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                สทฺธมฺมปฺปกาสินี นาม ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                                ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                คนฺถารมฺภกถา   
                        โย สพฺพโลกาติคสพฺพโสภา   
                        ยุตฺเตหิ สพฺเพหิ คุเณหิ ยุตฺโต   
                        โทเสหิ สพฺเพหิ สวาสเนหิ   
                        มุตฺโต วิมตฺุตึ ปรมว (๑) ทาตา ฯ   
                        นิจฺจ ทยาจนฺทนสีตจิตฺโต   
                        ป ฺารวิโชติตสพฺพเนยฺโย   
                        สพฺเพสุ ภูเตสุ ตมคฺคภูต   
                        ภูตตฺถนาถ สิรสา นมิตฺวา ฯ   
                        โย สพฺพภูเตสุ (๒) มุนีว อคฺโค   
                        อนนฺตสงฺเขสุ ชินตฺตเชสุ (๓)   
                        อหูทยาาณคุเณหิ สตฺถ-ุ   
                        สลีานุการี ชนตาหิเตสุ ฯ   
                        ต สาริปุตฺต มุนิราชปุตฺต   
                        เถร ถิราเนกคุณาภิราม   
# ๑ ม.  ปรม ฺจ ฯ ๒ สี.  สพฺพสตฺเตสุ ฯ ๓ ส.ี  ชินตฺรเชสุ ฯ    
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                        ป ฺาปภาวุคฺคตจารุกิตฺตึ   
                        สุสนฺตวุตฺตึ  จ อโถ นมิตฺวา ฯ   
                        สทฺธมฺมจกฺกานุปวตฺตเกน   
                        สทฺธมฺมเสนาปติสาวเกน   
                        สุตฺเตสุ วุตฺเตสุ  ตถาคเตน   
                        ภูตตฺถเวทิตฺตมุปาคเตน ฯ   
                        โย ภาสิโต ภาสิตโกวิเทน   
                        ธมฺมปฺปทปีุชฺชลนายเกน   
                        ปาโ วิสฏิโ ปฏิสมภิฺทาน   
                        มคฺโคติ ตนฺนามวิเสสิโต จ ฯ   
                        วิจิตฺตนานตฺตนโยปคูโฬฺห   
                        คมฺภีรป ฺเหิ สทาวคาโฬฺห   
                        อตฺตตฺถโลกตฺถปรายเณหิ   
                        สเสวนีโย สุชเนหิ นิจฺจ ฯ   
                        าณปฺปเภทาวหนสฺส ตสฺส   
                        โยคีหิเนเกหิ นิเสวิตสฺส   
                        อตฺถ อปุพฺพ อนุวณฺณยนฺโต   
                        สุตฺต ฺจ ยุตฺติ ฺจ อนุกฺกมนฺโต ฯ   
                        อโวกฺกมนฺโต สมยา สกา จ   
                        อนามสนฺโต สมย ปร ฺจ    
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                        ปุพฺโพปเทสฏกถานย ฺจ   
                        ยถานุรูป อุปสหรนฺโต ฯ   
                        วกฺขามห อฏกถ ชนสฺส   
                        หิตาย สทธฺมฺมจิรฏ ิตตฺถ   
                        สกฺกจฺจ สทฺธมฺมปกาสินึ ต   
                        สุณาถ ธาเรถ จ สาธุ สนฺโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิสมฺภิทาน  มคฺโคติ  ตนฺนามวิเสสิโต  จาติ  วุตฺตตฺตา   
ปฏิสมฺภิทามคฺคสฺส  ปฏิสมฺภิทามคฺคตา  ตาว  วตฺตพฺพา ฯ   
        จตสฺโส หิ ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมภิฺทา  ธมฺมปฏิสมฺภิทา   
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภานปฏิสมฺภิทาติ ฯ  
        ตาส ปฏิสมฺภิทาน มคฺโค  อธิคมูปาโยติ  ปฏิสมฺภิทา- 
มคฺโค  ปฏิสมฺภิทาปฏิลาภเหตูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กถมย  ตาส   
มคฺโค  โหตีติ  เจ  ปเภทโต  เทสิตาย  เทสนาย  ปฏสิมฺภิทา- 
าณาวหตฺตา ฯ   
        นานาเภทภินฺนาน  หิ  ธมฺมาน  นานาเภทภินฺนา  เทสนา   
โสตูน  อริยปุคฺคลาน  ปฏิสมฺภิทาาณปฺปเภท ฺจ  ส ฺชเนติ   
ปุถุชชฺนาน  อายตึ  ปฏิสมฺภิทาาณปฺปเภทาย  จ  ปจฺจโย   
โหติ ฯ  วุตฺต  จ  ปเภทโต  หิ เทสนา ฆนวินิพฺโภคปฏิสมฺภิทา- 
าณาวหา  โหตีติ ฯ  อย ฺจ  นานาเภทภินฺนา เทสนา เตนสฺสา  
ปฏิสมฺภิทาน มคฺคตฺตสิทฺธิ ฯ    
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        ตตฺถ  จตสฺโสติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ   
        ปฏิสมภิฺทาติ  ปเภทา ฯ  อตฺเถ  าณ  อตฺถปฏสิมฺภิทา   
ธมฺเม  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  อตฺถธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  (๑)  าณ   
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  าเณสุ  าณ  ปฏภิานปฏิสมฺภิทาติ  วุตฺตตฺตา   
น  อ ฺสฺส  กสฺสจิ  ปเภทา  าณสฺเสว  ปเภทา ฯ  ตสฺมา  
จตสฺโส ปฏสิมฺภิทาติ  จตฺตาโร  าณปฺปเภทาติ  อตฺโถ ฯ   
        อตฺถปฺปเภทสฺส  สลลฺกฺขณวิภาวนาววตฺถานกรณสมตฺถ  อตฺเถ   
ปเภทคต  าณ  อตฺถปฏสิมฺภิทา ฯ   
        ธมฺมปปฺเภทสฺส  สลฺลกฺขณวิภาวนาววตฺถานกรณสมตฺถ  ธมฺเม   
ปเภทคต  าณ  ธมฺมปฏสิมฺภิทา ฯ   
        นิรุตฺติปปฺเภทสฺส  สลฺลกฺขณวิภาวนาววตฺถานกรณสมตฺถ  
นิรุตฺตาภิลาเป ปเภทคต าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ   
        ปฏิภานปฺปเภทสฺส  สลฺลกฺขณวิภาวนาววตฺถานกรณสมตฺถ   
ปฏิภาเน ปเภทคต าณ ปฏิภานปฏิสมฺภิทา ฯ   
        ตตฺถ  อตฺโถติ  สงฺเขปโต  เหตุผล ฯ  ต  ห ิ ยสมฺา   
เหตุอนุสาเรน  อรียติ  อธคิมฺมติ  ปาปุณียติ  ตสฺมา  อตฺโถติ   
วุจฺจติ ฯ  ปเภทโต  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  ปจฺจยสมุปฺปนฺน  (๒)  นิพฺพาน   
ภาสิตตฺโถ  วิปาโก กิริยาติ อิเม ป ฺจ ธมฺมา อตฺโถติ   
# ๑. ม. ตตฺร  ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป ฯ   
# ๒. วิสุทฺธมิคฺค. ปจฺจยสมฺภูต ปจฺจยุปฺปนฺนนฺติ อตฺโถ ฯ  
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เวทิตพฺพา ฯ ต อตฺถ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ตสฺมึ อตฺเถ ปเภทคต  
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ   
        ธมฺโมติ  สงฺเขปโต  ปจฺจโย ฯ  โส  หิ  ยสฺมา  ต  ต   
วิทหติ  (๑)  ปวตฺเตติ  เจว  ปาเปติ  จ  ตสฺมา  ธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ   
ปเภทโต  ปน  โย โกจิ ผลนิพฺพตฺตโก  เหตุ  อรยิมคฺโค  ภาสิต   
กุสล  อกุสลนฺติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  ธมฺโมติ  เวทิตพฺพา ฯ   
ต  ธมฺม  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  ธมฺเม  ปเภทคต  าณ  ธมฺม- 
ปฏิสมฺภิทา ฯ อยเมว หิ อตฺโถ อภิธมเฺม (๒)   
        ทุกฺเข าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ทุกฺขสมุทเย าณ ธมฺม- 
ปฏิสมฺภิทา  ทุกฺขนิโรเธ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ทุกฺขนิโรธ- 
คามินิยา  ปฏิปทาย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ เหตุมฺหิ าณ  
ธมฺมปฏิสมฺภิทา  เหุตผเล าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ   
        เย ธมฺมา ชาตา ภูตา ส ฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา   
ปาตุภูตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยมฺหา ธมฺมา  
เต  ธมฺมา ชาตา ภูตา ส ฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา  
ปาตุภูตา  เตสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ   
        ชรามรเณ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ชรามรณสมุทเย   
าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  ชรามรณนิโรเธ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา   
ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ   
# ๑. ส.ี  วิทธาติ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๘/๓๙๘ ฯ  
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        ชาติยา  าณ  ฯเปฯ  ภเว  าณ  ฯเปฯ  อุปาทาเน   
าณ  ฯเปฯ  ตณฺหาย  าณ  ฯเปฯ  เวทนาย  าณ  ฯเปฯ   
ผสฺเส  าณ  ฯเปฯ  สฬายตเน  าณ  ฯเปฯ  นามรเูป   
าณ  ฯเปฯ  วิ ฺาเณ  าณ  ฯเปฯ  สงฺขาเรสุ  าณ   
อตฺถปฏิสมฺภิทา  สงฺขารสมุทเย  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  สงฺขาร- 
นิโรเธ  าณ  อตฺถปฏิสมภิฺทา  สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย  
าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ   
        อิธ  ภิกขฺุ  ธมฺม  ชานาติ  สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยากรณ   
คาถ  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  เวทลฺลนติฺ (๑)  อย   
วุจฺจติ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ  โส  ตสฺส  ตสฺเสว  ภาสิตสฺส  อตฺถ   
ชานาติ  อย  อิมสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺโถ อย อิมสฺส ภาสิตสฺส  
อตฺโถติ ฯ อย วุจฺจติ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ   
        กตเม  ธมฺมา  กุสลา  ยสฺม ึ สมเย  กามาวจร  กสุล   
จิตฺต  อุปฺปนฺน  โหติ  โสมนสฺสสหคต  าณสมฺปยุตฺต  รูปารมฺมณ   
วา  ฯเปฯ  ธมฺมารมฺมณ  วา ฯ  ย  ย  วา  ปนารพฺภ  ตสฺมึ   
สมเย  ผสฺโส  โหติ  ฯเปฯ  อวิกฺเขโป  โหติ ฯ  อิเม  ธมฺมา   
กุสลา ฯ  อิเมสุ  ธมฺเมสุ  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  เตส  วิปาเก   
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติอาทินา  นเยน วิภชิตฺวา วิภชิตฺวา  
ทสฺสิโต ฯ   
# ๑. ม. เวทลลฺ ฯ  
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        ตตฺร  ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  าณนฺติ  ตสฺมึ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม   
จ  ยา  สภาวนิรุตฺติ  อพฺยาภิจาริโวหาโร  ตสฺส  อภิลาเป  ภาสเน   
อุทีรเณ  ต  ลปต  ภาสิต  อุทีริต  สภาวนิรุตฺติสทฺท  อารมฺมณ   
กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  สภาวนิรุตฺตาภิลาเป  อย   
สภาวนิรุตฺติ  อย  น  สภาวนิรุตฺตีติ  เอว  ตสฺสา  ธมมฺนิรุตฺติ- 
ส ฺ ิตาย  สภาวนิยา  มาคธิกาย  สพฺพสตฺตาน  มูลภาสาย   
ปเภทคต  าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ   
        เอวมย  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  สทฺทารมฺมณา  นาม  ชาตา   
น  ป ฺตฺติอารมฺมณา ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  สทฺท  สุตฺวา  อย   
สภาวนิรุตฺติ  อย  น  สภาวนิรุตฺตีติ  ชานาติ ฯ  นิรุตฺติปฏิ- 
สมฺภิทาปฺปตฺโต (๑) หิ ผสโฺสติ วุตฺเต อย  สภาวนิรุตฺตีติ   
ชานาติ  ผสฺสาติ  วา  ผสฺสนฺติ  วา  วุตฺเต  ปน  อย  น  สภาวนิรตฺุตีติ   
ชานาติ ฯ  เวทนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อ ฺ  ปเนส  นามอาขฺยาตอุปสคฺคนิปาตพฺย ฺชนสทฺท   
ชานาติ  น  ชานาตีติ  ยทคฺเคน สทฺท สุตฺวา  อย   
สภาวนิรุตฺติ  อย  น  สภาวนิรุตฺตีติ  ชานาติ ตทคฺเคน ตมฺป  
ชานิสฺสติ ฯ  ต  ปน นยิท ปฏิสมฺภิทากิจฺจนฺติ ปฏิกฺขิปตฺวา  
ภาส นาม สตฺตา อุคฺคณฺหนฺตีติ  วตฺวา  อิท  กถิต   
        มาตาปตโร  หิ  ทหรกาเล  กุมารเก  ม ฺเจ  วา  ปเ   
# ๑. ม. ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต ฯ  
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วา  นิปชฺชาเปตฺวา  ต  ต  กถยมานา  ตานิ  ตานิ  กิจฺจานิ   
กโรนฺติ  ทารกา  เตส  ต  ต  ภาส  ววตฺถเปนฺติ อิมินา  
อิท วุตฺต อิมินา อิท วุตฺตนฺติ คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล   
สพฺพมฺป  ภาส  ชานนฺติ ฯ  มาตา  ทมิฬ ี ปตา  อนฺธโก ฯ  
เตส  ชาตทารโก  สเจ  มาตุ  กถ  ปม  สุณาติ  ทมฬิภาส  
ภาสิสฺสติ  สเจ  ปตุ  กถ  ปม  สุณาติ  อนฺธกภาส   
ภาสิสฺสติ ฯ  อุภินฺนมฺป  ปน  กถ  อสุณนฺโต มาคธิกภาส  
ภาสิสฺสติ ฯ   
        โยป  อคามเก  มหาอร ฺเ  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ  อ ฺโ   
กเถนฺโต  นาม  นตฺถ ิ โสป  อตฺตโน  ธมฺมตาย  วจน   
สมุฏาเปนฺโต  มาคธิกภาสเมว  ภาสิสฺสติ ฯ  นริเย  ติรจฺฉาน- 
โยนิย  เปตฺติวิสเย  มนุสฺสโลเก  เทวโลเกติ  สพฺพตฺถ  มาคธิก- 
ภาสาว  อุสฺสนฺนา ฯ  ตตฺถ  เสสา  โอฏฏกิราฏอนฺธกโยนก- 
ทมิฬภาสาทิกา  ภาสา  ปริวตฺตนฺติ  อยเมเวกา  ยถาภุจฺจพฺรหฺม- 
โวหารอริยโวหารสงฺขาตา  มาคธิกภาสา  น  ปริวตฺตติ ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺโธป เตปฏก พุทฺธวจน ตนฺตึ อาโรเปนฺโต   
มาคธิกภาสาย  เอว  อาโรเปสิ ฯ  กสฺมา  เอว  หิ  อตฺถ   
อาหริตุ  สุข  โหติ ฯ  มาคธิกภาสาย  หิ  ตนฺตึ  อารฬุหฺสฺส   
พุทฺธวจนสฺส  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน  โสตปถาคมนเมว  ปป ฺโจ ฯ   
โสเต  ปน  สงฺฆฏฏิตมตฺเตเยว  นยสเตน  นยสหสฺเสน  อตฺโถ    
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อุปฏาติ ฯ  อ ฺาย  ปน  ภาสาย  ตนฺตึ  อารุฬฺหก  โปเถตฺวา   
โปเถตฺวา  อุคฺคเหตพฺพ  โหติ ฯ  พหุมฺป  อุคฺคเหตฺวา ปน  
ปุถุชชฺนสฺส ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺติ นาม  นตฺถิ อริยสาวโก โน  
ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต นาม นตฺถิ ฯ   
        าเณสุ  าณนฺติ  สพฺพตฺถกาณมารมฺมณ  กตฺวา   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  าเณ  ปเภทคต  าณ  ยถาวุตฺเตสุ   
วา เตสุ ตีสุ าเณสุ โคจรกิจฺจาทิวเสน  วิตฺถารโต(๑) าณ  
ปฏิภานปฏิสมฺภิทา ฯ   
        อิมา  ปน  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  ทฺวีสุ  าเนสุ  ปเภท   
คจฺฉนฺติ  ป ฺจหิ  การเณหิ  วิสทา  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
กตเมสุ  ทฺวีสุ  าเนสุ  ปเภท  คจฺฉนฺติ  เสกฺขภูมิย ฺจ   
อเสกฺขภูมิย ฺจ ฯ   
        ตตฺถ  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  มหา- 
กสฺสปตฺเถรสฺส  มหากจฺจายนตฺเถรสฺส  มหาโกฏ ิตตฺเถรสฺสาติ- 
เอวมาทีน  อสีติยาป  มหาเถราน ปฏสิมฺภิทา อเสกฺขภูมิย  ปเภท   
คตา  อานนฺทตฺเถรสฺส  จิตฺตสฺส  คหปติโน  ธมฺมิกสฺส  อุปาสกสฺส   
อุปาลิสฺส  คหปติโน  ขุชชฺุตฺตราย  อุปาสิกายาติเอวมาทีน   
ปฏิสมฺภิทา  เสกฺขภูมิย ปเภท คตาติ อิมาสุ ทฺวีสุ ภูมีสุ  
ปเภท คจฺฉนฺติ ฯ   
# ๑. วิตฺถารคต  
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        กตเมหิ  ป ฺจหิ  การเณหิ  วิสทา  โหนฺติ  อธิคเมน   
ปริยตฺติยา  สวเนน  ปริปุจฺฉาย  ปุพฺพโยเคน ฯ   
        ตตฺถ  อธิคโม  นาม  อรหตฺตปฺปตฺติ ฯ  อรหตฺต หิ ปตฺตสฺส   
ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  โหนฺติ ฯ   
        ปรยิตฺติ  นาม  พุทฺธวจน ฯ  ต  หิ  อุคฺคณฺหนฺตสฺส   
ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  โหนฺติ ฯ 
        สวน  นาม  สทฺธมฺมสฺสวน ฯ  สกฺกจฺจ  อฏ ึ  กตฺวา   
ธมฺม  สุณนฺตสฺส  หิ  ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  โหนฺติ ฯ   
        ปริปุจฺฉา  นาม  ปาฬอิฏกถาทีสุ  คณฺ ิปทอตฺถปท- 
วินิจฺฉยกถา ฯ  อุคฺคหิตปาฬิอาทีสุ หิ อตฺถ ปริปุจฺฉนฺตสฺส   
ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  โหนฺติ ฯ   
        ปุพฺพโยโค  นาม  ปพฺุพพุทฺธาน  สาสเน  โยคาวจรตา   
คตปจฺจาคติกภาเวน  ยาว  อนุโลมโคตฺรภุสมีป  ปตฺตวิปสฺสนานุ- 
โยโค ฯ  ปุพฺพโยคาวจรสฺส  หิ  ปฏิสมภิฺทา  วิสทา  โหนฺติ ฯ   
อิเมหิ  ป ฺจหิ  การเณหิ  วิสทา โหนฺตีติ ฯ   
        เอเตสุ  ปน  การเณส ุ ปรยิตฺติ  สวน  ปริปุจฺฉาติ  อิมานิ   
ตีณิ  ปเภทสฺเสว  พลวการณานิ ฯ  ปุพฺพโยโค  อธิคมสฺส  พลว- 
ปจฺจโย  ปเภทสฺส  โหต ิ น  โหตีติ  โหติ  น  ปน  ตถา ฯ   
ปริยตฺติสวนปริปุจฺฉา  หิ  ปุพฺเพ  โหนฺตุ  วา  มา  วา  ปุพฺพ- 
โยเคน  ปน  ปุพฺเพ  เจว  เอตรหิ จ สงฺขารสมฺมสน วินา   
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ปฏิสมฺภิทา  นาม  นตฺถิ ฯ  อิเม  ปน  เทฺวป  เอกโต  หุตฺวา   
ปฏิสมฺภิทา  อุปตฺถมฺเภตฺวา วิสทา  กโรนฺตีติ ฯ อปเร อาหุ   
                ปพฺุพโยโค พาหุสจฺจ  เทสภาสา จ อาคโม   
                ปริปุจฺฉา อธิคโม  ครุสนฺนสิฺสโย ตถา   
                มตฺิตสมฺปตฺติ เจวาติ  ปฏิสมฺภิทปจฺจยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺุพโยโค  วุตฺตนโยว ฯ   
        พาหุสจฺจ  นาม  เตสุ  เตสุ  สตฺเถส ุ จ (๑) สิปฺปายตเนสุ   
จ  กุสลตา ฯ   
        เทสภาสา  นาม  เอกสตโวหารกุสลตา  วิเสเสน  มาคธิเก- 
โกสลลฺ (๒)ฯ   
        อาคโม  นาม  อนฺตมโส  โอปมฺมวคฺคมตฺตสฺสป  พุทฺธ- 
วจนสฺส  ปรยิาปุณน ฯ   
        ปริปุจฺฉา  นาม  เอกคาถายป  อตฺถวินิจฺฉยปุจฺฉน ฯ   
        อธิคโม  นาม  โสตาปนฺนตา  วา  สกทาคามิตา  วา   
อนาคามิตา  วา  อรหตฺต  วา ฯ   
        ครุสนนฺิสฺสโย  นาม  สุตปฏิภานพหุลาน  ครูน  สนฺติเก   
วาโส ฯ   
        มิตฺตสมฺปตฺติ นาม  ตถารูปานเยว มิตฺตาน ปฏิลาโภติ ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  ปุพฺพโยค ฺเจว   
# ๑. ม. สตฺเถสุ จ ฯ  ๒. ม. วิเสเสน ปน มาคธิเก โกสลฺล ฯ  
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อธิคม ฺจ  นิสฺสาย  ปฏิสมฺภิทา  ปาปุณนฺติ  สาวกา  สพฺพานิป   
เอตานิ  การณานิ ฯ ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺติยา  จ  ปาฏิเยกฺโก   
กมฺมฏานภาวนานุโยโค  นาม  นตฺถิ  เสกฺขาน  ปน  เสกฺข- 
ผลวิโมกฺขนฺติกา  อเสกฺขาน  อเสกฺขผลวิโมกฺขนฺติกา  จ  ปฏ-ิ 
สมฺภิทาปฺปตฺติ  โหติ ฯ   
        ตถาคตาน  หิ  ทสพลานิ  วิย  อรยิาน  อริยผเลเหว  (๑)   
ปฏิสมฺภิทา  อิชฺฌนฺตีติ ฯ  อิมาส  จตสฺสนฺน  ปฏิสมฺภิทาน  มคฺโคติ   
ปฏิสมฺภิทามคฺโค ปฏิสมภิฺทามคฺโค เอว  ปกรณ  ปฏิสมฺภิทา- 
มคฺคปฺปกรณ  ปกาเรน  กรียนฺเต  วุจฺจนฺเต  เอตฺถ  นานาเภท- 
ภินฺนา คมฺภีรา อตฺถา อิติ ปกรณ ฯ   
        ตเทต  ปฏิสมฺภิทามคฺคปฺปกรณ  อตฺถสมฺปนฺน  พฺย ฺชน- 
สมฺปนฺน  คมฺภีร  คมฺภีรตฺถ  โลกุตฺตรปฺปกาสน  สุ ฺตาปฏิ- 
ส ฺ ุตฺต  ปฏิปตฺติผลวิเสสสาธน  (๒)  ปฏิปกฺขปฏิเสธน  (๓) โยคาวจราน   
าณวรรตนากรภูต  ธมฺมกถิกาน ธมฺมกถาวิลาสวิเสสเหตุภูต   
สสารภีรุกาน  ทุกฺขนิสฺสรณ  ตทุปายทสฺสเนน  อสฺสาสชนนตฺถ   
ตปฺปฏิปกฺขนาสนตฺถ  จ  คมฺภีรตฺถาน  จ  อเนเกส  สุตฺตนฺตปทาน   
อตฺถวิวรเณน  สชุนหทยปริโตสชนนตฺถ  ตถาคเตน  อรหตา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สพฺพตฺถ  อปฺปฏิหตสพฺพ ฺ ุตาณมหาปทีปาว- 
ภาเสน  สกลชนวิคตมหากรุณาสิเนหสินิทฺธหทเยน  เวเนยฺยชน- 
# ๑ ม. อริยผเลเหว ฯ  ๒ สี.  ปฏิปตฺติผลวิเสสาวห ฯ  
# ๓ สี.  ปฏปิตฺติปฏิปกฺขปฏิเสธน ฯ  
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หทยคตกิเลสนฺธการวิธมนตฺถมุชฺชลติสฺส  สทฺธมมฺมหาปทีปสฺส   
ตทธิปฺปายวิกาสนสิเนหปริเสเกน (๑) ป ฺจวสฺสสหสฺสมวิรตมุชฺชลน- 
มิจฺฉตา  โลกานุกมฺปเกน  สตฺถุ  กปฺเปน  ธมฺมราชสฺส  ธมฺมเสนา- 
ปตินา  อายสฺมตา  สาริปุตฺตตฺเถเรน  ภาสิต  สุตฺวา  อายสฺมตา   
อานนฺเทน  ปมมหาสงฺคีติกาเล  ยถาสุตเมว สงฺคห (๒) อาโรปต ฯ  
        ตเทต  วินยปฏก  สตฺุตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏกนฺติ  ตีสุ  
ปฏเกสุ สุตฺตนฺตปฏกปริยาปนฺน ฯ  ทฆีนิกาโย  มชฺฌิมนิกาโย   
สยุตฺตนิกาโย  องฺคุตฺตรนิกาโย  ขุทฺทกนิกาโยติ  ป ฺจสุ   
มหานิกาเยสุ  ขุทฺทกมหานิกายปริยาปนฺน ฯ  สุตฺต  เคยฺย   
เวยฺยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม   
เวทลฺลนฺติ  นวสุ  สตฺถ ุสาสนงฺเคสุ ยถาสมฺภว เคยฺย- 
เวยฺยากรณงฺคทฺวยสงฺคหิต ฯ   
        ทฺวาสีติ พุทฺธโต คณฺหึ        เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต   
        จตุราสีติ สหสฺสานิ                เย เม ธมฺมา ปวตฺติโนติ (๓)   
ธมฺมภณฺฑาคาริกตฺเถเรน  ปน  ป ฺจสุ  เอตทคฺค   
อาโรปเตน  ปฏิ ฺาตาน  จตุราสีติยา  ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสาน   
ภิกฺขุโต  คหิเตสุ  ทฺวีสุ  ธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ  อเนกสตธมฺมกฺขนฺธ- 
สงฺคหิต ฯ  ตสฺส  ตโย  วคฺคา  มหาวคฺโค  มชฺฌิมวคฺโค  
จูฬวคฺโคติ ฯ  เอเกกสฺมึ  วคฺคสฺมึ  ทสทสก  กตฺวา  าณกถาทิกา   
# ๑. ส.ี ...สิ ฺจนสิเนหปริเสเกน ฯ ๒. ม. สงฺคีตึ ฯ 
# ๓. ขุ. เถร.  ๒๖/๓๖๗/๔๐๖ ฯ  
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มาติกากถาปริโยสานา  สมตึสกถา ฯ  เอวมเนกธา  ววตฺถา- 
ปตสฺส  อิมสสฺ  ปฏิสมฺภิทามคฺคปฺปกรณสฺส  อนุปพฺุพ  อปุพฺพ- 
ปทตฺถวณฺณน  กริสฺสาม ฯ  อิม  หิ  ปกรณ  ปาโต  อตฺถโต   
อุทฺทิสนฺเตน  จ  นิทฺทิสนฺเตน  จ  สกกฺจฺจ  อุทฺทิสิตพฺพ   
นิทฺทิสิตพฺพ ฺจ  อุคฺคณฺหนฺเตนาป  สกฺกจฺจ  อุคฺคเหตพฺพ   
ธาเรตพฺพ ฺจ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  คมฺภีรตฺตา อิมสฺส ปกรณสฺส  
โลกหิตาย โลเก จิรฏ ิตตฺถ ฯ   
        ตตฺถ  สมตึสาย  กถาสุ  าณกถา  กสฺมา  อาทโิต   
กถิตาติ  เจ  าณสฺส  ปฏิปตฺติมลวิโสธกตฺเตน ปฏิปตฺติยา  
อาทิภูตตฺตา ฯ วุตฺต หิ ภควตา  ตสฺมา  ติห ตฺว ภิกฺขุ  
อาทิเมว วิโสเธหิ กุสลาน ธมฺมาน ฯ   โก จาทิ กุสลาน  
ธมฺมาน สีล ฺจ สุวิสุทฺธ ทิฏ ิ จ อุชุกาติ ฯ (๑)  อุชกุา ทิฏ ีติ  
หิ สมฺมาทิฏ ิสงฺขาต าณ วุตฺต ฯ ตสฺมาป าณกถา   
อาทิโต กถิตา ฯ   
        อปรมฺป วุตฺต  ตตฺร ภิกฺขเว สมฺมาทิฏ ิ ปุพฺพงฺคมา  
โหติ ฯ กถ ฺจ ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ ปุพฺพงฺคมา โหติ สมฺมาทิฏ ึ  
สมฺมาทิฏ ีติ ปชานาติ  มิจฺฉาทิฏ ึ มิจฺฉาทิฏ ีติ ปชานาติ ฯ  
สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏ ิ ฯ  สมฺมาสงฺกปฺป สมฺมาสงฺกปฺโปติ  
ปชานาติ มิจฺฉาสงฺกปฺป  มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ ปชานาติ ฯ  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๖๘๗/๑๙๒ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 15 

                *เลมที่  40  คนฺถารมฺภกถา  หนา  15 
 
สมฺมาวาจ สมฺมาวาจาติ ปชานาติ  มิจฺฉาวาจ มิจฺฉาวาจาติ  
ปชานาติ ฯ สมฺมากมฺมนฺต สมฺมากมฺมนฺโตติ  ปชานาติ มิจฺฉา- 
กมฺมนฺต มิจฺฉากมฺมนฺโตติ ปชานาติ ฯ สมฺมาอาชีว  สมฺมา- 
อาชีโวติ ปชานาติ ฯ มิจฺฉาอาชีว มิจฺฉาอาชีโวติ ปชานาติ ฯ   
สมฺมาวายาม สมฺมาวายาโมติ ปชานาติ มิจฺฉาวายาม  มิจฺฉา- 
วายาโมติ ปชานาติ สมฺมาสตึ สมฺมาสตีติ ปชานาติ  
มิจฺฉาสตึ  มิจฺฉาสตีติ ปชานาติ ฯ สมฺมาสมาธึ สมฺมาสมาธีติ  
ปชานาติ มิจฺฉาสมาธึ  มิจฺฉาสมาธีติ  ปชานาติ ฯ  สาสฺส  โหติ   
สมฺมาทิฏ ีติ  (๑) ฯ  ปุพฺพงฺคมภูตาย  หิ  สมฺมาทิฏ ิยา  สิทฺธาย   
มิจฺฉาทิฏ ีนมฺป มิจฺฉาทิฏ ิภาว  ชานิสฺสตีติ สมฺมาทิฏ ิสงฺขาต  
าณ ตาว โสเธตุ (๒) าณกถา อาทิโต กถิตา ฯ   
        อปจุทายิ ติฏตุ ปุพฺพนฺโต ติฏตุ อปรนฺโต ธมฺม เต   
เทเสสฺสามิ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ อิมสฺสปฺุปาทา อิท  
อุปฺปชฺชติ  อิมสฺมึ  อสติ  อิท  น  โหติ  อิมสฺส  นโิรธา  อิท   
นิรชฺฌตีติ  (๓)  จ  ปุพฺพนฺตาปรนฺตทิฏ ิโย เปตฺวา าณสฺเสว  
วุตฺตตฺตา าณกถา อาทิโต กถิตา ฯ   
        อล สุภทฺท ติฏเตต สพฺเพ เต สกาย ปฏิ ฺาย   
อพฺภ ฺ ึสุ สพฺเพว น อพฺภ ฺ ึสุ อุทาหุ เอกจฺเจ อพฺภ ฺ ึสุ   
เอกจฺเจ น อพฺภ ฺ ึสูติ ธมฺมนฺเต สุภทฺท เทเสสฺสามิ  
# ๑ ม. อุ.  ๑๔/๒๕๔/๑๘๐ ฯ  ๒ ม. สาเธตุ ฯ  
# ๓ ม. ม.  ๑๓/๓๗๑/๓๕๕ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 16 

                *เลมที่  40  คนฺถารมฺภกถา  หนา  16 
 
ต สุณาหิ  สาธุก  มนสิกโรหิ  ภาสิสฺสามีติ  จ   (๑) ปุถุสมณ- 
พฺราหฺมณปรปฺปวาทาน  วาเท  เปตฺวา  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส   
มคฺคสฺส  เทสิตตฺตา  อฏงฺคิเก  จ  มคฺเค  สมฺมาทิฏ ิสงฺขาตสฺส   
าณสฺส  ปธานตฺตา  าณกถา อาทิโต กถิตา ฯ   
        จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว โสตาปตฺติยงฺคานิ สปฺปุริสสเสโว   
สทฺธมฺมสฺสวน โยนิโสมนสิกาโร ธมมฺานุธมฺมปฺปฏิปตฺตีติ  จ (๒)  
สทฺธาชาโต อุปสงฺกมติ อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสติ  ปยิรุปา- 
สนฺโต โสต โอทหติ โอหิตโสโต ธมมฺ สุณาติ สุตฺวา  ธมฺม  
ธาเรติ ธาตาน ธมฺมาน ป ฺาย อตฺถ อุปปริกฺขติ  อตฺถ  
อุปปริกฺขโต ธมฺมา นิชฺฌาน ขมนฺติ ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา   
ฉนฺโท ชายติ ฉนฺทชาโต อุสฺสหติ อุสฺสหิตฺวา ตุเลติ ตุลยิตฺวา   
ปทหติ ปหิตตฺโต กาเยน เจว ปรมตฺถสจฺจ สจฺฉิกโรติ  
ป ฺาย  จ น ปฏิวิชฌฺ ปสฺสตีติ (๓) จ  อิธ ตถาคโต โลเก  
อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ โส ธมฺม เทเสติ  อาทิกลฺยาณนฺติ  อาทีนิ  (๔)  
จ  อเนกานิ  สุตฺตนฺตปทานิ  อนุโลเมนฺเตน  สุตมเย  าณ   
อาทึ  กตฺวา  ยถากฺกเมน  าณกถา อาทิโต กถิตา ฯ   
        สา ปนาย าณกถา อุทฺเทสนิทฺเทสวเสน ทฺวิธา  
 ิตา ฯ อุทฺเทเส  โสตาวธาเน  ป ฺา  สุตมเยาณนฺติ 
# ๑ ที. มหา.  ๑๐/๒๑๓/๑๓๒ ๒ ที. ปา.  ๑๑/๒๔๐/๒๓๙ ฯ  
# ๓ ม. ม.  ๑๓/๒๓๘/๒๓๓ ฯ ๔ ที. มหา.  ๑๐/๑๐๒ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 17 

                *เลมที่  40  คนฺถารมฺภกถา  หนา  17 
 
อาทินา  นเยน  เตสตฺตติ  าณานิ  มาติกาวเสน  อุทฺทิฏานิ ฯ   
นิทฺเทเส  กถ  โสตาวธาเน  ป ฺา  สุตมเย  าณ ฯ  อิเม   
ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยาติ  โสตาวธาน  ต  ปชานนา  ป ฺา  สุตมเย   
าณนฺติอาทินา นเยน ตานิเยว เตสตฺตติ าณานิ วิตฺถาร- 
วเสน นิทฺทิฏานีติ ฯ   
                        คนฺถารมฺภกถา นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 18 

                        *เลมที่ 40    หนา  18 
 
                        มหาวคฺควณฺณนา   
                        าณกถา มาติกาวณฺณนา   
        ตตฺถ  อุทฺเทเส  ตาว  โสตาวธาเน  ป ฺา  สุตมเย 
าณนฺติ  เอตฺถ  ห ิโสตสทฺโท อเนกตฺถปฺปเภโท ฯ ตถาเหส   
                มสวิ ฺาณาเณสุ        ตณฺหาทีสุ จ ทิสฺสติ   
                ธาราย อริยมคฺเค                จิตฺตสนฺตติยมฺป จ ฯ   
        โสตายตน  โสตธาตุ  โสตินฺทฺรยินฺติอาทีสุ  (๑)  หิ  อย  
โสตสทฺโท มสโสเต  ทสิฺสติ ฯ  โสเตน  สทฺท สุตฺวาติอาทีสุ (๒) 
โสตวิ ฺาเณ ฯ ทิพฺพาย โสตธาตุยาติอาทีสุ  (๓)  าณโสเต ฯ  ยานิ  
โสตานิ  โลกสฺมินฺติ  ยานิ  เอตานิ  โสตานิ  มยา  กิตฺติตานิ  
ปกิตฺติตานิ  อาจิกฺขิตานิ  เทสิตานิ  ป ฺปตานิ  ปฏปตานิ   
วิวริตานิ  วิภตฺตานิ  อุตฺตานีกตานิ  ปกาสิตานิ ฯ  เสยฺยถิท   
ตณฺหาโสโต  ทิฏ ิโสโต  กิเลสโสโต  ทุจฺจริตโสโต  อวิชฺชา- 
โสโตติอาทีสุ  (๔) ตณฺหาทีสุ ป ฺจสุ  ธมฺเมสุ ฯ  อทฺทสา โข ภควา 
มหนฺต ทารุกฺขนฺธ คงฺคาย นทิยา โสเตน วุยฺหมานนฺติอาทีสุ  (๕)  
อุทกธาราย ฯ  อริยสฺเสต  อาวุโส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อธิวจน   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๐/๘๖ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๓๓๓/๓๔๔ ฯ 
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๔๓๑/๓๐๘ ฯ  ๔. ขุ. จูฬ. ๓๐/๗๖/๑๗ ฯ  
# ๕. ส. สฬา. ๑๘/๓๒๕/๒๒๖ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 19 

        *เลมที่ 40  สุตมยาณุทฺเทสวณฺณนา  หนา 19 
 
ยทิท  โสโตติอาทีสุ  อริยมคฺเค ฯ  ปุรสิสฺส  จ  วิ ฺาณโสต   
ปชานาติ  อุภยโต  อพฺโพจฺฉินฺน  อิธ  โลเก  ปติฏ ิต ฺจ  ปรโลเก  
ปติฏ ิต ฺจาติอาที(๑)    จิตฺตสนฺตติย ฯ  อิธ ปนาย มสโสเต 
ทฏพฺโพ ฯ 
        เตน โสเตน เหตุภูเตน การณภูเตน วา  อวธียติ   
อวตฺถาปยติ อปฺปยตีติ โสตาวธาน ฯ กินฺต สุต ฯ สตุ  
จ นาม พหุสฺสุโต  โหติ  สุตธโร  สุตสนฺนิจโยติอาทีสุ(๒) วิย 
โสตทฺวารานุสาเรน วิ ฺาต อวธาริต  ธมฺมชาต  ต  อิธ  
โสตาวธานนฺติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมึ  โสตาวธานสงฺขาเต  สุเต ปวตฺตา   
ป ฺา  โสตาวธาเน  ป ฺา ฯ  ป ฺาติ  จ  ตสฺส  ตสฺส  
อตฺถสฺส ปากฏกรณสงฺขาเตน  ป ฺาปนฏเน  (๑)  ป ฺา 
เตน  เตน  วา  อนิจฺจาทินา  ปกาเรน  ธมฺเม  ชานาตีติป  
ป ฺา ฯ   
        สุตมเย าณนฺติ เอตฺถ สุตสทฺโท ตาว สอุปสคฺโค 
อนุปสคฺโค จ   
                คมเน วิสฺสุเต ตินฺเต        นโุยโคปจิเตป จ   
                สทฺเท จ โสตทฺวารานุ        สาร ฺาเต จ ทิสฺสติ ฯ   
        ตถา  หสิฺส  เสนาย  ปสุโตติอาทีสุ  คจฺฉนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
สุตธมฺมสฺส  ปสฺสโตติอาทีสุ  (๓)  วิสสฺุตธมฺมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อวสฺสุตา 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๗๙/๑๑๔ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๓๗๖/๔๐๓ ฯ 
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๕๑/๘๖ ฯ  
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        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  20 
 
อวสฺสุตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺสาติอาทีสุ  (๑) ตินฺตาตินฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ 
เย ฌานปสุตา ธีราติอาทีสุ (๒)  อนุยตฺุตาติ  อตฺโถ ฯ  ตุเมฺหหิ  
ปุ ฺ  ปสุต  อนปฺปกนฺติอาทีสุ (๓) อุปจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทฏิ สุต  
มุต วิ ฺาตนฺติอาทีสุ(๔) สทฺโทติ อตฺโถ ฯ พหุสฺสโุต โหติ  สุตธโร  
สุตสนฺนิจโยติอาทีสุ(๕)    โสตทฺวารานุสารวิ ฺาตธโรติ  อตฺโถ ฯ  
อิธ ปนสฺส  โสตทฺวารานุสาเรน วิ ฺาต อุปธาริตนฺติ  
อตฺโถ ฯ สุตมเย าณนฺติ ยา เอสา เอต สุต  วิ ฺาต   
อวธาริต  ธมฺม  อารพฺภ  อารมฺมณ  กตฺวา สพฺพปม ฺจ  
อปราปร ฺจ ปวตฺตา  ป ฺา  ต  สุตมเย  าณนฺติ  วุตฺต 
โหติ  สุตมย  าณนฺติ  อตฺโถ ฯ สุตมเยติ  จ  ปจฺจตฺตวจนเมต  
ยถา  น เหว วตฺตพฺเพ ฯ  วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค ฯ    
นตฺถิ อตฺตกาเร นตฺถิ ปรกาเร นตฺถิ ปุรสิกาเรติอาทีสุ(๖)  
ปจฺจตฺตวจน เอวมิธาป ทฏพฺพ ฯ เตน วุตฺต สุตมย าณนฺติ  
อตฺโถติ ฯ   
        อถ  วา  สุเตน  ปกโต  ผสฺสาทิโก  ธมฺมปุ ฺโช  สุตมโย 
ตสฺมึ  สุตมเย  ธมฺมปุ ฺเช  ปวตฺต  ต  สมฺปยุตฺต  าณ  สุตมเย  
าณ ฯ  สภาวสาม ฺลกฺขณวเสน  ธมฺเม  ชานาตีติ  าณ ฯ  
ตเยว  าณ  (๑)  ปริยายวจเนน  อธิปฺปายปกาสนตฺถ  อนิยเมน  
# ๑. วิ. ภิกฺขุนี. ๓/๑/๕ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ 
# ๓. ขุ. ขุ. ๒๕/๘/๑๑ ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๒๘๑/๒๗๒ ฯ  
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๓๗๖/๔๐๓ ฯ  ๖. ท.ี ส.ี ๙/๙๕/๖๙ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 21 

        *เลมที่ 40  สีลมยาณุทฺเทสวณฺณนา  หนา 21 
 
ป ฺาติ  วตฺวา  ปจฺฉา  อธิปฺเปต  าณนฺติ  นิยเมตฺวา  
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
        าณ ฺจ  นาม  สภาวปฏิเวธลกฺขณ  อกฺขลิตปฏิเวธลกฺขณ   
วา  กุสลิสฺสาสขิตฺตอุสุปฏิเวโธ  วิย  วิสโยภาสนรส  ปทีโป วิย  
อสมฺโมหปจฺจุปฏาน  อร ฺคตสุเทสโก  วิย ฯ  สมาหิโต  ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ  ยถาภูต  ปชานาตีติ (๑) วจนโต  สมาธิปฏาน ฯ 
ลกฺขณาทีสุ  หิ  สภาโว  วา  สาม ฺ  วา  ลกฺขณ  นาม 
กิจฺจ  วา  สมปฺตฺติ  วา  รโส  นาม  ปฏานากาโร  วา  
ผล  วา  ปจฺจุปฏาน  นาม  อาสนฺนการณ ปทฏาน นามาติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
                สตุมยาณูทฺเทสวรฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สลีมยาณุทฺเทสวณฺณนา 
        สุตฺวาน สวเร ป ฺาติ   
                ปาติโมกฺโข สตี เจว        าณ ขนฺติ ตเถว จ   
                วีรยิ ฺจ ป ฺจิเม ธมฺมา        สวราติ ปกาสิตา ฯ   
        อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโต  อุปาคโต  
สมปุาคโต  อุปปนฺโน  สมุปปนฺโน  สมนฺนาคโตติ  (๒)  อาคโต  ปาติโมกฺข- 
สวโร ฯ  จกขฺุนา  รูป  ทสิฺวา  น  นิมตฺิตคฺคาหี  โหติ นานุ- 
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๑๔๗/๑๐๐ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 22 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  22 
 
พฺย ฺชนคฺคาหี ฯ ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย  อสวุต  วิหรนฺต   
อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยุ 
ตสฺส  สวราย  ปฏิปชชฺติ  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺริเย  สวร   
อาปชฺชตีติอาทินา (๑) นเยน อาคโต สติสวโร ฯ   
        ยานิ โสตานิ โลกสฺม ึ       สติ เตส นิวารณ   
        โสตาน สวร พฺรูมิ                ป ฺาเยเต ปถียเรติ (๒)   
อาคโต  าณสวโร ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  อาสวา  ปฏิเสวนา   
ปหาตพฺพา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวร   
ปฏิเสวตีติอาทินา  (๓)  นเยน  อาคโต  ปจฺจยปฏิเสวนา  สวโร  โสป 
าณสวเรเนว  สงฺคหิโต ฯ  ขโม  โหติ  สีตสฺส  อุณฺหสฺส  
ชิฆจฺฉาย  ปปาสาย  ฑสมกสวาตาตปสริสปสมฺผสฺสาน  ทุรุตฺตาน   
ทุราคตาน  วจนปถาน  อุปฺปนฺนาน  สารีริกาน  เวทนาน   
ทุกฺขาน  ติพฺพาน  ขราน  กฏกาน  อสาตาน  อมนาปาน  
ปาณหราน  อธิวาสกชาติโก  โหตีติ  (๔)  อาคโต  ขนฺติสวโร ฯ   
อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ   
อนภาว  คเมตีติอาทินา  (๕)  นเยน  อาคโต  วีริยสวโร ฯ   
        อิธ  อรยิสาวโก  มิจฺฉาอาชีว  ปหาย  สมฺมาอาชีเวน  ชีวิต(๖)   
กปฺเปตีติ  (๗)  อาคโต  อาชีวปาริสุทฺธิสวโร  โสป  วีริยสวเรเนว 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๒๒/๙๓ ฯ  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ  
# ม. ปธยีเรติ ฯ  ๓. ม. มู. ๑๒/๑๔/๑๗ ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๑๕/๑๘ ฯ 
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๑๗/๑๘ ฯ  ๖. ม. ชีวิก ฯ ๗. ส. มหา. ๑๙ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 23 

        *เลมที่ 40  สีลมยาณุทฺเทสวณฺณนา  หนา 23 
 
สงฺคหิโต ฯ  เตสุ  สตฺตสุ  สวเรสุ  ปาติโมกฺขสวรอินฺทฺริยสวรอาชีว- 
ปาริสุทฺธิปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาตา  จตฺตาโร  สวรา  อิธาธิปฺเปตา  
เตสุ  จ  วิเสเสน  ปาติโมกฺขสวโร ฯ  สพฺโพปจาย  สวโร   
ยถาสก  สวรติพฺพาน  กายทุจฺจริตาทีน  สวรณโต  สวโรติ  
วุจฺจติ ฯ  
        สุตมเย าเณ วุตฺต  ธมฺม  สุตฺวา  สวรนฺตสฺส  สวร   
กโรนฺตสฺส  ตสฺมึ  สวเร  ปวตฺตา ตสมฺปยุตฺตา  ป ฺา  สุตฺวาน  
สวเร  ป ฺาติ  วุตฺตา ฯ  อถวา  เหตุอตฺเถ  สุตฺวาติ  วจนสฺส  
สมฺภวโต สุตเหตุนา สวเร ป ฺาติป อตฺโถ ฯ   
        สลีมเย  าณนฺติ  เอตฺถ  สลีนฺติ  สีลนตฺเถน  สีล ฯ   
กิมิท  สลีน  นาม  สมาธาน  วา  กายกมฺมาทีน  สุสลีฺยวเสน   
อวิปฺปกิณฺณตาติ  อตฺโถ ฯ  อุปธารณ  วา  กุสลาน  ธมฺมาน 
ปติฏานวเสน  อาธารณภาโวติ  อตฺโถ ฯ  เอตเทว  หิ เอตฺถ   
อตฺถทฺวย  สทฺทลกฺขณวิทู  อนุชานนติฺ ฯ  อ ฺเ  ปน  อธิ- 
เสวนฏเน  อาธารฏเน(๑) สีลฏเน  ตสฺสีลฏเน สีรฏเน  
สีตลฏเน  สิวฏเน สีลนฺติ วณฺณยนฺติ ฯ   
                สลีน ลกฺขณ ตสฺส                ภินฺนสฺสาป อเนกธา   
                สนิทสฺสนตฺต รูปสฺส        ยถา ภินฺนสฺสเนกธา ฯ   
        ยถา  ห ิ นีลปตาทิเภเทน  อเนกธา  ภินฺนสฺสาป  รูปา- 
ยตนสฺส  สนทิสฺสนตฺต  ลกฺขณ  นีลาทเิภเทน  ภินฺนสฺสาป   
# ๑. ม. อาจารฏเน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 24 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  24 
 
สนิทสฺสนภาวานติกฺกมนโต  ตถา  สีลสฺส  เจตนาทิเภเทน  
อเนกธา  ภินฺนสฺสาป  ยเทต  กายกมฺมาทีน  สมาธานวเสน   
กุสลาน ฺจ  ธมฺมาน  ปติฏานวเสน  วุตฺต  สีลน  ตเทว  ลกฺขณ  
เจตนาทิเภเทน  เนกธา(๑)  ภินฺนสฺสาป  สมาธานปติฏาน- 
ภาวานติกฺกมนโต ฯ  เอว  ลกฺขณสฺส  ปนสฺส   
                ทสฺุสีลฺยวิทฺธสนตา                อนวชฺชคุโณ ตถา   
                กิจฺจสมฺปตฺติอตฺเถน        รโส นาม ปวุจฺจติ ฯ   
        ตสฺมา  อิท  สีล นาม กิจฺจฏเน รเสน ทุสฺสีลฺย- 
วิทฺธสนรส สมฺปตฺติอตฺเถน  รเสน อนวชฺชรสนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
                โสเจยฺยปจฺจุปฏาน        ตยิท ตสฺส วิ ฺ ุหิ   
                โอตฺตปฺป ฺจ หิรี เจว        ปทฏานนฺติ วณฺณิต ฯ   
ตยิท  สีล  กายโสเจยฺย  วจีโสเจยฺย  มโนโสเจยฺยนฺติ  (๒) เอว  
วุตฺตโสเจยฺยปจฺจุปฏาน  โสเจยฺยภาเวน  (๓)  ปจฺจุปฏาติ คหณภาว  
คจฺฉติ ฯ หิโรตฺตปฺป ฺจ ปน  ตสฺส  วิ ฺ ูหิ  ปทฏานนฺติ 
วณฺณิต อาสนฺนการณนฺติ อตฺโถ ฯ หิโรตฺตปฺเป หิ สติ  สีล   
อุปฺปชฺชติ  เจว  ติฏติ  จ  อสติ  เนว  อุปฺปชฺชติ  น  ติฏตีติ  
เอววิเธน  สีเลน  สหคต  ตสมฺปยุตฺต  าณ  สีลมเย  าณ ฯ   
อถวา  สีลเมว  ปกต  สีลมย  ตสฺมึ  สลีมเย  ตสมฺปยุตฺต  
าณ ฯ 
        อสวเร  อาทีนวปจฺจเวกฺขณา  จ  สวเร  อานิสส- 
# ๑. ม. เนกธาติ น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ที. ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑ ฯ  
# ๓. ม. สุจิภาเวน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 25 

        *เลมที่ 40  สมาธิภาวนามยาณุทฺเทสวณฺณนา  หนา 25 
 
ปจฺจเวกฺขณา  จ ฯ  สวรปาริสุทฺธิปจฺจเวกฺขณา  จ  สวรสงฺกิเลส- 
โวทานปจจฺเวกฺขณา จ สีลมยาเณเนว สงฺคหิตา ฯ   
                สลีมยาณุทฺเทสวณฺณนา ทิฏ ิตา ฯ 
 
                สมาธิภาวนามยาณุทฺเทสวณฺณนา 
        สวริตฺวา  สมาทหเน  ป ฺาติ  สีลมยาเณ  วุตฺตสีลสวเรน  
สวริตฺวา  สวร  กตฺวา  สีเล  ปติฏาย  สมาทหนฺตสฺส   
อุปจารปฺปนาวเสน  จิตฺเตกคฺคต  กโรนฺตสฺส  ตสฺมึ  สมาทหเน  
ปวตฺตา  ตสมฺปยุตฺตา  ป ฺา ฯ  สม  สมฺมา  จ  อาทหน  
ปนนฺติ จ สมาทหน สมาธิสฺเสเวต ปริยายวจน ฯ   
        สมาธิภาวนามเย  าณนฺติ  เอตฺถ  กุสลจิตฺเตกคฺคตา   
สมาธิ ฯ  เกนฏเน  สมาธิ  สมาธานฏเน  สมาธิ ฯ  กิมิท 
สมาธาน  นาม  เอการมฺมเณ  จิตฺตเจตสิกาน  สม  สมฺมา   
จ  อาธาน  ปนนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺมา  ยสฺส  ธมมฺสฺสานุ- 
ภาเวน  เอการมฺมเณ  จิตฺตเจตสิกา  สม  สมฺมา  จ  อวิกฺขิปฺป- 
มานา  อวิปฺปกิณฺณา  จ  หุตฺวา  ติฏนฺติ  อิท  สมาธานนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺส  โข  ปน สมาธิสฺส   
                ลกฺขณ ตุ อวิกฺเขโป                วิกฺเขปทฺธสน(๑) รโส   
                อกมฺปนมุปฏาน                ปทฏาน สุข ปน ฯ   
        ภาวียติ  วฑฺฒียตีติ  ภาวนา  สมาธิ  เอว  ภาวนา  
# ๑. ม. วิกฺเขปทฺธสน ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 26 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  26 
 
สมาธิภาวนา  สมาธิสฺส  วา  ภาวนา  วฑฺฒนา  สมาธิ- 
ภาวนา ฯ  สมาธิภาวนาวจเนน  อ ฺ  ภาวน  ปฏิกขิฺปติ 
ปุพฺเพ วิย อุปจารปฺปนาวเสน สมาธิภาวนามเย าณ ฯ   
        สมาธิภาวนามยาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ธมฺมฏ ิติาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ปจฺจยปริคฺคเห  ป ฺาติ  เอตฺถ  ปฏิจฺจ  ผลเมตีติ  ปจฺจโย ฯ   
ปฏิจฺจาติ  น  วินา  เตน  อปจฺจกฺขิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
เอตีติ อุปฺปชฺชติ เจว ปวตฺตติ  จาติ  อตฺโถ ฯ  อปจ  อุปการกตฺโถ   
ปจฺจยตฺโถ  ตสฺส ปจฺจยสฺส พหุวิธตฺตา ปจฺจยาน  ปริคฺคเห  
ววตฺถาปเน จ ป ฺา ปจฺจยปริคฺคเห ป ฺา ฯ   
        ธมฺมฏ ิติาณนฺติ  เอตฺถ  ธมฺมสทฺโท  ตาว  สภาว- 
ป ฺาปุ ฺป ฺตฺติอาปตฺติปริยตฺตินิสฺสตฺตตาวิการคุณปจฺจย- 
ปจฺจยุปฺปนฺนาทีสุ ทิสฺสติ ฯ อย หิ กุสลา  ธมฺมา อกสุลา 
ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมาติอาทีสุ (๑) สภาเว ทิสฺสติ ฯ   
        ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา        สทฺธสสฺ ฆรเมสิโน   
        สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค        ส เว เปจฺจ น โสจตีติ(๒)   
อาทีสุ ป ฺาย ฯ   
        น หิ ธมโฺม อธมฺโม                จ อุโภ สมวิปากิโน   
        อธมฺโม นิรย เนติ                ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตินฺติ(๓)   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑/๑ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๒/๓๑๕ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 27 

*เลมที่ 40  ธมฺมฏ ิติาณุทฺเทสวณฺณนา  หนา 27 
 
อาทีสุ  ปุ ฺเ  ป ฺตฺติธมฺมา นิรุตฺติธมฺม อธิวจนธมฺมาติ(๑)- 
อาทีสุ ป ฺตฺติย  ปาราชิกา  ธมฺมา  สงฺฆาทิเสสา  ธมฺมาติ(๒)- 
อาทีสุ   อาปตฺติย ฯ  อิธ ภิกฺขุ ธมฺม  ชานาติ  สุตฺต  เคยฺย   
เวยฺยากรณนฺติ(๓)อาทีสุ   ปริยตฺติย ฯ ตสฺมึ โข ปน สมเย  ธมฺมา  
โหนฺติ(๔) ฯ  ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรตีติ(๕)อาทีสุ  นิสฺสตฺตตาย ฯ  
ชาติธมฺมา  ชราธมฺมา มรณธมฺมาติ(๖)อาทีสุ  วิกาเร ฯ ฉนฺน  
พุทฺธธมฺมานนฺติ(๗)อาทีสุ   คุเณ ฯ  เหตุมฺหิ  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ(๘)- 
อาทีสุ    ปจฺจเย ฯ   ิตาว  สา ธาตุ  ธมฺมฏ ิตตา  ธมฺมนิยามตาติ(๙)- 
อาทีสุ  ปจฺจยุปฺปนฺเน ฯ สวฺายมิธาป ปจฺจยุปฺปนฺเน  ทฏพฺโพ ฯ  
อตถโต  ปน  อตฺตโน  สภาว  ธาเรนฺตีติ  วา ปจฺจเยหิ ธารียนฺตีติ  
วา  อตฺตโน ผล  ยา ธาเรนฺตีติ  วา  อตฺตโน  ปริปูรณ  อปาเยสุ  
อปตมาน ธาเรนฺตีติ วา สลกฺขเณ (๑๐)  ธาเรนฺตีติ วา จิตฺเตน 
อวธารยนฺตีติ วา ยถาโยค ธมฺมาติ วุจฺจนฺติ ฯ อิธ ปน  
อตฺตโน  ปจฺจเยหิ  ธารยนฺตีติ  ธมฺมา  ปจฺจยสมุปฺปนฺนา  ธมฺมา 
ติฏนฺติ  อุปฺปชฺชนฺติ เจว  ปวตฺตนฺติ  จ  เอตายาติ ธมฺมฏ ิติ 
ปจฺจยธมฺมานเมต อธิวจน ฯ ตสฺส ธมฺมฏ ิติย  าณ  ธมฺมฏ ิติ- 
าณ ฯ  อิท  หิ  สมาธิภาวนามยาเณ  วุตฺตสมาธินา  สมาหิเตน   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๕/๗ ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๓๐๐/๒๒๐ ฯ 
# ๓. องฺ. อ ฺจก. ๒๒/๗๓/๙๘ ฯ  ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๙/๓๓ ฯ  
# ๕. ท.ี มหา. ๑๐/๒๗๓/๓๒๕ ฯ  ๖. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๐๗/๒๓๑ ฯ 
# ๗. ขุ. มหา. ๒๙/๒๓๑/๑๗๔ ฯ ๘. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๙/๓๙๙ ฯ  
# ๙. ส. น.ิ ๑๖/๖๑/๓๐ ฯ ๑๐. ม. สกสกลกฺขเณ ฯ   
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จิตฺเตน  ยถาภูตาณทสฺสนตฺถาย  โยคมารภิตฺวา  ววตฺถาปต- 
นามรูปสฺส  เตส  นามรูปาน  ปจฺจยปริคฺคหปริยาย  ธมฺมฏ ิติ- 
าณ  อุปฺปชฺชติ ฯ นามรปูววตฺถาเน   าณนฺติ (๑) อวตฺวาเอว  
กสฺมา  ธมฺมฏ ิติาณนฺติ  วุตฺตนฺติ  เจ  ปจฺจยปริคฺคเหเนว   
ปจฺจยสมุปฺปนฺนปริคฺคหสฺส  สิทฺธตฺตา ฯ  ปจฺจยสมุปฺปนฺเน  หิ   
อปริคฺคหิเต  ปจฺจยปริคฺคโห  น  สกฺกา  โหติ  กาต ฯ ตสฺมา 
ธมฺมฏ ิติาณคฺคหเณเนว  ตสฺส  เหตุภูต  ปุพฺเพ  สิทฺธ  นามรปู- 
ววตฺถานาณ  วุตฺตเมว  โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ  กสฺมา  ทุติย- 
ตติยาณ  วิย  สมาทหิตฺวา  ปจฺจยปริคฺคเห  ป ฺาติ  น   
วุตฺตนฺติ เจ สมถวิปสฺสนาน ยุคนทฺธตฺตา ฯ   
                สมาทหิตฺวา ยถา เจ วิปสฺสติ   
                วิปสฺสมาโน ตถา เจ สมาทเห   
                วิปสฺสนา จ สมโถ จ ตทา อหุ   
                สมานภาคา ยุคนทฺธา วตฺตเรติ   
หิ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  สมาธึ  อวิสฺสชฺเชตฺวา  สมาธิ ฺจ  าณ ฺจ  
ยุคนทฺธ  กตฺวา  ยาว  อริยมคฺโค  ตาว  อุสฺสุกฺกาเปตพฺพนฺติ  
าปนตฺถ  ปจฺจยปริคฺคหเณ  ป ฺา  ธมฺมฏ ิติาณมิจฺเจว  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
                ธมฺมฏ ิติาณุทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ส.ี นามรูปสฺส ววตฺถาน าณนฺติ ฯ   
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                        สมฺมสนาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  สงฺขิปตฺวา  ววตฺถาเน 
ป ฺาติ  เอตฺถ  อตฺตโน  สภาว  อุปฺปาทาทิกฺขณ  วา  ปตฺวา 
อติ  อิตา  อติกฺกนฺตาติ  อตีตา  ตทุภยมฺป  น  อาคตา  น   
สมฺปตฺตาติ  อนาคตา  ต  ต  การณ  ปฏิจฺจh  อุปฺปาทาทิอุทฺธ   
ปนฺนา คตา ปวตฺตาติ ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ อทฺธาสนฺตติขณปจฺจุปฺ- 
ปนฺเนสุ  สนตฺติปจฺจุปฺปนฺน  อิธาธิปฺเปต ฯ  เตส  อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺนาน  ป ฺจกฺขนฺธ-  ธมฺมาน  เอเกกกฺขนฺธลกฺขเณ  สงฺขิปตฺวา  
กลาปวเสน  ราสึ  กตฺวา  ววตฺถาเน  นิจฺฉยเน สนฺนิฏาปเน  
ป ฺา ฯ   
        สมฺมสเน  าณนฺติ  สมฺมา  อามสเน  อนุมชชฺเน  เปกฺขเณ 
าณ  กลาปสมฺมสนาณนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิท  ห ิ นามรูป- 
ววตฺถานาณานนฺตร  นามรูปปจฺจยปริคฺคเห  ธมฺมฏ ิติาเณ 
 ิตสฺส  ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อชฌฺตฺต  วา  
พหิทฺธา  วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หนี  วา  ปณีต   
วา  ย  ทูเร  สนฺติเก  วา  สพฺพนฺต รูป อนิจฺจโต ววตฺถเปติ  
เอก สมฺมสน ทุกฺขโต  ววตฺเถติ  เอก  สมฺมสน  อนตฺตโต  
ววตฺเถติ  เอก  สมฺมสนนฺติ(๑)อาทินา  นเยน  วุตฺตสมฺมสนวเสน 
ปุพฺเพ  ววตฺถาปเต  เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๙๙/๗๖ ฯ  
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อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺตสฺส กลาปสมฺมสนาณ 
อุปฺปชฺชติ ฯ   
                สมฺมสนาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อุทยพฺพยานุปสฺสนาาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  วิปริณามานุปสฺสเน  ป ฺาติ 
สนฺตติวเสน  ปจฺจุปฺปนฺนาน  อชฺฌตฺตาน  (๑)  ป ฺจกฺขนฺธธมฺมาน  
วินาสทสฺสเน(๒)  ภงฺคทสฺสเน  ป ฺา ฯ  ยสฺมา  อิเม  ธมฺมา  
อุปฺปชฺชิตฺวา  ภิชฺชนฺตีติ  อุทย  คเหตฺวาป  เภเทเยว  จิตฺต  เปติ  
ตสฺมา  อวุตฺโตป  อุทโย  วุตฺโตเยว  โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  ทสฺสเนน  วา  อุทยทสฺสนสฺส  สิทฺธตฺตา   
อุทโย วุตฺโตเยว  โหติ ฯ  น  หิ  อุทย  วินา  ธมฺมาน อุปฺปนฺนตฺต 
สิชฺฌติ ตสฺมา ปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  อุปฺปาทวิปริณา- 
มานุปสฺสเน  ป ฺาติ  อวุตฺเตป  วุตฺตเมว  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
อุทยพฺพยานุปสฺสเน  าณนฺติ  นิยมิตตฺตา  จ  อุทยทสฺสน   
สิทฺธเมว  โหตีติ  อนนฺตร  วุตฺตสฺส  สมมฺสนาณสฺส  ปาร   
คนฺตฺวา  ตสมฺมสเนเยว  ปากฏีภูเต  อุทยพฺพเย  ปรคฺิคณฺหิตฺวา 
สงฺขาราน  ปริจฺเฉทกรณตฺถ  อุทยพฺพยานุปสฺสน  อารภนฺตสฺส  
อุปฺปชฺชติ  อุทยพฺพยานุปสฺสนาาณ ฯ  ต  หิ  อุทยพฺพเย   
# ๑. ม. อชฺฌตฺต ฯ  ๒. ม. วิปริณามทสฺสเน ฯ   
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อนุปสฺสนโต อุทยพฺพยานุปสฺสนาติ วุจฺจติ ฯ   
        อุทยพฺพยานุปสฺสนาาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ภงฺคานุปสฺสาาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อารมฺมณ  ปฏิสงฺขาติ  รูปกฺขนฺธาทิอารมฺมณ  ภงฺคโต  
ปฏิสงฺขาย  ชานิตฺวา  ปสฺสิตฺวา ฯ  ภงฺคานุปสฺสเน  ป ฺา  
วิปสฺสเน  าณนฺติ  ตสฺส  อารมฺมณ  ภงฺคโต  ปฏสิงฺขาย 
อุปฺปนฺนสฺส  าณสฺส  ภงฺค  อนุปสฺสเน  ยา  ป ฺา  ต  
วิปสฺสเน  าณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วิปสฺสนาติ  จ  วิวิธา   
ปสฺสนา  วิปสฺสนา ฯ  อารมฺมณปฏิสงฺขาติป  ปาโ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อารมฺมณสฺส  ปฏิสงฺขา  ชานนา  ปสฺสนาติ   
วุตฺตนเยเนว  อารมฺมณปฏิสงฺขา  ภงฺคานุปสฺสเน  ป ฺา   
วิปสฺสเน  าณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยสมฺา  ปน  ภงฺคานุปสฺสนาย 
เอว  วิปสฺสนา  สิข  ปาปณุาติ  ตสฺมา  วิเสเสตฺวา  อิทเมว  
วิปสฺสเน  าณนฺติ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย 
 ิตสฺส  มคฺคามคฺคาณทสฺสน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺมา  ตสฺสา  สิทฺธาย 
ต  สิทฺธเมว  โหตีติ  ต  อวตฺวาว  ภงฺคานุปสฺสนายเอว 
วิปสฺสนาสิข  าณ   วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ อุทยพฺพยานุปสฺสนาย 
สุปริทิฏอุทยพฺพยสฺส สุปริจฺฉินฺเนสุ  สงฺขาเรสุ  ลหุ  ลหุ   
อุปฏหนฺเตสุ  าเณ  ติกฺเข  วหนฺเต  อุทย  ปหาย  ภงฺเคเอว  
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สติ  สนฺติฏติ  ตสฺส  เอว อุปฺปชฺชิตฺวา เอว นาม สงฺขารา  
ภิชฺชนฺตีติ  ปสฺสโต เอตสฺมึ าเน ภงฺคานุปสฺสนาาณ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
                วิปสฺสนาาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        อาทีนาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ภยตุปฏาเน  ป ฺาติ  อุปปฺาทปวตฺตนิมิตฺตอายูหนา- 
ปฏิสนฺธีน  ภยโต  อุปฏาเน  ปฬาโยคโต  สปฺปฏิภยวเสน  
คหณูปคมเน  ป ฺาติ  อตฺโถ ฯ  ภยโต  อุปฏาตีติ  ภยตุปฏาน  
อารมฺมณ ตสฺมึ ภยตุปฏาเน ฯ อถวา ภยโต อุปติฏตีติ   
ภยตุปฏาน ป ฺา ต ภยตุปฏานนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อาทีนเว  าณนฺติ  ภุมฺมวจนเมว ฯ  ยา  จ  ภยตุปฏาเน   
ป ฺา  ย ฺจ  อาทีนเว  าณ  ยา  จ  นพฺิพิทา  อิเม  ธมฺมา 
เอกตฺถา พฺย ฺชนเมว นานนฺติ (๑)  วุตฺตตฺตา  เอกมิว  วุจฺจมานมฺป  
อวตฺถาเภเทน  มุ ฺจิตุกมฺยตาทิ  วิย  ติวิธเมว  โหติ ฯ  ตสฺมา 
ภยตุปฏานอาทีนวานุปสฺสนาสุ  สิทธฺาสุ  นิพฺพิทานุปสฺสนา  
สิทฺธา  โหตีติ กตฺวา อวุตฺตาป วุตฺตาว โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ   
        สพฺพสงฺขาราน  ภงฺคารมฺมณ  ภงฺคานุปสฺสน  อาเสวนฺตสฺส   
ภาเวนฺตสฺส  พหุลีกโรนฺตสฺส  ติภวจตุโยนิป ฺจคติสตฺตวิ ฺาณฏ ิติ- 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๐๗/๓๙๖ ฯ   
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นวสตฺตาวาเสสุ  ปเภทกา  สงฺขารา  สุเขน  ชีวิตุกามสฺส  
ภีรุกปุริสสฺส  สีหพฺยคฺฆทีปอจฺฉตรจฺฉยกฺขรกฺขสจณฺฑโคณจณฺฑ- 
กุกฺกุรปภินฺนมทจณฺฑหตฺถิโฆรอาสิวิสอสนิวิจกฺกสุสานรณภูมิ  ชลิต- 
องฺคารกาสุอาทโย  วิย  มหาภย  หุตฺวา  อุปฏหนฺติ  ตสฺส   
อตีตา  สงฺขารา  นิรุทฺธา  ปจฺจุปฺปนฺนา นิรุชฌฺนฺติ อนาคตาป  
เอวเมว นิรุชฺฌิสฺสนฺตีติ ปสฺสโต  เอตสฺมึ าเน ภยตุปฏาน  
าณ อุปฺปชฺชติ ฯ  
        ตสฺส ต ภยตุปฏาน าณ อาเสวนฺตสฺส  ภาเวนฺตสฺส  
พหุลีกโรนฺตสฺส  สพฺพภวโยนิคติ ิติสตฺตาวาเสสุ   เนว  ตาณ น 
เลณ  น  คติ  น  ปฏิสรณ  ป ฺายติ  สพฺพภวโยนิคติ ิติ- 
สตฺตาวาสคเตสุ  สงฺขาเรสุ  เอกสงฺขาเรป  ปตฺถนา  วา  ปรามาโส  
วา  น โหติ ตโย ภวา วีตจฺจิ(๑)ตงฺคารปุณฺณา  องฺคารกาสุโย 
วิย  จตฺตาโร  มหาภูตา  โฆรวิสา  อาสิวิสา  วิย  ป ฺจกฺขนฺธา   
อุกฺขิตฺตาสิกา  วธกา  วิย  ฉ  อชฺฌตฺติกายตนานิ  สุ ฺ- 
คาโม  วิย ฉ พาหิรายตนานิ  คามฆาตกโจรา  วิย  สตฺต- 
วิ ฺาณฏ ิติโย  นว  จ  สตฺตาวาสา  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ   
อาทิตฺตา  สมฺปชฺชลิตา  สโชติภูตา  วิย  จ  สพฺเพ  สงฺขารา   
คณฺฑภูตา  โรคภูตา  สลฺลภูตา  อฆภูตา  อาพาธภูตา   
วิย  จ  นริสฺสาทา  นิรสา  (๒) มหาอาทีนวราสิภูตา  หุตฺวา   
# ๑. โปราณ. วีตจฺฉิ... ฯ ๒. สี. นีรสา ฯ   
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อุปฏหนฺติ  สุเขน  ชีวิตุกามสฺส  ภีรุกปุริสสฺส  รมณียาการ- 
สณฺ ิตมฺป  สวาฬกมิว  วนคหณ  สสทฺทูลา  วิย  คุหา  สคาห- 
รกฺขส  วิย  อุทก  สมุสฺสิตขคฺคา  วิย  ปจฺจตฺถิกา  สวิส  วิย  
โภชน  สโจโร  วิย  มคฺโค  อาทิตฺตมิว  อคาร  อุยยฺุตฺตเสนา 
วิย  รณภูมิ ฯ   
        ยถา  ห ิ โส  ปุรโิส  เอตานิ  สวาฬกวนคหณาทีนิ  
อาคมฺม  ภีโต  สวิคฺโค  โลมหฏชาโต  สมนฺตโต  อาทีนวเมว  
ปสฺสติ  เอวเมว  โส  โยคาวจโร  ภงฺคานุปสฺสนาวเสน สพฺพ- 
สงฺขาเรสุ  ภยโต  อุปฏ ิเตสุ  สมนฺตโต  นิรส  นริสฺสาท  
อาทีนวเมว  ปสฺสติ ฯ  ตสฺเสว  ปสฺสโต อาทีนวานุปสฺสนาาณ  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        โส  เอว  สพฺพสงฺขาเร  อาทีนวโต  สมฺปสฺสนฺโต  สพฺพ- 
ภวโยนิคติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาสคเต  สเภทเก  สงฺขารคเต  
นิพฺพินฺทติ  อุกฺกณฺติ  นาภิรมติ ฯ  เสยฺยถาป  นาม  จิตฺตกูฏ- 
ปพฺพตปาทาภิรโต  สุวณฺณราชหโส  อสุจิมฺหิ  จณฺฑาลคามทฺวาร-   
อาวาเฏ  นาภิรมติ  สตฺตสุ  มหาสเรสุเยว  อภิรมติ  เอวเมว  อย   
โยคี  ราชหโส  สุปริทฏิาทีนเว  สเภทเก  สงฺขารคเต  นาภิรมติ  
ภาวนารามตาย  ปน  ภาวนารติยา  สมนฺนาคตตฺตา  สตฺตสุ  
อนุปสฺสนาสุเยว  อภิรมติ ฯ  ยถา  จ  สวุณฺณป ฺชเรป  ปกฺขิตฺโต 
สีโห  มิคราชา  นาภิรมติ  ติโยชนสหสฺสวิตฺถเต  ปน  หิมวนฺเตเยว   
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รมติ  เอวมยมฺป  โยคี  สโีห  ติวิเธ  สุคติภเวป  นาภิรมติ  ตีสุ   
อนุปสฺสนาสุเยว  รมติ ฯ   
        ยถา  จ  สพฺพเสโต  สตฺตปฺปติฏโ  อิทฺธิมา  เวหาสงฺคโม   
ฉทฺทนฺโต  นาคราชา  นครมชฺเฌ  นาภิรมติ  หิมวติ  ฉทฺทนฺตร- 
หเทเยว รมติ เอวมย  โยคี  วรวารโณ  สพฺพสฺมึ  สงฺขารคเต   
นาภิรมติ  อนุปฺปาโท  เขมนฺติ(๑)อาทินา  นเยน  นทิฺทิฏเ  สนติฺ- 
ปเทเยว  รมติ  ตนฺนินฺนตปฺโปณตปฺปพฺภารมานโส  โหติ ฯ   
เอตฺตาวตาสฺส นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ อุปฺปนฺน โหตีติ ฯ   
                อาทีนวาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สงฺขารุปเปกฺขาาณุทฺเทสวณฺณนา 
        มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ  
าณนฺติ  มุ ฺจิตุ  จชิตุ  กาเมติ  อิจฺฉตีติ (๒)มุ ฺจิตุกาโม  
มุ ฺจิตุกามสฺส ภาโว มุ ฺจิตุกมฺยตา  ปฏิสงฺขาติ อุปปริกฺขตีติ 
ปฏิสงฺขา ปฏิสงฺขาน วา ปฏิสงฺขา สนฺติฏติ  อชฺฌุเปกฺขตีติ  
สนฺติฏนา  สนฺติฏน  วา  สนฺติฏนา  มุ ฺจิตุกามตา  จ   
สา  ปฏิสงฺขา  จ  สนฺติฏนา  จาติ มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขา- 
สนฺติฏนา ฯ อิติ ปุพฺพภาเค  นิพฺพิทาาเณน  นิพฺพินฺนสฺส   
อุปฺปาทาทีนิ  ปริจฺจชิตุกามตา  มุ ฺจิตุกมฺยตา  มุ ฺจนสฺส  อุปาย- 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๑๕/๘๕ ฯ  ๒. ม. มุ ฺจิตุกาโม  
# มุ ฺจิตุกามสฺส ภาโว ฯ  
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กรณตฺถ  มชฺเฌ  ปฏิสงฺขาน  ปฏิสงฺขา  มุ ฺจิตฺวา  อวสาเน   
อชฺฌุเปกฺขน  สนฺติฏนา ฯ  เอวมวตฺถาเภเทน  ติปฺปการา 
ป ฺา  สงฺขาราน  (๑)อชฌฺุเปกฺขนาสุ  าณ(๑)  มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏ-ิ 
สงฺขาสนฺติฏนาสงฺขาตาน  อวตฺถาเภเทน  ภินฺนาน  ติสฺสนฺนมฺป  
ป ฺาณ  สงฺขารุเปกฺขต  อิจฺฉนฺเตน  ปน  ป ฺาติ  จ   
สงฺขารุเปกฺขาสูติ  จ  พหุวจน  กต  อวตฺถาเภเทน  ภินฺนสฺสาป   
เอกตฺตา  าณนฺติ  เอกวจน  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        วุตฺต ฺจ  ยา  จ  มุ ฺจิตุกมฺยตา  ยา  จ  ปฏิสงฺขานุ- 
ปสฺสนา  ยา  จ  สงฺขารุเปกฺขา  อิเม  ธมฺมา  เอกฏา  
พฺย ฺชนเมว  นานนฺติ ฯ  (๒)  เกจิ  ปน สงฺขารุเปกฺขาสูติ พหุวจน  
สมถวิปสฺสนาวเสน  สงฺขารุเปกฺขาน  พหุตฺตาติป  วทนฺติ ฯ   
สงฺขารุเปกฺขาสูติ  จ  กิริยาเปกฺขนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อวตฺถาเภเทน  ปน  เตน  นิพฺพิทาาเณน  นิพฺพินฺทนฺตสฺส   
อุกฺกณฺนฺตสฺส  สพฺพภวโยนิติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาสคเตสุ   
สเภทเกสุ  สงฺขาเรสุ  จิตฺต  น  สชชฺติ  น  ลคฺคติ  น  พชฌฺติ   
สพฺพสงฺขารคต  มุ ฺจิตุกาม  ฉฑฺเฑตุกาม โหติ ฯ   
        อถวา  ยถา  ชาลพฺภนฺตรคโต  มจฺโฉ  สปฺปมขุคโต   
มณฺฑูโก  ป ฺชรปกฺขิตฺโต  วนกุกฺกโุฏ  ทฬฺหปาสวสงฺคโต  มิโค  
อหิตุณฺฑิกหตฺถคโต  สปโฺป  มหาปงฺกปกฺขนฺโท  กุ ฺชโร  สุปณฺณ- 
# ๑. โปราณ. สี. อชฺฌุเปกขฺนา ป ฺา ฯ   
# ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๐๘/๓๙๗ ฯ  
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มุขคโต  นาคราชา  ราหุมุขปวิฏโ  จนฺโท  สปตฺตปริกฺขิตฺโต   
ปุริโสติเอวมาทโย  ตโต  ตโต  มุจฺจิตุกามา  นิสฺสริตุกามาว  โหนฺติ 
เอว  ตสฺส  โยคิโน  จิตฺต  สพฺพสฺมา  สงฺขารคตา  มุจฺจิตุ- 
กาม  นิสฺสรตุิกาม  โหติ ฯ  เอว  ห ิ วุจฺจมาเน มุจฺจิตุกามสฺส  
มุจฺจิตุกมฺยตาติ ปาโ ยุชฺชติ ฯ เอว จ สติ  อุปฺปาท  มุจฺจิตุ- 
กมฺยตาติอาทีสุ  อุปฺปาทา  มุจฺจิตุกมฺยตาติอาทิ  วตฺตพฺพ  โหติ 
ตสฺมา  ปุริโม  เอว  อตฺโถ  สุนฺทรตโร ฯ  
        อถสฺส  สพฺพสงฺขาเรสุ วิคตาลยสฺส  สพฺพสงฺขารคต   
มุ ฺจิตุกามสฺส  มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ  อุปฺปชฺชติ ฯ โส เอว สพฺพ- 
ภวโยนิคติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาสคเต  สเภทเก  สงฺขาเร  มุ ฺจิตุ- 
กาโม  มุ ฺจนสฺส  อุปายสมฺปาทนตฺถ  ปุน  เต  เอว  สงฺขาเร 
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาเณน  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสติ ฯ   
เอว  หิ วิปสฺสโต จสฺส อนิจฺจวเสน นิมิตฺต ปฏิสงฺขาาณ   
อุปฺปชฺชติ  ทกฺุขวเสน  ปวตฺต  ปฏิสงฺขาาณ  อุปฺปชฺชติ อนตฺต- 
วเสน นิมิตฺต ฺจ  ปวตฺต ฺจ  ปฏิสงฺขาาณ  อุปฺปชฺชติ ฯ  โส   
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาเณน  สพฺเพ  สงฺขารา  สุ ฺาติ  ทิสฺวา   
ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  สงฺขาเร  ปริคฺคณฺหนฺโต  ภย ฺจ  
นนฺทิ ฺจ  วิปฺปหาย  ภริยาย  โทส  ทิสวฺา วิสฺสฏภริโย วิย  
ปุริโส ตสฺสา  ภริยาย  สงฺขาเรสุ  อุทาสีโน  โหติ  มชฺฌตฺโต 
อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  น  คณฺหาติ ฯ    
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        ตสฺส  เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  ตีสุ ภเวสุ จิตฺต  
ปติลียติ ปฏกิุฏติ  ปฏิวฏฏติ  น  สมฺปสาริยติ ฯ  เสยฺยถาป  
นาม  ปทุมปลาเส  อีสก  โทเณ  อุทกผุสิตานิ  ปติลียนฺติ  
ปฏิกุฏนฺติ ปฏิวฏฏนฺติ น สมฺปสาริยนฺติ ฯ เสยฺยถาป วา   
ปน  กุกกฺุฏปตฺต  วา  นฺหารุททฺทุล วา อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺต  
ปติลียติ ปฏกิุฏติ น  สมปฺสารียติ  เอว  ตสฺส  ตีสุ   
ภเวสุ  จิตฺต  ปติลียติ  ปฏกิุฏติ  ปฏิวฏฏติ น  สมฺปสารียติ  
อุเปกฺขา  สณฺาติ ฯ  เอวมสฺส  สงฺขารุเปกฺขาาณ  อุปฺปนฺน   
โหติ ฯ  อิมินา  สงฺขารุเปกฺขาาเณน  สทฺธึ  อุปร ิ โคตฺรภู- 
าณสฺส  สาธก  อนุโลมาณ  ปุพฺพาปราเณหิ[๑] อวุตฺตมฺป 
วุตฺตเมว โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        วุตฺต หิ ภควตา  โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ก ฺจิ  
สงฺขาร นิจฺจโต สมนุปสสฺนฺโต  อนุโลมิกาย ขนฺติยา  
สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ  อนุโลมกิาย ขนฺติยา  
อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมสิฺสตีติ เนต  าน วิชฺชติ  
สมฺมตฺตนิยาม อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผล วา  สกทาคามิผล 
วา อนาคามิผล วา อรหตฺตผล วา สจฺฉิกริสฺสตีติ  เนต 
าน วิชฺชตีติอาทิ ฯ (๒)   
        วุตฺต ฺจ ธมฺมเสนาปตินา        กติหากาเรหิ อนุโลมิก ขนฺตึ  
ปฏิลภติ กติหากาเรหิ  สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมติ ฯ จตฺตาฬีสาย  
# ๑. โปราณ. สี. เอตฺถนฺตเร วุตฺเตหีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. องฺ. ฉกกฺ. ๒๒/๓๖๙/๔๙๑ ฯ   
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อากาเรหิ อนุโลมิก ขนฺตึ  ปฏิลภติ จตฺตาฬีสาย อากาเรหิ  
สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมตีติอาทิ ฯ (๑)   
        ปฏาเน เจต วุตฺต ภควตา  อนุโลม  โคตฺรภุสฺส   
อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  อนุโลม  โวทานสฺส  อนนฺตร- 
ปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทิ(๒) ฯ   
        ตสฺส  ห ิ ต  สงฺขารุเปกฺขาาณ  อาเสวนฺตสฺส  ภาเวนฺตสฺส  
พหุลีกโรนฺตสฺส  อธิโมกขฺสทฺธา พลวตรา โหติ วีรยิ สุปคฺคหิต  
สติ สูปฏ ิตา จิตฺต สุสมาหิต  สงฺขารุเปกฺขาาณ  ติกฺขตร   
ปวตฺตติ ฯ 
        ตสฺส  อิทานิ  มคฺโค  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  สงฺขารุเปกฺขา(๓) 
สงฺขาเร  อนิจฺจาติ วา ทุกฺขาติ วา อนตฺตาติ วา  
สมฺมสิตฺ  วา  ภวงฺค  โอตรติ ฯ  ภวงฺคานนฺตร  สงฺขารุเปกฺขาย  
กตนเยเนว  สงฺขาเร  อนิจฺจาติ  วา  ทกฺุขาติ  วา อนตฺตาติ  
วา อารมฺมณ กุรุมาน อุปฺปชฺชติ มโนทฺวาราวชฺชน ฯ  ตทนนฺตร   
ตเถว  สงฺขาเร  อารมฺมณ  กตฺวา  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  วา   
ชวนจิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตสมฺปยุตฺต  าณ  อนุโลมาณ ฯ  
ต  หิ ปรุิมาน ฺจ  อฏนฺน  วิปสฺสนาาณาน กถกิจฺจตาย  
อนุโลเมติ อุปริ จ ปตฺตพฺพาน (๔) สตฺตตึสาย  โพธิปกฺขิยธมฺมาน  
อนุโลเมติ ฯ 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๗๓๕/๖๒๙ ฯ  ๒. อภิ. ป. ๔๐/๕๐๕/๑๖๒ ฯ 
# ๓. ม. สงฺขารุปเปกฺขาย ฯ ๔. สี. วตฺตพฺพาน ฯ  
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        ยถา  ห ิ ธมฺมิโก  ราชา  วินิจฺฉยฏาเน  นิสินฺโน  
อฏนฺน  โวหาริกมหามตฺตาน  วินิจฺฉย  สุตฺวา  อคติคมน  
ปหาย  มชฺฌตฺโต  หุตฺวา  เอว  โหตูติ  อนุโมทมาโน  เตส ฺจ  
วินิจฺฉยสฺส  อนุโลเมติ  โปราณสฺส  จ  ราชธมฺมสฺส ฯ  ตตฺถ   
ราชา  วิย  อนุโลมาณ  อฏโวหาริกมหามตฺตา  วิย  อฏ 
วิปสฺสนาาณานิ  โปราณิกราชธมฺโม  วิย  สตฺตตึสโพธิปกฺขิย- 
ธมฺมา  ยถา  ราชา  เอว  โหตูติ  อนุโมทมาโน  โวหาริกาน ฺจ 
วินิจฺฉยสฺส  ราชธมฺมสฺส  จ  อนุโลเมติ  เอวมิท อนิจฺจาทิวเสน 
สงฺขาเร อารพฺภ อุปฺปชฺชมานาน  อฏนฺน ฺจ  วิปสฺสนา- 
าณาน  ตถกิจฺจตาย  อนุโลเมติ  อุปร ิ จ  ปตฺตพฺพาน  (๑)  สตฺตตึสาย 
โพธิปกฺขิยธมฺมาน ฯ ตสฺมา อนุโลมาณนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        สงฺขารุเปกฺขาาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                โคตฺรภูาณุทฺเทสวณฺณนา 
        พหิทฺธา  วุฏานวิวฏฏเน  ป ฺา  โคตฺรภุาณนฺติ  เอตฺถ  
พหิทฺธาติ  สงฺขารนิมิตฺต ฯ  ต  หิ  อชฌฺตฺตจิตฺตสนฺตาเน   
อกุสลกฺขนฺเธ  อุปาทาย  พหิทฺธาติ  วุตฺต ฯ ตสฺมา พหิทฺธา  
สงฺขารนิมิตฺตมฺหา วุฏาติ วิคต หุตฺวา อุทฺธ ติฏตีติ  วุฏาน  
วิวฏฏติ  ปราวตฺตติ  ปรมฺมุข  โหตีติ  วิวฏฏน  วุฏาน ฺจ  ต   
# ๑. ส.ี วตฺตพฺพาน ฯ  
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วิวฏฏน ฺจาติ วุฏานวิวฏฏน ฯ เตเนวาห   
        โคตฺรภุาณ สมุทยสฺส อสมุจฺฉินฺทนโต ปวตฺตา น  
วุฏาติ  นิพฺพานารมฺมณโต ปน นิมิตฺตา วุฏาตีติ เอกโต  
วุฏาน โหตีติ ฯ (๑)   
        ปถุุชชฺนโคตฺตาภิภวนโต  อริยโคตฺตภาวนโต  โคตฺรภู ฯ  อิท  
หิ  อนุโลมาเณหิ  ปทุมปลาสโต  อุทกมิว  สพฺพสงฺขารโต  
ปติลียมานจิตฺตสฺส  อนุโลมาณสฺส  อาเสวนนฺเต  อนิมิตฺต  
นิพฺพาน อารมฺมณ กุรุมาน ปุถชฺุชนโคตฺต ปุถุชฺชนสงฺข   
ปุถุชชฺนภูมึ  อติกฺกมมาน  อริยโคตฺต  อริยสงฺข  อรยิภูมึ  
โอกฺกมมาน  นิพฺพานารมฺมเณ  ปมาวตฺตนปมาโภคปม- 
สมนฺนาหารภูต  มคฺคสฺส  อนนฺตรสมนนฺตราเสวนอุปนิสฺสยนตฺถ-ิ 
วิคตวเสน  ฉหิ  อากาเรหิ  ปจฺจยภาว  สาธยมาน  สิขาปฺปตฺต  
วิปสฺสนาย มุทฺธภูต อปุนราวตฺตก อุปฺปชฺชติ ฯ   
        โคตฺรภูาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                มคฺคาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ทุภโต  วุฏานวิวฏฏเน  ป ฺา  มคฺเค  าณนฺติ  เอตฺถ 
ทุภโตติ  อุภโต ฯ ทฺวยโตติ วา วุตฺต โหติ ฯ กิเลสาน สมุจฺฉินฺทนโต 
กิเลเสหิ จ ตทนุวตฺตกกฺขนฺเธหิ  จ  นพฺิพานารมฺมณกรณโต  
# ๑. วิสุทฺธิมคฺคสฺส ป ฺานทฺเทเส ฯ   
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พหิทฺธา  สพฺพสงฺขารนิมิตฺเตหิ  จ  วุฏาติ  วิวฏฏตีติ ทุภโต 
วุฏานวิวฏฏเน ป ฺา ฯ เตเนวาห   
        จตฺตาริป มคฺคาณานิ อนิมิตฺตารมฺมณตฺตา นิมิตฺตโต   
วุฏหนฺติ สมุทยสฺส สมจฺุฉินฺทนโต ปวตฺตา วุฏหนฺตีติ ทุภโต   
วุฏานานิ โหนฺตีติ ฯ (๑)   
        มคฺเค  าณนฺติ  นิพฺพาน  มคฺคติ  เปกฺขติ  นพฺิพานตฺถิเกหิ  
วา  มคฺคียติ  อเนฺวสียติ  กิเลเส  วา  มาเรนฺโต  คจฺฉติ  ปวตฺตตีติ  
มคฺโค ตสฺมึ มคฺเค าณ ฯ  ชาติคฺคหเณน  เอกวจน  กต ฯ 
ต  หิ  โคตฺตรภุาณสฺส  อนนฺตร  นิพฺพาน อารมฺมณ  กุรุมาน  
สย วชฺเฌ กิเลเส นิรวเสส สมุจฺฉินฺทมาน อนมตคฺคสสาร- 
วฏฏทุกฺขสมุทฺท  โสสยมาน  สพฺพาปายทฺวารานิ  ปทหมาน   
สตฺตอริยธน  สมฺมุขีภาว  กุรุมาน  อฏงฺคิก  มิจฺฉามคฺค  ปชหมาน   
สพฺพเวรภยานิ  วูปสมยมาน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  โอรสปุตฺต- 
ภาวมุปนยมาน  อ ฺานิ  จ  อเนกานิ  อานิสสสตานิ  
ปฏิลาภยมาน  มคฺคาณ อุปฺปชฺชติ ฯ 
                าตุ อิจฺฉ ปุริโส                ลงฺฆิตฺวา มาติกาย ปรตีเร   
                เวเคนาคมฺม ยถา                คณฺหิตฺวา โอริติรตรุพทฺธ ฯ (๒)   
                รชชฺุ วา ทณฺฑ วา                อุลฺลงฺฆิตฺวาน ปารนินฺนตนุ   
                ปาราปนฺโน(๓) ปน ต        มุ ฺจิย เวค ปติฏหติ ปาเร ฯ   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺคสฺส ป ฺานิทฺเทเส ฯ  
# ๒. ส.ี โอรมิตีเร ตนุพทฺธ ฯ ๓. ส.ี ปาราสนฺโน ฯ   
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                เอว โยคาวจโร                สกฺกายมยมฺหิ โอริเม ตีเร   
                ทฏิภโย อภเย ปน        าตุ อิจฺฉ อมตปาเร ฯ   
                อุทยพฺพยานุปสฺสน-        ปภุติกเวเคน อาคโต รชฺชุ   
                รปูาวฺห ทณฺฑ วา                ตทิตรขนฺธาวฺหย สมฺมา ฯ   
                คณฺหิตฺวา อาวชฺชน-        จิตฺเตน หิ ปุพฺพวุตฺตนยโตว   
                อนุโลเมหุลฺลงฺฆิย                นิพฺพุตินินฺโน ตทาสโนปคโต ฯ (๑)   
                ต มุ ฺจิย โคตฺรภุนา        อลทฺธอาเสวเนน ตุ ปเวธ   
                ปติโต สงฺขตปาเร                ตโต ปติฏาติ มคฺคาเณน ฯ   
                ปสฺสิตุกาโม จนฺท                จนฺเท ฉนฺนมฺหิ อพฺภปฏเลหิ   
                ถลุกสุขุมสุขุเมสุ                อพฺเภสุ หเฏสุ วายุนา กมโต ฯ   
                จนฺท ปสฺเสยฺย นโร                ยถา ตเถวานุโลมาเณหิ กมา   
                สจฺจจฺฉาทกโมเห                วินาสิเต เปกฺขเต หิ โคตฺรภุ อมต ฯ   
                วาตา วิย เต จนฺท                อมต น หิ เปกฺขเรนุโลมานิ   
                ปรุิโส อพฺภานิ ยถา                โคตฺรภุ น ตม วิโนเทติ ฯ   
                ภมิตมฺหิ จกฺกยนฺเต         ิโต นโร อ ฺทินฺนส ฺาย   
                อุสุปาเต ผลกสต                อเปกฺขมาโน ยถา วิชฺเฌ ฯ   
                เอวมิท(๒) มคฺคาณ        โคตฺรภุนา ทินฺนส ฺมวิหาย   
                นพฺิพาเน วตฺตนฺต                โลภกฺขนฺธาทิเก ปทาเลติ ฯ   
                สสารทุกฺขชลธึ                โสสยติ ปทหติ ทุคฺคติทฺวาร   
                กรุเุต จ อริยธนิน                มิจฺฉามคฺค ฺจ ปชหาติ ฯ   
# ๑. โปราณ. สี. ตทาสนฺนคโต ฯ  ๒. ม. เอวมิธ ฯ   
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                เวรภยานิ สมยเต                กโรติ นาถสฺส โอรสสุตตฺต(๑)   
                อ ฺเ จ อเนกสเต        อานีสเส ททาติ าณมิทนฺติ(๒) ฯ   
                        มคฺคาณุทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
 
                                ผลาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทธฺิป ฺา  ผเล  าณนฺติ  เอตฺถ  ปโยโคติ 
ภุโส  โยโค  ผลสจฺฉิกิริยาย  มคฺคภาวนาย  อุภโต  วุฏานปโยโค 
ตสฺส  ปโยคสฺส  ปฏิปฺปสฺสมฺภน นิฏาน ปโยคปฏิปฺปสฺสทฺธิ ฯ 
กึ ต จตุมคฺคกิจฺจปริโยสาน ฯ ตสฺสา  ปโยคปฏิปฺปสฺสทฺธิยา   
หตุภูตาย  ปวตฺตา  ผเล  ป ฺา  ปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิป ฺา ฯ   
ผลติ  วิปจฺจตีติ  ผล  ตสฺมึ  ผเล  ตสมฺปยุตฺต  าณ ฯ เอเกกสฺส  
หิ มคฺคาณสฺส  อนนฺตรา  ตสฺส  ตสฺเสว  วิปากภูตานิ   
นิพฺพานารมฺมณานิ  ตีณิ  วา  เทฺว  วา  เอก  วา  ผลจิตฺตานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อนนฺตรวิปากตฺตาเยว โลกุตฺตรกุสลาน สมาธิ-   
มานนฺตริก ฺมาหูติ  (๓)  จ  ทนฺธ  อานนฺตริก  ปาปุณาติ  อาสวาน 
ขยายาติ (๔)  จ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ยสฺส  เทฺว  อนุโลมานิ ตสฺส  
ตติย โคตฺรภุ จตุตฺถ มคฺคจิตฺต  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ  โหนฺติ ฯ 
ยสฺส  ตีณิ  อนุโลมานิ  ตสฺส จตุตฺถ โคตฺรภุ ป ฺจม  มคฺคจิตฺต 
# ๑. โปราณ. สี. โอรสปุตฺตต ฯ  ๒. อิมา คาถาโย วิสุทฺธิมคฺคปฺปกรเณ  
# อาคตา ฯ ๓. ขุ. ขุ. ๒๕/๗/๖ ฯ  ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๖๒/๒๐๒  
# อนนฺตริยนติฺ ทิสฺสติ ฯ   
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เทฺว ผลจิตฺตานิ โหนฺติ ฯ ยสฺส จตฺตาริ อนุโลมานิ ตสฺส  
ป ฺจม โคตฺรภุ  ฉฏ  มคฺคจิตฺต  เอก  ผลจิตฺต  โหติ ฯ  อิท   
มคฺควีถิย  ผล ฯ กาลนฺตรผล ปน  สมาปตฺติวเสน  อุปฺปชฺชมาน 
นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  อุปฺปชฺชมาน ฺจ  เอเตเนว  สงฺคหิต ฯ   
                ผลาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วิมุตฺติาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ฉินฺนวฏมานุปสฺสเน  (๑)  ป ฺาติ เตน เตน อริยมคฺเคน 
สมุจฺฉินฺน ต ต  อุปกฺกิเลส  ปจฺฉา  ปสสฺเน  ป ฺา ฯ  
วิมุตฺติาณนฺติ วิมุตฺติยา าณ ฯ วิมุตฺตีติ  จ  อุปกกฺิเลเสหิ 
วิมุตฺต  ปริสทฺุธ จิตฺต วิมุตฺตภาโว วา ตสฺสา วิมุตฺติยา   
ชานน  าณ  วิมุตฺติาณ ฯ  กิเลเสหิ วิมุตฺต จิตฺตสนฺตติมฺป  
กิเลเสหิ วิมุตฺตภาวมฺป  ปจฺจเวกฺขนฺโต  กิเลเสหิ น วินา 
ปจฺจเวกฺขตีติ เอเตน ปหีนกิเลสปจฺจเวกฺขณ วุตฺต  โหติ ฯ 
วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณ  โหตีติ  (๒)  หิ  อิทเมว สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  อวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขณ  ปน  อวุตฺตมฺป  อิมินาว  วุตฺต  
โหตีติ  คเหตพฺพ ฯ  วุตฺต ฺจ 
        วุตฺตมฺหิ เอกธมฺเม เย ธมฺมา เอกลกฺขณา เตน  วุตฺตา 
ภวนฺติ สพฺเพ อิติ วุตฺโต ลกฺขโณ หาโรติ ฯ  
# ๑. โปราณ. ฉินฺนมนุปสฺสเน ฯ  ส.ี ฉินฺนวฏฏมนปุสฺสเน ฯ  
# ๒. วิ. มหา. ๔/๒๓/๒๘ ฯ  
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        อถวา  อรหโต  อวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขณาภาวา 
จตุนฺน  อริยาน  ลพฺภมาน  ปหีนกิเลสปจฺจเวกฺขณเมว วุตฺตนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ   
                วิมุตฺติาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปจฺจเวกฺขณาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ตทา  สมุทาคเต  ธมฺเม  ปสฺสเน  ป ฺาติ  ตทา   
มคฺคกฺขเณ  ผลกฺขเณ  จ  สมุทาคเต  ปฏิลาภวเสน  จ  ปฏิเวธ- 
วเสน  จ  สมาคเต  สมฺปตฺเต  สมงฺคิภูเต  มคฺคผลธมฺเม  จตุสจฺจ- 
ธมฺเม  จ  ปสสฺนา  เปกฺขณา  ปชานนา  ป ฺา ฯ  ปจฺจเวกฺขเณ   
าณนฺติ  นิวตฺติตฺวา  ภุส  ปสฺสน  ชานน  าณ ฯ  อิมินา   
จ  าณทฺวเยน  ปจฺจเวกฺขณาณานิ  วุตฺตานิ  โหนฺติ ฯ  โสตา- 
ปนฺนสฺส  หิ  มคฺควีถิย  โสตาปตฺติผลปริโยสาเน จิตฺต ภวงฺค  
โอตรติ ตโต ภวงฺค อุปจฺฉินฺทิตฺวา มคฺคปจฺจเวกฺขณตฺถาย   
มโนทฺวาราวชฺชน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺมึ  นริุทฺเธ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต 
มคฺคปจฺจเวกฺขณชวนานีติ ฯ ปุน ภวงฺค โอตริตฺวา เตเนว นเยน 
ผลาทีน ปจฺจเวกฺขณตฺถาย อาวชฺชนาทีนิ  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ  เยส  
อุปฺปตฺติยา  เอส  มคฺค  ปจฺจเวกฺขติ  ผล  ปจฺจเวกฺขติ  ปหีนกิเลเส  
ปจฺจเวกฺขติ  อวสิฏกิเลเส  ปจฺจเวกฺขติ  นิพฺพาน  ปจฺจเวกฺขติ ฯ   
โส  ห ิ อิมินา  วตาห  มคฺเคน  อาคโตติ  มคฺค  ปจฺจเวกฺขติ   
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ตโต  อย  เม  อานิสโส ลทฺโธติ ผล ปจฺจเวกฺขติ ตโต 
อิเม นาม เม กิเลสา ปหีนาติ ปหีนกิเลเส  ปจฺจเวกฺขติ   
ตโต  อิเม  นาม  เม กิเลสา อวสิฏาติ อุปริมคฺควชฺเฌ 
กิเลเส   ปจฺจเวกฺขติ  อวสาเน  อย  เม  ธมฺโม  อารมฺมณโต 
ปฏิลทฺโธติ  อมต  นิพฺพาน  ปจฺจเวกฺขติ ฯ  อิติ  โสตาปนฺนสฺส   
อริยสาวกสฺส  ป ฺจ  ปจฺจเวกฺขณานิ  โหนฺติ ฯ ยถา  จ  โสตา- 
ปนฺนสฺส  เอว  สกทาคามิอนาคามีนมฺป ฯ  อรหโต  ปน  อวสิฏ- 
กิเลสปจฺจเวกฺขณ  นาม  นตฺถีติ  จตฺตาริเยว  ปจฺจเวกฺขณานิ ฯ  
เอว สพฺพานิ เอกูนวีสติ  ปจฺจเวกฺขณาณานิ ฯ  อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉโทเยว  เจโส ฯ  ปหีนาวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขณ  เสกฺขาน  
โหติ  วา  น  วา ฯ  ตสฺส  หิ   อภาวโตเยว มหานาโม สกฺโก 
ภควนฺต  ปุจฺฉิ  โกส ุ นาม  เม  ธมฺโม  อชฺฌตฺต  อปฺปหีโน 
เยน  เม เอกทา โลภธมฺมาป  จิตฺต ปริยาทาย ติฏนฺตีติ- 
อาทิ ฯ (๑)   
        เอตฺถ  ธมฺมฏ ิติาณาทีน  เอกาทสนฺน  าณาน  
วิภาวนตฺถาย  อย  อุปมา  เวทิตพฺพา  ยถา  ปุรโิส  มจฺเฉ 
คเหสฺสามีติ  มจฺฉขิปฺป(๒) คเหตฺวา  ตทนุรูเป  อุทเก  โอสาเรตฺวา 
ขิปฺปมุเขน  หตฺถ  โอตาเรตฺวา  อนฺโตอุทเก  กณฺหสปฺป  มจฺฉ- 
ส ฺาย  คีวาย  ทฬฺห  คเหตฺวา  มหา  วต  มยา  มจฺโฉ  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๐๙ ฯ  ๒. สี. มจฺฉขิป ฯ  
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ลทฺโธติ  ตุฏโ  อุกฺขิปตฺวา  ปสฺสนฺโต  โสวตฺถิกตฺตยทสฺสเนน 
สปฺโปติ ส ฺชานิตฺวา ภีโต อาทีนว  ทิสฺวา  คหเณ  นิพฺพินฺโน  
มุ ฺจิตุกาโม  หุตฺวา  มุ ฺจนสฺส  อุปาย  กโรนฺโต  อคฺคนงฺคุฏโต 
ปฏาย หตฺถ นิพฺเพเตฺวา พาห อุกฺขิปตฺวา อุปริสีเส เทฺว  
ตโย  วาเร  ปริพฺภเมตฺวา  สปฺป  ทุพฺพล  กตฺวา คจฺฉ เร  
ทุฏสปฺปาติ วิสฺสชฺเชตฺวา  เวเคน  ถล  อารุยฺห   ิตโกว  มหนฺตสฺส  
วต  โภ  สปปฺสฺส  มุขโต  มุตฺโตมฺหีติ  หฏโ อาคตมคฺค  
โอโลเกยฺย ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺส  ปุริสสฺส  มจฺฉส ฺาย  กณฺหสปฺป  ทฬฺห  
คเหตฺวา  ตุสฺสน  วิย  อิมสฺส  โยคิโน  อาทิโต  พาลปุถชฺุชนสฺส 
อนิจฺจตาทิวเสน  ภยานก ขนฺธป ฺจก  นิจฺจาทิส ฺาย  อห   
มมาติ  ทิฏ ิตณฺหาหิ  ทฬฺห  คเหตฺวา  ตุสฺสน  ตสฺส  ขิปฺปมุขโต 
สปฺป  นีหริตฺวา  โสวตฺถิกตฺตย  ทิสฺวา  สปฺโปติ  ส ฺชานน  
วิย  สปฺปจฺจยนามรูปปริคฺคเหน  ฆนวินิพฺโภค  กตฺวา  กลาป- 
สมฺมสนาทีหิ  าเณหิ  ขนฺธป ฺจกสฺส  อนิจฺจาทิลกฺขณตฺตย   
ทิสฺวา  อนิจฺจ  ทุกฺขมนตฺตาติ  ตสฺส  ววตฺถาปน  ตสฺส  ภายน  
วิย  อิมสฺส  ภยตุปฏานาณ  สปฺเป  อาทีนวทสฺสน วิย   
อาทีนวานุปสฺสนาาณ  สปฺปคฺคหเณ  นิพฺพินฺทน  วิย นิพฺพิทานุ- 
ปสฺสนาาณ สปฺป  มุ ฺจิตุกามตา  วิย  มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ  
มุ ฺจนสฺส  อุปายกรณ  วิย ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ  สปฺป  
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ปริพฺภเมตฺวา  ทุพฺพล  กตฺวา นิวตฺติตฺวา ฑสิตุ อสมตฺถ- 
ภาวปาปน  วิย  ติลกฺขณาโรปเนน  สงฺขารุเปกฺขานุโลมาเณหิ   
สงฺขาเร  ปรพฺิภเมตฺวา  ทุพฺพล  กตฺวา  ปุน  นิจฺจสุขตฺตากาเรน  
อุปฏาตุ อสมตฺถตาปาปน สปฺปวิสฺสชฺชน  วิย  โคตฺรภุาณ  
สปฺป วิสฺสชฺเชตฺวา ถล อารุยฺห าน วิย นิพฺพานถล  
อารุยฺห   ิต มคฺคผลาณ หฏสฺส อาคตมคฺโคโลกน วิย 
มคฺคาทิปจฺจเวกฺขณาณนฺติ ฯ   
        อิเมส ฺจ  สุตมยาณาทีน  จุทฺทสนฺน  าณาน  
อุปฺปตฺติกฺกเมน ปฏิปตฺติกฺกเมน  จ  เทสนกฺกมสฺส  กตตฺตา   
ปจฺจเวกฺขเณสุ  ปม  กิเลสปจฺจเวกฺขณ  โหติ  ตโต มคฺคผล- 
นิพฺพานปจฺจเวกฺขณานีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        โลกุตฺตร  ฌาน  ภาเวติ  นิยฺยานิก  อปจยคามึ  ทิฏ ิ- 
คตาน  ปหานาย  กามราคพฺยาปาทาน  ตนุภาวาย  กามราค- 
พฺยาปาทาน  อนวเสสปฺปหานาย(๑)  รูปราคอรูปราคมานอุทฺธจฺจ- 
อวิชฺชาน  อนวเสสปฺปหานายาติ   จ  กิเลสปฺปหานเยว  อธิก  
กตฺวา  มคฺคปฏิปตฺติยา  วุตฺตตฺตา  ปฏิปตฺตานุรูเปเนว  กิเลส- 
ปจฺจเวกฺขณสฺส  อาทิภาโว  ยุชชฺติ  อฏกถาย  วุตฺตกฺกโม  ปน  
ทสฺสิโตเยว ฯ โส ปน กโม ป ฺจวิโธ  อุปฺปตฺติกฺกเมว 
ปหานกฺกโม ปฏิปตฺติกฺกโม ภูมิกฺกโม เทสนกฺกโมติ ฯ   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๒๗๑-๓/๑๐๖-๑๐๗ ฯ   
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                ปม กลล โหติ        กลลา โหติ อพฺพุท   
                อพฺพุทา ชายเต        เปสิ เปสิ นิพฺพตฺตี ฆโนติ (๑)   
เอวมาทิ  อุปฺปตฺติกฺกโม ฯ  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  ธมฺมา  ภาวนาย 
ปหาตพฺพา  ธมฺมาติ  (๒)  เอวมาทิ  ปหานกฺกโม ฯ  สลีวิสุทฺธิ   
จิตฺตวิสุทฺธิ  ทิฏ ิวิสุทฺธิ  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  มคฺคามคฺคาณ- 
ทสฺสนวิสุทฺธิ ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ าณทสฺสนวิสุทฺธีติ  (๓) 
เอวมาทิ  ปฏิปตฺติกฺกโม ฯ  กามาวจรา  ธมฺมา  รูปาวจรา  ธมฺมา   
อรูปาวจรา  ธมฺมาติ  (๔)  เอวมาทิ  ภูมิกฺกโม ฯ  จตฺตาโร  สติปฏานา  
จตฺตาโร  สมมฺปฺปธานา  จตฺตาโร  อิทธฺิปาทา  ป ฺจินฺทฺริยานิ 
ป ฺจ  พลานิ  สตฺต โพชฌฺงฺคา  อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโคติ (๕) 
วา อนุปุพฺพิกถ กเถสิ ฯ เสยฺยถิท ทานกถ สีลกถ  สคฺคกถ   
กามาน  อาทีนว  โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสตีติ (๖)  
วา  เอวมาทิ  เทสนกฺกโม ฯ  อิธ  ปน  จุทฺทสนฺน  าณาน  
อุปฺปตฺติกฺกโม ปฏิปตฺติกกฺโม  จ ตทุภยวเสน ปฏิปาฏิยา 
เทสิตตฺตา เทสนกฺกโม จาติ ตโย กมา เวทิตพฺพา ฯ   
        ปจฺจเวกฺขณาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๘๐๓/๓๐๓ ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑/๑ ฯ  
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๔๕๖/๓๒๙ ฯ ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๔/๗ ฯ  
# ๕. ม. อุ. ๑๔/๕๔/๕๑ ฯ  ๖. วิ. มหา. ๔/๓๑/๓๘ ฯ   
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                วตฺถุนานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  ยสฺมา  เหฏา  สรูเปน  นามรูปววตฺถาน- 
าณ  น  วุตฺต  ตสฺมา  ป ฺจธา  นามรูปปฺปเภท  ทสฺเสตุ   
อชฺฌตฺตววตฺถาเน  ป ฺา  วตฺถุนานตฺเต  าณนฺติอาทีนิ   
ป ฺจ  าณานิ อุทฺทิฏานิ ฯ สกเล หิ นามรูเป วุตฺเต ย  
ปริคฺคเหตุ  สกฺกา  ย  จ  ปริคฺคเหตพฺพ  ต  ปริคฺคเหสฺสติ ฯ  
โลกุตฺตรนาม  หิ ปริคฺคเหตุ  จ  น  สกฺกา  อนธิคตตฺตา  น  
จ  ปริคฺคเหตพฺพ  อวิปสฺสนูปคตฺตา ฯ 
        ตตฺถ  อชฺฌตฺตววตฺถาเนติ  เอว  ปวตฺตมานา  มย  อตฺตาติ   
คหณ  คมิสฺสามาติ  อิมินา  วิย  อธิปปฺาเยน  อตฺตาน  อธิการ   
กตฺวา  ปวตฺตาติ  อชฺฌตฺตา ฯ   
        อชฌฺตฺตสทฺโท  ปนาย  โคจรชฺฌตฺเต  นิยกชฺฌตฺเต 
อชฺฌตฺตชฺฌตฺเต  วิสยชฺฌตฺเตติ  จตูสุ  อตฺเถสุ  ทิสสฺติ ฯ  เตน  
อานนฺท  ภิกฺขุนา  ตสฺมึเยว  ปุริมสฺม ึสมาธินิมิตฺเต อชฺฌตฺตเมว   
จิตฺต สณฺเปตพฺพ อชฺฌตฺตรโต สมาหิโตติ(๒)อาทีสุ  หิ อย  
โคจรชฺฌตฺเต ทิสฺสติ ฯ  อชฺฌตฺต  สมฺปสาทน  (๓)  อชฺฌตฺต วา ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี วิหรตีติ(๔)อาทีสุ  นิยกชฺฌตฺเต ฯ  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  
อายตนานิ(๕)  อชฌฺตฺติกา  ธมฺมาติ(๖)อาทีสุ   อชฺฌตฺตชฺฌตฺเต ฯ  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๓๔๗/๒๓๗ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๔ ฯ  
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๔๕๖/๓๒๙ ฯ  ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๔/๗ ฯ  
# ๕. ม. อุ. ๑๔/๘๑๑/๕๐๙ ฯ ๖. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑/๒ ฯ  
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อย  โข  ปนานนฺท  วิหาโร  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธ  ยทิท   
สพฺพนิมิตฺตาน  อมนสิการา  อชฺฌตฺต  สุ ฺต  อุปสมฺปชฺช  
วิหรตีติ(๑)อาทีสุ  วิสยชฌฺตฺเต  อิสฺสริยฏาเนติ  อตฺโถ ฯ  ผล- 
สมาปตฺติ  หิ พุทฺธาน อิสฺสริยฏาน  นาม ฯ  อิธ  ปน   
อชฺฌตฺตชฺฌตฺเต  ทฏพฺโพ ฯ  เตส  อชฺฌตฺตาน  ววตฺถาเน   
อชฺฌตฺตววตฺถาเน ฯ  
        วตฺถุนานตฺเตติ  วตฺถูน  นานาภาเว  นานาวตฺถูสูติ  อตฺโถ ฯ   
เอตฺถ  ชวนมโนวิ ฺาณสฺส  ปจฺจยภูโต  ภวงฺคมโนป  จกฺขาทิ- 
ป ฺจก  วิย  อุปฺปตฺติฏานตฺตา วตฺถูติ วุตฺโต ฯ อาวชฺชนมฺป  
ตนฺนิสฺสิตเมว กาตพฺพ ฯ   
                วตฺถุนานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        โคจรนานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา 
        พหิทฺธาติ  ฉหิ  อชฺฌตฺตชฺฌตฺเตหิ  พหิภูเตสุ  เตส  
วิสเยสุ ฯ  โคจรนานตฺเตติ วิสยนานตฺเต ฯ   
                โคจรนานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๓๔๖/๒๓๖ ฯ   
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                        จริยานานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา 
        จริยาววตฺถาเนติ  วิ ฺาณจริยาอ ฺาณจริยาาณจริยา- 
วเสน  จริยาน  ววตฺถาเน ฯ จริยววตฺถาเนติ รสฺส กตฺวาป  
ปนฺติ ฯ   
                จรยิานานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ภูมินานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา 
        จตุธมฺมววตฺถาเนติ  กามาวจรภูมิอาทีน  จุทฺทสนนฺ   
จตุกฺกาน  วเสน  จตุนฺน จตุนฺน ธมฺมาน ววตฺถาเน ฯ ภูมีติ  
จ ภูมิคต ฺจ เวหาสฏ ฺจาติ(๑)อาทีสุ   ปวิย  วตฺตติ ฯ  อภูมึ  
ตาต มา เสวาติ(๒)อาทีสุ  วิสเย ฯ สุขภูมิย กามาวจเรติ(๓)อาทีสุ   
อุปฺปชฺชนฏาเน ฯ อิธ ปน โกฏาเส วตฺตติ ฯ ปริจฺเฉเทติป 
วทนฺติ ฯ   
                ภูมินานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ธมฺมมนานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา 
        นวธมฺมววตฺถาเนติ  กามาวจรกุสลาทิวเสน  ปาโมชฺชมูลก- 
วเสน  โยนิโสมนสิการมูลกวเสน  จ  นวนฺน  นวนฺน  ธมฺมาน  
ววตฺถาเน ฯ  อิเมสุ  จ ป ฺจสุ  าเณสุ  ปม  อชฺฌตฺตธมฺมา   
# ๑. สง ส. ๑๕/๔๑๓/๑๔๘ ฯ 
# ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๘๖๓/๑๙๒ ฯ ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๖๖๔/๒๕๙ ฯ  
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ววตฺถาเปตพฺพาติ  วตฺถุนานตฺเต  าณ  ปม  วุตฺต  ตโต  เตส  
วิสยา  ววตฺถาเปตพฺพาติ  ตทนนฺตร  โคจรนานตฺเต  าณ  วุตฺต   
ตโต  ปรานิ ตีณิ าณานิ ติณฺณ จตุนฺน นวนฺน วเสน  
คณนานุโลเมน วุตฺตานิ ฯ   
                ธมฺมนานตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        าตฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  ยสฺมา  นามรปูสฺเสว  ปเภทโต  ววตฺถาปนาณ  
าตปริ ฺา  ตทนนฺตร  ตีรณปริ ฺา  ตทนนฺตร  ปหาน- 
ปริ ฺาติ  ติสฺโส  ปริ ฺา  ตสมฺพนฺธา  จ  ภาวนาสจฺฉิกิริยา  
โหนฺติ  ตสฺมา  ธมฺมนานตฺตาณานนฺตร  าตฏเ  าณาทีนิ   
ป ฺจ  าณานิ  อุทฺทิฏานิ ฯ  ติสฺโส  หิ  ปริ ฺา  าตปริ ฺา  
ตีรณปริ ฺา  ปหานปริ ฺา  จ ฯ  ตตฺถ  รุปฺปนลกขฺณ  รูป  
เวทยิตลกฺขณา  เวทนาติ  เอว  เตส  เตส  ธมฺมาน  ปจฺจตฺต- 
ลกฺขณสลฺลกขฺณวเสน  ปวตฺตา  ป ฺา  าตปริ ฺา  นาม ฯ  
รูป  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา  เวทนา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  อนตฺตาติ- 
อาทินา  นเยน  เตส  เตส  ธมฺมาน  สาม ฺลกฺขณ  อาโรเปตฺวา   
ปวตฺตา  ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาป ฺา  ตีรณปริ ฺา  นาม ฯ 
เตสุเยว  ปน  ธมฺเมสุ  นิจฺจส ฺาทิปชหนวเสน  ปวตฺตา 
ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาว ปหานปริ ฺา นาม ฯ    
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        ตตฺถ  สงฺขารปริจฺเฉทโต  ปฏาย  ยาว  ปจฺจยปริคฺคหา 
าตปริ ฺาย  ภูมิ ฯ  เอตสฺมึ  หิ  อนฺตเร  ธมฺมาน  ปจฺจตฺต- 
ลกฺขณปฏิเวธสฺเสว  อาธิปจฺจ  โหติ ฯ  กลาปสมฺมสนโต  ปฏาย  
ยาว  อุทยพฺพยานุปสฺสนา  ตีรณปริ ฺาย  ภูมิ ฯ  เอตสฺมึ  หิ   
อนฺตเร  สาม ฺลกฺขณปฏิเวธสฺเสว  อาธิปจฺจ  โหติ ฯ  ภงฺคานุ- 
ปสฺสน  อาทึ  กตฺวา  อุปร ิ ปหานปริ ฺาย  ภูมิ ฯ  ตโต  
ปฏาย  หิ  อนิจฺจโต  อนุปสฺสนฺโต นจฺิจส ฺ  ปชหติ  ทุกฺขโต  
อนุปสฺสนฺโต  สุขส ฺ  ปชหติ  อนตฺตโต  อนุปสสฺนฺโต อตฺตส ฺ   
ปชหติ  นิพฺพินฺทนฺโต  นนฺทึ  ปชหติ  วิรชฺชนโฺต ราค ปชหติ (๑) 
นิโรเธนฺโต สมุทย  ปชหติ  ปฏินิสฺสชชฺนฺโต  อาทาน  ปหชหตีติ 
เอว  นิจฺจส ฺาทิปหานสาธิกาน  สตฺตนฺน อนุปสฺสนาน  
อาธิปจฺจ โหติ ฯ   
        ตตฺถ  อภิ ฺาป ฺาติ  ธมฺมาน  รุปฺปนาทิสภาเวน 
ชานนป ฺา ฯ  สา  หิ  โสภนฏเน  อภิสทฺเทน  เตส  เตส  
ธมฺมาน  สภาวชานนวเสน  โสภน  ชานนนฺติ  กตฺวา อภิ ฺาติ  
วุจฺจติ ฯ าตฏเ าณนฺติ ชานนสภาว าณ ฯ   
                าตฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๑๒/๘๓ ฯ  
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                        ตีรณฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ปริ ฺาป ฺาติ  ชานนป ฺา ฯ  สา  หิ  พฺยาปนฏเน  
ปริสทฺเทน  อนิจฺจาทิสาม ฺลกฺขณวเสน  สกิจฺจสมาปนวเสน  
วา  พฺยาปต  ชานนนฺติ  กตฺวา  ปริ ฺาติ วุจฺจติ ฯ ตีรณฏเ 
าณนฺติ อุปปริกฺขณสภาว สมฺมสนภาว วา าณ ฯ   
                ตีรณฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ปริจฺจาคฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ปหาเน  ป ฺาติ  นิจฺจส ฺาทีน  ปชหนา  ป ฺา   
ปชหตีติ  วา  ปชหนฺติ เอเตนาติ วา ปหาน ฯ ปริจฺจาคฏเ  
าณนฺติ ปริจฺจชนสภาว าณ ฯ   
                ปริจฺจาคฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        เอกรสฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ภาวนาป ฺาติ  วฑฺฒนป ฺา ฯ  เอกรสฏเ  าณนฺติ 
เอกกิจฺจสภาว  าณ วิมุตฺติรเสน วา เอกรสภาว าณ ฯ   
                เอกรสฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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        สจฺฉิกิรยิา  ป ฺาติ  ปฏิเวธวเสน  ปฏิลาภวเสน  วา 
ปจฺจกฺขกรณป ฺา ฯ  ผสฺสนฏเ (๑) าณนฺติ ตทุภยวเสเนว 
วินฺทนสภาว าณ ฯ   
                ผสฺสนฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
        อตฺถปฏสิมฺภิทาธมฺมปฏิสมฺภิทานิรุตฺติปฏิสมฺภิทา- 
                ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  ยสฺมา  ปหานภาวนาสจฺฉิกิริยาณานิ  อริยมคฺค- 
ผลสมฺปยุตฺตานิป  โหนฺติ  ตสฺมา  ตทนนฺตร  อริยปคฺุคลานเยว  
ลพฺภมานานิ จตฺตาริ  ปฏสิมฺภิทาาณานิ  อุทฺทิฏานิ ฯ  ตตฺถาป  
ปจฺจยุปฺปนฺโน  อตฺโถ  ทกฺุขสจฺจ วิย  ปากโฏ  สุวิ ฺเยฺโย  จาติ 
ปม  อตฺถปฏิสมฺภิทาาณ  อุทฺทิฏ  ตสฺส อตฺถสฺส  เหตุ- 
ธมฺมวิสยตฺตา  ตทนนฺตร  ธมฺมปฏิสมภิฺทาาณ  ตทุภยสฺส  
นิรุตฺติวิสยตฺตา  ตทนนฺตร  นริุตฺติปฏสิมฺภิทาาณ  เตสุ  ตีสุป  
าเณสุ  ปวตฺตนโต  ตทนนฺตร  ปฏิภานปฏิสมฺภิทาาณ ฯ  
ปการ ทีฆ กตฺวา จ ปนฺติ ฯ   
        อตฺถปฏสิมฺภิทาธมฺมปฏิสมฺภิทานิรุตฺติปฏิสมฺภิทา- 
        ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ส.ี ผุสนฏเ ฯ  
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                วิหารฏสมาปตฺตฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิโต  ปรานิ  วิหารฏเ  าณาทีนิ  ตีณิ  าณานิ   
อริยานเยว  สมฺภวโต  ปฏิสมฺภิทาปเภทโต  จ  ปฏิสมฺภิทาา- 
ณานนฺตร  อุทฺทิฏานิ ฯ  วิหารฏเ  าณ  หิ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  
โหติ  สมาปตฺตฏเ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ธมฺมสภาเว   
าณ  หิ  ปฏสิมฺภิทากถาย  (๑)  ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ  วุตฺต ฯ  นิพฺพาเน 
าณ  ปน  อตฺถปฏิสมฺภิทาเอว ฯ  
        ตตฺถ  วิหารนานตฺเตติ  อนิจฺจานุปสฺสนาทิวเสน  นานา- 
วิปสฺสนาวิหาเร ฯ  
        วิหารฏเติ  วิปสฺสนาวิหารสภาเว ฯ 
        วิหาโรติ  จ สสมฺปยตฺุตา  วิปสฺสนาเอว ฯ 
        สมาปตฺตินานตฺเตติ อนิมิตฺตาทิวเสน นานาผลสมาปตฺติย ฯ 
        สมาปตฺตีติ  จ โลกุตฺตรผลภูตา จิตฺตเจตสิกธมฺมา ฯ 
        วิหารสมาปตฺตินานตฺเตติ อุภยวเสน วุตฺต ฯ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๐๓/๕๑๒ ฯ  
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                อานนฺตริกสมาธิาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ตโต  วิหารสมาปตฺติาณสาธกสฺส  ทุภโต  วุฏาน- 
วิวฏฏเน  ป ฺาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตสฺสาป  มคฺคาณสฺส  อาสว- 
สมุจฺเฉทสมตฺถต  อนนฺตรผลทายกตฺต ฺจ  การเณน  วิเสเสตฺวา   
อปเรนากาเรน  วตฺตุกาเมน ตเทว อานนฺตริกสมาธิมฺหิ  
าณนฺติ  อุทฺทิฏ ฯ  
        ตตฺถ  อวิกฺเขปปริสุทฺธตฺตาติ  วิกฺขิปติ  เตน  จิตฺตนฺติ  
วิกฺเขโป  อุทฺธจฺจสฺเสต  นาม ฯ  น  วิกฺเขโป  อวิกฺเขโป อุทฺธจฺจ-   
ปฏิปกฺขสฺส  สมาธิสฺเสต  นาม ฯ  ปริสทฺุธสฺส  ภาโว  ปริสุทฺธตฺต   
อวิกฺเขปสฺส  ปริสุทฺธตฺต  อวิกฺเขปปริสุทฺธตฺต  ตสฺมา  อวิกฺเขป- 
ปริสุทฺธตฺตา  สมาธิสฺส  ปริสุทฺธภาเวนาติ อตฺโถ ฯ อิท หิ  
อาสวสมุจฺเฉทสฺส อนนฺตรผลทายกตฺตสฺส จ การณวจน ฯ   
        อาสวสมุจฺเฉเทติ  เอตฺถ  อาสวนฺตีติ  อาสวา  จกฺขุโตป  ฯเปฯ  
มนโตป  สนทฺนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ธมฺมโต  ยาว   
โคตฺรภภ  โอกาสโต  ยาว ภวคฺค สวนฺตีติ  วา  อาสวา  เอต 
ธมฺม  เอต ฺจ  โอกาส  อนโฺต  กริตฺวา  ปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
อนฺโตกรณตฺโถ  หิ  อย  อากาโร ฯ  จิรปาริวาสิกฏเน  มทิราทโย  
อาสวา  วิยาติป  อาสวา ฯ  โลกสฺม ึ หิ  จิรปาริวาสิกา  มทิราทโย 
อาสวาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ยทิ  จ  จิรปาริวาสิกฏเน อาสวา เอเตเยว   
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        วุตฺต เหต  ปุริมา ภิกขฺเว โกฏิ น ป ฺายติ อวิชฺชาย 
อิโต ปุพฺเพ        อวิชฺชา  นาโหสิ  อถ  ปจฺฉา  สมภวีติ(๑)อาทิ ฯ  
อายต  วา  สสารทุกฺข  สวนฺติ  ปสวนฺตีติป  อาสวา  สมุจฺฉิชฺชติ   
เอเตนาติ  สมุจฺเฉโท ฯ 
        ป ฺาติ กามาสวาทีน จตุนฺน อาสวาน สมุจฺเฉเท 
ป ฺา ฯ   
        อานนฺตริกสมาธิมฺหิ  าณนฺติ  อตฺตโน  ปวตฺติสมนนฺตร 
นิยเมเนว  ผลปฺปทานโต  อานนฺตริโกติ  ลทฺธนาโม  มคฺคสมาธิ ฯ 
น  หิ  มคฺคสมาธิมฺหิ  อุปฺปนฺเน  ตสฺส ผลุปฺปตฺตินิเสธโก โกจิ  
อนฺตราโย อตฺถิ ฯ ยถาห        อย จ ปุคฺคโล โสตาปตฺติผล- 
สจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน อสฺส  กปฺปสฺส จ อุฑฺฑยฺหนเวลา  
อสฺส ฯ เนว ตาว  กปฺโป อุฑฺฑเหยฺย(๒)  ยาวาย ปุคฺคโล น 
โสตาปตฺติผล สจฺฉิกโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล   ิตกปฺป ฯ  สพฺเพป  
มคฺคสมงฺคิโน  ปุคฺคลา   ิตกปฺปโนติ ฯ  (๓)  อิท เตน อานนฺตริก- 
สมาธินา สมฺปยุตฺต าณ ฯ   
                อานนฺตริกสมาธิาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ  ๒. โปราณโปตฺถเก อุฑฺฑเยฺหยฺยาติ 
# ลิขิต ฯ  ๓. อภิ. ป.ุ ๓๖/๓๓/๑๔๔ ฯ  
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        อิมินา  มคฺคาเณน  ผลปฺปตฺตาน  อริยานเยว  สมฺภวโต 
อิมสฺส  าณสฺส  อนนฺตร  อรณวิหาราณาทีนิ  จตฺตาริ   
าณานิ  อุทฺทิฏานิ ฯ  ตตฺราป  จ  อรหโตเยว  สตตเมว  จ  
สมฺภวโต  อรณวิหาเร  าณ  ปม อุทฺทิฏ ตทนนฺตร  นโิรธสสฺ 
อนาคามิอรหนฺตาน  สมฺภเวป  พหุสมภฺารตฺตา  วิเสเสน  จ   
นิโรธสฺส  นพฺิพานสมฺมตตฺตา  จ  นิโรธสมาปตฺติยา  าณ   
อุทฺทิฏ ตทนนฺตร ปรินพฺิพานสฺส  กาลนฺตเร  ปรนิิพฺพานกาล  
อาหจฺจ   ิตตฺตา  ทีฆกาลิกนฺติ  ปรินิพฺพาเน  าณ  อุทฺทิฏ  
ตทนนฺตร  สมสีสฏสฺส (๑) สพฺพกิเลสขยานนฺตร ปรินิพฺพานกาล  
อาหจฺจ   ิตตฺตา  รสฺสกาลกินฺติ  สมสีสฏเ  าณ  อุทฺทิฏ ฯ   
        ตตฺถ  สนฺโต  จาติ  จ-กาโร  ทสฺสนาธิปเตยฺย ฺจ  สนฺโต  
วิหาราธิคโม  จ  ปณีตาธิมุตฺตตา  จาติ  ตีหิป  ปเทหิ   
สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ  
        ทสฺสนนฺติ  วิปสฺสนาาณ  อธิปติเยว  อาธิปเตยฺย  อธิปติโต  
วา  อาคตตฺตา  อาธิปเตยฺย  ทสฺสน ฺจ ต อาธิปเตยฺย ฺจาติ  
ทสฺสนาธิปเตยฺย ฯ วิหรตีติ  วิหาโร(๒)  วิหรนฺติ  เตน  วาติ 
วิหาโร  อธิคมฺมติ  ปาปุณียตีติ  อธิคโม  วิหาโร  เอว  อธิคโม   
วิหาราธิคโม ฯ  โส  จ  กิเลสปริฬาหวิรหิตตฺตา  นิพฺพุโตติ  
# ๑. โปราณ. สมสีสนฺตสฺส ฯ  ๒. โปราณ. สี. วิหรณ วิหาโร  ฯ  
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สนฺโต ฯ  โส  จ  อรหตฺตผลสมาปตฺติป ฺา ฯ  อุตฺตมฏเน  
อตปฺปกฏเน  จ  ปณีโต ปธานภาว  นีโตติ  วา  ปณีโต  
ปณีเต  อธิมุตฺโต  วิสฏจิตฺโต(๑) ตปฺปรโม ปณีตาธิมุตฺโต ตสฺส   
ภาโว ปณีตาธิมุตฺตตา ฯ สา จ ผลสมาปตฺตาธิมุตฺตา ปุพฺพ- 
ภาคป ฺา เอว ฯ   
        อรณวิหาเรติ  นิกฺกิเลสวิหาเร ฯ  ราคาทโย  หิ  รณนฺติ  
สตฺเต  จุณฺเณนฺติ  ปเฬนฺตีติ  รณา  รณนฺติ  เอเตหิ  สตฺตา  
กนฺทนฺติ  ปรเิทวนฺตีติ วา รณา วุตฺโต  ติวิโธป  วิหาโร  
นตฺถิ  เอตสฺส  รณาติ  อรโณ  วิวิเธ  ปจฺจนีกธมฺเม  หรนฺติ   
เอเตนาติ  วิหาโร ฯ  ตสฺมึ  อรเณ  วิหาเร ฯ  นิทฺเทสวาเร (๒) 
วุตฺตปมชฺฌานาทีนิ จ  ปณีตาธิมุตฺตตาย  เอว  สงฺคหิตานิ ฯ  
ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตุกามตาย หิ ปมชฺฌานาทึ  สมาปชฺชิตฺวา 
วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺตธมฺเม  วิปสฺสติ ยา จ อรณวิภงฺคสุตฺตนฺเต (๓) 
ภควตา  เทสิตา  อรณปฏปิทา  สาป  อิมินาว  สงฺคหิตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺต  หิ  ตตฺถ ภควตา   
        อรณวิภงฺค โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ฯเปฯ น กามสุข   
อนุยุ ฺเชยฺย หีน คมฺม โปถุชชฺนิก อนริย อนตฺถส ฺหิต น  
จ  อตฺตกิลมถานุโยค อนุยุ ฺเชยฺย ทุกขฺ อนริย อนตฺถส ฺหิต ฯ  
เอเต โข  ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺฌิมา ปฏปิทา  
# ๑. โปราณ. สี. วิสฺสตฺถจิตฺโต ฯ ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๑๖/๑๔๒ ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๖๕๔/๔๒๓ ฯ  
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ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา  จกฺขุกรณี าณกรณี อุปสมาย 
อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ อุสฺสาหน ฺจ 
ช ฺา อปสาทน ฺจ ช ฺา อุสฺสาทน ฺจ  ตฺวา อปสา- 
ทน ฺจ  ตฺวา เนวุสฺสาเทยฺย น อปสาเทยฺย ธมฺมเมว   
เทเสยฺย ฯ สุขวินิจฺฉย ช ฺา สุขวินิจฺฉย ตฺวา อชฺฌตฺต   
สุขมนุยุ ฺเชยฺย รโหวาท น ภาเสยฺย สมฺมุขา น ขีณ  ภเณ   
อตรมาโนว ภาเสยฺย โน ตรมาโน ชนปทนิรุตฺตึ นาภินิเวเสยฺย   
สม ฺ นาติธาเวยฺยาติ ฯ  อยมุทฺเทโส อรณวิภงฺคสฺส ฯเปฯ  
ตตฺร        ภิกขฺเว โย กามปฏิสนฺธิสุขิโน โสมนสฺสานุโยค อนนุโยโค 
หีน ฯเปฯ  อนตฺถส ฺหิต อทุกฺโข เอโส ธมฺโม อวิฆาโต 
อนุปายาโส อปริฬาโห  สมฺมาปฏิปทา ฯ ตสฺมา เอโส ธมฺโม 
อรโณ ฯเปฯ ตตฺร ภิกฺขเว  โย อตฺตกิลมถานุโยค อนนุโยโค 
ทุกฺข อนริย อนตฺถส ฺหิต ฯ อทุกฺโข  เอโส ธมฺโม ฯเปฯ ตสฺมา 
เอโส ธมฺโม อรโณ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว  ยาย มชฺฌิมา ปฏิปทา  
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา ฯเปฯ อทุกฺโข เอโส  ธมฺโม ฯเปฯ  
ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯเปฯ ตตฺร ภิกฺขเว        ยาย  
เนวุสฺสาทนา น อปสาทนา ธมฺมเทสนา จ อทุกฺโข เอโส   
ธมฺโม ฯเปฯ ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯเปฯ ตตฺร ภิกฺขเว   
ยทิท เนกฺขมฺมสุข ปวิเวกสุข อุปสมสุข สมฺโพธิสุข อทุกฺโข  
เอโส        ธมฺโม ฯเปฯ ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯเปฯ ตตฺร   
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ภิกฺขเว ยฺวาย รโหวาโท ภูโต ตจฺโฉ อตฺถส ฺหิโต อทุกฺโข 
เอโส ธมฺโม  ฯเปฯ ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯเปฯ ตตฺร  
ภิกฺขเว ยฺวาย  สมฺมุขา ขีณวาโท ภูโต ตจฺโฉ อตฺถส ฺหิโต 
อทุกฺโข เอโส ธมฺโม  ฯเปฯ ตสฺมา เอโส ธมฺโม อรโณ ฯเปฯ 
ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท  อตรมานสฺส ภาสิต อทุกฺโข เอโส  
ธมฺโม ฯเปฯ ตสฺมา เอโส ธมฺโม  อรโณ ฯเปฯ ตตฺร ภิกฺขเว 
ยฺวาย ชนปทนิรุตฺติยา จ อนภินิเวโส  สม ฺาย จ อนติสาโร 
อทุกฺโข เอโส ธมฺโม ฯเปฯ ตสฺมา เอโส  ธมฺโม อรโณติ ฯ  
ตสฺมาติห ภิกฺขเว สรณ ฺจ ธมฺม ชานิสฺสาม  อรณ ฺจ  
ธมฺม ชานิสสฺาม ฯ สรณ ฺจ ธมฺม ตฺวา อรณ จ ธมฺม   
ตฺวา อรณปฏิปท ปฏิปชฺชิสฺสามาติ เอว หิ โว ภิกขฺเว 
สิกฺขิตพฺพ ฯ  สุภูติ จ ปน ภิกฺขเว กุลปุตฺโต อรณปฏิปท  
ปฏปินฺโนติ   
        ตตฺถ  มชฺฌิมา  ปฏิปทา  ทสฺสนาธิปเตยฺเยน  จ  สนฺเตน 
วิหาราธิคเมน  จ  สงฺคหิตา ฯ  กามสุข  อตฺตกิลมถ  อนนุโยโค 
มชฺฌิมา  ปฏปิทา  เอว ฯ  อรหโต  ห ิ วิปสฺสนา  ปุพฺพภาคมชฺฌิมา 
ปฏิปทา  โหติ  อรหตฺตผลสมาปตฺติ  อฏงฺคมคฺควเสน  มชฺฌมิา  
ปฏิปทา  จ ฯ  เสสา  ปน  ปณีตาธิมุตฺตตาย  เอว  สงฺคหิตาติ  
เวทิตพฺพา  กิ ฺจาป  สพฺเพป  อรหนฺโต  อรณวิหาริโน  อ ฺเ   
อรหนฺโต  ธมฺม  เทเสนฺตา  สมฺมาปฏปินฺเน  สมฺมาปฏิปนฺนาติ   
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มิจฺฉาปฏิปนฺเน  มิจฺฉาปฏิปนฺนาติ  ปุคฺคลวเสนาป  อุสฺสาทนา- 
ปสาทนานิ  กตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺติ สุภูติตฺเถโร ปน อย   
มิจฺฉาปฏิปทา  อย  สมฺมาปฏิปทาติ  ธมฺมวเสเนว  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
เตเนว  ภควา  ตเยว  อรณปฏิปท  ปฏปินฺโนติ  จ  วณฺเณสิ  
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน อรณวิหารีน ยทิท  
สุภูตีติ (๑) จ อรณวิหารีน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ   
                อรณวิหาราณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                นโิรธสมาปตฺติาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ทฺวีหิ  พเลหีติ  สมถพลวิปสฺสนาพเลหิ ฯ   
        สมนฺนาคตตฺตาติ  ยุตฺตตฺตา  ปริปุณฺณตฺตา  วา ฯ  
        ตโย  จาติ  วิภตฺติวิปลฺลาโส  ติณฺณ  จาติ  วุตฺต  โหต ิฯ   
        สงฺขารานนฺติ  วจีสงฺขารกายสงฺขารจิตฺตสงฺขาราน ฯ  
        ปฏิปฺปสฺสทฺธิยาติ  ปฏิปฺปสฺสทธฺตฺถ  นโิรธตฺถ อปฺปวตฺตตฺถนฺติ  
วุตฺต โหติ ฯ 
        โสฬสหีติ อนิจฺจานุปสฺสนาทีนิ  อฏ  มคฺคผลานิ  อฏาติ   
โสฬสหิ ฯ 
        าณจริยาหีติ  าณปฺปวตฺตีหิ ฯ  
        นวหีติ รูปารูปาวจรสมาธิ  ตทุปจาโร  จาติ  นวหิ ฯ 
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ  
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        วสิภาวตา  ป ฺาติ  ลหุตา  ยถาสุขวตฺตน  อิสฺสริย  วโส 
โส  อสฺส  อตฺถีติ  วสี  วสิโน  ภาโว  วสิภาโว  วสิภาโว  
เอว  วสิภาวตา  ยถา  ปาฏิกุลฺยเมว  ปาฏิกุลฺยตา ฯ  เอววิธา  
ป ฺา  วสิภาวตาย ป ฺาติ  วา  อตฺโถ ฯ  สิการ  ทีฆ   
กตฺวา  จ  ปนฺติ ฯ  สมนนฺาคตตฺตา  จ  ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา  จ 
าณจริยาหิ จ สมาธิจริยาหิ จาติ จกาโร สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ   
        นิโรธสมาปตฺติยา  าณนฺติ  อนาคามิอรหนฺตาน  นิโรธ- 
สมาปตฺตินิมิตฺต  าณ  ยถา  อชินมฺห ิ ห ฺเต  ทีปติ ฯ   
        นิโรธสมาปตฺตีติ  จ  เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส  อภาว- 
มตฺต  น  โกจิ  ธมฺโม  ป ฺตฺติมตฺต ฯ  อภาวมตฺตตฺตา 
นิโรโธติ  จ  สมาปชฺชนฺเตน สมาปชฺชียติ นามาติ สมาปตฺตีติ  
จ วุจฺจติ ฯ   
                นโิรธสมาปตฺติาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ปรินิพฺพานาณุทฺเทสวณฺณนา 
        สมฺปชานสฺสาติ  สมฺมา  ปกาเรหิ  ชานาตีติ  สมฺปชาโน ฯ 
ตสฺส  สมฺปชานสฺส ฯ   
        ปวตฺตปริยาทาเนติ   ปวตฺตน ปวตฺต สมุทาจาโรติ  อตฺโถ ฯ  
กิเลสปวตฺต  ขนฺธปวตฺต ฺจ ฯ  ตสฺส ปวตฺตสฺส ปริยาทาน ปริกฺขโย  
อปฺปวตฺติ  ปวตฺตปริยาทาน ฯ  ตสฺมึ  ปวตฺตปริยาทาเน ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 67 

        *เลมที่ 40  สมสีสฏาณุทฺเทสวณฺณนา  หนา 67 
 
        ปรินิพฺพาเน  าณนฺติ  อรหโต  กามจฺฉนฺทาทีน  ปรินิพฺพาน   
อปฺปวตฺต อนุปาทิเสสปรินิพฺพาน ฺจ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  
กิเลสปรินิพฺพาเน ขนฺธปรินิพฺพาเน จ ปวตฺต าณ ฯ   
                ปรินิพฺพานาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สมสีสฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        สพฺพธมฺมานนฺติ  สพฺเพส  เตภูมกธมฺมาน(๑) ฯ 
        สมฺมา  สมุจฺเฉเทติ  สนฺตติสมุจฺเฉทวเสน  สุฏ ุ  นโิรเธ ฯ  
        นิโรเธ  จ  อนุปฏานตาติ  นิโรเธ  กเต ปุน  น 
อุปฏานตาย  ปุน  อนุปปฺตฺติยนฺติ  อตฺโถ ฯ  สมฺมาสมุจฺเฉเท 
จ  นิโรเธ  จ  อนุปฏานตา จาติ จกาโร สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ   
        สมสีสฏเ  าณนฺติ  เนกฺขมฺมาทีนิ  สตฺตตฺตึส  สมานิ   
ตณฺหาทีนิ  เตรส  สีสานิ ฯ  ปจฺจนีกธมฺมาน  สมิตตฺตา  สมานิ  
ยถาโยค  ปธานตฺตา  จ  โกฏิตฺตา  จ  สสีานิ ฯ  เอกสฺมึ  อิริยาปเถ 
วา  เอกสฺมึ  โรเค  วา สภาคสนฺตติวเสน เอกสฺมึ  ชวิีตินฺทฺริเย   
วา  เนกฺขมฺมาทีนิ  สมานิ  จ  สทฺธาทีน ิ สีสานิ  จ อสฺส 
สนฺตีติ  สมสีสี  สมสีสิสฺส  อตฺโถ  สมสีสฏโ ฯ  ตสฺมึ  สมสีสฏเ 
สมสีสิภาเวติ  อตฺโถ ฯ  เอกสฺมึ  อิรยิาปเถ  โรเค  วา  สภาค- 
สนฺตติวเสน  ชีวิเต  วา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ตสฺมึเยว  อิริยาปเถ 
# ๑. ม. เตภูมกธมฺมาน ฯ  
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โรเค  สภาคชีวิเต  วา  จตฺตาริ  มคฺคผลานิ  ปตฺวา ตสฺมึเยว   
ปรินิพฺพายนฺตสฺส  อรหโตเยว  สมสีสิภาโว  โหตีติ  ตสฺมึ  สมสสีิ- 
ภาเว  าณนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ วุตฺต ฺจ ปุคฺคลป ฺตฺติย  ตสฺสา  
จ อฏกถาย  กตโม จ ปุคฺคโล สมสีส ียสฺส ปุคฺคลสฺส  
อปุพฺพ อจริม  อาสวปริยาทาน ฺจ โหติ ชีวิตปริยาทาน ฺจ ฯ 
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล        สมสีสีติ(๑) ฯ   
        สมสีสนิิทฺเทเส  อปุพฺพ  อจริมนฺติ  อปุเร  อปจฺฉา สนฺตติ- 
ปฺปจฺจุปนฺนวเสน  เอกวารเยว  เอกกาลเยวาติ  อตฺโถ ฯ 
        ปรยิาทานนฺติ  ปริกขฺโย ฯ   
        อยนฺติ  อย  ปุคฺคโล  สมสีสี  นาม  วุจฺจติ ฯ  โส  ปเนส 
ติวิโธ โหติ อิริยาปถสมสสีี โรคสมสีสี  ชีวิตสมสีสีติ ฯ   
        ตตฺถ โย จงฺกมนฺโตว วิปสฺสน อารภิตฺวา อรหตฺต ปตฺวา  
จงฺกมนฺโตว  ปรินิพฺพาติ  โย   ิตโกว  วิปสฺสน อารภิตฺวา  
อรหตฺต ปตฺวา  ิตโกว ปรนิิพฺพาติ  โย  นิสินฺโนว  วิปสฺสน 
อารภิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  นิสินฺโนว  ปรินิพฺพาติ โย  นิปนฺโนว  
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  นิปนฺโนว  ปรินิพฺพาติ   
อย  อิริยาปถสมสีสี  นาม ฯ  
        โย  ปน  เอก โรค ปตฺวา อนฺโตโรเคเยว วิปสฺสน  
อารภิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  เตเนว  โรเคน  ปรินิพฺพาติ  อย   
# ๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๓๒/๑๔๔ ฯ  
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โรคสมสีสี  นาม ฯ   
        กตโร  ชีวิตสมสีสี  เตรส  สีสานิ ฯ  ตตฺถ  กิเลสสีส   
อวิชฺช  อรหตฺตมคฺโค ปริยาทิยติ  ปวตฺตสีส  ชีวิตินทฺฺริย  จุติจิตฺต   
ปริยาทิยติ  อวิชฺชาปริยาทายก  จิตฺต  ชวิีตินฺทฺริย  ปริยาทาตุ   
น  สกโฺกติ  ชีวิตินฺทฺริยปริยาทายก จิตฺต อวิชฺช  ปรยิาทาตุ   
น  สกโฺกติ ฯ อวิชฺชาปริยาทายก จิตฺต อ ฺ ชีวิตินฺทฺริย- 
ปริยาทายก  จิตฺต  อ ฺ ฯ  ยสฺส  เจต  สีสทฺวย สม ปริยาทาน  
คจฺฉติ โส ชวิีตสมสีสี นาม ฯ   
        กถมิท  สม  โหตีติ วารสมตาย ฯ ยสฺมึ หิ วาเร  
มคฺควุฏาน โหติ ฯ โสตาปตฺติมคฺเค  ป ฺจ  ปจฺจเวกฺขณานิ  
สกทาคามิมคฺเค  ป ฺจ  อนาคามิมคฺเค  ป ฺจ  อรหตฺตมคฺเค   
จตฺตารีติ  เอกูนวีสติเม ปจฺจเวกฺขณาเณ ปติฏาย ภวงฺค  
โอตริตฺวา ปรินิพฺพายติ ฯ  อิมาย  วารสมตาย  เอว  อุภยสีส- 
ปริยาทานมฺป  สม  โหติ  นาม ฯ  เตนาย  ปุคฺคโล  ชีวิตสมสีสีติ  
วุจฺจติ ฯ อยเมว จ อิธ อธิปฺเปโตติ ฯ   
                สมสีสฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        สลฺเลขฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  ยสฺมา  สุตมยสีลมยภาวนามยาณานิ  วฏฏปาทกานิ 
สลฺเลขา  นาม  น  โหนฺติ  โลกุตฺตรปาทกาเนว  เอตานิ  จ   
อ ฺานิ  จ  าณานิ สลฺเลขาติ  วุจฺจนฺติ  ตสฺมา  ปจฺจนีก- 
สลฺเลขนากาเรน  ปวตฺตานิ  าณานิ  ทสฺเสตุ  สมสีสฏเ   
าณานนฺตร  สลฺเลขฏเ  าณ  อุทฺทิฏ ฯ  
        ตตฺถ  ปถุุนานตฺตเตชปริยาทาเน  ป ฺาติ  โลกุตฺตเรหิ  
อสมฺมิสฺสตฺเถน  ปุถูน  ราคาทีน ฺจ นานตฺตาน นานาสภาวาน   
กามจฺฉนฺทาทีน ฺจ  สนฺตาปนฏเน  เตชาติ  ลทฺธนามาน   
ทุสฺสีลฺยาทีน ฺจ  ปริยาทาเน  เขปเน  ป ฺา  เนกฺขมฺมาทิมฺหิ  
สตฺตตฺตึสปฺปเภเท  ธมฺเม  ป ฺาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อถวา  ปุถุภูตา  
นานตฺตภูตา  จ  เตชา  เอว  เตส  ปถุุภูตาน  นานตฺตภูตาน  
ทุสฺสีลฺยาทีน  ป ฺจนฺน  เตชาน  ปริยาทาเน  ป ฺาติ  อตฺโถ ฯ   
เตเชหิเยว ปุถูน นานตฺตาน ฺจ สงฺคห นิทฺเทสวาเร 
ปกาสยิสฺสาม ฯ   
        สลฺเลขฏเ  าณนฺติ  ปจฺจนีกธมฺเม  สลฺเลขติ  สมุจฺฉินฺทตีติ  
สลฺเลโข ตสฺมึ  เนกฺขมฺมาทิเก  สตฺตตฺตึสปฺปเภเท  สลฺเลขภาเว   
าณ ฯ  ปเร  วิหึสกา  ภวิสฺสนฺติ  มยเมตฺถ  อวิหึสกา 
ภวิสฺสามาติ สลฺเลโข กรณีโยติ(๑)อาทินา  นเยน ภควตา  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๐๔/๗๕ ฯ  
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สลฺเลขสุตฺตนฺเต วุตฺโต จตุจตฺตาฬีสเภโทป สลฺเลโข อิมินา  
สงฺคหิโตเยวาติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สลฺเลขฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                วิรยิารมฺภาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  สลฺเลเข   ิเตน  กตฺตพฺพ  สมฺมปฺปธานวีริย  ทสฺเสตุ  
ตทนนฺตร  วีริยารมฺเภ  าณ  อุทฺทิฏ ฯ   
        ตตฺถ  อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเติ  โกสชชฺวเสน  อสลฺลโีน 
อสงฺกุจิโต อตฺตา อสฺสาติ อสลฺลีนตฺโต ฯ อตฺตาติ จิตฺต ฯ  
ยถาห   
        อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา                อุสุการา นมยนฺติ(๑) เตชน   
        ทารุ นมยนฺติ(๑) ตจฺฉกา                อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตาติ(๒)   
อาทิ  กาเย  จ ชีวิเต จ อนเปกฺขตาย ปหิโต เปสิโต  
วิสฺสฏโ อตฺตา เอเตนาติ  ปหิตตฺโต ฯ  
        อตฺตาติ  อตฺตภาโว  ยถาห  ยา  ปน  ภิกฺขุนี   
อตฺตาน  วธิตฺวา  วธิตฺวา โรเทยฺยาติ(๓)อาทิ ฯ อสลลฺีนตฺโต จ โส 
ปหิตตฺโต จาติ อสลฺลีนตฺตปหิตตฺโต ฯ  สหชาตธมฺเม  ปคฺคณฺหาติ  
อุปตฺถมฺเภตีติ  ปคฺคโห  ปคฺคโห  เอว  อตฺโถ ปคฺคหฏโ  ปคฺคหสภาโวติ   
อตฺโถ ฯ  อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตสฺส  ปคฺคหฏโ  อสลลฺีนตฺตปหิตตฺต-   
# ๑. โปราณ. ทมยนฺติ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๖/๒๕ ฯ  
# ๓. วิ. ภิกฺขุนี. ๓/๒๑๗/๑๒๙ ฯ  
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ปคฺคหฏโ ฯ  ตสฺมึ  อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ ฯ  ตสฺมาติห  
ภิกฺขเว  ตุเมฺหป  อปฺปฏิวาน  ปทเหยฺยาถ ฯ  กาม  ตโจ  จ  
นฺหารุ  จ  อฏ ิ จ อวสิสฺสตุ อุปสุสฺสตุ  สรีเร  มสโลหิต ฯ  ย   
ต  ปุริสถาเมน  ปุริสวีริเยน  ปุริสปรกกฺเมน ปตฺตพฺพ น  ต   
อปาปุณิตฺวา  วีริยสฺส  สณฺาน ภวิสฺสตีติ (๑) วุตฺตตฺตา อสลฺลีนตฺต- 
ปหิตตฺตวจเนน  ปธานสฺมึ  อปฺปฏิวานิตา(๒)  อนิวตฺตนตา  วุตฺตา ฯ 
ปคฺคหฏวจเนน  ปน  โกสชฺชุทฺธจฺจวิมุตฺต สมปฺปวตฺต วีริย  
วุตฺต ฯ   
        วีริยารมเฺภ  าณนฺติ  วีรภาโว  วีรยิ  วีราน  วา  กมฺม  
วิธินา วา นเยน  อุปาเยน  อีรยิตพฺพ  ปวตฺตยิตพฺพนฺติ  วีริย  
ตเทต  อุสฺสาหลกฺขณ  สหชาตาน  ธมฺมาน  อุปตฺถมฺภนรส   
อสสีทนภาวปจฺจุปฏาน  สวิคฺโค โยนิโส ปทหตีติ (๓)  วจนโต  
สเวคปทฏาน วีริยารมฺภวตฺถุปทฏาน วา ฯ สมฺมา อารทฺธ  
สพฺพสมฺปตฺตีน  มูล  โหตีติ  ทฏพฺพ ฯ  วีริยสงฺขาโต  อารมฺโภ 
วีริยารมฺโภ ฯ อิมินา เสสารมฺเภ  ปฏกิฺขิปติ ฯ  อย  ห ิ  
อารมฺภสทฺโท  กมฺเม  อาปตฺติย  กิริยาย  วีริเย  หึสาย  วิโกปเนติ 
อเนเกสุ อตฺเถสุ อาคโต ฯ   
                ยงฺกิ ฺจิ ทุกฺข สมฺโภติ        สพฺพ อารมฺภปจฺจยา   
                อารมฺภาน นิโรเธน                นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมฺภโวติ (๔)   
# ๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๕๑/๖๔ ฯ  ๒. ม. อปฺปฏิวานิตา ฯ  
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๑๓/๑๕๖ ฯ  ๔. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๐๐/๔๗๘ ฯ   
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เอตฺถ  หิ  กมมฺ  อารมฺโภติ  อาคต ฯ อารมฺภติ จ วิปฺปฏิสารี  
จ โหตีติ (๑) เอตฺถ  อาปตฺติ ฯ  มหาย ฺา  มหารมฺภา น เต 
โหนฺติ มหปฺผลาติ (๒) เอตฺถ ยูปุสฺสาปนาทิกิริยา ฯ  อารมฺภถ  
นิกฺขมถ  ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเนติ (๓) เอตฺถ วีริย ฯ สมณ โคตม   
อุทฺทิสฺส  ปาณ  อารมฺภนฺตีติ (๔)   เอตฺถ หึสา ฯ พีชคามภูตคาม- 
สมารมฺภา ปฏิวิรโต  โหตีติ (๕)   เอตฺถ  เฉทนภ ฺชนาทิก  วิโกปน ฯ  
อิธ  ปน  วีริยเมว อธิปฺเปต ฯ เตน  วุตฺต  วีริยสงฺขาโต  
อารมฺโภ  วีรยิารมฺโภติ ฯ วีริย หิ อารภนกวเสน อารมฺโภติ   
วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ วีริยารมฺเภ าณ ฯ อสลฺลีนตฺตา ปหิตตฺตาติป  
ปนฺติ อสลฺลีนภาเวน  ปหิตภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ  ปรุมิปาโเยว  
สุนฺทโร ฯ  เกจิ  ปน  สติธมฺมวิจยวีริยปติสมฺโพชฺฌงฺคาน   
สมตา  อสลลฺีนตฺตตา  สติสมาธิปสฺสทฺธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคาน   
สมตา ปหิตตฺตตา สตฺตนฺน สมฺโพชฺฌงฺคาน สมตา ปคฺคหฏโติ  
วณฺณยนฺติ ฯ   
                วิรยิารมฺภาณุทฺเทสวณฺณนา ทิฏ ิตา ฯ  
 
                อตฺถสนฺทสฺสนาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  สมฺมาวายามสิทฺธ  มคฺคผล  ปตฺเตน  โลกหิตตฺถ   
ธมฺมเทสนา  กาตพฺพาติ  ทสฺเสตุ  ตทนนฺตร  อตฺถสนฺทสฺสเน  
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๔๒/๑๘๕ ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๙/๕๔ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๖๑๗ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๕๖/๔๗ ฯ  
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๓๓๓/๓๔๓ ฯ  
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าณ  อุทฺทิฏ ฯ   
        ตตฺถ  นานาธมฺมปฺปกาสนตาติ  สพฺพสงฺขตาสงฺขตวเสน 
นานาธมฺมาน  ปกาสนตา  ทีปนตา  เทสนตา ฯ  
        (๑)ปกาสนตาติ  จ  ปกาสนาเอว ฯ  (๑)  
        อตฺถสนฺทสฺสเนติ  นานาอตฺถาน  ปเรส สนฺทสสฺเน ฯ 
ธมฺมา จ อตฺถา จ เต เอว ฯ   
                อตฺถสนฺทสฺสนาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ทสฺสนวิสทฺุธิาณุทฺเทวณฺณนา 
        อิทานิ  ปเรส  ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺเสนฺตสฺส  ตสฺส   
อริยปุคฺคลสฺส  ยถาสภาวธมฺมเทสนาการณ  ทสฺสนวิสุทฺธึ  ทสเฺสตุ  
ตทนนฺตร  ทสฺสนวิสุทฺธิาณ  อุทฺทิฏ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพธมฺมาน  เอกสงฺคหตา  นานตฺเตกตฺตปฏิเวเธติ  
สพฺเพส  สงฺขตาสงฺขตธมฺมาน  เอกสงฺคหตาย  จ  กามจฺฉนฺทาทีน  
นานตฺตสฺส  จ เนกฺขมฺมาทีน  เอกตฺตสฺส  จ  ปฏิเวโธ  อภิสมโยติ  
อตฺโถ ฯ  โส  ปน   มคฺคป ฺา  ผลป ฺา  จ ฯ  มคฺคป ฺา 
สจฺจาภิสมยกฺขเณ  สจฺจาภิสมยวเสน  ปฏิวิชฺฌตีติ  ปฏิเวโธ   
ผลป ฺา  ปฏิวิทฺธตฺตา  ปฏิเวโธ ฯ 
        เอกสงฺคหตาติ  เอตฺถ  ชาติสงฺคโห  ส ฺชาติสงฺคโห  
# ๑. ส.ี เทสนตาติ จ ปกาสนตา เอว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 75 

        *เลมที่ 40  ทสฺสนวิสุทฺธิาณุทฺเทวณฺณนา  หนา 75 
 
กิริยาสงฺคโห  คณนสงฺคโหติ  จตุพฺพิโธ  สงฺคโห ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพ  ขตฺติยา  อาคจฺฉนฺตุ  สพฺเพ  พฺราหฺมณา  
สพฺเพ  เวสฺสา  สพฺเพ  สุททฺา  อาคจฺฉนฺตุ  ยา  จาวุโส   
วิสาข  สมฺมาวาจา  โย  จ  สมฺมากมฺมนฺโต  โย จ สมมฺาอาชีโว   
อิเม  ธมฺมา  สีลกฺขนฺเธ  สงฺคหิตาติ  อย  ชาติสงฺคโห  นาม ฯ  
        เอกชาติกา  อาคจฺฉนฺตูติ  วุตฺตฏาเน  วิย  หิ  อิธ  สพฺเพ 
ชาติยา  เอกสงฺคหิตา ฯ  สพฺเพ  โกสลกา  อาคจฺฉนฺตุ  สพฺเพ  
มาคธิกา  สพฺเพ  ภารุกจฺฉกา  อาคจฺฉนฺตุ  โย  จาวุโส  วิสาข  
สมฺมาวายาโม  ยา  จ  สมมฺาสติ  โย  จ  สมฺมาสมาธิ  อิเม   
ธมฺมา  สมาธิกฺขนฺเธ  สงฺคหิตาติ  (๑)  อย ส ฺชาติสงฺคโห นาม ฯ 
        เอกฏาเน ชาติสมฺพนฺธา (๒)  อาคจฺฉนฺตูติ  วุตฺตฏาเน วิย  
หิ อิธ สพฺเพ ชาติฏาเนน(๓) นิวุตฺโถกาเสน  เอกสงฺคหิตา ฯ  
สพฺเพ หตฺถาโรหา อาคจฺฉนฺตุ สพฺเพ อสฺสาโรหา อาคจฺฉนฺตุ   
สพฺเพ  รถิกา  อาคจฺฉนฺตุ  ยา จาวุโส วิสาข สมฺมาทิฏ ิ  
โย จ สมฺมาสงฺกปฺโป  อิเม  ธมฺมา  ป ฺากฺขนฺเธ  สงฺคหิตาติ  (๔) 
อย  กริิยาสงฺคโห  นาม ฯ   
        สพฺเพว หิ  เต  อตฺตโน  กริิยากรเณน  เอกสงฺคหิตา ฯ 
จกฺขายตน  กตม  ขนฺธคณน  คจฺฉติ  จกฺขายตน  รูปกฺขนฺธคณน   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๘/๕๕๐ ฯ  ๒. ม. ชาตา สวฑฺฒา ฯ 
# ๓. ม. ชาติฏาเนน ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๘/๕๕๐ ฯ   
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คจฺฉติ ฯ  ห ฺจิ  จกฺขายตน  รูปกฺขนฺธคณน คจฺฉติ เตน  วต  
เร  วตฺตพฺเพ  จกฺขายตน  รูปกฺขนฺเธน  สงฺคหิตนฺติ  อย คณน- 
สงฺคโห นาม ฯ   
        อยมิธ  อธิปฺเปโต ฯ  ตถฏาทีสุ  ทฺวาทสสุ  อากาเรสุ (๑) 
วิสุ  วิสุ  เอเกน  สงฺคโห  คณนปริจฺเฉโท เอเตสนฺติ เอกสงฺคหา  
เอกสงฺคหาน ภาโว เอกสงฺคหตา ฯ   
        ทสฺสนวิสุทฺธิาณนฺติ  มคฺคผลาณ  ทสฺสน ทสฺสนเมว 
วิสุทฺธิ ทสฺสนวิสุทฺธิ  ทสสฺนวิสุทฺธิ  เอว าณ ทสฺสนวิสุทฺธิ- 
าณ ฯ มคฺคาณ วิสุชฺฌตีติ ทสฺสนวิสุทฺธิ  ผลาณ  
วิสุทฺธตฺตา ทสฺสนวิสุทฺธิ ฯ   
                ทสฺสนวิสุทฺธิาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ขนฺติาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  ทสฺสนวิสุทฺธิสาธกานิ  วิปสฺสนาาณานิ  ทฺวิธา  
ทสฺเสตุ  ตทนนฺตร  ขนฺติาณปริโยคาหณาณานิ  อุทฺทิฏานิ ฯ 
        ตตฺถ  วิทิตตฺตา  ป ฺาติ  รูปกฺขนฺธาทีน  อนิจฺจาทิโต 
วิทิตตฺตา  ปวตฺตา  ป ฺา ฯ  
        ขนฺติ  าณนฺติ  วิทิตเมว  ขมตีติ  ขนฺติ  ขนฺติเอว 
าณ  ขนฺติาณ ฯ  เอเตน  อธิวาสนขนฺตึ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เอต 
# ๑. อภิ. ก. ๓๗/๑๑๒๘/๓๖๓ ฯ  
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กลาปสมฺมสนาทิวเสน ปวตฺต ตรุณวิปสฺสนาาณ ฯ   
                ขนฺติาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปริโยคาหณาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ผุฏตฺตา  ป ฺาติ  รูปกฺขนฺธาทีน  อนิจฺจาทิวเสน 
าณผสฺเสน  ผุฏตฺตา  ปวตฺตา  ป ฺา ฯ   
        ปรโิยคาหเณ  าณนฺติ  ผุฏเมว  ปรโิยคาหติ  ปวิสตีติ  
ปริโยคาหณ  าณ ฯ  คาการ  รสฺส  กตฺวาป  ปนฺติ ฯ  เอต   
ภงฺคานุปสฺสนาทิวเสน  ปวตฺต  ติกฺขวิปสฺสนาาณ ฯ  เกจิ  ปน  
วิปสฺสนาาณเมว  สทฺธาวาหิสฺส  ขนฺติาณ  ป ฺาวาหิสฺส  
ปริโยคาหณาณนฺติ  วทนฺติ ฯ  เอว สนฺเต  เอตานิ  เทฺว  
าณานิ  เอกสฺส  น  สมฺภวนฺติ  ตทสมฺภเว  เอกสฺส  สาวกสฺส   
สตฺตสฏ ิ สาวกสาธารณาณานิ น สมฺภวนฺติ ตสฺมา ต  
น ยุชชฺติ ฯ   
        ปรโิยคาหณาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ปเทสวิหาราณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  ยสฺมา  ปุถชุชฺนา  เสกฺขา  จ  วิปสฺสนปูเค  
ขนฺธาทโย  ธมฺเม  สกเล  เอว  สมฺมสนติฺ  น  เตส  เอกเทส  ตสฺมา  
เตส ปเทสวิหาโร น ลพฺภติ  อรหโตเยว  ยถารุจิ  ปเทสวิหาโร   
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ลพฺภตีติ  ทสสฺนวิสุทฺธิสาธกานิ  าณานิ  วตฺวา  ตทนนฺตร  
อรหโต  ทสสฺนวิสุทฺธิสิทฺธ  ปเทสวิหาราณ  อุทฺทิฏ ฯ   
        ตตฺถ  สโมทหเน  ป ฺาติ  ขนฺธาทีน  เอกเทสสฺส  เวทนา- 
ธมฺมสฺส  สโมทหนป ฺา  สมฺปณฺฑป ฺา ราสิกรณป ฺา ฯ  
สโมธาเน ป ฺาติป ปาโ โสเยว อตฺโถ ฯ   
        ปเทสวิหาเร  าณนฺติ  ขนฺธาทีน  ปเทเสน  เอกเทเสน  
อวยเวน  วิหาโร  ปเทสวหิาโร  ตสฺมึ  ปเทสวิหาเร  าณ ฯ  
ตตฺถ  ปเทโส  นาม  ขนฺธปเทโส  อายตนธาตุสจฺจอินฺทฺริย- 
ปจฺจยาการสติปฏานฌานนามรูปธมฺมปเทโสติ นานาวิโธ ฯ  เอว  
นานาวิโธ  เจส  เวทนา  เอว ฯ  กถ  
        ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  เวทนากฺขนฺธวเสน  ขนฺเธกเทโส  
        ทฺวาทสนฺน  อายตนาน  เวทนาวเสน  ธมฺมายตเนกเทโส  
        อฏารสนฺน  ธาตูน  เวทนาวเสน ธมฺมธาเตกเทโส 
        จตุนฺน สจฺจาน เวทนาวเสน ทุกฺขสจฺเจกเทโส   
        พาวีสติยา  อินฺทฺริยาน  ป ฺจเวทนินฺทฺริยวเสน  อินฺทฺริเยก- 
เทโส 
        ทฺวาทสนฺน  ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคาน  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา- 
วเสน  ปจฺจยากาเรกเทโส   
        จตุนฺน  สติปฏานาน  เวทนานุปสฺสนาวเสน  สติ- 
ปฏาเนกเทโส   
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        จตุนฺน  ฌานาน  สุขอุเปกฺขาวเสน  ฌาเนกเทโส   
        นามรูปาน  เวทนาวเสน นามรูเปกเทโส  
        กุสลาทีน  สพฺพธมฺมาน  เวทนาวเสน  ธมฺเมกเทโสติ  
เอว  เวทนา  เอว  ขนฺธาทีน  ปเทโส  ตสฺสา เวทนายเอว 
ปจฺจเวกฺขณวเสน ปเทสวิหาโร ฯ   
                ปเทสวิหาราณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ส ฺาวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  ยสฺมา  สมาธิภาวนามยาณาทีนิ  ภาเวนฺตา  
ปุถุชชฺนา  เสกฺขา  จ  เต  เต  ภาเวตพฺพภาวนาธมฺเม  อธิปตี  
เชฏเก  กตฺวา  เตน  เตน  ปหาตพฺเพ  ตปฺปจฺจนีเก  นานา- 
สภาเว  ธมฺเม  อเนกาทีนเว อาทีนวโต ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ตสฺส   
ตสฺส  ภาวนาธมฺมสฺส  วเสน  จิตฺต  ปติฏเปตฺวา  เต  เต  
ปจฺจนีกธมฺเม  ปชหนฺติ  ปชหนฺตา  จ  วิปสฺสนากาเล  สพฺพ- 
สงฺขาเร  สุ ฺโต  ทิสฺวา  ปจฺฉา  สมุจฺเฉเทน  ปชหนฺติ  ตถา 
ปชหนฺตา  จ  เอกาภิสมยวเสน  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌนฺตา  ปชหนฺติ   
ยถาวุตฺเตเหว  อากาเรหิ  สพฺเพป  อริยา  ยถาโยค  ปฏิปชชฺนฺติ   
ตสฺมา  ปเทสวิหาราณานนฺตร  ส ฺาวิวฏฏาณาทีนิ  ฉ  
าณานิ  ยถากฺกเมน  อุทฺทิฏานิ ฯ 
        ตตฺถ  อธิปตตฺตา ป ฺาติ เนกฺขมฺมาทีน อธิปติภาเวน  
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เนกฺขมฺมาทีนิ  อธิกานิ  กตฺวา  ตทธิกภาเวน  ปวตฺตา  ป ฺาติ  
อตฺโถ ฯ 
        ส ฺาวิวฏเฏ  าณนฺติ  ส ฺาย  วิวฏฏน  ปราวตฺตน   
ปรมฺมุขภาโวติ  (๑)  ส ฺาวิวฏโฏ  ยาย  ส ฺาย  เต  เต  ภาวนา- 
ธมฺเม  อธิปตึ  กโรติ  ตาย  ส ฺาย  เหตุภูตาย  กรณภูตาย  
วา  ตโต  ตโต กามจฺฉนฺทาทิโต วิวฏฏนาณนฺติ วุตฺต  
โหติ ฯ เอตฺโต วิวฏโฏติ อวุตฺเตป  ยโต  วิวฏฏติ  ตโตเอว 
วิวฏโฏติ  คยฺหติ  ยถา  วิวฏฏนานุปสฺสนาย ฯ  สา  ปน  ส ฺา 
ส ฺชานนลกฺขณา  ตเทเวตนฺติ  ปุน  ส ฺชานนปจฺจยนิมิตฺต- 
กรณรสา  ทารุอาทีสุ  ตจฺฉกาทโย  วิย  ยถา  คหิตนิมิตฺตวเสน   
อภินิเวสกรณปจฺจุปฏานา  หตฺถิทสสฺกอนฺธา  วิย  อารมฺมเณ  
อโนคาฬฺหวุตฺติตาย  อจิรฏานปจฺจุปฏานา  วา  วิชฺชุ  วิย  
ยถา  อุปฏ ิตวิสยปทฏานา  ติณปุริสเกสุ  มิคโปตกาน  ปุริสาติ   
อุปฺปนฺนส ฺา วิย ฯ   
                ส ฺาวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        เจโตวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        นานตฺเต  ป ฺาติ  นานาสภาเว  ภาเวตพฺพโต  อ ฺ- 
สภาเว  กามจฺฉนฺทาทิเก  อาทีนวทสฺสเนน ปวตฺตา ป ฺา ฯ  
นานตฺเตติ จ นิมิตฺตตฺเถ ภุมฺมวจน ฯ  นานตฺตปหาน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 81 

        *เลมที่ 40  จิตตฺวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา  หนา 81 
 
วา  นานตฺต  นานตฺตปหานนิมิตฺต  นานตฺตปหานเหตุ 
เนกฺขมฺมาทีสุ  ป ฺาติ  อธิปฺปาโย ฯ 
        เจโตวิวฏเฏ  าณนฺติ  เจตโส  กามจฺฉนฺทาทิโต  วิวฏฏน   
เนกฺขมฺมาทีสุ  าณ ฯ  
        เจโตติ  เจตฺถ  เจตนา  อธิปฺเปตา ฯ  สา เจตนาภาว- 
ลกฺขณา  อภิสนฺทหณลกฺขณา  วา  อายูหนรสา  สวิทหนปจฺจุ- 
ปฏานา  สกิจฺจปรกิจฺจสาธกา  เชฏสิสฺสมหาวฑฺฒกิอาทโย   
วิย ฯ  อจฺจายิกกมฺมานุสฺสรณาทีสุ  ปนาย  สมฺปยุตฺตาน   
อุสฺสาหนภาวเน ปากฏา โหติ ฯ   
        เจโตวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                จิตฺตวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อธิฏาเน  ป ฺาติ  เนกฺขมฺมาทิวเสน  จิตฺตสฺส  ปติฏาเน   
ป ฺา ฯ   
        จิตฺตวิวฏเฏ  าณนฺติ  กามจฺฉนฺทาทิปหานวเสน  จิตฺตสฺส   
วิวฏฏเน  าณ ฯ  จิตฺต  เจตฺถ วิชานนลกฺขณ ปุพฺพงฺคมรส  
สนฺธานปจฺจุปฏาน นามรูปปทฏาน ฯ   
                จิตฺตวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                าณวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        สุ ฺเต  ป ฺาติ  อตฺตตฺตนิยสุ ฺตาย  อนตฺตานตฺตนิเย   
ปวตฺตา  อนตฺตานุปสฺสนา  ป ฺา ฯ 
        าณวิวฏเฏ  าณนฺติ  าณเมว  อภินิเวสโต  วิวฏฏตีติ   
วิวฏโฏ ต าณวิวฏฏภูต าณ ฯ   
                าณวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วิโมกฺขวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา 
        โวสคฺเค  ป ฺาติ  เอตฺถ  โวสชชฺตีติ  โวสคฺโค  
กามจฺฉนฺทาทีน  โวสคฺโค  เนกฺขมฺมาทิมฺหิ  ป ฺา ฯ  
        วิโมกฺขวิวฏเฏ  าณนฺติ  กามจฺฉนฺทาทิเกหิ  วิมุจฺจตีติ  
วิโมกฺโข วิโมกฺโข เอว วิวฏโฏ วิโมกขฺวิวฏโฏ โส เอว าณ ฯ   
                วิโมกฺขวิวฏฏาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สจฺจวิวฏฏณาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ตถฏเ  ป ฺาติ  เอเกกสฺส  สจฺจสฺส  จตุพฺพิเธ  จตุพฺพิเธ  
อวิปรีตสภาเว  กิจฺจวเสน  อสมฺโมหโต  ปวตฺตา  ป ฺา ฯ 
        สจฺจวิวฏเฏ  าณนฺติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  อุภโตวุฏาน- 
วเสน  วิวฏฏตีติ  สจฺจวิวฏโฏ  โส  เอว าณ ฯ เอกเมว าณ   
อธิปติกตธมฺมวเสน  ส ฺาวิวฏโฏติ  ปหาตพฺพธมฺมวเสน  เจโต-  
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วิวฏโฏติ  จิตฺตปติฏาปนวเสน  จิตฺตวิวฏโฏติ  ปจฺจนีกปหาน- 
วเสน  วิโมกขฺวิวฏโฏติ  เอว  จตุธา  วุตฺต ฯ  อนตฺตานุปสฺสนาว  
สุ ฺตาการวเสน  าณวิวฏเฏ  าณนฺติ  วุตฺตา  มคฺคาณเมว 
เหฏา  มคฺเค  าณนฺติ  จ  อานนฺตริกสมาธิมฺหิ  าณนฺติ   
จ ทฺวิธา วุตฺต (๑) วิวฏฏนาการวเสน สจฺจวิวฏเฏ าณนฺติ 
วุตฺต ฯ   
        สจฺจวิวฏฏณาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อิทฺธิวิธาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  ตสฺส  สจฺจวิวฏฏาณวเสน  ปวตฺตสฺส  อาสวาน  
ขเย  าณสฺส  วเสน  ปวตฺตานิ  กมโต  ฉ  อภิ ฺาาณานิ   
อุทฺทิฏานิ ฯ  ตตฺถาป  โลกปากฏานุภาวตฺตา  อติวิมฺหาปนนฺติ   
ปม  อิทฺธิวิธาณ  อุทฺทิฏ  เจโตปรยิาณสฺส  วิสยโต   
ทิพฺพโสตาณ  โอฬาริกวิสยนฺติ  ทุติย  ทิพฺพโสตาณ  อุทฺทิฏ   
สุขุมวิสยตฺตา  ตติย  เจโตปริยาณ  อุทฺทิฏ ฯ  ตีสุ  วิชชฺาสุ   
ปุพฺเพนิวาสจฺฉาทกาตีตตมวิโนทกตฺตา  ปม  ปุพฺเพนิวาสา- 
นุสฺสติาณ  อุทฺทิฏ  ปจฺจุปฺปนฺนานาคตตมวิโนทกตฺตา  ทุติย  
ทิพฺพจกฺขุาณ  อุทฺทิฏ  สพฺพตมสมุจฺเฉทกตฺตา  ตติย  อาสวาน   
ขเย าณ อุทฺทิฏ ฯ 
# ๑. ส.ี วุตฺตมฺป ฯ   
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        ตตฺถ กายมฺปติ รูปกายมฺป ฯ   
        จิตฺตมฺปติ  ปาทกชฺฌานจิตฺตมฺป ฯ  
        เอกววตฺถานตาติ ปริกมฺมจิตฺเตน เอกโต ปนตาย จ   
ทิสฺสมานกาเยน  อทิสฺสมานกาเยน  วา  คนฺตุกามกาเล  ยถา- 
โยค กายสฺสป จิตฺตสฺสป  มิสฺสีกรณตาย  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        กาโยติ  เจตฺถ  สรรี ฯ สรีร หิ อสุจิส ฺจยโต  กุจฺฉิตาน  
เกสาทีน ฺเจว  จกฺขุโรคาทีน  โรคสตาน ฺจ  อายภูตโต  กาโยติ 
วุจฺจติ ฯ   
        สุขส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจาติ  เอตฺถ  จตุตฺถชฺฌานสมฺปยุตฺต  
เอกเยว  ส ฺ  อาการนานตฺตโต  ทฺวิธา  กตฺวา  สมุจฺจยตฺโถ  
จสทฺโท  ยุตฺโต(๑) ฯ  จตุตฺถชฺฌานสฺมึ  หิ  อุเปกฺขา  สนฺต(๒)  สขุนฺติ  
วุตฺตา  ตสมฺปยุตฺตา  ส ฺา  สุขส ฺา ฯ  สาเยว  นีวรเณหิ  
เจว  วิตกฺกาทิปจฺจนีเกหิ  จ  วิมุตฺตตฺตา  ลหุส ฺา ฯ   
        อธิฏานวเสนาติ  อธิก  กตฺวา  านวเสน ปวิสนวเสนาติ  
อธิปฺปาโย ฯ อธิฏานวเสน  จาติ  จสทฺโท  สมฺพนฺธติพฺโพ ฯ   
เอตฺตาวตา  สพฺพปฺปการสฺส  อิทฺธิวิธสฺส  ยถาโยค  การณ  
วุตฺต ฯ   
        อิชฌฺนฏเ ป ฺาติ อิชฺฌนสภาเว ป ฺา ฯ  
        อิทฺธิวิเธ าณนฺติ อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ  นิปฺผตฺติอตฺเถน 
# ๑. ม. ปยุตฺโต ฯ  ๒. ม. สนฺตตฺตา ฯ   
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ปฏิลาภฏเน  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ย  หิ  นิปฺผชฺชติ ปฏ-ิ 
ลพฺภต  จ  ต  อิชฺฌตีติ  วุจฺจติ ฯ ยถาห กาม กามยมานสฺส 
ตสฺส เจต สมิชฺฌตีติ ฯ (๑)  ตถา  เนกฺขมฺม  อิชฌฺตีติ  อิทฺธิ  
ปฏิหรตีติ  ปาฏิหาริย  อรหตฺตมคฺโค  อิชฺฌตีติ  อิทธฺิ ปฏิหรตีติ  
ปาฏิหาริยนฺติ ฯ (๒) อปโร นโย อิชฌฺนฏเน อิทฺธิ  อุปาย- 
สมฺปทาเยต  อธิวจน ฯ  อุปายสมฺปทา  หิ  อิชฺฌติ  อธิปฺเปต- 
ผลปฺปสวนโต ฯ  ยถาห  อย  โข  จิตฺโต  คหปติ  สลีวา  
กลฺยาณธมฺโม  สเจ  ปณิทหิสฺสติ  อนาคตมทฺธาน  ราชา  อสฺส  
จกฺกวตฺตีติ ฯ  อิชฌฺิสฺสติ  หิ สีลวโต เจโตปณิธิ วิสุทฺธตฺตาติ ฯ (๓)   
อปโร  นโย  เอตาย  สตฺตา  อิชฺฌนฺตีติ  อิทฺธิ  ฯ 
        อิชฌฺนตีฺติ  อิทฺธา  วุทฺธา  อุกฺกสคตา  โหนฺตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ อิทฺธิ เอว วิธ อิทฺธิวิธ อิทฺธิโกฏาโส  อิทฺธิวิกปฺโปติ  
อตฺโถ ฯ ต อิทฺธิวิธ าณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
                อิทฺธิวิธาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                โสตธาตุวิสุทฺธิาณุทฺเทสวณฺณนา 
        วิตกฺกวิปฺผารวเสนาติ  ทพฺิพโสตธาตุอุปฺปาทนตฺถ  ปริกมมฺ- 
กรณกาเล  สทฺทนิมิตฺเตสุ  อตฺตโน  วิตกฺกวิปฺผารวเสน  วิตกฺกเวค- 
วเสน ฯ 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๘/๔๘๔ ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๒/๖๑๙ ฯ 
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๕๘๔/๓๗๓ ฯ  
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        วิตกฺโกติ  เจตฺถ  วิตกฺเกตีติ  วิตกฺโก  วิตกฺกน  วา  วิตกฺโก 
โอหนนฺติ(๑)  วุตฺต  โหติ ฯ  สฺวาย  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส อภินิโรปน- 
ลกฺขโณ อาหนนปริยาหนนรโส ฯ ตถา หิ เตน โยคาวจโร   
อารมฺมณ  วิตกฺกาหต  วิตกฺกปริยาหต กโรตีติ วุจฺจติ ฯ  
อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อานยนปจฺจุปฏาโน  ตชฺชาสมนฺนาหาเรน  
ปน อินฺทฺริเยน จ ปริกฺขิตฺเต วิสเย อนนฺตราเยน  อุปฺปชฺชนโต  
อาปาถคตวิสยปทฏาโนติ วุจฺจติ ฯ 
        นานตฺเตกตฺตสทฺทนิมิตฺตานนฺติ นานาสภาวาน  เอก- 
สภาวาน ฺจ  สทฺทนิมิตฺตาน ฯ  สทฺทา เอว เจตฺถ วิตกฺกุปฺปตฺติ- 
การณตฺตา  สงฺขารนิมิตฺตตฺตา  จ นิมิตฺตานิ ฯ เภริสทฺทาทิ- 
วเสน เอกคฺฆนีภูตา อเนกา วา สทฺทา  นานาทิสาสุ  วา  
สทฺทา  นานาสตฺตาน  วา  สทฺทา  นานตฺตสทฺทา  เอกทิสาย   
สทฺทา  เอกสตฺตสฺส  วา  สทฺทา  เภริสทฺทาทิวเสน  เอเกก- 
สทฺทา วา เอกตฺตสทฺทา ฯ   
        สทฺโทติ  เจตฺถ  สปฺปตีติ  สทฺโท  กถียตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปรโิยคาหเณ  ป ฺาติ  ปวิสนป ฺา  ปชานนป ฺาติ 
อตฺโถ ฯ 
        โสตธาตุวิสุทฺธิาณนฺติ  สวนฏเน  นิชชฺีวฏเน  จ 
โสตธาตุ  โสตธาตุกิจฺจกรณวเสน  จ  โสตธาตุ  วิยาติป โสตธาตุ   
# ๑. ม. อูหนนฺติ ฯ   
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ปริสุทฺธตฺตา  นิรุปกฺกิเลสตฺตา วิสุทฺธิ โสตธาตุ เอว วิสุทฺธิ โสต- 
ธาตุวิสุทฺธิ  โสตธาตุวิสุทฺธิ เอว าณ โสตธาตุวิสุทฺธิาณ ฯ   
        โสตธาตุวิสุทฺธิาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                เจโตปริยาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ติณฺณ(๑)  จิตฺตานนฺติ  โสมนสฺสสหคตโทมนสฺสสหคตอุเปกฺขา- 
สหคตวเสน  ติณฺณนฺน  จิตฺตาน  
        วิปฺผารตฺตาติ  วิปฺผารภาเวน  เวเคนาติ  อตฺโถ ฯ  เหตุอตฺเถ 
นิสฺสกฺกวจน  เจโตปริยาณุปฺปาทนตฺถ  ปริกมฺมกรณกาเล  ปเรส   
ติณฺณนฺน  จิตฺตาน  วิปฺผารเหตุนา ฯ  
        อินฺทฺริยาน  ปสาทวเสนาติ จกฺขาทีน ฉนฺน  อินฺทฺริยาน   
ปสาทวเสน  อินฺทฺริยาน  ปติฏ ิโตกาสา  เจตฺถ  ผลูปจาเรน   
อินฺทฺริยานนฺติ  วุตฺตา  ยถา วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส 
อินฺทฺริยานิ ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปรโิยทาโตติ ฯ  (๒)  อินฺทฺริย- 
ปติฏ ิโตกาเสสุป  หทยวตฺถุ  เอว  อิธ  อธิปฺเปต ฯ 
        ปสาทวเสนาติ  จ  อนาวิลภาววเสน ฯ  ปสาทปฺปสาท- 
วเสนาติ  วตฺตพฺเพ  อปฺปสาทสทฺทสฺส  โลโป  กโตติ  เวทิตพฺพ  ฯ 
อถวา  อิทมปฺปสนฺนนฺติ  คหณสฺส  ปสาท  อเปกฺขิตฺวาเอว  
สมฺภวโต  ปสาทวเสนาติ  วจเนเนว  อปฺปสาโทป  วุตฺโตว   
# ๑. ม.ติณฺณนฺนฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๑๑/๑๔ ฯ  
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โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ 
        นานตฺเตกตฺตวิ ฺาณจริยา  ปริโยคาหเณ  ป ฺาติ  ยถา- 
สมฺภว  นานาสภาวเอกสภาวเอกูนนวุติวิ ฺาณปฺปวตฺติวิชานน- 
ป ฺา ฯ  เอตฺถ  อสมาหิตสฺส  วิ ฺาณจริยา  นานตฺตา  
สมาหิตสฺส  วิ ฺาณจริยา  เอกตฺตา ฯ  สราคาทิจิตฺต  วา   
นานตฺต  วีตราคาทิจิตฺต  เอตฺต ฯ 
        เจโตปรยิาณนฺติ  เอตฺถ  ปรยิาตีติ  ปริย  ปริจฺฉินฺทตีติ   
อตฺโถ ฯ  เจตโส  ปริย  เจโตปริย  เจโตปริย ฺจ  ต  าณ ฺจาติ   
เจโตปริยาณ ฯ วิปฺผารตาติป ปาโ วิปฺผารตายาติ อตฺโถ ฯ   
                เจโตปริยาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปพฺุเพนิวาสานุสฺสติาณุทฺเทสวณฺณนา 
        ปจฺจยปฺปวตฺตาน  ธมฺมานนฺติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวเสน  ปจฺจยโต  
ปวตฺตาน  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน ฯ  
        นานตฺเตกตฺตกมฺมวิปฺผารวเสนาติ เอตฺถ อกุสล กมฺม  
นานตฺต  กุสล  กมฺม  เอกตฺต ฯ  กามาวจร  วา  กมมฺ  นานตฺต  
รูปาวจรารูปาวจร  กมฺม  เอกตฺต ฯ  นานตฺเตกตฺตกมฺมวิปฺผารวเสน   
ปจฺจยปวตฺตาน  ธมฺมาน  ปริโยคาหเณ  ป ฺาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
        ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณนฺติ  ปุพฺเพ อตีตชาตีสุ นิวุตฺถ- 
ขนฺธา  ปุพฺเพนิวาโส ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 89 

        *เลมที่ 40  ทิพฺพจกฺขุาณุทฺเทสวณฺณนา  หนา 89 
 
        นิวุตฺถาติ  อชฺฌาวุตฺถา  อนุภูตา  อตฺตโน  สนตฺาเน   
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺธา ฯ  ปุพฺเพ  อตีตชาตีสุ  นิวุตฺถธมฺมา  วา  
ปุพฺเพนิวาโส ฯ   
        นิวุตฺถาติ  โคจรนิวาเสน  นิวุตฺถา  อตฺตโน  วิ ฺาเณน 
วิ ฺาตา  ปริจฺฉินฺนา  ปรวิ ฺาณวิ ฺาตาป  วา ฯ  
ฉินฺนวฏมกานุสฺสรณาทีสุ  เต  พุทฺธานเยว  ลพฺภนฺติ ฯ   
        ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตีติ  ยาย  สติยา  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ   
สา  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฯ  
        าณนฺติ ตาย สติยา สมฺปยุตฺต าณ ฯ   
        ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ทพฺิพจกฺขุาณุทฺเทสวณฺณนา 
        โอภาสวเสนาติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  รูปทสฺสนตฺถ  ปสาริตสฺส-   
เตโชกสิณโอทาตกสิณอาโลกกสิณาน  อ ฺตรสฺส  จตุตฺถชฌฺานา- 
รมฺมณสฺส  กสิโณภาสสฺส  วเสน ฯ   
        นานตฺเตกตฺตรูปนิมิตฺตานนฺติ  นานาสตฺตาน  รูปานิ   
นานตฺตกาย  อุปปนฺนาน  วา  สตฺตาน  รูปานิ  นานาทิสาสุ  
วา  รูปานิ  อสมฺมิสฺสานิ  วา  รูปานิ  นานตฺตรูปานิ   
เอกสตฺตสฺส  รูปานิ  เอกตฺตกาย  อุปปนฺนสฺส  วา  รูปานิ   
เอกทิสาย  วา  รูปานิ  นานาทิสาทีน  สมฺมิสฺสีภูตานิ  วา   
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รูปานิ  เอกตฺตรูปานิ ฯ 
        รูปนฺติ  เจตฺถ  วณฺณายตนเมว ฯ  ต  หิ รูปยตีติ รูป   
วณฺณวิการ  อาปชฺชมาน  หทยงฺคตภาว  ปกาสตีติ  อตฺโถ ฯ  
รูปเมว รูปนมิิตฺต ฯ เตส  นานตฺเตกตฺตรูปนิมิตฺตาน ฯ  
        ทสฺสนฏเ ป ฺาติ ทสฺสนภาเว ป ฺา ฯ   
        ทิพฺพจกฺขุาณนฺติ  ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพ ฯ  เทวาน  หิ  
สุจริตกมฺมนิพฺพตฺต  ปตฺตเสมฺหรุหิราทีหิ อปลิพุทฺธ อุปกฺกิเลส- 
วิมุตฺตตาย ทูเรป อารมฺมณสมฺปฏิจฺฉนสมตฺถ  ทิพฺพ  ปสาท- 
จกฺขุ  โหติ ฯ  อิท ฺจาป  วีริยภาวนาพลนิพฺพตฺต  าณจกฺขุ   
ตาทิสเมวาติ  ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพ  ทพฺิพวิหารวเสน  ปฏิลทฺธตฺตา 
อตฺตนา  ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาป  ทิพฺพ  อาโลกปริคฺคเหน   
มหาชุติกตฺตาป  ทิพฺพ  ติโรกุฑฺฑาทิคตรูปทสฺสเนน(๑)  มหาคติ- 
กตฺตาป  ทิพฺพ ฯ  ต  สพฺพ  สทฺทสตฺถานุสาเรน  เวทิตพฺพ ฯ 
ทสฺสนฏเน จกฺขุ จกฺขุกิจฺจกรเณน จกฺขุมิวาติป จกฺขุ ทิพฺพ ฺจ  
ต  จกฺขุ จาติ ทิพฺพจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ จ ต าณ ฺจาติ  
ทิพฺพจกฺขุาณ ฯ   
                ทพฺิพจกฺขุาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ติโรกุฏฏาทิคตรูปทสฺสเนน ฯ   
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                        อาสวกฺขยาณุทฺเทสวณฺณนา 
        จตุสฏ ิยา  อากาเรหีติ  อฏสุ  มคฺคผเลสุ  เอเกกสฺมึ   
อฏนฺน  อฏนฺน  อินฺทฺรยิาน  วเสน  จตุสฏ ิยา  อากาเรหิ ฯ   
        ติณฺณนฺน อินฺทฺริยานนฺติ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  
อ ฺ ินฺทฺริย อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ อิเมส ติณฺณนฺน  อินฺทฺริยาน ฯ 
        วสิภาวตา  ป ฺาติ  วสิภาวตาย  ปวตฺตา  ป ฺา  
อรหตฺตผเล  อฏนฺน  อินทฺฺริยาน  วเสน  อฏหิ  อากาเรหิ  
อ ฺาตาวินฺทฺริยสฺส  วสิภาวตาย  อรหตฺตมคฺคกฺขเณ  อภาเวป  
การณสิทฺธิวเสน  ตทตฺถสาธนตาย  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อาสวาน ขเย าณนฺติ อตฺตนา วชฺฌาน อาสวาน  
ขยกร อรหตฺตมคฺคาณ ฯ   
                อาสวกฺขยาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ทกฺุขสมุทยนิโรธมคฺคาณุทฺเทสวณิณนา 
        อิทานิ  อาสวาน  ขยาณสงฺขาตอรหตฺตมคฺคาณสม- 
พนฺเธน  จตุนฺนมฺป  มคฺคาณาน  เอเกกสฺส  มคฺคาณสฺส 
เอกาภิสมยต  ทสฺเสตุ  ปริ ฺฏเ  ป ฺาติอาทีนิ  จตฺตาริ   
าณานิ อุทฺทิฏานิ ฯ ตตฺถาป โอฬาริกตฺตา  สพฺพสตฺต- 
สาธารณตฺตา  จ  สุวิ ฺเยฺยนฺติ  ทุกฺขสจฺจ  ปม  วุตฺต  ตสฺเสว   
เหตุทสฺสนตฺถ  ตทนนฺตร  สมุทยสจฺจ  เหตุนิโรธา  ผลนิโรโธติ  
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าปนตฺถ ตทนนฺตร  นโิรธสจฺจ  ตทธิคมูปายทสฺสนตฺถ  อนฺเต  (๑)  
มคฺคสจฺจ ฯ  ภวสุขสฺสาทคธิตาน  วา  สตฺตาน สเวคชนนตฺถ  
ปม ทุกฺขมาห ต เนว อกต อาคจฺฉติ น อิสฺสรนิมมฺานาทิโต   
โหติ  อิโต  ปน  โหตีติ  าปนตฺถ  ตทนนฺตร  สมทุยสจฺจ   
ตโต สเหตุเกน ทุกฺเขน  อภิภูตตฺตา  สวิคฺคมานสาน  ทุกฺข- 
นิสฺสรณคเวสีน  นิสฺสรณทสฺสเนน  อสฺสาสชนนตฺถ  นโิรธ  ตโต 
นิโธาธิคมตฺถ  นิโรธสมปฺาปก  มคฺคนฺติ ฯ  อิทาน ิ ตพฺพิสยานิ   
าณานิ  เตเนว  กเมน  อุทฺทิฏานิ ฯ  
        ตตฺถ  ปริ ฺฏเติ  ทุกฺขสฺส  ปฬนฏาทิเก  จตุพฺพิเธ   
ปริชานิตพฺพสภาเว ฯ   
        ปหานฏเติ สมุทยสฺส อายูหนฏาทิเก  จตุพฺพิเธ 
ปหาตพฺพสภาเว ฯ   
        สจฺฉิกิรยิฏเติ  นิโรธสฺส  นิสฺสรณฏาทิเก  จตุพฺพิเธ  สจฺฉิกาตพฺพ- 
สภาเว ฯ 
                ทกฺุขสมุทยนิโรธมคฺคาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ส.ี ตทนนฺตร ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 93 

                        *เลมที่ 40    หนา 93 
                ทกฺุขทุกฺขสมุทยทุกฺขนิโรธทุกฺขนิโรธคามินี- 
                        ปฏิปทาาณุทฺเทสวณฺณนา 
 
        อิทานิ  ภาวิตมคฺคสฺส  ปจฺจเวกฺขณวเสน  วา  อภาวิต- 
มคฺคสฺส  อนุสฺสววเสน  วา  วิสุ  วิสุ  สจฺจาณานิ  ทสฺเสตุ  
ทุกฺเข  าณาทีนิ  จตฺตาริ  าณานิ  อุทฺทิฏานิ ฯ  
        ตตฺถ  ทกฺุเขติ  เอตฺถ  ทุอิติ  อย  สทฺโท  กุจฺฉิเต   
ทิสฺสติ ฯ  กุจฺฉิต  หิ  ปุตฺต  ทุปุตฺโตติ  วทนฺติ ฯ  ขสทฺโท ปน 
ตุจฺเฉ ฯ ตุจฺฉ  หิ  อากาส  ขนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อิท ฺจ  ปมสจฺจ  
กุจฺฉต อเนกุปทฺทวาธิฏานโต  ตุจฺฉ  พาลชนปริกปฺปตธุว- 
สุภสุขตฺตภาววิรหิตโต ฯ  ตสฺมา  กุจฺฉิตตฺตา ตุจฺฉตฺตา จ   
ทุกฺขนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ทุกฺขสมุทเยติ  เอตฺถ  สอิติ  อย  สทฺโท  สมาคโม 
สเมตนฺติอาทีสุ   วิย  สโยค  ทสเสติ อุอิติ อย สทฺโท อุปฺปนฺน  
อุทิตนฺติอาทีสุ  วิย อุปฺปตฺตึ ฯ  อยสทฺโท  ปน  การณ  ทีเปติ ฯ 
อิท ฺจาป  ทุติยสจฺจ  อวเสสปจฺจยสมาโยเค  สติ  ทุกฺขสฺส   
อุปฺปตฺติการณ ฯ  อิติ  ทุกขฺสฺส  สโยเค  อุปฺปตฺติการณตฺตา   
ทุกฺขสมุทยนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ทุกฺขนิโรเธติ  เอตฺถ  นิสทฺโท  อภาว  โรธสทโฺท  จ 
จารก  ทีเปติ ฯ  ตสฺมา  อภาโว  เอตฺถ  สสารจารกสงฺขา- 
ตสฺส  ทุกฺขโรธสฺส  สพฺพคติสุ ฺตฺตา  สมธิคเต  วา  ตสฺมึ   
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สสารจารกสฺส  ทุกฺขโรธสฺส  อภาโว  โหติ  ตปฺปฏปิกฺขตฺตาติป   
ทุกฺขนิโรธนติฺ  วุจฺจติ ฯ  ทุกฺขสฺส  วา  อนุปฺปตฺตินิโรธปจฺจยตฺตา   
ทุกฺขนิโรธนติฺ วุจฺจติ ฯ   
        ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทายาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  อย  เอต  
ทุกฺขนิโรธ คจฺฉติ  อารมฺมณกรณวเสน  ตทภิมุขีภูตตฺตา  (๑)  ปฏิปทา 
จ โหติ ทุกฺขนิโรธปฺปตฺติยา ตสฺมา  ทุกฺขนิโรธคามินิปฏิปทาติ  
วุจฺจติ ฯ  จตฺตาริ  มคฺคาณาเนว  เหฏา  วุฏานาการทีปน- 
วเสน  มคฺเค าณนฺติ วุตฺตานิ อนนฺตรผลทายกตฺตสฺส  
การณปริทีปนวเสน  อานนฺตริกสมาธิมฺหิ  าณนฺติ วุตฺตานิ  
วิวฏฏนาการทีปนวเสน สจฺจวิวฏเฏ  าณนฺติ  วุตฺตานิ  มคฺค- 
ปฏิปาฏิกฺกเมเนว  อรหตฺตมคฺคาณุปฺปตฺตึ  ตสฺส  (๒)  จ  าณสฺส  
อภิ ฺาภาว  ทีเปตุ  อรหตฺตมคฺคาณเมว  อาสวาน  ขเย   
าณนฺติ  วุตฺต  ปุน  จตุนฺนมฺป  มคฺคาณาน  เอกาภิ- 
สมยต  ทีเปตุ  ปริ ฺฏเ  ป ฺา  ทุกฺเข  าณนฺติอาทีนิ   
จตฺตาริ  าณานิ  วุตฺตานิ ฯ  ปุน  เอเกกสฺมึ  สจฺเจ วิสุ  วิสุ 
อุปฺปตฺติทีปนวเสน  ทุกฺเข  าณนฺติอาทีนิ จตฺตาริ าณานิ  
อุทฺทิฏานีติ  เอว ปุพฺพาปรวิเสโส เวทิตพฺโพติ ฯ   
        ทุกฺขทุกขสมุทยทุกฺขนิดรธทุกฺขนิโรธคามินี- 
        ปฏิปทาาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. โปราณ. ตทภิมุขตฺตา ฯ ส.ี ตทภิมขุภูตตฺตา ฯ  
# ๒. ส.ี อรหตฺตมคฺคาณุปฺปตฺติกสฺส ฯ  
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        อตฺถปฏสิมฺภิทาธมฺมปฏิสมฺภิทานิรุตฺติปฏิสมฺภิทา- 
                ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาาณุทฺเทสวณฺณนา 
        อิทานิ  สพฺเพส  อริยปุคฺคลาน  อริยมคฺคานุภาเวเนว   
ปฏิสมฺภิทาาณานิ  สิทฺธานีติ  ทสฺเสตุ อตฺถปฏิสมภิฺเท าณนฺติ 
อาทีนิ ปุน จตฺตาริ  ปฏิสมฺภิทาาณานิ  อุทฺทิฏานิ ฯ  
อิมานิ  หิ  ปฏิสมฺภิทาปเภทาภาเวป  สพฺพอริยปุคฺคลสาธารณานิ   
สุทฺธิกปฏิสมภิฺทาาณานิ  เหฏา  อุทฺทิฏานิ  ปน  ปภินฺนปฏ-ิ 
สมฺภิทาน  ปเภทปฺปตฺตานิ  ปฏิสมฺภิทาาณานีติ  เวทิตพฺพานีติ   
อยเมเตส  อุภยตฺถวจเน  วิเสโส ฯ  ยสฺมา  วา อนนฺตร อุทฺทิฏ  
ทุกฺขารมฺมณ นิโรธารมฺมณ ฺจ  าณ  อตฺถปฏิสมภิฺทา  โหติ   
สมุทยารมฺมณ  มคฺคารมฺมณ ฺจ  าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา   
ตทภิลาเป  าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  เตสุ  าเณสุ  าณ   
ปฏิภานปฏิสมฺภิทา  ตสฺมา  ตมฺป  อตฺถวิเสส  ทสฺเสตุ  สุทฺธิก- 
ปฏิสมฺภิทาาณานิ  อุทฺทิฏานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ยสฺมาเยว  จ  
เหฏา  นานตฺตสทฺเทน  วิเสเสตฺวา วุตฺตานิ อิธ ตถา   
อวิเสเสตฺวา วุตฺตานีติ ฯ   
        อตฺถปฏสิมฺภิทาธมฺมปฏิสมฺภิทานิรุตฺติปฏิสมฺภิทา- 
        ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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                อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา 
        เอว  ปฏิปาฏิยา  สตฺตสฏ ิ  สาวกสาธารณาณานิ   
อุทฺทิสิตฺวา  อิทานิ  สาวเกหิ  อสาธารณานิ  ตถาคตานเยว  
อาเวณิกานิ  าณานิ  ทสฺเสตุ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณาทีนิ  ฉ  
อสาธารณานิ  าณานิ  อุทฺทิฏานิ ฯ  ตตฺถาป  ยสมฺา  ตถาคตา 
สตฺตาน  ธมฺมเทสนาย  ภาชนาภาชนตฺต  โอโลเกนฺตา  พุทฺธ- 
จกฺขุนา  โอโลเกนฺติ ฯ พุทฺธจกฺขุ นาม อินฺทฺริยปโรปริยตฺตา- 
สยานุสยาณทฺวยเมว ฯ ยถาห   
        อทฺทสา โข ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต สตฺเต   
        อปฺปรชกฺเข  มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺริเย  มุนินฺทรฺเิยติ-(๑) 
อาทิ ฯ  สตฺตสนฺตาเน  จ  โอโลเกนฺตา  ปม อินฺทฺรยิปฺปากา- 
ปริปาก โอโลเกนฺติ อินฺทฺริยปริปาก ฺจ  ตฺวา  อาสยาทีน   
อนุรูเปน  ธมมฺเทสนตฺถ  ตโต  อาสยานุสยจริตานิ  โอโลเกนฺติ   
ตสฺมาป  ปม  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ  อุทฺทิฏ  ตทนนฺตร   
อาสยานุสยาณ ฯ  ธมฺม  เทเสนฺตา  จ  ยสฺมา  ปาฏิหาริเยน  
วิเนตพฺพาน ปาฏิหาริย  กโรนฺติ  ตสฺมา  อาสยานุสย- 
าณานนฺตร  ยมกปาฏิหาริเย  าณ  อุทฺทิฏ  อิเมส  ติณฺณ  
าณาน  เหตุปริทีปนตฺถ  ตทนนฺตร  มหากรุณาาณ   
อุทฺทิฏ  มหากรุณาาณสฺส  ปริสุทฺธภาวปริทีปนตฺถ  ตทนนฺตร  
# ๑. วิ. มหา. ๔/๙/๑๑ ฯ  
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สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  อุทฺทิฏ  สพฺพ ฺ ุสฺสาป  สพฺพธมฺมาน  
อาวชฺชนปฏพิทฺธภาวปริทีปนตฺถ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  อนาวริย- 
ภาวทีปนตฺถ ฺจ ตทนนฺตร อนาวรณาณ อุทฺทิฏนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณนฺติ  เอตฺถ  อุปร ิ สตฺตานนฺติ 
ปท อิเธว อาหริตฺวา  สตฺตาน  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณนฺติ  
โยเชตพฺพ ฯ  ปรานิ  จ  อปรานิ จ ปราปรานีติ  วตฺตพฺเพ   
สนฺธิวเสน  โรการ  กตฺวา ปโรปรานีติ วุจฺจติ ฯ ปโรปราน  
ภาโว ปโรปริย  ปโรปริยเมว  ปโรปรยิตฺต  เวเนยฺยสตฺตาน  
สทฺธาทีน  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  ปโรปริยตฺต  อินทฺฺริย- 
ปโรปริยตฺต  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตสฺส  าณ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺต- 
าณ  อินฺทฺริยาน  อุตฺตมานุตฺตมภาวาณนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อินฺทฺริยวโรวริยตฺตาณนฺติป  ปาโ ฯ  วรานิ จ อวรยิานิ จ  
วโรวริยานิ วโรวริยาน ภาโว วโรวริยตฺตนฺติ โยเชตพฺพ ฯ 
อวริยานีติ จ น อุตฺตมานีติ อตฺโถ ฯ อถ วา ปรานิ จ โอปรานิ   
จ  ปโรปรานิ  เตส  ภาโว  ปโรปริยตฺตนฺติ  โยเชตพพฺ ฯ  
        โอปรานีติ  จ  น อุตฺตมานีติ  อตฺโถ  อถวา  ปรานิ 
จ โอปรานิ จ ปโรปรานิ เตส ภาโว ปรโปริยตฺตนฺติ 
โยเชตพฺพ ฯ 
        โอปรานีติ จ โรานีติ วุตฺต โหติ  ลามกานีติ 
อตฺโถ  ปโรปรา  ยสฺส  สเมจฺจ  ธมฺมาติ(๑)อาทีสุ วิย ฯ 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๙/๔๑๗ ฯ  
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อนฺทฺริยปโรปริยตฺเต  าณนฺติ   ภุมฺมวจเนนาป  ปาโ ฯ 
        อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณุทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
 
                สตฺตาน อาสยาสุสยาณุทฺเทสวณฺณนา 
        สตฺตาน  อาสยานุสเย  าณนฺติ  เอตฺถ  รูปาทสีุ  ขนฺเธสุ  
ฉนฺทราเคน  สตฺตา วิสตฺตาติ สตฺตา ฯ วุตฺต เหต ภควตา   
รูเป โข ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนทฺี ยา 
ตณฺหา  ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ ฯ 
เวทนาย ส ฺาย  สงฺขาเรสุ วิ ฺาเณ โย ฉนฺโท โย  
ราโค ยา นนทฺี ยา ตณฺหา  ตตฺร  สตฺโต  ตตฺร  วิสตฺโต 
ตสฺมา  สตฺโตติ  วุจฺจตีติ ฯ  (๑)  อกฺขรจินฺตกา  ปน  อตฺถ  อวิจาเรตฺวา  
นามมตฺตเมตนฺติ  อิจฺฉนฺติ ฯ  เยป อตฺถ  วิจาเรนฺติ  เต  สพฺพโยเคน   
สตฺตาติ  อิจฺฉนฺติ ฯ  เตส  สตฺตาน ฯ  อาสยนฺติ  นิสฺสยนฺติ  
เอต  อิติ  อาสโย  มิจฺฉาทิฏ ิยา  สมฺมาทิฏ ิยา  วา  กามาทีหิ   
เนกฺขมฺมาทีหิ  วา  ปริภาวิตสฺส  สนฺตานสฺเสต  อธิวจน ฯ  
สตฺตสนฺตาเน  อนุเสนฺติ  อนุปวตฺตนฺตีติ  อนุสยา  ถามคตาน   
กามราคาทีน เอต อธิวจน ฯ อาสโย จ อนุสโย จ   
อาสยานุสโย ฯ  ชาติคฺคหเณน  จ  ทฺวนฺทสมาสวเสน  จ  เอก- 
วจน  เวทิตพฺพ ฯ  ยสฺมา  จริตาธิมุตฺติโย  อาสยานุสยสงฺคหิตา  
ตสฺมา  อุทฺเทสจริตาธิมุตฺตีสุ  าณานิ  อาสยานุสยาเณเนว 
# ๑. ส. ข. ๑๗/๓๖๗/๒๓๒ ฯ  
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สงฺคเหตฺวา  อาสยานุสเย  าณนฺติ  วุตฺต ฯ  เยเนว  หิ   
อธิปฺปาเยน อุทฺเทโส กโต เตเนว อธิปฺปาเยน นิทฺเทโส  
กโตติ ฯ   
        สตฺตาน อาสยานุสยาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ยมกปาฏิหีราณุทฺเทสวณฺณนา 
        ยมกปาฏิหีเร  าณนฺติ  เอตฺถ  อคฺคิกฺขนฺธอุทกธาราทีน  
อปุพฺพ อจริม  สกึเยว  ปวตฺติโต  ยมก  อสฺสทฺธิยาทีน  ปฏ-ิ 
ปกฺขธมฺมาน หรณโต ปาฏหิีร ยมก ฺจ  ต ปาฏิหีร ฺจาติ  
ยมกปาฏิหีร ฯ   
        ยมกปาฏิหีราณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                มหากรุณาสมาปตฺติาณุทฺเทสวณฺณนา 
        มหากรณุาสมาปตฺติยา  าณนฺติ  เอตฺถ  ปรทุกฺเข  สติ  
สาธูน  หทยกมฺปน  กโรตีติ  กรุณา  กินาติ  วา  ปรทุกฺข  
หึสติ  วินาเสตีติ  กรุณา  กิรียติ  วา  ทกฺุขิเตสุ  ผรณวเสน 
ปสารียตีติ  กรุณา  ผรณกมฺมวเสน  กมมฺคุณวเสน  จ  มหตี  
กรุณา  มหากรุณา  สมาปชฺชนฺติ  เอต  มหาการุณิกาติ   
สมาปตฺติ  มหากรุณา  จ  สา  สมาปตฺติ  จาติ  มหากรุณา- 
สมาปตฺติ ฯ  ตสฺส มหากรุณาสมาปตฺติย  ตสมฺปยุตฺต าณ ฯ   
        มหากรณุาสมาปตฺติาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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        สพฺพ ฺ ุตาณอนาวรณาณุทฺเทสวณฺณนา 
        สพฺพ ฺ ุตาณ  อนาวรณาณนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจเนยฺย- 
ปถปฺปเภท  (๑)  สพฺพ  อ ฺาสีติ  สพฺพ ฺ ู  สพฺพ ฺ ุสฺส  ภาโว   
สพฺพ ฺ ุตา  สา  เอว  าณ  สพฺพ ฺ ุตาาณนฺติ  วตฺตพฺเพ  
สพฺพ ฺ ุตาณนฺติ  วุตฺต ฯ  สงฺขตาสงฺขตาทิเภทา  สพฺพธมฺมา  หิ   
สงฺขาโร  วิกาโร  ลกฺขณ  นิพฺพาน  ป ฺตฺตีติ  ป ฺเจว   
เนยฺยปถา  โหนฺติ ฯ 
        สพฺพ ฺ ูติ  จ  กมสพฺพ ฺ ู  สกึสพฺพ ฺ ู  สตตสพฺพ ฺ ู   
สตฺติสพฺพ ฺ ู  าตสพฺพ ฺ ูติ  ป ฺจวิธา  สพฺพ ฺ ุโน  สิยุ ฯ  
กเมน  สพฺพชานนกาลาสมฺภวโต  กมสพฺพ ฺ ุตา  น  โหติ  สก ึ 
สพฺพารมฺมณคหณาภาวโต  สกึสพฺพ ฺ ุตา  น  โหติ   
จกฺขุวิ ฺาณาทีน  ยถารมมฺณจิตฺตสมฺภวโต  ภวงฺคจิตฺตวิโรธโต 
ยุตฺติอภาวโต  จ  สตตสพฺพ ฺ ุตา  น  โหติ  ปริเสสโต  สพฺพ- 
ชานนสมตฺถตฺตา  สตฺติสพฺพ ฺ ุตา  วา  สิยา  วิทิตสพฺพธมฺมตฺตา 
าตสพฺพ ฺ ุตา  วา  สิยา ฯ  สตฺติสพฺพ ฺ ุตฺเต  (๑)  สพฺพชานนตฺต  
นตฺถีติ ตมฺป น ยุชชฺติ ฯ   
                น ตสฺส อทฺทิฏมิธตฺถิ กิ ฺจิ   
                อโถ อวิ ฺาตมชานิตพฺพ   
                สพฺพ อภิ ฺาสิ ยทตฺถิ เนยยฺ   
                ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ (๒)   
# ๑. ม. สตฺติสพฺพ ฺ ุโน ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๗๒๗/๔๓๖ ฯ  
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วุตฺตตฺตา  าตสพฺพ ฺ ุตฺตเมว  ยุชฺชติ ฯ  เอว  ห ิ สติ  กิจฺจโต  
อสมฺโมหโต  การณสิทฺธิโต  อาวชฺชนปฏิพทฺธโต  สพฺพ ฺ ุตฺตเมว 
โหตีติ ฯ อาวชฺชนปฏิพทฺธตฺตา เอว  หิ นตฺถิ เอตสฺส อาวรณนฺติ  
อนาวรณ ตเทว อนาวรณาณนฺติ วุจฺจตีติ ฯ   
        อิมานิ  เตสตฺตติ  าณานีติ  สาวเกหิ  สาธารณา- 
สาธารณวเสน  อุทฺทิฏานิ  อิมานิ  เตสตฺตติ  าณานิ ฯ   
        อิเมส  เตสตฺตติยา าณานนฺติ อาทิโต ปฏาย วุตฺตาน   
อิเมส  เตสตฺตติาณาน ฯ  อุพฺภาหนตฺเถ  เจต  สามิวจน ฯ  
เตสตฺตตีนนฺติป  ปาโ ฯ  เตสตฺตติยาติ  วตฺตพฺเพ  เอกสฺมึ พหุวจน  
เวทิตพฺพ ฯ  
        สตฺตสฏ ิ าณานีติ อาทิโต  ปฏาย  สตฺตสฏ ิ   
าณานิ ฯ   
        สาวกสาธารณานีติ  สวนนฺเต  อริยาย ชาติยา ชาตตฺตา  
สาวกา  สมาน  ธารณเมเตสนฺติ  สาธารณานิ  ตถาคตาน   
สาวเกหิ  สาธารณานิ  สาวกสาธารณานิ ฯ  
        ฉ  าณานีติ  อนฺเต  อุทฺทิฏานิ  ฉ  าณานิ ฯ   
        อสาธารณานิ  สาวเกหีติ สาวเกหิ อสาธารณานิ  
ตถาคตานเยว าณานีติ ฯ   
สพฺพ ฺ ุตาณอนาวรณาณุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        าณกถามาติกุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        สุตมยาณกถา   
 
                        วิสฺสชชฺนทฺุเทสวณฺณนา   
        อิทานิ  ยถานิกฺขิตฺเตน  อุทฺเทเสน  สงฺคหิเต  ธมฺเม  ปเภทโต 
ทสฺเสตุ  กถ  โสตาวธาเน  ป ฺา  สุตมเย  าณนฺติอาทิ  
นิทฺเทสวาโร  อารทฺโธ ฯ   
        ตตฺถ  ย  วุตฺต  โสตาวธาเน  ป ฺา  สุตมเย  าณนฺติ   
ต  กถ  โหตีติ  อย  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  ป ฺจวิธา  หิ  ปุจฺฉา 
อทิฏโชตนาปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา  วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา  
อนุมติปุจฺฉา กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ ฯ ตาส อิท นานตฺต   
        กตมา   อทิฏโชตนาปุจฺฉา ฯ  ปกติยา  ลกฺขณ  อ ฺาต 
โหติ อทิฏ อตุลิต  อตีรติ  อวิภูต  อวิภาวิต  ตสฺส  าณาย   
ทสฺสนาย  ตุลนาย  ตีรณาย  วิภูตาย  วิภาวนตฺถาย ป ฺห  
ปุจฺฉติ อย อทิฏโชตนาปุจฺฉา(๑) ฯ   
        กตมา   ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา ฯ ปกติยา ลกฺขณ าต  
โหติ ทิฏ ตุลิต ตีริต  วิภูต  วิภาวิต  โส  อ ฺเหิ  ปณฺฑิเตหิ 
สทฺธึ  สสนฺทนตฺถาย  ป ฺห ปุจฺฉติ  อย ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา(๑) ฯ   
        กตมา   วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา ฯ  ปกติยา  สสยปกฺขนฺโท  โหติ 
วิมติปกฺขนฺโท  เทฺวฬฺหกชาโต  เอว  นุ  โข  นน ุ โข  ก ึ  
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๗๐๐/๔๐๙ ฯ  
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นุ  โข  กถ  นุ  โขติ ฯ  โส  วิมติจฺเฉทนตฺถาย ป ฺห ปุจฺฉติ  
อย วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา(๑) ฯ   
        กตมา  อนุมติปุจฺฉา ฯ  ภควา  ภิกขฺูน  อนุมติยา  ป ฺห   
ปุจฺฉติ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกขฺเว  รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  
วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต  สุข  วาติ ฯ  ทุกขฺ  
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม  กลฺล  น ุ ต   
สมนุปสฺสิตุ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ ฯ 
โน เหต  ภนฺเตติ (๒) อย อนุมติปุจฺฉา ฯ   
        กตมา กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  ภควา  ภิกฺขูน  กเถตุกมฺยตาย   
ป ฺห  ปุจฺฉติ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา ฯ กตเม 
จตฺตาโรติ (๓) อย กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ ฯ  ตาสุ อย เถรสฺส 
กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อิทานิ  สมาติกุทฺเทสาย  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาย  อิเม  ธมฺมา  
อภิ ฺเยฺยาติ  โสตาวธาน  ตปชานนา  ป ฺา  สุตมเย   
าณนฺติอาทโย  โสฬสวิสฺสชฺชนุทเทสา ฯ   
        ตตฺถ  อิเม  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยาติ  เทสยนฺตสฺสาติ 
ปาเสโส ฯ  อิเม  ธมฺมา  อภิชานิตพฺพาติ  สตฺถุโน  อ ฺตรสฺส 
วา  ครุฏานิยสฺส  สพฺรหฺมจาริสฺส  ธมฺม  เทสยนฺตสฺส  ปุพฺเพ 
วุตฺตนเยน  โสตาวธาน  สุต  โสตาวธาน  นาม  ตปชานนา   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๗๐๐/๔๐๙ ฯ ๒. วิ. มหา. ๔/๒๑/๒๖ ฯ 
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๗๗๖/๒๓๑ ฯ  
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ป ฺา  ตสฺส  สุตสฺส  ปชานนา  ปริยายปริจฺฉินฺทกป ฺา   
สุตมเย  าณ  นามาติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  ปชานนา  ตปชานนาติ   
สามิวจนสมาโส ฯ  ต  ปชานนาติ  วิภตฺติวิปลฺลาสวเสน  อุปโยค- 
วจน  วา ฯ  
        อภิ ฺเยฺยาติ  จ  สภาวลกฺขณาวโพธวเสน  โสภเนนา- 
กาเรน  ชานติพฺพา ฯ 
        ปริ ฺเยฺยาติ  สาม ฺลกฺขณาวโพธวเสน  กิจฺจสมาปน- 
วเสน  จ  พฺยาปตฺวา  ชานิตพฺพา ฯ   
        ภาเวตพฺพาติ  วฑฺเฒตพฺพา ฯ   
        สจฺฉิกาตพฺพาติ  ปจฺจกฺข  กาตพฺพา ฯ  ทุวิธา  หิ   
สจฺฉิกิริยา  ปฏิลาภสจฺฉิกิริยา  อารมฺมณสจฺฉิกิริยา  จ ฯ  
        ปจฺจนีกสมุทาจารวเสน  ปริหานยิสงฺขาต  หาน  ภชนฺตีติ   
หานภาคิยา ฯ 
        ตทนุธมฺมตาย  สติยา  สณฺานวเสน  านสงฺขาต   ิตึ   
ภชนฺตีติ   ิติภาคิยา ฯ   
        อุปริวิเสสาธิคมวเสน วิเสส ภชนฺตีติ วิเสสภาคิยา ฯ 
        อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  อปฺปทาลิตปุพฺพ  โลภกฺขนฺธ  โทสกฺขนฺธ  
โมหกฺขนฺธ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ อริยมคฺโค  นิพฺเพโธ  นาม 
นิพฺพิทาสหคตาน ส ฺามนสิการาน สมุทาจารวเสน ต  
นิพฺเพธ  ภชนฺตีติ นิพฺเพธภาคิยา ฯ    
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        สพฺเพ  สงฺขาราติ  สพฺเพ  สปฺปจฺจยา  ธมฺมา ฯ  เต  ห ิ  
สงฺขตสงฺขารา  นาม ฯ  ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม  กรียนฺตีติ  สงฺขารา  
เต  เอว ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กตตฺตา  สงฺขตาติ วิเสเสตฺวา  
วุตฺตา ฯ กมฺมนิพฺพตฺตา เตภูมกรูปารูปธมฺมา อภิสงฺขตสงฺขาราติ   
อฏกถาสุ   วุตฺตา ฯ  เตป  อนิจฺจา  วต  สงฺขาราติอาทีสุ (๑) 
สงฺขตสงฺขาเรสุ  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ 
        อวิชชฺาคโต  อย  ภิกขฺเว  ปุริสปุคฺคโล  ปุ ฺ ฺเจว สงฺขาร   
อภิสงฺขโรตีติ(๒)อาทีสุ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราว  อาคตา เตภูมิก- 
กุสลากุสลเจตนา  อภิสงฺขรณกสงฺขารา  นาม ฯ   
        ยาวติกา  อภิสงฺขารสฺส  คติ ตาวติก คนฺตฺวา อกฺขาหต   
ม ฺเ  อฏาสีติ(๓)อาทีสุ   อาคต  กายิก  เจตสิก วีริย ปโยคาภิ- 
สงฺขาโร นาม ฯ   
        ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปนฺนสฺส  โข  อาวุโส  วิสาข   
ภิกฺขุโน  ปม  นิรชฺุฌติ  วจีสงฺขาโร  ตโต กายสงฺขาโร ตโต  
จิตฺตสงฺขาโรติ(๔)อาทีสุ  อาคตา วิตกฺกวิจารา  วาจ  สงฺขโรนฺตีติ  
วจีสงฺขารา ฯ 
        อสฺสาสปสฺสาสา กาเยน สงฺขรียนฺตีติ กายสงฺขารา ฯ   
        ส ฺา  จ  เวทนา  จ  จิตฺเตน  สงฺขรียนฺตีติ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๔๗/๑๘๑ ฯ  ๒. ส. นิ. ๑๖/๑๙๑/๙๙ ฯ 
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๔/๑๔๑ ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๕๑๐/๕๕๑ ฯ  
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จิตฺตสงฺขารา  อิธ  ปน สงฺขตสงฺขารา  อธิปฺเปตา ฯ   
        อนิจฺจาติ  หุตฺวา อภาวฏเน ฯ ทุกฺขาติ ปฬนฏเน ฯ 
สพฺเพ ธมฺมาติ นิพฺพานมฺป  อนฺโต  กตฺวา  วุตฺตา ฯ  อนตฺตาติ 
อวสวตฺตนฏเน ฯ 
        อิท ทุกขฺ อริยสจฺจนฺติอาทีสุ  ทุกฺขสมุทโย  ทกฺุขนิโรโธติ  
วตฺตพฺเพ  ทุกฺขสมุทย  ทกฺุขนิโรธนฺติ  ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต ฯ 
ยสฺมา  ปน  พุทฺธาทโย  อริยา ปฏิวิชฌฺนฺติ ตสฺมา อริย- 
สจฺจานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
        ยถาห  จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว อริยสจฺจานิ ฯเปฯ อิมานิ  
โข ภิกฺขเว  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ ฯ  อริยา  อิมานิ  ปฏิวิชฺฌนฺติ  
ตสฺมา  อริยสจฺจานีติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ   อริยสฺส  สจฺจานีติป  
อริยสจฺจานิ ฯ 
        ยถาห  สเทวเก โลเก ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ตถาคโต 
อริโย  ตสฺมา  อริยสจฺจานีติ(๑)  วุจฺจนฺตีติ ฯ  เอเตส  อภิสมฺพุทฺธตฺตา 
อริยภาวสิทฺธิโตป อริยสจฺจานิ ฯ  
        ยถาห อิเมส โข ภิกฺขเว จตุนฺน  อริยสจฺจาน  
ยถาภูต  อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ตถาคโต  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
อริโยติ  วุจฺจตีติ(๒) ฯ  อริยานิ  สจฺจานีติป  อริยสจฺจานิ ฯ   
        อริยานติี  อวิตถานิ  อวิสวาทกานีติ  อตฺโถ ฯ  
        ยถาห  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ ตถานิ   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๘/๕๔๕ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓ ฯ  
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อวิตถานิ   อน ฺถานิ  ตสฺมา  อริยสจฺจานีติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ  (๑) 
        สจฺจานีติ โก  สจฺจฏโติ  เจ  โย  ป ฺาจกฺขุนา  
อุปปริกขมานาน  มายาว  วิปรีโต  มรจีีว  วิสวาทโก  ติตฺถิยาน   
ปริกปฺปตอตฺตาว  อนุปลพฺภสภาโว  จ  น  โหติ  อถ  โข  
พาธนปภวสนฺตินิยฺยานปฺปกาเรน  ตจฺฉาวิปรีตภูตภาเวน  อริย- 
าณสฺส  โคจโร  โหติเยว ฯ  เอส  อคฺคิลกฺขณ  วิย  โลกปกติ  
วิย  จ  ตจฺฉาวิปรีตภูตภาโว  สจฺจฏโติ  เวทิตพฺโพ ฯ  
        ยถาห  อิท  ทุกฺขนฺติ  ภิกฺขเว  ตถาเมต  อวิตถเมต   
อน ฺถเมตนฺติ (๑) วิตฺถาโร ฯ อปจ   
                นาพาธก ยโต ทกฺุข                ทุกฺขา อ ฺ น พาธก   
                พาธกตฺตนิยาเมน                ตโต สจฺจมิท มต ฯ   
                ต วินา นา ฺโต                ทุกฺข น หิโต น จ ต ตโต   
                ทกฺุขเหตุ นิยาเมน                อิติ สจฺจ วิสตฺติกา ฯ   
                นา ฺา นิพฺพานโต        สนฺติ สนฺต น จ น ต ยโต   
                สนฺตภาวนิยาเมน                ตโต สจฺจมิท มต ฯ   
                มคฺคา อ ฺ น นิยฺยาน        อนิยฺยาโน น จาป โส   
                ตจฺฉนิยฺยานภาเวน                อิติ โส สจฺจสมฺมโต ฯ   
                อิติ ตจฺฉาวิปลฺลาส-        ภูตภาว จตูสฺวป   
                ทกฺุขาทีสฺววิเสเสน                สจฺจฏ อาหุ ปณฺฑิตาติ ฯ   
        โส  ปนาย  สจฺจสทฺโท  อเนเกสุ  อตฺเถสุ  ทิสสฺติ ฯ  เสยฺยถีท 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๗/๕๔๕ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๔๐ ฯ  
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สจฺจ  ภเณ  น  กชฺุเฌยฺยาติอาทีสุ  (๑)  วาจาสจฺเจ ฯ สจฺเจ  ิตา  
สมณพฺราหฺมณา จาติ(๒)อาทีสุ  วิรติสจฺเจ ฯ  กสฺมา  นุ  สจฺจานิ  
วทนฺติ นานา ปวาทิยาเส กุสลาวทานาติอาทีสุ (๓)  ทิฏ ิสจฺเจ ฯ   
เอก  หิ  สจฺจ  น  ทุติยมตฺถ ิ ยสฺม ึ ปชา  โน  วิวเท  ปชานนฺติ(๔)- 
อาทีสุ  (๔)  ปรมตฺถสจฺเจ  นิพฺพาเน  เจว  มคฺเค จ ฯ จตุนฺน  
สจฺจาน กติ  กุสลา กติ อกุสลาติอาทีสุ (๕) อริยสจฺเจ ฯ 
สฺวายมิธาป อริยสจฺเจ ปวตฺตตีติ ฯ   
                นทิฺเทสวารสงฺคหิตสฺส วิสฺสชฺชนุทฺเทสสฺส   
                        อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อภิ ฺเยฺยนิทฺเทสวณฺณนา   
        อิทานิ  วิสฺสชฺชนุทฺเทสสงฺคหิเต  ธมฺเม  ปเภทโต  ทสฺเสตุ 
กถ  อิเม  ธมมฺา  อภิ ฺเยฺยาติอาทิ  นิทฺเทสวาโร  อารทฺโธ ฯ 
ตตฺถ  อภิ ฺเยฺยนิทฺเทสาทีสุ  ป ฺจสุ  อาทิโต  เอกกาทิวเสน  ทส 
ทส  วิสฺสชชฺนานิ  ทสุตฺตรปริยาเยน สสนฺเทตฺวา  อุทฺทิฏานิ ฯ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๗/๔๕ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๓๕๘/๑๔๐ ฯ 
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๑๙/๕๐๗ ฯ  ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๙/๕๐๖ ฯ  
# ๕. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๕๑/๔๕๕ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 109 

                        *เลมที่ 40   หนา 109 
 
                        เอกนิทฺเทสวณฺณนา 
        เตสุ  อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส  ตาว  สพฺเพ  สตฺตาติ  กามภวาทีสุ   
ส ฺาภวาทีสุ  เอกโวการภวาทีสุ  จ  สพฺพภเวสุ  สพฺเพ  
สตฺตา ฯ 
        อาหารฏ ิติกาติ  อาหารโต   ิติ  เอเตสนฺติ  อาหารฏ ิติกา ฯ  
         ิตีติ  เจตฺถ  สกกฺขเณ  อตฺถิตา  อธิปฺเปตา ฯ 
อิติ  สพฺพสตฺตาน   ิติเหตุ  อาหาโร  นาม  เอโก  ธมฺโม  อธิเกน   
าเณน  ชานิตพฺโพ ฯ  ปจฺจเย  หิ  อภิ ฺาเต  ปจฺจยุปฺปนฺนาติ 
อภิ ฺาตา  โหนฺติ  อุภินนฺมฺป  อ ฺม ฺาเปกฺขตฺตา ฯ  เอเตน 
าตปริ ฺา  วุตฺตา  โหติ ฯ  นนุ  จ  เอว  สนฺเต  ย   
วุตฺต  อส ฺสตฺตา เทวา อเหตุกา อนาหารา อผสฺสกาติ(๑)- 
อาทิ (๓)  ต  วิรุชฺฌตีติ ฯ  ต ฺจ  น  วิรชฺุฌติ ฯ  เตส  หิ  ฌานาน 
อาหาโรติ ฯ  เอว สนฺเตป  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อาหารา   
ภูตาน  วา  สตฺตาน   ิติยา  สมฺภเวสีน  วา  อนุคฺคหาย ฯ  
กตเม  จตฺตาโร ฯ  กวฬิงฺกาโร  อาหาโร  โอฬาริโก  วา  สุขุโม 
วา  ผสฺโส  ทติุโย  มโนส ฺเจตนา  ตติยา  วิ ฺาณ จตุตฺถนฺติ (๑) 
อิท วิรุชฺฌตีติ ฯ  อิทมฺป  น  วิรชฺุฌติ ฯ  เอตสฺมึ  ห ิ สุตฺเต 
นิปฺปริยาเยน  อาหารลกฺขณาว  ธมฺมา  อาหาราติ  วุตฺตา  อิธ 
ปน  ปรยิาเยน ปจฺจโย อาหาโรติ วุตฺโต ฯ สพฺพสงฺขตธมฺมาน   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๙๙/๕๖๔ ฯ  ๒. ส. น.ิ ๑๖/๒๘/๑๔ ฯ   
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หิ  ปจฺจโย  ลทฺธุ  วฏฏติ  โส  จ  ย  ย  ผล  ชเนติ  ต  
ต  อาหรติ  นาม ฯ  ตสฺมา อาหาโรติ วุจฺจติ ฯ เตเนวาห   
        อวิชชฺมปฺาห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร ฯ โก   
จ ภิกฺขเว อวิชฺชาย อาหาโร ฯ ป ฺจ นีวรณาติสฺส  
วจนีย ฯ ป ฺจ  นีวรเณปาห ภิกฺขเว สาหาเร วทามิ โน  
อนาหาเร ฯ โก จ  ภิกฺขเว ป ฺจนฺน นีวรณาน อาหาโร ฯ  
อโยนิโส มนสิกาโรติสฺส  วจนียนฺติ(๑)อาทิ ฯ   
        อย  อธปิฺเปโต ฯ  เอตสฺมึ (๒) หิ  ปจฺจยาหาเร  คหิเต 
ปริยายาหาโรป  นิปฺปริยายาหาโรป สพฺโพ คหิโตว  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  อส ฺภเว  ปจฺจยาหาโร  ลพฺภติ ฯ  อนุปฺปนฺเน   
หิ  พุทฺเธ  ติตฺถายตเน  ปพฺพชิตฺวา  วาโยกสิเณ  ปริกมฺม  กตฺวา   
จตุตฺถชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ตโต วุฏาย  ธ ี จิตฺต  ธิรตฺถุ   
วต  จิตฺต(๓)  นาม  อภาโวเยว  สาธุ ฯ จิตฺต หิ นิสฺสาย   
วธพนฺธนาทิปจฺจย(๔) ทุกฺข  อุปฺปชชฺติ  จิตฺเต  อสติ  นตฺเถตนฺติ 
ขนฺตึ  รุจึ  อุปฺปาเทตฺวา  อปริหีนชฺฌานา  กาล  กตฺวา   
อส ฺสตฺตภเว  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  โย ยสฺส  อิริยาปโถ  มนุสฺสโลเก  
ปณิหิโต  อโหสิ  โส  เตน  อิริยาปเถน นิพฺพตฺติตฺวา ป ฺจ   
กปฺปสตานิ  ติฏติ ฯ  เอตฺตก  อทฺธาน  นิปนฺโน วิย นิสินฺโน 
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๑ ฯ  ๒. ม. เอตสฺมึ หิ ฯ  
# ๓. ม. ธี จิตฺต ธี จิตฺต ฯ  ๔. ม. วธพนธฺนาทิปจฺจย ฯ  
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วิย  ิโต วิย โหติ ฯ เอวรูปาน ฺจ  สตฺตาน ปจฺจยาหาโร  
ลพฺภติ ฯ เต หิ ย ฌาน ภาเวตฺวา นิพฺพตฺตา ตเทว   
เนส  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ยถา  ชิยาเวเคน  ขิตฺตสโร  ยาว  ชิยาเวโค  
อตฺถิ  ตาว  คจฺฉติ  เอว  ยาว  ฌานปจฺจโย  อตฺถิ  ตาว  
ติฏนฺติ ฯ  ตสฺมึ นิฏ ิเต ขีณเวโค  สโร วิย ปตนฺติ ฯ   
        เย  ปนเต  เนรยิกา  เนวุฏานผลูปชีวิโน  น 
ปุ ฺผลูปชีวิโนติ  วุตฺตา  เตส  โก  อาหาโรติ  เตส  กมฺมเมว  
อาหาโรติ ฯ  กึ  ป ฺจ  อาหารา  อตฺถีติ  ป ฺจ  น  ป ฺจาติ   
อิท  น วตฺตพฺพ ฯ นนุ ปจฺจโย อาหาโรติ วุตฺโต  ตสฺมา  
เยน  กมฺเมน  เต  นิรเย  นพฺิพตฺตา  ตเทว  เตส  ิติปจฺจยตฺตา 
อาหาโร ฯ  ย  สนฺธาย  อิท  วุตฺต  น  จ  ตาว  กาล  
กโรติ  ยาว  น  ต  ปาปกมฺม  พฺยนฺตีโหตีติ ฯ (๑) 
        ตสฺมา อาหารฏ ิติกาติ ปจฺจยฏ ิติกาติ อตฺโถ ฯ กพฬ-ี 
การาหาร(๒)  อารพฺภาติ  เจตฺถ  วิวาโท  น  กาตพฺโพ ฯ  มุเข  
อุปฺปนฺนเขโฬป หิ เตส อาหารกิจฺจ  สาเธติ ฯ  เขโฬ  หิ  
นิรเย  ทุกฺขเวทนีโย  หุตฺวา ปจฺจโย โหติ สคฺเค สุขเวทนีโย ฯ   
อิติ  กามภเว  นิปฺปริยาเยน  จตฺตาโร  อาหารา  รูปารูป- 
ภเวสุ  เปตฺวา อส ฺภว  เสสาน  ตโย  อส ฺาน ฺเจว 
อวเสสาน ฺจ  ปจฺจยาหาโรติ  อิมินา  อาหาเรน  สพฺเพ สตฺตา 
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๕/๑๗๙ ฯ  
# ๒. ม. กพฬีการ อาหาร ฯ  
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อาหารฏ ิติกา ฯ   
        สพฺเพ  สตฺตาติ  จ  ปุคฺคลาธิฏานา  ธมฺมเทสนา  สพฺเพ  
สงฺขาราติ  อธิปฺปาโย ฯ  ภควโตป  หิ  ธมฺมปุคฺคลาน  วเสน  (๑) 
จตุพฺพิธา เทสนา ธมฺมาธิฏานา  ธมฺมเทสนา  ธมฺมาธิฏานา 
ปุคฺคลเทสนา  ปุคฺคลาธิฏานา  ปุคฺคลเทสนา  ปุคฺคลาธิฏานา 
ธมฺมเทสนาติ ฯ  นาห ภิกฺขเว อ ฺ เอกธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ  
ย  เอว  ภาวิต  กมฺมนิย โหติ ยถยิท จิตฺต ฯ ภิกฺขเว  
ภาวิต กมฺมนิย โหตีติ (๒)  เอวรูป  ธมมฺาธิฏานา  ธมฺมเทสนา ฯ 
        อฏานเมต  ภิกฺขเว  อนวกาโส  ย  ทฏิ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  
ก ฺจิ  สงฺขาร นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชฺชตีติ (๓)  เอวรูป 
ธมฺมาธิฏานา  ปุคฺคลเทสนา ฯ   
        เอกปุคฺคโล  ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชชฺมาโน อุปฺปชฺชติ   
พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมปฺาย  อตฺถาย  สุขาย  
เทวมนุสฺสานนฺติ  (๔)  เอวรูป  ปุคฺคลาธิฏานา ปุคฺคลเทสนา ฯ 
        เอกปุคฺคลสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาวา  มหโต  จกฺขุสฺส   
ปาตุภาโว  โหตีติ  (๕)  เอวรูป  ปุคฺคลาธิฏานา  ธมฺมเทสนา ฯ  
ตาสุ  อิธ  ปุคฺคลาธิฏานา  ธมฺมเทสนา ฯ  อุปริ  ยาว  ทสกา  
ธมฺมานเยว  คหิตตฺตา  สตฺตคฺคหเณน  ธมฺมคฺคหณ  กตนฺติ  
# ๑. ส.ี ธมฺมปุคฺคลวเสน ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๒๓/๖ ฯ  
# ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๕๓/๓๔ ฯ ๔. องฺ. เอก. ๒๐/๑๙๒/๔๔ ฯ 
# ๕. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๔/๓๐ ฯ  
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เวทิตพฺพ  วิเสเสน  วา  สตฺตสนฺตานปริยาปนฺนธมฺมานเยว  
อธิเกน  าเณน  สภาวโต  อุปปริกฺขิตพฺพตฺตา  สตฺตคฺคหณ   
กตนฺติ  เวทิตพฺพ  สงฺขาเร  อุปาทาย  สตฺโตติ  ป ฺตฺติมตฺต- 
สมฺภวโต  วา  ผโลปจาเรน  สงฺขารา  สตฺตาติ  วุตฺตาติ  
เวทิตพฺพ ฯ  น  หิ โกจิ สตฺโต ปจฺจยฏ ิติโก อตฺถิ  อ ฺตฺร  
สงฺขาเรหิ ฯ  โวหารวเสน  ปน  เอว  วุจฺจติ  เอวเมเตน   
าตปริ ฺา  วุตฺตา โหติ ฯ   
                เอกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                        ทุกนิทฺเทสวณฺณนา 
        เทฺว  ธาตุโยติ  สงฺขตา  จ  ธาตุ  อสงฺขตา  จ  ธาตุ ฯ  
        ตตฺถ  อเนเกหิ  ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม  กตา  ป ฺจกฺขนฺธา   
สงฺขตา  ธาตุ  เกหิจิ  ปจฺจเยหิ  อกต  นพฺิพาน อสงฺขตา 
ธาตุ ฯ   
                ทกุนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ติกนิทฺเทสวณฺณนา 
        ติสฺโส  ธาตุโยติ  กามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ ฯ   
        ตตฺถ(๑)  กตมา  กามธาตุ  เหฏโต  อวีจินิรย ปริยนฺต 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๒/๑๐๖ ฯ   
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กริตฺวา อุปริโต ปรนิมฺมิตวสวตฺตีเทเว อนฺโตกริตฺวา  ย 
เอตสฺมึ  อนฺตเร  เอตฺถาวจรา  เอตฺถ  ปริยาปนฺนา  ขนฺธา  ธาตู   
อายตนา  รูปา  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณ ฯ  อย  
วุจฺจติ  กามธาตุ ฯ  (๑)  
        ตตฺถ กตมา  รูปธาตุ (๒) เหฏโต  พฺรหฺมโลก  ปริยนฺต   
กริตฺวา  อุปรโิต  อกนฏิเ  เทเว  อนฺโตกริตฺวา  ย  เอตสฺมึ  
อนฺตเร  เอตฺถาวจรา  เอตฺถ ปรยิาปนฺนา สมาปนฺนสฺส วา   
อุปปนฺนสฺส  วา  ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส  วา  จิตฺตเจตสิกา  
ธมฺมา ฯ  อย วุจฺจติ  รูปธาตุ ฯ   
        ตตฺถ  กตมา  อรูปธาตุ (๓) เหฏโต  อากาสาน ฺจายตนูปเค  
เทเว  ปริยนตฺ  กริตฺวา  อุปริโต  เนวส ฺานาส ฺายตนูปเค  
เทเว  อนฺโตกริตฺวา  ย  เอตสฺมึ  อนฺตเร  เอตฺถาวจรา  เอตฺถ  
ปริยาปนฺนา  สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนนฺสฺส  วา  ทฏิธมฺมสุข- 
วิหาริสฺส  วา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา ฯ  (๓)  อย วุจฺจติ อรูปธาตุ ฯ   
อฏกถาย  ปน  กามธาตูติ  กามภโว  ป ฺจกฺขนฺธา  ลพฺภนฺติ  
รูปธาตูติ  รูปภโว  ป ฺจกฺขนฺธา  ลพฺภนฺติ ฯ  อรูปธาตูติ  อรูปภโว   
จตฺตาโร ขนฺธา ลพฺภนฺตีติ วุตฺต ฯ  อย ทสุตฺตรปริยาเยน  
โยชนา ฯ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๒/๑๐๖-๑๐๗ ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๒๙/๓๒๔ ฯ 
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๓๐/๓๒๕ ฯ  
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        สงฺคีติปริยาเยน  ปน  ติสฺโส  กุสลธาตุโย  เนกขฺมฺมธาตุ  
อพฺยาปาทธาตุ  อวิหึสาธาตุ ฯ  อปราป  ติสฺโส  ธาตุโย  รูปธาตุ  
อรูปธาตุ  นิโรธธาตุ ฯ  อปราป  ติสฺโส  ธาตุโย  หนีา  ธาตุ   
มชฺฌิมา  ธาตุ  ปณีตา  ธาตูติ  (๑)  วุตฺตา ธาตุโยป  เอตฺถ 
ยุชฺชนฺติ ฯ   
        เนกฺขมฺมปฏิสยุตฺโต  ตกฺโก  วิตกโฺก ฯเปฯ สมมฺาสงฺกปฺโป  
อย  วุจฺจติ เนกฺขมฺมธาตุ ฯ  สพฺเพป กุสลา ธมฺมา เนกฺขมฺม- 
ธาตุ ฯ 
        อพฺยาปาทปฏิสยุตฺโต  ตกฺโก  วิตกฺโก  ฯเปฯ  สมฺมา- 
สงฺกปฺโป อพฺยาปาทธาตุ ฯ ยา สตฺเตสุ เมตฺติ เมตฺตายนา   
เมตฺตายิตตฺต เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯ อย วุจฺจติ อพฺยาปาทธาตุ ฯ 
        อวิหึสาปฏิสยุตฺโต        ตกฺโก  วิตกฺโก  ฯเปฯ  สมฺมาสงฺกปฺโป  
อวิหึสาธาตุ ฯ  ยา  สตฺเตสุ กรุณา กรณุายนา  กรณุายิตตฺต   
กรุณาเจโตวิมุตฺติ ฯ  อย  วุจฺจติ  อวิหึสาธาตุ ฯ  (๒) 
        รูปารูปธาตุโย  วุตฺตาเยว ฯ นิโรธธาตุ นิพฺพาน ฯ หีนา 
ธาตุ ทฺวาทสากุสลจิตฺตุปฺปาทา มชฺฌิมา ธาตุ  อวเสสา 
เตภูมกธมฺมา ฯ ปณีตา ธาตุ นวโลกุตฺตรธมฺมา ฯ สพฺพาป  
จ นิชฺชีวฏเน ธาตุ ฯ 
                ติกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๘ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๒/๑๐๗-๑๐๘ ฯ  
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        จตฺตาริ อริยสจฺจานีติ ทุกฺข อริยสจฺจ ทุกฺขสมุทย  
อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรธ  อริยสจฺจ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  
อริยสจฺจ ฯ  อิเมส  วณฺณนา  สจฺจวิสฺสชฺชเนสุเยว ภวิสฺสติ ฯ   
                จตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                        ป ฺจกนิทฺเทสวณฺณนา 
        ป ฺจ  วิมุตฺตายตนานีติ  อตฺตโน  หิตตฺถาย  ปเรหิ  ปวตฺติต- 
ธมฺมเทสนาสวน  ปเรส  หิตตฺถาย  อตฺตโน  ยถาสตุธมฺมเทสนา  
ยถาสุตสฺส  ธมฺมสฺส  สชฌฺายกรณ  ยถาสุตสฺส  ธมฺมสฺส  เจตสา  
อนุวิตกฺกน  กสิณาสุภาทีสุ  อนุกลู  อารมฺมณนฺติ  อิมานิ ป ฺจ 
วิมุจฺจนการณานิ ฯ (๑) ยถาห  อิธ ภิกขฺเว (๒) ภิกฺขุโน สตฺถา ธมฺม  
เทเสติ อ ฺตโร วา  ครฏุานิโย สพฺรหมฺจารี ยถา ยถา 
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สตฺถา  ธมฺม เทเสติ อ ฺตโร วา  
ครุฏานิโย สพฺรหฺมจารี ตถา ตถา  โส ตสฺมึ ธมฺเม อตฺถ- 
ปฏิสเวที จ โหติ ธมฺมปฏสิเวที จ ตสฺส  อตฺถปฏิสเวทิโน  
ธมฺมปฏิสเวทิโน ปาโมชชฺ ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ  ชายติ 
ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ สุขิโน   
จิตฺต สมาธิยติ อิท ปม วิมุตฺตายตน ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น เหว โข สตฺถา ธมมฺ   
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เทเสติ อ ฺตโร วา ครุฏานิโย สพฺรหฺมจารี อป จ โข  
ยถาสุต  ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ ฯ ยถา 
ยถา โข  ภิกขฺเว ภิกฺขุโน ฯเปฯ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ  
อิท ทุติย  วิมตฺุตายตน ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น เหว โข สตฺถา ธมมฺ  
เทเสติ  อ ฺตโร วา ครุฏานิโย สพฺรหฺมจารี นาป ยถาสุต  
ยถาปริยตฺต  ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ อป จ โข 
ยถาสุต ยถาปริยตฺต  ธมมฺ วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรติ ฯ ยถา 
ยถา โข ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน ฯเปฯ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ  
อิท ตติย วิมุตฺตายตน ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น เหว โข สตฺถา ธมมฺ  
เทเสติ  อ ฺตโร วา ครุฏานิโย สพฺรหฺมจารี นาป ยถาสุต  
ยถาปริยตฺต  ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ นาป ยถาสุต  
ยถาปริยตฺต ธมฺม  วิตฺถาเรน สชฌฺาย กโรติ อป จ โข 
ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม  เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ  
มนสานุเปกฺขติ ฯ ยถา ยถา โข ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน ฯเปฯ  
สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ อิท จตุตฺถ วิมุตฺตายตน ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น เหว โข สตฺถา ธมมฺ  
เทเสติ  อ ฺตโร วา ครุฏานิโย สพฺรหฺมจารี นาป ยถาสุต  
ยถาปริยตฺต  ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ นาป ยถาสุต   
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ยถาปริยตฺต ธมฺม  วิตฺถาเรน สชฌฺาย กโรติ นาป ยถา- 
สุต ยถาปริยตฺต ธมฺม  เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ  
มนสานุเปกฺขติ อป จ ขฺวสฺส  อ ฺตร สมาธินิมิตฺต สุคฺคหิต  
โหติ สุมนสกิต สูปธาริต  สุปฺปฏิวิทฺธ ป ฺาย ฯ ยถา  
ยถา  โข ภิกขฺเว ภิกฺขุโน อ ฺตร  สมาธินิมิตฺต สุคฺคหิต 
โหติ สุมนสกิต สูปธาริต สุปฺปฏิวิทฺธ ป ฺาย  ตถา ตถา  
โส ตสฺมึ ธมฺเม อตฺถปฏิสเวที จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที  จ ฯ  
ตสฺส อตฺถปฏิสเวทิโน ธมฺมปฏสิเวทิโน ปาโมชชฺ(๑) ชายติ  
ปมุทิตสฺส  ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธ- 
กาโย สุข เวเทติ  สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ อิท ป ฺจม  
วิมุตฺตายตนนฺติ ฯ (๒)   
                ป ฺจกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                        ฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนา 
        ฉ  อนุตฺตริยานีติ  เอตฺถ  นตฺถ ิ เอเตส  อุตฺตรนฺติ อนุตฺตรานิ  
อนุตฺตรานิ  เอว อนุตฺตริยานิ เชฏกานีติ อตฺโถ ฯ วุตฺต เหต  
ภควตา   
        ฉยิมานิ  ภิกฺขเว อนุตฺตริยานิ ฯ กตมานิ ฉ ทสฺสนา- 
นุตฺตริย  สวนานุตฺตริย ลาภานุตฺตริย สิกฺขานุตฺตริย ปาริจริยา- 
# ๑. ม. ปาโมชฺช ฯ  ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๖/๒๕ ฯ  
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นุตฺตริย  อนสฺุสตานุตฺตริยนฺติ ฯ  
        กตม ฺจ ภิกฺขเว ทสฺสนานุตฺตริย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ   
หตฺถิรตนมฺป ทสฺสนาย คจฺฉติ อสฺสรตนมฺป ทสฺสนาย คจฺฉติ   
มณิรตนมฺป ทสฺสนาย คจฺฉติ อุจฺจาวจ วา ปน ทสสฺนาย  
คจฺฉติ  สมณ วา พฺราหฺมณ วา มิจฺฉาทิฏ ิก มิจฺฉา- 
ปฏิปนฺน ทสฺสนาย  คจฺฉติ ฯ อตฺเถต ภิกฺขเว ทสฺสน เนต  
นตฺถีติ วทามิ ฯ ต ฺจ โข  เอต ภิกฺขเว ทสฺสน หีน คมฺม 
โปถุชชฺนิก อนริย อนตฺถส ฺหิต  น นพฺิพิทาย น วิราคาย  
น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิ ฺาย  น สมฺโพธาย  
น นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ โย จ โข ภิกฺขเว ตถาคต  วา 
ตถาคตสาวก วา ทสฺสนาย คจฺฉติ นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม   
เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ เอตทานุตฺตริย ภิกฺขเว ทสฺสนาน  
สตฺตาน  วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน  
อตฺถงฺคมาย  ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท  
ตถาคต วา  ตถาคตสาวก วา ทสฺสนาย คจฺฉติ นิวิฏสทฺโธ  
นิวิฏเปโม  เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว  
ทสฺสนานุตฺตริย ฯ อิติ  ทสฺสนานตฺุตริย ฯ   
        สวนานุตฺตริย ฺจ กถ โหติ อิธ ภิกขฺเว เอกจฺโจ 
เภริสทฺทมฺป  สวนาย คจฺฉติ วีณาสทฺทมฺป สวนาย คจฺฉติ  
คีตสทฺทมฺป สวนาย  คจฺฉติ อุจฺจาวจ วา ปน สวนาย   
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คจฺฉติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส  วา มจฺิฉาทิฏ ิกสฺส มิจฺฉา- 
ปฏิปนฺนสฺส ธมฺมสฺสวนาย คจฺฉติ ฯ อตฺเถต  ภิกฺขเว สวน เนต  
นตฺถีติ วทามิ ต ฺจ โข เอต ภิกฺขเว สวน  หีน ฯเปฯ  
น นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ โย จ โข ภิกฺขเว ตถาคตสฺส   
วา ตถาคตสาวกสฺส วา ธมฺมสฺสวนาย คจฺฉติ นิวิฏสทฺโธ  
นิวิฏเปโม  เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน เอตทานุตฺตริย ภิกฺขเว  
สวนาน  สตฺตาน วิสุทฺธิยา ฯเปฯ นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย  
ยทิท ตถาคตสฺส  วา ตถาคตสาวกสฺส วา ธมฺมสฺสวนาย  
คจฺฉติ นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม  เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ  
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สวนานุตฺตริย ฯ  อิติ ทสฺสนานุตฺตริย  
สวนานุตฺตริย ฯ   
        ลาภานุตฺตริย ฺจ กถ โหติ อิธ ภิกขฺเว เอกจฺโจ 
ปุตฺตลาภมฺป  ลภติ ทารลาภมฺป ลภติ ธนลาภมฺป ลภติ  
อุจฺจาวจ วา ปน  ลาภมฺป ลภติ ฯ สมเณ วา พฺราหฺมเณ 
วา มิจฺฉาทิฏ ิเก มิจฺฉาปฏิปนฺเน  สทธฺ ปฏลิภติ ฯ อตฺเถโส  
ภิกฺขเว ลาโภ เนโส นตฺถีติ  วทามิ ฯ โส จ โข เอโส 
ภิกฺขเว ลาโภ หีโน ฯเปฯ น นิพฺพานาย        สวตฺตติ ฯ โย  
จ โข ภิกฺขเว ตถาคเต วา ตถาคตสาวเก วา สทฺธ   
ปฏิลภติ นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ   
เอตทานุตฺตริย ภิกฺขเว ลาภาน สตฺตาน วิสุทฺธิยา ฯเปฯ  
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นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย ยทิท ตถาคเต วา ตถาคตสาวเก  
วา สทฺธ ปฏลิภติ  นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต  
อภิปฺปสนฺโน ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว  ลาภานุตฺตริย ฯ อิติ  
ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย ลาภานุตฺตริย ฯ   
        สิกฺขานุตฺตริย ฺจ กถ โหติ อิธ ภิกขฺเว เอกจฺโจ 
หตฺถิสฺมิมฺป  สิกฺขติ อสฺสสฺมิมฺป สิกฺขติ รถสฺมิมฺป สิกฺขติ  
ธนุสฺสมิมฺป สิกฺขติ  ถรสมฺิมฺป สิกฺขติ อุจฺจาวจ วา ปน 
สิกฺขติ สมณสฺส วา  พฺราหฺมณสฺส วา มิจฺฉา- 
ปฏิปนฺนสฺส สิกฺขติ ฯ อตฺเถสา ภิกฺขเว  สิกฺขา ฯ เนสา นตฺถีติ  
วทามิ ฯ สา จ โข เอสา ภิกฺขเว สิกฺขา  หีนา ฯเปฯ  
น นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ โย จ โข ภิกฺขเว  ตถาคตปฺปเวทิเต 
ธมฺมวินเย อธิสีลมฺป สิกขฺติ อธิจิตฺตมฺป สิกฺขติ  อธปิ ฺมฺป  
สิกฺขติ นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ   
เอตทานุตฺตริย ภิกฺขเว สิกฺขาน สตฺตาน วิสุทฺธิยา ฯเปฯ 
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย ยทิท ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย 
อธิสีลมฺป สกิฺขติ  อธิจิตฺตมฺป สิกฺขติ อธิป ฺมฺป สิกฺขติ 
นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม  เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ อิท วุจฺจติ 
ภิกฺขเว สิกฺขานุตฺตริย ฯ อิติ  ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย  
ลาภานุตฺตริย สิกฺขานุตฺตริย ฯ   
        ปาริจรยิานุตฺตริย ฺจ กถ โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 122 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  122 
 
ขตฺติยมฺป  ปริจรติ พฺราหฺมณมฺป ปริจรติ คหปติมฺป ปริจรติ  
อุจฺจาวจ วา  ปน ปริจรติ สมณ วา พฺราหฺมณ วา  
มิจฺฉาทิฏ ิก มิจฺฉาปฏิปนฺน  ปริจรต ิอตฺเถสา ภิกฺขเว  
ปาริจริยา เนสา นตฺถีติ วทามิ ฯ สา  จ โข เอสา ภิกฺขเว  
ปาริจริยา หีนา ฯเปฯ น นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ  โย จ 
โข ภิกฺขเว ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา ปริจรติ  นิวิฏ- 
สทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ เอตทานุตฺตริย   
ภิกฺขเว ปาริจริยาน สตฺตาน วิสุทฺธิยา ฯเปฯ นิพฺพานสฺส  
สจฺฉิกิริยาย  ยทิท ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา ปริจรติ  
นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม  เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ อิท วุจฺจติ  
ภิกฺขเว ปาริจริยานุตฺตริย ฯ  อิติ ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย  
ลาภานุตฺตริย สิกฺขานุตฺตริย  ปาริจริยานุตฺตริย ฯ   
        อนุสฺสตานุตฺตริย ฺจ กถ โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ 
ปุตฺตลาภมฺป  อนุสฺสรติ ทารลาภมฺป อนุสฺสรติ ธนลาภมฺป  
อนุสฺสรติ อุจฺจาวจ  วา ปน อนุสฺสรติ สมณ วา พฺราหฺมณ  
วา มิจฺฉาทิฏ ิก มิจฺฉาปฏิปนฺน  อนุสสฺรติ ฯ อตฺเถสา ภิกฺขเว  
อนุสฺสติ เนสา นตฺถีติ วทามิ ฯ  สา จ โข เอสา ภิกฺขเว 
อนุสฺสติ หีนา ฯเปฯ น นพฺิพานาย  สวตฺตติ ฯ โย จ โข 
ภิกฺขเว ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา อนุสฺสรติ  นิวิฏ- 
สทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ เอตทานุตฺตริย    
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ภิกฺขเว อนุสฺสตีน สตฺตาน วิสุทฺธิยา ฯเปฯ นิพฺพานสฺส  
สจฺฉิกิริยาย  ยทิท ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา อนุสฺสรติ 
นิวิฏสทฺโธ  นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน ฯ อิท  
วุจฺจติ ภิกฺขเว  อนุสฺสตานุตฺตริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ  
อนุตฺตริยานีติ ฯ (๑)   
                ฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สตฺตกนิทฺเทสวณฺณนา 
        สตฺต  นทิฺทสวตฺถูนีติ  เอตฺถ  น  สนฺติ  เอตสฺส  ทสาติ  นิทฺทโส 
นิทฺทสสฺส  นิทฺทสภาวสฺส  วตฺถูน ิ การณานิ  นิทฺทสวตฺถูนิ ฯ   
ขีณาสโว  หิ  ทสวสฺสกาเล  ปรินิพฺพุโต  ปุน  ปฏิสนฺธิยา  อภาวา  
ปุน  ทสวสฺโส  น โหตีติ นิทฺทโสติ วุจฺจติ ฯ  น  เกวล ฺจ 
ทสวสฺโสว  น  โหติ  นววสฺโสป  ฯเปฯ  เอกมุหุตฺติโกป น 
โหติเยว(๒) ฯ  น  เกวล ฺจ  ทสวสฺสกาเล  ปรินิพฺพุโต  สตฺตวสฺสิก- 
กาเล  ปรินิพฺพุโตป  นิสฺสตฺโต  นิทฺทโส  นิมุหุตฺโต โหติเยว ฯ  
ติตฺถิยสมเย อุปฺปนฺนโวหาร ปน สาสเน ขีณาสวสฺส  อาโรเปตฺวา 
ตตฺถ  ตาทิสสฺส  อภาว  อิธ  จ  สพฺภาว  ทสฺเสนฺโต  ภควา   
ตาทิสภาวสฺส การณานิ สตฺต นิทฺทสวตฺถูนีติ อาห ฯ  
ยถาห  สตฺติมานิ ภิกฺขเว นิทฺทสวตฺถูนิ กตมานิ สตฺต อิธ 
# ๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๐๑/๓๖๓ ฯ  ๒. สี. น โหติเยว ฯ   
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ภิกฺขเว  ภิกฺขุ สิกฺขาสมาทาเน ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ อายตึ จ 
สิกฺขาสมาทาเน  อวิคตเปโม ฯ ธมฺมนสินฺติยา ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ  
อายตึ จ ธมฺมนิสฺสนฺติยา  อวิคตเปโม ฯ อิจฺฉาวินเย ติพฺพจฺฉนฺโท 
โหติ อายตึ จ  อิจฺฉาวินเย อวิคตเปโม ฯ ปฏิสลฺลาเน  
ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ อายตึ จ  ปฏิสลฺลาเน อวิคตเปโม ฯ วีริยา- 
รมฺเภ ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ อายตึ จ  วีริยารมฺเภ อวิคตเปโม ฯ 
สติเนปกฺเก ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ อายตึ จ  สติเนปกฺเก  
อวิคตเปโม ฯ ทิฏ ิปฏิเวเธ ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ อายตึ จ  ทิฏ ิ- 
ปฏิเวเธ อวิคตเปโม ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว สตฺต นิทฺทส- 
วตฺถูนีติ (๑)  เถโรป ตเถว เทสน อุทฺธริตฺวา สตฺต นิทฺทส- 
วตฺถูนีติ อาห ฯ  
                สตฺตกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        อฏกนิทฺเทสวณฺณนา 
        อฏ  อภิภายตนานีติ  เอตฺถ  อภิภุยฺยมานานิ  อายตนานิ  
เอเตส ฌานานนฺติ  อภิภายตนานิ  ฌานานิ ฯ  
        อายตนานีติ  อธิฏานฏเน  อายตนสงฺขาตานิ  กสิณา- 
รมฺมณานิ ฯ  าณุตฺตริโก  หิ  ปุคฺคโล  วิสทาโณ  กึ  เอตฺถ  
อารมฺมเณ  สมาปชฺชิตพฺพ  น  มยฺห  จิตฺเตกคฺคตากรเณ  ภาโร  
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๘ ฯ  
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อตฺถีติ  ตานิ  อารมฺมเณ  อภิภวิตฺวา  สมาปชฺชติ  สห  
นิมิตฺตุปฺปาเทเนเวตฺถ  อปฺปน นิพฺพตฺเตตีติ อตฺโถ ฯ  เอว 
อุปฺปาทิตานิ ฌานานิ อภิภายตนานีติ วุจฺจนฺติ ฯ   
        กตมานิ  อฏ อชฺฌตฺต รูปส ฺ ี เอโก พหิทฺธา 
รูปานิ  ปสฺสติ ปริตฺตานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย  
ชานามิ  ปสสฺามีติ เอว ส ฺ ี โหติ อิท ปม อภิภายตน ฯ   
        อชฌฺตฺต รูปส ฺ ี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ  
อปฺปมาณานิ  สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ 
ปสฺสามีติ เอว ส ฺ ี  โหติ อิท ทุติย อภิภายตน ฯ   
        อชฌฺตฺต อรูปส ฺ ี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ  
ปริตฺตานิ  สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ 
ปสฺสามีติ เอว ส ฺ ี  โหติ อิท ตติย อภิภายตน ฯ   
        อชฌฺตฺต อรูปส ฺ ี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ  
นีลานิ  นลีวณฺณานิ  นีลนิทสฺสนานิ  นีลนิภาสานิ  ฯ  เสยฺยถาป 
นาม  อุมฺมารปุปฺผ(๑) นีล  นีลวณฺณ  นลีนิทสฺสน  นีลนิภาส 
เสยฺยถาป  วา  ปน ต วตฺถ  พาราณเสยฺยก  อุภโตภาควิมฏ 
นีล  นีลวณฺณ นีลนิทสฺสน นีลนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺต  
อรูปส ฺ ี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ นีลานิ  นลีวณฺณานิ  
นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ  ปสฺสามีติ  
# ๑. ม. อมาปุปฺผ ฯ  
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เอว ส ฺ ี โหติ อิท ป ฺจม อภิภายตน ฯ   
        อชฌฺตฺต อรูปส ฺ ี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ  
ปตานิปตวณฺณานิ ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ ฯ เสยฺยถาป  
นาม กณิการปุปฺผ  ปต ปตวณฺณ ปตนิทสฺสน ปตนิภาส  
เสยฺยถา วา ปน ต  วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ  
ปต ปตวณฺณ ปตนิทสฺสน  ปตนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺต  
อรูปส ฺ ี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ  ปตานิ ปตวณฺณานิ 
ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย  ชานามิ ปสฺสามีติ 
เอว ส ฺ ี โหติ อิท ฉฏ อภิภายตน ฯ   
        อชฌฺตฺต อรูปส ฺ ี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ  
โลหิตกานิ  โลหิตกวณฺณานิ โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตก- 
นิภาสานิ ฯ เสยฺยถาป นาม  พนฺธุชีวกปุปฺผ โลหิตก โลหิตก- 
วณฺณ โลหิตกนิทสฺสน โลหิตกนิภาส  เสยฺยถาป วา ปน  
ต วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ โลหิตก  โลหิตกวณฺณ  
โลหิตกนิทสสฺน โลหิตกนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺต  อรูปส ฺ ี  
เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ โลหิตกานิ โลหิตกวณฺณานิ   
โลหิตกนิทสสฺนานิ โลหติกนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย  ชานามิ  
ปสฺสามีติ เอว ส ฺ ี โหติ อิท สตฺตม อภิภายตน ฯ   
        อชฌฺตฺต อรูปส ฺ ี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ  
โอทาตานิ  โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ โอทาต-  
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นิภาสานิ ฯ เสยฺยถาป นาม  โอสธิตารกา โอทาตา โอทาต- 
วณฺณา โอทาตนิทสฺสนา โอทาตนิภาสา  เสยฺยถาป วา ปน 
ต วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ  โอทาต โอทาตวณฺณ 
โอทาตนิทสฺสน โอทาตนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺต  อรปูส ฺ ี เอโก  
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ  โอทาต- 
นิทสฺสนานิ โอทาตนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ  ปสฺสามีติ 
เอว ส ฺ ี โหติ อิท อฏม อภิภายตน ฯ อิมานิ อฏ   
อภิภายตนานีติ ฯ (๑)   
                อฏกนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
 
                        นวกนิทฺเทสวณฺณนา 
        นว  อนุปุพฺพวิหาราติ  ปุพฺพ  ปุพฺพ อนุ อนุปุพฺพ ฯ  
อนุปุพฺพ  วิหริตพฺพโต  สมาปชฺชิตพฺพโต  วิหารา  อนุปุพฺพ- 
วิหารา  อนุปฏิปาฏิยา  สมาปชฺชิตพฺพวิหาราติ  อตฺโถ ฯ   
        กตเม นว อิธ ภิกฺขเว วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ   
ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน  
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ 
        วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส   
เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๓๔๙/๒๗๔ ฯ  
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อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ 
        ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต สมฺปชาโน   
สุข ฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก 
สติมา  สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ  
        สุขสฺส จ ปหานา  ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว 
โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ 
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ   
        สพฺพโส รูปส ฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆส ฺาน  
อตฺถงฺคมา นานตฺตส ฺาน  อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ  
อากาสาน ฺจายตน  อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ  
        สพฺพโส อากาสาน ฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต   
วิ ฺาณนฺติ วิ ฺาณ ฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ 
        สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิ ฺจีติ  
อากิ ฺจ ฺายตน  อุปสมปฺชฺช วิหรติ ฯ  
        สพฺพโส อากิ ฺจ ฺายตน สมติกฺกมฺม  เนวส ฺานา- 
ส ฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ  
        สพฺพโส เนวส ฺานาส ฺายตน  สมติกฺกมฺม ส ฺา- 
เวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ (๑)  วุตฺตา นว อนุปุพฺพ- 
วิหาราว ฯ   
                นวกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๓๗/๔๒๔ ฯ  
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        ทส  นชิชฺรวตฺถูนีติ  มิจฺฉาทิฏาทีนิ (๑) นิชชฺรยนฺติ นาสยนฺตีติ 
นิชฺชรานิ ฯ  วตฺถูนีติ  การณานิ ฯ  นิชชฺรานิ  จ  ตานิ  วตฺถูน ิ  
จาติ  นิชฺชรวตฺถูนิ ฯ  สมมฺาทิฏาทีน เอต อธิวจน ฯ   
        กตมานิ  ทส สมฺมาทิฏ ิกสฺส ภิกขฺเว มิจฺฉาทิฏ ิ  
นิชฺชิณฺณา  โหติ เย จ มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยา อเนเก ปาปกา  
อกุสลา ธมฺมา  สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิชฺชณฺิณา โหนฺติ  
สมฺมาทิฏ ิปจฺจยา จ อเนเก  กุสลา ธมมฺา ภาวนาปาริปูรึ  
คจฺฉนฺติ ฯ   
        สมฺมาสงฺกปปฺสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสงฺกปฺโป นิชชฺณฺิโณ โหติ   
เย จ มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา   
สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิชฺชิณฺณา โหนฺติ สมฺมาสงฺกปฺปปจฺจยา 
จ  อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
        สมฺมาวาจสฺส ภิกฺขเว มจฺิฉาวาจา นิชชฺิณฺณา โหติ เย 
จ  มิจฺฉาวาจาปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา 
สมฺภวนฺติ เต  จสฺส นิชชฺิณฺณา โหนฺติ สมฺมาวาจาปจฺจยา  
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
        สมฺมากมฺมนฺตสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉากมฺมนฺโต นิชชฺิณฺโณ 
โหติ เย  จ มจฺิฉากมฺมนฺตปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา  
ธมฺมา สมฺภวนฺติ  เต จสฺส นิชฺชิณฺณา โหนฺติ สมฺมากมฺมนฺต- 
# ๑. โปราณ. มิจฺฉาทิฏาทึ ฯ  
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ปจฺจยา จ อเนเก กุสลา  ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
        สมฺมาอาชีวสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาอาชีโว นิชชฺิณฺโณ โหติ  
เย จ มิจฺฉาอาชีวปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา  
สมฺภวนฺติ เต  จสฺส นิชชฺิณฺณา โหนฺติ สมฺมาอาชีวปจฺจยา 
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
        สมฺมาวายามสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวายาโม นิชชฺิณฺโณ โหติ  
เย  จ มิจฺฉาวายามปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมมฺา  
สมฺภวนฺติ  เต จสฺส นิชชฺิณฺณา โหนฺติ สมฺมาวายามปจฺจยา 
จ อเนเก กุสลา  ธมมฺา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
        สมฺมาสติสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสติ นิชฺชิณฺณา โหติ เย จ   
มิจฺฉาสติปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ  
เต  จสฺส นิชชฺิณฺณา โหนฺติ สมฺมาสติปจฺจยา จ อเนเก 
กุสลา ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
        สมฺมาสมาธิสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสมาธิ นิชชฺิณฺโณ โหติ 
เย จ  มิจฺฉาสมาธิปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมมฺา  
สมฺภวนฺติ เต  จสฺส นิชชฺิณฺณา โหนฺติ สมฺมาสมาธิปจฺจยา 
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
        สมฺมาาณิสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาาณ นิชชฺิณฺณ โหติ  
เย จ  มิจฺฉาาณปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา  
สมฺภวนฺติ เต  จสฺส นิชชฺิณฺณา โหนฺติ สมฺมาาณปจฺจยา  
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จ อเนเก กุสลา ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
        สมฺมาวิมุตฺติสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวิมุตฺติ นิชฺชิณฺณา โหติ  
เย จ  มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมมฺา  
สมฺภวนฺติ เต  จสฺส นิชชฺิณฺณา โหนฺติ สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา  
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ (๑) วุตฺตานิ  
ทส นิชชฺรวตฺถูนิ ฯ   
                ทสกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                        จกฺขาทินิทฺเทสวณฺณนา 
        สพฺพ  ภิกฺขเว  อภิ ฺเยฺยนฺติอาทิ  ภควตา  วุตฺต  อิธ 
อาหริตฺวา  ทสฺสิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  กิ ฺจ  อิติ  จกาโร  ปทปูรณ- 
มตฺเต  นิปาโต ฯ  จกฺขาทีนิ  ตึส  วิสฺสชฺชนานิ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ   
เอเกกสฺมึ  ป ฺจ  ป ฺจ  กตฺวา  ทฺวารารมฺมณปวตฺติกฺกเมน   
นิทฺทิฏานิ ฯ 
        ตตฺถ  ทวิุธ  จกฺขุ  มสจกฺขุ  ป ฺาจกฺขุ จ ฯ เตสุ   
พุทฺธจกฺขุ  สมนฺตจกฺขุ  าณจกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุ  ธมฺมจกฺขูติ ป ฺจ- 
วิธ ป ฺาจกฺขุ ฯ   
        อทฺทส โข อห ภิกฺขเว พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโตติ (๒) 
อิท พุทฺธจกฺขุ นาม ฯ   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๐๖/๒๒๙ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๓/๓๒๕ ฯ  
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        สมนฺตจกฺขุ  วุจฺจติ  สพฺพ ฺ ุตาณนฺติ (๑) อิท สมนฺตจกฺขุ  
นาม ฯ  
        จกฺขุ อุทปาทิ  าณ  อุทปาทีติ  (๒) อิท าณจกฺขุ  
นาม ฯ  
        อทฺทส โข อห ภิกฺขเว ทิพฺเพน จกฺขุนา  วิสุทฺเธนาติ  (๓) 
อิท  ทิพฺพจกฺขุ นาม ฯ 
        วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทีติ (๔)  อิท เหฏ ิม- 
มคฺคตฺตยสงฺขาต ธมฺมจกฺขุ นาม ฯ   
        มสจกฺขุป  สสมฺภารจกฺขุ  ปสาทจกฺขูติ  ทุวิธ  โหติ ฯ  
ยฺวาย  อกฺขิกูปเก  ปติฏ ิโต  เหฏา อกฺขิกูปกฏ ิเกน อุปร ิ
ภมุกฏ ิเกน อุภโต อกฺขิกูเฏหิ พหิทฺธา  อกฺขิปขุเมหิ  ปริจฺฉินฺโน 
อกฺขิกูปกมชฌฺา นิกฺขนฺเตน นฺหารุสุตฺตเกน มตฺถลงฺุเค  อาพทฺโธ  
เสตกณฺหาติกณฺหมณฺฑลวิจิตฺโต  มสปณฺโฑ  อิท สสมฺภารจกฺขุ  
นาม ฯ 
        โย ปน  เอตฺถ สิโต เอตฺถ ปฏิพทฺโธ จตุนฺน มหาภูตาน  
อุปาทาย ปสาโท อิท ปสาทจกฺขุ นาม ฯ  อิทมิธาธิปฺเปต ฯ 
        ตเทต  ตสฺส  สสมฺภารจกฺขุโน  เสตมณฺฑลปริกฺขิตฺตสฺส 
กณฺหมณฺฑลสฺส  มชฺเฌ  อภิมุเข   ิตาน  สรรีสณฺานุปฺปตฺติเทเส  
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๒๑๖-๒๔๕/๑๑๓-๑๒๗ ฯ  
# ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๖/๕๒๙ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๔/๓๒๘ ฯ 
# ๔. ม. ม. ๑๓/๕๙๙/๕๔๕ ฯ  
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ทิฏ ิมณฺฑเล(๑)  สตฺตสุ  ปจุปฏเลสุ  อาสิตฺตเตล  ปจุปฏลานิ  วิย  
สตฺต อกฺขิปฏลานิ (๒) พฺยาเปตฺวา ปมาณโต  มุคฺควิทลมตฺต  จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีน  ยถารห  วตฺถุทฺวารภาว สาธยมาน ติฏติ ฯ  
        ต  จกฺขตีติ  จกฺขุ  รูป  อสฺสาเทติ  วิภาเวติ  จาติ  
อตฺโถ ฯ 
        รูปยนฺตีติ  รูปา  วณฺณวิการ  อาปชฺชมานา หทยงฺคตภาว(๓)  
ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
        จกฺขุโต ปวตฺต วิ ฺาณ  จกฺขุสฺส  วา  วิ ฺาณนฺติ 
จกฺขุวิ ฺาณ ฯ 
        ผุสตีติ ผสฺโส ฯ อุปสคฺเคน ปท มณฺเฑตฺวา  สมฺผสฺโสติ  
วุตฺต ฯ จกฺขุโต ปวตฺโต สมฺผสฺโส จกฺขุสมฺผสฺโส ฯ จกฺขุสมฺผสฺส- 
ปจฺจยาติ  จกฺขุวิ ฺาณสมฺปยุตฺตผสฺสปจฺจยา ฯ 
        เวทยิตนฺติ  วินฺทน  เวทนาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตเทว  สุขยตีติ  สุข ยสฺสุปฺปชฺชติ ต สุขิต กโรตีติ 
อตฺโถ ฯ สฏุ ุ วา ขาทติ  ขนติ  จ  กายจิตฺตาพาธนฺติ  สุข ฯ  
        ทุกฺขยตีติ ทุกฺข ยสฺสปฺุปชฺชติ ต ทุกฺขิต  กโรตีติ   
อตฺโถ ฯ 
        น  ทุกฺข  น  สุขนฺติ  อทุกฺขมสุข ฯ มกาโร ปทสนฺธิ- 
วเสน วุตฺโต ฯ   
# ๑. ม. ทิฏ ิมณฺฑเล ฯ  ๒. สี. อกฺขิปฏลานิ หทยงฺคตานิ ฯ  
# ๓. ม. หทยงฺคตภาว ฯ  
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        โส  ปน  จกฺขุสมฺผสฺโส  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตาย  เวทนาย  
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน  
อฏธา  ปจฺจโย  โหติ สมปฺฏิจฺฉนสมฺปยุตฺตาย  อนนฺตรสมนนฺตร- 
อนนฺตรูปนิสฺสยนตฺถิวิคตวเสน  ป ฺจธา  สนฺตีรณาทิสมฺปยุตฺตาน   
อุปนิสฺสยวเสเนว ปจฺจโย โหติ ฯ   
        สุณาตีติ  โสต ฯ  ต  สสมฺภารโสตพิลสฺส  อนโฺต 
ตนุตมฺพโลมาจิเต องฺคุลิเวกสณฺาเน  ปเทเส  โสตวิ ฺาณาทีน  
ยถารห  วตฺถทฺุวารภาว  สาธยมาน  ติฏติ ฯ  สปฺปนฺตีติ  สทฺทา   
อุทาหรียนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
        ฆายตีติ  ฆาน ฯ  ต  สสมฺภารฆานพิลสฺส  อนโฺต   
อชปทสณฺาเน  ปเทเส  ฆานวิ ฺาณาทีน  ยถารห  วุตฺถ-ุ 
ทฺวารภาว  สาธยมาน  ติฏติ ฯ  คนฺธยนฺตีติ  คนฺธา  อตฺตโน  
วตฺถุ สูเจนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ชีวิตมวฺหายตีติ  ชิวฺหา  สายนตฺเถน   วา ชิวฺหา ฯ สา 
สสมฺภารชิวฺหาย อติอคฺคมูลปสฺสานิ  วชฺเชตฺวา  อุปริมตลมชฺเฌ   
ภินฺนอุปฺปลทลคฺคสณฺาเน  ปเทเส  ชวฺิหาวิ ฺาณาทีน  ยถารห   
วตฺถุทฺวารภาว  สาธยมานา  ติฏติ ฯ  รสนฺติ  เต  สตฺตาติ   
รสา  อสฺสาเทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        กุจฺฉิตาน  สาสวธมฺมาน  อาโยติ  กาโย ฯ  อาโยติ  อุปฺปตฺติ 
เทโส ฯ โส ยาวตา อิมสฺมึ กาเย อุปาทินฺนปฺปวตฺติ(๑) นาม   
# ๑. ม. อุปาทิณฺณปฺปวตฺติ ฯ   
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อตฺถิ เยภุยฺเยน  กายปสาโท  กายวิ ฺาณาทีน  ยถารห   
วตฺถุทฺวารภาว  สาธยมาโน  ติฏติ ฯ  ผุสียนฺตีติ  โผฏพฺพา ฯ 
        มุนาตีติ  มโน  วิชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตโน  ลกฺขณ   
ธาเรนฺตีติ  ธมฺมา ฯ  มโนติ  สหาวชฺชน  ภวงฺค ฯ  ธมฺมาติ 
ทฺวาทสปเภทา  ธมฺมารมฺมณา  ธมฺมา ฯ 
        มโนวิ ฺาณนฺติ  ชวนมโนวิ ฺาณ ฯ  มโนสมฺผสฺโสติ   
ตสมฺปยุตฺโต  ผสฺโส ฯ  โส  สมฺปยุตฺตาย  เวทนาย  วิปาก- 
ปจฺจยวชฺเชหิ เสเสหิ สตฺตหิ  ปจฺจโย โหติ อนนฺตราย เตเหว  
เสสาน อุปนิสฺสยวเสเนว ปจฺจโย โหติ ฯ   
        รูปาทีน ิป ฺจ วิสฺสชฺชนานิ ขนฺธวเสน นิทฺทิฏานิ ฯ 
สีตาทีหิ รุปฺปติ ปฬียตีติ  รูป ฯ  เวทยตีติ  เวทนา ฯ   
ส ฺชานาตีติ  ส ฺา ฯ  สงฺขโรนฺตีติ สงฺขารา ฯ วิชานาตีติ   
วิ ฺาณ ฯ 
        จกฺขาทีนิ  ธมฺมวิจารปริยนฺตานิ  ทส  ฉกฺกวเสน  สฏ ิ- 
วิสฺสชฺชนานิ  ปยรูปสาตรูปวเสน  นิทฺทิฏานิ ฯ  จกฺขุสมฺผสฺส- 
ชาทิกา  เวทนา  ตตสมฺปยุตฺตาว ฯ  รูเปสุ  ส ฺา  รูปส ฺา ฯ  
ส ฺเจตยตีติ  ส ฺเจตนา  อภิสนฺทหตีติ  อตฺโถ ฯ  ตสตีติ  ตณฺหา 
ปปาสตีติ  อตฺโถ ฯ  วิตกฺเกตีติ  วิตกฺโก วิตกฺกน วา วิตกฺโก  
อูหณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อารมฺมเณ  เตน  จิตฺต  วิจรตีติ  วิจาโร  
วิจรณ  วา  วิจาโร  อนุส ฺจรณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ปวีธาตาทีนิ  ฉ  วิสฺสชฺชนานิ  สงฺขิตฺเตน  นามรูป-  
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ววตฺถานวเสน  นิทฺทฏิานิ ฯ  ปตฺถตตฺตา  ปวี ฯ  อาโปติ  (๑) 
อาปยติ  อปฺปายตีติ  วา  อาโป ฯ  เตชยตีติ  เตโช ฯ  วายตีติ  
วาโย ฯ น กสฺสติ น นิกสสฺติ กสิตุ ฉินฺทิตุ ภินฺทิตุ วา  น 
สกฺกาติ อากาโส ฯ นิสฺสตฺตตฺเถน ธาตุ ฯ   
        ปวีกสณิาทีนิ  ทส  วิสฺสชฺชนานิ  กสิณภาวนาวเสน   
นิทฺทิฏานิ ฯ  กสิณนฺติ  สกลผรณวเสน  (๒)  กสณิมณฺฑลมฺป  ตสฺมึ  
อุปฏ ิตนิมิตฺตมฺป  ตทารมฺมณ  ฌานมฺป  วุจฺจติ ฯ  อิธ  ปน   
ฌาน  อธิปฺเปต ฯ  อาทิมหฺิ  จตฺตาริ  มหาภูตกสิณารมฺมณานิ   
ฌานานิ  ตโต  ปรานิ  จตฺตาริ  วณฺณกสิณารมฺมณานิ ฯ   
อากาสกสิณนฺติ  ปริจฺเฉทากาโส  ตทารมฺมณ ฺจ  ฌาน   
กสิณุคฺฆาฏิมากาโส  ตทารมฺมณ ฺจ  อากาสาน ฺจายตน ฯ 
วิ ฺาณกสิณนฺติ  อากาสาน ฺจายตนวิ ฺาณ ตทารมฺมณ ฺจ  
วิ ฺาณ ฺจายตน ฯ   
        เกสาทีนิ  ทฺวตฺตึส  วิสฺสชฺชนานิ  ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน- 
วเสน  นิทฺทิฏานิ ฯ  เตสุ  ปน  เกสาทีสุ  ปฏิกูลโต  อุปฏ ิเตสุ  
กายคตาสติวเสน  อสุภกมฺมฏาน  โหติ  วณฺณโต  อุปฏ ิเตสุ  
กสิณกมฺมฏาน (๓) โหติ ธาตุโต อุปฏ ิเตสุ จตุธาตุววตฺถาน-   
กมฺฏาน  โหติ  เกสาติอาทีนิ  จ  ปฏกิูลโต  วณฺณโต  วา   
อุฏ ิตาน ตทารมฺมณานิ  ฌานานิ  ธาตุโต  อุปฏ ิตสฺส  เต   
# ๑. ส.ี อโปติ ฯ  ๒. สี. สกล ผรณวเสน ฯ 
# ๓. ม. กสณิกมฺมฏาน ฯ  
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จ  โกฏาสา  ตทารมฺมณา  จ  ธาตุภาวนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        เกสา  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  กณฺณจูฬกิาหิ  ปุรโต  นลาฏนฺเตน 
ปจฺฉโต  จ  คลวาฏเกน  ปริจฺฉินฺนา  สีสกฏาหเวนจมฺเม  
วีหคฺคมตฺต  ปวิสิตฺวา   ิตา  อเนกสตสหสฺสสงฺขา ฯ  
        โลมา  เปตฺวา  เกสาทีน  ปติฏ ิโตกาส  หตฺถตลปาทตลานิ  
จ  เยภุยฺเยน  สรีรจมฺเม  นวนวุติยา โลมกูปสหสฺเสสุ ลิกฺขามตฺต  
ปวิสิตฺวา  ิตา ฯ  
        นขา  องฺคุลีน  อคฺคปฏเสุ   ิตา  วีสติ ฯ  
        ทนฺตา ทฺวีสุ หนุกฏ ิเกสุ  ิตา เยภุยฺเยน  ทฺวตฺตึส ฯ  
        ตโจ  สกลสรรี  ปริโยนนฺธิตฺวา  ปากฏกิโลมกสฺส  อุปร ิ 
ฉวิยา  เหฏา   ิต จมฺม ฯ   
        มส  สาธิกานิ  ตีณิ  อฏ ิสตานิ  อนุลิมฺปตฺวา   ิตานิ  
นว  มสเปสิสตานิ ฯ   
        นฺหารู  สกลสรีเร  อฏ ีนิ  อาพนฺธิตฺวา   ิตานิ  นว  
นฺหารุสตานิ ฯ 
        อฏ ี สกลสรีเร  เหฏา  อฏ ีน  อุปริ   ิตานิ  
สาธิกานิ ตีณิ อฏ ิสตานิ ฯ  
        อฏ ิมิ ฺชา เตส เตส  อฏ ีน  อพฺภนฺตเร   ิตา  มิ ฺชา ฯ 
        วกฺก  คลวาฏกา  นิกขฺนฺเตน  เอกมูเลน  โถก  คนฺตฺวา   
ทฺวิธา  ภินฺเนน  ถูลนฺหารนุา  วินิพนฺธา  หุตฺวา หทยมส   
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ปริกฺขิปตฺวา   ิตา เทฺว มสปณฺฑิกา ฯ   
        หทย  สรีรพฺภนฺตเร  ทฺวินฺน  ถนาน  มชฺเฌ   ิต  อนฺโต   
ปตฺตสนฺนิสฺสย  อฑฺฒปสตมตฺตโลหิตปุณฺณ  ปุนฺนาคฏ ิปติฏาน- 
มตฺตาวาฏก  หทยมส ฯ   
        ยกน  ทวิฺนฺน  ถนาน  อพฺภนฺตเร  ทกฺขิณปสฺส  นิสฺสาย 
 ิต  ยมกมสปฏล ฯ   
        กโิลมก  หทยวกฺกานิ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิต  ปฏจฺิฉนฺนกิโลมก- 
สงฺขาต ฺจ  สกลสรีเร  จมฺมสฺส  เหฏโต  มส  ปริโยนทฺธิตฺวา  
 ิต  อปฺปฏิจฺฉนฺนกิโลมกสงฺขาต ฺจาติ  ทุวิธ  ปรโิยนหนมส ฯ   
        ปหก  หทยสฺส  วามปสฺเส  อุทรปฏลสฺส  มตฺถกปสฺส  
นิสฺสาย   ิต  อุทรชิวฺหามส ฯ 
        ปปฺผาส  สรรีพฺภนฺตเร  ทฺวินฺน  ถนาน  อนฺตเร   
หทยยกนาน  อุปริ ฉาเทตฺวา โอลมฺพนฺต  ิต ทฺวตฺตึสมส- 
ขนฺธปฺปเภท ปฺปผาสมส ฯ 
        อนฺต  อุปริ  คลวาฏเก  เหฏา  กรีสมคฺเค  วินิพนฺธตฺตา  
คลวาฏกกรสีมคฺคปริยนฺเต  สรีรพฺภนฺตเร   ิตา  ปรุิสสฺส  ทฺวตฺตึส- 
หตฺถา  อิตฺถิยา อฏวีสติหตฺถา  เอกวีสติยา  าเนสุ  โอภคฺคา   
อนฺตวฏฏิ ฯ 
        อนฺตคุณ  อนฺตโภเค  เอกโต  อคลนฺเต  อาพนฺธิตฺวา  
เอกวีสติยา  อนฺตโภคาน  อนฺตรา   ิต  พนฺธน ฯ    
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        อุทริย  ทนฺตมุสลส ฺจุณฺณิต  ชวฺิหาหตฺถปริวตฺติต  เขฬ- 
ลาลาปลิพุทฺธ  ตขณวิคตวณฺณคนฺธรสาทิสมฺปท  ตนฺตวายขลิ- 
สุวานวมถุสทิส  นิปติตฺวา ปตฺตเสมฺหวาตปลิเว ิต หุตฺวา  หุตฺวา  
อุทรคฺคิสนฺตาปเวคกุถิต กิมิกุลากุล อุปรูปริ เผณปุพฺพุฬกานิ  
มุ ฺจนฺต  ปรมกสมฺพุก  ทคฺุคนฺธเชคุจฺฉภาว  อาปชฺชิตฺวา  อามาสย- 
สงฺขาเต อุปรินาภิอนฺตปตเล   ิต  นานปฺปการก  อสิตปต- 
ขายิตสายิต ฯ 
        กรีส  ปกฺกาสยสงฺขาเต  เหฏา  นาภิปฏ ิกณฺฏกมูลาน   
อนฺตเร  อุพฺเพเธน อฏงฺคุลมตฺเต อนฺตาวสาเน  ิต วจฺจ ฯ   
        ปตฺต  หทยมสปปฺผาสาน  อนฺตเร  ยกนมส  นสิฺสาย   ิต  
มหาโกสาตกีโกสกสทิเส  ปตฺตโกสเก   ิต  พทฺธปตฺตสงฺขาตจ  
เกสโลมนขทนฺตาน มสวินิมุตฺตฏาน ฺเจว  ถทธฺสุกฺขจมฺม ฺจ  
เปตฺวา  อวเสส สรีร พฺยาเปตฺวา  ิต อพทฺธปตฺต- 
สงฺขาต ฺจาติ  ทุวิธ ปตฺต ฯ   
        เสมฺห  อุทรปฏเล   ิต  เอกปตฺถปรูปฺปมาณ(๑)  เสมฺห ฯ  
        ปุพฺโพ  ขาณุกณฺฏกปหรณคฺคิชาลาทีหิ  อภิหเต  วา  
สรีรปฺปเทเส  อพฺภนฺตรธาตุกฺโขภวเสน  วา  อุปฺปนฺเนสุ  คณฺฑ- 
ปฬกาทีสุ  ปริปกฺกโลหิตปริณาโม ฯ  
        โลหิต  ยกนสฺส  เหฏาภาค  ปูเรตฺวา  หทยวกฺกปปฺผาสาน  
# ๑. โปราณ. สี. เอกปตฺตมูรปฺปมาณ ฯ  
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อุปริ  โถก  โถก  ปคฺฆรนตฺ  วกฺกหทยยกนปปฺผาเส  เตมยมาน 
 ิต  เอกปตฺถปูรมตฺต  สนนฺิจิตโลหิตสงฺขาต ฺจ  เกสโลมนขทนตฺาน   
มสวินิมุตฺตฏาน ฺเจว  ถทฺธสุกฺขจมฺม ฺจ  เปตฺวา  ธมนิชาลา- 
นุสาเรน  สพฺพ  อุปาทินฺนสรีร  ผริตฺวา   ิต  สสรณโลหิต- 
สงฺขาต ฺจาติ  ทุวิธ  โลหิต ฯ   
        เสโท  อคฺคิสนฺตาปสูริยสนฺตาปอุตุวิการาทีหิ  สนฺตตฺเต  สรีเร   
สพฺพเกสโลมกูปวิวเรหิ  ปคฺฆรณกอาโปธาตุ ฯ  
        เมโท  ถูลสฺส  สกลสรีเร  จมฺมมสนฺตเร  กีสสฺส  ชงฺฆมสาทีนิ   
นิสฺสาย   ิโต  ถินสิเนโห ฯ   
        อสฺสุ  โสมนสฺสโทมนสฺสวิสภาคาหารอุตูหิ  สมุฏหิตฺวา   
อกฺขิกูปเก ปูเรตฺวา ติฏนฺตี วา ปคฺฆรนฺตี วา อาโปธาตุ ฯ   
        วสา อคฺคิสนฺตาปสูริยสนฺตาปอุตุวิสภาเคหิ อุสฺมาชาเตสุ  
เยภุยฺเยน หตฺถตลหตฺถปฏ ิปาทตลปาทปฏ ินาสาปุฏนลาฏ- 
อสกูเฏสุ  ิโต วิลีนสิเนโห ฯ  
        เขโฬ ตถารูป อาหาร  ปสฺสนฺตสฺส  วา สรนฺตสฺส 
วา มุเข วา เปนฺตสฺส หทย วา อากิลายนฺตสฺส กิสฺมิ ฺจิเทว 
วา  ชิคุจฺฉ  อุปฺปาเทนฺตสฺส  ภิยฺโย  อุปปฺชฺชิตฺวา  อุโภหิ  
กโปลปสฺเสหิ  โอรุยฺห  ชิวฺหาย  ติฏมานา  เผณมิสฺสา  อาโป- 
ธาตุ ฯ 
        สิงฺฆานิกา  วิสภาคาหารอุตุวเสน  ส ฺชาตธาตุกฺโขภสฺส  
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วา  โรทนฺตสฺส  วา  อนโฺตสีเส มตฺถลุงฺคโต คลิตฺวา  ตาลุมตฺถก- 
วิวเรน  โอตริตฺวา  นาสาปุเฏ  ปูเรตฺวา  ติฏนฺต วา ปคฺฆรนฺต  
วา ปูติ  อสุจิ  ปจฺฉิล ฯ 
        ลสิกา  อฏ ิสนฺธีน  อพฺภ ฺชนกิจฺจ  สาธยมาน อสีติ- 
สตสนฺธีน  อพฺภนฺตเร   ิต  ปจฺฉิลกุณป  ฯ 
        มุตฺต  อาหารอุตุวเสน  วตฺถิปฏุพฺภนฺตเร   ิตา  อาโป- 
ธาตุ ฯ 
        มตฺถลุงฺค  สีสกฏาหพฺภนฺตเร  จตฺตาโร  สิพฺพินิมคฺเค 
นิสฺสาย   ิโต  จตุปณฺฑสโมธาโน มิ ฺชราสิ ฯ   
        จกฺขายตนาทีนิ  ทฺวาทส  วิสฺสชชฺนานิ  ทฺวาทสายตนวเสน 
นิทฺทิฏานิ ฯ  อายตนโต  อายาน  วา  ตนนโต  อายตสฺส  จ  นยนโต 
อายตน ฯ  จกฺขุรูปาทีสุ  หิ  ตตทฺวารารมฺมณา  จิตฺตเจตสิกา   
ธมฺมา  เสน  เสน  อนุภวนาทินา  กิจฺเจน  อายตนฺติ  อุฏหนฺติ   
ฆฏนฺติ  วายมนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ เต จ ปน อายภูเต ธมฺเม   
เอตานิ  ตโนนฺติ  วิตฺถาเรนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิท ฺจ อนมตคฺเค 
สสาเร ปวตฺต  อตีว  อายต  สสารทุกฺข  ยาว  น นวิตฺตติ  
ตาว นยนฺเตว  ปวตฺตยนฺตีติ วุตฺต  โหติ ฯ   
        อปจ  นวิาสฏานฏเน  อากรฏเน  สโมสรณฏา- 
นฏเน  ส ฺชาติเทสฏเน  การณฏเน  จ  อายตน ฯ  ตถา  
หิ  โลเก  อิสฺสรายตน  วาสุเทวายตนนฺติอาทีสุ  นิวาสฏาน    
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อายตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  สุวณฺณายตน  รชตายตนนฺติอาทีสุ  อากโร ฯ   
สาสเน  ปน  มโนรเม  อายตเน  เสวนฺติ น วิหงฺคมาติ(๑)- 
อาทีสุ  สโมสรณฏาน ฯ  ทกฺขิณาปโถ  คุนฺน  อายตนนฺติ- 
อาทีสุ  ส ฺชาติเทโส ฯ  ตตฺร  ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต  ปาปุณาติ  
สติ  อายตเนติ(๒) อาทีสุ   การณ ฯ จกขฺุอาทีสุ จาป เต เต  
จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  นิวสนฺติ  ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  จกฺขาทโย 
เนสนฺนิวาสฏาน  จกฺขาทีสุ จ  เต  อากิณฺณา  ตนฺนิสฺสยตฺตา   
ตทารมฺมณตฺตา  จาติ  จกฺขาทโย  จ  เนส  อากโร  ตตฺถ   
ตตฺถ  วตฺถุทวฺารารมฺมณวเสน  สโมสรณโต  จกฺขาทโย  จ เนส  
สโมสรณฏาน  ตนิสฺสายารมฺมณภาเวน  ตตฺเถว  อุปฺปตฺติโต 
จกฺขาทโย  จ  เนส  ส ฺชาติเทโส  จกฺขาทีน  อภาเว  อภาวโต 
จกฺขาทโย  จ  เนส การณนฺติ ยถาวุตฺเตนฏเน จกฺขุ  จ  
ต อายตน ฺจาติ จกฺขายตน ฯ เอว เสสานิป ฯ   
        จกฺขุธาตาทีนิ  อฏารส  วิสฺสชฺชนานิ  อฏารสธาตุวเสน  
นิทฺทิฏานิ ฯ  จกฺขาทีสุ  เอเกโก  ธมฺโม  ยถาสมฺภว  วิทหติ   
ธียเต  วิธาน  วิธียเต เอตาย  เอตฺถ  วา  ธียตีติ  ธาตุ ฯ  
โลกิยา  หิ  ธาตุโย  การณภาเวน  ววตฺถิตาว  หุตฺวา  สุวณฺณ- 
รชตาทิธาตุโย  วิย  สุวณฺณรชตาทึ  อเนกปฺปการ  สสารทุกฺข  
วิทหนฺติ ฯ  ภารหาเรหิ  จ  ภาโร  วิย  สตฺเตหิ ธียนฺเต  
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๓๘/๔๖ ฯ 
# ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๔๒ ฯ  
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ธารียนฺตีติ อตฺโถ ฯ ทุกฺขวิธานมตฺตเมว  เจตา  อวสวตฺตนโต ฯ  
เอตาหิ  จ  การณภูตาหิ  (๑)  สสารทุกฺข  สตฺเตหิ  อนวิุธียติ ฯ   
ตถาวิหิต ฺเจต  เอตาเสฺวว  ธียติ  ปยตีติ  อตฺโถ ฯ  อปจ ยถา  
ติตฺถิยาน อตฺตา  นาม  สภาวโต  นตฺถิ  น  เอวเมตา  ฯ 
เอตา  ปน  อตฺตโน  สภาว  ธาเรนฺตีติ  ธาตุโย ฯ  ยถา  จ 
โลเก วิจิตฺตา หริตาลมโนสิลาทโย เสลาวยวา ธาตุโยติ  
วุจฺจนฺติ  เอวเมตาป  ธาตุโย  วิยาติ  ธาตุโย ฯ  วิจิตฺตา  เหตา  
าณเนยฺยาวยวาติ ฯ  ยถา  วา  สรีรสงฺขาตสฺส  สมุทายสฺส   
อวยวภูเตสุ  รสโสณิตาทีสุ  อ ฺม ฺวิสภาคลกฺขณปริจฺฉินฺเนสุ  
ธาตุสม ฺา  เอวเมเวเตสุป  ป ฺจกฺขนฺธสงฺขาตสฺส อตฺตภาวสฺส   
อวยเวสุ  ธาตุสม ฺา  เวทิตพฺพา ฯ  อ ฺม ฺวิสภาคลกฺขณ- 
ปริจฺฉินฺนา  เหเต  จกฺขาทโยติ ฯ  อปจ  ธาตูติ  นิชฺชวีมตฺตสฺเสต  
อธิวจน ฯ  ตถา  หิ  ภควา ฉธาตุโร  อย  ภิกฺขุ  ปุริโสติ(๒)อาทีสุ   
ชีวส ฺาสมูหนนตฺถ  ธาตุเทสน  อกาสีติ ฯ   
        ยถาวุตฺเตนตเถน จกฺขุ จ ต ธาตุ จาติ จกฺขุธาตุ ฯ  
เอว เสสาป ฯ 
        มโนธาตูติ จ ติสฺโส  มโนธาตุโย ฯ 
        ธมฺมาธาตูติ  เวทนาส ฺาสงฺขารกฺขนฺธา โสฬส สุขุม- 
รูปานิ นิพฺพาน ฺจ ฯ   
# ๑. ม. กรณภูตาหิ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๗๙/๔๓๖ ฯ  
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        มโนวิ ฺาณธาตูติ ฉสตฺตติ มโนวิ ฺาณธาตุโย ฯ   
        จกฺขุนฺทริยาทีนิ  พาวีสติ  วิสฺสชชฺนานิ  พาวีสตินฺทฺริย- 
วเสน  นิทฺทิฏานิ ฯ   
        จกฺขุเมว  ทสฺสนลกฺขเณ  อินฺทฏ  กาเรตีติ  จกฺขุนฺทฺริย ฯ  
        โสตเมว  สวนลกฺขเณ  อินฺทฏ  กาเรตีติ โสตินฺทฺริย ฯ  
        ฆานเมว ฆายนลกฺขเณ อินฺทฏ กาเรตีติ ฆานินฺทฺริย  
        ชิวฺหา  เอว  สายนลกขฺเณ  อินฺทฏ  กาเรตีติ  ชิวฺหินฺทฺริย ฯ  
        กาโย เอว  ผุสนลกขฺเณ  อินฺทฏ  กาเรตีติ กายินฺทฺริย ฯ  
        มนเต อิติ มโน วิชานาตีติ อตฺโถ ฯ  อฏกถาจริยา   
ปนาหุ  นาลิยา  มินมาโน  วิย  มหาตุลาย  ธารยมาโน  วิย  
จ  อารมฺมณ  มนติ  ชานาตีติ  มโน  ตเทว มนนลกขฺเณ  
อินฺทฏ กาเรตีติ มนินฺทฺริย ฯ   
        ชีวนฺติ  เตน  ตสหชาตา  ธมฺมาติ  ชีวิต ตเทว  
อนุปาลนลกฺขเณ อินฺทฏ กาเรตีติ  ชีวิตินฺทฺริย ฯ  ต  รูป- 
ชีวิตินฺทฺริย  อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ทุวิธ ฯ  สพฺพกมฺมชรูปสหช   
สหชรูปานุปาลน  รูปชีวิตินฺทฺริย  สพฺพจิตฺตสหช  สหชอรูปานุ- 
ปาลน  อรูปชีวิตินฺทฺริย ฯ   
        ถียติ  สงฺฆาต  คจฺฉติ  เอติสฺสา คพฺโภติ  อิตฺถี   
อิตฺถิลิงฺคาทีสุ  อินฺทฏ  กาเรตีติ อินฺทฺริย นิยมโต อิตฺถิยา- 
เอว  อินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย ฯ   
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        ปุ-วุจฺจติ นิรโย ปุ-สงฺขาเต นิรเย ริสฺสติ(๑)  หสึิยตีติ   
ปุริโส  ปุริสลิงฺคาทีสุ  อินฺทฏ  กาเรตีติ  อินฺทฺริย  นิยมโต 
ปุริสสฺเสว  อินฺทฺริย  ปุริสนิฺทฺริย ฯ  ทฺวีสุ  เปเตสุ  เอเกก  สภาว- 
กสฺส  เอเกกสฺส  กมฺมชรปูสหช โหติ ฯ   
        กุสลวิปากกายวิ ฺาณสมฺปยุตฺต  สุข  กายิกสาตลกฺขเณ 
อินฺทฏ  กาเรตีติ  อินฺทฺรยิ  สุขเมว  อินฺทฺริย  สุขินฺทฺริย ฯ 
        อกุสลวิปากกายวิ ฺาณสมฺปยุตฺต  ทุกฺข  กายิกอสาต- 
ลกฺขเณ  อินทฺฏ  กาเรตีติ  อินฺทฺริย ทกฺุขเมว อินฺทฺริย   
ทุกฺขินฺทฺริย ฯ 
        ปติโสมนสฺสโยคโต  โสภน  มโน  อสฺสาติ  สมุโน 
สุมนสฺส  ภาโว  โสมนสฺส เจตสิกสาตลกฺขเณ อินฺทฏ กาเรตีติ  
อินฺทฺริย โสมนสฺสเมว อินฺทฺริย  โสมนสฺสินฺทฺริย ฯ  
        โทมนสฺสโยคโต  ทุฏ ุ  มโน  อสฺสาติ หีนเวทนตฺตา วา  
กุจฺฉิต  มโน อสฺสาติ ทุมฺมโน ทุมฺมนสฺส ภาโว โทมนสฺส 
เจตสิกอสาตลกฺขเณ อินฺทฏ  กาเรตีติ  อินฺทฺริย  โทมนสฺสเมว  
อินฺทฺริย  โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ   
        สุขทุกฺขาการปวตฺตึ  อุเปกฺขติ  มชฺฌตฺตาการสณฺ ิตตฺตา 
เตนากาเรน  ปวตฺตตีติ  อุเปกฺขา มชฺฌตฺตลกฺขเณ อินฺทฏ  
กาเรตีติ อินฺทฺริย อุเปกฺขา เอว อินฺทฺริย  อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
# ๑. ม. ริสียติ ฯ   
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        สทฺทหนฺติ เอตาย สย วา สทฺทหติ สทฺทหณมตฺตเมว  
วา เอสาติ สทฺธา อสฺสทฺธิยสฺส  อภิภวนโต  อธิปติอตฺเถน  
อินฺทฺริย อธิโมกฺขลกฺขเณ วา อินฺทฏ กาเรตีติ  อินฺทฺริย  
สทฺธา  เอว  อินฺทฺริย  สทธฺินฺทฺริย ฯ 
        วีรภาโว  วีริย  วีราน  วา กมฺม วิธินา วา นเยน  
อีรยิตพฺพ ปวตฺตยิตพฺพนฺติ วีริย โกสชชฺสฺส อภิภวนโต   
อธิปติอตฺเถน อินฺทฺริย ปคฺคหณลกฺขเณ วา อินฺทตฺถ กาเรตีติ  
อินฺทฺริย วีริยเมว  อินฺทฺริย  วีริยินฺทฺริย ฯ  
        สรนฺติ ตาย สย วา สรติ สรณมตฺตเมว วา เอสาติ   
สติ มุฏสจฺจสฺส อภิภวนโต อธิปติอตฺเถน อินฺทฺริย อุปฏาน- 
ลกฺขเณ วา อินฺทฏ  กาเรตีติ  อินฺทฺริย  สติ  เอว  อินฺทฺริย  
สตินฺทฺริย ฯ 
        อารมฺมเณ จิตฺต สมฺมา  อาธิยติ  เปตีติ สมาธิ วิกฺเขปสฺส 
อภิภวนโต อธิปติอตฺเถน อินฺทฺริย อวิกเฺขปลกฺขเณ  วา  อินฺทฏ  
กาเรตีติ อินฺทฺริย สมาธิ เอว อินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ฯ   
        อิท  ทุกขฺนฺติอาทินา  นเยน  อรยิสจฺจานิ  ปชานาตีติ  
ป ฺา ฯ  อฏกถาย  ปน  อนิจฺจ  ทกฺุขมนตฺตาติ  ป ฺาปน- 
วเสน  ป ฺาติ  วุตฺต ฯ  อวิชฺชาย  อภิภวนโต  อธปิติอตฺเถน 
อินฺทฺริย  ทสสฺนลกฺขเณ  วา  อินฺทฏ  กาเรตีติ  อินฺทฺริย   
ป ฺาเอว อินฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 147 

        *เลมที่ 40  อภิ ฺเยฺยนิทฺเทสวณฺณนา หนา 147 
 
        อนมตคฺเค  สสารวฏเฏ  อน ฺาต  อมต  ปท  จตุสจฺจ- 
ธมฺมเมว วา ชานิสฺสามีติ  ปฏิปนฺนสฺส  อุปฺปชชฺนโต  อินฺทฺริยฏ- 
สมฺภวนโต  จ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฯ  โสตาปตฺติมคฺค- 
าณสฺเสต  นาม ฯ  
        ปมมคฺเคน  าต  มริยาท  อนติกกฺมิตฺวา เตสเยว  เตน  
มคฺเคน  าตาน  จตุสจฺจธมฺมานเมว  ชานนโต  อินฺทฺริยฏ- 
สมฺภวโต  จ  อาชานนก  อินฺทฺริย  อ ฺ ินฺทฺริย ฯ  โสตา- 
ปตฺติผลาทีสุ  ฉสุ  าเนสุ  าณสฺเสต  นาม ฯ 
        อ ฺาตาวิโน  จตุสจฺเจสุ  นิฏ ิตาณกิจฺจสฺส  ขีณาสวสฺส   
อุปฺปชฺชนโต  อินฺทฺริยฏสมฺภวโต จ อ ฺาตาวินฺทฺริย อ ฺา- 
ตาวีน วา จตูสุ สจฺเจสุ นิฏ ิตกิจฺจาน  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ิตาน  ธมฺมาน อพฺภนฺตเร อินฺทฏสาธเนน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ  อรหตฺตผลาณสฺเสต  นาม ฯ   
        สพฺพานิ  เปตานิ  ยถาโยค อินฺทลิงฺคฏเน อินฺทเทสิตฏเน 
อินฺททิฏฏเน อินฺทสิทฺธฏเน อินฺทผุฏชุฏเน  จ  อินฺทฺริยานิ ฯ  
ภควา  หิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปรมิสฺสริยภาวโต อินฺโท  กุสลา- 
กุสล ฺจ  กมมฺ  กมฺเมสุ  กสฺสจิ  อิสฺสรยิาภาวโต ฯ  เตเนเวตฺถ  
กมฺมชนิตานิ  อินฺทฺริยานิ กุสลากุสล กมฺม อุลฺลิงฺเคนฺติ เตน จ 
สิฏานีติ อินฺทลิงฺคฏเน  อินฺทสิฏฏเน  จ  อินฺทรฺิยานิ ฯ  
สพฺพาเนว  ปเนตานิ  ภควตา มุนินฺเทน ยถาภูตโต  ปกาสิตานิ   
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อภิสมฺพุทฺธานิ  จาติ  อินทฺเทสิตฏเน  อินฺททิฏฏเน  จ   
อินฺทฺริยานิ ฯ  เตเนว  จ  ภควตา  มุนินฺเทน  กานิจิ  โคจรา- 
เสวนาย  กานิจิ  ภาวนาเสวนาย  เสวิตานีติ  อินฺทชุฏฏเนป  
อินฺทฺริยานิ ฯ อปจ อาธิปจฺจสงฺขาเตน  อิสฺสริยฏเนป  เอตานิ  
อินฺทฺริยานิ ฯ  จกฺขุวิ ฺาณาทิปฺปวตฺติย หิ จกฺขาทีน  สิทฺธมาธิ- 
ปจฺจ ตสฺมึ ติกฺเข ติกฺขตฺตา มนฺเท จ มนทฺตฺตาติ ฯ   
        กามธาตุอาทีนิ  ทฺวาทส  วิสฺสชชฺนานิ  ภวปฺปเภทวเสน  
นิฏทิฏานิ ฯ  กามราคสงฺขาเตน  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  อรูเปน  ยุตฺตา  ธาตุ  อรูป- 
ธาตุ  อรูปสงฺขาตา  วา  ธาตุ  อรูปธาตุ ฯ  ตา  เอว  ธาตุโย  
ปุน  ภวปริยาเยน  วุตฺตา ฯ  ภวตีติ  หิ  ภโว  วุจฺจติ ฯ   
        ส ฺา  ยุตฺโต  ภโว  ส ฺาภโว  ส ฺาสหคโต   
วา  ภโว  ส ฺาภโว  ส ฺา  วา  เอตฺถ  ภเว  อตฺถติี   
ส ฺาภโว ฯ 
        โส  กามภโว  จ  อส ฺาภวมุตฺโต  รูปภโว  จ  เนว- 
ส ฺานาส ฺาภวมุตฺโต  อรูปภโว  จ  โหติ ฯ  น  ส ฺาภโว 
อส ฺาภโว  โส  รูปภเวกเทโส ฯ    
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        โอฬารกิตฺตภาวโต  เนวส ฺา  สุขุมตฺเตน  สมฺภวโต  
นาส ฺาติ  เนวส ฺานาส ฺา  ตาย  ยุตฺโต  ภโว  เนว- 
ส ฺานาส ฺาภโว  อถ  วา  โอฬาริกาย  ส ฺาย  อภาวา 
สุขุมาย  จ  ภาวา  เนวส ฺานาส ฺา  อสฺมึ  ภเวติ  เนว- 
ส ฺานาส ฺาภโว  โส  อรูปภเวกเทโส ฯ   
        เอเกน  รูปกฺขนฺเธน  โวกิณฺโณ  ภโว  เอเกน  โวกาโร 
อสฺส  ภวสฺสาติ  เอกโวการภโว  โส  อส ฺภโวว ฯ 
        จตูหิ  อรูปกฺขนฺเธหิ  โวกิณฺโณ  ภโว  จตูหิ  โวกาโร 
อสฺส  ภวสฺสาติ  จตุโวการภโว  โส  อรูปภโวเอว ฯ 
        ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ โวกณฺิโณ  ภโว  ป ฺจหิ  โวกาโร  อสฺส 
ภวสฺสาติ  ป ฺจโวการภโว  โส  กามภโว  จ รูปภเวกเทโส  
จ โหติ ฯ   
        ปมชฌฺานาทีนิ  ทฺวาทส  วิสฺสชฺชนานิ  ฌานสมา- 
ปตฺติวเสน  นิทฺทิฏานิ ฯ  ฌานนฺติ  อิธ  พฺรหฺมวิหารมตฺต   
อธิปฺเปต ฯ 
        วิตกฺกวิจารปติสุขจิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺต  ปม  ฌาน ฯ 
        ปติสุขจิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺต ทุติย ฌาน ฯ   
        สุขจิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺต  ตติย  ฌาน ฯ  
        อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาสมฺปยุตฺต จตุตฺถ  ฌาน ฯ 
        เมทติ  เมชฺชตีติ  เมตฺตา สินิยฺหตีติ อตฺโถ ฯ มิตฺเต   
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วา ภวา มิตฺตสฺส วา  เอสา  ปวตฺตีติ  เมตฺตา  ปจฺจนีก- 
ธมฺเมหิ  มุตฺตตฺตา  อารมฺมเณ  จ  อธิมุตฺตตฺตา  วิมุตฺติ  เจตโส 
วิมุตฺติ  เจโตวิมุตฺติ  เมตฺตา เอว เจโตวิมุตฺติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯ  
กรุณา  วุตฺตตฺถา  เอว ฯ  โมทนฺติ ตาย ตสมงฺคิโน สย วา 
โมทติ โมทนมตฺตเมว  วา ตนฺติ มุทิตา ฯ อเวรา โหนฺตูติ- 
อาทิพฺยาปารปฺปหาเนน มชฺฌตฺตภาวูปคเมน  จ  อุเปกฺขตีติ   
อุเปกฺขา ฯ  เมตฺตาทโย  ตโย  พฺรหฺมวิหารา  ปมาทีหิ  ตีหิ  
ฌาเนหิ  ยุตฺตา อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาโร จตุตฺถชฺฌาเนน ยุตฺโต ฯ   
        ผรณวเสน  นตฺถ ิ เอตสฺส  อนฺโตติ  อนนฺโต  อากาโส  
อนนฺโต อากาสานนฺโต  กสิณุคฺฆาฏิมากาโส ฯ  อากาสานนฺโตเยว 
อากาสาน ฺจ  ต  อากาสาน ฺจ  อธิฏานฏเน  อายตนมสฺส  
สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส  ฌานสฺส  เทวาน  เทวายตนมิวาติ  อากาสา- 
น ฺจายตน  อากาสาน ฺจายตนเมว  สมาปตฺติ  อากาสา- 
น ฺจายตนสมาปตฺติ ฯ   
        ผรณวเสน  จ  นตฺถิ  เอตสฺส  อนฺโตติ  อนนฺต  ต   
อากาสารมฺมณ  วิ ฺาณ ฯ  อนนฺตเมว  อาน ฺจ  วิ ฺาณ   
อาน ฺจ  วิ ฺาณาน ฺจนฺติ  อวตฺวา  วิ ฺาณ ฺจนฺติ  วุตฺต ฯ 
อย  เหตฺถ  รฬฺุหิสทฺโท ฯ  ต  วิ ฺาณ ฺจ  อธิฏานฏเน 
อายตนมสฺส  สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส  ฌานสฺส  เทวาน  เทวา- 
ยตนมิวาติ  วิ ฺาณ ฺจายตน ฯ    
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        นตฺถ ิ เอตสฺส กิ ฺจนนฺติ อกิ ฺจน อนฺตมโส ภงฺคมตฺตมฺป  
อสฺส  อวสิฏ  นตฺถีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อกิ ฺจนสฺส ภาโว  
อากิ ฺจ ฺ ฯ อากาสาน ฺจายตนวิ ฺาณาภาวสฺเสต  อธิวจน ฯ 
ต  อากิ ฺจ ฺ  อธิฏานฏเน  อายตนมสฺส  สสมปฺยุตฺตธมฺมสฺส  
ฌานสฺส  เทวาน  เทวายตนมิวาติ  อากิ ฺจ ฺายตน ฯ   
        โอฬารกิาย  ส ฺาย  อภาวโต  สุขุมาย  จ  ภาวโต 
เนวสฺส  สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส  ฌานสฺส  ส ฺา  นาส ฺาติ  
เนวส ฺานาส ฺ  เนวส ฺานาส ฺ ฺจ  ต  มนายตนธมฺมาย- 
ตนปริยาปนฺนตฺตา  อายตน ฺจาติ  เนวส ฺานาส ฺายตน ฯ   
        อถ  วา  ยายเมตฺถ  ส ฺา  สา  ปฏส ฺากิจฺจ  กาตุ  
อสมตฺถตาย เนวส ฺา สงฺขาราวเสสสุขุมภาเวน  วิชฺชมานตฺตา   
นาส ฺาติ  เนวส ฺานาส ฺา  เนวส ฺานาส ฺา  จ 
สา  เสสธมฺมาน  อธิฏานฏเน  อายตน ฺจาติ  เนวส ฺานา- 
ส ฺายตน ฯ  อากิ ฺจ ฺายตนารมฺมณาย  สมาปตฺติยา  เอต  
อธิวจน ฯ  น  เกวล  เอตฺถ  ส ฺาว  เอทิสี  อถ  โข  เวทนาป  
เนวเวทนา  นาเวทนา ฯ  จิตฺตมฺป  เนวจิตฺต  นาจิตฺต ฯ  ผสฺโสป  
เนวผสฺโส  นาผสฺโส ฯ  เอส  นโย  เสสสมฺปยุตฺตธมฺเมสุ ฯ ส ฺา- 
สีเสน ปนาย  เทสนา กตาติ ฯ   
        อวิชชฺาทีนิ ทฺวาทส วิสฺสชฺชนานิ ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺควเสน 
นิทฺทิฏานิ ฯ ปูเรตุ  อยุตฺตฏเน  กายทุจฺจริตาทิ  อวินฺทิย  นาม   
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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 ทกฺุขาทีน  ปฬนาทิวเสน  วุตฺต   
จตุพฺพิธ  จตุพฺพิธ  อตฺถ  อวิทิต กโรตีติป อวิชฺชา อนฺต- 
วิรหิเต สสาเร สพฺพโยนคิติภววิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาเสสุ  สตฺเต 
ชวาเปตีติ  อวิชฺชา  ปรมตฺถโต  อวิชฺชมาเนสุ  อิตฺถิปุริสาทีสุ   
ชวติ  วิชชฺมาเนสุป  ขนฺธาทีสุ  น  ชวตีติ  อวิชฺชา  อปจ 
จกฺขุวิ ฺาณาทีน  วตฺถารมฺมณ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนาน ฺจ  ธมฺมาน  ฉาทนโตป  อวิชชฺา ฯ  สงฺขตมภิ- 
สงฺขโรนฺตีติ  สงฺขารา ฯ  วิชานาตีติ  วิ ฺาณ ฯ นมติ  นาม 
นามยตีติ  วา  นาม  รุปฺปตีติ  รูป ฯ  อาเย  ตโนติ  อายต ฺจ   
นยตีติ  อายตน ฯ  ผุสฺสตีติ  ผสฺโส ฯ  เวทยตีติ  เวทนา ฯ 
ปริตสฺสตีติ  ตณฺหา ฯ  อุปาทิยติ  ภุส  คณฺหาตีติ  อุปาทาน ฯ   
ภาวติ  ภาวยตีติ  วา  ภโว ฯ  ชนน  ชาติ ฯ  ชีรณ  ชรา   
มรนฺติ เอเตนาติ มรณ ฯต   
        ทุกฺขาทีนิ  อฏสตานิ  อฏ  จ  วิสฺสชฺชนานิ  จตุสจฺจโย- 
ชนาวเสน  นิทฺทิฏานิ ฯ  ทุกฺข  อภิ ฺเยฺยนฺติอาทีสุ หิ ฉนฺน  
จตุกฺกาน วเสน จตุวีสติ  วิสฺสชฺชนานิ  จกฺขุ  ชรา  มรณนฺติ    
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เปยฺยาเล  จกฺขุ  อภิ ฺเยฺย  โสต  อภิ ฺเยฺยนฺติอาทินา  ชาติ   
อภิ ฺเยฺยาติ  ปรโิยสาเนน  ป ฺจนวุตาธิเกน  วิสฺสชฺชนสเตน  
โยเชตฺวา วุตฺตานิ ฯ ป ฺจนวุตาธิก จตุกฺกสต โหติ เตส  
จตุกฺกาน  วเสน  อสีติอธิกานิ สตฺต วิสฺสชฺชนสตานิ ฯ ชรา- 
มรณ อภิ ฺเยฺยนฺติอาทิเก จตุกฺเก  จตฺตาริ  วิสฺสชฺชนานีติ   
เอว  สพฺพานิ  อฏ  จ  สตานิ  อฏ  จ วิสฺสชฺชนานิ   
โหนฺติ ฯ 
        เอตฺถ  จ  ตสฺส ตสฺส ธมฺมสฺส ปธานภูโต ปจฺจโย  
สมุทโยติ เวทิตพฺโพ สพฺพสงฺขาเรหิ  สุ ฺ  นิพฺพาน นิโรโธติ  
เวทิตพฺพ ฯ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยาทีนิ  ติณฺณมฺป หิ  
โลกุตฺตรินฺทรฺิยาน เอตฺถ อภาว สนฺธาย อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺ- 
ทฺริย  นิโรโธติอาทิ  ยุชฺชติ ฯ  นโิรธคามินีปฏิปทาติ  จ  สพฺพตฺถ  
อริยมคฺโค  เอว ฯ  ห ิ วุจฺจมาเน  ผเลป  มคฺคโวหารสมฺภวโต  
อ ฺ ินฺทฺริยอ ฺาตาวินฺทฺริยานมฺป ยชฺุชติ ฯ  ปุน  ทุกฺขาทีน  
ปริ ฺฏาทิวเสน  อฏสตานิ อฏ จ วิสฺสชฺชนานิ นิทฺทิฏานิ   
ปุน  ทุกฺขาทีน  ปริ ฺาปฏิเวธฏาทิวเสน  อฏสตานิ  อฏ  จ  
วิสฺสชฺชนานิ  นิทฺทฏิานิ ฯ  ปริ ฺา  จ  สา  ปฏิวิชฌฺิตพฺพฏเน  
ปฏิเวโธ จาติ ปริ ฺาปฏิเวโธ  ปริ ฺาปฏิเวโธว อตฺโถ  
ปริ ฺาปฏิเวธฏโ ฯ   
        ปุน  ตาเนว  ทุกฺขาทีนิ  ชรามรณปริยนฺตานิ  ทฺวิอธิกานิ   
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เทฺว  ปทสตานิ  สมุทยาทหีิ  สตฺตหิ  สตฺตหิ  ปเทหิ  โยเชตฺวา  
ทฺวิอธิกาน  ทฺวินฺน  อฏกสตาน  วเสน  สหสฺส ฺจ  ฉ  จ  
สตานิ  โสฬส  จ  วิสฺสชชฺนานิ  นิทฺทฏิานิ ฯ   
        ตตฺถ  ปธานภูโต  ปจฺจโย  สมุทโย  ตสฺส  นิโรโธ  
สมุทยนิโรโธ ฯ  ฉนฺโท  เอว  ราโค  ฉนฺทราโค  ทกฺุเข  สุขส ฺาย  
ทุกฺขสฺส  ฉนฺทราโค  ตสฺส  นิโรโธ  ฉนฺทราคนิโรโธ ฯ  ทุกฺข   
ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชมาน สุข โทมนสฺส ทกฺุขสฺส อสฺสาโท ฯ  
ทุกฺขสฺส  อนจฺิจตา  ทุกฺขสฺส  วิปริณามธมฺมตา  ทุกฺขสฺส  
อาทีนโว ฯ  ทุกฺเข  ฉนฺทราควินโย  ฉนฺทราคปฺปหาน  ทุกฺขสฺส 
นิสฺสรณ ฯ  ย  โข  ปน  กิ ฺจิ  ภูต  สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   
นิโรโธ  ตสฺส  นิสฺสรณนฺติ  (๑) วจนโต นิพฺพานเมว ทุกฺขสฺส  
นิสฺสรณ ฯ  ทุกฺขนิโรโธ  สมุทยนิโรโธ  ฉนฺทราคนิโรโธ  ทุกขฺสฺส   
นิสฺสรณนฺติ  นานาสงฺขตปฏิปกฺขวเสน  นานาปริยายวจเนหิ   
จตูสุ  าเนสุ  นิพฺพานเมว  วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  เกจิ  ปน  
อาหารสมุทยา  ทุกฺขสมุทโย  อาหารนิโรธา  ทกฺุขนิโรโธ  สรส- 
วเสน  สมุทยนิโรโธ  อถ  วา  อุทยพฺพยทสฺสเนน  สมุทยนิโรโธ 
สห  วิปสฺสนาย  มคฺโค  ฉนฺทราคนิโรโธติ  วทนฺติ ฯ เอว ฺจ  
วุจฺจมาเน โลกุตฺตรินฺทฺริยาน อวิปสฺสนูปคตฺตา  น  สพฺพ- 
สาธารณ  โหตีติ  ปม  วุตฺตนโยว  คเหตพฺโพ ฯ  โลกุตฺตรินฺทฺริเยสุ  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๕/๓๘ ฯ  
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หิ  ฉนฺทราคาภาวโตเยว  ฉนฺทราคนิโรโธติ  ยุชชฺติ ฯ  สรีเร  
ฉนฺทราเคเนว สรีเรกเทเสสุ  เกสาทีสุป  ฉนฺทราโค  กโตว  โหติ   
ชรามรณวนฺเตสุ  ฉนฺทราเคเนว  ชรามรเณสุป  ฉนฺทราโค  กโตว  
โหติ ฯ  เอว  อสฺสาทาทีนวาป  โยเชตพฺพา ฯ  ปุน  ทุกฺขาทีนิ   
ชรามรณปรยินฺตานิ  ทฺวิอธิกานิ  เทฺว  ปทสตานิ  สมุทยาทีหิ   
ฉหิ  ฉหิ  ปเทหิ  โยเชตฺวา  ทฺวิอธิกาน  ทฺวินฺน  สตฺตกสตาน  
วเสน  นยสหสฺส ฺจ  จตฺตาริ จ สตานิ  จุทฺทส จ วิสฺสชฺชนานิ  
นิทฺทิฏานิ ฯ   
        อิทานิ  รูปาทีนิ  ชรามรณปริยนฺตานิ  เอกาธิกานิ  เทฺว  
ปทสตานิ  สตฺตหิ  อนุปสฺสนาหิ  โยเชตฺวา  นิทฺทิสิตุ  ปม  ตาว   
อนิจฺจานุปสฺสนาทโย  สตฺต  อนุปสฺสนา  นิทฺทิฏา ฯ  ตานิ  
สพฺพานิ สตฺตหิ สุทฺธิกอนุปสฺสนาวิสฺสชฺชเนหิ สทธฺึ  สหสฺส ฺจ  
จตฺตาริ  จ  สตานิ จุทฺทส จ วิสฺสชฺชนานิ โหนฺติ ฯ อนิจฺจนฺติ  
อนุปสฺสนา  อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ  สา  นิจฺจส ฺาปฏิปกฺขา ฯ   
ทุกฺขนฺติ อนุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ  สา  สุขส ฺา- 
ปฏิปกฺขา ฯ  อนตฺตาติ  อนุปสฺสนา  อนตฺตานุปสฺสนา ฯ  สา  
อตฺตส ฺาปฏิปกฺขา ฯ  ติสฺสนฺน  อนปุสฺสนาน  ปริปูรตฺตา  
นิพฺพินฺทตีติ นิพฺพิทา นิพฺพิทา  จ  สา  อนุปสฺสนา  จาติ   
นิพฺพิทานุปสฺสนา ฯ  สา  นนฺทิปฏิปกขฺา ฯ  จตสฺสนฺน  อน-ุ 
ปสฺสนาน  ปริปูรตฺตา  วิรชฺชตีติ  วิราโค  วิราโค  จ  โส    
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อนุปสฺสนา  จาติ  วิราคานุปสฺสนา ฯ  สา  ราคปฏปิกฺขา ฯ  
ป ฺจนฺน  อนุปสฺสนาน  ปริปูรตฺตา  ราค  นิโรเธตีติ  นิโรโธ 
นิโรโธ  จ  โส  อนุปสฺสนา  จาติ  นิโรธานุปสฺสนา ฯ  สา   
สมุทยปฺปฏปิกฺขา ฯ  ฉนฺน  อนุปสฺสนาน  ปริปูรตฺตา ปฏิ- 
นิสฺสชฺชตีติ ปฏินิสฺสคฺโค  ปฏินิสฺสคฺโค  จ  โส  อนุปสฺสนา  จาติ  
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ฯ  สา อาทานปฏิปกฺขา ฯ  โลกุตฺตริน-ฺ 
ทฺริยาน อสติป วิปสฺสนูปคตฺเต สพฺเพ สงฺขรา อนิจฺจา  
สพฺเพ สงฺขารา  ทุกฺขา  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  (๑)  วจนโต   
เตสมฺป อนิจฺจทุกฺขานตฺตตฺตา ตตฺถ  นิจฺจสุขตฺตส ฺาน  นนฺทิยา 
ราคสฺส  จ  อภาวา  นิโรธวนฺตานีติ  อนุปสฺสนโต  ปริจฺจาค- 
ปฏินิสฺสคฺคปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺคสมฺภวโต  จ  เตหิป  สตฺต   
อนุปสฺสนา  โยชิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ ชรามรณวนฺเตสุ อนิจฺจาทิโต 
ทิฏเสุ ชรามรณมฺป อนิจฺจาทิโต  ทิฏ  นาม  โหติ   
ชรามรณวนฺเตสุ  นิพฺพินฺทนฺโต วิรชชฺนฺโต ชรามรเณ นิพฺพินฺโน   
จ  วิรตฺโต  จ  โหติ  ชรามรณวนฺเตสุ  นิโรธโต  ทฏิเสุ  
ชรามรณมฺป  นิโรธโต  ทฏิ  นาม  โหติ  ชรามรณวนฺเตสุ  (๒)  
ปฏินิสฺสชชฺนฺโต ชรามรณ ปฏินิสฺสชชฺนฺโตว  โหตีติ ชรามรเณหิ  
สตฺต อนุปสฺสนา โยชิตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อิทานิ  อาทีนวาณสฺส  วตฺถุภูตาน  อุปฺปาทาทีน  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๒ ฯ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๙/๕๓ ฯ 
# ๒. ส.ี ชรามรณวนฺเต ฯ   
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ป ฺจนฺน  อารมฺมณาน  วเสน  อุปฺปาทาทีนิ เตส เววจนานิ  
ป ฺจทส วิสฺสชฺชนานิ นทิฺทิฏานิ  สนฺติปทาณสฺส  ตปฺปฏ-ิ 
ปกฺขารมฺมณวเสน  อนุปฺปาทาทีนิ  ป ฺจทส  วิสฺสชฺชนานิ   
นิทฺทิฏานิ  ปุน  ตาเนว  อุปฺปาทานุปฺปาทาทีนิ  ปทานิ   
ยุคฬกวเสน  โยเชตฺวา  ตึส วิสฺสชฺชนานิ นิทฺทิฏานิ ฯ เอว 
อิมสฺมึ นเยว สฏ ิ วิสฺสชชฺนานิ โหนติฺ ฯ  
        ตตฺถ  อุปฺปาโทติ  ปรุิมกมฺมปจฺจยา  อิธ  อุปฺปตฺติ ฯ 
        ปวตฺตนฺติ  ตถาอุปฺปนฺนสฺส  ปวตฺติ ฯ 
        นิมิตฺตนฺติ  สพฺพมฺป  สงฺขารนิมิตฺต ฯ  โยคาวจรสฺส  หิ   
สงฺขารา  สสณฺานา  วิย  อุปฏหนฺติ  ตสฺมา  นิมิตฺตนฺติ  
วุจฺจนฺติ ฯ 
        อายูหนาติ อายตึ ปฏิสนฺธิเหตุภูต  กมฺม ฯ  ต  หิ   
อภิสงฺขรณฏเน  อายูหนาติ วุจฺจติ ฯ  
        ปฏิสนธฺีติ อายตึ อุปฺปตฺติ ฯ  สา  หิ  ภวนฺตร- 
ปฏิสนฺธานโต  ปฏิสนฺธีติ  วุจฺจติ ฯ  
        คตีติ  ยาย  คติยา  สา   ปฏิสนฺธิ  โหติ ฯ  สา  หิ   
คนฺตพฺพโต  คตีติ  วุจฺจติ ฯ   
        นิพฺพตฺตีติ  ขนฺธาน  นิพฺพตฺตน ฯ 
        อุปปตฺตีติ  สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนฺนสฺส  วาติ  (๑)  เอว  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๗๓/๑๒๒ ฯ  
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วุตฺตา  วิปากปวตฺติ ฯ 
        ชาตีติ  ชนน ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  นิพฺพตฺตมานาน  สตฺตาน  
เย  เย  ขนฺธา  ปาตุภวนฺติ  เตส  เตส  ปม  ปาตุภาโว ฯ   
        ชราติ  ชีรณ ฯ  สา  ทุวิธา   ิต ฺถตฺตลกฺขณสงฺขาต   
สงฺขตลกฺขณ ฺจ  ขณฺฑิจฺจาทิสมฺมโต  สนฺตติย  เอกภวปริยา- 
ปนฺนกฺขนฺธปุราณภาโว(๑)  จ ฯ  สา  อิธ  อธิปฺเปตา ฯ  
        พฺยาธีติ  ธาตุกฺโขภปจฺจยสมุฏ ิโต ปตฺตเสมฺหวาต- 
สนฺนิปาตอุตุปริณามวิสมปริหารอุปกฺกมกมฺมวิปากวเสน  อฏ- 
วิโธ  อาพาโธ ฯ  วิวิธ  ทกฺุข  อาทหติ วิทหตีติ พฺยาธิ  
พฺยาธยติ  ตายติ  กมฺปยตีติ  วา  พฺยาธิ ฯ   
        มรณนติฺ  มรนฺติ  เอเตนาติ  มรณ ฯ  ต  ทุวิธ  วยลกฺขณ- 
สงฺขาต  สงฺขตลกฺขณ ฺจ  เอกภวปริยาปนฺนชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺธ- 
วิจฺเฉโท  จ ฯ  ต  อิธ  อธิปฺเปต ฯ 
        โสโกติ โสจน ฯ าติโภคโรคสีลทิฏ ิพฺยสเนหิ ผุฏสฺส 
จิตฺตสนฺตาโป ฯ   
        ปริเทโวติ  ปริเทวน ฯ าติพฺยสนาทีหิเยว ผุฏสฺส  
วจีปลาโป ฯ 
        อุปายาโสติ  ภุโส  อายาโส  าติพฺยสนาทีหิเยว  ผุฏสฺส 
อธิมตฺตเจโตทุกฺขปฺปภาวิโต  โทโสเยว ฯ   
# ๑. ม. เอกภวปริยาปนฺนขนฺธาน ปุราณภโว ฯ   
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        เอตฺถ  จ  อุปฺปาทาทโย  ป ฺเจว  อาทีนวาณสฺส 
วตฺถุวเสน  วุตฺตา  เสสา  เตส  เววจนวเสน ฯ  นิพฺพตฺตีติ  หิ  
อุปฺปาทสฺส  ชาตีติ  ปฏิสนฺธิยา  เววจน คติ  อุปปตฺตีติ   
อิท  ทฺวย  ปวตฺตสฺส ชราทโย นิมิตฺตสฺสาติ ฯ อนุปฺปาทาทิ- 
วจเนหิ ปน  นิพฺพานเมว วุตฺต ฯ   
        ปุน  ตาเนว  อุปฺปาทานุปฺปาทาทีนิ  สฏ ิ  ปทานิ  
ทุกฺขสุขปเทหิ  โยเชตฺวา  สฏ ิ  วิสฺสชชฺนานิ ภยเขมปเทหิ  
โยเชตฺวา สฏ ิ วิสฺสชฺชนานิ สามิสนิรามิสปเทหิ  โยเชตฺวา 
สฏ ิ  วิสฺสชชฺนานิ  สงฺขารนิพฺพานปเทหิ โยเชตฺวา สฏ ิ  
วิสฺสชฺชนานิ  นิทฺทฏิานิ ฯ  
        ตตฺถ  ทกฺุขนฺติ  อนิจฺจตฺตา  ทุกฺข ฯ  ทุกฺขปฺปฏปิกฺขโต 
สุข ฯ ย  ทุกขฺ  ต  ภย ฯ  ภยปฏิปกฺขโต  เขม ฯ  ย  ภย   
ต  วฏฏามิสโลกามิเสหิ  อวิปฺปมุตฺตตฺตา  สามิส ฯ สามิส- 
ปฏิปกฺขโต นิรามิส ฯ ย สามิส ต สงฺขารมตฺตเมว ฯ  สงฺขาร- 
ปฏิปกฺขโต  สนฺตตฺตา  นิพฺพาน ฯ  สงฺขารา  หิ อาทิตฺตา 
นิพฺพาน สนฺตนฺติ ฯ  ทุกฺขากาเรน  ภยากาเรน สามิสากาเรน  
สงฺขารากาเรนาติ เอว เตน เตน อากาเรน  ปวตฺตึ สนฺธาย  
ตถา ตถา วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                ปมภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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        ปริคฺคหฏาทีนิ เอกตฺตึส วิสฺสชฺชนานิ อริยมคฺคกฺขณ- 
วเสน นิทฺทิฏานิ ฯ  อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา  หิ  ธมฺมา  อาทิโต 
ปภุติ  อุปฺปาทนตฺถ  ปริคฺคยฺหนเต  อิติ  ปริคฺคหา  เตส  สภาโว  
ปริคฺคหฏโ ฯ  
        เตสเยว  อ ฺม ฺปริวารภาเวน  ปริวารฏโ ฯ  
        ภาวนาปาริปูริวเสน  ปริปรูฏโ (๑) ฯ 
        เตสเยว สมาธิวเสน เอการมฺมณปริคฺคหมเปกฺขิตฺวา 
เอกคฺคฏโ ฯ 
        นานารมฺมณวิกฺเขปาภาวมเปกฺขิตฺวา อวิกฺเขปฏโ ฯ   
        วีริยวเสน  ปคฺคหฏโ ฯ  
        สมาธิวเสน  อุทเกน  นฺหานียจุณฺณาน  วิย  อวิปฺปกิณฺณตา   
อวิสารฏโ ฯ  
        สมาธิโยเคน  อลุลิตตฺตา  อนาวิลฏโ ฯ  
        อวิกมฺปตตฺตา  อนิ ฺชนฏโ ฯ   
        เอกตฺตุปฏานวเสนาติ  สมาธิโยเคน  จ  เอการมฺมเณ  ภุส  
ปติฏานวเสน  จ ฯ   
         ิตฏโติ  อารมฺมเณ  นิจฺจลภาเวน  ปติฏ ิตฏโ ฯ  
        ตสฺส  นพฺิพานารมฺมณสฺส  อาลมฺพนภาเวน  อารมฺมณฏโ ฯ  
        ตตฺเถว  นิกามจารภาเวน  โคจรฏโ ฯ   
# ๑. ส.ี ปริปรูิฏโ ฯ  
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        นิสฺสรณปหานภาเวน  นิพฺพานสฺส  ปหานฏโ ฯ 
        กิเลสปริจฺจาควเสน  อริยมคฺคสฺส  ปริจฺจาคฏโ ฯ 
        อุภโต  วุฏานวเสน  วุฏานฏโ ฯ  
        นิมิตฺตปวตฺเตหิ  นิวตฺตนวเสน  นิวตฺตนฏโ ฯ   
        นิพฺพุตตฺตา สนฺตฏโ ฯ 
        อตปฺปกตฺตา อุตฺตมตฺตา จ ปณีตฏโ ฯ 
        กิเลเสหิ  วิมุตฺตตฺตา  อารมฺมเณ  จ  อธิมุตฺตตฺตา   
วิมุตฺตฏโ ฯ  
        อาสวาน  อวิสยภาเวน  ปริสุทฺธตฺตา  อนาสวฏเ ฯ  
        กิเลสกนฺตารสสารกนฺตาราติกฺกมเนน  ตรณฏโ ฯ   
        สงฺขารนิมิตฺตาภาเวน  อนิมิตฺตฏโ ฯ  
        ตณฺหาปณิธิอภาเวน  อปฺปณิหติฏโ ฯ   
        อตฺตสาราภาเวน  สุ ฺตฏโ ฯ   
        วิมุตฺติรเสน  เอกรสตาย  สมถวิปสฺสนาน  เอกรสตาย  วา 
เอกรสฏโ ฯ  
        สมถวิปสฺสนาน  อ ฺม ฺ  อนติวตฺตนฏโ ฯ   
        เตสเยว ยุคนทฺธฏโ ฯ   
        อริยมคฺคสฺส  สงฺขารโต  นิคฺคมเนน  นิยฺยานฏโ ฯ  
        นิพฺพานสมฺปาปเนน  เหตุฏโ(๑) ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ เหตุฏโ ฯ   
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        นิพฺพานปจฺจกฺขกรเณน ทสฺสนฏโ ฯ  
        อธิปติภาเวน อธิปเตยฺยฏโติ ฯ   
        สมถาทีนิ  จตฺตาริ  วิสฺสชฺชนานิ  สมถวิปสฺสนาวเสน  
นิทฺทิฏานิ ฯ  อนิจฺจาทิวเสน  อนุ  อนุ  ปสฺสนโต  อนุปสฺส- 
นฏโ ฯ  ยุคนทฺธสฺส  สมถวิปสฺสนาทฺวยสฺส  เอกรสภาเวน  
อนติวตฺตนฏโติ  
        สิกฺขาทีนิ  นว  วิสฺสชฺชนานิ  อรยิมคฺคสฺส  อาทิมชฺฌ- 
ปริโยสานวเสน  นิทฺทฏิานิ ฯ  สิกฺขิตพฺพตฺตา  สิกฺขา ฯ  ตสฺสา   
สมาทาตพฺพโต  สมาทานฏโ ฯ  สีเล  ปติฏาย  กมฺมฏานวเสน  
คหิตสฺส  อารมฺมณสฺส  ภาวนาปวตฺติฏานตฺตา  
จ(๑) โคจรฏโ ฯ  สมถกาเล  วิปสฺสนากาเล  วา  โกสชฺชวเสน  
ลีนสฺส จิตฺตสฺส ธมฺมวิจยวีริยปติสมฺโพชฺฌงฺคภาวนาวเสน 
อุสฺสาปนฏโ  ปคฺคหฏโ ฯ  อุทฺธจฺจวเสน  อุทฺธตสฺส จิตฺตสฺส 
ปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคภาวนาวเสน  สนฺนิสีทาปนฏโ   
วินิคฺคหฏโ(๒) ฯ  อุโภ  วิสุทฺธานนฺติ  อุภโต  วิสุทธฺาน ฯ ลีนุทธฺต- 
ปกฺขโต นิวาเรตฺวา วิสุทฺธาน จิตฺตานนฺติ อตฺโถ ฯ มชฺฌิม- 
ภาเว   ิตาน  สนฺตติวเสน  ปวตฺตมานาน  จิตฺตาน  วเสน   
พหุวจน  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อุสฺสาหนสนฺนิสีทาปเนสุ  สพฺยา- 
ปาราภาโว  อชฺฌุเปกฺขนฏโ ฯ  สมปปฺวตฺตสฺส  จิตฺตสฺส  วเสน   
# ๑. โปราณ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒. ม. นคฺิคหฏโ ฯ   
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ภาวนา  วิเสสาธิคมฏโ ฯ  อริยมคฺคปาตุภาววเสน  อุตฺตร-ิ   
ปฏิเวธฏโ ฯ  อริยมคฺคสิทฺธจตุสจฺจปฏิเวธวเสน  สจฺจาภิสมยฏโ ฯ   
ผลสมาปตฺติวเสน  นิโรเธ ปติฏาปกฏโ ฯ สา หิ ตสมงฺคิ- 
ปุคฺคล นิโรธสงฺขาเต นิพฺพาเน ปติฏาเปติ ฯ   
        สทฺธินทฺฺริยาทีนิ  ป ฺจ  วิสฺสชฺชนานิ  อินฺทฺรยิฏวเสน 
วุตฺตานิ ฯ  อธิโมกฺขฏโติ  อธิมุจฺจนฏโ ฯ  อุปฏานฏโติ   
อารมฺมณ อุเปจฺจ ปติฏานฏโ ฯ  ทสสฺนฏโติ  สภาว- 
เปกฺขนฏโ ฯ 
        สทฺธาพลาทีนิ  ป ฺจ  วิสฺสชชฺนานิ  พลฏวเสน   
นิทฺทิฏานิ ฯ  อกมฺปยฏเน  สทฺธาว พลนฺติ สทฺธาพล ฯ 
        อสฺสทธฺิเยติ อสฺสทฺธิเยน ฯ  อสสฺทฺธิยนฺติ  จ  สทฺธา- 
ปฏิปกฺขภูโต จิตฺตุปฺปาโท ฯ อกมฺปยฏโติ อกมฺปตพฺพฏโ   
กมฺเปตุ  น  สกฺกาติ  อตฺโถ ฯ  โกสชฺเชติ  กุสีตภาวสงฺขาเตน 
ถินมิทฺเธน ฯ  ปมาเทติ  สติปฏิปกฺเขน  จิตฺตุปฺปาเทน ฯ  อุทฺธจฺเจติ  
อวูปสมสงฺขาเตน อุทฺธจฺเจน ฯ  อวิชชฺายาติ  โมเหน ฯ  
        สติสมฺโพชฺฌงฺคาทีนิ  สตฺต  วิสฺสชฺชนานิ  โพชฺฌงฺคฏ- 
วเสน  นิทฺทิฏานิ ฯ  พุชฌฺนกสฺส  องฺโค  โพชฺฌงฺโค ฯ  ปสตฺโถ 
สุนฺทโร  จ  โพชฺฌงฺโค  สมฺโพชฺฌงฺโค  สติเยว  สมฺโพชฺฌงฺโค  
สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  ธมเฺม  วิจินาตีติ  ธมฺมวิจโย ฯ  ป ฺาเยต   
นาม ฯ  ปวิจยฏโติ  วิจารฏโ ฯ ปนยตีติ ปติ ฯ ผรณฏโติ    
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วิสฺสรณฏโ ฯ  ปสฺสมฺภน  ปสฺสทฺธ ิฯ  อุปสมฏโติ  นิทฺทรถฏโ ฯ  
อุปปตฺติโต  อิกฺขตีติ  อุเปกฺขา  สม  เปกฺขติ  อปกฺขปติตาว 
หุตฺวา เปกฺขตีติ อตฺโถ ฯ สา อิธ  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา   
โพชฺฌงฺคุเปกฺขาติป  ตสฺสา  นาม ฯ  สมวาหิตลกฺขณตฺตา   
ปฏิสงฺขานฏโ ฯ   
        สมฺมาทิฏาทีนิ  อฏ  วิสฺสชฺชนานิ  มคฺควเสน  
นิทฺทิฏานิ ฯ 
        สมฺมา ปสฺสติ  สมฺมา  วา  ตาย  ปสฺสนฺติ  ปสตฺถา   
สุนฺทรา  วา  ทิฏ ีติ  สมฺมาทิฏ ิ ฯ  ตสฺสา  สมฺมาทิฏ ิยา ฯ 
        สมฺมา  สงฺกปฺเปติ  สมฺมา  วา เตน สงฺกปฺเปนฺติ ปสตฺถา 
สุนฺทโร  วา  สงฺกปฺโปติ  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  
        อภิโรปนฏโติ  จิตฺตสฺส  อารมฺมณาโรปนฏโ ฯ  อารมฺมณา- 
ภินิโรปนฏโติป  ปาโ ฯ  สมฺมา  วทติ  สมฺมา  วา  ตาย 
วทนฺติ ปสตฺถา  วา  สุนฺทรา  วา  วาจาติ  สมฺมาวาจา ฯ 
มิจฺฉาวาจาวิรติยา เอต นาม ฯ  
        ปริคฺคหฏโติ  จตุพฺพิธวจีสวรปริคฺคหฏโ ฯ  สมฺมา กโรติ  
สมฺมา วา เตน กโรนฺติ ปสตฺถ สุนฺทร  วา  กมฺมนฺติ   
สมฺมากมฺม  สมฺมากมฺมเมว  สมฺมากมฺมนฺโต ฯ  มิจฺฉากมฺมนฺต- 
วิรติยา  เอต  นาม ฯ 
        สมฏุานฏโติ  ติวิธกายสวรสมุฏานฏโ ฯ  สมฺมา  
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อาชีโวติ  สมมฺา  อาชีวติ  สมฺมา  วา  เตน  อาชีวนฺติ  ปสตฺโถ สนฺุทโร วา 
อาชีโวติ สมฺมาอาชีโว ฯ  มิจฺฉาชีววิรติยา  เอต  นาม ฯ  
        โวทานฏโติ  ปริสทฺุธฏโ ฯ  สมฺมา วายมติ สมฺมา  วา 
เตน  วายมนฺติ  ปสตฺโถ  สุนฺทโร  วา  วายาโมติ  สมฺมา- 
วายาโม ฯ  
        สมฺมา  สรติ  สมฺมา  วา  ตาย  สรนฺติ  ปสตฺถา  สุนฺทรา  
วา  สตีติ  สมมฺาสติ ฯ   
        สมฺมา  สมาธิยติ สมฺมา วา เตน สมาธิยนฺติ ปสตฺโถ 
สุนฺทโร วา สมาธีติ สมฺมาสมาธิ ฯ   
        อินฺทฺริยาทีนิ  ทส  วิสฺสชฺชนานิ  ราสิกตฺวา  อนุปุพฺพ- 
ปฏิปาฏิวเสน  นิทฺทฏิานิ ฯ 
        อธิปเตยฺยฏโติ  อินฺทฏกรณวเสน  อธิปติอตฺโถ ฯ  
        อกมฺปยฏโติ  ปฏิปกฺเขหิ  กมฺเปตุ  อสกฺกุเณยฺยฏโ ฯ  
        นิยฺยานฏโติ  โลกิยโลกุตฺตรานมฺป  ปฏิปกฺขโต  นิคฺคม- 
นฏโ ฯ  
        เหตุฏโติ(๑)  มิจฺฉาทิฏาทีน  ปหานาย  สมฺมาทิฏาทโย   
เหตูติ  วา  สพฺเพป  สมฺมาทิฏาทโย  นิพฺพานสมฺปาปกเหตูติ  
วา  เหตุฏโ ฯ   
        สติปฏาเนสุ  อารมฺมเณสุ  โอกฺขนฺทิตฺวา  ปกฺขนฺทิตฺวา  
# ๑. ม. เหตุฏโ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 166 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  166 
 
อุปฏานโต  อุปฏาน  สติเยว  อุปฏาน  สติปฏาน ฯ 
        กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ  ปนสฺสา  อสุภทุกฺขานิจฺจานตฺตา- 
การคหณวเสน  สุภสุขนิจฺจตฺตส ฺาปหานกิจฺจสาธนวเสน  จ  
ปวตฺติโต  จตุธา  เภโท  โหติ ฯ  เอตานิ  ปุพฺพภาเค  นานา- 
จิตฺเตสุ  ลพฺภนฺติ  มคฺคกฺขเณ  ปน  เอกาเยว  สติ  จตฺตาริ   
นามานิ  ลภติ ฯ 
        สมฺมปปฺธาเนสุ  ปทหนฺติ เอเตนาติ ปธาน  โสภน 
ปธาน  สมฺมปฺปธาน  สมมฺา  วา  ปทหนฺติ  เอเตนาติ   
สมฺมปฺปธาน  โสภน  วา  ต  กิเลสวิรูปตฺตวิรหโต  ปธาน ฺจ  
หิตสุขนิปฺผาทกตฺเตน  เสฏภาวาวหนโต  ปธานภาวกรณโต  วา  
สมฺมปฺปธาน ฯ 
        วีริยสฺเสต  อธิวจน ฯ  อุปฺปนฺนานุปฺปนฺนาน  อนุปฺปนฺนุปฺ- 
ปนฺนาน ฺจ อกุสลกุสลาน ธมฺมาน ปหานานุปฺปตฺติอุปฺปา- 
ท ิติกิจฺจสาธนวเสน  ปวตฺติโต  ปนสสฺ  จตุธา  เภโท  โหติ ฯ  
เอตานิป  ปุพฺพภาเค  นานาจิตฺเตสุ  ลพฺภนฺติ  มคฺคกฺขเณ  ปน   
เอกเมว  วีริย  จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ ฯ 
        ปทหนฏโติ  อุสฺสาหนฏโ ฯ ปธานฏโติป ปาโ 
โสเยวตฺโถ ฯ   
        อิทฺธิปาทานนฺติ  เอตฺถ  ฉนฺทวีริยจิตฺตวีมสาสุ  เอเกโก  
อิชฺฌตีติ  อิทธฺิ  สมชิฺฌติ นิปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ อิชฌฺนฺติ วา  
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เอตาย สตฺตา อิทฺธา วุทฺธา อุกฺกสคตา  โหนฺตีติ อิทฺธิ  
ปเมนตฺเถน อิทฺธิ เอว ปาโท อิทฺธิปาโท อิทฺธิโกฏาโสติ  
อตฺโถ ฯ  ทุติเยนตฺเถน  อิทฺธิยา  ปาโทติ  อิทฺธิปาโท ฯ 
        ปาโทติ  ปติฏา  อธิคมุปาโยติ  อตฺโถ ฯ  เตน  หิ  ยสฺมา  
อุปรูปริ วิเสสสงฺขาต อิทฺธึ ปชชฺนฺติ ปาปุณนฺติ ตสฺมา   
ปาโทติ  วุจฺจติ ฯ  เอเต  ฉนฺทาทโย  ปพฺุพภาเค ฯ อธิปติวเสน 
นานาจิตฺเตสุ ลพฺภนฺติ  มคฺคกฺขเณ  ปน  สเหว  ลพฺภนฺติ ฯ  
        อิชฌฺนฏโติ  นิปฺผชฺชนฏโ  ปติฏานฏโ วา ฯ 
        สจฺจานนฺติ  จตุนฺน  อริยสจฺจาน ฯ  
        ตถฏโติ  ยถาสภาวฏโ ฯ  อิมานิ  อฏ  วิสสฺชฺชนานิ  
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกานิ ฯ 
        ปโยคานนฺติ  (๑) จตุนฺน อริยมคฺคปโยคาน ฯ   
        ปฏิปฺปสฺสทฺธฏโติ  จตุนฺน  อรยิผลาน  ปฏปิฺปสฺสทฺธฏโ ฯ  
มคฺคปโยโค หิ ผลกฺขเณ  ปฏิปฺปสฺสทโฺธ  โหติ  นฏิ ิต- 
กิจฺจตฺตา ฯ  มคฺคปโยคาน  ผโลทเยน  ปฏิปฺปสฺสทฺธภาโว  วา ฯ 
        ผลาน  สจฺฉิกิริยฏโติ  อริยผลาน  ปจฺจเวกฺขณวเสน  
ปจฺจกฺขกรณฏโ ฯ  อารมฺมณสจฺฉิกิริยา  วุตฺตา  โหติ  ผลกฺขเณ  
ปฏิลาภสจฺฉิกิริยา  วา ฯ  
        วิตกฺกาทีนิ  ป ฺจ  วิสฺสชฺชนานิ  ฌานงฺควเสน  
# ๑. ส.ี โยคานนฺติ ฯ  ปาฬยิ ปน มคฺคานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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นิทฺทิฏานิ ฯ วิตกฺกน วิตกฺโก อูหณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ 
วิจรณ  วิจาโร อนุส ฺจรณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อุปวิจารฏโติ  
อนุมชฺชนฏโ ฯ  อภิสนทฺนฏโติ เตมนฏโ สมาธิวเสน จิตฺตสฺส 
เอกคฺคฏโ ฯ   
        อาวชฺชนาทีนิ  ป ฺจทส  วิสฺสชชฺนานิ  ปกิณฺณกวเสน 
นิทฺทิฏานิ ฯ  ป ฺจทฺวารมโนทฺวาเรสุ  ภวงฺคารมฺมณโต  อ ฺา- 
รมฺมเณ  จิตฺตสนฺตาน  นเมนฺตาน  ทฺวินฺน  จิตฺตาน  อาวชฺช- 
นฏโ ฯ  วิ ฺาณสฺส  วิชานนฏโ ฯ  ป ฺาย  ปชานนฏโ ฯ   
ส ฺาย  ส ฺชานนฏโ ฯ  สมาธิสฺส  เอโกทฏโ ฯ ทุติยชฺฌานสฺมึ  
หิ สมาธิ เอโก อุเทตีติ เอโกทีติ  วุจฺจติ ฯ วิตกฺกวิจาเรหิ  
อนชฺฌารุฬฺหตฺตา อคฺโค เสฏโ หุตฺวา อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  
เสฏโป  ห ิ โลเก  เอโกติ วุจฺจติ ฯ วิตกฺกวิจารวิรหิโต วา  
เอโก อสหาโย  หุตฺวา  อุเทตีติป  วฏฏติ ฯ  สพฺโพป  วา 
กุสลสมาธิ นวีรณาทีน อุทฺธจฺจสฺเสว วา  ปฏิปกฺขตฺตา  เตหิ  
อนชฺฌารุโฬหฺติ  อคฺโค  หุตฺวา  อุเทตีติ  วา  เตหิ วิรหิโตติ   
อสหาโย  หตฺุวา  อุเทตีติ  วา  เอโกทีติ  วา  ยชฺุชติ ฯ 
        อภิ ฺาย  าตฏโติ  าตปริ ฺาย  สภาวชานนฏโ ฯ 
        ปริ ฺาย  ตีรณฏโติ  ตีรณปริ ฺาย  อนิจฺจาทิโต  
อุปปริกฺขณฏโ ฯ   
        ปหานสฺส  ปริจฺจาคฏโติ  ปหานปริ ฺาย  ปฏิปกฺข- 
ปชหนฏโ ฯ    
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        สมปฺปวตฺตาย  ภาวนาย  เอกรสฏโ ฯ  
        ผสฺสนฏโติ  ผุสนฏโฟ  วินฺทนฏโ ฯ 
        ปฬาภารวหนาทินา  ขนฺธฏโ ฯ  สุ ฺาทินา  ธาตุฏโ(๑) ฯ 
        สกสกมริยาทายตนาทินา  อายตนฏโ ฯ  
        ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม  กตวเสน  สงฺขตฏโ ฯ   
        ตพฺพิปรีเตน อสงฺขตฏโ ฯ   
        จิตฺตฏาทีนิ  ป ฺจทส  วิสฺสชชฺนานิ  จิตฺตสมฺพนฺเธน  
นิทฺทิฏานิ ฯ  จิตฺตฏโติ เอตฺถ อารมฺมณ จินฺเตตีติ จิตฺต  
วิชานาตีติ อตฺโถ ฯ ย ปเนตฺถ ชวน  โหติ  ต  ชวนวีถิ- 
วเสน  อตฺตโน  สนฺตาน  จิโนตีติป จิตฺต ย วิปาก โหติ  
ต  กมฺมกิเลเสหิ จิตนฺติป จิตฺต สพฺพมฺป ยถานุรูป จิตฺตตาย 
จิตฺต จิตฺตกรณตาย  จิตฺต  ย  วฏฏสฺส  ปจฺจโย  โหติ  ต  
สสารทุกฺข  จิโนตีติป  จิตฺต ฯ เอว  อารมฺมเณ จิตฺตตาทิโต  
จิตฺตฏโ ฯ จิตฺตุปฺปาทเน ผลุปฺปาทเน วา นาสฺส อนฺตร- 
มตฺถีติ  อนนฺตร  อนนฺตรสฺส  ภาโว  อานนฺตริย  จิตฺตสฺส  
อานนฺตริย จิตฺตานนฺตริย โส  จิตฺตานนฺตริยฏโ  อรหโต   
จุติจิตฺต  วชฺเชตฺวา ยสฺส กสฺสจิ สมนนฺตรนิรุทฺธสฺส  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรจิตฺตุปฺปาทเน  สมตฺถภาโว  มคฺคจิตฺตสฺส  อนนฺตร  
ผลุปฺปาทเน  สมตฺถภาโวติ  อธิปฺปาโย ฯ  
        จิตฺตสฺส  วุฏานฏโติ  โคตฺรภุจิตฺตสฺส  นิมิตฺตโต   
# ๑. ม. ธาตุฏโ ฯ  
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มคฺคจิตฺตสฺส  นิมิตฺตปวตฺตโต   วุฏานฏโ ฯ 
        จิตฺตสฺส  วิวฏฏนฏโติ ตสฺเสว  จิตฺตทฺวยสฺส  ยถาวุตฺตโต 
วุฏ ิตสฺส  นพฺิพาเน  วิวฏฏนฏโ ฯ  
        จิตฺตสฺส  เหตุฏโติ(๑)  จิตฺตสฺส  เหตุปจฺจยภูตาน  นวนฺน   
เหตูน  เหตุฏโ ฯ   
        จิตฺตสฺส  ปจฺจยฏโติ  จิตฺตสฺส  วตฺถารมฺมณาทีน  อเนเกส   
ปจฺจยาน  ปจฺจยฏโ ฯ 
        จิตฺตสฺส  วตฺถฏุโติ (๒) จิตฺตสฺส  วตฺถุภูตาน  จกฺขุโสตฆาน- 
ชิวฺหากายหทยวตฺถูน  วตฺถุฏโ ฯ   
        จิตฺตสฺส  ภูมฏโติ  จิตฺตสฺส  อุปฺปตฺติเทสวเสน  กามา- 
วจราทิภูมิอตฺโถ ฯ  
        จิตฺตสฺส  อารมฺมณฏโติ  รูปาทิอารมฺมณฏโ ฯ 
        ปริจิตสสฺารมฺมณสฺส  ส ฺจรณฏานฏเน  โคจรฏโ ฯ 
        อุปร ิ วุตฺตวิ ฺาณจริยาวเสน  จริยฏโ ฯ  อถ  วา  ปโยค- 
สมุทาจารฏโ  จริยฏโ ฯ 
        จิตฺตสฺส  คมนาภาเวป  ทูรสนฺติการมฺมณคฺคหณวเสน  
คตฏโ ฯ   
        อภินีหารฏโติ  คหิตารมฺมณโต  อ ฺารมฺมณมนสิการตฺถ  
จิตฺตสฺส  อภินีหรณฏโ ฯ   
# ๑. ม. เหตุฏโ ฯ ๒. ม. วตฺถุฏโ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 171 

        *เลมที่ 40  อภิ ฺเยฺยนิทฺเทสวณฺณนา หนา 171 
 
        จิตฺตสฺส  นิยฺยานฏโติ มคฺคจิตฺตสฺส วฏฏโต นยิฺยานฏโ ฯ  
        เนกฺขมฺม ปฏลิทฺธสสฺ  กามจฺฉนฺทโท จิตฺต นิสฺสฏ โหตีติ(๑) 
อาทินา  นเยน จิตฺตสฺส นิสฺสรณฏโ ฯ   
        เอกตฺตาทีนิ  ทฺวาจตฺตาฬีส  วิสฺสชฺชนานิ  เอกตฺตสมฺพนฺเธน   
นิทฺทิฏานิ ฯ 
        เอกตฺเตติ  เอการมฺมเณกตฺเต  เอการมฺมเณติ  อตฺโถ ฯ  
        ปมชฌฺานวเสน  ปกฺขนฺทนฏโ ฯ  ทุติยชฌฺานวเสน   
ปสีทนฏโ ฯ  
        ตติยชฺฌานวเสน  สนฺติฏนฏโ ฯ  จตุตฺถชฺฌานวเสน  
มุจฺจนฏโ ฯ 
        ปจฺจเวกฺขณวเสน  เอต  สนฺตนฺติ  ปสฺสนฏโ ฯ   
        ยานีกตตฺถาทโย  ป ฺจ  สมาธิสฺส  วสีภาววิเสสา ฯ  
        ยานีกตฏโติ ยุตฺตยานสทิสกตฏโ ฯ   
        วตฺถุกตฏโติ  ปติฏฏเน วตฺถุ วิย กตฏโ ฯ  
อนุฏ ิตฏโติ ปจฺจุปติฏ ิตฏโ ฯ   
        ปริจิตฏโติ  สมนฺตโต  จิตฏโ ฯ 
        สุสมารทฺธฏโติ สุฏ ุ สมารทฺธฏโ สุกตฏโติ  อตฺโถ ฯ 
อาวชฺชนสมาปชฺชนอธิฏานวุฏานปจฺจเวกฺขณวสิตาวเสน  วา  
ปฏิปาฏิยา  ป ฺจ  ปทานิ  โยเชตพฺพานิ ฯ  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๕/๓๘ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 172 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  172 
 
        กสิณาทิอารมฺมณภาวนาย  สิขาปฺปตฺตกาเล  จิตฺตเจตสิกาน   
ปริคฺคหปริวารปริปูรฏโ ฯ   
        เตสเยว  สมฺมา  สมาหิตตฺตา  เอการมฺมเณ  สโมสรเณน  
สโมธานฏโ ฯ 
        เตสเยว  พลปฺปตฺติยา  อารมฺมณ  อภิภวิตฺวา  ปติฏาน-   
วเสน  อธิฏานฏโ ฯ 
        สมถสฺส  วิปสฺสนาย  วา  อาทิโต  อาทเรน วา เสวน- 
วเสน  อาเสวนฏโ ฯ  
        วฑฺฒนวเสน  ภาวนฏโ ฯ  ปุนปปฺุน  กรณวเสน  พหุล-ี 
กมฺมฏโ ฯ   
        พหุลีกตสฺส  สุฏ ุ  สมุฏ ิตวเสน สุสมุคฺคตฏโ ฯ  
        สุสมุคฺคตสฺส ปจฺจนีเกหิ สุฏ ุ  วิมุตฺติวเสน อารมฺมเณ จ  
สุฏ ุ อธิมุตฺติวเสน สุวิมุตฺตฏโ ฯ   
        พุชฌฺนฏาทีนิ  จตฺตาริ  ปทานิ  โพชฺฌงฺควเสน  วุตฺตานิ ฯ  
        โสตาปตฺติมคฺคโพชฺฌงฺคาน  พุชฺฌนฏโ ฯ  สกทาคามิ- 
มคฺคโพชฺฌงฺคาน  อนุพุชฺฌนฏโ ฯ   
        อนาคามิมคฺคโพชฺฌงฺคาน  ปฏิพุชฺฌนฏโ ฯ  อรหตฺต- 
มคฺคโพชฺฌงฺคาน  สมฺพุชฺฌนฏโ ฯ  วิปสฺสนาโพชฺฌงฺคาน  วา   
พุชฺฌนฏโ ฯ  ทสฺสนมคฺคโพชฺฌงฺคาน  อนุพุชฺฌนฏโ ฯ  ภาวนา- 
มคฺคโพชฺฌงฺคาน  ปฏิพุชฌฺนฏโ ฯ  ผลโพชฺฌงฺคาน  สมฺพุชฌฺ-  
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นฏโ ฯ  ยถาวุตฺตนเยเนว  โพชฺฌงฺคาน  ตสฺส  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  
โพธนาทิกรเณน  โพธนฏาทโย  จตฺตาโร  อตฺถา  เวทิตพฺพา ฯ 
ยถาวุตฺตานเยว  โพชฺฌงฺคาน  พุชฺฌนฏเน  โพโธติ  ลทฺธนามสฺส  
ปุคฺคลสฺส  ปกฺเข  ภวตฺตา  โพธิปกฺขิยา  นาม ฯ  เตส  ยถา- 
วุตฺตานเยว  โพธิปกฺขิยฏาทโย  จตฺตาโร  อตฺถา  เวทิตพฺพา ฯ 
        วิปสฺสนาป ฺาวเสน  โชตนฏโ ฯ  
        กมโต  จตุมคฺคป ฺาวเสน  อุชโฺชตนานุชฺโชตนปฏิชโฺชตน- 
ส ฺโชตนฏโ ฯ  กมโต  จตุมคฺคป ฺาวเสน วา โชตนฏาทโย 
ผลป ฺาวเสน ส ฺโชตนฏโ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปตาปนฏาทีนิ  (๑)  อฏารส  วิสฺสชฺชนานิ  อริยมคฺควเสน  
นิทฺทิฏานิ ฯ  อริยมคฺโค  หิ  ยสฺสุปฺปชฺชติ  ต  ปตาเปติ  ปภาเวติ  
วิโรจาเปตีติ  ปตาโน ตสฺส  ปตาปนฏโ ฯ  ตสฺเสว  อติปภสฺสร- 
ภาเวน  สย  วิโรจนฏโ ฯ  กิเลสาน  วิโสสเนน  สนฺตาปนฏโ ฯ  
อมลนิพฺพานารมฺมณตฺตา  อมลฏโ ฯ  
        สมฺปยุตฺตมลาภาเวน  วิมลฏโ ฯ  อารมฺมณกรณมลาภาเวน  
นิมฺมลฏโ ฯ 
        อถ  วา  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อมลฏโ ฯ  สกทาคามิ- 
อนาคามิมคฺคาน  วิมลฏโ ฯ  อรหตฺตมคฺคสฺส  นิมฺมลฏโ ฯ 
        อถ  วา  สาวกมคฺคสฺส  อมลฏโ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธมคฺคสฺส  
# ๑. ส.ี ปกาสนฏาทีนิ ฯ   
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วิมลฏโ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺธมคฺคสฺส  นิมฺมลฏโ ฯ  
        กิเลสวิสมาภาเวน  สมฏโ ฯ   
        สมฺมา  มานาภิสมยาติอาทีสุ  (๑)  วิย  กิเลสปปฺหานฏเน  
สมยฏโ ฯ วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทธฺินิสฺสรณสงฺขาเตสุ   
ป ฺจสุ  วิเวเกสุ  สมุจฺเฉทวิเวกตฺตา  วิเวกฏโ  วินาภาวฏโ ฯ 
        นิสฺสรณวิเวเก  นิพฺพาเน  จรณโต  วิเวกจริยฏโ ฯ 
        ป ฺจสุ  วิราเคสุ สมุจฺเฉทวิราคตฺตา วิราคฏโ  วิรชฺช- 
นฏโ ฯ   
        นิสฺสรณวิราเค  นิพฺพาเน  จรณโต  วิราคจริยฏโ ฯ   
        ป ฺจสุ  นิโรเธสุ  สมุจฺเฉทนิโรธตฺตา  นิโรธฏโ ฯ  
        ทุกฺขนิโรเธ  นิพฺพาเน  จรณโต  นิโรธจริยฏโ ฯ  
        ปริจฺจาคปกฺขนฺทนโวสฺสคฺคตฺตา  โวสฺสคฺคฏโ ฯ  อริย- 
มคฺโค  หิ  สมุจฺเฉทวเสน  กิเลสปฺปหานโต  ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค   
อารมฺมณกรณวเสน  นิพฺพานปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค  ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค  จ ฯ 
วิปสฺสนา  ปน  ตทงฺควเสน  กิเลสปฺปหานโต  ปรจฺิจาคโวสฺสคฺโค 
ตนฺนินฺนภาเวน  นิพฺพานปกฺขนฺทนโต  ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค   
น  โส  อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  
        โวสฺสคฺคภาเวน  จรณโต  โวสฺสคฺคจริยฏโ ฯ   
        ป ฺจสุ  วิมุตฺตีสุ  สมจฺุเฉทวิมุตฺตตฺตา  วิมุตฺตฏโ ฯ  
        นิสฺสรณวิมุตฺติย จรณโต  วิมุตฺติจริยฏโ ฯ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๙/๒๐ ฯ  
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        ฉนฺทวีรยิจิตฺตวีมสาสงฺขาเตสุ  จตูสุ อิทฺธิปาเทสุ เอเกก- 
อิทฺธิปาทวเสน ทส ทส  กตฺวา  จตุริทฺธิปาทวเสน  ฉนฺทฏาทีนิ  
จตฺตาฬีส  วิสฺสชฺชนานิ  นิทฺทิฏานิ ฯ   
        กตฺตุกมมฺยตฏโ  ฉนฺทฏโ ฯ  ฉนฺท  สีส  กตฺวา  ภาวนา- 
รมฺภกาเล  มลูฏโ ฯ   
        สหชาตาน  ปติฏาภาเวน  ปาทฏโ ฯ  ปทฏโติ  วา  
ปาโ ฯ 
        อิทฺธิปาทตฺตา อธิปติภาวเน  ปธานฏโ ฯ  ปโยคกาเล  
อิชฺฌนฏโ ฯ   
        สทฺธาสมฺปโยเคน  อธิโมกฺขฏโ ฯ  วีริยสมฺปโยเคน  
ปคฺคหฏโ ฯ 
        สติสมปฺโยเคน  อุปฏานฏโ ฯ  สมาธิสมฺปโยเคน   
อวิกฺเขปฏโ ฯ 
        ป ฺาสมฺปโยเคน  ทสฺสนฏโ ฯ   
        ปคฺคหฏโ  วีริยฏโ ฯ  วีริย  สสี  กตฺวา  ภาวนา- 
รมฺภกาเล  มลูฏโ ฯ  สย  วีริยตฺตา  ปคฺคหฏโ ฯ   
        จินฺตนฏาทิโก  จิตฺตฏโ ฯ  จิตฺต สีส กตฺวา ภาวนา- 
รมฺภกาเล มูลฏโ ฯ  
        อุปปริกขฺนฏโ วีมสฏโ ฯ  วีมส สีส กตฺวา ภาวนา- 
รมฺภกาเล มูลฏโ ฯ สย วีมสตฺตา ทสฺสนฏโ ฯ   
        ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโติอาทีนิ  โสฬส  วิสฺสชฺชนานิ  สจฺจาน   
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ตถลกฺขณวเสน  นิทฺทฏิานิ ฯ 
        ทุกฺขทสฺสเนเนว  ปฬนฏโ ฯ  ทกฺุขายูหนสมุทยทสฺสเนน   
สงฺขตฏโ ฯ 
        สพฺพกิเลสสนฺตาปหรสุสีตลมคฺคทสฺสเนน  สนฺตาปฏโ ฯ 
        อวิปริณามธมฺมนิโรธทสฺสเนน  วิปริณามฏโ ฯ  สมุทย- 
ทสฺสเนเนว  อายูหนฏโ ฯ  
        สมุทยายูหิตทุกขฺทสฺสเนน  นิทานฏโ ฯ  วิส ฺโคภูต- 
นิโรธทสฺสเนน  ส ฺโคฏโ ฯ  
        นิยฺยานภูตมคฺคทสฺสเนน  ปลโิพธฏโ ฯ  นิโรธทสฺสเนเนว 
นิสฺสรณฏโ ฯ  
        อวิเวกภูตสมุทยทสฺสเนน  วิเวกฏโ ฯ  สงฺขตภูตมคฺค- 
ทสฺสเนน  อสงฺขตฏโ ฯ   
        วิสภูตทสฺสเนน อมตฏโ ฯ  มคฺคทสฺสเนเนว 
นิยฺยานฏโ ฯ 
        นิพฺพานปตฺติยา  อเหตุภูตสมุทยทสฺสเนน  เหตุฏโ ฯ   
        สุทุทฺทสนิโรธทสฺสเนน  ทสฺสนฏโ ฯ 
        กปณชนสทิสทุกฺขทสฺสเนน  อุฬารกุสลสทโิส  อาธิปเตยฺ- 
ยฏโ  ปาตุภวตีติ ฯ  เอว  ตตสจฺจทสฺสเนน ตท ฺสจฺจ- 
ทสฺสเนน จ เอเกกสฺส  สจฺจสฺส จตฺตาโร จตฺตาโร ลกฺขณฏา 
วุตฺตา ฯ   
        ตถฏาทีนิ  ทฺวาทส  วิสฺสชฺชนานิ  สพฺพธมฺมสงฺคาหก-  
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ทฺวาทสปทวเสน  นิทฺทฏิานิ ฯ 
        ตถฏโติ  ยถาสภาวฏโ ฯ  อนตฺตฏโติ  อตฺตวิรหิตฏโ ฯ  
        สจฺจฏโติ  อวิสวาทนฏโ ฯ  ปฏเิวธฏโติ ปฏิวิชฺฌ-ิ 
ตพฺพฏโ ฯ 
        อภิชานนฏโติ อภิชาติตพฺพฏโ ฯ  ปรชิานนฏโติ  
าตตีรณปริ ฺาย(๑)  ปริชานิตพฺพฏโ ฯ   
        ธมฺมฏโติ  สภาวธารณาทิอตฺโถ ฯ  ธาตุฏโติ  สุ ฺาทิ- 
อตฺโถ ฯ 
        าตฏโติ  ชานิตุ  สกฺกุเณยฺยฏโ ฯ  สจฺฉิกิรยิฏโติ  
สจฺฉิกาตพฺพฏโ ฯ 
        ผสฺสนฏโติ  าเณน  ผุสิตพฺพฏโ ฯ  อภิสมยฏโติ   
ปจฺจเวกฺขณาเณน  อภิสมฺมาคนฺตพฺพฏโ (๒) าเณน  ปฏลิภิ- 
ตพฺพฏโ  วา ฯ ปฏลิาโภป หิ อตฺถาภิสมยา ธีโรติ(๓)อาทีสุ  
วิย อภิสมโยติ วุจฺตติ ฯ   
        เนกฺขมฺมาทีนิ  สตฺต  วิสฺสชฺชนานิ  อุปจารชฌฺานวเสน  
นิทฺทิฏานิ ฯ   
        เนกฺขมฺมนฺติ  กามจฺฉนฺทสฺส  ปฏิปกฺโข  อโลโภ ฯ 
        อาโลกส ฺาติ ถินมทิฺธสฺส ปฏปิกฺเข  อาโลกนิมิตฺเต  
ส ฺา ฯ 
        อวิกฺเขโปติ อุทฺธจฺจสฺส ปฏิปกโฺข สมาธิ ฯ  
# ๑. ม. าตตีรณปริ ฺาย ฯ  ๒. โปราณ. อภิสมาคนฺตพฺพฏโ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๓๘๕/๑๓๐ ฯ  
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        ธมฺมววตฺถานนฺติ  วิจิกิจฺฉาย  ปฏปิกฺข  าณ ฯ  
        าณนฺติ  อวิชฺชาย  ปฏิปกฺข  าณ ฯ  ปาโมชชฺนฺติ  อรติ 
ปฏิปกฺขา  ปติ ฯ   
        ปมชฌฺานาทีนิ  อฏ  วิสฺสชชฺนานิ  รูปารูปสมาปตฺติวเสน   
นิทฺทิฏานิ ฯ  เหฏา  ปน  รูปสมาปตฺติอนนฺตร  รูปชฺฌาน- 
สมฺพนฺเธน  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหารา นิทฺทิฏา ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสนาทีนิ  โลกุตฺตรมคฺคสฺส  ปุพฺพภาเค  อฏารส- 
มหาวิปสฺสนาวเสน  นิทฺทิฏานิ ฯ  เหฏา  ปน  รปูาทีหิ  
โยชนูปคา  สตฺต  อนุปสฺสนา  เอว  วุตฺตา  อิธ  ปน  สพฺพาป  
วุตฺตา ฯ  กลาปสมฺมสนอุทยพฺพยานุปสฺสนา  กสฺมา  น  วุตฺตาติ   
เจ  ตาส  ทฺวินฺน  วเสน  อนิจฺจานุปสฺสนาทีน  สิชฺฌนโต  อิมาสุ  
วุตฺตาสุ  ตา  เทฺวป  วุตฺตาว  โหนฺติ อนิจฺจานุปสฺสนาทีหิ วา 
วินา ตาส ทฺวินฺน อปฺปวตฺติโต  อิมาสุ  วุตฺตาสุ  ตา(๑) เทฺวป  วุตฺตาว 
โหนฺติ ฯ 
        ขยานุปสฺสนาติ  ปจฺจุปฺปนฺนาน  รูปกฺขนฺธาทีน  สงฺค- 
ทสฺสนาณ ฺจ  ตตขนฺธภงฺคทสฺสนานนฺตร  ตทารมฺมณจิตฺต- 
เจตสิกภงฺคทสฺสนาณ ฺจ ฯ  
        วยานุปสฺสนาติ  ปจฺจุปฺปนฺนานขนฺธานภงฺคทสฺสนานนฺตร(๒)   
ตททฺวเยเนว  อตีตานาคตขนฺธาน  ภงฺคทสฺสนาณ ฯ   
# ๑. ม. ตา เทฺวป ฯ  ๒. ม. ปจฺจุปฺปนฺนาน ขนฺธาน ภงฺคทสฺสนานนฺตร ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 179 

        *เลมที่ 40  อภิ ฺเยฺยนิทฺเทสวณฺณนา หนา 179 
 
        วิปริณามานุปสฺสนาติ  ตสฺมึ  ภงฺคสงฺขาเต  นิโรเธ 
อธิมุตฺตตฺตา อถ สพฺเพป อตีตา  นาคตปจฺจุปฺปนฺนา  ขนฺธา 
วิปริณามวนฺโตติ  สพฺเพส  วิปริณามทสฺสนาณ ฯ   
        อนิมิตฺตานุปสฺสนาติ  เอว สพฺพสงฺขารวิปริณาม(๑) ทิสฺวา  
อนิจฺจโต วิปสฺสนฺตสฺส  อนิจฺจานุปสฺสนาว  นิจฺจนิมิตฺตปชหน- 
วเสน  นิจฺจนิมิตฺตาภาวา  อนิมิตฺตานุปสฺสนา  นาม  โหติ ฯ   
        อปฺปณิหิตานุปสฺสนาติ  อนิจฺจานุปสฺสนานนฺตร  ปวตฺตา-   
มานา(๒) ทุกฺขานุปสฺสนาว  สุขปตฺถนาปชหนวเสน  ปณิธิอภาวา   
อปฺปณิหิตานุปสฺสนา  นาม  โหติ ฯ 
        สุ ฺตานุปสฺสนาติ  ทุกฺขานุปสฺสนานนฺตร  ปวตฺตา  
อนตฺตานุปสฺสนาว  อตฺตาภินิเวสปฺปชหนวเสน  อตฺตสุ ฺตา- 
ทสฺสนโต  สุ ฺตานุปสฺสนา  นาม  โหติ ฯ   
        อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาติ  เอว  สงฺขาราน  ภงฺค ปสฺสิตฺวา 
ปสฺสิตฺวา อนิจฺจาทิโต  วิปสฺสนฺตสฺส  สงฺขาราว  ภิชชฺนฺติ   
สงฺขาราน  มรณ  น  อ ฺโ  โกจิ  อตฺถีติ  ภงฺควเสน  สุ ฺต  
คเหตฺวา  ปวตฺตา  วิปสฺสนา ฯ  สา  หิ  อธิป ฺา  จ  ธมฺเมสุ   
จ  วิปสฺสนาติ  กตฺวา  อธปิ ฺาธมฺมวิปสฺสนาติ วุจฺจติ ฯ 
        ยถาภูตาณทสฺสนนฺติ ภงฺค  ทิสฺวา  ทิสฺวา  สภยา 
สงฺขาราติ  ปวตฺต  ภยตุปฏานาณ ฯ   
# ๑. สพฺพสงฺขาราน วิปริณาม ฯ  ๒. ม. ปวตฺตา ฯ   
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        อาทีนวานุปสฺสนาติ  ภยตุปฏานวเสน  อุปฺปนฺน  สพฺพ- 
ภวาทีสุ  อาทีนวทสฺสนาณ ฯ  ยา  จ  ภยตุปฏาเน  ป ฺา 
ย ฺจ  อาทีนเว  าณ  ยา  จ  นิพฺพิทา  อิเม ธมฺมา เอกตฺถา 
พฺย ฺชนเมว  นานนฺติ  (๑) วจนโต ภยตุปฏานาทีนวานุปสฺสนาสุ 
วุตฺตาสุ นิพฺพิทานุปสฺสนา อิธาป  วุตฺตาว  โหติ ฯ  อาทิโต  
จตุตฺถ  กตฺวา  วุตฺตตฺตา  ปน  อิธ  น  วุตฺตา ฯ   
        ปฏิสงฺขานุปสฺสนาติ  มุ ฺจิตุกมฺยตาาณวเสน  อุปฺปนฺน   
มุ ฺจนสฺส  อุปายกรณ  ปฏิสงฺขานุปสฺสนาส ฺ ิต  อนิจฺจ- 
ทุกฺขานตฺตานุปสฺสนาาณ ฯ  ยา  จ มุ ฺจิตุกมฺยตา  ยา  จ  
ปฏิสงฺขานุปสฺสนา  ยา  จ สงฺขารุเปกฺขา อิเม ธมฺมา เอกตฺถา 
พฺย ฺชนเมว  นานนฺติ  (๒) วจนโต ปฏสิงฺขานุปสฺสนาย วุตฺตาย 
มุ ฺจิตุกมฺยตาสงฺขารุเปกฺขาาณานิ  วุตฺตาเนว  โหนฺติ ฯ  
        วิวฏฏนานุปสฺสนาติ  อนุโลมาณวเสน  อุปฺปนฺน  โคตฺรภู- 
าณ ฯ  อนุโลมาเณน  โคตฺรภุาณสฺส  สชิฺฌนโต  โคตฺรภู- 
าเณ  วุตฺเต  อนุโลมาณ  วุตฺตเมว  โหติ ฯ  เอว  หิ  
อฏารสนฺน  มหาวิปสฺสนาน ปฏิปาฏ ิวุจฺจมานา ปาลิยา 
สเมติ ฯ วุตฺต หิ อินฺทฺริยกถาย  ปุพฺพภาเค ป ฺจหิ อินฺทฺริเยหิ  
ปมชฺฌานวเสน ป ฺจินฺทฺริยานิ        นิสฺสฏานิ โหนฺติ ปเม ฌาเน  
ป ฺจหินฺทฺริเยหิ ทุติยชฺฌานวเสน  ป ฺจอินฺทฺริยานิ  นิสฺสฏานิ  
โหนฺตีติ  (๓) ฯ 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๐๗/๓๙๖ ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๐๘/๓๙๗ ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๓๕/๓๑๕ ฯ   
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        อาทินา  นเยน  ยาว  อรหตฺตผลา  อุตฺตรุตฺตริปฏิปาฏิยา 
อินฺทฺริยานิ  วุตฺตานิ ฯ  ตสฺมา  อฏารส  มหาวิปสฺสนา  ยถา- 
วุตฺตกฺกเมน  ปาฬิยา  ยุชชฺนฺติ ฯ  วิสุทฺธมิคฺเค ปน  ขยานุ- 
ปสฺสนาติ ฆนวินิพฺโภค กตฺวา อนิจฺจ ขยฏเนาติ เอว  ขย  
ปสฺสโต าณ ฯ วิปริณามานุปสฺสนาติ รูปสตฺตกอรูปสตฺตกาทิ- 
วเสน  ต ต ปริจฺเฉท อติกฺกมฺม อ ฺถา ปวตฺติทสฺสน ฯ 
อุปฺปนฺนสฺส วา  ชราย มรเณน จ ทฺวีหากาเรหิ  
วิปริณามทสฺสน ฯ  ยถาภูตาณทสฺสนนฺติ สปฺปจฺจยนามรูป- 
ปริคฺคโหติ  วุตฺต ฯ  ต  ตาย  ปาฬิยา  วิรุทฺธ  วิย  ทสิฺสติ ฯ 
วิวฏฏนานุปสฺสนาติ  สงฺขารุเปกฺขา  เจว  อนุโลม  จาติ  วุตฺต ฯ 
ต  จ ปาฬิยา วิรุทฺธ วิย ทสิฺสติ ฯ  จริยากถาย  หิ   
อนิจฺจานุปสฺสนตฺถาย อาวชฺชนกิรยิาพฺยากตา วิ ฺาณจริยา ฯ   
อนิจฺจานุปสฺสนา าณจริยา ฯเปฯ ปฏสิงฺขานุปสฺสนตฺถาย   
อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา  วิ ฺาณจริยา ฯ  ปฏิสงฺขานุปสฺสนา  
าณจริยาติ  (๑)  ยสฺส  ยสฺส  าณสฺส  วิสุ  วิสุ  อาวชฺชน  ลพฺภติ  
ตสฺส ตสฺส วิสุ วิสุ อาวชฺชน  วุตฺต ฯ  วิวฏฏนานุปสฺสนาย   
ปน  อาวชฺชน  อวตฺตาว  วิวฏฏนานุปสฺสนา  าณจริยาติ  
วุตฺต ฯ  ยทิ  สงฺขารุเปกฺขานุโลมาณานิ วิวฏฏนานุปสฺสนา 
นาม สิยุ  ตทาวชฺชนสพฺภาวา(๒)  ตทตฺถาย  จ  อาวชฺชน  วเทยฺย 
น  จ ตทตฺถาย อาวชฺชน วุตฺต ฯ  โคตฺรภุาณสฺส  ปน  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๖๙/๑๒๑ ฯ  ๒. ม. ตทาวชฺชนสมฺภวา ฯ  
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วิสุ  อาวชฺชน  นตฺถ ิ อนโุลมาวชฺชนวีถิยเยว  อุปปฺตฺติโต ฯ   
ตสฺมา  วิวฏฏนานุปสฺสนตฺถาย  อาวชฺชนสฺส  อวุตฺตตฺตา  โคตฺรภู- 
าณเมว  วิวฏฏนานุปสฺสนาติ ยุชฺชติ ฯ   
        โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ  อฏ  วิสฺสชชฺนานิ  โลกตฺุตรมคฺคผล- 
วเสน  นิทฺทิฏานิ ฯ  
        มคฺคโสตสฺส  (๑)  อาปชฺชน  โสตาปตฺติ  โสตาปตฺติ  เอว  มคฺโค   
โสตาปตฺติมคฺโค ฯ   
        โสตาปตฺติยา  ผล  โสตาปตฺติผล  สมาปชฺชียตีติ  สมาปตฺติ   
โสตาปตฺติผลเมว  สมาปตฺติ  โสตาปตฺติผลสมาปตฺติ ฯ  
        ปฏิสนธฺิวเสน  สกึเยว อิม โลก  อาคจฺฉตีติ  สกทาคามี   
ตสฺส  มคฺโค  สกทาคามิมคฺโค ฯ 
        สกทาคามิสฺส  ผล  สกทาคามิผล ฯ   
        ปฏิสนธฺิวเสเนว  กามภว  น  อาคจฺฉตีติ  อานาคามี  ตสฺส  
มคฺโค  อนาคามิมคฺโค ฯ 
        อนาคามิสฺส  ผล  อนาคามิผล ฯ  
        กิเลเสหิ  อารกตฺตา  กิเลสารีน  หตตฺตา  สสารจกฺกสฺส  
อราน  หตตฺตา  ปาปกรเณ  รหาภาวา  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา   
อรห  อรหโต  ภาโว  อรหตฺต ฯ  ก ึ ต  อรหตฺตผล ฯ  อรหตฺตสสฺ 
มคฺโค  อรหตฺตมคฺโค ฯ  
# ๑. ม. โสตสฺส ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 183 

        *เลมที่ 40  อภิ ฺเยฺยนิทฺเทสวณฺณนา หนา 183 
 
        อรหตฺตเมว ผล อรหตฺตผล ฯ   
        อธิโมกขฺฏเน  สทฺธินฺทฺริยนฺติอาทีนิ  ตถฏเน  สจฺจาติ- 
ปริยนฺตานิ  เตตฺตึส  วิสฺสชฺชนานิ  นิททฺิฏานิ ฯ  เหฏา 
สทฺธินฺทฺริยสสฺ อธิโมกฺขฏโติอาทีหิ เตตฺตึสาย วิสฺสชฺชเนหิ  
สมานานิ ฯ เกวล หิ ตตฺถ ธมฺเมหิ อตฺถา นิทฺทิฏา  อิธ   
อตฺเถหิ  ธมฺมา  นิทฺทิฏาติ  อย  วิเสโส ฯ อวิกฺเขปฏเน  
สมโถติอาทีน ฺจ  จตุนฺน วิสฺสชฺชนาน เหฏา สมถสฺส 
อวิกฺเขปฏโติอาทีน จตุนฺน วิสฺสชฺชนาน  วิเสโส วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        สวรฏเนาติอาทีนิ อฏ วิสฺสชฺชนานิ สีลาทิพลปริโยสาน- 
ธมฺมวเสน นิทฺทิฏานิ ฯ   
        สลีวิสุทฺธีติ  สุปริสุทธฺปาติโมกฺขสวราทิจตุพฺพิธ  สีล   
ทุสฺสีลฺยมลวิโสธนโต ฯ   
        จิตฺตวิสุทฺธีติ  สอุปจารา  อฏ  สมาปตฺติโย ฯ  จิตฺตสีเสน  
เหตฺถ  สมาธิ วุตฺโต ฯ  โส  จิตฺตมลวิโสธนโต  จิตฺตวิสุทฺธิ ฯ   
        ทฏิ ิวิสุทฺธีติ นามรูปาน ยถาสภาวทสฺสน  สตฺตทิฏ ิ- 
มลวิโสธนโต  ทิฏ ิวิสุทฺธิ ฯ 
        มุตฺตฏเนาติ  ตทงฺควเสน  อุปกฺกิเลสโต  วิมตฺุตฏเน 
อารมฺมเณ  จ  อธิมุตฺตฏเน ฯ 
        วิโมกโฺขติ  ตทงฺควิโมกฺโข ฯ    
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        ปฏิเวธนฏเน  วิชชฺาติ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  ปุริมภว- 
ปฺปฏิเวธฏเน  วิชชฺา  ทพฺิพจกฺขุาณ  สตฺตาน  จุตูปปาต- 
ปฏิเวธฏเน  วิชฺชา  อาสวาน  ขเย  าณ  สจฺจปฏิเวธฏเน  
วิชฺชา ฯ 
        ปฏิเวธฏเนาติ  ชานนฏเน ฯ 
        ปริจฺจาคฏเน วิมุตฺตีติ  ย  ย  ปรจฺิจตฺต  ตโต  ตโต 
วิมุตฺตตฺตา  ผลวิมุตฺติ ฯ  
        สมุจฺเฉทฏเน  ขเย  าณนฺติ  กิเลสสมุจฺฉินฺทนฏเน 
กิเลสกฺขยกเร  อริยมคฺเค  าณ ฯ   
        ปฏิปฺปสฺสทฺธฏเน  อนุปฺปาเท  าณนฺติ  มคฺคกิจฺจสงฺขาต- 
ปโยคปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา  ปฏิสนฺธิวเสน  อนุปฺปาทภูเต  ตตมคฺค- 
วชฺฌกิเลสาน  อนุปฺปาทปริโยสาเน  อุปฺปนฺเน  อริยผเล าณ ฯ   
        ฉนฺโท  มูลฏเนาติอาทีนิ  นว  วิสฺสชฺชนานิ  อริมคฺคสฺส 
อาทิมชฺฌปริโยสานวเสน  นิทฺทฏิานิ ฯ 
        ฉนฺโท  มูลฏเนาติ  กุสลาน  ธมมฺาน  กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท 
ปฏิปตฺติยา  จ  นิปฺผตฺติยา  จ  มลูตฺตา  มูลฏเน ฯ  
        มนสิกาโร  สมุฏานฏเนาติ  โยนิโสมนสิกาโร  สพฺพกสุล- 
ธมฺเม  สมุฏาเปตีติ  สมุฏานฏเน ฯ   
        ผสฺโส  สโมธานฏเนาติ  ยสฺมา  วิเสเสน  ตณฺหาย  เวทนา   
ปธานการณ  ตณฺหา  จ  ปหียมานา  วิเสเสน  เวทนาย   
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ปริ ฺาตาย  ปหียติ  ตสฺสา  จ  เวทนาย  ผสฺโสว  ปธานการณ   
ตสฺมึ  ปริ ฺาเต  เวทนา  ปริ ฺาตา  โหติ  ตสฺมา  สตฺตสุ   
อภิ ฺเยฺยวตฺถูสุ  ผสฺโส  ปม  วุตฺโต ฯ  โส  จ  ติกสนฺนิปาต- 
สงฺขาตสฺส  อตฺตโน  การณสฺส  วเสน  ปเวทิตตฺตา  ติกสนฺนิปาต- 
ปจฺจุปฏาโนติ  วุตฺตตฺตา  สโมธานฏเน  อภิ ฺเยฺโย ฯ เกจิ  
ปน าณผสฺโส ผสฺโสติ วทนฺติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  เวทนา  จิตฺตเจตสิเก  อตฺตโน วเส 
วตฺตาปยมานา ตตฺถ สโมสรติ  ปวิสติ  จิตฺตสนฺตานเมว  วา   
ปวิสติ  ตสฺมา  สโมสรณฏเน อภิ ฺเยฺยาติ วุตฺตา ฯ   
        เกจิ  ปน  สพฺพานิป  ปริ ฺเยฺยานิ  เวทนาสุ  สโมสรนฺติ  
เวทนาสุ  ปริ ฺาตาสุ  สพฺพ  ตณฺหาวตฺถุ  ปริ ฺาต  โหติ ฯ  
ต  กิสฺส  เหตุ  เวทนา ปจฺจยา หิ สพฺพาป  ตณฺหา ฯ  ตสฺมา  
เวทนา  สโมสรณฏเน  อภิ ฺเยฺยาติ  วทนฺติ ฯ  ยสฺมา   
สพฺพโคปานสีน  อาพนฺธนโต  กฏูาคารกณฺณิกา  วิย  จิตฺต- 
เจตสิกาน  สมฺปณฺฑนโต  สมาธิ  กุสลาน  ธมฺมาน  ปมุโข   
โหติ  เชฏโก  ตสฺมา  สมาธิ  ปมุขฏเนาติ  วุตฺต ฯ 
        ปามุขฏเนาติป  ปาโ ฯ  ยสฺมา สมถวิปสฺสน ภาเวนฺตสฺส 
อารมฺมณูปฏานาธิปติ  โหติ  สติ  สติยา  อุปฏ ิเต  อารมฺมเณ   
สพฺเพป  กุสลา ธมฺมา สก กิจฺจ  สาเธนฺติ  ตสฺมา  
สติ  อาธิปเตยฺยฏเนาติ  วุตฺต ฯ  
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        ป ฺา  ตทุตฺตรฏเนาติ  อริยมคฺคป ฺา  เตส  กุสลาน   
ธมฺมาน  อุตฺตรฏเน  เสฏฏเน อภิ ฺเยฺยา ฯ อถ  วา  ตโต  
กิเลเสหิ  สสารวฏฏโต  วา  อุตฺตรติ  สมติกฺกมตีติ  ตทุตฺตรา   
ตสฺสา  อตฺโถ  ตทุตฺตรฏโ ฯ  เตน  ตทุตฺตรฏเน ฯ  
        ตตุตฺตรฏเนาติป  ปาโ  ตโต  อุตฺตรฏเนาติ  อตฺโถ ฯ  
วิมุตฺติ  สารฏเนาติ  ผลวิมุตฺติ อปริหานิวเสน ถิรตฺตา  สาโร  
ต  อติกฺกมิตฺวา  อ ฺสฺส  ปริเยสิตพฺพสฺส  อภาวโตป  สาโร ฯ 
สา วิมุตฺติ  เตน  สารฏเน  อภิ ฺเยฺยา ฯ  
        อมโตคธ  นิพฺพานนฺติ  นตฺถิ  เอตสฺส  มรณสงฺขาต  มตนฺติ 
อมต กิเลสวิสปฏิปกฺขตฺตา อคทนฺติป อมต สจฺฉิกิริยาย สตฺตาน 
ปติฏา  ภูตนฺติ  โอคธ  สสารทุกฺขสนฺติภูตตฺตา  นิพฺพุตนฺติ   
นิพฺพาน  นตฺเถตฺถ  ตณฺหาสงขาต  วานนฺติป  นิพฺพาน ฯ  
        ต  สาสนสฺส  นฏิาภูตตฺตา ฯ  ปริโยสานฏเน  อภิ ฺเยฺย ฯ  
เอว  อิมสฺมึ  อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส  สตฺตสหสฺสานิ  สตฺตสตานิ   
จตฺตาลีส ฺจ วิสฺสชฺชนานิ โหนฺติ ฯ   
        อิทานิ  เตส  เอว  นิททฺิฏาน  ธมมฺาน  เย  เย  ธมฺมา  
อภิ ฺาตา  เต  เต  ธมฺมา  าตา  โหนฺตีติ  นิคมน  กโรติ  
ตสฺส  อภิมุข  กตฺวา าตา โหนฺตีติ  อธปิฺปาโย ฯ 
        ต  าตฏเน  าณนฺติ  เตส  วุตฺตปฺปการาน  ธมฺมาน  
ชานนฏเน  าณ ฯ  
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        ปชานนฏเน  ป ฺาติ  ปการโต  ชานนฏเน  ป ฺา ฯ  
        เตน  วุจฺจตีติอาทิโต  ปุจฺฉิตปุจฺฉา  นิคเมตฺวา  ทสฺสิตา ฯ 
เตน  การเณน  อิเม  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยาติ  โสตาวธาน  
ต ปชานนา ป ฺา สุตมเย าณนฺติ วุจฺจตีติ อตฺโถติ ฯ   
                อภิ ฺเยฺยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ทติุยภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ปริ ฺเยฺยนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปริ ฺเยฺยนิทฺเทเส  กิ ฺจาป  ปริ ฺาสทฺเทน  าต- 
ปริ ฺา  ตีรณปริ ฺา  ปหานปริ ฺาติ  ติสฺโส  ปริ ฺา   
สงฺคหิตา  เหฏา อภิ ฺเยฺยาติ  าตปริ ฺาย  วุตฺตตฺตา  
อุปริ  ปหาตพฺพาติ  ปหานปริ ฺาย  วุตฺตตฺตา  ตีรณปริ ฺาว  
อิธ  อธิปฺเปตา ฯ  
        ผสฺโส  สาสโว  อุปาทานิโยติ  อาสวาน ฺเจว  อุปาทานาน ฺจ  
ปจฺจยภูโต  เตภูมกผสฺโส ฯ  โสป  ห ิ อตฺตาน  อารมฺมณ   
กตฺวา  ปวตฺตมาเนหิ  สห  อาสเวหีติ  สาสโว  อารมฺมณ- 
ภาว  อุปคนฺตฺวา  อุปาทานสมฺพนฺธเนน  อุปาทานาน  หิโตติ   
อุปาทานิโย ฯ  ยสฺมา  ผสฺเส  ตีรณปริ ฺาย  ปริ ฺาเต 
ผสฺสมุเขน  เสสาป  อรูปธมฺมา  ตทนุสาเรน  จ  รปูธมฺมา  
ปริ ฺายนฺติ  ตสฺมา เอโกว ผสฺโส วุตฺโต ฯ เอว เสเสสุป   
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ยถาโยค โยเชตพพ ฯ 
        นามนฺติ  จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปโน  นิพฺพาน ฺจ ฯ  
        รูปนฺติ  จตฺตาริ  จ  มหาภูตานิ  จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน  
อุปาทาย  รูปานิ  จตุวีสติ ฯ  จตฺตาโร  ขนฺธา  นมนฏเน  นาม ฯ  
เต  หิ  อารมฺมณาภิมุขา  นมนฺติ ฯ  สพฺพมฺป  นามนฏเน  นาม ฯ   
จตฺตาโร  ห ิ ขนฺธา  อารมฺมเณ  อ ฺม ฺ  นาเมนฺติ  นิพฺพาน  
อารมฺมณาธิปติปจฺจยตาย  อตฺตนิ อนวชฺชธมฺเม นาเมติ ฯ  
สนฺตติวเสน สีตาทีหิ รุปฺปนฏเน รูป ฯ   
        รุปฺปนฏเนาติ  กุปฺปนฏเน ฯ  สนฺตติวิปริณามวเสน หิ 
สีตาทีหิ ฆฏฏนีย ธมฺมชาต  รูปนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อิธ  ปน  นามนฺติ  
โลกิกเมว  อธิปฺเปต  รูป  ปน  เอกนฺเตน  โลกิกเมว ฯ   
        ติสฺโส  เวทนาติ  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขม- 
สุขา  เวทนา ฯ  ตา  โลกกิาเอว ฯ   
        อาหาราติ  ปจฺจยา ฯ  ปจฺจยา  หิ  อตฺตโน ผล อาหรนฺตีติ  
อาหารา ฯ  กพฬีกาโร  อาหาโร  ผสฺสาหาโร  มโนส ฺเจตนาหาโร  
วิ ฺาณาหาโรติ  จตฺตาโร ฯ  วตฺถุวเสน  กวฬีกาตพฺพตฺตา  
กพฬีกาโร  อชฺโฌหริตพฺพตฺตา  อาหาโร ฯ  โอทนกมฺุมาสาทิ- 
วตฺถุกาย  โอชาเยต  นาม ฯ สา หิ โอชฏมกรูปานิ อาหรตีติ  
อาหาโร ฯ  จกฺขุสมฺผสฺสาทิโก  ฉพฺพิโธ  ผสฺโส  ติสฺโส  เวทนา   
อาหรตีติ  อาหาโร ฯ  มนโส  ส ฺเจตนา  น  สตฺตสฺสาติ    
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มโนส ฺเจตนา  ยถา จิตฺเตกคฺคตา ฯ มนสา วา สมฺปยุตฺตา   
ส ฺเจตนา  มโนส ฺเจตนา  ยถา  อาช ฺรโถ ฯ  เตภูมกกุสลา- 
กุสลเจตนา ฯ  สา  หิ  ตโย  ภเว  อาหรตีติ  อาหาโร ฯ  
        วิ ฺาณนฺติ  เอกูนวีสติเภท  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ ฯ ต  หิ 
ปฏิสนฺธินามรูป  อาหรตีติ  อาหาโร ฯ   
        อุปาทานกฺขนฺธาติ  อุปาทานโคจรา  ขนฺธา  มชฺฌปท- 
โลโป  ทฏพฺโพ ฯ  อุปาทานสมฺภูตา  วา  ขนฺธา  อุปาทานกฺ- 
ขนฺธา  ยถา  ติณคฺคิ  ถุสคฺคิ ฯ  อุปาทานวิเธยฺยา  วา  ขนฺธา  
อุปาทานกฺขนฺธา  ยถา  ราชปุริโส ฯ  อุปาทานปฺปภวา  วา 
ขนฺธา  อุปาทานกฺขนฺธา  ยถา  ปุปฺผรกฺุโข  ผลรุกฺโข ฯ   
อุปาทานานิ  ปน  กามุปาทาน  ทิฏ ุปาทาน  สีลพฺพตุปาทาน   
อตฺตวาทุปาทานนฺติ  จตฺตาริ ฯ  อตฺถโต  ปน  ภุส  อาทานนฺติ  
อุปาทาน ฯ  รูปุปาทานกฺขนฺโธ  เวทนุปาทานกฺขนฺโธ  ส ฺ ู- 
ปาทานกฺขนฺโธ  สงฺขารุปาทานกฺขนฺโธ  วิ ฺาณุปาทานกฺ- 
 ฺขนฺโธติ ป ฺจ ฯ   
        ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานีติ  จกฺขายตน  โสตายตน 
ฆานายตน  ชิวฺหายตน  กายายตน มนายตน ฯ   
        สตฺต วิ ฺาณฏ ิติโยติ กตมา สตฺต ฯ วุตฺต เหต  
ภควตา   
        สนฺติ ภิกฺขเว (๑) สตฺตา นานตฺตกายา นานตฺตส ฺ ิโน ฯ  
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เสยฺยถาป  มนุสฺสา เอกจฺเจ จ เทวา เอกจฺเจ จ วินิปาติกา ฯ 
อย ปมา  วิ ฺาณฏ ิติ ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา นานตฺตกายา เอกตฺตส ฺ ิโน ฯ 
เสยฺยถาป  เทวา พฺรหฺมกายิกา ปมาภินิพฺพตฺตา ฯ อย ทุติยา 
วิ ฺาณฏ ิติ ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา เอกตฺตกายา นานตฺตส ฺ ิโน ฯ  
เสยฺยถาป  เทวา อาภสฺสรา ฯ อย ตติยา วิ ฺาณฏ ิติ ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา เอกตฺตกายา เอกตฺตส ฺ ิโน ฯ 
เสยฺยถาป  เทวา สุภกิณฺหา ฯ อย จตุตฺถา วิ ฺาณฏ ิติ ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา สพฺพโส รูปส ฺาน สมติกฺกมม   
ปฏิฆส ฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตส ฺาน อมนสิการา  
อนนฺโต  อากาโสติ อากาสาน ฺจายตนูปคา ฯ อย ป ฺจมี  
วิ ฺาณฏ ิติ ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา สพฺพโส อากาสาน ฺจายตน  
สมติกฺกมฺม        อนนฺต วิ ฺาณนฺติ วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา ฯ 
อย ฉฏา  วิ ฺาณฏ ิติ ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา สพฺพโส วิ ฺาณ ฺจายตน  
สมติกฺกมฺม        นตฺถิ กิ ฺจีติ อากิ ฺจ ฺายตนูปคา ฯ อย (๑)สตฺตมี  
วิ ฺาณฏ ิติ ฯ  อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต วิ ฺาณฏ ิติโยติ ฯ  
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๑/๔๒ ฯ  
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        วิ ฺาณฏ ิติโยติ  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส  านานิ   
สวิ ฺาณกา  ขนฺธาเอว ฯ   
        ตตฺถ  เสยฺยถาปติ  นิทสฺสนฏเ  นิปาโต ฯ  
        มนุสฺสาติ  อปริมาเณสุป  จกฺกวาเฬสุ  อปริมาณาน  
มนุสฺสาน  วณฺณสณฺานาทิวเสน  เทฺวป  เอกสทิสา  นตฺถิ ฯ  
เยป  วณฺเณน  วา  สณฺาเนน  วา  สทสิา  โหนฺติ  เตป   
อาโลกิตวิโลกิตาทีหิ  วิสทิสาว  โหนฺติ  ตสฺมา  นานตฺตกายาติ   
วุตฺตา ฯ 
        ปฏิสนธฺิส ฺา  ปน  เนส  ติเหตุกาป  ทุเหตุกาป  
อเหตุกาป  โหติ  ตสฺมา  นานตฺตส ฺ ิโนติ  วุตฺตา ฯ 
        เอกจฺเจ  จ  เทวาติ  ฉ  กามาวจรเทวา ฯ  เตสุ  ห ิ เกส ฺจิ   
กาโย  นโีล  โหติ  เกส ฺจิ  ปตกาทิวณฺโณ  ส ฺา  ปน  เนส   
ติเหตุกาป  ทุเหตุกาป  โหติ  อเหตุกา  น  โหติ ฯ 
        เอกจฺเจ  จ  วินิปาติกาติ  จตุอปายวินิมุตฺตา  ปุนพฺพสุมาตา   
ยกฺขินี  ปยงฺกรมาตา  ผุสฺสมิตฺตา  ธมฺมคุตฺตาติ  เอวมาทโย อ ฺเ 
จ เวมานิกา  เปตา ฯ  เอเตส  หิ  โอทาตกาฬมงฺคุรจฺฉวิสาม- 
วณฺณาทิวเสน  เจว  กิสถลูรสฺสทีฆวเสน  จ  กาโย  นานา  
โหติ  มนุสฺสาน  วิย  ติเหตุกทฺวิเหตุกาเหตุกวเสน  ส ฺาป ฯ   
เต  ปน  เทวา  วิย  น  มเหสกฺขา  กปณมนุสฺสา  วิย  อปฺเปสกฺขา 
ทุลฺลภฆาสจฺฉาทนา  ทุกฺขปฬิตา  วิหรนฺติ ฯ   
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        เอกจฺเจ  กาฬปกฺเข  ทุกฺขิตา  ชุณฺหปกฺเข สุขิตา โหนฺติ   
ตสฺมา  สุขสมุสฺสยโต  วินิปติตตฺตา  วินิปาติกาติ  วุตฺตา ฯ  เย 
ปเนตฺถ ติเหตุกา  เตส ธมฺมาภิสมโยป โหติ ปยงฺกรมาตาทีน 
วิย ฯ  พฺรหฺมกายิกาติ  พฺรหฺมปาริสชฺชพฺรหฺมปุโรหิตมหา- 
พฺรหฺมาโน ฯ 
        ปมาภินิพฺพตฺตาติ  เต  สพฺเพป  ปมชฺฌาเนน  นิพฺพตฺตา ฯ 
พฺรหฺมปาริสชฺชา  ปน  ปริตฺเตน  พฺรหมฺปุโรหิตา  มชฺฌิเมน  กาโย   
จ  เตส  วิปฺผาริกตโร  โหติ ฯ มหาพฺรหฺมาโน ปณีเตน   
กาโย  ปน  เตส  อติวิปฺผาริกตโร  โหติ ฯ อิติ เต กายสฺส  
นานตฺตา ปมชฺฌานวเสน  ส ฺาย  เอกตฺตา  นานตฺตกายา 
เอกตฺตส ฺ ิโนติ  วุตฺตา ฯ   
        ยถา  จ  เต  เอว  จตูสุ  อปาเยสุ  สตฺตา ฯ  นิรเยสุ   
หิ เกส ฺจิ คาวุต เกส ฺจิ อฑฺฒโยชน เกส ฺจิ  ติคาวุต  
อตฺตภาโว  โหติ  เทวทตฺตสฺส  ปน  โยชนสติโก ชาโต ฯ  
ติรจฺฉาเนสุป เกจิ  ขุทฺทกา  โหนฺติ  เกจิ มหนฺตา ฯ 
เปตฺติวิสเยสุป เกจิ สฏ ิหตฺถา เกจิ อสีติหตฺถา  โหนฺติ  เกจิ  
สุวณฺณา  เกจิ  ทุพฺพณฺณา ฯ  ตถา  กาฬก ฺจิกา  อสุรา ฯ   
อปเจตฺถ  ทีฆปฏ ิกา  เปตา  นาม  สฏ ิโยชนิกาป  โหนฺติ  ส ฺา 
ปน  สพฺเพสมฺป  อกุสลวิปากาเหตุกาว  โหติ ฯ  อิติ  อปายิกาป  
นานตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโนติ  สงฺข คจฺฉนฺติ ฯ    
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        อาภสฺสราติ  ทณฺฑอุกฺกาย อจฺจิ วิย เอเตส สรีรโต  
อาภา ฉิชฺชิตฺวา ฉิชฺชิตฺวา  ปตนฺตี  วิย  สรติ วิสรตีติ  
อาภสฺสรา ฯ เตสุ ป ฺจกนเย ทุติยตติยชฺฌานทฺวย ปริตฺต   
ภาเวตฺวา  อุปฺปนฺนา  ปรตฺิตาภา  นาม  โหนฺติ  มชฌฺิม  ภาเวตฺวา  
อุปฺปนฺนา  อปฺปมาณาภา  นาม  โหนฺติ  ปณีต  ภาเวตฺวา   
อุปฺปนฺนา  อาภสฺสรา  นาม  โหนฺติ ฯ  อิธ  ปน  อุกกฺฏ- 
ปริจฺเฉทวเสน  สพฺเพว  เต  คหิตา ฯ  สพฺเพส  หิ  เตส  กาโย 
เอกวิปฺผาโรว  โหติ  ส ฺา  ปน  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  จ 
อวิตกฺกอวิจารา  จาติ นานา ฯ   
        สุภกิณฺหาติ  สุเภน  โวกิณฺณา  วิกิณฺณา  สุเภน  สรรีปฺ- 
ปภาวณฺเณน  เอกคฺฆนาติ  อตฺโถ ฯ  เอเตส  หิ  น  อาภสฺสราน  
วิย  ฉิชชฺิตฺวา  ฉิชชฺิตฺวา ปภา  คจฺฉตีติ ฯ  จตุกฺกนเย  ตติยสฺส   
ป ฺจกนเย  จตุตฺถสฺส ปรตฺิตมชฺฌิมปณีตสฺส ฌานสฺส  วเสน   
ปริตฺตสุภอปฺปมาณสุภสุภกิณฺหา  นาม  หุตฺวา  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  
อิติ  สพฺเพป  เต  เอกตฺตกายา  เจว  จตุตฺถชฺฌานส ฺาย  
เอกตฺตส ฺ ิโน  จาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เวหปฺผลาป  จตุตฺถ- 
วิ ฺาณฏ ิติเมว  ภชนฺติ ฯ  อส ฺสตฺตา  วิ ฺาณาภาโว 
เอตฺถ  สงฺคห น คจฺฉนฺติ สตฺตาวาเสสุ คจฺฉนฺติ ฯ   
        สุทฺธาวาสา  วิวฏฏปกฺเข  ิตา น สพฺพกาลิกา  
กปฺปสตสหสฺสมฺป อสงฺเขฺยยฺยมฺป  พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  น  อุปฺปชฺชนฺติ  
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โสฬสกปฺปสหสฺสพฺภนฺตเร  พุทฺเธสุ  อุปฺปนฺเนสุเยว  อุปฺปชชฺนฺติ  
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตสฺส  ภควโต ขนฺธาวารสทิสา โหนฺติ  ตสฺมา 
เนว  วิ ฺาณฏ ิตึ  น  จ  สตฺตาวาส  ภชนฺติ ฯ  มหาสีวตฺเถโร   
ปน  น  โข  ปน  โส  สาริปุตฺต  สตฺตาวาโส  สุลภรูโป  
โย  มยา  อนาวุตฺถปุพฺโพ  อิมินา  ทีเฆน  อทฺธุนา  อ ฺตฺร 
สุทฺธาวาเสหิ  เทเวหีตี  (๑)  อิมินา  สุตฺเตน  สุทฺธาวาสาป  จตุตฺถ  
วิ ฺาณฏ ิตึ  จตุตฺถ  สตฺตาวาส ฺจ  ภชนฺตีติ  วทติ ต   
อปฺปฏิพาหิตตฺตา สุตฺตสฺส อนุ ฺาต ฯ   
        เนวส ฺานาส ฺายตน  ยเถว  ส ฺาย  เอว  
วิ ฺาณสฺสาป  สุขุมตฺตา  เนววิ ฺาณ นาวิ ฺาณ ตสฺมา 
วิ ฺาณฏ ิตีสุ น วุตฺต ฯ   
        อฏ  โลกธมฺมาติ  ลาโภ  อลาโภ  ยโส  อยโส  นินฺทา  
ปสสา  สุข  ทุกฺขนฺติ  อิเม  อฏ  โลกปฺปวตฺติยา  สติ  อน-ุ 
ปรมธมฺมกตฺตา  โลกสฺส  ธมฺมาติ  โลกธมฺมา ฯ  เอเตหิ มุตฺโต 
สตฺโต นาม นตฺถิ พุทฺธานมฺป โหนฺติเยว ฯ ยถาห  อฏ ิเม  
ภิกฺขเว โลกธมฺมา โลก อนุปริวตฺตนฺติ โลโก จ  อฏ โลกธมฺเม 
อนุปริวตฺตติ ฯ กตเม อฏ ลาโภ จ อลาโภ จ        ยโส  
จ อยโส จ นนิฺทา จ ปสสา จ สุข ฺจ ทุกฺข ฺจ ฯ  
อิเม        โข ภิกฺขเว อฏ โลกธมฺมา โลก อนุปริวตฺตนฺติ โลโก 
# ๑. ม.มู. ๑๒/๑๘๙/๑๖๓ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 195 

        *เลมที่ 40  ปริ ฺเยฺยนิทฺเทสวณฺณนา หนา 195 
 
จ อฏ  โลกธมฺเม  อนุปรวิตฺตตีติ ฯ  (๑)   
        ตตฺถ  อนุปริวตฺตนฺตีติ  อนุพนฺธนฺติ  นปฺปชหนฺติ  โลกโต  
น นิวตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ลาโภติ  ปพฺพชิตสฺส  จีวราทิ  คหฏสฺส  ธนธ ฺาทิ  
ลาโภ ฯ  โสเยว  อลพฺภมาโน  ลาโภ  อลาโภ ฯ  น  ลาโภ   
อลาโภติ  วุจฺจมาเน  อตฺถาภาวาปตฺติโต  ปริ ฺเยฺโย  น  สิยา ฯ  
        ยโสติ  ปริวาโร ฯ  โสเยว  อลพฺภมาโน  ยโส  อยโส ฯ  
        นินฺทาติ  อวณฺณภณน ฯ  ปสสาติ  วณฺณภณน ฯ  
        สุขนฺติ  กามาวจราน  กายิกเจตสิก ฯ  ทุกฺขนฺติ  ปุถุชชฺน- 
โสตาปนฺนสกทาคามีน กายิกเจตสิก อนาคามิอรหนฺตาน  
กายิกเมว ฯ   
        นว  สตฺตาวาสาติ  สตฺตาน  อาวาสา  วสนฏานานีติ  
อตฺโถ ฯ  ตานิ  ปน  ตถาปกาสิตา ขนฺธา เอว ฯ กตเม นว ฯ  
วุตฺต เหต ภควตา        นวยิเม ภิกฺขเว  สตฺตาวาสา ฯ กตเม นว  
สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา  นานตฺตกายา นานตฺตส ฺ ิโน เสยฺยถาป  
มนุสฺสา เอกจฺเจ จ เทวา  เอกจฺเจ จ วินิปาติกา ฯ อย  
ปโม สตฺตาวาโส ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา นานตฺตกายา เอกตฺตส ฺ ิโน 
เสยฺยถาป  เทวา พฺรหฺมกายิกา ปมาภินิพฺพตฺตา ฯ อย ทุติโย 
# ๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๙๕/๑๕๘ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 196 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  196 
 
สตฺตาวาโส ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา เอกตฺตกายา นานตฺตส ฺ ิโน 
เสยฺยถาป  เทวา อาภสฺสรา ฯ อย ตติโย สตฺตาวาโส ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา เอกตฺตกายา เอกตฺตส ฺ ิโน  
เสยฺยถาป  เทวา สุภกิณฺหา ฯ อย จตุตฺโถ สตฺตาวาโส ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา อส ฺ ิโน อปฺปฏิสเวทิโน เสยฺยถาป  
เทวา  อส ฺสตฺตา ฯ อย ป ฺจโม สตฺตาวาโส ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา สพฺพโส รูปส ฺาน สมติกฺกมม   
ปฏิฆส ฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตส ฺาน อมนสิการา 
อนนฺโต  อากาโสติ อากาสาน ฺจายตนูปคา ฯ อย ฉฏโ  
สตฺตาวาโส ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา สพฺพโส อากาสาน ฺจายตน  
สมติกฺกมฺม        อนนฺต วิ ฺาณนฺติ วิ ฺาณ ฺจายตนูปคา ฯ 
อย สตฺตโม สตฺตาวาโส ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา สพฺพโส วิ ฺาณ ฺจายตน  
สมติกฺกมฺม        นตฺถิ กิ ฺจีติ อากิ ฺจ ฺายตนูปคา ฯ อย อฏโม 
สตฺตาวาโส ฯ   
        สนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา สพฺพโส อากิ ฺจ ฺายตน 
สมติกฺกมฺม        เนวส ฺานาส ฺายตนูปคา ฯ อย นวโม  
สตฺตาวาโส ฯ   
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อิเม โข ภิกฺขเว  นว สตฺตาวาสาติ ฯ (๑)   
        ทสายตนานีติ  จกฺขายตน  รูปายตน  โสตายตน  
สทฺทายตน  ฆานายตน  คนฺธายตน  ชิวฺหายตน  รสายตน  
กายายตน  โผฏพฺพายตนนฺติ  เอว  ทส ฯ  มนายตนธมฺมาย- 
ตนานิ  ปน  โลกุตฺตรมิสสฺกตฺตา  น  คหิตานิ ฯ 
        อิเมสุ  ทสสุ  วิสฺสชชฺเนสุ  วิปสสฺนาวเสน ตีรณปริ ฺา 
วุตฺตา สพฺพ ภิกฺขเว ปริ ฺเยฺยนฺติอาทีสุ  ปน  อน ฺาต ฺา- 
สฺสามีตินฺทฺริยาทีน  ติณฺณ นิโรธปฏิปทาน สจฺฉิกิริยา- 
ภาวนฏาน  เตสเยว  ปฏิเวธฏาน  ทุกฺขาทีน  นิสฺสรณสฺส 
อนุปฺปาทาทีน ป ฺจ-  ทสนฺน  ปริคฺคหฏาทีน  เอกตฺตึสาย  
อุตฺตริปฏิเวธฏาทีน ติณฺณ มคฺคงฺคาน  อฏนฺน  ปโยคาน   
ปฏิปฺปสฺสทธฺฏโติอาทีน  ทฺวินฺน อสงฺขตฏสฺส วุฏานฏาทีน   
ทฺวินฺน  นิยฺยานฏสฺส  อนุพุชฺฌนฏาทีน ติณฺณ อนุ- 
โพธนฏาทีน  ติณฺณ  อนุโพธปกฺขิยาทีน  ติณฺณ อุชฺโชต- 
นฏาทีน จตุนฺน ปตาปนฏาทีน  อฏารสนฺน  วิวฏฏนาน-ุ 
ปสฺสนาทีน  นวนฺน  ขเยาณอนุปฺปาเทาณาน  ป ฺาวิมุตฺติ- 
นิพฺพานานนฺติ  อิเมส  ธมมฺาน  ปฏลิาภวเสน  ตีรณปริ ฺา 
วุตฺตา เสสาน  ยถาโยค วิปสฺสนาวเสน จ ปฏิลาภวเสน  
จ ตีรณปริ ฺา วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๒๘/๔๑๔ ฯ  
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        เยส  เยส  ธมฺมาน  ปฏิลาภตฺถาย  วายมนฺตสฺส  เต  เต 
ธมฺมา  ปฏลิทฺธา  โหนฺติ ฯ  เอวนฺเต  ธมฺมา  ปริ ฺาตา  เจว  
โหนฺติ  ตีริตา  จาติ  หิ  กจฺิจสมาปนฏเน  ตีรณา  (๑)  วุตฺตา ฯ  
กิจฺเจ หิ สมาปเต เต ธมฺมา ปฏิลทฺธา  โหนฺตีติ ฯ  เกจิ   
ปน  อวิปสฺสนูปคาน  (๒)  าตปริ ฺาติ  วทนฺติ ฯ  อภิ ฺเยฺเยน   
าตปริ ฺาย  วุตฺตตฺตา  ต  น  สุนฺทร ฯ   
        ปริ ฺาตา  เจว  โหนฺติ  ตีริตา  จาติ  เต  ปฏลิทฺธาเอว 
ธมฺมา  ปริ ฺาตา  จ  นาม  โหนฺติ  ตีริตา จ นามาติ   
อตฺโถ ฯ เอว กิจฺจสมาปนตฺถวเสน ปริ ฺาตตฺโถ วุตฺโต 
โหติ ฯ   
        อิทานิ  ตเมวตฺถ  เอเกกธมฺเม  ปฏลิาภวเสน  โยเชตฺวา  
อนฺเต  จ  นิคเมตฺวา  ทสฺเสตุ  เนกฺขมฺมนฺติอาทิมาห ฯ  ต   
สพฺพ  ปุพฺเพ  วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                ปริ ฺเยฺยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม.ตรีณปริ ฺา ฯ  ๒. สี. ทนฺธวิปสฺสนูปคาน ฯ  
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                        ปหาตพฺพนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปหาตพฺพนิทฺเทเส  อสฺมิมาโนติ  รูปาทีสุ  ป ฺจสุ   
อุปาทานกฺขนฺเธสุ  อสฺมีติ  มาโน ฯ  ตสฺมึ  หิ  ปหเีน อรหตฺต  
ปตฺต โหติ ฯ รูปราคาทีสุ วิชฺชมาเนสุป  เสสานิ  อวตฺวา   
อสฺมิมานสฺเสว  วจน  ทฏิ ิปติรูปกตฺเตน  ตสฺส  โอฬาริกตฺตาติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        อวิชชฺาติ  สุตฺตนฺตปริยาเยน  ทุกขฺาทีสุ  จตูสุ  าเนสุ  
อ ฺาณ ฯ  อภิธมฺมปริยาเยน ปุพฺพนฺตาทีหิ สทฺธึ อฏสุ ฯ 
วุตฺต เหต ตตฺถ กตมา อวิชชฺา ทุกฺเข อ ฺาณ ทุกฺขสมุทเย 
อ ฺาณ  ทุกฺขนิโรเธ อ ฺาณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย  
อ ฺาณ  ปุพฺพนฺเต อ ฺาณ อปรนฺเต อ ฺาณ ปุพฺพนฺตา- 
ปรนฺเต อ ฺาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ  
อ ฺาณนฺติ ฯ (๑)   
        ภวตณฺหาติ กามภวาทีสุ ภเวสุ ปตฺถนา ฯ ยถาห   
ตตฺถ กตมา ภวตณฺหา โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท ภวราโค   
ภวนนฺที ภวตณฺหา ภวสิเนโห ภวปรฬิาโห ภวมุจฺฉา   
ภวชฺโฌสานนฺติ ฯ (๒)   
        ติสฺโส  ตณฺหาติ  กามตณฺหา  ภวตณฺหา  วิภวตณฺหา ฯ  
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๖๙๑/๒๗๓ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๙๑๒/๔๘๕ ฯ 
# ๓. โปราณ. ภวทิฏ ิสหคโต ราโค สาราโค ฯ   
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ตาส  อภิธมฺเม  เอว  นิทฺเทโส  กโต  ตตฺถ  กตมา  ภวตณฺหา 
ภวทิฏ ิสหคโต  ราโค  ฯเปฯ  จิตฺตสฺส  สาราโค  อย  วุจฺจติ  
ภวตณฺหา ฯ 
        ตตฺถ  กตมา  วิภวตณฺหา  อุจฺเฉททิฏ ิสหคโต  ราโค  ฯเปฯ   
จิตฺตสฺส  สาราโค  อย  วุจฺจติ  วิภวตณฺหา ฯ  อวเสสา  ตณฺหา   
กามตณฺหา ฯ   
        ตตฺถ  กตมา  กามตณฺหา  กามธาตุปฏิสยุตฺโต  ราโค  ฯเปฯ  
จิตฺตสฺส  สาราโค ฯ  อย  วุจฺจติ  กามตณฺหา ฯ   
        ตตฺถ  กตมา  ภวตณฺหา  รูปธาตุอรูปธาตุปฏิสยุตฺโต 
ราโค ฯเปฯ  
        ตตฺถ กตมา วิภวตณฺหา อุจฺเฉททิฏ ิสหคโต ราโค ฯเปฯ (๑)   
อฏกถาย  ปน  ป ฺจกามคุณิโก  ราโค  กามตณฺหา  รูปารูป- 
ภเวสุ  ราโค  ฌานนิกนฺติสสฺสตทิฏ ิสหคโต  ราโค  ภววเสน   
ปตฺถนา  ภวตณฺหา  อุจฺเฉททิฏ ิสหคโต  ราโค  วิภวตณฺหาติ  
วุตฺต ฯ  อย  ทสุตฺตรสุตฺตปริยาเยน  โยชนา ฯ สงฺคีติปริยาเยน  
ปน  อภิธมฺมปริยาเยน  จ  อปราป  ติสฺโส  ตณฺหา  กาม- 
ตณฺหา รูปตณฺหา  อรูปตณฺหา ฯ  อปราป  ติสฺโส  ตณฺหา  
รูปตณฺหา  อรูปตณฺหา นิโรธตณฺหาติ (๒) วุตฺตา  ตณฺหาป  เอตฺถ 
ยุชฺชนฺติ ฯ ตาสุ ป ฺจ กามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุปฏิสยุตฺตา  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๓/๔๙๔ ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๘ ฯ  
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อนฺติมา  อุจฺเฉททิฏ ิสหคตา ฯ   
        จตฺตาโร  โอฆาติ  กาโมโฆ  ภโวโฆ  ทฏิโโฆ  อวิชฺโชโฆ ฯ 
ยสฺส  สวิชฺชนฺติ  ต  วฏฏสฺมึ  โอหนนติฺ  โอสีทาเปนฺตีติ  โอฆา ฯ  
พลวกิเลสา  เอเต ฯ กามคุณสงฺขาเต  กาเม  โอโฆ  กาโมโฆ ฯ  
กามตณฺหาเยต นาม ฯ รูปารูปสงฺขาเต กมฺมโต จ อุปปตฺติโต   
จ  ทุวิเธป  ภเว  โอโฆ  ภโวโฆ ฯ  ภวตณฺหาเยต นาม ฯ 
ทิฏ ิ เอว โอโฆ ทิฏโโฆ ฯ  สสฺสโต  โลโกติอาทิกาย  ทิฏ ิยา 
เอต  นาม ฯ  อวิชฺชา  เอว โอโฆ อวิชฺโชโฆ ฯ  ทุกฺขาทีสุ  
อ ฺาณสฺเสต นาม ฯ   
        ป ฺจ  นีวรณานีติ  กามจฺฉนฺทนีวรณ  พฺยาปาทนีวรณ  
ถินมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ  วิจิกิจฺฉานีวรณ ฯ  จิตฺต   
นีวรนฺติ ปริโยนทฺธนฺตีติ(๑) นีวรณานิ ฯ  กามียนฺตีติ  กามา ฯ   
ป ฺจ  กามคุณา ฯ  กาเมสุ  ฉนฺโท  กามจฺฉนฺโท ฯ  กามยตีติ   
วา  กาโม  กาโม  เอว  ฉนฺโท น กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท น 
ธมฺมจฺฉนฺโทติ กามจฺฉนฺโท ฯ  กามตณฺหาเยต  พฺยาปชฺชติ   
เตน  จิตฺต ปูติภาว คจฺฉติ พฺยาปาทยติ วา วินยาจารรูป- 
สมฺปตฺติหิตสุขานีติ  พฺยาปาโท ฯ  โทสสฺเสต  นาม ฯ  ถีนตา(๒) 
ถิน  มิทฺธนตา  มิทฺธ  อนุสฺสาหสหนนตา  อสตฺติวิฆาโต  จาติ   
อตฺโถ ฯ  จิตฺตสฺส อนุสฺสาโห(๓) ถิน  เจตสิกาน  อกมฺม ฺตา   
# ๑. ม. ปริโยนนฺธนฺตีติ ฯ  ๒. ม. ถีนนตา ฯ  
# ๓. โปราณ. จิตฺตุสฺสาเท อนุสฺสาโห ฯ   
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มิทฺธ  ถิน ฺจ  มิทฺธ ฺจ  ถนิมิทฺธ ฯ  อุทฺธตสฺส  ภาโว  อุทฺธจฺจ 
อวูปสโมติ  อตฺโถ ฯ  วิกฺเขปสฺเสต นาม ฯ กุจฺฉิต กต กุกฺกต(๑) 
กุกตสฺส  ภาโว  กกฺุกุจฺจ  ครหิตกิริยภาโวติ  อตฺโถ ฯ  
ปจฺฉานุตาปสฺเสต  นาม ฯ  วิคตา  จิกิจฺฉาติ  วิจิกิจฺฉา  วิคต- 
ป ฺาติ  อตฺโถ ฯ  สภาว วา วิจินนฺโต เอตาย กิจฺฉติ  กลิมตีติ  
วิจิกิจฺฉา ฯ  พุทฺธาทีสุ  สสยสฺเสต  นาม ฯ  กามจฺฉนฺโทเอว 
นีวรณ  กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ เอว เสเสสุป ฯ   
        ฉ  ธมฺมา  ฉทฺธมฺมาติ  วา  ปาโ ฯ  ฉ  ตณฺหากายาติ 
รูปตณฺหา  สทฺทตณฺหา  คนฺธตณฺหา  รสตณฺหา  โผฏพฺพตณฺหา 
ธมฺมตณฺหา ฯ  รูเป  ตณฺหา  รูปตณฺหา ฯ  สา เอว กาม- 
ตณฺหาทิเภเทน อเนกเภทตฺตา ราสฏเน กาโยติ วุตฺตา ฯ  
เอว เสเสสุป ฯ   
        สตฺต  อนุสยาติ  กามราคานุสโย  ปฏิฆานุสโย  มานานุสโย 
ทิฏานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย  ภวราคานุสโย  อวิชชฺานุสโย ฯ  
อปฺปหีนฏเน  อนุเสนฺตีติ อนุสยา ฯ  กาเมสุ  ราโค  กามราโค  
กาโม  เอว  วา  ราโคติ  กามราโค ฯ  อารมฺมณสฺมึ  ปฏิห ฺตีติ  
ปฏิฆ ฯ  อยาถาวทสฺสนฏเน  ทิฏ ิ ฯ  เสยฺยาทิวเสน  ม ฺตีติ  
มาโน ฯ  ภเวสุ ราโค ภวราโค ฯ ถามคโต กามราโค กาม- 
ราคานุสโย ฯ เอว เสเสสุป ฯ   
# ๑. ม. กกุุต กุกุตสฺส ฯ  
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        อฏ  มจฺิฉตฺตาติ  มิจฺฉาทิฏ ิ  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  มิจฺฉา- 
วาจา มิจฺฉากมฺมนฺโต  มิจฺฉาอาชีโว  มจฺิฉาวายาโม มิจฺฉาสติ  
มิจฺฉาสมาธิ ฯ หิตสุขาวหา เม ภวิสฺสนฺตีติ  เอว  อาสีสิตาป  (๑) 
ตถาอภาวโต  อสุภาทีสุเยว  สุภนฺติอาทิวิปรีตปฺปวตฺติโต  จ   
มิจฺฉาสภาวาติ  มิจฺฉตฺตา ฯ  มิจฺฉา  ปสฺสติ  มิจฺฉา วา เอตาย  
ปสฺสนฺตีติ มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ  อถ  วา วิปรตีา ทิฏ ีติ มิจฺฉาทิฏ ิ  
อยาถาวทิฏ ีติ วา มิจฺฉาทิฏ ิ  วิรชฺฌิตฺวา  คหณโต  วา  วิตถา 
ทิฏาทิฏ ิ  อนตฺถาวหตฺตา  ปณฺฑิเตหิ กุจฺฉิตา  ทิฏ ีติ  
วา มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
        มิจฺฉาทิฏ ีติ สสฺสตุจฺเฉทาภินิเวโส ฯ   
        มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ  กามวิตกฺกาทิติวิโธ  วิตกฺโก ฯ 
        มิจฺฉาวาจาติ  มุสาวาทาทิจตุพฺพิธา  เจตนา ฯ  
        มิจฺฉากมฺมนฺโตติ ปาณาติปาตาทิติวิธา เจตนา ฯ  
        มิจฺฉาอาชีโวติ  มิจฺฉาชีวปโยคสมุฏาปกา  เจตนา ฯ 
        มิจฺฉาวายาโมติ อกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺต  วีริย ฯ 
        มิจฺฉาสตีติ  สติปฏิปกฺขภูโต  อกสุลจิตฺตุปฺปาโท ฯ  
        มิจฺฉาสมาธีติ  อกุสลสมาธิ ฯ   
        นว  ตณฺหามูลกาติ  (๒)  ตณฺห  ปฏิจฺจ  ปริเยสนา  ปริเยสน   
ปฏิจฺจ  ลาโภ  ลาภ  ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโย วินิจฺฉย ปฏิจฺจ  
# ๑. ส.ี อาสสีโตป ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๕๙/๖๙ ฯ  
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ฉนฺทราโค ฉนฺทราค ปฏิจฺจ อชฺโฌสาน  อชโฺฌสาน  ปฏิจฺจ 
ปริคฺคโห ปรคฺิคห ปฏิจฺจ มจฺฉริย มจฺฉริย ปฏิจฺจ อารกฺโข   
อารกฺขาธิกรณ  ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุว- 
เปสุ ฺมุสาวาทา  อเนเก  ปาปกา  อกสุลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ ฯ  (๑)  
อิเม  นว  ตณฺหามูลกา  ธมมฺา ฯ  ตณฺหา  มลู  เอเตสนฺติ   
ตณฺหามูลกา ฯ  ปริเยสนาทโย  อกุสลาเอว ฯ  
        ตณฺห ปฏิจฺจาติ ตณฺห  นิสฺสาย ฯ   
        ปริเยสนาติ  รูปาทิอารมฺมณปริเยสนา ฯ  สา  หิ  ตณฺหาย 
สติ โหติ ฯ  
        ลาโภติ  รูปาทิอารมฺมณปฏิลาโภ  โส  ห ิ ปริเยสนาย  สติ 
โหติ ฯ  วินิจฺฉโย  ปน  าณตณฺหาทิฏ ิวิตกฺกวเสน  จตุพฺพิโธ ฯ 
        ตตฺถ สขุวินิจฺฉย ช ฺา สุขวินิจฺฉย ตฺวา  อชฺฌตฺต   
สุขมนุยุ ฺเชยฺยาติ (๒) อย าณวินิจฺฉโย ฯ 
        วินิจฺฉโยติ เทฺว วินิจฺฉยา  ตณฺหาวินิจฺฉโย  ทิฏ ิวินิจฺฉโย   
จาติ  (๓)  เอว  อาคตานิ อฏสตตณฺหาวิจริตานิ  ตณฺหาวินิจฺฉโย ฯ   
        ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิโย  ทิฏ ิวินิจฺฉโย ฯ  ฉนฺโท  โข  เทวานมินฺท   
วิตกฺกนิทาโนติ  (๔) อิมสฺมึ ปน สุตฺเต อิธ วินิจฺฉโยติ วุตฺโต 
วิตกฺโกเยว อาคโต ฯ  ลาภ ลภิตฺวา หิ อิฏานิฏ สุนฺทรา- 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๕๙/๖๙ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๕๔/๔๒๓ ฯ 
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๔๗๐/๓๑๙ ฯ  ๔. ที. มหา. ๑๐/๒๕๖/๓๑๒ ฯ  
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สุนฺทร ฺจ วิตกฺเกเนว วินิจฺฉินาติ เอตฺตก  เม  รูปารมฺมณตฺถาย 
ภวิสฺสติ  เอตฺตก  สทฺทาทิอารมฺมณตฺถาย  เอตฺตก  มยฺห  ภวิสฺสติ 
เอตฺตก ปรสฺส เอตฺตก ปริภุ ฺชิสฺสามิ เอตฺตก นิทหิสฺสามีติ ฯ 
เตน  วุตฺต  ลาภ  ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโยติ ฯ   
        ฉนฺทราโคติ  เอว อกุสลวิตกฺเกน วิตกฺกิเต  วตฺถุสฺมึ  
ทุพฺพลราโค  จ  พลวราโค  จ  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        ฉนฺโทติ  เอตฺถ  ทุพฺพลราคสฺสาธิวจน  ราโคติ  พลวราคสฺส ฯ 
        อชโฺฌสานนฺติ  อห  มมาติ  พลวสนฺนิฏาน ฯ   
        ปริคฺคโหติ  ตณฺหาทิฏ ิวเสน  ปรคฺิคหกรณ ฯ 
        มจฺฉริยนฺติ  ปเรหิ  สาธารณภาวสฺส  อสหนตา ฯ  เตเนวสฺส  
โปราณา  เอว  วจนตฺถ  วทนฺติ  อิท  อจฺฉริย  มยฺหเมว   
โหตุ  มา  อ ฺสฺส อจฺฉริย โหตูติ ปวตฺตตฺตา มจฺฉริยนฺติ  
วุจฺจตีติ ฯ 
        อารกฺโขติ  ทฺวารปทหนม ฺชูสโคปนาทิวเสน  สฏุ ุ  รกขฺณ ฯ  
อธิกโรตีติ  อธิกรณ ฯ  การณสฺเสต  นาม ฯ 
        อารกฺขาธิกรณนฺติ  ภาวนปปสก  อารกฺขเหตูติ  อตฺโถ ฯ   
        ทณฺฑาทานาทีสุ  ปรนิเสธนตฺถ  ทณฺฑสฺส  อาทาน   
ทณฺฑาทาน ฯ 
        เอกโตธาราทิโน  สตฺถสฺส  อาทาน  สตฺถาทาน ฯ  
        กายกลโหป  วาจากลโหป  กลโห ฯ    
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        ปุรโิม  ปุริโม  วิโรโธ  วิคฺคโห ฯ  ปจฺฉิโม ปจฺฉิโม 
วิวาโท ฯ 
        ตุวตุวนฺติ อคารววเสน ตุวตุววจน ฯ   
        ทส  มิจฺฉตฺตาติ  มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯเปฯ มิจฺฉาสมาธิ มิจฺฉา- 
าณ มิจฺฉาวิมุตฺติ ฯ  ตตฺถ  มิจฺฉาาณนฺติ  ปาปกิรยิาสุ   
อุปายจินฺตาวเสน  ปาป  กตฺวา  กต  (๑)  มยาติ  ปจฺจเวกฺขณา- 
กาเรน  จ  อุปฺปนฺโน  โมโห ฯ  มิจฺฉาวิมุตฺตีติ  อวิมุตฺตสฺเสว   
สโต  วิมุตฺติส ฺ ิตา ฯ   
        อิทานิ  อเนกเภเทน  ปหาเนน  ปหาตพฺเพ  ทสฺเสตุ  เทฺว   
ปหานานีติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ปหาเนสุ  หิ  วิ ฺาเตสุ  เตน  เตน 
ปหาตพฺพา  ธมฺมา  สุวิ ฺเยฺยา  โหนฺติ ฯ  ป ฺจสุ  ปหาเนสุ  
โลกิกานิ  จ  เทฺว  ปหานานิ  อปโยค(๒)  นิสฺสรณปฺปหาน ฺจ   
เปตฺวา  อปฺปโยคาเนว(๓)  เทฺว  โลกุตฺตรปหานานิ  ปม  วุตฺตานิ ฯ 
สมฺมา  อุจฺฉิชฺชนฺติ  เอเตน  กิเลสาติ  สมุจฺเฉโท  ปหียนฺติ  เอเตน   
กิเลสาติ  ปหาน  สมุจฺเฉทสงฺขาต  ปหาน  น  เสสปฺปหานนฺติ  
สมุจฺเฉทปฺปหาน ฯ   
        กิเลสาน  ปฏิปฺปสสฺทฺธตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธิ ปหีนตฺตา  
ปหาน ปฏิปฺปสฺสทฺธิสงฺขาต  ปหาน  ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาน ฯ 
โลก  อุตฺตรตีติ  โลกุตฺตโร ฯ  นิพฺพานสงฺขาต ขย  คจฺฉตีติ  
# ๑. ม. สกต ฯ  ๒. ม. อปฺปโยค ฯ  ๓. โปราณ. สปปฺโยคาเนว ฯ   
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ขยคามี  ขยคามี  จ  โส มคฺโค จาติ ขยคามิมคฺโค ต ภาวยโต  
โส มคฺโค  สมุจฺเฉทปฺปหานนฺติ อตฺโถ ฯ ตถา ผลกขฺเณ  
โลกุตฺตรผลเมว ปฏิปฺปสสฺทฺธิปฺปหาน ฯ   
        กามานเมต  นิสฺสรณนฺติอาทีสุ  กามโต  รูปโต  สงฺขตโต 
นิสฺสรนฺติ  เอเตนาติ  นิสฺสรณ  เตหิ  วา  นิสฺสฏตฺตา  (๑)  นิสฺสรณ ฯ 
อสุภชฺฌาน ฯ กาเมหิ นิกฺขนฺตตฺตา  เนกฺขมฺม ฯ  อนาคามิมคฺโค  
วา ฯ  อสุภชฌฺาน  หิ  วิกขฺมฺภนโต  กามาน  นิสฺสรณ  ต  
ฌาน  ปาทก  กตฺวา  อุปฺปาทิตอนาคามิมคฺโค  ปน  สมุจฺเฉทโต  
สพฺพโส  กามาน  อจฺจนฺตนิสฺสรณ ฯ  รุปฺปตีติ  รูป  น  รูป  อรปู  
มิตฺตปฏิปกฺขา อมิตฺตา วิย  โลภาทิปฏิปกฺขา  อโลภาทโย   
วิย  จ  รูปปฏปิกฺโขติ  อตฺโถ ฯ  ผลวเสน  วา  นตฺเถตฺถ  
รูปนฺติ  อรูป  อรูปเมว  อารุปฺป ฯ  อรูปชฺฌานานิ ฯ  ตานิ  
รูปาน  นิสฺสรณ  นาม ฯ  อรูเปหิป  อรหตฺตมคฺโค  ปุน  
อุปฺปตฺตินิวารณโต  สพฺพโส  รูปาน  นิสฺสรณ  นาม ฯ  ภูตนฺติ   
ชาต ฯ  สงฺขตนฺติ  ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม  กต ฯ   
        ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ  เต  เต  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  สมฺมา  สห  
จ  อุปฺปนฺน ฯ  ปเมน  ส ฺชาตตฺตทีปเนน  อนิจฺจตา  ทุติเยน 
อนิจฺจสฺสาป  สโต  ปจฺจยานุภาวทีปเนน  ปรายตฺตตา  ตติเยน 
ปรายตฺตสฺสาป  สโต  ปจฺจยาน  อพฺยาปารตฺตทีปเนน  เอว   
# ๑. ส.ี นิสฺสรณตฺตา ฯ   
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ธมฺมตา  ทีปตา  โหติ ฯ นิโรโธติ นิพฺพาน ฯ นิพฺพาน ฺหิ  
อาคมฺม ทุกฺข นิรุชฌฺตีติ  นิโรโธติ  วุจฺจติ ฯ  โส  เอว  จ  
สพฺพสงฺขตโต  นิสฺสฏตฺตา ตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณ  นาม ฯ  
อฏกถาย ปน  นิโรโธ ตสฺส นิสฺสรณนฺติ อิธ อรหตฺตผล  
นิโรโธติ อธิปฺเปต ฯ  อรหตฺตผเลน หิ นิพฺพาเน ทิฏเ ปุน  
อายตึ สพฺพสงฺขารา น  โหนฺตีติ อรหตฺตสงฺขาตสฺส นิโรธสฺส 
ปจฺจยตฺตา นิโรโธติ วุตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ 
        เนกฺขมฺม  ปฏิลทฺธสสฺาติอาทีสุ  อสุภชฺฌานสฺส  นิสฺสรณตฺเต 
วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  อนาคามิมคฺคสฺส  นิสฺสรณตฺเต  สมุจฺเฉทปฺ- 
ปหาเนน  กามา  ปหีนา  เจว  โหนฺติ  ปริจฺจตฺตา  จ ฯ  
อรูปชฺฌานาน  นิสฺสรณตฺเต  จ อรหตฺตมคฺคสฺส นิสฺสรณตฺเต   
จ  เอวเมว  รปูา  โยเชตพพฺา ฯ  รูเปสุ  หิ  ฉนฺทราคปฺปหาเนน 
รูปาน  สมุจฺเฉโท  โหต ิฯ  รูปาติ  เจตฺถ  ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต ฯ  
นิพฺพานสฺส  นิสฺสรณตฺเต นิสฺสรณปฺปหาเนน  อรหตฺตผลสฺส   
นิสฺสรณตฺเต  ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาเนน  สงฺขารา  ปหีนา  เจว  
โหนฺติ  ปริจฺจตฺตา  จ ฯ  นิพฺพานสฺส  จ  นิสฺสรณตฺเต  อารมฺมณ- 
กรณวเสน  ปฏิลาโภ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทุกฺขสจฺจนฺติอาทีสุ  ปริ ฺาปฏิเวธนฺติอาทิ  ภาวนปุสก- 
วจน ฯ  ปริ ฺาย  ปฏิเวโธ  ปริ ฺาปฏิเวโธ ฯ  ต  ปริ ฺา- 
ปฏิเวธ ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป ฯ   
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        ปชหาตีติ  ตถา  ตถา  ปฏิวิชฌฺนฺโต  ปหาตพฺเพ  กิเลเส 
ปชหตีติ  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  โลกยิโลกุตฺตเรสุป  ฉนฺท- 
ราคปฺปหาเนน  วา  ตานิ  ปชหตีติ  อตฺโถ ฯ  ปชหตีติป  ปาโ ฯ   
ยถา  นาวา  อปุพฺพ  อจริม  เอกกฺขเณ  จตฺตาริ  กิจฺจานิ  
กโรติ  โอริม  ตีร  ปชหติ  โสต  ฉินฺทติ  ภณฺฑ  วหติ  ปาริม  
ตีร  อปฺเปติ  เอวเมว มคฺคาณ  อปุพฺพ  อจริม  เอกกฺขเณ  
จตฺตาริ  สจฺจานิ  อภิสเมติ  ทุกฺข  ปริ ฺาภิสมเยน  อภิสเมติ  
สมุทย  ปหานาภิสมเยน  อภิสเมติ  มคฺค  ภาวนาภิสมเยน   
อภิสเมติ  นิโรธ  สจฺฉิกิริยาภิสมเยน  อภิสเมติ ฯ  กึ  วุตฺต โหติ  
นิโรธ อารมฺมณ กตฺวา  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ปาปุณาติ  ปสฺสติ   
ปฏิวิชฺฌตีติ วุตฺตตฺตา เอกกฺขเณป วิสุ  วิสุ วิย ปหานานิ  
วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ป ฺจสุ  ปหาเนสุ  ย  สเสวาเล  อุทเก  ปกฺขิตฺเตน  ฆเฏน 
เสวาลสฺส  วิย  เตน  เตน  โลกิยสมาธินา  นีวรณาทีน  ปจฺจนีก- 
ธมฺมาน  วิกขฺมฺภน  ทูรีกรณ อิท  วิกฺขมฺภนปฺปหาน  นาม ฯ  
วิกฺขมฺภนปฺปหาน ฺจ  นีวรณาน  ปม  ฌาน  ภาวยโตติ   
นีวรณานเยว  ปหาน   ปากฏตฺตา  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
นีวรณานิ  หิ  ฌานสฺส  ปพฺุพภาเคป  ปจฺฉาภาเคป  น  
สหสา  จิตฺต  อชฺโฌตฺถรนติฺ  อชฺโฌตฺถเฏสุ จ เตสุ  ฌาน  
ปริหายติ  วิตกฺกาทโย  ปน  ทุติยชฌฺานาทิโต  ปุพฺเพ  ปจฺฉา   
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จ อปฺปฏิปกขฺา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ ฯ  ตสฺมา  นีวรณาน 
วิกฺขมฺภน  สากฏ ฯ  ย  ปน  รตฺติภาเค  สมุชชฺลิเตน  ปทีเปน 
อนฺธการสฺส  วิย  เตน  เตน  วิปสฺสนาย  อวยวภูเตน  ฌานงฺเคน  
ปฏิปกฺขวเสเนว  ตสฺส  ตสฺส  จ  ปหาตพฺพธมฺมสฺส  ปหาน  อิท   
ตทงฺคปฺปหาน  นาม ฯ 
        ตทงฺคปฺปหาน ฺจ  ทิฏ ิคตาน  นิพฺเพธภาคิย  สมาธึ   
ภาวยโตติ  ทิฏ ิคตานเยว  ปหาน  โอฬาริกวเสน  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  ทิฏ ิคต  หิ  โอฬาริก ฯ  นิจฺจส ฺาทโย  สุขุมา ฯ 
        ตตฺถ ทฏิ ิคตานนฺติ ทิฏ ิเยว ทิฏ ิคต  คูถคต  มุตฺต- 
คตนฺติอาทีนิ  (๑)  วิย ฯ  คนฺตพฺพภาวโต(๒)  จ  ทฏิ ิยา  คตมตฺตเมเว- 
ตนฺติป  ทิฏ ิคต  ทฺวาสฏ ิทิฏ ีสุ  อนโฺตคธตฺตา  ทิฏ ีสุ  คตนฺติป   
ทิฏ ิคต ฯ  พหุวจเนน  เตส  ทฏิ ิคตาน ฯ  
        นิพฺเพธภาคิย  สมาธินฺติ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺต  สมาธึ ฯ 
ย ปน อสนิวิจกฺกาภิหตสฺส รุกฺขสฺส วิย อริยมคฺคาเณน   
สโยชนาน  ธมฺมาน  ยถา  น  ปุน ปวตฺตติ เอว ปหาน  
อิท สมุจฺเฉทปฺปหาน นาม ฯ   
        นิโรโธ นิพฺพานนฺติ นิโรธสงฺขาต นิพฺพาน ฯ   
        เอว  ปหานวเสน  ปหาตพฺเพ  ธมฺเม  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
สรูเปเนว  ปุน  ปหาตพฺเพ  ธมฺเม  ทสเฺสตุ  สพฺพ  ภิกฺขเว   
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๕/๓๘๘ ฯ  ๒. ม. คนฺตพฺพาภาวโต ฯ  
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ปหาตพฺพนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ จกฺขาทีนิ  ฉนฺทราคปฺปหาเนน  ปหาตพฺพานิ ฯ 
รูป  ปสฺสนโฺต  ปชหาตีติอาทีสุ  รูป  อนิจฺจาทิโต  ปสฺสนฺโต  
ปหาตพฺเพ  กิเลเส  ปชหาติ ฯ 
        จกฺขุ  ฯเปฯ  ชรามณ  ฯเปฯ  อมโตคธ  นิพฺพานนฺติ  
เปยฺยาลทฺวเย  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ปสฺสนฺโต  ปชหาตีติ- 
อาทีสุ  เตสุ  โลกุตฺตเรสุ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ปสฺสนโฺต   
อุทิกฺขนฺโต  อเปกฺขมาโน  อิจฺฉมาโน  วิปสฺสนากฺขเณสุ  ปหาตพฺเพ  
กิเลเส ปชหาตีติ  ตตธมฺมานุรูเปน โยเชตพฺพ ฯ   
                ปหาตพฺพนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ตติยภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                        ภาเวตพฺพนิทฺเทสวณฺณนา   
        ภาเวตพฺพนิทฺเทเส  กายคตาสตีติ  กายคตสติสุตฺตนฺเต  (๑) 
วุตฺตา  อานาปานจตุอิริยาปถขุทฺทกอิรยิาปถทฺวตฺตึสาการจตุ- 
ธาตุนวสิวถิกาปฏิกูลววตฺถาปกมนสิการสมฺปยุตฺตา  ยถานุรูป  
รูปชฺฌานสมฺปยุตฺตา  จ  สติ ฯ  สา  หิ  เตสุ กาเยสุ  คตา 
ปวตฺตาติ  กายคตาติ  วุจฺจติ ฯ   
        สาตสหคตาติ  มธุรสุขเวทยิตสงฺขาเตน  สาเตน  สห 
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๙๓/๒๐๓ ฯ  
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เอกุปฺปาทาทิภาวคตา ฯ  ตพฺภาเว  โวกิณฺเณ  อารมฺมเณ นิสฺสเย 
สสฏเ  ทิสสฺติ  สหคตสทฺโท  ป ฺจสุ  อตฺเถสุ  ชินวจเน ฯ  
ยาย  ตณฺหา  โปโนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตาติ(๑)  เอตฺถ  ตพฺภาเว 
นนฺทิราคภูตาติ  อตฺโถ ฯ ยา ภิกฺขเว วีมสา  โกสชชฺสหคตา 
โกสชชฺสมฺปยุตฺตาติ  (๒)  เอตฺถ โวกิณฺเณ อนฺตรนฺตรา อุปฺปชฺชมาเนน   
โกสชฺเชน  โวกิณฺณาติ   อตฺโถ ฯ  ลาภี  โหติ  รูปสหคตาน   
วา  สมาปตฺตีน  อรูปสหคตาน  วา  สมาปตฺตีนนฺติ(๓)  เอตฺถ   
อารมฺมเณ  รปูารูปารมฺมณานนฺติ  อตฺโถ ฯ  อฏ ิกส ฺาสหคต   
สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวตีติ(๔)    เอตฺถ นิสฺสเย อฏ ิกส ฺานิสฺสย  
อฏ ิกส ฺ ภาเวตฺวา ปฏิลทฺธนฺติ อตฺโถ ฯ อิท สุข อิมาย 
ปติยา สหคต  โหติ  สหชาต  สมฺปยุตฺตนฺติ  (๕)  เอตฺถ สสฏเ 
สมฺมิสฺสนฺติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมิมฺป ปเท  สสฏฏโ อธิปฺเปโต ฯ  
สาตสสฏา(๖) หิ สาตสหคตาติ วุตฺตา ฯ 
        สา หิ เปตฺวา จตุตฺถชฺฌาน  เสเสสุ สาตสหคตา  
โหติ สติป จ อุเปกฺขาสหคตตฺเต เยภุยฺยวเสน สาตสหคตาติ   
วุตฺตา  ปุริมชฌฺานมูลกตฺตา  วา  จตุตฺถชฺฌานสฺส  สาตสหคตาย 
อุเปกฺขาสหคตาป  วุตฺตาว  โหติ  อุเปกขฺาย  ปน  สนฺเต  สุเข  
วุตฺตตฺตา  ภควตา  สาตสหคตาติ  จตุตฺถชฺฌานสมฺปยุตฺตาป  
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๔/๑๙ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๑๙๘/๓๖๐ ฯ 
# ๓. อภิ. ป.ุ ๓๖/๑๙-๒๔ ฯ  ๔. ส. มหา. ๑๙/๖๔๒/๑๗๙ ฯ 
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๖๖๔/๓๔๙ ฯ ๖. โปราณ. สาเตสสฏา ฯ  
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วุตฺตาว โหติ ฯ   
        สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จาติ  กามจฺฉนฺทาทโย  ปจฺจนีกธมฺเม  
สเมติ  วินาเสตีติ  สมโถ ฯ  สมาธิสฺเสต  นาม ฯ  อนิจฺจตาทิวเสน  
วิวิเธหิ  อากาเรหิ ธมฺเม วิปสฺสตีติ  วิปสฺสนา ฯ  ป ฺาเยต   
นาม ฯ  อิเม  ปน  เทฺว ทสตฺุตรปริยาเย ปุพฺพภาคาติ วุตฺตา   
สงฺคีติปริยาเย  จ  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาติ ฯ  
        ตโย สมาธีติ สวิตกฺโก สวิจาโร สมาธิ  อวิตกฺโก 
วิจารมตฺโต  สมาธิ  อวิตกฺโก  อวิจาโร สมาธิ ฯ สมปฺยุตฺต- 
วเสน วตฺตมาเนน  สห  วิตกฺเกน  สวิตกฺโก  สห  วิจาเรน   
สวิจาโร ฯ  โส  ขณิกสมาธิ วิปสฺสนาสมาธิ  อุปจารสมาธิ  
ปมชฺฌานสมาธิ ฯ  นตฺถ ิ เอตสฺส  วิตกฺโกติ อวิตกโฺก ฯ  
วิตกฺกวิจาเรสุ  วิจาโร  มตฺตา  ปรมา  ปมาณ  เอตสฺสาติ  
วิจารมตฺโต  วิจารโต  อุตฺตริ วิตกฺเกน  สมฺปโยค  น  คจฺฉตีติ  
อตฺโถ ฯ  โส  ป ฺจกนเย  ทุติยชฺฌานสมาธิ  ตทุภยวิรหิโต   
อวิตกฺโก  อวิจาโร  สมาธิ ฯ  โส  จตุกฺกนเย  ทุติยชฺฌานาทิ  
ป ฺจกนเย ตติยชฺฌานาทิ  รูปาวจรสมาธิ ฯ  อิเม  ตโยป  โลกิยา  
เอว ฯ  สงฺคีติปริยาเย  อปเรป  ตโย สมาธี  วุตฺตา  สุ ฺโต  
สมาธิ  อนิมิตฺโต  สมาธิ  อปฺปณิหิโต  สมาธีติ (๑) น เต อิธ   
อธิปฺเปตา ฯ   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑ ฯ  
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        จตฺตาโร  สติปฏานาติ  กายานุปสฺสนาสติปฏาน   
เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน  จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน  ธมฺมา- 
นุปสฺสนาสติปฏาน ฯ 
        ปุพฺพภาเค  จุทฺทสวิเธน  กาย  ปรคฺิคณฺหโต  กายา- 
นุปสฺสนาสติปฏาน  
        นววิเธน  เวทน  ปรคฺิคณฺหโต  เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน 
        โสฬสวเิธน  จิตฺต  ปริคฺคณฺหโต  จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน   
        ป ฺจวิเธน  ธมฺเม  ปริคฺคณฺหโต  ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน  
เวทิตพฺพ ฯ  โลกุตฺตร  ปน  อิธ  น  อธิปฺเปต ฯ  
        ป ฺจงฺคิโก สมาธีติ(๑) ป ฺจ องฺคานิ อสฺส สนฺตีติ   
ป ฺจงฺคิโก ฯ  จตุตฺถชฺฌานสมาธิ ฯ  ปติผรณตา  สุขผรณตา 
เจโตผรณตา  อาโลกผรณตา  ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺตนฺติ  ป ฺจ   
องฺคานิ ฯ 
        ปตึ  ผรมานา อุปฺปชฺชตีติ ทฺวีสุ  ฌาเนสุ  ป ฺา 
ปติผรณตา  นาม ฯ 
        สุข  ผรมานา  อุปฺปชฺชตีติ  ตีส ุ ฌาเนสุ  ป ฺา 
สุขผรณตา  นาม ฯ  
        ปเรส  เจโต  ผรมานา  อุปฺปชฺชตีติ  เจโตปริยป ฺา   
เจโตผรณตา  นาม ฯ  
# ๑. สฺยา. สมฺมาสมาธิ ฯ   
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        อาโลก  ผรมานา  อุปฺปชฺชตีติ  ทพฺิพจกฺขุป ฺา  
อาโลกผรณตา  นาม ฯ  
        ปจฺจเวกฺขณาณ ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺต นาม ฯ วุตฺตมฺป  
เจต  ทฺวีสุ ฌาเนสุ ป ฺา ปติผรณตา ตีสุ ฌาเนสุ ป ฺา   
สุขผรณตา ปรจิตฺตป ฺา เจโตผรณตา ทิพฺพจกฺขุป ฺา 
อาโลกผรณตา  ตมฺหา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏ ิตสฺส ปจฺจ- 
เวกฺขณาณ  ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺตนฺติ ฯ (๑)  ต  หิ  วุฏ ิตสมาธิสฺส   
ปวตฺตาการคฺคหณโต นิมิตฺตนฺติ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ จ ปติผรณตา  สุขผรณตา  เทฺว  ปาทา  วิย   
เจโตผรณตา  อาโลกผรณตา  เทฺว  หตฺถา  วิย  อภิ ฺาปาทก 
จตุตฺถชฺฌาน  มชฺฌิมกาโย  วิย  ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺต  สีส  วิย ฯ 
อิติ  อายสฺมา  ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺตตฺเถโร ป ฺจงฺคิก สมฺมา- 
สมาธึ องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺน  ปุริส วิย กตฺวา ทสฺเสสิ ฯ   
        ฉ  อนุสฺสติฏานานีติ  ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺชนโต  สติโยเอว 
อนุสฺสติโย  ปวตฺติตพฺพฏานมฺหิเยว  ปวตฺตตฺตา  สทฺธาปพฺพชิตสฺส 
กุลปุตฺตสฺส  อนุรูปา  สติโยติป  อนุสสฺติโย  อนุสสฺติโยเอว 
ปติอาทีน  านตฺตา  อนุสฺสติฏานานิ ฯ   
        กตมานิ  ฉ ฯ  พุทฺธานุสฺสติ  ธมฺมานุสฺสติ  สงฺฆานุสฺสติ  
สีลานุสฺสติ  จาคานุสฺสติ  เทวตานุสฺสติ ฯ  (๒)  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๓/๔๕๒ ฯ ๒. ที. ปา. ๑๑/๓๒๒/๒๖๒ ฯ  
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        โพชฺฌงฺคาติ โพธิยา โพธิสฺส วา องฺคา ฯ อิท วุตฺต  
โหติ ยา เอสา  ธมฺมสามคฺคี  ยาย  โลกตฺุตรมคฺคกฺขเณ   
อุปฺปชฺชมานาย ลีนุทฺธจฺจปติฏานายูหนกามสุขตฺตกิลมถานุโยค- 
อุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน  อเนเกส  อุปทฺทวาน  ปฏิปกฺขภูตาย   
สติธมฺมวิจยวีริยปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตาย  ธมฺมสามคฺคิยา 
อริยสาวโก  พุชฺฌตีติ  กตฺวา  โพธีติ  วุจฺจติ  พุชฺฌตีติ  กิเลส- 
สนฺตานนิทฺทาย  วุฏหติ  จตฺตาริ  วา  อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ 
นิพฺพานเมว  วา  สจฺฉิกโรติ  ตสฺสา  ธมฺมสามคฺคิสงฺขาตาย 
โพธิยา  องฺคาติป  โพชฺฌงฺคา  ฌานงฺคมคฺคงฺคาทโย  วิย ฯ  โย   
เจส  (๑)  ยถาวุตฺตปฺปการาย เอตาย ธมฺมสามคฺคิยา พุชฺฌตีติ กตฺวา  
อริยสาวโก โพธีติ  วุจฺจติ  ตสฺส  โพธิสสฺ  องฺคาติ  โพชฺฌงฺคา  
เสนงฺครถงฺคาทโย  วิย ฯ  เตนาหุ  อฏกถาจริยา  พุชฺฌนกสฺส  
ปุคฺคลสฺส  องฺคาติ  วา  โพชฺฌงฺคาติ ฯ  อปจ  โพชฌฺงฺคาติ  
เกนฏเน  โพชฺฌงฺคา  โพธาย สวตฺตนฺตีติ โพชฺฌงฺคาติ(๒)อาทินา  
นเยน  โพชฌฺงฺคฏโ  เวทิตพฺโพ ฯ 
        อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ ตตมคฺควชฺฌกิเลเสหิ  อารกตฺตา  
อริยภาวกรตฺตา  อริยผลปฏิลาภตฺตา  จ  อรโิย ฯ  อฏ  
องฺคานิ  อสฺสาติ  อฏงฺคิโก ฯ  โสย  จตุรงฺคิกา  วิย  เสนา 
ป ฺจงฺคิก วิย จ ตูริย องฺคมตฺตเมว  โหติ  องฺควินิมุตฺโต   
# ๑. ม.  โย ปเนส ฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๕๗/๔๖๓ ฯ  
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นตฺถิ ฯ  โพชฌฺงฺคมคฺคงฺคา  โลกุตฺตรา  ทสุตฺตรปริยาเยน  ปุพฺพ- 
ภาคาป ลพฺภนฺติ ฯ   
        นว  ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคานีติ  สีลวิสุทฺธิ  ปารสิุทฺธิปธานิยงฺค   
จิตฺตวิสุทฺธิ  ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค  ทิฏ ิวิสุทฺธิ  ปารสิุทฺธิปธานิยงฺค   
กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  ปาริสทฺุธิปธานิยงฺค  มคฺคามคฺคาณทสฺสน- 
วิสุทฺธิ  ปารสิุทฺธิปธานิยงฺค  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ  ปาร-ิ 
สุทฺธิปธานิยงฺค  าณทสฺสนวิสุทฺธิ  ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค  ป ฺา- 
วิสุทฺธิ  ปารสิุทฺธิปธานิยงฺค  วิมุตฺติวิสุทฺธิ  ปาริสทฺุธิปธานิยงฺค ฯ  (๑) 
        สลีวิสุทฺธีติ  วิสุทฺธึ  ปาเปตุ  สมตฺถ  จตุปาริสุทฺธิสีล ฯ 
ต  หิ  ทุสฺสีลมล(๒) วิโสเธติ ฯ  
        ปาริสุทธฺิปธานิยงฺคนฺติ  ปาริสุทธฺิภาวสฺส  (๓)  ปธาน  อุตฺตม  
องฺค ฯ 
        จิตฺตวิสุทฺธีติ  วิปสฺสนาย  ปทฏานภูตา  ปคุณา  อฏ 
สมาปตฺติโย ฯ  ตา  ห ิ กามจฺฉนฺทาทิจิตฺตมล  วิโสเธนฺติ ฯ  
        ทฏิ ิวิสุทฺธีติ  สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสน ฯ  ต  หิ  สตฺต- 
ทิฏ ิมล  วิโสเธติ ฯ  
        กงฺขาวิตรณวิสุทฺธีติ  ปจฺจยาการาณ ฯ  เตน หิ ตีสุ  
อทฺธาสุ ปจฺจยวเสน  ธมฺมา  ปวตฺตนฺตีติ  ปสฺสนฺโต  ตีสุป   
อทฺธาสุ สตฺตกงฺขามล วิตรนฺโต วิสุชฌฺติ ฯ   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๔๕๖/๓๒๙ ฯ  ๒. ม. ทุสฺสีลฺยมล ฯ 
# ๓. ม. ปริสทฺุธภาวสฺส ฯ  
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        มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธีติ  อุทยพฺพยานุปสฺสนกฺขเณ   
อุปฺปนฺนา  โอภาสาณปติปสฺสทฺธิสุขอธิโมกฺขปคฺคหอุปฏาน- 
อุเปกฺขานิกนฺตีติ  ทส  วิปสฺสนูปกฺกิเลสา  น  มคฺโค  วีถิปฏิปนฺน  
อุทยพฺพยาณ  มคฺโคติ  เอว  มคฺคามคฺเค าณ นาม ฯ 
เตน หิ  อมคฺคมล  วิโสเธติ ฯ  
        ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธีติ  วีถปิฏิปนฺน อุทยพฺพยานุ- 
ปสฺสนาาณ  ภงฺคานุปสฺสนาาณ  ภยตุปฏานานุปสฺสนา- 
าณ  อาทีนวานุปสฺสนาาณ  นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ   
มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ  ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ  สงฺขารุเปกฺขา-   
าณ  อนุโลมาณนฺติ  อิมานิ  นว  วิปสฺสนาาณานิ ฯ   
ตานิ  หิ  นิจฺจส ฺาทิมล  วิโสเธนฺติ ฯ   
        าณทสฺสนวิสุทฺธีติ  จตุอริยมคฺคป ฺา ฯ  สา  หิ   
สมุจฺเฉทโต  สกสกมคฺควชฺฌกิเลสมล  วิโสเธติ ฯ 
        ป ฺาวิสุทฺธีต(๑)  อรหตฺตผลป ฺา   
        วิมุตฺตีวิสุทฺธีติ(๒) อรหตฺตผลวิมุตฺติ ฯ   
        ทส  กสณิายตนานีติ  ปวีกสิณเมโก  ส ฺชานาติ  อุทฺธ  
อโธ  ติริย  อทฺวย  อปฺปมาณ  อาโปกสิณเมโก  ส ฺชานาติ  ฯเปฯ  
เตโชกสิณเมโก  ส ฺชานาติ ฯ  วาโยกสิณเมโก  ส ฺชานาติ ฯ  
นีลกสิณเมโก  ส ฺชานาติ ฯ  ปตกสิณเมโก  ส ฺชานาติ ฯ   
โลหิตกสิณเมโก  ส ฺชานาติ ฯ  โอทาตกสิณเมโก  ส ฺชานาติ ฯ  
# ๑. ม. ป ฺาติ ฯ  ๒. ม. วิมุตฺตีติ ฯ   
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อากาสกสิณเมโก  ส ฺชานาติ ฯ  วิ ฺาณกสิณเมโก ส ฺชานาติ  
อุทฺธ อโธ ติริย อทฺวย อปฺปมาณนฺติ (๑)  เอว  วุตฺตานิ  ทส ฯ 
เอตานิ  หิ  สกลผรณฏเน  กสิณานิ  ตทารมฺมณาน  ธมฺมาน   
เขตฺตฏเน  อธิฏานฏเน  วา  อายตนานิ ฯ 
        อุทฺธนฺติ  อุปริคคนตลาภิมุข ฯ  อโธติ เหฏาภูมิตลาภิมุข ฯ 
        ติริยนฺติ เขตฺตมณฺฑลมิว สมนฺตา ปริจฺฉินฺน ฯ เอกจฺโจ   
หิ  อุทฺธเมว  กสิณ  วฑฺเฒติ  เอกจฺโจ  อโธ  เอกจฺโจ   
สมนฺตโต ฯ  เอโกป  เตน  เตน  วา  การเณน  เอว  ปสาเรติ   
อาโลกมิว  รปูทสฺสนกาโม ฯ  เตน วุตฺต  ปวีกสิณเมโก   
ส ฺชานาติ  อุทฺธ  อโธ  ติริยนฺติ ฯ     
        อทฺวยนฺติ  อิท  ปน  เอกสฺส  อ ฺภาวานุปคมนตฺถ  
วุตฺต ฯ  ยถา  หิ  อุทก  ปวิฏสฺส  สพฺพทิสาสุ  อุทกเมว  
โหติ  น  อ ฺ  เอวเมว  ปวีกสิณ  ปวีกสิณเมว  โหติ  
นตฺถิ  ตสฺส  อ ฺกสิณสมฺเภโทติ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ   
        อปฺปมาณนฺติ  อิท  ตสฺส  ตสฺส  ผรณอปฺปมาณวเสน 
วุตฺต ฯ  ต  ห ิ มนสา  ผรนฺโต  สกลเมว  ผรติ  น  อยมสฺส   
อาทิ  อิท  มชฺฌนฺติ  ปมาณ  คณฺหาตีติ ฯ 
        อากาสกสิณนฺติ  กสณุิคฺฆาฏิมากาโส  ปริจฺเฉทากาส- 
กสิณ ฺจ ฯ 
        วิ ฺาณกสิณนฺติ  กสิณุคฺฆาฏิมากาเส  ปวตฺตวิ ฺาณ ฯ   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๕/๔๘ ฯ   
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ตตฺถ  กสิณวเสน  กสิณุคฺฆาฏิมากาเส  กสิณุคฺฆาฏิมากาสวเสน   
ตตฺถ  ปวตฺตวิ ฺาเณ  อุทฺธอโธติริยตา  เวทิตพฺพา ฯ  ปริจฺเฉทา- 
กาสกสิณสฺสป  วฑฺฒนียตฺตา  ตสฺส  วเสนปติ ฯ   
        อิทานิ  ภาวนาปเภท  ทสฺเสนฺโต  เทฺว  ภาวนาติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  โลกิยาติอาทีสุ  โลโก  วุจฺจติ  ลชุชฺนปลชฺุชนฏเน  วฏฏ  
ตสฺมึ ปริยาปนฺนภาเวน  โลเก  นิยุตฺตาติ  โลกิยา  โลกิยาน   
ธมฺมาน  ภาวนา  โลกิยา ฯ  กิ ฺจาป ธมฺมาน  ภาวนาติ  
โวหารวเสน  วุจฺจติ  เตหิ  ปน  วิสุ  ภาวนา  นตฺถิ ฯ  เตเอว 
หิ  ธมฺมา  ภาวิยมานา  ภาวนาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อุตฺติณฺณาติ  อุตฺตรา 
โลเก  อปริยาปนฺนภาเวน โลกโต อุตฺตราติ โลกุตฺตรา ฯ   
        รูปภวสงฺขาเต  รูเป  อวจรนฺตีติ  รูปาวจรา ฯ  
        กุสลสทฺโท  ปเนตฺถ  อาโรคฺยอนวชฺชเฉกสุขวิปาเกสุ  ทิสฺสติ ฯ 
กจฺจิ  นุ  โภโต  กุสล  กจฺจิ นุ โภโต  อนามยนฺติ(๑)อาทีสุ   
อาโรเคฺย ฯ  กตโม ปน ภนฺเต กายสมาจาโร กุสโล โย  
โข  มหาราช  กายสมาจาโร  อนวชฺโชติ  (๒)  จ ปนุ จปร  
ภนฺเต เอตทานุตฺตริย ยถา  ภควา  ธมฺม  เทเสติ  กุสเลสุ   
ธมฺเมสูติ (๓) จ เอวมาทีสุ อนวชฺเช ฯ ต กึ ม ฺสิ  ราชกุมาร  
กุสโล  ตฺว  รถสฺส  องฺคปจฺจงฺคานนฺติ (๔) กุสลา นจฺจคีตสฺส  
สิกฺขิตา  จาตุริตฺถิโยติ  (๕)  จ อาทีสุ เฉเก ฯ กุสลาน ธมฺมาน  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๓๓/๔๓๓ ฯ   ๒. ม. ม. ๑๓/๕๕๔/๕๐๒ ฯ 
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๗๕/๑๑๑ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๙๕/๙๒ ฯ  
# ๕. ขุ. ชา. ๒๘/๔๓๖/๑๖๒ ฯ  
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สมาทานเหตุ เอวมิท ปุ ฺ  ปวฑฺฒตีติ(๑)  กุสลสฺส  กมฺมสฺส   
กตตฺตา อุปจิตตฺตาติ(๒)  จ อาทีสุ สุขวิปาเก ฯ  สฺวายมิธ  
อาโรเคฺยป  อนวชฺเชป  สขุวิปาเกป  วฏฏติ ฯ  วจนตฺโถ ปเนตฺถ 
กุจฺฉิเต  ปาปเก  ธมฺเม  สลยนฺติ  จลยนฺติ  กมฺเปนติฺ  วิทฺธ 
เสนฺตีติ  กุสลา ฯ กุจฺฉิเตน วา  อากาเรน  สยนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ   
กุสา ฯ  เต  อกุสลสงฺขาตกุเส  ลุนนฺติ  ฉินฺทนฺตีติ  กุสลา 
กุจฺฉิตาน  วา  สานโต  ตนุกรณโต  กสุ  าณ ฯ  เตน  กุเสน  
ลาตพฺพา  คเหตพฺพา  ปวตฺเตตพฺพาติ  กุสลา ฯ  ยถา  วา  กุสา 
อุภยภาคคต  หตฺถปฺปเทส  ลุนนฺติ  เอวมิเมป  อุปฺปนฺนานุปฺปนฺน- 
ภาเวน  อุภยภาคคต สงฺกิเลสปกฺข ลุนนฺติ  ตสฺมา  กุสา  วิย 
ลุนนฺตีติ  กุสลา ฯ  เตส  รปูาวจรกุสลาน  ภาวนา ฯ  อรูปภวสงฺขาเต 
อวจรนฺตีติ  อรูปาวจรา ฯ  เตภูมกวฏเฏ  ปริยาปนฺนา ฯ 
อนฺโตคธาติ  ปริยาปนฺนา ตสฺมึ น ปริยาปนฺนาติ อปริยาปนฺนา  
โลกุตฺตรา ฯ   
        กามาวจรกุสลาน  ธมฺมาน  ภาวนา  กสฺมา  น  วุตฺตาติ   
เจ  อปฺปนาปฺปตฺตาย  เอว ภาวนาย อภิธมฺเม ภาวนาติ  
อธิปฺเปตตฺตา ฯ วุตฺต หิ ตตฺถ  โยควิหิเตสุ วา กมฺมายตเนสุ  
โยควิหิเตสุ วา สิปฺปายตเนสุ  โยควิหิเตสุ วา วิชฺชาฏาเนสุ  
กมฺมสฺสกต วา สจฺจานุโลมิก วา        รูป อนิจฺจนฺติ วา เวทนา  
อนิจฺจาติ วา ส ฺา อนิจฺจาติ วา  สงฺขารา อนิจฺจาติ  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๓๓/๖๒ ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๓๘/๑๒๘ ฯ  
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วา ฯเปฯ วิ ฺาณ อนิจฺจนฺติ วา ย เอวรูป  อนโุลมกิ ขนฺตึ  
ทิฏ ึ รุจึ มุตฺตึ(๑) เปกฺข ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ ปรโต        อสุตฺวา  
ปฏิลภติ อย วุจฺจติ จินฺตามยา ป ฺา ฯ โยควิหิเตสุ วา   
กมฺมายตเนสุ ฯเปฯ ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ ปรโต สุตฺวา ปฏิลภติ 
อย  วุจฺจติ สุตมยา ป ฺา ฯ สพฺพานิป สมาปนฺนสฺส ป ฺา 
ภาวนามยา  ป ฺาติ (๒) ฯ สา  ปน  กามาวจรภาวนา  อาวชฺชน- 
ภวงฺคปาเตหิ  อนฺตริตตฺตา  ภาวนาติ  น  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
        สพฺเพส  ปน  ปุ ฺาน  ติวิธปุ ฺกิริยวตฺถุอนฺโตคธตฺตา   
อุปจารสมาธิวิปสฺสนาสมาธีน  ภาวนามยปุ ฺตา  สิทฺธา ฯ  อิธ  
ปน  โลกิยภาวนายเอว(๓)  สงฺคหิตา ฯ 
        รูปารูปาวจราน  ติวิธภาเว ฯ  หีนาติ  ลามกา ฯ   
        หีนุตฺตมาน  มชฺเฌ  ภวา  มชฺฌา  มชฺฌิมาติป  ปาโ ฯ 
        ปธานภาว  นีตาติ  ปณีตา ฯ  อุตฺตมาติ  อตฺโถ ฯ 
อายูหนวเสน  อย  หีนมชฌฺิมปณีตตา  เวทิตพฺพา ฯ  ยสฺสา  ห ิ  
อายูหนกฺขเณ  ฉนฺโท  วา  หีโน  โหติ  วีริย  วา  จิตฺต  วา  
วีมสา  วา  สา  หีนา  นาม ฯ  ยสฺสา  เต  ธมฺมา  มชฌฺิมา  
สา  มชฺฌิมา  นาม ฯ  ยสสฺา เต ธมฺมา  ปณีตา  สา  ปณีตา 
นาม ฯ  มุทุเกหิ  วา  อินทฺฺริเยหิ  สมฺปยุตฺตา  หีนา  นาม  ฯ 
มชฺฌิเมหิ  อินฺทฺริเยหิ สมปฺยุตฺตา มชฺฌิมา อธิมตฺเตหิ อินฺทฺริเยหิ  
# ๑. ส.ี มุตึ ฯ ม. มุทึ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๐๔/๔๓๘ ฯ 
# ๓. ส.ี โลกยิภาวนา ฯ   
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สมฺปยุตฺตา  ปณีตา  นาม ฯ  อปริยาปนฺนาย  หีนมชฺฌิมตฺตาภาวา 
ปณีตตา  เอว  วุตฺตา ฯ  สา  หิ  อุตฺตมฏเน อตปฺปกฏเน จ  
ปณีตา ฯ   
        ปมภาวนาจตุกฺเก  ภาเวตีติ  เอกสฺมึเยว  ขเณ  ตถา  ตถา   
ปฏิวิชฺฌนฺโต  อริยมคฺค  ภาเวติ ฯ  
        ทุติยภาวนาจตุกฺเก  เอสนาภาวนาติ  อปฺปนาปุพฺพภาเค 
ภาวนา ฯ  สา  หิ  อปฺปน  เอสนฺติ  เอตายาติ  เอสนาติ   
วุตฺตา ฯ   
        ปฏิลาภภาวนาติ  อปฺปนาภาวนา ฯ  สา  หิ  ตาย  เอสนาย  
ปฏิลพฺภตีติ  ปฏิลาโภติ  วุตฺตา ฯ 
        เอกรสาภาวนาติ  ปฏลิาเภ  วสีภาว  ปตฺตุกามสฺส  ปโยค- 
กาเล  ภาวนา ฯ  สา  หิ  เตน  เตน  ปหาเนน  เตหิ เตหิ  
กิเลเสหิ วิมุตฺตตฺตา วิมุตฺติรเสน เอกรสาติ  กตฺวา  เอกรสาติ  
วุตฺตา ฯ 
        อาเสวนาภาวนาติ  ปฏิลาเภ  วสปิฺปตฺตสฺส  ยถารุจิ-   
ปริโภคกาเล  ภาวนา ฯ  สา  หิ  ภุส  เสวียตีติ  อาเสวนาติ   
วุตฺตา ฯ  เกจิ  ปน  อาเสวนาภาวนา  วสีกมฺม  เอกรสา- 
ภาวนา  สพฺพตฺถิกาติ  วณฺณยนฺติ ฯ  จตุกฺกวิภาเค  สมาธึ   
สมาปชฺชนฺตานนฺติ  วตฺตมานสมีเป  วตฺตมานวจน ฯ 
        ตตฺถ  ชาตาติ  ตสฺมึ  ปุพฺพภาเค  ชาตา ฯ  เอกรสา  โหนฺตีติ   
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อปฺปนุปฺปาทเน  สมานกิจฺจา  โหนฺติ ฯ  สมาธึ  สมาปนฺนานนฺติ   
อปฺปตปฺปนาน ฯ 
        ตตฺถ  ชาตาติ  ตสฺสา  อปฺปนาย  ชาตา ฯ  อ ฺม ฺ   
นาติวตฺตนฺตีติ  สมปฺปวตฺติยา  อ ฺม ฺ  นาติกฺกมนฺติ ฯ   
        อธิโมกขฺฏเน  สทฺธินฺทฺริย  ภาวยโตติอาทีสุ  เอกกฺขเณป  
เอเกกสฺส อินฺทฺริยสฺส  สกสกกิจฺจกรเณ  ตตนิสฺสยวเสน  สกสก- 
กิจฺจการณานิ  เสสานิป  อินฺทฺริยานิ  วิมุตฺติรเสน  เอกรสา   
โหนฺตีติ  วิมตฺุติรเสเนว  (๑)  เอกรสฏเน  ภาวนา ฯ  พลโพชฺฌงฺค- 
มคฺคงฺเคสุป เอเสว นโย ฯ เอกรสาติ จ ลิงฺควิปลฺลาโส กโต ฯ   
        อิธ  ภิกขฺูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺขุ ฯ  สสาเร  ภย   
อิกฺขตีติ  ภิกฺขุ ฯ   
        ปุพฺพณฺหสมยนฺติ(๒)อาทีสุ  อจฺจนฺตสโยคฏเ  อุปโยควจน   
อตฺถโต  ปน  ภุมฺมเมว  ทวิสสฺส  ปุพฺพกาเลติ  อตฺโถ ฯ   
        อาเสวตีติ  วสิปฺปตฺตสมาธึ ภุส เสวติ ฯ 
        มชฺฌนติฺกสมยนฺติ(๓)  ทิวสสฺส  มชฺฌกาเล ฯ  
        สายนฺหสมยนฺติ  ทิวสสฺส  สายนฺหกาเล ฯ 
        ปุเรภตฺตนฺติ  ทิวาภตฺตโต  ปุเรกาเล ฯ  
        ปจฺฉาภตฺตนฺติ  ทิวาภตฺตโต  ปจฺฉากาเล ฯ 
# ๑. ส.ี วิมุตฺติรสวเสเนว ฯ  ๒. สฺยา. ปุพฺพณฺหสมยป ฯ  
# ๓. สยฺา. มชฺฌนฺติกสมยป ฯ ม. มชฺฌนฺหิกสมยนฺติ  ฯ  
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        ปุริเมป  ยาเมติ  รตฺติยา  ปเม โกฏาเส ฯ  
        กาเฬติ กาฬปกฺเข ฯ ชุเณฺหติ สุกฺกปกฺเข ฯ  
        ปุริเมป  วโยขนฺเธติ  ปเม  วโยโกฏาเส  ปมวเยติ   
อตฺโถ ฯ ตีส ุจ วเยสุ วสฺสสตายุกสฺส  ปุริสสฺส เอเกกสฺมึ  
วเย จตุมาสาธิกานิ เตตฺตึส วสฺสานิ โหนฺติ ฯ   
        ตติยภาวนาจตุกฺเก  ตตฺถ  ชาตาน  ธมฺมาน  อนติวตฺต- 
นฏเนาติ  ตตฺถ  เนกฺขมฺมาทีสุ  ภาวนาวิเสเสสุ  ชาตาน  สมาธิ- 
ป ฺาสงฺขาตาน  ยุคนทฺธธมฺมาน  อ ฺม ฺ  อนติกฺกมน- 
ภาเวน ฯ 
        อินฺทฺริยาน  เอกรสฏเนาติ  ตตฺเถว  สทฺธาทีน  อินฺทฺริยาน  
นานากิเลเสหิ  วิมุตฺตตฺตา  วิมุตฺติรเสน  เอกรสภาเวน ฯ  
        ตทุปควีริยวาหนฏเนาติ  เตส  อนติวตฺตนเอกรสภาวาน  
อนุจฺฉวิกสฺส  วีริยสฺส  วาหนภาเวน ฯ   
        อาเสวนฏเนาติ  ยา  ตสฺส  ตสฺมึ  สมเย  ปวตฺตา  
อาเสวนา  ตสฺสา อาเสวนาย  อาเสวนภาเวน ฯ   
        รูปส ฺนฺติ  กุสลวิปากกิริยวเสน  ป ฺจทสวิธ  รูปา- 
วจรชฺฌานสงฺขาต  รูปส ฺ ฯ รูปาวจรชฺฌานมฺป หิ รูปนฺติ  
วุจฺจติ รูป รูปานิ ปสฺสตีติ(๑)อาทีสุ   ตสฺส  ฌานสฺส อารมฺมณมฺป  
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติ(๒)อาทีสุ ฯ  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๐๑/๑๓๑ ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๐๐/๑๒๙ ฯ  
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รูปาวจรชฺฌาน  หิ  ส ฺาสีเสน  รูเป  ส ฺาติ  กตฺวา  
รูปส ฺาติ  วุจฺจติ ฯ   
        ปฏิฆส ฺนฺติ  กุสลวิปากา  ป ฺจ  อกุสลวิปากา  ป ฺจาติ   
เอว  ทสวิธ ปฏิฆส ฺ ฯ  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณสมฺปยุตฺตา  หิ   
ส ฺา  จกฺขาทีน  วตฺถูน รูปาทีน อารมฺมณาน ฺจ  ปฏิฆาเตน   
อุปฺปนฺนตฺตา  ปฏิฆส ฺาติ  วุจฺจติ ฯ  รูปส ฺา  สทฺทส ฺา  
คนฺธส ฺา  รสส ฺา  โผฏพฺพส ฺาติป  เอติสฺสา  เอว  นาม ฯ 
        นานตฺตส ฺนฺติ  อฏ  กามาวจรกุสลส ฺา  ทฺวาทส 
อกุสลส ฺา  เอกาทส  กามาวจรกุสลวิปากส ฺา  เทฺว  อกุสล- 
วิปากส ฺา  เอกาทส  กามาวจรกิริยส ฺาติ  เอว  จตุ- 
จตฺตาลีสวิธ  นานตฺตส ฺ ฯ  สา  หิ  นานตฺเต  นานาสภาเว  
รูปสทฺทาทิเภเท  โคจเร  ปวตฺตา  ส ฺาติ  นานตฺตส ฺา  จตุ- 
จตฺตาลีสเภทโต  นานตฺตา  นานาสภาวา  อ ฺม ฺ  อสทิสา   
ส ฺาติ  วา  นานตฺตส ฺาติ  วุจฺจติ ฯ  ส ฺาพหุกตฺเตป   
ชาติคฺคหเณน  เอกวจน กต ฯ   
        นิจฺจส ฺนฺติ  นิจฺจนฺติ  ส ฺ  นิจฺจส ฺ ฯ  เอว  สุข- 
ส ฺ  อตฺตส ฺ ฯ   
        นนฺทินติฺ  สปฺปติก ตณฺห ฯ ราคนฺติ นิปฺปติก ตณฺห ฯ  
สมุทยนฺติ ราคสฺส สมุทย ฯ  อถวา  ภงฺคานุปสฺสนาย  ภงฺคสฺเสว  
ทสฺสนโต  สงฺขาราน อุทย ฯ   
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        อาทานนฺติ นิพฺพตฺตนวเสน กิเลสาน  อโทสทสฺสาวิตาย   
สงฺขตารมฺมณสฺส  วา  อาทาน ฯ 
        ฆนส ฺนฺติ  สนฺตติวเสน  ฆนนฺติ  ส ฺ ฯ   
        อายูหนนฺติ  สงฺขาราน  อตฺถาย  ปโยคกรณ ฯ 
        ธุวส ฺนฺติ  ถิรนฺติ  ส ฺ ฯ  นมิิตฺตนฺติ  นิจฺจนิมิตฺต ฯ 
        ปณิธินติฺ สุขปตฺถน ฯ  
        อภินิเวสนฺติ  อตฺถิ  อตฺตาติ  อภินิเวส ฯ 
        สาราทานาภินิเวสนฺติ  นิจฺจสารตฺตสารคหณาภินิเวส ฯ   
        สมฺโมหาภินิเวสนฺติ  อโหสึ  น ุ โข  อห  อตีตมทฺธานนฺติ(๑)- 
อาทิวเสน  อิสฺสรโต  โลโก  สมโฺภตีติอาทิวเสน  จ  สมฺโมหา- 
ภินิเวส ฯ 
        อาลยาภินิเวสนฺติ อาทีนวาทสฺสเนน  อลลฺียิตพฺพมิทนฺติ   
อภินิเวส ฯ 
        อปฺปฏสิงฺขนฺติ  อนุปายคหณ ฯ  
        ส ฺโคาภินิเวสนฺติ  กามโยคาทิก กิเลสปฺปวตฺตึ ฯ   
        ทฏิเกฏเติ  ทิฏ ีหิ  สห  เอกสฺมึ   ิตาติ  ทิฏเกฏา ฯ 
เต ทิฏเกฏเ ฯ  กิเลเสนฺติ  อุปตาเปนฺติ  วิพาเธนฺติ วา 
กิเลสา(๒) ฯ เต กิเลเส ฯ ทุวิธ หิ เอกฏ  ปหาเนกฏ   
สหเชกฏ ฺจ ฯ  ปหาเนกฏ  สกฺกายทิฏ ิปฺปมุขาหิ เตสฏ ิยา 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๖๓/๓๑ ฯ  ๒. ม. ...วิพาเธนฺติ วาติ กิเลสา ฯ   
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ทิฏ ีหิ  สห  ยาว  โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหานา  ตาว  เอกสฺมึ  
ปุคฺคเล   ิตาติ  อตฺโถ ฯ  อิทมิธาธิปฺเปต ฯ  ทสส ุ หิ  กิเลเสสุ   
อิธ  ทิฏ ิกิเลโสเยว  อาคโต ฯ  เสเสสุ  ปน  อปายคมนีโย  
โลโภ โทโส โมโห มาโน วิจิกิจฺฉา ถิน อุทฺธจฺจ อหิริก  
อโนตฺตปฺปนฺติ  นว  กิเลสา  ทิฏ ิยา  สห  ปหาเนกฏา  หุตฺวา 
โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหียนฺติ  ราคโทสโมหปมุเขสุ  วา  ทิยฑฺเฒสุ   
กิเลสสหสฺเสสุ  โสตาปตฺติมคฺเคน  ทิฏ ิยา  ปหียมานาย  ทิฏ ิยา  
สห  อปายคมนียา  สพฺพกิเลสา  ปหาเนกฏวเสน  ปหียนฺติ   
สหเชกฏเ  ทิฏ ิยา  สห  เอกสฺมึ  จิตฺเต   ิตาติ  อตฺโถ ฯ 
โสตาปตฺติมคฺเคน  หิ  ทฺวีสุ  ทฏิ ิสมฺปยุตฺตอสงฺขาริกจิตฺเตสุ  
ปหียมาเนสุ  เตหิ  สหชาโต  โลโภ  โมโห  อุทฺธจฺจ  อหิริก   
อโนตฺตปฺปนฺติ  อิเม  กิเลสา  สหเชกฏวเสน ปหียนฺติ ทฺวีสุ   
ทิฏ ิสมฺปยุตฺตสสงฺขาริกจิตฺเตสุ  ปหียมาเนสุ  เตหิ  สหชาโต 
โลโภ  โมโห  ถิน  อุทฺธจฺจ  อหิริก  อโนตฺตปฺปนฺติ  อิเม กิเลสา 
สหเชกฏวเสน ปหียนฺติ ฯ  
        โอฬาริเก  กิเลเสติ  โอฬาริกภูเต  กามราคพฺยาปาเท ฯ   
        อนุสหคเต  กิเลเสติ  สุขุมภูเต  กามราคพฺยาปาเท ฯ  
        สพฺพกิเลเสติ มคฺคตฺตเยน ปหีนาวเสเส ฯ   
        วีริย  วาเหตีติ  โยคาวโร  วีริย  ปวตฺเตติ ฯ  เหฏา 
เอสนาปฏิลาภเอกรสอาเสวนวจนานิ  ภาวนาน  วิเสสทสฺสนตฺถ   
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วุตฺตานิ เอวภูตา จ ภาวนาติ ฯ อิธ ตตฺถ  ชาตาน  
ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน  อินฺทฺริยาน  เอกรสฏเน  ตทุปค- 
วีริยวาหนฏเน  อาเสวนฏเนาติ  วจนานิ  ภาวนาเหตุทสฺสนตฺถ  
วุตฺตานิ  อิมินา  จ  อิมินา  จ  เหตุนา  ภาวนาติ ฯ  เหฏา  
อาเสวนา  ภาวนาติ  นานากฺขณวเสน  วุตฺตา  อิธ  อาเสวนฏเน  
ภาวนาติ  เอกกฺขณวเสนาติ  วิเสโส ฯ 
        รูป  ปสสฺนฺโต  ภาเวตีติอาทีสุ  รูปาทีนิ  ปสฺสติพฺพากาเรน 
ปสฺสนฺโต  ภาเวตพฺพ  ภาวน ภาเวตีติ  อตฺโถ ฯ  
        เอกรสา โหนฺตีติ วิมตฺุติรเสน กิจฺจรเสน วา เอกรสา 
โหนฺติ ฯ 
        วิมุตฺติรโสติ  สมฺปตฺติรโส ฯ กิจฺจสมฺปตฺติอตฺเถน รโส 
นาม ปวุจฺจตีติ หิ วุตฺตนฺติ ฯ   
                ภาเวตพฺพนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                จตุตฺถภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สจฺฉิกาตพฺพนิทฺเทสวณฺณนา   
        สจฺฉิกาตพฺพนิทฺเทเส  ทส  เอกุตฺตรวิสฺสชฺชนานิ  ปฏลิาภ- 
สจฺฉิกิริยวเสน  วุตฺตานิ ฯ 
        ตตฺถ  อกุปฺปา  เจโตวิมุตฺตีติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติ ฯ  สา ห ิ 
น กุปฺปติ น  จลติ  น  ปรหิายตีติ  อกุปฺปา สพฺพกิเลเสหิ   
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จิตฺตสฺส วิมุตฺตตฺตา เจโตวิมุตฺตีติ  วุจฺจติ ฯ 
        วิชชฺาติ ติสฺโส วิชฺชา ฯ 
        วิมุตฺตีติ ทสุตฺตรปริยาเยน อรหตฺตผล วุตฺต  สงฺคีติ- 
ปริยาเยน  ปน  วิมุตฺตีติ  เทฺว  วิมุตฺติโย  จิตฺตสฺส  จ  อธิมุตฺติ    
นิพฺพาน ฺจาติ  วุตฺต ฯ  เอตฺถ จ อฏ สมาปตฺติโย นีวรณาทีหิ  
สุฏ ุ วิมุตฺตตฺตา  วิมุตฺติ  นาม  นิพฺพาน สพฺพสงฺขตโต 
วิมุตฺตตฺตา วิมุตฺติ นาม ฯ 
        ติสฺโส วิชฺชาติ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  วิชฺชา  สตฺตาน  
จุตูปปาเต  าณ  วิชฺชา  อาสวาน ขเย  าณ  วิชฺชา ฯ   
ตมวิชฺฌนฏเน  วิชฺชา  วิทิตกรณฏเนาป  วิชฺชา ฯ  ปุพฺเพ-   
นิวาสานุสฺสติาณ  หิ  อุปฺปชฺชมาน  ปุพฺเพนิวาส  ฉาเทตฺวา  
 ิต ตม วิชฺฌติ  ปุพฺเพนิวาส  จ  วิทิต กโรตีติ วิชชฺา ฯ 
จุตูปปาเต าณ จุติปฏิสนฺธิจฺฉาทก ตม  วิชฌฺติ  จุตูปปาต  
จ  วิทิต กโรตีติ วิชฺชา ฯ อาสวาน ขเย าณ จตุสจฺจจฺฉาทก   
ตม  วิชฺฌติ  จตุสจฺจธมฺเม  จ  วิทิต  กโรตีติ  วิชชฺา ฯ 
        จตฺตาริ สาม ฺผลานีติ  โสตาปตฺติผล  สกทาคามิผล 
อนาคามิผล  อรหตฺตผล ฯ  ปาปธมฺเม  สเมติ  วินาเสตีติ  สมโณ 
สมณสฺส  ภาโว  สาม ฺ ฯ  จตุนฺน  อริยมคฺคานเมต  นาม ฯ  
สาม ฺสฺส  ผลานิ สาม ฺผลานิ ฯ   
        ป ฺจ  ธมฺมกฺขนฺธาติ  สีลกฺขนฺโธ  สมาธิกฺขนฺโธ   
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ป ฺากฺขนฺโธ วิมุตฺติกฺขนฺโธ  วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺโธ ฯ  
        ธมฺมกฺขนฺธาติ  ธมฺมวิภาคา  ธมฺมโกฏาสา ฯ   
        สลีกฺขนฺธาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  โลกิยโลกุตฺตรา  สีล- 
สมาธิป ฺา  เอว  สลีสมาธิป ฺากฺขนฺธา ฯ  สมุจฺเฉทปฏิปฺ- 
ปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺติโย  เอว  วิมุตฺติกฺขนฺโธ ฯ  ติวิธา  วิมุตฺติ- 
ปจฺจเวกฺขณา  เอว  วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺโธ ฯ  โส  โลกโิยเอว ฯ   
ชานนฏเน  าณเมว  ทสฺสนฏเน  ทสฺสนนฺติ  าณทสฺสน  
วิมุตฺตีน  าณทสฺสน  วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ วุจฺจติ ฯ วิกฺขมฺภน- 
ตทงฺควิมุตฺติโย ปน สมาธิป ฺากฺขนฺเธเหว  สงฺคหิตา ฯ  อิเม 
ป ฺจ ธมฺมกฺขนฺธา เสกฺขาน เสกฺขา อเสกฺขาน อเสกฺขาติ  
วุตฺตา ฯ  เอเตสุ  หิ  โลกยิา  จ  นิสฺสรณวิมุตฺติ  จ  เนวเสกฺขา- 
นาเสกฺขา ฯ  เสกฺขา โหนฺตาป  เสกฺขาน  อิเม  อิติ  เสกฺขา 
อเสกฺขาน  อิเม  อิติ  อเสกฺขาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เสกฺเขน  วิมุตฺติกฺ- 
ขนฺเธน  สมนฺนาคโต  โหตีติ  เอตฺถ  ปน  นิสฺสรณวิมุตฺติยา   
อารมฺมณกรณวเสน  สมนฺนาคโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  
        ฉ  อภิ ฺาติ  ฉ  อธิกานิ  าณานิ ฯ  กตมา  ฉ 
อิทฺธิวิธาณ  ทิพฺพโสตธาตุาณ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ   
เจโตปริยาณ ทิพฺพจกฺขุาณ อาสวาน ขเย าณนฺติ  
อิมา ฉ ฯ   
        สตฺต  ขีณาสวพลานีติ  ขีณา  อาสวา  อสฺสาติ  ขีณาสโว    
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ขีณาสวสฺส  พลานิ  ขีณาสวพลานิ ฯ กตมานิ สตฺต วุตฺตานิ  
ภควตา  อิธ ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน อนิจฺจโต สพฺเพ  
สงฺขารา  ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย สุทิฏา โหนฺติ ฯ ยมฺป  
ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน อนิจฺจโต สพฺเพ สงฺขารา  
ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย สุทิฏา  โหนฺติ อิทมฺป ภิกขฺเว  
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พล โหติ ย พล  อาคมฺม ขีณาสโว 
ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏชิานาติ ขีณา เม  อาสวาติ ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน องฺคารกาสูปมา 
กามา  ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย สุทิฏา โหนฺติ ฯ ยมปฺ  
ภิกฺขเว ฯเปฯ อิทมฺป  ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พล โหติ ฯเปฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน วิเวกนินฺน  
จิตฺต โหติ  วิเวกโปณ วิเวกปพฺภาร วิเวกฏ เนกฺขมฺมา- 
ภิรต พฺยนฺตีภูต สพฺพโส  อาสวฏานิเยหิ ธมฺเมหิ ฯ ยมฺป  
ภิกฺขเว ฯเปฯ อิทมฺป ขีณาสวสฺส  ภิกฺขุโน พล โหติ ฯเปฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน จตฺตาโร  
สติปฏานา  ภาวิตา โหนฺติ สุภาวิตา ฯ ป ฺจินฺทฺริยานิ  
ภาวิตานิ โหนฺติ สุภาวิตาน ิฯ  สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา โหนฺติ 
สุภาวิตา ฯ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค  ภาวิโต โหติ สุภาวิโต ฯ 
ยมฺป ภิกฺขเว ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโค  
ภาวิโต โหติ สุภาวิโต อิทมฺป ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน  พล  
โหติ ย พล อาคมฺม ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวาน ขย   
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ปฏิชานาติ  ขีณา  เม  อาสวาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปเมน  พเลน  ทุกฺขสจฺจปฺปฏิเวโธ  ทุติเยน  สมุทย- 
สจฺจปฺปฏิเวโธ  ตติเยน  นโิรธสจฺจปฺปฏิเวโธ จตูหิ มคฺคสจฺจปฺปฏิเวโธ 
ปกาสิโต โหติ ฯ   
        อฏ  วิโมกฺขาติ  อารมฺมเณ  อธิมจฺุจนฏเน  ปจฺจนีกธมฺเมหิ  
จ  สุฏ ุ  มุจฺจนฏเน  วิโมกฺขา ฯ  กตเม  อฏ  รูป  รปูานิ   
ปสฺสติ อย ปโม วิโมกฺโข ฯ  อชฌฺตฺต  อรูปส ฺ ี  พหิทฺธา  
รูปานิ  ปสฺสติ  อย ทุติโย วิโมกฺโข ฯ สุภนฺเตว  อธิมุตฺโต 
โหติ  อย  ตติโย วิโมกโฺข ฯ สพฺพโส รปูส ฺาน สมติกฺกมา  
ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคมา  นานตฺตส ฺาน  อมนสิการา  อนนฺโต 
อากาโสติ  อากาสาน ฺจายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  อย  จตุตฺโถ  
วิโมกฺโข ฯ  สพฺพโส  อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺม  อนนฺต   
วิ ฺาณ ฺจายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  อย   
ป ฺจโม  วิโมกฺโข ฯ  สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน สมติกฺกมฺม 
นตฺถิ กิ ฺจีติ อากิ ฺจ ฺายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  อย   
ฉฏโ  วิโมกฺโข ฯ  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตน สมติกฺกมฺม   
เนวส ฺานาส ฺายตน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  อย  สตฺตโม  
วิโมกฺโข ฯ  สพฺพโส  เนวส ฺานาส ฺายตน  สมติกฺกมฺม   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อย  อฏโม วิโมกโฺขติ ฯ (๑)   
        นว  อนุปุพฺพนิโรธาติ  นว  อนุปฏิปาฏิยา  นโิรธา ฯ 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๐๑/๑๓๑  
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กตเม  นว  ปมชฺฌาน  สมาปนฺนสฺส  กามส ฺา(๑)  นิรุทฺธา  
โหติ  ทุติยชฌฺาน  สมาปนฺนสฺส  วิตกกฺวิจารา  นิรุทฺธา  โหนฺติ   
ตติยชฺฌาน  สมาปนฺนสฺส  ปติ  นิรุทฺธา  โหติ  จตุตฺถชฺฌาน   
สมาปนฺนสฺส  อสฺสาสปสฺสาสา  นิรุทฺธา  โหนฺติ  อากาสา- 
น ฺจายตน  สมาปนฺนสฺส  รูปส ฺา  นิรุทฺธา  โหติ  วิ ฺา- 
ณ ฺจายตน  สมาปนฺนสฺส  อากาสาน ฺจายตนส ฺา  นิรุทฺธา 
โหติ  อากิ ฺจ ฺายตน  สมาปนฺนสฺส  วิ ฺาณ ฺจายต- 
ส ฺา  นิรุทฺธา  โหติ  เนวส ฺานาส ฺายตน  สมาปนฺนสฺส   
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา  นิรุทฺธา  โหติ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส  ส ฺา  จ  เวทนา  จ  นิรทฺุธา  โหนฺตีติ ฯ (๒)   
        ทส  อเสกฺขา  ธมฺมาติ  อุปริ  สิกขิฺตพฺพาภาวโต  น  
สิกฺขนฺตีติ  อเสกฺขา ฯ  อถ  วา  ตีสุ  สิกขฺาสุ  สิกฺขนฺตีติ  เสกฺขา 
วุทฺธิปฺปตฺตา  เสกฺขาติ อเสกฺขา  อรหนฺโต ฯ  อเสกฺขาน  อิเม  
อิติ  อเสกฺขา ฯ  กตเม  ทส  อเสกฺขา  สมฺมาทิฏ ิ  อเสกฺโข   
สมฺมาสงฺกปฺโป  อเสกฺขา  สมฺมาวาจา  อเสกฺโข  สมมฺากมฺมนฺโต  
อเสกฺโข  สมมฺาอาชีโว  อเสกฺโข  สมฺมาวายาโม  อเสกฺขา  
สมฺมาสติ  อเสกฺโข  สมฺมาสมาธิ  อเสกฺข  สมฺมาาณ  อเสกฺขา   
สมฺมาวิมุตฺตีติ ฯ (๓) อเสกฺข สมฺมาาณนฺติ(๔) อรหตฺตผลป ฺ  เปตฺวา 
เสสโลกิยป ฺา ฯ สมฺมาวิมุตฺตีติ อรหตฺตผลวิมุตฺติ ฯ อฏกถาย  
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๓๔/๔๒๓ ฯ อามิสส ฺา ฯ  
# ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๓๕๖/๒๘๐ ฯ   
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๓๖๒, ๔๗๕/๒๘๖, ๓๔๒ ฯ 
# ๔. โปราณ. สมฺมาาณนฺติ ฯ   
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วุตฺต อเสกฺขา สมฺมาทิฏ ีติอาทโย สพฺเพป ผลสมฺปยุตฺตธมฺมา- 
เอว ฯ  เอตฺถ จ สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาาณนฺติ ทฺวีสุ าเนสุ  
ป ฺาว กถติา ฯ  สมฺมาวิมุตฺตีติ อิมินา ปน ปเทน วุตฺตาวเสสา 
ผลสมาปตฺติธมฺมา  สงฺคหิตาติ(๑) ฯ   
        สพฺพ  ภิกฺขเว  สจฺฉิกาตพฺพนฺติอาทีสุ  อารมฺมณสจฺฉิกิริยา  
เวทิตพฺพา ฯ รูป  ปสฺสนโฺต  สจฺฉิกโรตีติอาทีสุ  รูปาทีนิ  โลกยิานิ 
ปสฺสิตพฺพากาเรน  ปสฺสนโฺต  ตาเนว  รูปาทีนิ  อารมฺมณ- 
สจฺฉิกิริยาย  สจฺฉิกโรติ  รปูาทีนิ วา ปสฺสิตพฺพากาเรน   
ปสฺสนฺโต  เตน เหตุนา สจฺฉิกาตพฺพ นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ  
ปสฺสนฺโตติ หิ ปท เหตุอตฺเถป  อกฺขรจินฺตกา อิจฺฉนฺติ ฯ  
อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยาทีนิ ปน โลกุตฺตรานิ  ปจฺจเวกฺขณ- 
วเสน  ปสฺสนฺโต  ตาเนว  อารมฺมณสจฺฉิกิริยาย  สจฺฉิกโรติ ฯ   
อมโตคธ  นพฺิพาน  ปริโยคาหนฏเน  สจฺฉิกโรตีติ  อิท   
ปริ ฺเยฺยปหาตพฺพสจฺฉิกาตพฺพภาเวตพฺเพสุ  สจฺฉิกาตพฺพตฺตา 
อุชุกเมว ฯ  
        เย  เย  ธมฺมา  สจฺฉิกตา  โหนฺติ  เต  เต  ธมฺมา  ผสิตา(๒) 
โหนฺตีติ  อารมฺมณสจฺฉิกิริยาย  สจฺฉิกตา  อารมฺมณผสฺเสน  ผุฏา  
โหนฺติ ปฏลิาภสจฺฉิกิริยาย สจฺฉิกตา ปฏิลาภผสฺเสน ผุฏา  
โหนฺตีติ ฯ   
                สจฺฉิกาตพฺพนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สุมงฺคล. ๓/๓๑๘ ฯ  ๒. ม. ผสฺสิตา ฯ   
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                หานภาคิยจตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา   
        อิทานิ  ยสฺมา  หานภาคิยาทิตา  เอเกกสฺเสว  สมาธิสฺส   
อวตฺถาเภเทน  โหติ  ตสฺมา  หานภาคิยจตุกฺก  เอกโตเยว 
นิทฺทิฏ ฯ 
        ตตฺถ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภินฺติ  ปมสฺส  ฌานสฺส   
ลาภิโน ฯ  สามิอตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  ลาโภ  สจฺฉิกริิยา  อสฺส 
อตฺถีติ  ลาภีติ  วุจฺจติ ฯ  
        กามสหคตาติ  เอตฺถ  สหคตสทฺทสฺส  อารมฺมณตฺโถ   
อธิปฺเปโต  วตฺถุกามกิเลสกามารมฺมณาติ  อตฺโถ ฯ   
        ส ฺามนสิการาติ  ชวนส ฺา  จ  ตทาวชฺชนมนสิกาโร 
จ ฯ  ส ฺาสมฺปยุตฺตมนสิกาโรป  วฏฏติ ฯ  สมุทาจรนฺตีติ   
ปวตฺตนฺติ ฯ 
        ธมฺโมติ  ปมชฺฌานธมฺโม ฯ  ฌานา  ปริหายนฺโต  ตีหิ   
การเณหิ  ปรหิายติ  กิเลสสมุทาจาเรน  วา  อสปฺปายกิริยาย   
วา  อนนุโยเคน  วา ฯ  กิเลสสมุทาจาเรน  ปริหายนฺโต  สีฆ   
ปริหายติ  กมฺมารามตาภสฺสารามตานิทฺทารามตาสงฺคณิการาม- 
ตานุโยควเสน  อสปฺปายกิริยาย  ปริหายนฺโต  ทนธฺ  ปริหายติ  
เคล ฺปจฺจยเวกลฺลาทินา  ปลิโพเธน  อภิกฺขณ  อสมาปชฺชนฺโต   
อนนุโยเคน  ปริหายนฺโตป  ทนฺธ  ปรหิายติ ฯ  อิธ  ปน  พลว- 
การณเมว  ทสฺเสนฺโต  กิเลสสมุทาจารเมวาห ฯ    
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        ทุติยชฌฺานาทีหิ ปน ปริหายนฺโต เหฏ ิมเหฏ ิมชฺฌาน- 
นิกนฺติสมุทาจาเรนป ปริหายติ ฯ  กิตฺตาวตา  ปริหโีน  โหตีติ  
ยทา  น  สกฺโกติ  สมาปชชฺิตุ  เอตฺตาวตา  ปริหีโน  โหตีติ ฯ  
        ตทนุธมฺมตาติ  อนุปฺปวตฺโต  ธมฺโม  อนุธมโฺม  ฌาน  อธิก  
กตฺวา  ปวตฺตสฺส  นิกนฺติธมฺมสฺเสต  อธิวจน ฯ  อนุธมฺโมเอว 
อนุธมฺมตา  ตสฺส  ฌานสฺส  อนุธมฺมตา  ตทนุธมฺมตา ฯ   
        สตีติ  นกินฺติ ฯ  สนติฺฏตีติ  ปติฏาติ ฯ  ต  ปมชฺฌาน  
อนุวตฺตมานา  นิกนฺติ  ปวตฺตตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
        อวิตกฺกสหคตาติ  ทุติยชฺฌานารมฺมณา ฯ  ต  หิ  นตฺเถตฺถ 
วิตกฺโกติ อวิตกฺกนฺติ วุจฺจติ ฯ  
        นิพฺพิทาสหคตาติ  วิปสฺสนารมฺมณา ฯ  สา  ห ิ สงฺขาเรสุ   
นิพฺพินฺทนโต  นิพฺพิทาติ วุจฺจติ  นิพฺพินฺท  วิรชฺชตีติ  (๑) หิ  
วุตฺต ฯ 
        วิราคูปสหติาติ อริยมคฺคปฺปฏิส ฺ ุตฺตา  วิปสฺสนา ฯ   
วิปสฺสนา  หิ  สิขาปฺปตฺตา มคฺควุฏาน ปาเปติ ฯ ตสฺมา วิปสฺสนา- 
รมฺมณา  ส ฺามนสิการา วิราคูปสหิตาติ วุจฺจนฺติ วิราคา 
วิมุจฺจตีติ(๒) หิ วุตฺต ฯ   
        วิตกฺกสหคตาติ  วิตกฺกวเสน  ปมชฺฌานารมฺมณา ฯ  
        อุเปกฺขาสุขสหคตาติ  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย  จ  สุขเวทนาย 
# ๑. วิ. มหา. ๔/๒๓/๒๘ ฯ  ๒. ส. ข. ๑๗/๑๐๙ ฯ  
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จ  วเสน ตติยชฺฌานารมฺมณา ฯ 
        ปติสุขสหคตาติ ปติยา  จ  สุขเวทนาย  จ  วเสน 
ทุติยชฺฌานารมฺมณา ฯ   
        อทุกฺขมสุขสหคตาติ  อุเปกฺขาเวทนาวเสน  จตุตฺถชฺฌานา- 
รมฺมณา ฯ  สา  หิ  เวทนา  น  ทุกฺขา สุขาติ อทุกฺขม- 
สุขาติ  วุจฺจติ  มกาโร  ปเนตฺถ  ปทสนธฺิวเสน  วุตฺโต ฯ  
        รูปสหคตาติ  รูปชฺฌานารมฺมณา ฯ  เนวส ฺานาส ฺา- 
ยตเน   ิตสฺส  หานภาคิย ิติภาคิยนิพฺเพธภาคิยตฺเตสุ  วิชฺชมาเนสุป  
วิเสสภาคิยตฺตาภาวา  เนวส ฺานาส ฺายตน  น  นิทฺทฏิ ฯ   
สพฺโพป  เจส  โลกโิย  สมาธิ  ปมาทวิหาริสฺส  มุทนิฺทฺริยสฺส   
หานภาคิโย  โหติ  อปฺปมาทวิหาริสฺส มุทินฺทฺริยสฺส  ิติภาคิโย  
โหติ ตณฺหาจริตสฺส ติกฺขินฺทฺริยสฺส  วิเสสภาคิโย โหติ ทิฏ ิ- 
จริตสฺส ติกฺขินฺทฺริยสฺส นพฺิเพธภาคิโย โหตีติ วุจฺจติ ฯ   
                หานภาคิยจตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ลกฺขณตฺติกนิทฺเทสวณฺณนา   
        อิทานิ  ยสฺมา  เอเกโกป  โลกิยธมฺโม  ติลกฺขณพฺภาหโต   
ตสฺมา  ลกฺขณตฺติก  เอกโต  นิทฺทิฏ ฯ   
        ตตฺถ  อนิจฺจ  ขยฏเนาติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ขียนภาเวน 
อนิจฺจ ฯ  ขยธมฺมตฺตา  วยธมฺมตฺตา  วิราคธมฺมตฺตา  นิโรธธมฺมตฺตา  
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อนิจฺจนฺติ  เอเก ฯ  
        ทุกฺข  ภยฏเนาติ  สปฺปฏิภยตาย  ทุกฺข ฯ ย หิ อนิจฺจ  
ต  ภยาวห โหติ สีโหปมสุตฺเต (๑) เทวาน วิย ฯ ชาติชรา- 
พฺยาธิมรณภยฏเน  ทุกฺขนฺติ  เอเก ฯ  
        อนตฺตา  อสารกฏเนาติ  อตฺตา  นิวาสี  การโก  เวทโก 
สยวสีติ เอว  ปริกปฺปตสฺส  อตฺตสารสฺส  อภาเวน  อนตฺตา ฯ  ย   
หิ  อนิจฺจ ทุกฺข ต อตฺตโนป  อนิจฺจต  วา  อุทยพฺพย- 
ปฬน  วา  ธาเรตุ  น  สกฺโกติ  กโุต  ตสฺส การกาทิภาโว ฯ   
วุตฺต ฺจ  รูป ฺจ  หิท  ภิกขฺเว  อตฺตา  อภวิสฺส  นยทิ  รูป 
อาพาธาย  สวตฺเตยฺยาติอาทิ ฯ (๒) อตฺตสารนิจฺจสารวิรหิตตฺตา 
อนตฺตาติ เอเก ฯ   
                ลกฺขณตฺติกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ทุกฺขสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา   
        อริยสจฺจจตุกฺกมฺป  ตถฏเน  สจฺจาน  เอกสมฺพนฺธตฺตา  
เอกโต  เอว  นิทฺทิฏ ฯ  
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  เตสุ  จตูสุ อริยสจฺเจสุ ฯ กตมนฺติ  
กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  
        ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติ  ปุจฺฉิตธมฺมนิทสฺสน ฯ ตตฺถ ชาติป 
# ๑. ส. ข. ๑๗/๑๕๕/๑๐๓ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๒๐/๒๔ ฯ  
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ทุกฺขาติอาทีสุ  ชาติสทฺทสฺส ตาว อเนเก อตฺถา ปเวทิตา ฯ 
ยถาห   
                ภโว กุล นิกาโย จ                สีล ป ฺนฺติ ลกฺขณ   
                ปสูติ สนฺธิ เจวาติ                ชาติอตฺถา ปเวทิตา ฯ   
        ตถา  หสิฺส  เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโยติอาทีสุ (๑) ภโว 
อตฺโถ ฯ อกขิฺตฺโต อนุปกุฏโ  ชาติวาเทนาติ  (๒) เอตฺถ กุล ฯ 
อตฺถิ วิสาเข นิคณฺา นาม สมณชาตีติ (๓)  เอตฺถ นกิาโย ฯ  
ยโตห ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามีติ (๔) เอตฺถ  
อริยสีล ฯ  ติริยา  นาม  ติณชาติ  นาภิยา  อุคฺคนฺตฺวา  นภ  
อาหจฺจ  ิตา อโหสีติ (๕) เอตฺถ  ป ฺตฺติ ฯ  ชาติ  ทฺวีหิ ขนฺเธหิ  
สงฺคหิตาติ(๖)  เอตฺถ สงฺขตลกฺขณ ฯ สมฺปติชาโต  อานนฺท   
โพธิสตฺโตติ(๗)   เอตฺถ ปสูติ ฯ ภวปจฺจยา ชาตีติ(๘)  จ ชาติป  
ทุกฺขาติ (๙) จ  เอตฺถ  ปรยิายโต ปฏิสนฺธิขนฺธา ฯ นิปฺปริยายโต 
ปน ตตฺถ ตตฺถ นิพฺพตฺตมานาน  สตฺตาน เย เย ขนฺธา 
ปาตุภวนฺติ เตส เตส ปมปาตุภาโว ฯ   
        กสฺมา  ปเนสา  ชาติ  ทุกฺขาติ  เจ  อเนเกส  ทุกฺขาน  
วตฺถุภาวโต ฯ อเนกานิ  หิ ทุกฺขานิ เสยฺยถิท ทุกฺขทุกฺข  
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๓/๗ ฯ  ๒. ที.  ส.ี ๙/๒๐๒/๑๖๕ ฯ 
# ๓. องฺ. ติก. ๙/๕๑๐ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๕๑๓ ฯ  
# ๕. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๙๖/๒๖๗ ฯ ๖. อภิ. ธา. ๓๖/๖๗/๑๔ ฯ 
# ๗. ม. อุ. ๓๗๗/๒๕๓ ฯ ๘. อภิ. วิ. ๓๕/๒๕๕/๑๘๑ ฯ  
# ๙. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๘๐/๕๔ ฯ  
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วิปริณามทุกฺข สงฺขารทุกฺข ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข  อปฺปฏจฺิฉนฺนทุกฺข  
ปริยายทุกฺข นิปฺปริยายทุกฺขนฺติ ฯ เอตฺถ กายิกเจตสิกา ทุกฺขา   
เวทนาสภาวโต  จ  นามโต  จ  ทุกฺขตฺตา  ทุกฺขทุกฺขนฺติ  วุจฺจติ ฯ 
        สุขา  เวทนา  วิปริณาเมน  ทุกฺขุปฺปตฺติเหตุโต  วิปริณาม- 
ทุกฺข ฯ  
        อุเปกฺขาเวทนา  เจว  อวเสสา  จ  เตภูมกสงฺขารา   
อุทยพฺพยปฏิปฬิตตฺตา  สงฺขารทุกฺข ฯ 
        กณฺณสูลทนฺตสูลราคชปริฬาหโทสชปริฬาหาทิ  กายิกเจตสิโก 
อาพาโธ  ปุจฺฉิตฺวา  ชานิตพฺพโต  อุปกกฺมสฺส  จ  อปากฏภาวโต 
ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข ฯ 
        ทฺวตฺตึสกมฺมกรณาทิสมุฏาโน  อาพาโธ  อปุจฺฉิตฺวาว  
ชานิตพฺพโต  อุปกฺกมสฺส  จ  ปากฏภาวโต  อปฺปฏจฺิฉนฺนทุกฺข ฯ   
        เปตฺวา  ทุกฺขทุกฺข  เสส  ทุกฺขสจฺจวิภงฺเค(๑) อาคต ฯ ชาติอาทิ  
สพฺพมฺป  ตสฺส  ตสฺส  ทุกขฺสฺส  วตฺถุภาวโต  ปริยายทุกฺข ฯ   
ทุกฺขทุกฺข ปน  นิปฺปรยิายทุกฺขนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ตตฺราย  ชาติ  ยนฺต  พาลปณฺฑิตสุตฺตาทีสุ  (๒)  ภควตาป  
อุปมาวเสน  ปกาสิต  อาปายิก  ทุกฺข  ย ฺจ  สุคติยมฺป   
มนุสฺสโลเก คพฺโภกฺกนฺติมูลกาทิเภท ทุกฺข  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส 
วตฺถุภาวโต ทุกฺขา ฯ ตตฺริท คพฺโภกฺกนฺติมูลกาทิเภท ทุกฺข   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๔๔/๑๒๗ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๔๖๘/๓๐๙ ฯ  
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อย หิ สตฺโต มาตุกุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺตมาโน น อุปฺปลปทุม- 
ปุณฺฑรีกาทีสุ นิพฺพตฺตติ  อถ  โข  เหฏา  อามาสยสฺส  อุปร ิ  
ปกฺกาสยสฺส  อุทรปฏลปฏ ิกณฺฏกาน  เวมชฺเฌ  ปรมสมฺพาเธ 
ติพฺพนฺธกาเร  นานากุณปคนฺธปริภาวิตปรมทุคฺคนฺธปวนวิจริเต 
อธิมตฺตเชคุจฺเฉ กุจฺฉิปฺปเทเส ปูติมจฺฉปูติกุมฺมาสจนฺทนิกาทีสุ กิมิ  
วิย  นิพฺพตฺตติ ฯ  โส  ตตฺถ  นิพฺพตฺโต  ทส  มาเส  มาตุ- 
กุจฺฉิสมฺภเวน  อุสฺมนา ปฏุปาก  วิย  ปจฺจมาโน  ปฏปณฺฑิ 
วิย  เสทิยมาโน  สมิ ฺชนปสารณาทิวิรหิโต  อธิมตฺต  ทุกฺข  
ปจฺจนุโภตีติ ฯ อิท ตาว คพฺโภกฺกนฺติมูลก ทุกฺข ฯ   
        ย  ปน  โส  มาตุ  สหสา  อุปกฺขลนคมนนิสีทนอุฏาน(๑)- 
ปริวตฺตนาทีสุ  สุราธุตฺตหตฺถคโต  เอฬกโปตโก(๒)  วิย  อหิตุณฺฑิก- 
หตฺถคโต  สปฺปโปตโก  วิย  จ อากฑฺฒนปริกฑฺฒนโอธุนน- 
นิทฺธุนนาทินา  อุปกฺกเมน  อธิมตฺต  ทกฺุขมนุโภติ  ย ฺจ  มาตุ   
สีตุทกปานกาเล  สีตนรกูปปนฺโน  วิย  อุณฺหยาคุภตฺตาทิอชฺโฌ- 
หรณกาเล  องฺคารวุฏ ิสมฺปริกิณฺโณ  วิย  โลณมฺพิลาทิอชฺโฌ- 
หรณกาเล  ขาราปฏิจฺฉกาทิกมฺมการณปฺปตฺโต(๓)  วิย อธิมตฺต(๔)  
ทุกฺขมนุโภติ อิท คพฺภปริหรณมูลก ทุกฺข ฯ   
        ย  ปนสสฺ  มฬฺูหคพฺภาย  มาตุยา  มิตฺตามจฺจสุหชฺชาทีหิป 
# ๑. ม. อุปกขฺลนคมนนิสีทนอุฏาน... ฯ 
# ๒. ม. เอฬโก ฯ  ๓. ม. ขาราปตจฺฉิกาทิ... ฯ  
# ๔. โปราณ. ติพฺพ ฯ  
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อทสฺสนารเห  ทุกฺขุปฺปตฺติฏาเน เฉทนผาลนาทีหิ ทุกฺขมนุภวติ  
อิท คพฺภวิปตฺติมูลก ทุกขฺ ฯ   
        ย  วิชายมานาย  มาตุยา  กมฺมเชหิ  วาเตหิ  ปริวตฺเตตฺวา 
นรกปฺปปาต  วิย  อติภยานก  โยนิมคฺค  ปฏิปาทิยมานสฺส  ปรม- 
สมฺพาเธน  จ  โยนิมุเขน  ตาลจฺฉิคฺคเลน(๑)  วิย  นกิฑฺฒิยมานสฺส  
มหานาคสฺส  นรกสตฺตสฺส  วิย  จ  สงฺฆาตปพฺพเตหิ วิจุณฺณิย- 
มานสฺส ทุกฺขมุปฺปชฺชติ อิท วิชายนมูลก ทุกฺข ฯ   
        ย  ปน  ชาตสฺส  ตรณุวณสทิสสฺส  สุกุมารสรีรสฺส  หตฺถ- 
คฺคหณนฺหาปนโธวนโจฬปริมชชฺนาทิกาเล  สูจิมุขขุรธาราวิชฺฌน- 
ผาลนสทิส  ทุกฺขมุปฺปชฺชติ  อิท  มาตุกุจฺฉิโต พหิ นิกฺขมนมูลก  
ทุกฺข ฯ   
        ย  ตโต  ปร  ปวตฺติย  อตฺตนาว  อตฺตาน  วเธนฺตสฺส   
อเจลกวตาทิวเสน  อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺตสฺส  โกธ- 
วเสน  อภุ ฺชนฺตสฺส  อุพฺพนฺธนฺตสฺส จ ทุกฺข  โหติ อิท  
อตฺตูปกฺกมมูลก ทุกฺข ฯ   
        ย  ปน  ปรโต  วธพนฺธนาทีนิ  อนุภวนฺตสฺส  อุปฺปชฺชติ  
อิท  ปรูปกกฺมมูลก  ทุกฺข 
        อิติ  อิมสฺส  สพฺพสฺสาป  ทุกฺขสฺส  อย ชาติ วตฺถุเมว 
โหติ ฯ เตเนต  วุจฺจติ 
# ๑. ม. ตาฬจฺฉิคฺคเฬน ฯ  
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                ชาเยถ โน เจ นรเกสุ สตฺโต   
                ตตฺถคฺคิทาหาทิกมปฺปสยฺห   
                ลเภถ ทุกฺข นุ กหุึ ปติฏ   
                อิจฺจาห ทุกฺขาติ มุนีธ ชาตึ ฯ๓   
                ทกฺุข ติรจฺเฉสุ กสาปโตท-   
                ทณฺฑาภิฆาตาทิภว อเนก   
                ยนฺต กถ ตตฺถ ภเวยฺย ชาตึ   
                วินา ตหึ ชาติ ตโตป ทุกฺขา ฯ   
                เปเตสุ ทุกฺข ปน ขุปฺปปาสา-   
                วาตาตปาทิปฺปภว วิจิตฺต   
                ยสฺมา อชาตสฺส น ตตฺถ อตฺถิ   
                ตสฺมาป ทุกฺข มุนิ ชาติมาห ฯ   
                ติพฺพนฺธกาเร จ อสยฺหสีเต   
                โลกนฺตเร ย อสุเรสุ ทุกฺข   
                น ต ภเว ตตฺถ น จสฺส ชาติ   
                ยโต อย ชาติ ตโตป ทุกฺขา ฯ   
                ย ฺจาป คูถนรเก วิย มาตุคพฺเภ   
                สตฺโต วส ฺจิรมโต พหิ นิกขฺม ฺจ   
                ปปฺโปติ ทุกฺขมติโฆรมิทมฺป นตฺถิ   
                ชาตึ วินา อิติป ชาติ อย หิ ทกฺุขา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 245 

        *เลมที่ 40  ทุกฺขสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา หนา 245 
 
                ก ึภาสิเตน พหุนา นนุ ย กุหิ ฺจิ   
                อตฺถีธ กิ ฺจิทป ทุกฺขมิท กทาจิ   
                เนวตฺถิ ชาติวิรเห ยทโต มเหสี   
                ทกฺุขาติ สพฺพปม อิมมาห ชาตินฺติ ฯ (๑)   
        ชราป  ทุกฺขาติ  เอตฺถ  ทุวิธา  ชรา  สงฺขตลกฺขณ ฺจ  
ขณฺฑิจฺจาทิสมฺมโต  สนฺตติย  เอกภวปริยาปนฺนขนฺธปุราณภาโว 
จ ฯ  สา  อิธ  อธิปฺเปตา ฯ  สา  ปเนสาใ  ทุกฺขา  สงฺขาร- 
ทุกฺขภาวโต  เจว  ทุกฺขวตฺถุโต  จ ฯ  ย หิท องฺคปจฺจงฺคสิถิลี- 
ภาวอินฺทฺริยวิการวิรูปตา โยพฺพนวินาสพลูปฆาตสติมติวิปฺปวาส- 
ปรปริภวาทิอเนกปฺปจฺจย  กายิกเจตสิก ทุกฺขมุปฺปชฺชติ ชรา 
ตสฺส วตฺถุ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
        องฺคาน สิถิลีภาวา                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   
        ชราทุกขฺานนฺตร พฺยาธิทุกฺเข วตฺตพฺเพป(๑) กายิกทุกฺขคฺ- 
คหเณเนว พฺยาธิทุกฺข คหิต  โหตีติ น วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. โปราณ. ปวตฺเตป ฯ   
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        มรณมปฺ  ทุกฺขนฺติ  เอตฺถาป  ทุวิธ  มรณ  สงฺขตลกฺขณ ฺจ 
ย  สนฺธาย  วุตฺต  ชรามรณ  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  สงฺคหิตนฺติ ฯ  (๑)  
เอกภวปริยาปนฺนชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺธวิจฺเฉโท  จ ย สนฺธาย 
วุตฺต นิจฺจ มรณโต ภยนฺติ ฯ (๒) ต  อิธ  อธิปฺเปต ฯ  ชาติ- 
ปจฺจยมรณ  อุปกฺกมมรณ  สรสมรณ  อายุกฺขยมรณ  ปุ ฺกฺขย-   
มรณนฺติป ตสฺเสว นาม ฯ ปุน ขณิกมรณ สมฺมุติมรณ  
สมุจฺเฉทมรณนฺติ อยมฺเปตฺถ เภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  ปวตฺเต  รูปา- 
รูปธมฺมาน  เภโท  ขณิกมรณ  นาม ฯ 
        ติสฺโส  มโต  ปุสโฺส(๓)  มโตติ  อิท  ปรมตฺถโต  สตฺตสฺส 
อภาวา  สสฺส  มต  รุกโฺข  มโตติ  อิท  ชีวิตินฺทฺริยสสฺ  อภาวา 
สมฺมุติมรณ  นาม ฯ  
        ขีณาสวสฺส  อปฺปฏิสนฺธิกา  กาลกริิยา  สมุจฺเฉทมรณ   
นาม ฯ  พาหิรก สมฺมุติมรณ เปตฺวา อิตร สมฺมุติมรณ ฺจ   
สมุจฺเฉทมรณ ฺจ  ยถาวุตฺตปพนฺธวิจฺเฉเทเนว  สงฺคหิต ฯ   
ทุกฺขสฺส  ปน  วตฺถุภาวโต  ทุกฺข ฯ เตเนต วุจฺจติ   
        ปาปสฺส ปาปกมฺมาทิ        นิมิตฺตมนุปสฺสโต   
        ภทฺทสสฺา ปสหนฺตสฺส        วิโยค ปยวตฺถุก   
        มียมานสฺส ย ทุกฺข                มานส อวิเสสโต ฯ   
        สพฺเพส ฺจาป ย สนฺธิ        พนฺธนจฺเฉทนาทิก   
        วิตุชชฺมานมมฺมาน                โหติ ทุกฺข สรีรช ฯ   
# ๑. อภิ. ธา. ๓๖/๖๗/๑๔ ฯ  
# ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๐/๔๔๘ ฯ  ๓. ม. ผุสฺโส ฯ   
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        อสยฺหมปฺปฏิการ                ทุกฺขสฺเสตสฺสิท ยโต   
        มรณ วตฺถุ เตเนต  ทุกฺขมิจฺเจว ภาสิตนฺติ ฯ   
        โสกาทีสุ  โสโก  นาม  าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส  อนฺโต- 
นิชฺฌานลกฺขโณ  จิตฺตสนฺตาโป ฯ ทุกฺโข ปน ทุกฺขทุกฺขโต 
ทุกฺขวตฺถุโต จ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
        สตฺตาน หทย โสโก        วิสสลฺลว ตุชฺชติ   
        อคฺคิตตฺโตว นาราโจ        ภูส ฺจ(๑) ทหเต ปุน ฯ   
        สมาวหติ พฺยาธึ จ                ชรามรณเภทน   
        ทุกฺขมฺป วิวิธ ยสฺมา        ตสฺมา ทุกฺโขติ วุจฺจตีติ ฯ   
        ปริเทโว  นาม  าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส  วิปลาโป ฯ 
ทุกฺโข  ปน  สงฺขารทุกฺขภาวโต ทุกฺขวตฺถุโต จ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                ย โสกสลลฺวิหโต ปริเทวมาโน   
                กณฺโฏตาลุตลโสสชมปปฺสยฺห   
                ภิยโฺยธิมตฺตมธิคจฺฉติเยว ทุกฺข   
                ทกฺุโขติ เตน ภควา ปริเทวมาหาติ ฯ   
        ทุกฺข  นาม  กายปฬนลกฺขณ  กายิกทุกฺข ฯ  ทกฺุข  ปน 
ทุกฺขทุกฺขโต  มานสทุกฺขาวหนโต จ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                ปเฬติ กายิกามิห(๒) ทุกฺข  ทุกฺข ฺจ มานส ภิยฺโย   
                ชนยติ ยสฺมา ตสฺมา        ทกฺุขนฺติ วิเสสโต วุตฺตนฺติ ฯ   
        โทมนสฺส  นาม  จิตฺตปฬนลกฺขณ  มานส  ทกฺุข ฯ  ทกฺุข  
# ๑. ม. ภุสว ฯ  ๒. ม. กายิกมิท ฯ  
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ปน  ทุกฺขทุกขฺโต  กายิกทกฺุขาวหนโต  จ ฯ  เจโตทุกฺขสมปฺปตา 
หิ  เกเส  ปกริิย  กนฺทนฺติ  อุรานิ  ปฏิปสนฺติ(๑)  อาวฏฏนฺติ   
วิวฏฏนฺติ  อุทฺธปาท  ปปตนฺติ สตฺถ อาหรนฺติ วิส  ขาทนฺติ   
รชฺชยุา  อุพฺพนฺธนฺติ  อคฺคึ ปวิสนฺตีติ นานปฺปการก ทุกฺข- 
มนุภวนฺติ ฯ  เตเนต วุจฺจติ   
                ปเฬติ ยโต จิตฺต                กายสฺส จ ปฬน สมาวหติ   
                ทกฺุขนฺติ โทมนสฺส                วิโทมนสสฺา ตโต อาหูติ ฯ   
        อุปายาโส  นาม  าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส  อธิมตฺตเจโต- 
ทุกฺขปฺปภาวิโต  โทโสเยว ฯ  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน  เอโก   
ธมฺโมติ  เอเก ฯ  ทุกฺโข  ปน  สงฺขารทุกฺขภาวโต จิตฺตปริทหนโต 
กายวิสาทนโต จ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                จิตฺตสฺส จ ปริทหนา        กายสฺส วิสาทนา จ อธิมตฺต   
                ย ทุกฺขมุปายาโส                ชเนติ ทุกฺโข ตโต วุตฺโตติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  มนฺทคฺคินา  อนฺโตภาชเน  ปาโก  วิย โสโก 
ติกฺขคฺคินา ปจฺจมานสฺส  ภาชนโต พหินิกฺขมน วิย ปริเทโว  
พหินิกฺขนฺตาวเสสสฺส นิกฺขมิตุมฺป อปฺปโหนฺตสฺส  อนฺโตภาชเนเยว 
ยาว ปริกฺขยา ปาโก วิย อุปายาโส ทฏพฺโพ ฯ   
        อปฺปยสมฺปโยโค  นาม  อปฺปเยหิ  สตฺตสงฺขาเรหิ  สโมธาน ฯ 
ทุกฺโข  ปน  ทุกฺขวตฺถุโต ฯ เตเนต วุจฺจติ   
# ๑. ม. ปฏิปสนฺติ ฯ   
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                ทสิฺวาว อปฺปเย ทุกฺข        ปม โหติ เจตสิ   
                ตทุปกฺกมสมฺภูต-                มถ กาเย ยโต อิธ ฯ   
                ตโต ทุกฺขทฺวยสฺสาป        วตฺถุโต โส มเหสินา   
                ทกฺุโข วุตฺโตติ วิ ฺเยฺโย        อปฺปเยหิ สมาคโมติ ฯ   
        ปยวิปฺปโยโค  นาม  ปเยหิ  สตฺตสงฺขาเรหิ  วินาภาโว ฯ  
ทุกฺโข  ปน  วตฺถุโต ฯ  เตเนต วุจฺจติ   
                าติโภคา(๑)ทิวิโยคา        โสกสรสมปฺปตา วิตุชฺชติ   
                พาลา ยโต ตโตย                ทุกฺโขติ มโต ปยวิปฺปโยโคติ ฯ (๒)   
        อิจฺฉิตาลาเภ  อลพฺภเนยฺยวตฺถูสุ  อิจฺฉาว  ยมฺปจฺฉ  น  ลภติ  
ตมฺป  ทุกฺขนติฺ  วุตฺตา ฯ  เยนป  ธมฺเมน  อลพฺภเนยฺยวตฺถุมฺหิ(๓) 
อิจฺฉนฺโต  น  ลภติ  ตมฺป  อลพฺภเนยฺยวตฺถุมฺหิ  อิจฺฉน  ทุกฺขนฺติ   
อตฺโถ ฯ ทกุขฺ ปน ทุกฺขวตฺถุโต ฯ  เตเนต วุจฺจติ   
                ต ต ปตฺถยมานาน        ตสฺส ตสฺส อลาภโต   
                ย วิฆาตมย ทุกฺข                สตฺตาน อิธ ชายติ ฯ   
                อลพฺภเนยฺยวตฺถูน                ปตฺถนา ตสฺส การณ   
                ยสฺมา ตสฺมา ชิโน ทกฺุข        อิจฺฉิตาลาภมพฺรวีติ(๔) ฯ   
        สงฺขิตฺเตน  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ  เอตฺถ  ปน  สงฺขิตฺเตนาติ  
เทสน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ทุกฺข หิ เอตฺตกานิ ทุกฺขานีติ วา  
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ม. าติธน... ฯ  ๒. ม. ปยวิโยโคติ ฯ  
# ๓. ม. อลพฺภเนยฺย วตฺถุ ฯ  ๔. โปราณ. มาพฺรวีติ ฯ   
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เอตฺตกานิ ทุกฺขสตานีติ วา  สงฺขิปตุ  น  สกฺกา เทสนา 
ปน  สกฺกา ฯ  ตสฺมา  ทุกขฺ  นาม  น  อ ฺ  กิ ฺจิ สงฺขิตฺเตน 
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขาติ เทสน สงฺขิปนฺโต  เอวมาห ฯ 
ป ฺจาติ คณนปริจฺเฉโท ฯ อุปาทานกฺขนฺธา อุปาทานโคจรา  
ขนฺธา ฯ   
                ชาติปฺปภุติก ทุกฺข                ย วุตฺตมิธ ตาทินา   
                อวุตฺต ย ฺจ ต สพฺพ        วินา เอเตน วิชฺชติ ฯ   
                ยสฺมา ตสฺมา อุปาทานกฺ-  ขนฺธา สเขปโต อิเม   
                ทกฺุขาติ วุตฺตา ทุกฺขนฺต-        เทสเกน มเหสินา ฯ   
        ตถา  หิ  อินฺธนมิว  ปาวโก  ลกฺขมิว  ปหรณานิ 
โครูป  วิย  ฑสมกสาทโย  เขตฺตมิว  ลายกา  คาม  วิย  คาม- 
ฆาตกา  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกเมว  ชาติอาทโย  นานปฺปกาเรหิ  
วิพาเธนฺตา  ติณลตาทีนิ  วิย  ภูมิย ปุปฺผผลปลฺลวานิ วิย รกฺุเขสุ   
อุปาทานกฺขนฺเธสุเยว  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  อุปาทานกฺขนฺธาน ฺจ  
อาทิทุกฺข  ชาติ  มชฺเฌทุกขฺ  ชรา  ปรโิยสานทุกฺข  มรณ  
มารณนฺติกทุกฺขาภิฆาเตน ปริฑยฺหนทุกฺข  โสโก  ตทสหนโต 
ลาลปฺปนทุกขฺ  ปริเทโว  ตโต  ธาตุกฺโขภสงฺขาตอนิฏโผฏพฺพ-   
สมาโยคโต  กายสฺส  อาพาธนทุกฺข  ทุกฺข  เตน  อาพาธิยมานาน  
ปุถุชชฺนาน  ตตฺถ  ปฏิฆุปปฺตฺติโต เจโตพาธนทุกฺข โทมนสฺส  
โสกาทิวุฏ ิยา ชนิตวิสาทาน อนุตฺถุนนทุกฺข  อุปายาโส    
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มโนรถวิฆาตปฺปตฺตาน  อิจฺฉาวิฆาตทุกฺข  อิจฺฉิตาลาโภติ  เอว  
นานปฺปการโต  อุปปรกิขิฺยมานา  อุปาทานกฺขนฺธาว  ทุกฺขาติ  
ยเทต  เอกเมก  ทสฺเสตฺวา  วุจฺจมาน  อเนเกหิป  กปเฺปหิ  น  
สกฺกา  อนวเสสโต  วตฺตุ  ต  สพฺพมฺป  ทุกฺข  เอกชลพินฺทุมฺหิ   
สกลสมุทฺทชลรส  วิย  เยสุ เกสุจิ ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  
สงฺขิปตฺวา  ทสฺเสตุ สงฺขิตฺเตน ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขาติ   
ภควตา วุตฺตเมว เถโร อโวจาติ ฯ   
        ตตฺถ  กตมา  ชาตีติอาทีสุ  ปทภาชนีเยสุ  ตตฺถาติ  ทุกฺข- 
สจฺจนิทฺเทเส  วุตฺเตสุ  ชาติอาทีสุ ฯ   
        ยา  เตส  เตส  สตฺตานนฺติ  อเนเกส  สตฺตาน   
สาธารณนิทฺเทโส ฯ  ยา  เทวทตฺตสฺส  ชาติ  ยา  โสมทตฺตสฺส  
ชาตีติ  เอว  หิ  ทิวสมฺป  กถิยมาเน  เนว  สตฺตา  ปริยาทาน  
คจฺฉนฺติ  น  สพฺพ  อปรตฺถทีปน  สิชฌฺติ  อิเมหิ  ปน  ทฺวีหิ  
ปเทหิ น โกจิ สตฺโต อปริยาทินฺโน โหติ น กิ ฺจิ  
อปรตฺถทีปน  น  สชิฺฌติ ฯ   
        ตมฺหิ  ตมฺหีติ  อย  คติชาติวเสน  อเนเกส  สตฺตนิกายาน   
สาธารณนิทฺเทโส ฯ  
        สตฺตนิกาเยติ  สตฺตาน  นิกาเย  สตฺตฆฏาย  สตฺตสมูเหติ   
อตฺโถ ฯ   
        ชาตีติ  ชายนวเสน ฯ  อิทเมตฺถ  สภาวปจฺจตฺต ฯ  
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        ส ฺชาตีติ  ส ฺชายนวเสน ฯ  อุปสคฺเคน  ปท  วฑฺฒิต ฯ 
        โอกกฺนตีฺติ  โอกฺกมนวเสน ฯ  ชายนฏเน  วา  ชาติ  สา   
อปริปุณฺณายตนวเสน  วุตฺตา ฯ  ส ฺชายนฏเน  ส ฺชาติ  สา  
ปริปุณฺณายตนวเสน  วุตฺตา ฯ  โอกกฺมนฏเน  โอกกฺนฺติ  สา  
อณฺฑชชลาพุชวเสน  วุตฺตา ฯ เต หิ อณฺฑโกส  วตฺถโิกส ฺจ   
โอกฺกมนฺติ  โอกฺกมนฺตา  ปวิสนฺตา  วิย  ปฏิสนฺธึ  คณฺหนฺติ ฯ   
อภินิพฺพตฺตนฏเน  อภินิพฺพตฺติ  สา  สเสทชโอปปาติกวเสน  
วุตฺตา ฯ  เต  หิ  ปากฏา เอว หุตฺวา นิพฺพตฺตนฺติ อยนฺตาว  
สมฺมุติกถา ฯ   
        อิทานิ  ขนฺธาน  ปาตุภาโว  อายตนาน  ปฏิลาโภติ   
ปรมตฺถกถา  โหติ ฯ  ขนธฺา  เอว  หิ  ปรมตฺถโต  ปาตุภวนฺติ 
น สตฺตา ฯ เอตฺถ จ ขนฺธานนฺติ เอกโวการภเว  เอกสฺส  
จตุโวการภเว  จตุนฺน  ป ฺจโวการภเว  ป ฺจนฺนมฺป คหณ  
เวทิตพฺพ ฯ 
        ปาตุภาโวติ  อุปฺปตฺติ ฯ 
        อายตนานนฺติ  ตตฺร  ตตฺร  อุปฺปชชฺมานายตนวเสน  สงฺคโห   
เวทิตพฺโพ ฯ 
        ปฏิลาโภติ  สนฺตติย  ปาตุภาโวเยว ฯ  ปาตุภวนฺตาเนว  หิ  
ตานิ  ปฏิลทธฺานิ  นาม โหนฺติ ฯ 
        อย วุจฺจติ ชาตีติ อย ชาติ นาม กถยีติ ฯ    
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        ชรานิทฺเทเส  ชราติ  สภาวปจฺจตฺต ฯ  ชีรณตาติ  อาการ- 
นิทฺเทโส ฯ 
        ขณฺฑิจฺจนฺติอาทโย  ตโย  กาลาติกฺกเม  กิจฺจนิทฺเทสา   
ปจฺฉิมา  เทฺว  ปกตินิทฺเทสา ฯ  อย  หิ  ชราติ  อิมินา  ปเทน  
สภาวโต  ทีปตา  เตนสฺสา  อิท  สภาวปจฺจตฺต ฯ  ชรีณตาติ   
อิมินา  อาการโต  เตนสฺสาย  อาการนิทฺเทโส ฯ  ขณฺฑิจฺจนฺติ   
อิมินา  กาลาติกฺกเม  ทนตฺนขาน  ขณฺฑิตภาวกรณกิจฺจโต ฯ  
        ปาลิจฺจนฺติ  อิมินา  เกสโลมาน  ปลิตภาวกรณกิจฺจโต ฯ  
        วลิตฺตจตาติ  อิมินา  มส  มลิาเปตฺวา  ตเจ  วลิภาว- 
กรณกิจฺจโต  ทีปตา ฯ  เตนสฺสา  อิเม  ตโย  กาลาติกฺกเม 
กิจฺจนิทฺเทสา ฯ  เตหิ อิเมส วิการาน  ทสฺสนวเสน  ปากฏีภูตา  
ปากฏชรา  ทสฺสิตา ฯ  ยเถว  หิ  อุทกสสฺ  วา  วาตสฺส  วา  
อคฺคิโน  วา  ติณรุกฺขาทีน  สมฺภคฺคปลภิคฺคตาย  วา  ฌามตาย 
วา  คตมคฺโค  ปากโฏ  โหติ  น  จ  โส  คตมคฺโค  ตาเนว 
อุทกาทีนิ เอวเมว ชราย ทนฺตาทีสุ  ขณฺฑิจฺจาทิวเสน  คตมคฺโค  
ปากโฏ จกฺขุ อุมฺมีเลตฺวาป คยฺหติ น จ ขณฺฑิจฺจาทีเนว   
ชรา ฯ น หิ ชรา จกฺขุวิ ฺเยฺยา โหติ ฯ   
        อายุโน  สหานิ  อินฺทฺริยาน  ปรปิาโกติ  อิเมหิ  ปน  ปเทหิ 
กาลาติกฺกเมเยว  อภิพฺยตฺตาย  อายุกฺขยจกฺขาทิอินฺทฺริยปริปาก- 
สงฺขาตาย  ปกติยา  ทีปตา เตนสฺสิเม  เทฺว  ปกตินิทเฺทสาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  
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        ตตฺถ  ยสฺมา  ชร  ปตฺตสฺส  อายุ หายติ ตสฺมา  ชรา  
อายุโน  สหานีติ  ผลูปจาเรน  วุตฺตา ฯ  ยสฺมา  จ  ทหรกาเล  
สุปฺปสนฺนานิต  สุขุมมฺป  อตฺตโน  วิสย  สุเขเนว  คณฺหนสมตฺถานิ  
จกฺขาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  ชร  ปตฺตสฺส  ปริปกฺกานิ  อาลุฬิตานิ  
อวิสทานิ  โอฬาริกมฺป  อตฺตโน  วิสย  คเหตุ  อสมตฺถานิ โหนฺติ  
ตสฺมา อินฺทฺริยาน ปริปาโกติ ผลูปจาเรเนว วุตฺตา ฯ   
        สา  ปเนสา  เอว  นทิฺทิฏา  สพฺพาป  ชรา  ปากฏา   
ปฏิจฺฉนฺนาติ  ทุวิธา  โหติ ฯ 
        ตตฺถ  ทนฺตาทีสุ  ขณฺฑาทิภาวทสฺสนโต  รูปธมฺเมสุ  ชรา  
ปากฏชรา  นาม  อรูปธมฺเมสุ  ปน  ชรา  ตาทิสสฺส  วิการสฺส 
อทสฺสนโต  ปฏิจฺฉนฺนชรา  นาม ฯ   
        ตตฺร  ยวฺาย  ขณฺฑาทิภาโว  ทิสสฺติ  โส  ตาทิสาน   
ทนฺตาทีน  วณฺโณเยว ฯ  ต  จกฺขุนา  ทสิฺวา  มโนทวฺาเรน  
จินฺเตตฺวา  อิเม  ทนฺตา  ชราย  ปหตาติ  ชร  ชานาติ  
อุทกฏาเน  พทฺธานิ  โคสิงฺคาทีนิ  เหฏา  อุทกสฺส   
อตฺถิภาวชานน วิย ฯ  ปุน  อย  ชรา  สวีจีติ  เอวมฺป   
ทุวิธา โหติ ฯ  
        ตตฺถ มณิกนกรชตปวาฬจนฺทสูริยาทีน  มนฺททสกาทีสุ   
ปาณีน  วิย  ปุปฺผผลปลฺลวาทีสุ  อปาณีน  วิย  จ  อนฺตรนฺตรา   
วณฺณวิเสสาทีน  ทุพฺพิ ฺเยฺยตฺตา  ชรา  อวีจิชรา  นาม    
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นิรนฺตรชราติ  อตฺโถ ฯ  ตโต  อ ฺเสุ  ปน  ยถา  วุตฺเตสุ  
อนฺตรนฺตรา  วณฺณวิเสสาทีน  สุวิ ฺเยฺยตฺตา ชรา  สวีจิชรา 
นาม ฯ   
        ตตฺถ  สวีจิชรา  อุปาทินฺนกอนุปาทินฺนกวเสน  เอว  
เวทิตพฺพา  ทหรกุมารกาน  หิ  ปมเมว  ขีรทนฺตา  นาม 
อุฏหนฺติ  น  เต  ถิรา ฯ  เตสุ  ปน  ปติเตสุ  ปุน  ทนฺตา 
อุฏหนฺติ ฯ  เต  ปมเมว  เสตา  โหนฺติ  ชราวาเตน  ปหฏกาเล  
กาฬกา  โหนฺติ ฯ  เกสา  ปมเมว  ตมฺพา  โหนฺติ  ตโต กาฬกา 
ตโต  เสตา ฯ  ฉวิ  ปน  สโลหิติกา  โหติ ฯ  วฑฺฒนฺตาน  
วฑฺฒนฺตาน  โอทาตาน โอทาตภาโว  กาฬกาน  กาฬกภาโว  
ป ฺายติ ฯ  ชราวาเตน  ปน  ปหฏกาเล  วล ึ คณฺหาติ ฯ   
สพฺพมฺป  สสฺส  วปตกาเล  เสต  โหติ  ปจฺฉา  นีล ฯ  
ชราวาเตน  ปน  ปหฏกาเล  ปณฺฑุก โหติ ฯ อมฺพงฺกุเรนาป  
ทีเปตุ วฏฏติ ฯ   
        มรณนทิฺเทเส  จุตีติ  จวนวเสน  วุตฺต ฯ  เอกจตุป ฺจกฺ- 
ขนฺธาน  สาม ฺวจนเมต ฯ   
        จวนตาติ  ภาววจเนน  ลกฺขณนิทสฺสน ฯ 
        เภโทติ  จุติขนฺธาน  ภงฺคุปฺปตฺติปริทีปน ฯ   
        อนฺตรธานนฺติ  ฆฏสฺส  วิย  ภินฺนสฺส ภินฺนาน จุติ- 
ขนฺธาน  เยน  เกนจิ  ปริยาเยน  านาภาวปริทีปน ฯ  
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        มจฺจุ  มรณนฺติ  มจฺจุสงฺขาต  มรณ  น  ขณิกมรณ ฯ  
        กาโล  นาม  อนฺตโก  ตสฺส  กริยิาติ  กาลกิรยิา ฯ 
เอตฺตาวตา  จ สมฺมุติยา มรณ ทีปต ฯ   
        อิทานิ  ปรมตฺเถน  ทีเปตุ  ขนฺธาน  เภโทติอาทิมาห ฯ  
ปรมตฺเถน  หิ  ขนฺธาเยว  ภิชฺชนฺติ  น  สตฺโต  นาม  โกจิ  
มรติ ฯ  ขนฺเธสุ  ปน  ภิชชฺมาเนสุ  สตฺโต  มรติ  ภินฺเนสุ  มโตติ  
โวหาโร  โหติ ฯ เอตฺถ จ จตุโวการป ฺจโวการวเสน  ขนฺธาน  
เภโท  เอกโวการวเสน  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป  จตุโวการวเสน   
วา  ขนฺธาน  เภโท  เสสทฺวยวเสน  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป   
เวทิตพฺโพ ฯ กสฺมา ภวทฺวเยป  รูปกายสงฺขาตสฺส  กเฬวรสฺส 
สมฺภวโต ฯ  ยสฺมา  วา  จาตุมหาราชิกาทีสุป  ขนฺธา  ภิชฺชนฺเตว  
น  กิ ฺจิ  นิกฺขิปติ  ตสฺมา  เตส วเสน ขนฺธาน เภโท 
มนุสฺสาทีสุ  กเฬวรสฺส  นกิฺเขโป ฯ  เอตฺถ  จ  กกเฬวรสฺส  
นิกฺเขปกรณโต  มรณ  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโปติ วุตฺต ฯ   
        ชีวิตินฺทฺริยสฺสุปจฺเฉโทติ  อิมินา  อินฺทฺริยพทฺธสฺเสว  มรณ  
นาม  โหติ  อนินฺทฺริยพทฺธสฺส  มรณ  นาม  นตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ 
สสฺส มต รุกโฺข มโตติ อิท  ปน  โวหารมตฺตเมว  อตฺถโต  
ปน  เอวรูปานิ  วจนานิ  สสฺสาทีน  ขยวยภาวเมว  ทีเปนฺติ ฯ   
        อปจ  อิมานิ  ชาติชรามรณานิ  นาม  อิเมส  สตตฺาน  
วธกปจฺจามิตฺตา  วิย  โอตาร  คเวสนฺตานิ วิจรนฺติ ฯ ยถา  
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หิ ปุริสสฺส ตีสุ ปจฺจามิตฺเตสุ โอตาราเปกฺเขสุ  วิจรนฺเตสุ  
เอโก  วเทยฺย  อห  อสุกอร ฺสฺส  นาม  วณฺณ  กเถตฺวา  
เอต อาทาย  ตตฺถ  คมิสฺสามิ  เอตฺถ  มยฺห ทุกฺกร นตฺถีติ ฯ  
ทุติโย วเทยฺย อห ตว (๑) เอต  คเหตฺวา  คตกาเล  โปเถตฺวา 
ทุพฺพล  กริสสฺามิ  เอตฺถ  มยฺห ทุกฺกร นตฺถีติ ฯ  ตติโย   
วเทยฺย  ตยา  เอตสฺมึ  โปเถตฺวา  ทุพฺพเล  กเต ติเณฺหน  
อสินา สีสจฺเฉทน  นาม  มยฺห  ภาโร  โหตูติ  เต  เอว  วตฺวา  
ตถา กเรยฺยุ ฯ  
        ตตฺถ ปมปจฺจามิตฺตสฺส  อร ฺวณฺณ  กเถตฺวา  ต 
อาทาย  ตตฺถ  คตกาโล  วิย  สุหชฺชาติมณฺฑลโต  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  
ยตฺถ  กตฺถจิ  นิพฺพตฺตาปน นาม ชาติยา กิจฺจ ทุติยสฺส  
โปเถตฺวา  ทพฺุพลกรณ  วิย  นิพฺพตฺตกฺขนฺเธสุ  นิปติตฺวา  
ปราธีนม ฺจปรายนภาวกรณ  ชราย  กจฺิจ  ตติยสฺส  ติเณฺหน  
อสินา สีสจฺเฉทน วิย ชีวิตกฺขยปาปน มรณสฺส กิจฺจนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        อปเจตฺถ  ชาติทุกฺข  สาทีนวมหากนฺตารปฺปเวโส  วิย   
ทฏพฺพ  ชราทุกฺข  ตตฺถ  อนฺนปานรหิตสฺส  ทุพฺพล  วิย  
มรณทุกฺข  ทพฺุพลสฺส  อิรยิาปถปวตฺตเน  วิหตปรกกฺมสฺส 
วาฬาทีหิ อนยพฺยสนาปาทน วิย ทฏพฺพนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี อห ตาว ฯ   
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        โสกนิทเฺทเส  วิยสตีติ  (๑) พฺยสน หิตสุข ขิปติ วิทฺธ  เสตีติ 
อตฺโถ ฯ าตีน  พฺยสน  าติพฺยสน  โจรโรคภยาทีหิ  าติกฺขโย  
าติวินาโสติ  อตฺโถ ฯ  เตน  าติพฺยสเนน ฯ  ผุฏสฺสาติ   
อชฺโฌตฺถฏสฺส  อภิภูตสฺส  สมนฺนาคตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  เสเสสุป  
เอเสว  นโย ฯ  อย  ปน  วิเสโส  โภคาน พฺยสน โภคพฺยสน   
ราชโจราทิวเสน  โภคกฺขโย โภควินาโสติ อตฺโถ ฯ โรโคเยว 
พฺยสน โรคพฺยสน ฯ โรโค  หิ อาโรคฺย วิยสติ วินาเสตีติ  
พฺยสน ฯ สีลสฺส พฺยสน สลีพฺยสน ฯ ทสฺุสีลฺยสฺเสต  นาม ฯ  
สมฺมาทิฏ ึ  วินาสยมานา อุปฺปนฺนา ทิฏ ิ เอว พฺยสน  
ทิฏ ิพฺยสน ฯ เอตฺถ  จ  ปรุิมานิ  เทฺว  อนิปฺผนฺนานิ  ปจฺฉิมานิ  
ตีณิ นิปฺผนฺนานิ ติลกฺขณพฺภาหตานิ  ปุริมานิ จ ตีณิ  
เนว กุสลานิ น อกุสลานิ สีลทิฏ ิพฺยสนทฺวย อกุสล ฯ   
        อ ฺตร ฺตเรนาติ  คหิเตสุ  วา  เยน  เกนจิ  อคฺคหิเตสุ  
วา  มิตฺตามจฺจพฺยสนาทีสุ  เยน  เกนจิ ฯ  
        สมนฺนาคตสฺสาติ  สมนุพนฺธสฺส  อปริมุจฺจมานสฺส ฯ   
        อ ฺตร ฺตเรน  ทุกฺขธมฺเมนาติ  เยน  เกนจิ  โสก- 
ทุกฺขสฺส อุปฺปตฺติเหตุนา ฯ  
        โสโกติ  โสจนกวเสน  โสโก ฯ  อิท  เตหิ  การเณหิ  
อุปปฺชฺชนกโสกสฺส สภาวปจฺจตฺต ฯ  
# ๑. ส.ี พฺยสตีติ ฯ   
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        โสจนาติ  โสจนากาโร ฯ 
        โสจิตตฺตนฺติ  โสจิตภาโว ฯ 
        อนฺโตโสโกติ  อพฺภนฺตรโสโก ฯ  ทุติยปท  อุปสคฺเคน  
วฑฺฒิต ฯ  โส  หิ  อพฺภนฺตร  สุกฺขาเปนฺโต  วิย  ปรสิุกฺขาเปนฺโต  
วิย  อุปฺปชชฺตีติ  อนฺโตโสโก  อนฺโตปริโสโกติ วุจฺจติ ฯ  
        เจตโส ปริชฺฌายนาติ จิตฺตสฺส  ปริชฺฌายนากาโร ฯ  โสโก  
หิ  อุปฺปชชฺมาโน  อคฺคิ วิย จิตฺต ฌาเปติ ทหติ จิตฺต   
เม  ฌาม  น  เม  กิ ฺจิ  ปฏภิาตีติ  วทาเปติ ฯ 
        ทุกฺขิโต  มโน  ทุมฺมโน  ตสฺส  ภาโว โทมนสฺส ฯ 
        อนุปวิฏฏเน โสโกว สลลฺนฺติ โสกสลลฺ ฯ   
        ปริเทวนิทฺเทเส  มยฺห  ธีตา มยฺห ปุตฺโตติ เอว  
อาทิสฺส อาทิสฺส เทวนฺติ  โรทนฺติ  เอเตนาติ  อาเทโว ฯ 
        ต  ต  วณฺณ  ปริกิตฺเตตฺวา ปริกิตฺเตตฺวา เทวนฺติ  เอเตนาติ  ปริเทโว ฯ 
        ตโต  ปรานิ  เทฺว  เทวฺ  ปทานิ  ปรุิมทฺวยสฺเสว   
อาการภาวนิทฺเทสวเสน  วุตฺตานิ ฯ  
        วาจาติ  วจน ฯ  ปลาโปติ  ตุจฺฉ  นิรตฺถกวจน ฯ   
        อุปฑฺฒภณิตอ ฺภณิตาทิวเสน  วิรูโป  ปลาโปติ  
วิปฺปลาโป ฯ 
        ลาลปฺโปติ  ปุนปฺปนุ  ลปน ฯ ลาลปฺปนากาโร  
ลาลปฺปนา ฯ  
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        ลาลปฺปตสฺส ภาโว ลาลปฺปตตฺต ฯ   
        ทุกฺขนิทฺเทเส  กายนิสฺสิตตฺตา  กายิก ฯ  อมธุรตฺเน  
อสาต ฯ  กายิกปเทน  เจตสิกอสาต  ปฏิกฺขิปติ  อสาตปเทน 
กายิกสาต ฯ ตเทว ทุกฺขยตีติ ทุกฺข ยสฺสุปฺปชฺชติ  ต  ทุกฺขิต  
กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺขมตฺตา  วา ทุกฺข ฯ กายสมฺผสฺสชนฺติ   
กายสมฺผสฺเส  ชาต ฯ  อสาต  ทุกฺข  เวทยิตนฺติ  อสาต  เวทยิต  
น  สาต ทุกฺข  เวทยิต  น  สุข ฯ  ปรโต  ตีณิ  ปทานิ  
อิตฺถิลิงฺควเสน  วุตฺตานิ ฯ  อสาตา  เวทนา  น  สาตา  ทุกฺขา   
เวทนา  น  สขุาติ  อยเมว  ปเนตฺถ  อตฺโถ ฯ  ย กายิก  
อสาต  ทุกฺข  เวทยิต  ยา  กายสมฺผสฺสชา  อสาตา ทุกฺขา  
เวทนา อิท วุจฺจติ ทุกฺขนฺติ  เอว โยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        โทมนสฺสนิทฺเทเส  ทุฏ ุ  มโนติ  ทุมฺมโน  หนีเวทนตฺตา   
วา  กุจฺฉิต  มโนติ  ทุมฺมโน  ทุมฺมนสสฺ  ภาโว  โทมนสฺส ฯ   
จิตฺตนิสฺสิตตฺตา  เจตสิก ฯ   
        เจโตสมฺผสฺสชนฺติ จิตฺตสมฺผสฺเส ชาต ฯ   
        อุปายาสนิทฺเทเส  อายาสนฏเน  อายาโส ฯ  สสีทน- 
วิสีทนาการปฺปวตฺตสฺส  จิตฺตกิลมถสฺเสต  นาม ฯ  พลวอายาโส  
อุปายาโส ฯ        อายาสิตภาโว  อายาสิตตฺต  อุปายาสิตภาโว 
อุปายาสิตตฺต ฯ   
        อปฺปยสมฺปโยคนิทฺเทเส  อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก ฯ  ยสฺสาติ  
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เย  อสฺส ฯ  อนิฏาติ  อปริเยสิตา ฯ  ปริเยสิตา  วา  โหนฺตุ  
อปริเยสิตา  วา  นามเมเวต  อมนาปารมฺมณาน ฯ  มนสฺมึ  น 
กมนฺติ  น  ปวิสนฺตีติ  อกนฺตา ฯ  มนสมฺึ  น  อปฺปยนฺติ  
น  วา  มน  วฑฺเฒนฺตีติ  อมนาปา ฯ  รปูาติอาทิ  เตส   
สภาวนิทสฺสน ฯ  อนตฺถ  กาเมนฺติ  อิจฺฉนฺตีติ  อนตฺถกามา ฯ  
อหิต กาเมนฺติ อิจฺฉนฺตีติ อหิตกามา ฯ  อผาสุ  ทุกฺขวิหาร   
กาเมนฺติ  อิจฺฉนฺตีติ  อผาสุกามา ฯ  จตูหิ  โยเคหิ  เขม   
นิพฺภย  วิวฏฏ  น  กาเมนฺติ  สภย  วฏฏเมว  เนส  กาเมนฺติ  
อิจฺฉนฺตีติ  อโยคกฺเขมกามา ฯ  อปจ  สทฺธาทีน  วุทฺธิสงฺขาตสฺส   
อตฺถสฺส  อกามนโต  เตสเยว  หานิสงฺขาตสฺส  อนตฺถสฺส  จ 
กามนโต  อนตฺถกามา ฯ  สทฺธาทีนเยว  อุปายภูตสฺส  หิตสฺส  
อกามนโต  สทฺธาหานิอาทีน  อุปายภูตสฺส  อหิตสฺส  จ  กามนโต 
อหิตกามา ฯ  ผาสุวิหารสฺส  อกามนโต  อผาสุวิหารสฺส  จ  
กามนโต  อผาสุกามา ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  นิพฺภยสฺส  (๑)  อกามนโต 
ภยสฺส  จ  กามนโต  อโยคกฺเขมกามาติ  เอวเมตฺถ อตฺโถ 
ทฏพฺโพ ฯ   
        สงฺคตีติ  คนฺตฺวา  สโยโค ฯ  สมาคโมติ  อาคเตหิ  สโยโค ฯ 
        สโมธานนฺติ  านนิสชฺชาทีสุ  สหภาโว ฯ   
        มิสฺสีภาโวติ  สพฺพกจฺิจาน  สหกรณ ฯ  อย  สตฺตวเสน   
# ๑. ส.ี นิพฺภยโยคสฺส ฯ   
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โยชนา ฯ  สงฺขารวเสน  ปน  ย  ลพฺภติ  ต  คเหตพฺพ ฯ  โส   
ปน  อปฺปยสมฺปโยโค  อตฺถโต  เอโก  ธมฺโม  นาม  นตฺถิ เกวล  
อปฺปยสมฺปยุตฺตาน ทุวิธสฺสาป ทุกฺขสฺส  วตฺถุภาวโต ทุกฺโขติ 
วุตฺโต ฯ   
        ปยวิปฺปโยคนิทฺเทโส  วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ 
        มาตา  วาติอาทิ  ปเนตฺถ  อตฺถกาเม  สรูเปน  ทสฺเสตุ  
วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  มมายตีติ  มาตา  ปยายตีติ  ปตา ฯ  ภชตีติ   
ภาตา ฯ  ตถา  ภคินี ฯ  
        เมตฺตา  ยนฺตีติ  มิตฺตา  มินนฺติ  วา  สพฺพคุเยฺหสุ  อนฺโต  
ปกฺขิปนฺตีติ มิตฺตา ฯ  
        กิจฺจกรณีเยสุ สหภาวฏเน อมา โหนฺตีติ  อมจฺจา ฯ  
        อย  อมหฺาก  อชฺฌตฺติโกติ เอว ชายนฺติ ายนฺตีติ วา 
าตี ฯ 
        โลหิเตน  สมฺพนฺธาติ  สาโลหิตา ฯ  
        ปตุปกขิฺกา าตี มาตุปกฺขิกา สาโลหิตา ฯ มาตาปตุ- 
ปกฺขิกา  วา  าตี  สสฺสุสสุรปกฺขิกา  สาโลหิตา ฯ  อยมฺป  
ปยวิปฺปโยโค อตฺถโต เอโก ธมโฺม  นาม  นตฺถิ  เกวล  
ปยวิปฺปยุตฺตาน  ทุวิธสฺสาป ทุกฺขสฺส วตฺถุภาวโต ทุกฺโขติ   
วุตฺโต ฯ  อิทเมตฺถ  สพฺพอฏกถาวจน ฯ  สจฺจาน  ปน   
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ตถลกฺขณตฺตา  สมฺปโยควิปฺปโยควจเนหิ อปฺปยปยวตฺถูนิเยว  
วิเสสิตานีติ วตฺตุ ยุชฺชตีติ ฯ   
        อิจฺฉิตาลาภนิทฺเทเส  ชาติธมฺมานนฺติ  ชาติสภาวาน  ชาติ- 
ปกติกาน ฯ   
        อิจฺฉา  อุปฺปชฺชตีติ  ตณฺหา  อุปฺปชฺชติ ฯ  อโห  วตาติ   
ปตฺถนา ฯ   
        อสฺสามาติ  ภเวยฺยาม ฯ  น  โข  ปเนต  อิจฺฉาย 
ปตฺตพฺพนฺติ  ย  เอต  อโห  วต  มย  น ชาติธมฺมา อสฺสาม   
น  จ  วต  โน  ชาติ  อาคจฺเฉยฺยาติ  เอว  ปหีนสมุทเยสุ  
สาธูสุ  วิชฺชมาน  อชาติธมฺมตฺต  ปรินพฺิพุเตสุ  จ  วิชฺชมาน  
ชาติยา  อนาคมน  อิจฺฉิต  ต  อิจฺฉนฺตสฺสาป  มคฺคภาวนาย  วินา 
อปฺปตฺตพฺพโต  อนิจฺฉนฺตสฺสาป  จ  ภาวนาย  ปตฺตพฺพโต  น   
อิจฺฉาย  ปตฺตพฺพ  นาม  โหติ ฯ  อิทมปฺติ  เอตมฺป ฯ  อุปร ิ 
เสสานิ  อุปาทาย อปสทฺโท ฯ   
        อุปาทานกฺขนฺธนิทฺเทเส  เสยฺยถทินฺติ  นิปาโต  ตสฺส 
เต  กตเม  อิติ  เจติ  อตฺโถ ฯ รูปเมว อุปาทานกฺขนฺโธติ  
รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯ เอเสว นโย เสเสสุ ฯ   
                ทกฺุขสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                สมุทยสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา   
        สมุทยสจฺจนิทฺเทเส  ยาย  ตณฺหาติ  ยา  อย  ตณฺหา ฯ  
        โปโนพฺภวิกาติ (๑)  ปุนพฺภวกรณ  ปุนพฺภโว   ปุนพฺภโว  
สีลมสฺสาติ  โปโนพฺภวิกา ฯ  อปจ  ปนุพฺภว (๒) เทติ ปุนพฺภวาย  
สวตฺตติ ปุนปฺปุน ภว(๓) นิพฺพตฺเตตีติ โปโนพฺภวิกา ฯ  สา   
ปเนสา  ปุนพฺภวสฺส  ทายิกาป  อตฺถิ  อทายิกาป  ปุนพฺภวาย 
สวตฺตนิกาป  อตฺถิ  อสวตฺตนิกาป  ทินฺนาย  ปฏิสนธฺิยา   
อุปธิเวปกฺกมตฺตาป ฯ สา ติปฺปการาป  โปโนพฺภวิกาติ  นาม  
ลภติ ฯ  โปนพฺภวิกาติป  ปาโ โสเยวตฺโถ ฯ  
        อภินนทฺนสงฺขาเตน  นนฺทิราเคน  สหคตาติ  นนฺทิราค- 
สหคตา  นนฺทิราเคน  สทฺธึ  อตฺถโต  เอกตฺตเมว  คตาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ 
        ตตฺร ตตฺราภินนฺทินีติ ยตฺร ยตฺร อตฺตภาโว นิพฺพตฺตติ  
ตตฺร  ตตฺร  อภินนฺทินี  รูปาทีสุ  วา  อารมฺมเณสุ ตตฺร 
ตตฺราภินนฺทินี รูปาภินนฺทินี  สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพธมฺมา- 
ภินนฺทินีติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺร  ตตฺราภินนฺทีติป  ปาโ ตตฺร  ตตฺร 
อภินนฺทยตีติ  อตฺโถ ฯ  
        เสยฺยถทินฺติ  นิปาโต  ตสฺส  สา  กตมา  อิติ  เจติ   
อตฺโถ ฯ  
# ๑. ม. โปโนภวิกาติ ฯ  ๒. สี. ปุโนภว ฯ  ๓. ม. ภเว ฯ   
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        กามตณฺหาติ  กาเม  ตณฺหา  ป ฺจกามคุณิกราคสฺเสต   
อธิวจน ฯ   
        ภวตณฺหาติ  ภเว  ตณฺหา ฯ  ภวปตฺถนาวเสน  อุปฺปนฺนสฺส  
สสฺสตทิฏ ิสหคตสฺส  ราคสฺส  รูปารูปภวราคสฺส  จ  ฌาน- 
นิกนฺติยา  จ  เอต  อธิวจน ฯ  
        วิภวตณฺหาติ  วิภเว ตณฺหา ฯ  อุจฺเฉททิฏ ิสหคตราคสฺเสต  
อธิวจน ฯ   
        อิทานิ  ตสฺสา  ตณฺหาย  วตฺถุ  วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ  สา  
โข  ปเนสาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อุปฺปชฺชตีติ  ชายติ ฯ 
        นิวิสตีติ ปุนปฺปุน ปวตฺติวเสน ปติฏาติ ฯ  อุปปฺชฺชมานา  
กตฺถ  อุปฺปชชฺติ  นิวิสมานา  กตฺถ  นิวิสตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ 
        ย โลเก  ปยรูป  สาตรูปนฺติ  ย  โลกสฺมึ  ปยสภาว ฺเจว  
มธุรสภาว ฺจ ฯ  
        จกฺขุ โลเกติอาทีสุ  โลกสฺมึ  หิ  จกฺขุอาทีสุ มมตฺเตน  
อภินิวิฏา สตฺตา สมฺปตฺติย ปติฏ ิตา อตฺตโน  จกฺขุ   
อาทาสาทีสุ  นิมิตฺตคฺคหณานุสาเรน  วิปฺปสนฺน  ป ฺจปฺปสาท  
สุวณฺณวิมาเน  อุคฺฆาฏิตมณิสีหป ฺชร  วิย  ม ฺนฺติ  โสต  
รชตปนาฬิก  วิย ปามงฺคสุตฺตก วิย  จ  ม ฺนฺติ  ตุงฺคนาสาติ 
ลทฺธโวหาร  ฆาน  วฏเฏตฺวา  ปตหริตาลวฏฏึ  วิย  ม ฺนฺติ   
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ชิวฺห รตฺตกมฺพลปฏล วิย มุทุสินิทฺธมธุรรสท ม ฺนฺติ กาย  
สาลลฏ ึ  วิย  สุวณฺณโตรณ  วิย  จ  ม ฺนฺติ  มน   
อ ฺเส มเนน อสทิส อุฬาร ม ฺนฺติ  รูป  สุวณฺณ- 
กณิการปุปฺผาทิวณฺณ  วิย สทฺท มตฺตกรวีกโกกลิมนฺทธมิต- 
มณิวสนิโฆส  วิย  อตฺตนา  ปฏลิทฺธานิ  จตุสมุฏานิกคนฺธา- 
รมฺมณาทีนิ  กสฺส ฺสฺส  เอวรูปานิ  อตฺถีติ  ม ฺนฺติ  เตส   
เอว  ม ฺมานาน  ตานิ  จกฺขาทีนิ  ปยรูปานิ  เจว  ตณฺหา 
อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา  จ  ปุนปฺปุน   ปวตฺติวเสน  นิวิสติ ฯ  ตสฺมา 
เถโร  จกฺขุ  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา   
อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชตีติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  อุปฺปชฺชมานาติ ยทา อุปฺปชฺชติ ตทา เอตฺถ 
อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ   
                สมุทยสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        นิโรธสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา   
        นิโรธสจฺจนิทฺเทเส  โย  ตสฺสาเยว  ตณฺหายาติ  เอตฺถ  โย 
ตสฺเสว  ทุกฺขสฺสาติ  วตฺตพฺเพ  ยสฺมา  สมุทยนิโรเธน(๑)  ทุกฺข  
นิรุชฺฌติ  โน  อ ฺถา ฯ  ยถาห   
                ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทเฬฺห   
                ฉินฺโนป รกฺุโข ปุนเรว รูหติ   
# ๑. ม. สมุทยนิโรเธเนว ฯ   
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                เอวมฺป ตณฺหานุสเย อนูหเต   
                นพฺิพตฺตตี ทุกฺขมิท ปุนปฺปุนนฺติ ฯ (๑)   
ตสฺมา  ต  ทกฺุขนิโรธ  ทสฺเสนฺโต สมุทยนิโรเธน ทสฺเสตุ  
เอวมาห ฯ สีหสมานวุตฺติโน  ห ิ ตถาคตา เต ทุกฺข นิโรเธนฺตา 
ทุกฺขนิโรธ ฺจ ทสฺเสนฺตา เหตุมฺหิ ปฏิปชฺชนฺติ  น  ผเล ฯ   
สุวานวุตฺติโน  ปน  อ ฺติตฺถิยา  เต  ทุกฺข นิโรเธนฺตา  
ทุกฺขนิโรธ ฺจ  ทสฺเสนฺตา  อตฺตกิลมถานุโยเคน  เจว  ตสฺเสว   
จ  เทสนาย  ผเล  ปฏิปชชฺนฺติ  น  เหตุมฺหีติ  สีหสมานวุตฺติตาย 
สตฺถา  เหตุมฺหิ  ปฏิปชฺชนโฺต  โย  ตสฺสาเยวาติอาทิมาห ฯ  
ธมฺมเสนาปติป สตฺถารา วุตฺตกฺกเมเนวาห ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺสาเยว  ตณฺหายาติ  ยา  สา  ตณฺหา 
โปโนพฺภวิกาติ  วตฺวา  กามตณฺหาทิวเสน  วิภตฺตา  อุปฺปตฺติ- 
นิเวสนวเสน  จ  เหฏา  ปกาสิตา  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย ฯ 
        อเสสวิราคนิโรโธติ  วิราโค  วุจฺจติ  มคฺโค วิราคา(๒) 
วิมุจฺจตีติ  หิ  วุตฺต ฯ  วิราเคน  นิโรโธ  วิราคนิโรโธ  อนุสย- 
สมุคฺฆาตโต  อเสโส  วิราคนิโรโธ  อเสสวิราคนิโรโธ ฯ  อถวา 
วิราโคติ  หิ  ปหาน  วุจฺจติ  ตสฺมา อเสโส วิราโค  อเสโส   
นิโรโธติ  เอวมฺเปตฺถ  โยชนา  ทฏพฺพา ฯ  อตฺถโต ปน  
สพฺพาเนว ปเนตานิ  อเสสวิราคนิโรโธติอาทีนิ  นิพฺพานสฺเสว  
เววจนานิ ฯ  ปรมตฺถโต  หิ  ทุกฺขนิโรธ  อริยสจฺจนฺติ  นิพฺพาน   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๐ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๒๓/๒๘ ฯ  
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วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ต  อาคมฺม  ตณฺหา  อเสสา วิรชฺชติ   
นิรุชฺฌติ  ตสฺมา  ต  ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธติ  
วุจฺจติ ฯ นิพฺพาน ฺจ  อาคมฺม  ตณฺหา  จชียติ  ปฏนิิสฺสชฺชียติ 
มุจฺจติ  น  อลฺลียติ  กามคุณาลเยสุ  เจตฺถ  เอโกป  อาลโย  
นตฺถิ  ตสฺมา  นิพฺพาน  จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโยติ  
วุจฺจติ ฯ 
        เอกเมว  หิ  นิพฺพาน  นามานิ  ปนสฺส  สพฺพสงฺขตาน   
นามปฏิปกฺขวเสน  อเนกานิ  โหนฺติ ฯ  เสยฺยถิท  อเสสวิราโค 
อเสสนิโรโธ  จาโค  ปฏินสิฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย  ราคกฺขโย  
โทสกฺขโย โมหกฺขโย ตณฺหากฺขโย อนุปฺปาโท  อปฺปวตฺต  
อนิมิตฺต  อปฺปณิหิต  อนายูหน  อปฺปฏสินฺธิ  อนุปปตฺติ  อคติ   
อชาต อชร อพฺยาธิ อมต อโสก อปริเทว อนุปายาส  
อสงฺกิลิฏนฺติอาทีนิ ฯ   
        อิทานิ  มคฺเคน  ฉินฺนาย  นิพฺพาน  อาคมฺม  อปฺปวตฺติปฺ- 
ปตฺตายป  จ  ตณฺหาย  เยสุ  วตฺถูส ุ ตสฺสา  อุปฺปตฺติ  ทสฺสิตา 
ตตฺเถว อภาว ทสฺเสตุ สา โข ปเนสาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ยถา  ปุรโิส  เขตฺเต  ชาต ติตฺตกลาพุวลฺลึ ทิสฺวา  
อคฺคโต ปฏาย  มูล  ปริเยสิตฺวา ฉินฺเทยฺย สา อนุปพฺุเพน 
มิลายิตฺวา อปฺป ฺตฺตึ (๑) คจฺเฉยฺย  ตโต  ตสฺมึ  เขตฺเต  ติตฺตกลาพุ  
# ๑. ส.ี อปฺปวตฺตึ ฯ   
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นิรุทฺธา  ปหนีาติ  วุจฺเจยฺย  เอวเมว  เขตฺเต  ติตฺตกลาพุ  วิย   
จกฺขาทีสุ  ตณฺหา ฯ  สา  อริยมคฺเคน มูลจฺฉินฺนา นิพฺพาน  
อาคมฺม  อปฺปวตฺตึ  คจฺฉติ ฯ  เอว คตา ปน เตสุ วตฺถูสุ  
เขตฺเต ติตฺตกลาพุ วิย น ป ฺายติ ฯ   
        ยถา  จ  อฏวิโต  โจเร  อาเนตฺวา  นครสฺส  ทกขิฺณทฺวาเร 
ฆาเตยฺยุ ตโต อฏวิย  โจรา  มตาติ  วา  มาริตาติ  วา  
วุจฺเจยฺยุ เอวเมว อฏวิย โจรา วิย ยา จกขฺาทีสุ  ตณฺหา  
สา  ทกฺขิณทฺวาเร  โจรา  วิย  นิพฺพาน  อาคมฺม  นิรทฺุธตฺตา 
นิพฺพาเน  นิรุทฺธา ฯ  เอว  นิรุทฺธา  ปน  เตสุ  วตฺถสูุ  อฏวิย  
โจรา  วิย  น  ป ฺายติ ฯ  เตนสฺสา  ตตฺเถว  นิโรธ  ทสฺเสนฺโต  
จกฺขุ  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหียมานา 
ปหียตีติอาทิมาห ฯ 
        อถวา  ตณฺหุปฺปาทวตฺถุสฺส  ปริ ฺาตตฺตา  ปริ ฺาต- 
วตฺถุสฺมึ  ปุน  น อุปฺปชฺชนโต อนุปฺปาทนิโรธวเสน ตณฺหุปฺ- 
ปาทวตฺถุสฺมึเยว  นิรชฺุฌตีติ  วุจฺจติ ฯ  เอตฺถ  จ  อุปฺปชฺชนปฺปฏ-ิ 
ปกฺขวเสน  ปหียตีติ  วุตฺต  นิวิสนปฏปิกฺขวเสน นิรุชฺฌตีติ ฯ   
                นโิรธสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        มคฺคสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา   
        มคฺคสจฺจนิทฺเทเส  อยเมวาติ  อ ฺมคฺคปฺปฏิปกฺขนิยมน(๑) ฯ  
        อรโิยติ  ตตมคฺควชฺฌกิเลเสหิ  อารกตฺตา  อริยภาวกรตฺตา   
อริยผลปฺปฏลิาภกรตฺตา  จ  อริโย ฯ  อฏ  องฺคานิ  อสฺสาติ   
อฏงฺคิโก ฯ  สฺวาย  จตุรงฺคิกา  วิย  เสนา  ป ฺจงฺคิก วิย  
ตูริย องฺคมตฺตเมว โหติ องฺควินิมุตฺโต นตฺถิ ฯ   
        อิทานิ  องฺคมตฺตเมว  มคฺโค  องฺควินิมุตฺโต  นตฺถีติ   
ทสฺเสนฺโต สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธีติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  สมฺมา  ทสฺสนลกฺขณา  สมมฺาทิฏ ิ  
        สมฺมา  อภินิโรปนลกฺขโณ  สมฺมาสงฺกปฺโป 
        สมฺมา  ปริคฺคหลกฺขณา  สมฺมาวาจา   
        สมฺมา  สมุฏาปนลกฺขโณ  สมฺมากมฺมนฺโต 
        สมฺมา  โวทาปนลกฺขโณ  สมฺมาสติ   
        สมฺมา  ปคฺคหลกฺขโณ  สมฺมาวายาโม  
        สมฺมา  อุปฏานลกฺขณา  สมฺมาสติ  
        สมฺมา  สมาธานลกฺขโณ  สมฺมาสมาธิ ฯ 
เตสุ เอเกกสฺส ตีณิ ตีณิ กจฺิจานิ โหนฺติ ฯ เสยฺยถิท   
สมฺมาทิฏ ิ  ตาว  อ ฺเหิป  อตฺตโน  ปจฺจนีกกิเลเสหิ สทฺธึ  
มิจฺฉาทิฏ ึ ปชหติ  นโิรธ ฺจ  อารมฺมณ  กโรติ  สมฺปยุตฺตธมฺเม  
# ๑. ม. อ ฺมคฺคปฏิกฺเขปนตฺถ นิยมน ฯ  
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จ  ปสฺสติ ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหวิธมนวเสน  อสมฺโมหโต ฯ   
สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป  ตเถว  มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีนิ จ ปชหนฺติ  
นิพฺพาน ฺจ  อารมฺมณ  กโรนฺติ ฯ  วิเสสโต  ปเนตฺถ  สมฺมา- 
สงฺกปฺโป  สหชาตธมฺเม  สมฺมา  อภินิโรเปติ  สมฺมาวาจา  สมฺมา 
ปริคฺคณฺหาติ สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมา สมุฏาเปติ  สมฺมาอาชีโว 
สมฺมา  โวทาเปติ  สมฺมาวายาโม  สมฺมา  ปคฺคณฺหาติ  สมฺมาสติ   
สมฺมา อุปฏาเปติ สมฺมาสมาธิ สมฺมา สมาทหติ ฯ   
        อปเจสา  สมฺมาทิฏ ิ  นาม  ปุพฺพภาเค  นานากฺขณา  
นานารมฺมณา  โหติ  มคฺคกาเล  เอกกฺขณา  เอการมฺมณา ฯ 
กิจฺจโต  ปน  ทุกฺเข  าณนฺติอาทีนิ จตฺตาริ  นามานิ 
ลภติ ฯ  สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป  ปุพฺพภาเค  นานากฺขณา  นานา- 
รมฺมณา  โหนฺติ  มคฺคกาเล  เอกกฺขณา  เอการมฺมณา ฯ  เตสุ  
สมฺมาสงฺกปฺโป  กิจฺจโต  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโปติอาทีนิ  ตีณิ  นามานิ  
ลภติ ฯ  สมฺมาวาจาทโย  ตโย  ปุพฺพภาเค  วิรติโยป  โหนฺติ  
เจตนาโยป  มคฺคกฺขเณ  ปน  วิรติโยเยว ฯ  สมฺมาวายาโม  
สมฺมาสตีติ อิทมฺป  ทฺวย  กิจฺจโต  สมฺมปฺปธานสติปฏานวเสน 
จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ ฯ  สมฺมาสมาธิ  ปน ปุพฺพภาเคป  
มคฺคกฺขเณป สมฺมาสมาธิเยว ฯ   
        อิติ  อิเมสุ  อฏสุ  ธมฺเมสุ  ภควตา  นิพฺพานาธิคมาย 
ปฏิปนฺนสฺส  โยคิโน  พหูปการตฺตา  ปม  สมฺมาทิฏ ิ   
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เทสิตา ฯ อย หิ ป ฺาปชฺโชโต ป ฺาสตฺถนฺติ (๑)  จ  
วุตฺตา ฯ  ตสฺมา  เอตาย  ปุพฺพภาเค  วิปสฺสนาาณสงฺขาตาย  
สมฺมาทิฏ ิยา  อวิชฺชนฺธการ  วิธมิตฺวา  กิเลสโจเร  ฆาเตนฺโต 
เขเมน  โยคาวจโร  นิพฺพาน  ปาปุณาติ ฯ ตสฺมา ปม  
สมฺมาทิฏ ิ เทสิตา ฯ   
        สมฺมาสงฺกปฺโป  ปน  ตสฺสา  พหูปกาโร ฯ  ตสฺมา 
ตทนนฺตร  วุตฺโต ฯ  ยถา  หิ  เหร ฺ ิโก  หตฺเถน  ปริวตฺเตตฺวา 
ปริวตฺเตตฺวา  จกฺขุนา  กหาปณ  โอโลเกนฺโต  อย   
กูโฏ  อย เฉโกติ ชานาติ เอว โยคาวจโรป ปุพฺพภาเค วิตกฺเกน 
วิตกฺเกตฺวา  วิตกฺเกตฺวา  วิปสฺสนาป ฺาย  โอโลกยมาโน  อิเม 
ธมฺมา  กามาวจรา  อิเม  รปูาวจราทโยติ  ชานาติ ฯ  ยถา  
วา  ปน  ปรุิเสน  โกฏิย  คเหตฺวา ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา   
ทินฺน  มหารกฺุข  ตจฺฉโก  วาสิยา  ตจฺเฉตฺวา  กมฺเม  อุปเนติ   
เอว  วิตกฺเกน  วิตกฺเกตฺวา  วิตกฺเกตฺวา  ทินฺนธมฺเม  โยคาวจโร  
ป ฺาย  อิเม  กามาวจรา  อิเม  รูปาวจราติอาทินา   
นเยน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา กมฺเม อุปเนติ ฯ ตสฺมา  สมฺมาสงฺกปฺโป 
สมฺมาทิฏานนฺตร วุตฺโต ฯ   
        สฺวาย  ยถา  สมฺมาทฏิ ิยา  เอว  สมฺมาวาจายป 
อุปการโก ฯ  ยถาห ปุพฺเพ  โข  คหปติ  วิตกฺเกตฺวา  
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๕, ๔๔/๑๓, ๑๕ ฯ  
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วิจาเรตฺวา  ปจฺฉา  วาจ  ภินฺทตีติ ฯ (๑) ตสฺมา ตทนนฺตร   
สมฺมาวาจา วุตฺตา ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อิท ฺจิท ฺจ  กริสฺสามาติ  ปม  วาจาย 
สวิทหิตฺวา  โลเก  กมฺมนเฺต  ปโยเชนฺติ ฯ  ตสฺมา  วาจา  กายกมฺมสฺส 
อุปการิกาติ สมฺมาวาจาย อนนฺตร  สมมฺากมฺมนฺโต วุตฺโต ฯ   
        จตุพฺพิธ  ปน  วจีทุจฺจริต  ติวิธ  กายทุจฺจริต  ปหาย   
อุภย  สุจริต  ปูเรนฺตสฺเสว  ยสฺมา  อาชวีฏมกสีล  ปูรติ  น 
อิตรสฺส  ตสมฺา  ตทุภยานนฺตร  สมฺมาอาชีโว วุตฺโต ฯ   
        เอว  วิสทฺุธาชีเวน  ปน  ปริสุทโฺธ  เม  อาชีโวติ 
เอตฺตาวตา  ปริโตส  กตฺวา  สุตฺตปฺปมตฺเตน  วิหริตุ  น  ยุตฺต  
อถ  โข  สพฺพอิริยาปเถสุ  อิท  วีริยมารภิตพฺพนฺติ ทสฺเสตุ  
ตทนนฺตร สมฺมาวายาโม วุตฺโต ฯ   
        ตโต  อารทฺธวีริเยนาป  กายาทีสุ  จตูสุ  วตฺถูสุ  สติ  
สูปฏ ิตา  กาตพฺพาติ  ทสฺเสตุ ตทนนฺตร สมฺมาสติ วุตฺตา ฯ   
        ยสฺมา  ปน  เอว  สูปฏ ิตาย  สติยา  สมาธิสฺส   
อุปการานุปการาน  ธมฺมาน  คติโย  สมเนฺวสิตฺวา  ปโหติ  
เอกตฺตารมฺมเณ  จิตฺต  สมาธาตุ  ตสฺมา  สมฺมาสติอนนฺตร  
สมฺมาสมาธิ วุตฺโตติ เวทิตพฺโพติ ฯ   
        สมฺมาทิฏ ินิทฺเทเส  ทุกฺเข  าณนฺติอาทินา  จตุสจฺจ- 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๙/๕๕๐ ฯ  
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กมฺมฏาน  ทสฺสิต ฯ   
        ตตฺถ  ปรุิมานิ เทฺว สจฺจานิ วฏฏ ปจฺฉิมานิ เทฺว 
วิวฏฏ เตสุ ภิกฺขุโน วฏเฏ  กมฺมฏานาภินิเวโส  โหติ  วิวฏเฏ 
นตฺถิ  อภินิเวโส ฯ ปรุิมานิ หิ เทฺว สจฺจานิ  ป ฺจกฺขนฺธา 
ทุกฺข  ตณฺหา  สมุทโยติ  เอว  สงฺเขเปเนว(๑)  จ กตเม ป ฺจกฺ- 
ขนฺธา  รูปกขฺนฺโธติอาทินา  นเยน  วิตฺถาเรน  จ  อาจริย- 
สนฺติเก  อุคฺคณฺหิตฺวา  วาจาย  ปุนปฺปุน  ปริวตฺเตนฺโต  โยคา- 
วจโร  กมฺม  กโรติ ฯ  อิตเรสุ  ปน  ทฺวีสุ  สจฺเจสุ  นโิรธสจฺจ  
อิฏ กนฺต มนาป มคฺคสจฺจ อิฏ กนฺต มนาปนฺติ เอว  
สวเนเนว  กมฺม  กโรติ ฯ  โส  เอว  กมมฺ กโรนฺโต จตฺตาริ  
สจฺจานิ เอกปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌติ  เอกาภิสมเยน  อภิสเมติ ฯ  
ทุกฺข  ปริ ฺาปฏิเวเธน  ปฏิวิชฌฺติ  สมุทย  ปหานปฺปฏิเวเธน  
ปฏิวิชฺฌติ ฯ  นโิรธ  สจฺฉิกิริยาปฏิเวเธน  ปฏิวิชฺฌติ  มคฺค   
ภาวนาปฏิเวเธน ปฏิวิชฌฺติ ฯ ทุกฺข ปริ ฺาภิสมเยน ฯเปฯ 
มคฺค ภาวนาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ   
        เอวมสฺส  ปุพฺพภาเค  ทฺวีสุ  สจฺเจสุ  อุคฺคหปริปุจฺฉา- 
สวนธารณสมฺมสนปฺปฏิเวโธ  โหติ  ทวีฺสุ  สวนปฺปฏิเวโธเยว ฯ   
อปรภาเค  ตีสุ  กิจฺจโต  ปฏิเวโธ  โหติ นิโรเธ  อารมฺมณปฺ- 
ปฏิเวโธ ฯ  ตตฺถ  สพฺพมฺป  ปฏิเวธาณ  โลกุตฺตร  สวนธารณ- 
# ๑. ม. สงฺเขเปน ฯ   
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สมฺมสนาณ  โลกิย  กามาวจร ฯ  ปจฺจเวกฺขณา  ปน  มคฺค- 
สจฺจสฺส(๑) โหติ  อย ฺจ  อาทิกมฺมิโก ฯ  ตสฺมา  สา  อิธ น 
วุตฺตา ฯ อิมสฺส จ ภิกฺขุโน ปุพฺเพ ปรคฺิคหโต ทุกฺข ปริชานามิ   
สมุทย  ปชหามิ  นิโรธ  สจฺฉิกโรมิ  มคฺค  ภาเวมีติ  อาโภค- 
สมนฺนาหารมนสิการปจฺจเวกฺขณา  นตฺถิ  ปริคฺคหโต  ปฏาย  
โหติ ฯ  อปรภาเค  ปน ทุกฺข ปริ ฺาตเมว  โหติ ฯเปฯ 
มคฺโค ภาวิโตว โหติ ฯ   
        ตตฺถ  เทฺว  สจฺจานิ  ทุทฺทสตฺตา  คมฺภีรานิ  เทฺว  คมฺภี- 
รตฺตา  ทุทฺทสานิ ฯ  ทุกฺขสจฺจ  หิ  อุปปฺตฺติโต  ปากฏ  ขาณุ- 
กณฺฏกปฺปหาราทีสุ  อโห  ทุกฺขนฺติ  วตฺตพฺพตมฺป  อาปชฺชติ ฯ  
สมุทยสจฺจ ขาทิตุกามตาภุ ฺชิตุกามตาทิวเสน อุปฺปตฺติโต   
ปากฏ ฯ  ลกขฺณปฺปฏิเวธโต  ปน  อุภยมฺป คมฺภีร ฯ อิติ ตานิ  
ทุทฺทสตฺตา คมฺภีรานิ ฯ  อิตเรส  ปน  ทฺวินฺน  ทสฺสนตฺถาย 
ปโยโค  ภวคฺคคฺคหณตฺถ  หตฺถปฺปสารณ  วิย  อวีจิผุสนตฺถ  
ปาทปฺปสารณ  วิย  สตฺตธา(๒)  ภินฺนสฺส  วาลสฺส  โกฏิยา 
โกฏิปฏิปาทน  วิย  จ  โหติ ฯ  อิติ  ตานิ  คมฺภีรตฺตา  
ทุทฺทสานิ ฯ  เอว  ทุทฺทสตฺตา  คมฺภีเรสุ  คมฺภีรตฺตา  จ ทุทฺทเสสุ  
จตูสุ สจฺเจสุ อุคฺคหาทิวเสน ปุพฺพภาคาณุปฺปตฺตึ สนฺธาย   
อิท ทุกฺเข าณนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ปฏิเวธกฺขเณ ปน เอกเมว 
# ๑. ม. ปตฺตสจฺจสฺส ฯ  ๒. ม. สตธา ฯ   
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ต าณ โหติ ฯ   
        อปเร  ปนาหุ  จตุพฺพิธ  สจฺเจสุ  าณ  สุตมยาณ   
ววตฺถานาณ  สมฺมสนาณ  อภิสมยาณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  กตม  สุตมยาณ  สงฺขิตฺเตน  วา  วิตฺถาเรน  วา 
จตฺตาริ  สจฺจานิ  สุตฺวา  ชานาติ  อิท  ทกฺุข  อย  สมทุโย  
อย นิโรโธ  อย  มคฺโคติ  อิท  สุตมยาณ ฯ   
        กตม  ววตฺถานาณ  โส  สุตาน  อตฺถ  อุปปรกิฺขติ  
ธมฺมโต  จ  ลกฺขณโต  จ  อิเม  ธมฺมา  อิมสฺมึ  สจฺเจ 
ปริยาปนฺนา  อิมสฺส  สจฺจสฺส  อิท  ลกขฺณนฺติ  สนฺนิฏาน   
กโรติ ฯ  อิท ววตฺถานาณ ฯ 
        กตม  สมฺมสนาณ  โส  เอว  ยถานุปพฺพ  จตฺตาริ   
สจฺจานิ  ววตฺถาเปตฺวา  อถ ทุกฺขเมว  คเหตฺวา  ยาว 
โคตฺรภุาณ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต อนตฺตโต สมฺมสติ อิท  
สมฺมสนาณ ฯ   
        กตม  อภิสมยาณ  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  เอเกน  าเณน 
จตฺตาริ  สจฺจานิ  อปุพฺพ  อจริม  อภิสเมติ  ทุกฺข ปริ ฺาภิ- 
สมเยน สมุทย ปหานาภิสมเยน นิโรธ  สจฺฉิกิริยาภิสมเยน 
มคฺค ภาวนาภิสมเยน อภิสเมตีติ อิท อภิสมยาณนฺติ ฯ   
        สมฺมาสงฺกปฺปนิทฺเทเส  กามโต  นสิฺสโฏติ  เนกฺขมฺม- 
สงฺกปฺโป ฯ  
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        พฺยาปาทโต  นิสฺสโฏติ  อพฺยาปาทสงฺกปฺโป ฯ  วิหึสาย   
นิสฺสโฏติ  อวิหึสาสงฺกปฺโป ฯ  
        ตตฺถ  เนกฺขมฺมวิตกฺโก  กามวิตกฺกสฺส  ปทฆาต  ปทจฺเฉท  
กโรนฺโต  อุปฺปชฺชติ  อพฺยาปาทวิตกฺโก  พฺยาปาทวิตกฺกสฺส   
อวิหึสาวิตกฺโก  วิหึสาวิตกฺกสฺส ฯ  ตถา  เนกฺขมฺมอพฺยาปาท- 
อวิหึสาวิตกฺกา  กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกาน  ปจฺจนีกา  หุตฺวา   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โยคาวจโร  กามวิตกฺกสฺส  ปทฆาตนตฺถ  กามวิตกฺก  
วา  สมฺมสติ  อ ฺ  วา  ปน  กิ ฺจิ  สงฺขาร ฯ  อถสฺส   
วิปสฺสนากฺขเณ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตสงฺกปฺโป  ตทงฺควเสน  
กามวิตกฺกสฺส  ปทฆาต  ปทจฺเฉท ฯ  กโรนฺโต  อุปฺปชฺชติ  วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  มคฺค  ปาเปติ ฯ  อถสฺส  มคฺคกฺขเณ  มคฺค- 
สมฺปยุตฺโต  สงฺกปฺโป  สมุจฺเฉทวเสน  กามวิตกฺกสฺส  ปทฆาต  
ปทปจฺเฉท  กโรนฺโต  อุปฺปชฺชติ ฯ  พฺยาปาทวิตกฺกสฺสป  ปท- 
ฆาตนตฺถ  พฺยาปาทวิตกฺก  วา  อ ฺ  วา  สงฺขาร  วิหึสา- 
วิตกฺกสฺส  ปทฆาตนตฺถ  วิหึสาวิตกฺก  วา อ ฺ วา สงฺขาร  
สมฺมสติ ฯ อถสฺส  วิปสฺสนากฺขเณติ สพฺพ ปุริมนเยเนว  
โยเชตพฺพ ฯ   
        กามวิตกฺกาทีน  ติณฺณมฺป  ปาฬิย  วิภตฺเตสุ   
อฏตฺตึสารมฺมเณสุ  เอกกมฺมฏานมฺป  อปจฺจนีก  นาม  นตฺถ ิฯ  
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เอกนฺตโต  ปน  กามวิตกฺกสฺส  ตาว อสุเภสุ ปมชฺฌานเมว  
ปจฺจนีก  พฺยาปาทวิตกฺกสฺส  เมตฺตาย  ติกจตุกฺกชฌฺานานิ   
วิหึสาวิตกฺกสฺส  กรุณาย  ติกจตุกฺกชฌฺานานิ ฯ  ตสฺมา  อสุภ- 
ปริกมฺม  กตฺวา  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  สมาปตฺติกฺขเณ   
ฌานสมฺปยุตฺโต  วิตกฺโก  วิขมฺภนวเสน  กามวิตกฺกสฺส  ปจฺจนีโก 
หุตฺวา  อุปฺปชฺชติ  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปนฺตสฺส   
วิปสฺสนากฺขเณ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺโต  สงฺกปฺโป  ตทงฺควเสน  
กามวิตกฺกสฺส  ปจฺจนีโก  หุตฺวา  อุปฺปชฺชติ  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกา- 
เปตฺวา  มคฺค  ปาเปนฺตสฺส  มคฺคกฺขเณ  มคฺคสมฺปยุตฺโต  สงฺกปฺโป 
สมุจฺเฉทวเสน กามวิตกฺกสฺส ปจฺจนีโก หุตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ   
เอว อุปฺปนฺโน เนกฺขมฺมสงฺกปฺโปติ วุจฺจตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เมตฺตาย  ปน  ปรกิมมฺ  กตฺวา  กรณุาย  ปริกมมฺ  กตฺวา 
ฌาน สมาปนฺนสฺสาติ  สพฺพ  ปุริมนเยเนว  โยเชตพฺพ ฯ 
เอว  อุปฺปนฺโน  อพฺยาปาทสงฺกปฺโปติ  วุจฺจติ  อวิหึสาสงฺกปฺโปติ   
วุจฺจตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวเมเต  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย  วิปสฺสนา- 
ฌานวเสน  อุปฺปตฺตีน  นานตฺตา ปุพฺพภาเค นานา มคฺคกฺขเณ  
ปน อิเมสุ ตีสุ  าเนสุ  อุปฺปนฺนสฺส  อกุสลสงฺกปฺปสฺส  
ปทจฺเฉทโต  อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมาโน เอโกว 
กุสลสงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ อย สมฺมาสงฺกปฺโป นาม ฯ   
        สมฺมาวาจานิทฺเทเสป  ยสฺมา  อ ฺเเนว  จิตฺเตน  มุสา-  
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วาทา  วิรมติ  อ ฺเน  อ ฺเน  ปสุณาวาจาทีหิ  ตสฺมา 
จตสฺโสเปตา  เวรมณิโย  ปุพฺพภาเค  นานา  มคฺคกฺขเณ 
ปน  มิจฺฉาวาจาสงฺขาตาย  จตุพฺพิธาย  อกุสลทุสฺสีลยฺเจตนาย  
ปทจฺเฉทโต  อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมานา  เอกาว 
สมฺมาวาจาสงฺขาตา  กุสลเวรมณี  อุปฺปชฺชติ อย สมฺมาวาจา  
นาม ฯ   
        สมฺมากมฺมนฺตนิทฺเทเสป  ยสฺมา  อ ฺเเนว  จิตฺเตน 
ปาณาติปาตา  วิรมติ  อ ฺเน  อทินฺนาทานา  อ ฺเน  
มิจฺฉาจารา  ตสฺมา  ติสฺโสเปตา  เวรมณิโย  ปุพฺพภาเค  นานา  
มคฺคกฺขเณ  ปน  มิจฺฉากมฺมนฺตสงฺขาตาย  ติวิธาย  อกุสล-   
ทุสฺสีลฺยเจตนาย  ปทจฺเฉทโต  อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  
ปุรยมานา  เอกาว  สมฺมากมฺมนฺตสงฺขาตา กุสลเวรมณี  
อุปฺปชฺชติ อย สมฺมากมฺมนฺโต นาม ฯ   
        สมฺมาอาชีวนิทฺเทเส  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน ฯ 
        อริยสาวโกติ  อริยสสฺ  พุทฺธสฺส  สาวโก ฯ   
        มิจฺฉาอาชีว  ปหายาติ  ปาปก  อาชีว  ปชหิตฺวา ฯ  
        สมฺมาอาชีเวนาติ  พุทฺธปฺปสฏเน กุสลอาชีเวน ฯ 
        ชีวิก กปฺเปตีติ ชีวิตปฺปวตฺตึ ปวตฺติ ฯ   
อิธาป  ยสฺมา  อ ฺเเนว  จิตฺเตน  กายทฺวารวีติกฺกมา วิรมติ 
อ ฺเเนว วจีทฺวารวีติกฺกมา  ตสฺมา  ปพฺุพภาเค  นานากฺขเณสุ   
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อุปฺปชฺชติ  มคฺคกฺขเณ  ปน  ทฺวีสุ  ทฺวาเรสุ  สตฺตนฺน  กมฺมปถาน 
วเสน  อุปฺปนฺนาย  มิจฺฉาอาชีวทุสฺสีลฺยเจตนา  ปทปจฺเฉทโต   
อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมานา  เอกาว  สมฺมาอาชีว- 
สงฺขาตา  กุสลเวรมณี อุปฺปชฺชติ อย สมฺมาอาชีโว นาม ฯ   
        สมฺมาวายามนิทฺเทเส  อิธ  ภิกฺขูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  
ปฏิปนฺนโก  ภิกฺขุ ฯ   
        อนุปฺปนฺนานนฺติ  อนิพฺพตฺตาน ฯ  ปาปกานนฺติ  ลามกาน ฯ   
        อกุสลลาน  ธมฺมานนฺติ  อโกสลลฺสมฺภูตาน  ธมฺมาน ฯ 
        อนุปฺปาทายาติ  น  อุปฺปาทนตฺถาย ฯ   
        ฉนฺท  ชเนตีติ  กตฺตุกมฺยตาสงฺขาต  กุสลจฺฉนฺท ชเนติ 
อุปฺปาเทติ ฯ 
        วายมตีติ ปโยค ชเนติ ปรกฺกม  กโรติ ฯ 
        วีริย  อารภตีติ  กายิกเจตสิก วีริย กโรติ ฯ 
        จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ เตเนว  สหชาตวีริเยน  จิตฺต   
อุกฺขิปติ ฯ 
        ปทหตีติ  ปธานวีริย กโรติ ฯ ปฏปิาฏิยา ปเนตานิ   
จตฺตาริ ปทานิ อาเสวนาภาวนาพหุลีกมฺมสาตจฺจกิริยาหิ  
โยเชตพฺพานิ ฯ   
        อุปฺปนนฺานนฺติ  อนุปฺปนฺนานนฺติ  อวตฺตพฺพต  อาปนฺนาน ฯ 
        ปหานายาติ  ปชหนตฺถาย ฯ  
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        อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมานนฺติ อนิพฺพตฺตาน โกสลลฺ- 
สมฺภูตาน  ธมฺมาน ฯ 
        อุปฺปาทายาติ  อุปฺปาทนตฺถาย ฯ 
        อุปฺปนนฺานนฺติ  นิพฺพตฺตาน ฯ   
         ิติยาติ   ิตตฺถาย ฯ   
        อสมฺโมสายาติ  อนสฺสนตฺถ ฯ   
        ภิยฺโยภาวายาติ  ปุนปฺปุน  ภาวาย ฯ   
        เวปุลฺลายาติ วิปุลภาวาย ฯ  
        ภาวนายาติ วฑฺฒิยา ฯ  
        ปาริปูรยิาติ ปริปูรณตฺถาย ฯ   
        เอเต  ปน  สมฺมาวายามสงฺขาตา  จตฺตาโร  สมมฺปฺปธานา  
ปุพฺพภาเค โลกิยา  มคฺคกขฺเณ  โลกุตฺตรา ฯ  มคฺคกขฺเณ  ปน 
เอกเมว  วีริย  จตุกิจฺจสาธนวเสน จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ ฯ   
        ตตฺถ  โลกิยา  กสฺสปสยุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ 
วุตฺต หิ  ตตฺถ ฯ   
        (จตฺตาโรเม อาวุโส สมฺมปฺปธานา กตเม จตฺตาโร ฯ) (๑)   
        อิธาวุโส ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนา เม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา  
อุปฺปชฺชมานา  อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ อาตปฺป  
กโรติ อุปฺปนนฺา เม ปาปกา  อกุสลา ธมฺมา อปฺปหียมานา 
# ๑. ปาลิย นตฺถิ ฯ   
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อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ อาตปฺป กโรติ  อนุปฺปนฺนา เม  
กุสลา ธมฺมา อนุปฺปชฺชมานา อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ  อาตปฺป 
กโรติ อุปฺปนนฺา เม กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌมานา อนตฺถาย   
สวตฺเตยฺยุนฺติ อาตปฺป กโรตีติ ฯ (๑)   
        ตตฺถ  จ  อนุปฺปนฺนาติ  อสมุทาจารวเสน  วา  อนนุภูตา- 
รมฺมณวเสน  วา  อนุปฺปนนฺา ฯ  อ ฺถา  หิ  อนมตคฺเค  สสาเร   
อนุปฺปนฺนา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  นาม  นตฺถิ  อนุปฺปนฺนา 
ปน  อุปฺปชชฺมานาป  เอเตเยว  อุปฺปชฺชนฺติ ปหียมานาป  เอเตเยว 
ปหียนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เอกจฺจสฺส  วตฺตคนฺถธุตงฺคสมาธิวิปสฺสนานว- 
กมฺมภวาน  อ ฺตรวเสน  กิเลสา น สมุทาจรนฺติ ฯ กถ  
เอกจฺโจ หิ วตฺตสมฺปนฺโน โหติ ฯ อสีติ ขนฺธกวตฺตานิ (๒)  จุทฺทส 
มหาวตฺตานิ (๓) เจติยงฺคณโพธิยงฺคณปานียมาฬกอุโปสถาคาร- 
อาคนฺตุกคมิกวตฺตานิ  จ  กโรนฺตสฺเสว  กิเลสา  โอกาส  น   
ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  วตฺตานิ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ภินฺนวตฺตสฺส 
จรโต  อโยนโิสมนสิการ  สติโวสฺสคฺค ฺจ  อาคมฺม  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
เอวมฺป อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ   
        เอกจฺโจ  คนฺถยุตฺโต  โหติ  เอกมฺป  นิกาย  คณฺหาติ  
เทฺวป  ตโยป  จตฺตาโรป  ป ฺจป ฯ  ตสฺส  เตปฏก  พุทฺธ- 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๔๖๖/๒๓๑ ฯ  ๒. วิ. จุล. ๗/๑/๑ ฯ 
# ๓. วิ. จุล. ๗/๔๑๔/๒๑๓ ฯ  
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วจน  อตฺถวเสน  ปาฬิวเสน  อนุสนฺธิวเสน  ปุพฺพาปรวเสน  
คณฺหนฺตสฺส  สชฺฌายนฺตสฺส  จินฺเตนฺตสฺส  วาเจนฺตสฺส  เทเสนฺตสฺส   
ปกาเสนฺตสฺส  กิเลสา  โอกาส  น  ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค   
ปนสฺส  คนฺถกมฺม  ปหาย  กุสีตสฺส  จรโต  อโยนโิสมนสิ 
การสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ  เอวมฺป  อสมุทาจาร- 
วเสน อนุปฺปนฺนา  อนุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ   
        เอกจฺโจ  ปน  ธุตงฺคธโร  โหติ  เตรส  ธุตงฺคคุเณ  สมาทาย   
วตฺตติ  ตสฺส  ธุตงฺคคุเณ  ปริหรนฺตสฺส  กิเลสา  โอกาส  น 
ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  ธุตงฺคานิ  วิสฺสชฺเชตฺวา  พาหุลฺลาย  
อาวตฺตนฺตสฺส(๑)  จรโต  อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอวมฺป อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนติฺ  
นาม ฯ   
        เอกจฺโจ  อฏสุ  สมาปตฺตีสุ  จิณฺณวสี  โหติ  ตสฺส  
ปมชฺฌานาทีสุ  อาวชฺชนวสีอาทิวเสน  วิหรนฺตสฺส  กิเลสา   
โอกาส  น  ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  ปริหีนชฺฌานสฺส  
วา  วิสฺสฏชฌฺานสฺส  วา  ภสฺสาทีสุ  อนุยุตฺตสฺส  วิหรโต   
อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  เอวมฺป  
อสมุทาจารวเสน  อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ   
        เอกจฺโจ  ปน  วิปสฺสโก  โหติ  สตฺตสุ  วา  อนวิุปสฺสนาสุ(๒) 
# ๑. ม. อาวตฺตสฺส ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗/๖๒๓ ฯ  
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อฏารสสุ วา  มหาวิปสฺสนาสุ  (๑)  กมฺม  กโรนฺติ  วิหรติ  
ตสฺส  เอว  วิหรโต กิเลสา โอกาส  น  ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค 
ปนสฺส  วิปสสฺนากมฺม  ปหาย  กายทฬหฺีพหุลสฺส  วิหรโต   
อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  เอวมฺป   
อสมุทาจารวเสน  อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ   
        เอกจฺโจ  นวกมฺมิโก  โหติ  อุโปสถาคารโภชนสาลาทีนิ  
กโรติ  ตสฺส  เตส  อุปกรณานิ  จินฺเตนฺตสฺส  กิเลสา  โอกาส  
น  ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  นวกมเฺม  นิฏ ิเต  วา  วิสฺสฏเ 
วา  อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอวมฺป 
อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ 
        เอกจฺโจ  ปน  พฺรหฺมโลกโต  อาคโต  สุทฺธสตฺโต  โหติ  
ตสฺส  อนาเสวนาย  กิเลสา  โอกาส  น  ลภนฺติ  อปรภาเค 
ปนสฺส  ลทฺธาเสวนสฺส  อโยนิโสมนสกิารสติโวสฺสคฺเค 
อาคมฺม  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอวมฺป อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺนา 
อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ เอว ตาว อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺนตา 
เวทิตพฺพา ฯ   
        กถ  อนนุภูตารมฺมณวเสน  อิเธกจฺโจ  อนนุภูตปุพฺพ   
มนาปกาทิเภท  อารมฺมณ  ลภติ  ตสฺส  ตตฺถ  อโยนโิสมนสิการ- 
สติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  ราคาทโย  กิเลสา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอว   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๑/๓๕ ฯ  
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อนนุภูตารมฺมณวเสน  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาม ฯ  เอว 
อนุปฺปนฺนาน  อกุสลาน  อุปฺปาเท  สติ  อตฺตโน  อนตฺถ  ปสฺสตฺิวา 
เตส  อนุปฺปาทาย  สติปฏานภาวนานุโยเคน  ปม  สมฺมปฺปธาน 
ภาเวติ  อุปฺปนฺเนสุ  ปน  เตสุ  เตส  อปปฺหานโต  อตฺตโน   
อนตฺถ  ปสฺสตฺิวา  เตส  ปหานาย  ทุติย  ตเถว สมฺมปฺปธาน  
ภาเวติ ฯ   
        อนุปฺปนฺนา  กุสลา  ธมฺมาติ  สมถวิปสฺสนา  เจว  มคฺโค   
จ ฯ  เตส  อนุปฺปาเท  อตฺตโน  อนตฺถ  ปสฺสิตฺวา  เตส   
อุปฺปาทนตฺถาย  ตเถว  ตติย  สมฺมปฺปธาน  ภาเวติ ฯ   
        อุปฺปนนฺา  กุสลา  ธมฺมาติ  สมถวิปสฺสนาว ฯ  มคฺโค  ปน   
สกึ  อุปฺปชฺชตฺิวา  นิรุชฺฌมาโน  อนตฺถาย  สวตฺตนโก  นาม   
นตฺถิ ฯ  โส  หิ  ผลสฺส  ปจฺจย  ทตฺวาว  นิรุชฌฺติ ฯ  ตาส   
สมถวิปสฺสนาน  นิโรธโต  อตฺตโน  อนตฺถ  ปสฺสิตฺวา  ตาส  
 ิติยา  จตุตฺถ สมฺมปปฺธาน ภาเวติ ฯ โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ   
ปน เอกเมว วีริย ฯ   
        เย  เอว  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  เต  ยถา  เนว  
อุปฺปชฺชนฺติ เอว เตส  อนุปฺปนฺนาน  อนุปฺปาทกิจฺจ   
อุปฺปนฺนาน ฺจ  ปหานกิจฺจ  สาเธติ ฯ 
        อุปฺปนนฺาติ  เจตฺถ  จตุพฺพิธ  อุปฺปนฺน วตฺตมานุปฺปนฺน  
ภูตาปคตุปฺปนฺน  โอกาสกตุปฺปนฺน  ภูมิลทฺธุปฺปนนฺนฺติ ฯ  
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        ตตฺถ สพฺพมฺป อุปฺปาทชราภงฺคสมงฺคีสงฺขาต วตฺต- 
มานุปฺปนฺน  นาม ฯ  
        อารมฺมณรส  อนุภวิตฺวา  นิรุทฺธ  อนุภูตาปคตสงฺขาต   
กุสลากุสล  อุปฺปาทาทิตฺตยมนุปฺปตฺวา  นิรุทฺธ  ภุตฺวา   
ปคตสงฺขาต  เสสสงฺขต ฺจ  ภูตาปคตุปฺปนฺน  นาม ฯ 
        ยานิสฺส ตานิ ปุพฺเพ กตานิ กมฺมานีติ(๑) เอวมาทินา  
นเยน  วุตฺต  กมฺม  อตีตมฺป  สมาน อ ฺ วิปาก ปฏิพาหิตฺวา  
อตฺตโน วิปากสฺส โอกาส  กตฺวา   ิตตฺตา  ตถา  กโตกาส ฺจ 
วิปาก  อนุปฺปนฺนมฺป  สมาน  เอว กเต โอกาเส  เอกนฺเตน  
อุปฺปชฺชนโต  โอกาสกตุปฺปนฺน  นาม ฯ  
        ตาสุ  ตาสุ ภูมีสุ อสมูหต อกุสล  ภูมิลทฺธุปฺปนฺน  
นาม ฯ   
        เอตฺถ  จ  ภูมิยา  ภูมลิทฺธสฺส  จ  นานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  
ภูมีติ  หิ  วิปสฺสนาย  อารมฺมณภูตา  เตภูมกา  ป ฺจกฺขนฺธา ฯ 
ภูมิลทฺธ  นาม  เตสุ  ขนฺเธสุ  อุปฺปตฺติรห  กิเลสชาต ฯ  เตน  
หิ  สา  ภูมลิทฺธา นาม โหตีติ ตสฺมา ภูมิลทฺธนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
สา  จ  โข  น  อารมฺมณวเสน ฯ  อารมฺมณวเสน  หิ  สพฺเพป  
อตีตานาคเต  ปริ ฺาเตป  จ  ขีณาสวาน  ขนฺเธ  อารพฺภ   
กิเลสา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ยท ิ จ  ต  ภูมลิทฺธนฺนาม  สยิา  ตสฺส   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๔๗๑/๓๑๓ ฯ  
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อปฺปเหยฺยโต  น  โกจิ  ภวมูล  ปชเหยฺย ฯ  วตฺถุวเสน  ปน  
ภูมิลทฺธ เวทิตพฺพ ฯ ยตฺถ ยตฺถ หิ วิปสสฺนาย อปริ ฺาตา 
ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  อุปฺปาทโต  ปภุติ  เตสุ วฏฏมลู  
กิเลสชาต อนุเสติ ฯ ต อปฺปหีนฏเน  ภูมิลทฺธนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  จ  ยสฺส  เยสุ  ขนฺเธสุ  อปฺปหีนฏเน  อนุสยิตา  
กิเลสา  ตสฺส  เต  เอว  ขนฺธา  เตส  กิเลสาน  วตฺถุ  น  
อ ฺเส  สนฺตกา  ขนฺธา ฯ  อตีตกฺขนฺเธสุ  จ  อปฺปหีนานุสยิตาน  
กิเลสาน  อตีตกฺขนฺธาว  วตฺถุ  น  อิตเร ฯ  เอส  นโย   
อนาคตาทีสุ ฯ  ตถา  กามาวจรกฺขนฺเธสุ  อปฺปหีนานุสยิตาน 
กิเลสาน  กามาวจรกฺขนฺธาเอว  วตฺถุ  น  อิตเร ฯ  เอเสว  นโย 
รูปารูปาวจรเรสุ ฯ โสตาปนฺนาทีสุ ปน  ยสฺส  อรยิ- 
ปุคฺคลสฺส  ขนฺเธสุ  ต  ต  วฏฏมูลก  กิเลสชาต  เตน  เตน  
มคฺเคน  ปหีน  ตสฺส  ตสฺส  เต  เต  ขนฺธา  ปหีนาน  เตส   
เตส  วฏฏมลูกาน  กิเลสาน  อวตฺถุโต ภูมีติ สงฺข น  
ลภนฺติ ฯ ปถุชฺุชนสฺส สพฺพโส วฏฏมลูกิเลสาน อปฺปหีนตฺตา   
ย  กิ ฺจิ  กริยมาน  กมฺม  กุสลมกุสล  วา  โหติ อิจฺจสฺส 
กมฺมกิเลสปปฺจฺจยาว  วฏฏ วฏฏติ ตสฺเสว ต วฏฏมลู  
รูปกฺขนฺเธเยว น เวทนาทีสุ ฯ วิ ฺาณกฺขนฺเธเยว  วา  น  
รูปกฺขนฺธาทีสูติ  น  วตฺตพฺพ ฯ   
        กสฺมา  อวิเสเสน  ป ฺจสุป  ขนฺเธสุ  อนุสยิตตฺตา ฯ  กถ    
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ปวีรสาทิ  วิย  รุกฺเข ฯ  ยถา หิ มหารุกเฺข ปวีตล อธิฏาย   
ปวีรส ฺจ  นิสฺสาย  ตปฺปจฺจยา  มูลขนฺธสาขาปสาขา- 
ปลฺลวปลาสปุปฺผผเลหิ  วฑฺฒิตฺวา  นภ  ปูเรตฺวา ยาว 
กปฺปาวสานา พีชปรมฺปราย รุกฺขปเวณึ สนฺตานยมาเน (๑)   ิเต 
ต  ปวีรสาทิมูเลเยว  น  ขนฺธาทีสุ ฯ  ผเลเยว  วา  น  มลูาทีสูติ   
น  วตฺตพฺพ ฯ   
        กสฺมา  อวเสเสน  สพฺเพสุ  มูลาทีสุ  อนุคตตฺตาติ ฯ ยถา 
ปน ตสฺเสว  รุกฺขสฺส  ปุปผฺผลาทีสุ  นิพฺพินฺโน  โกจิ  ปุริโส  
จตูสุ ทิสาสุ มณฺฑูกกณฺฏก นาม  วิสกณฺฏก  อาโกเฏยฺย  อถ 
โส  รุกฺโข เตน วิสสมฺผสฺเสน ผุฏโ ปวีรสอาโปรสาน   
ปริยาทินฺนตฺตา  อปฺปสวธมฺมต  อาคมฺม  ปุน  สนตฺาน  นิพฺพตฺเตตุ   
น สกฺกุเณยฺย  เอวเมว  ขนฺธปฺปวตฺติย  นิพฺพินฺโน กลุปุตฺโต 
ตสฺส ปุริสสสฺ จตูสุ ทิสาสุ รุกฺเข  วีสโยชน  วิย  อตฺตโน  
สนฺตาเน  จตุมคฺคภาวน  อารภติ ฯ  
        อถสฺส  โส ขนฺธสนตฺาโน  เตน  จตุมคฺควิสสมฺผสฺเสน 
ผุฏโ  สพฺพโส วฏฏมูลกเิลสาน ปริยาทินฺนตฺตา กิริยสภาว- 
มตฺต  อุปคตกายกมฺมาทิสพฺพกมฺมปฺปเภโท  หุตฺวา  อายตึ  ปุนพฺ- 
ภวานภินิพฺพตฺตนธมฺมต  อาคมฺม  ภวนฺตรสนฺตาน นิพฺพตฺเตตุ 
น สกฺโกติ เกวล  จริมวิ ฺาณนิโรเธน  นิรินฺธโน  วิย ชาตเวโท 
# ๑. ส.ี สนฺธารยมาเน ฯ   
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อนุปาทาโน ปรินิพฺพายติ ฯ เอว ภูมิยา  ภูมิลทฺธสฺส จ นานตฺต 
เวทิตพฺพ ฯ   
        อปรมฺป  จตุพฺพิธ  อุปฺปนฺน  สมทุาจารุปฺปนฺน   
อารมฺมณาธิคฺคหิตุปฺปนฺน  อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน  อสมูหตุปฺปนฺนนฺติ ฯ  
ตตฺถ  วตฺตมานุปฺปนฺนเมว  สมุทาจารุปฺปนฺน ฯ 
        จกฺขาทีน  ปน  อาปาถคเต  อารมฺมเณ  ปุพฺพภาเค  
อนุปฺปชฺชมานมฺป  กิเลสชาต  อารมฺมณสฺส  อธิคฺคหิตตฺตาเอว 
อปรภาเค  เอกนฺเตน  อุปฺปตฺติโต  อารมฺมณาธิคฺคหิตุปฺปนฺนนฺติ  
วุจฺจติ ฯ 
        สมถวิปสฺสนาน  อ ฺตรวเสน  อวิกฺขมฺภิต  กิเลสชาต   
จิตฺตสนฺตติมนารุฬฺหมฺป  อุปฺปตฺตินิวารกสฺส  เหตุโน  อภาวา   
อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน  นาม ฯ 
        สมถวิปสฺสนาวเสน  ปน  วิกฺขมฺภิตมฺป  อริยมคฺเคน   
อสมูหตตฺตา  อุปฺปตฺติธมฺมต อนตีตตฺตา อสมูหตุปฺปนฺนนฺติ  
วุจฺจติ ฯ 
        ติวิธมฺปเจต  อารมฺมณาธิคฺคหิตาวิกฺขมฺภิตาสมูหตุปฺปนฺน  
ภูมิลทฺเธเนว  สงฺคห  คจฺฉตีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อิจฺเจตสฺมึ  วุตฺตปฺปเภเท  อุปฺปนฺเน  ยเทต  วตฺตมาน- 
ภูตาปคโตกาสกตสมุทาจารสงฺขาต  อุปฺปนฺน  ต  อมคฺควชฺฌตฺตา 
เกนจิ  มคฺคาเณน  ปหาตพฺพ  น  โหติ ฯ  ย  ปเนต   
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ภูมิลทฺธารมฺมณาธิคฺคหิตาวิกฺขมฺภิตาสมูหตสงฺขาต อุปฺปนฺน  ตสสฺ 
ต  อุปฺปนฺนภาว  นาสยมาน  ยสฺมา  ต  ต  โลกิยโลกุตฺตราณ  
อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  ต  สพฺพมฺป  ปหาตพฺพ  โหตีติ ฯ  เอว  เย 
มคฺโค  กิเลเส  ปชหติ  เต  สนฺธาย อุปปฺนฺนานนฺติอาทิ วุตฺต ฯ   
        อถ  มคฺคกฺขเณ  กถ  อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  อุปฺปาทาย   
ภาวนา  โหติ  กถ ฺจ  อุปปฺนฺนาน   ิติยาติ  มคฺคปฺปวตฺติยา- 
เอว ฯ  มคฺโค หิ ปวตฺตมาโน ปุพฺเพ  อนุปฺปนฺนปุพฺพตฺตา   
อนุปฺปนฺโน  นาม  วุจฺจติ ฯ  อนาคตปุพฺพ  หิ  าน อาคนฺตฺวา   
อนนุภูตปุพฺพ  วา  อารมฺมณ  อนุภวิตฺวา  วตฺตาโร  ภวนฺติ  
อนาคตฏาน อาคตมฺห  อนนุภูต  อารมฺมณ  อนุภวามาติ ฯ   
ยา ตสฺส(๑)  ปวตฺติ  อยเมว   ิติ  นามาติ   ิติยา  ภาเวตีติป   
วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  เอวเมตสฺส  ภิกฺขุโน อิท โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  
เอกเมว  วีริย  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  
อนุปฺปาทายาติอาทีนิ จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ ฯ  อย  โลกุตฺตร- 
มคฺคกฺขเณ  สมฺมปฺปธานกถา ฯ เอวเมตฺถ โลกุตฺตรมิสฺสกา   
สมฺมปฺปธานา นิทฺทิฏาติ ฯ   
        สมฺมาสตินิทฺเทเส  กาเยติ  รูปกาเย ฯ  รูปกาโย  หิ  อิธ  
องฺคปจฺจงฺคาน  เกสาทีน ฺจ  ธมฺมาน  สมูหฏเน  หตฺถิกาย- 
รถกายาทโย  วิย  กาโยติ  อธิปฺเปโต ฯ  ยถา  จ  สมหูฏเน 
# ๑. ม. ยาวสฺส ฯ  
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เอว  กุจฺฉิตาน  อายฏเน ฯ  กุจฺฉิตาน  หิ  ปรมเชคุจฺฉาน  โส 
อาโยติป  กาโย ฯ  อาโยติ  อุปฺปตฺติเทโส ฯ  ตตฺราย  วจนตฺโถ 
อายนฺติ  ตโตติ อาโย ฯ เก อายนฺติ กุจฺฉิตา เกสาทโย ฯ 
อิติ กุจฺฉิตาน อาโยติ กาโย ฯ   
        กายานุปสฺสีติ  กาย  อนุปสฺสนสีโล  กาย  วา  อนุ- 
ปสฺสมาโน ฯ  กาเยติ  จ  วตฺวาป  ปุน  กายานุปสฺสีติ  ทุติย   
กายคฺคหณ  อสมฺมิสฺสโต  ววตฺถานฆนวินิพฺโภคาทิทสฺสนตฺถ  
กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตน  น  กาเย  (๑)  เวทนานุปสฺสี  จิตฺต- 
ธมฺมานุปสฺสี  วา  อถ  โข  กายานุปสฺสีเยวาติ  กายสงฺขาเต  
วตฺถุสฺมึ  กายานุปสฺสนาการสฺเสว  ทสฺสเนน  อสมฺมิสฺสโต  
ววตฺถาน  ทสฺสิต  โหติ ฯ  ตถา  น  กาเย  องฺคปจฺจงฺควินิมุตฺต- 
เอกธมฺมานุปสฺสี  นาป  เกสโลมาทิวินิมุตฺตอิตฺถิปุริสานุปฺปสฺสี ฯ 
โยป  เจตฺถ  เกสโลมาทิโก  ภูตุปาทายสมูหสงฺขาโต  กาโย   
ตตฺถาป  น  ภูตุปาทายวินิมุตฺตเอกธมฺมานุปสฺสี  อถ  โข  รถ- 
สมฺภารานุปสฺสโก  วิย  องฺคปจฺจงฺคสมูหานุปสฺสี  นคราวยวานุ- 
ปสฺสโก  วิย  เกสโลมาทสิมูหานุปสฺสี  กทลิกฺขนฺธปตฺตวฏฏิ- 
วินิภุชฺชโก  วิย  ริตฺตมุฏ ิวินิเวโก  วิย  จ  ภูตุปาทายสมูหานุ- 
ปสฺสีเยวาติ  สมูหวเสเนว  กายสงฺขาตสฺส  วตฺถุโน  นานปฺ- 
ปการโต  ทสฺสเนน  ฆนวินิพฺโภโค  ทสฺสิโต  โหติ ฯ  น  เหตฺถ   
# ๑. ส.ี กาเยเยว ฯ   
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ยถาวุตฺตสมูหวินิมุตฺโต  กาโย วา อิตฺถี  วา  ปุรโิส  วา   
อ ฺโ  วา  โกจิ  ธมโฺม  ทิสฺสติ  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  เจตฺถ  
อยมฺป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ห ิ เอตสฺมึ  กาเย  กายานุ- 
ปสฺสีเยว  น  อ ฺธมฺมานุปสฺสี.  กึ  วุตฺต  โหติ  ยถา  อนุทก- 
ภูตายป  มรีจิยา  อุทกานุปสฺสิโน  โหนติฺ  น  เอว  อนิจฺจทุกฺขา- 
นตฺตาสุภภูเตเยว  อิมสฺมึ  กาเย  นิจฺจสุขตฺตสุภภาวานุปสฺสี  อถ 
โข  กายานุปสฺสี  อนิจฺจทุกฺขานตฺตาสุภาการสมูหานุปสฺสีเยวาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ 
        อถวา  ยฺวาย  มหาสติปฏาเน  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อร ฺคโต  วา  รุกฺขมูลคโต  วา  ฯเปฯ  โส  สโตว  อสฺสสตีติ(๑)- 
อาทินา   นเยน  อสฺสาสปสฺสาสาทิจุณฺณกชาตอฏ ิกปริโยสาโน 
กาโย  วุตฺโต  โย  จ  ปรโต  สติปฏานกถาย  อิเธกจฺโจ  
ปวีกาย  อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ อาโปกาย เตโชกาย วาโยกาย  
เกสกาย โลมกาย ฉวิกาย  จมฺมกาย  มสกาย  รุหริกาย  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๗๔/๓๒๖ ฯ  
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นฺหารุกาย  อฏ ิกาย อฏ ิมิ ฺชกายนฺติกาโย(๑)  วุตฺโต  ตสฺส  
สพฺพสฺส  อิมสฺมึเยว  กาเย  อนุปสฺสนโต กาเย กายานุปสฺสตีติ   
เอวมฺป อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        อถ  วา  กาเย  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา เอว คเหตพฺพสฺส 
กสฺสจิ อนนุปสฺสนโต  ตสฺส  ตสฺเสว  ปน  เกสโลมาทิกสฺส  
นานาธมฺมสมูหสฺส  อนุปสฺสนโต  กาเย  เกสาทิธมฺมสมูหสงฺขาต- 
กายานุปสฺสีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อปจ  อิมสมฺึ  กาเย   
อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ  โน  นิจฺจโตติอาทินา   อนุกฺกเมน  ปรโต 
อาคตนยสฺส  สพฺพสฺเสว  อนิจฺจลกฺขณาทิโน  อาการสมูห- 
สงฺขาตสฺส  กายสฺส  อนุปสฺสนโตป  กาเย  กายานุปสฺสีติ เอวมฺป  
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ อย ปน จตุสติปฏานสาธารโณ อตฺโถ ฯ   
        กาเย  กายานุปสฺสีติ  อสฺสาสปสฺสาสกายาทิเก  พหุธา 
วุตฺเต  กาเย  เอเกกกายานุปสฺสี ฯ 
        วิหรตีติ  จตูสุ  อิรยิาปถวิหาเรสุ  อ ฺตรวิหารสมาโยค- 
ปริทีปนเมต  เอก  อิริยาปถพาธน  อ ฺเน  อิริยาปเถน 
วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปตมาน  อตฺตาน หรติ  ปวตฺเตตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อาตาปติ  กายปริคฺคาหกวีริยสมาโยคปริทีปนเมต ฯ  โส ห ิ
ยสฺมา  ตสฺมึ  สมเย  ย  ต  วีริย  ตีส ุ ภเวสุ  กิเลสาน  
อาตาปนโต อาตาโปติ วุจฺจติ  เตน  สมนฺนาคโต  โหติ  ตสฺมา 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๗๒๗/๖๒๓ ฯ  
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อาตาปติ  วุจฺจติ ฯ  
        สมฺปชาโนติ กายปรคฺิคาหเกน  สมฺปช ฺสงฺขาเตน 
าเณน  สมนฺนาคโต ฯ   
        สติมาติ  กายปริคฺคาหิกาย  สติยา  สมนฺนาคโต ฯ  อย  
ปน  ยสฺมา  สติยา  อารมฺมณ  ปริคฺคเหตฺวา  ป ฺาย   
อนุปสฺสติ ฯ  น  หิ  สติวิรหิตสฺส  อนุปสสฺนา  นาม  อตฺถิ ฯ 
เตเนวาห  สติ ฺจ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิก  วทามีติ  (๑) 
ตสฺมา  เอตฺถ  กาเย  กายานุปสฺสี วิหรตีติ เอตฺตาวตา   
กายานุปสฺสนาสติปฏานกมฺมฏาน  วุตฺต  โหติ ฯ 
        อถ  วา  ยสฺมา  อนาตาปโน  อนฺโตสงฺเขโป  อนฺตรายกโร 
โหติ  อสมฺปชาโน  อุปายปริคฺคเห  อนุปายปริวชฺชเน  จ  สมฺมุยหฺติ  
มุฏสฺสติ  อุปายปริจฺจาเค  อนุปายปริคฺคเห  จ  อสมตฺโถ  โหติ   
เตนสฺส  ต  กมฺมฏาน  น  สมฺปชชฺติ  ตสฺมา  เยส  ธมฺมาน  
อานุภาเวน  ต  สมฺปชชฺติ เตส ทสฺสนตฺถ อาตาป สมฺปชาโน  
สติมาติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิติ  กายานุปสฺสนาสติปฏาน  สมฺปโยค ฺจ(๒) ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  ปหานงฺค  ทสฺเสตุ  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺสนฺติ  
วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ วิเนยฺยาติ  ตทงฺควินเยน  วา  วิกฺขมฺภนวินเยน   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ  ๒. ม. สมฺปโยคงฺค ฺจ ฯ  
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วา  วินยิตฺวา ฯ  
        โลเกติ  ยฺวาย  กาโย  ปุพฺเพ  ปริคฺคหิโต  เสฺวว  อิธ  
ลุชชฺนฏเน(๑)  โลโก  นาม ฯ  ตสฺมึ  โลเก  อภิชฺฌ  โทมนสฺส ฺจ 
ปชหิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ยสฺมา  ปนสฺส  น  กายมตฺเตเยว  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ปหียติ  
เวทนาทีสุป  ปหียติเยว ตสฺมา ป ฺจป อุปาทานกฺขนฺธา   
โลโกติ  วิภงฺเค  วุตฺต ฯ  โลกสงฺขาตตฺตาเยว เตส ธมฺมาน  
อตฺถุทฺธารวเสเนต  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ย  ปนาห  ตตฺถ  
กตโม  โลโก  เสฺวว  กาโย โลโกติ (๒)  อยเมเวตฺถ  อตฺโถ ฯ  
อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ  จ  สมฺมาเสตฺวา(๓)  วุตฺต ฯ  สยุตฺตงฺคุตฺตร-   
ปานฺตเรสุ (๔) ปน วิสุ กตฺวา ปนฺติ ฯ สา ปน อภิชฺฌายนฺติ  
ปตฺถยนฺติ เอตาย สย วา  อภิชฺฌายติ  อภิชฺฌายนมตฺตเมว  
วา  เอสาติ  อภิชฺฌา ฯ ยสมฺา ปเนตฺถ อภิชฺฌาคหเณน   
กามจฺฉนฺโท  โทมนสฺสคฺคหเณน  พฺยาปาโท  สงฺคห  คจฺฉติ  
ตสฺมา  นีวรณปริยาปนฺนพลวธมฺมทฺวยทสฺสเนน นีวรณปฺปหาน  
วุตฺต โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        วิเสเสน  ปเนตฺถ  อภิชฺฌาวินเยน  กายสมฺปตฺติมูลกสฺส  
อนุโรธสฺส  โทมนสฺสวินเยน  กายวิปตฺติมูลกสฺส  วิโรธสฺส 
# ๑. ม. ลุชชฺนปลุชชฺนฏเน ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๐ ฯ 
# ๓. ม. สมาเสตฺวา ฯ ๔. สี. สยุตฺตงฺคุตฺตเรสุ ฯ  
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อภิชฺฌาวินเยน  จ  กาเย  อภิรติยา  โทมนสฺสวินเยน  กาย- 
ภาวนาย  อนภิรติยา  อภิชฌฺาวินเยน  กาเย  อภูตาน  สุภสุข- 
ภาวาทีน  ปกฺเขปสฺส  โทมนสฺสวินเยน  กาเย  ภูตาน  อสุภา- 
สุขภาวาทีน  อปนยนสฺส  ปหาน  วุตฺต ฯ  เตน  โยคาวจรสฺส  
โยคานุภาโว  โยคสมตฺถตา จ ทีปตา  โหติ ฯ  โยคานุภาโว  
หิ  เอส  ยทิท(๑)  อนุโรธวิโรธวิปฺปมุตฺโต  อรติรติสโห  อภูต-   
ปกฺเขปภูตาปนยนวิรหิโต  จ  โหติ ฯ  อนุโรธวิโรธวิปฺปมุตฺโต 
เจส  อรติรติสโห อภูต  อปกฺขิปนฺโต ภูต ฺจ อนปเนนฺโต  
โยคสมตฺโถ โหตีติ ฯ   
        อปโร  นโย  กาเย  กายานุปสฺสีติ  เอตฺถ  อนุปสฺสนาย   
กมฺมฏาน  วุตฺต  วิหรตีติ  เอตฺถ  วุตฺตวิหาเรน กมฺมฏานิกสฺส 
กายปริหรณ ฯ  อาตาปติอาทีสุ  อาตาปเนน  สมฺมปปฺธาน  
สติสมฺปช ฺเน  สพฺพตฺถกกมฺมฏาน  กมฺมฏานปริหรณูปาโย  
วา ฯ  สติยา  วา  กายานุปสฺสนาวเสน  ปฏิลทฺธสมโภ   
สมฺปช ฺเน วิปสฺสนา อภิชฺฌาโทมนสฺสวินเยน ภาวนาผล  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสีติ  อาทีสุ  จ  เวทนาทีน  ปุน  
วจเน  ปโยชน  กายานุปสฺสนาย  วุตฺตนเยเนว  ยถาโยค   
โยเชตฺวา  เวทิตพฺพ ฯ  อย  ปน  อสาธารณตฺโถ  สุขาทีสุ 
# ๑. ม. ยทย ฯ  
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อเนกปฺปเภทาสุ  เวทนาสุ  วิสุ  วิสุ  อนจฺิจาทิโต  เอเกก- 
เวทนานุปสฺสีติ  สราคาทิเก  โสฬสปฺปเภเท  จิตฺเต  วิสุ  วิสุ   
อนิจฺจาทิโต  เอเกกจิตฺตานุปสฺสีติ  กายเวทนาจิตฺตานิ  เปตฺวา 
เสสติภูมกธมฺเมสุ  วิสุ  วิสุ  อนิจฺจาทิโต  เอเกกธมฺมานุปสฺสีติ 
สติปฏานสุตฺตนฺเต(๑)  วุตฺตนเยน  นีวรณาทิธมฺมานุปสฺสีติ  วา ฯ   
เอตฺถ  จ  กาเยติ  เอกวจน  สรีรสฺส  เอกตฺตา จิตฺเตติ   
เอกวจน  จิตฺตสฺส  สภาวเภทาภาวโต  ชาติคฺคหเณน  กตนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ  ยถา  จ  เวทนาทโย  อนปุสฺสิตพฺพา  ตถา  
อนุปสฺสนฺโต  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสีติ เวทิตพฺโพ ฯ กถ ตาว เวทนา  
อนุปสฺสิตพฺพา  สุขา  ตาว  เวทนา  ทกฺุขโต  ทุกฺขา เวทนา 
สลฺลโต อทุกขฺมสุขา เวทนา อนิจฺจโต  อนุปสฺสิตพฺพา ฯ ยถาห   
        โย สุข ทุกฺขโต อทฺท        ทุกฺขมทฺทกฺขิ สลลฺโต   
        อทุกฺขมสุข สนฺต                อทฺทกขิฺ น อนิจฺจโต   
        ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ        ปรชิานาติ เวทนาติ (๒)ฯ   
สพฺพา  เอว  เจตา  ทุกฺขโตป  อนุปสฺสิตพฺพา ฯ  วุตฺตเ ฺหต  
ย  กิ ฺจิ เวทยิต  สพฺพนฺต  ทุกฺขสฺมินฺติ  วทามีติ(๓) ฯ  สุขทุกฺขโตป   
จ  อนุปสฺสิตพฺพา ฯ ยถาห สุขา  เวทนา   ิติสุขา  วิปริณาม- 
ทุกฺขา  ทุกฺขา  เวทนา   ิติทุกฺขา  วิปรณิามสุขา  อทุกฺขมสุขา 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๗๓/๓๒๕ ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๖๘/๒๕๗ ฯ 
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๓๙๑/๒๖๘ ฯ  
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เวทนา  าณสุขา อ ฺาณทุกฺขาติ(๑) อปจ อนิจฺจาทิสตฺต- 
อนุปสฺสนาวเสนาป  อนุปสฺสิตพฺพา ฯ   
        จิตฺตธมฺเมสุป  จิตฺต  ตาว  อารมฺมณาธิปติสหชาต- 
ภูมิกมฺมวิปากกิริยาทินานตฺตเภทาน  อนิจฺจาทิสตฺตอนุปสฺสนาน  
สราคาทิโสฬสเภทาน  จ  วเสน  อนุปสฺสิตพฺพ  ธมฺมา  สลกฺขณ- 
สาม ฺลกฺขณาน  สุ ฺตาธมฺมสฺส  อนิจฺจาทิสตฺตอนุปสฺสนาน  
สนฺตาสนฺตาทีน  จ  วเสน  อนุปสฺสิตพฺพา ฯ  กาม ฺเจตฺถ  ยสฺส   
กายสงฺขาเต  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ปหีน  ตสฺส  เวทนาทิ- 
โลเกสุป  ต ปหีนเมว  นานาปุคฺคลวเสน  ปน  นานากฺขณิก- 
สติปฏานภาวนาวเสน  จ  สพฺพตฺถ  วุตฺต ฯ  ยโต  วา  
เอกตฺถ  ปหนี  เสเสสุป  ปหีน  โหติ ฯ เตเนวสฺส ตตฺถ  
ปหานทสฺสนตฺถมฺป  เอว วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิติ  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  ปุพฺพภาเค นานาจิตฺเตสุ 
ลพฺภนฺติ ฯ อ ฺเเนว  หิ  จิตฺเตน  กาย  ปริคฺคณฺหาติ  อ ฺเน  
เวทน  อ ฺเน  จิตฺต อ ฺเน ธมฺเม  ปริคฺคณฺหาติ ฯ 
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  ปน  เอกจิตฺเตเยว  ลพฺภนฺติ ฯ  อาทิโต  หิ  
กาย  ปริคฺคณฺหิตฺวา  อาคตสฺส  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  สติ   
กายานุปสฺสนา  นาม  ตาย  สติยา  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  
กายานุปสฺสี นาม ฯ วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อริยมคฺค   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๑๑/๕๕๒-๓ ฯ  
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ปตฺตสฺส  มคฺคกฺขเณ  มคฺคสมฺปยุตฺตา  สติ  กายานปุสฺสนา  นาม  
ตาย  สติยา  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล กายานุปสฺสี นาม ฯ เวทน  
ปริคฺคณฺหิตฺวา จิตฺต ปริคฺคณฺหิตฺวา  ธมฺเม  ปริคฺคณฺหิตฺวา   
อาคตสฺส  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  สติ  ธมฺมานุปสฺสนา  นาม  ตาย 
สติยา  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ธมฺมานุปสฺสี  นาม ฯ  วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อริยมคฺค  ปตฺตสฺส  มคฺคกฺขเณ  มคฺคสมฺปยุตฺตา 
สติ  ธมฺมานุปสฺสนา  นาม  ตาย  สติยา  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  
ธมฺมานุปสฺสี  นาม ฯ  เอว  ตาว  เทสนา  ปุคฺคเล  ติฏติ ฯ  
กาเย  ปน  สภุนฺติ  วิปลฺลาสปฺปหานา  กายปริคฺคาหิกา  สติ   
มคฺเคน  สมิชฺฌตีติ  กายานุปสฺสนา  นาม ฯ  เวทนาย  สุขาติ 
วิปลฺลาสปฺปหานา  เวทนาปริคฺคาหิกา  สติ  มคฺเคน  สมชิฺฌตีติ   
เวทนานุปสฺสนา  นาม ฯ  จิตฺเต  นิจฺจนฺติ  วิปลลฺาสปฺปหานา  
จิตฺตปริคฺคาหิกา  สติ  มคฺเคน  สมิชฺฌตีติ จิตฺตานุปสฺสนา  
นาม ฯ  ธมฺเมสุ  อตฺตาติ  วิปลฺลาสปฺปหานา  ธมฺมปริคฺคาหิกา  
สติ  มคฺเคน  สมิชฺฌตีติ  ธมฺมานุปสฺสนา  นาม ฯ  อิติ  เอกาว  
มคฺคสมฺปยุตฺตา สติ จตุกิจฺจสาธกตฺเตน จตฺตาริ  นามานิ  
ลภติ ฯ เตน วุตฺต โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ ปน เอกจิตฺเตเยว 
ลพฺภนฺตีติ ฯ   
        สมฺมาสมาธินิทฺเทเส  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  กาเมหิ  วิวิจฺจิตฺวา 
วินา หุตฺวา  อปกฺกมิตฺวา ฯ  โย  ปนายเมตฺถ  เอวกาโร  โส    
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นิยมตฺโถติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา จ  นิยมตฺโถ  ตสฺมา  ปมชฺฌาน 
อุปสมฺปชฺช  วิหรณสมเย  อวิชฺชมานานมฺป  กามาน  ตสฺส   
ปมชฺฌานสฺส  ปฏิปกฺขภาว  กามปริจฺจาเคเนว  จสฺส  อธิคม   
ทีเปติ ฯ  กถ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  เอว หิ นิยเม กริยมาเน 
อิท ป ฺายติ นูนิมสฺส (๑)  ฌานสฺส  กามา  ปฏิปกฺขภูตา  
เยสุ  สติ  อิท นปฺปวตฺตติ อนฺธกาเร สติ ปทีโปภาโส  วิย 
เตส  ปริจฺจาเคเนว  จสฺส  อธิคโม  โหติ  โอริมตีรปริจฺจาเคน  
ปาริมตีรสฺส  วิย ฯ ตสฺมา นิยม กโรตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กสฺมา  ปเนส  ปุพฺพปเทเยว  วุตฺโต  น  
อุตฺตรปเท กึ อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ  อวิวิจฺจาป  ฌาน  อุปสมฺปชฺช 
วิหเรยฺยาติ  น  โข  ปเนต  ทฏพฺพ ฯ  ตนิสฺสรณโต   
หิ  ปุพฺพปเท  เอส  วุตฺโต ฯ  กามธาตุสมติกฺกมนโต  หิ   
กามราคปฺปฏิปกฺขโต  จ  อิท  ฌาน  กามานเมว  นิสฺสรณ ฯ 
ยถาห  กามานเมต  นิสฺสรณ  ยทิท  เนกฺขมฺมนฺติ  (๒)  อุตฺตรปเทป   
จ  ยถาห อิเธว ภิกฺขเว สมโณ อิธ ทุติโย  สมโณติ  (๓)  
เอตฺถ เอวกาโร อาเนตฺวา วุจฺจติ เอว วตฺตพฺโพว ฯ น หิ  
สกฺกา อิโต  อ ฺเหิป  นีวรณสงฺขาเตหิ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  
อวิวิจฺจ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ ฯ  ตสฺมา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  
วิวิจฺเจว  อกุสเลหิ  ธมฺเมหีติ  เอว ปททฺวเยหิ เอส  ทฏพฺโพ ฯ 
# ๑. ส.ี นนฺวิมสฺส ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๐/๒๗๗ ฯ  
# ๓. ม. มู. ๑๒/๑๕๔/๑๒๘ ฯ  
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ปททฺวเยป  จ กิ ฺจาป วิวิจฺจาติ อิมินา สาธารณวจเนน  
ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทธฺินิสฺสรณวิเวกา  จิตฺตกาย- 
อุปธิวิเวกา  จ  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ตถาป  ปุพฺพภาเค กาย- 
วิเวกจิตฺตวิเวกวิกฺขมฺภนวิเวกา ทฏพฺพา โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ   
กายวิเวกจิตฺตวิเวกสมุจฺเฉทวิเวกปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวกนิสฺสรณวิเวกา ฯ   
        กาเมหีติ  อิมินา  ปน  ปเทน  เย  จ  มหานิทฺเทเส  กตเม  
วตฺถุกามา  มนาปกา  รูปาติอาทินา  นเยน  วตฺถุกามา  วุตฺตา ฯ 
เย จ ตตฺเถว วิภงฺเค จ  ฉนฺโท  กาโม  ราโค  กาโม 
ฉนฺทราโค กาโม  สงฺกปฺโป กาโม ราโค กาโม  สงฺกปฺปราโค  
กาโมติ  (๑)  เอว  กิเลสกามา วุตฺตา เต สพฺเพป สงฺคหิตา อิจฺเจว   
ทฏพฺพา ฯ  เอว  หิ  สติ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ วตฺถุกาเมหิป  
วิวิจฺเจวาติ อตฺโถ  ยุชชฺติ ฯ เตน กายวิเวโก วุตฺโต โหติ ฯ   
        วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมเฺมหีติ  กิเลสกาเมหิ  สพฺพากุสเลหิ  
วา  วิวิจฺจาติ  อตฺโถ  ยุชชฺติ ฯ  เตน  จิตฺตวิเวโก  วุตฺโต  โหติ ฯ  
ปุริเมน  เจตฺถ  วตฺถุกาเมหิ  วิเวกวจนโต  เอว  กามสุขปริจฺจาโค 
ทุติเยน  กิเลสกาเมหิ วิเวกจนโต เนกฺขมฺมสุขปริคฺคโห  วิภาวิโต 
โหติ ฯ  เอว  วตฺถุกามกิเลสกามวิเวกวจนโตเยว  จ  เอเตส  ปเมน 
สงฺกิเลสวตฺถุปฺปหาน  ทุติเยน  สงฺกิเลสปฺปหาน ฯ  ปเมน  
โลลภาวสฺส  เหตุปริจฺจาโค  ทุติเยน  พาลภาวสฺส ฯ  ปเมน  จ 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๒/๒ ฯ  
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ปโยคสุทฺธิ ทุติเยน อาสยโปสน  วิภาวิต  โหตีติป  วิ ฺาตพฺพ ฯ   
เอส  ตาว  นโย  กาเมหีติ  เอตฺถ  วุตฺตกาเมสุ  วตฺถุกามปกฺเข ฯ   
        กิเลสกามปกฺเข  ปน  ฉนฺโทติ  จ  ราโคติ  จ  เอวมาทีหิ  
อเนกเภโท  กามจฺฉนฺโทว  กาโมติ  อธิปฺเปโต ฯ  โส  จ  
อกุสลปริยาปนฺโนป สมาโน ตตฺถ กตเม  กามา  ฉนฺโท  
กาโมติ(๑)อาทินา  นเยน วิภงฺเค อุปริชฌฺานปฺปฏิปกฺขโต วิสุ  
วุตฺโต  กิเลสกามตฺตา  วา  ปุริมปเท  วุตฺโต  อกุสลปริยาปนฺนตฺตา   
ทุติยปเท ฯ อเนกเภทโต  จสฺส  กามโตติ อวตฺวา กาเมหีติ  
วุตฺต ฯ อ ฺเสมฺป จ ธมฺมาน อกุสลภาเว วิชฺชมาเน   
ตตฺถ  กตเม  อกุสลา  ธมมฺา  กามจฺฉนฺโทติอาทินา   นเยน 
วิภงฺเค  อุปรชิฺฌานงฺคปจฺจนีกปฏิปกฺขภาวทสฺสนโต  นีวรณาเนว 
วุตฺตานีติ ฯ  นีวรณานิ  หิ  ฌานงฺคปจฺจนีกานิ  เตส  ฌานงฺคาเนว 
ปฏิปกฺขานิ  วิทฺธสกานิ  วินาสกานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตถา  หิ  
สมาธิ  กามจฺฉนฺทสฺส  ปฏิปกฺโข ปติ พฺยาปาทสฺส วิตกฺโก   
ถีนมิทฺธสฺส สุข อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส วิจาโร วิจิกิจฺฉายาติ  
เปฏเก วุตฺต ฯ   
        เอวเมตฺถ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ อิมินา กามจฺฉนฺทสฺส  
วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต  โหติ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ  
อิมินา ป ฺจนฺนมฺป นีวรณาน ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน  ปน  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕๑/๓๔๖ ฯ  
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ปเมน  กามจฺฉนฺทสฺส  ทุติเยน  เสสนีวรณาน ฯ  ตถา  ปเมน 
ตีสุ อกุสลมูเลสุ  ป ฺจกามคุณเภทวิสยสฺส  โลภสสฺ  ทุติเยน 
อาฆาตวตฺถุเภทาทิวิสยาน  โทสโมหาน ฯ  โอฆาทีสุ  วา  ธมฺเมสุ 
ปเมน  กาโมฆกามโยคกามาสวกามุปาทานอภิชฺฌากายคนฺถ-   
กามราคส ฺโชนาน  ทติุเยน  อวเสสโอฆโยคาสวอุปาทาน- 
คนฺถสโยชนาน ฯ  ปเมน  ตณฺหาย  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ 
ทุติเยน  อวิชชฺาย  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ ฯ  อปจ  ปเมน  โลภ- 
สมฺปยุตฺตอฏจิตฺตุปฺปาทาน  ทุติเยน  เสสาน  จตุนฺน อกุสล- 
จิตฺตตุปฺปาทาน  วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ปหานงฺค  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  สมฺปโยคงฺค  ทสฺเสตุ  สวิตกฺก  สวิจารนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อภินิโรปนลกฺขโณ  วิตกฺโก ฯ  
        อารมฺมณานุมชฺชนลกฺขโณ  วิจาโร ฯ   
สนฺเตป  จ  เนส  กตฺถจิ  อวิปฺปโยเค  โอฬาริกฏเน 
ปุพฺพงฺคมฏเน  จ  ฆณฺฑาภิฆาโต  วิย  เจตโส  ปมาภินิปาโต 
วิตกฺโก  สุขุมฏเน  อนมุชฺชนสภาเวน  จ  ฆณฺฑานุรโว  วิย   
อนุปฺปพนฺโธ  วิจาโร ฯ  วิปฺผารวา  เจตฺถ  วิตกฺโก ปมุปฺปตฺติ- 
กาเล ปริปฺผนฺทนภูโต  จิตฺตสฺส  อากาเส  อุปฺปติตุกามสฺส 
ปกฺขิโน  ปกขฺวิกฺเขโป  วิย ปทุมาภิมุขปาโต  วิย  จ  คนฺธานุ- 
พนฺธเจตโส ภมรสฺส ฯ สนฺตวุตฺติ วิจาโร นาติปริปผฺนฺทนภูโต   
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จิตฺตสฺส  อากาเส  อุปฺปติตสฺส  ปกฺขิโน  ปกฺขปฺปสารณ  วิย  
ปริพฺภมน  วิย  จ  ปทุมาภิมุขปติตสฺส ภมรสฺส ปทมุสฺส  
อุปริภาเค ฯ   
        ทุกนิปาตฏกถาย  ปน  อากาเสน  คจฺฉโต  มหาสกุณสฺส  
อุโภหิ  ปกฺเขหิ  วาต  คเหตฺวา  (๑)  ปกเฺข  สนฺนิสีทาเปตฺวา  คมน  
วิย  อารมฺมเณ  เจตโส  อภิโรปนภาเวน  ปวตฺโต  วิตกฺโก  
วาตคฺคหณตฺถ  ปกฺเข  ผนทฺาปยมานสฺส  คมน วิย  อนุมชฺชน- 
ภาเวน  ปวตฺโต  วิจาโรติ  วุตฺต ฯ  ต  อนุปฺปพนฺเธน  ปวตฺติย  
ยุชฺชติ ฯ  โส  ปน  เตส  วิเสโส  ปมทุติยชฺฌาเนสุ  ปากโฏ  
โหติ ฯ  อปจ มลคฺคหิต กสภาชน  เอเกน  หตฺถน  ทฬฺห  
คเหตฺวา  อิตเรน  หตฺเถน  จุณฺณเตลวาลณฺฑุปเกน  ปริมชฺชนฺตสฺส 
ทฬฺหคฺคหณหตฺโถ  วิย  วิตกฺโก  ปริมชฺชนหตฺโถ  วิย  วิจาโร ฯ 
ตถา  กุมฺภการสฺส  ทณฺฑปฺปหาเรน  จกฺก  ภมยิตฺวา  ภาชน  
กโรนฺตสฺส  อุปฺปฬนหตฺโถ  วิย  วิตกโฺก  อิโต  จิโต  จ  สสรณ- 
หตฺโถ  วิย  วิจาโร ฯ  ตถา  มณฺฑล กโรนฺตสฺส  มชฺเฌ 
สนฺนิรุชฺฌิตฺวา   ิตกณฺฏโก  วิย  อภินิโรปโน วิตกฺโก พหิ  
ปริพฺภมนกณฺฏโก  วิย  อนุมชฺชโน  วิจาโร ฯ  อิติ  อิมินา  จ   
วิตกฺเกน  อิมินา  จ  วิจาเรน  สห  วตฺตติ รุกฺโข วิย ปุปฺเผน 
ผเลน จาติ อิท ฌาน สวิตกฺก สวิจารนฺติ วุจฺจติ ฯ   
# ๑. ส.ี คาหาเปตฺวา ฯ   
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        วิเวกชนฺติ  เอตฺถ  วิวิตฺติ  วิเวโก  นีวรณวิคฺคโมติ  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  โอกฺกนฺติกาปติ  ขณิกาปติ  อุพฺเพงฺคาปติ  
ผรณาปตีติ  ป ฺจวิธา ปติ ฯ   
        ตตฺถ  ขุทฺทกาปติ  สรีเร  โลมหสนมตฺตเมว  กาตุ  สกฺโกติ ฯ 
        ขณิกาปติ  ขเณ  ขเณ  วิชชฺุปฺปาทสทิสา  (๑)  โหติ ฯ  
        โอกกฺนติฺกาปติ  สมุทฺทตีร  วีจิ  วิย  กาย  โอกกฺมิตฺวา 
โอกฺกมิตฺวา  ภิชฺชติ ฯ 
        อุพฺเพงฺคาปติ  พลวตี  โหติ กาย อุทฺธคฺค  กตฺวา 
อากาเส  ลงฺฆาปนปฺปมาณปฺปตฺตา ฯ  
        ผรณาปติ  อติพลวตี  โหติ ฯ  
ตาย  หิ  อุปปฺนฺนาย  สกลสรีร  ธมิตฺวา  ปูริตวตฺถิ 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 ฯ  
ปสฺสทฺธิคพฺภ  คณฺหนฺตี  ปริปาก คจฺฉนฺตี ทุวิธมฺป สุข  
ปริปูเรติ กายิก ฺจ เจตสิก ฺจ ฯ  สุข  คพฺภ  คณฺหนฺต  ปริปาก 
# ๑. ส.ี วิชฺชปุาตสทิสา ฯ   
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คจฺฉนฺต  ติวิธ  สมาธึ ปรปิูเรติ ขณิกสมาธึ  อุปจารสมาธึ 
อปฺปนาสมาธิ ฺจาติ ฯ  ตาสุ  จ  ยา  อปฺปนาสมาธิสฺส  มลู  
หุตฺวา  วฑฺฒมานา สมาธิสมฺปโยค คตา ผรณาปติ อย 
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ปตีติ ฯ   
        อิตร  ปน  สุขยตีติ  สุข  ยสฺสุปฺปชฺชติ(๑)  ต สขิุต กโรตีติ  
อตฺโถ ฯ สุขน  วา  สุข  สฏุ ุ  วา  ขาทติ  ขนติ  จ 
กายจิตฺตาพาธนฺติ สุข โสมนสฺสเวทนาเยต  นาม ฯ  ต   
สาตลกฺขณ ฯ  สนฺเตป  จ  เนส กตฺถจิ อวิปฺปโยเค อิฏา- 
รมฺมณปฺปฏลิาภตุฏ ิ  ปติ  ปฏลิทฺธรสานุภวน  สุข   
        ยตฺถ  ปติ ตตฺถ สุข ฯ ยตฺถ สุข ตตฺถ  น  นิยมโต 
ปติ ฯ  สงฺขารกฺขนฺธสงฺคหิตา  ปติ เวทนากฺขนฺธสงฺคหิต สุข  
กนฺตารขินฺนสฺส  วนนฺตุทกนฺตทสฺสนสวเนสุ  วิย  ปติ  วนจฺฉายา- 
ปเวสนอุทกปริโภเคสุ  วิย  สุข ฯ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  สมเย  ปากฏภาวโต   
เจต  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิติ  อย ฺจ  ปติ  อิท ฺจ  สุข  
อสฺส ฌานสฺส ตสฺมึ วา ฌาเน อตฺถีติ อิท ฌาน ปติสุขนฺติ   
วุจฺจติ ฯ 
        อถวา  ปติ  จ  สุข ฺจ  ปติสุข ธมฺมวินยาทโย วิย ฯ 
วิเวกช ปติสุข  อสฺส  ฌานสฺส  อสฺมึ  วา  ฌาเน  อตฺถีติ   
เอวมฺป  วิเวกช  ปติสุข ฯ  ยเถว  หิ  ฌาน  เอว  ปติสขุมฺเปตฺถ  
# ๑. โปราณ. ยสฺส สมฺปชชฺติ ฯ   
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วิเวกชเมว  โหติ ฯ  ต ฺจสฺส อตฺถีติ ตสฺมา อโลปสมาส  กตฺวา 
เอกปเทเนว วิเวกช ปติสุขนฺติป วตฺตุ ยุชฺชติ ฯ   
        ปมนฺติ  คณนานุปุพฺพตา  ปม  ปม  อุปฺปนฺนนฺติป 
ปม ฯ  ฌานนฺติ  ทุวิธ  ฌาน  อารมฺมณูปนิชฺฌาน ฺจ  ลกฺขณู- 
ปนิชฺฌาน ฺจ ฯ  ตตฺถ  อฏสมาปตฺติโย  ปวีกสิณาทิอารมฺมณ  
อุปนิชฺฌายนฺตีติ  อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ  สงฺขฺย  คตา ฯ   
วิปสฺสนามคฺคผลานิ  ปน  ลกฺขณูปนิชฌฺาน  นาม   
        ตตฺถ  วิปสฺสนา  อนิจฺจาทิลกฺขณสฺส  อุปนิชฌฺานโต   
ลกฺขณูปนิชฌฺาน  วิปสฺสนาย  กตกิจฺจสฺส  มคฺเคน  อิชฺฌนโต 
มคฺโค  ลกฺขณูปนิชฺฌาน  ผล  ปน  นิโรธสจฺจ ตถลกฺขณ  
อุปนิชฺฌายตีติ ลกฺขณูปนิชฺฌาน ฯ  เตสุ  อิธ  ปุพฺพภาเค  
อารมฺมณูปนิชฺฌาน  โลกตฺุตรมคฺคกฺขเณ  ลกฺขณูปนิชฺฌาน   
อธิปฺเปต  ตสฺมา  อารมฺมณูปนิชฺฌานโต  ลกฺขณูปนิชฺฌานโต  
จ  ปจฺจนีกชฺฌาปนโต  จ  ฌานนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อุปสมปฺชฺชาติ  อุปคนฺตฺวา ปาปุณิตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ   
อุปสมฺปาทยิตฺวา  วา  นิปฺผาเทตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        วิหรตีติ ตทนุรูเปน อิริยาปถวิหาเรน  อิติวุตฺตปฺปการช-ุ 
ฌานสมงฺคี(๑)  หุตฺวา  อตฺตภาวสฺส  วุตฺตึ  อภินิปฺผาเทติ ฯ   
        วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ  เอตฺถ  วิตกฺกสฺส จ วิจารสฺส  
# ๑. ม. ตทนุรูเปน อิริยาปถวิหาเรน อิริยติ วุตฺตปฺปการฌานสมงฺคี ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 308 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  308 
 
จาติ อิเมส ทฺวินฺน  วูปสมา  สมติกฺกมา  ทุติยชฌฺานกฺขเณ   
อปาตุภาวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ กิ ฺจาป  ทุติยชฺฌาเน  สพฺเพป  
ปมชฺฌานธมฺมา  น  สนติฺ  อ ฺเเยว  หิ  ปมชฺฌาเน  ผสฺสาทโย 
อ ฺเ  อิธาติ ฯ  โอฬาริกสฺส  ปน  โอฬาริกสฺส  องฺคสฺส  
สมติกฺกมา  ปมชฺฌานโต  ปเรส  ทุติยชฺฌานาทีน  อธิคฺคโม  โหตีติ 
ทสฺสนตฺถ วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ  เอว  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อชฌฺตฺตนฺติ อิธ นิยกชฺฌตฺต อธิปฺเปต  ตสฺมา อตฺตนิ 
ชาต อตฺตสนฺตาเน นิพฺพตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        สมฺปสาทนนฺติ  สมฺปสาทน  วุจฺจติ  สทฺธา ฯ  สมฺปสาทน- 
โยคโต  ฌานมฺป  สมฺปสาทน  นลีวณฺณโยคโต  นลีวตฺถ  วิย ฯ  
ยสฺมา  วา  ต  ฌาน  สมฺปสาทนสมนฺนาคตตฺตา  วิตกฺกวิจารกฺโข- 
ภวูปสมเนน  จ  เจโต  สมปฺสาทยติ  ตสฺมาป  สมฺปสาทนนฺติ   
วุตฺต ฯ อิมสฺมิ ฺจ อตฺถวิกปฺเป สมฺปสาทน เจตโสติ เอว  
ปทสมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ปุริมสฺมึ ปน อตฺถวิกปฺเป เจตโสติ 
เอต เอโกทิภาเวน สทฺธึ โยเชตพฺพ ฯ   
        ตตฺราย  อตฺถโยชนา ฯ  เอโก  อุเทตีติ เอโกทิ วิตกฺกวิจาเรหิ  
อนชฺฌารูฬฺหตฺตา  อคฺโค  เสฏโ  หุตฺวา  อุเทตีติ  อตฺโถ ฯ 
เสฏโป  ห ิ โลเก  เอโกติ  วุจฺจติ ฯ  วิตกฺกวิจารวิรหิโต  วา  
เอโก  อสหาโย  หุตฺวา  อิติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  อถ  วา  สมฺปยุตฺต- 
ธมฺเม  อุทายตีติ  อุทิ  อุฏเปตีติ  อตฺโถ ฯ  เสฏฏเน  เอโก   
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จ  โส  อุทิ  จาติ  เอโกทิ ฯ  สมาธิสฺเสต  อธิวจน ฯ  อิติ  อิม  
เอโกทึ ภาเวติ วฑฺเฒตีติ  อิท  ทุติย  ฌาน  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  เอโกท-ิ 
นามโก  สมาธิ  อถ  กสฺมา  อิทเมว  สมปฺสาทน  เจตโส  
เอโกทิภาวนฺติ [๑] จ  วุตฺตนฺติ ฯ  วุจฺจเต อทุ  หิ  ปมชฺฌาน   
วิตกฺกวิจารกฺโขเภน  วีจิตรงฺคสมากุลมิว  ชล  น สุปปฺสนฺน 
โหติ  ตสฺมา  สติยาป  สทธฺาย  สมฺปสาทนนฺติ  น  วุตฺต ฯ  น  
สุปฺปสนฺนตฺตาเยว  เจตฺถ  สมาธิป  น  สุฏ ุ  ปากโฏ  ตสฺมา 
เอโกทิภาวนฺติป  น  วุตฺต ฯ  อิมสฺมึ  ปน  ฌาเน  วิตกฺก- 
วิจารปลิโพธาภาเวน  ลทโฺธกาสา  พลวตี  สทฺธา  พลวสทฺธา- 
สหายปฏิลาเภเนว  จ  สมาธิป  ปากโฏ ตสฺมา อิทเมว เอว  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        อวิตกฺก  อวิจารนฺติ  ภาวนาย  ปหีนตฺตา  เอตสฺมึ  เอตสฺส  
วา  วิตกฺโก  นตฺถีติ  อวิตกฺก ฯ  อิมินาว  นเยน  อาวิจาร ฯ   
เอตฺถาห  นนุ  จ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ อิมินาป  อยมตฺโถ 
สิทฺโธ อถ กสฺมา ปุน วุตฺต อวิตกฺก อวิจารนฺติ ฯ  
วุจฺจเต เอวเมว(๒)  สิทฺโธวายมตฺโถ  น  ปเนต  ตทตฺถทีปก  นนุ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอวเมต ฯ  
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อโวจุมฺห  โอฬาริกสฺส  ปน  โอฬาริกสฺส  องฺคสฺส  สมติกฺกมา   
ปมชฺฌานโต  ปเรส  ทุติยชฺฌานาทีน  อธิคฺคโม  โหตีติ  
ทสฺสนตฺถ วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ เอว วุตฺตนฺติ ฯ   
        อปจ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อิท  สมฺปสาทน  น 
กิเลสกาฬุสสฺิยสฺส ฯ  วิตกฺกวิจาราน ฺจ  วูปสมา  เอโกทิภาว  
น  อุปจารชฌฺานมิว  นีวรณปฺปหานา  น  ปมชฺฌานมิว(๑)  จ   
องฺคปาตุภาวาติ  เอว  สมฺปสาทนเอโกทิภาวาน  เหตุปริทีปกมิท  
วจน ฯ  ตถา  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อิท  อวิตกฺกอวิจาร  
น  ตติยจตุตฺถชฺฌานานิ  วิย  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  วิย  จ   
อภาวาติ  เอว  อวิตกฺกอวิจารภาวสฺส  เหตุปริทีปก ฺจ  ฯ  น 
วิตกฺกวิจารภาวมตฺตปริทีปก  วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตปริทีปกเมว 
ปน  อวิตกฺก  อวิจารนฺติ  อิท  วจน ฯ  ตสฺมา ปุริม  วตฺวาป  
ปุน วตฺตพฺพเมวาติ ฯ   
        สมาธิชนฺติ  ปมชฺฌานสมาธิโต  สมฺปยุตฺตสมาธิโต  วา  
ชาตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  ปมชฺฌานมฺป  สมฺปยุตฺต- 
สมาธิโต  ชาต  อถ  โข  อยเมว สมาธิ สมาธีติ  วตฺตพฺพต 
อรหติ  วิตกกฺวิจารกฺโขภวิรเหน  อติวิย  อจลตฺตา  สุปฺปสนฺนตฺตา 
จ ฯ  ตสฺมา  อิมสฺส  วณฺณภณนตฺถ  อิทเมว  สมาธิชนฺติ  
วุตฺต ฯ  ปติสุขนฺติ  อิท  วุตฺตนยเมว ฯ ทุติยนฺติ คณนานุปุพฺพตา 
# ๑. ม. น ปมชฺฌานมิว ฯ   
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ทุติย อิท ทุติย อุปฺปนฺนนฺติป ทุติย ฯ   
        ปติยา  จ  วิราคาติ  วิราโค  นาม  วุตฺตปฺปการาย  ปติยา 
ชิคุจฺฉน  วา  สมติกฺกโม  วา  อุภินฺน  ปน  อนฺตรา  จสทฺโท   
สมฺปณฺฑนตฺโถ  โส  วูปสม  วา  สมปฺณฺเฑติ  วิตกฺกวิจารวูปสม   
วา ฯ  ตตฺถ  ยทา  วูปสมเมว  สมฺปณฺเฑติ ตทา  ปติยา  วิราคา  
จ  กิ ฺจ  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 ฺจ  ภิยฺโย  วิตกฺกวิจารน ฺจ  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  
นูน  (๑)  วิตกฺกวิจารวูปสโม  มคฺโค  อิมสฺส  ฌานสฺสาติ ฯ  ยถา  
จ  ตติเย  อริยมคฺเค  อปฺปหีนานมฺป  สกฺกายทิฏาทีน  ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน  สโยชนาน  ปหานาติ  (๒)  เอว  ปหาน  วุจฺจมาน   
# ๑. ส.ี นน ุฯ  ๒. ที. สี. ๙/๕๒๕/๒๐๐ ฯ  
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วณฺณภณน  โหติ  ตทธิคฺคมาย  อุสฺสุกฺกาน  อุสฺสาหชนก  เอวเมว  
อิธ  อวูปสนฺตานมฺป  วิตกฺกวิจาราน วูปสโม  วุจฺจมาโน   
วณฺณภณน  โหติ  เตนายมตฺโถ  วุตฺโต  ปติยา  จ  สมติกฺกมา   
วิตกฺกวิจาราน ฺจ วูปสมาติ ฯ   
        อุเปกฺขโก  จ  วิหรตีติ  เอตฺถ  อุปปตฺติโต  อิกขฺตีติ  อุเปกฺขา 
สม ปสฺสติ  อปกฺขปติตา  หุตฺวา  ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  ตาย   
วิสทาย  วิปุลาย  ถามคตาย  สมนฺนาคตตฺตา ตติยชฺฌานสมงฺคี  
อุเปกฺขโกติ วุจฺจติ ฯ   
        อุเปกฺขา  ปน  ทสวิธา  โหติ ฉฬงฺคุเปกฺขา พฺรหฺม- 
วิหารุเปกฺขา โพชฺฌงฺคุเปกฺขา  วีริยุเปกฺขา  สงฺขารุเปกฺขา  
เวทนุเปกฺขา  วิปสฺสนุเปกฺขา  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา  ฌานุเปกฺขา 
ปาริสุทฺธุเปกฺขาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยา  อิธ [๑] ภิกขฺเว  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  
ทิสฺวา  เนว สุมโน  โหติ  น  ทุมฺมโน  อุเปกฺขโก จ วิหรติ  
สโต สมฺปชาโนติ (๒) เอวมาคตา ขีณาสวสฺส  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  
อิฏานิฏฉฬารมฺมณาปาเถ  ปริสุทฺธปิกติภาวาวิชหณาการภูตา   
อุเปกฺขา  อย  ฉฬงฺคุเปกฺขา  นาม ฯ  
        ยา  ปน  อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส  ผรตฺิวา  
วิหรตีติ  (๓)  เอวมาคตา สตฺเตสุ มชฺฌตฺตาการภูตา อุเปกฺขา อย  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. องฺ. ฉกกฺ. ๒๒/๒๗๒/๓๑๑ ฯ  ๓. ท.ี ส.ี ๙/๓๘๔/๓๑๐ ฯ  
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พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  นาม ฯ   
        ยา  ปน  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตนฺติ (๑)   
เอวมาคตา  สหชาตธมฺมาน  มชฺฌตฺตาการภูตา  อุเปกฺขา  อย   
โพชฺฌงฺคุเปกฺขา  นาม ฯ   
        ยา  ปน  กาเลน  กาล  อุเปกฺขานิมิตฺต  มนสิกโรตีติ  (๒)  
เอวมาคตา  อนจฺจารทฺธนาติสิถิลวีริยสงฺขาตา อุเปกฺขา อย  
วีริยุเปกฺขา นาม ฯ   
        ยา  ปน  กติ  สงฺขารุเปกฺขา  สมถวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  กติ   
สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชชฺนฺติ  อฏ  สงฺขารุเปกฺขา   
สมถวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  ทสสงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน   
อุปฺปชฺชนฺตีติ  (๓)  เอวมาคตา  นีวรณาทิปฺปฏิสงฺขาสนฺติฏนาคหเณ 
มชฺฌตฺตภูตา อุเปกฺขา อย สงฺขารุเปกฺขา นาม ฯ   
        ยา  ปน  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจร  กุสล  จิตฺต  อุปฺปนฺน  
โหติ ฯ  อุเปกฺขาสหคตนฺติ  (๔)  เอวมาคตา  อทุกฺขมสุขส ฺ ิตา  อุเปกฺขา  
อย  เวทนุเปกฺขา นาม ฯ   
        ยา  ปน  ยทตฺถิ  ย  ภูต  ต  ปชหติ อุเปกฺข ปฏิลภตีติ (๕)  
เอวมาคตา วิจินเน  มชฺฌตฺตภูตา  อุเปกฺขา  อย  วิปสฺสนุเปกฺขา   
นาม ฯ  
# ๑. ม.ม. ๑๓/๓๓๘/๓๒๖ ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๔๒/๓๒๙ ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๓๓/๙๒ ฯ  ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๓๕/๔๒ ฯ  
# ๕. ม. อุ. ๑๔/๙๐/๓๘ ฯ  
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        ยา  ปน  ฉนฺทาทีสุ  เยวาปนเกสุ  อาคตา  สหชาตาน 
สมวาหิตภูตา  อุเปกฺขา  อย  ตตฺรมชฌฺตฺตุเปกฺขา นาม ฯ   
        ยา  ปน  อุเปกฺขโก  จ  วิหรตีติ  (๑)  เอวมาคตา  อคฺคสุเขป  
ตสฺมึ  อปกฺขปาตชนนี อุเปกฺขา อย ฌานุเปกฺขา นาม ฯ   
        ยา  ปน  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถ  ฌานนฺติ (๒) 
เอวมาคตา สพฺพปจฺจนีกปริสุทฺธา ปจฺจนีกวูปสเมป อพฺยา- 
ปารภูตา อุเปกฺขา อย ปาริสุทฺธิอุเปกฺขา นาม ฯ   
        ตตฺถ  ฉฬงฺคุเปกฺขา  จ  พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  จ  โพชฺฌงฺคุ- 
เปกฺขา  จ  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา  จ  ฌานุเปกฺขา  จ  ปาริ- 
สุทฺธิอุเปกฺขา  จ  อตฺถโต  เอกา  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาว  โหติ ฯ   
เตน  เตน  อวตฺถาเภเทน  ปนสฺสาย เภโท ฯ เอกสฺสาป  สโต 
สตฺตสฺส  กุมารยุวตฺเถรเสนาปติราชาทิวเสน  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  สา  กิจฺจวเสน  ทฺวิธา   
ภินฺนา ฯ  ยถา  หิ  ปรุิสสสฺ  สาย  เคห  ปวิฏ  สปปฺ  
อชปททณฺฑ  คเหตฺวา  ปริเยสมานสฺส  ต  ถุสโกฏเก  นิปนฺน 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๒๙/๙๙ ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๔๖/๔๗ ฯ  
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ทิสฺวา  สปฺโป นุโข โนติ อวโลเกนฺตสฺส  โสวตฺถกิตฺตย  
ทิสฺวา  นิพฺเพมติกสฺส  สปฺโป  น  สปโฺปติ  วิจินเน  มชฺฌตฺตตา   
อุปฺปชฺชติ  เอวเมว  ยา  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  วิปสฺสนาาเณน 
ลกฺขณตฺตเย  ทิฏเ  สงฺขาราน  อนิจฺจภาวาทิวิจินเน  มชฺฌตฺตตา  
อุปฺปชฺชติ อย วิปสฺสนุเปกฺขา ฯ ยถา  ปน  ตสฺส  ปุรสิสฺส   
อชปเทน  ทณฺเฑน  คาฬฺห  สปฺป  คเหตฺวา  กินฺตาห  อิม  สปฺป  
อวิเหเนฺโต  อตฺตาน ฺจ  อิมินา  อฑสาเปนฺโต  มุ ฺเจยฺยนฺติ   
มุ ฺจนาการเมว  ปริเยสโต  คหเณ  มชฺฌตฺตา  โหติ  เอวเมว 
ยา  ลกฺขณตฺตยสฺส  ทิฏตฺตา  อาทิตฺเต  วิย  ตโย  ภเว  
ปสฺสโต  สงฺขารคฺคหเณ  มชฺฌตฺตตา  อย  สงฺขารุเปกฺขา  จ ฯ  อิติ  
วิปสฺสนุเปกฺขาย สิทฺธาย สงฺขารุเปกฺขาป สิทฺธาว โหติ ฯ   
อิมินา  ปเนสา  วิจินนคฺคหเณสุ  มชฺฌตฺตสงฺขาเตน  กิจฺเจน 
ทฺวิธา  ภินฺนาติ ฯ  วีริยุเปกฺขา  ปน  เวทนุเปกฺขา  จ  อ ฺ- 
ม ฺ ฺจ  อวเสสา  หิ  จ  อตฺถโต  ภินฺนา เอวาติ ฯ อาห เจตฺถ   
                มชฺฌตฺตพฺรหฺมโพชฺฌงฺค-  ฉฬงฺคฌานสุทฺธิโย   
                วิปสฺสนา จ สงฺขาร-        เวทนา วิริย อิติ ฯ   
                วิตถารโต ทโสเปกฺขา        ฉมชฺฌตฺตาทิโต ตโต   
                ทุเว ป ฺา ตโต ทฺวีหิ        จตสฺโส ว ภวนฺติมาติ ฯ (๑)   
        อิติ  อิมาสุ  อุเปกฺขาสุ  ฌานุเปกขฺา  อิธ  อธิปเฺปตา ฯ 
# ๑. ส.ี ภวนติฺ จาติ ฯ   
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สา  มชฺฌตฺตลกฺขณา ฯ  เอตฺถาห  นนุ  จาย  อตฺถโต  ตตฺร- 
มชฺฌตฺตุเปกฺขาว โหติ สา จ ปมทุติยชฺฌาเนสุป  อตฺถิ  ตสฺมา 
ตตฺรป  อุเปกฺขโก  จ  วิหรตีติ เอวมย วตฺตพฺพา สิยา สา  
กสฺมา  น  วุตฺตาติ  อปริพฺยตฺตกิจฺจโต ฯ  อปริพฺยตฺต ฺหิ ตสฺส 
ตตฺถ กิจฺจ วิตกฺกาทีหิ  อภิภูตตฺตา  อิธ  ปนาย วิตกฺกวิจาร- 
ปตีหิ อนภิภูตตฺตา อุกฺขิตฺตสิรา วิย หุตฺวา  ปริพฺยตฺตกิจฺจา 
ชาตา ตสฺมา วุตฺตาติ ฯ   
        อิทานิ  สโต  จ  สมปฺชาโนติ  เอตฺถ  สรตีติ  สโต ฯ 
สมฺปชานาตีติ สมฺปชาโน ฯ  อิติปุคฺคเลน  สติ  จ  สมฺปช ฺจ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สรณลกฺขณา  สติ ฯ  อสมฺโมหลกฺขณ สมฺปช ฺ  
ตตฺถ กิ ฺจาป อิท สติสมฺปช ฺ  ปุริมชฌฺาเนสุป  อตฺถิ  
มุฏสฺสติสฺส  หิ  อสมฺปชานสฺส  อุปจารมตฺตมฺป  น  สมฺปชฺชติ  
ปเคว  อปฺปนา ฯ  โอฬาริกตฺตา  ปน  เตส ฌานาน ภูมิย 
วิย ปุริสสฺส  จิตฺตสฺส  คติ  สุขา  โหติ  อพฺยตฺต  ตตฺถ   
สติสมฺปช ฺกิจฺจ ฯ  โอฬาริกงฺคปฺปหาเนน  ปน  สุขุมตฺตา 
อิมสฺส  ฌานสฺส  ปุริสสฺส  ขุรธาราย  วิย  สติสมฺปช ฺกิจฺจ- 
ปริคฺคหิตา  เอว  จิตฺตสฺส  คติ อิจฺฉิตพฺพาติ อิเธว วุตฺต ฯ 
กิ ฺจ ภิยฺโย  ยถา  เธนุปโค  วจฺโฉ  เธนุโต  อปนีโต  อรกฺขิย- 
มาโน  ปุนเทว  เธนุ  อุปคจฺฉติ  เอวมิท  ตติยชฺฌานสุข  ปติโต 
อปนีต  สติสมฺปช ฺารกฺเขน  อรกฺขิยมาน ปุนเทว  ปตึ   
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อุปคจฺเฉยฺย  ปติสมฺปยุตฺตเมว  สิยา ฯ สุเข วาป(๑) สตฺตา 
สารชฺชนฺติ อิท ฺจ  อติมธุร  สุข  ตโต  ปร  สุขาภาวา ฯ 
สติสมฺปช ฺานุภาเวน ปเนตฺถ สุเข อสารชฺชนา  โหติ โน  
อ ฺถาติ ฯ อิทป(๒) อตฺถวิเสส ทสฺเสตุ อิท อิเธว วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทตีติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป   
ตติยชฺฌานสมงฺคิโน  สุขปฺปฏิสเวทนา  โภโค  นตฺถิ  เอว  สนฺเตป 
ยสฺมา  ตสฺส  นามกาเยน สมฺปยุตฺต  สขุ  ย  วา  ต   
นามกายสมฺปยุตฺต  สุข  ต  สมุฏาเนนสฺส  ยสฺมา อติปณีเตน   
รูเปน  รูปกาโย  ผุฏโ  ยสฺส  ผุฏตฺตา  ฌานา  วุฏ ิโตป  
สุข ปฏิสเวเทยฺย  ตสฺมา เอตมตฺถ ทสฺเสนฺโต สุข ฺจ 
กาเยน ปฏิสเวเทตีติ อาห ฯ   
        อิทานิ  ยนฺต  อริยา  อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา 
สุขวิหารีติ  เอตฺถ  ยฌานเหตุ  ยฌานการณา  ต  ตติยชฺฌาน- 
สมงฺคิปุคฺคล  พุทฺธาทโย อริยา อาจิกฺขนฺติ  เทเสนฺติ   
ป ฺาเปนฺติ  ปฏเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ อุตฺตานีกโรนฺติ  
ปกาเสนฺติ  ปสสนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  กนิฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา  
สุขวิหารีติ ฯ  ต ตติย ฌาน  อุปสมฺปชชฺ วิหรตีติ เอวเมตฺถ 
โยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. ส.ี สุเข จาป ฯ  ๒. ม. อิมมฺป ฯ   
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        กสฺมา  ปน  เต  เอว  ปสสนฺตีติ  ปสสารหโต ฯ   
อย  หิ  ยสฺมา  อติมธุรสุเข  สุขปารมีปตฺเตป  ตติยชฺฌาเน 
อุเปกฺขโก  น  ตตฺถ  สุขาภิสงฺเคน อากฑฺฒียติ ฯ ยถา  จ 
ปติ  น  อุปฺปชฺชติ  เอว  อุปฏ ิตสฺสติตาย  สติมา ฯ  ยสฺมา  จ 
อริยชนกนฺต  อริยชนเสวิตเมว  จ  อสงฺกิลิฏ  สุข  นามกาเยน   
ปฏิสเวเทติ  ตสฺมา  ปสสารโห  โหติ ฯ  อิติ  ปสสารหโต  น 
อริยา  เต  เอว  ปสสารหเหตุภูเต  คุเณ ปกาเสนฺตา  อุเปกฺขโก  
สติมา  สุขวิหารีติ  เอว  ปสสนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตติยนฺติ   
คณนานุปุพฺพโต ตติย ตติย อุปฺปนฺนนฺติป ตติย ฯ   
        สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกขสฺส  จ  ปหานาติ  กายิกสุขสฺส 
จ  กายิกทุกฺขสฺส  จ  ปหานา ฯ 
        ปุพฺเพวาติ  ต ฺจ  โข  ปุพฺเพว  น  จตุตฺถชฺฌานกฺขเณ ฯ   
        โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาติ  เจตสิกสุขสฺส  เจตสิก- 
ทุกฺขสฺส  จาติ  อิเมสมฺป  ทฺวินฺน  ปุพฺเพว  อตฺถงฺคมา  ปหานา  
อิจฺเจว  วุตฺต  โหติ ฯ 
        กทา  ปน  เนส  ปหาน  โหติ  จตุนฺน  ฌานาน  
อุปจารกฺขเณ ฯ  โสมนสฺส  หิ  จตุตฺถสฺส  ฌานสฺส  อุปจา- 
รกฺขเณเยว  ปหียติ  ทุกฺขโทมนสฺสสุขานิ  ปมทุติยตติยาน  
อุปจารกฺขเณสุ ฯ  เอวเมเตส  ปหานกฺกเมน  อวุตฺตาน  อินฺทฺริย- 
วิภงฺเค  (๑)  ปน  อินฺทฺริยาน  อุทฺเทสกฺกเมเนว อิธาป วุตฺตาน  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๓๖/๑๖๑ ฯ  
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สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสาน ปหาน เวทิตพฺพ ฯ   
        ยท ิ ปเนตานิ  ตสฺส  ตสฺส  ฌานสฺส อุปจารกฺขเณเยว 
ปหียนฺติ อถ กสฺมา กตฺถ  จุปฺปนฺน  ทุกขิฺนฺทฺริย  อปริเสส   
นิรุชฺฌติ  อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  
ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  เอตฺถุปฺปนฺน(๑)  ทุกฺขินฺทฺริย   
นิรุชฺฌติ  กตฺถ  จุปฺปนฺน  โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ   
สุขินฺทฺริย  โสมนสฺสินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชฺุฌติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน  อุปสมปฺชฺช 
วิหรติ ฯ เอตฺถ จุปฺปนฺน โสมนสฺสตินฺทฺริย อปริเสส นิรุชฌฺตีติ (๒)   
เอว  ฌาเนเสฺวว  นิโรโธ  วุตฺโตติ  อติสยนิโรธตฺตา ฯ อติสย- 
นิโรโธ หิ เตส ปมชฺฌานาทีสุ  น  นโิรโธเยว  
ปน อุปจารกฺขเณ นาติสยนิโรโธ ฯ ตถา หิ นานาวชฺชเนน   
ปมชฺฌานูปจาเร  นิรุทฺธสฺสาป  ทุกฺขินฺทฺริยสฺส  ฑสมกสาทิ- 
สมฺผสฺเสน  วา  วิสมาสนูปตาเปน  วา  สิยา  อุปฺปตฺติ  น  เตฺวว 
อนฺโต  อปฺปนาย ฯ  อุปจาเร วา  นิรุทธฺมฺเปต  น  สฏุ ุ  นริุทฺธ 
โหติ ปฏิปกฺเขน อวิหตตฺตา ฯ อนฺโตอปฺปนาย ปน  ปติผรเณน 
สพฺโพ กาโย สุโขกฺกนฺโต โหติ สุโขกฺกนฺตกายสฺส จ สุฏ ุ  
นิรุทฺธ โหติ  ทุกฺขินฺทฺริย  ปฏิปกฺเขน วิหตตฺตา นานา- 
วชฺชเนเยว จ ทุติยชฺฌานูปจาเร ปหีนสฺสาป  โทมนสฺสินฺทฺริยสฺส 
ยสฺมา  เอต  วิตกฺกวิจารปฺปจฺจเยป กายกิลมเถ จิตฺตูปฆาเต 
# ๑. ม. เอตฺถ จุปฺปนฺน ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๙๕๗/๒๘๓ ฯ  
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จ  สติ  อุปฺปชฺชติ  วิตกฺกวิจาราภาเวเนว  อุปฺปชชฺติ ฯ  ยตฺถ 
ปน  อุปฺปชชฺติ ตตฺถ  วิตกกฺวิจารภาเว ฯ  อปฺปหีนาเยว  จ   
ทุติยชฺฌานูปจาเร  วิตกฺกวิจาราติ ฯ  ตตฺถสฺส  สิยา  อุปฺปตฺติ 
น  เตฺวว  ทุติยชฺฌาเน  ปหีนปฺปจฺจยตฺตา ฯ  ตถา ตติยชฺฌานู- 
ปจาเร  ปหีนสฺสาป  สุขินฺทฺริยสฺส  ปติสมุฏานปณีตรูปผุฏ- 
กายสฺส  สิยา  อุปฺปตฺติ  นเตฺวว  ตติยชฺฌาเน ฯ  ตติยชฺฌาเน 
หิ  สุขสฺส  ปจฺจยภูตา  ปติ  สพฺพโส  นริุทฺธา  โหติ (๑)ฯ  ตถา   
จตุตฺถชฺฌานูปจาเรน  ปหีนสฺสาป  โสมนสฺสินฺทฺริยสฺส  อาสนฺนตฺตา   
อปฺปนาปฺปตฺตาย  อุเปกฺขาย  อภาเวน  สมฺมา  อนติกฺกนฺตตฺตา  
จ  สิยา  อุปฺปตฺติ  นเตฺวว  จตุตฺถชฺฌาเน ฯ  ตสฺมา  เอว   
จ  เอตฺถุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺรยิ อปริเสส  นิรุชฺฌตีติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ 
อปริเสสคฺคหณ กตนฺติ ฯ   
        เอตฺถาห  อเถว  ตสฺส  ตสฺส  ฌานสฺสูปจาเร  ปหีนาป  
เอตา  เวทนา  อิธ�   กสฺมา  สมาหรีติ ฯ  สุขคฺคหณตฺถ ฯ  ยา 
หิ  อย  อทุกขฺอสุขนฺติ  เอตฺถ  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  วุตฺตา ฯ 
สา สุขุมา ทุวิ ฺเยฺยา น สกฺกา สุเขน คหิตุ ตสฺมา   
ยถา  นาม  ทฏุสฺส  ยถา  ตถา  วา  อุปสงฺกมิตฺวา  คเหตุ   
อสกฺกุเณยฺยสฺส โคณสฺส  คหณตฺถ  โคโป  เอกสฺม ึ วเช  สพฺพา  
คาโว สมาหรติ อเถเกก นีหรนฺโต ปฏิปาฏิยา  อาคต  อย  
# ๑. ส.ี นริุชฌฺติ ฯ   
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โส  คณฺหถ  นนฺติ  ตมฺป  คาหาเปติ  เอวเมว  สุขคฺคหณตฺถ   
สพฺพาป  เอตา  สมาหริ ฯ  เอว  หิ  สมาหฏา  เอตา  ทสฺเสตฺวา 
ย  เนว  สุข  น  ทุกฺข  น  โสมนสฺส  น  โทมนสฺส  อย  
อทุกฺขมสุขาเวทนาติ  สกฺกา  โหติ  เอสา คาหยิตุ ฯ   
        อปจ  อทุกฺขมสุขาย  เจโตวิมุตฺติยา  ปจฺจยทสฺสนตฺถ ฺจาป   
เอตา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สุขทุกฺขปฺปหานาทโย  ห ิ ตสฺสา   
ปจฺจยา ฯ  ยถาห  จตฺตาโร  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อทุกฺขม- 
สุขาย เจโตวิมุตฺติยา สมาปตฺติยา อิธาวุโส ภิกฺขุ สขุสฺส   
จ  ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ ฯ  อิเม  
โข  อาวุโส จตฺตาโร  ปจฺจยา  อทุกฺขมสุขาย  เจโตวิมุตฺติยา 
สมาปตฺติยาติ  (๑) 
        ยถา วา อ ฺตฺถ ปหีนาป  สกฺกายทิฏ ิอาทโย   
อนาคามิมคฺคสฺส  วณฺณภณนตฺถ  ตตฺถ  ปหีนาติ  วุตฺตา  
เอว  วณฺณภณนตฺถมฺเปตสฺส  ฌานสฺเสตา  อิธ  วุตฺตาติป 
เวทิตพฺพา ฯ  ปจฺจยฆาเตน  วา  เอตฺถ  ราคโทสาน  อติทูร- 
ภาว  ทสฺเสตุมฺเปตา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เอตาสุ  หิ  สุข  
โสมนสฺสสฺส  ปจฺจโย โสมนสฺส ราคสฺส ทุกฺข โทมนสฺสสฺส  
โทมนสฺส โทสสฺส ฯ  สขุาทิฆาเตน จ สปฺปจฺจยา ราคโทสา  
หตาติ อติทูเร(๒) โหนฺตีติ ฯ   
# ๑. ม. ม. ๑๒/๕๐๓/๕๔๓ ฯ  ๒. ม. อวิทูเร ฯ   
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        อทุกฺขมสุขนฺติ  ทุกฺขาภาเวน  อทุกฺข ฯ  สุขาภาเวน   
อสุข ฯ  เอเตเนตฺถ  ทุกฺขสุขปฺปฏิปกฺขภูต  ตติยเวทน  ทีเปติ  น 
ทุกฺขสุขาภาวมตฺต ฯ ตติยเวทนา นาม  อทุกฺขมสุขา  อุเปกฺขาติป  
วุจฺจติ ฯ  สา  อิฏานิฏวิปรีตานุภวนลกฺขณา ฯ   
        อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ  อุเปกฺขาย ชนิตสติปาริสุทฺธึ ฯ  
อิมสฺมึ หิ ฌาเน สุปริสุทฺธา  สติ  ยา  จ  ตสฺสา  สติยา  
ปาริสุทฺธิ  สา  อุเปกฺขาย กตา น อ ฺเน ฯ  ตสฺมา  เอต  
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ  วุจฺจติ ฯ ยาย จ อุเปกฺขาย เอตฺถ 
สติยา  ปาริสุทฺธิ  โหติ  สา  อตฺถโต  ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  น  เกวล ฺเจตฺถ ตาย  สติเยว  ปริสุทฺธา  อปจ  
โข  สพฺเพป  สมฺปยุตฺตธมฺมา  สติสีเสน  ปน  เทสนา  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  อย  อุเปกฺขาเหฏาป  ตีสุ  ฌาเนสุ  
วิชฺชติ  ยถา  ปน  ทิวา  สรูิยปฺปภาภิภวา  โสมภาเวน(๑)  จ 
อตฺตโน  อุปการกตฺเตน  วา  สภาคาย  รตฺติยา  อลาภา  ทิวา  
วิชฺชมานาป  จนฺทเลขา  อปริสุทฺธา  โหติ  อปริโยทาตา   
เอวมยมฺป  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาจนฺทเลขา  วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺม- 
เตชาภิภวา  สภาคาย จ  อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา  อลาภา 
วิชฺชมานาป  ปมชฺฌานาทิเภเท  อปริสุทฺธา  โหติ ฯ  ตสฺสา  จ  
อปริสุทฺธาย  ทิวา  อปริสทฺุธจนฺทเลขาย  ปภา  วิย  สหชาตาป  
# ๑. ม. โสมฺมภาเวน ฯ  
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สติอาทโย  อปริสุทฺธาว  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา เตสุ เอกมฺป 
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ น วุตฺต ฯ  อิธ  ปน  วิตกฺกาทิปจฺจนีก- 
เตชาภิภวาภาวา  สภาคาย  จ  อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา  ปฏ-ิ 
ลาภา  อย  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา จนฺทเลขา อติวิย ปริสุทฺธา 
ตสฺสา ปริสุทฺธตฺตา  ปริสุทฺธจนฺทเลขาย  ปภา  วิย  สหชาตาป  
สติอาทโย  ปริสุทฺธา  โหนฺติ ปริโยทาตา ฯ  ตสฺมา  อิทเมว  
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  จตุตฺถนฺติ  คณนานุ- 
ปุพฺพโต จตุตฺถ ฯ จตุตฺถ อุปฺปนฺนนฺติป จตุตฺถ ฯ   
        อิมานิ  จตฺตาริ  ฌานานิ  ปุพฺพภาเคป  นานา  
มคฺคกฺขเณป ฯ  ปุพฺพภาเค  สมาปตฺติวเสน  นานา  มคฺคกฺขเณ 
นานา  มคฺควเสน ฯ  เอกสฺส  หิ  ปมมคฺโค  ปมชฌฺานิโก 
โหติ  ทุติยมคฺคาทโยป  ปมชฺฌานิกา  วา  ทุติยาทีสุ  อ ฺตรช-ฺ 
ฌานิกา  วา ฯ  เอกสฺส  ปมมคฺโค  ทุติยาทีน  อ ฺตรชฺ- 
ฌานิโก  โหติ  ทุติยาทโยป  ทุติยาทีน  อ ฺตรชฺฌานิกา  วา   
ปมชฺฌานิกา  วา ฯ  เอว  จตฺตาโรป  มคฺคา  ฌานวเสน   
สทิสา  วา  อสทิสา  วา  เอกจฺจสทิสา  วา  โหนฺติ ฯ อย  
ปนสฺส  วิเสโส  ปาทกชฌฺานนิยเมน  โหติ ฯ  ปมชฺฌานลาภิโน 
หิ  ปมชฺฌานา  วุฏาย  วิปสฺสนฺตสฺส  อุปฺปนฺนมคฺโค  
ปมชฺฌานิโก  โหติ  มคฺคงฺคโพชฺฌงฺคานิ  ปเนตฺถ  ปริปุณฺณาเนว 
โหนฺติ ฯ ทุติยชฺฌานโต วุฏาย วิปสฺสนฺตสฺส อุปฺปนฺโน  
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ทุติยชฺฌานิโก  โหติ  มคฺคงฺคา  ปเนตฺถ  สตฺต  โหนฺติ ฯ 
ตติยชฺฌานโต  วุฏาย  วิปสฺสนฺตสฺส  อุปฺปนฺโน  ตติยชฺฌานิโก  
โหติ  มคฺคงฺคานิ  ปเนตฺถ  สตฺต  โพชฌฺงฺคานิ  ฉ  โหนฺติ ฯ  เอส  นโย   
จตุตฺถชฺฌานโต  ปฏาย(๑)  ยาว  เนวส ฺานาส ฺายตนา ฯ   
อารุปฺเป  จตุกฺกป ฺจกชฺฌาน อุปฺปชชฺติ ต ฺจ โข โลกุตฺตร  
น โลกิยนฺติ วุตฺต(๒) ฯ  เอตฺถ  กถนฺติ  เอตฺถป  ปมชฺฌานาทีสุ  
ยโต  วุฏาย โสตาปตฺติมคฺค ปฏิลภิตฺวา  อรูปสมาปตฺตึ  
ภาเวตฺวา  โย  อรูเป(๓)  อุปฺปนฺโน  ตฌานิกาวสฺส(๔) ตตฺถ  ตโย   
มคฺคา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอว  ปาทกชฺฌานเมว  นิยเมติ ฯ  เกจิ  
ปน  เถรา วิปสฺสนาย  อารมฺมณภูตา  ขนฺธา  นิยเมนฺตีติ   
วทนฺติ ฯ  เกจิ  ปุคฺคลชฺฌาสโย  นิยเมตีติ  วทนฺติ ฯ เกจิ  
วุฏานคามินี วิปสฺสนา นิยเมตีติ วทนฺติ ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  วิปสฺสนานิยเมน  หิ สกฺุข- 
วิปสฺสกสฺส อุปฺปนฺนมคฺโคป  สมาปตฺติลาภิโน  ฌาน  ปาทก   
อกตฺวา  อุปฺปนฺนมคฺโคป  ปมชฺฌาน  ปาทก  กตฺวา   
ปกิณฺณกสงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  อุปฺปาทิตมคฺโคป  ปมชฺฌานิโกว  
โหติ สพฺเพสุ สตฺต  โพชฌฺงฺคานิ  อฏ  มคฺคงฺคานิ  ป ฺจ 
ฌานงฺคานิ  โหติ ฯ เตสมฺป ปุพฺพภาควิปสฺสนา  โสมนสฺส- 
สหคตาป  อุเปกฺขาสหคตาป  หุตฺวา  วุฏานกาเล  สงฺขารุเปกฺขา- 
# ๑. ส.ี วุฏาย ฯ  ๒. ม. น โลกิยนฺติ วุตฺต ฯ 
# ๓. ม. อารปฺุเป ฯ  ๔. ม.ตฌานิกาว ตสฺส ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 325 

        *เลมที่ 40  มคฺคสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา หนา 325 
 
ภาว  ปตฺตา  โสมนสฺสสหคตาว โหติ ฯ   
        ป ฺจกนเย  ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานานิ  ปาทกานิ  กตฺวา 
อุปฺปาทิตมคฺเคสุ  ยถากฺกเมเนว  ฌาน  จตุรงฺคิก  ติวงฺคิก   
ทิวงฺคิก ฺจ  โหติ  สพฺเพสุ  ปน สตฺต  มคฺคงฺคานิ  โหนฺติ  
จตุตฺเถ  ฉ  โพชฺฌงฺคานิ ฯ  อย  วิเสโส  ปาทกชฺฌานนิยเมน  เจว 
วิปสฺสนานิยเมน  จ  โหติ ฯ  เตสมฺป  ห ิ ปุพฺพภาควิปสฺสนา  
โสมนสฺสสหคตาป  อุเปกฺขาสหคตาป โหติ วุฏานคามินี 
โสมนสฺสสหคตาว ฯ   
        ป ฺจมชฺฌาน  ปาทก  กตฺวา  นพฺิพตฺติตมคฺเค  ปน  
อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาวเสน  เทฺว  ฌานงฺคานิ  โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคานิ  
ฉ  สตฺต เจว ฯ อยมฺป วิเสโส อุภยนิยมวเสน  โหติ ฯ  อิมสฺมึ  
หิ  นเย  ปุพฺพภาควิปสฺสนา  โสมนสสฺสหคตา  วา  อุเปกฺขา- 
สหคตา  วา  โหติ  วุฏานคามินี  อุเปกฺขาสหคตาว  โหติ ฯ 
อรูปชฺฌานานิ  ปาทกานิ  กตฺวา  อุปฺปาทิตมคฺเคป  เอเสว   
นโย ฯ  อิธ  ปน  จตุกฺกนเย  อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส  ทุติยชฺฌานสฺส 
อภาวา  ต  อปเนตฺวา  เสสาน วเสน โยเชตพฺพ ฯ เอว  
ปาทกชฺฌานโต  วุฏาย เยเกจิ สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา  
นิพฺพตฺติตมคฺคสฺส อาสนฺนเทเส วุฏ ิตสมาปตฺติ  อตฺตนา 
สภาค กโรติ ภูมิวณฺโณ วิย โคธาวณฺณสฺส ฯ   
        ทุติยตฺเถรวาเท  ปน  ยโต  ยโต  สมาปตฺติโต  วุฏาย  
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เย เย สมาปตฺติธมฺเม  สมฺมสิตฺวา  มคฺโค  นิพฺพตฺติโต  โหติ  
ตตสมาปตฺติสทิโสว  โหติ ฯ  ตตฺราป  จ  วิปสฺสนานิยโม 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตติยตฺเถรวาเท  อตฺตโน  อชฌฺาสยานุรูเปน  ย  ย  ฌาน  
ปาทก  กตฺวา  เย  เย  ฌานธมฺเม  สมฺมสิตฺวา  มคฺโค 
นิพฺพตฺติโต  ตตฌานสทิโสว  โหติ ฯ  ปาทกชฺฌาน  ปน 
สมฺมสิตชฺฌาน  วา  วินา  อชฺฌาสยมตฺเตเนว  ต  น  อิชฺฌติ ฯ   
เอตฺถาป จ วิปสฺสนานิยโม วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
        อย  วุจฺจติ  สมฺมาสมาธีติ  ยา  อิเมสุ  จตูสุ  ฌาเนสุ  
เอกคฺคตา  อย  ปุพฺพภาเค  โลกโิย  อปรภาเค  โลกตฺุตโร 
สมฺมาสมาธิ  นาม  วุจฺจติ ฯ  เอว  โลกยิโลกุตฺตรวเสน  ธมฺม- 
เสนาปติ  มคฺคสจฺจ  เทเสติ ฯ  ตตฺถ  โลกิยมคฺเค สพฺพาเนว   
มคฺคงฺคานิ  ยถานุรูป  ฉส ุ อารมฺมเณสุ  อ ฺตรารมฺมณานิ  
โหนฺติ ฯ โลกุตฺตรมคฺเค  ปน  จตุสจฺจปฺปฏิเวธาย  ปวตฺตสฺส 
อริยสาวกสฺส  นิพฺพานารมฺมณ  อวิชชฺานุสยสมุคฺฆาตก  ป ฺา- 
จกฺขุ  สมฺมาทิฏ ิ  ตถา  สมฺปนฺนทิฏ ิสฺส  ตสมฺปยุตฺโต   
ติวิธมิจฺฉาสงฺกปฺปสมุคฺฆาตโก  เจตโส  นิพฺพานปทาภินิโรปโน 
สมฺมาสงฺกปฺโป  ตถา  ปสฺสนฺตสฺส  ตกฺกนฺตสฺส  จ  ตสมฺปยุตฺตาว 
จตุพฺพิธวจีทุจฺจริตสมุคฺฆาตกา  มิจฺฉาวาจาย  วิรติ สมฺมาวาจา  
ตถา วิรมนฺตสฺส ตสมฺปยุตฺตาว ติวิธมิจฺฉากมฺมนฺตสมุจฺเฉทิกา    
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มิจฺฉากมฺมนฺตา  วิรติ สมมฺากมฺมนฺโต เตสเยว จสฺส วาจา- 
กมฺมนฺตาน  โวทานภูตา  ตสมฺปยุตฺตาว  กุหนาทิสมุจฺเฉทิกา 
มิจฺฉาอาชีวา  วิรติ สมฺมาอาชีโว  ตสฺสาเยวสฺส  สมฺมาวาจา- 
กมฺมนฺตาชีวสงฺขาตาย  สีลภูมิย  ปติฏมานสฺส  ตทนุรูโป   
ตสมฺปยุตฺโตว  โกสชฺชสมุจฺเฉทโก อนุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน อกุสล- 
กุสลาน อนุปฺปาทปฺปหานุปฺปาทฏ ิติสาธโก  จ  วีริยารมฺโภ 
สมฺมาวายาโม  เอว  วายมนฺตสฺส  ตสมฺปยุตฺโตว  มิจฺฉาสติ- 
วินิทฺธุนโก  เกสาทีสุ  กายานุปสฺสนาทิสาธโก  จ  เจตโส   
อสมฺโมโส  สมฺมาสติ  เอว  อนุตฺตราย  สติยา สุวิหติจิตฺตารกฺขสฺส 
ตสมฺปยุตฺตาว  มิจฺฉาสมาธิวิทฺธสิกา  จิตฺเตกคฺคตา สมฺมาสมาธิ(๑) ฯ  
เอส โลกุตฺตโร อริโย อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ   
        โย  สห  โลกิเยน  มคฺเคน  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  
สงฺขฺย  คโต  โส  โข  ปเนส  มคฺโค  สมฺมาทิฏ ิสงฺกปฺปาน  
วิชฺชาย  เสสธมฺมาน  จรเณน  สงฺคหิตตฺตา  วิชฺชา  เจว  
จรณ ฺจ ฯ  ตถา  เตส  ทฺวินฺน  วิปสฺสนายาเนน  อิตเรส  
สมถยาเนน  สงฺคหิตตฺตา  สมโถ  เจว  วิปสฺสนา  จ ฯ  เตส   
ทฺวินฺน  ป ฺากฺขนฺเธน ตทนนฺตราน  ติณฺณ  สลีกขฺนฺเธน 
อวเสสาน  ติณฺณ  สมาธิกฺขนฺเธน  อธิป ฺาอธิสีลอธิจิตฺต-   
สิกฺขา  หิ  จ  สงฺคหิตตฺตา  ขนฺธตฺตยเจว  สิกฺขตฺตย ฺจ  โหติ ฯ 
# ๑. ส.ี สมฺมาสมาธีติ ฯ   
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เยน  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  ทสฺสนสมตฺเถหิ  จกฺขูหิ  
คมนสมตฺเถหิ  ปาเทหิ  สมนฺนาคโต  อทฺธิโก  วิย  วิชฺชา- 
จรณสมฺปนฺโน  หุตฺวา  วิปสฺสนายาเนน  กามสุขลลฺิกานุโยค   
สมถยาเนน  อตฺตกิลมถานุโยคนฺติ  อนฺตทฺวย  ปรวิชฺเชตฺวา  
มชฺฌิม  ปฏิปท(๑)  ปฏิปนโฺน  ป ฺากฺขนฺเธน  โมหกฺขนฺธ  
สีลกฺขนฺเธน  โทสกฺขนฺธ  สมาธิกฺขนฺเธน  จ  โลภกขฺนฺธ   
ปทาเลนฺโต  อธิป ฺาสิกฺขาย  ป ฺาสมฺปท  อธิสลีสิกฺขาย  
สีลสมฺปท  อธิจิตฺตสิกฺขาย  สมาธิสมฺปทนฺติ  ติสฺโส  สมฺปตฺติโย 
ปตฺวา  อมต  นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ  อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณ  
สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมรตนวิจิตฺต สมฺมตฺตนิยามสงฺขาต  อริยภูมึ 
โอกฺกนฺโต โหตีติ ฯ   
                มคฺคสจฺจนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สจฺจปกิณฺณกวณฺณนา   
        จตูสุ  ปน  สจฺเจสุ  พาธนลกฺขณ  ทุกฺขสจฺจ  ปภวลกฺขณ   
สมุทยสจฺจ  สนฺติลกฺขณ  นิโรธสจฺจ  นิยฺยานลกฺขณ  มคฺคสจฺจ  
อปจ ปวตฺติปวตฺตกนิวตฺตินิวตฺตกลกฺขณานิ ปฏิปาฏิยา ฯ ตถา  
สงฺขตตณฺหาอสงฺขตทสฺสนลกฺขณานิ จ ฯ   
        กสฺมา  ปน  จตฺตาเรว  อริยสจฺจานิ  วุตฺตานิ  อนูนานิ   
# ๑. ม. มชฺฌมิปฏิปท ฯ  
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อนธิกานีติ  เจ  อ ฺสฺส  อสมฺภวโต  อ ฺตรสฺส  จ 
อนปเนยฺยภาวโต ฯ  น  ห ิ เอเตหิ  อ ฺ  อธิก วา เอเตส  
วา เอกมฺป อปเนตพฺพ สมฺโภติ ฯ ยถาห  อิธ ภิกฺขเว  
อาคจฺเฉยฺย สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา นยิท (๑) ทุกฺข อริย- 
สจฺจ อ ฺ ทุกฺข อริยสจฺจ ฯ ย สมเณน โคตเมน เทสิต   
อหมิท(๒) ทุกฺข อริยสจฺจ เปตฺวา อ ฺ ทุกฺข อริยสจฺจ  
ป ฺาเปสฺสามีติ  เนต  าน  วิชฺชตีติอาทิ ฯ   
        ยถา  จาห  โย หิ โกจิ ภิกฺขเว สมโณ วา พฺราหฺมโณ  
วา เอว วเทยฺย  เนต ทุกฺข ปม อริยสจฺจ ย สมเณน 
โคตเมน เทสิต อหเมต  ทุกฺข ปม อริยสจฺจ ปจฺจกฺขาย 
อ ฺ ทุกฺข  ปม อริยสจฺจ ป ฺาเปสฺสามีติ  เนต าน 
วิชฺชตีติ(๓)อาทิ ฯ  
        อปจ  ปวตฺติมาจิกฺขนฺโต  ภควา  สเหตุก  อาจิกฺขิ   
นิวตฺติ ฺจ  สอุปาย ฯ  อิติ  ปวตฺตินิวตฺติตทุภยเหตูน  เอตปฺปรมโต 
จตฺตาเรว  วุตฺตานิ ฯ  ตถา  ปริ ฺเยฺยปหาตพฺพสจฺฉิกา- 
ตพฺพภาเวตพฺพาน ตณฺหาวตฺถุตณฺหาตณฺหานิโรธตณฺหา-   
นิโรธูปายาน  อาลยอาลยารามตาอาลยสมุคฺฆาตอาลยสมุคฺฆาตุ- 
ปายาน ฺจ  วเสนาป  จตฺตาเรว วุตฺตานีติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  โอฬาริกตฺตา  สพฺพสตฺตสาธารณตฺตา  จ  
# ๑. ม. เนต ฯ  ๒. ม.อหเมต ฯ  ๓. ส. มหา. ๑๙/๑๑๙๓/๓๕๙ ฯ  
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สุวิ ฺเยฺยนฺติ  ทุกฺขสจฺจ  ปม  วุตฺต ฯ  ตสฺเสว เหตุทสฺสนตฺถ  
ตทนนฺตร สมุทยสจฺจ เหตุนิโรธา ผลนิโรโธติ  าปนตฺถ   
ตโต  นิโรธสจฺจ  ตทธิคมูปายทสฺสนตฺถ  อนฺเต  มคฺคสจฺจ   
ภวสุขสฺสาทคธิตาน  วา  สตฺตาน  สเวคชนนตฺถ  ปม  ทุกฺขมาห  
ต  เนว  อกต  อาคจฺฉติ  น  อิสฺสรนิมฺมานาทิโต  โหติ  อิโต 
ปน  โหตีติ  าปนตฺถ  ตทนนฺตร  สมทุย  ตโต  สเหตุเกน  
ทุกฺเขน  อภิภูตตฺตา สวิคฺคมานสาน ทุกฺขนิสฺสรณคเวสีน   
นิสฺสรณทสฺสเนน  อสฺสาสชนนตฺถ  นิโรธ  ตโต  นิโรธาธิคมนตฺถ   
นิโรธสมฺปาปก  มคฺคนฺติ อยเมเตส กโม ฯ   
        เอเตสุ  ปน  ภาโร  วิย  ทุกฺขสจฺจ  ทฏพฺพ  ภาราทานมิว 
สมุทยสจฺจ  ภารนิกฺเขปนมิว  นิโรธสจฺจ  ภารนิกฺเขปนูปาโย  วิย   
มคฺคสจฺจ ฯ  โรโค  วิย  วา(๑) ทุกฺขสจฺจ  โรคนิธานมิว  สมุทยสจฺจ  
โรควูปสโม  วิย นิโรธสจฺจ เภสชฺชมิว วา  มคฺคสจฺจ ฯ  ทุพฺภิกฺขมิว 
วา ทุกฺขสจฺจ ทุพฺพุฏ ิ วิย สมุทยสจฺจ สุภิกฺขมิว  นิโรธสจฺจ  
สุวุฏ ิ  วิย  มคฺคสจฺจ ฯ อปจ เวรีเวรมูลเวรสมุคฺฆาตเวรสมุคฺฆาต 
เวรสมุคฺฆาตุปาเยหิ  วิสรุกฺขรุกฺขมูลมลูุปจฺเฉทตทุปจฺเฉทูปาเยหิ 
ภยภยมูลนิพฺภยตทธิคมูปาเยหิ  โอริมตีรมโหฆปาริมตีรตสมฺปาปก- 
วายาเมหิ จ โยเชตฺวาเปตานิ อุปมาโต เวทิตพฺพานีติ ฯ   
        สพฺพาเนว  ปเนตานิ  สจฺจานิ  ปรมตฺเถน  เวทกการก- 
# ๑. ส.ี จ ฯ  
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นิพฺพุตคมกาภาวโต  สุ ฺานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                ทกฺุขเมว หิ น โกจิ ทุกฺขิโต   
                การโก น กริิยาว วิชฺชติ   
                อตฺถิ นิพฺพุติ น นิพฺพุโต ปุมา   
                มคฺคมตฺถิ คมโก น วิชฺชตีติ ฯ   
อถ วา   
                ธุวสุภสุขตฺตส ฺ        ปุรมิทฺวยมตฺตสุ ฺมมต ปท(๑)   
                ธุวสุขอตฺตวิรหิโต        มคฺโค อิติ สุ ฺตา เตสุ ฯ   
        นิโรธสุ ฺานิ  วา  ตีณิ  นิโรโธ  จ  เสสตฺตยสุ ฺโ ฯ 
ผลสุ ฺโ  วา  เอตฺถ  เหตุ  สมุทเย  ทุกขฺสฺส  อภาวโต  มคฺเค 
จ นิโรธสฺส น ผเลน สคพฺโภ ปกติวาทีน  ปกติ  วิย ฯ   
เหตุสุ ฺ ฺจ  ผล  ทุกฺขสมุทยาน  นิโรธมคฺคาน ฺจ  อสมวายา  
น  เหตุสมเวต เหตุผล สมวายวาทีน(๒) ทฺวิอณุกาทิ วิย ฯ  
เตเนต วุจฺจติ   
                ตยมิธนิโรธสุ ฺ        ตเยน เตนาป นิพฺพุตึ สุ ฺา   
                สุ ฺโ ผเลน เหตุ        ผลมปฺ ตเหตุนา สุ ฺนฺติ ฯ   
        สพฺพาเนว  สจฺจานิ  อ ฺม ฺสภาคานิ  อวิตถโต   
อตฺตสุ ฺโต  ทุกฺกรปฏิเวธ  โต จ ฯ ยถาห  ต กึ ม ฺสิ  
อานนฺท กตม นุ โข ทุกฺกรตร วา ทุรภิสมฺภวตร  วา โย  
# ๑. ม. ...มตฺตสุ ฺมมตปท ฯ ๒. สี. เหตุผลสมวายวาทีน ฯ  
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ทูรโตว สุขุเมน ตาฬจฺฉิคฺคเฬน อสน อติปาเตยฺย โปงฺขานุ- 
โปข(๑)  อวิราธิต โย วา สตฺตธา ภินฺนสฺส วาลสฺส โกฏิยา 
โกฏ ึ ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ ฯ เอตเทว ภนฺเต ทุกฺกรตร ฺเจว ทุรภิ- 
สมฺภวตร ฺจ ฯ วา        สตฺตธา(๒) ภินฺนสฺส วาลสฺส โกฏิยา  
โกฏ ึปฏิวิชฺเฌยฺยาติ ฯ อถ โข เต  อานนฺท ทุปฺปฏิวิชฺฌตร  
ปฏิวิชฺฌนฺติ เย อิท ทุกฺขนฺติ ยถา  ภูต ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯเปฯ อย  
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต  ปฏิวิชฺฌนฺตีติ ฯ (๓)   
        วิสภาคานิ  สลกฺขณววตฺถานโต ฯ  ปุริมานิ  จ  เทฺว   
สภาคานิ  ทุรวคาหตฺเถน  คมฺภีรตฺตา  โลกิยตฺตา  จ  สาสวตฺตา 
จ  วิสภาคานิ  ผลเหตุเภทโต  ปริ ฺเยฺยปหาตพฺพโต  จ ฯ   
ปจฺฉิมานิป  เทฺว  สภาคานิ คมฺภีรตฺเตน ทุรวคาหตฺตา 
โลกุตฺตรตฺตา  อนาสวตฺตา  จ  วิสภาคานิ  วิสยวิสยีเภทโต   
สจฺฉิกาตพฺพภาเวตพฺพโต  จ ฯ  ปมตติยานิ  จาป  สภาคานิ  
ผลาปเทสโต  วิสภาคานิ  สงฺขตาสงฺขตโต ฯ  ทุติยจตุตฺถานิ  จาป 
สภาคานิ  เหตุอปเทสโต  วิสภาคานิ  เอกนฺตกุสลากุสลโต ฯ 
ปมจตุตฺถานิ จาป  สภาคานิ  สงฺขตโต  วิสภาคานิ  โลกิย- 
โลกุตฺตรโต ฯ  ทุติยตติยานิ  จาป  สภาคานิ  เนวเสกฺขานา- 
เสกฺขภาวโต วิสภาคานิ สารมฺมณานารมฺมณโต ฯ   
# ๑. โปราณ. โปกฺขานุโปกฺข ฯ  ม. โปงฺขานุโปงฺข ฯ  
# ๒. ส.ี ม. สตธา ฯ  ๓. ส. มหา. ๑๙/๑๗๘๓/๕๖๖ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 333 

        *เลมที่ 40  สจฺจปกิณฺณกวณฺณนา หนา 333 
 
        อิติ เอว ปกาเรหิ                นเยหิ จ วิจกฺขโณ   
        วิช ฺา อริยสจฺจาน        สภาควิสภาคตนฺติ ฯ   
        สพฺพเมว เจตฺถ ทุกฺข เอกวิธ ปวตฺติภาวโต ทุวิธ  
นามรูปโต ติวิธ กามรูปารูปูปปตฺติภวเภทโต  จตุพฺพิธ  จตุ- 
อาหารเภทโต  ป ฺจวิธ ป ฺจุปาทานกฺขนฺธเภทโต ฯ  สมุทโยป  
เอกวิโธ  ปวตฺตกภาวโต  ทุวิโธ  ทฏิ ิสมฺปยุตฺตาสมฺปยุตฺตโต  
ติวิโธ  กามภววิภวตณฺหาเภทโต  จตุพฺพิโธ  จตุมคฺคปฺปเหยฺยโต 
ป ฺจวิโธ  รปูาภินนฺทนาทิเภทโต  ฉพฺพิโธ  ฉตณฺหากายเภทโต ฯ 
นิโรโธป  เอกวิโธ  อสงฺขตธาตุภาวโต  ปรยิายโต  ปน  ทุวิโธ  
สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสโต  ติวิโธ ภวตฺตยวูปสมโต จตุพฺพิโธ   
จตุมคฺคาธิคมนียโต  ป ฺจวิโธ  ป ฺจาภินนฺทนวูปสมโต  ฉพฺพิโธ  
ฉตณฺหากายกฺขยเภทโต ฯ  มคฺโคป  เอกวิโธ  ภาเวตพฺพโต  ทุวิโธ  
สมถวิปสฺสนาเภทโต  ทสฺสนภาวนาเภทโต  วา  ติวิโธ  ขนฺธตฺตย- 
เภทโต ฯ  อย  หิ  สปฺปเทสตฺตา นคร วิย  รชฺเชน นปิฺปเทเสหิ 
ตีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิโต ฯ ยถาห        น โข อาวุโส วิสาข 
อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน ตโย ขนฺธา  สงฺคหิตา ตีหิ  จ โข  
อาวุโส วิสาข ขนฺเธหิ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค  สงฺคหิโต ฯ 
ยา จาวุโส วิสาข สมฺมาวาจา โย จ สมฺมากมฺมนฺโต  โย  
จ สมฺมาอาชีโว อิเม ธมฺมา สีลกฺขนฺเธ สงฺคหิตา ฯ โย จ 
สมฺมาวายาโม  ยา จ สมฺมาสติ โย จ สมฺมาสมาธิ อิเม  
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ธมฺมา สมาธิกฺขนฺเธ  สงฺคหิตา ฯ ยา จ สมฺมาทิฏ ิ โย  
จ สมฺมาสงฺกปฺโป อิเม ธมมฺา  ป ฺากฺขนฺเธ สงฺคหิตาติ ฯ (๑)   
        จตุพฺพิโธ โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน ฯ  อปจ  สพฺพาเนว 
สจฺจานิ  เอกวิธานิ  อวิตถตฺตา อภิ ฺเยฺยตฺตา วา ทุวิธานิ   
โลกิยโลกุตฺตรโต  สงฺขตาสงฺขตโต  วา ฯ  ติวิธานิ  ทสฺสนภาวนาหิ 
ปหาตพฺพโต  อปฺปหาตพฺพโต  จ(๒) ฯ จตุพฺพิธานิ  ปริ ฺเยฺย- 
ปหาตพฺพนาปหาตพฺพโต ฯ   
        เอว อรยิสจฺจาน                ทุพฺโพธาน พุโธ วิธ ึ  
        อเนกเภทโต ช ฺา        หิตาย จ สุขาย จาติ ฯ   
                สจฺจปกิณฺณกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
        อิทานิ  ธมฺมเสนาปติ  ภควตา  เทสิตกฺกเมเนว  อนฺเต  
สจฺจจตุกฺก นิทฺทิสิตฺวา  ต  าตฏเน  าณนฺติอาทินา   
สจฺจจตุกฺกวเสน  สุตมเย  าณ นิคเมตฺวา ทสฺเสติ  เอว  
โสตาวธาเน  ป ฺา  สุตมเย  าณนฺติ  ปุพฺเพ  วุตฺต  สพฺพ  
นิคเมตฺวา  ทสฺเสตีติ(๓) ฯ   
                สทฺธมฺมปฺปกาสินิยา ปฏิสมฺภิทามคฺคฏกถาย   
                สตุมยาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๘/๕๕๐ ฯ  ๒.  ม. อปฺปหาตพฺพโต  
# เนวปหาตพฺพนาปหาตพฺพโต จ ฯ  ๓. ม. ทสฺเสตีติ ฯ   
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                        สลีมยาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        สลีมยาณนิทฺเทเส  ป ฺจาติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ  สีลานติี   
ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ  ปริยนฺตปารสิุทฺธิสีลนฺติอาทิ  ป ฺจนฺน  
สรูปโต ทสสฺน ฯ ปรยินตฺปาริสุทฺธีติอาทีสุ  ยถา นีลวณฺณโยคโต 
วตฺถมฺป นีลมสฺส อตฺถีติ นีลนฺติ วุจฺจติ  เอว  คณนวเสน  
ปริยนฺโต  ปริจฺเฉโท  อสฺสา  อตฺถีติ  ปริยนฺตา  อุปสมฺปนฺนสีเล   
ปตฺเต  อนุปสมฺปนฺนสีลสฺส  อวสานสพฺภาวโต  วา  ปริยนฺโต  
อวสาน  อสฺสา  อตฺถีติ  ปริยนฺตา ฯ  สปริยนฺตาติ  วา  วตฺตพฺเพ  
สการโลโป  กโตติ เวทิตพฺโพ ทก ทกาสยา  ปวิสนฺตีติ (๑) 
เอตฺถ  อุการโลโป  วิย ฯ  ปริสุทฺธภาโว  ปาริสุทฺธิ  ปริยนฺตา 
จ สา  ปาริสุทฺธิ  จาติ  ปรยินฺตปาริสุทฺธิ  ปรยินฺตปาริสุทฺธิ- 
สงฺขาต  สีล  ปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล ฯ 
        วุตฺตปฺปฏิปกฺเขน น ปริยนฺตาติ อปริยนฺตา นตฺถิ  
เอติสฺสา  ปริยนฺโตติป อปริยนฺตา วุทฺโธ เอติสฺสา ปริยนฺโตติป  
อปริยนฺตา ฯ สมาทานโต ปภุติ  อขณฺฑิตตฺตา  ขณฺฑิตาป 
กตปฏิกมฺมตฺตา  จิตฺตุปฺปาทมตฺตเกนาป  มเลน  วิรหิตตฺตา  จ   
ปริสุทฺธชาติ  มณิ  วิย สุปริกมฺมกตสุวณฺณ(๒) วิย จ ปริสุทฺธตฺตา 
อริยมคฺคสฺส  ปทฏานภูตา  อนูนฏเน  ปริปุณฺณา ฯ  
        ทฏิ ิยา  ปหีนตฺตา  ทิฏ ิปรามาเสน  อคฺคหิตตฺตา  
# ๑. ส. ข. ๑๗/๑๕๕/๑๐๓ ฯ  ๒. ม. สุธนฺตสุปริกมฺมกตสุวณฺณ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 336 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  336 
 
อปรามฏา ฯ  อย  เต  สลีโทโสติ  เกนจิ  โจทเกน  ปรามสิตุ   
อสกฺกุเณยฺยตฺตา  วา  อปรามฏา ฯ  อรหตฺตผลกฺขเณ  สพฺพ- 
ทรถปฺปฏิปปฺสฺสทฺธิยา  ปฏิปฺปสฺสทธฺิ ฯ  
        อนุปสมฺปนฺนานนฺติ  อนวเสสสมาทานวเสน  สลีสมฺปทาย  
ภุส   สมฺปนนฺาติ  อุปสมฺปนฺนา  ฯ  น อุปสมฺปนฺนา  
อนุปสมฺปนฺนา เตส อนุปสมฺปนฺนาน ฯ   
        ปรยินฺตสิกฺขาปทานนฺติ  เอตฺถ  สกิฺขิตพฺพฏเน  สิกฺขา 
โกฏาสฏเน ปทานิ  สกิฺขิตพฺพโกฏาสานีติ  อตฺโถ ฯ  อปจ  
สีเล  ปติฏ ิเตน  อุปริปตฺตพฺพตฺตา สพฺเพ  กุสลา  ธมฺมา  
สิกฺขา  สีลานิ  ตาส  สิกขฺาน  ปติฏฏเน  ปทานีติ  สิกฺขาน   
ปทตฺตา  สิกฺขาปทานิ  ปริยนฺตานิ  สกิฺขาปทานิ  เอเตสนฺติ  
ปริยนฺตสิกฺขาปทา ฯ  เตส  ปรยินฺตสิกฺขาปทาน ฯ  เอตฺถ  จ  
เทฺว  ปริยนฺตา  สิกฺขาปทปริยนฺโต  จ  กาลปริยนฺโต  จ ฯ  กตโม  
สิกฺขาปทปริยนฺโต  อุปาสโกปาสิกาน  ยถาสมาทานวเสน  เอก  
วา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  จตฺตาริ  วา  ป ฺจ  วา  อฏ   
วา  ทส  วา  สิกฺขาปทานิ  โหนฺติ  สิกฺขมานาสามเณรสามเณรีน  
ทส  สิกฺขาปทานิ ฯ  อย  สิกฺขาปทปริยนฺโต ฯ  กตโม  กาล- 
ปริยนฺโต  อุปาสโกปาสิกาน  ทาน  ททมานา  ปริเวสนปริยนฺต  
สีล  สมาทิยนฺติ  เอก  วา  เทฺว  วา  ตโย  วา  ภิยโฺย  วา  รตฺตินฺทวิานิ 
ปริจฺเฉท กตฺวา สีล สมาทิยนฺติ ฯ อย กาลปริยนฺโต ฯ อิเมสุ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 337 

        *เลมที่ 40  สีลมยาณนิทฺเทสวณฺณนา หนา 337 
 
ทฺวีสุ  ปริยนฺเตสุ  สิกฺขาปทปริยนฺต  กตฺวา  สมาทินฺนสีล  สีล 
วีติกฺกมเน  วา  มรเณน  วา  ปฏิปฺปสฺสมฺภติ กาลปรยินฺต  
กตฺวา สมาทินฺน ตตกาลาติกฺกเมน ปฏปิฺปสฺสมฺภติ ฯ   
        อปริยนตฺสิกฺขาปทานนฺติ   
                นว โกฏิสหสฺสานิ                อสีติ สตโกฏิโย   
                ป ฺาส สตสหสฺสานิ        ฉตฺตึส จ ปุนาปเร ฯ   
                เอเต สวรวินยา                สมพฺุทฺเธน ปกาสิตา   
                เปยฺยาลมุเขน นิทฺทิฏา        สิกฺขา วินยสวเรติ ฯ   
เอว  คณนวเสน  ปรยินฺตานมฺป  สิกฺขาปทาน  อนวเสสสมาทาน- 
ภาววเสน  ลาภยสาติองฺคชีวิตเหตุ  อทิฏปริยนฺตภาววเสน 
อุปริ  รกฺขิตพฺพสีลปริจฺเฉทาภาววเสน  จ  นตฺถิ  เอเตส  ปริยนโฺตติ 
อปริยนฺตานิ  อปริยนฺตานิ  สิกฺขาปทานิ เอเตสนฺติ  อปริยนฺต- 
สิกฺขาปทา ฯ  เตส  อปริยนฺตสิกฺขาปทาน  วุทฺธปริยนฺตสิกฺขา- 
ปทานนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ   
        ปถุุชชฺนกลฺยาณกานนฺติอาทีสุ   
                ปถุูน ชนนาทีหิ                การเณหิ ปุถุชฺชโน   
                ปถุุชชฺนนฺโตคธตฺตา        ปถุุวาย ชโน อิติ   
วุตฺตปุถุชฺชนลกฺขณานติกฺกเมป   
                ทุเว ปุถุชชฺนา วุตฺตา        พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
                อนฺโธ ปุถชฺุชโน เอโก        กลฺยาเณโก ปุถุชชฺโนติ   
วุตฺตปุถุชฺชนทฺวเย  กลฺยาณธมฺมสมาคเมน  อนฺธปุถุชชฺนภาว   
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อติกฺกมฺม  กลฺยาณปุถุชฺชนภาเว   ิตาน  ปถุุชชฺนกลฺยาณกาน  
กลฺยาณปุถุชชฺนานนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปุถุชชฺเนสุ วา กลฺยาณกาน  
ปุถุชชฺนกลฺยาณกาน ฯ   
        กุสลธมฺเม  ยุตฺตานนฺติ  เอตฺถ  กุสลสทฺโท  ตาว   
อาโรคฺยานวชฺชเฉกสุขวิปาเกสุ  ทิสฺสติ ฯ อย หิ กจฺจิ นุ  
โภโต กุสล กจฺจิ โภโต อนามยนฺติ(๑)อาทีสุ  อาโรเคฺย  
ทิสฺสติ ฯ  กตโม  ปน  ภนฺเต  กายสมาจาโร  กุสโล  โย โข 
มหาราช  กายสมาจาโร  อนวชฺโชติ  (๒)  จ  ปุน  จปร  ภนฺเต 
เอตทานุตฺตริย ยถา ภควา  ธมฺม  เทเสติ  กุสเลสุ  ธมเฺมสูติ  (๓)  
จ เอวมาทีสุ อนวชฺเช ฯ กสุโล ตฺว รถสฺส  องฺคปจฺจงฺคาน  (๔) 
กุสลา  นจฺจคีตสฺส สิกฺขิตา จาตุริตฺถิโยติ(๕)อาทีสุ  เฉเก ฯ  กุสลาน   
ภิกฺขเว ธมฺมาน สมาทานเหตุ ฯ (๖) กสุลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา  
อุปจิตตฺตาติ(๗)อาทีสุ  สขุวิปาเก ฯ สฺวายมิธ อาโรเคฺยป อนวชฺเชป  
สุขวิปาเกป วฏฏติ ฯ   
        วจนตฺโถ  ปเนตฺถ  กจฺุฉิเต  ปาปเก  ธมฺเม  สลยนฺติ  จลยนฺติ   
กมฺเปนฺติ  วิทฺธเสนฺตีติ  กุสลา  กุจฺฉิเตน  วา  อากาเรน  สยนฺติ   
ปวตฺตนฺตีติ  กุสา  เต  กุเส  ลุนนฺติ  ฉินทฺนฺตีติ  กุสลา  กุจฺฉิตาน  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๓๓/๔๓๓ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๕๕๔/๕๐๒ ฯ 
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๗๕/๑๑๑ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๙๕/๙๒ ฯ  
# ๕. ขุ. ชา. ๒๘/๔๓๒/๑๖๒ ฯ ๖. ท.ี ปา. ๑๑/๓๓/๖๒ ฯ 
# ๗. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๓๘/๑๒๘ ฯ   
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วา  สานโต ตนุกรณโต กุส าณ ฯ  เตน  กุเสน  ลาตพฺพา  
คเหตพฺพา  ปวตฺเตตพฺพาติ  กุสลา  ยถา  วา  กุสา  อุภยภาคคต 
หตฺถปฺปเทส  ลุนนฺติ  เอวมิเมป อุปฺปนฺนานุปฺปนฺนภาเวน 
อุภยภาคคต  สงฺกิเลสปกฺข  ลุนนฺติ  ตสฺมา  กุสา  วิย  ลุนนฺตีติ   
กุสลา ฯ อปจ อาโรคฺยฏเน  อนวชฺชฏเน  โกสลยฺสมฺภูตฏเน(๑) 
วา  กุสลา ฯ  อิธ  ปน  ยสมฺา  วิปสฺสนากุสลเมว  อธิปฺเปต 
ตสฺมา  เสเส  ปหาย(๒)  ตสฺเสว  ทสฺสนตฺถ กุสลธมฺเมติ เอกวจน  
กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วิปสสฺนากุสลธมฺเม  สาตจฺจการิยตาย   
สกฺกจฺจการิตาย  จ  ยุตฺตานนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เสกฺขปริยนฺเต  ปริปรูการีนนฺติ  เอตฺถ  ตีสุ  สกิฺขาสุ 
ชาตาติป  เสกฺขา  สตฺตนฺน  เสกฺขาน  เอเตติป เสกฺขา สยเมว 
สิกฺขนฺตีติป สิกฺขา โสตาปตฺติมคฺคผลสกทาคามิมคฺคผลอนา- 
คามิมคฺคผลอรหตฺตมคฺคธมฺมา  เต  เสกฺขาธมฺมา ฯ  ปริยนฺเต   
อวสาเน  เอตสฺส  เต  วา  เสกฺขา  ธมฺมา  ปรยินฺตา  
ปริจฺเฉทา เอตสฺสาติ เสกฺขปริยนฺโต ฯ  ตสฺมึ  เสกฺขปริยนฺเต 
ธมฺเมติ สมฺพนฺโธ ฯ ปริปรู ปริปุณฺณต กโรนฺตีติ  ปริปูรการิโน ฯ  
ปริปูรกาโร  ปริปูรกิรยิา  เอเตส  อตฺถีติ วา ปริปูรการิโน ฯ  
เตส  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  ปุพฺพภาคภูเต  เสกฺขปริยนฺเต  ปฏิปทา- 
ธมฺเม  วิปสฺสนาปาริปูริยา  ปริปูรการีน ฯ  
# ๑. ม. โกสลฺลสมภูตฏเน ฯ  ๒. ม. วิหาย ฯ   
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        กาเย  จ  ชีวิเต  จ  อนเปกฺขานนฺติ  เอตฺถ  กาเยติ   
สรีเร ฯ  สรรี  หิ  อสุจิส ฺจยโต  กุจฺฉิตาน ฺจ  เกสาทีน  จกฺขุ- 
โรคาทีน ฺจ  โรคสตาน อายภูตตฺตา  กาโยติ  วุจฺจติ ฯ  
        ชีวิเตติ  ชีวิตินฺทฺริเย ฯ  ต  หิ  ชีวนฺติ  เตนาติ ชีวิตนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  นตฺถิ เอเตส อเปกฺขาติ อนเปกฺขา นิสฺสิเนหาติ  
อตฺโถ ฯ เตส ตสฺมึ กาเย  จ ชีวิเต จ อนเปกฺขาน ฯ   
        อิทานิ  เตส  เตสุ อนเปกฺขตฺตสฺส การณ ทสฺเสนฺโต  
ปริจฺจตฺตชีวิตานนฺติ อาห ฯ  ภควโต  อาจริยสฺส  วา  สกชีวิต- 
ปริจฺจาเคเนว หิ เต กิลมมาเนป กาเย วินสฺสมาเนป  ชีวิเต  
อนเปกฺขา  โหนฺตีติ ฯ  
        สตฺตนฺน  เสกฺขานนฺติ  สิกฺขนฺตีติ  เสกฺขาติ  ลทฺธนามาน  
โสตาปตฺติมคฺคฏาทีน  สตฺตนฺน  อรยิปุคฺคลาน ฯ 
        ตถาคตสาวกานนฺติ  ตถาคตสฺส  สาวกาน ฯ  อฏาป  หิ 
อริยปุคฺคลา  สวนนฺเต  อริยาย ชาติยา ชาตตฺตา  ภควโต  เทสน  
อนุสฏ ึ  อเวจฺจปฺปสาทโยเคน  สกฺกจฺจ  สุณนฺตีติ  สาวกา ฯ  
เตสุป  อรหตฺตผลฏเเยว  วิเสเสตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ขีณาสวานนฺติ   
อาห  อรหตฺตมคฺคาเณน  ปรกิฺขีณสพฺพาสวานนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        ปจฺเจกพุทฺธานนฺติ  ต  ต  การณ  ปฏิจฺจ  เอโกว   
อนาจริยโก จตุสจฺจ พุชฺฌิตฺวาติ ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ ตาทิสาน 
ปจฺเจกพุทฺธาน ฯ    
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        ตถาคตานนฺติ  เอตฺถ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ตถาคโต  
ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต  ตถา  คโตติ  ตถาคโต ฯ ตถลกฺขณ  
อาคโตติ ตถาคโต ตถธมฺเม ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต   
ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ตถาวาทิตาย  ตถาคโต  ตถา  การิตาย  
ตถาคโต อภิภวนฏเน ตถาคโต ฯ   
        กถ  ภควา  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต  ยถา  สพฺพโลกหิตาย 
อุสฺสุกฺกมา  ปนฺนา  ปุริมกา  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อาคตา ฯ  กึ  วุตฺต  
โหติ เยนาภินีหาเรน ปุริมกา  ภควนฺโต  อาคตา  เตเนว   
อมฺหากมฺป  ภควา  อาคโต ฯ  อถ  วา  ยถา  ปรุิมกา  ภควนฺโต   
ทานสีลเนกฺขมฺมป ฺาวีริยขนฺติสจฺจาทิฏานเมตฺตุเปกฺขาสงฺขาตา   
ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตึส- 
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  องฺคปริจฺจาค  นยนธนรชฺชปุตฺตทารปริจฺจาคาติ  
อิเม  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชิตฺวา  ปุพฺพโยคปุพฺพจริย- 
ธมฺมกฺขานาตตฺถจริยาทโย  ปูเรตฺวา พุทฺธิจริยาย(๑)  โกฏึ  ปตฺวา 
อาคตา  ตถา  อมฺหากมฺป  ภควา  อาคโต ฯ ยถา จ ปรุิมกา 
ภควนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏาเน  จตฺตาโร  สมฺมปปฺธาเน  จตฺตาโร  
อิทฺธิปาเท ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ  พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  
อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวตฺวา พฺรูเหตฺวา(๒) อาคตา  ตถา 
อมฺหากมฺป ภควา อาคโตติ ตถาคโต ฯ   
# ๑. ม. พุทฺธจิริยาย ฯ  ๒. กตฺถจิ โปฏเก ปูริตฺวาป  
# ปูเรตฺวาติป ทิสฺสติ ฯ  
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                ยเถว 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 อุตฺตเรน  มุขา  สตฺตปท- 
วีติหาเรน  คตา ฯ  ยถาห  สมฺปติชาโต  อานนฺท  โพธิสตฺโต  
สเมหิ  ปาเทหิ  ปวิย  ปติฏหิตฺวา  อุตฺตราภิมุโข  สตฺตปท- 
วีติหาเรน  คจฺฉติ  เสตมฺหิ  ฉตฺเต  อนุธารยมาเน(๑)  สพฺพา  จ 
ทิสา  อนุวิโลเกติ  อาสภิ ฺจ  วาจ  ภาสติ  อคฺโคหมสฺมิ   
โลกสฺส  เชฏโหมสฺมิ  โลกสฺส  เสฏโหมสฺมิ  โลกสฺส อยมนฺติมา   
ชาติ  นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ  (๒)  ต ฺจสฺส  คมน  ตถ  อโหสิ  
อวิตถ อเนเกส  วิเสสาธิคมาน  ปุพฺพนิมิตฺตภาเวน ฯ  ย  ห ิโส  
สมฺปติชาโต สเมหิ ปาเทหิ ปติฏหิ  อิทมสฺส จตุริทฺธิปาท- 
ปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต อุตฺตรมุขภาโว ปนสฺส สพฺพโลกุตฺตร-   
ภาวสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  สตฺตปทวีติหาโร สตฺตโพชฌฺงฺครตน- 
ปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต  สุวณฺณทณฺฑา  วีติปตนฺติ  จามราติ (๓) 
เอตฺถ  วุตฺตจามรุกฺเขโป  ปน  สพฺพติตฺถิยนิมฺมถนสสฺ  ปุพฺพนิมตฺิต   
# ๑. ม. อนุธารยมาเน ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๗๗/๒๕๓ ฯ 
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๘๘/๔๖๘ ฯ  
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เสตจฺฉตฺตธารณ  (๑)อรหตฺตวิมุตฺติวเสน  วรวิมลเสตจฺฉตฺตปฏิลาภสฺส(๑)   
ปุพฺพนิมิตฺต สพฺพาทิสานุวิโลกน สพฺพ ฺ ุตานาวรณาณ- 
ปฺปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต  อาสภิวาจาภาสน  ปน  อปฺปวตฺติย- 
วรธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ตถา  อย  ภควาป  คโต ฯ 
ต ฺจสฺส  คมน  ตถ  อโหสิ  อวิตถ  เตสเยว  วิเสสาธิคมาน   
ปุพฺพนิมิตฺตภาเวน 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 สมนฺโต   
                อฏงฺคุเปต คิรมพฺภุทีรยิ   
                สโีห ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติ ฯ   
เอว ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ   
        อถ  วา  ยถา  ปรุิมกา  ภควนฺโต  อยมฺป  ภควา ตเถว 
เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺท  ฯเปฯ  ปมชฌฺาเนน  นีวรเณ  ฯเป(๒)ฯ 
อนิจฺจานุปสฺสนาย  นิจฺจส ฺ  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเส 
# ๑. ม. อรหตฺตผลวิมุตฺติวรวิมลเสตจฺฉตฺตปฏิลาภสฺส  ฯ 
# ๒. เปยฺยาลนฺตเร อตฺโถ สุมงฺคลวิลาสินิย ฺเจว ปป ฺจสูทนิย ฺจ 
# วุตฺตนเยน โยเชตพฺโพ ฯ  
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ปหาย คโต เอวมฺป ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  ปวีธาตุยา  กกฺขฬตฺต- 
ลกฺขณ  ตถ  อวิตถ  อาโปธาตุยา  ปคฺฆรณลกฺขณ  เตโชธาตุยา  
อุณฺหตฺตลกฺขณ  วาโยธาตุยา  วิตฺถมฺภนลกฺขณ อากาสธาตุยา  
อสมฺผุฏลกฺขณ วิ ฺาณธาตุยา วิชานนลกฺขณ ฯ   
        รูปสฺส  รุปฺปนลกฺขณ  เวทนาย  เวทยิตลกฺขณ  ส ฺาย   
ส ฺชานนลกฺขณ  สงฺขาราน อภิสงฺขรณลกฺขณ วิ ฺาณสฺส 
วิชานนลกฺขณ ฯ   
        วิตกฺกสสฺ  อภินิโรปนลกฺขณ  วิจารสฺส  อนุมชฺชนลกฺขณ   
ปติยา  ผรณลกฺขณ  สุขสสฺ สาตลกฺขณ จิตฺเตกคฺคตาย 
อวิกฺเขปลกฺขณ ผสฺสสฺส ผุสนลกฺขณ ฯ   
        สทฺธนิทฺฺริยสฺส  อธิโมกฺขลกฺขณ  วีริยินฺทรฺิยสสฺ  ปคฺคห- 
ลกฺขณ  สตินทฺฺริยสฺส  อุปฏานลกฺขณ สมาธินฺทฺริยสฺส อวิกฺเขป- 
ลกฺขณ ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  ปชานนลกฺขณ ฯ   
        สทฺธาพลสฺส  อสฺสทฺธิเย  อกมฺปยลกฺขณ  วีริยพลสฺส  
โกสชฺเช  สติพลสฺส  มฏุสจฺเจ สมาธิพลสฺส อุทฺธจฺเจ  
ป ฺาพลสฺส อวิชฺชาย อกมฺปยลกฺขณ ฯ   
        สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฏานลกฺขณ  ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ปวิจยลกฺขณ  วีริยสมโพชฺฌงฺคสฺส  ปคฺคหลกฺขณ  
ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ผรณลกฺขณ  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฌงฺคสฺส   
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อุปสมลกฺขณ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อวิกฺเขปลกฺขณ  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปฏิสงฺขานลกฺขณ ฯ   
        สมฺมาทิฏ ิยา  ทสฺสนลกฺขณ  สมมฺาสงฺกปฺปสฺส  อภิ- 
นิโรปลกฺขณ  สมฺมาวาจาย  ปริคฺคหลกฺขณ  สมฺมากมฺมนฺตสฺส  
สมุฏานลกฺขณ  สมฺมาอาชีวสฺส  โวทานลกฺขณ  สมฺมาวายามสฺส  
ปคฺคหลกฺขณ  สมฺมาสติยา  อุปฏานลกฺขณ  สมฺมาสมาธิสฺส   
อวิกฺเขปลกฺขณ ฯ   
        อวิชชฺาย  อ ฺาณลกฺขณ  สงฺขาราน  เจตนาลกฺขณ   
วิ ฺาณสฺส วิชานนลกฺขณ  นามสฺส  นมนลกฺขณ  รูปสฺส   
รุปฺปนลกฺขณ  สฬายตนสฺส  อายตนลกฺขณ  ผสฺสสฺส  ผุสนลกขฺณ   
เวทนาย  เวทยิตลกฺขณ  ตณฺหาย  เหตุลกฺขณ  อุปาทานสฺส   
คหณลกฺขณ  ภวสฺส  อายหูณลกฺขณ  ชาติยา  นิพฺพตฺติลกฺขณ  
ชราย  ชีรณลกฺขณ  มรณสสฺ จุติลกฺขณ ฯ   
        ธาตูน  สุ ฺตาลกฺขณ  อายตนาน  อายตนลกฺขณ   
สติปฏานาน  อุปฏานลกฺขณ  สมฺมปฺปธานาน  ปทหนลกฺขณ  
อิทฺธิปาทาน  อิชฺฌนลกฺขณ  อินฺทฺริยาน  อธิปติลกขฺณ  พลาน   
อกมฺปยลกฺขณ  โพชฺฌงฺคาน นิยฺยานลกฺขณ  มคฺคสฺส เหตุลกฺขณ ฯ   
        สจฺจาน  ตถลกฺขณ  สมถสฺส  อวิกฺเขปลกฺขณ  วิปสฺสนาย  
อนุปสฺสนาลกฺขณ  สมถวิปสฺสนาน เอกรสลกฺขณ ยุคนทฺธาน  
อนติวตฺตนลกฺขณ ฯ    
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        สลีวิสุทฺธิยา สวรลกขฺณ จิตฺตวิสุทฺธิยา อวิกฺเขปลกฺขณ  
ทิฏ ิวิสุทฺธิยา  ทสฺสนลกขฺณ ฯ   
        ขเย าณสฺส สมุจฺเฉทลกฺขณ อนุปฺปาเท าณสฺส  
ปสฺสทฺธิลกฺขณ ฯ   
        ฉนฺทสสฺ  มลูลกฺขณ  มนสิการสฺส  สมฏุานลกฺขณ 
ผสฺสสฺส  สโมธานลกฺขณ  เวทนาย  สโมสรณลกฺขณ  สมาธิสฺส  
ปมุขลกฺขณ  สติยา  อาธิปปเตยฺยลกฺขณ  ป ฺ  าย  ตทุตฺตริลกขฺณ  
วิมุตฺติยา  สารลกฺขณ  อมโตคธสฺส  นพฺิพานสฺส  ปริโยสานลกฺขณ  
ตถ  อวิตถ ฯ  เอต ตถลกฺขณ าณคติยา อาคโต อวิรชฺฌิตฺวา  
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  จตฺตานิ  
อิท  ทุกฺขนฺติ ภิกฺขเว ตถเมต อวิตถเมต อน ฺถเมตนฺติ (๑)   
วิตฺถาโร ฯ  ตานิ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธติ ตถา น อภิ- 
สมฺพุทฺธตฺตา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ  อภิสมฺโพธตฺโถ ห ิเอตฺถ 
คตสทฺโธ ฯ   
        อปจ  ชรามรณสฺส  ชาติปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ  ตโถ  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๔๐ ฯ  
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อวิตโถ  อน ฺโถ  ฯเปฯ  สงฺขาราน  อวิชชฺาปจฺจยสมฺภูตสมุทา- 
คตฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ ฯ  อวิชฺชาย  สงฺขาราน   
ปจฺจยฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ ฯเปฯ ชาติยา ชรามรณสฺส   
ปจฺจยฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ ฯ  ต  สพฺพ  ภควา 
อภิสมฺพุทฺโธ ฯ  ตสฺมาป ตถา  อภิสมฺพุทฺธตฺตา ตถาคโต ฯ 
เอว ตถธมฺเม ยาถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ ตถาคโต ฯ 
        กถ  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ภควา  ย  สเทวเก  โลเก ฯเปฯ  
สเทวมนุสฺสาย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน  สตฺตาน   
จกฺขุทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉนฺต  รูปารมฺมณนฺนาม  อตฺถิ  
ต  สพฺพากาเรน  ชานาติ  ปสฺสติ ฯ  เอว  ชานตา  ปสฺสตา   
จ  เตน  ต  อิฏานิฏาทิวเสน  วา  ทฏิสุตมุตวิ ฺาเตสุ  
ลพฺภมานกปทวเสน  วา  กตม  ต  รูป  รูปายตน  ย  รูป   
จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทาย วณฺณนิภา  สนิทสฺสน  สปฺปฏิฆ   
นีล  ปตนฺติ(๑)อาทินา  นเยน อเนเกหิ นาเมหิ เตรสหิ วาเรหิ   
ทฺวิป ฺาสาย  นเยหิ  วิภชฺชมาน  ตถเมว  โหติ  วิตถ  นตฺถิ ฯ  
เอส  นโย  โสตทฺวาราทีสุป  อาปาถมาคจฺฉนฺเตสุ สทฺทาทีสุ ฯ 
วุตฺตมฺป เจต ภควตา ย ภิกขฺเว  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ฯเปฯ 
สเทวมนุสฺสาย ทิฏ สุต มุต วิ ฺาต ปตฺต ปริเยสิต   
อนุวิจริต  มนสา  ตมห  ชานามิ  ตมห  อพฺภ ฺาสึ  ต  
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๑/๒๐๔ ฯ  
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ตถาคตสฺส  วิทิต  ต  ตถาคเต(๑)  อุปฏาสีติ(๒) ฯ  เอว 
ตถทสฺสิตาย ตถาคโต ฯ ตตฺถ ตถทสฺสอีตฺเถ ตถาคโตติ   
ปทสมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ  
        กถ  ตถาวาทิตาย  ตถาคโต  ย  รตฺตึ  ภควา  โพธิมณฺเฑ  
อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสินฺโน  จตุนฺน    มาราน  มตฺถก  มทฺทิตฺวา 
อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  ย ฺจ  รตฺตึ  ยมกสาลาน- 
มนฺตเร  อนปุาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  เอตฺถนฺตเร  
ป ฺจจตฺตาฬีสวสฺสปริมาเณ  กาเล  ปมโพธิยาป  มชฺฌิมโพธิยาป  
ปจฺฉิมโพธิยาป  ย  ภควตา  ภาสิต  สุตฺต เคยฺย ฯเปฯ เวทลฺล   
สพฺพ  อตฺถโต  จ  พฺย ฺชนโต  จ  อนวชฺช อนุปวชฺช  
อนูนมนธิก สพฺพาการปริปุณฺณ  ราคมทนิมฺมทน  โทสโมหมท- 
นิมฺมทน  นตฺถิ ตตฺถ วาลคฺคมตฺตมฺป ปกฺขลิต สพฺพนฺต   
เอกมุทฺทิกาย  ล ฺฉิต(๓)  วิย  เอกนาฬกิาย  มิต  วิย  เอกตุลาย  
ตุลิต  วิย  จ  ตถเมว  โหติ ฯ  ยถาห  ย ฺจ  จุนฺท  รตฺตึ 
ตถาคโต  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌติ  ย ฺจ  รตฺตึ  
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายติ  ย ฺจ  เอตสฺมึ   
อนฺตเร  ภาสติ  ลปติ  นิททฺิสติ  สพฺพนฺต  ตถเมว  โหติ  โน  
อ ฺถา ฯ  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ ฯ  (๔) คทอตฺโถ ห ิเอตฺถ  
# ๑. ม. ตถาคโต ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๒ ฯ 
# ๓. ม. ล ฺฉิต ฯ  ๔. ท.ี ปา. ๑๑/๑๑๙/๑๔๘ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 349 

        *เลมที่ 40  สีลมยาณนิทฺเทสวณฺณนา หนา 349 
 
คตสทฺโท ฯ เอว ตถาวาทิตาย  ตถาคโต ฯ   
        อปจ  อาคทาน  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  ปวตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  จ  กาโย  วาจาป   
ตถา  คโต  ปวตฺโตติ  ตถาคโต ฯ  เตเนวาห  ยถาวาที  ภิกฺขเว   
ตถาคโต  ตถาการี  ยถาการี  ตถาวาที ฯ  อิติ  ยถาวาที   
ตถาการี  ยถาการี  ตถาวาที ฯ ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ(๑) ฯ 
เอว ตถาการิตาย ตถาคโต ฯ 
        กถ  อภิภวนฏเน  ตถาคโต  อุปร ิ ภวคฺค  เหฏา  อวีจึ  
ปริยนฺต  กตฺวา  ติริย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  สพฺพสตฺเต   
อภิภวติ  สีเลน  สมาธินา  ป ฺาย  วิมุตฺติยา  วิมุตฺติาณ- 
ทสฺสเนน  น  ตสฺส  ตุโล(๒) วา  ปมาณ  วา  อตฺถ ิ อตุโล   
อปฺปเมยฺโย  อนุตฺตโร  ราชราชา(๓)  เทวเทโว(๔) สกฺกาน  อติสกฺโก 
พฺรหฺมาน  อติพฺรหฺมา ฯ  เตนาห  สเทวเก  ภิกฺขเว  โลเก  ฯเปฯ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ  ๒. ม. ตุลา ฯ 
# ๓. ม. ราชาธิราชา ฯ ๔. ม. เทวาน อติเทโว ฯ   
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สเทวมนุสฺสาย  ตถาคโต  อภิภู อนภิภูโต อ ฺทตฺถุทโส  
วสวตฺตี ฯ ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ(๑) ฯ   
        ตตฺเถว  ปทสิทฺธิ  เวทิตพฺพา  อคโท  วิย  อคโท ฯ โก 
ปเนส เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺมโย(๒)  จ ฯ  เตน  เหส  มหานุ- 
ภาโว  ภิสโก(๓)  ทิพฺพาคเทน  สปฺเป  วิย  สพฺพปรปฺปวาทิโน  
สเทวก ฺจ  โลก  อภิภวติ ฯ  อิติ  สพฺพโลกาภิภเว  ตโถ  อวิปรีโต  
เทสนาวิลาสมโย  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย  จ  อคโท  อสฺสาติ  ทการสฺส  
ตการ  กตฺวา ตถาคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ เอว อภิภวฏเน  
ตถาคโต ฯ  
        อปจ  ตถาย  คโตติป  ตถาคโต  ตถ  คโตติป  ตถาคโตติ ฯ  
คโตติ  อวคโต  อตีโต  ปตฺโต  ปฏิปนโฺนติ  อตฺโถ ฯ 
        ตตฺถ  สกล  โลก  ตีรณปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อวคโตติ   
ตถาคโต  โลกสมุทย  ปหานปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อตีโตติ  
ตถาคโต  โลกนิโรธ  สจฺฉิกิริยาย  ตถาย  คโต  ปตฺโตติ  ตถาคโต  
โลกนโิรธคามินิปฏิปท ตถ  คโต  ปฏปินฺโนติ  ตถาคโต ฯ  
        เตน  ย  วุตฺต  ภควตา  โลโก  ภิกฺขเว  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺโธ  โลกสฺมา  ตถาคโต  วิสยุตฺโต ฯ  โลกสมุทโย  ภิกขฺเว 
ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธ  โลกสมุทโย  ตถาคตสฺส  ปหีโน ฯ   
โลกนโิรโธ  ภิกฺขเว  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธ  โลกนิโรโธ 
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ  ๒. ม. ปุ ฺ ุสฺสโย ฯ 
# ๓. ม. ภิสกโฺก ฯ   
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ตถาคตสฺส  สจฺฉิกโต ฯ  โลกนโิรธคามินี  ปฏิปทา  ภิกฺขเว   
ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธา  โลกนโิรธคามินี  ปฏิปทา  ตถาคตสฺส   
ภาวิตา ฯ  ย ภิกฺขเว  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ฯเปฯ  อนุวิจริต   
มนสา  สพฺพนฺต  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธ ฯ  ตสฺมา  ตถาคโตติ 
วุจฺจตีติ ฯ  (๑)  ตสฺส  เอวมฺป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ อิทมฺป จ   
ตถาคตสฺส  ตถาคตภาวทีปเน  มุขมตฺตเมว ฯ  สพฺพากาเรน ปน 
ตถาคโตว  ตถาคตสฺส  ตถาคตภาว  วณฺเณยฺย ฯ  ยสฺมา ปน  
สพฺพพุทฺธา ตถาคตคุเณนาป สมสมา ตสฺมา สพฺเพส  วเสน  
ตถาคตานนฺติ อาห ฯ   
        อรหนฺตานนฺติ  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อรีน  อราน ฺจ   
หตตฺตา  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา  ปาปกรเณน  รหาภาวา  ตถาคโต 
อรห ฯ  อารกา  หิ  โส สพฺพกิเลเสหิ  สุวิทูรวิทูเร  ิโต มคฺเคน  
สวาสนาน กิเลสาน ปหีนตฺตาติ อรห ฯ   
                โส ตโต อารกา นาม        ยสฺส เยนาสมงฺคิตา   
                อสมงฺคี จ โทเสหิ                นาโถ เตนารห มโต ฯ   
        เต จาเนน กิเลสารโย มคฺเคน หตาติ อรีน หตตฺตาป  
อรห ฯ   
                ยสฺมา ราคาทิสงฺขาตา        สพฺเพป อรโย หตา   
                ป ฺาสตฺเถน นาเถน        ตสฺมาป อรห มโต ฯ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๑ ฯ  
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        ย ฺเจต  อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภิ  ปุ ฺาทิอภิสงฺขาราร   
ชรามรณเนมิอาสวสมุทยมเยน  อกฺเขนป  วิชฌฺิตฺวา  ติภวรเถ  
สมาโยชิต  อนาทิกาลปฺปวตฺต  สสารจกฺก  ตสฺสาเนน  โพธิมณฺเฑ 
วีริยปาเทหิ  สีลปวิย  ปติฏาย สทฺธาหตฺเถน  กมฺมกฺขยกร- 
าณผรสุ คเหตฺวา สพฺเพ อรา หตาติ อราน หตตฺตาป  
อรห ฯ   
                อรา สสารจกฺกสฺส                หตาาณาสินา ยโต   
                โลกนาเถน เตเนส                อรหนฺติ ปวุจฺจติ ฯ   
        อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา  จ  จีวราทิปจฺจเย  อรหติ  ปูชา- 
วิเสส ฺจ ฯ  เตเนว  จ  อุปฺปนฺเน  ตถาคเต  เย  เกจิ  มเหสกฺขา 
เทวมนุสฺสา  น  เต  อ ฺตฺถ  ปชู  กโรนฺติ ฯ  ตถา  หิ  พฺรหฺมา   
สหมฺปติ  สิเนรุมตฺเตน  รตนทาเมน  ตถาคต  ปูเชสิ  ยถาพล ฺจ  
อ ฺเ  เทวา  มนุสฺสา  จ  พิมฺพิสารโกสลราชาทโย ฯ  ปร-ิ 
นิพฺพุตมฺป  จ  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  ฉนฺนวุติโกฏิธน  วิสฺสชฺเชตฺวา 
อโสกมหาราชา สกลชมฺพุทีเป  จตุราสีติ  วิหารสหสฺสานิ  
ปติฏาเปสิ  โก  ปน  วาโท  อ ฺเส  ปูชาวิเสสานนฺติ   
ปจฺจยาทีน อรหตฺตาป อรห ฯ   
                ปชูาวิเสส สห ปจฺจเยหิ   
                ยสฺมา อย อรหติ โลกนาโถ   
                อตฺถานุรูป อรหนฺติ โลเก   
                ตสฺมา ชิโน อรหติ นามเมต ฯ    
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        ยถา  จ  โลเก  เย  เกจิ  ปณฺฑิตมานิโน  พาลา   
อสิโลกภเยน  รโห  ปาป  กโรนฺติ เอวเมส น กทาจิ กโรตีติ  
ปาปกรเณ รหาภาวโตป อรห ฯ   
                ยสฺมา นตฺถิ รโห นาม        ปาปกมฺเมสุ ตาทิโน   
                รหาภาเวน เตเนส                อรห อิติ วิสฺสุโต ฯ   
        เอว สพฺพถาป   
                อารกตฺตา หตตฺตา จ        กิเลสารีน โส มุนิ   
                หตสสารจกฺกาโร                ปจฺจยาทีนมารโห   
                น รโห กโรติ ปาปานิ        อรหนฺเตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
        ยสฺมา  สพฺพพุทฺธา  อรหตฺตคุเณนาป  สมสมา  ตสฺมา   
สพฺเพส  วเสน  อรหนฺตานนฺติ อาห ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ  สมฺมา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน   
พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  ตถาเหส  สพฺพธมฺเม  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  อภิ ฺเยฺเย  ธมฺเม  อภิ ฺเยฺยโต  พุทโฺธ  ปริ ฺเยฺเย 
ธมฺเม  ปริ ฺเยฺยโต  ปหาตพฺเพ  ธมฺเม  ปหาตพฺพโต   
สจฺฉิกาตพฺเพ  ธมฺเม สจฺฉิกาตพฺพโต ภาเวตพฺเพ ธมฺเม 
ภาเวตพฺพโต ฯ เตเนวาห   
                อภิ ฺเยฺย อภิ ฺาต        ภาเวตพฺพ ฺจ ภาวิต   
                ปหาตพฺพ ปหีนมฺเม        ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณาติ ฯ (๑)   
        อถวา  จกฺขุ  ทุกฺขสจฺจ  ตสฺส  มลูการณภาเวน  
# ๑. ม. ม. ๑๓/๖๐๓/๕๕๔ ฯ  
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สมุฏาปกา  ปุริมตณฺหา  สมุทยสจฺจ  อุภินฺน  อปฺปวตฺติ   
นิโรธสจฺจ  นิโรธปชานนา ปฏิปทา มคฺคสจฺจนฺติ  เอว   
เอเกกปทุทฺธาเรนาป  สพฺพธมฺเม  สมฺมา  สาม ฺจ  พุทฺโธ ฯ  
เอส  นโย  โสตฆานชิวฺหากายมเนสุ ฯ  เอเตเนว  นเยน  รูปาทีนิ 
ฉ  อายตนานิ  จกฺขุวิ ฺาณาทโย  ฉ  วิ ฺาณกายา  จกฺขุ- 
สมฺผสฺสาทโย ฉ ผสฺสา จกฺขุสมฺผสฺสชาทโย  ฉ  เวทนา  รูป- 
ส ฺาทโย  ฉ  ส ฺา  รปูส ฺเจตนาทโย  ฉ เจตนา รูป- 
ตณฺหาทโย  ฉ  ตณฺหากายา  รูปวิตกฺกาทโย  ฉ  วิตกฺกา  รูป- 
วิจาราทโย  ฉ  วิจารา  รปูกฺขนฺธาทโย  ป ฺจกฺขนฺธา  ทส   
กสิณานิ  ทส  อนุสฺสติโย  อุทฺธุมาตกส ฺาทิวเสน  ทส   
ส ฺา  เกสาทโย  ทฺวตฺตึสาการา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส  
ธาตุโย  กามภวาทโย  นว  ภวา  ปมาทีนิ  จตฺตาริ  ฌานานิ  
เมตฺตาภาวนาทโย  จตสฺโส  อปฺปม ฺา  จตสฺโส  อรูปสมา- 
ปตฺติโย  ปฏโิลมโต  ชรามรณาทีหิ  อนุโลมโต  อวิชฺชาทีนิ  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทงฺคานิ  จ  โยเชตพฺพานิ ฯ  
        ตตฺราย  เอกปทโยชนา  ชรามรณ  ทุกฺขสจฺจ  ชาติ  สมุทย- 
สจฺจ อุภินฺน นิสฺสรณ นิโรธสจฺจ นิโรธปฺปชานนา  ปฏิปทา   
มคฺคสจฺจนฺติ  เอว  เอเกกปทุทฺธาเรน  สพฺพธมฺเม  สมฺมา สาม ฺจ   
พุทฺโธ  อนุพุทฺโธ  ปฏิวิทโฺธ ฯ  ย  วา  ปน  กิ ฺจ  อตฺถิ  เนยฺย  
นาม  สพฺพสฺส  สมฺมา  สมฺพุทฺธตฺตา  วิโมกฺขนฺติกาณวเสน  
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สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  ตสฺส  ปน  วิภาโค  อุปริ  อาวิ  ภวิสฺสติ ฯ 
ยสฺมา  ปน  สพฺพพุทฺธา  สมฺมาสมฺพุทฺธคุเณนาป  สมสมา   
ตสฺมา สพฺเพส วเสน สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ อาห ฯ   
        อิทานิ  ปริยนฺตปาริสุทฺธิอปริยนฺตปาริสุทฺธิสีลทฺวเย  เอเกก- 
เมว  สีล  ป ฺจธา ภินฺทิตฺวา ทสฺเสตุ อตฺถิ สีล ปรยินฺต  
อตฺถิ สีล อปริยนฺตนฺติอาทิมาห ฯ  อิตเรสุ  ปน  ตีส ุ สีเลส ุ 
ตถาวิโธ  เภโท  นตฺถีติ ฯ  
        ตตฺถ  ลาภปริยนฺตนฺติ ลาเภน  ปรยินฺโต  เภโท  เอตสฺสาติ  
ลาภปริยนฺต ฯ  เอว  เสสานิป ฯ  
        ยโสติ  ปเนตฺถ  ปริวาโร ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก ฯ  เอกจฺโจติ  
เอโก ฯ 
        ลาภเหตูติ  ลาโภเยว เหตุ  ลาภเหตุ  ตสฺมา  ลาภเหตุโตติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เหตฺวตฺเถ  นิสฺสกฺกวจน ฯ  ลาภปจฺจยา  ลาภ- 
การณาติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  
        เหตุเมว  หิ  ปฏิจฺจ  เอต  ผลเมตีติ  ปจฺจโยติ จ ผลุปฺปตฺตึ 
การยตีติ การณนฺติ จ วุจฺจติ ฯ   
        ยถาสมาทินฺนนฺติ ย ย สมาทินฺน คหิต ฯ วีติกฺกมตีติ 
อชฺฌาจรติ ฯ 
        เอวรูปานีติ  เอวสภาวานิ  วุตฺตปฺปการานีติ  อธิปฺปาโย ฯ 
        สลีานีติ  คหฏสีลานิ  วา  โหนตฺุ  ปพฺพชิตสีลานิ  วา    
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เยส  อาทิมฺหิ  วา  อนฺเต  วา  เอก  ภินฺน ตานิ ปริยนฺเต   
ฉินฺนสาฏโก  วิย  ขณฺฑานิ ฯ  เยส  เวมชฺเฌ  เอก  ภินฺน  ตานิ  
มชฺเฌ วินิวิทฺธสาฏโก  วิย  ฉิทฺทานิ ฯ  เยส  ปฏิปาฏยิา  เทฺว 
วา  ตีณิ  วา  ภินฺนานิ  ตานิ  ปฏ ิยา  วา  กุจฺฉิยา  วา 
อุฏ ิเตน  ทีฆวฏฏาทิสณฺาเนน  วิสภาควณฺเณน  กาฬรตฺตาทีน   
อ ฺตรสรีรวณฺณา  คาวี  วิย  สพลานิ ฯ  เยส  อนฺตรนฺตรา  
เอเกกานิ  ภินฺนานิ  ตานิ  อนฺตรนฺตรา  วิสภาควณฺณพินฺทุวิจิตฺรา  
คาวี  วิย  กมมฺาสานิ ฯ  อวิเสเสน  วา  สพฺพานิป  สตฺตวิเธน  เมถุน- 
สโยเคน(๑) โกธูปนาหาทีหิ  จ ปาปธมฺเมหิ  อุปหตตฺตา  ขณฺฑานิ 
ฉิทฺทานิ  สพลานิ  กมฺมาสานีติ ฯ  ตานิเยว  ตณฺหาทาสพฺยโต   
โมเจตฺวา  ภุชิสฺสภาวากรเณน  น  ภุชสิฺสานิ ฯ  พุทฺธาทีหิ  
วิ ฺ ูหิ  นปสตฺถตฺตา  น  วิ ฺ ุปฺปสตฺถานิ ฯ  ตณฺหาทิฏ ีหิ  
ปรามฏตฺตา  เกนจิ  วา  อย  เต  สีเลสุ  โทโสติ  ปรามฏ ุ  
สกฺกุเณยฺยตาย  ปรามฏานิ ฯ  อุปจารสมาธึ  อปฺปนาสมาธึ  วา   
อถ  วา  มคฺคสมาธึ  ผลสมาธึ  วา  น  สวตฺตนฺตีติ(๒)  อสมาธิ- 
สวตฺตนิกานิ ฯ  น  สมาธิสวตฺตนิกานีติป ปาโ ฯ   
        เกนจิ(๓)  ปน  ขณฺฑานีติ  กุสลาน  ธมฺมาน  อปฺปติฏา- 
ภูตตฺตา  ฉิทฺทานีติป  เอว ฯ  สพลานีติ  วิวณฺณกรณตฺตา   
กมฺมาสานีติป  เอว  น  ภุชฺชิสฺสานีติ ตณฺหาทาสพฺย  คตตฺตา ฯ 
# ๑. ม. สตฺตวิเธน เมถุนสโยเคน ฯ  ๒. ม .น สวตฺตยนฺตีติ ฯ  
# ๓. ม. เกจิ ฯ   
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น  วิ ฺ ุปฺปสตฺถานีติ กุสเลหิ ครหิตตฺตา ฯ ปรามฏานีติ  
ตณฺหาย  คหิตตฺตา ฯ อสมาธิสวตฺตนิกานีติ วิปฺปฏิสารวตฺถุ- 
ภูตตฺตาติ เอวมตฺถ วณฺณยนฺติ ฯ   
        น  อวิปปฺฏิสารวตฺถุกานีติ  วิปฺปฏิสาราวหตฺตา  อวิปฺปฏ-ิ 
สารสฺส  ปติฏา  น  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
        น  ปาโมชฺชวตฺถุกานีติ  อวิปฺปฏสิารชาย  ทุพฺพลปติยา  น   
วตฺถุภูตานิ  ตสฺสา  อนาวหตฺตา ฯ  เอว  เสเสสุป  โยชนา  
กาตพฺพา ฯ 
        น  ปติวตฺถุกานีติ  ทพฺุพลปติชาย  พลวปติยา น  
วตฺถุภูตานิ ฯ 
        น ปสฺสทฺธิวตฺถุกานีติ  พลวปติชาย  กายจิตฺตปฺปสฺสทฺธิยา  
น วตฺถุภูตานิ ฯ  
        น สุขวตฺถุกานีติ ปสฺสทฺธิชสฺส  กายิกเจตสิกสุขสฺส  น   
วตฺถุภูตานิ ฯ  
        น  สมาธิวตฺถุกานีติ  สุขชสฺส  สมาธิสฺส  น  วตฺถุภูตานิ ฯ  
        น  ยถาภูตาณทสฺสนวตฺถุกานีติ  สมาธิปทฏานสฺส   
ยถาภูตาณทสฺสนสฺส น วตฺถุภูตานิ ฯ   
        น  เอกนฺตนิพฺพิทายาติอาทีสุ  นการเมว  อาหริตฺวา 
        น  วิราคายาติอาทินา  นเยน  เสสปเทหิป  โยเชตพฺพ ฯ 
        น  วิราคายาติอาทีสุ  สนการโก  วา  ปาโ ฯ    
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        ตตฺถ  เอกนฺตนิพฺพิทายาติ  เอกนฺเตน  วฏเฏ  นพฺิพินฺท- 
นตฺถาย  น  สวตฺตนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เอว  เสเสสุป โยเชตพฺพ ฯ 
        วิราคายาติ วฏเฏ วิรชฺชนตฺถาย ฯ นิโรธายาติ  วฏฏสฺส 
นิโรธนตฺถาย ฯ  
        อุปสมายาติ  นิโรธิตสฺส  ปุน  อนปฺุปตฺติวเสน  วฏฏสฺส   
อุปสมนตฺถาย ฯ 
        อภิ ฺายาติ  วฏฏสสฺ  อภิชานนตฺถาย ฯ  
        สมฺโพธายาติ  กิเลสนิทฺทาวิคฺคเมน วฏฏโต ปพุชฺฌนตฺถาย ฯ  
นิพฺพานายาติ อมตนิพฺพานตฺถาย ฯ   
        ยถาสมาทินฺน  สิกฺขาปท  วีติกฺกมายาติ  ยถาสมาทินฺนสฺส 
สิกฺขาปทสฺส  วีติกฺกมนตฺถาย ฯ  วิภตฺติวิปลฺลาสวเสน  ปเนตฺถ 
อุปโยควจน  กต ฯ  
        จิตฺตมฺป  น  อุปฺปาเทตีติ  จิตฺตุปฺปาทสุทฺธิยา  สีลสฺส   
อติวิสุทฺธภาวทสฺสนตฺถ วุตฺต น ปน  จิตฺตุปฺปาทมตฺเตน  สีล 
ภิชฺชติ ฯ 
        ก ึ โส  วีติกฺกมิสฺสตีติ  กิมตฺถ วีติกฺกม  กริสฺสติ  เนว   
วีติกฺกม  กรสิฺสตีติ อตฺโถ ฯ 
        อขณฺฑานีติอาทีนิ เหฏา วุตฺตปฏิปกฺขนเยน  เวทิตพฺพานิ ฯ  
น ขณฺฑานีติป ปาโ ฯ เอกนฺตนิพฺพิทายาติอาทีสุ เอกนฺเตน   
วฏเฏ นิพฺพินทฺนตฺถายาติอาทินา นเยน โยเชตพฺพ ฯ   
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        เอตฺถ ปน นิพฺพิทายาติ วิปสฺสนา ฯ  วิราคายาติ  มคฺโค ฯ  
        นิโรธาย  อุปสมายาติ  นิพฺพาน ฯ อภิ ฺาย สมฺโพธายาติ  
มคฺโค ฯ   
        นิพฺพานายาติ  นิพฺพานเมว ฯ  เอกสฺมึ  าเน วิปสฺสนา 
ทฺวีสุ มคฺโค ตีสุ นิพฺพาน  วุตฺตนฺติ  เอว  อวตฺถานกถา   
เวทิตพฺพา ฯ  ปริยาเยน  ปน  สพฺพานิเปตานิ  มคฺคเววจนานิป 
นิพฺพานเววจนานิป โหนฺติเยว ฯ   
        อิทานิ  ปริยนฺตาปริยนฺตวเสน  วิชฺชมานปฺปเภท  ทสฺเสตฺวา  
ปุน  ธมฺมวเสน  ชาติวเสน  ปจฺจยวเสน  สมฺปยุตฺตวเสน สีลปฺปเภท  
ทสฺเสตุ กึ สลีนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สมุฏาติ  เอเตนาติ  สมุฏาน ฯ  ปจฺจยสฺเสต   
นาม ฯ  ก ึ สมุฏานมสฺสาติ  กึสมุฏาน ฯ กติน ธมฺมาน  
สโมธาน สมวาโย อสฺสาติ กติธมฺมสโมธาน ฯ   
        เจตนา  สีลนฺติ  ปาณาติปาตาทีนิ  วิรมนฺตสฺส  วตฺตปฏิปตฺตึ   
วา  ปูเรนฺตสฺส  เจตนา ฯ  
        เจตสิก  สีลนฺติ  ปาณาติปาตาทีหิ  วิรมนฺตสฺส  วิรติ ฯ 
อปจ  เจตนาสีล  นาม  ปาณาติปาตาทีนิ  ปชหนฺตสฺส  
สตฺตกมฺมปถเจตนา ฯ  เจตสิก  สีล  นาม  อภิชฺฌ  โลเก 
ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน  เจตสา  วิหรตีติ(๑)อาทินา  นเยน  วุตฺตา   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๒๕/๙๕ ฯ  
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อนภิชฺฌาอพฺยาปาทสมฺมาทิฏ ิธมฺมา ฯ  
        สวโร  สีลนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจวิโธ  เวทิตพฺโพ   
ปาติโมกฺขสวโร  สติสวโร  าณสวโร  ขนฺติสวโร  วีริยสวโรติ ฯ 
        ตตฺถ  อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโตติ  (๑) 
อย  ปาติโมกขฺสวโร ฯ  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร  
อาปชฺชตีติ (๒) อย สติสวโร ฯ   
        ยานิ โสตานิ โลกสฺม ึ(อชิตาติ ภควา)  สติ เตส นิวารณ   
        โสตาน สวร พฺรูมิ                ป ฺาเยเต ปธียเรติ (๓)   
อย  าณสวโร ฯ  ปจฺจยปฺปฏิเสวนมฺป  เอตฺเถว  สโมธาน  
คจฺฉติ ฯ  โย  ปนาย  ขโม  โหติ  สีตสฺส  อุณฺหสฺสาติ(๔)อาทินา   
นเยน  อาคโต  อย ขนฺติสวโร นาม ฯ  โย  จาย  อุปฺปนฺน  
กามวิตกฺก  นาธิวาเสตีติ(๕)อาทินา  นเยน  อาคโต  อย  วีริย- 
สวโร  นาม ฯ อาชีวปาริสุทฺธิป เอตฺเถว สโมธาน คจฺฉติ ฯ  
อิติ อย ป ฺจวิโธป  สวโร ยา จ ปาปภีรุกาน กุลปุตฺตาน  
สมฺปตฺตวตฺถุโต วิรติ สพฺพเมต สวรสีลนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
        อวีติกฺกโม  สลีนฺติ  สมาทินฺนสีลสฺส  กายิกวาจสิโก 
อวีติกฺกโม ฯ อิท  ตาว ก ึสีลนฺติ ป ฺหสฺส วิสฺสชฺชน ฯ   
        กติ  สลีานีติ  ป ฺหสฺส  วิสฺสชชฺเน  กุสลสีล  อกุสลสีล   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  ๒. องฺ ติก. ๒๐/๔๕๕/๑๔๓ ฯ 
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ  ๔. ม. มู. ๑๒/๑๕/๑๘ ฯ  
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๑๗/๑๙ ฯ  
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อพฺยากตสีลนฺติ  เอตฺถ  ยสฺมา  โลเก  เตส  เตส  สตฺตาน  ปกติ  
สีลนฺติ  วุจฺจติ  ย  สนฺธาย  อย  สุขสีโล  อย  ทกฺุขสีโล 
อย  กลหสีโล  อย  มณฺฑนสีโลติ  ภณนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตน 
ปริยาเยน  อตฺถุทฺธารวเสน  อกุสลสีลมฺป  วุตฺต ฯ  ต   
ปน  สุตฺวาน  สวเร  ป ฺาติ (๑) วจนโต อิธาธิปฺเปตสีล น 
โหตีติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  เจตนาทิเภทสฺส  สีลสฺส  สมฺปยุตฺตจิตฺต  
สมุฏาน  ตสฺมา  กุสลจิตฺตสมุฏาน กุสลสีลนฺติอาทิมาห ฯ   
        สวรสโมธาน  สีลนติฺ  สวรสมฺปยุตฺตขนฺธา ฯ  เต  หิ  สวเรน 
สมาคตา  มิสฺสีภูตาติ  สวรสโมธานนฺติ  วุตฺตา ฯ เอว อวีติกฺกม- 
สโมธาน สีลมฺป เวทิตพฺพ ฯ   
        ตถาภาเว  ชาตเจตนา  สโมธาน  สีลนฺติ  สวรภาเว 
อวีติกฺกมภาเว  ชาตเจตนาสมฺปยุตฺตขนฺธา ฯ  ยสฺมา  จ  ตีสุป  
เจเตสุ  ตสมฺปยุตฺตธมฺมา  อธิปฺเปตา  ตสฺมา  เจตนาสโมธาเนน  
เจตสิกานมฺป  สงฺคหิตตฺตา  เจตสิกสโมธานสีล  วิสุ  น 
นิทฺทิฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เหฏา  เจตนาทโย  ธมฺมา  สลีนฺติ  
วุตฺตา ฯ  น  เกวล  เต  เอว  สลี ตสมฺปยุตฺตา ธมฺมาป สีลเมวาติ  
ทสฺสนตฺถ อย ติโก วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เจตนาเจตสิกา  สวราวีติกฺกมาเยว  โหนฺติ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๘๖/๖๑ ฯ  
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น  วิสุ  ตสฺมา  สวราวีติกฺกเมเยว  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  
สาธารณกฺกเมน โยเชนโฺต ปาณาติปาต  สวรฏเน  สลี   
อวีติกฺกมฏเน  สลีนฺติอาทิมาห ฯ  ปาณาติปาตา  เวรมณิอาทโย   
หิ  ยสฺมา  อตฺตโน  อตฺตโน  ปจฺจนีก  สวรนฺติ  น  วีติกฺกมนฺติ  
จ  ตสฺมา  สวรณโต  อวีติกฺกมนโต  จ  สวรฏเน  สีล   
อวีติกฺกมนฏเน  สีล  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปาณาติปาต  
สวรฏเนาติ  ปาณาติปาตสฺส  ปทหนฏเน  สีล ฯ  ก ึ ต   
ปาณาติปาตา  เวรมณี ฯ  สา  จ  ต  สวรนฺตีเยว  ต  น  
วีติกฺกมตีติ อวีติกฺกมฏเน  สลี ฯ  เอวเมว  อทินฺนาทานา  
เวรมณิอาทโย  อนภิชฺฌาอพฺยาปาทสมฺมาทิฏ ิโย  โยเชตพฺพา ฯ   
ปาณาติปาตนฺติอาทีสุ  ปน  ทสส ุ อกสุลกมฺมปเถสุ  ปาณสฺส  
อติปาโต  ปาณาติปาโต  ปาณวโธ  ปาณฆาโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ปาโณติ  เจตฺถ  โวหารโต  สตฺโต  ปรมตฺถโต  ชีวิตินฺทฺริย ฯ 
ตสฺมึ  ปน  ปาเณ  ปาณส ฺ ิโน ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกอุปกฺกม- 
สมุฏาปกา  กายวจีทฺวาราน  อ ฺตรทฺวารปฺปวตฺตา  วธกเจตนา   
ปาณาติปาโต ฯ  โส  คุณวิรหิเตสุ  ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  
ขุทฺทเก  ปาเณ  อปฺปสาวชฺโช  มหาสรีเร  มหาสาวชฺโช ฯ  กสมฺา  
ปโยคมหนฺตตาย ฯ  ปโยคสมตฺเตป  วตฺถุมหนฺตตาย ฯ  คุณวนฺเตสุ  
มนุสฺสาทีสุ  อปฺปคุเณ  ปาเณ  อปฺปสาวชฺโช  มหาคุเณ   
มหาสาวชฺโช ฯ  สรีรคุณาน  ปน  สมภาเว  สติ  กิเลสาน    
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อุปกฺกมาน ฺจ  มุทุตาย  อปฺปสาวชฺโช  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโชติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา  ปาโณ ปาณส ฺ ิตา  
วธกจิตฺต อุปกฺกโม เตน มรณนฺติ ฯ   
        อทินฺนสฺส  อาทาน  อทินฺนาทาน  ปรสฺส  หรณ  (๑)  เถยฺย  
โจริกาติ วุตฺต  โหติ ฯ  
        ตตฺถ  อทินฺนนฺติ  ปรปริคฺคหิต  ยตฺถ  ปโร  ยถากาม- 
การิต  อาปชชฺนฺโต  อทณฺฑารโห  อนปุวชฺโช  จ  โหติ  ตสฺมึ   
ปริคฺคหิเต  ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน  ตทาทายกอุปกฺกมสมุฏาปกา  
กายวจีทฺวาราน  อ ฺตรทฺวารปฺปวตฺตา  เถยฺยเจตนา  อทินฺนา- 
ทาน ฯ  ต  หเีน  ปรสนฺตเก  อปฺปสาวชฺช  ปณีเต  มหาสาวชฺช ฯ   
กสฺมา  วตฺถปุณีตตาย ฯ  วตฺถุสมตฺเต สติ คุณาธิกาน สนฺตเก 
วตฺถุสฺมึ มหาสาวชฺช  ต  ต  คุณาธิก  อุปาทาย  ตโต  ตโต   
หีนคุณสฺส  สนฺตเก  วตฺถสฺุมึ อปฺปสาวชฺช ฯ  ตสฺส  ป ฺจ 
สมฺภารา  ปรปริคฺคหิต ปรปริคฺคหิตส ฺ ิตา เถยฺยจิตฺต อุปกฺกโม   
เตน หรณนฺติ ฯ   
        กาเมสูติ  เมถุนสมาจาเรสุ ฯ  มิจฺฉาจาโรติ  เอกนฺตนินฺทิโต 
ลามกาจาโร ฯ  ลกฺขณโต  ปน  อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปฺ- 
ปวตฺตา  อคมนียฏานวีติกฺกมเจตนา  กาเมสุ มิจฺฉาจาโร ฯ   
        ตตฺถ  อคมนียฏาน  นาม  ปุริสาน  ตาว  มาตุรกฺขิตา 
# ๑. ม. ปรสหรณ ฯ  
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ปตุรกฺขิตา  มาตาปตุรกฺขิตา  ภาตุรกฺขิตา ภคินีรกฺขิตา าติ- 
รกฺขิตา โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา  สารกฺขา  สปรทิณฺฑาติ   
มาตุรกฺขิตาทโย  ทส  ธนกฺกีตา  ฉนฺทวาสินี  โภควาสินี   
ปฏวาสินี  โอทปตฺตกินี  โอภตจุมฺพฏา  ทาสี  จ  ภริยา  จ  
กมฺมการี  จ  ภริยา  จ  ธชาหฏา  มุหุตฺติกาติ  ธนกฺกีตาทโย  
ทสาติ  วีสติ  อิตฺถิโย ฯ  อิตฺถีสุ  ปน  ทวิฺนฺน  สารกฺขาส- 
ปริทณฺฑาน  ทสนฺน ฺจ  ธนกฺกีตาทีนนฺติ  ทฺวาทสนฺน  อิตฺถีน   
อ ฺปุริสาน(๑) อิท อคมนียฏาน นาม ฯ   
        โส  เนส  มิจฺฉาจาโร  สลีาทิคุณรหิเต  อคมนียฏาเน  
อปฺปสาวชฺโช  สีลาทิคุณสมฺปนฺเน  มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  จตฺตาโร  
สมฺภารา  อคมนียวตฺถุ  ตสฺมึ  เสวนจิตฺต เสวนปฺปโยโค 
มคฺเคนมคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯ   
        มุสาติ  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส  อตฺถภ ฺชโก  วจีปโยโค   
กายปฺปโยโค  วา ฯ  วิสวาทนาธิปฺปาเยน  ปนสฺส  ปรวิสวาทก- 
กายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโท ฯ  อปโร  นโย   
มุสาติ  อภูต  อตจฺฉ  วตฺถุ ฯ  วาโทติ  ตสฺส  ภูตโต  ตจฺฉโต  
วิ ฺาปน ฯ  ลกฺขณโต  ปน  อตถ  วตฺถุ  ตถโต  ปร 
วิ ฺาเปตุกามสฺส  ตถาวิ ฺตฺติสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโท ฯ 
โส  ยมตฺถ  ภ ฺชติ  ตสฺส  อปฺปตาย  อปฺปสาวชฺโช  มหนฺตตาย 
# ๑. ม. อ ฺเ ปุริสา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 365 

        *เลมที่ 40  สีลมยาณนิทฺเทสวณฺณนา หนา 365 
 
มหาสาวชฺโช ฯ  อปจ  คหฏาน  อตฺตโน  สนฺตก  อทาตุกามตาย 
นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช  สกฺขินา หุตฺวา อตฺถ- 
ภ ฺชนตฺถ  วุตฺโต  มหาสาวชฺโช ฯ  ปพฺพชิตาน  อปฺปก  เตส  
วา สปฺป วา ลภิตฺวา หสาธิปฺปาเยน  อชฺช  คาเม  เตส 
นที  ม ฺเ  สนฺทตีติ  ปูรณกถานเยน  ปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช   
อทิฏเยว  ปน  ทฏินฺติอาทินา  นเยน  วทนฺตาน  มหาสาวชฺโช ฯ 
ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา อตถ วตฺถุ วิสวาทนจิตฺต ตชฺโช 
วายาโม ปรสฺส ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ   
        ยาย  วาจาย  ยสฺส  ต  วาจ  ภาสติ  ตสฺส  หทเย  
อตฺตโน ปยภาว ปรสฺส  จ  สุ ฺภาว  กโรติ  สา  ปสุณา   
วาจา ฯ  ยาย  ปน  อตฺตานมฺป  ปรมฺป  ผรุส  กโรติ  ยา  
วาจา  สยมฺป  ผรุสา  เนว  กณฺณสุขา  น  หทยสุขา  วา   
อย  ผรุสา  วาจา ฯ  เยน  สมฺผ  ปลปติ  นิรตฺถก  โส 
สมฺผปฺปลาโป ฯ  เตส  มลูภูตา  เจตนาป ปสุณาวาจาทินามเมว  
ลภติ ฯ สา เอว จ อิธ อธิปฺเปตาติ ฯ   
        ตตฺถ  สกิลิฏจิตฺตสฺส  ปเรส  วา  เภทาย  อตฺตโน  
ปยกมฺยตาย  วา กายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  ปสุณา   
วาจา ฯ  สา  ยสฺส เภท กโรติ ตสฺส อปฺปคุณตาย   
อปฺปสาวชฺชา  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา ฯ  ตสฺสา  จตฺตาโร  
สมฺภารา  ภินฺทิตพฺโพ  ปโร  อิติ  อิเม  นานา  ภวิสฺสนฺตีติ   
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เภทปุเรกฺขารตา  วา  อิติ  อห  ปโย  ภวิสฺสามิ  วิสฺสาสิโกติ   
ปยกมฺยตา  วา  ตชฺโช  วายาโม  ตสฺส  ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ 
ปเร ปน อภินฺเน กมฺมปถเภโท นตฺถิ ภินฺเนเยว โหติ ฯ   
        ปรสฺส  มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  เอกนฺตผรุส- 
เจตนา  ผรุสา  วาจา ฯ  มมฺมจฺเฉทโกป  ปน  ปโยโค 
จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ ฯ  มาตาปตโร  หิ   
กทาจิ  ปุตฺตเก  เอวมฺป  วทนฺติ  โจรา  โว  ขณฺฑาขณฺฑิก   
กโรนฺตูติ ฯ  อุปฺปลปตฺตมฺป  จ  เนส  อุปริ  ปตนฺต น  
อิจฺฉนฺติ ฯ อาจริยูปชฺฌายา จ กทาจิ นิสฺสิตเก  เอว  วทนฺติ   
กึ  อิเม  อหิรกิา  อโนตฺตปฺปโน  นิทฺธมถ  เนติ ฯ  อถ  จ   
เนส  อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ  อิจฺฉนฺติ ฯ  ยถา  จ  จิตฺตสณฺหตาย  
ผรุสวาจา  น  โหติ  เอว  วจนสณฺหตาย  อผรุสวาจาป  น 
โหติ ฯ  น  หิ  มาราเปตุกามสฺส  อิท  สขุ  สยาเปถาติ   
วจน  อผรุสวาจา  โหติ  จิตฺตผรุสตาย  ปเนสา  ผรสุาวาจาว ฯ 
สา  ย  สนฺธาย  ปวตฺติตา  ตสฺส  อปฺปคุณตาย  อปฺป- 
สาวชฺชา  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา ฯ  ตสฺสา  ตโย  สมฺภารา 
อกฺโกสิตพฺโพ  ปโร  กุปตจิตฺต  อกฺโกสนาติ ฯ   
        อนตฺถวิ ฺาปกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  อกุสลเจตนา   
สมฺผปฺปลาโป ฯ  โส  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺโช  อาเสวน- 
มหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  เทวฺ  สมฺภารา  ภารตยุทฺธ-  
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สีตาหรณาทินิรตฺถกถาปุเรกฺขารตา  ตถารูปกถากถน ฺจาติ ฯ   
ปเร  ปน  ต  กถ  อคณฺหนฺเต  กมฺมปถเภโท  นตฺถ ิ ปเรน  
สมฺผปฺปลาเป คหิเตเยว  โหติ ฯ   
        อภิชฺฌายตีติ  อภิชฺฌา  ปรภณฺฑาภิมุขี  หุตฺวา  ตนฺนินฺนตาย  
ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  สา  อโห  วต  อิท  มมสฺสาติ  เอว   
ปรภณฺฑาภิชฺฌายนลกฺขณา  อทินฺนา  ทาน  วิย  อปปฺสาวชฺชา  
มหาสาวชฺชา  จ ฯ  ตสฺส  เทฺว  สมฺภารา  ปรภณฺฑ  อตฺตโน   
ปริณามน ฺจาติ ฯ  ปรภณฑฺวตฺถุเก  หิ  โลเภ  อุปฺปนเฺนป  น   
ตาว  กมฺมปถเภโท โหติ ยาว อโห วต อิท มมสฺสาติ  
อตฺตโน น ปริณาเมติ ฯ   
        หิตสุข  พฺยาปาทยตีติ  พฺยาปาโท ฯ  โส  ปรวินาสาย  มโน 
ปโทสลกฺขโณ  ผรุสา  วาจา  วิย  อปฺปสาวชฺโช  มหาสาวชฺโช  จ ฯ   
ตสฺส  เทฺว  สมฺภารา  ปรสตฺโต  จ  วินาสจินฺตาติ ฯ  
ปรสตฺตวตฺถุเก  (๑)  หิ  โกเธ  อุปฺปนฺเนป  น  ตาว  กมฺมปถเภโท 
โหติ  ยาว  อโห  วตาย  อุจฺฉิชฺเชยฺย  วินสฺเสยฺยาติ ตสฺส  
วินาส  น จินฺเตติ ฯ   
        ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน  มิจฺฉา  ปสฺสตีติ  มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ   
สา  นตฺถิ  ทนิฺนนฺติอาทินา  นเยน  วิปรีตทสฺสนลกขฺณา 
สมฺผปฺปลาโป  วิย  อปฺปสาวชฺชา  มหาสาวชฺชา  จ  อปจ  
อนิยตา  อปฺปสาวชฺชา  นิยตา  มหาสาวชฺชา ฯ  ตสฺสา  เทฺว  
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สมฺภารา  วตฺถุโน  คหิตาการวิปรีตตา  ยถา  จ  ต  คณฺหาติ  
ตถาภาเวน  ตสฺสุปฏานนฺติ ฯ  ตตฺถ  นตฺถิกาเหตุกอกิริยทิฏ ีหิ- 
เอว  กมฺมปถเภโท  โหติ  อ ฺทิฏ ีหิ ฯ   
        อิเมส  ปน  ทสนฺน  อกุสลกมฺมปถาน  ธมฺมโต  โกฏาสโต   
อารมฺมณโต  เวทนาโต มูลโตติ ป ฺจหากาเรหิ วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมโตติ  เอเตสุ  หิ  สตฺต  ปฏิปาฏิยา  เจตนาธมฺมาว  
โหนฺติ  อภิชฌฺาทโย ตโต เจตนาสมฺปยุตฺตา ฯ   
        โกฏาสโตติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  มิจฺฉาทิฏ ิ  จาติ  อิเม  
อฏ  กมฺมปถา  เอว  โหนฺติ  โน  มลูานิ ฯ  อภิชฺฌาพฺยาปาทา  
กมฺมปถา  เจว  มูลานิ  จ ฯ  อภิชฺฌา ห ิมูล ปตฺวา โลโภ 
อกุสลมูล โหติ พฺยาปาโท โทโส อกสุลมูล ฯ   
        อารมฺมณโตติ  ปาณาติปาโต  ชีวิตินฺทฺริยารมฺมณโต 
สงฺขารารมฺมโณ ฯ  อทินนฺาทาน  สตฺตารมฺมณ  สงฺขารา- 
รมฺมณ  วา ฯ  มิจฺฉาจาโร  โผฏพฺพวเสน  สงฺขารารมฺมโณ ฯ 
สตฺตารมฺมโณติป  เอเก ฯ  มุสาวาโท  สตฺตารมฺมโณ  วา   
สงฺขารารมฺมโณ  วา ฯ  ตถา  ปสุณา  วาจา ฯ  ผรุสาวาจา 
สตฺตารมฺมณาว  สมฺผปฺปลาโป  ทฏิสุตมุตวิ ฺาตวเสน 
สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  วา  ตถา  อภิชฌฺา ฯ 
พฺยาปาโท  สตฺตารมฺมโณว  มิจฺฉาทิฏ ิ  เตภูมกธมฺมวเสน    
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สงฺขารารมฺมณา ฯ   
        เวทนาโตติ  ปาณาติปาโต  ทุกฺขเวทโน  โหติ ฯ  กิ ฺจาป   
หิ  ราชาโน  โจร  ทิสฺวา หสมานาป คจฺฉถ ภเณ มาเรถาติ 
นนฺติ วทนฺติ สนฺนิฏาปกเจตนา  ปน  เนส  ทุกฺขสมฺปยุตฺตาว  โหติ ฯ  
อทินฺนาทาน  ติเวทน ฯ  ต หิ ปรภณฑฺ ทิสฺวา  หฏตุฏสฺส  
คณฺหโต  สุขเวทน  โหติ  ภีตภีตสฺส(๑)  คณฺหโต  ทกฺุขเวทน  ตถา   
วิปากนิสฺสนฺทผลานิ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ฯ  คหณกาเล  มชฺฌตฺต- 
ภาเว   ิตสฺส  ปน  คณฺหโต  อทุกฺขมสุขเวทน  โหติ ฯ  มิจฺฉาจาโร  
สุขมชฺฌตฺตวเสน  ทฺวิเวทโน  สนฺนฏิาปกจิตฺเต  ปน  มชฺฌตฺต- 
เวทนา(๒)  น โหติ ฯ มสุาวาโท อทินฺนาทาเน วุตฺตนเยเนว   
ติเวทโน ฯ  ตถา  ปสุณา  วาจา  ผรุสา  วาจา  ทุกฺขเวทนาว ฯ   
สมฺผปฺปลาโป  ติเวทโน ฯ  ปเรสุ  หิ  สาธุการ  เทนฺเตสุ  เจลาทีนิ   
อุกฺขิปนฺเตสุ  หฏตุฏสฺส  สิตาหรณภารตยุทฺธาทีนิ  กถนกาเล 
โส  สุขเวทโน  โหติ  ปม  ทินฺนเวตฺตเนน  เอเกน  ปจฺฉา  
อาคนฺตฺวา  อาทิโต ปฏาย กเถหีติ วุตฺเต นิรวเสส  
ยถานุสนฺธิก  ปกิณฺณกกถ  กเถสฺสามิ  นุ  โข  โนติ  
โทมนสฺสิตสฺส  กถนกาเล  ทุกฺขเวทโน  โหติ  มชฺฌตฺตสฺส 
กถยโต  อทุกฺขมสุขเวทโน  โหติ ฯ  อภิชฺฌา  สุขมชฺฌตฺตวเสน   
ทฺวิเวทนา ตถา มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ พฺยาปาโท ทุกฺขเวทโน ฯ   
# ๑. ม. ภีตตสิตสฺส ฯ  ๒. ม. มชฺฌตฺตเวทโน ฯ  
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        มลูโตติ  ปาณาติปาโต  โทสโมหวเสน ทฺวิมูลโก โหติ  
อทินฺนาทาน โทสโมหวเสน  วา  โลภโมหวเสน  วา  มิจฺฉาจาโร 
โลภโมหวเสน  มุสาวาโท  โทสโมหวเสน  วา  โลภโมหวเสน 
วา ฯ  ตถา  ปสุณา  วาจา  สมฺผปฺปลาโป  จ ฯ  ผรุสาวาจา 
โทสโมหวเสน  อภิชฺฌา  โมหวเสน  เอกมูลา  ตถา  พฺยาปาโท ฯ 
มิจฺฉาทิฏ ิ  โลภโมหวเสน ทฺวิมูลาติ ฯ   
                        อกุสลกมฺมปถกถา นฏิ ิตา ฯ   
        ปาณาติปาตาทีหิ  ปน  วิรติโย  อนภิชฺฌาอพฺยาปาท- 
สมฺมาทิฏ ิโย  จาติ  อิเม  ทส  กุสลกมฺมปถา  นาม ฯ  
ปาณาติปาตาทีหิ  เอตาย  วิรมนฺติ  สย  วา  วิรมติ  
วิรมณมตฺตเมว  วา  เอตนฺติ  วิรติ ฯ  ยา  ปาณาติปาตาทีหิ  
วิรมนฺตสฺส  กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  วิรติ  สา  ปเภทโต  ติวิธา 
โหติ สมฺปตฺตวิรติ สมาทานวิรติ  สมุจฺเฉทวิรตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อสมาทินฺนสิกฺขาปทาน  อตฺตโน  ชาติวยพาหุ- 
สจฺจาทีนิ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา อยุตฺต อมฺหาก เอวรูป ปาป 
กาตุนฺติ สมฺปตฺตวตฺถุ อวีติกฺกมนฺตาน  อุปฺปชฺชมานา  วิรติ   
สมฺปตฺตวิรติ  นาม ฯ  
        สมาทินนฺสิกฺขาปทาน  ปน  สิกฺขาปทสมาทาเน  จ  
ตทุตฺตริ (๑) จ  อตฺตโน  ชีวิตมฺป  ปรจฺิจชิตฺวา วตฺถุ อวีติกฺก- 
# ๑. ม. ตตุตฺตริ ฯ   
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มนฺตาน  อุปฺปชฺชมานา  วิรติ  สมาทานวิรติ  นาม ฯ   
        อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา  ปน  วิรติ  สมุจฺเฉทวิรติ  นาม ฯ 
ยสฺมา  อุปฺปตฺติโต  ปภุติ  อริยปุคฺคลาน  ปาณ  ฆาเตสฺสามาติ- 
อาทิจิตฺตมฺป น อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
        อิทานิ  อกุสลกมฺมปถาน  วิย  อิเมส  กุสลกมฺมปถาน   
ธมฺมโต  โกฏาสโต  อารมฺมณโต เวทนาโต มูลโตติ ป ฺจหา- 
กาเรหิ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมโตติ  เอเตสุป หิ(๑) ปฏิปาฏิยา  สตฺต  เจตนาป   
วฏฏนฺติ  วิรติโยป  อนฺเต ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตาว ฯ   
        โกฏาสโตติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  กมฺมปถา  เอว  โน  มลูานิ   
อนฺเต  ตโย  กมฺมปถา  เจว  มูลานิ  จ ฯ  อนภิชฺฌา  หิ  มลู   
ปตฺวา  อโลโภ  กุสลมูล  โหติ  อพฺยาปาโท อโทโส กุสลมูล  
สมฺมาทิฏ ิ อโมโห กุสลมูล ฯ   
        อารมฺมณโตติ  ปาณาติปาตาทีน  อารมฺมณาเนว  เอเตส   
อารมฺมณานิ ฯ  วีติกฺกมิตพฺพโตเยว  หิ  เวรมณี  นาม  โหติ ฯ 
ยถา  ปน  นพฺิพานารมฺมโณ อริยมคฺโค  กิเลเส  ปชหติ  เอว  
ชีวิตินฺทฺริยาทิอารมฺมณา  เจเต(๒)  กมฺมปถา  ปาณาติปาตาทีนิ   
ทุสฺสีลฺยานิ ปชหนฺตีติ ฯ   
        เวทนาโตติ  สพฺเพ  สุขเวทนา  วา  โหนฺติ  มชฺฌตฺตเวทนา 
# ๑. ม. ห ิ สทฺโท        นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เปเต ฯ   
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วา ฯ  กุสล ปตฺวา  หิ ทุกฺขา เวทนา นาม นตฺถิ ฯ   
        มลูโตติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน วิรมนฺตสฺส  
อโลภอโทสอโมหวเสน  ติมูลา  โหนฺติ  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน 
วิรมนฺตสฺส  อโลภาโทสวเสน  ทฺวิมูลา ฯ  อนภิชฺฌา  าณ- 
สมฺปยุตฺตจิตฺเตน  วิรมนฺตสฺส  อโทสาโมหวเสน  ทฺวิมูลา  าณ- 
วิปฺปยุตฺตจิตฺเตน  วิรมนฺตสฺส  อโทสวเสน  เอกมูลา ฯ อโลโภ  
ปน อตฺตนาว อตฺตโน  มลู น โหติ ฯ อพฺยาปาเทป เอเสว  
นโย ฯ สมฺมาทิฏ ิ อโลภาโทสวเสน ทฺวิมูลาวาติ ฯ   
                กสุลกมฺมปถกถา นิฏ ิตา ฯ   
        เอว  ทสกุสลกมฺมปถวเสน  สีล  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
เนกฺขมฺมาทีน  อรหตฺตมคฺคปริโยสานาน  สตฺตตฺตึสธมฺมาน  วเสน 
ทสฺเสตุ  เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺท  สวรฏเน  สีล  อวีติกฺกมฏเน  
สีลนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺท สวรติ  
น วีติกฺกมติ ตสฺมา เนกฺขมฺม สีลนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  ปจฺจตฺตตฺเถ   
วา  กรณวจน  เนกฺขมฺมนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  เสเสสุ ฯ   
ปาฬิย ปน  เนกฺขมฺมอพฺยาปาเท  ทสฺเสตฺวา  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  
เสส  สงฺขิปตฺวา  อนฺเต  อรหตฺตมคฺโคเยว ทสฺสิโต ฯ   
        เอว  สวรอวีติกฺกมวเสน  สลี  ทสเฺสตฺวา  อิทานิ  เตสเยว  
ทฺวินฺน  ปเภททสฺสนตฺถ  ป ฺจ  สีลานิ  ปาณาติปาตสฺส  ปหาน   
สีลนฺติอาทิมาห ฯ  เอตฺถ  จ  ปาณาติปาตสฺส  ปหาน  สลี    
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ปาณาติปาตา  เวรมณี  สีล  ปาณาติปาตสฺส  ปฏิปกขฺเจตนา  
สีล  ปาณาติปาตสฺส  สวโร  สีล  ปาณาติปาตสฺส  อวีติกฺกโม   
สีลนฺติ  โยชนา  กาตพฺพา ฯ 
        ปหานนฺติ  จ  โกจิ  ธมฺโม  นาม  นตฺถิ  อ ฺตฺร   
วุตฺตปฺปการาน  ปาณาติปาตาทีน  อนุปฺปาทมตฺตโต ฯ  ยสฺมา  
ปน  ต  ต  ปหาน  ตสฺส  ตสฺส  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  ปติฏานฏเน 
อุปธารณ  โหติ  วิปฺปกิณฺณสภาวากรเณน  จ  สโมธาน  
ตสฺมา  ปุพฺเพ  วุตฺเตเนว  อุปธารณสโมธานสงฺขาเตน  สีลนฏน   
สีลนฺติ  วุตฺต ฯ  อิตเร  จตฺตาโร  ธมฺมา  ตโต   เวรมณิวเสน  
ตสฺส  ตสฺส  สวรวเสน  ตทุภยสมฺปยุตฺตเจตนาวเสน  ต  ต   
อวีติกฺกมนฺตสฺส อวีติกฺกมวเสน จ เจตโส ปวตฺติสมฺภาว สนฺธาย  
วุตฺตา ฯ   
        อถวา  ปหานมฺป  ธมฺมโต  อตฺถิเยว ฯ  กถ ฯ  ปหียเต 
อเนน ปาณาติปาตาทิปฺปฏิปกฺโข  ปชหติ  วา  ต  ปฏิปกฺขนฺติ  
ปหาน ฯ  กนิฺต  สพฺเพป  กุสลา  ขนฺธา ฯ  อ ฺเ  ปน   
อาจริยา  เนกฺขมฺมาทีสุป  เวรมณี  สลีนติฺ วจนมตฺต คเหตฺวา  
สพฺพกุสเลสุป  นิยตเยวาปนกภูตา  วิรติ นาม อตฺถีติ วทนฺติ  
น ตถา อิธาติ ฯ เอวมิเมหิ  ปหานาทีหิ  ป ฺจหิ  ปเทหิ   
วิเสเสตฺวา  ปริยนฺตาปริยนฺตสีลทฺวเย  อปริยนฺตสีลเมว  วุตฺต ฯ  
ตสฺมา  เอว  หิ  เอวรูปานิ  สลีานิ  จิตฺตสฺส อวิปฺปฏสิาราย   
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สวตฺตนฺติ  ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺขตีติ วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อวิปฺปฏิสาราย  สวตฺตนฺตีติ  สวโร  อวิปปฺฏ-ิ 
สารตฺถายาติ  (๑)  จ  อวิปฺปฏิสารตฺถานิ  โข  อานนฺท  กุสลานิ  
สีลานิ  อวิปปฺฏิสารานิสสานีติ  (๒) จ  วจนโต  อวิปฏิสารตฺถาย 
สมฺมา  ปวตฺตนฺติ(๓) ฯ อวิปฺปฏิสาโร ปาโมชฺชตฺถายาติ  จ โยนิโส 
สิกโรโต  ปาโมชฺช(๔)  ชายตีติ  (๕)  จ  วจนโต  ปาโมชฺชาย  สวตฺตนฺติ  
ปามุชฺช ป  ตตฺถายาติ   จ ปมุทิตสฺส ปติ ชายตีติ (๖) จ วจนโต 
ปติยา สวตฺตนฺติ ฯ ปติ  ปสฺสทฺธตฺถายาติ   จ  ปติมนสฺส  
กาโย  ปสฺสมฺภตีติ   จ วจนโต ปสฺสทธฺิยา  สวตฺตนฺติ  ปสฺสทฺธิ  
สุขตฺถายาติ (๗) จ  ปสฺสทธฺกาโย  สุข  เวเทตีติ(๘)  จ วจนโต   
โสมนสฺสาย  สวตฺตนฺติ ฯ  เจตสิก  สุข  หิ  โสมนสฺสนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  อาเสวนายาติ  ภุสา  เสวนา  อาเสวนา ฯ  กสฺส  
อาเสวนา  อนนฺตร  โสมนสฺสวจเนน  สุขสฺส  วุตฺตตฺตา  สุข   
สิทฺธ ฯ  สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยตีติ(๙) จ วจนโต เตน สุเขน  
สมาธิ  สิทฺโธ  โหติ ฯ  เอว  สิทฺธสฺส  สมาธิสฺส  อาเสวนา ฯ  
ตสฺส  สมาธิสฺส  อาเสวนาย  สวตฺตนฺติ  ปคุณพลวภาวาย  
สวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ภาวนายาติ  ตสฺเสว  สมาธิสฺส  วุทฺธิยา ฯ  
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๐๘๔/๔๐๖ ฯ  ๒. องฺ. เอกาทสก. ๒๔/๒๐๘/๓๓๕ ฯ 
# ๓. ม. สวตฺตนฺติ ฯ ๔. ม. ปาโมชชฺ ฯ  ๕. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๘๓/๑๒๖ ฯ  
# ๖. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๖/๒๓ ฯ   ๗. วิ. ปร.ิ ๘/๑๐๘๔/๔๐๖ ฯ   
# ๘. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๖๔/๙๒ ฯ  ๙. ท.ี ปา. ๓๐๒/๒๕๕ ฯ  
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พหุลีกมฺมายาติ ตสฺเสว สมาธิสฺส ปุนปฺปุน กิริยาย ฯ  
อวิปฺปฏิสาราทิปฺปวตฺติยา  มูลการณ  หุตฺวา  สมาธิสฺส 
สทฺธินฺทฺริยาทิอลงฺการสาธเนน  อลงฺการาย  สวตฺตนฺติ ฯ  
อวิปฺปฏิสาราทิกสฺส  สมาธิสมฺภารสฺส  สาธเนน  ปริกฺขาราย   
สวตฺตนฺติ  เย จ โข อิเม  ปพฺพชิเตน ชีวิตปริกฺขารา 
สมุทาเนตพฺพาติ(๑)อาทีสุ  วิย  หิ  เอตฺถ  สมฺภารตฺโถ  ปริกฺขาร- 
สทฺโท ฯ  รโถ  เสตปริกฺขาโร  ฌานกฺโข  จกฺกวีริโยติ(๒)อาทีสุ  ปน 
อลงฺการตฺโถ ฯ  สตฺตหิ  นครปริกฺขาเรหิ  สุปรกิฺขต  โหตีติ(๓)อาทีสุ   
ปริวารตฺโถ ฯ  อิธ  ปน  อลงฺการปริวาราน  วิสุ  อาคตตฺตา   
สมฺภารตฺโถติ  วุตฺต ฯ  สมฺภารตฺโถ  จ  ปจฺจยตฺโถติ ฯ  
มูลการณภาเวเนว  สมาธิสมฺปยุตฺตผสฺสาทิธมฺมสมฺปตฺติสาธเนน ฯ  
ปริวาราย สวตฺตนฺติ (๑) สมาธิสฺส วิปสฺสนาย  จ  ปทฏาน- 
ภาวปาปเนน  วสีภาวปาปเนน  จ  ปริปณฺุณภาวสาธนโต   
ปาริปูริยา  สวตฺตนฺติ ฯ   
        เอว  สลีปูริสฺสเย  สพฺพาการปริปูร  สมาธึ  ทสฺเสตฺวา 
อิทานิ  สมาหิเตน  จิตฺเตน  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ยถาภูต  
ชาน ปสฺส นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท  วิรชฺชติ  วิราคา  วิมุจฺจตีติ (๔) 
วจนโต สีลมูลกานิ สมาธิปทฏานานิ ยถาภูตาณทสฺสนาทีนิ  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๓๗/๒๑๔ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๒๔/๗ ฯ 
# ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๗/๖๔/๒๑ ฯ  ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๘๒/๑๒๕ ฯ   
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ทสฺเสนฺโต  เอกนฺตนิพฺพิทายาติอาทิมาห ฯ  นิพฺพิทาย  หิ  ทสสฺิตาย   
ตสฺสา  ปทฏานภูต  ยถาภูตาณทสฺสน  ทสฺสิตเมว  โหติ ฯ   
ตสฺมึ  หิ  อสิทฺเธ  นิพฺพิทา  น  สิชฺฌตีติ ฯ  ตานิ  ปน 
วุตฺตตฺถาเนว ฯ  ยถาภูตาณทสฺสน  ปเนตฺถ  สปฺปจฺจยนาม- 
รูปปริคฺคโห ฯ   
        เอว  อมตมหานิพฺพานปริโยสาน  สีลปฺปโยชน  ทสฺเสตฺวา 
อิทานิ  ตสฺส  สีลสฺส  อธสิีลสิกฺขาภาว  ตมูลกา  จ  อธิจิตฺต- 
อธิป ฺาสิกฺขา  ทสฺเสตุกาโม  เอวรูปาน  สลีาน  สวรปาริสุทฺธิ  
อธิสีลนฺติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  สวโรเยว ฯ  ปาริสุทฺธิ  สวรปาริสุทฺธิ ฯ  
        เอวรูปาน  อปริยนฺตภูตาน  วิวฏฏนิสฺสิตาน สีลาน  
สวรปาริสุทฺธิ  วิวฏฏนิสสฺิตตฺตา เสสสีลโต อธิก  สีลนฺติ  
อธิสีลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
        สวรปาริสุทฺธิยา  ิต จิตฺตนฺต  เอทิสาย  สีลสวรปาริ- 
สุทฺธิยา ปติฏ ิต จิตฺต สุฏ ุ อวิปฺปฏิสาราทีน อาวหณโต   
น  วิกฺเขป  คจฺฉติ  สมาธิสฺมึ  ปติฏาตีติ  อตฺโถ ฯ 
        อวิกฺเขโปเยว  ปาริสุทฺธิ  อวิกฺเขปปาริสุทฺธิ ฯ 
        โส  สพฺพมลวิรหิโต นิพฺเพธภาคิโย สมาธิ เสสสมาธิโต 
อธิกตฺตา  อธิจิตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ จิตฺตสีเสน เหตฺถ สมาธิ  
นิทฺทิฏโ ฯ  
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        สวรปาริสุทฺธึ สมฺมา  ปสฺสตีติ  ปริสุทฺธึ  สลีสวร   
าตปริ ฺาวเสน  ตีรณปริ ฺาวเสน จ สมฺมา ปสฺสติ  เอวเมว  
อวิกฺเขปปาริสุทฺธิสงฺขาต  ปาริสุทฺธ  สมาธึ สมฺมา ปสฺสติ ฯ เอว  
ปสฺสโต  จสสฺ  ทสฺสนสงฺขาตา  ปาริสุทฺธิ  ทสฺสนปาริสุทฺธิ ฯ 
        สาเยว  เสสป ฺาย  อธิกตฺตา  อธิป ฺาติ  วุจฺจติ ฯ  
        โย  ตตฺถาติ  โย  ตตฺถ  สวรอวิกฺเขปทสฺสเนสุ ฯ  สวรฏโติ   
สวรภาโว ฯ   
        เอวเมว  อวิกฺเขปฏทสฺสนฏา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  อธิสีลเมว 
สิกฺขา  อธิสีลสิกฺขา ฯ เอว อิตราป เวทิตพฺพา ฯ   
        เอว  ติสโฺส  สกิฺขาโย  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตาส ปาริปูริกฺกม  
ทสฺเสตุ อิมา  ติสฺโส  สิกฺขาโย  อาวชฺชนฺโต  สิกฺขตีติอาทิมาห ฯ   
ตสฺสตฺโถ  ปจฺเจก ปริปูเรตุ  อาวชฺชนฺโตป  สิกฺขติ  นาม  
อาวชฺชิตฺวา  อย นาม สิกขฺาติ ชานนฺโตป สิกฺขติ  นาม  
ชานิตฺวา  ปุนปฺปุน  ปสสฺนฺโตป  สิกขฺติ  นาม  ปสฺสิตฺวา   
ยถาทิฏ  ปจฺจเวกฺขนฺโตป  สิกฺขติ  นาม  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ตตฺเถว 
จิตฺต  อจล  กตฺวา  ปติฏเปนฺโตป  สิกขฺติ  นาม  ตตสิกฺขา- 
สมฺปยุตฺตสทฺธาวีริยสติสมาธิป ฺาหิ  สกสกกิจฺจ  กโรนฺโตป   
สิกฺขาติ  นาม  อภิ ฺเยฺยาภิชานนกาเลป  ต  ต  กจฺิจ   
กโรนฺโต  ติสฺโสป  สกิฺขาโย  สิกฺขาติ  นามาติ ฯ  ปนุ  ป ฺจ 
สีลานีติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ    
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        อรหตฺตมคฺเคน  สพฺเพ  กิเลสนนติฺอาทีสุ  ปน  อรหนฺตาน  
สุฏ ุ  วิปฺปฏสิาราทิอภาวโต  อาเสวนาทิภาวโต  จ  ตานิ  
ปทานิ  ยุชชฺนฺเตว ฯ  
        เอกนฺตนิพฺพิทายาติอาทีนิ  ปน สติปฏานสมฺมปฺปธานานิ  
วิย มคฺคกฺขเณเยว โยเชตพฺพานิ ฯ   
        สวรปาริสุทฺธึ  สมฺมา  ปสฺสติ  อวิกฺเขปปาริสุทฺธึ  สมฺมา  
ปสฺสตีติ  อิท  ปน  วจนทฺวย  ผลสมาปตฺตตฺถาย  วิปสฺสนา- 
วเสน  โยเชตพฺพ  ทุติยวจน  ปน  นิโรธสมาปตฺตตฺถาย 
วิปสฺสนาวเสนาป  ยุชชฺติ ฯ 
        อาวชฺชนฺโต สิกฺขตีติอาทีสุ ป ฺจสุ  วจเนสุ อรหโต 
สิกฺขิตพฺพาภาเวป อเสกฺขสีลกฺขนฺธาทิสภาวโต สิกฺขาตีติ วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        สทฺธาย  อธิมุจฺจนฺโต  สิกฺขตีติอาทีนิ  ปน  มคฺคกฺขณเยว 
สนฺธาย  วุตฺตานิ ฯ  อ ฺานิป  อุปจารวิปสฺสนามคฺค- 
วเสน  วุตฺตานิ  วจนานิ  ยถาโยค  โยเชตพฺพานีติ ฯ   
                สลีมยาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                สมาธิภาวนามยาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        สมาธิภาวนามยาณนิทฺเทเส  อาทิโต  ตาว  เอกกโต  
ปฏาย  ยาว  ทสกา  สมาธิปฺปเภท  ทสฺเสนฺโต  เอโก  สมาธีติ- 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ จิตฺตสฺส เอกคฺคตาติ  นานารมฺมณวิกฺเขปาภาวโต 
เอก  อารมฺมณ  อคฺค  อุตฺตม  อสฺสาติ  เอกคฺโค  เอกคฺคสฺส   
ภาโว  เอกคฺคตา ฯ  สา  ปน  เอกคฺคตา จิตฺตสฺส น สตฺตสฺสาติ  
ทสฺสนตฺถ  จิตฺตสฺสาติ  วุตฺต ฯ  
        ทุเก  โลกิโยติ  โลโก วุจฺจติ ลุชฺชนปลุชชฺนฏเน วฏฏ   
ตสฺมึ  ปริยาปนฺนภาเวน โลเก นิยุตฺโตติ โลกิโย ฯ 
        โลกุตฺตโรติ อุตฺติณฺโณติ อุตฺตโร  โลเก  อปริยาปนฺน- 
ภาเวน  โลกโต  อุตฺตโรติ  โลกุตฺตโร ฯ  
        ติเก  สวิตกฺโก  จ  โส  สวิจาโร  จาติ  สวิตกฺกสวิจาโร 
เอว  อวิตกฺกอวิจาโร  
        วิตกฺกวิจาเรสุ  วิจาโรว  มตฺโต  ปมาณ  เอตสฺสาติ 
วิจารมตฺโต  วิจารโต  อุตฺตรึ วิตกฺเกน สทฺธึ สมฺปโยค  น 
คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  อวิตกโฺก  จ  โส วิจารมตฺโต จาติ  
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ฯ 
        ตีสุป  วิจฺเฉท  กตฺวาป  ปนฺติ ฯ จตุกฺกป ฺจกา  
วุตฺตตฺถา ฯ ฉกฺเก ปุนปฺปุน อุปฺปชฺชนโต  สติเยว  อนุสฺสติ  
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ปวตฺติตพฺพฏานมฺหิเยว  วา  ปวตฺตตฺตา  สทฺธาปพฺพชิตสฺส   
กุลปุตฺตสฺส อนุรูปา สตีติป อนุสฺสติ พุทฺธ อารพฺภ อุปฺปนฺนา 
อนุสฺสติ พุทฺธา-  นุสฺสติ ฯ  อรหตฺตาทิพุทฺธคุณารมฺมณาย  สติยา เอต  
อธิวจน ฯ ตสฺสา พุทฺธานุสฺสติยา  วเสน  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตาเยว 
อุทฺธจฺจสงฺขาตสฺส  วิกฺเขปสฺส  ปฏิปกฺขภาวโต  น  วิกฺเขโปติ  
อวิกฺเขโป ฯ  
        ธมฺม  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  ธมฺมานุสฺสติ ฯ   
สฺวากฺขาตตาทิธมฺมคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  
ธมฺม  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  สงฺฆานุสฺสติ ฯ   
สุปฏิปนฺนตาทิสงฺฆคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต อธิวจน ฯ  
        สลี  อารพฺภ  อุปฺปนนฺา  อนุสฺสติ  สีลานุสฺสติ ฯ อตฺตโน 
อขณฺฑตาทิสีลคุณารมฺมณาย สติยา  เอต  อธิวจน ฯ 
        จาค  อารพฺภ  อุปฺปนนฺา  อนุสฺสติ  จาคานุสฺสติ ฯ 
อตฺตโน  มุตฺตจาคตาทิจาคคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ 
        เทวตา  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  เทวตานุสฺสติ ฯ  
เทวตา  สกฺขิฏาเน  เปตฺวา  อตฺตโน  สทฺธาทิคุณารมฺมณาย  
สติยา เอต อธิวจน ฯ   
        สตฺตเก  สมาธิกุสลตาติ  เอกวิธาทิเภเทน  อเนกกเภเท  
สมาธิมฺหิ อยเมววิโธ  สมาธิ  อยเมววิโธ  สมาธีติ  เฉกภาโว ฯ 
สมาธิปริจฺเฉทกป ฺาเยต อธิวจน ฯ สมาธิอุปฺปาทนวิธาเนน(๑) 
# ๑. ม. สมาธิอุปฺปาทนวิธาเนป ฯ   
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วิธาเนป เฉกภาโว สมาธิกุสลตา ฯ   
        สมาธิสสฺ  สมาปตฺติกุสลตาติ  อุปฺปาทิตสฺส  สมาธิสฺส  
สมาปชฺชเน  เฉกภาโว ฯ  เอเตน สมาปชฺชนวสิตา วุตฺตา  
โหติ ฯ   
        สมาธิสสฺ   ิติกุสลตาติ  สมาปนฺนสฺส  สมาธิสฺส  สนฺตติ- 
วเสน  ยถารจิุ  ปเน  เฉกภาโว ฯ  เอเตน  อธิฏานวสิตา   
วุตฺตา  โหติ ฯ 
        อถวา  นิมิตฺตคฺคหเณน  จสฺส  ปนุ  เต  อากาเร   
สมฺปาทยโต  อปฺปนามตฺตเมว  อิชฺฌติ  น  จิรฏาน ฯ  จิรฏาน   
ปน  สมาธิปริปนฺถาน  ธมฺมาน  สุวิโสธิตตฺตา  โหติ ฯ  โย   
หิ  ภิกฺขุ  กามาทีนวปจฺจเวกฺขณาทีหิ  กามจฺฉนฺท  น  สฏุ ุ  
วิกฺขมฺเภตฺวา  กายปฺปสฺสทฺธิวเสน  กายทุฏ ุลฺล  น  สุปฏิป-ฺ 
ปสฺสทฺธ  กตฺวา  อารภธาตุมนสิการาทิวเสน  ถินมิทฺธ น  สุฏ ุ  
ปฏิวิโนเทตฺวา  สมถนิมิตฺตมนสิการาทิวเสน  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  น 
สุฏ ุ  สมูหต  กตฺวา  อ ฺเป  สมาธิปริปนฺเถ  ธมฺเม  น  สฏุ ุ 
วิโสเธตฺวา  ฌาน  สมาปชฺชติ  โส  อวิโสธิต  อาสย  ปวิฏภมโร  
วิย  อสุทฺธ อุยฺยาน ปวิฏราชา  วิย  จ  ขิปฺปเมว  นิกฺขมติ ฯ 
โย  ปน  สมาธิปริปนฺเถ  ธมฺเม  สุฏ ุ  วิโสเธตฺวา  ฌาน  
สมาปชฺชติ  โส  สุวิโสธิต  อาสย  ปวิฏภมโร  วิย  สุปริสุทฺธ  
อุยฺยาน  ปวิฏราชา  วิย  จ  สกลมฺป  ทวิสภาค  อนฺโต- 
สมาปตฺติยเยว  โหติ ฯ  เตนาหุ  โปราณา    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 382 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  382 
 
                กาเมสุ ฉนฺท ปฏิฆ วิโนทเย   
                อุทฺธจฺจถีน (๑) วิจิกิจฺฉป ฺจม   
                วิเวกปาโมชฺชกเรน(๒) เจตสา   
                ราชาว สุทฺธนฺตคโต ตหึ รเมติ ฯ   
        ตสฺมา จิรฏ ิติกาเมน ปริปนฺถกิธมฺเม โสเธตฺวา ฌาน  
สมาปชฺชิตพฺพนฺติ วุตฺตตฺตา  ต วิธึ สมปฺาเทตฺวา สมาธิสฺส  
จิรฏ ิติการเณ เฉกภาโวติ วุตฺต โหติ ฯ   
        สมาธิสสฺ  วุฏานกุสลตาติ  สนฺตติวเสน  ยถารุจิ  ปวตฺตสฺส  
สมาธิสฺส  ยถา  ปริจฺฉินนฺกาเลเยว  วุฏาเนน  สมาธิสฺส  วุฏาเน 
เฉกภาโว ฯ  ยสฺสาป(๓)  ธมฺม  ปุรโิส  วิช ฺาติ(๔)อาทีสุ   วิย 
นิสฺสกฺกตฺเถ วา สามิวจน กตนฺติ เวทิตพฺพนฺติ ฯ  เอเตน 
วุฏานวสิตา  วุตฺตา  โหติ ฯ 
        สมาธิสสฺ  กลฺลตากสุลตาติ  อคิลานภาโว   
อโรคภาโว  กลฺลตา ฯ  คิลาโน  ห ิอกลฺลโกติ  วุจฺจติ ฯ วินเยป วุตฺต 
นาห ภนฺเต  อกลฺลโกติ ฯ  (๕)  อนงฺคณสุตฺตวตฺถุสุตฺเตสุ  (๖)  วุตฺตาน  
ฌานปฺปฏิลาภปจฺจนีกาน  ปาปกาน  อิจฺฉาวจราน  อภาเวน  จ   
อภิชฺฌาทีน  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลสาน  วิคเมน  สมาธิสฺส  
อคิลานภาวกรเณ เฉกภาโว สมาธิสฺส กลฺลตากุสลตา กิเลส- 
# ๑. อุทฺธจฺจมิทฺธนฺติ วิสุทฺธิมคฺเค อาคต ฯ  
# ๒. ม.วิเวกปาโมชฺชกเรน ฯ  ๓. ม. ยสฺส หิ ฯ  
# ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๗๐/๒๙๗ ฯ ๕. วิ. มหาวิ. ๑/๑๕๒/๑๑๖ ฯ 
# ๖. ม. ม.ู ๑๒/๕๔/๕๒ ฯ  
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เคล ฺรหิตภาเว  กุสลตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
        อถวา กลฺลตาติ กมฺม ฺตา กมฺม ฺตาปริยายตฺตา 
กลฺลาวจนสฺส ฯ  ยา  จิตฺตสฺส อกลฺลตา อกมฺม ฺตาติ (๑) วุตฺต ฯ 
กลฺลจิตฺต มุทจิุตฺต  วินีวรณจิตฺตนฺติ ฯ  (๒)  เอตฺถ  กลฺลสทโฺท   
จ  กมฺม ฺตฺโถ ฯ  ตสฺมา  กสิณานุโลมโต  กสิณปฏิโลมโต  กสิณานุ- 
โลมปฏโิลมโต  ฌานานุโลมโต  ฌานปฏิโลมโต  ฌานานุโลมปฏ-ิ 
โลมโต  ฌานุกฺกนฺตกโต  กสิณุกฺกนฺตกโต  ฌานกสิณุกฺกนฺติกโต   
องฺคสงฺกนฺติโต  อารมฺมณสงฺกนฺติโต  องฺคารมฺมณสงฺกนฺติโต  
องฺคววตฺถานโต  อารมฺมณววตฺถานโตติ  อิเมหิ  จุทฺทสหิ  อากาเรหิ   
องฺคารมฺมณววตฺถานโตติ  อิมินา  สห  ป ฺจทสหิ  วา  อากาเรหิ   
จิตฺตปริทมเนน  สมาธิสสฺ  กมฺม ฺภาวกรเณ  กุสลภาโวติ  
วุตฺต โหติ ฯ   
        สมาธิสสฺ  โคจรกุสลตาติ  สมาธิสฺส  โคจเรสุ  กสิณาทีสุ  
อารมฺมเณสุ  ต  ต  ฌาน  สมาปชฺชิตุกามตาย  ยถารุจิ   
อาวชฺชนกรณวเสน  เตสุ  อารมฺมเณสุ  เฉกภาโว ฯ  เอเตน  
กสิณาวชฺชนวเสน  อาสชฺชนวสิตา  วุตฺตา  โหติ ฯ  
        อถ วา ตสฺมึ  ตสฺมึ  ทิสาภาเค  กสิณผรณวเสน  เอว   
ผุฏสฺส  กสณิสฺส  จิรฏานวเสน  จ  สมาธิสฺส โคจเรสุ  
เฉกภาโว ฯ   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๕๑/๒๙๖ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๒๖/๓๐ ฯ  
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        สมาธิสสฺ  อภินีหารกุสลตาติ  เอกตฺตนเยน  เหฏาเหฏา- 
สมาธึ  อุปรปูริสมาธิภาวูปนยเนน  อภินีหรเณ  อภินินฺนามเน  
เฉกภาโว ฯ  อุปจารชฺฌาน  หิ  วสิปฺปตฺต  ปมชฺฌานตฺถาย   
วิปสฺสนตฺถาย  วา  อภินีหรติ  เอว  ปมชฺฌานาทีนิ  ทุติยชฌฺา- 
นาทิตฺถาย  วิปสฺสนตฺถาย  วา  จตุตฺถชฌฺาน  อรูปสมาปตฺตตฺถาย   
อภิ ฺตฺถาย  วิปสฺสนตฺถาย  วา  อากาสาน ฺจายตนาทโย  
วิ ฺาณ ฺจายตนาทิอตฺถาย  วิปสฺสนตฺถาย  วา  อภินีหรตีติ  เอว  
สมาธิสฺส ตตฺถ ตตฺถ อภินหีารกุสลตา ฯ  ยสฺมา  ปน  กุสลตา 
นาม  ป ฺา  สา  สมาธิ  น  โหติ  ตสฺมา  สมาธิ  ปริณายก- 
ปริ ฺาวเสน สตฺตวิโธป วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เกจิ  ปน  อาจริยา  สมาธิกุสลตาติ  เยน  มสกิาเรน  
จิตฺต  น  วิกขิฺปติ  ตตฺถ  กุสลตา  สมาปตฺติกุสลตาติ  เยน 
มนสิกาเรน  สมาปชฺชนฺตสฺส  ฌานงฺคานิ  ปาตุภวนฺติ  ตตฺถ  
กุสลตา ฯ   ิติกุสลตาติ  เยน  มนสิกาเรน  อปฺปโต  สมาธิ   
น  วิกฺขิปติ  ตตฺถ  กุสลตา ฯ  วุฏานกุสลตาติ  นวีรณวุฏาน  
ชานาติ  ปมชฺฌาเน  องฺควุฏาน  ชานาติ  ตีสุ  ฌาเนสุ  
อารมฺมณวุฏาน  ชานาติ  อรูปสมาปตฺตีสุ  วิกฺเขปวุฏาน   
ชานาติ  วิสยาธิมตฺเต  สุจฺฉนฺทวุฏาน  ชานาติ ปริยนฺตกาเล  
จ  อวสานกรณียกาเล  จ ฯ  กลฺลตากุสลตาติ  จิตฺตผาสุตาย  
สรีรผาสุตาย อาหารผาสุตาย  เสนาสนผาสุตาย  ปคฺุคลผาสุตาย   
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จ  สมาธิสฺส กลฺลตา โหตีติ ชานาติ ฯ โคจรกุสลตาติ   
อารมฺมณสฺส  ปริจฺเฉท  กาตุ  ชานาติ  ทิสาผรณ  กาตุ  ชานาติ   
วฑฺเฒตุ  ชานาติ ฯ  อภินีหารกกุสลตาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺมา 
มนสิกาเรน  จิตฺต  อภินีหรติ  อภินินฺนาเมติ  อุปจาเร  วสิปฺปตฺเต 
ปมชฺฌาเน  อภินีหรติ เอว อุปรูปริฌาเนสุ  อภิ ฺาสุ  อรูป- 
สมาปตฺตีสุ  วิปสฺสนาสุ  จ  อภินีหรติ ฯ  เอว  ตตฺถ  ตตฺถ   
อภินีหารกุสลตาติ เอวเมเตส ปทาน อตฺถ วณฺณยนฺติ ฯ   
        อฏก  วุตฺตตฺถเมว ฯ  นวเก  รูปาวจโรติ  กตเม  ธมฺมา 
รูปาวจรา ฯ เหฏโต  พฺรหฺมโลก(๑)  ปริยนฺต  ปรยินฺต  กริตฺวา  อุปรโิต  
อกนิฏเ  เทเว  อนฺโตกรตฺิวาติ(๒)อาทินา   นเยน  วุตฺเตสุ  รูปาวจ- 
รธมฺเมสุ  ปรยิาปนฺโน ฯ  ตตฺราย  วจนตฺโถ  รูปขนธฺสงฺขาต  
รูป  เอตฺถ  อวจรติ  น  กาโมติ  รูปาวจโร ฯ  รูปกฺขนฺโธป  
หิ  รูปนฺติ  วุจฺจติ  รูปกฺขนฺโธ  รูปนฺติ(๓)อาทีสุ วิย ฯ โส 
ปน พฺรหฺมปาริสชฺชพฺรหฺมปุโรหิตมหาพฺรหฺมาน  ปริตฺตาภา- 
อปฺปมาณาภอาภสฺสราน  ปริตฺตสุภอปฺปมาณสุภสุภกิณฺหาน  
อส ฺสตฺตเวหปฺผลาน  อวิหาตปฺปสุทสฺสสุทสฺสีอกนิฏาน ฺจ  
วเสน  โสฬสวิโธ ปเทโส ฯ โส รูปาวจรสงฺขาโต ปเทโส  
อุตฺตรปทโลป กตฺวา รูปนฺติ วุจฺจติ  ตสฺมึ  รูเป  อวจรตีติ  
รูปาวจโร ฯ  รูปภโว  วา  รูป  ตสฺม ึ อวจรตีติ รูปาวจร ฯ   
# ๑. ม.พฺรหฺมปาริสชฺช ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๒๙/๓๒๔ ฯ 
# ๓. อภิ. ย. ๓๘/๒๔/๑๗ ฯ   
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กิ ฺจาป  หิ  เอโส  สมาธิ  กามภเวป  อวจรติ  ยถา  ปน   
สงฺคาเม  อวจรนฺโต  สงฺคามาวจโรติ  ลทฺธนาโม  นาโค  นคเร  
จรนฺโตป สงฺคามาวจโรติ วุจฺจติ ถลจรา  ชลจรา  จ  ปาณิโน   
อถเล  อชเลป  จ   ิตาป  ถลจรา ชลจราติ วุจฺจนฺติ เอวมย   
อ ฺตฺถ  อวจรนฺตีติป  รปูาวจโรติ  วุตฺโต ฯ  อปจ  รูปภวสงฺขาเต 
รูเป  ปฏิสนธฺึ  อวจาเรตีติป  รูปาวจโร ฯ หีโนติ ลามโก ฯ  
หีนุตฺตมาน มชฺเฌ ภโว มชฺโฌ ฯ มชฺฌโิมติป  ปาโ  โสเยวตฺโถ ฯ 
ปธานภาว  นีโต  ปณีโต  อุตฺตโมติ  อตฺโถ ฯ  เอเต หิ(๑) 
อายูหณวเสน  เวทิตพฺพา ฯ  ยสฺส  หิ  อายูหนกฺขเณ  ฉนฺโท  
วา  หีโน  โหติ  วีริย  วา  จิตฺต  วา  วีมสา  วา  โส 
หีโน  นาม ฯ  ยสฺส  เต  ธมฺมา  มชฺฌิมา  โส  มชฌฺิโม ฯ 
ยสฺส  ปณีตา  โส  ปณีโต ฯ  อุปฺปาทิตมตฺโต  วา  หโีน  
นาติสุภาวิโต  มชฺฌิโม  อติสุภาวิโต  วสิปฺปตฺโต  ปณีโต ฯ  
อรูปาวจโร  รูปาวจเร  วุตฺตนยานุสาเรน เวทิตพฺโพ ฯ   
        สุ ฺโต  สมาธีติอาทีสุ  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  
อนตฺตาติ  วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา  วิปสฺสนฺตสฺส  อนตฺตานุปสฺสนาย   
มคฺควุฏาเน  ชาเต  ยสฺมา  สา  วิปสฺสนา  อตฺตวิรหิเตสุ   
สงฺขาเรสุ  สุ ฺโต  ปวตฺตา  ตสฺมา  สุ ฺโต  นาม  โหติ ฯ 
ตาย  สิทฺโธ  อริยมคฺคสมาธิ  สุ ฺโต  สมาธิ  นาม  โหติ  
สุ ฺตวเสน  ปวตฺตสมาธีติ  อตฺโถ ฯ  วิปสฺสนาย  ปวตฺตากาเรน 
# ๑. ม. ปน ฯ   
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หิ  โส ปวตฺตติ ฯ อนิจฺจานุปสฺสนาย  มคฺควุฏาเน  ชาเต  
ยสฺมา  สา  วิปสฺสนา  นิจฺจนิมิตฺตปฏิปกฺขวเสน ปวตฺตา ตสฺมา   
อนิมิตฺตา  นาม  โหติ ฯ  สิทฺโธ  อริยมคฺคสมาธิ  อนิมิตฺโต 
สมาธิ  นาม  โหติ  นิจฺจนิมิตฺตวิรหิโต  สมาธีติ  อตฺโถ ฯ  
วิปสฺสนาย  ปวตฺตากาเรน  หิ  โส  ปวตฺตติ ฯ  ทุกขฺานุปสฺสนาย 
มคฺควุฏาเน  ชาเต  ยสฺมา  สา  วิปสฺสนา  ปณิธิปฏปิกฺขวเสน   
ปวตฺตา  ตสฺมา  อปฺปณิหิตา  นาม  โหติ ฯ  ตาย  สทิฺโธ   
อริยมคฺคสมาธิ  อปฺปณิหิโต  สมาธิ  นาม  โหติ ฯ  ปณิธิวิรหิโต 
สมาธีติ  อตฺโถ ฯ  วิปสฺสนาย  ปวตฺตากาเรน  หิ  โส  ปวตฺตติ ฯ  
ตาทิสา  เอว  ตโย  ผลสมาธโยป  เอเตหิเยว  ตีหิ  สมาธีหิ   
คหิตา โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ โลกุตฺตรสมาธีน ปณีตตฺตา  
หีนาทิเภโท น อุทฺธโต ฯ   
        ทสเก  อุทฺธุมาตกส ฺาวเสนาติอาทีสุ  ภสฺตา วิย 
วายุนา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา  ยถานุกฺกม  สมุคฺคเตน  
สูนภาเวน  อุทฺธุมาตตฺตา  อุทฺธุมาต  อุทฺธุมาตเมว  อุทฺธุมาตก  
ปฏิกูลตฺตา  วา  กุจฺฉิต  อุทฺธุมาตนฺติ  อุทฺธุมาตก ฯ  ตถารูปสฺส   
ฉวสรีรสฺเสต  อธิวจน ฯ  วินีล  วุจฺจติ  วิปริภินฺนวณฺณ  วินีลเมว 
วินีลก  ปฏิกลูตฺตา  วา  กจฺุฉิต  วินีลนฺติ  วินีลก ฯ  มสุสฺส- 
ทฏาเนสุ  รตฺตวณฺณสฺส  ปุพฺพสนฺนิจิตฏาเนสุ(๑)  เสตวณฺณสฺส 
เยภุยฺเยน  จ  นีลวณฺณสฺส  นีลฏาเน  นีลสาฏกปารุปสฺเสว 
# ๑. ม. ปุพฺพสนฺนิจยฏาเนสุ ฯ   
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ฉวสรีรสฺเสต  อธิวจน ฯ  ปริภินฺนฏาเนสุ  วิสฺสนฺทมานปุพฺพ   
วิปุพฺพ  วิปุพฺพเมว วิปุพฺพก ปฏิกลูตฺตา วา กุจฺฉิต วิปุพฺพนฺติ  
วิปุพฺพก ฯ  ตถารูปสฺส  ฉวสรีรสฺเสต  อธิวจน ฯ วิทฺฉิทฺท วุจฺจติ  
ทฺวิธา ฉินฺทเนน อปธาริต  วิจฺฉิทฺทเมว  วิจฺฉิทฺทก  ปฏิกูลตฺตา  
วา กุจฺฉิต วิจฺฉิทฺทนฺติ วิจฺฉิทฺทก ฯ  มชฺเฌ ฉินฺนสฺส  
ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ อิโต จ เอโต จ วิวิธากาเรน 
โสณสิงฺคาลาทีหิ  ขายิตนฺติ  วิขายิตนฺติ  วตฺตพฺเพ 
วิกฺขายิตนฺติ  วิกฺขายิตนฺติ  วุตฺต ฯ  วิกฺขายิตเมว  วิกฺขายิตก  ปฏกิูลตฺตา  วา 
กุจฺฉิต วิกฺขายิตนฺติ วิกฺขายิตก ฯ  ตถารูปสฺส  ฉวสรีรสฺเสต 
อธิวจน ฯ  วิวิธ  ขิตฺต  วิกขิฺตฺต  วิกฺขิตฺตเมว  วิกฺขิตฺตก  ปฏ-ิ 
กูลตฺตา  วา  กุจฺฉิต วิกฺขิตฺตนฺติ วิกฺขิตฺตก ฯ อ ฺเน หตฺถา(๑) 
อ ฺเน  ปาทา(๒)  อ ฺเน  สีสนฺติ  เอว  ตโต  ตโต  ขิตฺตสฺส   
ฉวสรีรสฺเสต  อธิวจน ฯ  หต ฺจ  ต  ปุริมนเยเนว  วิกฺขิตฺตก ฺจาติ   
หตวิกฺขิตฺตก ฯ  กากปทากาเรน  องฺคปจฺจงฺเคสุ สตฺเถน หนิตฺวา 
วุตฺตนเยน วิกฺขิตฺตสฺส  ฉวสรีรสฺเสต  อธิวจน ฯ  โลหิต  กริติ  
วิกฺขิปติ  อิโต  จิโต จ ปคฺฆรตีติ  โลหิตก ฯ  ปคฺฆรติโลหิต- 
มกฺขิตสฺส ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ ปุฬุวา วุจฺจนฺติ กิมิโย  ปุฬุเว   
กิรตีติ  ปฬุุวก ฯ  กิมิปริปณฺุณสฺส  ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ  
อฏ ิเยว  อฏ ิก  ปฏกิูลตฺตา  วา  กุจฺฉิต อฏ ีติ อฏ ิก ฯ 
# ๑. ม. หตฺถ ฯ  ๒. ม. ปาท ฯ  
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อฏ ิกสงฺขลิกายป เอกฏ ิกสฺสป  เอต  อธิวจน ฯ อิมานิ จ 
ปน อุทฺธุมาตกาทีนิ นิสฺสาย อุปฺปนฺนนิมิตฺตานมฺป  นิมิตฺเตสุ   
ปฏิลทฺธชฺฌานานมฺป  เอตาเนว  นามานิ ฯ  อิธ  ปน  อุทฺธ- 
มาตกนิมิตฺเต  ปฏิกูลาการคฺคหิตา  อปฺปนาวเสน  อุปฺปนฺนา   
ส ฺา  อุทฺธุมาตกส ฺา  ตสฺสา  อุทธฺุมาตกส ฺาย  วเสน  
อุทฺธุมาตกส ฺาวเสน ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  ป ฺจป ฺาส 
สมาธีติ เอกกาทิวเสน วุตฺตา ฯ   
        เอว  เอกกาทิวเสน  สมาธิปฺปเภท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อ ฺเนป  ปริยาเยน  สมาธึ  ทสฺเสตุกาโม  อปจาติ  อ ฺ   
ปริยายารมฺภ  ทสฺเสตฺวา  ป ฺจวีสตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สมาธิสสฺ  
สมาธิฏาติ  สมาธิสฺส  สมาธิภาเว  สภาวา เยหิ  สภาเวหิ  โส   
สมาธิ  โหติ  เต  ตสฺมึ  อตฺถา  นาม ฯ  ปริคฺคหฏเน  สมาธีติ   
สทฺธาทีหิ  อินฺทฺริเยหิ  ปรคฺิคหิตตฺตา  ตสฺมา  ปริคฺคหิตสภาเวน   
สมาธิ ฯ  ตาเนว  จ  อินฺทรฺิยานิ  อ ฺปริวารานิ  
โหนฺติ  ภาวนาปาริปูริยา  ปริปุณฺณานิ  จ  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา 
ปริวารฏเน  ปริปูรฏเน  สมาธิ ฯ  เตสเยว  สมาธิวเสน   
เอการมฺมณมเปกฺขิตฺวา  เอกคฺคฏเน  นานารมฺมณวิกฺเขปาภาวม- 
เปกฺขิตฺวา  อวิกฺเขปฏเน  โลกุตฺตรสฺเสว  มหตา  วีริยพลปริคฺคเหน(๑) 
ปตฺตพฺพตฺตา  โลกุตฺตรมคฺคสฺเสว  จ  ปริหานิวเสน  วิสาราภาวโต  
# ๑. ม. วิริยพลปคฺคเหน ฯ   
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เหฏา  คหิตปคฺคปฏอวสารฏา(๑)  อิธ  น  คหิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
กิเลสกาลุสฺสยิสฺสาภาเวน อนาวิลฏเน สมาธิ ฯ อวิกมฺปตฺตา   
อนิ ฺชนฏเน  สมาธิ ฯ  วิกฺขมฺภนวเสน  สมุจฺเฉทวเสน  วา 
กิเลเสหิ  วิมตฺุตตฺตา  อารมฺมเณ จ อธิมุตฺตตฺตา วิมุตฺตฏเน  
สมาธิ ฯ   
        เอกตฺตุปฏานวเสน  จิตฺตสฺส   ิตตฺตาติ  สมาธิโยเคเนว 
เอการมฺมเณ  ภุสปติฏานวเสน  จิตฺตสฺส  อารมฺมเณ  นิจฺจล- 
ภาเวน  ปติฏ ิตตฺตา ฯ อฏสุ ยุคเลสุ  เอสติ  เนสติ  อาทิยติ   
นาทิยติ  ปฏปิชฺชติ  น ปฏิปชชฺตีติ อิมานิ ตีณิ ยุคลานิ   
อปฺปนาวีถิโต  ปุพฺพภาเค  อุปจารสฺส  มุทุมชฺฌาธิมตฺตตาวเสน  
จิตฺตสฺส วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิ  ฌายติ ฌาเปตีติ อิท  
อปฺปนาวีถิย อุปจารวเสน เวทิตพฺพ ฯ เอสิตตฺตา  เนสิตตฺตา  
อาทินฺนตฺตา  อนาทินฺนตฺตา  ปฏิปนฺนตฺตา  นปฺปฏิปนฺนตฺตา  
ฌาปตตฺตา  น ฌาปตตฺตาติ อิมานิ จตฺตานิ ยุคลานิ  
อปฺปนาวเสน วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ตตฺถ  สม  เอสตีติ  สมาธีติอาทีสุ  สมนฺติ  อปฺปน ฯ   
สา  หิ  ปจฺจนีกธมฺเม  สเมติ  นาเสตีติ  สมา  ปจฺจนีกวิสมาภาวโต   
วา  สมภูตาติ  สมา ฯ  ต  สม เอสติ  อชฺฌาสยวเสน  คเวสติ ฯ  
อิติสทฺโท  การณตฺโถ  ยสฺมา  สม  เอสติ ตสฺมา สมาธีติ   
อตฺโถ ฯ  วิสม  เนสตีติ  ต  ต  ฌานปจฺจนีกสงฺขาต  วิสม  
# ๑. สพฺพตฺถ. คหิตปริคฺคหฏ... ฯ  
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น  เอสติ ฯ  
        มุทุภูโต  หิ  ปุพฺพภาคสมาธิ  อาทิภูตตฺตา  สม  เอสติ   
วิสม  เนสติ  นาม ฯ  
        มชฺฌิมภูโต  ถริภูตตฺตา  สม  อาทิยติ  วิสม  นาทิยติ  
นาม ฯ 
        อธิมตฺตภูโต  อปฺปนาวีถิยา  อาสนฺนภูตตฺตา  สม  ปฏิปชชฺติ  
วิสม  นปฏิปชฺชติ  นาม ฯ 
        สม  ฌายตีติ  ภาวนปปสกวจน  สม  หุตฺวา  ฌายติ 
สเมน  วา  อากาเรน  ฌายตีติ  อตฺโถ ฯ  อปฺปนาวีถิย  หิ  
สมาธิ  ปจฺจนีกธมฺมวิคฺคเมน  สนฺตตฺตา  สนฺตาย  อปฺปนาย   
อนุกุลภาเวน  จ   ิตตฺตา  สเมนากาเรน  ปวตฺตติ ฯ 
        ฌายตีติ ปชชฺลตีติ อตฺโถ เอเต  มณฺฑลมาเล  ทีปา  
ฌายนฺติ  (๑)  สพฺพรตฺตึ  สพฺพรตฺติโย  จ  เตลปฺปทโีป  ฌายติ   
เตลปฺปทีโป  เจตฺถ  ฌาเยยฺยาติ(๒)อาทีสุ  วิย ฯ สม ชายตีติป  
ปาโ สเมนากาเรน  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  ฌายติ  ฌาเปตีติ  
ยุคลตฺตา ปุริมปาโป สุนฺทรตโร ฯ 
        ฌาเปตีติ  จ  ทหตีติ  อตฺโถ ฯ  โส  หิ  สมาธิ 
ปจฺจนีกธมฺเม  ทูรตรกรเณน  ทหติ  นาม ฯ  เอสนาเนสนาทีน   
ปน  อปฺปนาย  สิทฺธตฺตา  เอสิตตฺตา  เนสิตตฺตาติอาทีหิ   
อปฺปนาสมาธิ  วุตฺโต ฯ 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๙๒/๖๕ ฯ  ๒. ส. นิ. ๑๖/๒๐๑/๑๐๓ ฯ  
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สม  ฌาตตฺตาติ  สม  ชลิตตฺตา  สม  ชาตตฺตาติป  
ปาโ ฯ  อิติ  อิเมส  อฏนฺน  ยุคลาน  วเสน  โสฬส  ปุริมา 
จ  นวาติ  อิเม ป ฺจวีสติ  สมาธิสฺส สมาธิฏา ฯ   
        สโม  จ  หิโต  จ  สุโข  จาติ  สมาธีติ  อิท  ปน 
ป ฺจวีสติยา  อากาเรหิ  สาธิตสฺส  สมาธิสฺส  อตฺถสาธนตฺถ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สโมติ  สมสทฺทสฺส  สสทฺทสฺส  วา  อตฺโถ ฯ  
โส หิ ปจฺจนีกกฺโขภวิสมวิรหิตตฺตา สโม ฯ หโิตติ อธิสทฺทสฺส   
อตฺโถ  อารมฺมเณ  อาหิโต  นิจฺจลภาวกรเณน  ปติฏาปโตติ   
อธิปฺปาโย ฯ  อุภเยน  สโม  จ  อาหิโต  จาติ  สมาธีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  สุโขติ  สนฺตฏเน  สุโข ฯ  ยาย  ภนฺเต  อทุกฺขมสุขา 
เวทนา  สนฺตสฺมึ  เอสา  ปณีเต  สุเข  วุตฺตา  ภควตาติ (๑)  จ 
อุเปกฺขา  ปน  สนฺตตฺตา  สุขมิจฺเจว  ภาสิตาติ  จ  วุตฺตตฺตา 
เตน สนฺตตฺเถน  สุขสทฺเทน  อุเปกฺขาสหคตสมาธิป  คหิโต  
โหติ ฯ  อนิยาเมน  หิ  สพฺพสมาธโย  อิธ  วุจฺจนฺติ ฯ  เตน 
จ  สุขสทฺเทน  อาหิตภาวสฺส  การณ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยสฺมา   
สนฺโต  ตสฺมา เอการมฺมเณ อาหิโตติ อธิปฺปาโย เวทิตพฺโพติ ฯ   
        สมาธิภาวนามยาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๙๘/๙๔ ฯ  
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                ธมฺมฏ ิติาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ธมฺมฏ ิติาณนิทฺเทเส  อวิชฺชาสงฺขาราน  อุปฺปาทฏ ิตีติ- 
อาทีสุ  ติฏนฺติ  เอตาย  สงฺขาราติ   ิติ ฯ  กา  สา อวิชฺชา ฯ 
สา หิ สงฺขาราน อุปฺปาทาย  นิพฺพตฺติยา   ิติ  การณนฺติ   
อุปฺปาทฏ ิติ ฯ  อุปฺปนฺนาน  ปวตฺติยาป  การณนฺติ  ปวตฺตฏ ิติ ฯ 
กิ ฺจาป  หิ  ชนกปจฺจยสฺส  ชนนกฺขเณเยว  กิจฺจานุภาโว  โหติ  
เตน  ปน  ชนกานเยว  ปวตฺตตฺตา  สกกฺขเณ  ปวตฺติยาป  การณ  
นาม  โหติ สนฺตติวเสน  วา  ปวตฺติยา  การณนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ปวตฺตนฺติ  จ  นปปสเก  ภาววจนเมต  ตสฺมา  ปวตฺต  ปวตฺตีติ  
อตฺถโต  เอก ฯ  ปวตฺติสทฺทสฺส  ปน  ปากฏตฺตา  เตน  โยเชตฺวา   
อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  ภาเวป   ิติสทฺทสฺส  สชิฺฌนโต  น  อิธ  ภาเว  
 ิติสทฺโท  การเณ   ิติสทฺโทติ  ทสฺสนตฺถ  นิมิตฺตฏ ิตีติ  วุตฺต  
นิมิตฺตภูตา   ิตีติ  อตฺโถ  การณภูตาติ  วุตฺต โหติ ฯ น เกวล  
นิมิตฺตมตฺต โหติ อถ โข สงฺขารชนเน สพฺยาปารา  วิย  
หุตฺวา  อายูหติ  วายมตีติ  ปจฺจยสมตฺถต  ทสฺเสนฺโต  อายูหนฏ ิตีติ 
อาห  อายูหนภูตา   ิตีติ  อตฺโถ ฯ  ยสมฺา  อวิชฺชา  สงฺขาเร   
อุปฺปาทยมานา  อุปฺปาเท  สโยเชติ  นาม  ฆเฏตีติ อตฺโถ 
สงฺขาเร ปวตฺตยมานาว ปวตฺติย ปลิพุนฺธติ (๑) นาม  พนฺธตีติ  (๒) 
อตฺโถ ตสฺมา ส ฺโคฏ ิติ ปลิโพธฏ ิตีติ วุตฺตา ส ฺโคภูตา 
# ๑. ส.ี ปลิพุชฺฌติ ฯ ม. ปลิพุนฺธติ ฯ  ๒. กตฺถจิ. คนฺถตีติ ฯ   
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 ิติ  ปลิโพธภูตา   ิตีติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา อวิชฺชาว  สงฺขาเร 
อุปาทยมานา  อุปฺปาทาย  ปวตฺติยา  จ  มูลการณฏเน   
สมุทโย  นาม  สมุทยภูตา   ิตีติ  สมทุยฏ ิติ มูลการณภูตา 
 ิตีติ  อตฺโถ ฯ  อวิชชฺาว สงฺขาราน อุปฺปาเท ชนกปจฺจยตฺตา  
ปวตฺติย อุปตฺถมฺภกปจฺจยตฺตา  เหตุฏ ิติ  ปจฺจยฏ ิตีติ  วุตฺตา 
เหตุภูตา  ิติ ปจฺจยภูตา  ิตีติ อตฺโถ ฯ ชนกปจฺจโย หิ เหตูติ  
อุปตฺถมฺภกปจฺจโย ปจฺจโยติ วุจฺจติ ฯ เอว เสเสสุป โยเชตพฺพ ฯ   
        ภโว  ชาติยา  ชาติ  ชรามรณสฺสาติ  เอตฺถ  ปน   
อุปฺปาทฏ ิติ  ส ฺโคฏ ิติ  เหตุฏ ิติ  อุปฺปาทวเสน  โยชิตานิ  
ปทานิ  ชาติชรามรณวนฺตาน  ขนฺธาน  วเสน  ปรยิาเยน  
วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  เกจิ  ปน  อุปาทาย   ิติ  
อุปฺปาทฏ ิตีติ  เอวมาทินา  นเยเนตฺถ  อตฺถ  วณฺณยนฺติ ฯ 
อวิชฺชา  ปจฺจโยติ  อวิชชฺาย  สงฺขาราน  ปจฺจยภาว  อเปกฺขิตฺวา  
วุตฺต ฯ  อวิชชฺายป  ปจฺจยสมฺภูตตฺตา  ตสฺสา อป ปจฺจย-   
ปริคฺคหณทสฺสนตฺถ  อุโภเปเต  ธมฺมา  ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ  
ปจฺจยปริคฺคเห  ป ฺาติ  วุตฺต ฯ  เอว  เสเสสุป  โยเชตพฺพ ฯ 
ชาติ  ปจฺจโย  ชรามรณ  ปจฺจยสมุปฺปนฺนนฺติ  ปน  ปริยาเยน   
วุตฺต ฯ  อตีตมฺป  อทฺธานนฺติ อติกฺกนฺตมฺป กาล ฯ  อนาคตมฺป 
อทฺธานนฺติ  อปฺปตฺตมฺป  กาล ฯ  อุภยตฺถาป  อจฺจนฺตสโยคตฺเถ   
อุปโยควจน ฯ    
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        อิทานิ  นวาการวารานนฺตร  เต  นวากาเร  วิหาย  
เหตุปฏิจฺจปจฺจยปเทเหว  โยเชตฺวา  อวิชฺชา  เหตุ  สงฺขารา  
เหตุสมุปฺปนฺนาติอาทโย  ตโย  วารา  นิทฺทิฏา  นวาการวาเร 
ชนกอุปตฺถมภฺกวเสน  ปจฺจโย  วุตฺโต ฯ  อิธ  ปน  เหตุวารสฺส 
จ  ปจฺจยวารสฺส  จ  วิสุ  อาคตตฺตา  เหตูติ  ชนกปจฺจยตฺต  ปจฺจโย   
ติ  อุปตฺถมฺภกปจฺจยตฺต  เวทิตพฺพ  เอเกกสฺสาป  อวิชฺชาทิกสฺส 
ปจฺจยสฺส อุภยถา  สมฺภวโต ฯ  ปฏิจฺจวาเร  อวิชฺชา  ปฏิจฺจาติ   
อตฺตโน  อุปฺปาเท  สงฺขาราน อวิชฺชาเปกฺขตฺตา  สงฺขาเรหิ 
อวิชฺชา  ปฏมิุข  เอตพฺพา  คนฺตพฺพาติ  ปฏิจฺจา ฯ  เอเตน   
อวิชฺชาย  สงฺขารุปฺปาทนสมตฺถตา วุตฺตา โหติ ฯ สงฺขารา  
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาติ สงฺขารา  อวิชชฺ  ปฏิจฺจ  ตทภิมุขา  ปวตฺตนโต  
ปฏิมุข กตฺวา น วิหาย สม อุปฺปนฺนา ฯ เอว  เสเสสุป   
ลิงฺคานุรูเปน  โยเชตพฺพ ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ  จตูสุป จ  เอตสุ 
วาเรสุ  ทฺวาทสนฺน  ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคาน  ปจฺจยสฺเสว  วเสน  
ธมฺมฏ ิติาณสฺส  นิทฺทสิิตพฺพตฺตา อวิชฺชาทีน เอกาทสนฺนเยว   
องฺคาน  วเสน  ธมฺมฏ ิติาณ  นิทฺทิฏ  ชรามรณสฺส  ปน 
อนฺเต   ิตตฺตา ตสฺส  วเสน  น  นิทฺทฏิ ฯ  ชรามรณสฺสาป  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาน  ปจฺจยตฺตา  ชรามรณ  เตส 
ปจฺจย  กตฺวา  อุปปริกฺขมานสฺส  ตสฺสาป  ชรามรณสฺส  วเสน 
ธมฺมฏ ิติาณ ยุชฺชเตว ฯ  
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        อิทานิ  ตาเนว  ทฺวาทส  ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานิ  วีสติ- 
อาการวเสน  วิภชิตฺวา  จตุสงฺเขปติยทฺธติสนฺธิโย  ทสฺเสตฺวา 
ธมฺมฏ ิติาณ  นิทฺทิสิตุกาโม  ปรุิมกมฺมภวสฺมินฺติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  ปรุิมกมฺมภวสฺมินฺติ  ปุริเม  กมฺมภเว อตีตชาติย  
กมฺมภเว  กรยิมาเนติ  อตฺโถ ฯ 
        โมโห  อวิชฺชาติ  โย  ตทา  ทุกฺขาทีสุ  โมโห  เยน  มโูฬฺห   
กมฺม  กโรติ  สา  อวิชฺชา ฯ   
        อายูหนา  สงฺขาราติ  ต กมฺม  กโรนฺตสฺส  ปุริมเจตนาโย  
ยถา  ทาน  ทสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา มาสมฺป  สวจฺฉรมฺป   
ทานูปกรณานิ  สชฺเชนฺตสฺส  อุปฺปนนฺา  ปุริมเจตนาโย ฯ   
ปฏิคฺคาหกาน  ปน  หตฺเถ  ทกฺขิณ  ปติฏาปยโต  เจตนา  ภโวติ  
วุจฺจติ ฯ  เอกาวชฺชเนสุ  วา  ฉสุ  ชวเนสุ  เจตนา  อายูหนา   
สงฺขารา  นาม  สตฺตมชวเน  เจตนา  ภโว ฯ  ยา  กาจิ  วา 
ปน  เจตนา  ภโว  ตสมฺปยุตฺตา  อายูหนา  สงฺขารา นาม ฯ  
        นิกนฺติ  ตณฺหาติ  ย  กมฺม  กโรนฺตสฺส  ตสฺส  ผเล   
อุปปตฺติภเว  นิกามนา  ปตฺถนา  สา  ตณฺหา  นาม ฯ  
        อุปคมน  อุปาทานนฺติ  ย  กมฺม  ภวสฺส  ปจฺจยภูต  อิมสฺมึ   
นาม  กมฺเม  กเต  กามา  สมฺปชฺชนฺตีติ  วา  อิท  กตฺวา 
อสุกสฺมึ  นาม าเน  กาเม  เสวิสฺสามีติ  วา  อตฺตา  อุจฺฉินฺโน 
สุอุจฺฉินฺโน โหตีติ วา สุขีติ(๑)  วิคตปริฬาโหติ  วา  สลีพฺพต   
# ๑. ม. สุขี โหติ ฯ   
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สุเขน  ปริปูรตีติ  วา  ปวตฺต  อุปคมน  ทฬฺหคฺคหณ  อิท  
อุปาทาน  นาม ฯ 
        เจตนา  ภโวติ  อายูหนาวสาเน  วุตฺตา  เจตนา  ภโว  
นาม ฯ 
        ปุริมกมมฺภวสฺมินฺติ  อตีตชาติยา  กมฺมภเว  กรยิมาเน   
ปวตฺตา ฯ 
        อิธ ปฏสินธฺิยา ปจฺจยาติ ปจฺจุปฺปนฺนปฏิสนฺธยิา 
ปจฺจยภูตา ฯ   
        อิธ  ปฏสินฺธิ  วิ ฺาณนฺติ  ย  ปจฺจุปฺปนฺนภวสฺส  
ภวนฺตรปฏิสนฺธานวเสน  อุปฺปนฺนตฺตา  ปฏิสนฺธีติ  วุจฺจติ  ต   
วิ ฺาณ ฯ 
        โอกกฺนติฺ  นามรูปนติฺ  ยา  คพฺเภ  รูปารูปธมฺมาน  
โอกฺกนฺติ  อาคนฺตฺวา  ปวิสน  วิย  อิท นามรูป ฯ 
        ปสาโท  อายตนนฺติ โย ปสนฺนภาโว อิท อายตน ฯ  
ชาติคฺคหเณน เอกวจน กต ฯ เอเตน จกฺขาทีนิ  ป ฺจายตนานิ  
วุตฺตานิ ฯ  ปภสฺสรมิท  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต ฺจ  โข  อาคนฺตุเกหิ   
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏินฺติ (๑) เอตฺถ ภวงฺคจิตฺต อธิปฺเปตนฺติ  
วจนโต อิธาป  มนายตนสฺส  วิปากภูตตฺตา  ตสฺส  จ  กิเลส- 
กาลุสฺสิยาภาเวน  ปสนฺนตฺตา  ปสาทวจเนน  มนายตนมฺป 
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๕๐/๔๙๕ ฯ  
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        ผุฏโ  ผสฺโสติ  โย  อารมฺมณ  ผุฏโ  ผุสนฺโต  อุปฺปนฺโน   
อย  ผสฺโส ฯ 
        เวทยิต เวทนาติ ย ปฏิสนฺธิวิ ฺาเณน  วา  สฬายตน- 
ปจฺจเยน  วา  ผสฺเสน  สห  อุปฺปนฺน  วิปากเวทยิต  อย   
เวทนา  ฯ 
        อิธุปปตฺติภวสฺมึ  ปุเรกตสฺส  กมฺมสฺส  ปจฺจยาติ  ปจฺจุปฺปนฺเน 
วิปากภเว  อตีตชาติย กตสฺส กมฺมสฺส ปจฺจเยน ปวตฺตนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อิธ  ปรปิกฺกตฺตา  อายตนานนฺติ  ปริปกฺกายตนสฺส  กมฺม- 
ปกรณกาเล  โมหาทโย  ทสฺสิตา ฯ 
        อายตึ  ปฏิสนฺธิยาติ(๑)  อนาคเต  ปฏิสนฺธิยา ฯ  
        อายตึ  ปฏิสนฺธ(ิ๑)  วิ ฺาณนฺติอาทีนิ วุตฺตตฺถานิ ฯ   
        กถ  ปน  ทฺวาทสหิ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺเคหิ  อิเม  วีสติ  
อาการา  คหิตา  โหนฺตีติ  อวิชฺชา  สงฺขาราติ  อิเม  เทฺว   
อตีตเหตุโย  สรูปโต  วุตฺตา ฯ  ยสฺมา  ปน  อวิทฺวา  ปริตสฺสติ   
ปริตสฺสิโต  อุปาทิยติ  ตสฺสุปาทานปจฺจยา  ภโว  ตสฺมา  เตหิ  
ทฺวีหิ  คหิเตหิ  ตณฺหุปาทานภวาป  คหิตาว  โหนฺติ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเน 
วิ ฺาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนา  สรูปโต  วุตฺตาเยว ฯ  
ตณฺหุปาทานภวา  ปจฺจุปฺปนฺนเหตุโย  สรูปโต  วุตฺตา ฯ  ภเว  
# ๑. โปราณ. อายติปฏิสนฺธิยา ฯ   
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ปน  คหิเต  ตสฺส  ปุพฺพภาคา  ตสมฺปยุตฺตา  วา  สงฺขารา  
คหิตาว  โหนฺติ  ตณฺหุปาทานคฺคหเณน  จ  ตสมฺปยุตฺตา ฯ  ยาย   
วา มูโฬฺห  กมฺม  กโรติ  สา  อวิชฺชา  คหิตาว  โหติ ฯ  
อนาคเต  ชาติ  ชรามรณนฺติ  เทฺว  สรเูปน  วุตฺตานิ  ชาติ- 
ชรามรณคฺคหเณเนว  ปน  วิ ฺาณาทีนิ  ป ฺจ  อนาคตผลานิ   
คหิตาเนว  โหนฺติ ฯ  เตสเยว  หิ  ชาติชรามรณานีติ  เอว   
ทฺวาทสหิ  องฺเคหิ วีสติ  อาการา คหิตา โหนฺติ ฯ   
        อตีเต เหตุโย(๑) ป ฺจ        อิทานิ ผลป ฺจก   
        อิทานิ เหตุโย(๑) ป ฺจ        อายตึ ผลป ฺจกนฺติ   
คาถาย อยเมวตฺโถ วุตฺโต ฯ อิติเมติ อิติ อิเม ฯ อิติ อิเมติ  
วา ปาโ ฯ   
        จตุสงฺเขเปติ  จตุโร  ราสี  อตีเต  ป ฺจ  เหตุธมฺมา  
เอโก  เหตุสงฺเขโป  ปจฺจุปฺปนฺเน  ป ฺจ  ผลธมฺมา  เอโก  
ผลสงฺเขโป  ปจฺจุปฺปนฺเน  ป ฺจ  เหตุธมฺมา  เอโก  เหตุสงฺเขโป  
อนาคเต  ป ฺจ  ผลธมฺมา  เอโก  ผลสงฺเขโป ฯ  
        ตโย  อทฺเธติ  ตโย  กาเล ฯ  ปมป ฺจกวเสน  อตีตกาโล 
ทุติยตติยป ฺจกวเสน  ปจฺจุปฺปนฺนกาโล จตุตฺถป ฺจกวเสน  
อนาคตกาโล เวทิตพฺโพ ฯ   
        ติสนฺธนิฺติ  ตโย  สนฺธโย  อสฺสาติ ติสนฺธิ ต ติสนฺธึ ฯ 
# ๑. ม. เหตโว ฯ   
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อตีตเหตุปจฺจุปฺปนฺนผลานมนฺตรา  เอโก  เหตุผลสนฺธิ  ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนผลอนาคตเหตูนมนฺตรา  เอโก  ผลเหตุสนฺธิ ปจฺจุปฺปนฺน- 
เหตุอนาคตผลานมนฺตรา เอโก เหตุผลสนฺธิ ฯ   
        ปฏิจฺจสมุปฺปาทปาฬิย  สรูปโต  อนาคตวเสน  ปน  อวิชชฺา- 
สงฺขารา  เอโก  สงฺเขโป  วิ ฺาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนา  
ทุติโย  ตณฺหปุาทานภวา  ตติโย  ชาติชรามรณ  จตุตฺโถ ฯ  
อวิชฺชา สงฺขาราติ เทฺว องฺคานิ อตีตกาลานิ วิ ฺาณาทีนิ   
ภวาวสานานิ  อฏ  ปจฺจุปฺปนฺนกาลานิ  ชาติ  ชรา  มรณนฺติ  เทวฺ  
อนาคตกาลานิ ฯ  สงฺขารวิ ฺาณาน  อนฺตรา  เอโก  เหตุผล- 
สนฺธิ  เวทนาตณฺหานมนฺตรา เอโก ผลเหตุ  สนฺธิ ภวชาตีน- 
มนฺตรา เอโก เหตุผลสนฺธิ ฯ   
        วีสติยา  อากาเรหีติ  วีสติยา  โกฏาเสหิ ฯ  จตุสงฺเขเป 
จ  ตโย  อทฺเธ  จ สนฺธ ึปฏิจฺจสมุปฺปาท ฺจ วีสติยา 
อากาเรหิ ชานาตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ชานาตีติ  สุตานุสาเรน  ภาวนารมฺภาเณน  ชานาติ ฯ  
        ปสฺสตีติ  าตเมว  จกฺขุนา  ทิฏ  วิย  หตฺถตเล  อามลก   
วิย  จ  ผุฏ  กตฺวา  าเณเนว  ปสฺสติ ฯ   
        อ ฺาตีติ  ทิฏมรยิาเทเนว  อาเสวน  กโรนฺโต  าเณเนว  
ชานาติ ฯ  มริยาทตฺโถ  ห ิ เอตฺถ  อากาโร ฯ   
        ปฏิวิชฌฺตีติ  ภาวนาปริปูริยา  ทฏิ  ปาเปนฺโต  าเณเนว    
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ปฏิวิธ  กโรติ ฯ  สลฺลกฺขณวเสน  วา  ชานาติ  สรสวเสน  ปสฺสติ  
ปจฺจุปฏานวเสน  อ ฺาติ ปทฏานวเสน ปฏิวิชฌฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  ปจฺจยธมฺมา  เวทิตพฺพา ฯ 
        ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  ธมฺมาติ  เตหิ  เตหิ  ปจฺจเยหิ  นิพฺพตฺต- 
ธมฺมา ฯ  กถมิท  ชานิตพฺพนฺติ  เจ ภควโต  วจเนน ฯ ภควตา 
หิ ปฏิจฺจสมุปฺปาทปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺมเทสนาสุตฺเต  กตโม จ  
ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว  ชรามรณ 
อุปฺปาทา วา ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน   ิตาว  
สา ธาตุ ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา ต   
ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา   
อาจิกฺขติ เทเสติ ป ฺเปติ ปฏเปติ วิวรติ วิภชติ  
อุตฺตานีกโรติ  ปสฺสถาติ จาห ฯ ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรา- 
มรณ ภวปจฺจยา ภิกฺขเว  ชาติ ฯเปฯ อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว 
สงฺขารา ฯ อุปฺปาทา วา  ตถาคตาน ฯเปฯ อุตฺตานีกโรติ  
ปสฺสถาติ จาห ฯ อวิชชฺาปจฺจยา  ภิกฺขเว สงฺขารา ฯ อิติ  
โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา  อน ฺถตา 
อิทปฺปจฺจยตา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ(๑)  เอว  
ปฏิจฺจสมุปฺปาท  เทเสนฺเตน  ตถตาทีหิ  เจว  วจเนหิ  ปจฺจยธมฺมาว   
ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  วุตฺตา ฯ  ตสฺมา  ชรามรณาทีน  ปจฺจยลกฺขโณ  
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๖๑/๓๑ ฯ  
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ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ทุกฺขานุพนฺธรโส  กมฺมคฺคปจฺจุปฏาโน 
สยมฺป  สปจฺจยตฺตา  อตฺตโน  วิเสสปฺปจฺจยปทฏาโน ฯ   
        อุปฺปาทา  วา  อนุปฺปาทา  วาติ  อุปฺปาเท  วา  อนุปฺปาเท   
วา  ตถาคเตสุ  อุปฺปนฺเนสุป  อนุปฺปนฺเนสุปติ  อตฺโถ ฯ 
         ิตาว  สา  ธาตูติ   ิโตว  โส  ปจฺจยสภาโว  น  กทาจิ  
ชาติชรามรณสฺส  ปจฺจโย  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมฏ ิตตา  ธมฺมนิยามตา  อิทปฺปจฺจยตาติ  ชาติ- 
ปจฺจโยเยว ฯ  ชาติปจฺจเยน  หิ  ชรามรณสงฺขาโต  ปจฺจย- 
สมุปฺปนฺนธมฺโม  ตทายตฺตตาย  ติฏติ  ชาติปจฺจโยว  ชรามรณ- 
ธมฺม  นิยาเมติ  ตสฺมา  ชาติ  ธมฺมฏ ิตตา  ธมฺมนิยามตาติ   
วุจฺจติ  
        ชาติเยว  อิมสฺส  ชรามรณสฺส  ปจฺจโยติ  อิทปปฺจฺจโย  
อิทปฺปจฺจโยว  อิทปฺปจฺจยตา ฯ  
        ตนฺติ ต ปจฺจย ฯ อภิสมฺพุชฺฌตีติ าเณน อภิสมฺพุชฺฌติ ฯ 
        อภิสเมตีติ  าเณน อภิสมาคจฺฉติ ฯ 
        อาจิกฺขตีติ กเถติ ฯ เทเสตีติ ทสฺเสติ ฯ 
        ป ฺาเปตีติ ชานาเปติ ฯ  ปฏเปตีติ  าณมุเข  เปติ ฯ 
        วิวรตีติ  วิวริตฺวา  ทสฺเสติ ฯ  วิภชตีติ  วิภาคโต  ทสฺเสติ ฯ  
        อุตฺตานีกโรตีติ  ปากฏ  กโรติ ฯ อิติ โขติ เอว โข ฯ 
        ยา ตตฺราติ ยา เตสุ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติอาทีสุ ฯ 
โส  ปนาย  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท เตหิ เตหิ ปจฺจเยหิ  อนูนาธิ-  
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เกเหว  ตสฺส  ตสฺส  ธมฺมสฺส  สมฺภวโต  ตถตาติ  สามคฺคึ  
อุปคเตสุ ปจฺจเยสุ  มุหุตฺตมฺป  ตโต  นพฺิพตฺตนธมฺมาน  อสมฺภวา- 
ภาวโต  อวิตถตาติ  อ ฺธมฺมปจฺจเยหิ  อ ฺธมฺมานุปฺปตฺติโต 
อน ฺถตาติ  ยถาวุตฺตาน  เอเตส  ชรามรณาทีน ปจฺจยโต วา   
ปจฺจยสมูหโต  วา  อิทปปฺจฺจยตาติ  วุตฺโต ฯ  
        ตตฺราย  วจนตฺโถ  อิเมส  ปจฺจยา  อิทปฺปจฺจยา  
อิทปฺปจฺจยาเยว อิทปฺปจฺจยตา อิทปฺปจฺจยาน วา สมูโห 
อิทปฺปจฺจยตา ฯ  ลกฺขณ ปเนตฺถ สทฺทสตฺถโต เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                ธมฺมฏ ิติาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สมฺมสนาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        สมฺมสนาณนิทฺเทเส  ย  กิ ฺจีติ  อนวเสสปรยิาทาน ฯ 
        รูปนฺติ  อติปฺปสงฺคนิยมน ฯ  เอว  ปททฺวเยนาป  รูปสฺส  
อเสสปริคฺคโห  กโต  โหติ ฯ  อถสฺส  อตีตาทินา  วิภาค   
อารภติ ฯ  ต  หิ  กิ ฺจิ  อตีต  กิ ฺจิ อนาคตาทิเภทนฺติ ฯ  
เอส  นโย  เวทนาทีสุ ฯ  ตตฺถ  รูป  ตาว  อทฺธาสนฺตติ- 
สมยขณวเสน  จตุธา  อตีต  นาม  โหติ  ตถา  อนาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺน ฯ 
        ตตฺถ  อทฺธาวเสน  ตาว  เอกสฺส  เอกสฺมึ  (๑)  ภเว  ปฏิสนธฺิโต 
ปุพฺเพ อตีต จุติโต อุทฺธ อนาคต อุภินฺนมนฺตเร ปจฺจุปฺปนฺน ฯ   
# ๑. ส.ี เอกสฺมึ วา ฯ   
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        สนฺตติวเสน  สภาคเอกกอุตุสมุฏาน  เอกาหารสมุฏาน ฺจ 
ปุพฺพาปริยภาเวน  ปวตฺตมานมฺป  ปจฺจุปฺปนฺน  ตโต  ปุพฺเพ 
วิสภาคอุตุอาหารสมุฏาน อตีต ปจฺฉา  อนาคต ฯ  จิตฺตช  
เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติสมุฏาน  ปจฺจุปฺปนฺน  ตโต ปุพฺเพ  อตีต  
ปจฺฉา  อนาคต ฯ  กมฺมสมฏุานสฺส  ปาฏิเยกฺก  สนตฺติวเสน   
อตีตาทิเภโท  นตฺถ ิ เตส ฺเว  ปน  อุตุอาหารจิตฺตสมุฏานาน  
อุปตฺถมฺภกวเสน  ตสฺส  อตีตาทิภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  
        สมยวเสน  เอกมุหตฺุตปุพฺพณฺหสายนฺหรตฺตินฺทิวาทีสุ  สมเยสุ  
สนฺตานวเสน  ปวตฺตมาน  ต  ต  สมย  ปจฺจุปฺปนฺน  นาม 
ตโต  ปุพฺเพ  อตีต  ปจฺฉา  อนาคต ฯ 
        ขณิกวเสน  อุปฺปาทาทิขณตฺตยปริยาปนฺน  ปจฺจุปฺปนฺน  ตโต  
ปุพฺเพ  อนาคต  ปจฺฉา  อตีต ฯ  อปจ  อติกฺกนฺตเหตุปจฺจยกิจฺจ  
อตีต  นิฏ ิตเหตุกิจฺจมนิฏ ิปจฺจยกิจฺจ  ปจฺจุปฺปนฺน  อุภยกิจฺจม- 
สมฺปตฺต  อนาคต ฯ  สกิจฺจกฺขเณ วา ปจฺจุปฺปนฺน ตโต ปุพฺเพ  
อนาคต ปจฺฉา อตีต ฯ เอตฺถ จ ขณาทิกถาว  นิปฺปริยายา  
เสสา ปริยายา ฯ   
        อชฌฺตฺตนฺติ  ป ฺจสุป  ขนฺเธสุ  อิธ  นิยกชฺฌตฺต  อธิปฺเปต   
ตสฺมา  อตฺตโน  อตฺตโน  สนฺตาเนว  ปวตฺต ปาฏิปุคฺคลิก รูป  
อชฺฌตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
        ตโต พหิภูต  ปน  อินฺทฺริยพทฺธ  วา  อนินฺทฺรยิพทฺธ   
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วา  รูป  พหิทฺธา  นาม ฯ 
        โอฬารกินฺติ  จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายรูปสทฺทคนฺธรสโผฏ- 
 ฺพฺพสงฺขาตา  ปวีเตโชวาโย  จาติ  ทฺวาทสวิธ  รปู ฆฏฏนวเสน  
คเหตพฺพโต โอฬาริก ฯ 
        เสส ปน อาโปธาตุ อิตฺถินฺทฺริย  ปุริสินฺทฺริย  ชีวิตินฺทฺริย   
หทยวตฺถุ  โอชา  อากาสธาตุ  กายวิ ฺตฺติ  วจีวิ ฺตฺติ  รูปสฺส  
ลหุตา  มุทุตา  กมฺม ฺตา  อุปจโย  สนฺตติ ชรตา อนิจฺจตาติ   
โสฬสวิธ  รปู  ฆฏฏนวเสน  อคฺคเหตพฺพโต  สุขุม ฯ  
        หีน  วา  ปณีต  วาติ  เอตฺถ  หีนปณีตภาโว  ปริยายโต  
นิปฺปริยายโต  จ ฯ  ตตฺถ อกนิฏาน รปูโต สุทสฺสนี รูป   
หีน  ตเทว  สทุสฺสาน  รูปโต  ปณีต ฯ  เอว  ยาว นรกสตฺตาน  
รูป ตาว ปริยายโต  หีนปณีตตา เวทิตพฺพา ฯ นิปฺปริยายโต 
ปน อกุสลวิปาก อุปฺปชฺชติ ต หีน ยตฺถ กุสลวิปาก   
ต  ปณีต ฯ 
        ย  ทูเร  สนฺติเก  วาติ เอตฺถ ย สุขุม ตเทว 
ทุปฺปฏิวิชฺฌสภาวตฺตา  ทูเร ฯ ย โอฬาริก ตเทว สุปฺปฏ-ิ 
วิชฺฌสภาวตฺตา สนฺติเก ฯ   
        สพฺพ  รปู  อนิจฺจโต  ววตฺเถติ  เอก  สมฺมสน  ทุกฺขโต 
ววตฺเถติ  เอก  สมฺมสน  อนตฺตโต ววตฺเถติ เอก สมฺมสนนฺติ 
เอตฺถ อย ภิกขฺุ ย กิ ฺจิ รูปนฺติ  เอว  อนยิมนิทฺทิฏ    
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สพฺพมฺป  รูป อตีตตฺติเกน เจว จตูหิ จ อชฺฌตฺตาทิทุเกหิ  จาติ 
เอกาทสหิ โอกาเสหิ ปริจฺฉินฺทิตฺวา สพฺพ รูป อนิจฺจโต 
ววตฺเถติ อนิจฺจนฺติ  สมฺมสติ ฯ  กถ  ปรโต  วุตฺตนเยน ฯ  
        วุตฺต  เหต  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ 
ขยฏเนาติ  (๑)  ตสฺมา  เอส  ย  อตีต  รปู ต ยสฺมา อตีเตเยว 
ขีณ  นยิม  ภว  สมฺปตฺตนฺติ  อนิจฺจ  ขยฏเน  ย  อนาคต   
รูป  ต  อนนฺตรภเว  นิพฺพตฺติสฺสติ  ตมฺป  ตตฺเถว  ขียิสฺสติ  น 
ตโต  ปร ภว คิมสฺสตีติ อนิจฺจ  ขยฏเน  ย  ปจฺจุปฺปนฺน  
รูป  ต  อิเธว  ขียติ  น  อิโต คจฺฉตีติ อนิจฺจ  ขยฏเน   
ย  อชฌฺตฺต  รูป  ตมฺป  อชฺฌตฺตเมว ขียติ น พหิทฺธาภาว  
คจฺฉตีติ  อนิจฺจ  ขยฏเน  ย  พหิทฺธา  โอฬาริก สุขุม หีน  
ปณีต ทูเร สนฺติเก ตมฺป  เอตฺเถว  ขียติ  น  ทูรภาว  
คจฺฉตีติ อนิจฺจ ขยฏเนาติ สมฺมสติ ฯ อิท สพฺพมฺป  อนิจฺจ  
ขยฏเนาติ เอตสฺส วเสน เอก สมฺมสน ปเภทโต ปน 
เอกาทสวิธ โหติ ฯ   
        สพฺพเมว  เจต  ทุกฺข  ภยฏเนาติ  สมฺมสติ ฯ  ภยฏเนาติ  
สปฺปฏิภยตาย ฯ  ย หิ อนิจฺจ ต ภยาวห โหติ สีโหปมสุตฺเต  
เทวาน วิย ฯ อิติ อิทมฺป ทุกฺข  ภยฏเนาติ เอตสฺส วเสน 
เอก สมฺมสน ปเภทโต ปน เอกาทสวิธ โหติ ฯ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๐๐/๗๗ ฯ  
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        ยถา  จ  ทุกฺข  เอว  สพฺพมฺป  ต  อนตฺตา  อสาร- 
กฏเนาติ  สมฺมสติ ฯ  อสารกฏเนาติ  อตฺตา  นิวาสี  การโก 
เวทโก  สยวสีติ  เอว  ปรกิปฺปตสฺส  อตฺตสารสฺส  อภาเวน ฯ  
ย หิ อนิจฺจ ทุกฺข อตฺตโนป (๑) อนิจฺจต วา อุทยวยปฬน   
วา  วาเรตุ  น  สกโฺกติ  กุโต  ตสฺส  การกาทิภาโว ฯ เตนาห  
รูป ฺจ หิท ภิกฺขเว  อตฺตา  อภวิสฺส  นยทิ  รูป  อาพาธาย  
สวตฺเตยฺยาติ(๒)อาทิ ฯ  อิติ อิท อนตฺตา  อสารกฏเนาติ  เอตสฺส  
วเสน  เอก  สมฺมสน  ปเภทโต  ปน เอกาทสวิธ โหติ ฯ   
เอเสว  นโย  เวทนาทีสุ ฯ  อิติ  เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ  เอกาทส  
เอกาทส กตฺวา ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  ป ฺจป ฺาส  สมฺมสนานิ  
โหนฺติ  อนิจฺจโต  ป ฺจป ฺาส  ทุกฺขโต  ป ฺจป ฺาส   
อนตฺตโต  ป ฺจป ฺาสาติ  ติวิธานุปสฺสนาวเสน  สพฺพานิ   
ป ฺจสฏ ิสตสมฺมสนานิ โหนฺติ ฯ   
        เกจิ  ปน  สพฺพ  รูป  สพฺพ  เวทน  สพฺพ  ส ฺ  
สพฺเพ  สงฺขาเร  สพฺพ  วิ ฺาณนฺติ  ปทมฺป  ปกฺขิปตฺวา   
เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ  ทฺวาทส  ทฺวาทส  กตฺวา  ป ฺจสุ สฏ ิ  
อนุปสฺสนโต อสีติสต สมฺมสนานีติ วทนฺติ ฯ   
        อตีตาทิวิภาเค  ปเนตฺถ  สนฺตติวเสน  ขณาทิวเสน  จ 
เวทนาย  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  
# ๑. วิสุทฺธิมคฺเค ต อตฺตโนปติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. วิ. มหา. ๔/๒๐/๒๔ ฯ  
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สนฺตติวเสน  เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติปริยาปนฺนา  เอกวิธ- 
วิสยสมาโยคปฺปวตฺตา  จ  ปจฺจุปฺปนฺนา  ตโต  ปุพฺเพ  อตีตา   
ปจฺฉา  อนาคตา ฯ  ขณาทิวเสน  ขณตฺตยปริยาปนฺนา  ปุพฺพนฺตา- 
ปรนฺตมชฺฌคตา(๑)  สกิจฺจ  จ  กุรุมานา  เวทนา  ปจฺจุปฺปนฺนา   
ตโต  ปุพฺเพ  อตีตา ปจฺฉา อนาคตา ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธาเภโท  
นิยกชฺฌตฺตวเสเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
        โอฬารกิสุขุมภาโว  (๒)  อกุสลา  เวทนา  โอฬาริกา  กุสลา- 
พฺยากตา  เวทนา  สุขุมาติ(๓)อาทินา  นเยน  วิภงฺเค  วุตฺเตน   
ชาติสภาวปุคฺคลโลกิยโลกุตฺตรวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  ชาติวเสน   
ตาว  อกุสลา  เวทนา  สาวชฺชกิรยิเหตุโต  กิเลสสนตฺาปภาวโต  
จ  อวูปสนฺตวุตฺตีติ  กุสลเวทนาย  โอฬาริกา  สพฺยาปารโต  
สอุสฺสาหโต  สวิปากโต  กิเลสสนฺตาปภาวโต  สาวชฺชโต  จ  
วิปากาพฺยากตาย  โอฬารกิา  สวิปากโต  กิเลสสนตฺาปภาวโต   
จ  สพฺยาพชฺฌโต(๔)  จ  สาวชฺชโต  จ กิริยาพฺยากตาย  โอฬารกิา ฯ 
กุสลาพฺยากตา  ปน  วุตฺตปริยายโต  อกุสลาย  เวทนาย  
สุขุมา ฯ เทฺวป  กุสลากุสลา  เวทนา  สพฺยาปารโต  สอุสฺสาหโต  
สวิปากโต  จ  ยถาโยค  ทวิุธายป  อพฺยากตาย  โอฬาริกา   
วุตฺตปริยาเยน  ทุวิธาป  อพฺยากตา  ตา  หิ  สุขุมา ฯ เอว   
ตาว ชาติวเสน โอฬาริกสขุุมตา เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. ม. ปุพฺพนฺตาปรนตมชฺฌคตา ฯ  ๒. วิสุทฺธิมคฺเค  
# โอฬาริกสขุุมเภโทติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑/๔ ฯ 
# ๔. ม. สพฺยาพชฺฌโต ฯ  
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        สภาววเสน  ปน  ทุกขฺา  เวทนา  นิรสฺสาทโต  สวิปฺผารโต 
โขภกรณโต  อุพฺเพชนียโต  อภิภวนโต  จ  อิตราห ิ ทฺวีหิ   
โอฬาริกา  อิตรา  ปน  เทฺว สาตโต  สนฺตโต  ปณีตโต 
มนาปโต  มชฺฌตฺตโต  จ  ยถาโยค  ทกฺุขาย  สุขุมา ฯ  อุโภ  
ปน  สุขทุกฺขา  สวิปฺผารโต  อุพฺเพชนียโต  โขภกรณโต  ปากฏโต  
จ  อทุกฺขมสุขาย  โอฬารกิา  สา  วุตฺตวิปริยาเยน  ตทุภยโต  
สุขุมา ฯ เอว สภาววเสน โอฬาริกสุขุมตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ปุคฺคลวเสน  ปน  อสมาปนฺนสฺส  เวทนา  นานารมฺมเณ 
วิกฺขิตฺตภาวโต  สมาปนฺนสฺส  เวทนาย  โอฬาริกา  วิปริยาเยน  
อิตรา  สุขุมา ฯ  เอว  ปุคฺคลวเสน  โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา ฯ   
        โลกิยโลกุตฺตรวเสน  ปน  สาสวา  เวทนา  โลกิยา  สา  
อาสวุปฺปตฺติเหตุโต  โอฆนิยโต  โยคนิยโต  นีวรณิยโต 
อุปาทานิยโต  สกิเลสิกโต  ปถุุชชฺนสาธารณโต  จ  อนาสวาย 
โอฬาริกา  อนาสวา  จ  วิปริยาเยน  สาสวาย  สุขุมา ฯ  เอว   
โลกิยโลกุตฺตรวเสน โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา ฯ   
        ตตฺถ  ชาติอาทิวเสน  สมฺเภโท  ปริหริตพฺโพ ฯ  อกุสล- 
วิปากกายวิ ฺาณสมฺปยุตฺตา  หิ  เวทนา  ชาติวเสน  อพฺยา- 
กตตฺตา  สุขุมาป  สมานา  สภาวาทิวเสน  โอฬารกิา โหติ ฯ  
วุตฺต เหต  อพฺยากตา เวทนา สุขุมา ทุกฺขา เวทนา 
โอฬาริกา ฯ  สมาปนฺนสฺส เวทนา สุขุมา อสมาปนฺนสฺส  
เวทนา โอฬาริกา ฯ  อนาสวา  เวทนา  สุขุมา  สาสวา  เวทนา  
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โอฬาริกาติ ฯ  (๑)  ยถา  จ  ทุกฺขา  เวทนา  เอว  สขุาทโยป ฯ 
ตาป  หิ  ชาติวเสน  โอฬาริกา  สภาวาทิวเสน  สุขุมา 
โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  ยถา  ชาติอาทิวเสน  สมฺเภโท  น  โหติ  ตถา 
เวทนาน  โอฬาริกสุขุมตา  เวทิตพฺพา ฯ  เสยฺยถิท  อพฺยากตา 
ชาติวเสน  กุสลากุสลา  หิ  สุขุมา ฯ  ตตฺถ  กตมา  อพฺยากตา 
กึ  ทุกฺขา  กึ  สุขา  กึ  สมาปนฺนสฺส  ก ึ อสมาปนฺนสฺส  
กึ  สาสวา  ก ึ อนาสวาติ  กึ  เอว  สภาวาทิเภโท น ปรามสิ- 
ตพฺโพ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ   
        อปจ  ต  ต  วา  ปน  เวทน  อุปาทายุปาทาย  
เวทนา  โอฬาริกา  สุขุมา  ทฏพฺพาติ(๑)  วจนโต  อกุสลาทีสุป  
โลภสหคตาย  โทสสหคตา  เวทนา  อคฺคิ  วิย  นสิฺสยทหนฺโต  
โอฬาริกา  โลภสหคตา  สุขุมา ฯ  โทสสหคตาป  นิยตา  
โอฬาริกา  อนิยตา  สุขุมา ฯ  นิยตาป  กปฺปฏ ิติกา  โอฬาริกา 
อิตรา สุขุมา ฯ กปฺปฏ ิกาสุป  อสงฺขาริกา  โอฬารกิา  อิตรา 
สุขุมา ฯ  โลภสหคตา ปน ทิฏ ิสมฺปยุตฺตา โอฬาริกา  อิตรา 
สุขุมา ฯ  สาป  นิยตา  กปฺปฏ ิติกา  อสงฺขาริกา  โอฬาริกา  
อิตรา สุขุมา ฯ  อวิเสเสน  จ  อกุสลา  พหุวิปากา  โอฬาริกา  
อปฺปวิปากา  สุขุมา ฯ  กุสลา  ปน  อปปฺวิปากา โอฬาริกา  
พหุวิปากา สุขุมา ฯ   
        อปจ  กามาวจรกุสลา  โอฬาริกา  รูปาวจรา  สขุุมา ฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑/๔ ฯ  
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ตโต  อรูปาวจรา  ตโต  โลกุตฺตรา ฯ  กามาวจรา  จ  ทานมยา 
โอฬาริกา  สลีมยา สุขุมา ฯ สีลมยาป  โอฬาริกา  ตโต  
ภาวนามยา  สุขุมา ฯ  ภาวนามยาป  ทุเหตุกา  โอฬาริกา   
ติเหตุกา  สุขุมา ฯ  ติเหตุกาป สสงฺขาริกา โอฬาริกา อสงฺขาริกา 
สุขุมา ฯ รูปาวจรา  จ  ปมชฺฌานิกา  โอฬาริกา  ฯเปฯ   
ป ฺจมชฺฌานิกา  สุขุมาว ฯ  อรูปาวจรา  จ  อากาสาน ฺจายตน- 
สมฺปยุตฺตา  โอฬาริกา  ฯเปฯ  เนวส ฺานาส ฺายตน- 
สมฺปยุตฺตา  สุขุมาว ฯ  โลกุตฺตรา  จ  โสตาปตฺติมคฺคสมฺยุตฺตา 
โอฬาริกา  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺคสมฺปยุตฺตา  สุขุมาว ฯ  เอส  นโย  
ตตภูมิวิปากกิริยาเวทนาสุ ทุกฺขาทิอสมาปนฺนาทิสาสวาทิวเสน  
วุตฺตเวทนาสุ  จ ฯ  โอกาสวเสน  วาป  นิรเย  ทุกฺขา  โอฬาริกา 
ติรจฺฉานโยนิย  สุขุมา  ฯเปฯ  ปรนิมมฺิตวสวตฺตีสุ  สุขุมาว ฯ  ยถา   
จ  ทุกฺขา  เอว  สุขาป  สพฺพตฺถ  ยถานุรูป  โยเชตพฺพา ฯ 
วตฺถุวเสน  จาป  หีนวตฺถุกา  ยา  กาจิ  เวทนา  โอฬาริกา  
ปณีตวตฺถุกา  สุขุมา ฯ  หนีปณีตเภเท  ยา โอฬาริกา สา  
หีนา ฯ ยา สขุุมา สา ปณีตาติ ทฏพฺพา ฯ   
        ทูรสนฺติกปเท(๑)  ปน  อกุสลา  เวทนา  กุสลาพฺยากตาหิ  
เวทนาหิ  ทูเร อกุสลา๙  เวทนา  เวทนาย  สนฺติเกติ(๒)- 
อาทินา  นเยน  วิภงฺเค  วิภตฺตา ฯ  ตสฺมา อกุสลา  เวทนา 
วิสภาคโต  อสสฏโต  อสริกฺขโต  จ  กุสลาพฺยากตาหิ  ทูเร   
# ๑. ม. ทรูสนฺติกปเท ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๓/๖ ฯ  
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ตถา  กุสลาพยฺากตา  อกุสลาย ฯ  เอส  นโย  สพฺพวาเรสุ ฯ  
อกุสลา  ปน เวทนา สภาคโต  จ  สสฏโต  สริกขฺโต  จ  อกุสลาย 
สนฺติเกติ  อิท  เวทนาย  อตีตาทิวิภาเค  วิตฺถารกถามุข ฯ  
ตตเวทนาสมฺปยุตฺตาน ปน ส ฺาทีนมฺป เอต เอวเมว  
เวทิตพฺพ ฯ   
        เย  ปเนตฺถ  เวทนาทีสุ  จกฺขุ  ฯเปฯ  ชรามรณนฺติ   
เปยฺยาเลน  สงฺขิตฺเตสุ  จ  ธมฺเมสุ  โลกตฺุตรธมฺมา  อาคตา 
เต  อสมฺมสนูปคตฺตา  อิมสฺมึ  อธิกาเร  น  คเหตพฺพา ฯ  เต 
ปน  เกวล  เตน เตน ปเทน สงฺคหิตธมฺมทสฺสนวเสน  จ   
อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส  อาคตนเยน  จ  วุตฺตา ฯ  เยป  จ   
สมฺมสนูปคา  เตสุ  เย  ยสสฺ  ปากฏา  โหนฺติ  สุเขน  ปริคฺคห   
คจฺฉนฺติ  เตสุ เตน สมฺมสน อารภิตพฺพ ฯ  ชาติชรามรณ- 
วเสน  วิสุ  สมฺมสนภาเวป  ชาติชรามรณวนฺเตสุเยว  ปน 
สมฺมสิเตสุ  ตานิป  สมฺมสิตานิ โหนฺตีติ ปริยาเยน เตสมฺป 
วเสน สมฺมสน วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจโต  ววตฺเถตีติอาทินา  นเยน  
อตีตตฺติกสฺเสว  จ  วเสน  สมฺมสนสฺส  วุตฺตตฺตา  อชฺฌตฺตาทิเภท  
อนามสิตฺวาป  อตีตตฺติกสฺเสว  วเสน  ปริจฺฉินฺทิตฺวาป อนิจฺจาทิโต 
สมฺมสน กาตพฺพเมว ฯ   
        ย  ปน  อนิจฺจ  ต  ยสมฺา  นิยมโต  สงฺขตาทิเภท  โหติ  
เตนสฺส  ปริยายทสฺสนตฺถ  นานากาเรหิ  วา  มนสกิารปฺปวตฺติ-  
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ทสฺสนตฺถ  รปู  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  สงฺขตนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  หิ  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจ  อนิจฺจนฺติกตาย 
อาทิอนฺตวนฺตตาย วา อนิจฺจ ฯ ปจฺจเยหิ สมาคนฺตฺวา กตตฺตา 
สงฺขต ฯ  ปจฺจเย  ปฏจฺิจ  นิสฺสาย  สม  สห  วา  อุปปฺนฺนตฺตา   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ฯ  เอเตน  ปจฺจเยหิ  กเตป  ปจฺจยาน อพฺยาปารต  
ทสฺเสติ ฯ  
        ขยธมฺมนฺติ ขียนธมฺม ขียนปกติก ฯ   
        วยธมฺมนฺติ  นสฺสนธมฺม ฯ  นยิท  มนฺทีภาวกฺขยวเสน   
ขยธมฺม  เกวล  วิคมนปกติก  ปหูตสฺส  มนฺทีภาโวป  หิ โลเก  
ขโยติ วุจฺจติ ฯ 
        วิราคธมฺมนฺติ นยิท กุหิ ฺจิ คมนวเสน  วยธมฺม  เกวล  
สภาวาติกฺกมนปกติก ฯ  วิราโค นาม ชคุิจฺฉน วา สมติกฺกโม   
วาติ  หิ  วุตฺต ฯ   
        นิโรธธมฺมนฺติ  นยิท  สภาวาติกฺกเมน ปุนราวตฺติธมฺม  
เกวล  อปุนราวตฺตินิโรเธน  นิรชฺุฌนปกติกนฺติ  ปรุิมปุริมปทสสฺ   
อตฺถวิวรณวเสน  ปจฺฉิมปจฺฉิมปท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อถวา  เอกภาวปริยาปนฺนรูปภงฺควเสน  ขยธมฺม  เอก- 
สนฺตติปริยาปนฺนรูปกฺขยวเสน  วยธมฺม  รูปสฺส  ขณภงฺควเสน  
วิราคธมฺม  ติณฺณมฺป  อปุนปฺปุนุปฺปตฺติวเสน (๑) นิโรธธมฺมนติฺป  
โยเชตพฺพ ฯ   
# ๑. ส.ี อปุนปฺปุนรุปฺปตฺติวเสน ฯ  ม. อปุนปฺปวตฺติวเสน ฯ  
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        ชรามรณ  อนิจฺจนฺติอาทีสุ  ชรามรณ  น  อนิจฺจ  อนิจฺจ- 
สภาวาน  ปน  ขนฺธาน  ชรามรณตฺตา  อนิจฺจ  นาม  ชาต ฯ   
สงฺขตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อนฺตรเปยฺยาเล ชาติยาป อนิจฺจาทิ- 
ตาย เอเสว นโย ฯ   
        ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ(๑)อาทิ น  วิปสฺสนาวเสน(๒) วุตฺต เกวล  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  เอเกกองฺควเสน  สงฺขิปตฺวา  ววตฺถานโต  
สมฺมสนาณ  นาม  โหตีติ ปริยา  เยน  วุตฺต ฯ  น  ปเนต   
กลาปสมฺมสนาณ  ธมฺมฏ ิติาณเมว  ต  โหตีติ ฯ  อสติ   
ชาติยาติ  ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต  อสนฺติยา(๓)  ชาติยาติ วุตฺต  
โหติ ฯ อสติ สงฺขาเรสูติ  วจนวิปลฺลาโส  กโต  อสนฺเตสุ   
สงฺขาเรสูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภวปจฺจยา  ชาติ  อสตีติอาทิ ภวปจฺจยา  
ชาติ อสติ ภเว นตฺถิ ชาตีติอาทินา นเยน โยเชตพฺพ ฯ   
                สมฺมสนาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ชรามรณนฺติอาทีสุ ฯ  ๒. ม. น วิปสฺสนาวเสน ฯ 
# ๓. ม. อสติยา ฯ   
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                        อุทยพฺพยาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        อิทานิ  อนนฺตร  วุตฺตสฺส  สมฺมสนาณสฺส  นานานเยหิ   
ภาวนาถิรกรเณน  ปาร  คนฺตฺวา   ิเตน  อนิจฺจาทิโต  ทิฏเ   
สงฺขาเร  อุทยพฺพเยน  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  อนิจฺจาทิโต  วิปสฺสนตฺถ   
วุตฺตสฺส  อุทยพฺพยานุปสฺสนาาณสฺส  นิทฺเทเส ฯ  ชาต  รูปนฺติ- 
อาทีสุ สนฺตติวเสน ยถาสก ปจฺจเยหิ นิพฺพตฺต รูป ฯ ตสฺส   
รูปสฺส  ชาตสฺส  นิพฺพตฺติลกฺขณ  ชาตึ  อุปฺปาท  อภินวาการ  
อุทโยติ  วิปรณิามลกฺขณ  ขย  ภงฺค  วโยติ  อนุปสฺสนา  ปุนปฺปุน  
นิสามนา  อุทยพฺพยานุปสฺสนาาณนฺติ  อตฺโถ ฯ  เวทนาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  ชาติชรามรณวนฺตานเยว  อุทยพฺพยสฺส  ปริคฺคเห- 
ตพฺพตฺตา  ชาติชรามรณาน  อุทยพฺพยาภาวโต  ชาติชรามรณ  
อนามสิตฺวา  ชาต  จกฺขุ  ฯเปฯ  ชาโต  ภโวติ  เปยฺยาล  กต ฯ   
โส  เอว  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อุทยพฺพย  ปสฺสนฺโต  เอว  ชานาติ   
อิเมส  ขนฺธาน  อุปฺปตฺติโต  ปุพฺเพ  อนุปฺปนฺนาน  ราสิ  วา  
นิจโย วา นตฺถิ  อุปฺปชฺชมานานมฺป  ราสิโต  วา  นิจยโต   
วา  อาคมน  นาม นตฺถิ นริุชฺฌมานานมฺป  ทิสาวิทิสาคมน  
นาม  นตฺถิ  นิรุทฺธานมฺป  เอกสฺมึ  าเน  ราสิโต  นจิยโต   
นิธานโต  อวฏาน  นาม  นตฺถิ ฯ  ยถา  ปน  วีณาย  
วาทิยมานาย  อุปฺปนฺนสฺส  สทฺทสฺส  เนว  อุปฺปตฺติโต  ปุพฺเพ 
สนฺนิจโย  อตฺถิ  น อุปฺปชฺชมาโน สนนฺิจยโต  อาคโต  น   
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นิรุชฺฌมานสฺส  ทิสาวิทิสา  คมน  อตฺถิ น นิรุทฺโธ กตฺถจิ  
สนฺนิจิโต  ติฏติ  อถ  โข  วีณ ฺจ  อุปวีณ ฺจ  ปุริสสฺส  จ 
ตชฺช  วายาม ปฏิจฺจ อหุตฺวา  สมฺโภติ  หุตฺวา  ปฏิเวติ  
เอว  สพฺเพป  รูปารูปโน  ธมฺมา อหุตฺวา สมฺโภนฺติ  หุตฺวา  
ปฏิเวนฺตีติ  ปสฺสติ(๑) ฯ   
        เอว  สงฺเขปโต  อุทยพฺพยทสฺสนตฺถ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อุทย  ปสฺสนฺโต กติ  
ลกฺขณานิ ปสฺสตีติอาทีหิ ราสิโต  คณน  ปุจฺฉิตฺวา  ป ฺจนฺน  
ขนฺธาน  อุทย  ปสฺสนโฺต  ป ฺจวีสติ  ลกฺขณานิ  ปสฺสตีติอาทีหิ   
ราสิโตว  คณน  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปุเน  รูปกฺขนฺธสฺส  อุทย  ปสฺสนฺโต   
กติ  ลกฺขณานิ  ปสฺสตีติอาทีหิ  วิภาคโต  คณน ปุจฺฉิตฺวา 
รูปกฺขนฺธสฺส  อุทย  ปสฺสนฺโต  ป ฺจ  ลกฺขณานิ  ปสฺสตีติอาทีหิ 
วิภาคโต  คณน  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปุน  รปูกฺขนฺธสฺส  อุทย  ปสฺสนโฺต  
กตมานิ  ป ฺจ  ลกฺขณานิ  ปสฺสตีติอาทีหิ  ลกฺขณวิภาค ปุจฺฉิตฺวา 
วิสฺสชฺชน กต ฯ   
        ตตฺถ  อวิชฺชาสมุทยา  รูปสมุทโยติ  ปุริมกมฺมภวสฺมึ  โมโห  
อวิชฺชาติ  วุตฺตาย  อวิชฺชาย  สติ  อิมสมฺึ  ภเว  รูปสสฺ  อุปฺปาโท 
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  ปจฺจยสมุทยฏเนาติ  ปจฺจยสฺส  อุปฺปนฺนภาเวนาติ   
อตฺโถ ฯ  อวิชฺชาตณฺหากมฺมานิ  เจตฺถ  อิธ  ปฏิสนธฺิเหตุภูตา  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ สพฺพตฺถ. ปฏเิวนฺตีติ ปสฺสติ ฯ  
# วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๒๖๓ ฯ  
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อตีตปจฺจยา ฯ อิเมสุ จ ตีสุ คหิเตสุ สงฺขารุปาทานานิ   
คหิตาเนว  โหนฺติ ฯ  อาหารสมุทยาติ  ปวตฺติปจฺจเยสุ  กพฬีงฺ- 
การาหารสฺส  พลวตฺตา  โสเยว  คหิโต ฯ  ตสฺมึ ปน คหิเต 
ปวตฺติเหตุภูตานิ อุตุจิตฺตานิป คหิตาเนว โหนฺติ ฯ  นิพฺพตฺติ- 
ลกฺขณนฺติ  อทฺธาสนฺตติขณวเสน  รูปสฺส  อุปฺปาท  อุปฺปาโทเยว  
สงฺขตลกฺขณตฺตา  ลกฺขณนฺติ  จ  วุตฺโต ฯ  ป ฺจ  ลกขฺณานีติ  
อวิชฺชาตณฺหากมฺมาหารา  นิพฺพตฺติ  จาติ  อิมานิ  ป ฺจ  
ลกฺขณานิ ฯ อวิชฺชาทโยป หิ รูปสฺส อุทโย ลกฺขียติ  เอเตหีติ   
ลกฺขณา ฯ  นพฺิพตฺติ  ปน  สงฺขตลกฺขณเมว  ตมฺป  สงฺขตนฺติ  
ลกฺขียติ  เอเตนาติ ลกฺขณ ฯ   
        อวิชชฺานิโรธา  รูปนโิรโธติ  อนาคตภวสฺส  ปจฺจยภูตาย  
อิมสฺมึ  ภเว  อวิชฺชาย  อรหตฺตมคฺคาเณน  นิโรเธ  กเต  
ปจฺจยาภาวา  อนาคตสฺส  รูปสฺส  อนุปปฺาโท  วิโรโธ  โหตีติ  
อตฺโถ ฯ  ปจฺจยนิโรธฏเนาติ  ปจฺจยสฺส  นิรุทฺธภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ  
นิโรโธ  เจตฺถ  อนาคตปฏิสนฺธิปจฺจยาน  อิธ  อวิชชฺาตณฺหา- 
กมฺมานเยว  นิโรโธ ฯ  อาหารนิโรธา  รูปนิโรโธติ  ปวตฺติปจฺจยสฺส   
กพฬีการาหารสฺส  อภาเว  ตสมุฏานรูปาภาโว  โหติ ฯ  วิปร-ิ 
ณามลกฺขณนฺติ  อทฺธาสนฺตติขณวเสน  รูปสฺส  ภงฺค  ภงฺโคเยว  
สงฺขตลกฺขณตฺตา  ลกฺขณนฺติ วุตฺโต ฯ  อิธ  ป ฺจ  ลกฺขณานีติ   
อวิชฺชาตณฺหากมฺมาหาราน  อภาวนิโรธา  จตฺตาริ  วิปริณาโม  
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เอกนฺติ  ป ฺจ ฯ  เอส  นโย  เวทนากฺขนฺธาทีสุ ฯ  อย  ปน   
วิเสโส  อรูปกฺขนฺธาน  อุทยพฺพยทสฺสน  อทฺธาสนฺตติวเสน  น  
ขณวเสน ฯ  ผสฺโส  เวทนาส ฺาสงฺขารกฺขนฺธาน  ปวตฺติปจฺจโย 
ตนฺนิโรธา  จ  เตส  นโิรโธ ฯ  นามรูป  วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส ปวตฺติ- 
ปจฺจโย ตนิโรธา จ ตสฺส นิโรโธติ ฯ   
        เกจิ  ปนาหุ  จตุธา  ปจฺจยโต  อุทยพฺพยทสฺสเน  อตีตาทิ- 
วิภาค  อนามสิตฺวาว  สพฺพสาม ฺวเสน  อวิชชฺาทีหิ  อุเทตีติ 
อุปฺปชฺชมานภาวมตฺต ตณฺหาติ น อุปฺปาท ฯ  อวิชชฺานิโรธา  
นิรุชฺฌตีติ  อนุปฺปชฺชมานภาวมตฺต  คณฺหาติ  น  ภงฺค  ขณโต   
อุทยพฺพยทสฺสเน ปจฺจุปฺปนฺนาน อุปฺปาท ภงฺค ตณฺหาตีติ ฯ   
        วิปสฺสมาโน  ปน  วิปสฺสโก  ปม  ปจฺจยโต  อุทยพฺพย  
มนสิกริตฺวา  วิปสฺสนา  กาเล  อวิชฺชาทิเก  จตุโร  ธมฺเม 
วิสฺสชฺเชตฺวา  อุทยพฺพยวนฺเตเยว ขนฺเธ คเหตฺวา  เตส  อุทยพฺพย  
ปสฺสติ ฯ  เอว ฺจ  ตสฺส  วิปสฺสกสฺส  เอว รูปาทีน อุทโย  
เอว  วโย  เอว  รูปาทโย  อุเทนฺติ  เอว  เวนฺตีติ  ปจฺจยโต  จ  
ลกฺขณโต(๑) จ วิตฺถาเรน  อุทยพฺพย  ปสฺสโต  อิติ กริ อิเม 
ธมฺมา อหุตฺวา สมฺโภนฺติ หุตฺวา ปฏิเวนฺตีติ  าณ  วิสทตร  
โหติ  สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทนยลกฺขณเภทา  ปากฏา  โหนฺติ ฯ  ย   
หิ  โส  อวิชชฺาทิสมุทยา  ขนฺธาน  สมุทย  อวิชชฺาทินิโรธา  
# ๑. ม. ขณโต ฯ   
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จ ขนฺธาน นิโรธ ปสฺสติ  อิทมสฺส  ปจฺจยโต  อุทยพฺพย- 
ทสฺสน ฯ  ย  ปน  นิพฺพตฺติลกฺขณวิปริณามลกฺขณานิ  ปสฺสนฺโต  
ขนฺธาน  อุทยพฺพย  ปสฺสติ  อิทมสฺส  ขณโต  อุทยพฺพย- 
ทสฺสน ฯ  อุปฺปตฺติกฺขเณเยว หิ นิพฺพตฺติลกฺขณ ภงฺคกฺขเณ จ 
วิปริณามลกฺขณ ฯ   
        อิจฺจสฺเสว  ปจฺจยโต  เจว  ขณโต  จ  เทฺวธา  อุทยพฺพย   
ปสฺสโต  ปจฺจยโต  อุทยทสฺสเนน  สมทุยสจฺจ  ปากฏ  โหติ  
ชนกาวโพธโต ฯ  ขณโต  อุทยทสฺสเนน  ทุกฺขสจฺจ  ปากฏ  โหติ   
ชาติทุกฺขาวโพธโต ฯ  ปจฺจยโต วยทสฺสเนน นิโรธสจฺจ ปากฏ   
โหติ  ปจฺจยานุปฺปาเทน  ปจฺจยวต  อนุปฺปาทาวโพธโต ฯ  ขณโต 
วยทสฺสเนน  ทุกฺขสจฺจเมว  ปากฏ  โหติ  มรณทุกฺขาวโพธโต ฯ  
ย ฺจสฺส อุทยพฺพยทสฺสน มคฺโควาย  โลกิโกติ มคฺคสจฺจ ปากฏ  
โหติ ตตฺร สมฺโมหวิฆาตโต ฯ   
        ปจฺจยโต  จสฺส  อุทยทสฺสเนน  อนุโลโม  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  
ปากโฏ  โหติ  อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหตีติ (๑) อวโพธโต ฯ  ปจฺจยโต 
วยทสฺสเนน  ปฏิโลโม  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ปากโฏ  
โหติ  อิมสฺส  นิโรธา  อิท  นิรุชฌฺตีติ  (๒) อวโพธโต ฯ  ขณโต 
ปน  อุทยพฺพยทสฺสเนน  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  ธมฺมา  ปากฏา  
โหนฺติ  สงฺขตลกฺขณาวโพธโต ฯ อุทยพฺพยวนฺโต หิ สงฺขตา  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๘/๔๘๒ ฯ 
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๔๕๐/๔๘๕ ฯ  
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เต จ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาติ ฯ   
        ปจฺจยโต  จสฺส  อุทยทสฺสเนน  เอกตฺตนโย  ปากโฏ  โหติ  
เหตุผลสมฺพนฺเธน  สนฺตานสฺส  อนุปจฺเฉทาวโพธโต ฯ  อถ  สุฏ ุตร  
อุจฺเฉททิฏ ึ  ปชหติ ฯ  ขณโต  อุทยทสฺสเนน  นานตฺตนโย  ปากโฏ 
โหติ  นวนวาน  อุปฺปาทาวโพธโต ฯ  อถ สุฏ ุตร  สสฺสตทิฏ ึ  
ปชหติ ฯ  ปจฺจยโต  จสฺส  อุทยพฺพยทสฺสเนน  อพฺยาปารนโย   
ปากโฏ  โหติ  ธมฺมาน  อวสวตฺติภาวาวโพธโต ฯ  อถ  สุฏ ุตร  
อตฺตทิฏ ึ  ปชหติ ฯ  ปจฺจยโต  ปน  อุทยทสฺสเนน  เอว  ธมฺมตานโย  
ปากโฏ  โหติ  ปจฺจยานุรูเปน  ผลสฺสปฺุปาทาวโพธโต ฯ อถ 
สุฏ ุตร อกิรยิทิฏ ึ ปชหติ ฯ   
        ปจฺจยโต  จสฺส  อุทยทสฺสเนน  อนตฺตลกฺขณ  ปากฏ  
โหติ  ธมฺมาน  นิรีหกตฺตปจฺจยปฏิพทฺธวุตฺติตาวโพธโต ฯ  ขณโต 
อุทยพฺพยทสฺสเนน  อนิจฺจลกฺขณ  ปากฏ  โหติ  หตฺุวา  อภาวาว- 
โพธโต  ปุพฺพนฺตาปรนฺตวิเวกาวโพธโต  จ ฯ  ทุกขฺลกฺขณมฺป   
ปากฏ  โหติ  อุทยพฺพเยหิ  ปฏิปฬนาวโพธโต ฯ  สภาวลกฺขณมฺป 
ปากฏ  โหติ  อุทยพฺพยปริจฺฉินฺนาวโพธโต ฯ  สภาวลกฺขเณ  
สงฺขตลกฺขณสฺส  ตาวกาลิกตฺตมฺป  ปากฏ  โหติ  อุทยลกฺขเณ- 
วยสฺส วยกฺขเณ จ อุทยสฺส อภาวาวโพธโตติ ฯ   
        ตสฺเสว  ปากฏีภูตสจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทนยลกฺขณเภทสฺส  เอว  
กิร  นามิเม  ธมฺมา  อนุปฺปนฺนปุพฺพา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา   
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นิรุชฺฌนฺตีติ นิจฺจนวาว หุตฺวา  สงฺขารา  อุปฏหนฺติ ฯ  น 
เกวล ฺจ  นิจฺจนวาว  สูริยุคฺคมเน  อุสฺสาวพินฺทุ วิย  อุทก- 
ปุพฺพุโฬ  วิย  อุทเก  ทณฺฑราชี  วิย  อารคฺเค  สาสโป  วิย 
จ  วิชฺชุปฺปาโท  วิย  จ  ปรตฺิตฏายิโน  มายามรีจิสุปนนฺต- 
อลาตจกฺกคนฺธพฺพนครเผณุกทลิอาทโย  วิย  อสารา  นิสฺสาราติ   
จาป  อุปฏหนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา  เตน  วยธมฺมเมว  อุปฺปชฺชติ   
อุปฺปนฺน ฺจ  วย  อุเปตีติ  อิมินา  อากาเรน  สมป ฺาส   
ลกฺขณานิ ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ิต  อุทยพฺพยานุปสฺสนา  นาม  ปม  
ตรุณวิปสฺสนาาณ  อธิคฺคต  โหติ  ยสฺสาธิคมา  อารทฺธ- 
วิปสฺสโกติ  สงฺข  คจฺฉติ ฯ  อิมสฺมึ  าเณ  ิตสฺส โอภาสาทโย   
ทส  วิปสฺสนปูกฺกิเลสา  อุปฺปชฺชนฺติ  เยส  อุปฺปตฺติยา  อกุสโล 
โยคาวจโร เตสุ  มคฺคาณส ฺ ี  หุตฺวา  อมคฺคเมว  มคฺโคติ   
คณฺหาติ  อุปกฺกิเลสชฏาชฏิโต  จ  โหติ ฯ  กุสโล  ปน  โยคาวจโร  
เตสุ  วิปสฺสน  อาโรเปนฺโต   อุปกฺกิเลสชฏ วิชเฏตฺวา เอเต 
ธมฺมา  น  มคฺโค  อุปกฺกิเลสวิมุตฺต  ปน  วีถิปฏิปนนฺ  วิปสฺสนา- 
าณ มคฺโคติ มคฺค ฺจ  อมคฺค ฺจ  ววตฺถเปติ ฯ ตสฺเสว  
มคฺค ฺจ ตฺวา  ิต าณ มคฺคามคฺคาณทสฺสน- 
วิสุทฺธิ  นาม ฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  ปน  เตน  จตุนฺน  สจฺจาน  ววตฺถาน  
กต  โหติ ฯ  กถ   
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        นามรูปปริคฺคเห  สติ  ปจฺจยปริคฺคหสภาวโต  ธมฺมฏ ิติ- 
าณวจเนเนว  วุตฺเตน  ทฏิ ิวิสุทฺธิสงฺขาเตน  นามรูปววตฺถา- 
ปเนน  (๑)  ทุกฺขสจฺจววตฺถาน  กต  โหติ  กงฺขาวิตรณ- 
วิสุทฺธิสงฺขาเตน  ปจฺจยปริคฺคหเณน  สมุทยสจฺจสฺส  ววตฺถาน   
อุทยพฺพยานุปสฺสเนน  จ  ขณโต  อุทยพฺพยทสฺสเนน  ทุกฺข- 
สจฺจววตฺถาน  กต  ปจฺจยโต  อุทยทสฺสเนน  สมุทยสจฺจสฺส 
ววตฺถาน  ปจฺจยโต  วยทสฺสเนน  นิโรธสจฺจสฺส  ววตฺถาน  
ย ฺจสฺส  อุทยพฺพยทสฺสน  มคฺโควาย  โลกโิกติ  ตตฺร  สมโฺมห- 
วิฆาตโต  อิมิสฺส ฺจ  มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิย  วิปสฺสโต  
สมฺมา  มคฺคสฺส  อวธารเณน  มคฺคสจฺจสฺส  ววตฺถาน  กต ฯ  
เอว  โลกิเยน  ตาว าเณน จตุนฺน สจฺจาน ววตฺถาน  กต  
โหตีติ ฯ   
                อุทยพฺพยาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี นามรูปววตฺถาเนน ฯ   
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                ภงฺคานุปสฺสนาาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        โส  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย   ิโต  โยคาวจโร  มคฺคา- 
มคฺคววตฺถาปเนน  อุปกกฺิเลสวิมุตฺต  วีถิปฏิปนฺน  อุทยพฺพยานุ- 
ปสฺสนาาณ  มคฺโคติ  ตฺวา  ติลกฺขณสลฺลกฺขเณน  ตสฺเสว  
มคฺคสฺส  สุวิสทกรณตฺถ  ปุน  อุทยพฺพยานุปสฺสน  อารภิตฺวา  
อุทยพฺพเยน  ปริจฺฉินฺเน  สงฺขาเร  อนิจฺจาทิโต  วิปสฺสติ ฯ  เอว 
ตสฺส  ต  าณ  ติกฺข  หุตฺวา  วหติ  สงฺขารา  ลหุ  อุปฏหนฺติ   
าเณ  ติกฺขวหนฺเต  สงฺขาเรสุ  ลหุ  อุปฏหนฺเตสุ  อุปฺปาท  
อติกฺกมิตฺวา ภงฺเค เอว สติ สนฺติฏติ ฯ  นิโรธาธิมุตฺตตฺตา   
วา  อุทย  ปหาย  ภงฺเคเยว  สตึ  อุปฏเปติ  เอตสฺมึ  าเน  
ภงฺคานุปสฺสนาาณ  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิทานิ  ตสฺส  าณสฺส   
นิทฺเทเส  รูปารมฺมณตา  จิตฺต  อุปฺปชฺชตฺิวา  ภิชฺชตีติ  รูปา- 
รมฺมณ จิตฺต อุปฺปชฺชิตฺวา  ภิชฺชติ ฯ อถ วา รูปารมฺมณภาเว 
จิตฺต อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชตีติ อตฺโถ ฯ  
        ต อารมฺมณ  ปฏิสงฺขาติ  ต  รูปารมฺมณ  ปฏิสงฺขาย 
ชานิตฺวา  ขยโต  วยโต  ทสิฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺค  อนุปสฺสตีติ  เยน  จิตฺเตน  ต  
รูปารมฺมณ  ขยโต  วยโต  ทฏิ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ปเรน  จิตฺเตน  
ภงฺค อนุปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ เตนาหุ โปราณา  าต ฺจ  
าณ ฺจ  อุโภ  วิปสฺสตีติ ฯ    
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        จิตฺตนฺติ  เจตฺถ  สมฺปยุตฺตจิตฺต  (๑)  อธิปฺเปต ฯ   
        อนุปสสฺตีติ  อนุ  อนุ  ปสฺสติ  อเนเกหิ อากาเรหิ  
ปุนปฺปุน ปสสฺตีติ อตฺโถ ฯ  เตนาห  อนุปสฺสตีติ  กถ  อนุปสฺสติ  
อนิจฺจโต  อนุปสฺสตีติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ  ยสฺมา  ภงฺโค  นาม  อนิจฺจตาย  ปรมา  โกฏ ิ 
ตสฺมา  ภงฺคานุปสฺสโก  โยคาวจโร  สพฺพ  รูปคต  อนิจฺจโต 
อนุปสฺสติ  โน  นิจฺจโต ฯ  ตโต  อนิจฺจสฺส  ทุกฺขตฺตา ทุกฺขสฺส   
จ  อนตฺตตฺตา  ตเทว  ทุกขฺโต  อนุปสสฺติ  โน  สุขโต ฯ  อนตฺตโต  
อนุปสฺสติ  โน  อตฺตโต ฯ  
        ยสฺมา  ปน  อย  อนจฺิจ  ทุกฺขมนตฺตา  น  ต  
อภินนฺทิตพฺพ ฯ  ย ฺจ  น  อภินนฺทิตพฺพ  น  ตตฺถ  รชฺชิตพฺพ ฯ  
ตสฺมา  เอส ตสฺมึ ภงฺคานุปสฺสนานุสาเรน  อนิจฺจ  ทุกฺข- 
มนตฺตาติ  ทิฏเ  รูปคเต  นิพฺพินฺทติ โน นนฺทติ ฯ วิรชฺชติ  
โน  รชชฺติ ฯ 
        โส  เอว  วิรชฺชนโฺต  โลกิเกเนว  ตาว  าเณน  ราค  
นิโรเธติ  โน  สมุเทติ  สมทุย  น  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา 
โส  เอว  วิรตฺโต  ยถา  ทฏิ  รูปคต  ตถา  อทิฏมฺป   
อนฺวาณวเสน  นิโรเธติ  โน  สมุเทติ ฯ  นิโรธโตว  มนส ิ
กโรติ  นิโรธเมวสฺส  ปสฺสติ  โน  สมทุยนฺติ  อตฺโถ ฯ  โส   
# ๑. ส.ี สมฺปยุตฺต จิตฺต ฯ  ม. สสมฺปยุตฺตจิตฺต ฯ  
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เอว  ปฏิปนฺโน  ปฏินิสฺสชเฺชติ  โน  อาทิยติ ฯ ก ึวุตฺต  
โหติ อย หิ อนิจฺจาทิอนุปสฺสนา ตทงฺควเสน  สทฺธึ  
ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ กิเลสาน ปริจฺจชนโต สงฺขตโทสทสฺสเนน จ 
ตพฺพิปรีเต  นิพฺพาเน  ตนฺนินฺนตาย  ปกฺขนฺทนโต  ปริจฺจาค- 
ปฏินิสฺสคฺโค  เจว  ปกฺขนทฺนปฏินิสฺสคฺโค  จาติ  วุจฺจติ ฯ 
        ตสฺมา  ตาย  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ยถาวุตฺเตน  นเยน   
กิเลเส  จ  ปรจฺิจชติ  นิพฺพาเน  จ  ปกฺขนฺทติ ฯ  นาป  นิพฺพตฺต- 
นวเสน  กิเลเส  อาทิยติ  น  อโทสทสสฺิตวเสน  สงฺขตา- 
รมฺมณ ฯ  เตน  วุจฺจติ  ปฏินิสฺสชชฺติ  โน  อาทิยตีติ ฯ   
        อิทานิสฺส  เตหิ  าเณหิ  เยส  ธมฺมาน  ปหาน  โหติ  
ต  ทสฺเสตุ  อนิจฺจโต  อนุปสฺสนฺโต  อนิจฺจส ฺ  ปชหตีติอาทิ ฯ 
วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  นนฺทินฺติ  สปปฺติกตณฺห ฯ  ราคนฺติ  เสส  ตณฺห ฯ 
สมุทยนฺติ  ราคสฺส  อุปฺปตฺตึ ฯ  อถ  วา  รูปคตสฺส  อุทย ฯ  
อาทานนฺติ  นิพฺพตฺตนวเสน  กิเลสาน  อาทาน ฯ  เวทนา- 
รมฺมณตาติอาทีนิ อิธ จ เหฏา จ วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        คาถาสุ  ปน  วตฺถุสงฺกมนาติ  รูปาทีสุ  เอเกกสฺส  ภงฺค  
ทิสฺวา  ปุน  เยน  จิตฺเตน  ภงฺโค  ทิฏโ  ตสฺสาป   
ภงฺคทสฺสนวเสน ปุริมวตฺถุโต อ ฺวตฺถุสงฺกมนา ฯ  ป ฺาย   
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จ  วิวฏฏนาติ  อุทย  ปหาย  วเย  สนฺติฏนา ฯ  อาวชฺชนา   
พล ฺเจวาติ  รูปาทีสุ  เอเกกสฺส  ภงฺค  ทิสฺวา  ปุน  ภงฺคา- 
รมฺมณสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคทสฺสนตฺถ  อนนฺตรเมว  อาวชฺชน- 
สมตฺถตา ฯ  ปฏิสงฺขา  วิปสฺสนาติ  เอสา  อารมฺมณปฏิสงฺขา   
ภงฺคานุปสฺสนา  นาม ฯ  
        อารมฺมณอนฺวเยน  อุโภ  เอกววตฺถนาติ (๑)  ปจฺจกฺขโต 
ทิฏสฺส  อารมฺมณสฺส  อนฺวเยน  อนุคฺคมเนน  ยถา  อิท   
ตถา อตีเตป สงฺขารคต ภิชฺช ิอนาคเตป ภิชฺชิสฺสตีติ เอว 
อุภินฺน เอกสภาเวเนว  ววตฺถาปนนฺติ อตฺโถ ฯ วุตฺตมฺป เจต  
โปราเณหิ   
                สวิชฺชมานมฺหิ วิสุทฺธทสฺสโน   
                ตทนฺวย เนติ อตีตนาคเต   
                สพฺเพป สงฺขารคตา ปโลกโิน   
                อุสฺสาวพินฺทู สุริเยว อุคฺคเตติ ฯ   
        นิโรเธ  อธิมุตฺตตาติ  เอว  อุภินฺน  ภงฺควเสน  เอกววตฺถาน  
กตฺวา  ตสฺมึเยว  ภงฺคสงฺขาเต  นิโรเธ  อธิมุตฺตตา  ตคฺครุตรา 
ตนฺนินฺนตา  ตปฺโปณตา  ตปฺปพฺภารตาติ  อตฺโถ ฯ  
        วยลกฺขณวิปสฺสนาติ  เอสา  วยลกฺขณวิปสฺสนา  นามาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ   
# ๑. ม. เอกววตฺถนาติ ฯ  
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        อารมฺมณ ฺจ ปฏิสงฺขาติ ปุริม ฺจ รูปาทิอารมฺมณ  
ชานิตฺวา ฯ  
        ภงฺค ฺจ  อนุปสฺสตีติ  ตสฺสารมฺมณสฺส  ภงฺค ทิสฺวา 
ตทารมฺมณสฺส จิตฺตสฺส ภงฺค อนุปสฺสติ ฯ   
        สุ ฺโต  จ  อุปฏานนฺติ  ตสฺเสว  ภงฺคมนุปสฺสโต 
สงฺขาราว  ภิชฺชนฺติ  เตส  เภโท  มรณ  น  อ ฺโ  โกจิ  
อตฺถีติ  สุ ฺโต  อุปฏาน  อิชฌฺติ ฯ  เตนาหุ  โปราณา   
                ขนฺธา นิรุชฺฌนฺติ น จตฺถิ อ ฺโ   
                ขนฺธาน เภโท มรณนฺติ วุจฺจติ   
                เตส ขย ปสฺสติ อปฺปมตฺโต   
                มณึว วิชฺฌ วชิเรน โยนโิสติ ฯ   
        อธิป ฺาวิปสฺสนาติ  ยา  จ  อารมฺมณปฏิสงฺขา  ยา 
จ  ภงฺคานุปสฺสนา  ย ฺจ  สุ ฺโต  อุปฏาน  อย  อธิป ฺา  
วิปสฺสนา  นามาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        กุสโล  ตีสุ  อนุปสฺสนาสูติ  อนิจฺจานุปสฺสนาทีสุ  ตีสุ  
เฉโก ภิกฺขุ ฯ  
        จตูสุ(๑) จ วิปสฺสนาสูติ  นิพฺพิทาทีสุ  จ  จตูสุ  วิปสฺสนาสุ ฯ 
        ตโย อุปฏาเน กุสลตาติ ขยโต  วยโต  สุ ฺโตติ  
อิมสฺมึ  จ  ติวิเธ  อุปฏาเน  กุสลตาย ฯ 
# ๑. ม. จตสโฺส ฯ   
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        นานาทิฏ ีสุ  น  กมปฺตีติ  สสฺสตทิฏ ิอาทีสุ นานปฺปการาสุ  
ทิฏ ีสุ  น เวธติ ฯ โส เอว อเวธมาโน  อนิรุทฺธเมว  
นิรุชฺฌติ  อภินฺนเมว  ภิชชฺตีติ  ปวตฺตมนสิกาโร  ทุพฺพลภาชนสฺส  
วิย  ภิชชฺมานสฺส สุขุมรชสฺเสว วิปฺปกิริยมานสฺส ติลาน 
วิย ภชฺชิยมานาน สพฺพสงฺขาราน  อุปฺปาทฏ ิติปวตฺตนิมิตฺต  
วิสฺสชฺเชตฺวา เภทเมว ปสฺสติ ฯ โส ยถา นาม  จกฺขุมา  
ปุริโส  โปกขฺรณีตีเร  วา  นทีตีเร  วา   ิโต  ผุลผุสติเก 
เทเว วสฺสนฺเต  อุทกปฏเ  มหนฺตานิ  มหนฺตานิ  อุทกปุพฺพุฬานิ  
อุปฺปชฺชิตฺวา  อุปฺปชฺชิตฺวา  สีฆ  สีฆ  ภิชฺชมานา  ปสฺเสยฺย  
เอวเมว  สพฺเพ  สงฺขารา ภิชฺชนฺติ ภิชชฺนฺตีติ  ปสฺสติ ฯ เอวรูป  
หิ โยคาวจร สนฺธาย วุตฺต ภควตา   
                ยถา ปุพฺพุฬก ปสฺเส        ยถา ปสฺเส มรีจิก   
                เอว โลก อเวกฺขนฺต        มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ(๑) ฯ  
ตสฺเสว สพฺเพ สงฺขาเร ภิชฺชนฺติ ภิชฺชนฺตีติ อภิณฺห  
ปสฺสโต อฏานิสสปริวาร  ภงฺคานุปสฺสนาาณ  พลปฺปตฺต  
โหติ ฯ  ตตฺริเม  อฏานิสสา  ภวทิฏ ิปฺปหาน  ชีวิตนิกนฺติ- 
ปริจฺจาโค  สทายุตฺตปยุตฺตตา  วิสุทฺธาชีวิกา  อุสฺสกฺุกปฺปหาน   
วิคตภยตา ขนฺติโสรจฺจปฺปฏิลาโภ อรติสหนตาติ ฯ เตนาหุ  
โปราณา   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ  
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                อิมานิ อฏคฺคุณมุตฺตมานิ   
                ทสิฺวา ตหึ สมฺมสตี ปุนปฺปุน   
                อาทิตฺตเจลสฺสสิรสูปโม มนุิ   
                ภงฺคานุปสฺสี อมตสฺส ปตฺติยาติ ฯ   
        ภงฺคานุปสฺสนาาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                อาทีนวาณ(๑)นิทฺเทสวณฺณนา   
        อาทีนวาณนิทฺเทเส อุปฺปาโทติ ปุริมกมฺมปจฺจยา อิธ 
อุปฺปตฺติ ฯ 
        ปวตฺตนฺติ  ตถา  อุปปฺนฺนสฺส  ปวตฺติ ฯ 
        นิมิตฺตนฺติ  สพฺพมฺป  สงฺขารนิมิตฺต ฯ 
        อายูหนาติ  อายตึ  ปฏิสนฺธิเหตุภูต  กมฺม ฯ  
        ปฏิสนธฺีติ  อายตึ  อุปฺปตฺติ ฯ  
        คตีติ ยาย คติยา  สา  ปฏิสนฺธิ  โหติ ฯ  
        นิพฺพตฺตีติ  ขนฺธาน  นิพฺพตฺตน ฯ   
        อุปปตฺตีติ สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนฺนสฺส  วาติ  (๒)  เอว 
วุตฺตา  วิปากปฺปวตฺติ ฯ   
        ชาตีติ  ชราทีน  ปจฺจยภูตา  ภวปจฺจยา  ชาติ ฯ  
# ๑. ภยตูปฏานาณ ฺเจว อาทีนวาณ ฺจาติ เทวฺ าณานิ  
# วณฺณิยนฺเต ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๓๐/๓๒๕ ฯ  
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นิปฺปริยายโต  ตตฺถ  ตตฺถ นิพฺพตฺตมานาน สตฺตาน เย   
เย  ขนฺธา  ปาตุภวนฺติ  เตส  ปมปาตุภาโว  ชาติ ฯ 
        ชราติ  ขณฺฑิจฺจาทิสมฺมโต  สนฺตติย  เอกภวปริยาปนฺน- 
ขนฺธสนฺตานสฺส  ปุราณภาโว ฯ 
        โสโกติ  าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส  จิตฺตสนฺตาโป ฯ 
        ปริเทโวติ าติพฺยสนาทีหิ ผุฏสฺส วจีปลาโป ฯ  
        อุปายาโสติ  ภุโส  อายาโส  าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส 
อธิมตฺตเจโตทุกฺขปฺปภาวิโต  โทโสเยว ฯ  เอตฺถ  จ  อุปฺปาทาทโย  
ป ฺเจว  อาทีนวาณสฺส  วตฺถุวเสน  วุตฺตา  เสสา  เตส   
เววจนวเสน ฯ  นิพฺพตฺติ  ชาตีติ  อิท  หิ  ทฺวย  อุปปฺาทสฺส   
เจว  ปฏิสนฺธิยา  จ  เววจน  คติ  อุปปตฺตีติ  อิท  ทฺวย  
ปวตฺตสฺส  ชราทโย  นิมิตฺตสฺสาติ ฯ  เตนาหุ 
                อุปฺปาท ฺจ ปวตฺต ฺจ        นิมิตฺต ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ   
                อายูหน ปฏิสนธฺึ                าณ อาทีนเว อิทนฺติ จ ฯ   
                อิท อาทีนเว าณ                ปจฺจฏาเนสุ ชายตีติ จ ฯ   
        สพฺพปเทสุ  จ  ภยนฺติ  อิจฺเจตสฺส  วจนสฺส ภย อิตีติ 
ปทจฺเฉโท ฯ  
        ภยนฺติ ปฬาโยคโต  สปฺปฏิภยตาย ภย ฯ อิตีติ  
ภยตุปฏานสฺส การณนิทฺเทโส ฯ   
        อนุปฺปาโท  เขมนฺติ  สนฺติปเท  าณนฺติอาทิ  ปน   
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อาทีนวาณสฺส  ปฏิปกฺขาณทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ภยตุปฏาเนน  
วา  อาทีนว ทิสฺวา อุพฺภิคฺคหทยาน  อภยมฺป  อตฺถิ  เขม   
นิราทีนวนฺติ  อสฺสาสชนนตฺถมฺป  เอต  วุตฺต  ยสมฺา  วา  ยสฺส 
อุปฺปาทาทโย  ภยโต  สูปฏ ิตา  โหนฺติ ตสฺส ตปฺปฏิปกฺขนินฺน  
จิตฺต โหติ  ตสฺมา  ภยตุปฏานวเสน  สิทฺธสฺส  อาทีนวาณสฺส  
อานิสสทสฺสนตฺถมฺเปต วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        อนุปฺปาโท  อปฺปวตฺตนฺติอาทิ  นิพฺพานเมว ฯ  
        สนฺติปเทติ สนฺติโกฏาเส  นิพฺพาเนติ  อตฺโถ ฯ  อนุสฺสว- 
วเสนาป  หิ  สนฺติปทนฺติ  นามมตฺต  คเหตฺวา  อุปฺปนฺน 
าณมฺป สนฺติปเท าณนฺติ วุตฺต ฯ   
        อุปฺปาโท  ภย  อนุปปฺาโท  เขมนฺติอาทิ  วิปกฺขปฏิปกฺข- 
วเสน  อุภย  สมาเสตฺวา  อุปฺปชฺชมาน  าณ  คเหตฺวา วุตฺต ฯ 
เอตฺถ จ ย ภย ต ยสฺมา นิยมโต  ทุกฺข  ฯ ย ฺจ ทุกข 
ต  วฏฏามิสโลกามิสกิเลสามิเสหิ  อวิปฺปมุตฺตตฺตา  สามิสเมว ฯ 
ย ฺจ  สามิส  ต  สงฺขารมตฺตเมว ฯ  ตสฺมา  อุปฺปาโท  ทุกฺขนฺติ  
ภยตุปฏาเน  ป ฺา  อาทีนวาณนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  
        เอว  สนฺเตป  ภยากาเรน ทุกฺขากาเรน สามิสากาเรน 
สงฺขารา  กาเรนาติ  เอว  อาการนานตฺตโต  ปวตฺติวเสเนตฺถ 
นานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  
        อุปฺปาโท  ภย  ทุกฺข สามิส สงฺขาราติ จาติ อุปฺปาทาทิ-  
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ลิงฺคมนเปกฺขิตฺวา เนต โข สรณ  เขม เนต สรณมุตฺตมนฺติ(๑)- 
อาทีสุ  วิย อตฺตโน ลิงฺคาเปกฺขเมว วุตฺต ฯ  
        สงฺขาราติ  จ  เอกตฺตมนเปกฺขิตฺวา  อปฺปจฺจยา ธมฺมา 
อสงฺขตา ธมฺมาติอาทีสุ (๒) วิย พหุวจน  กต  อุปปฺาทาทีน  วา  
สงฺขาเรกเทสตฺตา  อุตฺตเร  ป ฺจาลา  ทกฺขิเณ  ป ฺจาลาติอาทีสุ   
วิย  พหุนฺน  เอกเทเสป  พหุวจน กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
        เขม สุข  นิรามิส  นพฺิพานนฺติ  นิพฺพานเมว  วุตฺตาการาน 
ปฏิปกฺขวเสน  จตุธา วุตฺต ฯ  
        ทส  าเณ  ปชานาตีติ  อาทีนเว  าณ  ปชานนฺโต  
อุปฺปาทาทิวตฺถุกานิ  ป ฺจ  อนุปฺปาทาทิวตฺถุกานิ  ป ฺจาติ  
ทส าเณ ปชานาติ ปฏิวิชฺฌติ สจฺฉิกโรติ ฯ  
        ทฺวินฺน  าณาน  กุสลตาติ  อาทีนวาณสฺส  เจว 
สนฺติปทาณสฺส  จาติ  อิเมส  ทฺวินฺน  าณาน  กุสลตาย ฯ 
        นานาทิฏ ีสุ  น  กมปฺตีติ  ปรมทฏิธมฺมนิพฺพานาทิวเสน   
ปวตฺตาสุ ทิฏ ีสุ น เวธตีติ ฯ   
                อาทีนวาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๐ ฯ   ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓/๒ ฯ  
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                สงฺขารุเปกฺขาาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        สงฺขารุเปกฺขาาณนิทฺเทเส  อุปฺปาทาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  
        ทุกฺขนฺติ  ภยนฺติ  สามิสนฺติ  สงฺขาราติ  อุปฺปาทาทิมุ ฺจน- 
าณสฺส(๑)  การณวจนานิ ฯ  เอว ฺจ  ลกฺขณโต  สงฺขารุเปกฺข  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อตฺถโต  ทสฺเสตุ  อุปฺปาโท  สงฺขารา  เต  
สงฺขาเร  อชฌฺุเปกฺขตีติ  สงฺขารุเปกฺขาติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  สงฺขาเร  อชฺฌุเปกฺขตีติ  ตสฺส  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  
วิปสฺสนาาเณน  ลกฺขณตฺตยสฺส  ทิฏตฺตา  ลกฺขณวิจินเน 
ปหีนพฺยาปารสฺส  อาทิตฺเต  วิย  ตโย  ภเว  ปสฺสโต  
สงฺขารคฺคหเณ  มชฌฺตฺตสฺส  ต  วิปสสฺนาาณ  เต  สงฺขาเร  
วิเสเสน  จ อิกฺขติ คหเณน วชฺชิต ฺจ  หุตฺวา  อิกฺขติ  
โอโลเกตีติ  สงฺขารุเปกฺขา  นามาติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  โลเก 
วิเสเสน  ชยนฺโต  อธิชยตีติ  อนฺเนน  วชฺชิโต  วสนฺโต  อุปวสตีติ  
วุจฺจติ ฯ  ปุน  สงฺขาเร  อนิจฺจาทิโต  วิปสฺสิตฺวา  คหเณ  มชฺฌตฺต- 
ภาวสณฺ ิต สงฺขารุเปกฺขมฺป อนิจฺจาทิโต  วิปสฺสิตฺวา  ตสฺสาป   
สงฺขารุเปกฺขาย  คหเณ  มชฺฌตฺตาการสณฺ ิตาย สงฺขารุเปกฺขาย   
สภาวโต เย จ สงฺขารา ยา จ อุเปกฺขาติอาทิ วุตฺต ฯ   
        อิทานิ  สงฺขารุเปกฺขาย  จิตฺตาภินิหารเภท  ทสฺเสตุ  
กติหากาเรหีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สงฺขารุเปกฺขายาติ  ภุมฺมวจน ฯ 
# ๑. ส.ี อุปฺปาทาทิมุ ฺจนสฺส ฯ   
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จิตฺตสฺส  อภินิหาโรติ  สงฺขารุเปกฺขาลาภิโน  ตโต  อ ฺสฺส   
จิตฺตสฺส  สงฺขารุเปกฺขาภิมุข  กตฺวา  ภุส  หรณ ฯ  อภิมุขตฺโถ 
หิ  เอตฺถ  อภิสทฺโท  ภุสตฺโถ  นีสทฺโท ฯ  กติหากาเรหีติ  ปุจฺฉิต   
ปุจฺฉ  อฏหากาเรหีติ  วิชฺสชฺเชตฺวา  ทุติยปุจฺฉาวิสฺสชฺชเนเนว   
เต  อฏากาเร  ทสฺเสตุกาโม  เต  อทสฺเสตฺวาว  ปุถชฺุชนสฺส   
กติหากาเรหีติอาทิ  ปุจฺฉ อกาสิ ฯ ปุถชฺุชนสฺสาติ เอตฺถ   
                ทุเว ปุถุชชฺนา วุตฺตา        พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
                อนฺโธ ปุถชฺุชโน เอโก        กลฺยาเณโก ปุถุชชฺโนติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  ขนฺธธาตุอายตนาทีสุ  อุคฺคหปริปุจฺฉา- 
สวนธารณปจฺจเวกฺขณาทีนิ  นตฺถ ิ อย  อนฺธปุถุชชฺโน  ยสฺส   
ตานิ  อตฺถิ  โส  กลฺยาณปุถุชชฺโน ฯ ทวิุโธป  ปเนส   
                ปถุูน ชนนาทีหิ                การเณหิ ปุถุชฺชโน   
                ปถุุชชฺนนฺโตคธตฺตา        ปถุุวาย ชโน อิติ ฯ   
        โส  ห ิ ปุถูน  นานปฺปการาน  กิเลสาทีน  ชนนาทีหิ   
การเณหิ  ปุถชฺุชโน ฯ  ยถาห  ปุถู  กิเลเส ชเนนฺตีติ ปุถุชชฺนา 
ปุถุ อวิหตสกฺกายทิฏ ิกาติ ปุถุชชฺนา  ปุถุ สตฺถาราน  
มุขุลฺโลกิกาติ ปุถุชชฺนา ปุถุ สพฺพคตีหิ อวุฏ ิตาติ ปุถชฺุชนา   
ปุถุ  นานาภิสงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺตีติ  ปุถชฺุชนา  ปถุุ  นานา- 
โอเฆหิ วุยฺหนฺตีติ  ปุถุชชฺนา  ปุถ ุ นานาสนฺตาเปหิ  สนฺตปฺเปนฺตีติ 
ปุถุชชฺนา ปุถ ุนานาปริฬาเหหิ  ปริฑยฺหนฺตีติ  ปุถุชชฺนา  ปุถ ุ   
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ป ฺจสุ  กามคุเณสุ รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา  อชฺโฌสนฺนา(๑) 
ลคฺคา  ลคฺคิตา  ปลิพุทฺธสติ  ปุถชฺุชนา  ปุถ ุ ป ฺจหิ  นีวรเณหิ   
อาวุตา  นิวุฏฏา โอวุตา ปหิตา ปฏิจฺฉนฺนา ปฏิกุชชฺิตาติ  
ปุถุชชฺนาติ(๒) ฯ  ปถุูน  วา  คณนปถาตีตาน  อริยธมฺมปรมฺมุขาน  
นีจธมฺมสมาจาราน  ชนาน  อนฺโต  คธตฺตาป  ปุถุชฺชนา  ปุถ ุ วา  
อย วิสสเยว สงฺข คโต วิสสฏโ สลีสุตาทิคุณยุตฺเตหิ  อริเยหิ  
ชโนติป  ปุถชฺุชโน ฯ  เตสุ  กลฺยาณปุถุชชฺโน  อิธาธิปฺเปโต   
อิตรสฺส ภาวนาย เอว อภาวา ฯ   
        เสกฺขสฺสาติ  เอตฺถ  สตฺต  เสกฺขา  โสตาปตฺติมคฺคผล- 
สกทาคามิมคฺคผลอนาคามิมคฺคผลอรหตฺตมคฺคฏา ฯ  เต  ห ิ 
ติสฺโสป สิกขฺา สิกฺขนฺตีติ เสกฺขา ฯ เตสุ  โสตาปตฺติสกทาคามิ- 
อนาคามิผลฏา  ตโย  อิธาธิปฺเปตา  มคฺคฏาน  สงฺขารุเปกฺขาย   
จิตฺตาภินีหาราภาวา ฯ   
        วีตราคสฺสาติ  เอตฺถ  สมุจฺเฉทวิคฺคเมน  วิคโต  ราโค  
อสฺสาติ  วีตราโค ฯ  อรหโต เอต อธิวจน ฯ ตีสุป ปเทสุ  
ชาติคฺคหเณน เอกวจน กต ฯ   
        สงฺขารุเปกฺข  อภินนฺทตีติ  ตสฺมึ อุเปกฺขาวิหาเร ผาสุ- 
วิหารส ฺ ปฏิลภิตฺวา  ผาสุวิหารนิกนฺติยา  สงฺขารุเปกฺขาภิ- 
มุโข  หุตฺวา  นนฺทติ  สปปฺติก  ตณฺห  อุปฺปาเทติ  อตฺโถ ฯ 
# ๑. โปราณ. อชฺโฌปนฺนา ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๔๒๙/๒๙๘ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 436 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  436 
 
        วิปสฺสตีติ  โสตาปตฺติมคฺคปฺปฏิลาภตฺถ อนิจฺจาทิวเสน 
วิวิธา  ปสฺสติ  เสกฺโข  อุปริมคฺคตฺถ  วีตราโค  ทิฏธมฺมสุข- 
วิหารตฺถ  วิปสฺสติ ฯ   
        ปฏิสงฺขายาติ  อนิจฺจาทิวเสเนว  อุปปริกฺขิตฺวา ฯ ยสฺมา 
ปน โสตาปนฺนาทโย อรยิา สก  สก  ผลสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชมานา  อุทยพฺพยาณาทีหิ  นวหิ  วิปสฺสนาาเณหิ   
อวิปสฺสิตฺวา  สมาปชฺชิตุ  น  สกโฺกนฺติ  ตสฺมา  ปฏิสงฺขาย  วา  
ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชนตีฺติ วุตฺต ฯ   
        ผลสมาปตฺติยา  ปวตฺติทสฺสนตฺถ  ปน  เตส  อิท   
ป ฺหกมฺม  กา  ผลสมาปตฺติ  เก  ต  สมาปชฺชนฺติ  เก  น   
สมาปชฺชนฺติ  กสฺมา  สมาปชฺชนฺติ  กถ ฺจสฺสา  สมาปชฺชน  
โหติ  กถ  าน  กถ  วุฏาน  ก ึ ผลสฺส  อนนฺตร  กสสฺ 
จ ผล อนนฺตรนฺติ   
        ตตฺถ กา ผลสมาปตฺตีติ ยา อริยผลสฺส นิโรเธ 
อปฺปนา ฯ   
        เก  ต  สมาปชฺชนฺติ  เก  น  สมาปชฺชนฺตีติ  สพฺเพป   
ปุถุชชฺนา  น  สมาปชฺชนติฺ ฯ  กสฺมา  อนธิคตตฺตา ฯ  อริยา  
ปน  สพฺเพป  สมาปชฺชนติฺ ฯ  กสฺมา  อธิคตตฺตา ฯ  อริยา 
ปน  เหฏ ิม  น  สมาปชฺชนฺติ ปุคฺคลนฺตรภาวูปคมเนน   
ปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา  เหฏ ิมา  จ  อุปริม  อนธิคตตฺตา ฯ  อตฺตโน   
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อตฺตโนเยว  ปน  ผล สพฺเพป สมาปชฺชนฺตีติ อิทเมตฺถ 
สนฺนิฏาน ฯ   
        เกจิ  ปน  โสตาปนฺนสกทาคามิโนป  น  สมาปชฺชนฺติ  
อุปริมา  เทฺวเยว  สมาปชชฺนฺตีติ  วทนฺติ ฯ  อิท ฺจ  เนส   
การณ  เอเต  หิ  สมาธิสฺมึ  ปริปูรการิโนติ ฯ  ต  ปุถชฺุชนสฺสาป 
อตฺตนา  ปฏิลทฺธ  โลกิยสมาธึ  สมาปชฺชนโต  อการณเมว ฯ 
กิ ฺเจตฺถ  การณาการณจินฺตาย ฯ  นน ุ อิเธว  ปาฬยิ  กตเม 
ทส  สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน อุปฺปชฺชนฺติ (๑) กตเม ทส  
โคตฺรภุธมฺมา วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชชฺนฺตีติ  อิเมส  ป ฺหาน  
วิสฺสชฺชเน  โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย  สกทาคามิผล- 
สมาปตฺตตฺถายาติ  วิสุ  วิสุ  วุตฺตา ฯ  ตสฺมา  สพฺเพป  อริยา 
อตฺตโน  ผล สมาปชฺชนฺตีติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ   
        กสฺมา  สมาปชฺชนฺตีติ  ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ ฯ  ยถา  ห ิ  
ราชาโน  รชชฺสุข  เทวตา  ทิพฺพสุขมนุภวนฺติ  เอว  อริยา   
โลกุตฺตรสุข  อนุภวิสฺสามาติ  อทฺธานปริจฺเฉท กตฺวา อิจฺฉิ- 
ติจฺฉิตกฺขเณ ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชนฺติ ฯ   
        กถ ฺจสฺสา  สมาปชฺชน  โหติ  กถ  าน  กถ  วุฏานนฺติ  
ทฺวีหิ  ตาว  อากาเรหิ  อสฺสา  สมาปชชฺน  โหติ  
นิพฺพานโต  อ ฺสฺส  อารมฺมณสฺส  อมนสิการา  นิพฺพานสฺส 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๓๔/๙๓ ฯ  
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จ  มนสิการา ฯ  ยถาห  เทฺว  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย   
เจโตวิมุตฺติยา  สมาปตฺติยา  สพฺพนิมิตฺตาน ฺจ  อมนสิกาโร  
อนิมิตฺตาย  จ ธาตุยา  มนสิกาโรติ (๑)ฯ  อย  ปเนตฺถ  สมา- 
ปชฺชนกฺกโม  ผลสมาปตฺตตฺถิเกน  หิ  อริยสาวเกน  รโหคเตน 
ปฏสิลลฺีเนน  อุทยพฺพยาทิวเสน  สงฺขารา วิปสฺสิตพฺพา ฯ ตสฺส   
ปวตฺตานุปุพฺพวิปสฺสนสฺส  สงฺขารารมฺมณโคตฺรภุาณานนฺตร  
ผลสมาปตฺติวเสน  นิโรเธ  จิตฺต อปฺเปติ ฯ ผลสมาปตฺตินินฺนตาย 
เจตฺถ เสกฺขสฺสาป ผลเมว อุปฺปชฺชติ  น  มคฺโค ฯ  เย  ปน  
วทนฺติ  โสตาปนฺโน  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิสฺสามีติ วิปสฺสน   
ปฏเปตฺวา  สกทาคามี  โหติ  สกทาคามี  จ  อนาคามีติ   
เต  วตฺตพฺพา  เอว  สติ  อนาคามี  อรหา  ภวิสฺสติ  อรหา 
ปจฺเจกพุทฺโธ  ปจฺเจกพุทฺโธ  จ  พุทฺโธติ  ตสฺมา  น  กิ ฺจิ   
เอต  ปาฬิวเสเนว  จ  ปฏกิฺขิตฺตนฺติป  น  คเหตพฺพ ฯ  อิทเมว   
ปน  คเหตพฺพ ฯ  เสกฺขสสฺาป  ผลเมว  อุปฺปชฺชติ ฯ  น  มคฺโค ฯ   
ผล ฺจสฺส สเจ อเนน  ปมชฺฌานิโก  มคฺโค  อธิคโต  โหติ   
ปมชฺฌานิกเมว  อุปฺปชฺชติ  สเจ  ทุติยาทีสุ  อ ฺตรชฺฌานิโก  
ทุติยาทีสุ  อ ฺตรชฺฌานิกเมวาติ  เอว  ตาวสฺสา  สมาปชฺชน  
โหติ ฯ   
        ตโย  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๓/๕๔๓ ฯ  
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 ิติยา  สพฺพนิมิตฺตาน ฺจ  อมนสิกาโร  อนิมิตฺตาย  จ  ธาตุยา 
มนสิกาโร  ปุพฺเพ  จ  อภิสงฺขาโรติ  วจนโต  ปนสสฺา 
ตีหากาเรหิ  าน  โหติ ฯ  
        ตตฺถ  ปพฺุเพ  จ  อภิสงฺขาโรติ  สมาปตฺติโต  ปุพฺเพ  กาล- 
ปริจฺเฉโท ฯ  อสุกสฺมึ  นาม  กาเล  วุฏหิสฺสามีติ  ปริจฺฉินฺนตฺตา  
หิสฺสา  ยาว  โส  กาโล  นาคจฺฉติ  ตาว  าน  โหติ ฯ  
เอวมสฺสา าน โหติ ฯ   
        เทฺว  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อนิมิตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา 
วุฏานาย  สพฺพนิมิตฺตาน ฺจ  มนสิกาโร  อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา 
อมนสิกาโรติ (๑) วจนโต ปนสฺสา  ทฺวีหากาเรหิ  วุฏาน  โหติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺพนิมิตฺตานนฺติ  รูปนิมิตฺตเวทนาส ฺาสงฺขาร- 
วิ ฺาณนิมิตฺตาน ฯ  กาม ฺจ  น  สพฺพาเนเวตานิ  เอกโต  
มนสิกโรติ  สพฺพสงฺคาหิกวเสน  ปเนต  วุตฺต ฯ ตสฺมา ย  
ภวงฺคสฺส อารมฺมณ โหติ ต มนสิกโรโต  ผลสมาปตฺติโต  
วุฏาน โหตีติ เอวมสฺสา วุฏาน เวทิตพฺพ ฯ   
        ก ึ ผลสสฺ  อนนฺตร  กสฺส  จ  ผล  อนนฺตรนฺติ  ผลสฺส 
ตาว  ผลเมว  วา  อนนฺตร  โหติ  ภวงฺค  วา ฯ  ผล  ปน   
อตฺถิ  มคฺคานนฺตร  อตฺถ ิผลานนฺตร  อตฺถิ  โคตฺรภุอนนฺตร  
อตฺถิ  เนวส ฺานาส ฺายตนานนฺตรนฺติ ฯ  ตตฺถ  มคฺควีถิย   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๓/๕๔๓ ฯ  
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มคฺคานนฺตร  ปุริมสฺส ปรุมิสฺส ปจฺฉิม ปจฺฉิม ผลานนฺตร  
ผลสมาปตฺตีสุ ปุริม  ปุริม  โคตฺรภุอนนฺตร ฯ 
        โคตฺรภูติ เจตฺถ อนุโลม เวทิตพฺพ ฯ วุตฺต เหต  
ปฏาเน  อรหโต  อนุโลม  ผลสมาปตฺติยา  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย(๑) ฯ  เสกฺขาน  อนุโลม  ผลสมาปตฺติยา  อนนฺตรปจฺจเยน  
ปจฺจโยติ ฯ  (๒)  เยน ผเลน นิโรธา วุฏาน โหติ  ต  เนว- 
ส ฺานาส ฺายตนานนฺตรนฺติ ฯ  ตตฺถ  เปตฺวา  มคฺควีถิย  
อุปฺปนฺนผล  อวเสส  สพฺพ  ผลสมาปตฺติวเสน  ปวตฺต  นาม ฯ  
เอวเมต  มคฺควีถิย  ผลสมาปตฺติย  วา อุปฺปชฺชนวเสน   
                ปฏิปสฺสทฺธทรถ                อมตารมฺมณ สุข(๓) 
                วนฺตโลกามิส สนฺต        สาม ฺผลมุตฺตมนฺติ ฯ   
                        อยเมตฺถ ผลสมาปตฺติกถา ฯ   
        ตทชฺฌุเปกฺขิตฺวาติ  ต  สงฺขารุเปกฺข  อ ฺเน  ตาทิเสเนว 
วิปสฺสนาาเณน  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา ฯ  สุ ฺตวิหาเรน  วาติอาทีสุ   
ผลสมาปตฺตึ  วินา วิปสฺสนาวิหาเรเนว  วิหริตุกามสฺส อรหโต  
อตฺตาภินิเวส(๔) ภยโต ทสิฺวา สุ ฺตาธิมุตฺตสฺส สงฺขารุเปกฺขาย   
วย  ปสฺสนฺตสฺส  วิปสฺสนตฺตยวิหาโร  สุ ฺตวิหาโร  นาม   
สงฺขารนิมิตฺต  ภยโต  ทสิฺวา  อนิมิตฺตาธิมุตฺตสฺส  สงฺขารุเปกฺขาย 
# ๑. อภิ. ป. ๔๐/๕๐๙/๑๖๓ ฯ  ๒. อภิ. ป. ๔๐/๕๑๓/๑๖๔ ฯ 
# ๓. ม. สุภ ฯ  ๔. คณฺ ิปท. อภินิเวส ฯ  
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วย  ปสฺสนฺตสฺส วิปสฺสนตฺตยวิหาโร  อนิมิตฺ  ตวิหาโร  นาม  
ตณฺหาปณิธึ  ภยโต  ทิสฺวา  อปฺปณิหิตาธิมุตฺตสฺส  สงฺขารุเปกฺขาย 
วย  ปสฺสนฺตสฺส  วิปสฺสนตฺตยวิหาโร  อปฺปณิหิตวิหาโร  นาม ฯ   
ตถา  หิ ปรโต วุตฺต  อภินิเวส ภยโต สมฺปสฺสมาโน สุ ฺเต  
อธิมุตฺตตฺตา ผุสฺส        ผุสฺส วย ปสฺสติ สุ ฺโต วิหาโร ฯ  
นิมิตฺต ภยโต สมฺปสฺสมาโน  อนิมิตฺเต อธิมุตฺตตฺตา ผุสฺส ผุสฺส 
วย ปสฺสติ อนิมิตฺโต วิหาโร ฯ  ปณิธ ึภยโต สมฺปสฺสมาโน  
อปฺปณิหิเต อธิมุตฺตตฺตา ผุสฺส ผุสฺส  วย  ปสฺสติ  อปฺปณิหิโต  
วิหาโรติ ฯ  (๑)  ฉฬงฺคุเปกฺขาสมฺภาเวน  ปฏิกูเล  อปฺปฏิกูล- 
ส ฺาทิวิหารสภาเวน  จ  อรหโตเยว  สพฺพากาเรน  จิตฺต  
วเส  วตฺตติ  ตโต  อย  วิปสฺสนาวิหาโร  อรหโตเยว  อิชฺฌตีติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  วีตราโค  สงฺขารุเปกฺข  วิปสฺสติ  วาติ  เอตฺถ  
ปน  ติธา  จ ภย  ติธา  จ  อธิมุตฺตึ  อนาปชฺชิตฺวา  เกวล  
วิปสฺสนาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เอว  หิ  สติ  ปุพฺพาปรวิเสโส โหติ ฯ   
        อิทานิ  ทฺวินฺน  ติณฺณ  ปุคฺคลาน  วเสน  สงฺขารุเปกฺขาย 
เอกตฺตนานตฺตเภท  ทสฺเสตุกาโม  กถ  ปุถุชชฺนสฺส  จ  เสกฺขสฺส 
จาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  จิตฺตสฺส  อภินีหาโร  เอกตฺต  โหตีติ  เอโก  โหติ  
สกตฺเถ ภาววจนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  ยถา  อิทปฺปจฺจยาเอว  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๐๒/๑๓๔ ฯ  
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อิทปฺปจฺจยตาติ วุตฺต ตถา เอโก  เอกตฺต ฯ  
        อภินีหาโรติ  สามิอตฺเถ  ปจฺจตฺตวจน  วา  อภินีหารสฺสาติ 
อตฺโถ ฯ  โส เทโส สมฺมชชฺิตฺวาติ(๑)อาทีสุ  วิย วิภตฺติวิปลฺลาโส  
กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        จิตฺต กลิิสสฺตีติ วิปสฺสนานิกนฺติสงฺขาเตน  โลภกิเลเสน 
จิตฺต  กิลิสติ  ตาปยติ พาธียตีติ อตฺโถ ฯ  
        ภาวนาย  ปริปนฺโถ  โหตีติ  ปฏิลทฺธาย  วิปสฺสนาภาวนาย  
อุปฆาโต โหติ ฯ 
        ปฏิเวธสฺส อนฺตราโย  โหตีติ  วิปสฺสนาภาวนาย  
ปฏิลภิตพฺพสฺส  สจฺจปฺปฏิเวธสฺส  ปฏิลาภนฺตราโย  โหติ ฯ   
        อายตึ  ปฏิสนฺธิยา  ปจฺจโย  โหตีติ  สงฺขารุเปกฺขา- 
สมฺปยุตฺตกมฺมสฺส  พลวตฺตา  เตเนว  สุคติปฏิสนฺธิยา  ทียมานาย 
อภินนฺทนสงฺขาโต  โลภกเิลโส  อนาคเต  กามาวจรสุคติปฏิสนฺธิยา   
ปจฺจโย  โหติ ฯ  ยสฺมา  กิเลสสหาย  กมฺม  วิปาก ชเนติ  ตสฺมา  
กมฺม  ชนกปจฺจโย  โหติ ฯ  กิเลโส  อุปตฺถมฺภกปจฺจโย ฯ  
        เสกฺขสฺส  ปน  อุตฺตริปฺปฏิเวธสฺสาติ  สกทาคามิมคฺคาทิ- 
วเสน  สจฺจปฺปฏิเวธสฺส ฯ 
        อายตึ ปฏิสนฺธิยา  ปจฺจโย  โหตีติ  เสกฺเขสุ  โสตาปนฺน- 
สกทาคามีน  อนธิคฺคตชฺฌานาน  สงฺขารุเปกฺขากมฺเมน  ทียมานาย  
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๘๕/๒๔๔ ฯ  
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กามาวจรสุคติปฏิสนฺธิยา  อภินนฺทนกิเลโส  ปจฺจโย  โหติ   
ฌานลาภีน  ปน  อนาคามิสฺส  จ  พฺรหฺมโลเกเยว  ปฏิสนฺธานโต  
ปจฺจโย  น  โหติ(๑)  อนุโลมโคตฺรภูหิ จ ทียมานาย ปฏิสนฺธิยา  
อยเมว กิเลโส ปจฺจโย โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อนิจฺจโตติ  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจนฺติกตาย  อาทิ- 
อนฺตวนฺตตาย  จ  อนิจฺจโต ฯ 
        ทุกฺขโตติ  อภิณฺห  ปฏิปฬยฏเน  อุปฺปาทวยปฺปฏ-ิ 
ปฬนตาย  ทกฺุขวตฺถุตาย  จ  ทุกฺขโต ฯ  
        อนตฺตโตติ  อวสวตฺตนฏเน  ปจฺจยายตฺตวุตฺติตาย   
สามินิวาสีการกเวทกาภาเวน  จ  อนตฺตโต ฯ 
        อนุปสสฺนฏเนาติ  อนุ  อนุ  อนิจฺจาทิโต  ปสฺสนฏเน ฯ 
        อภินีหาโร  นานตฺต  โหตีติ  อภินีหาโร  นานา  โหตีติ  
วา อภินีหารสฺส นานาภาโว โหตีติ วา เวทิตพฺพ ฯ   
        กุสลาติ  อาโรคฺยฏเน  อนวชชฺฏเน  โกสลฺลสมฺภูตฏเน ฯ 
จ ฯ 
        อพฺยากตาติ  กุสลากุสลภาเวน  น  พฺยากตา ฯ   
        กิ ฺจิกาเล สุวิทิตาติ วิปสฺสนากาเล สฏุ ุ วิทิตา ฯ   
        กิ ฺจิกาเล  น  สุวิทิตาติ  อภินนฺทนกาเล น  สฏุ ุ  
วิทิตา ฯ 
# ๑. ม. น โหติ ฯ   
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        อจฺจนฺต สุวิทิตาติ  อภินนฺทนาย  ปหีนตฺตา  เอกนฺเตน 
สุวิทิตาติ ฯ  
        วิทิตฏเน  จ  อวิทติฏเน  จาติ  เอตฺถ  ปถุุชชฺนเสกฺขาน  
สุวิทิตฏโป  วีตราคสฺส  อจฺจนฺตสุวิทิตฏโป  วิทติฏโว โหติ  
ทฺวินฺนมฺป สุวิทิตฏโ อวิทิตฏโว ฯ   
        อติตฺตตฺตาติ  วิปสฺสนาย  กรณียสฺส  อปรโิยสิตตฺตา 
อปฺปณีตภาเวน ฯ ตพฺพิปรีเตน  ติตฺตตฺตา ฯ  
        ติณฺณ ส ฺโชนาน ปหานายาติ สกฺกายทิฏ ิวิจิกิจฺฉา- 
สีลพฺพตปรามาสาน  ปหารตฺถ ฯ  ปจฺฉิมภวิกาป  โพธิสตฺตา  
เอตฺเถว  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  อปจฺฉิมภวิกา  ปน  วิปสฺสน  
สงฺขารุเปกฺข  ปาเปตฺวา  เปนฺติ ฯ 
        โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิลาภตฺถายาติ  อสมาเสตฺวา  ปนฺติ  
สมาเสตฺวา  ปาโ  สุนฺทรตโร ฯ   
        เสกฺโข  ติณฺณ  ส ฺโชนาน  ปหีนตฺตาติ  โสตาปนฺน- 
สกทาคามิอนาคามีน  สาม ฺเน  วุตฺต ฯ  สกทาคามิ- 
อนาคามีนมฺป  หิ  ตานิ  ปหีนาเนว ฯ  
        อุตฺตริปฏิลาภตฺถายาติ  อุปรูปริมคฺคปฺปฏิลาภตฺถ ฯ 
        ทฏิธมฺมสุขวิหารตฺถายาติ  ทิฏเ  ธมฺเม  ปจฺจกฺเข   
อตฺตภาเว  โย  สโุข  วิหาโร  ตทตฺถาย ฯ 
        วิหารสมาปตฺตฏเนาติ  เสกฺขสฺส  ผลสมาปตฺตฏเน  
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วีตราคสฺส วิปสฺสนาวิหารผลสมาปตฺตฏเน ฯ   
        อิทานิ  สงฺขารุเปกฺขาน  คณนปริจฺเฉท  ทสฺเสตุ  กติ   
สงฺขารุเปกฺขาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สมถวเสนาติ  สมาธิวเสน ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
        นีวรเณ  ปฏิสงฺขาติ  ป ฺจ  นีวรณานิ  ปหาตพฺพภาเวน 
ปริคฺคเหตฺวา ฯ  
        สนฺติฏนาติ  นีวรณาน  ปหานาภิมุขีภูตตฺตา  เตส  
ปหาเนป  อพฺยาปารภาวูปคมเนน  มชฺฌตฺตตาย  สนฺติฏนา ฯ  
        สงฺขารุเปกฺขาสูติ  นีวรณปฺปหาเน  พฺยาปารากรเณน   
นีวรณสงฺขาตาน  สงฺขาราน  อุเปกฺขนาสุ ฯ  เอส  นโย  
วิตกฺกวิจาราทีสุ  อุปฺปาทาทีสุ  (๑)  จ ฯ สมเถ  สงฺขารุเปกฺขา  นาม  
อปฺปนาวีถิยา  อาสนฺนปุพฺพภาเค  พลปฺปตฺตภาวนามยาณ ฯ   
        โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิลาภตฺถายาติอาทีสุ  จตูสุ  มคฺควาเรสุ  
สุ ฺตานิมิตฺตอปฺปณิหิตมคฺคาน  อ ฺตร ฺตโร  (๒)  มคฺโค  ลพฺภติ ฯ 
        โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถายาติอาทีสุ  จตูสุ  ผลวาเรสุ  ปน 
อปฺปณิหิตาผลสมาปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  กสฺมา  สุ ฺต- 
วิหารสมาปตฺตตฺถาย  อนิมิตฺตวิหารสมาปตฺตตฺถายาติ  อิตราส  
ทฺวินฺน  ผลสมาปตฺตีน  วิสุ  วุตฺตตฺตา ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนา- 
วุฏานวเสน หิ อนิมิตฺตมคฺโค  ตเถว  ผลสมาปตฺติกาเล  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. โปราณ. อ ฺตโร ฯ   
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อนิมิตฺตผลสมาปตฺติ  ทุกฺขานุปสฺสนา  วุฏานวเสน  อปฺปณิหติ- 
มคฺคผลสมาปตฺติโย  อนตฺตานุปสฺสนา  วุฏานวเสน สุ ฺต- 
มคฺคผลสมาปตฺติโย  สุตฺตนฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ   
        เอตฺถ  จ  จตูสุ  มคฺควาเรสุ อุปฺปาทนฺติอาทีนิ ป ฺจ 
มูลปทานิ คตินฺติอาทีนิ  ทส  เววจนปทานีติ  ปณฺณรส  ปทานิ  
วุตฺตานิ ฯ  ฉสุ  ปน  ผลสมาปตฺติวาเรสุ  ป ฺจ  มูลปทาเนว   
วุตฺตานิ ฯ  ต  กสฺมา  อิติ  เจ  สงฺขารุเปกฺขาย  ติกฺขภาเว   
สติ  กิเลสปปฺหาเน  สมตฺถสฺส  มคฺคสฺส  สมฺภวโต  ตสฺสา  
ติกฺขภาวทสฺสนตฺถ  เววจนปเทหิ  สห  ทฬฺห  กตฺวา  มลูปทานิ   
วุตฺตานิ ฯ  ผลสฺส  นิรุสฺสาหภาเวน  สนฺตสภาวตฺตา  มคฺคา- 
ยตฺตตฺตา  จ  มนฺทภูตาป  สงฺขารุเปกฺขา  ผลสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ  
ทสฺสนตฺถ มลูปทาเนว วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        อิทานิ  ชาติวเสน  ปุจฺฉิตฺวา  ลพฺภมานวเสน  วิสฺสชฺเชตุ  
กติ  สงฺขารุเปกฺขา  กุสลาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺณรส  สงฺขารุเปกฺขาติ  สมถวเสน  อฏ  
จตุนฺน  มคฺคาน  ติณฺณ  ผลาน  วเสน  สตฺตาติ  ปณฺณรส ฯ  
สมถวเสน  อฏ  สงฺขารุเปกฺขา  อรหโต  นีวรณปฏสิงฺขา- 
อภาวโต  วิตกฺกวิจาราทีน  ปหานพฺยาปาร  วินา  สเุขน   
ปหานโต  จ  สงฺขารุเปกฺขานามสฺส  อนนุรูปาติ  กตฺวา  ตาส  
อพฺยากตตา  น  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อรหตา  ปน ผลสมาปตฺตึ   
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สมาปชฺชนฺเตน  สงฺขารุเปกฺข  วินา  สมาปชฺชิตุ  น  สกฺกาติ  
ติสฺโส  สงฺขารุเปกฺขา  อพฺยากตาติ  วุตฺตา ฯ อปฺปณิหิตสุ ฺตา- 
นิมิตฺตวเสน หิ อรหโต ติสฺโส สงฺขารุเปกฺขา ฯ   
        อิทานิ  สงฺขารุเปกฺขาน  สวณฺณนาวเสน  วุตฺตาสุ  ตีสุ  
คาถาสุ  ปฏสิงฺขา  สนฺติฏยา  ป ฺาติ  สงฺขารุเปกฺขา ฯ 
        อฏ  จิตฺตสฺส  โคจราติ  สมถวเสน  วุตฺตา  อฏ  
สงฺขารุเปกฺขา  สมาธิสฺส  วิสยา  ภูมิโยติ อตฺโถ ฯ จิตฺต  
ป ฺ ฺจ  ภาวยนฺติ(๑)อาทีสุ  วิย  จิตฺตสีเสน  สมาธิ นิทฺทิฏโ 
โคจเร ภิกฺขเว จรถ สเก  เปตฺติเก  วิสเยติ(๒)อาทีสุ   วิย  
โคจรสทฺเทน  วิสโย ฯ  ย  หิ  ยทายตฺต  ตสฺเสโส  วิสโยติ  
วุจฺจติ ฯ 
        ปถุุชชฺนสฺส  เทฺวติ  สมถวเสน  วิปสฺสนาวเสน  จ ฯ 
        ตโย  เสกฺขสฺสาติ  สมถวิปสฺสนาสมาปตฺติวเสน ฯ   
        ตโย  จ  วีตราคสฺสาติ  อปฺปณิหิตสุ ฺตานิมิตฺตผลสมา- 
ปตฺติวเสน ฯ  ติสฺโสติ  วตฺตพฺเพ  ตโยติ  จ ลิงฺควิปลฺลาโส   
กโต ฯ  ตโย  สงฺขารุเปกฺขา  ธมฺมาติ  วา  โยเชตพฺพ ฯ 
เยหิ จิตฺต วิวฏฏตีติ เยหิ  สงฺขารุเปกฺขาธมฺเมหิ   
วิตกฺกวิจาราทิโต  อุปฺปาทาทิโต  วา  จิตฺต  อปคจฺฉติ ฯ  วีต- 
ราคสฺสาป  หิ  สงฺขารุเปกฺขาสภาวโต  จ  สงฺขารโต จิตฺต 
# ๑. ส. ส. ๑๕/๑๖ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๗๐๓/๒๐๐ ฯ  
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วิวฏฏิตฺวา นิพฺพาน  ปกฺขนฺทตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        อฏ  สมาธิสฺส  ปจฺจยาติ  สมถวเสน  วุตฺตา  อฏ   
อปฺปนาสมฺปาปกตฺตา  อปฺปนาสมาธิสฺส  ปจฺจยา ฯ  
        ทส  าณสฺส  โคจราติ  วิปสฺสนาวเสน  วุตฺตา  ทส  
มคฺคาณสฺส  ผลาณสฺส  จ  ภูมิโย ฯ  
        ติณฺณ  วิโมกฺขานปจฺจยาติ  สุ ฺตานิมิตฺตอปณิหิต- 
วิโมกฺขาน  (๑)อุปนิสฺสยปจฺจเยน   ปจฺจโย(๑) ฯ   
        นานาทิฏ ีสุ  น  กมปฺตีติ  ภงฺค  อวิสฺสชฺชิตฺวาว  สงฺขาเร   
อนิจฺจาทิวเสน  วิปสฺสนฺโต (๒) สสฺสตทิฏ ิอาทีสุ นานปฺปการาสุ  
ทิฏ ีสุ น เวธตีติ ฯ   
                สงฺขารุเปกฺขาาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โคตฺรภุาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        โคตฺรภุาณนิทฺเทเส  อภิภุยฺยตีติ  อภิภวติ  อติกฺกมติ ฯ 
        พหิทฺธา  สงฺขารนิมิตฺตนฺติ  สกสนฺตานปฺปวตฺตอกุสลก-ฺ 
ขนฺธโต  พหิทฺธาภูต  สงฺขารนิมิตฺต ฯ  โลกิกสงฺขารา  หิ  
กิเลสาน นิมิตฺตตฺตา นิมิตฺตากาเรน อุปฏานโต วา นิมิตฺตนฺติ   
วุจฺจนฺติ ฯ 
        อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภูติ จ ปุถชฺุชนโคตฺตาภิภวนโต  
# ๑. ม. อุปนสิฺสยปจฺจยา ฯ  ๒. ม. วิปสฺสนฺโต ฯ   
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โคตฺรภุภาโว วุตฺโต ฯ   
        ปกฺขนฺทตีติ  โคตฺรภูติ  อริยโคตฺรภาวนโต  โคตฺรภุภาโว 
วุตฺโต ฯ 
        อภิภุยฺยตฺิวา  ปกฺขนฺทตีติ  โคตฺรภูติ  อุโภ  อตฺเถ  สมาเสตฺวา  
วุตฺต ฯ 
        วุฏาตีติ โคตฺรภูติ จ  วิวฏฏตีติ  โคตฺรภูติ  จ  มาติกาย  
วุฏานวิวฏฏนปทานุรูเปน  ปถุุชชฺนโคตฺตาภิภวนตฺโถเยว  วุตฺโต ฯ 
สมถวเสน วุตฺตโคตฺรภูน ปน นีวรณาทิโคตฺตาภิภวนโต 
โคตฺรภูติ  โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถายาติอาทีสุ  ฉสุ  สมาปตฺติ- 
วาเรสุ  อุปฺปาทาทิโคตฺตาภิภวนโต  โคตฺรภูติ  สกทาคามิ- 
มคฺค  ปฏิลาภตฺถายาติอาทีสุ  ตีสุ  มคฺควาเรสุ  โสตาปนฺนาทิ- 
โคตฺราภิภวนโต  โคตฺรภูติ  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ โคตฺตตฺโถ 
เจตฺถ พีชตฺโถ ฯ  วตฺตนิปกรเณ   กิร วุตฺต โคตฺต วุจฺจติ  
นิพฺพาน สพฺพปริปนฺเถหิ คุตฺตตฺตา  ต  ปฏิปชชฺตีติ โคตฺรภูติ  
อฏสมาปตฺติโยป โคตฺต โคตฺรภุปริปนฺเถหิ คุตฺตตฺตา  ต  โคตฺต  
ปฏิปชชฺตีติ โคตฺรภูติ วุตฺต ฯ จตุนฺน มคฺคานเยว โคตฺรภู 
นิพฺพานารมฺมณ  จตสฺสนฺน  ผลสมาปตฺตีน  โคตฺรภุ สงฺขารา- 
รมฺมณ ผลสมาปตฺตินินฺนตฺตาติ  วทนฺติ ฯ  วุตฺต  เหต  วิสุทฺธิ- 
มคฺเค  ตสฺส ปวตฺตานุปุพฺพวิปสฺสนสฺส สงฺขารารมฺมณโคตฺรภู- 
าณานนฺตร  ผลสมาปตฺติวเสน  นิโรเธ จิตฺต อปฺเปตีติ ฯ   
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เตเนเวตฺถ  มคฺควาเรสุ  โสฬสม  กตฺวา  คหิตสฺส  พหิทฺธา- 
สงฺขารนิมิตฺตปทสฺส สมาปตฺติวาเรสุ  ฉฏ กตฺวา คหณ น  
กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อิตรถา หิ มูลปทคฺคหณ(๑) คเหตพฺพ  
ภเวยฺย ฯ   
        อ ฺเ  ปน  โย  นิพฺพาเน  ปมาโภโค  ปมสมนฺนาหาโร  
อย  วุจฺจติ  โคตฺรภูติ  วทนฺติ ฯ  ต  ผล  สนฺธาย  น  ยุชฺชติ ฯ   
ปณฺณรส  โคตฺรภุธมฺมา  กสุลาติ  เอตฺถ  อรหโต  อภิภวิตพฺพ- 
นีวรณาภาวโต  วิตกฺกวิจาราทีน  สุเขเนว  ปหาตพฺพภาวโต  จ   
อภิภวนฏเน  โคตฺรภุนาม  นาหรนฺตีติ  กตฺวา  โคตฺรภูน   
อพฺยากตตา  น  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อรหตา  ผล- 
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชนฺเตน สงฺขาเร  อนภิภุยฺย  สมาปชฺชิตุ   
น  สกฺกาติ  ตโย  โคตฺรภุธมฺมา  อพฺยากตาติ วุตฺตา เกจิ   
ปน  อฏ  สมาปตฺติโย  นิพฺเพธภาคิยา  เอว  อิธ นทิฺทิฏาน (๒) 
อริยมคฺคาน วเสน  ตสฺมา  อฏสมาปตฺติโคตฺรภู  กุสลา  โหนฺตีติ  
วทนฺติ ฯ  ตถา  สงฺขารุเปกฺขายป  เวทิตพฺพ ฯ   
        สามิส ฺจาติอาทีสุ  วฏฏามิสโลกามิสกิเลสามิสาน  กิเลสา- 
มิเสน  สามิส  สนิกนฺติกตฺตา ฯ  กินฺต  อฏวิธ  สมถโคตฺรภู- 
าณ ฯ  วฏฏามิสนฺติ เจตฺถ เตภูมกวฏฏเมว ฯ  โลกามิสนฺติ  
ป ฺจกามคุณา ฯ  กิเลสามิสนฺติ  กิเลสา  เอว ฯ  นิรามิสนฺติ  ทสวิธ  
# ๑. ม.  มูลปทคฺคหเณน ฯ  ๒. ม. นิททฺิฏา ฯ   
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วิปสฺสนาโคตฺรภุาณ  อนิกนฺติกตฺตา ฯ  น  หิ  อริยา  โคตฺร- 
ภุสฺมึ นิกนฺตึ  กโรนฺติ ฯ  โปตฺถเก  สามสิ ฺเจติ  ลิขนฺติ  ต  
น  สุนฺทรตร ฯ  เอวเมว  ปณิหิต  อปฺปณิหิต  ส ฺ ุตฺต ฺจ  
วิส ฺ ุตฺต  วุฏ ิต ฺจ อวุฏ ิต เวทิตพฺพ ฯ นิกนฺติปณิธิยา  หิ  
ปณิหิต  ปตฺถิตนฺติ  อตฺโถ ฯ ตทภาเวน อปฺปณิหิต ฯ นิกนฺติ- 
ส ฺโเคเนว  ส ฺ ุตฺต ฯ  ตทภาเวน  วิส ฺ ุตฺต ฯ   
        วุฏ ิตนฺติ  วิปสฺสนาโคตฺรภุาณเมว ฯ  ต  หิ  นิกนฺติจฺเฉท- 
กตฺตา  วุฏ ิต  นาม ฯ  อิตร  อวุฏ ิต ฯ  พหิทฺธา  วุฏานตฺตา   
วา  วุฏ ิต ฯ  ผลโคตฺรภุป  หิ  นิพฺพานชฺฌาสยวเสน  นิพฺพานา- 
ภิมุขีภูตตฺตา  พหิทฺธา  สงฺขารนิมิตฺตา  วุฏ ิต  นามาติ เวทิตพฺพ ฯ 
เหฏาภิภวนวุฏานวิวฏานวาเรสุป  ผลโคตฺรภุ  อชฺฌาสย- 
วเสน  นิพฺพานาภิมุขีภูตตฺตา  อภิภุยฺยติ  วุฏาติ วิวฏฏตีติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        ติณฺณ  วิโมกฺขานปจฺจยาติ  ติณฺณ  โลกุตฺตรวิโมกฺขาน   
สมถโคตฺรภุ  ปกตูปนิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ  วิปสฺสนาโคตฺรภู 
อนนฺตรสมนฺตรูปนิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ ฯ 
        ป ฺายสฺส  ปริจฺจิตาติ  ปุพฺพภาคป ฺาย  ปริจิตา  
ปริจิณฺณา ฯ  
        กุสโล  วิวฏเฏ  วุฏาเนติ อสมฺโมหวเสเนว วิวฏฏสงฺขาเต 
โคตฺรภุาเณ กุสโล เฉโก ปุพฺพภาคาเณน  วา  กุสโล ฯ   
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        นานาทิฏ ีสุ  น  กมปฺตีติ สมุจฺเฉเทน ปหีนาสุ  
นานปฺปการาสุ ทิฏ ีสุ  น เวธตีติ ฯ   
                โคตฺตรภุาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มคฺคาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        มคฺคาณนิทฺเทเส  มิจฺฉาทิฏ ิยา  วุฏาตีติ  ทฏิานุ- 
สยปฺปหาเนน  สมุจฺเฉทวเสน  ทฺวาสฏ ิเภทโต  (๑)  มิจฺฉาทิฏ ิโต 
วุฏาติ ฯ 
        ตทนุวตฺตกกิเลเสหีติ  มิจฺฉาทิฏ ิสมฺปโยควเสน  จ  มิจฺฉา- 
ทิฏ ิอุปนิสฺสเยน จ อุปฺปชฺชมาเนหิ จ มิจฺฉาทิฏ ึ อนุวตฺตมาเนหิ  
นานาวิเธหิ กิเลเสหิ ฯ เตน ตเทกฏกิเลสปฺปหาน วุตฺต  
โหติ ฯ  ทุวิธ  หิ  เอกฏ  สหเชกฏ  ปหาเนกฏ ฺจ ฯ  ตาย 
ทิฏ ิยา สห เอกสฺมึ จิตฺเต  เอกสฺมึ  ปุคฺคเล  วา  ยาว ปหานา  
 ิตาติ ตเทกฏา ฯ ทิฏ ิยา หิ ปหียมานาย ทิฏ ิสมฺปยุตฺเตสุ  
ทฺวีสุ อสงฺขาริกจิตฺเตสุ ตาย ทิฏ ิยา สหชาตา โลโภ โมโห  
อุทฺธจฺจ  อหิริก  อโนตฺตปฺปนฺติ  อิเม  กิเลสา  ทฺวีส ุ สสงฺขาริก- 
จิตฺเตสุ  ตาย ทิฏ ิยา  สหชาตา โลโภ โมโห ถิน อุทฺธจฺจ  
อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ อิเม กิเสลา สหเชกฏวเสน  ปหียนฺติ ฯ  
        ทฏิ ิกิเลเสเยว  ปหยีมาเน  เตน  สห  เอกสฺมึ ปุคฺคเล  
# ๑. สพฺพตฺถ. เตสฏ ิเภทโต ฯ   
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 ิตา อปายคมนียา  โลโภ  โทโส  โมโห  มาโน  วิจิกิจฺฉา  ถิน  
อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ อิเม  กิเลสา  ปหาเนกฏวเสน  
ปหียนฺติ ฯ 
        ขนฺเธหีติ  ตทนุวตฺตเกเหว  ขนฺเธหิ  ต  ทิฏ ึ  อนุวตฺต- 
มาเนหิ  สหเชกฏเหิ  จ  ปหาเนกฏเหิ  จ  จตูหิ  อรูปขนฺเธหิ   
ตสมุฏานรูเปหิ  วา  สห  ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ  มิจฺฉาทิฏ ิอาทิ- 
กิเลสปจฺจยา  อนาคเต  อุปฺปชฺชิตพฺเพหิ  วิปากกฺขนฺเธหิ ฯ  
        พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺเตหีติ ยถาวุตฺตกิเลสขนฺธโต  
พหิภูเตหิ  สพฺพสงฺขารนิมิตฺเตหิ ฯ   
        มิจฺฉาสงฺกปฺปา วุฏาตีติ โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหาตพฺเพสุ  
จตูสุ  ทิฏ ิสมฺปยุตฺเตสุ  วิจิกิจฺฉาสหคเต  จาติ  ป ฺจสุ  จิตฺเตสุ  
อปายคมนียเสสากุสลจิตฺเตสุ จ มิจฺฉาสงฺกปฺปา วุฏาติ ฯ   
        มิจฺฉาวาจาย  วุฏาตีติ  มุสาวาทโต  เจว  อปายคมนีย- 
ปสุณผรุสสมฺผปฺปลาเปหิ  จ  วุฏาติ ฯ  
        มิจฺฉากมฺมนฺตา  วุฏาตีติ  ปาณาติปาตาทินฺนาทาน-   
มิจฺฉาจาเรหิ  วุฏาติ ฯ  
        มิจฺฉา  อาชีวา  วุฏาตีติ  กุหนา  ลปนา  เนมิตฺตกตา   
นิปฺเปสิกตา  ลาเภนลาภนิชิคึสนตา(๑)  อาชีวเหตุเกหิ  วา  สตฺตหิป 
กายวจีกมฺเมหิ  วุฏาติ ฯ  
# ๑. ม. ลาเภน ลาภ นิชกิสึนตา ฯ   
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        มิจฺฉาวายามมิจฺฉาสติมิจฺฉาสมาธีหิ  วุฏาน  มิจฺฉา- 
สงฺกปฺปวุฏาเน  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  
        มิจฺฉาสตีติ  จ  สติยา  ปฏิปกฺขากาเรน  อุปฺปชชฺมานา   
กุสลจิตฺตุปฺปาทมตฺตเมว ฯ   
        อุปริมคฺคตฺตเย  ทสฺสนฏเน สมฺมาทิฏ ีติอาทีนิ อฏ   
มคฺคงฺคานิ  ยถา  ปมชฺฌานิเก  ปมมคฺเค  ลพฺภนฺติ  ตเถว  
ลพฺภนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปมมคฺเค  สมฺมาทิฏ ิ  มิจฺฉาทิฏ ึ  ปชหตีติ 
สมฺมาทิฏ ิ ฯ  สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป  มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีน  
ปชหนฏเเนว  เวทิตพฺพา ฯ เอว สนฺเต ปมมคฺเคเนว 
ทฺวาสฏ ิยา(๑)  ทิฏ ิคตาน ปหีนตฺตา อุปริมคฺคตฺตเยน ปหาตพฺพา 
ทิฏ ิ นาม นตฺถิ ฯ 
        ตตฺถ  สมฺมาทิฏ ีติ  นาม  กถ  โหตีติ  ยถา  วิส  อตฺถ ิ
วา  โหตุ  มา  วา  อคโท  อคโทเตฺวว  วุจฺจติ  เอว  มิจฺฉาทิฏ ิ  
อตฺถิ  วา  โหตุ  มา  วา  อย  สมฺมาทิฏ ิ  เอว  นาม ฯ  
ยทิ  เอว  นานมตฺตเมเวต  โหติ อุปริมคฺคตฺตเย ปน  สมฺมา- 
ทิฏ ิยา กิจฺจาภาโว อาปชฺชติ มคฺคงฺคานิ น ปริปูเรนฺติ ฯ  
ตสฺมา สมฺมาทิฏ ิ  สกิจฺจกา  กาตพฺพา  มคฺคงฺคานิ  ปริปูเร- 
ตพฺพานีติ ฯ  สกิจฺจกา  เจตฺถ สมฺมาทิฏ ิ  ยถาลาภนิยเมน 
# ๑. กตฺถจิ. เตสฏ ิยา ฯ   
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ทีเปตพฺพา ฯ  อุปปริมคฺคตฺตยวชฺโฌ  หิ  เอโก  มาโน  อตฺถ ิ โส   
ทิฏ ิฏาเน  ติฏติ  สา  ต  มาน ปชหตีติ สมฺมาทิฏ ิ ฯ 
โสตาปตฺติมคฺคสฺมึ หิ  สมฺมาทิฏ ิ  มจฺิฉาทิฏ ึ  ปชหติ ฯ  โสตา- 
ปนฺนสฺส  ปน  สกทาคามิมคฺควชฺโฌ  มาโน  อตฺถ ิ ต  มาน  
ปชหตีติ  สมมฺาทิฏ ิ ฯ  ตสฺเสว  สตฺตอกุสลจิตฺตสหชาโต สงฺกปฺโป   
อตฺถิ  เตเหว  จิตฺเตหิ  วาจงฺคโจปน  อตฺถิ  กายงฺคโจปน  อตฺถิ  
ปจฺจยปริโภโค  อตฺถิ  สหชาตวายาโม  อตฺถิ  อสฺสติยภาโว อตฺถิ  
สหชาตจิตฺเตกคฺคตา อตฺถิ เอเต  มิจฺฉาสงฺกปฺปาทโย  นาม ฯ  
สกทาคามิมคฺเค  สมฺมาสงฺกปฺปาทโย  เตส  ปหาเนน  สมฺมา- 
สงฺกปฺปาทโยติ  เวทิตพฺพา ฯ  เอว สกทาคามิมคฺเค อฏงฺคานิ  
สกิจฺจกา โหนฺติ ฯ  สกทาคามิสฺส  อนาคามิมคฺควชฺโฌ  มาโน   
อตฺถิ  โส  ทฏิ ิฏาเน  ติฏติ ฯ ตสฺเสว  สตฺตหิ  จิตฺเตหิ  สหชาตา  
สงฺกปฺปาทโย  อตฺถ ิฯ  เตส  ปหาเนน  อนาคามิมคฺเค  อฏนฺน   
องฺคาน  สกิจฺจกตา  เวทิตพฺพา ฯ  อนาคามิสฺส  อรหตฺตมคฺค- 
วชฺโฌ  มาโน  อตฺถ ิ โส  ทิฏ ิฏาเน  ติฏติ ฯ  ยานิ ปนสฺส  
ป ฺจ อกุสลจิตฺตานิ เตหิ สหชาตา  สงฺกปฺปาทโย  อตฺถิ ฯ 
เตส  ปหาเนน  อรหตฺตมคฺเค  อฏนฺน  องฺคาน  สกจฺิจกตา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        โอฬารกิาติ  กายวจีทฺวาเร  วีติกฺกมสฺส  ปจฺจยภาเวน 
ถูลภูตมฺหา ฯ    
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        กามราคส ฺโชนาติ  เมถุนราคสงฺขาตา  ส ฺโชนา ฯ  
โส  ห ิ กามภเว  ส ฺโเชตีติ  ส ฺโชนนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        ปฏิฆส ฺโชนาติ  พฺยาปาทส ฺโชนา ฯ  โส  หิ  อารมฺมเณ   
ปฏิห ฺตีติ  ปฏิฆนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เต เอว ถามคตฏเน สนฺตาเน 
อนุเสนฺตีติ อนุสยา ฯ   
        อณุสหคตาติ  อนุภูตา  สุขุมภูตาติ  อตฺโถ ฯ  ตพฺภาเว 
หิ  เอตฺถ  สหคตสทฺโท ฯ  สกทาคามิสฺส  หิ  กามราคพฺยาปาทา 
ทฺวีหิ  การเณหิ  ตนุภูตา(๑)  อธิจฺจุปฺปตฺติยา  จ  ปริยฏุาน- 
มนฺทตาย  จ ฯ  ตสฺส  หิ  พาลปุถุชฺชนสฺส  วิย  กิเลสา  อภิณฺห  
น  อุปฺปชชฺนติฺ  กทาจิ  กรหจิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อุปฺปชฺชมานา 
จ พาลปุถุชฺชนสฺส วิย  มททฺนฺตา  ผรนฺตา  ฉาเทนฺตา  
อนฺธอนฺธ  กโรนฺตา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ทวีฺหิ  ปน  มคฺเคหิ   
ปหีนตฺตา  มนฺทมนฺทา  ตนุกาการา  หุตฺวา อุปฺปชฺชนฺติ  
วีติกฺกม ปาเปตุ  สมตฺถา  น  โหนฺติ ฯ  เอว  ตนุภูตา  อนาคามิ- 
มคฺเคน  ปหียนฺติ ฯ 
        รูปราคาติ  รูปภเว  ฉนฺทราคา ฯ  อรูปราคาติ  อรูปภเว  
ฉนฺทราคา ฯ  
        มานาติ  อุนฺนติลกฺขณา ฯ  อุทฺธจฺจาติ  อวูปสมลกฺขณา ฯ  
        อวิชชฺายาติ  อนฺธลกขฺณาย ฯ  ภวราคานุสยาติ  รูปราคา- 
# ๑. ม. อนภูตา ฯ   
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รูปราควเสน  ปวตฺตภวราคานุสยา ฯ   
        อิทานิ  มคฺคาณสวณฺณน  กโรนโฺต  อชาต  ฌาเปตีติ- 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  อชาต  ฌาเปตีติ  ชาเตน  ฌานงฺเคน  ปวุจฺจตีติ  
อตฺตโน  สนตฺาเน  ปาตุภูเตน  เตน  เตน  โลกุตฺตรฌาเนน 
ตสมงฺคีปุคฺคโล  อชาตเมว  ต  ต  กิเลส  ฌาเปติ  ทหติ  สมุจฺฉินฺทตีติ  
เตน  การเณน  ต  โลกุตฺตร  ฌานนฺติ  ปวุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ฌานวิโมกฺเข  กุสลตาติ  ตสฺมึ  อรยิมคฺคสมฺปยุตฺเต  วิตกฺกาทิเก 
ฌาเน  จ  วิโมกฺขสงฺขาเต  อริยมคฺเค  จ  อสมฺโมหวเสน  กุสลตาย   
ปมมคฺเคเนว  ปหีนาสุ  นานาทิฏ ีสุ  น  กมฺปติ ฯ  ฌาน  
นาม  ทุวิธ  อารมฺมณูปนิชฺฌาน ฺจ  ลกฺขณูปนิชฺฌาน ฺจ ฯ 
โลกิยปมชฌฺานาทิก  กสิณาทิอารมฺมณูปนิชฺฌานฏเน  ฌาน   
วิปสฺสนาสงฺขาราน  สภาวสาม ฺลกฺขณูปนิชฺฌานฏเน  ฌาน  
โลกุตฺตร  นพฺิพาเน  ตถลกฺขณูปนิชฺฌานฏเน  ฌาน ฯ  อิธ  ปน  
โคตฺรภุนาป  สาธารณ  ลกฺขณูปนิชฺฌานฏ  อนามสิตฺวา  
อสาธารเณน  กิเลสฌาปนฏเน  ฌาน  วุตฺต ฯ  วิโมกฺขฏโ   
ปเนตฺถ  นิพฺพานารมฺมเณ  สฏุ ุ  อธิมจฺุจนฏโ  กิเลเสหิ  จ  
สุฏ ุ  มุจฺจนฏโ ฯ   
        สมาทหิตฺวา  ยถา  เจ  วิปสฺสตีติ  อปฺปนูปจารขณิก- 
สมาธีน  อ ฺตเรน  สมาธินา  ปม  จิตฺตสมาธาน  กตฺวา   
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ปจฺฉา  ยถา  วิปสฺสติ  จ ฯ  สมุจฺจยตฺโถ  เจ-สทฺโท  วิปสฺสน   
สมุจฺจิโนติ ฯ 
        วิปสฺสมาโน  ตถา  เจ  สมาทเหติ  วิปสฺสนา  นาเมสา 
ลูขภูตา  นิรสฺสาทา  สมโถ  จ  นาม  สินิทฺธภูโต  สอสฺสาโท ฯ 
ตสฺมา  ตาย  ลูขภูต  สิเนเหตุ  วิปสฺสมาโน  ตถา   
จ  สมาทเห ฯ  วิปสฺสมาโน  ปุน  สมาธึ  ปวิสิตฺวา  จิตฺต- 
สมาธาน ฺจ  ตเถว  กเรยฺย  ยเถว  วิปสสฺนนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิธ   
เจ-สทฺโท  สมาทหน  สมุจฺจิโนติ ฯ  น  อุภยตฺถาป  คาถาพนฺธานุ- 
วตฺตเนน  เจกาโร  กโต  อตฺโถ  ปน  จ-การตฺโถเอว ฯ 
        วิปสฺสนา  จ  สมโถ  ตทา  อหูติ  ยสฺมา  สมถวิปสฺสนาน   
ยุคนทฺธภาเว  สติ  อริยมคฺคปาตุภาโว  โหติ  ตสฺมา  อริยมคฺค- 
ชนนสมตฺถตฺตา  ยทา  ตทุภยสหโยโค  โหติ  ตทา  วิปสฺสนา 
จ  สมโถ  จ  อหุ  สมถวิปสฺสนา  ภูตา  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ 
ตา  จ  สมถวิปสฺสนา  อรยิมคฺคาภิมุขีกาเล  จ  มคฺคกฺขเณ   
จ  สมานภาคา  ยุคนทฺธา  วตฺตเร  สมาโน  สโม  ภาโค   
โกฏาโส  เอเตสนฺติ  สมานภาคา  ยุเค  นทฺธา  วิยาติ  ยุคนทฺธา   
อ ฺม ฺ  อนติวตฺตฏเน  สมธุรา  สมพลาติ  อตฺโถ ฯ  
วิตฺถาโร  ปนสฺส  ยุคนทฺธกถาย อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        ทุกฺขา  สงฺขารา  สุโข  นิโรโธติ(๑)  ทสฺสน ฯ  ทุภโต  วุฏ ิตา  
# ๑. ม. นโิรโธ อิติ ฯ   
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ป ฺา  ผสฺเสติ  อมต  ปทนฺติ  ทุกฺขา  สงฺขารา  สุโข  นิโรโธ 
นิพฺพานนฺติ  ปฏิปนฺนสฺส  ตโต  นิพฺพานทสฺสน  อรยิมคฺคาณ  
ทุภโต  วุฏ ิตา  ป ฺา  นาม ฯ  สา  เอว  จ  ป ฺา  อมต   
ปท  นิพฺพาน  อารมฺมณผุสเนน  ผุสติ ปฏิลภตีติ อตฺโถ ฯ  
นิพฺพาน  หิ  อตปฺปกฏเน  อมตสทิสนฺติ  อมต  นาสฺส  มต  
มรณ  วโย  อตฺถีติป  อมต  ปุพฺพภาคโต  ปฏาย  มหตา   
อุสฺสาเหน  มหติยา  ปฏิปทาย  ปชชฺติ  ปฏิปชชฺียตีติ  ปทนฺติ  
วุจฺจติ ฯ   
        วิโมกฺขจริย  ชานาตีติ  วิโมกฺขปปฺวตฺตึ  อสมฺโมหวเสน  
ชานาติ  ปจฺจเวกฺขณวเสน  ชานาติ ฯ  ทุภโต  วุฏาโน  วิโมกฺโข  
ทุภโต วุฏานา จตฺตาโร วิโมกฺขา  ทุภโต  วุฏานาน 
อนุโลมา  จตฺตาโร  วิโมกขฺา  ทุภโต  วุฏานปฏิปฺปสฺสทฺธิ   
จตฺตาโร  วิโมกฺขาติ หิ อุปริ วิโมกฺขกถายเยว (๑) อาคโต 
วิโมกฺขจริยา เวทิตพฺพา ฯ  เตส  วิตฺถาโร  ตตฺเถว  อาคโต ฯ 
        นานตฺเตกตฺตโกวิโทติ  เตส  วิโมกฺขาน  นานาภาเว   
เอกภาเว  จ กุสโล ฯ ทุภโตวุฏานวิโมกฺขวเสน หิ เตส  
เอกตฺต จตุอริยมคฺควเสน  นานตฺต  เอเกกสฺสาป  วา  อริย- 
มคฺคสฺส  อนุปสฺสนาเภเทน  นานตฺต  อริยมคฺคภาเวน  เอกตฺต  
เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๗๐/๔๗๐ ฯ  
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        ทฺวินฺน  าณาน  กุสลตาติ  ทสฺสนสงฺขาตสฺส  จ  ภาวนา- 
สงฺขาตสฺส  จาติ  อิเมส  ทวิฺนฺน  าณาน  กุสลตาย ฯ   
        ทสฺสนนฺติ  หิ  โสตาปตฺติมคฺโค ฯ  โส  ห ิ ปม  
นิพฺพานทสฺสนโต  ทสฺสนนฺติ  วุตฺโต ฯ  โคตฺรภุ  ปน  กิ ฺจาป  
ปมตร  นิพฺพาน  ปสฺสติ  ยถา  ปน  ร ฺโ  สนฺติก   
เกนจิเทว  กรณีเยน  อาคโต  ปรุิโส  ทูรโตว  รถิกาย  จรนฺต  
หตฺถิกฺขนฺธคต ราชาน ทิสวฺาป  ทิฏโ  เต  ราชาติ  ปฏุโ  
ทิสฺวา  กตฺตพฺพกิจฺจสฺส  อกตตฺตา  น  ปสฺสามีติ  อาห  เอวเมว 
นิพฺพาน  ทิสฺวา  กตฺตพฺพสฺส  กิเลสปปฺหานสฺสาภาวา  น   
ทสฺสนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ต  หิ  าณ  มคฺคสฺส  อาวชฺชนฏาเน 
ติฏติ ฯ 
        ภาวนาติ  เสสมคฺคตฺตย ฯ  ต  หิ  ปมมคฺเคน  ทิฏสฺมึเยว 
ธมฺเม  ภาวนาวเสน  อุปฺปชฺชติ  น  อทิฏปุพฺพ  กิ ฺจิ  ปสฺสติ   
ตสฺมา  ภาวนาติ  วุจฺจติ ฯ  เหฏา ปน ภาวนามคฺคสฺส  
อปรินิฏ ิตตฺตา  ทฺวินฺน  าณานนฺติ  อวตฺวา  โสตาปตฺติ- 
สกทาคามิอนาคามิมคฺคลาภิโน  สนธฺาย  ฌานวิโมกฺเข  กุสลาติ  
วุตฺต  อรหตฺตมคฺคลาภิโน  ปน ภาวนามคฺคสฺส ปรินิฏ ิตตฺตา 
ทฺวินฺน าณาน กุสลาติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
                มคฺคาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ผลาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ผลาณนิทฺเทเส  ต  ปโยคปฺปฏปิฺปสฺสทฺธตฺตาติ  ตสฺส   
อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วุฏานปฺปโยคสฺส  ปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา ฯ  มคฺโค 
หิ  สกกฺขเณ  กิเลสปฺปหาเนน  อุภโต  วุฏานปฺปโยค  กโรติ 
ผลกฺขเณ  กิเลสาน  ปหีนตฺตา  มคฺคสฺส  อุภโต   
วุฏานปฺปโยโค  ปฏิปฺปสฺสทฺโธ  วูปสนฺโต  นาม  โหติ ฯ 
        อุปฺปชชฺตีติ  มคฺคานนฺตร  สก ึ วา  ทฺวิกฺขตฺตุ  วา 
อุปฺปชฺชติ  ผลสมาปตฺติกาเล  ปน  พหุกฺขตฺตุ  นิโรธา   
วุฏหนฺตสฺส  ทฺวิกฺขตฺตุ  อุปฺปชฺชติ  สพฺพมฺป  หิ  ตปโยคปฺ- 
ปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา  อุปฺปชฺชติ ฯ  
        มคฺคสฺเสต  ผลนฺติ  ผล  อเปกฺขิตฺวา  นปปสกวจน  กต ฯ   
สกทาคามิมคฺคกฺขณาทีสุป เอเกกมคฺคงฺควเสเนว วุฏานโยชนา  
เวทิตพฺพา ฯ   
                ผลาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        วิมุตฺติาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        วิมุตฺติาณนิทฺเทเส  สกฺกายทิฏ ีติ  วิชชฺมานฏเน  สติ   
ขนฺธป ฺจกสงฺขาเต  กาเย  สย วา สตี ตสฺมึ กาเย ทิฏ ีติ  
สกฺกายทิฏ ิ ฯ  
        วิจิกิจฺฉาติ  วิคตา  จิกิจฺฉา  สภาว  วา  วิจินนฺโต  เอตาย 
กิจฺฉติ  กิลมตีติ  วิจิกิจฺฉา ฯ   
        สลีพฺพตปรามาโสติ  สีเลน  สุทฺธ ิวเตน สุทฺธิ ฯ สีลพฺพเตน 
สุทฺธีติ คหิตอภินิเวโส ฯ  โส  หิ  สภาว  อติกฺกมิตฺวา  ปรโต   
อามสตีติ  สีลพฺพตปรามาโส ฯ  อุภินนฺ สมาเนป  ทิฏ ิภาเว  
ตกฺก ฺจ  ปรปูเทส ฺจ  วินา  ปกติยา  เอว  สกฺกายทิฏ ิคฺค- 
หณโต  ปกติภูตาย  วีสติวตฺถุกาย  สกฺกายทิฏ ิยา  ปหาเนเนว  
สพฺพทิฏ ิปฺปหานทสฺสนตฺถ  สกกฺายทิฏ ิ  วุตฺตา ฯ  สีลพฺพต- 
ปรามาโส  ปน  สุทฺธิปฏิปท  ปฏิปชชฺามาติ  ปฏิปนนฺาน  
ปฏิปทาย  มจฺิฉาภาวทสฺสนตฺถ  วิสุ  วุตฺโตติ 
เวทิตพฺโพ ฯ  ติณฺณมฺป  อนุสยปฺปหาเนเนว  ปหาน  ทสฺเสตุ  
ทิฏานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโยติ วุตฺต น วิสุ  กิเลสตฺตา ฯ  
อุปกฺกิเลสาติ  กิเลเสนฺติ  อุปตาเปนฺติ  วิพาเธนฺตีติ  กิเลสา  
ถามคตฏเน ภุสา กิเลสาติ อุปกฺกิเลสา ฯ สมฺมา สมุจฺฉินฺนา  
โหนฺตีติ สมุจฺเฉทปฺปหาเนน  อนุปฺปาทนิโรเธน  สมฺมา  
สมุจฺฉินฺนา  โหนฺติ ฯ  สปริยุฏาเนหีติ  จิตฺต  ปริโยนทฺธนฺตานิ   
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อุฏเนฺติ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปริยุฏานานิ  สมุทาจารปฺปตฺตาน   
กิเลสานเมต  อธิวจน ฯ  สห  ปริยฏุาเนหีติ สปริยุฏานานิ ฯ  
เตหิ สปริยุฏาเนหิ  อนุสยิตอุปกฺกิเลเสหิ ฯ  จิตฺต  วิมุตฺต  โหตีติ 
เตส  อภพฺพุปฺปตฺติกภูตตฺตา  สนฺตติวเสน  ปวตฺตมาน  จิตฺต  ตโต   
วิมุตฺต นาม โหติ ฯ ตเทว สุฏ ุ วิมุตฺตตฺตา  สุวิมุตฺต ฯ  
ตวิมุตฺติาตฏเนาติ ตสฺสา วิมุตฺติยา ชานนฏเน ฯ   
                วิมุตฺติาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ปจฺจเวกฺขณาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปจฺจเวกฺขณาณนิทฺเทเส  มคฺคกฺขเณเยว  เหตฏเน(๑)  ปม   
มคฺคงฺคานิ  วิสุ  วิสุ  วตฺวา  ปุน  มคฺคงฺคภูเต  อมคฺคงฺคภูเต 
จ ธมฺเม พุชฺฌนฏเน โพธีติ  ลทฺธนามสฺส  อริยสสฺ  องฺคภาเวน 
โพชฺฌงฺเค วิสุ ทสฺเสสิ ฯ สติธมฺมวิจยวีริยสมาธิสมฺโพชฺฌงฺคา  
หิ มคฺคงฺคาเนว ปติปสฺสทฺธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคา อมคฺคงฺคานิ ฯ  
ปุน  พลวเสน  อินฺทฺริยวเสน  จ  วิสุ  นิทฺทิฏเสุ  สทฺธาเอว   
อมคฺคงฺคภูตา ฯ  ปุน  มคฺคกฺขเณ  ชาเตเยว  ธมฺเม ราสิวเสน 
ทสฺเสนฺโต อาธิปเตยฺยฏเนาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  อุปฏานฏเน  สติปฏานาติ  เอกาว  นิพฺพานา- 
รมฺมณา  สติ  กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ  สุภสุขนิจฺจอตฺตส ฺา- 
# ๑. ม. เหตุฏเน ฯ  
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ปหานกิจฺจสาธนวเสน  จตฺตาโร  สติปฏานา  นาม ฯ  นิพฺพานา- 
รมฺมณ  เอกเมว  วีริย  อุปปฺนฺนานุปฺปนฺนาน  อกุสลาน ปหานา- 
นุปฺปตฺติกิจฺจสฺส  อนุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน  กุสลาน อุปฺปาทฏ ิติ- 
กิจฺจสฺส สาธนวเสน จตฺตาโร  สมฺมปปฺธานา นาม ฯ   
        ตถฏเน  สจฺจาติ  ทุกฺขภาวาทีสุ  อวิสวาทกฏเน  จตฺตานิ  
อริยสจฺจานิ ฯ  เอตาเนว  เจตฺถ  ปฏิเวธฏเน  ตทา  สมุทาคตานิ   
อมโตคธ  นพฺิพานนฺติ  วิสุ  วุตฺต  นิพฺพาน ฺจ  เสสา  ปน 
ธมฺมา ปฏิลาภฏเน ตทา สมุทาคตา ฯ ตถฏเน สจฺจา   
ตทา  สมุทาคตาติ  วจนโต  มคฺคผลปริโยสาเน  อวสฺส จตฺตาริ  
สจฺจานิ ปจฺจเวกฺขตีติ  นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ  กต  กรณีย   
นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  (๑)  วจนโต  จ  ทกฺุข  เม  
ปริ ฺาต  สมุทโย  เม  ปหีโน  นโิรโธ  เม สจฺฉิกโต  มคฺโค 
จ  เม  ภาวิโตติ  ปจฺจเวกฺขณ  วุตฺตเมว  โหติ ฯ  ตถา ปจฺจเวกฺขณ  
ยุชฺชติ  จ ฯ  สมุทโยติ  เจตฺถ  ตตมคฺควชฺโฌเยว  เวทิตพฺโพ ฯ  
เอตฺถ วุตฺตสมุทยปจฺจเวกฺขณวเสเนว  อฏกถาย  ทวิุธ  กิเลส- 
ปจฺจเวกฺขณ  มคฺคผลนิพฺพานปจฺจเวกฺขณานิ  อิธ  สรูเปเนว   
อาคตานีติ  วุตฺตานิ ฯ  เกวล  ทุกฺขปจฺจเวกฺขณเมว  น  วุตฺต ฯ  
กิ ฺจาป  น  วุตฺต  อถ  โข  ปาสพฺภาวโต  ยุตฺติสพฺภาวโต 
จ คเหตพฺพเมว ฯ สจฺจปฺปฏิเวธตฺถ  ห ิ ปฏิปนฺนสสฺ  นฏิ ิเต 
# ๑. วิ. มหา. ๔/๒๓/๒๘ ฯ   
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สจฺจปฺปฏิเวเธ  สย  กตกิจฺจปจฺจเวกฺขณ  ยุตฺตเมวาติ ฯ   
        อวิกฺเขปฏเน  สมโถติอาทิ  มคฺคสมฺปยุตฺเต  เอว  สมถ- 
วิปสฺสนาธมฺเม  เอกรสฏเน  อนติวตฺตนฏเน  จ  ทสฺเสตุ   
วุตฺต ฯ 
        สวรฏเน สีลวิสุทฺธีติ สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวาเอว ฯ  
        อวิกฺเขปฏเน  จิตฺตวิสุทฺธีติ  สมมฺาสมาธิเอว ฯ   
        ทสฺสนฏเน  ทิฏ ิวิสุทฺธีติ สมฺมาทิฏ ิเยว ฯ  
        วิมุตฺตฏเนาติ สมุจฺเฉทวเสน มคฺควชฺฌกิเลเสหิ   
มุจฺจนฏเน  นิพฺพานารมฺมเณ  วา  อธมิุจฺจนฏเน ฯ 
        วิโมกโฺขติ สมุจฺเฉทวิโมกฺโข  อรยิมคฺโคเยว ฯ  
        ปฏิเวธนฏเน วิชฺชาติ สจฺจปฺปฏิเวธนฏเน วิชฺชา  
สมฺมาทิฏ ิเยว ฯ   
        ปริจฺจาคฏเน  วิมุตฺตีติ  มคฺควชฺฌกิเลสาน  ปชหนฏเน 
ตโต  มุจฺจนโต  วิมุตฺติ  อรยิมคฺโคเยว ฯ  
        สมุจฺเฉทฏเน  ขเย  าณนฺติ  กิเลสสมุจฺฉินฺทนฏเน   
กิเลสกฺขยกเร อริยมคฺเค าณ สมฺมาทิฏ ิเยว ฯ   
        ฉนฺทาทโย  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  เกวล เหตฺถ 
มคฺคกฺขเณเยว  มคฺคสฺส  อาทิมชฺฌปริโยสานากาเรน  ทสฺสิตา ฯ 
        วิมุตฺตีติ  เจตฺถ  มคฺควิมุตฺติเยว ฯ  ตถฏเน  สจฺจาติ  เอตฺถ 
คหิตมฺป  จ  นิพฺพาน  อิธ  ปริโยสานภาวทสฺสนตฺถ  ปุน  วุตฺตนฺติ   
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เวทิตพฺพ ฯ  ผลกฺขเณป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  ปน  เหตุฏเน   
มคฺโคติ  ผลมคฺคภาเวเนว ฯ  
        สมฺมปปฺธานาติ  มคฺคกฺขเณ  จตุกิจฺจสาธกวีริยกิจฺจสฺส   
ผลสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  สิทฺธตฺตา  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อ ฺถา 
หิ  ผลกฺขเณ  สมฺมปปฺธานา  เอว  น  ลพฺภนฺติ ฯ  วุตฺต  หิ   
มคฺคกฺขเณ  สตฺตตึส โพธิปกฺขิยธมฺเม  อุทฺธรนฺเตน  เถเรน  
ผลกฺขเณ  เปตฺวา  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน อวเสสา เตตฺตึส   
ธมฺมา  ลพฺภนฺติ ฯ  เอวเมว  ปฏิเวธกิจฺจาทิสิทฺธิวเสน  สจฺจาทีนิป  
ยถาโยค  เวทิตพฺพานิ ฯ 
        วิโมกโฺขติ จ ผลวิโมกฺโข ฯ วิมุตฺตีติ ผลวิมุตฺติ ฯ 
        ปฏิปฺปสฺสทฺธฏเน  อนุปฺปาเท  าณ  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        วุฏหิตฺวาติ  อนฺตรา  วุฏานาภาวา  ผลวเสน(๑)  เอว 
วุตฺต ฯ  
        อิเม  ธมฺมา  ตทา  สมุทาคตาติ  อิเม  วุตฺตปฺปการา   
ธมฺมา  มคฺคกฺขเณ  จ  ผลกฺขเณ  จ  สมทุาคตาติ  ปจฺจเวกฺขตีติ  
อิติสทฺท  ปาเสส  กตฺวา  สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ   
                ปจฺจเวกฺขณาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ผลาวสาเนน ฯ   
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                        วตฺถุนานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        วตฺถุนานตฺตาณนิทฺเทเส  จกฺขุ  อชฺฌตฺต ววตฺเถตีติ  
อชฺฌตฺตภูต จกฺขุ  ววตฺถเปติ ฯ ยถา โส จกฺขุ ววตฺถเปติ  
ตถา วตฺตุกาโม กถ จกฺขุ อชฺฌตฺต ววตฺเถตีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ปุน  จกฺขุ  อวิชฺชาสมฺภูตนฺติ  ววตฺเถตีติอาทินา  ววตฺถาปนาการ   
ทสฺเสติ ฯ  
        ตตฺถ  อวิชฺชาตณฺหา  อตีตา  อุปตฺถมฺภกเหตุโย  กมฺม  
อตีต  ชนกเหตุ  อาหาโร  อิทานิ  อุปตฺถมฺภกเหตุ ฯ  เอเตน 
จกฺขูปตฺถมฺภกานิ อุตุจิตฺตานิ คหิตาเนว  โหนฺติ ฯ 
        จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทายาติ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน   
จตฺตาริ  มหาภูตานิ  อุปาทิยิตฺวา  ปวตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  
ปสาทจกฺขุภาโว  ทสฺสิโต  โหติ  สสมภฺารภาโว  ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  
        อุปฺปนนฺนฺติ  อทฺธาวเสน  สนฺตติขณวเสน  วา  ปจฺจุปฺปนฺน ฯ  
สมุทาคตนฺติ เหตุโต สมุฏ ิต ฯ เอตฺตาวตา วิปสฺสนาปุพฺพภาเค  
จกฺขุ  ววตฺถาน  ทสฺสิต ฯ  อหุตฺวา  สมฺภูตนฺติอาทีหิ  อนิจฺจานุ- 
ปสฺสนา ฯ  ปุพฺเพ  อุทยา  อวิชชฺมานโต อหุตฺวา สมฺภูต อุทฺธ  
วยา อภาวโต หุตฺวา น ภวิสฺสติ ฯ อนฺตวนฺตโตติ  อนฺโต  
อสฺส  อตฺถีติ  อนฺตวา  อนฺตวา  เอว  อนฺตวนฺโต ฯ ยถา สติมนฺโต 
คติมนฺโต  ธิติมนฺโต  จ  โย อิสีติ (๑) ตโต อนฺตวนฺตโต 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๘ ฯ คติมนฺโต สติมนฺโต... ฯ  
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ภงฺควิชฺชมานโตติ อตฺโถ ฯ  
        อทฺธุวนฺติ  สพฺพาวตฺถานิปาติตาย  ถิรภาวสฺส  จ  
อภาวตาย  น  ถิร ฯ   
        อสสฺสตนฺติ  น  นิจฺจ ฯ 
        วิปริณามธมฺมนฺติ  ชราย  เจว  มรเณน  จาติ  เทฺวธา 
ปริณามปกติก ฯ   
        จกฺขุ  อนิจฺจนฺติอาทีนิ  จกฺขุ  อนิจฺจโตติอาทีนิ  จ  
วุตฺตตฺถานิ ฯ 
        มโนติ  อิธ  ภวงฺคมนสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  อวิชฺชาสมฺภูโตติ- 
อาทิ  ยุชฺชติเยว ฯ   
        อาหารสมฺภูโตติ  เอตฺถ  สมฺปยุตฺตผสฺสาหารมโนส ฺเจตนา- 
หารวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  
        อุปฺปนโฺนติ  จ  อทฺธาสนฺตติวเสน ฯ   
                วตฺถุนานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                โคจรนานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        โคจรนานตฺตาณนิทฺเทเส  รูเป  พหิทฺธา  ววตฺเถตีติ  
อชฺฌตฺตโต  พหิทฺธาภูเต  รูปายตนธมฺเม  ววตฺถเปตีติ  อตฺโถ ฯ 
        อวิชชฺาสมฺภูตาติอาทิ  อตฺตภาวปริยาปนฺนกมฺมชรูปตฺตา  
วุตฺต ฯ  อาหาโรป  ห ิ กมมฺชรูปสฺส  อุปตฺถมฺภกปจฺจโย  โหติ ฯ 
สทฺทสฺส  ปน  อุตุจิตฺตสมุฏานตฺตา  อวิชฺชาสมฺภูตาทิจตุกฺก  น  
วุตฺต ฯ  โผฏพฺพาน  สย  มหาภูตตฺตา  จตุนฺน มหาภูตาน  
อุปาทายาติ น วุตฺต ฯ 
        ธมฺมาติ  เจตฺถ  ภวงฺคมโนสมฺปยุตฺตา  ตโย  อรปูโน  ขนฺธา 
ธมฺมายตนปริยาปนฺนานิ  สุขุมรูปานิ  จ  กมฺมสมุฏานานิป   
สพฺพานิป  รปูาทีนิ  จ ฯ  อปจ  ยานิ  ยานิ  เยน  เยน  
สมุฏหนฺติ  ตานิ  ตานิ  เตน  เตน  เวทิตพฺพานิ ฯ  อิตรถา  
หิ  สกสนฺตานปริยาปนฺนาป  รูปาทโย  ธมฺมา  สพฺเพ  น  
สงฺคณฺเหยฺยุ ฯ  ยสฺมา  อนินฺทฺริยพทฺธรปูาทโยป  วิปสฺสนูปคา 
ตสฺมา  เตส  กมฺมสมฺภูตปเทน  สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ  เตป   
หิ  สพฺพสตฺตสาธารณกมฺมปจฺจยอุตุสมุฏานา ฯ  อ ฺเ  ปน  
อนินฺทฺริยพทฺธา  รูปาทโย น วิปสฺสนูปคาติ วทนฺติ ฯ ต ปน   
                สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ        ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
                อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ (๑)   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  
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อาทิกาย  ปาฬิยา  วิรชฺุฌติ ฯ  วุตฺต ฺจ  วิสุทฺธิมคฺเค  อิเธกจฺโจ 
อาทิโตว  อชฌฺตฺตสงฺขาเร  อภินิวิสิตฺวา  วิปสฺสติ  ยสฺมา ปน 
น สุทฺธอชฺฌตฺตทสฺสนมตฺเตเนว  มคฺควุฏาน  โหติ  พหิทฺธาป  
ทฏพฺพเมว  ตสฺมา  ปรสสฺ  ขนฺเธป อนุปาทินฺนสงฺขาเรป  อนิจฺจ  
ทุกฺขนมตฺตาติ วิปสฺสตีติ  ตสฺมา ปเรส จกฺขาทิววตฺถานมฺป   
อนินฺทฺริยพทฺธรูปาทิววตฺถานมฺป  อิจฺฉิตพฺพเมว  ตสฺมา  เตภูมก 
สงฺขารา  อวิปสฺสนูปคา นาม นตฺถิ ฯ   
        โคจรนานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                จรยิานานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        จิรยานานตฺตาณนิทฺเทเส  วิ ฺาณจริยาติอาทีสุ  อารมฺมเณ  
จรตีติ  จริยา  วิ ฺาณเมว  จริยา  วิ ฺาณจริยา ฯ 
        อ ฺาเณน  จรณ  อ ฺาเณน  วา  จรติ  อ ฺาเต  
วา  จรติ  อ ฺาณสฺส  วา  จรณนฺติ  อ ฺาณจริยา ฯ   
        าณเมว  จริยา  าเณน  วา  จริยา  าเณน  วา 
จรติ  าเต  วา  จรติ  าณสฺส  วา  จรณนฺติ  าณจริยา ฯ 
        ทสฺสนตฺถายาติ  รูปทสฺสนตฺถาย  ปวตฺตา ฯ  
        อาวชฺชนกิริยาอพฺยากตาติ  ภวงฺคสนฺตานโต  อปเนตฺวา  
รูปารมฺมเณ  จิตฺตสนฺตาน  อาวชฺเชติ  นาเมตีติ  อาวชฺชน   
วิปากาภาวโต  กรณมตฺตนฺติ  กิริยา  กสุลากุสลวเสน  น   
พฺยากตาติ  อพฺยากตา ฯ    
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        ทสฺสนฏโติ  ปสฺสนฺติ  เตน  สย  วา  ปสฺสติ  ทสฺสน- 
มตฺตเมว  วา  ตนฺติ  ทสฺสน  ทสฺสนเมว  อตฺโถ  ทสฺสนฏโ ฯ  
        จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  กุสลวิปาก  วา  อกุสลวิปาก  วา ฯ   
        ทฏิตฺตาติ  อทิฏเ  สมฺปฏิจฺฉนฺนสฺส  อภาวโต  จกฺขุ- 
วิ ฺาเณน  รูปารมฺมณสฺส  ทฏิตฺตา ฯ 
        อภินิโรปนา  วิปากมโนธาตูติ  ทิฏารมฺมณเมว  อาโรหตีติ  
อภินิโรปนา  อุภยวิปากา  สมฺปฏิจฺฉนฺนมโนธาตุ ฯ  
        อภินิโรปตตฺตาติ  รปูารมฺมณ  อภิรุฬฺหตฺตา ฯ  
        วิปากมโนวิ ฺาณธาตูติ  อุภยวิปากา  สนฺตีรณมโน- 
วิ ฺาณธาตุ ฯ  เอส  นโย  โสตทฺวาราทีสุป ฯ  สนตีฺรณานนฺตร   
โวฏพฺพเน  อวุตฺเตป  อฏกถาจริเยหิ  วุตฺตตฺตา  ลพฺภตีติ  
คเหตพฺพ ฯ   
        วิชานนตฺถายาติ  ธมฺมารมฺมณสฺส  เจว  รูปาทอิารมฺมณสฺส 
จ  วิชานนตฺถาย ฯ   
        อาวชฺชนกิริยาพฺยากตาติ  มโนทฺวาราวชฺชนจิตฺต ฯ 
        วิชานนฏโติ  ตทนนฺตรชวนวเสน  อารมฺมณสฺส  วิชานนเมว   
อตฺโถ  น  อ ฺโ ฯ  อุปริ  อกุสลชวนาน  วิปสฺสนามคฺคผล- 
ชวนาน ฺจ  วิสุ  วุตฺตตฺตา  เสสชวนานิ  อิธ  คเหตพฺพานิ สิยุ ฯ 
กุสเลหิ กมฺเมหิ  วิปฺปยุตฺตา  จรตีติ  วิ ฺาณจริยาติ(๑)อาทิ- 
วจนโต ปน  หสิตุปฺปาทจิตฺตชวนเมว  คเหตพฺพ ฯ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๖๖/๑๑๗ ฯ   
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อเหตุกานเยว  จิตฺตาน  วุตฺตตฺตา  เทฺว  อาวชฺชนานิ  เทฺว  
ป ฺจวิ ฺาณานิ  เทฺว  สมฺปฏิจฺฉนฺนานิ  ตีณิ  สนฺตีรณานิ เอก  
หสิตุปฺปาทจิตฺตนฺติ อฏารส อเหตุกจิตฺตานิเยว วิ ฺาณ- 
จริยาติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        อิทานิ  วิสยวิชานนมตฺตฏเน  วิ ฺาณจริยาติ  ทสฺเสตุ 
นีราคา จรตีติอาทิมาห  วิ ฺาณ  หิ  ราคาทิสมฺปโยเค 
สทฺธาทิสมฺปโยเค จ อวตฺถนฺตร ปาปุณาติ  เตสุ  อสติ 
สกาวตฺถายเมว  ติฏติ ฯ  ตสฺมา  นรีาคาทิวจเนน  เตส  
วุตฺตวิ ฺาณาน  วิ ฺาณกิจฺจมตฺต  ทสฺเสติ ฯ  นตฺถิ  เอติสฺสา  
ราโคติ  นีราคา ฯ  นิราคาติ รสฺส  กตฺวาป  ปนฺติ ฯ  โส   
ปน  รชฺชนวเสน  ราโค ฯ  อิตเรสุ  ทุสสฺนวเสน  โทโส ฯ   
มุยฺหนวเสน  โมโห ฯ  ม ฺนวเสน มาโน ฯ วิปรตีทสฺสน- 
วเสน ทิฏ ิ ฯ อุทฺธตภาโว อวูปสนฺตภาโว  วา อุทฺธจฺจ ฯ 
วิจิกิจฺฉา วุตฺตตฺถา ฯ อนุเสนฺตีติ อนุสยา ฯ นิรนุสยาติ  วตฺตพฺเพ   
นานุสยาติ  วุตฺต  โสเยวตฺโถ ฯ  ปริยุฏานปฺปตฺตานเมเวตฺถ  อภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ  น  หิ  วิ ฺาณจริยา  ปหีนานุสยานเยว  วุตฺตา ฯ 
ยา  จ  นรีาคาทินามา  สา  ราคาทีหิ  วิปฺปยุตฺตาว  นาม  
โหตีติ  ปริยายนฺตรทสฺสนตฺถ  ราควิปฺปยุตฺตาติอาทิมาห ฯ  ปุน  
อ ฺเหิ จ วิปฺปยุตฺต ต ทสฺเสตุ กุสเลหิ กมฺเมหีติอาทิมาห ฯ 
กุสลานิเยว  ราคาทิวชฺชาภาวา  อนวชฺชานิ ฯ  ปริสทฺุธภาวกเรหิ  
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หิริโอตฺตปฺเปหิ  ยุตฺตตฺตา  สุกฺกานิ ฯ ปวตฺติสุขตฺตา สุโข อุทโย 
อุปฺปตฺติ เอเตสนฺติ  สุขุทฺรยานิ  สุขวิปากตฺตา  วา  สุโข อุทโย  
วฑฺฒิ เอเตสนฺติ สุขุทฺรยานิ ฯ วุตฺตวิปกฺเขน  อกุสลานิ  
โยเชตพฺพานิ ฯ 
        วิ ฺาเต  จรตีติ  วิ ฺาเณน  วิ ฺายมาน  อารมฺมณ  
วิ ฺาต  นาม  ตสฺมึ  วิ ฺาเต  อารมฺมเณ ฯ  ก ึ วุตฺต   
โหติ  นลีวณฺณโยคโต  นลีวตฺถ  วิย  วิ ฺาณโยคโต  วิ ฺาณ  
นาม  โหติ  ตสฺมึ  วิ ฺาเณ  จรตีติ  วิ ฺาณจริยาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  
        วิ ฺาณสฺส  เอวรูปา  จริยา  โหตีติ  วุตฺตปฺปการสฺส  
วิ ฺาณสฺส  วุตฺตปฺปการา  จริยา  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  วิ ฺาณสฺส 
จริยาติ  จ  โวหารวเสน  วุจฺจติ  วิ ฺาณโต  ปน  วิสุ  จริยา   
นตฺถิ ฯ 
        ปกติปรสิุทฺธมิท  จิตฺต  นิกฺกิเลสฏเนาติ  อิท  วุตฺตปฺปการ  
จิตฺต  ราคาทิกิเลสาภาเวน  ปกติยา  เอว  ปริสุทฺธ ฯ  ตสฺมา  
วิชานนมตฺตเมว  จริยาติ  วิ ฺาณจริยาติ วุตฺต โหติ ฯ 
นิเกฺลสฏเนาติป ปาโ ฯ   
        อ ฺาณจริยาย  มนาปเกสูติ(๑)  มนส ิ อปฺเปนฺติ  ปสีทนฺติ  
มน  วา  อปปฺายนฺติ  วฑฺเฒนฺตีติ  มนาปานิ  มนาปานิเยว   
# ๑. ม. มนาปเยสูติ ฯ   
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มนาปกานิ(๑) ฯ  เตสุ  มนาปเยสุ ฯ  ตานิ  ปน  อิฏานิ  วา 
โหนฺตุ  อนิฏานิ  วา  คหณวเสน  มนาปยานิ ฯ  น  หิ  
อิฏสฺมึเยว  ราโค  อนิฏสฺมึเยว  โทโส  อุปฺปชชฺติ ฯ  
        ราคสฺส  ชวนตฺถายาติ  สนฺตติวเสน ราคสฺส  ชวนตฺถาย   
ปวตฺตา ฯ  
        อาวชฺชนกิริยาพฺยากตาติ  จกฺขุทฺวาเร  อโยนิโสมนสิการ- 
ภูตา  อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา  มโนธาตุ ฯ   
        ราคสฺส  ชวนาติ  เยภุยฺเยน  สตฺตกฺขตฺตุ  ราคสฺส  ปวตฺติ   
ปุนปฺปุน  ปวตฺโต  ราโคเยว ฯ   
        อ ฺาณจริยาติ  อ ฺาเณน  ราคสฺส  สมฺภวโต  อ ฺาเณน  
ราคสฺส  จริยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ 
        ตทุภเยน  อสมเปกฺขนสฺมึ  วตฺถสฺุมินฺติ  ราคโทสวเสน   
สมเปกฺขนวิรหิเต  รูปารมฺมณสงฺขาเต  วตฺถุสฺม ึฯ  
        โมหสสฺ  ชวนตฺถายาติ  วิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจวเสน  โมหสฺส  
ชวนตฺถาย ฯ  
        อ ฺาณจริยาติ  อ ฺาณสฺเสว(๒)  จริยา  น  อ ฺสฺส ฯ 
        วินิพนธฺสฺสาติอาทีนิ มานาทีน  สภาววจนานิ ฯ   
        ตตฺถ  วินิพนฺธสฺสาติ  อุณฺณติวเสน  วินิพนฺธิตฺวา   ิตสฺส ฯ   
        ปรามฏายาติ  รูปสสฺ  อนิจฺจภาวาทึ  อติกฺกมิตฺวา  ปรโต  
# ๑. ม. มนาปยานิ ฯ  ๒. โปราณ. อยฺาณเมว ฯ  
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นิจฺจภาวาทึ  อามฏาย  คหิตาย ฯ 
        วิกฺเขปคตสฺสาติ  รูปารมฺมเณ  วิกฺขิตฺตภาว  คตสฺส ฯ  
        อนิฏาคตายาติ(๑)  อสนฺนิฏานภาว  คตาย ฯ  
        ถามคตสฺสาติ  พลปปฺตฺตาย ฯ  
        ธมฺเมสูติ  รูปาทีสุ  วา  ธมฺมารมฺมณภูเตสุ วา ธมฺเมสุ ฯ   
        ยสฺมา  ราคาทโย  อ ฺาเณน  โหนฺติ  ตสฺมา  ราคาทิ- 
สมฺปโยเคน  อ ฺาณ  วิเสเสนฺโต  สราคา  จรตีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สราคา  จรตีติ  โมหมานทิฏ ิมานานุสยทิฏานุสย- 
อวิชฺชานุสยชวนวเสน ฯ  จริยา  เวทิตพฺพา ฯ  
        สโทสา  จรตีติ  โมหอวิชฺชานุสยชวนวเสน ฯ 
        สโมหา  จรตีติ  ราคโทสมานทิฏ ิอุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉานุสยชวน- 
วเสน ฯ 
        สมานา  จรตีติ  ราคโทสโมหกามราคภวราคาวิชฺชานุสยชวน- 
วเสน ฯ 
        สทฏิ ิ  จรตีติ  ราคโมหกามราคาวิชฺชานุสยชวนวเสน ฯ   
        สอุทฺธจฺจา  จรติ  สวิจิกิจฺฉา  จรตีติ  โมหอวิชชฺานุสยชวน- 
วเสน ฯ 
        สานุสยา  จรตีติ  เอตฺถาป  วุตฺตนเยเนว  เอเกก อนุสย  
มูล กตฺวา ตสฺมึ จิตฺเต ลพฺภมานกเสสานุสยวเสน  สานุสยตา   
# ๑. ม. อนฏิงฺคตายาติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 476 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  476 
 
โยเชตพฺพา ฯ 
        ราคสมฺปยุตฺตาติอาทิ  สราคาทิเววจนเมว ฯ  สา  เอว  ห ิ 
จริยาสมฺปโยควเสน  สห  ราคาทีหิ  วตฺตตีติ  สราคาทิอาทีหิ  
นามานิ  ลภติ ฯ  ราคาทีหิ  สม  เอกุปปฺาเทกนิโรเธกวตฺเถกา- 
รมฺมณาทีหิ  ปกาเรหิ  ยุตฺตาติ  ราคสมฺปยุตฺตานีติอาทีนิ  นามานิ 
ลภติ ฯ  สาเยว  จ  ยสฺมา  กุสลาทีหิ  กมฺเมหิ  วิปฺปยุตฺตา  
อกุสลาทีหิ  กมฺเมหิ  สมปฺยุตฺตา  ตสฺมาป  อ ฺาณจริยาติ ทสฺเสตุ   
กุสเลหิ  กมฺเมหีติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  อ ฺาเตติ  โมหสฺส  อ ฺาณลกฺขณตฺตา  ยถา- 
สภาเวน อ ฺาเต อารมฺมเณ ฯ เสส วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        าณจริยาย  ยสฺมา  วิวฏฏนานุปสฺสนาทีน  อนนฺตร- 
ปจฺจยภูตา  อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา  นตฺถิ  ตสฺมา  เตส  อตฺถาย 
อาวชฺชนกิริยาพฺยากต อวตฺวา  วิวฏฏนานุปสฺสนาทโย  วุตฺตา ฯ 
อนุโลมาณตฺถาย  เอว  หิ  อาวชฺชนา  โหติ  ตโต  วิวฏฏนานุ- 
ปสฺสนามคฺคผลานิ ฯ  
        ผลสมาปตฺตีติ  เจตฺถ  มคฺคานนฺตรชา  วา  โหตุ   
กาลนฺตรชา  (๑)  วา  อุโภป  อธิปฺเปตา ฯ 
        นีราคา จรตีติอาทีสุ ราคาทีน ปฏิกฺขิปนวเสน  นีราคาทิตา  
เวทิตพฺพา  วิ ฺาณจริยาย  ราคาทีน  อภาวมตฺตฏเน ฯ   
# ๑. ส.ี กาลานนฺตรชา  ฯ  
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        าเตติ(๑)  ยถาสภาวโต  าเต ฯ 
        อ ฺา  วิ ฺาณจริยาติอาทีหิ  ติสฺสนฺน  จริยาน  อ ฺ- 
ม ฺมสมฺมิสฺสต  ทสฺเสติ ฯ  วิ ฺาณกิจฺจมตฺตวเสน  หิ  อเหตุก- 
จิตฺตุปฺปาทา  วิ ฺาณจริยา  อ ฺาณกิจฺจวต  ทฺวาทสนฺน  
อกุสลจิตฺตุปฺปาทาน  วเสเนว  อ ฺาณจริยา  วิเสเสน  าณ- 
กิจฺจการีน  วิปสฺสนามคฺคผลาน  วเสน  าณจริยา ฯ  เอวมินา 
อ ฺม ฺมสมฺมิสฺสา  จ  วิปสฺสน  เปตฺวา  สเหตุกกามาวจร- 
กิริยากุสลา  จ  สเหตุกกามาวจรวิปากา  จ  รูปาวจรารูปา- 
วจรกุสลาพฺยากตา  จ  ตีหิ  จริยาหิ  วินมิุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
นิพฺพานารมฺมณาย  วิวฏฏนานุปสฺสนาย  าณจริยาย  
นิทฺทิฏตฺตา  นิพฺพานมคฺคผลปจฺจเวกฺขณภูตานิ  เสกฺขาเสกฺขาน  
ปจฺจเวกฺขณาณานิ  าณจริยาย สงฺคหิตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ  
ตานิป หิ วิเสเสน าณกิจฺจกราเนวาติ ฯ   
                จรยิานานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. าเณ ฯ   
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                        ภูมินานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ภูมินานตฺตาณนิทฺเทเส  ภูมิโยติ  ภาคา  ปริจฺเฉทา  วา ฯ   
        กามาวจราติ  เอตฺถ  ทุวิโธ  กาโม  กิเลสกาโม  วตฺถุกาโม  
จ ฯ กิเลสกาโม ฉนฺทราโค วตฺถุกาโม  เตภูมกวฏฏ ฯ  กิเลสกาโม 
กาเมตีติ  กาโม  วตฺถกุาโม กามียตีติ กาโม ฯ โส ทวิุโธ   
กาโม  ปวตฺติวเสน  ยสฺมึ  ปเทเส  อวจรติ  โส  ปเทโส  กาโม  
เอตฺถ อวจรตีติ  กามาวจโร ฯ  โส  ปน  ปเทโส  จตุนฺน  อปายาน  
มนุสฺสโลกสสฺ  ฉนฺน ฺจ  เทวโลกาน  วเสน  เอกาทสวิโธ ฯ 
ยถา  ห ิ ยสฺม ึปเทเส สสตฺถา ปุริสา อวจรนฺติ  โส   
วิชฺชมาเนสุป  อ ฺเสุ  ทฺวิปทจตุปฺปเทสุ  อวจรนฺเตสุ  เตส   
อภิลกฺขิตตฺตา  สสตฺถาวจโรติ  วุจฺจติ  เอว  วิชฺชมาเนสุป   
อ ฺเสุ  รูปาวจราทีสุ  ตตฺถ  อวจรนฺเตสุ  เตส  อภิลกฺขิตตฺตา  
อย  ปเทโส  กามาวจโรเตฺวว  วุจฺจติ ฯ  สฺวาย  ยถา  รูปภโว  
รูป  เอว  อุตฺตรปทโลป  กตฺวา กาโมเตฺวว วุจฺจติ ฯ  
ตปฺปฏิพทฺโธ  เอเกโก  ธมโฺม  อิมสฺม ึ เอกาทสวิธปเทสสงฺขาเต  
กาเม  อวจรตีติ  กามาวจโร ฯ  กิ ฺจาป  หิ  เอตฺถ  เกจิ  
ธมฺมา  รูปารปูภเวสุป  อวจรนฺติ  ยถา  ปน  สงฺคาเม   
อวจรนฺโต  สงฺคามาวจโรติ  ลทฺธนาโม  นาโค  นคเร  จรนฺโตป 
สงฺคามาวจโรเตฺวว  วุจฺจติ  ถลชลจรา  ปาณิโน  อถเล   
อชฺชเล  จ   ิตาป  ถลจรา  ชลจราเตฺวว  วุจฺจนฺติ  เอว    
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เต อ ฺตฺถ อวจรนฺตาป กามาวจราเยวาติ�   เวทิตพฺพา ฯ  
        อารมฺมณกรณวเสน  วา  เอเตสุ  วุตฺตปฺปกาเรสุ ธมฺเมสุ  
กาโม อวจรตีติ  กามาวจรา ฯ  กาม ฺเจส  รูปารูปาวจรธมฺเมสุป  
อวจรติ  ยถา  ปน  วทตีติ วจฺโฉ  มหิย  เสตีติ  มหิโสติ   
วุตฺเต  น  ยตฺตกา  วทนฺติ มหิย วา เสนฺติ สพฺเพส  ต  
นาม  โหติ ฯ  เอวสมฺปทมิท  เวทิตพฺพ ฯ 
        เอตฺถ สพฺเพ เต ธมฺเม เอกราสึ กตฺวา  วุตฺตภูมิ- 
สทฺทมเปกฺขิตฺวา  กามาวจราติ  อตฺถิลงฺิควจน  กต ฯ  รูปาวจราติ- 
อาทีสุ  รูปภโว  รูป  ตสฺมึ  รูเป  อวจรนฺตีติ  รูปาวจรา ฯ  
        อรูปภโว  อรูป ตสฺมึ อรูเป  อวจรนฺตีติ  อรูปาวจรา ฯ   
        เตภูมกวฏเฏ  ปริยาปนฺนา อนฺโตคธาติ ปริยาปนฺนา  
ตสฺมึ น  ปริยาปนฺนาติ อปริยาปนฺนา ฯ   
        กามาวจราทิภูมินิทฺเทเสสุ  เหฏโตติ  เหฏาภาเคน ฯ  
        อวีจินิรยนฺติ  ชาลาน  วา  สตฺตาน  วา  เวทนาน วา 
วีจิ อนฺตร ฉิทฺท เอตฺถ นตฺถีติ อวีจิ ฯ สุขสงฺขาโต  อโย   
เอตฺถ  นตฺถีติ  นิรโย  นิรติอตฺเถนป  นิรโย ฯ  
        ปรยินฺต  กริตฺวาติ  ต  อวีจิสงฺขาต  นิรย  อนฺต  กตฺวา ฯ  
        อุปรโิตติ  อุปริภาเคน ฯ  
        ปรนิมมฺิตวสวตฺตี  เทเวติ  ปรนิมมฺิเตสุ  กาเมสุ  วส  
วตฺตนโต  เอวลทฺธโวหาเร  เทเว ฯ    
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        อนฺโต  กริตฺวาติ  อนฺโต  ปกฺขิปตฺวา ฯ 
        ย  เอตสฺมึ  อนฺตเรติ  เย  เอตสฺมึ  โอกาเส ฯ  ยนติฺ  จ  
ลิงฺควจนวิปลฺลาโส  กโต ฯ 
        เอตฺถาวจราติ  อิมินา  ยสฺมา  ตสฺมึ  อนฺตเร  อ ฺเป  
จรนฺติ  กทาจิ  กตฺถจิ  สมภฺวโต  ตสฺมา  เตส  อสงฺคณฺหณตฺถ  
อวจราติ  วุตฺต ฯ  เตน  เย  เอตสฺมึ  อนฺตเร  โอคาฬหฺา  หุตฺวา   
จรนฺติ  สพฺพตฺถ  สทา  จ  สมฺภวโต  อโธภาเค  จรนฺติ   
อวีจินิรยสฺส  เหฏา  ภูตุปาทาย  ปวตฺติภาเวน เตส  สงฺคโห 
กโต  โหติ ฯ  เต  หิ  โอคาฬฺหา  จรนฺติ  อโธภาเค  จ 
จรนฺตีติ  อวจรา ฯ   
        เอตฺถ  ปริยาปนฺนาติ  อิมินา  ปน  ยสฺมา  เอเต  เอตฺถาวจรา  
อ ฺตฺถาป อวจรนฺติ  น  ปน  ตตฺถ  ปริยาปนฺนา  โหนฺติ  
ตสฺมา  เตส  อ ฺตฺถาป  อวจรนฺตาน ปริคฺคโห  กโต โหติ ฯ   
        อิทานิ  เต  เอตฺถ  ปรยิาปนฺเน  ธมฺเม  ราสิสุ ฺตา- 
ปจฺจยภาวโต เจว สภาวโต  จ  ทสฺเสนฺโต  ขนฺธาตุอายตนาติ- 
อาทิมาห ฯ   
        พฺรหฺมโลกนฺติ  ปมชฺฌานภูมิสงฺขาต  พฺรหฺมฏาน  
อกนิฏเติ  อุตฺตมฏเน  น  กนิฏเ ฯ   
        สมาปนฺนสฺสาติ  สมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส ฯ  เอเตน 
กุสลชฺฌาน  วุตฺต ฯ   
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        อุปปนนฺสฺสาติ  วิปากวเสน  พฺรหฺมโลเก  อุปปนฺนสฺส ฯ  
เอเตน  วิปากชฺฌาน  วุตฺต ฯ   
        ทฏิธมฺมสุขวิหาริสฺสาติ  ทิฏเ  ธมฺเม  ปจฺจกฺเข  อตฺตภาเว  
สุโข  วิหาโร  ทฏิธมฺมสุขวิหาโร  โส  อสฺส  อตฺถติี  ทิฏ- 
ธมฺมสุขวิหารี  อรหา ฯ  ตสฺส  ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส ฯ  เอเตน   
กิริยชฺฌาน  วุตฺต ฯ  
        เจตสิกาติ  เจตสิ  ภวา  เจตสิกา จิตฺตสมฺปยุตฺตาติ อตฺโถ ฯ   
        อากาสาน ฺจายตนูปเคติ  อากาสาน ฺจายตนสงฺขาต  ภว   
อุปคเต ฯ  ทุติยปเทป เอเสว  นโย ฯ  
        มคฺคาติ  จตฺตาโร  อรยิมคฺคา ฯ  มคฺคผลานีติ จตฺตานิ  
อริยมคฺคผลานิ ฯ  
        อสงฺขตา  จ ธาตูติ ปจฺจเยหิ อกตา นิพฺพานธาตุ ฯ   
        อปราป  จตสฺโส  ภูมโิยติ  เอเกกจตุกฺกวเสน  เวทิตพฺพา ฯ 
จตฺตาโร  สติปฏานาติ  กายานุปสฺสนาสติปฏาน  เวทนานุ- 
ปสฺสนาสติปฏาน  จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน  ธมมฺานุปสฺสนา- 
สติปฏาน ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปติฏาตีติ ปฏาน  อุปฏาติ  
โอกฺกนฺทิตฺวา  (๑) ปกฺขนฺทิตฺวา ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ สติเยว ปฏาน  
สติปฏาน ฯ  อถ  วา  สรณฏเน สติ อุปฏานฏเน ปฏาน  
สติ จ สา ปฏาน ฺจาติป  สติปฏาน ฯ  อารมฺมณวเสน   
# ๑. ส.ี โอกกฺนฺติตฺวา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 482 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  482 
 
พหุกา  ตา สติโยติ สติปฏานา ฯ 
        จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ  อนุปฺปนฺนาน  อกุสลาน   
อนุปฺปาทาย  สมฺมปฺปธาน  อุปฺปนฺนาน  อกุสลาน  ปหานาย  
สมฺมปฺปธาน  อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  อุปฺปาทาย  สมฺมปฺปธาน   
อุปฺปนฺนาน  กุสลาน   ิติยา  สมฺมปฺปธาน ฯ  ปทหนฺติ  วายมนฺติ  
เอเตนาติ ปธาน  วีริยสฺเสต  นาม ฯ   
        สมฺมปปฺธานนฺติ  อวิปรีตปฺปธาน  การณปฺปธาน  อุปายปฺ- 
ปธาน  โยนิโสปธาน ฯ  เอกเมว  วีริย  กิจฺจวเสน  จตุธา  กตฺวา  
สมฺมปฺปธานาติ  วุตฺต ฯ   
        จตฺตาโร  อิทฺธิปาทาติ  ฉนฺทิทฺธิปาโท จิตฺติทฺธิปาโท 
วีริยิทฺธิปาโท วีมสิทฺธิปาโท ฯ  ตสฺสตฺโถ วุตฺโตเยว ฯ  
        จตฺตาริ ฌานานีติ วิตกฺกวิจารปติสุขจิตฺเตกคฺคตาวเสน   
ป ฺจงฺคิก  ปมชฺฌาน  ปติสุขจิตฺเตกคฺคตาวเสน  ติวงฺคิก  
ทุติยชฺฌาน  สุขจิตฺเตกคฺคตาวเสน  ทุวงฺคิก  ตติยชฺฌาน  
อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาวเสน ทุวงฺคิก  จตุตฺถชฺฌาน ฯ  อิมานิ  ห ิ 
องฺคานิ  อารมฺมณูปนิชฺฌานฏเน  ฌานนฺติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
        จตสฺโส  อปฺปม ฺาโยติ  เมตฺตา  กรุณา  มุทิตา  
อุเปกฺขา ฯ  ผรณอปฺปมาณวเสน  อปฺปม ฺาโย ฯ  เอตาโย  
หิ  อารมฺมณวเสน  อปฺปมาเณ  วา  สตฺเต  ผรนฺติ  เอก   
สตฺตมฺป  วา  อนวเสสผรณวเสน  ผรนฺตีติ  ผรณอปฺปมาณวเสน  
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อปฺปม ฺาโยติ  วุจฺจนฺติ ฯ 
        จตสฺโส  อรูปสมาปตฺติโยติ(๑)  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติ  
วิ ฺาน ฺจายตนสมาปตฺติ  อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติ เนว- 
ส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ ฯ  
        จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา วุตฺตตฺถา เอว ฯ   
        จตสฺโส  ปฏิปทาติ  ทุกฺขาปฏิปทาทนฺธาภิ ฺา 
ทุกฺขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิ ฺา  สุขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา 
สุขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิ ฺาติ  (๒)  วุตฺตา  จตสฺโส  ปฏิปทา ฯ   
        จตฺตาริ  อารมฺมณานีติ  ปริตฺต  ปริตฺตารมฺมณ  ปริตฺต   
อปฺปมาณารมฺมณ  อปฺปมาณ  ปริตฺตารมฺมณ  อปปฺมาณ   
อปฺปมาณารมฺมณนฺติ  (๓)  วุตฺตานิ  จตฺตาริ  อารมฺมณานิ ฯ  กสิณาทิ- 
อารมฺมณาน  อววตฺถาเปตพฺพโต อารมฺมเณหิ(๔)  อารมฺมณวนฺตานิ  
ฌานานิ  วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        จตฺตาโร  อริยวสาติ  อริยา  วุจฺจนฺติ  พุทฺธา  จ   
ปจฺเจกพุทฺธา  จ  ตถาคตสาวกา  จ  เตส  อริยาน  วสา   
ตนฺติโย  ปเวณิโยติ  อริยวสา ฯ  เก  ปน  เต  จีวรสนฺโตโส  
ปณฺฑปาตสนฺโตโส  เสนาสนสนฺโตโส  ภาวนารามตาติ  อิเม  
จตฺตาโร ฯ  คิลานปจฺจยสนฺโตโสป  ปณฺฑปาตสนฺโตเส  วุตฺเต 
# ๑. โปราณ. อรูปาวจรสมาปตฺติโย ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๘๒/๑๑๕ ฯ 
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๖๗-๑๗๑/๕๔ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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วุตฺโตเยว  โหติ ฯ  โย  หิ  ปณฺฑปาเต  สนฺตุฏโ  โส  กถ   
คิลานปจฺจเย  อสนฺตุฏโ ภวิสฺสติ ฯ   
        จตฺตาริ  สงฺคหวตฺถูนีติ  จตฺตาริ  ชนสงฺคณฺหณการณานิ   
ทาน ฺจ  เปยฺยวชฺช ฺจ  อตฺถจริยา  จ  สมานตฺตตา  จาติ  (๑) อิมานิ  
จตฺตาริ ฯ ทานนฺติ ยถารห  ทาน ฯ  เปยยฺวชฺชนฺติ  ยถารห  
ปยวจน ฯ  อตฺถจริยาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  กตฺตพฺพสฺส  กิจฺจสฺส 
กรณวเสน  กตฺตพฺพากตฺตพฺพานุสาสนวเสน  จ  วุทฺธิกิริยา ฯ  
สมานตฺตตาติ  สห  มาเนน  สมาโน  สปริมาโณ  สปริคณโนติ  
อตฺโถ ฯ 
        สมาโน  ปรสฺส  อตฺตา  เอเตนาติ  สมานตฺโต  สมานตฺตสฺส 
ภาโว  สมานตฺตตา  อย  มยา  หีโน  อย  มยา  สทิโส  
อย  มยา  อธิโกติ  ปริคเณตฺวา  ตทนุรูเปน  อุปจรณ  กรณนฺติ   
อตฺโถ ฯ สมานสุขทุกฺขตา สมานตฺตตาติ จ วทนฺติ ฯ   
        จตฺตาริ  จกฺกานีติ  เอตฺถ  จกฺก  นาม  ทารุจกฺก  รตนจกฺก  
ธมฺมจกฺก  อิริยาปถจกฺก  สมฺปตฺติจกฺกนฺติ  ป ฺจวิธ ฯ ตตฺถ ย  
ปน ต เทว จกฺก ฉหิ มาเสหิ  นิฏ ิต  ฉารตฺตูเนหีติ  (๒) อิท  
ทารุจกฺก ฯ จกฺก วตฺตยโต ปริคฺคเหตฺวาติ (๓)  อิท  รตนจกฺก ฯ  
มยา  ปวตฺติต  จกฺกนฺติ  (๔)  อิท  ธมฺมจกฺก ฯ  จตุจกฺก  นวทฺวารนฺติ  (๕)  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๒/๔๒ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๔/๑๔๐ ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๙๑/๓๕๒ ฯ  ๔. ขุ. สุ. ๓๗๗/๔๔๔ ฯ 
# ๕. ส. ส. ๑๕/๗๔/๒๓ ฯ  
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อิท  อิริยาปถจกฺก ฯ  จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  จกฺกานิ  เยหิ   
สมนฺนาคตาน  เทวมนุสฺสาน  จตุจกฺก  วตฺตติ ฯ  
        กตมานิ  จตฺตานิ ฯ  ปติรูปเทสวาโส  สปฺปรุิสาปสฺสโย (๑)  
อตฺตสมฺมาปณิธิ ปุพฺเพ จ กตปุ ฺตาติ(๒)  อิท สมปฺตฺติจกฺก ฯ   
อิธาป  เอตเทว อธิปฺเปต ฯ 
        ตตฺถ ปติรูปเทสวาโสติ ยตฺถ จตสฺโส ปริสา สนฺทิสฺสนฺติ   
เอวรูเป  อนุจฺฉวิเก  เทเส  วาโส ฯ  สปฺปุริสาปสฺสโยติ  พุทฺธาทีน  
สปฺปุริสาน  อปสฺสโย    เสวน  ภชน ฯ  
        อตฺตสมฺมาปณิธีติ อตฺตโน สมฺมา ปติฏาน ฯ สเจ ปุพฺเพ   
อสฺสทฺธาทีหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  ตานิ  ปหาย  สทฺธาทีสุ  
ปติฏาปน ฯ  
        ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺตาติ  ปุพฺเพ  อุปจิตกุสลตา ฯ  อิทเมว 
เจตฺถ  ปมาณ ฯ  เยน  ห ิ าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน  กุสลกมฺม   
กต  โหติ  ตเทว  กุสล  ต  ปุริส ปติรูปเทเส  อุปเนติ สปฺปุริเส  
ภชาเปติ โส เอว จ ปุคฺคโล อตฺตาน สมฺมา เปตีติ ฯ   
        จตฺตาริ  ธมฺมปทานีติ  จตฺตาโร  ธมฺมโกฏาสา ฯ  กตมานิ  
จตฺตาริ ฯ  อนภิชฺฌา  ธมมฺปท  อพฺยาปาโท  ธมฺมปท  สมฺมาสติ  
ธมฺมปท  สมมฺาสมาธิ  ธมฺมปท ฯ   
        อนภิชฌฺาธมฺมปท  นาม  อโลโภ  วา  อนภิชฌฺาวเสน  
# ๑. ม. สปฺปรุิสาวสฺสโย ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๔๑ ฯ  
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อธิคตชฺฌานวิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพานานิ  วา ฯ  
        อพฺยาปาโท  ธมฺมปท  นาม  อโกโธ  วา  เมตฺตาสีเสน  
อธิคตชฺฌานาทีนิ  วา ฯ  
        สมฺมาสมาธิ  ธมฺมปท  นาม  สุปติฏ ิตสติ   วา สติสีเสน 
อธิคตชฺฌานาทีนิ  วา ฯ   
        สมฺมาสมาธิ  ธมฺมปท  นาม  อฏสมาปตฺติ  วา  อฏ- 
สมาปตฺติสีเสน  อธิคตชฌฺานาทีนิ วา  ฯ  ทสอสุภวเสน  วา  
อธิคฺคตชฺฌานาทีนิ  อนภิชฺฌา  ธมฺมปท  จตุพฺรหฺมวิหารวเสน  
อธิคตานิ  อพฺยาปาโท  ธมฺมปท  ทสานุสฺสติอาหาเรปฏิกลู- 
ส ฺาวเสน  อธิคตานิ  สมฺมาสติ  ธมฺมปท  ทสกสิณ- 
อานาปานวเสน  อธิคตานิ  สมฺมาสมาธิ  ธมฺมปทนฺติ ฯ  
        อิมา  จตสฺโส  ภูมิโยติ เอเกก จตุกฺกวเสเนว โยเชตพฺพ ฯ   
                ภูมินานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                ธมฺมนานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ธมฺมนานตฺตาณนิทฺเทเส  กมฺมปเถติ  กมฺมานิ  จ  ตานิ  
ปถา  จ  อปายคมนายาติ  กมฺมปถา  เต  กมฺมปเถ ฯ   
        ทส  กุสลกมฺมปถา  นาม  ปาณาติปาตา  อทินฺนาทานา   
กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณีติ  ตีณิ  กายสุจริตานิ  มุสาวาทา  
ปสุณาย  วาจาย  ผรุสาย  วาจาย  สมฺผปฺผลาปา  เวรมณีติ   
จตฺตาริ  วจีสุจริตานิ  อนภิชฺฌา  อพฺยาปาโท  สมฺมาทิฏ ีติ  ตีณิ  
มโนสุจริตานิ ฯ 
        ทส  อกสุลกมฺมปถา  นาม  ปาณาติปาโต  อทินฺนาทาน   
กาเมสุมิจฺฉาจาโรติ  ตีณิ  กายทุจฺจริตานิ  มุสาวาโท  ปสุณา 
วาจา  ผรุสา  วาจา สมฺผปฺผลาโปติ จตฺตาริ วจีทุจฺจริตานิ  
อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏ ีติ ตีณิ มโนทุจฺจริตานิ ฯ 
กุสลากุสลาป  จ  ปฏิสนธฺิชนกาเยว  กมฺมปถาติ  วุตฺตา  
วุตฺตาวเสสา ปฏิสนฺธิชนเน อเนกนฺติกตฺตา  กมฺมปถาติ  น 
วุตฺตา ฯ  โอฬาริกกุสลากสุลคฺคหเณเนว  เสสกุสลากุสลาป  
คหิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
        รูปนฺติ  ภูโตปาทายเภทโต  อฏวีสติวิธ  รูป ฯ  
        วิปากนฺติ  กามาวจรกุสลวิปากาน  โสฬสนฺน  อกุสล- 
วิปากาน  สตฺตนฺน ฺจ  วเสน  เตวีสติวิธ  วิปาก ฯ   
        กริิยนฺติ (๑) ติณฺณ  ปริตฺตกิริยาน  อฏนฺน  มหากิริยาน ฺจ(๑)   
# ๑. ม. ติณฺณมเหตุกกิริยาน อฏนฺน สเหตุกกิริยาน ฺจ ฯ   
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วเสน  เอกาทสวิธ  กามาวจรกิริย ฯ  วิปากาภาวโต  กิริยา- 
มตฺตาติ  กิริยา ฯ  เอตฺตาวตา  กามาวจรเมว  รูปาพฺยากต- 
วิปากาพฺยากตกิริยาพฺยากตวเสน วุตฺต ฯ   
        อิธฏสสฺาติ  อิมสฺมึ  โลเก   ิตสฺส ฯ เยภุยฺเยน มนุสฺสโลเก 
ฌานภาวนาสพฺภาวโต  มนุสฺสโลกวเสน  วุตฺต  ฌานานิ  ปน  
กทาจิ  กรหจิ  เทวโลเกป  ลพฺภนฺติ  รูป  พฺรหฺมโลเกป   
ตตฺรูปปตฺติกเหฏ ูปปตฺติกอุปรูปปตฺติกาน  วเสน  ลพฺภนฺติ ฯ  
สุทฺธาวาเส  ปน  อรูปาวจเร  จ  เหฏ ูปปตฺติกา  นตฺถิ ฯ 
รูปารูปาวจเรสุ  อภาวิตชฺฌานา  เหฏา นิพฺพตฺตมานา 
กามาวจรสุคติยเยว นิพฺพตฺตนฺติ น ทุคฺคติย ฯ   
        ตตฺรูปปนฺนสฺสาติ  วิปากวเสน  พฺรหฺมโลเก  อุปปนฺนสฺส  
ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน  วตฺตมานานิ  จตฺตาริ  วิปากชฺฌานานิ ฯ 
รูปารูปาวจรชฺฌานสมาปตฺตีสุ กิริยาพฺยากตานิ  น  วุตฺตานิ ฯ  
กิ ฺจาป  น  วุตฺตานิ  อถ  โข  กุสเลหิ  สมานปฺปวตฺติตฺตา   
กุสเลสุ  วุตฺตาเนว  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ยถา  ปฏาเน 
กุสลากุสเล นิรุทฺเธ  วิปาโก  ตทารมฺมณตา  อุปฺปชฺชตีติ  (๑)  
กุสลชวนคฺคหเณเนว  กิริยาชวน  สงฺคหิต  เอวมิธาป  ทฏพฺพ ฯ 
        สาม ฺผลานีติ  จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ ฯ  เอเตน   
โลกุตฺตรวิปากาพฺยากต วุตฺต ฯ  
# ๑. อภิ. ป. ๔๐/๔๘๙/๑๕๖ ฯ  
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        นิพฺพานนฺติ นิพฺพานาพฺยากต ฯ   
        ปาโมชชฺมูลกาติ  ปาโมชฺช  มลู  อาทิ  เอเตสนฺติ  ปาโมชชฺมูลกา   
ปาโมชฺชาทิกาติ  อตฺโถ ฯ  ปาโมชฺเชน  หิ  สมาคตาเนว  โหนฺติ ฯ 
        อนิจฺจโต  มนสิกโรโต  ปาโมชฺช  ชายตีติ  เอตฺถ  โยนิโส- 
มนสิกโรโตเยว  ปาโมชชฺ  ชายติ  น  อโยนิโสมนสิกโรโต ฯ   
อโยนิโส  หิ  มนสิกโรโต  กุสลุปฺปตฺติเยว  นตฺถิ  ปเคว  วิปสฺสนา ฯ  
กสฺมา  สรูเปน  วุตฺตนฺติ  เจ  ปาโมชฺชสฺส  พลวภาวทสฺสนตฺถ ฯ   
ปาโมชฺเช  หิ  อสติ  ปนฺเตสุ  จ เสนาสเนสุ อธิกุสเลสุ จ 
ธมฺเมสุ อรติ อุกฺกณฺ ิตา  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว  สติ  ภาวนาเยว  
อุกฺกมติ ฯ  ปาโมชฺเช  ปน  สติ  อรติอภาวโต  ภาวนา  ปาริปูรึ  
คจฺฉติ ฯ  โยนิโสมนสิการสฺส  ปน  มลูภาเวน  ภาวนาย  
พหูปการตฺต  ทสฺเสตุ อุปริ นวก วกฺขติ ฯ   
                ยโต ยโต สมฺมสติ                ขนฺธาน อุทยพฺพย   
                ลภตี ปติปาโมชฺช(๑)        อมตนฺต วิชานตนฺติ (๒)   
วจนโต  วิปสฺสกสฺส  วิปสฺสนาปจฺจยา  ปาโมชฺช  อุปฺปชฺชติ ฯ   
อิธ  ปน  กลาปสมฺมสนปจฺจยา  ปาโมชฺช  คเหตพฺพ ฯ  ปมุทิตสฺส 
ภาโว  ปาโมชฺช  ทุพฺพลา ปติ ฯ อาทิกมฺมตฺเถ  ป- กาโร  
ทฏพฺโพ 
        ปมุทิตสฺสาติ  เตน  ปาโมชฺเชน  ปมุทิตสฺส  ตุฏสฺส  ฯ 
# ๑. ม. ปติปาโมชฺช ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๖ ฯ  
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ปโมทิตสฺสาติป  ปาโ โส เอวตฺโถ ฯ 
        ปตีติ พลวปติ ฯ ปติมนสฺสาติ ปติยุตฺตมนสฺส ฯ   
ยุตฺตสทฺทสฺส  โลโป  ทฏพฺโพ  ยถา  อสฺสรโถติ ฯ  กาโยติ  
นามกาโย  รปูกาเยน  สห  วา ฯ  ปสฺสมฺภตีติ  วูปสนฺตทรโถ 
โหติ ฯ 
        ปสฺสทธฺกาโยติ  อุภยปฺปสฺสทฺธิโยเคน  นิพฺพุตกาโย ฯ 
        สุข  เวเทตีติ  เจตสิก สุข วินฺทติ กายิกสุเขน สห 
วา ฯ 
        สุขิโนติ  สุขสมงฺคิสฺส ฯ   
        จิตฺต  สมาธิยตีติ  จิตฺต  สม  อาธิยติ เอกคฺค โหติ ฯ  
        สมาหิเต  จิตฺเตติ  ภาเวน  ภาวลกฺขณตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ 
จิตฺตสมาหิตภาเวน  หิ  ยถาภูตชานน  ลกฺขียติ ฯ  
        ยถาภูต  ชานาตีติ  อุทยพฺพยาณาทิวเสน  สงฺขาร   
ยถาสภาว  ชานาติ ฯ   
        ปสฺสตีติ  ตเยว  จกขฺุนา  ทิฏ  วิย  ผุฏ(๑)  กตฺวา   
ป ฺาจกฺขุนา  ปสฺสติ ฯ   
        นิพฺพินทฺตีติ  นววิธวิปสฺสนาาณโยเคน  สงฺขาเรสุ  
อุกฺกณฺติ ฯ  
        นิพฺพินทฺ  วิรชฺชตีติ  ต  วิปสฺสน  สิข  ปาเปนฺโต 
# ๑. ม. ผุฏ ฯ  
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มคฺคาณโยเคน สงฺขาเรหิ วิรตฺโต โหติ ฯ   
        วิราคา  วิมุจฺจตีติ  วิราคสงฺขาตมคฺคเหตุ  ผลวิมุตฺติยา  
นิพฺพาเน  อธิดมกฺเขน  วิมุจฺจริ  ฯ  เกสุจิ  ปน  โปตฺถเกสุ 
อิมสฺมึ วาเร สมาหิเตน  จิตฺเตน  อิท  ทกฺุขนฺติ  ยถาภูต   
ปชานาตีติอาทิ สจฺจนโย ลิขิโต โสป เกสุจิ  โปตฺถเกสุ  
อิท  ทุกฺขนฺติ  โยนิโสมนสิ กโรตีติอาทินา นเยน ลขิิโต ฯ 
วารทฺวเยป  พฺย ฺชนโตเยว วิเสโส น อตฺถโต ฯ นพฺิพินฺท  
วิรชฺชตีติ ห ิมคฺคาณสฺส วุตฺตตฺตา  มคฺคาเณ  จ  สิทฺเธ  
จตุสจฺจาภิสมยกิจฺจ  สิทฺธเมว  โหติ ฯ  ตสฺมา  จตุสจฺจนเยน   
วุตฺตวาโรป อิมินา วาเรน อตฺถโต อวิสิฏโเยว ฯ   
        อิทานิ  อนิจฺจโตติอาทีหิ  อารมฺมณสฺส  อวิเสเสตฺวา 
วุตฺตตฺตา  อารมฺมณ  วิเสเสนฺโต  รูป  อนิจฺจโต  มนสิ  กโรตีติ- 
อาทิมาห ฯ 
        โยนิโสมนสิการมูลกาติ  โยนิโสมนสิกาโร  มูล ปติฏา 
เอเตสนฺติ โยนิโสมนสิการมูลกา ฯ โยนิโสมนสิ  การ  มุ ฺจิตฺวาเยว 
หิ  ปาโมชชฺาทโย  นว  น  โหนฺติ ฯ 
        สมาหิเตน  จิตฺเตนาติ  การณภูเตน  จิตฺเตน ฯ 
        ยถาภูต  ปชานาติ  ป ฺาย  ปชานาติ ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ   
โยนิโสมนสิ  กโรตีติ  วุจฺจมาเน  อนุสฺสววเสน  ปุพฺพภาค- 
สจฺจานุโพโธป สงฺคยฺหติ ฯ    
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        โยนิโสมนสิกาโรติ จ อุปาเยน มนสิกาโร ฯ   
        ธาตุนานตฺต  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ผสฺสนานตฺตนฺติ  จกฺขาทิ- 
ธาตุนานตฺต ฺจ  ปฏิจฺจ จกฺขุสมฺผสฺสาทินานตฺต อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ 
        ผสฺสนานตฺต ปฏิจฺจาติ จกฺขุสมฺผสฺสาทินานตฺต  ปฏจฺิจ ฯ  
        เวทนานานตฺตนฺติ  จกฺขุสมฺผสฺสชาทิเวทนานานตฺต ฯ   
        ส ฺานานตฺตนฺติ  กามส ฺาทินานตฺต ฯ 
        สงฺกปฺปนานตฺตนฺติ  กามสงฺกปฺปาทินานตฺต ฯ 
        ฉนฺทนานตฺตนฺติ  สงฺกปฺปนานตฺตาย  รูเป  ฉนฺโท  สทฺเท   
ฉนฺโทติ  เอว  ฉนฺทนานตฺต  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        ปรฬิาหนานตฺตนฺติ  ฉนฺทนานตฺตตาย  รูปปรฬิาโห   
สทฺทปริฬาโหติ  เอว  ปรฬิาหนานตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ  
        ปริเยสนานานตฺตนฺติ  ปรฬิาหนานตฺตตาย  รปูปริเยสนาทิ- 
นานตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ  
        ลาภนานตฺตนฺติ  ปรเิยสนานานตฺตตาย รูปปฺปฏิลาภาทิ- 
นานตฺต อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
                ธมฺมนานตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        าณป ฺจกนิทฺเทสวณฺณนา   
        าณป ฺจกนิทฺเทเส  เตส  ป ฺจนฺน  าณาน  อปุพฺพ- 
สมฺพนฺธสภาวโต  เอกโตว  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนานิ  กตานิ ฯ  
        อภิ ฺาตา  โหนฺตีติ  ธมฺมสภาวลกฺขณชานนวเสน  สุฏ ุ  
าตา  โหนฺติ ฯ   
        าตา  โหนฺตีติ  าตปริ ฺาวเสน  สภาวโต  าตตฺตา   
าตา  นาม  โหนฺติ ฯ  เยน  าเณน  เต  ธมฺมา  าตา   
โหนฺติ ต าตฏเน าณ ปชานนฏเน ป ฺาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ อิมินาว  นเยน  เสสาณานิป  โยเชตพฺพานิ ฯ  
        ปริ ฺาตา  โหนฺตีติ  สาม ฺลกฺขณวเสน  สมนฺตโต 
าตา  โหนฺติ ฯ  
        ตีริตา  โหนฺตีติ  ตีรณปริ ฺาวเสน  อนิจฺจาทิโต   
อุปปริกฺขิตา  สมาปตา  นาม  โหนฺติ ฯ  
        ปหีนา  โหนฺตีติ อนิจฺจานุปสฺสนาทินา าเณน   
นิจฺจส ฺาทโย  ภงฺคานุปสฺสนโต  ปฏาย  ปหีนา  โหนฺติ ฯ  
        ปริจฺจตฺตา  โหนฺตีติ  ปหานวเสเนว  ฉฑฺฑิตา  นาม  
โหนฺติ ฯ   
        ภาวิตา  โหนฺตีติ  วฑฺฒิตา  ปริภาวิตา  จ  โหนฺติ ฯ  
        เอกรสา  โหนฺตีติ  สกิจฺจสาธนปฏิปกฺขปฺปหาเนน  เอก- 
กิจฺจา  โหนฺติ  ปจฺจนีกโต  วา  วิมุตฺติวเสน  วิมุตฺติรเสน    
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เอกรสา  โหนฺติ ฯ   
        สจฺฉิกตา  โหนฺตีติ  ปฏิลาภวเสน  ผลธมโฺม  ปฏิเวธวเสน 
นิพฺพานธมฺโมติ  ปจฺจกฺขกตา  โหนฺติ ฯ  
        ผสฺสิตา(๑) โหนฺตีติ  ปฏิลาภผุสเนน  ปฏิเวธผุสเนน  จ   
ผสฺสิตา  อนุภูตา  โหนฺติ ฯ อิมานิ ป ฺจ  าณานิ เหฏา 
สุตมยาณวเสน วุตฺตานิ อิธ สกิจฺจวเสน ฯ   
                าณป ฺจกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ปฏิสมฺภิทาาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปฏิสมภิฺทาาณนิทฺเทเส  ยสฺมา  ธมฺเม  อวุตฺเต  ตสฺส  กิจฺจ  
น  สกฺกา  วตฺตุ  ตสฺมา  อุทฺทิฏาน  ปฏิปาฏึ อนาทิยิตฺวา  
ปม ธมฺมา นิทฺทิฏา ฯ  ธมฺมาทีน  อตฺถา  วุตฺตาเยว ฯ  
        สทฺธินทฺฺริย  ธมฺโมติอาทีหิ  ธมฺมสทฺทปริยาปนฺเน  ธมฺเม   
วตฺวา  นานตฺตสทฺทสฺส  อตฺถ ทสฺเสนฺโต อ ฺโ สทฺธินฺทฺริย 
ธมฺโมติอาทิมาห ฯ  อ ฺโ  ธมฺโมติ  หิ  วุตฺเต  ธมมฺาน   
นานตฺต  ทสฺสิต  โหติ ฯ   
        ปฏิวิทิตาติ  อภิมุขภาเวน  วิทิตา  ปากฏา  นาม 
โหนฺติ ฯ  เตน  ปฏิสมฺภิทาปทสฺส  อตฺโถ วุตฺโต ฯ   
        อธิโมกขฺฏโ  อตฺโถติอาทีหิ  เตส  สทฺธาทีน  อธิมุจฺจนาทิ- 
กิจฺจ  อตฺโถ นามาติ  ทสฺเสติ ฯ 
# ๑. สฺยา. ผุสิตา ฯ   
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        สนฺทสฺเสตุนฺติ  ปร  ส ฺาเปตุกามสฺส(๑)  ปร  สนฺทสฺเสตุ ฯ 
ปรสฺส  ปน  วจน  สุณนฺตสฺสาป  ลพฺภติเยว ฯ 
        พฺย ฺชนนิรุตฺตาภิลาปาติ  นามพฺย ฺชน  นามนิรุตฺติ   
นามาภิลาโป ฯ  นาม  หิ  อตฺถ  พฺย ฺชยตีติ  พฺย ฺชน  
สงฺขตมภิสงฺขโรนฺตีติ  โข  ภิกฺขเว  ตสฺมา  สงฺขาราติ  วุจฺจนฺตีติ  (๒) 
เอว  วิตฺถาเรตฺวา  สเหตุก  กตฺวา  วุจฺจมานตฺตา  นิรตฺุติ   
อภิลปยติ เอเตน อตฺโถติ อภิลาโปติ วุจฺจติ ฯ   
        นาม ฺจ  นาเมต  จตุพฺพิธ  สาม ฺนาม  คุณนาม  
กิตฺติมนาม  โอปปาติกนามนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปมกปฺปเกสุ  มหาชเนน 
สมฺมนฺนิตฺวา  ปตตฺตา  มหาสมฺมโตติ  ร ฺโ  นาม  สาม ฺ- 
นาม ฯ 
        ย  สนฺธาย  วุตฺต  มหาชนสมฺมโตติ  โข  วาเสฏ  
มหาสมฺมโต  มหาสมฺมโตเตฺวว  ปม  อกฺขร อุปนิพฺพตฺตนฺติ(๓) ฯ 
ธมฺมกถิโก  ปสุกูลิโก  วินยธโร  ติปฏกธโร  สทโฺธ  สโตติ   
เอวรูป  คุณโต อาคตนาม คุณนาม  นาม ฯ  ภควา  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทีนิป  ตถาคตสฺส  อเนกานิ นามสตานิ   
คุณนามาเนว ฯ เตน วุตฺต   
                อสงฺเขฺยยฺยานิ นามานิ        สคุเณน มเหสิโน   
                คุเณหิ นามุทฺเทยฺย        อป นามสหสฺสโตติ ฯ   
        ย  ปน  ชาตสฺส  กุมารสฺส  นามคฺคหณทิวเส  
# ๑. ม. าเปตุกามสฺส ฯ  ๒. ส. ข. ๑๗/๑๕๙/๑๐๖ ฯ 
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๖๓/๑๐๒ ฯ  
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ทกฺขิเณยฺยาน  สกฺการ  กตฺวา  สมีเป   ิตา  าตกา   
กปฺเปตฺวา  กปฺเปตฺวา  อย  อสุโก  นามาติ นาม กโรนฺติ   
อิท  กิตฺติมนาม   
        ยา  ปน  ปุริมป ฺตฺติ อปรป ฺตฺติย ปตติ  
ปุริมโวหาโร  ปจฺฉิมโวหาเร  ปตติ ฯ  เสยฺยถีท  ปรุมิกปฺเปป   
จนฺโท  จนฺโทเยว  นาม  เอตรหิป  จนฺโทเยว ฯ  อตีเต  สูริโย  
สมุทฺโท  ปวี  ปพฺพโต  ปพฺพโตเยว นาม เอตรหิป  
ปพฺพโตเยวาติ  อิท  โอปปาติกนาม  นาม ฯ  อิท จตุพฺพิธมฺป นาม  
เอก นามเมว โหติ ต  โลกสงฺเกตมตฺตสิทฺธ  ปรมตฺถโต  
อวิชฺชมาน ฯ  อ ฺเ  ปน  นาม  นาม  อตฺถโชตโก  สทฺโทติ 
วทนฺติ ฯ 
        พลโพชฌฺงฺคมคฺคงฺคาน วุตฺตนยานุสาเรเนว อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ   
                ปฏิสมฺภิทาาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        าณตฺตยนิทฺเทสวณฺณนา   
        าณตฺตยนิทฺเทเส  นิมิตฺตนฺติ  สงฺขารนิมิตฺต ฯ  
        อนิมิตฺเตติ  สงฺขารนิมิตฺตปฏิปกฺเข  นิพฺพาเน ฯ 
        อธิมุตฺตตฺตาติ ตนฺนินฺนภาเวน จิตฺตสฺส วิสฺสฏตฺตา ฯ   
        ผุสฺส  ผุสฺส  วย  ปสสฺตีติ  สงฺขารนิมิตฺต  าเณน  ผุสฺสิตฺวา 
ผุสฺสิตฺวา  ตสฺส  ภงฺค  วิปสฺสนาาเณเนว  ปสฺสติ ฯ  เอเตน   
ภงฺคานุปสฺสนา  สิทฺธา ฯ  สา  อนิจฺจานุปสฺสน  สาเธติ  อนิจฺจสฺส  
ทุกฺขตฺตา  สา  ทุกฺขานุปสฺสน  ทุกฺขสฺส  อนตฺตตฺตา  สา 
อนตฺตานุปสฺสนนฺติ  เอวเมตฺถ  ติสฺโส  อนุปสฺสนา  วุตฺตา 
โหนฺติ ฯ   
        อนิมิตฺโต  วิหาโรติ  นิมิตฺต  ภยโต  ทิฏตฺตา โส  
วิปสฺสนาตฺตยวิหาโร อนิมิตฺตวิหาโร  นาม  โหติ ฯ  ปณิธินฺติ   
ตณฺห ฯ  อปปฺณิหิเตติ  ตณฺหาปฏิปกฺเข  นิพฺพาเน ฯ   
        อภินิเวสนฺติ  อตฺตาภินิเวส ฯ  สุ ฺเตติ  อตฺตวิรหิเต  
นิพฺพาเน ฯ  
        สุ ฺโตติ  สุ ฺเยว  สุ ฺโต ฯ  ปวตฺต  อชฺฌุเปกฺขิตฺวาติ  
วิปากปฺปวตฺต  สงฺขารุเปกฺขาย  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา ฯ  สุคติสงฺขาต- 
วิปากปวตฺตาภินนฺทิโน  ห ิสตฺตา ฯ อย ปน ผลสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตุกาโม  ตมฺป  ปวตฺต  สพฺพ ฺจ  สงฺขารคต  อนิจฺจาทิโต  
ปสฺสิตฺวา  อชฺฌุเปกฺขติเยว ฯ  เอว  หิ  ทิฏเ  ผลสมาปตฺตึ   
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สมาปชฺชิตุ  สกฺโกติ น อ ฺถา ฯ  
        อาวชฺชตฺิวาติ  อาวชฺชเนน  อาวชชฺิตฺวา ฯ  
        สมาปชชฺตีติ  ผลสมาปตฺตึ  ปฏิปชฺชติ ฯ   
        อนิมิตฺตา  สมาปตฺตีติ นิมิตฺต ภยโต ทิสฺวา สมา- 
ปนฺนตฺตา อนิมิตฺตา สมาปตฺติ นาม ฯ   
        อนิมิตฺตวิหารสมาปตฺตีติ วิปสฺสนาวิหารวเสน จ  
ผลสมาปตฺติวเสน จ ตทุภย นาม โหติ ฯ   
        อิทานิ สงฺขารนิมิตฺตเมว วิภชฺเชตฺวา ทสฺเสนฺโต รูป- 
นิมิตฺตนฺติอาทิมาห ฯ   
        ชรามรณคฺคหเณ  วตฺตพฺเพ  ปุพฺเพ  วุตฺตเมว ฯ  อ ฺโ  
อนิมิตฺตวิหาโรติอาทีหิ  วุตฺเตเยว  นิคเมตฺวา  ทสฺเสติ ฯ  สงฺเขเปน 
วิหารฏเ  าณ  นาม  ผลสมาปตฺติยา  ปุพฺพภาเค  สงฺขารุ- 
เปกฺขาาเณ   ิตสฺส  วิปสสฺนาวิหารนานตฺเต  าณ ฯ   
        สมาปตฺตฏเ  าณ  นาม  ผลสมาปตฺตินานตฺเต  าณ ฯ 
        วิหารสมาปตฺตฏเ  าณ  นาม  ตทุภยนานตฺเต  าณ ฯ  
วิปสฺสนาวิหาเรเนว  วีตินาเมตุกาโม  วิปสฺสนาวิหารเมว  ปวตฺเตติ  
ผลสมาปตฺติวิหาเรเนว  วีตินาเมตุกาโม  วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา   
อุสฺสกฺกิตฺวา  ผลสมาปตฺติวิหารเมว  ปวตฺเตติ  ตทุภเยน  วีตินาเมตุกาโม  
ตทุภย  ปวตฺเตติ ฯ  เอว  ปคฺุคลาธิปฺปายวเสน  ติวิธ  ชาต ฯ  
เสสเมตฺถ  วตฺตพฺพ  สงฺขารุเปกฺขาาณวณฺณนาย วุตฺตเมว ฯ   
                าณตฺตยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                อานนฺตริกสมาธิาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        อานนฺตริกสมาธิาณนิทฺเทเส  เนกฺขมฺมวเสนาติอาทีสุ  
เนกฺขมฺมอพฺยาปาทอาโลกส ฺาอวิกฺเขปธมฺมววตฺถานาณปามุช-ฺ 
ชานิ สุกฺขวิปสฺสกสฺส  อุปจารชฺฌานสมฺปยุตฺตา  ตสฺส  ตสฺส  
กิเลสสฺส  วิปกฺขภูตา  สตฺต  ธมฺมา เอกจิตฺตสมฺปยุตฺตาเอว ฯ 
        จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา  อวิกฺเขโปติ  เอกคฺคสฺส  ภาโว 
เอกคฺคตา  นานารมฺมเณ  น  วิกฺขิปติ  เตน  จิตฺตนฺติ  อวิกฺเขโป  
จิตฺตสฺส เอกคฺคตาสงฺขาโต  อวิกฺเขโปติ  อตฺโถ ฯ   
        สมาธีติ  เอการมฺมเณ  สม  อาธียติ  เตน  จิตฺตนฺติ  
สมาธิ  นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  สมาธิสฺส  วเสนาติ  อุปจารสมาธินาป  สมาหิต- 
จิตฺตสฺส  ยถาภูตาวโพธโต  วุตฺตปฺปการสฺส  สมาธิสสฺ  วเสน ฯ 
        อุปฺปชชฺติ  าณนฺติ  มคฺคาณ  ยถากฺกเมน  อุปฺปชฺชติ ฯ  
        ขียนฺตีติ  สมุจฺเฉทวเสน ขียนฺติ ฯ 
        อิตีติ วุตฺตปฺปการสฺส  อตฺถสฺส  นิคมน ฯ   
        ปม  สมโถติ  ปุพฺพภาเค  สมาธิ  โหติ ฯ  
        ปจฺฉา าณนฺติ อปรภาเค  มคฺคกฺขเณ าณ โหติ ฯ   
        กามาสโวติ  ป ฺจกามคุณิโก  ราโค ฯ 
        ภวาสโวติ  รูปารูปภเวสุ  ฉนฺทราโค  ฌานนิกนฺติ   
สสฺสตทิฏ ิสหชาโต  ราโค  ภววเสน  ปตฺถนา ฯ  ทิฏาสโวติ  
ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิโย ฯ   
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        อวิชชฺาสโวติ  ทุกฺขาทีสุ  อฏสุ  าเนสุ อ ฺาณ ฯ 
ภุมฺมวจเนน โอกาสปุจฺฉ  กตฺวา  โสตาปตฺติมคฺเคนาติอาทินา  
อาสวกฺขยกฺกเรน  มคฺเคน  อาสวกฺขย  ทสฺเสตฺวา  เอตฺถาติ   
โอกาสวิสฺสชฺชน กต มคฺคกฺขเณติ วุตฺต โหติ ฯ  
        อนวเสโสติ  นตฺถ ิ เอตสฺส  อวเสโสติ  อนวเสโส ฯ   
        อปายคมนีโยติ        นิรยติรจฺฉานโยนิเปตฺติวิสยาสุรกายา   
จตฺตาโร  สุขสงฺขาตา  อยา  อเปตตฺตา อปายา ยสฺส สวิชฺชติ   
ต ปุคฺคล อปาเย คเมตีติ อปายคมนีโย ฯ อาสวกฺขยกถา 
ทุภโตวุฏานกถาย วุตฺตา ฯ   
        อวิกฺเขปวเสนาติ  วตฺตมานสฺส  สมาธิสฺส  อุปนิสฺสยภูต- 
สมาธิวเสน ฯ   
        ปวีกสณิวเสนาติอาทีสุ  ทส  กสณิานิ  กสิณารมฺมณิ- 
กปฺปนาสมาธิวเสน(๑)  วุตฺตานิ  พุทฺธานุสฺสติอาทโย  มรณสฺสติ 
อุปสมานุสฺสติ  จ  อุปจารชฺฌานวเสน  วุตฺตา  อานาปานสฺสติ   
กายคตาสติ  จ  อปฺปนาสมาธิวเสน  วุตฺตา  ทส  อสุภา   
ปมชฺฌานวเสน วุตฺตา ฯ   
        พุทฺธ  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  พุทฺธานุสฺสติ ฯ 
อิติป  โส  ภควา  อรหนฺติ(๒)อาทิพุทฺธคุณารมฺมณาย   สติยา  เอต  
อธิวจน  ตสฺสา พุทฺธานุสฺสติยา  วเสน ฯ  
# ๑. ม. ตทารมฺมณิกอปฺปนาสมาธิวเสน ฯ  
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๙๕/๖๗ ฯ  
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        ตถา  ธมฺม  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ ธมฺมานุสฺสติ ฯ  
สฺวากฺขาโต ภควตา  ธมฺโมติอาทิธมฺมคุณารมฺมณาย  สติยา   
เอต  อธิวจน ฯ  
        สงฺฆ  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  สงฺฆานุสฺสติ ฯ  
สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆติ(๑)อาทิสงฺฆคุณารมฺมณาย  สติยา 
เอต  อธิวจน ฯ  
        สลี  อารพฺภ  อุปฺปนนฺา  อนุสฺสติ  สีลานุสฺสติ ฯ  อตฺตโน   
อขณฺฑตาทิสีลคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ   
        จาค อารพฺภ อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ  จาคานุสฺสติ ฯ  อตฺตโน  
มุตฺตจาคตาทิจาคคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ 
        เทวตา  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  เทวตานุสฺสติ ฯ   
เทวตา  สกฺขิฏาเน  เปตฺวา อตฺตโน  สทฺธาทิคุณารมฺมณาย   
สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  
        อานาปาเน  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  สติ  อานาปานสฺสติ ฯ  
อานาปานนิมิตฺตารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ   
        มรณ  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  สติ  มรณสฺสติ ฯ  เอกภว- 
ปริยาปนฺนชวิีตินฺทฺริยุปจฺเฉทสงฺขาตมรณารมฺมณาย  สติยา  เอต  
อธิวจน ฯ 
        กุจฺฉิตาน  เกสาทีน  ปฏิกูลาน อายตฺตา อากรตฺตา  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๙๕/๖๗ ฯ  
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กาโยติสงฺขาเต  สรีเร  คตา  ปวตฺตา  ตาทิส  วา  กาย  คตา   
สติ  กายคตาสติ ฯ  กายคตสตีติ  วตฺตพฺเพ  รสฺส  อกตฺวา 
กายคตาสตีติ  วุตฺตา ฯ  ตเถว  อิธาป  กายคตาสติวเสนาติ 
วุตฺต ฯ  เกสาทิเกสุ  กายโกฏาเสสุ  ปฏิกูลนิมิตฺตารมฺมณาย   
สติยา  เอต  อธิวจน ฯ   
        อุปสม  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  อุปสมานุสฺสติ ฯ   
สพฺพทุกฺขูปสมารมฺมณาย สติยา เอต อธิวจน ฯ  
ทส อสุภา เหฏา วุตฺตตฺถา ฯ   
        ทีฆ  อสฺสาสวเสนาติอาทีนิ  อปฺปนูปจารสมาธิเภทเยว  
ทสฺเสตุ  วุตฺตานิ ฯ 
        ทีฆ  อสฺสาสวเสนาติ  ทีฆนฺติ  วุตฺตอสฺสาสวเสน ฯ  ทีฆ  
วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสสฺสามีติ  ปชานาตีติ  (๑)  หิ  วุตฺต ฯ 
เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ 
        สพฺพกายปฏิสเวทีติ  สพฺพสฺส  อสฺสาสปสฺสาสกายสฺส 
ปฏิสเวที ฯ   
        ปสฺสมภฺย  กายสงฺขารนฺติ โอฬาริก อสฺสาสปสฺสาสสงฺขาต  
กายสงฺขาร ปสฺสมฺเภนฺโต วูปสเมนฺโต ฯ  ทีฆ  รสสฺ  สพฺพ- 
กายปฏิสเวที  ปสฺสมฺภย  สงฺขารนฺติ  อิมินาว  จตุกฺเกน   
อปฺปนาสมาธิ  วุตฺโต ฯ   
        ปติปฏสิเวทีติ  ปตึ  ปากฏ  กโรนฺโต ฯ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๓๓/๑๐๔ ฯ  
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        จิตฺตสงฺขารปฏิสเวทีติ  ส ฺาเวทนาสงฺขาต  จิตฺตสงฺขาร  
ปากฏ  กโรนฺโต ฯ  
        อภิปฺปโมทย  จิตฺตนฺติ  จิตฺต  โมเทนฺโต ฯ  สมาทห   
จิตฺตนฺติ  อารมฺมเณ  จิตฺต สม เปนฺโต ฯ   
        วิโมจย  จิตฺตนฺติ  จิตฺต  นีวรณาทีหิ  วิโมเจนฺโต ฯ 
        ปติปฏสิเวที สุขปฏิสเวที  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที  ปสฺสมฺภย  
จิตฺตสงฺขารนฺติ  จตุกฺก ฺจ  จิตฺตปฏิสเวที  อภิปฺปโมทย  จิตฺต  
สมาทห  จิตฺต  วิโมจย  จิตฺตนฺติ จตุกฺก ฺจ อปฺปนาสมาธิ-   
วเสน  จ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตสมาธิวเสน  จ  วุตฺตานิ ฯ 
        อนิจฺจานุปสฺสีติ  อนจฺิจานุปสฺสนาวเสน ฯ  
        วิราคานุปสฺสีติ  นพฺิพิทานุปสฺสนาวเสน   
        นิโรธานุปสฺสีติ  ภงฺคานุปสฺสนาวเสน ฯ  
        ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสีติ  วุฏานคามินีวิปสฺสนาวเสน ฯ  สา   
หิ  ตทงฺควเสน  สทฺธ ึ ขนธฺาภิสงฺขาเรหิ  กิเลเส  ปริจฺจชติ ฯ 
สงฺขตโทสทสฺสเนน  จ  ตพฺพิปรีเต  นิพฺพาเน  ตนฺนินฺนตาย  
ปกฺขนฺทติ ฯ  อิท จตุกฺก วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตสมาธิวเสเนว  วุตฺต ฯ  
        อสฺสาสวเสน ปสฺสาสวเสนาติ เจตฺถ อสฺสาสปสฺสาสปฺ- 
ปวตฺติมตฺต  คเหตฺวา  วุตฺต  น  ตทารมฺมณกรณวเสน ฯ  วิตฺถาโร 
ปเนตฺถ  อานาปานกถาย  อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        อานนฺตริกสมาธิาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                อรณวิหาราณนิทฺเทสวณฺณนา   
        อรณวิหาราณนิทฺเทเส  อนิจฺจานุปสฺสนาทโย  วุตฺตตฺถา ฯ   
        สุ ฺโต  วิหาโรติ  อนตฺตานุปสฺสนาย  วุฏ ิตสฺส  สุ ฺตา- 
กาเรเนว  ปวตฺตา  อรหตฺตผลสมาปตฺติ ฯ 
        อนิมิตฺโต  วิหาโรติ  อนิจฺจานุปสฺสนาย  วุฏ ิตสฺส  
อนิมิตฺตากาเรน  ปวตฺตา  อรหตฺตผลสมาปตฺติ ฯ   
        อปฺปณิหิโต  วิหาโรติ  ทุกฺขานุปสฺสนาย  วุฏ ิตสฺส   
อปฺปณิหิตากาเรน  ปวตฺตา  อรหตฺตผลสมาปตฺติ ฯ   
        สุ ฺเต  อธิมุตฺตาติ  สุ ฺเต  ผลสมาปตฺติยา  ปุพฺพภาค- 
ป ฺาวเสน  อธิมุตฺตตา ฯ  เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  
        ปม  ฌานนฺติอาทีหิ  อรหตฺตผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตุ- 
กามสฺส  วิปสฺสนาย  อารมฺมณภูตา  ฌานสมาปตฺติโย  วุตฺตา ฯ   
อรหโตเยว  หิ  วิปสฺสนาผลสมาปตฺติปณีตาธิมุตฺติฌานสมาปตฺติโย  
สพฺพกิเลสาน ปหีนตฺตา อรณวิหาโรติ วตฺตุ อรหนฺติ ฯ   
        ปเมน  ฌาเนน  นีวรเณ  หรตีติ  อรณวิหาโรติ  
ปมชฺฌานสมงฺคี  ปเมน  ฌาเนน  นีวรเณ  หรตีติ  ต  ปม   
ฌาน  อรณวิหาโรติ  อตฺโถ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  อรหโต  
นีวรณาภาเวป  นีวรณวิปกฺขตฺตา  ปมสฺส  ฌานสฺส  นีวรเณ  
หรตีติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        วิปสฺสนาสมาปตฺติปฺปณีตาธิมุตฺติวเสน  ติธา  อรณวิหาร-  
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าณ  อุทฺทิสิตฺวา  กสฺมา  ฌานสมาปตฺติโยว อรณวิหาโรติ  
นิทฺทิฏาติ เจ อุทฺเทสวเสเนว  ตาส  ติสฺสนฺน  อรณวิหารตาย  
สิทฺธตฺตา ฯ  ผลสมาปตฺติวิปสฺสนาย  ปน  ภูมิภูตาน  ฌาน- 
สมาปตฺตีน  อรณวิหารตา  อวุตฺเตน  น  สชิฺฌติ  ตสฺมา  อสิทฺธเมว 
สาเธตุ  ปม  ฌาน  อรณวิหาโรติอาทิ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
        ตาส  ห ิ อรณวิหารตา  อุทฺเทสวเสน  อสิทฺธาป  นิทฺเทเส 
วุตฺตตฺตา  สิทฺธาติ ฯ  เตส  วา  โยชิตนเยเนว  อนิจฺจานุปสฺสนา  
นิจฺจส ฺ  หรตีติ อรณวิหาโร ทุกฺขานุปสฺสนา สุขส ฺ หรตีติ   
อรณวิหาโร  อนตฺตานุปสฺสนา  อตฺตส ฺ  หรตีติ  อรณวิหาโร   
สุ ฺโต  วิหาโร  อสุ ฺต  หรตีติ  อรณวิหาโร  อนิมิตฺโต 
วิหาโร  นิมิตฺต  หรตีติ  อรณวิหาโร  อปฺปณิหิโต  วิหาโร  
ปณิธึ  หรตีติ อรณวิหาโร สุ ฺตาธิมุตฺตตา อสุ ฺตาธิมุตฺตึ   
หรตีติ  อรณวิหาโร  อนิมตฺิตาธิมุตฺตตา  นิมิตฺตาธิมุตฺตึ  หรตีติ  
อรณวิหาโร  อปฺปณิหิตาธิมุตฺตตา ปณิหิตาธิมุตฺตึ หรตีติ  
อรณวิหาโรติ โยเชตฺวา คเหตพฺพ ฯ   
                อรณวิหาราณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                นโิรธสมาปตฺติาณนิทฺเทวณฺณนา   
        นิโรธสมาปตฺติาณนิทฺเทเส  สมถพลนฺติ  กามจฺฉนฺทาทโย   
ปจฺจนีกธมฺเม  สเมตีติ  สมโถ  โสเยว  อกมฺปนียฏเน  พล ฯ   
อนาคามิอรหนฺตานเยว  สมาธิปฏิปกฺขสฺส  กามจฺฉนฺทสฺส  
ปหาเนน  สมาธิสฺมึ  ปรปิูรการิภาวปฺปตฺตตฺตา  เตสเยว  สมาธิ   
พลปฺปตฺโตติ  กตฺวา  สมถพลนฺติ  วุจฺจติ  น  อ ฺเส ฯ   
สมาธิพลนฺติป  ปาโ ฯ 
        วิปสฺสนาพลนฺติ อนิจฺจาทิวเสน วิวิเธหิ อากาเรหิ ธมฺเม 
ปสฺสตีติ  วิปสฺสนา  สาเยว  อกมฺปนียฏเน  พล ฯ เตสเยว  
อุภินฺน พลปฺปตฺต วิปสฺสนาาณ ฯ   
        ตตฺถ  สมถพล  อนุปพฺุเพน  จิตฺตสนฺตานวูปสมนตฺถ  นโิรเธ 
จ  ปฏิปาทนตฺถ  วิปสฺสนาพล จ(๑) วฏเฏ(๒) อาทีนวทสฺสนตฺถ  
นิโรเธ จ อานิสสทสฺสนตฺถ ฯ   
        นิวรเณติ  นิมิตฺตตฺเถ  ภุมฺมวจน  นีวรณนิมิตฺต  นีวรณ- 
ปจฺจยาติ  อตฺโถ ฯ  กรณตฺเถ  วา  ภุมฺมวจน  นีวรเณนาติ  
อตฺโถ ฯ 
        น  กมฺปตีติ  ฌานสมงฺคีปุคฺคโล ฯ  อถ  วา  ฌานนฺติ  
ฌานงฺคาน  อธิปฺเปตตฺตา  ปเมน  ฌาเนน  ตสมฺปยุตฺตสมาธิ   
นีวรเณ  น  กมฺปติ ฯ  อยเมว  เจตฺถ  โยชนา  คเหตพฺพา ฯ   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ปวตฺเต ฯ   
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        อุทฺธจฺเจ  จาติ  อุทฺธจฺจสหคตจิตฺตุปฺปาเท  อุทฺธจฺเจ  จ ฯ 
        อุทฺธจฺจนฺติ จ อุทฺธตภาโว ต อวูปสมลกฺขณ ฯ  
        อุทฺธจฺจสหคตกิเลเส  จาติ  อุทฺธจฺเจน  สหคเต  เอกุปฺ- 
ปาทาทิภาว  คเต  อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺเต  โมหอหิริกอโนตฺตปฺปกิเลเส  
จ ฯ  
        ขนฺเธ จาติ อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตจตุกฺขนฺเธ  จ ฯ 
        น  กมฺปติ  จลติ  น  เวธตีติ  อ ฺม ฺเววจนานิ ฯ 
อุทฺธจฺเจ  น  กมฺปติ  อุทฺธจฺจสหคตกิเลเส  น  จลติ  อุทฺธจฺจสห- 
คตขนฺเธ  น เวธตีติ โยเชตพฺพ ฯ  วิปสสฺนาพล  สตฺตนฺนเยว   
อนุปสฺสนาน  วุตฺตตฺตา  ตาสเยว  วเสน  วิปสฺสนาพล  ปริปุณฺณ   
โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        อวิชชฺาย  จาติ  ทฺวาทสสุป  อกุสลจิตฺตุปฺปาเทสุ  อวิชชฺาย 
จ ฯ 
        อวิชชฺาสหคตกิเลเส  จาติ  ยถาโยค  อวิชฺชาย  สมฺปยุตฺต- 
โลภโทสมานทิฏ ิวิจิกิจฺฉาถินอุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺปกิเลเส จ ฯ   
        วจีสงฺขาราติ  วิตกฺกวิจารา ฯ  ปุพฺเพ  โข  อาวุโส  วิสาข  
วิตกฺเกตฺวา  วิจาเรตฺวา  ปจฺฉา  วาจ  ภินฺทติ  ตสฺมา  
วิตกฺกวิจารา  วจีสงฺขาโรติ วจนโต  วาจ  สงฺขโรนฺติ   
อุปฺปาเทนฺตีติ  วจีสงฺขารา ฯ   
        กายสงฺขาราติ  อสฺสาสปสฺสาสา ฯ  อสฺสาสปสฺสาสา  โข   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 508 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  508 
 
อาวุโส  วิสาข  กายิกา  เอเต  ธมฺมา  กายปฺปฏิพทฺธา  ตสฺมา 
อสฺสาสปสฺสาสา  กายสงฺขาโรติ  วจนโต  กาเยน สงฺขรียนฺตีติ  
กายสงฺขารา ฯ   
        ส ฺาเวทยิตนิโรธนฺติ  ส ฺาย  เวทนาย  จ  นิโรธ ฯ  
        จิตฺตสงฺขาราติ  ส ฺา  จ  เวทนา  จ ฯ  เจตสิกา  (๑)  เอเต 
ธมฺมา  จิตฺตปฺปฏิพทฺธา  ตสฺมา  ส ฺา จ  เวทนา จ 
จิตฺตสงฺขาโรติ  วจนโต จิตฺเตน สงฺขรียนฺตีติ จิตฺตสงฺขารา(๒) ฯ   
        าณจริยาสุ  อนุปสฺสนาวเสน  (๓)  วิวฏฏนานุปสฺสนาคหเณน  
วา  ตสฺสา  อาทิภูตา  จริยากถาย  าณจริยาติ  วุตฺตา  
เสสานุปสฺสนาป  คหิตา โหนฺตีติ  เวทิตพฺพ(๔) ฯ  
        โสฬสหิ  าณจริยาหีติ  จ  อุกฺกฏปริจฺเฉโท  อนาคามิสฺส  
ปน  อรหตฺตมคฺคผลวชฺชาหิ จุทฺทสหิป โหติ ปริปณฺุณพลตฺตา ฯ   
        นวหิ  สมาธิจริยาหีติ  เอตฺถ  ปมชฺฌานาทีนิ  อฏ  
ปมชฺฌานาทีน  ปฏิลาภตฺถาย  สพฺพตฺถ  อุปจารชฌฺานวเสน  
เอกาติ  นว  สมาธิจริยา ฯ  พลจริยาน  ก ึ นานตฺต  สมถพเลป  
หิ เนกฺขมฺมวเสนาติอาทีหิ สตฺตหิ ปริยาเยหิ  อุปจารสมาธิ   
วุตฺโต  เปยฺยาลวิตฺถารโต  ปมชฺฌานวเสนาติอาทีหิ  สมสตฺตติยา   
วาเรหิ  ยถาโยค  อปฺปนูปจารสมาธิ  วุตฺโต  สมาธิจริยายป   
# ๑. โปราณ. ยสฺมา โข อาวุโส วิสาข เจตสิกา ฯ  
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๙/๕๕๐ ฯ  ๓. ม. อนุปสฺสนาวสาเน ฯ  
# ๔. ม. เวทิตพฺพ ฯ  
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ปม ฌานนฺติอาทีหิ  อฏหิ  ปริยาเยหิ  อุปจารสมาธิ วุตฺโต ฯ 
        ปม ฌาน ปฏิลาภตฺถายาติอาทีหิ อฏหิ  ปริยาเยหิ  
อุปจารสมาธิ  วุตฺโตติ ฯ  อุภยตฺถาป  อปฺปนูปจารสมาธิเยว 
วุตฺโต ฯ เอว  สนฺเตป  อกมฺปยฏเน  พลานิ  วสีภาวฏเน  
จริยาติ  เวทิตพฺพา ฯ  วิปสฺสนาพเล  ปน  สตฺต  อนุปสฺสนาว 
วิปสฺสนาพลนฺติ  วุตฺตา  าณจริยาย  สตฺต  จ อนุปสฺสนา   
วุตฺตา  วิวฏฏนานุปสฺสนาทโย  นว  จ  วิเสเสตฺวา  วุตฺตา ฯ  
อิท  เนส  นานตฺต ฯ  สตฺต อนุปสฺสนา ปน อกมฺปยฏเน  
พลานิ วสีภาวฏเน จริยาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        วสีภาวตา  ป ฺาติ  (๑)  เอตฺถ  วุตฺตวสิโย  วิสสฺชฺเชตุ  วสีติ   
ป ฺจ  วสิโยติ  อิตฺถิลิงฺคโวหาเรน  วุตฺต ฯ  วโส  เอว วสีติ  
วุตฺต โหติ ฯ 
        ปุน ปุคฺคลาทิฏานาย  เทสนาย  ตา วสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต  
อาวชฺชนวสีติอาทิมาห ฯ อาวชฺชนาย วโส  อาวชฺชนวโส  โส   
อสฺส  อตฺถีติ  อาวชฺชนวสี ฯ  เอสว  นโย  เสเสสุ ฯ 
        ปม ฌาน  ยตฺถิจฺฉกนฺติ  ยตฺถ  ยตฺถ  ปเทเส  อิจฺฉติ  
คาเม  วา  อร ฺเ  วา  ตตฺถ  ตตฺถ  อาวชฺชติ ฯ   
        ยทิจฺฉกนฺติ  ยทา  ยทา  กาเล  สีตกาเล  วา  อุณฺหกาเล  
วา  ตทา  ตทา  อาวชฺชติ ฯ  อถ  วา  ย  ย  ปม  ฌาน  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑ / มาติกา / ๒ ฯ  
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อิจฺฉติ  ปวีกสิณารมฺมณ  วา  เสสารมฺมณ  วา  ต  ต   
อาวชฺชติ ฯ  เอเกกกสิณารมฺมณสฺสาป  ฌานสฺส  วสติาน   
วุตฺตตฺตา  ปุรมิโยชนาเยว  สุนฺทรตรา ฯ 
        ยาวติจฺฉกนฺติ  ยาวตก  กาล  อิจฺฉติ  อจฺฉราสงฺฆาตมตฺต  
วา  สตฺตาห  วา  ตาวตก  กาล  อาวชฺชติ ฯ   
        อาวชฺชนายาติ  มโนทฺวาราวชฺชนาย ฯ   
        ทนฺธายติตฺตนฺติ  อวสวตฺติภาโว  อลสภาโว  วา ฯ   
        สมาปชชฺตีติ  ปฏิปชชฺติ  อปฺเปตีติ  อตฺโถ ฯ  
        อธิฏาตีติ อนฺโตสมาปตฺติย อธิก กตฺวา ติฏติ ฯ   
วุฏานวสิย  ปม  ฌานนฺติ  นิสฺสกฺกตฺเถ  อุปโยควจน  
ปมชฺฌานาติ  อตฺโถ ฯ   
        ปจฺจเวกฺขตีติ ปจฺจเวกฺขณชวเนหิ นิวตฺติตฺวา ปสฺสติ ฯ  
อยเมตฺถ ปาฬิวณฺณนา ฯ   
        อย  ปน  อตฺถปฺปกาสนา  ปมชฌฺานโต  วุฏาย 
วิตกฺก  อาวชชฺนโต  ภวงฺค  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปวตฺตาวชฺชนานนฺตร  
วิตกฺการมฺมณาเนว  จตฺตาริ  ป ฺจ  ชวนานิ  ชวนฺติ  ตโต  
เทฺว  ภวงฺคานิ  ตโต  ปุน  วิจารารมฺมณ  อาวชฺชน  วุตฺตนเยเนว  
ชวนานีติ  เอว  ป ฺจสุ  ฌานงฺเคสุ  ยทา  นิรนฺตร  จิตฺต  เปเสตุ   
สกฺโกติ  อถสฺส  อาวชฺชนวสี  สิทฺธาว  โหติ ฯ   
        อย  ปน  มตฺถกปฺปตฺตา  วสี ภควโต  ยมกปาฏหิาริเยว  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 511 

*เลมที่ 40  นโิรธสมาปตฺติาณนิทฺเทวณฺณนา  หนา 511 
 
ลพฺภติ ฯ  อิโต  ปร  สีฆตรา  อาวชฺชนวสี  นาม  นตฺถิ ฯ   
อ ฺเส  ปน  อนนฺตรา  ภวงฺควาเร  คณนา  นตฺถิ ฯ   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส นนฺโทปนนทฺทมเน  วิย  สีฆ  สมาปตฺติ- 
สมาปชฺชนสมตฺถตา  สมาปชฺชนวสี  นาม ฯ  อจฺฉรามตฺต  วา 
ทสจฺฉรามตฺต  วา  ขณ  สมาปตฺตึ  เปตุ  สมตฺถตา  อธิฏานวสี   
นาม ฯ  ตเถว  ตโต  ลหุ  วุฏานสมตฺถตา  วุฏานวสี  นาม ฯ  
ปจฺจเวกฺขณาวสี  ปน  อาวชฺชนวสิยา  เอว  วุตฺตา ฯ  ปจฺจ- 
เวกฺขณชวนาเนว  หิ  ตตฺถ  อาวชฺชนานนฺตรานีติ ฯ  อิติ   
อาวชฺชนาวสิยา  สิทฺธาย  ปจฺจเวกฺขณวสี  สิทฺธา  โหติ   
อธิฏานวสิยา  จ  สิทฺธาย  วุฏานวสี  สิทฺธา  โหติ ฯ  เอว   
สนฺเตป  อย  ปน  มตฺถกปฺปตฺตา  วสี  ภควโต  ยมก- 
ปาฏิหาริเย  ลพฺภตีติ  วุตฺตตฺตา  ปาฏิหาริยกาเล  ฌานงฺค- 
ปจฺจเวกฺขณาน  อภาวโต  นานาวิธวณฺณาทินิมฺมานสฺส  นานา- 
กสิณวเสน  อิชฺฌนฺโต  ตตกสิณารมฺมณ  ฌาน  สมาปชฺชตุิ- 
กามสฺส  ยถารุจิ  ลหุ  ตสฺมึ  กสิเณ  วุตฺตนเยน  อาวชฺชน- 
ปวตฺตนสมตฺถตา  อาวชฺชนวสี  ตทาวชฺชนวีถิยเยว  ตสฺส  ตสฺส  ฌานสฺส  
อปฺปนาสมตฺถตาสมาปชฺชนสมตฺถตา  สมาปชฺชนาวสี ฯ  เอว  หิ  
วุจฺจมาเน  ยุตฺติ  จ  น  วิรชฺุฌติ  วสีปฏปิาฏิ  จ  ยถากฺกเมเนว 
ยุชฺชติ ฯ  ฌานงฺคปจฺจเวกฺขณาย  ปน มตฺถกปฺปตฺตาเยว  ป ฺจ 
ชวนานีติ วุตฺตตฺตา วุตฺตนเยน สตฺตสุป ชวเนสุ ชวนฺเตสุ   
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ปจฺจเวกฺขณาวสีเยว  โหติ ฯ 
        เอว  สนฺเต  ปมชฺฌาน  อาวชฺชตีติ  วจน  น  ยชฺุชตีติ 
เจ  ยถา กสิเณ  ปวตฺต  ฌาน  การโณปจาเรน  กสิณนฺติ   
วุตฺต  ตถา  ฌานปจฺจย  กสิณ  สุโข  พุทฺธานมุปฺปาโทติ(๑)อาทีสุ   
วิย  ผโลปจาเรน ฌานนฺติ วุตฺต ฯ ยถาปริจฺฉินฺเน  กาเล  ตฺวา  
วุฏ ิตสฺส  นทิฺทาย ปพุทฺธสฺส ปุน นิทโฺทกฺกมเน วิย ปุน  
ฌาโนกฺกมเน  สติป  อธิฏานวสีเยว  นาม  ยถาปริจฺเฉเทน  
วุฏ ิตสฺส  ปน  วุฏาเน  สติป  วุฏานวสี นาม  
โหตีติ อย เตส วิเสโส ฯ   
        นิโรธสมาปตฺติยา  วิภาวนตฺถ  ปน  อิท  ป ฺหากมฺม  กา 
นิโรธสมาปตฺติ  เก  ต  สมาปชฺชนฺติ  เก  น  สมาปชฺชนฺติ   
กตฺถ  สมาปชฺชนฺติ  กสฺมา  สมาปชฺชนฺติ  กถ ฺจสฺสา   
สมาปชฺชน  โหติ  กถ  าน  กถ วุฏาน วุฏ ิตสฺส   
กึ  นินฺน  จิตฺต  โหติ  มตสฺส  จ  สมาปนฺนสฺส  จ  โก   
วิเสโส  นิโรธสมาปตฺติ  กึ สงฺขตา อสงฺขตา โลกิยา  
โลกุตฺตรา นปิฺผนฺนา อนิปฺผนฺนาติ   
        ตตฺถ  กา  นิโรธสมาปตฺตีติ  ยา  อนุปุพฺพนิโรธวเสน  
จิตฺตเจตสิกาน  ธมฺมาน  อปฺปวตฺติ ฯ   
        เก  ต  สมาปชฺชนฺติ  เก  น  สมาปชฺชนฺตีติ  สพฺเพป  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ  
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ปุถุชชฺนา  โสตา  ปนฺนา  สกทาคามิโน  สุกฺขวิปสสฺกา  จ  
อนาคามี  อรหนฺโต  น  สมาปชฺชนฺติ  อฏสมาปตฺติลาภิโน 
ปน อนาคามิโน จ ขีณาสวา จ สมาปชฺชนฺติ ฯ   
        กตฺถ  สมาปชฺชนฺตีติ  ป ฺจโวการภเว ฯ  กสฺมา  อน-ุ 
ปุพฺพสมาปตฺติสพฺภาวโต ฯ  จตุโวการภเว  ปน  ปมชฺฌานาทีน   
อุปฺปตฺติเยว  นตฺถิ  ตสฺมา  น  สกฺกา ตตฺถ สมาปชฺชตุิ ฯ   
        กสฺมา  สมาปชฺชนฺตีติ  สงฺขาราน  ปวตฺติเภเท  อุกฺกณฺ ิตฺวา  
ทิฏเว ธมฺเม  อจิตฺตกา หุตฺวา นิโรธ นิพฺพาน ปตฺวา  
สุข วิหริสฺสามาติ สมาปชฺชนฺติ ฯ   
        กถ ฺจสฺสา  สมาปชฺชน  โหตีติ  สมถวิปสฺสนาวเสน  
อุสฺสกฺกิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺจสฺส  เนวส ฺานาส ฺายตน  
นิโรธยโต  เอวมสฺสา  สมาปชฺชน  โหติ ฯ  โย  หิ  สมถ- 
วเสเนว  อุสฺสกฺกติ  โส  เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ   
ปตฺวา  ติฏติ ฯ  โย  วิปสฺสนาวเสเนว  อุสฺสกฺกติ  โส  ผล- 
สมาปตฺตึ  ปตฺวา  ติฏติ ฯ  โย  ปน  อุภยวเสน  อุสฺสกฺกิตฺวา 
เนวส ฺานาส ฺายตน  นิโรเธติ  โส  ต  สมาปชฺชตีติ  อยเมตฺถ 
สงฺเขโป ฯ   
        อย  ปน  วิตฺถาโร  อิธ  ภิกฺขุ  นิโรธ  สมาปชชฺตุิกาโม  
กตภตฺตกิจฺโจ  สุโธตหตฺถปาโท  วิวิตฺเต  โอกาเส  สุป ฺตฺเต  
อาสเน นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย    
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ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา  โส  ปมชฌฺาน  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏาย  ตตฺถ  สงฺขาเร  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ ฯ  
วิปสฺสนา  ปเนสา  ติวิธา  โหติ  สงฺขารปริคฺคณฺหนกวิปสฺสนา  
ผลสมาปตฺติวิปสฺสนา  นิโรธสมาปตฺติวิปสฺสนาติ ฯ   
        ตตฺถ  สงฺขารปริคฺคณฺหนกวิปสฺสนา  มนฺทา  วา  โหตุ   
ติกฺขา  วา  มคฺคสฺส  ปทฏาน  โหติเยว ฯ  ผลสมาปตฺติ- 
วิปสฺสนา  ติกฺขาว  วฏฏติ  มคฺคภาวนาสทิสา ฯ  นิโรธ- 
สมาปตฺติวิปสฺสนา  ปน  นาติมนฺทา  นาติติกฺขาว  วฏฏติ ฯ   
ตสฺมา  เอส  นาติมนฺทาย  นาติติกฺขาย  วิปสฺสนาย  เตส  สงฺขาเร 
วิปสฺสติ  ตโต  ทุติย  ฌาน  สมาปชชฺตฺิวา  วุฏาย  ตตฺถ   
สงฺขาเร  ตเถว  วิปสฺสติ ฯ  ตโต ตติย  ฌาน  ฯเปฯ  ตโต   
วิ ฺาณ ฺจายตน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ตตฺถ  สงฺขาเร  ตเถว   
วิปสฺสติ ฯ  อถ วา(๑) อากิ ฺจ ฺายตน สมาปชฺชตฺิวา วุฏาย  
จตุพฺพิธ ปุพฺพกิจฺจ กโรติ  นานาพทฺธอวิโกปน สงฺฆปฏิมานน  
สตฺถุปกฺโกสน อทฺธานปริจฺเฉทนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นานาพทฺธอวิโกปนนฺติ  ย  อิมินา  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  
เอกาพทฺธ  น โหติ  นานาพทฺธ  หุตฺวา   ิต  ปตฺตจีวร  วา   
ม ฺจป  วา  นิวาสนเคห  วา  อ ฺ  วา  ปน  กิ ฺจิ   
ปริกฺขารชาต  ต  ยถา  น กุปฺปติ อคฺคิอุทกวาตโจรอุนฺทูราทีน   
# ๑. ส.ี ตถา. ฯ ม. อถ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 515 

*เลมที่ 40  นโิรธสมาปตฺติาณนิทฺเทวณฺณนา  หนา 515 
 
วเสน  น  วินสฺสติ  เอว  อธิฏานวิธาน  ตตฺริท อธิฏานวิธาน  
อิท ฺจิท ฺจ  อิมสฺมึ  สตฺตาหพฺภนฺตเร มา  อคฺคินา  ฌายตุ 
มา  อุทเกน  วุยฺหตุ  มา  วาเตน  วิทฺธสตุ  มา  โจเรหิ   
หรียตุ  มา  อุนฺทูราทีหิ  ขชฺชตูติ ฯ  เอว  อธิฏ ิเต  ต สตฺตาห  
ตสฺส น โกจิ  ปริสฺสโย  โหติ  อนธิฏหโต  ปน  อคฺคิอาทีหิ  
วินสฺสติ ฯ  อิท นานาพทฺธอวิโกปน  นาม ฯ  ย  ปน  เอกา- 
พทฺธ  โหติ  นิวาสนปารุปน  วา  นิสนิฺนาสน  วา  ตตฺถ  วิสุ  
อธิฏานกิจฺจ นตฺถิ สมาปตฺติเยว (๑) น รกฺขติ ฯ   
        สงฺฆปฏิมานนนฺติ  ภิกฺขุสงฺฆปฏิมานน  อุทิกขฺน ฯ 
ยาว  โส  ภิกขฺุ  อาคจฺฉติ  ตาว  สงฺฆกมฺมสฺส  อกรณนฺติ   
อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  น  ปฏมิานน  เอตสฺส  ปุพฺพกิจฺจ   
ปฏิมานนาวชฺชน  ปน  ปพฺุพกิจฺจ ฯ  ตสฺมา  เอว  อาวชฺชิตพฺพ  
สเจ  มย  สตฺตาห  นิโรธ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺเน  สงฺโฆ  
อปโลกนกมมฺาทีสุ  (๒)  กิ ฺจิเทว  กมฺม  กตฺตุกาโม  โหติ  ยาว  ม 
โกจิ  ภิกฺขุ  อาคนฺตฺวา  น  ปกฺโกสติ ตาวเทว  วุฏหิสฺสามีติ ฯ 
เอว  กตฺวา  สมาปนฺโน  หิ  ตสฺมึ  สมเย  วุฏาติเยว ฯ  โย 
ปน  เอว  น  กโรติ  สงฺโฆ  จ  สนฺนิปติตฺวา  ต  อปสฺสนฺโต   
อสุโก ภิกฺขุ กุหินฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  นิโรธ  สมาปนฺโนติ  วุตฺเต 
กิ ฺจิ ภิกฺขุ เปเสติ คจฺฉ ต สงฺฆสฺส  วจเนน  ปกฺโกสาติ ฯ  
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. สมาปตฺติวเสเนว ฯ  
# ๒. วิสุทฺธมิคฺค. ตฺติกมฺมาทีสุ ฯ  
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อถสฺส  เตน  ภิกฺขุนา  สวนูปจาเร  ตฺวา  สงฺโฆ ต อาวุโส   
ปฏิมาเนตีติ  วุตฺตมตฺเตเยว  วุฏาน  โหติ ฯ  เอว  ครกุา  หิ  
สงฺฆสฺส อาณา นาม ฯ  ตสฺมา ต อาวชฺชิตฺวา ยถา ปมเมว(๑) 
วุฏาติ เอว สมาปชฺชิตพฺพ ฯ   
        สตฺถ ุปกฺโกสนนฺติ  อิธาป  สตฺถุ  ปกฺโกสนาวชฺชนเมว  
อิมสฺส  ปุพฺพกิจฺจ ฯ  ตสฺมา  ตมฺป  เอว  อาวชฺชิตพฺพ  สเจ   
มย  สตฺตาห  นิโรธ  สมาปชฺชิตฺวา  นสิินฺเน  สตฺถา  โอติณฺเณ 
วตฺถุสฺมึ  สิกขฺาปท  ป ฺาเปติ ฯ  ตถารูปาย  วา  อฏ ุปฺปตฺติยา 
ธมฺม  เทเสติ ฯ  ยาว  ม  โกจิ  อาคนฺตฺวา  น  ปกฺโกสติ  
ตาวเทว  วุฏหิสฺสามีติ ฯ  เอว  กตฺวา  นิสินฺโน  ห ิ ตสฺมึ  
สมเย  วุฏาติเยว ฯ  โย ปน  เอว  น  กโรติ  สตฺถา  จ  
สงฺเฆ  สนฺนิปติเต  ต  อปสฺสนฺโต  อสโุก  ภิกฺขุ  กหุินฺติ  
ปุจฺฉิตฺวา  นิโรธ  สมาปนฺโนติ  วุตฺเต กิ ฺจิ ภิกฺขุ เปเสติ  
คจฺฉ  ต  มม  วจเนน  ปกโฺกสาติ ฯ  อถสฺส  เตน  ภิกฺขุนา  
สวนูปจาเร  ตฺวา  สตฺถา  อายสฺมนฺต  อามนฺเตตีติ  วุตฺต- 
มตฺเตเยว  วุฏาน  โหติ ฯ  เอว  ครุก หิ สตฺถุ  ปกโฺกสน ฯ 
ตสฺมา ต อาวชฺชิตฺวา ยถา ปมเมว(๑)  วุฏาติ เอว  
สมาปชฺชิตพฺพ ฯ   
        อทฺธานปริจฺเฉโทติ  ชีวิตทฺธานสฺส  ปริจฺเฉโท ฯ  อิมินา 
# ๑. ม. สยเมว ฯ   
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หิ  ภิกฺขุนา อทฺธานปริจฺเฉเทสุ  กุสเลน(๑)  ภวิตพฺพ ฯ  อตฺตโน 
อายุสงฺขารา  สตฺตาห ปวตฺติสฺสนฺติ น  ปวตฺติสฺสนฺตีติ   
อาวชฺชิตฺวาว  สมาปชฺชิตพฺพ ฯ  สเจ  หิ  สตฺตาหพฺภนฺตเร   
นิรุชฺฌนเก  อายุสงฺขาเร  อนาวชฺชิตฺวาว  สมาปชฺชติ  ตสฺส   
นิโรธสมาปตฺติ  มรณ  ปฏิพาหิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  อนฺโตนิโรเธ  
มรณสฺส  นตฺถิตาย  อนฺตราว  สมาปตฺติโต  วุฏาติ  ตสฺมา  
เอต  อาวชฺชิตฺวาว  สมาปชฺชิตพฺพ ฯ  อวเสส หิ อนาวชฺชิตุมฺป   
วฏฏติ อิท ปน อาวชฺชิตพฺพเมวาติ วุตฺต ฯ โส เอว  
อากิ ฺจ ฺายตน สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อิม  ปุพฺพกิจฺจ  
กตฺวา  เนวส ฺายตน  สมาปชฺชติ ฯ  อเถก  วา  เทวฺ  วา 
จิตฺตวาเร  อติกฺกมิตฺวา  อจิตฺตโก โหติ นิโรธ  
ผุสติ ฯ กสฺมา ปนสฺส ทฺวินฺน  จิตฺตาน  อุปริ  จิตฺตานิ  
นปฺปวตฺตนฺตีติ  นิโรธสฺส  ปโยคตฺตา ฯ อิท หิ อิมสสฺ  ภิกฺขุโน  
เทฺว  สมถวิปสฺสนาธมฺเม  ยุคนทฺเธ กตฺวา อฏสมาปตฺติ- 
อาโรหน อนุปุพฺพ-  นิโรธสฺส  ปโยโค  น  เนวส ฺานาส ฺาย- 
ตนสมาปตฺติยาติ  นิโรธสสฺ  ปโยคตฺตา  ทฺวินฺน จิตฺตาน  
อุปรินปฺปวตฺตนฺติ ฯ   
        กถ  านนฺติ  เอว  สมาปนฺนาย  ปนสฺสา(๒)  กาล- 
ปริจฺเฉทวเสน  เจว  อนฺตรา  อายุกฺขยสงฺฆปฏิมานนสตฺถุ- 
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. สุกุสเลน ฯ  ๒. ส.ี สมาปนฺนสฺส ปนสฺส ฯ   
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ปกฺโกสนาภาเวน จ าน โหติ ฯ   
        กถ  วุฏานนฺติ  อนาคามิสฺส  อนาคามิผลสมาปตฺติยา 
อรหโต  อรหตฺตผลสมาปตฺติยาติ เอว เทฺวธา วุฏาน โหติ ฯ   
        วุฏ ิตสฺส  กินฺนินฺน  จิตฺต  โหตีติ นิพฺพานนินฺน ฯ 
วุตฺตเ ฺหต ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา  วุฏ ิตสฺส  โข  
อาวุโส วิสาข ภิกฺขุโน วิเวกนินฺน จิตฺต  โหติ วิเวกโปณ  
วิเวกปพฺภารนฺติ ฯ (๑)   
        มตสฺส  จ  สมาปนฺนสฺส  จ  โก  วิเสโสติ  อยมฺป   
อตฺโถ  สุตฺเต  วุตฺโตเยว ฯ  ยถาห  ยฺวาย  อาวุโส   
มโต  กาลงฺกโต  ตสฺส กายสงฺขารา นิรุทฺธา  ปฏิปฺปสฺสทฺธา   
วจีสงฺขารา  จิตฺตสงฺขารา  นิรุทฺธา  ปฏปิฺปสฺสทฺธา  อายุ   
ปริกฺขีโณ  อุสฺมา  วูปสนฺตา  อินฺทฺริยานิ  ปริภินฺนานิ ฯ  ยฺวาย   
ภิกฺขุ  ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปนฺโน  ตสฺสป  กายสงฺขารา  
นิรุทฺธา  ปฏปิฺปสฺสทฺธา  วจีสงฺขารา  จิตฺตสงฺขารา  นิรุทฺธา 
ปฏิปฺปสฺสทธฺา  อายุ  อปริกฺขีโณ  อุสมฺา  อวูปสนฺตา  
อินฺทฺริยานิ อปริภินฺนานีติ ฯ (๒)   
        ก ึ นโิรธสมาปตฺติ  สงฺขตา  อสงฺขตาติอาทิปุจฺฉาย  ปน 
สงฺขตาติป  อสงฺขตาติป  โลกิยาติป   โลกุตฺตราติป  น   
วตฺตพฺพา ฯ  กสฺมา  สภาวโต  นตฺถิตาย ฯ ยสฺมา  ปน  สมา- 
# ๑. ม. ม. ๑๒/๕๑๐/๕๕๒ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๕๐๒/๕๔๓ ฯ  
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ปชฺชนฺตสฺส  วเสน  สมาปนฺโน  นาม  โหติ  ตสฺมา  นิปฺผนฺนาติ   
วตฺตุ  วฏฏติ น อนิปฺผนฺนาติ ฯ   
                อิติ สนฺตา สมาปตฺติ        อย อริยนิเสวิตา(๑) ฯ   
                ทฏิเว ธมฺเม นิพฺพาน-        มิติ สงฺขมุปาคตาติ ฯ   
        นิโรธสมาปตฺติาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ปรินิพฺพานาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปรินิพฺพานาณนิทฺเทเส  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน ฯ  
        สมฺปชาโนติ  สาตฺถกสมฺปช ฺ  สปฺปายสมฺปช ฺ โคจร- 
สมฺปช ฺ  สมฺปช ฺนฺติ(๒)  อิเมหิ  จตูหิ สมฺปช ฺเหิ  สมฺปชาโน ฯ  
        ปวตฺตนฺติ  สพฺพตฺถ  ยถานุรูป  ปรยิุฏานปฺปวตฺต ฺจ  
อนุสยปฺปวตฺต ฺจ ฯ   
        ปรยิาทิยตีติ  อุปจารปฺปนาวเสน  วุตฺเตสุ  วิกฺขมฺภน- 
วเสน  วิปสฺสนาวเสน วุตฺเตสุ  ตทงฺควเสน  มคฺควเสน  วุตฺเตสุ   
สมุจฺเฉทวเสน  เขเปติ  อปฺปวตฺต  กโรติ ฯ  เปยฺยาลมุเขน  หิ   
ทุติยาทิฌานสมาปตฺติมหาวิปสฺสนามคฺคา  สงฺขิตฺตา ฯ  ยสฺมา 
เอต  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ปวตฺต  าณ ปรินิพฺพาเน าณ  นาม  
โหติ  ตสฺมา  วิกฺขมฺภนปรินิพฺพาน  ตทงฺคปรินิพฺพานสมุจฺเฉท- 
ปรินิพฺพานนฺติป วุตฺตเมว โหติ ฯ เอเตหิ กิเลสปรินพฺิพาน-   
# ๑. กตฺถจิ. อริยนิเสวตา ฯ  ๒. ม. อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ ฯ   
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ปจฺจเวกฺขณาณ  วุตฺต ฯ  
        อถวา  ปนาติอาทีหิ  ขนฺธปรินิพฺพานปจฺจเวกฺขณาณ   
นิทฺทิสติ ฯ 
        อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยาติ  ทุวิธา  หิ  นพฺิพานธาตุ  
สอุปาทิเสสา  จ  อนุปาทิเสสา  จ ฯ  ตตฺถ  อุปาทียเต  อห  
มมาติ  ภุส  คณฺหียตีติ  อุปาทิ  ขนฺธป ฺจกสฺเสต  อธิวจน ฯ 
อุปาทิเยว  เสโส  อวสฏิโติ  อุปาทิเสโส  สห  อุปาทิเสเสน   
วตฺตตีติ  สอุปาทิเสสา ฯ นตฺเถตฺถ อุปาทิเสโสติ อนุปาทิเสสา ฯ 
สอุปาทิ  เสสา ฯ  ปม  วุตฺตา  อย  ปน  ปนุปาทิเสสา ฯ ตาย 
อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ฯ 
        จกฺขุปวตฺตนฺติ  จกฺขุปวตฺติ  จกฺขุสมุทาจาโร ฯ   
        ปรยิาทิยตีติ เขปยติ มทฺทียตีติ ฯ  เอส นโย เสเสสุ ฯ   
                ปรินิพฺพานาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา    
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                        สมสีสฏาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        สมสีสฏาณนิทฺเทเส  ป ฺจกฺขนฺธาติอาทีหิ  ทสหิ ราสีหิ  
สพฺพธมฺมสงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ  น  หิ  เอเกกสฺส  วเสน  อายตน- 
ธาตุราสิวชฺเชหิ  เสเสหิ  อฏหิ  ราสีหิ  วิสุ  วิสุ  สพฺพธมฺโม   
สงฺคยฺหตีติ ฯ  ยสฺมา  ปน  โลกุตฺตรธมฺมา  เหตุสมุจฺเฉเทน   
สมุจฺฉินฺทิตพฺพา  น  โหนฺติ  ตสฺมา  สพฺพธมฺมสทฺเทน สงฺคหิตาป   
โลกุตฺตรธมฺมา  สมุจฺเฉทวจนสมฺภวโต(๑)  อิธ  น  คเหตพฺพา  เหตุ- 
สมุจฺเฉเทน  สมุจฺฉินฺทิตพฺพา  เอว  เตภูมกธมฺมา  คเหตพฺพา ฯ  
        สมฺมา  สมุจฺฉินฺทตีติ  ยถาโยค  วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉท- 
ปฺปหานวเสน  ปรยิุฏาน  อนุสย ฺจ  นิโรเธนฺโต  สมฺมา   
สมุจฺฉินฺทติ ฯ  เอว  ปุคฺคลาทิฏานาย  เทสนาย  สมฺมา  
สมุจฺเฉโท  นิทฺทิฏโ ฯ   
        นิโรเธตีติ อนุปฺปาทนิโรเธน นโิรเธติ ฯ อิมนิา สมุจฺเฉทตฺโถ  
วุตฺโต ฯ  
        น อุปฏาตีติ  เอว  นิโรเธ  กเต  โส  โส ธมโฺม ปุน น 
อุปติฏติ น อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ อิมนิา  นิโรธตฺโถ  วุตฺโต ฯ  
เอว อนุปติฏมานธมฺมวเสน(๒) อนุปฏนาภาโว นิทฺทิฏโ ฯ  
        สมนฺติ  กามจฺฉนฺทาทีน  สมิตตฺตา  สม ฯ  ตานิ  ปน  
เนกฺขมฺมาทีนิ  สตฺต รูปารูปชฺฌานานิ  อฏ มหาวิปสฺสนา  
# ๑. ม. สมุจฺเฉทวเสน สมฺภวโต ฯ  ๒. ม. อนุปฏหนธมฺมวเสน ฯ   
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อฏารส อรยิมคฺคา จตฺตาโรติ สตฺตตฺตึสา(๑) โหนฺติ ฯ   
        เตรส  สีสานิ  สีสภูตาน  สพฺเพส  สงฺคหวเสน  วุตฺตานิ ฯ 
อิธ  ปน  สทธฺาทีนิ  อฏเว สีสานิ ยุชชฺนฺติ ฯ น หิ อรหโต 
ตณฺหาทีนิ ป ฺจ สีสานิ สนฺติ ฯ  
        ปลิโพธสีสนฺติ  ปริพุทฺธน(๒)  ปลิโพโธ นิพฺพานมคฺคาวรณนฺติ  
อตฺโถ ฯ 
        สีสนฺติ ปธาน อธิกนฺติ อตฺโถ ฯ  ปลิโพโธเยว  สีส  
ตสมฺปยุตฺตาทิสพฺพปลิโพเธสุ  วา  สสีนฺติ ปลิโพธสีส เอส  
นโย  เสเสสุ ฯ  วิเสสโต  ปน  พนฺธนนฺติ(๓)  อุณฺณติวเสน  สสาเร 
พนฺธน ฯ   
        ปรามาโสติ  อภินิเวโส ฯ  วิกฺเขโปติ  วิปฺปกิณฺณตา ฯ  
กิเลโสติ  กิลสิฺสน ฯ   
        อธิโมกโฺขติ  อธิมุจฺจน ฯ  ปคฺคโหติ  อุสฺสาหน ฯ 
อุปฏานนฺติ  อปลาปน ฯ 
        อวิกฺเขโปติ  อวิปฺปกณฺิณตา ฯ  ทสฺสนนฺติ ยถาสภาว- 
ปฺปฏิเวโธ ฯ 
        ปวตฺตนฺติ อุปาทินฺนกฺขนฺธปฺปวตฺต ฯ  โคจโรติ  อารมฺมณ ฯ  
อิเมสุ  ทฺวาทสสุป  วาเรสุ  ปธานฏโ  สีสฏโ ฯ 
        วิโมกโฺขติ  วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธินิสฺสรณ- 
# ๑. ม. สตฺตตึส ฯ  ๒. ม. ปลิพุนฺธน ฯ  ๓. ม. วินิพนฺธนฺติ ฯ   
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วิมุตฺตีสุ  ป ฺจสุ  นิสฺสรณวิมุตฺติ  นิพฺพาน ฯ  
        สงฺขารสีสนฺติ  สพฺพสงฺขตสงฺขาราน  สีส  โกฏิ  อวสานนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        เอเตน  อนุปาทิเสสปรินิพฺพาน  วุตฺต ฯ  สงฺขาราภาว- 
มตฺตวเสน  วา  ขนฺธปรินพฺิพานเมว  วุตฺต  โหติ ฯ  เนกฺขมฺมาทิก  
สม ฺจ สทฺธาทิก สีส ฺจ สมสีส  วา  อสฺส  อตฺถีติ  สมสีสีติ ฯ  
อถวา  เตรสนฺน  สีสาน  ตณฺหาทีนิ  ป ฺจ สีสานิ  สมุทยสจฺจ  
สทฺธาทีนิ  ป ฺจ  มคฺคสจฺจ  ปวตฺตสีส ชีวิตินฺทฺริย ทุกฺขสจฺจ   
โคจรสีส ฺจ  สงฺขารสีส ฺจ  นิโรธสจฺจนฺติ  อิเมส  จตุนฺน  
อริยสจฺจาน  เอกสฺมึ  โรเค  วา  เอกสฺมึ  อิริยาปเถ  วา  เอกสฺมึ  
สภาคชีวิตินฺทฺริเย  วา  อภิสมโย  จ  อนุปาทิเสสปรินิพฺพาน ฺจ   
ยสฺส  โหติ  โส  ปุพฺเพ  วุตฺตสมาน ฺจ อิเมส ฺจ สีสาน   
อตฺถิตาย สมสีสีติ วุจฺจติ ฯ   
                สมสีสฏาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                สลฺเลขฏาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        สลฺเลขฏาณนิทฺเทเส  ราโค  ปุถูติ  ราโค  วิสุ  โลกุตฺตเรหิ   
อสมฺมิสฺโสติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  เสเสสุ ฯ  
        ราโคติ  ร ฺชนฏเน ฯ  โทโสติ  ทุสฺสนฏเน ฯ  โมโหติ  
มุยฺหนฏเน ฯ  ร ฺชนลกขฺโณ  ราโค  ทุสฺสนลกฺขโณ  โทโส   
มุยฺหนลกฺขโณ  โมโหติ ฯ  อิเม  ตโย  สีสกิเลเส  วตฺวา  อิทานิ  
ปเภทโต ทสฺเสนฺโต  โกโธติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กชฺุฌนลกฺขโณ  โกโธติ  อิธ  สตฺตวตฺถุโก  อธิปฺเปโต ฯ   
        อุปนนธฺนลกฺขโณ(๑)  อุปนาโห  ทฬฺหภาวปฺปตฺโต  โกโธเยว ฯ   
        ปรคุณมกฺขนลกฺขโณ  มกฺโข  ปรคุณปุ ฺฉนนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        ยุคคฺคาหลกฺขโณ  ปฬาโส  ยุคคฺคาหวเสน  ปรคุณ- 
ทุสฺสนนฺติ  อตฺโถ ฯ  
        ปรสมปฺตฺติขียนลกฺขณา  อิสฺสา  อุสูยนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อตฺตสมฺปตฺตินิคูหนลกฺขณ  มจฺฉริย ฯ  มยฺห  อจฺฉริย  มา 
ปรสฺส โหตูติ อตฺโถ ฯ   
        อตฺตนา  กตปาปปฏจฺิฉาทนลกฺขณา  มายา  ปฏิจฺฉาท- 
นฏเน  มายา  วิยาติ  อตฺโถ ฯ  
        อตฺตโน  อวิชชฺมานคุณปฺปกาสนลกฺขณ  สาเยฺย  สถภาโวติ  
อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. อุปนนฺธนลกฺขโณ ฯ  
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        จิตฺตสฺส  อุทฺธุมาตภาวลกฺขโณ  ถมฺโภ  ถทฺธภาโวติ  อตฺโถ ฯ  
        กรณุตฺตริยลกฺขโณ  สารมฺโภ ฯ  อุนฺนติลกฺขโณ  มาโน ฯ   
อพฺภุนฺนติลกฺขโณ  อติมาโน ฯ  
        มตฺตภาวลกฺขโณ  มโท ฯ  
        ป ฺจสุ กามคุเณสุ จิตฺตโวสฺสคฺคลกฺขโณ ปมาโท ฯ   
        เอว  วิสุ  วิสุ  กิเลสวเสน  ปถุู  ทสเฺสตฺวา  วุตฺตกิเลเส  
จ อวุตฺเต อ ฺเ  จ  สพฺพสงฺคาหิกวเสน  ทสฺเสตุ  สพฺเพ  
กิเลสาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ ทฏิธมฺมสมฺปราเยสุ  สตฺเต กิเลสนฺติ อุปตาเปนฺติ  
วิพาเธนฺตีติ กิเลสา ฯ อกสุลกมฺมปถสงฺคหิตา อสงฺคหิตา   
จ ฯ  ทฏุ ุ  วา  จริตา  ทุฏา  วา  จริตาติ ทุจฺจริตา ฯ 
        เต ปน กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต  มโนทุจฺจริตนฺติ   
ติปฺปการา ฯ วิปาก อภิสงฺขโรนฺตีติ อภิสงฺขารา ฯ 
        เตป  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  อปุ ฺาภิสงฺขาโต  อาเน ฺชาภิ- 
สงฺขาโรติ  ติปฺปการา ฯ  วิปากวเสน  ภว  คจฺฉนฺตีติ  ภวคามิโน   
ภวคามิโน  กมฺมา  ภวคามิกมฺมา ฯ  อิมนิา  อภิสงฺขารภาเวป 
สติ อเวทนียานิ กมฺมานิ ปฏิกฺขิตฺตานิ โหนฺตีติ อย วิเสโส ฯ  
ทุจฺจริตาติ  จ  กมฺมาติ  จ  ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต ฯ  
        นานตฺเตกตฺตนฺติ  เอตฺถ อุทฺเทเส เอกตฺตสทฺทสฺส  อภาเวป   
นานตฺเตกตฺตาน  อ ฺม ฺาเปกฺขตฺตา  เอกตฺตมฺป  นิทฺทิสิตุกาเมน   
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นานตฺเตกตฺตนฺติ  อุทฺเทโส  กโต ฯ  นานตฺตสลฺเลขเก  เอกตฺเต  
ทสฺสิเต  สลฺเลขาณ  สุเขน  ทสฺสียตีติ ฯ  นานตฺตนฺติ  อนวฏ ิตตฺตา  
สปริปฺผนฺทตฺตา  จ  นานาสภาโว ฯ เอกตฺตนฺติ อวฏ ิตตฺตา 
อปริปฺผนฺทตฺตา จ เอกสภาโว ฯ   
        จรณเตโชติ  จรนฺติ  เตน  อคต  ทิส  นิพฺพาน  คจฺฉนฺตีติ   
จรณ ฯ  ก ึ ต  สลี ฯ  ตเทว  ปฏิปกฺขตาปนฏเน  เตโช ฯ 
        คุณเตโชติ  สีเลน  ลทฺธปติฏโ  สมาธิเตโช ฯ  
        ป ฺาเตโชติ  สมาธินา  ลทฺธปติฏโ  วิปสฺสนาเตโช ฯ 
        ปุ ฺเตโชติ  วิปสฺสนาหิ  ลทฺธปติฏโ  อรยิมคฺคกุสลเตโช ฯ 
        ธมฺมเตโชติ  จตุนฺน เตชาน  ปติฏาภูโต  พุทฺธวจนเตโช ฯ  
        จรณเตเชน  เตชิตตฺตาติ  สีลเตเชน  ติขิณีกตตฺตา ฯ   
        ทุสฺสลีฺยเตชนฺติ ทุสฺสีลฺยภาวสงฺขาต เตช ฯ ตมฺป หิ  
สนฺตาน ตาปนโต เตโช  นาม ฯ  
        ปรยิาทิยตีติ  เขเปติ ฯ  อคุณเตชนฺติ  สมาธิสฺส  ปฏิปกฺข  
วิกฺเขปเตช ฯ   
        ทุปฺป ฺเตชนฺติ  วิปสฺสนาาณปฏิปกฺข  โมหเตช ฯ  
        อปุ ฺเตชนฺติ  ตตมคฺควชฺฌกิเลสปฺปหาเนน  กิเลสสหาย   
อกุสลกมฺมเตช ฯ  น  เกวล  เหต  อปุ ฺเมว เขเปติ  อตฺถิ   
ภิกฺขเว  กมฺม  อกณฺห  อสกฺุก  อกณฺหอสุกฺกวิปาก  กมฺม  
กมฺมกฺขยาย  สวตฺตตีติ  (๑)  วจนโต  กสุลกมฺมมฺป  เขเปติเยว ฯ  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓๓/๓๑๔ ฯ  
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ปุ ฺเตชปฺปฏิปกฺขวเสน อปุ ฺเตชเมว  วุตฺต ฯ 
        อธมฺมเตชนฺติ นานาติตฺถิยาน สมยวจนเตช ฯ อิมสฺส 
าณสฺส อุทฺเทสวณฺณนาย  วุตฺเต  ทุติเย  อตฺถวิกปฺเป  ราคาทโย  
เอกูนวีสติ  ปุถู ทุสฺสลีฺยเตชา  โหนฺติ ฯ  อภิสงฺขารา  ภวคามิ- 
กมฺมาติ  เอตฺถ  อปุ ฺาภิสงฺขารา  อกุสลกมฺม ฺจ  อปุ ฺเตชา  
โหนฺติ  อาเน ฺชาภิสงฺขารานิ  โลกิยกุสลกมฺมานิ  ปุ ฺเตเชเนว   
เขปนียโต  อปุ ฺเตชปกฺขิกาว  โหนฺติ ฯ  กามจฺฉนฺทาทโย  
ป ฺจทส  นานตฺตา  อคุณเตชา  โหนฺติ  นิจฺจส ฺาทโย  อฏารส 
นานตฺตา  ทุปฺป ฺเตชา  โหนฺติ  จตุมคฺควชฺฌา  จตฺตาโร   
นานตฺตา  อปุ ฺเตชา  โหนฺติ ฯ  โสตาปตฺติมคฺควชฺฌนานตฺเตน   
อธมฺมเตโช สงฺคเหตพฺโพ ฯ   
        นิทฺเทเส  สลฺเลขปฺปฏิปกฺเขน  อสลฺเลเขน  สลฺเลข  ทสฺเสตุ- 
กาเมน  อสลเฺลขปุพฺพโก  สลฺเลโข  นิททฺิฏโ ฯ  เนกฺขมฺมาทโย  
สตฺตตึส  เอกตฺตธมฺมาว  ปจฺจนีกาน  สลฺลิขนโต  สลฺเลโขติ   
วุตฺตา ฯ  ตสฺมึ  เนกฺขมฺมาทิเก  สตฺตตึสปเภเท  สลเฺลเข  าณ  
สลฺเลขฏเ าณนฺติ ฯ   
                สลฺเลขฏาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        วีริยารมฺภาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        วีริยารมภฺาณนิทฺเทเส  อนุปฺปนฺนานนฺติ  เอกสฺมึ  อตฺต- 
ภาเว  เอกสฺมึ  วา  อารมฺมเณ  อนิพฺพตฺตาน ฯ  อนมตคฺเค  
หิ  สสาเร  อนุปฺปนฺนา  อกุสลา  นาม  นตฺถิ  กุสลา  ปน  
อตฺถิ ฯ   
        ปาปกานนฺติ  ลามกาน ฯ  อกุสลาน  ธมฺมานนฺติ  อโกสลยฺ- 
สมฺภูตาน  ธมฺมาน ฯ  
        อนุปฺปาทายาติ  น  อุปฺปาทนตฺถาย ฯ  อุปฺปนฺนานนฺติ  
อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  นิพฺพตฺตาน ฯ  
        ปหานายาติ  ปชหนตฺถาย ฯ  อนปฺุปนฺนาน  กสุลาน   
ธมฺมานนฺติ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  อนิพฺพตฺตปพฺพาน  โกสลฺย- 
สมฺภูตาน  ธมฺมาน ฯ  อุปปฺาทายาติ  อุปฺปาทนตฺถาย ฯ 
        อุปฺปนนฺานนฺติ อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  นิพฺพตฺตาน ฯ   ิติยาติ  
 ิตตฺถาย ฯ 
        อสมฺโมสายาติ  อนสฺสนตฺถ(๑) ภิยฺโยภาวายาติ  ปุนปฺปุน- 
ภาวาย ฯ 
        เวปุลฺลายาติ  วิปุลภาวาย ฯ  ภาวนายาติ  วฑฺฒิยา ฯ   
ปาริปูริยาติ ปริปูรณตฺถาย ฯ   
        อิทานิ  อกุสเลสุ  กามจฺฉนฺท  กุสเลสุ  เนกฺขมมฺ  วิเสเสตฺวา  
# ๑. ม. อวินาสตฺถาย ฯ   
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ทสฺเสตุ  อนุปฺปนฺนสฺส  กามจฺฉนฺทสฺสาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  กามจฺฉนฺโทติ  สมาธิปฺปฏปิกฺโข  กามราโค ฯ 
        เนกฺขมฺมนฺติ  ปมชฌฺานสมาธิ  ปมชฺฌาน  วา  สพฺเพ 
เอว  วา  กุสลา ธมฺมา เนกฺขมฺม ฯ   
        อิทานิ  สพฺพกิเลสาน  สพฺพกิเลสปฺปฏิปกฺขสฺส  อรหตฺต- 
มคฺคสฺส  จ  วเสน  โยเชตฺวา  ทสฺเสตุ  อนุปฺปนฺนาน  สพฺพ- 
กิเลสานนฺติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  อุปฺปนฺนสฺส  อรหตฺตมคฺคสฺส   ิติยาติอาทีสุ  
อุปฺปาทกฺขเณ  อุปฺปนฺนสฺส  อรหตฺตมคฺคสฺส   ิติกฺขณภงฺคกฺขณ- 
วเสน   ิติยาติอาทิโยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  วิภงฺคฏกถายมฺป   
ยา  จสฺส  ปวตฺติ  อยเมว   ิติ  นามาติ  วุตฺต ฯ  เกจิ  ปน 
อรหตฺตมคฺคสฺส  ปุพฺพภาคมคฺโค ทฏพฺโพติ วทนฺติ ฯ   
        วีริยารมภฺาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                อตฺถสนฺทสฺสนาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        อตฺถสนฺทสฺสนาณนิทฺเทเส  ป ฺจกฺขนฺธาติอาทินิ  วุตฺตตฺถา- 
เนว ฯ  ปกาเสตีติ  ปากฏ  กโรติ ฯ  โสตูน  าณจกฺขุนา  ทสฺสน 
สมฺปาเทตีติ  อตฺโถ ฯ   
        นานาธมฺมาติ  โลกิยโลกุตฺตรา  สพฺพธมฺมา  วุตฺตา ฯ   
กสฺมา  ปกาสนา  นิทฺเทเส  โลกิยา  เอว  วุตฺตาติ  เจ  อนิจฺจาทิวเสน 
ปกาสนาย อารทฺธตฺตา ฯ โลกุตฺตราน ฺจ  อสมฺมสนูปคตฺตา  
โลกุตฺตรา  น  วุตฺตา ฯ  นานาธมฺมนิทฺเทเส  ปน  อตฺถ- 
สนฺทสฺสนนิทฺเทเสน  จ  เตส  สงฺคหิตตฺตา  ยถา  เต 
ปกาเสตพฺพา  ตถา  ปกาสนา  ปกาสนาเยว ฯ   
        ปชหนฺโตติ  โสตูน(๑)  ปชหาเปนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        สนฺทสฺเสตีติ  โสตูน  สมฺมา  ทสฺเสติ ฯ  เกจิ  ปน  
กามจฺฉนฺทสฺส  ปหีนตฺตา เนกฺขมฺมตฺถ สนฺทสฺเสตีติอาทินา 
นเยน  ปนฺติ ฯ  เตส  อุชุกเมว  โสตูน  โทสปฺปหาเน  คุณ- 
ปฏิลาเภ  จ  กเต สิขาปฺปตฺต เทสนาาณ โหตีติ ทสฺสนตฺถ  
อย นโย วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
                อตฺถสนฺทสฺสนาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. โสตาน ฯ  
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                        ทสฺสนวิสทฺุธิาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ทสฺสนวิสุทฺธิาณนิทฺเทเส  สพฺเพ  ธมฺมา  เอกสงฺคหิตา   
สพฺเพ  สงฺขตธมฺมา  เอเกน  สงฺคหิตา  ปริจฺฉินฺนา ฯ   
        ตถฏเนาติ  ภูตฏเน  อตฺตโน  อตฺตโน  สภาววเสน  
วิชฺชมานฏเนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อนตฺตฏเนาติ  การกเวทกสงฺขาเตน  อตฺตนา  รหิตฏเน ฯ 
        สจฺจฏเนาติ  อวิสวาทกฏเน  อตฺตโน  สภาว ฺถตฺตา- 
ภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ 
        ปฏิเวธฏเนาติ  สภาวโต  าณโต  าเณน  ปฏิวิชฺฌิตพฺพฏเน ฯ 
อิธ  โลกุตฺตราเณน  อสมฺโมหโต  อารมฺมณโต  จ  ปฏิเวโธ   
เวทิตพฺโพ ฯ  
        อภิชานนฏเนาติ  โลกิเกน  าเณน  อารมฺมณโต  
โลกุตฺตเรน  าเณน  อสมฺโมหโต  อารมฺมณโต  จ เตส  เตส  
ธมฺมาน  สภาวโต  อภิชานิตพฺพฏเน ฯ  สพฺพ ภิกฺขเว 
อภิ ฺเยฺยนฺติ (๑) หิ  วุตฺต ฯ 
        ปรชิานนฏเนาติ  วุตฺตนเยเนว  โลกิยโลกุตฺตเรหิ  าเณหิ  
สภาวโต  อภิ ฺาตาน  ธมฺมาน อนิจฺจาทิโต นิยฺยานาทิโต จ  
ปริจฺฉินฺทิตฺวา ชานิตพฺพฏเน ฯ  สพฺพ  ภิกฺขเว  ปริ ฺเยฺยนฺติ(๒) 
หิ  วุตฺต ฯ  
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๔๙/๓๔ ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๕๐/๓๔ ฯ  
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        ธมฺมฏเนาติ  สภาวธารณาทินา  ธมฺมฏเน ฯ   
        ธาตฏเนาติ(๑) นิชฺชีวตาทินา ธาตุฏเน ฯ  
        าตฏเนาติ โลกิยโลกุตฺตเรหิ  าเณหิ  าตุ  
สกฺกุเณยฺยฏเน ฯ  ยถา  ทฏ ุ   สกฺกุเณยฺยาทินา  อตฺเถน  ทิฏ 
สุต  มุต  วิ ฺาต  รูปนฺติ  วุตฺต เอวมิธาป าตุ สกฺกุเณยฺยฏโ   
าตฏโติ  เวทิตพฺโพ ฯ  
        สจฺฉิกิรยิฏเนาติ  อารมฺมณโต  ปจฺจกฺขกาตพฺพฏเน ฯ   
        ผุสนฏเนาติ  ปจฺจกฺขกตสฺส  อารมฺมณโต  ปนุปฺปุน  
ผุสิตพฺพฏเน ฯ  
        อภิสมยฏเนาติ  โลกิเกน  าเณน อภิสมาคนฺตพฺพฏเน ฯ  
กิ ฺจาป หิ ตถฏเ ป ฺา สจฺจวิวฏเฏ าณ  อภิ ฺา   
ป ฺา  าตฏเ  าณ  สจฺฉิกิริยา  ป ฺา  ผสฺสนฏเ   
าณนฺติ  เอเกกเมว าณ วุตฺต อฏกถาย ฺจ   
                สมวาเย ขเณ กาเล        สมูเห เหตุทิฏ ิสุ   
                ปฏิลาเภ ปหาเน จ        ปฏิเวเธ จ ทิสฺสตีติ   
คาถาวณฺณนาย(๒)  อภิสมยสทฺทสฺส  ปฏิเวธตฺโถ  วุตฺโต  อิธ  ปน 
ยถาวุตฺเตน  อตฺเถน  เตส  นานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  อฏกถายเมว   
หิ  โส  โลกกิาณวเสน(๓)  ธมฺมาภิสมโย  วุตฺโตติ ฯ   
        กามจฺฉนฺโท  นานตฺตนฺติ  วิกฺเขปสพฺภาวโต  นานา- 
# ๑. ม. ธาตุฏเน ฯ  ๒. ม. คาถาวณฺณนาย ฯ 
# ๓. ม. โลกยิาณวเสน ฯ  
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รมฺมณตฺตา  จ  นานาสภาโวติ  อตฺโถ ฯ  เอว  สพฺพกิเลสา  
เวทิตพฺพา ฯ  
        เนกฺขมฺม  เอกตฺตนฺติ  จิตฺเตกคฺคตาสภาวโต  นานา- 
รมฺมณวิกฺเขปาภาวโต  จ  เอกสภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว  สพฺพ- 
กุสลา  เวทิตพฺพา ฯ  อิธ  เปยฺยาเลน  สงฺขิตฺตาน  พฺยาปาทาทีน  
อกุสลาน  ยถาวุตฺเตน  อตฺเถน  นานตฺตมฺป  เวทิตพฺพ ฯ  วิตกฺก- 
วิจาราทีน  ปน  เหฏ ิมาน  เหฏ ิมาน  อุปริมโต  อุปริมโต 
โอฬาริกฏเน  นานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  ยสฺมา  เอกสงฺคหิต- 
นานตฺเตกตฺตาน  ปฏิเวโธ  มคฺคกฺขเณ  สจฺจปฺปฏิเวเธน  สชิฺฌติ  
ตสฺมา  ปฏิเวโธติ ปท อุทฺธริตฺวา สจฺจาภิสมย ทสฺเสติ ฯ   
        ปริ ฺาปฏิเวธ  ปฏวิิชฺฌตีติ  ปริ ฺาภิสมเยน  อภิสเมติ ฯ 
เอส  นโย  เสเสสุ ฯ  สจฺจาภิสมยกาลสฺมึ  หิ  มคฺคาณสฺส   
เอกกฺขเณ ปริ ฺา ปหาน สจฺฉิกิริยา  ภาวนาติ  จตฺตาริ   
กิจฺจานิ  โหนฺติ ฯ  ยถา  นาวา อปุพฺพ อจริม เอกกฺขเณ  
จตฺตาริ  กิจฺจานิ  กโรติ  โอริม  ตีร  ปชหติ  โสต  ฉินฺทติ  
ภณฺฑ วหติ ปาริม ตีร  อปฺเปติ  เอวเมว  มคฺคาณ  อปุพฺพ  
อจริม เอกกฺขเณ จตฺตาริ สจฺจานิ อภิสเมติ  ทุกฺข  ปริ ฺาภิ- 
สมเยน  อภิสเมติ  สมุทย  ปหานาภิสมเยน อภิสเมติ กึ 
วุตฺต  โหติ  อารมฺมณ  กตฺวา  กิจฺจวเสน  จตฺตาริป 
สจฺจานิ  ปาปุณาติ   ปสฺสติ   ปฏิวิชฺฌตีติ  ฯ  ยถา  โอริม  ตีร  
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ปชหติ ฯ  เอว  มคฺคาณ  ทุกฺข ปรชิานาติ ฯ ยถา โสต  
ฉินฺทติ  เอว  สมุทย  ปชหติ ฯ  ยถา  ภณฺฑ  วหติ ฯ  เอว   
สหชาตาทิปจฺจยตาย มคฺค ภาเวติ ฯ  ยถา  ปาริม  ตีร  อปฺเปติ 
เอว  ปาริมตีรภูต  นิโรธ  สจฺฉิกโรนฺตีติ  เอว  อุปมาสสนฺทน  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ทสฺสน  วิสุชฺฌตีติ  ตตมคฺควชฺฌกิเลสตมปฺปหาเนน  
าณทสฺสน  วิสุทฺธิภาว  ปาปุณาติ ฯ   
        ทสฺสน  วิสุทฺธนฺติ  ตสฺส  ตสฺส  ผลสฺส  จ  อุปปฺาทกฺขเณ 
ตสฺส  ตสฺส  มคฺคาณสฺส กิจฺจสิทฺธิปฺปตฺติโต าณทสฺสน  
วิสุทฺธิภาวปฺปตฺต โหติ ฯ สพฺพธมฺมาน  เอกสงฺคหิตาย  นานตฺเต- 
กตฺตปฏิเวธป ฺาย  มคฺคผลาเณหิ  สิทฺธิโต  อนฺเต  มคฺคผล- 
าณานิ วุตฺตานิ ฯ   
                ทสฺสนวิสุทฺธิาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                ขนฺติาณปริโยคาหณาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ขนฺติาณปริโยคาหณาณนิทฺเทเสสุ  รูป  อนจฺิจโต  
วิทิตนฺติ  อนิจฺจานุปสฺสนาย  อนิจฺจนฺติ  าต ฯ  รูป  ทุกฺขโต 
วิทิตนฺติ  ทุกฺขานุปสฺสนาย  ทุกฺขนฺติ  าต ฯ  รูป  อนตฺตโต 
วิทิตนฺติ อนตฺตานุปสฺสนาย อนตฺตาติ าต ฯ ย ย  วิทิต   
ต  ต  ขมตีติ  ย ย รูป อนิจฺจาทิโต วิทิต ต ต รูป  
อนิจฺจาทิโต  ขมติ  รุจฺจติ ฯ รูป อนิจฺจโต วิทิต ย ย  
วิทิต ต ต ขมตีติ วิสุ วิสุ ฺจ  กตฺวา  เกสุจิ  โปตฺถเกสุ  
ลิขิต ฯ เวทนา ส ฺา สงฺขารา อนิจฺจโต วิทิตาติอาทินา   
ลิงฺควจนานิ  ปริวตฺเตตฺวา  โยเชตพฺพานิ ฯ   
        ผุสตีติ วิปสฺสนาาณผุสเนน ผุสติ ผรติ ฯ   
        ปรโิยคหตีติ วิปสฺสนาาเณน ปวิสติ ฯ ปริโยคาหตีติป  
ปาโ ฯ   
        ขนฺติาณปริโยคาหณาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 536 

                        *เลมที่ 40    หนา  536 
 
                        ปเทสวิหาราณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปเทสวิหาราณนิทฺเทเส  เยนากาเรน อุทฺทิฏโ  
ปเทโส ปจฺจเวกฺขิตพฺโพ  ต  ทสฺเสนฺโต  มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยาป  
เวทยิตนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  มจฺิฉาทิฏ ิปจฺจยาติ  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตเวทนาป  วฏฏติ   
ทิฏ ึ  อุปนิสสฺย  กตฺวา  อุปฺปนฺนา  กุสลากุสลเวทนาป  
วิปากเวทนาป ฯ ตตฺถ  มจฺิฉาทิฏ ิสมฺปยุตฺตา  อกุสลาว โหนฺติ  
ทิฏ ึ  ปน  อุปนิสฺสาย กุสลาป อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลาป ฯ 
มิจฺฉาทิฏ ิกา หิ ทิฏ ึ  อุปนิสฺสาย  ปกฺขทิวเสสุ  ยาคุภตฺตาทีนิ  
เทนฺติ  อนฺธกุฏ ิอาทีน(๑)  วตฺต  ปฏเปนฺติ  จตุมหาปเถ  สาล   
กาเรนฺติ(๒)  โปกฺขรณี ขณาเปนฺติ ปุปฺผาราม ผลาราม  โรเปนฺติ   
นทีวิทุคฺเคสุ  เสตุ  อตฺถรนฺติ  วิสม สม กโรนฺติ ฯ อิติ เตส  
กุสลา  เวทนา  อุปฺปชฺชนติฺ(๓) ฯ  มิจฺฉาทิฏ ึ  ปน  นิสฺสาย   
สมฺมาทิฏ ิเก  อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ  วธพนฺธาทีนิ  กโรนฺติ   
ปาณ  วธิตฺวา  เทวตาน  อุปหรนฺติ ฯ  อิติ  เนส  อกุสลา  
เวทนา  อุปฺปชฺชติ ฯ  วิปากเวทนา  ปน  ภวนฺตรคตาน  โหติ ฯ  
สา  ปน  มิจฺฉาทิฏ ิ  สหชาตาย  เวทนาย  สหชาตอ ฺ- 
ม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ  ปจฺจโย  โหติ  สมนนตฺร-   
นิรุทฺธา  มิจฺฉาทิฏ ิ ปจฺจุปฺปนฺนมิจฺฉาทิฏ ิสมฺปยุตฺตาย เวทนาย 
# ๑. กตฺถจิ. คนฺธกุฏิอาทีน ฯ  ๒. ม. กโรนฺติ ฯ  
# ๓. ม. อุปฺปชฺชติ ฯ   
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อนนฺตรสมนนฺตรูปนิสฺสยอาเสวนนตฺถิวิคตปจฺจเยหิ  ปจฺจโย  โหติ  
มิจฺฉาทิฏ ึ  ครุ  กตฺวา  อภินนฺทนฺตสฺส  โลภสหคตเวทนาย 
อารมฺมณาธิปติ(๑)อารมฺมณูปนิสฺสยปจฺจเยหิ  ปจฺจโย  โหติ  สพฺพา- 
กุสเลหิป  มจฺิฉาทิฏ ึ  อารมฺมณมตฺต  กโรนฺตสฺส  สพฺพกุสล- 
เวทนาย  มิจฺฉาทิฏ ึ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  วิปสฺสนฺตสฺส  กุสลา- 
พฺยากตเวทนาย  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ  มจฺิฉา- 
ทิฏ ิปจฺจเยน  อุปฺปชชฺมานาน  กุสลากุสลเวทนาน ภวนฺตเร 
วิปากเวทนาน ฺจ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย โหติ ฯ 
        มิจฺฉาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาติ  มิจฺฉาทิฏ ิวูปสโม  นาม  สมฺมา- 
ทิฏ ิ  ตสฺมา ย  สมฺมาทิฏ ิปจฺจยา  เวทยิต วุตฺต ตเทว  
มิจฺฉาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาติ เวทิตพฺพ ฯ  เกจิ  ปน  มิจฺฉา- 
ทิฏ ิวูปสโม  นาม  วิปสฺสนากฺขเณ  จ  โสตาปตฺติผลกฺขเณ (๒) จาติ   
วทนฺติ ฯ   
        สมฺมาทิฏ ิปจฺจยาป เวทยิตนฺติ เอตฺถาป สมฺมาทิฏ ิ- 
สมฺปยุตฺตเวทนาป วฏฏติ  สมฺมาทิฏ ึ  อุปนิสฺสย  กตฺวา  อุปฺปนฺนา  
กุสลากุสลเวทนาป วิปากเวทนาป ฯ ตตฺถ  สมฺมาทฏิ ิสมฺปยุตฺตา 
กุสลาว  โหติ  สมฺมาทิฏ ึ  ปน  อุปนิสฺสาย  พุทฺธปูชา  ทีปมาลา- 
โรปน  มหาธมฺมสฺสวน  อปฺปติฏ ิเต  ทิสาภาเค  เจติยปติฏา- 
ปนนฺติ  เอวมาทีนิ  ปุ ฺานิ  กโรนติฺ ฯ  อิติ  เนส  กุสลเวทนา  
# ๑. ม. อารมฺมณอารมฺมณาธิปติ... ฯ 
# ๒. ม.โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ ฯ   
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อุปชฺชติ ฯ สมฺมาทิฏ ิเมว  นิสฺสาย  มิจฺฉาทิฏ ิเก  อกฺโกสนฺติ  
ปริภาสนฺติ  อตฺตาน  อุกฺกสนฺติ  ปร  วมฺเภนติ ฯ  อิติ เนส  
อกุสลเวทนา อุปฺปชฺชติ ฯ วิปากเวทนา ปน ภวนฺตรคตานเยว 
โหติ ฯ  สา  ปน  สมฺมาทฏิ ิ  สหชาตาย  สมนฺตรนิรุทฺธาย  
ปจฺจุปนฺนาย  เวทนาย  มิจฺฉาทิฏ ิยา  วุตฺตปจฺจเยเหว  ปจฺจโย   
โหติ โลกิกสมฺมาทิฏ ิ ปจฺจเวกฺขณสมฺปยุตฺตาย  วิปสฺสนา- 
สมฺปยุตฺตาย  นิกนฺติสมฺปยุตฺตาย  จ  เวทนาย  อารมฺมณปจฺจเยน  
ปจฺจโย  โหติ  มิจฺฉาทิฏ ิยา  วุตฺตนเยเนว  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  
ปจฺจโย  โหติ  มคฺคผลสมฺมาทิฏ ิ  ปจฺจเวกฺขณสมฺปยุตฺตาย  
เวทนาย  อารมฺมณาธิปติอารมฺมณูปนิสฺสยวเสน  ปจฺจโย 
โหติ ฯ   
        สมฺมาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาป  เวทยิตนฺติ  สมฺมาทิฏ ิวูปสโม 
นาม มิจฺฉาทิฏ ิ  ตสฺมา  ย  มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยา  เวทยิต วุตฺต  
เตทว สมฺมาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยา  มิจฺฉาสงฺกปฺปวูปสมปจฺจยาติอาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ  ยสฺส  ยสฺส  หิ  วูปสมปจฺจยาติ  วุจฺจติ  ตสฺส   
ตสฺส ปฏิปกขฺธมฺมปจฺจยาว  ต  ต  เวทยิต  อธิปฺเปต ฯ 
มิจฺฉาาณาทีสุ  ปน  มิจฺฉาาณ  นาม  ปาปกิริยาสุ   
อุปายจินฺตา ฯ  อถ  วา  มจฺิฉาาณ  มิจฺฉาปจฺจเวกฺขณาณ ฯ 
        สมฺมาาณ  นาม  วิปสฺสนา  สมมฺาทิฏ ึ  โลกุตฺตรสมฺมา-  
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ทิฏ ิ ฺจ  เปตฺวา อวเสสกุสลาพฺยากต าณ ฯ   
        มิจฺฉาวิมุตฺติ  นาม  ปาปาวิมุตฺติตา ฯ  อถ วา อยาถาว 
วิมุตฺติ อนิยฺยานิกวิมุตฺติ  อวิมุตฺตสฺเสว  สโต  วิมุตฺติส ฺ ีติ ฯ 
        สมฺมาวิมุตฺติ  นาม  กลฺยาณาธิมุตฺติตา  ผลวิมุตฺติ จ ฯ  
สมฺมาทิฏ ิอาทโย เหฏา วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        ฉนฺทปจฺจยาปติอาทีสุ  ปน  ฉนฺโท  นาม  โลโภ  ฉนฺท- 
ปจฺจยา  อฏโลภสหคตจิตฺตสมฺปยุตฺตเวทนา  เวทิตพฺพา ฯ 
        ฉนฺทวูปสมปจฺจยา  ปมชฺฌานเวทนาว ฯ  วิตกฺกปจฺจยา   
ปมชฺฌานเวทนา ฯ 
        วิตกฺกวูปสมปจฺจยา  ทุติยชฺฌานเวทนา ฯ  ส ฺาปจฺจยา 
เปตฺวา  ปมชฺฌาน  เสสา  ฉ  ส ฺาสมาปตฺติเวทนา(๑) ฯ 
ส ฺาวูปสมปจฺจยา  เนวส ฺานาส ฺายตนเวทนา ฯ   
        ฉนฺโท  จ  อวูปสนฺโต  โหตีติอาทีสุ  สเจ  ฉนทฺวิตกฺก- 
ส ฺา  อวูปสนฺตา  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
        ตปฺปจฺจยาติ  โส  ฉนฺทวิตกฺกส ฺาน  อวูปสโม  เอว  ปจฺจโย   
ตปฺปจฺจโย  ตสฺมา  ตปฺปจฺจยา ฯ  ฉนฺทวิตกฺกส ฺาอวูปสมปจฺจยา  
เวทนา  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  สา  อฏโลภสหคตจิตฺตสมฺปยุตฺตเวทนา   
โหติ ฯ  สเจ  ฉนฺโท  วูปสนฺโต  วิตกฺกส ฺา  อวูปสนฺตา ฯ   
        ตปฺปจฺจยาติ  โส  ฉนฺทสฺส วูปสโม วิตกฺกส ฺาน  
# ๑. ม. สมาปตฺติเวทนา ฯ  
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อวูปสโม  เอว  ปจฺจโย  ตปฺปจฺจโย  ตสฺมา  ตปฺปจฺจยา ฯ  สา  
ปมชฺฌานเวทนาว ฯ  สเจ  ฉนฺทวิตกฺกา  วูปสนฺตา  ส ฺา 
อวูปสนฺตา ฯ   
        ตปฺปจฺยาติ  โส  ฉนฺทวิตกฺกาน  วูปสโม  ส ฺาย  
อวูปสโม  เอว  ปจฺจโย  ตปฺปจฺจโย  ตสฺมา  ตปฺปจฺจยา ฯ  สา   
ทุติยชฺฌานเวทนาว ฯ  สเจ  ฉนฺทวิตกฺกส ฺา  วูปสนฺตา ฯ  
        ตปฺปจฺจยาติ  โส  ฉนฺทวิตกฺกส ฺาน  วูปสโม  เอว  ปจฺจโย  
ตปฺปจฺจโย  ตสฺมา  ตปฺปจฺจยา ฯ  สา  เนวส ฺานาส ฺา- 
ยตนเวทนาว ฯ  เกจิ  ปน  ฉนฺโท  นาม  อปฺปน  ปาปุณิสฺสามีติ   
ปุพฺพภาเค  ธมฺมฉนฺโท  อปฺปนาปฺปตฺตสฺส  โส  ฉนโฺท  วูปสนโฺต  
โหติ ฯ  ปมชฺฌาเน  วิตกโฺก  โหติ  ทติุยชฺฌานปฺปตฺตสฺส  วิตกฺโก 
วูปสนฺโต โหติ ฯ สตฺตสุ สมาปตฺตีสุ  ส ฺา  โหติ  เนว- 
ส ฺานาส ฺายตน  สมาปนฺนสฺส  จ  นิโรธ  สมาปนฺนสฺส   
จ  ส ฺา  วูปสนฺตา  โหตีติ  เอว  วณฺณยนฺติ ฯ  อิธ  ปน   
นิโรธสมาปตฺติ  น ยชฺุชติ ฯ 
        อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยาติ อรหตฺตผลสฺส ปตฺตตฺถาย ฯ 
        อตฺถ ิอายวนฺติ (๑) อตฺถิ  วีรยิ ฯ  อายาวนฺติป  (๒)  ปาโ ฯ 
        ตสฺมิมปฺ าเน อนุปฺปตฺเตติ ตสฺส วีริยารมฺภสฺส  วเสน 
ตสฺมึ  อรหตฺตผลสฺส  การเณ  อริยมคฺเค  อนุปฺปตฺเต ฯ 
# ๑. ส.ี อาสวนฺติ ฯ  ๒. สี. อาสาวนฺติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 541 

*เลมที่ 40  วิวฏฏาณฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 541 
 
        ตปฺปจฺจยาป  เวทยิตนฺติ  อรหตฺตสฺส  านปจฺจยา  เวทยิต ฯ  
เอเตน  จตุมคฺคสหชาตา  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรเวทนา  คหิตา ฯ  เกจิ 
ปน อายวนฺติ ปฏิปตฺติ ฯ ตสฺมิมฺป าเน อนุปฺปตฺเตติ  ตสฺสา  
ภูมิยา ปตฺติยาติ(๑) วณฺณยนฺติ ฯ   
                ปเทสวิหาราณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        วิวฏฏาณฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนา   
        วิวฏฏาณฉกฺกนิทฺเทเส  เนกฺขมฺมาธิปตตฺตา  ป ฺาติ  
เนกฺขมฺม  อธิก  กตฺวา  เนกฺขมฺมาธิกภาเวน  ปวตฺตา  ป ฺา ฯ  
        กามจฺฉนฺทโต ป ฺาย วิวฏฏตีติ  เนกฺขมฺมาธิปติ- 
กตป ฺาย  สมฺปยุตฺตป ฺาย  เหตุภูตาย  การณภูตาย(๒) วา   
กามจฺฉนฺทโต วิวฏฏติ ปราวตฺตติ ปรมฺมุขี โหตีติ อตฺโถ ฯ  
เอส นโย เสเสสุ ฯ   
        กามจฺฉนฺโท  นานตฺตนฺติ  กามจฺฉนฺโท  สนฺตวุตฺติตาย  
อภาวโต  น  เอกสภาโว ฯ 
        เนกฺขมฺม  เอกตฺตนฺติ  เนกฺขมฺม  สนฺตวุตฺติภาวโต  เอก- 
สภาโว ฯ   
        เนกฺขมฺเมกตฺต  เจตยโตติ  กามจฺฉนฺเท  อาทีนวทสฺสเนน  
เนกฺขมฺม  ปวตฺตยโต ฯ   
# ๑. ม. ปตฺติยา ฯ  ๒. ม. กรณภูตาย ฯ   
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        กามจฺฉนฺทโต  จิตฺต  วิวฏฏตีติ  ทฏิาทีนวโต กามจฺฉนฺทโต 
เนกฺขมฺมกฺขเณ จิตฺต  วิวฏฏติ ฯ เอส นโย เสเสสุ ฯ   
        กามจฺฉนฺท  ปชหนฺโตติ  เนกฺขมฺมปฺปวตฺติกฺขเณ  กามจฺฉนฺท   
วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  ปชหนฺโต ฯ  
        เนกฺขมฺมวเสน  จิตฺต  อธิฏาตีติ  ปฏิลทฺธสฺส  เนกฺขมฺมสฺส   
วเสน  ตสมฺปยุตฺตจิตฺต  อธิติฏติ  อธิก  กโรนฺโต  ติฏติ   
ปวตฺเตตีติ อตฺโถ ฯ เอส นโย เสเสสุ ฯ   
        จกฺขุ  สุ ฺ  อตฺเตน  วาติ  พาลชนปริกปฺปตสฺส  การก- 
เวทกสงฺขาตสฺส  อตฺตโน  อภาวา  จกฺขุ  อตฺเตน  สุ ฺ ฯ 
ย  ห ิ ยตฺถ  น  โหติ  เตน  ต  สุ ฺ  นาม  โหติ ฯ  
        อตฺตนิเยน  วาติ  อตฺตโน  สภาเวเนว  สนฺตกสฺสป   
อภาวา  (๑)  อตฺตโน  สนตฺเกเนว  สุ ฺ ฯ  โลกสฺส  อตฺตาติ จ  
อตฺตนิยนฺติ จ อุภยถา  คาหสมฺภวโต  ตทุภยคฺคาหปฺปฏิเสธนตฺถ  
อตฺตาภาโว  อตฺตนิยาภาโว  จ  วุตฺโต ฯ   
        นิจฺเจน  วาติ  ภงฺค  อติกฺกมิตฺวา ติฏนฺตสฺส กสฺสจิ  
อภาวโต นิจฺเจน จ สุ ฺ ฯ  ธุเวน  วาติ  ปวตฺติกฺขเณป 
ถิรสฺส  กสฺสจิ  อภาวโต  ธุเวน  จ  สุ ฺ ฯ  
        สสฺสเตน  วาติ  สพพฺกาเลป  วิชชฺมานสฺส  กสฺสจิ   
# ๑. ส.ี สนฺตกสฺส กสฺสป อภาวา ฯ ม. อตฺตโน อภาเวเนว  
# อตฺตโน สนฺตกสฺสป อภาวา ฯ   
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อภาวโต  สสฺสเตน  จ  สุ ฺ ฯ   
        อวิปริณามธมฺเมน  วาติ  ชราภงฺควเสน  ทฺวิธา  อปร-ิ 
วตฺตมานปกติกสฺส  กสฺสจิ  อภาวโต  อวิปริณามธมฺเมน  จ  
สุ ฺ ฯ   
        อถวา  นิจฺจภาเวน  จ  ธุวภาเวน  จ  สสฺสตภาเวน  จ 
อวิปริณามธมฺมภาเวน  จ  สุ ฺนฺติ  อตฺโถ ฯ  สมุจฺจยตฺเถ  วา 
สทฺโท ฯ  
        ยถาภูต  ชานโต  ปสสฺโตติ  อิจฺเจว  อนตฺตานุปสฺสนา- 
าเณน  ยถาสภาว(๑)  ชานนฺตสฺส  จกฺขุนา  วิย  จ  ปสฺสนฺตสฺส ฯ 
        จกฺขาภินิเวสโต  าณ  วิวฏฏตีติ  จกฺขุ  อตฺตาติ  วา   
อตฺตนิยนฺติ  วา  ปวตฺตมานโต  ทฏิาภินเวสโต  ตทงฺคปฺปหาน- 
วเสน าณ วิวฏฏติ ฯ เอส นโย เสเสสุ ฯ   
        เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺท  โวสฺสชชฺตีติ  เนกฺขมฺมลาภี  ปุคฺคโล   
เนกฺขมฺเมน  ตปฺปฏิปกฺข  กามจฺฉนฺท  ปริจฺจชติ ฯ  
        โวสฺสคฺเค ป ฺาติ กามจฺฉนฺทสฺส  จ  โวสฺสคฺคภูเต เนกฺขมฺเม 
ตสมฺปยุตฺตา  ป ฺา ฯ  เอส  นโย  เสเสสุ ฯ 
        ปฬนฏาทโย เหฏา  วุตฺตตฺถาเอว ฯ 
        ปรชิานนฺโต  วิวฏฏตีติ  ปุคฺคลาทิฏานา  เทสนา  มคฺค- 
สมงฺคี  ปุคฺคโล  ทุกฺขสฺส  จตุพฺพิธ  อตฺถ  กิจฺจวเสน  ปรชิานนฺโต  
# ๑. ม. ยถาสภาเวน ฯ   
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ทุภโต  วุฏานวเสน  วิวฏฏตีติ(๑) าณวิวฏฏเนป าณสมงฺคี  
วิวฏฏตีติ วุตฺโต ฯ   
        ตถฏเ  ป ฺาติ  เอตสฺส  ปุคฺคลสฺเสว  ตถฏเ  วิวฏฏนา  
ป ฺา ฯ  เอส  นโย  เสเสสุ ฯ  อิทานิ  มคฺคกฺขเณ  เอว  กิจฺจ- 
วเสน  อาการนานตฺโต  ฉ  วิวฏฏาณานิ  ทสฺเสตุ  ส ฺา- 
วิวฏโฏติอาทิมาติก  เปตฺวา  ต อตฺถโต วิภชฺชนโฺต  ส ฺชานนฺโต  
วิวฏฏตีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ส ฺชานนฺโต  วิวฏฏตีติ  ส ฺา  วิวฏโฏติ  ยสฺมา   
ปุพฺพภาเค  เนกฺขมฺมาทึ  อธิปติโก  ส ฺชานนฺโต  โยคี  ปจฺฉา 
เนกฺขมฺมสมฺปยุตฺตาเณน  กามจฺฉนฺทาทิโต  วิวฏฏติ  ตสฺมา  ต   
าณ  ส ฺาวิวฏโฏ  นามาติ  อตฺโถ ฯ  
        เจตยนฺโต  วิวฏฏตีติ  เจโตวิวฏโฏติ  ยสฺมา  โยคี   
เนกฺขมฺเมกตฺตาทึ(๒)  เจตยนฺโต  ตสมฺปยุตฺตาเณน  กามจฺฉนฺทาทิโต 
วิวฏฏติ  ตสฺมา  ต  าณ  เจโตวิวฏโฏ นามาติ อตฺโถ ฯ 
        วิชานนโฺต วิวฏฏตีติ จิตฺตวิวฏโฏติ  ยสฺมา  โยคี  
เนกฺขมฺมาทิวเสน  จิตฺตาธิฏาเนน  วิชานนฺโต  ตสมฺปยุตฺตาเณน   
กามจฺฉนฺทาทิโต  วิวฏฏติ  ตสฺมา  ต  าณ  จิตฺตวิวฏโฏ  นามาติ  
อตฺโถ ฯ   
        าณ  กโรนฺโต  วิวฏฏตีติ  าณวิวฏโฏติ  ยสมฺา  โยคี 
# ๑. ม. วิวฏฏติ ฯ  ๒. ม. เนกฺขมฺเมกตฺตาทีนิ  ฯ  
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ฉพฺพิธ  อชฺฌตฺติกายตน  อนตฺตานุปสฺสนาาเณน  สุ ฺโต 
วิทิต  กโรนฺโต  เตเนว  าเณน  ทิฏาภินิเวสโต  วิวฏฏติ  
ตสฺมา  ต  าณ  าณวิวฏโฏ  นามาติ  อตฺโถ ฯ 
        โวสฺสชชฺนฺโต วิวฏฏตีติ  วิโมกฺขวิวฏโฏติ  ยสมฺา  โยคี 
เนกฺขมฺมาทีหิ  กามจฺฉนฺทาทีนิ  โวสสฺชฺชนฺโต  ตสมฺปยุตฺตาเณน 
กามจฺฉนฺทาทิโต  วิวฏฏติ  ตสฺมา  ต  าณ  วิโมกขวิวฏโฏ   
นามาติ  อตฺโถ ฯ  
        ตถฏเ  วิวฏฏตีติ  สจฺจวิวฏโฏติ  ยสฺมา โยคี จตุพฺพิเธ 
ตถฏเ  ทุภโตวุฏานวเสน  วิวฏฏติ  ตสฺมา  มคฺคาณ   
สจฺจวิวฏโฏ  นามาติ  อตฺโถ ฯ  มคฺคาณเมว วา ตถฏเ  
ทุภโต วุฏานภาเวน วิวฏฏตีติ สจฺจวิวฏโฏติ อตฺโถ ฯ   
        ยตฺถ  ส ฺาวิวฏโฏติอาทิ  สจฺจวิวฏฏาณนิทฺเทเส  วุตฺตตฺตา 
สจฺจวิวฏฏาณกฺขณเมว  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
มคฺคกฺขเณเยว  หิ สพฺพานิ ยุชชฺนฺติ ฯ  กถ  าณวิวฏเฏ  
าณ  หิ  วชฺเชตฺวา  เสเสสุ  อริยมคฺโค  สรูเปเนว  อาคโต ฯ   
วิปสฺสนากิจฺจสฺส  ปน  มคฺเคเนว  สิชฌฺนโต  วิปสสฺนากิจฺจ- 
สิทฺธิวเสน  าณวิวฏฏาณมฺป  มคฺคกฺขเณ  ยุชฺชติ ฯ  มคฺค- 
าเณเนว  วา  จกฺขุ สุ ฺนฺติอาทิ กิจฺจวเสน  ปฏวิิทฺธเมว  
โหตีติ  มคฺคกฺขเณ  ต  าณ  วตฺต(๑)  ยุชฺชติเยว ฯ  อตฺถโยชนา  
# ๑. ม. วตฺตุ ฯ  
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ปเนตฺถ  ยตฺถ  มคฺคกฺขเณ  ส ฺาวิวฏโฏ  ตตฺถ เจโตวิวฏโฏ ฯ 
ยตฺถ มคฺคกฺขเณ เจโตวิวฏโฏ  ตตฺถ  ส ฺาวิวฏโฏติ  เอวมาทินา  
นเยน  สพฺพสสนฺทเนสุ  โยชนา  กาตพฺพา ฯ  อถ  วา  ส ฺา- 
วิวฏฏเจโตวิวฏฏจิตฺตวิวฏฏวิโมกฺขวิวฏเฏสุ  จ  จตุนฺน  อริยมคฺคาน   
อาคตตฺตา  สจฺจวิวฏโฏ  อาคโตเยว  โหติ ฯ าณวิวฏโฏ จ  
สจฺจวิวฏเฏเนว กิจฺจวเสน  สิทฺโธ  โหติ ฯ  ส ฺาเจโตจิตฺต- 
วิโมกฺขวิวฏเฏเสฺวว  จ  เปยฺยาลวิตฺถาริยมาเน  อนตฺตานุ- 
ปสฺสนาธิปตฺตตฺตา  ป ฺา  อภินิเวสโต  ส ฺาย  วิวฏฏตีติ   
อธิปตฺตตฺตา  ป ฺา  ส ฺาวิวฏเฏ  าณนฺติ  จ  อภินิเวโส  
นานตฺต  อนตฺตานุปสฺสนา  เอกตฺต ฯ อนตฺตานุปสฺสเนกตฺต  
เจตยโต อภินิเวสโต จิตฺต วิวฏฏตีติ นานตฺเต ป ฺา   
เจโตวิวฏเฏ  าณนฺติ  จ  อภินิเวส  ปชหนฺโต  อนตฺตานุ- 
ปสฺสนาวเสน  จิตฺต  อธฏิาตีติ  อธิฏาเน  ป ฺา  จิตฺตวิวฏเฏ 
าณนฺติ  จ  อนตฺตานุปสฺสนาย  อภินิเวส  โวสฺสชชฺตีติ  
โวสฺสคฺเค  ป ฺา  วิโมกฺขวิวฏเฏ  าณนฺติ  จ  ปาสภาวโต(๑) 
าณวิวฏเฏ  าณมฺป  เตสุ  เตสุ  อาคตเมว  โหติ ฯ  าณ- 
วิวฏเฏ  จ  อนตฺตานุปสฺสนาย วุฏาย อริยมคฺค ปฏลิทฺธสฺส 
กิจฺจวเสน (๒) จกฺขุ สุ ฺ อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วาติอาทิ- 
ยุชฺชนโต  สจฺจวิวฏโฏ  ลพฺภติ ตสฺมา เอเกกสฺมึ วิวฏเฏ  เสสา 
# ๑. ม. ปาสมฺภวโต ฯ ๒. สี. จิตฺตวเสน ฯ   
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ป ฺจ  ป ฺจ ฯ  วิวฏฏา  ลพฺภนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอว   ยตฺถ  ส ฺา- 
วิวฏโฏ  ตตฺถ เจโตวิวฏโฏติอาทิกานิ สสนฺทนานิ วุตฺตานีติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
                วิวฏฏาณฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                อิทฺธิวิธาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        อิทฺธิวิธาณนิทฺเทเส  อิธ  ภิกฺขูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺขุ ฯ   
        ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตนฺติ  เอตฺถ  ฉนฺทเหตุโก 
สมาธิ  ฉนฺทาธิโก  วา  สมาธิ  ฉนฺทสมาธิ กตฺตุกมฺมยตาฉนฺท  
อธิปตึ กริตฺวา ปฏิลทฺธสมาธิสฺเสต อธิวจน ฯ  ปธานภูตา   
สงฺขารา  ปธานสงฺขารา  จตุกิจฺจสาธกสฺส  สมฺมปฺปธาน- 
วีริยสฺเสต  อธิวจน ฯ  จตุกิจฺจสาธนวเสน  พหุวจน  กต ฯ 
        สมนฺนาคตนฺติ  ฉนฺทสมาธินา  จ  ปธานสงฺขาเรหิ  จ  
อุเปต ฯ  
        อิทฺธิปาทนฺติ  นิปฺผตฺติปริยาเยน  วา  วิชฺฌนฏเน  อิชฺฌนฺติ  
เอตาย  สตฺตา  อิทฺธา  วุทธฺา อุกฺกสคตา โหนฺตีติ อิมินา 
วา ปริยาเยน  อิทธีติ  สงฺข  คตาน  อุปจารชฺฌานาทิกุสล- 
จิตฺตสมฺปยุตฺตาน  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาราน  อธิฏานฏเน 
ปาทภูต  เสสจิตฺตเจตสิกราสินฺติ  อตฺโถ ฯ  วุตฺต  ห ิ อิทฺธิ- 
ปาทวิภงฺเค  สุตฺตนฺตภาชนีเย  อิทฺธิปาโทติ  ตถาภตูสฺส  
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เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ ฯ  (๑)  
        อภิธมฺมภาชนีเย  จ  อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส ผสฺโส 
เวทนา  ฯเปฯ  ปคฺคาโห  อวิกฺเขโปติ  (๒)  วุตฺต ฯ   
        ตสฺมา เสสจิตฺตเจตสิกราสินฺติ เอตฺถ  ฉนฺทสมาธิปธาน- 
สงฺขาเรสุ  เอเกก  อิทฺธึ  กตฺวา  ทฺวีหิ ทฺวีหิ สห เสสวจน  
กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  ห ิ จตฺตาโร  ขนธฺา  สพฺเพ  จ  ผสฺสาทโย  ธมฺมา 
สงฺคหิตา  โหนฺติ ฯ  อิมนิา  นเยน  เสเสสุป  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
ยเถว หิ ฉนฺท อธิปตึ กริตฺวา  ปฏิลทฺธสมาธิ  ฉนฺทสมาธีติ  
วุตฺโต  เอว  วีริย  จิตฺต วีมส อธิปตึ กริตฺวา  ปฏิลทฺธสมาธิ  
วีมสาสมาธีติ วุจฺจติ ฯ  
        เอวเมเกกสฺมึ อิทฺธิปาเท ฉนฺทาทโย วีริยาทโย  จิตฺตาทโย 
วีมสาทโยติ  ตโย  ธมฺมา  อิทฺธีป  โหนติฺ  อิทฺธิปาทาป   
เสสาว  ปน  สมฺปยุตฺตกา  จตฺตาโร  ขนฺธา  อิทฺธิปาทาเยว ฯ 
ยสฺมา  วา  อิเม  ตโย ตโย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตเกหิ  จตูหิ   
ขนฺเธหิ  สทฺธึเยว  อิชฺฌนติฺ  น  วินา  เตหิ  ตสฺมา เตน   
ปริยาเยน  สพฺเพ  จตฺตาโรป  ขนฺธา  อิชฺฌนฏเน  อิทฺธิ  
นาม โหนฺติ ปติฏฏเน  ปาทา นามาติป เวทิตพฺพ ฯ   
        วีริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตนฺติ  เอตฺถ  ปน  วีริยนฺติ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๘/๒๙๓ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๒๑/๒๙๘ ฯ  
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จ  ปธานสงฺขาโรติ  จ  เอโกเยว ฯ  กสมฺา  ทฺวิธา  วุตฺตนฺติ  
เจ  วีริยสฺส  อธิปติภาวทสฺสนวเสเนตฺถ  ปม  วีริยคฺคหณ  กต   
ตสฺเสว  จตุกิจฺจสาธกตฺตทสฺสนตฺถ  ปธานสงฺขารวจน กต ฯ   
เอว  ทฺวิธา  วุตฺตา  เอว  เจตฺถาป  ตโย  ตโย ธมฺมาติ 
วุตฺต ฯ เกจิ ปน วิภงฺเค  อิทฺธีติ  ยา  เตส  ธมฺมาน  
อิทฺธิ  สมิทฺธิ อิชฺฌนา สมชิฺฌนาติ (๑) วุตฺตตฺตา  อิทฺธิ  นาม 
อนิปฺผนฺนา  อิทฺธิปาโท  นิปฺผนฺโนติ  วทนฺติ ฯ  อิธ  ปน  อิทฺธีป   
อิทฺธิปาโทป  นิปฺผนฺโนติ  ลกฺขณพฺภาหโตติ  สนฺนฏิาน  กต ฯ  
อิทฺธิ  สมิทฺธติีอาทีหิ อิชฺฌนากาเรน ธมฺมา เอว วุตฺตาติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ภาเวตีติ  อาเสวติ ฯ  สุตฺตนฺตภาชนีเย  (๒)  วิย  อิธาป  
อิทฺธิปาทภาวนา  โลกยิา  เอว ฯ  ตสฺมา  อิทฺธิวิธ  ตาว   
สมฺปาเทตุกาโม โลกิย อิทฺธิปาท ภาเวนฺโต  ปวีกสิณาทีสุ   
อฏสุ  กสิเณสุ  อธิกตวสิปฺปตฺตอฏสมาปตฺติโก(๓)  กสิณานโุลมโต   
กสิณปฏิโลมโต  กสิณานโุลมปฏโิลมโต  ฌานานุโลมโต  ฌาน- 
ปฏิโลมโต  ฌานานุโลมปฏิโลมโต  ฌานุกฺกนฺติกโต  กสิณุกกฺนฺติกโต  
ฌานกสิณุกฺกนฺติกโต  องฺคสงฺกนฺติกโต  อารมฺมณสงฺกนฺติกโต   
องฺคารมฺมณสงฺกนฺติกโต  องฺคววตฺถานโต  อารมฺมณววตฺถานโตติ 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๘/๕๒๑ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๑๘/๒๙๗ ฯ 
# ๓. ม. อธกิตวสิปฺปตฺตอฏสมาปตฺติโก ฯ   
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อิเมหิ จุทฺทสหิ อากาเรหิ จิตฺต ปริทเมตฺวา ฉนฺทสีสวีริยสีส-   
จิตฺตสีสวีมสาสีสวเสน  ปุนปฺปุน  ฌาน  สมาปชชฺติ ฯ   
องฺคารมฺมณววตฺถานมฺป เกจิ  อิจฺฉนฺติ ฯ  ปุพฺพเหตุสมฺปนฺเนน 
ปน  กสิเณสุ  จตุกฺกฌานมตฺเต  จิณฺณวสินาป กาตุ  วฏฏตีติ 
ต ต อิทฺธิปาทสมาธึ ภาเวนฺโต อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน  
อกุสลาน ธมมฺาน  อนุปฺปาทายาติอาทิก  (๑)  จตุปฺปการ  วีริย  
อธิฏาติ วีริยสฺส จ หานิวุทธิโย  ตฺวา  วีริยสมตฺต  อธิฏาติ ฯ  
โส  เอว จตูสุ อิทฺธิปาเทสุ จิตฺต ปริภาเวตฺวา  อิทฺธิวิธ  
สมฺปาเทติ ฯ   
        โส  อิเมสุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสูติอาทีสุ โสติ โส  
ภาวิตจตุริทฺธิปาโท ภิกฺขุ ฯ   
        จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ จิตฺต ปริภาเวตีติ ปุนปฺปุน ฉนฺทาทีสุ  
เอเกก อธิปตึ กตฺวา  ฌานสมาปชฺชวเสน  เตสุ  จิตฺต  
ปริภาเวติ  นาม  ฉนฺทาทิวาสน คาหาเปตีติ อตฺโถ ฯ   
        ปริทเมตีติ  นิพฺพิเสวน  กโรติ ฯ ปุริม ปจฺฉิมสฺส  
การณวจน ฯ ปริภาวิต หิ จิตฺต  ปริทมิต  โหตีติ ฯ 
        มุทุ กโรตีติ ตถา ทนฺต จิตฺต วสิปฺปตฺต กโรติ ฯ  
วเส วตฺตมาน  หิ  จิตฺต มุทุนฺติ(๒) วุจฺจติ ฯ 
        กมฺมนิยนฺติ กมฺมกฺขม กมฺมโยคฺค กโรติ ฯ มุทุ(๓) หิ  จิตฺต 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๙/๒๙๓ ฯ  ๒. ม. มุทูติ ฯ  
# ๓. ม. มุทุ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 551 

*เลมที่ 40  อิทฺธิวิธาณนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 551 
 
กมฺมนิย  โหติ  สุธนฺตมิว สุวณฺณ อิธ ปน อิทฺธิวิธกมฺมกฺขม ฯ 
        โสติ โส  ปริภาวิตจิตฺโต  ภิกฺขุ ฯ   
        กายมฺป  จิตฺเต  สโมทหตีติอาทิ  อิทฺธิกรณกาเล ยถาสุข   
จิตฺตจารสฺส  อิชฺฌนตฺถ  โยควิธาน  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  กายมฺป  จิตฺเต  สโมทหตีติ  อตฺตโน  กรชกายมฺป  
ปาทกชฺฌานจิตฺเต  สโมทหติ  ปเวเสติ  อาโรเปติ  กาย  จิตฺตา- 
นุคติก  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  กรณ  อทิสฺสมาเนน  กาเยน   
คมนสฺส  อุปการาย  โหติ ฯ   
        จิตฺตมฺป  กาเย  สโมทหตีติ  ปาทกชฺฌานจิตฺต  อตฺตโน   
กรชกาเย  สโมทหติ  อาโรเปติ  จิตฺตมฺป  กายานุคติก กโรตีติ  
อตฺโถ ฯ เอว กรณ ทิสฺสมาเนน  กาเยน  คมนสฺส  อุปการาย 
โหติ ฯ  สมาทหตีติป  ปาโ  ปติฏาเปตีติ  อตฺโถ ฯ   
        กายวเสน  จิตฺต  ปรณิาเมตีติ  ปาทกชฺฌานจิตฺต  คเหตฺวา  
กรชกาเย  อาโรเปติ  กายานุคติก  กโรติ  อิท  จิตฺต  กาเย 
สโมทหนสฺส  เววจน ฯ 
        จิตฺตวเสน  กาย  ปรณิาเมตีติ  กรชกาย  คเหตฺวา  
ปาทกชฺฌานจิตฺเต  อาโรเปติ จิตฺตานุคติก กโรติ  อิท  กาย 
จิตฺเต  สโมทหนสฺส  เววจน ฯ   
        อธิฏาตีติ  เอว  โหตูติ อธิฏาติ ฯ  สโมทหนสฺส   
อตฺถวิวรณตฺถ  ปริณาโม  วุตฺโต  ปริณามสฺส  อตฺถวิวรณตฺถ    
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อธิฏาน  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  สโมทหตีติ  มูลปท  ปริณาเมติ  
อธิฏาตีติ  ตสฺส  อตฺถนิทเฺทสปทานิ  ตสฺมา  เตส  ทฺวินฺนเยว   
ปทาน  วเสน  ปริณาเมตฺวาติ  อธิฏหิตฺวาติ วิตฺต น วุตฺต(๑) 
สโมทหิตฺวาติ ฯ   
        สุขส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจ  กาเย  โอกฺกมิตฺวา  วิหรตีติ  
จตุตฺถชฺฌาเนน  สหชาตสขุส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจ  สมาปชฺชน- 
วเสน  กรชกาเย  โอกฺกมตฺิวา  ปเวเสตฺวา  วิหรติ ฯ  ตาย  ส ฺาย 
โอกฺกนฺตกายสฺส  ปนสฺส  กรชกาโยป  ตุลปจุ  วิย  ลหุโก  โหติ ฯ  
        โสติ  โส  กตโยควิธาโน  ภิกฺขุ ฯ   
        ตถา ภาวิเตน จิตฺเตนาติ อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  กรณวจน  
เหตุอตฺเถ  วา ตถา ภาวิเตน จิตฺเตน เหตุภูเตนาติ อตฺโถ ฯ 
        ปริสุทฺเธนาติ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธิภาวโต  ปริสุทฺเธน ฯ 
ปริสุทฺธตฺตาเยว ปริโยทาเตน ปภสฺสเรนาต  อตฺโถ ฯ 
        อิทฺธิวิธาณายาติ  อิทฺธิโกฏาเส  อิทฺธิวิกปฺเป  วา 
าณตฺถาย ฯ  
        จิตฺต  อภินีหรตีติ  โส  ภิกฺขุ  วุตฺตปฺปการวเสน  ตสฺมึ  
จิตฺเต  อภิ ฺาปาทเก  ชาเต  อิทฺธิวิธาณาธิคมตฺถาย  ปริกมฺม- 
จิตฺต อภินีหรติ กสิณารมฺมณโต อปเนตฺวา อิทฺธิวิธาภิมุข  
เปเสติ ฯ   
# ๑. น วุตฺตนฺติ โปราณโปฏเก นตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 553 

*เลมที่ 40  อิทฺธิวิธาณนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 553 
 
        อภินินนฺาเมตีติ อธิคนฺตพฺพอิทฺธิโปณ อิทฺธิปพฺภาร  
กโรติ ฯ   
        โสติ  โส  เอว  กตจิตฺตาภินีหาโร  ภิกฺขุ ฯ 
        อเนกวิหิตนฺติ อเนกวิธ นานปฺปการก ฯ   
        อิทฺธิวิธนฺติ  อิทฺธิโกฏาส  อิทฺธิวิกปฺป  วา ฯ   
        ปจฺจนุโภตีติ  ปจฺจนุภวติ  ผสฺเสติ สจฺฉิกโรติ ปาปุณาตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อิทานิสฺส  อเนกวิหิตภาว  ทสฺเสนฺโต  เอโกป  หุตฺวาติ- 
อาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  เอโกป  หุตฺวาติ  อิทฺธิกรณโต  ปุพฺเพ  ปกติยา 
เอโกป  หุตฺวา ฯ   
        พหุธา  โหตีติ  พหุนฺน  สนฺติเก  จงฺกมิตุกาโม  วา 
สชฺฌาย  วา  กตฺตุกาโม  ป ฺห วา  ปุจฺฉิตุกาโม  หุตฺวา   
สตมฺป  สหสฺสมฺป  โหติ ฯ  กถ  ปนายเมว  โหติ  อิทฺธิยา   
ภูมิปาทปทมูลภูเต  ธมฺเม  สมฺปาเทตฺวา  อภิ ฺาปาทกชฺฌาน   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  สเจ  สต  อิจฺฉติ  สต  โหมิ  สต   
โหมีติ  ปรกิมฺม  กตฺวา  ปน  ปาทกชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา  
วุฏาย  อธิฏาติ ฯ  อธิฏานจิตฺเตน สเหว สต โหติ ฯ  
สหสฺสาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  เอว  น  อิชฺฌติ  ปุน  
ปริกมฺม กตฺวา ทุติยมฺป สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อธิฏาตพฺพ ฯ   
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สยุตฺตฏกถาย  หิ  เอกวาร  เทฺววาร  สมาปชฺชิตุ  วฏฏตีติ 
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปาทกชฺฌานจิตฺต  นิมิตฺตารมฺมณ  ปริกมฺมจิตฺตานิ   
สตารมฺมณานิ  วา  สหสฺสารมฺมณานิ  วา ฯ  ตานิ  จ  โข 
วณฺณวเสเนว  (๑)  โน  ปณฺณตฺติวเสน ฯ  อ ิฏานจิตฺตมฺป  ตเถว  
สตารมฺมณ  วา  สหสฺสารมฺมณ  วา  ต  ปมปฺปนาจิตฺตมิว   
โคตฺรภุอนนฺตร เอกเมว อุปฺปชฺชติ รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานิก ฯ 
        ตตฺถ  เย  เต  พห ู นิมมฺิตา  เต  อนิยาเมตฺวา  นิมฺมิตตฺตา  
อิทฺธิมตา สทิสาว โหนฺติ ฯ  านนิสชชฺาทีสุ ภาสิต- 
ตุณฺหีภาวาทีสุ  วา  ย  ย  อิทฺธิมา   กโรติ  ต  ตเทว  
กโรติ ฯ สเจ  ปน  นานาวณฺเณ  กาตุกาโม  โหติ  เกจิ  
ปมวเย เกจิ มชฺฌิมวเย เกจิ ปจฺฉิมวเย  ตถา  ทีฆเกเส   
อุปฑฺฒมุณฺฑมุณฺเฑ  มิสฺสกเกเส  อุปฑฺฒรตฺตจีวเร  ปณฺฑุกจีวเร   
ปทภาณธมฺมกถาสรภ ฺป ฺหาวิสฺสชฺชนรชนปจนจีวรสิพฺพนโธ- 
วนาทีนิ กโรนฺเต  อปเรป  วา  นานปฺปการเก  กาตุกาโม 
โหติ  เตน  ปาทกชฺฌานโต  วุฏาย  เอตฺตกา  ภิกฺขู  ปมวยา 
โหนฺตูติอาทินา  นเยน  ปริกมฺม  กตฺวา  ปุน  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏาย  อธิฏาตพฺพ ฯ  อธิฏานจิตฺเตน  สทฺธ ึอิจฺฉิตปฺ- 
ปการาเยว  โหนฺตีติ ฯ  เอส  นโย  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก   
โหตีติอาทีสุ ฯ  อย  ปน  วิเสโส  อิมินา  หิ  ภิกฺขุนา  เอว   
# ๑. ส.ี วณฺณนาวเสน ฯ  
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พหุภาว  นิมฺมินิตฺวา  ปุน เอโกว หุตฺวา  จงฺกมิสฺสามิ  
สชฺฌาย  กรสิฺสามิ  ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา วา อย   
วิหาโร  อปปฺภิกฺขุโก สเจ เกจิ อาคมิสฺสนฺติ กุโต อิเม 
เอตฺตกา เอกสทิสา ภิกฺขู  อทฺธา  เถรสฺส  เอสานุภาโวติ  
ม  ชานิสฺสนฺตีติ  อปฺปจฺฉตาย  วา อนฺตราว เอโก  โหมีติ  
อิจฺฉนฺเตน  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  เอโก โหมีติ  
ปริกมฺม  กตฺวา  ปุน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  เอโก โหติ ฯ 
อธิฏาตพฺพ ฯ อธิฏานจิตฺเตน  สทฺธึเยว  เอโก 
โหติ ฯ 
        อาวิภาวนฺติ  ปากฏภาว  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ติโรภาวนฺติ  
ปฏิจฺฉนฺนภาว กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  อาวิภาว  ปจฺจนุโภติ   
ติโรภาว  ปจฺจนุโภตีติ  ปุริเมน  วา  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺราย   
อิทฺธิมา  อาวิภาว  กตฺตุกาโม  อนฺธการ  วา  อาโลก กโรติ  
ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวฏฏ  กโรติ  อนาปาถ  วา  อาปาถ   
กโรติ ฯ  กถ   
        อย หิ ยถาปฏิจฺฉนฺโนป  ทูเร   ิโตป  วา  ทิสสฺติ  
เอว  อตฺตาน  วา  ปร  วา  กตฺตุกาโม ปาทกชฺฌานโต  วุฏาย 
อิท อนฺธการ อาโลกชาต โหตูติ วา อิท ปฏิจฺฉนฺน  
วิวฏฏ(๑) โหตูติ  วา  อิท  อนาปาถ  อาปาถ  โหตูติ วา  
# ๑. ม. วิวฏ ฯ  
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อาวชฺชิตฺวา ปริกมฺม กตฺวา วุตฺตนเยเนว  อธิฏาติ ฯ  สห   
อธิฏานาย  (๑)  ยถาอธิฏ ิตเมว  โหติ ฯ ปเร ทูเร  ิตาป ปสฺสนฺติ   
สยมฺป  ปสฺสตุิกาโม  ปสสฺติ ฯ  ติโรภาว  กตฺตุกาโม  ปน  อาโลก  
วา  อนฺธการ  กโรติ  อปฺปฏิจฺฉนฺน  วา  ปฏิจฺฉนฺน  อาปาถ   
วา  อนาปาถ  กโรติ ฯ  กถ  อย  หิ  ยถา  ปฏิจฺฉนฺโนป   
สมีเป   ิโตป  วา  น  ทิสสฺติ  เอว  อตฺตาน  วา  ปร  วา 
กตฺตุกาโม  ปาทกชฺฌานา  วุฏหิตฺวา  อิท  อาโลกฏาน  อนฺธการ  
โหตูติ  วา  อิท  อปฺปฏิจฺฉนฺน  ปฏิจฺฉนฺน  โหตูติ  วา  อิท  
อาปาถ  อนาปาถ  โหตูติ  วา  อาวชฺชิตฺวา  ปริกมฺม  กตฺวา  
วุตฺตนเยเนว อธิฏาติ ฯ สห อธิฏานาย(๑)  ยถาธฏิ ิตเมว  
โหติ ฯ  ปเร  สมีเป   ิตาป  น  ปสฺสนฺติ  สยมฺป  อปสฺสิตุกาโม   
น  ปสฺสติ ฯ  อปจ  สพฺพมฺป  ปากฏปาฏิหาริย  อาวิภาโว  นาม 
อปากฏปาฏิหาริย  ติโรภาโว  นาม ฯ 
        ตตฺถ  ปากฏปาฏิหาริเย  อิทฺธิป  ป ฺายติ  อิทฺธิมาป ฯ 
ต  ยมกปาฏหิาริเยน  ทีเปตพฺพ ฯ  อปากฏปาฏิหาริเย  อิทฺธิเยว 
ป ฺายติ ฯ  น อิทฺธิมา ฯ  ต ยมกสุตฺเตน (๓) จ พฺรหฺมนิมนฺตนิก- 
สุตฺเตน (๔) จ ทีเปตพฺพ ฯ   
        ติโรกุฑฺฑนฺติ  ปรกฑฺุฑ  กุฑฺฑสฺส  ปรภาคนฺติ  วุตฺต  
# ๑. ม. สห อธิฏานา ฯ  ๒. ม. วุฏหิตฺวา ฯ   
# ๓. ม. มหกสุตฺเตน ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๕๕๒/๕๙๑ ฯ  
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โหติ ฯ  เอส  นโย  ติโรปาการติโรปพฺพเตสุ ฯ 
        กุฑฺโฑติ  จ  เคหภิตฺติ ฯ  
        ปากาโรติ  เคหวิหารคามาทีน  ปริกฺเขปปากาโร ฯ 
        ปพฺพโตติ  ปสุปพฺพโต  วา  ปาสาณปพฺพโต  วา ฯ  
        อสชชฺมาโนติ  อลคฺคมาโน ฯ   
        เสยฺยถาป  อากาเสติ  อากาเส  วิย ฯ  เอว  คนฺตุกาเมน   
ปน  อากาสกสิณ  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  กุฑฺฑ  วา  
ปาการ วา  ปพฺพต วา อาวชฺชิตฺวา  กตปริกมฺเมน  อากาโส   
โหตูติ  อธิฏาตพฺโพ  อากาโส  โหติ ฯ  อโธ  โอตริตุกามสฺส  
อุทฺธ  วา อาโรหิตุกามสฺส สุสิโร โหติ วินิวิชฺฌิตฺวา คนฺตุ- 
กามสฺส  ฉิทฺโท ฯ  
        โส  ตตฺถ  อสชฺชมาโน  คจฺฉติ ฯ  สเจ  ปนสสฺ  ภิกฺขุโน 
อธิฏหิตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส  อนฺตรา  ปพฺพโต  วา  รุกโฺข  วา   
อุฏเติ  กึ  ปนุ  สมาปชชฺตฺิวา  อธิฏาตพฺพนฺติ  โทโส  
นตฺถิ ฯ  ปุน  สมาปชฺชิตฺวา  อธิฏาน  หิ  อุปชฺฌายสฺส   
สนฺติเก  นิสสฺยคฺคหณสทิส  โหติ ฯ  อิมินา  ปน  ภิกฺขุนา  
อากาโส  โหตูติ  อธิฏ ิตตฺตา  อากาโส  โหติเยว ฯ  ปุริมาธิฏาน- 
พเลเนว  จสฺส อนฺตรา อ ฺโ ปพฺพโต  วา  รกฺุโข  วา   
อุตุมโย  อุฏหิสฺสตีติ  อฏานเมต ฯ อ ฺเน อิทฺธิมตา นิมฺมิเตน(๑) 
# ๑. ม. นิมฺมเิต ฯ   
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ปน ปมนิมฺมาน(๑) พลว โหติ ฯ อิตเรน ตสฺส อุทฺธ วา อโธ วา  
คนฺตพฺพ ฯ   
        ปวิยาป  อุมฺมุชชฺนมิุชฺชนฺติ  เอตฺถ  อุมฺมุชฺชนติฺ อุฏาน  
นิมุชฺชนฺติ  สสีทน  อุมฺมุชชฺ ฺจ  นิมชุชฺ ฺจ อุมฺมุชฺชนิมุชฺช ฯ  
เอว กตฺตุกาเมน ปน อาโปกสิณ  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  
เอตฺตเก าเน ปวี อุทก โหตูติ ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ปริกมฺม  
กตฺวา วุตฺตนเยเนว อธิฏาตพฺพ ฯ สห อธิฏานา ยถา- 
ปริจฺฉินฺเน าเน ปวี  อุทกเมว  โหติ ฯ 
        โส  ตตฺถ  อุมฺมุชฺชนมิุชฺช  กโรติ  เสยฺยถาป อุทเก ฯ 
น เกวล ฺจ  อุมฺมุชฺชนิมุชชฺเมว นฺหานปานมุขโธวนภณฺฑก- 
โธวนาทีสุ ย ย อิจฺฉติ ต ต กโรติ ฯ  น  เกวล ฺจ   
อุทกเมว  กโรติ  สปฺปเตลมธุผาณิตาทีสุป  ย  ย  อิจฺฉติ  ต   
ต  อิท ฺจ  อิท ฺจ  เอตฺตก  โหตูติ  อาวชฺชิตฺวา  ปรกิมฺม  กตฺวา  
อธิฏหนฺตสฺส  ยถาธิฏ ิตเมว  โหติ ฯ  อุทฺธริตฺวา  ภาชนคต  
กโรนฺตสฺส  สปฺป  สปฺปเยว  โหติ  เตลาทีนิ เตลาทีนิเยว  
อุทก อุทกเมว ฯ 
        โส ตตฺถ เตมิตุกาโมว เตเมติ น เตมิตุกาโม  น  
เตเมติ ฯ  ตสฺเสว  จ  สา  ปวี  อุทก โหติ เสสชนสฺส 
ปวีเยว ฯ ตตฺถ มนุสฺสา  ปตฺติกาป  คจฺฉนฺติ ยานาทีหิป  
# ๑. ม. ปม นิพฺพาน ฯ  
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คจฺฉนฺติ กสิกมฺมาทีนิป กโรนฺติเยว ฯ สเจ ปนาย  เตสมฺป   
อุทก  โหตูติ  อิจฺฉติ  โหติเยว ฯ ปริจฺฉินฺนกาล ปน อติกฺกมิตฺวา  
ย  ปกติยา  ฆฏตฬากาทีสุ  อุทก  ต  เปตฺวา  อวเสส   
ปริจฺฉินฺนฏาน  ปวีเยว  โหติ ฯ   
        อุทเกป  อภิชฺชมาเน  คจฺฉตีติ  เอตฺถ  ย  อุทก  อกฺกมิตฺวา  
สสีทติ  ต  ภิชฺชมานนฺติ  วุจฺจติ  วิปรีต  อภิชชฺมาน ฯ  เอว  
คนฺตุกาเมน  ปน  ปวีกสณิ  สมาปชฺชตฺิวา วุฏาย เอตฺตเก  
าเน อุทก ปวี โหตูติ ปริจฺฉินฺทิตฺวา ปริกมฺม  กตฺวา  
วุตฺตนเยเนว  อธิฏาตพฺพ ฯ  สห  อธฏิานา  ยถาปริจฺฉินฺนฏาเน  
อุทก  ปวีเยว  โหติ ฯ 
        โส  ตตฺถ  คจฺฉติ  เสยฺยถาป  ปวิย ฯ  น  เกวล ฺจ  
คจฺฉติ  ย  ย  อิริยาปถ  อิจฺฉติ  ต  ต  กปฺเปติ ฯ  น  
เกวล ฺจ ปวิเมว กโรติ มณิสุวณฺณปพฺพตรุกฺขาทีสุป  ย   
ย  อิจฺฉติ  ต  ต วุตฺตนเยเนว อาวชฺชิตฺวา อธิฏาติ   
ยถาธิฏ ิตเมว  โหติ ฯ  ตสฺเสว  จ  ต  อุทก  ปวี  โหติ 
เสสชนสฺส  อุทกเมว ฯ  มจฺฉกจฺฉปา  จ  อุทกกากาทโย  จ   
ยถารุจิ  วิจรนฺติ ฯ  สเจ  ปนาย  อ ฺเสมฺป  มนสฺุสาน  ต   
ปวึ  กาตุ  อิจฺฉติ  กโรติเยว ฯ  ยถาปรจฺิฉินฺนกาลาติกฺกเมน   
ปน  อุทกเมว โหติ ฯ   
        อากาเสป  ปลฺลงฺเกน  จงฺกมตีติ  อนฺตลิกฺเข  สมนฺตโต   
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อูรุพทฺธาสเนน  คจฺฉติ ฯ   
        ปกฺขี  สกุโณติ  ปกฺเขหิ  ยุตฺโต  สกุโณ  น  อปริปุณฺณ- 
ปกฺโข  ลูนปกฺโข  วา ฯ  ตาทิโส  หิ  อากาเส  คนฺตุ  น   
สกฺโกติ ฯ  เอวมากาเส คนฺตุกาเมน ปวีกสิณ  สมาปชฺชิตฺวา  
วุฏาย  สเจ  นิสินฺโน  คนตฺุมิจฺฉติ  ปลฺลงฺกปฺปมาณ  าน   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา ปริกมฺม กตฺวา วุตฺตนเยเนว อธิฏาตพฺพ ฯ  
สเจ นิปนฺโน คนฺตุกาโม  โหติ  ม ฺจปฺปมาณ  สเจ  ปทสา 
คนฺตุกาโม  โหติ มคฺคปฺปมาณนฺติ เอว ยถานุรูป  าน 
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  วุตฺตนเยเนว  ปวี  โหตูติ  อธิฏาตพฺพ ฯ  
สห อธิฏานา  ปวีเยว  โหติ ฯ  อากาเส  คนฺตุกาเมน  จ   
ภิกฺขุนา  ทิพฺพจกฺขุลาภินาป  ภวิตพฺพ ฯ  กสฺมา 
        ยสฺมา  อนฺตรา  อุตุสมุฏานา  ปพฺพตรุกฺขาทโย  
โหนฺติ  นาคสุปณฺณาทโย  วา  อุสูยนฺตา  มาเปนฺติ  เตส   
ทสฺสนตฺถ ฯ  เต  ปน  ทิสวฺา  กึ  กาตพฺพนฺติ  ปาทกชฺฌาน  
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อากาโส  โหตูติ  ปรกิมฺม  กตฺวา  
อธิฏาตพฺพ ฯ  อปจ  โอกาเส  โอโรหนตฺถมฺป  อิมนิา  ทิพฺพ- 
จกฺขุลาภินา  ภวิตพฺพ ฯ  อย  ห ิ สเจ  อโนกาเส  นฺหานติตฺเถ  
วา  คามทฺวาเร  วา  อาโรหติ  มหาชนสฺส  ปากโฏ  โหติ   
ตสฺมา  ทิพฺพจกฺขุนา  ปสฺสิตฺวา  อโนกาส  วชฺเชตฺวา  โอกาเส  
โอตรตีติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 561 

*เลมที่ 40  อิทฺธิวิธาณนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 561 
 
        อิเมป  จนฺทิมสูริเย  เอวมหิทฺธิเก  เอวมหานุภาเวติ  เอตฺถ  
จนฺทิมสูริยาน  ทฺวาจตฺตาลีสโยชนสหสฺโสปริจรเณน  มหิทฺธกิตา   
ตีสุ  ทีเปสุ  เอกกฺขเณ  อาโลกผรเณน  มหานุภาวตา  เวทิตพฺพา  
เอว  อุปริจรณอาโลกผรเณหิ  วา  มหิทฺธิเก  เตเนว  มหิทฺธ-ิ 
กตฺเตน  มหานุภาเว ฯ   
        ปรามสตีติ  ปริคฺคณฺหาติ  เอกเทเส  วา  ผุสฺสติ ฯ 
        ปริมชฺชตีติ  สมนฺตโต  อาทาสตล  วิย  ปริมชฺชติ ฯ  อย   
ปนสฺส  อิทฺธ ิ อภิ ฺาปาทกชฺฌานวเสเนว  อิชฺฌติ  นตฺเถตฺถ   
กสิณสมาปตฺตินิยโม ฯ  สวฺาย  ยทิ  อิจฺฉติ  คนฺตฺวา  ปรามสิตุ  
คนฺตฺวา  ปรามสติ ฯ  สเจ  ปน  อิเธว  นิสินฺนโก  วา  นิปนฺนโก  
วา  ปรามสิตุกาโม  โหติ  หตฺถปาเส  โหตูติ อธิฏาติ ฯ  
อธิฏานพเลน  วณฺฏา  มตฺุตตาลผล  วิย  อาคนฺตฺวา  หตฺถปาเส  
 ิเต  วา  ปรามสติ  หตฺถ  วา  วฑฺเฒตฺวา  ปรามสติ ฯ  หตฺถ   
วฑฺเฒนฺตสฺส  ปน กึ อุปาทินฺนก วฑฺฒติ อนุปาทินฺนก  วาติ 
อุปาทินฺนก  นิสฺสาย  อนุปาทินฺนก  วฑฺฒติ ฯ  โย  เอว  กตฺวา   
น  เกวล  จนทฺิมสูริเย  ปรามสติ  สเจ  อิจฺฉติ  ปาทกลิก  
กตฺวา ปาเท เปติ ป กตฺวา  นิสีทติ  ม ฺจ  กตฺวา  
นิปชฺชติ  อปสฺเสนผลก  กตฺวา  ปสฺสยติ ฯ  ยถา  จ  เอโก   
เอว  อปโรป ฯ  อเนเกสุป  หิ  ภิกฺขุสตสหสฺเสสุ เอว กโรนฺเตสุ  
เตส ฺจ เอกเมกสฺส  ตเถว  อิจฺฉติ ฯ  จนฺทิมสูริยาน ฺจ  คมนมฺป   
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อาโลกกรณมฺป  ตเถว  โหติ ฯ  ยถา  หิ  ปาติสหสฺเสสุ  อุทกปูเรสุ  
สพฺพปาตีสุ จนฺทมณฺฑลานิ ทิสฺสนฺติ ปากติกเมว จนฺทสฺส   
คมน  อาโลกกรณ ฺจ  โหติ ฯ  ตถูปเมต  ปาฏิหารยิ ฯ  
        ยาว  พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส  วตฺเตตีติ  พฺรหมฺโลก  
ปริจฺเฉท  กตฺวา  เอตฺถนฺตเร  อเนกวิธ  อภิ ฺ กโรนฺโต   
อตฺตโน  กาเยน  วส  อิสสฺริย  วตฺเตติ ฯ  วิตฺถาโร  ปเนตฺถ   
อิทฺธิกถาย  อาวิภวิสฺสตีติ ฯ   
                อิทฺธิวิธาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                โสตธาตุวิสุทฺธิาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        โสตธาตุวิสุทฺธิาณนิทฺเทเส  ทูเรป  สทฺทานนฺติอาทิ  
ทิพฺพโสต  อุปฺปาเทตุกามสฺส  อาทิกมมฺิกสฺส ภิกฺขุโน อุปาย- 
สนฺทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ ทูเรป  สทฺทาน  สทฺทนิมิตฺตนฺติ  ทูเร  สตฺตาน   
อนฺตเร สทฺท ฯ สทฺโทเยว หิ นิมิตฺตกรณวเสน  สทฺทนิมิตฺต ฯ  
ทูเรติ วุตฺเตป ปกติโสตสสฺ อาปาถฏาเนเยว ฯ 
        โอฬารกิานนฺติ  ถูลาน ฯ  สุขุมานนฺติ  อณูน ฯ  
        สณฺหสณฺหานนฺติ  สณฺหโตป  สณฺหาน  อติสณฺหานนฺติ  
อตฺโถ ฯ  เอเตน  ปรมสุขุมา  สทฺทา  วุตฺตา  โหนฺติ ฯ  อิม   
าณ  อุปฺปาเทตุกาเมน  อาทิกมฺมิเกน  ฌายินา  อภิ ฺา-  
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ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ปริกมฺมสมาธิจิตฺเตน  
ปมตร  ปกติโสตปเถ  ทเูร  โอฬาริโก  อร ฺเ  สีหาทีน   
สทฺโท  อาวชฺชิตพฺโพ ฯ  วิหาเร  ฆณฺฑิสทฺโท  (๑)  เภริสทฺโท 
สงฺขสทฺโท  สามเณรทหรภิกฺขูน  สพฺพถาเมน  สชฌฺายนฺตาน  
สชฺฌายนสทฺโท  ปกติกถ  กเถนฺตาน  กึ  ภนฺเต  กึ  อาวุโสติ- 
อาทิสทฺโท  สกุณสทฺโท  วาตสทฺโท  ปทสทฺโท  ปกกุฏ ิตอุทกสฺส(๒) 
จิจฺจิฏายนสทฺโท  อาตเป สุสฺสมานตาลปณฺณสทฺโท กุนฺ- 
กิปลฺลิกาทิสทฺโทติ เอว สพฺโพฬาริกโต ปภุติ ยถากฺกเมน 
สุขุมสุขุมสทฺทา อาวชฺชิตพฺพา ฯ   
        เอว  กโรนฺเตน  จ  ปรุตฺถิมาทีสุ  ทสสุ  ทิสาส ุ กเมน  
เอเกกิสฺสา  ทิสาย  สทฺทนิมิตฺต  วุตฺตนเยน  มนสกิาตพฺพ ฯ 
มนสิกโรนฺเตน  จ  เย  สทฺทา  ปกติโสตสฺส  สุยฺยติ  เตสุ   
ปกติโสตโมธาย  มโนทฺวาริเกน  จิตฺเตน  มนสิกาตพฺพ ฯ  ตสฺส 
เต  สทฺทา  ปกติจิตฺตสฺสาป  ปากฏา  โหนฺติ  ปริกมมฺสมาธิ- 
จิตฺตสฺส  ปน  อติวิย ปากฏา  โหนฺติ ฯ  ตสฺเสว  สททฺนิมิตฺต  
มนสิกโรโต อิทานิ ทิพฺพโสตธาตุ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  เตสุ สทฺเทสุ  
อ ฺตร อารมฺมณ กตฺวา มโนทฺวาราวชฺชน อุปฺปชชฺติ ตสฺมึ  
นิรุทฺเธ  จตฺตาริ  ป ฺจ  วา  ชวนานิ ชวนฺติ ฯ เยส ปรุิมานิ  
ตีณิ จตฺตาริ วา ปริกมฺโมปจารานุโลมโคตฺรภุนามกานิ  
# ๑. ส.ี คณฺฑิสทฺโท ฯ  ๒. ม. ปกฺกถุติอุทกสฺส ฯ   
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กามาวจรานิ  จตุตฺถ  ป ฺจม  วา  อปฺปนาจิตฺต  รูปาวจร-   
จตุตฺถชฺฌานิก ฯ  
        ตตฺถ  ย  เตน  อปฺปนาจิตฺเตน  สทฺธึ  อุปฺปนฺน  าณ   
อย  ทิพฺพโสตธาตุ ฯ  ต  ถามคต  กโรนฺเตน  เอตฺถนฺตเร  
สทฺท สุณามีติ เอกงฺคุลมตฺต  ปริจฺฉินฺทิตฺวา วฑฺเฒตพฺพ ตโต  
ทฺวงฺคุลจตุรงฺคุลอฏงฺคุลวิทตฺถิรตนอนฺโตคพฺภปมุขปาสาทปริเวณ- 
สงฺฆารามโคจรคามชนปทาทิวเสน  ยาว  จกฺกวาฬ  ตโต  วา   
ภิยฺโยป  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  วฑฺเฒตพฺพ ฯ  เอว   
อธิคตาภิ ฺโ  เอส  ปาทกชฺฌานารมฺมเณน  ผุฏโกาสพฺภนฺตร- 
คเต  สทฺเท  ปุน  ปาทกชฌฺาน  อสมาปชฺชิตฺวาป  อภิ ฺาา- 
เณน  สุณาติเยว ฯ  เอว  สณุนฺโต  จ  สเจป  ยาว   
พฺรหฺมโลกา  สงฺขเภริปณวาทิสทฺเทหิ  เอกโกลาหล  อโหติ 
ปาฏิเยกฺก  ววตฺถาเปตุกามตาย  สติ  อย  สงฺขสทฺโท  อย  
เภริสทฺโทติ  ววตฺถาเปตุ  สกฺโกติเยว ฯ  อภิ ฺาาเณน  สุเต 
สาตฺถเก  สทเฺท  ปจฺฉา  กามาวจรจิตฺเตน  อตฺถ  ชานาติ ฯ   
ทิพฺพโสต  ปกติโสตวโตเยว  อุปฺปชชฺติ  โน  พธิรสฺส  ปจฺฉา  
ปกติโสเต  วินฏเป  ทิพฺพโสต น วินสฺสตีติ วทนฺติ ฯ   
        โส  ทิพฺพาย  โสตธาตุยาติ  เอตฺถ  ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพา ฯ  
เทวาน  หิ  สจุริตกมฺมาภินิพฺพตฺตา  ปตฺตเสมฺหรุธิราทีหิ   
อปลิพุทฺธา  อุปกฺกิเลสวิมุตฺตาย  ทูเรป  อารมฺมณ  สมฺปฏิจฺฉน-  
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สมตฺถา  ทิพฺพา ปสาทโสตธาตุ โหติ ฯ อย ฺจาป อิมสฺส   
ภิกฺขุโน  วีริยภาวนาพลนิพฺพตฺตา  าณโสตธาตุ  ตาทิสาเยวาติ  
ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพา ฯ  อปจ  ทิพฺพวิหารวเสน  ปฏิลทฺธตฺตา 
อตฺตนาว ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาป  ทิพฺพา  สวนฏเน  
นิชฺชีวฏเน  จ  โสตธาตุ  โสตธาตุกิจฺจกรเณน  จ  โสตธาตุ   
วิยาติป  โสตธาตุ ฯ  ตาย  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา ฯ 
        วิสุทฺธายาติ  ปริสุทธฺาย  นิรุปกฺกเิลสาย ฯ   
        อติกฺกนฺตมานุสิกายาติ  มนุสฺสูปจาร  อติกฺกมิตฺวา   
สทฺทสวเนน  มานุสิก  มสโสตธาตุ อติกฺกนฺตาย วีติวตฺติตฺวา  
 ิตาย ฯ  
        อุโภ สทฺเท สุณาตีติ เทฺว  สทฺเท  สุณาติ ฯ  กตเม  เทฺว  
        ทิพฺเพ  จ  มานุเส  จ  เทวาน ฺจ  มนุสฺสาน ฺจ  สทฺเทติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เอเตน  ปเทสปริยาทาน  เวทิตพฺพ ฯ 
        เย ทูเร สนฺติเก จาติ  เย  สททฺา  ทเูร ปรจกฺก- 
วาเฬป เย จ สนฺติเก อนฺตมโส สเทหสนฺนิสฺสิตปาณกสทฺทาป   
เต สุณาตีติ วุตฺต โหติ ฯ เอเตน นิปฺปเทสปริยาทาน  
เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                โสตธาตุวิสุทฺธิาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        เจโตปริยาาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        เจโตปรยิาณนิทฺเทเส  โส  เอว  ปชานาตีติ  อิทานิ  
วตฺตพฺพ  วิธาน  อุทฺทิสติ ฯ  
        อิท  รูป  โสมนสฺสินทฺฺริยสมุฏ ิตนฺติอาทิ  อาทิกมฺมิเกน   
ฌายินา  ปฏปิชฺชิตพฺพวิธาน ฯ  กถ  เอต  หิ  าณ  
อุปฺปาเทตุกาเมน  ฌายินา  ปม  ตาว  ทิพฺพจกฺขุาณ   
อุปฺปาเทตพฺพ ฯ  เอต  ห ิทิพฺเพน จกฺขุวเสน อิชฺฌติ  ต  เอตสฺส  
ปริกมฺม ฯ  ตสฺมา  เตน  ภิกฺขุนา  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  ทิพฺเพน 
จกฺขุนา  ปรสฺส  หทยรูป  นิสฺสาย  วตฺตมานสฺส  โลหิตสฺส  
วณฺณ ปสฺสิตฺวา ปสฺสิตฺวา จิตฺต  ปริเยสิตพฺพ ฯ  ต หิ โลหิต  
กุสลโสมนสเฺส วตฺตมาเน รตฺต โหติ นโิคฺรธปกฺกวณฺณ   
อกุสลโสมนสฺเส  วตฺตมาเน  ตเทว  ลุฬติ  โหติ  โทมนสฺเส   
วตฺตมาเน  กาฬก  โหติ  ชมฺพุปกฺกวณฺณ  ลฬุิต ฯ  กสุลูเปกฺขาย 
วตฺตมานาย ปสนฺน โหติ ติลเตลวณฺณ ฯ  อกุสลูเปกฺขาย  
วตฺตมานาย  ตเทว  ลุฬิต  โหติ ฯ  ตสฺมา  เตน  อิท  รูป   
โสมนสฺสินฺทฺริยสมุฏ ิต  อิท รูป โทมนสฺสินฺทฺริยสมุฏ ิต อิท 
รูป  อุเปกฺขินทฺฺริยสมุฏ ิตนฺติ ฯ  หทยโลกหิตวณฺณ  ปสฺสิตฺวา  
ปสฺสิตฺวา  จิตฺต  ปริเยสนฺเตน  เจโตปริยาณ ถามปรสฺส คต กาตพฺพ ฯ 
เอว ถามคเต หิ ตสฺมึ อนุกกฺเมน  สพฺพมฺป  กามาวจราทิเภท   
จิตฺต  ปชานาติ  จิตฺตา  จิตฺตเมว  สงฺกนฺโต  วินา  หทยรูป-  
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ทสฺสเนน ฯ วุตฺตมฺป เจต อฏกถาย  อารุปฺเป ปรสฺส จิตฺต  
ชานิตุกาโม กสฺส หทยรปู ปสฺสติ  กสฺสินฺทฺริยวิการ โอโลเกตีติ 
น กสฺสจิ ฯ อิทฺธิมโต วิสโย เอส  ยทิท ยตฺถ กตฺถจิ จิตฺต 
อาวชฺชนฺโต โสฬสปฺปเภท จิตฺต ชานาติ ฯ  อกตาภินิเวสสฺส  
ปน วเสน อย กถาติ ฯ (๑)   
        ปรสตฺตานนฺติ  อตฺตาน  เปตฺวา  เสสสตฺตาน ฯ   
        ปรปุคฺคลานนฺติ  อิทมฺป  อิมินา  เอกตฺถเมว  เวเนยฺยวเสน  
ปน  เทสนาวิลาเสน  จ  พฺย ฺชเนน  นานตฺต  กต ฯ 
        เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ชานาตีติ อตฺตโน จิตฺเตน เตส 
จิตฺต ปริจฺฉินฺทิตฺวา  สราคาทิวเสน  นานปฺปการโต  ชานาติ ฯ  
        สราค  วาติอาทีสุ  วาสทฺโท  สมจฺุจยตฺโถ ฯ  ตตฺถ  อฏวิธ   
โลภสหคตจิตฺต  สราค  จิตฺต  นาม  อวเสส  จตุภูมกกุสลาพฺยากต- 
จิตฺต  วีตราค  นาม ฯ 
        เทฺว โทมนสฺสจิตฺตานิ เทฺว วิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจิตฺตานีติ  
อิมานิ  ปน จตฺตาริ จิตฺตานิ อิมสฺมึ ทุเก สงฺคห น 
คจฺฉนฺติ ฯ  เกจิ  ปน  เถรา  ตานิป  วีตราคปเทน  สงฺคณฺหนฺติ ฯ  
ทุวิธ  ปน  โทมนสฺสสหคต  จิตฺต  สโทส  จิตฺต  นาม  สพฺพมฺป   
จตุภูมกกุสลาพฺยากต วีตโทส นาม ฯ เสสานิ  ทส 
อกุสลจิตฺตานิ  อิมสฺมึ  ทเุก  สงฺคห  น  คจฺฉนฺติ ฯ  เกจิ  ปน   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๒๔๗-๘ ฯ  
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เถรา  ตานิป  วีติโทสปเทน  สงฺคณฺหนฺติ ฯ 
        สโมห  วีตโมหนฺติ  เอตฺถ  ปน  โมเหกเหตุกวเสน  วิจิกิจฺฉา- 
อุทฺธจฺจสหคตทฺวยเมว  สโมห ฯ  โมหสฺส  ปน  สพฺพากุสเลสุ  
สมฺภวโต  ทวฺาทสวิธมฺป อกุสล จิตฺต สโมหนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
อวเสส กุสลาพฺยากต วีตโมห ฯ  ถินมทิฺธานุคต  ปน  สงฺขิตฺต  
อุทฺธจฺจานุคต  วิกฺขิตฺต ฯ  
        รูปาวจรารูปาวจร  มหคฺคต  อวเสส  อมหคฺคต 
        สพฺพมฺป  เตภูมก  สอุตฺตร  โลกุตฺตร อนุตฺตร ฯ   
        อุปจารปฺปนาปฺปตฺต ฺจ สมาหิต ตทุภยมปฺปตฺต(๑) 
อสมาหิต ฯ  
        ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺติปฺปตฺต 
วิมุตฺต ป ฺจวิธมฺป เอต วิมุตฺติปฺปตฺต  อวิมุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
        อิติ  เจโตปริยาณลาภี  ภิกฺขุ  โสฬสปฺปเภท  จิตฺต   
ปชานาติ ฯ  ปุถุชชฺนา  ปน  อริยาน  มคฺคผลจิตฺต  น  ชานนฺติ  
อริยาป จ เหฏ ิมา  เหฏ ิมา  อุปริมาน  อุปริมาน  มคฺคผลจิตฺต  
น  ชานนฺติ  อุปริมา  อุปรมิา ปน  เหฏ ิมาน เหฏ ิมาน  
จิตฺต ชานนฺตีติ ฯ   
                เจโตปริยาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑.ม .ตทุภยมสมฺปตฺต ฯ  
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                ปพฺุเพนิวาสานุสฺสติาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณนิทฺเทเส  เอว  ปชานาตีติอาทิ  
จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ  ปริภาวิตจิตฺตสฺส  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ   
อุปฺปาเทตุกามสฺส  ตทุปฺปาทนวิธานทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  กมโต   
หิ  ปฏิจฺจสมุปฺปาท ปสฺสิตฺวา วิ ฺาณนามรูปสฬายตนผสฺส- 
เวทนาสงฺขาต ปจฺจุปฺปนฺน ผลสงฺเขป ปสฺสติ ตสฺส ปจฺจย  
ปุริมภเว  กมมฺกิเลสสงฺขาต  เหตุสงฺเขป  ปสฺสติ  ตสฺส ปจฺจย  
ปุริมภเวเยว ผลสงฺเขป  ปสฺสติ  ตสฺส  ปจฺจย  ตติยภเว  
เหตุ สงฺเขป ปสฺสติ ฯ เอว ปฏิจฺจสมุปฺปาททสฺสเนน  ชาติปรมฺปร  
ปสฺสติ ฯ  เอว  พหูปกาโร ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทมนสิกาโร ฯ 
        ตตฺถ  อิมสฺมึ สติ อิท โหติ อิมสฺสปฺุปาทา อิท  
อุปฺปชฺชตีติ อิท  ปฏิจฺจสมุปฺปาทนิทฺเทสสฺส อุทฺเทสวจน ฯ เอว 
เตส อ ฺตรวจเนเนว อตฺเถ สิทฺเธ ทฺวิธา  วจน  กสมฺาติ 
เจ  อตฺถนานตฺตสพฺภาวโต ฯ  กถ  อิมสฺมึ  สตีติ  อิมสฺมึ  ปจฺจเย 
วิชฺชมาเน ฯ  อิท  สพฺพปจฺจยาน  สาธารณวจน ฯ  อิท  โหตีติ  
อิท  ปจฺจยุปฺปนฺน  ภวติ ฯ  อิท  สพฺพปจฺจยุปฺปนฺนาน  หิ   
สาธารณวจน ฯ  อิมินา สกเลน  วจเนน  อเหตุกวาโท  ปฏิสทิฺโธ 
โหติ ฯ  เย  หิ  ธมฺมา  ปจฺจยสมฺภวา  โหนฺติ  น  ปจฺจยาภาวา  
เต  อเหตุกา  นาม  น  โหนฺตีติ ฯ  อิมสสฺุปฺปาทาติ  อิมสฺส    
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ปจฺจยสฺส  อุปฺปาทเหตุ ฯ  อิท สพฺพปจฺจยาน อุปฺปาทวนฺตตา- 
ทีปนวจน ฯ อิท อุปฺปชฺชตีติ อิท  ปจฺจยุปฺปนฺน  อุปปฺชฺชติ ฯ  
อิท สพฺพปจฺจุปฺปนฺนาน ตโต อุปฺปชชฺมานตาทีปนวจน ฯ   
อิมินา  สกเลน  วจเนน  สสฺสตาเหตุกวาโท  ปฏสิิทโฺธ  โหติ ฯ  
เย  หิ อุปฺปาทวนฺโต  ธมมฺา  เต  อนิจฺจา ฯ  ตสฺมา  สติป 
สเหตุกตฺเต  อนิจฺจเหตุกา  เอเต  ธมฺมา  น  โลเก นิจฺจสมฺมต- 
ปกติปุริสาทิเหตุกาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ยทิทนติฺ  นิทฺทิสิตพฺพตฺถสนฺทสฺสน ฯ   
        อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขาราติ  เอตฺถ  ย  ปฏิจฺจ  ผลเมติ  โส  
ปจฺจโย ฯ  
        ปฏิจฺจาติ  น วินา อปจฺจกฺขิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        เอตีติ  อุปฺปชฺชติ  เจว  ปวตฺตติ  จาติ  อตฺโถ ฯ  อปจ  
อุปการกฏโ  ปจฺจยฏโ  อวิชฺชา  จ  สา  ปจฺจโย  จาติ   
อวิชฺชาปจฺจโย ฯ  ตสฺมา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา สมฺภวนฺตีติ   
โยชนา ฯ  เอว  สมฺภวนฺติสทฺทสฺส  เสสปเทหิป  โยชนา  
กาตพฺพา ฯ  โสกาทีสุ  จ  โสจน  โสโก ฯ  ปริเทวน  ปริเทโว ฯ 
ทุกฺขยตีติ  ทุกฺข ฯ  อุปฺปาทฏ ิติวเสน  วา  เทฺวธา  ขนตีติป   
ทุกฺข ฯ  ทุมนสฺส  ภาโว  โทมนสฺส ฯ  ภุโส  อายาโส   
อุปายาโส ฯ  
        สมฺภวนตีฺติ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  เอวนฺติ  นิทฺทิฏนยนิทสฺสน ฯ   
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เตน  อวิชฺชาทีเหว  การเณหิ  น  อิสฺสรนิมฺมานาทีหีติ  ทสฺเสติ ฯ  
เอตสฺสาติ  ยถาวุตฺตสฺส ฯ  เกวลสฺสาติ  อสมฺมิสฺสสฺส  สกลสฺส  วา ฯ 
ทุกฺขกฺขนฺธสฺสาติ  ทุกฺขสมูหสฺส  น  สตฺตสฺส น สุขสุภาทีน ฯ  
สมุทโยติ นพฺิพตฺติ ฯ โหตีติ สมฺภวติ ฯ   
        ตตฺถ  กตมา  อวิชฺชา  ทุกฺเข  อ ฺาณ  ทุกฺขสมุทเย   
อ ฺาณ  ทุกฺขนิโรเธ  อ ฺาณ  ทุกขฺนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย 
อ ฺาณ  ปุพฺพนฺเต  อ ฺาณ  อปรนฺเต  อ ฺาณ  ปุพฺพนฺตา- 
ปรนฺเต  อ ฺาณ  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ   
อ ฺาณ ฯ   
        กตเม  สงฺขารา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  อปุ ฺาภิสงฺขาโร  
อาเน ฺชาภิสงฺขาโร  กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร ฯ 
อฏ กามาวจรกุสลเจตนา ป ฺจ  รูปาวจรกุสลเจตนา  ปุ ฺาภิ- 
สงฺขาโร  ทฺวาทส  อกุสลเจตนา  อปุ ฺาภิสงฺขาโร  จตสฺโส  
อรูปาวจรเจตนา  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร ฯ  กายส ฺเจตนา  
กายสงฺขาโร  วจีส ฺเจตนา วจีสงฺขาโร มโนส ฺเจตนา จิตฺต- 
สงฺขาโร ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  อิเม  สงฺขารา  
อวิชฺชาปจฺจยา  โหนฺตีติ  อวิชฺชาภาเว  ภาวโต ฯ  ยสฺส  หิ  
ทุกฺขาทีสุ  อวิชฺชาสงฺขาต  อ ฺาณ  อปฺปหีน  โหติ  โส  ทกฺุเข 
ตาว  ปุพฺพนฺตาทีสุ  จ  อ ฺาเณน  สสารทุกฺข  สขุส ฺาย  
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คเหตฺวา  ตสฺส  (๑)  เหตุภูเต  ติวิเธป  สงฺขาเร  อารภติ ฯ  สมุทเย   
อ ฺาเณน  ทุกฺขเหตุภูเตป  ตณฺหาปริกฺขาเร  สงฺขาเร  สุขเหตุภูเต 
ม ฺมาโน  อารภติ ฯ  นโิรเธ  ปน  มคฺเค  จ  อ ฺาเณน  
ทุกฺขสฺส  อนโิรธภูเตป  คติวิเสเส  ทุกฺขนิโรธส ฺ ี  หุตฺวา   
นิโรธสฺส  จ  อมคฺคภูเตสุป  ย ฺามรตปาทีสุ  นิโรธมคฺคส ฺ ี   
หุตฺวา  ทุกฺขนิโรธ  ปตฺถยมาโน  ย ฺามรตปาทิมุเขน  ติวิเธป   
สงฺขาเร อารภติ ฯ   
        อปจ  โส  ตาย  จตูส ุ สจฺเจสุ  อปฺปหีนาวิชฺชตาย  วิเสสโต 
ชาติชราโรคมรณาทิอเนกาทีนวโวกิณฺณมฺป  อปุ ฺผลสงฺขาต  ทุกฺข  
ทุกฺขโต  อชานนฺโต  ตสฺส  อธิคมาย  กายวจีจิตฺตสงฺขารเภท   
ปุ ฺาภิสงฺขาร  อารภติ  เทวจฺฉรกามโก  วิย  มรุปปฺาต ฯ 
สุขสมฺมตสฺสาป  จ  ตสฺส  ปุ ฺผลสฺส  อนฺเต  มหาปริฬาหชนิก  
ปริณามทุกฺขต  อปฺปสฺสาทต ฺจ  อปสฺสนฺโตป  ตปฺปจฺจย   
วุตฺตปฺปการเมว ปุ ฺาภิสงฺขาร  อารภติ  สลโภ วิย ทีปสิขา- 
ภินิปาต มธุพินฺทุคิทฺโธ วิย จ มธุลิตฺตสตฺถธาราเลหน ฯ   
กามูปเสวนาทีสุ  จ  วิปาเกสุ  อาทีนว  อปสฺสนฺโต  สุข- 
ส ฺาย  เจว  กิเลสาภิภูตาย  จ  ทฺวารตฺตยปฺปวตฺตมฺป  
อปุ ฺาภิสงฺขาร  อารภติ พาโล วิย คูถกีฬน มริตุกาโม   
วิย  วิสขาทน ฯ  อารุปฺปวิปาเกสุ  จาป  สงฺขารวิปริณาม- 
ทุกฺขต  อนวพุชฺฌมาโน  สสฺสตาทิวิปลฺลาเสน  จิตฺตสงฺขารภูต  
# ๑. ม. ตสฺเสว ฯ   
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อาเน ฺชาภิสงฺขาร  อารภติ  ทิสามูโฬหฺ วิย  ปสาจนครา- 
ภิมุขมคฺคคมน ฯ  เอว  ยสมฺา  อวิชฺชาภาวโตว  สงฺขารภาโว น  
อภาวโต  ตสฺมา ชานิตพฺพเมต อิเม สงฺขารา อวิชฺชา- 
ปจฺจยา โหนฺตีติ ฯ   
        เอตฺถาห  คณฺหาม  ตาว   เอต  อวิชฺชา  สงฺขาราน  
ปจฺจโยติ ฯ  กึ  ปนายเมกาว  อวิชฺชา  สงฺขาราน  ปจฺจโย   
อุทาหุ  อ ฺเป  ปจฺจยา  สนฺตีติ  กิ ฺจิ  ปเนตฺถ   ยทิ  ตาว 
เอกาว  เอกการณวาโท  อาปชฺชติ ฯ อถ ฺเ สนฺติ   
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  เอกการณนิทฺเทโส  นุปปชฺชตีติ  น 
อุปปชฺชติ(๑) 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 ฺจ  ผล ฺจ  ทีเปติ ฯ  ตสฺมา  อยมิธ  
อวิชฺชา  วิชชฺมาเนสุป  อ ฺเสุ  วตฺถารมฺมณสหชาตธมฺมาทีสุ   
สงฺขารการเณสุ  อสฺสาทานุปสฺสิโน  วิหรโต  ตณฺหา  ปวฑฺฒตีติ(๒) จ 
อวิชฺชาสมุทยา  อาสวสมุทโยติ(๓)  จ  วจนโต  อ ฺเสมฺป  ตณฺหาทีน  
สงฺขารเหตูน เหตูติ  ปธานตฺตา  อวิทฺวา  ภิกฺขเว  อวิชฺชาคโต 
# ๑. ส.ี นูปปชฺชติ ฯ  ม. น นุปปชชฺติ ฯ  ๒. ส. นิ. ๑๖/๑๙๗/๑๐๒ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๑๓๐/๑๐๑ ฯ  
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ปุ ฺาภิสงฺขารมฺป  อภิสงฺขาโรติ  ปากฏตฺตา  อสาธารณตฺตา  
จ  สงฺขาราน เหตุภาเวน ทีปตาติ เวทิตพฺพา ฯ เอเตเนว   
จ เอเกกเหตุผลทีปนปริหารวจเนน สพฺพตฺถ เอเกกเหตุผลทีปเน  
ปโยชน เวทิตพฺพ ฯ   
        เอตฺถาห  เอว  สนฺเตป  เอกนฺตานิฏผลาย  สาวชฺชาย   
อวิชฺชาย  กถ  ปุ ฺาเน ฺชาภิสงฺขารปจฺจยตฺต  ยุชฺชติ  น  หิ  
นิมฺพพีชโต อุจฺฉุ อุปฺปชฺชตีติ ฯ  กถ น ยุชชฺติ โลกสฺมึ หิ   
                วิรทฺุโธ จาวิรุทฺโธ จ        สทิสาสทิโส ตถา   
                ธมฺมาน ปจฺจโย สิทฺโธ        วิปากา เอว เต  จ น ฯ   
อิติ  อย  อวิชชฺา  วิปากวเสน  เอกนฺตานิฏผลา  สภาววเสน 
จ  สาวชฺชาป  สมานา  สพฺเพสมฺป  เอเตส  ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน  
ยถานุรูป านกิจฺจสภาววิรุทฺธาวิรุทฺธปจฺจยวเสน สทิสาสทิส- 
ปจฺจยวเสน จ ปจฺจโย โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อปจ   
                จุตูปปาเต สสาเร                สงฺขาราน ฺจ ลกฺขเณ   
                โย ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-        ธมฺเมสุ จ วิมุยฺหติ ฯ   
                อภิสงฺขโรติ โส เอเต        สงฺขาเร ติวิเธ ยโต   
                อวิชฺชา ปจฺจโย เตส        ติวิธาน สย(๑) ตโต   
                ยถาป นาม ชจฺจนฺโธ        นโร  อปริณายโก   
                เอกทายาติ มคฺเคน        อุมฺมคฺเคนาป เอกทา ฯ   
# ๑. ม. อย ฯ  
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                สสาเร สสร พาโล                ตถา อปริณายโก   
                กโรติ เอกทา ปุ ฺ        อปุ ฺมป เอกทา ฯ   
                ยทา จ ตฺวา โส ธมฺม        สจฺจานิ อภิสเมสฺสติ   
                ตทา อวิชฺชูปสมา                อุปสนฺโต จริสฺสตีติ ฯ   
        สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณนฺติ  ฉ  วิ ฺาณกายา  จกฺขุ- 
วิ ฺาณ  โสตวิ ฺาณ  ฆานวิ ฺาน  ชิวฺหาวิ ฺาณ  กาย- 
วิ ฺาณ  มโนวิ ฺาณ ฯ  ตตฺถ  จกฺขุวิ ฺาณ  กุสลวิปาก   
อกุสลวิปากนฺติ  ทุวิธ ฯ  ตถา  โสตฆานชิวฺหากายวิ ฺาณานิ ฯ  
มโนวิ ฺาณ  เทฺว  วิปากมโนธาตุโย  ติสฺโส  อเหตุกมโน- 
วิ ฺาณธาตุโย  อฏ  สเหตุกวิปากจิตฺตานิ  ป ฺจ  รูปาวจรานิ   
จตฺตาริ  อรูปาวจรานีติ  พาวีสติวิธ ฯ  อิติ  สพฺพานิ พาตฺตึส   
โลกิยวิปากวิ ฺาณานิ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  อิท  วุตฺตปฺปการ   
วิ ฺาณ สงฺขารปจฺจยา  โหตีติ  อุปจิตกมฺมภาเว  วิปากา- 
ภาวโต ฯ วิปาก เหต วิปาก ฺจ น อุปจิตกมฺมภาเว   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ยทิ  อุปฺปชฺเชยฺย  สพฺเพส  สพฺพวิปากานิ อุปฺปชฺเชยยฺุ   
น  จ  อุปฺปชชฺนฺตีติ ชานิตพฺพเมต สงฺขารปจฺจยา อิท วิ ฺาณ  
โหตีติ ฯ สพฺพเมว  หิ  อิท  ปวตฺติปฏิสนฺธิวเสน  เทฺวธา  
ปวตฺตติ ฯ  ตตฺถ  เทฺว ป ฺจวิ ฺาณานิ เทฺว  มโนธาตุโย 
โสมนสฺสสหคตาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตูติ  อิมานิ  เตรส  ป ฺจ- 
โวการภเว  ปวตฺติยเยว  ปวตฺตนฺติ  เสสานิ  เอกูนวีสติ  ตีสุ    
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ภเวสุ ยถานุรูป ปวตฺติยมฺป  ปฏิสนฺธิย ปวตฺตนฺติ ฯ   
                ลทฺธปฺปจฺจยมิติ ธมฺม-        มตฺตเมต ภวนฺตรมุเปติ   
                นาสฺส ตโต สงฺกนฺติ        น ตโต เหต วินา โหติ ฯ   
อิติ  เหต ลทธฺปจฺจย รูปารูปธมฺมตฺต อุปฺปชฺชมาน ภวนฺตร- 
มุเปตีติ วุจฺจติ  น  สตฺโต  จ  ชีโว ฯ  ตสฺส  จ  นาป   
อตีตภาวโต  อิธ  สงฺกนฺติ  อตฺถิ  นาป  ตโต  เหตุ  วินา 
อิธ  ปาตุภาโว ฯ  เอตฺถ  จ  ปุริม  จวนโต  จุติ  ปจฺฉิม   
ภวนฺตราทิปฏิสนฺธานโต ปฏิสนฺธีติ วุจฺจติ ฯ   
        เอตฺถาห  นนุ  เอว  อสงฺกนฺติปาตุภาเว  สติ  เย  อิมสฺมึ   
มนุสฺสตฺตภาเว  ขนฺธา  เตส  นิรุทฺธตฺตา  ผลปจฺจยสฺส  จ   
กมฺมสฺส  ตตฺถ  อคมนโต  อ ฺสฺส  อ ฺโต  จ  ต  ผล  
สิยา ฯ  อุปภุ ฺชเก  จ  อสติ  กสฺส  ต  ผล  สิยา ฯ  ตสฺมา   
น สุนฺทรมิท วิธานนฺติ ฯ ตตฺริท วุจฺจติ   
                สนฺตาเน ย ผล เอต        นา ฺสฺส น จ อ ฺโต   
                พีชาน อภิสงฺขาโร                เอตสฺสตฺถสฺส สาธโก ฯ   
                ผลสฺสุปฺปตฺติยา เอว        สทิฺธา ภุ ฺชกสมฺมติ   
                ผลุปฺปาเทน รกฺุขสฺส        ยถา ผลติสมฺมุตีติ(๑) ฯ   
        โยป  วเทยฺย  เอว  สนฺเตป  เอเต  สงฺขารา  วิชฺชมานา  
วา ผลสฺส ปจฺจยา  สิยุ  อวิชฺชมานา  วา ฯ  ยท ิ วิชชฺมานา   
# ๑. ม. ผลติ สมฺมุติ ฯ   
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ปวตฺติกฺขเณเยว  เนส วิปาเกน ภวิตพฺพ ฯ  อถาป  อวิชฺชมานา   
ปวตฺติโต  ปุพฺเพ  ปจฺฉา  จ  นิจฺจผลาวหา(๑)  สิยุนฺติ  โส  เอว  
วตฺตพฺโพ   
                กตฺตา ปจฺจยา เอเต        น จ นิจฺจผลาวหา(๑)   
                ปาฏิโภคาทิก ตตฺถ        เวทติพฺพ นิทสฺสนนฺติ ฯ    
        วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  อิธ  เวทนา  ส ฺา 
สงฺขารกฺขนฺธา  นาม  จตฺตาริ  จ  มหาภูตานิ  จตุนฺน ฺจ 
มหาภูตาน  อุปาทายรูป  รูป ฯ  อภาวกคพฺภเสยฺยกาน  อณฺฑ- 
ชาน ฺจ  ปฏสินฺธิกฺขเณ  วตฺถุทสก  กายทสกนฺติ  วีสติ  รูปานิ  
ตโย จ อรูปโน  ขนฺธาติ  เอเต  เตวีสติ  ธมฺมา  วิ ฺาณ- 
ปจฺจยา  นามรูปนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  สภาวกาน  ภาวทสก  
ปกฺขิปตฺวา  เตตฺตึส  โอปปาติกสตฺเตสุ พฺรหฺมกายิกาทีน ปฏ-ิ 
สนฺธิกฺขเณ  จกฺขุโสตวตฺถุทสกานิ ชีวิตินฺทฺริยนวก ฺจาติ เอกูน- 
จตฺตาฬีส รูปานิ ตโย จ อรูปโน  ขนฺธาติ  เอเต  เทฺว  จตฺตาลีส 
ธมฺมา  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป ฯ  กามภเว  ปน  เสส- 
โอปปาติกาน  สเสทชาน  วา  สภาวกปริปุณฺณายตนาน  ปฏ-ิ 
สนฺธิกฺขเณ  จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายวตฺถุภาวทสกานีติ สตฺตติ 
รูปานิ  ตโย  จ  อรูปโน  ขนฺธาติ  เอเต  เตสตฺตติ  ธมฺมา  
วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป ฯ  เอส  อุกกฺโส ฯ  อวกเสน  ปน   
# ๑. ม. นิจฺจ ผลาวหา ฯ   
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ตตทสกวิกลาน  ตสฺส  ตสฺส  วเสน  หาเปตฺวา  หาเปตฺวา   
ปฏิสนฺธิย  วิ ฺาณปจฺจยา นามรูปสงฺขารา  เวทิตพฺพา ฯ 
อรูปน  ปน  ตโย  อรูปโน  ขนฺธา  อส ฺาน  รูปโต   
ชีวิตินฺทฺริยนวกเมวาติ ฯ เอส ตาว ปฏิสนฺธิย นโย ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  ปฏิสนฺธินามรูป  
วิ ฺาณปจฺจยา  โหตีติ  สตฺุตโต  ยุตฺติโน จ ฯ สุตฺเต หิ  
จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมาติ(๑)อาทินา  นเยน พหุธา เวทนาทีน  
วิ ฺาณปจฺจยตา สิทฺธา ฯ ยุตฺติโต ปน   
                จิตฺตเชน หิ รูเปน                อิธ ทิฏเน สิชฺฌติ ฯ   
                อทิฏสฺสาป รปูสฺส        วิ ฺาณ ปจฺจโย อิติ   
        นามรูปปจฺจยา  สฬายตนนฺติ  นาม  วุตฺตเมว ฯ  อิธ  ปน   
รูป  นยิมโต  จตฺตาริ  ภูตานิ  ฉ  วตฺถูนิ  ชีวิตินฺทฺริยนติฺ   
เอกาทสวิธ ฯ  สฬายตน จกฺขายตน โสตายตน  ฆานายตน  
ชิวฺหายตน กายายตน มนายตน ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  นามรูป  สฬายตนสฺส   
ปจฺจโยติ  นามรูปภาเว  ภาวโต  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   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๕๙/๓๗๑ ฯ  
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        ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ   
                ทวฺารโต เวทนา วุตฺตา        จกฺขุสมฺผสฺสชาทิกา   
                สเฬว ตา ปเภเทน                อิธ พาตฺตึส เวทนา ฯ   
        เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ   
                รปูตณฺหาทิเภเทน                ฉ ตณฺหา อิธ ทีปตา   
                เอเกกา ติวิธา ตตฺถ        ปวตฺตการโต มตา ฯ   
                ทกฺุขี สุข ปตฺถยติ                สุขี ภิยฺโยป อิจฺฉติ   
                อุเปกฺขา ปน สนฺตตฺตา        สุขมิจฺเจว ภาสิตา ฯ   
                ตณฺหาย ปจฺจยา ตสฺมา        โหนฺติ ติสฺโสป เวทนา   
                เวทนาปจฺจยา ตณฺหา        อิติ วุตฺตา มเหสินา ฯ   
        ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานนฺติ  จตฺตาริ  อุปาทานานิ  กามุ- 
ปาทาน  ทิฏ ุปาทาน  สีลพฺพตุปาทาน  อตฺตวาทุปาทาน ฯ   
        อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ  อิธ  กมมฺภโว  อธิปฺเปโต ฯ   
อุปฺปตฺติภาโว  ปน  สทฺททฺุธารวเสน(๑)  วุตฺโต ฯ 
        ภวปจฺจยา  ชาตีติ  กมฺมภวปจฺจยา ปฏิสนฺธิขนฺธาน  
ปาตุภาโว ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  ภโว  ชาติยา 
ปจฺจโยติ  เจ  พาหิรปจฺจยสมตฺเตป  หีนปฺปณีตตาทิวิเสสทสฺสนโต ฯ  
พาหิราน  หิ  ชนกชนนีสกฺุกโสณิตาหาราทีน  ปจฺจยาน  สมตฺเตป   
สตฺตาน  ยมกาน  ยมกานมฺป  สต  หีนปฺปณีตตาทิวิเสโส  ทิสฺสติ ฯ  โส  
# ๑. ม. ปทุทธฺารวเสน ฯ  
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จ  น  อเหตุโก  สพฺพทา  จ  สพฺเพส ฺจ  อภาวโต  น  กมฺมภวโต  
อ ฺเหตุโก  ตทภินิพฺพตฺตกสฺส  สตฺตาน  อชฺฌตฺตสนฺตาเน  อ ฺสฺส   
การณสฺส  อภาวโตติ  กมฺมภวเหตุโกเยว ฯ  กมฺม  หิ  สตฺตาน   
หีนปฺปณีตตาทิวิเสสสฺส  เหตุ ฯ เตนาห ภควา กมฺม สตฺเต 
วิภชติ ยทิท หีนปฺปณีตตายาติ ฯ (๑)   
        ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติอาทีสุ  ยสฺมา  อสติ  ชาติยา  
ชรามรณ  นาม  โสกาทโย  วา  ธมฺมา  น  โหนฺติ  ชาติยา  
ปน สติ ชรามรณ ฺเจว ชรามรณสงฺขาตทุกฺขธมฺมผุฏสฺส  จ  
พาลสฺส  ชรามรณาภิสมฺพนฺธา  วา  เตน  เตน  ทกฺุขธมฺเมน   
ผุฏสฺส  อนภิสมฺพนฺธา  วา  โสกาทโย  จ  ธมฺมา  โหนฺติ   
ตสฺมา  อย  ชาติ  ชรามรณสฺส เจว โสกาทีน ฺจ ปจฺจโย  
โหตีติ เวทิตพฺพาติ ฯ   
        โส  ตถาภาวิเตน  จิตฺเตนาติอาทีสุ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ- 
าณายาติ  เอตสฺส  าณสฺส  อธิคมาย  ปตฺติยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
        อเนกวิหิตนฺติ อเนกวิธ นานปฺปการ  อเนเกหิ  วา   
ปกาเรหิ  ปวตฺติต  สวณฺณิตนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        ปุพฺเพนิวาสนฺติ  สมนนฺตราตีต  ภว  อาทึ  กตฺวา  ตตฺถ   
ตตฺถ  นิวุตฺถสนฺตาน ฯ   
        อนุสฺสรตีติ  ขนฺธปฺปฏิปาฏิวเสน  จุติปฏิสนฺธิวเสน  วา  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๕๙๖/๓๘๕ ฯ  
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อนุคนฺตฺวา  อนุคนฺตฺวา  สรติ ฯ อิม หิ  ปุพฺเพนิวาส  ฉ  ชนา   
อนุสฺสรนฺติ  ติตฺถิยา  ปกติสาวกา  มหาสาวกา  อคฺคสาวกา   
ปจฺเจกพุทฺธา  พุทฺธาติ ฯ  
        ตตฺถ  ติตฺถิยา  จตฺตาลีสเยว กปฺเป อนุสฺสรนฺติ น ตโต   
ปร ฯ  กสฺมา  ทุพฺพลป ฺตฺตา ฯ  เตส  หิ นามรูปปริจฺเฉท- 
วิรหิตตฺตา ทุพฺพลา ป ฺา  โหติ ฯ   
        ปกติสาวกา  กปฺปสตมฺป  กปฺปสหสฺสมฺป  อนสฺุสรนฺติเยว 
พลวป ฺตฺตา ฯ 
        อสีติ  มหาสาวกา  สตสหสฺส  กปฺเป  อนุสฺสรนฺติ ฯ 
        เทฺว  อคฺคสาวกา  เอกมสงฺเขฺยยฺย  สตสหสฺส ฺจ ฯ 
        ปจฺเจกพุทฺธา  เทฺว  อสงฺเขฺยยฺยานิ  สตสหสฺส ฺจ ฯ  เอตฺตโก  
หิ เตส  อภินีหาโร ฯ   
        พุทฺธาน  ปน  ปริจฺเฉโท  นาม  นตฺถิ ฯ  ติตฺถิยา  จ   
ขนฺธปฏิปาฏิเมว  สรนฺติ  ปฏิปาฏึ  มุ ฺจิตฺวาว  จุติปฏิสนฺธิวเสน 
สริตุ  น สกฺโกนฺติ ฯ ยถา อนฺธา  ยฏ ึ อมุ ฺจิตฺวา คจฺฉนฺติ  
เอว เต ขนฺธปฏิปาฏึ อมุ ฺจิตฺวา สรนฺติ ฯ ปกติสาวกา ฯ   
ขนฺธปฏิปาฏิยาป อนุสฺสรนฺติ จุติปฏิสนฺธิวเสนป สงฺกมนฺติ  
ตถา อสีติ มหาสาวกา ฯ  ทฺวินฺน  ปน  อคฺคสาวกาน   
ขนฺธปฏิปาฏิกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  เอกสฺส  อตฺตภาวสฺส  จุตึ  ทิสฺวา 
ปฏิสนฺธึ  ปสสฺนฺติ  ปุน  อปรสฺส  จุตึ  ทิสฺวา ปฏิสนฺธินฺติ เอว    
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จุติปฏิสนฺธิวเสเนว  สงฺกมนฺตา  คจฺฉนฺติ ฯ  ตถา  ปจฺเจกพุทฺธา ฯ  
พุทฺธาน  ปน เนว  ขนฺธปฏิปาฏิกิจฺจ  น  จุติปฏิสนธฺิวเสน  
สงฺกมนกิจฺจ  อตฺถิ ฯ  เตส หิ อเนกาสุ  กปฺปโกฏีส ุ เหฏา 
วา  อุปริ  วา  ย  ย  าน  อิจฺฉนฺติ  ต  ปากฏเมว 
โหติ ฯ  ตสฺมา  อเนกาป  กปฺปโกฏโิย สงฺขิปตฺวา ย ย อิจฺฉนฺติ  
ตตฺถ ตตฺเถว โอกฺกมนฺตา  สีโหกฺกนฺตวเสน  คจฺฉนฺติ ฯ  เอว  
คจฺฉนฺตาน ฺจ  เนส  าณ  อนฺตรนฺตราสุ ชาตีสุ  อสชฺชมาน  
อิจฺฉิติจฺฉิตฏานเมว คณฺหาติ ฯ   
        อิเมสุ  ปน  ฉสุ  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺเตสุ  ติตฺถิยาน  
ปุพฺเพนิวาสทสฺสน  ขชโฺชปนกปฺปภาสทิส  หุตฺวา  อุปฏาติ   
ปกติสาวกาน  ทีปปฺปภาสทิส  มหาสาวกาน  อุกฺกาปภาสทิส   
อคฺคสาวกาน  โอสธิตารกาปภาสทิส  ปจฺเจกพุทฺธาน  จนฺทป-ฺ 
ปภาสทิส ฯ  พุทฺธาน  รสมฺิสหสฺสปฏิมณฺฑิตสรทสูริยมณฺฑลสทิส  
หุตฺวา  อุปฏาติ ฯ  ติตฺถิยาน  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสรณ  อนฺธาน   
ยฏ ิโกฏิคมน วิย โหติ ฯ  ปกติสาวกาน  ทณฺฑกเสตุคมน  วิย  
มหาสาวกาน  ชงฺฆเสตุคมน  วิย  อคฺคสาวกาน  สกฏเสตุคมน 
วิย  ปจฺเจกพุทฺธาน  ชงฺฆมคฺคคมน  วิย  พุทฺธาน มหาสกฏ- 
มคฺคคมน  วิย โหติ ฯ อิมสฺมึ ปน อธิกาเร สาวกาน  
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสรณ อธิปฺเปต ฯ 
        ตสฺมา  เอว  อนุสฺสรตุิกาเมน  อาทิกมฺมิเกน  ภิกฺขุนา    
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ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺเตน  รโหคเตน  ปฏิสลลฺีเนน  
ปฏิปาฏิยา  จตฺตาริ  ฌานานิ  สมาปชชฺตฺิวา  อภิ ฺาปาทก- 
จตุตฺถชฺฌานโต(๑)  วุฏาย  วุตฺตนเยน  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
สพฺพปจฺฉิมา  นิสชฺชา  อาวชฺชิตพฺพา ฯ  ตโต  อาสนป ฺาปน   
เสนาสนปฺปเวสน  ปตฺตจีวรปฏิสามน  โภชนกาโล  คามโต 
อาคมนกาโล  คาเม  ปณฺฑาย  จลิตกาโล  คาม  ปณฺฑาย  
ปวิฏกาโล  วิหารโต  นิกขฺมนกาโล  เจติยโพธิวนฺทนกาโล   
ปตฺตโธวนกาโล  ปตฺตปฏิคฺคหณกาโล  ปตฺตปฏิคฺคหณโต  ยาวมุข- 
โธวนา  กตกจฺิจ  ปจฺจูสกาเล  กตกิจฺจ  มชฺฌิมยาเม  ปมยาเม  
กตกิจฺจนฺติ  เอว  ปฏโิลมกฺกเมน  สกล  รตฺตินฺทิว  กตกิจฺจ 
อาวชฺชิตพฺพ ฯ เอตฺตก ปน ปกติจิตฺตสฺสป  ปากฏ  โหติ  
ปริกมฺมสมาธิจิตฺตสฺส  ปน  อติปากฏเมว ฯ  สเจ  ปเนตฺถ   
กิ ฺจิ  น  ปากฏ  โหติ  ปนุ  ปาทกชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา  
วุฏาย  อาวชฺชิตพฺพ ฯ  เอตฺตเกน  ทีเป  ชลิเต  วิย  ปากฏ   
โหติ ฯ  เอว  ปฏิโลมกฺกเมเนว  ทุติยทิวเสป  ตติยจตุตฺถป ฺจมทิ- 
วเสสุป  ทสาเหป  อทฺธมาเสป  มาเสป  สวจฺฉเรป  กตกิจฺจ   
อาวชฺชิตพฺพ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  ทส  วสฺสานิ  วีสติ  วสฺสานีติ 
ยาว อิมสฺมึ ภเว  อตฺตโน ปฏิสนฺธิ ตาว อาวชฺชนฺเตน  
ปุริมภเว จุติกฺขเณ ปวตฺตนามรูป อาวชฺชิตพฺพ ฯ  ปโหติ  
# ๑. ม. อภิ ฺาปาทกชฺฌานโต ฯ   
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หิ  ปณฺฑิโต  ภิกฺขุ  ปมวาเรเนว ปฏิสนฺธึ อุคฺฆาเฏตฺวา 
จุติกฺขเณ นามรูป  อารมฺมณ  กาตุ ฯ  ยสฺมา  ปน  ปรุิมภเว 
นามรูป  อเสส  นิรุทฺธ  อิธ  อ ฺ  อุปปฺนฺน  ตสฺมา  ต   
าน  อาหุนฺทริก  อนฺธตมมิว โหติ สทุุทฺทส ทุปฺป ฺเน ฯ   
เตนาป  น  สกฺโกมห  ปฏสินฺธึ  อุคฺฆาเตฺวา  จุติกฺขเณ  
นามรูปารมฺมณ กาตุนฺติ  ธุรนิกฺเขโป  น  กาตพฺโพ ฯ  ตเทว  
ปน  ปาทกชฌฺาน  ปุนปฺปนุ สมาปชฺชตฺิวา วุฏาย  วุฏาย  
ต าน อาวชฺชิตพฺพ ฯ   
        เอว  กโรนฺโต  หิ  เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปุริโส  
กูฏาคารกณฺณิกตฺถาย  มหารุกฺข  ฉินฺทนฺโต  สาขาปลาสจฺเฉทน- 
มตฺเตเนว  ผรสุธาราย  วิปนฺนาย  มหารุกฺข  ฉินฺทิตุ อสกฺโกนฺโตป  
ธุรนิกฺเขป อกตฺวาว กมฺมารสาล คนฺตฺวา ติขิณ  ผรสุ  
การาเปตฺวา  ปุน  อาคนฺตฺวา  ฉินฺเทยฺย  ปุน  วิปนฺนาย  จ  
ปุนป  ตเถว  กาเรตฺวา  ฉินฺเทยฺย  โส  เอว ฉินฺทนฺโต ฉินฺนสฺส 
ฉินฺนสฺส ปุน เฉตฺตพฺพาภาวโต  อฉินฺนสฺส  จ  เฉทนโต  น 
จิรสฺเสว  มหารุกฺข  ปาเตยฺย  เอวเมว  ปาทกชฺฌานา  วุฏาย   
ปุพฺเพ  อาวชฺชิต  อนวชชฺตฺิวา  ปฏิสนธฺิเมว  อาวชฺชนฺโต  ต  
นจิรสฺเสว  ปฏิสนฺธึ  อุคฺฆาเฏตฺวา  จุติกฺขเณ  นามรูป   
อารมฺมณ  กเรยฺยาติ ฯ  ตตฺถ ปจฺฉิมนิสชฺชโต  ปภุติ  ยาว 
ปฏิสนฺธิโต  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตาณ  ปุพฺเพนิวาสาณ    
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นาม  น  โหติ  ต  ปน  ปริกมฺมสมาธิาณ  นาม  โหติ ฯ  อตีตส- 
าณนฺติเปต  เอเก  วทนฺติ ฯ  ต  อตีตสาณสฺส  รูปาวจรตฺตา 
รูปาวจร  สนธฺาย วจน น ยุชฺชติ ฯ  ยทา  ปนสฺส  ภิกฺขุโน 
ปฏิสนฺธ ึ อติกฺกมฺม  จุติกขฺเณ  ปวตฺต  นามรูป อารมฺมณ   
กตฺวา  มโนทฺวาราวชฺชน อุปฺปชฺชิตฺวา ปุพฺเพ วุตฺตนเยน  
อปฺปนาจิตฺต อุปฺปชฺชติ  ตทาสฺส  เตน  จิตฺเตน  สมฺปยุตฺต  าณ   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  นาม ฯ  เตน  าเณน สมฺปยุตฺตาย  
สติยา ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ   
        ตตฺถ  เสยฺยถีทนฺติ  อารทฺธปฺปการทสฺสนตฺเถ  นิปาโต ฯ   
เตเนว  ยฺวาย  ปุพฺเพนิวาโส  อารทฺโธ  ตสฺส  ปการปฺปเภท   
ทสฺเสนฺโต  เอกมฺป  ชาตินฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอกมฺป  ชาตินฺติ  เอกมฺป  ปฏิสนฺธิมูล  จุติปริโยสาน  
เอกภวปริยาปนฺน  ขนฺธสนฺตาน ฯ  เอส  นโย  เทฺว  ชาติโยติ- 
อาทีสุ ฯ 
        อเนเกป  สวฏฏกปฺเปติอาทีสุ ปน  ปริหายมาโน  กปฺโป  
สวฏฏกปฺโป  ตทา  สพฺเพส  พฺรหฺมโลเก  สนฺนิปตนโต ฯ   
วฑฺฒมาโน  กปฺโป  วิวฏฏกปฺโป  ตทา  พฺรหฺมโลกโต  สตฺตาน   
วิวฏฏนโต ฯ  ตตฺถ  สวฏเฏน  สวฏฏฏายี  คหิโต  โหติ ฯ  
ตมูลตฺตา ฯ วิวฏเฏน จ วิวฏฏฏายี ฯ เอว  หิ  สติ   
จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  กปฺปสฺส  อสงฺเขฺยยฺยานิ ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ   
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ยทา  ภิกฺขเว  กปฺโป  สวฏฏติ  ต  น  สกุร  สงฺขาตุ   
ยทา  ภิกฺขเว  กปฺโป  สวฏโฏ  ติฏติ  ต  ฯเปฯ  ยทา  ภิกฺขเว 
กปฺโป  วิวฏฏติ  ฯเปฯ  ยทา  ภิกฺขเว  กปฺโป  วิวฏโฏ  ติฏติ  
น  สุกร  สงฺขาตุนฺติ  (๑)  วุตฺตานิ จตฺตาริ อสงฺเขฺยยฺยานิ   
ปริคฺคหิตานิ โหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตโย  สวฏฏา  เตโชสวฏโฏ  อาโปสวฏโฏ  วาโย- 
สวฏโฏติ ฯ  ติสฺโส  สวฏฏสีมา  อาภสฺสรา  สุภกณฺิหา   
เวหปฺผลาติ ฯ  ยทา  กปฺโป  เตเชน  สวฏฏติ  อาภสฺสรโต   
เหฏา  อคฺคินา  ฑยฺหติ ฯ  ยทา  อาเปน  สวฏฏติ  สุภกิณฺหโต  
เหฏา  อุทเกน  วิลียติ ฯ  ยทา  วายุนา  สวฏฏติ ฯ  เวหปฺผลโต 
เหฏา วาเตน วิทฺธสียติ ฯ  วิตฺถารโต  ปน  สทาป  เอก   
พุทฺธกฺเขตฺต  วินสฺสติ ฯ  พุทฺธกฺเขตฺต นาม ติวิธ  โหติ   
ชาติกฺเขตฺต  อาณากฺเขตฺต  วิสยกฺเขตฺต ฺจ ฯ 
        ตตฺถ  ชาติกฺเขตฺต ทสสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺต  โหติ  ย 
ตถาคตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณาทีสุ  กมฺปติ ฯ อาณากฺเขตฺต  โกฏ-ิ 
สตสหสฺสจกฺกวาฬปริยนตฺ  ยตฺถ  รตนปริตฺต  ขนฺธปริตฺต   
ธชคฺคปริตฺต  อาฏานาฏิยปริตฺต  โมรปริตฺตนฺติ  อิเมส  ปริตฺตาน  
อานุภาโว  วตฺตติ ฯ  วิสยกฺเขตฺต  อนนฺตมปริมาณ  ย  ยาวตา 
วา ปน อากงฺเขยฺยาติ (๒) วุตฺต ฯ ตตฺถ  ย  ย  ตถาคโต   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๕๖/๑๙๑ ฯ  
# ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๐/๒๙๓ ฯ ๓. ม. ตตฺถ ฯ   
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อากงฺขติ  ต  ต  ชานาติ ฯ เอวเมเตสุ ตีสุ พุทฺธกฺเขตฺเตสุ  
เอก  อาณากฺเขตฺต  วินสฺสติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  วินสฺสนฺเต  ชาติกฺเขตฺต   
วินฏเมว  โหติ  วินสฺสนฺต ฺจ เอกโตว วินสฺสติ สณฺหนฺต ฺจ 
เอกโตว สณฺหติ ฯ   
        ตสฺเสว  วินาโส  จ  สณฺหน ฺจ  เวทิตพฺพ  ยสฺมึ  สมเย 
กปฺโป  อคฺคินา  นสฺสติ  อาทิโตว  กปฺปวินาสกมหาเมโฆ  
วุฏหิตฺวา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬ  เอก  มหาวสฺส  วสฺสติ ฯ  
มนุสฺสา  ตุฏา  สพฺพพีชานิ  นีหริตฺวา  วปนฺติ ฯ  สสฺเสสุ ปน   
โคขายิตมตฺเตสุ  ชาเตสุ  คทฺรภรว  รวนฺโต  เอกพินฺทุป(๑)  น 
วสฺสติ  ตทา  ปจฺฉินฺนเมว  วสฺส  โหติ ฯ  วสฺสูปชีวิโน   
สตฺตา  กเมน  พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตนฺติ  ปุปฺผผลูปชวิีนิโย(๒)  จ 
เทวตา ฯ  เอว  ทีเฆ อทฺธาเน วีติวตฺเต ตตฺถ ตตฺถ อุทก   
ปริกฺขย  คจฺฉติ อถานุกฺกเมน มจฺฉกจฺฉปาป กาล กตฺวา 
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตนฺติ  เนรยิกสตฺตาป ฯ  ตตฺถ  เนรยิกา   
สตฺตมสูริยปาตุภาเว  วินสฺสตีติ  เอเก ฯ  ฌาน  วินา  นตฺถ ิ  
พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ เอเตส ฺจ เกจิ ทุพฺภิกฺขปฬิตา เกจิ  
อภพฺพา  จ  ฌานาธิคมาย  เต  กถ  ตตฺถ  นิพฺพตฺตนฺตีติ   
        เทวโลเก  ปฏิลทฺธฌานวเสน ฯ  ตทา  หิ  วสสฺสต- 
สหสฺสสฺส  อจฺจเยน  กปฺปวุฏาน  ภวิสฺสตีติ  โลกพฺยูหา  นาม   
# ๑. ม. เอพินฺทุมตฺตมฺป ฯ  ๒. โปราณ. สี. ปุ ฺผลูปชีวินิโย ฯ   
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กามาวจรเทวา  มุตฺตสิรา  วิกฺกิณฺณเกสา  รุทมุขา  อสฺสูนิ  หตฺเถหิ 
ปุ ฺฉมานา  รตฺตวตฺถนิวตฺถา อติวิยวิรูปเวสธาริโน หุตฺวา  
มนุสฺสปเถ วิจรนฺตา เอว อาโรเจนฺติ  มาริสา  มาริสา 
อิโต  วสฺสสตสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  กปปฺวุฏาน  ภวิสฺสติ  อย   
โลโก  วินสฺสิสฺสติ  มหาสมุทฺโทป  อสฺสุสฺสิสฺสติ  อย ฺจ มหาปวี  
สิเนรุปพฺพตราชา(๑)  อุททฺยฺหิสฺสนฺติ  วินสฺสิสฺสนฺติ  ยาว  พฺรหมฺโลกา 
โลกวินาโส ภวิสฺสติ เมตฺต  มาริสา  ภาเวถ  กรุณ  มุทิต   
อุเปกฺข  มาริสา ภาเวถ มาตร อุปฏหถ ปตร  อุปฏหถ  
กุเล  เชฏาปจายิโน  โหถาติ ฯ  เตส วจน สุตฺวา เยภุยฺเยน  
มนุสฺสา จ  ภุมฺมา  เทวา  จ  สเวคชาตา  อ ฺม ฺ  มุทุจิตฺตา   
หุตฺวา  เมตฺตาทีนิ ปุ ฺานิ  กริตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ   
ตตฺถ  ทิพฺพสธุาโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  วาโยกสิเณ  ปริกมฺม  กตฺวา  
ฌาน  ปฏลิภนฺติ ฯ  ตท ฺเ  ปน ออปราปริยเวทนีเยน(๒) กมฺเมน 
เทวโลเก  นพฺิพตฺตนฺติ ฯ  อปรปริยเวทนียกมฺมรหิโต หิ สสาเร  
สสรนฺโต นาม สตฺโต นตฺถิ ฯ เตป  ตตฺถ  ตตฺเถว  ฌาน  
ปฏิลภนฺติ ฯ เอว เทวโลเก ปฏลิทฺธชฺฌานวเสน สพฺเพป 
พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ   
        วสฺสูปจฺเฉทโต  ปน  อุทฺธ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน อจฺจเยน 
ทุติโย สูรโิย ปาตุภวติ  ตสฺมึ  ปาตุภูเต  เนว  รตฺติปริจฺเฉโท   
# ๑. ม. สิเนร ุจ ปพฺพตราชา ฯ  ๒. ม. อปราปริยเวทนีเยน ฯ  
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น  ทิวสปริจฺเฉโท  ป ฺายติ ฯ เอโก สรูิโย  อุเทติ ฯ เอโก  
อตฺถ คจฺฉติ อวิจฺฉินฺนสูริยสนฺตาโปว โลโก โหติ ฯ ยถา  
จ ปกติสูริเย  สูริยเทวปุตฺโต  โหติ  เอว  กปฺปวินาสสูริเย 
นตฺถิ ฯ  ตตฺถ ปกติสูริเย วตฺตมาเน  อากาเส  วลาหกาป   
ธูมสิขาป  จรนฺติ ฯ  กปฺปวินาสกสูริเย  วตฺตมาเน วิคตธูมวลาหก   
อาทาสมณฺฑล  วิย  นิมฺมล  นภ  โหติ ฯ  เปตฺวา  ป ฺจ  
มหานทิโย เสสกุนฺนทีอาทีสุ  อุทก สสฺุสติ ฯ   
        ตโตป  ทีฆสฺส  อทฺธโุน  อจฺจเยน  ตติโย  สรูิโย  ปาตุภวติ  
ยสฺส  ปาตุภาวา  มหานทิโยป สุสฺสนฺติ ฯ   
        ตโตป  ทีฆสฺส  อทฺธโุน  อจฺจเยน  จตุตฺโถ  สรูโิย  ปาตุภวติ   
ยสฺส ปาตุภาวา  หิมวติ  มหานทีน  ปภวา  สีหปฺปาตโน  หสปาตโน 
กณฺณมุณฺฑโก  รถกาทโห  อโนตตฺตทโห ฉทฺทนฺตทโห 
กุณาลทโหติ อิเม สตฺต มหาสรา สุสฺสนฺติ ฯ   
        ตโตป  ทีฆสฺส  อทฺธโุน  อจฺจเยน  ป ฺจโม  สูรโิย  ปาตุภวติ 
ยสฺส ปาตุภาวา  อนุปุพฺเพน มหาสมุทฺเท องฺคุลิปพฺพเตมน- 
มตฺตมฺป อุทก น สณฺาติ ฯ   
        ตโตป  ทีฆสฺส  อทฺธโุน  อจฺจเยน  ฉฏโ  สูริโย  ปาตุภวติ  
ยสฺส  ปาตุภาวา  สกลจกฺกวาฬ  เอกธูม  โหติ  ปริยาทินฺนสิเนห  
ธูเมน ฯ  ยถา  จิท  เอว  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬานิป ฯ   
        ตโตป  ทีฆสฺส  อทฺธโุน  อจฺจเยน  สตฺตโม  สรูโิย  ปาตุภวติ   
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ยสฺส ปาตุภาวา  สกลจกฺกวาฬ  เอกชาล  โหติ  สทธฺึ  
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬหิ ฯ  โยชนสติกาทิเภทานิ  สิเนรุกูฏานิป  
ปลุชชฺิตฺวา  อากาเสเยว  อนฺตรธายนฺติ ฯ สา อคฺคิชาลา  
อุฏหิตฺวา  จาตุมหาราชิเก  คณฺหาติ ฯ  ตตฺถ  กนกวิมาน- 
รตนวิมานมณิวิมานานิ  ฌาเปตฺวา  ตาว  ตึสภวน  คณฺหาติ ฯ 
เอเตเนว  อุปาเยน  ยาว  ปมชฺฌานภูมึ  คณฺหาติ ฯ  ตตฺถ  
ตโยป  พฺรหมฺโลเก  ฌาเปตฺวา  อาภสฺสเร  อาหจฺจ  ติฏติ ฯ 
สา ยาว อณุมตฺตมฺป สงฺขารคต  อตฺถิ  ตาว  น  นิพฺพายติ ฯ 
สพฺพสงฺขารปริกฺขยา  ปน  สปฺปเตลฌานคฺคิสิขา  วิย  ฉาริกมปฺ  
อนวเสเสตฺวา  นิพฺพายติ ฯ  เหฏาอากาเสน  สห  อุปริอากาโส  
เอโก  โหติ มหนฺธกาโร ฯ   
        อถ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  มหาเมโฆ  อุฏหิตฺวา  
ปม  สุขุม  สุขุม  วสฺสติ ฯ  อนุปุพฺเพน  กุมุทนาฬยฏ ิมุสล- 
ตาลกฺขนฺธาทิปฺปมาณาหิ  ธาราหิ  วสสฺนฺโต  โกฏสิตสหสฺสจกฺก- 
วาเฬสุ  สพฺพ  ทฑฺฒฏาน  ปูเรตฺวา อนฺตรธายติ ฯ ต อุทก  
เหฏา  จ ติริย ฺจ วาโต สมุฏหิตฺวา ฆน กโรติ ฯ ปริวฏม  
ปทุมินิปตฺเต อุทกพินฺทุสทิส ฯ  กถ  ตาว  มหนฺต  อุทกราสึ   
ฆน  กโรตีติ  เจ  วิวรสมฺปทานโต ฯ  ต  หิสฺส  ตหึ  ตหึ   
วิวร เทติ ฯ ต เอว วาเตน สมฺปณฺฑิยมาน ฆน กริยมาน  
ปริกฺขยมาน  อนุปุพฺเพน  เหฏา  โอตรติ ฯ  โอติณฺเณ   
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โอติณฺเณ  อุทเก  พฺรหฺมโลกฏาเน  พฺรหฺมโลโก(๑)  อุปร ิ จตุกามาวจรเทว- 
โลกฏาเน  จ  เทวโลกา  ปาตุภวนฺติ ฯ  ปุริมปวิฏาน  โอติณฺเณ   
ปน  พลววาตา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เต ต ปหิตทฺวาเร ธมกรเณ   
 ิตอุทกมิว นิรสฺสาส(๒) กตฺวา รุมฺภนฺติ ฯ มธุโรทก ปริกฺขย  
คจฺฉมาน อุปริ รสปวึ  สมุฏเปติ ฯ  สา  วณฺณสมฺปนฺนา 
เจว  โหติ  คนฺธรสสมฺปนฺนา  จ  นิรุทกปายาสสฺส  อุปริ  
ปตล  วิย ฯ  ตทา  จ  อาภสฺสรพฺรหฺมโลเก ปมตราภินิพฺพตฺตา  
สตฺตา อายุกฺขยา  วา  ปุ ฺกฺขยา  วา  ตโต  จวิตฺวา   
อิธ  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  เต  โหนฺติ  สยปภา  อนฺตลิกฺขจรา ฯ  เต   
อคฺค ฺสุตฺเต  (๓) วุตฺตนเยน ต รสปวึ สายิตฺวา ตณฺหาภิภูตา   
อาลุปฺปการก ปริภุ ฺชิตุ อุปกฺกมนฺติ ฯ   
        อถ  เตส  สยปภา  อนฺตรธายติ  อนฺธกาโร  โหติ ฯ  เต 
อนฺธการ  ทสิฺวา  ภายนฺติ ฯ  ตโต  เนส  ภย  นาเสตฺวา  สูรภาว   
ชนยนฺต  ปรปิุณฺณป ฺาสโยชน  สูรยิมณฺฑล  ปาตุภวติ ฯ  เต  
ต  ทิสฺวา  อาโลก ปฏลิภิมหาติ หฏตุฏา หุตฺวา  อมฺหาก   
ภีตาน  ภย  นาเสตฺวา สูรภาว ชนยนฺโต อุฏ ิโต ตสฺมา 
สูริโย โหตูติ  สูริโยเตฺววสฺส  นาม  กโรนฺติ ฯ  อถ  สรูิเย 
ทิวส อาโลก กตฺวา อตฺถงฺคเต ยมฺป  อาโลก  ลภิมฺห   
โสป  โน  นฏโติ  ปุน  ภีตา  โหนฺติ  เตส  เอว โหติ 
# ๑. ม. พฺรหฺมโลกา ฯ  ๒. ม. นิรุสฺสาส ฯ 
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๕๖/๙๒ ฯ  
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สาธุ  วตสฺส  สเจ  อ ฺ  อาโลก ลเภยยฺามาติ ฯ เตส จิตฺต  
ตฺวา วิย เอกูนป ฺาสโยชน  จนฺทมณฺฑล  ปาตุภวติ ฯ  เต  
ต ทิสฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย หฏตุฏา หุตฺวา อมฺหาก   
ฉนฺท ตฺวา วิย อุฏ ิโต ตสฺมา จนฺโท โหตูติ จนฺโทเตฺววสฺส 
นาม กโรนฺติ ฯ   
        เอว  จนทฺิมสูริเยสุ  ปาตุภูเตสุ  นกขฺตฺตานิ  ตารกรูปานิ  
ปาตุภวนฺติ ฯ  ตโต  ปภุติ รตฺตินฺทิวา ป ฺายนฺติ อนุกฺกเมน 
จ มาสฑฺฒมาสอุตุสวจฺฉรา ฯ จนฺทิมสูริยาน  ปน  ปาตุภูต- 
ทิวเสเยว  สิเนรุจกฺกวาฬหิมวนฺตปพฺพตา  ปาตุภวนฺติ ฯ  เต  จ  
โข อปุพฺพ  อจริม  ผคฺคุณปุณฺณมทิวเสเยว  ปาตุภวนฺติ ฯ  กถ  
ยถา  นาม  กงฺคุภตฺเต ปจฺจมาเน  เอกปฺปหาเรเนว  ปุพฺพุลกา  (๑) 
อุฏหนฺติ  เอเก  ปเทสา  ถูปถูปา  โหนฺติ เอเก  นินฺนนินฺนา   
เอเก  สมสมา  เอวเมว  ถปูถูปฏาเน ปพฺพตา โหนฺติ  
นินฺนนินฺนฏาเน  สมุทฺทา สมสมฏาเน ทีปาติ ฯ   
        อถ  เตส  สตฺตาน  รสปวึ  ปรภุิชนฺตาน  กเมน 
เอกจฺเจ  วณฺณวนโต  เอกจฺเจ  ทุพฺพณฺณา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  
วณฺณวนฺโต  ทุพฺพณฺเณ  อติม ฺนฺติ ฯ  เตส  อติมานปจฺจยา   
สาป  รสปวี(๒)  อนฺตรธายติ  ภูมิปปฺปฏโก  ปาตุภวติ ฯ   
        อถ  เตส  เตเนว  นเยน  โสป  อนฺตรธายติ  ปทาลตา  (๓) 
ปาตุภวติ ฯ  เตเนว  นเยน สาป  อนฺตรธายติ  อกฏปาโก 
# ๑. ส.ี พุพฺพุลกา ฯ  ๒. ม. สา รสปถวี ฯ ๓. สี. พทาลตา ฯ   
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สาลิ  ปาตุภวติ  อกโณ  อถุโส  สุทฺโธ  สุคนฺโธ  ตณฺฑุลปฺผโล ฯ  
ตโต  เนส  ภาชนานิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เต  สาลึ  ภาชเน  เปตฺวา   
ปาสาณปฏ ิย  เปนฺติ ฯ  สยเมว  ชาลาสิขา  อุฏหิตฺวา  ต   
ปจติ ฯ โส โหติ โอทโน  สุมนชาติปุปฺผสทิโส ฯ  น  ตสฺส  
สูเปน  วา  พฺย ฺชเนน  วา  กรณีย  อตฺถิ ยยรส  ภุ ฺชิตุกามา   
โหนฺติ  ตตรโสว  โหติ ฯ  เตส  ต  โอฬาริก  อาหาร อาหรยต  
ตโต  ปภุติ  มุตฺตกรีส  ส ฺชายติ ฯ   
        อถ  เนส  ตสฺส นิกขฺมนตฺถาย วณมุขานิ ปภิชฺชนฺติ ฯ   
ปุริสสฺส  ปรุสิภาโว  อิตฺถยิา  อิตฺถิภาโว  ปาตุภวติ ฯ ตตฺร  
สุท อิตฺถี ปุรสิ  ปุรโิส  จ  อิตฺถึ  อติเวล  อุปนิชฺฌายติ ฯ  
เตส  อติเวล  อุปนิชฺฌายนปจฺจยา  กามปริฬาโห  อุปฺปชฺชติ ฯ  
ตโต  เมถุนธมฺม  ปฏิเสวนฺติ ฯ เต อสทฺธมฺมปฏิเสวนปจฺจยา   
วิ ฺ ูหิ ครหิยมานา วิเห ิยมานา ตสฺส อสทฺธมฺมสฺส  
ปฏิจฺฉาทนเหตุ อคารานิ กโรนฺติ ฯ  เต  อคาร  อชฺฌาวสมานา 
อนุกฺกเมน  อ ฺตรสฺส  อลสชาติกสฺส  สตฺตสฺส  ทิฏานุคตึ   
อาปชฺชนฺตา  สนฺนิธึ  กโรนฺติ ฯ  ตโต  ปภุติ  กโณป  ถุโสป   
ตณฺฑุล  ปรโิยนทฺธติ  ลายติฏานมฺป น ปฏิวิรูหติ เต  
สนฺนิปติตฺวา อนุตฺถุนนฺติ ปาปกา  วต  โภ  ธมฺมา  สตฺเตสุ   
ปาตุภูตา  มย  หิ  ปุพฺเพ  มโนมยา  อหุมฺหาติ  อคฺค ฺสุตฺเต (๑) 
วุตฺตนเยน วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ตโต มริยาท เปนฺติ ฯ   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๖๑/๙๙ ฯ  
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        อถ  อ ฺตโร  สตฺโต  อ ฺสฺส  ภาค  อทินฺน  อาทิยติ ฯ 
ต  ทฺวิกฺขตฺตุ  ปริภาสิตฺวา  ตติยวาเร  ปาณิเลฑฺฑุทณฺเฑหิ  
ปหรนฺติ ฯ  เต  เอว  อทินนฺาทานครหมุสาวาททณฺฑาทาเนสุ   
อุปฺปนฺเนสุ  สนฺนิปติตฺวา  จินฺตยนฺติ  ยนฺนูน  มย  เอก  สตฺต   
สมฺมนฺเนยฺยาม  โย  โน  สมฺมา  ขียิตพฺพ  ขีเยยฺย  ครหิตพฺพ  
ครเหยฺย  ปพฺพาเชตพฺพ  ปพฺพาเชยฺย  มย  ปนสฺส  สาลีน   
ภาค  อนุปฺปทสฺสามาติ ฯ  เอว  กตสนนฺิฏาเนสุ  ปน  สตฺเตสุ  
อิมสฺมึ  ตาว  กปฺเป  อยเมว  ภควา  โพธิสตฺตภูโต  เตน  สมเยน 
เตสุ  สตฺเตสุ  อภิรูปตโร  จ  ทสฺสนียตโร  จ มเหสกฺขตโร  
จ พุทฺธิสมฺปนฺโน  ปฏิพโล  นิคฺคหปคฺคห  กาตุ ฯ เต ต  
อุปสงฺกมิตฺวา ยาจิตฺวา สมฺมนฺนึสุ ฯ  โส  เตน  มหาชเนน   
สมฺมโตติ  มหาสมฺมโต  เขตฺตาน  อธิปตีติ ขตฺติโย ธมฺเมน   
สเมน  ปเรส  ร ฺเชตีติ  ราชาติ  ตีหิ  นาเมหิ  ป ฺายิตฺถ ฯ  
ย  ห ิ โลเก  อจฺฉริยฏาน  โพธิสตฺโตว  ตตฺถ  อาทิปุริโสติ ฯ  
เอว  โพธิสตฺต  อาทึ  กตฺวา  ขตฺติยมณฺฑเล  สณฺ ิเต  อนุปุพฺเพน  
พฺราหฺมณาทโยป  วณฺณา  สณฺหึสุ ฯ 
        ตตฺถ  กปฺปวินาสกมหาเมฆโต  ยาว  ชาลาปจฺเฉโท  
อิทเมกมสงฺเขฺยยฺย  สวฏโฏติ  วุจฺจติ ฯ  กปฺปวินาสกชาลปจฺเฉทโต 
ยาว  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริปูรโต  สมฺปตฺติมหาเมโฆ  อิท  
ทุติยมสงฺเขฺยยฺย สวฏฏฏายีติ วุจฺจติ ฯ สมฺปตฺติมหาเมฆโตว ยาว    
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จนฺทิมสูริยปาตุภาโว  อิท  ตติยมสงฺเขฺยยฺย  วิวฏโฏติ  วุจฺจติ ฯ  
จนฺทิมสูริยปาตุภาวโต  ยาว  ปุน  กปปฺวินาสกมหาเมโฆ  อิท  
จตุตฺถสงฺเขฺยยฺย วิวฏฏฏายีติ  วุจฺจติ ฯ  อิมานิ  จตฺตาริ  
อสงฺเขฺยยฺยานิ เอโก มหากปฺโป โหติ ฯ เอว ตาว อคฺคินา   
วินาโส จ สณฺหน ฺจ เวทิตพฺพ ฯ   
        ยสฺม ึ ปน  สมเย  กปโฺป  อุทเกน  นสฺสติ  อาทิโตว 
กปฺปวินาสกมหาเมโฆ  อุฏหิตฺวาติ(๑)  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว 
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ยถา  ตตฺถ  ทุติโย 
สูริโย  เอวมิธ  กปฺปวินาสโก  ขารุทกมหาเมโฆ อุฏาติ(๒) ฯ  
โส อาทิโต  สุขุม  วสฺสนฺโต อนุกฺกเมน มหาธาราหิ  
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬาน (๓) ปูเรนโฺต วสฺสติ ฯ  ขารุทเกน 
ผุฏผุฏา  ปวีปพฺพตาทโย  วิลียนติฺ ฯ อุทก สมนฺตโต วาเตหิ  
ธารียติ ฯ  ปวิโต  ยาว  ทุติยชฺฌานภูมึ  อุทก  คณฺหติ ตตฺถ  
ตโยป พฺรหฺมโลเก วิลียาเปตฺวา  สุภกิณฺเห  อาหจฺจ  ติฏติ ฯ  ต   
ยาว  อณุมตฺตมฺป  สงฺขารคต  อตฺถิ  ตาว  น  วูปสมติ ฯ  
อุทกานุคต  ปน  สพฺพสงฺขารคต  อภิภวิตฺวา  สหสา  วูปสมติ   
อนฺตรธาน  คจฺฉติ ฯ  เหฏากาเสน  สห  อุปริอากาโส  
เอโก โหติ มหนฺธกาโรติ สพฺพ วุตฺตสทิส ฯ  เกวล  ปนิธ  
อาภสฺสรพฺรหฺมโลก  อาทึ  กตฺวา  โลโก  ปาตุภวติ ฯ  สุภกิณฺหโต   
# ๑. ม. อุฏหิตฺวา ฯ  ๒. ม. อฏาติ ฯ  ๓. สี. ...จกกฺวาฬ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 596 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  596 
 
จ  จวิตฺวา  อาภสฺสรฏานาทีสุ  สตฺตา  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  ตตฺถ 
กปฺปวินาสกมหาเมฆโต  ยาว  กปฺปวินาสกขารุทกุปจฺเฉโท  อิทเมก  
อสงฺเขฺยยฺย ฯ  อุทกุปจฺเฉทโต  ยาว  สมฺปตฺติมหาเมโฆ  อิท  
ทุติยมสงฺเขฺยยฺย ฯ สมฺปตฺติมหาเมฆโต ฯเปฯ อิมานิ จตฺตาริ   
อสงฺเขฺยยฺยานิ  เอโก  มหากปฺโป  โหติ ฯ  เอว  อุทเกน  วินาโส 
จ  สณฺหน ฺจ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ยสฺม ึ ปน  สมเย  กปโฺป  วา  เตน  วินสฺสติ  อาทิโตว  
กปฺปวินาสกมหาเมโฆ  วุฏหิตฺวาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ยถา  จ  ตตฺถ  ทุติยสูริโย   
เอวมิธ  กปฺปวินาสนตฺถ  วาโต  สมุฏาติ ฯ  โส  ปม  ถลูรช   
อุฏาเปติ  ตโต  สณฺหรช  สุขุมวาลิก  ถูลวาลิก  สกขฺร- 
ปาสาณาทโยติ  ยาว  กฏูาคารมตฺเต  ปาสาเณ  วิสมฏาเน  
 ิตมหารุกฺเข  จ  อุฏาเปติ ฯ  เต  ปวิโต  นภมุคฺคตา  น  ปุน  
ปตนฺติ  ตตฺเถว  จุณฺณวิจุณฺณา  หุตฺวา  อภาว  คจฺฉนฺติ ฯ   
อถานุกฺกเมน  เหฏามหาปวิยา  วาโต  สมุฏหิตฺวา  ปวึ  
ปริวตฺเตตฺวา  อุทฺธ  มลู  กตฺวา  อากาเส  ขิปติ ฯ  โยชน- 
สตปฺปมาณา  ปวิปฺปเทสา  ทฺวิโยชนติโยชนจตุโยชนป ฺจ- 
โยชนสตปฺปมาณาป  ภิชฺชิตฺวา  วาตเวคุกฺขิตฺตา  อากาเสเยว   
จุณฺณวิจุณฺณา  หุตฺวา  อภาว  คจฺฉนฺติ ฯ  จกฺกวาฬปพฺพตมฺป  
สิเนรุปพฺพตมฺป วาโต  อุกฺขิปตฺวา  อากาเส  ขิปติ ฯ  เต  
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อ ฺม ฺ  อภิหนฺตฺวา  จุณฺณวิจุณฺณา  หุตฺวา  วินสฺสนฺติ ฯ   
เอเตเนว  อุปาเยน  ภุมฺมฏกวิมานานิ  จ  อากาสฏกวิมานานิ  
จ  วินาเสนฺโต  ฉกามาวจรเทวโลเก  วินาเสตฺวา  โกฏิสต- 
สหสฺสจกฺกวาฬานิ  วินาเสติ ฯ   
        ตตฺถ  จกฺกวาฬา  จกฺกวาเฬหิ  หิมวนฺตา  หิมวนฺเตหิ   
สิเนรู  สิเนรหูิ อ ฺม ฺ  สมาหนฺตฺวา(๑)  จุณฺณวิจุณฺณา  หุตฺวา  
วินสฺสนฺติ ฯ  ปวิโต  ยาว  ตติยชฺฌานภูมึ  วาโต  คณฺหาติ   
        ตตฺถ  ตโย  พฺรหฺมโลเก  วินาเสตฺวา  เวหปฺผเล  อาหจฺจ 
ติฏติ ฯ  เอว  สพฺพสงฺขารคต  วินาเสตฺวา  สยมฺป  วินสฺสติ ฯ  
เหฏาอากาเสน  สห  อุปริอากาโส  เอโก  โหติ  มหนฺธกาโรติ  
สพฺพ  วุตฺตสทิส ฯ  อิธ  ปน  สุภกิณฺหพฺรหฺมโลก  อาทึ  กตฺวา  
โลโก ปาตุภวติ ฯ เวหปฺผลโต จ จวิตฺวา สุภกิณฺหฏานาทีสุ   
สตฺตา  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  กปฺปวินาสกมหาเมฆโต  ยาว  กปฺปวินาสกวาตู- 
ปจฺเฉโท  อิทเมก อสงฺเขฺยยฺย ฯ วาตูปจฺเฉทโต ยาว สมฺปตฺติ- 
มหาเมโฆ อิท ทุติยมสงฺเขฺยยฺย  ฯเปฯ  อิมานิ  จตฺตาริ   
อสงฺเขฺยยฺยานิ  เอโก มหากปฺโป โหติ ฯ เอว วาเตน วินาโส   
จ สณฺหน ฺจ เวทิตพฺพ ฯ   
        กึการณา  เอว  โลโก  วินสฺสติ  อกุสลมูลการณา ฯ 
# ๑. ส.ี สมาหตา ฯ  ม. สมาคนฺตฺวา ฯ   
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อกุสลมูเลสุ หิ อุสฺสนฺเนสุ  เอว  โลโก  วินสฺสติ ฯ  โส  จ   
โข  ราเค  อุสฺสนฺนตเร  อคฺคินา  วินสฺสติ โทเส  อุสฺสนฺนตเร  
อุทเกน  วินสฺสติ ฯ  เกจิ  ปน  โทเส  อุสฺสนฺนตเร  อคฺคินา 
ราเค  อุทเกนาติ  วทนฺติ ฯ  โมเห  อุสฺสนฺนตเร  วาเตน  วินสฺสติ  
เอว  วินสฺสนฺโตป จ  นรินฺตรเมว  สตฺต  วาเร  อคฺคินา  นสฺสติ  
อฏเม  วาเร  อุทเกน ฯ  ปุน  สตฺต  วาเร  อคฺคินา  อฏเม  
วาเร  อุทเกนาติ  เอว อฏเม อฏเม วาเร วินสฺสนฺโต   
สตฺตกฺขตฺตุ  อุทเกน  วินสฺสิตฺวา  ปุน  สตฺต  วาเร  อคฺคินา  
นสฺสติ ฯ  เอตฺตาวตา  เตสฏ ิ  กปฺปา  อตีตา  โหนฺติ ฯ 
เอตฺถนฺตเร  อุทเกน  นสสฺนวาร  สมปฺตฺตมฺป  ปฏพิาหิตฺวา  
ลทฺโธกาโส  วาโต  ปริปณฺุณจตุสฏ ิกปฺปายุเก สุภกิณฺเห  
วิทฺธเสนฺโต  โลก วินาเสติ ฯ   
        ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺโตป  จ  กปฺปานุสฺสรณโก  ภิกฺขุ 
เอเตสุ  กปฺเปสุ  อเนเกป  สวฏฏกปฺเป  อเนเกป วิวฏฏกปฺเป  
อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อนุสฺสรติ ฯ   
        สวฏฏกปฺเป  วิวฏฏกปฺเปติ  จ  กปปฺสฺส  อฑฺฒ  คเหตฺวา   
วุตฺต ฯ 
        สวฏฏวิวฏฏกปฺเปติ  สกลกปฺป  คเหตฺวา  วุตฺต ฯ  กถ  
อนุสฺสรตีติ  เจ อมุตฺราสินฺติอาทินา  นเยน ฯ 
        ตตฺถ  อมุตฺราสินฺติ  อมุมฺหิ  สวฏฏกปฺเป  อห  อมุมฺหิ  ภเว  
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วา โยนิยา  วา  คติยา  วา  วิ ฺาณฏ ิติยา  วา  สตฺตาวาเส   
วา  สตฺตนิกาเย  วา  อาสึ ฯ   
        เอวนาโมติ  ติสฺโส  วา  ปุสฺโส  วา ฯ  
        เอวโคตฺโตติ  กจฺจาโน  วา  กสฺสโป  วา ฯ  อิทมสฺส   
อตีตภเว  อตฺตโน  นามโคตฺตานุสฺสรณวเสน  วุตฺต ฯ  สเจ  ปน 
ตสฺมึ กาเล  อตฺตโน  วณฺณสมฺปตฺตึ  วา  ลูขปณีตชีวิตภาว  วา  
สุขทุกฺขพหุลต  วา  อปฺปายุกทีฆายุกภาว  วา  อนุสฺสริตุกาโม  
โหติ  ตมฺป  อนุสฺสรติเยว ฯ  เตนาห เอววณฺโณ  ฯเปฯ  เอวมายุ- 
ปริยนฺโตติ ฯ  
        ตตฺถ เอววณฺโณติ โอทาโต วา สาโม วา ฯ 
        เอวมาหาโรติ  สาลิมโสทนาหาโร  วา  ปวตฺตผลโภชโน   
วา ฯ  
        เอวสุขทุกฺขปฺปฏิสเวทีติ  อเนกปฺปกาเรน  กายิกเจตสิกาน   
สามิสนิรามิสาทิปฺปเภทาน  วา  สุขทกฺุขาน  ปฏิสเวที ฯ  
        เอวมายุปริยนฺโตติ  เอว  วสฺสสตปริมาณายุปริยนฺโต  วา   
จตุราสีติกปฺปสตสหสฺสายุปริยนฺโต วา ฯ   
        โส  ตโต  จุโต  อมุตฺร  อุทปาทินติฺ  โส  อห  ตโต  ภวโต  
โยนิโต  คติโต  วิ ฺาณฏ ิติโต  สตฺตาวาสโต  สตฺตนิกายโต   
วา  จุโต  ปุน  อมุกสฺม ึ นาม  ภเว  โยนิยา  คติยา 
วิ ฺานฏ ิติยา  สตฺตาวาเส สตฺตนิกาเย วา อุทปาทึ ฯ   
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        ตตฺราปาสินฺติ  อถ  ตตฺราป  ภเว  โยนิยา  คติยา 
วิ ฺาณฏ ิติยา  สตฺตาวาเส  สตฺตนิกาเย  วา  ปุน  อโหสึ ฯ  
เอวนาโมติอาทิ  วุตฺตนยเมว ฯ   
        อปจ  ยสฺมา  อมุตฺราสินฺติ  อิท  อนุปุพฺเพน  อาโรหนฺตสฺส 
ยาวติจฺฉก (๑) อนุสฺสรณ โส ตโต จุโตติ ปฏินิวตฺตนฺตสฺส   
ปจฺจเวกฺขณ  ตสฺมา  อิธูปปนฺโนติ  อิมสิฺสา  อิธูปปตฺติยา   
อนนฺตรเมวสฺส  อุปปตฺติฏาน  สนฺธาย  อมุตฺร  อุทปาทินฺติ  อิท   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺราปาสินฺติ  เอวมาทิ  ปนสฺส  ตตฺร อิมิสฺสา อุปปตฺติยา 
อนนฺตเร อุปปตฺติฏาเน  นามโคตฺตาทีน  อนุสฺสรณทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ 
        โส  จุโต  อิธูปปนฺโนติ  สฺวาห  ตโต  อนนฺตรูป- 
ปตฺติฏานโต  จุโต  อิธ  อมุกสฺมึ  นาม  ขตฺติยกุเล  วา   
พฺราหฺมณกุเล  วา  นิพฺพตฺโตติ ฯ  
        อีตีติ  เอว ฯ  สาการ  สอุทฺเทสนฺติ  นามโคตฺตวเสน  
สอุทฺเทส  วณฺณาทิวเสน  สาการ ฯ  นามโคตฺเตน  หิ  สตฺโต  
ติสฺโส  ผุสฺโส  กสฺสโปติ  อุทฺทิสียติ  วณฺณาทีหิ  สาโม  โอทาโตติ   
นานตฺตโต(๒)  ป ฺายติ ฯ  ตสฺมา  นามโคตฺต  อุทฺเทโส ฯ อิตเร  
อาการาติ ฯ   
                ปพฺุเพนิวาสานุสฺสติาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ยาวทิจฺฉก ฯ  ๒. นามโคตฺโตติ ม ฺเ ฯ   
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                        ทิพฺพจกฺขุาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ทิพฺพจกฺขุาณนิทฺเทเส  อาโลกส ฺ  มนสิ  กโรตีติ  ทิวา   
วา  รตฺตึ  วา  สูริยโชติจนฺทมณิอาโลก  อาโลโกติ  มนสิกโรติ ฯ  
เอว มนสิกโรนฺโตว อาโลโกติ  ส ฺ  มนส ิ ปวตฺตนโต   
อาโลกส ฺ  มนส ิ กโรตีติ  วุจฺจติ ฯ   
        ทิวาส ฺ  อธิฏาตีติ  เอว  อาโลกส ฺ  มนสิกตฺวา 
ทิวาติ  ส ฺ  เปติ ฯ  
        ยถา  ทวิา  ตถา  รตฺตินฺติ  ยถา  ทวิา  อาโลโก  ทิฏโ  
ตเถว  รตฺติมฺป  มนสิกโรติ ฯ 
        ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวาติ  ยถารตฺตึ  อาโลโก  ทฏิโ  
ตเถว  ทิวาป  มนสิ  กโรติ ฯ   
        อิติ  วิวฏเฏน  เจตสาติ  เอว  อปหิเตน  จิตฺเตน ฯ  
        อปรโิยนทฺเธนาติ  สมนฺตโต  อนทฺเธน ฯ   
        สปฺปภาส ฺจิตฺต ภาเวตีติ สโอภาส จิตฺต วฑฺเฒติ ฯ 
เอเตน ทิพฺพจกฺขุสฺส  ปรกิมฺมาโลการมฺมณ  จิตฺต  กถิต ฯ   
อาโลกกสิณารมฺมณ  จตุตฺถชฺฌานเมว วา สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ตสฺเสว  ภาวยโต  โอภาสชาต  จิตฺต  โหติ  วิคตนฺธการาวรณ ฯ  
เตน  หิ  ทิพฺพจกฺขุ อุปฺปาเทตุกาเมน อาทิกมฺมิเกน กุลปุตฺเตน 
อิมิสฺสาเยว ปาฬิยา อนุสาเรน  กสิณารมฺมณ  อภิ ฺา- 
ปาทกชฺฌาน  สพฺพากาเรน  อภินีหารกฺขม  กตฺวา  เตโชกสิณ 
โอทาตกสิณ  อาโลกกสิณนฺติ  อิเมสุ  ตีสุ  กสิเณสุ  อ ฺตร    
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อาสนฺน  กาตพฺพ  อุปจารชฺฌานโคจร  กตฺวา  วฑฺเฒตฺวา 
เปตพฺพ  น  ตตฺถ  อปฺปนา  อุปฺปาเทตพฺพาติ  อธิปฺปาโย ฯ 
สเจ  หิ  อุปฺปาเทติ  ปาทกชฺฌานนิสฺสย  โหติ  น  ปริกมฺม- 
นิสฺสย ฯ  อิเมสุ  ปน  ตีส ุ อาโลกกสิณเยว เสฏตร  
ตทนุโลเมน  ปน  อิตร  กสิณทฺวยมฺป  วุตฺต ฯ  ตสฺมา อาโลกกสิณ 
อิตเรส วา อ ฺตร อารมฺมณ  กตฺวา  จตฺตาริ  ฌานานิ  
อุปฺปาเทตฺวา  ปุน  อุปจารภูมิยเยว  ตฺวา  กสิณ  วฑฺเฒตพฺพ ฯ   
วฑฺฒิตวฑฺฒิตฏานสฺส  อนฺโตเยว  รปูคต  ปสฺสิตพฺพ ฯ รูปคต  
ปสฺสโต  ปนสฺส  เตน  พฺยาปาเรน  ปริกมฺมจิตฺเตน  อาโลกผรณ   
อกุพฺพโต  ปริกมฺมสฺส  วาโร  อติกฺกมติ  ตโต  อาโลโก   
อนฺตรธายติ  ตสฺมึ  อนฺตรหิเต  รูปคตมฺป  น  ทิสฺสติ ฯ  อถาเนน  
ปุนปฺปุน  ปาทกชฺฌานเมว  ปวิสิตฺวา  ตโต  วุฏาย  อาโลโก   
ผริตพฺโพ ฯ  เอว  อนุกฺกเมน  อาโลโก  ถามคโต โหตีติ ฯ  เอตฺถ  
อาโลโก  โหตีติ  ยตฺตก  าน  ปริจฺฉินฺทติ  ตตฺถ  อาโลโก  
ติฏติเยว ฯ  ทิวสมฺป  นิสทีิตฺวา ปสฺสโต รูปทสฺสน(๑) โหติ ฯ 
ตตฺถ ยทา ตสฺส ภิกฺขุโน มสจกฺขุสฺส  อนาปาถคต  อนฺโต- 
กุจฺฉิคต  หทยวตฺถุนิสฺสิต  เหฏาปวีตลนิสฺสิต  ติโรกุฑฺฑปพฺพต- 
ปาการ  คตปรจกฺกวาฬคตนฺติ  อิท  รูป  าณจกฺขุสฺส  อาปาถ   
อาคจฺฉติ  มสจกฺขุนา  ทิสฺสมาน  วิย  โหติ  ตทา  ทิพฺพจกฺขุ   
# ๑. ส.ี รูปทสฺสน วิย ฯ  
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อุปฺปนฺน โหติ ฯ ตเทว เจตฺถ  รูปทสฺสนสมตฺถ น ปพฺุพ- 
ภาคจิตฺตานิ ฯ   
        ตตฺราย  ทิพฺพจกฺขุโน  อุปฺปตฺติกฺกโม  วุตฺตปฺปการเมต   
รูปมารมฺมณ  กตฺวา  มโนทฺวาราวชฺชเน  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุทฺเธ  
ตเทว รูปมารมฺมณ กตฺวา จตฺตาริ  ป ฺจ  วา  ชวนานิ   
อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ อิท ปน  
าณ  สตฺตาน  จุตูปปาเต  าณนฺติป  ทิพฺพจกฺขุาณนฺติป   
วุจฺจติ ฯ  ต  ปเนต  ปุถุชชฺนสฺส  ปริปนฺโถ  โหติ ฯ  โส  ห ิ  
ยตฺถ  อาโลโก  โหตูติ  อธิฏาติ  ต  ต  ปวีสมุทฺทปพฺพเต  
วินิวิชฺฌิตฺวาป  เอกาโลก  โหติ ฯ  อถสฺส  ตตฺถ  ภยานกานิ   
ยกฺขรกฺขสาทิรูปานิ  ปสสฺโต  ภย  อุปฺปชฺชติ ฯ  เตน  จิตฺตวิกฺเขป   
ปตฺวา  ฌานวิพฺภนฺตโก โหติ ฯ ตสฺมา รูปทสฺสเน อปฺปมตฺเตน 
ภวิตพฺพ ฯ   
        สตฺตาน  จุตูปปาตาณายาติ  สตฺตาน  จุติยา  จ  อุปปาเต  
จ  าณาย ฯ  เยน  าเณน  สตฺตาน  จุติ  จ  อุปปาโต  
จ  ายติ  ตทตฺถ  ทิพฺพจกฺขุาณตฺถนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
        ทิพฺเพน  จกฺขุนาติ  วุตฺตตฺถเมว ฯ  
        วิสุทฺเธนาติ  จุตูปปาตทสฺสเนน  ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุตฺตา  วิสุทฺธ ฯ  
โย  หิ  จุติมตฺตเมว  ปสฺสติ  น อุปปาต โส  อุจฺเฉททิฏ ึ  
คณฺหาติ ฯ  โย  อุปปาตเมว  ปสฺสติ น จุตึ โส นวสตฺตปาตุ-  
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ภาวทิฏ ึ  คณฺหาติ ฯ  โย  ปน  ตทุภย  ปสฺสติ ฯ  โส  ยสฺมา 
ทุวิธมฺป  ต ทิฏ ิคตมติวตฺตติ ฯ  ตสฺมาสฺส  ต  ทสฺสน ทิฏ ิวิสุทฺธิ- 
เหตุ โหติ ฯ อุภย ฺเจต พุทฺธปุตฺตา ปสฺสนฺติ ฯ  เตน วุตฺต   
จุตูปปาตทสฺสเนน  ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุตฺตา  วิสุทฺธนฺติ ฯ  มนุสฺสปูจาร  
อติกฺก-  มิตฺวา  รูปทสฺสเนน  อติกฺกนฺตมานุสก  มานุสก  วา 
มสจกฺขุ  อติกฺกนฺตตฺตา  อติกฺกนฺตมานุสก ฯ เตน ทิพฺเพน 
จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯ   
        สตฺเต  ปสฺสตีติ  มนุสฺสมสจกฺขุนา(๑)  วิย  สตฺเต  โอโลเกติ ฯ  
        จวมาเน  อุปปชชฺมาเนติ  เอตฺถ  จุติกฺขเณ  อุปปตฺติกฺขเณ  
วา  ทิพฺพจกฺขุนา  ทฏ ุ   น  สกฺกา  เย  ปน  อาสนฺนจุติกา 
อิทานิ  จวิสฺสนฺตีติ(๒)  เต  จวมานา ฯ  เย  จ  คหติปฏิสนฺธิกา 
สมฺปตินิพฺพตฺตา  วา  (๓)  เต  อุปปชฺชมานาติ  อธิปฺเปตา ฯ  เต   
เอวรูเป  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  จ  ปสสฺตีติ ทสฺเสติ ฯ  
        หีเนติ โมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  หีนาน  ชาติกุลโภคาทีน   
วเสน  หีฬิเต  โอหีฬิเต  โอ ฺาเต  อว ฺาเต ฯ   
        ปณีเตติ  อโมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  ตพฺพิปรีเต ฯ 
        สุวณฺเณติ  อโทสนิสสฺนฺทยุตฺตตฺตา  อิฏกนฺตมนาปวณฺณ- 
ยุตฺเต ฯ 
        ทุพฺพณฺเณติ  โทสนิสสฺนฺทยุตฺตตฺตา  อนิฏากนฺตามนาป-   
# ๑. ม. มนุสสฺาน มสจกฺขุนา ฯ  ๒. ม. จวิสฺสนฺติ ฯ 
# ๓. ส.ี สมปฺตินิพฺพตฺตา ฯ   
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วณฺณยุตฺเต อนภิรูเป วิรูเปติป อตฺโถ ฯ  
        สุคเตติ สุคติคเต อโลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  วา  อฑฺเฒ  
มหทฺธเน ฯ   
        ทุคฺคเตติ  ทุคฺคติคเต ฯ  โลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  วา  ทลิทฺเท 
อปฺปนฺนปาเน ฯ   
        ยถากมฺมูปคเตติ  ย  ย  กมฺม  อุปจิต เตน เตน  
อุปคเต ฯ  ตตฺถ  ปรุิเมหิ  จวมาเนติอาทีหิ  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจ  
วุตฺต  อิมินา  ปน  ปเทน  ยถากมฺมูปคาณกิจฺจ ฯ   
        ตสฺส  จ  าณสฺส  อยมุปฺปตฺติกฺกโม  อิธ  ภิกฺขุ   
เหฏานิรยาภิมุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  เนรยิเก  สตฺเต  ปสฺสติ  
มหาทุกฺขมนุภวมาเน  ต  ทสฺสน  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจเมว ฯ  โส  เอว  
มนสิ  กโรติ  กึ  นุ  โข  กมฺม กตฺวา อิเม สตฺตา  เอต 
ทุกฺขมนุภวนฺตีติ ฯ อถสฺส อิท นาม กตฺวาติ ต กมฺมารมฺมณ  
าณมุปฺปชฺชติ ฯ  ตถา  อุปริเทวโลกาภิมุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  
นนฺทนวนมิสฺสกวนผารุสกวนาทีสุ  สตฺเต  ปสฺสติ  มหาสมฺปตฺตึ  
อนุภวมาเน  ตมฺป  ทสฺสน  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจเมว ฯ  โส  เอว   
มนสิ  กโรติ กึ นุ โข กมฺม กตฺวา อิเม สตฺตา  
เอต สมฺปตฺตึ อนุภวนฺตีติ ฯ  อถสฺส  อิท  นาม  กตฺวาติ  
กมฺมารมฺมณ  าณมุปฺปชฺชติ ฯ  อิท  ยถากมฺมูปคาณ  นาม ฯ 
อิมสฺส  วิสุ  ปริกมฺม  นาม  นตฺถ ิฯ  ยถา  จิมสฺส เอว   
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อนาคตสาณสฺสาป ฯ  ทิพฺพจกฺขุปาทกาเนว หิ อิมานิ  
ทิพฺพจกฺขุนา สเหว อิชฺฌนฺติ ฯ   
        อิเม  วต  โภนโฺตติอาทีสุ  อิเมติ  ทพฺิพจกฺขุนา  ทิฏาน  
นิทสฺสนวจน ฯ  วตาติ  อนุโลมนตฺเถ  นิปาโต ฯ  โภนฺโตติ   
ภวนฺโต ฯ  ทฏุ ุ  จริต ทุฏ วา จริต  กิเลสปูติกตฺตาติ   
ทุจฺจริต  กาเยน ทุจฺจริต กายโต วา อุปฺปนฺน ทุจฺจริตนฺติ   
กายทุจฺจริต ฯ  อิตเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  สมนฺนาคตาติ   
สมงฺคีภูตา ฯ  อริยาน  อุปวาทกาติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน  
อริยาน  อนฺตมโส  คิหิโสตาปนฺนานมฺป  อนตฺถกามา  หุตฺวา 
อนฺติมวตฺถุนา  วา  คุณปรธิสเนน  วา  อุปวาทกา  อกฺโกสกา   
ครหกาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  นตฺถ ิ อิเมส  สมณธมฺโม 
อสฺสมณา เอเตติ วทนฺโต  อนฺติมวตฺถุนา  อุปวทติ  นตฺถิ 
อิเมส  ฌาน  วา  วิโมกฺโข  วา  มคฺโค  วา ผล  วาติอาทีนิ 
วทนฺโต  คุณปริธสเนน  อุปวทตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  จ  ชาน   
วา  อุปวเทยฺย  อชาน  วา  อุภยถาป  อริยูปวาโทว โหติ ฯ 
ภาริย กมฺม อานนฺตริยสทิส  สคฺคาวรณ  มคฺคาวรณ ฺจ  
สเตกิจฺฉ  ปน  โหติ ฯ  ตสฺมา  โย  อรยิ  อุปวทติ  เตน  คนฺตฺวา  
สเจ  อตฺตนา วุฑฺฒตโร โหติ อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อห  
อายสฺมนฺต  อิท ฺจิท ฺจ  อวจ  ต  เม  ขมาหีติ  ขมาเปตพฺโพ ฯ  
สเจ นวกตโร โหติ วนฺทตฺิวา  อุกฺกุฏิก  นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ   
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ปคฺคเหตฺวา  อห ภนฺเต ตุเมฺห อิ ฺจิท ฺจ อวจ  ต  เม  
ขมถาติ  ขมาเปตพฺโพ ฯ  สเจ  ทิสา  ปกฺกนฺโต  โหติ  สย  วา 
คนฺตฺวา  สทฺธิวิหาริเก  วา  เปเสตฺวา  ขมาเปตพฺโพ ฯ  สเจ  
นาป  คนฺตุ  น  เปเสตุ สกฺกา  โหติ  เย  ตสฺมึ  วิหาเร  
ภิกฺขู  วสนฺติ  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  สเจ  นวกตรา  โหนฺติ  
อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา สเจ วุฑฺเฒ วุตฺตนเยเนว  
ปฏิปชชฺิตฺวา อห ภนฺเต  อสุก  นาม  อายสฺมนฺต  อิท ฺจิท ฺจ  
อวจ  ต  ขมตุ  เม  โส  อายสฺมาติ วตฺวา  ขมาเปตพฺโพ ฯ  สมฺมุขา  
อกฺขมนฺเตป  เอตเทว  กาตพฺพ ฯ  สเจ เอกจาริกภิกฺขุ โหติ   
เนว  ตสฺส  วสนฏาน  น  คตฏาน  ป ฺายติ  เอกสฺส   
ปณฺฑิตสฺส  ภิกฺขุโน  สนติฺก  คนฺตฺวา  อห  ภนฺเต  อสุก  
นาม  อายสฺมนฺต  อิท ฺจิท ฺจ  อวจ  ต  เม  อนุสฺสรโต   
วิปฺปฏิสาโร  โหติ  กึ  กโรมีติ  วตฺตพฺพ ฯ  โส  วกขฺติ ตุเมฺห   
มา  จินฺตยิตฺถ  เถโร  ตุมฺหาก  ขมติ  จิตฺต  วูปสเมถาติ ฯ   
เตนาป  อริยสฺส  คตทิสาภิมุเขน  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา  ขมาติ   
วตฺตพฺพ ฯ ยทิ โส ปรินิพฺพุโต โหติ  ปรินิพฺพุตป ฺจฏาน   
คนฺตฺวา  ยาว  สีวถิก  คนฺตฺวาป  ขมาเปตพฺพ ฯ  เอว  กเต   
เนว สคฺคาวรณ น มคฺคาวรณ โหติ ปากติกเมว โหตีติ ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ิกาติ  วิปรตีทสฺสนา ฯ มิจฺฉาทิฏ ิกมฺม- 
สมาทานาติ มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  สมาทินนฺนานาวิธกมฺมา  เย  จ    
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มิจฺฉาทิฏ ิมูลเกสุ  กายกมฺมาทีสุ  อ ฺเป  สมาทเปนฺติ ฯ  เอตฺถ  
จ  วจีทุจฺจริตคฺคหเณเนว  อริยูปวาเท  มโนทุจฺจริตคฺคหเณน  จ  
มิจฺฉาทิฏ ิยา สงฺคหิตายป อิเมส ทฺวินฺน ปน วจน มหา- 
สาวชฺชภาวทสฺสนตฺถนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  มหาสาวชฺโช  หิ  อริยูป- 
วาโท  อานนฺตริกสทิสตฺตา ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  เสยฺยถาป   
สาริปุตฺต  ภิกฺขุ  สีลสมฺปนฺโน สมาธิสมฺปนฺโน ป ฺาสมฺปนฺโน 
ทิฏเว  ธมฺเม  อ ฺ  อาราเธยฺย  เอวสมฺปทมิท  สาริปุตฺต 
วทามิ  ต  วาจ  อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต  ทฏิ ึ   
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา  ยถาภต  นิกฺขิตฺโต เอว  นิรเยติ ฯ  (๑)  มิจฺฉา- 
ทิฏ ิโต  จ  มหาสาวชฺชตร  นาม  อ ฺ  นตฺถิ ฯ  ยถาห  
นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกธมฺมมฺป  สมนุปสฺสามิ  ย  เอว  
มหาสาวชฺช ยถยิท ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏ ิ มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ  
ภิกฺขเว วชฺชานีติ(๒) ฯ 
        กายสฺส  เภทาติ  อุปาทินฺนขนฺธปริจฺจาคา ฯ  ปรมรณาติ  
ตทนนฺตร  อภินิพฺพตฺติกฺขนฺธคฺคหเณ ฯ (๓) อถ วา กายสฺส เภทาติ  
ชีวิตินฺทฺริยสสฺุปจฺเฉทา ฯ ปร  มรณาติ  จุติจิตฺตโต  อุทฺธ ฯ  
อปายนฺติ  เอวมาทิ  สพฺพ  นิรยเววจนเมว ฯ  นริโย  หิ  สคฺค- 
โมกฺขเหตุภูตา  ปุ ฺสมฺมตา  อยา(๔)  อเปตตฺตา  สุขาน  วา  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๖๗/๑๔๕ ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๙๓/๔๔ ฯ 
# ๓. ส.ี อภินพฺิพตฺติกฺขนฺธกฺขเณ ฯ  ๔. โปราณ. อายา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 609 

*เลมที่ 40   ทิพฺพจกฺขุาณนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 609 
 
อายสฺส อภาวา  อปาโย ฯ  ทุกฺขสฺส  คติ  ปฏิสฺสรณนฺติ  ทุคฺคติ  
โทสพหุลตาย  วา  ทฏุเน  กมฺมุนา  นิพฺพตฺตา  คติ  ทุคฺคติ ฯ 
วิวสา นิปตนฺติ ตตฺถ ทุกฺกฏการิโนติ วินิปาโต  วินสฺสนฺตา  
วา  เอตฺถ  ปตนฺติ สมฺภิชฺชมานงฺคปจฺจงฺคาติป วินิปาโต ฯ  
นตฺถิ เอตฺถ  อสฺสาทส ฺ ิโต อโยติ นิรโย ฯ   
        อถ  วา  อปายคฺคหเณน  ติรจฺฉานโยนึ  ทีเปติ ฯ  ติรจฺฉาน- 
โยนิ  หิ  อปาโย  สุคติโต  อเปตตฺตา  น  ทุคฺคติ  มเหสกฺขาน  
นาคราชาทีน สมฺภวโต ฯ ทุคฺคติคฺคหเณน  ปตฺติวิสย ฯ  โส   
หิ  อปาโย  เจว  ทุคฺคติ  จ  สุคติโต  อเปตตฺตา  ทุกฺขสฺส   
จ  คติภูตตฺตา  น  ตุ  วินิปาโต  อสุรสทิส อวินิปาตตฺตา ฯ 
วินิปาตคฺคหเณน อสุรกาย ฯ  โส  หิ  ยถาวุตฺเตน  อตฺเถน 
อปาโย  เจว  ทุคฺคติ  จ  สพฺพสมุสฺสเยหิ  จ  วินิปติตตฺตา 
วินิปาโตติ วุจฺจติ ฯ นิรยคฺคหเณน อวีจิอาทิมเนกปฺปการ  
นิรยเมวาติ ฯ  อุปฺปนฺนาติ  อุปคตา ตตฺถ อภินิพฺพตฺตาติ  
อธิปฺปาโย ฯ วุตฺตวิปริยาเยน สุกฺกปกโฺข  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อยมฺปน  วิเสโส  ตตฺถ  สุคติคฺคหเณน  มนุสฺสคติป  
สงฺคยฺหติ  สคฺคคฺคหเณน  เทวคติเยว ฯ  ตตฺถ  สุนฺทรา  คตีติ   
สุคติ ฯ  รูปาทีหิ วิสเยหิ สุฏ ุ  อคฺโคติ  สคฺโค ฯ  โส   
สพฺโพป  ลุชชฺนปลชฺุชนฏเน  โลโกติ  อย  วจนตฺโถ ฯ  อิติ  ทิพฺเพน 
# ๑. ม. ลุชชฺนปลุชชฺนฏเน ฯ   
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จกฺขุนาติอาทิ  สพฺพ  นิคมนวจน ฯ  เอว  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  
ปสฺสตีติ  อยเมตฺถ สงฺเขปตฺโถติ ฯ   
                ทพฺิพจกฺขุาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
        อิเมสุ  ป ฺจสุ  าเณสุ  อิทฺธิวิธาณ  ปริตฺตมหคฺคต- 
อตีตานาคตปจฺจุปนฺนอชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณวเสน  สตฺตสุ  
อารมฺมเณสุ  ปวตฺตติ ฯ  โสตธาตุวิสุทฺธิาณ  ปริตฺตปจฺจุปฺปนฺน- 
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณวเสน  จตูสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตติ ฯ   
เจโตปริยาณ ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณมคฺคอตีตานาคตปจฺจุปฺ- 
ปนฺนพหิทฺธารมฺมณวเสน  อฏสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตติ ฯ  
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณมคฺคอตีต- 
อชฺฌตฺตพหิทฺธานวตฺตพฺพารมฺมณวเสน  อฏสุ  อารมฺมเณสุ   
ปวตฺตติ ฯ  ทิพฺพจกฺขุาณ  ปริตฺตปจฺจุปฺปนฺนอชฺฌตฺตพหิทฺธา- 
รมฺมณวเสน  จตูสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตติ ฯ  ยถากมฺมูปค- 
าณ  ปริตฺตมหคฺคตอตีตอชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณวเสน  ป ฺจสุ   
อารมฺมเณสุ  ปวตฺตติ ฯ  อนาคตสาณ  ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณ- 
มคฺคอนาคตอชฺฌตฺตพหิทฺธานวตฺตพฺพารมฺมณวเสน อฏสุ  
อารมฺมเณสุ ปวตฺตตีติ ฯ   
                        ป ฺจาณปกิณฺณก นิฏ ิต ฯ    
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                        อาสวกฺขยาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        อาสวกฺขยาณนิทฺเทเส  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยาทีนิ  
วุตฺตตฺถานิ ฯ  กติ  านานิ  คจฺฉตีติ(๑)  เอเกกสฺส  อุปฺปตฺติฏาน- 
นิยมนตฺถ  ปจฺุฉา ฯ  เอก  าน  คจฺฉตีติ  เอกสฺมึ  าเน  
อุปฺปชฺชตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อุปฺปตฺติโอกาสฏาน  หิ  ติฏติ   
เอตฺถาติ  านนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ฉ  านานีติ  ฉ มคฺคผลกฺขเณ ฯ  
อินฺทฺริยาน  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยาทีสุ  ตีสุ  เอเกกเมว   
อธิก  โหตีติ  ทสฺสนตฺถ  สทฺธินฺทฺริย  อธิโมกฺขปริวาร  โหตีติอาทิ   
วุตฺต ฯ  ยถา  สทฺธินฺทฺริยสสฺ  อธิโมกฺขฏโติ(๒)อาทีสุ  อธิโมกขฺาทโย  
สทฺธินฺทฺริยาทีน  กิจฺจวเสน  วุตฺตา  อวมิธาป อธิโมกฺขปริวาร   
โหตีติ  สทฺธนิฺทฺริย  อธิโมกฺขกิจฺเจน(๓)  ปริวาร  โหตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  เอส นโย  เสเสสุป ฯ  ปริวารนฺติ จ ลิงฺควิปลฺลาโส  
กโต ฯ ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยเมว  ปชานน- 
สภาวทสฺสนตฺถ  วิสุ  กตฺวา  วุตฺต ฯ อภิธมฺเมป (๔) หิ ป ฺาย   
กิจฺจวิเสสทสฺสนตฺถ  มคฺคกฺขเณ  ผลกฺขเณ  จ  เอกาว  ป ฺา  
อฏธา  วิภตฺตา ฯ  อภิสนฺทนปริวารนฺติ  นฺหานิยจุณฺณาน  อุทก  
วิย  จิตฺตเจตสิกาน  สิเนหนกิจฺเจน  ปริวาร  โหติ ฯ  อิท  
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตมคฺควเสเนว วุตฺต ฯ อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตมคฺเค   
# ๑. ม. กติ านานิ ฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๒/๒๓ ฯ  
# ๓. ม. อธโิมกฺขตฺเถน ฯ  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๒๓๖/๑๖๑ ฯ  
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ปน  โสมนสสฺินฺทฺริยฏาเน  อุเปกฺขินฺทฺริย  ทฏพฺพ ฯ  ตมฺปน 
สมฺปยุตฺตาน  นาติอุปพฺรูหนปริวารนฺติ  คเหตพฺพ ฯ  ปวตฺต- 
สนฺตตาธิปเตยฺยปริวารนฺติ  ปวตฺตา  สนฺตติ  ปวตฺตสนฺตติ  
วตฺตมานสนฺตานนฺติ  อตฺโถ ฯ  อธิปติภาโว  อาธิปเตยฺย   
ปวตฺตสนฺตติยา  อาธิปเตยฺย ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺย ฯ วตฺตมาน- 
ชีวิตินฺทฺริยสสฺ อุปริ  ปวตฺติยา  จ  ปจฺจยตฺตา  ปุพฺพาปรวเสน 
ปวตฺตสนฺตติยา  อธิปติภาเวน  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺส  
ปริวาร โหติ ฯ   
        โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  ชาตา  ธมมฺาติอาทิ  สพฺเพส  มคฺค- 
สมฺปยุตฺตกาน(๑)  วณฺณภณนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  มคฺคกฺขเณ  ชาตาติ 
มคฺคสมุฏ ิตา  เอว ฯ  น  อ ฺเ ฯ  ยสมฺา  ปน  มคฺคสมุฏ ิตมฺป  
รูป  กุสลาทนิาม  น  ลภติ  ตสฺมา  ต  อปเนนฺโต  เปตฺวา  
จิตฺตสมุฏาน  รูปนฺติ  อาห ฯ  สพฺเพว หิ เต ธมฺมา กุจฺฉิตาน  
สลนาทีหิ  อตฺเถหิ  กุสลา ฯ  เต  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตมานา ฯ  
นตฺถิ  เอเตส  อาสวาติ  อนาสวา ฯ  วฏฏมลู  ฉินฺทนฺตา  นิพฺพาน  
อารมฺมณ  กตฺวา  วฏฏโต  นิยฺยนฺตีติ  นิยฺยานิกา ฯ  กุสลา- 
กุสลสงฺขาตา  จ  ยา  อเปตตฺตา  อปจยสงฺขาต  นิพฺพาน  
อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตนโต  อปจย  คจฺฉนฺตีติ  อปจยคามิโน  
ปวตฺต  อปจินนฺตา  วิทฺธเสนฺตา  คจฺฉนฺตีติป  อปจยคามิโน ฯ 
# ๑. โปราณ. มคฺคสมฺปยุตฺตาน ฯ  
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โลเก  อปริยาปนฺนภาเวน  โลกโต  อุตฺตรา  อุตฺติณฺณาติ  
โลกุตฺตรา ฯ นิพฺพาน อารมฺมณ เอเตสนฺติ นิพฺพานารมฺมณา ฯ   
        อิมานิ  อฏ ินฺทฺริยานีติอาทิ  ปุพฺเพ  วุตฺตปริวารภาวสฺส   
จ  เตน  สหคตาทิภาวสฺส  จ  อาทิวุตฺตอาการาน ฺจ  ทีปนตฺถ  
วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ อฏ ินฺทฺริยานีติ ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  ป ฺ ินฺทฺริเยน 
สห  อฏ ฯ 
        สหชาตปริวาราติ  อฏสุ  เอเกน  สห  อิตเร  อิตเร  
สตฺต  สหชาตา  หุตฺวา  ตสฺส  สหชาตปริวารา  โหนฺติ ฯ  ตเถว   
อ ฺ  อ ฺสฺส  อ ฺ  อ ฺสฺสาติ  เอว  อ ฺม ฺปริวารา 
โหนฺติ ฯ  ตเถว  อ ฺม ฺ  นิสฺสยปริวารา  สมปฺยุตฺตปริวารา 
จ  โหนฺติ ฯ  
        สหคตาติ  เตน  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริเยน  สห 
เอกุปฺปาทาทิภาว  คตา ฯ  
        สหชาตาติ  เตน  สหชาตา ฯ  
        สสฏาติ  เตเนว  สห  มิสฺสิตา ฯ  
        สมฺปยุตฺตาติ  เตเนว  สม  เอกุปฺปาทาทิปฺปกาเรหิ  ยุตฺตา ฯ  
        เตวาติ  เต  เอว  อฏ  อินฺทฺริยธมมฺา ฯ 
        ตสฺสาติ  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺส ฯ  
        อาการาติ ปริวารา โกฏาสา ฯ    
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        ผลกฺขเณ  ชาตา  ธมมฺา  สพฺเพว  อพฺยากตา  โหนฺตีติ  
รูปสฺสป  อพฺยากตตฺตา  จิตฺตสมุฏานรูเปน  สห  วุตฺตา ฯ  
มคฺคสฺเสว กุสลตฺตา นิยฺยานิกตฺตา อปจยคามิตฺตา  จ  ผลกฺขเณ  
กุสลาติ  จ  นยิฺยานิกาติ  จ  อปจยคามิโนติ  จ  น  วุตฺต ฯ   
        อิตีติอาทิ  วุตฺตปฺปการนิคมน ฯ   
        ตตฺถ  อฏฏกานีติ  อฏสุ มคฺคผเลสุ เอเกกสฺส   
อฏกสฺส  วเสน  อฏ  อินฺทฺริยอฏกานิ ฯ  
        จตุสฏ ิ  โหนฺตีติ  จตุสฏ ิ  อาการา  โหนฺติ ฯ   
        อาสวาติ  อาทิ  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
อิธ  อรหตฺตมคฺควชฺเฌเยว  อาสเว  อวตฺวา  เสสมคฺคตฺตย- 
วชฺฌานมฺป  วจน  อาสวกฺขยวจนสาม ฺมตฺเตน  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  อรหตฺตมคฺคาณเมว  หิ  เกจิ  อาสเว  อเสเสตฺวา  
อาสวาน  เขปนโต  ขเย าณนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมาเยว จ  
อรหาเยว ขีณาสโวติ วุจฺจตีติ ฯ   
                อาสวกฺขยาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                สจฺจาณจตุกฺกทฺวยนิทฺเทสวณฺณนา   
        สจฺจาณจตุกฺกนิทฺเทเส  ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโติอาทีนิ   
วุตฺตตฺถาเนว ฯ 
        มคฺคสมงฺคิสฺส  าณ  ทุกฺเข  เจต าณนฺติอาทิ อนนฺตร- 
จตุกฺเก วิย  เอกาภิสมยวเสน  วุตฺต ฯ  ทุวิธ  หิ  สจฺจาณ  
โลกิย โลกุตฺตร ฺจ ฯ โลกิย ทุวิธ  อนุโพธาณ  ปจฺจเวกฺขณ- 
าณ ฺจ ฯ  
        อนุโพธาณ  อาทิกมฺมิกสฺส  อนสฺุสวาทิวเสน  นิโรเธ  
มคฺเค  จ  ปวตฺตติ  ทุกฺเข  สมุทเย จ อารมฺมณกรณวเสน ฯ  
        ปจฺจเวกฺขณาณ  ปฏิวิทฺธสจฺจสฺส  จตูสุป  สจฺเจสุ  
อารมฺมณกรณวเสน ฯ โลกุตฺตร ปฏิเวธาณ นิโรธมารมฺมณ  
กตฺวา  กิจฺจโต  จตฺตาริ  สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ ฯ ยถาห โย  
ภิกฺขเว ทุกฺข  ปสฺสติ  ทุกขฺสมุทยมฺป  โส  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธมปฺ  
ปสฺสติ ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปทมฺป  ปสฺสตีติ ฯ  (๑)  สพฺพ  วตฺตพฺพ ฯ 
อิธาป อิมินา วาเรน อิทเมว วุตฺต ฯ  ต  ปน  โลกุตฺตรมฺป   
ทุกฺเข  าณนฺติอาทีนิ  นามานิ ลภตีติ ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ   
อิธ  ปน  โลกิกาณเมว  อธิปฺเปต ฯ  ตสฺมาเยว  จ  ตตฺถ 
กตม  ทุกฺเข  าณนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุข  อารพฺภาติ  ทุกฺขสจฺจ  อาลมฺพิตฺวา  อารมฺมณ  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๑๑/๕๔๗ ฯ  
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กตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        ป ฺาติอาทีสุ  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถสฺส  ปากฏกรณสงฺขาเตน  
ป ฺาปนฏเน  ป ฺา  เตน  เตน  วา  อนิจฺจาทินา   
ปกาเรน ธมฺเม ชานาตีติ ป ฺา ฯ อิทมสฺสา สภาวปท ฯ   
ปชานนากาโร  ปชานนา ฯ  อนิจฺจาทีนิ  วิจินาตีติ  วิจโย ฯ   
        ปวิจโยติ  อุปสคฺเคน  ปท  วฑฺฒิต  ปกาเรน  วิจโยติ   
อตฺโถ ฯ  จตุสจฺจธมฺม  วิจินาตีติ  ธมฺมวิจโย ฯ  อนจฺิจาทีน   
สมฺมา  ลกฺขณวเสน  สลลฺกฺขณา ฯ  สา  เอว  อุปสคฺคนานตฺเตน 
อุปลกฺขณา  ปจฺจุปลกฺขณาติ  วุตฺตา ฯ  ภุส  ลกฺขณา  เต เต  
อนิจฺจาทิธมฺเม ปฏิจฺจ อุปลกฺขณาติ  อตฺโถ ฯ  ปณฺฑิตภาโว  
ปณฺฑิจฺจ ฯ  กุสลภาโว  โกสลฺล ฯ  นปิุณภาโว  เนปุ ฺ ฯ   
อนิจฺจาทีน  วิภาววเสน  เวภพฺยา ฯ  อนิจฺจาทีน  จินฺตนก- 
วเสน  จินฺตา  ยสฺส  อุปฺปชฺชติ ฯ  ต  อนิจฺจาทีน  จินฺตาเปตีติป  
จินฺตา ฯ อนิจฺจาทีนิ อุปปริกฺขตีติ  อุปปริกฺขา ฯ  
        ภูรีติ ปวี ฯ อยมฺป สณฺหฏเน จ วิตฺถตฏเน จ ภูรี  
วิยาติ ภูรี ฯ อถ  วา  ป ฺาเยว ภูเต อตฺเถ รมตีติ ภูรีติ  
วุจฺจติ ฯ อสนิ วิย สิลุจฺจเย กิเลเส เมธติ  หึสตีติ  เมธา   
ขิปฺป  คหณธารณฏเน  วา  เมธา ฯ  ยสฺสุปฺปชฺชติ  ต   
สตฺตหิตปฏิปตฺติย(๑)  สมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  ยาถาวลกฺขณปฏิเวเธ   
# ๑. ม. อตฺตหิตปฏิปตฺติย ฯ  
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ปริเนตีติ  ปรณิายิกา ฯ  ธมฺเม  อนิจฺจาทิวเสน  วิวิธา  ปสฺสตีติ  
วิปสฺสนา ฯ  สมฺมา ปกาเรหิ อนิจฺจาทีน ชานาตีติ  สมฺปชาโน 
ตสฺส  ภาโว  สมฺปช ฺ ฯ  อุปถปฏิปนเฺน  สินฺธเว  วีถึ 
อาโรปนตฺถ(๑)  ปโตโท  วิย  อุปฺปเถ  ธาวนก  กูฏจิตฺต  วีถ ึ
อาโรปนตฺถ  วิชฺฌตีติ  ปโตโท  วิย ปโตโท ฯ   
        ทสฺสนลกฺขเณ อินฺทฏ กโรตีติ อินฺทฺริย ป ฺาสงฺขาต  
อินฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  นยิท  ปรุิสสสฺ อินฺทฺริย  
ปุริสินฺทฺริยนติฺอาทิ  วิย  ป ฺาย  อินฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย อถ 
โข ป ฺา เอว อินฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อวิชฺชาย  น  กมฺปตีติ  ป ฺาพล ฯ กิเลสจฺเฉทนฏเน ป ฺาว   
สตฺถ  ป ฺาสตฺถ ฯ 
        อุจฺจคฺคตฏเน  ป ฺาว  ปาสาโท  ป ฺาปาสาโท ฯ  
        อาโลกนฏเน  ป ฺาว  อาโลโก  ป ฺาอาโลโก ฯ  
        โอภาสนฏเน  ป ฺาว โอภาโส ป ฺาโอภาโส ฯ   
        ปโชตนฏเน  ป ฺาว  ปชฺโชโต  ป ฺาปชฺโชโต ฯ   
ป ฺวโต  หิ  เอกปลลฺงฺเกน  นิสินฺนสสฺ  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  
เอกาโลกา  เอโกภาสา  เอกปชฺโชตา โหติ ฯ เตเนต  วุตฺต ฯ  
อิเมสุ  ปน  ตีสุ  ปเทสุ  เอกปเทนาป เอกสฺมึ อตฺเถ สทิฺเธ  
ยาเนตานิ(๒)  ภควตา  จตฺตาโรเม  ภิกขฺเว  อาโลกา ฯ  กตเม 
# ๑. ม. วิถิอาโรปนตฺถ ฯ  ๒. ม. ยานิ ปเนตานิ ฯ  
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จตฺตาโร จนฺทาโลโก สูรยิาโลโก  อคฺคาโลโก  ป ฺาโลโก ฯ 
อิเม  โข  ภิกขฺเว  จตฺตาโร อาโลกา ฯ เอตทคฺค ภิกฺขเว   
อิเมส  จตุนฺน  อาโลกาน  ยทิท  ป ฺาโลโก  ตถา 
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว โอภาสา ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ปชฺโชตาติ  (๑) 
สตฺตาน  อชฺฌาสยวเสน  สุตฺตานิ  เทสิตานิ ฯ  ตทนุรูเปเนว  
อิธาป  เถเรน เทสนา กตา ฯ อตฺโถ ห ิอเนเกหิ  
อากาเรหิ วิภชฺชมาโน  สวิุภตฺโต  โหติ  อ ฺถา  จ  อ ฺโ  
พุชฺฌติ  อ ฺถา  จ  อ ฺโติ ฯ  รติกรณตฺเถน  ปน  รติทาย- 
กฏเน  รติชนกฏเน  จิตฺตีกตฏเน  ทุลฺลภปาตุภาวฏเน   
อตุลฏเน  อโนมสตฺตปริโภคฏเน จ ป ฺาว รตน ป ฺา- 
รตน ฯ   
        น  เตน  สตฺตา  มุยฺหนฺติ  สย  วา อารมฺมเณ น  
มุยฺหตีติ อโมโห ฯ ธมฺมวิจยปท  วุตฺตตฺถเมว ฯ  กสฺมา  ปเนต  
ปุน  วุตฺตนฺติ  อโมหสฺส  โมหปฺปฏิปกขฺภาวทีปนตฺถ ฯ  เตเนต   
ทีเปติ  ยฺวาย  อโมโห  โส  น  เกวล  โมหโต  อ ฺโ ธมฺโม  
โมหสฺส  ปน  ปฏิปกฺโข  ธมฺมวิจยสงฺขาโต  อโมโห  นาม  อิธ   
อธิปฺเปโตติ ฯ  
        สมฺมาทิฏ ีติ  ยาถาวนิยฺยานิกกุสลทิฏ ิ ฯ  ตตฺถ  กตม  
ทุกฺขสมุทเย าณ ตตฺถ กตม ทุกฺขนิโรเธ  าณ  ตตฺถ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๔๔, ๑๔๕/๑๘๘ ฯ  
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กตม  ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  าณนฺติ  ปุจฺฉาวจนานิ   
สงฺเขปวเสน วุตฺตานีติ ฯ   
                สจฺจาณจตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                สทฺุธิกปฏิสมฺภิทาาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        สุทฺธิกปฏิสมฺภิทาาณนิทฺเทเส  อิเมส  าณาน  ปเภทา- 
ภาวโตเยว  เหฏา  วิย  ปเภท  อทสฺเสตฺวาเยว  อตฺเถสุ  าณ   
อตฺถปฏิสมฺภิทาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ป ฺาปเภทาภาเวป  อตฺตนา  
ปฏิวิทฺธจตุสจฺจธมฺมตฺตวเสน  นานตฺตสภาวโต  อตฺถนานตฺเต 
ป ฺา  อตฺถปฏิสมฺภิทาาณนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ นานตฺเตติ อตฺถาทีน  อเนกภาเว ฯ  
        ววตฺถาเนติ อตฺถาทีน นิจฺฉยเน ฯ  
        สลฺลกฺขเณติ อตฺถาทีน  สมฺมาทสฺสเน ฯ  
        อุปลกฺขเณติ  อตฺถาทีน  ภุส ทสฺสเน ฯ 
        ปเภเทติ อตฺถาทีน นานาเภเท ฯ  
        ปภาวเนติ  อตฺถาทีน  ปากฏกรเณน  อุปฺปาทเน ฯ 
        โชตเนติ อตฺถาทีน ทีปเน ฯ  
        วิโรจเนติ  อตฺถาทีน  วิวิธา  ทีปเน ฯ  
        ปกาสเนติ  อตฺถาทีน  ปกาสเน ฯ 
นานตฺเตติ  มูลปท  กตฺวา  สพฺพสาธารณวเสน  วุตฺต ฯ   
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        ววตฺถาเนติ  โสตาปนฺนสฺส  วเสน สลลฺกฺขเณ  อุปลกฺขเณติ  
สกทาคามิสฺส  วเสน  ปเภเท  ปภาวเนติ  อนาคามิสฺส  วเสน   
โชตเน วิโรจเน ปกาสเนติ อรหโต วเสน วุตฺตนฺติ เอวเมตฺถ(๑) 
โยชนา กาตพฺพาติ ฯ   
                สทฺุธิกปฏิสมฺภิทาาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณนิทฺเทเส  ตถาคตสฺสาติ  วจเน  
อุทฺเทเส  สรูปโต  อวิชชฺมาเนป  ฉ  าณานิ  อสาธารณานิ  
สาวเกหีติ  วุตฺตตฺตา ตถาคตสฺสาติ  วุตฺตเมว  โหติ ฯ  ตสฺมา 
อุทฺเทเส  อตฺถโต  สิทฺธสสฺ  ตถาคตวจนสฺส  นิทฺเทเส คหณ  
กต ฯ  
        สตฺเต  ปสฺสตีติ  รูปาทีสุ  ฉนฺทราเคน  สตฺตตาย  ลคฺคตาย 
สตฺตา เต สตฺเต  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาเณน  จกฺขุนา  ปสฺสติ 
โอโลเกติ ฯ   
        อปฺปรชกฺเขติ  ป ฺามเย อกฺขิมฺหิ  อปฺป  ราคาทิรโช 
เอเตสนฺติ  อปฺปรชกฺขา ฯ  อปฺป ราคาทิรโช เอเตสนฺติ วา 
อปฺปรชกฺขา  เต  อปฺปรชกฺเข ฯ 
        มหารชกฺเขติ  ป ฺามเย  มหนฺต  ราคาทิรโช   
# ๑. ม. เอวมเฺปตฺถ ฯ   
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เอเตสนฺติ  วา  มหารชกฺขา  มหนฺต  ราคาทิรโช  เอเตสนฺติ  วา  
มหารชกฺขา ฯ   
        ติกฺขินทฺฺริเย  มุทินทฺฺริเยติ  ติกฺขานิ  สทฺธาทีนิ 
เอเตสนฺติ ติกฺขินฺทฺริยา มุทูนิ  สทฺธาทีน ิ อินฺทฺริยานิ  เอเตสนฺติ   
มุทินฺทฺริยา ฯ 
        สฺวากาเร ทฺวากาเรติ สุนฺทรา  สทธฺาทโย  อาการา 
โกฏาสา  เอเตสนฺติ  สฺวาการา  กุจฺฉิตา  ครหิตา  สทฺธาทโย 
อาการา  โกฏาสา  เอเตสนฺติ ทฺวาการา ฯ  
        สุวิ ฺาปเย ทุวิ ฺาปเยติ เย  กถิต  การณ  สลฺลกฺเขนฺติ  
สุเขน  สกฺกา  โหนฺติ  วิ ฺาเปตุ  เต สุวิ ฺาปยา ตพฺพิปรีตา  
ทุวิ ฺาปยา ฯ 
        อปฺเปกจฺเจ  ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโนติ  อป  เอเก  ปร- 
โลก ฺเจว  ราคาทิวชฺช ฺจ  ภยโต  ปสสฺนฺเต  อิมสฺส  ปน  
ปทสฺส  นิทฺเทเส  ปรโลกสฺเสว  น  วุตฺตตฺตา  ขนฺธาทิโลเก  จ 
ราคาทิวชฺเช  จ  ปร  พาฬหฺ  ย  ปสฺสนสีลาติ  ปรโลกวชฺช- 
ภยทสฺสาวิโน ฯ  เต  ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิเนติ  (๑) เอวมตฺโถ   
คเหตพฺโพ ฯ  
        อปฺเปกจฺเจ  น  ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิโนติ  ตพฺพิปรีเต ฯ 
        โลโกติ  จ  ปลุชชฺนฏเน(๒) ฯ 
# ๑. ส.ี ...ทสสฺาวิโนติ ฯ  ๒. ม. ลชฺุชนปลุชชฺนฏเ ฯ  
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        วชชฺนฺติ วชฺชนียฏเน ฯ เอตฺตาวตา อุทฺเทสสฺส 
นิทฺเทโส จ กโต โหติ ฯ   
        ปุน  นทิฺเทสสฺส  ปฏินิทฺเทส  กโรนฺโต อปฺปรชกฺเข 
มหารชกฺเขติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ ตีสุ  รตเนสุ  โอกปฺปนสงฺขาตา  สทฺธา  อสฺส  
อตฺถีติ  สทฺโธ ฯ 
        โส  สทธฺาสมฺปนฺโน ปุคฺคโล  อสสฺทฺธิยรชสฺส  เจว   
อสฺสสทฺธิยมูลกสฺส  เสสากุสลรชสฺส  จ  อปฺปกตฺตา อปฺปรชกฺโข ฯ   
นตฺถิ  เอตสฺส  สทฺธาติ  อสฺสทฺโธ ฯ  
        โส  วุตฺตปฺปการสฺส  รชสฺส มหนฺตตฺตา  มหารชกฺโข ฯ 
        อารทฺธ  วีริยมเนนาติ อารทฺธวีริโย ฯ 
        โส โกสชฺชรชสฺส เจว  โกสชชฺมูลกสฺส  เสสากุสลรชสสฺ   
จ  อปฺปกตฺตา  อปฺปรชกโฺข ฯ หีนวีริยตฺตา กุจฺฉิเตน อากาเรน  
สีทตีติ  กุสีโท กุสีโท เอว กุสีโต ฯ  
        โส วุตฺตปฺปการสฺส สีทรชสฺส(๑) มหนฺตตฺตา มหารชกฺโข ฯ   
อารมฺมณ  อุเปจฺจ   ิตา  สติ  อสฺสาติ  อุปฏ ิตสฺสติ ฯ  
        โส มุฏสฺสจฺจรชสฺส  เจว  มุฏสฺสจฺจมูลกสฺส เสสากุสล- 
รชสฺส  จ อปฺปกตฺตา อปฺปรชกโฺข ฯ  มฏุา  นฏา  สติ 
อสฺสาติ  มุฏสฺสติ ฯ  
# ๑. ม. รชสฺส ฯ   
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        โส  วุตฺตปฺปการสฺส  รชสฺส  มหนฺตตฺตา  มหารชกฺโข ฯ  
อปฺปนาสมาธินา  อุปจารสมาธินา  วา  อารมฺมเณ  สม  สมฺมา 
วา  อาหิโต   ิโตติ  สมาหิโต ฯ  สมาหิตจิตฺโตติ  วา  สมาหิโต ฯ 
        โส  อุทธฺจฺจรชสฺส  เจว อุทฺธจฺจมูลกสฺส เสสากุสลรชสฺส   
จ  อปฺปกตฺตา  อปฺปรชกโฺข ฯ  น  สมาหิโต  อสมาหิโต ฯ  
        โส  วุตฺตปฺปการสฺส  รชสฺส  มหนฺตตฺตา  มหารชกฺโข ฯ 
อุทยตฺถคามินี ป ฺา อสฺส อตฺถีติ ป ฺวา ฯ  
        โส  โมหรชสฺส  เจว  โมหมลูกสฺส  เสสากุสลรชสฺส  จ 
อปฺปกตฺตา  อปฺปรชกฺโข ฯ  โมหมฬฺูหตฺตา  ทุฏา  ป ฺา  
อสฺสาติ ทุปฺป ฺโ ฯ 
        โส วุตฺตปฺปการสฺส รชสฺส  มหนฺตตฺตา  มหาราชกฺโข ฯ  
สทฺโธ  ปุคฺคโล  ติกฺขินฺทฺริโยติ  พหุล อุปฺปชฺชมานาย  พลวติยา   
สทฺธาย  สทโฺธ  เตเนว  สทฺธินฺทฺริเยน  ติกฺขินฺทฺริโย ฯ  
        อสฺสทฺโธ  ปุคฺคโล  มุทินฺทฺริโยติ  พหุล  อุปฺปชฺชมาเนน  
อสฺสทฺธิเยน อสฺสทฺโธ อนฺตรนฺตรา  อุปฺปชฺชมาเนน  ทุพฺพเลน 
สทฺธินฺทฺริเยน  มุทินฺทฺรโิย ฯ  เอส  นโย เสเสสุป ฯ   
        สทฺโธ  ปุคฺคโล  สฺวากาโรติ  ตาย  เอว สทฺธาย 
โสภนากาโร ฯ  
        อสฺสทฺโธ  ปุคฺคโล  ทฺวากาโรติ  เตเนว  อสฺสทฺธิเยน 
วิรูปากาโร ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป ฯ    
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        สุวิ ฺาปโยติ  สุเขน  วิ ฺาเปตุ  สกฺกุเณยฺโย ฯ  
        ทุวิ ฺาปโยติ  ทุกฺเขน วิ ฺาเปตุ  สกฺกุเณยฺโย ฯ 
        ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวีติ  เอตฺถ  ยสฺมา ป ฺาสมฺปนฺนสฺเสว  
สทฺธาทีนิ  สปุริสุทฺธานิ  โหนฺติ  ตสฺมา  สุปริสุทฺธสทฺธาทิสมฺปนฺโน  
ตสมฺปยุตฺตาย  สุปริสุทฺธสทฺธาทิสมฺปนฺโนป  วา  ตปฺปจฺจยาย  
ป ฺาย ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวี  โหติ ฯ  ตสฺมา  เอว  หิ   
สทฺธาทโยป  จตฺตาโร  ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวีติ วุตฺตา ฯ   
        อิทานิ  ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวีติ  เอตฺถ  วุตฺต  โลก ฺจ 
วชฺช ฺจ  ทสเฺสตุ  โลโกติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ขนฺธา  เอว ลุชชฺนปลชฺุชนฏเน โลโกติ ขนฺธโลโก ฯ   
เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  
        วิปตฺติภวโลโกติ  อปายโลโก ฯ  โส  หิ  อนิฏผลตฺตา   
วิรูโป  โลโกติ(๑)  วิปตฺติ  ภวตีติ  ภโว  วิปตฺติ เอว ภโว  
วิปตฺติภโว วิปตฺติภโว เอว  โลโก  วิปตฺติภวโลโก ฯ  
        วิปตฺติสมฺภวโลโกติ  อปายูปค  กมฺม ฯ  ต หิ สมฺภวติ  
เอตสฺมา  ผลนฺติ  สมฺภโว  วิปตฺติยา  สมฺภโว  วิปตฺติสมฺภโว  
วิปตฺติสมฺภโว เอว โลโก  วิปตฺติสมฺภวโลโก ฯ  
        สมฺปตฺติภวโลโกติ สุคติโลโก ฯ โส ห ิอิฏผลตฺตา  
สุนฺทโร ลาโภติ  สมฺปตฺติ  ภวตีติ  ภโว  สมฺปตฺติ เอว ภโว 
# ๑. ม. ลาโภติ ฯ   
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สมฺปตฺติภโว สมฺปตฺติภโว เอว โลโก  สมฺปตฺติภวโลโก ฯ 
        สมฺปตฺติสมฺภวโลโกติ  สุคตูปค  กมฺม ฯ  ต  หิ  สมฺภวติ  
เอตสฺมา  ผลนฺติ  สมฺภโว  สมฺปตฺติยา  สมฺภโว  สมปฺตฺติสมฺภโว ฯ  
สมฺปตฺติสมฺภโว เอว โลโก สมฺปตฺติสมฺภวโลโก ฯ 
        เอโก โลโกติอาทีนิ เหฏา วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
        วชชฺนฺติ  นปุสกวจน ฯ  อสุโกติ  อนิทฺทิฏตฺตา  กต ฯ  
        กิเลสาติ  ราคาทโย ฯ ทุจฺจริตาติ  ปาณาติปาตาทโย ฯ  
        อภิสงฺขาราติ  ปุ ฺาภิสงฺขาราทโย ฯ  
        ภวคามิกมฺมาติ อตฺตโน  วิปากทานวเสน  ภว  คจฺฉนฺตีติ  
ภวคามิโน  อภิสงฺขาเรสุป วิปากชนกาเนว  กมฺมานิ  วุตฺตานิ ฯ  
        อิตีติ  วุตฺตปฺปการนิทสฺสน ฯ   
        อิมสฺมิ ฺจ  โลเก  อิมสฺมิ ฺจ วชฺเชติ  วุตฺตปฺปกาเร  โลเก 
จ  วชฺเช  จ ฯ   
        ติพฺพา  ภยส ฺาติ  พลวตี ภยส ฺา ฯ   
        ติพฺพาติ  น สทฺทสฺส(๑)  อตฺโถ  วุตฺโต  
        ภยส ฺาติ  ภยสทฺทสฺส ฯ  โลกวชฺชทฺวยมฺป หิ ภยวตฺถุตฺตา  
สย ฺจ  ภยตฺตา  (๒)  ภย  ภยมิติ  ส ฺา  ภยส ฺา ฯ  
        ปจฺจุปฏ ิตา โหตีติ  ต  ต  ปฏิจฺจ  อุเปจฺจ   ิตา  โหติ ฯ 
        เสยฺยถาป  อุกฺขิตฺตาสิเก วธเกติ ยถา  นาม  ปหริตุ  
# ๑. ม. ปรสทฺทสฺส ฯ  ๒. ม. สภยตฺตา ฯ   
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อุจฺจาริตขคฺเค  ปจฺจามิตฺเต  ติพฺพา  ภยส ฺา  ปจฺจุปฏ ิตา  
โหติ  เอวเมว  โลเก  จ  วชเฺช  จ  ติพฺพา  ภยส ฺา  
ปจฺจุปฏ ิตา  โหติ ฯ   
        อิเมหิ  ป ฺาสาย  อากาเรหีติ  อปฺปรชกฺขป ฺจกาทีสุ   
ทสสุ  ป ฺจเกสุ  เอเกกสฺมึ ป ฺจนฺน  ป ฺจนฺน  อาการาน   
วเสน  ป ฺาสาย  อากาเรหิ ฯ  
        อิมานิ  ป ฺจินฺทฺริยานีติ  สทฺธินฺทรฺิยาทีนิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ 
        ชานาตีติ ตถาคโต ป ฺาย ปชานาติ ฯ  
        ปสฺสตีติ  ทิพฺพจกฺขุนา ทิฏ วิย กโรติ ฯ  
        อ ฺาตีติ สพฺพาการมริยาทาหิ ชานาติ ฯ 
        ปฏิวิชฌฺตีติ เอกเทส อเสเสตฺวา นิรวเสสทสฺสนวเสน  
ป ฺาย ปทาเลตีติ ฯ   
                อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                อาสยานุสยาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        อาสยานุสยาณนิทฺเทเส  อิธ  ตถาคโตติอาทิ  ป ฺจธา 
ปโต  นิทฺเทโส ฯ   
        ตตฺถ  อาสยานุสยา  วุตฺตตฺถา  เอว ฯ   
        จริตนฺติ  ปุพฺเพ  กต กุสลากุสล กมฺม ฯ 
        อธิมุตฺตินฺติ สมฺปติ กสุเล อกุสเล วา จิตฺตโวสฺสคฺค(๑) ฯ 
# ๑. ม. จิตฺตโวสคฺโค ฯ  
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        ภพฺพาภพฺเพติ ภพฺเพ จ  อภพฺเพ  จ ฯ  อริยาย  ชาติยา 
สมฺภวนฺติ  ชายนฺตีติ  ภพฺพา ฯ  วตฺตมานสมีเป  วตฺตมานวจน ฯ   
ภวิสฺสนฺติ  ชายิสฺสนฺตีติ  วา  ภพฺพา  ภาชนภูตาติ  อตฺโถ ฯ   
เย อริยมคฺคปฏิเวธสฺส  อนุจฺฉวิกา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนา  เต 
ภพฺพา ฯ  วุตฺตปฏิปกฺขา อภพฺพา ฯ   
        กตโม  จ  (๑)  สตฺตาน  อาสโยติอาทิ  นิทฺเทสสฺส  ปฏินิทฺโท ฯ  
        ตตฺถ  สสฺสโตติ  นิจฺโจ ฯ  
        โลโกติ  อตฺตา ฯ  อิธ  สรรีเยว  นสฺสติ อตฺตา ปน  
อิธ ปรตฺถ จ โสเยวาติ  ม ฺนฺติ ฯ  โส  หิ  สยเยว   
อาโลเกตีติ  กตฺวา  โลโกติ  ม ฺนฺติ ฯ   
        อสสฺสโตติ อนิจฺโจ ฯ  อตฺตา  สรเีรเนว  สห  นสฺสตีติ 
ม ฺนฺติ ฯ  
        อนฺตวาติ  ปริตฺเต  กสิเณ  ฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  ตปริตฺต- 
กสิณารมฺมณ  จิตฺต  สปริยนฺโต  อตฺตาติ  ม ฺนฺติ ฯ  
        อนนฺตวาติ  น  อนฺตวา  อปฺปมาเณ  กสิเณ  ฌาน  
อุปฺปาเทตฺวา  ต  อปฺปมาณกสิณารมฺมณ จิตฺต สปริยนฺโต อตฺตาติ  
ม ฺนฺติ ฯ 
        ต ชีว ต สรีรนฺติ ชีโว จ  สรรี ฺจ  ตเยว ฯ  
        ชีโวติ  อตฺตา ฯ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  นปุสกวจน  กต ฯ  
        สรรีนฺติ ราสฏเน  ขนฺธป ฺจก ฯ   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ   
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        อ ฺ  ชีว อ ฺ สรรีนฺติ อ ฺโ ชีโว อ ฺ  
ขนฺธป ฺจก ฯ  
        โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ขนฺธา  อิเธว  วินสฺสนฺติ  
สตฺโต  มรณโต  ปร  โหติ  วิชชฺติ  น  นสฺสติ ฯ  ตถาคโตติ  
เจตฺถ  สตฺตาธิวจนนฺติ วทนฺติ ฯ เกจิ(๑) ปน  ตถาคโตติ   
อรหาติ  วทนฺติ ฯ  อิเม  น  โหตีติ  ปกฺเข  โทส  ทสิฺวา 
เอว  คณฺหนฺติ ฯ   
        น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  ขนฺธา  อิเธว  นสฺสนฺติ  
ตถาคโต  จ  มรณโต  ปร  น  โหติ  อุจฺฉิชฺชติ  วินสสฺติ ฯ  
อิเม โหตีติ ปกฺเข โทส ทสิฺวา เอว  คณฺหนฺติ ฯ 
        โหติ  จ  น  จ  โหตีติ  อิเม  เอเกกปกฺขปริคฺคเห  โทส   
ทิสฺวา อุภยปกฺข  คณฺหนฺติ ฯ   
        เนว  โหติ  น  น  โหตีติ  อิเม  อุภยปกฺขปริคฺคเห   อุภย- 
ปกฺขปริคฺคเห  อุภยโทสาปตฺตึ  ทิสฺวา  โหตีติ  จ  น โหติ เนว โหตีติ จ  
น โหตีติ อมราวิกฺเขปปกฺข คณฺหนฺติ ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  อฏกถานโย  สสสฺโต  โลโกติ  วาติอาทีหิ  
ทสหากาเรหิ  ทฏิปเภโทว  วุตฺโต ฯ   
        ตตฺถ  สสฺสโต โลโกติ  จ  ขนฺธป ฺจก โลโกติ คเหตฺวา  
อย  โลโก  นจฺิโจ  ธุโว  สพฺพกาลิโกติ  คณฺหนฺตสฺส  สสฺสตนฺติ   
# ๑. ม. วทนฺติ ฯ   
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คหณาการปฺปวตฺตา ทิฏ ิ ฯ  
        อสสฺสโตติ  ตเมว  โลก  อุจฺฉิชฺชติ  วินสฺสตีติ  คณฺหนฺตสฺส  
อุจฺเฉทคฺคหณาการปฺปวตฺตา  ทิฏ ิ ฯ  
        อนฺตวาติ  ปริตฺตกสิณลาภิโน  สปฺุปมตฺเต  วา สราวมตฺเต  
วา  กสิเณ สมาปนฺนสฺส อนฺโตสมาปตฺติย ปวตฺติตรูปารูปธมฺเม  
โลโกติ จ กสณิปริจฺเฉทนฺเตน  อนฺตวาติ  จ  คณฺหนฺตสฺส 
อนฺตวา  โลโกติ  คหณาการปฺปวตฺตา  ทิฏ ิ ฯ  สา สสฺสตทิฏ ิป  
โหติ อุจฺเฉททิฏ ิป ฯ วิปลุกสิณลาภิโน ปน ตสฺมึ กสิเณ  
สมาปนฺนสฺส  อนฺโตสมาปตฺติย  ปวตฺติตรูปรูปธมฺเม  โลโกติ   
จ กสิณปริจฺเฉทนฺเตน น  อนฺตวาติ  จ  คณฺหนฺตสฺส  อนนฺตวา 
โลโกติ  คหณาการปฺปวตฺตา  ทิฏ ิ ฯ  สา  สสฺสตทิฏ ิป  โหติ   
อุจฺเฉททิฏ ิป ฯ   
        ต  ชีว  ต  สรรีนฺติ เภทนธมฺมสฺส สรีรสฺเสว   
ชีวนฺติ  คหิตตฺตา  สรีเร  อุจฺฉิชฺชมาเน  ชีวมฺป  อุจฺฉิชฺชตีติ  
อุจฺเฉทคฺคหณาการปฺปวตฺตา  ทิฏ ิ ฯ  ทุติยปเท  สรีรโต   
อ ฺสฺส  ชีวสฺส  คหิตตฺตา สรีเร  อุจฺฉิชฺชมาเนป  ชีว  น 
อุจฺฉิชฺชตีติ สสฺสตคฺคหณาการปฺปวตฺตา ทิฏ ิ ฯ  
        โหติ  ตถาคโตติอาทีสุ  สตฺโต  ตถาคโต นาม โส  
ปร มรณา โหตีติ คณฺหโต ปมา  สสฺสตทิฏ ิ ฯ  น  โหตีติ  
คณฺหโต  ทุติยา  อุจฺเฉททิฏ ิ ฯ  โหติ จ น จ โหตีติ   
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คณฺหโต  ตติยา  เอกจฺจสสฺสตทิฏ ิ ฯ  เนว  โหติ  น  น 
โหตีติ  คณฺหโต  จตุตฺถา  อมราวิกฺเขปทิฏ ีติ ฯ   
        อิตีติ  วุตฺตปฺปการทิฏ ินิสฺสยนิทสฺสน ฯ   
        ภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา  วา  สตฺตา โหนฺติ  วิภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา  
วาติ  ภโว  วุจฺจติ  สสฺสโต  สสฺสตวเสน อุปฺปชฺชมานา  ทิฏ ิ  
ภวทิฏ ิ  ภโวติ  ทิฏ ีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วิภโว  วุจฺจติ อุจฺเฉโท  
อุจฺเฉทวเสน อุปฺปชฺชมานา ทิฏ ิ วิภวทิฏ ิ วิภโวติ ทิฏ ีติ  
วุตฺต โหติ ฯ วุตฺตปฺปการา ทสวิธา ทิฏ ิ ภวทิฏ ิ จ 
วิภวทิฏ ิ จาติ ทฺวิธาว โหติ ฯ ตาสุ ทฺวีสุ เอเกก  
สนฺนิสฺสิตา อปสฺสิตา อลฺลีนา สตฺตา โหนฺติ ฯ   
        เอเต  วา  ปน  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺมาติ  เอตฺถ 
อคฺคิโต  วา  อุทกโต  วา  มิถุเภทา  วาติอาทีสุ   วิย  วาสทฺโท 
สมุจฺจยตฺโถ ฯ  เอเต  วุตฺตปฺปกาเร  สสสฺตุจฺเฉทวเสน  เทฺว   
ปกฺเข  จ  น  อุปคนฺตฺวา  อนลฺลียิตฺวา  ปหายาติ  อตฺโถ ฯ  
อนุโลมิกา  วา  ขนฺตีติ  วิกปฺปตฺโถว ฯ 
        อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสูติ อิเมส ชรามรณาทีน  
ปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา เอว อิทปฺปจฺจยตา  
อิทปฺปจฺจยาน วา สมูโห  อิทปฺปจฺยตา ฯ ลกฺขณ ปเนตฺถ 
สทฺทสตฺถโต ปริเยสิตพฺพ ฯ เต เต ปจฺจเย ปฏิจฺจ สห  สมฺมา  
จ  อุปฺปนฺนา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ฯ  ตสฺสา  อิทปฺปจฺจยตาย  จ   
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เตสุ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  จ  ธมฺเมสุ ฯ   
        อนุโลมิกาติ  โลกุตฺตรธมฺมาน  อนุโลมโต อนุโลมิกา ฯ   
        ขนฺตีติ  าณ ฯ  าณ  หิ  ขมนโต  ขนฺติ ฯ  
        ปฏิลทธฺา  โหตีติ  สตฺเตหิ อธิคตา  โหติ  อิทปฺปจฺจยตาย 
ขนฺติยา อุจฺเฉทตฺตานุปคโม โหติ ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน ปจฺจย- 
สามคฺคิย  อายตฺตวุตฺติตฺตา  ปจฺจยานุปรมทสฺสเนน  ผลานุปรม- 
ทสฺสนโต ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ ขนฺติยา สสฺสตตฺตานุ- 
ปคโม โหติ ปจฺจยสามคฺคิย นวนวาน ปจฺจยุปฺปนฺนาน   
ธมฺมาน  อุปฺปาททสฺสนโต ฯ  เอวเมเต  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺมทสฺสเนน  น  อุจฺเฉโท  น  
สสฺสโตติ  ปวตฺต สมฺมาทสฺสน  อนุโลมิกา  ขนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
เอว  หิ ตทุภยทิฏ ิปฏิปกขฺภูตา สมฺมาทิฏ ิ  วุตฺตา  โหติ ฯ   
        ยถาภูต  วา  าณนฺติ ยถาภูต ยถาสภาว เนยฺย ฯ  
ตตฺถ ปวตฺตาณมฺป  วิสยโวหาเรน  ยถาภูตาณนฺติ วุตฺต ฯ  
ต ปน สงฺขารุเปกฺขาปริยนฺต วิปสฺสนาาณ  อิธาธิปฺเปต ฯ  
เหฏา  ปน  ยถาภูตาณทสฺสนนฺติ  ภยตูปฏานาณ วุตฺต ฯ 
ยถาภูต วา าณ สตฺเตหิ ปฏิลทฺธ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อิทานิ  สสฺสโต  โลโกติอาทีหิ มิจฺฉาทิฏ ิปริภาวิต เอเต 
วา ปนาติอาทีหิ สมฺมาทิฏ ิปริภาวิต  สตฺตสนฺตาน  ทสฺเสตฺวา 
กาม  เสวนฺต ฺเวาติอาทีหิ เสสากุสเลหิ  เสสกุสเลหิ จ   
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ปริภาวิต สตฺตสนฺตาน ทสฺเสติ ฯ ตตฺถ กาม เสวนฺตเยว  
ปุคฺคล  ตถาคโต  ชานาตีติ  โยชนา  กาตพฺพา ฯ  
        เสวนฺต ฺเวาติ (๑) จ อภิณฺหสมุทาจารวเสน  เสวมาน ฯ  
        ปุพฺเพ  อาเสวิตวเสน  กิเลสกาโม  คร ุ อสฺสาติ  กามครุโก ฯ 
        ตเถว  กาโม  อาสเย  สนตฺาเน  อสฺสาติ  กามาสโย ฯ   
        สนฺตานวเสเนว  กาเม  อธิมุตฺโต  ลคฺโคติ  กามาธิมุตฺโต ฯ  
เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  
        เนกฺขมฺมาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ กามาทีหิ  จ  ตีหิ  
เสสากุสลา  เนกฺขมฺมาทีหิ  ตีหิ  เสสกุสลา  คหิตาว  โหนฺตีติ  
เวทิตพฺพา ฯ อย สตฺตาน อาสโยติ ติธา วุตฺต สนฺตานเมว  
ทสฺเสติ ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  อฏกถานโย  อิติ  ภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา วาติ  
เอว สสฺสตทิฏ ึ วา  สนฺนสิฺสิตา ฯ  สสสฺตทิฏ ิ  หิ  เอตฺถ  
ภวทิฏ ีติ  วุตฺตา  อุจฺเฉททิฏ ิ จ วิภวทิฏ ีติ ฯ  สพฺพทิฏ ีน   
หิ  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ีหิ  สงฺคหิตตฺตา  สพฺเพปเม ทิฏ ิคติกา  สตฺตา  
อิมาว  เทฺว  ทิฏ ิโย  สนนฺิสฺสิตา  โหนฺติ ฯ วุตฺตมฺป เจต  
ทฺวยนิสฺสิโต ขฺวาย กจฺจาน โลโก เยภุยฺเยน อตฺถิต ฺเจว  
นตฺถิต ฺจาติ (๒) ฯ 
        เอตฺถ ห ิ อตฺถิตาติ  สสฺสต  นตฺถิตาติ อุจฺเฉโท ฯ 
อย ตาว วฏฏนิสฺสิตาน ปุถุชชฺานาน สตฺตาน  อาสโย ฯ 
# ๑. ม. เสวนฺตนฺติ ฯ  ๒. ส. น.ิ ๑๖/๔๓/๒๑ ฯ  
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        อิทานิ วิวฏฏนิสฺสิตาน สุทฺธสตฺตาน อาสย ทสฺเสตุ  
เอเต วา ปน อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺมาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ 
เอเต วา ปนาติ เอเตเยว ฯ อุโภ  อนฺเตติ  สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาเต   
เทฺว  อนฺเต ฯ  อนุปคมฺมาติ  น  อลลฺียตฺิวา ฯ อิทปฺปจฺจยตา- 
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสูติ  อิทปฺปจฺจยตาย  เจว ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนธมฺเมสุ  จ ฯ  อนุโลมิกา  ขนฺตีติ  วิปสฺสนาาณ ฯ  
ยถาภูต าณนฺติ  มคฺคาณ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยา  
ปฏิจฺจสมุปฺปาเท  เจว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺเมสุ  จ  เอเต  อุโภ 
สสฺสตุจฺเฉทอนฺเต  อนุปคนฺตฺวา วิปสฺสนา  ปฏลิทธฺา  อ ฺจ  
ตโต  อุตฺตรึ  มคฺคาณ  อย  สตฺตาน  อาสโย ฯ  อย   
วฏฏนิสฺสิตาน ฺจ  วิวฏฏนิสฺสิตาน ฺจ  สพฺเพสมฺป  สตฺตาน   
อาสโย อิท วสนฏานนฺติ ฯ อย อาจริยาน สมานฏกถา ฯ   
        วิตณฺฑวาที  ปนาห  มคฺโค  นาม  วาส  วิทฺธเสนฺโต   
คจฺฉติ  ตฺว  มคฺโค วาโสติ  วเทสีติ ฯ  โส  วตฺตพฺโพ  ตฺว   
อริยวาสภาณโก  โหสิ  น  โหสีติ ฯ สเจ  น  โหมีติ  วทติ  
ตฺว  อภาณกตาย  น ชานาสีติ วตฺตพฺโพ ฯ สเจ ภาณโกสฺมีติ   
วทติ  สุตฺต  อาหราติ  วตฺตพฺโพ ฯ  สเจ อาหรติ อิจฺเจต  
กุสล ฯ โน เจ อาหรติ สย  อาหริตพฺพ  ทสยิเม  ภิกขฺเว  
อริยวาสา  เย อริยา(๑)  อาวสึสุ  วา  อาวสนฺติ  วา  อาวสิสฺสนฺติ   
วาติ  (๒)  เอต  หิ  สุตฺต  มคฺคสฺส  วาสภาว  ทีเปติ ฯ ตสฺมา  
# ๑. ม. ยทรยิา ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๙/๓๑ ฯ  
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สุกถิตเมเวตนฺติ ฯ  อิม  ปน  ภควา  สตฺตาน  อาสย  ชานนฺโต 
อิเมส ฺจ ทิฏ ิคตาน อิเมส ฺจ  วิปสฺสนาาณมคฺคาณ   
อปฺปวตฺตกฺขเณป  ชานาติ  เอว ฯ ตสฺมาเยว จ กาม  เสวนฺตเยว 
ชานาตีติอาทิ วุตฺตนฺติ ฯ   
        อนุสยนิทฺเทเส  อนุสยาติ  เกนฏเน  อนุสยา  อนุสย- 
นฏเน ฯ  โก  เอส  อนุสยนฏโ  นามาติ  อปฺปหีนฏโ ฯ   
เอเต  หิ  อปฺปหีนฏเน  ตสฺส  ตสฺส สนฺตาเน  อนุเสนฺติ  
นาม ฯ  ตสฺมา  อนุสยาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
        อนุเสนฺตีติ  อนุรูป  การณ ลภิตฺวา  อุปฺปชฺชตีติ   
อตฺโถ ฯ  อถาป  สิยา  อนสุยนฏโ  นาม  อปฺปหีนากาโร  
โส  จ  อุปฺปชฺชตีติ  วุตฺต  น  ยุชชฺติ  ตสฺมา น อนุสยา 
อุปฺปชฺชตีติ ฯ ตตฺริท ปฏวิจน  น  อปปฺหีนากาโร  อนุสโยติ  
ปน  อปฺปหนีฏเน  ถามคตกิเลโสติ  วุจฺจติ ฯ  
        โส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  สารมฺมโณ  สปฺปจฺจยฏเน  สเหตุโก  
เอกนฺตากุสโล อตีโตป  โหติ  อนาคโตป  ปจฺจุปฺปนฺโนป  ตสฺมา   
อุปฺปชฺชตีติ  วตฺตุ ยุชฺชติ ฯ ตตฺริท ปมาณ อิเธว ตาว 
อภิสมยกถาย  ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหตีติ (๑) ปุจฺฉ  กตฺวา   
อนุสยาน  ปจฺจุปฺปนฺนภาวสฺส  อตฺถิตาย  ถามคโต  อนุสย  
ปชหตีติ วุตฺต ฯ ธมฺมสงฺคณิย  โมหสสฺ  ปทภาชเน  อวิชชฺานุสโย  
อวิชฺชาปริยุฏาน อวิชฺชาลงฺคี โมโห  อกุสลมูล  อย  ตสฺมึ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๙๘/๖๐๕ ฯ  
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สมเย  โมโห  โหตีติ (๑) อกุสลจิตฺเตน สทฺธึ โมหสสฺ อุปฺปนฺนภาโว  
วุตฺโต ฯ  กถาวตฺถุสฺมึ  อนุสยา  อพฺยากตา อนุสยา อเหตุกา  
อนุสยา จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ  (๒)  สพฺเพ  วาทา  ปฏิเสธิตา ฯ อนุสยยมเก 
สตฺตนฺน วาราน(๓) อ ฺตรสฺมึ  อุปฺปชฺชนวาเร  ยสฺส  กาม- 
ราคานุสโย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย อุปฺปชชฺตีติอาทิ  (๔) 
วุตฺต ฯ  ตสฺมา  อนุเสนฺตีติ  อนุรูป  การณ  ลภิตฺวา อุปฺปชฺชนฺตีติ 
ย วุตฺต ต อิมินา ตนฺติปฺปมาเณน ยุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
ยมฺป จิตฺตสมฺปยุตฺโต  สารมฺมโณติอาทิ (๕) วุตฺต ตมฺป สุวุตฺตเมว ฯ  
อนุสโย หิ นาเมส ปรินิปฺผนฺโน จิตฺตสมฺปยุตฺโต อกุสลธมฺโมติ  
นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ   
        กามราคานุสโยติอาทีสุ  กามราโค  จ  โส  อปฺปหีนฏเน 
อนุสโย  จาติ  กามราคานุสโย ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว นโย ฯ  
กามราคานุสโย เจตฺถ โลภสหคตจิตฺเตสุ  สหชาตวเสน  
อารมฺมณวเสน จ มนาเปสุ (๖) อวเสสกามาวจรธมฺเมสุ อารมฺมณ- 
วเสเนว  อุปฺปชฺชมาโน  โลโภ ฯ  
        ปฏิฆานุสโย  จ  โทมนสฺสสหคตจิตฺเตสุ  สหชาตวเสน   
อารมฺมณวเสน  จ  อมนาเปสุ  (๗)  อวเสสกามาวจรธมฺเมสุ  อารมฺมณ- 
วเสเนว  อุปฺปชฺชมาโน  โทโส ฯ   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๐๐/๑๑๓ ฯ  ๒. อภิ. ก. ๓๗/๑๔๓๒/๔๗๔ ฯ 
# ๓. ม. มหาวาราน ฯ  ๔. อภิ. ย. ๓๘/๑๕๖๒/๗๓๔ ฯ  
# ๕. ส.ี ย.ุ อารมฺมโณ ฯ  ๖. สี. อมนาเปสุ ฯ  ๗. สี. ยุ. มเนเปสุ ฯ  
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        มานานุสโย  ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตจิตฺเตสุ  สหชาต- 
วเสน อารมฺมณวเสน  จ  ทุกฺขเวทนาวชฺเชสุ  อวเสสกามาวจร- 
ธมฺเมสุ  รูปารูปาวจรธมฺเมสุ  จ  อารมฺมณวเสเนว  อุปฺปชฺชมาโน 
มาโน ฯ  
        ทฏิานุสโย จตูสุ ทฏิ ิคตสมฺปยุตฺเตสุ ฯ  
        วิจิกิจฺฉานุสโย  วิจิกจฺิฉาสหคเต ฯ 
        อวิชชฺานุสโย  ทฺวาทสสุ  อกุสลจิตฺเตสุ สหชาตวเสน 
อารมฺมณวเสน  จ ฯ  ตโยป  อวเสสเตภูมกธมฺเมสุ  อารมฺมณ- 
วเสเนว  อุปฺปชฺชมานา  ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาโมหา ฯ 
        ภวราคานุสโย  จตูสุ ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺเตสุ  อุปฺปชฺชมาโนป  
สหชาตวเสน  น  วุตฺโต  อารมฺมณวเสเนว ปน รูปารูปาวจร- 
ธมฺเมสุ อุปฺปชฺชมาโน โลโภ วุตฺโต ฯ   
        อิทานิ  ยถาวุตฺตาน  อนุสยาน  อนุสยนฏาน  ทสฺเสนฺโต 
ย  โลเกติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ย  โลเก  ปยรูปนฺติ ย อิมสฺมึ โลเก ปยชาติก  
ปยสภาว ฯ สาตรูปนฺติ  สาตชาติก  อสฺสาทปทฏาน   
อิฏารมฺมณ ฯ 
        เอตฺถ  สตฺตาน กามราคานุสโย  อนุเสตีติ  เอตสฺมึ  
อิฏารมฺมเณ  สตฺตาน  อปฺปหีนฏเน กามราคานุสโย  อนุเสติ ฯ  
ปยรูป สาตรูปนฺติ จ อิธ กามาวจรธมฺโมเยว อธิปฺเปโต ฯ    
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        ยถา  นาม  อุทเก  นมิุคฺคสฺส  เหฏา  จ  อุปร ิ จ   
สมนฺตา  จ  อุทกเมว  โหติ  เอวเมว  อิฏารมฺมเณ  ราคุปฺปตฺติ   
นาม  สตฺตาน  อาจิณฺณสมาจิณฺณา ฯ ตถา  อนิฏารมฺมเณ  
ปฏิฆุปฺปตฺติ ฯ  
        อิติ  อิเมสุ  ทฺวีสุ  ธมฺเมสูติ เอว อิเมสุ ทฺวีสุ  อิฏา- 
นิฏารมฺมณธมฺเมสุ ฯ  
        อวิชชฺานุปติตาติ กามราคปฏิฆสมฺปยุตฺตา หุตฺวา  
อารมฺมณกรณวเสน  อวิชฺชานุปติตา   อนุปติตา อวิชฺชา อนุปรติา 
อนุคตา ฯ  วิจฺเฉท  กตฺวาป  ปาโ ฯ   
        ตเทกฏโติ  ตาย  อวิชฺชาย  สหเชกฏวเสน  เอกโต 
 ิโต ฯ 
        มาโน  จ  ทิฏ ิ  จ  วิจิกิจฺฉา  จาติ  นววิธมาโน  
ทฺวาสฏ ิวิธา  ทฏิ ิ  อฏวตฺถุกา วิจิกิจฺฉา ตเทกฏโ  มาโน 
จ  ตเทกฏา  ทิฏ ิ  จ  ตเทกฏา  วิจิกิจฺฉา  จาติ  โยชนา ฯ 
        ทฏพฺพาติ  ปสฺสิตพฺพา  อวคนฺตพฺพา ฯ  ตโย  เอกโต 
กตฺวา  พหุวจน  กต ฯ ภวราคานุสโย ปเนตฺถ กามราคานุ- 
สเยเนว สงฺคหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        จริตนิทเฺทเส  เตรส  เจตนา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร ฯ  ทฺวาทส   
อปุ ฺาภิสงฺขาโร ฯ  จตสฺโส  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร ฯ  
        ตตฺถ  กามาวจโร  ปริตฺตภูมโก ฯ  อิตโร  มหาภูมโก ฯ    
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        ตีสุป  วา  เอเตสุ  โย  โกจิ  อปฺปวิปาโก  ปริตฺตภูมโก   
มหาวิปาโก มหาภูมโกติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อธิมุตฺตนิทฺเทเส สนฺตีติ สวิชฺชนติฺ ฯ  
        หีนาธิมุตฺติกาติ ลามกชฺฌาสยา ฯ  
        ปณีตาธิมุตฺติกาติ  กลฺยาณชฺฌาสยา ฯ   
        เสวนฺตีติ  นิสฺสยนฺติ  อลลฺียนฺติ ฯ  
        ภชนฺตีติ อุปสงฺกมนฺติ ฯ  
        ปยริุปาสนฺตีติ  ปุนปฺปน  อุปสงฺกมนฺติ ฯ  
        สเจ  ห ิอาจริยุปชฺฌายา น  สลีวนฺโต  โหนฺติ  อนฺเต- 
วาสิกสทฺธิวิหาริกา  สีลวนฺโต ฯ  เต  อตฺตโน  อาจริยุปชฺฌาเยป  น  
อุปสงฺกมนฺติ  อตฺตโน  สทิเส  สารุปฺเป  ภิกฺขูเยว อุปสงฺกมนฺติ ฯ 
        สเจ  ป  อาจริยุปชฺฌายา  สารุปฺปา  ภิกฺขู  อิตเร  
อสารุปฺปา เตป น  อาจริยุปชฺฌาเย  อุปสงฺกมนฺติ  อตฺตโน 
สทิเส หีนาธิมุตฺติเกเยว อุปสงฺกมนฺติ ฯ  
        เอว  อุปสงฺกมน  ปน  น  เกวล  เอตรหิเยว  อตีตา- 
นาคเตปติ  ทสฺเสตุ  อตีตมฺป  อทฺธานนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อตีตมฺป  อทฺธานนฺติ  อตีตสฺมึ  กาเล อจฺจนฺต- 
สโยคตฺเถ(๑)  วา  อุปโยควจน ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว  อิทมฺปน   
ทุสฺสีลาน ทสฺุสีลเสวนเมว  สีลวนฺตาน  สลีวนฺตเสวนเมว 
# ๑. ม. อจฺจนฺตสโยคตฺเถ วา ฯ  
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ทุปฺป ฺาน  ทุปฺป ฺเสวนเมว ป ฺวนฺตาน ป ฺวนฺต- 
เสวนเมว โก นิยาเมตีติ อชฺฌาสยธาตุ นิยาเมตีติ ฯ   
        ภพฺพาภพฺพนิทฺเทเส  ฉฑฺเฑตพฺเพ  ปม นิทฺทิสตฺิวา  
คเหตพฺเพ ปจฺฉา นิทฺทิสิตุ อุทฺเทสสฺส  อุปฺปฏิปาฏยิา  ปม  
อภพฺพา  นิทฺทิฏา ฯ  อุทเฺทเส  ปน ทวฺนฺทสมาเส อจฺจิตสฺส   
จ  มนฺทกฺขรสฺส  จ  ปทสสฺ  ปุพฺพนิปาตลกฺขณวเสน  ภพฺพ- 
สทฺโท  ปุพฺพ ปยุตฺโต   
        กมฺมาวรเณนาติ  ป ฺจวิเธน  อานนฺตริยกมฺเมน ฯ  สมนฺนา- 
คตาติ  สมงฺคีภูตา ฯ  
        กิเลสาวรเณนาติ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา ฯ  อิมานิ  เทฺว  
สคฺคมคฺคาน  อาวรณโต อาวรณานิ ฯ  ภิกฺขุนีทูสกาทีนิกมฺมานิป(๑) 
กมฺมาวรเณเนว สงฺคหิตานิ ฯ 
        วิปากาวรเณนาติ อเหตุกปฏิสนฺธิยา ฯ  ยสฺมา  ปน   
ทุเหตุกานมฺป  อริยมคฺคปฏิเวโธ  นตฺถิ ตสฺมา  ทุเหตุกา  
ปฏิสนฺธิป  วิปากาวรณเมวาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อสฺสทธฺาติ พุทฺธาทีสุ  สทฺธารหิตา ฯ   
        อจฺฉนฺทิกาติ กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺทรหิตา ฯ อุตฺตรกุรุกา  
มนุสฺสา  อจฺฉนฺทิกฏาน  ปวิฏา ฯ  
        ทุปฺป ฺาติ  ภวงฺคป ฺาย  ปริหีนา ฯ ภวงฺคป ฺาย 
# ๑. ม. ภิกฺขุนีทูสกาทีนิ กมฺมานิป ฯ   
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ปน  ปริปุณฺณายป  ยสฺส  ภวงฺค  โลกตฺุตรสฺส  ปาทก  น  
โหติ โสป ทปฺุป ฺโเยว  นาม ฯ  
        อภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺตนฺติ  
กุสเลสุ ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตนิยามสงฺขาต  อริยมคฺค  โอกฺกมิตุ   
อภพฺพา ฯ อริยมคฺโค หิ สมฺมา สภาโวติ  สมฺมตฺต  โสเยว  
อนนฺตรผลทาเน  สยเมว  วา  อจลภาวโต  นิยโม(๑)  ต  โอกฺกมิตุ  
ปวิสิตุ  อภพฺพา ฯ 
        น  กมฺมาวรเณนาติอาทีนิ  วุตฺตวิปริยาเยเนว เวทิตพฺพานีติ ฯ   
                อาสยานุสยาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ยมกปาฏหิีราณนิทฺเทสวณฺณนา   
        ยมกปาฏิหีราณนิทฺเทเส  (๒)  อสาธารณ  สาวเกหีติ  เสสา- 
สาธารณาณนิทฺเทเส  อ ฺวจเนหิ  โอกาสาภาวโต  น  วุตฺต  
อิธ  ปน  อ ฺวจนาภาวโต  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        อุปริมกายโตติ  นาภิยา  อุทฺธ  สรรีโต ฯ  
        อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตตีติ  เตโชกสิณารมฺมณ  ปาทกชฺฌาน  
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อุปริมกายโต อคฺคิชาลา  วุฏาตูติ   
อาวชฺชิตฺวา  ปริกมฺม  กตฺวา  อนนฺตร  อภิ ฺาาเณน อุปริม- 
กายโต  อคฺคิชาลา  วุฏาตูติ  อธิฏ ิเต  สห  อธิฏานา  อุปริม- 
# ๑. ม. นิยาโม ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ ยมกปาฏิหาริยาณนิทฺเทเส ฯ   
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กายโต อคฺคิชาลา  วุฏาติ ฯ  สา  หิ   อิธ  ราสฏเน ขนฺโธติ  
วุตฺตา ฯ 
        เหฏ ิมกายโตติ นาภิโต  เหฏา  สรีรโต ฯ  
        อุทกธารา  ปวตฺตตีติ  อาโปกสิณารมฺมณ  ปาทกชฺฌาน   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  เหฏ ิมกายโต อุทกธารา วุฏาตูติ  
อาวชฺชิตฺวา ปริกมฺม กตฺวา  อนนฺตร  อภิ ฺาาเณน   
เหฏ ิมกายโต อุทกธารา วุฏาตูติ  อธิฏ ิเต สห อธิฏานา  
เหฏ ิมกายโต อุทกธารา วุฏาติ ฯ อุภยตฺถาป อพฺโพจฺเฉท- 
วเสน ปวตฺตตีติ วุตฺต ฯ อธิฏานสฺส จ อาวชฺชนสฺส จ  
อนฺตเร เทฺว ภวงฺคจิตฺตานิ วตฺตนฺติ ตสฺมาเยว ยุคลา  หุตฺวา 
อคฺคิกฺขนฺธอุทกธารา  ปวตฺตนฺติ  อนฺตร  น  ป ฺายติ ฯ  
อ ฺเส ปน  ภวงฺคปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ   
        ปุรตฺถิมกายโตติ  อภิมุขปสฺสโต ฯ  ปจฺฉิมกายโตติ ปฏ ิ- 
ปสฺสโต ฯ   
        ทกฺขิณอกฺขิโต  วามอกฺขิโตติอาทิ  สมาสปาโเยว  น 
อ ฺโ ฯ  ทกฺขิณนาสิกาโสตโต  วามนาสิกาโสตโตติ  ปาโ   
สุนฺทโร ฯ  รสฺส  กตฺวาป  ปนฺติ ฯ   
        อสกูฏโตติ  เอตฺถ  อพฺภุคฺคตฏเน  กโูฏ  วิยาติ  กูโฏ  
อโสเยว  กูโฏ อสกูโฏ ฯ  
        องฺคุลงฺคุเลหีติ  องฺคุลีหิ องฺคุลีหิ ฯ   
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        องฺคุลนฺตริกาหีติ องฺคุลีน อนฺตริกาหิ ฯ  
        เอเกกโลมโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  เอเกกโลมโต  อุทกธารา  
ปวตฺตตีติ อุภยตฺถาป  อาเมณฺฑิตวจเนน  สพฺพโลมาน  ปริยา- 
ทินฺนตฺตา  เอเกกโลมโตว  อคฺคิกฺขนฺธอุทกธารา  ยุคลา  ยุคลา  
หุตฺวา  ปวตฺตนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
        โลมกูปโต  โลมกูปโต อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  โลมกูปโต  
โลมกูปโต  อุทกธารา  ปวตฺตตีติ  เอตฺถาป เอเสว  นโย ฯ  เกสุจิ  
โปตฺถเกสุ  เอเกกโลมโต  อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ ฯ โลมกูปโต   
โลมกูปโต  อุทกธารา  ปวตฺตติ  โลมกูปโต  อคฺคิกฺขนฺโธ   
ปวตฺตติ  เอเกกโลมโต  อุทกธารา  ปวตฺตตีติ  ลิขิต ฯ ตมฺป  
ยุชฺชติเยว ฯ ปาฏิหีรสฺส อติสุขุมตฺตทีปนโต ปน ปรุมิปาโเยว  
สุนฺทรตโร ฯ   
        อิทานิ  ฉนฺน  วณฺณานนฺติ  โก  สมฺพนฺโธ  เหฏา  
อุปริมกายโตติอาทีหิ อเนเกหิ  สรีราวยวา  วุตฺตา ฯ  เตน 
สรีราวยวสมฺพนฺโธ  ปวตฺตตีติ วจนสมฺพนฺเธน  จ  ยมกปาฏิ- 
หีราธิกาเรน  จ  ฉนฺน  วณฺณาน  สรีราวยวภูตาน  รสิโย(๑) 
ยมกา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ สามิวจนสมฺพนฺเธน  
จ อวสฺส รสฺมิโยติ ปาเสโส อิจฺฉิตพฺโพเยว ฯ 
        นลีานนฺติ  อุมาปุปฺผวณฺณาน(๒) ฯ 
# ๑. ม. รสฺมโิย ฯ  ๒. อุมาปุปฺผวณฺณาน ฯ  
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        ปตกานนฺติ  กณิการปุปฺผวณฺณาน ฯ  
        โลหิตกานนฺติ  อินฺทโคปกวณฺณาน ฯ 
        โอทาตานนฺติ  โอสธิตารกาวณฺณาน ฯ   
        ม ฺชิฏานนฺติ  มนฺทรตฺตวณฺณาน ฯ  ปภสฺสรานนฺติ  ปภสฺสร- 
ปกติกาน  วณฺณาน (๑)ฯ ปภสฺสรวณฺโร(๒)  วิสุ  อวิชฺชมาเนป(๓)  วุตฺเตสุ   
ป ฺจสุ วณฺเณสุ เย เย ปภา สมุชฺชลา เต  เต  ปภสฺสรา ฯ   
ตถา  หิ  ตถาคตสฺส  ยมกปาฏิหีร  กโรนฺตสฺส  ยมกปาฏิหีราณ- 
พเลเนว  เกสมสฺสูน ฺเจว  อกฺขีน ฺจ  นีลฏาเนหิ  นีลรสฺมิโย  
นิกฺขมนฺติ  ยาส  วเสน  คคนตล  อ ฺชนจุณฺณสมากิณฺณ(๔)  วิย   
อุมาปุปฺผนีลุปฺปลทลส ฺฉนฺน  วิย  วีติปตนฺตมณิตาลวณฺฏ  วิย 
ปสาริตเมจกปฏ วิย  จ  โหติ ฯ  ฉวิโต  เจว  อกฺขีน ฺจ   
ปตกฏาเนหิ  ปตรสฺมิโย  นิกฺขมนฺติ  ยาส  วเสน  ทิสาภาคา  
สุวณฺณรสนิสิ ฺจมานา  วิย  สุวณฺณปฏปสาริตา วิย  กุงฺกุม- 
จุณฺณกณิการปุปฺผสมฺปริกิณฺณา(๕)  วิย  จ  วิโรจนฺติ ฯ  มสโลหิเตหิ  
เจว  อกฺขีน ฺจ  รตฺตฏาเนหิ  โลหิตรสฺมิโย  นิกฺขมนฺติ  ยาส  
วเสน  ทิสาภาคา จีนปฏจุณฺณร ฺชิตา  วิย  สุปกฺกลาขารส- 
นิสิ ฺจมานา  วิย  รตฺตกมฺพลปริกฺขิตฺตา วิย  ชยสุมนปาลิภทฺทก- 
พนฺธุชีวกกุสมุสมฺปริกิณฺณา  วิย  จ  วิโรจนฺติ ฯ อฏ ีหิ  เจว   
# ๑. ม. ปภาสนปกติกาน ปภสฺสรวณฺณาน ฯ 
# ๒. ม. ปภสฺสรวณฺเณ ฯ  ๓. ม. อวิชชฺามาเนป ฯ  
# ๔. ม. อ ฺชนจุณฺณสโมกิณฺณ ฯ   
# ๕. ม. กุงฺกมุจุณฺณกณิการปุปฺผสมฺปริกิณฺณนา ฯ  
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ทนฺเตหิ  จ  อกฺขีน ฺจ  เสตฏาเนหิ โอทาตรสฺมิโย นิกฺขมนฺติ  
ยาส วเสน  ทิสาภาคา  รชตกุเฏหิ  อาสิ ฺจมานขีรธารา- 
สมฺปริกิณฺณา  วิย  ปสาริตรชตปฏฏวิตานา  วิย  วีติปตนฺตรชต- 
ตาลวณฺฏา  วิย  กุนฺทกุมุทสินฺทุวารสุมนมลฺลิกาทิกสุุมส ฺฉนฺนา 
วิย  จ  วิโรจนฺติ ฯ หตฺถตลปาทตลาทีหิ  มนฺทรตฺตฏาเนหิ   
ม ฺชิฏรสฺมโิย  นิกฺขมนฺติ ยาส  วเสน  ทิสาภาคา  ปวาฬชาล- 
ปริกฺขิตฺตา  วิย  รตฺตกุรวกกุสุมสโมกิณฺณา  วิย  จ  วิโรจนฺติ ฯ 
อุณฺณาทาานขาทีหิ  (๑)  ปภสฺสรฏาเนหิ  ปภสฺสรรสฺมิโย  นกิฺขมนฺติ  
ยาส  วเสน  ทิสาภาคา  โอสธีตารกปุ ฺชปุณฺณา  วิย วิชฺช-ุ 
ปฏลาทิปริปณฺุณา วิย จ วิโรจนฺติ ฯ   
        ภควา  จงฺกมตีติอาทิ  ภควโต  จ  นิมฺมิตาน ฺจ   
นานาอิริยาปถกรณ  ยมกปาฏิหีเรเนว  โหตีติ  ทสสฺนตฺถ วุตฺต ฯ 
เตส หิ นิมฺมิตาน อิริยาปถา ยุคลาว หุตฺวา  วตฺตนฺติ ฯ  
ยทิ  นิมฺมิตา  พหุกา  โหนฺติ นิมฺมิโตติอาทิ กสฺมา เอกวจน  
กตนฺติ  เจ  นมิฺมิเตสุป  เอเกกสฺส  นานาอิริยาปถภาวทสฺสนตฺถ ฯ  
พหุวจเนน  หิ วุตฺเต  สพฺเพป  นิมฺมิตา  สกึ เอเกกอิริยาปถิกา 
วิย โหนฺติ ฯ เอกวจเนน ปน วุตฺเต นิมฺมิเตสุ  เอเกโก   
นานาอิริยาปถิโกติ  ายติ ฯ  ตสฺมา  เอกวจนนิทฺเทโส  กโต ฯ   
จูฬปนฺถกตฺเถโรป  ตาว  นานาอิริยาปถิกภิกฺขูน  สหสฺส  มาเปสิ   
# ๑. ม. อุณฺณานขาทีหิ ฯ   
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กึ  ปน  ภควา ยมกปาฏิหีเร พหู นิมฺมิเต น กริสฺสติ ฯ  
จูฬปตฺถกตฺเถร มุ ฺจิตฺวา อ ฺเส สาวกาน เอกาวชฺชเนน   
นานาอิริยาปถิกาน  นานารูปาน ฺจ  นิมฺมาน  น  อิชฺฌติ ฯ  
อนิยเมตฺวา หิ  นิมฺมิตา  อิทฺธิมตา  สทิสาว  โหนติฺ ฯ  
านนิสชฺชาทีสุ วา ภาสิตตุณฺหีภาวาทีสุ วา  ย  ย  อิทฺธิมา  
กโรติ  ต  ตเทว  กโรนฺติ  วิสทิสกรณ  นานากิริยากรณ ฺจ(๑)  
เอตฺตกา  อีทิสา  โหนฺตุ  เอตฺตกา  อิม  นาม กโรนฺตูติ  
วิสุ วิสุ อาวชฺชิตฺวา อธิฏาเนน  อิชฺฌติ ฯ  ตถาคตสฺส   
ปน  เอกาวชฺชนาธิฏาเนเนว  นานปฺปการนิมฺมาน  อิชฌฺติ ฯ 
เอวเมว(๒)  อคฺคิกฺขนฺธอุทกธารานิมฺมาเน  จ นานาวณฺณนิมฺมาเน จ 
เวทิตพฺพ ฯ  
        ตตฺถ  ภควา  จงฺกมตีติ  อากาเส  วา  ปวิย  วา  
จงฺกมติ ฯ  นิมฺมิโตติ  อิทธฺิยา มาปตพุทฺธรูป ฯ   
        ติฏติ  วาติอาทีนิป  อากาเส  วา ปวิย วา ฯ  
        กปฺเปตีติ กโรติ ฯ  
        ภควา ติฏตีติอาทีสุป เอเสว นโยติ ฯ   
                ยมกปาฏิหีราณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. นานากิริยากรณ ฺจ ฯ  ๒. ม. เอวเมว ฯ   
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                มหากรุณาาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        มหากรณุาาณนิทฺเทเส  พหุเกหิ  อากาเรหีติ  อิทานิ  
วุจฺจมาเนหิ  เอกูนนวุติยา  ปกาเรหิ ฯ  
        ปสฺสนตฺานนฺติ  าณจกฺขุนา  จ  พุทฺธจกฺขุนา  จ  
โอโลเกนฺตาน  
        โอกกฺมตีติ  โอตรติ  ปวิสติ ฯ 
        อาทิตฺโตติ ทุกฺขลกฺขณวเสน ปฬาโยคโต สนฺตาปนฏเน 
อาทีปโต  ยทนิจฺจ  ต ทุกฺขนฺติ (๑) วุตฺตตฺตา สพฺพสงฺขตสฺส 
เจว ทุกฺขลกฺขณวเสน  ปฬิตตฺตา  ทุกฺขสฺส  จ  กรณุาย  
มูลภูตตฺตา ปม ทุกฺขลกฺขณวเสน อาทิตฺโตติ วุตฺตนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ ราคาทีหิ อาทิตฺตต ปน อุปริ วกฺขติ ฯ   
        อถวา  อาทิตฺโตติ  ราคาทีหิเยว  อาทิตฺโต ฯ  อุปริ  ปน 
ตสฺส  นตฺถ ฺโ  โกจิ  นพฺิพาเปตาติ  อตฺถาเปกฺขนวเสน(๒)  ปุน  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        โลกสนนฺิวาโสติ ป ฺจกฺขนฺธา  ลุชชฺนฏเน(๓)  โลโก 
ตณฺหาทิฏ ิวเสน  สนฺนิวสนฺติ  เอตฺถ สตฺตาติ  สนฺนิวาโส  
โลโกว  สนนฺิวาโส  โลกสนฺนิวาโส ฯ  ทุกฺขิต  ขนฺธสนฺตาน  
อุปาทาย  สตฺตโวหารสพฺภาวโต  โลกสนฺนิวาสโยคโต  สตฺต- 
สมูโหป  โลกสนฺนิวาโส  โสป  จ  สหขนฺธโกเยว ฯ  
# ๑. ส. ข. ๑๗/๔๒/๒๘ ฯ  ๒. ม. อตฺถาเปกฺขนวเสน ฯ 
# ๓. ม. ลชฺุชนปลุชชฺฏเน ฯ   
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        อุยฺยุตฺโตติ  อเนเกสุ  กิจฺเจสุ  นิจฺจพฺยาปารตาย กตโยโค  
กตอุสฺสาโห  สตตกิจฺเจสุ  (๑)  สอุสฺสกฺุโกติ  อตฺโถ ฯ  ฆฏฏนยตฺุโต(๒)  วา  
อุยฺยุตฺโต ฯ  
        ปยาโตติ  ปพฺพเตยฺยา  นที  วิย  อนวฏ ิตคมเนน มรณาย 
ยาตุ อารทฺโธ ฯ   
        กุมฺมคฺค  ปฏิปนฺโนติ  กุจฺฉิต  มิจฺฉามคฺค  ปฏปินฺโน ฯ   
อุปริ  ปน วิปถปกฺขนฺโทติ นานาปเทหิ วิเสสตฺวา วุตฺต ฯ   
        อุปนียตีติ  ชราวเสน  มรณาย  อุปนียติ  หรียติ ฯ  ชรา  
หิ อายุโน สหานีติ (๓) วุตฺตา ฯ  
        อทฺธุโวติ  น  ถโิร  สทา  ตโถว(๔) น โหติ ยสมฺา อทฺธุโว  
ตสฺมา อุปนียตีติ ปุริมสฺส  การณวจนเมต ฯ  เอเตน  สการณ   
ชราทุกฺข  วุตฺต ฯ  ต ชราทกฺุข ทิสฺวา ชราปาริชุ ฺรหิตาป   
วิ ฺ ู  ปพฺพชนฺติ ฯ  
        อตาโณติ ตายิตุ รกฺขิตุ สมตฺเถน รหิโต อนารกฺโขติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  
        อนภิสสฺโรติ  อภิสริตฺวา  อภิคนฺตฺวา พฺยาหรเณน  
อสฺสา เสตุ  สมตฺเถน  รหิโต  อสหาโยติ  วา  อตฺโถ ฯ ยสฺมา 
อนภิสฺสโร ตสฺมา อตาโณติ  ปุริมสฺส  การณวจนเมต ฯ  เอเตน   
สการณ  ปยวิปฺปโยคทุกฺข  วุตฺต ฯ  ต ปยวิปฺปโยคทุกฺข  ทิสฺวา  
# ๑. กตฺถจิ. สตฺตกิจฺเจสุ ฯ  ๒. ม . ฆฏนยุตฺโตติ ฯ  
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๖/๓ ฯ  ๔. ม. ตเถว ฯ   
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าติปาริชุ ฺรหิตาป  วิ ฺ ู  ปพฺพชนฺติ ฯ  
        อสฺสโกติ สกภณฺฑรหิโต ฯ  
        สพฺพ  ปหาย  คมนียนฺติ  สกภณฺฑนฺติ  สลลฺกขิฺต สพฺพ  
ปหาย โลกเกน คนฺตฺพฺพ ฯ  ยสฺมา  สพฺพ  ปหาย  คมนีย  
ตสฺมา  อสฺสโกติ ปุริมสฺส การณวจนเมต ฯ เอเตน สการณ  
มรณทุกฺข วุตฺต ฯ ต ทิสฺวา โภคปาริชุ ฺรหิตาป วิ ฺ ู  
ปพฺพชนฺติ ฯ อ ฺตฺถ(๑)  กมฺมสฺสกา  มาณว  สตฺตาติ  (๒)  วุตฺต  
อิธ จ รฏปาลสุตฺเต จ อสฺสโก โลโกติ  (๓) วุตฺต ต กถ  
ยุชฺชตีติ เจ ปหาย คมนีย สนฺธาย อสฺสโกติ วุตฺต กมฺม 
ปน  น  ปหาย  คมนีย ฯ  ตสฺมา  กมฺมสฺสกาติ  วุตฺต ฯ 
รฏปาลสุตฺเตเยว จ  เอวเมต  วุตฺต  ตฺว  ปน  ยถากมฺม   
คมิสฺสสีติ (๔) ฯ 
        อูโนติ ปาริปูริรหิโต ฯ  
        อติตฺโตติ  ภิยฺโย  ภิยโฺย  ปตฺถนายป  น  สุหิโต ฯ  อิท   
อูนภาวสฺส  การณวจน ฯ  
        ตณฺหาทาโสติ  ตณฺหาย  วเส  วตฺตนโต  ตณฺหาย   
ทาสภูโต ฯ  อิท  อติตฺตภาวสฺส  การณวจน ฯ  เอเตน  อิจฺฉา- 
โรคาปเทเสน สการณ พฺยาธิทุกฺข วุตฺต ฯ ต พฺยาธิทุกฺข  
# ๑. ม. อ ฺตฺถ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๕๘๑/๓๗๗ ฯ  
# ๓. ม. ม. ๑๓/๔๔๖/๔๐๖ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๔๔ ฯ  
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ทิสฺวา  พฺยาธิปาริชุ ฺรหิตาป วิ ฺ ู ปพฺพชนฺติ ฯ  
        อตายโนติ ปุตฺตาทีหิป ตายนสฺส อภาวโต  อตายโน  
อนารกฺโข  อลพฺภเนยฺยเขโม  วา ฯ   
        อเลโณติ  อลลฺียิตุ  นิสฺสิตุ  อนรโห  อลฺลีนานมฺป  จ 
เลณกิจฺจาการโก ฯ 
        อสรโณติ  นิสฺสติาน  น  ภยหารโก(๑)  น  ภยวินาสโก ฯ 
        อสรณีภูโตติ  ปุเร  อุปฺปตฺติยา(๒)  อตฺตโน  อภาเวเนว  
อสรโณ  อุปปฺตฺติสมกาลเมว อสรณีภูโตติ อตฺโถ ฯ   
        อุทฺธโตติ สพฺพากุสเลสุ อุทฺธจฺจสฺส อุปฺปชฺชนโต  
สตฺตสนฺตาเน จ อกุสลุปปฺตฺติ พาหุลฺลโต  อกุสลสมงฺคี  โลโก 
เตน  อุทฺธจฺเจน  อุทฺธโต ฯ 
        อวูปสนฺโตติ  อวูปสมนลกฺขณสฺส  อุทฺธจฺจสฺเสว  โยเคน   
อวูปสนฺโต  ภนฺตมิคปฏิภาโค ฯ  อุปนยีติ โลโกติอาทีสุ  จตูสุ   
จ  อุทฺธโต โลโกติ จ ป ฺจสุ าเนสุ โลโกติ อาคต เสเสสุ  
โลกสนฺนิวาโสติ ฯ  อุภยถาป  โลโกเยว ฯ   
        สสลฺโลติ  ปฬาชนกตาย  อนฺโตตุทนตาย  ทุนฺนีหรณียตาย   
จ  สลลฺาติ  สงฺข  คเตหิ  ราคาทีหิ  สลฺเลหิ  สหวตฺตนโก ฯ  
        วิทฺโธติ  มิคาทโย  กทาจิ  ปเรหิ  วิทฺธา  โหนฺติ  อย  
ปน  โลโก นจฺิจ อตฺตนาว วิทฺโธ ฯ   
# ๑. ม.ภยสารโก ฯ  ๒. ส.ี อุปฺปตฺติ ฯ   
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        ปถุุสลฺเลหีติ  สตฺต  สลฺลานิ  ราคสลฺล  โทสสลฺล  โมหสลลฺ  
มานสลฺล  ทฏิ ิสลฺล  กิเลสสลฺล  ทุจฺจริตสลฺลนฺติ (๑) วุตฺเตหิ สตฺตหิ  
สลฺเลหิ ฯ 
        ตสฺสาติ ตสฺส  โลกสนฺนิวาสสฺส ฯ  
        สลฺลาน  อุทฺธตาติ  เตส สลฺลาน สตฺตสนฺตานโต  
อุทฺธริตา ปุคฺคโล ฯ  
        อ ฺตฺร  มยาติ  ม  เปตฺวา ฯ  เยป  ภควโต  สาวกา  
สลฺลานิ อุทฺธรนฺติ เตส  ภควโต  วจเนเนว  อุทฺธรณโต  ภควาว 
อุทฺธรติ  นาม ฯ   
        อวิชชฺนธฺการาวรโณติ  อวิชฺชา  เอว  สภาวทสฺสนจฺฉาทเนน  
อนฺธ  วิย  กโรตีติ  อวิชฺชนฺธกาโร  โสว  สภาวาคมนนิวารเณน  
อาวรณ  เอตสฺสาติ อวิชฺชาธการาวรโณ ฯ   
        กิเลสป ฺชรปกฺขิตฺโตติ กิเลสา เอว กุสลคมนสนฺนิรุชฺฌ- 
นฏเน ป ฺชโรติ กิเลสป ฺชโร อวิชชฺาปภเว  กิเลสป ฺชเร 
ปกฺขิตฺโต  ปาติโต ฯ   
        อาโลก  ทสฺเสตาติ  ป ฺาโลก  ทสฺสนสีโล  ป ฺา- 
โลกทสฺเสตาติ(๒)  วา อตฺโถ ฯ 
        อวิชชฺาคโตติ อวิชฺช คโต ปวิฏโ น  เกวล  อวิชฺชาย   
อาวรณมตฺตเมว  อถ  โข  คหนคโต  วิย  อวิชชฺาโกสสฺส  อนฺโต 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๘๐๙/๕๐๒ ฯ  ๒. ม. ป ฺาโลกสฺส ทสฺเสตาติ ฯ   
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ปวิฏโติ  ปรุิมโต  วิเสโส ฯ 
        อณฺฑภูโตติอาทโย  จ  วิเสสาเยว ฯ   
        อณฺฑภูโตติ  อณฺเฑ  ภูโต  นิพฺพตฺโต ฯ  ยถา  หิ  อณฺเฑ  
นิพฺพตฺตา  เอกจฺเจ  สตฺตา อณฺฑภูตาติ  วุจฺจนฺติ  เอวมย  
โลโก อวิชชฺณฺฑโกเส นิพฺพตฺตตฺตา อณฺฑภูโตติ วุจฺจติ ฯ  
        ปรโิยนทฺโธติ เตน อวิชฺชณฺฑโกเสน สมนฺตโต โอนทฺโธ  
พทฺโธ เว ิโต ฯ   
        ตนฺตากุลกชาโตติ (๑) ตนฺต วิย อากุลภูโต ฯ ยถา นาม 
ทุนฺนิกฺขิตฺต มูสิกจฺฉินฺน เปสการาน  ตนฺต  ตหึ  ตหึ  อากุล  
โหติ  อิท  อคฺค  อิท มูลนติฺ อคฺเคน วา อคฺค  มูเลน   
วา  มูล  สมาเนตุ  ทุกฺกร  โหติ  เอวเมว  สตฺตา  ปจฺจยากาเร   
ขลิตา  อากุตพฺยากุตา(๒)  โหนฺติ  น  สกฺโกนฺติ  ปจฺจยาการ  อุชุ   
กาตุ ฯ  ตตฺถ ตนฺต  ปจฺจตฺตปุริสกาเร  ตฺวา  สกฺกาป  ภเวยฺย  
อุชุ  กาตุ  เปตฺวา  ปน เทฺว โพธิสตฺเต  อ ฺโ  สตฺโต   
อตฺตโน  ธมมฺตาย  ปจฺจยาการ  อุชุ  กาตุ  สมตฺโถ  นาม   
นตฺถิ ฯ  ยถา  ปน  อากุล  ตนฺต  ก ฺชิก (๓) ทตฺวา  โกจฺเฉน  ปหฏ   
ตตฺถ  ตตฺถ  กุลกชาต  โหติ  คณฺ ิพทฺธ (๔) เอวมย  โลโก  ปจฺจเยสุ  
ปกฺขลิตฺวา (๕) ปจฺจเย อุชุ  กาตุ  อสกโฺกนฺโต  ทฺวาสฏ ิคตวเสน  
# ๑. ม.ตนฺตากุลกชาโตติ ฯ  ๒. ม. อากุลา พฺยากุลา ฯ  
# ๓. ม. กิ ฺชกิ ฯ  ๔. ม. คณฺ ิพทฺธ ฯ  ๕. ยุ. ปกิขิปตฺวา ฯ   
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กุลกชาโต  โหติ  คณฺ ิพทฺโธ(๑) ฯ  เย  ห ิเกจิ  ทฏิ ิโย  นิสฺสติา ฯ  
สพฺเพ  เต  ปจฺจย  อุชุ  กาตุ  น  สกฺโกนฺติเยว ฯ  
        กลุาคณฺ ิกชาโตติ  คุลาคุณฺ ิก(๒)  วิย  ภโต ฯ  คุลาคณฺ ิก 
วุจฺจติ เปสการก ฺชิกสุตฺต ฯ  คุลา(๓)  นาม  สกุณิกา  ตสฺสา 
กุลาวโกติป  เอเก ฯ  ยถา  ตทุภยมฺป  อากุล อคฺเคน วา 
อคฺค มูเลน วา มูล สมาเนตุ ทุกฺกรนฺติ ปุริมนเยเนว  
โยเชตพฺพ ฯ   
        มุ ฺชปพฺพชภูโตติ  มุ ฺชติณ  วิย  ปพฺพชติณ  วิย  จ  
ภูโต มุ ฺชติณปพฺพชติณสทิโส  ชาโต ฯ  ยถา  ตานิ  ติณานิ   
ติณานิ  โกฏเฏตฺวา โกฏเฏตฺวา กตรชฺชุ  ชิณฺณกาเล  กตฺถจิ ปติต  
คเหตฺวา เตส ติณาน อิท อคฺค อิท มูลนฺติ อคฺเคน   
วา  อคฺค มูเลน วา มูล สมาเนตุ ทุกฺกร ตมฺป ปจฺจตฺตปุริสกาเร 
ตฺวา สกฺกา  ภเวยฺย อุชุ กาตุ เปตฺวา ปน เทฺว โพธสิตฺเต  
อ ฺโ สตฺโต อตฺตโน ธมฺมตาย  ปจฺจยาการ  อุชุ  กาตุ   
สมตฺโถ  นาม  นตฺถ ิฯ  เอวมย  โลโก  ปจฺจยาการ  อุชุ  กาตุ  
อสกฺโกนฺโต  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตวเสเนว  คณฺ ิชาโต  หุตฺวา  อปาย  
ทุคฺคตึ วินิปาต สสาร นาติวตฺตติ ฯ   
        ตตฺถ  อปาโยติ  นิรโย  ติรจฺฉานโยนิ  เปตฺติวิสโย   
# ๑. ม. คณฺ ิพทฺโธ ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๔๗ ฯ  
# ม. กุลาคณฺ ิกชาโต กุลาคุณฺ ิกชาโตติป ฯ  
# ปาโ ฯ  ๓. ม. กลุา ฯ   
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อสุรกาโย ฯ  สพฺเพป  หิ  เต  วฑฺฒิสงฺขาตสฺส(๑)  อายสฺส  อภาวโต  
อปาโยติ วุจฺจนฺติ ฯ 
        ตถา ทกฺุขสฺส คติภาวโต ทุคฺคติ ฯ  
        สุขสฺส สมุสฺสยโต วินิปติตตฺตา วินิปาโต ฯ อิตโร ปน   
                ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ        ธาตุอายตนาน จ   
                อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมาน        สสาโรติ ปวุจฺจติ ฯ   
ต  สพฺพมฺป นาติวตฺตติ นาติกฺกมติ ฯ อถ โข จุติโต  
ปฏิสนฺธึ ปฏสินฺธิโต จุตินฺติ เอว  ปุนปฺปุน  จุติปฺปฏสินฺธิโย  
คณฺหมาโน ตีสุ จ ภเวสุ จตูสุ จ โยนีสุ ป ฺจสุ จ   
คตีสุ  สตฺตสุ  จ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  นวสุ  จ  สตฺตาวาเสสุ  
มหาสมุทฺเท วาตุกฺขิตฺตนาวา  วิย  ยนฺตโคโณ(๒)  วิย  จ 
ปริพฺภมติเยว ฯ 
        อวิชชฺาวิสโทสสลฺลตฺิโตติ อวิชฺชาเยว  อกุสลปฺุปาทเนน  
กุสลชีวิตนาสนโต  วิสนติฺ  อวิชฺชาวิส  ตเทว สนฺตานทูสนโต  
อวิชฺชาวิสโทโส  เตน  อนุสยปริยุฏานทุจฺจริตภูเตน  ภุส  ลิตฺโต  
มกฺขิโตติ  อวิชฺชาวิสโทสสลฺลิตฺโต ฯ  
        กิเลสกลลีภูโตติ  อวิชฺชาทิมูลกา กิเลสา เอว โอสีทนฏเน  
กลล  กทฺทโมติ  กิเลสกลล  ตทสฺส  อตฺถีติ  กิเลสกลล ีเอว  
ภูโต ฯ 
# ๑. ม. วฑฺฒิสงฺขาตสฺส ฯ  ๒. ม. ยนฺตโคโณ ฯ   
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        ราคโทสโมหชฏาชฏิโตติ  โลภปฺปฏิฆาวิชฺชาสงฺขาตา  ราค- 
โทสโมหา  เอว  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  เหฏ ุปริยวเสน  ปุนปฺปนุ  
อุปฺปชฺชนโต สสิพฺพนฏเน เวฬุคุมฺพาทีน สาขาชาลสงฺขาตา 
ชฏา  วิยาติ  ชฏา  ตาย  ราคโทสโมหชฏาย ชฏโิต ฯ ยถา  
นาม  เวฬุชฏาทีหิ  เวฬุอาทโย  เอว  ตาย ชฏาย อย โลโก 
ชฏิโต วินทฺโธ (๑) สสิพฺพิโตติ อตฺโถ ฯ 
        ชฏ  วิชเฏตาติ  อิม  เอว  เตธาตุก  โลก  ชเฏตฺวา   ิต   
ชฏ วิชเฏตา ส ฺฉินฺทิตา สมฺปทาลยิตา ฯ   
        ตณฺหาสงฺฆาฏปฏิมุกฺโกติ  ตณฺหา  เอว  อพฺโพจฺฉินฺน   
ปวตฺติโต  สงฺฆฏิตฏเน สงฺฆาโฏติ  ตณฺหาสงฺฆาโฏ  ตสฺมึ  
ตณฺหาสงฺฆาเฏ  ปฏิมุกโฺก  อนุปวิฏโ  อนฺโตคโตติ ตณฺหา- 
สงฺฆาฏปฏิมุกฺโก ฯ 
        ตณฺหาชาเลน  โอตฺถโฏติ  (๒)  ตณฺหา  เอว  ปุพฺเพ วุตฺตนเยน   
สสิพฺพิตฏเน(๓)  ชาลนฺติ  ตณฺหาชาล  เตน  ตณฺหาชาเลน  โอตฺถโฏ   
สมนฺตโต ฉาทิโต  ปลิเว ิโต ฯ 
        ตณฺหาโสเตน  วุยฺหตีติ  ตณฺหา  เอว  สสาเร  อากฑฺฒ- 
นฏเน  โสโตติ  ตณฺหาโสโต  เตน  ตณฺหาโสเตน  วุยฺหติ   
อากฑฺฒียติ ฯ  
        ตณฺหาส ฺโชเนน  ส ฺ ุตฺโตติ(๔)  ตณฺหา  เอว  โลก  วฏฏสฺม ึ 
# ๑. ย.ุ วินิวิทฺโธ ฯ  ๒. ส.ี โอตฺตโต ฯ  ๓. ม. สสิพฺพนฏเน ฯ 
# ๔. ยุ. ตณฺหาสโยชเนน สยุตฺโต ฯ   
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สโยชนโต  พนฺธนโต  สโยชนนฺติ ตณฺหาสโยชน  เตน  ตณฺหา- 
สโยชเนน  ส ฺ ุตฺโต  พทฺโธ ฯ 
        ตณฺหานุสเยน  อนสุโฏติ  ตณฺหา  เอว  อนุสยนฏเน 
อนุสโยติ  ตณฺหานุสโย  เตน  ตณฺหานุสเยน  อนุสโฏ  อนุคโต  
ถามคโต ฯ  
        ตณฺหาสนฺตาเปน  สนฺตปฺปตีติ  ตณฺหาเอว ปวตฺติกาเล  
ผลกาเล  จ  โลก  สนฺตาเปตีติ  สนฺตาโป  เตน  ตณฺหาสนฺตาเปน 
สนฺตปฺปติ  สนฺตาปยติ ฯ   
        ตณฺหาปริฬาเหน  ปริฑยฺหตีติ  ตณฺหา  เอว  พลวภูตา 
ปวตฺติกาเล  ผลกาเล  จ  สมนฺตโต  ทหนฏเน  มหาปริฬาโหติ  
ตณฺหาปริฬาโห  เตน  ตณฺหาปริฬาเหน  ปริฑยฺหติ  สมนฺตโต  
ฑยฺหติ  (๑) ฯ 
        ทฏิ ิสงฺฆาฏาทโย  อิมินาว นเยน โยเชตพฺพา ฯ   
        อนุคโตติ  อนุปวิฏโ ฯ  อนุสโฏติ  อนุธาวิโต ฯ  อภิภูโตติ   
ปฬิโต ฯ 
        อภิหโตติ(๒) อภิอาหโต  อภิมุข  ภุส  ปหาโต(๓) ฯ  
        ทุกฺเข  ปติฏ ิโตติ  ทุกฺเข  ขนฺธปฺป ฺจเก สุขวิปลฺลาเสน  
ปติฏ ิโต อภินิวิฏโ ฯ   
        ตณฺหาย  อุฑฺฑิโตติ ตณฺหาย อุลฺลงฺฆิโต ฯ จกฺขุ หิ 
ตณฺหารชฺชุนา อาวุนิตฺวา รูปนาคทนฺเต  อุฑฺฑิต  โสตาทีนิ  
# ๑. ม. ฑหียติ  ฯ  ๒. ส.ี ม. อพฺภาหโต ฯ  ๓. ม. ปหโต ฯ   
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ตณฺหารชฺชุนา  อาวุนิตฺวา  สทฺทาทินาคทนฺเตสุ อุฑฺฑิตานิ ฯ   
ตสมงฺคีโลโกป  (๑)  อุฑฺฑิโตเยว  นาม ฯ  
        ชราปาการปริกฺขิตฺโตติ อนติกฺกมนียฏเน  ปาการภูตาย  
ชราย  ปริวาสิโต ฯ  
        มจฺจุปาเสน  ปรกิฺขิตฺโตติ ทุมฺโมจนียฏเน  ปาสภูเตน 
มรเณน  พทโฺธ ฯ   
        มหาพนฺธนพทฺโธติ  ทฬฺหตฺตา  ทุจฺเฉทตฺตา  จ  มหนฺเตหิ  
พนฺธเนหิ  พทฺโธ ฯ 
        ราคพนฺธเนนาติ  ราโค  เอว  พนธฺติ  สสารโต  จลิตุ  น 
เทตีติ  ราคพนฺธน ฯ  เตน  ราคพนฺธเนน ฯ  เสเสสุป  เอเสว  
นโย ฯ  
        กิเลสพนฺธเนนาติ  วุตฺตาวเสเสน  กิเลสพนฺธเนน ฯ   
        ทุจฺจริตพนฺธเนนาติ  ติวิเธน ทุจฺจริตพนฺธเนน ฯ สุจริต  
ปน พนฺธนโมกฺขสฺส  เหตุภูต  พนฺธนโมกฺขภูต  จ อตฺถิ ฯ 
ตสฺมา ต น คเหตพฺพ ฯ   
        พนฺธน  โมเจตาติ  ตสฺส  พนฺธ (๒) โมเจตา ฯ  พนฺธนา  
โมเจตาติป  ปาโ  พนฺธนโต  ต  โมเจตาติ  อตฺโถ ฯ  
        มหาสมฺพาธปฺปฏิปนฺโนติ  กุสลส ฺจารปฬเนน  มหาสมฺพาธ- 
สงฺขาต  ราคโทสโมหมานทิฏ ิกิเลสทุจฺจริตคหน  ปฏิปนฺโน ฯ  
# ๑. ย.ุ ตสมงฺคีปุคฺคโล ฯ  ๒. ม. พนฺธน ฯ  
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        โอกาส ทสฺเสตาติ  โลกิยโลกุตฺตรสมาธิป ฺโกาส   
ทสฺเสตา ฯ 
        มหาปลโิพเธน  ปลพุิทฺโธติ มหานิวารเณน  นิวุโต ฯ  
มหาเลเปน  วา  ลิตฺโต ฯ   
        ปลิโพโธติ  จ  ราคาทิสตฺตวิโธ  เอว ฯ  ตณฺหาทิฏ ิปลิโพโธติ  
เอเก ฯ  
        ปลิโพธ  เฉเทตาติ(๑)  ต  ปลโิพธ  ฉินฺทิตา ฯ  
        มหาปปาเตติ  ป ฺจคติปปาเต  ชาติชรามรณปปาเต  วา ฯ  
ต  สพฺพมฺป  ทุรุตฺตรฏเน  ปปาโต ฯ   
        ปปาตา  อุทฺธตาติ  ตมฺหา  ปปาตโต  อุทฺธริตา ฯ 
        มหากนฺตารปฺปฏิปนฺโนติ  ชาติชราพฺยาธิมรณโสกปริเทว- 
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสกนฺตาร ปฏิปนฺโน ฯ  สพฺพมฺเปต  ทุรติกฺก- 
มนฏเน  กนฺตาโร  ต  กนฺตาร  ตาเรตา ฯ  กนฺตารา  
ตาเรตาติป(๒)  ปาโ ฯ 
        มหาสสารปฺปฏิปนฺโนติ  อพฺโพจฺฉินฺน  ขนฺธสนฺตาน  
ปฏิปนฺโน ฯ 
        สสารา โมเจตาติ  สสารโต  โมเจตา ฯ  สสารา(๓)  โมเจตาติ  
วา  ปาโ ฯ  
        มหาวิทุคฺเคติ  สสารวิทุคฺเค ฯ  สสาโรเยว  หิ  ทุคฺคมนฏเน  
# ๑. ม. เฉตาติ ฯ  ๒. ม.ตาเรตาติ ฯ  ๓. ม. สสาเร ฯ  
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วิทุคฺโค ฯ 
        สมฺปริวตฺตตีติ  ภุส นิวตฺติตฺวา  จรติ ฯ 
        มหาปลเิปติ (๑) มหนฺเต  กามกทฺทเม  (๒)  กาโม  ห ิ โอสทีนฏเน   
ปลิโป(๓) ฯ  
        ปลิปนโฺนติ ลคฺโค ฯ มหาปลฺเลปปลิปนฺโนติป(๔) ปาโ ฯ   
        อพฺภาหโตติ  สพฺโพปทฺทเวหิ  อพฺภาหโต ฯ   
        ราคคฺคินาติ  ราคาทโยเยว  อนุทหนฏเน  อคฺคิ ฯ  เตน 
ราคคฺคินา ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ 
        อุนฺนีตโกติ  อุคฺคเหตฺวา(๕) นีโต  ชาติยา  อุคฺคเหตฺวา  
ชราทิอุปทฺทวาย นีโตติ อตฺโถ ฯ กกาโร ปเนตฺถ  อนุกมฺปาย  
ทฏพฺโพ ฯ   
        ห ฺติ  นิจฺจมตาโณติ  ปริตฺตายเกน  (๖) รหิโต สตต  
ปฬียติ ฯ 
        ปตฺตทณฺโฑติ  ราชาทีหิ  ลทฺธอาโณ ฯ  ตกฺกโรติ (๗) โจโร ฯ  
        วชชฺพนธฺนพทฺโธติ(๘) ราคาทิวชฺชพนฺธเนหิ  พทฺโธ(๘) ฯ   
        อาฆาตนปจฺจุปฏ ิโตติ  มรณธมมฺคณฺ ิกฏาน(๙) อุเปจฺจ  
 ิโต ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ มหาปลิเปติ ฯ  ๒. ย.ุ มหากามกทฺทเม ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ปลิโป ฯ  ๔. ม. ย.ุ มหาปลปิปลิปนฺโนติป ฯ  
# ๕. ย.ุ อุคฺคเหตฺวา อุคฺคเหตฺวา ฯ  ๖. ยุ. ปริตฺตายเณน ฯ  
# ๗. ม. ตกฺกโรติ ฯ  ๘. ส.ี ม. ...พทฺโธ ฯ  
# ๙. ม มรณธมฺมคณฺ ิกฏาน ฯ  
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        โกจิ  พนฺธนา  โมเจตา ฯ  โกจิ พนฺธน(๑) โมเจตาติป 
ปาโ ฯ 
        อนาโถติ  นตฺถิ  เอตสฺส  นาโถ  อิสฺสโร  สย  วา  น   
นาโถ  อิสฺสโร  อนาโถ  อสรโณติ  วา  อตฺโถ ฯ   
        ปรมกาป ฺปฺปตฺโตติ  ชราทิปฏิพาหเณ  อปฺปหุตาย  อตีว 
กปณภาว  ปตฺโต ฯ   
        ตาเยตาติ  รกฺขิตา ฯ  ตายิตาติ  วา  ปาโ  สุนทฺโร ฯ 
        ทุกฺขาภิตุนฺโนติ ชาติทุกฺขาทีหิ อเนเกหิ ทุกฺเขหิ อภิตุนฺโน 
อติพฺยาธิโต อติกมฺปโต(๒) 
        จิรรตฺตปฬิโตติ  ทกฺุเขเหว  ทีฆมทฺธาน  ปฬิโต  ฆฏฏิโต ฯ 
        คธิโตติ  เคเธน  คิทฺโธ  (๓) อภิชฌฺากายคนฺเถน  วา  คนฺถโิต ฯ  
        นิจฺจ  ปปาสิโตติ  ปาตุ  ภุ ฺชิตุ  อิจฺฉา ปปาสา สา  
ตณฺหา เอว ตณฺหาปปาสาย นิรนฺตร ปปาสิโต ฯ   
        อนฺโธติ  ทสฺสฏเน  จกฺขูหิ  สงฺข  คตาย  ป ฺาย 
อภาวโต กาโณ ฯ ป ฺา (๔)  ห ิ ธมฺมภาว  ปสฺสติ ฯ  
        อจกฺขุโกติ  ต  ปน  อนฺธตฺต  น  ปจฺฉา  สมฺภูต ปกติยา- 
เอว  อวิชฺชมานจกฺขุโกติ  ตเมว  อนฺธตฺต  วิเสเสติ ฯ  
        หตเนตฺโตติ  นยนฏเน  เนตฺตนฺติ  สงฺขาตาย(๕)  ป ฺาย  
# ๑. ม. พนฺธน ฯ  ๒. ม. อติพฺยาธิโต อติกมฺปโต จ ฯ  
# ๓. ยุ. วิทฺโธ ฯ  ๔. ย.ุ ป ฺาย ฯ  ๕. ม. สงฺข คตาย ฯ  
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อภาวโตเยว  วินฏเนตฺตโก ฯ  สมวิสม  ทสฺเสนฺต อตฺตภาว 
เนตีติ  เนตฺตนฺติ  หิ(๑)  วุตฺต ฯ  ป ฺาย  สุคตึ  (๒)  จ  อคตึ  จ 
เนติ ฯ  
        หตเนตฺตตฺตาเยวสฺส  เนตุ  อภาว ทสฺเสนฺโต อปริณายโกติ 
อาห อวิชฺชามานเนตฺตโกติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺโปสฺส  เนตา  น  
วิชฺชตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
        วิปถปกขฺนฺโทติ วิปรีโต  วิสโม  วา  ปโถ  วิปโถ  ต   
วิปถ  ปกฺขนฺโต(๓)  ปวิฏโ  ปฏิปนฺโนติ วิปถปกขฺนฺโท  มิจฺฉา- 
ปถสงฺขาต  มิจฺฉาทิฏ ึ  ปฏิปนฺโนติ อตฺโถ ฯ 
        อ ฺชสาปรทฺโธติ  อ ฺชเส  อุชุมคฺคสฺมึ  มชฺฌมิปฏิปทาย   
อปรทฺโธ  วิรทฺโธ ฯ 
        อริยปถ อาเนตาติ อริย อฏงฺคิก  มคฺค  อุปเนตา 
ปฏิปาทยิตา ฯ 
        มโหฆปกฺขนฺโตติ(๓)  ยสฺส  สวิชฺชนฺติ ต วฏฏสฺมึ  โอหนนฺติ  
โอสีทาเปนฺตีติ  โอฆา  ปกติโอฆโต  มหนฺตา  โอฆาติ  มโหฆา ฯ   
เต  กาโมโฆ  ภโวโฆ  ทิฏโโฆ  อวิชโฺชโฆติ  จตุปปฺเภทา ฯ   
เต  มโหเฆ ปกฺขนฺโท  ปวิฏโติ มโหฆปกฺขนฺโท สสารสงฺขาต  
มโหฆ วา ปกฺขนฺโทติ ฯ   
        อิทานิ เอกุตฺตริกนโย ตตฺถ ทฺวีหิ ทิฏ ิคเตหีติ 
# ๑. โปราณ. นตฺถิ ฯ  ๒. ยุ. ทุคฺคตึ ฯ  ๓. ม. ปกฺขนโฺท ฯ   
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สสฺสตุจฺเฉททิฏ ีหิ ฯ  
        ตตฺถ  ทฏิ ิเยว  ทิฏ ิคต  คูถคต  มุตฺตคตนฺติ(๑)อาทีนิ  วิย ฯ 
คนฺตพฺพาภาวโต วา  ทิฏ ิยา  คตมตฺตเมเวตนฺติ  ทิฏ ิคต   
ทิฏ ีสุ  คต  อิท  ทสฺสน ทฺวาสฏ ิทิฏ ิอนฺโตคธตฺตาติป  
ทิฏ ิคต ฯ  ทวฺาสฏ ิเตสฏ ิทิฏ ิโยป  หิ สสฺสตทิฏ ิอุจฺเฉททิฏ ีติ 
เทฺวว  ทิฏ ิโย  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  สงฺเขเปน  สพฺพา ทิฏ ิโย 
อนฺโต  กโรนฺโต  ทฺวีหิ  ทิฏ ิคเตหีติ  วุตฺต ฯ 
        ปรยิุฏ ิโตติ ปริยุฏาน  ปตฺโต  สมุทาจาร  ปตฺโต  
อุปฺปชฺชิตุ  อปฺปทาเนน  กุสลจารสฺส  (๒) คหณ  ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ 
วุตฺต  เหต  ภควตา  ทฺวีหิ  ภิกฺขเว  ทิฏ ิคเตหิ ปริยุฏ ิตา 
เทวมนุสฺสา  โอลียนฺติ  เอเก  อติธาวนฺติ  เอเก  จกฺขุมนฺโต  จ  
ปสฺสนฺตีติ(๓)อาทิ  ฯ   
        ตีหิ  ทุจฺจริเตหีติ  ติวิธกายทุจฺจริเตน  จตุพฺพิธวจี- 
ทุจฺจริเตน ติวิธมโนทุจฺจริเตน จ ฯ 
        วิปฺปฏปินฺโนติ  วิรปู  ปฏิปนฺโน มิจฺฉาปฏิปนฺโนติ อตฺโถ ฯ  
        โยเคหิ  ยุตฺโตติ  วฏฏสฺมึ  โยเชตีติ  โยคา  อีติอตฺเถน   
วา  โยคา เตหิ โยเคหิ ยุตฺโต  สมปฺปโต ฯ   
        จตุโยคโยชิโตติ  กามโยโค  ภวโยโค  ทฏิ ิโยโค  อวิชชฺาโยโคติ   
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๕/๓๘๘, ๓๘๙ ฯ  ๒.  ส.ี กุสลวารสฺส ฯ 
# ม. กุสลจารสฺส ฯ  ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๒๗/๒๖๓ ฯ  
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อิเมหิ  จตูหิ  โยเคหิ  สกฏสฺมึ  โยโค  (๑)  วิย  วฏฏสฺมึ  โยชิโต ฯ   
ป ฺจกามคุณิโก  ราโค  กามโยโค ฯ  รปูารูปภเวสุ  ฉนฺทราโค  
ฌานนิกนฺติ  จ  สสฺสตทิฏ ิสหชาโต  ราโค  ภววเสน ปตฺถนา  
ภวโยโค ฯ  ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิโย  ทิฏ ิโยโค ฯ  อฏสุ  าเนสุ  
อ ฺาณ  อวิชฺชาโยโค ฯ เต เอว จตฺตาโร พลวภูตา โอฆา  
ทุพฺพลภูตา โยคา ฯ   
        จตูหิ  คนฺเถหีติ  ยสสฺ สวิชฺชนฺติ ต จุติปฏิสนฺธิวเสน  
วฏฏสฺมึ คนฺเถนฺติ ฆเฏนฺตีติ  คนฺถา ฯ  เต  อภิชฺฌา  กายคนฺโถ  
พฺยาปาโท  กายคนฺโถ สีลพฺพตปรามาโส  กายคนฺโถ  อิท- 
สจฺจาภินิเวโส  กายคนฺโถติ  จตุปฺปเภทา ฯ  อภิชฺฌายนฺติ  เอตาย  
สย วา  อภิชฌฺายติ  อภิชฌฺานมตฺตเมว  วา  เอสาติ  อภิชฺฌา ฯ  
โลโภเยว ฯ  นามกาย  คนฺเถติ  จุติปฏิสนฺธิวเสน  วฏฏสฺมึ  ฆเฏตีติ  
กายคนฺโถ ฯ  พฺยาปชฺชติ เตน จิตฺต ปูติภาว  คจฺฉติ   
พฺยาปาทยติ  วา  วินยาจารรูปสมฺปตฺติหิตสุขาทีนีติ  พฺยาปาโท ฯ  
อิติ  พหิทฺธา  สมณพฺราหฺมณาน  สีเลน  สุทฺธ ิ วเตน  
สุทฺธิ  สลีพฺพเตน สิทฺธีติ ปรามสน  สลีพฺพตปรามาโส ฯ 
สพฺพ ฺ ุภาสิตมฺป  ปฏิกขิฺปตฺวา  สสฺสโต  โลโก อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติอาทินา  อากาเรน อภินิวิสตีติ อิทสจฺจาภินิเวโส ฯ  
เตหิ จตูหิ คนฺเถหิ คนฺถิโต พทฺโธติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ย.ุ คาโว ฯ   
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        จตูหิ  อุปาทาเนหีติ  ภุส  อาทิยนฺติ  ทฬฺหคฺคาห   
คณฺหนฺตีติ  อุปาทานา ฯ เต  กามุปาทาน  ทฏิ ุปาทาน  
สีลพฺพตุปาทาน  อตฺตวาทุปาทานนฺติ  จตุปฺปเภทา ฯ วตฺถุสงฺขาต   
กาม  อุปาทิยตีติ  กามุปาทาน  กาโม  จ  โส  อุปาทาน 
จาติป กามุปาทาน ฯ  ทิฏ ิ  จ  สา  อุปาทาน  จาติ  
ทิฏ ุปาทาน  ทิฏ ึ อุปาทิยตีติป ทิฏ ุปาทาน สสฺสโต  
อตฺตา จ โลโก จาติอาทีสุ (๑) หิ ปุริมทฏิ ึ อุตฺตรทิฏ ิ  
อุปาทิยติ ฯ สีลพฺพต อุทปาทิยตีติ สีลพฺพตุปาทาน สีลพฺพต 
ต อุปาทาน จาติป สีลพฺพตุปาทาน ฯ โคสีลโควตาทีนิ  
หิ เอว วิสุทฺธีติ อภินิเวสโต สยเมว อุปาทานานิ ฯ  
วทนฺติ  เอเตนาติ  วาโท  อุปาทิยนฺติ เอเตนาติ อุปาทาน ฯ 
กึ วทนฺติ อุปาทิยนฺติ วา  อตฺตาน ฯ  อตฺตโน  วาทุปาทาน   
อตฺตวาทุปาทาน  อตฺตวาทมตฺตเมว  วา  อตฺตาติ  อุปาทิยนฺติ  
เอเตนาติ  อตฺตวาทุปาทาน ฯ  เปตฺวา  อิมา  เทฺว  ทิฏ ิโย  
สพฺพาป  ทิฏ ี  ทิฏ ุปาทาน ฯ  เตหิ  จตูหิ  อุปาทาเนหิ ฯ  
        อุปาทียตีติ  ภุส คณฺหาติ  (๒) ฯ  อุปาทิยตีติ  วา  ปาโ  โลโก  
อุปาทาเนหิ  ต  ต  อารมฺมณ ภุส คณฺหาตีติ อตฺโถ ฯ   
        ป ฺจคติสมารุโฬฺหติ  สุกตทุกฺกฏการเณหิ  คมฺมติ 
อุปสงฺกมียตีติ  คติ สโหกาสกา  ขนฺธา ฯ  นิรโย  ติรจฺฉานโยนิ  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๕๔/๒๓๗ ฯ  ๒. ม. ภุส คณฺหียติ ฯ  
# ยุ. ...คณฺหนฺติ ฯ   
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เปตฺติวิสโย  มนุสฺสา  เทวาติ  อิมา  ป ฺจ  คติโย  โวกฺกมน- 
ภาเวน  (๑)  ภุส  อารุโฬหฺ ฯ   
        ป ฺจหิ  กามคุเณหีติ  รูปสทฺทคนธฺรสโผฏพฺพสงฺขาเตหิ  
ป ฺจหิ  วตฺถุกามโกฏาเสหิ ฯ   
        รชฺชตีติ อโยนิโสมนสิการ  ปฏิจฺจ  ราคุปฺปาทเนน  เตหิ   
ร ฺชียติ สารตฺโต กรียตีติ อตฺโถ ฯ  
        ป ฺจหิ  นีวรเณหีติ  จิตฺต  นีวรนฺติ  ปรโิยนนธฺนฺตีติ  
นีวรณา ฯ กามจฺฉนฺทพฺยาปาทถินมิทฺธอุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจวิจิกิจฺฉา- 
สงฺขาเตหิ  ป ฺจหิ นีวรเณหิ ฯ  
        โอตฺถโฏติ อุปริโต โอตฺถโฏ  ปหิโต(๒) ฯ   
        ฉหิ วิวาทมูเลหีติ ฉหิ วิวาทสฺส มูเลหิ ฯ ยถาห   
ฉยิมานิ ภิกฺขเว วิวาทมูลานิ ฯ กตมานิ ฉ อิธ ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  โกธโน โหติ อุปนาหี ฯ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ โกธโน  
โหติ อุปนาหี  โส สตฺถรปิ อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส  
ธมฺเมป สงฺเฆป สิกฺขายป  น ปริปูรการี โย โส ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ สตฺถริ อคารโว วิหรติ  อปฺปติสโฺส ธมฺเมป สงฺเฆป  
สิกฺขายป น ปริปูรการี โส สงฺเฆ  วิวาท ชเนติ ฯ โย โหติ  
วิวาโท พหุชนาหิตาย พหุชนาสุขาย พหุโน  ชนสฺส อนตฺถาย 
อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสาน ฯ เอวรูป เจ ตุเมหฺ  ภิกฺขเว 
# ๑. ส.ี อโวกฺกมนภาเวน ฯ  ๒. ม. อุปริโต  ปหิโต ฯ   
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วิวาทมูล อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร   
ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส ปหานาย  
วายเมยฺยาถ ฯ  เอวรูป เจ ตุเมฺห ภิกฺขเว วิวาทมูล อชฌฺตฺต  
วา พหิทฺธา วา  น สมนุปสฺเสยยฺาถ ฯ ตตฺร ตุเมฺห  
ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส อายตึ อนวสฺสวาย  
ปฏิปชฺเชยฺยาถ ฯ เอวเมตสฺส ปาปกสฺส  วิวาทมูลสฺส ปหาน  
โหติ เอวเมตสฺส ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส อายตึ  อนวสฺสโว 
โหติ ฯ   
        ปุน จ ปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ มกฺขี โหติ ปฬาสี ฯ 
อิสฺสุกี โหติ  มจฺฉรี ฯ สโ โหติ มายาวี ฯ ปาปจฺโฉ โหติ  
มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ สนฺทิฏ ิ  ปรามาสี โหติ อาธานคฺคาหี  
ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี ฯ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ  สนฺทิฏ ิปรามาสี  
โหติ อาธานคฺคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี โส สตฺถริป  ฯเปฯ  
อายตึ อนวสฺสโว โหตีติ ฯ (๑)   
        ตตฺถ  โกธโนติ  กุชฌฺนลกฺขเณน  โกเธน  สมนฺนาคโต ฯ  
        อุปนาหีติ  เวรอปฺปฏนิิสฺสชฺชนลกฺขเณน  อุปนาเหน 
สมนฺนาคโต ฯ  
        อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ทฺวินฺน  ภิกขฺูน 
วิวาโท  กถ  เทวมนุสฺสาน  อหิตาย  ทุกขฺาย  สวตฺตติ(๒)  
# ๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๐๗/๓๗๔ ฯ  ๒. ม. สวตฺตตีติ ฯ   
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โกสมฺพิกกฺขนฺธเก  (๑)  วิย  ทฺวีสุ  ภิกขฺูสุ วิวาท อาปนฺเนสุ ตสฺมึ  
วิหาเร เตส อนฺเตวาสิกา  วทนฺติ  เตส  โอวาท  คณฺหนฺโต 
ภิกฺขุภิกฺขุนิสงฺโฆ (๒) วิวทติ ตโต เตส  อุปฏากา  วิวทนฺติ ฯ 
อถ  มนุสฺสาน  อารกฺขเทวตา  เทฺว  โกฏาสา โหนฺติ ฯ  
ธมฺมวาทีน  อารกฺขเทวตา  ธมฺมวาทินิโย  โหนฺติ  อธมฺมวาทีน   
อธมฺมวาทินิโย ฯ ตโต  อารกฺขเทวตาน  มิตฺตา  ภุมฺมฏเทวตา  
ภิชฺชนฺติ ฯ  เอว  ปรมฺปราย  ยาว  พฺรหฺมโลกา  เปตฺวา   
อริยสาวเก  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา  เทฺว  โกฏาสา  โหนฺติ ฯ   
ธมฺมวาทีหิ  ปน  อธมฺมวาทิโนว  พหุตรา  โหนฺติ ฯ  ตโต  ย   
พหุเกหิ  คหิต  สพฺพ  ต  สจฺจนฺติ  ธมฺม  วิสฺสชฺเชตฺวา  
พหุตราว  อธมฺม  คณฺหนฺติ ฯ เต อธมฺม ปุรกฺขตฺวา วิหรนฺตา 
อปาเยสุ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เอว  ทฺวินฺน  ภิกฺขูน  วิวาโท  
เทวมนุสฺสาน  อหิตาย  ทุกฺขาย โหติ ฯ 
        อชฌฺตฺต วาติ  ตุมฺหาก  อพฺภนฺตรปริสาย  วา ฯ  
        พหิทฺธา  วาติ  ปเรส  ปริสาย  วา ฯ  
        มกฺขีติ ปเรส  คุณมกฺขณลกฺขเณน  มกฺเขน  สมนฺนาคโต ฯ 
        ปฬาสีติ  ยุคคฺคาหลกฺขเณน  ปฬาเสน  สมนฺนาคโต ฯ  
        อิสฺสุกีติ  ปเรส  สกฺการาทิอิสฺสายนลกฺขณาย  อิสฺสาย  
สมนฺนาคโต ฯ   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๒๓๘/๓๑๒ โกสมฺพิกฺขนฺธเก ฯ  
# ๒. ส.ี ภิกฺขุสงฺโฆ ฯ  ม. ภิกฺขุนิสงฺโฆ ฯ  
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        มจฺฉรีติ  อาวาสมจฺฉริยาทีหิ  ป ฺจหิ  มจฺฉริเยหิ 
สมนฺนาคโต ฯ  
        สโติ  เกราฏิโก ฯ  มายาวีติ  กตปาปปฺปฏิจฺฉาทโก ฯ  
        ปาปจฺโฉติ  อสนฺตสมฺภาวนิจฺฉโก ทุสฺสีโล ฯ 
        มิจฺฉาทิฏ ีติ นตฺถิกวาที อเหตุกวาที อกิริยวาที ฯ 
        สนฺทฏิ ิปรามาสีติ สย  ทฏิ ิเมว  ปรามสติ ฯ   
        อาธานคฺคาหีติ ทฬฺหคฺคาหี ฯ 
        ทุปฺปฏนิิสฺสคฺคีติ น สกฺกา โหติ  คหิต  วิสฺสชชฺาเปตุ ฯ 
ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺเค ปน ตตฺถ กตมานิ ฉ วิวาทมูลานิ โกโธ   
มกฺโข  อิสฺสา  สาเยฺย  ปาปจฺฉตา  สนฺทิฏ ิปรามาสิตา ฯ  อิมานิ   
ฉ วิวาทมูลานีติ (๑) ปธานวเสน เอเกโกเยว ธมฺโม วุตฺโต ฯ   
        ฉหิ  ตณฺหากาเยหีติ  รูปตณฺหา  สทฺทตณฺหา  คนฺธตณฺหา 
รสตณฺหา  โผฏพฺพตณฺหา  ธมฺมตณฺหาติ  (๒)  วุตฺตาหิ  ฉหิ 
ตณฺหาหิ ฯ  ตตฺถ ยสฺมา เอเกกาเยว ตณฺหา  อเนกวิสยตฺตา 
เอเกกสฺมิมฺป  วิสเย  ปุนปปฺุน อุปฺปตฺติโต อเนกา โหนฺติ ตสฺมา  
สมูหฏเน  กายสทฺเทน  โยเชตฺวา  ตณฺหากายาติ  วุตฺต ฯ  
ตณฺหากายาติ  วุตฺเตป  ตณฺหาเอว ฯ 
        รชฺชตีติ  สย  อารมฺมเณ  รชชฺติ ฯ  สารตฺโต  โหติ ฯ 
        ฉหิ ทฏิ ิคเตหีติ สพฺพาสวสุตฺเต วุตฺเตหิ ฯ วุตฺต หิ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๙๑/๕๑๓ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๙๐๔ ฯ  
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ตตฺถ        ตสฺส เอว อโยนโิส มนสิกโรโต ฉนฺน ทิฏ ีน อ ฺตรา   
ทิฏ ิ อุปฺปชชฺติ ฯ อตฺถ ิเม อตฺตาติ วา อสฺส สจฺจโต 
เถตโต ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ นตฺถิ อตฺตนาว อตฺตาน วา อสฺส สจฺจโต   
เถตโต ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ อตฺตนาว อตฺตาน ส ฺชานามีติ วา  
อสฺส  สจฺจโต เถตโต ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ อตฺตนาว อนตฺตาน  
ส ฺชานามีติ  วา อสฺส สจฺจโต เถตโต ทิฏ ิ อุปฺปชชฺติ  
อตฺตาว อนตฺตาน  ส ฺชานามีติ วา อสฺส สจฺจโต เถตโต 
ทิฏ ิ อุปฺปชชฺติ อถ วา  ปนสฺส เอว ทิฏ ิ โหติ โย เม 
อย อตฺตา วโท เวเทยฺโย ตตฺร  ตตฺร กลยฺาณปาปกาน  
กมฺมาน วิปาก ปฏิสเวเทติ โส จ โข  ปน เม อย  
อตฺตา นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสม   
ตเถว สฺสตีติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  อตฺถิ  เม  อตฺตาติ  สสฺสตทิฏ ิ  สพฺพกาเลสุ  อตฺตโน 
อตฺถิต คณฺหาติ ฯ   
        สจฺจโต  เถตโตติ  ภูโต  จ  ถิรโต  จ  อิท  สจฺจนฺติ  
สุฏ ุ ทฬฺหภาเวนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        นตฺถ ิ เม  อตฺตาติ อุจฺเฉททิฏ ิ สโต สตฺตสฺส ตตฺถ  
ตตฺถ  วิภวคคฺคหณโต ฯ  อถ  วา  ปรุมิาป(๒)  ตีสุ  กาเลสุ  
อตฺถีติ คหณโต สสฺสตทิฏ ิ ปจฺจุปฺปนฺนเมว  อตฺถีติ คหณโต(๓) 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ  ๒. ม. อถ วา ปุริมาป ฯ  
# ๓. ส.ี ม. คณฺหนฺตี ฯ  
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อุจฺเฉททิฏ ิ ปจฺฉิมาป อตีตานาคเตสุ นตฺถีติ คหณโต  
ภสฺมนฺตา(๑)  อาหุติโยติ  คหิตทิฏ ิคติกาน  วิย อุจฺเฉททิฏ ิ ฯ  
อตีเต เอว นตฺถีติ  คณฺหนฺตี  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกสฺส(๒)  วิย  สสสฺต- 
ทิฏ ิ ฯ 
        อตฺตนาว  อตฺตาน ส ฺชานามีติ  ส ฺากฺขนฺธสีเลน  ขนฺเธ  
อตฺตาติ  คเหตฺวา  ส ฺาย  อวเสสกฺขนฺเธ ส ฺชานโต  อิมินา 
อตฺตนา  อิม  อตฺตาน  ส ฺชานามีติ  โหติ ฯ 
        อตฺตนาว  อนตฺตานนฺติ  ส ฺากฺขนฺธเยว  อตฺตาติ  คเหตฺวา  
อิตเร  จตฺตาโรป  อนตฺตาติ คเหตฺวา  ส ฺาย  เต  ส ฺชานโต 
เอว  โหติ ฯ   
        อนตฺตนาว  อตฺตานนฺติ  ส ฺากฺขนฺธ  อนตฺตาติ  คเหตฺวา 
อิตเร  จตฺตาโรป  อตฺตาติ  คเหตฺวา  ส ฺาย เต  ส ฺชานโต  
เอว  โหติ ฯ  สพฺพาป  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโยว ฯ  
        วโท เวเทยฺโยติอาทโย  ปน  สสฺสตทิฏ ิยา  เอว 
อภินิเวสาการา ฯ  ตตฺถ  วทตีติ  วโท  วจีกมฺมสฺส  การโกติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เวทยตีติ  เวเทยฺโย  ชานาติ  อนุภวติ จาติ  
วุตฺต โหติ ฯ กึ  เวเทตีติ  ตตฺร  ตตฺร  กลยฺาณปาปกาน  กมฺมาน   
วิปาก  ปฏิสเวเทติ ฯ   
        ตตฺร ตตฺราติ  เตสุ  เตสุ  โยนิคติ ิตินิวาสนิกาเยสุ  
# ๑. ส.ี ม. ภสฺสนฺตา ฯ  ๒. ม. อธิจฺจสมุปฺปนฺนกสฺส ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑) - หนาท่ี 670 

        *เลมที่ 40  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  670 
 
อารมฺมเณสุ  วา ฯ  
        นิจฺโจติ อุปฺปาทวยรหิโต ฯ  ธุโวติ  ถโิร  สารภูโต ฯ  
สสฺสโตติ สพฺพกาลิโก ฯ 
        อวิปริณามธมฺโมติ อตฺตโน  ปกติภาว  อวิชหนธมฺโม   
กกณฺฏโก วิย นานปฺปการก นาปชฺชติ ฯ 
        สสฺสติสมนฺติ จนฺทสูริยสมุทฺทมหาปวีปพฺพตาโลกโวหาเรน  
สสฺสติโยติ  วุจฺจนฺติ ฯ  สสฺสตีหิ  สม สสฺสติสม ฯ  ยาว  สสฺสติโย 
ติฏนฺติ  ตาว  ตเถว  สสฺตีติ  คณฺหโต  เอว ทิฏ ิ โหติ ฯ   
        ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺเค  ปน  ตตฺร  ตตฺร  ทีฆรตฺต  กลฺยาณ- 
ปาปกาน  กมฺมาน วิปาก  ปจฺจนุโภติ  น  โส  ชาโต  นาโหสิ 
น  โส  ชาโต  น  ภวิสฺสติ นิจฺโจ  ธุโว  สสฺสโต  อวิปริณาม- 
ธมฺโมติ  วา  ปนสฺส สจฺจโต เถตโต ทฏิ ิ อุปฺปชฺชตีติ (๑) ฉ 
ทิฏ ี เอว วิเสเสตฺวา วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  น  โส  ชาโต  นาโหสีติ  โส  อตฺตา  อชาติ- 
ธมฺมโต  น  ชาโต  นาม  สทา  วิชฺชมาโนเยวาติ  อตฺโถ ฯ  
เตเนว  อตีเต  นาโหสิ  อนาคเต  น  ภวิสฺสติ ฯ  โย  หิ   
ชาโต  โส  อโหสิ ฯ  โย  จ  ชายิสฺสติ  โส  ภวิสฺสตีติ  วุจฺจติ ฯ 
อถวา  น  โส  ชาโต  นาโหสีติ  โส  สทา  วิชฺชมานตฺตา  
อตีเตป  น  ชาตุ  น  อโหสิ  อนาคเตป น ชาตุ น  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๐๔/๕๑๖ ฯ   
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ภวิสฺสติ ฯ อนุสายา วุตฺตตฺถา ฯ   
        สตฺตหิ ส ฺโชเนหีติ สตฺตกนิปาเต วุตฺเตหิ ฯ วุตฺต  
หิ ตตฺถ  สตฺติมานิ ภิกฺขเว ส ฺโชนานิ ฯ กตมานิ สตฺต 
อนุนยส ฺโชน ปฏิฆส ฺโชน ทิฏ ิส ฺโชน วิจิกิจฺฉา- 
ส ฺโชน  มานส ฺโชน ภวราคส ฺโชน อวิชชฺาส ฺโชน ฯ 
อิมานิ โข  ภิกฺขเว สตฺต ส ฺโชนานีติ ฯ (๑)   
        ตตฺถ  อนุนยส ฺโชนนฺติ  กามราคส ฺโชน ฯ  สพฺพา- 
เนเวตานิ  พนฺธนฏเน  ส ฺโชนานิ ฯ   
        สตฺตหิ มาเนหีติ ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺเค วุตฺเตหิ ฯ วุตฺต ฺหิ  
ตตฺถ        มาโน อติมาโน มานาติมาโน โอมาโน อธิมาโน 
อสฺมิมาโน  มิจฺฉามาโนติ (๒) ฯ   
        ตตฺถ  มาโนติ  เสยฺยาทิวเสน  ปุคฺคล  อนามสิตฺวา 
ชาติอาทีสุ  วตฺถุวเสเนว อุนฺนติ ฯ 
        อติมาโนติ  ชาติอาทีหิ  มยา  สทิโส  นตฺถีติ  อติกฺกมิตฺวา  
อุณฺณติ(๓) ฯ 
        มานาติมาโนติ  อย  ปุพฺเพ  มยา  สทโิส  อิทานิ  อห  
เสฏโ  อย  หีนตโรติ  อุปฺปนฺนมาโน ฯ  
        โอมาโนติ  ชาติอาทีหิ  อตฺตาน  เหฏา  กตฺวา  ปวตฺตมาโน   
หีโนหมสฺมีติ  มาโนเยว ฯ 
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๘/๙ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๑๐/๕๑๘ ฯ 
# ๓. ส.ี ม. อุนฺนติ ฯ   
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        อธิมาโนติ  อนธิคเตเยว  จตุสจฺจธมฺเม  อธิคโตติ  มาโน ฯ   
อย  ปน  อธิมาโน  ปริสทฺุธสีลสฺส  กมฺมฏาเน  อปฺปมตฺตสฺส  
นามรูป ววตฺถเปตฺวา ปจฺจยปริคฺคเหน  วิติณฺณกงฺขสฺส  ติลกฺขณ  
อาโรเปตฺวา  สงฺขาเร  สมมฺสนฺตสฺส อารทฺธวิปสฺสกสฺส   
ปุถุชชฺนสฺส  อุปฺปชฺชติ  น  อ ฺเส ฯ  
        อสฺมิมาโนติ  รูปาทีสุ ขนฺเธสุ  อสฺมีติ  มาโน  อห  
รูปนฺติอาทิวเสน  อุปฺปนนฺมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        มิจฺฉามาโนติ ปาปเกน กมฺมายตนาทินา อุปฺปนฺนมาโน ฯ   
        โลกธมมฺา  วุตฺตตฺถา ฯ  สมฺปริวตฺตตีติ  โลกธมฺเมหิ เหตุภูเตหิ  
ลาภาทีสุ จตูสุ อนุโรธวเสน  อลาภาทีสุ  จตูสุ  ปฏิวิโรธวเสน  
ภุส  นิวตฺตติ  ปกติภาว  ชหตีติ อตฺโถ ฯ  
        มิจฺฉตฺตาป วุตฺตตฺถา ฯ นิยฺยาโตติ คโต ปกฺขนฺโต(๑) 
อภิภูโตติ อตฺโถ ฯ   
        อฏหิ  ปุริสโทเสหีติ  อฏกนิปาเต  อุปมาหิ  สห 
ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺเค อุปม วินา วุตฺเตหิ ฯ วุตฺต หิ ตตฺถ  กตเม  
อฏ ปุริสโทสา ฯ อิธ ภิกขฺู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ   
โส ภิกฺขุ ภิกขฺูหิ อาปตฺติยา โจทิยมาโน น สรามิ น  
สรามีติ  อสติยาว(๒) นิพฺเพเติ (๓) ฯ อย ปโม ปรุิสโทโส ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ  
# ๑. ม. ปกฺขนฺโท ฯ  ๒. ม. อสฺสติยาว ฯ  ๓. สี. นพฺิเพเธติ ฯ   
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ภิกฺขูหิ  อาปตฺติยา โจทิยมาโน โจทกเยว ปฏิปฺผรติ กึนฺน ุ
โข ตุยฺห พาลสฺส  อพฺยตฺตสฺส ภณิเตน ตฺวมฺป นาม ม  
ภณิตพฺพ ม ฺสีติ ฯ อย  ทุติโย  ปรุิสโทโส ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ  
ภิกฺขูหิ  อาปตฺติยา โจทยมาโน โจทกเยว ปจฺจาโรเปติ ตฺวมฺป 
โขสิ อิตฺถนนฺาม  อาปตฺตึ อาปนฺโน ตฺว ตาว  ปม  
ปฏิกโรหีติ ฯ อย ตติโย ปรุิสโทโส ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ  
ภิกฺขูหิ  อาปตฺติยา โจทิยมาโน อ ฺเน ฺ ปฏิจรติ พหิทฺธา 
กถ อปนาเมติ  โกป ฺจ โทส ฺจ อปฺปจฺจย ฺจ ปาตุกโรติ ฯ  
อย จตุตฺโถ ปรุิสโทโส ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ 
ภิกฺขูหิ  อาปตฺติยา โจทิยมาโน สงฺฆมชฺเฌ พาหาวิกฺเขปก  
ภณติ ฯ อย ป ฺจโม  ปุรสิโทโส ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ   
ภิกฺขูหิ อาปตฺติยา โจทิยมาโน อนาทิยิตฺวา สงฺฆ อนาทิยิตฺวา 
โจทก  สาปตฺติโกว เยน กาม ปกฺกมติ ฯ อย ฉฏโ 
ปุริสโทโส ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ   
ภิกฺขูหิ อาปตฺติยา โจทิยมาโน เนวาห อาปนฺโนมฺหิ น  
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ปนาห  อนาปนฺโนมฺหีติ โส ตุณฺหีภูโต สงฺฆ วิเหเสติ ฯ อย 
สตฺตโม ปุริสโทโส ฯ   
        ปุน จปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส 
ภิกฺขุ  ภิกฺขูหิ อาปตฺติยา โจทิยมาโน เอวมาห กึ นุ โข 
ตุเมฺห  อายสฺมนโฺต อติพาฬฺห มย ิพฺยาวฏา อิทานาห สิกฺข  
ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺติสฺสามีติ ฯ โส สกิฺข ปจฺจกฺขาย  
หีนายาวตฺติตฺวา เอวมาห  อิทานิ โข ตุเมฺห อายสฺมนฺโต  
อตฺตมนา โหถาติ ฯ วย อฏโม  ปุริสโทโส ฯ อิเม อฏ  
ปุริสโทสาติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  ปรุิสโทสาติ  ปุริสาน  โทสา  เต  ปน  ปุริสสนฺตาน  
ทูเสนฺตีติ โทสา ฯ 
        น  สรามีติ(๒)  มยา  เอตสฺส  กมมฺสฺส  กตฏาน  นสฺสรามิ 
น  สลฺลกฺเขมีติ  เอว  อสติภาเวน(๓)  นิพฺเพเติ  โมเจติ ฯ  
        โจทกเยว  ปฏิปฺผรตีติ ปฏิวิรุทฺโธ  หุตฺวา  ผรติ  ปฏ-ิ 
อาณิภาเวน (๔) ติฏติ ฯ 
        กึนฺน ุโข ตุยฺหนฺติ ตุยฺห พาลสฺส  อพฺยตฺตสฺส  ภณิเตน 
นาม  กึ  โย  ตฺว  เนว  วตฺถุ  น  อาปตฺตึ  น  โจทน   
ชานาสีติ  ทีเปติ ฯ  ตฺวมฺป  นาม  เอว  กิ ฺจิ  อชานนฺโต 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๑๗/๕๒๔ ฯ  ๒. ม. น สรามิ น สรามีติ ฯ 
# ๓. ม. อสฺสติภาเวน ฯ  ๔. สมโฺมหวิโนทนี. ๖๗๒ ปฏิภาณิตภาเวน ฯ  
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ภณิตพฺพ ม ฺสีติ  อชฺโฌตฺถรติ ฯ   
        ปจฺจาโรเปตีติ  ตฺวมฺป  โขสีติอาทีนิ  วทนฺโต ปติอาโรเปติ ฯ   
        ปฏิกโรหีติ  เทสนาคามินึ  เทเสหิ  วุฏานคามินิโต  วุฏาหิ  
ตโต สุทฺธนฺเต  (๑)  ปติฏ ิโต  อ ฺ โจเทสฺสีติ ทีเปติ ฯ  
        อ ฺเน ฺ ปฏิจรตีติ อ ฺเน การเณน  วจเนน  วา  
อ ฺ  การณ  วจน  วา  ปฏิจฺฉาเทติ ฯ  อาปตฺตึ  อาปนฺโนสีติ  
วุตฺโต  โก  อาปนฺโน  ก ึ อาปนฺโน กิสฺมึ อาปนฺโน กถ  
อาปนฺโน ก  ภณถ  ก ึ ภณถาติ  วทติ(๒) ฯ  เอวรูป  กิ ฺจิ  ตยา   
ทิฏนฺติ  วุตฺเต  น สุณามติี  โสต  อุปเนติ  (๓) ฯ 
        พหิทฺธา  กถ  อปนาเมตีติ  อิตฺถนฺนาม  อาปตฺตึ อาปนฺโนสีติ  
ปุฏโ  ปาฏลิปุตฺต  คโตมฺหีติ  วตฺวา ปุน น ตว ปาฏลิ- 
ปุตฺตคมน ปุจฺฉามาติ    วุตฺเต(๔)  ตโต  ราชคห  
คโตมฺหีติ ฯ ราชคห วา ยาหิ พฺราหฺมณคห(๕) วา  อาปตฺตึ   
อาปนฺโนสีติ ฯ  ตตฺถ  เม  สูกรมส  ลทธฺนฺติอาทีนิ  วทนฺโต   
กถ พหิทฺธา  วิกฺขิปติ ฯ 
        โกปนฺติ กุปตภาว โทสนฺติ ทุฏภาว ฯ อุภยมฺเปต 
โกธสฺเสว นาม ฯ 
        อปฺปจฺจยนฺติ  อสนฺตุฏาการ  โทมนสฺสสฺเสต  นาม ฯ 
# ๑. ย.ุ สุทฺธตฺเต ฯ  ๒. ม. ภรฺติ ฯ  ๓. ย.ุ อปเนติ ฯ  
# ๔. สี. ปุจฺฉาม อาปตฺตึ ปุจฺฉามาติ ฯ  ม. ปาฏลิปุตฺตคมน ฯ 
# วุตฺเต ฯ  ๕. ม. พฺราหฺมณเคห ฯ  
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        ปาตุกโรตีติ ทสฺเสติ ปกาเสติ ฯ  
        พาหาวิกฺเขปก  ภณตีติ  พาห  วิกฺขิปตฺวา  วิกฺขิปตฺวา  
อลชฺชิวจน วทติ ฯ  
        อนาทิยิตฺวาติ  จิตฺตีกาเรน  อคฺคเหตฺวา  อวชานิตฺวา  อนาทโร 
หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        วิเหเสตีติ  วิเหเติ  พาธติ ฯ  อติพาฬฺหนฺติ  อติทฬฺห   
อติปฺปมาณ ฯ  
        มย ิพฺยาวฏาติ  มยิ  พฺยาปาร  อาปนฺนา ฯ  
        หีนายาวตฺติตฺวาติ  หีนสฺส  คิหิภาวสฺส อตฺถาย  อาวตฺติตฺวา 
คิหี  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        อตฺตมนา  โหถาติ ตุฏจิตฺตา โหถ มยา  ลภิตพฺพ  
ลภถ  มยา  วสิตพฺพฏาเน  วสถ  ผาสุวิหาโร  โว มยา กโตติ   
อธิปฺปาเยน วทติ ฯ 
        ทุสฺสตีติ ทุฏโ โหติ ฯ   
        นวหิ อาฆาตวตฺถูหีติ สตฺเตสุ อุปฺปตฺติวเสเนว กถิตานิ ฯ 
ยถาห  นวยิมานิ ภิกฺขเว อาฆาตวตฺถูหิ ฯ กตมานิ นว  
อนตฺถ เม  อจรีติ อาฆาต พนฺธติ ฯ อนตฺถ เม จรตีติ  
อาฆาต พนฺธติ อนตฺถ  เม จริสฺสตีติ อาฆาต พนฺธติ  
ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ อจริ  อนตฺถ จรติ อนตฺถ  
จริสฺสตีติ อาฆาต พนฺธติ อปฺปยสฺส เม  อมนาปสฺส อตฺถ   
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อจริ อตฺถ อจริ อตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาต พนฺธติ ฯ  อิมานิ  
โข ภิกฺขเว น อาฆาตวตฺถูนีติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  อาฆาตวตฺถูนีติ  อาฆาตการณานิ ฯ  
        อาฆาตนฺติ  เจตฺถ  โกโป  โสเยว  อุปรูปร ิ โกปสฺส   
วตฺถุตฺตา  อาฆาตวตฺถุ ฯ  
        อาฆาต พนฺธตีติ โกป (๒) พนฺธติ กโรติ อุปปฺาเทติ ฯ 
อตฺถ  เม  นาจริ  น  จรติ  น  จริสฺสติ ฯ  ปยสฺส  เม 
มนาปสฺส  อตฺถ  นาจริ  น  จรติ  น  จรสิฺสติ ฯ  อปปฺยสฺส 
เม  อมนาปสฺส  อนตฺถ  นาจริ น  จรติ  น  จริสฺสตีติ (๓)  
นิทฺเทเส วุตฺตานิ อปรานิป นว อาฆาตวตฺถูนิ อิเมเหว นวหิ  
สงฺคหิตานิ ฯ อาฆาติโตติ ฆฏฏิโต ฯ   
        นววิธมาเนหีติ  กตเม  นววิธมานา ฯ  เสยฺยสสฺ  เสยฺโย- 
หมสฺมีติ มาโน เสยฺยสฺส  สทิโสหมสฺมีติ  มาโน  เสยฺยสฺส  
หีโนหมสฺมีติ มาโน สทสิสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน สทิสฺส   
สทโิสหมสฺมีติ  มาโน  สทิสสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส  
เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส  
หีโนหมสฺมีติ มาโน ฯ อิเม นววิธมานา (๔) ฯ 
        เอตฺถ  ปน  เสยฺยสสฺ  เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน  ราชูน ฺเจว  
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๓๓/๔๒๒ ฯ  ๒. ยุ. โกธ ฯ 
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๓๘๔/๒๕๗ ฯ  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๒๒/๕๒๗ ฯ   
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ปพฺพชิตาน ฺจ  อุปฺปชฺชติ ฯ  ราชา  ห ิ รฏเน  วา  ธเนน  
วา  วาหเนหิ  วา  โก  มยา สทิโส  อตฺถติี  เอต  มาน   
กโรติ  ปพฺพชิโตป สลีธุตงฺคาทีหิ โก มยา สทิโส อตฺถีติ  
เอต มาน กโรติ ฯ   
        เสยฺยสสฺ  สทิโสหมสฺมีติ  มาโนป  เอเตสเยว  อุปฺปชฺชติ ฯ 
ราชา  หิ  รฏเน วา  ธเนน  วา  วาหเนหิ  วา   
อ ฺราชูหิ  สทฺธึ  มยฺห  กึ  นานากรณนฺติ  เอต  มาน  
กโรติ  ปพฺพชิโตติ  สลีธตุงฺคาทีหิ  อ ฺเน  ภิกฺขุนา  มยฺห   
กึ นานากรณนฺติ เอต มาน กโรติ ฯ   
        เสยฺยสสฺ  หีโนหมสฺมีติ  มาโนป  เอเตสเยว  อุปฺปชฺชติ ฯ 
ยสฺส  ห ิ ร ฺโ รฏ  วา  ธน  วา  วาหนาทีนิ  วา   
นาติสมฺปนฺนานิ  โหนฺติ  โส  มยฺห  ราชาติ โวหารสุขมตฺตกเมว 
กึ  ราชา  นาม  อหนฺติ  เอต  มาน  กโรติ  ปพฺพชิโตป   
อปฺปลาภสกฺกาโร  อห  ธมฺมกถิโก  พหุสฺสุโต  มหาเถโรติ   
กถามตฺตเมว  กึ  ธมฺมกถโิก  นามาห  ก ึ พหุสฺสุโต  นามาห  
กึ  มหาเถโร  นามาห  ยสสฺ  เม  ลาภสกฺกาโร นตฺถติี เอต  
มาน กโรติ ฯ   
        สทิสสสฺ  เสยฺโยหมสฺสมีติ  มานาทโย  อมจฺจาทีน 
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อมจฺโจ  วา หิ  รฏ ิโย  วา  โภคยานวาหนาทีหิ  
โก  มยา  สทโิส  อ ฺโ  ราชปุริโส อตฺถีติ  วา  มยหฺ   
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อ ฺเหิ  สทฺธึ  ก ึ นานากรณนฺติ  วา  อมจฺโจติ  นามเมว   
มยฺห  ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป เม นตฺถิ กึ อมจฺโจ นามหนฺติ  
วา เอต มาน กโรติ ฯ   
        หีนสฺส  เสยฺโยหมสมฺีติ  มานาทโย  ทาสาทีน  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
ทาโส  หิ มาติโต  วา  ปติโต  วา  โก  มยา  สทิโส  
อ ฺโ  ทาโส  นาม  อตฺถิ  อ ฺโ  ชวิีตุ  อสกฺโกนฺตา  กุจฺฉิเหตุ  
ทาสา  นาม  ชาตา  อห  ปน  ปเวณิอาคตตฺตา  เสยฺโยติ  วา  
ปเวณิอาคตภาเวน  อุภโตสุทฺธิกทาสตฺเตน  อสุกทาเสน  นาม 
สทฺธึ  มยฺห  กึ  นานากรณนฺติ  วา  กจฺุฉิวเสนาห  ทาสพฺย   
อุปคโต  มาตาปตุโกฏิยา ปน  เม  ทาสฏาน  นตฺถิ  กึ  
ทาโส  นาม  อหนฺติ  วา  เอต  มาน  กโรติ ฯ  ยถา  จ  
ทาโส  เอว  ปุกฺกุสจณฺฑาลาทโยป  เอต  มาน  กโรนฺติเยว ฯ 
เอตฺถ  จ  เสยยฺสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ  อุปฺปนฺนมาโนว  ยาถาวมาโน  
อิตเร เทฺว อยาถาวมานา ฯ  ตถา  สทิสสฺส  สทิโสหมสฺมีติ  
หีนสฺส  หีโนหมสฺมีติ  อุปฺปนฺนมาโนว  ยาถาวมาโน อิตเร  เทฺว   
อยาถาวมานา ฯ  ตตฺถ  ยาถาวมานา  อรหตฺตมคฺควชฺฌา 
อยาถาวมานา  โสตาปตฺติมคฺควชฺฌาติ ฯ   
        ตณฺหามูลกา  วุตฺตาเยว ฯ  รชฺชตีติ  น  เกวล  ราเคเนว  
รชฺชติ  อถ  โข  ตณฺหามูลกาน  ปริเยสนาทีนมฺป  สมฺภวโต   
ตณฺหามูลเกหิ  สพฺเพหิ  อกุสลธมฺเมหิ รชชฺติ ยชุชฺติ พชฺฌตีติ   
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อธิปฺปาโย ฯ   
        ทสหิ  กเิลสวตฺถูหีติ  กตมานิ  ทส  กิเลสวตฺถูนิ ฯ  โลโภ 
โทโส  โมโห  มาโน  ทฏิ ิ  วิจิกิจฺฉา  ถิน  อุทฺธจฺจ  อหิริก   
อโนตฺตปฺปนฺติ  อิมานิ  ทส กิเลสวตฺถนูิ ฯ   
        ตตฺถ  กิเลสา  เอว  กิเลสวตฺถูนิ  วสนฺติ  วา  เอตฺถ 
อขีณาสวา  สตฺตา  โลภาทีสุ  ปติฏ ิตตฺตาติ  วตฺถูนิ  กิเลสา  
จ  เต ตปฺปติฏาน สตฺตาน วตฺถูนิ จาติ  กิเลสวตฺถนูิ ฯ 
ยสฺมา  เจตฺถ  อนนฺตรปจฺจยาทิภาเวน  อุปฺปชฺชมานาป  กิเลสา  
วสนฺติ  เอว  นาม  ตสฺมา กิเลสาน วตฺถูนีติป กิเลสวตฺถูนิ(๑) ฯ 
        ลุพฺภนฺติ เตน สย วา  ลุพฺภนฺติ  ลพฺุภนมตฺตเมว  วา   
ตนฺติ  โลโภ ฯ  
        ทุสฺสนติฺ เตน สย วา ทุสฺสติ ทุสฺสนมตฺตเมว  วา 
ตนฺติ  โทโส ฯ 
        มุยฺหนฺติ  เตน สย วา มุยฺหติ มุยฺหนมตฺตเมว วา  
ตนฺติ  โมโห ฯ   
        ม ฺตีติ  มาโน ฯ  ทิฏ ิอาทโย  วุตฺตตฺถาว ฯ  น  หิรียตีติ 
อหิริโก  ตสฺส  ภาโว อหิริก ฯ น โอตฺตปฺปตฺตีติ อโนตฺตปฺป  
ตสฺส ภาโว อโนตฺตปฺป ฯ  เตสุ  อหิริก  กายทุจฺจริตาทีหิ  
อชิคุจฺฉนลกฺขณ อโนตฺตปฺป เตเหว อสารชฺชนลกขฺณ ฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๒๖/๕๒๘ ฯ  
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        กลิิสฺสตีติ อุปตาปยติ วิพาธียติ ฯ   
        ทสหิ  อาฆาตวตฺถูหีติ  ปุพฺเพ  วุตฺเตหิ  นวหิ  จ  อฏาเน 
วา  ปนาฆาโต  ชายตีติ  (๑)  วุตฺเตน  จาติ  ทสหิ ฯ  อนตฺถ  
เม อจรีติอาทีนิป หิ อวิกปฺปเปตฺวา ขาณุกณฺฏกาทิมฺหิป 
อฏาเน อาฆาโต อุปฺปชฺชติ ฯ   
        ทสหิ  อกุสลกมฺมปเถหีติ  กตเม  ทส  อกุสลกมฺมปถา ฯ   
ปาณาติปาโต  อทินฺนาทาน  กาเมสุมิจฺฉาจาโร  มุสาวาโท 
ปสุณา  วาจา ผรุสา วาจา สมฺผปฺปลาโป  อภิชฺฌา  
พฺยาปาโท  มิจฺฉาทิฏ ิ (๒)ฯ  อิเม  ทส  อกุสลกมฺมปถา ฯ 
        ตตฺถ  อกุสลกมฺมานิ จ ตานิ ปถา  จ ทุคฺคติยาติ 
อกุสลกมฺมปถา ฯ  
        สมนฺนาคโตติ สมงฺคีภูโต ฯ   
        ทสหิ  ส ฺโชเนหีติ  กตมานิ  ทส  สโชนานิ  (๓) ฯ   
กามราคสโชน  ปฏิฆสโชน  มานสโชน  ทิฏ ิสโชน  
วิจิกิจฺฉาสโชน สีลพฺพตปรามาสสโชน ภวราคสโชน   
อิสฺสาสโชน  มจฺฉริยสโชน  อวิชชฺาสโชน ฯ  อิมานิ   
ทส สโชนานิ ฯ  
        มิจฺฉตฺตา วุตฺตาเยว ฯ   
        ทสวตฺถกุาย  มิจฺฉาทิฏ ิยาติ กตมา ทสวตฺถุกา  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๒๗/๕๒๘ ฯ  
# ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๔๗๐/๓๓๗ ฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๒๙/๕๒๙ ฯ  
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มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯ นตฺถิ ทินฺน ฯ นตฺถ ิ ยฏิ  นตฺถิ  หุต นตฺถิ  
สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ อย โลโก  นตฺถ ิ 
ปโร  โลโก  นตฺถิ  มาตา  นตฺถิ  ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา   
นตฺถิ  โลเก  สมณพฺราหฺมณา  สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนา  เย 
อิม ฺจ  โลก  ปร ฺจ  โลก สย อภิ ฺาย สจฺฉิกตฺวา 
ปเวเทนฺติ ฯ อย ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏ ิ (๑)ฯ   
        ตตฺถ  ทสวตฺถุกาติ  ทส วตฺถูนิ เอติสฺสาติ ทสวตฺถุกา ฯ 
นตฺถิ ทินฺนนติฺ ทินฺน นาม  อตฺถ ิ สกฺกา  กสฺสจิ   
กิจิ  ทาตุนฺติ  ชานาติ ฯ  ทินฺนสฺส  ปน  ผล วิปาโก นตฺถีติ  
คณฺหาติ ฯ  
        นตฺถ ิ ยฏินฺติ  ยิฏ  วุจฺจติ มหายาโค ต ยชิตุ  
สกฺกาติ ชานาติ ฯ ยิฏสฺส ปน ผล วิปาโก นตฺถีติ 
คณฺหาติ ฯ 
        หุตนฺติ อาหุนปาหุนมงฺคลกิริยา ต  กาตุ  สกกฺาติ  
ชานาติ ฯ  ตสฺส  ปน  ผล  วิปาโก  นตฺถีติ  คณฺหาติ ฯ   
        สุกตทุกกฺฏานนฺติ  เอตฺถ  ทส  กุสลกมฺมปถา  สุกตกมฺมานิ  
นาม  ทส  อกุสลกมฺมปถา  ทุกฺกฏกมฺมานิ  นาม ฯ เตส  
อตฺถิภาว ชานาติ ฯ ผล วิปาโก ปน นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ 
        นตฺถ ิ อย  โลโกติ  ปรโลเก   ิโต  อิม  โลก  นตฺถีติ  
คณฺหาติ ฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๓๑/๕๒๙ ฯ  
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        นตฺถ ิปโร  โลโกติ  อิธโลเก   ิโต  ปรโลก  นตฺถีติ  
คณฺหาติ ฯ   
        นตฺถ ิ มาตา  นตฺถิ  ปตาติ  มาตาปตูอตฺถิกาว(๑) ชานาติ ฯ 
เตสุ กตปฺปจฺจเยน โกจิ ผล วิปาโก นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ   
        นตฺถ ิ สตฺตา  โอปปาติกาติ  จวนกอุปปชฺชนกาสตฺตา  (๒)  
นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ  
        สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนาติ  อนุโลมปฏิปท  ปฏิปนฺนา  
ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา โลกสฺมึ  นตฺถติี  คณฺหาติ ฯ  
        เย  อิม ฺจ  โลก  ปร ฺจ โลก  สย  อภิ ฺาย 
สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตีติ  อิม ฺจ  ปร ฺจ  โลก  อตฺตนาว 
อภิวิสิฏเน  าเณน  ตฺวา  ปเวทนสมตฺโถ  สพฺพ ฺ ู  พุทฺโธ   
นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ   
        อนฺตคฺคาหิกาย  ทิฏ ิยาติ  สสฺสโต  โลโกติอาทิก  เอเกก  
อนฺต  ภาค  (๓) คณฺหาตีติ  อนฺตคฺคาหิกา ฯ  อถวา  อนฺตสฺส  คาโห  
อนฺตคฺคโห  อนฺตคฺคโห  อสฺสา  อตฺถีติ อนฺตคฺคาหิกา ฯ ตาย 
อนฺตคฺคาหิกาย ฯ สา ปน วุตฺตาเยว ฯ   
        อฏสตตณฺหาปป ฺจสเตหีติ  อฏ ุตฺตร  สต  อฏสต  
สสาเร  ปป ฺเจติ  จิร วสาเปตีติ  ปป ฺโจ  ตณฺหา  เอว  ปป ฺโจ  
ตณฺหาปป ฺโจ  อารมฺมณเภเทน ปุนปฺปุน  อุปฺปตฺติวเสน  จ 
# ๑. ม. มาตาปตูน อตฺถิภาว ฯ  ๒. ม. จวนกอุปฺปชฺชนกสตฺตา ฯ  
# ยุ. จวนกอุปฺปชฺชนกา สตฺตา ฯ  ๓. ยุ. อนฺตภาวฯ  
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ตณฺหาน  พหุกตฺตา  พหุวจน  กตฺวา  ตณฺหาปป ฺจาน  สต  
ตณฺหาปป ฺจสต ฯ  เตน  ตณฺหาปป ฺจสเตนาติ  วตฺตพฺเพ  วจน- 
วิปลฺลาสวเสน  ตณฺหาปป ฺจสเตหีติ  พหุวจนนิทฺเทโส  กโต ฯ   
อฏสตนฺติ  สงฺขาเตน  ตณฺหาปป ฺจสเตนาติ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ 
อฏ  อพฺโพหาริกานิ  กตฺวา สตเมว คหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺเค ปน ตณฺหาวิจริตานีติ อาคต ยถาห   
อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ อชฺฌตฺติกสฺส อุปาทาย อฏารส   
ตณฺหาวิจริตานิ พาหิรสฺส อุปาทาย ตเทกชฺฌ อภิส ฺ ูหิตฺวา   
อภิสงฺขิปตฺวา ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ โหนฺติ  อิติ  อตีตานิ 
ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ ปจฺจุปฺปนฺนานิ ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ  
ปจฺจุปฺปนฺนาติ  ฉตฺตึส  ตณฺหาวิจริตานิ  ตเทกชฺฌ  อภิส ฺ ูหิตฺวา 
อภิสงฺขิปตฺวา อฏสต  ตณฺหาวิจริต(๑) โหตีติ (๒)  ตณฺหาปป ฺจาเยว 
ปเนตฺถ  ตณฺหาวิจริตานีติ  วุตฺตา ฯ  ตณฺหาสมุทาจารา  ตณฺหา- 
ปวตฺติโยติ  อตฺโถ ฯ 
        อชฌฺตฺติกสฺส  อุปาทายาติ  อชฺฌตฺติก  ขนฺธป ฺจก  
อุปาทาย ฯ  อิท  หิ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน ฯ  วิตฺถาโร  ปนสฺส 
ตสฺส  นิทฺเทเส  (๓) วุตตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อย ปเนตฺถ(๔) อปโร  
นโย  รูปารมฺมณาเยว  กามตณฺหา  ภวตณฺหา  วิภวตณฺหาติ   
# ๑. ส.ี  ม. อฏตณฺหาวิจริตสต ฯ  
# ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๗๑/๕๔๑ ฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๓๓/๕๓๐ ฯ 
# ๔. ม. อย ปน ฯ  
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ติสฺโส  ตณฺหา  โหนฺติ  ตถา  สทฺทาทิอารมฺมณาติ  ฉสุ  
อารมฺมเณสุ  อฏารส  ตณฺหา  โหนฺติ  อชฌฺตฺตารมฺมณา  
อฏารส  พหิทฺธารมฺมณา  อฏารสาติ  ฉตฺตึส  โหนฺติ ฯ  
ตา  เอว  อตีตารมฺมณา  ฉตฺตึส  อนาคตารมฺมณา  ฉตฺตึส  
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา  ฉตฺตึสาติ  อฏตณฺหาวิจริตสต โหติ ฯ  
ปป ฺจิโตติ อารมฺมเณ สสาเร วา ปป ฺจิโต จิรวาสิโต ฯ   
        ทฺวาสฏ ิยา  ทิฏ ิคเตหีติ  กตมานิ  ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิคตานิ  
พฺรหฺมชาเล เวยฺยากรเณ  วุตฺตานิ  ภควตา ฯ  จตฺตาโร สสฺสต- 
วาทา จตฺตาโร เอกจฺจสสฺสตวาทา  จตฺตาโร  อนฺตานนฺติกา  
จตฺตาโร  อมราวิกฺเขปกา เทฺว อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา โสฬส  
ส ฺ ีวาทา  อฏ  อส ฺ ีวาทา  อฏ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา  
สตฺต  อุจฺเฉทวาทา  ป ฺจ  ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทาติ  อิมานิ  
ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิคตานิ  พฺรหฺมชาเล เวยฺยากรเณ  วุตฺตานิ   
ภควตาติ  (๑) ฯ  วิตฺถาโร  ปเนตฺถ  พฺรหฺมชาลสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อห ฺจมฺหิ  ติณฺโณติ  อห ฺจ  จตุโรฆ  สสารสมุทฺท  วา  
ติณฺโณ  อมหฺิ ภวามิ ฯ  
        มุตฺโตติ  ราคาทิพนฺธเนหิ  มุตฺโต ฯ  ทนฺโตติ นพฺิพิเสวโน 
นิปฺปริปฺผนฺโท ฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๗๒/๕๔๑ ฯ  
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        สนฺโตติ  สีติภูโต ฯ  อสฺสตฺโถติ  นิพฺพานทสฺสเน  (๑) 
ลทฺธสฺสาโส ฯ   
        ปรินิพฺพุโตติ กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโต ฯ  ปโหมีติ 
สมตฺโถมฺหิ ฯ 
        โข  อิติ  เอกสตฺเถ นิปาโต ฯ 
        ปเร  จ  ปรินิพฺพาเปตุนฺติ  เอตฺถ  ปเร  จ-สทฺโท  ปเร   
จ  ตาเรตุนฺติอาทีหิป โยเชตพฺโพติ ฯ   
                มหากรุณาาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                สพฺพ ฺ ุต ฺาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        สพฺพ ฺ ุต ฺาณนิทฺเทเส  กตม  ตถาคตสฺส  สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาณนฺติ ปุจฺฉิตฺวา  เตน  สมคติกตฺตา  เตเนว  สห  อนาวรณ- 
าณ  นิทฺทิฏ ฯ  น  หิ  อนาวรณาณ  ธมฺมโต  วิสุ  อตฺถ ิ
เอกเมว  เหต  าณ  อาการเภทโต  เทวฺธา  วุจฺจติ  สทฺธินฺทฺริย- 
สทฺธาพลาทีนิ  วิย ฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณเมว  หิ  นตฺถิ  เอตสฺส  
อาวรณนฺติ  เกนจิ  ธมฺเมน  ปุคฺคเลน  วา  อาวรณ  กาตุ   
อสกฺกุเณยฺยตาย  อนาวรณนฺติ  วุจฺจติ  อาวชฺชนปฺปฏิพทฺธตฺตา  
สพฺพธมฺมาน ฯ อ ฺเ ปน อาวชฺชิตฺวาป น  ชานนฺติ ฯ  เกจิ  
ปนาหุ มโนวิ ฺาณ วิย สพฺพารมฺมณิกตฺตา  สพฺพ ฺ ุต- 
# ๑. ย.ุ นิพฺพานทสฺสเนน ฯ   
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 ฺาณ ฯ ตเยว  าณ  อินฺทวชิร  วิย  วิสเยสุ  อปฺปฏิหตตฺตา 
อนาวรณาณ ฯ  อนุปุพฺพสพฺพ ฺ ุตาปฏิกฺเขโป  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  
สกึ  สพฺพ ฺ ุตาปฏิกฺเขโป อนาวรณาณ  ภควา  สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาณปฏิลาเภนาป  สพฺพ ฺ ูติ  วุจฺจติ  น จ  อนุปพฺุพ- 
สพฺพ ฺ ู ฯ  อนาวรณาณปฏิลาเภนาป  สพฺพ ฺ ูหิ  วุจฺจติ   
น  จ สก ึสพฺพ ฺ ูติ ฯ   
        สพฺพ  สงฺขตสงฺขต  อนวเสส  ชานาตีติ  เอตฺถ  สพฺพนฺติ   
ชาติวเสน  สพฺพธมฺมาน  นิสฺเสสปริยาทาน ฯ   
        อนวเสสนฺติ  เอเกกสฺเสว  ธมฺมสฺส  สพฺพาการวเสน   
นิสฺเสสปริยาทาน ฯ  
        สงฺขตมสงฺขตนฺติ ทฺวิธา ปเภททสฺสน ฯ สงฺขต หิ (๑) เอโก  
ปเภโท อสงฺขต  เอโก  ปเภโท ฯ  ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม  กตนฺติ  
สงฺขต  ขนฺธป ฺจก ฯ  ตถา  น  สงฺขตนฺติ  อสงฺขต  นิพฺพาน ฯ  
สงฺขต  อนิจฺจทุกฺขานตฺตาทีหิ  อากาเรหิ อนวเสส ชานาติ   
อสงฺขต  สุ ฺตานิมิตฺตอปฺปณิหิตาทีหิ  อากาเรหิ อนวเสส  
ชานาติ ฯ นตฺถิ เอตสฺส  สงฺขตสฺส  อสงฺขตสฺส  จ  อวเสโสติ  
อนวเสส ฯ  สงฺขต  อสงฺขต ฺจ ฯ  อเนกเภทาป  ป ฺตฺติ  ปจฺจเยหิ  
อกตตฺตา  อสงฺขตปกฺข  ภชติ ฯ สพฺพ ฺ ุต ฺาณ หิ สพฺพาป   
ป ฺตฺติโย  อเนกเภทโต  ชานาติ ฯ 
# ๑. ส.ี สงฺขตนฺติ ฯ   
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        อถ  วา  สพฺพนฺติ  สพฺพธมฺมคฺคหณ ฯ  อนวเสสนฺติ  นิปฺปเทส- 
คฺคหณ ฯ   
        ตตฺถ  อาวรณ  นตฺถติี  ตตฺถ  ตสฺมึ อนวเสสสงฺขตา- 
สงฺขเต(๑)  นิสฺสงฺคตฺตา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  อาวรณ  นตฺถีติ  ตเทว  
สพฺพ ฺ ุต ฺาณ อนาวรณาณ นามาติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  อเนกวิสยเภทโต  ทสฺเสตุ  อตีตนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อตีต  อนาคต  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  กาลเภทโต  ทสฺสิต ฯ  
        จกฺขุ ฺเจว  รูปา  จาติอาทิ วตฺถารมฺมณเภทโต ฯ  
        เอว  ต  สพฺพนฺติ (๒) เตส จกฺขุรูปาน อนวเสสปริยาทาน ฯ 
เอว เสเสสุ ฯ   
        ยาวตาติ  อนวเสสปรยิาทาน ฯ  อนิจฺจฏนฺติอาทิ  สาม ฺ- 
ลกฺขณเภทโต  ทสฺสิต ฯ   
        อนิจฺจฏนฺติ  จ  อนจฺิจาการ ฯ ปจฺจตฺตตฺเถ (๓) วา  
อุปโยควจน ฯ เอส นโย เอทิเสสุ ฯ   
        รูปสฺสาติอาทิ  ขนฺธเภทโต  ทสฺสติ ฯ   
        จกฺขุสฺส  ฯเปฯ  ชรามรณสฺสาติ เหฏา  วุตฺตเปยฺยาลนเยน  
โยเชตพฺพ ฯ   
        อภิ ฺายาติอาทีสุ  เหฏา  วุตฺตาณาเนว ฯ  
        อภิ ฺฏนฺติอาทิ  อภิชานนสภาว ฯ  เอส  นโย  เอทิเสสุ ฯ  
# ๑. ม. อนวเสเส สงฺขตาสงฺขเต ฯ  ๒. สี. เอต สพฺพนฺติ ฯ 
# ๓. ยุ. ปจฺจตฺเต ฯ   
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        ขนฺธาน ขนฺธฏนฺติอาทิ เหฏา  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        กุสเล ธมฺเมติอาทิ กุสลตฺติกวเสน เภโท ฯ 
        กามาวจเร  ธมฺเมติอาทิ  จตุภูมกวเสน ฯ  อุภยตฺถาป   
สพฺเพ  ชานาตีติ  พหุวจนปาโ  สุนฺทโร ฯ เอกวจนโสเต   
ปติตตฺตา  ปน  โปตฺถเกสุ  เอกวจเนน  ลิขิต ฯ  
        ทุกฺขสฺสาติอาทิ  จุทฺทสนฺน  พุทธฺาณาน  วิสยเภโท ฯ 
        อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต าณนฺติอาทีนิ จตฺตาริ าณานิ   
วตฺวา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  กสฺมา  น  วุตฺตนฺติ  เจ  วุจฺจมานสฺส  
สพฺพ ฺ ุต ฺาณตฺตา ฯ  วิสยเภทโต  หิ  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณ 
วุจฺจมาเน  ต  าณ น วตฺตพฺพ โหติ สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  
ปน สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส วิสโย โหติเยว ฯ   
        ปุน  กาฬการมสุตฺตนฺตาทีสุ  (๑)  วุตฺตนเยเนว  สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาณภูมึ  ทสฺเสนฺโต ยาวตา  สเทวกสฺส  โลกสสฺาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สห  เทเวหิ สเทวกสฺส ฯ สห มาเรน   
สมารกสฺส ฯ  สห  พฺรหฺมนุา  สพฺรหฺมกสฺส  โลกสสฺ ฯ  สห   
สมณพฺราหฺมเณหิ  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ฯ  สห  เทวมนุสฺสเสหิ  
สเทวมนุสฺสาย  ปชาย ฯ  ปชาตตฺตา  ปชาติ  สตฺตโลกสฺส   
ปริยายวจนเมต ฯ   
        ตตฺถ  สเทวกวจเนน  ป ฺจกามาวจรเทวคฺคหณ  สมารก- 
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๑ ฯ  
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วจเนน  ฉฏกามาวจรเทวคฺคหณ  สพฺรหฺมกวจเนน  พฺรหฺม- 
กายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณ  สสฺสมณพฺราหฺมณิวจเนน  สาสนสฺส  
ปจฺจตฺถิกปจฺจามิตฺตสมณพฺราหฺมณคฺคหณ สมิตปาปพาหิตปาป- 
สมณพฺราหฺมณคฺคหณ ฺจ  ปชาวจเนน  สตฺตโลกคฺคหณ  สเทว- 
มนุสฺสวจเนน  สมฺมุติเทวเสสมนุสฺสคฺคหณ  เวทิตพฺพ ฯ  เอวเมตฺถ  
ตีหิ  ปเทหิ โอกาสโลโก ทฺวีหิ ปชาวเสน สตฺตโลโก คหิโตติ 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อปโร  นโย  สเทวกคฺคหเณน  อรูปาวจรโลโก  คหิโต   
สมารกคฺคหเณน  ฉกามาจวรเทวโลโก  สพฺรหฺมกคฺคหเณน  
รูปาวจรพฺรหฺมโลโก  สสสฺมณพฺราหฺมณาทิคฺคหเณน  จตุปริสวเสน  
สมฺมุติเทเวหิ  วา  สห  มนุสฺสโลโก  อวเสสตฺตโลโก วา ฯ   
        อปเจตฺถ  สเทวกวจเนน  อุกฺกฏปริจฺเฉทโต  สพฺพสฺสป  
โลกสฺส  ทฏิาทิชานนภาว  สาเธติ ฯ  ตโต  เยส  สยิา   
มาโร มหานุภาโว ฉกามาวจริสฺสโร  วสวตฺตี กึ ตสฺสาป  
ทิฏาทึ ชานาตีติ เตส วิมตึ วิธมนฺโต สมารกสฺสาติ  
อาห ฯ เยส  ปน  สิยา  พฺรหฺมา  มหานุภาโว  เอกงฺคุลิยา 
เอกสฺมึ จกฺกวาฬสหสฺเส อาโลก  ผรติ  ทฺวีหิ ฯเปฯ ทสหิ  
องฺคุลีหิ ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ อาโลก ผรติ อนุตฺตร ฺจ  
ฌานสมาปตฺติสุข  ปฏิสเวเทติ  กึ  ตสฺสาป  ทิฏาทึ  ชานาตีติ  
เตส  วิมตึ วิธมนฺโต  สพฺรหฺมกสฺสาติ  อาห ฯ  ตโต  เยส   
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สิยา  ปุถ ู สมณพฺราหฺมณา  สาสนปจฺจตฺถิกา  กึ  เตสมฺป   
ทิฏาทึ  ชานาตีติ  เตส  วิมตึ  วิธมนฺโต สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   
ปชายาติ  อาห ฯ  เอว  อุกกฺฏาน  ทิฏาทิชานนภาว  
ปกาเสตฺวา  อถ  สมฺมติเทเว  อวเสสมนุสฺเส  จ  อุปาทาย 
อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน  เสสสตฺตโลกสสฺ  ทฏิาทิชานนภาว  
ปกาเสติ ฯ  อยเมตฺถ  อนสุนฺธิกฺกโม ฯ   
        โปราณา  ปนาหุ  สเทวกสฺสาติ  เทวตาหิ  สทฺธึ   
อวเสสโลกสฺส ฯ   
        สมารกสฺสาติ  มาเรน  สทฺธ ึ อวเสสโลกสฺส ฯ  
        สพฺรหฺมกสฺสาติ  พฺรหฺเมหิ  สทธฺึ  อวเสสโลกสฺส ฯ  
        เอว  สพฺเพป  ติภวูปเค  สตฺเต  ตีหากาเรหิ  ตีสุ  ปเทสุ  
ปกฺขิปตฺวา  ปุน  ทฺวีหากาเรหิ  ปริยาทาตุ  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  
ปชาย สเทวมนุสฺสายาติ  วุตฺต ฯ  เอว  ป ฺจหิ  ปเทหิ  เตน   
เตน  อากาเรน เตธาตุกเมว  ปริยาทินนฺ โหตีติ ฯ   
        ทฏินฺติ  รูปายตน ฯ  สุตนฺติ  สทฺทายตน ฯ  มุตนฺติ  ปตฺวา 
คเหตพฺพโต คนฺธายตน  รสายตน  โผฏพฺพายตน ฯ  วิ ฺาตนฺติ  
สุขทุกฺขาทิธมฺมารมฺมณ ฯ ปตฺตนฺติ  ปรเิยสิตฺวา  วา  อปริเยสิตฺวา   
วา  ปตฺต ฯ  ปริเยสิตนฺติ  ปตฺต  วา อปฺปตฺต  วา  ปรเิยสิต ฯ   
อนุวิจริต  มนสาติ  จิตฺเตน  อนุส ฺจริต ฯ  สพฺพ ชานาตีติ  
อิมินา  เอต  ทสฺเสติ    
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        ย  อปรมิาณาสุ  โลกธาตูสุ  อิมสฺส  สเทวกสฺส โลกสฺส  
นีล ปตนฺติ(๑)อาทิ  รูปารมฺมณ จกฺขุทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉติ  
อย สตฺโต อิมสฺมึ  ขเณ  อิม  นาม  รปูารมฺมณ  ทสิฺวา  
สุมโน  วา  ทมฺุมโน  วา  มชฺฌตฺโต วา  ชาโตติ  ต  สพฺพ  
ตถาคตสฺส  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ชานาติ ฯ  ตถา  ย  อปริมาณาสุ  
โลกธาตูสุ อิมสฺส สเทวกสฺส โลกสฺส เภริสทฺโท มทุิงฺค- 
สทฺโทติอาทิ (๒) สทฺทารมฺมณ โสตทฺวาเร  อาปาถ อาคจฺฉติ  
มูลคนฺโธ ตจคนฺโธติอาทิ (๓) คนฺธารมฺมณ ฆานทฺวาเร  อาปาถ  
อาคจฺฉติ  มูลรโส  ขนฺธรโสติอาทิ  (๓)  รสารมฺมณ ชิวฺหาทฺวาเร  
อาปาถ  อาคจฺฉติ  กกฺขฬ  มุทุกนฺติอาทิ  (๔)  ปวีธาตุเตโช- 
ธาตุวาโยธาตุเภท โผฏพฺพารมฺมณ  กายทฺวาเร  อาปาถ  
อาคจฺฉติ  อย  สตฺโต อิมสมฺึ ขเณ อิม นาม โผฏพฺพารมฺมณ   
ผุสิตฺวา  สุมโน  วา  ทุมฺมโน  วา  มชฺฌตฺโต วา ชาโตติ  
ต สพฺพ ตถาคตสฺส  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ชานาติ ฯ ตถา 
ย อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ อิมสฺส สเทวกสฺส โลกสฺส   
สุขทุกฺขาทิเภท  ธมฺมารมฺมณ  มโนทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ   
อย  สตฺโต อิมสฺมึ  ขเณ  อิม  นาม  ธมฺมารมฺมณ  วิชานิตฺวา   
สุมโน วา ทมฺุมโน วา มชฺฌตฺโต วา  ชาโตติ  ต  สพฺพ  
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๑/๒๐๔ ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๒/๒๐๗ ฯ 
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๔/๒๑๑ ฯ  ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๑๔ ฯ  
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ตถาคตสฺส  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ชานาติ ฯ 
        อิมสฺส  ปน มหาชนสฺส ปริเยสิตฺวา  อปฺปตฺตมฺป  อตฺถ ิ 
ปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป  อตฺถิ ฯ  อปริเยสิตฺวา อปฺปตฺตมฺป  อตฺถิ   
อปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป  อตฺถิ ฯ  สพฺพ  ตถาคตสฺส สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาเณน อปฺปตฺต นาม นตฺถีติ ฯ   
        ปุน  อปเรน  ปรยิาเยน  สพฺพ ฺ ุต ฺาณภาวสาธนตฺถ  (๑) 
น  ตสฺสาติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  น  ตสฺส  อทฺทฏิ ิมิธตฺถิ  กิ ฺจีติ  ตสฺส  ตถาคตสฺส  
อิธ  อิมสฺมึ  เตธาตุเก โลเก อิมสฺมึ ปจฺจุปฺปนฺนกาเล(๒) 
วา ป ฺาจกฺขุนา อทฺทิฏ นาม  กิ ฺจิ  อปฺปมตฺตกมฺป  น  อตฺถ ิ 
น  สวิชฺชติ ฯ 
        อตฺถีติ อิท วตฺตมานกาลิก อาขฺยาตปท ฯ  อิมนิา 
ปจฺจุปฺปนฺนกาลิกสฺส  สพฺพธมฺมสฺส  าตภาว  ทสฺเสติ ฯ  
คาถาพนฺธสุขตฺถ  ปเนตฺถ  ธ-กาโร  ส ฺ ุตฺโต ฯ  
        อโถ  อวิ ฺาตนฺติ  เอตฺถ  อโถอิติ วจโนปาทาเน  นิปาโต ฯ   
        อวิ ฺาตนฺติ  อตีตกาลิก  อวิ ฺาต  นาม กิ ฺจิ  
ธมฺมชาต ฯ นาโหสีติ  ปาเสโส ฯ  อพฺยภูตสฺส  อตฺถิสทฺทสฺส   
คหเณ  ปาเสส วินาป ยุชฺชติเยว ฯ อิมินา  อตีตกาลิกสฺส   
สพฺพธมฺมสฺส  าตภาว  ทสฺเสติ ฯ 
# ๑. ส.ี สพฺพ ฺตภาวทสฺสนตฺถ ฯ  
# ๒. ม. อิมสมฺึ ปจฺจุปฺปนฺนกาเล วา ฯ  
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        อชานิตพฺพนฺติ อนาคตกาลิก อชานิตพฺพ  นาม  ธมฺมชาต  
น  ภวิสฺสติ  นตฺถิ  วา ฯ  อิมินา  อนาคตกาลิกสฺส สพฺพธมฺมสฺส 
าตภาว  ทสฺเสติ ฯ  ชานนกิริยาวิเสสนมตฺตเมเวตฺถ(๑)  อ-กาโร ฯ 
        สพฺพ  อภิ ฺาสิ  ยทตฺถิ  เนยฺยนติฺ เอตฺถ ย เตกาลิก  
วา กาลวิมุตฺต วา เนยฺย ชานิตพฺพ  กิ ฺจิ  ธมฺมชาต  อตฺถิ   
ต  สพฺพ  ตถาคโต  อภิ ฺาสิ  อธิเกน สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน  
ชานิ  ปฏิวิชฌฺิ ฯ  เอตฺถ อตฺถิสทฺเทน เตกาลิกสฺส กาลวิมุตฺตสฺส  
จ  คหณ(๒)  อตฺถ-ิสทฺโท  อพฺยยภูโตเยว  ทฏพฺโพ ฯ  ตถาคโต 
เตน  สมนฺตจกฺขูติ  กาลวเสน  โอกาสวเสน  จ  นิปปฺเทสตฺตา   
สมนฺตา  สพฺพโต  ปวตฺต  าณจกฺขุ  (๓)  อสฺสาติ  สมนฺตจกฺขุ ฯ  
เตน  ยถาวุตฺเตน  การเณน  ตถาคโต  สมนฺตจกฺขุ  สพฺพ ฺ ูติ  
วุตฺต โหติ ฯ อิมิสฺสา คาถาย ปุคฺคลาธิฏานาย เทสนาย  
สพฺพ ฺ ุต ฺาณ สาธิต ฯ   
        ปุน  พุทฺธาณาน  วิสยวเสน  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ทสฺเสตุ- 
กาโม  สมนตฺจกฺขูติ เกนฏเน  สมนตฺจกฺขูติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  คาถาย  สมนฺตจกฺขูติ  วุตฺตปเท  ย  ต สมนฺตจกฺขุ   
ต  เกนฏเน  สมนฺตจกฺขูติ  อตฺโถ ฯ 
        อตฺโถ  ปนสฺส  ยาวตา  ทุกฺขสฺส ทุกฺขฏโติอาทีหิ  วุตฺโตเยว 
# ๑. ม. ชานนกิริยาวิเสสนมตฺตเมว วา เอตฺถ ฯ  
# ๒. ม. คหณา ฯ  ๓. ยุ. ปวตฺต ฺาณจกฺขุ ฯ  
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โหติ ฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  หิ  สมนฺตจกฺขุ ฯ  ยถาห สมนฺตจกฺขุ  
วุจฺจติ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณนฺติ  (๑) ตสฺมึ สพฺพ ฺ ุต ฺาณฏเน วุตฺเต  
สมนฺตจกฺขุฏโ  (๒)  วุตฺโตเยว  โหตีติ ฯ พุทฺธสฺเสว าณานีติ  
พุทฺธาณานิ ฯ ทุกฺเข าณาทีนิป  หิ  สพฺพากาเรน  พุทฺธสฺเสว   
ภควโต  ปวตฺตนฺติ  อิตเรส  ปน  เอกเทสมตฺเตเนว  ปวตฺตนฺติ ฯ  
สาวกสาธารณานีติ  ปน  เอกเทเสนาป อตฺถิต สนฺธาย  วุตฺต ฯ 
        สพฺโพ  าโตติ  สพฺโพ  าเณน  าโต ฯ  
        อ ฺาโต ทุกฺขฏโ นตฺถีติ วุตฺตเมว อตฺถ  ปฏเิสเธน 
วิภาเวติ ฯ 
        สพฺโพ  ทิฏโติ  น  เกวล  าตมตฺโตเยว  อถ  โข   
จกฺขุนา  ทิฏโ  วิย  กโต ฯ  
        สพฺโพ  วิทิโตติ  น  เกวล  ทิฏมตฺโตเยว  อถ  โข   
ปากโฏ ฯ  กโต ฯ 
        สพฺโพ  สจฺฉิกโตติ  น  เกวล  วิทโิตเยว อถ โข ตตฺถ 
าณปฺปฏิลาภวเสน  ปจฺจกฺข กโต ฯ  
        สพฺโพ  ผสฺสิโตติ  น  เกวล  สจฺฉิกโตเยว  อถ  โข   
ปุนปฺปุน  ยถารุจิ  สมุทาจารวเสน  ผุฏโติ ฯ   
        อถวา  าโต  สภาวลกฺขณวเสน ฯ  ทฏิโ  สาม ฺ- 
ลกฺขณวเสน ฯ 
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๒๑๖/๑๑๓ ฯ  ๒. สี. สมนฺตจกฺขุอตฺโถ ฯ   
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        วิทิโต  รสวเสน ฯ  สจฺฉิกโต  ปจฺจุปฏานวเสน ฯ ผสฺสิโต   
ปทฏานวเสน ฯ   
        อถวา  าโต  าณุปฺปาทวเสน ฯ  ทฏิโ  จกฺขุปฺปาท- 
วเสน ฯ วิทิโต  ป ฺ ุปฺปาทวเสน ฯ  สจฺฉิกโต  วิชฺชุปฺปาทวเสน ฯ 
ผสฺสิโต  อาโลกุปฺปาทวเสน ฯ ยาวตา  ทุกฺขสฺส  ทุกขฺฏโ  สพฺโพ  
ทิฏโ  อทิฏโ  ทุกฺขฏโ นตฺถีติอาทินา นเยน จ ยาวตา   
สเทวกสฺส  โลกสฺส  ฯเปฯ  อนุวิจริต  มนสา  สพฺพ  าต   
อ ฺาต  นตฺถีติอาทินา  นเยน  จ  วิตฺถาโร  เวทิตพฺโพ ฯ  
ปม  วุตฺตคาถานิคมนวเสน  ปุน  วุตฺตา ฯ ตนิคมเนเยว หิ  
กเต าณนิคมนมฺป กตเมว โหตีติ ฯ   
                สพฺพ ฺ ุต ฺาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        าณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _____________________ 


