ ป ฺจกฺขนฺธา อนิจฺจาติ  อุปฺปนฺนา   
ส ฺา  อนิจฺจส ฺา  ตาย  ส ฺาย  อนุโลม  อปปฺฏิกูล อนิจฺจ- 
ส ฺานุโลม ฯ  กึ  ต  วิปสฺสนาาณ ฯ   ทุกฺขานตฺต- 
ส ฺานุโลมานมฺป [๑] เอเสว นโย ฯ   
        เอว  สมุคฺคหิเตสุ  จ  (๒) สมโฺมเหน  (๓) มาคนฺทิยสฺส วิวาทาปตฺตึ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทฺวินฺน วิปสฺสนาาณานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท 
นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ปโมเหน ฯ  
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ทสฺเสตฺวา อิทานิ  เตสุ  อ ฺเสุ  จ  ธมฺเมสุ  วิคตปฺปโมหสฺส  
อตฺตโน นิพฺพิวาทต ทสฺเสนฺโต สโม  วิเสสีติ  คาถมาห ฯ   
ตสฺสตฺโถ  โย  เอว  ติธา  มาเนน  วา  ทิฏ ิยา  วา  ปุคฺคเลน  วา 
ม ฺติ  โส  เตน  มาเนน  วา  (๑)  ตาย  วา  ทฏิ ิยา  เตน   
วา  ปุคฺคเลน  วิวเทยฺย ฯ  โย  ปน  อมฺหาทิโส  อิมาสุ  ตีสุ   
วิธาสุ  อวิกมฺปมาโน สโม  วิเสสีติ  น  ตสฺส  โหติ  น   
จ  หีโนติ  ปาเสโส ฯ  อิมิสฺสาป  คาถาย  นิทฺเทโส 
อุตฺตาโนว ฯ           กิ ฺจิ  ภิยฺโย  ฯ 
        สจฺจนฺติ  โสติ  คาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ  โส  เอวรูโป  ปหีน- 
มานทิฏ ิโก  มาทิโส  พาหิตปาปตฺตาทินา  นเยน  พฺราหฺมโณ  อิทเมว   
สจฺจนฺติ  กึ  วเทยฺย  กึ  วตฺถุ  ภเณยฺย  เกน  วา  การเณน  ภเณยฺย   
มยฺห  สจฺจ  ตุยฺห  มุสาติ  วา  เกน  มาเนน  ทฏิ ิยา  ปุคฺคเลน วา  
วิวเทยฺย ฯ ยสฺมึ มาทิเส  ขีณาสเว  สทิโสหมสฺมีติ  ปวตฺติยา  สม  
วา  อิตรทฺวยภาเวน  ปวตฺติยา  วิสม  วา  ม ฺ ิต  นตฺถิ  สมานาทีสุ  
เกน วาท [๒] ปฏิปฺผเรยฺยาติ ฯ อิมิสฺสาป คาถาย นิทฺเทโส 
อุตฺตาโน ฯ   
        นน ุ เอกเสเนว  เอวรูโป  ปุคฺคโล  โอกมฺปหายาติ  คาถา ฯ 
ตตฺถ  โอกมฺปหายาติ  รูปธาตฺวาทิวิ ฺาณสฺโสกาส  (๓)  ตตฺถ  
ฉนฺทราคปฺปหาเนน ฉฑฺเฑตฺวา ฯ อนิเกตสารีติ  รูปนิมิตฺต- 
# ๑. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปฏิสยุชฺเชยฺยาติ ทิสสฺติ ฯ 
# ๓. ส.ี วิ ฺาณ โอกสาริ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา มหานิทฺเทสวณณฺนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) - หนาท่ี 437 

                *เลมที่  38  ปสูรสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา  หนา  437 
 
นิเกตาทีนิ  ตณฺหาวเสน  อสรนฺโต ฯ  กาเม  (๑) อกพฺุพ มุนิ  
สนฺถวานีติ  กาเม  คิหิสนฺถวานิ  อกโรนฺโต ฯ กาเมหิ 
ริตฺโตติ กาเมสุ ฉนฺทราคาภาเวน สพฺพกาเมหิ  ปุถุภูโต ฯ  
อปุเรกฺขราโนติ อายตึ อตฺตภาว อนภินิพฺพตฺเตนฺโต ฯ 
กถนฺนุ (๒) วิคฺคยฺห ชเนน กยิราติ ชเนน สทฺธึ วิคฺคาหิกกถ  
กเถยฺย ฯ   
        หาลิทฺทกานีติ (๓)  เอวนามโก  คหปติ ฯ  เยนายสฺมา   
มหากจฺจาโน  เตนุปสงฺกมีติ  เยนาติ  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจน ฯ  
ตสฺมา  ยตฺถ มหากจฺจาโน ตตฺถ อุปสงฺกมีติ เอวเมตฺถ  
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เยน  วา  การเณน  มหากจฺจาโน  
เทวมนุสฺเสหิ อุปสงฺกมิตพฺโพ  เตน  การเณน  อุปสงฺกมีติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เกน  วา  (๔) การเณน  มหากจฺจาโน 
อุปสงฺกมิตพฺโพ  นานปฺปการคุณวิเสสาธิคมาธิปฺปาเยน   
สาธุผลูปโภคาธิปฺปาเยน  ทิชคเณหิ  นจฺิจผลิตมหารุกฺโข  
วิย ฯ อุปสงฺกมีติ อุปคโตติ [๕] วุตฺต  โหติ ฯ   
อุปสงฺกมิตฺวาติ  อุปสงฺกมนปริโยสานทีปน ฯ  อถวา ฯ 
เอว  คโต ตโต อาสนฺนตร าน มหากจฺจานสฺส 
สมีปสงฺขาต คนฺตฺวาติป วุตฺต โหติ ฯ  อภิวาเทตฺวาติ  
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา ฯ  อิทานิ  เยนตฺเถน  มหากจฺจานสฺส  
# ๑. ม. คาเม ฯ  ๒. ม. กถ น ฯ  ๓. สฺยา หาลินฺทกานิ ฯ  ม. สาลนิฺทกานีติ ฯ 
# ๔. ม. จ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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อุปฏาน  อาคโต  ต  ปุจฺฉิตุกาโม  ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ   
สิรสิ ปติฏาเปตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺตนฺติ  ภาว- 
นปปสกนิทฺเทโส  วิสม จนฺทิมสูริยา ปริวตฺตนฺตีติอาทีสุ วิย ฯ  
ตสฺมา ยถา นิสินฺโน เอกมนฺต นิสินฺโน โหติ  เอว  นสิีทีติ  เอวเมตฺถ   
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ ภุมฺมตฺเถ วา เอต อุปโยควจน ฯ นิสีทีติ   
นิสชฺช  กปฺเปสิ ฯ  ปณฺฑิตา  หิ  เทวมนุสฺสา ครุฏานีย  
อุปสงฺกมิตฺวา อาสนกุสลตาย  เอกมนฺต  นิสีทนฺติ ฯ  อย ฺจ  
คหปติ  เตส  อ ฺตโร ตสฺมา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ  กถ  นิสินฺโน 
จ  ปน (๑)  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  โหติ  ฉ  นิสชชฺโทเส  วชฺเชตฺวา ฯ  
เสยฺยถีท  อติทูร  อจฺจาสนฺน อุปริวาต อุณฺณตปฺปเทส อติสมฺมุข  
อติปจฺฉาติ ฯ อติทูเร นิสนิฺโน หิ สเจ กเถตุกาโม โหติ  
อุจฺจาสทฺเทน กเถตพฺพ โหติ ฯ อจฺจาสนฺเน นิสินฺโน  สงฺฆฏฏน  
กโรติ ฯ อุปรวิาเต นิสินฺโน สรีรคนฺเธน พาธติ ฯ อุณฺณ- 
ตปฺปเทเส นิสินฺโน  อคารว  ปกาเสติ ฯ  อติสมฺมุขา  นิสินฺโน 
สเจ  ทฏ ุกาโม โหติ จกขฺุนา จกฺขุ  อาหจฺจ  ทฏพฺพ  โหติ ฯ  
อติปจฺฉา  นิสินฺโน  สเจ  ทฏ ุกาโม  โหติ คีว ปสาเรตฺวา  ทฏพฺพ  
โหติ ฯ  ตสฺมา  อยมฺป  เอเต ฉ นิสชฺชโทเส วชฺเชตฺวา  
นิสีทิ ฯ เตน วุตฺต เอกมนฺต  นิสีทีติ ฯ  เอตทโวจาติ   
เอต  อโวจ ฯ  วุตฺตมิท  ภนฺเต  กจฺจาน  ภควตา  อฏกวคฺคิเย   
# ๑. ม. จ ปน ฯ  
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มาคนฺทิยปเ ฺหติ อฏกวคฺคิยมฺหิ มาคนฺทิยปโ ฺห นาม  
อตฺถิ ตสฺมึ ปเ ฺห ฯ   
        รูปธาตูติ  รูปกฺขนฺโธ  อธิปฺเปโต ฯ  รูปธาตุราควินิพนฺธนฺติ  
รูปธาตุมฺหิ ราควินิพนฺธ ฯ  วิ ฺาณนฺติ กมฺมวิ ฺาณ ฯ  
โอกสารีติ เคหาทิอาลยสารี ฯ กสฺมา ปเนตฺถ  วิ ฺาณธาตุ  
โข  คหปตีติ  น  วุตฺตนฺติ สมฺโมหวิฆาตตฺถ ฯ โอโกติ หิ  
อตฺถโต  ปจฺจโย  วุจฺจติ  ปุเรชาต ฺจ กมฺมวิ ฺาณ ปจฺฉาชาตสฺส 
กมฺมวิ ฺาณสฺสป วิปากวิ ฺาณสฺสป [๑] วิปากวิ ฺาณ ฺจ  
วิปากวิ ฺาณสฺสป  กมมฺวิ ฺาณสฺสป ปจฺจโย  โหติ   
ตสฺมา  กตร  นุ  โข  อิธ  วิ ฺาณนฺติ  สมุโมโห  ภเวยฺย ตสฺส  
วิฆาตตฺถ  ต  อคฺคเหตฺวา  อสมฺภินฺนาว  เทสนา  กตาติ ฯ  อปจ  
วิปาการมฺมณวเสน  จตสฺโส  อภิสงฺขารวิ ฺาณฏ ิติโย  วุตฺตา  (๒)  
ตา  ทสฺเสตุมฺป  อิธ  วิ ฺาณ น คหิต ฯ   
        อุปายุปาทานาติ  (๓)  ตณฺหุปายทิฏ ุปายวเสน  เทฺว  อุปายา  
กามุปาทานาทีนิ  จตฺตาริ  อุปาทานานิ (๔) ฯ  เจตโส  อธิฏานาภิ- 
นิเวสานุสยาติ  อกุสลจิตฺตสฺส อธิฏานภูตา  เจว  อภินิเวสภูตา   
จ  อนุสยภูตา จ ฯ ตถาคตสฺสาติ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ  
สพฺเพสมฺป  หิ  ขีณาสวาน  เอเต  ปหนีาว  สตฺถุ  ปน  ขีณาสวภาโว 
โลเก  อติปากโฏติ  อุปรมิโกฏิยา  เอต  (๕)  วุตฺต ฯ วิ ฺาณธาตุยาติ  
# ๑. ส.ี เอตฺถนฺตเร ปจฺฉาชาตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วุตฺตาติ ฯ  ๓. ม. อุปย-ุ 
ปาทานาติ ฯ  ๔. ม. อุปาทานานิ จ ฯ  ๕. ม. เอว ฯ  
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อิธ วิ ฺาณ กสฺมา คหิต  กิเลสปฺปหานทสฺสนตฺถ ฯ  
กิเลสา หิ น เกวล จตูสุเยว ขนฺเธสุ ปหียนฺติ (๑) ป ฺจสุ   
ปหียนฺติ (๒) วาติ   กิเลสปฺปหานทสฺสนตฺถ คหิต ฯ เอว โข  
คหปติ อโนกสารี โหตีติ เอว กมฺมวิ ฺาเณน โอก อสรนฺโต (๓) 
อโนกสารี นาม โหติ ฯ   
        รูปนิมิตฺตนิเกตสารวินิพนฺธาติ  (๔)  รูปเมว  กิเลสาน   
ปจฺจยฏเน  นิมิตฺต อารมฺมณกิริยสงฺขาเตน  นิวาสฏเน  นิเกตนฺติ   
รูปนิมิตฺตนิเกต ฯ  สาโร (๕) จ วินิพนฺโธ  จ สารวินิพนฺธ ฯ  
อุภเยนป หิ กิเลสาน [๖] ปตฺถฏภาโว จ วินิพนฺธนภาโว จ วุตฺโต ฯ 
รูปนิมิตฺตนิเกเต  (๗) สารวินิพนฺธ  รปูนิมิตฺตนิเกตสารวินิพนฺธ ฯ 
ตสฺมา รูปนิมิตฺตนิเกตสารวินิพนฺธา  (๘)  ฯ  รูปนมิิตฺตนิเกตมฺหิ 
อุปฺปนฺเนน กิเลสสาเรน เจว กิเลสวินิพนฺธเนน  จาติ  อตฺโถ ฯ 
นิเกตสารีติ  วุจฺจตีติ  อารมฺมณกรณวเสน นิวาสฏานฏเน  
นิเกตสารีติ    วุจฺจติ ฯ  ปหีนาติ  เต  รปูนิมิตฺตนิเกตกิเลสสาร- 
วินิพนฺธา (๙) ปหีนา ฯ   
        กสฺมา  ปเนตฺถ  ป ฺจกฺขนฺธา (๑๐) โอกาติ  วุตฺตา  ฉ  อารมฺมณานิ  
# ๑. ม. ปหีนา ปหียนฺติ ฯ  ๒. ม. ปหียนฺติเยวาติ ฯ  ๓. ม. อสรนฺเตน ฯ 
# ๔. ม. รูปนมิิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธาติ ฯ  ๕. ม. วิสาโร จ วินิพนฺโธ จ 
วิสารวินิพนฺธา ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๗. ม. วิสารวินิพนฺธาติ 
รูปนิมิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา ฯ  ๘. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๙. ม. รุปนิมิตฺต- 
นิเกเต กิเลสวิสารวินิพนฺเธ ฯ  ๑๐. ม. ป ฺจกฺขนฺธา จ โอกาติ วุตฺตา ฯ  
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นิเกตนฺติ ฯ  ฉนฺทราคสฺส  พลวทุพฺพลตาย ฯ  สมาเนป หิ เอเตส  
อาลยฏเน วิเสสภาเว (๑) โอโกติ  นิปปฺริยาเยน  สทฺุธเคหเมว (๒)  
วุจฺจติ นิเกตนฺติ อชฺช อสุกฏาเน กีฬสิฺสามาติ กตสงฺเกตาน   
นิวาสนฏานอุยฺยานาทิ (๓) ฯ  ตตฺถ  ยถา  ปุตฺตทารธ ฺยุตฺเต   
ฉนฺทราโค  พลวา  โหติ  เอว  อชฺฌตฺติเกสุ  ขนฺเธสุ ฯ   
ยถา  ปน อุยยฺานฏานาทีสุ ตโต  ทุพฺพลตโร  โหติ  เอว  พาหิเรสุ   
ฉสุ  อารมฺมเณสูติ  ฉนฺทราคสฺส  พลวทุพฺพลตาย เอว เทสนา  
กตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        สุขิเตสุ  สุขิโตติ  อุปฏาเกสุ  ธนธ ฺลาภาทิวเสน  สุขิเตสุ   
อิทานาห มนาป  จีวร  มนาป  โภชน  ลภิสฺสามีติ  เคหสฺสิตสุเขน  
สุขิโต  โหติ  เตหิ ปตฺต  (๔) สมฺปตฺตึ  อตฺตนา  อนุภวมาโน  วิจรติ (๕)ฯ 
ทุกฺขิเตสุ  ทุกฺขิโตติ  เตส เกนจิเทว  การเณน  ทุกฺเข  อุปฺปนฺเน   
สย  ทฺวิคุเณน  ทุกฺเขน  ทุกฺขิโต  โหติ ฯ กิจฺจกรณีเยสูติ  กิจฺจ- 
สงฺขาเตสุ  กรณีเยสุ ฯ  โวโยค อาปชฺชตีติ อุปโยค สย เตส  
กิจฺจาน กตฺตพฺพต อาปชฺชติ ฯ  กาเมสูติ  วตฺถุกาเมสุ ฯ  
เอว  โข  คหปติ  กาเมหิ  อริตฺโต  โหตีติ  เอว  กิเลสกาเมหิ อริตฺโต 
โหติ ฯ  อนฺโตกามาน  ภาเวน  (๖) อตุจฺโฉ ฯ สุกฺกปกฺเข (๗) เตส อภาเวน  
# ๑. ม. วิสยภาเว ฯ  ๒. ม. สุทฺธ เคหเมว ฯ  ๓. ม. นิวาสนฏาน อุยฺยานาทิ ฯ 
# ๔. สี. เตหิ สห สมฺปตฺตึ ฯ  ม. ปตฺตสมฺปตฺตึ ฯ  ๕. สี. วทติ ฯ  ม. วิย จรติ ฯ 
# ๖. ส.ี สพฺภาเวน ฯ  ๗. ม. สุกฺกปกฺโข ฯ  
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ริตฺโต ตุจฺโฉติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปุเรกฺขราโนติ (๑)  วฏฏ  ปุรโต  กุรุมาโน ฯ  เอวรูโป  สยินฺติ 
อาทีสุ ทีฆรสฺสกาโฬทาตาทีสุ  รูเปสุ  เอวรูโป นาม ภเวยฺยนฺติ  
ปตฺเถติ ฯ สุขาทีสุ เวทนาสุ เอวเวทโน  นาม ฯ   นีลส ฺาทีสุ  ส ฺาสุ  
เอวส ฺโ  นาม ฯ   ปุ ฺาภิสงฺขาราทีสุ สงฺขาเรสุ  เอวสงฺขาโร 
นาม ฯ   จกฺขุวิ ฺาณาทีสุ  วิ ฺาเณสุ  เอววิ ฺาโณ  นาม ภเวยฺยนฺติ  
ปตฺเถติ ฯ  อปุเรกฺขราโนติ  วฏฏ  ปุรโต  อกุรุมาโน ฯ   
        สหิตมฺเม อสหิตนฺเตติ ตุยฺห วจน อสหิต  อสิสิฏ  มยฺห   
สหิต  สิลฏิ  มธุร  มธรุปานสทิส ฯ อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺตนฺติ 
ย ตุยฺห ทีเฆน กาเลน ปรจิิต สุปฺปคุณ ต มม วาท อาคมฺม  
สพฺพ ขเณน  วิปราวตฺต  นิวตฺต ฯ  อาโรปโต  เต วาโทติ ตุยฺห  
โทโส มยา อาโรปโต ฯ จร  วาทปฺปโมกฺขายาติ  ต ต อาจริย 
อุปสงฺกมิตฺวา อุตฺตร ปริเยสนฺโต อิมสสฺ วาทสฺส โมกฺขาย  จร  
อาหิณฺฑ ฯ  นิพฺเพเหิ  วา  สเจ  ปโหสีติ  อถ  สยเมว  ปโหส ิ อิเธว 
นิพฺเพเหีติ ฯ   
        โส  เอวรูโป  เยหิ  วิวิตฺโตติ คาถา ฯ ตตฺถ เยหีติ เยหิ ทิฏ ิคตาทีหิ ฯ  
วิวิตฺโต  วิจเรยฺยาติ  ริตฺโต  วิจเรยฺย (๒) ฯ  น  ตานิ อุคฺคยฺห วเทยฺย  
นาโคติ อาคุ น  กโรตีติอาทินา  นเยน  นาโค  ตานิ ทิฏ ิคตานิ  
อุคฺคเหตฺวา น วเทยฺย ฯ (๓)  เอลมฺพุชนฺติ  (๔) เอลสงฺขาเต อมฺพุมฺหิ  
# ๑. ม. ปรุกขฺราโน ฯ  ๒. ม. จเรยฺย ฯ  ๓. ม. น จเรยฺย ฯ  ๔. ม. ชลมฺพุชนฺติ 
ชลส ฺ ิเต ฯ  
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ชาต กณฺฏกวาริชนฺติ (๑) กณฺฏกนาฬ วาริช ปทุมนติฺ   
วุตฺต  โหติ ฯ  ยถา  ชเลน  ปงฺเกน  จนูปลิตฺตนฺติ  ต  ปทุม  ยถา 
ชเลน จ  ปงฺเกน  จ  อนุปลิตฺตโหติ ฯ  เอวมุนิ  สนฺติวาโท (๒) อคิทฺโธติ  
เอว อชฺฌตฺตสนฺติวาโท  มุนิ  เคธาภาเวน อคิทฺโธ ฯ กาเม จ  
โลเก จ อนูปลิตฺโตติ ทุวิเธป กาเม อปายาทิเก จ โลเก ทฺวีหิ  
กิเลเสหิ (๓) อนูปลิตฺโต โหติ ฯ   
        อาคุ  น  กโรตีติ  อกสุลาทิโทส  น  กโรติ ฯ  น  คจฺฉตีติ   
อคติวเสน  น  คจฺฉติ ฯ  นาคจฺฉตีติ  ปหีนกิเลเส  น  อุเปติ ฯ  
ปาปกาติ  ลามกา ฯ  อกุสลาติ  อโกสลลฺสมฺภูตา ฯ  เต  กิเลเส 
น  ปุเนตีติ  เย  กิเลสา  ปหีนา  เต กิเลเส ปุน  น เอติ ฯ น  
ปจฺเจตีติ ปฏิ น อุเปติ ฯ น ปจฺจาคจฺฉตีติ ปุน น นิวตฺตติ ฯ   
ขรทณฺโฑติ  ขรปตฺตทณฺโฑ  ผรุสทณฺโฑ ฯ  จตฺตเคโธติ  
วิสฺสฏเคโธ ฯ  วนฺตเคโธติ  วมิตเคโธ ฯ  มุตฺตเคโธติ   
ฉินฺนพนฺธนเคโธ ฯ  ปหีนเคโธติ  ปชหติเคโธ ฯ  ปฏินิสฺสฏ- 
เคโธติ  ยถา  น  ปุน  จิตฺต  อารุหติ เอว ปฏิวิสฺสชฺชิตเคโธ ฯ  
อุปริ จตฺตราคาทีสุป (๔) เอเสว นโย ฯ สพฺพาเนว ตานิ  
คหิตคฺคหณสฺส วิสฺสฏภาวเววจนานิ ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย ฯ 
        น  เวทคูติ  คาถา ฯ  ตตฺถ  น  เวทคู  ทิฏ ิยาติ (๕)  จตุมคฺคเวทคู  
# ๑. ม. กณฺฏกวาริชนฺตีติ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สนฺติวาโท ฯ 
# ๓. ม. กิเลเสหิ ฯ  ๔. ม. วีตราคาทีสุป ฯ  ๕. ม. ทฏิ ิยายโกติ ฯ  
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มาทิโส  ทิฏ ิยายโก  (๑)  น  โหติ ทิฏ ิยา คจฺฉนฺโต วา ต สารโต  
ปจฺเจนฺโต  วา  น  โหติ ฯ  ตตฺถ  วจนตฺโถ  ทิฏ ิยา (๒) ยายตีติ  
ทิฏ ิยายโก (๓) ฯ   กรณวจเนน  ทิฏ ึ  (๔) ยาตีติ  ทิฏ ิยายโก ฯ    
อุปโยคตฺเถน (๕) สามิวจเนนป ทิฏ ิยา ยาตีติป  ทิฏ ิยา (๖)ฯ 
น มุติยา ส มานเมตีติ มุตรูปาทิเภทาย มุติยาป โส มาน น  
เอติ ฯ  น  หิ  ตมฺมโย โสติ ตณฺหาทิฏ ิวเสน ตมฺมโย น (๗) โหติ  
ตปฺปรายโน (๘) ฯ  อยมฺปน  น  ตาทิโส ฯ  น  กมมฺุนา  นาป  สุเตน   
เนยฺโยติ  ปุ ฺาภิสงฺขาราทินา  กมฺมุนา วา  สุตสุทฺธิอาทินา  
สุเตน  วา  โส  เนตพฺโพ  น  โหติ ฯ อนูปนีโต ส นเิวสเนสูติ  โส 
ทฺวินฺนมฺป อุปยาน ปหีนตฺตา สพฺเพสุ ตณฺหาทิฏ ินิเวสเนสุ  
อนุปนีโต ฯ   
        มุตรูเปน  วาติ  เอตฺถ  มุตรูป นาม คนฺธรสโผฏพฺพานิ ฯ  
มาน เนตีติ อสฺมิมาน น  เอติ ฯ  น  อุเปตีติ  สมีป  น  เอติ ฯ  
น  อุปคจฺฉตีติ  อุปคนฺตฺวา  น ติฏติ ฯ ตมฺมโยติ ตปฺปกโต ฯ   
ตสฺส  จ  เอววิธสฺส  ฯ 
        ส ฺาวิรตฺตสฺสาติ คาถา ฯ   ตตฺถ ส ฺาวิรตฺตสฺสาติ  
เนกฺขมฺมส ฺาปุพฺพงฺคมาย  ภาวนาย  ปหีนกามาทิส ฺสฺส ฯ  
# ๑. ส.ี ตาทโิส ทิฏ ิยา ยาโต ฯ  ๒. ม. ทิฏ ิยาติ นตฺถิ ฯ  ๓. สี. ทิฏ ิยา ฯ 
#เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. ทฏิ ิยา ยายตีติ ทิฏ ิยายโก ฯ  ๕. ม. อุปโยคตฺเถ ฯ 
# ๖. ม. ทฏิ ิยายโก ฯ  ๗. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๘. สี. น. สงฺกปปฺราคโต ฯ 
#ม. ตปฺปรายโณ ฯ  
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อิมินา  ปเทน  อุภโตภาควิมุตฺโต  สมถยานิโก  อธิปฺเปโต ฯ  
ป ฺาวิมุตฺตสฺสาติ วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมาย ภาวนาย  สพฺพกิเลเสหิ   
วิมุตฺตสฺส ฯ  อิมินา  สุกฺขวิปสฺสโก  อธิปฺเปโต ฯ  ส ฺ ฺจ  
ทิฏ ิ ฺจ  เย  อคฺคเหสุ  เต  ฆฏฏมานา  วิวทนฺติ  (๑)  โลเกติ  เย  
ปน  กามส ฺาทิก  ส ฺ  อคฺคเหสุ  เต  วิเสสโต  คหฏา  
กามาธิกรณเยว (๒) ทิฏ ึ  อคฺคเหสุ  เต  วิเสสโต  ปพฺพชิตา  
ธมฺมาธิกรณ  อ ฺม ฺ  ฆฏเฏนฺตา วิวทนฺตีติ (๓) ฯ    
        โย  สมถปุพฺพงฺคม  อริยมคฺค  ภาเวตีติ  โย ปุคฺคโล สมถ 
ปุพฺพงฺคม ปุเรจาริก กตฺวา  สหวิปสฺสน  อริยมคฺค  ภาเวติ  ปม  
สมาธึ  อุปฺปาเทตฺวา  ปจฺฉา สหวิปสฺสน  อริยมคฺค  อุปฺปาเทตีติ   
อตฺโถ ฯ  ตสฺส  อาทิโตติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส ปมชฺฌานาทิโต ฯ  
อุปาทายาติ  ปฏิจฺจ  อาคมฺม.   คนฺถา  วิกฺขมฺภิตา โหนฺตีติ 
คนฺถา ทูรีกตา  ภวนฺติ ฯ  อรหตฺตปฺปตฺเตติ (๔)  อรหตฺตผล  ปตฺเต ฯ 
อรหโตติ อรหตฺตผเล  ิตสฺส ฯ คนฺถา จ โมหา จาติอาทโย  
สพฺเพ กิเลสา ปหีนา โหนติฺ ฯ  โย  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม  อริยมคฺค  
ภาเวตีติ  โย ปุคฺคโล วิปสฺสน ปุพฺพงฺคม ปุเรจาริก  กตฺวา  อริยมคฺค   
ภาเวติ  ปม  วิปสฺสน  อุปฺปาเทตฺวา  ปจฺฉา อริยมคฺคสมฺปยุตฺต  
สมาธึ ภาเวตีติ อตฺโถ ฯ ตสฺส อาทิโต อุปาทายาติ ตสฺส  
# ๑. ม. วิจรนฺติ ฯ  ๒. ม. กามาธิกรณ เย จ ฯ  ๓. ม. วิจรนฺตีติ ฯ 
# ๔. ม. อรหตฺเต ปตฺเตติ ฯ  
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ปุคฺคลสฺส วิปสฺสนโต  ปฏาย  วิปสสฺน  ปฏิจฺจ ฯ  โมหา  วิกฺขมฺภิตา  
โหนฺตีติ  เอตฺถ วิกฺขมฺภิตาติ  ทูร  ปาปตา  ส ฺาวเสน  (๑) 
ฆฏเฏนฺตีติ ฯ  เย กามส ฺาทึ คณฺหนฺติ เต  ส ฺาวเสน  ปเฬนติฺ ฯ  
สงฺฆฏเฏนฺตีติ  ตโต  ตโต  ปเฬนฺติ ฯ 
        อิทานิ ฆฏเฏนฺเต ทสฺเสตุ  ราชาโนป  ราชูหิ  วิวทนฺตีติอาทินา  
นเยน วิตฺถาโร วุตฺโต ฯ  
        อ ฺม ฺ ปาณีหิป  อุปกฺกมนฺตีติ  เอตฺถ  อ ฺม ฺ 
หตฺเถหิ  ปหรนฺติ ฯ  เลฑฺฑูหีติ กปาลขณฺเฑหิ ฯ ทณฺเฑหีติ  
อฑฺฒทณฺฑเกหิ ฯ สตฺเถหีติ อุภโตธาเรหิ สตฺเถหิ ฯ  อภิสงฺขาราน   
อปฺปหีนตฺตาติ  ปุ ฺาทิอภิสงฺขาราน  อปฺปหีนภาเวน ฯ  
คติยา ฆฏเฏนฺตีติ  คนฺตพฺพาย  ปติฏาภูตาย  คติยา  ปเฬนฺติ   
ฆฏฏน  อาปชฺชนฺติ ฯ นิรยาทีสุป เอเสว นโย ฯ เสสเมตฺถ 
วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมว ฯ   
                มาคนฺทิยสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                          นวม ฯ   
# ๑. ม.  ป ฺาวเสน  ฯ   ๒. ม. ฆฏเฏนฺตีติ เย กามส ฺาทึ คณฺหนฺติ เต 
# ส ฺาวเสนาติ นตฺถิ ฯ 
                                _____________________ 


