
อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 1 

                                *เลมที่ 47   หนา  1 
 
                        สมฺโมหวิโนทนี นาม วิภงฺควณฺณนา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                อารมฺภกถา   
                จตุสจฺจทโส นาโถ                จตุธา ธมฺมสงฺคณึ   
                ปกาสยิตฺว สมฺพุทฺโธ        ตสฺเสว สมนนฺตร   
                อุเปโต พุทฺธธมฺเมหิ        อฏารสหิ นายโก   
                อฏารสนฺน ขนฺธาทิ-        วิภงฺคาน วเสน ย   
                วิภงฺค เทสยี สตฺถา        ตสฺส สวณฺณนากฺกโม   
                อิทานิ ยสฺมา สมฺปตฺโต        ตสฺมา ตสฺสตฺถวณฺณน   
                กรสิฺสามิ วิคาหิตฺวา        โปราณฏกถานย   
                สทฺธมฺเม คารว กตฺวา        ต สุณาถ สมาหิตาติ ฯ   
        ป ฺจกฺขนฺธา  รูปกขฺนฺโธ  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺโธ 
สงฺขารกฺ  ขนฺโธวิ ฺาณกฺขนฺโธติ  อิท วิภงฺคปกรณสฺส อาทิภูเต 
ขนฺธวิภงฺเค สุตฺตนฺตภาชนีย  นาม ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจาติ  คณนปริจฺเฉโท  เตน  น  ตโต  เหฏา 
น  อุทฺธนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  ขนฺธาติ  ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ ตตฺราย  
ขนฺธสทฺโท สมฺพหุเลสุ าเนสุ  นิปตติ (๑) ราสิมฺหิ  คุเณ  ปณฺณตฺติย 
รุฬฺหิยนฺติ ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหาสมุทเท  น  สกุร  อุทกสฺส   
# ๑. ม. ทิสฺสติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 2 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  2 
 
ปมาณ  คเหตุ  เอตฺตกานิ  อุทกาฬฺหกานีติ  วา  เอตฺตกานิ  
อุทกาฬฺหกสตานีติ  วา  เอตฺตกานิ  อุทกาฬฺหกสหสฺสานีติ  วา   
เอตฺตกานิ  อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานีติ  วา  อถโข  อสงฺเขยฺโย 
อปฺปเมยฺโย  มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉตีติอาทีสุ (๑) หิ  
ราสิโต  ขนฺโธ นาม ฯ น หิ  ปริตฺตก  อุทก  อุทกกขฺนฺโธติ  
วุจฺจติ พหุกเมว วุจฺจติ ฯ ตถา น ปริตฺตก รช(๒) รชกฺขนฺโธ  
น  อปฺปมตฺตกา  คาโว  ควกฺขนฺโธ  น  อปฺปมตฺตก  พล  
พลกฺขนฺโธ  น  อปฺปมตฺตก  ปุ ฺ  ปุ ฺกฺขนฺโธติ  วุจฺจติ ฯ  
พหุกเมว  หิ รช(๓)รชกฺขนฺโธ  พหุกาว  ควาทโย  ควกฺขนฺโธ  
พลกฺขนฺโธ  ปุ ฺกฺขนฺโธติ  วุจฺจนฺติ ฯ 
        สลีกฺขนฺโธ  สมาธิกฺขนฺโธติอาทีสุ (๕) ปน  คุณโต  ขนฺโธ  
นาม ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา มหนฺต  ทารุกฺขนฺธ  คงฺคาย 
นทิยา  โสเตน  วุยฺหมานนฺติ (๖) เอตฺถ  ปน (๖)ปณฺณตฺติโต  ขนฺโธ  
นาม ฯ  ย  จิตฺต  มโน  มานส  ฯเปฯ วิ ฺาณ วิ ฺาณกฺขนฺโธติอาทีสุ(๗)  
รุฬฺหิโต  ขนโฺธ  นาม ฯ  สฺวายมิธ  ราสิโต  อธิปฺเปโต ฯ  อย   
หิ  ขนฺธฏโ  นาม  ปณฺฑฏโ  ปูฏตฺโถ (๘) ฆฏฏโ  ราสฏโ ฯ  
ตสฺมา  ราสิลกฺขณา  ขนฺธาติ  เวทิตพฺพา ฯ  โกฏาสฏโติป  
# ๑. องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๕๑/๗๑ ฯ องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๔๕/๔๖-๗ ฯ 
# องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๐๘/๓๗๕ ฯ  ๒. ม. ปริตฺตโก รโช ฯ 
# ๓. ม. รโช ฯ  ๔. ท.ี ปา. ๑๑/๒๕๒/๒๕๑ ฯ  
# ๕. ส. สฬา. ๑๘/๓๒๒/๒๒๓ ฯ  ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
# ๗. อภิ. ส. ๓๔/๓๒/๑ฯ ๘. ม. ปูคฏโ ฯ  
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วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  โลกสฺม ึ หิ  อิณ  คเหตฺวา  โจทิยมานา   
ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  ทสฺสาม  ตีหิ  ขนฺเธหิ  ทสฺสามาติ  วทนฺติ ฯ  อิติ   
โกฏาสลกขฺณา  ขนฺธาติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  เอวเมตฺถ  รูปกฺขนฺโธติ 
รูปราสิ  รูปโกฏาโส ฯ  
        เวทนากฺขนฺโธติ  เวทนาราสิ  เวทนาโกฏาโสติ  อิมินา 
นเยน  ส ฺากฺขนฺธาทีน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺตาวตา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ยฺวาย  จตฺตาโร  จ มหาภูตา  
จตุนฺน ฺจ มหาภูตาน  อุปาทายรูปนฺติ(๑)  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาทีสุ  
เอกาทสสุ โอกาเสสุ วิภตฺโต ป ฺจวีสติ  รูปโกฏาสาติ  จ   
ฉนฺนวุติ  รูปโกฏาสาติ  จ  เอวมฺปเภโท  รูปราสิ  ต  สพฺพ   
ปริปณฺฑิตฺวา (๒) รูปกฺขนโฺธ  นามาติ  ทสฺเสติ ฯ(๓) 
        โย ปนาย สุขา เวทนา ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา 
เวทนาติ (๔) เตสุเยว  เอกาทสสุ  โอกาเสสุ  วิภตฺโต  จตุภูมิก- 
เวทนาราสิ  ต  สพฺพ  ปรปิณฺฑิตฺวา  เวทนากฺขนฺโธ  นามาติ  
ทสฺเสติ ฯ โย  จาย  จกฺขุสมฺผสฺสชา  ส ฺา ฯเปฯ มโน- 
สมฺผสฺสชา ส ฺาติ(๕) เตสุเยว เอกาทสสุ  โอกาเสสุ  วิภตฺโต   
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๑๔/๔ ฯ ส. ข. ๑๗/๑๑๙/๗๖ ฯ 
# ๒. ม. ปริปณฺเฑตฺวา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. ทสฺเสสิ ฯ  
# เอวมุปริป ฯ  ๔. ส. สฬา. ๑๘/๓๕๙, ๓๘๘ ฃ, ๓๘๙, ๓๙๑,  
# ๔๐๓, ๔๐๔, ๔๓๒, ๔๓๙, ๔๔๑, ๔๔๒, ๔๔๕, ๕๐๓/ 
# ๒๕๔, ๒๖๖, ๒๖๘, ๒๗๔, ๒๘๗, ๒๘๘, ๒๘๙, ๒๙๐, 
# ๒๙๐, ๓๑๔ ฯ ส. มหา. ๑๙/๘๔/๒๖ ฯ ส. น.ิ ๑๖/๑๑๒/๖๓ ฯ 
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๕๔/๓๒ ฯ  
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จตุภูมิกส ฺาราสิ  ต  สพฺพ  ปริปณฺฑิตฺวา  ส ฺากฺขนฺโธ   
นามาติ  ทสฺเสติ ฯ  
        โย  จาย  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เจตนา  ฯเปฯ  มโนสมฺผสฺสชา   
เจตนาติ(๑)  เตสุเยว  เอกาทสสุ  โอกาเสสุ  วิภตฺโต  จตุภูมิก- 
เจตนาราสิ  ต  สพฺพ  ปรปิณฺฑิตฺวา  สงฺขารกฺขนฺโธ  นามาติ  
ทสฺเสติ ฯ 
        โย  จาย  จกฺขุวิ ฺาณ  โสตวิ ฺาณ  ฆานวิ ฺาณ  
ชิวฺหาวิ ฺาณ  กายวิ ฺาณ  มโนธาตุ  มโนวิ ฺาณธาตูติ(๒)   
เตสุเยว  เอกาทสสุ  โอกาเสสุ  วิภตฺโต  จตุภูมิกจิตฺตราสิ ต   
สพฺพ ปริปณฺฑิตฺวา วิ ฺาณกฺขนฺโธ นามาติ ทสฺเสติ ฯ   
        อปเจตฺถ สพฺพมฺป จตุสมุฏานิก รูป รูปกฺขนฺโธ  
กามาวจรอฏกุสลจิตฺตาทีหิ  เอกูนนวุติยา  จิตฺเตหิ  สห  ชาตา 
เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธ  ผสฺสาทโย  ธมฺมา  
สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกูนนวุติ  จิตฺตานิ วิ ฺาณกฺขนฺโธติ เอวป   
ป ฺจสุ ขนฺเธสุ ธมฺมปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  เต  รูปกฺขนฺธาทโย  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุ  ตตฺถ 
กตโม  รูปกขฺนฺโธติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  เตสุ  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ ฯ  
        กตโมติ กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๑/๑๐ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๗๔/๕๘ ฯ  
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        รูปกฺขนฺโธติ  ปุจฺฉิตธมฺมนิทสฺสน ฯ อิทานิ  น วิภชนฺโต 
ย  กิ ฺจิ  รูปนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยงฺกิ ฺจีติ  อนวเสสปริยาทาน ฯ  
        รูปนฺติ อติปฺปสงฺคนิยมน ฯ  เอว ปททฺวเยนาป รูปสฺส  
อนวเสสปริคฺคโห กโต โหติ ฯ   
        ตตฺถ เกนฏเน รูปนติฺ รุปฺปนฏเน รูป ฯ วุตฺต ฺเหต 
ภควตา  กิ ฺจ ภิกฺขเว รูป วเทถ รุปฺปตีติ โข ภิกฺขเว  
ตสฺมา รูปนฺติ  วุจฺจติ ฯ เกน รุปฺปติ สีเตนป รุปฺปติ 
อุเณฺหนป รุปฺปติ ชิฆจฺฉายป  รุปฺปติ ปปาสายป รุปฺปติ  
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสนป  รุปฺปติ ฯ รุปปฺตีติ โข ภิกฺขเว 
ตสฺมา รูปนฺติ วุจฺจตีติ ฯ(๑)  
        ตตฺถ  กนิฺติ  การณปุจฺฉา  เกน  การเณน  รูป  วเทถ  
เกน  การเณน  รูป นามาติ อตฺโถ ฯ รปฺุปตีติ เอตฺถ  
อิตีติ การณุทฺเทโส ยสฺมา รุปฺปติ ตสฺมา  รูปนฺติ  วุจฺจตีติ   
อตฺโถ ฯ  รุปปฺตีติ  จ กุปฺปติ ฆฏิยติ ปฬยิติ ภิชฺชตีติ   
อตฺโถ ฯ  เอว  อิมินา  เอตฺตเกน  าเนน  รุปฺปนฏเน  รูป  
วุตฺต ฯ รุปฺปนลกฺขเณน  รูปนฺติป วตฺตุ วฏฏติ ฯ รปฺุปนลกฺขณ  
หิ เอต ฯ   
        สีเตนป  รุปฺปตีติอาทีสุ  ปน  สีเตน  ตาว  รุปฺปน   
# ๑. ส. ข. ๑๗/๑๕๙/๑๐๕ ฯ  
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โลกนฺตริกนริเย  ปากฏ ฯ  ติณฺณ  ติณฺณ  หิ  จกฺกวาฬาน   
อนฺตเร  เอเกโก  โลกนฺตรกินิรโย  นาม  โหติ  อฏโยชน- 
สหสฺสปฺปมาโณ  ยสฺส  เนว  เหฏา  ปวี  อตฺถิ น อุปริ  
จนฺทิมสุริยทีปมณิอาโลโก ฯ  นิจฺจนฺธกาโร ฯ  ตตฺถ  นิพฺพตฺตสตฺตาน  
ติคาวุโต  อตฺตภาโว  โหติ ฯ เต  วคฺคุลโิย  วิย  ปพฺพตปาเท   
ทีฆปุถุเลหิ นเขหิ ลคฺคิตฺวา อวสิรา โอลมฺพนฺติ ฯ  
        ยทา  สสปฺปนฺตา  อ ฺม ฺสฺส  หตฺถปาสคตา  โหนฺติ  
อถ  ภกโฺข  โน  ลทฺโธติ  ม ฺมานา  ตตฺถ  พฺยาวฏา  
วิปริวตฺติตฺวา  โลกสนฺธารเก  อุทเก  ปตนฺติ ฯ  สีตวาเต  ปหรนฺเต (๑) 
วิปกฺกมธุกผลานิ วิย  ฉิชชฺิตฺวา  อุทเก  ปตนฺติ ฯ  ปติตมตฺตาว   
อจฺจนฺตขาเรน  สีโตทเกน  ฉินฺนจมฺมนหารุมสอฏ ีหิ  ภิชฺชมาเนหิ   
ตตฺตเตเล  ปติตปฏปณฺฑิ  วิย  ปฏปฏายมานา  วิลิยนฺติ ฯ  เอว 
สีเตน  รุปฺปน  โลกนฺตรกินิรเย  ปากฏ ฯ  มหึสกรฏาทีสุป   
หิมปาตสีตเลสุ  ปเทเสสุ  เอต  ปากฏเมว ฯ ตตฺถ ห ิสตฺตา 
สีเตน ภินฺนจฺฉินฺนสรีรา ชวิีตกฺขยมฺป ปาปุณนฺติ ฯ   
        อุเณฺหน  รุปฺปน  อวีจิมหานิรเย  ปากฏ ฯ  ตตฺถ  หิ  ตตฺตาย   
โลหปวิยา  นิปชฺชาเปตฺวา ป ฺจวิธพนฺธนาทิกรณกาเล สตฺตา 
มหาทุกฺข อนุภวนฺติ ฯ   
        ชิฆจฺฉาย  รุปฺปน ปตฺติวิสเย  เจว ทุพฺภิกฺขกาเล จ  
# ๑. ม. ปหรนฺเตป ปกฺกมธกผลานิ ฯ   
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ปากฏ ฯ ปตฺติวิสยสฺมึ  หิ  สตฺตา  เทฺว  ตีณิ  พุทฺธนฺตรานิ  
กิ ฺจิเทว  อามิส  หตฺเถน  คเหตฺวา  มุเข  ปกฺขิปนฺตา  นาม   
น  โหนฺติ ฯ  อนฺโตอุทร  อาทิตฺตสุสิรรุกฺโข  วิย  โหติ ฯ   
พุพฺภิกฺขกาเล(๑)ก ฺชิกมตฺตมฺป อลภิตฺวา มรณปฺปตฺตาน ปมาณ  
นาม นตฺถิ ฯ   
        ปปาสาย  รุปฺปน  กาลก ฺชิกาทีสุ  ปากฏ ฯ  ตตฺถ  ห ิ  
สตฺตา  เทฺว  ตีณิ  พุทฺธนฺตรานิ  หทยเตมนมตฺต  วา  
ชิวฺหาเตมนมตฺต  วา  อุทกพินฺทุ  ลทฺธุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ  ปานีย 
ปวิสฺสามาติ  นทีคตาน (๒) นทีวาลิกาถล(๓)สมฺปชฺชติ ฯ  มหาสมุทฺท 
ปกฺขนฺตานมฺป สมุทฺโท(๔)  ปฏ ิปาสาโณ  โหติ ฯ  เต  สุสฺสนตฺา   
พลวทุกฺขปฬิตา วิจรนฺติ ฯ   
        เอโก  กริ  กาลก ฺชกิอสุโร  ปปาส  อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต 
โยชนคมฺภีรวิตฺถาร  มหาคงฺค  โอตริ ฯ  ตสฺส  คตคตฏาเน  อุทก 
ฉิชฺชติ  ธโูม  อุคฺคจฺฉติ  ตตฺเต  ปฏ ิปาสาเณ  จงฺกมนกาโล  
วิย  โหติ ฯ  ตสฺส  อุทกสทฺท  สุตฺวา อิโต จิโต  จ  วิจรนฺตสฺเสว  
รตฺติ  วิภายิ ฯ  อถ  น  ปาโตว  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตา  
ตึสมตฺตา  ปณฺฑปาตจาริกา  ภิกฺขู  ทสิฺวา โก นาม ตฺว  
สปฺปุริสาติ ปุจฺฉึสุ ฯ เปโตสฺมิ(๕) ภนฺเตติ ฯ  กึ  ปรเิยสสีติ ฯ  
# ๑. ม. พุทฺภิกฺเข ฯ  ๒. ม. นทึ คตานมฺป ฯ  
# ๓. ม. นที วาลิกาตล ฯ  ๔. ม. มหาสมุทฺโธ ฯ  
# ๕. ม. ปโตหมสฺมิ ฯ   
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ปานีย  ภนฺเตติ ฯ  อย  คงฺคา  ปริปุณฺณา  กึ ตฺว น   
ปสฺสสีติ ฯ  น  อุปกปฺปติ  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  คงฺคาปฏเป(๑) นิปชฺช 
มุเข เต ปานีย  อาสิ ฺจิสฺสามาติ ฯ  โส  วาลิกาปุลเิน  อุตฺตาโน 
นิปชฺช ิฯ  ภิกฺขู ตึสมตฺเต ปตฺเต  นีหริตฺวา  อุทก  อาหริตฺวา   
อาหริตฺวา  ตสฺส  มุเข  อาสิ ฺจึสุ ฯ  เตส  ตถา  กโรนฺตานเยว  
เวลา  อุปกฏา  ชาตา ฯ  ตโต  ภิกฺขาจารกาโล  อมฺหาก  
สปฺปุริส  กจฺจิ  เต  อสฺสาทมตฺตา (๒) ลทฺธาติ  อาหสุ ฯ  เปโต 
สเจ เม ภนฺเต ตึสมตฺตาน  อยฺยาน  ตึสมตฺเตหิ  ปตฺเตหิ   
อาสิตฺตอุทกโต  อฑฺฒปสตมตฺตมฺป  ปรคลคต  เปตตฺตภาวโต โมกฺโข 
มา โหตูติ อาห ฯ เอว ปปาสาย รุปฺปน ปตฺติวิสเย  
ปากฏ ฯ   
        ฑสาทีหิ  สมฺผสฺเสหิ (๓) รุปฺปน  ฑสมกฺขิกาทิพหุเลสุ(๔)  ปเทเสสุ  
ปากฏ ฯ  เอตฺถ  จ  ฑสาติ ปงฺคลมกฺขิกา ฯ มกสาติ มกสาว ฯ 
        วาตาติ กุจฺฉิวาตปฏ ิวาตาทิวเสน  เวทิตพฺพา ฯ  สรีรสฺม ึ 
หิ  วาตโรโค  อุปฺปชชฺิตฺวา  หตฺถปาทปฏ ิอาทีนิ ภินฺทติ  กาณ   
กโรติ  ขุชฺช  กโรติ  ปสปฺป  กโรติ ฯ  
        อาตโปติ สุริยาตโป ฯ เตน รุปฺปน  มรกุนฺตาราทีสุ  
ปากฏ ฯ   
# ๑. ม. คงฺคาปฏเ ฯ  ๒. ม. อสฺสาสมตฺตา ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. ฑสมกฺขิกาทิสมฺพหุเลสุ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 9 

        *เลมที่ 47  ขนฺธวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 9 
 
        เอกา  กริ  อิตฺถ ี มรุกนฺตาเร  รตฺตึ  สตฺถโต  โอหีนา   
ทิวา  สุริเย  อุคฺคจฺฉนฺเต  วาลิกาย  ตปมานาย  ปาเท  เปตุ   
อสกฺโกนฺตี  สีสโต  ปจฺฉึ  โอตาเรตฺวา  อกฺกมิ ฯ  กเมน  ปจฺฉิยา 
อุณฺหาภิตตฺตาย  าตุ  อสกฺโกนฺตี  ตสฺสา  อุปริ  สาฏก  เปตฺวา  
อกฺกมิ ฯ  ตสฺมิมฺป สนฺตตฺเต องฺเกน คหิต ปุตฺตก  อโธมุข  
นิปชฺชาเปตฺวา  กนฺทนฺต  กนฺทนฺต  อกกฺมิตฺวา  เตน  สทฺธ ึ
ตสฺมึเยว  าเน อุณฺหาภิตตฺตา กาลมกาสิ ฯ   
        สิรึสปาติ  เยเกจิ  ทฆีชาติกา  สตฺตา (๑) สรนฺตา   
คจฺฉนฺติ  เตส สมฺผสฺเสน  รุปฺปน อาสีวิสทฏกาลาทีน(๒)วเสน 
เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  ยงฺกิ ฺจิ  รูปนฺติ  ปเทน  สงฺคหิต  ป ฺจวีสติ- 
โกฏาสฉนฺนวุติโกฏาสปฺปเภท  สพฺพมฺป  รูป  อตีตาทิโกฏาเสสุ   
ปกฺขิปตฺวา  ทสฺเสตุ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  อาห ฯ  ตโต   
ปร  ตเทว  อชฺฌตฺตทุกาทีสุ  จตูสุ  ทุเกสุ  ปกฺขิปตฺวา  ทสฺเสตุ   
อชฺฌตฺต  วา พหิทฺธา วาติอาทิ วุตฺต ฯ ตโต ปร สพฺพมฺเปต   
เอกาทสสุ  ปเทเสสุ  ปริยาทิยิตฺวา  ทสฺสิต  รูป  เอกโต  ปณฺฑ   
กตฺวา  ทสฺเสตุ  ตเทกชฺฌนฺติอาทิ วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ตเทกชฺฌนฺติ  ต  เอกชฺฌ ฯ 
        อภิส ฺ ูหิตฺวาติ  อภิสหริตฺวา ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อาสีวิสทฏาทีน ฯ  
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        อภิสงฺขิปตฺวาติ  สงฺเขป  กตฺวา ฯ  อิท  วุตฺต โหติ  
สพฺพมฺเปต วุตฺตปฺปการ  รปู  รุปฺปนลกฺขณสงฺขาเต  เอกวิธภาเว 
ปน(๑) เอกราสึ(๒)กตฺวา รูปกฺขนฺโธ นามาติ  วุจฺจตีติ ฯ  เอเตน 
สพฺพมฺป  รูป  รุปฺปนลกฺขเณ  ราสิภาวูปคมเนน  รปูกฺขนฺโธติ   
ทสฺสิต  โหติ ฯ  น  หิ  รูปโต  อ ฺโ  รูปกฺขนฺโธ  นาม 
อตฺถิ ฯ  ยถา จ รูป เอว  เวทนาทโยป  เวทยิตลกฺขณาทีสุ  
ราสิภาวูปคมเนน ฯ  น  ห ิ เวทนาทีหิ  อ ฺเ  เวทนากฺขนฺธาทโย 
นาม อตฺถิ ฯ   
        อิทานิ  เอเกกสฺมึ  โอกาเส  ปกฺขิตฺตรูป  วิสุ  วิสุ  ภาเชตฺวา   
ทสฺเสนฺโต  ตตฺถ  กตม  รูป  อตีตนฺติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  เอกาทสสุ  โอกาเสสุ  ปกฺขิปตฺวา 
ปตมาติกาย  ภุมฺม ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อตีตานาคต-   
ปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทินา  นเยน  ปตาย  มาติกาย  ย  อตีต 
รูปนฺติ  วุตฺต ฯ  ต  กตมนติฺ ฯ  อิมินา อุปาเยน สพฺพปุจฺฉาสุ  
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        อตีต นริุทฺธนฺติอาทีนิ  ปทานิ  นกิฺเขปกณฺฑสฺส  อตีตตฺติก- 
ภาชนียวณฺณนาย วุตฺตาเนว ฯ  
        จตฺตาโร  จ  มหาภูตาติ  อิท  อตีตนฺติ  วุตฺตรูปสฺส 
สภาวทสฺสน ฯ  ยถา  เจตฺถ  เอว  สพฺพตฺถ [๓] ฯ  อิมินา  อิท  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ป ฺาย ราสึ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ทิสฺสติ ฯ   
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ทสฺเสติ  อตีต  รูปมฺป ภูตานิ เจว  ภูตานิ  อุปาทาย  นิพฺพตฺต ฺจ(๑) 
อนาคตมฺป  ฯเปฯ  ทูรสนฺติกมฺป ฯ  น หิ ภูเตหิ  เจว ภูตานิ  
อุปาทาย ปวตฺตรูปโต จ อ ฺ รูป นาม อตฺถีติ ฯ   
        อปโร  นโย  อตีตเสน  สงฺคหิตนฺติ  อตีตโกฏาเสเนว  
สงฺคหิต  เอตฺเถว  คณน  กต(๒) ฯ  กินติฺ  จตฺตาโร  จ  มหาภูตา  
จตุนฺน  จ มหาภูตาน อุปาทายรูปนฺติ ฯ  เอว  สพฺพตฺถ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อนาคตปจฺจุปฺปนฺนนิทฺเทสปทานิป  เหฏา 
วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
        อิท   ปน   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  นาม  สุตฺตนฺต- 
ปริยายโต  อภิธมฺมนิทฺเทสโตติ  ทุวิธ ฯ ต สุตฺตนฺตปริยาเย 
ภเวน ปริจฺฉินฺน ฯ ปฏิสนฺธิโต หิ  ปฏาย  อตีตภเวสุ   
นิพฺพตฺตรูป  อนนฺตรภเว  วา  นิพฺพตฺตรูป (๓) โหตุ  กปฺปโกฏ-ิ 
สตสหสฺสมตฺถเก  วา  สพฺพ  อตีตเมว  นาม ฯ  จุติโต  ปฏาย  
อนาคตภเวสุ  นิพฺพตฺตนกรูป  อนนฺตรภเว  วา  นิพฺพตฺตรูป (๓) โหตุ  
กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถเก  วา  สพฺพ  อนาคตเมว  นาม ฯ  
จุติปฏิสนฺธิอนฺตเร  ปวตฺตรูป  ปจฺจุปฺปนฺน นาม ฯ   
        อภิธมฺมนิทฺเทเส  ปน  ขเณน  ปริจฺฉินฺน ฯ  ตโย  หิ  
รูปสฺส  ขณา  อุปฺปาโท   ิติ  ภงฺโคติ ฯ  อิเม  ตโย  ขเณ   
ปตฺวา  นิรุทฺธ  รูป  สมนนฺตรนิรุทฺธ วา โหตุ  อตีเต  
# ๑. ม. นิพฺพตฺตรูป ฺจ ฯ  ๒. ม.คต ฯ  ๓. ม. นิพฺพตฺต ฯ  
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กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถเก  วา  สพฺพ  อตีตเมว  นาม ฯ  ตโย 
ขเณ  อสมฺปตฺต  รูป  เอกจิตฺตกฺขณมตฺเตน  วา  อสมฺปตฺต  โหตุ   
อนาคเต  กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถเก  วา  สพฺพ  อนาคตเมว 
นาม ฯ อิเม ตโย ขเณ สมฺปตฺต รูป  ปน  ปจฺจุปฺปนฺน   
นาม ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  อิท  สุตฺตนฺตภาชนีย  เอว  สนฺเตป   
อภิธมฺมนิทฺเทเสเนว อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน รูป นิทฺทิฏนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        อปโร  นโย  อิท  ห ิ รูป  อทฺธาสนฺตติสมยขณวเสน  
จตุธา  อตีต  นาม  โหติ ฯ  ตถา  อนาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯ  
อทฺธาวเสน  ตาว  เอกสฺส  เอกสฺมึ  ภเว  ปฏิสนฺธิโต  ปุพฺเพ  
อตีต  จุติโต  อุทฺธ อนาคต อุภินฺนมนฺตเร ปจฺจุปฺปนฺน ฯ   
สนฺตติวเสน  สภาคเอกอุตุสมุฏาน  เอกาหารสมุฏาน ฺจ 
ปุพฺพาปริยวเสน  ปวตฺตมานมฺป  ปจฺจุปฺปนฺน  ตโต  ปุพฺเพ 
วิสภาคอุตุอาหารสมุฏาน อตีต ปจฺฉา  อนาคต ฯ  จิตฺตช  
เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติสมุฏาน  ปจฺจุปฺปนฺน  ตโต ปุพฺเพ   
อตีต  ปจฺฉา  อนาคต ฯ  กมฺมสมุฏานสฺส  ปาฏิเยกกฺ  สนฺตติวเสน  
อตีตาทิเภโท  นตฺถ ิ เตส ฺเว  ปน  อุตุอาหารจิตฺตสมุฏานาน  
อุปตฺถมฺภกวเสน  ตสฺส  อตีตาทิเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ สมยวเสน 
เอกมุหุตฺตปุพฺพณฺหสายณฺหรตฺตินฺทิวาทีสุ สมเยสุ  สนฺตานวเสน 
ปวตฺตมาน  ต  ต  สมย  ปจฺจุปฺปนฺน  นาม  ตโต  ปุพฺเพ  อตีต  
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ปจฺฉา  อนาคต ฯ  ขณวเสน  อุปฺปาทาทิกฺขณตฺตยปริยาปนฺน  
ปจฺจุปฺปนฺน(๑)  นาม ตโต ปุพฺเพ อตีต ปจฺฉา อนาคต ฯ   
        อปจ  อติกฺกนฺตเหตุปจฺจยกิจฺจ  อตีต นิฏ ิตเหตุกิจฺจมนิฏ ิต- 
ปจฺจยกิจฺจ  ปจฺจุปฺปนฺน  อุภยกิจฺจมสมฺปตฺต  อนาคต ฯ  
สกิจฺจกฺขเณ  วา  ปจฺจุปฺปนฺน ตโต  ปพฺุเพ  อตีต  ปจฺฉา 
อนาคต ฯ  เอตฺถ  จ  ขณาทิกถาว  นิปปฺริยายา  เสสา   
สปฺปริยายา ฯ  ตาสุ  นิปปฺริยายกถา  อิธาธิปฺเปตา ฯ   
อชฺฌตฺตทุกสฺสาป นิทฺเทสปทานิ  เหฏา  อชฺฌตฺตตฺติกนิทฺเทเส 
วุตฺตตฺถาเนว ฯ โอฬาริกาทีนิ รูปกณฺฑวณฺณนาย วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
        หีนทุกนิทฺเทเส  เตส  เตส  สตฺตานนฺติ  พหูสุ  สตฺเตสุ  
สามิวจน ฯ  อปรสฺสาป  อปรสฺสาปติ  หิ  วุจฺจมาเน  ทิวสมฺป 
กปฺปสตสหสฺสมฺป  วทนฺโต  เอตฺตกเมว  วเทยฺย ฯ  อิติ  สตฺถา  
ทฺวีเหว  ปเทหิ  อนวเสสสตฺเต  ปริยาทิยนฺโต  เตส  เตส   
สตฺตานนฺติ  อาห ฯ  เอตฺตเกน  หิ  สพฺพมฺป  อปรทีปน  สิทฺธ  
โหติ ฯ   
        อุ ฺาตนฺติ  อวม ฺาต ฯ (๒) 
        อว ฺาตนฺติ  วมฺเภตฺวา  าต รูปนฺติป น วิทิต ฯ   
        หีฬิตนฺติ  อคฺคเหตพฺพฏเน  ขิตฺต ฉฑฺฑิต ชคุิจฺฉิตนฺติป  
วทนฺติ ฯ 
# ๑. ม. ปจฺจุปฺปนฺน นาม ฯ  ๒. ม.อวมต ฯ  
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        ปริภูตนติฺ  กิเมเตนาติ  วาจาย  ปริภวิต ฯ  
        อจิตฺตีกตนฺติ น ครุกต ฯ  
        หีนนฺติ ลามก ฯ 
        หีนมตนฺติ  หีนนฺติ  มต  ลามก  กตฺวา  าต ฯ 
        หีนสมมฺตนฺติ  หีนนฺติ  โลเก  สมมฺต หีเนหิ  วา  สมฺมต  
คูถภกฺเขหิ คูโถ วิย ฯ  
        อนิฏนฺติ อปฺปย ปฏิลาภตฺถาย วา อปริเยสิต ฯ  สเจป   
น  โกจิ  ปริเยเสยฺย  ปริเยสตุ ฯ  เอตสฺส  ปน  อารมฺมณสฺส   
เอตเทว  นาม ฯ   
        อกนฺตนฺติ  อกามิต  นิสฺสิริก  วา ฯ 
        อมนาปนฺติ น มนสฺม ึอปฺปต ฯ ตาทิส  หิ  อารมฺมณ  
มนสฺมึ  น  อปฺปยติ ฯ  อถวา  มน  อปปฺายติ  วฑฺเฒตีติ  มนาป 
น  มนาป อมนาป ฯ   
        อปโร  นโย  อนิฏ  สมฺปตฺติวิรหโต ฯ  ต  เอกนฺเตน 
กมฺมสมุฏาเนสุ  อกุสลกมฺมสมุฏาน ฯ  อกนฺต  สขุสฺส   
อเหตุภาวโต ฯ  อมนาป  ทุกฺขสฺส  เหตุภาวโต ฯ   
        รูปา  สทฺทาติ  อิทมสฺส  สภาวทีปน ฯ  อิมสฺมึ  หิ  ปเท  
อกุสลกมฺมชวเสน  อนิฏา  ป ฺจ  กามคุณา  วิภตฺตา ฯ  
กุสลกมฺมช  หิ  อนิฏ  นาม  นตฺถิ  สพฺพ  อิฏเมว ฯ   
        ปณีตปทนิทฺเทโส  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมสฺมึ    
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ปน  ปเท  กสุลกมฺมชวเสน  อิฏา  ป ฺจ  กามคุณา  วิภตฺตา ฯ 
กุสลกมฺมช  หิ  อนิฏ  นาม  นตฺถิ  สพฺพ อิฏเมว ฯ ยถา  
จ กมฺมเชสุ เอว อุตุสมุฏานาทีสุป อิฏานิฏตา  อตฺถิ  เอว (๑) 
อิมสฺมึ ทุเก อิฏานิฏารมฺมณ ปฏิวิภตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
อย  ตาว  อาจริยาน  สมานตฺถกถา ฯ  วิตณฺฑวาที  ปนาห   
อิฏานิฏ  นาม  ปาฏิเยกฺก  ปฏิวิภตฺต นตฺถิ เตส เตส  
รุจิวเสน กถติ ฯ ยถาห  มนาปปริยนฺต ขฺวาห มหาราช  
ป ฺจสุ กามคุเณสุ [๒] วทามิ ฯ เต จ(๓)มหาราช รูปา เอกจฺจสฺส 
มนาปา โหนฺติ เอกจฺจสฺส  อมนาปา โหนฺติ เต จ(๓)มหาราช 
สทฺทา ฯ คนฺธา ฯ รสา ฯ โผฏพฺพา  เอกจฺจสฺส มนาปา โหนฺติ 
เอกจฺจสฺส อมนาปา โหนฺตีติ ฯ(๔)  
        เอว  ยสมฺา  เตเยว  รปูาทโย  เอโก  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ  
ตตฺถ  โลภ  อุปฺปาเทติ ฯ  เอโก  กุชฺฌติ  ปฏิห ฺติ  ตตฺถ 
โทส  อุปฺปาเทติ ฯ  เอกจฺจสฺส (๕) อิฏา  โหนฺติ  กนฺตา  มนาปา  
เอกจฺจสฺส (๕) อนิฏา  อกนฺตา อมนาปา ฯ เอโก  จ  เอเต 
อิฏา  กนฺตา  มนาปาติ  ทกฺขิณโต  คณฺหาติ  เอโก   
อนิฏา  อกนฺตา  อมนาปาติ  วามโต  คณฺหาติ ฯ (๖) ตสฺมา  
อิฏานิฏ (๗) นาม  ปาฏิเยกฺก  ปฏิวิภตฺต  นาม  นตฺถิ ฯ  ปจฺจนฺตวาสีน  
# ๑. ม. เอวาติ ฯ  ๒. เอตฺถนฺตเร อคฺคนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. เตว ฯ  ๔. ส. ส. ๑๕/๓๖๑/๑๑๗ ฯ ๕. ม. เอกสฺส ฯ  
# ๗. ม. อิฏานิฏ นาม ฯ   
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หิ  คณฺฑุปฺปาทาป  อิฏา โหนฺติ กนฺตา  มนาปา  
มชฺฌิมเทสวาสีน  อติเชคุจฺฉา ฯ  เตส ฺจ  โมรมสาทีนิ  อิฏานิ  
โหนฺติ  อิตเรส ตานิ อติเชคุจฺฉานีติ ฯ   
        โส  วตฺตพฺโพ  กึ  ปน  ตฺว  อิฏานิฏารมฺมณ  ปาฏิเยกฺก  
ปฏิวิภตฺต  นาม  นตฺถีติ  วเทสีติ ฯ  อาม  นตฺถีติ  วทามิ ฯ 
ปุน ตเถว ยาวตติย ปติฏาเปตฺวา  ปโ ฺห  ปุจฺฉิตพฺโพ   
นิพฺพาน  นาม  อิฏ  อุทาหุ  อนิฏนฺติ ฯ  ชานมาโน  อิฏนฺติ  
วกฺขติ ฯ  สเจป  น  วเทยฺย มา วเทตุ(๑)นิพฺพาน ปน 
เอกนฺตอิฏเมว ฯ  นน ุ จ (๒) เอโก  นิพฺพานสฺส  วณฺเณ  กถิยมาเน 
กุชฺฌิตฺวา  ตฺว  นิพฺพานสฺส  วณฺณ  กเถสิ  กึ  ตตฺถ  อนฺนปาน   
มาลาคนฺธวิเลปน  สยนจฺฉาทน  สมิทฺธา  ป ฺจ  กามคุณา  
อตฺถีติ  วตฺวา  นตฺถีติ  วุตฺเต  อล  ตว  นพฺิพาเนนาติ  นิพฺพานสฺส  
วณฺเณ  กถิยมาเน  กุชฺฌิตฺวา  อุโภ  กณฺเณ  ถเกสีติ(๓)อิฏเต 
เอตสฺส  ปน  วเสน  ตว  วาเท  นิพฺพาน  อนิฏ  นาม  
โหตุ ฯ (๔) น  ปเนต  เอว  คเหตพฺพ ฯ  เอโส  หิ  วิปรีตส ฺาย  
กเถติ ฯ ส ฺาวิปลฺลาเสน จ ตเทวารมฺมณ  เอกจฺจสฺส อิฏ 
โหติ เอกจฺจสฺส(๕) อนิฏ ฯ   
        อิฏานิฏารมฺมณ  ปน  ปาฏิเยกกฺ  ปฏิวิภตฺต  อตฺถีติ ฯ 
กสฺส  วเสน  วิภตฺตนฺติ   มชฺฌิมกสตฺตสฺส ฯ   อิท   ห ิ น   
# ๑. ม. วทตุ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. กเถตีติ ฯ  
# ๔. ม. โหติ ฯ  ๕. ม. เอกสฺส ฯ   
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อติอิสฺสราน  มหาสมฺมตมหาสุทสฺสนธมฺมาโสกาทีน  วเสน  วิภตฺต ฯ   
เตส  หิ  ทิพฺพกปฺปมฺป  อารมฺมณ  อมนาป  อุปฏาติ ฯ  
อติทุคฺคตานป (๑) ทุลลฺภนฺนปานาน  วเสน  อวิภตฺต ฯ เตส หิ   
กณาชกภตฺตสิตฺถานิป  ปติูมสรโสป  อติมธุโร  อมตสทิโส [๒]  
จ  โหติ ฯ  มชฺฌิมกาน ปน  คณกมหามตฺตเสฏ ิกุฏมฺพิกวาณิชกาทีน  
กาเลน  อิฏ  กาเลน  อนฏิ  ลภมานาน  วเสน วิภตฺต ฯ  
เอวรูปา หิ อิฏานิฏ ปรจฺิฉินฺทิตุ สกฺโกนฺตีติ ฯ   
        ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร  ปนาห  อิฏานิฏ  นาม วิปาก- 
วเสเนว ปริจฺฉินฺน  น  ชวนวเสน ฯ  ชวน  ปน  ส ฺาวิปลฺลาเสน(๓)  
อิฏสฺมึเยว  รชฺชติ  อิฏสฺมึเยว  ทุสฺสติ ฯ  อนฏิสฺมึเยว  รชชฺติ   
อนิฏสฺมึเยว  ทุสฺสตีติ ฯ  วิปากวเสเนว ปเนต  เอกนฺตโต 
ปริจฺฉิชฺชติ ฯ  น  หิ  สกฺกา วิปากจิตฺต ว ฺเจตต ฯ สเจ  
อารมฺมณ อิฏ  โหติ  กุสลวิปาก  อุปปฺชฺชติ ฯ สเจ อนิฏ  
อกุสลวิปาก อุปฺปชฺชตีติ ฯ กิ ฺจาป  หิ  มิจฺฉาทิฏ ิกา  พุทฺธ  วา 
สงฺฆ  วา  มหาเจติยาทีนิ วา อุฬารานิ อารมฺมณานิ  ทิสฺวา 
อกฺขีนิ  ปทหนฺติ  โทมนสสฺ  อาปชฺชนติฺ  ธมฺมสทฺท  สุตฺวา   
กณฺเณ  ถเกนฺติ ฯ จกฺขุวิ ฺาณโสตวิ ฺาณาทีนิ(๔)ปน เตส  
กุสลวิปากาเนว โหนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อติทคฺุคตาน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ส ฺาวิปลฺลาสวเสน ฯ  ๔. ม. จกฺขุวิ ฺาณโสตวิ ฺาณานิ ฯ   
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        กิ ฺจาป  คูถสูกราทโย  คูถคนฺธ  ฆายิตฺวา  ขาทิตุ   
ลภิสฺสามาติ โสมนสฺสชาตา  โหนฺติ  คูถทสฺสเน  ปน  เนส  
จกฺขุวิ ฺาณ  ตสฺส  คนฺธฆายเน  ฆานวิ ฺาณ  รสสายเน 
ชิวฺหาวิ ฺาณ ฺจ  อกุสลวิปากเมว  โหติ ฯ  พนฺธตฺิวา  วรสยเน   
สยาปตสูกโร [๑]  วิรวติ  ส ฺาวิปลฺลาเสน  ปนสฺส  ชวนสฺมึเยว  
โทมนสฺส  อุปฺปชฺชติ กายวิ ฺาณ กุสลวิปากเมว ฯ กสฺมา 
อารมฺมณสฺส อิฏตาย ฯ   
        อปจ  ทวฺารวเสนป  อิฏานิฏตา  เวทิตพฺพา ฯ  
สุขสมฺผสฺส  หิ  คูถกลล  จกฺขุทฺวารฆานทฺวาเรสุ  อนิฏ   
กายทฺวาเร  อิฏ  โหติ ฯ จกฺกวตฺติโน มณิรตเนน  โปถิยมานสฺส  
สุวณฺณสูเล  อุตฺตาสิตสฺส [๒]  จ  มณิรตนสุวณฺณสูลานิ  จกฺขุทฺวาเร   
อิฏานิ  โหนฺติ  กายทฺวาเร  อนิฏานิ ฯ  กสฺมา  มหาทุกฺขสฺส  
อุปฺปาทนโต ฯ เอว  อิฏานิฏ เอกนฺตโต วิปาเกเนว 
ปริจฺฉิชฺชตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ต  ต  วา  ปนาติ  เอตฺถ  น  เหฏ ิมนโย  โอโลเกตพฺโพ ฯ  
น  หิ  ภควา  สมฺมติมนาป  ภินฺทติ ฯ  ปคฺุคลมนาป  ปน  ภินฺทติ ฯ 
ตสฺมา ตตวาปนกวเสเนว  อุปาทายุปาทาย  หีนปฺปณีตตาว  
กเถตพฺพา ฯ (๓) 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กิ ฺจาปติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร  
# จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๓. ม. หีนปฺปณีตตา เวทิตพฺพา ฯ   
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        เนรยิกาน  หิ  รูป  โกฏิปฺปตฺต  หนี  นาม  ต  อุปาทาย 
ติรจฺฉาเนสุ  นาคสุปณฺณาน  รูป  ปณีต  นาม ฯ  เตส  รูป  
หีน  ต  อุปาทาย  เปตาน  รูป  ปณีต  นาม ฯ  เตสมฺป  หีน  
ต อุปาทาย  ชานปทาน  รูป  ปณีต  นาม ฯ  เตสมฺป  หีน   
ต  อุปาทาย คามโภชกาน รูป ปณีต  นาม ฯ  เตสมฺป  หีน  
ต  อุปาทาย  ชนปทสามิกาน  รูป  ปณีต  นาม ฯ  เตสป 
หีน  ต  อุปาทาย  ปเทสราชูน  รูป  ปณีต  นาม ฯ  เตสป 
หีน  ต  อุปาทาย  จกฺกวตฺติร ฺโ  รูป  ปณีต  นาม ฯ  ตสฺสาป   
หีน  ต  อุปาทาย ภุมฺมาน เทวาน  รูป  ปณีตนฺนาม ฯ  
เตสมฺป  หีน  ต  อุปาทาย  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน รูป   
ปณีต  นาม ฯ  เตสมฺป  หนี  ต  อุปาทาย  ตาวตึสาน  เทวาน  
รูป  ปณีต  นาม ฯ  ฯเปฯ อกนิฏกเทวาน  ปน รูป มตฺถกปฺปตฺต 
ปณีตนฺนาม ฯ   
        ทูรทุกนิทฺเทเส อิตฺถินฺทฺริยาทีนิ เหฏา วิภตฺตาเนว ฯ 
อิมสฺมึ ปน ทเุก  ทุปฺปริคฺคหฏเน  ลกขฺณทุปฺปฏิวิชฺฌตาย  
สุขุมรูป ทูเรติ กถิต สุปรคฺิคหฏเน  ลกฺขณสุปฏิวิชฺฌตาย   
โอฬาริกรูป  สนฺติเกติ ฯ  กวฬิงฺการาหารปริโยวาเนว (๑) นิยฺยาต- 
นฏาเนป  อิท วุจฺจติ รูป ทูเรติ น นิยฺยาติต ฯ  กสฺมา  
ทุวิธ หิ  ทูเร  นาม  ลกฺขณโต(๒)  จ  โอกาสโต  จาติ ฯ  ตตฺถ   
# ๑. ม. กพฬกีาราหารปริโยสาเน จ ฯ  
# ๒. ม. ลกฺขณโต จ ฯ  
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ลกฺขณโต  ทเูรติ  น  กถิต ฯ  ต  โอกาสโต  กเถตพฺพ ฯ  ตสฺมา   
ทูเรติ  อกถิต   
        โอฬารกิรูป  โอกาสโต  ทูเรติ  ทสฺเสตุ  อนิยฺยาเตตฺวาว  ย  
วา  ปน ฺมฺปติอาทิมาห ฯ  สนฺติกปทนิทฺเทเสป เอเสว  นโย ฯ   
        ตตฺถ  อนาสนฺเนติ  น  อาสนฺเน ฯ   
        อนุปกฏเติ นิสฺสฏเ ฯ 
        ทูเรติ ทรูมฺหิ ฯ   
        อสนฺติเกติ  น  สนฺติเก ฯ   
        อิท  วุจฺจติ  รูป  ทูเรติ อิท ปณฺณรสวิธ สุขุมรปู   
ลกฺขณโต  ทเูร  ทสวิธ  ปน  โอฬาริกรปู  เยวาปนกวเสน  
โอกาสโต ทูเรติ วุจฺจติ ฯ  สนฺติกปทนิทฺเทโส อุตฺตานตฺโถเยว ฯ   
        อิท  วุจฺจติ  รูป  สนติฺเกติ  อิท  ทสวิธ  โอฬาริกรูป  
ลกฺขณโต สนฺติเก  ป ฺจทสวิธ  ปน  สุขุมรูป  เยวาปนกวเสน 
โอกาสโต  สนฺติเกติ  วุจฺจติ ฯ  กิตฺตกโต  ปฏาย  ปน  รูป  
โอกาสวเสน  สนฺติเก  นาม กิตฺตกโต ปฏาย  ทูเร นามาติ   
ปกติกถาย  กเถนฺตาน  ทฺวาทส  หตฺถา(๑)  สวนูปจาโร  นาม 
โหติ ฯ  ตสฺส  โอรโต  รูป  สนฺติเก  ปรโต ทูเร ฯ ตตฺถ 
สุขุมรูป ทูเร โหนฺต ลกฺขณโตป โอกาสโตป ทูเร  โหติ ฯ  
สนฺติเก  โหนฺต  ปน  โอกาสโตว  สนฺติเก  โหติ  น ลกฺขณโต ฯ 
# ๑. ม. ทฺวาทสหตฺโถ ฯ  
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โอฬาริกรูป  สนฺติเก  โหนฺต  ลกฺขณโตป  โอกาสโตป  สนฺติเก 
โหติ ฯ  ทูเร  โหนฺต  โอกาสโตว  ทูเร โหติ น ลกฺขณโต ฯ   
        ต  ต  วา  ปนาติ  เอตฺถ  เหฏ ิมนโย  น  โอโลเกตพฺโพ ฯ 
เหฏา  หิ  ภินฺทมาโน  คโต ฯ  อิธ  ปน  น  ลกฺขณโต 
ทูร  ภินฺทติ  โอกาสโต  ทรูเมว  ภินฺทติ ฯ  อุปาทายุปาทาย 
ทูรสนฺติก  ห ิ เอตฺถ ทสฺสติ ฯ อตฺตโน หิ รูป สนฺติเก   
นาม  อนฺโตกุจฺฉิคตสฺสาป  ปรสฺส  ทูเร ฯ  อนฺโตกจฺุฉิคตสฺส   
สนฺติเก พหิ  ิตสฺส  ทูเร ฯ  เอกม ฺเจ  สยิตสฺส  สนฺติเก  พหิปมุเข 
 ิตสฺส  ทูเร ฯ  อนฺโตปริเวเณ รูป  สนติฺเก  พหิปริเวเณ 
ทูเร ฯ  อนฺโตสงฺฆาราเม  รูป  สนฺติเก  พหิสงฺฆาราเม  ทูเร ฯ   
อนฺโตสีมาย  รูป  สนฺติเก  พหิสีมาย  ทเูร ฯ  อนฺโตคามเขตฺเต 
รูป  สนฺติเก  พหิคามเขตฺเต [๑] ทูเร ฯ  อนฺโตชนปเท  รูป   
สนฺติเก  พหิชนปเท  ทูเร ฯ  อนฺโตรชชฺสีมาย  รูป  สนฺติเก  
พหิรชฺชสีมาย  ทูเร ฯ อนฺโตสมุทฺเท รปู สนฺติเก  พหิจกฺกวาเฬ 
ทูเร ฯ 
                        อย รูปกฺขนฺธนิทฺเทโส ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร รูปนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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        เวทนากฺขนฺธนิทฺเทสาทีสุ  เหฏา  วุตฺตสทิส  ปหาย 
อปุพฺพเมว  วณฺณยิสฺสาม ฯ  ยา  กาจิ  เวทนาติ  จตุภูมิกเวทน   
ปริยาทิยติ ฯ  สุขา  เวทนาติอาทีนิ  อตีตาทิวเสน  นิทฺทิฏเวทน  
สภาวโต ทสฺเสตุ วุตฺตานิ ฯ ตตฺถ สุขา  เวทนา  อตฺถิ  กายิกา  
อตฺถิ  เจตสิกา ฯ  ตถา  ทกฺุขา  เวทนา ฯ  อทุกฺขมสุขา ปน   
จกฺขฺวาทโย (๑) ปสาทกาเย  สนฺธาย  ปริยาเยน  อตฺถิ กายิกา  อตฺถิ  
เจตสิกาติ  วุตฺตา ฯ(๒)ตตฺถ สพฺพาป กายิกา กามาวจรา ตถา 
เจตสิกา ทุกฺขา เวทนา ฯ เจตสิกา  สุขา  ปน  เตภูมิกา ฯ  
อทุกฺขมสุขา  จตุภูมิกา ฯ  ตสฺสา  สพฺพปฺปการายป สนฺตติวเสน   
ขณาทิวเสน จ อตีตาทิภาโว เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ    สนฺตติวเสน    เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติปริยาปนฺนา   
เอกวิสยสมาโยคปฺปวตฺตา (๓)จ ปจฺจุปฺปนฺนา ตโต ปุพฺเพ อตีตา ฯ 
ปจฺฉา อนาคตา ฯ  ขณาทิวเสน  ขณตฺตยปริยาปนฺนา  ปุพฺพนฺตา- 
ปรนฺตมชฺฌคตา  สกิจฺจ ฺจ  กุรุมานา  เวทนา  ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ 
ตโต  ปุพฺเพ  อตีตา  ปจฺฉา อนาคตา ฯ  
        ตตฺถ ขณาทิวเสน(๔) อตีตาทิภาว สนฺธาย อย นิทฺเทโส  
กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        โอฬารกิสุขุมนิทฺเทเส  อกุสลา  เวทนาติอาทีนิ  ชาติโต 
# ๑. ม. จกฺขาทโย ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ส.ี ...สมาโยคปฺปตฺตา ฯ  ๔. ม. ขณาทิภาเวน ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 23 

        *เลมที่ 47  ขนฺธวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 23 
 
โอฬาริกสุขุมภาว  ทสฺเสตุ  วุตฺตานิ ฯ  ทุกฺขา  เวทนา  โอฬาริกาติ 
อาทีนิ  สภาวโต ฯ  อสมาปนฺนสฺส  เวทนาติอาทีนิ  ปุคฺคลโต ฯ 
สาสวาติอาทีนิ  โลกิยโลกุตฺตรโต  โอฬาริกสุขุมภาว  ทสฺเสตุ  
วุตฺตานิ  ตตฺถ  อกุสลา  ตาว  สทรถฏเน  ทุกฺขวิปากฏเน   
จ  โอฬาริกา ฯ  กุสลา  นทิฺทรถฏเน  สุขวิปากฏเน  จ  สุขุมา ฯ 
อพฺยากตา  นิรุสฺสาหฏเน  อวิปากฏเน  จ  สุขุมา  กุสลา- 
กุสลา  สอุสสฺาหฏเน  จ  สวิปากฏเน จ โอฬาริกา ฯ  
อพฺยากตา วุตฺตนเยเนว สุขุมา ฯ  ทุกฺขา  อสาตฏเน  ทุกฺขฏเน  
จ  โอฬาริกา  สุขา  สาตฏเน  สุขฏเน  จ  สุขุมา  
อทุกฺขมสุขา  สนฺตฏเน  ปณีตฏเน  จ  สุขุมา ฯ  สุขทุกฺขา 
โขภนฏเน  ผรณฏเน  จ  โอฬาริกา ฯ  สุขา  เวทนาป  หิ 
โขเภติ  ผรติ  ตถา  ทุกฺขา  เวทนาป ฯ  สุข  หิ  อุปฺปชฺชมาน  สกลสรีร  
โขเภนฺต  อาลุเฬนฺต  อภิสนฺทยมาน  มทฺทยมาน  ฉาทยมาน   
สีโตทกฆเฏน  อาสิ ฺจยมาน  วิย  อุปปฺชฺชติ ฯ  ทุกขฺ  อุปฺปชฺชมาน  
ตตฺตถาล (๑) อนฺโต  ปเวเสนฺต  วิย  ติณุกฺกาย  พหิ ฌาปยมาน  
วิย  อุปฺปชชฺติ ฯ  อทุกฺขมสุขา  ปน  วุตฺตนเยเนว  สุขุมา ฯ 
อสมาปนฺนสฺส  ปน  เวทนา  นานารมฺมเณ  วิกฺขิตฺตภาวโต  
โอฬาริกา  สมาปนฺนสฺส  เวทนา  เอกตฺตนิมิตฺเตเยว  จรตีติ  
สุขุมา ฯ  สาสวา  อาสวุปฺปตฺติเหตุโต  โอฬาริกา ฯ  อาสววาโร (๒) 
# ๑. ม. ตตฺถผาล ฯ  ๒. ม. อาสวจาโร ฯ  
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นาม  เอกนฺตโอฬาริโก ฯ อนาสวา วุตฺตวิปริยาเยน สุขุมา ฯ   
        ตตฺถ  เอโก  เนว  กุสลตฺติเก  โกวิโท  โหติ  น 
เวทนาตฺติเก ฯ โส กุสลตฺติก  รกฺขามีติ  เวทนาตฺติก ภินฺทติ  
เวทนาตฺติก รกฺขามีติ กุสลตฺติก ภินฺทติ เอโก  ติก  รกฺขามีติ  
ภุมฺมนฺตร (๑)ภินฺทติ เอโก น ภินฺทติ ฯ กถ สุขทุกฺขา เวทนา   
โอฬาริกา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  สุขุมาติ  หิ  เวทนาตฺติเก  วุตฺต ฯ  
ต  เอโก  ปฏกิฺขิปติ  น  สพฺพา  อทุกฺขมสุขา  สุขุมา ฯ  สา  
หิ  กุสลาป  อตฺถิ  อกุสลาป  อพฺยากตาป ฯ  ตตฺถ  กุสลากุสลา  
โอฬาริกา  อพฺยากตา  สุขุมา ฯ กสฺมา กุสลตฺติเก  ปาลิย  
อาคตตฺตาติ ฯ เอว กุสลตฺติโก รกฺขิโต โหติ เวทนาตฺติโก  
ปน ภินฺโน ฯ   
        กุสลากุสลา  เวทนา  โอฬาริกา  อพฺยากตา  เวทนา   
สุขุมาติ  ยป (๒) กุสลตฺติเก  วุตฺต  ต  เอโก  ปฏิกฺขิปติ  น   
สพฺพา  อพฺยากตา  สุขุมา ฯ  สา  หิ  สขุาป  อตฺถิ ทกฺุขาป 
อทุกฺขมสุขาป ฯ ตตฺถ สุขทุกฺขา โอฬาริกา อทุกฺขมสุขา   
สุขุมา ฯ  กสมฺา  เวทนาตฺติเก  ปาลิย  อาคตตฺตาติ ฯ  เอว 
เวทนาตฺติโก  รกฺขิโต  โหติ  กุสลตฺติโก  ปน  ภินฺโน ฯ  
กุสลตฺติกสฺส  ปน  อาคตฏาเน  เวทนาตฺติก  อโนโลเกตฺวา  
เวทนาตฺติกสฺส  อาคตฏาเน  กุสลตฺติก  อโนโลเกตฺวา  กุสลาทีน   
# ๑. ม. ภูมฺมนฺตร ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ย ปน ฯ  
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กุสลตฺติกลกขฺเณน  สุขาทีน  เวทนาตฺติกลกฺขเณน  โอฬาริก- 
สุขุมตฺต (๑) กเถนฺโต  น ภินฺทติ นาม ฯ   
        ยมฺป  กสุลากุสลา  เวทนา  โอฬาริกา อพฺยากตา เวทนา  
สุขุมาติ กุสลตฺติเก  วุตฺต  ตเตฺรโก (๑) กุสลา  โลกุตฺตรเวทนาป   
สมานา  โอฬาริกา นาม วิปากา  อนฺตมโส  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณ- 
สหชาตาป  สมานา  สุขุมา  นาม  โหตีติ วทติ ฯ โส เอวรูป   
สนฺต  ปณีต  โลกุตฺตรเวทน  โอฬาริก  นาม  กโรนฺโต  ทฺวิป ฺจ- 
วิ ฺาณสมฺปยุตฺต  อเหตุก  หีน  ชฬ  เวทน  สุขุม  นาม   
กโรนฺโต  ติก รกฺขิสฺสามีติ ภุมฺมนฺตร  ภินฺทติ  นาม ฯ  ตตฺถ   
ตตฺถ  ภูมิย  กุสล  ปน  ตตภูมิวิปาเกเนว สทฺธึ โยเชตฺวา   
กเถนฺโต  น  ภินฺทติ  นาม ฯ  ตตฺถาย (๓) นโย  กามาวจรกุสลา 
หิ โอฬาริกา  กามาวจรวิปากา  สุขุมา ฯ  รูปาวจรารปูาวจร- 
โลกุตฺตรกุสลา  โอฬาริกา  รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรวิปากา  
สุขุมาติ  อิมินา  หิ  นีหาเรน กเถนฺโต น ภินฺทติ  นาม ฯ   
        ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร  ปนาห  อกุสเล  โอฬาริกสุขุมตา 
นาม  น  อุทฺธริตพฺพา ฯ  ต ฺหิ  เอกนฺตโอฬาริกเมว ฯ  โลกุตฺตเรป  
โอฬาริกสุขุมตา  น  อุทธฺริตพฺพา ฯ  ต ฺหิ เอกนฺตสุขุมนฺติ ฯ อิม  
กถ อาหริตฺวา ติปฏกจูฬาภยตฺเถรสฺส  กถยึสุ  เอว  เถเรน   
กถิตนฺติ ฯ  ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร  ปนาห(๔)สมฺมาสมฺพุทฺเธน  อภิธมฺม   
# ๑. ม. สุขุมต ฯ  ๒. ม. ตตฺเถโก ฯ  ๓. ตตฺราย ฯ  
# ๔. ม.อาห ฯ  
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วตฺวา (๑) เอกปทสฺสป  ทวิฺนฺนมฺป  ปทาน  อาคตฏาเน  นย  ทาตุ   
ยุตฺตฏาเน  นโย  อทินฺโน  นาม  นตฺถิ  นย  กาตุ  ยุตฺตฏาเน  
นโย  อกโต  นาม  นตฺถิ ฯ  อิธ  ปเนกจฺโจ  อาจาริโยสฺมีติ   
วิจรนฺโต  อกสุเล  โอฬารกิสุขุมต  อุทฺธรยมาโน (๒) กุกฺกุจฺจายติ ฯ  
สมฺมาสมฺพุทฺเธน ปน โลกตฺุตเรป โอฬาริกสุขุมตา  อุทฺธริตาติ ฯ   
เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อิท  สตฺุต  อาหริ  ตตฺร ภนฺเต ยาย  
ปฏิปทา  ทุกขฺา  ทนฺธาภิ ฺา  อย  ภนฺเต  ปฏิปทา  อุภเยเนว 
หีนา  อกฺขายติ  ทุกฺขตฺตา  จ ทนฺธตฺตา จาติ ฯ(๓)เอตฺถ หิ  
จตสฺโส ปฏปิทา โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสภา กถิตา ฯ  ต  ต  วา  
ปนาติ  เอตฺถ  น  เหฏ ิมนโย  โอโลเกตพฺโพ ตตวาปนกวเสเนว   
กเถตพฺพ ฯ   
        ทุวิธา  หิ  อกุสลา  โลภสหคตา  โทสสหคตา  จ ฯ  ตตฺถ   
โทสสหคตา  โอฬาริกา  โลภสหคตา  สุขุมา ฯ  โทสสหคตา (๔) 
ทุวิธา  นิยตา อนิยตา จ ฯ ตตฺถ  นิยตา  โอฬาริกา  อนิยตา 
สุขุมา ฯ นิยตาป กปฺปฏ ิติกา โอฬารกิา โนกปฺปฏ ิติกา   
สุขุมา ฯ  กปปฺฏ ิติกาป  อสงฺขาริกา  โอฬาริกา  สสงฺขาริกาป (๕) 
สุขุมา ฯ  โลภสหคตาป  ทุวิธา  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตา  จ  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตา  
จ ฯ  ตตฺถ  ทฏิ ิสมฺปยุตฺตา  โอฬาริกา ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตา สุขุมา ฯ 
# ๑. ม. ปตฺวา ฯ  ๒. ม. อุทฺธรมาโน ฯ  ๓. ที. ปา. ๑๑/๑๑๕/๘๒ ฯ 
# ๓. ม. โทสสหคตาป ฯ  ๔. ม. ปสทโฺท นตฺถิ ฯ   
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ทิฏ ิสมฺปยุตฺตาป นิยตา  โอฬาริกา อนิยตา สุขุมา ฯ สาป  
อสงฺขาริกา โอฬาริกา สสงฺขาริกา สุขุมา ฯ  สงฺเขปโต  อกุสล  
ปตฺวา  ยา  วิปาก  พหุ  เทติ  สา  โอฬาริกา  ยา  อปฺป   
สา  สุขุมา ฯ  กุสล  ปตฺวา  ปน  อปฺปวิปากา  โอฬาริกา  
พหุวิปากา  สุขุมา ฯ  จตุพฺพิเธ  กุสเล  กามาวจรกุสลา  โอฬารกิา 
รูปาวจรกุสลา  สุขุมา ฯ  สาป  โอฬารกิา  อรูปาวจรกุสลา  
สุขุมา ฯ  สาป โอฬาริกา โลกุตฺตรกุสลา สุขุมา ฯ  อย ตาว  
ภูมีสุ อเภทโต นโย ฯ   
        เภทโต  ปน  กามาวจรา  ทานสีลภาวนามยวเสน  ติวิธา ฯ 
ตตฺถ  ทานมยา  โอฬาริกา  สีลมยา  สขุุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา 
ภาวนามยา สุขุมา ฯ สาป ทุเหตุกา  ติเหตุกาติ  ทุวิธา ฯ  
ตตฺถ  ทุเหตุกา  โอฬาริกา  ติเหตุกา  สุขุมา ฯ  ติเหตุกาป   
สสงฺขาริกอสงฺขาริกเภทโต  ทุวิธา ฯ  ตตฺถ  สสงฺขาริกา  โอฬาริกา   
อสงฺขาริกา  สุขุมา ฯ  รูปาวจเร  ปมชฺฌานกุสลเวทนา 
โอฬาริกา  ทติุยชฺฌานกุสลเวทนา  ฯเปฯ  จตุตฺถชฌฺานกุสล- 
เวทนา  สุขุมา ฯ สาป โอฬาริกา อากาสาน ฺจายตนกุสล- 
เวทนา  สุขุมา ฯ  สาป (๑) โอฬาริกา  ฯเปฯ  เนวส ฺา- 
นาส ฺายตนกุสลเวทนา  สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา  วิปสฺสนา- 
สหชาตา  สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา  โสตาปตฺติมคฺคสหชาตา 
# ๑. ม. อากาสาน ฺจายตนกุสลเวทนา ฯ   
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สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺคสหชาตา  สุขุมา ฯ   
        จตุพฺพิเธ  วิปาเก  กามาวจรวิปากเวทนา  โอฬาริกา 
รูปาวจรวิปากเวทนา  สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา  ฯเปฯ   
โลกุตฺตรวิปากเวทนา  สุขุมา ฯ เอว ตาว อเภทโต  นโย ฯ(๑)  
        เภทโต  ปน  กามาวจรวิปากา  อตฺถิ  อเหตุกา  อตฺถิ  
สเหตุกา ฯ สเหตุกาป  อตฺถิ  ทุเหตุกา  อตฺถิ  ติเหตุกา ฯ  ตตฺถ 
อเหตุกา  โอฬาริกา  สเหตุกา  สุขุมา ฯ  สาป  ทุเหตุกา  โอฬารกิา 
ติเหตุกา  สุขุมา ฯ  ตตฺถาป  สสงฺขาริกา  โอฬาริกา  อสงฺขาริกา 
สุขุมา ฯ  ปมชฺฌานวิปากา  โอฬารกิา  ทุติยชฺฌานวิปากา  
สุขุมา  ฯเปฯ  จตุตฺถชฺฌานวิปากา  สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา   
อากาสาน ฺจายตนวิปากา  สุขุมา ฯ สาป โอฬาริกา ฯเปฯ  
เนวส ฺานาส ฺายตนวิปากา  สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา 
โสตาปตฺติผลเวทนา  สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา  สกทาคา- 
มิผลเวทนา ฯเปฯ อรหตฺตผลเวทนา สุขุมา ฯ   
        ตีสุ  กิรยิาสุ  กามาวจรกิริยา  เวทนา  โอฬาริกา 
รูปาวจรกิริยา  เวทนา  สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา  อรูปาวจร- 
กิริยา  เวทนา  สุขุมา ฯ  เอว  ตาว  อเภทโต ฯ   
        เภทโต  ปน  อเหตุกาทิวเสน  ภินฺนาย  กามาวจรกิริยาย  
อเหตุกกิริยา  เวทนา  โอฬาริกา  สเหตุกา  สุขุมา ฯ  สาป 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ทุเหตุกา  โอฬาริกา  ติเหตุกา  สุขุมา ฯ  ตตฺถาป  สสงฺขาริกา 
โอฬาริกา  อสงฺขาริกา  สุขุมา ฯ  ปมชฺฌาเน กิริยา  เวทนา 
โอฬาริกา  ทติุเย (๑) สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา  ตติเย ฯเปฯ  
จตุตฺเถ  สุขุมา ฯ  สาป  โอฬาริกา  อากาสาน ฺจายตน- 
กิริยา เวทนา สุขุมา ฯ สาป โอฬาริกา  วิ ฺาณ ฺจายตน- 
กิริยา  ฯเปฯ  เนวส ฺานาส ฺายตนกิริยา  เวทนา  สุขุมา ฯ   
ยา  โอฬาริกา สา หีนา ฯ ยา สุขุมา สา ปณีตา ฯ   
        ทูรทุกนิทฺเทเส  อกุสลเวทนา  วิสภาคฏเน  วิสสฏเน  
จ  กุสลาพฺยากตาหิ  ทูเร ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพปเทสุ  ทูรตา 
เวทิตพฺพา ฯ  สเจป  หิ  อกุสลาทิเวทนาสมงฺคิโน  จ(๒)  ทุกฺขาทิ- 
เวทนาสมงฺคิโน  จ  ตโย  ตโย  ชนา  เอกม ฺเจ  นิสินฺนา   
โหนฺติ  เตสมฺป  ตา  เวทนา  วิสภาคฏเน  วิสสฏเน  จ  ทูเรเยว 
นาม ฯ  สมาปนฺนเวทนาทิสมงฺคีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อกุสลา  
ปน  อกุสลาย�   สภาคฏเน  สริกฺขฏเน  จ  สนฺติเก  นาม ฯ 
อิมินา  นเยน  สพฺพปเทสุ  สนฺติกตา  เวทิตพฺพา ฯ  สเจป  หิ   
อกุสลาทิเวทนาสมงฺคีสุ  ตีสุ  ชเนสุ  เอโก  กามภเว  อุปฺปชชฺติ (๓) 
เอโก  รูปภเว  เอโก  อรูปภเว เตสมฺป ตา เวทนา สภาคฏเน   
สริกฺขฏเน จ สนฺติเกเยว นาม ฯ กุสลาทิเวทนาสมงฺคีสุป  
เอเสว นโย ฯ   
# ๑. ม. ทุติยชฺฌาเน ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ น  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 30 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  30 
 
        ต  ต  วา  ปนาติ เอตฺถ เหฏ ิมนย อโนโลเกตฺวา 
ตตวาปนกวเสเนว กเถตพฺพ ฯ  กเถนฺเตน  จ  น  ทูรโต  สนฺติก  
อุทฺธริตพฺพ  สนฺติกโต  ปน ทูร อุทฺธรติพฺพ ฯ  ทุวิธา  หิ   
อกุสลา  โลภสหคตา  โทสสหคตา  จ ฯ  ตตฺถ  โลภสหคตา  
โลภสหคตาย  สนฺติเก  นาม  โทสสหคตาย  ทูเร  นาม ฯ  
โทสสหคตา  โทสสหคตาย  สนฺติเก  นาม  โลภสหคตาย  ทูเร  
นาม ฯ  โทสสหคตาป  นิยตา  นิยตาย  สนฺติเก นามาติ ฯ   
เอว  อนิยตา ฯ  กปฺปฏ ิติกอสงฺขาริกสสงฺขาริกเภท  โลภสหคตาทีสุ 
จ  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตาทิเภท  สพฺพ โอฬารกิทุกนิทฺเทเส วิตฺถาริต- 
วเสเนว(๑) อนุคนฺตฺวา  เอเกกโกฏาสเวทนา  ตตโกฏาสเวทนายเอว 
สนฺติเก  อิตรา  อิตราย  ทูเรติ  เวทิตพฺพาติ ฯ   
        ส ฺากฺขนฺธนิทฺเทเส  ยา  กาจิ  ส ฺาติ  จตุภูมิกส ฺ   
ปริยาทิยติ ฯ   
        จกฺขุสมฺผสฺสชา  ส ฺาติอาทีนิ  อตีตาทิวเสน  นิทฺทฏิ   
ส ฺ  สภาวโต  ทสฺเสตุ  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  จกฺขุสมผฺสฺสโต  
จกฺขุสมฺผสฺสสฺมึ  วา ชาตา จกฺขุสมฺผสฺสชา นาม ฯ  เสสาสุป  
เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  จ  ปุริมา  ป ฺจ  จกฺขุปสาทาทิวตฺถุกาว   
มโนสมฺผสฺสชา หทยวตฺถวุตฺถุกาป(๒)อวตฺถุกาป ฯ สพฺพาป(๓) 
# ๑. ม.วิตฺถาริตวเสน ฯ  ๒. ม. หทยวตฺถุถาป ฯ  
# ๓. ม. สพฺพา ฯ   
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จตุภูมิกส ฺา ฯ   
        โอฬารกิทุกนิทฺเทเส  ปฏิฆสมฺผสฺสชาติ  สปฺปฏิเฆ  จกฺขุ- 
ปสาทาทโย  วตฺถุ  กตฺวา  สปฺปฏิเฆ  รปูาทโย  อารพฺภ  อุปฺปนฺโน  
ผสฺโส  ปฏิฆสมฺผสฺโส  นาม  ตโต  ชาตา (๑) ตสฺมึ  วา  ชาตา  
ปฏิฆสมฺผสฺสชา  นาม ฯ  จกฺขุสมฺผสฺสชา ส ฺา  ฯเปฯ  
กายสมฺผสฺสชา  ส ฺาติป  ตสฺสาเยว  วตฺถุโต  นาม ฯ 
รูปส ฺา  ฯเปฯ  โผฏพฺพส ฺาติป  ตสฺสาเยว  อารมฺมณโต  
นาม ฯ  อิท  ปน  วตฺถารมฺมณโต  นาม ฯ  สปฺปฏฆิานิ  หิ  วตฺถูนิ   
นิสฺสาย  สปปฺฏิฆานิ  จ  อารมฺมณานิ  อารพฺภ  อุปปฺตฺติโต   
เอสา  ปฏิฆสมฺผสฺสชา  ส ฺาติ  วุตฺตา ฯ มโนสมฺผสฺสชาติป  
ปริยาเยน  เอติสฺสา  นาม  โหติเยว ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ  หิ  มโน 
นาม  เตน  สหชาโต  ผสฺโส  มโนสมฺผสฺโส  นาม  ตสฺมึ   
มโนสมฺผสฺเส  ตสฺมา  วา  มโนสมฺผสสฺา  ชาตาติ  มโน- 
สมฺผสฺสชา ฯ  ตถา  โสตฆานชิวฺหากายวิ ฺาณ  มโน  นาม  เตน 
สหชาโต  ผสฺโส  มโนสมฺผสฺโส  นาม  ตสฺมึ  มโนสมฺผสฺเส   
ตสฺมา  วา มโนสมฺผสฺสา ชาตาติ  มโนสมฺผสฺสชา ฯ   
        อธิวจนสมฺผสฺสชา  ส ฺาติป  ปริยาเยน  เอติสฺสา  นาม  
โหติเยว ฯ  ตโย  หิ  อรูปโน  ขนฺธา  สย  ปฏ ิวฏฏกา  หุตฺวา  
อตฺตโน(๒)  สหชาตาย  ส ฺาย  อธิวจนสมฺผสฺสชา  ส ฺาติ(๓)  นาม  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อตฺตนา ฯ  ๓. ม. ส ฺาติป ฯ  
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กโรนฺติ  นิปปฺริยาเยน  ปน  ปฏิฆสมฺผสฺสชา  ส ฺา  นาม 
ป ฺจทฺวาริกส ฺา  อธิวจนสมฺผสฺสชา  ส ฺา  นาม   
มโนทฺวาริกส ฺา ฯ  ตตฺถ  ป ฺจทฺวาริกส ฺา โอโลเกตฺวาป 
ชานิตุ สกฺกาติ โอฬาริกา ฯ  รชฺชิตฺวา  อุปนิชฺฌายนฺต  หิ   
รชฺชิตฺวา  อุปนิชฺฌายตีติ  กุชฺฌิตฺวา  อุปนิชฺฌายนต กุชฺฌิตฺวา 
อุปนิชฺฌายตีติ โอโลเกตฺวาว ชานนฺติ ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ   ฯ 
        เทฺว  กิร  อิตฺถิโย  คาเม  นิสีทิตฺวา สุตฺต กนฺตนฺติ ฯ   
ทฺวีสุ  ทหเรสุ  คาเมสุ(๑)  จรนฺเตสุ  เอโก  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  เอก   
อิตฺถึ  โอโลเกสิ  อิตรา  ต  ปุจฺฉิ  กสฺมา  นุ  โข  ต   
เอโส  โอโลเกสีติ ฯ  น  เอโส  ภิกฺขุ  ม  วิสภาคจิตฺเตน  โอโลเกสิ   
กนิฏภคินีส ฺาย  ปน  โอโลเกสีติ  เตสุป  คาเม  จริตฺวา 
อาสนสาลาย  นิสินฺเนสุ  อิตโร  ภิกฺขุ  ต ภิกฺขุ ปุจฺฉิ ตยา สา  
อิตฺถี  โอโลกติาติ ฯ  อาม  โอโลกิตาติ ฯ  กิมตฺถายาติ ฯ  มยฺห  
ภคินีสริกฺขกาติ (๒) ต  โอโลเกสินฺติ  อาห ฯ  เอว  ป ฺจทฺวาริก- 
ส ฺา  โอโลเกตฺวาป  ชานิตุ  สกฺกาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สา  ปเนสา  
ปสาทวตฺถุกาเอว ฯ  เกจิ  ปน  ชวนปฺปวตฺตาติ  ทีเปนฺติ ฯ   
มโนทฺวาริกส ฺา [๓]  ปน  เอกม ฺเจ  วา  เอกปเวา  นิสีทิตฺวาป   
อ ฺ  จินฺเตนฺต  วิตกฺเกนฺต  จ  ก ึ จินฺเตสิ  กึ  วิตกฺเกสีติ 
# ๑. ม. คาเม ฯ  ๒. ม. สรกิฺขตฺตา ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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ปุจฺฉิตฺวา  ตสฺส  วจนวเสเนว  ชานิตพฺพโต สุขุมา ฯ เสส  
เวทนากฺขนฺธสทิสเมวาติ ฯ   
                        อย ส ฺากฺขนฺธนิทฺเทโส ฯ   
        สงฺขารกฺขนฺธนิทฺเทเส  เย  เกจิ  สงฺขาราติ  จตุภูมิก(๑)สงฺขาเร   
ปริยาทิยติ ฯ  
        จกฺขุสมฺผสฺสชา  เจตนาติอาทีนิ อตีตาทิวเสน นิทฺทิฏ- 
สงฺขาเร สภาวโต  ทสฺเสตุ  วุตฺตานิ ฯ  จกฺขุสมฺผสฺสชาติอาทีนิ  
วุตฺตตฺถาเนว ฯ  
        เจตนาติ เหฏ ิมโกฏยิา  ปธานสงฺขารวเสน  วุตฺต ฯ 
เหฏ ิมโกฏิยา  หิ  อนฺตมโส  จกฺขุวิ ฺาเณน  สทฺธึ  ปาลิย   
อาคตา  จตฺตาโร  สงฺขารา  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ เตสุ เจตนา ปธานา  
อายูหนฏเน  ปากฏตฺตา ฯ  ตสฺมา  อยเมว  คหิตา ฯ  ตสมฺปยุตฺต- 
สงฺขารา  ปน  ตาย  คหิตาย  คหิตาว  โหนฺติ ฯ  อิธาป  ปุริมา   
ป ฺจ  จกฺขุปสาทาทิวตฺถุกาว  มโนสมฺผสฺสชา  หทยวตฺถุวตฺถุกาป(๒)   
อวตฺถุกาป ฯ   สพฺพา  จตภูมิกเจตนา ฯ  เสส  เวทนากฺขนฺธ- 
สทิสเมวาติ ฯ   
                        อย สงฺขารกฺขนฺธนิทฺเทโส   
# ๑. ม.จตุภูมกา เยภุยฺเยน ฯ  ๒. ม. หทยวตฺถุกาป ฯ   
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        วิ ฺาณกฺขนฺธนิทฺเทเส  ยงฺกิ ฺจิ  วิ ฺาณนฺติ  จตุภูมิก- 
วิ ฺาณ  ปรยิาทิยติ ฯ 
        จกฺขุวิ ฺาณนฺติอาทีนิ  อตีตาทิวเสน  นิทฺทฏิวิ ฺาณ   
สภาวโต  ทสฺเสตุ  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  ป ฺจ   
จกฺขุปสาทาทิวตฺถุกาเนว  มโนวิ ฺาณ  หทยวตฺถวุตฺถุกป(๑)   
อวตฺถุกมฺป ฯ  สพฺพ  จตุภูมิกวิ ฺาณ ฯ  เสส  เวทนากฺขนฺธ- 
สทิสเมวาติ ฯ   
                        อย วิ ฺาณกฺขนฺธนิทฺเทโส ฯ   
        อิทานิ  ป ฺจสุป  ขนฺเธสุ  สมุคฺคมโต  ปุพฺพาปรโต 
อทฺธานปริจฺเฉทโต  เอกุปฺปาทนานานิโรธโต   นานุปฺปาทเอก- 
นิโรธโต   เอกุปฺปาทเอกนิโรธโต  นานุปฺปาทนานานิโรธโต   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนโต  อชฺฌตฺติกพาหิรโต  โอฬาริกสุขุมโต   
หีนปณีตโต  ทูรสนฺติกโต  ปจฺจยโต  สมุฏานโต  ปรินิปฺผนฺนโต 
สงฺขตโตติ  โสฬสหากาเรหิ ปกิณฺณก เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  สมุคฺคมโตติ (๒) ทุวิโธ สมุคฺคโม คพฺภเสยฺยกสมุคฺคโม 
โอปปาติกสมุคฺคโมติ ฯ  ตตฺถ  คพฺภเสยฺยกสมุคฺคโม  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ 
คพฺภเสยฺยกสตฺตาน  หิ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ป ฺจกฺขนฺธา  อปจฺฉา  
อปุเร  เอกโต  ปาตุภวนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ปาตุภูตา  กลลสงฺขาตา 
รูปสนฺตติ  ปริตฺตา  โหติ  ขุทฺทกมกฺขิกาย  เอกวายาเมน   
# ๑. ม. หทยวตฺถุกมฺป ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ปาตพฺพมตฺตาติ  วตฺวา ปุน อติพหุ เอต สณฺหสูจิยา เตเล 
ปกฺขิปตฺวา อุกฺขิตฺตาย  ปคฺฆริตฺวา อคฺเค  ิตพินฺทุมตฺตนฺติ วุตฺต ฯ 
ตมฺป ปฏิกฺขิปตฺวา เอกเกเส เตลโต  อุทฺธริตฺวา  คหิเต  ตสฺส  
ปคฺฆริตฺวา  อคฺเค   ิตพินฺทุมตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ ตมฺป  ปฏิกฺขิปตฺวา  
อิมสฺมึ  ชนปเท  มนุสฺสาน  เกเส  อฏธา  ผาลิเต  ตโต   
เอกโกฏาสปฺปมาโณ  อุตฺตรกุรุกาน  เกโส  ตสฺส  ปสนฺนติลเตลโต 
อุทฺธฏสฺส อคฺเค   ิตพินฺทุมตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ  ตมฺป  ปฏิกฺขิปตฺวา 
เอต  พหุ (๑) ชาติอุณฺณา  นาม  สุขุมา ตสฺสา  เอกอสุโน   
ปสนฺนติลเตเล  ปกฺขิปตฺวา  อุทฺธฏสฺส  ปคฺฆริตฺวา  อคฺเค   
 ิตพินฺทุมตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ  ต  ปเนต อจฺฉ โหติ วิปฺปสนฺน 
อนาวิล ปริสทฺุธ  ปสนฺนติลเตลพินฺทุสมาน ฯ(๒)วุตฺตมฺป เจต   
                ติลเตลสฺส ยถา พินฺทุ        สปฺปมณฺโฑ อนาวิโล   
                เอว วณฺณปฏิภาค        กลลนฺติ ปวุจฺจตีติ ฯ   
เอว  ปริตฺตาย  รูปสนฺตติยา  ตีณิ  สนตฺติสีสานิ  โหนฺติ  วตฺถุทสก   
กายทสก  อิตฺถิยา  อิตฺถินทฺฺริยวเสน  ปรุิสสฺส  ปรุิสนิฺทฺริยวเสน  
ภาวทสกนฺติ ฯ  ตตฺถ  วตฺถรุูป  ตสฺส  นสิฺสยานิ  จตฺตาริ   
มหาภูตานิ ตนฺนิสฺสิตา วณฺณคนฺธรโสชา  ชีวิตนฺติ  อิท  วตฺถทุสก 
นาม ฯ  กายปสาโท  ตสฺส  นิสฺสยานิ  จตฺตาริ มหาภูตานิ   
ตนฺนิสฺสิตา  วณฺณคนฺธรโสชา  ชีวิตนฺติ  อิท  กายทสก  นาม ฯ 
# ๑. ม. พหุ ฯ  ๒. ม. ปสนฺนติลเตลพินฺทุสมานวณฺณ ฯ  
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กายปสาโท  ตสฺส  นิสฺสยานิ  จตฺตาริ  มหาภูตานิ  ตนฺนิสฺสิตา 
วณฺณคนฺธรโสชา  ชีวิตนฺติ  อิท  กายทสก  นาม ฯ   อิตฺถิยา 
อิตฺถีภาโว  ปรุิสสฺส  ปรุิสภาโว  ตสฺส  นิสฺสยานิ   จตฺตาริ 
มหาภูตานิ  ตนฺนิสฺสิตา  วณฺณคนฺธรโสชา ชีวิตนฺติ อิท 
ภาวทสก นาม ฯ   
        เอว  คพฺภเสยฺยกาน  ปฏิสนฺธิย  อุกฺกฏปริจฺเฉเทน  สมตฺตึส 
กมฺมชรูปานิ  รูปกฺขนฺโธ  นาม  โหติ ฯ  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  ปน   
สหชาตา  เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺา   ส ฺากฺขนโธ   
สงฺขารา  สงฺขารกฺขนฺโธ  ปฏิสนฺธิจิตฺต  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ  เอว   
คพฺภเสยฺยกาน  ปฏิสนฺธิกขฺเณ  ป ฺจกฺขนฺธา  ปริปณฺุณา  โหนฺติ ฯ  
สเจ  ปน  นปปสกปฏิสนฺธิ  โหติ  ภาวทสก  หายติ ฯ  ทฺวินฺน 
ทสกาน  วเสน  สมวีสติ  กมฺมชรูปานิ  รูปกฺขนฺโธ  นาม  โหติ ฯ   
เวทนากฺขนฺธาทโย  วุตฺตปฺปการาเอวาติ  เอวมฺป  คพฺภเสยฺยกาน  
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ป ฺจกฺขนฺธา ปริปุณฺณา  โหนฺติ ฯ   
        อิมสฺมึ  าเน  ติสมุฏานปฺปเวณี (๑) กเถตพฺพา  ภเวยฺย ฯ   
ต  ปน อกเถตฺวา  โอปปาติกสมุคฺคโม  นาม  ทสฺสิโต ฯ  
โอปปาติกาน  หิ  ปริปุณฺณายตนาน  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  เหฏา 
วุตฺตานิ  ตีณิ  จกฺขุโสตฆานชิวฺหาทสกานิ  จาติ  สตฺต  รูป- 
สนฺตติ  สีสานิ  ปาตุภวนฺติ ฯ  ตตฺถ  จกฺขุทสกาทีนิ  กายทสก- 
# ๑. ม. ติสมฏุานิกปฺปเวณี ฯ   
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สทิสาเนว ฯ  นปปสกสฺส  ปน  ภาวทสก  นตฺถ ิฯ  เอว  
ปริปุณฺณายตนาน  โอปปาติกาน  สมสตฺตติ  เจว สมสฏ ี  จ 
กมฺมชรูปานิ  รูปกฺขนฺโธ  นาม ฯ  เวทนากฺขนฺธาทโย  วุตฺตปฺป- 
การาเอวาติ  เอว  โอปปาติกาน  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ป ฺจกฺขนฺธา 
ปริปุณฺณา  โหนฺติ ฯ  อย  โอปปาติกสมุคฺคโม นาม ฯ เอว  
ตาว ป ฺจกฺขนฺธา สมุคฺคมโต เวทิตพฺพา ฯ   
        ปุพฺพาปรโตติ  เอว ฺจ  ปน (๑) คพฺภเสยฺยกาน  อปจฺฉา  อปุเร  
อุปฺปนฺเนสุ  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  ก ึ รูป  ปม รูป สมุฏาเปติ 
อุทาหุ อรูปนฺติ ฯ รูป รูปเมว  สมุฏาเปติ  น  อรูป ฯ  
กสฺมา  ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส  น  รูปชนกตฺตา ฯ  สพฺพสตฺตาน  หิ  
ปฏิสนฺธิจิตฺต  ขีณาสวสฺส  จุติจิตฺต  เทฺว  ป ฺจวิ ฺาณานิ  
จตฺตาริ  อรุปปฺปวิปากานีติ(๒)  โสฬสจิตฺตานิ  รปู  น  สมฏุาเปนฺติ ฯ 
ตตฺถ ปฏิสนธฺิจิตฺต ตาว  วตฺถุโน  ทุพฺพลตาย  อปฺปติฏ ิตตาย   
ปจฺจยเวกลฺลตาย  อาคนฺตุกตาย  จ  รูป  น  สมุฏาเปติ ฯ   
ตตฺถ  หิ  สหชาตวตฺถุ  อุปฺปาทกฺขเณ  ทุพฺพล  โหตีติ  วตฺถุโน  
ทุพฺพลตาย [๓]  รูป  น  สมุฏาเปติ ฯ  ยถา  จ  ปปาเต  ปตนฺโต   
ปุริโส  อ ฺสฺส  นิสฺสโย  ภวิตุ  น  สกโฺกติ  เอว  เอตป 
กมฺมกฺขิตฺตตฺตา(๔) ปปาเต  ปตมาน  วิย  อปฺปติฏ ิต ฯ  อิติ  
# ๑. ม. เอว ปน ฯ  ๒. ม. อรูปวิปากานีติ ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร รูปนติฺ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. กมฺมเวคกฺขิตฺตตฺตา ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 38 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  38 
 
กมฺมกฺขิตฺตตฺตา  อปฺปติฏ ิตตายป  รูป  น  สมฏุาเปติ ฯ   
        ปฏิสนธฺิจิตฺต ฺจ  วตฺถุนา  สทฺธึ  อปจฺฉา  อปุเร  อุปฺปนฺน  
ตสฺส  วตฺถุ  ปุเรชาต  หุตฺวา  ปจฺจโย  ภวิตุ  น สกฺโกติ ฯ สเจ 
สกฺกุเณยฺย รปู สมุฏาเปยฺย ฯ  ยตฺราป  วตฺถ ุ ปุเรชาต  หุตฺวา  
ปจฺจโย  ภวิตุ สกฺโกติ ปเวณี ฆฏิยติ ตตฺราป  จิตฺต  องฺคโต  
อปริหีนเยว  รูป  สมฏุาเปติ ฯ  ยท ิ ห ิ จิตฺต  านกฺขเณ   
วา  ภงฺคกฺขเณ  วา  รูป  สมุฏาเปยฺย  ปฏิสนฺธิจิตฺตมฺป  รูป  
สมุฏาเปยฺย ฯ  น  ปน  จิตฺต  ตสฺมึ  ขณทฺวเย  รูป  สมุฏาเปติ ฯ 
ยถา  ปน  อหิจฺฉตฺตกมกุล  ปวิโต  อุฏหนฺต  ปสุจุณฺณ   
คเหตฺวาว  อุฏหิ ฯ (๑) เอว  จิตฺต ปุเรชาต  วตฺถุ  นสิฺสาย 
อุปฺปาทกฺขเณ  อฏ  รูปานิ  คเหตฺวาว  อุฏหติ ฯ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
จ  วตฺถุ  ปุเรชาต  หุตฺวา  ปจฺจโย  ภวิตุ  น  สกโฺกตีติ   
ปจฺจยเวกลฺลตายป  ปฏิสนฺธิจิตฺต รูป น สมุฏาเปติ ฯ   
        ยถา  จ  อาคนฺตุกปุริโส  อนาคตปุพฺพ (๒) ปเทส  คโต 
อ ฺเส  เอถ  โภ  อนฺโตคาเม  โว  อนนฺปานคนฺธมาลาทีนิ   
ทสฺสามีติ  วตฺตุ  น  สกฺโกติ  อตฺตโน  อวิสยตาย  อปฺปหุตตาย  
เอวเมว  ปฏิสนฺธิจิตฺต  อาคนฺตุกนฺติ  อตฺตโน  อาคนฺตุกายป  
รูป น สมฏุาเปติ ฯ 
        อปจ สมตฺตึส กมฺมชรูปานิ จิตฺตสมุฏานรูปาน  าน 
# ๑. ม. อุฏหติ ฯ  ๒. ม. อาคตปุพฺพ ฯ  
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คเหตฺวา  ิตานีติ(๑) ปฏิสนฺธิจิตฺต รูป น สมุฏาเปติ ฯ   
        ขีณาสวสฺส  ปน  จุติจิตฺต  วฏฏมลูสฺส  วูปสนฺตตฺตา  น 
สมุฏาเปติ ฯ  ตสฺส  หิ  สพฺพภเวสุ  วฏฏมูล  วูปสนฺต  
อภพฺพุปฺปตฺติก  ปุนพฺภวปเวณี(๒)  นาม  นตฺถิ ฯ  โสตาปนฺนสฺส   
ปน  สตฺต  ภเว  เปตฺวา  อฏเมว  ต  มูล (๓) วูปสนฺต ฯ   
ตสฺมา  ตสฺส  จุติจิตฺต  สตฺตสุ  ภเวสุ  รปู  สมฏุาเปติ ฯ  
สกทาคามิโน ทฺวีสุ  อนาคามิโน  เอกสฺมึ ฯ  ขีณาสวสฺส  
สพฺพภเวสุ  วฏฏมูลสฺส  วูปสนฺตตฺตา  เนว  สมุฏาเปติ ฯ   
        ทฺวิป ฺจวิ ฺาเณสุ  ปน  ฌานงฺค  นตฺถ ิ มคฺคงฺค  นตฺถิ  
เหตุ  นตฺถีติ  จิตฺตงฺค  ทุพฺพล โหตีติ จิตฺตงฺคทุพฺพลตาย ตานิ 
รูป น สมฏุาเปนฺติ ฯ จตฺตาริ  อรุปฺปวิปากานิ(๔)  ตสฺมึ  ภเว  
รูปสฺส  นตฺถติาย  รูป  น  สมุฏาเปนติ ฯ  น  เกวล ฺจ  
ตาเนว  ยานิ  อ ฺานิป  ตสฺมึ  ภเว  อฏ  กามาวจรกุสลานิ   
ทส  อกุสลานิ  นว  กรยิาจิตฺตานิ (๕) อารุปฺปกุสลานิ   
จตสฺโส  อารุปฺปกฺริยา  ตีณิ  มคฺคจิตฺตานิ  จตฺตาริ  ผลจิตฺตานีติ  
ทฺวาจตฺตาฬีส (๖) จิตฺตานิ  อุปฺปชชฺนติฺ  ตานิป  ตตฺถ รูปสฺส  
นตฺถิตายเอว รูป น สมฏุาเปนฺติ ฯ เอว ปฏิสนฺธิจิตฺต รูป   
น สมุฏาเปติ ฯ   
# ๑.  ม.  ิตานีติป ฯ  ๒. ม. ปุนพฺภเว ปเวณี ฯ  
# ๓. ม. วฏฏมูล ฯ  ๔. ม. อรูปวิปากานิ ฯ 
# ๕. ม. กริิยจิตฺตานิ ฯ  ๖. ม. เทฺวจตฺตาลีส ฯ   
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        อุตุ  ปน  ปม  รูป  สมุฏาเปติ ฯ  โก  เอส  อุตุ 
นามาติ ฯ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  อุปฺปนฺนาน  สมตฺตึสกมฺมชรูปาน  
อพฺภนฺตเร  เตโชธาตุ ฯ สา านปฺปตฺตา(๑) อฏ  รปูานิ   
สมุฏาเปติ ฯ  อุตุ  นาม  เจส  ทนฺธนิโรโธ  จิตฺต  ขิปฺปนิโรธ ฯ  
ตสฺมึ  ธรนฺเตเยว  โสฬสจิตฺตานิ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรชุฌฺนฺติ ฯ   
เตสุ  ปฏิสนธฺิอนนฺตร  ปมภวงฺคจิตฺต  อุปฺปาทกฺขเณเยว  อฏ  
รูปานิ  สมุฏาเปติ ฯ  ยทา  ปน  สทฺทสฺส  อุปฺปตฺติกาโล  ภวิสฺสติ   
ตทา  อุตุจิตฺตานิ  สทฺทนวก  นาม  สมุฏาเปสฺสนฺติ ฯ   
กพฬิงฺการาหาโรป  าน  ปตฺวา  อฏ  รูปานิ  สมุฏาเปติ ฯ  
กุโต  ปนสฺส  กพฬิงฺการาหาโรติ ฯ มาติโต ฯ วุตฺตมฺป เจต ฯ   
                ย ฺจสฺส ภุ ฺชตี มาตา        อนฺนปาน ฺจ โภชน   
                เตน โส ตตฺถ ยาเปติ        มาตุ กุจฺฉิคโต นโรติ ฯ(๒)  
        เอว  กุจฺฉิคโต  ทารโก  มาตรา  อชฺโฌหฏอนฺนปานโอชาย  
ยาเปติ ฯ  สา(๓)  านปฺปตฺตา  อฏ  รปูานิ  สมุฏาเปติ ฯ  นนุ   
จ  สา  โอชา  ขรา  วตฺถ ุ สุขุม  กถ  ตตฺถ  ปติฏาตีติ ฯ  ปม   
ตาว  น  ปติฏาติ  เอกสฺส  วา  ทฺวินนฺ  วา  สตฺตาหาน   
คตกาเล  ปติฏาติ ฯ  ตโต  ปน  ปุเร  วา  ปติฏาตุ  ปจฺฉา  
วา ยทา  มาตรา  อชโฺฌหฏอนฺนปานโอชา  ทารกสสฺ  สรีเร  
ปติฏาติ  ตทา  อฏ  รูปานิ  สมุฏาเปติ ฯ   
# ๑. ม. าน ปตฺวา ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๘๐๓/๓๐๓ ฯ 
# ๓. ม. สาว ฯ  
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        โอปปาติกสฺสาป  ปกติปฏิยตฺตาน  ขาทนียโภชนียาน   
อตฺถิฏาเน  นิพฺพตฺตสฺส  ตานิ  คเหตฺวา  อชฺโฌหรโต  านปฺปตฺตา 
โอชา  รูป  สมุฏาเปติ ฯ  เอโก  อนฺนปานรหิเต  อร ฺเ   
นิพฺพตฺตติ  มหาฉาตโก  โหติ  อตฺตโน(๑)  ชิวฺหาย  เขฬ  ปริวตฺเตตฺวา 
คิลติ ฯ ตตฺราปสฺส านปฺปตฺตา โอชา รูป สมุฏาเปติ ฯ   
        เอว  ป ฺจวีสติยา  โกฏาเสสุ  เทฺวว  รูปานิ  รูป   
สมุฏาเปนฺติ เตโชธาตุ  จ  กพฬิงฺการาหาโร  จ ฯ  อรูเปป 
เทฺวเยว  ธมฺมา  รูป  สมุฏาเปนฺติ จิตฺต ฺเจว  กมฺมเจตนา   
จ ฯ  ตตฺถ  รปู  อุปฺปาทกขฺเณ  จ  ภงฺคกฺขเณ จ ทุพฺพล  
านกฺขเณว(๒) พลวนฺติ  านกฺขเณ  รปู  สมฏุาเปติ ฯ  จิตฺต  
านกฺขเณ  จ  ภงฺคกฺขเณ  จ  ทุพฺพล  อุปฺปาทกฺขเณ  พลวนฺติ  
อุปฺปาทกฺขเณเยว  รูป  สมุฏาเปติ ฯ กมฺมเจตนา  นิรุทฺธาว   
ปจฺจโย  โหติ ฯ  อตีเต  กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถเกป  หิ  อายูหิต   
กมฺม  เอตรหิ  ปจฺจโย  โหติ ฯ  เอตรหิ  อายูหิต  อนาคเต   
กปฺปโกฏิสตสหสฺสปริโยสาเนป  ปจฺจโย โหตีติ เอว ปุพฺพาปรโต 
เวทิตพฺโพ(๓) ฯ   
        อทฺธานปริจฺเฉทโตติ  รูป  กิตฺตก  อทฺธาน ติฏติ อรูป 
กิตฺตกนฺติ ฯ รูป  ครุปริณาม  ทนฺธนิโรธ  อรูป  ลหุปริณาม   
ขิปฺปนิโรธ ฯ  รูเป  ธรนฺเตเยว โสฬส  จิตฺตานิ  อุปฺปชฺชิตฺวา  
# ๑. ม. อตฺตโนว ฯ  ๒. ม.านกฺขเณ ฯ  ๓. ม. เวทิตพฺพา ฯ   
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นิรุชฺฌนฺติ ฯ ต ปน สตฺตรสเมน จิตฺเตน สทฺธึ นิรชุฌฺติ ฯ   
ยถา  ห ิ ปุรโิส  ผล  ปาเตสฺสามีติ  มุคฺคเรน  รุกฺขสาข  ปหเรยฺย 
ผลานิ  จ  ปตฺตานิ  จ  เอกกฺขเณเยว  วณฺฏโต  มุจฺเจยฺยุ  ตตฺถ  
ผลานิ  อตฺตโน  ภาริกตาย  ปมตร  ปวิย  ปตนฺติ  ปตฺตานิ  
ลหุกตาย  ปจฺฉา  เอวเมว  มุคฺครปฺปหาเรน  ปตฺตาน  จ  ผลาน 
เอกกฺขเณ  วณฺฏโต  มุตฺตกาโล  วิย  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  รูปารูป- 
ธมฺมาน  เอกกฺขเณ  ปาตุภาโว ฯ  ผลาน  ภาริกตาย  ปมตร  
ปวิย ปตน วิย  รูเป  ธรนฺเตเยว  โสฬสนฺน  จิตฺตาน   
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฌฺน ฯ ปตฺตาน ลหุกตาย  ปจฺฉา ปวิย  
ปตน วิย รูปสฺส สตฺตรสเมน จิตฺเตน สห นิรุชฌฺน ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  รูป ทนฺธนิโรธ ครุปริณาม จิตฺต  
ขิปฺปนิโรธ ลหุปริณาม ฯ  รูป  ปน อรูป อรูป วา รูป โอหาย 
ปวตฺติตุ น สกฺโกติ(๑) ทฺวินฺนมฺป เอกปฺปมาณาว  ปวตฺติ ฯ  
ตตฺราย  อุปมา  เอโก  ปุริโส  ลกุณฺฑกปาโท  เอโก  ทีฆปาโท ฯ  
เตสุ  เอกโต  มคฺค  คจฺฉนฺเตสุ  ยาว  ทฆีปาโท  เอก  ปทวาร   
อกฺกมติ  ตาว  อิตโร  ปเท  ปท  อกฺกมิตฺวา  โสฬสปทวาเรน   
คจฺฉติ ฯ  ทีฆปาโท  ลกุณฺฑกปาทสฺส  โสฬสปทวาเร  อตฺตโน   
ปาท  อ ฺฉิตฺวา  อากฑฺฒิตฺวา  เอกเมว  ปทวาร  กโรติ ฯ   
อิติ  เอโกป  เอก  อติกฺกมิตุ  น สกโฺกติ ทฺวินฺนมฺป คมน 
# ๑. ม. สกฺโกนฺติ ฯ   
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เอกปฺปมาณเมว โหติ ฯ  เอว  สมฺปทมทิ  ทฏพฺพ ฯ  ลกุณฺฑก- 
ปาทปุริโส  วิย  หิ (๑) อรปู ทีฆปาทปุริโส  วิย  รูป  ทีฆปาทสฺส  
เอกปทวาร  อกฺกมนกาเล  อิตรสฺส  โสฬสปทวารอกฺกมน  วิย 
รูเป  ธรนฺเตเยว  อรูปธมฺเมสุ  โสฬสนฺน  จิตฺตาน อุปฺปชฺชิตฺวา  
นิรุชฺฌน [๒]  ทฺวินฺน  ปุรสิาน  ลกุณฺฑกปาทปุริสสฺส  โสฬสปทวาเร  อิตรสฺส  
อตฺตโน  ปาท  อ ฺฉิตฺวา  อากฑฺฒิตฺวา  เอกปทวารกรณ  วิย  
รูปสฺส  สตฺตรสเมน  จิตฺเตน  สทฺธึ  นริุชฺฌน  ทฺวินนฺ  ปุริสาน  
อ ฺม ฺ  อโนหาย  เอกปฺปมาเณเนว  คมน  วิย  อรูปสฺส   
รูป  รูปสฺส  อรูป  อโนหาย  เอกปฺปมาเณเนว  ปวตฺตนนฺติ   
เอว  อทฺธานปริจฺเฉทโต เวทิตพฺโพ ฯ(๓)  
        เอกุปฺปาทนานานิโรธโตติ  อิท  ปจฺฉิมกมฺมช  เปตฺวา  
ทีเปตพฺพ ฯ  ปม  หิ  ปฏสินฺธิจิตฺต  ทุติย  ภวงฺค  ตติย  
ภวงฺค  ฯเปฯ โสฬสม ภวงฺค ฯ  เตสุ  เอเกกสฺส  อุปฺปาทฏ ิติภงฺค- 
วเสน  ตโย  ตโย  ขณา ฯ  ตตฺถ  เอเกกสฺส  จิตฺตสฺส  ตีสุ  ตีสุ   
ขเณสุ  สมตฺตึส  สมตฺตึส  กมฺมชรูปานิ  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ เตสุ   
ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  สมุฏธิต  กมฺมชรปู  สตฺตรสมสฺส 
ภวงฺคจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกขฺเณเยว  นิรุชฺฌติ   ิติกฺขเณ  สมุฏ ิต  
 ิติกฺขเณเยว  ภงฺคกฺขเณ  สมุฏ ิต  ภงฺคกฺขเณเยว  นิรุชฺฌติ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทฺวินฺน  
# ปุริสานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. เวทิตพฺพา ฯ   
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เอว  ทุติยภวงฺคจิตฺต  อาทึ กตฺวา อตฺตโน  อตฺตโน  สตฺตรสเมเนว(๑) 
จิตฺเตน  สทฺธึ  โยเชตฺวา  นโย  เนตพฺโพ ฯ  อิติ  โสฬส  ติกา   
อฏจตฺตาฬีส  โหนฺติ ฯ  อย  อฏจตฺตาฬีสกมฺมชรูปปเวณี  นาม ฯ  
สา  ปเนสา  รตฺติ ฺจ  ทิวา  จ  ขาทนฺตานมฺป  ภุ ฺชนฺตานป 
สุตฺตานมฺป  ปมตฺตานมฺป  นทีโสโต วิย เอกนฺต ปวตฺตติเยวาติ ฯ 
                เอว เอกุปฺปาทนานานิโรธโต(๒)        เวทิตพฺพา ฯ   
        นานุปปฺาเทกนิโรธตา  ปจฺฉิมกมฺมเชน  ทีเปตพฺพา ฯ  ตตฺถ 
อายุสงฺขารปริโยสาเน  โสฬสนฺน  จิตฺตาน  วาเร  สติ  เหฏา- 
โสฬสก  อุปริโสฬสกนฺติ  เทฺว  เอกโต  โยเชตพฺพานิ ฯ  เหฏา- 
โสฬสกสฺม ึ ปน(๓) ปมจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ สมุฏ ิต  สมตฺตึส- 
กมฺมชรูป  อุปริโสฬสกสมฺึ  ปมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณเยว  
นิรุชฺฌติ   ิติกฺขเณ  สมุฏ ิต  ตสฺส  ิติกฺขเณเยว นิรุชฺฌติ (๔) 
ภงฺคกฺขเณ สมุฏ ิต ตสฺส  ภงฺคกฺขเณเยว  นิรชฺุฌติ ฯ 
เหฏ ิมโสฬสกสฺมึ ปน ทติุยจิตฺตสฺส ฯเปฯ โสฬสมจิตฺตสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  สมุฏ ิต  สมตฺตึสกมฺมชรูป  จุติจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺ- 
ขเณเยว  นิรุชฺฌติ  ตสฺส   ิติกฺขเณ  สมุฏ ิต  จุติจิตฺตสฺส  
 ิติกฺขเณเยว  ภงฺคกฺขเณ  สมุฏ ิต  จุติจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณเยว 
นิรุชฺฌติ ฯ  ตโต  ปฏาย  กมฺมชรูปปเวณี  นปฺปวตฺตติ ฯ ยทิ  
ปวตฺเตยฺย สตฺตา อกฺขยา อวยา อชรา อมรา นาม ภเวยฺยุ ฯ   
# ๑. ม. สตฺตรสเมน ฯ  ๒. ม. เอกุปฺปาทนานานิโรธโต ฯ 
# ๓. ม. ห ิฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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        เอตฺถ  ปน  ยเทต  สตฺตรสมสฺส  ภวงฺคจิตฺตสฺส 
อุปฺปาทกฺขเณเยว  นิรุชฌฺตีติอาทินา  นเยน  เอกสฺส  จิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขเณเยว (๑) อุปฺปนฺน  รูป  อ ฺสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ 
นิรุชฺฌตีติ  อฏกถาย  อาคตตฺตา  วุตฺต  ต  ยสฺส  กายสงฺขาโร  
นิรุชฺฌติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌตีติ  อามนฺตาติ(๒) อิมาย  
ปาลิยา  วิรุชฌฺติ ฯ  กถ กายสงฺขาโร หิ จิตฺตสมุฏาโน  
อสฺสาสปสฺสาสวาโต ฯ  จิตฺตสมุฏานรูป ฺจ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ 
อุปฺปชฺชิตฺวา  ยาว  อ ฺานิ  โสฬส  จิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  ตาว  
ติฏติ ฯ  เตส  โสฬสนฺน  สพฺพปจฺฉิเมน  สทฺธ ึ นริุชฺฌติ ฯ  
อิติ  เยน  จิตฺเตน  สทฺธึ  อุปฺปชฺชติ  ตโต ปฏาย สตฺตรสเมน 
สทฺธึ  นิรชฺุฌติ  น  กสฺสจิ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  วา   ิติกฺขเณ   
วา  นิรุชฺฌติ  นาป   ิติกฺขเณ  วา  ภงฺคกฺขเณ  วา  อุปฺปชฺชติ ฯ  
เอสา  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  ธมฺมตาติ  นิยมโต  จิตฺตสงฺขาเรน  
สทฺธึ  เอกกฺขเณ  นิรุชฌฺนโต  อามนฺตาติ  วุตฺต ฯ   
        โย  จาย  จิตฺตสมุฏานสฺส  ขณนิยโม  วุตฺโต  กมฺมาทิ- 
สมุฏานสฺสาป  อยเมว  ขณนิยโม ฯ  ตสฺมา  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน 
สหุปฺปนฺน  กมฺมชรูป  ตโต  ปฏาย  สตฺตรสเมน  สทฺธึ  นิรชฺุฌติ   
ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส  ิติกฺขเณ อุปฺปนฺน อฏารสมสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  
นิรุชฺฌติ  ปฏสินฺธิจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อุปฺปนฺน  อฏารสมสฺส   
# ๑. ม. อุปฺปาทกฺขเณ ฯ  ๒. อภิ. ยมก. ๓๘/๑๑๑๗/๓๙๔ ฯ  
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านกฺขณ (๑) ปตฺวา(๒)  นิรุชฺฌตีติ  อิมินา  นเยเนว(๓)  เจตฺถ โยชนา 
กาตพฺพา ฯ  ตโต  ปร  ปน  อุตุสมุฏานิกปเวณีเยว  ติฏติ   
นีหริตฺวา  ฌาเปถาติ  วตฺตพฺพ  โหติ ฯ เอว นานุปฺปาเทกนิโรธตา(๔) 
เวทิตพฺพา ฯ   
        เอกุปฺปาเทกนิโรธโตติ  รูป  ปน  รูเปน  สห  เอกุปฺปาท   
เอกนิโรธ  อรูป  อรูเปน  สห  เอกุปฺปาท  เอกนิโรธ ฯ  เอว   
เอกุปฺปาเทกนิโรธตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        นานุปปฺาทนานานิโรธตา  ปน  จตุสนฺตติรูเปน  ทีเปตพฺพา ฯ  
อิมสฺส  หิ  อุทฺธปาทตลา  อโธเกสมตฺถกา  ตจปริยนฺตสฺส  
สรีรสฺส  ตตฺถ  ตตฺถ  จตุสนฺตติรูป  ฆนปุ ฺชภาเวน  ปวตฺตติ ฯ (๕) 
เอว  วตฺตมานสฺสาปสฺส  น  เอกุปฺปาทาทิตา  สลฺลกเฺขตพฺพา ฯ   
ยถา  ปน  อุปจิกราชิ  วา  กิปลลฺิกราช ิ วา  โอโลกิยมานา   
เอกาพทฺธา  วิย  โหติ  น  ปน  เอกาพทฺธา ฯ  อ ฺ ิสฺสา  หิ  
สีสสนฺติเก  อ ฺ ิสฺสา  สสีมฺป  อุทรมปฺ  ปาทาป  อ ฺ ิสฺสา  
อุทรสนฺติเก  อ ฺ ิสฺสา สีสมฺป อุทรป  ปาทาป โหนฺติ  เอวเมว 
จตุสนฺตติรูปานมฺป  อ ฺสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อ ฺสฺส  อุปฺปาโทป  
โหติ   ิติป  ภงฺโคป  อ ฺสฺส   ิติกฺขเณ  อ ฺสฺส  อุปฺปาโทป  
โหติ  ิติป ภงฺโคป  อ ฺสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อ ฺสฺส  อุปฺปาโทป  
# ๑. ม. านกฺขเณ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. นเยเนตฺถ ฯ  ๔. ม. นานุปฺปาทเอกนิโรธโต ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. วตฺตติ ฯ   
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โหติ   ิติป  ภงฺโคป ฯ  เอวเมตฺถ  นานุปฺปาทนานานิโรธตา 
เวทิตพฺพา ฯ   
        อตีตาทีนิ  ปน  ทูรทกุปริโยสานานิ  ปาลิย  อาคตาเนว ฯ  
ปจฺจยสมุฏานานิป  กมฺมช  กมฺมปจฺจย  กมฺมปจฺจย  อุตุสมุฏานนฺติ- 
อาทินา(๑)  นเยน  เหฏา กถิตานิเยว ฯ  ป ฺจาป  ปน  ขนฺธา 
ปรินิปฺผนฺนาว  โหนฺติ  โน อปรินิปฺผนฺนา ฯ  สงฺขตาว  โน  
อสงฺขตา ฯ  อปจ  นิปฺผนฺนาป  โหนฺติเยว ฯ  สภาวธมฺเมสุ  หิ   
นิพฺพานเมเวก  อปรินิปฺผนฺน ฺจ  อนิปฺผนฺน ฺจ ฯ  นิโรธสมาปตฺติ 
ปน  นามป ฺตฺติ  จ  กถนฺติ  นิโรธสมาปตฺติ  โลกิย- 
โลกุตฺตราติ  วา  สงฺขตาสงฺขตาติ  วา  ปรินิปฺผนฺนาปรินิปฺผนฺนาติ  
วา  น วตฺตพฺพา ฯ นิปฺผนฺนา ปน โหติ โน อนิปฺผนฺนา(๒)  
สมาปชฺชนฺเตน  สมาปชชฺิตพฺพโต ฯ  ตถา  นาม  ป ฺตฺติ ฯ  
สาป  หิ  โลกิยาทิเภท  น  ลภติ ฯ  นิปผฺนฺนา  ปน  โหติ  โน   
อนิปฺผนฺนา ฯ  นามคฺคหณ  หิ  คณฺหนฺโตว  คณฺหาตีติ ฯ   
                เอว ปกิณฺณกโต ขนฺเธ        วิทิตฺวา ปุน เอเตสุเยว   
                ขนฺเธสุ าณเภทตฺถ        กมโต จ(๓) วิเสสโต   
                อนูนาธิกโต เจว                อุปมาโต ตเถว จ ฯ   
                ทฏพฺพโต ทฺวิธา เอว(๔) ปสฺสนฺตสฺสตฺถสิทฺธิโต   
                วินิจฺฉยนโย สมฺมา        วิ ฺาตพฺโพ วิภาวินา ฯ   
# ๑. ม.กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏานนฺติอาทินา ฯ  ๒. ม. โน อนิปฺผนฺนาติ 
# นตฺถิ ฯ  ๓. ม. กมโตถ ฯ  ๔. ม. เอว ฯ  
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        ตตฺถ  กมโตติ  อิธ  อุปฺปตฺติกฺกโม  ปหานกฺกโม  ปฏิปตฺติกฺกโม 
ภูมิกฺกโม  เทสนากฺกโมติ  พหุวิโธ  กโม ฯ  
        ตตฺถ  ปม  กลล โหติ กลลา โหติ อมฺพุทนฺติ(๑)  
เอวมาทิ  อุปฺปตฺติกฺกโม ฯ  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  ธมฺมา   
ภาวนาย  ปหาตพฺพา  ธมฺมาติ (๒) เอวมาทิ  ปหานกฺกโม ฯ 
สีลวิสุทฺธิ  จิตฺตวิสุทฺธีติ (๓) เอวมาทิ  ปฏิปตฺติกฺกโม ฯ  กามาวจรา 
รูปาวจราติ(๔)  เอวมาทิ  ภูมิกฺกโม ฯ  จตฺตาโร  สติปฏานา  
จตฺตาโร  สมมฺปฺปธานาติ (๕)วา ทานกถ สีลกถนฺติ(๖)วา เอวมาทิ   
เทสนากฺกโม ฯ  เตสุ  อิธ  อุปฺปตฺติกฺกโม  ตาว  น  ยชฺุชติ   
กลลาทีน  วิย ขนฺธาน  ปุพฺพาปริยววตฺถาเนน  อนุปฺปตฺติโต ฯ   
น  ปหานกฺกโม  กุสลาพฺยากตาน อปฺปหาตพฺพโต ฯ  น  
ปฏิปตฺติกฺกโม  อกุสลาน  อปฺปฏิปชชฺนียโต ฯ  น  ภูมิกฺกโม  
เวทนาทีน  จตุภูมิกปริยาปนฺนตฺตา ฯ   
        เทสนากฺกโม  ปน  ยุชฺชติ ฯ  อเภเทน  หิ  ย  ป ฺจสุ   
ขนฺเธสุ  อตฺตคฺคาหปติต  เวเนยฺยชน   สมูหฆนวินิพฺโภคทสฺสเนน 
อตฺตคฺคาหโต   โมเจตุกาโม  ภควา  หติกาโม  ตสสฺ  ชนสฺส  
สุขคฺคหณตฺถ  จกฺขุอาทีนมฺป  วิสยภตู  โอฬารกิ  ปม  รูปกฺขนฺธ   
# ๑. สฺยา. ม. อพฺพุทนฺติ ฯ  ๒. อภิ. ส. ๓๔/๑/๑ ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๓๘/๖๓๘ ฯ ๔. อภิ. ส. ๓๔/๖๖๕, ๖๖๖/๒๖๐ ฯ 
# ๕. ท.ี ปา. ๑๑/๒๒๙, ๒๓๐/๒๓๒ ฯ  ๖. ม. ม. ๑๓/๗๔/๖๗ ฯ   
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เทเสสิ ฯ  ตโต  อิฏานิฏรูปสเวทิต เวทน ย เวทิยติ(๑) ต   
ส ฺชานาตีติ  เอว  เวทนาวิสยสฺส  อาการคฺคาหิก  ส ฺ 
ส ฺาวเสน อภิสงฺขารเก สงฺขาเร  เตส  เวทนาทีน  นิสฺสย   
อธิปติภูต ฺจ  วิ ฺาณนฺติ  เอว ตาว กมโต วินิจฺฉยนโย   
วิ ฺาตพฺโพ ฯ   
        วิเสสโตติ  ขนฺธาน ฺจ  อุปาทานกฺขนฺธาน ฺจ  วิเสสโต ฯ 
โก  ปน  เตส  วิเสโส(๒)  เอตฺถ   ขนฺธา  ตาว  อวิเสสโต 
วุตฺตา  อุปาทานกฺขนฺธา  สาสวอุปาทานิยภาเวน วิเสเสตฺวา ฯ 
ยถาห  ป ฺจิเม(๓) ภิกฺขเว ขนฺเธ เทเสสฺสามิ ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ  
[๔]ต สุณาถ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว ป ฺจกฺขนฺธา ฯ ยงฺกิ ฺจิ  
ภิกฺขเว รูป        อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ สนฺติเก วา อย  
วุจฺจติ   ภิกฺขเว  รูปกฺขนฺโธ ฯ  ยา กาจิ เวทนา  ฯเปฯ  ย 
กิ ฺจิ  วิ ฺาณ  ฯ  เป  ฯ   สนฺติเก  วา  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว 
วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อิเม  วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ป ฺจกฺขนฺธา ฯ 
กตเม  จ  ภิกขฺเว   ป ฺจุปาทานกฺขนฺฯ ยงฺกิ ฺจิ  ภิกฺขเว 
รูป ฯ เป ฯ  สนฺติเก  วา  สาสว  อุปาทานิย  อย  วุจฺจติ 
รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯ  ยา  กาจิ  เวทนา  ฯ  เป  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ 
วิ ฺาณ ฯ  เป  ฯ  สนฺติเก  วา  สาสว อุปาทานิย  อย 
# ๑. ม.วเทยติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  ๓. ม. ป ฺจ ภิกฺขเว ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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วุจฺจติ  วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ  ฯ  อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ(๑) ฯ 
        เอตฺถ  จ  ยถา  เวทนาทโย  อนาสวาป  อตฺถิ  สาสวาป 
น เอว  รูป ฯ  ยสฺมา  ปนสสฺ  ราสฏเน  ขนฺธภาโว  ยุชฺชติ 
ตสฺมา  ขนฺเธสุ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ราสฏเน  จ(๒)  สาสวฏเน 
จ  อุปาทานกฺขนฺธภาโว  ยุชฺชติ  ตสฺมา  อุปาทานกฺขนฺเธสุ 
วุตฺต ฯ  เวทนาทโย  ปน  อนาสวาว  ขนฺเธสุ  วุตฺตา  สาสวา 
อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ 
        อุปาทานกฺขนฺธาติ  จ  เอตฺถ  อุปาทานโคจรา  ขนฺธา 
อุปาทานกฺขนฺธาติ  เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  อิธ  ปน  สพฺเพเปเต 
เอกชฺฌ  กตฺวา   ขนฺธาติ  อธิปฺเปตา ฯ 
        อนูนาธิกโตติ  กสฺมา  ปน  ภควตา  ป ฺเจว  ขนฺธา  
วุตฺตา  อนูนา  อนธิกาติ ฯ  สพฺพสงฺขตสภาเคกสงฺคหโต  
อตฺตตฺตนิยคฺคาหวตฺถุสฺส  เอตปฺปรมโต  อ ฺเส ฺจ  ตทวโรธโต ฯ  
อเนกปฺปเภเทสุ  หิ  สงฺขตธมฺเมสุ  สภาควเสน  สงฺคยฺหมาเนสุ   
รูป  รูปสภาเคกสงฺคหวเสน (๓) เอโก  ขนฺโธ  โหติ  เวทนา   
เวทนาสภาเคกสงฺคหวเสน(๔)  เอโก  ขนฺโธ  โหติ ฯ  เอส  นโย   
ส ฺาทีสุป ฯ  ตสฺมา  สพฺพสงฺขตสภาเคกสงฺคหโต(๕)  ป ฺเจว 
# ๑. ส. ข. ๑๗/๙๕, ๙๖/๕๘, ๕๙ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. รูปสภาคสงฺคหวเสน ฯ  ๔. ม. เวทนาสภาคสงฺคหวเสน ฯ  
# ๕. ม. สภาคสงฺคหโต ฯ   
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วุตฺตา ฯ  เอตปรม ฺเจต  อตฺตตฺตนิยคฺคาหวตฺถุ  ยททิ  รูปาทโย 
ป ฺจ ฯ  วุตฺต  เหต  รูเป  โข  ภิกฺขเว  สติ รูป อุปาทาย  
รูป  อภินิวิสสฺ  เอว  ทฏิ ิ  อุปฺปชชฺติ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ 
เอโส เม อตฺตาติ (๑)ฯ  เวทนาย  ฯเปฯ  ส ฺาย  ฯเปฯ  สงฺขาเรสุ  
เอว  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  
อตฺตาติ ฯ  ตสฺมา  อตฺตตฺตนิยคฺคาหวตฺถุสฺส  เอตปฺปรมโตป  ป ฺเจว   
วุตฺตา ฯ  เยป  จ ฺเ  สีลาทโย  ป ฺจ  ธมฺมกฺขนฺธา  วุตฺตา  เตป  
สงฺขารกฺขนฺเธ  ปรยิาปนฺนตฺตา  เอตฺเถว  อวโรธ  คจฺฉนฺติ ฯ  
ตสฺมา  อ ฺเส  ตทวโรธโตป  ป ฺเจว วุตฺตาติ เอว  
อนูนาธิกโต วินิจฺฉยนโย วิ ฺาตพฺโพ ฯ   
        อุปมาโตติ  เอตฺถ  ห ิ คิลานสาลปูโม  รูปูปาทานกฺขนฺโธ  
คิลานูปมสฺส  วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺธสฺส  วตฺถุทฺวารารมฺมณวเสน  
นิวาสนฏานโต  เคล ฺ ูปโม  เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  อาพาธกตฺตา   
เคล ฺสมุฏานูปโม  ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ  กามส ฺาทิวเสเนว (๒) 
ราคาทิสมฺปยุตฺตเวทนาสมฺภวา  อสปฺปายเสวนูปโม  สงฺขารูปา- 
ทานกฺขนฺโธ  เวทนาเคล ฺสฺส  นิทานตฺตา ฯ  เวทน  เวทนตฺตาย   
สงฺขต  อภิสงฺขโรนฺตีติ (๓) หิ  วุตฺต ฯ  ตถา  อกุสลสฺส  กมฺมสสฺ   
กตตฺตา  อุปจิตตฺตา  วิปาก  กายวิ ฺาณ  อุปฺปนฺน  โหติ   
# ๑. ส. ข. ๑๗/๔๑๙/๒๕๐ ฯ  ๒. ม. กามส ฺาทิวเสน ฯ 
# ๓. สยฺา. สงฺขต อภิสงฺขโรนฺตีติ ฯ  ส. ข. ๑๗/๑๕๙/๑๐๕ ฯ  
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ทุกฺขสหคตนฺติ ฯ (๑) คิลานูปโม  วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ  เวทนา- 
เคล ฺเน  อปริมุตฺตตฺตา ฯ  อปจ  จารกการณอปราธการณ- 
การกอปราธิกูปมา  เอเต  ภาชนโภชนพฺย ฺชนปริเวสกภุ ฺชกูมปา   
จาติ เอว อุปมาโต วินิจฺฉยนโย วิ ฺาตพฺโพ ฯ   
        ทฏพฺพโต  ทฺวิธาติ  สงฺเขปโต  วิตฺถารโต  จาติ  เอว  
ทฺวิธา ทฏพฺพโตเปตฺถ  วินิจฺฉยนโย  วิ ฺาตพฺโพ ฯ  สงฺเขปโต  
หิ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  อาสีวิสูปเม (๒) วุตฺตนเยน อุกฺขิตฺตาสิก- 
ปจฺจตฺถิกโต ภารสุตฺตวเสน(๓) ภารโต ขชฺชนียปริยายวเสน(๔) ขาทกโต 
ยมกสุตฺตวเสน(๕)อนิจฺจทุกฺขานตฺตสงฺขตวธกโต ทฏพฺพา ฯ   
        วิตฺถารโต  ปเนตฺถ (๖) เผณุปณฺโฑ วิย รูป ทฏพฺพ  
อุทกปุพฺพุโฬ  วิย เวทนา  มรีจิกา วิย ส ฺา กทลิกฺขนฺโธ  
วิย สงฺขารา มายา วิย วิ ฺาณ ฯ วุตฺต เหต   
                เผณุปณฺโฑปม(๗)รูป        เวทนา ปุพฺพุฬูปมา 
                มรจิีกูปมา ส ฺา        สงฺขารา กทลูปมา   
                มายูปม ฺจ วิ ฺาณ        เทสิตาทิจฺจพนฺธุนาติ ฯ(๘)  
        ตตฺถ  รปูาทีน  เผณุปณฺฑาทีหิ  เอว  สทิสตา เวทิตพฺพา ฯ 
ยถา หิ เผณุปณฺโฑ  นิสฺสาโรว  เอว  รูป (๙)  นิจฺจสารธุวสาร- 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๐/๒๔๑ ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๐๙/๒๑๖ ฯ 
# ๓. ส. ข. ๑๗/๔๙/๓๒ ฯ  ๔. ส. ข. ๑๗/๑๔๙/๑๐๐ ฯ 
# ๕. ส. ข. ๑๗/๑๙๙/๑๓๔ ฯ ๖. ม. เผณ... ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๗. ม. เผณปณฺฑูปม ฯ  ๘. ส. ข. ๑๗/๒๔๗/๑๗๔ ฯ 
# ๙. ม. รูปมปฺ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 53 

        *เลมที่ 47  ขนฺธวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 53 
 
อตฺตสารวิรเหน  นิสฺสารเมว ฯ  ยถา  จ  โส  อิมินา  ปตฺต   
วา  ถาลก  วา  กริสฺสามีติ  คเหตุ น สกฺกา คหิโตป ตมตฺถ   
น  สาเธติ  ภิชฺชเตว ฯ  เอว  รูป(๑)  นจฺิจนฺติ  วา ธุวนฺติ วา  
อหนฺติ วา มมนติฺ  วา  คเหตุ  น  สกฺกา  คหิตมฺป  น ตถา 
ติฏติ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา อสุภ ฺเว  โหตีติ เอว  
เผณุปณฺฑสทิสเมว โหติ ฯ   
        ยถา  ปน  เผณุปณฺโฑ  ฉิทฺทาวฉิทฺโท  อเนกสนฺธิฆฏิโต   
พหูน  อุทกสปฺปาทีน  ปาณาน  อาวาโส  เอว  รูปมปฺ  
ฉิทฺทาวฉิทฺท  อเนกสนฺธฆิฏิต ฯ  กุลวเสเนเวตฺถ (๒)อสีติ กิมิกุลานิ 
วสนฺติ ฯ ตเทว เตส ปสูติฆรป(๓)วจฺจกุฏิป  คิลานสาลาป   
สุสานมฺป ฯ น เต อ ฺตฺถ คนฺตฺวา คพฺภวุฏานาทีนิ  
กโรนฺติ ฯ เอวมฺป  เผณุปณฺฑสทิส ฯ  
        ยถา  จ  เผณุปณฺโฑ  อาทิโต(๔) พทรปตฺตมตฺโต(๕)หุตฺวา 
อนุปุพฺเพน  ปพฺพตกูฏมตฺโตป  โหติ  เอว  รูปมฺป  อาทิโตว(๖)  
กลลมตฺต  หตฺุวา  อนุปุพฺเพน  พฺยามมตฺตมฺป  โคมหิสหตฺถิอาทีน 
วเสน ปพฺพตกูฏาทิมตฺตป(๖)  โหติ มจฺฉกจฺฉปาทีน  วเสน  
อเนกโยชนสตปฺปมาณมฺป ฯ  เอวมฺป  เผณุปณฺฑสทิส ฯ  ยถาป (๘) 
เผณุปณฺโฑ  อุฏ ิตมตฺโตป  ภิชชฺติ  โถก  คนฺตฺวาป  สมุทฺท  
# ๑. ม. รูปมปฺ ฯ  ๒. ม. กสุลวเสน เจตฺถ ฯ  ๓. ม.สติูฆรมฺป ฯ  
# ๔. ม. อาทิโตว ฯ  ๕. ม.พทรปกฺกมตฺโต ฯ  ๖. ม. อาทิโต ฯ 
# ๗. ม. ปพฺพตกูฏมตฺตมฺป ฯ  ๘. ม. ยถา จ ฯ   
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ปตฺวา ปน อวสฺสเมว ภิชฺชติ  เอวเมว  รูป (๑)กลลภาเวป ภิชฺชติ  
อมฺพุทาทิภาเวป(๒)อนฺตรา ปน อภิชฺชมานมฺป  วสฺสสตายุกาน   
วสฺสสต  ปตฺวา  อวสฺสเมว  ภิชชฺติ  มรณมุเข จุณฺณวิจุณฺณ  
โหติ ฯ  เอวมฺป เผณุปณฺฑสทิส ฯ   
        ยถา  ปน  ปุพฺพุโฬ  อสาโร  เอว  เวทนาป ฯ  ยถา 
ปน (๓)โส อพโล  อคยฺหุปโค  น  สกกฺา  ต  คเหตฺวา  ผลก  
วา  อาสน  วา  กาตุ  คหิตคฺคหิโตป  ภิชฺชเตว  เอว  เวทนาป  
อพลา  อคยฺหุปคา  น  สกฺกา  นิจฺจาติ  วา  ธุวาติ  วา   
คเหตุ  คหิตคหิตาป (๔) น  ตถา  ติฏติ ฯ  เอว  อคยฺหุปคาป (๕) 
เวทนา  ปุพฺพุฬสทิสา ฯ  ยถา  ปน  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อุทกพินฺทุมฺหิ   
ปุพฺพุโฬ  อุปฺปชฺชติ เจว  นิรุชฺฌติ  จ  น  จิรฏ ิติโก  
โหติ  เอว  เวทนาป  อุปฺปชฺชติ  เจว นิรชฺุฌติ  จ  น  
จิรฏ ิติกา  โหติ ฯ  เอกจฺฉรกฺขเณ  โกฏิสตสหสฺสสงฺขา (๖) อุปฺปชฺชิตฺวา   
นิรุชฺฌติ ฯ  ยถา  จ ปุพฺพุโฬ อุทกตล อุทกพินฺทุ อุทกชลลฺก  
สงฺกฑฺฒิตฺวา ปูฏ  กตฺวา  คหณวาต  จาติ  จตฺตาริ  การณานิ  
ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  เอว  เวทนาป  วตฺถุ  อารมฺมณ  กเิลสชาล   
ผสฺสสงฺฆฏฏน  จาติ  จตฺตาริ  การณานิ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ ฯ 
เอวมฺป เวทนา ปุพฺพุฬสทิสา ฯ   
        ส ฺาป  อสารกฏเน  มรีจิสทสิา ฯ  ตถา  อคยฺหุปคฏเน ฯ  
# ๑. ม. รูปมปฺ ฯ  ๒. ม. อพฺพุทาทิภาเวป ฯ  ๓. ม. ยถา จ ฯ 
# ๔. ม. คหิตาป ฯ  ๕. ม. อคยฺหุปคตายป ฯ  ๖. ม. ...สงฺขฺยา ฯ   
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น  หิ  สกฺกา  น  คเหตฺวา  ปวิตุ  วา  นหายิตุ  วา  ภาชน   
วา  ปูเรตต ฯ  อปจ  ยถา  มรีจิ  วิปฺผนฺทติ  ส ฺชาตุมฺมิเวโค 
วิย  ขายติ ฯ  เอว  นีลส ฺาทิเภทา  ส ฺาป  นีลาทิอนุภวนตฺถาย  
ผนฺทติ  วิปฺผนฺทติ ฯ  ยถา  จ  มรีจิ  มหาชน  วิปฺปลมฺเภติ   
ปุณฺณวาป(๑) วิย ปริปุณฺณนที วิย ทิสสฺตีติ วทาเปติ เอว  
ส ฺาป วิปฺปลมฺเภติ  อิท  นลีก อิท(๒) สุภ  สุข  นิจฺจนฺติ   
วทาเปติ ฯ  ปตกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอว  วิปฺปลมฺภเนนาป 
มรีจิสทิสา ฯ   
        สงฺขาราป  อสารกฏเน  กทลกิฺขนฺธสทิสา ฯ  ตถา   
อคยฺหุปคฏเน ฯ  ยเถว  หิ  กทลิกฺขนฺธโต  กิ ฺจิ  คเหตฺวา  
น  สกฺกา  โคปานสีอาทีน  อตฺถาย  อุปเนตุ  อุปนีตมฺป  น  ตถา 
โหติ  เอว  สงฺขาราป  น  สกฺกา  นิจฺจาทิวเสน  คเหตุ  คหิตาป  
น  ตถา  โหนฺติ ฯ  ยถา  จ  กทลิกฺขนฺโธ  พหุวฏฏสิโมธาโน   
โหติ  เอว  สงฺขารกฺขนฺโธป  พหุธมฺมสโมธาโน ฯ  ยถา  จ   
กทลิกฺขนฺโธ  นานาลกฺขโณ  อ ฺโเยว  หิ  พาหิราย   
ปตฺตวฏฏิยา  วณฺโณ  อ ฺโ  ตโต  อพฺภนฺตรพฺภนฺตราน ฯ   
เอวเมว  สงฺขารกฺขนฺโธป  อ ฺเทว  ผสฺสสฺส  ลกฺขณ  อ ฺ  
เจตนาทีน ฯ  สโมธาเนตฺวา  ปน  สงฺขารกฺขนฺโธเตฺวว  วุจฺจตีติ  
เอวมฺป  สงฺขารกฺขนฺโธ  กทลิกฺขนฺธสทิโส ฯ   
        วิ ฺาณมฺป  อสารกฏเน  มายาสทิส ฯ  ตถา  
# ๑. ม. ปริปณฺุณวาป ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อคยฺหุปคฏเน ฯ  ยถา  จ  มายา  อิตฺตรา  ลหุปจฺจุปฏานา 
เอว  วิ ฺาณ ฯ  ต หิ ตโตป อิตริตร ฺเจว(๑) ลหุปจฺจุปฏาน- 
ตร ฺจ ฯ  เตเนว  หิ  จิตฺเตน  ปุรโิส  อาคโต  วิย  คโต  วิย   
 ิโต  วิย  นิสนิฺโน  วิย  โหติ ฯ  อ ฺเทว  จ  อาคมนกาเล 
จิตฺต  อ ฺ  คมนกาลาทีสุ ฯ  เอวมฺป  วิ ฺาณ  มายาสทิส ฯ  
มายา  จ  มหาชน  ว ฺเจติ  ยงฺกิ ฺจิเทว  อิท  สุวณฺณ   
รชต  มุตฺตาติป  คาหาเปติ ฯ  วิ ฺาณมฺป  มหาชน  ว ฺเจติ ฯ 
เตเนว  จิตฺเตน  อาคจฺฉนฺต  วิย  คจฺฉนฺต  วิย   ิต วิย  
นิสินฺน วิย กตฺวา คาหาเปติ ฯ  อ ฺเทว  จ  อาคมเน  จิตฺต   
อ ฺ  คมนาทีสุ ฯ  เอวมฺป  วิ ฺาณ  มายาสทิส ฯ   
        วิเสสโต  จ  สุภารมฺมณมฺป  สุฬารป (๒) อชฌฺตฺติกรูป 
อสุภนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  เวทนา  ตีหิ  ทุกขฺตาหิ  อวินิมุตฺตโต  
ทุกฺขาติ  ส ฺาสงฺขารา  อวิเธยฺยโต  อนตฺตาติ วิ ฺาณ  
อุทยพฺพยธมฺมโต อนิจฺจนฺติ ทฏพฺพ ฯ  เอว  ปสฺสนตฺสฺส 
อตฺถสิทฺธิ  โหติ (๓) เอว ฺจ  สงฺเขปวิตฺถารวเสน  ทฺวิธา  ปสฺสโต 
ยา  อตฺถสิทธฺิ  โหติ  ตโตป  วินิจฺฉยนโย  วิ ฺาตพฺโพ ฯ   
เสยฺยถีท  สงฺเขปโต  ตาว  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ(๔)  อุกฺขิตฺตาสิก- 
ปจฺจตฺถิกาทิภาเวน  ปสฺสนฺโต  ขนฺเธหิ  น  วิห ฺติ ฯ  วิตฺถารโต 
ปน  รูปาทีนิ  เผณุปณฺฑาทิสทิสภาเวน ปสฺสนฺโต  น  อสาเรสุ  
# ๑. ม. อิตฺตรตร ฺเจว ฯ  ๒. ม. โอฬาริกมฺป ฯ  
# ๓. ม. ปสสฺนฺตสฺสตฺถสิทฺธิโตติ ฯ  ๔. ม. ปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ  
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สารทสฺสี  โหติ ฯ 
        วิเสสโต  จ  อชฺฌตฺติกรูป  อสุภโต  ปสฺสนโฺต  กพฬิงฺ- 
การาหาร  ปริชานาติ  อสุเภ  สุภนฺติ  วิปลฺลาส  ปชหติ  
กาโมฆ อุตฺตรติ  กามโยเคน  วิสยุชชฺติ  กามาสเวน  อนาสโว  
โหติ  อภิชฺฌากายคนฺถ  ภินฺทติ  กามุปาทาน  น  อุปาทิยติ ฯ 
เวทน  ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต ผสฺสาหาร ปริชานาติ ทุกฺเข   
สุขนฺติ  วิปลลฺาส  ปชหติ  ภโวฆ  อุตฺตรติ  ภวโยเคน  
วิสยุชฺชติ  ภวาสเวน  อนาสโว  โหติ  พฺยาปาทกายคนฺถ  ภินฺทติ 
สีลพฺพตุปาทาน  น  อุปาทิยติ ฯ  ส ฺ  สงฺขาเร  จ  อนตฺตโต 
ปสฺสนฺโต  มโนส ฺเจตนาหาร  ปริชานาติ  อนตฺตนิตฺตาติ(๑) 
วิปลฺลาส ปชหติ ทิฏโฆ อุตฺตรติ ทิฏ ิโยเคน วิสยุชฺชติ  
ทิฏาสเวน อนาสโว  โหติ  อิท สจฺจาภินิเวสกายคนฺถ ภินฺทติ  
อตฺตวาทุปาทาน น อุปาทิยติ ฯ วิ ฺาณ  อนิจฺจโต  ปสฺสนฺโต  
วิ ฺาณาหาร  ปริชานาติ  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  วิปลฺลาส  ปชหติ  
อวิชฺโชฆ  อุตฺตรติ  อวิชชฺาโยเคน  วิสยุชฺชติ  อวิชฺชาสเวน 
อนาสโว  โหติ สีลพฺพตปรามาสกายคนฺถ ภินฺทติ ทิฏ ุปาทาน  
น อุปาทิยติ ฯ  เอว มหานิสส   วธกาทิวเสน ทสฺสน ยสฺมา   
ตสฺมา ขนฺเธ ธีโร  วธกาทิวเสน ปสฺเสยฺยาติ ฯ   
                สตฺุตนฺตภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อนตฺตนิ อตฺตาติ ฯ   
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        อิทานิ  อภิธมฺมภาชนีย  โหติ ฯ  ตตฺถ  รูปกฺขนฺธนิทฺเทโส  
เหฏา  รูปกณฺเฑ(๑) วิตฺถาริตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
        เวทนากฺขนฺธนิทฺเทเส  เอกวิเธนาติ  เอกโกฏาเสน ฯ  
ผสฺสสมฺปยุตฺโตติ  ผสฺเสน  สมฺปยุตฺโต ฯ  สพฺพาป  จตุภูมิก- 
เวทนา ฯ  สเหตุกทุเก  สเหตุกา  จตุภูมิกเวทนา  อเหตุกา   
กามาวจราว ฯ  อิมินา  อุปาเยน  กุสลปทาทีหิ  วุตฺตา  เวทนา  
ชานิตพฺพา ฯ  อปจาย  เวทนากฺขนฺโธ  เอกวิเธน  ผสฺสสมฺปยุตฺตโต   
ทสฺสิโต  ทุวิเธน  สเหตุกาเหตุกโต  ติวิเธน  ชาติโต  จตุพฺพิเธน 
ภุมฺมนฺตรโต  ป ฺจวิเธน  อินฺทฺริยโต ฯ  ตตฺถ  สุขินทฺฺริย- 
ทุกฺขินฺทฺริยานิ  กายปสาทวตฺถุกานิ  กามาวจราเนว  โสมนสฺสนิฺทฺริย   
ฉฏวตฺถุก  วา  อวตฺถุก  วา  เตภูมิก(๒)  โทมนสสฺินฺทฺริย   ฉฏวตฺถุก  
กามาวจร ฯ   อุเปกฺขินฺทฺริย  จกฺขฺวาทิจตุปฺปสาทวตฺถุก ฉฏวตฺถุก ฺจ  
อวตฺถุก ฺจ จตุภูมิก ฯ ฉพฺพิเธน วตฺถุโต  ทสฺสิโต ฯ  ตตฺถ  
ปุริมา  ป ฺจ  เวทนา  จกฺขฺวาทิป ฺจปฺปสาทวตฺถุกา(๓)กามาวจราว   
ฉฏา อวตฺถุกา วา สวตฺถุกา วา จตุภูมิกา ฯ   
        สตฺตวิเธน  ตตฺถ  มโนสมฺผสฺสชาเภทโต  ทสฺสิโต ฯ (๔) อฏวิเธน 
ตตฺถ  กายสมฺผสฺสชาเภทโต  นววิเธน  สตฺตวิธเภเท  มโน- 
วิ ฺาณธาตุสมฺผสฺสชาเภทโต  ทสวิเธน  อฏวิธเภเท  มโน- 
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๕๐๑/๑๘๔ ฯ  ๒. ม.เยภุยฺเยน เตภูมก ฯ 
# ๓. ม. ป ฺจปสาทวตฺถุกา ฯ  ๔. ม. ทสฺสิตา ฯ   
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วิ ฺาณธาตุสมฺผสฺสชาเภทโต ฯ  เอเตสุ  หิ  สตฺตวิธเภเท  มโน- 
สมฺผสฺสชา  มโนธาตุสมฺผสฺสชา  มโนวิ ฺาณธาตุสมฺผสฺสชาติ  
ทฺวิธา  ภินฺนา ฯ  อฏวิธเภเท  ตาย  สทฺธึ  กายสมฺผสฺสชาป   
สุขา  ทุกฺขาติ  ทฺวิธา  ภินนฺา ฯ  นววิธเภเท  สตฺตวิเธ  วุตฺตา 
มโนวิ ฺาณธาตุสมฺผสฺสชา  กุสลาทิวเสน  ติธา  ภินฺนา ฯ 
ทสวิธเภเท  อฏวิเธ  วุตฺตา  มโนวิ ฺาณธาตุสมฺผสฺสชา  กุสลาทิวเสเนว   
ติธา ภินฺนา ฯ   
        กุสลตฺติโก  เจตฺถ  เกวล  ปรูณตฺถเมว  วุตฺโต ฯ  สตฺตวิธ- 
อฏวิธนววิธเภเทสุ  ปน  นย  ทาตุ  ยตฺุตฏาเน  นโย  ทินฺโน ฯ 
อภิธมฺม  หิ  ปตฺวา  ตถาคเตน  นย  ทาตุ  ยุตฺตฏาเน  นโย 
อทินฺโน  นาม  นตฺถ ิฯ  อย  ตาว  ทุกมลูเก  เอโก  วาโร ฯ   
        สตฺถา  หิ อิมสฺมึ อภิธมฺมภาชนีเย เวทนากฺขนฺธ  
ภาเชนฺโต ติเก คเหตฺวา ทุเกสุ  ปกฺขิป  ทุเก  คเหตฺวา ติเกสุ  
ปกฺขิป ติเก จ ทุเก จ อุภโตวฑฺฒนนีหาเรน อาหริ ฯ   
สตฺตวิเธน  จตุวีสติวิเธน  ตึสวิเธน  พหุวิเธนาติ สพฺพถาป 
พหุวิเธน เวทนากฺขนฺธ  ทสฺเสติ ฯ (๓) กสฺมา  ปุคฺคลชฺฌาสเยน  
เจว  เทสนาวิลาเสน  จ ฯ  ธมฺม  โสตุ  นิสินฺนเทวปริสาย  หิ  
เย  เทวปุตฺตา  ติเก  อาทาย  ทุเกสุ  ปกฺขิปตฺวา กถิยมาน   
ปฏิวิชฺฌิตุ  สกฺโกนฺติ  เตส  สปฺปายวเสน  ตถา  กตฺวา  เทเสสิ ฯ   
# ๑. ม. ทสฺเสสิ ฯ   
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เย  อิตเรหิ  อากาเรหิ  กถิยมาน  ปฏิวิชฌฺิตุ  สกโฺกนติฺ  เตส   
เตหากาเรหิ เทเสสีติ อยเมตฺถ  ปุคฺคลชฌฺาสโย ฯ  
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปน  อตฺตโน  มหาวิสยตาย  ติเก  วา  
ทุเกสุ  ปกฺขิปตฺวา  ทุเก  วา  ติเกสุ (๑) ปกฺขิปตฺวา  ติเก  จ 
ทุเก จ(๑)อุภโตวฑฺฒเนน  วา  สตฺตวิธาทินเยน  วา  ยถา   
ยถา  อิจฺฉติ  ตถา  ตถา  เทเสตุ  สกฺโกติ ฯ ตสฺมาป  
อิเมหากาเรหิ เทเสสีติ อยมสฺส เทสนาวิลาโส ฯ   
        ตตฺถ  ติเก  อาทาย  ทุเกสุ  ปกฺขิปตฺวา  เทสิตวาโร  
ทุกมูลโก  นาม  ทุเก  อาทาย  ติเกสุ  ปกฺขิปตฺวา  เทสิตวาโร  
ติกมูลโก  นาม  ติเก  จ  ทุเก จ อุภโต  วฑฺเฒตฺวา  เทสิตวาโร 
อุภโตวฑฺฒิตกวาโร (๒) นาม  อวสาเน  สตฺตวิเธนาติอาทิวาโร 
พหุวิธวาโร นามาติ อิเม ตาว จตฺตาโร มหาวารา ฯ   
        ตตฺถ  ทกุมูลเก  ทุเกสุ  ลพฺภมาเนน  เอเกเกน  ทุเกน 
สทฺธึ  ติเกสุ  อลพฺภมาเน  เวทนาตฺติกปติตฺติกสนิทสฺสนตฺติเก  
อปเนตฺวา  เสเส  ลพฺภมานเก  เอกูนวีสติ  ติเก  โยเชตฺวา  
ทุติยทุกปมติกโยชนวาราทีนิ  นว  วารสตานิ  ป ฺาส ฺจ  
วารา  โหนฺติ ฯ  เตป  สพฺเพ ปาลิย  สงฺขิปตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ   
ทสฺเสตพฺพยุตฺตก ทสฺเสตฺวา วุตฺตา ฯ อสมฺมุยฺหนฺเตน ปน  
วิตฺถารโต เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. ม. ปกฺขิปตฺวา ติเก จ ทุเก จาติ นตฺถิ ฯ  
# ๒. ม. อุภโตวฑฺฒิตโก นาม ฯ   
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        ติกมูลเกป  ติเกสุ  ลพฺภมาเนน  เอเกเกน  ติเกน  สทฺธ ึ ทุเกสุ  
อลพฺภมาเน  ปมทุกาทโย  ทุเก  อปเนตฺวา  เสเส  ลพฺภมานเก 
สเหตุกทุกาทโย  ป ฺาส  ทุเก  โยเชตฺวา  ปมติกทุติยทุกโยชน- 
วาราทีนิ  นว  วารสตานิ  ป ฺาส ฺจ  วารา  โหนฺติ ฯ  เตป 
สพฺเพ  ปาลิย  สงฺขิปตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ทสฺเสตพฺพยุตฺตก ทสฺเสตฺวา   
วุตฺตา ฯ อสมฺมุยฺหนฺเตน ปน วิตฺถารโต เวทิตพฺพา ฯ   
        อุภโตวฑฺฒิตเก  ทุวิธเภเท  ทุติยทุก  ติวิธเภเทป (๑) ปมติก  
อาทึ  กตฺวา  ลพฺภมาเนหิ  เอกูนวีสติยา  ทุเกหิ  ลพฺภมาเน 
เอกูนวีสติติเก  โยเชตฺวา  ทุติยทุกปมติกโยชนวาราทโย  เอกูนวีสติ   
วารา  วุตฺตา ฯ  เอส  ทกุติกาน  วเสน  อุภโต  วฑฺฒิตตฺตา 
อุภโตวฑฺฒิตโก นาม ตติโย มหาวาโร ฯ   
        พหุวิธวารสฺส  สตฺตวิธนิทฺเทเส  อาทิโต  ปฏาย 
ลพฺภมาเนสุ  เอกูนวีสติยา  ติเกสุ  เอเกเกน  สทฺธ ึ จตสฺโส  ภูมิโย  
โยเชตฺวา  เอกูนวีสติ  สตฺตวิธวารา  วุตฺตา ฯ  จตุวีสติวิธนิทฺเทเสป   
เตสเยว  ติกาน  วเสน  เอกูนวีสติ วารา วุตฺตา ฯ  ตถา  
พหุวิธวาเร  จาติ ฯ  ตึสวิธวาโร  เอโกเยวาติ  สพฺเพป  
อฏป ฺาส  วารา  โหนฺติ ฯ อย ตาเวตฺถ วารปรจฺิเฉทวเสน  
ปาลิวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  อตฺถวณฺณนา  โหติ ฯ  ตตฺถ  สตฺตวิธนิทฺเทโส  
# ๑. ม. ติวิธเภเท ฯ   
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ตาว  อุตฺตานตฺโถเยว ฯ  จตุวีสติวิธนิทฺเทเส  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา 
เวทนากฺขนฺโธ  อตฺถ ิ กุสโลติ  กามาวจรอฏกุสลจิตฺตวเสน 
เวทิตพฺโพ ฯ  อตฺถิ  อกุสโลติ  ทฺวาทสอกุสลจิตฺตวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  
อตฺถิ  อพฺยากโตติ ติสฺโส มโนธาตุโย ติสฺโส อเหตุกมโน- 
วิ ฺาณธาตุโย  อฏ มหาวิปากานิ ทส กามาวจรกิริยาติ  
จตุวีสติยา จิตฺตาน วเสน เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  อฏ  กุสลานิ  ทฺวาทส  อกสุลานิ  จ  ชวนวเสน  
ลพฺภนฺติ  กิรยิามโนธาตุ  อาวชฺชนวเสน  ลพฺภติ ฯ  เทฺว  วิปาก- 
มโนธาตุโย  สมฺปฏิจฺฉนฺนวเสน  ติสฺโส  วิปากมโนวิ ฺาณธาตุโย 
สนฺตีรณตทาลมฺพนวเสน  กิริยาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  โวฏพฺพน- 
วเสน  อฏ  มหาวิปากจิตฺตานิ  ตทารมฺมณวเสน  นว  กิรยิา- 
จิตฺตานิ ชวนวเสน ลพฺภนฺติ ฯ โสตฆานชิวฺหากายทฺวาเรสุป  
เอเสว นโย ฯ   
        มโนทฺวาเร  ปน  อตฺถิ  กุสโลติ  จตุภูมิกกุสลวเสน   
กถิต  อตฺถ ิ อกุสโลติ  ทวฺาทสอกุสลวเสน  อตฺถิ  อพฺยากโตติ  
เอกาทสนฺน  กามาวจรวิปากาน  ทสนฺน  กริิยาน  นวนฺน   
รูปาวจรารูปาวจรกิริยาน  ทสนฺน  กริยาน  นวนฺน  รูปาวจรา- 
รูปาวจรกิริยาน จตุนฺน  สาม ฺผลานนฺติ  จตุตฺตึสจิตฺตุปฺปาท- 
วเสน กถิต ฯ ตตฺถ  จตุภูมิกกุสล ฺเจว  อกุสล ฺจ  ชวนวเสน 
ลพฺภติ ฯ  กิรยิโต  อเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  อาวชฺชนวเสน  เอกาทส  
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วิปากจิตฺตานิ  ตทารมฺมณวเสน  เตภูมิกกิริยา  เจว  สาม ฺผลานิ   
จ  ชวนวเสเนว(๑) ลพฺภนฺติ ฯ ตานิ  สตฺตวิธาทีสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  
ตฺวา กเถตุ วฏฏนฺติ ฯ ตึสวิเธ ปน ตฺวา ทีปยมานานิ   
สุขทีปนานิ โหนฺตีติ ตึสวิธสฺมึเยว ตฺวา ทีปยึสุ ฯ   
        เอตานิ  หิ  สพฺพานิป  จิตฺตานิ  จกฺขุทฺวาเร  อุปนิสฺสย- 
โกฏิยา สมติกฺกมวเสน(๒)  ภาวนาวเสนาติ  ตีหากาเรหิ  ลพฺภนฺติ ฯ   
ตถา  โสตทฺวารมโนทฺวาเรสุป ฯ  ฆานชิวฺหากายทฺวาเรสุ  ปน  
สมติกฺกมวเสน  ภาวนาวเสนาติ  ทฺวีหากาเรหิ (๓) ลพฺภนฺตีติ  
เวทิตพฺพานิ ฯ  กถ  อิธ  ภิกฺขุ  วิหารจาริก  จรมาโน   
กสิณมณฺฑล  ทิสฺวา  กินฺนาเมตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  กสิณมณฺฑลนฺติ  
วุตฺเต  ปุน  ก ึ อิมินา  กโรนฺตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อถสฺส  อาจกฺขนฺติ   
เอต(๔)ภาเวตฺวา ฌานานิ อุปฺปาเทตฺวา  สมาปตฺติปทฏาน   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณนฺตีติ ฯ  อชฺฌาสยสมฺปนฺโน   
กุลปุตฺโต  ภาริย  เอตนฺติ  อสลฺลกฺเขตฺวา  มยาป  เอส  คุโณ  
นิพฺพตฺเตตุ  วฏฏตีติ(๕)  น  โข  ปน  สกฺกา  เอส  นิปชฺชิตฺวา  
นิทฺทายนฺเตน  นิพฺพตฺเตตุ  อาทิโตว  วิริย  กาตุ  สลี  โสเธตุ  
วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา สีล โสเธติ ฯ ตโต สีเล  ปติฏาย  ทส  
ปลิโพเธ  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ติจีวรปรเมน  สนฺโตเสน  สนฺตุฏโ   
# ๑. ม. ชวนวเสน ฯ  ๒. ม. โสตทฺวารมโนทฺวาเรสุป ฯ  
# ๓. ม. ทฺวีเหวากาเรหิ ฯ  ๔. ม. เอว ฯ  ๕. ม. วฏฏติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 64 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  64 
 
อาจริยุปชฺฌายาน  วตฺตปฏิวตฺต  กตฺวา  กมฺมฏาน  อุคฺคณฺหิตฺวา 
กสิณปริกมฺม  กตฺวา  สมาปตฺติโย  อุปปฺาเทตฺวา  สมาปตฺติปทฏาน  
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  ตตฺถ  สพฺพาป   
ปริกมฺมเวทนา  กามาวจรา อฏสมาปตฺติเวทนา  รูปาวจรา- 
รูปาวจรา  มคฺคผลเวทนา  โลกุตฺตราติ  เอว  จกฺขุวิ ฺาณ   
จตุภูมิกเวทนานิพฺพตฺติยา พลวปจฺจโย โหตีติ จตุภูมิกเวทนา 
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา นาม  ชาตา ฯ เอว ตาว อุปนิสฺสยวเสน 
ลพฺภนฺติ ฯ   
        จกฺขุทฺวาเร  ปน  รูเป  อาปาถคเต  อิฏเ  เม  อารมฺมเณ 
ราโค อุปฺปนฺโน  อนฏิเ  ปฏิโฆ  อสมเปกฺขนาย  โมโห   
วินิพนฺธสฺส  ปน  เม  มาโน  อุปฺปนฺโน  ปรามฏสสฺ  ทฏิ ิ  
วิกฺเขปคตสฺส  อุทฺธจฺจ  อสนฺนิฏาคตสฺส  วิจิกิจฺฉา  ถามคตสฺส  
อนุสโย  อุปปฺนฺโนติ  ปรคฺิคเห   ิโต  กุลปุตฺโต อตฺตโน 
กิเลสุปฺปตฺตึ  ตฺวา  อิเม  เม  กิเลสา  วฑฺฒมานา  อนยพฺยสนาย  
สวตฺติสฺสนฺติ  หนฺท  เน  นิคฺคณฺหามีติ  จินฺเตตฺวา  น  โข   
ปน  สกฺกา  นิปชฺชิตฺวา  นิทฺทายนฺเตน  กิเลเส  นคฺิคณฺหิตุ   
อาทิโตว  วิริย  กาตุ  วฏฏติ  สีล  โสเธตุนฺติ  เหฏา   
วุตฺตนเยเนว  ปฏิปชฺชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  ตตฺถ  สพฺพาป  
ปริกมฺมเวทนา  กามาวจรา  อฏสมาปตฺติเวทนา  รูปาวจรา- 
รูปาวจรา  มคฺคผลเวทนา  โลกุตฺตราติ  เอว  รูปารมฺมเณ  อุปฺปนฺน  
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กิเลส  สมติกกฺมิตฺวา  คตาติ  จตุภูมิกเวทนา  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  
นาม ชาตา ฯ เอว สมติกฺกมวเสน ลพฺภนฺติ ฯ   
        จกฺขุทฺวาเร  ปน  รูเป  อาปาถคเต  เอโก  เอว  ปริคฺคห 
ปฏเปติ  อิท  รูป  กินฺนสิฺสิตนฺติ ฯ  ตโต  น  ภูตนฺนิสฺสิตนฺติ   
ตฺวา  จตฺตาริ มหาภูตานิ  อุปาทารูป ฺจ  รูปนฺติ  
ปริคฺคณฺหาติ ตทารมฺมเณ ธมฺเม อรูปนฺติ ปริคฺคณฺหาติ ฯ  
ตโต  สปฺปจฺจย  นามรูป  ปริคฺคณฺหิตฺวา  ตีณิ ลกฺขณานิ  
อาโรเปตฺวา วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณาติ ฯ  ตตฺถ  สพฺพาป  ปรกิมฺมเวทนา  กามาวจรา   
อฏสมาปตฺติเวทนา  รูปาวจรารูปาวจรา  มคฺคผลเวทนา  
โลกุตฺตราติ  เอว  รูปารมฺมณ  สมฺมสิตฺวา  นิพฺพตฺติตาติ  อย  
เวทนา จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา นาม  ชาตา ฯ เอว ภาวนาวเสน 
ลพฺภนฺติ ฯ   
        อปโร  ภิกฺขุ  สุณาติ  กสิณปริกมมฺ  กริ  กตฺวา   
สมาปตฺติโย  อุปฺปาเทตฺวา  สมาปตฺติปทฏาน  วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณนฺตีติ ฯ  อชฺฌาสยสมฺปนฺโน  กุลปุตฺโต 
ภาริย  เอตนฺติ  อสลลฺกฺเขตฺวา  มยาป  เอส  คุโณ  นพฺิพตฺเตตุ   
วฏฏตีติ  ปรุมินเยเนว  ปฏิปชชฺิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  ตตฺถ   
สพฺพาป  ปรกิมฺมเวทนา  กามาวจรา  อฏสมาปตฺติเวทนา 
รูปาวจรารูปาวจรา มคฺคผลเวทนา  โลกุตฺตราติ  เอว  โสตวิ ฺาณ   
จตุภูมิกเวทนานิพฺพตฺติยา  พลวปจฺจโย  โหตีติ  จตุภูมิกเวทนา    
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โสตสมฺผสฺสปจฺจยา  นาม  ชาตา ฯ  เอว  ตาว  อุปนสิฺสยวเสน   
ลพฺภนฺติ ฯ   
        โสตทฺวาเร  ปน  สทเฺท  อาปาถคเตติ  สพฺพ  จกฺขุทฺวาเร  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ เอว สทฺทารมฺมเณ อุปฺปนฺน กิเลส  
สมติกฺกมิตฺวา คตาติ จตุภูมิกเวทนา  โสตสมฺผสฺสปจฺจยา นาม  
ชาตา ฯ เอว สมติกฺกมวเสน ลพฺภนฺติ ฯ   
        โสตทฺวาเร  ปน  สทเฺท  อาปาถคเต  เอโก  เอว   
ปริคฺคห  ปฏเปติ  อย  สทฺโท  กินฺนิสสฺิโตติ  สพฺพ  จกฺขุทฺวาเร 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ เอว  สทฺทารมฺมณ  สมฺมสิตฺวา  
นิพฺพตฺติตาติ  อย  เวทนา  โสตสมฺผสฺสปจฺจยา  นาม  ชาตา ฯ 
เอว ภาวนาวเสน ลพฺภนฺติ ฯ   
        ฆานชิวฺหากายทฺวาเรสุ  ปน  คนฺธารมฺมณาทีสุ  อาปาถคเตสุ  
อิฏเ  เม  อารมฺมเณ  ราโค  อุปฺปนฺโนติ  สพฺพ  จกขฺุทฺวาเร 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอว  คนฺธารมฺมณาทีสุ  อุปฺปนฺน   
กิเลส  สมติกกฺมิตฺวา  คตาติ  จตุภูมิกเวทนา  ฆานชิวฺหากาย- 
สมฺผสฺสปจฺจยา  นาม  ชาตา ฯ  เอว  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  สมติกฺกมวเสน   
ลพฺภนฺติ ฯ   
        ฆานทฺวาราทีสุ  ปน  คนฺธาทีสุ  อาปาถคเตสุ  เอโก  เอว   
ปริคฺคห  ปฏเปติ  อย  คนฺโธ  อย  รโส  อิท  โผฏพฺพ  
กินฺนิสฺสิตนฺติ  สพฺพ  จกขฺุทฺวาเร  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอว   
คนฺธารมฺมณาทีนิ  สมฺมสตฺิวา  นิพฺพตฺติตาติ  อย  เวทนา  
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ฆานชิวฺหากายสมฺผสฺสปจฺจยา  นาม  ชาตา ฯ  เอว  ภาวนาวเสน  
ลพฺภนฺติ ฯ   
        มโนทฺวาเร  ปน  ตีหิป  อากาเรหิ  ลพฺภนฺติ ฯ  เอกจฺโจ 
หิ  ชาตึ  ภยโต  ปสฺสติ  ชร  พฺยาธึ  มรณ  ภยโต  ปสฺสติ ฯ   
ภยโต  ทิสฺวา  ชาติชราพฺยาธิมรเณหิ  มุจฺจิตุ  วฏฏติ  น  โข   
ปน  สกฺกา  นิปชฺชิตฺวา  นิทฺทายนฺเตน  ชาติอาทีหิ  มุจฺจิตุ   
อาทิโตว  วิริย  กาตุ  สีล โสเธตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา จกฺขุทฺวาเร   
วุตฺตนเยเนว  ปฏิปชฺชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  ตตฺถ  สพฺพาป   
ปริกมฺมเวทนา  กามาวจรา  อฏสมาปตฺติเวทนา  รูปาวจรา- 
รูปาวจรา  มคฺคผลเวทนา  โลกุตฺตราติ  เอว  ชาติชราพฺยาธิมาณ   
จตุภูมิกเวทนานิพฺพตฺติยา  พลวปจฺจโย  โหตีติ  จตุภูมิกเวทนา   
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา  นาม  ชาตา ฯ  เอว  ตาว  อุปนสิฺสยวเสน   
ลพฺภนฺติ ฯ   
        มโนทฺวาเร  ปน  ธมมฺารมฺมเณ  อาปาถคเตติ  สพฺพ   
จกฺขุทฺวาเร  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอว  ธมฺมารมฺมเณ  อุปฺปนฺน  
กิเลส  สมติกกฺมิตฺวา  คตาติ  จตุภูมิกเวทนา มโนสมฺผสฺสปจฺจยา  
นาม ชาตา ฯ เอว สมติกฺกมวเสน ลพฺภนฺติ ฯ   
        มโนทฺวาเร  ปน  ธมมฺารมฺมเณ  อาปาถคเต  เอโก  เอว   
ปริคฺคห  ปฏเปติ  เอต  ธมฺมารมฺมณ กินฺนิสฺสิตนฺติ ฯ วตฺถุ  
นิสฺสิตนฺติ(๑) ฯ วตฺถ ุกินนฺิสฺสิตนฺติ ฯ  มหาภูตนฺนิสฺสิตนฺติ ฯ (๒) โส  
# ๑. ม. วตฺถนุิสฺสิตนฺติ ฯ  ๒. ม. มหาภูตานิ นิสฺสิตนฺติ ฯ   
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จตฺตาริ  มหาภูตานิ  อุปาทารูป ฺจ  รูปนฺติ  ปริคฺคณฺหาติ  
ตทารมฺมเณ  ธมฺเม  อรูปนติฺ  ปริคฺคณฺหาติ ฯ ตโต สปฺปจฺจย  
นามรูป  ปรคฺิคณฺหิตฺวา  ตีณิ  ลกฺขณานิ อาโรเปตฺวา วิปสฺสนา- 
ปฏิปาฏิยา สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  ตตฺถ 
สพฺพาป  ปรกิมฺมเวทนา  กามาวจรา อฏสมาปตฺติเวทนา   
รูปาวจรารูปาวจรา  มคฺคผลเวทนา  โลกุตฺตราติ  เอว  ธมฺมารมฺมณ   
สมฺมสิตฺวา  นิพฺพตฺติตาติ  อย  เวทนา  มโนสมฺผสสฺปจฺจยา  นาม  
ชาตา ฯ  เอว  ภาวนาวเสน  ลพฺภนฺติ ฯ  
        ยา  ปเนตา  สพฺเพสมฺป  จตุวีสติวิธาทีน  วาราน  ปริโยสาเนสุ   
จกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนา  ฯเปฯ  มโนสมผฺสฺสชา  เวทนาติ(๑)  ฉ  ฉ  
เวทนา  วุตฺตา  ตา สมฺปยุตฺตปจฺจยวเสน วุตฺตาติ ฯ   
                        อย เวทนากฺขนฺธนิทฺเทโส ฯ   
        ส ฺากฺขนฺธาทโยป  อิมินา  อุปาเยน เวทิตพฺพา ฯ  
เกวล หิ ส ฺากฺขนฺธนิทฺเทเส  ติเกสุ  เวทนาตฺติกปติตฺติกาป   
ลพฺภนฺติ  ทุเกสุป (๒) สขุสหคตทุกาทโยป ฯ  สงฺขารกฺขนฺธนิทฺเทเส 
ผสฺสสฺสาป  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนตฺตา  ผสฺสสมฺปยุตฺโตติ  อวตฺวา   
จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ  วุตฺต  ทเุกสุ  เจตฺถ เหตุทุกาทโยป ลพฺภนฺติ ฯ 
ติกา  ส ฺากฺขนฺธสทิสาเอว ฯ  วิ ฺาณกฺขนฺธนิทฺเทเส  จกฺขุ- 
สมฺผสฺสชาทิภาว  อวตฺวา  จกฺขุวิ ฺาณนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  น 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔/๒๑ ฯ ส. สฬา. ๑๘/๔๓๔/๒๘๗ ฯ  
# ๒. ม. ทุเกสุ จ ฯ   
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หิ สกฺกา วิ ฺาณ มโนสมฺผสฺสชนฺติ นิทฺทิสิตต ฯ  เสสเมตฺถ 
ส ฺากฺขนฺเธ  วุตฺตสทิสเมว ฯ  อิเมส ปน ติณฺณมฺป ขนฺธาน 
นิทฺเทเสเยว  เวทนากฺขนฺธนิทฺเทสโต  อติเรกา  ติกทุกา(๑)  ลทฺธา ฯ  
เตส  วเสน  วารปฺปเภโท  เวทิตพฺโพติ ฯ   
                                อภิธมฺมภาชนีย ฯ 
        อิทานิ  ป ฺหาปุจฺฉก  โหติ ฯ  ตตฺถ  ป ฺหาปุจฺฉเน  
ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  กติ  กุสลา  กติ  อกสุลา  กติ  อพฺยากตาติ- 
อาทินา  นเยน  ย  ลพฺภติ  ย ฺจ  น  ลพฺภติ  ต สพฺพ  
ปุจฺฉิตฺวา วิสฺสชฺชเน รูปกขฺนฺโธ อพฺยากโตติอาทินา  นเยน  
ย  ลพฺภติ  ตเทว  อุทฺธฏนติฺ  เวทิตพฺพ ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  จ   
เอโก  ขนฺโธติ  วา  เทฺว  ขนฺธาติ  วา  ปริจฺเฉท  อกตฺวา  
สิยา  อุปฺปนฺนา  สิยา  อนปฺุปนฺนาติอาทินา  นเยน  ตนฺติ  ปตา 
ตตฺถ  ตตฺถ  ป ฺจนฺนมฺป  ขนฺธาน  คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  เสโส  
เตส  เตส  ขนฺธาน  กุสลาทิวิภาโค  เหฏา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย 
วุตฺโตเยว ฯ   
        อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  จตฺตาโร  ขนฺธา  ป ฺจปณฺณาส  
กามาวจรธมฺเม  อารพฺภ  รชฺชนฺตสฺส  ทสฺุสนฺตสฺส  มยฺุหนฺตสฺส  
สวรนฺตสฺส  สมฺมสนฺตสฺส  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  จ  ปริตฺตารมฺมณา  
โหนฺติ  สตฺตวีสติ  รูปารูปาวจรธมฺเม อารพฺภ  รชชฺนฺตสฺส  
ทุสฺสนฺตสฺส  มุยฺหนฺตสฺส  สวรนฺตสฺส  ปริคฺคห  ปฏเปนฺตสฺส   
# ๑. ม. อติเรกติกทุกา ฯ   
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มหคฺคตารมฺมณา  มคฺคผลนิพฺพานานิ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   
อปฺปมาณารมฺมณา  ป ฺตฺตึ  ปจฺจเวกฺขณกาเล น 
วตฺตพฺพารมฺมณาติ ฯ   
        เตเยว  เสขาเสขาน  มคฺคปจฺจเวกฺขณกาเล  มคฺคารมฺมณา  
โหนฺติ  มคฺคกาเล  สหชาตเหตุนา  มคฺคเหตุกา  มคฺค  คุรุ(๑)  กตฺวา 
ปจฺจเวกฺขณกาเล  อารมฺมณาธิปตินา  มคฺคาธิปติโน  วิริยเชฏก   
วา  วีมสเชฏก  วา  มคฺค  ภาเวนฺตสฺส  สหชาตาธิปตินา   
มคฺคาธิปติโน ฯ  ฉนฺทเชฏก  ปน  จิตฺตเชฏก  วา  
ภาเวนฺตสฺส  นวตฺตพฺพารมฺมณา นาม โหนฺติ ฯ   
        อตีตานิ  ปน  ขนฺธธาตุอายตนานิ  อารพฺภ  รชชฺนฺตสฺส   
ทุสฺสนฺตสฺส  มุยฺหนฺตสฺส  สวรนฺตสฺส  ปริคฺคห  ปฏเปนฺตสฺส   
อตีตารมฺมณา  โหนฺติ อนาคตานิ  อารพฺภ  อนาคตารมฺมณา 
โหนฺติ  ปจฺจุปฺปนฺนานิ  อารพฺภ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา   
โหนฺติ ฯ  ป ฺตฺตึ  วา  นิพฺพาน  วา  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  น 
วตฺตพฺพารมฺมณา  โหนฺติ ฯ   
        ตถา  อตฺตโน  ขนฺธธาตุอายตนานิ  อารพฺภ  รชฺชนฺตสฺส  
ทุสฺสนฺตสฺส  มุยฺหนฺตสฺส  สวรนฺตสฺส  ปริคฺคห  ปฏเปนฺตสฺส  
อชฺฌตฺตารมฺมณา  โหนฺติ  ปเรส  ขนฺธธาตุอายตนานิ  อารพฺภ  
เอว  ปวตฺเตนฺตสฺส  พหิทฺธารมฺมณา  ปณฺณตฺตินิพฺพานปจฺจ- 
เวกฺขณกาเลป  พหิทฺธารมฺมณาเยว  กาเลน  อชฺฌตฺต  กาเลน   
# ๑. ม. คุร ฯ  
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พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  เอว  ปวตฺเตนฺตสฺส  อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ  
อากิ ฺจ ฺายตนกาเล  นวตฺตพฺพารมฺมณาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อิติ  ภควา  อิม  ขนฺธวิภงฺค  สุตฺตนฺตภาชนียาทิวเสน  ตโย 
ปริวฏเฏ  นหีริตฺวา  ภาเชนฺโต  ทสฺเสสิ ฯ  ตีสุป  หิ  ปริวฏเฏส ุ  
เอโกเอว  ปรจฺิเฉโท ฯ  รปูกฺขนฺโธ  ห ิ สพฺพตฺถ  กามาวจโรเยว   
จตฺตาโร  ขนธฺา  จตุภูมิกา  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา กถิตาติ ฯ   
                สมฺโมหวิโนทนิยา  วิภงฺคฏกถาย   
                        ขนฺธวิภงฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        อิทานิ ตทนนฺตร(๑) อายตนนิทฺเทเส(๒) สุตฺตนฺตภาชนีย  ตาว 
ทสฺเสนฺโต  ทฺวาทสายตนานิ  จกฺขฺวายตน  รูปายตนนฺติอาทิมาห(๓) ฯ 
ตตฺถ  ปาลิมตฺุตเกน ตาว นเยน   
                อตฺถลกฺขณตาวตฺถ                กมสงฺเขปวิตฺถารา   
                ตถา ทฏพฺพโต เจว        วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ตตฺถ  วิเสสโต  ตาว  จกฺขตีติ  จกฺขุ  รูป  อสฺสาเทติ   
วิภาเวติ  วาติ(๔)  อตฺโถ ฯ  รูปยตีติ  รูป  วณฺณวิการ  อาปชฺชมาน  
หทยคตภาว  ปกาเสตีติ  อตฺโถ ฯ  สุณาตีติ  โสต ฯ  สปฺปตีติ   
สทฺโท  อุทาหริยตีติ อตฺโถ ฯ ฆายตีติ ฆาน ฯ คนฺธยตีติ   
คนฺโธ  อตฺตโน  วตฺถุ  สูจยตีติ  อตฺโถ ฯ  ชีวิต  อวหายตีติ  
# ๑. ม. ตทนนฺตเร ฯ  ๒. ม. อายตนวิภงฺคนิทฺเทเส ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๙๗/๘๕ ฯ  ๔. ม. จาติ ฯ   
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ชิวฺหา ฯ  รสนฺติ ต  สตฺตาติ  รโส  อสฺสาเทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
กุจฺฉิตาน  สาสวธมฺมาน  อาโยติ  กาโย ฯ  อาโยติ  อุปฺปตฺติเทโส ฯ 
ผุสฺสิยตีติ  โผฏพฺพ ฯ  มนุยตีติ (๑) มโน ฯ อตฺตโน  ลกฺขณ  
ธารยนฺตีติ ธมฺมา ฯ   
        อวิเสสโต  ปน  อายตนโต  อายาน  ตนนโต  อายตสฺส  จ 
นยนโต  อายตนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  จกฺขุรูปาทีสุ  หิ  ตตทฺวารา- 
รมฺมณา  จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา  เสน  เสน  อนุภวนาทินา  กิจฺเจน  
อายตนฺติ  อุฏหนฺติ  ฆเฏนฺติ (๒) วายมนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เต  
ปน(๓)  อายภูเต  ธมฺเม  เอตานิ  ตนนฺติ (๔) วิตฺถาเรนฺตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  อิท  จ  อนมตคฺเค  สสาเร  ปวตฺต  อติวตฺต  อตีตอายต (๕)  
สสารทุกฺข  ยาว  น  นิวตฺตติ  ตาว  นยนฺเตว  ปวตฺตยนฺตีติ   
วุตฺต โหติ ฯ อิติ  สพฺเพปเม  ธมฺมา  อายตนโต  อายาน  ตนนโต  
อายตสฺส  จ  นยนโต  อายตน  อายตนนฺติ วุจฺจนฺติ ฯ   
        อปจ  นวิาสนฏานฏเน (๖) อากรฏเน สโมสรณฏานฏเน 
ส ฺชาติเทสฏเน  การณฏเน  จ  อายตนนฺติ (๗) เวทิตพฺพ ฯ  ตถา 
หิ  โลเก  อิสฺสรายตน  วาสุเทวายตนนฺติอาทีสุ  นิวาสนฏาน (๘)  
อายตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  สุวณฺณายตน  รตนายตนนฺติ(๙)อาทีสุ  
อากโร ฯ  สาสเน  ปน  มโนรเม  อายตเน  เสวนฺติ น   
# ๑. ม. มนตีติ ฯ  ๒. ม. ฆฏเฏนฺติ ฯ  ๓. ม. จ ปน ฯ  
# ๔. ม.ตโนนฺติ ฯ  ๕. อตีว อายต ฯ  ๖. ม. นิวาสฏานฏเน ฯ  
# ๗. ม. อายตน ฯ  ๘. ม. นิวาสฏาน ฯ  ๙. ม. รชตายตนนฺติ ฯ  
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วิหงฺคมาติ(๑)อาทีสุ  สโมสรณฏาน ฯ  ทกฺขิณาปโถ  คุนฺน  
อายตนนฺติ(๒)อาทีสุ  ส ฺชาติเทโส ฯ  ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพต  
ปาปุณาติ  สติ  สติอายตเนติอาทีสุ  การณ ฯ   
        จกฺขุอาทีสุ(๓)  จาป  เต  เต  จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา นิวสนฺติ  
ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  จกฺขฺวาทโย  เนส  นิวาสนฏาน ฯ   
จกฺขฺวาทีสุ  จ  เต  อากิณฺณา  ตนฺนิสิตตฺตา  ตทารมฺมณตฺตา  จาติ  
จกฺขฺวาทโย  เนส  อากโร ฯ จกฺขฺวาทโย จ เนส สโมสรณฏาน   
ตตฺถ  ตตฺถ  วตฺถุทฺวารารมฺมณวเสน  สโมสรณโต ฯ  จกฺขฺวาทโย  
จ เนส ส ฺชาติเทโส  ตนฺนิสฺสยารมฺมณภาเวน  ตตฺเถว 
อุปฺปตฺติโต ฯ  จกฺขฺวาทโย  จ  เนส  การณ  เตส  อภาเว 
อภาวโต(๔) ฯ  
        อิติ  นิวาสนฏานฏเน(๕)  อากรฏเน  สโมสรณฏานฏเน   
ส ฺชาติเทสฏเน  การณฏเนาติ  อิเมหิป (๖) การเณหิ  เอเต  
ธมฺมา [๗] อายตนนฺติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตสฺมา [๘] ยถาวุตฺเตนตฺเถน   
จกฺขุ ฺจ  ต  อายตน ฺจาติ จกฺขฺวายตน ฯเปฯ  ธมมฺา  จ  
เต  อายตน ฺจาติ  ธมฺมายตนนฺติ  เอว  ตาเวตฺถ  อตฺถโต 
วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ   
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๓๘/๔๖ ฯ  ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๓/๑๘ ฯ  
# ๓. ม. จกฺขุรูปาทีสุ ฯ  ๔. อภาวโตติ ฯ  ๕. ม.นิวาสฏานฏเน ฯ 
# ๖. ม. อเมหิ ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร อายตนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๘. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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        ลกฺขณโตติ  จกฺขฺวาทีน  ลกฺขณโต  เจตฺถ(๑)  วิ ฺาตพฺโพ  
วินิจฺฉโย ฯ  ตานิ  จ  ปน เตส ลกฺขณานิ เหฏา  
รูปกณฺฑนิทฺเทเส(๒) วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ตาวตฺถโตติ (๓) ตาวภาวโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ จกฺขฺวาทโยป 
หิ ธมฺมาเอว ฯ  เอว  สติ  ธมฺมายตนมิจฺเจว  อวตฺวา  กสฺมา 
ทฺวาทสายตนานิ  วุตฺตานีติ  เจ ฯ  ฉวิ ฺาณกายุปฺปตฺติทฺวารา- 
รมฺมณววตฺถานโต ฯ  อิธ  หิ  ฉนฺน  วิ ฺาณกายาน   
ทฺวารภาเวน  อารมฺมณภาเวน  จ  ววตฺถานโต  อยเมว  เตส   
เภโท โหตีติ ทฺวาทส  วุตฺตานิ ฯ  จกฺขุวิ ฺาณวีถิปริยาปนฺนสฺส  
หิ  วิ ฺาณกายสฺส  จกฺขฺวายตนเมว  อุปฺปตฺติทฺวาร  รูปายตนเมว  
จารมฺมณ ฯ  ตถา  อิตรานิ  อิตเรส ฯ  ฉฏสฺส  ปน   
ภวงฺคมนสงฺขาโต  มนายตเนกเทโสว  อุปฺปตฺติทฺวาร  อสาธารณ ฺจ 
ธมฺมายตน  อารมฺมณนฺติ ฯ  อิติ  ฉนฺน  วิ ฺาณกายาน   
อุปฺปตฺติทฺวารารมฺมณววตฺถานโต  ทวฺาทส วุตฺตานีติ เอวเมตฺถ 
ตาวตฺถโต(๔) วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        กมโตติ  อิธาป  ปุพฺเพ  วุตฺเตสุ  อุปฺปตฺติกฺกมาทีสุ   
เทสนากฺกโมว ยุชฺชติ ฯ  อชฺฌตฺติเกสุ  หิ  อายตเนสุ  สนิทสฺสน- 
สปฺปฏิฆวิสยตฺตา  จกฺขฺวายตน  ปากฏนฺติ  ปม  เทสิต ฯ  ตโต 
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆวิสยานิ  โสตายตนาทีนิ ฯ  อถวา  ทสฺสนา- 
# ๑. ม. ลกฺขณโตเปตฺถ ฯ  ๒. อภิ. ๓๔/๕๐๑/๑๘๔ ฯ  
# ๓. ม. ตาวตฺวโตติ ฯ  ๔. ม. ตาวตฺวโต ฯ   
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นุตฺตริยสวนานุตฺตริยเหตุภาเวน    พหูปการตฺตา    อชฺฌตฺติเกสุ   
จกฺขฺวายตนโสตายตนานิ  ปม  เทสิตานิ  ตโต  ฆานายตนาทีนิ  
ตีณิ  ป ฺจนฺนมฺป  โคจรวิสยตฺตา  อนฺเต  มนายตน ฯ  
จกฺขฺวายตนาทีน(๑) ปน โคจรตฺตา ตสฺส ตสฺส อนนฺตรานิ   
พาหิเรสุ  รูปายตนาทีนิ ฯ  อปจ  วิ ฺาณุปฺปตฺติการณ- 
ววตฺถานโตป  อยเมว  เตส กโม  เวทิตพฺโพ ฯ  วุตฺต  เหต   
จกฺขุ ฺจ  ปฏจฺิจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ จกขฺุวิ ฺาณ  ฯเปฯ 
มน ฺจ  ปฏิจฺจ  ธมฺเม  จ  อุปฺปชฺชติ  มโนวิ ฺาณนฺติ ฯ (๒)เอว  
กมโต  เจตฺถ(๓)  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        สงฺเขปวิตฺถาราติ  สงฺเขปโต  หิ  มนายตนสฺส  เจว  
ธมฺมายตเนกเทสสฺส  จ  นาเมน  ตทวเสสาน ฺจ  อายตนาน   
รูเปน  สงฺคหิตตฺตา  ทฺวาทสาป  อายตนานิ  นามรูปมตฺตเมว   
โหนฺติ ฯ  วิตฺถารโต  ปน  อชฺฌตฺติเกสุ  ตาว  จกฺขฺวายตน   
ชาติวเสน  จกฺขุปสาทมตฺตเมว  ปจฺจยคตินิกายปุคฺคลเภทโต  ปน 
อนนฺตปฺปเภท ฯ  ตถา  โสตายตนาทีนิ  จตฺตาริ ฯ  มนายตน  
เตภูมิกกุสลากุสลวิปากกิริยาวิ ฺาณเภเทน  เอกาสีติปฺปเภท  วตฺถุ- 
ปฏิปทาทิเภทโต  ปน  อนนฺตปฺปเภท ฯ  รูปขนฺ(๔)ธรสายตนานิ   
สมุฏานเภทโต  จตุปฺปเภทานิ  สทฺทายตน  ทฺวิปฺปเภท ฯ  สภาค- 
วิสภาคเภทโต  ปน  สพฺพานิป  อนนฺตปฺปเภทานิ ฯ  โผฏพฺพายตน   
# ๑. ม. จกฺขาทีน ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๘๑๔/๕๑๐ ฯ 
# ๓. มง กมโตเปตฺถ ฯ  ๔. ม. รูปคนฺธ... ฯ  
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ปวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุวเสน  ติปฺปเภท  สมุฏานโต  จตุปฺปเภท  
สภาควิสภาคโต  อเนกปฺปเภท ฯ  ธมมฺายตน   เตภูมิกธมฺมา- 
รมฺมณวเสน   อเนกปฺปเภทนฺติ   เอว  สงฺเขปวิตฺถารโต(๑) วิ ฺาตพฺโพ  
วินิจฺฉโย ฯ   
        ทฏพฺพโตติ  เอตฺถ  ปน  สพฺพาเนว  ตานิ(๒)  อายตนานิ  
อนาคมนโต  อนิคฺคมนโต  จ  ทฏพฺพานิ ฯ  น  ห ิ ตานิ  
ปุพฺเพ  อุทยา  กโุตจิ  อาคจฺฉนฺติ  นาป  อุทฺธ  วยา  กุหิ ฺจิ   
คจฺฉนฺติ ฯ  อถโข  ปุพฺเพ  อุทยา อปฺปฏิลทฺธสภาวานิ  อุทฺธ   
วยา  ปริภินนฺสภาวานิ ฯ  ปุพฺพนฺตาปรนฺตเวมชฺเฌ  ปจฺจยายตฺต- 
วุตฺติตาย  อวสานิ  ปวตฺตนฺติ ฯ  ตสฺมา  อนาคมนโต  จ   
อนิคฺคมนโต  จ  ทฏพฺพานิ ฯ  ตถา  นิรีหโต  อพฺยาปารโต   
จ ฯ  น  หิ  จกฺขุรูปาทีน  เอว  โหติ  อโห  วต  อมฺหาก   
สามคฺคิย  วิ ฺาณ  นาม  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  น  จ  ตานิ   
วิ ฺาณุปฺปาทนตฺถ  ทฺวารภาเวน  วตฺถุภาเวน  อารมฺมณภาเวน 
วา  อีหนฺติ  น  พฺยาปารมาปชฺชนฺติ ฯ  อถโข  ธมฺมตาเวสา   
ย  จกฺขุรูปาทีน  สามคฺคิย  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  สมฺภวนฺติ ฯ   
ตสฺมา นิรีหโต อพฺยาปารโต จ ทฏพฺพานิ ฯ   
        อปจ  อชฺฌตฺติกานิ  สุ ฺคาโม  วิย  ทฏพฺพานิ  
ธุวสุภสุขตฺตภาววิรหิตตฺตา  พาหิรานิ  คามฆาตกโจรา  วิย  
# ๑. ม. สงฺเขปวิตฺถารา ฯ  ๒. ม.สพฺพาเนเวตานิ ฯ   
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อชฺฌตฺติกาน  อภิฆาตกตฺตา ฯ  วุตฺต  เหต  จกฺขุ  ภิกฺขเว  
ห ฺติ  มนาปามนาเปหิ  รูเปหีติ (๑) วิตฺถาโร ฯ  อปจ  อชฺฌตฺติกานิ 
ฉ  ปาณกา  วิย  ทฏพฺพานิ  พาหิรานิ  เตส  โคจรวิสยานิ (๒)  
วิยาติ เอวเมตฺถ(๓) ทฏพฺพโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ   
        อิทานิ  เตส  วิปสฺสิตพฺพาการ  ทสฺเสตุ  จกฺขุ  อนิจฺจนฺติอาทิ  
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  จกฺขุ  ตาว  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  อปเรหิป  จตูหิ  การเณหิ อนิจฺจ อุปฺปาทวยวนฺตโต 
วิปริณามโต ตาวกาลิกโต นิจฺจปฏิกฺเขปโตติ ฯ   
        ตเทว  ปฏิปฬนฏเน  ทุกฺข ฯ  ยสฺมา  วา  เอต  อุปฺปนฺน  
 ิตึ  ปาปุณาติ   ิติย  ชราย  กลิมติ  ชร  ปตฺวา  อวสสฺ   
ภิชฺชติ  ตสฺมา  อภิณฺหสมฺปฏิปฬนโต  ทุกฺขมโต ทุกฺขวตฺถุโต 
สุขปฏิกฺเขปโตติ อิเมหิ จตูหิ การเณหิ ทุกฺข ฯ   
        อวสวตฺตกฏเน(๔)  ปน  อนตฺตา ฯ  ยสฺมา  วา  เอต  
อุปฺปนฺน   ิตึ  มา  ปาปุณาตุ  านปฺปตฺต  มา  ชิรตุ   
ชรปฺปตฺต  มา  ภิชฺชตูติ อิเมสุ ตีสุ าเนสุ  กสฺสจิ   
วสวตฺติภาโว  นตฺถ ิ สุ ฺ  เตน  วสวตฺตนากาเรน ฯ  ตสฺมา 
สุ ฺโต  อสฺสามิกโต อกามการิยโต อตฺตปฏิกฺเขปโตติ อิเมหิ  
จตูหิ การเณหิ อนตฺตา ฯ   
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๖/๒๑๘ ฯ มนาปามนาเปสุ รูเปสุ ฯ  
# ๒. ม. โคจรา ฯ  ๓. ม. เอวมฺเปตฺถ ฯ  ๔. ม.อวสวตฺตนฏเน ฯ  
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        วิภวคติกโต  ปุพฺพาปรวเสน  ภวสงฺกนฺติคมนโต  ปกติภาว- 
วิชหนโต  จ  วิปริณามธมฺม ฯ  อิท  อนจฺิจเววจนเมว ฯ  รูปา   
อนิจฺจาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อปเจตฺถ  เปตฺวา  จกฺขุ  เตภูมิกธมฺมา  อนิจฺจา  โน   
จกฺขุ ฯ  จกฺขุ  ปน  จกฺขุ  เจว  อนิจฺจ ฺจ ฯ  ตถา  เสสธมฺมา   
ทุกฺขา  โน  จกฺขุ ฯ  จกฺขุ  ปน  จกฺขุ  เจว  ทุกฺข ฺจ ฯ   
เสสธมฺมา  อนตฺตา  โน  จกฺขุ ฯ  จกฺขุ  ปน  จกฺขุ  เจว  
อนตฺตา จาติ ฯ  รูปาทีสุป เอเสว นโย ฯ  อิมสฺมึ  ปน 
สุตฺตนฺตภาชนีเย  ตถาคเตน  ก ึ ทสฺสิตนฺติ ฯ  ทฺวาทสนฺน   
อายตนาน  อนตฺตลกฺขณ ฯ 
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ห ิ อนตฺตลกฺขณ ฯ  ทสฺเสนฺโต  อนิจฺเจน   
วา  ทสฺเสติ  ทุกฺเขน  วา  อนิจฺจทุกฺเขหิ  วา ฯ  ตตฺถ  จกฺขุ  
ภิกฺขเว(๑) อตฺตาติ โย วเทยฺย  ต  น  อุปฺปชฺชติ(๒) ฯ  จกฺขุสฺส 
อุปฺปาโทป  วโยป  ป ฺายติ ฯ  ยสฺส  โข  ปน  อุปฺปาโทป   
วโยป  ป ฺายติ  อตฺตา  เม  อุปฺปชชฺติ(๒)  จ  เวติ  จาติ  
อิจฺจสฺส  เอวมาคต  โหติ  ตสฺมา  ต  น  อุปปชฺชติ(๒) [๓] อิติ 
จกฺขุ  อนตฺตาติ(๔)  อิมสฺมึ สุตฺเต อนิจฺเจน อนตฺตลกฺขณ ทสฺเสสิ ฯ 
        รูป ภิกขฺเว  อนตฺตา  รูป ฺจ  หิท  ภิกฺขเว  อตฺตา  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อุปปชชฺติ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จกฺขุ อตฺตาติ โย วเทยฺยาตี ทิสตฺติ ฯ 
# ๔. ม. อุ. ๑๔/๘๑๘/๕๑๒ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 79 

        *เลมที่ 47  อายตนวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 79 
 
อภวิสฺส  น  ยิท  รูป  อาพาธาย  สวตฺเตยฺย  ลพฺเภถ  จ  รูเป  
เอว  เม  รูป  โหตุ เอว เม รูป มา อโหสีติ  ยสฺมา   
จ  โขภิกฺขเว  รูป  อนตฺตา  ตสฺมา  รูป  อาพาธาย  สวตฺตติ 
น  จ  ลพฺภติ  รูเป  เอว  เม  รูป โหตุ เอว เม รูป  
มา อโหสีติ(๑)อิมสฺมึ สุตฺเต  ทุกฺเขน  อนตฺตลกฺขณ  ทสฺเสสิ ฯ 
        รูป  ภิกขฺเว อนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย  ทุกฺข   
ตทนตฺตา  ยทนตฺตา  ต  เนต มม เนโสหมสฺมิ น เม โส 
อตฺตาติ(๒)อาทีสุ อนิจฺจทุกฺเขหิ อนตฺตลกฺขณ ทสฺเสสิ ฯ กสฺมา  
อนิจฺจทุกฺขาน ปากฏตฺตา ฯ   
        หตฺถโต  หิ  ตฏฏเก  วา  สรเก  วา  กิสฺมิ ฺจิเทว  วา  
ปติตฺวา  ภินฺเน  อโห  อนจฺิจนฺติ  วทนฺติ ฯ  เอว  อนจฺิจ 
ปากฏ  นาม ฯ  อตฺตภาวสฺมึ  ปน  คณฺฑปฬกาทีสุ  วา  อุฏ ิตาสุ  
ขาณุกณฺฏกาทีหิ  วา  วิทฺธาสุ  อโห  ทกฺุขนฺติ  วทนฺติ ฯ 
เอว  ทุกฺข  ปากฏ  นาม ฯ  อนตฺตลกฺขณ  อปากฏ  อนฺธการ   
อวิภูต  ทุปฺปฏิวิชฺฌ  ทุทฺทปีน  ทุปฺป ฺาปน ฯ  อนิจฺจทุกฺขลกฺขณานิ   
อุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน  อนุปฺปาทา  วา  ป ฺายนฺติ   
อนตฺตลกฺขณ  วินา  พุทฺธปฺุปาทา  น  ป ฺายติ  พุทฺธุปฺปาเทเยว  
ป ฺายติ ฯ  มหิทฺธิกา  ห ิ มหานุภาวา ตาปสปริพฺพาชกา   
สรภงฺคสตฺถาราทโยป  อนิจฺจ  ทุกฺขนฺติ  วตฺตุ  สกโฺกนฺติ   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๒๐/๒๔ ฯ ส. ข. ๑๗/๑๒๗/๘๒ ฯ 
# ๒. ส. ข. ๑๗/๑๕๒/๑๐๑ ฯ  
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อนตฺตาติ  วตฺตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ สเจป(๑)เต สมฺปตฺตปริสาย 
อนตฺตาติ วตฺตุ สกฺกุเณยฺยุ สมฺปตฺตปริสาย  มคฺคผลปฏิเวโธ   
ภเวยฺย ฯ  อนตฺตลกฺขณป ฺาปน  หิ  อ ฺสฺส  กสฺสจิ  อวิสโย   
สพฺพ ฺ ุพุทฺธานเมว  วิสโย ฯ  เอวเมต  อนตฺตลกขฺณ  อปากฏ ฯ 
ตสฺมา  สตฺถา  อนตฺตลกฺขณ  ทสฺเสนฺโต  อนิจฺเจน  วา  ทสฺเสสิ   
ทุกฺเขน  วา  อนิจฺจทุกฺเขหิ วา ฯ  อิธ ปน ต อนิจฺจทุกฺเขหิ 
ทสฺเสสีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิมานิ  ปน  ลกฺขณานิ  กิสฺส  อมนสิการา  อปฺปฏิเวธา   
เกน  ปฏิจฺฉนฺนตฺตา  น  อุปฏหนฺติ  อนิจฺจลกฺขณ  ตาว  
อุทยพฺพยาน  อมนสิการา  อปฺปฏิเวธา  สนฺตติยา  ปฏิจฺฉนฺนตฺตา 
น  อุปฏาติ ฯ  ทุกฺขลกฺขณ  อภิณฺหสมฺปฏิปฬนสสฺ  อมนสิการา  
อปฺปฏิเวธา  อิริยาปเถหิ  ปฏิจฺฉนฺนตฺตา  น  อุปฏาติ ฯ   
อนตฺตลกฺขณ  นานาธาตุวินิพฺโภคสฺส  อมนสิการา  อปฺปฏิเวธา   
ฆเนน  ปฏิจฺฉนฺนตฺตา  น  อุปฏาติ ฯ  อุทยพฺพย  ปน   
ปริคฺคเหตฺวา  สนฺตติยา  วิโกปตาย  อนจฺิจลกฺขณ  ยาถาวสรสโต  
อุปฏาติ ฯ  อภิณฺหสมฺปฏิปฬน  มนสิกริตฺวา(๒)อิริยาปเถ 
อุคฺฆาฏิเต  ทุกฺขลกฺขณ  ยาถาวสรสโต  อุปฏาติ ฯ นานาธาตุโย 
วินิพฺภุชิตฺวา ฆนวินิพฺโภเค กเต  อนตฺตลกฺขณ ยาถาวสรสโต 
อุปฏาติ ฯ   
# ๑. ม. สเจ หิ เต ฯ  ๒. ม. มนสิกตฺวา ฯ   
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        เอตฺถ  จ  อนิจฺจ  อนจฺิจลกฺขณ  ทุกฺข  ทุกฺขลกขฺณ อนตฺตา 
อนตฺตลกฺขณนฺติ  อย วิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ อนิจฺจนฺติ  
ขนฺธป ฺจก ฯ กสฺมา อุปปฺาทวย ฺถตฺตภาวา  หุตฺวา  อภาวโต  
วา ฯ  อุปฺปาทวย ฺถตฺต  อนิจฺจลกฺขณ  หุตฺวา  อภาวสงฺขาโต   
อาการวิกาโร  วา ฯ  ยทนิจฺจ  ต  ทุกขฺนติ  วจนโต  ปน  
ตเทว  ขนฺธป ฺจก  ทุกฺข ฯ  กสฺมา  อภิณฺหสมฺปฏิปฬนโต ฯ   
อภิณฺหสมฺปฏิปฬนากาโร  ทกฺุขลกฺขณ ฯ  ย  ทกฺุข  ตทนตฺตาติ  ปน 
วจนโต  ตเทว  ขนฺธป ฺจก  อนตฺตา ฯ กสฺมา อวสวตฺตนโต ฯ   
อวสวตฺตนากาโร  อนตฺตลกฺขณ ฯ  อิติ  อ ฺเทว  อนิจฺจ  ทุกฺข  
อนตฺตา  อ ฺานิ  อนิจฺจทุกฺขานตฺตลกฺขณานิ ฯ  ป ฺจกฺขนฺธา 
ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส  ธาตุโยติ  อิท  หิ  สพฺพมฺป  อนิจฺจ  
ทุกฺข  อนตฺตา  นาม ฯ  วุตฺตปฺปการา  อาการวิการา  อนิจฺจ- 
ทุกฺขานตฺตลกฺขณานีติ ฯ   
        สงฺเขปโต  ปเนตฺถ  ทสายตนานิ  กามาวจรานิ ฯ  เทฺว 
เตภูมิกานิ  สพฺเพสุป  สมฺมสนวาโร(๑)กถิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
                        สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ   
# ๑. ม. สมฺมสนจาโร ฯ   
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        อภิธมฺมภาชนีเย  ยถา  เหฏา  วิปสฺสกาน  อุปการตฺถาย   
จกฺขฺวายตน  รูปายตนนฺติ(๑)  ยุคลโต  อายตนานิ  วุตฺตานิ  ตถา  
อวตฺวา  อชฺฌตฺติกพาหิราน  สพฺพาการโต (๒) สภาวทสฺสนตฺถ  
จกฺขฺวายตน  โสตายตนนฺติ(๓)  เอว อชฺฌตฺติกพาหิรววตฺถานนเยน 
วุตฺตานิ ฯ   
        เตส  นทิฺเทสวาเร  ตตฺถ  กตม  จกฺขฺวายตนนฺติ(๔)อาทีนิ   
เหฏา  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ  ย  ปเนต  ธมฺมายตนนิทฺเทเส   
ตตฺถ  กตมา  อสงฺขตา  ธาตุ  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ(๕) 
วุตฺต  ตตฺรายมตฺโถ  อสงฺขตา  ธาตูติ  อสงฺขตสภาว  นิพฺพาน ฯ   
ยสฺมา  ปเนต  อาคมฺม  ราคาทโย  ขียนฺติ  ตสฺมา  ราคกฺขโย  
โทสกฺขโย โมหกฺขโยติ วุตฺต ฯ อยเมตฺถ อาจริยาน  
สมานตฺถกถา ฯ   
        วิตณฺฑวาที  ปนาห  ปาฏิเยกฺก  นพฺิพาน  นาม  นตฺถิ   
กิเลสกฺขโยว  นิพฺพานนฺติ ฯ  สุตฺต  อาหราติ  จ  วุตฺเต  นิพฺพาน  
นิพฺพานนฺติ  อาวุโส  สาริปุตฺต  วุจฺจติ  กตม  นุ  โข  อาวุโส  
นิพฺพานนฺติ ฯ  โย โข อาวุโส ราคกฺขโย  โทสกฺขโย โมหกฺขโย  
อิท วุจฺจติ นิพฺพานนฺติ เอต ชมฺพุขาทกสุตฺต(๖)อาหริตฺวา   
อิมินา  สุตฺเตน  เวทิตพฺพ  ปาฏิเยกฺก  นิพฺพาน  นาม  นตฺถ ิ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๗/๘๕ ฯ  ๒. ม. อพฺโพการโต ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๙๙/๘๕ ฯ  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๐/๘๕ ฯ 
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๑๓๐/๑๑๐ ฯ  ๖. ส. สฬา. ๑๘/๔๙๗/๓๑๐ ฯ  
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กิเลสกฺขโยว  นิพฺพานนฺติ  อาห ฯ  โส  วตฺตพฺโพ  กึ  ปน   
ยถา  เจต  สตฺุต  ตถา  อตฺโถติ ฯ  อทฺธา  วกฺขติ  อาม   
นตฺถิ  สุตฺตโต  มุ ฺจิตฺวา  อตฺโถติ ฯ  ตโต วตฺตพฺโพ อิท   
ตาว  เต  สุตฺต  อาภต  อนนฺตรสุตฺต  อาหราติ ฯ  อนนฺตรสุตฺต 
นาม  อรหตฺต  อรหตฺตนฺติ  อาวุโส  สาริปุตฺต  วุจฺจติ  กตม  
นุ  โข  อาวุโส  อรหตฺตนติฺ ฯ โย  โข  อาวุโส  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  
โมหกฺขโย  อิท  วุจฺจติ  อรหตฺตนฺติ (๑)อิท  ตสฺเสวานนฺตรสุตฺต  
อาภต ฯ(๒)  
        อิมสฺมึ  ปน  อาภเต  ต  อาหสุ  นพฺิพาน  นาม   
ธมฺมายตนปริยาปนฺโน  ธมฺโม  อรหตฺต  จตฺตาโร  ขนฺธา ฯ   
นิพฺพาน  สจฺฉิกตฺวา  วิหรนฺโต  ธมฺมเสนาปติ  นิพฺพาน   
ปุจฺฉิโตป  อรหตฺต  ปุจฺฉิโตป  กิเลสกขฺยเมว  อาห ฯ กึ ปน 
นิพฺพาน ฺจ  อรหตฺต ฺจ  เอก  อุทาหุ  นานนฺติ ฯ  เอก  วา   
โหตุ  นาน  วา โก เอตฺถ ตยา  อติพหุ  จุณฺณีกรณ  กโรนฺเตน  
อตฺโถ ฯ  น  ตฺว  เอก  นาน  ชานาสีติ ฯ  นน ุ าเต  สาธุ  
โหตีติ  เอว  ปุนปฺปุน  ปุจฺฉิโต  วเจตุ อสกฺโกนโฺต อาห  
ราคาทีน  ขีณนฺเต  อุปฺปนฺนตฺตา  อรหตฺต  ราคกฺขโย  โทสกขฺโย 
โมหกฺขโยติ  วุจฺจตีติ   
        ตโต  น  อาหสุ  มหากมฺม  เต  กต  ล ฺจ (๓) ทตฺวาป 
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๔๙๘/๓๑๐ ฯ  ๒. ม. ตสฺเสวานนฺตร  
# อาภตสุตฺต ฯ  ๓. ม. ล ฺช ฯ  
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ต วทาเปนฺโต เอตเทว  วทาเปยฺย ฯ  ยเถว  จ  เต  เอต  
วิภชิตฺวา กถิต เอว อิทมฺป สลลฺกเขหิ ฯ นิพฺพาน  หิ  อาคมฺม 
ราคาทโย  ขีณาติ  นิพฺพาน  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ   
วุตฺต ฯ ตีณิป หิ เอตานิ นิพฺพานสฺเสว อธิวจนานีติ ฯ   
        สเจ  เอว  วุตฺเต  ส ฺตฺตึ  คจฺฉติ  อิจฺเจต กุสล ฯ  
โน เจ พหุนิพฺพานตาย  กาเรตพฺโพ ฯ  กถ  อิท  ตาว   
ปุจฺฉิตพฺโพ  ราคกฺขโย  นาม  ราคสฺเสว  ขโย  อุทาหุ  โทส- 
โมหานมฺป  โทสกฺขโย  นาม  โทสสฺเสว  ขโย  อุทาหุ ราคโมหานมฺป   
โมหกฺขโย  นาม  โมหสฺเสว  ขโย  อุทาหุ  ราคโทสานมฺปติ ฯ   
อทฺธา  วกฺขติ  ราคกฺขโย  นาม  ราคสฺเสว  ขโย  โทสกฺขโย  
นาม  โทสสฺเสว ขโย โมหกฺขโย  นาม โมหสฺเสว ขโยติ ฯ   
        ตโต  วตฺตพฺโพ  ตว  วาเท  ราคกฺขโย  เอก  นพฺิพาน   
โหติ  โทสกขฺโย  เอก  โมหกฺขโย  เอก ฯ  ติณฺณ  อกุสลมูลาน 
ขเย  ตีณิ  นพฺิพานานิ  โหนฺติ  จตุนฺน  อุปาทานาน  ขเย  
จตฺตาริ  ป ฺจนฺน  นีวารณาน  ขเย  ป ฺจ  ฉนฺน  ตณฺหากายาน 
ขเย  ฉ  สตฺตนฺน  อนุสยาน  ขเย  สตฺต  อฏนฺน  มจฺิฉตฺตาน   
ขเย  อฏ  นวนฺน  ตณฺหามูลกธมฺมาน  ขเย  นว  ทสนฺน   
สโยชนาน  ขเย  ทส  ทิยฑฺฒสฺส  กิเลสสหสฺสสสฺส(๑)  ขเย  ปาฏิเยกฺก  
ปาฏิเยกฺก  นพฺิพานนฺติ  พหูนิ  นิพฺพานานิ  โหนฺติ  นตฺถิ  ปน 
# ๑. ม. ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺสสฺส ฯ   
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เต  นิพฺพานาน  ปมาณนฺติ ฯ 
        เอว  ปน อคฺคเหตฺวา  นิพฺพาน  อาคมฺม  ราคาทโย  
ขีณาติ  เอกเมว  นิพฺพาน  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ  
วุจฺจติ ฯ ตีณิป เหตานิ นิพฺพานสฺเสว อธิวจนานีติ  
คณฺห ฯ  สเจ  ปน  เอว  วุตฺเตป  น  สลลฺกฺเขติ  โอฬาริกตาย  
กาเรตพฺโพ ฯ  กถ  อนฺธพาลา  หิ  อจฺฉทีปมิคมกฺกฏาทโยป  
กิเลสปริยุฏ ิตา  วตฺถุ  ปฏเิสวนฺติ ฯ  อถ  เนส  ปฏิเสวนปริยนฺเต 
กิเลสา(๑)  วูปสมนฺติ ฯ  ตว  วาเท  อจฺฉทีปมิคมกฺกฏาทโย   
นิพฺพานปฺปตฺตา  นาม  โหนฺติ  โอฬาริก  วต  เต  นิพฺพาน  
ถูล  กณฺเณป (๒) ปลนฺธิตุ  น  สกฺกาติ ฯ   
        เอว  ปน  อคฺคเหตฺวา  นิพฺพาน  อาคมฺม  ราคาทโย   
ขีณาติ  เอกเมว  นิพฺพาน  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ   
วุจฺจติ ฯ  ตีณิป  เหตานิ นิพฺพานสฺเสว อธิวจนานีติ คณฺห ฯ   
สเจ  ปน  เอว  วุตฺเตป  น  สลฺลกเขติ  โคตฺรภุนาป  
กาเรตพฺโพ ฯ  กถ  เอว  ตาว  ปุจฺฉิตพฺโพ  ตฺว  โคตฺรภู  
นาม อตฺถีติ วเทสีติ ฯ อาม วทามีติ ฯ  โคตฺรภุกฺขเณ  กิเลสา  
ขีณา  ขียนฺติ  ขียิสฺสนฺตีติ ฯ  น  ขีณา  น ขียนฺติ อปจ   
โข  ขียิสฺสนตีฺติ ฯ  โคตฺรภู  ปน กึ อารมฺมณ กโรตีติ ฯ  
นิพฺพาน ฯ ตว โคตฺรภุกฺขเณ  กิเลสา  น  ขีณา  น  ขียนฺติ  
# ๑. ม. กิเลโส วูปสมฺปติ ฯ  ๒. ม. กณฺเณหิ ฯ   
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อถโข  ขียิสสฺนฺติ ฯ  ตว  อขีเณสุเยว  กิเลเสสุ  กิเลสกฺขย  นิพฺพาน  
ป ฺเปสิ  อปฺปหีเนสุ  อนุสเยสุ  อนสุยปฺปหาน  นิพฺพาน   
ป ฺเปสิ ฯ  ต ต(๑) เต  น  สเมติ ฯ   
        เอว  ปน  อคฺคเหตฺวา  นิพฺพาน  อาคมฺม  ราคาทโย  ขีณาติ   
เอกเมว  นิพฺพาน  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ  วุจฺจติ ฯ   
ตีณิป เหตานิ นิพฺพานสฺเสว อธิวจนานีติ คณฺห ฯ  สเจ   
ปน  เอว  วุตฺเตป  น  สลลฺกฺเขติ  มคฺเคน  กาเรตพโพ ฯ  กถ  
เอว  ตาว  ปุจฺฉิตพฺโพ  ตฺว  มคฺค  นาม  วเทสีติ ฯ  อาม  
วทามีติ ฯ มคฺคกฺขเณ กิเลสา  ขีณา  ขียนฺติ  ขียิสฺสนฺตีติ ฯ 
ชานมาโน  วกฺขติ  ขีณาติ  วา  ขียิสฺสนตีฺติ  วา  วตฺตุ  น 
วฏฏติ  ขียนฺตีติ  วตฺตุ  วฏฏตีติ ฯ  ยทิ  เอว  มคฺคสฺส กิเลสกฺขย   
นิพฺพาน  กตม  มคฺเคน  ขียนกกิเลสา  กตเม  มคฺโค  กตม   
กิเลสกฺขย  นพฺิพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  กตเม  กิเลเส  เขเปติ ฯ 
ตสฺมา  มา  เอว  คณฺห ฯ  นิพฺพาน ปน  อาคมฺม  ราคาทโย 
ขีณาติ  เอกเมว  นิพฺพาน  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ   
วุจฺจติ ฯ ตีณิป เหตานิ นิพฺพานสฺเสว อธิวจนานีติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  เอวมาห  ตฺว  อาคมฺม  อาคมฺมาติ  
วเทสีติ ฯ  อาม  วทามีติ ฯ  อาคมฺม  นามาติ  อิท  เต  กุโต  
ลทฺธนฺติ ฯ  สุตฺตโต ลทฺธนฺติ ฯ อาหร สุตฺตนฺติ ฯ  เอว  อวิชฺชา  
จ  ตณฺหา  จ  ต  อาคมฺม  ตมฺหิ  ภคฺคา  ตมฺหิ  ขีณา  น  จ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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กิ ฺจิ  กทาจีติ ฯ เอว วุตฺเต ปรวาที ตุณฺหีภาวมาปนฺโนติ ฯ   
        อิธาป  ทสายตนานิ กามาวจรานิ เทฺว ปน จตุภูมิกานิ  
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกานีติ  เวทิตพฺพานีติ(๑) ฯ   
                        อภิธมฺมภาชนีย ฯ  
        อิธาป  ป ฺหาปุจฺฉเก  ย  ลพฺภติ  ย ฺจ  น  ลพฺภติ  ต 
สพฺพ  ปุจฺฉิตฺวา  ลพฺภมานวเสเนว  วิสฺสชฺชน  วุตฺต ฯ  น  เกวล ฺจ 
อิธ  สพฺเพสุป  ป ฺหาปุจฺฉเกสุ  เอเสว  นโย ฯ  อิธ  ปน  ทสนฺน   
อายตนาน  รูปภาเวน  อพฺยากตา(๒)  เวทิตพฺพา ฯ  ทฺวินฺน  อายตนาน  
ขนฺธวิภงฺเค  จตุนฺน  ขนฺธาน  วิย  กุสลาทิภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ 
เกวล ฺหิ  จตฺตาโร  ขนฺธา  สปฺปจฺจยาว  สงฺขตาว  ธมฺมายตน  
ปน  สิยา  อปฺปจฺจย  สิยา  อสงฺขตนฺติ  อาคต ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ   
จ  อนารมฺมณ  สุขุมรูปสงฺขาต  ธมฺมายตน  น  วตฺตพฺพโกฏาส   
ภชติ ฯ  ต ฺจ  โข  อนารมฺมณตฺตา  น  ปริตฺตาทิภาเวน  น 
วตฺตพฺพธมฺมารมฺมณตฺตาติ  อยเมตฺถ  วิเสโส ฯ  เสส  ตาทิสเมว ฯ  
อิธาป  หิ  จตฺตาโร  ขนฺธา  วิย  ทฺวายตนานิ (๓) ป ฺจป ฺาส  
กามาวจรธมฺเม  อารพฺภ  รชฺชนฺตสฺส  ทสฺุสนฺตสฺส  มยฺุหนฺตสฺส   
สวรนฺตสฺส  สมฺมสนฺตสฺส  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  จ  ปริตฺตารมฺมณานีติ  
สพฺพ  ขนฺเธสุ วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                        อายตนวิภงฺคนิทฺเทโส  ทุติโย ฯ 
# ๑. ม. เวทิตพฺพานิ ฯ   ๒. ม. อพฺยากตตา ฯ  ๓. ม.ทฺวายตนา ฯ   
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        อิทานิ  ตทนนฺตเร  ธาตุวิภงฺเค  สพฺพา  ธาตุโย  ฉหิ   
ฉหิ  ธาตูหิ  สงฺขิปตฺวา  ตีหิ ฉกฺเกหิ สุตฺตนฺตภาชนีย ทสฺเสนฺโต 
ฉ ธาตุโย(๑)ตฺยาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ฉาติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ   
        ธาตุโยติ  ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ 
        ปวีธาตูติอาทีสุ  ธาตฺวฏโ  นาม  สภาวตฺโถ  สภาวตฺโถ 
นาม  สุ ฺตตฺโถ  สุ ฺตตฺโถ  นาม  นิสฺสตฺตตฺโถ  เอว 
สภาวสุ ฺตนิสฺสตฺตฏเน  ปวีเยว  ธาตุ  ปวีธาตุ ฯ  อาโป- 
ธาตุอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวเมตฺถ  ปทสมาส  วิทิตฺวา  
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  
        ปวีธาตูติ  ปติฏานธาตุ ฯ   
        อาโปธาตูติ  อาพนฺธนธาตุ ฯ 
        เตโชธาตูติ  ปริปาจนธาตุ ฯ   
        วาโยธาตูติ  วิตฺถมฺภนธาตุ ฯ   
        อากาสธาตูติ  อสมฺผุฏธาตุ ฯ   
        วิ ฺาณธาตูติ วิชานนธาตุ ฯ   
        ปวีธาตุทฺวยนฺติ  ปวีธาตุ  เทฺว  อย ฯ  อย  ปวีธาตุ   
นาม  น  เอกาเอว  อชฺฌตฺติกพาหิรเภเทน  ปน  เทวฺ  ธาตุโย- 
เอวาตฺยตฺโถ ฯ เตเนวาห อตฺถิ  อชฌฺตฺติกา  อตฺถิ  พาหิราติ(๒) ฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๔/๑๐๑ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๕/๑๐๑ ฯ  
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        ตตฺถ  อชฺฌตฺติกาติ  สตฺตสนฺตานปริยาปนฺนา  นิยกชฺฌตฺตา ฯ 
        พาหิราติ  สงฺขารสนฺตานปริยาปนฺนา  อนินฺทฺริยพทฺธา ฯ  
        อชฌฺตฺต  ปจฺจตฺตนฺติ  อุภยมฺเปต  นิยกชฺฌตฺตาธิวจนเมว ฯ 
        อิทานิ  ต  สภาวาการโต  ทสฺเสตุ  กกฺขฬนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  กกฺขฬนฺติ  ถทธฺ ฯ  
        ขริคตนฺติ ผรุส ฯ  
        กกฺขฬตฺตนฺติ  กกฺขฬภาโว ฯ   
        กกฺขฬภาโวติ  กกฺขฬสภาโว ฯ  
        อชฌฺตฺต อุปาทินฺนนฺติ นิยกชฺฌตฺตสงฺขาต  อุปาทินฺน ฯ   
อุปาทินฺน  นาม  สรีรฏก ฯ สรรีฏก หิ กมฺมสมุฏาน  
วา โหตุ มา  วา  ต  สนฺธาย  อุปาทินฺนมฺป  อตฺถ ิ 
อนุปาทินฺนมฺป ฯ อาทินฺนคฺคหิตปรามฏวเสน  ปน สพฺพมฺเปต 
อุปาทินฺนเมวาติ ทสฺเสตุ อชฺฌตฺต อุปาทินฺนนฺติ อาห ฯ   
        อิทานิ  ตเมว  ปวีธาตุ  วตฺถุวเสน  ทสฺเสตุ  เสยฺยถีท  
เกสา  โลมาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  เสยฺยถีทนฺติ  นิปาโต ฯ  ตสฺสตฺโถ ยา สา 
อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ สา  กตมา ฯ  ย  วา  อชฺฌตฺต  ปจฺจตฺต   
กกฺขฬ  นาม  ต  กตมนฺติ ฯ  
        เกสา โลมาติอาทิ  ตสฺสา  อชฺฌตฺติกาย  ปวีธาตุยา 
วตฺถุวเสน  ปเภททสฺสน ฯ อิท วุตฺต โหติ เกสา  นาม  อชฌฺตฺตา   
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อุปาทินฺนา  สรีรฏกา  กกฺขฬตฺตลกฺขณา  อิมสฺมึ  สรีเร   
ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส ฯ  โลมา  นาม  ฯเปฯ  กรีส  นาม ฯ  
อิธ  ปน  อวุตฺตมฺป  ปฏิสมฺภิทามคฺเค (๑) ปาลิอารุฬหฺ มตฺถลุงฺค 
อาหริตฺวา มตฺถลุงฺค นาม อชฺฌตฺต  อุปาทินฺน  สรีรฏก   
กกฺขฬตฺตลกขฺณ  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส ฯ  ปรโต 
อาโปธาตุอาทินิทฺเทเส(๒)ปตฺตาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        อิมินา  กึ  ทสฺสิต  โหติ  ธาตุมนสิกาโร ฯ  อิมสฺมึ  ปน 
ธาตุมนสิกาเร กมฺม  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อุตฺตมตฺถ   
อรหตฺต  ปาปุณิตุกาเมน  กึ  กตฺตพฺพ  จตุปาริสุทฺธิสีล  
โสเธตพฺพ ฯ สีลวโต หิ กมฺมฏานภาวนา อิชฺฌติ ฯ ตสฺส 
โสธนวิธาน  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  วิสุทฺธสีเลน   
ปน  สีเล  ปติฏาย  ทส  ปุพฺพปลิโพธา  ฉินฺทิตพฺพา ฯ  
เตสมฺป  ฉินฺทนวิธาน  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  
ฉินฺนปลิโพเธน  ธาตุมนสิการกมฺมฏาน  อุคฺคณฺหิตพฺพ ฯ   
อาจริเยนาป  ธาตุมนสิการกมฺมฏาน  อุคฺคณฺหาเปนฺเตน  สตฺตวิธ  
อุคฺคหโกสลฺล  ทสวิธ ฺจ  มนสิการโกสลฺล  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ   
อนฺเตวาสิเกนาป  อาจริยสฺส  สนฺติเก  พหู  วาเร  สชฺฌาย   
กตฺวา  นิชฺชฏ  ปคุณ  กมมฺฏาน  กาตพฺพ ฯ   
        วุตฺต  เหต  อฏกถาย  อาทิกมฺมิเกน  ภิกฺขุนา  ชรามรณา   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖/๙ ฯ  ๒. ม. อาโปธาตุอาทีน นิทฺเทเส ฯ   
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มุจฺจิตุกาเมน  สตฺตหากาเรหิ  อุคฺคหโกสลฺล  อิจฺฉิตพพ ฯ 
ทสหากาเรหิ มนสิการโกสลฺล อิจฺฉิตพฺพนฺติ ฯ  ตตฺถ  วจสา   
มนสา  วณฺณโต  สณฺานโต  ทิสโต  โอกาสโต  ปรจฺิเฉทโตติ   
อิเมหิ  สตฺตหากาเรหิ  อิมสฺมึ ธาตุมนสิการกมฺมฏาเน อุคฺคห- 
โกสลลฺ อิจฺฉิตพฺพ ฯ  อนปุุพฺพโต  นาติสีฆโต  นาติสณิกโต  
วิกฺเขปปฏิพาหนโต  ปณฺณตฺติสมติกฺกมโต  อนุปุพฺพมุ ฺจนโต 
สลฺลกฺขณโต (๑) ตโย  จ  สุตฺตนฺตาติ  อิเมหิ  ทสหากาเรหิ  มนสิการ- 
โกสลลฺ อิจฺฉิตพฺพ ฯ ตทุภยมฺป ปรโต สติปฏานวิภงฺเค(๒)  
อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        เอว  อุคฺคหิตกมฺมฏาเนน  ปน  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺเต   
อฏารส  เสนาสนโทเส  วชฺเชตฺวา  ป ฺจงฺคสมนฺนาคเต  เสนาสเน  
วสนฺเตน  อตฺตนาป  ป ฺจหิ  ปธานิยงฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   
ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺเตน  วิวิตฺโตกาสคเตน  กมฺมฏาน   
มนสิกาตพฺพ ฯ  มนสิกโรนฺเตน  จ  วณฺณสณฺานทิโสกาส- 
ปริจฺเฉทวเสน  เกสาทีสุ  เอเกกโกฏาส  มนสิกริตฺวา  อวสาเน  
เอว  มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ อิเม เกสา  นาม  สสีกฏาห- 
ปลิเวนจมฺเม  ชาตา ฯ  ตตฺถ  ยถา  วมฺมิกมตฺถเก  ชาเตสุ   
กุณฺติเณสุ  น  วมฺมิกมตฺถโก  ชานาติ  มย ิ กุณฺติณานิ  
ชาตานีติ  นาป  กุณฺติเณนิ  ชานนฺติ  มย  วมฺมิกมตฺถเก  
# ๑. ม. ลกฺขณโต ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๓๑/๒๕๗ ฯ   
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ชาตานีติ  เอวเมว  น  สลีกฏาหปลิเวธ(๑)นจมฺม  ชานาติ  มยิ  
เกสา  ชาตาติ  นาป  เกสา  ชานนฺติ มย  สีลกฏาห- 
ปลิเวนจมฺเม  ชาตาติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา 
เอเต ธมฺมา ฯ  อิติ  เกสา  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  
โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต ถทฺโธ  
ปวีธาตูติ ฯ   
        โลมา  สรีรเวนจมฺเม  ชาตา ฯ  ตตฺถ  ยถา  สุ ฺคามฏาเน 
ชาเตสุ  ทพฺพติเณสุ  น  สุ ฺคามฏาน  ชานาติ  มยิ   
ทพฺพติณานิ  ชาตานีติ  นาป  ทพฺพติณานิ  ชานนฺติ  มย   
สุ ฺคามฏาเน  ชาตานีติ  เอวเมว  น สรีรเวนจมฺม   
ชานาติ  มยิ  โลมา  ชาตาติ  นาป  โลมา  ชานนฺติ  มย  
สรีรเวนจมฺเม  ชาตาติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา 
เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  โลมา  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  
โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ   
ปวีธาตูติ ฯ   
        นขา  องฺคุลีน  อคฺเคสุ  ชาตา ฯ  ตตฺถ  ยถา  กมุารเกสุ  
ทณฺฑเกหิ  มธุกฏ ิเก  วิชฌฺิตฺวา  กีฬนฺเตสุ  น  ทณฺฑกา  ชานนติฺ 
อเมฺหสุ  มธุกฏ ิกา  ปตาติ  นาป  มธุกฏ ิกา  ชานนฺติ  มย   
ทณฺฑเกสุ  ปตาติ  เอวเมว  น  องฺคุลิโย  ชานนฺติ  อมฺหาก   
# ๑. ม. ...ปลเิวน... ฯ เอวมุปริป ฯ   
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อคฺเคสุ  นขา  ชาตาติ  นาป  นขา  ชานนฺติ  มย  องฺคุลีน   
อคฺเคสุ  ชาตาติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต   
ธมฺมา ฯ  อิติ  นขา  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส  
อเจตโน อพฺยากโต  สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        ทนฺตา  หนุกฏ ิเกสุ  ชาตา ฯ  ตตฺถ  ยถา  วฑฺฒกีหิ   
ปาสาณอุทุกฺขเลสุ  เกนจิเทว  สิเลสชาเตน  พนฺธิตฺวา 
 ิปตถมฺเภสุ  น  อุทุกฺขลานิ ชานนฺติ อเมฺหสุ  ถมฺภา   ิตาติ  
นาป  ถมฺภา  ชานนฺติ  มย  อุทุกฺขเลสุ   ิตาติ  เอวเมว   
น  หนุกฏ ิกา  ชานนฺติ  อเมฺหสุ  ทนฺตา  ชาตาติ  นาป   
ทนฺตา  ชานนฺติ  มย  หนุกฏ ิเกสุ  ชาตาติ ฯ  อ ฺม ฺ   
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  ทนฺตา  นาม  
อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ   
นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        ตโจ  สกลสรรี  ปริโยนทฺธิตฺวา   ิโต ฯ  ตตฺถ  ยถา   
อลฺลโคจมฺมปริโยนทฺธาย  มหาวีณาย  น  มหาวีณา  ชานาติ   
อห  อลลฺโคจมฺเมน  ปริโยนทฺธาติ  นาป  อลลฺโคจมฺม  ชานาติ   
มยา  มหาวีณา  ปริโยนทฺธาติ  เอวเมว  น  สรรี  ชานาติ   
อห  ตเจน  ปริโยนทฺธนฺติ  นาป  ตโจ  ชานาติ  มยา  สรีร   
ปริโยนทฺธนติฺ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  
ธมฺมา ฯ  อิติ  ตโจ  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส    
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อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ นิสฺสตฺโต  ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        มส  อฏ ิสงฺฆาฏ  อนุลิมฺปตฺวา   ิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  
มหามตฺติกาย  ลิตฺตาย  ภิตฺติยา  น  มหามตฺติกา  ชานาติ  
มยา (๑) ภิตฺติ ลิตฺตาติ นาป ภิตฺติ ชานาติ  อห  มหามตฺติกาย 
ลิตฺตาติ (๑) เอวเมว  น  อฏ ิสงฺฆาโฏ  ชานาติ  อห  นวมส- 
เปสิสตปฺปเภเทน  มเสน  ลิตฺโตติ  นาป  มส  ชานาติ  มยา 
อฏ ิสงฺฆาโฏ  ลิตฺโตติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา 
เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  มส  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  
โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  ถทฺโธ  
ปถวีธาตูติ ฯ   
        นหารู (๒) สรีรพฺภนฺตเร  อฏ ีนิ  อาพนฺธมานา   ิตา ฯ  ตตฺถ 
ยถา  วลลฺีหิ  วินทฺเธสุ  กุฏฏทารูสุ  น  กุฏฏทารูน ิ ชานนฺติ   
มย  วลลฺีหิ  วินทฺธานีติ  นาป  วลฺลโิย  ชานนฺติ  อเมฺหหิ   
กุฏฏทารูน ิ วินทฺธานีติ  เอวเมว น อฏ ีนิ  ชานนฺติ  มย   
นหารูหิ  อาพนฺธานีติ(๓)  นาป  นหารู  ชานนฺติ  อเมฺหหิ   
อฏ ีนิ  อาพนฺธานีติ(๓) ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  
เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  นหารุ  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก 
โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ นิสฺสตฺโต  ถทฺโธ 
# ๑. ม. น ภิตฺติ ชานาติ อห มหามตฺติกาย ลิตฺตาติ นาป 
# มหามตฺติกา ชานาติ มยา มหาภิตฺติ ลิตฺตาติ ฯ  
# ๒. ม. นหารุ ฯ  ๓. ม. อาพทฺธานีติ ฯ   
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ปวีธาตูติ ฯ   
        อฏ ีสุ  ปณฺหิกฏ ิ  โคปฺปกฏ ึ(๑)  อุกฺขิปตฺวา   ิต  โคปฺผกฏ ิ  
ชงฺฆฏ ึ  อุกขิฺปตฺวา   ิต  ชงฺฆฏ ิ  อูรฏุ ึ  อุกฺขิปตฺวา   ิต  
อูรุฏ ิ กฏิฏ ึ  อุกฺขิปตฺวา   ิต  กฏฏิ ิ  ปฏ ิกณฺฏก  อุกฺขิปตฺวา 
 ิต  ปฏ ิกณฺฏโก  คีวฏ ึ  อุกฺขิปตฺวา   ิโต  คีวฏ ิ  สสีฏ ึ  
อุกฺขิปตฺวา   ิต  สีสฏ ิ  คีวฏ ิเก  ปติฏ ิต คีวฏ ิ ปฏ ิกณฺฏเก 
ปติฏ ิต ปฏ ิกณฺฏโก กฏิฏ ิมฺหิ  ปติฏ ิโต  กฏิฏ ิ  อูรุฏ ิเก   
ปติฏ ิต  อูรฏุ ิ  ชงฺฆฏ ิเก  ปติฏ ิต  ชงฺฆฏ ิ โคปฺผกฏ ิเก 
ปติฏ ิต โคปฺผกฏ ิ ปณฺหิกฏ ิเก ปติฏ ิต ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  อิฏกทารุโคมยาทิส ฺจเยสุ  น  เหฏ ิมา   
ชานนฺติ  มย  อุปริเม  อุปริเม อุกฺขิปตฺวา  ิตาติ  
นาป อุปริมา อุปริมา ชานนฺติ มย  เหฏ ิเมสุ เหฏ ิเมสุ  
ปติฏ ิตาติ เอวเมว น ปณฺหิกฏ ิ ชานาติ อห โคปฺผกฏ ึ   
อุกฺขิปตฺวา   ิตนฺติ  น  โคปฺผกฏ ิ  ชานาติ  อห  ชงฺฆฏ ึ  
อุกฺขิปตฺวา   ิตนฺติ  น  ชงฺฆฏ ิ  ชานาติ อห อูรุฏ ึ อุกฺขิปตฺวา 
 ิตนฺติ น อูรุฏ ิ  ชานาติ  อห กฏิฏ ึ อุกฺขิปตฺวา  ิตนฺติ  
น กฏฏิ ิ ชานาติ อห ปฏ ิกณฺฏก  อุกขิฺปตฺวา   ิตนฺติ  น 
กฏิฏ ิ  ชานาติ  อห  ปฏ ิกณฺฏโก   อุกขิฺปตฺวา   ิโตติ น 
ปฏ ิกณฺฏโก  ชานาติ  อห สีสฏ ึ อุกฺขิปตฺวา  ิตนฺติ น 
# ๑. ม. โคปฺผก... ฯ เอวมุปริป ฯ   
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คีวฏ ิ ชานาติ  อห สีสฏ ึ  อุกฺขิปตฺวา    ิตนฺติ  น  สีสฏ ิ 
ชานาติ  อห  ปฏ ิกณฺฏเก  ปติฏ ิตนฺติ  น ปฏ ิกณฺฏโก ชานาติ  
อห กฏิฏ ิมฺหิ ปติฏ ิโตติ น กฏฏิ ิ  ชานาติ  อห   
กฏิฏ ิมฺหิ น อูรุฏ ิ   ชานาติ อห ชงฺฆฏ ิมฺหิ  ปติฏ ิตนฺติ   
น  ชงฺฆฏ ิ  ชานาติ  อห  โคปฺผกฏ ิมฺหิ  ปติฏ ิตนฺติ  น   
โคปฺผกฏ ิ ชานาติ  อห  ปณฺหิกฏ ิมฺหิ  ปติฏ ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  อฏ ิ  นาม  
อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต   
สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        อฏ ิมิ ฺช  เตส  เตส  อฏ ีน  อพฺภนฺตเร   ิต ฯ  ตตฺถ 
ยถา เวฬุปพฺพาทีน  อนฺโต  ปกฺขิตฺเตสุ  สินฺนเวตฺตคฺคาทีสุ  น  
เวฬุปพฺพาทีนิ  ชานนฺติ  อเมฺหสุ  เวตฺตคฺคาทีนิ  ปกฺขิตฺตานีติ   
นาป  เวตฺตคฺคาทีนิ ชานนฺติ มย เวฬุปพฺพาทีสุ   ิตานีติ  
เอวเมว น อฏ ีนิ ชานนติฺ อมฺหาก อนฺโต อฏ ิมิ ฺช  
 ิตนฺติ นาป  อฏ ิมิ ฺช ชานาติ อห อฏ ีน อนฺโต  
 ิตนฺติ ฯ อ ฺม ฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ 
อิติ  อฏ ิมิ ฺช  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  
อเจตโน อพฺยากโต สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        วกฺก  คลวาฏกโต  นกิฺขนฺเตน  เอกมูเลเนว (๑) โถก  คนฺตฺวา 
# ๑. ม. เอกมูเลน ฯ   
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ทฺวิธา ภินฺเนน  ถูลนหารนุา  วินิพทฺธ  หุตฺวา  หทยมส   
ปริกฺขิปตฺวา   ิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  (๑)วณฺฑุปนิพทฺเธ  อมฺพผลทฺวเย  
น  วณฺฏ  ชานาติ  มยา อมฺพผลทฺวย อุปนิพทฺธนฺติ  นาป   
อมฺพผลทฺวย  ชานาติ  อห  วณฺเฏน  อุปนิพทฺธนฺติ  เอวเมว  
น  ถูลนหารุ  ชานาติ  มยา  วกฺก  อุปนพิทฺธนฺติ  นาป   
วกฺก  ชานาติ  อห  ถลูนหารุนา  อุปนิพทฺธนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  วกฺก  นาม  อิมสฺมึ  
สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ  
นิสฺสตฺโต  ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        หทย  สรีรพฺภนฺตเร  อุรฏ ิป ฺชรมชฺฌ  นิสฺสาย   ิต ฯ  
ตตฺถ  ยถา  ชณฺิณสนฺทมานิกป ฺชรพฺภนฺตร   นิสสฺาย   ปตาย 
มสเปสิยา  น  ชิณฺณสนฺทมานิกป ฺชรพฺภนฺตร  ชานาติ ม  
นิสฺสาย มสเปสิ ปตาติ นาป มสเปสิ  ชานาติ  อห   
ชิณฺณสนฺทมานิกป ฺชรพฺภนฺตร  นิสฺสาย   ิตาติ  เอวเมว น 
อุรฏ ิ  ป ฺชรพฺภนฺตร  ชานาติ  ม  นิสสฺาย  หทย   ิตนฺติ  
นาป  หทย  ชานาติ  อห  อุรฏ ิป ฺชรพฺภนฺตร  นิสสฺาย  
 ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ 
อิติ  หทย  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน   
อพฺยากโต สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทโฺธ ปวีธาตูติ ฯ   
        ยกน  อนฺโตสรีเร  ทวิฺนฺน  ถนาน  อพฺภนฺตเร  ทกฺขิณปสฺส   
# ๑. ม. วณฺฏ... ฯ เอวมุปริป ฯ   
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นิสฺสาย   ิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  อุกฺขลิกปาลปสฺสมฺหิ  ลคฺเค  
ยมกมสปณฺเฑ  น  อุกฺขลกิปาลปสฺส  ชานาติ  มยิ  ยมก- 
มสปณฺโฑ  ลคฺโคติ  นาป  ยมกมสปณฺโฑ  ชานาติ  อห   
อุกฺขลิกปาลปสฺเส  ลคฺโคติ  เอวเมว  น  ถนาน  อพฺภนฺตเร   
ทกฺขิณปสฺส  ชานาติ  ม  นิสฺสาย  ยกน   ิตนฺติ  นาป  
ยกน  ชานาติ  อห  ถนาน  อพฺภนฺตเร  ทกฺขิณปสฺส  นิสฺสาย  
 ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ   
อิติ  ยกน  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกโฺก  โกฏาโส   
อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        กโิลมเกสุ  ปฏิจฺฉนฺนกิโลมก  หทย ฺจ  วกฺก ฺจ  ปริวาเรตฺวา 
 ิต ฯ  อปฺปฏจฺิฉนฺนกิโลมก  สกลสรีเร  จมฺมสฺส  เหฏโต  มส  
ปริโยนทฺธิตฺวา(๑)   ิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  ปโลติกปลิเว ิเต  มเส  น  
มส ชานาติ อห ปโลติกาย ปลิเว ิตนฺติ  นาป  ปโลติกา  
ชานาติ  มยา  มส  ปลิเว ิตนฺติ  เอวเมว  น  วกฺกหทยานิ   
สกลสรีเร  มส  จ  ชานาติ  อห  กิโลมเกน  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ   
นาป  กิโลมก  ชานาติ  มยา  วกฺกหทยานิ  สกลสรีเร  มส   
จ  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต   
ธมฺมา ฯ  อิติ  กิโลมก  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกโฺก  โกฏาโส  
อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  ถทฺโธ  ปวีธาตูติ ฯ   
# ๑. ม. ปริโยนนฺธิตฺวา ฯ   
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        ปหก  หทยสฺส  วามปสฺเส  อุทรปฏลสฺส  มตฺถกปสฺส   
นิสฺสาย   ิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  โกฏกมตฺถกปสฺส  นิสสฺาย   ิตาย  
โคมยปณฺฑิยา  น  โกฏกมตฺถกปสฺส  ชานาติ  โคมยปณฺฑิ   
ม  นิสฺสาย   ิตาติ  นาป  โคมยปณฺฑิ  ชานาติ  อห   
โกฏกมตฺถกปสฺส  นิสฺสาย   ิตาติ  เอวเมว  น  อุทรปฏลสฺส  
มตฺถกปสฺส  ชานาติ  ปหก  ม  นิสฺสาย   ิตนฺติ ฯ  นาป  ปหก   
ชานาติ  อห  อุทรปฏลสฺส  มตฺถกปสฺส  นิสฺสาย   ิตนฺติ ฯ   
อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  ปหก  
นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต   
สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        ปปฺผาส  สรรีพฺภนฺตเร  ทฺวินฺน  ถนามนฺตเร(๑)  หทย ฺจ   
ยกน ฺจ  อุปริจฺฉาเทตฺวา  โอลมฺพนฺต   ิต ฯ  ตตฺถ ยถา ชิณฺณ- 
โกฏพฺภนฺตเร โอลมฺพมาเน  สกุณกุลาวเก  น  ชิณฺณโกฏพฺภนฺตร  
ชานาติ  มยิ  สกุณกุลาวโก  โอลมฺพมาโน   ิโตติ  นาป  
สกุณกุลาวโก  ชานาติ  อห  ชิณฺณโกฏพฺภนฺตเร  โอลมฺพมาโน   
 ิโตติ  เอวเมว  น  สรรีพฺภนฺตร  ชานาติ  มยิ  ปปฺผาส   
โอลมฺพมาน  ิตนฺติ  นาป  ปปฺผาส  ชานาติ  อห  เอวรูเป 
สรีรพฺภนฺตเร  โอลมฺพมาน   ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภค- 
ปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  ปปฺผาส นาม อิมสฺมึ  
# ๑. ม. ถนาน อพฺภนฺตเร ฯ   
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สรีเร  ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สุ ฺโ 
นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        อนฺต  คลวาฏกโต  กรีสมคฺคปริยนฺเต  สรีรพฺภนฺตเร   ิต ฯ  
ตตฺถ  ยถา  โลหิตโทณิกาย  โอภุชิตฺวา  ปเต  ฉินฺนสีสธมนิกเฬวเร  
น  โลหิตโทณิกา  ชานาติ  มย ิ ธมนิกเฬวร   ิตนฺติ  นาป   
ธมนิกเฬวร  ชานาติ  อห  โลหิตโทณิกาย   ิตนฺติ  เอวเมว  
น  สรรีพฺภนฺตร  ชานาติ  มยิ  อนฺต   ิตนฺติ  นาป อนฺต   
ชานาติ  อห  สรีรพฺภนฺตเร   ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ   
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  อนฺต  นาม 
อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  
สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        อนฺตคุณ  อนฺตนฺตเร  เอกวีสติ  อนฺตโภเค  พนฺธิตฺวา 
 ิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  ปาทปุ ฺฉนรชฺชุมณฺฑลก  สิพฺเพตฺวา  
 ิเตสุ  รชฺชุเกสุ  น  ปาทปุ ฺฉนรชฺชมุณฺฑลก  ชานาติ  รชชฺุกา 
ม  สพฺิเพตฺวา   ิตาติ  นาป  รชฺชกุา  ชานนฺติ  มย   
ปาทปุ ฺฉนรชฺชุมณฺฑลก  สิพฺเพตฺวา   ิตาติ  เอวเมว  น  อนฺต   
ชานาติ  อนฺตคุณ  ม  อาพนฺธิตฺวา   ิตนฺติ  นาป  อนฺตคุณ   
ชานาติ  อห  อนฺต  อาพนฺธิตฺวา(๑)   ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ   
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  อนฺตคุณ  นาม 
# ๑. ม. พนฺธตฺิวา ฯ   
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อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต   
สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        อุทริย  อุทเร   ิต  อสิตปตขายิตสายิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  
สุวานโทณิย   ิเต  สุวานวมถุมฺหิ  น  สวุานโทณิ  ชานาติ   
มยิ  สุวานวมถุ   ิโตติ  นาป สุวานวมถุ  ชานาติ  อห  
สุวานโทณิย   ิโตติ  เอวเมว  น  อุทร  ชานาติ  มยิ  อุทริย   
 ิตนฺติ  นาป  อุทริย  ชานาติ  อห  อุทเร   ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ   
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  อุทริย นาม  
อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต  
สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        กรีส  ปกฺกาสยสงฺขาเต  อฏงฺคุลเวฬุปพฺพสทิเส  อนฺต- 
ปริโยสาเน   ิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  เวฬุปพฺเพ  โอมทฺทตฺิวา  ปกฺขิตฺตาย  
สณฺหปณฺฑุมตฺติกาย  น  เวฬุปพฺพ  ชานาติ  มยิ  ปณฺฑุมตฺติกา 
 ิตาติ  นาป  ปณฺฑุมตฺติกา  ชานาติ  อห  เวฬุปพฺเพ 
 ิตาติ  เอวเมว  น  ปกฺกาสโย  ชานาติ  มย ิ กรีส   ิตนฺติ  
นาป  กรีส  ชานาติ  อห  ปกฺกาสเย   ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ   
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  กรีส  นาม  
อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต 
สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ   
        มตฺถลุงฺค  สีสกฏาหพฺภนฺตเร   ิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  ปุราณ-  
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ลาวุกฏาเห  ปกฺขิตฺตาย  ปฏปณฺฑิยา  น  ลาวุกฏาห  ชานาติ 
มยิ ปฏปณฺฑิ  ิตาติ นาป ปฏปณฺฑิ  ชานาติ  อห  
ลาวุกฏาเห   ิตาติ  เอวเมว  น  สีสกฏาหพฺภนฺตร  ชานาติ   
มยิ  มตฺถลุงฺค   ิตนฺติ  นาป  มตฺถลุงฺค  ชานาติ อห  
สีสกฏาหพฺภนฺตเร  ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  
เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  มตฺถลุงฺค  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  
โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  ถทฺโธ   
ปวีธาตูติ ฯ   
        ย  วา  ปน ฺมฺปติ  อิมินา  อาโปโกฏาสาทีสุ  ตีสุ   
อนุคต  ปวีธาตุ  ลกฺขณวเสน ยวาปนก(๑) ปวึ กตฺวา  
ทสฺเสติ ฯ   
        พาหิรปวีธาตุนิทฺเทเส  อโยติ  กาฬโลห ฯ 
        โลหนฺติ  ชาติโลห  วิชาติโลห  กตฺิติมโลห  ปสาจโลหนฺติ  
จตุพฺพิธ ฯ  ตตฺถ  อโย  สชฌฺุ (๒) สุวณฺณ ติปุ สีส  ตมฺพโลห   
เวกนฺตกโลหนฺติ  อิมานิ  สตฺต  ชาติโลหานิ  นาม ฯ  นาคนาสิก- 
โลห  วิชาติโลห  นาม ฯ  กสโลห วฏฏโลห อารกูฏนฺติ ตีณิ  
กิตฺติมโลหานิ นาม ฯ โมรกฺขก  ปถุุก  มลีนก  จปลก  เสลก  
อาฏก  ตลลฺก (๓) ทุสโิลหนฺติ  อฏ ปสาจโลหานิ  นาม ฯ  เตสุ  
ป ฺจ  ชาติโลหานิ ปาลิย วิสุ วุตฺตาเนว ฯ ตมฺพโลห  
# ๑. ม. เยวาปนก ฯ  ๒. ม. สชฺฌ ฯ  ๓. ม. ภลลฺก ฯ   
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เวกนฺตกโลหนฺติ(๑) อิเมหิ ปน ทฺวีหิ ชาติโลเหหิ สทธฺึ เสส  
สพฺพมฺป อิธ โลหนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ติปูติ  เสตติปุ ฯ   
        สีสนฺติ กาฬติปุ ฯ  
        สชฺฌูติ(๒) รชต  
        มุตฺตาติ สามุทฺทิกมุตฺตา ฯ   
        มณีติ  เปตฺวา  ปาลิอาคเต  เวฬุรยิาทโย  เสโส  
โชติรสาทิเภโท  สพฺโพป  มณิ ฯ   
        เวฬุรโิยติ  วสวณฺณมณิ ฯ 
        สงฺโขติ  สามุทฺทิกสงฺโข ฯ  
        สลิาติ  กาฬสิลา  ปณฺฑุสิลา  เสตสิลาติอาทิเภทา 
สพฺพาป  สิลา ฯ 
        ปวาฬนฺติ  ปวาฬเมว ฯ  
        รชตนฺติ  กหาปโณ ฯ   
        ชาตรูปนฺติ  สุวณฺณ ฯ 
        โลหิตงฺโคติ  รตฺตมณิ ฯ   
        มสารคลฺลนฺติ กพรมณิ ฯ ติณาทีสุ  พหิสารา  อนฺตมโส  
นาฬิเกราทโยป  ติณ  นาม ฯ  อนฺโตสาร  อนฺตมโส  ทารุขณฺฑมฺป   
กฏ  นาม ฯ [๓] สกฺขราติ  มุคฺคมตฺตโต  ยาว  มุฏ ิปฺปมาณา  มรุมฺพา 
# ๑. ม. เวกนฺตกนฺติ ฯ  ๒. ม. สชฺฌนฺติ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สกฺขราติ ทิสฺสติ ฯ   
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สกฺขรา นาม ฯ  มุคฺคมตฺตโต  ปน  เหฏา  วาลิกาติ  วุจฺจติ ฯ 
        กถลาติ(๑)ยงฺกิ ฺจิ กปาล ฯ ภูมีติ  ปวี ฯ 
        ปาสาโณติ  อนฺโตมุฏ ิย  อสณฺหนโต  ปฏาย   
หตฺถิปฺปมาณ  อสมฺปตฺโต  ปาสาโณ  นาม  หตฺถิปฺปมาณโต 
ปฏาย  ปน  อุปริ  ปพฺพโต  นาม ฯ  
        ย วา ปนาติ  อิมินา  ตาลฏ ินาฬิเกรผลาทิเภท  เสส  
ปวึ  คณฺหาติ ฯ  
        ยา  จ  อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุ  ยา  จ  พาหิราติ  อิมินา   
เทฺวป  ปวีธาตุโย  กกฺขฬฏเน  ลกฺขณโต  เอกา ปวีธาตุเอวาติ  
ทสฺเสติ ฯ   
        อาโปธาตุนิทฺเทสาทีสุ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ 
อาโป  อาโปคตนฺติอาทีสุ  อาพนฺธนวเสน  อาโป ฯ  ตเทว   
อาโปสภาวงฺคตตฺตา  อาโปคต  นาม ฯ (๒)สิเนหวเสน  สิเนโห ฯ  
โสเยว  สิเนหสภาวงฺคตตฺตา  สิเนหคต นาม ฯ   
        พนฺธนตฺต  รูปสฺสาติ  อวินิพฺโภครูปสฺส  พนธฺนภาโว ฯ  
        ปตฺต  เสมฺหนฺติอาทีนิป  วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน 
ปริคฺคเหตฺวา ธาตุวเสเนว มนสิกาตพฺพานิ ฯ   
        ตตฺราย  นโย  ปตฺเตสุ  หิ  อพทฺธปตฺต  ชีวิตินฺทฺริย- 
ปฏิพทฺธ  สกลสรีร  พฺยาเปตฺวา   ิต ฯ  พทฺธปตฺต  ปตฺตโกสเก  
# ๑. ม. กถลนฺติ ฯ  ๒. ม. เสฺนห... ฯ เอวมุปริป ฯ   
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 ิต ฯ ตตฺถ ยถา ปูว พฺยาเปตฺวา  ิเต  เตเล  น  ปูว   
ชานาติ  เตล  ม  พฺยาเปตฺวา   ิตนฺติ  นาป เตล ชานาติ  
อห  ปูว  พฺยาเปตฺวา   ิตนฺติ  เอวเมว  น  สรรี  ชานาติ  
อพทฺธปตฺต  ม  พฺยาเปตฺวา   ิตนฺติ  นาป อพทฺธปตฺต ชานาติ  
อห สรีร พฺยาเปตฺวา  ิตนฺติ ฯ   
        ยถา  จ  วสฺโสทเกน  ปุณฺเณ  โกสาตกีโกสเก  น  
โกสาตกีโกสโก  ชานาติ  มย ิ วสฺโสทก   ิตนฺติ  นาป  วสฺโสทก   
ชานาติ  อห  โกสาตกีโกสเก   ิตนฺติ  เอวเมว  น  ปตฺตโกสโก  
ชานาติ  มยิ  พทฺธปตฺต   ิตนฺติ  นาป  พทฺธปตฺต  ชานาติ  
อห  ปตฺตโกสเก   ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  
เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  ปตฺต  นาม  อิมสฺม ึ สรีเร  ปาฏิเยกฺโก 
โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต  สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ยสูภูโต  
อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ   
        เสมฺห  เอกปตฺถปูรปฺปมาณ อุทรปฏเล  ิต ฯ ตตฺถ  
ยถา อุปริส ฺชาตเผณุปฏลาย  จนฺทนกิาย  น  จนฺทนิกา 
ชานาติ  มยิ  เผณุปฏล  ิตนฺติ  นาป  เผณุปฏล  ชานาติ   
อห  จนฺทนิกาย   ิตนฺติ  เอวเมว  น  อุทรปฏล  ชานาติ  มยิ 
เสมฺห   ิตนฺติ  นาป  เสมฺห  ชานาติ  อห อุทรปฏเล  
 ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ 
อิติ  เสมฺห  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน   
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อพฺยากโต  สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  ยูสภูโต  อาพนฺธนากาโร 
อาโปธาตูติ ฯ   
        ปุพฺโพ  อนิพทฺโธกาโส ฯ  ยตฺถ  ยตฺเถว  ขาณุกณฺฏกปฺปหรณ- 
อคฺคิชาลาทีหิ  อภิหเฏ  สรีรปฺปเทเส  โลหิต  สณฺหิตฺวา  
ปจฺจติ คณฺฑปฬกาทโย วา อุปฺปชฺชนติฺ  ตตฺถ  ตตฺเถว 
ติฏติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  ผรสปฺุปหาราทิวเสน  ปคฺฆริตนิยฺยาเส  
รุกฺเข  น  รุกขฺสฺส  ผรสุปปฺหาราทิปฺปเทสา  ชานนติฺ  อเมฺหสุ  
นิยฺยาโส   ิโตติ  นาป  นยิฺยาโส  ชานาติ  อห  รกฺุขสฺส  
ผรสุปฺปหาราทิปฺปเทเสสุ   ิโตติ  เอวเมว  น  สรรีสฺส  
ขาณุกณฺฏกาทีหิ  อภิหฏปปฺเทสา  ชานนฺติ  อเมฺหสุ  ปุพฺโพ  
 ิโตติ  นาป  ปุพฺโพ  ชานาติ  อห  เตสุ  ปเทเสสุ   ิโตติ ฯ   
อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  ปุพฺโพ 
นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  
สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  ยูสภูโต  อาพนฺธนากาโร  อาโปธาตูติ ฯ   
        โลหิต (๑) สสรณโลหิต  อพทฺธปตฺต  วิย  สกลสรีร  
พฺยาเปตฺวา   ิต ฯ  สนฺนิจิตโลหิต  ยกนฏานสฺส  เหฏาภาค   
ปูเรตฺวา  เอกปตฺตปูรณมตฺต (๒) วกฺกหทยยกนปปฺผาสานิ  เตมนฺต(๓) 
 ิต ฯ  ตตฺถ  สสรณโลหิเต  อพทฺธปตฺตสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ  อิตร 
ปน  ยถา  ชชชฺรกปาลฏเ  อุทเก  เหฏา  เลฑฺฑุขณฺฑาทีนิ (๔)  
# ๑. ม. โลหิเตสุ ฯ  ๒. ม. ปูรณปฺปมาณ ฯ  
# ๓. ม. เตเมนฺต ฯ  ๔. ม. เลฑฺฑุขณฺฑานิ ฯ   
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เตมิยมาเน(๑)  น  เลฑฺฑุขณฺฑาทีนิ  ชานนฺติ  มย  อุทเกน  
เตมิยมานา   ิตาติ  นาป  อุทก  ชานาติ  อห  เลฑฺฑุขณฺฑาทีนิ 
เตเมมีติ  เอวเมว  น  ยกนสฺส  เหฏาภาคฏาน  วกฺกาทีนิ   
วา  ชานนฺติ  มย  โลหิต   ิต  อเมฺหว(๒)  เตมิยมานนฺติ(๓)  นาป 
โลหิต  ชานาติ  อห  ยกนสฺส  เหฏาภาค  ปูเรตฺวา  วกฺกาทีนิ   
เตมยมาน   ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต 
ธมฺมา  อิติ  โลหิต  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  
อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร 
อาโปธาตูติ ฯ   
        เสโท  อคฺคิสนฺตาปาทิกาเลสุ  เกสโลมกูปวิวรานิ  ปูเรตฺวา 
ติฏติ  เจว  ปคฺฆรติ  จ ฯ  ตตฺถ  ยถา  อุทกา  อพฺพูฬฺหมตฺเตสุ   
ภิสมุฬาลกุมทุนาฬกลาเปสุ  น  ภิสาทิกลาปวิวรานิ  ชานนฺติ  
อเมฺหหิ  อุทก ปคฺฆรตีติ นาป ภิสาทิกลาปวิวเรหิ  ปคฺฆรนฺต   
อุทก  ชานาติ  อห  ภิสาทิกลาปวิวเรหิ  ปคฺฆรามีติ  เอวเมว   
น  เกสโลมกูปวิวรานิ  ชานนฺติ  อเมฺหหิ  เสโท  ปคฺฆรตีติ   
นาป  เสโท  ชานาติ  อห  เกสโลมกูปวิวเรหิ  ปคฺฆรามีติ ฯ  
อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  เสโท  
นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส อเจตโน  อพฺยากโต  
สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ   
# ๑. ม. เตมยมาเน ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อมฺเห วา ฯ  
# ๓. ม. เตมยมาน  ิตนฺติ ฯ  
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        เมโท  ถูลสฺส  สกลสรีร  ผริตฺวา  กีสสฺส  ชงฺฆมสาทีนิ   
นิสฺสาย   ิโต  ปตฺถินฺนสเินโห ฯ  ตตฺถ  ยถา  หลิททฺิปโลติก- 
ปฏิจฺฉนฺเน  มสปุ ฺเช  น  มสปุ ฺโช  ชานาติ  ม  นสิฺสาย   
หลิทฺทิปโลติกา   ิตาติ  นาป  หลิทฺทิปโลติกา  ชานาติ  อห 
มสปุ ฺช  นสิฺสาย   ิตาติ  เอวเมว  น  สกลสรีเร  ชงฺฆาทีสุ   
วา  มส  ชานาติ  ม  นิสฺสาย  เมโท   ิโตติ  นาป   
เมโท  ชานาติ  อห  สกลสรีเร  ชงฺฆาทีสุ  วา  มส  นิสฺสาย 
 ิโตติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ 
อิติ  เมโท  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส อเจตโน   
อพฺยากโต  สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  ปตฺถินนฺสิเนโห  ปตฺถินฺนยูสภูโต 
อาพนฺธนากาโร  อาโปธาตูติ ฯ   
        อสฺสุ  ยทา  ส ฺชายติ  ตทา  อกฺขิกูปเก  ปูเรตฺวา 
ติฏติ  วา  ปคฺฆรติ  วา ฯ  ตตฺถ  ยถา  อุทกปุณฺเณสุ  
ตรุณตาลฏ ิกูปเกสุ  น  ตรุณตาลฏ ิกูปกา  ชานนติฺ  อเมฺหสุ 
อุทก   ิตนติ  นาป  อุทก ชานาติ อห ตรุณตาลฏ ิกูปเกสุ   
 ิตนฺติ  เอวเมว  น  อกฺขิกูปกา  ชานนฺติ  อเมฺหสุ อสฺสุ  
 ิตนฺติ นาป อสฺสุ  ชานาติ  อห  อกฺขิกูปเกสุ   ิตนฺติ ฯ   
อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  อสฺสุ  
นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  
สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ    
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        วสา  อคฺคิสนฺตาปาทิกาเล  หตฺถตลหตฺถปฏ ิปาทตลปาท- 
ปฏ ินาสปุฏนลาฏอสกูเฏสุ   ิตวิลีนสิเนโห ฯ  ตตฺถ  ยถา   
ปกฺขิตฺตเตเล  อาจาเม  น  อาจาโม  ชานาติ  ม  เตล  
อชฺโฌตฺถริตฺวา  ิตนฺติ นาป เตล ชานาติ อห อาจาม  
อชฺโฌตฺถริตฺวา   ิตนฺติ  เอวเมว  น  หตฺถตลาทิปฺปเทโส  ชานาติ   
ม  วสา  อชฺโฌตฺถริตฺวา�   ิตาติ  นาป  วสา  ชานาติ  อห   
หตฺถตลาทิปฺปเทเส  อชฺโฌตฺถริตฺวา   ิตาติ ฯ  อ ฺม ฺ  
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  วสา  นาม  อิมสฺมึ   
สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ  
นิสฺสตฺโต  ยสูภูโต  อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ   
        เขโฬ  ตถารูเป  เขฬุปฺปตฺติปจฺจเย  สติ  อุโภหิ  
กโปลปสฺเสหิ  โอโรหิตฺวา  ชิวฺหาย  ติฏติ ฯ  ตตฺถ  ยถา 
อพฺโภจฺฉินฺนอุทกนิสฺสนฺเท  นทีตีรกูปเก  น กูปตล  ชานาติ มยิ  
อุทก สนฺติฏตีติ นาป อุทก ชานาติ อห กูปตเล  
สนฺติฏามีติ  เอวเมว  น  ชิวฺหาตล  ชานาติ  มยิ  อุโภหิ   
กโปลปสฺเสหิ  โอโรหิตฺวา  เขโฬ   ิโตติ  นาป  เขโฬ  ชานาติ 
อห  อุโภหิ  กโปลปสฺเสหิ  โอโรหิตฺวา ชิวฺหาตเล   ิโตติ ฯ   
อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  เขโฬ  
นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต   
สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ    



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 110 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  110 
 
        สิงฺฆาณิกา  ยทา  ส ฺชายติ  ตทา  นาสปุเฏ  ปูเรตฺวา  
ติฏติ  วา  ปคฺฆรติ  วา ฯ  ตตฺถ  ยถา  ปูติทธิภริตาย  
สิปฺปกาย  น  สิปฺปกา  ชานาติ  มยิ  ปติูทธิ   ิตนฺติ  
นาป  ปูติทธิ  ชานาติ  อห  สิปฺปกาย   ิตนฺติ  เอวเมว  
น นาสปุฏา  ชานนฺติ  อเมฺหสุ  สิงฺฆาณิกา   ิตาติ  นาป  
สิงฺฆาณิกา ชานาติ อห นาสปุเฏสุ   ิตาติ ฯ  อ ฺม ฺ   
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  สิงฺฆาณิกา   
อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  
สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ   
        ลสิกา  อฏ ิกสนฺธีน  อพฺภ ฺชนกจฺิจ  สาธยมานา 
อสีติสตสนฺธีสุ   ิตา ฯ  ตตฺถ  ยถา  เตลพฺภ ฺชิเต  อกฺเข  น 
อกฺโข  ชานาติ  ม  เตล  อพฺภ ฺชิตฺวา   ิตนฺติ  นาป  เตล   
ชานาติ  อห  อกฺข  อพฺภ ฺชิตฺวา   ิตนฺติ  เอวเมว  น   
อสีติสตสนฺธิโย (๑)ชานนติฺ ลสิกา อเมฺห อพฺภ ฺชิตฺวา  ิตาติ 
นาป ลสิกา ชานาติ  อห  อสีติสตสนฺธิโย  อพฺภ ฺชิตฺวา  
 ิตาติ ฯ  อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ 
อิติ  ลสิกา  นาม  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  
อพฺยากโต สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร  
อาโปธาตูติ ฯ   
# ๑. ม. อสีติสตสนฺธโย ฯ เอวมุปริป ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 111 

        *เลมที่ 47  ธาตุวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 111 
 
        มุตฺต  วตฺถิสฺส  อพฺภนฺตเร   ิต ฯ  ตตฺถ  ยถา  จนฺทนิกาย  
ปกฺขิตฺเต อโธมุเข  รวณฆเฏ  น  รวณฆโฏ  ชานาติ  มยิ  
จนฺทนิการโส   ิโตติ  นาป  จนฺทนิการโส  ชานาติ  อห   
รวณฆเฏ   ิโตติ  เอวเมว  น  วตฺถ ิ ชานาติ  มยิ  มุตฺต   
 ิตนฺติ  นาป  มุตฺต  ชานาติ  อห  วตฺถมิฺหิ   ิตนฺติ ฯ  อ ฺม ฺ   
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมา ฯ  อิติ  มุตฺต  นาม อิมสฺมึ  
สรีเร ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ   
นิสฺสตฺโต  ยสูภูโต  อาพนฺธนากาโร  อาโปธาตูติ ฯ   
        ย  วา  ปนาติ  อวเสเสสุ  ตีสุ  โกฏาเสสุ  อาโปธาตุ  
สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
        พาหิรอาโปธาตุนิทฺเทเส  มูล  ปฏจฺิจ  นิพฺพตฺโต  รโส  
มูลรโส  นาม ฯ  ขนฺธรสาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ขีราทีนิ  
ปากฏาเนว ฯ  ยถา  ปน  เภสชฺชสิกฺขาปเท  เอวมิธ  นิยโม   
นตฺถิ  ยงฺกิ ฺจิ  ขีร  ขีรเมว ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ  
        ภุมฺมานีติ  อาวาฏาทีสุ   ิตอุทกานิ ฯ  
        อนฺตลิกขฺานีติ  ปวึ  อปฺปตฺตานิ  วสฺโสทกานิ ฯ  
        ย  วา  ปนาติ  หิโมทกกปฺปวินาสกอุทกปวีสนฺธารก- 
อุทกาทีนิ  อิธ  ยวาปนกฏาน(๑)  ปวิฏานิ ฯ   
        เตโชธาตุนิทฺเทเส  เตชนวเสน  เตโช ฯ  เตโชว  เตโชภาว   
# ๑. ม. เยวาปนกฏาน เอวมุปริป ฯ  
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คตตฺตา  เตโชคต ฯ  
        อุสฺมาติ  อุณฺหากาโร ฯ อุสฺมาว อุสฺมาภาว คตตฺตา 
อุสฺมาคต ฯ 
        อุสุมนติฺ  จณฺฑอุสุม ฯ  ตเทว  อุสุมภาว  คตตฺตา  อุสุมคต ฯ  
        เยน  จาติ เยน จ  เตโชคเตน  กุปปฺเตน ฯ 
        สนฺตปฺปตีติ  อย  กาโย  สนฺตปฺปติ  เอกาหิกชราทิภาเวน  
อุสุมชาโต  โหติ ฯ 
        เยน  จ  ชีรียตีติ  เยน  จ  อย  กาโย  ชีรยติ (๑) 
อินฺทฺริยเวกลฺลต  พลปริกขฺย  วลิตจปลิตาทิภาว ฺจ (๒) ปาปุณาติ ฯ   
        เยน  จ  ปริฑยฺหตีติ  เยน  จ  กุปฺปเตน  อย  กาโย   
ฑยฺหติ  โส  จ  ปุคฺคโล  ฑยฺหามิ  ฑยฺหามีติ  กนฺทนฺโต  สตโธต- 
สปฺปโคสีตจนฺทนาทิเลปน ฺเจว  ตาลวณฺฏวาต ฺจ  ปจฺจาสึสติ ฯ  
        เยน  จ  อสิตปตขายิตสายิต  สมฺมา  ปริณาม  คจฺฉตีติ   
เยเนต  อสิต วา โอทนาทิ ปต วา  ปานกาทิ  ขายิต  
วา  ปฏขชชฺกาทิ  สายิต  วา  อมฺพปกฺกมธุผาณิตาทิ  สมฺมา   
ปริปาก  คจฺฉติ  รสาทิภาเวน  วิเวก  คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ   
เอตฺถ  จ  ปรุมิา  ตโย  เตโชธาตู จตุสมุฏานา ปจฺฉิโม 
กมฺมสมุฏาโนว ฯ อย ตาเวตฺถ ปทวณฺณนา ฯ(๓)  
        อิท  ปน  มนสิการวิธาน  อิธ  ภิกฺขุ  เยน  สนฺตปฺปติ  
# ๑. สฺยา. ชรีตีติ ฯ  ม. ชรียีติ ฯ  ๒. ม. วลิปลิตาทิภาว ฺจ ฯ 
# ๓. ม. ปทสวณฺณนา ฯ   
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อย  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  
สุ ฺโ นิสฺสตฺโต ปริปาจนากาโร  เตโชธาตูติ  มนสิกโรติ ฯ 
เยน  ชรียติ  เยน  ปริฑยฺหติ เยน อสิตปตขายิตสายิต  สมฺมา 
ปริณาม  คจฺฉติ  อย  อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส   
อเจตโน  อพฺยากโต  สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  ปริปาจนากาโร 
เตโชธาตูติ  มนสิกโรติ ฯ   
        ย  วา  ปนาติ  อิมสฺมึ  สรีเร  ปากติโก  เอโก  อุตุ  
อตฺถิ  โส  เยวาปนกฏาน  ปวิฏโ ฯ   
        พาหิรเตโชธาตุนิทฺเทเส  กฏ  ปฏิจฺจ  ปชชฺลโิต   
กฏ ุปาทาโน  อคฺคิ  กฏคฺคิ  นาม ฯ  สกลิกคฺคิอาทีสุป  เอเสว  
นโย ฯ 
        สงฺการคฺคีติ กจวร สงฺกฑฺฒิตฺวา  ชาลาปโต  อคฺคิ   
กจวรคฺคิ ฯ   
        อินฺทคฺคีติ  อสนิอคฺคิ ฯ   
        อคฺคิสนฺตาโปติ  ชาลาย  วา  วีตจฺฉิตงฺคาราน (๑) วา 
สนฺตาโป ฯ  
        สุรยิสนตฺาโปติ อาตโป ฯ 
        กฏสนฺนิจยสนฺตาโปติ  กฏราสิฏาเน  สนฺตาโป ฯ   
เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  
# ๑. ม. วีตจฺจิตงฺคาราน ฯ  
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        ย  วา  ปนาติ  เปตคฺคิกปฺปวินาสกคฺคินิรยคฺคิอาทโย อิธ 
เยวาปนกฏาน ปวิฏา ฯ   
        วาโยธาตุนิทฺเทเส  วายนวเสน  วาโย ฯ  วาโยว  วาโยภาว  
คตตฺตา  วาโยคต ฯ  
        ถมฺภิตตฺต  รูปสฺสาติ อวินิพฺโภครูปสฺส ถมฺภิตภาโว ฯ  
        อุทฺธงฺคมา วาตาติ  อุคฺคารหิกฺการาทิปวตฺตกา อุทฺธ 
อาโรหนวาตา ฯ   
        อโธคมา  วาตาติ  อุจฺจารปสฺสาวาทิ(๑)นีหรณกา  อโธ  
โอโรหนวาตา ฯ 
        กุจฺฉิสยา วาตาติ อนฺตาน พหิ  วาตา ฯ  
        โกฏาสยา  วาตาติ  อนฺตาน  อนฺโต  วาตา ฯ   
        องฺคมงฺคานุสาริโน  วาตาติ  ธมนีชาลานุสาเรน  สกลสรีเร 
องฺคมงฺคานิ  อนุสฏา  สมิ ฺชนปสารณาทินิพฺพตฺตกา  วาตา ฯ  
        สตฺถกวาตาติ  สนฺธิพนฺธนานิ  กตฺตริยา  ฉินฺทนฺตา  วิย   
ปวตฺตวาตา ฯ   
        ขุรกวาตาติ  ขุเรน  วิย  หทย  ผาลนกวาตา ฯ  
        อุปฺปลกวาตาติ  หทยมสเมว  อุปฺปาฏนกวาตา ฯ   
        อสฺสาโสติ   อนฺโตปวิสนนาสิกาวาโต  ฯ 
        ปสฺสาโสติ  พหินิกฺขมนนาสิกาวาโต ฯ  เอตฺถ  จ  ปุริมา   
# ๑. ม. อุคฺคารหิกฺกาทิ... ฯ  
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สพฺเพ  จตุสมุฏานา  อสฺสาสปสฺสาสา  จิตฺตสมุฏานาว ฯ 
อยเมตฺถ ปทวณฺณนา ฯ   
        อิท  ปน  มนสิการวิธาน  อิธ  ภิกฺขุ  อุทฺธงฺคมาทิเภเท  
วาเต  อุทฺธงฺ  คมาทิวเสน  ปริคฺคเหตฺวา  อุทฺธงฺคมา  วาตา  นาม 
อิมสฺมึ  สรีเร  ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต   
สุ ฺโ  นิสฺสตฺโต  วิตฺถมฺภนากาโร  วาโยธาตูติ  มนสิกโรติ ฯ 
เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ 
        ย  วาปนาติ  เสเส วาโยโกฏาเส อนุคตา  วาตา 
อิธ เยวาปนกฏาน ปวิฏา ฯ   
        พาหิรวาโยธาตุนิทฺเทเส  ปุรตฺถิมา  วาตาติ  ปุรตฺถิมทิสโต   
อาคตา  วาตา ฯ  ปจฺฉิมุตฺตรทกฺขิเณสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        สรชา  วาตาติ  สห  รเชน  สรชา ฯ  
        อรชา  วาตาติ  รชวิรหิตา  สุทฺธา  อรชา  นาม ฯ 
        สีตาติ  สีตอุตุสมุฏานา  สีตพลาหกนฺตเร  สมุฏ ิตา ฯ  
        อุณฺหาติ  อุณฺหอุตุสมุฏานา  อุณฺหพลาหกนฺตเร  สมฏุ ิตา ฯ   
        ปริตฺตาติ  มนฺทวาตา  ตนุกวาตา ฯ (๑)  
        อธิมตฺตาติ  พลววาตา ฯ   
        กาฬาติ  กาฬพลาหกนฺตเร  สมุฏ ิตา ฯ  เยหิ  อพฺภาหโต 
ฉวิวณฺโณ  กาฬโก  โหติ เตส เอต  อธิวจนนฺติป  เอเก ฯ 
# ๑. ม. มนฺทา ตนุกวาตา ฯ   
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        เวรมฺภวาตาติ  โยชนโต  อุปร ิ วายนวาตา ฯ  
        ปกฺขวาตาติ  อนฺตมโส  มกฺขิกายป  ปกฺขายูหนสมุฏ ิ 
วาตา ฯ   
        สุปณฺณวาตาติ  ครุฬวาตา ฯ  กาม ฺจ  อิเมป  ปกฺขวาตาว  
อุสฺสทวเสน  ปน  วิสุ  คหติา ฯ  
        ตาลวณฺฑวาตาติ(๑)  ตาลปณฺเณหิ  วา  อ ฺเน  วา  เกนจิ 
มณฺฑลสณฺาเนน  สมุฏาปตา  วาตา ฯ   
        วิธูปนวาตาติ  วีชนปตฺตเกน  สมุฏาปตา  วาตา ฯ  อิมานิ 
จ  ตาลวณฺฏวิธูปนานิ  อนุปฺปนฺนมฺป  วาต  อุปฺปาเทนฺติ   
อุปฺปนฺนมฺป ปริวตฺเตนฺติ ฯ 
        ย วา ปนาติ อิธ  ปาลิย อาคเต เปตฺวา เสสา  
วาตา เยวาปนกฏาน ปวิฏา ฯ   
        อากาสธาตุนิทฺเทเส  อปฺปฏิฆฏฏนฏเน  น  กสฺสตีติ  
อากาโส ฯ  อากาโสว  อากาสภาว  คตตฺตา  อากาสคต ฯ  
อฆฏฏนียตาย  อฆ ฯ  อฆเมว  อฆภาว  คตตฺตา  อฆคต ฯ 
        วิวโรติ  อนฺตร ฯ  ตเทว  วิวรภาว  คตตฺตา  วิวรคต ฯ  
        อสมฺผุฏ  มสโลหิเตหีติ  มสโลหิเตหิ  นิสฺสฏ ฯ  
        กณฺณจฺฉิทฺทนฺติอาทิ ปน ตสฺเสว ปเภททสฺสน ฯ  ตตฺถ 
กณฺณจฺฉิทฺทนฺติ  กณฺณสฺมึ  ฉิทฺท  วิวร  มสโลหิเตหิ  อสมฺผุฏโ- 
กาโส ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ   
# ๑. ตาลวณฺฏ... ฯ  
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        เยนาติ  เยน  วิวเรน  เอต  อสิตาทิเภท  อชฺโฌหรณีย   
อชฺโฌหรติ  อนฺโต  ปเวเสติ ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  อนฺโต 
อุทรปฏลสงฺขาเต  โอกาเส  เอตเทว  จตุพฺพิธ  อชฺโฌหรณีย   
ติฏติ ฯ  
        เยนาติ เยน วิวเรน สพฺพมฺเปต วิปกฺก  กสฏภาว  
อาปนฺน  นิกขฺมติ  ต  อุทรปฏลโต ยาว กรีสมคฺคา วิทตฺถิ- 
จตุรงฺคุลมตฺต  ฉิทฺท  มสโลหิเตหิ  อสมฺผุฏ  นิสฺสฏ  อากาสธาตูติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ย วา ปนาติ  เอตฺถ  จมฺมนฺตร  มสนฺตร  นหารุนฺตร   
อฏ ินฺตร  โลมนฺตรนฺติ  อิท  สพฺพ  เยวาปนกฏาน ปวิฏ ฯ   
        พาหิรกอากาสธาตุนิทฺเทเส  อสมฺผุฏ  จตูหิ  มหาภูเตหีติ  
จตูหิ  มหาภูเตหิ  นิสฺสฏ  ภิตฺติฉิทฺทกวาฏฉิทฺทาทิก  เวทิตพฺพ ฯ 
อิมินา  ยสฺมึ  อากาเส ปริกมฺม  กโรนฺตสฺส จตุกฺกป ฺจก- 
ชฺฌานานิ อุปฺปชฺชนฺติ ต กถิต ฯ   
        วิ ฺาณธาตุนิทฺเทเส  จกฺขุวิ ฺาณสงฺขาตา  ธาตุ  
จกฺขุวิ ฺาณธาตุ ฯ  เสสาสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  อิมาสุ  ฉสุ  
ธาตูสุ  ปริคฺคหิตาสุ  อฏารส  ธาตุโย  ปริคฺคหิตาว  โหนฺติ ฯ  
กถ  ปวีเตโชวาโยธาตุคฺคหเณน  ตาว  โผฏพฺพธาตุ  คหิตาว 
โหติ  อาโปธาตุอากาสธาตุคฺคหเณน  ธมฺมธาตุ  วิ ฺาณ- 
ธาตุคฺคหเณน  ตสฺสา  ปุเรจาริกปจฺฉาจาริกตฺตา  มโนธาตุ  
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คหิตาว  โหติ ฯ  จกฺขุวิ ฺาณธาตุอาทโย  สุตฺเต  อาคตาเอว  เสสา 
นว  อาหริตฺวา  ทสฺเสตพฺพา ฯ  จกฺขุวิ ฺาณธาตุคฺคหเณน  หิ  
ตสฺสา  นิสฺสยภูตา  จกฺขุธาตุ  อารมฺมณภูตา รูปธาตุ  จ  คหิตาว  
โหนติ ฯ  เอว  โสตวิ ฺาณธาตุอาทิคฺคหเณน  โสตธาตุอาทโยติ   
อฏารสป  คหิตาว  โหนฺติ ฯ   
        ตาสุ  ทสหิ  ธาตูหิ  รูปปริคฺคโห [๑] กถิโต โหติ สตฺตหิ  อรูป- 
ปริคฺคโห  ธมฺมธาตุยา สิยา รูปปริคฺคโห สิยา อรูปปริคฺคโห ฯ  
อิติ อฑฺเฒกาทสหิ  ธาตูหิ  รูปปริคฺคโห  อฑฺฒฏธาตูหิ อรูป- 
ปริคฺคโหติ รปูารูปปริคฺคโห กถิโต โหติ ฯ  รูปารูป  ป ฺจกฺขนฺธา 
ทสฺเสตพฺพา (๒) ต  โหติ  ทุกฺขสจฺจ  ตสมุฏาปกา  ปุริมตณหา  
สมุทยสจฺจ  อุภินฺน  อปฺปวตฺติ  นิโรธสจฺจ  ตมฺปชานโก (๓) มคฺโค   
มคฺคสจฺจนฺติ อิท จตุสจฺจกมฺมฏาน อฏารสธาตุวเสน  
อภินิวิฏสฺส ภิกฺขุโน ยาว  อรหตฺตา มตฺถก ปาเปตฺวา 
นิคมน กถิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  ทุติยฉกฺก  ทสฺเสนฺโต  อปราป  ฉ  ธาตุโยติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สุขธาตุ  ทุกฺขธาตูติ  กายปฺปสาทวตฺถุกานิ  
สุขทุกฺขานิ  สปฺปฏิปกฺขวเสน  ยุคฬกโต  ทสฺสิตานิ ฯ  สุข  หิ   
ทุกฺขสฺส  ปฏปิกฺโข ทุกฺข สุขสฺส ฯ ยตฺตก สุเขน  ผริตฏาน  
ตตฺตก  ทุกฺข ผรติ ฯ ยตฺตก ทุกฺเขน ผริตฏาน ตตฺตก  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร คติโตติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม.ตปชานโน ฯ   
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สุข ผรติ ฯ   
        โสมนสฺสธาตุ  โทมนสฺสธาตูติ  อิทมฺป  ตเถว  ยุคฬก  กต ฯ  
โสมนสฺส ฺหิ  โทมนสฺสสฺส  ปฏิปกฺโข  โทมนสฺส  โสมนสฺสสสฺ ฯ 
ยตฺตก  โสมนสฺเสน  ผรติฏาน  ตตฺตก  โทมนสสฺ  ผรติ ฯ 
ยตฺตก  โทมนสฺเสน  ผรติฏาน  ตตฺตก  โสมนสสฺ  ผรติ ฯ   
        อุเปกฺขาธาตุ  อวิชฺชาธาตูติ  อิท  ปน  ปททฺวย (๑) สริกฺขกวเสน  
ยุคฬก  กต ฯ  อุภยมฺป  เหต  อวิภูตตฺตา  สรกิฺขก  โหติ ฯ   
ตตฺถ  สุขทุกขฺธาตุคฺคหเณน  ตสมฺปยุตฺตา  กายวิ ฺาณธาตุ  
วตฺถุภูตา  กายธาตุ  อารมฺมณภูตา  โผฏพฺพธาตุ  จ  คหิตาว 
โหนฺติ ฯ  โสมนสฺสโทมนสฺสธาตุคฺคหเณน  ตสมฺปยุตฺตา  มโน- 
วิ ฺาณธาตุ  คหิตา  โหติ ฯ  อวิชชฺาธาตุคฺคหเณน  ธมฺมธาตุ  
คหิตา ฯ  อุเปกฺขาธาตุคฺคหเณน  จกฺขุโสตฆานชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ- 
มโนธาตุโย   ตาสเยว   วตฺถารมฺมณภูตา  จกฺขุธาตุรูปธาตุอาทโย 
จ  คหิตาติ  เอว อฏารสป ธาตุโย คหิตาว โหนฺติ ฯ  
        อิทานิ  ตาสุ  ทสหิ  ธาตูหิ  รูปปริคฺคโหติอาทิ  สพฺพ   
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอวมฺป  เอกสฺส  ภิกฺขุโน   
ยาว  อรหตฺตา  มตฺถก  ปาเปตฺวา  นิคมน กถิต โหตีติ   
เวทิตพฺพ ฯ ตตฺถ กตมา สุขธาตุ ย กายิก สาตนฺติอาทีนิ  
เหฏา วุตฺตนยาเนว ฯ   
# ๑. ม. ทฺวย ฯ  
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        ตติยฉกฺเก  กาโมติ  เทฺว  กามา  วตฺถุกาโม  จ  กิเลสกาโม 
จ ฯ  ตตฺถ  กิเลสกาม  สนธฺาย  กามปฏสิยุตฺตา  ธาตุ  กาม- 
ธาตุ  กามวิตกฺกสฺเสต นาม ฯ  วตฺถุกาม  สนฺธาย  กาโมเยว   
ธาตุ  กามธาตุ  กามาวจรธมฺมานเมต  นาม ฯ  พฺยาปาท- 
ปฏิสยุตฺตา  ธาตุ  พฺยาปาทธาตุ  พฺยาปาทวิตกฺกสฺเสต  นาม ฯ 
พฺยาปาโทว  ธาตุ  พฺยาปาทธาตุ  ทสอาฆาตวตฺถุกสฺส  ปฏิฆสฺเสต  
นาม ฯ  วิหึสาปฏิสยุตฺตา  ธาตุ  วิหึสาธาตุ  วิหึสาวิตกฺกสฺเสต   
นาม ฯ  วิหึสาเยว  ธาตุ  วิหึสาธาตุ  ปรสตฺตวิเหนสฺเสต (๑) นาม ฯ 
อยมฺปน  เหฏา  อนาคตตฺตา เอว อตฺถาทิวิภาคโต  เวทิตพฺโพ ฯ 
วิหึสนฺติ  เอตาย  สตฺเต  วิหึสน  วา  เอต  สตฺตานนฺติ  วิหึสา ฯ   
สา  วิเหนลกฺขณา  กรุณาปฏิปกฺขลกขฺณา  วา ฯ  ปรสนฺตาเน   
อุพฺเพคชนนรสา  สกสนฺตาเน  กรุณาวิทฺธสนรสา  วา ฯ 
ทุกฺขายตนปจฺจุปฏานา  ปฏิฆปทฏานาติ  เวทิตพฺพา ฯ 
        เนกฺขมฺม  วุจฺจติ  โลภา นิกฺขนฺตตฺตา อโลโภ นวีรเณหิ  
นิกฺขนฺตตฺตา  ปมชฺฌาน  สพฺพากุสเลหิ  นิกฺขนฺตตฺตา  สพฺพ 
กุสล ฯ  เนกขฺมฺมปฏิสยุตฺตา  ธาตุ  เนกฺขมฺมธาตุ  เนกฺขมฺม- 
วิตกฺกสฺเสต  นาม ฯ  เนกขฺมฺมเมว  ธาตุ  เนกฺขมฺมธาตุ  สพฺพสฺสาป  
กุสลสฺเสต  นาม ฯ  อพฺยาปาทปฏิสยุตฺตา  ธาตุ  อพฺยาปาทธาตุ   
อพฺยาปาทวิตกฺกสฺเสต  นาม ฯ  อพฺยาปาโทว  ธาตุ  อพฺยาปาท- 
# ๑. ม.ปรสตฺตวิเหสนสฺเสต ฯ  
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ธาตุ  เมตฺตาเยต  นาม ฯ  อวิหึสาปฏิสยุตฺตา ธาตุ อวิหึสา- 
ธาตุ อวิหึสาวิตกฺกสฺเสต นาม ฯ อวิหึสาว  ธาตุ อวิหึสา- 
ธาตุ ฯ กรุณาเยต นาม ฯ   
        อิทานิ  ตเมวตฺถ  ทสฺเสตุ  ตตฺถ  กตมา  กามธาตูติ   
ปทภาชน  อารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ  ปฏิสยุตฺโตติ  สมฺปโยควเสน  ปฏิสยุตฺโต ฯ 
        ตกฺโก วิตกฺโกติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
        วิเหเตีติ  พาเธติ  ทุกฺขาเปติ ฯ   
        เหนาติ  ปาณิปฺปหาราทีหิ พาธนา  ทุกฺขุปฺปาทนา ฯ 
พลวเหนา  วิเหนา ฯ  หึสนฺติ  เอตายาติ  หึสนา ฯ  พลว- 
หึสนา  วิหึสนา ฯ  
        โรสนาติ  ฆฏฏนา ฯ  
        วิโรสนาติ  พลวฆฏฏนา ฯ  สพฺพตฺถ [๑]  วิอุปสคฺเคน  ปท 
วฑฺฒิต ฯ  
        อุปหนนฺติ เอเตนาติ อุปฆาโต ปเรส อุปฆาโต  
ปรูปฆาโต ฯ   
        เมตฺตายนฺติ  เอตายาติ  เมตฺติ ฯ  เมตฺตายนากาโร 
เมตฺตายนา ฯ  เมตฺตาย  อยิตสฺส  เมตฺตาสมงฺคิโน  ภาโว  เมตฺตา- 
ยิตตฺต ฯ  พฺยาปาเทน  วิมุตฺตสฺส  เจตโส  วิมุตฺติ  เจโตวิมุตฺติ ฯ  
เอตฺถ  จ  ปรุิเมหิ  ตีหิ  อุปจารปฺปตฺตาป  อปฺปนาปฺปตฺตาป 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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เมตฺตา กถิตา ปจฺฉิเมน อปฺปนาปฺปตฺตาว ฯ   
        กรุณายนฺติ  เอตายาติ  กรุณา ฯ  กรุณายนากาโร   
กรุณายนา ฯ  กรุณาย  อยิตสฺส  กรุณาสมงฺคิโน  ภาโว  กรุณา- 
ยิตตฺต ฯ  วิหึสาย วิมุตฺตสฺส เจตโส วิมุตฺติ  เจโตวิมุตฺติ ฯ   
อิธาป  ปุริมนเยเนว  อุปจารปฺปนาเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อุภยตฺถาป   
จ  ปริโยสานปเท เมตฺตา กรุณาติ เจโตวิมุตฺติวิเสสนตฺถ  
วุตฺต ฯ   
        เอตฺถ  จ  กามวิตกฺโก สตฺเตสุป อุปฺปชฺชติ สงฺขาเรสุป ฯ  
อุภยตฺถ อุปฺปนฺโนป  กมฺมปถเภโทว ฯ  พฺยาปาโท  ปน  สตฺเตสุ  
อุปฺปนฺโนเยว  กมฺมปถ  ภินฺทติ  น  อิตโร ฯ  วิหึสายป  เอเสว   
นโย ฯ  เอตฺถ  จ  ทุพฺพิธา  กถา  สพฺพสงฺคาหิกา  เจว  อสมฺภินฺนา  
จ ฯ  กามธาตุคฺคหเณน  หิ  พฺยาปาทวิหึสาธาตุโยป  คหิตา ฯ   
กามธาตุ  ยาเยว  ปน  นีหริตฺวา  นีหริตฺวา  เทฺวป  เอตา   
ทสฺสิตาติ  อย ตาเวตฺถ  สพฺพสงฺคาหิกกถา ฯ  เปตฺวา  ปน  
พฺยาปาทวิหึสาธาตุโย  เสสา  สพฺพาป  กามธาตุเอวาติ  อย   
อสมฺภินฺนกถา  นาม ฯ  เนกฺขมฺมธาตุคฺคหเณนาป  อพฺยาปาท- 
อวิหึสาธาตุโย  คหิตาเยว ฯ  เนกฺขมฺมธาตุโต  ปน  นีหริตฺวา   
นีหริตฺวา  ตทุภยมฺป ทสฺสิตนฺติ อยเมตฺถาป สพฺพสงฺคาหิกกถา ฯ  
เปตฺวา อพฺยาปาทอวิหึสาธาตุโย  อวเสสา เนกฺขมฺมธาตูติ อย  
อสมฺภินฺนกถา นาม ฯ    



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 123 

        *เลมที่ 47  ธาตุวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 123 
 
        อิมาหิ  จ  ฉหิ  ธาตูหิ  ปริคฺคหิตาหิ  อฏารส  ธาตุโย   
ปริคฺคหิตาว  โหนฺติ ฯ  สพฺพาป  หิ  ตา ธาตุโย(๑) กามธาตุโตว 
นีหริตฺวา นีหริตฺวา ลพฺภาเปตพฺพา(๒) อฏารส  ธาตุโยว  โหนฺตีติ 
ติณฺณ  ฉกฺกาน  วเสน  อฏารส  โหนฺติ ฯ  เอวมฺปน  อคฺคเหตฺวา  
เอเกกสฺมึ  ฉกฺเก  วุตฺตนเยเนว (๓)อฏารส อฏารส กตฺวา  
สพฺพานิป  ตานิ  อฏารสกานิ  เอกชฺฌ  อภิสงฺขิปตฺวาป (๔) 
อฏารเสว โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺตนฺตภาชนีเย 
โสฬสธาตุโย  กามาวจรา เทฺว เตภูมิกาติ เอวเมตฺถ   
สมฺมสนวาโรว(๕)กถิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
                        สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ 
        อภิธมฺมภาชนีเย  สรูเปเนว  สพฺพาป  ธาตุโย  ทสฺเสนฺโต  
อฏารส  ธาตุโย จกฺขุธาตุ รูปธาตูติอาทิมาห(๖) ฯ ตตฺถ  
อุทฺเทสวาเร ตาว   
                อตฺถโต ลกฺขณาทีหิ(๗)        กมตาวตฺวสงฺขโต 
                ปจฺจยา อถ ทฏพฺพา        เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ตตฺถ  อตฺถโตติ  จกขฺตีติ  จกฺขุ ฯ  รูปยตีติ  รูป ฯ  จกฺขุสฺส  
วิ ฺาณ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  เอวมาทินา  ตาว  นเยน  จกฺขฺวาทีน   
วิเสสตฺถโต  เวทิตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ  อวิเสเสน  ปน  วิทหติ  ธยีเต 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ลภาเปตพฺพา ฯ  
# ๓. ม. วุตฺตนเยน ฯ  ๔. ม. อภิสงฺขิปตฺวา ฯ  ๕. ม. สมฺมสนจาโรว ฯ 
# ๖. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๔/๑๐๘ ฯ  ๗. ม.ลกฺขณาทิโต ฯ   
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วิธาน  วิธียเต  เอตาย เอตฺถ วา  ธียตีติ  ธาตุ ฯ  
        โลกิยา  หิ ธาตุโย การณภาเวน ววตฺถิตา หุตฺวา 
สุวณฺณรชตาทิธาตุโย  วิย  สุวณฺณรชตาทึ  อเนกปฺปการ   
สสารทุกฺข  วิทหนฺติ ฯ  ภารหาเรหิ  จ  ภาโร  วิย  สตฺเตหิ   
ธียนฺเต  ธาริยนตีฺติ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺขวิธานมตฺตเมว  เจตา   
อวสวตฺตนโต ฯ  เอตาหิ  จ  การณภูตาหิ (๑) สสารทุกฺข  สตฺเตหิ  
อนุวิธียติ ฯ  ตถาวิหิต ฺเจต  สสารทุกฺข (๒) เอตาเสฺวว  ธียติ 
ปยตีติ  อตฺโถ ฯ  อิติ  จกฺขฺวาทีสุ เอเกโก ธมโฺม ยถาสมฺภว  
วิทหติ ธียเตติอาทิอตฺถวเสน ธาตูติ วุจฺจติ ฯ   
        อปจ  ยถา  ติตฺถิยาน  อตฺตา  นาม  สภาวโต  นตฺถิ  น   
เอวเมตา ฯ  เอตา  ปน  อตฺตโน  สภาว  ธาเรนฺตีติ  ธาตุโย ฯ  
ยถา จ โลเก วิจิตฺตา หริตาลมโนสิลาทโย  สิลาวยวา  ธาตุโยติ   
วุจฺจนฺติ  เอวเมตาป  ธาตุโย  วิย  ธาตุโย ฯ  วิจิตฺตา  เหตา  
าณ ฺเยฺยาวยวาติ ฯ  ยถา  วา  สรีรสงฺขาตสฺส  สมุทายสฺส   
อวยวภูเตสุ  รสโสณิตาทีสุ  อ ฺม ฺ  วิสภาคลกฺขณปริจฺฉินฺเนสุ  
ธาตุสม ฺา  เอวเมเตสุป  ป ฺจกฺขนฺธสงฺขาตสฺส  อตฺตภาวสฺส   
อวยเวสุ  ธาตุสม ฺา  เวทิตพฺพา ฯ  อ ฺม ฺ  วิสภาค- 
ลกฺขณปริจฺฉินฺนา  เหเต  จกฺขฺวาทโยติ ฯ  
        อปจ  ธาตูติ  นิชฺชีวมตฺตสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตถา หิ ภควา 
# ๑. ม. กรณภูตาหิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ฉธาตุโร อย ภิกฺขุ ปุริโสติอาทีสุ(๑) ชีวส ฺาสมูหนตฺถ   
ธาตุเทสน  อกาสีติ ฯ  ตสฺมา  ยถาวุตฺเตนตฺเถน  จกฺขุ  จ  ต   
ธาตุ  จาติ  จกฺขุธาตุ  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณ ฺจ  ต  ธาตุ   
จาติ  มโนวิ ฺาณธาตูติ  เอว  ตาเวตฺถ อตฺถโต วิ ฺาตพฺโพ  
วินิจฺฉโย ฯ   
        ลกฺขณาทีหีติ  จกฺขฺวาทีน  ลกฺขณาทิโต  เจตฺถ(๒)  เวทิตพฺโพ   
วินิจฺฉโย ฯ  ตานิ  จ ปน เนส ลกฺขณาทีนิ เหฏา วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        กมโตติ  อิธาป  ปุพฺเพ  วุตฺเตสุ  อุปฺปตฺติกฺกมาทีสุ  
เทสนากฺกโมว ยุชฺชติ ฯ  โส  จ  ปนาย  เหตุผลานุปุพฺพ- 
ววตฺถานวเสน  วุตฺโต ฯ  จกฺขุธาตุ  รูปธาตูติ อิท ฺหิ  ทฺวย เหตุ  
จกฺขุวิ ฺาณธาตูติ ผล ฯ เอว สพฺพตฺถ กมโต เวทิตพฺโพ 
วินิจฺฉโย ฯ   
        ตาวตฺวโตติ  ตาวภาวโต ฯ  อิท วุตฺต โหติ เตสุ เตสุ หิ  
สุตฺตาภิธมมฺปเทเสสุ  อาภาธาตุ  สุภธาตุ  อากาสาน ฺจายตน- 
ธาตุ  วิ ฺาณ ฺจายตนธาตุ  อากิ ฺจ ฺายตนธาตุ  เนว- 
ส ฺานาส ฺายตนธาตุ  ส ฺาเวทยิตนิโรธธาตุ  กามธาตุ  
พฺยาปาทธาตุ  วิหึสาธาตุ  เนกฺขมฺมธาตุ  อพฺยาปาทธาตุ อวิหึสาธาตุ   
สุขธาตุ  ทุกฺขธาตุ  โสมนสฺสธาตุ  โทมนสฺสธาตุ  อุเปกฺขาธาตุ   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๗๘, ๖๗๙/๔๓๖ ฯ  
# ๒. ม. ลกฺขณาทิโตเปตฺถ ฯ   
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อวิชฺชาธาตุ  อารมฺภธาตุ  นิกฺกมธาตุ  ปรกฺกมธาตุ   
หีนธาตุ  มชฌฺิมธาตุ  ปณีตธาตุ  ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  
วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิ ฺาณธาตุ  สงฺขตธาตุ  อสงฺขตธาตุ   
อเนกธาตุนานาธาตุโลโกติ  เอวมาทโย  อ ฺาป  ธาตุโย   
ทิสฺสนฺติ ฯ   
        เอว  สติ  สพฺพาส  วเสน  ปริจฺเฉท  อกตฺวา  กสฺมา  
อฏารสาติ  อยเมว  ปริจฺเฉโท  กโตติ  เจ ฯ  สภาวโต  
วิชฺชมานาน  สพฺเพส(๑)  ธาตูน  ตทนฺโตคธตฺตา ฯ  รูปธาตุเยว 
หิ  อาภาธาตุ ฯ  สุภธาตุ  ปน  รูปาทิปฏิพทฺธา ฯ กสฺมา  
สุภนิมิตฺตตฺตา ฯ  สุภนิมิตฺต ฺหิ  สุภธาตุ ฯ  ต ฺจ รปูาทีหิ  
วินิมุตฺต(๒) น วิชฺชติ กุสลวิปาการมฺมณา  วา  รูปาทโยเอว   
สุภธาตูติ  รูปาทิมตฺตเมเวสา ฯ  อากาสาน ฺจายตนธาตุอาทีสุ   
จิตฺต  มโนวิ ฺาณธาตุ  เสสา  ธมฺมา  ธมฺมธาตุ ฯ  ส ฺา- 
เวทยิตนิโรธธาตุ  ปน  สภาวโต  นตฺถิ ฯ  ธาตุทฺวยนิโรธมตฺตเมว  หิ  
สา ฯ  กามธาตุ  ธมฺมธาตุมตฺต  วา  โหติ ฯ  ยถาห  ตตฺถ  กตมา   
กามธาตุ ฯ  กามปฏิสยุตฺโต  ตกฺโก  ฯเปฯ  มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ(๓) ฯ  
อฏารสป  ธาตุโย  วา ฯ  ยถาห  เหฏโต อวีจินิรย ปริยนฺต   
กตฺวา  อุปริโต  ปรนิมฺมิตวสวตฺตี  เทเว  อนฺโต  กรตฺิวา  ย  
เอตสฺมึ  อนฺตเร  เอตฺถาวจรา  เอตฺถ  ปริยาปนฺนา  ขนฺธ- 
# ๑. ม. สพฺพธาตูน ฯ  ๒. ม. รูปาทิวินมิุตฺต ฯ 
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๒/๑๐๖ ฯ   
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ธาตุอายตนา  รูป (๑) เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณ ฯ  อย  
วุจฺจติ กามธาตูติ(๒) ฯ เนกฺขมฺมธาตุ ธมฺมธาตุเอว ฯ สพฺเพป   
กุสลา  ธมฺมา  เนกฺขมฺมธาตูติ(๓)  วา  วจนโต  มโนวิ ฺาณธาตุป   
โหติเยว ฯ  พฺยาปาทวิหึสาอพฺยาปาทอวิหึสาสุขทุกฺขโสมนสฺส- 
โทมนสฺสุเปกฺขาอวิชฺชาอารมฺภนิกฺกมปรกฺกมธาตุโย ธมฺมธาตุเยว ฯ   
หีนมชฺฌิมปณีตธาตุโย  อฏารสธาตุมตฺตเมว ฯ  หีนา  หิ   
จกฺขฺวาทโย  หีนธาตุ  มชฌฺิมปณีตา  จกฺขฺวาทโย  มชฺฌิมา  
เจว  ปณีตา  จ  ธาตุ ฯ  
        นิปฺปรยิาเยน  ปน  อกุสลา  ธมฺมธาตุมโนวิ ฺาณธาตุโย  
หีนธาตุ  โลกิยา  กุสลาพฺยากตา  อุโภป  จกฺขุธาตุอาทโยป  
จ  มชฺฌิมธาตุ  โลกุตฺตรา  ปน ธมฺมธาตุมโนวิ ฺาณธาตุโย   
ปณีตธาตุ ฯ  ปวีเตโชวาโยธาตุโย  โผฏพฺพธาตุเยว ฯ  อาโป- 
ธาตุ  อากาสธาตุ  จ  ธมฺมธาตุเยว ฯ  วิ ฺาณธาตุ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทิสตฺตวิ ฺาณธาตุสงฺเขโปเยว ฯ  สตฺตรส ธาตุโย  
ธมฺมธาตุเอกเทโส จ สงฺขตธาตุ อสงฺขตธาตุ ปน ธมฺมธาตุ- 
เอกเทโสว ฯ  อเนกธาตุนานาธาตุโลโก   ปน  อฏารส- 
ธาตุปฺปเภทมตฺตเมวาติ ฯ  อิติ  สภาวโต วิชฺชมานาน สพฺพ- 
ธาตูน ตทนฺโตคธตฺตา อฏารเสว วุตฺตาติ ฯ   
        อปจ  วิชานนสภาเว  วิ ฺาเณ  ชีวส ฺ ีน  ชีวส ฺา- 
# ๑. ม. รูปา ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๒/๑๐๖ ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๒/๑๐๖ ฯ   
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สมูหนตฺถมฺป  อฏารเสว  วุตฺตา ฯ  สนฺติ  หิ  สตฺตา  
วิชานนสภาเว  วิ ฺาเณ  ชีวส ฺ ิโน  เตส  จกฺขุโสตฆาน- 
ชิวฺหากายมโนวิ ฺาณธาตุเภเทน  ตสฺส(๑)  อเนกตฺต  จกฺขุรูปาทิ- 
ปจฺจยายตฺตวุตฺติตาย  อนิจฺจต ฺจ  ปกาเสตฺวา ทีฆรตฺตานุสยิต  
ชีวส ฺ  สมูหนิตุกาเมน  ภควตา  อฏารส  ธาตุโย  ปกาสิตา ฯ  
กิ ฺจ  ภิยฺโย  ตถา  เวเนยฺยชฺฌาสยวเสน ฯ  เย  จ  อิมาย 
นาติสงฺเขปวิตฺถาราย  เทสนาย  เวเนยฺยา  สตฺตา ตทชฺฌาสย- 
วเสน จ อฏารเสว ปกาสิตา ฯ   
                        สงฺเขปวิตฺถารนเยน ตถา ตถา หิ   
                        ธมฺม ปกาสยติ เอส ยถา ยถาสฺส   
                        สทฺธมฺมเตชวิหต วิลย ขเณน   
                        เวเนยฺยสตฺตหทเยสุ ตโม ปยาตีติ ฯ   
เอวเมตฺถ ตาวตฺวโต เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        สงฺขโตติ  จกฺขุธาตุ  ตาว  ชาติโต  เอโก  ธมฺโมเตฺวว 
สงฺขฺย (๒) คจฺฉติ  จกฺขุปสาโทติ ฯ (๓) ตถา  โสตฆานชิวฺหากาย- 
รูปสทฺทคนฺธรสธาตุโย โสตปสาทาทิวเสน ฯ  โผฏพฺพธาตุ  ปน  
ปวีเตโชวาโยวเสน  ตโย  ธมฺมาติ  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณธาตุ  กุสลากุสลวิปากวเสน  เทฺว  ธมฺมาติ  สงฺขฺย  
คจฺฉติ ฯ  ตถา  โสตฆานชิวฺหากายวิ ฺาณธาตุโย ฯ  มโนธาตุ 
# ๑. ม. ตสฺสา ฯ  ๒. ม. สงฺข ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ม. จกฺขุปสาทวเสน ฯ  
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ปน  ป ฺจทฺวาราวชฺชนกุสลากุสลวิปากสมฺปฏิจฺฉนฺนวเสน  ตโย  
ธมฺมาติ  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  ธมฺมธาตุ  ติณฺณ  อรูปกฺขนฺธาน  
โสฬสนฺน  สขุุมรูปาน  อสงฺขตาย  จ  ธาตุยา  วเสน  วีสติ  
ธมฺมาติ  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  มโนวิ ฺาณธาตุ  เสสกุสลา- 
กุสลาพฺยากตวิ ฺาณวเสน  ฉสตฺตติ  ธมฺมาติ สงฺขฺย คจฺฉตีติ  
เอวเมตฺถ สงฺขโต เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ปจฺจยาติ  จกฺขุธาตุอาทีน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุอาทีสุ   
ปจฺจยโต  เวทิตพฺโพ  วินจฺิฉโย ฯ โส ปน เนส(๑)ปจฺจยภาโว 
นิทฺเทสวาเร อาวีภวิสฺสติ ฯ   
        ทฏพฺพาติ  ทฏพฺพโต  เจตฺถ(๒)  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพติ  
อตฺโถ ฯ  สพฺพาเอว  หิ  สงฺขตา  ธาตุโย  ปุพฺพนฺตาปรนฺตวิวิตฺตโต 
ธุวสุภสุขตฺตภาวสุ ฺโต  ปจฺจยายตฺตวุตฺติโต  จ ทฏพฺพา ฯ 
วิเสสโต ปเนตฺถ เภริตล วิย จกฺขุธาตุ ทฏพฺพา  ทณฺโฑ  
วิย  รูปธาตุ  สทฺโท  วิย จกฺขุวิ ฺาณธาตุ ฯ ตถา อาทาสตล  
วิย จกฺขุธาตุ  มุข  วิย  รูปธาตุ  มุขนิมิตฺต  วิย  จกฺขุวิ ฺาณ- 
ธาตุ ฯ  อถวา  อุจฺฉุติลานิ  วิย จกฺขุธาตุ ยนฺตจกฺกยฏ ิ วิย  
รูปธาตุ อุจฺฉุรสเตลานิ วิย จกฺขุวิ ฺาณธาตุ ฯ  ตถา อธรารณี  
วิย จกฺขุธาตุ อุตฺตรารณี วิย รูปธาตุ อคฺคิ วิย  
จกฺขุวิ ฺาณธาตุ ฯ  เอส นโย โสตธาตุอาทีสุ ฯ   
# ๑. ม. โส ปเนเตส ฯ  ๒. ม. ทฏพฺพโตเปตฺถ ฯ   
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        มโนธาตุ  ปน  ยถาสมฺภวโต  จกฺขุวิ ฺาณธาตุอาทีน  
ปุเรจรานุจรา  วิย  ทฏพฺพา ฯ  ธมฺมธาตุยา  เวทนากฺขนฺโธ  
สลฺลมิว  สูลมิว  จ  ทฏพฺโพ  ส ฺาสงฺขารกฺขนฺธา 
เวทนาสลฺลสูลโยคา  อาตุรา  วิย ฯ  ปถุชฺุชนาน  วา  ส ฺา   
อาสาทุกฺขชนนโต  ริตฺตมุฏ ิ  วิย  อยถาภุจฺจนิมิตฺตคฺคาหกโต 
วนมิโค  วิย จ ฯ สงฺขารา  ปฏิสนฺธิย  ปกฺขิปนโต  องฺคารกาสุย   
ขิปนปุริโส  วิย  ชาติทุกฺขานุพนฺธนโต  ราชปุริสานุพนฺธโจรา   
วิย  สพฺพานตฺถาวหสฺส  ขนฺธสนฺตานสฺส  เหตุโต วิสรุกฺขพีชานิ  
วิย รูป นานาวิธูปทฺทวนิมิตฺตโต ขุรจกฺก วิย ทฏพฺพ ฯ   
        อสงฺขตา  ปน  ธาตุ  อมตโต  สนตฺโต  เขมโต  จ 
ทฏพฺพา ฯ  กสฺมา  สพฺพานตฺถปฏิปกฺขภูตตฺตา ฯ  มโน- 
วิ ฺาณธาตุ  คหิตารมฺมณ  มุ ฺจิตฺวาป  อ ฺ  คเหตฺวาว  
ปวตฺตนโต  มหาวนมกฺกโฏ (๑) วิย  ทุทฺทมนโต  อสฺสขลุงโก  วิย   
ยตฺถกามนิปาติโต  เวหาสขิตฺตทณฺโฑ(๒)  วิย  โลภโทสาทินานปฺ- 
ปการกิเลสโยคโต  รงฺคนโฏ วิย ทฏพฺพาติ ฯ   
        นิทฺเทสวาเร  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จาติ  อิท ฺจ  ทฺวย   
ปฏิจฺจ  อ ฺ ฺจ กิริยามโนธาตุ ฺเจว สมฺปยุตฺตกฺขนฺธตฺตย ฺจาติ 
อตฺโถ ฯ จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  หิ  จกฺขุ  นิสฺสยปจฺจโย  โหติ  ฯ 
รูป  อารมฺมณปจฺจโย  กริิยามโนธาตุ  วิคตปจฺจโย  ตโย  
# ๑. ม. วนมกฺกโฏ ฯ  ๒. ม. เวหาส ขิตฺตทณฺโฑ ฯ   
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อรูปโน  ขนฺธา(๑)สหชาตปจฺจโย ฯ ตสฺมา เอสา จกฺขุวิ ฺาณธาตุ   
อิเม จตฺตาโร ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ นาม ฯ 
        โสต ฺจ ปฏิจฺจาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        นิรุทฺธสมนนฺตราติ  นิรุทฺธาย  สมนนฺตรา ฯ  ตชฺชา  
มโนธาตูติ  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  ชาตา  กุสลากุสลวิปากโต  ทุวิธา   
มโนธาตุ  สมฺปฏิจฺฉนฺนกิจฺจา ฯ   
        สพฺพธมฺเมสุ  วา  ปน  ปมสมนฺนาหาโรติ  เอเตสุ  
จกฺขุวิ ฺาณาทีสุ  สพฺพธมฺเมสุ  อุปฺปชฺชมาเนสุ  ปม- 
สมนฺนาหาโร  จกฺขุวิ ฺาณธาตุอาทีน  วา  อารมฺมณสงฺขาเตสุ   
สพฺพธมฺเมสุ  ปมสมนฺนาหาโรติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
เอเตน  ป ฺจทฺวาราวชฺชนกิจฺจา กิริยามโนธาตุ คหิตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ   
        มโนธาตุยาป  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรทฺุธสมนนฺตราติ  เอตฺถ 
ปกาโร สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ  ตสฺมา   มโนธาตุยาป   มโนวิ ฺาณ- 
ธาตุยาปติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เตน  ยา  จ  
วิปากมโนธาตุยา  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุทฺธาย  สมนนฺตรา  อุปฺปชชฺติ  
สนฺตีรณกิจฺจา  วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ  ยา  จ  ตสฺสา   
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺธาย  สมนนฺตรา  อุปฺปชฺชติ  โวฏพฺพนกิจฺจา 
กิริยามโนวิ ฺาณธาตุ  ยา  จ  ตสฺสา  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺธาย   
# ๑. ม. อรูปกฺขนฺธา ฯ   
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สมนนฺตรา อุปฺปชฺชติ ชวนกิจฺจา มโนวิ ฺาณธาตุ  สา  
สพฺพาป  กถติา  โหตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  
        มน ฺจ  ปฏิจฺจาติ  ภวงฺคมน ฺจ ฯ   
        ธมฺเม  จาติ  จตุภูมิกธมฺมารมฺมณ ฯ  
        อุปฺปชชฺติ  มโนวิ ฺาณนฺติ  สหาวชฺชนก  ชวน  
นิพฺพตฺตติ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  าเน  หตฺเถ  คหิตป ฺห  นาม  
คณฺหึสุ ฯ  มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถโร  กิร  นาม  ทีฆภาณกอภยตฺเถร   
หตฺเถ  คเหตฺวา  อาห  ปฏจฺิจาติป (๑) นาม  อาคตฏาเน  อาวชฺชน  
วิสุ  น  กาตพฺพ  ภวงฺคนิสฺสิตเมว  กาตพฺพนฺติ ฯ  ตสฺมา  อิธ  
มโนติ  สหาวชฺชนก  ภวงฺค ฯ   
        มโนวิ ฺาณนฺติ  ชวนมโนวิ ฺาณนฺติ ฯ (๒) อิมสฺมึ  ปน  
อภิธมฺมภาชนีเย  โสฬส  ธาตุโย  กามาวจรา  เทฺว  จตุภูมิกา   
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา กถติาติ ฯ   
                        อภิธมฺมภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปน  อฏารสนฺนป(๓)  ธาตูน  เหฏา   
วุตฺตนยานุสาเรเนว  กุสลาทิภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ 
ปน  ฉ  ธาตุโย  ปริตฺตารมฺมณาติ  อิท  ปน  ป ฺจนฺน  จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีน  มโนธาตุยา  จ  เอกนฺเตน  ป ฺจสุ  รูปารมฺมณาทีสุ   
ปวตฺตึ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ 
# ๑. ม. ปฏิจฺจาติ ฯ  ๒. ม. ชวนมโนวิ ฺาน ฯ 
# ๓. ม. อฏารสนฺน ฯ  
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        เทฺว  ธาตุโยติ  วุตฺตาน  ปน  ธมฺมธาตุมโนวิ ฺาณ- 
ธาตูน  มนายตนธมฺมายตเนสุ  วุตฺตนเยเนว  ปริตฺตารมฺมณาทิตา   
เวทิตพฺพา ฯ  อิติ  อิมสฺมิมปฺ  ป ฺหาปุจฺฉเก  โสฬส  ธาตุโย   
กามาวจรา  เทฺว  จตุภูมิกา  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  กถิตาติ(๑) ฯ 
เอวมย  ธาตุวิภงฺโคป  เตปริวฏฏ  นีหริตฺวาป ภาเชตฺวา  
เทสิโตติ ฯ   
                        ธาตุวิภงฺคนิทฺเทโส ตติโย ฯ 
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  สจฺจวิภงฺเค จตฺตารีติ คณนปริจฺเฉโท ฯ  
        อริยสจฺจานีติ  ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ 
        ทุกฺข อริยสจฺจนฺติอาทิมฺหิ ปน อุทฺเทสวาเร   
                วิภาคโต นิพฺพจน-        ลกฺขณาทิปฺปเภทโต   
                อตฺถตฺถุทฺธารโต เจว        อนูนาธิกโต ตถา ฯ   
                กมโต อริยสจฺเจสุ        ย าณ ตสฺส กิจฺจโต   
                อนฺโตคธาน ปเภทา        อุปมาโต จตุกฺกโต ฯ   
                สุ ฺเตกวิธาทีหิ        สภาควิสภาคโต   
                วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ        วิ ฺ ุนา สาสนกฺกเม ฯ   
        ตตฺถ  วิภาคโตติ  ทุกฺขาทีน  หิ  จตฺตาโร  จตฺตาโร  อตฺถา  
วิภตฺตา  ตถา  อวิตถา  อน ฺถา  เย  ทกฺุขาทีนิ  อภิสเมนฺเตหิ  
อภิสเมตพฺพา ฯ  ยถาห  ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโ  สงฺขตตฺโ 
# ๑. ม. กถิตา ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 134 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  134 
 
สนฺตาปฏโ  วิปริณามฏโ อิเม จตฺตาโร ทกฺุขสฺส ทุกฺขตฺถา 
ตถา  อวิตถา  อน ฺถา  สมุทยสฺส  อายูหนฏโ  นิทานตฺโถ  
สโยคตฺโถ  ปลิโพธนตฺโถ(๑)  ฯเปฯ  นิโรธสฺส  นสิฺสรณตฺโถ 
วิเวกตฺโถ  อสงฺขตตฺโถ  อมตตฺโถ  ฯเปฯ  มคฺคสฺส  นิยฺยานตฺโถ 
เหตฺวตฺโถ  ทสฺสนตฺโถ  อธิปติยตฺโถ(๒)  อิเม  จตฺตาโร  มคฺคสฺส  
มคฺคฏา  ตถา  อวิตถา  อน ฺถาติ ฯ (๓) ตถา  ทุกฺขสฺส   
ปฬนตฺโถ  สงฺขตตฺโถ  สนฺตาปตฺโถ  วิปริณามตฺโถ  อภิสมยตฺโถติ(๔) 
เอวมาทิ ฯ อิติ  เอว  วิภตฺตาน  จตุนฺน  จตุนฺน  อตฺถาน  วเสน  
ทุกฺขาทีนิ เวทิตพฺพานีติ ฯ อย  ตาเวตฺถ วิภาคโต วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        นิพฺพจนลกฺขณาทิปฺปเภทโตติ  เอตฺถ  ปน  นพฺิพจนโต 
ตาว  อิธ  ทุอิติ  อย  สทฺโท  กุจฺฉิเต ทิสฺสติ ฯ กุจฺฉิต  
หิ ปุตฺต ทุปุตฺโตติ วทนฺติ ฯ ขสทฺโท ปน  ตุจฺเฉ ฯ  ตุจฺฉ  
หิ  อากาส  ขนฺติ  วุจฺจติ  อิท  ปน  ปมสจฺจ  กุจฺฉิต   
อเนกูปทฺทวาธิฏานโต  ตุจฺฉ  พาลชนปริกปฺปตธุวสุภสุขตฺต- 
ภาววิรหิตโต ฯ  ตสฺมา  กจฺุฉิตตฺตา  จ  ตุจฺฉตฺตา  จ  ทุกฺขนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  สอิติ  จ อย สทฺโท สมาคโม  สเมตนฺติอาทีสุ (๕) สโยค  
# ๑. ม. ปลิโพธตฺโต ฯ  ๒. ม. อาธิปเตยฺยฏโ ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๔๕/๔๔๙ ฯ ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๔๙/๔๕๓ ฯ  
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๑๕๔/๑๒๙ ฯ   
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ทีเปติ  อุทอิติ(๑)  อย  สทฺโท  อุปฺปนนฺ  อุทิตนฺติ(๒)อาทีสุ  
อุปฺปตฺตึ ฯ อยสทฺโท ปน การณ ทีเปติ ฯ อิท ฺจาป  
ทุติยสจฺจ  อวเสสปจฺจยสมาโยเค  สติ  ทุกฺขสฺสุปฺปตฺติการณ ฯ 
อิติ  ทุกฺขสฺส  สโยเค  อุปปฺตฺติการณตฺตา ทุกฺขสมุทยนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        ตติยสจฺจ  ปน  ยสฺมา  นิสทฺโท  อภาว  โรธสทฺโท  จ 
จารก  ทีเปติ ฯ  ตสฺมา  อภาโว  เอตฺถ  สสารจารกสงฺขาตสฺส  
ทุกฺขโรธสฺส  สพฺพคติสุ ฺตฺตา  สมธิคเต  วา  ตสฺมึ  สสาร- 
จารกสงฺขาตสฺส  ทุกฺขนิโรธสฺส  อภาโว  โหติ  ตปฺปฏิปกฺขตฺตาป  
ทุกฺขนิโรธนติฺ  วุจฺจติ ฯ  ทุกฺขสฺส วา อนุปฺปาทนิโรธปจฺจยตฺตา   
ทุกฺขนิโรธนติฺ ฯ  จตุตฺถสจฺจ  ปน  ยสมฺา  เอต  ทุกขฺนิโรธ  
คจฺฉติ อารมฺมณวเสน  ตทภิมุขีภูตตฺตา  ปฏิปทา  จ  โหติ  
ทุกฺขนิโรธปปฺตฺติยา  ตสฺมา  ทุกฺขนโิรธคามินี  ปฏิปาทาติ  
วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา  ปเนตานิ  พุทฺธาทโย  อรยิา  ปฏิวิชฌฺนฺติ  
ตสฺมา  อริยสจฺจานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ยถาห  จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว 
อริยสจฺจานิ ฯ  กตมานิ  ฯเปฯ อิมานิ  โข ภิกฺขเว จตฺตาริ  
อริยสจฺจานิ ฯ อริยา อิมานิ ปฏิวิชฌฺนติฺ ฯ ตสฺมา อริยสจฺจานีติ   
วุจฺจนฺตีติ(๓) ฯ   
# ๑. ม. อุอิติ ฯ  ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๗๔๓/๓๗๘ ฯ 
# ๓. ส. ม. ๑๙/๑๗๐๗/๕๔๕ ฯ  
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        อปจ  อริยสฺส  สจฺจานีติป  อริยสจฺจานิ ฯ  ยถาห  สเทวเก 
ภิกฺขเว  โลเก  ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ตถาคโต  อรโิย ฯ ตสฺมา 
อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺตีติ ฯ(๑) อถวา  เอเตส  อภิสมฺพุทฺธตฺตา 
อริยภาวสิทฺธิโตป  อริยสจฺจานิ ฯ ยถาห อิเมส โข  ภิกฺขเว 
จตุนฺน อริยสจฺจาน ยถาภูต อภิสมฺพุทฺธตฺตา ตถาคโต อรห  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อริโยติ  วุจฺจตีติ ฯ (๒) อปจ  โข  ปน  อริยาน 
 ิ  สจฺจานีติป  อริยสจฺจานิ ฯ  อริยานีติ  ตถานิ  อวิตถานิ   
อวิสวาทกานีตฺยตฺโถ ฯ  ยถาห  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  
อริยสจฺจานิ  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  ตสฺมา  อริยสจฺจานีติ   
วุจฺจนฺตีติ ฯ(๑)เอวเมตฺถ นิพฺพจนโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        กถ  ลกขฺณาทีปฺปเภทโต  เอตฺถ  หิ  พาธนลกฺขณ   
ทุกฺขสจฺจ  สนฺตาปนรส  ปวตฺติปจฺจุปฏาน ฯ ปภวลกฺขณ  
สมุทยสจฺจ อนุปจฺเฉทกรณรส ปลโิพธปจฺจุปฏาน ฯ   
สนฺติลกฺขณ  นิโรธสจฺจ  อจุติรส  อนิมิตฺตปจฺจุปฏาน ฯ  
นิยฺยานลกฺขณ มคฺคสจฺจ กิเลสปฺปหานกรณรส วุฏานปจฺจุ- 
ปฏาน ฯ อปจ ปวตฺติปวตฺตกนิวตฺตินิวตฺตกลกฺขณานิ  ปฏิปาฏยิา 
ตถา  สงฺขตตณฺหาอสงฺขตทสฺสนลกฺขณานิ  จาติ ฯ  เอวเมตฺถ   
ลกฺขณาทิปฺปเภทโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        อตฺถตฺถทฺุธารโต  เจวาติ  เอตฺถ  ปน  อตฺถโต  ตาว  โก   
# ๑. ส. ม. ๑๙/๑๗๐๘/๕๔๕ ฯ  ๒. ส. ม. ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓ ฯ  
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สจฺจฏโติ  เจ ฯ  โย  ป ฺาจกฺขุนา  อุปปริกฺขมานาน  มายาว   
วิปรีโต มรีจิว  วิสวาทโก  ติตฺถิยาน  อตฺตาว  อนุปลพฺภสภาโว  
จ น โหติ อถโข พาธนปภวสนฺตินิยฺยานปฺปกาเรน  ตจฺฉา- 
วิปรีตภูตภาเวน  อริยาณสฺส  โคจโร  โหติเยว ฯ  เอส  
อคฺคิลกฺขณ  วิย  โลกปกติ  วิย  จ  ตจฺฉาวิปรีตภูตภาโว   
สจฺจฏโติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถาห  อิท  ทุกฺขนฺติ  ภิกขฺเว 
ตถเมต  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 โหติ น จ ต ตโต   
                ทกฺุขเหตุนิยาเมน        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   
                ตจฺฉนิยฺยานภาวตฺตา        อิติ โส สจฺจสมฺมโต ฯ   
                อิติ ตจฺฉาวิปลฺลาส-        ภูตภาว จตูสุป   
                ทกฺุขาทีสฺววิเสเสน        สจฺจฏ อาหุ ปณฺฑิตาติ ฯ   
เอว อตฺถโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        กถ  อตฺถุทฺธารโต  อิธาย  สจฺจสทฺโท  อเนเกสุ  อตฺเถสุ  
# ๑. ส. ม. ๑๙/๑๖๙๗/๕๓๙ ฯ   
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ทิสฺสติ ฯ   เสยฺยถีท  สจฺจ  ภเณ  น  กชฺุเฌยฺยาติ(๑)อาทีสุ  
วาจาสจฺเจ ฯ  สจฺเจ   ิตา  สมณพฺราหฺมณาติ(๒)อาทีสุ วิรติสจฺเจ ฯ   
กสฺมา  นุ  สจฺจานิ  วทนฺติ  นานา  ปวาทิยาเส  กุสลาว- 
ทานาติ(๓)อาทีสุ  ทิฏ ิสจฺเจ ฯ  เอก  หิ  สจฺจ  น  ทุตียมตฺถีติ(๔)อาทีสุ  
ปรมตฺถสจฺเจ นิพฺพาเน เจว มคฺเค จ ฯ จตุนฺน สจฺจาน   
กติ  กุสลาติ(๕)อาทีสุ  อริยสจฺเจ ฯ  สฺวายมิธาป  อริยสจฺเจ  วตฺตตีติ  
เอวเมตฺถ  อตฺถุทฺธารโตป วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        อนูนาธิกโตติ  กสฺมา  ปน  จตฺตาเรว  อรยิสจฺจานิ  วุตฺตานิ  
อนูนานิ  อนธิกานีติ  เจ ฯ  อ ฺสฺสาสมฺภวโต  อ ฺตรสฺส  จ  
อนปเนยฺยภาวโต ฯ  น  ห ิ เอเตหิ  อ ฺ  อธิก  วา  เอเตส   
วา  เอกมฺป  อปเนตพฺพ  สมฺโภติ ฯ  ยถาห อิธ  ภิกขฺเว  อาคจฺเฉยฺย  
สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เนต  ทุกขฺ  อริยสจฺจ  อ ฺ   
ทุกฺข  อริยสจฺจ ฯ  ย  สมเณน  โคตเมน  เทสิต  อหเมต  ทุกฺข  
อริยสจฺจ  เปตฺวา  อ ฺ  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ป ฺเปสฺสามีติ  
เนต าน วิชฺชตีติ(๖)อาทิ ฯ  ยถา  จาห  โย  หิ  โกจิ  ภิกฺขเว (๗) 
สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ วา เอว วเทยฺย  เนต  ทุกฺข   
ปม  อริยสจฺจ  ย  สมเณน  โคตเมน  เทสิต อหเมต ทุกฺข  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๗๒/๔๔ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๓๕๘/๑๔๐ ฯ  
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๑๙/๕๐๕-๗ ฯ ๔. ขุ. ส. ๒๕/๕๐๕-๖ ฯ  
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๒๒๓/๑๔๘ ฯ  ๖. ส. ม. ๑๙/๑๖๙๒/๕๑๗ ฯ  
# ๗. สฺยา. ภนฺเต ฯ ม. ภิกขฺุ ฯ  
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ปม  อริยสจฺจ  ปจฺจกฺขาย  อ ฺ  ทุกขฺ  ปม  อรยิสจฺจ  
ป ฺเปสฺสามีติ เนต าน  วิชชฺตีติอาทิ ฯ(๑)  
        อปจ  ปวตฺติมาจิกฺขนฺโต  ภควา  สเหตุก  อาจิกฺขิ  
นิวตฺติ ฺจ สอุปาย ฯ อิติ  ปวตฺตินิวตฺติตทุภยเหตูน  เอตปรมโต  
จตฺตาเรว  วุตฺตานิ ฯ  ตถา  ปริ ฺเยฺยปหาตพฺพสจฺฉิกา- 
ตพฺพภาเวตพฺพาน  จ  ตณฺหาตณฺหาวตฺถุตณฺหานิโรธตณฺหา- 
นิโรธุปายาน (๒) จ  อาลยาลยรามตาอาลยสมุคฺฆาตอาลยสมุคฺ- 
ฆาตุปายาน  จ  วเสนาป  จตฺตาเรว วุตฺตานีติ เอวเมตฺถ 
อนูนาธิกโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        กมโตติ  อยมฺป  เทสนากฺกโมว ฯ  เอตฺถ  จ  โอฬาริกตฺตา 
สพฺพสตฺตสาธารณตฺตา  จ  สุวิ ฺเยฺยนฺติ  ทุกฺขสจฺจ  ปม  วุตฺต  
ตสฺเสว  เหตุทสฺสนตฺถ  ตทนนฺตร  สมทุยสจฺจ  เหตุนิโรธา  
ผลนิโรโธติ  าปนตฺถ  ตโต  นโิรธสจฺจ  ตทธิคมุปายทสฺสนตฺถ  
อนฺเต มคฺคสจฺจ ฯ ภวสุขสฺสาทคธิตาน วา สตฺตาน  
สเวคชนนตฺถ  ปม  ทุกขฺมาห  ต  เนว  อกต  อาคจฺฉติ  น 
อิสฺสรนิมฺมานาทิโต  โหติ  อิโต  ปน  โหตีติ  าปนตฺถ  ตทนนฺตร   
สมุทย  ตโต  สเหตุเกน  ทุกฺเขน  อภิภูตตฺตา  สวิคฺคมานสาน   
ทุกฺขนิสฺสรณคเวสีน  นิสฺสรณทสฺสเนน  อสฺสาสชนนตฺถ  นิโรธ  
ตโต  นิโรธาธิคมตฺถ  นิโรธสมฺปาปก  มคฺคนฺติ  เอวเมตฺถ 
# ๑. ส. ม. ๑๙/๑๖๙๓/๕๓๗-๘ ฯ  
# ๒. ม. ตณฺหาวตฺถุตณฺหาตณฺหานิโรธตณฺหานิโรธุปายาน ฯ  
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กมโตป วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        อริยสจฺเจสุ  ย  าณ  ตสฺส  กิจฺจโตติ  สจฺจาณสฺส 
กิจฺจโตป  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  ทุวิธ ฺหิ  สจฺจาณ  
อนุโพธาณ ฺจ  ปฏิเวธาณ ฺจ ฯ  ตตฺถ  อนุโพธาณ  โลกยิ   
อนุสฺสวาทิวเสน  นิโรเธ  มคฺเค  จ  ปวตฺตติ ฯ  ปฏิเวธาณ   
โลกุตฺตร  นิโรธมารมฺมณ  กตฺวา  กิจฺจโต  จตฺตาริป  สจฺจานิ   
ปฏิวิชฺฌติ ฯ  ยถาห  โย  ภิกฺขเว  ทุกฺข  ปสฺสติ   
ทุกฺขสมุทยมฺป  โส  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธมฺป  ปสฺสติ  ทุกฺข- 
นิโรธคามินีปฏิปทมฺป  ปสฺสตีติ (๑) สพฺพป(๒) วตฺตพฺพ ฯ  ยมปฺเนต  
โลกิย  ตตฺถ  ทุกฺขาณ  ปริยุฏานาภิภวนวเสน  ปวตฺตมาน   
สกฺกายทิฏ ึ  นิวตฺเตติ ฯ  สมุทยาณ  อุจฺเฉททิฏ ึ  นิโรธาณ   
สสฺสตทิฏ ึ  มคฺคาณ  อกิริยทิฏ ึ ฯ  ทุกฺขาณ  วา  ธุวสุภ- 
สุขตฺตภาวรหิเตสุ  ขนฺเธสุ  ธุวสุภสุขตฺตภาวส ฺาสงฺขาต ผเล  
วิปฺปฏิปตฺตึ สมุทยาณ อิสฺสรปธานกาลสภาวาทีหิ  โลโก  
ปวตฺตตีติ  อการเณ  การณาภิมานปวตฺต  เหตุมฺหิ  วิปฺปฏิปตฺตึ   
นิโรธาณ  อรูปโลกโลกถุวิกาทีสุ(๓)  อปวคฺคคาหภูต  นิโรเธ 
วิปฺปฏิปตฺตึ มคฺคาณ  กามสุขลฺลิกตฺตกิลมถานุโยคปฺปเภเท  
อวิสุทฺธิมคฺเค  วิสุทฺธิมคฺคาหวเสน  ปวตฺต  อุปาเย วิปฺปฏิปตฺตึ  
# ๑. ส. ม. ๑๙/๑๗๑๑/๕๔๖ ฯ  ๒. ม. สพฺพ ฯ 
# ๓. ม. อรูปโลกโลกถุปกาทีสุ ฯ  
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นิวตฺเตติ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                โลเก โลกปฺปภเว                โลกตฺถคเม สิเว จ ตทุปาเย   
                สมฺมุยฺหติ ตาว นโร        น วิชานาติ ยาว สจฺจานีติ ฯ   
เอวเมตฺถ าณกิจฺจโตป วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        อนฺโตคธาน  ปเภทาติ  ทุกฺขสจฺจสฺมึ  หิ  เปตฺวา  
ตณฺห ฺเจว  อนาสวธมฺเม  จ  เสสา  สพฺพธมฺมา  อนฺโตคธา  
สมุทยสจฺเจ  ฉตฺตึส  ตณฺหาวิจริตานิ ฯ  นิโรธสจฺจ  อสมฺมิสฺส   
มคฺคสจฺเจ  สมฺมาทิฏ ิมุเขน วีมสิทฺธิปาทป ฺ ินฺทฺริยป ฺาพล- 
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคานิ ฯ  สมฺมาสงฺกปฺปาปเทเสน  ตโย  เนกขฺมฺม- 
วิตกฺกาทโย  สมฺมาวาจาปเทเสน  จตฺตาริ  วจีสุจริตานิ สมฺมา- 
กมฺมนฺตาปเทเสน ตีณิ กายสุจริตานิ  สมฺมาอาชีวมุเขน   
อปฺปจฺฉตา  สนฺตุฏ ิตา  จ ฯ  สพฺเพสเยว  วา  เอเตส  สมฺมาวาจา- 
กมฺมนฺตาชีวาน  อริยกนฺตสีลตฺตา  สีลสฺส  จ  สทฺธาหตฺเถน   
ปฏิคฺคเหตพฺพตฺตา  เตส อตฺถิตาย จ อตฺถิภาวโต สทฺธินฺทฺริย- 
สทฺธาพลฉนฺทิทฺธิปาทา  สมฺมาวายามาปเทเสน จตุพฺพิธสมฺมปฺ- 
ปธานวิริยิทฺธิปาทวิริยินฺทฺริยวิริยพลวิริยสมฺโพชฺฌงฺคานิ (๑) สมฺมาสติ- 
อปเทเสน  จตุพฺพิธสติปฏานสตินฺทฺริยสติพลสติสมฺโพชฺฌงฺคานิ   
สมฺมาสมาธิอปเทเสน  สวิตกฺกสวิจาราทโย  ตโย  ตโย  สมาธิจิตฺต- 
# ๑. ม.จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวีริยินฺทฺริยวีริยพลวีริยสมฺโพชฺฌงฺคานิ ฯ   
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สมาธิสมาธินฺทฺริยสมาธิพลปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคานิ   
อนฺโตคธานีติ เอวเมตฺถ อนฺโตคธาน ปเภทาป วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อุปมาโตติ  ภาโร  วิย  ห ิ ทุกฺขสจฺจ  ทฏพฺพ  
ภารนิทานมิว(๑)สมุทยสจฺจ  ภารนิกฺเขปนมิว  นิโรธสจฺจ  
ภารนิกฺเขปนุปาโย  วิย  มคฺคสจฺจ ฯ  โรโค  วิย  จ  ทุกฺขสจฺจ  
โรคนิทานมิว  สมุทยสจฺจ  โรควูปสโม  วิย นโิรธสจฺจ 
เภสชฺชมิว  มคฺคสจฺจ ฯ  ทพฺุภิกฺขมิว  วา ทุกฺขสจฺจ ทุพฺพุฏ ิ 
วิย สมุทยสจฺจ สุภิกฺขมิว  นิโรธสจฺจ  สุวุฏ ิ  วิย  มคฺคสจฺจ ฯ 
อปจ เวรีเวรมูลเวรสมุคฺฆาตเวรสมุคฺฆาตุปาเยหิ  วิสรุกฺขรุกฺข- 
มูลมูโลปจฺเฉทตทุปจฺเฉทนุปาเยหิ ภยภยมูลนิพฺภยตทธิคมุปาเยหิ   
โอริมตีรมโหฆปาริมตีรตสมฺปาปกวายาเมหิ  จ  โยเชตฺวา  เจตานิ  
อุปมาโต เวทิตพฺพานีติ  เอวเมตฺถ อุปมาโต วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        จตุกฺกโตติ  อตฺถิ  เจตฺถ  ทุกฺข  น  อริยสจฺจ  อตฺถิ อริยสจฺจ  
น ทุกฺข  อตฺถ ิ ทุกฺข ฺเจว  อริยสจฺจ ฺจ  อตฺถิ  เนว  ทุกฺข   
น  อริยสจฺจ ฯ  เอส  นโย  สมุทยาทีสุ ฯ  ตตฺถ  มคฺคสมฺปยุตฺตา 
ธมฺมา  สาม ฺผลานิ  จ  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺขนฺติ(๒)  วจนโต  
สงฺขารทุกฺขตาย  ทุกฺข  น  อริยสจฺจ ฯ  นิโรโธ อรยิสจฺจ   
# ๑. ม. ภาราทานมิว ฯ  ๒. ส. ข. ๑๗/๔๒/๒๘ ฯ  
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น  ทุกฺข ฯ  อิตร  ปน  อริยสจฺจทฺวย  สิยา  ทุกฺข  อนิจฺจโต  
น  ปน  ยสฺส  ปริ ฺาย  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ   
ตถตฺเตน ฯ (๑) สพฺพากาเรน  ปน  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจก  ทุกฺข ฺเจว 
อริยสจฺจ ฺจ  อ ฺตฺร  ตณฺหาย ฯ  มคฺคสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา   
สาม ฺผลานิ  จ  ยสฺส  ปริ ฺตฺถ  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ  
ตถตฺเตน(๑)  เนว  ทุกฺข  น  อริยสจฺจ ฯ  เอว  สมุทยาทีสุป  ยถาโยค  
โยเชตฺวา จตุกฺกโต(๒)  เจตฺถ  วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        สุ ฺเตกวิธาทีหีติ  เอตฺถ  สุ ฺโต  ตาว  ปรมตฺเถน 
หิ  สพฺพาเนว  สจฺจานิ  เวทกการกนิพฺพุตคมกาภาวโต   
สุ ฺานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  เตเนต   
วุจฺจติ   
                        ทุกฺขเมว หิ น โกจิ ทุกขิฺโต   
                        การโก น กิริยาว วิชฺชติ   
                        อตฺถ ินิพฺพุติ น นิพฺพุโต ปุมา   
                        มคฺคมตฺถิ คมโก น วิชชฺตีติ ฯ   
อถวา   
                ธุวสุภสุขตฺตสุ ฺ        ปุรมิทฺวยมตฺตสุ ฺมมตปท   
                ธุวสุขอตฺตวิรหิโต                มคฺโค อิติ สุ ฺตา(๓)เตสุ ฯ   
นิโรธสุ ฺานิ  วา  ตีณิ  นิโรโธ  จ  เสสตฺตยสุ ฺโ ฯ  ผลสุ ฺโ   
วา  เหตฺถ  เหตุ  สมุทเย  ทกฺุขสฺสาภาวโต  มคฺเค  จ  นิโรธสฺส  
# ๑. ม. ตถตฺเถน ฯ  ๒. ม. จตุกฺกโตเปตฺถ ฯ  
# ๓. ม. สุ ฺโต ฯ   
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น  ผเลน  สคพฺโภ  ปกติวาทีน  ปกติ  วิย ฯ  เหตุสุ ฺ ฺจ  
ผล  ทุกฺขสมุทยาน  นิโรธมคฺคาน ฺจ  อสมวายา  น  เหตุสมเวต  
ผล (๑) เหตุผลสมวายวาทีน  ทฺวิอณุกาทีนิ  วิย ฯ  เตเนต วุจฺจติ   
                ตยมิธ นิโรธสุ ฺ        ตเยน เตนาป นิพฺพุติ สุ ฺา   
                สุ ฺโ ผเลน เหตุ                ผลมฺป ต เหตุนา สุ ฺนฺติ ฯ   
เอว ตาว สุ ฺโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอกวิธาทีหีติ  สพฺพเมว  เจตฺถ  ทกฺุข  เอกวิธ  ปวตฺติภาวโต  
ทุวิธ  นาม  รปูโต  ติวิธ  กามรูปารูปูปปตฺติภวเภทโต  จตุพฺพิธ  
จตุอาหารเภทโต  ป ฺจวิธ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธเภทโต ฯ  สมุทโยป   
เอกวิโธ  ปวตฺตกภาวโต  ทุวิโธ  ทฏิ ิสมฺปยุตฺตาสมฺปยุตฺตโต 
ติวิโธ  กามภววิภวตณฺหาเภทโต  จตุพฺพิโธ  จตุมคฺคปฺปเหยฺยโต 
ป ฺจวิโธ  รปูาภินนฺทนาทิเภทโต  ฉพฺพิโธ  ฉตณฺหากายเภทโต ฯ   
นิโรโธป เอกวิโธ อสงฺขตธาตุภาวโต ปริยาเยน ปน ทุวิโธ  
สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสโต  ติวิโธ  ภวตฺตยวูปสมโต  จตุพฺพิโธ   
จตุมคฺคาธิคมนียโต  ป ฺจวิโธ  ป ฺจาภินนฺทนวูปสมโต  ฉพฺพิโธ  
ฉตณฺหากายกฺขยเภทโต ฯ  มคฺโคป  เอกวิโธ  ภาเวตพฺพโต  ทุวิโธ  
สมถวิปสฺสนาเภทโต  ทสฺสนภาวนาเภทโต  วา  ติวิโธ   
ขนฺธตฺตยเภทโต ฯ   
        อย  หิ  สปฺปเทสตฺตา  นคร  วิย  รชฺเชน  คหิต นิปฺปเทเสหิ   
# ๑. ม. เหตุผล ฯ  
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ตีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิโต ฯ ยถาห  น โข อาวุโส วิสาข 
อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน ตโย  ขนฺธา สงฺคหิตา ฯ ตีหิ  
จ โข อาวุโส วิสาข ขนฺเธหิ อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโค  
สงฺคหิโต ฯ ยา จาวุโส วิสาข สมฺมาวาจา โย จ   
สมฺมากมฺมนฺโต โย จ สมมฺาอาชีโว อิเม ธมฺมา สีลกฺขนฺเธน   
สงฺคหิตา ฯ โย จ สมฺมาวายาโม ยา จ สมฺมาสติ โย 
จ สมฺมาสมาธิ  อิเม ธมฺมา สมาธิกฺขนฺเธน สงฺคหิตา ฯ  
ยา จ สมฺมาทิฏ ิ โย จ  สมมฺาสงฺกปฺโป อิเม ธมฺมา  
ป ฺากฺขนฺเธน สงฺคหิตาติ ฯ(๑)  
        เอตฺถ  หิ  สมฺมาวาจาทโย [๒] ตโย  สีลเมว ฯ  ตสฺมา  เต  สชาติโต 
สีลกฺขนฺเธน  สงฺคหิตา ฯ  กิ ฺจาป [๓] หิ  ปาลิย  สลีกฺขนฺเธติ  ภุมฺเมน   
นิทฺเทโส  กโต  อตฺโถ  ปน  กรณวเสเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
สมฺมาวายามาทีสุ  ปน  ตีสุ  สมาธิ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  อารมฺมเณ 
เอกคฺคภาเวน  อปฺเปตุ  น  สกโฺกติ  วิริเย  ปน  ปคฺคหกิจฺจ   
สาเธนฺเต สติยา จาป ลาปนกิจฺจ(๔) สาเธนฺติยา ลทฺธูปกาโร  
หุตฺวา  สกฺโกติ ฯ   
        ตตฺราย  อุปมา  ยถา  หิ  นกฺขตฺต  กีฬิสฺสามาติ  อุยฺยาน   
ปวิฏเสุ  ตีสุ  สหาเยสุ  เอโก สุปุปฺผิต จมฺปกรุกฺข ทิสฺวา 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๘/๕๔๙ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตโยติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทโฺท อตฺถิ ฯ  ๔. ม. สติยา จ อปลาปนกิจฺจ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ   
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หตฺถ อุกฺขิปตฺวาป คเหตุ น  สกฺกุเณยฺย  อถสฺส  ทุติโย  โอนมิตฺวา  
ปฏ ึ ทเทยฺย ฯ โส ตสฺส ปฏ ิย ตฺวาป  กมฺปมาโน  คเหตุ  
น  สกฺกุเณยฺย  อถสฺส  อิตโร  อสกูฏ  อุปนาเมยฺย ฯ  โส   
เอกสฺส  ปฏ ิย  ตฺวา  เอกสฺส  อสกูฏ  โอลมฺพมาโน (๑) ยถารุจึ   
ปุปฺผานิ  โอจินิตฺวา ปลนฺธิตฺวา นกฺขตฺต กีเฬยฺย ฯ เอว  
สมฺปทมิท [๒] ฯ   
        เอกโต  อุยฺยาน  ปวิฏา  ตโย  สหายา  วิย  หิ  เอกโต 
ชาตา  สมฺมาวายามาทโย  ตโย  ธมฺมา  สุปุปฺผิตจมฺปโก (๓) วิย 
อารมฺมณ  หตฺถ  อุกฺขิปตฺวาป  คเหตุ  อสกฺโกนฺโต  วิย  อตฺตโน 
ธมฺมตาย  อารมฺมเณ  เอกคฺคภาเวน  อปฺเปตุ  อสกฺโกนฺโต  สมาธิ   
ปฏ ึ  ทตฺวา  โอนตสหาโย  วิย  วายาโม  อสกูฏ  ทตฺวา   
 ิตสหาโย  วิย  สติ ฯ  ยถา  เตสุ  เอกสฺส  ปฏ ิย  ตฺวา  
เอกสฺส อสกูฏ  โอลมฺพติ(๔)  อิตโร  ยถารุจึ  ปุปฺผ  คเหตุ  สกฺโกติ  
เอวเมว วิริเย ปคฺคหกิจฺจ  สาเธนฺเต  สติยา  จาป  ลาปนกิจฺจ 
สาเธนฺติยา  ลทฺธูปกาโร หุตฺวา สมาธิ สกฺโกติ  อารมฺมเณ   
เอกคฺคภาเวน  อปฺเปตต ฯ  ตสฺมา  สมาธิเยเวตฺถ  สชาติโต 
สมาธิกฺขนฺเธน  สงฺคหิโต ฯ วายามสติโย ปน กิริยโต สงฺคหิตา 
โหนฺติ ฯ   
# ๑. ม. โอลพฺุภ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทฏพฺพนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. สุปปฺุผิตจมฺปกรุกฺโข ฯ  ๔. ม. โอลุพฺภ ฯ   
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        สมฺมาทิฏ ิสมฺมาสงฺกปฺเปสุป  ป ฺา  อตฺตโน  ธมฺมตาย 
อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  อารมฺมณ  นิจฺเฉตุ  น  สกฺโกติ  
วิตกฺเก  ปน  อาโกเฏตฺวา อาโกเฏตฺวา  เทนฺเต  สกฺโกติ ฯ   
กถ  ยถา  หิ  เหร ฺ ิโก  กหาปณ  หตฺเถ  เปตฺวา   
สพฺพภาเคสุ  โอโลเกตุกาโม  สมาโนป  น  จกฺขุตเลเนว  ปริวตฺเตตุ   
สกฺโกติ  องฺคุลิปพฺเพหิ  ปน  ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  อิโต   
จิโต จ โอโลเกตุ สกฺโกติ  เอวเมว  น  ป ฺา  อตฺตโน  
ธมฺมตาย  อนิจฺจาทิวเสน  อารมฺมณ  นิจฺเฉตุ  สกฺโกติ  
อภินิโรปนลกฺขเณน  ปน  อาหนนปริยาหนนรเสน  วิตกฺเกน   
อาโกเฏนฺเตน  วิย  ปริวตฺเตนฺเตน  วิย  จ  อาทายาทาย 
ทินฺนเมว  นิจฺเฉตุ  สกฺโกติ ฯ  ตสฺมา  อิธาป  สมฺมาทิฏ ิเยว 
สชาติโต  ป ฺากฺขนฺเธน  สงฺคหิตา ฯ  สมฺมาสงฺกปฺโป  ปน 
กิริยโต  สงฺคหิโต  โหติ ฯ  อิติ  อิเมหิ  ตีหิ  ขนฺเธหิ มคฺโค  สงฺคห  
คจฺฉติ ฯ  เตน  วุตฺต  ติวิโธ  ขนฺธตฺตยเภทโตติ ฯ  จตุพฺพิโธ   
โสตาปตฺติมคฺคาทิมคฺควเสน(๑) ฯ   
        อปจ  สพฺพาเนว  สจฺจานิ  เอกวิธานิ  อวิตถตฺตา   
อภิ ฺเยฺยตฺตา  วา ฯ  ทุวิธานิ  โลกิยโลกุตฺตรโต  สงฺขตาสงฺขตโต   
จ ฯ  ติวิธานิ  ทสฺสนภาวนาหิ ปหาตพฺพโต  อปหาตพฺพโต  
เนวปหาตพฺพนาปหาตพฺพโต  จ ฯ  จตุพฺพิธานิ  ปริ ฺเยฺยาทิ- 
# ๑. ม. โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน ฯ   
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เภทโตติ เอวเมตฺถ เอกวิธาทีหิ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        สภาควิสภาคโตติ  สพฺพาเนว  จ  สจฺจานิ  อ ฺม ฺสภาคานิ(๑)   
อวิตถโต  อตฺตสุ ฺโต ทุกฺกรปฏิเวธโต จ ฯ ยถาห        ต กึ  
ม ฺสิ อานนฺท กตม นุ โข ทุกฺกรตร วา  ทุรภิสมภฺวตร วา 
โย ทูรโตว สขุุเมน ตาลจฺฉิคฺคเฬน อสน  อติปาเตยฺย  
โปกฺขานุโปกฺข(๒)อวิราธิต โย วา สตธา(๓)ภินฺนสฺส  วาลสฺส 
โกฏิยา โกฏ ึปฏิวิชฺเฌยฺยาติ ฯ เอตเทว ภนฺเต ทุกฺกรตร ฺเจว   
ทุรภิสมฺภวตร ฺจ โย วา สตธา ภินฺนสฺส วาลสฺส โกฏิยา  
โกฏ ึ       ปฏวิิชฺเฌยฺยาติ ฯ อถโข เต อานนฺท ทุปฺปฏวิิชฺฌตร  
ปฏิวิชฺฌนฺติ        เย อิท ทกฺุขนฺติ ยถาภูต ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯเปฯ  
อย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  ยถาภูต ปฏิวิชฌฺนฺตีติ ฯ(๔)  
        วิสภาคานิ  สลกฺขณววตฺถานโต ฯ  ปุริมานิ  จ  เทฺว  
สภาคานิ  ทรุวคาหตฺเถน  คมฺภีรตฺตา  โลกิยตฺตา  สาสวตฺตา   
จ วิสภาคานิ ผลเหตุเภทโต ปริ ฺเยฺยปหาตพฺพโต  จ ฯ   
ปจฺฉิมานิป  เทฺว  สภาคานิ  คมฺภีรตฺเตน(๕) ทุรวคาหตฺตา  
โลกุตฺตรตฺตา อนาสวตฺตา  จ  วิสภาคานิ  วิสยวิสยีเภทโต  
สจฺฉิกาตพฺพภาเวตพฺพโต  จ ฯ  ปมตติยานิ  จาป  สภาคานิ 
ผลาปเทสโต  วิสภาคานิ  สงฺขตาสงฺขตโต ฯ  ทุติยจตุตฺถานิ  จาป   
# ๑. ม. อ ฺม ฺ สภาคานิ ฯ  ๒. สยฺา. โปขานุโปข ฯ 
# ม. โปงฺขานุโปงฺข ฯ  ๓. สฺยา. สตฺตชา ฯ  ม. สตฺตธา ฯ  
# ๔. ส. ม. ๑๙/๑๗๓๘/๕๖๖ ฯ ๕. ม. คมฺภีรตฺเถน ฯ   
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สภาคานิ  เหตุอปเทสโต  วิสภาคานิ  เอกนฺตกุสลากุสลโต ฯ 
ปมจตุตฺถานิ  จาป  สภาคานิ  สงฺขตโต  วิสภาคานิ  โลกิย- 
โลกุตฺตรโต ฯ  ทุติยตติยานิ  จาป  สภาคานิ  เนวเสกฺขานา- 
เสกฺขภาวโต วิสภาคานิ สารมฺมณานารมฺมณโต   
                อิติ เอว ปกาเรหิ                นเยหิ จ วิจกฺขโณ   
                วิช ฺา อริยสจฺจาน        สภาควิสภาคตนฺติ ฯ   
        อิทานิ  สงฺเขปโต  อุทฺทิฏานิ  ทกฺุขาทีนิ  วิภชิตฺวา 
ทสฺเสตุ  อย  ตตฺถ  กตม  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ชาติป  ทกฺุขาติ 
นิทฺเทสวาโร อารทฺโธ ฯ ตตฺถ  ชาติ  เวทิตพฺพา  ชาติยา  ทุกฺขตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  ชรา  มรณ โสโก ปริเทโว  ทุกฺข  โทมนสฺส   
อุปายาโส  อปฺปยสมฺปโยโค  ปยวิปฺปโยโค  เวทิตพฺโพ ฯ  [๑] 
อปฺปยสมฺปโยคสฺส  ปยวิปฺปโยคสฺส  ทุกฺขฏโ  เวทิตพฺโพ  อิจฺฉาย 
ทุกฺขฏโ เวทิตพฺโพ ฯ ขนฺธา เวทิตพฺพา ขนฺธาน ทุกฺขฏโ 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุขสฺส  อริยสจฺจสฺส  กถนตฺถาย  อย  มาติกา 
อิท  หิ  ทุกฺข  นาม  อเนกนฺนานปฺปการก ฯ  เสยฺยถที  
ทุกฺขทุกฺข  วิปริณามทุกฺข  สงฺขารทุกฺข  ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข  
อปฺปฏิจฺฉนฺนทุกฺข ปริยายทุกฺข นิปฺปริยายทุกฺขนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กายิกเจตสิกา  ทุกฺขา  เวทนา  สภาวโต  จ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อปฺปยสมฺปโยคสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ   
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นามโต  จ  ทกฺุขตฺตา  ทุกฺขทุกฺข  นาม ฯ  สุขา  เวทนา   
วิปริณาเมน  ทุกฺขุปฺปตฺติเหตุโต วิปริณามทุกฺข  นาม ฯ  อุเปกฺขา- 
เวทนา  เจว  อวเสสา  จ  เตภูมิกา  สงฺขารา  อุทยพฺพยปฬิตตฺตา   
สงฺขารทุกฺข  นาม ฯ  ตถา  ปฬนมฺปน  มคฺคผลานมฺป  อตฺถ ิฯ  
ตสฺมา  เอเต  ธมฺมา  ทุกฺขสจฺจปริยาปนฺนตฺเถน(๑)   สงฺขารทุกฺข    
นามาติ   เวทิตพฺพา ฯ   
        กณฺณสูลทนฺตสูลราคชปริฬาหโทสชปริฬาหาทิโก(๒)  กายิก- 
เจตสิกาพาโธ  ปุจฺฉิตฺวา  ชานิตพฺพโต  อุปกฺกมสฺส  จ  อปากฏ- 
ภาวโต  ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข  นาม ฯ  อปากฏทุกฺขนฺติป  วุจฺจติ ฯ  
        ทฺวตฺตึสกมฺมกรณาทิสมุฏาโน อาพาโธ อปุจฺฉิตฺวา 
ชานิตพฺพโต อุปกฺกมสฺส  จ  ปากฏภาวโต  อปฺปฏิจฺฉนฺนทุกฺข   
นาม ฯ  ปากฏทุกฺขนฺติป  วุจฺจติ ฯ  
        เปตฺวา  ทุกฺขทุกฺข  เสส  ทุกฺขสจฺจวิภงฺเค(๓) อาคต  
ชาติอาทิ สพฺพมฺป ตสฺส ตสฺส ทุกฺขสฺส  วตฺถุภาวโต  
ปริยายทุกฺข นาม ฯ ทุกฺขทุกฺข นิปฺปรยิายทุกฺข นาม ฯ   
        ตตฺถ  ปริยายทุกฺข  นปิฺปริยายทุกฺขนฺติ  อิมสฺมึ  ปททฺวเย  
ตฺวา  ทุกฺข  อริยสจฺจ  กเถตพฺพ ฯ  อรยิสจฺจ  จ  นาเมต  
ปาลิย  สงฺเขปโตป  อาคจฺฉติ  วิตฺถารโตป ฯ  สงฺเขปโต  
# ๑. ม. ทกฺุขสจฺจปริยาปนฺนตฺเตน ฯ  ๒. ม. ...ปริฬาหาทิ ฯ 
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๔๕-๑๕๗/๑๒๗-๑๓๐ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 151 

        *เลมที่ 47  สจฺจวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 151 
 
อาคตฏาเน  สงฺเขเปนป  วิตฺถาเรนป  กเถตุ  วฏฏติ  วิตฺถารโต 
อาคตฏาเน  ปน  วิตฺถาเรเนว  กเถตุ  วฏฏติ  น  สงฺเขเปน ฯ   
ต  อิท อิมสฺมึ าเน วิตฺถาเรน อาคตนฺติ วิตฺถาเรเนว 
กเถตพฺพ ฯ ตสฺมา ยนฺต  นิทฺเทสวาเร  ตตฺถ กตม ทุกฺข  
อริยสจฺจ ชาติป ทุกขาติ(๑)อาทีนิ [๒] ปทานิ คเหตฺวา  ชาติ  เวทิตพฺพา  
ชาติยา  ทุกฺขฏโ  เวทิตพฺโพติอาทิ วุตฺต ตตฺถ ชาติอาทีนิ   
ตาว  ตตฺถ  กตมา  ชาติ  ยา  เตส  เตส  สตฺตาน  ตมฺหิ  
ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย  ชาตีติ(๓) อิมสฺส ปน ปทภาชนียสฺส วเสน 
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ตตฺราย  อตฺถวณฺณนา  เตส  เตส  สตฺตานนฺติ  อย  
สงฺเขปโต  อเนเกส  สตฺตาน  สาธารณนิทฺเทโส ฯ  ยา  เทวทตฺตสฺส 
ชาติ ยา โสมทตฺตสฺสาติ(๔) เอว (๕) ทิวสมฺป  กถยิมาเน  เนว  สตฺตา 
ปริยาทาน  คจฺฉนฺติ  น  สพฺพ  อปรตฺถทีปน  สชิฺฌติ ฯ   
อิเมหิ  ปน  ทฺวีหิ  ปเทหิ  น  โกจิ สตฺโต ปริยาทินฺโน(๖)  
โหติ  น  กิ ฺจิ  อปรตฺถทปีน  น  สชิฺฌติ ฯ  เตน  วุตฺต  
ยา  เตส  เตส  สตฺตานนฺติ ฯ  ตมฺหิ  ตมฺหีติ  อย  คติชาติวเสน  
อเนเกส  สตฺตนิกายาน  สาธารณนิทฺเทโส ฯ 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๔๕/๑๒๗ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปทานีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๔๖/๑๒๘ ฯ ม. ชาติ ส ฺชาตีติ ฯ 
# ๔. ม. โสมทตฺตสฺส ชาตีติ ฯ  ๕. ม. เอว ฺหิ ฯ ๖. ม. อปริยาทนิฺโน ฯ   
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        สตฺตนิกาเยติ สตฺตาน นิกาเย สตฺตฆฏาย สตฺต- 
สมูเหตฺยตฺโถ ฯ   
        ชาตีติ  อย  ชาติสทฺโท  อเนกตฺโถ ฯ  ตถา  เหส  เอกป 
ชาตึ  เทฺวป  ชาติโยติ (๑) เอตฺถ  ภเว อาคโต ฯ อตฺถิ วิสาเข  
นิคณฺา นาม สมณชาตีติ(๒) เอตฺถ  นกิาเย ฯ  ติริยา  นาม   
ติณชาติ  นาภิยา  อุคฺคนฺตฺวา  นภ  อาหจฺจ   ิตา  อโหสีติ (๓)  
เอตฺถ  ป ฺตฺติย ฯ  ชาติ  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  สงฺคหิตาติ(๔)เอตฺถ   
สงฺขตลกฺขเณ ฯ  ย [๕] ภิกฺขเว มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ปม จิตฺต อุปฺปนฺน  
ปม วิ ฺาณ  ปาตุภูต  ตทุปาทาย  สาวสฺส  ชาตีติ (๖) เอตฺถ 
ปฏิสนฺธิย  สมฺปติชาโต  โข(๗) อานนฺท  โพธิสตฺโตติ(๘)  เอตฺถ   
ปสูติย ฯ  อนปุกฺกุฏโ  ชาติวาเทนาติ(๙) เอตฺถ  กุเล ฯ  ยโตห  
ภคินิ  อริยาย  ชาติยา  ชาโตติ(๑๐)  เอตฺถ  อริยสีเล ฯ  อิธ 
ปนาย  สวิการเกสุ(๑๑)  ปมาภินิพฺพตฺตกฺขนฺเธสุ  วฏฏติ ฯ ตสฺมา 
ชายนกชาตีติ(๑๒) อิทเมตฺถ  สภาวปจฺจตฺต ฯ  
        ส ฺชายนวเสน  ส ฺชาตีติ  อุปสคฺเคน  ปท  วฑฺฒิต ฯ   
โอกฺกมนวเสน  โอกกฺนฺติ ฯ  ชายนฏเน  วา  ชาติ ฯ  สา  อปร-ิ 
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๖๔/๒๕๙ ฯ องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๓/๑๗ ฯ 
# ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๐ ฯ ๓. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๙๖/๒๖๗ ฯ  
# ๔. สฺยา. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ ๖. วิ. มหา. ๔/๑๔๑/๑๘๗ ฯ 
# ๗. สฺยา. ม. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๘. ม. อุ. ๑๔/๓๗๗/๒๕๓ ฯ   
# ๙. ท.ี ส.ี ๙/๒๐๒/๑๖๕ ฯ ๑๐. ม. ม. ๑๓/๕๓๑/๔๘๕ ฯ  
# ๑๑. ม. สวิกาเรสุ ฯ  ๑๒. ม. วตฺตติ ฯ ๑๓. ม. ชายมานกวเสน  
# ชาตีติ ฯ   
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ปุณฺณายตนวเสน  ยุตฺตา ฯ  ส ฺชายนฏเน  ส ฺชาติ ฯ  สา  
ปริปุณฺณายตนวเสน  ยุตฺตา ฯ  โอกกฺมนฏเน  โอกกฺนฺติ ฯ  สา  
อณฺฑชชลามฺพุชวเสน  ยุตฺตา ฯ  เต  หิ  อณฺฑโกส ฺจ  วตฺถิโกส ฺจ 
โอกฺกมนฺติ ฯ  โอกกฺมนฺตาป  ปวิสนฺตา  วิย  จ  ปฏสินฺธึ  คณฺหนฺติ ฯ  
อภินิพฺพตฺตนฏเน  อภินิพฺพตฺติ ฯ  สา  สเสทโชปปาติกวเสน   
ยุตฺตา ฯ เต หิ ปากฏาเยว หุตฺวา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อย ตาว 
สมฺมติกถา ฯ(๑)  
        อิทานิ  ปรมตฺถกถา  โหติ ฯ  ขนธฺาเอว  หิ  ปรมตฺถโต 
ปาตุภวนฺติ  น  สตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  จ  ขนฺธานนฺติ  เอกโวการภเว  เอกสฺส  จตุโวการภเว 
จตุนฺน  ป ฺจโวการภเว  ป ฺจนฺน  คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  
        ปาตุภาโวติ  อุปฺปตฺติ ฯ  
        อายตนานนฺติ  เอตฺถ  ตตฺร  ตตฺร  อุปฺปชฺชมานายตนวเสน 
สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปฏิลาโภติ  สนฺตติย  ปาตุภาโวเยว ฯ  ปาตุภวนฺตานิเยว  
หิ  ตานิ  ปฏลิทฺธานิ  นาม  โหนฺติ ฯ   
        อย  วุจฺจติ  ชาตีติ  อย  ชาติ  นาม  กถิยติ ฯ  สา  
ปเนสา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปมาภินิพฺพตฺติลกฺขณา  นิยฺยาตนรสา  
อตีตภวโต  อิธ  อุมฺมุชชฺนปจฺจุปฏานา  ผลวเสน ทุกฺขวิจิตฺตตา- 
# ๑. ม.สมฺมติุ... ฯ เอวมุปริป ฯ   
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ปจฺจุปฏานา วา ฯ   
        อิทานิ  ชาติยา  ทุกฺขฏโ  เวทิตพฺโพติ  อย  หิ  ชาติ  
สย  น  ทุกฺขา  ทุกฺขุปฺปตฺติยา  ปน  วตฺถุภาเวน  ทุกฺขาติ   
วุตฺตา ฯ  กตรทุกฺขสฺส ปนาย วตฺถูติ ฯ  ยนฺต  พาลปณฺฑิต- 
สุตฺตาทีสุ (๑) ภควตาป  อุปมาวเสน  ปกาสิต  อาปายิกทุกฺข  ย ฺจ 
สุคติย  มนุสฺสโลเก  คพฺโภกฺกนฺติมูลกาทิเภท  ทุกฺข  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺส  สพฺพสฺสาป  เอสา  วตฺถุ ฯ  ตตฺรทิ  คพฺโภกฺกนฺติมูลกาทิเภท   
ทุกข  อย  หิ  สตฺโต  มาตุ  กุจฺฉิมฺหิ  นพฺิพตฺตมาโน  น   
อุปฺปลปทุมปุณฺฑรีกาทีสุ  นิพฺพตฺตติ  อถโข  เหฏา  อามาสยสฺส 
อุปริ  ปกกฺาสยสฺส  อุทรปฏลปฏ ิกณฺฏกาน(๒)  เวมชฺเฌ  ปรมสมฺพาเธ 
ติพฺพนฺธกาเร  นานากุณปคนฺธปริภาวิเต  อสุจิปรมทุคฺคนฺธ- 
ปวนวิจริเต  อธิมตฺตเชคุจฺเฉ  กุจฺฉิปฺปเทเส  ปูติมจฺฉปูติกุมฺมาส- 
จนฺทนิกาทีสุ  กิม ิ วิย  นพฺิพตฺตติ ฯ  โส  ตตฺถ นิพฺพตฺโต ทส  
มาเส มาตุ กุจฺฉิสมฺภเวน อุสฺมานา(๓) ปุฏปาก วิย  ปจฺจมาโน  
ปฏปณฺฑิ  วิย  เสทิยมาโน  สมฺมิ ฺชนปสารณาทิรหิโต  อธิมตฺต   
ทุกฺข ปจฺจนุโภตีติ อิท ตาว คพฺโภกฺกนฺติมูลก ทุกฺข ฯ   
        ยมฺปน  โส  มาตุ  สหสา  อุปกฺขลนคมนนิสีทนวุฏาน- 
ปริวตฺตนาทีสุ  สุราธุตฺตหตฺถคโต  เอฬกโปตโก (๔) วิย  อหิตุณฺฑิก- 
หตฺถคโต  สปฺปโปตโก  วิย  จ  อากฑฺฒนปริกฑฺฒนโอธุนน- 
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๔๖๗/๓๑๑ ฯ  ๒. ม. ...กณฺฑกาน ฯ 
# ๓. ม. อุสฺมนา ฯ  ๔. ม. เอฬโก ฯ   
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นิทฺธุนนาทินา  อุปกฺกเมน  อธิมตฺต  ทกฺุขมนุภวติ  ย ฺจ   
มาตุ  สีตูทกปานกาเล  สีตนรกุปปนฺโน  วิย  อุณฺหยาคุภตฺตาทิ- 
อชฺโฌหรณกาเล  องฺคารวุฏ ิสมฺปริกิณฺโณ  วิย  โลณมฺพิลาทิ- 
อชฺโฌหรณกาเล  ขารปฏจฺิฉกาทิกมฺม(๑)กรณปฺปตฺโต วิย ติพฺพ  
ทุกฺขมนุภวติ(๒)อิท คพฺภปริหรณมูลก ทุกฺข ฯ   
        ย  ปนสสฺ  มฬฺูหคพฺภาย มาตุยา มิตฺตามจฺจสุหชฺชาทีหิป  
อทสฺสนารเห ทุกฺขุปฺปตฺติฏาเน  เฉทนผาลนาทีหิ  ทุกฺข   
อุปฺปชฺชติ  อิท  คพฺภวิปตฺติมูลก ทุกข ฯ   
        ย  วิชายมานาย  มาตุยา  กมฺมเชหิ  วาเตหิ  ปริวตฺเตตฺวา  
นรกปปาต วิย อติภยานก  โยนิมคฺค  ปฏิปาฏิยมานสฺส   
ปรมสมฺพาเธน  โยนิมุเขน  ตาลจฺฉิคฺคเฬน  มหาหตฺถิโน  วิย 
นิกฺกฑฺฒิยมานสฺส [๓]  นรกสตฺตสฺส วิย  จ สงฺฆาฏปพฺพเตหิ 
วิจุณฺณิยมานสฺส  ทุกฺข  อุปฺปชฺชติ  อิท  วิชายนมูลก  ทุกฺข ฯ 
        ย  ปน  ชาตสฺส  ตรณุวณฺสทิสสฺส  สุกุมารสรีรสฺส 
หตฺถคหณนหาปนโธวนโจฬปริมชชฺนาทิกาเล  สูจิมุขขุรธาราหิ 
วิชฺฌนผาลนสทิส(๔)  ทกฺุข  อุปฺปชชฺติ  อิท  มาตุ  กุจฺฉิโต  พหิ 
นิกฺขมนมูลก  ทุกฺข ฯ 
        ย ตโต  ปร  ปวตฺติย  อตฺตนาว  อตฺตาน  วธนฺตสฺส 
# ๑. ม. การณปฺปตฺโต ฯ  ๒. ม.ทุกฺขมนุโภติ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มหานาคสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๔. ม. สูจิมุขขุรธารวิชฺฌนผาลนสทิส ฯ  
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อเจฬกวตฺตาทิวเสน(๑)  อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺตสฺส โกธวเสน 
อภุ ฺชนฺตสฺส  อุพฺพนฺธนฺตสฺส  จ ทุกฺข  โหติ  อิท  อตฺตูปกฺกมมูลก 
ทุกฺข ฯ 
        ย  ปน  ปรโต  วธพนฺธนาทีนิ  อนุภวนฺตสฺส  ทุกฺข  อุปฺปชชฺติ  อิท   
ปรูปกฺกมมูลก  ทุกฺขนฺติ ฯ  อิติ  อิมสฺส  สพฺพสฺสาป ทุกฺขสฺส อย ชาติ วตฺถุเมว   
โหติ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                        ชาเยถ โน เจ นรเกสุ สตฺโต   
                        ตตฺถคฺคิทาหาทิกมปฺปสยฺห   
                        ลเภถ ทุกขฺ น กุหึ ปติฏ   
                        อิจฺจาห ทุกฺขาติ มุนีธ ชาตึ ฯ  
                        ทุกฺข ติรจฺเฉสุ กสาปโตท-   
                        ทณฺฑาภิฆาตาทิภว อเนก   
                        ยนฺต กถ ตตฺถ ภเวยฺย ชาตึ   
                        วินา ตหึ ชาติ ตโตป ทุกฺขา ฯ   
                        เปเตสุ ทุกขฺ ปน ขุปฺปปาสา   
                        วาตาตปาทิปฺปภว วิจิตฺต   
                        ยสฺมา อชาตสฺส น ตตฺถ อตฺถิ   
                        ตสฺมาป ทกฺุข มุนิ ชาติมาห ฯ   
# ๑. ม. ...วตาทิวเสน ฯ   
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                        ติพฺพนฺธกาเร จ อสยฺหสีเต   
                        โลกนฺตเร ย อสุเรสุ ทุกขฺ   
                        น ต ภเว ตตฺถ น จสฺส ชาติ   
                        ยโต อย ชาติ ตโตป ทุกฺขา ฯ   
                        ย ฺจาป คูถนรเก วิย มาตุ คพฺเภ   
                        สตฺโต วส จิรมโต พหิ นิกฺขม ฺจ(๑)   
                        ปปฺโปติ ทกฺุขมติโฆรมิทมฺป นตฺถิ   
                        ชาตึ วินา อิติป ชาติรย หิ ทุกฺขา ฯ   
                        ก ึภาสิเตน พหุนา นนุ ย กุหิ ฺจิ   
                        อตฺถีธ กิ ฺจิรป ทุกฺขมิท กทาจิ   
                        เนวตฺถิ ชาติวิรเห ยทโต มเหสิ   
                        ทุกฺขาติ สพฺพปม อิมมาห ชาตินฺติ ฯ   
                        ชรานิทฺเทส   
        ชรานิทฺเทเส  ชราติ  สภาวปจฺจตฺต ฯ  
        ชีรณตาติ  อาการนิทฺเทโส ฯ   
        ขณฺฑิจฺจนฺติอาทโย  ตโย  กาลาติกฺกเม  กิจฺจนิทฺเทสา  
ปจฺฉิมา เทฺว ปกตินิทฺเทสา ฯ  อย  หิ  ชราติ  อิมินา  ปเทน 
สภาวโต  ทีปตา  เตนสฺสา  อิท  สภาวปจฺจตฺต ฯ   
        ชีรณตาติ  อิมินา  อาการโต ฯ  เตนสฺสาย  อาการนิทฺเทโส ฯ   
        ขณฺฑิจฺจนฺติ  อิมินา  กาลาติกฺกเม  ทนฺตนขาน  ขณฺฑิต- 
# ๑. ม. นกิฺขมน ฺจ ฯ   
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ภาวกรณกิจฺจโต ฯ  
        ปาลิจฺจนฺติ  อิมินา  เกสโลมาน  ปลิตภาวกรณกิจฺจโต ฯ 
        วลิตฺตจตาติ  อิมินา  มส มิลาเปตฺวา ตเจ วลิต- 
ภาวกรณกิจฺจโต  ทีปตา ฯ  
        เตนสฺสา  อิเม  ขณฺฑิจฺจนฺติอาทโย  ตโย  กาลาติกฺกเม  
กิจฺจนิทฺเทสา ฯ  เตหิ  อิเมส  วิการาน  ทสฺสนวเสน  ปากฏภูตาติ(๑)  
ปากฏชรา  ทสฺสิตา ฯ  ยเถว  หิ  อุทกสสฺ  วา  วาตสฺส  วา  
อคฺคิโน  วา  ติณรุกฺขาทีน  สภคฺคปลิภคฺคตาย  วา  ฌามตาย  
วา  คตมคฺโค  ปากโฏ  โหติ  น  จ  โส  คตมคฺโค  ตาเนว  
อุทกาทีนิ  เอวเมว  ชราย  ทนฺตาทีสุ  ขณฺฑิจฺจาทิวเสน  คตมคฺโค 
ปากโฏ จกฺขุ อุมฺมิเลตฺวาป  คยฺหติ ฯ น จ ขณฺฑิจฺจาทีเนว 
ชรา ฯ น หิ ชรา จกฺขุวิ ฺเยฺยา โหติ ฯ   
        อายุโน  สหานิ  อินฺทฺริยาน  ปรปิาโกติ  อิเมหิ  ปน  ปเทหิ  
กาลาติกฺกเมเยว  อภิพฺยตฺตาย  อายุกฺขยจกฺขฺวาทิอินฺทฺริยปริปาก- 
สงฺขาตาย  ปกติยา  ทีปตา  เตนสฺสิเม  ปจฺฉิมา  เทฺว  
ปกตินิทฺเทสาติ  เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ ยสมฺา ชร ปตฺตสฺสายุ   
หายติ ฯ  ตสฺมา  ชรา  อายุโน สหานีติ ผลูปจาเรน วุตฺตา ฯ 
ยสฺมา จ(๒)ทหรกาเล  สปุสนฺนานิ  สขุุมมฺป  อตฺตโน  วิสย  สุเขเนว   
คณฺหนสมตฺถานิ  จกฺขฺวาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  ชร  ปตฺตสฺส  
# ๑. ม. ปากฏีภูตาติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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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  ทนตฺาทีสุ  ขณฺฑาทิ- 
ภาวทสฺสนโต  รูปธมฺเมสุ  ชรา  ปากฏชรา  นาม  อรูปธมฺเมสุ   
ปน  ชรา  ตาทิสสฺส  วิการสฺส  อทสฺสนโต  ปฏิจฺฉนฺนชรา  
นาม ฯ  ตตฺถ  ยฺวาย  ขณฺฑาทิภาโว  ทิสฺสติ  โส  ตาทิสาน   
ทนฺตาทีน  สุวิ ฺเยฺยตฺตา  วณฺโณเยว  ต  จกฺขุนา  ทสิฺวา  
มโนทฺวาเรน  จินฺเตตฺวา  อิเม  ขนฺธา(๑)ชราย  ปหฏาติ  ชร   
ชานาติ  อุทกฏาเน  พนฺธานิ  โคสิงฺคาทีนิ  โอโลเกตฺวา  เหฏา   
อุทกสฺส  อตฺถิภาว  ชานน  วิย ฯ  
        ปุน  อวีจิ  สวีจีติ  เอวมฺป  อย  ชรา ทุวิธา  โหติ ฯ  
ตตฺถ  มณิกนกรชตปวาฬจนฺทิมสุริยาทีน  มนฺททสกาทีสุ  ปาณีน  
วิย  จ  ปุปฺผผลปลลฺวาทีสุ  อปาณีน  วิย  จ  อนฺตรนฺตรา  
วณฺณวิเสสาทีน ทุวิ ฺเยฺยตฺตา  ชรา  อวีจิชรา  นาม  นิรนฺตรชราติ   
อตฺโถ ฯ  ตโต  อ ฺเสุ  ปน  ยถาวุตฺเตสุ  อนฺตรนตฺรา  
วณฺณวิเสสาทีน สุวิ ฺเยฺยตฺตา ชรา สวีจิชรา นาม ฯ   
        ตตฺถ  สวีจิชรา  อุปาทินฺนานุปาทินฺนกวเสน  เอว   
# ๑. ม.ทนฺตาย  ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 160 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  160 
 
เวทิตพฺพา (๑) ฯ ทหรกุมารกาน  ห ิ ปมเมว  ขีรทนฺตา  นาม   
อุฏหนฺติ  น  เต  ถิรา ฯ  เตสุ ปน  ปติเตสุ  ปุน  ทนตฺา  
อุฏหนฺติ ฯ  เต  ปมเมว  เสตา  โหนฺติ  ชราวาเตน  ปน   
ปหฏกาเล  กาฬกา  โหนฺติ ฯ  เกสา  ปน  ปมเมว  ตมฺพาป 
โหนฺติ  กาฬกาป  เสตาป ฯ  ฉวิ  ปน  สโลหิติกา  โหติ ฯ   
วฑฺฒนฺตาน  วฑฺฒนฺตาน  โอทาตาน  โอทาตภาโว  กาฬกาน  
กาฬกภาโว  ป ฺายติ ฯ  ชราวาเตน  ปน  ปหฏกาเล  วล ึ  
คณฺหาติ ฯ  สพฺพมฺป  สสฺส  วาปตกาเล (๒) เสต  โหติ  ปจฺฉา  
นีล ฯ  ชราวาเตน  ปน  ปหฏกาเล  ปณฺฑุก  โหติ ฯ   
อมฺพงฺกุเรนาป  ทีเปตุ  วฏฏติเอว ฯ  อย  วุจฺจติ  ชราติ  อย   
ชรา  นาม  กถิยติ ฯ  
        สา  ปเนสา  ขนฺธปริปากลกฺขณา มรณูปนยนรสา   
โยพฺพนวินาสปจฺจุปฏานา ฯ  ชราย  ทุกฺขฏโ  เวทิตพฺโพติ  เอตฺถ  
ปน  อยมฺป  ชรา  สย  น ทุกฺขา  ทุกฺขสฺส  ปน  วตฺถุภาเวน 
ทุกฺขาติ  วุตฺตา ฯ  กตรทุกฺขสฺส  กายทุกฺขสฺส  เจว  โทมนสฺส- 
ทุกฺขสฺส  จ ฯ  ชิณฺณสฺส  หิ  อตฺตภาโว  ชรสกฏ  วิย  ทุพฺพโล  
โหติ  าตุ  วา  คนฺตุ  วา  นิสีทิตุ วา วายมนฺตสฺส พลว- 
กายทุกฺข อุปฺปชฺชติ ฯ ปุตฺตทาเร  ยถาปุเร  อสลลฺกเฺขนฺเต  
โทมนสฺส  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิติ  อิเมส  ทฺวินฺน ทุกฺขาน  วตฺถุภาเวน 
# ๑. ม. ทีเปตพฺพา ฯ  ๒. ม. วปตกาเล ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 161 

        *เลมที่ 47  สจฺจวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 161 
 
ทุกฺขาติ เวทิตพฺพา ฯ อปจ   
                องฺคาน สิถิลภาวา        อินฺทรฺิยาน วิการโต   
                โยพฺพนสฺส(๑) 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 ทุกฺขาติ ฯ   
        มรณนทิฺเทเส  จวนกวเสน  จุติ  เอกจตุป ฺจกฺขนฺธาย  
จุติยา  สาม ฺวจนเมต ฯ  จวนตาติ  ภาววจเนน  ลกฺขณ- 
นิทสฺสน ฯ  เภโทติ  จุติขนฺธาน  ภงฺคุปฺปตฺติปริทีปน ฯ  อนฺตรธานนฺติ  
ฆฏสฺส  วิย  ภินฺนสฺส ภินฺนาน จุติขนฺธาน  เยน  เกนจิ   
ปริยาเยน  านาภาวปริทีปน ฯ  มจฺจุ  มรณนฺติ  มจฺจุสงฺขาต   
มรณ ฯ  กาโล  นาม  อนตฺโก  ตสฺส  กิริยา  กาลกริิยา ฯ  
เอตฺตาวตา  สมฺมติยา  มรณ  ทีปต โหติ ฯ   
        อิทานิ  ปรมตฺเถน  นิยเมตุ (๒) 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  จตุป ฺจโวการวเสน  ขนฺธาน  
เภโท  เอกโวการวเสน  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป ฯ  จตุโวการวเสน  
# ๑. ม.โยพฺพนฺนสฺส ฯ  ๒. ม.ทีเปตุ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 162 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  162 
         
วา  ขนฺธาน  เภโท  เสสทฺวยวเสน  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป  
เวทิตพฺโพ ฯ  กสฺมา  ภวทวฺเยป  รูปกายสงฺขาตสฺส  กเฬวรสฺส  
สมฺภวโต ฯ ยสฺมา  วา  จาตุมหาราชิกาทีสุ  ขนฺธา  ภิชฺชนฺเตว 
น  กิ ฺจิ  นิกฺขิปติ  ตสฺมา  เตส วเสน  ขนฺธาน  เภโท ฯ  
มนสฺุสาทีสุ กเฬวรสฺส นกิฺเขโป ฯ เอตฺถ จ กเฬวรสฺส  
นิกฺเขปการณโต(๑)  มรณ กเฬวรสฺส นิกฺเขโปติ วุตฺต ฯ   
        ชีวิตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโทติ  อิมินา  อินฺทฺริยปฏิพทฺธสฺเสว(๒) 
มรณ  นาม  โหติ  อนินฺทรฺิยพทฺธสฺส  มรณ  นาม  
นตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ  สสฺส  มต  รุกโฺข  มโตติ  อิท  ปน  
โวหารมตฺตเมว ฯ  อตฺถโต  ปน  เอวรูปานิ  วจนานิ  สสฺสาทีน   
ขยวยภาวเมว  ทีเปนฺติ ฯ  อิท  วุจฺจติ  มรณนฺติ  อิท  สพฺพมฺป   
มรณ  นาม  กถิยติ ฯ   
        อปเจตฺถ  ขณิกมรณ  สมฺมติมรณ  สมุจฺเฉทมรณนฺติ  อยมฺป 
เภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ขณิกมรณ  นาม  ปวตฺเต  รูปารูปธมมฺาน 
เภโท ฯ  ติสโฺส  มโต  ปสฺุโส (๓) มโตติ  อิท  สมมฺติมรณ  
นาม ฯ  ขีณาสวสฺส  อปฺปฏิสนฺธิกา  กาลกิริยา  สมุจฺเฉทมรณ   
นาม ฯ  อิมสมฺึ  ปนตฺเถ(๔)  สมฺมติมรณ  อธิปฺเปต ฯ  ชาติปจฺจย- 
มรณ (๕) อุปกฺกมมรณ  สรสมรณ  อายุกฺขยมรณนฺติป  ตสฺเสว  
# ๑. ม. นกิฺเขปกรณโต ฯ  ๒. ม. อินฺทฺรยิพทฺธสฺเสว ฯ  
# ๓. ม. ผุสโฺส ฯ  ๔. ม. ปเนตฺถ ฯ  ๕. ม. ชาติกฺขยมรณ ฯ 
# ๖. ม. อายกฺุขยมรณ ปุ ฺกฺขยมรณนฺติป ฯ  
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นาม ฯ  ตยิท  จุติลกฺขณ  วิโยครส วิปปฺวาสปจฺจุปฏาน ฯ   
        มรณสสฺ  ทุกฺขฏโ  เวทิตพฺโพติ  เอตฺถ  ปน  อิทมฺป  สย  
น  ทุกฺข  ทุกขฺสฺส  ปน  วตฺถุภาเวน  ทุกฺขนฺติ  วุตฺต ฯ 
มารณนฺติกาป  หิ  สารีริกา เวทนา  ปฏิวาเต  คหิตา   
อาทิตฺตติณุกฺกา  วิย  สรีร  ทหนฺติ ฯ (๑) นรกนิมิตฺตาทีน   
อุปฏหนกาเล  พลวโทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ ฯ  อิติ  อิเมส  ทฺวินฺนมปฺ  
ทุกฺขาน  วตฺถุภาเวน ทุกฺขนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อปจ   
                ปาปสฺส ปาปกมฺมาทิ-        นิมิตฺตมนุปสฺสโต   
                ภทฺทสฺสาปสหนฺตสฺส        วิโยค ปยวตฺถุก ฯ   
                มียมานสฺส ย ทกฺุข        มานส อวิเสสโต   
                สพฺเพส ฺจาป ย สนฺธ-ิ        พนฺธนจฺเฉทนาทิก ฯ   
                วิตุชฺชมานธมฺมาน(๒)        โหติ ทุกฺข สรีรช   
                อสยฺหมปฺปฏิการ        ทุกฺขสฺเสตสฺสิท ยโต   
                มรณ วตฺถุ เตเนต        ทุกฺขมิจฺเจว ภาสิตนฺติ ฯ   
        อปจ  อิมานิ  ชาติชรามรณานิ  นาม  อิเมส  สตตฺาน   
วธกปจฺจามิตฺตา  วิย  โอตาร  คเวสนฺตานิ  วิจรนฺติ ฯ  ยถา 
หิ  ปุริสสฺส  ตีสุ  ปจฺจามิตฺเตสุ  โอตาราเปกฺเขสุ  วิจรนฺเตสุ   
เอโก  วเทยฺย  อห อสุกอร ฺสฺส นาม วณฺณ กเถตฺวา   
เอต  อาทาย  ตตฺถ  คมิสฺสามิ  เอตฺถ  มยฺห  ทุกฺกร   
# ๑. ม. นิทหนฺติ ฯ  ๒. ม.วิตุชฺชมานนมฺมาน ฯ  
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นตฺถีติ ฯ  ทุติโย วเทยฺย  อห  ตว  เอต  คเหตฺวา  คตกาเล 
โปเถตฺวา  ทพฺุพล  กริสฺสามิ  เอตฺถ  มยฺห  ทุกฺกร  นตฺถีติ ฯ  
ตติโย  วเทยฺย  ตยา  เอตสฺมึ  โปเถตฺวา ทุพฺพเล กเต ติเณฺหน   
อสินา สีสจฺเฉทน นาม มยหฺ ภาโร โหตูติ เต เอว  
วตฺวา ตถา กเรยฺยย ฯ   
        ตตฺถ  ปมปจฺจามิตฺตสฺส  อร ฺวณฺณ(๑)  กเถตฺวา  ต  
อาทาย  ตตฺถ  คตกาโล  วิย  สุหชฺชาติมณฺฑลโต  นิกฺกฑฺฒิตฺวา   
ยตฺถ  กตฺถจิ  นิพฺพตฺตาปน  นาม  ชาติยา  กิจฺจ  ทุติยสฺส 
โปเถตฺวา  ทพฺุพลีกรณ (๒) 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  ทุพฺพลยฺ (๓) วิย  
ทฏพฺพ ฯ  มรณทุกฺข  ทพฺุพลสฺส  อิรยิาปถปวตฺตเน  วิหตปรกกฺมสฺส   
พนฺธาทีหิ (๔) อนยพฺยสนาปาทน  วิย  ทฏพฺพนฺติ ฯ   
        โสกนิทเฺทเส  วิยสตีติ (๕) พฺยสน ฯ หิตสุข ขิปติ วิทฺธเสตี- 
ตฺยตฺโถ ฯ  าตีน  พฺยสน  าติพฺยสน  โจรโรคภยาทีหิ  าติกฺขโย   
# ๑. ม. อร ฺสฺส วณฺณ ฯ  ๒. ม. ทุพฺพลกรณ ฯ  
# ๓. ม.ทุพฺพล ฯ  ๔. ม. วาฬาทีหิ ฯ  ๕. ม. พฺยสตีติ ฯ   
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าติวินาโสตฺยตฺโถ ฯ  เตน  าติพฺยสเนน ฯ  ผุฏสฺสาติ  อชฺโฌตฺถ- 
ตสฺส  อภิภูตสฺส  สมนฺนาคตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  เสเสสุป  เอเสว 
นโย ฯ  อยมฺปน  วิเสโส  โภคาน  พฺยสน โภคพฺยสน   
ราชโจราทิวเสน  โภคกฺขโย  โภควินาโสตฺยตฺโถ ฯ  โรโคเยว  
พฺยสน  โรคพฺยสน ฯ  โรโค  หิ  อาโรคฺย  วิยสติ(๑)  วินาเสตีติ  
พฺยสน ฯ  สลีสฺส  พฺยสน  สลีพฺยสน ฯ  ทุสฺสลีฺยสฺเสต  นาม ฯ   
สมฺมาทิฏ ึ  วินาสยมานา  อุปฺปนฺนา  ทิฏ ิเอว  พฺยสน   
ทิฏ ิพฺยสน ฯ  เอตฺถ  จ ปรุิมานิ เทฺว อนิปฺผนฺนานิ ปจฺฉิมานิ  
ตีณิ นิปฺผนฺนานิ  ติลกฺขณพฺภาหตานิ ฯ  ปุริมานิป (๒) ตีณิ  เนว 
กุสลานิ  น  อกุสลานิ  สลีทิฏ ิ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  โสกทุกฺขสฺส  
อุปฺปตฺติเหตุนา ฯ   
        โสโกติ  โสจนวเสน  โสโก ฯ  อิท  เอเตหิ(๓)  การเณหิ   
อุปฺปชฺชนกโสกสฺส  สภาวปจฺจตฺต ฯ   
        โสจนาติ  โสจนากาโร ฯ  
        โสจิตตฺตนฺติ  โสจิตภาโว ฯ  
# ๑. ม. พยฺสติ ฯ  ๒. ม. ปรุิมานิ จ ฯ  ๓. ม. เตหิ ฯ   
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        อนฺโตโสโกติ  อพฺภนฺตเร  โสโก ฯ  ทุติยปท  อุปสคฺเคน(๑)   
วฑฺฒิต ฯ  โส  หิ อพฺภนตฺร(๒) สุกฺขาเปนฺโต  ปรสิุกฺขาเปนฺโต(๓) 
อุปฺปชฺชตีติ อนฺโตโสโก อนฺโตปริโสโกติ วุจฺจติ ฯ   
        เจตโส  ปริชฺฌายนาติ  จิตฺตสฺส  ฌายนากาโร ฯ  โสโก   
หิ  อุปฺปชชฺมาโน  อติวิย (๔) จิตฺต  ฌาเปติ  ทหติ (๕) จิตฺต เม 
ฌาม น เม กิ ฺจิ ปฏิภาตีติ  วทาเปติ ฯ  ทุกฺขิโต  มโน 
ทุมฺมโน  ตสฺส  ภาโว  โทมนสฺส ฯ  อนุปวิฏฏเน  โสโกว 
สลฺลนฺติ  โสกสลฺล ฯ  อย  วุจฺจติ  โสโกติ  อย  โสโก  นาม  
กถิยติ ฯ  โส  ปนาย  กิ ฺจาป  อตฺถโต  โทมนสฺสเวทนาว   
โหติ  เอว  สนฺเตป  อนฺโต  นชิฺฌายนลกฺขโณ(๖) เจตโส  
ปรินิชฺฌายนรโส อนุโสจนปจฺจุปฏาโน ฯ   
        โสกสฺส  ทุกฺขฏโ  เวทิตพฺโพติ  เอตฺถ  ปน  อย   
สภาวทุกฺขตฺตา  เจว  ทุกฺขสฺส  จ  วตฺถุภาเวน  ทุกฺโขติ  วุตฺโต ฯ 
กตรทุกฺขสฺส (๗) กายทุกขฺสฺสเจว(๘)  ชวนกฺขเณ  จ  โทมนสฺสทุกฺขสฺส ฯ 
โสกเวเคน  หิ  หทเย  วา  มหาคณฺโฑ  อุฏหิตฺวา  ปริปจฺจิตฺวา   
ภิชฺชติ  มุขโต วา กาฬโลหิต นิกฺขมติ พลวกายทุกฺข   
อุปฺปชฺชติ ฯ  เอตฺตกา  เม  าตโย  ขย  คตา  เอตฺตกา เม  
# ๑. ม. อุปสคฺควเสน ฯ  ๒. ม. อพฺภนฺตเร ฯ  ๓. ม. สุกฺขาเปนฺโต  
# วิย ปริสกฺุขาเปนฺโต วิย ฯ  ๔. ม. อคฺติ วิย ฯ  ๕. ม. ปริทหติ ฯ  
# ๖. ม. อนโฺตนิชฺฌานลกขฺโณ ฯ ๗. ม. กตรทุกฺขสฺสาติ ฯ  
# ๘. ม. กายกิทุกฺขสฺส ฯ   
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โภคาติ จินฺเตนฺตสฺส  จ  พลวโทมนสฺส  อุปฺปชชฺติ ฯ  อิติ  อิเมส  
ทฺวินฺน  ทุกฺขาน  วตฺถุภาเวน(๑) เปส  ทุกฺโขติ เวทิตพฺโพ ฯ อปจ   
                สตฺตาน หทย โสโก        สลฺล วิย วิตุชฺชติ   
                อคฺคิตตฺโตว นาราโจ        ภุส ฺจ อุหเต(๒)ปุน ฯ   
                สมาวหติ จ พฺยาธิ-        ชรามรณเภทน   
                ทกฺุขมฺป วิวิธ ยสฺมา        ตสฺมา ทุกฺโขติ วุจฺจตีติ ฯ   
        ปริเทวนิทฺเทเส  มยฺห  ธีตา  มยหฺ  ปุตฺโตติ  เอว  อาทิสฺส   
อาทิสฺส  เทวนฺติ  โรทนฺติ  เอเตนาติ  อาเทโว ฯ  ต  ต  วณฺณ  
ปริกิตฺเตตฺวา (๓) เทวนฺติ  เอเตนาติ  ปริเทโว ฯ  ตโต  ปรานิ   
เทฺว  เทฺว  ปทานิ  ปุริมทวฺยสฺเสว  อาการภาวนิทฺเทสวเสน   
วุตฺตานิ ฯ 
        วาจาติ  วจน ฯ  
        ปลาโปติ  ตุจฺฉนิรตฺถกวจน (๔)ฯ  อุปฑฺฒภณิตอ ฺภณิตาทิวเสน  
วิรูโป  ปลาโปติ (๕) วิปฺปลาโป ฯ 
        ลาลโปติ  ปุนปฺปุน  ลปน ฯ  ลาลปฺปนากาโร  ลาลปฺปนา ฯ  
ลาลปฺปตสฺส  ภาโว  ลาลปฺปตตฺต ฯ 
        อย  วุจฺจติ  ปริเทโวติ  อย  ปริเทโว  นาม  กถยิติ ฯ  โส  
ลาลปฺปนลกขฺโณ คุณโทสปริกิตฺตนรโส  สมฺภมปจฺจุปฏาโน ฯ   
# ๑. ม. วตฺถภุาเวนเปส ฯ  ๒. ม. ฑหเต ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# ปริกิตฺเตตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ตุจฺฉ นิรตฺถกวจน ฯ  
# ๕. ม. ปลาโป ฯ   
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        ปริเทวสฺส  ทุกฺขฏโ  เวทิตพฺโพติ  เอตฺถ  ปน  อยมฺป  สย   
น  ทุกโฺข  กายทุกฺขโทมนสฺสทุกฺขาน  ปน  วตฺถุภาเวน   
ทุกฺโขติ  วุตฺโต ฯ  ปริเทวนฺโต  ห ิ อตฺตโน  ขนฺธ  มุฏ ีหิ  โปเถติ  
อุโภหิ  หตฺเถหิ  อุร  ปหรติ ปสติ(๑)สีเสน  ภิตฺติยา  สทฺธึ  
ยุชฺฌติ ฯ  เตนสฺส  พลวกายทุกฺข  อุปฺปชฺชติ เอตฺตกา เม  
าตโย  ขย  วย  อพฺภตฺถ  คตาติอาทีนิ  จินฺเตติ  เตนสฺส   
พลวโทมนสสฺ  อุปฺปชชฺติ ฯ  อิติ อิเมส ทฺวินฺนมฺป ทกฺุขาน  
วตฺถุภาเวน ทุกฺโขติ เวทิตพฺโพ ฯ อปจ   
                ย โสกสลลฺวิหโต ปริเทวมาโน   
                กณฺโฏตาลุตลโสสชมปปฺสยฺห 
                ภิยโฺยธิมตฺตมธิคจฺฉติเยว ทุกฺข   
                ทกฺุโขติ เตน ภควา ปริเทวมาหาติ ฯ   
        ทุกฺขโทมนสฺสนิทฺเทสา  เหฏา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย   
วณฺณิตตฺตา ปากฏาเอว ฯ ลกฺขณาทีนิ ปน เนส ตตฺถ  
วุตฺตาเนว ฯ   
        ทุกฺขสฺส  ทุกฺขฏโ  เวทิตพฺโพ  โทมนสฺสสฺส  ทุกฺขตฺโถ 
เวทิตพฺโพติ  เอตฺถ  ปน  อุภยมฺเปต  สย ฺจ  ทุกฺขตฺตา   
กายิกเจตสิกทุกฺขาน ฺจ  วตฺถุภาเวน  ทุกฺขนฺติ  วุตฺต ฯ  หตฺถ- 
ปาทาน  หิ  กณฺณนาสิกาน ฺจ  เฉทนทุกฺเขน  ทุกขิฺตสฺส   
# ๑. ม. ปสติ ฯ   
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อนาถสาลาย  อุจฺฉิฏกปาล  ปุรโต  กตฺวา  นิปนฺนสฺส  วณมุเขหิ 
ปุฬุเวสุ (๑) นิกฺขมนฺเตสุ  พลวกายทุกขฺ  อุปฺปชฺชติ ฯ  นานา- 
รงฺครตฺตวตฺถ  มนุ ฺาลงฺการ  นกฺขตฺต  กฬีนฺต  มหาชน  
ทิสฺวา  พลวโทมนสฺส  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว ตาว ทุกฺขสฺส   
ทฺวินฺนมฺป ทุกฺขาน วตฺถุภาโว เวทิตพฺโพ ฯ อปจ   
                ปเฬติ กายิกมิท                ทกฺุข ทุกฺข ฺจ มานส   
                ภิยโฺย ชนยติ ยสมฺา        ตสฺมา ทุกฺขนฺติ วิเสสโตติ ฯ(๒)  
        เจโตทุกฺขสมปฺปตา  ปน  เกเส  ปกิริย  อุรานิ  ปฏิปเสนฺติ (๓) 
อาวฏฏนฺติ  วิวฏฏนฺติ  ฉินฺนปปาต  ปปตนฺติ  สตฺถ  อาหรนฺติ  
วิส  ขาทนฺติ  รชชฺุยา  อุพฺพนฺธนฺติ  อคฺคึ  ปวิสนฺติ ฯ  ต  ต  
วิปรีต  วตฺถุ  ตถา ตถา วิปฺปฏิสาริโน  ปริฑยฺหมานจิตฺตา  
จินฺเตนฺติ ฯ  เอว  โทมนสสฺสฺส  อุภินฺน(๔)  ทกฺุขาน  วตฺถุภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ อปจ   
                ปเฬติ ยโต จิตฺต                กายสฺส จ ปฬน สมาวหติ   
                ทกฺุขนฺติ โทมนสฺสมฺป        โทมนสฺสา(๕) ตโต อาหูติ ฯ   
        อุปายาสนิทฺเทเส  อายาสนฏเน  อายาโส ฯ สสีทน- 
วิสีทนาการปฺปวตฺตสฺส  จิตฺตกิลมถสฺเสต  นาม ฯ  พลวอายาโส  
อุปายาโส ฯ  อายาสิตสฺส  ภาโว(๖)  อายาสิตตฺต ฯ  อุปายาสิตสฺส  
# ๑. ม. ปฬุุวเกสุ ฯ  ๒. ม. วิเสสโต วุตฺตนฺติ ฯ  
# ๓. ม. ปฏิปเสนฺติ ฯ ๔. ม. อุภินฺนมฺป ฯ  ๕. ม.โทมนสฺส ฯ 
# ๖. ม. อายาสิตภาโว ฯ   
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ภาโว(๑)  อุปายาสิตตฺต ฯ 
        อย  วุจฺจติ  อุปายาโสติ อย  อุปายาโส  นาม  กถิยติ ฯ 
โส  ปเนส  พฺยาสตฺติลกฺขโณ  นิตฺถุนนรโส  วิสาทปจฺจุปฏาโน ฯ   
        อุปายาสสฺส  ทุกฺขฏโ  เวทิตพฺโพติ  เอตฺถ  ปน  อยป  
สย  น  ทุกโฺข  อุภินฺนมฺป  ปน  ทุกฺขาน  วตฺถุภาเวน  ทุกโฺขติ 
วุตฺโต ฯ  กุปเตน หิ ร ฺา  อิสฺสริย  อจฺฉินฺทิตฺวา  หตปุตฺต- 
าติกาน  อาณตฺตวธาน  ภเยน  อฏวึ  ปวิสิตฺวา  นิลีนาน  
มหาวิสาทปฺปตฺตาน  ทุกฺขฏาเนน  ทุกฺขเสยฺยาย  ทุกฺขนิสชฺชาย   
พลวกายทุกฺข  อุปฺปชฺชติ  เอตฺตกา  โน  าตกา  เอตฺตกา  โภคา 
นฏาติ  จินฺเตนฺตาน  พลวโทมนสฺส  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิติ  อิเมส   
ทฺวินฺนมฺป  ทกฺุขาน  วตฺถุภาเวน ทุกฺโขติ เวทิตพฺโพ ฯ(๒)อปจ   
                จิตฺตสฺส ปริทหนา        กายสฺส จ วิสาทนา   
                อธิมตฺต ย ทุกขฺมุปายาโส  ชเนติ ทุกฺโข ตโต วุตฺโตติ(๓) ฯ   
เอตฺถ  จ  มนทฺคฺคินา  อนฺโตภาชเนเยว  เตลาทีน  ปาโก  วิย  
โสโก  ติกฺขคฺคินา  ปจฺจมานสฺส  ภาชนโต  พหิ  นิกฺขมน  วิย   
ปริเทโว  พหิ  นิกฺขนฺตาวเสสสฺส  นิกฺขมิตุมฺป  อปฺปโหนฺตสฺส  
อนฺโตภาชเนเยว  ยาว  ปรกิฺขยา  ปาโก วิย อุปายาโส  
ทฏพฺโพ ฯ   
        อปฺปยสมฺปโยคนิทฺเทเส  ยสฺสาติ  เย  อสฺส ฯ  อนิฏาติ  
# ๑. ม. อุปายาสิตภาโว ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺโพติ ฯ  
# ๓. ม. วุตฺโต ฯ   
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อปริเยสิตา ฯ  ปริเยสิตา  วา  โหนฺตุ  อปริเยสิตา  วา  อปริเยสิ- 
ตพฺพาน (๑) นาม  เจต (๒) อมนาปารมฺมณาน ฯ  มนสฺมึ  น  กมนฺติ  
น  ปวิสนฺตีติ  อกนฺตา ฯ  มนสฺมึ  น  อปฺปยนฺติ  น  วา  มน   
วฑฺเฒนฺตีติ  อมนาปา ฯ  รูปาติอาทิ  เตส  สภาวนิทสฺสน ฯ   
อนตฺถ  กาเมนฺติ  อิจฺฉนฺตีติ  อนตฺถกามา ฯ  อหิต  กาเมนฺติ   
อิจฺฉนฺตีติ  อหิตกามา ฯ  อผาสุ  ทุกฺขวิหาร  กาเมนฺติ  อิจฺฉนฺตีติ   
อผาสุกกามา ฯ จตูหิ โยเคหิ  เขม  นิพฺภย  วิวฏฏ  น  อิจฺฉนฺติ   
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 (๓) 
อกามนโต  อผาสุวิหารสฺส(๔)  จ  กามนโต  อผาสุกามา(๕) ฯ  ยสฺส   
กสฺสจิ  นิพฺภยสฺส  อกามนโต  ภยสฺส  จ  กามนโต  อโยคกฺเขม- 
กามาติ เอวเมตฺถ(๖) อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        สงฺคตีติ  คนฺตฺวา  สโยโค ฯ   
        สมาคโมติ  อาคเตหิ  สโยโค ฯ  
        สโมธานนฺติ  านนิสชฺชาทีสุ  สหภาโว ฯ 
# ๑. ม. อปริเยสิตพฺพานนฺติ ฯ  ๒. ม. นามเมเวต ฯ 
# ๓. ม.ผาสุกวิหารสฺส ฯ  ๔. ม. อผาสุกวิหารสฺส ฯ  
# ๕. ม. อผาสุกกามา ฯ  ๖. ม. เอวมฺเปตฺถ ฯ   
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        มิสฺสีภาโวติ  สพฺพกจฺิจาน  สหกรณ ฯ  อย  สตฺตวเสน   
โยชนา ฯ   
        สงฺขารวเสน  ปน  ย  ลพฺภติ  ต  คเหตพฺพ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  
อย  อปฺปยสมฺปโยโค  นาม  กถิยติ ฯ  โส  อนฏิสโมธานลกฺขโณ 
จิตฺตวิฆาตกรณรโส  อนตฺถภาวปจฺจุปฏาโน ฯ   
        โส  อตฺถโต  เอโก  ธมฺโม  นาม  นตฺถิ  เกวล  
อปฺปยสมฺปยุตฺตาน  ทุวิธสฺสาป  ทุกฺขสฺส  วตฺถุภาวโต  ทุกโฺขติ   
วุตฺโต ฯ  อนฏิานิ  หิ  วตฺถูนิ  สโมธานคตานิ  วิชฌฺนเฉทน- 
ผาลนาทีหิ  กายิกมฺป  ทกฺุข  อุปฺปาเทนฺติ  อุพฺเพคชนยโต(๑) 
มานสมฺป ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                ทสิฺวาว อปฺปเย ทุกฺข        ปม โหติ เจตสิ   
                ตทุปกฺกมสมฺภูต-        มถ กาเย ยโต อิธ ฯ   
                ตโต ทุกฺขทฺวยสฺสาป        วตฺถุโต โส มเหสินา   
                ทกฺุโข วุตฺโตติ วิ ฺเยฺโย  อปฺปเยหิ สมาคโมติ ฯ   
        ปยวิปฺปโยคนิทฺเทโส  วุตฺตปฏิปกขฺนเยเนว(๒)  เวทิตพฺโพ ฯ  
มาตา  วาติอาทิ  ปเนตฺถ  อตฺถกาเม  สรูเปน  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ 
ตตฺถ  มมายตีติ  มาตา ฯ  ปยายตีติ  ปตา ฯ  ภชตีติ  ภาตา ฯ 
ตถา  ภคินี ฯ  เมตฺตายนฺตีติ  มิตฺตา ฯ มนินฺตีติ  วา  [๓] 
# ๑. ม.อุพฺเพคชนนโต ฯ  ๒. ม. วุตฺตปฏิปกฺขนเยน ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มิตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ   
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มิตฺตา  สพฺพคุเยฺหสุ  อนฺโต  ปกฺขิปนฺตีติ อตฺโถ ฯ กจฺิจกรณีเยสุ  
สหภาวฏเน  อมา  โหนตีฺติ  อมจฺจา ฯ  อย  อมฺหาก  อชฺฌตฺติโกติ   
เอว  ชานนฺติ  ายนฺติ  วาติ  าตี ฯ  โลหิเตน  สมพฺนฺธาติ  
สาโลหิตา ฯ  เอวเมตานิ  ปทานิ  อตฺถโต  เวทิตพฺพานิ ฯ 
        อย  วุจฺจตีติ  อย  ปเยหิ  วิปฺปโยโค  นาม  กถยิติ ฯ  โส   
อิฏวตฺถุวิโยคลกฺขโณ โสกุปฺปาทนรโส พฺยาสนปจฺจุปฏาโน ฯ 
        โส  อตฺถโต  เอโก  ธมฺโม  นาม  นตฺถิ  เกวล  ปยวิปฺปยุตฺตาน  
ทุวิธสฺสาป  ทุกฺขสฺส  วตฺถุภาวโต  ทุกโฺขติ  วุตฺโต ฯ  อิฏานิ  
หิ  วตฺถูนิ  วิยุชฺชมานานิ  สรีรสฺส  โสสนมิลาปนาทิภาเวน  
กายิกมฺป  ทกฺุข  อุปฺปาเทนฺติ  ยมฺป โน อโหสิ  ตมฺป โน นตฺถีติ  
อนุโสจนาปนโต มานสมฺป ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                าติธนาทิวิโยคา                โสกสรสมปฺปตา วิตุชฺชนฺติ   
                พาลา ยโต ตโต ย                ทุกฺโขติ มโต ปยวิปฺปโยโคติ ฯ(๑)  
        อิจฺฉานิทฺเทเส  ชาติธมฺมานนฺติ  ชาติสภาวาน  ชาติ- 
ปกติกาน ฯ   
        อิจฺฉา  อุปฺปชฺชตีติ  ตณฺหา  อุปฺปชฺชติ ฯ   
        อโห  วตาติ  ปตฺถนา ฯ   
        น  โข  ปเนต  อิจฺฉาย  ปตฺตพฺพนฺติ  ย  เอต  อโห   
วต  มย  น  ชาติธมฺมา  อสฺสาม  น  จ  วต  โน  ชาติ 
# ๑. ม. ปยวิโยโคติ ฯ   
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อาคจฺเฉยฺยาติ  เอว ปหีนสมุทเยสุ สาธูสุ วิชฺชมาน อชาติธมฺมตฺต   
ปรินิพฺพุเตสุ  จ  วิชชฺมาน  ชาติยา  อนาคมน  อิจฺฉิต  ต  
อิจฺฉนฺตสฺสาป  มคฺคภาวนาย  วินา  อปตฺตพฺพโต  อนิจฺฉนฺตสฺสาป  
จ  มคฺคภาวนาย(๑)  ปตฺตพฺพโต  น  อิจฺฉาย  ปตฺตพฺพ  นาม  
โหติ ฯ   
        อิทมฺปติ เอตมฺป ฯ อุปริ วิเสสานิ  อุปาทาย  ปกาโร ฯ 
        ยมฺปจฺฉนฺติ  เยนป  ธมฺเมน  อลพฺภเนยฺยวตฺถุ  อิจฺฉนฺโต   
น  ลภติ  ต  อลพฺภเนยฺยวตฺถุมฺหิ  อิจฺฉน  ทุกฺขนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
        ชราธมฺมานนฺติอาทีสุป เอเสว  นโย ฯ  เอวเมตฺถ   
อลพฺภเนยฺยวตฺถูสุ  อิจฺฉาว  ยมฺปจฺฉ น ลภติ ตมฺป ทกุขนฺติ   
วุตฺตา ฯ  สา  อลพฺภเนยฺยวตฺถุอิจฺฉนลกฺขณา  ตปฺปริเยสนรสา 
เตส  อปฺปตฺติปจฺจุปฏานา ฯ   
        ทฺวินฺนป(๒)  ปน  ทุกฺขาน  วตฺถุภาวโต  ทุกขฺาติ  วุตฺตา ฯ 
เอกจฺโจ  หิ ราชา  ภวิสฺสตีติ  สมฺภาวิโต  โหติ ฯ  โส   
ฉินฺนภินฺนคเณน  ปริวารโิต  ปพฺพตวิสม  วา  วนคหน  วา 
ปวิสติ ฯ  อถ  ราชา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  พลกาย  เปเสสิ ฯ  
โส  ราชปุริเสหิ  นิหตปรวิาโร  สยมฺป  ลทฺธปฺปหาโร  
ปลายมาโน  รุกฺขนฺตร  วา  ปาสาณนฺตร  วา  ปวิสติ ฯ  ตสฺมึ   
สมเย  มหาเมโฆ  อุฏหติ  ติพฺพนฺธการา  กาฬวทฺทลิกา  
# ๑. ม. ภาวนาย ฯ  ๒. ม. ทฺวินฺน ฯ  
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โหติ ฯ  อถ  น  สมนฺตโต  กาฬกิปลฺลกิาทโย  ปาณา  ปริวาเรตฺวา   
คณฺหนฺติ ฯ  เตนสฺส  พลวกายทุกฺข  อุปฺปชฺชติ ฯ  ม  เอก   
นิสฺสาย  เอตฺตกา  าตี  จ  โภคา  จ  วินฏาติ  จินฺเตนฺตสฺส 
พลวโทมนสสฺ  อุปฺปชชฺติ ฯ  อิติ อย อิจฺฉา  อิเมส ทฺวินฺนมฺป  
ทุกฺขาน วตฺถุภาเวน ทุกฺขาติ เวทิตพฺพา ฯ อปจ   
                ต ต ปตฺถยมานาน        ตสฺส ตสฺส อลาภโต   
                ย วิฆาตมย ทุกฺข                สตฺตาน อิธ ชายติ ฯ   
                อลพฺภเนยฺยวตฺถูน        ปตฺถนา ตสฺส การณ   
                ยสฺมา ตสฺมา ชิโน ทกฺุข        อิจฺฉิตาลาภมพฺรวีติ ฯ   
        อุปาทานกฺขนฺธสฺส  นิทฺเทเส  สงฺขิตฺเตนาติ  เทสน  สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  ทุกฺข  หิ  เอตฺตกานิ  ทุกฺขสตานีติ  วา เอตฺตกานิ  
ทุกฺขสหสฺสานีติ  วา [๑] สงฺขิปตุ  น  สกฺกา  เทสนา  ปน  
สกฺกา ฯ  ตสฺมา  ทุกฺข  นาม  อ ฺ  กิ ฺจิ [๒] นตฺถิ  สงฺขิตฺเตน  
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกขฺาติ  เทสน  สงฺขิปนฺโต  เอวมาห ฯ  
เสยฺยถีทนฺติ  นิปาโต ฯ  ตสฺส เต กตเม อิติ เจติ อตฺโถ ฯ   
รูปูปาทานกฺขนฺโธติอาทีน อตฺโถ ขนธฺวิภงฺเค วณฺณิโตเยว ฯ   
        ขนฺธาน ทุกฺขฏโ เวทิตพฺโพติ เอตฺถ ปน   
                ชาติปฺปภูติก ทุกฺข        ย วุตฺต อิธ ตาทินา   
                อวุตฺต ย ฺจ ต สพฺพ        วินา เอเต น วิชฺชติ ฯ   
# ๑. เอตฺถนตฺเร เอตฺตถานิ ทุกฺขสตสหสฺสานีติ วาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. เอตฺถนตฺเร นตฺถติี ทสิฺสติ ฯ   
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                ยสฺมา ตสฺมา อุปาทานกฺ-  ขนฺธา สงฺเขปโต อิเม   
                ทกฺุขาติ วุตฺตา ทุกฺขนฺต-  เทสเกน มเหสินา ฯ   
        ตถา  หิ  อินฺทนมิว  ปาวโก  ลกฺขมิว  ปหรณานิ  
โครูปมิว  ฑสมกสาทโย  เขตฺตมิว  ลาวกา  คาม  วิย   
คามฆาตกา  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกเมว  ชาติอาทโย  นานปฺ- 
ปกาเรหิ  พาธยมานา  ติณลตาทีนิ  วิย  ภูมิย  ปุปผฺผล- 
ปลฺลวาทีนิ  วิย  รกฺุเขสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุเยว  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ 
อุปาทานกฺขนฺธาน ฺจ  อาทิทุกฺข  ชาติ  มชฺเฌ  ทกฺุข  ชรา   
ปริโยสานทุกฺข  มรณ  มารณนฺติกทุกฺขาภิฆาเตน(๑)  ปริฑยฺหนทุกฺข (๒) 
โสโก  ตทสหนโต  ลาลปฺปนทุกฺข  ปริเทโว  ตโต  ธาตุกฺโขภ- 
สงฺขาตอนิฏโผฏพฺพสมาโยคโต  กายสฺส  อาพาธนทุกฺข  
ทุกฺข  เตน  พาธิยมานาน  ปุถุชชฺนาน  ตตฺถ  ปฏิฆุปปฺตฺติโต 
เจโตพาธนทุกฺข  โทมนสฺส  โสกาทิวุฑฺฒิยา  ชนิตวิสาทาน  
อนุตฺถุนนทุกฺข  อุปายาโส  มโนรถวิฆาตปฺปตฺตาน  อิจฺฉาวิฆาต- 
ทุกฺข  อิจฺฉิตาลาโภติ  เอว  นานปฺปการโต  อุปปรกิฺขิยมานา   
อุปาทานกฺขนฺธาว  ทุกฺขาติ  ยเทต เอกเมก ทสฺเสตฺวา  
วุจฺจมาน อเนเกหิ กปฺเปหิ น  สกฺกา  อเสสโต  วตฺตุ  ต  
สพฺพมฺป  ทกฺุข  เอกชลพินฺทุมฺหิ  สกลสมุทฺทชลรส  วิย  เยสุ   
เกสุจิ  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  สงฺขิปตฺวา  ทสฺเสตุ  สงฺขิตฺเตน   
# ๒. ม. มารณนฺติกทุกฺขาภิฆาเตน ฯ  ๒. ม. ปริฑยหฺมานทุกฺข ฯ  
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ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขาติ ภควา อโวจาติ ฯ   
                        ทุกฺขสจฺจนิทฺเทสกถา ฯ  
        สมุทยสจฺจนิทฺเทเส  ยาย  ตณฺหาติ  ยา  อย ตณฺหา ฯ 
        โปโนพฺภวิกาติ  ปุนพฺภวกรณ  ปโุนพฺภโว  ปโุนพฺภโว 
สีลมสฺสาติ  โปโนพฺภวิกา ฯ  อปจ  ปนุพฺภว  เทติ  ปุนพฺภวาย   
สวตฺตติ ปุนปฺปุน ภเว นิพฺพตฺเตตีติ โปโนพฺภวิกา ฯ  สา  
ปเนสา  ปุนพฺภวสฺส  ทายิกาป  อตฺถิ  อทายิกาป  ปุนพฺภวาย   
สวตฺตนิกาป  อตฺถิ  อสวตฺตนิกาป ฯ  ทนิฺนาย  ปฏิสนฺธิยา  
อุปธิเวปกฺกมตฺตาป ฯ  สา  ปุนพฺภว  ททมานาป  อททมานาป   
ปุนพฺภวาย  สวตฺตมานาป  อสวตฺตมานาป  ทินฺนาย  ปฏิสนฺธยิา 
อุปธิเวปกฺกาป (๑) โปโนพฺภวิกาเอวาติ  นาม ลภติ ฯ อภินนฺทน- 
สงฺขาเตน  นนฺทิราเคน  สห  คตาติ นนฺทิราคสหคตา ฯ  
นนฺทิราเคน สทฺธึ อตฺถโต เอกตฺตเมว คตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ตตฺรตตฺราภินนฺทินีติ  ยตฺร  ยตฺร  อตฺตภาโว ตตฺร 
ตตฺราภินนฺทินี ฯ  รูปาทีสุ   วา   อารมฺมเณสุ  ตตฺรตตฺราภินนฺทินี   
รูปาภินนฺทินี  สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพธมฺมาภินนฺทินีติ  อตฺโถ ฯ 
        เสยฺยถทีนฺติ นิปาโต ฯ ตสฺส สา กตมาติ  เจติ   
อตฺโถ ฯ  
        กามตณฺหาติ  กาเม  ตณฺหา  กามตณฺหา ฯ  ป ฺจกาม- 
# ๑. ม. อุปธิเวปกฺกมตฺตาป ฯ   
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คุณิกราคสฺเสต  นาม ฯ (๒) ภเว  ตณฺหา  ภวตณฺหา ฯ  ภวปฏนา- 
วเสน  อุปฺปนฺนสฺส สสฺสตทิฏ ิสหคตสฺส  รูปารูปภวราคสฺส 
จ  ฌานนิกนฺติยา  เจต  อธิวจน ฯ  วิภเว  ตณฺหา  วิภวตณฺหา ฯ   
อุจฺเฉททิฏ ิสหคตราคสฺเสต อธิวจน ฯ   
        อิทานิ  ตสฺสา  ตณฺหาย  วตฺถุ  วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ  สา  
โข ปเนสาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อุปฺปชฺชตีติ  ชายติ ฯ  
        นิวิสตีติ  ปุนปฺปุน  ปวตฺติวเสน  ปติฏหติ ฯ   
        ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูปนฺติ  ย  โลกสฺมึ  ปยสภาว ฺเจว  
มธุรสภาว ฺจ ฯ  
        จกฺขุ  โลเกติอาทีสุ  โลกสฺม ึ ห ิ จกฺขฺวาทีสุ  มมตฺเตน   
อภินิวิฏา  สตฺตา สมฺปตฺติย  ปติฏ ิตา  อตฺตโน  จกฺขุ  
อาทาสาทีสุ  นิมิตฺตคฺคหณานุสาเรน  วิปฺปสนฺนป ฺจปสาท   
สุวณฺณวิมาเน  อุคฺฆาฏิตมณิสีหป ฺชร  วิย  ม ฺนฺติ  โสต  
รชตปนาฬิก  วิย  ปามงฺคสุตฺตก  วิย  จ  ม ฺนฺติ  ตุงฺคนาสาติ  
ลทฺธโวหาร  ฆาน  วฏเฏตฺวา  ปตหริตาลวฏฏึ  วิย  ม ฺนฺติ  
ชิวฺห  รตฺตกมฺพลปฏล วิย มุทุสินิทฺธมธุรรสท  ม ฺนฺติ  กาย   
สาลยฏ ึ (๒) วิย  สุวณฺณโตรณ  วิย  จ  ม ฺนฺติ  มน  อ ฺเส   
มเนน  อสทิส  อุฬาร  ม ฺนฺติ  รูป  สุวณฺณกณฺณิการปุปฺผาทิวณฺณ  
# ๑. ม. อธิวจน ฯ ๒. ม. สาลลฏ ึ ฯ  
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วิย สทฺท  มตฺตกรวิกโกกลิมนฺทธมิตมณิวสนิคฺโฆส   วิย   อตฺตนา   
ปฏิลทฺธานิ  จตุสมุฏานิกคนฺธารมฺมณาทีนิ  กสฺส  อ ฺสฺส 
เอวรูปานิ อตฺถีติ ม ฺนฺติ เตส  เอว  ม ฺมานาน  ตานิ   
จกฺขฺวาทีนิ  ปยรูปานิ เจว สาตรูปานิ จ โหนฺติ ฯ อถ  
เนส  ตตฺถ  อนุปฺปนฺนา  เจว  ตณฺหา  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนา  
จ  ปุนปฺปุน  ปวตฺติวเสน  นิวิสติ ฯ  ตสฺมา  ภควา จกฺขุ  
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา   
อุปฺปชฺชตีติ(๑)อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อุปปฺชฺชมานาติ  ยทา  อุปฺปชชฺติ 
ตทา  เอตฺถ  อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถาปติ ฯ   
                สมุทยสจฺจนิทฺเทสกถา ฯ  
        นิโรธสจฺจนิทฺเทเส  โย  ตสฺสาเยวา  ตณฺหายาติ  เอตฺถ 
โย  ตสฺเสว  ทุกฺขสฺสาติ  วตฺตพฺเพ  ยสมฺา  สมุทยนโิรเธเนว  
ทุกฺข  นิรชฺุฌติ  โน  อ ฺถา ฯ ยถาห   
                        ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทเฬฺห   
                        ฉินฺโนป รกฺุโข ปุนเรว รูหติ   
                        เอวมฺป ตณฺหานุสเย อนูหเต   
                        นิพฺพตฺตเต(๒)ทุกฺขมิท ปุนปฺปุนนติฺ ฯ(๓)  
        ตสฺมา  ต  ทุกฺขนิโรธ  ทสฺเสนฺโต  สมุทยนโิรเธน  ทสฺเสตุ  
# ๑. ม. ม. ๑๒/๑๔๗/๑๒๐ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๑๕๙/๑๓ ฯ  
# ๒. ม. นิพฺพตฺตตี ฯ  ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๐ ฯ  
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เอวมาห ฯ  สีหสมานวุตฺติโน  ห ิ ตถาคตา  เต  ทุกฺข  นิโรเธนฺตา   
ทุกฺขนิโรธ ฺจ  ทสฺเสนฺตา  เหตุมฺหิ  ปฏิปชชฺนฺติ  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  ปฏิปชฺชมาโน โย ตสฺสาเยวาติอาทิมาห ฯ   
        อเสสวิราคนิโรโธติอาทีนิ  สพฺพานิ  นิพฺพานเววจนาเนว ฯ 
นิพฺพาน  หิ  อาคมฺม  ตณฺหา  อเสสา  วิรชฺชติ นริุชฌฺติ  
ตสฺมา ต ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธติ  วุจฺจติ ฯ  
นิพฺพาน ฺจ  อาคมฺม  ตณฺหา  จชิยติ  ปฏินิสฺสชชฺิยติ  มุจฺจติ   
น  อลลฺียติ  ตสฺมา  นิพฺพาน  จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ   
อนาลโยติ วุจฺจติ ฯ  เอกเมว  หิ  นิพฺพาน  นามานิ  ปนสฺส  
สพฺพสงฺขตาน  นามปฏิปกฺขวเสน  อเนกานิ  นิพฺพานเววจนาเนว 
โหนฺติ ฯ  เสยฺยถีท  อเสสโต  วิราโค  นิโรโธ (๑) จาโค   
ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  
ตณฺหกฺขโย  อนุปฺปาโท  อปฺปวตฺต  อนิมิตฺต อปฺปณิหิต  
อนายูหน อปฺปฏิสนฺธิ อปฺปฏิวตฺติ(๒) อคติ อชาต อชร อพฺยาธิ  
อมต อโสก อปริเทว อนุปายาส อสงฺกิลิฏนฺติอาทีนิ ฯ   
        อิทานิ  มคฺเคน  ฉินฺนาย  นิพฺพาน  อาคมฺม  อปฺปวตฺตึ   
# ๑. ม. เอสสวิราคนิโรโธ ฯ  ๒. ม. อนุปฺปตฺติ ฯ   
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ปตฺตายป(๑)  จ  ตณฺหาย  เยสุ  วตฺถูส ุ ตสฺสา  อุปฺปตฺติ  ทสฺสิตา 
ตตฺเถว  อภาว  ทสฺเสตุ  สา  โข  ปเนสาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
ยถา  ปรุิโส  เขตฺเต  ชาต  ติตฺต อลาพุวลฺลึ(๒) ทิสฺวา  อคฺคโต 
ปฏาย  มูล ปริเยสิตฺวา ฉินฺเทยฺย สา อนุปุพฺเพน มิลายิตฺวา  
อป ฺตฺตึ  คจฺเฉยฺย ฯ  ตโต  ตสฺมึ  เขตฺเต  ติตฺตอลาพุ  นิรุทฺธา 
ปหีนาติ วุจฺเจยฺย เอวเมว  เขตฺเต  ติตฺตอลาพุ  วิย  จกฺขฺวาทีสุ   
ตณฺหา ฯ  สา  อริยมคฺเคน  มูเล  ฉินฺนา(๓)  นิพฺพาน  อาคมฺม 
อปฺปวตฺตึ  คจฺฉติ ฯ  เอว  คตา  ปน  เตสุ  วตฺถูส ุ เขตฺเต   
ติตฺตอลาพุ  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  จกฺขฺวาทีสุ  ตณฺหา   
สา  ทกฺขิณทฺวาเร  โจรา  วิย  นิพฺพาน  อาคมฺม  นิรทฺุธตฺตา  
นิพฺพาเน  นิรุทฺธา ฯ  เอว นิรุทฺธา ปน เตสุ  วตฺถูสุ  อฏวิย 
โจรา  วิย  น  ป ฺายติ ฯ  เตนสฺสา  ตตฺเถว  นิโรธ(๔)ทสฺเสนฺโต   
จกฺขุ  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหียมานา  
ปหียติ ฯ  เอตฺถ  นริุชฺฌมานา นิรุชฺฌตีติ(๕)อาทิมาห ฯ เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        นิโรธสจฺจนิทฺเทสถกา ฯ  
# ๑. ม. อปฺปวตฺติปตตายติ ฯ  ๒. ม. ติตฺตอลาพุวลฺลึ ฯ  
# ๓. ม. มูลจฺฉินฺนา ฯ  ๔. ม. นิรุทฺธ ฯ  ๕. ม. ม. ๑๒/๑๔๘/๑๒๑ ฯ   
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        มคฺคสจฺจนิทฺเทเส  อยเมวาติ  อ ฺมคฺคปฏิกฺเขปนตฺถ  
นิยมน ฯ   
        อรโิยติ  ตตมคฺควชฺเฌหิ  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อริย- 
ภาวกรตฺตา อริยผลปฏลิาภกรตฺตา  จ  อริโย ฯ  อฏ  องฺคานิ 
อสฺสาติ  อฏงฺคิโก ฯ  สวฺาย  จตุรงฺคิกา  วิย  เสนา  ป ฺจงฺคิก  
วิย ตุริย องฺคมตฺตเมว โหติ องฺควินิมุตฺโต นตฺถิ ฯ  
นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคิยติ  นิพฺพาน วา มคฺคติ กิเลเส วา 
มาเรนฺโต คจฺฉตีติ มคฺโค ฯ  
        เสยฺยถทีนฺติ  โส กตโมติ เจติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  องฺคมคฺคเมว(๑)  มคฺโค  โหติ  องฺควินิมุตฺโต  นตฺถติี 
ทสฺเสนฺโต  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธีติ  อาห ฯ  
        ตตฺถ  สมฺมา  ทสฺสนลกฺขณา  สมมฺาทิฏ ิ ฯ  สมฺมา   
อภินิโรปนลกฺขโณ  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  
        สมฺมา  ปริคฺคหลกฺขณา  สมฺมาวาจา ฯ  สมฺมา  สมุฏาปน- 
ลกฺขโณ  สมมฺากมฺมนฺโต ฯ  สมฺมา  โวทานลกฺขโณ สมฺมาอาชีโว ฯ   
        สมฺมา  ปคฺคหลกฺขโณ  สมฺมาวายาโม ฯ  สมฺมา  อุปฏาน- 
ลกฺขณา  สมมฺาสติ ฯ  สมมฺา  สมาธานลกฺขโณ สมมฺาสมาธิ ฯ   
        เตสุ  จ  เอเกกสฺส  ตีณิ  ตีณิ  กิจฺจานิ  โหนฺติ ฯ   
เสยฺยถีท  สมมฺาทิฏ ิ  ตาว  อ ฺเหิป  อตฺตโน  ปจฺจนีกกิเลเสหิ   
# ๑. ม. องฺคมตฺตเมว ฯ   
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สทฺธึ  มิจฺฉาทิฏ ึ  ปชหติ  นิโรธ  อารมฺมณ  กโรติ ฯ  สมฺปยุตฺตธมฺเม   
จ  ปสฺสติ  ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหวิธมนวเสน  อสมฺโมหโต ฯ  สมฺมา- 
สงฺกปฺปาทโยป  ตเถว  มจฺิฉาสงฺกปฺปาทีนิ  จ  ปชหนฺติ  นิโรธ ฺจ  
อารมฺมณ  กโรนฺติ ฯ  วิเสสโต  ปเนตฺถ  สมฺมาสงฺกปฺโป   
สหชาตธมฺเม  อภินิโรเปติ  สมฺมาวาจา  สมฺมา  ปริคฺคณฺหาติ  
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมา สมุฏาเปติ  สมฺมาอาชีโว  สมฺมา  
โวทาเปติ  สมฺมาวายาโม  สมฺมา  ปคฺคณฺหาติ  สมฺมาสติ  สมฺมา  
อุปฏาติ สมฺมาสมาธิ สมฺมา ปทหติ ฯถ   
        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  นานากฺขณา  นานา- 
รมฺมณา  วิรติโยป  โหนติฺ  เจตนาโยป  มคฺคกฺขเณ ปน 
วิรติโยว ฯ  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสตีติ  อิทมฺป  ทวฺย  กิจฺจโต 
สมฺมปฺปธานสติปฏานวเสน  จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ ฯ  สมฺมา- 
สมาธิ  ปน  ปุพฺพภาเคป  มคฺคกฺขเณป  สมฺมาสมาธิเยว ฯ   
        อิติ  อิเมสุ  อฏสุ  ธมฺเมสุ  ภควตา  นิพฺพานาธิคมาย  
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ปฏิปนฺนสฺส  โยคิโน  พหุปฺปการตฺตา  ปม  สมฺมาทิฏ ิ  เทสิตา ฯ  
อย ฺหิ  ป ฺาปโชโต  ป ฺาสตฺถนฺติ (๑) ปวุตฺตา (๒)ฯ  ตสฺมา  เอตาย   
ปุพฺพภาเค  วิปสฺสนาาณสงฺขาตาย  สมฺมาทิฏ ิยา  อวิชฺชนฺธการ  
วิธเมตฺวา(๓)กิเลสโจเร ฆาเตนฺโต เขเมน โยคาวจโร  นิพฺพาน   
ปาปุณาติ ฯ  เตน  วุตฺต  นพฺิพานาธิคมาย  ปฏิปนฺนสฺส  โยคิโน   
พหุปฺปการตฺตา ปม สมฺมาทิฏ ิ เทสิตาติ ฯ   
        สมฺมาสงฺกปฺโป  ปน  ตสฺสา  พหุปฺปกาโร ฯ  ตสฺมา  
ตทนนฺตร  วุตฺโต ฯ  ยถา  หิ  เหร ฺ ิโก  หตฺเถน  ปริวตฺเตตฺวา   
ปริวตฺเตตฺวา  จกฺขุนา  กหาปณ โอโลเกนฺโต อย  กโูฏ  อย  
เฉโกติ  ชานาติ  เอว  โยคาวจโรป  ปุพฺพภาเค วิตกฺเกน 
วิตกฺเกตฺวา  วิตกฺเกตฺวา  วิปสฺสนาป ฺาย  โอโลกยมาโน  อิเม  
ธมฺมา  กามาวจรา  อิเม [๔]  รูปาวจราทโยติ  ชานาติ ฯ  ยถา 
วา  ปน  ปรุิเสน  โกฏิย  คเหตฺวา  ปรวิตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา   
ทินฺน  มหารกฺุข  ตจฺฉโก  วาสิยา  ตจฺเฉตฺวา กมฺเม  อุปเนติ  
เอว  วิตกฺเกน  วิตกฺเกตฺวา  วิตกฺเกตฺวา  ทินฺเน  ธมฺเม  โยคาวจโร   
ป ฺาย  อิเม  ธมฺมา  กามาวจรา  อิเม  ธมฺมา  รูปาวจราติ- 
อาทินา  นเยน  ปริจฺฉินฺทตฺิวา  กมฺเม  อุปเนติ ฯ  เตน  วุตฺต   
สมฺมาสงฺกปฺโป  ปน  ตสฺสา  พหุปฺปกาโร ฯ ตสฺมา ตทนนฺตร  
# ๑. อภิ. ๓๔/๓๑, ๓๕/๑๒, ๑๓ ฯ  ๒. ม. วุตฺตา ฯ  
# ๓. ม. วิทฺธเสตฺวา ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺมาติ ทสิฺสติ ฯ   
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วุตฺโตติ ฯ   
        สฺวาย  ยถา  สมฺมาทฏิ ิยา  เอว  สมฺมาวาจายป   
อุปการโก ฯ  ยถาห ปุพฺเพ  โข  คหปติ  วิตกฺเกตฺวา  วิจาเรตฺวา 
ปจฺฉา  วาจ  ภินฺทตีติ ฯ(๑)ตสฺมา ตทนนฺตร  สมฺมาวาจา 
วุตฺตา ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อิท ฺจิท ฺจ  กริสฺสามาติ  ปม  วาจาย   
สวิทหิตฺวา  โลเก  กมฺมนเฺต  ปโยเชนฺติ  ตสฺมา  วาจา  กายกมฺมสฺส 
อุปการิกาติ  สมฺมาวาจาย  อนนฺตร สมมฺากมฺมนฺโต วุตฺโต ฯ   
        จตุพฺพิธ  ปน  วจีทุจฺจริต  ติวิธ  กายทุจฺจริต  ปหาย   
อุภย  สุจริต  ปูเรนฺตสฺเสว  ยสฺมา  อาชวีฏมก  สลี  ปูรติ  
น  อิตรสฺส ฯ ตสฺมา ตทุภยานนฺตร  สมฺมาอาชีโว วุตฺโต ฯ   
        เอว  สทฺุธาชีเวน  ปริสุทฺโธ  เม  อาชีโวติ  เอตฺตาวตา   
ปริโตส กตฺวา(๒) สุตฺตปมตฺเตน  วิหริตุ  น  ยุตฺต อถโข 
สพฺพอิริยาปเถสุ อิท วิริยมารภิตพฺพนฺติ  ทสฺเสตุ ตทนนฺตร  
สมฺมาวายาโม วุตฺโต ฯ   
        ตโต  อารทฺธวิริเยนาป  กายาทีสุ  จตูสุ วตฺถูสุ สติ  
สุปฺปติฏ ิตา กาตพฺพาติ  ทสฺสนตฺถ ตทนนฺตร สมมฺาสติ  
เทสิตา ฯ   
        ยสฺมา  ปน  เอว  สุปปฺติฏ ิตา  สติ  สมาธิสฺส  อุปการานุ- 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๐๙/๕๕๐ ฯ  ๒. ม. อกตฺวา ฯ   
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ปการาน  ธมมฺาน  คติโย  สมเนฺวสิตฺวา  ปโหต ิ เอกตฺตารมฺมเณ 
จิตฺต  สมาธาตุ  ตสฺมา  สมฺมาสติอนนฺตร สมฺมาสมาธิ เทสิโตติ 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        สมฺมาทิฏ ินิทฺเทเส  ทุกฺเข  าณนฺติอาทินา  จตุสจฺจ- 
กมฺมฏาน  ทสฺสิต ฯ  ตตฺถ  ปรุิมานิ  เทฺว  สจฺจานิ  วฏฏ   
ปจฺฉิมานิ  วิวฏฏ ฯ เตสุ ภิกฺขุโน วฏเฏ  กมฺมฏานาภินิเวโส  
โหติ  วิวฏเฏ  นตฺถ ิ อภินิเวโส ฯ ปรุิมานิ หิ เทฺว สจฺจานิ   
ป ฺจกฺขนฺธา  ทุกฺข  ตณฺหา  สมุทโยติ  เอว  สงฺเขเปน  จ  
กตเม ป ฺจกฺขนฺธา  รูปกขฺนฺโธติอาทินา  นเยน  วิตฺถาเรน  จ  
อาจริยสนฺติเก  อุคฺคณฺหิตฺวา  วาจาย  ปุนปฺปุน  ปริวตฺเตนฺโต 
โยคาวจโร  กมฺม  กโรติ ฯ  อิตเรสุ  ปน  ทฺวีสุ  สจฺเจสุ   
นิโรธสจฺจ  อิฏ  กนฺต  มนาป  มคฺคสจฺจ  อิฏ  กนฺต   
มนาปนฺติ  เอว  สวเนเนว  กมฺม  กโรติ ฯ  โส  เอว  กมฺม  
กโรนฺโต  จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอเกน  ปฏิเวเธน  ปฏิวิชฌฺติ  
เอกาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ ทุกฺข ปริ ฺาปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌติ   
สมุทย  ปหานปฏิเวเธน  นิโรธ  สจฺฉิกิริยาปฏิเวเธน  มคฺค  
ภาวนาปฏิเวเธน  ปฏิวิชฺฌติ ฯ ทุกฺข ปริ ฺาภิสมเยน ฯเปฯ  
มคฺค ภาวนาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ   
        เอวมสฺส  ปุพฺพภาเค  ทฺวีสุ  สจฺเจสุ  อุคฺคหปริปุจฺฉา- 
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๗๐๔/๔๕๓ ฯ   
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สวนธารณสมฺมสนปฏิเวโธ  โหติ  ทฺวีสุ  สวนปฏิเวโธเยว ฯ   
อปรภาเค  ตีสุ  กิจฺจโต  ปฏิเวโธ  โหติ นิโรเธ  อารมฺมณ- 
ปฏิเวโธ ฯ  ตตฺถ  สพฺพมฺป  ปฏิเวธาณ  โลกุตฺตร ฯ  สวนธารณ- 
สมฺมสนาณ  โลกิย  กามาวจร ฯ  ปจฺจเวกฺขณา  ปน  
มคฺคสจฺจสฺส (๑) โหติ ฯ อย ฺจ อาทิกมฺมิโก  ตสฺมา  สา  อิธ 
น  วุตฺตา ฯ  อิมสฺส  จ  ภิกฺขุโน  ปุพฺเพ  ปริคฺคหโต  ทุกฺข   
ปริชานามิ  สมุทย  ปชหามิ  นิโรธ  สจฺฉิกโรมิ  มคฺค   
ภาเวมีติ  อาโภคสมนฺนาหารมนสิการปจฺจเวกฺขณา  นตฺถ ิฯ  
ปริคฺคหโต  ปฏาย  โหติ ฯ อปรภาเค  ปน ทุกฺข ปริ ฺาตเมว  
โหติ ฯเปฯ มคฺโค ภาวิโตว โหติ ฯ   
        ตตฺถสฺส (๒) เทฺว สจฺจานิ ทุทฺทสตฺตา คมฺภีรานิ ฯ เทฺว  
คมฺภีรตฺตา ทุทฺทสานิ ฯ  ทุกฺขสจฺจ ฺหิ  อุปฺปตฺติโต  ปากฏ  ขาณุ- 
กณฺฏกปฺปหาราทีสุ  อโห  ทุกฺขนฺติ  วตฺตพฺพตมฺป  อาปชฺชติ ฯ  
สมุทยมฺป  ขาทิตุกามตาภุ ฺชิตุกามตาทิวเสน อุปฺปตฺติโต  ปากฏ ฯ 
ลกฺขณปฏิเวธโต  ปน  อุภย  ตป(๓)  คมฺภีร ฯ  อิติ  ตานิ  ทุทฺทสตฺตา   
คมฺภีรานิ ฯ  อิตเรส  ปน  ทฺวินฺน  ทสฺสนตฺถาย  ปโยโค 
ภวคฺคคหณตฺถ หตฺถปฺปสารณ  วิย  อวีจิผุสนตฺถ  ปาทปฺปสารณ  
วิย  สตธาภินฺนวาลสฺส  โกฏิยา  โกฏิปฏิปาทน  วิย  จ  โหติ ฯ  
อิติ  ตานิ  คมฺภีรตฺตา  ทุทฺทสานิ ฯ  เอว  ทุทฺทสตฺตา  คมฺภีเรสุ   
# ๑. ม. ปตฺตสจฺจสฺส ฯ  ๒. ม. ตตฺถ ฯ  ๓. ม. อุภยมฺป ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 188 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  188 
 
คมฺภีรตฺตา  จ  ทุทฺทเสสุ  จตูสุ  สจฺเจสุ  อุคฺคหาทิวเสน  ปุพฺพ- 
ภาคาณุปฺปตฺตึ  สนฺธาย  อิท  ทุกฺเข  าณนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
ปฏิเวธกฺขเณ  ปน  เอกเมว  ต (๑) าณ โหติ ฯ   
        สมฺมาสงฺกปฺปนิทฺเทเส  กามโต  นสิฺสโฏติ  เนกฺขมฺม- 
สงฺกปฺโป ฯ  พฺยาปาทโต  นิสฺสโฏติ  อพฺยาปาทสงฺกปฺโป ฯ  วิหสึโต(๒) 
นิสฺสโฏติ  อวิหึสาสงฺกปฺโป ฯ  ตตฺถ  เนกฺขมฺมวิตกฺโก  กามวิตกฺกสฺส  
ปทฆาต  ปทจฺเฉท  กโรนโฺต  อุปฺปชชฺติ  อพฺยาปาทวิตกฺโก 
พฺยาปาทวิตกฺกสฺส  อวิหสึาวิตกฺโก  วิหึสาวิตกฺกสฺส ฯ  เนกฺขมฺม- 
วิตกฺโก  จ  กามวิตกฺกสฺส  ปจฺจนีโก  หตฺุวา  อุปฺปชฺชติ   
อพฺยาปาทอวิหึสาวิตกฺกา พฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกาน ฯ   
        ตตฺถ  โยคาวจโร  กามวิตกฺกสฺส  ปทฆาตนตฺถ  กามวิตกฺก  
วา  สมฺมสติ  อ ฺ  วา  ปน  กิ ฺจิ  สงฺขาร ฯ  อถสฺส   
วิปสฺสนากฺขเณ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺโต  สงฺกปฺโป  ตทงฺควเสน  
กามวิตกฺกสฺส  ปทฆาต  ปทจฺเฉท  กโรนฺโต  อุปฺปชฺชติ  วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  มคฺค  ปาเปติ ฯ  อถสฺส  มคฺคกฺขเณ   
มคฺคสมฺปยุตฺโต  สงฺกปฺโป  สมุจฺเฉทวเสน  กามวิตกฺกสฺส  ปทฆาต  
ปทจฺเฉท  กโรนฺโต  อุปฺปชฺชติ ฯ  พฺยาปาทวิตกฺกสฺสาป  
ปทฆาตนตฺถ  พฺยาปาทวิตกฺก  วา  อ ฺ  วา  สงฺขาร  [๓] 
สมฺมสติ ฯ  วิหึสาวิตกฺกสฺส  ปทฆาตนตฺถ  วิหึสาวิตกฺก  วา  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วิหึสาย ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# สมฺมสตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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อ ฺ  วา  สงฺขาร  สมฺมสติ ฯ อถสฺส วิปสฺสนากฺขเณติ สพฺพ ปุริมนเยเนว 
โยเชตพฺพ ฯ   
        กามวิตกฺกาทีน  ปน  ติณฺณมฺป  ปาลิย  วิภตฺเตสุ   
อฏตึสารมฺมเณสุ  เอก  กมฺมฏานมฺป  อปจฺจนีก  นาม  นตฺถ ิฯ   
เอกนฺตโต  ปน  กามวิตกฺกสฺส  ตาว  อสุเภสุ  ปมชฺฌานเมว   
ปจฺจนีก  พฺยาปาทวิตกฺกสฺส  เมตฺตาย  ติกจตุกฺกชฌฺานานิ   
วิหึสาวิตกฺกสฺส  กรุณาย  ติกจตุกฺกชฌฺานานิ ฯ  ตสฺมา  อสุเภ 
ปริกมฺม กตฺวา ฌาน  สมาปนฺนสฺส  สมาปตฺติกฺขเณ  
ฌานสมฺปยุตฺโต  สงฺกปฺโป  วิกฺขมฺภนวเสน กามวิตกฺกสฺส   
ปจฺจนีโก  หตฺุวา  อุปฺปชฺชติ ฯ  ฌานปาทก(๑)  กตฺวา  วิปสฺสน  
ปฏเปนฺตสฺส  วิปสฺสนากฺขเณ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺโต  สงฺกปฺโป   
ตทงฺควเสน  กามวิตกฺกสฺส  ปจฺจนีโก  หุตฺวา  อุปฺปชฺชติ ฯ  
วิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา  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  สมาปชฺชตีติ  สพฺพ  ปรุิมนเยเนว  โยเชตพฺพ ฯ 
เอว  อุปฺปนฺโน  อพฺยาปาทสงฺกปฺโปติ  วุจฺจติ  อวิหึสาสงฺกปฺโปติ   
# ๑. ม. ฌาน ปาทก ฯ  
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วุจฺจตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวเมเต  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย  วิปสฺสนา- 
ฌานวเสน  อุปฺปตฺตีน  นานตฺตา  ปุพฺพภาเค  นานา ฯ 
มคฺคกฺขเณ  ปน  อิเมสุ  ตีสุ  าเนสุ  อุปฺปนฺนสฺส  อกุสล- 
สงฺกปฺปสฺส  ปทจฺเฉทโต  อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺคปูรยมาโน 
เอโกว กุสลสงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ ฯ อย สมฺมาสงฺกปฺโป นาม ฯ   
        สมฺมาวาจานิทฺเทเสป  ยสฺมา  อ ฺเเนว  จิตฺเตน  มุสา- 
วาทา  วิรมติ  อ ฺเน (๑) ปสุณาวาจาทีหิ  ตสฺมา  จตสฺโส  เจตา(๒) 
เวรมณิโย  ปพฺุพภาเค  นานา ฯ  มคฺคกฺขเณ  ปน  มจฺิฉาวาจา- 
สงฺขาตาย  จตุพฺพิธาย  อกุสลทุสฺสีลฺยเจตนาย  ปทจฺเฉทโต   
อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมานา  เอกาว  สมฺมาวาจา- 
สงฺขาตา  กุสลเวรมณี  อุปปฺชฺชติ ฯ อย สมฺมาวาจา นาม ฯ   
        สมฺมากมฺมนฺตนิทฺเทเสป  ยสฺมา  อ ฺเเนว  จิตฺเตน  
ปาณาติปาตา  วิรมติ  อ ฺเน  อทินฺนาทานา  อ ฺเน  กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา  ตสฺมา  ติสฺโส  เจตา (๓) เวรมณิโย  ปพฺุพภาเค   
นานา ฯ  มคฺคกฺขเณ  ปน  มิจฺฉากมฺมนฺตสงฺขาตาย  ติวิธาย   
อกุสลทุสฺสีลยฺเจตนาย  ปทจฺเฉทโต  อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค   
ปูรยมานา  เอกาว สมฺมากมฺมนฺตสงฺขาตา กุสลเวรมณี  
อุปฺปชฺชติ ฯ อย สมฺมากมฺมนฺโต นาม ฯ   
        สมฺมาอาชีวนิทฺเทเส  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน ฯ  อริยสาวโกติ   
# ๑. ม. อ ฺเน ฺเน ฯ  ๒. ม. จตสฺโสเปตา ฯ   
# ๓. ม. ติสโฺสเปตา ฯ   
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อริยสฺส  พุทธฺสฺส  สาวโก ฯ  มิจฺฉาอาชีว  ปหายาติ ปาปก อาชีว  
ปชหิตฺวา ฯ สมฺมาอาชีเวนาติ  พุทฺธปสฏเน  กุสลอาชีเวน ฯ  
ชีวิก  กปฺเปตีติ  ชีวิตปฺปวตฺตึ  ปวตฺเตติ ฯ อิธาป  ยสมฺา  
อ ฺเเนว  จิตฺเตน  กายทฺวารวีติกฺกมา  วิรมติ อ ฺเน  
วจีทฺวารวีติกฺกมา  ตสฺมา  ปุพฺพภาเค  นานกฺขเณสุ  อุปฺปชฺชติ ฯ 
มคฺคกฺขเณ  ปน  ทฺวีสุ  ทวฺาเรสุ  สตฺตนฺน  กมฺมปถาน   
วเสน  อุปฺปนฺนาย  มิจฺฉาอาชีวทุสฺสีลฺยเจตนาย  ปทจฺเฉทโต   
อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมานา  เอกาว  สมฺมาอาชีว- 
สงฺขาตา  กุสลเวรมณี  อุปปฺชฺชติ ฯ อย สมฺมาอาชีโว นาม ฯ   
        สมฺมาวายามนิทฺเทโส    สมฺมปฺปธานวิภงฺเค   อนุปทวณฺณนา- 
วเสน  อาวีภวิสฺสติ ฯ  อย  ปน  ปุพฺพภาเค  นานาจิตฺเตสุ  
ลพฺภติ ฯ  อ ฺเเนว  หิ จิตฺเตน  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน   
อกุสลาน  ธมฺมาน  อนุปฺปาทาย  วายาม  กโรติ  อ ฺเน   
อุปฺปนฺนานมฺปหานาย ฯ  อ ฺเเนว  จ  อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  
ธมฺมาน  อุปฺปาทาย  อ ฺเน  อุปฺปนฺนาน   ิติยา ฯ  มคฺคกฺขเณ   
ปน  เอกจิตฺเตเยว  ลพฺภติ ฯ  เอกเมว  หิ มคฺคสมฺปยุตฺต วิริย  
จตุกิจฺจสาธนฏเน จตฺตาริ นามานิ ลภติ ฯ   
        สมฺมาสตินิทฺเทโสป  สติปฏานวิภงฺเค  อนุปทวณฺณนา- 
วเสน  อาวีภวิสฺสติ ฯ  อยมฺป  จ  ปุพฺพภาเค  นานาจิตฺเตสุ  ลพฺภติ ฯ  
อ ฺเเนว  หิ  จิตฺเตน  กาย  ปริคฺคณฺหาติ  อ ฺเน  อ ฺเน   
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เวทนาทีนิ ฯ  มคฺคกฺขเณ  ปน  เอกจิตฺเตเยว  ลพฺภติ ฯ  เอกาเยว 
หิ  มคฺคสมฺปยุตฺตา  สติ  จตุกิจฺจสาธนฏเน  จตฺตาริ  นามานิ   
ลภติ ฯ   
        สมฺมาสมาธินิทฺเทเส  จตฺตาริ  ฌานานิ  ปุพฺพภาเคป 
นานา  มคฺคกฺขเณป ฯ  ปพฺุพภาเค  สมาปตฺติวเสน  นานา  
มคฺคกฺขเณ  นานามคฺควเสน ฯ  เอกสฺส  หิ  ปมมคฺโค  
ปมชฺฌานิโก  โหติ  ทุติยมคฺคาทโยป  ปมชฺฌานิกา  วา 
ทุติยาทีสุ  อ ฺตรชฺฌานิกา  วา ฯ  เอกสฺส  ปมมคฺโค   
ทุติยาทีน  อ ฺตรชฺฌานิโก  โหติ  ทุติยาทโยป  ทุติยาทีน  
อ ฺตรชฺฌานิกา  วา  ปมชฺฌานิกา  วา ฯ  เอว  จตฺตาโรป   
มคฺคา ฌานวเสน สทิสา วา อสทิสา วา เอกจฺจสทิสา  
วา โหนฺติ ฯ   
        อย  ปนสฺส  วิเสโส  ปาทกชฺฌานนิยาเมน  โหติ ฯ  
ปาทกชฺฌานนิยาเมน  ตาว  ปมชฺฌานลาภิโน  ปมชฺฌานา   
วุฏาย  วิปสฺสนฺตสฺส  อุปปฺนฺโน  มคฺโค  ปมชฺฌานิโก  
โหติ ฯ  มคฺคงฺคโพชฺฌงฺคานิ เจตฺถ(๑) ปริปุณฺณาเนว โหนฺติ ฯ 
ทุติยชฺฌานโต  วุฏาย  วิปสฺสนฺตสฺส  อุปฺปนฺโน  มคฺโค  
ทุติยชฺฌานิโก  โหติ(๒)  มคฺคงฺคานิ  ปเนตฺถ  สตฺต  โหนฺติ ฯ  
ตติยชฺฌานโต  วุฏาย  วิปสฺสนฺตสฺส  อุปฺปนฺโน  มคฺโค   
# ๑. ม. ปเนตฺถ ฯ  ๒. ม.โหตีติ นตฺถิ ฯ   
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ตติยชฺฌานิโก  โหติ  มคฺคงฺคานิ  ปเนตฺถ  สตฺต  โพชฺฌงฺคานิ  
ฉ  โหนฺติ ฯ  เอส  นโย จตุตฺถชฺฌานโต ปฏาย ยาว  
เนวส ฺานาส ฺายตนา ฯ   
        อารุปฺเป  จตุกฺกป ฺจกชฺฌาน  อุปปฺชฺชติ  ต ฺจ  โข  
โลกุตฺตร โน โลกิยนฺติ  วุตฺต  เอตฺถ  กถนฺติ  เอตฺถ(๑) 
ปมชฺฌานาทีสุ  ยโต  วุฏาย  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิลภิตฺวา   
อรูปสมาปตฺตึ  ภาเวตฺวา [๒] โย  อารุปฺเป  อุปฺปนฺโน  ตชฺฌานิกาว 
ตสฺส  ตตฺถ  ตโย  มคฺคา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอว  ปาทกชฺฌานเมว  
นิยาเมติ ฯ  เกจิ ปน เถรา  วิปสฺสนาย  อารมฺมณภูตา  
ขนฺธา  นิยาเมนฺตีติ  วทนฺติ ฯ  เกจิ จ(๓) ปุคฺคลชฌฺาสโย   
นิยาเมตีติ  วทนฺติ ฯ  เกจิ  วุฏานคามินีวิปสฺสนา  นิยาเมตีติ 
วทนฺติ ฯ  เตส  วาทวินิจฺฉโย  เหฏา  จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ  
โลกุตฺตรปทภาชนียวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อย  วุจฺจติ  สมฺมาสมาธีติ  ยา  อิเมสุ  จตูสุ  ฌาเนสุ  
เอกคฺคตา  อย  ปุพฺพภาเค  โลกโิย  อปรภาเค  โลกตฺุตโร   
สมฺมาสมาธิ  นาม  วุจฺจตีติ ฯ เอว  โลกิยโลกุตฺตรวเสน ภควา 
มคฺคสจฺจ เทเสสิ ฯ   
        ตตฺถ  โลกิยมคฺเค  สพฺพาเนว  มคฺคงฺคานิ  ยถานุรูป  ฉส ุ 
# ๑. ม. เอตฺถาป ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โยติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ ๔. อภิ. ธมฺม. ๓๔/๒๑๖, ๒๒๓/๘๘/-๙๐ ฯ  
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อารมฺมเณสุ  อ ฺตรารมฺมณานิ  โหนฺติ ฯ  โลกุตฺตรมคฺเค  ปน  
จตุสจฺจปฏิเวธาย  ปวตฺตสฺส  อริยสาวกสฺส (๑) นิพฺพานารมฺมณ   
อวิชฺชานุสยสมุคฺฆาตก ป ฺาจกฺขุ สมฺมาทิฏ ิ  ตถา  สมฺปนนฺ- 
ทิฏ ิสฺส ตสมฺปยุตฺต ติวิธมิจฺฉาสงฺกปฺปสมุคฺฆาตก เจตโส  
นิพฺพานปทาภินิโรปน  สมฺมาสงฺกปฺโป  ตถา  ปสสฺนฺตสฺส  
วิตกฺเกนฺตสฺส  จ  ตสมฺปยุตฺตาว  จตุพฺพิธวจีทุจฺจริตสมุคฺฆาติกา  
มิจฺฉาวาจาย  วิรติ  สมฺมาวาจา  ตถา วิรมนฺตสฺส  ตสมฺปยุตฺตาว   
มิจฺฉากมฺมนฺตสมุจฺเฉทิกา(๒)  ติวิธกายทุจฺจริตวิรติ  สมฺมากมฺมนฺโต   
เตสเยวสฺส(๓)  วาจากมฺมนฺตาน(๔)  โวทานภูตา  ตตสมฺปยุตฺตาว(๕)  
กุหนาทิสมุจฺเฉทิกา(๖)  มิจฺฉาอาชีววิรติ  สมฺมาอาชีโว ฯ  อิมิสฺสาป(๗)   
สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวสงฺขาตาย  สีลภูมิยา  ปติฏมานสฺส  
ตทนุรูโป  ตสมฺปยุตฺโตว  โกสชฺชสมุจฺเฉทโก  อนปฺุปนฺนุปฺ-   
ปนฺนาน อกุสลกุสลาน อนุปฺปาทปหานุปฺปาทฏ ิติสาธโก จ  
วิริยารมฺโภ สมฺมาวายาโมติ(๘) เอว วายมนฺตสฺส ตสมฺปยุตฺโต(๙)  
มิจฺฉาสติวินิทฺธุนโก กายาทีสุ กายานุปสฺสนาทิสาธโก  จ  เจตโส   
อสมฺโมโส  สมฺมาสติ  อิติ  อนุตฺตราย  สติยา  สุวิหติจิตฺตา- 
รกฺขสฺส  ตสมฺปยุตฺตาว  มิจฺฉาสมาธิสมุคฺฆาติกา จิตฺเตกคฺคตา 
# ๑. ม.อริยสสฺ ฯ ๒. ม. สมุจฺเฉทิกา ฯ ๓. ม. เตสเยว ฯ  
# ๔. สมฺมาวาจากมฺมนฺตาน ฯ  ๕. ม. ตสมฺปยุตฺตาว ฯ 
# ๖. ม. กุหนาทิสมุจฺเฉทิกา ฯ  ๗. ม. อิมิสฺสา ฯ  
# ๘. ม. สมฺมาวาโม ฯ ๙. ม. ตสมฺปยุตฺโตว ฯ   
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สมฺมาสมาธีติ ฯ เอส โลกุตฺตโร  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค 
        โย  สห  โลกิเยน  มคฺเคน  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ   
สงฺขฺย  คโต ฯ  โส  โข  ปเนส  มคฺโค  สมฺมาทิฏ ิสงฺกปฺปาน  
วิชฺชาย  เสสธมฺมาน  จรเณน  คหิตตฺตา (๑) วิชฺชา  เจว   
จรณ ฺจ ฯ ตถา เตส ทฺวินฺน วิปสฺสนาาเณน  อิตเรส   
สมถาเณน   สงฺคหิตตฺตา  สมโถ  เจว  วิปสฺสนา  จ ฯ เตส  
วา ทฺวินฺน  ป ฺากฺขนฺเธน  ตทนนฺตราน  ติณฺณ  สลีกฺขนฺเธน  
อวเสสาน  สมาธิกฺขนฺเธน  อธิป ฺาอธิสีลอธิจิตฺตสิกฺขาหิ  จ   
สงฺคหิตตฺตา  ขนฺธตฺตย ฺเจว  สิกฺขตฺตย ฺจ  โหติ  เยน  
สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  ทสฺสนสมตฺเถหิ  จกฺขูหิ  คมนสมตฺเถหิ  
จ  ปาเทหิ  สมนฺนาคโต  อทฺธิโก  วิย  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   
หุตฺวา  วิปสฺสนาาเณน  กามสุขลฺลิกานุโยค  สมถาเณน   
อตฺตกิลมถานุโยคนฺติ  อนฺตทฺวย  ปรวิชฺเชตฺวา  มชฺฌิมปฏิปท  
ปฏิปนฺโน  ป ฺากฺขนฺเธน  โมหกฺขนฺธ  สลีกฺขนฺเธน  โทสกฺขนฺธ   
สมาธิกฺขนฺเธน  จ  โลภกขฺนฺธ  ปทาเลนฺโต  อธิป ฺาสิกฺขาย  
ป ฺาสมฺปท  อธิสีลสกิขฺาย  สีลสมปฺท  อธิจิตฺตสิกฺขาย   
สมาธิสมฺปทนฺติ  ติสฺโส  สมฺปตฺติโย  ปตฺวา  อมต  นิพฺพาน   
สจฺฉิกโรติ  อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณ(๒)สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺม- 
# ๑. ม. สงฺคหิตตฺตา ฯ ๒. ม. อาทิมชฌฺปริโยสานกลฺยาณ 
# สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมรตนวิจิตฺต ฯ  
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รตนวิจิตฺต สมฺมตฺตนิยามสงฺขาต อริยภูมิ ฺจ โอกฺกนฺโต โหตีติ ฯ   
                        สุตฺตนฺตภาชนียวณฺณนา ฯ 
        อิทานิ  อภิธมฺมภาชนีย  โหติ ฯ ตตฺถ อริยสจฺจานีติ  
อวตฺวา นิปฺปเทสโต  ปจฺจยสงฺขาต  สมุทย ทสฺเสตุ จตฺตาริ  
สจฺจานีติ วุตฺต ฯ อริยสจฺจานีติ  หิ  วุตฺเต  อวเสสา  จ  กิเลสา   
อวเสสา  จ  อกุสลา  ธมมฺา  ตีณิ จ อกุสลมูลานิ  สาสวานิ  
อวเสสา  จ  สาสวา  กุสลา  ธมฺมา  น  สงฺคณฺหนฺติ(๑) ฯ  น 
จ  เกวล  ตณฺหาว  ทุกฺข  สมุทาเนติ  อิเมป  อวเสสา จ 
กิเลสาทโย ปจฺจยา สมุทาเนนฺติเยว ฯ  อิติ  อิเมป  ปจฺจยา 
ทุกฺข  สมุทาเนนฺติเยวาติ นิปฺปเทสโต ปจฺจยสงฺขาต สมุทย   
ทสฺเสตุ อริยสจฺจานีติ อวตฺวา จตฺตาริ สจฺจานีติ วุตฺต ฯ   
        นิทฺเทสวาเร  จ  เนส  ปม  ทุกฺข  อนิทฺทิสิตฺวา  ตสฺเสว 
ทุกฺขสฺส  สุขนิทฺเทสนตฺถ (๒) ทุกฺขสมุทโย  นิทฺทิฏโ ฯ  ตสฺมึ  หิ  
นิทฺทิฏเ อวเสสา จ  กิเลสาติอาทินา  นเยน  ทุกฺขสจฺจ  
สุขนิทฺเทส  โหติ ฯ  นิโรธสจฺจเมตฺถ(๓)  ตณฺหาย  ปหาน  ตณฺหาย  
จ  อวเสสาน ฺจ  กิเลสาน  ปหานนฺติ  เอว  ยถาวุตฺตสฺส  สมุทยสสฺ   
ปหานวเสน  ป ฺจหากาเรหิ  นิทฺทฏิ ฯ  มคฺคสจฺจ  ปเนตฺถ   
ปมชฺฌานิกโสตาปตฺติมคฺควเสน  ธมฺมสงฺคณิย  วิภตฺตสฺส 
เทสนานยสฺส มุขมตฺตเมว  ทสฺเสนฺเตน นิทฺทิฏ ฯ ตตฺถ นยเภโท 
# ๑. ม. สงฺคยฺหนฺติ ฯ  ๒. ม.สุขนิทฺเทสตฺถ ฯ  
# ๓. ม. นิโรธสจฺจมฺเปตฺถ ฯ   
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เวทิตพฺโพ ต อุปริ ปกาสยิสฺสาม ฯ   
        ยสฺมา  ปน  น  เกวล  อฏงฺคิกมคฺโคว(๑)  ปฏิปทา 
ปุพฺเพว  โข  ปนสฺส  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อาชีโว  สปุริสุทฺโธ 
โหตีติ (๒)วจนโต ปน ปคฺุคลชฺฌาสยวเสน  ป ฺจงฺคิโกป   
มคฺโค  ปฏิปทาเอวาติ เทสิโต ตสฺมา ต นย ทสฺเสตุ  
ป ฺจงฺคิกวาโรป  นิทฺทิฏโ ฯ  ยสฺมา  ปน (๓) น  เกวล   
อฏงฺคิกป ฺจงฺคิกมคฺคาว  ปฏิปทา  สมฺปยุตฺตกา  ปน  
อติเรกป ฺาสธมฺมาป  ปฏิปทาเอว  ตสฺมา  ต  นย  ทสฺเสตุ   
ตติโย  สพฺพสงฺคาหิกวาโรป  นิทฺทฏิโ ฯ  ตตฺถ  อวเสสา 
ธมฺมา ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย สมฺปยุตฺตาติ อิท  
ปริหายติ ฯ เสส สพฺพตฺถ สทิสเมว ฯ   
        ตตฺถ  อฏงฺคิกวารสฺส  ตณฺหาย ปหาน(๔)  ตณฺหาย  จ 
อวเสสาน ฺจ  กิเลสาน  ปหานนฺติอาทีสุ  ป ฺจสุ  โกฏาเสสุ  
ปมโกฏาเส  ตาว  โสตาปตฺติมคฺเค  ฌานาภินิเวเส  สุทฺธิก- 
ปฏิปทา  สุทธฺิกสุ ฺตา สุ ฺตปฏิปทา สุทฺธิกอปฺปณิหิต 
อปฺปณิหิตปฏิปทาติ  อิเมสุ  ป ฺจสุ  าเนสุ (๕) ทฺวินฺน  ทฺวินฺน 
จตุกฺกป ฺจกนยาน  วเสน  ทส  นยา  โหนฺติ ฯ  เอว  เสเสสุปติ   
วีสติยา  อภินิเวเสสุ  เทฺว นยสตานิ ฯ  ตานิ  จตูหิ  อธิปตีหิ  
# ๑. ...มคฺโค ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๘๒๘/๕๒๓ ฯ  
# ๓. ม. จ ฯ  ๔. ม. ตณฺหาย ปหานนฺติ นตฺถิ ฯ  
# ๕. ม. วาเรสุ ฯ   
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จตุคุณิตานิ อฏสตานิ(๑) ฯ อิติ สุทฺธิกานิ เทฺว สาธิปตี อฏาติ   
สพฺพมฺป  นยสหสฺส  โหติ ฯ  ยถา  จ  โสตาปตฺติมคฺเค  เอว  
เสสมคฺเคสุปติ  จตฺตาริ  นยสหสฺสานิ  โหนฺติ ฯ  ยถา  จ  
ปมโกฏาเส  จตฺตาริ  เอว  เสเสสุปติ  อฏงฺคิกวาเร  ป ฺจสุ   
โกฏาเสสุ  วีสติ  นยสหสฺสานิ  โหนฺติ ฯ  ตถา  ป ฺจงฺคิกวาเร  
สพฺพสงฺคาหิกวาเร  จาติ  สพฺพานิป  สฏ ี  นยสหสสฺานิ   
สตฺถารา  วิภตฺตานิ ฯ  ปาลิ  ปน  สงฺเขเปน  อาคตา ฯ  เอวมิท  
ติวิธมหาวาร  ป ฺจทสโกฏาส  สฏ ินยสหสฺสปฏิมณฺฑิต  
อภิธมฺมภาชนีย นาม นิททฺิฏนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
                อภิธมฺมภาชนียวณฺณนา ฯ 
        ป ฺหาปุจฺฉเก  จตุนฺนมฺป  สจฺจาน  ขนฺธวิภงฺเค  วุตฺต- 
นยานุสาเรเนว  กุสลาทิภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ  
ปน  สมุทยสจฺจ  กามาวจรธมฺเม  อสฺสาเทนฺตสฺส  ปริตฺตารมฺมณ   
โหติ  มหคฺคตธมฺเม  อสฺสาเทนฺตสฺส มหคฺคตารมฺมณ  ป ฺตฺติ(๒)- 
ธมฺเม  อสฺสาเทนฺตสฺส  นวตฺตพฺพารมฺมณ ฯ  ทกฺุขสจฺจ  กามาวจร- 
ธมฺเม  อารพฺภ  อุปฺปนฺน  ปริตฺตารมฺมณ  รูปารูปาวจรธมฺเม  
อารพฺภ  อุปฺปตฺติกาเล  มหคฺคตารมฺมณ  นวโลกุตฺตรธมฺเม  
ปจฺจเวกฺขณกาเล  อปฺปมาณารมฺมณ  ปณฺณตฺตึ  ปจฺจเวกฺขณกาเล 
# ๑. ม. อฏ ฯ  ๒. ม. ป ฺตฺตึ ฯ   
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นวตฺตพฺพารมฺมณ ฯ  มคฺคสจฺจ  สหชาตเหตุวเสน  สพฺพทาป   
มคฺคเหตุก  วิริย  วา  วีมส  วา  เชฏก  กตฺวา  มคฺคภาวนากาเล 
มคฺคาธิปติ  ฉนฺทจิตฺเตสุ  อ ฺตราธิปติกาเล  นวตฺตพฺพ  นาม 
โหติ ฯ  ทุกฺขสจฺจ  อริยาน  มคฺคปจฺจเวกฺขณกาเล  มคฺคารมฺมณ  
เตสเยว  มคฺค  ครุ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขณกาเล  มคฺคาธิปติ 
เสสธมฺมปจฺจเวกฺขณกาเล นวตฺตพฺพ โหติ ฯ   
        เทฺว  สจฺจานีติ  ทุกฺขสมุทยสจฺจานิ ฯ  เอตานิ  หิ   
อตีตาทิเภเท  ธมฺเม  อารพฺภ  อุปฺปตฺติกาเล  อตีตาทิอารมฺมณานิ  
โหนฺติ ฯ  สมุทยสจฺจ  อชฺฌตฺตาทิเภเท  ธมฺเม  อสฺสาเทนฺตสฺส  
อชฺฌตฺตาทิอารมฺมณ  โหติ  ทุกฺขสจฺจ อากิ ฺจ ฺายตนกาเล   
นวตฺตพฺพารมฺมณมฺปติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  ป ฺหาปุจฺฉเก   
เทฺว  สจฺจานิ  โลกิยานิ  โหนฺติ  เทฺว  โลกุตฺตรานิ ฯ  ยถา 
จ อิมสฺมึ เอว ปุริเมสุป ทฺวีสุ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  หิ  ตีสุป  
สุตฺตนฺตภาชนียาทีสุ  โลกิยโลกุตฺตราเนว  สจฺจานิ  กถิตานิ ฯ  
เอวมย สจฺจวิภงฺโคป เตปริวฏฏ นีหริตฺวาว ภาเชตฺวา 
ทสฺสิโตติ ฯ   
                        สจฺจวิภงฺคนิทฺเทโส ฯ   
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        อิทานิ  ตทนนฺตเร  อินฺทฺริยวิภงฺเค ฯ 
        พาวีสตีติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ   
        อินฺทฺริยานีติ  ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ  อิทานิ  ตานิ  สรปูโต  
ทสฺเสนฺโต  จกฺขุนฺทฺริยนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  จกฺขุทฺวาเร  อินฺทตฺต กาเรตีติ จกฺขุนฺทฺริย ฯ   
โสตฆานชิวฺหากายทฺวาเร  อินฺทตฺต กาเรตีติ กายินฺทฺริย ฯ 
วิชานนลกฺขเณ อินฺทตฺต  กาเรตีติ  มนินฺทฺริย ฯ  
        อิตฺถีภาเว อินฺทตฺต กาเรตีติ อิตฺถินฺทฺริย ฯ ปุรสิภาเว   
อินฺทตฺต  กาเรตีติ  ปุริสินทฺฺริย ฯ  อนุปาลนลกฺขเณ  อินฺทฏ 
กาเรตีติ  ชีวิตินฺทฺริย ฯ  
        สุขลกฺขเณ  อินฺทตฺต  กาเรตีติ  สุขินฺทฺริย ฯ  ทุกขฺโสมนสฺส- 
โทมนสฺสอุเปกฺขาลกฺขเณ  อินฺทตฺต  กาเรตีติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
        อธิโมกขฺลกฺขเณ  อินฺทตฺต  กาเรตีติ  สทฺธินฺทฺริย ฯ  ปคฺคห- 
ลกฺขเณ  อินทฺตฺต  กาเรตีติ  วิริยินฺทฺรยิ ฯ  อุปฏานลกฺขเณ   
อินฺทตฺต  กาเรตีติ  สตินฺทรฺิย ฯ  อวิกฺเขปลกฺขเณ  อินฺทฏ 
กาเรตีติ  สมาธินฺทฺริย ฯ  ทสฺสนลกฺขเณ  อินฺทตฺต  กาเรตีติ   
ป ฺ ินฺทฺริย ฯ 
        อน ฺต(๑) ฺสฺสามีติปวตฺเต ชานนลกฺขเณ อินฺทตฺต  
กาเรตีติ  อน ฺต(๒) ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฯ  าตานเยว  ธมฺมาน  ปน(๓) 
# ๑. - ๒. ม. อน ฺาต ฺ... ฯ เอวมุปรปิ ฯ  ๓. ม. ปนุ ฯ   
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อาชานเน อินฺทตฺต กาเรตีติ  อ ฺ ินฺทฺริย ฯ อ ฺาตาวีภาเว  
อินฺทตฺต กาเรตีติ อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
        อิธ  สุตฺตนฺตภาชนียนฺนาม  น  คหิต ฯ  กสฺมา  สุตฺตนฺเต  
อิมาย  ปฏิปาฏิยา  พาวีสติยา  อินฺทฺริยาน  อนาคตตฺตา ฯ 
สุตฺตนฺตสฺมึ  หิ กตฺถจิ เทฺว อินฺทฺริยานิ  กถิตานิ  กตฺถจิ  
ตีณิ  กตฺถจิ  ป ฺจ ฯ  เอว  ปน  นิรนฺตร  ทฺวาวีสติ  อาคตานิ   
นาม นตฺถิ ฯ อย ตาเวตฺถ อฏกถานโย ฯ อย ปน อปโร 
นโย เอเตสุ หิ   
                อตฺถโต ลกฺขณาทีหิ        กมโต จ วิชานิยา   
                เภทาเภทา ตถา กิจฺจา        ภูมิโต จ วินิจฺฉย ฯ   
        ตตฺถ  จกฺขฺวาทีน  ตาว  จกฺขตีติ [๑] อาทินา  นเยน 
อตฺโถ  ปกาสิโต ฯ  ปจฺฉิเมสุ  ปน  ตีสุ  ปม  ปุพฺพภาเค 
อน ฺาต  อมต  ปท  จตุสจฺจธมฺม  วา  ชานิสฺสามีติ  เอว  
ปฏิปนฺนสฺส  อุปฺปชฺชนโต  อินฺทฺริยฏสมฺภวโต  จ  อน ฺ- 
ต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ  วุตฺต  ทุติย  อาชานนโต  จ อินฺทฺริยตฺถ- 
สมฺภวโต  จ  อ ฺ ินฺทฺริย  ตติย  อ ฺาตาวิโน  จตูสุ  สจฺเจสุ   
นิฏ ิต ฺาณกิจฺจสฺส  ขีณาสวสฺเสว อุปฺปชฺชนโต อินฺทฺริยตฺถ- 
สมฺภวโต จ อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ   
        โก ปเนส อินฺทฺริยฏโ นามาติ ฯ อินฺทลิงฺคตฺโถ อินฺทฺริยตฺโถ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จกฺขูติ ทิสฺสติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 202 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  202 
 
อินฺทเทสิตตฺโถ  อินฺทฺริยตฺโถ  อินฺททิฏตฺโถ  อินทฺฺริยตฺโถ  
อินฺทสิฏตฺโถ  อินฺทฺริยตฺโถ  อินฺทชฏุตฺโถ  อินฺทรฺิยตฺโถ   
โส  สพฺโพป  อิธ  ยถาโยค  ยุชชฺติ ฯ 
        ภควา  หิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปรมิสฺสริยภาวโต  อินฺโท  
กุสลากุสล ฺจ  กมฺม  กมฺเมสุ  กสฺสจิ  อิสฺสริยาภาวโต ฯ  
เตเนเวตฺถ  กมฺมส ฺชนิตานิ  ตาว(๑)อินฺทฺริยานิ กุสลากุสลกมฺม   
อุลฺลิงฺเคนฺติ  เตน  จ  สิฏานีติ  อินฺทลงฺิคตฺเถน  อินทฺสิฏตฺเถน 
จ  อินฺทฺริยานิ ฯ  สพฺพาเนว  ปน  ตานิ(๒)ภควตา ยภาภูตโต  
ปกาสิตานิ จ อภิสมฺพุทฺธานิ  จาติ  อินทฺเทสิตตฺเถน  
อินฺททิฏตฺเถน จ  อินฺทฺรยิานิ ฯ เตเนว ภควตา มุนินฺเทน  
กานิจิ  โคจราเสวนาย  กานิจิ  ภาวนาเสวนาย  เสวิตานีติ   
อินฺทชุฏฏเนป  อินฺทฺรยิานิ ฯ  อปจ  อาธิปจฺจสงฺขาเตน   
อิสฺสริยฏเนาป  เอตานิ  อินฺทฺริยานิ ฯ  จกฺขุวิ ฺาณาทิปฺปวตฺติย  
หิ  จกฺขฺวาทีน  สิทฺธมาธิปจฺจ  ตสฺมึ  หิ  ติกฺเข  ติกขฺตฺตา  
มนฺเท จ มนฺทตฺตาติ อย ตาเวตฺถ อตฺถโต วินิจฺฉโย ฯ   
        ลกฺขณาทีหีติ  ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏาเนหิป  จกฺขฺวาทีน  
วินิจฺฉย  วิชานิยาติ  อตฺโถ ฯ  ตานิ  ปเนเตส (๓) ลกฺขณาทีนิ  
เหฏา  วุตฺตาเนว ฯ  ป ฺ ินฺทฺริยาทีนิ หิ จตฺตาริ อตฺถโต 
อโมโหเยว ฯ เสสานิ ตตฺถ สรูเปเนวาคตานิ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปเนตานิ ฯ  
# ๓. ม. เนส ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 203 

        *เลมที่ 47  อินฺทฺริยวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 203 
 
        กมโตติ  อยมฺป  เทสนากฺกโมว ฯ  ตตฺถ  อชฺฌตฺตธมฺม  
ปริ ฺาย อริยภูมิปฏิลาโภ  โหตีติ  อตฺตภาวปริยาปนฺนานิ   
จกฺขุนฺทฺริยาทีนิ  ปม  เทสิตานิ ฯ โส ปน อตฺตภาโว  ย  
ธมฺม อุปาทาย อิตฺถีติ วา ปุริโสติ วา สงฺขฺย คจฺฉติ  
อย โสติ นิทสฺสนตฺถ  ตโต  อิตฺถินฺทฺรยิ ปุริสินฺทฺรยิ ฺจ ฯ 
โส ทุวิโธป ชีวิตินฺทฺริยปฏิพทฺธวุตฺตีติ  าปนตฺถ  ตโต 
ชีวิตินฺทฺริย ฯ ยาว ตสฺส ปวตฺติ ตาว เอเตส เวทยิตาน  
อนิวตฺติ ฯ  ย ฺจ  กิ ฺจิ  เวทยิต  สพฺพนฺต  สุขทุกฺขนฺติ 
าปนตฺถ ตโต สุขินฺทฺริยาทีนิ ฯ  ตนิโรธตฺถ  ปน  เอเต  
ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ปฏิปตฺติทสฺสนตฺถ ตโต สทฺธาทีนิ ฯ 
อิมาย  ปฏิปตฺติยา  เอกธมฺโม  ปม  อตฺตนิ  ปาตุภวตีติ  
ปฏิปตฺติยา อโมฆภาวทสฺสนตฺถ  ตโต  อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   
ตสฺเสว  ผลตฺตา  ตโต  อนนฺตร  ภาเวตพฺพตฺตา  จ  ตโต  
อ ฺ ินฺทฺริย ฯ  อิโต  ปร  ภาวนาย  อิมสฺส  อธิคโม  อธิคเต  
จ ปนิมสฺมึ  นตฺถิ  กิ ฺจิ  อุตฺตริกรณียนฺติ  าปนตฺถ อนฺเต 
ปรมสฺสาสภูต อ ฺาตาวินฺทฺริย  เทสิตนฺติ อยเมตฺถ กโม ฯ   
        เภทาเภทาติ  ชีวิตินฺทฺริยสฺเสว  เจตฺถ  เภโท ฯ  ต  หิ  
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ทวิุธ  โหติ ฯ  เสสาน  อเภโทติ   
เอวเมตฺถ  เภทาเภทโต  วินิจฺฉย วิชานิยา ฯ   
        กิจฺจาติ  กิมินฺทฺริยาน  กิจฺจนฺติ  เจ ฯ  จกฺขุนฺทฺรยิสฺส ตาว   
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จกฺขฺวายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน   
อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  วจนโต  ย  ต  อินฺทฺริยปจฺจยภาเวน   
สาเธตพฺพ  อตฺตโน  ติกฺขมนฺทาทิภาเวน  จกฺขุวิ ฺาณาทิธมฺมาน  
ติกฺขมนฺทาทิสงฺขาตอตฺตาการานุวตฺตาปน   อิท  กิจฺจนฺติ ฯ (๑) เอว  
โสตฆานชิวฺหากายาน ฯ มนินฺทฺริยสฺส ปน สหชาตธมฺมาน  
อตฺตโน  วสวตฺตาปน  ชีวิตินฺทฺริยสฺส สหชาตธมฺมานุปาลน  
อิตฺถินฺทฺริยปรุิสินฺทฺริยาน  อิตฺถีปุริสนมิิตฺตกุตฺตากปฺปาการานุวิธาน  
สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสินฺทฺริยาน  สหชาตธมฺเม  อภิภวิตฺวา   
ยถาสก  โอฬาริกาการานุปาปน  อุเปกฺขินฺทฺริยสฺส  สนฺตปณีต- 
มชฺฌตฺตาการานุปาปน  สทฺธาทีน  ปฏิปกฺขาภิภวน  สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมาน ฺจ  ปสนฺนาการาทิภาวสมฺปาปน  อน ฺต ฺสฺสามี- 
ตินฺทฺริยสฺส  สโยชนตฺตยปฺปหาน ฺเจว  สมฺปยุตฺตกาน ฺจ 
ตปฺปหานาภิมุขภาวกรณ  อ ฺ ินฺทฺริยสฺส  กามราคพฺยาปาทาทิ- 
ตนุกรณปฺปหาน ฺเจว  สหชาตาน ฺจ  อตฺตโน  วสานุวตฺตาปน  
อ ฺาตาวินฺทฺริยสฺส  สพฺพกิจฺเจสุ  อุสฺสุกฺกปฺปหาน ฺเจว  
อมตาภิมุขภาวปจฺจยตา  จ  สมฺปยุตฺตานนฺติ  เอวเมตฺถ กิจฺจโต 
วินิจฺฉย วิชานิยา ฯ   
        ภูมิโตติ  จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายอิตฺถีปุริสสุขทุกฺขโทมนสฺ- 
สินฺทฺริยานิ  เจตฺถ  กามาวจราเนว  มนินฺทฺริยชีวิตินทฺฺริย- 
# ๑. ม. กิจฺจ ฯ  
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อุเปกฺขินฺทฺริยานิ  สทฺธาวิริยสติสมาธิป ฺ ินฺทฺริยานิ  จ  จตุภูมิ- 
ปริยาปนฺนานิ  โสมนสฺสนิฺทฺริย  กามาวจรรูปาวจรโลกุตฺตรวเสน 
ภูมิตฺตยปริยาปนฺน  อวสาเน  ตีณิ  โลกตฺุตราเนวาติ  เอว ภูมิโต   
วินิจฺฉย วิชานิยา ฯ เอว หิ วิชานนฺโต   
                สเวคพหุโล ภิกขฺุ                 ิโต อินฺทฺริยสวเร   
                อินฺทฺริยานิ ปริ ฺาย        ทุกฺขสฺสนฺต นิคจฺฉตีติ ฯ   
        นิทฺเทสวาเร  ย  จกฺขุ  จตุนฺน  มหาภูตานนฺติ(๑)อาทิ  
สพฺพ  ธมฺมสงฺคณิย  ปทภาชเน  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ 
วิริยินฺทฺริยสมาธินฺทฺริยนิทฺเทสาทีสุ  จ  สมฺมาวายาโม  มิจฺฉาวายาโม 
สมฺมาสมาธิ  มิจฺฉาสมาธีติอาทีนิ  น  วุตฺตานิ ฯ  กสฺมา  
สพฺพสงฺคาหิกตฺตา(๒) ฯ สพฺพสงฺคาหิกานิ (๓) หิ อิธ อินฺทฺริยานิ   
กถิตานิ ฯ  เอว  สนฺเต  เจตฺถ(๔)  ทส  อินฺทฺริยานิ  โลกิยานิ  
กามาวจราเนว  ตีณิ  โลกตฺุตรานิ นว โลกิยโลกุตฺตร- 
มิสฺสกานีติ ฯ   
                        อภิธมฺมภาชนีย ฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๓๗/๑๖๒ ฯ  ๒. ม.สพฺพสงฺคาหกตฺตา ฯ 
# ๓. ม. สพฺพสงิคาหกานิ ฯ  ๔. ม. สนฺเตเปตฺถ ฯ   
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        ป ฺหาปุจฺฉเก สพฺเพสมฺป อินฺทฺริยาน กุสลาทิวิภาโค 
ปาลินยานุสาเรเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  สตฺตินฺทฺรยิา  อนารมฺมณาติ   
จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายอิตฺถีปุริสินฺทฺรยิานิ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ชีวิตินฺทฺริย ปน  อรูปมิสฺสกตฺตา  อิธ  อนาคต ฯ (๑) 
        ทฺวินฺทฺรยิาติ เทฺว อินฺทฺริยานิ(๒) ฯ สุขทุกฺขทฺวย  สนฺธาเยต   
วุตฺต ฯ  ต  ห ิ เอกนฺตปริตฺตารมฺมณ ฯ 
        โทมนสฺสินฺทฺริย  สยิา  ปริตฺตารมฺมณ  สิยา  มหคฺคตา- 
รมฺมณนฺติ  กามาวจรธมฺเม  อารพฺภ  ปวตฺติกาเล  ปริตฺตารมฺมณ   
โหติ  รูปาวจรารูปาวจเร  ปน  อารพฺภ  ปวตฺติกาเล มหคฺคตา- 
รมฺมณ  ปณฺณตฺตึ  อารพฺภ  ปวตฺติกาเล นวตฺตพฺพารมฺมณ ฯ 
        นวินฺทฺรยิา สิยา ปริตฺตารมฺมณาติ  มนินฺทฺริยชีวิตินฺทฺริย- 
โสมนสฺสินฺทฺริยอุเปกฺขินฺทฺริยานิ  เจว  สทฺธาทิป ฺจก ฺจ  สนฺธาย  
อิท  วุตฺต ฯ  ชีวิตินฺทฺริย ฺหิ  รูปมิสฺสกตฺตา อนารมฺมเณสุ  
รูปธมฺเมสุ  สงฺคหิตมฺป อรูปโกฏาเสน สิยาปกฺเข สงฺคหิต ฯ   
        จตฺตาริ  อินฺทฺริยานีติ  สุขทุกฺขโทมนสฺสอ ฺาตาวินฺทฺริยานิ ฯ 
ตานิ  หิ  มคฺคารมฺมณตฺติเก  น  ภชนฺติ ฯ  
        มคฺคเหตุกนฺติ  สหชาตเหตุ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  วิริย- 
วีมสเชฏกกาเล สิยา มคฺคาธิปติ ฉนฺทจิตฺตเชฏกกาเล สิยา 
# ๑. ม. อนาภฏ ฯ  ๒. ม. อินฺทฺริยา ฯ   
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นวตฺตพฺพา ฯ   
        ทสินฺทรฺิยา  สิยา  อุปฺปนฺนา  สียา  อุปฺปาทิโนติ  สตฺต 
รูปนฺทฺริยานิ ตีณิ  จ  วิปากินฺทฺริยานิ  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
ทสินฺทฺริยานิ  โทมนสฺเสน สทฺธึ เหฏา  วุตฺตาเนว ฯ  ตตฺถ 
โทมนสฺสินฺทฺริย ปณฺณตฺตึ อารพฺภ ปวตฺติกาเล นวตฺตพฺพา- 
รมฺมณ  เสสานิ  นิพฺพานปจฺจเวกฺขณกาเลป ฯ 
        ตีณินฺทรฺิยานิ  พหิทธฺารมฺมณานีติ  ตีณิ  โลกตฺุตรินฺทฺริยานิ ฯ  
        จตฺตารีติ  สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสานิ ฯ  ตานิ  หิ   
อชฺฌตฺตธมฺเมป  พหิทฺธาธมฺเมป  อารพฺภ  ปวตฺตนฺติ ฯ  
        อฏ ินฺทฺริยาติ  มนนิฺทฺริยชีวิตินทฺฺริยอุเปกฺขินฺทฺริยานิ  เจว   
สทฺธาทิป ฺจก ฺจ ฯ  ตตฺถ  อากิ ฺจ ฺายตนกาเล นวตฺตพฺพา- 
รมฺมณตา เวทิตพฺพา ฯ   
        อิติ  อิมสฺมิมฺป ป ฺหาปุจฺฉเก ทสินฺทฺริยานิ กามาวจรานิ  
ตีณิ โลกุตฺตรานิ  นว  โลกยิโลกุตฺตรมสิฺสกาเนว  กถิตานีติ   
อยมฺป  อภิธมฺมภาชนีเยน  สทฺธ ึ เอกปริจฺเฉโทว  โหติ ฯ  อย  
ปน  อินฺทฺริยวิภงฺโค  เทฺว  ปริวฏเฏ  นหีริตฺวา  ภาเชตฺวา  
ทสฺสิโตติ ฯ   
                อินฺทฺริยวิภงฺควณฺณนา ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 208 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  208 
 
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺเค  ยา  อย   
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติอาทินา  นเยน  ตนฺติ  นกิขิฺตฺตา  ตสฺสา 
อตฺถสวณฺณน  กโรนฺเตน  วิภชชฺวาทิมณฺฑล  โอตริตฺวา  อาจริย   
อนพฺภาจิกฺขนฺเตน  (อนพฺภาจิณฺณนฺเตน) สกสมย  อโวกฺกมนฺเตน 
ปรสมย  อนายูหนฺเตน (อนารูหนฺเตน) สุตฺต  อปฺปฏิพาหนฺเตน  
วินย  อนุโลเมนฺเตน  มหาปเทเส  โอโลเกนฺเตน  ธมฺม  ทีเปนฺเตน  
อตฺถ สงฺคาหนฺเตน(๑) ตเมวตฺถ  ปุน  อาวตฺเตตฺวา  อปเรหิป   
ปริยาเยหิ  นทิฺทิสนฺเตน  จ  ยสฺมา  อตฺถสวณฺณนา  กาตพฺพา  
โหติ  ปกติยาป  จ  ทุกฺกราว  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  อตฺถ- 
สวณฺณนา ฯ ยถาหุ โปราณา   
                สจฺจ สตฺโต ปฏิสนฺธิ        ปจฺจยาการเมว จ   
                ททฺุทสา จตุโร ธมฺมา        เทเสตุ ฺจ สุทุกฺกราติ ฯ   
        ตสฺมา  อ ฺตฺร  อาคมาธิคมปฺปตฺเตหิ  น  สุกรา   
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  อตฺถสวณฺณนาติ(๒)ปริตุลยิตฺวา   
                วตฺตุกาโม อห อชฺช        ปจฺจยาการวณฺณน   
                ปติฏ นาธิคจฺฉามิ        อชโฺฌคาโฬฺหว สาคร ฯ   
                สาสน ปนิท นานา-        เทสนานยมณฺฑิต   
                ปพฺุพาจริยมคฺโค จ        อพฺโพจฺฉินฺโน ปวตฺตติ ฯ   
                ยสฺมา ตสฺมา ตทุภย        สนฺนิสฺสายตฺถวณฺณน   
                อารภิสฺสามิ เอตสฺส        ต สุณาถ สมาหิตา ฯ   
# ๑. ม. สงฺคหนฺเตน ฯ  ๒. ม. อตฺถวณฺณนาติ ฯ   
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        วุตฺตเ ฺหต ปุพฺพาจริเยหิ   
                        โย โกจิม อฏ ิกตฺวา(๑) สุเณยฺย   
                        ลเภถ ปุพฺพาปริย วิเสส   
                        ลทฺธาน ปพฺุพาปริย วิเสส   
                        อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ ฯ   
        อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขาราติอาทีสุ หิ อาทิโตเยว ตาว   
                เทสนาเภทโต อตฺถ-        ลกฺขเณกวิธาทิโต   
                องฺคาน ฺจ ววตฺถานา        วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ตตฺถ  เทสนาเภทโตติ  ภควโต  หิ  วลลฺิหารกาน  จตุนฺน  
ปุริสาน  วลลฺิคฺคหณ  วิย  อาทิโต  วา  มชฺฌโต  วา  ปฏาย   
ยาว  ปริโยสาน  ตถา  ปรโิยสานโต  วา  มชฺฌโต  วา  ปฏาย 
ยาว อาทีติ จตุพฺพิธา ปฏิจฺจสมุปฺปาทเทสนา ฯ  ยถา  หิ  
วลฺลิหารเกสุ  จตูสุ  ปุริเสสุ  เอโก  วลลฺิยา  มลูเมว  ปม  
ปสฺสติ  โส  ต  มูเล  เฉตฺวา  สพฺพ  อากฑฺฒิตฺวา  อาทาย   
กมฺเม  อุปเนติ  เอว  ภควา  อิติ  โข  ภิกฺขเว  อวิชฺชาปจฺจยา  
สงฺขารา  ฯเปฯ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ(๒) อาทิโต ปฏาย  
ยาว ปริโยสานาป ปฏิจฺจสมุปฺปาท เทเสติ ฯ   
        ยถา  ปน  เตสุ  ปรุิเสสุ  เอโก  วลฺลิยา  มชฺฌ  ปม  
ปสฺสติ  โส  มชฺเฌ  ฉินฺทตฺิวา  อุปริภาคเยว  อากฑฺฒิตฺวา  อาทาย   
กมฺเม  อุปเนติ  เอว ภควา ตสฺส  ต  เวทน  อภินนทฺโต   
# ๑. ม. อฏ ึ กตฺวา ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๖/๔๘๐ ฯ   
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อภิวทโต  อชฺโฌสาย  ติฏโต  อุปฺปชฺชติ  นนฺทิ ฯ  ยา  เวทนาสุ   
นนฺทิ  ตทุปาทาน ฯ  ตสฺสปุาทานปจฺจยา  ภโว  ภวปจฺจยา 
ชาตีติ(๑) มชฺฌโต ปฏาย ยาว ปริโยสานาป เทเสติ ฯ   
        ยถา  จ  เตสุ  ปุริเสสุ  เอโก  วลฺลิยา  อคฺค  ปม   
ปสฺสติ  โส  อคฺเค  คเหตฺวา  อคฺคานุสาเรน  ยาว  มลูา   
สพฺพ  อาทาย  กมฺเม  อุปเนติ  เอว ภควา  ชาติปจฺจยา  
ชรามรณนฺติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต  ชาติปจฺจยา  นุ  โข   
ภิกฺขเว  ชรามรณ  โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ ฯ  ชาติปจฺจยา 
ภนฺเต ชรามรณ เอว  โน  เอตฺถ  โหติ  ชาติปจฺจยา   
ชรามรณนฺติ ฯ  ภวปจฺจยา  ชาติ  ฯเปฯ  อวิชฺชาปจฺจยา  
สงฺขาราติ  อิติ  โข  ปเนต  วุตฺต อวิชฺชาปจฺจยา นุ โข 
ภิกฺขเว  สงฺขารา  โน  วา  กถ  วา  เอตฺถ  โหตีติ ฯ  
อวิชฺชาปจฺจยา ภนฺเต สงฺขารา เอว  โน  เอตฺถ  โหติ   
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ (๒) ปริโยสานโต  ปฏาย  ยาว   
อาทิโตป ปฏิจฺจสมุปฺปาท เทเสติ ฯ   
        ยถา  ปน  เตสุ  ปรุิเสสุ  เอโก  วลฺลิยา  มชฺฌเมว  ปม  
ปสฺสติ  โส  มชฺเฌ  ฉินฺทตฺิวา  เหฏา  โอตรนฺโต  ยาว  มูลา  
อาทาย  กมฺเม  อุปเนติ  เอว  ภควา  อิเม  จ (๓) ภิกขฺเว  จตฺตาโร  
อาหารา  กึนิทานา  กึสมุทยา  กึชาติกา  กึปภวา ฯ  อิเม  จตฺตาโร 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๕๓/๔๘๙ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๔๔๗/๔๘๐ ฯ 
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ   
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อาหารา  ตณฺหานิทานา  ตณฺหาสมุทยา  ตณฺหาชาติกา  
ตณฺหาปภวา ฯ  ตณฺหา [๑] กึนิทานา  ฯเปฯ  เวทนา ฯ  ผสฺโส ฯ 
สฬายตน ฯ  นามรูป ฯ  วิ ฺาณ ฯ  สงฺขารา  กึนิทานา  ฯเปฯ   
สงฺขารา  อวิชฺชานิทานา [๒] อวิชฺชาปภวาติ (๓) มชฺฌโต  ปฏาย  
ยาว อาทิโต  เทเสติ ฯ   
        กสฺมา  ปเนว  เทเสตีติ ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  สมนฺต- 
ภทฺทกตฺตา  สย ฺจ  เทสนาวิลาสปฺปตฺตตฺตา ฯ  สมนฺตภทฺทโก 
หิ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ตโต ตโต ายปฏิเวธาย  สวตฺตติเยว  
เทสนาวิลาสปฺปตโต  จ  ภควา  จตุเวสารชฺชปฏิสมฺภิทาโยเคน   
จตุพฺพิธคมฺภีรภาวปฺปตฺติยา  จ ฯ  โส  เทสนาวิลาสปฺปตฺตตฺตา 
นานานเยเหว  ธมฺม  เทเสติ ฯ  วิเสสโต  ปนสฺส  ยา  อาทิโต 
ปฏาย  อนุโลมเทสนา  สา  ปวตฺติการณวิภาคสมฺมุฬฺห   
เวเนยฺยชน  สมนุปสฺสโต  ยถาสเกหิ  การเณหิ  ปวตฺติสนฺทสฺ- 
สนตฺถ ฺจ อุปฺปตฺติกฺกมสนฺทสฺสนตฺถ ฺจ ปวตฺติตาติ าตพฺพา ฯ   
ยา  ปริโยสานโต  ปฏาย  ปฏิโลมเทสนา  สา  กิจฺฉ  วตาย   
โลโก  อาปนฺโน  ชายติ  จ  ชียติ  จ  มียติ  (๔)จาติอาทินา  
นเยน  กิจฺฉาปนฺน  โลกมนุวิโลกยโต  ปุพฺพภาคปฏิเวธานุสาเรน 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จาย ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สฺยา. ม. เอตฺถนฺตเร 
# อวิชฺชาสมทุยา อวิชฺชาชาติกาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. มู. ๑๒/๔๔๖/๔๗๙ ฯ 
# ส. น.ิ ๑๖/๒๙/๑๔ ฯ  ๔. ส. น.ิ ๑๖/๒๒, ๒๖/๖, ๑๑ ฯ 
# ส. ขนฺธ. ๑๗/๒๕๐/๑๒๖ ฯ   
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ตสฺส  ตสฺส  ชรามรณาทิกสฺส  ทุกฺขสสฺ  อตฺตนาธิคต- 
การณสนฺทสฺสนตฺถ ฯ  ยา  ปน  มชฺฌโต  ปฏาย  ยาว  
อาทิสฺมา (๑) สา  อาหารนิทานววตฺถาปนานุสาเรน  ยาว  อตีต  
อทฺธาน  อติหริตฺวา  ปุน  อตีตทฺธโต  ปภูติ  เหตุผล- 
ปฏิปาฏิสนฺทสฺสนตฺถ ฯ  ยา  ปน  มชฺฌโต  ปฏาย  ยาว  
ปริโยสานา  ปวตฺตา  สา  ปจฺจุปฺปนฺเน  อทฺธาเน  อนาคตทฺธา- 
เหตุสมุฏานโต  ปภูติ  อนาคตทฺธานสนฺทสฺสนตฺถ ฯ (๒) ตาสุ  ยา 
สา  ปวตฺติการณสมฺมุฬฺหสฺส  เวเนยฺยชนสฺส  ยถาสเกหิ  การเณหิ 
ปวตฺติสนฺทสฺสนตฺถ อุปฺปตฺติกฺกมสนฺทสฺสนตฺถ ฺจ  อาทิโต ปฏาย  
อนุโลมเทสนา วุตฺตา สา อิธ นิกฺขิตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        กสฺมา  ปเนตฺถ  อวิชชฺา  อาทิโต  วุตฺตา  กึ  ปกติวาทีน  
ปกติ  วิย  อวิชฺชาป  อการณ  มูลการณ  โลกสฺสาติ ฯ น  
อการณ ฯ อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโยติ [๓] หิ  อวิชฺชาย  การณ 
วุตฺต ฯ  อตฺถิ  ปน  ปรยิาโย  เยน  มูลการณ  สิยา  โก   
ปน  โสติ ฯ  วฏฏกถาย  สสีภาโว ฯ  ภควา  หิ  วฏฏกถ  
กเถนฺโต  เทวฺ ธมฺเม  สีส  กตฺวา  กเถสิ  อวิชชฺ  วา  [๔] ฯ 
ภวตณฺห  วา ฯ  ยถาห  ปุรมิา  ภิกฺขเว  โกฏ ิ น  ป ฺายติ  อวิชฺชาย  อิโต  
ปุพฺเพ  อวิชฺชา  นาโหสิ  อถ  ปจฺฉา  สมฺภวีติ ฯ เอว ฺเจต  ภิกฺขเว 
# ๑. ม. อาทิ ฯ  ๒. ม. อนาคตทฺธสนฺทสฺสนตฺถ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทโฺท อตฺถิ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร ภวตณฺหา  
# วาติ ทิสฺสติ ฯ   
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วุจฺจติ  อถ  จ  ปน  ป ฺายติ  อิทปฺปจฺจยา อวิชฺชาติ ฯ(๑)  
ภวตณฺห  วา ฯ  ยถาห  ปุรมิา  ภิกฺขเว  โกฏ ิ น  ป ฺายติ   
ภวตณฺหาย  อิโต  ปุพฺเพ  ภวตณฺหา  นาโหสิ  อถ  ปจฺฉา 
สมฺภวีติ ฯ  เอว ฺเจต  ภิกฺขเว  วุจฺจติ  อถ จ ปน ป ฺายติ  
อิทปฺปจฺจยา ภวตณฺหาติ ฯ(๒)  
        กสฺมา  ปน  ภควา  วฏฏกถ  กเถนฺโต  อิเม  เทฺว  
ธมฺเม  สีส  กตฺวา  กเถสีติ ฯ สุคติทุคฺคติคามิโน กมฺมสฺส 
วิเสสเหตุภูตตฺตา ฯ ทุคฺคติคามิโน หิ กมฺมสฺส  วิเสสเหตุ   
อวิชฺชา ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  อวิชฺชาภิภูโต  ปุถชฺุชโน อคฺคิสนฺตาป- 
ลคุฬาภิฆาต  ปริสฺสมาภิภูตา(๓)  วชฺฌคาวี  ตาย  ปริสฺสมา- 
ตุรตาย  นิรสสฺาท(๔) อตฺตโน  อนตฺถาวหมฺป  จ  อุโณฺหทกปาน  
วิย กิเลสสนตฺาปโต นิรสฺสาทมฺป ทุคฺคติวินิปาตโต  จ  อตฺตโน 
อนตฺถาวหมฺป  ปาณาติปาตาทิมเนกปฺปการ  ทุคฺคติคามิกมฺม   
อารภติ ฯ  สคุติคามิโน  ปน  กมฺมสฺส  วิเสสเหตุ  ภวตณฺหา ฯ 
กสฺมา  ยสฺมา  ภวตณฺหาภิภูโต  ปุถชฺุชโน  ยถาวุตฺตปฺปการา  
คาวี  สีตูทกตณฺหาย  สอสฺสาท  อตฺตโน  ปริสฺสมวิโนทน ฺจ  
สีตูทกปาน  วิย  กิเลสสนตฺาปวิรหโต  อสฺสาท(๕)  สุคติสมฺปาปเนน  
อตฺตโน  ทุคฺคติทุกฺขปริสฺสมวิโนทน ฺจ  ปาณาติปาตาเวรมณิ- 
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๒/๑๒๔ ฯ  
# ๓. ม. อคฺคิสนฺตาปลคุฬาภิฆาตปริสฺสมาภิภูตา ฯ  
# ๔. ม. นิรสฺสาทมฺป ฯ  ๕. ม.สอสฺสาท ฯ  
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อาทิมเนกปฺปการ สุคติคามิกมฺม อารภติ ฯ   
        เอเตสุ  ปน  วฏฏกถาย  สีสภูเตสุ  ธมฺเมสุ  กตฺถจิ  ภควา  
เอกธมฺมมูลิก  เทสน  เทเสติ ฯ  เสยฺยถที อิติ โข ภิกขฺเว  
อวิชฺชูปนิสา สงฺขารา สงฺขารูปนิส  วิ ฺาณนฺติ(๑)อาทิ ฯ  
ตถา  อุปาทานิเยสุ  ภิกฺขเว  ธมฺเมสุ  อสฺสาทานุปสฺสิโน   
วิหรโต  ตณฺหา  ปวฑฺฒติ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติ(๒)อาทิ ฯ 
กตฺถจิ อุภยมูลิกมฺป ฯ  เสยฺยถีท  อวิชชฺานีวรณสฺส  ภิกฺขเว  
พาลสฺส  ตณฺหาย  สยุตฺตสฺส  เอวมย  กาโย  สมุทาคโต ฯ  
อิติ  อย ฺเจว  กาโย  พหิทธฺา จ นามรูป อิตฺเถต ทฺวย  
ทฺวย  ปฏิจฺจ  ผสฺโส  สเฬวายตนานิ  เยหิ ผุฏโ พาโล สุขทุกฺข  
ปฏิสเวทยตีติ(๓)อาทิ ฯ ตาสุ  ตาสุ  เทสนาสุ  อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขาราติ  อยมิธ  อวิชชฺาวเสน  เอกธมฺมมูลิกา  เทสนาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  เอว  ตาเวตฺถ  เทสนาเภทโต  วิ ฺาตพฺโพ   
วินิจฺฉโย ฯ   
        อตฺถโตติ  อวิชฺชาทนี  ปทาน  อตฺถโต ฯ  เสยยฺถีท  ปูเรตุ  
อยุตฺตฏเน  กายทุจฺจริตาทิ  อวินฺทิย  นาม  อลทฺธพฺพนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ต  อวินฺทิย วินฺทตีติ  อวิชฺชา ฯ  ตพฺพิปรตีโต 
กายสุจริตาทิ  วินฺทิย  นาม  ต  วินฺทิย  น วินฺทตีติ  อวิชฺชา 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๖๙/๓๗ ฯ  ๒. ส. น.ิ ๑๖/๑๙๖, ๒๐๖/๑๐๒,๑๐๕ ฯ  
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๕๗/๒๘ ฯ  ปฏิสเวทยติ ฯ   
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ขนฺธาน  ราสฏ  อายตนาน  อายตนฏ  ธาตูน สุ ฺฏ 
สจฺจาน  ตถฏ  อินฺทฺริยาน  อธิปติยฏ (๑) อวิทิต  กโรตีติ 
อวิชฺชา ฯ  ทกฺุขาทีน  ปฬนาทิวเสน  วุตฺต  จตุพฺพิธ  จตุพฺพิธ   
อตฺถ  อวิทิต  กโรตีติป  อวิชฺชา ฯ  อนฺตวิรหิเต  สสาเร  
สพฺพโยนิคติภววิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาเสสุ  สตฺเต  ชวาเปตีติ   
อวิชฺชา ฯ   ปรมตฺถโต   อวิชฺชมาเนสุ   อิตฺถีปุริสาทีสุ   ชวติ   
วิชฺชามาเนสุป  ขนฺธาทีสุ  น  ชวตีติ  อวิชฺชา ฯ  อปจ   
จกฺขุวิ ฺาณาทีน  วตฺถารมฺมณปฏิจฺจสมุปฺปาทปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาน(๒) 
ธมฺมาน ฉาทนโตป อวิชฺชา ฯ  ย  ปฏิจฺจ  ผลเมติ  โส  
ปจฺจโย ฯ ปฏิจฺจาติ น วินา เตน ต อปฺปจฺจกฺขิตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  เอตีติ  อุปฺปชชฺติ  เจว  ปวตฺตติ  จาติ  อตฺโถ ฯ  อปจ 
อุปการกฏโ  ปจฺจยฏโ อวิชฺชา จ สา ปจฺจโย จาติ  
อวิชฺชาปจฺจโย ฯ ตสฺมา อวิชฺชาปจฺจยา ฯ   
        สงฺขตมภิสงฺขโรนฺตีติ  สงฺขารา ฯ  อปจ  อวิชชฺาปจฺจยา  
สงฺขารา สงฺขารสทฺเทน  อาคตสงฺขารา  จาติ  ทุวิธา   
สงฺขารา ฯ  ตตฺถ  ปุ ฺาปุ ฺาเน ฺชาภิสงฺขารา  ตโย   
กายวจีจิตฺตสงฺขารา  ตโยติ  อิเม  ฉ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา ฯ 
เต สพฺเพป  โลกิยกุสลากุสลเจตนามตฺตเมว โหนฺติ ฯ   
        สงฺขตสงฺขาโร  อภิสงฺขตสงฺขาโร  อภิสงฺขรณกสงฺขาโร  
# ๑. ม. อธิปเตยฺยฏ ฯ  ๒. ม. วตฺถารมฺมณาน  
# ปฏิจฺจสมุปฺปาทปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาน ฺจ ฯ  
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ปโยคาภิสงฺขาโรติ  อิเม  ปน  จตฺตาโร  สงฺขารสทฺเทน  อาคต- 
สงฺขารา ฯ  ตตฺถ อนิจฺจา วต สงฺขาราติ(๑)อาทีสุ  วุตฺตา  
สพฺเพป  สปฺปจฺจยา  ธมฺมา  สงฺขตสงฺขารา นาม ฯ กมฺม- 
นิพฺพตฺตา  เตภูมิกา  รูปารปูธมฺมา  อภิสงฺขตสงฺขาราติ  อฏกถาสุ 
วุตฺตา ฯ  เตป  อนิจฺจา  วต  สงฺขาราติ  เอตฺเถว  สงฺคห   
คจฺฉนฺติ ฯ  วิสุ  ปน  เนส  อาคตฏาน  น  ป ฺายติ ฯ 
        เตภูมิกกุสลากุสลเจตนา  ปน  อภิสงฺขรณกสงฺขาโรติ 
วุจฺจติ ฯ  ตสฺส  อวิชชฺาคโตย อย(๒) ภิกฺขเว  ปุริสปคฺุคโล ปุ ฺ ฺเจ 
อภิสงฺขาร(๓) อภิสงฺขโรตีติ(๔)อาทีสุ  อาคตฏาน  ป ฺายติ ฯ  
กายิกเจตสิก  ปน  วิริย  ปโยคาภิสงฺขาโรติ  วุจฺจติ ฯ โส   
ยาวติกา  อภิสงฺขารสฺส  คติ  ตาวติก  คนฺตฺวา  อกฺขาหต   
ม ฺเ  อฏาสีติ(๕)อาทีสุ  อาคโต ฯ   
        น  เกวล ฺจ  เอเตเยว  อ ฺเป  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  
สมาปชฺชนฺตสฺส  โข  อาวุโส  วิสาข  ภิกฺขุโน  ปม  นิรุชฌฺติ  
วจีสงฺขาโร  ตโต  กายสงฺขาโร  ตโต  จิตฺตสงฺขาโรติอาทินา (๒) นเยน  
สงฺขารสทฺเทน  อาคตา อเนกา สงฺขารา ฯ  เตสุ  นตฺถิ  โส  
สงฺขาโร  โย  สงฺขตสงฺขาเร  สงฺคห  น  คจฺเฉยฺย ฯ  อิโต  ปร   
# ๑. ท.ี ม. ๑๐/๑๔๗/๑๘๑ ฯ ส. ส. ๑๕/๖๒๓/๒๓๒ ฯ 
# ส. น.ิ ๑๖/๖๒๓/๒๓๒ ฯ ส. น.ิ ๑๖/๔๖๑/๒๒๘ ฯ 
# ๒. ม. อวิชชฺาคโตย ฯ  ๓. ม. สงฺขาร ฯ ๔. ส. น.ิ ๑๖/๑๙๑/๙๙ ฯ 
# ๕. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๖/๑๔๑ ฯ  ๖. ม. มู. ๑๒/๕๑๐/๕๕๑ ฯ  
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สงฺขารปจฺจยา วิ ฺาณนฺติอาทีสุ ย วุตฺต ต วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพ ฯ   
        อวุตฺเต  ปน  วิชานาตีติ  วิ ฺาณ ฯ  นมตีติ  นาม ฯ  
รุปฺปตีติ  รูป ฯ  อาเย  ตโนติ  อายต ฺจ  นยตีติ  อายตน ฯ  
ผุสตีติ  ผสฺโส ฯ  เวทยตีติ เวทนา ฯ ปริตสฺสตีติ  ตณฺหา ฯ  
อุปาทิยตีติ  อุปาทาน ฯ  ภวติ  ภาวยติ  จาติ  ภโว ฯ  ชนน   
ชาติ ฯ  ชิรณ  ชรา ฯ  มรนฺติ  เอเตนาติ  มรณ ฯ  โสจน   
โสโก ฯ  ปริเทวน  ปริเทโว ฯ  ทกฺุขยตีติ  ทุกฺข ฯ  อุปฺปาทฏ ิติ- 
วเสน  วา  เทฺวธา  ขณตีติป(๑)  ทุกฺข ฯ  ทุมฺมนสฺส  ภาโว   
โทมนสฺส ฯ ภุโส อายาโส อุปายาโส ฯ   
        สมฺภวนตีฺติ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  น  เกวล ฺจ  โสกาทีเหว  
อถโข  สพฺพปเทหิ  สมฺภวนฺติสทฺทสฺส  โยชนา  กาตพฺพา ฯ  
อิตรถา  หิ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  วุตฺเต  กึ  กโรนฺตีติ  
น  ป ฺาเยยฺยย ฯ  สมฺภวนฺตีติ  ปน  โยชนาย สติ อวิชฺชา   
จ  สา  ปจฺจโย  จาติ  อวิชชฺาปจฺจโย  ตสฺมา  อวิชฺชาปจฺจยา  
สงฺขารา สมฺภวนฺตีติ  ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนววตฺถาน กต โหติ ฯ 
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ   
        เอวนฺติ  นิทฺทิฏนยนิทสฺสน ฯ  เตน  อวิชฺชาทีเหว  
การเณหิ  น  อิสฺสรนิมฺมานาทีหีติ  ทสฺเสติ ฯ   
# ๑. ม. ขณตีติ ฯ   
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        เอตสฺสาติ ยถาวุตฺตสฺส ฯ  
        เกวลสสฺาติ อสมฺมิสฺสสฺส  สกลสฺส  วา ฯ  
        ทุกฺขกฺขนฺธสฺสาติ  ทุกฺขสมูหสฺส  น  สตฺตสฺส  น  
สุขสุภาทีน ฯ   
        สมุทโยติ นิพฺพตฺติ ฯ โหตีติ สมฺภวติ ฯ เอวเมตฺถ อตฺถโต 
วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ลกฺขณาทิโตติ  อวิชชฺาทีน  ลกฺขณาทิโต ฯ  เสยฺยถีท 
อ ฺาณลกฺขณา  อวิชฺชา  สมฺโมหนรสา  ฉาทนปจฺจุปฏานา   
อาสวปทฏานา ฯ  อภิสงฺขรณลกฺขณา  สงฺขารา  อายูหนรสา 
เจตนาปจฺจุปฏานา  อวิชฺชาปทฏานา ฯ  วิชานนลกฺขณ   
วิ ฺาณ   ปพฺุพงฺคมรส   ปฏิสนฺธิปจฺจุปฏาน  สงฺขารปทฏาน   
วตฺถารมฺมณปทฏาน  วา ฯ  นมนลกขฺณ  นาม  สมฺปโยครส  
อวินิพฺโภคปจฺจุปฏาน  วิ ฺาณปทฏาน ฯ  รุปฺปนลกฺขณ  รูป  
วิกิรณรส  อพฺยากตปจฺจุปฏาน  วิ ฺาณปทฏาน ฯ   
        อายตนลกฺขณ สฬายตน ทสฺสนาทิรส วตฺถุทฺวารภาว- 
ปจฺจุปฏาน  นามรูปปทฏาน ฯ  ผุสนลกฺขโณ  ผสฺโส   
สงฺฆฏฏนรโส  สงฺคติปจฺจุปฏาโน  สฬายตนปทฏาโน ฯ  อนุ- 
ภวนลกฺขณา เวทนา วิสยรสสมฺโภครสา สุขทุกฺขปจฺจุปฏานา   
ผสฺสปทฏานา ฯ  เหตุลกฺขณา  ตณฺหา  อภินนฺทนรสา  อติตฺติ- 
ภาวปจฺจุปฏานา  เวทนาปทฏานา ฯ คหณลกฺขณ อุปาทาน  
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อมุ ฺจนรส ตณฺหาทฬฺหตฺตทิฏ ิปจฺจุปฏาน  ตณฺหาปทฏาน ฯ  
กมฺมกมฺมผลลกฺขโณ  ภโว  ภาวนภวนรโส  กุสลากุสลาพฺยากต- 
ปจฺจุปฏาโน  อุปาทานปทฏาโน ฯ  ชาติอาทีน  ลกฺขณาทีนิ   
สจฺจวิภงฺเค  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ เอวเมตฺถ ลกฺขณาทิโตป 
วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        เอกวิธาทิโตติ  เอตฺถ  อวิชชฺา  อ ฺาณาทสฺสนโมหาทิ- 
ภาวโต  เอกวิธา  อปฺปฏปิตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺติโต  ทวิุธา  ตถา   
สงฺขาราสงฺขารโต เวทนาตฺตยสมฺปโยคโต  ติวิธา  จตุสจฺจา- 
ปฏิเวธโต(๑)  จตุพฺพิธา  คติป ฺจกาทีนวจฺฉาทนโต  ป ฺจวิธา ฯ   
ทฺวารารมฺมณโต ปน สพฺเพสุป อรูปธมฺเมสุ ฉพฺพิธาติ(๒)  
เวทิตพฺพา ฯ   
        สงฺขารา  สาสววิปากธมฺมธมฺมาทิภาวโต  เอกวิธา 
กุสลากุสลโต  ทุวิธา  ตถา  ปริตฺตมหคฺคตหีนมชฺฌิมมิจฺฉตฺต- 
นิยตานิยตโต  ติวิธา ปุ ฺาภิสงฺขาราทิภาวโต  จตุพฺพิธา  
จตุโยนิสวตฺตนโต ป ฺจวิธา ป ฺจคติคามิโต ฯ   
        วิ ฺาณ  โลกิยวิปากาทิภาวโต  เอกวิธ  สเหตุกาเหตุ- 
กาทิโต  ทุวิธ  ภวตฺตยปริยาปนฺนโต  เวทนาตฺตยสมฺปโยคโต   
อเหตุกทุเหตุกติเหตุกโต  จ  ติวิธ  โยนคิติวเสน จตุพฺพิธ  
ป ฺจวิธ ฺจ ฯ   
# ๑. ม. จตุสจฺจอปฺปฏิเวธโต ฯ  ๒. ม. ฉพฺพิธตา ฯ   
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        นามรูป  วิ ฺาณสนฺนิสฺสยโต  กมฺมปจฺจยโต  จ  เอกวิธ  
สารมฺมณานารมฺมณโต  ทุวิธ อตีตาทิโต ติวิธ โยนคิติ- 
วเสน จตุพฺพิธ ป ฺจวิธ ฺจ ฯ   
        สฬายตน  ส ฺชาติสโมสรณฏานโต  เอกวิธ  ภูตปฺ- 
ปสาทวิ ฺาณาทิโต  ทุวิธ  สมฺปตฺตาสมฺปตฺตโนภยโคจรโต  
ติวิธ  โยนิคติปริยาปนฺนโต  จตุพฺพิธ  ป ฺจวิธ ฺจาติ  อิมินา 
นเยน  ผสฺสาทีนมฺป  เอกวิธาทิภาโว  เวทิตพฺโพติ เอวเมตฺถ   
เอกวิธาทิโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        องฺคาน ฺจ  ววตฺถานาติ  โสกาทโย  เจตฺถ  ภวจกฺกสฺส 
วิจฺเฉททสฺสนตฺถ  วุตฺตา ฯ  ชรามรณพฺภาหตสฺส  หิ  พาลสฺส  
เต  สมฺภวนฺติ ฯ  ยถาห  อสฺสุตวา ภิกฺขเว  ปุถุชชฺโน  กายิกาย(๑) 
ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏโ  สมาโน  โสจติ  กิลมติ  ปริเทวติ   
อุรตฺตาฬี(๒)กนฺทติ สมฺโมหาปชฺชตีติ(๓) ฯ  ยาว จ เตส ปวตฺติ  
ตาว อวิชฺชายาติ  ปุนป  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  สมฺพนฺธเมว  
โหติ  ภวจกฺก ฯ  ตสฺมา  เตสมฺป  ชรามรเณเนว  เอกสงฺเขป  กตฺวา  
ทฺวาทเสว  ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานิ (๔) เวทิตพฺพานิ ฯ  เอวเมตฺถ   
องฺคาน  ววตฺถานโตป  วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ  อยนฺตาเวตฺถ   
อุทฺเทสวารวเสน สงฺเขปกถา ฯ   
# ๑. สฺยา. ม. สารีริกาย ฯ  ๒. ม. อุรตฺตาฬึ ฯ  
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๓๖๕/๒๕๕ ฯ  ๔. ม. ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานีติ ฯ   
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        อิทานิ  นิทฺเทสวารวเสน  วิตฺถารกถา  โหติ ฯ  อวิชฺชา- 
ปจฺจยา  สงฺขาราติ  หิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อวิชฺชาปจฺจเยสุ  สงฺขาเรสุ 
ทสฺเสตพฺเพสุ  ยสฺมา  ปตฺุเต  กเถตพฺเพ  ปม  ปตา  กถิยติ ฯ 
เอว  หิ  สติ  มิตฺตสฺส ปุตฺโต ทตฺตสฺส  ปุตฺโตติ  ปุตฺโต  สุกถิโต  
โหติ ฯ  ตสฺมา  เทสนากุสโล  สตฺถา  สงฺขาราน  ชนกฏเน 
ปตุสทิส  อวิชฺช  ตาว  ทสเฺสตุ  ตตฺถ  กตมา  อวิชฺชา  ทุกฺเข   
อ ฺาณนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  อย  อวิชฺชา  ทุกฺขสจฺจสฺส  ยาถาวสรสลกฺขณ   
ชานิตุ  ปสฺสตุิ  ปฏิวิชฺฌิตุ  น  เทติ  ฉาเทตฺวา  ปริโยนทฺธิตฺวา  
คณฺหิตฺวา (๑) ติฏติ ตสฺมา  ทุกฺเข  อ ฺาณนฺติ  วุจฺจติ ฯ 
ตถา  ยสฺมา  ทุกฺขสมุทยสฺส  ทุกฺขนิโรธสฺส  ทุกฺขนโิรธ- 
คามินีปฏิปทาย  ยาถาวสรสลกฺขณ  ชานิตุ  ปสฺสิตุ  ปฏิวิชฺฌิตุ  
น เทติ  ฉาเทตฺวา  ปริโยนทฺธิตฺวา  คณฺหิตฺวา  ติฏติ  
ตสฺมา ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย  อ ฺาณนฺติ  วุจฺจติ ฯ 
อิเมสุ จตูสุ าเนสุ สุตฺตนฺติกปริยาเยน อ ฺาณ อวิชฺชาติ   
กถิต ฯ   
        นิกฺเขปกณฺเฑ (๒) ปน  อภิธมฺมปริยาเยน  ปุพฺพนฺเต 
อ ฺาณนฺติ  อปเรสุป  จตูสุ  าเนสุ  อ ฺาณ  คหิต ฯ  
ตตฺถ  ปุพฺพนโฺตติ (๓) อตีโต  อทฺธา  อตีตานิ  ขนฺธธาตุอายตนานิ ฯ  
# ๑. ม. คนฺเถตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. อภิ. ธมฺม. ๓๔/๖๖๓/๒๕๙ ฯ 
# ๓. ม. ปุพฺพนฺเตติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 222 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  222 
 
        อปรนฺโตติ (๑) อนาคโต  อทฺธา  อนาคตานิ  ขนฺธธาตุ- 
อายตนานิ ฯ  
        ปุพฺพนตฺาปรนฺโตติ (๒) ตทุภย ฯ  
        อิทปฺปจฺจยตาติ  สงฺขาราทีน  การณานิ  อวิชชฺาทีนิ  
องฺคานิ ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺมาติ  อวิชฺชาทีหิ  นพฺิพตฺตา   
สงฺขาราทโย  ธมฺมา ฯ   
        ตตฺราย  อวิชฺชา  ยสมฺา  อตีตาน  ขนฺธาทีน ยาถาวสรส- 
ลกฺขณ  ชานิตุ  ปสฺสิตุ  ปฏิวิชฺฌิตุ  น  เทติ  ฉาเทตฺวา   
ปริโยนทฺธิตฺวา  คณฺหิตฺวา  ติฏติ  ตสฺมา  ปุพฺพนฺเต  อ ฺาณนฺติ 
วุจฺจติ ฯ  ตถา  ยสฺมา  อนาคตาน  ขนฺธาทีน  ฯเปฯ  อตีตา- 
นาคตาน  ขนฺธาทีน  ฯเปฯ  อิทปฺปจฺจยตาย  เจว  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนธมฺมาน ฺจ  ยาถาวสรสลกฺขณ  ชานิตุ  ปสฺสิตุ   
ปฏิวิชฺฌิตุ  น  เทติ  ฉาเทตฺวา  ปริโยนทธฺิตฺวา  คณฺหิตฺวา  ติฏติ  
ตสฺมา  อิทปฺปจฺจยตาย  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ(๓)  ธมฺเมสุ  อ ฺาณนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  อิเมสุ  อฏสุ  าเนสุ อภิธมฺมปริยาเยน อ ฺาณ  
อวิชฺชาติ กถติ ฯ   
        เอว  ก ึ กถิต  โหติ  กิจฺจโต  เจว  ชาติโต  จ  อวิชฺชา   
กถิตา  นาม  โหติ ฯ  กถ  อย  หิ  อวิชชฺา  อิมานิ  อฏ   
านานิ ชานิตุ ปสฺสิตุ ปฏวิิชฺฌิตุ  น  เทตีติ กิจฺจโต 
# ๑. ม. อปรนฺเตติ ฯ  ๒. ม. ปุพฺพนฺตาปรนฺเตติ ฯ  
# ๓. ม. อิทปปฺจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ฯ   
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กถิตา ฯ อุปปฺชฺชมานาป จ(๑)อิเมสุ อฏสุ าเนสุ อุปฺปชฺชตีติ   
ชาติโต(๒)  กถิตา ฯ  เอว  กเถตฺวา  ปนุ  ย  เอวรูป  อ ฺาณ   
อทสฺสนนฺติอาทีนิ  ป ฺจวีสติ ปทานิ อวิชฺชาลกฺขณ ทสฺเสตุ  
คหิตานิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  อย  อวิชฺชา  อิเมหิ  อฏหิ  ปเทหิ  กถิตาป 
ปุน ป ฺจวีสติยา  ปเทหิ  ลกฺขเณ  อกถเิต  สุกถิตา  นาม  
น  โหติ  ลกขฺเณ  ปน  กถิเตเยว  สุกถติา  นาม  โหติ ฯ 
ยถา  ปรุิโส  นฏโคณ  ปริเยสมาโน  มนุสฺเส  ปุจฺเฉยฺย  อป  
อยฺยา  เสต  โคณ  ปสฺสถ  รตฺต  โคณ  ปสฺสถาติ  เต  เอว   
วเทยฺยุ  อิมสฺมึ  รฏเ  เสตรตฺตาน  โคณาน  อนฺโต  นตฺถ ิ
กินฺเต  โคณสฺส ลกฺขณนติฺ ฯ  อถ  เตน  สงฺฆาฏิ  วา  นงฺคล   
วาติ  วุตฺเต  โคโณ  สุกถิโต  นาม  ภเวยฺย ฯ  เอวเมว  ยสฺมา  
อย  อวิชชฺา  อฏหิ  ปเทหิ  กถิตาป  ปุน  ป ฺจวีสติยา  ปเทหิ   
ลกฺขเณ  อกถเิต  สุกถิตา  นาม  น  โหติ  ลกฺขเณ  ปน  กถิเตเยว 
สุกถิตา  นาม  โหติ  ตสฺมา  ยานสฺสา  ลกฺขณทสฺสนตฺถ   
ป ฺจวีสติ  ปทานิ  กถิตานิ  เตสมฺป วเสน เวทิตพฺพา ฯ   
        เสยฺยถที  าณ  นาม  ป ฺา  สา  อตฺถตฺถ  
การณการณ  จตุสจฺจธมฺม  วิทิต  ปากฏ  กโรติ ฯ  อย  ปน  
อวิชฺชา  อุปปฺชฺชิตฺวา  ต วิทิต ปากฏ กาตุ น  เทตีติ  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ชาติโตป ฯ   
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าณปจฺจนีกโต  อ ฺาณ ฯ 
        ทสฺสนนฺติป  ป ฺา  สาป  ตมาการ  ปสฺสติ ฯ  อวิชชฺา 
ปน  อุปฺปชชฺตฺิวา  ต  ปสสฺิตุ  น  เทตีติ อทสฺสน ฯ  
        อภิสมโยติป ป ฺา  สา  ตมาการ  อภิสเมติ ฯ  อวิชฺชา 
ปน  อุปฺปชชฺตฺิวา  ต  อภิสเมตุ  น  เทตีติ  อนภิสมโย ฯ  
        อนุโพโธ  สมฺโพโธ  ปฏิเวโธติป  ป ฺา  สา  ตมาการ  
อนุพุชฺฌติ  สมฺพุชฺฌติ  ปฏวิิชฺฌติ ฯ  อวิชฺชา  ปน  อุปฺปชฺชิตฺวา 
ต อนุพุชฺฌิตุ สมฺพุชฺฌิตุ  ปฏิวิชฺฌิตุ  น  เทตีติ  อนนุโพโธ  
อสมฺโพโธ  อปฺปฏิเวโธ ฯ   
        สงฺคาหณาติป  ป ฺา  สา  ต  อาการ  คเหตฺวา   
ฆสิตฺวา  คณฺหาติ ฯ  อวิชชฺา  ปน อุปฺปชฺชิตฺวา  ต  คเหตฺวา  
ฆสิตฺวา  คณฺหิตุ  น  เทตีติ  อสงฺคาหณา ฯ   
        ปรโิยคาหณาติป  ป ฺา  สา  ต  อาการ  โอคาหิตฺวา  
อนุปวิสิตฺวา  คณฺหาติ ฯ  อวิชฺชา  ปน  อุปฺปชฺชิตฺวา  ต 
โอคาหิตฺวา  อนุปวิสิตฺวา  คณฺหิตุ  น  เทตีติ  อปริโยคาหณา ฯ  
        สมเปกฺขนาติป  ป ฺา  สา  ต  อาการ  สม  สมฺมา 
จ  เปกฺขติ ฯ  อวิชฺชา  ปน  อุปฺปชฺชิตฺวา  ต  สม  สมมฺา   
จ  เปกฺขิตุ  น  เทตีติ  อสมเปกฺขนา ฯ 
        ปจฺจเวกฺขณาติป  ป ฺา  สา  ต  อาการ  ปจฺจเวกฺขติ ฯ  
อวิชฺชา  ปน  อุปฺปชฺชิตฺวา  ต  ปจฺจเวกฺขิตุ  น  เทตีติ    
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อปจฺจเวกฺขณา 
        นาสฺสา  กิ ฺจิ  กมฺม  ปจฺจกฺข  อตฺถิ  สย ฺจ   
อปจฺจเวกฺขิตฺวา  กต  กมฺมนฺติ  อปฺปจฺจกฺขกมฺม ฯ  ทมฺุเมธภาวตาย  
ทุมฺมิชฺฌ ฯ  พาลภาวตาย พาลฺย ฯ   
        สมฺปช ฺนฺติป  ป ฺา  สา  อตฺถตฺถ  การณการณ   
จตุสจฺจธมฺม  สมฺมา  ปชานาติ ฯ  อวิชชฺา  ปน  อุปปฺชฺชิตฺวา   
ต  อาการ  ปชานิตุ น เทตีติ อสมฺปช ฺ ฯ   
        โมหนวเสน  โมโห ฯ  ปโมหนวเสน  ปโมโห ฯ  สมฺโมหนวเสน 
สมฺโมโห ฯ  อวินฺทิย  วินทฺตีติอาทิวเสน  อวิชชฺา ฯ  
        วฏฏสฺม ึโอหนติ โอสีทาเปตีติ อวิชฺโชโฆ ฯ  วฏฏสฺมึ   
โยเชตีติ  อวิชฺชาโยโค ฯ  อปฺปหีนวเสน  เจว(๑)  ปนุปฺปุน  อุปปฺชฺชนโต   
จ  อวิชฺชานสุโย ฯ  มคฺเค  ปรยิุฏ ิตโจรา  อทฺธิเก  วิย  กุสลจิตฺต  
ปริยุฏาติ  คณฺหาติ  วิลุมฺปตีติ  อวิชฺชาปริยุฏาน ฯ   
        ยถา  นครทฺวาเร ปลิฆสงฺขาตาย ลงฺคิยา  ปติตาย  
อนฺโตนคเร  มนุสฺสาน  พหินครนิกฺขมนมฺป (๒) พหินคเร  มนสฺุสาน   
อนฺโตนครปฺปเวสนมฺป  ปจฺฉิชฺชติ  เอวเมว  ยสฺส  สกฺกายนคเร  
อย  ปติตา  ตสฺส  นิพฺพานสมฺปาปก  าณคมน  ปจฺฉิชฺชตีติ   
อวิชฺชาลงฺคี  นาม  โหติ ฯ   
        อกุสล ฺจ  ต  มูล ฺจ  อกุสลาน  วา  มูลนฺติ  อกุสลมูล ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. พหินครคมนมฺป ฯ   
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ต  ปน  น  อ ฺ  อิธาธิปฺเปโต  โมโหติ  โมโห  อกุสลมูล ฯ   
        อย  วุจฺจติ  อวิชฺชาติ อย เอวลกฺขณา  อวิชฺชา นามาติ  
วุจฺจติ ฯ เอว ป ฺจวีสติปทวเสน อวิชฺชาย ลกฺขณ เวทิตพฺพ ฯ   
        เอวลกขฺณา  ปนาย  อวิชฺชา  ทุกขฺาทีสุ  อ ฺาณนฺติ  
วุตฺตาป  ทุกฺขสจฺจสฺส  เอกเทโส  โหติ  สหชาตา  โหติ  ต  
อารมฺมณ  กโรติ  ฉาเทติ ฯ  สมุทยสจฺจสฺส  น  เอกเทโส  โหติ  
สหชาตา  โหติ  ต  อารมฺมณ  กโรติ  ฉาเทติ ฯ  นโิรธสจฺจสฺส   
เนว  เอกเทโส  โหติ  น  สหชาตา  น  ต อารมฺมณ กโรติ  
เกวล  ฉาเทติ ฯ  มคฺคสจฺจสฺสาป  น  เอกเทโส  น  สหชาตา  
น  ต  อารมฺมณ  กโรติ  เกวล  ฉาเทติ ฯ  ทุกฺขารมฺมณตา 
อวิชฺชา  อุปปฺชฺชติ ต ฺจ ฉาเทติ ฯ สมุทยารมฺมณตา  อวิชฺชา   
อุปฺปชฺชติ  ต ฺจ  ฉาเทติ ฯ  นิโรธารมฺมณตา  อวิชฺชา  น   
อุปฺปชฺชติ ต ฺจ ฉาเทติ ฯ มคฺคารมฺมณตา อวิชฺชา น  
อุปฺปชฺชติ ต ฺจ ฉาเทติ ฯ   
        เทฺว  สจฺจา  ทุทฺทสตฺตา  คมฺภีรา  เทฺว  สจฺจา  คมฺภีรตฺตา 
ทุทฺทสา ฯ  อปจ  โข  ปน  ทุกฺขนิโรธ  อริยสจฺจ  คมฺภีร ฺเจว   
ทุทฺทส ฺจ ฯ ตตฺถ ทุกฺข นาม ปากฏ  ลกฺขณสฺส  ปน   
ทุทฺทสตฺตา  คมฺภีร  นาม  ชาต ฯ  สมุทเยป  เอเสว  นโย ฯ  
ยถา  ปน  มหาสมุทฺท  มทฺเทตฺวา (๑) โอชาย  นีหรณ  นาม  
# ๑. ม. มนฺเถตฺวา ฯ   
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ภาโร  สิเนรปุาทโต  วาลิกาย  อุทฺธรณ  นาม  ภาโร  ปพฺพต  
ปเฬตฺวา  รสสฺส  นีหรณ  นาม  ภาโร  เอวเมว  เทฺว  สจฺจานิ  
คมฺภีรตายเอว  ทุทฺทสานิ ฯ  นิโรธสจฺจ  ปน  อติคมฺภีร ฺจ   
อติทุทฺทส ฺจาติ  เอว  ทุทฺทสตฺตา  คมฺภีราน  คมฺภีรตฺตา  จ  
ทุทฺทสาน จตุนฺน  อริยสจฺจาน ปฏิจฺฉาทก โมหนฺธการ อย  
วุจฺจติ อวิชฺชาติ ฯ   
                        อวิชชฺาปท นิฏ ิต ฯ 
        สงฺขารปเท  เหฏา  วุตฺตสงฺขาเรสุ  สงฺขารสทฺเทน 
อาคตสงฺขาเร อนามสิตฺวา  อวิชฺชาปจฺจยสงฺขาเรเยว(๑)  ทสฺเสนฺโต 
ตตฺถ  กตเม  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  ปุ ฺาภิสงฺขาโรติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปุนาติ  อตฺตโน  การก  ปูเรติ จสฺส  
อชฺฌาสย  ปชฺุช ฺจ  ภว  นิพฺพตฺเตตีติ  ปุ ฺโ ฯ 
        อภิสงฺขโรติ  วิปาก  กฏตฺตารูป ฺจาติ  อภิสงฺขาโร ฯ  
ปุ ฺโว  อภิสงฺขาโร  ปุ ฺาภิสงฺขาโร ฯ  ปุ ฺปฏิปกฺขโต   
อปุ ฺโ  อปุ ฺโว  อภิสงฺขาโร  อปุ ฺาภิสงฺขาโร ฯ  น  
อิ ฺชตีติ  อาเน ฺช  อาเน ฺชเมว  อภิสงฺขาโร  อาเน ฺช ฺจ 
ภว  อภิสงฺขโรตีติ อาเน ฺชาภิสงฺขาโร ฯ  
        กาเยน ปวตฺติโต  กายโต  วา  ปวตฺโต กายสฺส วา  
สงฺขาโรติ กายสงฺขาโร ฯ วจีสงฺขารจิตฺตสงฺขาเรสุป  เอเสว นโย ฯ   
# ๑. ม. อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขาเรเยว ฯ   
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        ตตฺถ  ปมตฺติโก  ปริวีมสนสุตฺตวเสน  คหิโต ฯ  ตตฺถ  ห ิ 
ปุ ฺ ฺเจ  สงฺขาร  อภิสงฺขโรติ ปุ ฺ ูปค โหติ วิ ฺาณ ฯ 
อปุ ฺ ฺเจ สงฺขาร อภิสงฺขโรติ(๑)  อปุ ฺ ูปค  โหติ  วิ ฺาณ ฯ   
อาเน ฺช ฺเจ  สงฺขาร  อภสิงฺขโรติ  อาเน ฺชูปค  โหติ  
วิ ฺาณนฺติ (๒) วุตฺต ฯ  ทุติยตฺติโก ตทนนฺตรสฺส วิภงฺคสุตฺตนฺตสฺส 
วเสน  คหิโต ฯ  สมฺมาทิฏ ิสุตฺตปริยาเยน(๓)คหิโตติป วุตฺต  
วฏฏติเยว ฯ ตตฺถ หิ ตโยเม  ภิกฺขเว  สงฺขารา ฯ  กตเม 
ตโย ฯ กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโรติ(๔)วุตฺต ฯ   
        กสฺมา  ปเนเตส  สุตฺตาน  วเสน  เต  คหิตาติ ฯ  อย   
อภิธมฺโม นาม น อธุนากโต  นาป  พาหิรกอิสีหิ  วา   
สาวเกหิ  วา  เทวตาหิ  วา  ภาสิโต ฯ  สพฺพ ฺ ุชินภาสิโต   
ปน  อย ฯ  อภิธมฺเมป  หิ  สุตฺเตป  เอกสทิสาว  ตนฺติ  
นิทฺทิฏาติ  อิมสฺส  ปทสสฺ(๕) ทีปนตฺถ ฯ   
        อิทานิ  เต  สงฺขาเร  ปเภทโต  ทสฺเสตุ ตตฺถ กตโม  
ปุ ฺาภิสงฺขาโรติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กสุลา  เจตนาติ  อนิยมโต 
จตุภูมิกเจตนาป  วุตฺตา ฯ  กามาวจรา  รปูาวจราติ  นิยมิตตฺตา  
ปน  อฏ  กามาวจรกุสลเจตนา  ป ฺจ รูปาวจรกุสลเจตนาติ   
เตรส  เจตนา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  นาม ฯ   
# ๑. ม. อภิสงฺขโรติ ฯ  ๒. ส. น.ิ ๑๖/๑๙๑/๙๙  ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๑๑๐/๘๕ ฯ  ๔. ส. น.ิ ๑๖/๑๖/๔, ๑๖/ 
# ๗๐ ฯ  ๕. ม. อิมสฺสตฺถสฺส ฯ   
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        ทานมยาติอาทีหิ  ตาสเยว  เจตนาน  ปุ ฺกิริยาวตฺถุวเสน  
ปวตฺติ  ทสฺสิตา ฯ  ตตฺถ  อฏ  กามาวจราว  ทานสีลมยา   
โหนฺติ ฯ  ภาวนามยา  ปน  เตรสป ฯ  ยถา  หิ  ปคุณธมฺม   
สชฺฌายมาโน  เอก  เทฺว  อนุสนฺธิคเตป  น  ชานาติ  ปจฺฉา  
อาวชฺเชนฺโต  ชานาติ  เอวเมว  กสิณปริกมฺม  กโรนฺตสฺส  
ปุคุณชฺฌาน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ปคุณกมมฺฏาน ฺจ  มนสิกโรนฺตสฺส   
าณวิปฺปยุตฺตาป ภาวนามยา(๑)โหติ ฯ เตน วุตฺต ภาวนามยา 
ปน เตรสปติ ฯ   
        ตตฺถ  ทานมยาทีสุ  ทาน  อารพฺภ  ทานมธิกจฺิจ 
ยา  อุปฺปชฺชติ  เจตนา  ส ฺเจตนา  เจตยิตตฺต  อย  วุจฺจติ   
ทานมโย  ปุ ฺาภิสงฺขาโรติ ฯ  สลี  อารพฺภ  ฯเปฯ  ภาวน  
อารพฺภ  ภาวนมธิกิจฺจ  ยา  อุปฺปชชฺติ  เจตนา  ส ฺเจตนา   
เจตยิตตฺต อย วุจฺจติ ภาวนามโย ปุ ฺาภิสงฺขาโรติ  อย  
สงฺเขปเทสนา ฯ   
        จีวราทีสุ  ปน  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  รูปาทีสุ  วา  ฉสุ   
อารมฺมเณสุ  อนฺนาทีสุ  วา  ทสสุ  ทานวตฺถูสุ  ต  ต  เทนฺตสฺส 
เตส  เตส  อุปฺปาทนโต  ปฏาย  ปุพฺพภาเค  ปริจฺจาคกาเล  
ปจฺฉา  โสมนสฺสจิตฺเตน  อนุสฺสรเณ  จาติ  ตีสุ  กาเลสุ  ปวตฺตา   
เจตนา  ทานมยา  นาม ฯ  
# ๑. ม. ภาวนา ฯ   
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        สลี  ปรปิูรณตฺถาย  ปน  ปพฺพชสิฺสามีติ  วิหาร  คจฺฉนฺตสฺส 
ปพฺพชนฺตสฺส  มโนรถ  มตฺถก  ปาเปตฺวา  ปพฺพชิโต  วตมฺหิ   
สาธุ  สุฏ ูติ  อาวชฺชนฺตสฺส  ปาฏิโมกขฺ สวรนฺตสฺส จีวราทโย  
ปจฺจเย ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อาปาถคเตสุ  รูปาทีสุ  จกขฺุทฺวาราทีนิ   
สวรนฺตสฺส  อาชีว  โสเธนฺตสฺส จ ปวตฺตา  เจตนา  สีลมยา 
นาม ฯ  
        ปฏิสมภิฺทาย (๑) วุตฺเตน  วิปสฺสนามคฺเคน  จกฺขุ อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต  อนตฺตโต  ภาเวนฺตสฺส  รูเป  ฯเปฯ  ธมฺเม ฯ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณ  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณ ฯ  จกฺขุสมฺผสฺส  ฯเปฯ  มโนสมผฺสฺส ฯ 
จกฺขุสมฺผสฺสช  เวทน  ฯเปฯ  มโนสมฺผสฺสช  เวทน ฯ  รูปส ฺ   
ฯเปฯ  ชรามรณ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต ภาเวนฺตสฺส ปวตฺตา  
เจตนา ภาวนามยา นามาติ อย วิตฺถารกถา ฯ   
        อปุ ฺาภิสงฺขารนิทฺเทเส  อกุสลา  เจตนาติ  ทฺวาทส- 
อกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  เจตนา ฯ  
        กามาวจราติ  กิ ฺจาป  ตตฺถ  เปตฺวา  เทฺว  โทมนสฺสส- 
หคตเจตนา เสสา  รูปารูปภเวป  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  ปน   
ปฏิสนฺธึ  น  อากฑฺฒนฺติ  กามาวจเรเยว  ปฏิสนฺธิวเสน วิปาก  
อวจาเรนฺตีติ กามาวจราเตฺวว วุตฺตา ฯ   
        อาเน ฺชาภิสงฺขารนิทฺเทเส  กุสลา  เจตนา  อรูปาวจราติ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๙๒/๖๙ ฯ   
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จตสฺโส  อรปูาวจรกุสลเจตนา ฯ  เอตา  หิ  จตสฺโส  อนิ ฺชนฏเน 
จ  อนิ ฺชนสฺส  จ  อภิสงฺขรณฏเน  อาเน ฺชาภิสงฺขาโรติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  
        รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานโต หิ ติสฺโส  กุสลวิปากกิริยาเจตนา  
ทฺวาทส  อรปูาวจรเจตนาติ  ป ฺจทส  ธมฺมา  นิจฺจลฏเน   
อผนฺทนฏเน  อาเน ฺชา  นาม ฯ  ตตฺถ  รูปาวจรกุสลเจตนา 
อนิ ฺชา  สมานาป  อตฺตนา  สริกฺขกมฺป  อสริกฺขกมฺป  สอิ ฺชนมฺป  
อนิ ฺชนมฺป  รูปารูป  ชเนตีติ  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร  นาม  น   
โหติ ฯ 
        วิปากกิริยาเจตนา  ปน  อวิปากตฺตา  วิปาก  น  
อภิสงฺขโรนฺติ  ตถา  อรูปาวจรวิปากกิริยาเจตนาติ (๑)เอกาทสป  
เอตา เจตนา  อาเน ฺชาว  น  อภิสงฺขารา ฯ  จตุพฺพิธา  ปน  
อรูปาวจรกุสลเจตนา ยถา หตฺถิอสฺสาทีน  สทิสาว  ฉายา   
โหติ (๒) เอว  อตฺตนา  สทิส  นิจฺจล  อรูปเมว  ชเนตีติ   
อาเน ฺชาภิสงฺขาโรติ วุจฺจตีติ ฯ   
        เอว  ปุ ฺาภิสงฺขารวเสน  เตรส  อปุ ฺาภิสงฺขารวเสน  
ทฺวาทส  อาเน ฺชาภิสงฺขารวเสน  จตสฺโสติ  สพฺพาเปตา  
ปริปณฺฑิตา  เอกูนตึส  เจตนา  โหนฺติ ฯ  อิติ  ภควา   
อปฺปริมาเณสุ  จกฺกวาเฬสุ  อปฺปริมาณาน  สตฺตาน  อุปฺปชชฺนก- 
# ๑. ม. อรูปาวจรวิปากกิริยเจตนาปติ ฯ  ๒. ม. โหนฺติ ฯ   
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กุสลากุสลเจตนา  มหาตุลาย  ธารยมาโน  วิย  นาฬยิ   
ปกฺขิปตฺวา มินมาโน  วิย จ สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา 
เอกูนตึสเมว ทสฺเสสิ ฯ   
        อิทานิ  อปฺปริมาเณสุ  จกฺกวาเฬสุ  อปฺปริมาณา  สตฺตา 
กุสลากุสลกมฺม  อายูหมานา  เยหิ  ทฺวาเรหิ  อายูหนฺติ  ตานิ  
ตีณิ  กมฺมทฺวารานิ  ทสฺเสนฺโต  ตตฺถ  กตโม  กายสงฺขาโร   
กายส ฺเจตนาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กายส ฺเจตนาติ  กายวิ ฺตฺตึ  สมุฏาเปตฺวา 
กายทฺวารโต  ปวตฺตา  อฏ  กามาวจรกุสลเจตนา  ทฺวาทส  
อกุสลเจตนาติ  สมวีสติ  เจตนา ฯ  กายทฺวาเร  อาทาน- 
คฺคหณโจปน  ปาปยมานา อุปฺปนฺนา วีสติ กุสลากุสลเจตนาติป  
วตฺตุ วฏฏติ ฯ   
        วจีส ฺเจตนาติ  วจีวิ ฺตฺตึ  สมุฏาเปตฺวา  วจีทฺวารโต  
ปวตฺตา  ตาเยว  วีสติ  เจตนา ฯ  วจีทฺวาเร  หนุส ฺโจปน   
วากฺยเภท  ปาปยมานา  อุปฺปนฺนา  วีสติ  เจตนาติป  วตฺตุ  
วฏฏติ ฯ  อภิ ฺาเจตนา  ปเนตฺถ  ปรโต  วิ ฺาณสฺส  ปจฺจโย   
น  โหตีติ  น  คหิตา ฯ  ยถา  จ  อภิ ฺาเจตนา  เอว   
อุทฺธจฺจเจตนาป  น โหติ ฯ  ตสฺมา  สาป  วิ ฺาณสฺส 
ปจฺจยภาเวน  อปเนตพฺพา ฯ  อวิชฺชาปจฺจยา  ปน  สพฺพาเปตา 
โหนฺติ ฯ   
        มโนส ฺเจตนาติ  อุโภป  วิ ฺตฺติโย  อสมุฏาเปตฺวา  
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มโนทฺวาเร  อุปฺปนฺนา  สพฺพาป  เอกูนตึส  เจตนา ฯ  อิติ  ภควา 
อปฺปริมาเณสุ  จกฺกวาเฬสุ  อปฺปริมาณา  สตฺตา  กุสลากุสลกมฺม  
อายูหมานา  อิเมหิ  ตีหิ  ทฺวาเรหิ  อายูหนฺตีติ  อายูหน- 
กมฺมทฺวาร ทสฺเสสิ ฯ   
        อิเมส  ปน  ทฺวินฺนมปฺ  ติกาน  อ ฺม ฺ  สมฺปโยโค  
เวทิตพฺโพ ฯ  กถ  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  ห ิ กายทุจฺจริตา 
วิรมนฺตสฺส  สิยา  กายสงฺขาโร  วจีทุจฺจริตา  วิรมนฺตสฺส  
สิยา  วจีสงฺขาโร ฯ  เอว  อฏ  กุสลเจตนา กามาวจรา  
ปุ ฺาภิสงฺขาโร  จ  โหติ  กายสงฺขาโร  จ  วจีสงฺขาโร  จ ฯ  
มโนทฺวาเร  ปน  อุปฺปนนฺา  เตรส  เจตนา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร   
จ  โหติ  จิตฺตสงฺขาโร  จ ฯ  
        อปุ ฺาภิสงฺขาโรป  กายทุจฺจริตวเสเนว(๑)  ปวตฺติย  สิยา   
กายสงฺขาโร  วจีทุจฺจริตวเสน  ปวตฺติย สิยา  วจีสงฺขาโร   
เทฺว  ทฺวารานิ  มุ ฺจิตฺวา มโนทฺวาเร ปวตฺติย สิยา จิตฺต- 
สงฺขาโรติ  เอว อปุ ฺาภิสงฺขาโร กายสงฺขาโรป โหติ  
วจีสงฺขาโรป จิตฺตสงฺขาโรป ฯ   
        กายสงฺขาโร  ปน  สยิา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  สิยา   
อปุ ฺาภิสงฺขาโร  น  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร ฯ  ตถา  วจีสงฺขาโร ฯ 
จิตฺตสงฺขาโร  ปน  สิยา ปุ ฺาภิสงฺขาโร  สิยา  อปุ ฺาภิสงฺขาโร 
# ๑. ม. กายทุจฺจริตวเสน ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 234 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  234 
 
สิยา  อาเน ฺชาภิสงฺขาโรติ  อิเม อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขารา   
นาม ฯ   
        กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  อิเม  สงฺขารา  อวิชฺชาปจฺจยา  
โหนฺตีติ  อวิชฺชาภาเว  ภาวโต ฯ  ยสฺส  หิ  ทกฺุขาทีสุ  
อวิชฺชาสงฺขาต  อ ฺาณ  อปฺปหีน  โหติ  โส  ทุกเฺข  ตาว  
ปุพฺพนฺตาทีสุ  จ  อ ฺาเณน  สสารทุกฺข  สุขส ฺาย  คเหตฺวา  
ตสฺส  เหตุภูเต  ติวิเธป  สงฺขาเร  อารภติ ฯ  ทุกฺขสมุทเย (๑) 
อ ฺาเณน  ทุกฺขเหตุภูเตป  ตณฺหาปริกฺขาเร  สงฺขาเร  สุขเหตุโต 
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  ปุ ฺ- 
ผลสงฺขาต ทุกฺข ทุกฺขโต อชานนฺโต  ตสฺส  อธิคมาย   
กายวจีจิตฺตสงฺขารเภท  ปุ ฺาภิสงฺขาร  อารภติ  เทวจฺฉรกามโก   
วิย  มรุปปาต ฯ  สุขสมฺมตสฺสาป  จ  ตสฺส  ปุ ฺผลสฺส  อนฺเต 
มหาปริฬาหชนก  วิปริณามทุกฺขต  อปฺปสฺสาทต ฺจ  อปสฺสนฺโตป  
# ๑. ม. สมุทเย ฯ   
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ตปฺปจฺจย  วุตฺตปฺปการเมว  ปุ ฺาภิสงฺขาร  อารภติ  สลลฺโภ  
วิย ทีปสิขาภินิปาต มธุพินฺทุคิทฺโธ วิย จ  มธลุิตฺตสตฺถ- 
ธาราเลหน ฯ   
        กามูปเสวนาทีสุ  จ  สวิปาเกสุ  อาทีนว  อปสฺสนฺโต 
สุขส ฺาย  เจว  กิเลสาภิภูตตาย  จ  ทฺวารตฺตยปฺปวตฺตมฺป  
อปุ ฺาภิสงฺขาร  อารภติ  พาโล  วิย  คูถกีฬน  มริตุกาโม  
วิย จ วิสขาทน ฯ อารุปฺปวิปาเกสุ จาป สงฺขารวิปริณาม- 
ทุกฺขต  อนวพุชฺฌมาโน  สสฺสตาทิวิปลฺลาเสน  จิตฺตสงฺขารภูต  
อาเน ฺชาภิสงฺขาร  อารภติ ทิสามุโฬหฺ วิย ปสาจ- 
นคราภิมุขมคฺคคมน ฯ   
        เอว  ยสมฺา  อวิชฺชาภาวโตว  สงฺขารภาโว  น  อภาวโต ฯ 
ตสฺมา  ชานิตพฺพเมต  อิเม  สงฺขารา  อวิชฺชาปจฺจยา โหนฺตีติ ฯ  
วุตฺตมฺป เจต อวิทฺวา  ภิกฺขเว  อวิชฺชาคโต  ปุ ฺาภิสงฺขารป 
อภิสงฺขโรติ  อปุ ฺาภิสงฺขารมฺป  อภิสงฺขโรติ  อาเน ฺชาภิสงฺขารมฺป  
อภิสงฺขโรติ ฯ  ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อวิชฺชา  ปหีนา  
วิชฺชา  อุปฺปนฺนา  โส  อวิชฺชาวิราคา  วิชฺชุปฺปาทา  เนว   
ปุ ฺาภิสงฺขาร อภิสงฺขโรตีติ(๑) ฯ   
        เอตฺถาห  คณฺหาม  ตาว  เอต  อวิชฺชา  สงฺขาราน  
ปจฺจโยติ  อิท  ปน วตฺตพฺพ กตเมส สงฺขาราน กถ ปจฺจโย  
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๑๙๒/๙๙ ฯ  
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โหตีติ ฯ ตตฺริท วุจฺจติ   
                ปจฺจโย โหติ ปุ ฺาน        ทุวิธาเนกธา ปน   
                ปเรส ปจฺฉิมาน สา        เอกธา ปจฺจโย มตาติ(๑) ฯ   
        ตตฺถ  ปุ ฺาน  ทุวิธาติ  อารมฺมณปจฺจเยน  จ  อุปนิสฺสย- 
ปจฺจเยน  จาติ  เทฺวธา  ปจฺจโย  โหติ ฯ  สา  หิ  อวิชฺชา (๒) 
ขยโต  วยโต สมฺมสนกาเล กามาวจราน  ปุ ฺาภิสงฺขาราน   
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ  อภิ ฺาจิตฺเตน  สโมห- 
จิตฺตชานนกาเล  รูปาวจราน ฯ  อวิชชฺาสมติกฺกมนตฺถาย  ปน   
ทานาทีนิ  เจว  กามาวจรปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ  ปูเรนฺตสฺส   
รูปาวจรชฺฌานานิ  จ  อุปปฺาเทนฺตสฺส  ทฺวินฺนมฺป  เตส  อุปนิสฺสย- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ตถา  อวิชชฺาสมฺมุฬฺหตฺตา  กามภวรูปภว- 
สมฺปตฺติโย ปตฺเถตฺวา ตาเนว ปุ ฺานิ กโรนฺตสฺส ฯ   
        อเนกธา  ปน  ปเรสนฺติ  อปุ ฺาภิสงฺขาราน  อเนกธา   
ปจฺจโย  โหติ ฯ  กถ  เอสา  หิ  อวิชชฺา(๓)  อวิชชฺ อารพฺภ 
ราคาทีน อุปฺปชฺชนกาเล อารมฺมณปจฺจเยน  ครุ  กตฺวา   
อสฺสาทนกาเล  อารมฺมณาธิปติอารมฺมณูปนิสฺสเยหิ  อวิชชฺา- 
สมฺมุฬฺหสฺส  อนาทีนวทสฺสาวิโน  ปาณาติปาตาทีนิ  กโรนฺตสฺส  
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ทุติยชวนาทีน  อนนฺตรสมนนฺตรูปนิสฺสยา- 
เสวนนตฺถิวิคตปจฺจเยหิ ฯ  ย  กิ ฺจิ  อกุสล  กโรนฺตสฺส  เหตุ- 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒. ม. อวิชฺช ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตปจฺจเยหีติ อเนกธา  
ปจฺจโย โหติ ฯ   
        ปจฺฉิมาน  สา  เอกธา  ปจฺจโย  มตาติ  อาเน ฺชาภิสงฺขาราน   
อุปนิสฺสยปจฺจเยเนว  เอกธา  ปจฺจโย  มตา ฯ  โส  ปนสฺสา   
อุปนิสฺสยภาโว  ปุ ฺาภิสงฺขาเร วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ(๑) ฯ   
        เอตฺถาห  ก ึ ปนายเมกาว  อวิชฺชา  สงฺขาราน  ปจฺจโย 
อุทาหุ  อ ฺเป  ปจฺจยา  สนฺตีติ ฯ (๒) กิมฺปเนตฺถ(๓)ยทิ ตาว 
เอกาว เอกการณวาโท อาปชฺชติ ฯ  อถ  อ ฺเป  สนฺติ   
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  เอกการณนิทฺเทโส  นุปปชฺชตีติ ฯ   
น นุปปชชฺติ ฯ กสฺมา ยสมฺา   
                เอก น เอกโต อิธ        นาเนกมเนกโตป โน เอก   
                ผลมตฺถิ อตฺถ ิปน เอก-   เหตุผลทีปเน อตฺโถ ฯ   
        เอกโต  หิ  การณโต  น  อิธ  กิ ฺจิ  เอก  ผลมตฺถิ  
น  อเนก ฯ  นาป  อเนเกหิ  การเณหิ  เอก  อเนเกหิ  ปน  
การเณหิ  อเนกเมว  โหติ ฯ  ตถา  ห ิ อเนเกหิ  อุตุปวี- 
พีชสลิลสงฺขาเตหิ  การเณหิ  อเนกเมว  รูปคนฺธรสาทิ  องฺกุร- 
สงฺขาต  ผล (๔) สมุปฺปชชฺมาน  ทิสฺสติ ฯ  ยมฺปเนต  อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณนฺติ เอเกกเหตุผลทีปน กต  
ตตฺถ อตฺโถ อตฺถิ ปโยชน วิชฺชติ ฯ   
# ๑. ม. เวทิตพฺโพติ ฯ  ๒. ม. โหนฺตีติ ฯ ๓. ม. กิ ฺเจตฺถ ฯ  
# ๔. ม. ผลสมุปฺปชฺชมาน ฯ  
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        ภควา  หิ  กตฺถจิ  ปธานตฺตา  กตฺถจิ  ปากฏตฺตา  กตฺถจิ   
อสาธารณตฺตา  เทสนาวิลาสสฺส  จ  เวเนยฺยาน ฺจ  อนุรูปโต  
เอกเมว  เหตุ  วา  ผล วา ทีเปติ ฯ  ผสฺสปจฺจยา  เวทนาติ (๑)  
หิ  เอกเมว  เหตุ  ผล ฺจาห ฯ  ผสฺโส  หิ  เวทนาย  ปธานเหตุ   
ยถาผสฺส  เวทนาววตฺถานโต ฯ  เวทนา  จ  ผสฺสสฺส  ปธานผล   
ยถาเวทน ผสฺสสฺส ววตฺถานโต ฯ   
        เสมฺหสมุฏานา  อาพาธาติ (๒) ปากฏตฺตา  เอกเหตุมาห ฯ 
ปากโฏ  หิ  เอตฺถ  เสโมฺห  น  กมฺมาทโย ฯ  เย  เกจิ  ภิกฺขเว  
อกุสลา  ธมมฺา สพฺเพ เต  อโยนิโสมนสิการมูลกาติ   
อสาธารณตฺตา  เอกเหตุมาห ฯ  อสาธารโณ  ห ิ อโยนิโสมนสิกาโร  
อกุสลาน สาธารณานิ วตฺถารมฺมณาทีนีติ ฯ   
        ตสฺมา  อยมิธ  อวิชชฺา  วิชชฺมาเนสุป  อ ฺเสุ  
วตฺถารมฺมณสหชาตธมฺมาทีสุ  สงฺขารการเณสุ  อสฺสาทานุปสฺสิโน 
ตณฺหา  ปวฑฺฒตีติ (๓) จ  อวิชฺชาสมุทยา  อาสวสมุทโยติ (๔) จ  
วจนโต  อ ฺเสมฺป  ตณฺหาทีน  สงขารเหตูน  เหตูติ  ปธานตฺตา 
อวิทฺวา  ภิกฺขเว  อวิชฺชาคโต  ปุ ฺาภิสงฺขารมฺป  อภิสงฺขโรตีติ   
ปากฏตฺตา  อสาธารณตฺตา  จ  สงฺขาราน  เหตุภาเวน  ทีปตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  เอเตเนว  จ  เอเกกเหตุผลปริทีปนปริหารวจเนน  
# ๑. ท.ี ม. ๑๐/๓๙/๓๗ ฯ  ส. น.ิ ๑๖/๒, ๕/๑, ๒ ฯ  
# ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๒๒/๑๔ ฯ  
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๑๙๖-๒๒๙/๑๐๒-๑๑๒ ฯ  
# ๔. ม. มู. ๑๒/๑๓๐/๑๐๑ ฯ  
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สพฺพตฺถ  เอเกกเหตุผลทีปเน  ปโยชน เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
        เอตฺถาห  เอว  สนฺเตป  เอกนฺตานิฏผลาย  สาวชฺชาย  
อวิชฺชาย  กถ  ปุ ฺาเน ฺชาภิสงฺขารปจฺจยตฺต  ยุชฺชติ ฯ  น  ห ิ 
นิมฺพพีชโต อุจฺฉุ อุปฺปชฺชตีติ ฯ  กถ น ยุชชฺิสฺสติ ฯ โลกสฺมิหิ   
                วิรทฺุโธ จาวิรุทฺโธ จ        สทิสาสทิโส ตถา   
                ธมฺมาน ปจฺจโย สิทฺโธ        วิปากาเอว เต จ น ฯ   
        ธมฺมาน ฺหิ  านสภาวกิจฺจาทิวิรุทฺโธ  จ  อวิรทฺุโธ  จ 
ปจฺจโย  โลเก  สิทโฺธ ฯ  ปุริมจิตฺต ฺหิ  อปรจิตฺตสฺส านวิรุทฺโธ 
ปจฺจโย ปุริมสิปฺปาทิสิกฺขา จ  ปจฺฉา  ปวตฺตมานาน  สิปฺปาท-ิ 
กิริยาน ฯ  กมฺม  รูปสฺส  สภาววิรุทฺโธ  ปจฺจโย  ขีราทีนิ   
จ  ทธิอาทีน ฯ  อาโลโก  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  กิจฺจวิรุทฺโธ ฯ 
คุฬาทโย  จ  อาสวาทีน ฯ  จกฺขุรูปาทโย  ปน  จกฺขุวิ ฺาณาทีน  
านาวิรุทฺธา  ปจฺจยา ฯ  ปรุิมชวนาทโย ปจฺฉิมชวนาทีน  
สภาวาวิรุทฺธา กิจฺจาวิรุทฺธา จ ฯ   
        ยถา  จ  วิรุทฺธาวิรุทฺธา  ปจฺจยา  สิทฺธา  เอว   
สทิสาสทิสาป ฯ  สทิสเมว หิ  อุตุอาหารสงฺขาต  รปู  รูปสฺส  
ปจฺจโย  โหติ  สาลิพีชาทนีิ  จ  สาลิผลาทีน ฯ  อสทิสมฺป   
รูป  อรูปสฺส  อรูป ฺจ  รูปสฺส  ปจฺจโย  โหติ  โคโลมา- 
วิโลมวิสาณทธิติลปฏาทีนิ  จ  ทพฺพภูติณกาทีน(๑) ฯ  เยส ฺจ  
# ๑. ม. ทพฺพภูติณกาทีน ฯ  
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ธมฺมาน  เต  วิรุทฺธาวิรุทฺธา  สทิสาสทิสา  ปจฺจยา  น เต  
ธมฺมา เตส ธมฺมาน วิปากาเยว ฯ อิติ  อย  อวิชชฺา  วิปากวเสน   
เอกนฺตานิฏผลสภาววเสน จ สาวชฺชาป สมานา สพฺเพสมฺป   
เอเตส  ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน  ยถานุรูป  านกิจฺจสภาววิรุทฺธา- 
วิรุทฺธปจฺจยวเสน  สทิสาสทิสปจฺจยวเสน จ ปจฺจโย โหตีติ  
เวทิตพฺพา ฯ   
        โส  จสสฺา  ปจฺจยภาโว(๑)  ยสฺส  หิ  ทกฺุขาทีสุ   
อวิชฺชาสงฺขาต  อ ฺาณ  อปฺปหีน  โหติ  โส  ทุกฺเข  ตาว  
ปุพฺพนฺตาทีสุ  จ  อ ฺาเณน  สสารทุกฺข  สุขส ฺาย  คเหตฺวา   
ตสฺส  เหตุภูเต  ติวิเธป  สงฺขาเร  อารภตีติอาทินา  นเยน    
วุตฺโตเอว ฯ     
        อปจ อย อ ฺโป ปริยาโย   
                จุตูปปเต สสาเร                สงฺขาราน ฺจ ลกฺขเณ   
                โย ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-        ธมฺเมสุ จ วิมุยฺหติ ฯ   
                อภิสงฺขโรติ โส เอเต        สงฺขาเร ติวิเธ ยโต   
                อวิชฺชา ปจฺจโย เตส        ติวิธานมฺป ยนฺตโตติ ฯ   
        กถ ฺจ  ปน  โย  เอเตสุ  วิมุยฺหติ  โส  ติวิเธเปเต   
สงฺขาเร  กโรตีติ เจ ฯ  จุติยา  ตาว  วิมุโฬฺห  สพฺพตฺถ   
ขนฺธาน  เภโท  มรณนฺติ  จุตึ  อคณฺหนฺโต  สตฺโต  มรติ   
# ๑. ม. ปจฺจยภาโว ฯ   
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สตฺตสฺส  เทสนฺตรสงฺกมนนฺติอาทีนิ (๑) วิกปฺเปติ ฯ  อุปปาเต  
วิมุโฬฺห  สพฺพตฺถ  ขนฺธาน  ปาตุภาโว  ชาตีติ  อุปปาต   
อคณฺหนฺโต  สตฺโต  อุปปชฺชติ (๒) สตฺตสฺส นวสรีรปาตุภาโวติอาทีนิ 
วิกปฺเปติ ฯ สสาเร วิมุโฬหฺ โย เอส   
                ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ                ธาตุอายตนาน จ   
                อพฺโพจฺฉินฺนา(๓) วตฺตมานา        สสาโรติ ปวุจฺจตีติ ฯ   
        เอว  วณฺณิโต  สสาโร  ต  เอว  อคณฺหนฺโต  อย   
สตฺโต  อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  คจฺฉติ  ปรสฺมา  โลกา   
อิม  โลก  อาคจฺฉตีติอาทีนิ  วิกปฺเปติ ฯ  สงฺขาราน  ลกฺขเณ  
วิมุโฬฺห  สงฺขาราน  สภาวลกฺขณ  สาม ฺลกฺขณ ฺจ   
อคณฺหนฺโต  สงฺขาเร  อตฺตโต  อตฺตนิยโต  ธุวโต  สุภโต   
สุขโต  จ  วิกปฺเปติ ฯ  ปฏจฺิจสมุปฺปนฺนธมฺเมสุ  วิมุโฬฺห  อวิชฺชาทีหิ 
สงฺขาราทีน  ปวตฺตึ  อคณฺหนฺโต  อตฺตา  ชานาติ  วา  น 
ชานาติ  วา  โสเอว กโรติ จ กาเรติ จ ฯ โส ปฏิสนฺธยิ   
อุปปชฺชติ  ตสฺส  อณุอิสฺสราทโย  กลลาทิภาเวน  สรีร   
สณฺเปตฺวา  อินฺทฺริยานิ  สมฺปาเทนฺติ ฯ  โส  อินฺทรฺิยสมฺปนฺโน  
ผุสติ  เวทยติ  คณฺหิยติ(๔) อุปาทิยติ ฆฏิยติ  โส  ปนุ  ภวนฺตเร 
ภวตีติ  วา  สพฺเพ  สตฺตา  นิยติสงฺคติภาวปริณตาติ (๕) วา   
# ๑. ม. เทสนฺตรสงฺกมนนฺติ ฯ  ๒. ม. อุปปชฺชติ ฯ  
# ๓. ม.อพฺโจฺฉินฺน ฯ  ๔. ม. ตณฺหิยติ ฯ ๕. สฺยา. นยิติงฺคติภาวปริณตา ฯ 
# ที. ส.ี ๙/๙๕/๗๐ ฯ  
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วิกปฺเปติ ฯ  โส  เอว  อวิชฺชาย  อนฺธกโต (๑) เอว  วิกปฺเปนฺโต ยถา  
นาม อนฺโธ  ปวิย วิจรนฺโต มคฺคมฺป อมคฺคมฺป ถลมฺป นินฺนมปฺ 
สมมฺป วิสมมฺป ปฏิปชฺชติ  เอว ปุ ฺมฺป อปุ ฺมฺป อาเน ฺชมฺป  
สงฺขาร อภิสงฺขโรตีติ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                ยถาป นาม ชจฺจนฺโธ        นโร อปรินายโก   
                เอกธา(๒) ยาติ มคฺเคน        อุมฺมคฺเคนาป  เอกธา ฯ   
                สสาเร สสร พาโล        ตถา อปรินายโก   
                กโรติ เอกธา ปุ ฺ        อปุ ฺมป เอกธา ฯ   
                ยทา ตฺวา จ โส ธมฺม        สจฺจานิ อภิสเมสฺสติ   
                ตทา  อวิชฺชูปสมา        อุปสนฺโต จริสฺสตีติ ฯ   
        อย อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขาราติ ปทสฺมึ วิตฺถารกถา ฯ   
        สงฺขารปจฺจยา วิ ฺาณปทนิทฺเทเส จกฺขุวิ ฺาณนฺติ- 
อาทีสุ จกฺขุวิ ฺาณ  กุสลวิปาก  อกสุลวิปากนฺติ  ทุวิธ   
โหติ ฯ  ตถา  โสตฆานชิวฺหากายวิ ฺาณานิ ฯ  มโนวิ ฺาณ  
ปน  กุสลากุสลวิปากา  เทฺว  มโนธาตุโย  ติสฺโส  อเหตุก- 
มโนวิ ฺาณธาตุโย  อฏ  สเหตุกานิ  กามาวจรวิปากจิตฺตานิ  
ป ฺจ  รูปาวจรานิ จตฺตาริ อรูปาวจรานีติ พาวีสติวิธ โหติ ฯ 
อิติ อิเมหิ ฉหิ วิ ฺาเณหิ  สพฺพานิป  พาตฺตึส  โลกิย- 
วิ ฺาณานิ (๓) สงฺคหิตานิ  โหนฺติ ฯ  โลกุตฺตรานิ  ปน  วฏฏกถาย  
# ๑. ม. อนฺธกีโต ฯ ๒. ม. เอกทา ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ม. โลกยิวิปากวิ ฺาณานิ ฯ  
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น ยุชชฺนฺตีติ น คหิตานิ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  อิท  วุตฺตปฺปการ  
วิ ฺาณ  สงฺขารปจฺจยา  โหตีติ ฯ  อุปจิตกมฺมาภาเว  วิปากา- 
ภาวโต ฯ  วิปากเ ฺหต  วิปาก ฺจ  น  อุปจิตกมฺมาภาเว 
อุปฺปชฺชติ ฯ  ยทิ  อุปฺปชฺเชยฺย  สพฺเพส  สพฺพวิปากานิ   
อุปฺปชฺเชยฺยุ  น  จ  อุปฺปชชฺนฺตีติ  ชานติพฺพเมต สงฺขารปจฺจยา 
อิท วิ ฺาณ  โหตีติ ฯ   
        กตรสงฺขารปจฺจยา  กตร  วิ ฺาณนฺติ  เจ ฯ  กามาวจร- 
ปุ ฺาภิสงฺขารปจฺจยา  ตาว  กุสลวิปากานิ  ป ฺจ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีนิ  มโนวิ ฺาเณ  เอกา  มโนธาตุ  เทวฺ มโน- 
วิ ฺาณธาตุโย อฏ กามาวจรมหาวิปากานีติ โสฬส ฯ 
ยถาห   
        กตรสงฺขารปจฺจยา  กตร  วิ ฺาณนฺติ  เจ  กามาวจร- 
ปุ ฺาภิสงฺขารปจฺจยา  ตาว กุสลวิปากานิ  ป ฺจ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีนิ   มโนวิ ฺาเณ  เอกา   มโนธาตุ  เทฺว  มโน- 
วิ ฺาณธาตุโย  อฏ  กามาวจรมหาวิปากานีติ  โสฬส ฯ 
ยถาห  กามาวจรสฺส  กุสลสฺส  กมฺมสสฺ  กตตฺตา  อุปจิตตฺตา 
วิปาก จกฺขุวิ ฺาณ อุปฺปนฺน โหติ ฯ ตถา โสตฆาน- 
ชิวฺหากายวิ ฺาณ  อุปฺปนฺน โหติ ฯ วิปากา มโนธาตุ  
อุปฺปนฺนา โหติ ฯ        มโนวิ ฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ  
โสมนสฺสสหคตา มโนวิ ฺาณธาตุ  อุปฺปนฺนา โหติ อุเปกฺขา- 
สหคตา มโนวิ ฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา  โหติ โสมนสฺส- 
สหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯ โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา   



สสงฺขาเรน ฯ โสมนสฺสสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา ฯ  โสมนสฺสสหคตา 
าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯ อุเปกฺขาสหคตา  าณ-  
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สมฺปยุตฺตา ฯ อุเปกฺขาสหคตา าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯ   
อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา ฯ อุเปกฺขาสหคตา าณ- 
วิปฺปยุตฺตา  สสงฺขาเรนาติ(๑) 
        รูปาวจรปุ ฺาภิสงฺขารปจฺจยา ปน ป ฺจ รูปาวจร- 
วิปากานิ ฯ ยถาห  ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมมฺสฺส  
กตตฺตา อุปจิตตฺตา  วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม  
ฌาน ฯเปฯ ป ฺจม ฌาน  อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ(๒)  
        เอว ปุ ฺาภิสงฺขารปจฺจยา เอกวีสติวิธ วิ ฺาณ โหติ ฯ   
        อปุ ฺาภิสงฺขารปจฺจยา  ปน  อกสุลวิปากานิ  ป ฺจ 
จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  เอกา  มโนธาตุ  เอกา  มโนวิ ฺาณธาตูติ  
เอว  สตฺตวิธ  วิ ฺาณ  โหติ ฯ  ยถาห  อกุสลสฺส กมฺมสฺส  
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก จกฺขุวิ ฺาณ  อุปฺปนฺน โหติ ฯ 
ตถา โสตฆานชิวฺหากายวิ ฺาณ วิปากา มโนธาตุ  วิปากา  
มโนวิ ฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหตีติ ฯ(๓)  
        อาเน ฺชาภิสงฺขารปจฺจยา  ปน  จตฺตาริ  อารุปฺป- 
วิปากานีติ  เอว  จตุพฺพิธ  วิ ฺาณ โหติ(๔) ฯ ยถาห  ตสฺเสว  
อรูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมมฺสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา  วิปาก 
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๓๓๘, ๓๘๒, ๓๖๖, ๓๘๒, ๓๙๙, 
# ๔๑๕/๑๒๘, ๑๓๐, ๑๓๓, ๑๔๐, ๑๔๓ ฯ  
# ๒. อภิ. ส. ๓๔/๔๑๗/๑๔๔ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๔๐๙/๔๑๑, 
# ๔๑๒/๒๔๙, ๒๕๐, ๒๕๑ ฯ ๓. อภิ. ส. ๓๔/๔๗๒, 
# ๔๗๒, ๑๗๙ ฯ  ๔. ม. โหตีติ ฯ   
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สพฺพโส รูปส ฺาน สมติกฺกมา ฯเปฯ อากาสาน ฺจายตน- 
ส ฺาสหคต  ฯเปฯ วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺาสหคต ฯเปฯ   
อากิ ฺจ ฺายตนส ฺาสหคต ฯเปฯ เนวส ฺานาส ฺายตน- 
ส ฺาสหคต  สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชชฺ   
วิหรตีติ ฯ(๑)  
        เอว  ย  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณ  โหติ  ต  ตฺวา  
อิทานิสฺส  เอว ปวตฺติ  เวทิตพฺพา  สพฺพเมว  หิ  อิท   
ปวตฺติปฏิสนฺธิวเสน  ทฺวิธา  ปวตฺตติ ฯ  ตตฺถ  เทฺว  ป ฺจ- 
วิ ฺาณานิ  เทฺว  มโนธาตุโย  โสมนสฺสสหคตาเหตุก- 
มโนวิ ฺาณธาตูติ  อิมานิ  เตรส  ป ฺจโวการภเว  ปวตฺติย ฺเว 
ปวตฺตนฺติ ฯ  เสสานิ  เอกูนวีสติ  ตีสุ ภเวสุ ยถานุรูป ปวตฺติยมฺป  
ปฏิสนฺธิ ปวตฺตนฺติ ฯ   
        กถ  กุสลวิปากานิ  ตาว  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  ป ฺจ  
กุสลวิปาเกน  วา  อกุสลวิปาเกน  วา  นิพฺพตฺตสฺส  ยถากฺกม   
ปริปากมุปคตินฺทฺริยสฺส  จกฺขฺวาทีน  อาปาถคต  อิฏ  วา   
อิฏมชฺฌตฺต  วา  รูปาทิอารมฺมณ  อารพฺภ จกฺขฺวาทิปสาท   
นิสฺสาย  ทสสฺนสวนฆายนสายนผุสนกิจฺจ  สาธยมานานิ   
ปวตฺตนฺติ ฯ  ตถา  อกุสลวิปากานิ  ป ฺจ ฯ  เกวล ฺหิ  เตส  
อนิฏ อนิฏมชฺฌตฺต วา รูปาทิอารมฺมณ  โหติฯ  
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๔๑๘, ๔๑๙, ๔๒๐, ๔๒๑/๑๔๕, ๑๔๖ ฯ  
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        อยเมว  วิเสโส ฯ  ทสาป เจตานิ นิยตทฺวารารมฺมณ- 
วตฺถุฏานานิ นิยตกิจฺจาเนว  จ ภวนฺติ ฯ  ตโต  กุสลวิปากาน   
จกฺขุวิ ฺาณาทีน  อนนฺตรา(๑)  กุสลวิปากา  มโนธาตุ(๒)  เตส ฺเว  
อารมฺมณมารพฺภ  หทยวตฺถุ  นิสฺสาย  สมฺปฏิจฺฉนฺนกิจฺจ   
สาธยมานา  ปวตฺตติ ฯ  ตถา  อกุสลวิปากาน  อนนฺตรา  
อกุสลวิปากา ฯ  อิท ฺจ  ปน  ทฺวย  อนยิตทฺวารารมฺมณ  
นิยตวตฺถุฏาน นิยตกิจฺจ ฺจ โหติ ฯ   
        โสมนสฺสสหคตา  ปน  อเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  กุสลวิปาก- 
มโนธาตุยา  อนนฺตร  ตสฺสาเอว  อารมฺมณ  อารพฺภ  หทยวตฺถุ  
นิสฺสาย  สนตีฺรณกิจฺจ  สาธยมานา  จ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ   
พลวารมฺมเณ  กามาวจรสตฺตาน  เยภุยฺเยน  โลภสมฺปยุตฺต- 
ชวนาวสาเน  ภวงฺควีถึ  ปจฺฉินฺทิตฺวา  ชวเนน  คหิตารมฺมเณ   
ตทารมฺมณวเสน  จ  สกึ  วา  ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  ปวตฺตติ  
จิตฺตปฺปวตฺติคณนาย  ปน  สพฺพทฺวาเรสุ  ตทารมฺมเณ  เทฺวเอว  
จิตฺตวารา  อาคตา ฯ  อิท  ปน  จิตฺต  ตทารมฺมณนฺติ  จ  
ปฏ ิภวงฺคนฺติ  จาติ  เทฺว  นามานิ  ลภติ ฯ  อนิยตทฺวารารมฺมณ   
นิยตวตฺถุก  อนิยตฏานกิจฺจ ฺจ  โหตีติ  เอว  ตาว  เตรส  
ป ฺจโวการภเว  ปวตฺติ ฺเว  ปวตฺตนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  
        เสเสสุ  เอกูนวีสติยา จิตฺเตสุ น กิ ฺจิ  อตฺตโน อตฺตโน  
# ๑. ม. อนนฺตร ฯ  ๒. ม. กุสลวิปากมโนธาตุ ฯ  
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อนุรูปาย ปฏสินฺธิยา น ปวตฺตติ ฯ  ปวตฺติย  ปน  กสุลากุสล- 
วิปากา  ตาว  เทฺว  อเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุโย  ป ฺจสุ   
ทฺวาเรสุ (๑) กุสลากุสลวิปากมโนธาตูน  อนนฺตร  สนฺตีรณกิจฺจ  
ฉสุ  ทฺวาเรสุ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  ตทารมฺมณกิจฺจ  อตฺตนา 
ทินฺนปฏิสนธฺิโต  อุทฺธ  อสติ  ภวงฺคุปจฺเฉทเก  จิตฺตุปฺปาเท   
ภวงฺคกิจฺจ  อนฺเต จุติกิจฺจ ฺจาติ จตฺตาริ  กิจฺจานิ  สาธยมานา 
นิยตวตฺถุกา  อนิยตทฺวารารมฺมณฏานกิจฺจา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ ฯ   
        อฏ  กามาวจรสเหตุกจิตฺตานิ  ปวตฺติย  วุตฺตนเยเนว  ฉสุ 
ทฺวาเรสุ  ตทารมฺมณกิจฺจ  อตฺตนา ทินฺนปฏิสนฺธิโต อุทฺธ อสติ  
ภวงฺคุปจฺเฉทเก จิตฺตุปฺปาเท  ภวงฺคกิจฺจ  อนฺเต  จุติกจฺิจ ฺจาติ   
ตีณิ  กิจฺจานิ  สาธยมานานิ  นิยตวตฺถกุานิ  อนิยตทฺวารา- 
รมฺมณฏานกิจฺจานิ หุตฺวา ปวตฺตนฺติ ฯ   
        ป ฺจ  รูปาวจรานิ  จตฺตาริ  จ  อรปูาวจรานิ  อตฺตนา 
ทินฺนปฏิสนธฺิโต  อุทฺธ  อสติ  ภวงฺคุปจฺเฉทเก  จิตฺตุปฺปาเท   
ภวงฺคกิจฺจ  อนฺเต จุติกิจฺจ ฺจาติ  กิจฺจทฺวย  สาธยมานานิ 
ปวตฺตนฺติ ฯ  เตสุ  รูปาวจรานิ  นิยตวตฺถารมฺมณานิ  อนิยตฏาน- 
กิจฺจานิ  อิตรานิ  อวตฺถุกานิ  นิยตารมฺมณานิ  อนิยตฏาน- 
กิจฺจานิ  หุตฺวา  ปวตฺตนฺตีติ  เอว  ตาว  พาตฺตึสวิธมฺป  วิ ฺาณ  
ปวตฺติย สงฺขารปจฺจยา  ปวตฺตติ ฯ  ตตฺรสฺส  เต  เต  สงฺขารา   
# ๑. ม. ป ฺจทฺวาเร ฯ  
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กมฺมปจฺจเยน [๑] จ  อุปนสิฺสยปจฺจเยน  จ  ปจฺจยา โหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยาเนตานิ  เอกาทส  ตทารมฺมณจิตฺตานิ  วุตฺตานิ   
เตสุ  เอกมฺป  รูปารูปภเว  ตทารมฺมณ  หุตฺวา  น  ปวตฺตติ ฯ 
กสฺมา  พีชาภาวา ฯ  ตตฺถ  หิ  กามาวจรวิปากสงฺขาต   
ปฏิสนฺธิพีช  นตฺถิ  ย  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺติย   
ตสฺส  ชนก  ภเวยฺย ฯ  จกขฺุวิ ฺาณาทีนมฺป  รูปภเว  อภาโว 
อาปชฺชตีติ  เจ ฯ  น  อินฺทรฺิยปฺปวตฺติยานุภาวโต ทฺวารวีถิเภเท 
จิตฺตนิยมโต จ ฯ   
        ยถา  เจต  ตทารมฺมณ  เอกนฺเตน  รูปารูปภเว  
นปฺปวตฺตติ  ตถา  สพฺเพป  อกามาวจรธมฺเม  นานุพนฺธติ ฯ   
กสฺมา  อชนกตฺตา  เจว  ชนกสฺส  จ  อสทิสตฺตา ฯ  ต ฺหิ   
ยถา  นาม  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  พหิ  คนฺตุกาโม  ตรณุทารโก  
อตฺตโน  ชนก  ปตร  วา  อ ฺ  วา ปตุสทิส หิตกาม  
าตึ องฺคุลิย คเหตฺวา อนุพนฺธติ  น  อ ฺ  ราชปุรสิาทึ ฯ 
ตถา  เอตมฺป  ภวงฺคารมฺมณโต  พหิ  นกิฺขมิตุกาม  สภาคตาย  
อตฺตโน  ชนก  ปตร  วา  ปตุสทิส  วา  กามาวจรชวนเมว  
อนุพนฺธติ  น อ ฺ มหคฺคต อนุตฺตร วา ฯ   
        ยถา  เจต  มหคฺคตโลกุตฺตรธมฺเม  นานุพนฺธติ  ตถา  
ยทา  เอเต  กามาวจรธมฺมาป  มหคฺคตารมฺมณา  หุตฺวา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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ปวตฺตนฺติ  ตทา  เตป  นานุพนฺธติ ฯ  กสฺมา  อปรจิิตเทสตฺตา  
อจฺจนฺตปริตฺตารมฺมณตฺตา  จ ฯ  ต ฺหิ  ยถา  ปตร  วา   
ปตุสทิส  วา  าตึ  อนุพนฺธนฺโตป  ตรุณทารโก  ฆรทฺวาร- 
อนฺตรวีถิจตุกฺกาทิมฺหิ  ปริจิเตเยว  เทเส  อนุพนฺธติ  น  อร ฺ  
วา  ยุทฺธภูมึ  วา  คจฺฉนฺต ฯ  เอว  กามาวจรธมฺเม  อนุพนฺธนฺตมฺป  
อมหคฺคตาทิมฺหิ  ปริจิเตเยว  เทเส  ปวตฺตมาเน  เต(๑)ธมฺเม  
อนุพนฺธติ น มหคฺคตโลกุตฺตรธมฺเม อารพฺภ ปวตฺตมาเนติ ฯ   
        ยสฺมา  จสฺส สพฺโพ กามาวจรวิปาโก กิริยามโนธาตุ  
กิริยาอเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  โสมนสฺสสหคตา  อิเม  ธมฺมา  
ปริตฺตารมฺมณาติ  เอว  อจฺจนฺตปริตฺตเมว  อารมฺมณ  วุตฺต ฯ  
ตสฺมาเปต  มหคฺคตโลกุตฺตรารมฺมเณ  กามาวจรธมฺเมป  นานุพนฺธตีติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ก ึ วา  อิมาย  ยุตฺติกถาย ฯ  อฏกถาย  ห ิ เอกนฺเตเนว  
วุตฺต  เอกาทส  ตทารมฺมณจิตฺตานิ  นามโคตฺต  อารพฺภ  ชวเน 
ชวิเต  ตทารมฺมณ  น  คณฺหนฺติ ฯ  ปณฺณตฺตึ  อารพฺภ  ชวเน  
ชวิเต  ตทารมฺมณ  น  ลพฺภติ  ติลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาย   
ตทารมฺมณ  น  ลพฺภติ  วุฏานคามินิยา  พลววิปสฺสนาย   
ตทารมฺมณ  น  ลพฺภติ  รปูารูปธมฺเม  อารพฺภ  ชวเน  ชวิเต  
ตทารมฺมณ  น  ลพฺภติ  มจฺิฉตฺตนิยตธมฺเมสุ  ตทารมฺมณ  น 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ลพฺภติ  สมฺมตฺตนิยตธมฺเมสุ  ตทารมฺมณ  น  ลพฺภติ  โลกุตฺตร- 
ธมฺเม  อารพฺภ  ชวเน  ชวิเต  ตทารมฺมณ  น  ลพฺภติ  
อภิ ฺาาณ  อารพฺภ  ชวเน  ชวิเต  ตทารมฺมณ  น  ลพฺภติ 
ปฏิสมฺภิทาาณ  อารพฺภ  ชวเน  ชวิเต  ตทารมฺมณ  น   
ลพฺภติ  กามาวจเร  ทุพฺพลารมฺมเณ  ตทารมฺมณ  น  ลพฺภติ   
ฉสุ  ทฺวาเรสุ  พลวารมฺมเณ  อาปาถคเตเยว  ลพฺภติ  ลพฺภมาน ฺจ   
กามาวจเรเยว ลพฺภติ รูปารูปภเวเยว(๑) ตทารมฺมณ นาม 
นตฺถีติ ฯ   
        ย  ปน  วุตฺต  เสเสสุ  เอกูนวีสติยา  จิตฺเตสุ  น  กิ ฺจิ  
อตฺตโน  อนุรูปาย  ปฏิสนฺธิยา  น  ปวตฺตตีติ  ต  อติสงฺขิตฺตตฺตา  
ทุพฺพิชาน ฯ  เตนสฺส  วิตฺถารนยทสฺสนตฺถ  วุจฺจติ  กตี  
ปฏิสนฺธิโย  กตี ปฏิสนฺธจิิตฺตานิ เกน กตฺถ  ปฏิสนธฺิ โหติ  
กึ ปฏิสนฺธิยา อารมฺมณนฺติ ฯ   
        อส ฺ(๒) ีปฏิสนฺธิยา  สทฺธึ  วีสติ  ปฏิสนฺธโิย  วุตฺตปฺปการาเนว 
เอกูนวีสติ  ปฏสินฺธิจิตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  อกุสลวิปากาย  อเหตุก- 
มโนวิ ฺาณธาตุยา จตูสุ(๓)อปาเยสุ  ปฏิสนฺธิ  โหติ  กุสลวิปากาย  
มนุสฺสโลเก  ชจฺจนฺธชาติพธิรชาติอุมฺมตฺตกเอฬมูคนปปสกาทีน ฯ   
อฏหิ  สเหตุกมหาวิปาเกหิ  กามาวจรเทเวสุ  เจว  มนุสฺเสสุ  
จ  ปุ ฺวนฺตาน  ปฏิสนฺธ ิ โหติ  ป ฺจหิ  รูปาวจรวิปาเกหิ   
รูปพฺรหฺมโลเก  จตูหิ  อรปูาวจรวิปาเกหิ  อรูปโลเกติ  เยน  จ 
# ๑. ม. รูปารปูภเว ฯ  ๒. ม. อส ฺ... ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ยตฺถ  ปฏิสนธฺิ  โหติ  สาเอว  ตสฺส(๑) อนุรูปปฏิสนฺธิ นาม ฯ   
        สงฺเขปโต  ปฏิสนฺธยิา  ตีณิ  อารมฺมณานิ  โหนฺติ  กมฺม   
กมฺมนิมิตฺต  คตินิมิตฺตนฺติ ฯ  ตตฺถ  กมมฺ  นาม  อายูหิตา   
กุสลากุสลเจตนา ฯ  กมฺมนิมิตฺต นาม  ย วตฺถุ อารมฺมณ  
กตฺวา กมฺม อายูหติ ฯ ตตฺถ อตีเต กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถกสฺมิมฺป   
กมฺเม  กเต  ตสฺมึ  ขเณ  กมฺม  วา  กมมฺนิมิตฺต  วา  อาคนฺตฺวา   
อุปฏาติ ฯ   
        ตตฺริท  กมฺมนิมิตฺตสฺส  อุปฏาเน  วตฺถ ุ โคปกสีวลี  กิร  
นาม  ตาลปฏ ิกวิหาเร  เจติย  กาเรสิ ฯ  ตสฺส  มรณม ฺเจ   
นิปนฺนสฺส เจติย อุปฏาสิ ฯ  โส  ตเทว  นิมิตฺต  คณฺหิตฺวา   
กาล  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  อ ฺา  สมฺมุฬฺหกาลกิริยา  
นาม  โหติ ฯ  ปรมฺมุข  คจฺฉนฺตสฺส  หิ  ปจฺฉโต  ติกฺขเณน(๒) 
อสินา  สีส  ฉินฺทนฺติ  นิปชฺชิตฺวา  นทิฺทายนฺตสฺสาป  ติกฺขเณน   
อสินา  สีส  ฉินฺทนฺติ  อุทเก  โอสีทาเปตฺวา  มาเรนฺติ ฯ 
เอวรูเปป  กาเล  อ ฺตร  กมฺม  วา  กมมฺนิมิตฺต  วา   
อุปฏาติ ฯ  อ ฺ  ลหุกมรณ  นาม  อตฺถิ ฯ  นิขาทน- 
ทณฺฑกมตฺถกสฺมึ  ห ิ นลินีมกฺขิก มุคฺคเรน ปหริตฺวา ปสนฺติ ฯ 
เอวรูเปป  กาเล  กมฺม  วา  กมฺมนิมิตฺต  วา  อุปฏาติ ฯ   
เอว ปสยมานาย(๓) ปน มกฺขิกาย ปม  กายทฺวาราวชฺชน   
# ๑. ม. ตสฺสา ฯ  ๒. ม. ติขิเณน ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๓. ม. ปสิยมานาย ฯ  
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ภวงฺค  นาวฏเฏติ  มโนทฺวาราวชฺชนเมว  อาวฏเฏติ ฯ  อถ   
ชวน  ชวิตฺวา  ภวงฺค  โอตรติ ฯ  ทุติยวาเร  กายทฺวาราวชฺชน  
ภวงฺค  อาวฏเฏติ  ตโต  กายวิ ฺาณ  สมฺปฏิจฺฉนฺน สนฺตีรณ  
โวฏพฺพนนฺติ วีถิจิตฺตานิ ปวตฺตนฺติ ฯ  ชวน  ชวิตฺวา  ภวงฺค  
โอตรติ ฯ  ตติยวาเร  มโนทฺวาราวชฺชน  ภวงฺค  อาวฏเฏติ   
อถ  ชวน  ชวิตฺวา  ภวงฺค  โอตรติ  เอตสฺมึ  าเน  กาลกิริย  
กโรติ ฯ  อิท  กิมตฺถ อาภต อรูปธมฺมาน วิสโย นาม 
เอว ลหุโกติ ทีปนตฺถ ฯ   
        คตินิมิตฺต  นาม  นิพฺพตฺตนกโอกาเส  เอโก  วณฺโณ  
อุปฏาติ ฯ  ตตฺถ  นิรเย  อุปฏหนฺเต  โลหกุมฺภีสทิโส  หุตฺวา  
อุปฏาติ  มนุสฺสโลเก อุปฏหนฺเต  มาตุ  กุจฺฉิ  กมฺพลยานสทิสา 
หุตฺวา  อุปฏาติ  เทวโลเก  อุปฏหนฺเต  กปฺปรุกฺขวิมาน- 
สยนาทีนิ  อุปฏหนฺติ ฯ  เอว  กมฺม  กมฺมนิมิตฺต คตินิมิตฺตนฺติ   
สงฺเขปโต ปฏิสนฺธิยา ตีณิ อารมฺมณานิ โหนฺติ ฯ   
        อปโร  นโย  ปฏิสนธฺิยา  ตีณิ  อารมฺมณานิ  โหนฺติ   
อตีต  ปจฺจุปฺปนฺน  นวตฺตพฺพ ฺจ  อส ฺ ีปฏิสนฺธิ  
อนารมฺมณา ฯ (๑) ตตฺถ  วิ ฺาณ ฺจายตนเนวส ฺานาส ฺายตน- 
ปฏิสนฺธีน  อตีตเมว  อารมฺมณ  ทสนนฺ  กามาวจราน  อตีต   
วา  ปจฺจุปฺปนฺน  วา  เสสาน  นวตฺตพฺพ ฯ  เอว  ตีสุ  อารมฺมเณสุ 
# ๑. ม. อนารมฺมณาติ ฯ   
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ปวตฺตมานา  ปน  ปฏิสนฺธ ิ ยสฺมา  อตีตารมฺมณสฺส  วา   
นวตฺตพฺพารมฺมณสฺส  วา  จุติจิตฺตสฺส  อนนฺตรเมว  ปวตฺตติ (๑) 
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ  ปน  จุติจิตฺต  นาม  นตฺถ ิตสฺมา  ทฺวีสุ   
อารมฺมเณสุ  อ ฺตรารมฺมณาเยว(๒)  จุติยา  อนนฺตร  ตีสุ  
อารมฺมเณสุ  อ ฺตรารมฺมณาย ปฏิสนฺธิยา สุคติทุคฺคติวเสน 
ปวตฺตนากาโร เวทิตพฺโพ ฯ   
        เสยฺยถที  กามาวจรสุคติย  ตาว   ิตสฺส  ปาปกมฺมิโน   
ปุคฺคลสฺส  ตานิสฺส  ตมฺหิ  สมเย(๓)  โอลมฺพนฺตีติอาทิวจนโต  
มรณม ฺเจ  นิปนฺนสฺส ยถูปจิต ปาปกมฺม  วา  กมฺมนิมิตฺต   
วา  มโนทฺวาเร  อาปาถมาคจฺฉติ ฯ  ต  อารพฺภ  อุปฺปนฺนาย   
ตทารมฺมณปริโยสานาย  สุทฺธาย  วา  ชวนวีถิยา  อนนฺตร   
ภวงฺควิสย อารมฺมณ กตฺวา  จุติจิตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมึ  นิรุทฺเธ 
ตเทว  อาปาถคต กมฺม วา กมฺมนิมิตฺต  วา  อารพฺภ   
อนุปจฺฉินฺนกิเลสพลววินามิต (๔) ทุคฺคติปริยาปนฺน  ปฏิสนฺธิจิตฺต   
อุปฺปชฺชติ ฯ อย อตีตารมฺมณาย จุติยา อนนฺตรา อตีตารมฺมณา 
ปฏิสนฺธิ ฯ   
        อปรสฺส  มรณสมเย  วุตฺตปฺปการกมฺมวเสน  นิรยาทีสุ  
อคฺคิชาลวณฺณาทิก  ทุคฺคตินิมิตฺต มโนทฺวาเร อาปาถ- 
# ๑. ม. โหติ ฯ  ๒. ม. อ ฺตรารมฺมณาย ฯ   
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๘๗/๓๒๓ ฯ ม. ตานิสฺส ตมฺหิ สมเย ฯ 
# ๔. ม. อนุปจฺฉินฺนกิเลสพลวินามิต ฯ  
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มาคจฺฉติ ฯ ตสฺส ทฺวิกฺขตฺตุ ภวงฺเค อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺเธ  
ต  อารมฺมณ  อารพฺภ  เอก  อาวชฺชน  มรณสฺส  อาสนฺนภาเวน   
มนฺทีภูตเวคตฺตา  ป ฺจ  ชวนานิ  เทฺว  ตทารมฺมณานีติ  ตีณิ  
วีถิจิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตโต ภวงฺควิสย อารมฺมณ กตฺวา 
เอก จุติจิตฺต ฯ เอตฺตาวตา เอกาทส  จิตฺตกฺขณา  อตีตา 
โหนฺติ ฯ  อถาวเสสป ฺจจิตฺตกฺขณายุเก  ตสฺมึเยว  อารมฺมเณ   
ปฏิสนฺธิจิตฺต  อุปฺปชชฺติ ฯ อย อตีตารมฺมณาย จุติยา อนนฺตรา 
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา  ปฏสินธิ ฯ   
        อปรสฺส  มรณสมเย  ป ฺจนฺน  ทฺวาราน  อ ฺตรสฺมึ[๑] 
ราคาทิเหตุภูต  หีนารมฺมณ  อาปาถมาคจฺฉติ ฯ  ตสฺส   
ยถากฺกเมน  อุปฺปนฺนโวฏพฺพนาวสาเน  มรณสฺสาสนฺนภาเวน 
มนฺทีภูตเวคตฺตา  ป ฺจ  ชวนานิ  เทฺว  ตทารมฺมณานิ  จ   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตโต  ภวงฺควิสยมารมฺมณ  กตฺวา  เอก  จุติจิตฺต ฯ 
เอตฺตาวตา เทฺว  ภวงฺคานิ  อาวชฺชน  ทสฺสน  สมปฺฏิจฺฉนฺน   
สนฺตีรณ  โวฏพฺพน  ป ฺจ  ชวนานิ  เทฺว  ตทารมฺมณานิ  
เอก  จุติจิตฺตนฺติ  ป ฺจทส  จิตฺตกฺขณา  อตีตา  โหนฺติ ฯ  
อถาวเสสเอกจิตฺตกฺขณายุเก ตสฺมึเยว อารมฺมเณ ปฏิสนฺธิจิตฺต ฯ  
อุปฺปชฺชติ ฯ  อยมฺป  อตีตารมฺมณาย  จุติยา  อนนฺตรา 
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา  ปฏสินฺธิ ฯ  เอส  ตาว  อตีตารมฺมณาย  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทฺวาเรติ ทิสฺสติ ฯ   
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สุคติจุติยา  อนนฺตร(๑)  อตีตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย  ทุคฺคติปฏิสนฺธิยา 
ปวตฺตนากาโร ฯ   
        ทุคฺคติย   ิตสฺส  ปน  อุปจิตานวชฺชกมฺมสฺส  วุตฺตนเยเนว 
ต  อนวชฺชกมฺม  วา  กมฺมนิมิตฺต  วา  มโนทฺวาเร  
อาปาถมาคจฺฉตีติ  กณฺหปกฺเข สุกฺกปกขฺ เปตฺวา  สพฺพ   
ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อยมตีตารมฺมณาย  ทุคฺคติจุติยา   
อนนฺตรา  อตีตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย สุคติปฏิสนฺธิยา ปวตฺต- 
นากาโร ฯ   
        สุคติย   ิตสฺส  ปน  อุปจิตานวชฺชกมฺมสฺส  ตานิ(๒) จสฺส 
ตมฺหิ  สมเย  โอลมฺพนฺตีติ(๓)อาทิวจนโต  มรณม ฺเจ  นิปนฺนสฺส  
ยถูปจิต  อนวชฺชกมฺม  วา  กมฺมนิมิตฺต วา มโนทฺวาเร อาปาถ- 
มาคจฺฉติ ฯ ต ฺจ โข อุปจิตกามาวจรานวชฺชกมฺมสฺเสว ฯ   
อุปจิตมหคฺคตกมฺมสฺส   ปน  กมฺมนิมตฺิตเมว  อาปาถมาคจฺฉติ ฯ   
ต  อารพฺภ  อุปฺปนฺนาย  ตทารมฺมณปริโยสานาย  สทฺุธาย  วา   
ชวนวีถิยา  อนนฺตร  ภวงฺควิสย  อารมฺมณ  กตฺวา  จุติจิตฺต- 
มุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมึ นิรุทฺเธ ตเทว อาปาถคต  กมฺม  วา   
กมฺมนิมิตฺต  วา อารพฺภ อนุปจฺฉินฺนกิเลสพลววินามิต  
สุคติปริยาปนฺน  ปฏิสนฺธจิิตฺตมุปฺปชฺชติ ฯ  อย  อตีตารมฺมณาย  
จุติยา  อนนฺตรา  อตีตารมฺมณา  นวตฺตพฺพารมฺมณา วา  
# ๑. ม. อนนฺตรา ฯ  ๒. ม.ตานิสฺส ตมฺหิ ฯ  
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๘๗/๓๒๓ ฯ   
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ปฏิสนฺธิ ฯ   
        อปรสฺส  มรณสมเย  กามาวจรานวชฺชกมฺมวเสน  มนุสฺส- 
โลเก มาตุกุจฺฉิวณฺณสงฺขาต  วา  เทวโลเก  อุยฺยานกปฺปรุกฺขาทิ- 
วณฺณสงฺขาต  วา  สุคตินมิิตฺต  มโนทวฺาเร  สนฺธิอาปาถมาคจฺฉติ ฯ   
ตสฺส  ทุคฺคตินิมิตฺเต  ทสฺสิตานุกฺกเมเนว จุติจิตฺตานนฺตร   
ปฏิสนฺธิจิตฺต  อุปฺปชชฺติ ฯ  อย  อตีตารมฺมณาย  จุติยา  อนนฺตรา   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ปฏสินฺธิ ฯ   
        อปรสฺส  มรณสมเย  าตกา  อย  ตาต  ตวตฺถาย  
พุทฺธปูชา  กริยติ  จิตฺต  ปสาเทหีติ  วตฺวา  ปุปฺผทามธช- 
ปฏากาทิวเสน  รูปารมฺมณ  วา  ธมฺมสฺสวนตุริยปูชาทิวเสน  
สทฺทารมฺมณ  วา  ธูปวาสคนฺธาทิวเสน(๑)คนฺธารมฺมณ วา   
อิทนฺตาต  สายสฺสุ  ตวตฺถาย  ทาตพฺพ  เทยฺยธมฺมนฺติ  วตฺวา  
มธุผาณิตาทิวเสน  รสารมฺมณ  วา  อิทนฺตาต  ผุสสฺสุ  ตวตฺถาย  
ทาตพฺพ  เทยฺยธมฺมนฺติ  วตฺวา  จีนปฏาโสมารปฏาทิวเสน  
โผฏพฺพารมฺมณ  วา  ป ฺจทฺวาเร  อุปสหรนฺติ ฯ  ตสฺส   
ตสฺมึ  อาปาถคเต  รูปาทิอารมฺมเณ  ยถากฺกเมน  อุปฺปนฺนโวฏพฺพ- 
นาวสาเน  มรณสฺสาสนฺนภาเวน  มนฺทีภูตเวคตฺตา  ป ฺจ  
ชวนานิ  เทฺว  ตทารมฺมณานิ  จ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตโต  ภวงฺควิสย   
อารมฺมณ  กตฺวา  เอก  จุติจิตฺต  ตทวสาเน  ตสฺมึเยว 
# ๑. ม. ธูมวาสคนฺธาทิวเสน ฯ   
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เอกจิตฺตกฺขณฏ ิติเก  อารมฺมเณ  ปฏสินฺธิจิตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ  
อยมฺป  อตีตารมฺมณาย จุติยา อนนฺตรา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา 
ปฏิสนฺธิ ฯ   
        อปรสฺส  ปน  ปวีกสิณชฺฌานาทิวเสน  ปฏิลทฺธมหคฺคตสฺส 
สุคติย   ิตสฺส  มรณสมเย  กามาวจรกุสลกมฺมกมมฺนิมิตฺตคตินิมิตฺตาน   
อ ฺตร  ปวีกสิณาทิก  วา  นิมิตฺต  มหคฺคตจิตฺต  วา   
มโนทฺวาเร  อาปาถมาคจฺฉติ ฯ  จกฺขุโสตาน  วา  อ ฺตรสฺมึ  
กุสลุปฺปตฺติเหตุภูต  ปณีตมารมฺมณ  อาปาถมาคจฺฉติ  ตสฺส 
ยถากฺกเมน  อุปฺปนฺนโวฏพฺพนาวสาเน  มรณสฺสาสนฺนภาเวน  
มนฺทีภูตเวคตฺตา  ป ฺจ  ชวนานิ  อุปปฺชฺชนฺติ ฯ  มหคฺคตคติกาน   
ปน  ตทารมฺมณ  นตฺถ ิฯ  ตสฺมา  ชวนานนฺตรเยว  ภวงฺควิสย  
อารมฺมณ  กตฺวา  เอก  จุติจิตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺสาวสาเน   
กามาวจรมหคฺคตสุคตีน  อ ฺตรสุคติปริยาปนฺน  ยถูปฏ ิเตสุ   
อารมฺมเณสุ  อ ฺตรารมฺมณ  ปฏิสนธฺิจิตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ  อย   
นวตฺตพฺพารมฺมณาย  จุติยา (๑) อนนฺตรา อตีตปจฺจุปฺปนฺนนวตฺตพฺพาน 
อ ฺตรารมฺมณา ปฏิสนฺธิ ฯ   
        เอเตนานุสาเรน  อารุปฺปจุติยาป  อนนฺตรา  ปฏิสนฺธิ  
เวทิตพฺพา ฯ  อย  อตีตนวตฺตพฺพารมฺมณาย  สุคติจุติยา  อนนฺตร(๒) 
อตีตนวตฺตพฺพปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย  ปฏิสนฺธิยา ปวตฺตนากาโร ฯ   
# ๑. ม. สุคติจุติยา ฯ  ๒. ม. อนนฺตรา ฯ   
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        ทุคฺคติย   ิตสฺส  ปน  ปาปกมฺมิโน  วุตฺตนเยเนว  ต  กมฺม   
กมฺมนิมิตฺต  คตินิมิตฺต  วา  มโนทฺวาเร  ป ฺจทฺวาเร  ปน  
อกุสลุปฺปตฺติเหตุภูต  อารมฺมณ  อาปาถมาคจฺฉติ ฯ  อถสฺส 
ยถานุกฺกเมน(๑)  จุติจิตฺตาวสาเน  ทุคฺคติปริยาปนฺน  เตสุ   
อารมฺมเณสุ  อ ฺตรารมฺมณ  ปฏิสนธฺิจิตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ   
อยมตีตารมฺมณาย  ทุคฺคติจุติยา  อนนฺตร(๒)  อตีตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย  
ปฏิสนฺธิยา  ปวตฺตนากาโรติ ฯ  เอตฺตาวตา เอกูนวีสติวิธสฺสาป 
วิ ฺาณสฺส ปฏิสนฺธิวเสน ปวตฺติ ทีปตา โหติ ฯ   
        ตยิท สพฺพมฺป เอว   
                ปวตฺตมาน สนฺธิมฺหิ        ทฺวิธา กมฺเมน วตฺตติ   
                มสิฺสาทีหิ จ เภเทหิ        เภทสฺส ทุวิธาทิโก ฯ   
        อิท ฺหิ  เอกูนวีสติวิธ(๓)  วิปากวิ ฺาณ  ปฏิสนฺธิมฺหิ   
ปวตฺตมาน  ทฺวิธา  กมฺเมน  วตฺตติ ฯ  ยถาสก  ห ิ เอตสฺส  
ชนก  กมฺม  นานาขณิกกมฺมปจฺจเยน  เจว  อุปนิสฺสยปจฺจเยน   
จ  ปจฺจโย  โหติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  กุสลากุสลกมฺมวิปากสฺส(๔) 
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ ฯ (๕) เอว  ปวตฺตมานสฺส (๖) ปนสฺส 
มิสฺสาทีหิ  เภเทหิ  ทุวิธาทิโกป  เภโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
เสยฺยถีท  อิท ฺหิ  ปฏิสนธฺิวเสน  เอกธา  วตฺตมานมฺป  รูเปน  
# ๑. ม. ยถากกฺเมน ฯ  ๒. ม. อนนฺตรา ฯ  ๓. ม. เอกนูวีสติวิธมฺป ฯ  
# ๔. ม. กุสลากุสล กมฺม วิปากสฺส ฯ  ๕. อภิ. ป. ๔๐/๕๔๖,๕๕๕/ 
# ๑๗๗/๑๘๓ ฯ ๖. ม. วตฺตมานสฺส ฯ   
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สห  มิสฺสามิสฺสเภทโต  ทุวิธ  กามรูปารูปภวเภทโต  ติวิธ   
อณฺฑชชลาพุชสเสทชโอปปาติกโยนิวเสน  จตุพฺพิธ  คติวเสน 
ป ฺจวิธ  วิ ฺาณฏ ิติวเสน สตฺตวิธ สตฺตาวาสวเสน อฏวิธ  
โหติ ฯ ตตฺถ   
                มสิฺส ทฺวิธา ภาวเภทา  สภาว ตตฺถ จ ทฺวิธา   
                เทวฺ วา ตโย วา ทสกา  โอมโต อาทินา สห ฯ   
        มิสฺส  ทวิฺธา  ภาวเภทาติ  ยเ ฺหตเมตฺถ  อ ฺตฺร   
อรูปภวา  รูปมิสฺส  ปฏิสนธฺิวิ ฺาณ  อุปฺปชฺชติ  ต  รูปภเว 
อิตฺถินฺทฺริยปรุิสินฺทฺริยสงฺขาเตน  ภาเวน  วินา  อุปปฺตฺติโต  
กามภเว  อ ฺตฺร  ชาติปณฺฑกปฏิสนฺธิยา  ภาเวน  สห   
อุปฺปตฺติโต สภาว อภาวนฺติ ทุวิธ โหติ ฯ   
        สภาว  ตตฺถ  จ  ทฺวิธาติ  ตตฺถาป  จ  ย  สภาว  ต  
อิตฺถีปุริสภาวาน  อ ฺตเรน สห อุปปฺตฺติโต ทุวิธเมว โหติ ฯ   
        เทฺว  วา  ตโย  วา  ทสกา  โอมโต  อาทินา  สหาติ  
ยเ ฺหตเมตฺถ  มิสฺส  อมิสสฺนฺติ  ทฺวเย  อาทิภูต  รูปมิสฺส   
ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ  เตน  สห  วตฺถุกายทสกวเสน  เทฺว  วา  
วตฺถุกายภาวทสกวเสน  ตโย  วา  ทสกา  โอมโต  อุปฺปชฺชนฺติ 
นตฺถิ  อิโต  ปร  รูปปริหานีติ ฯ  ต  ปเนต  เอว  โอมกปริมาณ   
อุปฺปชฺชมาน  อณฺฑชชลาพุชนามิกาสุ  ทฺวีสุ  โยนีส ุ ชาติ- 
อุณฺณาย  เอเกน  อสุนา  อุทฺธตเตลสปฺปมณฺฑปฺปมาณ  กลลนฺติ   
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ลทฺธสงฺขฺย   หุตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ  ตตฺถ โยนีน คติวเสน  
สมฺภวเภโท เวทิตพฺโพ ฯ เอตาสุ หิ   
                นริเย ภุมฺมวชฺเชสุ                เทเวสุ จ น โยนิโย   
                ติสฺโส ปุริมกิา โหนฺติ        จตสฺโสป คติตฺตเย ฯ   
        ตตฺถ  เทเวสุ  จาติ  จสทฺเทน  ยถา  นิรเย  จ   
ภุมฺมวชฺเชสุ  จ  เทเวสุ  เอว  นิชฌฺามตณฺหิกเปเตสุ  จ  ปุริมิกา 
ติสฺโส  โยนโิย  น  สนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  โอปปาติกาเอว  หิ  
เต  โหนฺติ ฯ  เสเส  ปน  ติรจฺฉานปตฺติวิสยมนุสฺสสงฺขาเต   
คติตฺตเย ปุพฺเพ วชฺชิตภุมมฺเทเวสุ จ จตสฺโส โยนโิย  
โหนฺติ ฯ ตตฺถ   
                ตึส นว เจว รปูสุ                สตฺตติ อุกฺกสโตว รูปานิ   
                สเสทโชปปาตีสุ                อถวา อวกสโต ตึส ฯ   
        รูปพฺรหฺเมสุ  ตาว  โอปปาติกโยนิเกสุ  จกฺขุโสตวตฺถุทสกาน   
ชีวิตนวกสฺส  จาติ  จตุนฺน  กลาปาน  วเสน  ตึส  จ  นว 
จ  ปฏิสนฺธิวิ ฺาเณน  สห  รูปานิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  รูปพฺรหฺเม 
ปน  เปตฺวา  อ ฺเสุ  สเสทโชปปาติเกสุ  อุกฺกสโต   
จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายภาววตฺถุทสกาน  วเสน  สตฺตติ ฯ  ตานิ   
จ  นิจฺจ  เทเวสุ ฯ  ตตฺถ  วณฺโณ  คนฺโธ  รโส  โอชา  จตสฺโส 
จาป ธาตุโย จกฺขุปสาโท ชีวิตินฺทฺริยนติฺ  อย  ทสรปูปริมาโณ  
รูปปุ ฺโช  จกฺขุทสโก  นาม ฯ  เอว  เสสา  เวทิตพฺพา ฯ  อวกสโต   
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ปน  ชจฺจนฺธพธิรอฆานกนปปสกสฺส  ชิวฺหากายวตฺถุทสกาน 
วเสน  ตึส  รปูานิ  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  อุกฺกสาวกสาน  ปน  อนฺตเร   
อนุรูปโต  วิกปฺโป  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว วิทตฺิวา ปุน   
                ขนฺธารมฺมณคติเหตุ-        เวทนาปติวิตกฺกวิจาเรหิ   
                เภทาเภทวิเสโส                จุติสนฺธีน ปริ ฺเยฺโย ฯ   
        ยา  เหสา  มิสฺสามิสฺสโต  ทุวิธา  ปฏิสนฺธิ  ยา  จสฺสา 
อตีตานนฺตรา  จุติ  ตาส อิเมหิ ขนฺธาทีหิ เภทาเภทวิเสโส 
าตพฺโพติ อตฺโถ ฯ   
        กถ  กทาจิ  จตุกฺขนฺธาย  อารุปฺปจุติยา  อนนฺตรา 
จตุกฺขนฺธาว  อารมฺมณโตป  อภินฺนา  ปฏิสนฺธิ  โหติ   
กทาจิ  อมหคฺคตพหิทฺธารมฺมณาย  มหคฺคตอชฺฌตฺตารมฺมณา ฯ 
อย  ตาว  อรปูภูมีสุเยว  นโย ฯ  กทาจิ  ปน  จตุกฺขนฺธาย   
อารุปฺปจุติยา  อนนฺตรา  ป ฺจกฺขนฺธา  กามาวจรปฏิสนฺธิ   
กทาจิ  ป ฺจกฺขนฺธาย  กามาวจรจุติยา  รูปาวจรจุติยา  วา   
อนนฺตรา  จตุกฺขนฺธา  อารุปฺปปฏิสนฺธ ิฯ  เอว  อตีตารมฺมณาย(๑) 
จุติยา  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา (๒) ปฏิสนธฺิ  เอกจฺจสุคติจุติยา   
เอกจฺจทุคฺคติปฏิสนฺธิ  อเหตุกจุติยา  สเหตุกปฏิสนฺธิ  ทุเหตุก- 
จุติยา  ติเหตุกปฏิสนฺธิ  อุเปกฺขาสหคตจุติยา  โสมนสฺสสหคต- 
# ๑. ม. อตีตารมฺมณจุติยา ฯ  ๒. ม. อตีตนวตฺตพฺพปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ฯ  
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ปฏิสนฺธิ  อปฺปติกจุติยา  สปฺปติกปฏิสนฺธิ  อวิตกฺกจุติยา 
สวิตกฺกปฏิสนฺธิ อวิจารจุติยา สวิจารปฏิสนฺธิ  อวิตกฺกา- 
วิจารจุติยา  สวิตกฺกสวิจารปฏิสนฺธีติ  ตสฺส  ตสฺส  วิปรีตโต  จ   
ยถาโยค  โยเชตพฺพ ฯ   
                ลทฺธปฺปจฺจยมิติ ธมมฺ-  มตฺตเมต ภวนฺตรมุเปติ   
                นาสฺส ตโต สงฺกนฺติ  น ตโต เหตุ วินา โหติ ฯ   
        อิติ  เหต  ลทฺธปฺปจฺจย  รูปารูปธมฺมมตฺต  อุปฺปชฺชมาน   
ภวนฺตรมุเปตีติ  วุจฺจติ  น  สตฺโต  น  ชโีว ฯ  ตสฺส  นาป  
อตีตภวโต  อิธ  สงฺกนฺติ อตฺถิ นาป  ตโต  เหตุ  วินา  
อิธ  ปาตุภาโว ฯ  ตยิท  ปากเฏน  มนุสสฺจุติปฏิสนฺธิกฺกเมน   
ปกาสยิสฺสาม   
        อตีตภวสฺมึ  หิ  สรเสน  อุปกฺกเมน  วา  สมาสนฺนมรณสฺส 
อสยฺหาน  สพฺพงฺคปจฺจงฺคสนฺธิพนฺธนจฺเฉทกาน   มารณนฺติก- 
เวทนาสตฺตาน   สนฺนิปาต  อสหนฺตสฺส  อาตเป  ปกฺขิตฺตหริต- 
ตาลปณฺณมิว  กเมน  อุปสสฺุสมาเน  สรเีร  นิรุทฺเธสุ  จกฺขฺวาทีสุ   
อินฺทฺริเยสุ  หทยวตฺถุมตฺเต  ปติฏ ิเตสุ  กายินฺทฺริยมนินฺทฺริย- 
ชีวิตินฺทฺริเยสุ  ตขณาวเสสหทยวตฺถุสนฺนิสฺสิต(๑)  วิ ฺาณ  ครุสมา- 
เสวิตาสนฺนปุพฺพกตาน  อ ฺตร  ลทฺธาวเสสปจฺจยสงฺขารสงฺขาต  
กมฺม  วา  ตทุปฏาปต  วา  กมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตสงฺขาต  
วิสยมารพฺภ  ปวตฺตติ ฯ  ตเทว  ปวตฺตมาน ตณฺหาอวิชฺชาน  
# ๑. ม. ตขณาวเสส หทยวตฺถุสนฺนิสฺสิต ฯ  
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อปฺปหีนตฺตา อวิชฺชาปฏิจฺฉาทิตาทีนเว ตสฺมึ วิสเย ตณฺหา   
นาเมติ (๑) สหชาตสงฺขารา  ขิปนฺติ ฯ  ต  สนฺตติวเสน  ตณฺหาย 
นามิยมาน  สงฺขาเรหิ  ขิปยมาน(๒)โอริมตีรรุกฺขวินิพนฺธ- 
รชฺชุมาลมฺพิตฺวา มาติกาติกฺกมโก วิย ปุริม ฺจ  นิสฺสย  ชหติ  
อปร ฺจ  กมฺมสมุฏาปต  นิสฺสย  อาสาทยมาน(๓)  วา 
อนาสาทยมาน(๔)  วา  อารมฺมณาทีหิเยว ปจฺจเยหิ ปวตฺตติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ปุริม  จวนโต  จุติ  ปจฺฉิม  ภวนฺตรา- 
ทิปฏิสนฺธานโต  ปฏิสนฺธติี  วุจฺจติ ฯ  ตเทต  นาป  ปุริมภวา 
อิธาคต นาป ตโต กมฺมสงฺขารคติวิสยาทิเหตุ(๕) วินา ปาตุภูตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
                สยิุ นิทสฺสนาเนตฺถ        ปฏิโฆสาทิกา อถ   
                สนฺตานพนฺธโต นตฺถิ        เอกตา นาป นานตา ฯ   
        เอตฺถ  เจตสฺส  วิ ฺาณสฺส  ปุริมภวโต  อิธ  อนาคมเน 
อตีตภวปริยาปนฺนเหตูหิ  จ  อุปฺปาเท  ปฏิโฆสปทปีมุทธฺา 
ปฏิพิมฺพปฺปการา  ธมฺมา  นิทสฺสนานิ  สิยย ฯ  ยถา  หิ   
ปฏิโฆสปทปีมุทฺธา ฉายา(๖)  สทฺทาทิเหตุกา(๗)  อ ฺตฺร  อคนฺตฺวา   
โหนฺติ  เอวเมว  อิท  จิตฺต ฯ  เอตฺถ จ สนฺตานพนฺธโต นตฺถิ  
# ๑. ม.นาเมติ ฯ  ๒. ม. ขิปฺปมาน ฯ  ๓. ม. อสฺสาทยมาน ฯ 
# ๔. ม. อนสฺสาทยมาน ฯ  ๕. ม.กมฺมสงฺขารนาสิตวิสยาทิเหตุ ฯ 
# ๖. ม. ปฏิโฆสปทีปมุทฺทจฺฉายา ฯ  ๗. สทฺทาทิเหตุถา ฯ  
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เอกตา นาป นานตา ฯ  ยทิ  หิ  สนฺตานพนฺเธ  สติ  เอกนฺตเมกตา 
ภเวยฺย  น  ขีรโต  ทธิ  สมฺภูต  สิยา ฯ  อถาป  เอกนฺตนานตา  
ภเวยฺย  น  ขีรสามีโน (๑) ทธิ  สิยา ฯ เอส นโย  สพฺเพสุ   
เหตุเหตุสมุปฺปนฺเนสุ ฯ  เอว ฺจ  สติ  สพฺพโลกโวหารโลโป  สยิา ฯ 
โส  จ  อนิฏโ ตสฺมา เอตฺถ น เอกนฺตเมกตา วา นานตา 
วา อุปคนฺตพฺพาติ ฯ   
        เอตฺถาห  นนุ  เอว  อสงฺกนฺติปาตุภาเว  สติ  เย  
อิมสฺมึ  มนุสสฺตฺตภาเว  ขนฺธา  เตส  นริุทฺธตฺตา  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   
        เอกสนฺตานสฺมึ  หิ  ผลมุปฺปชฺชมาน  ตตฺถ  เอกนฺต 
เอกตฺตนานตฺตาน  ปฏิสิทธฺตฺตา  อ ฺสฺสาติ  วา  อ ฺโตติ  
วา  น  โหติ ฯ  เอตสฺส  จ  ปนตฺถสฺส  พีชาน  อภิสงฺขาโร  
สาธโก ฯ  อมฺพพีชาทีน ฺหิ  อภิสงฺขาเรสุ  กเตสุ  ตสฺส ตสฺส 
พีชสฺส  สนฺตาเน  ลทฺธปจฺจโย  กาลนฺตเร  ผลวิเสโส  อุปฺปชชฺ- 
มาโน  น  อ ฺพีชาน  นาป  อ ฺาภิสงฺขารปจฺจยา  
# ๑. ม. ขีรสฺสาธีโน ฯ   
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อุปฺปชฺชติ ฯ  น  จ  ตานิ  พีชานิ  เต  อภิสงฺขารา  วา  ผลฏาน  
ปาปุณนฺติ ฯ  เอว  สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ ฯ  วิชฺชาสปิฺโปสถาทีหิ (๑)  
จาป พาลสรีเร อุปยุตฺเตหิ กาลนฺตเร วุฑฺฒสรีราทีสุ ผลเทหิ  
อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ยมฺป วุตฺต อุปภุ ฺชเก จ อสติ กสเฺสต(๒) ผล  
สิยาติ ตตฺถ   
                ผลสฺสุปฺปตฺติยาเอว        สิทธฺา ภุ ฺชกสมฺมติ   
                ผลุปฺปาเทน รกฺุขสฺส        ยถา ผลติ สมมฺติ ฯ   
        ยถา  ห ิ รุกฺขสงฺขาตาน  ธมฺมาน  เอกเทสภูตสฺส   
รุกฺขผลสฺส  อุปฺปตฺติยาเอว  รุกโฺข  ผลตีติ  วา  ผลิโตติ  วา  
วุจฺจติ  ตถา  เทวมนุสฺสสงฺขาตาน  ขนฺธาน  เอกเทสภูตสฺส  
อุปโภคสงฺขาตสฺส  สุขทุกฺขผลสฺส  อุปฺปาเทเนว  เทโว  วา  
มนุสฺโส  วา  อุปภุ ฺชตีติ  วา  สุขิโตติ  วา  ทุกฺขิโตติ  วา  
วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  น  เอตฺถ  อ ฺเน อุปภุ ฺชเกน นาม โกจิ 
อตฺโถ อตฺถีติ ฯ   
        โยป  วเทยฺย  เอว  สนฺเตป  เอเต  สงฺขารา  วิชฺชมานา   
วา  ผลสฺส  ปจฺจยา  สิยุ  อวิชฺชมานา  วา ฯ  ยทิ  จ  วิชฺชมานา 
ปวตฺติกฺขเณเยว  เนส  วิปาเกน  ภวิตพฺพ ฯ  อถาป (๓) อวิชฺชมานา  
ปวตฺติโต  ปุพฺเพ  จ  ปจฺฉา  จ  นิจฺจผลาวหา(๔) สิยุนฺติ ฯ โส  
# ๑. ม. วิชฺชาสิปฺโปสธาทีหิ ฯ  ๒. ม. กสฺส ต ฯ  
# ๓. ม. อถ ฯ  ๔. ม. นิจฺจ ผลาวหา ฯ   
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เอว วตฺตพฺโพ   
                กตตฺตา ปจฺจยา เอเต        น จ นิจฺจผลาวหา (๑)  
                ปาฏิโภคาทิก ตตฺถ        เวทติพฺพ นิทสฺสน ฯ   
        กตตฺตาเอว  หิ  สงฺขารา  อตฺตโน  ผลสฺส  ปจฺจยา  โหนฺติ  
น  วิชชฺมานตฺตา  วา  อวิชฺชมานตฺตา  วา ฯ  ยถาห  
กามาวจรสฺส  กุสลสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  อุปจิตตฺตา  วิปาก  
จกฺขุวิ ฺาณ  อุปฺปนฺน โหตีติ(๒)อาทิ ฯ  ยถารหสสฺ จ อตฺตโน   
ผลสฺส  ปจฺจยา  หุตฺวา  น  ปุน  ผลาวหา  โหนฺติ 
วิปกฺกวิปากตฺตา ฯ  เอตสฺส  จตฺถสฺส วิภาวเน อิท ปาฏิโภคาทิก  
นิทสฺสน เวทิตพฺพ ฯ   
        ยถา  ห ิ โลเก  โย  โกจิ(๓) กสฺสจิ  อตฺถสฺส  นิยฺยาตนตฺถ   
ปาฏิโภโค  โหติ  ภณฺฑ  วา  กิณาติ  อิณ  วา  คณฺหาติ   
ตสฺส  ตกิริยากรณมตฺตเมว ตทตฺถนิยฺยาตนาทิมฺหิ  ปจฺจโย  
โหติ  น  กริิยาย  วิชฺชมานตา  วา  อวิชชฺมานตา  วา ฯ  น  จ   
ตทตฺถนิยฺยาตนาทิโต  ปรมฺป  ธารโกว(๔)  โหติ ฯ  กสฺมา  นิยฺยาต- 
นาทีน  กตตฺตา ฯ เอว  กตตฺตาว  สงฺขาราป  อตฺตโน  ผลสฺส  
ปจฺจยา  โหนฺติ  น  จ  ยถารห  ผลทานโต  ปรมฺป  ผลาวหา   
โหนฺตีติ ฯ  เอตฺตาวตา  มิสฺสามิสฺสวเสน  เทฺวธาป  ปวตฺตมานสฺส   
# ๑. ม. นิจฺจ ผลาวหา ฯ  ๒. อภิ. ส. ๓๔/๓๓๘/๑๒๘ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม.ธารโกว ฯ   
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ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส สงฺขารปจฺจยา ปวตฺติ ทีปตา โหติ ฯ   
        อิทานิ สพฺเพเสฺวว เตสุ พาตฺตึสวิ ฺาเณสุ สมฺโมหวิฆาตตฺถ   
                ปฏิสนฺธิปวตฺตีน                วเสเนเต ภวาทิสุ   
                วิชานิตพฺพา สงฺขารา        ยถา เยส ฺจ ปจฺจยา ฯ   
        ตตฺถ  ตโย  ภวา  จตสฺโส  โยนิโย  ป ฺจ  คติโย   
สตฺต  วิ ฺาณฏ ิติโย  นว  สตฺตาวาสาติ  เอเต  ภวาทโย   
นาม ฯ  เอเตสุ  ภวาทีสุ  ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเต  เจเต  เยส   
วิปากวิ ฺาณาน  ปจฺจยา  ยถา  จ ปจฺจยา โหนฺติ ตถา  
วิชานิตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  ปุ ฺาภิสงฺขาเร  ตาว  กามาวจรอฏเจตนาเภโท  
ปุ ฺาภิสงฺขาโร  อวิเสเสน  กามภเว  สุคติย  นวนฺน   
วิปากวิ ฺาณาน  ปฏิสนธฺิย  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเยน  เจว 
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  จาติ  ทฺวิธา  ปจฺจโย ฯ  รูปาวจรป ฺจ- 
กุสลเจตนาเภโท  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  รปูภเว  ปฏิสนฺธิยเอว 
ป ฺจนฺน ฯ  วุตฺตปฺปเภทกามาวจโร  ปน กามภเว สุคติย  
อุเปกฺขาสหคตาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุวชฺชาน  สตฺตนฺน  ปริตฺต- 
วิปากวิ ฺาณาน  วุตฺตนเยเนว  ทฺวิธา  ปจฺจโย  ปวตฺเต  โน   
ปฏิสนฺธิย ฯ  เสฺวว  รูปภเว  ป ฺจนฺน  วิปากวิ ฺาณาน  ตเถว  
ปจฺจโย  ปวตฺเต  โน  ปฏิสนฺธิย ฯ  กามภเว  ปน  ทุคฺคติย   
อฏนฺนมฺป  ปริตฺตวิปากวิ ฺาณาน  ตเถว ปจฺจโย ปวตฺเต   
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โน ปฏิสนฺธยิ ฯ   
        ตตฺถ  นริเย  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  นรกจาริกาทีสุ   
อิฏารมฺมณสมาโยเคน(๑)  โส  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ติรจฺฉาเนสุ  ปน  
นาคสุปณฺณเปตมหิทฺธิเกสุ  จ  อิฏารมฺมณ  ลพฺภติเยว ฯ  เสฺวว  
กามภเว สุคติย โสฬสนฺนมฺป กุสลวิปากวิ ฺาณาน  ตเถว   
ปจฺจโย  ปวตฺเต  จ  ปฏิสนธฺิย  จ ฯ  อวิเสเสน  ปุ ฺาภิสงฺขาโร   
รูปภเว ทสนฺน วิปากวิ ฺาณาน ตเถว ปจฺจโย ปวตฺเต 
จ ปฏิสนฺธิย จ ฯ   
        ทฺวาทสากุสลเจตนาเภโท  อปุ ฺาภิสงฺขาโร  กามภเว  
ทุคฺคติย  เอกสฺส  วิ ฺาณสฺส  ตเถว  ปจฺจโย  ปฏสินฺธิย  โน  
ปวตฺเต ฯ  ฉนฺน  ปวตฺเต  โน  ปฏิสนฺธยิ ฯ  สตฺตนฺนมฺป  
อกุสลวิปากวิ ฺาณาน  ตเถว  ปจฺจโย(๒) ปวตฺเต  จ  ปฏิสนฺธยิ   
จ ฯ  กามภเว  ปน  สุคติย  เตสเยว  สตฺตนฺน  ตเถว  ปจฺจโย  
ปวตฺเต  โน ปฏิสนฺธิย ฯ  รูปภเว  จตุนฺน  วิ ฺาณาน (๓) ตเถว 
ปจฺจโย  ปวตฺเต  โน  ปฏิสนฺธิย ฯ  โส  จ  โข  กามาวจเร 
อนิฏรูปทสฺสนสทฺทสวนวเสน ฯ  พฺรหฺมโลเก  ปน  อนิฏา   
รูปาทโย นาม นตฺถิ ตถา กามาวจรเทวโลเกป ฯ   
        อาเน ฺชาภิสงฺขาโร  ปน อรูปภเว  จตุนฺน  วิปากวิ ฺาณาน  
# ๑. ม. อิฏารมฺมณสมาโยเค ฯ  ๒. ม. ตเถว ปจฺจโยติ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. วิปากวิ ฺาณาน ฯ  
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ตเถว  ปจฺจโย ปวตฺเต จ ปฏิสนฺธิย จ ฯ   
        กามาวจรกุสลากุสลโต  ปน  สพฺพสงฺคาหิกนเยน  วีสติ- 
เจตนาเภโทป  กายสงฺขาโร  กามภเว  ทสนฺน  วิปากวิ ฺาณาน  
ปฏิสนฺธิย  นานาขณิกกมฺมปจฺจเยน  เจว  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  จาติ  
ทฺวิธา  ปจฺจโย ฯ  เสฺวว  กามภเว เตรสนฺน รูปภเว  นวนฺน  
วิปากวิ ฺาณาน  ตเถว  ปจฺจโย  ปวตฺเต  โน  ปฏิสนฺธิย ฯ   
เสฺวว  กามภเว  เตวีสติยา  วิปากวิ ฺาณาน  ตเถว  ปจฺจโย  
ปวตฺเต  จ  ปฏิสนฺธิย  จ ฯ  วจีสงฺขาเรป เอเสว นโย ฯ   
        เอกูนตึสเจตนาเภโทป (๑) ปน  จิตฺตสงฺขาโร  ตีสุ  ภเวสุ   
เอกูนวีสติยา  วิปากวิ ฺาณาน  ตเถว  ปจฺจโย  ปฏสินฺธิย  
น  ปวตฺเต ฯ  เสฺวว  ทฺวีสุ  ภเวสุ  เหฏา  วุตฺตาน   
เตรสนฺน ฺจ  นวนฺน ฺจาติ  ทฺวาวีสติยา  วิปากวิ ฺาณาน   
ตเถว  ปจฺจโย  ปวตฺเต  โน  ปฏิสนฺธิย ฯ  ตีสุ  ปน  ภเวสุ   
ทฺวตฺตึสาย(๒)  วิปากวิ ฺาณาน  ตเถว  ปจฺจโย  ปวตฺเต  เจว  
ปฏิสนฺธิย ฺจ ฯ  เอว  ตาว  ภเวสุ  ปฏิสนฺธิปวตฺตีน  วเสน  เต  
สงฺขารา  เยส  ปจฺจยา  ยถา  จ  ปจฺจยา  โหนฺติ  ตถา 
วิชานิตพฺพา ฯ เอเตเนว นเยน โยนิอาทีสุป เวทิตพฺพา ฯ   
        ตตฺริท  อาทิโต  ปฏาย  มุขมตฺตปฺปกาสน  อิเมสุ  หิ  
สงฺขาเรสุ  ยสฺมา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  ตาว  ทฺวีสุ  ภเวสุ  ปฏิสนฺธ ึ 
# ๑. ม. อฏวีสติเอกูนตึสเจตนาเภโทป ฯ  ๒. ม.ทฺวตฺตึสายป ฯ   
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ทตฺวา  สพฺพมตฺตโน วิปาก ชเนติ  ตถา  อณฺฑชาทีสุ  จตูสุ   
โยนีสุ  เทวมนุสฺสสงฺขาตาสุ  ทฺวีสุ  คตีสุ  นานตฺตกายนานตฺต- 
ส ฺ ีนานตฺตกายเอกตฺตส ฺ ีเอกตฺตกายนานตฺตส ฺ ีเอกตฺต- 
กายเอกตฺตส ฺ ีสงฺขาตาสุ  มนุสฺสาน ฺเจว  ปมทุติยตติยชฺ- 
ฌานภูมีน ฺจ  วเสน  จตูสุ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ ฯ  อส ฺสตฺตาวาเส  
ปเนส  รูปมตฺตเมวาภิสงฺขโรตีติ  จตูสุเยว  สตฺตาวาเสสุ  จ  
ปฏิสนฺธึ ทตฺวา สพฺพมตฺตโน วิปาก ชเนติ ฯ ตสฺมา เอส  
เอเตสุ ทฺวีสุ  ภเวสุ  จตูสุ  โยนีสุ  ทฺวีสุ  คตีสุ  จตูสุ 
วิ ฺาณฏ ิตีสุ จตูสุ สตฺตาวาเสสุ จ  เอกวีสติยา 
วิปากวิ ฺาณาน  วุตฺตนเยเนว  ปจฺจโย  โหติ  ยถาสมฺภว   
ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเต จ ฯ   
        อปุ ฺาภิสงฺขาโร  ปน  ยสฺมา  เอกสฺมึเยว  กามภเว  จตูสุ  
โยนีสุ  อวเสสาสุ  ตีสุ  คตีสุ  นานตฺตกายเอกตฺตส ฺ ีสงฺขาตาย  
เอกิสฺสา  วิ ฺาณฏ ิติยา  ตาทิเสเยว  จ  เอกสฺมึ  สตฺตาวาเส  
ปฏิสนฺธิวเสน  วิปจฺจติ  ตสฺมา  เอส เอกสฺมึ  ภเว  จตูสุ  โยนีส ุ
ตีสุ  คตีสุ  เอกิสฺสา  วิ ฺาณฏ ิติยา เอกมฺหิ จ สตฺตาวาเส   
สตฺตนฺน วิปากวิ ฺาณาน วุตฺตนเยเนว ปจฺจโย โหติ  
ปฏิสนฺธิย ปวตฺเต จ ฯ   
        อาเนชาภิสงฺขาโร  ปน  ยสฺมา  เอกสฺมึ  อรูปภเว  เอกิสฺสา 
โอปปาติกโยนิยา  เอกิสฺสา  เทวคติยา  อากาสาน ฺจายตนาทีสุ   
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ตีสุ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  อากาสาน ฺจายตนาทีสุ [๑] จ  จตูสุ  สตฺตา- 
วาเสสุ  ปฏิสนฺธิวเสน  วิปจฺจติ  ตสฺมา  เอส  เอกสฺมึเยว  ภเว  
เอกิสฺสา  โยนิยา  เอกิสฺสา คติยา(๒)ตีสุ วิ ฺาณฏ ิตีสุ  จตูสุ   
สตฺตาวาเสสุ  จตุนฺน  วิ ฺาณาน  วุตฺตนเยเนว  ปจฺจโย  โหติ   
ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเต จ ฯ   
        กายสงฺขาโรป  ยสฺมา  เอกสฺมึ  กามภเว  จตูสุ  โยนีส ุ  
ป ฺจสุ  คตีสุ  ทฺวีสุ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  ทฺวีสุ  จ(๓) สตฺตาวาเสสุ  
ปฏิสนฺธึ  ทตฺวา  สพฺพมตฺตโน  วิปาก  ชเนติ  ตสฺมา เอส  
เอกสฺมึ ภเว จตูสุ โยนีสุ ป ฺจสุ คตีสุ ทฺวีสุ วิ ฺาณฏ ิตีสุ   
ทฺวีสุ  จ  สตฺตาวาเสสุ  เตวีสติยา  วิปากวิ ฺาณาน  ตเถว  
ปจฺจโย  ปฏสินฺธิย  ปวตฺเต จ ฯ วจีสงฺขาเรป เอเสว นโย ฯ   
        จิตฺตสงฺขาโร  ปน  ยสฺมา  เอก  สตฺตาวาส  เปตฺวา  น 
กตฺถจิ  น วิปจฺจติ  ตสฺมา  เอส  ตีสุ  ภเวสุ  จตูสุ  โยนีสุ  
ป ฺจสุ  คตีสุ  สตฺตสุ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  อฏสุ  สตฺตาวาเสสุ   
ยถาโยค  ทฺวตฺตึสายป (๔) วิปากวิ ฺาณาน  ตเถว  ปจฺจโย   
ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเต  จ ฯ  อวิ ฺาณเก  ปน  สตฺตาวาเส   
สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณ  นตฺถิ ฯ   
        อปจ  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  อส ฺ ีสตฺเตสุ (๕) กฏตฺตารูปาน  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. เทวคติยา  ฯ 
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. ทฺวตฺตึสาย ฯ ๕. ม. อส ฺสตฺเตสุ ฯ  
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นานาขณิกกมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโยติ ฯ เอว   
                ปฏิสนฺธิปวตฺตีน                วเสเนเต ภวาทิสุ   
                วิชานิตพฺพา สงฺขารา        ยถา เยส ฺจ ปจฺจยาติ ฯ   
                สงฺขารปจฺจยา วิ ฺาณปทนิทฺเทโส(๑) ฯ   
        วิ ฺาณปจฺจยา นามรูปนิทฺเทเส   
                เทสนาเภทโต สพฺพ-        ภวาทีสุ ปวตฺติโต   
                สงฺคหา ปจฺจยนยา                วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        เทสนาเภทโตติ  ตตฺถ  กตม  รูป  จตฺตาโร  จ  มหาภูตา 
จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน  อุปาทายรูปนฺติ (๒) เอว  ตาว  สุตฺตนฺเต 
จ  อิธ  จ  รูปปทสฺส  อเภทโต เอกสทิสา เทสนา กตา  
นามปทสฺส ปน เภทโต ฯ   
        สุตฺตนฺตสฺมิ ฺหิ  ตตฺถ  กตม  นาม  เวทนา  ส ฺา  เจตนา 
ผสฺโส  มนสกิาโรติ (๓) วุตฺต ฯ  อิธ  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺโธ   
สงฺขารกฺขนฺโธติ ฯ  ตตฺถ  หิ  ยมฺป  จกขฺุวิ ฺาณปจฺจยา  นาม  
อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺน ฺจ  จิตฺตสฺส   ิติ  อรูปน  ธมฺมาน  อายูติ  
เอว  อ ฺธมฺมสนฺนิสฺสเยน  อคฺคเหตพฺพโต ปากฏ  ต  ทสฺเสนฺโต   
เจตนาผสฺสมนสิการวเสน  สงฺขารกฺขนฺธ  ติธา  ภินทฺิตฺวา  ทฺวีหิ   
# ๑. ม. วิ ฺาณปทนิทฺเทโส ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๒๕, ๓๔๑/๙๗, ๓๔๙ ฯ 
# ส. ขุ. ๑๗/๑๑๓, ๑๑๙/๗๒, ๗๖ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๒๕๙/๑๘๒ ฯ  
# ๓. ม.ม.ู ๑๒/๑๒๕/๙๗ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๒๕๙/๑๘๒ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 273 

        *เลมที่ 47  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 273 
 
ขนฺเธหิ  สทฺธึ  เทเสสิ ฯ  อิธ  ปน  ตตฺถ  วุตฺต ฺจ  อวุตฺต ฺจ   
สพฺพ  นาม  สงฺคณฺหนฺโต ตโย ขนฺธา เวทนากฺขนฺโธ  
ส ฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธติ อาห ฯ   
        ก ึ ปน  อิเม  ตโย  ขนฺธาว  นาม  วิ ฺาณ  นาม   
นาม  น  โหตีติ ฯ  โน  น  โหติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  วิ ฺาเณ 
คยฺหมาเน  นามวิ ฺาณสฺส  จ  ปจฺจยวิ ฺาณสฺส  จาติ  ทฺวินฺน 
วิ ฺาณาน  สหภาโว  อาปชฺชติ ฯ  ตสฺมา วิ ฺาณ   
ปจฺจยฏาเน  เปตฺวา  ปจฺจยนิพฺพตฺต  นาม  ทสฺเสตุ  ตโยว 
จ(๑) ขนฺธา วุตฺตาติ ฯ เอว  ตาว เทสนาเภทโต วิ ฺาตพฺโพ  
วินิจฺฉโย ฯ   
        สพฺพภวาทีสุ  ปวตฺติโตติ  เอตฺถ  ปน  นาม  เอก   
สตฺตาวาส  เปตฺวา  สพฺพภวโยนิคติวิ ฺาณฏ ิติเสสสตฺตาวาเสสุ  
ปวตฺตติ ฯ  รปู  ทฺวีสุ  ภเวสุ  จตูสุ  โยนีสุ  ป ฺจสุ  คตีสุ  
ปุริมาสุ  จตูสุ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  ป ฺจสุ  จ สตฺตาวาเสสุ   
ปวตฺตติ ฯ  เอว  ปวตฺตมาเน  เจตสฺมึ  นามรูเป  ยสมฺา 
อภาวกคพฺภเสยฺยกาน  อณฺฑชาน ฺจ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วตฺถุกาย- 
วเสน  รูปโต  เทฺว  สนฺตติสีสานิ  ตโย  จ  อรูปโน  ขนฺธา  
ปาตุภวนฺติ  ตสฺมา  เตส  วิตฺถาเรน  รปูรูปโต  วีสติ  ธมฺมา   
ตโย  จ  อรูปโน  ขนฺธาติ  เอเต  เตวีสติธมฺมา  วิ ฺาณปจฺจยา  
# ๑. ม. ว ฯ   
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นามรูปนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  อคฺคหิตคฺคหเณน  ปน  เอกสนฺตติสีสโต 
นว  รูปธมฺเม  อปเนตฺวา  จุทฺทส  สภาวกาน  ภาวทสก  
ปกฺขิปตฺวา  เตตฺตึส ฯ  เตสมฺป  อคฺคหิตคฺคหเณน  สนฺตติสีสทฺวยโต 
อฏารส รูปธมฺเม อปเนตฺวา ปณฺณรส ฯ   
        ยสฺมา จ โอปปาติกสตฺเตสุ พฺรหฺมกายิกาทีน ปฏิสนฺธิก-ฺ 
ขเณ จกฺขุโสตวตฺถุทสกาน  ชีวิตินฺทฺริยนวกสฺส  จ  วเสน  
รูปรูปโต  จตฺตาริ  สนฺตติสีสานิ  ตโย  จ  อรูปโน  ขนฺธา  
ปาตุภวนฺติ  ตสฺมา  เตส  วิตฺถาเรน รูปรูปโต  เอกูนจตฺตาฬีส   
ธมฺมา  ตโย  จ  อรูปโน  ขนฺธาติ  เอเต  ทฺวาจตฺตาฬีส  ธมฺมา 
วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนติฺ  เวทิตพฺพา ฯ  อคฺคหิตคฺคหเณน  ปน 
สนฺตติสีสตฺตยโต  สตฺตวีสติ  ธมฺเม อปเนตฺวา ปณฺณรส ฯ   
        กามภเว  ปน  ยสฺมา  เสสโอปปาติกาน  สเสทชาน  วา  
สภาวกปริปุณฺณายตนาน  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  รูปรูปโต  สตฺต   
สนฺตติสีสานิ  ตโย  จ  อรปูโน  ขนฺธา  ปาตุภวนฺติ  ตสฺมา   
เตส  วิตฺถาเรน  รูปรูปโต  สตฺตติ  ธมฺมา  ตโย  จ  อรูปโน   
ขนฺธาติ  เอเต  เตสตฺตติ  ธมฺมา  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ  อคฺคหิตคฺคหเณน  ปน  สนฺตติสีสฉกฺกโต  จตุป ฺาส 
ธมฺเม  อปเนตฺวา  เอกูนวีสติ ฯ  เอส  อุกฺกสโต ฯ 
        อวกเสน  ปน  ตตรูปสนฺตติสีสวิกลาน  ตสฺส  ตสฺส   
วเสน  หาเปตฺวา  หาเปตฺวา  สงฺเขปโต  จ  วิตฺถารโต  จ   
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ปฏิสนฺธิวิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปสงฺขาตา  เวทิตพฺพา ฯ  อรูปน  
ปน  ตโย จ(๑) อรูปโน  ขนฺธา  อส ฺ ีน  รูปโต  ชีวิตินฺทฺริย- 
นวกเมวาติ เอส ตาว ปฏิสนฺธิย นโย ฯ   
        ปวตฺเต ปน สพฺพตฺถ รูปปวตฺติเทเส ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส  
 ิติกฺขเณ ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  สห  ปวตฺตอุตุโต  อุตุสมุฏาน  
สุทฺธฏก  ปาตุภวติ ฯ  ปฏิสนฺธิจิตฺต  ปน  รูป  น  สมุฏาเปติ ฯ 
ต  หิ  ยถา  ปปาเต  ปติตปุริโส  ปรสฺส  ปจฺจโย โหตุ  น 
สกฺโกติ  เอว  วตฺถุทุพฺพลตาย  สมุฏาเปตุ  น  สกฺโกติ  
ปฏิสนฺธิจิตฺตโต  ปน  อุทธฺ  ปมภวงฺคโต  ปภูติ  จิตฺตสมุฏานก   
สุทฺธฏก ฯ  สทฺทปาตุภาวกาเล  ปฏิสนฺธิกฺขณโต  อุทฺธ  
ปวตฺตอุตุโต  เจว  จิตฺตโต จ สทฺทนวก ฯ  เย ปน  
กพฬิงฺการาหารุปชีวิโน คพฺภเสยฺยกสตฺตา เตส   
                ย ฺจสฺส ภุ ฺชตี มาตา        อนฺน ปาน ฺจ(๒) โภชน   
                เตน โส ตตฺถ ยาเปติ        มาตุกุจฺฉิคโต นโรติ ฯ(๓)  
วจนโต  มาตรา  อชโฺฌหริตาหาเรน  อนุคเต  สรีเร  โอปปาติกาน   
สพฺพปม  อตฺตโน  มุขคต  เขฬ  อชฺโฌหรณกาเล  
อาหารสมุฏาน  สุทฺธฏกนฺติ  อิท  อาหารสมุฏานสฺส   
สุทฺธฏกสฺส อุตุจิตฺตสมุฏานาน ฺจ อุกฺกสโต ทฺวินนฺ  นวกาน   
วเสน  ฉพฺพีสติวิธ  ปุพฺเพ  เอเกกจิตฺตกฺขเณ  ติกฺขตฺตุ  อุปฺปชฺชมาน   
# ๑. ม. ว ฯ  ๒. ม. อนฺน ปาน ฺจ ฯ  ๓. ส. ส. ๑๕/๘๐๓/๓๐๓ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 276 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  276 
 
วุตฺต  กมฺมสมุฏาน ฺจ (๑) สตฺตติวิธนฺติ  ฉนฺนวุติวิธ  รูป  ตโย 
จ อรูปโน  ขนฺธาติ  สมาสโต  นวนวุติ  ธมฺมา ฯ 
        ยสฺมา  วาสทฺโท  อนิยโต  กทาจิเทว  ปาตุภาวโต ฯ  ตสฺมา  
ทุวิธมฺป  ต  อปเนตฺวา  อิเม  สตฺตนวุติ  ธมฺมา  ยถาสมฺภว   
สพฺพสตฺตาน  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  เตส  
หิ  สตฺตาน(๒)  ปมตฺตานมฺป  วิจรนฺตานมฺป(๓)  ขาทนฺตานมฺป   
ปวนฺตานมฺป  ทิวา  จ  รตฺติ ฺจ  เอเต  วิ ฺาณปจฺจยา  
ปวตฺตนฺติ ฯ  ต ฺจ  เนส  วิ ฺาณปจฺจยภาว  ปรโต   
วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        ย  ปเนตเมตฺถ  กมฺมชรูป  ต  ภวโยนิคติวิ ฺาณฏ ิ- 
ติสตฺตาวาเสสุ  สพฺพปม  ปติฏหนฺตมฺป  ติสมุฏานิกรูเปน 
อนุปตฺถทฺธ  น  สกโฺกติ  สณฺาตุ  นาป  ติสมุฏานิก  เตน  
อนุปตฺถทฺธ ฯ  อถโข  วาตพฺภาหตาป จตุทฺทิสาววตฺถาปตา   
นฬกลาปาทโย (๔) วิย  อุมฺมิเวคพฺภาหตาป(๕)  มหาสมุทฺเท  กตฺถจิ  
ลทฺธปติฏา  ภินฺนวาหนิกา  วิย  จ  อ ฺม ฺ ุปตฺถทฺธาเนเวตานิ(๖)   
อปตมานานิ  สณฺหิตฺวา (๑) เอกมฺป  วสฺส  เทฺวป  วสฺสานิ  ฯเปฯ  
วสฺสสตมฺป  ยาว  เตส สตฺตาน อายุกฺขโย  วา  ปุ ฺกฺขโย   
วา  ตาว  ปวตฺตนฺตีติ  เอว  สพฺพภวาทีสุ  ปวตฺติโต  เจตฺถ(๗) 
# ๑. ส. ส. ๑๕/๘๐๓/๓๐๓ ฯ  ๒. ม. สุตฺตานมฺป ฯ  
# ๓. ม. จรสนฺตานมฺป ฯ  ๔. ม. นฬกลาปโย ฯ  
# ๕. ม. อูมิเวคพฺภาหตาป ฯ  ๖. อ ฺม ฺ ุปตฺถทฺธาเนเวตานิ ฯ  
# ๗. ม. ปวตฺติโตเปตฺถ ฯ   
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วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        สงฺคหาติ  เอตฺถ  จ  ย  อารุปฺเป  ปวตฺติปฏิสนฺธีสุ   
ป ฺจโวการภเว  จ  ปวตฺติยา  วิ ฺาณปจฺจยา  นามเมว  ย ฺจ  
อส ฺ ีสุ  สพฺพตฺถ  ป ฺจโวการภเว  จ  ปวตฺติยา  วิ ฺาณปจฺจยา  
รูปเมว  ย ฺจ  ป ฺจโวการภเว  สพฺพตฺถ  วิ ฺาณปจฺจยา  
นามรูป  ต  สพฺพ  นาม ฺจ  รูป ฺจ  นามรูป ฺจ  นามรูปนฺติ  
เอว  เอกเทสสรูเปกเสสนเยน  สงฺคเหตฺวา  วิ ฺาณปจฺจยา  
นามรูปนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อส ฺ ีสุ วิ ฺาณาภาวา อยุตฺตนฺติ  
เจ ฯ นายุตฺต ฯ อิท หิ   
                นามรูปสฺส ย เหตุ        วิ ฺาณนฺต ทฺวิธา มต   
                วิปากมวิปาก ฺจ                ยุตฺตเมว ตโต(๑)อิท ฯ   
        ย ฺหิ  นามรูปสฺส  เหตุ  วิ ฺาณ  ต  วิปากาวิปากเภทโต 
ทฺวิธา  มต ฯ  อิท ฺจ   อส ฺ ีสตฺเตสุ  (๒) กมฺมสมุฏานตฺตา  
ป ฺจโวการภเว  ปวตฺตอภิสงฺขารวิ ฺาณปจฺจยา  รูป  ตถา   
ป ฺจโวกาเร ปวตฺติย กุสลาทิจิตฺตกฺขเณ  กมฺมสมฏุานนฺติ  
ยุตฺตเมว อิท ฯ เอว สงฺคหโต  เจตฺถ(๓) วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ปจฺจยนยาติ เอตฺถ หิ   
                นามสฺส ปากวิ ฺาณ        นวธา โหติ ปจฺจโย   
                วตฺถุรูปสฺส นวธา                เสสรูปสฺส อฏธา ฯ   
# ๑. ม. ยโต ฯ  ๒. ม.อส ฺสตฺเตสุ ฯ  ๓. ม. สงฺคหโตเปตฺถ ฯ   
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                อภิสงฺขารวิ ฺาณ        โหติ รูปสฺส เอกธา   
                ตท ฺ ปน วิ ฺาณ        ตสฺส ตสฺส ยถารห ฯ   
        ยเ ฺหต  ปฏิสนฺธิย  ปวตฺติย  วา  วิปากสงฺขาต  นาม   
ตสฺส  รูปมิสสฺสฺส  วา  อมิสฺสสฺส (๑) วา  ปฏิสนฺธกิ  วา  อ ฺ   
วา  วิปากวิ ฺาณ  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตวิปาก- 
อาหารอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ  นวธา ปจฺจโย  โหติ ฯ 
เปตฺวา  ปน  วตฺถุรูป  เสสรูปสฺส  อิเมสุ  นวสุ  อ ฺม ฺปจฺจย   
อปเนตฺวา  เสเสหิ  อฏหิ  ปจฺจเยหิ  ปจฺจโย  โหติ ฯ   
อภิสงฺขารวิ ฺาณ  ปน  อส ฺสตฺตรูปสฺส  วา  ป ฺจโวกาเร   
วา  กมฺมชรูปสฺส(๒)  สุตฺตนฺติกปริยายโต (๓) อุปนิสฺสยวเสน  เอกธาว  
ปจฺจโย  โหติ ฯ  อวเสส  ปมภวงฺคโต  ปภูติ  สพฺพมฺป  วิ ฺาณ   
ตสฺส  ตสฺส  นามรูปสฺส  ยถารห  ปจฺจโย  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
วิตฺถารโต  ปน  ตสฺส  ปจฺจยนเย  ทสฺสิยมาเน  สพฺพาป   
ปฏานกถา วิตฺถาเรตพฺพา โหตีติ น ต อารภาม ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  ปฏิสนฺธิย  นามรูป(๔) 
วิ ฺาณปจฺจโย(๕)  โหตีติ ฯ  สุตฺตโต  ยุตฺติโต จ ฯ สุตฺเต หิ  
# ๑. ม. รูปอมิสฺสสฺส ฯ  ๒. ม. กมฺมชสฺส ฯ  ๓. ม. สุตฺตนฺติกปริยาเยน ฯ 
# ๔. ม. ปฏิสนฺธินามรูป ฯ  ๕. ม.วิ ฺาณปจฺจยา ฯ   
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จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมาติอาทินา  นเยน พหุธา เวทนาทีน  
วิ ฺาณปจฺจยตา สิทฺธา ฯ ยุตฺติโต ปน   
                จิตฺตเชน หิ รูเปน                อิธ ทิฏเน สิชฺฌติ   
                อทิฏสฺสาป รปูสฺส        วิ ฺาณ ปจฺจโย อิติ ฯ   
        จิตฺเต  หิ  ปสนฺเน  วา  อปฺปสนฺเน  วา  ตทนุรูปานิ  รูปาน ิ  
อุปฺปชฺชมานานิ  ทิฏานิ  ทิฏเน  จ  อทิฏสฺสานุมาน  
โหตีติ อิมินา อิธ ทิฏเน จิตฺตชรูเปน  อทิฏสฺสาป  
ปฏิสนฺธิรูปสสฺ  วิ ฺาณ  ปจฺจโย  โหตีติ  ชานิตพฺพเมต ฯ   
กมฺมสมุฏานสฺสาป  หิ  ตสฺส  จิตฺตสมุฏานสฺเสว  วิ ฺาณปจฺจยตา 
ปฏาเน  อาคตาติ ฯ เอว ปจฺจยนยโต  เจตฺถ(๑) วิ ฺาตพฺโพ  
วินิจฺฉโย ฯ   
        เอตฺถ  จ  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  ภาสมาเนน  
ภควตา  ยสฺมา  อุปปริกฺขมานาน  ปณฺฑิตาน  ปรมตฺถโต   
นามรูปมตฺตเมว  ปวตฺตมาน  ทิสฺสติ  น  สตฺโต  น  โปโส ฯ  
ตสฺมา  อปฺปฏิวตฺติย  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน 
วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ  วา  โลกสฺม ึ อนุตฺตร  
ธมฺมจกฺก  ปวตฺติต โหตีติ ฯ   
                วิ ฺาณปจฺจยา นามรูปปทนิทฺเทโส(๒) ฯ   
# ๑. ม. ปจฺจยนยโตเปตฺถ ฯ  ๒. ม. นามรูปปทนิทฺเทโส ฯ   
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        นามรูปปจฺจยา สฬายตนนิทฺเทเส   
                นาม ขนฺธตฺตย รูป        ภูตวตฺถาทิก มต   
                กเตกเสส ตนฺตสฺส        ตาทิสสฺเสว ปจฺจโย ฯ   
        ยเ ฺหต  สฬายตนสฺส  ปจฺจยภูต  นามรูป  ตตฺถ  นามนฺติ  
เวทนาทิขนฺธตฺตย ฯ  รูป  ปน  สกสนฺตติปริยาปนฺน นิยมโต  
จตฺตาริ ภูตานิ ฉ วตฺถูนิ ชวิีตินฺทฺริยนฺติ  เอว  ภูตวตฺถาทิก   
มตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ต  ปน  นาม ฺจ  รูป ฺจ  นามรูป ฺจ   
นามรูปนฺติ  เอว  กเตกเสส  ฉฏายตน ฺจ  สฬายตน ฺจ   
สฬายตนนฺติ  เอว  กเตกเสสฺเสว  สฬายตนสฺส  ปจฺจโยติ  
เวทิตพฺพ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  อารุปฺเป  นามเมว  ปจฺจโย ฯ  ต ฺจ 
ฉฏายตนสฺเสว  น  อ ฺสฺส ฯ  นามปจฺจยา  ฉฏายตนนฺติ  หิ  
อพฺยากตวาเร  วกฺขติ ฯ  อิธ  สงฺคหิตเมว  หิ  ตตฺถ  วิภตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  นามรูป  สฬายตนสฺส 
ปจฺจโยติ ฯ  นามรูปภาเว  ภาวโต ฯ  ตสฺส  ตสฺส  ห ิ นามสฺส 
รูปสฺส  จ  ภาเว  ต  ต อายตน  โหติ  น  อ ฺถา ฯ  สา   
ปนสฺส  ตพฺภาวภาวิตา (๑) ปจฺจยนยสฺมึเยว อาวีภวิสฺสติ ฯ  ตสฺมา   
                ปฏิสนฺธิย ปวตฺเต วา        โหติ ย ยสฺส ปจฺจโย   
                ยถา จ ปจฺจโย โหติ        ตถา เนยฺย วิภาวินา ฯ   
# ๑. ม. ตพฺภาวภาวีภาวตา ฯ   
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        ตตฺราย อตฺถทีปนา   
                นามเมว หิ อารุปฺเป        ปฏสินฺธิปวตฺติสุ   
                ปจฺจโย สตฺตธา ฉฏา        โหติ ต อวกสโต ฯ   
        กถ  ปฏสินฺธิย  ตาว  อวกสโต  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย- 
สมฺปยุตฺตวิปากอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ  สตฺตธา  นาม  ฉฏายตนสฺส 
ปจฺจโย  โหติ ฯ  กิ ฺจิ  ปเนตฺถ  เหตุปจฺจเยน  กิ ฺจิ   
อาหารปจฺจเยนาติ  เอว  อ ฺถาป  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ตสฺส  วเสน  
อุกฺกสาวกโส เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปวตฺเตป  วิปาก  วุตฺตนเยเนว  ปจฺจโย  โหติ ฯ  อิตร  
ปน  อวกสโต  วุตฺตปฺปกาเรสุ  ปจฺจเยสุ วิปากปจฺจยวชฺเชหิ  
ฉหิ ปจฺจเยหิ(๑)ปจฺจโย โหติ ฯ กิ ฺจิ  ปเนตฺถ  เหตุปจฺจเยน 
กิ ฺจิ  อาหารปจฺจเยนาติ  เอว  อ ฺถาป  ปจฺจโย  โหติ ฯ   
ตสฺส วเสน อุกฺกสาวกโส เวทิตพฺโพ ฯ   
                อ ฺสฺมิมฺป ภเว นาม        ตเถว ปฏิสนธฺิย   
                ฉฏสฺส อิตเรสนฺต        ฉหากาเรหิ ปจฺจโย ฯ   
        อารุปฺปโต  ห ิ อ ฺสฺมิมฺป  ป ฺจโวการภเว  ต  วิปากนาม   
หทยวตฺถุโน  สหาย  หุตฺวา  ฉฏสฺส  มนายตนสฺส  ยถา 
อารุปฺเป  วุตฺต  ตเถว  อวกสโต  สตฺตธา  ปจฺจโย  โหติ ฯ 
อิตเรส ปน ต(๒)ป ฺจนฺน จกฺขฺวายตนาทีน จตุมหาภูตสหาย   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม.ปเนต ฯ  
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หุตฺวา  สหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน  ฉหากาเรหิ  
ปจฺจโย  โหติ ฯ  กิ ฺจิ  ปเนตฺถ  เหตุปจฺจเยน  กิ ฺจิ  
อาหารปจฺจเยนาติ  เอว  อ ฺถาป  ปจฺจโย โหติ ฯ ตสฺส วเสน  
อุกฺกสาวกโส เวทิตพฺโพ ฯ   
                ปวตฺเตป ตถา โหติ        ปาก ปากสฺส ปจฺจโย   
                อปาก อวิปากสฺส        ฉธา อฏสฺส(๑) ปจฺจโย ฯ   
        ปวตฺเตป  หิ  ป ฺจโวการภเว  ยถา  ปฏิสนฺธิย  ตเถว   
วิปากนาม  วิปากสฺส  ฉฏายตนสฺส  อวกสโต  สตฺตธา  ปจฺจโย 
โหติ ฯ  อวิปาก  ปน  อวิปากสฺส  ฉฏสฺส  อวกสโตว  ตโต   
วิปากปจฺจย  อปเนตฺวา  ฉธา(๒)  ปจฺจโย  โหติ ฯ  วุตฺตนเยเนว   
ปเนตฺถ อุกฺกสาวกโส เวทิตพฺโพ ฯ   
                ตตฺเถว เสสป ฺจนฺน        วิปาก ปจฺจโย ภเว   
                จตุธา อวิปากมฺป        เอวเมว ปกาสิต ฯ   
        ตตฺเถว  หิ  ปวตฺเต  เสสาน จกฺขฺวายตนาทีน ป ฺจนฺน  
จกฺขุปสาทาทิวตฺถุกมฺป  อิตรมฺป  วิปากนาม  ปจฺฉาชาต- 
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ  จตุธา  ปจฺจโย โหติ ฯ  ยถา  จ  
วิปาก  อวิปากมฺป  เอวเมว  ปกาสิต ฯ  ตสฺมา กุสลาทิเภทมฺป 
เตส จตุธา  ปจฺจโย  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอวนฺตาว  นามเมว   
ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเต  วา  ยสฺส  ยสฺสายตนสฺส ปจฺจโย โหติ  
# ๑. ม. ฉฏสฺส ฯ ๒. ม. ฉธาว ฯ   
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ยถา จ โหติ ตถา เวทิตพฺพ ฯ   
                รปู ปเนตฺถ อารุปฺป-        ภเว ภวติ ปจฺจโย   
                น เอกายตนสฺสาป        ป ฺจกฺขนฺธภเว ปน ฯ   
                รปูโต ปฏิสนธฺิย(๑) วตฺถุ    ฉธา ฉฏสฺส ปจฺจโย   
                ภูตานิ จตุธา โหนฺติ        ป ฺจนฺน อวิเสสโต ฯ   
        รูปโต   หิ  ปฏิสนฺธยิ  วตฺถุรูป  ฉฏสฺส  มนายตนสฺส   
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ  ฉธา  ปจฺจโย 
โหติ ฯ จตฺตาริ ปน  ภูตานิ  อวิเสสโต  ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเต   
จ  ย  ย  อายตน  อุปฺปชชฺติ ตสฺส ตสฺส  วเสน  ป ฺจนฺนมฺป  
จกฺขฺวายตนาทีน  สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ  จตุธา  ปจฺจยา 
โหนฺติ ฯ   
                ติธา ชีวิตเมเตส                อาหาโร จ ปวตฺติย   
                ตาเนว ฉธา ฉฏสฺส        วตฺถุ ตสฺเสว ป ฺจธา ฯ   
        เอเตส  ปน  จกฺขฺวาทีน  ป ฺจนฺนป(๒)  ปฏสินฺธิย  ปวตฺเต  
จ  อตฺถิอวิคตอินฺทฺริยวเสน รูปชีวิต ติธา ปจฺจโย โหติ ฯ   
        อาหาโร  จาติ  อาหาโร  จ  อตฺถอิวิคตาหารวเสน  ติธาว(๓)  
ปจฺจโย  โหติ ฯ  โส  จ  โข  เย  สตฺตา  อาหารูปชีวิโน  เตส 
อาหารานุคเต กาเย ปวตฺติยเยว  โน  ปฏิสนฺธิย ฯ  ตานิ  ปน  
ป ฺจ  จกฺขฺวายตนาทีนิ  ฉฏสฺส  จกฺขุโสตฆานชิวฺหากาย- 
# ๑. ม. สนฺธยิ ฯ  ๒.ม. ป ฺจนฺน ฯ  ๓. ม. ติธา ฯ  
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วิ ฺาณสงฺขาตสฺส  มนายตนสฺส  นิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต- 
อตฺถิอวิคตวเสน  ฉหิ  อากาเรหิ  ปจฺจยา โหนฺติ ปวตฺเต โน 
ปฏิสนฺธิย ฯ เปตฺวา ปน ป ฺจ วิ ฺาณานิ  ตสฺเสว   
อวเสสมนายตนสฺส  วตฺถรุูป  นิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน   
ป ฺจธา  ปจฺจโย  โหติ  ปวตฺเตเยว (๑) โน  ปฏิสนฺธยิ ฯ  เอว   
รูปเมว  ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเต  วา  ยสฺส  ยสฺสายตนสฺส  ปจฺจโย 
โหติ  ยถา  จ  โหติ ตถา  เวทิตพฺพ ฯ   
                นามรูป ปนุภย                โหติ ย ยสฺส ปจฺจโย   
                ยถา จ ตมฺป สพฺพตฺถ        วิ ฺาตพฺพ วิภาวินา ฯ   
        เสยฺยถที  ปฏิสนฺธิย  ตาว  ป ฺจโวการภเว  ขนฺธตฺตย- 
วตฺถุรูปสงฺขาต นามรูป  สฬายตนสฺส (๒) สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย- 
สมฺปยุตฺตวิปาก(๓)อตฺถิอวิคตปจฺจยาทีหิ  ปจฺจโย  โหตีติ  อิทเมตฺถ  
มุขมตฺต ฯ  วุตฺตนยานุสาเรน  ปน  สกกฺา  สพฺพ  โยเชตุนฺติ  
น เอตฺถ วิตฺถาโร ทสฺสิโตติ ฯ   
                นามรูปปจฺจยา สฬายตนนิทฺเทโส(๔) ฯ 
        สฬายตนปจฺจยา ผสฺสนิทฺเทเส   
                ฉเฬว ผสฺสา สงฺเขปา        จกฺขุสมฺผสฺสอาทโย   
                วิ ฺาณมิว พาตฺตึส        วิตฺถาเรน ภวนฺติ เต ฯ   
# ๑. ม. ปวตฺเต ฯ  ๒. ม. ฉฏายตนสฺส ฯ  ๓. ม. ...วิปฺปยุตฺต... ฯ 
# ๔. ม. สฬายตนปทนิทฺเทโส ฯ  
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        สงฺเขปโต  ห ิ ปาลิย  จกฺขุสมฺผสฺโสติอาทโย  ฉเฬว 
ผสฺสา  อาคตา ฯ  วิตฺถาเรน  ปน  จกฺขุสมฺผสฺสาทโย  ป ฺจ  
กุสลวิปากา  ป ฺจ  อกุสลวิปากาติ  ทส  เสสา  พาวีสติ  
โลกิยวิปากวิ ฺาณสมฺปยุตฺตา  จ  พาวีสตีติ  เอว  สพฺเพป   
สงฺขารปจฺจยา  วุตฺตวิ ฺาณมิว  พาตฺตึส  โหนฺติ ฯ  ย  ปเนตสฺส 
พาตฺตึสวิธสฺสาป  ผสฺสสฺส ปจฺจโย สฬายตน ตตฺถ   
                ฉฏเน สห อชฺฌตฺต        จกฺขฺวาทึ พาหิเรหิป   
                สฬายตนมิจฺฉนฺติ        ฉหิ สทฺธึ วิจกฺขณา ฯ   
        ตตฺถ  เย  ตาว  อุปาทินฺนกปวตฺติกถา  อยนติ  เอกสนฺตติ- 
ปริยาปนฺนเมว  ปจฺจย  ปจฺจยุปฺปนฺน ฺจ  ทีเปนฺติ  เต  ฉฏายตน- 
ปจฺจยา  ผสฺโสติ  ปาลิอนุสารโต  อารปฺุเป  ฉฏายตน ฺจ  
อ ฺตฺถ  สพฺพสงฺคาหโต  สฬายตน ฺจ  ผสฺสสฺส  ปจฺจโยติ  
เอกเทสสรูเปกเสส  กตฺวา  ฉฏเน  สห  อชฺฌตฺต จกฺขฺวาทิ- 
สฬายตนนฺติ(๑) อิจฺฉนฺติ ฯ  ต ฺหิ  ฉฏายตน ฺจ  สฬายตน ฺจาติ  
เอเตส เอกเสเส กเต(๒) สฬายตนนฺเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  เย  
ปน  ปจฺจยุปฺปนฺนเมว  เอกสนฺตติปริยาปนฺน  ทีเปนฺติ  ปจฺจย   
ปน  ภินฺนสนฺตานมฺป  เต  ย  ย  อายตน  ผสฺสสฺส  ปจฺจโย   
โหติ  ต  สพฺพ  ทีเปนฺตา  พาหิรมฺป  ปริคฺคเหตฺวา  ตเทว   
ฉฏเน  สห อชฺฌตฺต  พาหิเรหิป  รูปายตนาทีหิ  สทฺธึ  
# ๑. ม. จกฺขาทึ สฬายตนนฺติ ฯ  ๒. ม. อิติ เอเตส เอกเสเส  
# กเตติ นตฺถิ ฯ   
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สฬายตนนฺติ  อิจฺฉนฺติ ฯ  ตมฺป  หิ ฉฏายตน ฺจ  สฬายตน ฺจ 
สฬายน ฺจาติ(๑)เอเตส เอกเสเส กเต สฬายตนนฺเตฺวว สงฺขฺย  
คจฺฉติ ฯ  เอตฺถาห  น  สพฺพายตเนหิ  เอโก  ผสฺโส  สมฺโภติ  
นาป  เอกมฺหา  อายตนา  สพฺเพ  ผสฺสา  อย ฺจ  สฬายตนปจฺจยา  
ผสฺโสติ  เอโกว  วุตฺโต  โส  กสฺมาติ ฯ  ตตฺริท  วิสสฺชฺชน   
สจฺจเมต ฯ  สพฺเพหิ  เอโก  เอกมฺหา  วา  สพฺเพ  น   
สมฺโภนฺติ  สมฺโภติ  ปน  อเนเกหิ  เอโก  ยถา  จกฺขุสมฺผสฺโส  
จกฺขฺวายตนา  รูปายตนา  จกฺขุวิ ฺาณสงฺขาตา  มนายตนา 
อวเสสา  สมฺปยุตฺตธมฺมายตนา  จาติ เอว สพฺพตฺถ ยถานุรูป  
โยเชตพฺพ ฯ ตสฺมาเอว หิ   
                เอโก อเนกายตนปฺ(๒)-        ปภโว อิติ ทปีโต   
                ผสฺโส ย เอกวจน-        นิทเฺทเสนีธ ตาทินา ฯ   
        เอกวจนนิทฺเทเสนาติ  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโสติ  อิมินา [๓] 
เอกวจนนิทฺเทเสน  อเนเกหิ  อายตเนหิ  เอโก  ผสโฺส  โหตีติ   
ตาทินา  ทีปโตติ  อตฺโถ ฯ  อายตเนสุ  ปน   
                ฉธา ป ฺจ ตโต เอก        นวธา พาหิรานิ จ(๔)   
                ยถาสมฺภวเมตสฺส        ปจฺจยตฺเต วิภาวเย ฯ   
        ตตฺราย  วิภาวนา  จกฺขฺวายตนาทีนิ  ตาว  ป ฺจ  
# ๑. ม. สฬายตนนฺติ ฯ  ๒. ม. ปเนกายตนปฺปภโว ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทโฺท อตฺถิ ฯ ๔. ม. ฉ ฯ  
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จกฺขุสมฺผสฺสาทิเภทโต  ป ฺจวิธสฺส  ผสฺสสฺส  นิสสฺยปุเรชาตินฺทฺริย- 
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน  ฉธา ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  ตโต  ปร  
เอก  วิปากมนายตน  อเนกเภทสฺส  วิปากมโนสมฺผสฺสสฺส   
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากอาหารินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน  
นวธา  ปจฺจโย  โหติ ฯ  พาหิเรสุ  ปน  รูปายตน  จกฺขุสมฺผสฺสสฺส   
อารมฺมณปุเรชาตอตฺถิอวิคตวเสน [๑] จตุธา  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ตถา 
สทฺทายตนาทีนิ  โสตสมฺผสฺสาทีน ฯ  มโนสมฺผสฺสสฺส  ปน  ตานิ   
จ  ธมฺมายตน ฺจ  ตถา  จ  อารมฺมณปจฺจยมตฺเตเนว  จาติ  เอว   
พาหิรานิ จ(๒) ยถาสมฺภวเมตสฺส ปจฺจยตฺเต วิภาวเยติ ฯ   
                        สฬายตนปจฺจยา ผสฺสนิทฺเทโส(๓) ฯ   
        ผสฺสปจฺจยา เวทนานิทฺเทเส   
                ทวฺารโต เวทนา วุตฺตา        จกฺขุสมฺผสฺสชาทิกา   
                ฉเฬว ตา ปเภเทน        เอกนูนวุตี มตา ฯ   
        จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนาติอาทินา  หิ  นเยน  ปาลิย  อิมา  
จกฺขุสมฺผสฺสชาทิกา  ทฺวารโต  ฉเฬว  เวทนา  วุตฺตา ฯ  ตา   
ปน  ปเภเทน  เอกูนนวุติยา  จิตฺเตหิ  สมฺปยุตฺตตฺตา เอกูนนวุตีติ  
มตา ฯ   
                เวทนาสุ ปเนตาสุ        อิธ พาตฺตึส เวทนา   
                วิปากจิตฺตยุตฺตาว        อธิปฺเปตาติ ภาสิตา ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จตุธาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ฉ ฯ  
# ๓. ม. ผสฺสปทนิทฺเทโส ฯ   
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                อฏธา ตตฺถ ป ฺจนฺน        ป ฺจทฺวารมฺหิ ปจฺจโย   
                เสสาน เอกธา ผสฺโส        มโนทฺวาเรป โส ตถา ฯ   
        ตตฺถ  ห ิ ป ฺจทฺวาเร  จกฺขุปสาทาทิวตฺถุกาน  ป ฺจนฺน   
เวทนาน  จกฺขุสมฺผสฺสาทิโก  ผสฺโส  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย- 
วิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน  อฏธา  ปจฺจโย  โหติ ฯ   
เสสาน  ปน  เอเกกสฺมึ  ทฺวาเร  สมฺปฏจฺิฉนฺนสนฺตีรณ- 
ตทารมฺมณวเสน  ปวตฺตาน  กามาวจรวิปากเวทนาน  จกฺขุ- 
ผสฺสาทิโก  ผสฺโส อุปนิสฺสยวเสน เอกธาว ปจฺจโย โหติ ฯ   
        มโนทฺวาเรป  โส  ตถาติ  มโนทวฺาเรป  หิ  ตทารมฺมณวเสน  
ปวตฺตาน  กามาวจรวิปากเวทนาน  โส  สหชาตมโนสมฺผสฺส- 
สงฺขาโต  ผสฺโส  ตเถว  อฏธา  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ปฏิสนฺธ-ิ 
ภวงฺคจุติวเสน  จ  ปวตฺตาน  เตภูมิกวิปากเวทนานมฺป ฯ  ยา 
ปเนตา  มโนทฺวาเร [๑] ตทารมฺมณวเสน  ปวตฺตา  กามาวจรเวทนา 
ตาส  มโนทวฺาเร  อาวชฺชนสมฺปยุตฺโต  มโนสมฺผสโฺส  อุปนิสฺสยวเสน 
เอกธา  ปจฺจโย  โหตีติ ฯ   
                        ผสฺสปจฺจยา เวทนานิทฺเทโส(๒) ฯ   
        เวทนาปจฺจยา ตณฺหานิทฺเทเส   
                รปูตณฺหาทิเภเทน        ฉ ตณฺหา อิธ ทีปตา   
                เอเกกา ติวิธา ตตฺถ        ปวตฺตาการโต มตา ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. เวทนาปทนิทฺเทโส ฯ  
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        อิมสฺมึ  หิ  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหานิทฺเทเส  เสฏ ิปุตฺโต 
พฺราหฺมณปุตฺโตติ  ปติโต  นามวเสน  ปุตฺโต  วิย  อิมา  
รูปตณฺหา  ฯเปฯ  ธมฺมตณฺหาติ  อารมฺมณโต  นามวเสน  ฉ  
ตณฺหา  ทีปตา  ปกาสิตา  กถิตาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  รูเป  ตณฺหา   
รูปตณฺหาติ อิมินา นเยน วจนตฺโถ(๑)เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตาสุ  จ  ปน  ตณฺหาสุ  เอเกกา  ตณฺหา  ปวตฺติอาการโต  
กามตณฺหา  ภวตณฺหา  วิภวตณฺหาติ  เอว  ติวิธา  มตา ฯ  
รูปตณฺหาเอว หิ ยทา จกฺขุสฺสาปาถมาคต(๒)  รูปารมฺมณ   
กามสฺสาทวเสน  อสฺสาทยมานา  ปวตฺตติ  ตทา  กามตณฺหา 
นาม  โหติ ฯ  ยทา  ตเทวารมฺมณ  ธุว  สสฺสตนฺติ  ปวตฺตาย  
ทิฏ ิยา (๓)สทฺธึ ปวตฺตติ  ตทา  ภวตณฺหา  นาม  โหติ ฯ   
สสฺสตทิฏ ิสหคโต  หิ  ราโค  ภวตณฺหา  อิจฺเจว (๔) วุจฺจติ ฯ   
ยทา  ปน ตเทวารมฺมณ อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสตีติ ปวตฺตาย  
อุจฺเฉททิฏ ิยา  สทฺธึ  ปวตฺตติ  ตทา  วิภวตณฺหา  นาม  โหติ ฯ 
อุจฺเฉททิฏ ิสหคโต  หิ  ราโค  วิภวตณฺหาติ  วุจฺจติ ฯ  เอเสว   
นโย  สทฺทตณฺหาทีสุปติ  เอตา  อฏารส  ตณฺหา  โหนฺติ ฯ   
        ตา  อชฌฺตฺตรูปาทีสุ  อฏารส  พหิทฺธา  อฏารสาติ  
ฉตฺตึส ฯ  อิติ  อตีตา  ฉตฺตึส  อนาคตา  ฉตฺตึส  ปจฺจุปฺปนฺนา   
# ๑. ม. ปทตฺโถ ฯ  ๒. ม.จกฺขุสฺส อาปาถคต ฯ 
# ๓. ม. สสฺสตทิฏ ิยา ฯ  ๔. ม. ภวตณฺหาติ ฯ   
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ฉตฺตึสาติ  อฏสต  ตณฺหา  โหนฺติ ฯ  ตา  ปน  สงฺขิปฺปมานา  
รูปาทิอารมฺมณวเสน  ฉ  กามตณฺหาทิวเสน  วา  ติสฺโสว  ตณฺหา  
โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  ยสฺมา  ปนิเม  สตฺตา  ปุตฺต  อสฺสาเทตฺวา  
ปุตฺเต  มมตฺเตน  ธาติยา  วิย  รูปาทิอารมฺมณวเสน  อุปฺปชฺชมาน  
เวทน  อสฺสาเทตฺวา  เวทนาย  มมตฺเตน  รูปาทิอารมฺมณทายกาน  
จิตฺตการคนฺธพฺพคนฺธิกสุทฺท(๑)ตนฺตวายรสายนวิธายกเวชฺชาทีน  มหา- 
สกฺการ  กโรนฺติ  ตสฺมา  สพฺพาเปสา  เวทนาปจฺจยา ตณฺหา 
โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ   
                ยสฺมา เจตฺถ อธิปฺเปตา        วิปากสุขเวทนา   
                เอกาว เอกธาเวสา        ตสฺมา ตณฺหาย ปจฺจโย ฯ   
        เอกธาติ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย โหติ ฯ ยสมฺา วา   
                ทกฺุขี สุข ปตฺถยติ        สุขี ภิยฺโยป อิจฺฉติ   
                อุเปกฺขา ปน สนฺตตฺตา        สุขมิจฺเจว ภาสิตา ฯ   
                ตณฺหาย ปจฺจยา ตสฺมา        โหนฺติ ติสฺโสป เวทนา   
                เวทนาปจฺจยา ตณฺหา        อิติ วุตฺตา มเหสินา ฯ   
                เวทนาปจฺจยา จาป        ยสมฺา นานุสย วินา   
                โหติ ตสฺมา น สา โหติ        พฺราหฺมณสฺส วุสีมโตติ ฯ   
                        เวทนาปจฺจยา ตณฺหานิทฺเทโส(๒) ฯ   
# ๑. ม. จิตฺตการคนฺธพฺพคนฺธิกสูทตนฺต... ฯ  
# ๒. ม. ตณฺหาปทนิทฺเทโส ฯ   
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        ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนิทฺเทเส   
                อุปาทานานิ จตฺตาริ        ตานิ อตฺถวิภาคโต   
                ธมฺมสงฺเขปวิตฺถารา        กมโต จ วิภาวเย ฯ   
        ปาลิย  หิ  อุปาทานนฺติ  กามุปาทาน  ฯเปฯ  อตฺต- 
วาทุปาทานนฺติ  อิมานิ  จตฺตาริ  อุปาทานานิ  อุทาหฏานิ ฯ (๑) 
เตส  อย  อตฺถวิภาโค  วตฺถุสงฺขาต  กาม  อุปาทิยตีติ  
กามุปาทาน ฯ  กาโม  จ  โส  อุปาทาน ฺจาติ(๒) กามุปาทาน ฯ   
อุปาทานนฺติ  ทฬฺหคฺคหณ ฯ  ทฬฺหตฺโถ  หิ  เอตฺถ  อุปสทฺโท  
อุปายาสอุปกฏาทีสุ  วิย ฯ  ตถา  ทฏิ ิ  จ  สา  อุปาทาน ฺจาติ   
ทิฏ ุปาทาน ฯ  ทฏิ ึ  อุปาทิยตีติ วา  ทิฏ ุปาทาน ฯ  
        สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติ(๓)อาทีสุ  หิ ปรุิมทิฏ ึ  
อุตฺตรทิฏ ิ  อุปาทิยติ ฯ  ตถา  สีลพฺพต  อุปาทิยตีติ   
สีลพฺพตุปาทาน ฯ  สลีพฺพต ฺจ  ต  อุปาทาน ฺจาติป   
สีลพฺพตุปาทาน ฯ  โคสลีโควตฺตาทีนิ หิ เอว สุทฺธีติ  
อภินิเวสโต  สยเมว  อุปาทานานีติ ฯ  ตถา  วทนฺติ  เอเตนาติ  
วาโท  อุปาทิยนฺติ  เอเตนาติ  อุปาทาน ฯ  ก ึ วทนฺติ  อุปาทิยนฺติ  
วา  อตฺตาน ฯ  อตฺตโน  วาทุปาทาน  อตฺตวาทุปาทาน ฯ 
อตฺตวาทมตฺตเมว  วา  อตฺตาติ  อุปาทิยนฺติ  เอเตนาติ   
อตฺตวาทุปาทาน ฯ อย ตาว เตส อตฺถวิภาโค ฯ   
        ธมฺมสงฺเขปวิตฺถาเร  ปน  กามุปาทาน  ตาว  ตตฺถ  
# ๑. ม. อาคตานิ ฯ  ๒. ม. อุปาทาน ฺจาติป ฯ  
# ๓. ท.ี สี. ๙/๒๗, ๒๘,/๑๖, ๑๘, ๒๐ ฯ   
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กตม  กามุปาทาน  โย  กาเมสุ  กามจฺฉนฺโท  กามราโค  
กามนนฺที  กามตณฺหา  กามสิเนโห (๑) กามปริฬาโห  กามมุจฺฉา   
กามชฺโฌสาน ฯ  อิท  วุจฺจติ  กามุปาทานนฺติ  อาคตตฺตา   
สงฺเขปโต  ตณฺหาทฬฺหตฺต  วุตฺต ฯ ตณฺหาทฬฺหตฺต นาม  
ปุริมตณฺหา อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ทฬฺหสมฺภูตา  อุตฺตรตณฺหาเอว ฯ  
เกจิ  ปนาหุ  อปฺปตฺตวิสยปตฺถนา  ตณฺหา  อนฺธกาเร  โจรสฺส   
หตฺถปฺปสารณ  วิย ฯ  สมปฺตฺตวิสยคฺคหณมุปาทาน  ตสฺเสว   
ภณฺฑคฺคหณ  วิย  อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏ ิตาปฏิปกฺขา  จ  เต   
ธมฺมา ฯ  ตถา  ปริเยสนา  รกฺขา  ทุกฺขมูลาติ(๒) ฯ เสสุปาทานตฺตย  
ปน สงฺเขปโต ทิฏ ิมตฺตเมว ฯ   
        วิตฺถารโต  ปน  ปุพฺเพ  รูปาทีสุ  วุตฺตาย  อฏ- 
สตปฺปเภทายป  ตณฺหาย  ทฬฺหภาโว  กามุปาทาน ฯ  ทสวตฺถุกา 
มิจฺฉาทิฏ ิ  ทิฏ ุปาทาน ฯ  ยถาห  ตตฺถ  กตม  ทฏิ ุปาทาน   
นตฺถิ  ทินฺน  นตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ   
ยา  เอวรูปา  ทิฏ ิ  ฯเปฯ  วิปริเยสคฺคาโห  อิท  วุจฺจติ  
ทิฏ ุปาทานนฺติ ฯ(๓)  
        สลีวเตหิ  สุทฺธิปรามสน  ปน  สลีพฺพตุปาทาน ฯ  ยถาห  
ตตฺถ กตม สลีพฺพตุปาทาน [๔]   สีเลน  สุทฺธ ิ วเตน  สุทฺธ ิ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๖๓/๕๐๖ ฯ  ๒. ม. ปริเยสนารกฺขทุกฺขมูลาติ ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๙๖๓/๕๐๖ ฯ  ที. สี. ๙/๙๖/๗๒ ฯ  
# ม. ม. ๑๓/๒๙๖/๒๙๑ ฯ ม. อุ. ๑๔/๑๓๙, ๒๕๕/๑๑๑, ๑๘๐ ฯ  
# ๔. สฺยา. ม. เอตฺถนฺตเร อิโต พหิทฺธา สมณพฺราหฺมณานนฺติ  
# ทิสฺสติ ฯ   
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สีลพฺพเตน  สุทฺธีติ  ยา  เอวรูปา  ทิฏ ิ  ฯเปฯ  วิปริเยสคฺคาโห 
อิท  วุจฺจติ สีลพฺพตุปาทานนฺติ ฯ (๑)  
        วีสติวตฺถุกา  สกกฺายทิฏ ิ  อตฺตวาทุปาทาน ฯ  ยถาห 
ตตฺถ  กตม  อตฺตวาทุปาทาน อิธ อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน 
สปฺปุริสาน อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส  อโกวิโท  สปฺปุริสธมฺเม 
อวินีโต  รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ วิปริเยสคาโห  อิท  
วุจฺจติ อตฺตวาทุปาทานนฺติ ฯ(๒)อยเมตฺถ ธมฺมสงฺเขปวิตฺถาโร ฯ   
        กมโตติ  เอตฺถ  ปน  ติวิโธ  กโม  อุปฺปตฺติกฺกโม   
ปหานกฺกโม  เทสนากฺกโม  จ ฯ  ตตฺถ  อนมตคฺเค  สสาเร  
อิมสฺส  ปม  อุปฺปตฺตีติ  อภาวโต  กิเลสาน  นิปฺปริยาเยน  
อุปฺปตฺติกฺกโม  น  วุจฺจติ ฯ  ปรยิาเยน  ปน  เยภุยเยน  เอกสฺมึ  
ภเว  อตฺตคฺคาหปุพฺพงฺคโม  สสฺสตุจฺเฉทาภินิเวโส ฯ  ตโต  สสสฺโต 
อย  อตฺตาติ(๓) คณฺหโต  อตฺตวิสุทฺธตฺถ  สีลพฺพตุปาทาน   
อุจฺฉิชฺชตีติ  คณฺหโต  ปรโลกนิรเปกฺขสฺส  กามุปาทานนฺติ  เอว  
ปม  อตฺตวาทุปาทาน  ตโต  ทฏิ ิสีลพฺพตกามุปาทานานีติ   
อยเมเตส เอกสฺมึ ภเว อุปฺปตฺติกฺกโม  ฯ 
        ทฏิ ุปาทานาทีนิ  เจตฺถ  ปม  ปหียนฺติ  โสตาปตฺติมคฺค- 
วชฺฌตฺตา ฯ  กามุปาทาน ปจฺฉา อรหตฺตมคฺควชฺฌตฺตาติ  
# ๑. ม. อภิ. วิ. ๓๔/๖๗๓/๒๖๓ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๙๖๓/๕๐๖ ฯ  
# ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๙๖๓/๕๐๖ ฯ ม. ม.ู ๑๒/๕๐๗/๕๔๘ ฯ  
# ม. อุ. ๑๔/๑๒๕, ๕๓๒, ๕๔๒/๑๐๓, ๓๕๐, ๓๕๔ ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๔/๖๗๑/๒๖๒ ฯ ที. สี. ๙/๓๔/๒๘ ฯ  
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อยเมเตส ปหานกฺกโม ฯ   
        มหาวิสยตฺตา  ปน  ปากฏตฺตา  จ  เอเตสุ  กามุปาทาน   
ปม  เทสิต ฯ  มหาวิสย ฺหิ  ต  อฏจิตฺตสมฺปโยคา  อปฺปวิสยานิ  
อิตรานิ  จตุจิตฺตสมฺปโยคา ฯ  เยภุยฺเยน  จ  อาลยารามตาย  ปชาย  
ปากฏ  กามุปาทาน น อิตรานิ ฯ กามุปาทาน(๑)  วา  วตฺถุกามาน  
สมธิคมตฺถ  โกตุหลมงฺคลาทิพหุโล  โหติ น สสฺสตทิฏ ีติ 
ตทนนฺตร  ทฏิ ุปาทาน ฯ  ต  ปภิชชฺมาน  สีลพฺพตอตฺต- 
วาทุปาทานวเสน ทุวิธ โหติ ฯ  ตสฺมึ  ทวฺเย  โคกิริย  วา  
กุกฺกุรกิริย  วา  ทิสฺวาป เวทิตพฺพโต โอฬาริกนฺติ  สีลพฺพตฺ- 
ปาทาน  ปม  เทสิต  สุขุมตฺตา  อนฺเต  อตฺตวาทุปาทานนฺติ 
อยเมเตส  เทสนากฺกโม ฯ   
                ตณฺหา จ ปุริมสฺเสตฺถ        เอกธา โหติ ปจฺจโย   
                สตฺตธา อฏธา วาป        โหติ เสสตฺตยสฺส สา ฯ   
        เอตฺถ  จ  เอว  เทสิเต  อุปาทานจตุกฺเก  ปุริมสฺส   
กามุปาทานสฺส  กามตณฺหา  อุปนิสฺสยวเสน  เอกธาว  ปจฺจโย  
โหติ  ตณฺหาภินนฺทิเตสุ  วิสเยสุ  อุปฺปตฺติโต ฯ  เสสตฺตยสฺส  ปน 
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตเหตุวเสน  สตฺตธา  วา  
อุปนิสฺสเยน  สห  อฏธา  วาป  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ยทา  จ   
สา  อุปนิสฺสยวเสน ปจฺจโย โหติ ตทา สหชาตาว(๒) โหตีติ ฯ   
                        ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทานนิทฺเทโส(๓) ฯ   
# ๑. ม. กามุปาทานวา ฯ  ๒. ม. อสหชาตาว ฯ  
# ๓. ม. อุปาทานปทนิทฺเทโส  ฯ  
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        อุปาทานปจฺจยา ภวนิทฺเทเส   
                อตฺถโต ธมฺมโต เจว        สาตฺถโต เภทสงฺคหา   
                ย ยสฺส ปจฺจโย เจว        วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ตตฺถ  ภวตีติ  ภโว ฯ  ทุวิเธนาติ  ทฺวิหิ  อากาเรหิ  
ววตฺถิโตติ(๑)อตฺโถ ฯ อถวา  ทุวิเธนาติ  ปจฺจตฺเต กรณวจน  
ทุวิโธติ วุตฺต โหติ ฯ อตฺถติี สวิชฺชติ ฯ กมฺมเมว  ภโว   
กมฺมภโว อุปปตฺติเยว  ภโว  อุปปตฺติภโว ฯ  เอตฺถ  จ  อุปปตฺติ 
ภวตีติ ภโว  กมฺม  ปน  ยถา  สุขการณตฺตา  สุโข  พุทฺธาน 
อุปฺปาโทติ (๒) วุตฺโต  เอว  ภวการณตฺตา  ผลโวหาเรน  ภโวติ   
เวทิตพฺพ ฯ  
        ตตฺถ  กตโม  กมฺมภโวติ  เตสุ  ทวีฺสุ  ภเวสุ  โย   
กมฺมภโวติ  วุตฺโต  โส  กตโมติ  อตฺโถ ฯ  ปุ ฺาภิสงฺขาราทโย   
วุตฺตตฺถาเอว ฯ  สพฺพนฺติ  อนวเสส ฯ  ภว  คจฺฉติ  คเมติ  จาติ   
ภวคามิ ฯ  อิมินา  โลกุตฺตร ปฏิกฺขิปติ ฯ อย ฺหิ วฏฏกถา 
ต ฺจ วิวฏฏนิสฺสิตนฺติ ฯ กริยตีติ กมฺม ฯ   
        กามภวาทีสุ  กามสงฺขาโต  ภโว  กามภโว ฯ  เอส  น 
โย  รูปารูปภเวสุ ฯ  ส ฺาวต  ภโว  ส ฺา  วา  เอตฺถ  ภเว  
อตฺถีติ  ส ฺาภโว ฯ  วิปริยาเยน  อส ฺาภโว ฯ  โอฬาริก- 
ส ฺาย  อภาวา  สุขุมาย  จ  ภาวา  เนวส ฺานาส ฺา   
อสฺมึ  ภเวติ  เนวส ฺานาส ฺาภโว ฯ 
# ๑. ม. ปวตฺติโตติ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๑ ฯ   
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        เอเกน  รูปกฺขนฺเธน  โวกิณฺโณ  ภโว  เอกโวการภโว ฯ  
เอโก  วา  โวกาโร  อสฺส  ภวสฺสาติ เอกโวการภโว ฯ เอส  
นโย  จตุโวการป ฺจโวการภเวสุ ฯ  อย  วุจฺจติ  อุปปตฺติภโวติ  
เอส นววิโธป อุปปตฺติภโว  นาม วุจฺจตีติ ฯ เอวนฺตาเวตฺถ 
อตฺถโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ธมฺมโต  ปน  เอตฺถ  หิ  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  ธมฺมโต 
เตรส  เจตนา  อปุ ฺาภิสงฺขาโร  ทฺวาทส  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร  
จตสฺโส ฯ สพฺพมฺป ภวคามิกมฺมนฺติ (๑) เอเตน  สพฺเพเปเต  ธมฺมา 
เจตนาสมฺปยุตฺตา  วา  กมฺมสงฺขาตา  อาจยคามิโน  ธมฺมา 
สงฺคหิตา ฯ  กามภโว  ป ฺจ  อุปาทินฺนกฺขนฺธา  ตถา  รูปภโว   
อรูปภโว  จตฺตาโร  ส ฺาภโว  จตุป ฺจ  อส ฺาภโว  เอโก  
อุปาทินฺนกฺขนฺโธ  เนวส ฺานาส ฺาภโว  จตฺตาโร ฯ   
เอกโวการภวาทโย  เอกจตุป ฺจกฺขนฺธา  อุปาทินฺนกฺขนฺเธหีติ 
เอวเมตฺถ ธมฺมโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯt   
        สาตฺถโตติ  ยถา  จ  ภวนิทฺเทเส  ตเถว  กมฺมสงฺขารนิทฺเทเสป(๒) 
ปุ ฺาภิสงฺขาราทโยว  วุตฺตา  เอว  สนฺเตป ปุริมา  
อตีตกมฺมวเสน อิธ ปฏิสนธฺิยา  ปจฺจยตฺตา  วุตฺตา ฯ  อิเม  
ปจฺจุปฺปนฺนกมฺมวเสน  อายตึ  ปฏิสนฺธยิา  ปจฺจยตฺตาติ  ปุนวจน  
สาตฺถกเมว ฯ  ปุพฺเพ  วา  ตตฺถ  กตโม  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๖๕/๑๘๓ ฯ  ๒. ม. กาม ฺจ สงฺขารนิทฺเทเสป ฯ   
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กุสลเจตนา  กามาวจราติ (๑) เอวมาทินา  นเยน  เจตนาว   
สงฺขาราติ  วุตฺตา ฯ  อิธ ปน สพฺพมฺป  ภวคามิกมฺมนฺติ(๒)   
วจนโต  เจตนาสมฺปยุตฺตาป ฯ  ปุพฺเพ  จ  วิ ฺาณปจฺจยเมว  
กมฺม  สงฺขาราติ  วุตฺต  อิทานิ  อส ฺาภวนิพฺพตฺตกมฺป ฯ  
กึ[๓] วา พหุนา อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  เอตฺถ  ปุ ฺาภิ- 
สงฺขาราทโยว  กุสลากุสลา  ธมฺมา วุตฺตา ฯ อุปาทานปจฺจยา   
ภโวติ  อิธ  ปน  อุปปตฺติภวสฺสาป  สงฺคหิตตฺตา  กุสลา- 
กุสลาพฺยากตา  ธมฺมา  วุตฺตา ฯ  ตสฺมา  สพฺพถาป  สาตฺถกเมวิท  
ปุนวจนนฺติ  เอวเมตฺถ  สาตฺถโตป  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        เภทสงฺคหาติ  อุปาทานปจฺจยา  ภวสฺส  เภทโต  เจว   
สงฺคหโต  จ ฯ  ย  ห ิ กามุปาทานปจฺจยา  กามภวนิพฺพตฺตก  
กมฺม  กริยติ  โส  กมฺมภโว ฯ  ตทภินพฺิพตฺตา  ขนฺธา  อุปปตฺติ- 
ภโว ฯ  เอเสว(๔)  นโย  รูปารูปภเวสุ ฯ  เอว  กามุปาทานปจฺจยา  
เทฺว  กามภวา  ตทนฺโตคธาว  ส ฺาภวป ฺจโวการภวา ฯ  
เทฺว  รูปภวา  ตทนฺโตคธาว  ส ฺาภวอส ฺาภวเอกโวการ- 
ภวป ฺจโวการภวา ฯ  เทฺว  อรูปภวา  ตทนฺโตคธาว  ส ฺาภว- 
เนวส ฺานาส ฺาภวจตุโวการภวาติ  สทฺธึ  อนฺโตคเธหิ  ฉ   
ภวา ฯ  ยถา  จ  กามุปาทานปจฺจยา  สทฺธึ  อนฺโตคเธหิ  ฉ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๕๗/๑๘๑ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๒๖๕/๑๘๓ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๔. ม. เอส ฯ   
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ภวา  ตถา  เสสุปาทานปจฺจยาปติ  เอว อุปาทานปจฺจยา เภทโต  
สทฺธึ อนฺโตคเธหิ จตุวีสติ ภวา ฯ   
        สงฺคหโต  ปน  กมฺมภว  อุปปตฺติภว ฺจ  เอกโต  กตฺวา 
กามุปาทานปจฺจยา  สทฺธึ  อนฺโตคเธหิ  เอโก  กามภโว  ตถา   
รูปารูปภวาติ  ตโย  ภวา ฯ  ตถา  เสสุปาทานปจฺจยาปติ  เอว  
อุปาทานปจฺจยา  สงฺคหโต  สทฺธึ  อนฺโตคเธหิ  ทฺวาทส  ภวา ฯ 
อปจ  อวิเสเสน  อุปาทานปจฺจยา  กามภวูปค  กมฺม  กมฺมภโว  
ตทภินิพฺพตฺตา  ขนฺธา  อุปปตฺติภโว ฯ  เอส  นโย  รูปารูป- 
ภเวสุ ฯ  เอว  อุปาทานปจฺจยา  สทฺธึ  อนฺโตคเธหิ  เทฺว   
กามภวา  เทฺว  รูปภวา  เทฺว  อรูปภวาติ  อปเรนป  ปริยาเยน   
สงฺคหโต  ฉ  ภวา ฯ  กมฺมภวอุปปตฺติภวเภท  วา  อนุปคมฺม  
สทฺธึ  อนฺโตคเธหิ  กามภวาทิวเสน  ตโย  ภวา  โหนฺติ ฯ 
กามภวาทิเภท ฺจาป  อนุปคมฺม  กมฺมภวอุปปตฺติภววเสน  เทฺว   
ภวา  โหนฺติ ฯ  กมฺมอุปปตฺติเภท ฺจ  อนุปคมฺม  อุปาทานปจฺจยา   
ภวโตติ  ภววเสน  เอโก  ภโว  โหตีติ เอวเมตฺถ อุปาทานปจฺจยสฺส   
ภวสฺส เภทสงฺคหาป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ย  ยสฺส  ปจฺจโย  เจวาติ  ย ฺเจตฺถ  อุปาทาน  ยสฺส  
ปจฺจโย  โหติ  ตโตป  วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโยติ  อตฺโถ ฯ  ก ึ 
ปเนตฺถ  กสสฺ  ปจฺจโย  โหติ  ยงฺกิ ฺจิ  ยสฺส  กสฺสจิ  ปจฺจโย  
โหติเยว ฯ  อุมฺมตฺตโก  วิย  หิ  ปุถชฺุชโน ฯ  โส  อิท    
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ยุตฺตมิทมยุตฺตนฺติ  อวิจาเรตฺวา  ยสฺส  กสฺสจิ  อุปาทานสฺส   
วเสน ยงฺกิ ฺจิ ภว  ปตฺเถตฺวา  ยงฺกิ ฺจิ  กมฺม  กโรติเยว ฯ  
ตสฺมา  ยเทกจฺเจ  สีลพฺพตุปาทาเนน  รูปารูปภวา  น  โหนฺตีติ 
วทนฺติ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  สพฺเพน  ปน  สพฺโพ  โหตีติ   
คเหตพฺพ ฯ 
        เสยฺยถที  อิเธกจฺโจ  อนุสฺสววเสน  วา  ทฏิานุสาเรน  
วา  กามา  นาเมเต  มนุสฺสโลเก  เจว  ขตฺติยมหาสาลกุลาทีสุ(๑) 
ฉกามาวจรเทวโลเก  จ  สมิทฺธาติ  จินฺเตตฺวา  เตส  อธิคมตฺถ   
อสทฺธมฺมสฺสวนาทีหิ(๒) ว ฺจิโต อิมินา  กมฺเมน  กามา  สมฺปชฺชนฺตีติ  
ม ฺมาโน  กามุปาทานวเสน  กายทุจฺจริตาทีนิป  กโรติ ฯ  โส   
ทุจฺจริตปาริปูริยา  อปาเย  อุปปชชฺติ ฯ  สนฺทฏิ ิเก  วา  ปน   
กาเม  ปตฺถยมาโน  ปฏลิทฺเธ  วา  โคปยมาโน  กามุปาทานวเสน 
กายทุจฺจริตาทีนิ (๓) กโรติ ฯ  โส  ทุจฺจริตปาริปูริยา  อปาเย   
อุปปชฺชติ ฯ  ตตฺราสฺส  อุปปตฺติเหตุภูต  กมฺม  กมมฺภโว   
กมฺมาภินิพฺพตฺตา  ขนฺธา  อุปปตฺติภโว ฯ  ส ฺาภวป ฺจ- 
โวการภวา  ปน ตทนฺโตคธาเอว ฯ   
        อปโร  ปน  สทฺธมฺมสฺสวนาทีหิ  อุปพฺรูหิตาโณ  อิมินา  
กมฺเมน  กามา  สมฺปชชฺนตีฺติ  ม ฺมาโน  กามุปาทานวเสน  
กายสุจริตาทีนิ  กโรติ ฯ  โส  สุจริตปาริปูริยา  เทเวสุ  วา 
# ๑. ม. ขตฺติยมหาสาลาทีสุ ฯ  ๒. ม. อสทฺธมฺมสฺสวนาทีหิ ฯ  
# ๓. ม. กายทุจฺจริตาทีนิป ฯ   
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มนุสฺเสสุ วา อุปปชฺชติ ฯ ตตฺราสฺส อุปปตฺติเหตุภูต  กมฺม  
กมฺมภโว  กมฺมาภินิพฺพตฺตา  ขนฺธา  อุปปตฺติภโว ฯ  ส ฺาภว- 
ป ฺจโวการภวา  ปน  ตทนฺโตคธาเอว ฯ  อิติ  กามุปาทาน   
สปฺปเภทสฺส  สานฺโตคธสฺส  กามภวสฺส  ปจฺจโย โหติ ฯ   
        อปโร  รูปารูปภเวสุ  ตโต  สมิทฺธตรา  กามาติ  สุตฺวา  
วา  ปริกปฺเปตฺวา  วา  กามุปาทานวเสเนว  รูปารูปสมาปตฺติโย 
นิพฺพตฺเตตฺวา  สมาปตฺติพเลน  รูปารูปพฺรหฺมโลเก  อุปปชฺชติ ฯ 
ตตฺราสฺส  อุปปตฺติเหตุภูต  กมฺม  กมมฺภโว  กมฺมาภินิพฺพตฺตา 
ขนฺธา  อุปปตฺติภโว ฯ  ส ฺาอส ฺาเนวส ฺานาส ฺาเอก-   
โวการจตุโวการป ฺจโวการภวา  ปน  ตทนฺโตคธาเอว ฯ  อิติ  
กามุปาทาน สปฺปเภทาน  สานฺโตคธาน รูปารูปภวานมฺป  
ปจฺจโย โหติ ฯ   
        อปโร  อย  อตฺตา  นาม  กามาวจรสมฺปตฺติภเว  วา 
รูปารูปภวาน  วา  อ ฺตรสฺมึ  อุจฺฉินฺโน  สุอุจฺฉินฺโน  โหตีติ   
อุจฺเฉททิฏ ึ  อุปาทาย  ตทุปค  กมฺม  กโรติ ฯ  ตสฺส  ต  กมฺม  
กมฺมภโว  กมฺมาภินิพฺพตฺตา  ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ  ส ฺา- 
ภวาทโย  ปน  ตทนฺโตคธาเอว ฯ  อิติ  ทฏิ ุปาทาน  สปฺปเภทาน 
สานฺโตคธาน  ติณฺณมฺป กามรูปารูปภวาน ปจฺจโย โหติ ฯ   
        อปโร  อย  อตฺตา  นาม  กามาวจรสมฺปตฺติภเว  วา  
รูปารูปภวาน  วา  อ ฺตรสฺมึ  สุขี  โหติ  วิคตปริฬาโห  โหตีติ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 301 

        *เลมที่ 47  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 301 
 
อตฺตวาทุปาทาเนน  ตทุปค  กมฺม  กโรติ ฯ  ตสฺส  ต  กมฺม  
กมฺมภโว  ตทภินิพฺพตฺตา  ขนฺธา  อุปปตฺติภโว ฯ  ส ฺาภวาทโย  
ปน  ตทนฺโตคธาเอว ฯ  อิติ  อตฺตวาทุปาทาน  สปฺปเภทาน   
สานฺโตคธาน ติณฺณ ภวาน ปจฺจโย โหติ ฯ   
        อปโร  อิท  สีลพฺพต  นาม  กามาวจรสมฺปตฺติภเว  วา  
รูปารูปภวาน  วา  อ ฺตรสฺมึ  ปูเรนฺตสฺส  สุข  ปาริปูรึ  คจฺฉตีติ 
สีลพฺพตุปาทานวเสน  ตทุปค  กมฺม  กโรติ ฯ  ตสฺส ต กมฺม  
กมฺมภโว ตทภินิพฺพตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ  ส ฺาภวาทโย 
ปน  ตทนฺโตคธาเอว ฯ  อิติ  สีลพฺพตุปาทาน (๑) สปฺปเภทาน   
สานฺโตคธาน  ติณฺณ  ภวาน  ปจฺจโย  โหตีติ  เอวเมตฺถ  ย  
ยสฺส  ปจฺจโย  โหติ  ตโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ก ึปเนตฺถ กสฺส ภวสฺส กถ ปจฺจโย โหตีติ เจ ฯ   
                รปูารูปภวาน        อุปนิสฺสยปจฺจโย อุปาทาน   
                สหชาตาทีหิป ต        กามภวสฺสาติ วิ ฺเยฺย ฯ   
        รูปารูปภวาน ฺหิ  กามภวปริยาปนฺนสฺส  จ  กมฺมภเว   
กุสลกมฺมสฺเสว  อุปปตฺติภวสฺส  เจต  จตุพฺพิธมฺป  อุปาทาน   
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  เอกธา  ปจฺจโย  โหติ ฯ  กามภเว  อตฺตนา 
สมฺปยุตฺตอกุสลกมฺมภวสฺส  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิ- 
อวิคตเหตุปจฺจยปฺปเภเทหิ  สหชาตาทีหิ  ปจฺจโย  โหติ วิปฺปยุตฺตสฺส   
# ๑. ม. สลีพฺพตุปาทานมฺป ฯ   
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ปน อุปนิสฺสยปจฺจเยเนวาติ ฯ   
                        อุปาทานปจฺจยา ภวนิทฺเทโส(๑) ฯ   
        ภวปจฺจยา  ชาตินิทฺเทสาทีสุ  ชาติอาทีน  วินิจฺฉโย  
สจฺจวิภงฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ภโวติ  ปเนตฺถ  กมฺมภโวว   
อธิปฺเปโต ฯ  โส  หิ ชาติยา  ปจฺจโย  น  อุปปตฺติภโว ฯ 
โส  จ  ปน  กมฺมปจฺจยอุปนิสฺสยปจฺจยวเสน  ทฺวิธาว  ปจฺจโย  
โหตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กถ  ปเนต  ชานิตพฺพ  ภโว  ชาติยา  
ปจฺจโยติ  เจ ฯ  พาหิรปจฺจยสมตฺเตป    หีนปณีตตาทิวิเสส- 
ทสฺสนโต ฯ    พาหิราน ฺหิ  ชนกชเนตฺติสุกฺกโสณิตาหาราทีน   
ปจฺจยาน  สมตฺเตป  สตฺตาน  ยมกานมฺป  สต  หีนปณีตตาทิวิเสโส   
ทิสฺสติ ฯ  โส  จ  น  อเหตุโก  สพฺพทา  จ สพฺเพส ฺจ  
อภาวโต  น จ(๒)กมฺมภวโต อ ฺเหตุโก ตทภินิพฺพตฺตกสตฺตาน  
อชฺฌตฺตสนฺตาเน อ ฺสฺส การณสฺส อภาวโตติ  กมฺมภว- 
เหตุโกว ฯ  กมฺม ฺหิ  สตฺตาน  หีนปณีตตาทิวิเสสเหตุ ฯ  เตนาห   
ภควา  กมฺม  สตฺเต  วิภชติ  ยทิท  หีนปปฺณีตตายาติ ฯ (๓) ตสฺมา   
ชานิตพฺพเมต  ภโว ชาติยา ปจฺจโยติ ฯ   
        ยสฺมา  จ  อสติ  ชาติยา  ชรามรณ  นาม  น  โหติ  
โสกาทโย  จ  ธมฺมา  น  โหนฺติ ฯ  ชาติยา  ปน  สติ  
# ๑. ม. ภวปทนิทฺเทโส ฯ  ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๕๙๖/๓๘๕ ฯ   
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ชรามรณ ฺเจว  ชรามรณสงฺขาตทุกฺขธมฺมผุฏสฺส  จ  พาลสฺส 
ชรามรณาภิสมฺพนฺธา  วา  เตน  เตน  ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส 
อนภิสมฺพนฺธา  วา  โสกาทโย  จ  ธมมฺา  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา 
อย  ชาติ ชรามรณสฺส เจว โสกาทีน ฺจ  ปจฺจโย โหตีติ  
เวทิตพฺพา ฯ สา ปน อุปนิสฺสยโกฏิยา เอกธาว ปจฺจโย 
โหตีติ ฯ   
                ภวปจฺจยา ชาติอาทินิทฺเทโส(๑) ฯ   
        เอวเมตสฺสาติอาทีน  อตฺโถ  อุทฺเทสวาเร  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ  สงฺคติอาทีนิ สมุทยเววจนาเนว ฯ   
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  โสกาทโย  อวสาเน  วุตฺตา  ตสฺมา  ยา  
สา  อวิชฺชา  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ เอวเมตสฺส ภวจกฺกสฺส  
อาทิมฺหิ วุตฺตา สา        โสกาทีหิ อวิชฺชา   สิทฺธา ภวจกฺกม- 
วิทิตาทิมิท        การกเวทกรหิต    ทฺวาทสวิธสุ ฺตาสุ ฺ ฯ  สตต 
สมิต  ปวตฺตตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  กถ  ปเนตฺถ  โสกาทีหิ  อวิชชฺา 
สิทฺธา  กถมทิ  ภวจกฺก  อวิทิตาทิ  กถ  การกเวทกรหิต กถ 
ทฺวาทสวิธสุ ฺตาสุ ฺนฺติ  เจ ฯ  เอตฺถ  ห ิ โสกทุกฺข- 
โทมนสฺสุปายาสา  อวิชฺชาย  อวิโยคิโน  ปริเทโว  จ  นาม- 
มุฬฺหสฺสาติ  เตสุ  ตาว  สทิฺเธสุ  สิทฺธาว  โหติ  อวิชชฺา ฯ  
อปจ อาสวสมุทยา  อวิชฺชาสมุทโยติ (๒) หิ  วุตฺต  อาสวสมุทยา  
# ๑. ม. ชาติอาทิปทนิทฺเทโส ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๒๘/๑๐๐ ฯ  
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เจเต  โสกาทโย  โหนฺติ ฯ  กถ  วตฺถุกามวิโยเค ตาว โสโก  
กามาสวสมุทยา(๑)โหติ ฯ ยถาห   
                ตสฺส เจ กามยมานสฺส(๒)        ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน   
                เต กามา ปริหายนฺติ        สลลฺวิทฺโธว รุปปฺตีติ ฯ(๓)  
        ยถาห (๔) กามโต  ชายตี  โสโกติ ฯ (๕) สพฺเพป  เจเต  
ทิฏาสวสมุทยา  โหนฺติ ฯ  ยถาห  ตสฺส  อห  รูป  มม  
รูปนฺติ ปริยฏุฏายิโน รปูสฺส  วิปริณาม ฺถาภาวา อุปฺปชฺชนติฺ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ (๖) ยถา  จ  ทิฏาสวสมุทยา  
เอว ภวาสวสมุทยาป ฯ ยถาห  เยป  เต [๗] ภิกฺขเว  เทวา  ทีฆายุกา 
วณฺณวนฺโต  สุขพหุลา  อุจฺเจสุ  วิมาเนสุ  จีร(๘) ทฆีมทฺธาน 
ติฏนฺติ(๙) ฯ เตป  ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา [๑๐] ภย  สนตฺาส 
สเวคมาปชฺชนฺติ(๑๑) ป ฺจ  ปุพฺพนิมิตฺตานิ  ทิสฺวา   มรณภเยน 
สนฺตชฺชิตาน เทวาน  วิยาติ  ฯ  ยถา  จ  ภวาสวสมุทยา  เอว 
อวิชฺชาสวสมุทยาป ฯ  ยถาห  ส  โข โส  ภิกฺขเว พาโล ติวิธ ทฏิเว  
ธมฺเม ทุกฺข โทมนสฺส ปฏสิเวเทติ ฯ(๑๒)  
# ๑. ม. กามาสวสมุทโย ฯ  ๒. ม.กามยานสฺส ฯ  
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๐๘/๔๘๔ ฯ ๔. ม. ยถา จาห ฯ ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๒๖/๔๓ ฯ  
# ๖. สฺยา. ม. ตสฺส อห รูป มม รูปนฺติ ปริยุฏฏานิโย ต รูป วิปริณมติ 
# อ ฺถา โหติ ตสฺส รูปวิปริณาม ฺถาภาวา ฯ  ส. ข. ๑๗/๔/๔ ฯ 
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ  ๘. ม.จิรฏ ิติกา ฯ  
# ๙. สฺยา. ม. ทีฆมทฺธาน ติฏนฺตีติ นตฺถิ ฯ  ๑๐. สยฺา. ม. เอตฺถนฺตเร 
# เยภุยฺเยนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๑๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๓/๔๓ ฯ ส. ข.  
# ๑๗/๕๓๗-๕๔๑/๓๐๙-๓๑๓ ฯ  ๑๒. สฺยา. ทุกฺข โทมนสฺส ฯ 



# ม. อุ. ๑๔/๔๖๘/๓๑๑ ฯ  ม. ปฏิสเวเทตีติ ฯ   
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        อิติ  ยสมฺา  อาสวสมุทยา  เอเต  ธมฺมา (๑) โหนฺติ ตสฺมา 
เอเต สิชฺฌมานา  อวิชฺชาเหตุภูเต (๒) อาสเว  สาเธนฺติ ฯ  อาสเวสุ 
จ สิทฺเธสุ ปจฺจยภาเว ภาวโต  อวิชชฺาป  สิทฺธาว  โหตีติ ฯ  
เอว  ตาเวตฺถ  โสกาทีหิ  อวิชฺชา  สิทธฺา  โหตีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        ยสฺมา  ปน  เอว  ปจฺจยภาเว  ภาวโต  อวิชชฺาย จ(๓) 
สิทฺธาย  ปุน อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา  
วิ ฺาณนฺติ  เอว  เหตุผลปรมฺปราย  ปริโยสาน  นตฺถิ  
ตสฺมา  ต  เหตุผลสมฺพนฺธวเสน  ปวตฺต  ทฺวาทสงฺคภวจกฺก(๔) 
อวิทิตาทีติ  สิทฺธ โหติ ฯ   
        เอว  สติ  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขาราติ  อิท  อาทิมตฺตกถน  
วิรุชฺฌตีติ เจ ฯ  นยิท  อาทิมตฺตกถน  ปธานธมฺมกถน  ปเนต ฯ   
ติณฺณ ฺหิ  วฏฏาน  อวิชชฺา  ปธานา ฯ  อวิชชฺาคฺคหเณน  หิ  อวเสส   
กิเลสวฏฏ ฺจ  กมฺมาทีนิ  จ  พาล  ปลิเวเธนฺติ(๕)  สปฺปสิรคฺคหเณน 
เสส  สปฺปสรีร  วิย  พาห ฯ  อวิชฺชาสมุจฺเฉเท  ปน  กเต  เตหิ  
วิโมกฺโข  โหติ  สปฺปสิรจฺเฉเท  กเต  ปลิเว ิตพาหา  วิโมกฺโข(๖) 
วิย ฯ  ยถาห  อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขาร- 
นิโรโธติอาทิ ฯ (๗) อิติ  ย  คณฺหโต  พนฺโธ  มุ ฺจโต  จ  วิโมกฺโข (๘) 
โหติ  ตสฺส  ปธานธมฺมสฺส  กถนมิท  น  อาทิมตฺตกถนนฺติ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อวิชฺชาย เหตุภูเต ฯ  
# ๓. สยฺา. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๔. ม.ทวฺาทสงฺค ภวจกฺก ฯ 
# ๕. ม. ปลิเวเนฺติ ฯ  ๖. ม. ปลเิว ิตพาหาวิดมกฺโข ฯ 
# ๗. วิ. มหา. ๔/๓/๓ ฯ ส. นิ. ๑๖/๓, ๑๘, ๒๑, ๓๐, ๕๐, ๕๕/ 
# ๒, ๕, ๑๕, ๒๔, ๒๗ ฯ  ๘. ม. โมกฺโข ฯ   
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เอวมิท  ภวจกฺก  อวิทิตาทีติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตยิท  ยสฺมา   
อวิชฺชาทีหิ  การเณหิ  สงฺขาราทีน  ปวตฺติ  ตสฺมา  ตโต   
อ ฺเน  พฺรหฺมา  มหาพฺรหฺมา  เสฏโ  สชชฺิตาติ(๑)  เอว   
ปริกปฺปเตน  พฺรหฺมาทินา  วา  สสารสฺส  การเกน  โส  โข  ปน  
เม  อย  อตฺตา  วโท(๒) วเทยฺโยติ(๓)  เอว  ปริกปฺปเตน  อตฺตนา 
วา สุขทุกฺขาน เวทเกน รหิต ฯ อิติ การกเวทกรหิตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  อวิชชฺา  อุทยพฺพยธมฺมกตฺตา  ธุวภาเวน 
สงฺกิลิฏตฺตา  สงฺกิเลสิกตฺตา   จ  สุภภาเวน  อุทยพฺพยปฏิปฬติตฺตา 
สุขภาเวน  ปจฺจยายตฺตวุตฺติกตฺตา  วสวตฺตนภูเตน  อตฺตภาเวน 
จ สุ ฺา ฯ ตถา สงฺขาราทีนิป  องฺคานิ ฯ  ยสฺมา  วา   
อวิชฺชา  น  อตฺตา  น อตฺตโน น อตฺตนิ น อตฺตวตี  
ตถา  สงฺขาราทีนิป องฺคานิ ฯ ตสฺมา ทวฺาทสวิธสุ ฺตา- 
สุ ฺมิท ภวจกฺกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว ฺจ วิทิตฺวา ปุน   
                ตสฺส อวิชฺชาตณฺหา        มลูมตีตาทโย ตโย กาลา   
                เทวฺ อฏ เทฺวเอว จ        สรปูโต เตสุ องฺคานิ ฯ   
        ตสฺส  โข  ปเนตสฺส  ภวจกฺกสฺส  อวิชฺชา  ตณฺหา  จาติ   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๓๑/๒๓ ฯ ท.ี ปา. ๑๑/๑๓/๓๒ ฯ  
# ๒. ม. วโท ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๐๔/๕๑๗ ฯ  
# ม. ม. ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๑๔/๒๐๙ ฯ   
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เทฺว  ธมฺมา  มูลนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตเทต  ปุพฺพนฺตาหรณโต  
อวิชฺชามูล  เวทนาวสาน  อปรนฺตสนฺธานโต (๑) ตณฺหามูล  ชรา- 
มรณาวสานนฺติ  ทุวิธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปุริม  ทฏิ ิจริตวเสน 
วุตฺต  ปจฺฉิม  ตณฺหาจริตวเสน ฯ  ทิฏ ิจริตาน ฺหิ  อวิชฺชา  ตณฺหา- 
จริตาน ฺจ (๒) ตณฺหา  สสารนายิกา ฯ  อุจฺเฉททิฏ ิสมุคฺฆาตาย   
วา  ปม  ผลปฺุปตฺติยา  เหตูน  อนุปจฺเฉทปฺปกาสนโต  สสฺสตทิฏ ิ- 
สมุคฺฆาตาย  ทุติย  อุปฺปนนฺาน  ชรามรณปฺปกาสนโต 
คพฺภเสยฺยกวเสน  วา ปุรมิ อนุปุพฺพปวตฺติทีปนโต  โอปปาติก- 
วเสน ปจฺฉิม สหุปฺปตฺติทีปนโต ฯ  อตีตปจฺจุปฺปนฺนานาคตา  จสฺส 
ตโย  กาลา ฯ  เตสุ  ปาลิย  สรูปโต  อาคตวเสน  อวิชฺชา   
สงฺขารา  จาติ  เทฺว  องฺคานิ  อตีตกาลานิ  วิ ฺาณาทีนิ   
ภวาสวานิ(๓)  อฏ  ปจฺจุปฺปนฺนกาลานิ  ชาติ  เจว  ชรามรณ ฺจ  
เทฺว  อนาคตกาลานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ ปุน   
                เหตุผล(๔)เหตุปุพฺพก-        ติสนฺธิจตุเภทสงฺคห ฺเจต   
                วีสติอาการากาการ(๕)                ติวฏฏมนวตฺถิต ภมติ ฯ   
อิติป  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  สงฺขาราน ฺจ  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส 
จ  อนฺตรา  เอโก  เหตุผลสนฺธิ  นาม  เวทนาย  จ  ตณฺหาย 
จ  อนฺตรา  เอโก  ผลเหตุสนฺธิ  นาม  ภวสฺส  จ  ชาติยา  
# ๑. ม. อปรนฺตสนฺตานโต ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
# ๓. ม. ภวาวสานานิ ฯ  ๔. ม. เหตุผลเหตุปุพฺพก... ฯ 
# ๕. ม. วีสติอากราร ฯ  
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จ  อนฺตรา  เอโก  เหตุปพฺุพกผลสนฺธีติ(๑)  เอวมิท  เหตุผลเหตุ- 
เหตุปุพฺพกติสนฺธีติ(๒)  เวทิตพฺพ ฯ  สนฺธีน  อาทิปริโยสานววตฺถิตา  
ปนสฺส  จตฺตาโร  สงฺคหา  โหนฺติ ฯ  
        เสยฺยถที  อวิชชฺาสงฺขารา  เอโก  สงฺคโห  วิ ฺาณ- 
นามรูปสฬายตนผสฺสเวทนา  ทุติโย  ตณฺหุปาทานภวา  ตติโย  
ชาติชรามรณ  จตุตฺโถติ เอวมิท จตุเภทสงฺคหนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
ตตฺถ(๓)   
                อตีเต เหตโย(๔) ป ฺจ        อิทานิ ผลป ฺจก   
                อิทานิ เหตโย ป ฺจ        อายตึ ผลป ฺจกนฺติ   
        เอเตหิ  ปน  วีสติยา  อากาเรหิ  อเรหิ  วีสติอาการนฺติ(๕)  เวทิตพฺพ ฯ  
ตตฺถ  อตีเต  เหตโว  ป ฺจาติ  อวิชฺชา  สงฺขารา  จาติ  อิเม   
ตาว  เทฺว  วุตฺตาเอว ฯ  ยสฺมา  ปน  อวิทฺวา  ปริตสฺสติ   
ปริตสิโต  อุปาทิยติ  ตสฺส  อุปาทานปจฺจยา  ภโว ฯ  ตสฺมา   
ตณฺหุปาทานภวาป  คหิตา  โหนฺติ ฯ  เตนาห  ปุริมกมฺมภวสฺมึ  
โมโห  อวิชชฺา  อายูหนา  สงฺขารา  นกินฺติ  ตณฺหา  อุปคมน   
อุปาทาน  เจตนา ภโว  อิติ(๖) อิเม ป ฺจ ธมฺมา ปุริมกมฺม- 
ภวสฺมึ อิธ ปฏิสนฺธิยา ปจฺจยาติ(๗) ฯ 
# ๑. ม. เหตุผลสนฺธีติ ฯ  ๒. ม. เหตุผลเหตุปุพฺพกติสนฺธีติ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. เหตโว ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๕. ม. อเรหิ วีสติอาการารนฺติ ฯ  ๖. ม. อิติสทฺโท ฯ  
#  นตฺถิ ฯ  ๗. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๙๘/๗๕ ฯ   
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        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  กโรโต  ยา  ปุริมเจตนา 
ยถา  ทาน ทสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา มาสมฺป สวจฺฉรมฺป  
ทานูปกรณานิ สชฺเชนฺตสฺส  อุปฺปนฺนา  ปุริมเจตนา  ยา(๑) 
ปฏิคฺคาหกาน  ปน  หตฺเถ  ทกฺขิณ  ปติฏาปยโต  เจตนา  ภโวติ 
วุจฺจติ ฯ  เอกาวชฺชเนสุ  วา  ฉสุ  ชวเนสุ  เจตนา อายูหนสงฺขารา   
นาม  สตฺตมา  เจตนา  ภโว ฯ  ยา  กาจิ  วา  ปน  เจตนา   
ภโว  ตสมฺปยุตฺตา  อายูหนสงฺขารา  นาม ฯ  
        นิกนฺติ  ตณฺหาติ  ยา  กมฺม  กโรนฺตสฺส  ตสฺส  ผเล   
อุปปตฺติภเว  นิกามนา  ปตฺถนา  สา  ตณฺหา  นาม ฯ  
        อุปคมน  อุปาทานนฺติ  ย  กมฺม  ภวสฺส  ปจฺจยภูต  อิท   
กตฺวา  อสุกสฺมึ  นาม  าเน  กาเม  เสวิสฺสามิ  อุจฺฉิชฺชิสฺสามีติ- 
อาทินา  นเยน  ปวตฺต  อุปคมน  คหณ  ปรามสน อิท อุปาทาน   
นาม ฯ 
        เจตนา ภโวติ อายูหนาวสาเน ปวตฺตเจตนา(๒)ภโวติ  
เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม.วุตฺตเจตนา ฯ   
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        อิทานิ  ผลป ฺจกนฺติ  วิ ฺาณาทิ  เวทนาวสาน  ปาลิย  
อาคตเมว ฯ  ยถาห  อิธ  ปฏิสนฺธิ  วิ ฺาณ  โอกฺกนฺติ  นามรูป  
ปสาโท  อายตน  ผุฏโ  ผสฺโส  เวทยิต  เวทนา  อิติ(๑)  อิเม   
ป ฺจ  ธมฺมา  อิธูปปตฺติภวสฺมึ  ปุเร  กตสฺส  กมฺมสฺส  ปจฺจยาติ ฯ (๒)  
        ตตฺถ  ปฏิสนฺธิ วิ ฺาณนฺติ ย ภวนฺตรปฏิสนฺธานวเสน 
อุปฺปนฺนตฺตา  ปฏิสนฺธีติ  วุตฺต (๓) ต  วิ ฺาณ ฯ 
        โอกกฺนติฺ  นามรูปนติฺ  ยา  คพฺเภ  รูปารูปธมฺมาน  โอกฺกนติฺ   
อาคนฺตฺวา ปวิสน วิย อิท นามรูป ฯ  
        ปสาโท อายตนนฺติ  อิท  จกฺขฺวาทิป ฺจายตนวเสน  วุตฺต ฯ 
        ผุฏโ ผสฺโสติ โย อารมฺมณ ผุฏโ ผุสนฺโต  อุปฺปนฺโน   
อย  ผสฺโส ฯ  
        เวทยิต  เวทนาติ  ย  ปฏิสนฺธิวิ ฺาเณน  วา  สฬายตน- 
ปจฺจเยน  วา  ผสฺเสน  สหปฺุปนฺน  วิปากเวทยิต  สา  เวทนาติ  
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  เหตโว  ป ฺจาติ  ตณฺหาทโย  ปาลิย  อาคตาว   
ตณฺหุปาทานภวา ฯ  ภเว  ปน  คหิเต  ตสฺส  ปุพฺพภาคา 
ตสมฺปยุตฺตา  วา  สงฺขารา  คหิตาว  โหนฺติ  ตณฺหุปาทา- 
นคฺคหเณน  จ  ตสมฺปยุตฺตา  ยาย  วา  มูโฬฺห  กมฺม  กโรติ   
สา  อวิชฺชา  คหิตาว  โหตีติ  เอว  ป ฺจ ฯ  เตนาห  อิธ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๙๘/๗๕ ฯ  
# ๓. ม. วุจฺจติ ฯ   
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ปริปกฺกตฺตา  อายตนาน  โมโห  อวิชชฺา  อายูหนา  สงฺขารา 
นิกนฺติ  ตณฺหา  อุปคมน  อุปาทาน เจตนา  ภโว อิติ(๑)  อิเม 
ป ฺจ  ธมฺมา  อิธ  กมฺมภวสฺมึ  อายตึ  ปฏิสนฺธิยา ปจฺจยาติ ฯ(๒) 
        ตตฺถ  อิธ  ปริปกฺกตฺตา  อายตนานนฺติ  ปริปกกฺายตนสฺส   
กมฺมกรณกาเล  สมฺโมโห  ทสฺสิโต ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ   
        อายตึ  ผลป ฺจกนฺติ  วิ ฺาณาทีนิ  ป ฺจ  ตานิ   
ชาติคฺคหเณน  วุตฺตานิ ฯ  ชรามรณ  ปน  เตสเยว  ชรามรณ ฯ   
เตนาห  อายตึ  ปฏิสนฺธ ิ วิ ฺาณ  โอกฺกนฺติ  นามรูป  
ปสาโท  อายตน  ผุฏโ  ผสฺโส  เวทยิต  เวทนา  อิติ(๑) อิเม 
ป ฺจ  ธมฺมา  อายตึ  อุปปตฺติภวสฺมึ  อิธ  กตสฺส  กมฺมสฺส   
ปจฺจยาติ ฯ  เอวมิท  วีสติอาการ(๓) โหติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรุิมภวสฺมึ  ป ฺจ  กมฺมสมฺภารา  เอตรหิ  ป ฺจ  
วิปากธมฺมา ฯ  เอตรหิ  ป ฺจ  กมฺมสมฺภารา  อนาคเต  ป ฺจ  
วิปากธมฺมาติ  ทส  ธมฺมา  กมฺม  ทส  วิปาโกติ  อิติ(๑) ทฺวีสุ   
าเนสุ  กมฺม  กมฺม  นาม  ทฺวีสุ  าเนสุ  วิปาโก  วิปาโก  
นามาติ  สพฺพมฺเปต  ภวจกฺก  ปจฺจยาการวฏฏ  กมฺม ฺเจว   
กมฺมวิปาโก  จ ฯ  ตถา  ทวีฺสุ  าเนสุ กมฺม กมฺมสงฺเขโป  
ทฺวีสุ าเนสุ วิปาโก วิปากสงฺเขโปติ  สพฺพมฺเปต  กมฺมสงฺเขโป  
เจว  วิปากสงฺเขโป  จ ฯ  ทฺวีสุ  าเนสุ  กมฺม  กมฺมวฏฏ  ทฺวีสุ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๙๘/๗๕ ฯ  
# ๓. ม. วีสติอาการาร ฯ  
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าเนสุ  วิปาโก  วิปากวฏฏนฺติ  สพฺพมฺเปต  กมฺมวฏฏ ฺเจว   
วิปากวฏฏ ฺจ ฯ  ตถา  ทวีฺสุ  าเนสุ  กมฺม  กมฺมภโว  ทฺวีส ุ[๑] 
าเนสุ  วิปาโก  วิปากภโวติ  สพฺพมฺเปต  กมฺมภโว  เจว  วิปากภโว  
จ ฯ  ทฺวีสุ  าเนสุ  กมฺม  กมฺมปวตฺต  ทฺวีสุ  วิปาโก   
วิปากปวตฺตนฺติ  สพฺพมฺเปต  กมฺมปวตฺต ฺเจว  วิปากปวตฺต ฺจ ฯ   
ตถา  ทฺวีสุ  าเนสุ  กมฺม  กมฺมสนฺตติ ทฺวีสุ วิปาโก วิปาก 
สนฺตตีติ สพฺพมฺเปต  กมฺมสนฺตติ  เจว  วิปากสนฺตติ  จ ฯ  
ทฺวีสุ  ปน (๒) าเนสุ  กมฺม  กริิยา  นาม  ทฺวีสุ วิปาโก กิริยาผล  
นามาติ สพฺพมฺเปต กิริยา เจว กิริยาผล ฺจาติ ฯ   
                        เอว สมุปปฺนฺนมิท สเหตุก   
                        ทุกฺข อนิจฺจ จลมิตฺตรทฺธุว   
                        ธมฺเมหิ ธมฺมา ปภวนฺติ เหตุโส   
                        น เหตฺถ อตฺตาว ปโรว วิชฺชติ ฯ   
                ธมฺมา ธมฺเม ส ฺชเนนฺติ   เหตุสมฺภารปจฺจยา   
                เหตูน ฺจ นิโรธาย        ธมโฺม พุทฺเธน เทสิโต   
                เหตูสุ อุปรุทฺเธสุ                ฉินฺน วฏฏ น วฏฏติ ฯ   
                เอว ทุกฺขนฺตกิริยาย        พฺรหฺมจริยิธ(๓) วิชฺชติ   
                สตฺเต จ นุปลพฺภนฺเต        เนวุจฺเฉโท น สสฺสต ฯ   
        ติวฏฏมนวตฺถิต  ภมตีติ  เอตฺถ  ปน  สงฺขารภวา  กมฺมวฏฏ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร าเนสูติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๓. ม. พฺรหมฺจริยิธ ฯ   
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อวิชฺชาตณฺหุปาทานานิ  กิเลสวฏฏ  วิ ฺาณนามรูปสฬายตน- 
ผสฺสเวทนา  วิปากวฏฏนฺติ  อิเมหิ  ตีห ิ วฏเฏหิ  ติวฏฏมิท   
ภวจกฺก  ยาว กิเลสวฏฏ น อุปจฺฉิชฺชติ ตาว  อนุปจฺฉินฺน- 
ปจฺจยตฺตา อนวตฺถิต ปุนปฺปุน ปรวิฏฏนโต ภมติเยวาติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ตยิทเมว ภมมาน   
                สจฺจปฺปภวโต กิจฺจา        วารณา อุปมาหิ จ   
                คมฺภีรนยเภทา จ        วิ ฺาตพฺพ ยถารห ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  กุสลากสุลกมฺม  อวิเสเสน  สมุทยสจฺจนฺติ  
สจฺจวิภงฺเค  วุตฺต  ตสฺมา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  อวิชฺชาย   
สงฺขารา ทุติยสจฺจปฺปภว ทุติยสจฺจ  สงฺขาเรหิ  วิ ฺาณ   
ทุติยสจฺจปฺปภว  ปมสจฺจ ฯ  วิ ฺาณาทีหิ  นามรูปาทีนิ   
วิปากเวทนาปริโยสานานิ  ปมสจฺจปฺปภว  ปมสจฺจ  เวทนาย  
ตณฺหา  ปมสจฺจปฺปภว  ทุติยสจฺจ  ตณฺหาย  อุปาทาน  
ทุติยสจฺจปฺปภว  ทุติยสจฺจ  อุปาทานโต  ภโว  ทุติยสจฺจปฺปภว   
ปมทุติยสจฺจทฺวย ฯ  ภวโต ชาติ ทุติยสจฺจปฺปภว  ปมสจฺจ   
ชาติยา  ชรามรณ  ปมสจฺจปฺปภว  ปมสจฺจนฺติ เอวนฺตาวิท  
สจฺจปฺปภวโต  วิ ฺาตพฺพ ยถารห ฯ   
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  อวิชชฺา  วตฺถูส ุ จ  สตฺเต  สมฺโมเหติ  
ปจฺจโย  จ  โหติ  สงฺขาราน  ปาตุภาวาย ฯ  ตถา  สงฺขารา    
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สงฺขต ฺจ  อภิสงฺขโรนฺติ ปจฺจยา จ โหนฺติ วิ ฺาณสฺส ฯ   
วิ ฺาณมฺป  วตฺถุ ฺจ  ปฏวิิชานาติ  ปจฺจโย  จ  โหติ  นามรูปสฺส   
นามรูปมฺป  อ ฺม ฺ ฺจ  อุปตฺถมฺเภติ  ปจฺจโย  จ  โหติ   
สฬายตนสฺส ฯ  สฬายตนมฺป  สวิสเย  จ  ปวตฺตติ  ปจฺจโย 
จ โหติ ผสฺสสฺส ฯ ผสฺโสป อารมฺมณ ฺจ  ผุสติ(๑)  ปจฺจโย  
จ  โหติ  เวทนาย ฯ  เวทนาป  อารมฺมณรส ฺจ  อนุภวติ  ปจฺจโย   
จ  โหติ  ตณฺหาย ฯ  ตณฺหาป  รชชฺนีเย  จ  ธมฺเม  รชชฺติ   
ปจฺจโย  จ  โหติ  อุปาทานสฺส ฯ  อุปาทานมฺป  อุปาทานิเย 
จ  ธมฺเม อุปาทิยติ ปจฺจโย จ โหติ ภวสฺส ฯ  ภโวป  นานาคตีสุ   
จ  วิกฺขิปติ ปจฺจโย โหติ ชาติยา ฯ ชาติป ขนฺเธ จ  
ชเนติ เตส  อภินิพฺพตฺติภาเวน  ปวตฺตตฺตา  ปจฺจโย  จ โหติ 
ชรามรณสฺส ฯ  ชรามรณมฺป  ขนฺธาน  ปากเภทภาว ฺจ  
อธิติฏติ  ปจฺจโย  จ  โหติ ภวนฺตรปาตุภาวาย  โสกาทีน  
อธิฏานตฺตา ฯ  ตสฺมา  สพฺพปเทสุ  ทฺวิธา  ปวตฺตกิจฺจโตป  อิท   
วิ ฺาตพฺพ ยถารห ฯ   
        ยสฺมา  เจตฺถ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  อิท  การก- 
ทสฺสนนิวารณ  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณนฺติ  อตฺตสงฺกนฺติ- 
ทสฺสนนิวารณ  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  อตฺตาติ- 
ปริกปฺปตวตฺถุเภททสฺสนโต  ฆนส ฺานิวารณ  นามรูปปจฺจยา   
# ๑. ม. วตฺตติ ฯ   
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สฬายตนนฺติอาทีสุ  อตฺตา  ปสฺสติ  ฯเปฯ  วิชานาติ  ผุสติ  
เวทิยติ (๑)คณฺหิยติ(๒)  อุปาทิยติ  ภวติ  ชายติ  ชยีติ  มียตีติ 
เอวมาทิทสฺสนนิวารณ ฯ  ตสฺมา  มิจฺฉาทสฺสนนิวารณโตเปต  
ภวจกฺก[๓] นิวารณโต วิาตพฺพ ยถารห ฯ   
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  สลกฺขณสาม ฺลกฺขณวเสน  ธมฺมาน   
อทสฺสนโต  อนฺโธ  วิย  อวิชฺชา  อนฺธสฺส  อุปกฺขลน  วิย 
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  อุปกฺขลิตสฺส  ปตน  วิย  สงฺขาร- 
ปจฺจยา  วิ ฺาณ  ปติตสฺส  คณฺฑปาตุภาโว  วิย  วิ ฺาณ- 
ปจฺจยา  นามรูป  คณฺฑเภทปฬกา  วิย  นามรูปปจฺจยา   
สฬายตน  คณฺฑปฬกาฆฏฏน  วิย  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส  
ฆฏฏนทุกฺข  วิย  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  ทุกฺขสฺส  ปฏกิาราภิลาโส 
วิย  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  ปฏิการาภิลาเสน  อสปฺปายคฺคหณ   
วิย  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน  อุปาทินฺนอสปฺปายาเลปน  
วิย  อุปทานปจฺจยา  ภโว  อสปฺปายาเลปเนน  คณฺฑ- 
วิการปาตุภาโว  วิย  ภวปจฺจยา  ชาติ  คณฺฑวิการโต   
คณฺฑเภโท วิย ชาติปจฺจยา ชรามรณ ฯ   
        ยสฺมา  วา  ปเนตฺถ  อวิชฺชา  อปปฺฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺติ- 
ภาเวน  สตฺเต  อภิภวติ  ปฏล  วิย  อกฺขีนิ  ตทภิภูโต  จ  พาโล 
โปโนพฺภวิเกหิ  สงฺขาเรหิ  อตฺตาน  เวเธติ(๔)  โกสการกิมิ  วิย 
# ๑. ม. เวทยติ ฯ  ๒. ม. ตณฺหิยติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# นิวารณโตติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. เวเติ ฯ  
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โกสปฺปเทเสหิ ฯ  สงฺขารปริคฺคหิต  วิ ฺาณ  คตีสุ  ปติฏ  ลภติ  
ปรินายกปรคฺิคหิโต  วิย ราชกุมาโร รชฺเช ฯ อุปปตฺตินิมิตฺต   
ปริกปฺปนโต  วิ ฺาณ  ปฏิสนฺธิย  อเนกปฺปการ  นามรูป  
อภินิพฺพตฺเตติ มายากาโร  วิย  มาย ฯ  นามรูเป  ปติฏ ิต  
สฬายตน  วุฑฺฒึ  วิรุฬฺห ึ เวปุลฺล  ปาปุณาติ  สุภูมิย  ปติฏ ิโต  
วนปฺปคุมฺโพ  วิย ฯ  อายตนฆฏฏนโต  ผสฺโส  ชายติ   
อรณีสหิตาภิมทฺทนโต  อคฺคิ  วิย ฯ  ผสฺเสน  ผุฏสฺส  เวทนา  
ปาตุภวติ อคฺคินา  ผุฏสฺส  ทาโห  วิย ฯ  เวทยมานสฺส  ตณฺหา  
วฑฺฒติ โลณูทก ปวโต ปปาสา วิย ฯ ตสิโต  ภเวสุ  อภิลาส   
กโรติ  ปปาสิโต  วิย  ปานีเย ฯ  ตทสฺสุปาทาน  อุปาทาเนน 
ภว  อุปาทิยติ  อามิสโลเภน  มจฺโฉ  พลิส  วิย ฯ  ภเว  สติ  
ชาติ  โหติ  พีเช  สติ  องฺกุโร  วิย ฯ  ชาตสฺส  อวสฺส  ชรามรณ   
อุปฺปนฺนสฺส  รุกฺขสฺส  ปตน วิย ฯ ตสฺมา  เอว อุปมาหิเปต  
ภวจกฺก วิ ฺาตพฺพ ยถารห ฯ   
        ยสฺมา  จ  ปน (๑) ภควตา  อตฺถโตป  ธมฺมโตป  เทสนาโตป  
ปฏิเวธโตป  คมฺภีรภาว  สนฺธาย  คมฺภีโร  จาย  อานนฺท  
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  คมฺภีราวภาโส  จาติ(๒)วุตฺต ตสฺมา  
คมฺภีรเภทโตเปต ภวจกฺก วิ ฺาตพฺพ ยถารห ฯ   
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ท.ี ม. ๑๐/๕๗/๖๕ ฯ  
# ส. น.ิ ๑๖/๒๒๕/๑๑๑ ฯ   
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        ตตฺถ  ยสฺมา  น  ชาติโต  ชรามรณ  น  โหติ  น   
จ  ชาตึ  วินา  อ ฺโต  โหติ ฯ  อิตฺถ ฺจ  ชาติโต  สมุทาคจฺฉตีติ   
เอว  ชาติปจฺจยา  สมุทาคตฏสฺส(๑)  ทุรวโพธนียโต  ชรามรณสฺส  
ชาติปจฺจยา  สมฺภูตสมุทาคตฏโ(๒)  คมฺภีโร ฯ  ตถา  ชาติยา   
ภวปจฺจยา  ฯเปฯ  สงฺขาราน  อวิชฺชาปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ(๓) 
คมฺภีโร ฯ  ตสฺมา อิท  ภวจกฺก  อตฺถโต  คมฺภีรนฺติ (๔) อยนฺตาเวตฺถ  
อตฺถคมฺภีรตา ฯ เหตุผล ฺหิ อตฺโถติ  วุจฺจติ ฯ ยถาห เหตุผเล 
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทาติ ฯ(๕)  
        ยสฺมา  ปน  เยนากาเรน  ยทวตฺถา  จ  อวิชฺชา  เตส   
เตส  สงฺขาราน  ปจฺจโย  โหติ  ตสฺส  ทรุวโพธนียโต  อวิชฺชาย  
สงฺขาราน  ปจฺจยฏโ  คมฺภีโร ฯ  ตถา  สงฺขาราน  ฯเปฯ  ชาติยา   
ชรามรณสฺส  ปจฺจยฏโ  คมฺภีโร ฯ  ตสฺมา  อิท  ภวจกฺก   
ธมฺมคมฺภีรนฺติ  อยเมตฺถ  ธมฺมคมฺภีรตา ฯ  เหตุโน  หิ  ธมฺโมติ   
นาม ฯ  ยถาห เหตุมฺหิ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ ฯ(๕)  
        ยสฺมา  จ  ตสฺส  เตน  เตน  การเณน  ตถา  ตถา  
ปวตฺเตตพฺพตฺตา  เทสนาป  คมฺภีรา  น  ตตฺถ  สพฺพ ฺ ุ- 
ต ฺาณโต  อ ฺ  าณ  ปติฏ  ลภติ ฯ  ตถา  เหต  กตฺถจิ  
สุตฺเต  อนุโลมโต  กตฺถจิ ปฏิโลมโต กตฺถจิ อนุโลมปฏิโลมโต   
# ๑. ม. ชาติปจฺจยสมุทาคตฏสฺส ฯ   
# ๒. ม. ชาติปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ ฯ ๓. ม. อวิชฺชา- 
# ปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ ฯ  ๔. ม. อตฺถคมฺภีรนฺติ ฯ 
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๙/๓๙๙ ฯ  
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กตฺถจิ  เวมชฌฺโต  ปฏาย  อนุโลมโต  วา  ปฏิโลมโต วา ฯ 
กตฺถจิ ติสนฺธิจตุสงฺเขป  กตฺถจิ  ทฺวิสนธฺิติสงฺเขป  กตฺถจิ   
เอกสนฺธิทฺวิสงฺเขป  เทสิต ฯ  ตสฺมา  อิท  ภวจกฺก เทสนา- 
คมฺภีรนฺติ อย เทสนาคมฺภีรตา ฯ   
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  โย  อวิชฺชาทีน  สภาโว  เยน  ปฏิวิทฺเธน 
อวิชฺชาทโย  ธมฺมา  สลกขฺณโต  ปฏิวิทฺธา  โหนฺติ  โส   
ทุปฺปริโยคาหตฺตา  คมฺภีโร ฯ ตสฺมา อิท  ภวจกฺก  ปฏิเวธ- 
คมฺภีร ฯ  ตถา  เหตฺถ  อวิชฺชาย  อ ฺาณาทสฺสนสจฺจา- 
สปฺปฏิเวธฏโ  คมฺภีโร  สงฺขาราน  อภิสงฺขรณายูหนสราค- 
วิราคฏโ  วิ ฺาณสฺส  สุ ฺตอพฺยาปารอสงฺกนฺติปฏิสนฺธิปาตุ- 
ภาวฏโ  นามรูปสฺส  เอกปฺุปาทวินิพฺโภคาวินิพฺโภคนมนรุปฺป- 
นฏโ สฬายตนสฺส อธิปติโลกทฺวารเขตฺตวิสยวิสยีภาวฏโ(๑) ผสฺสสฺส   
ผุสนสงฺฆฏฏนสงฺคติสนฺนิปาตฏโ  เวทนาย  อารมฺมณรสานุ- 
ภวนสุขทุกฺขมชฺฌตฺตภาวนิชฺชีวเวทยิตฏโ  ตณฺหาย  อภินนฺทิตช-ฺ 
โฌสานสริตาลตานทีตณฺหาสมุทฺททุปฺปูรณฏโ  อุปาทานสฺส   
อาทานคฺคหณาภินิเวสปรามาสทุรติกฺกมฏโ  ภวสฺส  อายูหนา- 
ภิสงฺขรณโยนิคติ ิตินิวาเสสุ  ขิปนฏโ  ชาติยา  ชาติส ฺชาติ- 
โอกฺกนฺตินิพฺพตฺติปาตุภาวฏโ  ชรามรณสฺส  ขยวยเภท- 
วิปริณามฏโ  คมฺภีโรติ  อยเมตฺถ  ปฏเิวธคมฺภีรตา ฯ   
# ๑. ม. ...วิสยีภาวฏโ ฯ  
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        ยสฺมา  ปเนตฺถ  เอกตฺตนโย  นานตฺตนโย  อพฺยาปารนโย  
เอวธมฺมตานโยติ  จตฺตาโร  อตฺถนยา  โหนฺติ  ตสฺมา  นยเภทโต- 
เปต  ภวจกฺก  วิ ฺาตพฺพ  ยถารห ฯ  ตตฺถ  อวิชชฺาปจฺจยา   
สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณนฺติ  เอว  พีชสฺส  องฺกุราทิ- 
ภาเวน  รุกฺขภาวุปฺปตฺติ (๑) วิย  สนฺตานานุปจฺเฉโท  เอกตฺตนโย 
นาม ย  สมฺมา  ปสฺสนฺโต  เหตุผลสมฺพนฺเธน  ปวตฺตมานสฺส  
สนฺตานสฺส  อนุปจฺเฉทาวโพธโต  อุจฺเฉททิฏ ึ  ปชหติ  มิจฺฉา   
ปสฺสนฺโต  เหตุผลสมฺพนฺเธน  ปวตฺตมานสฺส  สนตฺานานุปจฺเฉทสฺส  
เอกตฺตคฺคหณโต สสฺสตทิฏ ึ อุปาทิยติ ฯ   
        อวิชชฺาทีน  ปน  ยถาสก  ลกฺขณววตฺถาน(๒)  นานตฺตนโย  
นาม ฯ  ย  สมฺมา  ปสฺสนโฺต  นวนวาน  อุปฺปาททสฺสนโต 
สสฺสตทิฏ ึ  ปชหติ  มิจฺฉา  ปสฺสนฺโต  เอกสนฺตานปติตสฺส 
ภินฺนสนฺตานสฺเสว นานตฺตคฺคหณโต อุจฺเฉททิฏ ึ อุปาทิยติ ฯ   
        อวิชชฺาย  สงฺขารา  มยา  อุปฺปาเทตพฺพา  สงฺขาราน  วา 
วิ ฺาณ  อเมฺหหีติ  เอวมาทิพฺยาปาราภาโว  อพฺยาปารนโย  
นาม  ย  สมมฺา  ปสฺสนฺโต  การกสฺส  อภาวาวโพธโต   
อตฺตทิฏ ึ  ปชหติ  มิจฺฉา  ปสฺสนฺโต  โย  อสติป  พฺยาปาเร   
อวิชฺชาทีน สภาวนิยมสิทฺโธ เหตุภาโว ตสฺส อคฺคหณโต  
อกิริยทิฏ ึ อุปาทิยติ ฯ   
# ๑. ม. รุกฺขภาวปฺปตฺติ ฯ  ๒. ม. ยถาสกลกฺขณววตฺถาน ฯ  
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        อวิชชฺาทีหิ  ปน  การเณหิ  สงฺขาราทีนเยว  สมฺภโว  
ขีราทีหิ  ทธิอาทีน  วิย  น  อ ฺเสนฺติ  อย  เอวธมฺมตานโย 
นาม  ย สมฺมา ปสฺสนฺโต ปจฺจยานุรูปโต  ผลาวโพธโต  
อเหตุกทิฏ ิ ฺจ อกิริยทิฏ ิ ฺจ ปชหติ มิจฺฉา ปสฺสนฺโต  
ปจฺจยานุรูป  ผลปฺปวตฺตึ  อคฺคเหตฺวา  ยโต กุโตจิ ยสฺส กสฺสจิ  
อสมฺภวคฺคหณโต อเหตุกทิฏ ิ ฺเจว  นิยตวาท ฺจ อุปาทิยตีติ 
เอวมิท ภวจกฺก   
                สจฺจปฺปภวโต กิจฺจา        วรณา(๑) อุปมาหิ จ   
                คมฺภีรนยเภทา จ        วิ ฺาตพฺพ ยถารห ฯ   
        อิท ฺหิ  คมฺภีรโต  อคาธ  นานานยคฺคหณโต  ทุรติยาน (๒) 
าณาสินา  สมาธิปวรสิลาย สุนิสิเตน        ภวจกฺกมปทาเลตฺวา   
อสนิวิจกฺกมิว นิจฺจนิมฺมถน  สสารภยมตีโต  น โกจิ  
สุปนนฺตเรปฺยตฺถิ ฯ   
        วุตฺตมฺป  เจต  ภควตา  คมฺภีโร  จาย อานนฺท ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโท คมฺภีราวภาโส  จ  เอตสฺส  อานนฺท  ธมฺมสฺส   
อ ฺาณา (๓) อนนุโพธา (๔) อปฺปฏเิวธา  เอวมย  ปชา  ตนฺตากุลก- 
ชาตา  คุฬีคณฺ ิกชาตา (๕) มุ ฺชปพฺพชภูตา  อปาย  ทุคฺคตึ   
# ๑. ม. วารณา ฯ  ๒. ม.ทุรภิยาน ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม.อนนุโพโธ ฯ  ๕. ม. กลุคณฺฑิกชาตา ฯ   
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วินิปาต  สสาร  นาติวตฺตติ ฯ (๑) ตสฺมา  อตฺตโน  วา  ปเรส  
วา หิตาย สุขาย  ปฏิปนโฺน อวเสสกิจฺจานิ ปหาย   
                คมฺภีเร ปจฺจยาการปฺ-        ปเภเท อิธ ปณฺฑิโต   
                ยถา คาธ ลเภเถว        อนุยุ ฺเช สทา สโตติ ฯ   
                                สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ 
        เอว  มหาปวึ  ปตฺถรนฺโต  วิย  อากาส  วิตฺถารยนฺโต 
วิย  จ  สพฺพธมฺเมสุ  อปฺปฏิหตาโณ  สตฺถา  สตฺุตนฺตภาชนีเย  
นิคฺคณฺฑึ(๒)  นชิฺชฏ  จ(๓)  ปจฺจยาการ  นานาจิตฺตวเสน  ทสฺเสตฺวา 
อิทานิ  ยสฺมา  น  เกวล อย ปจฺจยากาโร  นานาจิตฺเตสุเยว  โหติ   
เอกจิตฺเตป  โหติเยว  ตสฺมา  อภิธมฺมภาชนียวเสน  เอกจิตฺตกฺขณิก  
ปจฺจยาการ  นานปฺปการโต  ทสฺเสตุ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาโรติ-   
อาทินา นเยน มาติก ตาว เปสิ ฯ เอว ปตาย ปน  
มาติกาย   
                อวิชฺชาทีหิ มูเลหิ                นว มูลปทา นว   
                นยา ตตฺถ จตุกฺกานิ        วารเภท ฺจ ทีปเย ฯ   
        ตตฺราย  ทีปนา  เอตฺถ  หิ  อวิชฺชาสงฺขารวิ ฺาณ- 
นามฉฏายตนผสฺสเวทนาตณฺหุปาทานปฺปเภเทหิ  อวิชชฺาทีหิ   
นวหิ  มูลปเทหิ  อวิชชฺาทิโก สงฺขาราทิโก  วิ ฺาณาทิโก  นามาทิโก 
# ๑. ท.ี ม. ๑๐/๕๗/๖๕ ฯ  ส. น.ิ ๑๖/๒๒๕/๑๑๑ ฯ 
# ม. นาติวตฺตตีติ ฯ  ๒. ม. นิคฺคณฺ ึ ฯ   
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ   
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ฉฏายตนาทิโก  ผสฺสาทิโก  เวทนาทิโก  ตณฺหาทิโก   
อุปาทานาทิโกติ อิเม นว มูลปทา นว นยา โหนฺติ ฯ   
        เตสุ  โย  ตาว  อย  อวิชฺชาทิโก  นโย  ตตฺถ  ปจฺจย- 
จตุกฺก  เหตุจตุกฺก  สมฺปยตฺุตจตุกฺก  อ ฺม ฺจตุกฺกนฺติ จตฺตาริ  
จตุกฺกานิ โหนฺติ ฯ ยถา เจตฺถ เอว  เสเสสุปติ เอเกกสฺมึ  
นเย จตุนฺน [๑] จตุกฺกาน วเสน ฉตฺตึส จตุกฺกานิ ฯ ตตฺถ   
เอเกเกน  จตุกฺเกน จตุนฺน จตุนฺน วาราน สงฺคหิตตฺตา  
จตุนฺนมฺป จตุกฺกาน วเสน  เอเกกสฺมึ นเย โสฬส โสฬส 
วาราติ จตุจตฺตาฬีสาธิก วารสต โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  ยเทต  สพฺพปเม  อวิชฺชามลูเก  นเย  ปจฺจยจตุกฺก  
ตสฺมึ  ปโม  นามรูปฏาเน  นามสฺส  สฬายตนฏาเน   
ฉฏายตนสฺส  จ  วุตฺตตฺตา  อปริปุณฺณองฺคทฺวยยุตฺโต  ทฺวาทสงฺคิก- 
วาโร  นาม ฯ  ทุติโย  นามรูปฏาเน  นามสฺเสว  สฬายตนฏาเน  
จ  น  กสฺสจิ  วุตฺตตฺตา  อปริปุณฺณเอกงฺคยุตฺโต  เอกาทสงฺคิกวาโร   
นาม ฯ  ตติโย  สฬายตนฏาเน  สฬายตนสฺส (๒) วุตฺตตฺตา  
ปริปุณฺณเอกงฺคยุตฺโต  ทฺวาทสงฺคิกวาโร นาม ฯ จตุตฺโถ ปน 
ปริปุณฺณทฺวาทสงฺคิโกเยว ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  อยมฺป  ฉฏายตนปจฺจยา  ผสฺโสติ  วุตฺตตฺตา 
อปริปุณฺเณกงฺคยุตฺโตเยวาติ ฯ ต(๓) น  ตสฺส  อนงฺคตฺตา ฯ  ผสฺโสเยว 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จตุนฺนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ฉฏายตนสฺส ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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หิ  เอตฺถ  องฺค  น ฉฏายตน ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  อนงฺคตฺตา  
นาย  อปริปณฺุณเอกงฺคยุตฺโตติ ฯ  อฏกถาย  ปน  วุตฺต  ปโม  
สพฺพสงฺคาหิกฏเน  ทุติโย  ปจฺจยวิเสสฏเน  ตติโย  คพฺภเสยฺยก- 
สตฺตาน  วเสน  จตุตฺโถ  โอปปาติกสตฺตาน  วเสน  คหิโต ฯ   
ตถา ปโม สพฺพสงฺคาหิกฏเน  ทุติโย  ปจฺจยวิเสสฏเน  ตติโย   
อปริปุณฺณายตนวเสน  จตุตฺโถ  ปริปุณฺณายตนวเสน  คหิโต ฯ   
ตถา  ปโม  สพฺพสงฺคาหิกฏเเนว  ทุติโย  มหานทิานสุตฺตนฺต- 
วเสน (๑) ตติโย รูปภววเสน จตุตฺโถ กามภววเสน คหิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ปโม  อิเมสุ  ทุติยาทีสุ  ตีสุ  วาเรสุ  น  กตฺถจิ  
น  ปวิสตีติ  สพฺพสงฺคาหิโกติ วุตฺโต ฯ เสสาน วิเสโส ปรโต 
อาวีภวิสฺสติ ฯ ตสฺสา วิภาวตฺถ   
                ย ยตฺถ อ ฺถา วุตฺต        อวุตฺต ฺจาป ย ยหึ   
                ย ยถา ปจฺจโย ยสฺส        ต สพฺพมูปลกฺขเย(๒) ฯ   
        ตตฺราย  นโย  อวิเสเสน  ตาว  จตูสุป  เอเตสุ   
สุตฺตนฺตภาชนีเย  วิย  สงฺขาราติ  อวตฺวา  สงฺขาโรติ  วุตฺต  ต  
กสฺมาติ ฯ เอกจิตฺตกฺขณิกตฺตา ฯ ตตฺร หิ  นานาจิตฺตกฺขณิโก   
ปจฺจยากาโร  วิภตฺโต  อิธ  เอกจิตฺตกฺขณิโก  อารทฺโธ ฯ   
เอกจิตฺตกฺขเณ จ พหู เจตนา น สนฺตีติ สงฺขาราติ อวตฺวา  
สงฺขาโรติ วุตฺต ฯ   
# ๑. ท.ี ม. ๑๐/๕๗/๖๕ ฯ ๒. ม. สพฺพมุปลกฺขเย ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 324 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  324 
 
        ปมวาเร  ปเนตฺถ  เอกจิตฺตกฺขณปริยาปนฺนธมฺมสงฺคหณโต  
สพฺพฏานสาธารณโต  จ  รูป  ฉฑฺเฑตฺวา  วิ ฺาณปจฺจยา   
นามนฺเตฺวว  วุตฺต ฯ  ต ฺหิ  เอกจิตฺตกฺขรปริยาปนฺน  สพฺพฏาน- 
สาธารณ ฺจ  น  กตฺถจิ  วิ ฺาณปฺปวตฺติฏาเน  น  ปวตฺตติ ฯ   
ยสฺมา  จ  เอกจิตฺตกฺขณปริยาปนฺโน  เอโกเวตฺถ  ผสฺโส  ตสฺมา   
ตสฺสานุรูป  ปจฺจยภูต  อายตน  คณฺหนฺโต  สฬายตนฏาเน   
นามปจฺจยา  ฉฏายตนนฺติ  เอก  มนายตนเยว  อาห ฯ  ต ฺหิ   
เอกสฺส  อกุสลผสฺสสฺส  อนุรูปปจฺจยภูต ฯ 
        กาม ฺเจต  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณนฺติ  เอตฺถาป  วุตฺต   
เหตุผลวิเสสทสฺสนตฺถ  ปน  องฺคปริปูรณตฺถ ฺจ (๑) ปุน  อิธ  คหิต ฯ 
ตตฺร  หิ  เอตสฺส  วิเสเสน  สงฺขาโร  เหตุ  อวิเสเสน  นาม   
ผล ฯ  อิธ  ปนสฺส อวิเสเสน  นาม  เหตุ  วิเสเสน  ผสฺโส   
ผลนฺติ ฯ  โสกาทโย  ปน ยสฺมา สพฺเพ เอกจิตฺตกฺขเณ  น  
สมฺภวนฺติ  สพฺพสฺมึ  จ  จิตฺตปฺปวตฺติฏาเน  เจว  จิตฺเต  จ  
นปฺปวตฺตนฺติ  ตสฺมา  น  คหิตา ฯ  ชาติชรามรณานิ  ปน  
อจิตฺตกฺขณมตฺตานิป  สมานานิ  จิตฺตกฺขเณ  อนฺโตคธตฺตา  
องฺคปริปูรณตฺถ  คหิตานิ ฯ  เอว  ตาเวตฺถ  ย  อ ฺถา  วุตฺต 
ย ฺจ อวุตฺต ต เวทิตพฺพ ฯ   
        ย  ปเนตฺถ  อิโต  ปเรสุ  วาเรสุ  วุตฺต  ตสฺสตฺโถ  
# ๑. ม. องฺคปุณฺณตฺถ ฺจ ฯ   
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วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมึ ยสฺม ึปน วาเร โย โย  
วิเสโส อาคโต ต ต ตตฺถ ตตฺเถว ปกาสยิสฺสาม ฯ   
        ย  ยถา  ปจฺจโย  ยสฺสาติ  เอตฺถ  ปน  สงฺขารสฺส  อวิชชฺา  
สมฺปยุตฺตธมฺมสาธารเณหิ   สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิ- 
อวิคตปจฺจเยหิ   ฉหิ  เหตุปจฺจเยน  จาติ  สตฺตธา  ปจฺจโย ฯ 
ตตฺถ  ยสฺมา  ปรโต  เหตุจตุกฺกาทีนิ  ตีณิ  จตุกฺกานิ  อวิคต- 
สมฺปยุตฺตอ ฺม ฺปจฺจยวเสน  วุตฺตานิ  ตสฺมา  อิธ  ตานิ   
อปเนตฺวา อวเสสาน วเสน อวิชฺชา สงฺขารสฺส จตุธา ปจฺจโยติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        สงฺขาโร  วิ ฺาณสฺส  สาธารเณหิ  ฉหิ  กมฺมาหาร- 
ปจฺจเยหิ  จาติ  อฏธา  ปจฺจโย  อิธ  ปน  เตเยว  ตโย  อปเนตฺวา 
ป ฺจธาป(๑) ฯ  วิ ฺาณ  นามสฺส  สาธารเณหิ  ฉหิ  อินฺทฺริยา- 
หาราธิปตีหิ  จาติ  นวธา  อิธ  ปน  เตเยว (๒) ตโย  อปเนตฺวา 
ฉธา ฯ  นาม  สฬายตนสฺส (๓) สาธารเณหิ  ฉหิ ฯ  กิ ฺจิ  ปเนตฺถ   
อธิปติปจฺจเยน  กิ ฺจิ  อาหารปจฺจยาทีหีติ  อเนกธา ฯ  อิธ  ปน 
เตเยว  ตโย  อปเนตฺวา  ติธา  จตุธา  ป ฺจธา  วา ฯ  สฬายตน (๔) 
ผสฺสสฺส  ยถา  วิ ฺาณ นามสฺส  เอว  ผสฺโส  เวทนาย   
สาธารเณหิ  ฉหิ  อาหารปจฺจเยน  จาติ  สตฺตธา ฯ  อิธ  ปน 
เตเยว  ตโย  อปเนตฺวา  จตุธา ฯ  เวทนา  ตณฺหาย  สาธารเณหิ   
# ๑. ม. ป ฺจธา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม. ฉฏายตนสฺส ฯ  ๔. ม.ฉฏายตน ฯ  
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ฉหิ  ฌานินฺทฺริยปจฺจเยหิ  จาติ  อฏธา  อิธ  ปน  เตเยว  ตโย 
อปเนตฺวา  ป ฺจธา ฯ  ตณฺหา  อุปาทานสฺส  ยถา  อวิชฺชา  
สงฺขารสฺส  เอว  อุปาทาน  ภวสฺส สาธารเณหิ  ฉหิ   
มคฺคปจฺจเยน  จาติ  สตฺตธา  อิธ  ปน  เตเยว  ตโย  อปเนตฺวา  
จตุธา ฯ  ภโว  ชาติยา  ยสฺมา  ชาตีติ  อิธ  สงฺขตลกฺขณ  
อธิปฺเปต  ตสฺมา  ปริยาเยน  อุปนิสฺสยปจฺจเยเนว ปจฺจโย ฯ 
ตถา ชาติ ชรามรณสฺสาติ ฯ   
        เย  จ (๑) เอว  วทนฺติ อิมสฺมึ จตุกฺเก สพฺเพสมฺป  
สงฺขาราทีน อวิชฺชาทโย  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  
สหชาตปจฺจยวเสเนว  หิ  ปมวาโร อารทฺโธติ  เต  ภวาทีน  
ตถา  อภาว  เสสปจฺจยาน ฺจ  สมฺภว  ทสฺเสตฺวา  ปฏิก-ฺ 
ขิปตพฺพา ฯ  น  หิ  ภโว  ชาติยา  สหชาตปจฺจโย  โหติ   
น  ชาติ  ชรามรณสฺส ฯ  เย  เจเตส  สงฺขาราทีน  อวเสสา  
ปจฺจยา  วุตฺตา  เตป  สมฺภวนฺติเยว ฯ  ตสฺมา  น  สกกฺา   
ฉฑฺเฑตุนฺติ ฯ  เอว  ตาว  ปมวาเร  
                ย  ยตฺถ  อ ฺถา  วุตฺต                อวุตฺต ฺจาป  
                ย (๒)  ยถา ปจฺจโย ยสฺส        โหติ  ตสฺเสว(๓) ต ตถาติ(๔) 
เวทิตพฺพ ฯ  ทุติยวาราทีสุป  เอเสว นโย ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  ทุติยวาเร  นามปจฺจยา  ผสฺโสติ  
# ๑. ม. ปน ฯ  ๒.ม. ย ฺจ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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วตฺวา  สฬายตนฏาเน(๑)  น  กิ ฺจิ  วุตฺต  ต  กิมตฺถนฺติ ฯ   
ปจฺจยวิเสสทสฺสนตฺถ ฺเจว  มหานิทานเทสนาสงฺคหตฺถ ฺจ ฯ  
ผสฺสสฺส  หิ  น  เกวล ฺจ  สฬายตนเมว (๒)ปจฺจโย  เวทนากฺ- 
ขนฺธาทโย  ปน  ตโย  ขนฺธาป  ปจฺจยาเยว ฯ  มหานิทานสุตฺตนฺเต  
จสฺส  อตฺถิ  อิทปฺปจฺจยา  ผสฺโสติ  อิติ  ปฏุเน  สตานนฺท  
อตฺถีติสฺส  วจนีย ฯ  กึปจฺจยา  ผสฺโส(๓)  อิติ  เจ  วเทยฺย  
นามปจฺจยา ผสฺโสติ อิจฺจสฺส วจนียนฺติ(๔) เอว  สฬายตน  
ฉฑฺเฑตฺวา  เอกาทสงฺคิโก  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา   
อิมสฺส  ปจฺจยวิเสสสฺส  ทสฺสนตฺถ  อิมสิฺสา  จ  มหานิทานสุตฺตนฺต- 
เทสนาย  ปรคฺิคหตฺถ  ทุติยวาเร  นามปจฺจยา  ผสฺโสติ  วตฺวา 
สฬายตนฏาเน  น  กิ ฺจิ  วุตฺตนฺติ ฯ เอส ตาว ทุติยวาเร 
วิเสโส ฯ   
        ตติยวาเร  ปน  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  สตฺุตนฺต- 
ภาชนีเย  อาคตเมว  จตุตฺถมงฺค  วุตฺต  ต  เอกจิตฺตกฺขณิกตฺตา  
ปจฺจยาการสฺส  อิธ  อยุตฺตนฺติ  เจ ฯ  ต  นายุตฺต  กสมฺา   
สลกฺขเณ(๕)  ปจฺจยภาวโต ฯ  สเจป  หิ  ตตฺถ  รูป  จิตฺตกฺขณโต 
อุทฺธ  ติฏติ  ตถาปสฺส  ต  วิ ฺาณ  สลกฺขเณ(๕)  ปจฺจโย 
โหติ ฯ  กถ  ปุเรชาตสฺส  ตาว  จิตฺตสมุฏานสฺส  อ ฺสฺส   
# ๑. ม.ฉฏายตนฏาเน ฯ  ๒. ม.ฉฏายตนเมว ฯ  
# เอวมุปริป ฯ  ๓. สฺยา. ม. ผสฺโสติ ฯ ๔. ท.ี ม. ๑๐/๕๗/๖๕ ฯ  
# ๕. ม. สกกขฺเณ ฯ   
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วา  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ปจฺฉาชาตา  
จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  กายสฺส  ปจฺฉาชาต- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติ ฯ (๑) สหชาตสฺส  ปน  จิตฺตสมุฏานสฺส   
นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ยถาห  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  จิตฺต- 
สมุฏานาน  รูปาน  นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ(๒)  
        ยท ิ เอว  ปุริมวาเรสุ  กสฺมา  เอว  น  วุตฺตนฺติ ฯ  
รูปปฺปวตฺติเทส สนฺธาย  เทสิตตฺตา ฯ  อย ฺหิ  ปจฺจยากาโร  
รูปปฺปวตฺติเทเส  กามภเว  คพฺภเสยฺยกาน ฺเจว  อปริปุณฺณายตน- 
โอปปาติกาน ฺจ  รูปาวจรเทวาน ฺจ  วเสน  เทสิโต ฯ  เตเนเวตฺถ   
นามรูปปจฺจยา  สฬายตนนฺติ  อวตฺวา  ฉฏายตนนฺติ  วุตฺต ฯ   
ตตฺถ  นาม  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  รปู  ปน  หทยรูป   
เวทิตพฺพ ฯ  ต  ปเนตสฺส  สฬายตนสฺส  นิสฺสยปจฺจเยน  เจว   
ปุเรชาตปจฺจเยน  จาติ  ทฺวิธา  ปจฺจโย โหตีติ เอส ตติยวาเร   
วิเสโส ฯ   
        จตุตฺถวาโร  ปน  โยนิวเสน  สเสทชโอปปาติกาน (๓) อายตน- 
วเสน  ปริปณฺุณายตนาน  ภววเสน  กามาวจรสตฺตาน  วเสน 
วุตฺโต ฯ  เตเนเวตฺถ นามรูปปจฺจยา  สฬายตนนฺติ  วุตฺต ฯ   
ตตฺถ  นาม สฬายตนสฺส สหชาตาทีหิ จกฺขฺวายตนาทีน   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ฯ  รูเป  หทยรูป  สฬายตนสฺส  นิสฺสย- 
# ๑. อภิ. ปฏ.ิ ๔๐/๑๒/๙ ฯ  ๒. อภิ. ปฏ. ๔๐/๙/๖ ฯ 
# ๓. ม. โอปปาติกาน ฯ  
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ปจฺจยปุเรชาตปจฺจเยหิ  จตฺตาริ  มหาภูตานิ  จกฺขฺวายตนาทีน  
สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคเตหิ ฯ  ยสฺมา  ปเนส  เอกจิตฺตกฺขณิโก   
ปจฺจยากาโร  ตสฺมา  เอตฺถ  สฬายตนปจฺจยาติ  อวตฺวา   
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโสติ วุตฺโตติ อย จตุตฺถวาเร วิเสโสติ ฯ(๑)  
        เอวเมเตส  นานาการณ (๒) ตฺวา  ปุน  สพฺเพเสฺวว  เตสุ  
วิเสเสน ปมกา  เทฺว  วารา  อรูปภเว  ปจฺจยาการทสฺสนตฺถ  
วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อรปูภวสฺมิ ฺหิ  รูเปน  อสมฺมิสฺสานิ  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานิ  ปวตฺตนฺติ ฯ  ตติโย รูปภเว  
ปจฺจยาการทสฺสนตฺถ  วุตฺโต ฯ  รูปภวสฺมิ ฺหิ  สติป   
รูปสมฺมิสฺสกตฺเต สฬายตน นปฺปวตฺตติ ฯ  จตุตฺโถ  กามภเว  
ปจฺจยาการทสฺสนตฺถ  วุตฺโต ฯ  กามภวสฺมิ ฺหิ  สกล  สฬายตน   
ปวตฺตติ ฯ  ตติโย  วา  รูปภเว  เจว กามฺภเว จ  
อปริปุณฺณายตนาน อกุสลปฺปวตฺติกฺขณ  สนฺธาย  วุตฺโต ฯ  
จตุตฺโถ  วา  กามภเว  ปริปุณฺณายตนาน ฯ  ปโม วา  
สพฺพตฺถคามิต  สนฺธาย  วุตฺโต ฯ  โส  หิ  น  กตฺถจิ   
จิตฺตปฺปวตฺติเทเส  น  ปวตฺตติ ฯ  ทุติโย  ปจฺจยวิเสส  สนฺธาย   
วุตฺโต ฯ  เอกาทสงฺคิกตฺตเ ฺหตฺถ  ผสฺสสฺส  จ  นามปจฺจยตฺต   
ปจฺจยวิเสโส ฯ  ตติโย  ปรุิมโยนิทฺวย  สนฺธาย  วุตฺโต ฯ ปุริมาสุ  
หิ ทฺวีสุ โยนสีุ  โส  สมฺภวติ  ตตฺถ  สทา  สฬายตนสฺส   
# ๑. ม. วิเสโส ฯ  ๒. ม. นานากรณ ฯ  
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อสมฺภวโต ฯ  จตุตฺโถ  ปจฺฉิมโยนิทฺวย  สนฺธาย  วุตฺโต ฯ  ปจฺฉิมาสุ  
หิ  ทฺวีสุ  โยนีสุ  โส  สมภฺวติ ตตฺถ สทา สฬายตนสฺส   
สมฺภวโตติ ฯ   
        เอตฺตาวตา จ ย วุตฺต จตูสุป วาเรสุ   
                ย ยตฺถ อ ฺถา วุตฺต        อวุตฺต ฺจาป ย ยหึ   
                ย ยถา ปจฺจโย ยสฺส        ต สพฺพมูปลกฺขเยติ ฯ   
        คาถาย อตฺถทีปนา กตา โหตีติ ฯ(๓)  
                เอเตเนวานุสาเรน        สพฺพเมต นย อิโต   
                วิเสโส โย จ ต ช ฺา        จตุกฺเกสุ ปเรสุป ฯ   
        ตตฺถ  โย  ตาว  อิธ  วุตฺโต  นโย  โส  สพฺพตฺถ 
ปากโฏเยว ฯ  วิเสโส  ปน  เอว  เวทิตพฺโพ  เหตุจตุกฺเก  ตาว  
อวิชฺชา  เหตุ  อสฺสาติ  อวิชฺชาเหตุโก  อวิชฺชา  อสสฺ  สห- 
วตฺตนโต  ยาว  ภงฺคา  ปวตฺติกา  คมิกาติ วุตฺต  โหติ ฯ  อวิชฺชา- 
ปจฺจยาติ  จ  เอตฺตาวตา  สหชาตาทิปจฺจยวเสน  สาธารณโต   
สงฺขารสฺส  อวิชฺชา  ปจฺจโยติ  ทสฺเสตฺวา  ปุน  อวิชชฺาเหตุโกติ   
เอเตเนว  วิเสสโต  อวิคตปจฺจยตา  ทสฺสิตา ฯ  สงฺขารปจฺจยา  
วิ ฺาณ สงฺขารเหตุกนฺติอาทีสุป  เอเสว นโย ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภวาทีสุ  เหตุกคฺคหณ  น  กตนฺติ ฯ   
อวิคตปจฺจยนิยมาภาวโต  อภาวโต  จ  อวิคตปจฺจยสฺส ฯ  ตตฺถ 
# ๑. ม. โหติ ฯ   
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กตโม  อุปาทานปจฺจยา  ภโว  เปตฺวา  อุปาทาน  เวทนากฺขนฺโธ 
ส ฺากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  อย  วุจฺจติ  
อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ(๑)  วจนโต  อุปาทานปจฺจยาน(๒)  จตุนฺน   
ขนฺธาน  อิธ  ภโวติ  นาม ฯ  สงฺขารกฺขนฺเธ  จ  ชาติ  ทฺวีหิ  
ขนฺเธหิ สงฺคหิตาติ(๓)อาทิวจนโต  ชาติชรามรณานิ อนฺโตคธานิ ฯ   
        ตตฺถ  ยาว  อุปาทาน  ตาว  ชาติชรามรณาน   
อนุปลพฺภนโต  อุปาทาน  ภวสฺส  น  นยิมโต  อวิคตปจฺจโย  
โหติ ฯ  ยา  เตส  เตส  ธมมฺาน  ชาตี(๔)ติอาทิวจนโต  สงฺขตลกฺขเณสุ  
ชาติยา  ชรามรณสงฺขาตสฺส  ภวสฺส  ชาติกฺขณมตฺเตเยว  อภาวโต   
อวิคตปจฺจยภาโว  น  สมภฺวติ ฯ  ตถา  ชาติยา  ชรามรณกฺขเณ   
อภาวโต ฯ  อุปนิสฺสยปจฺจเยเนว  ปน  ภโว  ชาติยา ฯ  ชาติ   
ชรามรณสฺส  ปจฺจโยติ  สพฺพถาป  อวิคตปจฺจยนิยมาภาวโต  
อภาวโต  จ  อวิคตปจฺจยสฺส  ภวาทีสุ  เหตุกคฺคหณ  น  กตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        เกจิ  ปนาหุ  ภโว  ทุวิเธนาติ  วจนโต  อุปปตฺติมิสฺสโก  
ภโว  น  จ  อุปปตฺติภวสฺส  อุปาทาน  อวิคตปจฺจโย  โหตีติ  
อุปาทานปจฺจยา  ภโว  อุปาทานเหตุโกติ  อวตฺวา  อุปาทานปจฺจยา 
ภโวติ  วุตฺโต ฯ  อิธ  ปจฺฉินฺนตฺตา  ปรโตป  น  วุตฺตนฺติ ฯ 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๐๑/๑๙๔ ฯ  ๒. ม. อุปาทานปจฺจยา ฯ  
# ๓. อภิ. ธาตุ. ๓๖/๖๗/๑๔ ฯ  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๒๖๖/๑๘๓ ฯ 
# ส. น.ิ ๑๖/๗/๓ ฯ   
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ต  อิธ  อุปปตฺติมิสฺสกสฺส ภวสฺส อนธิปฺเปตตฺตา อยุตฺต ฯ   
อรูปกฺขนฺธา หิ อิธ ภโวติ อาคตา ฯ   
        ภวปจฺจยา  ชาตีติ  เอตฺถป  เปตฺวา  ชาติชรามรณานิ  
อวเสโส  ภโว  ชาติยา  ปจฺจโยติ  เวทิตพฺโพ ฯ  กสมฺา 
ชาติอาทีน  ชาติยา  อปฺปจฺจยตฺตา ฯ  ยทิ  เอว  เปตฺวา 
ชาติชรามรณานิ  ภโว  ชาติยา  ปจฺจโยติ  วตฺตพฺโพติ ฯ  อาม   
วตฺตพฺโพ  วตฺตพฺพปเทสาภาวโต  ปน  น  วุตฺโต ฯ  ทส- 
มงฺคนิทฺเทเส  หิ  อุปาทานปจฺจยสมฺภูโต  ภโว  วตฺตพฺโพ  
เอกาทสมงฺคนิทฺเทเส  ชาติ  วตฺตพฺพา ฯ  โย  ปน  ภโว  ชาติยา  
ปจฺจโย  ตสฺส  วตฺตพฺพปเทโส  นตฺถีติ  วตฺตพฺพปเทสาภาวโต   
น  วุตฺโต ฯ  อวุตฺโตป  ปน  ยุตฺติโต  คเหตพฺโพติ ฯ  
        วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติอาทีสุ  จ  วิ ฺาณาทีน   
อวิคตปจฺจยภาวสมฺภวโต  วิ ฺาณเหตุกาทิวจน  กตนฺติ  เอส   
เหตุจตุกฺเก วิเสโส ฯ   
        สมฺปยุตฺตจตุกฺเกป  อวิชฺชาปจฺจยาติ  เอตฺตาวตา  สหชาตาทิ- 
ปจฺจยวเสน  สงฺขารสฺส  อวิชฺชาปจฺจยต  ทสฺเสตฺวา  ปน (๑) 
อวิชฺชาสมฺปยุตฺโตติ  สมปฺยุตฺตปจฺจยตา  ทสฺสิตา ฯ  เสสปเทสุป   
เอเสว  นโย ฯ  ยสฺมา  ปน อรูปน ธมฺมาน  รูปธมฺเมหิ  
สมฺปโยโค  นตฺถิ  ตสฺมา  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติอาทีสุป (๒)  
# ๑. ม. ปุน ฯ  ๒. ม. อาทีสุ ฯ  
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ตติยจตุตฺถวารปเทสุ  วิ ฺาณสมฺปยุตฺต  นามนฺติอาทินา  นเยน 
ย  ลพฺภติ  ตเทว คหิตนฺติ เอส สมฺปยุตฺตจตุกฺเก วิเสโส ฯ   
        อ ฺม ฺจตุกฺเกป  อวิชฺชาปจฺจยาติ  สหชาตาทิปจฺจยวเสน   
สงฺขารสฺส  อวิชฺชาปจฺจยต  ทสฺเสตฺวา  สงฺขารปจฺจยาป  อวิชฺชาติ   
อ ฺม ฺปจฺจยตา  ทสฺสิตา ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  
ยสฺมา ปน ภโว นิปฺปเทโส  อุปาทาน  สปฺปเทส  สปฺปเทสธมฺโม   
จ  นิปฺปเทสธมฺมสฺส  ปจฺจโย  โหติ ฯ  น  นิปฺปเทสธมฺโม  
สปฺปเทสธมฺมสฺส  ตสฺมา  เอตฺถ  ภวปจฺจยาป  อุปาทานนฺติ  
น  วุตฺต ฯ  เหฏา  วา  เทสนาย  ปจฺฉินฺนตฺตา  เอว  น   
วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  นามรูปปจฺจยา  สฬายตน  อตฺถิ   
สฬายตนปจฺจยา  เอกจิตฺตกฺขเณ  นามรูป  นตฺถิ  ยสฺส 
สฬายตน  อ ฺม ฺปจฺจโย  ภเวยฺย  ตสฺมา จตุตฺถวาเร  
สฬายตนปจฺจยาป(๑) นามรูปนฺติ ย ลพฺภติ ตเทว คหิตนฺติ  
เอส อ ฺม ฺจตุกฺเก วิเสโส ฯ 
                        อวิชชฺามูลกนยมาติกา ฯ   
        อิทานิ  สงฺขารปจฺจยา  อวิชฺชาติ  สงฺขารมูลกนโย  
อารทฺโธ ฯ  ตตฺถาป  ยถา  อวิชชฺามูลเก  เอว  จตฺตาริ  จตุกฺกานิ  
โสฬส จ วารา เวทิตพฺพา ฯ  ปมจตุกฺเก  ปน  ปม- 
วารเมว  ทสฺเสตฺวา  เทสนา  สงฺขิตฺตา ฯ  ยถา  เจตฺถ เอว   
# ๑. ม.ฉฏายตนปจฺจยาป ฯ   
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วิ ฺาณมูลกาทีสุป ฯ  ตตฺถ  สพฺเพเสฺวว  เตสุ  สงฺขารมูลกาทีสุ   
อฏสุ  นเยสุ  สงฺขารปจฺจยา  อวิชฺชาติอาทินา  นเยน   
สหชาตาทิปจฺจยวเสน  อวิชฺชาย  สงฺขาราทิปจฺจยต  ทสฺเสตฺวา  
ปุน  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขาโรติอาทินา  นเยน  เอกจิตฺตกฺขเณป  
ปจฺจยาการจกฺกสฺส ปวตฺติ ทสฺสิตา ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภวมูลกา  ชาติชรามรณมูลกา  วา  นยา  
น  วุตฺตา  กึ  ภวปจฺจยา  อวิชฺชา  น  โหตีติ  โน  น   
โหติ  สงฺขารปจฺจยา  อวิชฺชาติ  เอวมาทีสุ  ปน  วุจฺจมาเนสุ  
น  โกจิ  ภวปริยาปนฺโน  ธมฺโม  อวิชชฺาย  ปจฺจโย  น  วุตฺโต ฯ 
ตสฺมา  อปุพฺพสฺส  อ ฺสฺส  อวิชชฺาปจฺจยสฺส  วตฺตพฺพสฺส  
อภาวโต  ภวมูลกนโย  น  วุตฺโต ฯ  ภวคฺคหเณน  จ  อวิชฺชาป  
สงฺคห  คจฺฉติ  ตสฺมา  ภวปจฺจยา  อวิชฺชาติ  วุจฺจมาเน  
อวิชฺชาปจฺจยา  อวิชฺชาติป  วุตฺต สิยา น  จ  เอกจิตฺตกฺขเณ 
อวิชฺชา  อวิชชฺาย  ปจฺจโย  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปจฺฉินฺนตฺตาว   
ชาติชรามรณมูลกาป  นยา  น  คหิตา ฯ  อปจ  ภเว  ชาติชรา- 
มรณานิป  อนฺโตคธานิ  น  เจตานิ  เอกจิตฺตกฺขเณ  อวิชฺชาย  
ปจฺจยา  โหนฺตีติ  ภวมูลกา ชาติชรามรณมูลกา  วา นยา 
น วุตฺตาติ ฯ   
                        มาติกากถา(๑) ฯ   
        อิทานิ  ยถา  เหฏา  จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ  กุสลตฺติก   
# ๑. ม. มาติกาวณฺณนา ฯ   
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อาทึ  กตฺวา  นิกฺขิตฺตมาติกาย  ปฏิปาฏยิา  ปม  กุสล   
ภาชิต  ตถา  อิธ  มาติกาย  อนิกฺขิตฺตตฺตา  ปม  กสุล  
อนามสิตฺวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโรติ อกุสลธมฺมวเสน   
มาติกาย  นิกฺขิตฺตตฺตา  นิกฺเขปปฏิปาฏิยาว  อวิชชฺาทีนิ  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานิ  ภาเชตฺวา  ทสฺเสตุ  กตเม  ธมมฺา  
อกุสลาติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ เหฏา จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ (๑) 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา  ปน  เอกจิตฺตกฺขเณ  ตณฺหาย   
จ  กามุปาทานสฺส  จ  สมภฺโว  นตฺถ ิ ตสฺมา  ย  เอตฺถ  
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ลพฺภติ  ตเทว ทสฺเสตุ ทิฏ ิ  
ทิฏ ิคตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ   
        ภวนิทฺเทเส  จ  ยสฺมา  อุปาทาน  สงฺขารกฺขนฺเธ  
สงฺคห  คจฺฉติ  ตสฺมา  เปตฺวา  อุปาทาน  เวทนากฺขนฺโธ  
ส ฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิ ฺาณกฺขนฺโธติ(๒)  วุตฺต ฯ  เอว ฺหิ  
วุจฺจมาเน  อุปาทานสฺส  อุปาทานปจฺจยตฺต  อาปชฺเชยฺย  น   
จ  ตเทว  ตสฺส  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ชาติอาทินิทฺเทเสสุ  ยสฺมา  
เอเต อรูปธมฺมาน  ชาติอาทโย ตสฺมา ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ  
วลิตฺตจตา จุติ จวนตาติ(๓) น วุตฺต ฯ   
        เอว  ปมวาร  นิฏเปตฺวา  ปุน  ทุติยวาเร  ยสฺมึ 
# ๑. อภิ. ธมมฺ. ๓๔/๓๓๔/๑๒๖ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๐๑/๑๙๔ ฯ  
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๖/๓ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๒๖๗/๑๘๔ ฯ   
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สมเย  ปมวาเรน  ปจฺจยากาโร  ทสฺสิโต  ตสฺมึเยว  สมเย 
อปเรนป  นเยน ปจฺจยาการ  ทสฺเสตุ  วิสุ  สมยววตฺถานวาร  
อวตฺวา  ตสฺมึ  สมเย  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขาโรติอาทินา(๑)  นเยน  
เทสนา  กตา ฯ  ตตฺถ  เปตฺวา ผสฺสนฺติ อิท ยสฺมา  
ผสฺโสป  นามปริยาปนฺโน ตสฺมา ผสฺสสฺส นามโต นีหรณตฺถ  
วุตฺต ฯ   
        ตติยวาเร  ยสฺส  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  วิ ฺาณปจฺจโย(๒) 
ตสฺมึ  ปวตฺตมาเน  ยสฺมา  เตนุปลทฺธาน (๓) จกฺขฺวายตนาทีน  
อุปจิตตฺต ป ฺายติ ตสฺมา  จกฺขฺวายตนสฺส  อุปจโยติอาทิ   
วุตฺต ฯ  ยสฺมา  จ  กมฺมชรปูสฺสาป  ตสฺมึ  สมเย  ปวตฺตมานสฺส (๔) 
วิ ฺาณ  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ ตสฺมาป เอว  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  กมฺมช  จิตฺตสมุฏานนฺติ  เทฺวว 
สนฺตติโย  คหิตา  อิตราป ปน  เทฺว สนฺตติโย คเหตพฺพา ฯ  
ตาสมฺป หิ วิ ฺาณ ปจฺจโย โหติเยว ฯ   
        จตุตฺถวาเร  ปน  ยสมฺา  เอกจิตฺตกฺขเณป  มหาภูตรูป- 
ปจฺจยา  จกฺขฺวายตนาทีนิ  หทยรูปปจฺจยา  สฬายตน  
นามปจฺจยา จ ปจฺฉาชาตสหชาตาทิวเสน  ยถานุรปู  สพฺพานิป  
ปวตฺตนฺติ  ตสฺมา  ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยา สฬายตน   
# ๑. ม. อาทนิาว ฯ  ๒. ม.วิ ฺาณ ปจฺจโย ฯ  
# ๓. ม.เตนุปตฺถทฺธาน ฯ  ๔. ม.วตฺตมานสฺส ฯ   
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จกฺขฺวายตนนฺติอาทิ วุตฺตนฺติ(๑) ฯ   
                        ปมจตุกฺกนิทฺเทโส(๒) ฯ   
        ทุติยจตุกฺเก สพฺพ อุตฺตานเมว ฯ   
        ตติยจตุกฺเก  ยสฺส  สมฺปยุตฺตปจฺจยภาโว  น  โหติ  ยสฺส  
จ  โหติ  ต ต(๓) วิสุ  วิสุ  ทสฺเสตุ  อิท  วุจฺจติ วิ ฺาณปจฺจยา 
นามรูป วิ ฺาณสมฺปยุตฺต  นามนฺติอาทิ วุตฺต ฯ   
                        ตติยจตุกฺกนิทฺเทโส(๒) ฯ   
        จตุตฺถจตุกฺเก  ผสฺสปจฺจยา  นามนิทฺเทเส  กิ ฺจาป  
เปตฺวา  ผสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  ฯเปฯ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  อิท  
วุจฺจติ  ผสฺสปจฺจยา นามนฺติ  น  วุตฺต  ตถาป  อนนฺตรา- 
ตีตปทนิทฺเทเส  เปตฺวา  ผสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  ฯเปฯ  
วิ ฺาณกฺขนฺโธติ  วุตฺตตฺตา  อวุตฺตมฺป  ต  วุตฺตเมว  โหติ ฯ 
ยเทว  หิ  นาม ผสฺสสฺส ปจฺจโย ผสฺโสป ตสฺเสว ปจฺจโยติ ฯ   
                        จตุตฺถจตุกฺกนิทฺเทโส(๒) ฯ   
        ยถา  จาย  จตุตฺถจตุกฺเก (๔) โสฬสวารปฺปเภโท  อวิชชฺามูลโก  
ปมนโย  เอตสฺมึ  ปมากุสลจิตฺเต  ปกาสิโต  เอว  สงฺขารมูล- 
กาทโย อฏ นยาป เวทิตพฺพา  ปาลิ  ปน  สงฺขิตฺตา ฯ   
เอวเมว  ตสฺมึ  ปมากุสลจิตฺเตเยว  นว  นยา  ฉตฺตึส  จตุกฺกานิ  
จตุจตฺตาฬีสาธิก ฺจ วารสต โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ(๕) 
# ๑. ม. วุตฺต ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม. วิสุ ฯ  ๔. ม.จตุจตุกฺโ ฯ  ๕. ม.เวทิตพฺพ ฯ  
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        อิทานิ  อิมินาว  นเยน  เสสากุสลจิตฺเตสุป  ปจฺจยาการ  
ทสฺเสตุ  กตเม  ธมฺมา  อกสุลาติอาทิมารทฺธ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
ทิฏ ิวิปฺปยุตฺเตสุ ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน  นตฺถิ  ตสฺมา   
อุปาทานฏาเน  อุปาทาน  วิย  ทฬฺหนิปาตินา อธิโมกฺเขน   
ปท  ปูริต ฯ  โทมนสฺสสหคเตสุ  จ  ยสฺมา  เวทนาปจฺจยา  
ตณฺหาป  นตฺถิ  ตสฺมา  ตณฺหาฏาเน  ตณฺหา  วิย  พลวกิเลเสน  
ปฏิเฆน  ปท ปูริต อุปาทานฏาเน  อธิโมกฺเขเนว ฯ  วิจิ 
กิจฺฉาสมฺปยุตฺเต  ปน  ยสมฺา  สนฺนิฏานาภาวโต  อธิโมกฺโขป   
นตฺถิ  ตสฺมา  ตณฺหาฏาเน  พลวกิเลสภูตาย วิจิกิจฺฉาย ปท  
ปูริต  อุปาทานฏาน  ปรหิีนเมว ฯ  อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺเต  ปน  ยสมฺา   
อธิโมกฺโข  อตฺถิ  ตสฺมา  ตณฺหาฏาเน  พลวกิเลเสน  อุทฺธจฺเจน  
ปท  ปูริต  อุปาทานฏาเน  อธิโมกฺเขเนว ฯ  สพฺพตฺเถว  จ  
วิเสสมตฺต  ทสฺเสตฺวา  ปาลิ  สงฺขิตฺตา ฯ  โย  จาย  วิเสโส   
ทสฺสิโต  ตตฺถ  เกวล  อธิโมกฺขนิทฺเทโสว  อปุพฺโพ ฯ  เสส  เหฏา   
อาคตเมว ฯ   
        อธิโมกขฺนิทฺเทเส  ปน  อธิมุจฺจนวเสน  อธิโมกฺโข ฯ อธิมจฺุจติ  
วา เตน อารมฺมเณ  จิตฺต  นิพฺพิจิกิจฺฉตาย  สนฺนิฏาน  
คจฺฉตีติ  อธิโมกฺโข ฯ  อธิมุจฺจนากาโร  อธิมุจฺจนา ฯ  ตสฺส 
จิตฺตสฺส  ตสฺมึ [๑] วา  อารมฺมเณ  อธิมตฺุตตาติ  ตทธิมุตฺตตา ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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สพฺพจิตฺเตสุ  จ  ปมจิตฺเต  วุตฺตนเยเนว  นยจตุกฺกวารปฺปเภโท  
เวทิตพฺโพ ฯ  เกวล ฺหิ  วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺเต  อุปาทานมูลกสฺส  
นยสฺส  อภาวา  อฏ  นยา  ทฺวตฺตึส จตุกฺกานิ อฏวีสาธิก ฺจ  
วารสต โหตีติ ฯ   
                        อกุสลนิทฺเทโส(๑) ฯ   
        อิทานิ  อิมินาว  นเยน  กุสลจิตฺตาทีสุ(๒)  ปจฺจยาการ   
ทสฺเสตุ  กตเม  ธมฺมา  กสุลาติอาทิมารทฺธ ฯ  ยถา  ปน  อกุสเล 
ปม  มาติก  นิกฺขิปตฺวา  ปจฺฉา  นิทฺเทโส  กโต  น  ตถา  
อิธ ฯ  กสฺมา  อปฺปนาวาเร นานตฺตภาวโต ฯ(๓) โลกิยกุสลาทีส ุ
หิ  เตส  ธมฺมาน  ทุกฺขสจฺจปริยาปนฺนตฺตา  เอวเมตสฺส  เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺสาติ  อปฺปนา  โหติ  โลกตฺุตรกุสลาทีสุ  เอวเมเตส  
ธมฺมานนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอตฺถ  สาธารณโต  มาติก  เปตุ  น   
สกฺกาติ  ปาฏเิยกฺก  เตส  เตส  กุสลาทนี มาติก อุทฺทิสิตฺวาว  
นิทฺเทโส กโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  เอกจิตฺตกฺขเณ  กุสลสงฺขาเรน  สทฺธึ  อวิชชฺา  
นตฺถิ  ตสฺมา  ต  อวตฺวา  อวิชฺชา  วิย  อกุสลาน  กุสลาน  
มูลโต  กุสลมูล ตณฺหุปาทานาน ฺจ  อภาวโต  ตณฺหาฏาเน  
ตณฺหา  วิย  อารมฺมเณ  อชฺโฌคาโฬฺห  ปสาโท  อุปาทานฏาเน  
อุปาทาน  วิย  ทฬฺหนิปาตี  นาม  อธิโมกฺโข  วุตฺโต ฯ  เสส   
# ๑. ม. อกุสลนิทฺเทสวณฺณนา ฯ  ๒. ม. กุสลจิตฺตาทีสุป ฯ  
# ๓. ม.นานตฺตสมฺภวโต ฯ  
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เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        กุสลนิทฺเทโส(๑) ฯ 
        อพฺยากต  เหฏา  จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ (๒) อาคตปฏิปาฏิยาว 
วิภตฺต ฯ  สพฺพวาเรสุ  จ  อวิชฺชามูลกา  นยา  ปรีหนีา ฯ  
กสฺมา  อวิชชฺาฏาเน  เปตพฺพสฺส  อภาวโต ฯ  กสุลจิตฺเตสุ  
หิ  อวิชชฺาฏาเน  เปตพฺพ  กุสลมลู  อตฺถ ิ จกฺขุวิ ฺาณาที 
สุ นตฺถิ ฯ สเหตุเกสุ ปน กิ ฺจาป อตฺถิ เอว สนฺเตป  
อิธ ปจฺฉินฺนตฺตา ตตฺถ น คหิต ป ฺจวิ ฺาณโสเต  
โสตปติตาว หุตฺวา เทสนา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        วิเสสโต  ปเนตฺถ  จกฺขุวิ ฺาณาทีสุ  ตณฺหาฏาน   
อุปาทานฏาน  จ  ปริหนี ฯ  กสฺมา  ตณฺหาฏานารหสฺส   
พลวธมฺมสฺส  อภาวา  อธิโมกฺขรหิตตฺตา  จ ฯ  เสสาเหตุเกเสุ  
ปน ตณฺหาฏานเมว  ปริหีน ฯ  สเหตุเกสุ ปสาทสพฺภาวโต 
ตณฺหาฏาเน  ปสาเทน  ปท  ปูริต ฯ  เอวเมตฺถ  กุสลากุสลวิปาเกสุ  
จกฺขุวิ ฺาณาทีสุ  สงฺขารวิ ฺาณนามสฬายตนผสฺสเวทนามูลกา  
ฉ  ฉ  เสสาเหตุเกสุ  อธิโมกฺขมูลเกน  สทฺธึ  สตฺต  สตฺต  
สเหตุเกสุ  ปน (๓) ปสาทมูลเกน  สทธฺึ  อฏ อฏ นยา 
เวทิตพฺพา ฯ   
        ตตฺถ  จกฺขุวิ ฺาณาทีสุป  จตุนฺนมฺป  จตุกฺกาน  
# ๑. ม. กสุลนิทฺเทสวณฺณนา ฯ  ๒. อภิ. ธมฺม. ๓๔/๓๓๘/๑๒๘ ฯ  
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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อาทิวาโรว  วุตฺโต ฯ  ทุติยวาโร  ปจจฺยวิเสสฏเน  ลพฺภมาโนป  
น วุตฺโต ตติยจตุตฺถวารา อสมฺภวโตเยว ฯ  รูปมิสฺสกา  หิ  
เต  น  จ  จกขฺุวิ ฺาณาทีนิ  รูป  สมฏุาเปนฺติ ฯ  ยถา  จ   
ปมจตุกเฺก  เทฺว  วารา  ลพฺภนฺติ  เอว  เสสจตุกฺเกสุป ฯ  ตสฺมา  
ปมจตุกฺเก  ทุติยวาโร  เสสจตุกฺเกสุ  จ  เทฺว  เทฺว  วารา  
อวุตฺตาป  วุตฺตาว  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  เสสาเหตุกาพฺยากเต  
สพฺพจตุกฺเกสุ  สพฺเพป  วารา  ลพฺภนฺติ  อิธ  ปจฺฉินฺนตฺตา   
ปน  ปรโต  น  คหิตา ฯ  โสตปติตาว  หุตฺวา  เทสนา   
กตาติ ฯ  เสสสเหตุกวิปาเกสุป  เอเสว  นโย  อ ฺตฺร  อรูปา- 
วจรวิปากา ฯ  อรูปาวจรวิปากสฺมิ ฺหิ  วารทฺวยเมว ลพฺภตีติ ฯ   
                        อพฺยากตนิทฺเทโส(๑) ฯ 
        อิทานิ  อปเรนป  ปรยิาเยน  เอกจิตฺตกฺขเณ  ปจฺจยาการ  
ทสฺเสตุ  ปุน  กตเม  ธมฺมา  กุสลาติอาทิมารทฺธ ฯ  ตตฺถ  
อวิชฺชาปจฺจยาติ  อุปนิสฺสยปจฺจยต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เตเนว  
นิทฺเทสวาเร  ตตฺถ  กตมา  อวิชฺชาติ  อวิภชิตฺวา ตตฺถ  กตโม 
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาโรติ  วิภตฺต ฯ  กสุลเจตนาสงฺขาโต  หิ  
สงฺขาโรเยว  ตสฺมึ สมเย จิตฺเตน สหชาโต โหติ น อวิชฺชา ฯ   
        ตตฺถ  โลกิยกุสลสฺส  เหฏา  สุตฺตนฺตภาชนีเย  วุตฺตนเยเนว 
อวิชฺชา  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ยสฺมา  จ (๒) อปฺปหีนาวิชฺโช  อวิชฺชาย 
# ๑. ม. อพฺยากตนิทฺเทสวณฺณนา ฯ  ๒. ม. ปน ฯ   
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ปหานตฺถ โลกุตฺตร ภาเวติ ตสฺมา  ตสฺสาป  สมติกฺกมวเสน  
ปจฺจโย  โหติ ฯ  อวิชฺชาวโตเยว  หิ  กสุลายูหน  โหติ  น  
อิตรสฺส ฯ  ตตฺถ  เตภูมิกกสุเล  สมโฺมหวเสนป  สมติกฺกมภาวนา- 
วเสนป  อายูหน  ลพฺภติ โลกุตฺตเร สมุจฺเฉทภาวนา- 
วเสนาติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  ยถา  เหฏา  เอเกกกุสเล  จตุนฺน  
จตุกฺกาน  วเสน  นว  โสฬสกา  ลทฺธา  ตถา  อิธ  น   
ลพฺภนฺติ ฯ  กสฺมา  อวิชชฺาย อวิคตสมฺปยุตฺตอ ฺม ฺ- 
ปจฺจยาภาวโต  อุปนิสฺสยปจฺจยวเสน  ปเนตฺถ  ปมจตุกฺกเมว   
ลพฺภติ ตมฺป ปมวารเมว ทสฺเสตฺวา สงฺขิตฺต นีหริตฺวา  
ปน ทสฺเสตพฺพนฺติ ฯ   
                อวิชฺชามูลกกุสลนิทฺเทโส(๑) ฯ 
        อิทานิ  อพฺยากเตสุป  อปเรเนว  นเยน  ปจฺจยาการ   
ทสฺเสตุ  กตเม  ธมฺมา  อพฺยากตาติอาทิมารทฺธ ฯ  ตตฺถ  
กุสลมูลปจฺจยาติ  อิทมฺป อุปนิสฺสยปจฺจยต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
กุสลวิปากสฺส  หิ  กุสลมูล อกุสลวิปากสฺส จ อกุสลมูล   
อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหติ  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเย  ปน  วตฺตพฺพเมว 
นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  เอส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  เจว  นานากฺขณิกกมฺม- 
ปจฺจเยน  จ  ปจฺจโย  โหติ ฯ  เตเนว  นิทฺเทสวาเร  ตตฺถ  
# ๑. อวิชชฺามูลกกุสลนิทเฺทสวณฺณนา ฯ  
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กตม  กุสลมูลนฺติ  อวิภชตฺิวา  ตตฺถ  กตโม  กุสลมูลปจฺจยา   
สงฺขาโรติ วิภตฺต ฯ อกุสลวิปาเกป เอเสว นโย ฯ   
        อวิชชฺามูลกกุสลนิทเฺทเส  วิย  จ  อิมสฺมิมฺป  วิปากนิทฺเทเส  
ปม  ปจฺจยจตุกฺกเมว  ลพฺภติ  ตมฺป  ปมวาร  ทสฺเสตฺวา 
สงฺขิตฺต ฯ ตสฺมา เอเกกสฺมึ  วิปากจิตฺเต  เอกเมกสฺเสว   
จตุกฺกสฺส  วเสน  กุสลมูลเก(๑)  อกุสลมูลเก (๒) จ นเย  วารปฺปเภโท   
เวทิตพฺโพ ฯ  กิริยาธมฺมาน  ปน  ยสฺมา  เนว  อวิชชฺา  น   
กุสลากุสลมลูานิ  อุปนิสสฺยปจฺจยต  ลภนฺติ  ตสฺมา  กิริยาวเสน  
ปจฺจยากาโร  น วุตฺโตติ ฯ   
        เอวเมส   
                อกุสลกุสลาพยฺากต-        ธมฺเมสุ อเนกเภทโต วตฺวา   
                กสุลากุสลาน ปน        วิปาเก จ อุปนิสฺสยวเสน ฯ   
                ปนุ เอกธาว วุตฺโต        วาทิปฺปวเรน ปจฺจยากาโร   
                ธมฺมปฺปจฺจยเภเท        าณสฺส ปเภทชนนตฺถ ฯ   
                ปริยตฺติสวนจินฺตน-        ปฏิปตฺติกฺกมวิวชฺชิตาน ฺจ   
                ยสฺมา าณปเภโท        น กทาจิป โหติ เอตสฺมึ ฯ   
                ปริยตฺติสวนจินฺตน-        ปฏิปตฺติกฺกมโต สทา ธีโร   
                ตตฺถ กยิรา น ห ฺ        กรณียตร ตโต อตฺถีติ ฯ   
                                อภิธมฺมภาชนีย(๓) ฯ  
# ๑. มง กุสลมูลมูลเก ฯ  ๒. ม. อกุสลมูลมูลเก ฯ  
# ๓. ม. อภิธมฺมภาชนียวณฺณนา ฯ   
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        อย  ปน  ปจฺจยากาโร  สุตฺตนฺตอภิธมฺมภาชนียวเสน  
เทฺวปริวฏฏเมว  นีหริตฺวา ภาเชตฺวา ทสฺสิโต(๑)  ฯ   
                ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺคนิทฺเทโส ฯ 
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  สติปฏานวิภงฺเค  จตฺตาโรติ  คณน- 
ปริจฺเฉโท  เตน  น  ตโต  เหฏา  น  อุทฺธนฺติ  สติปฏาน- 
ปริจฺเฉท  ทีเปติ ฯ   
        สติปฏานาติ  ตโย  สติปฏานา  สติโคจโรป  ติธา   
ปฏิปนฺเนสุ  สาวเกสุ  สตฺถุโน  ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตาป  สติป ฯ  
จตุนฺน  ภิกฺขเว  สติปฏานาน  สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ   
เทสิสฺสามิ  ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกดรถ ฯ เป ฯ  โก  จ 
ภิกฺขเว  กายสฺส  สมุทโย ฯ  อาหารสมุทยา  กายสมุทโยติอาทีสุ (๒) 
หิ  สติโคจโร  สติปฏานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตถา  กาโย  อุปฏาน 
โน  สติ ฯ  สติ  อุปฏาน ฺเจว  สติ  จาติ(๓)อาทีสุ ฯ ตสฺสตฺโถ   
ปติฏาติ  อสฺมินฺติ  ปฏาน ฯ  กา  ปติฏาติ  สติ ฯ สติยา  
ปฏาน สติปฏาน  ปธาน  านนฺติ  วา  ปฏาน  สติยา  
ปฏาน  สติปฏาน  หตฺถิฏาน(๔)  อสฺสฏานนฺติอาทีนิ  วิย ฯ   
        ตโย  สติปฏานา  ยทริโย  เสวติ  ยทริโย  เสวมาโน  
สตฺถา  คณมนุสาสิตุมรหตีติ (๕) เอตฺถ  ติธา ปฏิปนฺเนสุ สาวเกสุ 
# ๑. ม. ทสฺสโิต โหติ ฯ  ๒. ส. ม. ๑๙/๘๑๙/๒๔๖ ฯ  
# สฺยา. ม. อาหารสมุทยา กายสฺส สมุทโย ฯ  ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗/๖๒๒ ฯ 
# ๔. ม. หตฺถฏิานอสฺสฏานาทีนิ วิย ฯ  ๕. ม. อุ. ๑๔/๖๑๘, ๖๓๖/๔๐๐ 
# ๔๐๗, ๔๐๙ ฯ   
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สตฺถุโน ปฏฆิานุนยวีติวตฺตตา  สติปฏานนฺติ  วุตฺตา ฯ  ตสฺสตฺโถ 
ปฏเปตพฺพโต  ปฏาน  ปวตฺตยิตพฺพโตติ  อตฺโถ ฯ  เกน  
ปฏเปตพฺพโตติ  สติยา  สติยา  ปฏาน  สติปฏาน ฯ  จตฺตาโร   
สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺตีติ(๑)- 
อาทีสุ  ปน  สติเยว  สติปฏานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺสตฺโถ 
ปติฏาตีติ  ปฏาน  อุปฏาติ  โอกฺกนฺติตฺวา  ปกฺขนฺทิตฺวา  
ปวตฺตตีติ(๒)อตฺโถ ฯ สติเยว ปฏานฏเน สติปฏาน ฯ  อถวา 
สรณฏเน  สติ  อุปฏานฏเน  ปฏาน ฯ  อิติ  สติ  จ  สา 
ปฏาน ฺจาติป  สติปฏาน ฯ  อิทมิธ  อธิปฺเปต ฯ  ยทิ  เอว   
กสฺมา  สติปฏานาติ  พหุวจน  กตนฺติ สติยา พหุตฺตา ฯ 
อารมฺมณเภเทน หิ พหุธา กตา  สติโยติ(๓) ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควตา  จตฺตาโรว  สติปฏานา  วุตฺตา   
อนูนา  อนธิกาติ  เวเนยฺยหิตตฺตา ฯ  ตณฺหาจริตทิฏ ิจริต- 
สมถยานิกวิปสฺสนายานิเกสุ  ห ิมนฺทติกฺขวเสน  ทฺวิธา ปวตฺเตสุ  
มนฺทสฺส ตณฺหาจริตสฺส โอฬาริก กายานุปสฺสนาสติปฏาน  
วิสุทฺธิมคฺโค  ติกฺขสฺส  สุขุม  เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน ฯ   
ทิฏ ิจริตสฺสป  มนฺทสฺส  นาติปฺปเภทคต  จิตฺตานุปสฺสนา- 
สติปฏาน  วิสุทฺธิมคฺโค  ติกฺขสฺส อติปฺปเภทคต  ธมฺมา- 
นุปสฺสนาสติปฏาน ฯ  สมถยานิกสฺส  จ  มนฺทสฺส  อกิจฺเฉน 
อธิคนฺตพฺพนิมิตฺต  ปม  สติปฏาน  วิสุทฺธิมคฺโค  ติกฺขสฺส  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๘๗/๑๙๓-๔ ฯ  
# ๒. ม.วตฺตตีติ ฯ  ๓. ม. พหุกา ตา สติโยติ ฯ   
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โอฬาริการมฺมเณ  อสณฺหนโต  ทุติย ฯ  วิปสฺสนายานิกสฺสาป 
มนฺทสฺส  นาติปฺปเภทคตารมฺมณ  ตติย  ติกฺขสฺส  อติปฺปเภท- 
คตารมฺมณ จตุตฺถ ฯ อิติ จตฺตาโรว วุตฺตา อนูนา อนธิกาติ ฯ   
        สุภสุขนิจฺจอตฺตภาววิปลฺลาสปฺปหานตฺถ  วา ฯ  กาโย  ห ิ  
อสุโภ  ตตฺถ  จ  สุภวิปลลฺาสวิปลฺลฏา  สตฺตา ฯ  เตส  ตตฺถ  
อสุภภาวทสฺสเนน ตสฺส วิปลฺลาสสฺส  ปหานตฺถ  ปม  
สติปฏาน  วุตฺต ฯ  สุข นิจฺจ อตฺตาติ คหิเตสุป จ เวทนาทีสุ   
เวทนา  ทุกฺขา  จิตฺต  อนิจฺจ  ธมฺมา  อนตฺตา  เอเตสุ  จ 
สุขนิจฺจอตฺตภาววิปลฺลาสวิปลฺลฏา  สตฺตา ฯ  เตส  ตตฺถ 
ทุกฺขาทิภาวทสฺสเนน เตส วิปลฺลาสาน  ปหานตฺถ  เสสานิ  
ตีณิ  วุตฺตานีติ  เอว  สุภสขุนิจฺจอตฺตภาววิปลฺลาสปฺปหานตฺถ  วา 
จตฺตาโรว  วุตฺตา  อนูนา  อนธิกาติ  เวทิตพฺพา ฯ  น  เกวล ฺจ  
วิปลฺลาสปฺปหานตฺถเมว  อถโข  จตุโรฆโยคาสวคนฺถอุปาทาน- 
อคติปฺปหานตฺถมฺป  จตุพฺพิธาหารปริ ฺตฺถ ฺจ จตฺตาโรว  
วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ อย ตาว ปกรณนโย ฯ   
        อฏกถาย  ปน  สรณวเสน  เจว  เอกตฺตสโมสรณวเสน 
จ  เอกเมว  สติปฏาน  อารมฺมณวเสน  จตฺตาโรติ  เอตเทว 
วุตฺต ฯ  ยถา  หิ  จตุทฺวาเร  นคเร  ปาจีนโต  อาคจฺฉนฺตา   
ปาจีนทิสาย  อุฏานก  ภณฺฑ  คเหตฺวา  ปาจีนทฺวาเรน  
นครเมว  ปวิสนฺติ  ทกฺขิณโต  ปจฺฉิมโต  อุตฺตรโต  อาคจฺฉนฺตา    
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อุตฺตรทิสาย  อุฏานก  ภณฺฑ  คเหตฺวา  อุตฺตรทฺวาเรน  นครเมว   
ปวิสนฺติ ฯ  เอว  สมฺปทมทิ  เวทิตพฺพ ฯ  นคร  วิย  หิ  
นิพฺพานมหานคร  ทฺวาร  วิย  อฏงฺคิโก  โลกุตฺตรมคฺโค 
ปาจีนทิสาทโย วิย กายาทโย ฯ   
        ยถา  ปาจีนโต  อาคจฺฉนฺตา  ปาจีนทิสาย  อุฏานก   
ภณฺฑ  คเหตฺวา  ปาจีนทฺวาเรน  นครเมว  ปวิสนฺติ  เอว   
กายานุปสฺสนามุเขน  อาคจฺฉนฺตา  จุทฺทสวิเธน  กายานุปสฺสน   
ภาเวตฺวา  กายานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน  อริยมคฺเคน 
เอก  นิพฺพานเมว  โอสรนฺติ ฯ  ยถา  ทกฺขิณโต  อาคจฺฉนฺตา   
ทกฺขิณทิสาย  อุฏานก  ภณฺฑ  คเหตฺวา  ทกฺขิณทฺวาเรน   
นครเมว  ปวิสนฺติ  เอว  เวทนานุปสฺสนามุเขน  อาคจฺฉนฺตา  
นววิเธน  เวทนานุปสฺสน  ภาเวตฺวา  เวทนานุปสฺสนาภาวนานุ- 
ภาวนิพฺพตฺเตน  อริยมคฺเคน  เอก  นิพฺพานเมว  โอสรนฺติ ฯ   
        ยถา  ปจฺฉิมโต  อาคจฺฉนฺตา  ปจฺฉิมทิสาย  อุฏานก  
ภณฺฑ คเหตฺวา ปจฺฉิมทฺวาเรน  นครเมว  ปวิสนฺติ  เอว   
จิตฺตานุปสฺสนามุเขน  อาคจฺฉนฺตา  โสฬสวิเธน  จิตฺตานุปสฺสน   
ภาเวตฺวา  จิตฺตานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน(๑)  อริยมคฺเคน  เอก  
นิพฺพานเมว  โอสรนฺติ ฯ  ยถา  อุตฺตรโต  อาคจฺฉนฺตา  อุตฺตรทิสาย   
อุฏานก  ภณฺฑ  คเหตฺวา  อุตฺตรทฺวาเรน  นครเมว  ปวิสนฺติ ฯ 
# ๑. ม. จิตฺตานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 348 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  348 
 
เอว  ธมฺมานุปสฺสนามุเขน  อาคจฺฉนฺตา  ป ฺจวิเธน  ธมฺมาน-ุ 
ปสฺสน  ภาเวตฺวา  ธมฺมานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน  
อริยมคฺเคน  เอก  นิพฺพานเมว  โอสรนฺตีติ  เอว  สรณวเสน 
เจว  เอกตฺตสโมสรณวเสน  จ  เอกเมว  สติปฏาน  อารมฺมณวเสน  
จตฺตาโรว (๑) วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อิธ  ภิกขฺูติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  ภควตา  เทวโลเก  นิสีทิตฺวา  
อย  สติปฏานวิภงฺโค  กถิโต  เอกภิกฺขุป  ตตฺถ ภควโต  
สนฺติเก นิสินฺนโก นาม นตฺถิ ฯ  เอว  สนฺเตป  ยสฺมา  อิเม   
จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภิกฺขู  ภาเวนฺติ ฯ ภิกฺขุโคจรา  หิ  เอเต   
ตสฺมา  อิธ  ภิกฺขูติ  อาลปติ ฯ  ก ึ ปเนเต  สติปฏาเน  ภิกฺขูเยว   
ภาเวนฺติ  น  ภิกฺขุนีอาทโยติ  ภิกฺขุนีอาทโยป  ภาเวนฺติ ภิกฺขู  
ปน อคฺคปริสา ฯ  อิติ  อคฺคปริสตฺตา  อิธ  ภิกฺขูติ  อาลปติ ฯ   
ปฏิปตฺติยา  วา  ภิกฺขุภาวทสฺสนโต  เอวมาห ฯ  โย  ห ิ อิม  
ปฏิปตฺตึ  ปฏปิชฺชติ  โส  ภิกฺขุ  นาม  โหติ ฯ  ปฏิปนฺนโก  หิ เทโว 
วา โหตุ มนุสฺโส วา ภิกฺขูติ สงฺขฺย คจฺฉเตว ฯ(๒)ยถาห   
                        อลงฺกโต เจป สม ฺจเรยฺย   
                        สนฺโต ทนโฺต นิยโต พฺรหฺมจารี   
                        สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ   
                        โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขูติ ฯ(๓)  
# ๑. ม. จตฺตาโรติ ฯ  ๒. ม. สงฺข คจฺฉติเยว ฯ  
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๐/๓๓ ฯ   
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        อชฌฺตฺตนฺติ  นิยกชฌฺตฺต  อธิปฺเปต  ตสฺมา  อชฺฌตฺต  
กาเยติ อตฺตโน กาเยติ  อตฺโถ ฯ  
        ตตฺถ  กาเยติ  รูปกาเย ฯ  รูปกาโย  หิ  อิธ  องฺคปจฺจงฺคาน  
เกสาทีน ฺจ  ธมฺมาน  สมหูฏเน  หตฺถิกายอสฺสกายรถกายาทโย 
วิย  กาโยติ  อธิปฺเปโต ฯ 
        ยถา  จ สมูหฏเน เอว กุจฺฉิตาน อายฏเน ฯ  
กุจฺฉิตาน ฺหิ ปรมเชคุจฺฉาน เกสาทีน(๑) อาโยติป  กาโย ฯ  อาโยติ  
อุปฺปตฺติเทโส ฯ 
        ตตฺราย  วจนตฺโถ  อายนฺติ  ตโตติ  อาโย ฯ เก  
อายนฺติ กุจฺฉิตา เกสาทโย อิติ กุจฺฉิตาน เกสาทีน  
อาโยติ กาโย ฯ        ก 
        กายานุปสฺสีติ  กาย  อนุปสฺสนสีโล  กาย(๒)  วา  อนุปสฺส- 
มาโน ฯ  กาเยติ  จ  วตฺวาป  ปุน  กายานุปสฺสีติ  ทุติย- 
กายคฺคหณ  อสมฺมิสฺสโต  ววตฺถานฆนวินิพฺโภคาทิทสฺสนตฺถ  
กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตน  น  กาเยเยว (๓) เวทนานุปสฺสี   
จิตฺตธมฺมานุปสฺสี  วา  อถโข  กาเย  กายานุปสฺสีเยวาติ   
กายสงฺขาเต  วตฺถุสฺมึ  กายานุปสฺสนาการสฺเสว  ทสฺสเนน   
อสมฺมิสฺสโต  ววตฺถาน  ทสฺสิต  โหติ ฯ  ตถา  น  กาเย   
องฺคปจฺจงฺควินิมุตฺตเอกธมฺมานุปสฺสี  นาป  เกสโลมาทิวินิมุตฺต- 
# ๑. ม. โส ฯ  ๒. ม. กายานุปสฺสนสีโล ฯ  ๓. ม. กาเย ฯ   
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อิตฺถีปุริสานุปสฺสี ฯ   
        โยป  เจตฺถ  เกสโลมาทิโก  ภูตุปาทายสมูหสงฺขาโต  
กาโย  ตตฺถาป  น  ภูตุปาทายวินิมุตฺตเอกธมฺมานุปสฺสี  อถโข  
รถสมฺภารานุปสฺสโก  วิย  องฺคปจฺจงฺคสมูหานุปสฺสี  นครา- 
วยวานุปสฺสโก  วิย  เกสโลมาทิสมูหานุปสฺสี  กทลิกฺขนฺธ- 
ปตฺตวฏฏิวินิภุ ฺชโก  วิย จ ริตฺตมุฏ ิวินิเวธโก(๑)วิย จ  
ภูตุปาทายสมูหานุปสฺสีเยวาติ  นานปฺปการโต  สมหูวเสเนว(๒)  
กายสงฺขาตสฺส  วตฺถุโน  ทสฺสเนน  ฆนวินิพฺโภโค  ทสฺสิโต  
โหติ ฯ  น  เหตฺถ  ยถาวุตฺตสมูหวินิมุตฺโต  กาโย  วา  อิตฺถ ี 
วา  ปุริโส  วา  อ ฺโ  วา  โกจิ  ธมโฺม  ทิสฺสติ  ยถาวุตฺตธมฺมสฺส   
สมูหมตฺเตเยว(๓) ปน ตถา ตถา สตฺตา มิจฺฉาภินิเวส  
กโรนฺติ ฯ เตนาหุ โปราณา   
                ย ปสฺสติ น ต ทิฏ        ย ทิฏ ต น ปสฺสติ   
                อปสฺส พชฺฌเต มุโฬฺห        พชฺฌมาโน น มุจฺจตีติ ฯ   
        ฆนวินพฺิโภคาทิทสฺสนตฺถนฺติ  วุตฺต  อาทิสทฺเทน  เจตฺถ 
อยมฺป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  อย ฺหิ  เอตสฺมึ  กาเย  กายานุปสฺสีเยว  
น  อ ฺธมฺมานุปสฺสี ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ยถา  อนุทกภูตายป  
มรีจิยา  อุทกานุปสฺสิโน  โหนฺติ ฯ  น  เอว  อนิจฺจทุกฺขานตฺตา- 
สุภภูเตเยว  อิมสฺมึ  กาเย  นิจฺจสุขอตฺตสุภภาวานุปสฺสี  อถโข   
# ๑. ม. ริตฺตมฏ ิเวโก ฯ  ๒. ม. สมหูวเสน ฯ  
# ๓. ม. ยถาวุตฺตธมฺมสมูหมตฺเตเยว ฯ   
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กายานุปสฺสี อนิจฺจทุกฺขานตฺตอสุภาการสมูหานุปสฺสีเยวาติ วุตฺต 
โหติ ฯ 
        อถวา ยวฺาย  มหาสติปฏาเน  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
อร ฺคโต  วา  ฯเปฯ  โส  สโตว  อสฺสสตีติ(๑)อาทินา  นเยน 
อสฺสาสปสฺสาสาทิจุณฺณกชาตอฏ ิกปริโยสาโน  กาโย  วุตฺโต  โย 
จ อิเธกจฺโจ ปวีกาย อนิจฺจโต อนุปสฺสติ ตถา อาโปกาย  
เตโชกาย  วาโยกาย  เกสกาย  โลมกาย  ฉวิกาย  จมฺมกาย   
มสกาย  รุหริกาย (๒) นหารุกาย  อฏ ิกาย  อฏ ิมิ ฺชกายนฺติ  
ปฏิสมฺภิทาย (๓) กาโย วุตฺโต ตสฺส  สพฺพสฺส อิมสฺมึเยว กาเย  
อนุปสฺสนโต กาเย กายานุปสฺสีติ เอวมฺป อตฺโถ ทฏพฺโพ  ฯ 
        อถวา  กาเย  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  เอว  คเหตพฺพสฺส  
กสฺสจิ  อนนุปสฺสนโตป (๔) ตสฺส  ตสฺเสว  ปน  เกสโลมาทิกสสฺ  
นานาธมฺมสมูหสฺส  อนุปสฺสนโต  กาเย  เกสาทิธมฺมสมูห- 
สงฺขาเตกายานุปสฺสีติ(๕)  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อปจ  อิมสฺม ึ  
กาเย  อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ  โน  นิจฺจโตติอาทินา  อนุกฺกเมน   
ปฏิสมฺภิทาย (๖) อาคตนยสฺส  สพฺพสฺเสว  อนิจฺจลกฺขณาทิโน  
อาการสมูหสงฺขาตสฺส  กายสฺส อนุปสฺสนโตป กาเย กายานุปสฺสีติ 
# ๑. ท.ี ม. ๑๐/๒๗๔/๓๒๕ ฯ ม. ม.ู ๑๒/๑๓๓/๑๐๓ ฯ  
# ส. ม. ๑๙/๑๓๐๖/๓๙๔ ฯ  ๒. ม. รุธริกาย ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗/๖๒๒, ๖๒๓ ฯ ๔. ม. อนนุปสฺสนโต ฯ 
# ๕. ม. เกสาทิธมฺมสมูหสงฺขาเต กายานุปสฺสีติ ฯ 
# ๖. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗/๖๒๒ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 352 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  352 
 
เอวมฺป อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        ตถา  หิ  อย  กาเย  กายานุปสฺสนาปฏิปท  ปฏปินฺโน  
ภิกฺขุ  อิม  กาย  อนิจฺจานุปสฺสนาทีน  สตฺตนฺน  อนุปสฺสนาน 
วเสน  อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ  โน  นิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนุปสฺสติ  
โน  สุขโต  อนตฺตโต  อนุปสฺสติ  โน  อตฺตโต  นพฺิพินฺทติ(๑)  โน 
นนฺทติ  วิรชชฺติ  โน  รชชฺติ  นโิรเธติ  โน  สมุทาเนติ (๒)  
ปฏินิสฺสชชฺติ  โน  อาทิยติ ฯ  โส  ต  อนิจฺจโต  อนุปสฺสนฺโต 
นิจฺจส ฺ  ปชหติ  ทุกฺขโต  อนุปสฺสนฺโต  สุขส ฺ  ปชหติ   
อนตฺตโต  อนุปสฺสนฺโต  อตฺตส ฺ  ปชหติ  นิพฺพินฺธนฺโต(๓)  นนฺท ึ 
ปชหติ  วิรชชฺนฺโต  ราค  ปชหติ  นโิรเธนฺโต  สมุทย ปชหติ  
ปฏินิสฺสชชฺนฺโต อาทาน ปชหตีติ(๔)เวทิตพฺโพ ฯ   
        วิหรตีติ  จตูสุ  อิรยิาปถวิหาเรสุ  อ ฺตรวิหารสมาโยค- 
ปริทีปนเมต  เอก  อิริยาปถพาธน  อ ฺตเรน (๕) อิริยาปเถน   
วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปตมาน  อตฺตภาว  หรติ ปวตฺเตตีติ อตฺโถ ฯ   
        พหิทฺธา  กาเยติ  ปรสฺส  กาเย ฯ   
        อชฌฺตฺตพหิทฺธา  กาเยติ  กาเลน  อตฺตโน  กาเย  กาเลน   
ปรสฺส  กาเย ฯ   
        ปมนเยน  ห ิอตฺตโน กาเย กายปริคฺคโห วุตฺโต   
# ๑. ม. นิพฺพินฺทติ ฯ  ๒. ม. สมุเทติ ฯ  ๓. ม.นิพฺพินฺทนฺโต ฯ  
# ๔. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๗๒๗/๖๒๒, ๖๒๓ ฯ  ๕. ม. อปเรน ฯ   
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ทุติยนเยน  ปรสฺส  กาเย  ตติยนเยน  กาเลน  อตฺตโน  กาเย ฯ   
กาเลน  ปรสสฺ  กาเย ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  ปน  ฆฏติารมฺมณ   
นาม  นตฺถิ  ปคุณกมฺมฏานสฺส  ปน  อปราปร  ส ฺจรณ- 
กาโล  เอตฺถ  กถโิต ฯ 
        อาตาปติ  กายปริคฺคาหกวิริยสมาโยคปริทีปนเมต ฯ  โส  ห ิ
ยสฺมา  ตสฺมึ  สมเย  ยนฺต  วิริย  ตีส ุ ภเวสุ  กิเลสาน  
อาตาปนโต  อาตาโปติ วุจฺจติ เตน สมนฺนาคโต โหติ  ฯ 
ตสฺมา 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  อนุปสฺสนา  นาม  อตฺถิ ฯ   
เตเนวาห  สติ ฺจ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิก  วทามีติ ฯ (๑) 
ตสฺมา เอตฺถ กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ  เอตฺตาวตา 
กายานุปสฺสนาสติปฏานกมฺมฏาน  วุตฺต  โหติ ฯ 
        อถวา  ยสฺมา  อนาตาปโน  อนฺโตสงฺเขโป  อนฺตรายกโร  
โหติ อสมฺปชาโน  อุปายปริคฺคเห  อนุปายปริคฺคเห  จ  สมฺมุยฺหติ 
มุฏสฺสตี  อุปายาปริจฺจาเค(๒)  อนุปายปริคฺคเห  จ  อสมตฺโถว โหติ 
# ๑. ส. ม. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ  ๒. ม. อุปายปริจฺจาเค ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 354 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  354 
 
เตนสฺส  ต  กมฺมฏาน  น  สมฺปชชฺติ  ฯ  ตสฺมา  เยส  ธมฺมาน 
อานุภาเวน  ต สมฺปชฺชติ  เตส  ทสฺสนตฺถ  อาตาป  สมฺปชาโน 
สติมาติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิติ  กายานุปสฺสนาสติปฏาน  สมฺปโยค ฺจ(๑)  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  ปหานงฺค  ทสฺเสตุ  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺสนฺติ  
วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ วิเนยฺยาติ ตทงฺควินเยน  วา  วิกฺขมฺภนวินเยน  วา  
วินยิตฺวา ฯ  
        โลเกติ  เอตฺถ  ยฺวาย  อชฺฌตฺตาทิเภโท  กาโย  ปริคฺคหิโต  
เสฺวว  อิธ  โลโก  นาม ฯ  ตสฺมึ  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส   
วินยิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ  อภิชฺฌาคหเณน  กามจฺฉนฺโท  
โทมนสฺสคฺคหเณน  พฺยาปาโท  สงฺคห  คจฺฉติ  ตสฺมา 
นีวรณปริยาปนฺนพลวธมฺมทฺวยทสฺสเนน  นีวรณปปฺหาน วุตฺต  
โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        วิเสเสน  เจตฺถ  อภิชฌฺาวินเยน  กายสมฺปตฺติมูลกสฺส  
อนุโรธสฺส  โทมนสฺสวินเยน  กายวิปตฺติมูลกสฺส  วิโรธสฺส  
อภิชฺฌาวินเยน  จ  กาเย  อภิรติยา  โทมนสฺสวินเยน  
กายภาวนาย  อนภิรติยา  อภิชฺฌาวินเยน  กาเย  อภูตาน   
สุภสุขภาวาทีน  ปกฺเขปสฺส  โทมนสสฺวินเยน  กาเย  ภูตาน   
# ๑. ม. สมฺปโยคงฺค ฺจ ฯ  
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อสุภาสุขภาวาทีน  อปนยนสฺส  จ  ปหาน  วุตฺต ฯ  เตน 
โยคาวจรสฺส  โยคานุภาโว  โยคสมตฺถตา  จ  ทีปตา  โหติ ฯ 
โยคานุภาโว  หิ  เอส  หทย(๑)อนุโรธวิโรธวิปฺปมุตฺโต อรติรติสโห   
อภูตปกฺเขปภูตาปนยนวิรหิโต  จ  โหติ ฯ  อนุโรธวิโรธวิปฺปมุตฺโต  
เจส  อรติรติสโห  อภูต อปกฺขิปนฺโต ภูต ฺจ อนปเนนฺโต 
โยคสมตฺโถ โหตีติ ฯ   
        อปโร  นโย  กาเย  กายานุปสฺสีติ  เอตฺถ  อนุปสฺสนาย  
กมฺมฏาน  วุตฺต ฯ  วิหรตีติ  เอตฺถ  วุตฺตวิหาเรน  กมฺมฏานิกสฺส  
กายสฺส  ปรหิรณ ฯ  อาตาปติอาทีสุ  อาตาเปน  สมฺมปฺปธาน   
สติสมฺปช ฺเน  สพฺพตฺถิก  กมฺมฏาน  กมฺมฏานปริหรณุปาโย   
วา ฯ  สติยา  วา  กายานุปสฺสนาวเสน  ปฏิลทฺธสมโถ   
สมฺปช ฺเน  วิปสฺสนา  อภิชฺฌาโทมนสฺสวินเยน  ภาวนาผล 
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อย ตาว กายานุปสฺสนาสติปฏานุทฺเทสสฺส 
อตฺถวณฺณนา ฯ   
        เวทนานุปสฺสนาสติปฏานุทฺเทสาทีสุป  อชฌฺตฺตาทีนิ  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ  เอเตสุป  หิ  อตฺตโน  เวทนาทีสุ   
ปรสฺส  เวทนาทีสุ  กาเลน  อตฺตโน  กาเลน  ปรสสฺ  เวทนาทีสูติ 
ติวิโธว(๒)  ปริคฺคโห  วุตฺโต ฯ   
        เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสีติอาทีสุ  จ  เวทนาทีน  ปุน  วจเน   
# ๑. ม. ยทิท ฯ  ๒. ม. ติวิโธ ฯ   
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ปโยชน  กายานุปสฺสนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เวทนาสุ  
เวทนานุปสฺสี จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสีติ   
เอตฺถ  ปน  เวทนาติ  ติสฺโส  เวทนา  ตา  จ  โลกิยาเอว ฯ  
จิตฺตมฺป โลกยิ ตถา  ธมฺมา ฯ  เตส  วิภาโค  นิทฺเทสวาเร 
ปากโฏ  ภวิสฺสติ ฯ  เกวล  ปนิธ ยถา เวทนา  อนุปสฺสิตพฺพา  
ตถา  อนุปสสฺนฺโต  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
เอส  นโย  จิตฺตธมฺเมสุ ฯ   
        กถ ฺจ  เวทนา  อนุปสฺสิตพฺพาติ  สุขา  ตาว  เวทนา   
ทุกฺขโต ทุกฺขา สลฺลโต อทุกฺขมสุขา อนิจฺจโต ฯ ยถาห   
                โย สุข ทุกฺขโต อทฺท        ทกฺุขมทฺทกฺขิ สลฺลโต   
                อทุกฺขมสุข สนฺต                อทฺทกฺขิ น อนิจฺจโต   
                สเว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ        (๑)อุปสนฺโต จริสฺสตีติ ฯ(๒)  
        สพฺพาเอว  เจตา  ทุกฺขาติป  อนุปสฺสิตพฺพาว(๓) ฯ  วุตฺตเ ฺหต  
ย  กิ ฺจิ เวทยิต  สพฺพนฺต   ทุกฺขนฺติ(๔)    วทามีติ ฯ (๕) สุขา 
ทุกฺขโตป (๖) จ อนุปสฺสิตพฺพา ฯ ยถาห สุขา[๗] โข  อาวุโส  วิสาข  เวทนา 
 ิติสุขา  วิปรณิามา  ทุกฺขาติ(๘)สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อปจ   
อนิจฺจาทิสตฺตานุปสฺสนาน(๙)  วเสนาป  อนุปสฺสิตพฺพา ฯ  เสส   
# ๑. สฺยา. ปริชานาติ เวทนา ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๖๘/๒๕๗ ฯ  
# ๓. ม. อนุปสฺสติพฺพา ฯ  ๔. ส. สฬา. ๑๘/๓๙๑/๒๖๘ ฯ  
# ๕. สฺยา. ม. ต. ทุกฺขสฺมนิฺติ ฯ  ๖. ม. สุขทุกฺขโตป ฯ  
# ๗. สฺยา. ม. เอตฺถนฺตเร โข อาวุโส วิสาขาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๘. ม. มู. ๑๒/๕๑๑/๕๕๒ ฯ ๙. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๘/๖๒๔ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 357 

        *เลมที่ 47  สติปฏานวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 357 
 
นิทฺเทสวาเรเยว  ปากฏ ภวิสฺสติ ฯ   
        จิตฺตธมฺเมสุป  จิตฺต  ตาว อารมฺมณาธิปติสหชาตภูมิกมฺม- 
วิปากกิริยาทินานตฺตเภทาน  อนิจฺจาทิอนุปสฺสนาน  นิทฺเทสวาเร   
อาคตสราคาทิเภทาน ฺจ  วเสน  อนุปสฺสิตพฺพ ฯ  ธมฺมา   
สลกฺขณสาม ฺลกฺขณาน  สุ ฺตาธมฺมสฺส  อนิจฺจาทิสตฺตา-   
นุปสฺสนาน  นิทฺเทสวาเร  อาคตสนฺตาสนฺตาทิเภทาน ฺจ  วเสน 
อนุปสฺสิตพฺพา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  กาม ฺเจตฺถ  ยสฺส  
กายสงฺขาเต  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ปหีน  ตสฺส  
เวทนาทิโลเกสุป  ต  ปหนีเมว ฯ นานาปุคฺคลวเสน ปน  
นานาจิตฺตกฺขณิกสติปฏานภาวนาวเสน  จ  สพฺพตฺถ  วุตฺต ฯ   
ยโต  วา  เอกตฺถ  ปหีน  เสเสสุป  ปหนี  โหติ ฯ  เตเนวสฺส   
ตตฺถ  ปหานทสฺสนตฺถมฺป  เอต(๑)  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        อุทฺเทสวารกถา ฯ  
        อิทานิ  เสยฺยถาป  นาม  เฉโก  วิลพฺิพการโก  
ถูลกลิ ฺชสณฺหกิล ฺชจงฺโกฏกเปฬาปุฏาทีนิ  อุปกรณานิ  กาตุกาโม 
เอก  มหาเวฬฬ  ลภิตฺวา  จตุธา  ฉินฺทิตฺวา  ตโต  เอเกก  เวฬุขณฺฑ  
คเหตฺวา  ผาเลตฺวา  ต  ต  อุปกรณ  กเรยฺย  ยถา  วา   
ปน  เฉโก  สวุณฺณกาโร  นานาวิหิต  ปลนฺธนวิกตึ  กตฺตุกาโม   
สุปริสุทฺธ  สวุณฺณฆฏิก  ลภิตฺวา จตุธา ฉินฺทิตฺวา ตโต เอเกก  
โกฏาส คเหตฺวา  ต  ต  ปลนฺธน  กเรยฺย  เอวเมว  ภควา   
# ๑. ม. เอว ฯ  
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สติปฏานเทสนาย สตฺตาน อเนกปฺปการ  นานาวิเสสาธิคม (๑)  
กตฺตุกาโม  เอกเมว  สมฺมาสตึ  จตฺตาโร  สติปฏานา อิธ   
ภิกฺขุ  อชฺฌตฺต  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ(๒)อาทินา  นเยน   
อารมฺมณวเสน  จตุธา  ฉินฺทิตฺวา (๓) ตโต  เอเกก  สติปฏาน   
คเหตฺวา  วิภชนฺโต กถ ฺจ ภิกฺขุ  อชฺฌตฺต กาเยติอาทินา  
นเยน นิทฺเทสวาร วตฺตุมารทฺโธ ฯ   
        ตตฺถ  กถ ฺจาติอาทิ  วิตฺถาเรตุ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  
อย  ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  เกน  จ  อากาเรน  เกน   
ปกาเรน  ภิกขฺุ  อชฺฌตฺต  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ ฯ  
เสสปุจฺฉาวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  
        อิธ  ภิกขฺูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺขุ ฯ  อยเ ฺหตฺถ  
อิธสทฺโท  อชฺฌตฺตาทิวเสน  สพฺพปฺปการกายานุปสฺสนา-   
นิพฺพตฺตกสฺส  ปุคฺคลสฺส  สนฺนิสฺสยภูตสาสนปริทีปโน  อ ฺ- 
สาสนสฺส  ตถาภาวปฏิเสธโน  จ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  อิเธว  ภิกฺขเว   
สมโณ  ฯเปฯ  สุ ฺา  ปรปฺปวาทา  สมเณหิ อ ฺเติ(๔) ฯ เตน 
วุตฺต อิมสฺมึ สาสเน ภิกฺขูติ ฯ   
        อชฌฺตฺต  กายนฺติ  อตฺตโน  กาย ฯ 
        อุทฺธ  ปาทตลาติ  ปาทตลโต  อุปริ ฯ  อโธ  เกสมตฺถกาติ  
# ๑. ม. วิเสสาธิคม ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๓๑/๒๕๗ ฯ  
# ๓. ม. ภินฺทตฺิวา ฯ  ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๑/๓๒๓ ฯ  
# สฺยา. ม... อ ฺเหิ ฯ   
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เกสคฺคโต  เหฏา ฯ   
        ตจปริยนฺตนฺติ  ติริย  ตจปริจฺฉินฺน ฯ   
        ปูรนฺนานปฺปการสฺส  อสุจิโน  ปจฺจเวกฺขตีติ  นานปฺปการ- 
เกสาทิอสุจิภริโต  อย  กาโยติ  ปสฺสติ ฯ  กถ ฯ  อตฺถิ  อิมสฺมึ  
กาเย  เกสา  โลมา  ฯเปฯ  มุตฺตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อตฺถีติ  สวิชฺชนฺติ ฯ   
        อิมสฺมนิฺติ  ยฺวาย  อุทฺธ  ปาทตลา อโธ เกสมตฺถกา   
ติริย  ตจปริยนฺโต  ปโูร  นานปฺปการสฺส อสุจิโนติ วุจฺจติ  
ตสฺมึ ฯ 
        กาเยติ สรีเร ฯ  สรรี ฺหิ  อสุจิส ฺจยโต  กุจฺฉิตาน  
เกสาทีน ฺเจว  จกฺขุโรคาทีน ฺจ  โรคสตาน  อายภูตโต กาโยติ  
วุจฺจติ ฯ   
        เกสา  โลมาติ  เอเต  เกสาทโย  ทวฺตฺตึสาการา ฯ  ตตฺถ   
อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  โลมาติ เอว  
สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ อิมสฺมิ ฺหิ  ปาทตลโต  ปฏาย  อุปริ   
เกสมตฺถกา  ปฏาย  เหฏา  ตจโต  ปฏาย  ปริยนตฺโตติ(๑)  
เอตฺตเก  พฺยามมตฺเต  กเฬวเร  สพฺพากาเรนป  วิจินนฺโต  น 
โกจิ  กิ ฺจิ  มุตฺต  วา  มณึ  วา  เวฬุรยิ  วา  อครุ  วา   
กุงฺกุม  วา  กปฺปูร  วา  วาสจุณฺณาทีนิ (๒) วา  อณุมตฺตมฺป   
# ๑. ม. ติรยินฺตโตติ ฯ  ๒. ม.วาสจุณฺณาทึ ฯ  
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สุจิภาว  ปสฺสติ อถโข ปรมทุคฺคนฺธเชคุจฺฉ  อสฺสิรีกทสฺสน   
นานปฺปการ  เกสโลมาทิเภท  อสุจึเยว  ปสฺสติ ฯ  เตน วุตฺต  
อตฺถิ  อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา ฯเปฯ มตฺุตนฺติ ฯ อยเมตฺถ  
ปทสมฺพนฺธโต วณฺณนา ฯ   
        อิม  ปน  กมฺมฏาน  ภาเวตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิตุกาเมน 
กุลปุตฺเตน  อาทิโตว  จตุพฺพิธ  สีล  โสเธตฺวา  สุปริสุทฺธสีเล   
ปติฏ ิเตน  ยฺวาย  ทสสุ  ปลิโพเธสุ  ปลิโพโธ  อตฺถิ  ต  
อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปฏิกลูมนสิการกมฺมฏานภาวนาย  ปมชฺฌาน   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา 
อรหตฺต  อนาคามิผลาทีสุ  วา  อ ฺตร  ปตฺตสฺส  สพฺพนฺติเมน  
ปริจฺเฉเทน  สาฏกถาย  ปาลิยา  กตปริจยสฺส  ตนฺติอาจริ- 
ยสฺสาป  กลยฺาณมิตฺตสฺส  สนฺติเก  อุคฺคเหตพฺพ ฯ [๑]  ตถารูป  
กลฺยาณมิตฺต  เอกวิหาเร  อลภนฺเตน  ตสฺส  วสนฏาน  คนฺตฺวา   
อุคฺคเหตพฺพ ฯ  ตตฺถ  จตุพฺพิธสีลวิโสธน ฺเจว (๒) ปลิโพโธ  จ  
ปลิโพธุปจฺเฉโท  จ (๓) อาจริยสฺส สนฺติก อุปสงฺกมนวิธาน ฺจ(๓) 
สพฺพมฺป วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถารโต  กถิต ฯ ตสฺมา ต ตตฺถ  
กถิตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
        อาจริเยน  ปน  กมฺมฏาน  กเถนฺเตน  ติวิเธน  กเถตพฺพ ฯ  
เอโก  ภิกฺขุ  ปกติยา  อุคฺคหิตกมฺมฏาโน  โหติ  ตสฺส  เอก 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วิสุทฺธนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. วิ. สีล. ๑/๔๔ ฯ  ๓. วิ. กมฺมฏาน. ๑/๑๑ ฯ   
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เทฺว  นิสชฺชวาเร  สชฺฌาย  กาเรตฺวา  กเถตพฺพ ฯ  เอโก  
สนฺติเก  วสิตฺวา  อุคฺคณฺหิตุกาโม  โหติ  ตสฺส  อาคตาคตเวลาย 
กเถตพฺพ ฯ  เอโก  อุคฺคหิตฺวา  อ ฺตฺถ  คนฺตุกาโม  โหติ  ตสฺส   
นาติปป ฺจ  นาติสงฺเขป  กตฺวา  นิชฺชฏ  นิคฺคณฺ ึ (๑) กมฺมฏาน   
กเถตพฺพ ฯ  กเถนฺเตน  กึ  อาจิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ  สตฺตธา  
อุคฺคหโกสลฺล  ทสธา  จ มนสิการโกสลฺล  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  วจสา  มนสา  วณฺณโต  สณฺานโต  ทิสโต 
โอกาสโต  ปริจฺเฉทโตติ  เอว  สตฺตธา  อุคฺคหโกสลฺล 
อาจิกฺขิตพฺพ ฯ อิมสฺมิ ฺหิ ปฏิกูลมนสิการกมฺมฏาเน  โยป 
ติปฏโก  โหติ  เตนาป  มนสิการกาเล  ปม  วาจาย  สชฺฌาโย  
กาตพฺโพ ฯ  เอกสฺส (๒) หิ สชฺฌาย กโรนฺตสฺเสว กมฺมฏาน  
ปากฏ โหติ มลยวาสีมหาเทวตฺเถรสฺส  สนฺติเก  อุคฺคหิตกมฺมฏ- 
านาน  ทฺวินฺน  เถราน  วิย ฯ  เถโร  กิร  เตหิ  กมมฺฏาน  
ยาจิโต  จตฺตาโร  มาเส อิม เอว สชฺฌาย กโรถาติ 
ทฺวตฺตึสาการปาลึ  อทาสิ ฯ  เต  กิ ฺจาป  เตส  เทฺว  ตโย 
นิกายา  ปคุณา  ปทกฺขิณคฺคาหิตาย  ปน  จตฺตาโร มาเส  
ทฺวตฺตึสาการ สชฺฌายนฺตาว โสตาปนฺนา อเหสุ ฯ   
        ตสฺมา  กมฺมฏาน  กเถนฺเตน  อาจริเยน  อนฺเตวาสิโก   
วตฺตพฺโพ  ปม  ตาว  วาจาย  สชฺฌาย  กโรหีติ ฯ  กโรนฺเตน  
# ๑. ม. นิคฺคณฺ ิก ฯ  ๒. ม. เอกจฺจสฺส ฯ   
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จ  ตจป ฺจกาทีนิ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อนุโลมปฏโิลมวเสน  สชฺฌาโย 
กาตพฺโพ ฯ  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจติ  หิ  วตฺวา   
ปุน  ปฏิโลมโต  ตโจ  ทนตฺา  นขา  โลมา เกสาติ  
วตฺตพฺพ ฯ ตทนนฺตร  วกกฺป ฺจเก  มส  นหารุ  อฏ ิ  อฏ ิมิ ฺช  
วกฺกนฺติ  วตฺวา  ปุน  ปฏโิลมโต  วกฺก  อฏ ิมิ ฺช  อฏ ิ  นหาร ู
มส  ตโจ  ทนฺตา นขา โลมา เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ  ตโต 
ปปฺผาสป ฺจเก  หทย  ยกน  กโิลมก  ปหก  ปปฺผาสนฺติ  
วตฺวา  ปุน  ปฏิโลมโต  ปปฺผาส  ปหก  กโิลมก  ยกน  หทย   
วกฺก  อฏ ิมิ ฺช อฏ ิ นหารุ  มส ตโจ ทนฺตา นขา โลมา  
เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ   
        ตโต  อิม  ตนฺตึ  อนารุฬฺหมฺป  ปฏิสมฺภิทามคฺเค (๑) อาคต  
มตฺถลุงฺค  กรสีาวสาเน  ตนฺตึ  อาโรเปตฺวา  อิมสฺมึ   
มตฺถลุงฺคป ฺจเก  อนฺต  อนฺตคุณ  อุทริย  กรีส  มตฺถลุงฺคนฺติ  
วตฺวา  ปุน  ปฏิโลมโต มตฺถลุงฺค กรีส อุทริย  อนฺตคุณ   
อนฺต  ปปฺผาส ปหก กิโลมก ยกน หทย วกฺก  
อฏ ิมิ ฺช อฏ ิ นหารุ  มส ตโจ ทนฺตา นขา โลมา 
เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ   
        ตโต  เมทฉกฺเก  ปตฺต  เสมฺห  ปพฺุโพ  โลหิต  เสโท 
เมโทติ  วตฺวา  ปุน  ปฏิโลมโต  เมโท  เสโท  โลหิต  ปุพฺโพ 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖/๙ ฯ   
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เสมฺห  ปตฺต  มตฺถลุงฺค  กรสี  อุทริย  อนฺตคุณ  อนฺต  ปปฺผาส  
ปหก  กโิลมก  ยกน หทย วกฺก อฏ ิมิ ฺช  อฏ ิ นหารู 
มส ตโจ ทนตฺา นขา โลมา เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ   
        ตโต  มตฺุตฉกฺเก  อสฺสุ  วสา  เขโฬ  สิงฺฆานิกา  ลสิกา  
มุตฺตนฺติ  วตฺวา  ปุน  ปฏโิลมโต  มุตฺต  ลสิกา  สิงฺฆานิกา   
เขโฬ  วสา  อสฺสุ  เมโท  เสโท  โลหิต  ปุพฺโพ  เสมฺห  
ปตฺต มตฺถลุงฺค กรีส อุทริย อนฺตคุณ อนฺต ปปฺผาส   
ปหก  กโิลมก  ยกน  หทย  วกฺก  อฏ ิมิ ฺช  อฏ ิ  นหารู 
มส  ตโจ  ทนฺตา  นขา  โลมา  เกสาติ  เอว  กาลสตมฺป   
กาลสหสฺสมฺป  กาลสตสหสฺสมฺป  วาจาย  สชฺฌาโย  กาตพฺโพ ฯ  
วจสา  สชฺฌาเยน  หิ  กมฺมฏานตนฺติ  ปคุณา  โหติ  น   
อิโต  จิโต  จ  จิตฺต  วิธาวติ  โกฏาสา  ปากฏา  โหนฺติ ฯ 
หตฺถสงฺขลิกา  วิย  ขายนฺติ  วติปาทปนฺติ  วิย  จ  ขายนฺติ ฯ  
ยถา  จ  ปน  วจสา  ตเถว  มนสาป  สชฌฺาโย  กาตพฺโพ ฯ  
วจสา  สชฺฌาโยป (๑) ห ิ มนสา  สชฺฌายสฺส  ปจฺจโย โหติ  มนสา  
สชฺฌาโย  ลกฺขณปฏิเวธสฺส  ปจฺจโย  โหติ  ลกฺขณปฏิเวโธ   
มคฺคผลปฏิเวธสฺส  ปจฺจโย โหติ ฯ   
        วณฺณโตติ  เกสาทีน  วณฺโณ  ววตฺถเปตพฺโพ ฯ   
        สณฺานโตติ  เตสเยว  สณฺาน  ววตฺถเปตพฺพ ฯ 
# ๑. ม. สชฺฌาโย ฯ  
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        ทิสโตติ  อิมสฺมึ  สรีเร  นาภิโต  อุทฺธ  อุปริมา ทิสา   
อโธ  เหฏ ิมา  ทิสา ฯ  ตสฺมา  อย  โกฏาโส  อิมสิฺสา  
นาม  ทิสายาติ  ทิสา  ววตฺถเปตพฺพา ฯ  
        โอกาสโตติ  อย  โกฏาโส  อิมสฺมึ  นาม  โอกาเส 
ปติฏ ิโตติ  เอว  ตสฺส  ตสฺส  โอกาโส  ววตฺถเปตพฺโพ ฯ 
        ปริจฺเฉทโตติ  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโทติ  เทฺว  
ปริจฺเฉทา ฯ  ตตฺถ  อย  โกฏาโส  เหฏา  จ  อุปริ  จ  
ติริย ฺจ  อิมินา  นาม  ปรจฺิฉินฺโนติ  เอว  สภาคปริจฺเฉโท  
เวทิตพฺโพ ฯ  เกสา  น  โลมา  โลมาป  น  เกสาติ  เอว  
อมิสฺสีกตวเสน  วิสภาคปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  สตฺตธา  อุคฺคหโกสลฺล  อาจิกฺขนฺเตน  ปน  อิท   
กมฺมฏาน  อสุกสฺมึ  สุตฺเต  ปฏิกลูวเสน กถิต อสุกสฺมึ  
ธาตุวเสนาติ ตฺวา อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  อิท ฺหิ  มหาสติปฏาเน (๑) 
ปฏิกูลวเสเนว  กถิต  มหาหตฺถปิโทปมมหาราหุโลวาทธาตุวิภงฺเคสุ(๒)  
ธาตุวเสน กถิต ฯ กายคตาสติสุตฺเต(๓)ปน ยสฺส วณฺณโต  
อุปฏาติ  ต  สนฺธาย  จตฺตาริ  ฌานานิ  วิภตฺตานิ ฯ ตตฺถ  
ธาตุวเสน กถิต วิปสฺสนากมฺมฏาน  โหติ  ปฏิกูลวเสน  กถิต  
สมถกมฺมฏาน ฯ  ตเทต  อิธ  สมถกมฺมฏาน  อวิเสสโต   
# ๑. ท.ี ม. ๑๐/๒๗๓/๓๒๕ ฯ ม. ม.ู ๑๒/๑๓๑/๑๐๓ ฯ  
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๓๔๐/๓๔๙ ฯ ม. ม. ๑๓/๑๓๓/๑๓๔ ฯ 
# ม. อุ. ๑๔/๖๗๓/๔๓๔ ฯ  ๓. ม. อุ. ๑๔/๒๙๒/๒๐๓ ฯ   
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สพฺพสาธารณวเสน กถิตนฺติ เกจิ(๑)วทนฺติเยวาติ ฯ   
        เอว  สตฺตธา  อุคฺคหโกสลฺล  อาจิกฺขิตฺวา  อนุปุพฺพโต 
นาติสีฆโต  นาติสณิกโต  วิกฺเขปปฏพิาหนโต  ปณฺณตฺติสมติกฺกมนโต   
อนุปุพฺพมุ ฺจนโต  อปฺปนาโต  ตโย  จ  สุตฺตนฺตาติ เอว ทสธา  
มนสิการโกสลฺล อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  
        ตตฺถ อนุปุพฺพโตติ  อิท ฺหิ  สชฌฺายกรณโต  ปฏาย  
อนุปฏิปาฏิยา  มนสิกาตพฺพ  น  เอกนฺตริกาย ฯ  เอกนฺตริกาย 
หิ  มนสิกโรนฺโต  ยถา  นาม  อกุสโล  ปุริโส  ทฺวตฺตึสปท   
นิสฺเสณึ  เอกนฺตริกาย  อาโรหนฺโต  กลินฺตกาโย  ปตติ  น  
อาโรหน  สมฺปาเทติ ฯ  เอวเมว  ภาวนาสมฺปตฺติวเสน  อธิคนฺ- 
ตพฺพสฺส  อสฺสาทสฺส  อนธิคมา  กิลนตฺจิตฺโต  ปตติ  น ภาวน  
สมฺปาเทติ ฯ   
        อนุปุพฺพโต  มนสิกโรนฺเตนาป  จ  นาติสีฆโต  มนส-ิ 
กาตพฺพ ฯ  อติสีฆโต  มนสิกโรโต  ห ิ ยถา  นาม  ติโยชน   
มคฺค  ปฏิปชชฺิตฺวา  โอกฺกมนวิสฺสชฺชน  อสลลฺกฺเขตฺวา  สีเฆน 
ชเวน  สตฺตกขฺตฺตุมฺป  คมนาคมน  กโรโต  ปุริสสสฺ  กิ ฺจาป  
อทฺธาน  ปรกิฺขย  คจฺฉติ อถโข มุ ฺจิตฺวาว(๒) คนฺตพฺพ  
โหติ ฯ เอวเมว  เกวล  กมฺมฏาน  ปริโยสาน  ปาปุณาติ  
อวิภูต  ปน  โหติ  น  วิเสส อาวหติ ฯ  ตสฺมา นาติสีฆโต  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. มุจฺฉิตฺวา ฯ   
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มนสิกาตพฺพ ฯ   
        ยถา  จ  นาติสีฆโต  เอว  นาติสณิกโตป ฯ  อติสณิกโต   
มนสิกโรโต  หิ  ยถา  นาม  ตทเหว  ติโยชน  มคฺค  คนฺตุกามสฺส  
ปุริสสฺส อนฺตรามคฺเค รุกขฺปพฺพตคหนาทีสุ  วิลมพฺมานสฺส  
มคฺโค  ปริกขฺย  น  คจฺฉติ  ทฺวีหตีเหน ปริโยสาเปตพฺโพ  โหติ ฯ   
เอวเมว  กมฺมฏาน  ปรโิยสาน  น  คจฺฉติ ฯ  วิเสสาธิคมสฺส   
ปจฺจโย  น โหติ ฯ   
        วิกฺเขปปฏิพาหนโตติ  กมฺมฏาน  วิสฺสชฺเชตฺวา  พหิทฺธา   
ปุถุตฺตารมฺมเณ  เจตโส  วิกฺเขโป  ปฏพิาหิตพฺโพ ฯ  อปฺปฏิพาหโต  
หิ  ยถา  นาม เอกปทิก ปปาตมคฺค  ปฏิปนฺนสฺส  ปุริสสฺส  
อกฺกมนปท  อสลฺลกฺเขตฺวา  อิโต  จิโต  จ  วิโลกยโต  ปทวาโร  
วิรชฺฌติ  ตโต  สตโปริเส  ปปาเต  ปติตพฺพ  โหติ ฯ  เอวเมว  
พหิทฺธา  วิกฺเขเป  สติ  กมมฺฏาน  ปรหิายติ  ปริธสติ ฯ  ตสฺมา 
วิกฺเขปปฏิพาหนโต  มนสกิาตพฺพ ฯ   
        ปณฺณตฺติสมติกฺกมนโตติ  ยา  อย  เกสา  โลมาติอาทิกา   
ปณฺณตฺติ  ต  อติกฺกมิตฺวา  ปฏิกูลนฺติ  จิตฺต  เปตพฺพ ฯ 
ยถา  ห ิ อุทกทุลฺลภกาเล มนุสฺสา  อร ฺเ  อุทกฏาน (๑) ทิสฺวา 
ตตฺถ  ตาลปณฺณาทิก กิ ฺจิเทว ส ฺาณ พนฺธิตฺวา  เตน  
ส ฺาเณน  อาคนฺตฺวา  นหายนฺติ  เจว  ปวนฺติ  จ  ยทา   
# ๑. ม. อุทปาน ฯ  
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จ(๑)  ปน  เตส  อภิณฺหส ฺจาเรน  อาคตาคตปท  ปากฏ  โหติ   
ตทา  ส ฺาเณน  กิจฺจ  น  โหติ ฯ  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  คนฺตฺวา   
นหายนฺติ  เจว  ปวนฺติ  จ  เอวเมว  ปุพฺพภาเค  เกสา  โลมาติ   
ปณฺณตฺติวเสน  มนสิกโรโต  ปฏิกูลภาโว  ปากโฏ  โหติ ฯ  อถ  
เกสา  โลมาติ ปณฺณตฺตึ สมติกฺกมิตฺวา ปฏิกูลภาเวเยว จิตฺต  
เปตพฺพ ฯ   
        อนุปุพฺพมุ ฺจนโตติ  โย  โย  โกฏาโส  น  อุปฏาติ  
ต  ต  มุ ฺจนฺเตน  อนุปุพฺพมุ ฺจนโต  มนสิกาตพฺพ ฯ   
อาทิกมฺมิกสฺส  หิ  เกสาติ  มนสิกโรโต  มนสิกาโร  คนฺตฺวา  
มุตฺตนฺติ  อิม  ปริโยสานโกฏาสเมว  อาหจฺจ  ติฏติ ฯ  มุตฺตนฺติ   
จ  มนสิกโรโต  มนสิกาโร  คนฺตฺวา  เกสาติ  อิม  อาทิโกฏาสเมว  
อาหจฺจ  ติฏติ ฯ  อถสฺส  มนสิกโรโต  เกจิ  โกฏาสา  อุปฏหนฺติ  
เกจิ [๒] น  อุปฏหนฺติ ฯ  เตน  เย  เย  อุปฏหนติฺ  เตสุ   
เตสุ  ตาว  กมฺม  กาตพฺพ  ยาว ทฺวีสุ อุปฏ ิเตสุ  เตสมฺป  
เอโก  สฏุ ุตร  อุปฏหติ ฯ  เอว  อุปฏ ิต  ปน  ตเมว  ปุนปฺปุน   
มนสิกโรนฺเตน อปฺปนา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ   
        ตตฺราย  อุปมา  ยถา  หิ  ทฺวตฺตึสตาลเก  ตาลวเน 
วสนฺต  มกฺกฏ  คเหตุกาโม  ลุทฺโธ (๓) อาทิมฺหิ   ิตตาลสฺส  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. ลุทฺโท ฯ  เอวมุปริป ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 368 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  368 
 
ปณฺณ  สเรน  วิชฌฺิตฺวา อุกฺกุฏ ึ  กเรยฺย  อถโข  โส  มกฺกโฏ   
ปฏิปาฏิยา  ตสฺมึ ตสฺมึ ตาเล ปติตฺวา ปรยินฺตตาลเมว   
คจฺเฉยฺย  ตตฺถป  คนฺตฺวา  ลุทฺเธน(๑)  ตเถว  กเต  ปนุ  เตเนว 
นเยน  อาทิตาล  อาคจฺเฉยฺย  โส  เอว ปุนปฺปุน ปฏิปาฏิยา 
คจฺฉมาโน อุกฺกุฏ ุกฺกุฏ ิฏาเนเยว  อุฏหิตฺวา  ปุน  อนุกฺกเมน 
เอกสฺมึ  ตาเล  นิปติตฺวา  ตสฺเสว (๒) เวมชฺเฌ  มกลุตาลปณฺณสูจึ   
ทฬฺห  คเหตฺวา  วิชฺฌิยมาโนป  น  อุฏเหยฺย ฯ  เอว สมฺปทมิท   
ทฏพฺพ ฯ   
        ตตฺริท  โอปมฺมสสนฺทน  ยถา  ห ิ ตาลวเน  ทฺวตฺตึส  
ตาลา  เอว  อิมสฺมึ  กาเย  ทฺวตฺตึส  โกฏาสา ฯ  มกฺกโฏ  
วิย  จิตฺต ฯ  ลุทฺโธ วิย โยคาวจโร ฯ  มกฺกฏสฺส  ทฺวตฺตึสตาลเก 
ตาลวเน  นิวาโส  วิย  โยคิโน  จิตฺตสฺส  ทฺวตฺตึสโกฏาสเก  
กาเย  อารมฺมณวเสน  อนุส ฺจรณ ฯ  ลุทฺเธน  อาทิมฺหิ   ิตตาลสฺส   
ปณฺณ  สเรน  วิชฌฺิตฺวา  อุกฺกุฏ ิยา  กตาย  มกฺกฏสสฺ  ตสฺมึ   
ตสฺมึ  ตาเล  ปติตฺวา  ปริยนฺตตาลคมน  วิย  โยคินา (๓) เกสาติ  
มนสิกาเร  อารทฺเธ ปฏิปาฏิยา คนฺตฺวา  ปริโยสานโกฏาเสเอว 
จิตฺตสฺส  สณฺาน ฯ  ปุน  ปจฺจาคมเนป เอเสว นโย ฯ ปุนปฺปุน   
ปฏิปาฏิยา  คจฺฉมานสฺส มกฺกฏสฺส อุกฺกุฏ ุกฺกุฏ ิฏาเน อุฏาน  
วิย ปุนปฺปุน  มนสิกโรโต  เกสุจิ  เกสุจิ [๔]  อุปฏ ิเตสุ  อนุปฏหนฺเต  
# ๑. ม. ลุทฺเทน ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ตสฺส ฯ  
# ๓. ม. โยคิโน ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เกสุจีติ ทิสฺสติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 369 

        *เลมที่ 47  สติปฏานวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 369 
 
วิสฺสชฺเชตฺวา อุปฏ ิเตสุ  ปริกมฺมกรณ ฯ  อนุกฺกเมน  เอกสฺมึ ตาเล  
นิปติตฺวา ตสฺเสว(๑) เวมชฺเฌ มกุลตาลปณฺณสูจึ  ทฬฺห  คเหตฺวา  
วิชฺฌิยมานสฺสาป  อนุฏาน  วิย  อวสาเน  ทฺวีสุ  อุปฏ ิเตสุ  
โย  สุฏ ุตร  อุปฏาติ  ตเมว  ปุนปฺปุน  มนสิกริตฺวา  อปฺปนาย   
อุปฺปาทน ฯ   
        อปราป  อุปมา  ยถา  นาม  ปณฺฑปาติโก  ภิกขฺุ  
ทฺวตฺตึสกุล  คาม  อุปนิสฺสาย  วสนฺโต  ปมเคเหเอว  เทฺว  ภิกฺขา 
ลภิตฺวา  ปรโต เอก วิสฺสชเฺชยฺย  ปุนทิวเส  ติสฺโส  ลภิตฺวา  
ปรโต  เทฺว  วิสฺสชฺเชยฺย  ตติยทิวเส  อาทิมฺหิเยว  ปตฺตปูร  ลภิตฺวา  
อาสนสาล  คนฺตฺวา  ปริภุ ฺเชยฺย  เอว  สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ   
ทฺวตฺตึสกุลคาโม  วิย  หิ  ทฺวตฺตึสากาโร ฯ  ปณฺฑปาติโก  วิย  
โยคาวจโร ฯ  ตสฺส ต  คาม  อุปนิสฺสาย  วาโส  วิย  โยคิโน 
ทฺวตฺตึสากาเร  ปริกมฺมกรณ ฯ  ปมเคเห  เทฺว  ภิกฺขา  ลภิตฺวา  
ปรโต  เอกิสฺสา วิสฺสชฺชน วิย ทุติยทิวเส ติสฺโส ลภิตฺวา   
ปรโต  ทฺวินฺน  วิสฺสชชฺน  วิย  จ  มนสกิโรโต  มนสิกโรโต 
อนุปฏหนฺเต  อนุปฏหนฺเต  วิสฺสชฺเชตฺวา  อุปฏ ิเตสุ  อุปฏ ิเตสุ  
ยาว  โกฏาสทฺวเย  ปริกมฺมกรณ ฯ  ตติยทิวเส  อาทิมฺหิเยว   
ปตฺตปูร  ลภตฺิวา  อาสนสาลาย นิสีทิตฺวา  ปริโภโค  วิย  ทฺวีสุ  
โย  สุฏ ุตร  อุปฏาติ(๒)  ตเมว  ปุนปปฺุน  มนสิกรตฺิวา  อปฺปนาย  
อุปฺปาทน ฯ   
# ๑. ม. ตสฺส ฯ  ๒. ม.อุปฏหติ ฯ   
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        อปฺปนาโตติ  อปฺปนาโกฏาสโต  เกสาทีสุ  เอเกกสฺมึ  
โกฏาเส  อปฺปนา  โหตีติ เวทิตพฺโพติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ   
        ตโย  จ  สุตฺตนฺตาติ  อธิจิตฺต  สีติภาโว  โพชฌฺงฺคโกสลฺลนฺติ  
อิเม  ตโย  สตฺุตนฺตา วิริยสมาธิโยชนตฺถ เวทิตพฺพาติ อยเมตฺถ 
อธิปฺปาโย ฯ ตตฺถ        อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ตีณิ  
นิมิตฺตานิ  กาเลน กาล มนสิกาตพฺพานิ ฯ กาเลน กาล  
สมาธินิมิตฺต  มนสิกาตพฺพ กาเลน กาล ปคฺคหนิมิตฺต  
มนสิกาตพฺพ กาเลน  กาล อุเปกฺขานิมิตฺต มนสิกาตพฺพ ฯ 
สเจ ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต  ภิกฺขุ เอกนฺต สมาธินิมิตฺตเยว 
มนสิกเรยฺย าน ต จิตฺต  โกสชชฺาย สวตฺเตยฺย ฯ สเจ  
ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ  เอกนฺต ปคฺคหนิมิตฺตเยว 
มนสิกเรยฺย าน ต จิตฺต อุทฺธจฺจาย  สวตฺเตยฺย ฯ สเจ 
ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ เอกนฺต  อุเปกฺขานิมิตฺตเยว 
มนสิกเรยฺย าน ต จิตฺต น สมฺมา  สมาธิยติ(๑) อาสวาน  
ขยาย ฯ ยโต จ โข ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต  ภิกฺขุ กาเลน 
กาล สมาธินิมิตฺต ปคฺคหนิมิตฺต อุเปกฺขานิมิตฺต  มนสิกโรติ  
ต โหติ จิตฺต มุทุ จ กมฺมนยี ฺจ ปภสฺสร ฺจ น  จ ปภงฺคุ  
สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน ขยาย ฯ  เสยยฺถาป ภิกฺขเว 
สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี  วา อุกฺก พนฺธติ 
# ๑. ม. สมาธิเยยฺย ฯ   
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อุกฺก พนฺธิตฺวา อุกฺกามุข อาลิมฺเปติ อุกฺกามุข อาลิมฺเปตฺวา 
สณฺฑาเสน ชาตรูป คเหตฺวา [๑] อุกฺกามุเข  ปกฺขิปติ  อุกฺกามุเข ปกฺขิปตฺวา  
กาเลน กาล อภิธมติ กาเลน  กาล อุทเกน ปริปฺโผเสติ  
กาเลน กาล อชฺฌเุปกฺขติ ฯ สเจ  ภิกฺขเว สุวณฺณกาโร วา  
สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป  เอกนฺต อภิธเมยฺย าน  
ต ชาตรูป ฑเหยฺย ฯ(๒)สเจ ภิกฺขเว  สุวณฺณกาโร วา  
สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป เอกนฺต  อุทเกน  
ปริปฺโผเสยฺย าน ต ชาตรูป นิพฺพาเปยฺย ฯ(๓)สเจ  ภิกฺขเว 
สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป   
เอกนฺต อชฺฌุเปกฺเขยฺย าน ต ชาตรูป น สมฺมา ปรปิาก   
คจฺเฉยฺย ฯ  ยโต จ โข ภิกขฺเว สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณ- 
การนฺเตวาสี  วา ต ชาตรปู กาเลน กาล อภิธมติ กาเลน 
กาล อุทเกน  ปริปฺโผเสติ กาเลน กาล อชฺฌุเปกฺขติ ต  
โหติ ชาตรูป มุทุ จ  กมฺมนีย ฺจ ปภสฺสร ฺจ น จ ปภงฺคุ  
สมฺมา อุเปติ กมฺมาย ฯ ยสสฺา  ยสฺสา จ ปลนฺธนวิกติยา  
อากงฺขติ ยทิ ปฏิกาย ยทิ กุณฺฑลาย  ยทิ คีเวยฺยกาย(๔) 
ยทิ สุวณฺณมาลาย ต ฺจสฺส อตฺถ อนุโภติ ฯ        เอวเมว โข 
ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน ฯเปฯ สมมฺา  สมาธิยติ อาสวาน  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุกฺกามุเข ฯ  ๒. ม. ฑเหยฺย ฯ  
# ๓. ม. นิพฺพาเยยฺย ฯ  ๔. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๓/๑๔ ฯ 
# คีเวยฺยเกน ฯ  
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ขยาย ฯ ยสฺส ยสฺส จ อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺส  ธมฺมสสฺ 
จิตฺต อภินินฺนาเมติ อภิ ฺาสจฺฉิกิริยาย ตตฺร ตเตฺรว   
สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติอายตเนติ(๑)อิท สุตฺต อธิจิตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        ฉหิ ภิกขฺเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ 
ภพฺโพอนุตฺตร  สีติภาว สจฺฉิกาตุ กตเมหิ ฉหิ ฯ อิธ ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย  จิตฺต นิคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต  
นิคฺคณฺหาติ ฯ ยสฺมึ สมเย จิตฺต  ปคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย 
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ฯ ยสฺมึ สมเย จิตฺต  สมฺปหสิตพฺพ ตสฺมึ  
สมเย จิตฺต สมฺปหเสติ ฯ ยสฺมึ สมเย จิตฺต  อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ 
ตสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ ฯ ปณีตาธิมุตฺติโก  จ โหติ  
นิพฺพานาภิรโต [๒] ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อนุตฺตร สีติภาว สจฺฉิกาตุนฺติ(๓) 
อิท  สุตฺต สติีภาโวติ เวทิตพฺพ ฯ   
        โพชฺฌงฺคโกสลฺล  ปน  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยสฺมึ  สมเย 
ลีน  จิตฺต  โหติ  อกาโล  ตสฺมึ  สมเย ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
ภาวนายาติ(๔)สยุตฺตมหาวคฺเค  โพชฌฺงฺคสยุตฺเต อาคตเมว ฯ   
        อิติ  อิท  สตฺตวิธ  อุคฺคหโกสลฺล  สุคฺคหิต  กตฺวา  อิท ฺจ (๕) 
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๔๒/๓๒๙ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  
# ๓. องฺ. ฉกกฺ. ๒๒/๓๕๖/๔๘๒ ฯ  ๔. ส. ม. ๑๙/๕๖๙/๑๕๖ ฯ  
# ๕. ม. อิม ฺจ ฯ   
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ทสวิธ  มนสกิารโกสลลฺ  สุฏ ุ  ววตฺถเปตฺวา  เตน  โยคินา  
อุภยโกสลฺลวเสน  กมฺมฏาน  สาธุก  อุคฺคเหตพฺพ ฯ  สเจ  ปนสฺส   
อาจริเยน  สทฺธึ  เอกวิหาเรเยว  ผาสุ  โหติ  เอว  วิตฺถาเรน   
อกถาเปตฺวา  กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชนฺเตน วิเสส ลภิตฺวา อุปรูปริ   
กถาเปตพฺพ ฯ 
        อ ฺตฺถ  วสิตุกาเมน  ยถาวุตฺเตน  วิธินา  วิตฺถารโต   
กถาเปตฺวา  ปุนปฺปุน  ปรวิตฺเตตฺวา  สพฺพ คณฺ ิฏาน (๑) 
ฉินฺทิตฺวา กมฺมฏานภาวนาย อนนุรูป  เสนาสน  ปหาย  
มหาวาสตาทิอฏารสโทสวชฺชิเต  อนรุูเป  วิหาเร  วิหรนฺเตน   
ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉท  กตฺวา  โย  ตาว  ราคจริโต  โหติ  เตน  
ยสฺมา  ราโค  ปหาตพฺโพ ตสฺมา ปฏิกูลมนสิกาเร ปริกมฺม  
กาตพฺพ ฯ   
        กโรนฺเตน  ปน  เกเสสุ  ตาว  นมิิตฺต  คเหตพฺพ ฯ  
กถ  เอก  วา  เทฺว  วา  เกเส  ลุ ฺจิตฺวา  หตฺถตเล  เปตฺวา  
วณฺโณ  ตาว  ววตฺถเปตพฺโพ ฯ  ฉินฺนฏาเนป  เกเส  โอโลเกตุ   
วฏฏติ ฯ  อุทกปตฺเต  วา  ยาคุปตฺเต  วา  โอโลเกตุมฺป  วฏฏติเยว ฯ 
กาฬกกาเล  ทิสฺวา  กาฬกาติ  มนสิกาตพฺพา  เสตกาเล   
เสตาติ ฯ  มิสฺสกกาเล  ปน  อุสฺสทวเสน  มนสิกาตพฺพา 
โหนฺติ ฯ  ยถา  จ  เกเสสุ  เอว  สกเลป  ตจป ฺจเก  
# ๑. ม. คณฺ ิฏาน ฯ  
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ทิสฺวาว  นิมิตฺต  คเหตพฺพ ฯ  เอว  นมิิตฺต  คเหตฺวา  สพฺพ- 
โกฏาเสสุ  วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน  ววตฺถเปตฺวา   
วณฺณสณฺานคนฺธอาสโยกาสวเสน ป ฺจธา ปฏิกูลโต ววตฺถ- 
เปตพฺพา ฯ   
        ตตฺราย  สพฺพโกฏาเสสุ  อนุปุพฺพิกถา  เกสา  ตาว  
ปกติวณฺเณน  กาฬกา  อทฺทาริฏกวณฺณา  สณฺานโต  ทีฆ- 
วฏฏลกิา  ตุลาทณฺฑสณฺานา  ทิสโต  อุปริมาย  ทสิาย(๑)  ชาตา  
โอกาสโต  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  กณฺณจูฬิเกหิ(๒)  ปุรโต  นลาฏนฺเตน  
ปจฺฉโต  คลวาฏเกน  ปรจฺิฉินฺนา  สีสกฏาหเวธน(๓)  อลลฺจมฺม   
เกสาน  โอกาโส ฯ  ปริจฺเฉทโตติ(๔)  เกสา  สีสเวนจมฺเม(๕)  วีหคฺคมตฺต 
ปวิสิตฺวา  ปติฏ ิเตน  เหฏา  อตฺตโน  มลูตเลน  อุปริ  อากาเสน  
ติริย  อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนา ฯ เทฺว เกสา เอกโต นตฺถีติ  
อย สภาคปริจฺเฉโท ฯ   
        เกสา  น  โลมา  โลมา  น  เกสาติ  เอว  อวเสเสหิ   
เอกตฺตึสโกฏาเสหิ  อมิสฺสีกตา  เกสา  นาม  ปาฏิเยกฺโก  
โกฏาโสติ  อย  วิสภาคปริจฺเฉโท ฯ  อิท  เกสาน วณฺณาทิโต 
ววตฺถาปน ฯ   
        อิท  ปน  เตส  วณฺณาทิวเสน  ป ฺจธา  ปฏิกูลโต  
# ๑. ม. อุปรมิทิสาย ฯ  ๒. ม. กรฺณจูฬิกาหิ ฯ  
# ๓. ม. สีสกฏาหเวน ฯ  ๔. ม. ปริจฺเฉทโต ฯ  
# ๕. ม. ...เวน... ฯ เอวมุปริป ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 375 

        *เลมที่ 47  สติปฏานวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 375 
 
ววตฺถาปน  เกสา  จ  นาเมเต  วณฺณโตป  ปฏิกลูา   
สณฺานโตป  คนฺธโตป  อาสยโตป โอกาสโตป  ปฏิกูลา ฯ 
มนุ ฺเป  หิ  ยาคุปตฺเต  วา  ภตฺตปตฺเต  วา  เกสวณฺณ  
กิ ฺจิ ทิสฺวา  เกสมิสฺสกมิท  หรถ  นนติฺ  ชิคุจฺฉนฺติ ฯ  เอว   
เกสา  วณฺณโต  ปฏิกลูา ฯ รตฺตึ  ภุ ฺชนฺตาป  เกสสณฺาน   
อกฺกวาก  วา มกจิวาก วา ฉุปตฺวาป ตเถว ชิคุจฺฉนฺติ ฯ   
เอว สณฺานโต ปฏิกลูา ฯ   
        เตลมกฺขนปุปฺผธูปาทิสงฺขารวิรหิตาน ฺจ  เกสาน  คนฺโธ 
ปรมเชคุจฺโฉ  โหติ  ตโต  ปรมเชคุจฺฉตโร (๑) อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิตฺตาน ฯ   
เกสา  หิ  วณฺณสณฺานโต  อปฺปฏกิูลาป  สิยย ฯ  คนฺเธน  ปน  
ปฏิกูลาเยว ฯ  ยถา  ห ิ ทหรสฺส  กุมารสฺส  วจฺจ  วณฺณโต  
หลิทฺทิวณฺณ  สณฺานโตป  หลทฺทิปณฺฑสณฺาน  สงฺการฏาเน   
ฉฑฺฑิต ฺจ  อุทฺธุมาตก  กาฬสุนกฺขสรีร(๒)  วณฺณโต  ตาลปกฺก- 
วณฺณ  สณฺานโต  วฏเฏตฺวา  วิสฺสฏมุทิงฺคสณฺาน  ทาาปสฺส(๓)   
สุมนมกุลสทิสาติ  อุภยมฺป  วณฺณสณฺานโต  สิยา  อปฺปฏิกลู   
คนฺเธน  ปน  ปฏิกลูเมว ฯ  เอว  เกสาป  สิยุ  วณฺณสณฺานโต 
อปฺปฏิกูลา คนฺเธน ปน ปฏิกูลาเอวาติ ฯ   
        ยถา  ปน  อสุจิฏาเน  คามนิสฺสนฺเทน  ชาตานิ  
สูเปยฺยปณฺณานิ  นาคริกมนุสฺสาน  เชคุจฺฉานิ  โหนฺติ  อปร-ิ 
# ๑. ม. เชคุจฺฉตโร ฯ  ๒. ม. อุทฺธุมาตกกาฬสุนขสรีร ฯ 
# ๓. ม. ทาาปสฺส ฯ   
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โภคานิ  เอว  เกสาป  ปุพฺพโลหิตมุตฺตกรีสปตฺตเสมฺหาทินิสฺสนฺเทน  
ชาตตฺตา  อติเชคุจฺฉาติ  อิท  เนส อาสยโต ปฏิกลู(๑) ฯ  อิเม  
จ  เกสา  นาม  คูถราสิมฺหิ  อุฏ ิตกณฺณิก  วิย  เอกตฺตึส- 
โกฏาสราสิมฺหิ  ชาตา ฯ  เต  สุสานสงฺการฏานาทีสุ  ชาตสาก  
วิย  ปรกิฺขาทีสุ(๒) ชาตกมลกุวลยาทิปุปฺผ  วิย จ อสุจิฏาเน 
ชาตตฺตา ปรมเชคุจฺฉาติ อิท เนส โอกาสโต ปาฏิกุลฺย ฯ   
        ยถา  จ  เกสาน  เอว  สพฺพโกฏาสาน  วณฺณสณฺาน- 
คนฺธาสโยกาสวเสน  ป ฺจธา  ปฏิกูลตา  ววตฺถเปตพฺพา ฯ 
วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน  ปน  สพฺเพป วิสุ วิสุ  
ววตฺถเปตพฺพา ฯ   
        ตตฺถ  โลมา  ตาว  ปกติวณฺณโต  น  เกสา  วิย   
อสมฺภินฺนกาฬกา  กาฬปงฺคลา  ปน  โหนฺติ ฯ  สณฺานโต  
โอนตคฺคตาลมูลสณฺานา ฯ  ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาตา ฯ  
โอกาสโต  เปตฺวา  เกสาน  ปติฏ ิโตกาส ฺจ  หตฺถปาทตลานิ   
จ  เยภุยฺเยน  อวเสสสรีรเวนจมฺเม  ชาตา ฯ  ปริจฺเฉทโต   
สรีรเวนจมฺเม  ลิกฺขามตฺต  ปวิสิตฺวา  ปติฏ ิเตน  เหฏา  อตฺตโน  
มูลตเลน  อุปริ  อากาเสน  ติริย  อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนา ฯ  
เทฺว  โลมา  เอกโต  นตฺถ ิฯ  อย  เตส(๓)  สภาคปริจฺเฉโท   
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ   
# ๑. ม. ปาฏกิุลฺย ฯ  ๒. ม. ปริขาทีสุ ฯ  ๓. ม. เนส ฯ  
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        นขาติ  วีสติยา  นขปตฺตาน  นาม ฯ  เต  สพฺเพป  วณฺณโต 
เสตา ฯ  สณฺานโต  มจฺฉสกลิกสณฺานา ฯ  ทิสโต  ปาทนขา   
เหฏ ิมทิสาย  ชาตา  หตฺถนขา  อุปริมทิสายาติ  ทฺวีสุ  ทิสาส ุ
ชาตา ฯ โอกาสโต องฺคุลีน อคฺคปฏเสุ ปติฏ ิตา ฯ  ปริจฺเฉทโต  
ทฺวีสุ ทิสาสุ องฺคุลิโกฏิมเสหิ อนฺโต องฺคุลิปฏ ิมเสน พหิ เจว   
อคฺเค  จ  อากาเสน  ติริย  อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนา ฯ  เทฺว   
นขา  เอกโต  นตฺถิ ฯ อย เนส สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโท 
ปน เกสสทิโสเยว ฯ   
        ทนฺตาติ  ปริปุณฺณทนฺตสฺส  ทฺวตฺตึส  ทนฺตฏ ิกานิ ฯ  เตป   
วณฺณโต  เสตา ฯ  สณฺานโต  อเนกสณฺานา ฯ  เตส ฺหิ  
เหฏ ิมาย  ตาว  ทนฺตปาลิยา  มชฺเฌ  จตฺตาโร  ทนตฺา   
มตฺติกปณฺเฑ  ปฏิปาฏิยา  ปตอลาพุพีชสณฺานา ฯ  เตส  อุโภสุ   
ปสฺเสสุ  เอเกโก  เอกมูลโก  เอกโกฏิโก  มลฺลิกมกลุสณฺาโน ฯ  
ตโต  เอเกโก  ทฺวิมูลโก  ทฺวิโกฏิโก  ยานกอุปตฺถมฺภนิกสณฺาโน  
ตโต  เทฺว  เทวฺ  ติมูลา  ติโกฏิกา ฯ  ตโต  เทฺว  เทฺว  จตุมูลา  
จตุโกฏิกาติ ฯ  อุปริมปาลิยาป  เอเสว นโย ฯ  ทิสโต  อุปริมทสิาย 
ชาตา ฯ  โอกาสโต  ทฺวีสุ  หนุกฏ ิเกสุ ปติฏ ิตา ฯ ปริจฺเฉทโต   
เหฏา  หนุกฏ ิเก  ปติฏ ิเตน  อตฺตโน  มลูตเลน  อุปริ   
อากาเสน  ติริย  อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนา ฯ  เทฺว  ทนฺตา   
เอกโต  นตฺถ ิฯ  อย  เนส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  
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ปน เกสสทิโสเยว ฯ   
        ตโจติ  สกลสรรี  เวเธตฺวา(๑)   ิตจมฺม ฯ  ตสฺส  อุปร ิ 
กาฬสามปตาทิวณฺณา  ฉวิ  นาเมสา (๒) สกลสรรีโตป  สงฺกฑฺฒิย- 
มานา  พทรฏ ิมตฺตา(๓)  โหติ ฯ  ตโจ  ปน  วณฺณโต  เสโตเยว ฯ 
โส  จสฺส  เสตภาโว  อคฺคิชาลาภิฆาตปหรณปฺปหาราทีหิ   
วิทฺธสิตาย  ฉวิยา  ปากโฏ  โหติ ฯ  สณฺานโต  สรีรสณฺาโนว  
โหติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ   
        วิตฺถารโต  ปน  ปาทงฺคุลิตโจ  โกสการกโกสสณฺาโน 
ปฏ ิปาทตโจ  ปุฏพนฺธอุปาหนสณฺาโน  ชงฺฆตโจ  ภตฺตปุฏก- 
ตาลปณฺณสณฺาโน  อูรตุโจ  ตณฺฑุลภริตทีฆถวิกสณฺาโน  
อานิสทตโจ   อุทกปูริตปฏปริสฺสาวนสณฺาโน  ปฏ ิตโจ  ผลโกนทฺธ- 
จมฺมสณฺาโน  กุจฺฉิตโจ  วีณาโทณิโกนทฺธจมฺมสณฺาโน  อุรตโจ   
เยภุยฺเยน  จตุรสฺสสณฺาโน  อุภยพาหุตโจ  ตูณีโรนทฺธจมฺม- 
สณฺาโน  ปฏ ิหตฺถตโจ  ขุรโกสกสณฺาโน  ผลกตฺถวิกสณฺาโน 
วา  หตฺถงฺคุลิตโจ  กุ ฺจิกาโกสกสณฺาโน  คีวตโจ  คลก ฺจุก- 
สณฺาโน  มุขตโจ  ฉิทฺทาวฉิทฺโท  กฏีกุลาวกสณฺาโน  สีสตโจ   
ปตฺตตฺถวิกสณฺาโนติ ฯ   
        ตจปริคฺคณฺหเกน  จ  โยคาวจเรน  อุตฺตโรฏโต  ปฏาย 
อุปริมุข  ณาณ  เปเสตฺวา  ปม  ตาว  มุข  ปริโยนทฺธิตฺวา 
# ๑. ม. เวเตฺวา ฯ  ๒. ม. นาม ยา ฯ  
# ๓. ม. พทรฏ ิมตฺตา ฯ   
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 ิตจมฺม  ววตฺถเปตพฺพ ฯ  ตโต  นลาฏฏ ิจมฺม ฯ  ตโต  ถวิกาย 
ปกฺขิตฺตปตฺตสฺส  จ  ถวิกาย [๑] จ  อนตฺเรน  หตฺถมวิ  สีสฏ ิกสฺส  
จ  สีสจมฺมสฺส  จ  อนฺตเรน  าณ  เปเสตฺวา  อฏ ิเกน  
สทฺธึ จมฺมสฺส  เอกาพทฺธภาว  วิโยเชนฺเตน  สีสจมฺม  
ววตฺถเปตพฺพ  ตโต  ขนฺธจมฺม ฯ  ตโต  อนุโลเมน  ปฏิโลเมน  
จ  ทกฺขิณหตฺถจมฺม ฯ  อถ  เตเนว  นเยน  วามหตฺถจมฺม ฯ   
ตโต  ปฏ ิจมฺม ฯ  ต  ต  ววตฺถเปตฺวา  อนุโลเมน  จ ปฏิโลเมน 
จ ทกฺขิณปาทจมฺม ฯ  อถ  เตเนว  นเยน  วามปาทจมฺม  ตโต  
อนุกฺกเมเนว  วตฺถิอุทรหทยคีวจมฺมานิ  ววตฺถเปตพฺพานิ ฯ  อถ  
คีวาจมฺมานนฺตร  เหฏ ิมหนุจมฺม  ววตฺถเปตฺวา  อธโรฏปรโิยสาน  
ปาเปตฺวา  นิฏเปตพฺพ ฯ  เอว  โอฬารโิกฬาริก  ปรคฺิคณฺหนฺตสฺส   
สุขุมุมฺป ปากฏ โหติ ฯ   
        ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาโต ฯ  โอกาสโต  สกลสรีร  
ปริโยนทฺธิตฺวา   ิโต ฯ  ปริจฺเฉทโต  เหฏา  ปติฏ ิตตเลน  อุปริ  
อากาเสน  ปริจฺฉินฺโน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ   
        มสนฺติ  นว  มสเปสิสตานิ ฯ  ต  สพฺพมฺป  วณฺณโต 
รตฺต  กึสุกปปฺุผสทิส ฯ  สณฺานโต  ชงฺฆปณฺฑิกมส  ตาล- 
ปณฺณปุฏภตฺตสณฺาน  อูรุมส  นิสทโปตกสณฺาน  อานิสทมส  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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อุทฺธนโกฏิสณฺาน  ปฏ ิมส  ตาลคุลปฏลสณฺาน  ผาสุกทฺวยมส   
โกฏลิกาย (๑) กุจฺฉิย  ตนุมตฺติกาเลปนสณฺาน  ถนทฺวยมส (๒) 
วฏเฏตฺวา   อวกฺขิตฺตมตฺติกาปณฺฑสณฺาน  พาหุทฺวยมส  ทฺวิคุณ (๓) 
กตฺวา  ปตนิจฺจมฺมมหามูสิกสณฺาน  เอว  โอฬารโิกฬาริกมส   
ปริคฺคณฺหนฺตสฺส  สุขุมมฺป ปากฏ โหติ ฯ  ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  
ชาต ฯ โอกาสโต ทสาธิกานิ(๔)ตีณิ อฏ ิสตานิ อนุลิมฺปตฺวา   
 ิต ฯ  ปริจฺเฉทโต  เหฏา  อฏ ิสงฺฆาเฏ  ปติฏ ิตตเลน  อุปร ิ 
ตเจน  ติริย  อ ฺม ฺเน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท 
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        นหารูติ  นว  นหารสุตานิ ฯ  วณฺณโต  สพฺเพป  นหารู  
เสตา ฯ  สณฺานโต  นานาสณฺานา ฯ  เอเตสุ  หิ  คีวาย 
อุปริภาคโต  ปฏาย  ป ฺจ  มหานหารู  สรรี  วินทธฺมานา  
หทยสฺส  ปุรมิปสฺเสน  โอติณฺณา  ป ฺจ(๕)  ปจฺฉิมปสฺเสน  ป ฺจ   
ทกฺขิณปสฺเสน  ป ฺจ  วามปสฺเสน  ป ฺจ  ทกฺขิณหตฺถ  
วินทฺธมานาป  หตฺถสฺส  ปุริมปสฺเสน  ป ฺจ  ปจฺฉิมปสฺเสน [๖]  
ป ฺจ ฯ  ตถา  วามหตฺถ  วินทฺธมานาป ฯ  ทกฺขิณปาท  วินทฺธมานาป   
ปาทสฺส  ปุรมิปสฺเสน  ป ฺจ  ปจฺฉิมปสฺเสน  ป ฺจ ฯ  ตถา   
วามปาท  วินทฺธมานาปติ  เอว  สรรีธารกา  นาม  สฏ ี   
# ๑. ม. โปตฺถลิกาย ฯ  ๒. ม. ถนมส ฯ  ๓. ม. ทิคุณ ฯ 
# ๔. ม. สาธิกานิ ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ป ฺจาติ ทิสฺสติ ฯ  
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มหานหารู  กาย  วินทฺธมานา โอติณฺณา เย กณฺฑราติป  
วุจฺจนฺติ ฯ เต สพฺเพป กุณฺฑลมกุลสณฺานา ฯ  
        อ ฺเ  ปน  ต  ต  ปเทส  อชโฺฌตฺถริตฺวา   ิตา ฯ 
ตโต  สุขุมตรา  สุตฺตรชชฺกุสณฺานา  อ ฺเ  ตโต  สุขุมตรา  
ปูติลตาสณฺานา  อ ฺเ  ตโต  สุขุมตรา  มหาวีณาตนฺติ- 
สณฺานา  อ ฺเ  ถูลสุตฺตกสณฺานา  หตฺถปาทปฏ ิย   
นหารู  สกุณปาทสณฺานา  สีสนหารู  ทารกาน  สสีชาลก- 
สณฺานา  ปฏ ินหารู  อาตเป  ปสาริตอลฺลชาลสณฺานา   
อวเสสา  ตตองฺคปจฺจงฺคานุคตา  นหารู  สรีเร  ปฏมิุกฺกชาล- 
ก ฺจุกสณฺานา ฯ  ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาตา ฯ  โอกาสโต  
สกลสรีเร  อฏ ีนิ  อาพนฺธิตฺวา   ิตา ฯ  ปริจฺเฉทโต  เหฏา   
ติณฺณ  อฏ ิสตาน  อุปริ  ปติฏ ิตตเลหิ  อุปร ิ มสจมฺมานิ   
อาหจฺจ   ิตปเทเสหิ  ติริย  อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนา ฯ อย  
เตส(๑) สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ   
        อฏ ีติ  เปตฺวา  ทฺวตฺตึส  ทนฺตฏ ีนิ  อวเสสานิ  จตุสฏ ี   
หตฺถฏ ีนิ  จตุสฏ ี  ปาทฏ ีนิ  จตุสฏ ี  มสนิสฺสิตานิ  มุทุอฏ ีนิ  
เทฺว ปณฺหิกฏ ีนิ  เอเกกสฺมึ  ปาเท  เทฺว  โคปฺปก(๒)ฏ ีนิ  
เทฺว  ชงฺฆฏ ีนิ เทฺว ชณฺณุกฏ ีนิ  เทฺว  อูรุฏ ีนิ   เทฺว   
กฏิฏ ีนิ  อฏารส  ปฏ ิกณฺฏกฏ ีนิ  จตุวีสติ  ผาสุกฏ ีนิ   
# ๑. ม. เนส ฯ  ๒. ม. โคปฺผกฏ ีนิ ฯ  เอวมุปริป ฯ   
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จุทฺทส  อุรฏ ีนิ  เอก  หทยฏ ิ  เทฺว  อกฺขกฏ ีนิ  เทวฺ   
โกฏฏฏ ีนิ  เทฺว  พาหุฏ ีนิ เทฺว เทฺว อคฺคพาหุฏ ีนิ สตฺต  
คีวฏ ีนิ เทฺว  หนุกฏ ีนิ  เอก นาสิกฏ ิ เทฺว อกฺขิฏ ีนิ  
เทฺว กณฺณฏ ีนิ เอก นลาฏฏ ิ  เอก มุทฺธฏ ิ นว 
สีสกปาลฏ ีนีติ เอว ติมตฺตานิ อฏ ิสตานิ ฯ   
        ตานิ  สพฺพานิป  วณฺณโต  เสตานิ ฯ  สณฺานโต 
นานาสณฺานานิ ฯ  ตตฺถ  หิ  อคฺคปาทงฺคุลิฏ ีนิ  กตกพีช- 
สณฺานานิ  ตทนนฺตรานิ  มชฺฌปพฺพฏ ีนิ  ปนสฏ ิสณฺานานิ  
มูลปพฺพฏ ีนิ  ปณฺฑวสณฺานานิ (๑) ปฏ ิปาทฏ ีนิ  โกฏฏิตกณฺฑล- 
กณฺฑรราสิสณฺานานิ ปณฺหิกฏ ิ เอกฏ ิตาลผลพีชสณฺาน  
โคปฺผกฏ ีนิ  พนฺธกีฬาโคฬกสณฺานานิ  ชงฺฆฏ ีน โคปฺผกฏ ีสุ  
ปติฏ ิตฏาน อปนีตตจสินฺทิกฬีรสณฺาน  ขุทฺทกชงฺฆฏ ิก   
ธนุกทณฺฑสณฺาน  มหนฺต  มิลาตสปฺปปฏ ิสณฺาน ชณฺณุกฏ ิ  
เอกโต ปริกขีฺณเผณุกสณฺาน(๒) ฯ   
        ตตฺถ  ชงฺฆฏ ิกสฺส  ปติฏ ิตฏาน  อติขิณคฺคโคสิงฺค- 
สณฺาน  อูรุฏ ิ  ทุตฺตจฺฉิตวาสิผรสุทณฺฑสณฺาน   ตสฺส   
กฏิฏ ิมฺหิ  ปติฏ ิตฏาน  กีฬาโคฬกสณฺาน  เตน กฏิฏ ิโน 
ปติฏ ิตฏาน อคฺคจฺฉินฺน(๓)มหาปุนฺนาคผลสณฺาน  กฏิฏ ีนิ(๔)  เทฺวป  
# ๑. ม. ปณวสณฺานานิ ฯ  ๒. ม. ปริกขีฺณเผณกสณฺาน ฯ 
# ๓. ม. ...มหาปุนฺนาค... ฯ  ๔. ม. กฏกิฏ ีนิ ฯ  
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เอกาพทฺธานิ  หุตฺวา  กุมฺภการอุทฺธนสณฺานานิ  ปาฏิเยกฺก   
กมฺมารกูฏโยตฺตสณฺานานิ  โกฏิย   ิตอานิสทฏ ิ  อโธมุข   
กตฺวา  คหิตสปฺปผณสณฺาน  สตฺตสุ  าเนสุ  ฉิทฺทาวฉิทฺท  
ปฏ ิกณฺฏกฏ ีนิ อพฺภนฺตรโต อุปรูปริ  ปตสีสกปฏเวก- 
สณฺานานิ  พาหิรโต  วฏฏนาวฬิสณฺานานิ  เตส  อนฺตรนฺตรา   
กกจทนฺตสทิสา  เทฺว  ตโย  กณฺฏกา  โหนฺติ ฯ  จตุวีสติยา   
ผาสุกฏ ีสุ อปริปุณฺณานิ  อปริปุณฺณอสิตสณฺานานิ  ปริปุณฺณานิ  
ปริปุณฺณอสิตสณฺานานิ ฯ  สพฺพานิป  โอทาตกุกฺกฏุสฺส  
ปสาริตปกฺขสณฺานานิ ฯ   
        จุทฺทส  อุรฏ ีนิ  ชิณฺณสนฺทมานิกป ฺชรสณฺานานิ  
หทยฏ ิ  ทพฺพิผณสณฺาน  อกฺขกฏ ีนิ  ขุทฺทกโลหวาสิทณฺฑ- 
สณฺานานิ  โกฏฏิ ีนิ(๑)  เอกโต  ปรกิฺขีณสีหฬกุทฺทาลสณฺานานิ   
พาหุฏ ีนิ  อาทาสทณฺฑกสณฺานานิ  อคฺคพาหุฏ ีนิ  ยมกตาล- 
กนฺทสณฺานานิ  มณิพนฺธฏ ีนิ  เอกโต  อลลฺิยาเปตฺวา   
ปตสีสกปฏเวกสณฺานานิ  ปฏ ิหตฺถฏ ีนิ  โกฏฏิตกณฺฑล- 
กณฺฑรราสิสณฺานานิ หตฺถงฺคุลีสุ  มลูปพฺพฏ ีนิ  ปณฺฑว- 
สณฺานานิ (๒) มชฺฌปพฺพฏ ีนิ  อปรปิุณฺณปนสฏ ิสณฺานานิ   
อคฺคปพฺพฏ ีนิ  กตกพีชสณฺานานิ  สตฺต  คีวฏ ีนิ  ทณฺเฑน   
วิชฺฌิตฺวา ปฏปิาฏิยา ปตวสกฬีรจกฺกลิกสณฺานานิ  เหฏ ิม- 
# ๑. ม. โกฏฏฏ ีนิ ฯ  ๒. ม. ปณวสณฺานานิ ฯ   
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หนุกฏ ิ กมมฺาราน  อโยกูฏโยตฺตสณฺาน อุปริม อวเลขน- 
สตฺถกสณฺาน ฯ   
        อกฺขิกูปนาสกูปฏ ีนิ  อปนีตมิ ฺชตรุณตาลฏ ิสณฺานานิ  
นลาฏฏ ิ  อโธมุขปตสงฺขถาลกกปาลสณฺาน   กณฺณจูฬิกฏ ีนิ   
นหาปตขุรโกสกสณฺานานิ  นลาฏกณฺณจูฬิกาน  อุปริ  ปฏฏ- 
พนฺธโนกาเส  อฏ ิ  สงฺกฏุิตฆฏปุณฺณปฏลขณฺฑสณฺาน  มุทฺธฏ ิ  
มุขจฺฉินฺนวงฺกนาฬิเกรสณฺาน  สีสฏ ีนิ  สิพฺเพตฺวา  ปตชชชฺร- 
ลาพุกฏาหสณฺานานิ ฯ   
        ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาตานิ ฯ  โอกาสโต  อวิเสเสน  
สกลสรีเร   ิตานิ ฯ  วิเสเสน  ปเนตฺถ  สีสฏ ีนิ คีวฏ ีสุ  
ปติฏ ิตานิ คีวฏ ีนิ ปฏ ิกณฺฏกฏ ีสุ  ปฏ ิกณฺฏกฏ ีนิ  
กฏิฏ ีสุ  กฏฏิ ีนิ  อูรฏุ ีสุ อูรุฏ ีนิ ชณฺณุกฏ ีสุ  ชณฺณุกฏ ีนิ  
ชงฺฆฏ ีสุ ชงฺฆฏ ีนิ โคปฺผกฏ ีสุ โคปผฺกฏ ีนิ ปฏ ิปาทฏ ีสุ   
ปติฏ ิตานิ ฯ  ปริจฺเฉทโต  อนฺโต  อฏ ิมิ ฺเชน  อุปริ  มเสน 
อคฺเค  มูเล  จ  อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนานิ ฯ  อย  เตส(๑) 
สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโสว ฯ   
        อฏ ิมิ ฺชนฺติ  เตส  เตส  อฏ ีน  อพฺภนฺตรคต  มิ ฺช ฯ 
ต วณฺณโต เสต ฯ  สณฺานโต  มหนฺตมหนฺตาน  อฏ ีน   
อพฺภนฺตรคต  เวฬุนาฬิย  ปกฺขิตฺตเสทิตมหาเวตฺตคฺคสณฺาน  
# ๑. ม. เนส ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 385 

        *เลมที่ 47  สติปฏานวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 385 
 
ขุทฺทานุขุทฺทกาน  อพฺภนฺตรคต เวฬุยฏ ิปพฺเพสุ ปกฺขิตฺต-   
เสทิตตนุเวตฺตคฺคสณฺาน ฯ  ทิสโต  ทวีฺสุ  ทิสาสุ  ชาต ฯ  โอกาสโต 
อฏ ีน  อพฺภนฺตเร  ปติฏ ิต ฯ  ปริจฺเฉทโต  อฏ ีน  อพฺภนฺตรตเลหิ  
ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโท ปน 
เกสสทิโสว ฯ   
        วกฺกนฺติ  เอกพนฺธนา  เทฺว  มสปณฺฑา ฯ  ต  วณฺณโต  
มนฺทรตฺต  ปาลิภทฺทกอฏ ิวณฺณ ฯ  สณฺานโต  ทารกาน   
ยมกกีฬาโคฬกสณฺาน  เอกวณฺ(๑)ฏปฏิพทฺธอมฺพผลทฺวยสณฺาน  
วา ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทสิาย ชาต ฯ โอกาสโต คลวาฏกา   
นิกฺขนฺเตน  เอกมูเลน  โถก  คนฺตฺวา  ทวิฺธา  ภินฺเนน  ถูลนหารุน 
วินิพนฺธ  หุตฺวา  หทยมส  ปริกฺขิปตฺวา   ิต ฯ  ปริจฺเฉทโต 
วกฺก วกฺกภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโท 
ปน เกสสทิโสเยว ฯ   
        หทยนติฺ  หทยมส ฯ  ต  วณฺณโต  รตฺต  ปทมุปตฺตปฏ ิ- 
วณฺณ ฯ  สณฺานโต  พาหิรปตฺตานิ  อปเนตฺวา  อโธมุขปต- 
ปทุมมกุลสณฺาน ฯ  พหิ  มฏ  อนโฺต  โกสาตกีผลสฺส  
อพฺภนฺตรสทิส ฯ  ป ฺวนฺตาน  โถก  วิกสิต  มนฺทป ฺาน   
มกุลิตเมว ฯ  อนฺโต  จสฺส  ปุนฺนาคฏ ิปติฏานมตฺโต  อาวาฏโก 
โหติ  ยตฺถ  อฑฺฒปสตมตฺต  โลหิต  สณฺาติ  ย  นสิฺสาย   
# ๑. ม. เอกวณฺฏ... ฯ  
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มโนธาตุ  จ(๑)  มโนวิ ฺาณธาตุ  จ  ปวตฺตนฺติ ฯ (๒) ต  ปเนต 
ราคจริตสฺส รตฺต โหติ โทสจริตสฺส กาฬก โมหจริตสฺส   
มสโธวนอุทกสทิส วิตกฺกจริตสฺส กุลตฺถยูสวณฺณ สทฺธาจริตสฺส 
กณิการปุปฺผวณฺณ  ป ฺาจริตสฺส  อจฺฉ  วิปฺปสนฺน  อนาวิล  
ปณฺฑร  ปรสิุทฺธ นิทฺโธตชาติมณิ วิย  ชุติมนฺต  ขายติ ฯ  
ทิสโต  อุปรมิาย  ทิสาย  ชาต ฯ โอกาสโต สรีรพฺภนฺตเร  
ทฺวินฺน  ถนาน  มชฺเฌ  ปติฏ ิต ฯ  ปรจฺิเฉทโต  หทย  หทยภาเคน 
ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโท ปน  
เกสสทิโสเยว ฯ   
        ยกนนฺติ  ยมกมสปฏล ฯ  ต  วณฺณโต  รตฺตปณฺฑุกธาตุก  
นาติรตฺต  กุมุทสฺส(๓)  ปตฺตปฏ ิวณฺณ ฯ  สณฺานโต  มูเล  เอก   
อคฺเค  ยมก  โกวิฬารปตฺตสณฺาน ฯ  ต ฺจ  มนฺทป ฺาน (๔) 
เอกเมว  โหติ  มหนฺต  ป ฺวนฺตาน  เทฺว  วา  ตีณิ  วา   
ขุทฺทกานิ ฯ  ทิสโต  อุปรมิาย  ทิสาย  ชาต ฯ  โอกาสโต  ทฺวินฺน   
ถนาน  อพฺภนฺตเร  ทกฺขิณปสฺส  นิสสฺาย   ิต ฯ  ปริจฺเฉทโต 
ยกน  ยกนภาเคน  ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ   
        กโิลมกนฺติ  ปฏิจฺฉนฺนาปฏิจฺฉนฺนเภทโต  ทุวิธ  ปรโิยนหน- 
มส ฯ  ต  ทุวิธมฺป  วณฺณโต  เสต  ทุกลูปโลติกวณฺณ ฯ   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม.วตฺตนฺติ ฯ  
# ๓. ม. นาติรตฺตกุมุมทสฺส ฯ  ๔. ม. ทนฺธาน ฯ  
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สณฺานโต  อตฺตโน  โอกาสสณฺาน ฯ  ทิสโต  ปฏิจฺฉนฺนกิโลมก  
อุปริมาย  ทสิาย  ชาต  อิตร  ทฺวีสุ  ทสิาสุ  ชาต ฯ โอกาสโต   
ปฏิจฺฉนฺนกิโลมก  หทย ฺจ  วกฺก ฺจ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิต   
อปฺปฏิจฺฉนฺนกิโลมก  สกลสรีเร  จมมฺสฺส  เหฏโต  มส   
ปริโยนทฺธิตฺวา   ิต ฯ  ปริจฺเฉทโต  เหฏา  มเสน  อุปร ิ จมฺเมน 
ติริย  กโิลมกภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท   
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        ปหกนติฺ  อุทรชิวฺหามส ฯ  ต  วณฺณโต นีล นิคฺคุณฺฑิก- 
ปุปฺผวณฺณ ฯ สณฺานโต  สตฺตงฺคุลปฺปมาณ  อพนฺธน   
กาฬวจฺฉกชิวฺหาสณฺาน ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทิสาย  ชาต ฯ  
โอกาสโต  หทยสฺส  วามปสฺเส  อุทรปฏลมตฺถกปสฺส  นิสฺสาย 
 ิต  ยสฺมึ  ปหรณปฺปหาเรน  พหิ  นิกขฺนฺเต  สตฺตาน  ชีวิตกฺขโย  
โหติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  ปหกภาเคน  ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส   
สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโสว ฯ   
        ปปฺผาสนฺติ  ทฺวตฺตึสมสขณฺฑปฺปเภท(๑)  ปปฺผาสมส ฯ  ต  
วณฺณโต  รตฺต  นาติปกฺกอุทุมฺพรผลวณฺณ ฯ   สณฺานโต   
วิสมจฺฉินฺนพหลปูวขณฺฑสณฺาน ฯ  อพฺภนฺตเร  อสิตปตาน   
อภาเวน  อุคฺคเตน  กมฺมชเตชุสฺมานา  อพฺภาหตตฺตา  สงฺขาทิต- 
ปลาลปณฺฑมิว  นิรส  นโิรช ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทิสาย  ชาต ฯ 
# ๑. ม. ทฺวตฺตึสมสขนฺธปฺปเภท ฯ  
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โอกาสโต  สรีรพฺภนฺตเร  ทฺวินฺน  ถนานมนฺตเร  หทย ฺจ  ยกน ฺจ 
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  โอลมฺพนฺต   ิต ฯ  ปรจฺิเฉทโต  ปปฺผาสภาเคน  
ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน 
เกสสทิโสว ฯ   
        อนฺตนฺติ  ปุริสสฺส  ทฺวตฺตึสหตฺถา  อิตฺถิยา  อฏวีสติหตฺถา 
เอกวีสติยา  าเนสุ  โอภคฺคา  อนฺตวฏฏ ิฯ  ตเทต  วณฺณโต 
เสต  สกฺขรสธุาวณฺณ ฯ  สณฺานโต  โลหิตโทณิย  อาภุชิตฺวา  
ปตสีสจฺฉินฺนสปฺปสณฺาน ฯ  ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาต ฯ   
โอกาสโต  อุปริ  คลวาฏเก  เหฏา  จ  กรีสมคฺเค  วนิิพนฺธตฺตา 
คลวาฏกกรสีมคฺคปริยนฺเต  สรีรพฺภนฺตเร   ิต ฯ  ปริจฺเฉทโต  
อนฺตภาเคน  ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        อนฺตคุณนฺติ  อนฺตโภคฏาเนสุ (๑) พนฺธน ฯ  ต  วณฺณโต 
เสต  ทกสีตลิกมูลวณฺณ ฯ  สณฺานโต  ทกสีตลิกมูลสณฺานเมว ฯ  
ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาต ฯ  โอกาสโต  กุทฺทาลผรสุกมฺมาทีนิ   
กโรนฺตาน  ยนฺตากฑฺฒนกาเล  ยนฺตสตฺุตมิว  ยนฺตผลกานิ   
อนฺตโภเค  เอกโต  อคฺคฬนฺเตน (๒) อาพนฺธิตฺวา  ปาทปุ ฺชน- 
รชฺชุมณฺฑลกสฺส  อนฺตรา  ต  สิพฺเพตฺวา   ิตรชฺชุกา  วิย  
เอกวีสติยา  าเนสุ  อนฺตโภคาน อนฺตรา   ิต ฯ  ปริจฺเฉทโต  
# ๑. ม. อนฺตโภคฏาเนสุ ฯ ๒. ม. อคฺคฬนฺเต ฯ   
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อนฺตคุณภาเคน  ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        อุทริยนติฺ  อุทเร  ภว  อสิตปตขายิตสายิต ฯ  ต  วณฺณโต 
อชฺโฌหตาหารวณฺณ ฯ  สณฺานโต  ปริสฺสาวเน  สิถิลพนฺธ- 
ตณฺฑุลสณฺาน ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทสิาย  ชาต ฯ  โอกาสโต 
อุทเร   ิต ฯ  อุทร  นาม  อุภโต  นิปฺปฬยิมานสฺส  อลฺล- 
สาฏกสฺส  มชฺเฌ  ส ฺชาตโผฏกสทิส  อนฺตปฏล  พหิ  มฏ  อนโต   
มสกสมฺพุกปลิเวนกิลิฏปาวารกปุปฺผกสทิส  (๑)กุฏ ิตปนสตจสฺส 
อพฺภนฺตรสทิสนฺติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  ยตฺถ  ตกฺโกฏกา  ตณฺฑุปฺ- 
ปาทกา  ตาลหีรกา (๒) สจิูมุขกา  ปฏตนฺตสุตฺตกา อิจฺเจวมาทิ- 
ทฺวตฺตึสกุลปฺปเภทา กิมโย(๓) อากุลพฺยากุลา สณฺฑสณฺฑจาริโน   
หุตฺวา  นิวสนฺติ  เย  ปานโภชนาทิมฺหิ  อวิชฺชมาเน  อุลฺลงฺฆิตฺวา 
วิจรนฺตา  หทยมส  อภิหนนฺติ  ปานโภชนาทิอชฺโฌหรณเวลาย  จ 
อุทฺธมุขา  หุตฺวา  ปมชฺโฌหเฏ  เทฺว ตโย อาโลเป ตุริตตุริตา  
วิลุมฺปนฺติ(๔)ยนฺเตส กิมีน สูติฆร  วจฺจกุฏิ คิลานสาลา  
สุสาน ฺจ โหติ ฯ   
        ยตฺถ  เสยฺยถาป  นาม  จณฺฑาลกคามทฺวาเร  จนฺทนิกาย 
นิทาฆสมเย  ถูลผุสิตเก  เทเว  วสฺสนฺเต  อุทเกน  วุยฺหมาน  
มุตฺตกรีสจมฺมอฏ ินหารุขณฺฑเขฬสิงฺฆานิกโลหิตปฺปภูติ  นานา- 
# ๑. ม. กถุิต... ฯ เอวมุปรปิ ฯ ๒. ม. ตาลตีรกา ฯ  
# ๓. ม. กิมโย ฯ  ๔. ม. วิลุปฺปนฺติ ฯ   
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กุณปชาต  นปิติตฺวา  กทฺทโมทกาลุฬติ ทฺวีหตีหจฺจเยน   
ส ฺชาตกิมิกุล  สุริยาตปเวคสนฺตาปกุฏ ิต  อุปร ิ เผณุปุพฺพุฬเก  
มุ ฺจนฺต  อภินีลวณฺณ  ปรมทุคฺคนฺธเชคุจฺฉ  เนว  อุปคนฺตุ  น  
ทฏ ุ  อรหรปูต อาปชฺชิตฺวา  ติฏติ  ปเคว  ฆายิตุ  วา  สายิตุ   
วา ฯ  เอวเมว  นานปฺปการปานโภชนาทิ  ทนฺตมุสลส ฺจุณฺณิต  
ชิวฺหาหตฺถปริวตฺติต  เขฬลาลาปลิพุทฺธ  ตขณวิคตวณฺณคนฺธ-   
รสาทิสมฺปท  ตนฺตวายขลิสุวานวมถุสทิส  นิปติตฺวา ปตฺตเสมฺห- 
วาตปลิเว ิต หุตฺวา  อุทรคฺคิสนฺตาปเวคกุฏ ิต  กิมกิุลากุล  
อุปรูปริ  เผณุปุพฺพุฬกานิ  มุ ฺจนฺต  ปรมกสมฺพุทุคฺคนฺธเชคุจฺฉภาว   
อาปชฺชิตฺวา  ติฏติ  ย  สตฺุวาป ปานโภชนาทีสุ  อมนุ ฺตา  
สณฺาติ  ปเคว  ป ฺาจกฺขุนา  โอโลเกตฺวา ฯ (๑) ยตฺถ  จ ปติต   
ปานโภชนาทิ  ป ฺจธา  วิเวก(๒)  คจฺฉติ  เอก  ภาค  ปาณกา   
ขาทนฺติ  เอก  ภาค  อุทรคฺคิ  ฌาเปติ  เอโก  ภาโค  มุตฺต  
โหติ  เอโก  กรีส เอโก รสภาว  อาปชฺชิตฺวา  สุกฺกโสณิตมสาทีนิ (๓) 
อุปพฺรูหยติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  อุทรปฏเลน  เจว  อุทรยิภาเคน  จ  
ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน   
เกสสทิโสว ฯ   
        กรีสนฺติ  วจฺจ ฯ  ต  วณฺณโต  เยภุยฺเยน  อชฺโฌหตาหาร- 
วณฺณเมว  โหติ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺาน ฯ  ทิสโต   
# ๑. ม. อวโลเกตฺวา ฯ  ๒. ม. วิภาค ฯ  ๓. ม. โสณิตมสาทีนิ ฯ   
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เหฏ ิมาย  ทิสาย  ชาต ฯ  โอกาสโต ปกฺกาสเย   ิต ฯ  ปกฺกาสโย 
นาม  เหฏา  นาภิปฏ ิกณฺฏกมูลานมนฺตเร  อนฺตาวสาเน   
อุพฺเพเธน  อฏงฺคุลิมตฺโต  เวฬุนาฬิกสทิโส  ยตฺถ  เสยฺยถาป  
นาม  อุปรูปริ  ภูมิภาเค  ปติต  วสฺโสทก  โอคฬิตฺวา  เหฏา 
ภูมิภาค  ปูเรตฺวา ติฏติ เอวเมว  ยงฺกิ ฺจิ  อามาสเย  ปติต  
ปานโภชนาทิก  อุทรคฺคินา  เผณุทฺเทหก  ปกกฺปกกฺ  นิสทาย 
ปสิตมิว  สณฺหภาว  อาปชฺชิตฺวา  อนฺตพิเลน  โอคฬตฺิวา  โอคฬิตฺวา   
มทฺทิตฺวา  เวฬุปพฺเพ  ปกขิฺปมานปณฺฑุมตฺติกา  วิย   
สนฺนิจิต  หุตฺวา  ติฏติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  ปกฺกาสยปฏเลน  เจว  
กรีสภาเคน  จ  ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท 
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        มตฺถลุงฺคนฺติ  สีสกฏาหพฺภนฺตเร   ิตมิ ฺชราสิ ฯ  ต  
วณฺณโต  เสต อหิจฺฉตฺตปณฺฑิกวณฺณ  ทธิภาว  อสมฺปตฺต  
ทุฏขีรวณฺณนฺติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ สณฺานโต  โอกาส- 
สณฺาน ฯ  ทิสโต  อุปรมิาย  ทิสาย  ชาต ฯ  โอกาสโต  
สีสกฏาหพฺภนฺตเร  จตฺตาโร  สิพฺพินิมคฺเค  นิสฺสาย  สโมธาเนตฺวา  
ปตา  จตฺตาโร  ปฏปณฺฑา  วิย  สโมหิต  ติฏติ ฯ   
ปริจฺเฉทโต  สีสกฏาหสฺส  อพฺภนฺตรตเลหิ  เจว  มตฺถลุงฺคภาเคน   
จ ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโท  
ปน เกสสทิโสว ฯ    
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        ปตฺตนฺติ  เทฺว  ปตฺตา(๑)  พทฺธปตฺต ฺจ  อพทฺธปตฺต ฺจ ฯ  
ตตฺถ  พทฺธปตฺต  วณฺณโต  พหลมธุกเตลวณฺณ  อพทฺธปตฺต   
มิลาตอากุลิตปุปฺผวณฺณ ฯ  ต  สณฺานโต  อุภยมฺป  โอกาส- 
สณฺาน ฯ  ทิสโต  พทฺธปตฺต  อุปริมาย  ทิสาย ชาต อิตร  
ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาต ฯ  โอกาสโต  อพทฺธปตฺต  เปตฺวา  เกสโลม- 
ทนฺตนขาน  มสวินิมุตฺตฏาน ฺเจว  ถทฺธสุกฺขจมฺม ฺจ  อุทกมิว 
เตลพินฺธุ(๒)  อวเสสสรีร  พฺยาเปตฺวา   ิต  ยมฺหิ  กปุเต อกฺขีนิ 
ปตกานิ โหนฺติ ภมนฺติ คตฺต กมฺปติ กณฺฑุยติ(๓) ฯ พทฺธปตฺต   
หทยปปฺผาสานมนฺตเร  ยกนมส  นิสฺสาย  ปติฏ ิเต  มหาโกสาฏกี- 
โกสกสทิเส  ปตฺตโกสเก   ิต  ยมฺหิ  กปุเต  สตฺตา  อุมฺมตฺตกา  
โหนฺติ  วิปลลฺตฺถจิตฺตา  หิโรตฺตปฺป  ฉฑฺเฑตฺวา  อกตฺตพฺพ  กโรนฺติ 
อภาสิตพฺพ  ภาสนฺติ อจินฺเตตพฺพ  จินฺเตนฺติ ฯ  ปริจฺเฉทโต   
ปตฺตภาเคน  ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        เสมฺหนฺติ  สรรีพฺภนฺตเร  เอกปตฺถปูรปฺปมาณ เสมฺห ฯ 
ต  วณฺณโต  เสต  นาคพลปณฺณรสวณฺณ ฯ  สณฺานโต  
โอกาสสณฺาน ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทสิาย  ชาต ฯ  โอกาสโต  
อุทรปฏเล   ิต ฯ  ย  ปานโภชนาทิอชโฺฌหรณกาเล(๔)  เสยฺยถาป   
# ๑. ม. ปตฺตานิ ฯ  ๒. ม. เตลพินฺทุ ฯ  ๓. ม. กณฺฑุยติ ฯ  
# ๔. ม. ปานโภชนาทีนิ อชฺโฌหรณกาเล ฯ   
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นาม  อุทเก  เสวาลปณก  กฏเ  วา  กเล (๑) วา  ปตนฺเต 
ฉิชฺชิตฺวา  ทวิฺธา  หุตฺวา  ปุน  อชโฺฌตฺถริตฺวา  ติฏติ  เอวเมว 
ปานโภชนาทิมฺหิ  นิปตนฺเต  ฉิชฺชิตฺวา  ทฺวิธา  หุตฺวา  ปุน   
อชฺโฌตฺถริตฺวา  ติฏติ ฯ  ยมฺหิ  จ  มนทฺีภูเต  ปกฺกคณฺโฑ  วิย 
ปูติกุกฺกุฏณฺฑมิว  จ  อุทร  ปรมเชคุจฺฉ  กุณปคนฺธ  โหติ ตโต   
อุคฺคเตน  จ  คนฺเธน  อุทฺเทโกป  มุขมฺป  ทุคฺคนฺธ ปูติกุณปสทิส  
โหติ โส  จ  ปุริโส  อเปหิ  ทุคฺคนฺธ  วายสีติ  วตฺตพฺพต   
อาปชฺชติ ฯ  ย ฺจ  วฑฺฒิตฺวา  พหลตฺตมาปนฺน  ปธานผลกมิว  
วจฺจกุฏิยา  อุทรปฏลสฺส  อพฺภนฺตเรเยว  กุณปคนฺธ  สนฺนิรุมฺหิตฺวา (๒) 
ติฏติ ฯ  ปรจฺิเฉทโต  เสมฺหภาเคน  ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส   
สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        ปุพฺโพติ [๓] วณฺณโต  ปณฺฑุปลาสวณฺโณ ฯ มตกสรีเร  ปน 
ปูติพหลาจามวณฺโณ  โหติ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺาโน ฯ   
ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาโต ฯ  โอกาสโต  ปน  ปุพฺพสฺส  โอกาโส  
นาม  นิพทฺโธ  นตฺถ ิ ยตฺถ  โส  สนฺนจิิโต  ติฏเยฺย ฯ  ยตฺร   
ยตฺร  ปน  ขาณุกณฺฏกปฺปหรณคฺคิชาลาทีหิ  อภิหเต  สรรีปฺปเทเส  
โลหิต  สณฺหิตฺวา  ปจฺจติ คณฺฑปฬกาทโย วา อุปฺปชฺชนฺติ   
ตตฺร  ตเตฺรว  ติฏติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  ปุพฺพภาเคน  ปริจฺฉินฺโน ฯ   
อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
# ๑. ม. กปาเล ฯ  ๒. ม. สนฺนิรุชฌิตฺวา ฯ ๓. เอตฺถนฺตเร ปวตฺตปุพฺโพ  
# โสติ ทิสฺสติ ฯ   
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        โลหิตนฺติ  เทฺว  โลหิตานิ  สนฺนิจิตโลหิต ฺจ  สสรณ- 
โลหิต ฺจ ฯ  ตตฺถ  สนฺนิจิตโลหิต  วณฺณโต  นิปกฺกพหลลาขา- 
รสวณฺณ  สสรณโลหิต  อจฺฉลาขารสวณฺณ ฯ  สณฺานโต  อุภยมฺป  
โอกาสสณฺาน ฯ  ทิสโต  สนฺนิจิตโลหิต  อุปริมาย  ทิสาย  ชาต   
อิตร  ทฺวีสุ  ทีสาสุ  ชาต ฯ  โอกาสโต  สสรณโลหิต  เปตฺวา 
เกสโลมทนตฺนขาน  มสวินิมุตฺตฏาน ฺเจว  ถทธฺสุกฺขจมฺม ฺจ  
ธมนีชาลานุสาเรน  สพฺพ  อุปาทินฺนกสรีร  ผริตฺวา   ิต  
สนฺนิจิตโลหิต ยกนฏานสฺส เหฏาภาค ปูเรตฺวา  เอกปตฺต(๑)- 
ปูรมตฺต  หทยวกฺกปปฺผาสาน  อุปริ โถก โถก ปคฺฆรนฺต  
วกฺกหทยยกนปปฺผาเส  เตมยมาน   ิต ฯ  ตสฺมิ ฺหิ  วกฺกหทยาทีนิ   
อเตเมนฺเต  สตฺตา  ปปาสิตา  โหนฺติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  โลหิตภาเคน  
ปริจฺฉินฺน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน 
เกสสทิโสว ฯ   
        เสโทติ  โลมกูปาทีหิ  ปคฺฆรณกอาโปธาตุ ฯ  โส  วณฺณโต  
วิปฺปสนฺนติลเตลวณฺโณ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺาโน ฯ  ทิสโต   
ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาโต ฯ  โอกาสโต  เสทสฺโสกาโส  นาม  นิพทฺโธ 
นตฺถิ  ยตฺถ  โส  โลหิต  วิย  สทา ติฏเยฺย ฯ ยทา  ปน  
อคฺคิสนฺตาปสุริยสนฺตาปอุตุวิการาทีหิ  สรรี  สนฺตปฺปติ  ตทา 
อุทกโต  อพฺพุฬฺหมตฺตวิสมจฺฉินฺนภิสมุฬาลกุมุทนาฬิกลาโป(๒)  วิย  
# ๑. ม. เอกปตฺถ... ฯ  ๒. ม. ...กุมุทนาฬกลาโป ฯ   
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สพฺพเกสโลมกูปวิวเรหิ  ปคฺฆรติ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  สณฺานมฺป   
เกสโลมกูปวิวรานเยว  วเสน  เวทิตพฺพ ฯ  เสทปรคฺิคณฺหเกน  จ 
โยคินา  เกสโลมกูปวิวเร  ปูเรตฺวา   ิตวเสเนว  เสโท  มนส-ิ 
กาตพฺโพ ฯ  ปริจฺเฉทโต  เสทภาเคน  ปริจฺฉินฺโน ฯ  อยมสฺส   
สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        เมโทติ  ถินสิเนโห ฯ  โส  วณฺณโต  ผาลิตหลทิฺทิวณฺโณ ฯ  
สณฺานโต  ถูลสรรีสฺส  ตาว  จมฺมมสนฺตเร  ปตหลิทฺทิวณฺณ- 
ทุกูลปโลติกสณฺาโน  โหติ  กีสสรรีสฺส  ชงฺฆมส  อูรุมส   
ปฏ ิกณฺฏกนิสฺสิตปฏ ิมส  อุทรวฏฏิมสนฺติ  เอตานิ นิสฺสาย 
ทฺวิคุณ(๑)  ติคุณ กตฺวา ปตหลิทฺทิวณฺณทุกูลปโลติกสณฺาโน ฯ  
ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาโต ฯ  โอกาสโต  ถูลสฺส  สกลสรรี   
ผริตฺวา  กีสสฺส ชงฺฆมสาทีนิ  นิสฺสาย   ิโต  ย  สิเนหสงฺขคตมฺป 
ปรมเชคุจฺฉตฺตา  เนว  มุทธฺนิ  เตลตฺถาย  น  นาสเตลาทีน  
อตฺถาย  คณฺหนฺติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  เหฏา  มเสน  อุปริ  จมฺเมน   
ติริย  เมทภาเคน  ปริจฺฉินฺโน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท   
วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโสว ฯ   
        อสฺสูติ  อกฺขีหิ  ปคฺฆรณกอาโปธาตุ ฯ  ต  วณฺณโต  
วิปฺปสนฺนติลเตลวณฺณ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺาน ฯ  ทิสโต  
อุปริมาย  ทสิาย  ชาต ฯ  โอกาสโต อกฺขิกูปเกสุ   ิต ฯ  น  เจต  
# ๑. ม. ทิคุณ ฯ  
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ปตฺตโกสเก  ปตฺตมิว  อกฺขิกูปเกสุ  สทา สนฺนิจิต ติฏติ ฯ ยทา   
ปน  สตฺตา  โสมนสฺสชาตา  มหาหสิต  หสนฺติ  โทมนสฺสชาตา  
โรทนฺติ  ปริเทวนฺติ  ตถารูป  วิสภาคาหาร  อาหรนฺติ ฯ  ยทา 
จ  เตส (๑) อกฺขีนิ  ธูมรชปสุกาทีหิ  อภิห ฺนฺติ  ตทา  เอเตหิ   
โสมนสฺสโทมนสฺสวิสภาคาหารอุตูหิ  สมุฏหิตฺวา  อกฺขิกูปเก  
ปูเรตฺวา  ติฏติ  วา  ปคฺฆรติ  วา ฯ  อสฺสุปริคฺคณฺหเกน  ปน   
โยคินา  อกฺขิกูปเก  ปูเรตฺวา   ิตวเสเนว  ปริคฺคณฺหิตพฺพ ฯ   
ปริจฺเฉทโต  อสฺสุภาเคน  ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท  
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        วสาติ  วิลีนสิเนโห ฯ  สา  วณฺณโต  นาฬิเกรเตลวณฺณา ฯ 
อาจาเม  อาสิตฺตเตลวณฺณาติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  สณฺานโต   
นฺหานกาเล  ปสนฺนอุทกสฺส  อุปร ิ ปริพฺภมนฺตสิเนหพินฺทุวิสฏ- 
สณฺานา ฯ  ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาตา ฯ โอกาสโต เยภุยฺเยน   
หตฺถตลหตฺถปฏ ิปาทตลปาทปฏ ินาสปุฏนลาฏอสกูเฏสุ   ิตา ฯ  
น  เจสา  เอเตสุ  โอกาเสสุ  สทา  วิลนีาว  หุตฺวา  ติฏติ ฯ   
ยทา  ปน  อคฺคิสนฺตาปสุริยสนฺตาปอุตุวิสภาคธาตุวิสภาเคหิ  เต   
ปเทสา  อุสฺมาชาตา  โหนฺติ  ตทา  ตตฺถ นฺหานกาเล   
ปสนฺนอุทกูปริ  สิเนหพินฺทุวิสโฏ  วิย  อิโต  จิโต  จ  สสรติ ฯ 
ปริจฺเฉทโต  วสาภาเคน  ปริจฺฉินฺนา ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท   
# ๑. ม. เนส ฯ  
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วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน  เกสสทิโสว ฯ   
        เขโฬติ  อนฺโตมุเข  เผณุมิสฺสา  อาโปธาตุ ฯ  โส  วณฺณโต   
เสโต  เผณุวณฺโณ ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺาโน ฯ  เผณุ- 
สณฺาโนติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  ทิสโต  อุปริมาย  ทสิาย  ชาโต ฯ   
โอกาสโต  อุโภหิ  กโปลปสฺเสหิ  โอรยฺุห  ชิวฺหาย   ิโต ฯ  น  
เจส  เอตฺถ  สทา  สนฺนิจิโต  หุตฺวา  ติฏติ ฯ  ยทา  ปน  
สตฺตา  ตถารูป  อาหาร  ปสฺสนฺติ  วา  สรนฺติ  วา   
อุณหติตฺติ(๑)กฏกโลณมฺพิลาน  วา  กิ ฺจิ มุเข เปนฺติ  ยทา 
วา  เนส  หทย  อากิลายติ  กิสฺมิ ฺจิเทว  วา  ชิคุจฺฉา(๒)  
อุปฺปชฺชติ  ตทา  เขโฬ  อุปฺปชฺชิตฺวา  อุโภหิ  กโปลปสฺเสหิ   
โอรุยฺห ชิวฺหาย สณฺาติ ฯ อคฺคชิวฺหาย  เจส  ตนุโก  โหติ   
มูลชิวฺหาย  พหโล ฯ  มุเข  ปกฺขิตฺต ฺจ  ปุถุก  วา  ตณฺฑุล   
วา  ย (๓) กิ ฺจิ  ขาทนีย  วาป นทีปุฬิเน ขตกูปกสลิล วิย  
ปริกฺขย อคจฺฉนฺโตว  เตเมตุ  สมตฺโถ  โหติ ฯ  ปรจฺิเฉทโต   
เขฬภาเคน  ปริจฺฉินฺโน ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        สิงฺฆานิกาติ  มตฺถลุงฺคโต  ปคฺฆรณกอสุจิ ฯ  สา วณฺณโต 
ตรุณตาลฏ ิมิ ฺชวณฺณา ฯ  สณฺานโต  โอกาสสณฺานา ฯ  ทสิโต 
อุปริมาย  ทสิาย  ชาตา ฯ  โอกาสโต  นาสปุเฏ  ปูเรตฺวา   ิตา ฯ 
น  เจสา  เอตฺถ  สทา  สนนฺิจิตา  หุตฺวา  ติฏติ  อถโข  
# ๑. ม. อุณฺหติตฺตก... ฯ  ๒. ม. ชิคุจฺฉา ฯ  
# ๓. ม. อ ฺ ฯ  
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ยถา  นาม  ปรุิโส  ปทุมินปิตฺเตน  ทธึ  พนฺธิตฺวา  เหฏา   
กณฺฏเกน  วิชฺเฌยฺย  อถ  เตน  ฉิทฺเทน  ทธิมตฺถุ  คฬตฺิวา 
พหิ  ปเตยฺย  เอวเมว  ยทา  สตฺตา  โรทนฺติ  วา  วิสภาคาหาร- 
อุตุวเสน  วา  ส ฺชาตธาตุกฺโขภา  โหติ  ตทา  อนฺโตสีสโต  
ปูติเสมฺหภาว  อาปนฺน  มตฺถลุงฺค  คฬตฺิวา  ตาลุมตฺถกวิวเรน   
โอตริตฺวา  นาสปุเฏ  ปูเรตฺวา  ติฏติ  วา  ปคฺฆรติ  วา ฯ 
สิงฺฆานิกาปริคฺคณฺหเกน  ปน  โยคินา  นาส(๑)  ปูเรตฺวา 
 ิตวเสเนว  ปริคฺคณฺหิตพฺพา ฯ  ปริจฺเฉทโต  สิงฺฆานิกาภาเคน   
ปริจฺฉินฺนา ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาคปริจฺเฉโท  ปน   
เกสสทิโสว ฯ   
        ลสิกาติ  สรีรสนฺธีน อพฺภนฺตเร ปจฺฉิลกุณป ฯ สา 
วณฺณโต กณฺณิการนียาสวณฺณา ฯ  สณฺานโต  โอกาส- 
สณฺานา ฯ  ทิสโต  ทฺวีสุ  ทิสาสุ  ชาตา ฯ  โอกาสโต  อฏ ิสนฺธีน  
อพฺภ ฺชนกิจฺจ  สาธยมานา  อสีติสตสนฺธีน  อพฺภนฺตเร   ิตา ฯ   
ยสฺส  เจสา  มนฺทา  โหติ  ตสฺส  อุฏหนฺตสฺส นิสีทนฺตสฺส 
อภิกฺกมนฺตสฺส ปฏิกฺกมนฺตสฺส  สมฺมิ ฺชนฺตสฺส  ปสาเรนฺตสฺส 
อฏ ิกานิ  กฏกฏายนฺติ  อจฺฉรสทฺท  กโรนฺโต  วิย  วิจรติ 
เอกโยชนทฺวิโยชนมตฺตมฺป  อทฺธาน  คตสฺส  วาโยธาตุ  กุปฺปติ   
คตฺตานิ  ทุกฺขนฺติ ฯ  ยสฺส  ปน  พหุกา  โหติ  ตสฺส   
# ๑. ม. นาสปุเฏ ฯ  
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อุฏานนิสชฺชาทีสุ  น  อฏ ีนิ  กฏกฏายนฺติ  ทีฆมฺป  อทฺธาน  
คตสฺส  น  วาโยธาตุ  กุปฺปติ  น  คตฺตานิ  ทุกฺขนฺติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  
ลสิกาภาเคน  ปริจฺฉินฺนา ฯ  อยมสฺส  สภาคปริจฺเฉโท  วิสภาค- 
ปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสว ฯ   
        มุตฺตนฺติ  วณฺณโต  มาสขาโรทกวณฺณ ฯ  สณฺานโต  
อโธมุขฏปตอุทกกุมฺภอพฺภนฺตรคตอุทกสณฺาน ฯ  ทิสโต  เหฏ ิมาย  
ทิสาย  ชาต ฯ  โอกาสโต  วตฺถิสฺส  อพฺภนฺตเร   ิต ฯ  วตฺถ ิ
นาม  วตฺถิปโุฏ  วุจฺจติ ฯ ยตฺถ เสยฺยถาป นาม จนฺทนิกาย   
ปกฺขิตฺเต  อมุเข  ลวณฆเฏ (๑) จนฺทนิการโส  ปวิสติ  น  จสฺส   
ปวิสนมคฺโค  ป ฺายติ  เอวเมว  สรีรโต  มุตฺต  ปวิสติ ฯ  น   
จสฺส  ปวิสนมคฺโค  ป ฺายติ  นิกฺขมนมคฺโค  ปน  ปากโฏ 
โหติ ฯ  ยมฺป  จ  มุตฺตสฺส  ภริเต  ปสฺสาว  กโรมาติ  สตฺตาน   
อายูหน  โหติ ฯ  ปริจฺเฉทโต  วตฺถิอพฺภนฺตเรน  เจว  มุตฺตภาเคน   
จ  ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโท  
ปน เกสสทิโสว ฯ   
        เอว ฺหิ  เกสาทิเก  โกฏาเส  วณฺณสณฺานทิโสกาส- 
ปริจฺเฉทวเสน  ววตฺถเปตฺวา  อนุปุพฺพโต  นาติสีฆโต  นาติ- 
สณิกโตติอาทินา  นเยน  วณฺณสณฺานคนฺธาสโยกาสวเสน   
ป ฺจธา(๒)  ปฏิกูลา  ปฏกิูลาติ  มนสกิโรโต  ปณฺณตฺติสมติกฺกมนวเสน  
# ๑. ม.รวณฆเฏ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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เสยฺยถาป  จกฺขุมโต  มหาปุริสสฺส (๑) ทฺวตฺตึสวณฺณาน  กุสุมาน  
เอกสุตฺตคนฺถิตมาล  โอโลเกนฺตสฺส  สพฺพปุปฺผานิ  อปุพฺพาปริยมิว  
ปากฏานิ  โหนฺติ  เอวเมว  อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  เกสาติ   
อิม  กาย  โอโลเกนฺตสฺส สพฺเพ เต ธมฺมา อปุพฺพาปริยมิว   
ปากฏา  โหนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  มนสิการโกสลลฺกถาย   
อาทิกมฺมิกสฺส  หิ  เกสาติ  มนสิกโรโต  มนสิกาโร  คนฺตฺวา  
มุตฺตนฺติ  อิม  ปริโยสานโกฏาสเมว  อาหจฺจ ติฏตีติ ฯ   
        สเจ  ปน  พหิทฺธาป  มนสิการ  อุปสหรติ  อถสฺส  เอว  
สพฺพโกฏาเสสุ  ปากฏีภูเตสุ  อาหิณฺฑนฺตา  มนุสฺสติรจฺฉา- 
นาทโย  สตฺตาการ วิชหิตฺวา โกฏาสราสิวเสเนว   
อุปฏหนฺติ ฯ  เตหิ  จ  อชฺโฌหรยิมาน  ปานโภชนาทิ  
โกฏาสราสิมฺหิ  ปกฺขิปยมานมิว  อุปฏาติ ฯ  อถสฺส  อนุปุพฺพ- 
มุ ฺจนาทิวเสน  ปฏิกูลา  ปฏิกลูาติ  ปนุปฺปุน มนสกิโรโต 
อนุกฺกเมน อปฺปนา อุปฺปชฺชติ ฯ   
        ตตฺถ  เกสาทีน  วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน 
อุปฏาน  อุคฺคหนิมิตฺต  สพฺพาการโต  ปฏิกลูวเสน  อุปฏาน   
ปฏิภาคนิมิตฺต ฯ  ต  ปุนปปฺุน  อาวชฺชนฺตสฺส  มนสกิโรนฺตสฺส   
ตกฺกาหต  วิตกฺกาหต  กโรนฺตสฺส  จตฺตาโร  ขนฺธา  ปฏิกลูา- 
รมฺมณา  โหนฺติ ฯ  ปมชฌฺานวเสน  อปฺปนา  ปวตฺตติ ฯ  
# ๑. ม. ปรุิสสฺส ฯ   
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ปุพฺพภาเค  ปริกมฺมอุปจารจิตฺตานิ  สวิตกฺกสวิจารานิ  สปฺปติกานิ   
โสมนสฺสสหคตานิ  ปฏิกูลนิมิตฺตารมฺมณานิ  อปฺปนาป  สวิตกฺก- 
สวิจารา  สปฺปติกา  โสมนสฺสสหคตาว ฯ  ภูมนฺตเรน  ปน   
มหคฺคตา  รปูาวจรา  โหนฺติ ฯ  ปฏิกูเลป  จ  ตสฺมึ  อารมฺมเณ   
อานิสฺสทสฺสาวิตาย  โสมนสฺส  อุปฺปชชฺติ  เอกตฺตารมฺมณ- 
พเลเนว วา ต อุปฺปชฺชติ  ทุติยชฺฌานาทีนิ  ปเนตฺถ  น  
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  กสฺมา  โอฬาริกตฺตา ฯ  อิท ฺหิ  อารมฺมณ  
โอฬาริก  วิตกฺกพเลเนเวตฺถ  จิตฺเตกคฺคตา  ชายติ  น   
วิตกฺกสมติกฺกเมนาติ ฯ อย ตาว สมถวเสน กมฺมฏานกถา ฯ   
        อวิเสสโต  ปน  สาธารณวเสน  เอว  เวทิตพฺพา (๑) 
อิท ฺหิ  กมฺมฏาน  ภาเวตุกาเมน  กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา 
สชฺฌายนกาเลเอว  เกสาทีน  วณฺณนิมิตฺตสณฺานนิมตฺตทิสา- 
นิมิตฺตโอกาสนิมิตฺตปริจฺเฉทนิมิตฺตานิ  วาจาย โปเถตฺวา โปเถตฺวา   
เอเกกโกฏาเส  อย  เอตสริกฺขโกติ  ติวิเธน  สชฺฌาโย   
กาตพฺโพ ฯ  กถ  ตจป ฺจเก  ตาว  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อนุโลมโต  
ป ฺจาห  ปฏโิลมโต  ป ฺจาห  อนุโลมปฏิโลมโต  ป ฺจาหนฺติ  
อฑฺฒมาส  สชฺฌาโยว (๒) กาตพฺโพ ฯ  ตโต  อาจริยสฺส  สนฺติก   
คนฺตฺวา  วกฺกป ฺจก  อุคฺคณฺหิตฺวา  ตเถว  อฑฺฒมาส  สชฺฌาโย  
กาตพฺโพ  ตโต  เต  ทสป  โกฏาเส  เอกโต  กตฺวา  อฑฺฒมาส  
# ๑. ม. เวทิตพฺพ ฯ  ๒. ม. สชฺฌาโย ฯ   
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ปุน  ปปฺผาสป ฺจกาทีสุป  เอเกก  อุคฺคณฺหิตฺวา  อฑฺฒมาส  ตโต 
เต  ป ฺจทสป  โกฏาเส  อฑฺฒมาส  มตฺถลุงฺคป ฺจก  อฑฺฒมาส   
ตโต  เตวีสติ  โกฏาเส  อฑฺฒมาส  เมทฉกฺก  อฑฺฒมาส  
ตโต  เต  ฉพฺพีสติป  โกฏาเส  เอกโต  กตฺวา  อฑฺฒมาส   
มุตฺตฉกฺก  อฑฺฒมาส  ตโต  สพฺเพป  ทฺวตฺตึส  โกฏาเส  เอกโต  
กตฺวา  อฑฺฒมาสนฺติ  เอว  ฉมาเส สชฌฺาโย กาตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส  สปฺป ฺสฺส ภิกฺขุโน 
กมฺมฏาน อุคฺคณฺหนฺตสฺเสว  โกฏาสา  อุปฏหนฺติ  เอกจฺจสฺส   
น  อุปฏหนติฺ  เตน  น  อุปฏหนฺตีติ  วิริย  น  วิสฺสชฺเชตพฺพ ฯ  
ยตฺตกา  โกฏาสา  อุปฏหนฺติ  ตตฺตเก  คเหตฺวาว(๑)  สชฌฺาโย  
กาตพฺโพ ฯ  เอว  กมฺมฏาน  กเถนฺเตน  ปน  เนว  ป ฺวโต   
น  มนฺทป ฺสฺส  วเสน  กเถตพฺพ  มชฺฌิมป ฺสฺส  วเสน   
กเถตพฺพ ฯ  มชฺฌิมป ฺสฺส  หิ  วเสน  อาจริยา  ฉหิ  มาเสหิ   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ตนฺตึ  ปยสึุ ฯ  ยสฺส  ปน  เอตฺตาวตาป   
โกฏาสา  ปากฏา  น  โหนฺติ  เตน  ตโต  ปรมฺป  สชฺฌาโย 
กาตพฺโพเอว ฯ  น  จ  โข  อปริจฺฉินฺทิตฺวา  ฉ  ฉ  มาเส 
ปริจฺฉินฺทิตฺวาว  กาตพฺโพ ฯ   
        สชฺฌาย  กโรนฺเตน  วณฺโณ  น  ปจฺจเวกฺขิตพฺโพ  ลกฺขณ  
น  มนสิกาตพฺพ  โกฏาสวเสเนว  สชฺฌาโย  กาตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. คเหตฺวา ฯ   
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อาจริเยนาป  วณฺณวเสน  สชฺฌาย  กโรหีติ  นิยเมตฺวา  น 
กเถตพฺพ ฯ  นิยเมตฺวา  กถิเต  โก  โทโสติ สมฺปตฺติยมฺป   
วิปตฺติส ฺาอาปชฺชน ฯ  สเจ  หิ  อาจริเยน  วณฺณวเสน  
สชฺฌาย  กโรหีติ  วุตฺเต  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ตถา  กโรนฺตสฺส  
กมฺมฏาน  วณฺณโต  น  อุปฏาติ  ปฏิกูลวเสน  วา  ธาตุวเสน   
วา  อุปฏาติ ฯ   
        อเถส  น  อิท  กมฺมฏาน  วิลกขฺณนฺติ  ส ฺ ี  โหติ   
อาจริเยน  กถิตเมว  กปฺเปตฺวา  คณฺหาติ ฯ ปฏิกูลวเสน  ต (๑) 
สชฺฌาย  กโรหีติ  วุตฺเตป  สเจ  ตสฺส  ตถา  กโรนฺตสฺส  ปฏิกูลโต 
น  อุปฏาติ  วณฺณวเสน  วา  ธาตุวเสน  วา  อุปฏาติ ฯ   
อเถส  นยิท  กมฺมฏาน  วิลกฺขณนฺติ  ส ฺ ี  โหติ  อาจริเยน 
กถิตเมว  กปเฺปตฺวา  คณฺหาติ ฯ  ธาตุวเสน  ต  สชฺฌาย  กโรหีติ  
วุตฺเตป  สเจ  ตสฺส  ตถา  กโรนฺตสฺส ธาตุโต น อุปฏาติ   
วณฺณวเสน  วา  ปฏิกลูวเสน  วา  อุปฏาติ ฯ  อเถส  นยิท  
กมฺมฏาน วิลกฺขณนฺติ  ส ฺ ี  โหติ  อาจริเยน  กถติเมว  
กปฺเปตฺวา  คณฺหาติ ฯ  อย  อาจริเยน นิยเมตฺวา  กถิเต 
โทโส ฯ   
        กินฺติ  ปน  วตฺตพฺโพติ  โกฏาสวเสน  สชฺฌาย  กโรหีติ  
วตฺตพฺโพ ฯ  กถ  เกสโกฏาโส  โลมโกฏาโสติ  สชฺฌาย  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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กโรหีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  สเจ  ปนสฺส  เอว  โกฏาสวเสน  สชฺฌาย   
กโรนฺตสฺส  วณฺณโต  อุปฏาติ  อถาเนน  โอวาทาจริยสฺส  
อาจิกฺขิตพฺพ  อห  ทฺวตฺตึสาการ  โกฏาสวเสน  สชฺฌาย กโรมิ  
มยฺห  ปน  วณฺณโต  อุปฏาตีติ ฯ  อาจริเยน  กมฺมฏาน   
วิย  อกมฺมฏาน  วิลกฺขณ  เอตนฺติ  น  วิสวาเทตพฺพ ฯ  สาธุ  
สปฺปุริส  ปุพฺเพ  ตยา  วณฺณกสิเณ  ปรกิมฺม  กตปุพฺพ  ภวิสฺสติ  
เอตเทว  กมฺมฏาน  ตุยฺห  สปฺปาย  วณฺณวเสเนว  สชฺฌาย   
กโรหีติ วตฺตพฺโพ ฯ เตนป วณฺณวเสเนว สชฺฌาโย กาตพฺโพ ฯ   
        โส  เอว  กโรนฺโต  อชฺฌตฺต  นลีก  ปตก  โลหิตก   
โอทาตนฺติ  จตฺตาริ  วณฺณกสิณานิ  ลภติ ฯ  กถ  ตสฺส  
หิ  เกสโลมปตฺเตสุ  เจว  อกฺขีน ฺจ  กาฬกฏาเน  วณฺณ  นีล  
นีลนฺติ  มนสกิโรนฺตสฺส  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  
ฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสสฺน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ 
เมทสฺมึ  ปน  อกฺขีน ฺจ  ปตกฏาเน  วณฺณ  ปตก  ปตกนฺติ   
มนสิกโรนฺตสฺส  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานานิ  อุปฺปชชฺนติฺ  ฌาน  
ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ   
มสโลหิเตสุ  ปน  อกฺขีน ฺจ  รตฺตฏาเน  วณฺณ  โลหิตก  
โลหิตกนฺติ  มนสิกโรนฺตสฺส  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานานิ  อุปฺปชชฺนติฺ   
ฌาน  ปาทก  กตฺวา วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ   
นขทนฺตจมฺมอฏ ีสุ  ปน  อกฺขีน ฺจ  ปณฺฑรฏาเน  วณฺณ   
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โอทาต  โอทาตนฺติ  มนสิกโรนฺตสฺส  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสสฺน  ปฏเปตฺวา 
อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  อิท  วณฺณวเสน  อภินิวิฏสฺส ภิกฺขุโน  
ยาว อรหตฺตา นิคฺคมน ฯ   
        อปรสฺส  โกฏาสวเสน  สชฺฌาย  กโรนฺตสฺส  ปฏิกูลโต  
อุปฏาติ  อถาเนน  โอวาทาจริยสฺส  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  อาจริเยน 
กมฺมฏาน  วิย  อกมฺมฏาน  วิลกฺขณ  เอตนฺติ  น  
วิสวาเทตพฺพ ฯ สาธุ สปฺปรุิส ปุพฺเพ ตยา ปฏิกูลมนสิกาเร   
โยโค  กโต  ภวิสฺสติ  เอตเทว  กมฺมฏาน  ตุยฺห  สปฺปาย   
ปฏิกูลวเสเนว  สชฌฺาย  กโรหีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  เตนป  ปฏิกูลวเสน 
สชฺฌาโย  กาตพฺโพ ฯ  ตสฺส  เกสา  นาม  อช ฺา  อมนุ ฺา (๑)  
ทุคฺคนฺธา  เชคุจฺฉา  ปฏิกลูาติ  เอว  ปฏิกูลวเสน  สชฺฌาย   
กโรนฺตสฺส  ปฏิกูลารมฺมเณ  ปมชฺฌาน  นิพฺพตฺตติ ฯ  โส  ฌาน 
ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ   
อิท  ปฏกิูลวเสน  อภินิวิฏสฺส ภิกฺขุโน ยาว อรหตฺตา 
นิคฺคมน ฯ   
        อปรสฺส  โกฏาสวเสน  สชฺฌาย  กโรนฺตสฺส  ธาตุโต  
อุปฏาติ  ธาตุโต  อุปฏหนฺต  กีทิส  หุตฺวา อุปฏาตีติ ฯ 
เกสา ตาว วมฺมิกมตฺถเก ชาตกุณฺติณกานิ  วิย  หุตฺวา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อุปฏหนฺติ โลมา ปุราณคามฏาเน ชาตทพฺพติณกานิ วิย  
นขา ทณฺฑเกสุ  ปตมธุกผลฏ ิโกสกา  วิย  ทนฺตา  มตฺติกา- 
ปณฺเฑ  ปเวเสตฺวา  ปตอลาพุพีชานิ  วิย  ตโจ  (วีณาปพฺพเก) 
ทพฺพิสเก (๑) ปริโยนทฺธอลฺลโคจมฺม  วิย  มส ภิตฺติย  อนุลิตฺตมตฺติกา  
วิย  นหารุ  ทพฺพสมฺภารพนฺธวลฺลิ  วิย  อฏ ิ  อุสฺสาเปตฺวา   
ปตภิตฺติทพฺพสมฺภาโร  วิย  อฏ ิมิ ฺช  มหาเวฬุมฺหิ(๒)  ปกฺขิตฺต- 
เสทิตเวตฺตคฺค  วิย  วกฺก  หทย  ยกน  กิโลมก ปหก ปปฺผาสนฺติ 
อิเม ฉ โกฏาสา สูนการฆร  วิย  หุตฺวา  อุปฏหนฺติ ฯ 
ทฺวตฺตึสหตฺถ  อนฺต  โลหิตโทณิย  สเวฒิตฺวา(๓)  ปตฆรสปฺโป  วิย  
อนฺตคุณ ปาทปุ ฺฉนเก(๔) สิพฺพิตรชฺชุกา วิย อุทริย ปริสฺสาวเน   
สิถิลพนฺธตณฺฑุล  วิย  กรีส  เวณุปพฺเพ  ปกฺขิตฺตปณฺฑุมตฺติกา 
วิย มตฺถลุงฺค  โอมทฺทิตฺวา  ปตา  จตฺตาโร  ตณฺฑุลปฏปณฺฑา  
วิย  ทฺวาทสวิธา  อาโปธาตุ  ปฏิปาฏิยา ปเตสุ ทฺวาทสสุ 
อุทกสราวเกสุ ปูริตอุทก วิย หุตฺวา อุปฏาติ ฯ   
        อถาเนน  โอวาทาจริยสฺส  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  อาจริเยน 
กมฺมฏาน  วิย  อกมฺมฏาน  วิลกฺขณ  เอตนฺติ  น   
วิสวาเทตพฺพ ฯ  สาธุ  สปปฺุริส  ปุพฺเพ  ตยา  ธาตุมนสิกาเร 
โยโค  กโต  ภวิสฺสติ  เอตเทว  กมฺมฏาน  ตุยฺห  สปฺปาย   
ธาตุวเสเนว สชฺฌาย กโรหีติ วตฺตพฺโพ ฯ เตนป ธาตุวเสน  
สชฺฌาโย กาตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. มหาเวณุมฺหิ ฯ  
# ๓. สเวลฺเลตฺวา ฯ  ๔. ม. ปาทปุ ฺฉนเก ฯ   
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        ตตฺริท  มนสิการมุเขเนว  สชฺฌายวิธาน  อิธ  ภิกฺขุ  
เกสา  สีส  ปริโยนทฺธิตฺวา   ิตจมฺเม  ชาตา  เต  น  ชานนฺติ  
มย  สีส ปริโยนทฺธิตฺวา   ิตจมฺเม  ชาตาติ  สีส  ปริโยนทฺธิตฺวา  
 ิตจมฺมมฺป  น  ชานาติ  เกสา  มยิ  ชาตาติ  อเจตนา  เอเต 
อพฺยากตา  สุ ฺา  ถทฺธา  ปตฺถินา(๑)  ปวีธาตุ  เอสาติ   
มนสิกโรติ ฯ  โลมา  สรีร  ปริโยนหนจมฺเม  ชาตา  เต  น   
ชานนฺติ  มย  สรีร  ปริโยนหนจมฺเม  ชาตาติ  สรีร 
ปริโยนหนจมฺมมฺป  น  ชานาติ  โลมา  มยิ  ชาตาติ  เอเตป  
อเจตนา ฯ  นขา  องฺคุลีน  อคฺเคสุ ชาตา เต น  ชานนฺติ   
มย  องฺคุลีน  อคฺเคสุ  ชาตาติ  องฺคุลีน  อคฺคานิป  น  ชานนฺติ   
นขา  อเมฺหสุ  ชาตาติ  เอเตป  อเจตนา ฯ  ทนฺตา  หนุกฏ ิเก   
ชาตา  เต น  ชานนฺติ  มย  หนุกฏ ิเก  ชาตาติ  หนุกฏ ิกมฺป  
น  ชานาติ  ทนฺตา  มยิ  ชาตาติ  เอเตป  อเจตนา ฯ  ตโจ  
น  ชานาติ  สรีร  มยา  ปรโิยนทฺธนฺติ  สรีรมฺป  น  ชานาติ  
อห  ตเจน  ปริโยนทฺธนฺติ  อยมฺป  อเจตโน ฯ  มส  น  ชานาติ  
มยา  สรีร  อนุลิตฺตนฺติ  สรีรมฺป  น  ชานาติ  อห  มเสน   
อนุลิตฺตนฺติ  อิทมฺป  อเจตน ฯ  นหารุ  น ชานาติ อห  
อฏ ิปุ ฺช อาพนฺธิตฺวา   ิตนฺติ  อฏ ิปุ ฺโชป  น  ชานาติ 
นหารุชาเลนาห  อาพนฺโธติ(๒)  อิทมฺป  อเจตน ฯ   
        สีสฏ ิ  น ชานาติ อห คีวฏ ิเก ปติฏ ิตนฺติ คีวฏ ิกมฺป  
# ๑. ม. ปตฺถนิฺนา ฯ  ๒. ม. อาพทฺโธติ ฯ   
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น ชานาติ มยิ  สีสฏ ิก  ปติฏ ิตนฺติ คีวฏ ิ น ชานาติ  
อห ปฏ ิกณฺฏเก  ิตนฺติ ปฏ ิกณฺฏฏ ิโกป(๑)  กฏิฏ ิก  อูรฏุ ิก   
ชงฺฆฏ ิก  โคปฺผกฏ ิก  น ชานาติ อห  ปณฺหิกฏ ิเก   
ปติฏ ิตนฺติ  ปณฺหิกฏ ิกมฺป  น  ชานาติ  อห  โคปผฺกฏ ิก   
อุกฺขิปตฺวา   ิตนฺติ  ฯเปฯ  คีวฏ ิก  น  ชานาติ อห สีสฏ ิก  
อุกฺขิปตฺวา   ิตนฺติ ฯ  ปฏปิาฏิยา อฏ ีนิ  ิตานิ โกฏิยา   
อเนกสนฺธิยมิโต น เกหิจิ  พนฺโธ(๒) นหารูหิ ชราย โจทิโต   
อเจตโน กฏกลิงฺครูปโม ฯ   
        อิทมฺป  อเจตน ฯ  อฏ ิมิ ฺช  วกกฺ  ฯเปฯ  มตฺถลุงฺค  อเจตน  
อพฺยากต  สุ ฺ  ถทฺธ  ปตฺถินฺน  ปวีธาตูติ  มนสิกโรติ ฯ   
ปตฺต  เสมฺห  ฯเปฯ  มุตฺต  อเจตน อพฺยากต สุ ฺ อาพนฺธ(๓) 
ยูสคต อาโปธาตูติ มนสิกโรติ ฯ   
        อิเม  เทวฺ  มหาภูเต  ปริคฺคณฺหนฺตสฺส  อุทเร  อุสฺสทา  
เตโชธาตุ  ปากฏา  โหติ  นาสาย  อุสฺสทา  วาโยธาตุ  ปากฏา 
โหติ ฯ  อิเม  จตฺตาโร  มหาภูเต  ปริคฺคณฺหนฺตสฺส  อุปาทารูป   
ปากฏ  โหติ ฯ มหาภูต นาม อุปาทารูเปน ปริจฺฉินฺน   
อุปาทารูป  มหาภูเตน ฯ  ยถา  อาตโป  นาม  ฉายาย  ปริจฺฉินฺโน 
ฉายา อาตเปน  เอวเมว  มหาภูต  อุปาทารูเปน  ปรจฺิฉินฺน  
อุปาทารูป  มหาภูเตน ฯ  อถสฺส  เอว  จตฺตาริ  มหาภูตานิ  
# ๑. ม. ปฏ ิกณฺฏกฏ ิโกป ฯ  ๒. ม. พทฺโธ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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เตวีสติ อุปาทารูปานิ รูปกฺขนฺโธติ รูปกฺขนฺธ ปริคฺคณฺหนฺตสฺส 
อายตนทฺวารวเสน  อรูปโน  ขนฺธา  ปากฏา  โหนฺติ ฯ  อิติ   
รูปารูปปริคฺคโห  ป ฺจกฺขนฺธา  โหนฺติ  ป ฺจกฺขนฺธา  ทฺวาทสา- 
ยตนานิ  โหนฺติ  ทฺวาทสายตนานิ  อฏารสธาตุโย  โหนฺตีติ   
ขนฺธายตนธาตุวเสน  ยมกตาลกนฺท (๑) ผาเลนฺโต  วิย  เทฺว  
โกฏาเส กตฺวา นามรูป ววตฺถเปติ ฯ   
        โส  อิท  นามรูป  น  อเหตุ  น  อปปฺจฺจยา  นิพฺพตฺต   
สเหตุ  สปฺปจฺจยา  นิพฺพตฺต ฯ  โก  ปนสฺส  เหตุ  โก  ปน  
ปจฺจโยติ  อุปปริกฺขนฺโต  อวิชฺชาปจฺจยา  ตณฺหาปจฺจยา   
กมฺมปจฺจยา  อาหารปจฺจยา  จาติ  ตสฺส  ปจฺจย  ววตฺถเปตฺวา   
อตีเตป  ปจฺจยา  เจว  ปจฺจยสมุปฺปนฺนธมฺมา  จ  อนาคเตป  
เอตรหิป  ปจฺจยา  เจว  ปจฺจยสมุปฺปนฺนธมฺมา  จ  ตโต  อุทฺธ   
สตฺโต  วา  ปคฺุคโล  วา  นตฺถิ  สุทฺธสงฺขารปุ ฺโชเอวาติ  ตีสุ   
อทฺธาสุ  กงฺข  วิตรติ ฯ  อย  ปน  วิปสสฺนา  สงฺขารสลฺลกฺขณา 
าตปริ ฺา นาม ฯ   
        เอว  สงฺขาเร  สลฺลกฺเขตฺวา   ิตสฺส  ปน  ภิกฺขุสฺส  ทสพลสสฺ 
สาสเน  มูล  โอติณฺณ  นาม  โหติ  ปติฏา  ลทฺธา  นาม ฯ   
จูฬโสตาปนฺโน  นาม  โหติ  นิยตคติโก ฯ  ตถารปู  ปน  
อุตุสปฺปาย  ปุคฺคลสปฺปาย  โภชนสปปฺาย  ธมฺมสสฺวนสปฺปาย  
# ๑. ม. ยมกตาลกฺขนฺธ ฯ  
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ลภิตฺวา  เอกาสเน  เอกปลฺลงฺกวรคโต  ตีณิ  ลกฺขณานิ  
อาโรเปตฺวา  วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา  สงฺขาเร  สมฺมสนโฺต  อรหตฺต   
คณฺหาตีติ ฯ  อิท  ธาตุวเสน  อภินิวิฏสฺส ภิกฺขุโน ยาว  
อรหตฺตา นิคฺคมน ฯ   
        ยสฺส  ปน  เนว  วณฺณโต  อุปฏาติ  น  ปฏิกลูโต  น  
สุ ฺโต  เตน  น  เม อุปฏาตีติ น กมฺมฏาน วิสฺสชฺเชตฺวา 
นิสีทิตพฺพ ฯ โกฏาสมนสิกาเรเยว  ปน  โยโค  กาตพฺโพ ฯ 
โปราณกตฺเถรา  กริ  โกฏาสมนสิกาโรว  ปมาณ (๑) โกฏาส- 
วเสน  สชฺฌาย  กโรนฺตสฺส  โกฏาสา  ปคุณา  โหนฺติ ฯ  กทา 
ปน  ปคุณา  นาม  โหนฺตีติ  ยทา  เกสาติ  อาวชฺชิตมตฺเต   
มนสิกาโร  คนฺตฺวา  มตฺถลุงฺคนฺติ  อนฺติมโกฏาเส  ปติฏาติ ฯ 
มตฺถลุงฺคนฺติ  อาวชฺชิตมตฺเต มนสิกาโร อาคนฺตฺวา เกสาติ  
อาทิโกฏาเส ปติฏาติ ฯ   
        อถสฺส  ยถา  นาม  จกฺขุมโต  ปุรสิสฺส  ทฺวตฺตึสวณฺณาน  
ปุปฺผาน  เอกสุตฺตคนฺถิต  มาล  โอโลเกนฺตสฺส  ปฏปิาฏิยา  วา  
ปน นิขาเต ทฺวตฺตึส วติปาเท  ปฏิกกฺมตฺิวา  โอโลเกนฺตสฺส  
ปฏิปาฏิยาว  ทฺวตฺตึสวณฺณานิ  ปุปฺผานิ  วติปาทา  วา  ปากฏา  
โหนฺติ  เอวเมว  ทฺวตฺตึส  โกฏาสา  อุปฏหนฺติ  วิจรนฺตา   
ติรจฺฉานคตาป  มนุสฺสาป  สตฺตาติ  น  อุปฏหนฺติ  โกฏาสาติ  
# ๑. ม. โกฏามนสิกาโรว ปมาณนฺติ นตฺถิ ฯ   
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อุปฏหนฺติ ฯ  ขาทนียโภชนีย โกฏาสนฺตเร ปกฺขิปมาน วิ 
โหติ ฯ   
        โกฏาสาน  ปคุณกาลโต  ปฏาย  ตีสุ  มุเขสุ  เอเกน 
มุเขน  วิมุจฺจิสฺสติ  กมฺมฏาน  วณฺณโต  วา  ปฏิกูลโต  วา  
สุ ฺโต  วา  อุปฏาติ ฯ  ยถา  นาม  ปเูว  ปจิตุกามา  อิตฺถี   
มทฺทิตฺวา  ปตปฏโต ย ย อิจฺฉติ ต ต ปจติ ฯ ยถา   
วา  ปน  สเม  ภูมิปฺปเทเส  ปต  อุทกปูร  กุมฺภ  ยโต  ยโต  
อาวฏเฏนฺติ (๑) ตโต  ตโตว  อุทก  นิกขฺมติ  เอวเมว  โกฏาสาน 
ปคุณกาลโต  ปฏาย  ตีสุ  มุเขสุ  เอเกน  มุเขน  วิมจฺุจิสฺสติ ฯ  อากงฺข- 
มานสฺส  สุ ฺโต  กมฺมฏาน  อุปฏหิสฺสติเยว ฯ  อย  เอตฺตโก   
อุคฺคหสนฺธิ  นาม ฯ  อิมสมฺึ  อุคฺคหสนฺธิสฺมึ  ตฺวา อรหตฺต  
ปตฺตา ภิกฺขู คณนปถ  วีติวตฺตา ฯ   
        ยสฺส  ปน  อุคฺคหสนฺธิสฺมึ  กมฺมฏาน  น  อุปฏาติ  เตน 
กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา  สเจ  ยตฺถ  อาจริโย  วสติ  โส  อาวาโส  
สปฺปาโย  โหติ อิจฺเจต  กุสล ฯ  โน  เจ  สปฺปายฏาเน 
วสิตพฺพ ฯ  วสนฺเตน  อฏารส  วิหารโทเส (๒) วชฺเชตฺวา  ป ฺจงฺค- 
สมนฺนาคเต  เสนาสเน (๓) วสิตพฺพ  สยมฺป ป ฺจงฺคสมนฺนาคเตน   
ภวิตพฺพ ฯ  ตโต  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺเตน  รตฺติฏาน   
# ๑. ม. อาวิ ฺฉนฺติ ฯ  ๒. วิ. ปวีกสิณ. ๑/๑๕๐ ฯ  
# ๓. วิ. ปวีกสิณ. ๑/๑๕๕ ฯ  
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วา  ทิวาฏาน  วา ปวิสิตฺวา กมฺมฏาน มนสิกาตพฺพ ฯ   
        กถ  อาทิโต  ตาว  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อนุปุพฺพโต  
มนสิกาตพฺพ  น  เอกนฺตรกิา ฯ  อนุปุพฺพโต  มนสิกโรนฺโต  หิ   
ทฺวตฺตึสปท  นิสฺเสณึ  ปทปฏิปาฏิยา  อกฺกมนฺโต  ปาสาท  อารุยฺห  
ปาสาทานิสส  อนุภวนกปุริโส  วิย  เกสา  โลมาติ  ปฏิปาฏิยา 
กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโต  กมฺมฏานโต  จ  น  ปริหายติ  
ปาสาทานิสสสทิเส  จ  นว  โลกุตฺตรธมฺเม  อนุภวติ ฯ  อนุปพฺุพโต  
มนสิกโรนฺเตนาป  จ  นาติสีฆโต  นาติสณิกโต  มนสิกาตพฺพ ฯ 
อติสีฆโต  มนสิกโรนฺตสฺส  หิ  กิ ฺจาป  กมฺมฏาน ปคุณ โหติ 
อวิภูต ปน โหติ ฯ ตตฺถ โอปมฺม เหฏา วุตฺตนยเมว (๑)ฯ   
        อติสณิกโต  มนสกิโรนฺตสฺส  กมฺมฏาน  ปริโยสาน  น   
คจฺฉติ  อนฺตราว  โอสกฺกติพฺพ  โหติ ฯ  ยถา  ห ิ ปรุิโส  ติโยชน   
มคฺค  สาย  กจฺฉ  พนฺธิตฺวา  ปฏิปนฺโน  นิกฺขนฺตฏานโต  ปฏาย  
สีตลจฺฉาย  ทิสฺวา  วิสฺสมติ  รมณีย  วาลิกตล  ทสิฺวา  ปฏ ึ  
ปสาเรติ  วนโปกฺขรณึ  ทสิฺวา  ปานีย  ปวติ  นหายติ  ปพฺพต   
ทิสฺวา  อารุยฺห  ปพฺพตารามเณยฺยก  ปสฺสติ ฯ  ต  อนฺตราเยว  
สีโห  วา  พฺยคฺโฆ  วา  ทปี  วา  หนติ  โจรา  วา  ปน  
วิลุมฺปนฺติ  เจว  หนนฺติ  จ  เอวเมว  อติสณิก  มนสกิโรนฺตสฺส 
กมฺมฏาน  ปริโยสาน  น  คจฺฉติ  อนฺตราว  โอสกฺกิตพฺพ โหติ ฯ   
# ๑. ม. วุตฺตเมว ฯ   
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        ตสฺมา  นาติสีฆ  นาติสณิก  เอกทิวส  ตึส  วาเร   
มนสิกาตพฺพ ฯ  ปาโตว  ทส  วาเร  มชฺฌนฺติเก(๑)  ทส  วาเร  
สายเณฺห  ทส  วาเร  สชฌฺาโย  กาตพฺโพ  โน  กาตุ  น  
วฏฏติ ฯ  ยถา  หิ  ปาโตว  อุฏาย  มุข  โน  โธวิตุ  น  
วฏฏติ  ขาทนีย  โภชนีย  โน  ขาทิตุ  โน  ภุ ฺชิตุ  น  
วฏฏติ ฯ เอต ปน วฏเฏยฺย อิทเมว  เอกนฺเตน  โน  กาตุ  
น  วฏฏติ  กโรนฺโต  มหนฺต  อตฺถ  คเหตฺวา  ติฏติ ฯ  ยถา 
หิ  เอกสฺส  ปุริสสฺส  ตีณิ  เขตฺตานิ  เอก เขตฺต อฏ กุมฺเภ(๒) 
เทติ เอก  โสฬส เอก ทฺวตฺตึส ฯ เตน ตีณิป เขตฺตานิ  
ปฏิชคฺคิตุ อสกฺโกนฺเตน เทฺว ฉฑฺเฑตฺวา  เอก  ทฺวตฺตึสกุมฺภ- 
ทายกเมว  ปฏิชคฺคิตพฺพ ฯ  ตตฺเถว  กสนวปนนิทฺทายนาทีนิ   
กาตพฺพานิ ฯ  ตเทวสฺส  อิตเรสุ  ทฺวีสุ  อุฏานกทาย  ทสฺสติ  
เอวเมว  เสส  มุขโธวนาทิกมฺม  ฉฑฺเฑตฺวาป  เอตฺเถว  กมฺม 
กาตพฺพ  โน  กาตุ  น  วฏฏติ  กโรนฺโต  มหนฺต  อตฺถ  คณฺหิตฺวา 
ติฏตีติ เอตฺตาวตา มชฺฌิมา ปฏิปทา  นาม กถิตา ฯ   
        เอว  ปฏิปนฺเนนาป  วิกฺเขโป  ปฏิพาหิตพฺโพ ฯ  กมฺมฏาน 
หิ  วิสฺสชฺเชตฺวา  จิตฺเต  พหิทฺธา  วิกฺเขป  คจฺฉนฺเต  กมฺมฏานโต  
ปริหายติ วฏฏภย สมติกฺกมิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ยถา  หิ  เอโก  
ปุริโส  สหสฺสุทฺธาร  โสเธตฺวา  วฑฺฒึ  ลภิตฺวา  อทธฺาน  
# ๑. ม. มชฺณนฺหิเก ฯ  ๒. ม. อฏกุมฺภ ฯ  
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ปฏิปนฺโน  อนฺตรามคฺเค  กุมฺภีลมกรคาหรกฺขสสมุฏาย (๑) คมฺภีร-   
คิริกนฺทราย  อุปริ  อตฺถต  เอกปทิกทณฺฑกเสตุ  อารุยฺห  คจฺฉนฺโต 
อกฺกมนปท  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต  ปริปติตฺวา  
กุมฺภีลาทิภตฺต  โหติ  เอวเมว  อยมฺป  กมฺมฏาน  วิสฺสชฺเชตฺวา 
สจิตฺเต  พหิทฺธา  วิกฺเขป คจฺฉนฺเต  กมฺมฏานโต ปริหายติ  
วฏฏภย สมติกฺกมิตุ น สกโฺกติ ฯ   
        ตตฺริท  โอปมฺมสสนฺทน  ปุริสสฺส สหสฺสุทฺธาร โสเธตฺวา(๒) 
วฑฺฒิลทฺธกาโล(๓) วิย  ห ิ อิมสฺส  ภิกขฺุโน  อาจริยสฺส  สนฺติเก 
กมฺมฏานสฺส  อุคฺคหิตกาโล  อนฺตรา  คมฺภีรา  คิรกินฺทรา  วิย  
สสาโร  ตสฺส  กุมฺภีลาทีหิ  ทฏกาโล  วิย  วฏฏมลูกานิ  
มหาทุกฺขานิ  เอกปทิกทณฺฑกเสตุ  วิย  อิมสฺส  ภิกฺขุโน   
สชฺฌายวีถิ  ตสฺส  ปุริสสสฺ  เอกปทิกทณฺฑกเสตุ  อารุยฺห  
อกฺกมนปท วิสฺสชฺเชตฺวา  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺตสฺส ปริวตฺเตตฺวา(๔)  
ปติตฺวา (๕) กุมฺภีลาทีน  ภตฺตภาว  อาปนฺนกาโล  วิย  อิมสฺส 
ภิกฺขุโน  กมมฺฏาน  วิสฺสชฺเชตฺวา พหิทฺธา  วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส  
กมฺมฏานโต  ปริหายิตฺวา  วฏฏภย  สมติกฺกมิตุ  อสมตฺถภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตสฺมา  เกสา  มนสิกาตพฺพา  เกเส  มนสิกริตฺวา  
# ๑. ม. กมฺุภีลมกรคาหรกฺขสสมุฏ ิตาย ฯ  ๒. ม. สาเธตฺวา ฯ 
# ๓. ม. วฑฺฒึ ลทฺธกาโล ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๕. ม. ปริปติตฺวา ฯ   
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จิตฺตุปฺปาทสฺส  พหิทฺธา  วิกฺเขป  ปฏพิาหิตฺวา  สุทฺธจิตฺเตเนว  
โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจติ  มนสิกาตพฺพ ฯ  เอว  มนสิกโรนฺโต   
กมฺมฏานโต  น  ปริหายติ  วฏฏภย  สมติกฺกมติ ฯ  โอปมฺม   
ปเนตฺถ  ตเทว  ปริวตฺเตตฺวา  เวทิตพฺพ ฯ  สหสฺสุทฺธาร  โสเธตฺวา 
วฑฺฒึ  ลภิตฺวา  เฉกสฺส  ปรุิสสฺส  ทณฺฑกเสตุ  อารุยฺห  
นิวาสนาปารุปน  สวิธาย  ธาตุปตฺถทฺธกาย  กตฺวา  โสตฺถินา   
ปรตีรคมน  วิย  เฉกสฺส  ภิกฺขุโน  เกเส  มนสิกตฺวา(๑)  จิตฺตุปฺปาทสฺส  
พหิทฺธา  วิกฺเขป  ปฏิพาหิตฺวา  สุทฺธจิตฺเตเนว โลมา นขา  
ทนฺตา  ตโจติ มนสิกโรนฺตสฺส กมฺมฏานโต อปริหายิตฺวา 
วฏฏภย สมติกฺกมน เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  พหิทฺธา  วิกฺเขป  ปฏิพาหนฺเตนาป  เหฏา  
วุตฺตนเยเนว  ปณฺณตฺติสมติกฺกมนโต  มนสิกาตพฺพ ฯ  เกสา 
โลมาติ  ปณฺณตฺตึ  วิสฺสชเฺชตฺวา  ปฏิกลู  ปฏิกลูนฺติ  สติ  เปตพฺพา ฯ 
ปมเยว  ปน  ปฏิกูลโต  น  อุปฏาติ ฯ  ยาว  น  อุปฏาติ   
ตาว  ปณฺณตฺติ  น  วิสฺสชฺเชตพฺพา ฯ  ยทา  อุปฏาติ  ตทา   
ปณฺณตฺตึ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปฏิกูลนฺติ  มนสิกาตพฺพ ฯ  กโรนฺเตน  จ  
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  ป ฺจหากาเรหิ  ปฏิกูลโต  มนสิกาตพฺพา ฯ  
ตจป ฺจกสฺมิ ฺหิ  วณฺณสณฺานคนฺธาสโยกาสวเสเนว  ป ฺจวิธมฺป   
ปฏิกูลย(๒)  ลพฺภติ ฯ  เสเสสุป  ย  ย  ลพฺภติ  ตสฺส ตสฺส วเสน 
# ๑. ม. มนสกิริตฺวา ฯ  ๒. ม. ปาฏิกุลฺย ฯ  
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มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  เกสาทโย  ป ฺจ  โกฏาสา  สุภนิมิตฺต  ราคฏานิย  
อิฏารมฺมณนฺติ  สงฺข  คตา ฯ  เย  เกจิ  รชฺชนกสตฺตา  นาม 
สพฺเพ  เต อิเมสุ ป ฺจสุ โกฏาเสสุ  รชฺชนฺติ ฯ  อย  ปน   
ภิกฺขุ  มหาชนสฺส  รชฺชนฏาเน  ปฏิกลูนฺติ  อปฺปน  ปาเปติ ฯ   
ตตฺถ อปฺปนาปฺปตฺติโต ปฏาย ปรโต อกิลมนฺโตว อปฺปน  
ปาปุณาติ ฯ   
        ตตฺริท  โอปมฺม  ยถา  หิ  เฉโก  ธนุคฺคโห  ราชาน  
อาราเธตฺวา  สตสหสฺสุฏานก  คามวร  ลภิตฺวา  สนฺนทฺธ- 
ป ฺจาวุโธ  ตตฺถ  คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค  ทฺวตฺตึส  โจเร  ทิสฺวา 
เตสุ  ป ฺจ  โจรเชฏเก  ฆาเตยฺย  เตส  ฆาติตกาลโต  ปฏาย 
เตสุ  เทฺว  เอกมคฺค  ปฏิปชฺชมานา  นาม  น  โหนฺติ  เอว  
สมฺปทมิท  ทฏพฺพ ฯ  ธนุคฺคหสฺส  ราชาน  อาราเธตฺวา   
คามวร  ลทฺธกาโล  วิย  หิ  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  อาจริยสนฺติเก   
กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา   ิตกาโล  ทฺวตฺตึส  โจรา วิย  ทฺวตฺตึส  
โกฏาสา ฯ  ป ฺจ  โจรเชฏกา  วิย  เกสาทโย  ป ฺจ 
โจรเชฏกาน  ฆาติตกาโล  วิย  อิมสสฺ  ภิกฺขุโน  สพฺพสตฺตาน   
รชฺชนฏาเน  ตจป ฺจเก  ปฏิกูลนฺติ  อปฺปนาย  ปาปตกาโล 
เสสโจราน  ปาณิปฺปหาเรเนว  ปลายติกาโล  วิย เสสโกฏาเสสุ  
อกิลมนฺตสฺเสว อปฺปนาปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ    
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        เอว  ปณฺณตฺตึ  สมติกฺกมนฺเตน  จ  อนุปุพฺพมุ ฺจนโต   
มนสิกาโร  ปวตฺเตตพฺโพ ฯ  เกเส  มนสิกโรนฺเตน  มนสิกโรนฺเตเนว  
เกเสสุ  สาเปกฺเขน หุตฺวา  โลเมส ุ สติ  เปเสตพฺพา ฯ  ยาว  โลมา   
น  อุปฏหนติฺ  ตาว  เกสา  เกสาติ  มนสิกาตพฺพา ฯ  ยทา 
ปน  โลมา  อุปฏหนฺติ  ตทา  เกเส  วิสสฺชฺเชตฺวา  โลเมสุ  สติ 
อุปฏเปตพฺพา ฯ เอว นขาทีสุป มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ   
        ตตฺริท  โอปมฺม  ยถา  หิ  ชลูกา  คจฺฉมานา  ยาว 
ปุรโต  ปติฏ  น  ลภติ  ตาว  ปจฺฉโต  นงฺคุฏเน  คหิตฏาน  
น  มุ ฺจติ ฯ  ยทา  ปน  ปรุโต  ปติฏ  ลภติ  ตทา  นงฺคุฏ   
อุกฺขิปตฺวา  มุเขน  คหิตฏาเน  เปติ ฯ เอวเมว  เกเส   
มนสิกโรนฺเตน  มนสิกโรนฺเตเนว  เกเสสุ  สาเปกฺเขน  หุตฺวา   
โลเมสุ  สติ  เปเสตพฺพา ฯ  ยาว  โลมา  น  อุปฏหนฺติ  ตาว  
เกสา  เกสาติ  มนสิกาตพฺพา ฯ  ยทา  โลมา  อุปฏหนฺติ  ตทา 
เกเส  วิสฺสชฺเชตฺวา  โลเมสุ  สติ อุปฏเปตพฺพา ฯ  เอว นขาทีสุป 
มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ   
        เอว  ปวตฺเตนฺเตน  อปฺปนา  โหตีติ  วุตฺตมนสิการโกสลลฺ   
สมฺปาเทตพฺพ ฯ  กถ  อิท ฺหิ  อปฺปนากมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตสฺส  
อปฺปน  ปาปุณาติ ฯ  ปมเยว  ตาว  น  อุปฏาติ ฯ  
อนมตคฺคสฺมิ ฺหิ  สสารวฏเฏ  จ  นานารมฺมเณสุ  วฑฺฒิต  จิตฺต 
เกสาติ  อาวชฺชิตมตฺเต  สชฺฌายโสตานุสาเรน คนฺตฺวา มตฺถลุงฺเค   
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ปติฏาติ ฯ  มตฺถลุงฺคนฺติ  อาวชฺชิตมตฺเต  สชฺฌายโสตานุสาเรน   
อาคนฺตฺวา  เกเสสุ  ปติฏาติ ฯ  มนสิกโรนฺตสฺส  มนสิกโรนฺตสฺส 
ปน  โส  โส  โกฏาโส  อุปฏาติ  สติ [๑]   ปติฏ(๒)หมานา  
ปติฏหมานา(๓) ปวตฺตติ ฯ  เตน  โย  โย  โกฏาโส  อธิกตร   
อุปฏาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ทคุิเณน  โยค  กตฺวา  อปฺปนา 
ปาเปตพฺพา ฯ  เอว  อปฺปนาย  ปาปตกาลโต  ปฏาย  เสเสสุ   
โกฏาเสสุ  อกิลมนฺโตว(๔)  อปฺปน  ปาเปติ ฯ  ตตฺถ  ตาลวนมกฺกโฏว 
โอปมฺม ฯ   
        อปเจตฺถ  เอวมฺป  โยชนา  เวทิตพฺพา  ทฺวตฺตึสตาลกสฺมิ ฺหิ  
ตาลวเน  มกฺกโฏ  ปฏิวสติ ฯ  ต คเหตุกาโม ลุทโฺธ โกฏิย  
 ิตตาลมูเล ตฺวา อุกฺกุฏ ิมกาสิ ฯ  มานชาติโก  มกฺกโฏ  ต  
ต  ตาล  ลงฺฆิตฺวา  ปริยนฺตตาเล อฏาสิ ฯ ลุทฺโธ ตตฺถป   
คนฺตฺวา  อุกฺกุฏ ิมกาสิ ฯ  มกฺกโฏ  ปนุ  ตเถว  ปุรมิตาเล   
ปติฏาสิ ฯ โส อปราปร  อนุพนฺธิยมาโน  กิลมนฺโต  ตสฺส  
ตสฺเสว ตาลสฺส มูเล ตฺวา อุกฺกุฏ ุกฺกฏุ ิกาเล  อุฏหิตฺวา 
คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺโต  อติกิลมนฺโต  เอกสฺส  ตาลสฺส  มกลุปณฺณสูจึ   
ทฬฺห คเหตฺวา ธนุโกฏิยา วิชฺฌิตฺวา คยฺหมาโนป(๕)น ปลายิตฺถ(๖) ฯ   
        ตตฺถ  ทวฺตฺตึส  ตาลา  วิย  ทฺวตฺตึส  โกฏาสา ฯ  มกฺกโฏ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมาธินาปติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
# ๓. ม. ติฏหมานา ฯ  ๔. ม. อกลิมนโฺต ฯ  ๕. ม. คณฺหนฺโตป ฯ 
# ๖. ม. ปลายติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 419 

        *เลมที่ 47  สติปฏานวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 419 
 
วิย จิตฺต ฯ ลทฺุโธ  วิย  โยคาวจโร ฯ  ลทฺุเธน  ตาลมูเล  ตฺวา  
อุกฺกุฏ ิกาเล  มานชาติกสฺส  มกฺกฏสฺส  ปลายิตฺวา  ปริยนฺตโกฏยิ  
 ิตกาโล  วิย  อนมตคฺเค  สสารวฏเฏ  จ  นานารมฺมเณสุ   
วฑฺฒิตจิตฺตสฺส  เกสาติ  อาวชฺชิตมตฺเต  สชฺฌายโสตานุสาเรน 
คนฺตฺวา  มตฺถลุงฺเค  ปติฏาน ฯ  ปริยนฺตโกฏิย  ตฺวา  อุกฺกุฏเ  
โอริมโกฏิย(๑)  อาคมนกาโล  วิย  มตฺถลุงฺคนฺติ  อาวชฺชิตมตฺเต   
สชฺฌาย  โสตานุสาเรน  อาคนฺตฺวา(๒)  เกเสสุ  ปติฏาน ฯ  อปราปร   
อนุพนฺธิยมานสฺส  กลิมนตฺสฺส  อุกฺกุฏ ุกฺกุฏ ิฏาเน อุฏานกาโล  
วิย  มนสิกโรนฺตสฺส  มนสิกโรนฺตสฺส  ตสฺมึ  ตสฺมึ  โกฏาเส   
อุปฏหนฺเต  สติยา  ปติฏาย  ปติฏาย  คมน ฯ ธนุโกฏิยา 
วิชฺฌิตฺวา คยฺหมานสฺสาป(๓)อปลายนกาโล วิย  โย โกฏาโส  
อธิกตร อุปฏาติ ตสฺมึ ทิคุณ มนสิการ กตฺวา อปฺปนาย  
ปาปน ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปนาย  ปาปตกาลโต  ปฏาย  เสสโกฏาเสสุ   
อกิลมนฺโตว  อปฺปน  ปาเปสฺสติ ฯ  ตสฺมา  ปฏิกลู  ปฏิกลูนฺติ   
ปุนปฺปุน  อาวชฺชิตพฺพ  สมนฺนาหริตพฺพ  ตกฺกาหต  วิตกฺกาหต  
กาตพฺพ ฯ  เอว  กโรนฺตสฺส จตฺตาโร ขนฺธา  ปฏิกลูารมฺมณา  
โหนฺติ  อปฺปน  ปาปุณาติ ฯ  ปุพฺพภาคจิตฺตานิ  ปรกิมฺมอุปจาร-   
สงฺขาตานิ  สวิตกฺกสวิจารานีติ  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตสทิสเมว ฯ   
# ๑. ม. โอรมิโกฏ ึฯ  ๒. ม.คนฺตฺวา ฯ  ๓. ม. คณฺหนฺตสฺสาป ฯ   
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เอก  ปน โกฏาส  มนสกิโรนฺตสฺส  เอกเมว  ปมชฺฌาน  
นิพฺพตฺตติ ฯ  ปาฏิเยกฺก  มนสิกโรนฺตสฺส  ทฺวตฺตึส ปมชฺฌานานิ  
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ หตฺเถ คหิตป ฺหาวตฺถุ ปากติกเมว ฯ   
        โส  ต  นิมิตฺตนฺติ  โส  ภิกฺขุ  ต  กมฺมฏานนิมตฺิต ฯ   
        อาเสวตีติ  เสวติ  ภชติ ฯ  
        ภาเวตีติ วฑฺเฒติ ฯ  
        พหุลีกโรตีติ ปุนปฺปุน กโรติ ฯ  
        สฺวาวตฺถิต ววตฺถเปตีติ  สุววตฺถิต  กโรติ ฯ  
        พหิทฺธา กาเย  จิตฺต อุปสหรตีติ เอว กตฺวา พหิทฺธา 
ปรสฺส  กาเย อตฺตโน จิตฺต อุปสหรติ คเมติ(๑) เปเสติ ฯ   
        อตฺถิสฺส  กาเยติ  อตฺถิ  อสฺส  กาเย ฯ 
        อชฌฺตฺตพหิทฺธา  กาเย  จิตฺต  อุปสหรตีติ  กาเลน  อตฺตโน [๒] 
กาเลน  ปเรส  กาเย ฯ  จิตฺต  อุปนาเมติ ฯ 
        อตฺถ ี กาเยติ  อิท  ยสฺมา  เอกนฺเตน  น  อตฺตโน  
กาโย  นาป  ปรสฺเสว  กาโย  อธิปฺเปโต  ตสฺมา  วุตฺต ฯ   
        เอตฺถ  ปน  อตฺตโน ชีวมานกสรีเร ปฏกิูลนฺติ ปริกมฺม   
กโรนฺตสฺส  อปฺปนาป  อุปจารมฺป  ชายติ ฯ  ปรสฺส  ชีวมานกสรีเร 
ปฏิกูลนฺติ  ปริกมฺม(๓) กโรนฺตสฺส  เนว  อปฺปนา  ชายติ  น  
อุปจาร ฯ  นนุ จ ทสสุ อสุเภสุ  อุภยมฺเปต  ชายตีติ ฯ  อาม  
# ๑. ม. เปติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กาโยติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ชายติ ฯ  ตานิ  หิ  อนุปาทินฺนกปกฺเข   ิตานิ  ตสฺมา  ตตฺถ   
อปฺปนาป  อุปจารมฺป  ชายติ ฯ  อิท  ปน  อุปาทินฺนกปกฺเข 
 ิต เตเนเวตฺถ  อุภยมฺเปต  น  ชายติ ฯ  อสุภานุปสฺสนาสงฺขาตา   
ปน  วิปสฺสนาภาวนา  โหตีติ  เวทิตพฺพา ฯ อิมสฺมึ ปพฺเพ  
กึ กถิตนฺติ ฯ สมถวิปสฺสนา กถิตา ฯ   
        อิทาเนตฺถ เอว สพฺพ มนสิการสาธารณ ปกิณฺณก  
เวทิตพฺพ ฯ เอเตส ฺหิ   
                นมิิตฺตโต ลกฺขณโต        ธาตุโต อถ สุ ฺโต   
                ขนฺธาทิโต จ วิ ฺเยฺโย        เกสาทีน วินิจฺฉโย ฯ   
        ตตฺถ  นมิิตฺตโตติ  ทฺวตฺตึสากาเร  สฏ ิสต  นิมตฺิตานิ  เยส  
วเสน  โยคาวจโร  ทฺวตฺตึสาการ  โกฏาสโต  ปริคฺคณฺหาติ ฯ  
เสยฺยถีท  เกสสฺส  วณฺณนิมิตฺต  สณฺานนิมิตฺต ทิสานิมิตฺต  
โอกาสมิตฺต ปริจฺเฉทนิมิตฺตนฺติ ป ฺจ  นิมิตฺตานิ โหนฺติ ฯ  
โลมาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        ลกฺขณโตติ  ทฺวตฺตึสากาเร  อฏวีสติสต  ลกฺขณานิ  โหนฺติ 
เยส  วเสน  โยคาวจโร  ทฺวตฺตึสาการ  ลกฺขณโต  มนสิกโรติ ฯ 
เสยฺยถีท  เกเส  ถทฺธตฺตลกฺขณ  อาพนฺธนลกฺขณ (๑) อุณฺหตฺตลกฺขณ  
วิตฺถมฺภนลกขฺณนฺติ  จตฺตาริ  ลกฺขณานิ  โหนฺติ ฯ โลมาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ   
# ๑. ม. อาพนฺธตฺตลกฺขณ ฯ  
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        ธาตุโตติ  ทฺวตฺตึสากาเร  จตุธาตุโร  อย  ภิกฺขุ ปุริโสติ  
วุตฺตาสุ ธาตูสุ  อฏวีสติสต  ธาตุโย  โหนฺติ  ยาส  วเสน  
โยคาวจโร  ทฺวตฺตึสาการ  ธาตุโต  ปรคฺิคณฺหาติ ฯ  เสยฺยถีท  
เกเส  กกฺขฬตา  ปวีธาตุ  อาพนฺธนตา  อาโปธาตุ  อุณฺหตา 
เตโชธาตุ  วิตฺถมฺภนตา  วาโยธาตูติ  จตสฺโส  ธาตุโย โหนฺติ ฯ 
โลมาทีสุป  เอเสว นโย ฯ   
        สุ ฺโตติ  ทฺวตฺตึสากาเร  ฉนฺนวุติ  สุ ฺตา  โหนฺติ  
ยาส  วเสน  โยคาวจโร  ทฺวตฺตึสาการ  สุ ฺโต  วิปสฺสติ ฯ  
เสยฺยถีท  เกสา  สุ ฺา  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา  นิจฺเจน  
วา  ธุเวน  วา  สสฺสเตน  วา  อวิปริณามธมฺเมน  วาติ  เกเส 
ตาว  อตฺตสุ ฺตา  อตฺตนิยสุ ฺตา  นิจฺจภาวสุ ฺตาติ  ติสฺโส   
สุ ฺตา โหนฺติ ฯ โลมาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        ขนฺธาทิโตติ  ทฺวตฺตึสากาเร  เกสาทีสุ  ขนฺธาทิวเสน 
ปริคฺคยฺหมาเนสุ  เกสา  กติ  ขนฺธา  โหนฺติ  กติ  อายตนานิ  
กติ  ธาตุโย  กติ  สจฺจานิ  กติ  สติปฏานานีติอาทินา 
นเยนเปตฺถ วินิจฺฉโย วิ ฺาตพฺโพ ฯ   
        เอว  อชฌฺตฺตาทิเภทโต  ติวิเธน  กายานุปสฺสน  วิตฺถารโต   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโนติ- 
อาทีนิ  ปทานิ  ภาเชตฺวา  ทสฺเสตุ  อนปุสฺสีติอาทิมารทฺธ ฯ 
        ตตฺถ  ยาย  อนุปสฺสนาย  กายานุปสฺสี  นาม  โหติ  ต    



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 423 

        *เลมที่ 47  สติปฏานวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 423 
 
ทสฺเสตุ  ตตฺถ  กตมา  อนปุสฺสนา  ยา  ป ฺา  ปชานนาติอาทิ   
วุตฺต ฯ อาตาปติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺา  ปชานนาติอาทีนิ  เหฏา  จิตฺตุปฺปาท- 
กณฺฑวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  
        อุเปโตติอาทีนิ  สพฺพานิ  อ ฺม ฺเววจนานิ ฯ  อปจ   
อาเสวนวเสน  อุเปโต ฯ  ภาวนาวเสน  สฏุ ุ  อุเปโตติ   
สมุเปโต ฯ 
        อุปาคโต  สมุปาคโต  อุปปนฺโน  สมฺปนฺโนติ  อิเมสุป  ทฺวีสุ  
ทุเกสุ  อยเมว  นโย ฯ   
        พหุลีการวเสน  ปน  สมนฺนาคโตติ  เอวมฺเปตฺถ(๑)  โยชนา 
เวทิตพฺพา ฯ  อิมินา  อาตปฺเปน  อุเปโตติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        วิหรตีติ  ปเท  ตตฺถ  กตโม  วิหาโรติ  ปุจฺฉ  อกตฺวา  
ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย  เทเสนฺโต  อิริยตีติอาทิมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  จตุนฺน  อิริยาปถาน  อ ฺตรสมงฺคีภาวโต   
อิริยติ ฯ  
        เตหิ  อิริยาปถจตุกฺเกหิ  กายสกฏวตฺตเนน  วตฺตติ ฯ   
        เอก  อิรยิาปถทุกฺข  อปเรน อิริยาปเถน พาธิตฺวา(๒) 
จิรฏ ิติกภาเวน สรีรรกฺขนโต  ปาเลติ ฯ 
        เอกสฺมึ  อิริยาปเถ  อสณฺหิตฺวา  สพฺพิริยาปถปวตฺตนโต 
# ๑. ม. เอวเมตฺถ ฯ  ๒. ม. พาหิตฺวา ฯ   
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ยาเปติ(๑) ฯ 
        เตน  เตน  อิริยาปเถน  ตถา  ตถา  กายสฺส  ยาปนโต 
ยาเปติ ฯ  
        จิรกาลปฺปวตฺตาปนโต(๒)  จรติ ฯ อิริยาปเถน อิริยาปถ  
วิจฺฉินฺทิตฺวา ชีวิตหรณโต วิหรติ ฯ   
        เสฺวว  กาโย  โลโกติ  ยสฺมึ  กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ  
เสฺวว กาโย  ลุชชฺนปลชฺุชนฏเน  โลโก ฯ  
        ยสฺมา  ปนสฺส  กาเย  ปหียมาน  อภิชฺฌาโทมนสฺส   
เวทนาทีสุป  ปหิยฺยติเอว  ตสฺมา  ป ฺจป  อุปาทานกฺขนฺธา 
โลโกติ  วุตฺต ฯ   
        สนฺตาติอาทีสุป  นิโรธวเสน  สนตฺตาย  สนฺตา  ภาวนาย  
สมิตตฺตา  สมิตา ฯ   
        วตฺถุปริ ฺาย  อปฺปวตฺติวูปสมวเสน  วูปสนฺตา ฯ 
        นิโรธสงฺขาต  อตฺถ  คตาติ  อตฺถงฺคตา ฯ  
        ปุนปฺปนุ นิพฺพตฺติยา ปฏิพาหิตตฺตา อติวิย อตฺถ คตาติ  
อพฺภตฺถงฺคตา ฯ   
        อปฺปตาติ  วินาสิตา  อปฺปวตฺติย  ปตาติป  อตฺโถ ฯ   
        พฺยปฺปตาติ  สุวินาสิตา  อติวิย  อปฺปวตฺติย  ปตาติป   
อตฺโถ ฯ 
# ๑. ม. ยเปติ ฯ  ๒. ม. จิรกาลวตฺตาปนโต ฯ   
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        ยถา ปนุ น อนฺวาสฺสวนฺติ เอว โสสิตตฺตา  โสสิตา ฯ  
        สฏุ ุ  โสสิตาติ  วิโสสิตา ฯ  สุกขฺาปตาติ  อตฺโถ ฯ   
        วิคตนฺตา  กตาติ  พฺยนฺตีกตา ฯ 
        เอตฺถ  จ  อนุปสฺสนาย  กมฺมฏานวิหาเรน  กมฺมฏานิกสฺส   
กายปริหรณ  อาตาเปน  สมฺมปฺปธาน  สติสมฺปช ฺเน   
กมฺมฏานปริหรณูปาโย ฯ  สติยา  วา  กายานุปสฺสนาวเสน  
ปฏิลทฺโธ  สมโถ  สมฺปช ฺเน  วิปสฺสนา  อภิชฺฌาโทมนสฺสวินเยน 
ภาวนาผล วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
                        กายานุปสฺสนานิทฺเทโส ฯ  
        เวทนานุปสฺสนานิทฺเทเสป  เหฏา  วุตฺตสทิส  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ ฯ  สุข  เวทน  เวทยมาโนติอาทีสุ  ปน  สุข เวทนนฺติ  
กายิก วา เจตสิก  วา  สุข  เวทน  เวทยมาโน  อห   
สุข  เวทน  เวทยามีติ  ปชานาตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  กาม  อุตฺตานเสยฺยกาป  ทารกา  ถ ฺ  ปวนาทิกาเล(๑) 
สุข  เวทยมานา  สุข  เวทน  เวทยามาติ  ชานนฺติ(๒)  น   
ปเนต  เอวรูป  ชานน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เอวรูป ฺหิ  ชานน   
สตฺตูปลทฺธึ  นปฺปชหติ  สตฺตส ฺ  น อุคฺฆาเฏติ กมฺมฏาน   
วา  สติปฏานภาวนา  วา  น  โหติ ฯ  อิมสฺส  ปน   
ภิกฺขุโน  ชานน  สตฺตูปลทฺธึ  ปชหติ  สตฺตส ฺ  อุคฺฆาเฏติ   
# ๑.ม . ถ ฺปวนาทิกาเล ฯ  ๒. ม. ปชานนฺติ ฯ   
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กมฺมฏาน ฺเจว  สติปฏานภาวนา  จ  โหติ ฯ  อิท ฺหิ  โก   
เวทยติ  กสฺส  เวทนา  กึการณา  เวทนาติ  เอว สมฺปชานเวทิยน   
สนฺธาย วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  โก  เวทยตีติ  น  โกจิ  สตฺโต  วา  ปุคฺคโล   
วา  เวทยติ ฯ 
        กสฺส  เวทนาติ  น  กสฺสจิ  สตฺตสฺส  วา  ปุคฺคลสฺส 
วา  เวทนา ฯ   
        กึการณา  เวทนาติ  วตฺถุอารมฺมณา  จ  ปเนสา  เวทนา ฯ 
ตสฺมา  เอส  เอว  ปชานาติ  ต ต สุขาทีน  วตฺถุ  อารมฺมณ 
กตฺวา  เวทนาว  เวทิยติ(๑)  ต  ปน  เวทนาปวตฺตึ  อุปาทาย  
อห  เวทยามีติ  โวหารมตฺต  โหตีติ ฯ  เอว  วตฺถุ  อารมฺมณ  
กตฺวา เวทนาว เวทยตีติ  สลฺลกฺเขนฺโต  เอส  สุข  เวทน 
เวทยามีติ  ปชานาตีติ  เวทิตพฺโพ จิตฺตลปพฺพเต  อ ฺตโร เถโร 
วิย ฯ   
        เถโร  กริ  อผาสุกกาเล  พลวเวทนาย  นิตฺถุนนฺโต  
อปราปร  ปรวิตฺตติ  ตเมโก  ทหโร  อาห  กตร  เต (๒) ภนฺเต 
าน  รุชชฺตีติ ฯ อาวุโส ปาฏิเยกฺก  รุชชฺนฏาน  นาม  นตฺถิ   
วตฺถุ  อารมฺมณ  กตฺวา  เวทนาว  เวทยตีติ ฯ  เอว  ชานน- 
กาลโต  ปฏาย  อธิวาเสตุ  วฏฏติ  โน  ภนฺเตติ ฯ  อธิวาเสมิ   
# ๑. ม. เวทยติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม.โว ฯ   
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อาวุโสติ ฯ  อธิวาสนา  ภนฺเต  เสยฺโยติ ฯ  เถโร  อธวิาเสสิ ฯ 
วาโต  ยาว หทยา ผาเลติ ฯ(๑) ม ฺจเก  อนฺตานิ  ราสิกตานิ   
อเหสส ฯ  เถโร  ทหรสฺส  ทสฺเสสิ  วฏฏตาวุโส  เอตฺตกา 
อธิวาสนาติ ฯ  ทหโร  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  เถโร  วิริยสมาธึ 
โยเชตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิตฺวา สมสีสี  
หุตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ   
        ยถา  จ  สุข  เอว  ทุกขฺ  ฯเปฯ  นริามิส  อทุกฺขมสุข 
เวทน  เวทยมาโน  นิรามิส  อทุกฺขมสุข  เวทน  เวทยามีติ  
ปชานาติ ฯ  อิติ  ภควา รูปกมฺมฏาน  กเถตฺวา  อรปูกมฺมฏาน   
กเถนฺโต  เวทนาวเสน  กเถสิ ฯ 
        ทุวิธ ฺหิ  กมฺมฏาน  รูปกมฺมฏาน  อรูปกมฺมฏาน ฺจ  
รูปปริคฺคโห อรูปปริคฺคโหติป เอตเทว วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  ภควา 
รูปกมฺมฏาน  กเถนฺโต  สงฺเขปมนสิการวเสน วา วิตฺถารมนสิ- 
การวเสน  วา  จตุธาตุววตฺถาน  กเถติ ฯ (๒) ตทุภยมฺป  วิสุทฺธิมคฺเค  
สพฺพาการโต  ทสฺสิตเมว ฯ  อรูปกมฺมฏาน  กเถนฺโต  เยภุยฺเยน 
เวทนาวเสน  กเถติ ฯ  
        ติวิโธ  หิ  อรูปกมฺมฏาเน  อภินิเวโส  ผสฺสวเสน  
เวทนาวเสน  จิตฺตวเสนาติ ฯ กถ เอกจฺจสฺส  หิ  สงฺขิตฺเตน   
วา  วิตฺถาเรน  วา  ปริคฺคหิเต  รูปกมฺมฏาเน  ตสฺมึ  อารมฺมเณ   
# ๑. ม. ผาเลสิ ฯ  ๒. ม.กเถสิ ฯ   
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จิตฺตเจตสิกาน  ปมาภินิปาโต  ต  อารมฺมณ  ผุสนโฺต   
อุปฺปชฺชมาโน  ผสฺโส  ปากโฏ  โหติ ฯ  เอกจฺจสฺส  ต  อารมฺมณ  
อนุภวนฺตี  อุปฺปชฺชมานา  เวทนา  ปากฏา  โหติ ฯ  เอกจฺจสฺส 
ต  อารมฺมณ  ปริคฺคหิตฺวา  วิชานนฺต อุปฺปชฺชมาน  วิ ฺาณ  
ปากฏ โหติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  ผสฺโส  ปากโฏ  โหติ  โสป  น  เกวล  
ผสฺโสว  อุปปฺชฺชติ  เตน  สทฺธึ  ตเทวารมฺมณ  อนุภวมานา   
เวทนาป  อุปฺปชฺชติ  ส ฺชานมานา(๑)  ส ฺาป  เจตยมานา   
เจตนาป  วิชานมาน(๒)  วิ ฺาณมฺป  อุปฺปชฺชตีติ  ผสฺสป ฺจมเกเยว  
ปริคฺคณฺหาติ ฯ  ยสฺส  เวทนา  ปากฏา  โหติ  โสป  น  
เกวล  เวทนาว  อุปฺปชชฺติ  ตาย  สทฺธึ  ตเทวารมฺมณ  ผุสมาโน 
ผสฺโสป  อุปปฺชฺชติ  ส ฺชานมานา(๑)  ส ฺาป  เจตยมานา   
เจตนาป  วิชานมาน(๒)  วิ ฺาณมฺป  อุปฺปชฺชตีติ  ผสฺสป ฺจมเกเยว  
ปริคฺคณฺหาติ ฯ  ยสฺส  วิ ฺาณ  ปากฏ  โหติ  โสป  น 
เกวล  วิ ฺาณเมว  อุปฺปชฺชติ  เตน  สทฺธึ  ตเทวารมฺมณ   
ผุสมาโน  ผสฺโสป  อุปฺปชฺชติ  อนุภวมานา  เวทนาป   
ส ฺชานนมานา  ส ฺาป  เจตยมานา  ผุสมานา เจตนาป อุปฺปชฺชตีติ 
ผสฺสป ฺจมเกเยว ปริคฺคณฺหาติ ฯ   
        โส  อิเม  ผสฺสป ฺจมกา ธมฺมา กินฺนิสฺสิตาติ อุปธาเรนฺโต 
# ๑. ม. ส ฺชานนมานา ฯ   ๒. ม. วิชานนมาน ฯ  
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วตฺถุนิสฺสิตาติ(๑) ปชานาติ ฯ  วตฺถ ุ นาม  กรชกาโย  ย  สนฺธาย  
วุตฺต  อิท ฺจ  ปน  เม  วิ ฺาณ  เอตฺถ  นิสฺสิต(๒) เอตฺถ  
ปฏิพทฺธนฺติ ฯ (๓) โส  อตฺถโต  ภูตานิ  เจว  อุปาทารูปานิ  จ ฯ  
เอวเมตฺถ  วตฺถุ  รูป ผสฺสป ฺจมกา นามนฺติ นามรูปเมว  
ปสฺสติ ฯ  รปู ฺเจตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  นาม  จตฺตาโร  อรูปโน  ขนธฺาติ 
ป ฺจกฺขนฺธาติ(๔)  ป ฺจกฺขนฺธมตฺต โหติ ฯ  นามรปูวินิมุตฺตา หิ  
ป ฺจกฺขนฺธา ป ฺจกฺขนฺธวินิมุตฺต วา นามรูป นตฺถ ิฯ   
        โส  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  กึเหตุกาติ  อุปปริกฺขนฺโต 
อวิชฺชาทิเหตุกาติ  ปสฺสติ ฯ  ตโต  ปจฺจโย  เจว  ปจฺจยุปฺปนฺน ฺจ  
อิท  อ ฺโ  สตฺโต  วา  ปคฺุคโล  วา  นตฺถิ  สุทฺธสงฺขารปุ ฺช- 
มตฺตเมวาติ  สปฺปจฺจยนามรูปวเสน(๕)  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  
วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  สมฺมสนฺโต 
วิจรติ ฯ โส  อชฺช  อชชฺาติ  ปฏิเวธ  อากงฺขมาโน  ตถารูเป  
ทิวเส  อุตุสปฺปาย  ปุคฺคลสปฺปาย  โภชนสปฺปาย  ธมฺมสฺสวน- 
สปฺปาย  วา  ลภิตฺวา  เอกปลฺลงฺเกน  นสิินฺโนว  วิปสฺสน  มตฺถก  
ปาเปตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาติ ฯ (๖) เอว  อิเมส  ติณฺณมฺป  ชนาน  
ยาว  อรหตฺตา กมฺมฏาน กถิต โหติ ฯ   
        อิธ  ปน  ภควา  อรูปกมฺมฏาน  กเถนฺโต  เวทนาวเสน 
# ๑. ม. วตฺถุ นิสฺสิตาติ ฯ  ๒. ม. สิต ฯ ๓. ท.ี ส.ี ๙/๑๓๑/๑๐๑ ฯ 
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. สปปฺจฺจนามรูปวเสเนว ฯ 
# ๖. ม. ปติฏาสิ ฯ   
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กเถสิ ฯ ผสฺสวเสน วา  หิ  วิ ฺาณวเสน  วา  กถิยมาน  
น  ปากฏ โหติ อนฺธการ วิย ขายติ ฯ เวทนาวเสน  ปน   
ปากฏ  โหติ ฯ กสฺมา เวทนาน อุปฺปตฺติ  ปากฏา(๑) ฯ สุขทุกฺข- 
เวทนาน ฺหิ อุปฺปตฺติ  ปากฏา ฯ  ยทา  สุข  อุปฺปชชฺติ  สกลสรีร  
โขเภนฺต มทฺทนฺต ผรมาน อภิสนฺทยมาน  สตโธตสปฺป   
ขาทาปยนฺต  วิย  สตปากเตล  มกฺขาปยมาน  วิย  อุทกฆฏ- 
สหสฺเสน  ปริฬาห  นิพฺพาปยมาน  วิย  อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ   
วาจ  นิจฺฉาริยมานเมว(๒)  อุปฺปชชฺติ ฯ  ยทา  ทุกฺข  อุปฺปชชฺติ  
สกลสรรี  โขเภนฺต  มทฺทนฺต  ผรมาน  อภิสนฺทยมาน  ตตฺตกปาล (๓) 
ปเวสนฺต(๔)  วิย  วิลีนตมฺพโลเหน  อาสิ ฺจนฺต  วิย  สุกฺขติณ- 
วนปฺปติมฺหิ  อร ฺเ  ทารุอุกฺกากลาป  ขิปยมาน (๕) วิย อโห 
ทุกฺข อโห  ทกฺุขนฺติ  วิปฺปลาปยมานเมว  อุปฺปชชฺติ ฯ  อิติ  
สุขทุกฺขเวทนาน อุปฺปตฺติ ปากฏา  โหติ ฯ   
        อทุกฺขมสุขา  ปน  ททฺุทีปนา  อนฺธการา  อวิภูตา  สา  
สุขทุกฺขาน  อปคเม  สาตาสาตปฏิกฺเขปวเสน  มชฌฺตฺตาการภูตา 
อทุกฺขมสุขา  เวทนาติ  นยโต  คณฺหนฺตสฺส  ปากฏา  โหติ ฯ   
ยถากึ  กึ  ยถา (๖) อนฺตรา  ปฏ ิปาสาณ  อารุหิตฺวา  ปลายนฺตสฺส  
มิคสฺส  อนุปถ  คจฺฉนฺโต  มิคลุทฺธโก(๗)  ปฏ ิปาสาณสฺส  โอรภาเค   
# ๑. ม. อุปฺปตฺติปากฏตาย ฯ  ๒. ม. นิจฺฉารยมานเมว ฯ 
# ๓. ม. ตตฺตผาล ฯ  ๔. ม. ปเวเสนฺต ฯ  ๕. ม. ปกฺขิปมาน ฯ 
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๗. ม. มิคลุททฺโก ฯ   
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ปรภาเคป  ปท  ทิสฺวา  มชฺเฌ  อปสฺสนฺโตป  อิโต  อารุฬฺโห 
อิโต โอรฬฺุโห  มชฺเฌ  ปฏ ิปาสาเณ  อิมินา  ปเทเสน  คโต  
ภวิสฺสตีติ  นยโต  ชานาติ  เอว ฯ  อารุฬฺหฏาเน  ปท  วิย   
หิ  สุขาย  เวทนาย อุปฺปตฺติ ปากฏา โหติ ฯ โอรฬฺุหฏาเน   
ปท  วิย  ทุกขฺาย  เวทนาย  อุปฺปตฺติ  ปากฏา  โหติ ฯ  อิโต 
อารุโฬฺห  อิโต  โอรโุฬฺห  มชฺเฌ  เอว  คโตติ  นยโต  คหณ  
วิย  สุขทุกฺขาน  อปคเม  สาตาสาตปฏิกฺเขปวเสน  มชฺฌตฺตา- 
การภูตา  อทุกฺขมสุขา  เวทนาติ  นยโต  คณฺหนฺตสฺส  ปากฏา 
โหติ ฯ   
        เอว  ภควา  ปม  รูปกมฺมฏาน  กเถตฺวา  ปจฺฉา  
อรูปกมฺมฏาน  กเถนฺโต  เวทนาวเสน  วินิวตฺเตตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ 
น  เกวล ฺจ  อิเธว  เอว  ทสฺเสสิ (๑) ทีฆนิกายมฺหิ  มหานิทาเน(๒)  
สกฺกปเ ฺห(๓)  มหาสติปฏาเน(๔)  มชฺฌิมนิกายมฺหิ  สติปฏาเน(๕)  จ 
จูฬตณฺหาสงฺขเย(๖)  มหาตณฺหาสงฺขเย(๗)  จูฬเวทลฺเล(๘)  มหาเวทลฺเล(๙) 
รฏปาลสุตฺเต(๑๐)  มาคนฺทิยสุตฺเต(๑๑)  ธาตุวิภงฺเค(๑๒)  อาเน ฺชสปฺปาเย(๑๓)  
# ๑. ม. ทสฺเสติ ฯ  ๒. ที. ม. ๑๐/๕๗-๖๖/๖๕-๘๔ ฯ  
# ๓. ท.ี ม. ๑๐/๒๔๗-๒๗๒/๒๙๘-๓๒๓ ฯ  
# ๔. ที. ม. ๑๐/๒๗๓-๓๐๐/๓๒๕-๓๕๑ ฯ   
# ๕. ท.ี ม.ู ๑๒/๑๓๑-๑๕๒/๑๐๓-๑๖๒ ฯ  
# ๖. ท.ี ม.ู ๑๒/๔๓๓-๔๓๙/๔๖๔-๔๗๑ ฯ  
# ๗. ที. มู. ๑๒/๔๔๐-๔๕๘/๔๗๒-๔๙๕ ฯ 
# ๘. ที. มู. ๑๒/๔๙๓-๕๐๔/๕๓๖-๕๔๖ ฯ 
# ๙. ท.ี ม.ู ๑๒/๕๐๕-๕๑๓/๕๔๗-๕๕๕ ฯ 



# ๑๐. ม. ม. ๑๓/๔๒๖-๔๕๑/๓๘๘-๔๘๑ ฯ 
# ๑๑. ม. ม. ๑๓/๒๗๖-๒๙๒/๒๗๐-๒๘๗ ฯ  
# ๑๒. ม. อุ. ๑๔/๖๗๓-๖๙๗/๔๓๔-๔๔๘ ฯ 
# ๑๓. ม. อุ. ๑๔/๘๐-๙๒/๗๔-๘๐ ฯ  
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สยุตฺตนิกายมฺหิ  จูฬนิทานสุตฺเต(๑)  รุกฺโขปเม(๒)  ปริวีมสนสุตฺเต (๓) 
สกลเวทนาสยุตฺเตสูติ(๔)เอว อเนเกสุ สุตฺเตสุ ปม  รูปกมฺมฏาน 
กเถตฺวา  ปจฺฉา  อรูปกมมฺฏาน เวทนาวเสน วินิวตฺเตตฺวา  
ทสฺเสสิ ฯ  ยถา  จ  เตสุ  เตสุ  เอว  อิมสฺมิมฺป  สติปฏานวิภงฺเค  
ปม  รูปกมมฺฏาน  กเถตฺวา ปจฺฉา อรูปกมฺมฏาน เวทนา- 
วเสน วินิวตฺเตตฺวา ทสฺเสสิ ฯ   
        ตตฺถ  สขุ  เวทนนฺติอาทีสุ  อย  อปโรป  ปชานนปริยาโย 
สุข  เวทน  เวทยามีติ  ปชานาตีติ  สุขเวทนากฺขเณ  ทุกฺขาย   
เวทนาย  อภาวโต  สุข  เวทน  เวทยมาโน  สุข  เวทน  
เวทยามีติ  ปชานาติ ฯ  เตน  ยา  ปุพฺเพ  ภูตปุพฺพา  ทุกฺขา  
เวทนา  ตสฺสา  อิทานิ  อภาวโต  อิมิสฺสา  จ สุขาย อิโต  
ปร(๕)อภาวโต  เวทนา  นาม  อนิจฺจา  อทฺธุวา  วิปริณามธมฺมาติ 
อิห (๖) ตตฺถ  สมฺปชาโน โหติ ฯ  
        วุตฺตมฺป เจต ภควตา   
        ยสฺม ึอคฺคิเวสฺสน สมเย สุข เวทน เวเทติ เนว  ตสฺมึ  
สมเย ทุกฺข เวทน เวเทติ น อทุกฺขมสุข เวทน  เวเทติ  
สุขเยว ตสฺมึ สมเย เวทน เวเทติ ฯ ยสฺมึ อคฺคิเวสฺสน  สมเย 
ทุกฺข ฯเปฯ อทุกฺขมสุข เวทน เวเทติ เนว ตสฺมึ  สมเย 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๑๐๘-๑๑๒/๖๑-๖๓ ฯ  
# ๒. ส. น.ิ ๑๖/๒๐๗-๒๒๙/๑๐๕-๑๑๒ ฯ  
# ๓. ส. ม. ๑๙/๗๒๔-๗๕๗/๒๑๑-๒๒๔ ฯ  
# ๔. ส. สฬา. ๑๘/๓๕๙-๔๕๔/๒๕๔-๒๙๔ ฯ  
# ๕. ม. ปม ฯ  ๖. ม. อิติห ฯ   
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สุข เวทน เวเทติ น ทุกฺข เวทน เวเทติ อทุกฺขมสุขเยว   
ตสฺมึ สมเย เวทน เวเทติ ฯ สุขาป โข อคฺคิเวสฺสน  เวทนา 
อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา   
วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ฯ ทุกฺขาป โข ฯเปฯ อทุกฺขมสุขาป   
โข อคฺคิเวสฺสน เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ฯเปฯ นิโรธธมฺมาติ(๑) ฯ   
เอว ปสฺส อคฺคิเวสฺสน สุตวา อริยสาวโก สุขายป เวทนาย   
นิพฺพินฺทติ ทุกฺขายป เวทนาย นิพฺพินฺทติ อทุกฺขมสุขายป   
เวทนาย นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชชฺติ วิราคา วิมุจฺจติ   
วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ(๒)  
        สามิส  วา  สุขนฺติอาทีสุ  สามิสา  สุขา  นาม  ป ฺจกาม- 
คุณามิสสนฺนิสฺสิตา(๓)  ฉ  เคหสิตโสมนสฺสเวทนา ฯ   
        นิรามิสา  สุขา  นาม  ฉ  เนกฺขมฺมสิตโสมนสฺสเวทนา ฯ   
สามิสา  ทุกฺขา  นาม  ฉ  เคหสิตโทมนสฺสเวทนา ฯ  นิรามิสา   
ทุกฺขา  นาม  ฉ  เนกฺขมฺมสิตโทมนสฺสเวทนา ฯ  
        สามิสา  อทุกฺขมสุขา  นาม  ฉ  เคหสิตอุเปกฺขาเวทนา ฯ   
        นิรามิสา  อทุกฺขมสุขา  นาม  ฉ  เนกฺขมฺมสิตอุเปกฺขา- 
เวทนา ฯ  ตาส  วิภาโค  อุปริปณฺณาเส  ปาลิย (๔) อาคโตเยว ฯ  
        โส  ต  นิมิตฺตนฺติ  โส ต เวทนานิมิตฺต ฯ   
# ๑. ม. นโิรธธมฺมา ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๒๗๓/๒๖๗ ฯ  
# ๓. ม. คุณามิสนิสฺสิตา ฯ  ๔. ม. อุ. ๑๔/๖๘๙,๖๙๐/๔๔๐,๔๔๑,๔๔๒ ฯ  
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        พหิทฺธา  เวทนาสูติ  ปรปุคฺคลสฺส  เวทนาสุ ฯ 
        สุข  เวทน  เวทยมานนฺติ  ปรปุคฺคล  สุข  เวทน (๑) 
เวทยมาน ฯ  
        อชฌฺตฺตพหิทฺธาติ  กาเลน  อตฺตโน  กาเลน  ปรสฺส   
เวทนาสุ  จิตฺต  อุปสหรติ ฯ  
        อิมสฺมึ  วาเร  ยสฺมา  เนว  อตฺตา  น ปโร นิยมโิต   
ตสฺมา  เวทนาปริคฺคหมตฺตเมว  ทสฺเสตุ  อิธ  ภิกฺขุ สุข  
เวทน สุขา เวทนาติอาทิ  วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมว(๒) ฯ อิมสฺมึ ปน ปพฺเพ สุทฺธวิปสฺสนาว กถิตาติ ฯ   
                เวทนานุปสฺสนานิทฺเทโส ฯ  
        จิตฺตานุปสฺสนานิทฺเทเสป  เหฏา  วุตฺตสทิส วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพ ฯ   
        สราค  วา  จิตฺตนฺติอาทีสุ  ปน  สราคนฺติ  อฏวิธ  
โลภสหคต ฯ 
        วีตราคนฺติ  โลกิยกสุลาพฺยากต ฯ  
        อิท  ปน  ยสฺมา  สมมฺสน  น  ธมมฺสโมธาน  ตสฺมา   
อิธ  เอกปเทป  โลกุตฺตร  น  ลพฺภติ ฯ  ยสฺมา ปหาเนกฏวเสน 
ราคาทีหิ สห วตฺตนฺติ  ปหียนฺติ  ตสฺมา  ทฺวีสุ  ปเทสุ  
นิปฺปริยาเยน  น  ลพฺภนฺตีติ  น  คหิตานิ ฯ  เสสานิ  จตฺตาริ   
# ๑. ม.สุขเวทน ฯ ๒. ม. อุตฺตานเมว ฯ   
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อกุสลจิตฺตานิ  เนว  ปรุิมปท  น  ปจฺฉิมปท  ภชนฺติ ฯ  
        สโทสนฺติ  ทุวิธ  โทมนสฺสสหคต ฯ   
        วีตโทสนฺติ  โลกิยกสุลาพฺยากต ฯ  เสสานิ ทส อกุสล- 
จิตฺตานิ  เนว  ปุริมปท  น  ปจฺฉิมปท  ภชนฺติ ฯ   
        สโมหนฺติ  วิจิกิจฺฉาสหคต ฺเจว  อุทฺธจฺจสหคต ฺจาติ  ทุวิธ ฯ 
ยสฺมา  ปน  โมโห  สพฺพากุสเลสุ  อุปปฺชฺชติ  ตสฺมา  เสสานิป   
อิธ  วฏฏนฺติเอว ฯ  อิมสฺมเึยว  หิ  ทุเก  ทฺวาทสากุสลจิตฺตานิ   
ปริยาทินฺนานีติ ฯ   
        วีตโมหนฺติ โลกิยกุสลาพฺยากต ฯ 
        สงฺขิตฺตนฺติ ถีนมิทฺธานุปติต ฯ  เอต ฺหิ  สงฺกุฏิตจิตฺต  นาม ฯ 
        วิกฺขิตฺตนฺติ  อุทฺธจฺจสหคต ฯ  เอต ฺหิ  ปสฏจิตฺตนฺนาม ฯ   
        มหคฺคตนฺติ  รูปาวจร  อรูปาวจร ฺจ ฯ 
        อมหคฺคตนฺติ  กามาวจร ฯ  
        สอุตฺตรนฺติ  กามาวจร ฯ   
        อนุตฺตรนฺติ  รูปาวจร ฺจ  อรูปาวจร ฺจ ฯ  ตตฺราป  สอุตฺตร  
รูปาวจร  อนุตฺตร  อรูปาวจรเมว ฯ   
        สมาหิตนฺติ  ยสฺส  อปฺปนาสมาธิ  อุปจารสมาธิ  วา   
อตฺถิ ฯ   
        อสมาหิตนฺติ  อุภยสมาธิวิรหิต(๑) ฯ 
        วิมุตฺตนฺติ  ตทงฺควิกฺขมฺภนวิมุตฺตีหิ  วิมุตฺต ฯ (๒)  
# ๑. ม. ...รหติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. วินิมุตฺต ฯ  
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        อวิมุตฺตนฺติ  อุภยวิมุตฺติวิรหิต ฯ  สมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺ- 
สรณวิมุตฺตีน  ปน  อิธ  โอกาโสว นตฺถิ ฯ 
        สราคมสฺส จิตฺตนฺติ สราค อสฺส จิตฺต ฯ เสส  เหฏา 
วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมว ฯ อิมสฺมมิปฺ ปพฺเพ สุทฺธวิปสฺสนาว 
กถิตาติ ฯ   
                จิตฺตานุปสฺสนานิทฺเทโส ฯ  
        เอตฺตาวตา  ยสฺมา  กายานุปสฺสนาย  รูปกฺขนฺธปริคฺคโหว   
กถิโต  เวทนานุปสฺสนาย  เวทนากฺขนธปริคฺคโหว  จิตฺตานุ- 
ปสฺสนาย  วิ ฺาณกฺขนฺธปริคฺคโหว ฯ  ตสฺมา  อิทานิ  สมฺปยตฺุต- 
ธมฺมสีเสน  ส ฺาสงฺขารกฺขนฺธปริคฺคหมฺป  กเถตุ  ธมฺมานุปสฺสน   
ทสฺเสนฺโต  กถ ฺจ  ภิกฺขูติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  สนฺตนฺติ  อภิณฺหสมุทาจารวเสน  สวิชฺชมาน ฯ 
        อสนฺตนฺติ  อสมุทาจารวเสน  วา  ปหีนตฺตา  วา   
อวิชฺชมาน ฯ   
        ยถา  จาติ  เยน  การเณน  กามจฺฉนฺทสฺส  อุปปฺาโท  
โหติ ฯ   
        ต ฺจ  ปชานาตีติ  ต ฺจ  การณ  ปชานาติ ฯ  อิมินา  
นเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  สภุนิมิตฺเต  อโยนิโสมนสิกาเรน  กามจฺฉนฺทสฺส   
อุปฺปาโท  โหติ ฯ    
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        สุภนิมตฺิต  นาม  สภุมฺป  สุภนิมตฺิต  สุภารมฺมณมฺป  
สุภนิมิตฺต ฯ   
        อโยนโิสมนสิกาโร  นาม  อนุปายมนสิกาโร  อุปฺปถมนสิ- 
กาโร  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  วา  ทุกฺเข  สุขนฺติ  วา  อนตฺตนิ  อตฺตาติ   
วา  อสุเภ  สภุนฺติ  วา  มนสิกาโร ฯ ต ตตฺถ  
พหุล  ปวตฺตยโต กามจฺฉนฺโท อุปฺปชชฺติ ฯ  
        เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว สุภนิมิตฺต ตตฺถ อโยนิโส- 
มนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส  
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย  
เวปุลฺลายาติ ฯ(๑)  
        อสุภนิมิตฺเต  ปน  โยนิโสมนสิกาเรนสฺส  ปหาน  โหติ ฯ  
        อสุภนิมิตฺต  นาม  อสุภมฺป  อสุภนิมิตฺต  อสุภารมฺมณมฺป   
อสุภนิมิตฺต ฯ  
        โยนิโสมนสิกาโร  นาม  อุปายมนสิกาโร  ปถมนสิกาโร  
อนิจฺเจ  อนิจฺจนฺติ  วา  ทุกเฺข  ทุกฺขนฺติ  วา  อนตฺตนิ  อนตฺตาติ  
วา  อสุเภ  อสุภนฺติ  วา  มนสิกาโร ฯ  ต  ตตฺถ  พหุล  ปวตฺตยโต  
กามจฺฉนฺโท ปหียติ ฯ  
        เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว อสุภนิมิตฺต ตตฺถ  
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร(๒) อนุปฺปนฺนสฺส วา  
# ๑. ส. ม. ๑๙/๓๕๘/๙๔ ฯ  ๒. ม. อยมนาหาโร ฯ   
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กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาทาย(๑) อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส  
ปหานายาติ(๒) ฯ  
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  กามจฺฉนฺทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ   
อสุภนิมิตฺตสฺส  อุคฺคโห  อสุภภาวนานุโยโค  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺต- 
ทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  
ทสวิธ ฺหิ  อสุภนิมิตฺต  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  กามจฺฉนฺโท  ปหียติ  
ภาเวนฺตสฺสาป  อินฺทฺริเยสุ  ปหิตทฺวารสฺสาป  จตุนฺน  ป ฺจนฺน   
อาโลปาน  โอกาเส  สติ  อุทก  ปวิตฺวา  ยาปนสีลตาย  โภชเน  
มตฺต ฺ ุโนป ฯ  เตเนว วุตฺต   
                จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป        อภุตฺวา อุทก ปเว   
                อล ผาสุวิหาราย                ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ(๓)  
        อสุภกมมฺิกติสฺสตฺเถรสทิเส  อสุภภาวนารเต  กลฺยาณมิตฺเต 
เสวนฺตสฺสาป  กามจฺฉนฺโท  ปหียติ  านนิสชฺชาทีสุ  ทสอสุภ- 
นิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหียติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมมฺา 
กามจฺฉนฺทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  
ปหีนสฺส  กามจฺฉนฺทสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  อายตึ  อนปฺุปาโท  โหตีติ   
ปชานาติ ฯ   
        ปฏิฆนิมิตฺเต  อโยนิโสมนสิกาเรน  ปน  พฺยาปาทสฺส  
# ๑. ม. อุปฺปาทาย ฯ  ๒. ม. ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ  
# ส. ม. ๑๙/๓๕๘/๙๔ ฯ ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑ ฯ   
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อุปฺปาโท  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปฏิฆมฺป  ปฏิฆนิมิตฺต นาม  
ปฏิฆารมฺมณมฺป ปฏิฆนิมตฺิต ฯ อโยนโิสมนสิกาโร  สพฺพตฺถ  
เอกลกฺขโณว ฯ  ต  ตสฺมึ  นิมิตฺเต  พหุล ปวตฺตยโต พฺยาปาโท 
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว ปฏิฆนิมิตฺต ตตฺถ  
อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร อนุปฺปนนฺสฺส วา 
พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส  
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ(๑)  
        เมตฺตาย  ปน  เจโตวิมุตฺติยา  โยนโิสมนสิกาเรนสฺส  ปหาน  
โหติ ฯ  ตตฺถ  เมตฺตาติ  วุตฺเต  อปฺปนาป  อุปจาโรป  วฏฏติ   
เจโตวิมุตฺตีติ  อปฺปนาว ฯ  โยนิโสมนสิกาโร  วุตฺตลกฺขโณว ฯ  
ต  ตตฺถ  พหุล  ปวตฺตยโต  พฺยาปาโท  ปหียติ ฯ   
        เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ตตฺถ 
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร(๒) อนุปฺปนฺนสฺส วา  
พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย(๓)  อุปฺปนฺนสสฺ วา พฺยาปาทสฺส  
ปหานายาติ(๔) ฯ 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  พฺยาปาทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  เมตฺตา- 
นิมิตฺตสฺส  อุคฺคโห  เมตฺตาภาวนานุโยโค  กมฺมสฺสกตาปจฺจเวกฺขณา   
# ๑. ส. ม. ๑๙/๓๕๙/๙๔ ฯ  ๒. ม. อยมนาหาโร ฯ  
# ๓. ม.อุปฺปาทาย ฯ  ๔. ม. ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ  
# ส. ม. ๑๙/๓๕๙/๙๔ ฯ   
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ปฏิสงฺขานพหุลีกตา  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  
        โอทิสฺสกาโนทิสฺสกทิสาผรณาน ฺหิ  อ ฺตรวเสน  เมตฺต  
อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  พฺยาปาโท  ปหียติ  โอธิโส  อโนธิโส 
ทิสาผรณวเสน  เมตฺต  ภาเวนฺตสฺสาป ฯ  ตฺว  เอตสฺส  กุทโฺธ 
กึ  กริสฺสสิ  กิมสฺส  สลีาทนีิ  วินาเสตุ  สกฺขิสฺสสิ  นนุ  ตฺว   
อตฺตโน  กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  กมฺเมเนว  คมิสฺสสิ  ปรสสฺ 
กุชฺฌนนฺนาม  วีตจฺฉิตงฺคารตตฺตอโยสลากคูถาทีนิ  คเหตฺวา   
ปรสฺส  ปหรตุิกามตาสทิส  โหติ ฯ  เอโสป  ตว  กุทฺโธ  กึ  กรสิฺสติ 
กินฺเต  สีลาทนีิ  วินาเสตุ  สกฺขิสฺสติ  เอส  อตฺตโน  กมฺเมนาคนฺตฺวา  
อตฺตโน  กมฺเมเนว  คมิสฺสติ  อปฺปฏิจฺฉิตปเหณก  วิย  ปฏิวาต- 
ขิตฺตรชมุฏ ิ (๑) วิย  จ  เอตสฺเสเวส  โกโธ  มตฺถเก  ปติสฺสตีติ  
เอว  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ กมฺมสฺสกต ปจฺจเวกฺขโตป   
อุภยกมฺมสฺสกต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปฏิสงฺขาเน   ิตสฺสาป  อสฺส- 
คุตฺตตฺเถรสทิเส  เมตฺตาภาวนารเต  กลยฺาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป  
พฺยาปาโท  ปหียติ ฯ  านนิสชฺชาทีสุ  เมตฺตานิสฺสิตสปฺปาย- 
กถายป  ปหยีติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา  พฺยาปาทสฺส 
ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปหีนสฺส 
พฺยาปาทสฺส  อนาคามิมคฺเคน  อายตึ อนุปฺปาโท โหตีติ  
ปชานาติ ฯ   
# ๑. ม. ปฏิวาตขิตฺตรโชมุฏ ิ ฯ   
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        อรตีติอาทีสุ  อโยนิโสมนสิกาเรน  ถีนมิทฺธสฺส  อุปฺปาโท  
โหติ ฯ  อรติ  นาม  อุกฺกณฺ ิตา(๑)  ตนฺที  นาม  กายาลสิยตา  
วิชมฺภิกา  นาม กายวินามนา  ภตฺตสมฺมโท  นาม  ภตฺตมุจฺฉา 
ภตฺตปริฬาโห  เจตโส  ลนีตฺต  นาม  จิตฺตสฺส  ลีนากาโร ฯ  
อิเมสุ  อรติอาทีสุ  อโยนิโสมนสิการ  พหุล  ปวตฺตยโต  ถีนมิทธฺ   
อุปฺปชฺชติ ฯ  
        เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว อรติ ตนฺที วิชิมฺภิกา 
ภตฺตสมฺมโท  เจตโส จ ลนีตฺต ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  
อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทธฺสฺส อุปฺปาทาย 
อุปฺปนฺนสฺส วา  ถีนมิทฺธสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ(๒)  
        อารมฺภธาตุอาทีสุ  ปน  โยนิโสมนสิกาเรนสฺส  ปหาน   
โหติ ฯ  อารมฺภธาตุ  นาม  ปมารมฺภวิริย  นิกฺกมธาตุ  นาม 
โกสชชฺโต  นิกฺขนฺตตฺตา  ตโต  พลวตร  ปรกฺกมธาตุ  นาม   
ปรปฺปรฏาน  อกฺกมนโต  ตโตป  พลวตร ฯ  อิมสฺมึ  ติปฺปเภเท   
วิริเย โยนิโสมนสิการ พหุล ปวตฺตยโต ถีนมิทฺธ ปหียติ ฯ  
        เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ  
ปรกฺกมธาตุ  ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร(๓)  
อนุปฺปนฺนสฺส  วา ถีนมิทธฺสฺส อุปฺปาทาย(๔) อุปฺปนฺนสฺส วา  
# ๑. ม. อุกกฺณฺ ิตตา ฯ  ๒. ส. ม. ๑๙/๓๖๐/๙๕ ฯ  
# ๓. ม. อยมนาหาโร ฯ  ๔. ม. อุปฺปาทาย ฯ   
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ถีนมิทฺธสฺส  ปหานายาติ(๑) ฯ  
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  ถีนมิทฺธสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  อติโภชเน   
นิมิตฺตคฺคาโห  อิริยาปถสมฺปริวตฺตนตา  อาโลกส ฺามนสิกาโร  
อพฺโภกาสวาโส  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  อาหรหตฺถก- 
ภุตฺตวมิตกตตฺถวฏฏกอลสาฏกกากมาสกโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  รตฺติฏ- 
านทิวาฏาเน  นิสินฺนสสฺ  หิ  สมณธมฺม  กโรโต  ถีนมิทฺธ   
มหาหตฺถี วิย  โอตฺถรนฺต  อาคจฺฉติ ฯ  จตุป ฺจอาโลปโอกาส   
ปน  เปตฺวา  ปานีย  ปวิตฺวา  ยาปนสีลสฺส  ภิกฺขุโน  ต  น  
โหตีติ  อติโภชเน นิมิตฺต คณฺหนฺตสฺสาป ถีนมิทฺธ  ปหียติ ฯ  
ยสฺมึ  อิริยาปเถ  ถีนมิทฺธ  โอกฺกมติ  ตโต  อ ฺ ปริวตฺเตนฺ- 
ตสฺสาป  รตฺตึ  จนฺทาโลกทีปาโลกอุกฺกาโลเก  ทวิา  สุริยาโลก  
มนสิกโรนฺตสฺสาป อพฺโภกาเส  วสนฺตสฺสาป  มหากสฺสปตฺเถร- 
สทิเส  ปหีนถีนมิทฺเธ  กลยฺาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป  ถีนมิทฺธ  
ปหียติ ฯ านนิสชฺชาทีส ุธุตงฺคนิสฺสิตสปฺปายกถายป ปหียติ ฯ 
เตน วุตฺต  ฉ  ธมฺมา  ถีนมทิฺธสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  
อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปหีนสฺส ถีนมิทฺธสฺส อรหตฺตมคฺเคน  
อายตึ อนุปฺปาโท โหตีติ ปชานาติ ฯ   
        เจตโส  อวูปสเม  อโยนิโสมนสิกาเรน  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส 
อุปฺปาโท  โหติ ฯ  อวูปสโม  นาม  อวูปสนฺตากาโร ฯ  อุทฺธจฺจ- 
# ๑. ม.ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ ส. ม. ๑๙/๓๖๐/๙๕ ฯ   
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กุกฺกุจฺจเมเวต  อตฺถโต ฯ  ตตฺถ  อโยนโิสมนสิการ พหุล ปวตฺตยโต 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ 
        เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว เจตโส อวูปสโม ตตฺถ  
อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร อนุปฺปนสฺฺส วา 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  
ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลายาติ ฯ(๑)  
        สมาธิสงฺขาเต  ปน  เจตโส  วูปสเม  โยนิโสมนสิกาเรนสฺส  
ปหาน  โหติ ฯ  เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว เจตโส วูปสโม  
ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร(๒) อนุปฺปนฺนสฺส วา  
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส        อุปฺปาทาย(๓) อุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  
ปหานายาติ (๔) ฯ 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  
พหุสฺสุตตา  ปริปุจฺฉกตา  วินเย  ปกต ฺ ุตา  วุฑฺฒเสวิตา   
กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  พาหุสจฺเจนป  หิ  เอก  วา  
เทฺว  วา  ตโย  วา  จตฺตาโร  วา ป ฺจ วา นิกาเย  ปาลิวเสน  
จ  อตฺถวเสน  จ  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ปหียติ   
กปฺปยากปฺปยปริปุจฺฉาพหุลสฺสาป  วินยป ฺตฺติย  จิณฺณวสี 
ภาวตาย ปกต ฺ ุโนป  วุฑฺเฒ  มหลฺลกตฺเถเร  อุปสงฺกมนฺตสฺสาป  
# ๑. ส. ม. ๑๙/๓๖๑/๙๕ ฯ  ๒. ม. อยมนาหาโร ฯ  
# ๓. ม. อุปฺปาทาย ฯ ๔. ม. ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ 
# ส. ม. ๑๙/๓๖๑/๙๕ ฯ   
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อุปาลิตฺเถรสทิเส วินยธเร กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป  อุทฺธจฺจ- 
กุกฺกุจฺจ  ปหยีติ ฯ านนิสชฺชาทีสุ กปฺปยากปฺปยนิสฺสิตสปฺปาย- 
กถายป  ปหยีติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส 
ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปหีนสฺส(๑)  
อุทฺธจฺจสฺส อรหตฺตมคฺเคน  กุกกฺุจฺจสฺส อนาคามิมคฺเคน อายตึ  
อนุปฺปาโท โหตีติ ปชานาติ ฯ   
        วิจิกิจฺฉาานิเยสุ  ธมฺเมสุ  อโยนโิสมนสิกาเรน  วิจิกิจฺฉาย  
อุปฺปาโท โหติ ฯ  วิจิกิจฺฉาานิยา  ธมฺมา  นาม  ปนุปฺปุน  
วิจิกิจฺฉาย การณตฺตา วิจิกิจฺฉาว ฯ ตตฺถ  อโยนโิสมนสิการ  
พหุล ปวตฺตยโต วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ฯ 
        เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว วิจิกิจฺฉฏานิยา  ธมฺมา  
ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา 
วิจิกิจฺฉาย  อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย 
เวปุลฺลายาติ ฯ(๒)  
        กุสลาทิธมฺเมสุ โยนโิสมนสิกาเรน ปนสฺสา ปหาน  
โหติ ฯ เตนาห ภควา  อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมมฺา  
สาวชฺชานวชฺชา(๓)  ธมฺมา เสวิตพฺพาเสวิตพฺพา(๔) ธมฺมา  หีนปปฺณีตา 
ธมฺมา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา ตตฺถ โยนโิสมนสิการ- 
# ๑. ม. ปหีเน อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺเจ ฯ  ๒. ส. ม. ๑๙/๓๖๒/๙๕ ฯ  
# ๓. ม. สาวชฺชานวชฺชา ฯ  ๔. ม. เสวิตพฺพาเสวิตพฺพา ธมฺมาติ 
# น ทิสฺสติ ฯ   
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พหุลีกาโร  อยมาหาโร(๑) อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย  
อุปฺปาทาย(๒) อุปฺปนฺนาย  วา วิจิกิจฺฉาย ปหานายาติ(๓) ฯ 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  วิจิกิจฺฉาย  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  พหุสฺสุตตา  
ปริปุจฺฉกตา  วินเย  ปกต ฺ ุตา  อธิโมกฺขพหุลตา  กลฺยาณมิตฺตตา  
สปฺปายกถาติ ฯ  พาหุสจฺเจนป  หิ  เอก  วา  ฯเปฯ  ป ฺจ  วา 
นิกาเย  ปาลิวเสน  จ  อตฺถวเสน  จ  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  วิจิกิจฺฉา  
ปหียติ ตีณิ รตนานิ อารพฺภ ปริปุจฺฉาพหุลสฺสาป  วินเย  
จิณฺณวสีภาวสฺสาป  ตีสุ รตเนสุ โอกปฺปนิยสทฺธาสงฺขาต- 
อธิโมกฺขพหุลสฺสาป  สทธฺาธิมุตฺเต  วกฺกลิตฺเถรสทเิส  กลฺยาณมิตฺเต 
เสวนฺตสฺสาป วิจิกิจฺฉา ปหียติ ฯ  านนิสชฺชาทีสุ  ติณฺณ   
รตนาน  คุณนิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหียติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ 
ธมฺมา  วิจิกิจฺฉาย  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  
ธมฺเมหิ ปหีนาย  วิจิกิจฺฉาย โสตาปตฺติมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท 
โหตีติ ปชานาติ ฯ   
                        นีวรณปพฺพ ฯ 
        โพชฺฌงฺคปพฺเพ  สนฺตนฺติ  ปฏิลาภวเสน  วิชฺชมาน ฯ 
อสนฺตนฺติ  อปฺปฏิลาภวเสน  อวิชชฺมาน ฯ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺสาติ- 
อาทีสุ ปน สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ตาว  อตฺถิ ภิกฺขเว สติ- 
# ๑. ม. อยมนาหาโร ฯ  ๒. ม. อุปฺปาทาย ฯ  ๓. ม. ภิยฺโยภาวาย 
# เวปุลฺลายาติ ฯ  ส. ม. ๑๙/๓๖๒/๙๕ ฯ   
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สมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา ธมฺมา ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร 
อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย 
อุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย(๑) 
ภาวนาย ปาริปูริยา สวตฺตตีติ(๒) เอว  อุปฺปาโท  โหติ ฯ  
        ตตฺถ  สติเยว  สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมา ฯ  โยนิโส-   
มนสิกาโร วุตฺตลกฺขโณเยว ฯ ต ตตฺถ พหุล ปวตฺตยโต สติ- 
สมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ ฯ   
        อปจ  จตฺตาโร  ธมฺมา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย 
สวตฺตนฺติ  สติสมฺปช ฺ มุฏสฺสติปุคฺคลปริวชฺชนตา อุปฏ ิต- 
สติปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ  อภิกฺกนฺตาทีสุ  หิ  สตฺตสุ   
าเนสุ  สติสมฺปช ฺเน  ภตฺตนิกฺขิตฺตกากสทิเส  มฏุสฺสติปุคฺคเล  
ปริวชฺชเนน  ติสฺสทตฺตตฺเถรอภยตฺเถรสทิเส อุปฏ ิตสติปุคฺคเล   
เสวเนน  านนิสชฺชาทีส ุ สติสมุฏาปนตฺถ  นินนฺโปณปพฺพาร(๓)- 
จิตฺตตาย  จ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ ฯ เอว จตูหิ การเณหิ  
อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน  ภาวนาปาริปูรี โหตีติ  
ปชานาติ ฯ   
        ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปน  อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา  
ธมฺมา ฯเปฯ กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา ตตฺถ โยนิโส- 
# ๑. สฺยา. ภิยโฺยภาวาย เวปุลฺลายาติ นตฺถิ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
# ๒. ส. ม. ๑๙/๓๖๕/๙๖ ฯ  ๓. ม. นินนฺโปณปพฺภาร... ฯ 
# เอวมุปริป ฯ   
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มนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร  อนุปปฺนฺนสฺส วา ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส  วา ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย  ปาริปูริยา  
สวตฺตตีติ(๑) เอว อุปฺปาโท โหติ ฯ   
        อปจ  สตฺต  ธมฺมา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
สวตฺตนฺติ  ปริปุจฺฉกตา  วตฺถุวิสทกิริยา  อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา 
ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนา  ป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนา  คมฺภีราณ- 
จริยปจฺจเวกฺขณา  ตทธิมุตฺตตาติ ฯ  
        ตตฺถ  ปริปุจฺฉกตาติ  ขนฺธธาตุอายตนอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺค- 
มคฺคงฺคฌานสมถวิปสฺสนาน  อตฺถสนฺนิสฺสิตปริปุจฺฉาพหุลตา ฯ  
        วตฺถุวิสทกิริยาติ  อชฌฺตฺติกพาหิราน  วตฺถูน  วิสทภาว- 
กรณ ฯ  ยทา  หิสฺส  เกสนขโลมานิ ทีฆานิ โหนฺติ สรีร  
วา อุสฺสนฺนโทส ฺเจว  เสทมลมกฺขิต ฺจ  ตทา  อชฌฺตฺติก  วตฺถุ  
อวิสท  โหติ  อปริสุทฺธ ฯ  ยทา  ปน  จีวร  ชิณฺณ  กลิิฏ   
ทุคฺคนฺธ  โหติ  เสนาสน  วา  อุกฺลาป  ตทา  พาหิร  วตฺถุ   
อวิสท  โหติ  อปริสุทฺธ ฯ ตสฺมา เกสาทิเฉทเนน อุทฺธวิเรจน- 
อโธวิเรจนาทีหิ  สรรีสลลฺหุกภาวกรเณน  อุจฺฉาทนฺนหาปเนน  
จ  อชฺฌตฺติกวตฺถุ  วิสท  กาตพฺพ  สูจิกมฺมโธวนรชนปริภณฺฑ- 
กรณาทีหิ  พาหิรวตฺถุ  วิสท  กาตพฺพ ฯ  เอตสฺมิ ฺหิ   
# ๑. ส. ม. ๑๙/๓๖๖/๙๖ ฯ   
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อชฺฌตฺติกพาหิเร  วตฺถุมฺห ิ อวิสเท  อุปปฺนฺเนสุ  จิตฺตเจตสิเกสุ  
าณมฺป อวิสท  โหติ  อปริสุทฺธ  อปริสุทฺธานิ  ทปีกปลฺลิก- 
วฏฏเตลานิ(๑) นิสฺสาย อุปฺปนฺนทีปสิขาย  โอภาโส  วิย ฯ  วิสเท  
ปน  อชฌฺตฺติกพาหิเร  วตฺถุมฺหิ อุปฺปนฺเนสุ จิตฺตเจตสิเกสุ   
าณมฺป  วิสท  โหติ  ปรสิุทฺธ(๒)  ปรสิุทฺธานิ  ทีปกปลฺลิก(๓)- 
วฏฏิเตลานิ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนทีปสิขาย  โอภาโส  วิย ฯ  เตน 
วุตฺต  วตฺถุวิสทกิริยา  ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย 
สวตฺตตีติ ฯ   
        อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา  นาม  สทฺธาทีน  อินฺทฺริยาน  
สมภาวกรณ ฯ สเจ หิสฺส  สทฺธินฺทฺริย  พลว  โหติ  อิตรานิ   
มนฺทานิ ฯ  ตโต วิริยินฺทฺรยิ ปคฺคหกิจฺจ  สตินฺทฺริย  อุปฏานกิจฺจ  
สมาธินฺทฺริย  อวิกฺเขปกิจฺจ  ป ฺ ินฺทฺริย  ทสฺสนกจฺิจ กาตุ น 
สกฺโกติ ฯ ตสฺมา ต ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขเณน วา ยถา วา 
มนสิกโรโต  พลว  ชาต  ตถา  อมนสิกาเรน  หาเปตพฺพ ฯ 
วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ  เจตฺถ  นทิสฺสน ฯ  สเจ  ปน  วิริยนิฺทฺริย  พลว   
โหติ  อถ เนว สทฺธินฺทฺริย อธิโมกฺขกิจฺจ กาตุ  สกฺโกติ  น   
อิตรานิ  อิตรกิจฺจเภท ฯ  ตสฺมา  ต  ปสฺสทฺธาทิภาวนาย   
หาเปตพฺพ ฯ  ตตฺราป  โสณตฺเถรวตฺถุ  ทสฺเสตพฺพ ฯ  เอว  
เสเสสุป  เอกสฺส  พลวภาเว  สติ  อิตเรส อตฺตโน กจฺิเจสุ  
# ๑. ม. ทีปกปลฺลกวฏฏิเตลานิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ทีปกปลฺลก... ฯ   
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อสมตฺถตา เวทิตพฺพา ฯ   
        วิเสสโต  ปเนตฺถ  สทฺธาป ฺาน  สมาธิวิริยาน ฺจ  สมต   
ปสสนฺติ ฯ  พลวสทฺโธ  หิ  มนฺทป ฺโ  มุทฺธปฺปสนฺโน  โหติ   
อวตฺถุสฺมึ  ปสีทติ ฯ  พลวป ฺโ  มนฺทสทฺโธ  เกราฏิกปกฺข  ภชติ  
เภสชฺชสมุฏ ิโต  วิริยโรโค(๑)  อเตกิจฺโฉ  โหติ ฯ  จิตฺตุปฺปาทมตฺเตเนว 
กุสล  โหตีติ  อติธาวิตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  อกโรนฺโต  นิรเย   
อุปฺปชฺชติ ฯ  อุภินฺน  ปน  สมตาย  วตฺถุสฺมึเยว  ปสีทติ ฯ  
พลวสมาธึ  ปน  มนฺทวิรยิ  สมาธิสฺส  โกสชชฺปกฺขตฺตา  โกสชชฺ   
อธิภวติ ฯ  พลววิริย  มนทฺสมาธึ  วิริยสฺส  อุทฺธจฺจปกฺขตฺตา   
อุทฺธจฺจ  อธิภวติ ฯ  สมาธิ  ปน  วิริเยน  สโยชิโต  โกสชฺเช   
ปติตุ  น  ลพฺภติ(๒)  วิริย  สมาธินา  สโยชิต  อุทฺธจฺเจ  ปติตุ  
น ลพฺภติ(๒) ฯ  ตสฺมา  ตทุภยมฺป  สม  กาตพฺพ ฯ  อุภยสมตาย  
หิ  อปฺปนา  โหติ ฯ  อปจ  สมาธิกมฺมกิสฺส  พลวตีป  สทฺธา  
วฏฏติ ฯ  เอว  โส  สทฺทหนฺโต  โอกปฺเปนฺโต  อปฺปน   
ปาปุณิสฺสติ ฯ   
        สมาธิป ฺาสุ  ปน  สมาธิกมฺมิกสฺส  เอกคฺคตา  พลวตี  
วฏฏติ ฯ  เอว ฺหิ  โส  อปฺปน  ปาปุณาติ ฯ  วิปสฺสนากมฺมิกสฺส  
หิ  ป ฺา  พลวตี วฏฏติ ฯ เอว ฺหิ  โส  ลกฺขณปฏเิวธ  
ปาปุณาติ ฯ  อุภินฺน  ปน  สมตายป (๓) อปฺปนา  โหติเยว ฯ   
# ๑. ม. วิย โรโค ฯ  ๒. ม. ลภติ ฯ  ๓. ม. สมตาย ฯ   
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สติ  ปน  สพฺพตฺถ  พลวตี  วฏฏติ ฯ  สติ หิ จิตฺต อุทฺธจฺจ- 
ปกฺขิกาน สทฺธาวิริยป ฺาน  วเสน  อุทฺธจฺจปาตโต  โกสชชฺ- 
ปกฺขิเกน  จ  สมาธินา  โกสชฺชปาตโต  รกฺขติ ฯ  ตสฺมา  สา 
โลณธูปน  วิย  สพฺพพฺย ฺชเนสุ  สพฺพกมฺมิกอมจฺโจ  วิย  จ  
สพฺพราชกิจฺเจสุ  สพฺพตฺถ  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  เตนาห  สติ  จ 
ปน  สพฺพตฺถกิา  วุตฺตา  ภควตา ฯ  กึการณา  จิตฺต ฺหิ   
สติปฏิสรณ  อารกฺขปจฺจุปฏานา  จ  สติ ฯ  น  วินา สติยา  
จิตฺตสฺส ปคฺคหนิคฺคโห โหตีติ ฯ   
        ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนา  นาม  ขนฺธาทิเภเท อโนคาฬฺห- 
ป ฺาน ทุมฺเมธปุคฺคลาน  อารกา  ปรวิชฺชน ฯ  
        ป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนา  นาม  สมป ฺาสลกฺขณ- 
ปริคฺคาหิกาย  อุทยพฺพยป ฺาย  สมนฺนาคตปุคฺคลเสวนา ฯ  
        คมฺภีราณจริยปจฺจเวกฺขณา  นาม  คมฺภีเรสุ  ขนฺธาทีสุ   
ปวตฺตาย  คมฺภีรป ฺาย  ปเภทปจฺจเวกฺขณา ฯ 
        ตทธิมุตฺตตา  นาม  านนิสชฺชาทีสุ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค- 
สมุฏาปนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตา ฯ  เอว อุปฺปนฺนสฺส  
ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูรี โหตีติ ปชานาติ ฯ   
        วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถ ิภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกฺก- 
มธาตุ ปรกฺกมธาตุ(๑) ตตถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร  
# ๑. ม. ปรกกฺมธาตุ ฯ  
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อนุปฺปนฺนสฺส วา วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส  
วา วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย 
ปาริปูริยา สวตฺตตีติ(๑) เอว อุปฺปาโท โหติ ฯ   
        อปจ  เอกาทส  ธมฺมา  วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
สวตฺตนฺติ  อปายภยปจฺจเวกฺขณตา  อานิสฺสทสฺสาวิตา  คมนวีถิ- 
ปจฺจเวกฺขณตา  ปณฺฑปาตาปจายนตา  ทายชฺชมหตฺตปจฺจ- 
เวกฺขณตา  สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา 
สพฺรหฺมจาริมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  กุสีตปุคฺคลปริวชฺชนตา อารทฺธ- 
วิริยปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        ตตฺถ  นริเยสุ  ป ฺจวิธพนฺธนกมฺมกรณโต (๒) ปฏาย   
มหาทุกฺข อนุภวนกาเลป  ติรจฺฉานโยนิย ชาลกฺขิปกุมินาทีหิ  
คหิตกาเลป ปาจนกณฺฏกาทิปฺปหาราภิตุนฺนสฺส(๓) ปน  สกฏวหนา- 
ทิกาเลป  ปตฺติวิสเย  อเนกานิป  วสฺสสหสฺสานิ  เอก  พุทฺธนฺตร   
วาป (๔) ขุปฺปปาสาหิ  อาตุรีภูตกาเลป (๕) กาฬกิ ฺชิกาสุเรสุ  สฏ ิหตฺถ- 
อสีติหตฺถปฺปมาเณน    อฏ ิจมฺมมตฺเตเนว    อตฺตภาเวน  วาตา- 
ตปาทิทุกฺขานุภวนกาเลป  น  สกฺกา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺค  อุปฺปาเทตุ   
อยเมว เต  ภิกฺขุ  กาโล  วิริยกรณายาติ  เอว อปายภย  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ ฯ 
# ๑. ส. ม. ๑๙/๓๖๗/๙๖ ฯ ๒. ม. ...กมฺมการณโต ฯ 
# ๓. ม. ปาชนกณฺฏกาทิปฺปหารวิตุนฺนสฺส ฯ  
# ๔. ม. พุทฺธนฺตรมฺป ฯ  ๕. ม. อาตุรีภูตกาเลป ฯ   
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        น  สกฺกา  กุสีเตน  นว โลกุตฺตรธมฺมา ลทฺธุ  
อารทฺธวิริเยเนว สกฺกา  อยมานิสโส  วิริยสฺสาติ  เอว   
อานิสสทสฺสาวิโนป อุปฺปชฺชติ ฯ  
        สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธมหาสาวเกเหว [๑]  เต  คตมคฺโค  คนฺตพฺโพ  
โส  จ  น  สกฺกา  กุสีเตน  คนฺตุนฺติ  เอว  คมนวีถึ   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ ฯ 
        เย ต ปณฺฑปาตาทีหิ  อุปฏหนฺติ  อิเม  เต  มนุสฺสา  
เนว  าตกา  น  ทาสกมฺมกรา  นาป  ต  นิสฺสาย  ชีวิสฺสามาติ 
เต  ปณีตานิ  ปณฺฑปาตาทีนิ  เทนฺติ  อถโข  อตฺตโน  การาน  
มหปฺผลต  ปจฺจาสึสมานา  เทนฺติ ฯ  สตฺถาราป  อย  อิเม  
ปจฺจเย  ปริภุ ฺชิตฺวา  กายทฬฺหีพหุโล  สุข  วิหริสฺสตีติ  น  เอว ฺจ   
สมฺปสฺสตา ตุยฺห  ปจฺจยา  อนุ ฺาตา  อถโข  อย  อิเม   
ปริภุ ฺชมาโน  สมณธมฺม  กตฺวา  วฏฏทุกฺขโต  มุจฺจิสฺสตีติ  เต   
ปจฺจยา อนุ ฺาตา ฯ โสทานิ ตฺว กุสีโต วิหรนฺโต  น   
ต  ปณฺฑปาต  อปจายิสฺสสิ ฯ  อารทฺธวิริยสฺเสว  หิ  
ปณฺฑปาตาปจายน  นาม  โหตีติ  เอว  ปณฺฑปาตาปจายน  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ มหามิตฺตตฺเถรสฺส  วิย ฯ   
        เถโร  กริ  กสฺสกเลเณ  นาม  ปฏวิสติ  ตสฺส  จ  โคจรคาเม 
เอกา  มหาอุปาสิกา  เถร  ปุตฺต  กตฺวา  ปฏชิคฺคติ ฯ  สา 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ   
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เอกทิวส  อร ฺ  คจฺฉนฺตี  ธีตร  อาห  อมฺม  อสุกสฺมึ  าเน   
ปุราณตณฺฑุลา  อสุกสฺม ึ ขีร  อสุกสฺม ึ สปฺป  อสุกสฺมึ  ผาณิต  
ตว  ภาติกสฺส  อยฺยสฺส  มิตฺตสฺส  อาคตกาเล  ภตฺต  ปจิตฺวา 
ขีรสปฺปผาณิเตหิ  สทฺธึ  เทหิ  ตฺว ฺจ  ภุ ฺเชยฺยาสีติ ฯ ตฺว  
ปน อมฺม  กึ  ภุ ฺชิสฺสสีติ ฯ  อห  ปน  หิยฺโย ปกฺก  
ปาริวาสิกภตฺต ก ฺชิเยน ภุตฺตมฺหีติ ฯ  ทิวา  กึ  ภุ ฺชิสฺสสิ  
อมฺมาติ ฯ  สากปณฺณ  ปกขิฺปตฺวา  กณตณฺฑุเลหิ อมฺพิลยาคุ   
ปจิตฺวา เปหิ อมฺมาติ ฯ   
        เถโร จีวร ปารุปตฺวา ปตฺต นีหรนฺโตว ต สททฺ  
สุตฺวา อตฺตาน โอวทิ  มหาอุปาสิกา  กิร  ก ฺชิเยน   
ปาริวาสิกภตฺต  ภุ ฺชิ ทิวาป สากปณฺณมฺพิลยาคุ ปณฺณมฺพิลยาคุ  ภุ ฺชิสฺสติ  
ตุยฺห  อตฺถาย ปน ปุราณตณฺฑุลาทีนิ อาจิกฺขติ ฯ  ต  นิสฺสาย 
โข  ปเนสา  เนว  เขตฺต  น  วตฺถุ  น  ภตฺต  น  วตฺถ  
ปจฺจาสึสติ  ติสฺโส  ปน  สมฺปตฺติโย  ปตฺถยมานา  เทติ ฯ  ตฺว 
เอติสฺสา  ตา  สมฺปตฺติโย  ทาตุ  สกฺขิสฺสสิ  น  สกฺขิสฺสสิ(๑) ฯ  อย  
โข  ปน  ปณฺฑปาโต  ตยา  สราเคน  สโทเสน  สโมเหน  
น  สกฺกา  ภุ ฺชิตุนฺติ  ปตฺตถวิกาย(๒)  ปกฺขิปตฺวา คณฺ ิก มุ ฺจิตฺวา   
นิวตฺติตฺวา  กสฺสกเลณเมว  คนฺตฺวา  ปตฺต  เหฏาม ฺเจ  จีวร   
จีวรวเส เปตฺวา  อรหตฺต  อปาปุณิตฺวา  น  นิกฺขมิสฺสามีติ  
# ๑. ม.สกฺขิสฺสสีติ ฯ  ๒. ม. ปตฺต ถวิกาย ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 454 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  454 
 
วิริย อธิฏหิตฺวา นิสีทิ ฯ ทีฆรตฺต  อปฺปมตฺโต  หุตฺวา   
นิวุตฺถภิกฺขุ  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา ปุเรภตฺตเมว อรหตฺต ปตฺวา   
วิกสมานมิว  ปทุม  มหาขีณาสโว  สิต  กโรนฺโตว  นิสีทิ ฯ 
เลณทฺวาเร  รกฺุขมฺหิ  อธิวตฺถา เทวตา   
        นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
        ยสฺส เต อาสวา ขีณา        ทกฺขิเณยฺโยสิ มาริสาติ   
อุทาน  อุทาเนตฺวา  ภนฺเต  ปณฺฑาย  ปวิฏาน  ตุมฺหาทิสาน   
อรหนฺตาน ภิกฺข  ทตฺวา มหลฺลกิตฺถโิย ทุกฺขา มุจฺจิสฺสนฺตีติ  
อาห ฯ   
        เถโร  อุฏหิตฺวา  ทฺวาร  วิวริตฺวา  กาล  โอโลเกนฺโต 
ปาโตเยวาติ  ตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  คาม  ปาวิสิ ฯ  ทาริกาป  
ภตฺต  สมฺปาเทตฺวา  อิทานิ  เม  ภาตา  อาคมิสฺสติ  อิทานิ   
เม  ภาตา  อาคมิสฺสตีติ  ทฺวาร  วิวริตฺวา  โอโลกิยมานา(๑) 
นิสีทิ ฯ  สา  เถเร  ฆรทฺวาร  สมฺปตฺเต  ปตฺต  คเหตฺวา   
สปฺปผาณิตโยชิตสฺส  ขีรปณฺฑปาตสฺส  ปูเรตฺวา  หตฺเถ  เปสิ ฯ  
เถโร  สุข  โหตูติ  อนุโมทน  กตฺวา ปกฺกามิ ฯ สาป ต  
โอโลกยมานา อฏาสิ ฯ   
        เถรสฺส  หิ  ตทา  อติวิย  ปริสุทโฺธ  ฉวิวณฺโณ  อโหส ิ 
วิปฺปสนฺนานิ  อินฺทฺริยานิ  มุข  พนฺธนา  มุตฺตตาลปกฺก  วิย  
# ๑. ม. โอโลกยานา ฯ  
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อติวิโรจิตฺถ(๑) ฯ มหาอุปาสิกา  อร ฺา  อาคนฺตฺวา  กึ  อมฺม  
ภาติโก  เต  อาคโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  สา  สพฺพนฺต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ   
อุปาสิกา  อชฺช  เม ปุตฺตสฺส ปพฺพชิตกจฺิจ มตฺถก ปตฺตนฺติ   
ตฺวา อภิรมติ เต อมฺม ภาตา พุทฺธสาสเน น อุกฺกณฺตีติ  
อาห ฯ   
        มหนฺต  โข  ปเนต  สตฺถุ  ทายชชฺ  ยทิท  สตฺต  อริยธนานิ  
นาม  ต  น  สกฺกา  กุสีเตน  คเหตต ฯ  ยถา  หิ  วิปฺปฏิปนฺน  
ปุตฺต  มาตาปตโร  อย  อมฺหาก  อปุตฺโตติ  ปริพาหิร  กโรนฺติ  
โส  เตส  อจฺจเยน  ทายชฺช  น  ลภติ  เอว  กุสีโตป  อิท  
อริยธนทายชฺช  น ลภติ อารทฺธวิริโยว ลภตีติ ทายชฺชมหตฺต   
ปจฺจเวกฺขโตป  อุปฺปชชฺติ ฯ 
        มหา  โข  ปน  เน  สตฺถา  สตฺถุโน  หิ  เต  มาตุ   
กุจฺฉิสฺมึ   ปฏสินฺธิคฺคหณกาเลป   อภินิกฺขมเนป   อภิสมฺโพธิยมฺป   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนยมกปาฏิหาริยเทโวโรหนอายุสงฺขารโวสฺสชฺชเนสุป  
ปรินิพฺพานกาเลป  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  กมฺปตฺถ  ยุตฺต  นุ  
เต  เอวรูปสฺส สตฺถุโน สาสเน ปพฺพชิตฺวา  กุสีเตน ภวิตุนฺติ  
เอว สตฺถุมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป อุปฺปชฺชติ ฯ   
        ชาติยาป  ตฺว  อิทานิ  น  ลามกชาติโกสิ  อสมฺภินฺนาย 
มหาสมฺมตปเวณิยา  อาคเต  โอกฺกากราชวเส  ชาโต  สิริสุทโฺธทน- 
# ๑. ม. อติวิย วิโรจิตฺถ ฯ   
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มหาราชสฺส  จ  มหามายาเทวิยา  จ  จ  นตฺตา  ราหุลภทฺทสฺส 
กนิฏโ  ตยา  นาม  เอวรูเปน  ชินปุตฺเตน  หุตฺวา  น  ยุตฺต   
กุสีเตน  วิหรตุินฺติ  เอว  ชาติมหตฺต  ปจฺจเวกฺขโตป  อุปฺปชฺชติ ฯ   
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา  เจว  อสีติมหาสาวกา  จ  วิริเยเนว   
โลกุตฺตรธมฺม  ปฏิวิชฺฌึส ุ ตฺว  เอเตส  สพฺรหฺมจารีน  มคฺค  
ปฏิปชชฺสิ น ปฏิปชชฺสีติ เอว  สพฺรหฺมจาริมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป  
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        กุจฺฉึ  ปเูรตฺวา   ิตอชครสทิเส  วิสฺสฏกายิกเจตสิกวิริเย 
กุสีตปุคฺคเล  ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  อารทฺธวิริเย ปหิตตฺเต ปุคฺคเล  
เสวนฺตสฺสาป านนิสชฺชาทีสุ  วิริยุปปฺาทนตฺถ  นนิฺนโปณ- 
ปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว  อุปฺปนฺนสฺส  ปนสฺส  
อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูรี โหตีติ ปชานาติ ฯ   
        ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถิ ภิกฺขเว ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  
ธมฺมา ตตฺถ        โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส 
วา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา ปติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา 
สวตฺตตีติ(๑) เอว  อุปฺปาโท  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปติเยว  ปติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมา  นาม ฯ  ตสฺสา อุปฺปาทกมนสิกาโร 
# ๑. ส. ม. ๑๙/๓๖๘/๙๗ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 457 

        *เลมที่ 47  สติปฏานวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 457 
 
โยนิโสมนสิกาโร นาม ฯ   
        อปจ  เอกาทส  ธมฺมา ปติสมฺโพชฌฺงฺคสฺส อุปฺปาทาย  
สวตฺตนฺติ พุทฺธานุสฺสติ  ธมฺมานุสฺสติ ฯ   สงฺฆานุสฺสติ   สลีจาค- 
เทวตานุสฺสติ  อุปสมานุสฺสติ  ลูขปุคฺคลปริวชชฺนตา   สินิทฺธ- 
ปุคฺคลเสวนตา  ปสาทนียสุตฺตนฺตปจฺจเวกฺขณตา  ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        พุทฺธคุเณ  อนุสฺสรนฺตสฺสาป  หิ  ยาว  อุปจารา  สกลสรีร   
ผรมาโน  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชชฺติ ฯ  ธมฺมสงฺฆคุเณ  
อนุสฺสรนฺตสฺสาป  ทีฆรตฺต อขณฺฑ  กตฺวา  รกฺขิต  จตุ- 
ปาริสุทฺธิสีล  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  คิหิโน ทสสีล ป ฺจสีล   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  ทุพฺภิกฺขภยาทีสุ  ปณีตโภชน  สพฺรหฺมจารีน   
ทตฺวา  เอว  นาม  อทมฺหาติ  จาค  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  คิหิโนป  
เอวรูเป  กาเล  สีลวนฺตาน  ทินฺนทาน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  เยหิ  
คุเณหิ  สมนฺนาคตา  เทวตา  เทวตฺต ปตฺตา  ตถารูปาน  คุณาน 
อตฺตนิ  อตฺถิต  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป สมาปตฺติยา วิกฺขมฺภิเต  กิเลเส 
สฏ ีป  สตฺตติป  วสฺสานิ  น  สมุทาจรนฺตีติ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป   
เจติยทสฺสนโพธิทสฺสนเถรทสฺสเนสุ  อสกฺกจฺจกิริยาย  สสูจิต- 
ลูขภาเว  พุทฺธาทีสุ  ปสาทสิเนหาภาเวน  คทฺรภปฏเ  รชสทิเส  
ลูขปุคฺคเล  ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  พุทฺธาทีสุ  ปสาทพหุเล  มุทุจิตฺเต 
สินิทฺธปุคฺคเล  เสวนฺตสฺสาป  รตนตฺตยคุณปริทีปเก  ปสาท-  
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นียสุตฺตนฺเต  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  านนิสชฺชาทีสุ  ปติอุปฺปาทนตฺถ 
นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ ฯ เอว อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส   
อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูรี โหตีติ ปชานาติ ฯ   
        ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถิ ภิกฺขเว กายปฺปสฺสทฺธิ  
จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ ตตฺถ  โยนโิสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร  
อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย 
อุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส        ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  
ภาวนาย  ปาริปูริยา  สวตฺตตีติ (๑) เอว  อุปฺปาโท  โหติ ฯ  
        อปจ  สตฺต  ธมฺมา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
สวตฺตนฺติ   ปณีตโภชนเสวนตา   อุตุสุขเสวนตา   อิริยาปถ- 
สุขเสวนตา  มชฺฌตฺตปโยคตา  สารทฺธกายปุคฺคลปริวชฺชนตา 
ปสฺสทฺธ(๒)กายปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        ปณีต  หิ  สินิทฺธ  สปฺปายโภชน  ภุ ฺชนฺตสฺสาป  
สีตุเณฺหสุ อุตูสุ านาทีสุ จ  อิริยาปเถสุ  สปฺปาย  อุตุ ฺจ  
อิริยาปถ ฺจ  เสวนฺตสฺสาป  ปสฺสทฺธ ิอุปฺปชฺชติ ฯ  โย  ปน  
มหาปุริสชาติโก  สพฺพอุตุอิริยาปถกฺขโมว  โหติ  น  ต สนฺธาเยต 
วุตฺต ฯ  ยสฺส  สภาควิสภาคตา  อตฺถิ  ตสฺเสว  วิสภาเค   
อุตุอิริยาปเถ  วชฺเชตฺวา  สภาเค  เสวนฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ ฯ   
มชฺฌตฺตปโยโค  วุจฺจติ  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  กมฺมสฺสกต- 
# ๑. ส. ม. ๑๙/๓๖๙/๙๗ ฯ  ๒. ม. ปสสฺทฺธิ... ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 459 

        *เลมที่ 47  สติปฏานวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 459 
 
ปจฺจเวกฺขณา  อิมินา  มชฌฺตฺตปโยเคน  อุปฺปชชฺติ ฯ  โย  
เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  ปร  วิเหยมาโนว  วิจรติ  เอวรูป  สารทฺธกาย  
ปุคฺคล  ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  ส ฺตปาทปาณึ  ปสฺสทฺธกาย  
ปุคฺคล  เสวนฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ(๑) านนิสชฺชาทีส ุ ปสฺสทฺธ-ิ 
อุปฺปาทนตฺถาย  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ ฯ เอว  
อุปฺปนฺนสฺส  ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูรี โหตีติ  
ปชานาติ ฯ   
        สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถ ิภิกฺขเว สมาธินิมิตฺต  อพฺยคฺค- 
นิมิตฺต ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺ- 
ปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส  
วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย  
ปาริปูริยา สวตฺตตีติ(๒) เอว  อุปฺปาโท  โหติ ฯ  ตตฺถ  สมโถว  
สมถนิมิตฺต  อวิกฺเขปฏเน  จ  อพฺยคฺคนิมิตฺตนฺติ ฯ   
        อปจ  เอกาทส  ธมมฺา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
สวตฺตนฺติ  วตฺถุวิสทกิริยตา  อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา  นิมิตฺตกุสลตา 
สมเย  จิตฺตสฺส  ปคฺคหณตา  สมเย  จิตฺตสฺส  นิคฺคหณตา   
สมเย  สมฺปหสนตา  สมเย  อชฌฺุเปกฺขนตา  อสมาหิตปุคฺคล- 
ปริวชฺชนตา   สมาหิตปุคฺคลเสวนตา  ฌานวิโมกฺขปจฺจเวกฺขณตา   
ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ส. ม. ๑๙/๓๗๐/๙๗ ฯ  
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        ตตฺถ  วตฺถุวิสทกิริยตา จ อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา จ 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
        นิมิตฺตกสุลตา  นาม  กสิณนิมิตฺตสฺส  อุคฺคหณกุสลตา ฯ   
        สมเย  จิตฺตสฺส  ปคฺคหณตาติ  ยสฺมึ  สมเย  อติสิถิล- 
วิริยตาทีหิ  ลนี  จิตฺต  โหติ  ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจยวิริย- 
ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  สมุฏาปเนน  ตสฺส  ปคฺคหณ ฯ 
        สมเย  จิตฺตสฺส  นิคฺคหณตาติ  ยสฺมึ  สมเย  อจฺจารทฺธ- 
วิริยตาทีหิ อุทฺธต จิตฺต โหติ ตสฺมึ สมเย  ปสฺสทฺธ- 
 ิสมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  สมุฏาปเนน  ตสฺส  นิคฺคหณ ฯ   
        สมเย  สมฺปหสนตาติ  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต  ป ฺา- 
ปโยคมนฺทตาย  วา  อุปสมสุขานธิคเมน  วา  นริสฺสาท  โหต 
ตสฺมึ  สมเย  อฏสเวควตฺถุปจฺจเวกฺขเณน  สเวเชติ ฯ   
        อฏ  สเวควตฺถูนิ  นาม  ชาติชราพฺยาธิมรณานิ  จตฺตาริ   
อปายทุกฺข  ป ฺจม  อตีเต  วฏฏมูลก  ทุกฺข  อนาคเต   
วฏฏมูลก ทุกฺข ปจฺจุปฺปนฺเน อาหารปริเยฏ ิมูลก  ทุกฺขนฺติ ฯ  
รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน  จ  ปสาท  ชเนติ  อย  วุจฺจติ   
สมเย  สมฺปหสนตาติ ฯ   
        สมเย  อชฺฌุเปกฺขนตา  นาม  ยสมฺึ  สมเย  สมมฺาปฏิปตฺตึ   
อาคมฺม  อลีน  อนุทฺธต  อนิรสฺสาท  อารมฺมเณ  สมปฺปวตฺต   
สมถวีถิปฏิปนฺน จิตฺต โหติ ตทาย  ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ    
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น  พฺยาปาร  อาปชฺชติ  สารถิ  วิย  สมปปฺวตฺเตสุ  อสฺเสสุ ฯ  
อย  วุจฺจติ  สมเย  อชฺฌุเปกฺขนตาติ ฯ  
        อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา  นาม  อุปจาร  วา  อปฺปน  
วา อปฺปตฺตาน วิกฺขิตฺตจิตฺตาน ปุคฺคลาน อารกา ปรวิชฺชน ฯ   
        สมาหิตปุคฺคลเสวนตา  นาม  อุปจาเรน  วา  อปฺปนาย  
วา  สมาหิตจิตฺตาน  เสวนา  ภชนา  ปยริุปาสนา ฯ   
        ตทธิมุตฺตตา  นาม  านนิสชฺชาทีสุ  สมาธิอุปฺปาท- 
นตฺถเยว  นินนฺโปณปพฺภารจิตฺตตา ฯ  เอว ฺหิ  ปฏิปชฺชนโต (๑) 
เอส  อุปฺปชชฺติ ฯ  เอว  อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน  
ภาวนาปาริปูรี โหตีติ ปชานาติ ฯ   
        อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถ ิภิกขฺเว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺ- 
คฏานิยา ธมฺมา  ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร 
อนุปฺปนฺนสฺส วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส  
วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย  
ปาริปูริยา  สวตฺตตีติ(๒) เอว  อุปฺปาโท  โหติ ฯ  ตตฺถ  อุเปกฺขาว  
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา ธมฺมา นาม ฯ   
        อปจ  ป ฺจ  ธมฺมา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
สวตฺตนฺติ สตฺตมชฺฌตฺตตา  สงฺขารมชฺฌตฺตตา  สตฺตสงฺขาร- 
เกลายนปุคฺคลปริวชชฺนตา  สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคลเสวนตา  
# ๑. ม. ปฏิปชฺชโต ฯ  ๒. ส. ม. ๑๙/๓๗๑/๙๘ ฯ   
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ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทวีฺหากาเรหิ  สตฺตมชฺฌตฺตต  สมุฏาเปติ  ตฺว   
อตฺตโน  กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  อตฺตโนว  กมฺเมน  คมิสฺสสิ  เอโสป 
อตฺตโน  กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  อตฺตโนว  กมฺเมน  คมิสฺสติ  ตฺว   
ก  เกลายสีติ  เอว  กมฺมสสฺกตปจฺจเวกฺขเณน  จ  ปรมตฺถโต   
สตฺโตเยว  นตฺถิ โส ตฺว ก เกลายสีติ เอว นิสฺสตฺต- 
ปจฺจเวกฺขเณน  จ ฯ  
        ทฺวีเหวากาเรหิ  สงฺขารมชฺฌตฺตต  สมุฏาเปติ  อิท  จีวร  
อนุปุพฺเพน  วณฺณวิการ ฺเจว  ชิณฺณภาว ฺจ  อุปคนฺตฺวา  
ปาทปุ ฺฉนโจฬก  หุตฺวา  ยฏ ิโกฏิยา  ฉฑฺฑนีย  ภวิสฺสติ ฯ  
สเจ  ปนสฺส  สามิโก  ภเวยฺย  นาสฺส  เอว  วินสฺสิตุ   
ทเทยฺยาติ  เอว  อสฺสามิกภาวปจฺจเวกฺขเณน  จ  อนทฺธนิย  อิท  
ตาวกาลิกนฺติ  เอว  ตาวกาลิกภาวปจฺจเวกฺขเณน  จ ฯ  ยถา   
จ  จีวเร  เอว  ปตฺตาทีสุป โยชนา  กาตพฺพา ฯ   
        สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตาติ  เอตฺถ  โย  ปุคฺคโล 
คิหิ  วา  อตฺตโนว  ปุตฺตธีตาทิเก  ปพฺพชิโต  วา  อตฺตโนว   
อนฺเตวาสิกสมานุปชฺฌายกาทิเก  มมายติ  สหตฺเถเนว  เนส   
เกสจฺเฉทนสูจิกมฺมจีวรโธวนรชนปตฺตปจนาทีนิ  กโรติ  มุหุตฺตมฺป  
อปสฺสนฺโต  อสุโก  สามเณโร  กุหึ  อสุโก  ทหโร กุหินฺติ  
ภนฺตมิโค  วิย  อิโต  จิโต  จ  อาโลเกติ ฯ  อ ฺเน  เกสจฺเฉทนาทีน   
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อตฺถาย  มุหตฺุต  ตาว  อสุก  เปเสถาติ  ยาจิยมาโนป  อเมฺหป  
ต  อตฺตโน  กมฺม  น  กาเรม  ตุเมฺห  น คเหตฺวา กิลเมสฺสถาติ 
น เทติ ฯ อย สตฺตเกลายโน นาม ฯ   
        โย  ปน  จีวรปตฺตถาลกกตฺตรยฏ ิอาทีนิ  มมายติ   
อ ฺสฺส  หตฺเถน  ปรามสิตุมฺป  น  เทติ  ตาวกาลิก ยาจิโตป  
มยมฺป อิม มมายนฺตา น ปริภุ ฺชาม  ตุมฺหาก  กึ  ทสฺสามาติ   
วทติ ฯ  อย  สงฺขารเกลายโน  นาม ฯ 
        โย  ปน  เตสุ  ทฺวีสุป  วตฺถูสุ  มชฌฺตฺโต  อุทาสีโน  อย   
สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺโต  นาม ฯ 
        อิติ อย  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  เอวรูป  สตฺตสงฺขาร- 
เกลายนปุคฺคล (๑) อารกา  ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺต- 
ปุคฺคเล  เสวนฺตสฺสาป  านนิสชฺชาทีสุ  ตทุปฺปาทนตฺถ  นินฺนโปณ- 
ปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว  อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส   
อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูรี โหตีติ ปชานาติ ฯ เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        โพชฺฌงฺคปพฺพ ฯ  
        อิเมสุป  ทฺวีสุ  ปพฺเพสุ  สุทฺธวิปสสฺนาว  กถิตา ฯ   
อิติ  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  ปุพฺพภาเค  นานาจิตฺเตสุ  
ลพฺภนฺติ ฯ  อ ฺเเนว  หิ  จิตฺเตน  กาย  ปริคฺคณฺหาติ  อ ฺเน 
# ๑. ม. เอวรูเป สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคเล ฯ   
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เวทน  อ ฺเน  จิตฺต  อ ฺเน  ธมฺเม  ปริคฺคณฺหาติ   
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  ปน  เอกจิตฺเตเยว  ลพฺภนฺติ ฯ  อาทิโต  หิ   
กาย  ปริคฺคณฺหิตฺวา  อาคตสฺส  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  สติ   
กายานุปสฺสนา  นาม  ตาย  สติยา  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล   
กายานุปสฺสี  นาม ฯ  วิปสฺสน  อุสฺสุกกฺาเปตฺวา  อรยิมคฺค   
ปตฺตสฺส  มคฺคกฺขเณ  มคฺคสมฺปยุตฺตา  สติ  กายานปุสฺสนา 
นาม  ตาย  สติยา  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  กายานุปสฺสี  
นาม ฯ  เวทน  ปริคฺคณฺหิตฺวา ฯ  จิตฺต  ปริคฺคณฺหิตฺวา ฯ   
ธมฺเม  ปริคฺคณฺหิตฺวา  อาคตสฺส  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  สติ   
ธมฺมานุปสฺสนา  นาม  ตาย  สติยา  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล 
ธมฺมานุปสฺสี  นาม ฯ  วิปสฺสน  อุสฺสุกกฺาเปตฺวา  อรยิมคฺค   
ปตฺตสฺส  มคฺคกฺขเณ มคฺคสมฺปยุตฺตา  สติ  ธมฺมานุปสฺสนา  นาม  
ตาย  สติยา  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ธมมฺานุปสฺสี  นาม ฯ   
เอวนฺตาว  เทสนา  ปุคฺคเล  ติฏติ ฯ  
        กาเย  ปน  สุภนฺติ  วิปลฺลาสปฺปหานา  กายปริคฺคาหิกา 
สติ  มคฺเคน  สมิชฺฌตีติ  กายานุปสฺสนา  นาม ฯ  เวทนาย   
สุขนฺติ  วิปลลฺาสปฺปหานา  เวทนาปริคฺคาหิกา  สติ  มคฺเคน  
สมิชฺฌตีติ  เวทนานุปสฺสนา  นาม ฯ  จิตฺเต  นิจฺจนฺติ  
วิปลฺลาสปฺปหานา  จิตฺตปริคฺคาหิกา  สติ  มคฺเคน  สมิชฺฌตีติ  
จิตฺตานุปสฺสนา  นาม ฯ  ธมฺเมสุ  อตฺตาติ  วิปลฺลาสปฺปหานา    
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ธมฺมปริคฺคาหิกา  สติ  มคฺเคน  สมิชฺฌตีติ  ธมฺมานุปสฺสนา   
นาม ฯ  อิติ  เอกาว  มคฺคสมฺปยุตฺตา  สติ  จตุกิจฺจสาธนฏเน 
จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ ฯ  เตน  วุตฺต  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ 
ปน เอกจิตฺเตเยว ลพฺภนฺตีติ ฯ   
                        สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ 
        อภิธมฺมภาชนีเย  โลกุตฺตรสติปฏานวเสน  เทสนาย 
อารทฺธตฺตา  ยถา  กายาทิอารมฺมเณสุ  โลกิยสติปฏาเนสุ  
ตนฺติ  ปตา  เอว  อฏเปตฺวา  สพฺพานิป  กายานุปสฺสนาทีนิ  
สติปฏานานิ ธมฺมสงฺคณิย(๑)วิภตฺตสฺส เทสนานยสฺส  มุขมตฺตเมว 
ทสฺเสนฺเตน นิทฺธิฏานิ(๒) ฯ   
        ตตฺถ  นยเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  กถ  กายานุปสฺสนาย  ตาว 
โสตาปตฺติมคฺเค  ฌานาภินิเวเส  สุทฺธิกปฏิปทา  สทฺุธิกสุ ฺตา 
สุ ฺตปฏิปทา  สุทฺธิกอปฺปณิหิต  อปฺปณิหิตปฏิปทาติ  อิเมสุ   
ป ฺจสุ  าเนสุ  ทฺวินฺน  ทวิฺนฺน จตุกฺกป ฺจกนยาน  วเสน  
ทส  นยา  โหนฺติ  เอว เสเสสุปติ วีสติยา อภินิเวเสสุ เทฺว  
นยสตานิ ฯ ตานิ  จตูหิ  อธิปตีหิ  จตุคุณิตานิ  อฏ ฯ  อิติ  
สุทฺธิกานิ เทฺว สาธิปตีนิ  อฏาติ  สพฺพมฺป  นยสหสฺส  
โหติ ฯ  ตถา  เวทนานุปสฺสนาทีสุ  สุทธฺิกสติปฏาเน  จาติ   
โสตาปตฺติมคฺเค  ป ฺจ  นยสฺส(๓) สหสฺสานิ ฯ  ยถา  จ  
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๘๓๖/๓๒๖ ฯ  ๒. ม. นิทฺทิฏานิ ฯ  
# ๓. ม. นยสหสฺสานิ ฯ  
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โสตาปตฺติมคฺเค  เอว  เสสมคฺเคสุปติ  กุสเล  วีสติ  นยสหสฺสานิ ฯ 
สุ ฺตาปณิหิตานิมิตฺตเภเทน (๑) ปน  ตโต  ติคุเณ  วิปาเก 
สฏ ี  นยสหสฺสานีติ  เอวเมว  สกิจฺจสาธกาน ฺเจว  สสิทฺธิก- 
กิจฺจาน ฺจ   กุสลวิปากสติปฏานาน   นิทฺเทสวเสน   ทุวิโธ   
กายานุปสฺสนาทิวเสน  จ  สุทฺธิกวเสน  จ กุสเล ป ฺจนฺน  
วิปาเก ป ฺจนฺนนฺติ ทสนฺน  นิทฺเทสวาราน วเสน ทสปฺปเภโท  
อสีตินยสหสฺสปฏิมณฺฑิโต อภิธมฺมภาชนียนิทฺเทโส ฯ   
        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปาลิอนุสาเรเนว  สติปฏานาน  กุสลาทิภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  สพฺพานิป  เอตานิ  อปฺปมาณ  
นิพฺพาน  อารพฺภ  ปวตฺตนโต  อปฺปมาณารมฺมณาเนว  น  
มคฺคารมฺมณานิ ฯ  สหชาตเหตุวเสน  ปน  มคฺคเหตุกานิ  วิริย   
วา  วีมส วา เชฏก กตฺวา มคฺคภาวนากาเล มคฺคาธิปตีนิ   
ฉนฺทจิตฺตเชฏกาย  มคฺคภาวนาย  นวตฺตพฺพานิ  มคฺคาธิปตีนีติ 
ผลกาเลป  นวตฺตพฺพาเนว ฯ  อตีตาทีสุ  เอการมฺมณภาเวนป  
นวตฺตพฺพานิ ฯ  นิพฺพานสฺส  ปน  พหิทฺธาธมฺมตฺตา   
พหิทฺธารมฺมณานิ  นาม  โหนฺตีติ  เอวเมตสฺมึ  ป ฺหาปุจฺฉเก   
นิพฺพตฺติตโลกุตฺตราเนว  สติปฏานานิ  กถิตานิ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน 
หิ  สุตฺตนฺตภาชนียสฺมึเยว   โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา   สติปฏานา  
กถิตา  อภิธมฺมภาชนียป ฺหาปุจฺฉเกสุ   ปน   โลกุตฺตราเยวาติ 
# ๑. ม. ... นมิิตฺตาทิเภเทสุ ฯ  
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เอวมย  สติปฏานวิภงฺโคป เตปริวฏฏ นีหริตฺวาว(๑) ภาเชตฺวา 
ทสฺสิโตติ ฯ   
                        สติปฏานวิภงฺคนิทฺเทโส ฯ  
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  สมฺมปฺปธานวิภงฺเค  จตฺตาโรติ  คณน- 
ปริจฺเฉโท  เตน  น  ตโต  เหฏา  น  อุทฺธนฺติ  สมฺมปฺปธาน- 
ปริจฺเฉท  ทีเปติ ฯ  
        สมฺมปปฺธานาติ  การณปฺปธานา  อุปายปฺปธานา  โยนิโส- 
ปธานา ฯ 
        อิธ  ภิกขฺูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ปฏปินฺนโก  ภิกขฺุ ฯ  
        อนุปฺปนฺนานนฺติ  อนิพฺพตฺตาน ฯ   
        ปาปกานนฺติ  ลามกาน ฯ   
        อกุสลาน  ธมฺมานนฺติ  อโกสลฺลสมฺภูตาน ธมฺมาน ฯ 
        อนุปฺปาทายาติ น อุปฺปาทนตฺถาย ฯ   
        ฉนฺท  ชเนตีติ  กตฺตุกมฺยตาสงฺขาต  กุสลจฺฉนฺท  ชเนติ  
อุปฺปาเทติ ฯ 
        วายมตีติ  ปโยค  ปรกฺกม  กโรติ ฯ 
        วิริย  อารภตีติ  กายิกเจตสิกวิริย (๒) กโรติ ฯ  
        ปฏิปาฏยิา  เตเนว  สหชาเตน(๓)  วิริเยน  จิตฺต  
อุกฺขิปติ ฯ 
# ๑. ม. นีหรตฺิวา ฯ  ๒. ม. กายิกเจตสิก วีริย ฯ 
# ๓. ม. สหชาตวีริเยน ฯ   
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        ปทหตีติ ปธานวิริย กโรติ ฯ ปฏปิาฏิยา  ปเนตานิ  
จตฺตาริป ปทานิ อาเสวนาภาวนาพหุลีกมฺมสาตจฺจกิริยาหิ  
โยเชตพฺพานิ ฯ   
        อุปฺปนนฺาน  ปาปกานนฺติ  อนุปฺปนฺนานนฺติ  อวตฺตพฺพต  
อาปนฺนาน ปาปธมฺมาน ฯ   
        ปหานายาติ  ปชหนตฺถาย ฯ   
        อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมานนฺติ  อนิพฺพตฺตาน   
โกสลลฺสมฺภูตาน  ธมฺมาน ฯ   
        อุปฺปาทายาติ  อุปฺปาทนตฺถาย ฯ  
        อุปฺปนนฺานนฺติ  นิพฺพตฺตาน ฯ 
         ิติยาติ   ิตตฺถาย ฯ   
        อสมฺโมสายาติ  อนสฺสนตฺถ ฯ  ภิยโฺยภาวายาติ  ปุนปฺปุน   
ภาวาย ฯ 
        เวปุลฺลายาติ วิปุลภาวาย ฯ  
        ภาวนายาติ วุฑฺฒิยา ฯ(๑) 
        ปาริปูรยิาติ  ปริปูรณตฺถาย ฯ  อย  ตาว  จตุนฺน  
สมฺมปฺปธานาน  อุทฺเทสวารวเสน  เอกปทิโก  อตฺถทฺุธาโร ฯ   
        อิทานิ  ปฏิปาฏิยา  ตานิ  ปทานิ  ภาเชตฺวา  ทสฺเสตุ   
กถ ฺจ  ภิกฺขุ  อนุปฺปนฺนานนฺติอาทินา  นเยน  นิทฺเทสวาโร   
# ๑. ม. วฑฺฒิยา ฯ   
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อารทฺโธ ฯ  ตตฺถ  ย  เหฏา  ธมฺมสงฺคเห  อาคตสทิส  ต   
ตสฺส  วณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ย  ปน  ตสฺมึ   
อนาคต  ตตฺถ  ฉนฺทนิทฺเทเส  ตาว ฯ 
        โย  ฉนฺโทติ  โย  ฉนฺทนียวเสน  ฉนฺโท ฯ   
        ฉนฺทีกตาติ  ฉนฺทิกภาโว  ฉนฺทกรณากาโร  วา ฯ   
        กตฺตุกมยฺตาติ กตฺตุกามตา ฯ   
        กุสโลติ  เฉโก ฯ   
        ธมฺมจฺฉนฺโทติ  สภาวจฺฉนฺโท ฯ  อย ฺหิ  ฉนฺโท  นาม   
ตณฺหาฉนฺโท  ทฏิ ิฉนฺโท  วิริยฉนฺโท  ธมฺมจฺฉนฺโทติ  พหุวิโธ 
นานปฺปกาโร ฯ  เตสุ  ธมมฺจฺฉนฺโทติ อิมสฺมึ าเน กตฺตุกมฺยตา- 
กุสลธมฺมจฺฉนฺโท อธิปฺเปโต ฯ   
        อิม  ฉนฺท  ชเนตีติ  ฉนฺท  กรุุมาโน  ฉนฺท  ชเนติ   
นาม ฯ 
        ส ฺชเนตีติ  อุปสคฺเคน  ปท  วฑฺฒิต ฯ  
        อุฏาเปตีติ  ฉนฺท  กุรุมาโนว ต อุฏาเปติ(๑)นาม ฯ   
        สมฏุาเปตีติ (๒) อุปสคฺเคน  ปท  วฑฺฒิต ฯ  
        นิพฺพตฺเตตีติ  ฉนฺท กุรุมาโนว ต  นิพฺพตฺเตติ  นาม ฯ  
        อภินิพฺพตฺเตตีติ  อุปสคฺเคน  ปท  วฑฺฒิต ฯ  
        อปจ  ฉนฺท  กโรนฺโตว  ฉนฺท  ชเนติ  นาม ฯ  ตเมว  
# ๑. ม. อุฏเปติ ฯ  ๒. ม. สมุฏเปตีติ ฯ   
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สตต  กโรนโฺต  ส ฺชเนติ นาม ฯ เกนจิเทว  อนฺตราเยน 
ปติต  ปุน  อุกฺขิปนฺโต  อุฏาเปติ นาม ฯ  ปพนฺธฏ ิตึ ปาเปนฺโต   
สมุฏาเปติ นาม ฯ  ต  ปากฏ  กโรนฺโต  นิพฺพตฺเตติ  นาม ฯ 
อโนสกฺกนตาย  อลีนวุตฺติตาย [๑]อโนลีนวุตฺติตาย อภิมุขภาเวน นิพฺพตฺเตนฺโต 
อภินิพฺพตฺเตติ นาม ฯ   
        วิริยนิทเฺทเส  วิริย  กโรนฺโตว  วิรยิ  อารภติ  นาม ฯ   
ทุติยปท  อุปสคฺเคน  วฑฺฒิต ฯ  วิริย  กโรนฺโตเยว  จ  อาเสวติ  
ภาเวติ  นาม ฯ  ปุนปฺปุน  กโรนฺโต  พหุลีกโรติ ฯ  อาทิโตว 
กโรนฺโต  อารภติ ฯ  ปุนปฺปุน  กโรนฺโต  สมารภติ ฯ  ภาวนาวเสน 
ภชนฺโต  อาเสวติ ฯ  วฑฺเฒนฺโต  ภาเวติ ฯ  สพฺพกจฺิเจสุ  ตเทว   
พหุลีกโรนฺโต พหุลีกโรตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        จิตฺตปคฺคหนิทฺเทเส  วิริยปคฺคเหน  โยเชนฺโต  จิตฺต  
ปคฺคณฺหาติ  อุกฺขิปตีติ  อตฺโถ ฯ  ปุนปปฺุน ปคฺคณฺหนฺโต 
สมฺปคฺคณฺหาติ ฯ เอว สมฺปคฺคหิต ยถา  น  ปตติ  าน(๒) 
วิริยุปตฺถมฺเภน อุปตฺถมฺเภนฺโต อุปตฺถมฺเภติ ฯ อุปตฺถมฺภิตมฺป   
ถิรภาวตฺถาย ปุนปฺปุน อุปตฺถมฺเภนฺโต ปจฺจุปตฺถมฺเภติ นาม ฯ   
 ิติยาติ  ปทสฺส  นิทฺเทเส  สพฺเพสมฺป  อสมฺโมสาทีน   ิติเววจน- 
ภาว  ทสฺเสตุ  ยา   ิติ  โส  อสมฺโมโสติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        เอตฺถ ห ิเหฏ ิม เหฏ ิม ปท  อุปรมิสฺสุปริมสฺสตฺโถ (๓)  
# ๑. เอตฺถนตฺเร อโนลีนวุตฺติตายาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. ตถา น ฯ  ๓. ม.อุปริมสฺส อุปริมสฺส ปทสสฺ อตฺโถ ฯ   
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อุปริม  อุปรมิ  ปท (๑) เหฏ ิมสฺส  เหฏ ิมสฺส  อตฺโถติป วตฺตุ  
วฏฏติ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ อยนฺตาว  
ปาลิวณฺณนา ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  วินิจฺฉยกถา  อย ฺหิ  สมฺมปฺปธานกถา   
นาม  ทุวิธา  โลกิยา  โลกตฺุตรา  จ ฯ  ตตฺถ  โลกิยา  
สพฺพปุพฺพภาเค  โหติ  สา  กสฺสปสยุตฺตปริยาเยน โลกิยมคฺคก-ฺ 
ขเณ เวทิตพฺพา ฯ วุตฺต ฺหิ ตตฺถ  (๒)จตฺตาโรเม อาวุโส  
สมฺมปฺปธานา ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ(๒)        อิธาวุโส ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนา 
เม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา  อุปฺปชฺชมานา อนตฺถาย  
สวตฺเตยฺยุนฺติ อาตปฺป กโรติ อุปฺปนฺนา        เม ปาปกา อกุสลา  
ธมฺมา อปฺปหียมานา อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ  อาตปฺป กโรติ  
อนุปฺปนฺนา เม กุสลา ธมมฺา อนุปฺปชฺชมานา  อนตฺถาย 
สวตฺเตยฺยุนฺติ อาตปฺป กโรติ อุปฺปนฺนา เม กุสลา  ธมมฺา 
นิรุชฺฌมานา อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ อาตปฺป กโรตีติ ฯ(๓)  
        เอตฺถ  จ  อนุปฺปนฺนา  กุสลา  ธมฺมาติ  สมถวิปสฺสนา 
เจว  มคฺโค  จ ฯ   
        อุปฺปนนฺา  กุสลา  นาม  สมถวิปสฺสนาว ฯ  มคฺโค  ปน  
สกึ อุปฺปชชฺตฺิวา นิรุชฺฌมาโน  อนตฺถาย  สวตฺตนโก  นาม   
นตฺถิ ฯ  โส  หิ  ผลสฺส  ปจฺจย  ทตฺวาว  นิรุชฌฺติ  ปรุมิสฺมึ วา  
สมถวิปสฺสนาว คเหตพฺพาติ วุตฺต ฯ ต ปน น ยุตฺต ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สฺยา. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๔๖๘/๒๓๒ ฯ  
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        ตตฺถ  อุปฺปนฺนา  สมถวิปสฺสนา  นิรุชฺฌมานา  อนตฺถาย   
สวตฺตนฺตีติ  อตฺถสฺส  อาวีภาวนตฺถ  อิท  วตฺถ ุ
        เอโก  กริ  ขีณาสวตฺเถโร  มหาเจติย ฺจ  มหาโพธิ ฺจ 
วนฺทิสฺสามีติ  สมาปตฺติลาภินา  ภณฺฑคาหกสามเณเรน  สทฺธ ึ  
ชนปทโต  มหาวิหาร  อาคนฺตฺวา ปงฺครปริเวณ(๑)ปาวิสิ ฯ  
สายณฺหสมเย มหาภิกฺขุสงฺเฆ  เจติย  วนฺทมาเน  เจติย  
วนฺทนตฺถาย  น  นิกฺขมิ ฯ  กสฺมา  ขีณาสวาน ฺหิ  ตีสุ  รตเนสุ  
มหนฺต  คารว  โหติ ฯ  ตสฺมา  ภิกฺขุสงฺเฆ วนฺทิตฺวา ปฏิกฺกนฺเต  
มนุสฺสาน  สายมาสภุตฺตเวลาย  สามเณรมฺป  อชานาเปตฺวา 
เจติย  วนฺทิสฺสามีติ  เอกโกว  นิกฺขมิ ฯ   
        สามเณโร  กินฺน ุ โข  เถโร  อเวลาย  เอกโกว  คจฺฉติ  
ชานิสฺสามีติ  อุปชฺฌายสฺส  ปทานุปทโิกว  นกิฺขมิ ฯ  เถโร   
อนาวชฺชเนน  ตสฺส  อาคมน  อชานนฺโต  ทกฺขิณทฺวาเรน 
มหาเจติยงฺคณ  อารุโฬฺห ฯ  สามเณโรป  อนุปทเยว  อารุโฬฺห ฯ   
มหาเถโร  มหาเจติย  โอโลเกตฺวา (๒) พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  คเหตฺวา  
สพฺพ  เจตโส  สมนฺนาหรตฺิวา  หฏปหฏโ  มหาเจติย  วนฺทติ ฯ  
สามเณโรป (๓) เถรสฺส  วนฺทนาการ  ทิสฺวา  อุปชฌฺาโย  เม   
อติวิย  ปสนฺนจิตฺโต  วนฺทติ  กึ  นุ  โข  ปุปฺผานิ  ลภิตฺวา  
ปูช  กเรยฺยาติ  จินฺเตสิ ฯ  เถเร  วนฺทิตฺวา  อุฏาย สิรสิ   
# ๑. ม. วิหารปริเวณ ฯ  ๒. ม. อุลฺโลเกตฺวา ฯ  
# ๓. ม. สามเณโร ฯ   
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อ ฺชลึ  เปตฺวา  มหาเจติย  อุลโฺลเกตฺวา   ิเต  สามเณโร  
อุกฺกาสิตฺวา  อตฺตโน  อาคตภาว  ชานาเปสิ ฯ   
        เถโร  ปริวตฺเตตฺวา  โอโลเกนฺโต กทา อาคโตสีติ  
ปุจฺฉิ ฯ  ตุมฺหาก  เจติย  วนฺทนกาเล  ภนฺเต  อติวิย  ปสนฺนา 
เจติย วนฺทิตฺถ กินฺน ุโข  ปุปฺผานิ  ลภิตฺวา  ปูเชยฺยาถาติ ฯ  
อาม  ปูเชยฺยามิ(๑)สามเณร อิมสฺมึ เจติเย วิย  อ ฺตฺร   
เอตฺตก  ธาตุนิธาน  นาม  นตฺถิ  เอวรูป  อสทิส  มหาถูป   
ปุปฺผานิ  ลภิตฺวา  โก  น  ปูเชยฺยาติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อธิวาเสถ  
อาหริสฺสามีติ  ตาวเทว  ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  อิทฺธยิา  หิมวนฺต   
คนฺตฺวา  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  ปริสฺสาวน  
ปูเรตฺวา  มหาเถเร  ทกฺขิณมุขโต  ปจฺฉิมมุข  อสมฺปตฺเตเยว   
อาคนฺตฺวา  ปุปฺผปริสฺสาวน  หตฺเถ  เปตฺวา  ปูเชถ  ภนฺเตติ   
อาห ฯ  เถโร  อติมนฺทานิ  โน  สามเณร  ปุปฺผานีติ  อาห ฯ  
คจฺฉถ  ภนฺเต  ภควโต  คุเณ  อาวชฺเชตฺวา ปูเชถาติ ฯ   
        เถโร  ปจฺฉิมมุขนิสฺสิเตน  โสปาเณน  อารุยฺห  กุจฺฉิ- 
เวทิกาภูมิย  ปุปฺผปูช  กาตุ  อารทฺโธ ฯ  เวทิกาภูมิ  ปริปุณฺณา 
ปุปฺผานิ  ปติตฺวา  ทุติยภูมิย  ชณฺณุปฺปมาเณน  โอธินา  
ปูรยึสุ ฯ  ตโต โอตริตฺวา ปาทปฏ ิกปนฺตึ ปูเชติ(๒)สาป   
ปริปูริ ฯ  ปรปิุณฺณภาว  ตฺวา  เหฏ ิมตเล  วิกิรนโฺต  อคมาสิ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปูเชสิ  ฯ  
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สพฺพ เจติยงฺคณ  ปริปูร ิฯ ตสฺมึ ปริปุณฺเณ สามเณร  
ปุปฺผานิ น ขิยฺยนฺตีติ อาห ฯ ปริสฺสาวน ภนฺเต  อโธมุข  
กโรถาติ ฯ  อโธมุข  กตฺวา  จาเลสิ  ตทา  ปุปฺผานิ  ขีณานิ ฯ  
เถโร  ปริสฺสาวน  สามเณรสฺส  ทตฺวา  สฏ ิหตฺถปากาเรน (๑) 
เจติย  ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  วนฺทิตฺวา  
ปริเวณ  คจฺฉนฺโต  จินฺเตสิ  ยาว  มหิทฺธโิก  วตาย  สามเณโร  
สกฺขิสฺสติ  น ุ โข  อิม  อิทธฺานุภาว  รกฺขิตุ(๒)โนติ ฯ ตโต   
น  สกฺขิสฺสตีติ  ทิสฺวา  สามเณร  อาห  สามเณร  ตฺว  
อิทานิ  มหิทฺธิโก  เอวรูป  ปน  อิทฺธึ  นาเสตฺวา  ปจฺฉิมกาเล  
กาณเปสการิยา  หตฺเถน  มทฺทิต  ก ฺชยิ  ปวิสฺสสีติ ฯ  
ทหรกภาวสฺส  นาเมส  โทโส  ย  โส  อุปชฺฌายสฺส  กถาย   
สเวเชตฺวา  กมฺมฏาน  เม  ภนฺเต  อาจิกฺขถาติ  น  ยาจิ ฯ 
อมฺหาก อุปชฺฌาโย  ก ึวทตีติ ต ปน อสุณนฺโต วิย  
อคมาสิ ฯ   
        เถโร  มหาเจติย ฺจ  มหาโพธิ ฺจ  วนฺทิตฺวา  สามเณร  
ปตฺตจีวร  คาหาเปตฺวา  อนุปุพฺเพน  กุเฏฬิติสฺสมหาวิหาร   
อคมาสิ ฯ  สามเณโร  อุปชฺฌายสฺส  ปทานุปทิโก  หุตฺวา 
ภิกฺขาจาร  น  คจฺฉติ  กตร  คาม  ปวิสถ  ภนฺเตติ  ปุจฺฉิตฺวา  
ปน  อิทานิ  เม  อุปชฌฺาโย  คามทฺวาร  สมฺปตฺโต  ภวิสฺสตีติ  
# ๑. ม. สทฺธ ึหตฺถิปากาเรน ฯ  ๒. ม. รกฺขิตุนฺติ ฯ   
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ตฺวา  อตฺตโน  จ  อุปชฌฺายสฺส  จ  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  
อากาเสนาคนฺตฺวา  เถรสฺส  ปตฺตจีวร  ทตฺวา  ปณฺฑาย   
ปวิสติ ฯ  เถโร  สพฺพกาล  โอวทติ  สามเณร  มา  เอวมกาสิ   
ปุถุชชฺนิทฺธิ  นาม  จลา  อนิพทฺธา  อสปฺปายรูปาทิอารมฺมณ  
ลภิตฺวา  อปฺปมตฺตเกเนว  ภิชฺชติ  สนตฺาย  สมาปตฺติยา   
ปริหีนาย (๑) พฺรหฺมจริยวาเส  สนฺถมฺภิตุ  น  สกฺโกนฺตีติ ฯ  สามเณโร 
กึ  กเถติ (๒) มยฺห อุปชฺฌาโยติ โสตุ  น  อิจฺฉติ  ตเถว  
กโรติ ฯ  เถโร  อนุปุพฺเพน  เจติยวนฺทน  กโรนฺโต  กมฺพุเปณฺฑ- 
วิหาร(๓)นาม คโต ฯ ตตฺถ วสนฺเตป เถเร สามเณโร ตเถว  
กโรติ ฯ   
        อเถกทวิส  เอกา  เปสการธีตา  อภิรูปา  ปมวเย 
 ิตา  กมฺพุเปณฺฑคามโต  นิกฺขมิตฺวา  ปทุมสร  โอรุยฺห 
คายมานา  ปุปฺผานิ  ภ ฺชติ  ตสฺมึ  สมเย สามเณโร   
ปทุมสรมตฺถเกน [๔] คจฺฉนฺโต  ปน  สกฺกลสิกาย (๕) กาณมกฺขิกา 
วิย  ตสฺสา  คีตสทฺเท  พชฌฺิ ฯ  ตาวเทว  อิทฺธิ  อนฺตรหิตา  
ฉินฺนปกฺโข  กาโก  วิย  อโหสิ ฯ  สนตฺสมาปตฺติพเลน  ปน  
ตตฺเถว  อุทกปฏเ  อปติตฺวา  สิมฺพลีตูล  วิย  ปตมาน  อนุปุพฺเพน 
ปทุมสรตีเร  อฏาสิ ฯ  โส  เวเคนาคนฺตฺวา (๖) อุปชฺฌายสฺส 
# ๑. ม. ปริหนีา ฯ  ๒. ม. กเถสิ ฯ  ๓. ม. กมฺมุเปนทฺ... ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร คจฺฉตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. สกฺกรลสิกาย ฯ  
# ๖. ม. เวเคน คนฺตฺวา ฯ   
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ปตฺตจีวร  ทตฺวา  นิวตฺติ ฯ  มหาเถโร  ปเคเวต มยา ทิฏ  
นิวาริยมาโนป น นิวตฺติสฺสตีติ  กิ ฺจิ อวตฺวา ปณฺฑาย  
ปาวิสิ ฯ  สามเณโร  คนฺตฺวา  ปทุมสรตีเร  อฏาสิ  ตสฺสา   
ปจฺจุตฺตรณ  อาคมยมาโน   
        สาป  สามเณร  อากาเสน  คจฺฉนฺต ฺจ  ปุนาคนฺตฺวา 
 ิต ฺจ  ทิสฺวา  อทฺธา  เอส  ม  นิสฺสาย  อุกฺกณฺ ิโตติ  ตฺวา 
ปฏิกฺกม  สามเณราติ  อาห ฯ  โสป  ปฏิกฺกมิ(๑) ฯ  อิตรา  
ปจฺจุตฺตริตฺวา สาฏก นิวาเสตฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา กึ ภนฺเตติ   
ปุจฺฉิ ฯ  โส  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  สา  พหูหิ  การเณหิ  ฆราวาเส  
อาทีนว  พฺรหฺมจริยวาเส  อานิสส ฺจ  ทสฺเสตฺวา  โอวทมานาป  
ตสฺส  อุกฺกณฺ  วิโนเทตุ  อสกฺโกนฺตี  อย  มม  การณา  
เอวรูปาย  อิทฺธิยา  ปริหีโน  น  อิทานิ  ยุตฺต  ปริจฺจชิตุนฺติ 
อิเธว  ติฏาติ  วตฺวา  ฆร  คนฺตฺวา  มาตาปตูน  ต ปวตฺตึ   
อาโรเจสิ ฯ 
        เตป  คนฺตฺวา (๒) นานปฺปการ  โอวทมานา วจน อคณฺหนฺต  
อาหสุ ตฺว  อเมฺห  อุจฺจากุลาติ  มา(๓)  สลฺลกฺเขสิ   มย   
เปสการา สกฺขิสฺสสิ เปสการกมฺม  กาตุนฺติ ฯ สามเณโร อาห  
อุปาสก คิหิภูโต นาม เปสการกมฺม วา กเรยฺย นฬการกมฺม   
วา  กึ  อิมินา  มา สาฏกมตฺเต โลภ กโรถาติ ฯ เปสการโก 
# ๑. ม. ปฏิปกฺกมิ ฯ  ๒. ม. อาคนฺตฺวา ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อุทเร พนฺธสาฏก  ทตฺวา ฆร เนตฺวา ธีตร อทาสิ ฯ   
        โส  เปสการกมฺม  อุคฺคณฺหิตฺวา  เปสกาเรหิ  สทฺธึ  
สาลาย  กมฺม  กโรติ ฯ  อ ฺเส  อิตฺถิโย  ปาโตว  ภตฺต  
สมฺปาเทตฺวา  อาหรึสุ ฯ  ตสฺส  ภริยา  น [๑]  อาคจฺฉติ  
โส  อิตเรสุ  กมฺม วิสฺสชฺเชตฺวา ภุ ฺชมาเนสุ ตสร วฏเฏนฺโต  
นิสีทิ ฯ  สา  ปจฺฉา  อาคมาสิ ฯ  อถ  น  โส  อติจิเรน   
อาคตาสีติ  ตชฺเชสิ ฯ  มาตุคาโม  จ  นาม  อป  จกฺกวตฺติ- 
ราชาน  อตฺตนิ  ปฏิพทฺธจิตฺต ตฺวา ทาส วิย สลฺลกเฺขติ ฯ   
ตสฺมา  สา  เอวมาห  อ ฺเส  ฆเร  ทารุปณฺณโลณาทีนิ   
สนฺนิหิตานิ  พาหิรโต  อาหริตฺวา  ทายกา  เปสการกาป  อตฺถิ  
อห ฺจ  เอกิกา  ตฺวมฺป  มยฺห ฆเร  อิท  อตฺถิ  อิท  นตฺถีติ  
น  ชานาสิ ฯ  สเจ  อิจฺฉสิ ภุ ฺช โน เจ อิจฺฉสิ มา   
ภุ ฺชาติ ฯ  โส  น  เกวล  อุสฺสูเร  ภตฺต  อาหรสิ  วาจายป 
ม  ฆฏเฏสีติ  กุชฺฌิตฺวา  อ ฺ  ปหรณ  อปสฺสนฺโต  ตเมว   
ตสรทณฺฑก  ตสรโต  ลุ ฺจิตฺวา  ขิป ฯ  สา  ต  อาคจฺฉนฺต  
ทิสฺวา  อีสก  ปริวตฺติ ฯ  ตสรทณฺฑกสฺส  จ  โกฏิ  นาม   
ติขิณา  โหติ  สา  ตสฺสา  ปริวตฺตมานาย  อกฺขิโกฏิย  
ปวิสิตฺวา  อฏาสิ ฯ  สา  อุโภหิ หตฺเถหิ เวเคน อกฺขึ  
อคฺคเหสิ ภินฺนฏานโต โลหิต ปคฺฆริ ฯ(๒)  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตาวสทฺโท อตฺถิ ฯ  
# ๒. ม. ปคฺฆรติ ฯ   
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        โส  ตสฺมึ  กาเล  อุปชฺฌายสฺส  วจน  อนุสฺสริ  อิท  
สนฺธาย  ม  อุปชฺฌาโย  อนาคเต  กาเล  กาณเปสการิยา  หตฺเถน 
มทฺทิต  ก ฺชยิ  ปวิสฺสสีติ  อาห อิท  เถเรน  ทฏิ  ภวิสฺสติ  
อโห  ทีฆทสฺสี  อยฺโยติ  มหาสทฺเทน  โรทิตุมารภิ ฯ  ตเมน   
อ ฺเ  อล  อาวุโส  มา  โรทิ  อกฺขิ  นาม  ภินฺน  น  
สกฺกา  โรทเนน  ปฏิปากติก  กาตุนฺติ  อาหสุ ฯ  โส  นาห  
เอตมตฺถ  โรทามิ  อปจ  โข  อิท  สนฺธาย  โรทามีติ  สพฺพ  
ปวตฺตึ  ปฏิปาฏิยา  กเถสิ ฯ เอว อุปฺปนฺนา สมถวิปสฺสนา   
นิรุชฺฌมานา อนตฺถาย สวตฺตนฺติ ฯ   
        อปรมฺป  วตฺถ ุ ตึสมตฺตา  ภิกฺขู  กลฺยาณิย  มหาเจติย   
วนฺทิตฺวา  อฏวีมคฺเคน  มหามคฺค  โอตรมานา  อนฺตรามคฺเค  
ฌามกฺเขตฺเต  กมฺม  กตฺวา  อาคจฺฉนฺต เอก มนุสฺส อทฺทสึสุ ฯ 
ตสฺส สรีร มสิมกฺขิต โหติ มสิมกฺขิตเยว  จ  เอก  กาสาว   
กจฺฉ  ปเฬตฺวา  นิวตฺถ  โอโลกิยมาโน  ฌามขาณุโก  วิย  
ขายติ ฯ  โส  ทิวสภาเค  กมฺม  กตฺวา  อุปฑฺฒฌายมานาน  
ทารูน  กลาป  อุกฺขิปตฺวา  ปฏ ิย  วิปฺปกิณฺเณหิ  เกเสหิ  
กุมฺมคฺเคน  อาคนฺตฺวา  ภิกฺขูน  สมฺมุเข  อฏาสิ ฯ  สามเณรา  
ทิสฺวา  อ ฺม ฺ  โอโลกยมานา  อาวุโส ตุยฺห ปตา  ตุยฺห   
ปตามโห(๑)ตุยฺห มาตุโลติ หสมานา วตฺวา(๒)โก นาโมสิ ตฺว  
# ๑. ม. มหาปตา ฯ  ๒. ม.คนฺตฺวา ฯ   
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อุปาสกาติ  นาม  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  นาม  ปุจฺฉิโต  วิปฺปฏิสารี  
หุตฺวา  ทารุกลาป  ฉฑฺเฑตฺวา  วตฺถ  สวิธาย  นิวาเสตฺวา   
มหาเถเร  วนฺทิตฺวา  ติฏถ  ตาว  ภนฺเตติ  อาห ฯ  มหาเถรา 
อฏสุ ฯ   
        ทหรสามเณรา  อาคนฺตฺวา  มหาเถราน  สมฺมขุาป  ปริหาส   
กโรนฺติ ฯ  อุปาสโก  อาห  ภนฺเต  ตุเมฺห  ม  ปสฺสิตฺวา  
ปริหสถ  เอตฺตเกเนว  มตฺถก  ปตฺตมฺหาติ  สลฺลกฺเขถ ฯ  อหมฺป 
ปุพฺเพ  ตุมฺหาทิโสว  สมโณ  อโหสึ  ตุมฺหาก  ปน  จิตฺเตกคฺคตา- 
มตฺตมฺป  นตฺถิ ฯ  อห  อิมสฺมึ  สาสเน  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว   
อโหสึ  อากาส  คเหตฺวา  ปวึ  กโรม ิ ปวึ อากาส ฯ ทูร  
คณฺหิตฺวา สนฺติก [๑] สนติฺก  ทูร ฯ  จกฺกวาฬสหสฺส  ขเณน  
วินิวิชฺฌามิ  หตฺเถ  เม  ปสฺสถ  อิทานิ  ปน  มกฺกฏหตฺถสทิสา ฯ 
อห  อิเมเหว  หตฺเถหิ  อิธ  นิสินฺโนว  จนฺทิมสุริเย  ปรามสึ ฯ  
อิเมสเยว  ปาทาน  จนฺทิมสุริเย  ปาทกถลิก  กตฺวา  นิสีทึ ฯ 
เอวรูปา  เม  อิทฺธิ  ปมาเทน  อนฺตรหิตา  ตุเมฺห  มา  ปมชชฺิตฺถ ฯ  
ปมาเทน  หิ  เอวรูป  พฺยสน  ปาปุณนฺติ ฯ  อปฺปมตฺตา  วิหรนฺตา 
ชาติชรามรณสฺส  อนฺต  กโรนฺติ ฯ  ตสฺมา  ตุเมฺห  มเยว  
อารมฺมณ  กริตฺวา  อปฺปมตฺตา  โหถ  ภนฺเตติ  ตชฺเชตฺวา   
โอวาทมทาสิ ฯ  เต  ตสสฺ  กเถนฺตสฺเสว  สเวค  อาปชฺชิตฺวา 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กโรมีติ ทิสฺสติ ฯ   
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วิปสฺสมานา  ตึส ชนา  ตตฺเถว  อรหตฺต  ปาปุณึสูติ ฯ  เอวมฺป  
อุปฺปนฺนา  สมถวิปสฺสนา  นิรุชฌฺมานา  อนตฺถาย สวตฺตนฺตีติ 
เวทิตพฺพา ฯ อย ตาว โลกยิสมฺมปฺปธานกถาย วินิจฺฉโย ฯ   
        โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  ปเนต  เอกเมว  วิริย  จตุกจฺิจสาธนวเสน 
จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ ฯ  ตตฺถ  อนุปฺปนฺนานนฺติ  อสมุทาจารวเสน 
วา  อนนุภูตารมฺมณวเสน  วา  อนุปฺปนนฺาน ฯ  อ ฺถา  หิ   
อนมตคฺเค  สสาเร  อนุปฺปนฺนา  ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา  นาม 
นตฺถิ ฯ  อนุปฺปนฺนา  ปน  อุปฺปชชฺมานาป  เอเตเยว  อุปฺปชชฺนติฺ   
ปหียมานาป เอเตเยว ปหิยฺยนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  เอกจฺจสฺส  วตฺตวเสน  กิเลสา  น  สมุทาจรนฺติ  
เอกจฺจสฺส  คนฺถธุตงฺคสมาธิวิปสฺสนานวกมฺมภวาน (๑) อ ฺตร- 
วเสน ฯ  กถ  เอกจฺโจ  หิ  วตฺตสมฺปนฺโน  โหติ  ตสฺส   
จ(๒)ทฺวาสีติ ขุทฺทกวตฺตานิ(๓)จุทฺทส มหาวตฺตานิ(๔) เจติยงฺคณ- 
โพธิยงฺคณปานียมาฬกอุโปสถาคารอาคนฺตุกคมิกวตฺตานิ  จ  
กโรนฺตสฺเสว  กิเลสา  โอกาส  น  ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส   
วตฺต  วิสฺสชฺเชตฺวา  ภินฺนวตฺตสฺส  วิจรโต  อโยนิโสมนสิการ ฺเจว   
สติโวสฺสคฺค ฺจ  อาคมฺม  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอว  อสมุทาจารวเสน 
อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ   
# ๑. ม. คนฺถธุตงฺคสมาธิวิปสฺสนา นวกมฺมิกาน ฯ 
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. วิ. จุลฺล. ๗/๑/๑ ฯ  
# ๔. วิ. จุลฺล. ๗/๔๑๔/๒๑๓ ฯ   
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        เอกจฺโจ  คนฺถยุตฺโต  โหติ  เอกมฺป  นิกาย  คณฺหาติ   
เทฺวป  ตโยป  จตฺตาโรป  ป ฺจป ฯ  ตสฺเสว  เตปฏก  พุทฺธวจน   
อตฺถวเสน ปาลิวเสน อนุสนฺธิวเสน  ปุพฺพาปรวเสน  คณฺหนฺตสฺส  
สชฺฌายนฺตสฺส  จินฺเตนฺตสฺส  วาเจนฺตสฺส  เทเสนฺตสฺส   
ปกาเสนฺตสฺส  กิเลสา  โอกาส  น  ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส 
คนฺถกมฺม  ปหาย  กุสีตสฺส  วิจรโต  อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค   
อาคมฺม  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอวมฺป  อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺนา  
อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ   
        เอกจฺโจ  ปน  ธุตงฺคธโร  โหติ  เตรส  ธุตงฺคคุเณ  สมาทาย 
วตฺตติ  ตสฺส  ธุตงฺคคุเณ  ปริหรนฺตสฺส  กิเลสา  โอกาส  น  
ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  ธุตงฺคานิ  วิสฺสชฺเชตฺวา  พาหุลฺลาย  
อาวฏฏนฺตสฺส (๑) วิจรโต  อโยนโิสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอวมฺป  อสมุทาจารวเสน  อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ  
นาม ฯ   
        เอกจฺโจ  ปน  อฏสุ  สมาปตฺตีสุ  จิณฺณวสี  โหติ ฯ   
ตสฺส  ปมชฌฺานาทีสุ  อาวชฺชนวสีอาทีน (๒) วเสน  วิหรนฺตสฺส 
กิเลสา  โอกาส  น  ลภนติฺ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  ปริหีนชฺฌานสฺส   
วา  วิสฺสฏชฌฺานสฺส  วา  ภสฺสาทีสุ  อนุยุตฺตสฺส วิหรโต   
อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  เอวมฺป   
# ๑. ม. อาวฏฏสฺส ฯ  ๒.ม.อาวชฺชนวสีอาทีน ฯ  
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อสมุทาจารวเสน  อนุปฺปนฺนา กิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ   
        เอกจฺโจ  ปน  วิปสฺสโก  โหติ  สตฺตสุ  วา  อนปุสฺสนาสุ (๑) 
อฏารสสุ  วา  มหาวิปสฺสนาสุ  กมฺม  กโรนฺโต  วิหรติ ฯ   
ตสฺเสว  วิหรโต  กิเลสา  โอกาส  น  ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค 
ปนสฺส  วิปสสฺนากมฺม  ปหาย  กายทฬหฺีพหุลสฺส  วิหรโต   
อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  เอวมฺป  
อสมุทาจารวเสน  อนุปฺปนฺนา กิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ   
        เอกจฺโจ [๒]  นวกมฺมิโก  โหติ  อุโปสถาคารโภชนสาลาทีนิ  
กโรติ ฯ  ตสฺส  เตส  อุปกรณานิ  จินฺเตนฺตสฺส  กิเลสา  โอกาส   
น  ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  นวกมเฺม  นิฏ ิเต  วา  วิสฺสฏเ   
วา  อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  อุปฺปชฺชนฺติ เอวมฺป 
อสมุทาจารวเสน  อนุปฺปนฺนา  กิเลสา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาม ฯ 
        เอกจฺโจ  ปน  พฺรหฺมโลกา  อาคโต  สุทฺธสตฺโต  โหติ ฯ 
ตสฺส  อนาเสวนาย  กเิลสา  โอกาส  น  ลภนฺติ ฯ  อปรภาเค  
ปนสฺส  ลทฺธาเสวนสฺส  อโยนิโสมนสกิารสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม 
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอวมฺป  อสมุทาจารวเสน  อนุปฺปนฺนา  กิเลสา  
อุปฺปชฺชนฺติ นาม ฯ เอว ตาว อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺนตา 
เวทิตพฺพา ฯ   
        กถ  อนนุภูตารมฺมณวเสน  อิเธกจฺโจ  อนนุภูตปุพฺพ  
# ๑.ม.วิปสฺสนาสุ ฯ  ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗/๖๒๒ ฯ  
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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มนาปยาทิเภท  อารมฺมณ  ลภติ  ตสฺส  ตตฺถ  อโยนโิส- 
มนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  ราคาทโย  กิเลสา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
เอว  อนนุภูตารมฺมณวเสน  อนุปฺปนนฺา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาม ฯ   
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ ปน เอกเมว วิริย ฯ   
        เย  จ  เอว  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺเชยยฺุ  เต  ยถา  เนว 
อุปฺปชฺชนฺติ  เอว  เนส  อนุปฺปาทกิจฺจ  อุปฺปนฺนาน ฺจ  ปหานกิจฺจ  
สาเธติ ฯ   
        ตสฺมา  อุปฺปนฺนาน  ปาปกานนฺติ  เอตฺถ  ปน  จตุพฺพิธ  
อุปฺปนฺน วตฺตมานุปฺปนฺน ภุตฺวา วิคตุปฺปนฺน  โอกาสกตุปฺปนฺน  
ภูมิลทฺธุปฺปนฺนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เย  กิเลสา  วิชชฺมานา  อุปฺปาทาทิสมงฺคิโน  อิท   
วตฺตมานุปฺปนฺน  นาม ฯ  กมฺเม  ปน  ชวิเต  อารมฺมณรส   
อนุภวิตฺวา นิรุทฺธวิปาโก ภุตฺวา วิคต นาม ฯ กมฺม  
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺธ ภุตฺวา  วิคต  นาม ฯ  
        ตทุภยมฺป ภุตฺวา วิคตุปฺปนฺนนฺติ สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ 
กุสลากุสล กมฺม  อ ฺสฺส  กมฺมสฺส  วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  อตฺตโน 
วิปากสฺส  โอกาส  กโรติ ฯ  เอว  กเต  โอกาเส  วิปาโก 
อุปฺปชฺชมาโน  โอกาสกรณโต  ปฏาย  อุปฺปนฺโนติ  วุจฺจติ ฯ   
อิท โอกาสกตุปฺปนฺน นาม ฯ   
        ป ฺจกฺขนฺธา  ปน  วิปสฺสนาย  ภูมิ  นาม  เต   
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อตีตาทิเภทา  โหนฺติ ฯ  เตสุ  อนุสยิตกิเลสา  ปน  อตีตา  วา   
อนาคตา  วา  ปจฺจุปฺปนฺนา  วาติ  น  วตฺตพฺพา ฯ  อตีตกฺ- 
ขนฺเธสุ  อนุสยิตาป  หิ  อปฺปหีนาว  โหนฺติ ฯ  อนาคตกฺขนฺเธสุ   
ปจฺจุปฺปนฺนกฺขนฺเธสุ  อนุสยิตาป  อปฺปหีนาว โหนฺติ ฯ อิท  
ภูมิลทฺธุปฺปนฺน นาม ฯ   
        เตนาหุ  โปราณา  ตาสุ  ตาสุ ภูมีสุ อสมุคฺฆาตงฺคตา(๑) 
กิเลสา ภูมิลทฺธุปฺปนฺนาติ  สงฺขฺย คจฺฉนฺตีติ ฯ        อปรมฺป  จตุพฺพิธ  
อุปฺปนฺน  สมทุาจารุปฺปนฺน  อารมฺมณาธิคหิตุปฺปนฺน  อวิกฺขมฺ- 
ภิตุปฺปนฺน  อสมุคฺฆาติตุปฺปนฺนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺปติวตฺตมานเยว  สมุทาจารุปฺปนฺน  นาม ฯ  
สกึ  จกฺขูนิ  อุมฺมีเลตฺวา  อารมฺมเณ  นิมิตฺเต  คหิเต  อนุสฺสริตา- 
นุสฺสริตกฺขเณ  กิเลสา  นปฺุปชฺชิสฺสนตีฺติ  น  วตฺตพฺพา ฯ  กสฺมา   
อารมฺมณสฺส  อธิคหิตตฺตา ฯ ยถากึ ยถา ขีรรุกฺขสฺส กุธาริยา(๒) 
อาหฏาหฏฏาเน ขีร  น นิกฺขมิสฺสตีติ น วตฺตพฺพ ฯ 
เอว ฯ อิท อารมฺมณาธิคหิตุปฺปนฺน นาม ฯ 
        สมาปตฺติยา  อวิกฺขมฺภิตกิเลสา  ปน  อิมสฺมึ  นาม าเน 
นุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ น วตฺตพฺพา กสฺมา  อวิกฺขมฺภิตตฺตา ฯ  
ยถา  ก ึ[๓] สเจ  ขีรรุกฺข  กุธาริยา(๒) อาหเนยฺยุ อิมสฺมึ  
นาม าเน  ขีร  น  นกิฺขเมยฺยาติ  น วตฺตพฺพ เอว ฯ อิท  
# ๑. ม. อสมุคฺฆาติตาย ฯ  ๒. ม. กุารยิา ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ยถาติ ทิสฺสติ ฯ   
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อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน นาม ฯ  
        มคฺเคน  อสมุคฺฆาติตกิเลสา  ปน  ภวคฺเค  นิพฺพตฺตสฺสาป  
นุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ  ปุริมนเยเนว  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อิท อสมุคฺฆาติ- 
ตุปฺปนฺน นาม ฯ   
        อิเมสุ  อุปฺปนฺเนสุ  วตฺตมานุปฺปนฺน  ภุตฺวาวิคตุปฺปนฺน  
โอกาสกตุปฺปนฺน  สมุทาจารุปฺปนฺนนฺติ  จตุพฺพิธ  อุปฺปนฺน  น   
มคฺควชฺฌ  ภูมิลทฺธุปฺปนนฺ  อารมฺมณาธิคหิตุปฺปนฺน  อวิกฺขมฺ- 
ภิตุปฺปนฺน  อสมุคฺฆาติตุปฺปนฺนนฺติ  จตุพฺพิธ  มคฺควชฺฌ ฯ  มคฺโค  
หิ อุปฺปชฺชมาโน เอเต กิเลเส ปชหติ ฯ โส เย กิเลเส  
ปชหติ เต  อตีตา วา อนาคตา วา ปจฺจุปฺปนฺนา วาติ  
น วตฺตพฺพา ฯ  
        วุตฺตมฺป เจต  ห ฺจิ อตีเต กิเลเส ปชหติ เตน หิ  
ขีณ เขเปติ  นิรุทฺธ นิโรเธติ วิคต พฺยนฺตีกโรติ(๑)อตฺถงฺคต  
อตฺถงฺคเมติ อตีต  ย นตฺถ ิต ปชหติ ฯ ห ฺจิ อนาคเต  
กิเลเส ปชหติ เตน หิ  อชาต ปชหติ อนิพฺพตฺต อนุปฺปนฺน  
อปาตุภูต ปชหติ ฯ  อนาคต ย นตฺถ ิต ปชหติ ฯ ห ฺจิ  
ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส  ปชหติ เตน หิ รตฺโต ราค ปชหติ 
ทุฏโ โทส มูโฬฺห        โมห วินิพนฺโธ  มาน ปรามฏโ ทฏิ ึ  
วิกฺเขปคโต อุทฺธจฺจ  อนิฏงฺคโต วิจิกิจฺฉ ถามคโต อนุสย  
# ๑. ม.วิคเมติ ฯ  
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ปชหติ  กณฺหสุกฺกา(๑) ยุคนทฺธา [๒] ปวตฺตนฺติ ฯ  สงฺกิเลสิกา 
มคฺคภาวนา โหติ ฯเปฯ  เตน หิ นตฺถิ มคฺคภาวนา นตฺถิ  
ผลสจฺฉิกิริยา นตฺถิ กิเลสปฺปหาน  นตฺถิ ธมฺมาภิสมโยติ ฯ 
อตฺถิ มคฺคภาวนา ฯเปฯ อตฺถิ  ธมฺมาภิสมโยติ ฯ ยถา กถ  
วิย ยถาป  ตรโุณ รุกโฺข ฯเปฯ  อปาตุภูตาเนว(๓) น  
ปาตุภวนฺตีติ (๔) ฯ 
        อิติ  ปาลิย  อชาตผลรุกฺโข  อาคโต  ชาตผลรุกเฺขน  
ปน  ทีเปตพฺพ ฯ  ยถา  ห ิ สผโล  ตรุณอมฺพรุกฺโข  ตสฺส  
ผลานิ  มนุสสฺา ปริภุ ฺเชยฺยุ เสสานิ ปาเตตฺวา  ปจฺฉิโย  
ปูเรยฺยุ  อถ ฺโ  ปุรโิส  ต  ผรสุนา  ฉินฺเทยฺย ฯ  เตนสฺส  
เนว อตีตานิ  ผลานิ  นาสติานิ  โหนฺติ  น  อนาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺนานิ  จ  นาสิตานิ ฯ  อตีตานิ  หิ  มนุสฺเสหิ  ปริภุตฺตานิ  
อนาคตานิ  อนิพฺพตฺตานิ  น  สกฺกา  นาเสตต ฯ  ยสมฺึ  ปน   
สมเย  โส  ฉินฺโน  ตทา  ผลานิเยว  นตฺถีติ  ปจฺจุปฺปนฺนานิป   
อนาสิตานิ ฯ  สเจ  ปน  รกฺุโข  อจฺฉินฺโน  อสฺส  อถสฺส   
ปวีรส ฺจ  อาโปรส ฺจ  อาคมฺม  ยานิ  ผลานิ  นพฺิพตฺเตยฺยุ   
ตานิ  นาสิตานิ  โหนฺติ ฯ  ตานิ  หิ  อชาตาเนว  น  
ชายนฺติ  อนพฺิพตฺตาเนว  น  นิพฺพตฺตนฺติ  อปาตุภูตาเนว  น   
# ๑. กณฺหสุกฺกธมฺมา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สมเมวาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม.อปาตุภูตาเยว ฯ  ๔. ม. ปาตุภวนฺตีติ ฯ  
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๙๙,๗๐๐/๖๐๕,๖๐๖ ฯ  
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ปาตุภวนฺติ ฯ  เอวเมว  มคฺโค  นาป  อตีตาทิเภเท  กิเลเส  
ปชหติ  นาป  น  ปชหติ ฯ  เยส ฺหิ  กิเลสาน มคฺเคน   
ขนฺเธสุ อปริ ฺาเตสุ อุปฺปตฺติ สิยา มคฺเคน อุปฺปชฺชิตฺวา  
ขนฺธาน ปริ ฺาตตฺตา  เต  กิเลสา  อชาตาว  น  ชายนฺติ  
อนิพฺพตฺตาว  น  นิพฺพตฺตนฺติ  อปาตุภูตาว  น ปาตุภวนฺติ ฯ  
ตรุณปุตฺตาย อิตฺถิยา ปุน อวิชายนตฺถ พฺยาธิกาน(๑) 
โรควูปสมนตฺถ  ปตเภสชเฺชหิ  วาป  อยมตฺโถ  วิภาเวตพฺโพ ฯ 
เอว  มคฺโค  เย  กิเลเส  ปชหติ  เต  อตีตา  วา  อนาคตา  
วา  ปจฺจุปฺปนฺนา  วาติ  น  วตฺตพฺพา ฯ  น  จ  มคฺโค  กิเลเส 
น  ปชหติ ฯ  เย  ปน  มคฺโค  กิเลเส  ปชหติ  เต  สนธฺาย   
อุปฺปนฺนาน ปาปกานนฺติอาทิ วุตฺต ฯ 
        น  เกวล ฺจ  มคฺโค  กิเลเสเยว  ปชหติ  กิเลสาน  ปน  
อปฺปหีนตฺตา  เย  อุปฺปชฺเชยฺยุ  อุปาทินฺนา(๒)  ขนฺธา  เตป   
ปชหติเยว ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  โสตาปตฺติมคฺคาเณน  อภิสงฺขาร- 
วิ ฺาณสฺส  นิโรเธน  สตฺต ภเว เปตฺวา อนมตคฺเค   
สสาเร  เย จ(๓) อุปฺปชฺเชยฺยุ  นาม ฺจ รูป ฺจ เอตฺถ  เต(๔) 
นิรุชฺฌนฺตีติ(๕)วิตฺถาโร ฯ  อิติ  มคฺโค  อุปาทินฺนโต  อนุปาทินฺนโต  
จ  วุฏาติ ฯ  ภววเสน ปน โสตาปตฺติมคฺโค  อปายภวโต 
# ๑. ม.พฺยาธิตาน ฯ  ๒. ม. อุปาทินฺนกขฺนฺธา ฯ 
# ๓. ม.จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร ฯ 
# ๕. ขุ. จูฬ. ๓๐/๘๙/๒๒ ฯ   
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วุฏาติ  สกทาคามิมคฺโค  สุคติภเวกเทสโต  อนาคามิมคฺโค   
สุคติกามภวโต [๑] วุฏาติ ฯ  อรหตฺตมคฺโค  รูปารปูภวโต  วุฏาติ ฯ  
สพฺพภเวหิ  วุฏาติเยวาติป วทนฺติ ฯ   
        อถ  มคฺคกฺขเณ  กถ  อนุปฺปนฺนาน  อุปฺปาทาย  ภาวนา 
โหติ  กถ  วา  อุปฺปนฺนาน   ิติยาติ ฯ  มคฺคปฺปวตฺติยาเอว ฯ  
มคฺโค  หิ  ปวตฺตมาโน  ปุพฺเพ  อนุปฺปนฺนปุพฺพตฺตา  อนุปฺปนฺโน 
นาม  วุจฺจติ ฯ  อนาคตปุพฺพ ฺหิ  าน  คนฺตฺวา  อนนุภูตปุพฺพ   
วา  อารมฺมณ  อนุภวิตฺวา  วตฺตาโร  ภวนฺติ  อนาคตฏาน   
อาคตมฺห  อนนุภูต  อารมฺมณ  อนุภวามาติ ฯ  ยา  จสฺส  ปวตฺติ  
อยเมว   ิติ  นามาติ   ิติยา  ภาเวตีติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  เอวเมตสฺส  
ภิกฺขุโน  อิท  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  วิริย  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน   
อกุสลาน  ธมฺมาน  อนุปฺปาทายาติอาทีนิ จตฺตาริ นามานิ  
ลภติ ฯ อย โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ สมฺมปฺปธานกถา ฯ  เอวเมตฺถ 
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา สมมฺปฺปธานา นิทฺทิฏาติ ฯ   
                สตฺุตนฺตภาชนีย  นฏิ ิตา ฯ   
        อภิธมฺมภาชนีเย  สพฺพานิป  สมฺมปฺปธานานิ  ธมฺมสงฺคณิย (๒)  
วิภตฺตสฺส  เทสนานยสฺส  มุขมตฺตเมว  ทสฺเสนฺเตน  นิทฺทิฏานิ ฯ 
ตตฺถ  นยเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  กถ  ปมสมฺมปฺปธาเน  ตาว   
โสตาปตฺติมคฺเค  ฌานาภินิเวเส  สุทฺธิกปฏิปทา   สทฺุธิกสุ ฺตา  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วุฏาตีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. อภิ. ส. ๓๔/๘๓๖-๓๓๙ ฯ   
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สุ ฺตปฏิปทา   สุทฺธิกอปฺปณิหิตา  อปฺปณิหิตปฏิปทาติ อิเมสุ  
ป ฺจสุ าเนสุ ทฺวินฺน ทฺวินฺน จตุกฺกป ฺจกนยาน วเสน   
ทส  นยา  โหนฺติ ฯ  เอว  เสเสสุปติ  วีสติยา  อภินิเวเสสุ   
เทฺว  นยสตานิ ฯ ตานิ  จตูหิ  อธิปตีหิ  จตุคุณิตานิ  อฏ ฯ 
อิติ  สุทฺธิกานิ  เทฺว สาธิปตีนิ อฏาติ  สพฺพมฺป  นยสหสฺส  
โหติ ฯ  ตถา  ทุติยสมฺมปฺปธานาทีสุ  สุทฺธิกสมฺมปฺปธาเน  จาติ   
โสตาปตฺติมคฺเค  ป ฺจ  นยสหสฺสานิ ฯ  ยถา  จ  โสตาปตฺติมคฺเค  
เอว เสสมคฺเคสุปติ  กุสลวเสเนว  วีสติ  นยสหสฺสานิ ฯ  วิปาเก   
ปน  สมฺมปปฺธาเนหิ  กตฺตพฺพกิจฺจ  นตฺถีติ  วิปากวาโร  น   
คหิโตติ ฯ  สมฺมปฺปธานานิ  ปเนตฺถ  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตราเนว   
กถิตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
                        อภิธมฺมภาชนีย นิฏ ิต ฯ 
        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปาลิอนุสาเรเนว  สมฺมปฺปธานาน  กุสลาท-ิ 
ภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  สพฺพานิป  เอตานิ  
อปฺปมาณ  นิพฺพาน  อารพฺภ  ปวตฺติโต  อปฺปมาณารมฺมณาเนว  
น  มคฺคารมฺมณานิ ฯ  สหชาตเหตุวเสน  ปน  มคฺคเหตุกานิ ฯ 
วีมส  เชฏก  กตฺวา  มคฺคภาวนากาเล  มคฺคาธิปตีนิ  ฉนฺทจิตฺต- 
เชฏ ิกาย(๑)  มคฺคภาวนาย  น วตฺตพฺพานิ มคฺคาธิปตีนีติ ฯ 
# ๑. ม. ...เชฏ ิกาย ฯ เอวมุปริป ฯ   
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วิริยเชฏ ิกาย ปน  อ ฺสฺส  วิริยสฺส  อภาวา  น  วตฺตพฺพานิ   
มคฺคาธิปตีนีติ  วา  น  มคฺคาธิปตีนีติ  วา ฯ  อตีตาทีสุ   
เอการมฺมณภาเวนป  น  วตฺตพฺพานิ ฯ  นิพฺพานสฺส  ปน   
พหิทฺธาธมฺมตฺตา  พหิทฺธารมฺมณานิ  นาม  โหนฺตีติ  เอวเมตสฺมึ   
ป ฺหาปุจฺฉเก  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตราเนว  สมฺมปฺปธานานิ  กถิตานิ ฯ  
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  หิ  สุตฺตนฺตภาชนียสฺมึเยว  โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺกา  
สมฺมปฺปธานา กถิตา ฯ อภิธมฺมภาชนียป ฺหาปุจฺฉเกสุ  ปน 
โลกุตฺตราเยวาติ  เอวมย  สมฺมปฺปธานวิภงฺโคป  เตปริวฏฏ   
นีหริตฺวาว ภาเชตฺวา ทสฺสิโตติ ฯ   
                        สมฺมปฺปธานวิภงฺคนิทฺเทโส ฯ  
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  อิทฺธิปาทวิภงฺเค  จตฺตาโรติ   
คณนปริจฺเฉโท ฯ   
        อิทฺธิปาทาติ  เอตฺถ  อิชฺฌตีติ  อิทธฺิ สมิชฺฌติ นปิฺผชฺชตีติ  
อตฺโถ ฯ อิชฌฺนฺติ  วา  เอตาย  สตฺตา  อิทฺธา  วุทฺธา  อุกฺกสคตา 
โหนฺตีติป  อิทฺธิ ฯ  ปเมนตฺเถน  อิทธฺิเอว  ปาโท  อิทฺธิปาโท  
อิทฺธิโกฏาโสติ  อตฺโถ ฯ  ทุติเยนตฺเถน  อิทฺธิยา  ปาโทติ  
อิทฺธิปาโท  ปาโทติ  ปติฏา  อธิคมุปาโยติ  อตฺโถ ฯ  เตน  ห ิ  
ยสฺมา  อุปรปูริ  วิเสสสงฺขาต  อิทฺธึ  ปชฺชนฺติ  ปาปุณนฺติ  
ตสฺมา  ปาโทติ  วุจฺจติ ฯ  เอตฺตาวตา(๑)จตฺตาโร อิทธฺิปาทาติ  
# ๑. ม. เอว ตาว ฯ   
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เอตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  เต  ภาเชตฺวา  ทสฺเสตุ  อิธ ภิกฺขูติอาทิ อารทฺธ ฯ 
ตตฺถ อิธ ภิกขฺูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺขุ ฯ  
        ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตนฺติ  เอตฺถ  ฉนฺทเหตุโก   
ฉนฺทาธิโก  วา  สมาธิ  ฉนฺทสมาธิ ฯ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺท  อธิปตึ  
กริตฺวา  ปฏลิทฺธสมาธิสฺเสต  อธิวจน ฯ   
        ปธานภูตา  สงฺขารา  ปธานสงฺขารา ฯ  จตุกิจฺจสาธกสฺส   
สมฺมปฺปธานวิริยสฺเสต  อธิวจน ฯ  
        สมนฺนาคตนฺติ  ฉนฺทสมาธินา  จ  ปธานสงฺขาเรหิ  จ  
อุเปต ฯ   
        อิทฺธิปาทนฺติ  นิปฺผตฺติปริยาเยน วา อิชฺฌนฏเน  อิชฌฺนฺติ  
เอตาย  สตฺตา  อิทฺธา  วุทธฺา  อุกฺกสคตา  โหนฺตีติ  อิมินา  
วา  ปริยาเยน  อิทฺธีติ  สงฺขคตาน (๑) อุปจารชฺฌานาทิกุสล- 
จิตฺตสมฺปยุตฺตาน  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาราน  อธิฏานฏเน 
ปาทภูต  เสสจิตฺตเจตสิกราสินฺติ อตฺโถ ฯ ย ฺหิ ปรโต  
อิทฺธิปาโทติ  ตถาภูตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  ฯเปฯ  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ 
วุตฺต  ต  อิมนิา  อตฺเถน  ยุชฺชติ ฯ  อิมนิา  นเยน  เสเสสุป   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยเถว  หิ  ฉนฺท  อธิปตึ  กริตฺวา   
ปฏิลทฺธสมาธิ  ฉนฺทสมาธีติ  วุตฺโต  เอว  วิริย  ฯเปฯ จิตฺต ฯ 
# ๑. ม.สงฺข คตาน ฯ  
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วีมส  อธิปตึ กริตฺวา ปฏิลทฺธสมาธิ วีมสสมาธีติ วุจฺจติ ฯ   
        อิทานิ  ฉนฺทสมาธิอาทีนิ  ปทานิ  ภาเชตฺวา  ทสฺเสตุ  
กถ ฺจ  ภิกฺขูติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  ฉนฺท ฺเจ ภิกฺขุ อธิปตึ  
กริตฺวาติ ยทิ ภิกฺขุ ฉนฺท อธิปตึ ฉนฺท  เชฏก  ฉนฺท  
ธุร  ฉนฺท  ปพฺุพงฺคม  กตฺวา สมาธึ ปฏิลภติ นิพฺพตฺเตติ  
เอว  นิพฺพตฺติโต  อย  สมาธิ  ฉนฺทสมาธิ  นาม  วุจฺจตีติ  
อตฺโถ ฯ วิริย ฺเจติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  
        อิเม  วุจฺจนฺติ  ปธานสงฺขาราติ เอตฺตาวตา ฉนฺทิทฺธิปาท  
ภาวยมานสฺส  ภิกฺขุโน  ปธานาภิสงฺขารสงฺขาต  จตุกิจฺจสาธก   
วิริย  กถิต ฯ   
        ตเทกชฌฺ  อภิส ฺ ูหิตฺวาติ  ต  สพฺพมฺป (๑) เอกโต  ราสึ   
กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ 
        สงฺขฺย คจฺฉตีติ  เอก  โวหาร คจฺฉตีติ เวทิตพฺพนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาโรติ  เอตสฺมึ  ปทสมูเห 
ฉนฺทาทิธมฺเม  ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ ตตฺถ กตโม ฉนฺโทติ- 
อาทิมารทฺธ ฯ ต อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อุเปโต  โหตีติ  อิทฺธปิาทสงฺขาโต  ธมฺมราสิ  อุเปโต  โหติ ฯ  
        เตส ธมมฺานนฺติ  เตส  สมฺปยุตฺตกาน  ฉนฺทาทิธมฺมาน ฯ 
# ๑. สพฺพ ฯ  
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        อิทฺธิ  สมิทฺธีติอาทีนิ  สพฺพานิ  นปิฺผตฺติเววจนาเนว ฯ  เอว  
สนฺเตป  อิชฌฺนกฏเน  อิทฺธิ ฯ  สมปฺุณฺณา  อิทฺธิ  สมิทฺธ ิฯ  
อุปสคฺเคน  วา ปท วฑฺฒิต ฯ อิชฌฺนากาโร อิชฺฌนา ฯ  
        สมชิฺฌนาติ อุปสคฺเคน  ปท วฑฺฒิต ฯ อตฺตโน สนฺตาเน  
ปาตุภาววเสน ลภน ลาโภ ฯ ปริหีนานมฺป วิริยารมฺภวเสน  
ปุน  ลาโภ  ปฏิลาโภ ฯ  อุปสคฺเคน  วา  ปท  วฑฺฒิต ฯ  
        ปตฺตีติ  อธิคโม ฯ  อปริหานวเสน  สมฺมา  ปตฺตีติ  สมฺปตฺติ ฯ 
        ผุสนาติ  ปฏิลาภผุสนา ฯ  สจฺฉิกิริยาติ  ปฏลิาภ- 
สจฺฉิกิริยาว ฯ  
        อุปสมปฺทาติ ปฏิลาภอุปสมฺปทาเอวาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ตถาภูตสฺสาติ  เตนากาเรน  ภูตสฺส  เต  ฉนฺทาทิธมฺเม  
ปฏิลภิตฺวา   ิตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ 
        เวทนากฺขนฺโธติอาทีหิ  ฉนฺทาทโย  อนฺโต  กตฺวา  จตฺตาโรป   
ขนฺธา กถิตา ฯ   
        เต  ธมฺเมติ  เต  จตฺตาโร  อรูปกฺขนฺเธ  ฉนฺทาทโย  วา 
ตโย  ธมฺเมติป  วุตฺต ฯ   
        อาเสวตีติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  เสสอิทฺธิปาทนิทฺเทเสสุป 
อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺตาวตา  กึ  กถิตนฺติ  จตุนฺน  ภิกฺขูน  มตฺถกปฺปตฺต 
กมฺมฏาน  กถิต ฯ  เอโก  หิ  ภิกฺขุ  ฉนฺท  อวสฺสยติ   
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กตฺตุกมฺยตากุสลธมฺมจฺฉนฺเทน  อตฺถนิพฺพตฺติย (๑) สติ อห โลกุตฺตร- 
ธมฺม นิพฺพตฺเตสฺสามิ นตฺถิ มยฺห เอตสฺส  นิพฺพตฺตเน  ภาโรติ  
ฉนฺท  เชฏก  ฉนฺท  ธุร  ฉนฺท  ปุพฺพงฺคม  กตฺวา  โลกุตฺตรธมฺม   
นิพฺพตฺเตติ ฯ  เอโก  วิริย อวสฺสยติ เอโก จิตฺต อวสฺสยติ (๒) 
เอโก  ป ฺ  อวสฺสยติ ป ฺาย อตฺถนิพฺพตฺติย สติ อห  
โลกุตฺตรธมฺม นิพฺพตฺเตสฺสามิ  นตฺถิ  มยฺห  เอตสฺส  นิพฺพตฺตเน 
ภาโรติ  ป ฺ  เชฏก  ป ฺ  ธุร  ป ฺ  ปุพฺพงฺคม กตฺวา  
โลกุตฺตรธมฺม นิพฺพตฺเตติ ฯ   
        กถ  ยถา  หิ  จตูสุ  อมจฺจปุตฺเตสุ  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  
วิจรนฺเตสุ  เอโก  อุปฏาน  อวสฺสยิ  เอโก  สรูภาว  เอโก   
ชาตึ เอโก มนฺต กถ เตสุ  หิ  ปโม  อุปฏาเน   
อปฺปมาทการิตาย  อตฺถนิพฺพตฺติยา [๓]  สติ  ลพฺภมาน ลจฺฉาเมต  านนฺตรนฺติ  
อุปฏาน อวสฺสยิ ฯ ทุติโย อุปฏาเน อปฺปมตฺโตป เอกจฺโจ 
สงฺคาเม  ปจฺจุปฏ ิเต  สณฺาตุ  น  สกฺโกติ  อวสฺส  โข  ปน  
ร ฺโ ปจฺจนฺโต กุปฺปสสฺติ ฯ  ตสฺมึ  กุปฺปเต  รถธุเร  กมฺม   
กตฺวา  ราชาน  อาราเธตฺวา  อาหราเปสฺสาเมต  านนฺตรนฺติ  
สูรภาว  อวสฺสยิ ฯ  ตติโย  สูรภาเวป  สติ  เอกจฺโจ  หีนชาติโก   
โหติ  ชาตึ  โสเธตฺวา  านนฺตร  ททนตฺา  มยฺห  ทสฺสนฺตีติ   
ชาตึ  อวสฺสยิ ฯ  จตุตฺโถ  ชาติมาป  เอโก  อมนฺตนิโย  โหติ   
# ๑. ม. อตฺถนิปฺผตฺติย ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ลพฺภมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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มนฺเตน  กตฺตพฺพกิจฺเจ  อุปฺปนฺเน  อาหราเปสฺสาเมต  านนฺตรนฺติ  
มนฺต  อวสฺสยิ ฯ  เต  สพฺเพป  อตฺตโน  อตฺตโน  อวสฺสยพเลน 
านนฺตรานิ ปาปุณึสุ ฯ   
        ตตฺถ  อุปฏาเน  อปฺปมตฺโต  หุตฺวา  านนฺตรปฺปตฺโต  
วิย  ฉนฺท  อวสฺสาย  กตฺตุกมฺยตากุสลธมฺมจฺฉนฺเทน  อตฺถ- 
นิพฺพตฺติย  สติ  อห  โลกตฺุตรธมฺม  นพฺิพตฺเตสฺสามิ  นตฺถ ิ  
มยฺห  เอตสฺส  นิพฺพตฺตเน ภาโรติ ฉนฺท เชฏก ฉนฺท  ธุร   
ฉนฺท  ปุพฺพงฺคม  กตฺวา  โลกุตฺตรธมฺมนิพฺพตฺตโก  ทฏพฺโพ 
รฏปาลตฺเถโร  วิย ฯ (๑) โส  หิ  อายสฺมา ฉนฺท ธุร กตฺวา 
โลกุตฺตรธมฺม นิพฺพตฺเตสิ ฯ 
        สูรภาเวน  ราชาน  อาราเธตฺวา  านนฺตรปฺปตฺโต  วิย 
วิริย  เชฏก  วิริย  ธุร  วิรยิ  ปุพฺพงฺคม  กตฺวา  โลกตฺุตร- 
ธมฺมนิพฺพตฺตโก  ทฏพฺโพ  โสณตฺเถโร  วิย ฯ (๒)โส หิ  อายสฺมา 
วิริย ธุร กตฺวา โลกุตฺตรธมฺม นิพฺพตฺเตสิ ฯ   
        ชาติสมฺปตฺติยา  านนฺตรปฺปตฺโต  วิย  จิตฺต  เชฏก  จิตฺต   
ธุร  จิตฺต  ปพฺุพงฺคม  กตฺวา  โลกุตฺตรธมฺมนิพฺพตฺตโก  ทฏพฺโพ 
สมฺภูตตฺเถโร  วิย ฯ  โส  หิ  อายสฺมา  จิตฺต  ธุร  กตฺวา  
โลกุตฺตรธมฺม  นิพฺพตฺเตสิ ฯ 
        มนฺต  อวสฺสาย  านนฺตรปฺปตฺโต  วิย  วีมส  เชฏก  
วีมส  ธุร  วีมส  ปุพฺพงฺคม  กตฺวา  โลกตฺุตรธมฺมนิพฺพตฺตโก  
# ๑. ม. ม. ๑๓/๔๒๓/๓๘๘ ฯ ๒. วิ. มหา. ๕/๑/๑ ฯ   
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ทฏพฺโพ  เถโร  โมฆราชา วิย ฯ โส หิ อายสฺมา วีมส  
ธุร  กตฺวา โลกุตฺตรธมฺม นพฺิพตฺเตสิ ฯ   
        เอตฺถ  ปน (๑) ตโย  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสงฺขาตา  ธมฺมา  
อิทฺธีป  โหนติฺ  อิทฺธิปาทาป  เสสา  ปน  สมฺปยุตฺตกา  จตฺตาโร  
ขนฺธา  อิทฺธิปาโทเยว (๒)ฯ  วิริยจิตฺตวีมสาสมาธิปธานสงฺขาร- 
สงฺขาตาป  ตโย  ธมฺมา  อิทฺธีป  โหนฺติ อิทฺธิปาโทป(๓)  เสสา  
ปน สมฺปยุตฺตกา จตฺตาโร ขนฺธา อิทฺธิปาทาเยว ฯ อย ตาว  
อเภทโต กถา ฯ   
        เภทโต  ปน  ฉนฺโท  อิทฺธิ  นาม  ฉนฺทธุเรน  ภาวิตา 
จตฺตาโร  ขนธฺา  ฉนฺทิทฺธิปาโท  นาม ฯ  สมาธิ  ปธานสงฺขาโรติ   
เทฺว  ธมฺมา  สงฺขารกฺขนฺธวเสน  ฉนฺทิทฺธิปาเท  ปวิสนฺติ ฯ  
ปาเท  ปวิฏาติป  วตฺตุ  วฏฏติเยว ฯ  ตตฺเถว  สมาธิ  อิทฺธิ  
นาม  สมาธิธุเรน  ภาวิตา  จตฺตาโร  ขนธฺา  สมาธิทฺธิปาโท  
นาม ฯ  ฉนฺโท  ปธานสงฺขาโรติ  เทฺว  ธมฺมา  สงฺขารกฺขนฺธวเสน  
สมาธิทฺธิปาเท  ปวิสนฺติ ฯ  ปาเท  ปวิฏาติป  วตฺตุ  วฏฏติเอว ฯ 
ตตฺเถว ปธานสงฺขาโร อิทฺธิ นาม ปธานสงฺขารภาวิตา   
จตฺตาโร  ขนธฺา  ปธานสงฺขาริทฺธิปาโท  นาม ฯ  ฉนโฺท   
สมาธีติ  เทฺว  ธมฺมา  สงฺขารกฺขนฺธวเสน  ปธานสงฺขาริทฺธิปาเท  
ปวิสนฺติ ฯ  ปาเท  ปวิฏาติป  วตฺตุ  วฏฏติเอว ฯ  ตตฺเถว 
วิริย  อิทฺธ ิ นาม  จิตฺต อิทฺธิ นาม วีมสา อิทฺธิ  
# ๑. ม. จ ฯ  ๒. ม. อิทฺธิปาทาเยว ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ม. อิทฺธปิาทาป ฯ เอวมุปริป ฯ   
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นาม  ฯเปฯ ปาเท ปวิฏาติป วตฺตุ วฏฏติเอว ฯ อย  
เภทโต กถา นาม ฯ   
        เอตฺถ  ปน  อภินว  นตฺถิ  คหิตเมว  วิภูตธาตุก  กต ฯ  
กถ  ฉนฺโท  สมาธิ  ปธานสงฺขาโรติ  อิเม  ตโย  ธมฺมา   
อิทฺธีป [๑]   อิทฺธิปาทาป(๒)  เสสา [๓]  สมฺปยุตฺตกา  จตฺตาโร  ขนฺธา  
อิทฺธิปาทาเยว(๔) ฯ [๕] อิเม  หิ  ตโย  ธมฺมา  อิชฌฺมานา  สมฺปยุตฺตเกหิ   
จตูหิ  ขนฺเธหิ  สทฺธึเยว  อิชฺฌนฺติ  น  วินา ฯ  สมฺปยุตฺตกา   
ปน  จตฺตาโร  ขนฺธา  อิชฌฺนกฏเน  อิทฺธิ  นาม  โหนฺติ   
ปติฏานฏเน  ปาโท  นาม ฯ  อิทฺธีติ  วา  อิทฺธิปาโทติ  
วา  น  อ ฺสฺส กสฺสจิ อธิวจน สมฺปยุตฺตกาน  จตุนฺน   
ขนฺธานเยว  อธิวจน ฯ  วิริยจิตฺตวีมสาสมาธิปธานสงฺขาโรติ  ตโย   
ธมฺมา  ฯเปฯ จตุนฺน ขนฺธานเยว อธิวจน ฯ   
        อปจ  ปพฺุพภาโค  ปุพฺพภาโค  อิทฺธิปาโท  นาม  ปฏลิาโภ 
ปฏิลาโภ  อิทฺธิ  นามาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อยมตฺโถ  อุปจาเรน   
วา  วิปสฺสนาย  วา  ทีเปตพฺโพ ฯ  ปมชฺฌานปริกมฺม ฺหิ  
อิทฺธิปาโท  นาม  ปมชฌฺาน  อิทฺธิ  นาม ฯ  ทุติยตติย- 
จตุตฺถอากาสาน ฺจายตนวิ ฺาณ ฺจายตนอากิ ฺจ ฺายตนเนว- 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โหนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. อิทฺธิปาทาป ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. อิทฺธิปาทาเยว ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร วีริยจิตฺตวีมสสมาธิปธานสงฺขาตาป  
# ตโย ธมฺมา อิทฺธิป โหนติฺ อิทฺธิปาทาป ฯ เสสา ปน สมฺปยุตฺตกา 
# จตฺตาโร ขนฺธา อิทฺธิปาทาเยว ฯ อย ตาว อเภทโต กถา ฯ   
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ส ฺานาส ฺ ายตนปริกมฺม  อิทฺธิปาโท  นาม  เนวส ฺา- 
นาส ฺายตน  อิทฺธิ  นาม ฯ โสตาปตฺติมคฺคสฺส  วิปสฺสนา 
อิทฺธิปาโท  นาม  โสตาปตฺติมคฺโค  อิทฺธิ  นาม ฯ  สกทาคาม- 
อนาคามิอรหตฺตมคฺคสฺส  วิปสฺสนา  อิทฺธิปาโท  นาม  อรหตฺตมคฺโค 
อิทฺธิ  นาม  ปฏิลาเภนาป  ทีเปตุ  วฏฏติเยว ฯ  ปมชฺฌาน ฺหิ  
อิทฺธิปาโท  นาม  ทุติยชฌฺาน  อิทฺธิ  นาม ฯ  ทุติยชฺฌาน  
อิทฺธิปาโท  นาม  ตติยชฌฺาน  อิทฺธิ  นาม  ฯเปฯ  อนาคามิมคฺโค 
อิทฺธิปาโท นาม อรหตฺตมคฺโค อิทฺธิ นาม ฯ   
        เกนฏเน  อิทฺธิ  เกนฏเน ปาโทติ ฯ อิชฺฌนกฏเเนว  
อิทฺธิ ปติฏานฏเเนว  ปาโท ฯ  เอวมธิาป อิทฺธีติ วา  
อิทฺธิปาโทติ(๑)  วา น อ ฺสฺส กสฺสจิ อธิวจน สมฺปยุตฺตกาน   
จตุนฺน  ขนฺธานเยว  อธิวจนนฺติ ฯ 
        เอว  วุตฺเต  ปน  อิทมาหสุ  จตุนฺน  ขนฺธานเมว  
อธิวจน  ภเวยฺย  ยท ิ สตฺถา  ปรโต  อุตฺตรจูฬภาชนีย  นาม   
น  อาหเรยฺย ฯ  อุตฺตรจูฬภาชนีเย  ปน  ฉนฺโทเยว  ฉนฺทิทฺธิปาโท 
วิริยเมว จิตฺตเมว  วีมสาว  วีมสิทฺธิปาโทติ  กถิต ฯ  เกจิ ปน  
อิทฺธิ นาม อนิปฺผนฺนา อิทฺธิปาโท  นปิฺผนฺโนติ  วทึสุ ฯ  
เตส  วจน ปฏิกฺขิปตฺวา อิทฺธิป อิทฺธิปาโทป นิปฺผนโฺน   
ติลกฺขณพฺภาหโตติ  สนฺนฏิาน  กต ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺตนฺตภาชนีเย   
# ๑. ม. ปาโทติ วา ฯ  
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โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา อิทฺธิปาทา กถิตาติ ฯ   
                        สุตฺตนฺตภาชนีย นิฏ ิต ฯ 
        อภิธมฺมภาชนีย  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  นยา  ปเนตฺถ  คเณ- 
ตพฺพา ฯ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวตีติ  
วุตฺตฏานสฺมิ ฺหิ  โลกุตฺตรานิ  จตฺตาริ  นยสหสฺสานิ  วิภตฺตานิ ฯ 
วิริยสมาธิอาทีสุป เอเสว นโย ฯ ตถา  อุตฺตรจูฬภาชนีเย   
ฉนฺทิทฺธิปาเท  จตฺตาริ  นยสหสฺสานิ  วิภตฺตานิ  วิริยจิตฺต- 
วีมสิทฺธิปาเท  จตฺตาริ  จตฺตารีติ สพฺพานิป อฏนฺน จตุกฺกาน  
วเสน  ทฺวตฺตึส  นยสหสฺสานิ  วิภตฺตานิ ฯ เอวเมต นิพฺพตฺติต- 
โลกุตฺตรานเยว อิทฺธิปาทาน  วเสน ทฺวตฺตึสนยสหสฺสปฏิมณฺฑิต  
อภิธมฺมภาชนีย กถิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปาลิอนุสาเรเนว  อิทฺธิปาทาน  กุสลาทิภาโว 
เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  สพฺเพเปเต  อปฺปมาณ   
นิพฺพาน  อารพฺภ  ปวตฺติโต  อปฺปมาณารมฺมณาเอว  น   
มคฺคารมฺมณา ฯ  สหชาตเหตุวเสน  ปน  มคฺคเหตุกา  น  
มคฺคาธิปติโน ฯ  จตฺตาโร  ห ิ อธิปตโย  อ ฺม ฺ  ครุ  น   
กโรนฺติ ฯ  กสฺมา  สย  เชฏกตฺตา ฯ  ยถา  ห ิ สมชาติกา   
สมวยา  สมถามา  สมสปิฺปา  จตฺตาโร  ราชปุตฺตา  อตฺตโน   
อตฺตโน  เชฏกตาย  อ ฺม ฺสฺส  อปจิตึ  น  กโรนฺติ   
เอวมิเมป  จตฺตาโร  อธิปตโย  ปาฏิเยกฺก  ปาฏิเยกกฺ  เชฏก-  
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ธมฺมตาย  อ ฺม ฺ  ครุ  น  กโรนฺตีติ  เอกนฺเตเนว  น   
มคฺคาธิปติโน ฯ  อตีตาทีสุ เอการมฺมณภาเวป(๑) น  วตฺตพพา ฯ  
นิพฺพานสฺส  ปน  พหิทฺธาธมฺมตฺตา  พหิทฺธารมฺมณา  นาม 
โหนฺตีติ  เอวเมตสฺมึ  ป ฺหาปุจฺฉเก  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตราว   
อิทฺธิปาทา  กถิตา ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺเธน  หิ  สุตฺตนฺตภาชนียสฺมึเยว  
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  อิทฺธิปาทา  กถิตา ฯ  อภิธมฺมภาชนีย- 
ป ฺหาปุจฺฉเกสุ  ปน  โลกุตฺตราเยวาติ  เอวมย  อิทธฺิปาทวิภงฺโคป 
เตปริวฏฏ นีหริตฺวาว ภาเชตฺวา  ทสฺสโิตติ ฯ   
                        อิทฺธิปาทวิภงฺคนิทฺเทโส ฯ  
 
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  โพชฺฌงฺควิภงฺเค  สตฺตาติ  
คณนปริจฺเฉโท ฯ   
        โพชฺฌงฺคาติ  โพธิยา  โพธิสฺส  วา  องฺคาติ  โพชฺฌงฺคา ฯ   
        อิท  วุตฺต  โหติ  ยา  เอสา  ธมฺมสามคฺคี  ยาย  โลกุตฺตร- 
มคฺคกฺขเณ  อุปฺปชฺชมานาย  ลีนุธจฺจปติฏานายูหนกามสุขตฺต- 
กิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน อเนเกส  อุปทฺทวาน   
ปฏิปกฺขภูตาย  สติธมฺมวิจยวิริยปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตาย   
ธมฺมสามคฺคิยา  อริยสาวโก  พุชฺฌตีติ  กตฺวา  โพธติี  วุจฺจติ   
พุชฺฌติ  กิเลสสนฺตานนิทฺทาย  อุฏหติ จตฺตาริ วา อริยสจฺจานิ  
ปฏิวิชฺฌติ นพฺิพานเมว วา  สจฺฉิกโรติ  ตสฺสา  ธมมฺสามคฺคี- 
# ๑. ม. เอการมฺมณภาเวนป ฯ   
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สงฺขาตาย  โพธิยา  องฺคาติป  โพชฌฺงฺคา  ฌานงฺคมคฺคงฺคาทีนิ  
วิย ฯ โย ปเนส ยถาวุตฺตปฺปการาย เอตาย ธมฺมสามคฺคิยา  
พุชฺฌตีติ  กตฺวา  อริยสาวโก  โพธีติ  วุจฺจติ  ตสฺส  โพธิสฺส  
องฺคาติป  โพชฺฌงฺคา  เสนางฺครถงฺคาทโย  วิย ฯ  เตนาหุ  อฏกถา- 
จริยา  พุชฺฌนกสฺส  ปุคฺคลสฺส  องฺคาติ  วา(๑)โพชฌฺงฺคาติ ฯ   
        อปจ  โพชฺฌงฺคาติ  เกนฏเน  โพชฺฌงฺคา  โพธาย  
สวตฺตนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  อนุพุชฺฌนฺตีติ  
โพชฺฌงฺคา  ปฏิพุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา  สมฺพุชฌฺนตีฺติ  โพชฺฌงฺคาติ  
อิมินา  ปฏิสมฺภิทานเยนาป (๒) โพชฌฺงฺคตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
        สติสมฺโพชฺฌงฺโคติอาทีสุ  ปสฏโ  สุนฺทโร  จ  โพชฺฌงฺโค   
สมฺโพชฺฌงฺโค  สติเยว  สมฺโพชฺฌงฺโค  สติสมฺโพชฌฺงฺโค ฯ  ตตฺถ  
อุปฏานลกฺขโณ  สติสมโฺพชฺฌงฺโค  ปวิจยลกฺขโณ  ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺโค  ปคฺคหลกฺขโณ  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ผรณลกฺขโณ 
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปสมลกฺขโณ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค อวิกเฺขป- 
ลกฺขโณ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ปฏิสงฺขานลกฺขโณ  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  เตสุ  สติ ฺจ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิก   
วทามีติ (๓) วจนโต  สพฺเพส  สมฺโพชฌฺงฺคาน (๔) อุปการกตฺตา 
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ปม  วุตฺโต ฯ  ตโต  ปร  โส  ตถา สโต 
# ๑. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๗๙/๔๘๘ ฯ  
# ๓. ส. ม. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ ๔. ม. โพชฺฌงฺคาน ฯ  
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วิหรนฺโต  ต  ธมฺม  ป ฺาย  ปวิจินตีติอาทินา (๑) นเยน  เอว  
อนุกฺกเมเนว นิกฺเขปปโยชน  ปาลิย อาคตเมว ฯ   
        กสฺมา  ปเนเต  สตฺเตว  วุตฺตา  อนูนา  อนธิกาติ  
ลีนุทฺธจฺจปฏิปกฺขโต  สพฺพตฺถิกโต  จ ฯ  เอตฺถ  หิ  ตโย  
โพชฺฌงฺคา  ลีนสฺส  ปฏิปกฺขา ฯ  ยถาห  ยสฺมิ ฺจ  โข  ภิกฺขเว 
สมเย  ลีน  จิตฺต  โหติ  กาโล ตสฺม ึสมเย ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย 
กาโล  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนายาติ ฯ (๒) ตโย  อุทฺธจฺจสฺส 
ปฏิปกฺขา ฯ  ยถาห  ยสฺมิ ฺจ  โข  ภิกขฺเว  สมเย  อุทฺธต   
จิตฺต  โหติ  กาโล  ตสฺมึ  สมเย  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  
กาโล  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนายาติ ฯ (๓) เอโก  ปเนตฺถ  โลณธูปน  วิย  
สพฺพพฺย ฺชเนสุ สพฺพกมฺมิกอมจฺโจ  วิย  จ  สพฺเพสุ  ราชกิจฺเจสุ 
สพฺพโพชฺฌงฺเคสุ  อิจฺฉิตพฺพโต  สพฺพตฺถิโก ฯ  ยถาห  สติ ฺจ 
ขฺวาห ภิกฺขเว สพฺพตฺถิก วทามีติ (๔) ฯ สพฺพตฺถกนฺติป ปาลิ ฯ 
ทฺวินฺนมฺป  สพฺพตฺถ  อิจฺฉิตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว ลนีุทฺธจฺจ- 
ปฏิปกฺขโต สพฺพตฺถกิโต จ สตฺเตว  วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อิทานิ  เนส  เอกสฺมึเยวารมฺมเณ  อตฺตโน  อตฺตโน 
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๙๐/๑๙๘ ฯ ๒. ส. ม. ๑๙/๕๗๐/๑๕๖ ฯ  
# ๓. ส. ม. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ  ๔. ส. ม. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ   
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กิจฺจวเสน  นานาการณ  ทสฺเสตุ  ตตฺถ  กตโม  สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ- 
อาทิมารทฺธ ฯ 
        ตตฺถ  อิธ  ภิกฺขูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺขุ ฯ  
        สติมา  โหตีติ  ป ฺาย  ป ฺวา  ยเสน  ยสวา  ธเนน 
ธนวา  วิย [๑] สติยา  สติมา  โหติ  สติสมฺปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ 
        ปรเมนาติ  อุตฺตเมน ฯ  ต ฺหิ  ปรมตฺถสจฺจสฺส  นิพฺพานสฺส   
เจว  มคฺคสจฺจสฺส(๒)  จ  อนุโลมโต  ปน(๓) ปรมนฺนาม  โหติ   
อุตฺตม  เสฏ ฯ  
        สติเนปกฺเกนาติ  เนปกฺก  วุจฺจติ  ป ฺา  สติยา เจว 
เนปกฺเกน จาติ อตฺโถ ฯ   
        กสฺมา  ปน  อิมสฺมึ  สติภาชนีเย  ป ฺา  สงฺคหิตาติ 
สติยา  พลวภาวทีปนตฺถ ฯ  สติ  หิ  ป ฺาย  สทฺธิมฺป  อุปฺปชชฺติ  
วินาป  ป ฺาย สทฺธึ  อุปปฺชฺชมานา  พลวตี  โหติ  วินา  
อุปฺปชฺชมานา  ทุพฺพลา ฯ  เตนสฺสา(๔)  พลวภาวทีปนตฺถ  ป ฺา 
คหิตา ฯ (๕) 
        ยถา  ห ิ ทฺวีสุ  ทิสาส ุ เทฺว  ราชมหามตฺตา  ติฏเยฺยุ ฯ  
เตสุ  เอโก  ราชปุตฺต  คเหตฺวา  ติฏติ (๖) เอโก อตฺตโน  
ธมฺมตาย  เอกโกว ฯ เตสุ ราชปุตฺต คเหตฺวา  ิโต อตฺตโนป 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สติยาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. มคฺคสฺส ฯ  
# ๓. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ ๔. ม. เตนสฺสา ฯ  
# ๕. ม. สงฺคหิตา ฯ  ๖. ม. ติฏเยฺย ฯ   
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เตเชน ราชปุตฺตสฺสป เตเชน เตชวา  โหติ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  
 ิโต  น  เตน  สมเตโช  โหติ  เอวเมว  ราชปุตฺต  คเหตฺวา   
 ิตมหามจฺโจ  วิย  ป ฺาย  สทฺธึ  อุปฺปนฺนา  สติ  อตฺตโน  
ธมฺมตาย   ิโต  วิย  วินา  ป ฺาย  อุปฺปนฺนา ฯ  ตตฺถ  ยถา  
ราชปุตฺต  คเหตฺวา   ิโต  อตฺตโนป  เตเชน  ราชปุตฺตสฺสป  เตเชน 
เตชวา โหติ เอว ป ฺาย สทฺธึ อุปฺปนฺนา  สติ  พลวตี   
โหติ ฯ  ยถา  อตฺตโน  ธมมฺตาย   ิโต  น  เตน  สมเตโช   
โหติ  เอว  วินา  ป ฺาย  อุปฺปนฺนา  ทุพฺพลา  โหตีติ  
พลวภาวทีปนตฺถ  ป ฺา  คหิตาติ ฯ   
        จิรกตมปฺติ  อตฺตโน  วา  ปรสฺส  วา  กาเยน  จิรกต   
วตฺต  วา  กสณิมณฺฑล  วา  กสิณปรกิมมฺ  วา ฯ  
        จิรภาสิตมฺปติ  อตฺตนา  วา  ปเรน  วา  วาจาย  จิรภาสิต   
พหุกมฺป  วตฺตสีเส  ตฺวา  ธมฺมกถ  วา  กมฺมฏาน  วินิจฺฉย  
วา วิมุตฺตายตนสีเส  วา  ตฺวา  ธมฺมกถเมว ฯ 
        สริตา  โหตีติ  ต  กายวิ ฺตฺตึ  วจีวิ ฺตฺติ ฺจ   
สมุฏาเปตฺวา ปวตฺตอรูปธมฺมโกฏาส เอว อุปฺปชชฺิตฺวา เอว  
นิรุทฺโธติ สรติา  โหติ ฯ 
        อนุสฺสรติาติ  ปุนปฺปุน  สริตา ฯ 
        อย วุจฺจติ สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ อย เอว  อุปฺปนนฺา  
เสสโพชฺฌงฺคสมุฏาปกา  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  สติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค   
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นาม  กถิยติ ฯ   
        โส  ตถา  สโต  วิหรนฺโตติ  โส  ภิกฺขุ  เตนากาเรน 
อุปฺปนฺนาย  สติยา  สโต  หุตฺวา วิหรนฺโต ฯ  
        ต ธมฺมนฺติ ต จิรกต จิรภาสิต เหฏา วุตฺตปฺปการธมฺม ฯ   
        ป ฺาย  วิจินตีติ(๑)  ป ฺาย  อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ  
วิจินติ(๒) ฯ 
        ปวิจินตีติ อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  ตตฺถ  ป ฺ จราเปนฺโต 
ปวิจินติ (๓) ฯ  
        ปริวีมส อาปชฺชตีติ โอโลกน  คเวสน  อาปชชฺติ ฯ 
        อย  วุจฺจตีติ  อิท  วุตฺตปฺปการ  โพชฺฌงฺคสมุฏาปก   
วิปสฺสนาาณ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค นาม วุจฺจติ ฯ   
        ตสฺส  ต  ธมฺมนฺติ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ต  เหฏา  
วุตฺตปฺปการธมฺม ฯ   
        อารทฺธ  โหตีติ  ปริปณฺุณ  โหติ  ปคฺคหิต ฯ 
        อสลลฺีนนฺติ  อารทฺธตฺตาเยว  อสลฺลีน ฯ   
        อย  วุจฺจตีติ  อิท โพชฺฌงฺคสมุฏาปก วิปสฺสนาสมฺปยุตฺต  
วิริย วิริยสมโฺพชฺฌงฺโค  นาม วุจฺจติ ฯ   
        นิรามิสาติ  กามามิสโลกามิสวฏฏามิสาน  อภาเวน  
นิรามิสา  ปรสิุทฺธา ฯ   
# ๑. ม. ปวิจินตีติ ฯ  ๒. ม. ปวิจินติ ฯ  ๓. ม. ปวิจิรติ ฯ   
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        อย  วุจฺจตีติ  อย  โพชฺฌงฺคสมุฏาปกา  วิปสฺสนา- 
สมฺปยุตฺตา  ปติ ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  นาม วุจฺจติ ฯ   
        ปติมนสฺสาติ  ปติสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส ฯ 
        กาโยป  ปสฺสมฺภตีติ  ขนฺธตฺตยสงฺขาโต  นามกาโย  กิเลส- 
ทรถปฏิปสฺสทฺธิยา  ปสฺสมฺภติ ฯ  จิตฺตมฺปติ  วิ ฺาณกฺขนฺโธป  
ตเถว  ปสฺสมภฺติ ฯ  
        อย  วุจฺจตีติ อย โพชฺฌงฺคสมุฏาปกา วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา 
ปสฺสทฺธิ  ปสสฺทฺธิสมฺโพชฌฺงฺโค นาม วุจฺจติ ฯ   
        ปสฺสทธฺกายสฺส  สขิุโนติ  ปสฺสทฺธกายตาย  อุปฺปนฺนสุเขน 
สุขิตสฺส ฯ   
        สมาธิยตีติ  สมฺมา  อาธิยติ  นิจฺจล หุตฺวา อารมฺมเณ  
ปยติ อปฺปนาปฺปตฺต วิย  โหติ ฯ   
        อย  วุจฺจตีติ  อย โพชฺฌงฺคสมุฏาปกา วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  
จิตฺเตกคฺคตา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค นาม วุจฺจติ ฯ   
        ตถา  สมาหิตนฺติ  เตน  อปฺปนาปฺปตฺเตน  วิย  สมาธินา 
สมาหิต ฯ  
        สาธุก  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหตีติ  สุฏ ุ  อชฺฌุเปกขิฺตา  โหติ ฯ  
เตส ธมฺมาน ปหานวฑฺฒเน อพฺยาวฏโฏ (๑) หุตฺวา  อชฺฌุเปกฺขติ ฯ  
        อย  วุจฺจตีติ  อย  ฉนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อโนสกฺกนอนติ- 
# ๑. ม. อพฺยาวโฏ ฯ   
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วตฺตนภาวสาธโก มชฺฌตฺตากาโร อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค นาม 
วุจฺจติ ฯ   
        เอตฺตาวตา  กึ  กถิต  นาม  โหติ  อปุพฺพ  อจริม  
เอกจิตฺตกฺขเณ  นานารสลกฺขณา ปุพฺพภาควิปสฺสนา โพชฺฌงฺคา 
กถิตา โหนฺตีติ ฯ   
                        ปโม นโย ฯ   
        อิทานิ  เยน  ปริยาเยน  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  จุทฺทส  
โหนฺติ  ตสฺส  ปกาสนตฺถ  ทุติยนย  ทสเฺสนฺโต  ปุน  สตฺต   
โพชฺฌงฺคาติอาทิมาห ฯ  ตตฺราย  อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ 
        อชฌฺตฺตธมฺเมสุ(๑)  สตีติ  อชฺฌตฺติเก  สงฺขาเร  ปริคฺคณฺหนฺตสฺส  
อุปฺปนฺนา  สติ ฯ   
        พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  สตีติ  พหิทฺธา  สงฺขาเร  ปรคฺิคณฺหนฺตสฺส 
อุปฺปนฺนา  สติ ฯ  
        ยทปติ  ยาป ฯ  ตทปติ  สาป ฯ  
        อภิ ฺายาติ  อภิ ฺเยฺยธมฺเม  อภิชานนตฺถาย ฯ  สมฺโพ- 
ธายาติ  สมฺโพธิ  วุจฺจติ  มคฺโค  มคฺคตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ  
นิพฺพานายาติ  วาน  วุจฺจติ  ตณฺหา  สา  ตตฺถ  นตฺถติี  นิพฺพาน   
ตทตฺถาย  อสงฺขตาย  อมตธาตุยา  สจฺฉิกิริยตฺถาย  สวตฺตตีติ  
อตฺโถ ฯ  ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺเคป เอเสว นโย ฯ   
# ๑. ม.อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ฯ  
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        กายิก  วิริยนฺติ  จงฺกม  อธิฏหนฺตสฺส อุปฺปนฺนวิริย ฯ 
        เจตสิกนฺติ(๑)  น  ตาวาห  อิม  ปลฺลงฺก  ภินฺทสิฺสามิ  
ยาว  เม  น  อนุปาทาย  อาสเวหิ จิตฺต  วิมุจฺจิสฺสตีติ  เอว   
กายปฺปโยค  วินา  อุปฺปนฺนวิริย ฯ  กายปสฺสทฺธีติ ติณฺณ   
ขนฺธาน  ทรถปสฺสทฺธิ ฯ  
        จิตฺตปสฺสทฺธีติ  วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส  ทรถปสฺสทธฺิ ฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺเค  สติสมฺโพชฺฌงฺคสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ  อิมสฺมึ   
นเย  สตฺต  โพชฺฌงฺคา โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา กถิตา ฯ   
        โปราณกตฺเถรา  ปน  เอตฺตเกน  ปากฏ  น  โหตีติ  
วิภชิตฺวา  ทสฺเสสส ฯ  เอเตสุ  หิ  อชฌฺตฺตธมฺเมสุ  สติ  ปวิจโย  
อุเปกฺขาติ  อิเม  ตโย  อตฺตโน  ขนฺธารมฺมณตฺตา  โลกิยาว โหนติฺ  
ตถา มคฺค อปฺปตฺต กายิกวิริย ฯ อวิตกกฺอวิจารา  ปน 
ปติสมาธโย โลกุตฺตรา โหนฺติ เสสา โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาติ ฯ   
        ตตฺถ  อชฺฌตฺต  ตาว  ธมฺเมสุ  สติปวิจยอุเปกฺขา  อชฺฌตฺตา- 
รมฺมณา  โลกุตฺตรา  ปน  พหิทฺธารมฺมณาติ  เตส  โลกุตฺตรภาโว  
มา ยุชฺชิตฺถ ฯ จงฺกมปฺปโยเคน  นิพฺพตฺตวิริยมฺป  โลกยินฺติ   
วทนฺโต  น กลิมติ ฯ อวิตกฺกอวิจารา จ  ปติสมาธโย  กทา  
โลกุตฺตราว  โหนฺตีติ  กามาวจเร  ตาว  ปติสมฺโพชฌฺงฺโค   
ลพฺภติ  อวิตกฺกอวิจารา  ปติ  น  ลพฺภติ ฯ  รูปาวจเร  
# ๑. ม. เจตสิก วิริยนฺติ ฯ   
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อวิตกฺกาวิจารา  ปติ  ลพฺภติ  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  ปน  น   
ลพฺภติ ฯ  อรปูาวจเร  สพฺเพน  สพฺพ  น  ลพฺภติ ฯ  เอตฺถ  
ปน  อลพฺภมานก  อุปาทาย  ลพฺภมานกาป ปฏิกฺขิตตา ฯ  
เอวมย อวิตกฺกาวิจาโร  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  กามาวจรโตป   
นิกฺขนฺโต  รปูาวจรโตป  อรูปาวจรโตปติ  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตโรเย- 
วาติ กถิโต ฯ   
        ตถา  กามาวจเร  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ลพฺภติ  อวิตกฺกา- 
วิจาโร  จ  สมาธิ  น  ลพฺภติ ฯ  รูปาวจรารูปาวจเรสุ   
อวิตกฺกาวิจาโร สมาธิ ลพฺภติ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ปน  น  
ลพฺภติ ฯ  เอตฺถ  ปน  อลพฺภมานก  อุปาทาย  ลพฺภมานโกป   
ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  เอวมย  อวิตกฺกาวิจาโร  สมาธิ  กามาวจรโตป  
นิกฺขนฺโต  รปูาวจรโตป  อรูปาวจรโตปติ นิพฺพตฺติตโลกุตฺตโรเยวาติ  
กถิโตติ ฯ(๑)  
        อปจ  โลกิย  คเหตฺวา  โลกุตฺตโร  กาตพฺโพ  โลกุตฺตร  
คเหตฺวา  โลกิโย  กาตพฺโพ ฯ  อชฺฌตฺตธมฺเมสุ  หิ  สติปวิจย- 
อุเปกฺขาน  โลกุตฺตรภาวนากาโลป  อตฺถิ ฯ  ตตฺริท  สุตฺต  
อชฺฌตฺตวิโมกฺข  ขฺวาห  อาวุโส  สพฺพอุปาทานกฺขย  วทามิ   
เอวมสฺสิเม  อาสวา  นานุเสนฺตีติ (๒) อิมินา  สุตฺเตน  โลกุตฺตรา 
# ๑. ม. กถิโต ฯ  ๒. ส.นิ. ๑๖/๑๑๓/๖๔ ฯ  
# อชฺฌตฺตวิโมกฺขา ขฺวาห อาวุโส สพฺพุปาทานกฺขยา ตถาสโต 
# วิหรามิ ยถาสต วิหรนฺต อาสวา นานุสฺสวนฺติ ฯ  
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โหนฺติ ฯ  ยทา  ปน  จงฺกมปฺปโยเคน  นพฺิพตฺเต  กายิกวิริเย  
อวูปสนฺเตเยว  วิปสฺสนา  มคฺเคน  ฆฏยิติ  ตทา  ต  โลกุตฺตร  
โหติ ฯ  เย  ปน  เถรา กสณิชฺฌาเน อานาปานชฺฌาเน�   
พฺรหฺมวิหารชฺฌาเน  จ  โพชฺฌงฺโค  อุทฺธรนฺโต  น  วาเรตพฺโพติ  
วทนฺติ  เตส  วาเท อวิตกฺกาวิจารา ปติสมาธิสมฺโพชฺฌงฺคา 
โลกิยา โหนตีฺติ ฯ   
                        ทุติยนโย ฯ   
        อิทานิ  โพชฺฌงฺคาน  ภาวนาวเสน  ปวตฺต  ตติยนย   
ทสฺเสนฺโต  ปุน  สตฺต  โพชฺฌงฺคาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถาป  อย   
อนุปุพฺพปทวณฺณนา   
        ภาเวตีติ  วฑฺเฒติ  อตฺตโน  สนฺตาเน  ปุนปฺปุน  ชเนติ   
อภินิพฺพตฺเตติ ฯ   
        วิเวกนิสฺสิตนฺติ  วิเวเก  นิสฺสิต ฯ 
        วิเวโกติ  วิวิตฺตตา ฯ  โส จาย ตทงฺควิเวโก  วิกขฺมฺภน- 
สมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิเวโกติ  ป ฺจวิโธ ฯ  ตตฺถ  ตทงฺควิเวโก 
นาม  วิปสฺสนา ฯ  วิกฺขมภฺนวิเวโก  นาม  อฏ  สมาปตฺติโย ฯ   
สมุจฺเฉทวิเวโก นาม มคฺโค ฯ  ปฏิปสสฺทฺธิวิเวโก  นาม  ผล ฯ  
นิสฺสรณวิเวโก  นาม  สพฺพนิมิตฺตนิสฺสฏ นิพฺพาน ฯ  เอวเมตสฺมึ  
ป ฺจวิเธ  วิเวเก  นิสฺสิต  วิเวกนิสฺสิตนฺติ  ตทงฺควิเวกนิสฺสิต   
สมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสิต  นิสสฺรณวิเวกนิสฺสิต ฺจ สติสมฺโพชฺฌงฺค   
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ภาเวตีติ อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตถา  หิ  อย  สติสมโฺพชฺฌงฺคภาวนานุโยคมนุยุตฺโต  โยคี   
วิปสฺสนากฺขเณ  กิจฺจโต  ตทงฺควิเวกนิสฺสิต  อชฺฌาสยโต  
นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต  มคฺคกาเล  ปน  กิจฺจโต  สมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสิต   
อารมฺมณโต นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ ฯ 
ป ฺจวิธวิเวกนิสฺสิตมฺปติ(๑)  เอเก ฯ  เต  หิ  น  เกวล  พลว- 
วิปสฺสนามคฺคผลกฺขเณสุเอว  โพชฌฺงฺเค (๒) อุทฺธรนฺติ วิปสฺสนา- 
ปาทกกสิณชฺฌานอานาปานาสุภพฺรหฺมวิหารชฺฌาเนสุป  อุทฺธรนติฺ   
น  จ  ปฏิสิทธฺา อฏกถาจริเยหิ ฯ  ตสมฺา  เตส  มเตน เอเตส 
ฌานาน ปวตฺติกฺขเณ กิจฺจโตเอว วิกฺขมฺภนวิเวกนิสฺสิต ฯ  ยถา 
จ  วิปสฺสนากฺขเณ  อชฺฌาสยโต  นิสสฺรณวิเวกนิสฺสิตนฺติ  วุตฺต   
เอว  ปฏิปสสฺทฺธิวิเวกนิสฺสิตมฺป  ภาเวตีติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ   
เอเสว(๓)  นโย  วิราคนิสฺสิตาทีสุ ฯ วิเวกตฺถาเอว หิ วิราคาทโย ฯ   
        เกวล ฺเจตฺถ (๔) โวสฺสคฺโค  ทุวิโธ  ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค  จ 
ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค  จาติ ฯ 
        ตตฺถ  ปริจฺจาคโวสฺสคฺโคติ  วิปสฺสนากฺขเณ  จ  ตทงฺควเสน  
มคฺคกฺขเณ  จ  สมุจฺเฉทวเสน  กิเลสปปฺหาน ฯ 
        ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ  วิปสฺสนากฺขเณ ตนฺนินฺนภาเวน   
มคฺคกฺขเณ  ปน  อารมฺมณกรเณน  นพฺิพานปกฺขนฺทน ฯ   
# ๑. ม. ป ฺจวิเวกนิสฺสิตมฺปติ ฯ  ๒. ม. โพชฺฌงฺค ฯ 
# ๓. ม. เอส ฯ  ๕. ม. เกวล ฺเหตฺถ ฯ   
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ตทุภยมฺป  อิมสฺมึ  โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺเก  อตฺถวณฺณนานเย  
วฏฏติ ฯ  ตถา  หิ  อย  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ยถาวุตฺเตน ปกาเรน 
กิเลเส ปริจฺจชติ นิพฺพาน ฺจ ปกฺขนฺทติ ฯ   
        โวสฺสคฺคปริณามินฺติ  อิมินา  ปน  สกเลน  วจเนน 
โวสฺสคฺคตฺถ  ปริณามนฺต  ปริณต ฺจ  ปริปจฺจนฺต  ปริปกฺก ฺจาติ  
อิท  วุตฺต  โหติ ฯ  อย ฺหิ  โพชฺฌงฺคภาวนมนุยฺตฺโต  ภิกฺขุ  ยถา  
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  กิเลสปริจฺจาคโวสฺสคฺคตฺถ  นิพฺพานปกฺขนฺทน- 
โวสฺสคฺคตฺถ ฺจ ปริปจฺจติ ยถา จ ปริปกฺโก โหติ ตถา 
น ภาเวตีติ ฯ  เอส  นโย  เสสโพชฺฌงฺเคสุป ฯ  อิมสฺมิมฺป  นเย 
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  โพชฺฌงฺคา  กถิตาติ ฯ   
                สตฺุตนฺตภาชนีย ฯ  
        อภิธมฺมภาชนีเย  สตฺตป  โพชฌฺงฺเค  เอกโต  ปจฺุฉิตฺวา  
วิสฺสชฺชนสฺส  จ  ปาฏิเยกฺก  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชนสฺส  จ  วเสน  เทวฺ  
นยา  เตส  อตฺถวณฺณนา  เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ   
        อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคนิทฺเทเส  ปน  อุเปกฺขนวเสน  อุเปกฺขา ฯ 
อุเปกฺขนากาโร  อุเปกฺขนา ฯ  อุเปกฺขิตพฺพยุตฺเต  สมปฺปวตฺเต  
ธมฺเม  อิกฺขติ  น  โจเทตีติ  อุเปกฺขา ฯ  ปุคฺคล  อุเปกฺขาเปตีติ   
อุเปกฺขนา ฯ  โพชฺฌงฺคภาวปฺปตฺติยา  โลกิยอุเปกฺขนาย  อธิกา   
อุเปกฺขนา  อชฺฌุเปกฺขนา ฯ อพฺยาปาราปชฺชเนน มชฺฌตฺตภาโว   
มชฺฌตฺตตา ฯ  สา  ปน  จิตฺตสฺส  น  สตฺตสฺสาติ  ทีเปตุ    
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มชฺฌตฺตตา  จิตฺตสฺสาติ  วุตฺตนฺติ ฯ อยเมตฺถ อนุปุพฺพปท- 
วณฺณนา ฯ(๑)  
        นยา  ปเนตฺถ  คเณตพฺพา ฯ  สตฺตนฺนมฺป  หิ  โพชฺฌงฺคาน 
เอกโต  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชเน  เอเกกมคฺเค  นยสหสฺส  นยสหสสฺนฺติ   
จตฺตาริ  นยสหสฺสานิ  วิภตฺตานิ ฯ  ปาฏิเยกฺก  ปุจฺฉิตฺวา  
วิสฺสชฺชเน  เอเกกโพชฺฌงฺควเสน  จตฺตาริ  จตฺตารีติ สตฺต   
จตุกฺกา  อฏวีสติ ฯ  ตานิ  ปุริเมหิ  จตูหิ  สทฺธึ  ทฺวตฺตึสาติ 
สพฺพานิป  อภิธมฺมภาชนีเย  ทฺวตฺตึส  นยสหสฺสานิ  วิภตฺตานิ   
กุสลาเนว ฯ  ยสฺมา ปน ผลกฺขเณป  โพชฺฌงฺคา  ลพฺภนฺติ   
กุสลเหตุกานิ  จ  สาม ฺผลานิ  ตสฺมา  เตสุป  โพชฌฺงฺค- 
ทสฺสนตฺถ  กสุลนิทฺเทสปุพฺพงฺคมายเอว  ตนฺติยา  วิปากนโย  
อารทฺโธ ฯ โสป  เอกโต  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชนสฺส  จ  ปาฏิเยกฺก   
ปุจฺฉิตฺวา วิสฺสชฺชนสฺส จ วเสน  ทุวิโธ  โหติ ฯ  เสสเมตฺถ  
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  วิปาเก  ปน  กุสลโต  ติคุณา  
นยา กาตพฺพาติ ฯ   
                        อภิธมฺมภาชนีย ฯ 
        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปาลิอนุสาเรเนว  โพชฺฌงฺคาน  กุสลาทิภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  สพฺเพป  เต(๒)  อปฺปมาณ  
นิพฺพาน  อารพฺภ  ปวตฺติโต  อปฺปมาณารมฺมณาเอว  น   
# ๑. ม. อปุพฺพปทวนณฺณนา ฯ  ๒. ม. สพฺเพเปเต ฯ   
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มคฺคารมฺมณา ฯ  สหชาตเหตุวเสน  ปเนตฺถ  กุสลา  มคฺคเหตุกา 
วิริย  วา  วีมส  วา  เชฏก  กตฺวา  มคฺคภาวนากาเล   
มคฺคาธิปติโน  ฉนฺทจิตฺตเชฏ ิกาย  มคฺคภาวนาย  น  วตฺตพฺพา 
มคฺคาธิปติโนติ  ผลกาเลป น วตฺตพฺพาเอว ฯ   
        อตีตาทีสุ  เอการมฺมณภาเวป (๑) น  วตฺตพฺพา  นิพฺพานสฺส 
ปน  พหิทฺธาธมฺมตฺตา  พหิทฺธารมฺมณา  นาม  โหนฺตีติ  เอวเมตสฺมึ 
ป ฺหาปุจฺฉเกป  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตราว  โพชฺฌงฺคา  กถิตา ฯ  
สมฺมาสมฺพุทฺเธน หิ สุตฺตนฺตภาชนียสฺเสว  ปมนยสฺมึ  โลกิยา 
ทุติยตติเยสุ  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  โพชฺฌงฺคา  กถิตา ฯ   
อภิธมฺมภาชนียสฺส  ปน  จตูสุป  นเยสุ  อิมสฺมิ ฺจ  ป ฺหาปุจฺฉเก 
โลกุตฺตราเยวาติ  เอวมย โพชฺฌงฺควิภงฺโคป เตปริวฏฏ  
นีหริตฺวาว ภาเชตฺวา ทสฺสิโตติ ฯ   
                        โพชฺฌงฺควิภงฺคนิทฺเทโส ฯ 
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  มคฺคงฺควิภงฺเค  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโคติอาทิ  สพฺพ  สจฺจวิภงฺเค  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทานิทฺเทเส   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ภาวนาวเสน  ปาฏิเยกฺก  ทสฺสิเต 
ทุติยนเยป  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิตนฺติอาทิ  สพฺพ   
โพชฺฌงฺควิภงฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอวมิท  ทฺวินฺนมฺป  
นยาน วเสน สุตฺตนฺตภาชนีย โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกเมว กถิต ฯ   
# ๑. ม. เอการมฺมณภาเวนป ฯ   
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        อภิธมฺมภาชนีเย  อรโิยติ  อวตฺวา  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  
วุตฺต ฯ  เอว  อวุตฺเตป  อย  อริโยเอว ฯ  ยถา หิ มุทฺธาภิสิตฺตสฺส  
ร ฺโ มุทฺธาภิสิตฺตาย  เทวิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ชาโต  ปุตฺโต   
ราชปุตฺโตติ  อวุตฺเตป  ราชปุตฺโตเยว  โหติ  เอวมยมฺป  อรโิยติ  
อวุตฺเตป  อริโยเอวาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสสมิธาป  สจฺจวิภงฺเค   
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
        ป ฺจงฺคิกวาเรป  อฏงฺคิโกป  อวุตฺเตป  อฏงฺคิโกเอวาติ(๑) 
เวทิตพฺโพ ฯ  โลกุตฺตรมคฺโค  หิ  ป ฺจงฺคิโก  นาม  นตฺถิ ฯ  อยเมตฺถ   
อาจริยาน  สมานฏกถา ฯ  วิตณฺฑวาที  ปนาห  โลกุตฺตรมคฺโคป   
อฏงฺคิโก  นาม  นตฺถิ  ป ฺจงฺคิโกเยว  โหตีติ ฯ  โส  สุตฺต  อาหราติ (๒) 
วุตฺโต  อทฺธา  อ ฺ  อปสฺสนฺโต  อิม (๓) มหาสฬายตนโต  
สุตฺตปฺปเทส  อาหริสฺสติ ฯ  ยา  ตถาภูตสฺส  ทิฏ ิ  สาสฺส  โหติ   
สมฺมาทิฏ ิ ฯ  โย  ตถาภูตสฺส  สงฺกปฺโป  วายาโม  สติ  โย   
ตถาภูตสฺส  สมาธิ  สฺวาสฺส  โหติ  สมมฺาสมาธิ ฯ  ปุพฺเพว 
โข  ปนสฺส  กายกมฺม  วจีกมฺม  อาชีโว  สุปริสุทโฺธ โหตีติ ฯ(๔)  
        ตโต  เอตสฺส  อนฺนตร  สุตฺตปท  อาหราติ  วตฺตพฺโพ ฯ  
สเจ  อาหรติ  อิจฺเจต  กุสล ฯ  โน  เจ  อาหรติ  สย  อาหริตฺวา  
เอวมสฺสาย อริโย อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉตีติ (๕) 
# ๑. ม. อฏงฺคิโกเอว ฯ  ๒. ม. อาหราหีติ ฯ ๓. ม. อิท ฯ  
# ๔. ม. อุ. ๑๔/๘๒๘/๕๒๓ ฯ ๕. ม. อุ. ๑๔/๘๒๘/๕๒๓ ฯ   
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อิมินา  เต  สตฺถุ  สาสเนน  วาโท  ภินฺโน ฯ  โลกุตฺตรมคฺโค  
ป ฺจงฺคิโก นาม นตฺถิ อฏงฺคิโกว โหตีติ วตฺตพฺโพ ฯ   
        อิมานิ  ปน  ตีณิ  องฺคานิ  ปุพฺเพ  ปริสุทฺธานิ วตฺตนฺติ  
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  ปริสุทฺธตรานิ  โหนฺติ ฯ  อถ  ป ฺจงฺคิโก  
มคฺโคติ  อิท  กิมตฺถ  คหิตนฺติ  อติเรกกจฺิจทสฺสนตฺถ ฯ  ยสฺมิ ฺหิ   
สมเย  มิจฺฉาวาจ  ปชหติ  สมฺมาวาจ  ปูเรติ  ตสฺมึ  สมเย   
สมฺมากมฺมนฺตสมฺมาอาชีวา  นตฺถิ ฯ  อิมานิ  ป ฺจ  การาปกงฺ- 
คาเนว  มิจฺฉาวาจ  ปชหนติฺ  สมฺมาวาจา  ปน  สย  วิรติวเสน   
ปูเรติ ฯ  ยสมฺึ  สมเย  มิจฺฉากมฺมนฺต  ปชหนฺติ สมมฺากมฺมนฺต  
ปูเรติ ตสฺมึ สมเย สมฺมาวาจาสมฺมาอาชีวา  นตฺถิ ฯ  อิมานิ   
ป ฺจ  การาปกงฺคาเนว  มิจฺฉากมฺมนฺต  ปชหนฺติ  สมฺมากมฺมนฺโต   
ปน  สย  วิรติวเสน  ปูเรติ ฯ  ยสฺม ึ สมเย  มิจฺฉาอาชีว  ปชหนติฺ  
สมฺมาอาชีว  ปูเรติ  ตสฺมึ  สมเย  สมฺมาวาจาสมฺมากมฺมนฺตา   
นตฺถิ ฯ อิมานิ ป ฺจ การาปกงฺคาเนว  มิจฺฉาอาชีว  ปชหนฺติ   
สมฺมาอาชีโว  ปน  สย  วิรติวเสน  ปูเรติ ฯ  อิม  เอเตส   
ป ฺจนฺน  การาปกงฺคาน  กิจฺจาติเรกต  ทสฺเสตุ  ป ฺจงฺคิโก   
มคฺโคติ  คหิต ฯ  โลกุตฺตรมคฺโค ปน อฏงฺคิโกว โหติ  
ป ฺจงฺคิโก นาม นตฺถิ ฯ   
        ยท ิ สมมฺาวาจาทีหิ  สทฺธึ  อฏงฺคิโกติ  วทถ  จตสฺโส   
สมฺมาวาจาเจตนา  ติสฺโส  สมฺมากมฺมนฺตเจตนา  สตฺต  สมฺมา-  
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อาชีวเจตนาติ  อิมมฺหา  เจตนาพหุตฺตา  กถ  มุจฺจิสฺสถ ฯ  ตสฺมา  
ป ฺจงฺคิโกว  โลกุตฺตรมคฺโคติ ฯ  เจตนาพหุตฺตาป (๑) ปมุจฺจิสฺสาม   
อฏงฺคิโกว  โลกุตฺตรมคฺโคติ  จ  วกฺขาม ฯ  ตฺว  ตาว   
มหาจตฺตารีสกภาณโก โหสิ น โหสีติ ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ สเจ 
น โหมีติ วทติ ตฺว อภาณกตฺตา  น  ชานาสีติ  วตฺตพฺโพ ฯ   
สเจ  ภาณโกสฺมีติ  วทติ  สุตฺต  อาหราติ  วตฺตพฺโพ ฯ  สเจ  
สุตฺต  อาหรติ  อิจฺเจต  กุสล ฯ  โน  เจ  อาหรติ  สย  
อุปริปณฺณาสโต  อาหริตพฺพ   
        กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา ฯ สมฺมาวาจาห(๒) ภิกฺขเว   
ทฺวย(๓) วทามิ อตฺถิ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา สาสวา ปุ ฺภาคิยา   
อุปธิเวปกฺกา อตฺถิ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา อริยา อนาสวา   
โลกุตฺตรา มคฺคงฺค(๔) ฯ  กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา สาสวา  
ปุ ฺภาคิยา  อุปธิเวปกฺกา ฯ มุสาวาทา เวรมณี ปสุณาย  
วาจาย เวรมณี  ผรุสาย วาจาย เวรมณี สมฺผปฺปลาปา เวรมณี ฯ 
อย ภิกฺขเว  สมฺมาวาจา สาสวา ปุ ฺภาคิยา อุปธิเวปกฺกา ฯ   
กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา อริยา อนาสวา โลกุตฺตรา   
มคฺคงฺคา ฯ ยา โข ภิกฺขเว อริยจิตฺตสฺส อนาสวจิตฺตสฺส  
อริยมคฺคสมงฺคิโน  อรยิมคฺค ภาวยโต จตูหิป วจีทุจฺจริเตหิ  
อารติ  วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี ฯ อย ภิกฺขเว สมฺมาวาจา 
# ๑. ม. เจตนาพหุตฺตา จ ฯ  ๒. ม. สมฺมาวาจปห ฯ 
# ๓. ม. ทวาย ฯ  ๔. ม. มคฺคงฺคา ฯ   
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อริยา อนาสวา  โลกุตฺตรา มคฺคงฺคา ฯ ฯเปฯ        กตโม จ ภิกฺขเว 
สมฺมากมฺมนฺโต ฯ สมฺมากมฺมนฺตาห(๑)  ภิกฺขเว ทฺวาย วทามิ ฯเปฯ  
อุปธิเวปกฺโก ฯ  กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมากมฺมนฺโต อริโย  
อนาสโว  โลกุตฺตโร ฯเปฯ  กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโว ฯ  
สมฺมาอาชีวาห(๒) ภิกฺขเว  ทฺวาย วทามิ ฯเปฯ อุปธิเวปกฺโก ฯ   
กตโม จ ภิกขฺเว สมฺมาอาชีโว อรโิย อนาสโว โลกตฺุตโร   
มคฺคงฺโค ฯ ยา โข ภิกฺขเว อริยจิตฺตสฺส อนาสวจิตฺตสฺส  
อริยมคฺคสมงฺคิโน  อริยมคฺค ภาวยโต มิจฺฉาอาชีวา อารติ  
วิรติ ปฏิวิรติ  เวรมณี ฯ อย ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโว อริโย  
อนาสโว โลกุตฺตโร  มคฺคงฺคนฺติ ฯ(๓)  
        เอวเมตฺถ  จตูหิ  วจีทุจฺจริเตหิ  ตีหิ  กายทุจฺจริเตหิ   
มิจฺฉาชีวโต  จาติ  เอเกกาว  วิรติ  อริยา  อนาสวา  โลกุตฺตรา   
มคฺคงฺคนฺติ(๔)  วุตฺตา  กโุต  เอตฺถ  เจตนาพหุตฺต  กุโต  ป ฺจงฺคิโก 
มคฺโค  อิทนฺเต สุตฺต อกามกสฺส โลกุตฺตรมคฺโค  อฏงฺคิโกติ  
ทีเปติ ฯ  สเจ  เอตฺตเกน  สลฺลกฺเขติ  อิจฺเจต  กุสล ฯ  โน  เจ   
สลฺลกฺเขติ อ ฺานิป การณานิ อาหริตฺวา ส ฺาเปตพฺโพ ฯ  
        วุตฺต เหต ภควตา        ยสมฺ ึโข สภุทฺท ธมฺมวินเย  
# ๑. ม. สมฺมากมฺมนฺตปห ฯ  ๒. ม.  สมฺมาอาชีวปห ฯ 
# ๓. สยฺา. มคฺคงฺโค ฯ ม. มคฺคงฺคาติ ฯ  ม. อุ. ๑๔/๒๖๖, ๒๖๗, 
# ๒๗๑, ๒๗๒, ๒๗๓, ๒๖๗, ๒๗๗, ๒๗๘, ๑๘๓, ๑๘๘, ๑๘๖ ฯ 
# ๔. ม. มคฺคงฺคาติ ฯ   
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อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค  น อุปลพฺภติ สมโณป ตตฺถ น 
อุปลพฺภติ ฯเปฯ อิมสฺมึ โข  สุภทฺท ธมฺมวินเย อริโย อฏงฺคิโก 
มคฺโค อุปลพฺภติ อิเธว  สุภทฺท สมโณ ฯเปฯ สุ ฺา  
ปรปฺปวาทา สมเณภิ อ ฺเติ ฯ(๑) อ ฺเสุป  อเนเกสุ  สุตฺตสเตสุ  
อฏงฺคิโก(๒)  มคฺโค  อาคโต ฯ  กถาวตฺถุปกรเณป  วุตฺต   
                มคฺคานฏงฺคิโก  เสฏโ                สจฺจาน จตุโร ปทา   
                วิราโค เสฏโ ธมฺมาน                ทฺวิปทาน ฺจ จกฺขุมาติ(๓) ฯ   
        อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  อามนฺตา ฯ  เตน  หิ  อฏงฺคิโก   
มคฺโคติ ฯ (๔) สเจ  ปน  เอตฺตเกนาป  ส ฺตฺตึ  น  คจฺฉติ  คจฺฉ 
วิหาร  ปวิสิตฺวา  ยาคุ  ปวาหีติ  อุยฺโยเชตพฺโพ ฯ อุตฺตรึ ปน  
การณ วกฺขตีติ อฏานเมต ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        นยา  ปเนตฺถ  คเณตพฺพา ฯ  อฏงฺคิกมคฺคสฺมิ ฺหิ  เอกโต 
ปุจฺฉิตฺวา  เอกโต  วิสฺสชชฺเน  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตฺตาริ  นยสหสฺสานิ 
วิภตฺตานิ  ป ฺจงฺคิกมคฺเค  เอกโต  ปุจฺฉิตฺวา  เอกโต  วิสฺสชชฺเน 
จตฺตาริ ปาฏิเยกฺก ปุจฺฉิตฺวา ปาฏิเยกฺก  วิสฺสชฺชเน  จตฺตาริ  
จตฺตารีติ ป ฺจสุ องฺเคสุ วีสติ ฯ อิติ ปุรมิานิ อฏ อิมานิ   
จ  วีสตีติ  สพฺพานิป  มคฺควิภงฺเค  อฏวีสติ  นยสหสฺสานิ  
วิภตฺตานิ ฯ  ตานิ  จ  โข  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรานิ  กสุลาเนว ฯ 
# ๑. สฺยา. ม. อ ฺเหีติ ฯ  ที.  ม. ๑๐/๑๓๘/๑๗๕ ฯ  
# ๒. ม. อฏงฺคิโกว ฯ  ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ   
# ๔. อภิ. กถา. ๓๗/๑๘๖๒/๖๓๒ ฯ  
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วิปาเก  ปน  กุสลโต  ติคุณา  นยา  กาตพฺพาติ ฯ   
                        อภิธมฺมภาชนีย ฯ  
        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปาลิอนุสาเรเนว  มคฺคงฺคาน  กุสลาทิภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  สพฺพานิเปตานิ  อปฺปมาณ  
นิพฺพาน  อารพฺภ  ปวตฺติโต  อปฺปมาณารมฺมณาเนว  น   
มคฺคารมฺมณานิ ฯ  เนว  หิ  มคฺโค  น  ผล  มคฺค  อารมฺมณ   
กโรติ ฯ  สหชาตเหตุวเสน  ปเนตฺถ  กสุลานิ  มคฺคเหตุกานิ   
วิริย  วา  วีมส  วา  เชฏก  กตฺวา  มคฺคภาวนากาเล  
มคฺคธิปตีนิ ฉนฺทจิตฺตเชฏ ิกาย  มคฺคภาวนาย น วตฺตพฺพานิ  
มคฺคาธิปตีนีติ ผลกาเลป น วตฺตพฺพาเนว ฯ   
        อตีตาทีสุ  เอการมฺมณภาเวนป  น  วตฺตพฺพานิ  นิพฺพานสฺส  
ปน  พหิทฺธาธมฺมตฺตา  พหิทฺธารมฺมณานิ  นาม  โหนฺตีติ   
เอวเมตสฺมึ  ป ฺหาปุจฺฉเกป  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตราเนว  มคฺคงฺคานิ  
กถิตานิ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  หิ  สุตฺตนฺตภาชนียสฺมึเยว  โลกิย- 
โลกุตฺตรานิ  มคฺคงฺคานิ  กถิตานิ  อภิธมฺมภาชนีเย  ปน   
ป ฺหาปุจฺฉเก  จ  โลกุตฺตราเนวาติ  เอวมย  มคฺควิภงฺโคป  
เตปริวฏฏ  นหีริตฺวาว ภาเชตฺวา ทสฺสิโตติ ฯ   
                        มคฺคงฺควิภงฺคนิทฺเทโส ฯ   
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  ฌานวิภงฺเค  ยา  ตาว  อย  สกลสฺสาป    



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 521 

        *เลมที่ 47  ฌานวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 521 
 
สุตฺตนฺตภาชนียสฺส  ปม  มาติกา  ปตา  ตตฺถ  อิธาติ  วจน   
ปุพฺพภาคกรณียสมฺปทาย  สมฺปนฺนสสฺ  สพฺพปฺปการชฺฌาน- 
นิพฺพตฺตกสฺส  ปุคฺคลสฺส  สนฺนิสฺสยภูตสาสนปริทีปน  อ ฺ- 
สาสนสฺส  จ  ตถาภาวปฏิเสธน ฯ  วุตฺต  เหต อิเธว  ภิกฺขเว  
สมโณ  ฯเปฯ  สุ ฺา  ปรปฺปวาทา  สมเณภิ  อ ฺเติ(๑) ฯ 
        ภิกฺขูติ เตส  ฌานาน  นิพฺพตฺตกปุคฺคลปริทีปน ฯ 
        ปาฏิโมกฺขสวรสวุโตติ อิทมสฺส ปาฏิโมกฺขสวเร  ปติฏ ิต- 
ภาวปริทีปน ฯ  
        วิหรตีติ  อิทมสฺส  ตทนุรูปวิหารสมงฺคีภาวปริทีปน ฯ   
        อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  อิทมสฺส  เหฏา  ปาฏิโมกฺขสวรสฺส 
อุปริ  ฌานานุโยคสฺส  จ  อุปการธมฺมปริทีปน ฯ  
        อนุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ ภยทสฺสาวีติ  อิทมสฺส  ปาฏิโมกฺขโต   
อจวนธมฺมตาปริทีปน ฯ  
        สมาทายาติ  อิทมสฺส  สิกฺขาปทาน  อนวเสสโต  อาทาน- 
ปริทีปน ฯ 
        สิกฺขตีติ  อิทมสฺส  สกิฺขาย  สมงฺคีภาวปริทีปน ฯ 
        สิกฺขาปเทสูติ  อิทมสฺส สิกฺขิตพฺพธมฺมปริทีปน ฯ   
        อินฺทฺริเยสูติ  อิทมสสฺ  คุตฺตทฺวารตาย  ภูมิปรทิีปน ฯ 
# ๑. ม. อ ฺเหีติ ฯ  ที. ม. ๑๐/๑๓๘/๑๗๕ ฯ   
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รกฺขิตพฺโพกาสปริทีปนนฺติป  วทนฺติเอว ฯ  
        คุตฺตทฺวาโรติ  อิทมสสฺ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  สวิหิตารกฺขภาว- 
ปริทีปน ฯ 
        โภชเน  มตฺต ฺ ูติ  อิทมสฺส  สนโฺตสาทิคุณปริทีปน ฯ   
        ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต  ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโตติ  อิทมสฺส  
การณภาวปริทีปน ฯ   
        สาตจฺจ  เนปกฺกนฺติ  อิทมสฺส  ป ฺาปริคฺคหิเตน  วิริเยน 
สาตจฺจการิตาปริทีปน ฯ   
        โพธิปกขิฺกาน  ธมฺมาน  ภาวนานุโยคมนุยุตฺโตติ  อิทมสฺส 
ปฏิปตฺติยา  นิพฺเพธภาคิยตฺตปริทีปน ฯ   
        โส  อภิกฺกนฺเต  ฯเปฯ  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  โหตีติ  
อิทมสฺส  สพฺพตฺถ  สติสมปฺช ฺสมนฺนาคตตฺตปริทีปน ฯ  
        โส  วิวิตฺต  เสนาสน  ภชตีติ  อิทมสฺส  อนุรูปเสนาสน- 
ปริคฺคหปริทีปน ฯ  
        อร ฺ  ฯเปฯ  ปฏิสลฺลานสารุปฺปนฺติ  อิทมสสฺ  เสนาสนปฺ- 
ปเภทนิราทีนวตานิสสปริทีปน ฯ  โส  อร ฺคโต  วาติ  อิทมสสฺ   
วุตฺตปฺปกาเรน   เสนาสเนน  ยุตฺตภาวปริทีปน ฯ  นิสีทตีติ  อิมสฺส   
โยคานุรูปอิริยาปถปริทีปน ฯ  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ  อิทมสฺส   
โยคารมฺภปริทีปน ฯ  โส  อภิชฺฌ  โลเก  ปหายาติอาทิ  ปนสฺส   
กมฺมฏานานุโยเคน  นีวรณปฺปหานปริทีปน ฯ  ตสฺเสว  ปหีน-  
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นีวรณสฺส  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทิ  ปฏิปาฏิยา  ฌานุปฺปตฺติ- 
ปริทีปน ฯ  อปจ  อิธ  ภิกฺขูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ฌานุปฺปาทโก 
ภิกฺขุ ฯ  อิทานิ  ยสฺมา  ฌานุปฺปาทเกน  ภิกฺขุนา  จตฺตาริ   
สีลานิ  โสเธตพฺพานิ  ตสฺมาสฺส  ปาฏโิมกฺขสวรสวุโตติ  อิมินา  
ปาฏิโมกฺขสวรสีลวิสุทฺธึ  อุปทิสติ ฯ  อาจารโคจรสมฺปนฺโนติอาทินา 
อาชีวปาริสุทฺธิสีล ฯ  สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสูติ  อิมินา   
เตส  ทฺวินฺน  สีลาน  อนวเสสโต  อาทาน ฯ  อินฺทฺริเยสุ  
คุตฺตทฺวาโรติ  อิมินา  อินทฺฺริยสวรสีล ฯ  โภชเน  มตฺต ฺ ูติ  
อิมินา  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล ฯ  ปุพฺพรตฺตาปรรตฺตนฺติอาทินา  สีเล   
ปติฏ ิตสฺส  ฌานภาวนาย  อุปการเก  ธมฺเม ฯ  โส  อภิกฺกนฺเตติ- 
อาทินา  เตส  ธมฺมาน  อปริหานาย  กมมฺฏานสฺส  จ  
อสมฺโมสาย  สติสมฺปช ฺสมาโยค ฯ  โส  วิวิตฺตนฺติอาทินา   
ภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคห ฯ  โส  อร ฺคโต  วาติอาทินา  ต   
เสนาสน  อุปคตสฺส  ฌานานุรูปอิริยาปถ ฺเจว  ฌานภาวนา- 
รมฺภ ฺจ ฯ  โส  อภิชฺฌนฺติอาทินา ฌานภาวนารมฺเภน  ฌาน- 
ปจฺจนีกธมฺมปฺปหาน ฯ  โส  อิเม  ป ฺจ  นีวรเณ  ปหายาติอาทินา   
เอว ปหีนชฺฌานปจฺจนีกธมฺมสฺส สพฺพชฺฌานาน อุปฺปตฺติกฺกม  
อุปทิสตีติ ฯ   
                        มาติกาวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  ยถานิกฺขิตฺต  มาติก  ปฏิปาฏิยา  ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 524 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  524 
 
อิธาติ  อิมิสฺสา  ทิฏ ิยาติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  อิมสิฺสา  
ทิฏ ิยาติอาทีหิ ทสหิ ปเทหิ  สิกฺขตฺตยสงฺขาต  สพฺพ ฺ ุพุทฺธ- 
สาสนเมว  กถิต ฯ  ต ฺหิ  พุทฺเธน ภควตา ทิฏตฺตา  ทิฏ ีติ  
วุจฺจติ ฯ  ตสฺเสว  ขมนวเสน  ขนฺติ  รุจฺจนวเสน  รุจิ คหณวเสน 
อาทาโย  สภาวฏเน  ธมฺโม  สกิฺขิตพฺพฏเน  วินโย  ตทุภเยนาป  
ธมฺมวินโย  ปวุตฺตวเสน  ปาวจน  เสฏจริยฏเน  พฺรหฺมจริย  
อนุสิฏ ิทานวเสน สตฺถุสาสนนฺติ วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  อิมิสฺสา   
ทิฏ ิยาติอาทีสุ อิมิสฺสา พุทฺธทิฏ ิยา อิมิสฺสา พุทฺธขนฺติยา   
อิมิสฺสา  พุทฺธรุจิยา  อิมสฺมึ  พุทฺธอาทาเย  อิมสฺมึ  พุทฺธธมฺเม  
อิมสฺมึ  พุทฺธวินเย ฯ   
        เย โข ตฺว โคตมิ ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ อิเม  
ธมฺมา  สราคาย สวตฺตนฺติ โน วิราคาย สโยคาย 
สวตฺตนฺติ โน  วิสโยคาย อาจยาย สวตฺตนฺติ โน อปจยาย 
อุปาทานาย        สวตฺตนฺติ โน ปฏินิสสฺคฺคิยา(๑)มหิจฺฉตาย สวตฺตนฺติ  
โน  อปฺปจฺฉตาย อสนฺตุฏ ิยา สวตฺตนฺติ โน สนฺตุฏ ิยา  
สงฺคณิกาย  สวตฺตนฺติ โน ปวิเวกาย โกสชชฺาย สวตฺตนฺติ  
โน วิริยารมภฺาย  ทุพฺภรตาย สวตฺตนฺติ โน สุภรตายาติ(๒) ฯ 
เอกเสน [๓] โคตมิ ธาเรยฺยาสิ  เนโส ธมฺโม เนโส วินโย  
# ๑. สฺยา. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ม. อุปาทาย ฯ  
# ๒. วิ. จุล. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ   
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เนต สตฺถุสาสนนฺติ ฯ เย จ โข  ตฺว โคตมิ ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ 
อิเม ธมฺมา วิราคาย สวตฺตนฺติ  โน สราคาย ฯเปฯ สุภรตาย  
สวตฺตนฺติ โน ทุพฺภรตายาติ ฯ  เอกเสน [๑] หิ โคตมิ ธาเรยฺยาสิ  
เอโส ธมฺโม เอโส วินโย  เอต สตฺถุสาสนนฺติ(๒) เอว  วุตฺเต 
อิมสฺมึ  พุทฺธธมฺมวินเย  อิมสฺมึ  พุทฺธปาวจเน  อิมสฺมึ  พฺรหฺมจริเย(๓) 
อิมสฺมึ พุทฺธสาสเนติ(๔) เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อปเจต  สิกฺขตฺตยสงฺขาต  สกลสาสน  ภควตา  ทิฏตฺตา  
สมฺมาทิฏ ิปจฺจยตฺตา  สมฺมาทิฏ ิปุพฺพงฺคมตฺตา  จ  ทิฏ ิ ฯ  
ภควโต  ขมนวเสน  ขนฺติ ฯ  รุจฺจนวเสน รุจิ ฯ  คหณวเสน   
อาทาโย ฯ  อตฺตโน  การก  อปาเยสุ  อปตมาน  ธาเรตีติ   
ธมฺโม ฯ โสว  สงฺกิเลสปกฺข  วิเนตีติ  วินโย ฯ  ธมโฺม  จ 
โส วินโย จาติ ธมฺมวินโย ฯ กุสลธมฺเมหิ  วา  อกุสลธมฺมาน   
เอส  วินโยติ  ธมฺมวินโย ฯ  เตเนว  วุตฺต  เย  จ  โข ตฺว   
โคตมิ  ธมฺเม  ชาเนยฺยาสิ  อิเม  ธมฺมา  วิราคาย  สวตฺตนฺติ  
โน  สราคาย ฯเปฯ  เอกเสน โคตมิ ธาเรยฺยาสิ เอโส ธมฺโม  
เอโส วินโย เอต สตฺถุสาสนนฺติ ฯ(๕)  
        ธมฺเมน วา วินโย น ทณฺฑาทีหีติ ธมฺมวินโย ฯ  
วุตฺตมฺป  เจต   
# ๑. เอตฺถนตฺเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. วิ. จุล. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  
# ๓. ม. พุทฺธพฺรหฺมจริเย ฯ  ๔. ม. พุทธฺสตฺถุสาสเนติ ฯ 
# ๕. วิ. จุล. ๗/๕๒๓/๓๓๐ ฯ องฺ. อฏก. ๒๓/๑๔๓/๒๘๘ ฯ   
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                ทณฺเฑเนเก ทมยนฺติ        องฺกุเสหิ กสาหิ จ   
                อทณฺเฑน อสตฺเถน        นาโค ทนฺโต มเหสินาติ ฯ(๑)  
        ตถา   
                ธมฺเมน นียมานาน                กา  อุสูยา วิชานตนฺติ ฯ(๒)  
        ธมฺมาย  วา  วินโย  ธมฺมวินโย ฯ  อนวชฺชธมฺมตฺถ  เหส 
วินโย  น  ภวโภคามิสตฺถ ฯ เตนาห ภควา นยิท ภิกฺขเว  
พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ชนกุหนตฺถนฺติ(๓) วิตฺถาโร ฯ  ปุณฺณตฺเถโรป  
อาห  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ  โข  อาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย  
วุสฺสตีติ ฯ (๔)วิสิฏ วา นยตีติ วินโย ฯ ธมฺมโต วินโย ธมฺม- 
วินโย ฯ  สสารธมฺมโต  ห ิ โสกาทิธมฺมโต  วา  เอส  วิสิฏ   
นิพฺพาน  นยติ ฯ  ธมฺมสฺส  วา  วินโย  น  ติตฺถกรานนฺติ  
ธมฺมวินโย  ธมฺมภูโต  หิ  ภควา  ตสฺเสว  วินโย ฯ  ยสฺมา  
วา  ธมฺมาเยว  อภิ ฺเยฺยา  ปริ ฺเยฺยา  ปหาตพฺพา  ภาเวตพฺพา 
สจฺฉิกาตพฺพา  จ  ตสฺมา  เอส  ธมฺเมสุ  วินโย  น  สตฺเตสุ  
น  ชีเวสุ  จาติ  ธมฺมวินโย ฯ  สาตฺถสพฺย ฺชนตาทีหิ  อ ฺเส  
วจนโต  ปธาน  วจนนฺติ  ปวจน ฯ  ปวจนเมว  ปาวจน ฯ  
สพฺพจริยาหิ  วิสิฏจริยภาเวน  พฺรหฺมจริย ฯ  เทวมนุสฺสาน  สตฺถ ุ
ตสฺส(๕)  ภควโต  สาสนนฺติ  สตฺถุสาสน ฯ  สตฺถภูุต วา สาสนนฺติป  
# ๑. วิ. จุล. ๗/๓๘๑/๑๙๐ ฯ ม. ม. ๑๓/๕๓๔/๔๘๗ ฯ  
# ๒. วิ. ม. ๔/๗๕/๗๙ ฯ ๓. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๒๕/๓๓ ฯ  
# ๔. ม. มู. ๑๒/๒๙๖/๒๙๑ ฯ  ๕. ม.สตฺถุภูตสฺส ฯ   
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สตฺถุสาสน ฯ  โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถาติ (๑) หิ  ธมฺมวินโยว  
สตฺถาติ  วุตฺโตติ  เอวเมเตส ปทาน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อิมสฺมึเยว  สาสเน  สพฺพปฺปการชฺฌาน- 
นิพฺพตฺตโก  ภิกฺขุ  ทิสฺสติ  น  อ ฺตฺถ (๒)ตสฺมา ตตฺถ ตตฺถ 
อิมิสฺสาติ จ อิมสฺมินฺติ จ อย นิยโม กโตติ  เวทิตพฺโพติ ฯ  
อย อิธาติ มาติกาปทนิทฺเทสสฺส อตฺโถ ฯ   
        ภิกฺขุนทิฺเทเส  สม ฺายาติ  ป ฺตฺติยา  โวหาเรนาติ  
อตฺโถ ฯ  สม ฺายเอว  หิ  เอกจฺโจ  ภิกฺขูติ  ป ฺายติ ฯ  ตถา 
หิ  นิมนฺตนาทิมฺหิ ภิกฺขูสุ  คณิยมาเนสุ  สามเณเรป  คเหตฺวา 
สต  ภิกฺขู(๓)  สหสฺส  ภิกขฺูติ  วทนฺติ ฯ   
        ปฏิ ฺายาติ  อตฺตโน  ปฏิชานเนน ฯ  ปฏิ ฺายป  หิ   
เอกจฺโจ  ภิกฺขูติ  ป ฺายติ ฯ  ตสฺส  โก  เอตฺถาติ(๔)  อาวุโสติ ฯ  อห  
อาวุโส  ภิกฺขูติ(๕)  เอวมาทีสุ  สมฺภโว  ทฏพฺโพ ฯ  อย  ปน 
อานนฺทตฺเถเรน  วุตฺตตฺตา  ธมฺมิกา  ปฏิ ฺา ฯ  รตฺติภาเค  ปน   
ทุสฺสีลาป  ปฏิปถ  อาคจฺฉนฺตา  โก  เอตฺถาติ  วุตฺเต  อธมฺมิกาย 
ปฏิ ฺาย  อภูตตฺถาย มย ภิกฺขูติ วทนฺติ ฯ   
        ภิกฺขตีติ  ยาจติ ฯ  โย  หิ  โกจิ  ภิกขฺติ  ภิกฺข  เอสติ   
คเวสติ  โส  ต  ลภตุ [๖] วา  มา  วา  อถโข  ภิกฺขตีติ  ภิกฺขุ ฯ  
# ๑. ท.ี ม. ๑๐/๑๔๑/๑๗๘ ฯ  ๒. ม. อ ฺตฺร ฯ  
# ๓. ม. ภิกฺขู ฯ  ๔. ม. เอตฺถ อาวุโสติ ฯ ๕. องฺ. ทสก. ๒๔/๙๖/๒๑๐ ฯ 
# เกวตฺถ อาวุโสติ ฯ  ๖. ม.เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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ภิกฺขโกติ  พฺย ฺเนน  ปท วฑฺฒิต  ภิกฺขนธมฺมตาย  ภิกฺขูติ  
อตฺโถ ฯ  ภิกขฺาจริย  อชฺฌปุคโตติ พุทฺธาทีหิ อชฺฌุปคต   
ภิกฺขาจริย  อชฺฌุปคตตฺตา  ภิกฺขาจริย  อชฺฌุปคโต  นาม ฯ  
โย  หิ  โกจิ อปฺป วา  มหนฺต  วา  โภคกฺขนฺธ  ปหาย  
อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต  กสิโครกฺขาทีหิ  ชีวิตกปฺปน  
หิตฺวา  ลิงฺคสมฺปฏิจฺฉเนเนว  ภิกฺขาจริย  อชฺฌุปคโตติ  ภิกฺขุ ฯ   
ปรปฏิพทฺธชวิีกตฺตา  วา  วิหารมชฺเฌ  กาชภตฺต  ภุ ฺชมาโนป  
ภิกฺขาจริย  อชฺฌุปคโตติ  ภิกฺขุ ฯ  ปณฺฑิยาโลปโภชน  นิสฺสาย 
ปพฺพชฺชาย  อุสฺสาหชาตตฺตา  วา ภิกฺขาจริย อชฺฌุปคโตติ  
ภิกฺขุ ฯ   
        อคฺฆผสฺสวณฺณเภเทน  ภินฺน  ปฏ  ธาเรตีติ  ภินฺนปฏธโร ฯ  
ตตฺถ  สตฺถกจฺเฉทเนน  อคฺฆเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  สหสฺสคฺฆนโกป  
หิ  ปโฏ  สตฺถเกน  ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺโน  ภินฺนคฺโฆ  โหติ   
ปุริมคฺฆโต  อุปฑฺฒมฺป  น  อคฺฆติ ฯ  สุตฺตสสิพฺพเนน  ผสฺสเภโท  
เวทิตพฺโพ ฯ  สุขสมฺผสฺโสป  หิ  ปโฏ  สุตฺเตหิ  สสิพฺพิโต  
ภินฺนผสฺโส  โหติ  ขรสมผฺสฺสต  ปาปุณาติ ฯ  สูจิมลาทีหิ  
วณฺณเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  สุปริสุทฺโธป  หิ  ปโฏ  สจิูกมฺมโต  
ปฏาย  สูจิมเลน  หตฺถเสทมลชลฺลิกาทีหิ อวสาเน รชนกปฺปกรเณหิ  
จ ภินฺนวณฺโณ โหติ ปกติวณฺณ วิชหติ ฯ  เอว  ตีหากาเรหิ   
ภินฺนปฏธารณโต  ภินฺนปฏธโรติ  ภิกขฺุ ฯ  คิหิวตฺถวิสภาคาน    
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วา  กาสาวาน ธารณมตฺเตเนว ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ ฯ   
        ภินฺทติ  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเมติ  ภิกฺขุ ฯ  โสตาปตฺติมคฺเคน 
ป ฺจ  กิเลเส  ภินฺทตีติ  ภิกฺขุ ฯ  สกทาคามิมคฺเคน  จตฺตาโร  
อนาคามิมคฺเคน  จตฺตาโร  อรหตฺตมคฺเคน อฏ กิเลเส ภินฺทตีติ  
ภิกฺขุ ฯ เอตฺตาวตา จตฺตาโร มคฺคฏา ทสฺสิตา ฯ   
        ภินฺนตฺตาติ  อิมินา  ปน  จตฺตาโร  ผลฏา ฯ  โสตาปนฺโน 
หิ  โสตาปตฺติมคฺเคน  ป ฺจ  กิเลเส  ภินฺทิตฺวา   ิโต  สกทาคามี  
สกทาคามิมคฺเคน  จตฺตาโร  อนาคามี  อนาคามิมคฺเคน  จตฺตาโร  
อรหา  อรหตฺตมคฺเคน  อฏ  กิเลเส  ภินฺทิตฺวา   ิโต ฯ  เอวมย  
จตุพฺพิโธ(๑) ผลฏโ ภินนฺตฺตา ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน 
ภิกฺขุ นาม ฯ   
        โอธโิส  กิเลสาน  ปหานาติ  เอตฺถ  เทฺว  โอธ ี มคฺโคธิ   
จ  กิเลโสธ ิ จ ฯ  โอธ ิ นาม  สีมา  มรยิาทา ฯ  ตตฺถ  
โสตาปนฺโน  มคฺโคธินา  โอธิโส  กิเลสาน  ปหานา  ภิกฺขุ ฯ  
ตสฺส  หิ  จตูสุ  มคฺเคสุ  เอเกเนว(๒)  โอธินา  กิเลสา  ปหีนา  
น  สกเลน  มคฺคจตุกฺเกน ฯ  สกทาคามีอนาคามีสุป  เอเสว  
นโย ฯ  โสตาปนฺโน  จ  กเิลโสธินาป  โอธิโส  กิเลสาน  ปหานา  
ภิกฺขุ ฯ  ตสฺส  หิ  ปหาตพฺพกิเลเสสุ  โอธินาว  กิเลสา  ปหีนา 
น  สพฺเพน  สพฺพ ฯ 
# ๑. ม. จตุพฺพิธา ฯ  ๒. ม. เอเกน ฯ   
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        อรหา  ปน  อโนธโิสว  กิเลสาน  ปหานา  ภิกฺขุ ฯ 
ตสฺส  หิ  มคฺคจตุกฺเกน  อโนธินาว  กิเลสา  ปหีนา  น  เอกาย   
มคฺคสีมาย ฯ  ปหาตพฺพกิเลเสสุ  จ  อโนธิโสว  กิเลสา  ปหีนา ฯ 
เอกาป หิ กิเลสสีมา   ิตา นาม นตฺถิ ฯ เอว โส อุภยถาป  
อโนธิโส กิเลสาน ปหานา ภิกฺขุ ฯ   
        เสกฺโขติ  ปุถชฺุชนกลฺยาณเกน  สทฺธึ  สตฺต  อริยา  ติสฺโส 
สิกฺขา สิกฺขนฺตีติ  เสกฺขา ฯ  เตสุ  โย  โกจิ  เสกฺโข  ภิกฺขูติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  
        น  สิกฺขตีติ  อเสกฺโข ฯ  เสกฺขธมฺเม  อติกฺกมฺม  อคฺคผเล  
 ิโต  ตโต  อุตฺตรึ  สิกฺขิตพฺพาภาวโต  ขีณาสโว  อเสกฺโขติ   
วุจฺจติ ฯ 
        อวเสโส  ปถุุชชฺนภิกฺขุ  ติสฺโส  สิกฺขา  เนว  สิกฺขติ  น   
สิกฺขิตฺวา  ิโตติ เนว  เสกฺโข  นาเสกฺโขติ(๑)  เวทิตพฺโพ ฯ   
        สลีคฺค  สมาธิคฺค  ป ฺคฺค  วิมุตฺตคฺคนฺติ อิทมคฺค ปตฺวา  
 ิตตฺตา อคฺโค  ภิกฺขุ  นาม ฯ  
        ภโทรฺติ  อปาปโก ฯ  กลฺยาณปุถชุชฺนาทโย  หิ  ยาว  อรหา 
ตาว  ภเทฺรน  สีเลน  สมาธินา  ป ฺาย  วิมุตฺติยา   
วิมุตฺติาณทสฺสเนน  จ สมนฺนาคตตฺตา  ภโทฺร  ภิกขฺูติ  สงฺขฺย   
คจฺฉนฺติ ฯ 
# ๑. ม. เนวเสกฺขนาเสกฺโขติ ฯ   
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        มณฺโฑ  ภิกฺขูติ ปสนฺโน ภิกฺขุ สปปฺมณฺโฑ  วิย  อนาวิโล 
วิปฺปสนฺโนตฺยตฺโถ ฯ  
        สาโรติ  เตหิเยว  สีลสาราทีหิ  สมนฺนาคตตฺตา  นีลสมน-ฺ 
นาคเมน  นีโล  ปโฏ  วิย  สาโร  ภิกฺขูติ  เวทิตพฺโพ  
วิคตกิเลสเผคฺคุภาวโต  วา ขีณาสโวว สาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ภินฺทติ  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเมติ  ภิกขฺุ   
โอธิโส  กิเลสาน  ปหานา  ภิกฺขุ  เสกโฺข  ภิกฺขูติ  อิเมสุ   
ตีสุ  าเนสุ  สตฺต  เสกฺขา  กถิตา ฯ  ภินฺนตฺตา  ปาปกาน   
อกุสลาน  ธมฺมาน(๑)  ภิกฺขุ  อโนธิโส  กิเลสาน  ปหานา  ภิกฺขุ  
อเสกฺโข  ภิกขฺุ  อคฺโค  ภิกขฺุ มณฺโฑ ภิกขฺูติ อิเมสุ ป ฺจสุ  
าเนสุ  ขีณาสโวว  กถิโต ฯ  เนว  เสกโฺข  นาเสกฺโขติ(๒) เอตฺถ   
ปุถุชชฺโนว  กถิโต ฯ  เสเสสุ  าเนสุ ปุถุชชฺนกลฺยาณโก สตฺต 
เสกฺขา ขีณาสโวติ อิเม สพฺเพป กถติา ฯ   
        เอว  สม ฺาทีหิ  ภิกฺขุ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อุปสมฺปทาวเสน 
ทสฺเสตุ  สมคฺเคน  สงฺเฆนาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สมคฺเคน  สงฺเฆนาติ  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน   
ป ฺจวคฺคกรณีเย  กมฺเม  ยาวติกา  ภิกฺขู  กมฺมปฺปตฺตา  เตส  
อาคตตฺตา ฉนฺทารหาน  ฉนฺทสฺส  อาหฏตฺตา  สมฺมุขีภูตาน ฺจ  
อปฺปฏิกฺโกสนโต  เอกสฺม ึ กมฺเม  สมคฺคภาว  อุปคเตน ฯ   
# ๑. ม. ธมฺมานนฺติ ฯ  ๒. ม.เนวเสกฺขนาเสกฺโขติ ฯ   
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ตฺติจตุตฺเถนาติ  ตีหิ  อนุสาวนาหิ  เอกาย  จ  ตฺติยา   
กาตพฺเพน ฯ  กมฺเมนาติ  ธมฺมิเกน วินยกมฺเมน ฯ อกุปฺเปนาติ  
วตฺถุตฺติอนุสาวนสีมาปริสสมฺปตฺติสมฺปนฺนตฺตา  อโกเปตพฺพต  
อปฺปฏิกฺโกสิตพฺพต  อุปคเตน ฯ  านารเหนาติ  การณารเหน  
สตฺถุสาสนารเหน ฯ  อุปสมฺปนฺโน  นาม  อุปริภาว  สมาปนฺโน   
ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ภิกฺขุภาโว  หิ  อุปรภิาโว ฯ  ต ฺเจส  ยถาวุตฺเตน 
กมฺเมน  สมาปนฺนตฺตา  อุปสมฺปนฺโนติ  วุจฺจติ ฯ  เอเตน  ยา  อิมา 
เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา  สรณคมนอุปสมฺปทา  โอวาทปฏิคฺคหณ-   
อุปสมฺปทา  ป ฺหาพฺยากรณอุปสมฺปทา  ครุธมฺมปฏิคฺคหณ- 
อุปสมฺปทา  ทูเตน  อุปสมฺปทา  อฏวาจิกา  อุปสมฺปทา  
ตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทาติ  อฏ  อุปสมฺปทา  วุตฺตา  ตาส  
ตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทา  ทูเตน  อุปสมฺปทา  อฏวาจิกา 
อุปสมฺปทาติ  อิมา  ติสโสว  ถาวรา  เสสา  พุทฺเธ  ธรมาเนเยว  
อเหสส ฯ  ตาสุ  อุปสมฺปทาสุ  อิมสฺมึ าเน อย ตฺติจตุตฺถ- 
กมฺมอุปสมฺปทาว อธิปฺเปตา ฯ   
        ปาฏิโมกฺขสวรนิทฺเทเส  ปาฏิโมกฺขนฺติ  สิกฺขาปทสีล ฯ 
ต ฺหิ  โย  น  ปาติ รกฺขติ ต โมกฺเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ  
ทุกฺเขหิ ตสฺมา ปาฏิโมกฺขนฺติ  วุตฺต ฯ 
        สลี  ปติฏาติอาทีนิ  ตสฺเสว  เววจนานิ ฯ  ตตฺถ  
สีลนฺติ  กาม ฺเจต สห  กมฺมวาจาปริโยสาเนน  อิชฌฺนกสฺส  
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ปาฏิโมกฺขสฺส  เววจน  เอว  สนฺเตป  ธมฺมโต  เอต  สีล  นาม  
ปาณาติปาตาทีหิ  วา  วิรมนฺตสฺส  วตฺตปฏิปตฺตึ  มา  ปูเรนฺตสฺส   
เจตนาทโย  ธมฺมา  เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ปฏิสมฺภิทาย กึ  
สีลนฺติ เจตนา สีล  เจตสิกา(๑) สีล สวโร สลี อวีติกฺกโม 
สีลนฺติ ฯ(๒)  
        ตตฺถ  เจตนา  สีล  นาม  ปาณาติปาตาทีหิ  วา  วิรมนฺตสฺส   
วตฺตปฏิปตฺตึ  วา  ปูเรนฺตสฺส  เจตนา  เจตสิก  สีล  นาม   
ปาณาติปาตาทีหิ  วิรมนฺตสฺส  วิรติ ฯ  อปจ  เจตนา  สีล  นาม 
ปาณาติปาตาทีนิ  ปชหนฺตสฺส  สตฺต  กมฺมปถเจตนา  เจตสิกา  
สีล  นาม  อภิชฺฌ  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน  เจตสา  วิหรตีติอาทินา   
นเยน  สยุตฺตมหาวคฺเค  วุตฺตา  อนภิชฺฌาอพฺยาปาทสมฺมา- 
ทิฏ ิธมฺมา ฯ  
        สวโร สลีนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจวิเธน  สวโร  เวทิตพฺโพ  
ปาฏิโมกฺขสวโร  สติสวโร  าณสวโร  ขนฺติสวโร  วิริยสวโรติ ฯ  
ตสฺส  นานากรณ  วิสุทฺธมิคฺเค(๓)วุตฺต ฯ อวีติกฺกโม  สลีนฺติ  
สมาทินฺนสีลสฺส  กายิกวาจสิโก  อวีติกกฺโม ฯ  เอตฺถ  จ  สวรสีล   
อวีติกฺกมสีลนฺติ อิทเมว นิปฺปริยายโต สีล เจตนา สีล เจตสิก  
สีลนฺติ ปริยายโต  สลีนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ปาฏิโมกฺขสวรสีเลน  ภิกฺขุ  สาสเน  ปติฏาติ 
# ๑. ม. เจตสิก ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๘๙/๖๔ ฯ 
# ๓. วิสุทฺธ.ิ สีล. ๑/๘ ฯ   
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นาม  ตสฺมา  ต  ปติฏาติ  วุตฺต ฯ  ปติฏหติ  วา  เอตฺถ  
ภิกฺขุ  กุสลธมฺมาเอว  วา  เอตฺถ  ปติฏหนฺตีติ ปติฏา ฯ  
อยมตฺโถ  สีเล ปติฏาย นโร สป ฺโติ(๑) จ  ปติฏา 
มหาราช  สีล  สพฺเพส  กสุลาน  ธมฺมานนฺติ  จ สีเล  ปติฏ ิตสฺส 
โข  มหาราช  สพฺเพ  กุสลา  ธมฺมา  น  ปริหายนฺตีติ  จ 
อาทิสุตฺตวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  
สป ฺโ  จิตฺต ป ฺ ฺจ ภาวย   
        ตเทต ปพฺุพุปฺปตฺติอตฺเถน อาทิ ฯ วุตฺตมฺป เจต  ตสฺมาติห  
ตฺว อุตฺติย อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ  ธมฺเมสุ ฯ โก จาทิ  
กุสลาน ธมฺมาน สีล ฺจ สุวิสุทฺธ ทิฏ ิ  จ อุชุกาติ ฯ(๒) ยถา 
หิ  นครวฑฺฒกี  นคร  มาเปตุกาโม  ปม  นครฏาน  โสเธติ   
ตโต  อปรภาเค  วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกาทิปริจฺเฉเทน  วิภชิตฺวา  
นคร  มาเปติ เอวเมว  โยคาวจโร  อาทิโตว  สีล  วิโสเธติ   
ตโต อปรภาเค สมถวิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพานานิ  สจฺฉิกโรติ ฯ  
ยถา  วา  ปน  รชโก  ปม  ตีหิ  ขาเรหิ  วตฺถ  โธวิตฺวา   
ปริสุทฺเธ  วตฺเถ  ยถิจฺฉิต (๓) รงฺคชาต  อุปเนติ ฯ  ยถา  วา 
ปน  เฉโก  จิตฺตกาโร  รูป  ลิขิตุกาโม  อาทิโตว  ภิตฺติปริกมฺม  
กโรติ  ตโต  อปรภาเค  รูป  สมฏุาเปติ  เอวเมว  โยคาวจโร  
อาทิโตว  สีล  วิโสเธตฺวา  อปรภาเค  สมถวิปสฺสนาทโย  ธมฺเม 
# ๑. ม. สป ฺโ จิตฺต ป ฺ ฺจ ภาวย  อาตาป  นิปโก  ภิกฺขุ 
# โส อิม วิชฏเก ชฏนฺติ จ ฯ  ๒. ส. ม. ๑๙/๗๕๐/๒๒๑ ฯ  
# ๓. ม. ยทิจฺฉก ฯ  
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สจฺฉิกโรติ ตสฺมา สีล อาทีติ วุตฺต ฯ   
        ตเทต  จรณสริกฺขกตาย (๒) จรณ ฯ  จรณาติ  หิ  ปาทา  
วุจฺจนฺติ  ยถา  หิ  ฉินฺนจรณสฺส  ปุริสสฺส  ทิส  คมนาภิสงฺขาโร 
น  ชายติ  ปรปิุณฺณปาทสฺเสว  ชายติ  เอวเมว  ยสฺส  สีล  
ภินฺน  โหติ  ขณฺฑ  อปริปุณฺณ ตสฺส นิพฺพานคมนาย   
าณคมน  น  สมฺปชฺชติ ฯ  ยสฺส  ปน  ต  อภินฺน  โหติ   
อขณฺฑ  ปริปุณฺณ  ตสฺส นิพฺพานคมนาย าณคมน  
สมฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา สีล จรณนฺติ วุตฺต ฯ   
        ตเทต  สยมนวเสน  ส ฺโม  สวรณวเสน  สวโร  อุภเยนาป  
สีลส ฺโม  เจว  สีลสวโร  จ  กถิโต ฯ  วจนตฺโถ  ปเนตฺถ  สยเมติ 
วีติกฺกมวิปฺผนฺทน ปุคฺคล  วา  สยเมติ  วีติกฺกมวเสน  ตสฺส  
วิปฺผนฺทิตุ  น  เทตีติ  ส ฺโม ฯ  วีติกกฺมสฺส  ปเวสนทฺวาร  สวรติ  
ปทหตีติ  สวโร ฯ 
        มุขนฺติ(๑)  อุตฺตม  มขุภูต วา ฯ ยถา หิ  สตฺตาน  จตุพฺพิโธ  
อาหาโร  มุเขน  ปวิสิตฺวา  องฺคมงฺคานิ  ผรติ เอว โยคิโนป   
จตุภูมิก  กุสล  สีลมุเขน  ปวิสิตฺวา  อตฺถสิทฺธึ  สมฺปาเทติ ฯ  
เตน  วุตฺต  โมกฺขนฺติ ฯ   
        ปมุเขน (๒) สาธูติ  ปาโมกฺข  ปพฺุพงฺคม เสฏ ปธานนฺติ 
อตฺโถ ฯ  กุสลาน  ธมฺมาน  สมาปตฺติยาติ จุตภูมิกกุสลาน  
# ๑. ม. โมกขฺนฺติ ฯ  ๒. ม. ปมุเข ฯ   
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ปฏิลาภตฺถาย ปาโมกฺข ปพฺุพงฺคม  เสฏ ปธานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        กายิโก  อวีติกฺกโมติ  ติวิธ  กายสุจริต ฯ  วาจสิโกติ จตุพฺพิธ  
วจีสุจริต ฯ  กายิกวาจสิโกติ  ตทุภย ฯ  อิมินา  อาชวีฏมกสีล   
ปริยาทาย  ทสฺเสติ ฯ  
        สวุโตติ  ปหิโต สวุตินฺทฺริโย ปหติินฺทฺริโยติ อตฺโถ ฯ  
ยถา หิ สวุตทฺวาร เคห สวุต  เคห(๑)  ปหิต  เคหนฺติ  วุจฺจติ  
เอวมิธ  สวุตินฺทฺริโย  สวุโตติ  วุตฺโต ฯ   
        ปาฏิโมกฺขสวเรนาติ  ปาฏิโมกฺเขน  จ  สวเรน  จ  ปาฏิโมกขฺ- 
สงฺขาเตน  วา  สวเรน ฯ  
        อุเปโตติอาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
        อิริยตีติอาทีหิ  สตฺตหิป  ปเทหิ  ปาฏิโมกฺขสวรสีเล  ิตสฺส 
ภิกฺขุโน  อิรยิาปถวิหาโร กถโิต ฯ   
        อาจารโคจรนิทฺเทเส  กิ ฺจาป  ภควา  สมณาจาร  สมณ- 
โคจร  กเถตุกาโม  อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  อตฺถ ิ อาจาโร  
อตฺถ ิ อนาจาโรติ  ปท  อุทฺธริ ฯ  ยถา  ปน  มคฺคกุสโล  ปุรโิส  
มคฺค  อาจิกฺขนฺโต  วาม มุ ฺจ ทกฺขิณ  คณฺหาติ  ปม   
มุ ฺจิตพฺพ  สภยมคฺค  อุปฺปถมคฺค  อาจิกฺขติ  ปจฺฉา คเหตพฺพ   
เขมมคฺค  อุชมุคฺค  เอวเมว  มคฺคกุสลปรุิสสทิโส  ธมฺมราชา  ปม  
ปหาตพฺพ  พุทฺธปฏิกุฏ  อนาจาร  อาจิกฺขิตฺวา  ปจฺฉา  อาจาร  
# ๑. ม. สวุตเคห ปหิตเคหนฺติ ฯ   
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อาจิกฺขิตุกาโม ตตฺถ กตโม  อนาจาโรติอาทิมาห ฯ  ปุริเสน  
หิ  อาจิกฺขิตมคฺโค  สมฺปชฺเชยฺย  วา  น  วา  ตถาคเตน  อาจิกฺขิต- 
มคฺโค  อปณฺณโก  อินฺเทน  วิสฺสฏ  วชิร  วิย  อวิรชฺฌนโก   
นิพฺพานนครเยว  สโมสรติ ฯ  เตน  วุตฺต  ปุรโิส  มคฺคกุสโลติ  
โข  ติสฺส  ตถาคตสฺเสต อธิวจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ(๑)  
ยสฺมา  วา  สสีส  นหาเนน  ปหีนเสทมลชลฺลิกสฺส  ปุริสสฺส   
มาลาคนฺธวิเลปนาทิวิภูสนวิธาน  วิย  ปหีนปาปธมฺมสฺส  กลฺยาณ- 
ธมฺมสมาโยโค  สมฺปนฺนรโูป  โหติ  ตสฺมา  เสทมลชลลฺิก  วิย   
ปหาตพฺพ  ปม  อนาจาร  อาจิกฺขิตฺวา  ปหีนเสทมลชลฺลิกสฺส   
มาลาคนฺธวิเลปนาทิวิภูสนวิธาน  วิย  ปจฺฉา  อาจาร   
อาจิกฺขิตุกาโมป  ตตฺถ  กตโม  อนาจาโรตฺยาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กายิโก  วีติกฺกโมติ  ติวิธ  กายทุจฺจริต ฯ วาจสิโก 
วีติกฺกโมติ จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริต ฯ กายิกวาจสิโก  วีติกฺกโมติ  
ตทุภย ฯ เอว อาชีวฏมกสีลสฺเสว วีติกฺกม ทสฺเสสิ ฯ  ยสฺมา 
ปน  น  เกวล  กายวาจาหิเยว อนาจาร อาจรติ มนสาป  
อาจรติเอว ฯ  ตสฺมา  ต  ทสฺเสตุ  สพฺพมฺป  ทุสฺสลีฺย อนาจาโรติ  
วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ เอกจฺจิย  อนาจาร  วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต อิเธกจฺโจ 
เวฬุทาเนนาติอาทิมาห ฯ  
# ๑. ส. ข. ๑๗/๑๙๓/๑๓๒ ฯ   
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        ตตฺถ เวฬุทาเนนาติ  ปจฺจยเหตุเกน  เวฬุทาเนน ฯ  วิหาเร  
อุฏ ิต ฺหิ  อร ฺโต  วา  อาหริตฺวา  รกฺขิตโคปต  เวฬฬ  เอว   
เม  ปจฺจย  ทสฺสนฺตีติ  อุปฏากาน ทาตุ น วฏฏติ ฯ  เอว ฺหิ   
ชีวิต  กปฺเปนฺโต  อเนสนาย  มิจฺฉาชีเวน  ชีวติ ฯ  โส  ทฏิเ  
เจว (๑) ธมฺเม  ครห  ปาปุณาติ  สมฺปราเย  จ  อปายปริปูรโต(๒) 
โหติ ฯ  อตฺตโน ปุคฺคลิกเวฬฬ  กลุสงฺคหตฺถาย  ทท (๓) กลุทูสก- 
ทุกฺกฏมาปชชฺติ ปรปุคฺคลกิ เถยฺยจิตฺเตน ททมาโน  ภณฺฑคฺเฆน  
กาเรตพฺโพ ฯ  สงฺฆิเกป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  ปน  ต  อิสฺสรวตาย   
เทติ ครุภณฺฑวิสฺสชฺชนมาปชฺชติ ฯ   
        กตโร  ปน  เวฬุ  ครภุณฺฑ  โหติ  กตโร  น  โหตีติ ฯ  
โย  ตาว  อโรปโม  สย  ชาโต  โส  สงฺเฆน  ปริจฺฉินฺนฏาเนเยว 
ครุภณฺฑ  ตโต  ปร  น  ครภุณฺฑ ฯ  โรปตฏาเน  สพฺเพน  
สพฺพ  ครุภณฺฑ ฯ  โส  ปน  ปมาเณน  ปริจฺฉินฺโน  เตลนาฬิปฺ- 
ปมาโณ(๔)  ครุภณฺฑ  น  ตโต  เหฏา ฯ  ยสฺส  ปน  ภิกฺขุโน  
เตลนาฬิยา  วา  กตฺตรทณฺเฑน  วา  อตฺโถ  เตน  ผาติกมฺม   
กตฺวา  คเหตพฺโพ ฯ  ผาติกมฺม  ตทคฺฆนก  วา  อติเรก วา 
วฏฏติ โอนก  น วฏฏติ ฯ หตฺถกมฺมมฺป อุทกาหรณมตฺต  วา 
อปฺปหริตกรณมตฺต  วา  น  วฏฏติ  ต (๕) ถาวร  กาตุ  วฏฏติ ฯ   
# ๑. ม. ทฏิเว ฯ ๒. ม. อปายปริปูรโก ฯ ๓. ม. ททนฺโต ฯ  
# ๔. ม. เตลนาฬิปฺปมาโณป ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ตสฺมา  โปกขฺรณิโต  วา  ปสุ  อุทฺธริตฺวา  โสปาน  วา 
อตฺถราเปตฺวา  วิสมฏาน  วา  สม  กตฺวา  คเหตุ  วฏฏติ ฯ 
ผาติกมฺม  อกตฺวา  คหิโต  ตตฺถ  วสนฺเตเนว  ปริภุ ฺชิตพฺโพ 
ปกฺกมนฺเตน  สงฺฆิก  กตฺวา  เปตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  อสติยา 
คเหตฺวา  คเตน  ยตฺถ  คโต  สรติ  ตโต  ปจฺจาหริตพฺโพ ฯ 
สเจ  อนฺตรา  ภย  โหติ  สมฺปตฺตวิหาเร เปตฺวา คนฺตพฺพ ฯ   
        มนุสฺสา  วิหาร  คนฺตฺวา  เวฬฬ  ยาจนฺติ  ภิกฺขู สงฺฆิโกติ  
ทาตุ น วิสหนฺติ  มนุสฺสา  ปุนปฺปุน  ยาจนฺติ  วา  ตชเฺชนฺติ  
วา  ตทา ภิกฺขูหิ ทณฺฑกมฺม กตฺวา  คณฺหถาติ  วตฺตุ  
วฏฏติ ฯ  เวฬุทาน  นาม  น  โหติ ฯ  สเจ  เต  ทณฺฑกมฺมตฺถาย   
วาสิผรสุอาทีนิ  วา  ขาทนียโภชนีย  วา  เทนฺติ  คเหตุ  น 
วฏฏติ ฯ วินยฏกถาย  ปน ทฑฺฒเคหา มนุสฺสา คณฺหิตฺวา 
คจฺฉนฺตา น วาเรตพฺพาติ วุตฺต ฯ 
        สเจ  สงฺฆสฺส  เวฬุคุมฺเพ  เวฬุทูสิกา  อุปฺปชชฺนฺติ  ต  
อาโกฏฏาเปนฺตาน(๑) เวฬุ  นสฺสติ  ก ึกาตพฺพนฺติ ฯ ภิกฺขาจาเร 
มนุสฺสาน อาจิกฺขิตพฺพ ฯ สเจ โกฏเฏตุ  น  อิจฺฉนฺติ  สมภาค 
ลภิสฺสถาติ  วตฺตพฺพา ฯ  น  อิจฺฉนฺติเยว  เทฺว  โกฏาเส   
ลภิสฺสถาติ  วตฺตพฺพา ฯ  เอวมฺป  อนิจฺฉนฺเตสุ นฏเนตฺโถ นตฺถ ิ 
ตุมฺหาก คเณ(๒) สติ  ทณฺฑกมฺม  กริสสฺถ  โกฏเฏตฺวา  คณฺหถาติ  
# ๑. ม. อโกฏฏาเปนฺตาน ฯ  ๒. ม. ขเณ ฯ   
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วตฺตพฺพา ฯ  เวฬุทาน  นาม  น  โหติ ฯ  เวฬุคุมฺเพ  อคฺคิมฺหิ   
อุฏ ิเตป  อุทเกน  วุยฺหมานเวฬูสุป  เอเสว นโย ฯ  รกฺุเขสุป   
อยเมว  กถามคฺโค ฯ  รุกโฺข  ปน  สูจิทณฺฑกปฺปมาโณ  ครุภณฺฑ  
โหติ ฯ  สงฺฆิเก  รุกฺเข  โกฏฏาเปตฺวา  สงฺฆ  อนาปุจฺฉิตฺวาป  
สงฺฆิก อาวาส กาตุ ลพฺภติ ฯ  วจนปถจฺเฉทนตฺถ ปน  
อาปุจฺฉิตฺวาว กาตพฺโพ ฯ   
        ปุคฺคลิก  กาตุ  ลพฺภติ  น  ลพฺภตีติ  น  ลพฺภติ ฯ  
หตฺถกมฺมสีเสน  ปน  เอกสฺมึ  เคเห  ม ฺจฏานมตฺต  ลพฺภติ ฯ  
ตีสุ  เคเหสุ  เอก  เคห  ลภติ ฯ  สเจ  ทพฺพสมฺภารา  ปุคฺคลิกา  
โหนฺติ  ภูมิ  สงฺฆิกา  เอก  เคห  กตฺวา สมภาค ลภติ ฯ   
ทฺวีสุ  เคเหสุ  เอก  เคห  ลภติ ฯ  สงฺฆิกรุกฺเข  สงฺฆิก   
อาวาส  พาเธนฺเต  สงฺฆ  อนาปุจฺฉา  หาเรตุ  วฏฏติ  น  วฏฏตีติ  
วฏฏติ  วจนปถจฺเฉทนตฺถ  ปน  อาปุจฺฉิตฺวาว  หาเรตพฺโพ ฯ 
สเจ  รุกฺข  นสิฺสาย  สงฺฆสฺส  มหนฺโต  ลาโภ  โหติ น   
หาเรตพฺโพ ฯ  ปุคฺคลิกรกฺุเข สงฺฆิก อาวาส พาเธนฺเต 
รุกฺขสามิกสฺส อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  สเจ  หริตุ  น  อิจฺฉติ  
เฉทาเปตฺวา  หาเรตพฺโพ ฯ  รกฺุข  เม เทถาติ โจเทนฺตสฺส   
รุกฺข  อคฺฆาเปตฺวา  มูล  ทาตพฺพ ฯ  สงฺฆิเก  รุกฺเข  ปุคฺคลิกาวาส  
ปุคฺคลิเก จ  ปุคฺคลิกาวาส  พาเธนฺเตป  เอเสว  นโย ฯ  วลลฺิยมฺป 
อยเมว  กถามคฺโค ฯ  วลลฺิ  ปน  ยตฺถ  วิกฺกายติ  ทลฺุลภา  
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โหติ ตตฺถ ครุภณฺฑ ฯ สา จ โข อุปฑฺฒพาหุปฺปมาณโต   
ปฏาย ตโต เหฏา วลฺลิขณฺฑ ครุภณฺฑ น โหติ ฯ   
        ปตฺตทานาทีสุป  ปตฺตทาเนนาติ  ปจฺจยเหตุเกน  ปตฺต- 
ทาเนนาติอาทิ  สพฺพ  เวฬุทาเน  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
ครุภณฺฑตาย  ปเนตฺถ  อย  วินิจฺฉโย ฯ  ปตฺตมฺป  หิ  ยตฺถ  
วิกฺกายติ คนฺถิกาทโย(๑) คนฺถปลิเวธนาทีน(๒)อตฺถาย คณฺหนฺติ   
ตาทิเส  ทุลฺลภฏาเนเยว  ครุภณฺฑ  โหติเอว(๓)ฯ  เอส  ตาว   
กึสุกปตฺตกณฺณปลนฺธนตาลปตฺตาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ   
        ตาลปณฺณมฺป  อิมสฺมเึยว  าเน  กเถตพฺพ ฯ  ตาลปณฺณมฺป  
หิ  สย  ชาเต  ตาลวเน  สงฺเฆน  ปริจฺฉินฺนฏาเนเยว  ครุภณฺฑ 
น  ตโต  ปร ฯ  โรปมตาเลสุ  สพฺพมฺป  ครุภณฺฑ ฯ  ตสฺส  
ปมาณ เหฏ ิมโกฏิยา อฏงฺคุลปฺปมาโณป ริตฺตโปตฺถโก ฯ   
ติณมฺป  เอตฺเถว  ปกฺขิปตฺวา  กเถตพฺพ ฯ  ยตฺถ  ปน  ติณ  
นตฺถิ  ตตฺถ  มุ ฺชปลาลนาฬิเกรปณฺณาทีหิป  ฉาเทนฺติ  ตสฺมา   
ตานิป  ติเณเนว  สงฺคหิตานิ ฯ  อิติ  มุ ฺชปลาลาทีสุ  ย  กิ ฺจิ 
มุฏ ิปฺปมาณ  ติณ  นาฬิเกรปณฺณาทีสุ  จ  เอกปณฺณมฺป  
สงฺฆสฺส  ทินฺน  วา  ตตฺถชาตก  วา  พหิอาราเม  สงฺฆสฺส  
ติณวตฺถุมฺหิ  ชาตติณ  วา  รกฺขิตโคปต  ครุภณฺฑ  โหติ ฯ   
ต  ปน  สงฺฆกมฺเม  จ  เจติยกมฺเม  จ  กเต  อติเรก  ปคฺุคลิกกมฺเม  
# ๑. ม. คนฺธกิาทโย ฯ  ๒. ม. คนฺธปลิเวนาทีน ฯ 
# ๓. ม.โหติ ฯ   
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ทาตุ (๑) วฏฏติ ฯ  เหฏา  วุตฺตเวฬุมฺหิป  เอเสว  นโย ฯ   
        ปุปฺผทาเน  เอตฺตเกสุ  รกฺุเขสุ  ปุปผฺานิ  วิสฺสชฺเชตฺวา  
ยาคุภตฺตวตฺเต  อุปเนนฺตุ  เอตฺตเกสุ  เสนาสนปฏิสงฺขรเณสุ  
อุปเนนฺตูติ  เอว  นิยมิตฏาเนเอว  ปุปฺผานิ  ครุภณฺฑานิ   
โหนฺติ ฯ  ปรตีเร  สามเณรา  ปุปฺผานิ  โอจินิตฺวา  ราสึ   
กโรนฺติ ฯ  ป ฺจงฺคสมนฺนาคโต  ปุปฺผภาชโก  ภิกฺขุสงฺฆ  คเณตฺวา 
โกฏาเส  กโรติ  โส  สมปฺตฺตปริสาย  สงฺฆ  อนาปุจฺฉิตฺวาว  
ทาตุ  ลภติ อสมฺมเตน ปน อาปุจฺฉิตฺวาว  ทาตพฺพ ฯ   
ภิกฺขุ  ปน  กสฺส  ปุปฺผานิ  ทาตุ  ลภติ  กสฺส  ทาตุ(๒)  น   
ลภตีติ ฯ  มาตาปตูน  เคห  หริตฺวาป  เคหโต  ปกฺโกสาเปตฺวาป  
วตฺถุปูช  กโรถาติ ทาตุ  ลภติ  ปลนฺธนตฺถาย  ทาตุ  น  ลภติ  
เสสาตีน  ปน  หริตฺวา  น  ทาตพฺพ  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปูช   
กโรถาติ  ทาตพฺพ ฯ  เสสชนสฺส  ปูชนฏาน  สมฺปตฺตสฺส   
อปจฺจาสึสนฺเตน  ทาตพฺพ ฯ  ปุปฺผทาน  นาม  น  โหติ ฯ  
วิหาเร  พหูนิ  ปุปฺผานิ  ปปฺุผนฺติ ฯ  ภิกขฺุนา  ปณฺฑาย   
จรนฺเตน  มนุสฺเส  ทิสฺวา วิหาเร พหูนิ ปุปฺผานิ  ปูเชถาติ 
วตฺตพฺพ ฯ  วจนมตฺเต  โทโส  นตฺถิ ฯ  มนุสฺสา  ขาทนียโภชนีย   
อาทาย  อาคมิสฺสนฺตีติ  จิตฺเตน  ปน  น  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ 
วทติ  ขาทนียโภชนีย  น  ปริภุ ฺชิตพฺพ  มนุสฺสา  อตฺตโน 
# ๑. ม. กาตุ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ธมฺมตาย วิหาเร ปุปฺผานิ อตฺถีติ ปุจฺฉิตฺวา  อสุกทิวเส  
วิหาร  อาคมิสฺสาม  สามเณราน  ปุปฺผานิ  โอจินิตุ  มา  เทถาติ   
วทนฺติ ฯ  ภิกขฺู  สามเณราน  กเถตุ  ปมฏุา ฯ  สามเณเรหิ   
ปุปฺผานิ  โอจินิตฺวา  ปตานิ ฯ  มนสุสฺา  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  
ภนฺเต  มย  ตุมฺหาก  อสุกทิวเสเยว  อาโรจยิมฺหา  สามเณราน   
ปุปฺผานิ  โอจินิตุ มา เทถาติ ฯ ตสฺมา(๑) น วารยิตฺถาติ ฯ   
สติ  เม  ปมฏุา  ปุปฺผานิ  โอจินิตมตฺตาเนว (๒) น  ตาว  ปูชา 
กตาติ  วตฺตพฺพ ฯ คณฺหถ ปูเชถาติ น วตฺตพฺพ ฯ สเจ  
วทติ อามิส น ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   
        อปโร  ภิกฺขุ  สามเณราน  อาจิกฺขติ  อสุกคามวาสิโน  
ปุปฺผานิ  มา  โอจินิตฺถาติ  อาหสูติ ฯ  มนุสฺสาป  อามิส   
อาหริตฺวา  ทาน  ทตฺวา  วทนฺติ  อมฺหาก  มนุสฺสา  น  พหุกา 
สามเณเร  อเมฺหหิ  สห  ปปฺุผานิ  โอจินิตุ  อาณาเปถาติ ฯ  
สามเณเรหิ  ภิกฺขา  ลทฺธา  เย  ภิกฺขาจาร  น  คจฺฉนฺติ  เต   
สยเมว  ชานสิฺสนฺติ  อุปาสกาติ  วตฺตพฺพ ฯ  เอตฺตก  นย  ลภิตฺวา 
สามเณเร  ปุตฺเต  วา  ภาติเก  วา  กตฺวา  ปุปฺผานิ  โอจินาเปตุ  
โทโส  นตฺถ ิ ปุปฺผทาน  นาม น โหติ ฯ   
        ผลทาเน  ผลมฺป  ปปฺุผ  วิย  นิยมิตเมว  ครุภณฺฑ  
โหติ ฯ  วิหาเร  พหุกมฺห ิ ผลาผเล  สติ  อผาสุกา  มนุสฺสา  
# ๑. ม. กสฺมา ฯ  ๒. ม. โอจิตมตฺตาเนว ฯ   
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อาคนฺตฺวา  ยาจนฺติ ฯ  ภิกฺขู  สงฺฆิกนฺติ  ทาตุ  น  อุสสฺหนฺติ ฯ  
มนุสฺสา  วิปฺปฏิสาริโน  อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ ฯ  ตตฺถ  ก ึ  
กาตพฺพนฺติ ฯ  ผเลหิ  วา  รุกฺเขหิ  วา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กติกา  
กาตพฺพา  อสุเก  จ  อสุเก  จ  รุกฺเข (๑) เอตฺตกานิ  ผลาน ิ
คณฺหนฺตา  เอตฺตเกสุ  วา  รุกฺเขสุ  ผลานิ  คณฺหนฺตา  น   
วาเรตพฺพาติ ฯ  โจรา  ปน  อิสฺสรา  วา  พลกฺกาเรน  คณฺหนฺตา 
น  วาเรตพฺพา ฯ  กุทฺธา  หิ  เต  สกลวิหารมฺป  นาเสยฺยย ฯ   
อาทีนโว  ปน กเถตพฺโพติ ฯ   
        สินานทาเน  สินานจุณฺณานิ  โกฏฏิตานิ  น  ครุภณฺฑานิ ฯ  
อโกฏฏโิต  รกฺุขตโจว  ครุภณฺฑ ฯ  จุณฺณ  ปน  อคิลานสฺส 
รชนนิปกฺก  วฏฏติ ฯ  คิลานสฺส  ยงฺกิ ฺจิ  จุณฺณ วฏฏติเยว ฯ  
มตฺติกาป เอตฺเถว ปกฺขิปตฺวา กเถตพฺพา ฯ มตฺติกาป  หิ (๒) 
ยตฺถ  ทลฺุลภา  โหติ  ตตฺเถว  ครุภณฺฑ ฯ  สาป  เหฏ ิมโกฏิยา   
ตึสปลคุฬปณฺฑปฺปมาณาว ตโต เหฏา น ครุภณฺฑนฺติ ฯ   
        ทนฺตกฏทาเน  ทนฺตกฏ  อจฺฉินฺนกเมว  ครภุณฺฑ ฯ  เยส  
สามเณราน  สงฺฆโต  ทนฺตกฏวาโร  ปาปุณาติ  เต  อตฺตโน 
อาจริยุปชฺฌายาน  ปาฏิเยกฺก  ทาตุ  น  ลภนฺติ ฯ  เยหิ  ปน   
เอตฺตกานิ  ทนฺตกฏานิ  อาหริตพฺพานีติ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา วาร  
คหิตานิ เต อติเรกานิ อาจริยุปชฺฌายาน ทาตุ ลภนติฺ ฯ  
# ๑. ม. อสุเกสุ จ รุกฺเขสุ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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เอเกน  ภิกฺขุนา  ทนฺตกฏมาฬกโต  พหูนิ  ทนฺตกฏานิ  น   
คเหตพฺพานิ ฯ  เทวสิก  เอเกกเมว  คเหตพฺพ  ปาฏิเยกฺก 
วสนฺเตนาป  ภิกฺขุสงฺฆ  คณยิตฺวา  ยตฺตกานิ  อตฺตโน  ปาปุณนฺติ 
ตตฺตกาเนว  คเหตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  อนตฺรา  อาคนฺตุเกสุ  วา   
อาคเตสุ ทิส วา ปกฺกมนฺเตน อาหริตฺวา คหิตฏาเนเยว  
เปตพฺพานิ ฯ   
        จาฏกมยฺตายา(๑)ติอาทีสุ  ปาฏกมฺยตา(๒)  วุจฺจติ  อตฺตาน  ทาส 
วิย  นีจฏาเน  เปตฺวา  ปรสฺส ขลิตวจนมฺป สณฺเปตฺวา  
ปยกามตาย ปคฺคยฺหวจน ฯ 
        มุคฺคสูปฺยตาติ(๓) มุคฺคสูปสมานาย  สจฺจาลิเกน  ชีวิตกปฺปน- 
ตาเยต  อธิวจน ฯ  ยถา  หิ  มุคฺคสูเป  ปจฺจนฺเต(๔)  พหู  มุคฺคา   
ปาก  คจฺฉนฺติ  โถกา  น  คจฺฉนฺติ  เอวเมว  สจฺจาลิเกน   
ชีวิตกปฺปเก  ปุคฺคเล  พหุ  อลิก  โหติ  อปฺปก  สจฺจ ฯ  ยถา  
วา  มุคฺคสูปสฺส  อปฺปวิสนฏาน  นาม  นตฺถ ิ เอวเมว   
สจฺจาลิกวุตฺติโน  ปุคฺคลสสฺ อปฺปวิฏวาจา  นาม  นตฺถิ ฯ  
สิงฺฆาฏก  วิย อิจฺฉิติจฺฉิตธาราย ปติฏาติ ฯ เตนสฺส สา  
มุสาวาทิตา  มุคฺคสูปตาติ  วุตฺตา ฯ 
        ปาริภฏยตาติ  ปริภฏกมฺมภาโว ฯ  ปริภฏสฺส  หิ  กมฺม   
ปาริภฏย  ตสฺส  ภาโว  ปาริภฏยตา ฯ  อลงฺการกรณาทีหิ   
# ๑. ม. จาฏกมฺยตายาติ ฯ  ๒. ม. จาฏกมฺยตา ฯ  
# ภ.ม . มุคฺคสูปฺตายาติ ฯ  ๔. ม. ปจนฺเต ฯ   
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ทารกกีฬาปนสฺเสต  อธิวจน ฯ   
        ชงฺฆเปสนิกนฺติ  คามนฺตรเทสนฺตราทีสุ  เตส  เตส  คิหีน  
สาสนปฏิสาสนหรณ ฯ  อิท ฺหิ  ชงฺฆเปสนิก  นาม  อตฺตโน   
มาตาปตูน  เย  จสฺส  มาตาปตโร  อุปฏหนฺติ  เตส  สาสน  
คเหตฺวา  กตฺถจิ  คมนวเสน  วฏฏติ ฯ  เจติยสฺส  วา  สงฺฆสฺส  
วา  อตฺตโน  วา  กมฺม  กโรนฺตาน  วฑฺฒกีนมฺป  สาสน  หริตุ   
วฏฏติ ฯ  มนสฺุสา  ทาน  ทสฺสาม  ปูช  กริสฺสาม  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
อาจิกฺขถาติ  วทนฺติ ฯ  อสกุตฺเถรสฺส  นาม  เทถาติ  ปณฺฑปาต  
วา  เภสชฺช  วา  จีวร  วา  เทนฺติ  วิหาเร  ปชู  กโรถาติ   
มาลาคนฺธวิเลปนาทีนิ  วา  ธชปฏากาทีนิ วา นิยฺยาเทนฺติ   
สพฺพ  หริตุ  วฏฏติ  ชงฺฆเปสนิก  นาม  น  โหติ ฯ  เสสาน  
สาสน  คเหตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส ปทวาเร ปทวาเร โทโส ฯ   
        อ ฺตร ฺตเรนาติ  เอเตส  วา  เวฬุทานาทีน  อ ฺ- 
ตร ฺตเรน  เวชฺชกมฺม(๑)  ภณฺฑาคาริกกมฺม  ปณฺฑปฏิปณฺฑ- 
กมฺม  สงฺฆุปปฺาทเจติยุปฺปาทอุปฏาปนกมฺมนฺติ  เอวรูปาน  วา  
มิจฺฉาชีเวน  ชีวิตกปฺปนกกมฺมาน  เยน  เกนจิ ฯ  
        พุทฺธปฏิกุฏเนาติ  พุทฺเธหิ  ครหิเตน  ปฏิสทิฺเธน ฯ 
        อย  วุจฺจตีติ  อย  สพฺโพป  อนาจาโร  นาม  กถิยติ ฯ  
อาจารนิทฺเทโส วุตฺตปฏปิกฺขนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. เวชชฺกมฺมภณฺฑาคาริกกมฺม ฯ  
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        โคจรนิทฺเทเสป  ปม  อโคจรสฺส  วจเน  การณ  เหฏา   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอตฺถ  จ  โคจโรติ  ปณฺฑปาตาทีน  อตฺถาย  อุปสงฺกมิตุ   
ยุตฺตฏาน โคจโร อยุตฺตฏาน อโคจโร ฯ 
        เวสิยา โคจโร อสฺสาติ เวสิยาโคจโร  มิตฺตสนฺถววเสน  
อุปสงฺกมิตฏานนฺติ(๑)  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  เวสิยา  นาม  รูป-ู 
ปชีวินิโย  เยน  เกนจิเทว  สุลภชฌฺาจารตามิตฺตสนฺถวสิเนหวเสน  
อุปสงฺกมนฺโต เวสิยาโคจโร  นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา  เอว  อุปสงฺกมิตุ   
น  วฏฏติ ฯ  กึการณา  อารกฺขวิปตฺติโต ฯ  เอว  อุปสงฺกมนฺตสฺส 
หิ  จิร  รกฺขิตโคปโตป  สมณธมฺโม  กติปาเหเนว  นสฺสติ ฯ   
สเจป  น  นสฺสติ  ครห  ลภติ ฯ  ทกฺขิณาวเสน  ปน  
อุปสงฺกมนฺเตน  สตึ  อุปฏาเปตฺวา  อุปสงฺกมิตพฺพ ฯ 
        วิธวา  วุจฺจนฺติ  มตปติกา  วา  ปวุตฺถปติกา วา ฯ   
ถุลลฺกุมาริโยติ  มหลลฺิกา อนิวิฏกุมาริโย ฯ ปณฺฑกาติ 
โลกามิสนิสสฺิตกถาพหุลา  อุสฺสนฺนกิเลสา  อวูปสนฺตปริฬาหา   
นปปสกา ฯ  เตส  สพฺเพสมฺป  อุปสงฺกมเน  อาทีนโว  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺโพ ฯ  ภิกฺขุนีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อปจ  ภิกฺขู  นาม   
อุสฺสนฺนพฺรหฺมจริยา  โหนฺติ  ตถา  ภิกฺขุนิโย ฯ  เต  อ ฺม ฺ  
สนฺถววเสน  กติปาเหเนว  รกฺขิตโคปต  สมณธมฺม  นาเสนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อุปสงฺกมิตฏานนฺติ ฯ   
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คิลานปุจฺฉเกน  ปน  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  ภิกฺขุนา  ปุปฺผานิ  ลภิตฺวา  
ปูชนตฺถายป  โอวาททานตฺถายป  คนฺตุ  วฏฏติเยว ฯ   
        ปานาคารนฺติ  สุราคาร ฯ (๑) ต  พฺรหฺมจริยนฺตรายกเรหิ  
สุราโสณฺเฑหิ  อวิวิตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  เตหิ  สทฺธึ  สหโสณฺฑวเสน  
อุปสงฺกมิตุ  น  วฏฏติ ฯ  พฺรหฺมจริยนฺตราโย  โหติ ฯ  
        สสฏโ  วิหรติ  ราชหูีติอาทีสุ  ราชาโนติ  อภิสิตฺตา  วา 
โหนฺตุ  อนภิสิตฺตา  วา  เย  รชฺชมนุสาสนฺติ ฯ 
        ราชมหามตฺตาติ  ราชูน  อิสฺสริยสทิสาย  มหติยา  อิสฺสริย- 
มตฺตาย  สมนฺนาคตา ฯ 
        ติตฺถิยาติ  วิปรีตทสฺสนา  พาหิรปริพฺพาชกา ฯ 
        ติตฺถิยสาวกาติ  ภตฺติวเสน  เตส  ปจฺจยทายกา  เอเตหิ   
สทฺธึ  สสคฺคชาโต โหตีติ อตฺโถ ฯ   
        อนนุโลมิเกน  สสคฺเคนาติ  อนนุโลมิกสสคฺโค  นาม   
ติสฺสนฺน  สิกขฺาน  อนนุโลโม  ปจฺจนีกสสคฺโค  เยน  พฺรหฺม- 
จริยนฺตราย  ป ฺตฺติวีติกฺกม  สลฺเลขปริหานิ ฺจ  ปาปุณาติ ฯ   
เสยฺยถีท  ราชราชมหามตฺเตหิ  สทฺธึ  สหโสกิตา  สหนนฺทิตา  
สมานสุขทุกฺขตา(๒) อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ อตฺตนาว โยค  
อาปชฺชนตา  ติตฺถิยติตฺถิยสาวเกหิ  สทฺธึ  เอกจฺฉนฺทรุจิสมาจารตา 
เอกจฺฉนฺทรุจิสมาจารภาวาวโห  วา  สิเนหพหุมานสนฺถโว ฯ  ตตฺถ 
# ๑. ม. สรุาปานฆร ฯ  ๒. ม. สมสุขทุกฺขตา ฯ   
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ราชราชมหามตฺเตหิ  สทฺธึ  สสคฺโค  พฺรหฺมจริยนฺตราย  กโรติ ฯ   
อิตเรหิ [๑] เตส  ลทฺธิคฺคหณ ฯ เตส ปน วาท ภินฺทิตฺวา   
อตฺตโน ลทฺธ ึคณฺหาเปตุ สมตฺเถน อุปสงฺกมิตุ วฏฏติ ฯ   
        อิทานิ  อปเรนป  ปรยิาเยน  อโคจร  ทสฺเสตุ  ยานิ  วา  
ปน  ตานิ  กลุานีติอาทิมารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ  อสฺสทฺธานีติ  พุทฺธาทีสุ  สทฺธาวิรหิตานิ ฯ  พุทฺโธ   
สพฺพ ฺ ู  ธมฺโม  นยิฺยานิโก  สงฺโฆ  สุปฏิปนฺโนติ  น  สทฺธหนฺติ(๒) ฯ  
อปฺปสนฺนานีติ  จิตฺต  ปสนฺน  อนาวิล  กาตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ  
อกฺโกสกปรภิาสกานีติ  อกฺโกสกานิ  เจว  ปริภาสกานิ  จ 
โจโรสิ  พาโลสิ มุโฬฺหสิ โอฏโสิ โคโณสิ คทฺรโภสิ   
อาปายิโกสิ  เนรยิโกสิ  ติรจฺฉานคโตสิ  นตฺถ ิ ตุยหฺ  สุคติ  
ทุคฺคติเยว  ปาฏิกงฺขาติ  เอว  ทสหิ  อกโฺกสวตฺถูหิ  อกฺโกสนฺติ  
โหตุ อิทานิ ต ปหริสฺสาม  พนฺธิสฺสาม  วธิสฺสามาติ เอว  
ภยทสฺสเนน ปรภิาสนฺติ วาตฺยตฺโถ ฯ  อนตฺถกามานีติ  อตฺถ  น 
อิจฺฉนฺติ  อนตฺถเมว อิจฺฉนฺติ ฯ อหิตกามานีติ อหิตเมว อิจฺฉนฺติ  
หิต  น  อิจฺฉนฺติ ฯ  อผาสุกกามานีติ  ผาสุก  น  อิจฺฉนฺติ ฯ   
อผาสุกเมว  อิจฺฉนฺติ ฯ  อโยคกฺเขมกามานีติ  จตูหิ  โยเคหิ  เขม  
นิพฺภย น อิจฺฉนฺติ สภยเมว อิจฺฉนฺติ ฯ  ภิกฺขูนนฺติ  เอตฺถ  
สามเณราป  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  ภิกฺขุนีนนฺติ  เอตฺถ  สิกฺขมาน- 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ติตฺถิยสาวเกหีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม.สทฺทหนฺติ ฯ   
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สามเณริโยป ฯ สพฺเพสมฺป หิ ภควนฺต อุทฺทิสฺส ปพฺพชิตาน ฺเจว  
สรณคตาน ฺจ  จตุนฺนมฺป  ปริสาน  ตานิ  อนตฺถกามานิเยว ฯ  
        ตถารูปานิ  กุลานีติ  เอวรูปานิ  ขตฺติยกุลาทีนิ  กุลานิ ฯ 
เสวตีติ นิสฺสาย ชีวติ ฯ ภชตีติ อุปสงฺกมติ ฯ 
        ปยริุปาสตีติ  ปุนปฺปุน  อุปสงฺกมติ ฯ  อย  วุจฺจตีตี  อย 
เวสิยาทิโคจรสฺส  เวสิยาทิโก  ราชาทิสสฏสฺส ราชาทิโก  
อสฺสทฺธกุลาทิเสวกสฺส อสฺสทฺธกุลาทิโก จาติ ติปฺปกาโรป   
อยุตฺตโคจโร อโคจโรติ เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺส  อิมินา  ปริยาเยน  
อโคจรตา  เวทิตพฺพา ฯ  เวสิยาทิโก  ตาว  ป ฺจกามคุณ- 
นิสฺสยโต  อโคจโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถาห  โก  จ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน  อโคจโร  ปรวิสโย  ยทิท  ป ฺจ  กามคุณาติ ฯ (๑) ราชาทิโก  
ฌานานุโยคสฺส  อนุปนสิฺสยโต  ลาภสกฺการาสนิจกฺกนิปฺโผตน- 
ทิฏ ิวิปตฺติเหตุโต (๒) จ  อสฺสทฺธกลุาทิโก สทฺธาหานิจิตฺตสนฺโต- 
สาวหนโต อโคจโรติ ฯ   
        โคจรนิทฺเทเส  น  เวสิยาโคจโรติอาทีนิ  วุตฺตปฏิปกฺขวเสน 
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        โอปานภูตานีติอาทีสุ  ปน  โอปานภูตานีติ  อุทปานภูตานิ   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จตุมหาปเถ  ขตโปกฺขรณี  วิย  ยถาสขุ  โอคาห- 
นกฺขมานิ  จิตฺตมหามตฺตสฺส  เคหสทิสานิ ฯ  ตสฺส  กริ  เคเห  
# ๑. ส. ม. ๑๙/๖๙๙/๑๙๗ ฯ  ๒. ม. ลาภสกฺการาสนิจกฺกนิปฺผาทนโต 
# ทิฏ ิวิปตฺติเหตุโต จ ฯ  
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กาลตฺถมฺโภ  ยุตฺโตเยว ฯ  ฆรทฺวาร  สมฺปตฺตาน  ภิกฺขูน  
ปจฺจยเวกลฺล  นาม  นตฺถ ิฯ  เอกทิวส  เภสชฺชวตฺตเมว (๓) สฏ ี   
กหาปณานิ  นิกฺขมนฺติ ฯ  กาสาวปชฺโชตานีติ  ภิกฺขุภิกฺขุนีหิ   
นิวตฺถปารุตาน กาสาวานเยว ปภาย เอโกภาสานิ  ภูตปาล- 
เสฏ ิกลุสทิสานิ ฯ  อิสิวาตปฏิวาตานีติ  เคห  ปวิสนฺตาน  
นิกฺขมนฺตาน ฺจ  ภิกฺขุภิกฺขุนีสงฺขาตาน  อิสีน  จีวรวาเตน  เจว  
สมฺมิ ฺชนปสารณาทิชนิตสรีรวาเตน  จ ปฏิวาตานิ ปวายิตานิ  
วินิทฺธุตกิพฺพิสานิ วา ฯ   
        อณุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ ภยทสฺสาวิตานิทฺเทเส  อนุมตฺตาติ(๑)   
อณุปฺปมาณา ฯ  วชฺชาติ  โทสา ฯ  ยานิ  ตานิ  วชชฺานีติ   
ยานิ  ตานิ  ครหิตพฺพฏเน  วชชฺานิ ฯ  อปฺปมตฺตกานีติ   
ปริตฺตมตฺตกานิ  ขุทฺทกปฺปมาณานิ ฯ  โอรมตฺตกานีติ  ปริตฺตโตป 
โอริมปฺปมาณตฺตา  โอรมตฺตกานิ ฯ  ลหุสานีติ  ลหุกานิ ฯ  
ลหุสมฺมตานีติ  ลหูนีติ(๒)  สมฺมตานิ ฯ  ส ฺมกรณียานีติ  ส ฺเมน 
กตฺตพฺพปฏิกมฺมานิ ฯ  สวรกรณียานีติ  สวเรน  กาตพฺพานิ  สวเรน  
กตฺตพฺพปฏิกมฺมานิ ฯ  จิตฺตุปฺปาทกรณียานีติ  จิตฺตุปฺปาทมตฺเตน 
กตฺตพฺพปฏิกมฺมานิ ฯ มนสิการปฏิพทฺธานีติ มนสา อาวชฺชิต- 
มตฺเตเนว  กตฺตพฺพปฏิกมฺมานิ ฯ  กานิ  ปน  ตานีติ ฯ  ทิวา- 
วิหารวาสี  สุมตฺเถโร  ตาว  อาห  อนาปตฺติ  คมนียานิ  
# ๑. ม. อณุมตฺตานีติ ฯ  ๒. ม. ลหูติ ฯ   
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จิตฺตุปฺปาทมตฺตกานิ  ยานิ  น  ปุน  เอวรูป  กริสฺสามีติ  มนสา   
อาวชฺชิตมตฺเตเนว  สุชฺฌนฺติ ฯ  อธฏิานาวิกมฺม  นาเมต  กถิตนฺติ ฯ   
อนฺเตวาสิโก  ปนสฺส  ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร  ปนาห  อิท  
ปาฏิโมกฺขสวรสีลสฺเสว  ภาชนีย  ตสมฺา  สพฺพลหกุ  ทุกกฺฏ- 
ทุพฺภาสิต  อิธ  วชชฺนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วุฏานาวิกมฺมนฺนาเมต 
กถิตนฺติ ฯ   
        อิติ  อิเมสูติ  เอวปกาเรสุ  อิเมสุ ฯ   
        วชชฺทสสฺาวีติ  วชฺชโต  โทสโต ทสฺสนสีโล ฯ ภยทสฺสาวีติ 
จตุพฺพิธสฺส ภยสฺส การณตฺตา  ภยโต  ทสฺสนสีโล ฯ 
อาทีนวทสฺสาวีติ  อิธ  นินทฺาวหนโต  อายตึ  ทุกฺขวิปากโต   
อุปริคุณาน  อนฺตรายกรณโต  วิปฺปฏสิารชนนโต  จ  เอเตน 
นานปฺปกาเรน อาทีนวโต  ทสฺสนสีโล ฯ   
        นิสฺสรณทสฺสาวีติ  ย  ตตฺถ  นิสสฺรณ  ตสฺส  ทสฺสนสีโล ฯ  
กึ  ปเนตฺถ  นสิฺสรณนฺติ ฯ  อาจริยตฺเถรวาเท  ตาว  อนาปตฺติ- 
คมนียตาย  สติ  อธิฏานาวิกมฺม  นสิฺสรณนฺติ  กถิต ฯ  อนฺเตวา- 
สิกตฺเถรวาเท [๑] ตาว  อาปตฺติคมนียตาย  สติ  วุฏานาวิกมฺม นิสฺสรณนฺติ 
กถิต ฯ  ตตฺถ  ตถารโูป  ภิกฺขุ  อณุมตฺตานิ  วชฺชานิ  วชฺชโต  
ภยโต  ปสฺสติ  นาม  ต  ทสฺเสตุ  อย  นโย  กถโิต ฯ 
        ปรมาณุ  นาม  อณุ  นาม ตชฺชารี นาม รถเรณุ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตาวสทฺโท นตฺถ ิฯ   
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นาม  ลิกฺขา  นาม  อูกา  นาม  ธ ฺมาโส  นาม  องฺคุล  
นาม วิทตฺถิ นาม  รตน  นาม  ยฏ ิ  นาม  อุสภ  นาม   
คาวุต  นาม  โยชน  นาม ฯ  
        ตตฺถ  ปรมาณุ  นาม  อากาสโกฏาสิโก  มสจกฺขุสฺส 
อาปาถ  นาคจฺฉติ  ทิพฺพจกฺขุสฺเสว  อาคจฺฉติ ฯ  อณุ  นาม  
ภิตฺติจฺฉิทฺทตาลจฺฉิทฺเทหิ ปวิฏสุริยรสี  สุวฏฏวฏฏี(๑) หุตฺวา 
ปริพฺภมนฺโต  ป ฺายติ ฯ  ตชชฺารี  นาม  โคปถมนุสฺสปถ- 
จกฺกปเถสุ  ฉิชฺชิตฺวา  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  อุคฺคนฺตฺวา  ติฏติ ฯ  
รถเรณุ  นาม  ตตฺถ  ตตฺเถว  อลลฺียติ ฯ  ลิกฺขาทโย  ปากฏาเอว ฯ 
เอเตสุ  ปน  ฉตฺตึส  ปรมาณู(๒)เอกสฺส อณุโน  ปมาณ ฯ  
ฉตฺตึส  อณู  เอกาย  ตชฺชาริยา  ปมาณ ฯ  ฉตฺตึส  ตชฺชาริโย  
เอโก  รถเรณุ ฯ  ฉตฺตึส  รถเรณู  เอกา  ลิกฺขา ฯ  สตฺต  ลิกฺขา  
เอกา  อูกา ฯ  สตฺต อูกา  เอโก  ธ ฺมาโส ฯ  สตฺต  
ธ ฺมาสา  เอกงฺคุล(๓) ฯ  เตนงฺคุเลน  ทฺวาทสงฺคุลานิ  วิทตฺถิ ฯ 
เทฺว  วิทตฺถิโย  รตน ฯ  สตฺต รตนานิ ยฏ ิ ฯ ตาย ยฏ ิยา วีสติ ยฏ ิโย   
อุสภ ฯ  อสีติ  อุสภานิ  คาวุต ฯ  จตฺตาริ  คาวุตานิ  
โยชน ฯ  เตน  โยชเนน  อฏสฏ ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพโธ  สิเนรุ- 
ปพฺพตราชา ฯ  โย  ภิกฺขุ  อณุมตฺต  วชฺช  อฏสฏ ิโยชน- 
# ๑. ม. ปวิฏสูริยรสฺมีสุ วฏฏิ วฏฏ ิฯ  ๒. ม. ปรมาณโว ฯ 
# ๓. ม.สตฺตธ ฺมาสปฺปมาณ เอก องฺคุล ฯ  
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สตสหสฺสุพฺเพโธ  สิเนรุปพฺพตราชา ฯ โย ภิกฺขุ  อนุมตฺต  วชฺช 
อฏสฏ ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธสิเนรุปพฺพตสทิส  กตฺวา  ทฏ ุ   
สกฺโกติ  อย ภิกฺขุ  อณุมตฺตานิ  วชฺชาน ิ ภยโต  ปสสฺติ   
นาม ฯ  โยป  ภิกฺขุ  สพฺพลหุก  ทุกฺกฏทุพฺภาสิตมตฺต  ปม- 
ปาราชิกสทิส  กตฺวา  ทฏ ุ   สกโฺกติ  อย  อณุมตฺตานิ  วชฺชานิ  
วชฺชโต ภยโต ปสฺสติ นามาติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สมาทาย  สิกฺขติ  สกิฺขาปเทสูติ  ปทนิทฺเทเส  ภิกฺขุสิกฺขาติ 
ภิกฺขูหิ  สิกฺขิตพฺพสิกฺขา ฯ  สา  ภิกฺขุนีหิ  สาธารณาป  
อสาธารณาป  ภิกฺขุสิกฺขาเอว นาม ฯ  ภิกฺขุนีสิกฺขาติ  ภิกฺขุนีหิ   
สิกฺขิตพฺพสิกฺขา ฯ  สาป  ภิกฺขูหิ  สาธารณาป  อสาธารณาป   
ภิกฺขุนีสิกฺขาเอว  นาม ฯ  สามเณรสิกฺขมานสามเณรีน  สกิฺขาป  
เอตฺเถว  ปวิฏา ฯ  อุปาสกสิกฺขาติ  อุปาสเกหิ  สิกฺขิตพฺพสิกฺขา ฯ 
สา  ป ฺจสีลทสสีลวเสน  วฏฏติ ฯ  อุปาสิกาสิกฺขาติ  อุปาสิกาหิ   
สิกฺขิตพฺพสิกฺขา ฯ สาป ป ฺจสีลทสสีลวเสน  วฏฏติ ฯ  ตตฺถ  
ภิกฺขุภิกฺขุนีน สิกฺขา ยาว อรหตฺตมคฺคา วฏฏติ ฯ อุปาสก- 
อุปาสิกาน  สิกฺขา  ยาว  อนาคามิมคฺคา ฯ   
        ตตฺราย  ภิกฺขุ  อตฺตนา  สิกฺขิตพฺพสิกฺขาปเทสุเอว  สิกฺขติ  
เสสสิกฺขา  ปน  อตฺถุทฺธารวเสน  สิกฺขาปทสฺส  อตฺถทสฺสนตฺถ 
วุตฺตา ฯ  อิติ  อิมาสุ  สิกฺขาสูติ  เอวปการาสุ  เอตาสุ สิกฺขาสุ ฯ 
สพฺเพน สพฺพนฺติ สพฺเพน  สิกฺขาสมาทาเนน  สพฺพ  สิกฺข ฯ   
สพฺพถา  สพฺพนฺติ สพฺเพน สิกฺขิตพฺพากาเรน สพฺพ  สิกฺข ฯ  
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อเสส  นิสฺเสสนฺติ  เสสาภาวโต  อเสส  สติสมฺโมเหน  ภินฺนสฺสป   
สิกฺขาปทสฺส  ปุน  ปากติกกรณโต  นสิฺเสส ฯ  สมาทาย  วตฺตตีติ  
สมาทิยิตฺวา คเหตฺวา  วตฺตติ ฯ  เตน วุจฺจตีติ เยน การเณน  
เอต สพฺพ สิกฺขาปท สพฺเพน สิกฺขิตพฺพากาเรน  สมาทิยิตฺวา  
สิกฺขติ ปูเรติ เตน วุจฺจติ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ ฯ   
        อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โภชเน  มตฺต ฺ ูติ  ปททฺวยนิทฺเทเส   
กณฺหปกฺขสฺส  ปมวจเน  ปโยชน  อาจารนิทฺเทเส  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพ ฯ  
        ตตฺถ  กตมา  อินฺทฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวารตาติอาทีสุ  ปน  ย   
วตฺตพฺพ  ต  สพฺพ  นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนาย วุตฺตเมว ฯ   
        ชาคริยานุโยคนิทฺเทเส   ปุพฺพรตฺตาปรรตฺตนฺติ   เอตฺถ  
อฑฺฒรตฺตสงฺขาตาย  รตฺติยา  ปุพฺเพ  ปพฺุพรตฺต ฯ อิมินา  
ปมยาม ฺเจว ปจฺฉาภตฺต ฺจ  คณฺหาติ ฯ  รตฺติยา  ปจฺฉา  
อปรรตฺต ฯ อิมินา ปจฺฉิมยาม ฺเจว ปุเรภตฺต ฺจ คณฺหาติ ฯ   
มชฺฌิมยาโม  ปนสฺส  ภิกขฺุโน  นิทฺทากิลมถวิโนทโนกาโสติ  น  
คหิโต ฯ   
        ชาคริยานุโยคนฺติ  ชาคริยสฺส  อสุปนภาวสฺส  อนุโยค ฯ 
อนุยุตฺโต  โหตีติ  ต  อนโุยคสงฺขาต  อาเสวน  ภาวน อนุยุตฺโต  
โหติ ปยุตฺโต ฯ(๑)นิทฺเทเส(๒)ปนสฺส อิธ  ภิกฺขุ  ทวิสนฺติ  ปุพฺพโณฺห 
มชฺฌโณฺห  สายโณฺหติ  ตโยป  ทิวสโกฏาสา  คหิตา ฯ  จงฺกเมน 
# ๑. ม. สมปยุตฺโต ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๐/๔๗๑ ฯ   
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นิสชฺชายาติ  สกลมฺป  ทิวส  อิมินาป(๑) อิริยาปถทฺวเยเนว  วิหรนฺโต   
จิตฺตสฺส  อาวรณโต  อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  ป ฺจหิป  นีวรเณหิ   
สพฺพากุสลธมฺเมหิ  วา  จิตฺต  ปริโสเธติ ฯ  เตหิ  ธุเมหิ(๒) วิโสเธติ  
ปริโมเจติ ฯ าน ปเนตฺถ กิ ฺจาป  น  คหิต  จงฺกมนิสชฺชา- 
สนฺนิสฺสิต  ปน  กตฺวา  คเหตพฺพเมว ฯ  ปมยามนฺติ  สกลสฺมมิฺป  
ปมยาเม ฯ  มชฺฌิมยามนฺติ  รตฺตินฺทิวสฺส  ฉฏโกฏาสสงฺขาเต (๓)  
มชฺฌิมยาเม ฯ   
        สีหเสยฺยนฺติ  เอตฺถ  กามโภคีเสยฺยา  เปตเสยฺยา  สีหเสยฺยา  
ตถาคตเสยฺยาติ  จตสฺโส  เสยฺยา ฯ   
        ตตฺถ  เยภุยฺเยน  ภิกฺขเว  กามโภคี  สตฺตา(๔) วาเมน 
ปสฺเสน  เสนฺตีติ(๕)  อย  กามโภคีเสยฺยา ฯ  เตสุ  ห ิ เยภุยฺเยน 
ทกฺขิณปสฺเสน  สยาโน  นาม  นตฺถิ ฯ 
        เยภุยฺเยน  ภิกฺขเว  เปตา  อุตฺตานา  เสนฺตีติ  อย   
เปตเสยฺยา ฯ  อปฺปมสโลหิตตฺตา  หิ  อฏ ิสงฺฆาฏชฏิตา  เอเกน  
ปสฺเสน  สยตุิ  น  สกฺโกนฺติ  อุตฺตานาว  เสนฺติ ฯ  
        สีโห  ภิกฺขเว  มิคราชา  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  เสยฺย   
กปฺเปติ  ฯเปฯ  อตฺตมโน  โหตีติ (๒) อย  สีหเสยฺยา ฯ  เตชุสฺสทตฺตา 
หิ  สีโห  มิคราชา  เทฺว  ปรุิมปาเท  เอกสฺมึ  าเน  เทฺว  
# ๑. ม. อิมินา ฯ  ๒. ม. ธมฺเมหิ ฯ ๓. ม. ฉโกฏาสสงฺขาเต ฯ  
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๕. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๖/๓๓๑ ฯ   
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ปจฺฉิมปาเท เอกสฺมึ าเน เปตฺวา นงฺคุฏ อนฺตรสตฺถิมฺหิ   
ปกฺขิปตฺวา ปุริมปาทปจฺฉิมปาทนงฺคุฏาน  ิโตกาส สลลฺกฺเขตฺวา   
ทฺวินฺน  ปุริมปาทาน  มตฺถเก  สีส  เปตฺวา สยติ ทิวสมฺป  
สยิตฺวา ปพุชฺฌมาโน  น อุตฺตสนฺโต ปพุชฺฌติ สีส ปน  
อุกฺขิปตฺวา ปุริมปาทาทีน  ิโตกาส สลฺลกฺเขติ ฯ  สเจ  กิ ฺจิ  
าน  วิชหิตฺวา   ิต  โหติ  นยิท  ตุยฺห  ชาติยา  น  สูรภาวสฺส   
อนุรูปนฺติ  อนตฺตมโน  หตฺุวา  ตตฺเถว  สยติ  น  โคจราย   
ปกฺกมติ ฯ  อวิชหิตฺวา   ิเต  ปน  ตุยฺห  ชาติยา  จ  สรูภาวสฺส  
จ  อนุรูปมิทนฺติ  หฏตุฏโ  อุฏาย  สีหวิชมฺภิต  วิชมฺภิตฺวา 
เกสรภาร วิธูนิตฺวา ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา โคจราย   
ปกฺกมติ ฯ  จตุตฺถชฺฌานเสยฺยา  ปน  ตถาคตเสยฺยาติ  วุจฺจติ ฯ 
ตาสุ  อิธ  สหีเสยฺยา  อาคตา ฯ อย ฺหิ เตชุสฺสทอิริยาปถตฺตา 
อุตฺตมเสยฺยา นาม ฯ   
        ปาเท  ปาทนฺติ  ทกฺขิณปาเท  วามปาท ฯ  
        อจฺจาธายาติ  อติอาธาย  อีสก  อติกฺกมฺม  เปตฺวา ฯ  
โคปฺผเกน  หิ  โคปฺผเก  ชาณุนา  วา  ชาณุมฺหิ  สงฺฆฏฏิยมาเน 
อภิณฺห  เวทนา  อุปฺปชฺชติ  จิตฺต  เอกคฺค  น  โหติ  เสยฺยา   
อผาสุกา  โหติ ฯ  ยถา  ปน  น  สงฺฆฏเฏติ  เอว  อติกฺกมฺม   
ปเต  เวทนา  น  อุปฺปชชฺติ  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  เสยฺยา  
ผาสุกา  โหติ ฯ เตน วุตฺต ปาเท  ปาท  อจฺจาธายาติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 558 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  558 
 
        สโต  สมฺปชาโนติ  สติยา  เจว  สมฺปชานป ฺาย  จ   
สมนฺนาคโต  หุตฺวา ฯ  อิมนิา  สุปริคฺคาหก  สติสมฺปช ฺ   
กถิต ฯ 
        อุฏานส ฺ  มนสิกริตฺวาติ  อสุกเวลาย  นาม  
อุฏหิสฺสามีติ  เอว  อุฏานเวลาปริจฺเฉทก  อุฏานส ฺ  จิตฺเต 
เปตฺวา ฯ  เอว  กตฺวา  นปิฺปนฺโน หิ ยถาปริจฺฉินฺนกาเลเยว   
อุฏาตุ ยุตฺโต ฯ   
        สาตจฺจ  เนปกฺกนฺติ  สตฺต  ปวตฺตยิตพฺพโต  สาตจฺจสงฺขาต   
วิริย ฺเจว  ปริปากคตตฺตา  เนปกฺกสงฺขาต  ป ฺ ฺจ  ยุตฺโต 
อนุยุตฺโต  ปวตฺตยมาโนเยว  ชาคริยานุโยค  อนุยตฺุโต  วิหรตีติ  
อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  วิริย  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสก  กถิต  ป ฺาป  
วิริยคติกาเอว ฯ วิริเย โลกิยมฺหิ โลกิยา  โลกุตฺตเร โลกุตฺตราติ  
อตฺโถ ฯ   
        โพธิปกขิฺยาน (๑) ธมฺมานนฺติ  จตุสจฺจโพธิสงฺขาตสฺส  
มคฺค ฺาณสฺส  ปกฺเข  ภวาน  ธมฺมาน ฯ  เอตฺตาวตา  สพฺเพป 
สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยธมฺเม  สมูหโต  คเหตฺวา  โลกิยายป  ภาวนาย 
เอการมฺมเณ  เอกโต  ปวตฺตนสมตฺเถ โพชฺฌงฺเคเยว  ทสฺเสนฺโต 
สตฺต  โพชฺฌงฺคาติอาทิมาห ฯ  เต  โลกยิโลกุตฺตรมสิฺสกาว  กถติาติ   
เวทิตพฺพา ฯ เสสเมตฺถ เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
# ๑. ม. โพธปิกฺขิกาน ฯ  
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        อภิกฺกนฺเตติอาทินิทฺเทเส  อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเตติ  เอตฺถ  
ตาว  อภิกฺกนฺต  วุจฺจติ  ปุรโต  คมน ฯ  ปฏิกฺกนฺตนฺติ  นิวตฺตน ฯ 
ตทุภยมฺป  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  ลพฺภติ ฯ  คมเน  ตาว  ปุรโต   
กาย  อภิหรนฺโต  อภิกฺกมติ  นาม ฯ  ปฏินิวตฺตนฺโต  ปฏิกกฺมติ  
นาม ฯ  าเนป   ิตโกว  กาย  ปุรโต  โอนมนฺโต(๑) อภิกฺกมติ   
นาม ฯ  ปจฺฉโต  อปนาเมนฺโต  ปฏิกฺกมติ  นาม ฯ  นิสชฺชายป   
นิสินฺนโกว  อาสนสฺส  ปุริมองฺคาภิมุโข  สสรนฺโต  อภิกฺกมติ   
นาม ฯ  ปจฺฉิมองฺคปฺปเทส  ปจฺโจสรนฺโต(๒)ปฏิกฺกมติ นาม ฯ 
นิปชฺชายป เอเสว นโย ฯ   
        สมฺปชานการี  โหตีติ  สมฺปช ฺเน  สพฺพกิจฺจการี  
สมฺปช ฺสฺสเสว  วา  การี ฯ  โส  ห ิ อภิกฺกนฺตาทีสุ  สมฺปช ฺ  
กโรเตฺวว(๓)  น  กตฺถจิ  สมฺปชฺ ฺวิรหิโต  โหติ ฯ  ต  ปน  สมฺปช ฺ   
ยสฺมา  สติสมฺปยุตฺตเมว  โหติ  เตนสฺส  นิทฺเทเส(๔)  สโต  
สมฺปชาโน อภิกฺกมติ สโต สมฺปชาโน ปฏิกฺกมตีติ วุตฺต ฯ   
        อย ฺหิ  อภิกฺกมนฺโต  ปฏิกฺกมนฺโต  วา  น  มฏุสฺสตี  
อสมฺปชาโน  โหติ  สติยา  ปน  สมนฺนาคโต  ป ฺาย  จ  
สมฺปชาโนเยว  อภิกฺกมติ  เจว  ปฏิกฺกมติ  จ ฯ  สพฺเพสุ   
อภิกฺกมาทีสุ จตุพฺพิธ สมฺปช ฺ โอตาเรติ ฯ จตุพฺพิธ ฺหิ  
สมฺปช ฺ  สาตฺถกสมฺปช ฺ  สปฺปายสมฺปช ฺ  โคจรสมฺปช ฺ  
# ๑. ม. โอนาเมนฺโต ฯ  ๒. ม. ปจฺจาสสรนฺโต ฯ  
# ๓. ม. กโรเตว ฯ ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๖๒๓/๓๓๖ ฯ   
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อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อภิกฺกมนจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  จิตฺตวเสเนว  อคนฺตฺวา   
กินฺนุโข  เม(๑) เอตฺถ  คเตน  อตฺโถ  อตฺถิ  นตฺถีติ  อตฺถานตฺถ   
ปริคฺคเหตฺวา  อตฺถปริคฺคณฺหน  สาตฺถกสมฺปช ฺ ฯ  ตตฺถ  จ  
อตฺโถติ  เจติยทสฺสนโพธิทสฺสนสงฺฆทสฺสนเถรทสฺสนอสุภทสฺสนาทิ- 
วเสน  ธมฺมโต  วุฑฺฒิ (๒)ฯ  เจติย  วา  โพธึ  วา  ทิสวฺาป  หิ   
พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  สงฺฆทสฺสเนน  สงฺฆารมฺมณ  ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา  
ตเทว  ขยโต (๓) สมฺมสนโฺต  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  เถเร  ทิสฺวา   
เตส  โอวาเท  ปติฏาย  อสุภ  ทิสฺวา  ตตฺถ  ปม  ฌาน  
อุปฺปาเทตฺวา  ตเทว  ขยโต (๓) สมฺมสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ   
ตสฺมา  เอเตส  ทสฺสน  สาตฺถ ฯ  เกจิ  ปน  อามิสโตป  วุฑฺฒิ   
อตฺโถเยว ต นิสฺสาย พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย ปฏิปนนฺตฺตาติ  
วทนฺติ ฯ   
        คมเน  ปน (๔) สปปฺายาสปฺปาย  ปริคฺคเหตฺวา  สปฺปาย- 
ปริคฺคณฺหน  สปฺปายสมฺปช ฺ ฯ  เสยยฺถีท  เจติยทสฺสน  ตาว 
สาตฺถ ฯ  สเจ  ปน  เจติยสฺส  มหติยา  ปูชาย  ทฺวาทสโยชนนฺตเร (๕) 
ปริสา  สนฺนปิตนฺติ  อตฺตโน  วิภวานุรปู  อิตฺถิโยป  ปุริสาป 
อลงฺกตปฏิยตฺตา จิตฺตกมฺมรูปกานิ วิย ส ฺจรนฺติ ฯ ตตฺถ จสฺส   
# ๑. ม. กนิฺน ุเม ฯ  ๒. ม. วฑฺฒิ ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๓. ม. ขยวยโต ฯ  ๔. ม. ตสฺมึ ปน คมเน ฯ  
# ๕. ม. ทสทฺวาทสโยชนนฺตเร ฯ   
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อิฏเ  อารมฺมเณ  โลโภ  อนิฏเ  ปฏิโฆ  อสมเปกฺขเน  โมโห 
อุปฺปชฺชติ  กายสสคฺคาปตฺตึ  วา  อาปชฺชติ  ชีวิตพฺรหมฺจริยาน  
วา  อนฺตราโย  โหติ ฯ  เอว  ต  าน  อสปฺปาย  โหติ   
วุตฺตปฺปการอนฺตรายาภาเว  สปฺปาย ฯ  โพธิทสฺสเนป  เอเสว 
นโย ฯ  สงฺฆทสฺสนมฺป  สาตฺถ ฯ  สเจ  ปน  อนฺโตคาเม  
มหามณฺฑป กาเรตฺวา  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสฺสวน  กโรนฺเตสุ  
มนุสฺเสสุ  วุตฺตปฺปกาเรเนว  ชนสนฺนปิาโต  เจว  อนฺตราโย  จ 
โหติ ฯ  เอว  ต  าน อสปฺปาย โหติ อนฺตรายาภาเว  
สปฺปาย  โหติ ฯ มหาปรสิปริวาราน เถราน ทสฺสเนป เอเสว  
นโย ฯ   
        อสุภทสฺสนมฺป  สาตฺถ  ตทตฺถทปีนตฺถ ฺจ  อิท  วตฺถ ุ 
เอโก  กริ  ทหรภิกฺขุ  สามเณร  คเหตฺวา  ทนฺตกฏตฺถาย   
คโต  สามเณโร  มคฺคา โอกฺกมิตฺวา  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  อสุภ  
ทิสฺวา  ปม  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตเทว  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเร 
สมฺมสนฺโต  ตีณิ  ผลานิ  สจฺฉิกตฺวา  อุปริมคฺคตฺถาย  กมฺมฏาน   
ปริคฺคเหตฺวา  อฏาสิ ฯ  ทหโร  ต  อปสฺสนฺโต  สามเณราติ  
ปกฺโกสิ ฯ  โส มยา  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  ภิกขฺุนา  
สทฺธึ  เทฺว  กถา  นาม  น  กถิตปุพฺพา  อ ฺสฺมึ  ทิวเส   
อุปริวิเสส  นพฺิพตฺเตสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  กึ  ภนฺเตติ  ปฏิวจน  
อทาสิ ฯ  เอหีติ  จ  วุตฺโต  เอกวจเนเนว  อาคนฺตฺวา  ภนฺเต    
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อิมินา  ตาว  มคฺเคน  คนฺตฺวา  มยา   ิโตกาเส  มุหุตฺต   
ปุรตฺถาภิมุโข ตฺวา โอโลเกถาติ  อาห ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  
เตน  ปตฺตวิเสสเมว  ปาปุณิ ฯ  
        เอว  เอก  อสุภ  ทฺวินฺน  ชนาน  อตฺถาย  ชาต ฯ  เอว  
สาตฺถมฺป  ปเนต  ปุริสสฺส  มาตุคามาสุภ อสปฺปาย  มาตุคามสฺส 
จ  ปุริสาสุภ ฯ  สภาคเมว  สปฺปายนฺติ  เอว  สปฺปายปริคฺคณฺหน   
สปฺปายสมฺปช ฺ นาม ฯ   
        เอว  ปรคฺิคหิตสาตฺถสปฺปายสฺส  ปน  อฏตึสาย  
กมฺมฏาเนสุ  อตฺตโน  จรติรุจิย (๑) กมฺมฏานสงฺขาต  โคจร 
อุคฺคเหตฺวา ภิกฺขาจารโคจเร ต คเหตฺวาว  คมน โคจร- 
สมฺปช ฺ นาม ตสฺสา วิภาวนตฺถ อิท จตุกฺก เวทิตพฺพ   
        อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  หรติ  น  ปจฺจาหรติ  เอกจฺโจ   
น  หรติ  ปจฺจาหรติ  เอกจฺโจ  ปน  เนว  หรติ  น  ปจฺจาหรติ  
เอกจฺโจ  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ จ ฯ  ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  ทวิส   
จงฺกเมน  นิสชฺชาย  อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต  ปรโิสเธตฺวา 
ตถา  รตฺติยา  ปมยามมชฺฌิมยาเม(๒)  เสยฺย  กปฺเปตฺวา   
ปจฺฉิมยาเมป  นิสชฺชจงฺกเมหิ  วีตินาเมตฺวา  ปเคว  เจติยงฺคณโพธิ- 
ยงฺคณวตฺต  กตฺวา  โพธิรกฺุเข  อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  ปานีย  
ปริโภชนีย ปจฺจุปฏาเปตฺวา อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  สพฺพานิ  
# ๑. ม. จิตฺตรุจิย ฯ  ๒. ม. ปมยาเม มชฺฌิมยาเม ฯ   
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ขนฺธกวตฺตานิ  สมาทาย  วตฺตติ ฯ โส สรีรปริกมฺม กตฺวา 
เสนาสน ปวิสิตฺวา  เทฺว  ตโย  ปลฺลงฺเก  อุสุม  คาหาเปนฺโต 
กมฺมฏานมนุยุ ฺชิตฺวา ภิกฺขาจารเวลาย  อุฏหิตฺวา  กมฺมฏาน- 
สีเสเนว  ปตฺตจีวรมาทาย  เสนาสนโต  นิกฺขมิตฺวา กมฺมฏาน   
มนสิกโรนฺโตว  เจติยงฺคณ  คนฺตฺวา  สเจ  พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏาน  
โหติ  ต  อวิสฺสชฺเชตฺวาว  เจติยงฺคณ  ปวิสติ ฯ  อ ฺ  เจ  
กมฺมฏาน  โหติ  โสปานมูเล  ตฺวา  หตฺเถน  คหิตภณฺฑ  วิย  
ต  เปตฺวา  พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  คเหตฺวา  เจติยงฺคณ  อารุยฺห   
มหนฺต  เจติย [๑] เจ ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา จตูสุ าเนสุ   
วนฺทิตพฺพ  ขุทฺทก  เจ  ตเถว  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อฏสุ   
าเนสุ  วนฺทิตพฺพ ฯ  เจติย (๒) วนฺทิตฺวา  โพธิยงฺคณ ปตฺเตนาป  
พุทฺธสฺส ภควโต สมฺมุขา วิย นิปจฺจาการ (๓) ทสฺเสตฺวา โพธิ  
วนฺทิตพฺพา ฯ   
        โส  เอว  เจติย ฺจ  โพธิ ฺจ  วนฺทิตฺวา  ปฏิสามิตฏาน 
คนฺตฺวา  ปฏิสามิต  ภณฺฑก  หตฺเถน  คณฺหนฺโต  วิย  
นิกฺขิตฺตกมฺมฏาน  คเหตฺวา  คามสมีเป  กมฺมฏานสีเสเนว  จีวร  
ปารุปตฺวา  คาม ปณฺฑาย ปวิสติ ฯ อถ น มนุสฺสา ทสฺิวา   
อยฺโย  โน  อาคโตติ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  อาสนสาลาย  
วา  เคเห  วา  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุ  ทตฺวา  ยาว  ภตฺต  น  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เจสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. เจ ฯ  
# ๓. ม. นิปจฺจาการ ฯ  
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นิฏาติ  ตาว  ปาเท  โธวิตฺวา  เตเลน  มกฺเขตฺวา  ปุรโต  
นิสีทิตฺวา  ป ฺห  วา  ปุจฺฉนฺติ  ธมฺม  วา โสตุกามา  โหนฺติ ฯ  
สเจป  น  กถาเปนฺติ  ชนสงฺคหตฺถ  ธมฺมกถา  นาม  กาตพฺพา- 
เยวาติ  อฏกถาจริยา  วทนฺติ ฯ  ธมมฺกถา  ห ิ กมฺมฏานวินิมุตฺตา  
นาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  กมมฺฏานสีเสเนว  อาหาร  ปริภุ ฺชิตฺวา 
อนุโมทน  วตฺวา  นิวตฺตนฺเตหิป (๑) มนุสฺเสหิ อนุคโตว คามโต 
นิกฺขมิตฺวา ตตฺถ เต นิวตฺเตตฺวา มคฺค ปฏิปชชฺติ ฯ   
        อถ  น  ปุเรตร  นิกฺขมิตฺวา  พหิคาเม  กตภตฺตกิจฺจาว(๒) 
สามเณรทหรภิกฺขู  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺตจีวรมสฺส   
คณฺหนฺติ ฯ  โปราณกภิกฺขู  กิร  อมฺหาก  อุปชฺฌาโย  อมฺหาก   
อาจริโยติ  น  มุข  โอโลเกตฺวา  วตฺต  กโรนฺติ  สมปฺตฺต- 
ปริจฺเฉเทเนว  กโรนฺติ ฯ  เต ต ปุจฺฉนฺติ ภนฺเต เอเต มนุสฺสา  
ตุมฺหาก กึ  โหนฺติ  มาติปกฺขโต  สมฺพนฺธา  ปติปกฺขโตติ ฯ 
กึ  ทิสฺวา  ปุจฺฉถาติ ฯ ตุเมฺหสุ  เอเตส  เปม  พหุมานนฺติ ฯ   
อาวุโส  ย  มาตาปตูหิป  ทุกฺกร ต เอเต [๓] อมฺหาก  กโรนฺติ  
ปตฺตจีวรมฺป  โน  เอเตส  สนฺตกเมว  เอเตส  อานุภาเวน  เนว 
ภเย  ภย  น  ฉาตเก  ฉาตก  ชานาม  เอทิสา  นาม  อมฺหาก  
อุปการิโน  นตฺถีติ  เตส คุเณ กเถนฺโต คจฺฉติ ฯ อย วุจฺจติ  
หรติ น ปจฺจาหรตีติ ฯ   
# ๑. ม. นิวตฺติยมาเนหิป ฯ  ๒. ม. กตภตฺตกิจฺจา ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มนุสสฺาติ ทิสฺสติ ฯ   
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        ยสฺส  ปน  ปเคว  วุตฺตปฺปการ  วตฺตปฏิปตฺตึ  กโรนฺตสฺส  
กมฺมชเตโช  ปชฺชลติ  อนปุาทินฺนก  มุ ฺจิตฺวา อุปาทินฺนก  
คณฺหาติ สรีรโต เสทา มุจฺจนฺติ  กมฺมฏานวีถึ(๑)  นาโรหติ 
โส  ปเคว  ปตฺตจีวรมาทาย  เวคสาว  เจติย วนฺทิตฺวา  โครูปาน 
นิกฺขมนเวลายเมว  คาม  ยาคุภิกฺขาย  ปวิสิตฺวา  ยาคุ ลภิตฺวา  
อาสนสาล  คนฺตฺวา  ปวติ  อถสฺส  ทวฺตฺติกฺขตฺตุ  อชฺโฌหรณ- 
มตฺเตเนว  กมฺมชเตโชธาตุ  อุปาทินฺนก  มุ ฺจิตฺวา  อนุปาทินฺนก  
คณฺหาติ  ฆฏสเตน  นฺหาโต  วิย  เตโชธาตุปริฬาหนิพฺพาน   
ปตฺวา กมฺมฏานสีเสน ยาคุ ปริภุ ฺชิตฺวา ปตฺต ฺจ มุข ฺจ   
โธวิตฺวา  อนฺตราภตฺเต  กมฺมฏาน  มนสิกตฺวา  อวเสสฏาเน  
ปณฺฑาย  จริตฺวา  กมฺมฏานสีเสน  อาหาร  ปริภุ ฺชิตฺวา  ตโต 
ปฏาย  โปขานุโปข (๒)อุปฏหมาน  กมฺมฏาน  คเหตฺวาว 
อาคจฺฉติ ฯ  อย  วุจฺจติ  น  หรต ิฯ 
        ปจฺจาหรตีติ ฯ  เอทิสา จ  ภิกฺขู  ยาคุ  ปวิตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  
พุทฺธสาสเน  อรหตฺต  ปตฺตา  นาม  คณนปถ  วีติวตฺตา ฯ  
สีหฬทีเปเยว  เตสุ  เตสุ  คาเมสุ  อาสนสาลาย  น  ต  อาสน  
อตฺถิ ยตฺถ ยาคุ ปวิตฺวา อรหตฺต ปตฺตา ภิกฺขู นตฺถีติ ฯ   
        โย  ปน  ปมาทวิหารี  โหติ  นิกฺขิตฺตธุโร  สพฺพวตฺตานิ 
ภินฺทิตฺวา  ป ฺจวิธเจโตขีลวินิพนฺธพทฺธจิตฺโต  วิหรนฺโต  กมมฺฏาน 
# ๑. ม. กมฺมฏาน วีถึ ฯ  ๒. ม. โปงฺขานุโปงฺข ฯ  
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นาม  อตฺถีติป ส ฺ  อกตฺวา  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  
อนนุโลมิเกน  คิหิสสคฺเคน  สสฏโ  จริตฺวา  จ ภุ ฺชิตฺวา จ  
ตุจฺโฉ นิกฺขมติ ฯ อย วุจฺจติ เนว หรติ น ปจฺจาหรตีติ ฯ   
        โย  ปนาย  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ  จาติ  วุตฺโต  โส 
คตปจฺจาคติกวตฺตวเสน  เวทิตพฺโพ  อตฺถกามา  หิ  กุลปุตฺตา 
สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ทสป  วีสมฺป  ตึสมฺป  จตฺตาฬีสมฺป   
ป ฺาสมฺป  สตมฺป  เอกโต  วสนฺตา  กติกวตฺต  กตฺวา  วิหรนฺติ   
อาวุโส  ตุเมฺห  น  อิณฏฏา  น  ภยฏฏา  น  ชีวิตปกตา(๑)  
ปพฺพชิตา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกามา  ปเนตฺถ  ปพฺพชิตา ฯ  ตสฺมา  
คมเน  อุปฺปนฺนกิเลส  คมเนเยว  นิคฺคณฺหถ ฯ าเน นิสชชฺาย  
สยเน อุปฺปนฺนกิเลส สยเนเยว นิคฺคณฺหถาติ ฯ   
        เต  เอว  กติกวตฺต  กตฺวา  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตา   
อฑฺฒอุสภอุสภอฑฺฒคาวุตคาวุตนฺตเรสุ  ปาสาณา  โหนฺติ  ตาย   
ส ฺาย  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาว  คจฺฉนฺติ ฯ  สเจ  กสฺสจิ 
คมเน  กิเลโส  อุปฺปชชฺติ  ตตฺเถว  น นิคฺคณฺหาติ ฯ ตถา   
อสกฺโกนฺโต  ติฏติ  อถสสฺ  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺโตป  ติฏติ ฯ  
โส  อย  ภิกฺขุ  ตุยฺห  อุปฺปนฺนวิตกฺก  ชานาติ  อนนุจฺฉวิก  
เต เอตนฺติ อตฺตาน ปฏิโจเทตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อริยภูมึ  
โอกฺกมติ ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺโต  นิสีทติ  อถสฺส  ปจฺฉโต   
# ๑. ม. อาชวิีกาปกตา ฯ   
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อาคจฺฉนฺโตป  นิสีทติ(๑)  โสเอว นโย ฯ อริยภูม ึโอกฺกมิตุ  
อสกฺโกนฺโตป ต  กิเลส  วิกฺขมฺเภตฺวา  กมฺมฏาน มนสิกโรนฺโตว 
คจฺฉติ ฯ น กมฺมฏานวิปฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ปาท  อุทฺธรติ ฯ   
อุทฺธรติ  เจ  ปฏินวิตฺติตฺวา  ปุริมปเทส ฺเว  เอติ  อาลินฺทกวาสี  
มหาปุสฺสเทวตฺเถโร  วิย ฯ 
        โส  กิร  เอกูนวีสติ  วสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรนฺโตเอว  
วิหาสิ ฯ  มนสฺุสาป  สุท  อนฺตรามคฺเค  กสนฺตา  จ  วปนฺตา   
จ  มทฺทนฺตา  จ  กมฺมานิ  กโรนฺตา  เถร  ตถา  คจฺฉนฺต   
ทิสฺวา  อย  เถโร  ปุนปฺปนุ  นิวตฺติตฺวา คจฺฉติ กินฺนุ โข  
มคฺคมุโฬฺห อุทาหุ กิ ฺจิ  ปมุฏโติ  สมุลฺลปนฺติ ฯ  โส  ต  
อนาทิยิตฺวา กมฺมฏานยุตฺตจิตฺเตเนว สมณธมฺม  กโรนฺโต  
วีสติวสฺสพฺภนฺตเร  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อรหตฺตปฺปตฺตทิวเส  จสฺส   
จงฺกมนโกฏิย  อธิวตฺถา  เทวตา  องฺคุลีหิ  ทีป อุชฺชาเลตฺวา  
อฏาสิ ฯ จตฺตาโรป  มหาราชาโน  สกโฺก  จ  เทวานมินฺโท  
พฺรหฺมา  จ  สหมฺปติ  อุปฏาน  อาคมึสุ ฯ  ต ฺจ  โอภาส  
ทิสฺวา  วนวาสี  มหาติสฺสตฺเถโร  ต  ทติุยทิวเส ปุจฺฉิ รตฺติภาเค   
อายสฺมโต  สนฺติเก  โอภาโส  อโหสิ  กึ  โส โอภาโสติ ฯ  
เถโร วิกฺเขป กโรนฺโต  โอภาโส  นาม  ทีโปภาโสป  โหติ   
มณิโอภาโสปติ  เอวมาทิมาห ฯ  ตโต  ปฏิจฺฉาเทถ ตุเมฺหติ  
# ๑. ม. นิสีทตีติ ฯ   
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นิพทฺโธ อามาติ ปฏิชานิตฺวา อาโรเจสิ ฯ   
        กาลวลลฺิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  จ ฯ  โสป  กิร  
คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรนฺโต  ปม  ตาว  ภควโต  มหาปธาน   
ปูเชสฺสามีติ  สตฺต วสฺสานิ านจงฺกมเมว  อธิฏาสิ  ปุน  
โสฬส  วสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
โส  กมฺมฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน  ปาท  อุทฺธรนโฺต วิปฺปยุตฺเตน 
จิตฺเตน อุทฺธเต  ปาเท  ปฏนิิวตฺเตนฺโต  คามสมีป  คนฺตฺวา  คาวี  
นุ  โข  ปพฺพชิโต  นุ  โขติ  อาสงฺกนียปเทเส  ตฺวา  จีวร   
ปารุปตฺวา  กจฺฉกรณฺฑโต(๑)อุทเกน ปตฺต โธวิตฺวา  อุทกคณฺฑุส  
กโรติ ฯ  กกึารณา  มา  เม  ภิกฺข ทาตุ วา วนฺทิตุ วา  
อาคจฺฉนฺเต(๒) มนุสฺเส  ทีฆายุกา  โหถาติ  วจนมตฺเตนาป  
กมฺมฏานวิกฺเขโป  อโหสีติ ฯ  อชฺช  ภนฺเต  กติมีติ  ทิวส  วา  
ภิกฺขุคณน  วา  ป ฺห  วา ปุจฺฉิโต ปน อุทก  คิลิตฺวา  
อาโรเจติ ฯ  สเจ  ทิวสาทิปุจฺฉกา  น  โหนฺติ  นิกฺขมนเวลาย  
คามทฺวาเร  นิฏ ุหิตฺวาว(๓) ยาติ ฯ   
        คลมฺพุติตฺถวิหาเร  วสฺสูปคตา  ป ฺาส  ภิกฺขู  วิย  จ ฯ 
เต  กิร  อาสาฬฺหปุณฺณมาย  กติกวตฺต  อกสุ อรหตฺต  
อปฺปตฺวาว(๔) อ ฺม ฺ นาลปสฺสามาติ ฯ  คาม ฺจ  ปณฺฑาย 
ปวิสนฺตา  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา  ปวิสึสุ ฯ  ทิวสาทีสุ  ปุจฺฉิเตสุ   
# ๑. ม. กจฺฉกนฺตรโต ฯ  ๒. ม. อาคเต ฯ ๓. ม. นฏิ ุภิตฺตว ฯ  
# ๔. ม. อปฺปตฺวา ฯ   
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วุตฺตนเยน  ปฏิปชชฺึสุ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  นิฏ ุหนฏาน (๑) ทิสฺวา 
ชานึสุ อชฺเชโก  อาคโต  อชฺช  เทฺวติ ฯ  เอว ฺจ  จินฺเตสุ   
กินฺนุ  โข  เอเต  อเมฺหเหว  สทฺธ ึ น  สลฺลปนฺติ  อุทาหุ  
อ ฺม ฺมฺป  ยท ิ อ ฺม ฺ  น  สลฺลปนฺติ  อทฺธา  วิวาทชาตา  
ภวิสฺสนฺติ ฯ  เอถ  เน  อ ฺม ฺ  ขมาเปสฺสามาติ  สพฺเพ   
วิหาร  คนฺตฺวา  ป ฺาสาย  ภิกฺขูสุ  เทฺวป  ภิกฺขู  เอโกกาเส  
นาทฺทสสุ ฯ  ตโต โย เตสุ  จกฺขุมา  ปุรโิส  โส  อาห  น  
โภ  กลหการกาน  วสโนกาโส  อีทิโส  โหติ  สุสมฺมฏ   
เจติยงฺคณโพธิยงฺคณ  สุนิกฺขิตฺตา  สมฺมชฺชนิโย  สปุติฏ ิต (๒)  
ปานียปริโภชนียนฺติ ฯ  เต  ตโตว  นิวตฺตา ฯ  เตป  ภิกฺขู   
อนฺโตเตมาเสเยว อรหตฺต  ปตฺวา มหาปวารณาย สุทฺธิปวารณ (๓) 
ปวาเรสส ฯ   
        เอว  กาลวลฺลิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  คลมฺพุติตฺถ- 
วิหาเร (๔) วสฺสูปคตา  ภิกฺขู (๕) วิย  จ  กมฺมฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน   
ปาท  อุทฺธรนฺโต คามสมีป คนฺตฺวา  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา 
วีถิโย  สลลฺกเฺขตฺวา  ยตฺถ  สุราโสณฺฑธุตฺตาทโย  กลหการกา   
จณฺฑหตฺถิอสฺสาทโย  วา  นตฺถ ิฯ  ต  วีถึ  ปฏิปชชฺติ ฯ  ตตฺถ  
ปณฺฑาย  จรนฺโต  น  ตุรติตุริโต  วิย  ชเวน  คจฺฉติ ฯ  น  หิ  
# ๑. ม. นฏิ ุภนฏาน ฯ  ๒. ม. สุปฏปต ฯ  
# ๓. ม. วิสุทธฺิปวารณ ฯ ๔. ม. คลมฺพติตฺถสิหาเร ฯ  
# ๕. ม. วิสฺสปูคตภิกฺขู ฯ  
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ชวนปณฺฑปาติกธุตงฺค นาม กิ ฺจิ อตฺถิ ฯ  วิสมภูมภิาคปฺปตฺต  
ปน  อุทกสกฏ  วิย  นิจฺจโล  หุตฺวา  คจฺฉติ ฯ  อนฺตรฆร (๑)  
ปวิฏโ  จ  ทาตุกาม  วา  อทาตุกาม  วา  สลฺลกฺเขตุ  
ตทนุรูป  กาล  อาคเมนฺโต  ภิกฺข  คเหตฺวา  อนฺโตคาเม  วา 
พหิคาเม วา วิหารเมว วา อาคนฺตฺวา ยถาผาสุเก  ปฏิรูเป  
โอกาเส  นิสทีิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสกิโรนฺโต  อาหาเร   
ปฏิกูลส ฺ  อุปฏเปตฺวา    อกฺขพฺภ ฺชนวณาเลปนปุตฺตมสูปม- 
วเสน   ปจฺจเวกฺขนฺโต  อฏงฺคสมนฺนาคต  อาหาร  อาหาเรติ  
เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย  ฯเปฯ   
ผาสุวิหาโร  จาติ ฯ  ภุตฺตาวี  จ  อุทกกจฺิจ  กตฺวา  มุหุตฺต  
ภตฺตกิลมถ  ปฏิปสฺสมฺเภตฺวา  ยถา  ปุเรภตฺต  เอว  ปจฺฉาภตฺต  
ปุริมยาม  ปจฺฉิมยาม ฺจ  กมฺมฏานเมว มนสิกโรติ ฯ อย  
วุจฺจติ หรติ จ ปจฺจาหรติ จาติ ฯ   
        อิม  ปน  หรณปจฺจาหรณสงฺขาต  คตปจฺจาคตวตฺต  
ปูเรนฺโต  ยท ิ อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  โหติ  ปมวเยเอว  อรหตฺต  
ปาปุณาติ(๒) ฯ  โน  เจ  ปมวเย  ปาปุณาติ  อถ  มชฺฌิมวเย   
ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  มชฺฌมิวเย  ปาปุณาติ  อถ  ปจฺฉิมวเย   
ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  ปจฺฉิมวเย  ปาปุณาติ  อถ  มรณสมเย   
ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  มรณสมเย  ปาปุณาติ  อถ  เทวปุตฺโต หุตฺวา 
ปาปุณาติ ฯ โน เจ เทวปุตฺโต  หุตฺวา  ปาปุณาติ  อนุปฺปนฺเน   
# ๑. ม. อนุฆร ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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พุทฺเธ  นิพฺพตฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกโรติ ฯ  โน  เจ  ปจฺเจกโพธึ  
สจฺฉิกโรติ  อถ  พุทฺธาน  สมฺมุขีภาเว  ขิปฺปาภิ ฺโ  วา โหติ   
เสยฺยถาป  เถโร  พาหิโย  ทารุจิริโย  มหาป ฺโ วา เสยฺยถาป  
เถโร สาริปุตฺโต  มหิทฺธิโก  วา  เสยฺยถาป  เถโร  มหาโมคฺ- 
คลฺลาโน  ธุตงฺคธโร  วา  เสยฺยถาป  เถโร  มหากสฺสโป   
ทิพฺพจกฺขุโก  วา  เสยฺยถาป  เถโร  อนุรุทฺโธ  วินยธโร วา   
เสยฺยถาป  เถโร  อุปาลิ  ธมฺมกถิโก  วา  เสยฺยถาป  เถโร  
ปุณฺโณ มนฺตานิปุตฺโต  อาร ฺ ิโก  วา  เสยฺยถาป  เถโร  เรวโต  
พหุสฺสุโต  วา  เสยฺยถาป  เถโร  อานนฺโท  สกิฺขากาโม  วา  
เสยฺยถาป  เถโร  ราหุโล  พุทฺธปุตฺโตติ ฯ อิติ อิมสฺม ึ จตุกฺเก 
ยฺวาย หรติ จ ปจฺจาหรติ จ ตสฺส โคจรสมฺปช ฺ สิขาปฺปตฺต  
โหติ ฯ   
        อภิกฺกมาทีสุ  ปน  อสมฺมุยฺหน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  ต   
เอว  เวทิตพฺพ  อิธ  ภิกฺขุ  อภิกฺกมนฺโต  วา  ปฏิกฺกมนฺโต 
วา ยถา อนฺธพาลปุถุชฺชนา อภิกฺกมาทีสุ  อตฺตา  อภิกฺกมติ  
อตฺตนา  อภิกฺกโม  นิพฺพตฺติโตติ  วา  อห  อภิกฺกมามิ  มยา  
อภิกฺกโม นพฺิพตฺติโตติ วา สมฺมุยฺหนฺติ ตถา อสมฺมยฺุหนฺโต 
อภิกฺกมามีติ  จิตฺเต  อุปฺปชฺชมาเน  เตเนว  จิตฺเตน  สทฺธึ  
จิตฺตสมุฏานา วาโยธาตุ(๑) วิ ฺตฺตึ  ชนยมานา  อุปฺปชฺชติ ฯ  
อิติ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผารวเสน  อย  กายสมฺมโต  อฏ ิ- 
# ๑. ม. จิตฺตสมุฏานวาโยธาตุ ฯ  
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สงฺฆาโต  อภิกฺกมติ  ตสฺเสว  อภิกฺกมโต  เอเกกปาทุทฺธรเณ  
ปวีธาตุ  อาโปธาตูติ  เทฺว  ธาตุโย  โอมตฺตา  โหนฺติ  มนฺทา  
อิตรา  เทฺว อธิมตฺตา โหนฺติ  พลวติโย ฯ  ตถา  อติหรณ- 
วีติหรเณสุ ฯ  โวสฺสชฺชเน  เตโชธาตุ  วาโยธาตูติ  เทฺว  ธาตุโย 
โอมตฺตา  โหนฺติ  มนฺทา  อิตรา  เทฺว  อธิมตฺตา  โหนฺติ   
พลวติโย ฯ ตถา  สนฺนิกฺเขปนสนฺนิรุมฺภเนสุ ฯ (๑) ตตฺถ  อุทฺธรเณ  
ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา  อติหรณ  น  ปาปุณนฺติ  ตถา  อติหรเณ  
ปวตฺตา  วีติหรณ  วีติหรเณ  ปวตฺตา  โวสฺสชฺชน  โวสฺสชฺชเน 
ปวตฺตา  สนฺนิกฺเขปน  สนฺนิกฺเขปเน  ปวตฺตา  สนฺนิรุมฺภน (๒) 
น  ปาปุณนฺติ ฯ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ปพฺพปพฺพ  สนฺธิสนฺธ ิ โอธ ิ
โอธิ  หุตฺวา  ตตฺตกปาเล  ปกฺขิตฺต  ติล  วิย  ฏตฏายนฺตา (๓) 
ภิชฺชนฺติ ฯ  ตตฺถ โก เอโก อภิกฺกมติ กสฺส  วา  เอกสฺส   
อภิกฺกมน ฯ  ปรมตฺถโต  หิ  ธาตูนเยว  คมน  ธาตูน  าน   
ธาตูน  นิสชชฺา ธาตูน สยน ฯ ตสฺมึ ตสฺมิ ฺหิ โกฏาเส  
สทฺธึ รูเปหิ ฯ 
                อ ฺ อุปฺปชฺชติ(๔)จิตฺต  อ ฺ จิตฺต นิรุชฺฌติ (๕)  
                อวีจิมนุสมฺพนฺโธ        นทีโสโตว ปวตฺตตีติ(๖) ฯ   
        เอว  อภิกฺกมาทีสุ  อสมฺมุยฺหน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ   
# ๑. ม. สนฺนกิฺเขปนสนฺนิรุชฺฌเนสุ ฯ  ๒. สนฺนิรชุฌฺน ฯ 
# ๓. ม. ปฏปฏายนฺตา ฯ  ๔. ม. อุปฺปชชฺเต ฯ  
# ๕. ม. นริุชฌฺติ ฯ  ๖. ม. วตฺตตีติ ฯ   
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นามาติ ฯ  นิฏ ิโต  อภิกกฺนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหตีติ  
ปทสฺสตฺโถ ฯ   
        อาโลกิเต  วิโลกิเตติ  เอตฺถ  ปน  อาโลกิต  นาม  ปุรโต 
เปกฺขน ฯ  วิโลกิต  นาม  อนุทิสา  เปกฺขน ฯ  อ ฺานิป  
เหฏา  อุปริ  ปจฺฉโต  เปกฺขนวเสน  โอโลกิตอุลฺโลกิตาปโลกิตานิ   
นาม  โหนฺติ  ตานิ  อิธ  น  คหิตานิ ฯ  สารุปฺปวเสน  ปน  
อิมาเนว เทฺว คหิตานิ อิมินา วา มุเขน สพฺพานิป ตานิ  
คหิตาเนวาติ ฯ   
        ตตฺถ  อาโลเกสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  จิตฺตวเสเนว  
อโนโลเกตฺวา  อตฺถปริคฺคณฺหน สาตฺถกสมฺปช ฺ ต อายสฺมนฺต  
นนฺท กายสกฺขึ กตฺวา เวทิตพฺพ ฯ  วุตฺตเ ฺหต ภควตา  สเจ 
ภิกฺขเว นนฺทสฺส ปุรตฺถิมา ทิสา อาโลเกตพฺพา  โหติ สพฺพ 
 ฺเจตโส(๑)สมนฺนาหริตฺวา นนฺโท ปุรตฺถิม ทิส        อาโลเกติ เอว  
เม ปุรตฺถิม ทิส อาโลกยโต นาภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ ฯ อิติ  หิ(๒) สาตฺถกสมฺปชาโน   
โหติ ฯ สเจ ภิกฺขเว นนฺทสฺส ปจฺฉิมา ทิสา อุตฺตรา   
ทิสา ทกฺขิณา ทิสา อุทฺธ อโธ อนุทิสา อาโลเกตพฺพา(๓)  อิโต 
สพฺพ  เจตโส  สมนฺนาหรตฺิวา นนฺโท อนุทิส อาโลเกติ(๔) เอว 
# ๑. ม. เจตสา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. สฺยา. ม. อิติห ตตฺร สมฺปชาโน ฯ 
# ๓. ม. อนุวิโลเกตพฺพา ฯ  ๔. ม. อนวิุโลเกติ ฯ   
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ม อนุทิส อนุวิโลกยโต(๑) ฯเปฯ สมฺปชาโน โหตีติ ฯ(๒)  
        อปจ  อิธาป  ปุพฺเพ  วุตฺตเจติยทสฺสนาทิวเสเนว  สาตฺถกตา 
จ  สปฺปายตา  จ เวทิตพฺพา ฯ   
        กมฺมฏานสฺส   ปน   อวิชหนเมว  โคจรสมฺปช ฺ ฯ 
ตสฺมา  ขนฺธธาตุอายตนกมฺมฏานิเกหิ อตฺตโน กมฺมฏานวเสเนว 
กสิณาทิกมฺมฏานิเกหิ วา ปน กมฺมฏานสีเสเนว อาโลกน- 
วิโลกน กาตพฺพ ฯ        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  อาโลกิตา  วา 
วิโลกิตา  วา  นตฺถิ  อาโลเกสฺสามีติ  ปน  จิตฺเต  อุปฺปชฺชมาเน 
เตเนว  จิตฺเตน  สทฺธ ึจิตฺตสมุฏานา  วาโยธาตุ  วิ ฺตฺตึ   
ชนยมานา  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิติ จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผารวเสน   
เหฏ ิม  อกฺขิทล  อโธ  สทีติ  อุปริม อุทฺธ ลงฺเฆติ โกจิ  
ยนฺตเกน วิวรนฺโต  นาม  นตฺถิ  ตโต  จกฺขุวิ ฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ 
สาเธนฺต อุปฺปชฺชตีติ เอว ปชานน  ปเนตฺถ อสมฺโมห- 
สมฺปช ฺ นาม ฯ   
        อปจ  มลูปริ ฺาอาคนฺตุกตาวกาลิกภาววเสน  ปเนตฺถ 
อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ มูลปริ ฺาวเสน ตาว   
                ภวงฺคมาวชฺชน ฺเจว(๓)        ทสฺสน สมปฺฏิจฺฉน   
                สนฺตีรณ โวฏพฺพน        ชวน ภวติ สตฺตม ฯ   
        ตตฺถ  ภวงฺค  อุปปตฺติภวสฺส  องฺคกิจฺจ  สาธยมาน  
# ๑. ม. อนุวิโลกยโต ฯ  ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๙๙/๑๖๘ ฯ  
# ๓. ม. ภวงฺคาวชฺชน ฺเจว ฯ   
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ปวตฺตติ ต อาวฏเฏตฺวา  กิริยามโนธาตุ  อาวชฺชนกิจฺจ  
สาธยมานา  ตนฺนิโรธา  จกฺขุวิ ฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  สาธยมาน  
ตนฺนิโรธา  วิปากมโนธาตุ  สมฺปฏิจฺฉนฺนกิจฺจ  สาธยมานา   
ตนฺนิโรธา  วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ  สนฺตีรณกิจฺจ  สาธยมานา   
ตนฺนิโรธา  กริิยามโนวิ ฺาณธาตุ  โวฏพฺพนกิจฺจ  สาธยมานา 
ตนฺนิโรธา  สตฺตกฺขตฺตุ  ชวน  ชวติ ฯ  ตตฺถ  ปมชวเนป  อย   
อิตฺถี  อย  ปุรโิสติ รชฺชนทสฺุสนมุยฺหนวเสน อาโลกติวิโลกิต   
น  โหติ ฯ  ทติุยชวเนป  ฯเปฯ  สตฺตมชวเนป ฯ  เอเตสุ  ปน 
ยุทฺธมณฺฑเล  โยเธสุ  วิย  เหฏ ุปริยวเสน ภิชฺชิตฺวา ปติเตสุ  
อย อิตฺถี อย ปุริโสติ รชฺชนาทิวเสน  อาโลกิตวิโลกติ   
โหติ ฯ  เอวนฺตาเวตฺถ  มลูปริ ฺาวเสน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        จกฺขุทฺวาเร  ปน  รูเป  อาปาถคเต  ภวงฺคจลนโต อุทฺธ  
สกสกกิจฺจนิปฺผาทนวเสน  อาวชฺชนาทีสุ  อุปฺปชชฺตฺิวา  นิรุทฺเธสุ   
อวสาเน  ชวน  อุปฺปชชฺติ  ต  ปุพฺเพ  อุปฺปนฺนาน อาวชฺชนาทีน  
เคหภูเต จกฺขุทฺวาเร อาคนฺตุกปุริโส วิย โหติ ฯ ตสฺส ยถา   
ปรเคเห  กิ ฺจิ  ยาจิตุ ปวิฏสฺส อาคนฺตุกปุริสสฺส เคหสามิเกสุป  
ตุณฺหิมาสิเนสุ  อาณากรณ  น  ยุตฺต  เอว  อาวชฺชนาทีน  
เคหภูเต  จกฺขุทฺวาเร  อาวชฺชนาทีสุป  อรชฺชนฺเตสุ  อทุสฺสนฺเตสุ  
อมุยฺหนฺเตสุ  จ  รชฺชนทุสสฺนมุยฺหน อยุตฺตนฺติ เอว  อาคนฺตุก- 
ภาววเสน อสมฺโมหสมฺปช ฺ เวทิตพฺพ ฯ    
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        ยานิ  ปเนตานิ  จกฺขุทฺวาเร  โวฏพฺพนปริโยสานานิ   
จิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  ตานิ  สทฺธ ึ สมปฺยุตฺตธมฺเมหิ  ตตฺถ  
ตตฺเถว  ภิชฺชนฺติ อ ฺม ฺ น ปสฺสนฺตีติ  อิตฺตรานิ   
ตาวกาลิกานิ  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  เอกสฺมึ  ฆเร  สพฺเพสุ  
มานุสเกสุ  มเตสุ  อวเสสสฺส  เอกกสฺส  ตขณเยว  มรณธมฺมสฺส  
น  ยุตฺตา  นจฺจคีตาทีสุ  อภิรติ  นาม  เอวเมว  เอกทฺวาเร  
สสมฺปยุตฺเตสุ  อาวชฺชนาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺเถว  มเตสุ  อวเสสสฺส 
ตขณเยว  มรณธมฺมสฺส  ชวนสฺสาป  รชฺชนทุสฺสนมุยฺหนวเสน   
อภิรติ  นาม  น  ยุตฺตาติ ฯ  เอว  ตาวกาลิกภาววเสน  อสมฺโมห- 
สมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อปจ  ขนฺธายตนธาตุปจฺจยปจฺจเวกฺขณวเสนเปต  เวทิตพฺพ ฯ 
เอตฺถ  หิ  จกฺขุ  เจว  รูปานิ  จ  รูปกฺขนฺโธ  ทสฺสน   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ ตสมฺปยุตฺตา เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺา  
ส ฺากฺขนฺโธ  ผสฺสาทิโก (๑) สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอวเมเตส  ป ฺจนฺน   
ขนฺธาน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ ฯ  ตตฺถ  โก   
เอโก  อาโลเกติ โก วิโลเกติ ฯ   
        ตถา  จกฺขุ  จกฺขฺวายตน  รูป  รูปายตน  ทสฺสน  มนายตน  
เวทนาทโย  ตสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  ธมฺมายตน ฯ  เอวเมเตส  จตุนฺน   
อายตนาน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน ป ฺายติ ฯ ตตฺถ โก 
# ๑. ม. ผสฺสาทิกา ฯ   
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เอโก อาโลเกติ โก วิโลเกติ ฯ   
        ตถา  จกฺขุ  จกฺขุธาตุ รูป รูปธาตุ ทสฺสน จกฺขุวิ ฺาณ- 
ธาตุ ตสมฺปยุตฺตา  เวทนาทโย  ธมฺมา  ธมฺมธาตุ ฯ  เอวเมตาส   
จตุนฺน  ธาตูน สมวาเย อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ ฯ ตตฺถ 
โก เอโก อาโลเกติ โก วิโลเกติ ฯ   
        ตถา  จกฺขุ  นิสฺสยปจฺจโย  รูป  อารมฺมณปจฺจโย  อาวชฺชน   
อนนฺตรสมนนฺตรานนฺตรูปนิสฺสยนตฺถิวิคตปจฺจโย  อาโลโก  อุป- 
นิสฺสยปจฺจโย เวทนาทโย  สหชาตาทิปจฺจยา ฯ  เอวเมเตส   
ปจฺจยาน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ ฯ  ตตฺถ  โก 
เอโก  อาโลเกติ  โก  วิโลเกตีติ  เอวเมตฺถ  ขนฺธายตน- 
ธาตุปจฺจยปจฺจเวกฺขณวเสนาป อสมฺโมหสมฺปช ฺ เวทิตพฺพ ฯ   
        สมฺมิ ฺชิเต  ปสาริเตติ  ปพฺพาน  สมฺมิ ฺชนปสารเณ ฯ  
ตตฺถ  จิตฺตวเสเนว  สมฺมิ ฺชนปสารณ  อกตฺวา  หตฺถปาทาน  
สมฺมิ ฺชนปสารณปจฺจยา  อตฺถานตฺถ  ปริคฺคณฺหิตฺวา  ตตฺถ 
อตฺถปริคฺคณฺหน  สาตฺถกสมฺปช ฺ ฯ  ตตฺถ  หตฺถปาเท  อติจิร   
สมฺมิ ฺชิตฺวา  วา  ปสาเรตฺวาเอว  วา   ิตสฺส  ขเณ  ขเณ  
เวทนา  อุปฺปชฺชนฺติ  จิตฺต  เอกคฺคต น ลภติ กมฺมฏาน  
ปริปตติ วิเสส นาธิคจฺฉติ ฯ  กาเล  สมมฺิ ฺชนฺตสฺส  กาเล  
ปสาเรนฺตสฺส  ปน  ตา  เวทนา  นุปฺปชฺชนฺติ  จิตฺต  เอกคฺค  
โหติ  กมฺมฏาน  ผาตึ  คจฺฉติ  วิเสสมธิคจฺฉตีติ  เอว    
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อตฺถานตฺถปริคฺคณฺหน เวทิตพฺพ ฯ   
        อตฺเถ  ปน  สติป  สปฺปายาสปฺปาย  ปริคฺคณฺหิตฺวา  
สปฺปายปริคฺคณฺหน  สปฺปายสมฺปช ฺ ฯ  ตตฺราย  นโย   
มหาเจติยงฺคเณ  กิร  ทหรภิกฺขู  สชฺฌาย  คณฺหนฺติ  เตส  
ปฏ ิปสฺเส  ทหรภิกฺขุนิโย  ธมฺม  สุณนฺติ ฯ ตเตฺรโก ทหโร  
หตฺถ ปสาเรนฺโต  กายสสคฺค  ปตฺวา  เตเนว  การเณน  
คิหี  ชาโต ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  ปาท ปสาเรนฺโต  อคฺคิมฺหิ  ปสาเรสิ  
อฏ ึ  อาหจฺจ  ปาโท  ฌาย ิฯ  อปโร  ภิกฺขุ วมฺมิเก  
ปสาเรสิ  โส  อาสีวิเสน  ทฏโ ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  จีวรกุฏ-ี 
ทณฺฑเก  ปสาเรสิ  ต  มณิสปฺโป  ฑสิ ฯ  ตสฺมา  เอวรูเป  
อสปฺปาเย  อปสาเรตฺวา  สปฺปาเย  ปสาเรตพฺพ ฯ  อิทเมตฺถ   
สปฺปายสมฺปช ฺ ฯ   
        โคจรสมฺปช ฺ  ปน  มหาเถรวตฺถุนา  ทีเปตพฺพ  
มหาเถโร  กริ  ทิวาฏาเน  นิสินฺโน  อนฺเตวาสิเกหิ  สทฺธึ   
กถยมาโน  สหสา  หตฺถ สมฺมิ ฺชิตฺวา  ปุน  ยถาาเน  เปตฺวา 
สณิก  สมฺมิ ฺเชสิ  ต  อนฺเตวาสิกา  ปุจฺฉึสุ  กสฺมา  ภนฺเต 
สหสา  หตฺถ  สมฺมิ ฺชิตฺวา  ปุน ยถาาเน เปตฺวา สณิก  
สมฺมิ ฺชถาติ ฯ(๑) ยโต  ปฏายาห (๒) อาวุโส  กมฺมฏาน  มนสิกาตุ   
อารทฺโธ  น เม กมฺมฏาน  มุ ฺจิตฺวา  หตฺโถ  สมฺมิ ฺชิตปุพฺโพ   
# ๑. ม. สมิ ฺชิตฺถาติ ฯ  ๒. ม. ยโต ปฏาย มยา ฯ   
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อิทานิ  ปน  เม  ตุเมฺหหิ  สทฺธึ กถยมาเนน  กมฺมฏาน มุ ฺจิตฺวา  
สมฺมิ ฺชิโต ตสฺมา ปุน ยถาาเน เปตฺวา สมฺมิ ฺเชสินฺติ ฯ   
สาธุ  ภนฺเต  ภิกฺขุนา  นาม  เอวรูเปน  ภวิตพฺพนฺติ  เอวเมตฺถาป   
กมฺมฏานาวิชหนเมว โคจรสมฺปช ฺนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  สมฺมิ ฺชนฺโต  วา  ปสาเรนฺโต 
วา  นตฺถิ  วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรน  ปน  
สุตฺตากฑฺฒนวเสน  ทารุยนฺตสฺส  หตฺถปาทจลน  วิย  สมฺมิ ฺชน- 
ปสารณ  โหตีติ  เอว  ปรชิานน  ปเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณติ  เอตฺถ  สงฺฆาฏิจีวราน  นิวาสน- 
ปารุปนวเสน  ปตฺตสฺส  ภิกฺขาปฏิคฺคหณาทิวเสน  ปริโภโค  
ธารณ  นาม ฯ  ตตฺถ  สงฺฆาฏิจีวรธารเณ  ตาว  นิวาเสตฺวา   
ปารุปตฺวา  จ  ปณฺฑาย  จรโต  อามิสลาโภ  สีตสฺส   
ปฏิฆาตายาติอาทินา  นเยน  ภควตา  วุตฺตปฺปกาโรเยว  จ  อตฺโถ   
อตฺโถ  นาม ฯ  ตสฺส วเสน สาตฺถกสมฺปช ฺ เวทิตพฺพ ฯ   
        อุณฺหปกติกสฺส  ปน  ทุพฺพลสฺส  จ  จีวร  สุขุม  สปฺปาย  
สีตาลุกสฺส  ฆน  ทุปฏฏ ฯ  วิปรีต  อสปฺปาย ฯ ยสฺส กสฺสจิ  
ชิณฺณ อสปฺปายเมว ฯ อคฺคฬาทิทาเนน  หิสฺส  ต  ปลิโพธกร   
โหติ ฯ  ตถา  ปฏฏณฺณทุกูลาทิเภท  โจราน  โลภนียจีวร ฯ   
ตาทิส ฺหิ  อร ฺเ  เอกกสฺส  นิวาสนฺตรายกร  ชีวิตนฺตรายกร   
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วาป (๑) โหติ ฯ  นิปฺปริยาเยน  ปน  ย  นิมิตฺตกมฺมาทิมิจฺฉาชีววเสน  
อุปฺปนฺน ย ฺจสฺส เสวมานสฺส  อกุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ   
กุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ  ต  อสปฺปาย ฯ  วิปรีต  สปฺปาย ฯ 
ตสฺส  วเสเนตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว   
จ  โคจรสมฺปช ฺ เวทิตพฺพ ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  จีวร  ปารุปนโฺต  นตฺถิ   
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  จีวรปารุปน  
โหติ ฯ  ตตฺถ  จีวรมฺป  อเจตน  กาโยป  อเจตโน ฯ  จีวร  น  
ชานาติ  มยา  กาโย  ปารุปโตติ ฯ  กาโยป  น  ชานาติ   
อห  จีวเรน  ปารุปโตติ ฯ ธาตุโยว ธาตุสมูห ปฏิจฺฉาเทนฺติ  
ปฏปโลติกาย  โปตฺถกรปูปฏิจฺฉาทเน  วิย ฯ  ตสฺมา  เนว  สุนทฺร  
จีวร ลภิตฺวา โสมนสฺส กาตพฺพ  นาสุนฺทร  ลภิตฺวา  
โทมนสฺส ฯ  นาควมฺมิกเจติยรุกฺขาทีสุ  หิ  เกจิ  มาลาคนฺธธูป- 
วตฺถาทีห ิ(๒) สกฺการ  กโรนฺติ  เกจิ คูถมุตฺตกทฺทมทณฺฑ- 
สตฺถปฺปหาราทีหิ  อสกฺการ ฯ  น  เตน วมฺมิกรุกฺขาทโย(๓)  โสมนสฺส  
วา โทมนสฺส วา กโรนฺติ  เอวเมว  เนว  สุนฺทร  จีวร  
ลภิตฺวา  โสมนสฺส  กาตพฺพ  นาสุนฺทร  ลภิตฺวา  โทมนสฺสนฺติ  
เอว ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺถ อสมฺโมหสมฺปช ฺ เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. ชีวิตนฺตรายกร ฺจาป ฯ  ๒. ม. มาลาคนฺธธูมวตฺถาทีหิ ฯ  
# ๓. ม. นาควมฺมิกรุกฺขาทโย ฯ   
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        ปตฺตธารเณป  ปตฺต  สหสาว  อคฺคเหตฺวา  อิม  คเหตฺวา   
ปณฺฑาย  จรมาโน  ภิกฺข  ลภิสฺสามีติ  เอว  ปตฺตคฺคหณปจฺจยา   
ปฏิลภิตพฺพอตฺถวเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ  กีสทุพฺพล- 
สรีรสฺส  ปน  ครุปตฺโต  อสปฺปาโย  ยสฺส  กสฺสจิ  จตุป ฺจ- 
คณฺฑิกาหโต(๑)  ทุพฺพิโสธนีโย  อสปฺปาโยว ฯ  ททฺุโธตปตฺโต  หิ   
น  วฏฏติ  ต  โธวนฺตสฺเสว  จสฺส  ปลโิพโธ  โหติ ฯ   
มณิวณฺณปตฺโต  ปน  โลภนีโยว  จีวเร  วุตฺตนเยเนว  อสปฺปาโย ฯ 
นิมิตฺตกมฺมาทิวเสน  ปน  ลทฺโธ  ย ฺจสฺส  เสวมานสฺส  อกุสลา  
ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  กุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ  อย   
เอกนฺตาสปฺปาโยว  วิปรโีต  สปฺปาโย ฯ  ตสฺส  วเสเนตฺถ   
สปฺปายสมฺปช ฺ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว โคจรสมฺปช ฺ 
เวทิตพฺพ ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  ปตฺต คณฺหนฺโต นตฺถิ  
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผารวเสเนว  ปน  ปตฺตคหณ 
นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปตฺโตป  อเจตโน  หตฺถาป  อเจตนา ฯ  
ปตฺโต  น  ชานาติ  อห หตฺเถหิ คหิโตติ ฯ หตฺถาป  น  
ชานนฺติ  ปตฺโต  อเมฺหหิ  คหิโตติ ฯ  ธาตุโยว  ธาตุสมูห  คณฺหนฺติ 
สณฺฑาเสน  อคฺคิวณฺณปตฺตคฺคหเณ   วิยาติ   เอว   ปวตฺตปฏิสงฺขาน- 
วเสเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. คณฺ ิกาหโต ฯ  
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        อปจ  ยถา  ฉินฺนหตฺถปาเท  วณมุเขหิ  ปคฺฆริตปุพฺพโลหิต- 
กิมิกุเล  นีลมกฺขิกสมฺปริกณฺิเณ  อนาถสาลาย  อนาถมนุสฺเส  
ทิสฺวา  ทยาลุกา  ปุริสา  เตส  วณพนฺธปฏโจฬกานิ  เจว  
กปาลาทีหิ  จ  เภสชฺชานิ  อุปนาเมนฺติ ฯ  ตตฺถ  โจฬกานิป   
เกส ฺจิ  สณฺหานิ  เกส ฺจิ  ถลูานิ  ปาปุณนฺติ ฯ  เภสชฺชกปาล- 
กานิป  เกส ฺจิ  สุสณฺานานิ  เกส ฺจิ  ทุสฺสณฺานานิ   
ปาปุณนฺติ ฯ  น  เต  ตตฺถ  สุมนา  วา  โหนฺติ  ทุมฺมนา  
วา ฯ  วณปฏจฺิฉาทนมตฺเตเนว  หิ  โจฬเกน  เภสชฺชปฏิคฺคหณ- 
มตฺเตเนว(๑)  จ  กปาลเกน  เตส  อตฺโถ  เอวเมว โย ภิกฺขุ  
วณโจฬก  วิย  จีวร  เภสชฺชกปาลก  วิย  จ  ปตฺต  กปาเล 
เภสชฺชมิว  จ  ปตฺเต ลทฺธภิกฺข  สลลฺกฺเขติ  อย  สงฺฆาฏิปตฺตจีวร- 
ธารเณ  อสมฺโมหสมฺปช ฺเน  อุตฺตมสมฺปชานการีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อสิตาทีสุ  อสิเตติ  ปณฺฑปาตาทิโภชเน ฯ  ปเตติ  ยาคุ- 
อาทิปาเน ฯ  ขายิเตติ  ปฏขชฺชกาทิขาทเน ฯ  สายิเตติ  
มธุผาณิตาทิสายเน ฯ  ตตฺถ  เนว  ทวายาติอาทินา  นเยน 
วุตฺโต  อฏวิโธป  อตฺโถ  อตฺโถ  นาม ฯ  ตสฺส  วเสน 
สาตฺถกสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ลูขปณีตติตฺตกมธุราทีสุ  ปน  เยน  โภชเนน  ยสฺส  อผาสุ  
โหติ  ต  ตสฺส  อสปฺปาย ฯ  ย  ปน  นมิิตฺตกมฺมาทิวเสน  ปฏิลทฺธ  
# ๑. ม. เภสชชฺปริคฺคหณมตฺเตเนว ฯ   
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ย ฺจสฺส ภุ ฺชโต อกุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  กุสลา  ธมฺมา  
ปริหายนฺติ  ต เอกนฺต อสปฺปายเมว ฯ วิปรีต  สปฺปาย ฯ  
ตสฺส  วเสเนตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว  
จ  โคจรสมฺปช ฺ เวทิตพฺพ ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ ภุ ฺชโก นตฺถ ิ ฯ 
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  ปตฺตปฏิคฺคหณ   
นาม  โหติ ฯ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  หตฺถสฺส  ปตฺเต 
โอตารณ  นาม  โหติ ฯ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  
อาโลปกรณ  อาโลปอุทฺธรณ  มุขวิวรณ ฺจ  โหติ ฯ  น  โกจิ   
กุ ฺจิกาย น ยนฺตเกน หนุกฏ ีนิ  วิวรติ  จิตฺตกิริยา- 
วาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  อาโลปสฺส  มุเข  ปน ทนฺตาน   
มุสลกิจฺจสาธน  เหฏาทนฺตาน  อุทุกฺขลกิจฺจสาธน  ชิวฺหาย  
หตฺถกิจฺจสาธน ฺจ  โหติ ฯ  อิติ  น  ตตฺถ  อคฺคชิวฺหาย  ตนุกเขโฬ  
มูลชิวฺหาย  พหลเขโฬ  มกฺเขติ ต  เหฏาทนฺตอุทุกฺขเล    
ชิวฺหาหตฺถปริวตฺติต    เขฬอุทกเตมิต  ทนฺตมุสลส ฺจุณฺณิต  
โกจิ  กฏจฺฉุนา  วา  ทพฺพิยา  วา  อนโฺต ปเวเสนฺโต นาม   
นตฺถิ  วาโยธาตุยาว  ปวิสติ ฯ ปวิฏ ปวิฏ โกจิ ปลาลสนฺถร 
กตฺวา ธาเรนฺโต  นาม นตฺถิ วาโยธาตุวเสเนว ติฏติ ฯ 
 ิต  ิต โกจิ อุทฺธน กตฺวา อคฺคึ ชาเลตฺวา  ปจนฺโต  นาม  
นตฺถิ  เตโชธาตุยาว  ปจฺจติ ฯ  ปกกฺ  ปกฺก  โกจิ  ทณฺฑเกน    
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วา  ยฏ ิยา  วา  พหิ  นีหารโก  นาม  นตฺถิ  วาโยธาตุเยว   
นีหรติ ฯ  อิติ  วาโยธาตุ  อติหรติ  จ  วีติหรติ  จ  ธาเรติ   
จ  ปริวตฺเตติ  จ  ส ฺจุณฺเณติ  จ  วิโสเสติ  จ  นีหรติ  จ ฯ 
ปวีธาตุ  ธาเรติ  จ  ปริวตฺเตติ  จ  ส ฺจุณฺเณติ  จ  วิโสเสติ  จ   
นีหรติ  จ ฯ  อาโปธาตุ  เสนฺเหติ (๑) จ  อลฺลตฺต ฺจ  อนุปาเลติ ฯ 
เตโชธาตุ  อนฺโตปวิฏ  ปริปาเจติ ฯ  อากาสธาตุ  อ ฺชโส   
โหติ ฯ  วิ ฺาณธาตุ  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺมาปโยคมนฺวาย  อาภุชตีติ  
เอว  ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อปจ  คมนโต  ปริเยสนโต  ปริโภคโต  อาสยโต  นิธานโต  
อปริปกฺกโต  ปริปกฺกโต  ผลโต  นิสฺสนฺทโต  สมฺมกฺขนโตติ  
เอว ทสวิธปฏิกูลภาวปจฺจเวกฺขณโตเปตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  
เวทิตพฺพ ฯ 
        วิตฺถารกถา  ปเนตฺถ  วิสุทฺธิมคฺเค  อาหารปฏิกลูส ฺา- 
นิทฺเทสโต(๒) คเหตพฺพา ฯ   
        อุจฺจารปสฺสาวกมฺเมติ  อุจฺจารสฺส  จ  ปสฺสาวสฺส  จ   
กรเณ ฯ  ตตฺถ  ปกฺกกาเล  อุจฺจารปสฺสาว  อกโรนฺตสฺส  
สกลสรรีโต  เสทา  มุจฺจนฺติ(๓)  อกฺขีนิ ภมนฺติ จิตฺต  น  เอกคฺค  
โหติ  อ ฺเ  จ  โรคา  อุปปฺชฺชนฺติ ฯ  กโรนฺตสฺส  ปน  สพฺพนฺต   
น  โหตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ ตสฺส วเสน สาตฺถกสมฺปช ฺ  
# ๑. ม. สิเนเหติ ฯ ๒. วิสทฺุธิ. สมาธิ. ๒/๑๕๒ ฯ  
# ๓. ม. มุจฺจนฺติ ฯ   
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เวทิตพฺพ ฯ   
        อฏาเน  อุจฺจารปสฺสาว  กโรนฺตสฺส  ปน  อาปตฺติ  โหติ   
อยโส  วฑฺฒติ  ชีวิตนฺตราโย  โหติ ฯ  ปฏิรูเป  าเน  กโรนฺตสฺส 
สพฺพนฺต  น  โหตีติ  อิทเมตฺถ  สปฺปาย ฯ  ตสฺส  วเสน   
สปฺปายสมฺปช ฺ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว [๑] จ  โคจรสมปฺช ฺ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม [๒] โกจิ  อุจฺจารปสฺสาวกมฺม  กโรนฺโต   
นตฺถิ  จิตฺตกิริยาวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  อุจฺจารปสฺสาวกมฺม  
โหติ ฯ  ยถา  ปน  ปกฺเก  คณฺเฑ  คณฺฑเภเทน  ปุพฺพโลหิต  
อกามตาย  นิกฺขมติ  ยถา  จ  อติภริตา  อุทกภาชนา  อุทก  
อกามตาย  นิกฺขมติ  เอว  ปกฺกาสยมุตฺตวตฺถีสุ  สนนฺิจิตา   
อุจฺจารปสฺสาวา  วายุเวคสมุปฺปฬิตา  อกามตายป  นิกฺขมนฺติ ฯ 
โส  ปนาย  เอว  นิกฺขมนฺโต  อุจฺจารปสฺสาโว  เนว  ตสฺส  
ภิกฺขุโน  อตฺตโน  โหติ  น  ปรสฺส  เกวล  ปน  สรรีนิสฺสนฺโทว  
โหติ ฯ  ยถากึ  ยถา  อุทกกุมฺภโต (๓) ปุราณอุทก  ฉฑฺเฑนฺตสฺส 
เนว  ต  อตฺตโน  โหติ  น  ปเรส  เกวล  ปฏชิคฺคนมตฺตเมว 
โหตีติ(๔)  เอวนฺติ เอว ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺถ อสมฺโมหสมฺปช ฺ  
เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โกจีติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. อุทกตุมฺพโต ฯ  ๔. ม. โหติ ฯ   
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        คตาทีสุ  คเตติ  คมเน ฯ   ิเตติ  าเน ฯ  นิสินฺเนติ   
นิสชฺชาย ฯ สุตฺเตติ สยเน ฯ  ตตฺถ อภิกฺกนฺตาทีสุ วุตฺตนเยเนว 
สมฺปชานการิตา เวทิตพฺพา ฯ   
        อยมฺปเนตฺถ  อปโรป  นโย  เอโก  ห ิ ภิกฺขุ  คจฺฉนฺโต 
อ ฺ  จินฺเตนฺโต  อ ฺ  วิตกฺเกนฺโต  คจฺฉติ  เอโก  กมฺมฏาน   
อวิสฺสชฺเชตฺวาว  คจฺฉติ  ตถา  เอโก  ภิกฺขุ(๑)  ติฏนฺโต  นิสีทนโฺต   
สยนฺโต  อ ฺ  จินฺเตนฺโต  อ ฺ วิตกฺเกนฺโต สยติ เอโก  
กมฺมฏาน อวิสฺสชฺเชตฺวาว สยติ ฯ   
        เอตฺตเกน  ปน  น  ปากฏ  โหตีติ  จงฺกเมน  ทีปยึสุ ฯ  
โย  หิ  ภิกฺขุ  จงฺกมน  โอตริตฺวา  จงฺกมนโกฏิย   ิโต   
ปริคฺคณฺหาติ ปาจีนจงฺกมนโกฏิย ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา   
ปจฺฉิมจงฺกมนโกฏ ึ อปฺปตฺวา  เอตฺเถว นิรุทฺธา ปจฺฉิม- 
จงฺกมนโกฏิย  ปวตฺตาป  ปาจีนจงฺกมนโกฏ ึ อปฺปตฺวา  เอตฺเถว 
นิรุทฺธา  จงฺกมนเวมชฺเฌ  ปวตฺตา  อุโภ  โกฏโิย  อปฺปตฺวา 
เอตฺเถว  นิรุทฺธา  จงฺกมเน  ปวตฺตา  รปูารูปธมฺมา าน   
อปฺปตฺวา  เอตฺเถว  นิรุทฺธา  าเน  ปวตฺตา  นิสชฺช ฯ เป ฯ(๒) 
นิสชฺชาย  ปวตฺตา  สยน  อปฺปตฺวา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ  เอว  
ปริคฺคณฺหนฺโต  ปริคฺคณฺหนฺโตเยว จิตฺต(๓) ภวงฺค  โอตาเรติ  
อุฏหนฺโต กมฺมฏาน คเหตฺวาว อุฏาติ ฯ อย ภิกขฺุ คตาทีสุ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อิท นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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สมฺปชานการี นาม โหตีติ ฯ   
        เอว  ปน  สุตฺเต  กมมฺฏาน  อวิภูต  โหติ  กมฺมฏาน  
อวิภูต  น  กาตพฺพ  ตสฺมา  โย  ภิกฺขุ  ยาว  สกฺโกติ 
ตาว  จงฺกมิตฺวา  ตฺวา  นิสีทิตฺวา  สยมาโน  เอว  ปริคฺคเหตฺวา  
สยติ  กาโย  อเจตโน  ม ฺโจ  อเจตโน ฯ  กาโย  น  ชานาติ   
อห  ม ฺเจ  สยิโตติ  ม ฺโจป  น  ชานาติ  มยิ  กาโย   
สยิโตติ ฯ  อเจตโน  กาโย  อเจตเน  ม ฺเจ  สยิโตติ  เอว  
ปริคฺคณฺหนฺโต  ปริคฺคณฺหนฺโตเยว  จิตฺต  ภวงฺค  โอตาเรติ ฯ 
ปพุชฺฌมาโน  กมฺมฏาน  คเหตฺวาว ปพุชฺฌตีติ(๑) ฯ  อย  สุตฺเต 
สมฺปชานการี นาม โหตีติ ฯ   
        ชาคริเตติ  ชาครเณ ฯ  ตตฺถ  กริิยามยปวตฺตสฺส  อปฺป- 
วตฺติยา  สติ  ชาคริต  นาม  น  โหติ  กริยิามยปวตฺตวล ฺเช  
ปวตฺตนฺเต  ชาคริต  นาม  โหตีติ  ปริคฺคณฺหนฺโต  ภิกฺขุ  ชาคริเต 
สมฺปชานการี  นาม  โหติ ฯ  อปจ  รตฺตินฺทิว  ฉ  โกฏาเส 
กตฺวา  ป ฺจ  โกฏาเส  ชคฺคนฺโตป  ชาคริเต  สมฺปชานการี   
นาม  โหติ ฯ   
        ภาสิเตติ  กถเน ฯ  ตตฺถ  อุปาทายรูปสฺส(๒)  สทฺทายตนสฺส 
อปฺปวตฺเต  สติ  ภาสิต  นาม  น  โหติ  ตสฺมึ  ปวตฺตนฺเต  
โหตีติ  ปริคฺคาหโก  ภิกขฺุ  ภาสิเต  สมฺปชานการี  นาม  โหติ ฯ 
# ๑. ม. ปพุชฌฺติ ฯ  ๒. ม. อุปาทารูปสฺส ฯ   
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วิมุตฺตายตนสีเสน  ธมฺม  เทเสนฺโตป  ทฺวตฺตึส(๑)  ติรจฺฉานกถา 
ปหาย  ทสกถาวตฺถุนิสฺสิต  กถ  กเถนฺโตป  ภาสิเต  สมฺปชานการี   
นาม โหติ ฯ   
        ตุณฺหีภาเวติ  อกถเน ฯ  ตตฺถ  อุปาทายรูปสฺส  สทฺทายตนสฺส  
ปวตฺติย  สติ  ตุณฺหีภาโว  นาม  นตฺถิ  อปฺปวตฺติย  โหตีติ  
ปริคฺคาหโก  ภิกฺขุ  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  นาม  โหติ ฯ   
อฏตึสารมฺมเณสุ  จิตฺตรุจิย  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  นิสินฺโนป  
ทุติยชฺฌาน สมาปนฺโนป ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการีเยว นาม 
โหติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  เอโก  อิริยาปโถ  ทฺวีสุ  าเนสุ  อาคโต ฯ  
โส  เหฏา  อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเตติ  เอตฺถ  ภิกฺขาจารคาม   
คจฺฉโต  จ  อาคจฺฉโต  จ  อทฺธานคมนวเสน  กถโิต ฯ  คเต  
 ิเต  นิสินฺเนติ  เอตฺถ  วิหาเร  จุณฺณิกปาทุทฺธารอิริยาปถวเสน  
กถิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ กตมา สตีติอาทิ สพฺพ อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        โส  วิวิตฺตนฺติ  อิมินา  กึ  ทสฺเสติ  เอตสฺส ภิกฺขุโน 
อุปาสนฏาน  โยคปถ  สปฺปายเสนาสน  ทสฺเสติ ฯ  ยสฺส  ห ิ 
อพฺภนฺตเร  เอตฺตกา  คุณา  อตฺถิ  ตสฺส  อนุจฺฉวิโก  อร ฺ- 
วาโส ฯ  ยสสฺ  ปเนเต  นตฺถิ  ตสฺส  อนนุจฺฉวิโก ฯ  เอวรูปสฺส   
# ๑. ม. พาตฺตึส ฯ  
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หิ  อร ฺวาโส  กาฬมกกฺฏอจฺฉตรจฺฉทีปมิคาทีน  อฏวีวาสสทิโส  
โหติ ฯ  กสฺมา  อิจฺฉาย  ตฺวา  ปวิฏตฺตา ฯ  ตสฺส  หิ   
อร ฺวาสมูลโก  โกจิ  อตฺโถ  นตฺถิ  อร ฺวาส ฺเจว  
อาร ฺเก  จ  ทูเสติ  สาสเน  อปฺปสาท  อุปฺปาเทติ ฯ  ยสฺส  
ปน  อพฺภนฺตเร  เอตฺตกา  คุณา  อตฺถิ  ตสฺเสว  โส  
อนุจฺฉวิโก ฯ  โส  ห ิ อร ฺวาส  นิสฺสาย  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  
อรหตฺต  คณฺหิตฺวา  ปรินิพฺพาติ  สกลอร ฺวาส  อุปโสเภติ   
อาร ฺกาน  สีส  โธวติ  สกลสาสน  ปสาเรติ ฯ  ตสฺมา 
สตฺถา  เอวรูปสฺส  ภิกฺขุโน  อุปาสนฏาน  โยคปถ  สปฺปาย- 
เสนาสน  ทสฺเสนฺโต  โส  วิวิตฺต  เสนาสน  ภชตีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  วิวิตฺตนฺติ  สุ ฺ  อปฺปสทฺท  อปฺปนิคฺโฆส ฯ  เอตเมว   
หิ  อตฺถ  ทสฺเสตุ  ต ฺจ  อนากิณฺณนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  อนากิณฺณนฺติ  อสงฺกิณฺณ  อสมฺพาธ ฯ ตตฺถ ยสฺส 
เสนาสนสฺส สามนฺตา  คาวุตมฺป  อฑฺฒโยชนมฺป  ปพฺพตคหน  
วนคหน  นทีคหน  โหติ  น  โกจิ  อเวลาย  อุปสงฺกมิตุ  
สกฺโกติ  อิท  สนฺติเกป  อนากิณฺณ  นาม ฯ  ย  ปน   
อฑฺฒโยชนิก วา โยชนิก วา โหติ อิท ทูรตายเอว  
อนากิณฺณ นาม โหติ ฯ   
        เสติ  เจว  อาสติ  จ  เอตฺถาติ  เสนาสน ฯ  ตสฺส  ปเภท  
ทสฺเสตุ  ม ฺโจ  ปนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ    
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        ตตฺถ  ม ฺโจติ  จตฺตาโร ม ฺจา มสารโก พุนฺทกิาพทฺโธ   
กุฬีรปาทโก  อาหจฺจปาทโกติ  ตถา  ป ฯ  ภิสีติ  ป ฺจ 
ภิสิโย อุณฺณาภิสิ โจฬภิสิ  วากภิสิ  ติณภิสิ  ปณฺณภิสีติ ฯ 
พิมฺโพหนนฺติ  สีสุปธาน  วุตฺต ฯ ต วิตฺถารโต  วิทตฺถิจตุรงฺคุล   
วฏฏติ ทีฆโต ม ฺจวิตฺถารปฺปมาณ ฯ วิหาโรติ สมนฺตา  
ปริหารปถ  อนฺโตเยว  รตฺติฏานทิวาฏานานิ  ทสฺเสตฺวา  
กตเสนาสน ฯ  อฑฺฒโยโคติ  สุปณฺณวงฺกเคห ฯ  ปาสาโทติ  เทฺว  
กณฺณิกานิ  คเหตฺวา  กโต  ทีฆปาสาโท ฯ  อฏโฏติ  ปฏิราชาทิ- 
ปฏิพาหนตฺถ  อิฏกาหิ  กโต  พหลภิตฺติโก จตุป ฺจภูมิโก  
ปติสฺสยวิเสโส ฯ  มาโฬติ  โภชนสาลสทิโส  มณฺฑลมาโฬ ฯ 
วินยฏกถาย [๑] ปน  เอกกูฏสงฺคหิโต  จตุรสฺสปาสาโทติ  วุตฺต ฯ  
เลณนฺติ  ปพฺพต  ขณิตฺวา วา ปพฺภารสฺส อปฺปโหนกฏาเน   
กุฏฏ  อุฏาเปตฺวา  วา  กตเสนาสน ฯ  คุหาติ  ภูมิทริ  วา 
ยตฺถ  รตฺตินฺทิว ทีป ลทฺธุ วฏฏติ ปพฺพตคุหา วา ภูมิคุหา  
วา ฯ รุกฺขมูลนฺติ รุกฺขสฺส  เหฏา  ปริกขิฺตฺต  วา  อปริกฺขิตฺต  
วา ฯ  เวฬุคุมฺโพติ  เวฬุคจฺโฉ ฯ  
        ยตฺถ  วา  ปน  ภิกฺขู  ปฏิกฺกมนฺตีติ เปตฺวา วา เอตานิ  
ม ฺจาทีนิ ยตฺถ ภิกฺขู สนฺนปิตนฺติ  ย เตส สนฺนิปาตารหฏาน  
สพฺพเมต เสนาสน ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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        ภชตีติ  อุเปติ ฯ  สมภฺชตีติ  ตตฺถ  อภิรติวเสน  อนุกฺกณฺ ิโต   
สุฏ ุ  อุเปติ ฯ  เสวตีติ นิวาสนวเสน เสวติ ฯ นิเสวตีติ  
อนุกฺกณฺมาโน สนฺนิสฺสโิต  หุตฺวา เสวติ ฯ สเสวตีติ เสนาสนวตฺต  
สมฺปาเทนฺโต สมฺมา เสวติ ฯ   
        อิทานิ  ย  ต  วิวิตฺตนฺติ  วุตฺต  ตสสฺ  ปเภท  ทสฺเสตุ   
อร ฺ  รุกฺขมูลนฺติอาทิมารทฺธ ฯ  เอตฺถ (๑) อร ฺนฺติ  วินยปรยิาเยน 
ตาว  เปตฺวา  คาม ฺจ  คามูปจาร ฺจ  อวเสส  อร ฺนฺติ  
อาคต ฯ  สุตฺตนฺตปริยาเยน (๒) อาร ฺ ิกภิกฺขุ สนฺธาย อาร ฺ ิก (๓) 
นาม เสนาสน ป ฺจธนุสติก ปจฺฉิมนฺติ  อาคต ฯ  วินยสุตฺตนฺตา 
ปน  อุโภป  ปริยายเทสนา  นาม  อภิธมฺโม  นิปฺปรยิาย- 
เทสนา ฯ (๔) อภิธมฺมปรยิาเยน  อร ฺ ทสฺเสตุ นิกฺขมิตฺวา พหิ  
อินฺทขีลาติ วุตฺต อินฺทขีลโต  พหิ นิกฺขมิตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        รกฺุขมูลาทีน  ปกติยา  จ  สุวิ ฺเยฺยภาวโต  รุกขฺมูลเยว   
รุกฺขมูลนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  อปเจตฺถ  รุกขฺมูลนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  สนฺธจฺฉาย (๕)  
วิวิตฺต รุกขมูล ฯ ปพฺพตนฺติ เสล ฯ ตตฺถ หิ อุทกโสณฺฑีสุ  
อุทกกิจฺจ กตฺวา สีตาย  รุกขฺจฺฉายาย  นิสินฺนสฺส นานาทิสาสุ 
ขายมานาสุป (๖) สีเตน วาเตน พีชิยมานสฺส จิตฺต  เอกคฺค   
# ๑. ม. ตตฺถ ฯ  ๒. ม. สุตฺตนฺตปริยาเยน ฯ ๓. สฺยา. ม. อาร ฺก นาม ฯ 
# ๔. ม. นิปปฺริยายเทสนาติ ฯ  ๕. ม. สีตจฺฉาย ฯ 
# ๖. ม. ขายมานาสุ ฯ  ๗. ม. พีชิยมานสฺส ฯ  
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โหติ ฯ  กนฺทรนฺติ  ก  วุจฺจติ  อุทก  เกน(๑)  ทริต  อุทเกน  ภินฺน   
ปพฺพตปฺปเทส ฯ ย นิตุมฺพนฺติป นทีกุ ฺชนฺติป วทนฺติ ฯ 
ตตฺถ หิ รชตปฏฏสทิสา  วาลิกา  โหนฺติ  มตฺถเก  มณิวิตาน   
วิย  วนคหน  มณิกฺขนฺธสทิส  อุทก สนฺทติ  เอวรูป  กนฺทร  
โอรุยฺห ปานีย ปวิตฺวา คตฺตานิ สีต กตฺวา วาลิก อุสฺสาเปตฺวา   
ปสุกูลจีวร  ป ฺาเปตฺวา  นิสินฺนสฺส  สมณธมฺม  กโรโต  จิตฺต  
เอกคฺค  โหติ ฯ   
        คิริคุหนฺติ  ทฺวินฺน  ปพฺพตานมนฺตร  เอกสฺมึเยว  วา  
อุมงฺคสทิส  มหาวิวร ฯ  สุสานลกฺขณ วิสุทฺธิมคฺเค(๒)วุตฺต ฯ   
        วนปตฺถนฺติ  คามนฺต  อติกฺกมิตฺวา  มนุสฺสาน  อนุ- 
ปจารฏาน  ยตฺถ  น  กสนฺติ  น  วปนฺติ ฯ  เตเนวสฺส  นิทฺเทเส(๓)  
วนปตฺถนฺติ  ทูรานเมต  เสนาสนาน  อธิวจนนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
ยสฺมา วา รุกขฺมูลาทีสุ อิทเมเวก ภาเชตฺวา  ทสฺสิต  ตสฺมา   
ตสฺส (๔) นกิฺเขปปฏิปาฏิยา  นิทฺเทส  อกตฺวา  สพฺพปริยนฺเต  นิทฺเทโส 
กโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อพฺโภกาสนฺติ  อจฺฉนฺน ฯ  อากงฺขมาโน  
ปเนตฺถ  จีวรกุฏึ  กตฺวา  วสติ ฯ  ปลาลปุ ฺชนฺติ  ปลาลราสิ ฯ   
มหาปลาลปุ ฺชโต  ห ิ ปลาล  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  ปพฺภารเลณสทิเส   
อาลเย  กโรนฺติ ฯ  คจฺฉคุมฺพาทีนมฺป  อุปริ ปลาล  ปกฺขิปตฺวา  
เหฏา  นิสินฺนา  สมณธมฺม  กโรนฺติ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
# ๑. ม. เตน ฯ  ๒. วิสุทฺธิ. ธุตงคฺ. ๑/๙๕ ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๘/๓๓๘ ฯ  ๔. ม. ตสฺมาสฺส ฯ   
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        วนปตฺถนิทฺเทเส  สโลมหสานนฺติ  ยตฺถ  ปวิฏสฺส  โลมหโส  
อุปฺปชฺชติ เอวรูปาน  ภึสนกเสนาสนาน ฯ  ปริยนฺตานนฺติ  
ทูรภาเวน  ปริยนฺเต   ิตาน ฯ  น  มนสฺุสูปจารานนฺติ  กสนวปน- 
วเสน  มนุสฺเสหิ  อุปจริตพฺพ  วนนฺต  อติกฺกมิตฺวา   ิตาน ฯ  
ทุรภิสมฺภวานนฺติ อลทฺธวิเวกสฺสาเทหิ อภิภุยฺย วสิตุ น  
สกฺกุเณยฺยาน ฯ   
        อปฺปสทฺทาทินิทฺเทเส อปฺปสทฺทนฺติ วจนสทฺเทน อปฺปสทฺท ฯ   
อปฺปนิคฺโฆสนฺติ  นครนิคฺโฆสสทฺเทน  อปฺปนิคฺโฆส ฯ  ยสฺมา 
ปน  อุภยมฺเปต  สทฺทฏเน  เอก  ตสฺมาสฺส  นิทฺเทเส  ยเทว   
ต  อปฺปสทฺท  ตเทว  ต  อปฺปนิคฺโฆสนฺติ  วุตฺต ฯ  วิชนวาตนฺติ  
อนุส ฺจรณชนสฺส  สรีรวาเตน วิรหิต ฯ  วิชนวาทนฺติป  ปาโ   
อนฺโตชนวาเทน  วิรหิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา  ปน  ย  อปฺปนิคฺโฆส  
ตเทว  ชนส ฺจรเณน  จ  ชนวาเทน  จ  วิรหิต  โหติ 
ตสฺมาสฺส  นิทฺเทเส  ยเทว  ต  อปฺปนิคฺโฆส  ตเทว  ต   
วิชนวาตนฺติ  วุตฺต ฯ  มนสฺุสราหสฺเสยฺยกนฺติ  มนุสสฺาน รหสฺส 
กิริยฏานิย ฯ ยสฺมา ปน ต ชนส ฺจรณรหิต  โหติ ฯ  เตนสฺส   
นิทฺเทเส  ยเทว  ต  วิชนวาต  ตเทว  ต มนุสฺสราหสฺเสยฺยกนฺติ   
วุตฺต ฯ 
        ปฏิสลลฺานสารุปฺปนฺติ  วิเวกานุรูป ฯ  ยสฺมา  ปน  ต   
นิยเมเนว  มนุสฺสราหสฺเสยฺยก  โหติ  ตสฺมาสฺส นิทฺเทเส ยเทว   
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ต มนุสฺสราหสฺเสยฺยก ตเทว  ต ปฏิสลลฺานสารุปฺปนฺติ วุตฺต ฯ   
        อร ฺคตาทินิทฺเทเส  อร ฺ  วุตฺตเมว ฯ  ตถา  รกฺุขมูล ฯ 
อวเสส  ปน สพฺพมฺป เสนาสน สุ ฺาคาเรน สงฺคหิต ฯ   
        ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวาติ  สมนฺตโต  อูรุพทฺธาสน  พนฺธิตฺวา ฯ 
อุชุ  กาย  ปณิธายาติ  อุปริม  สรีร  อุชกุ(๑)เปตฺวา อฏารส 
ปฏ ิกณฺฏเก โกฏิยา  โกฏ ึ ปฏิปาเทตฺวา ฯ  เอว ฺหิ  นิสินฺนสฺส  
จมฺมมสนหารูนิ  น  ปณมนฺติ ฯ  อถสสฺ  ยา  เตส  ปณมนปจฺจยา  
ขเณ  ขเณ  เวทนา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  ตา  นุปปฺชฺชนฺติ ฯ  ตาสุ  
น  อุปฺปชชฺมานาสุ  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  กมฺมฏาน  น  
ปริปตติ วุฑฺฒึ  ผาตึ อุปคจฺฉติ ฯ  อุชุโก  โหติ  กาโย   ิโต   
ปณิหิโตติ  อิทมฺป  หิ  อิมเมวตฺถ  สนฺธาย วุตฺต ฯ   
        ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ  กมฺมฏานาภิมุข  สตึ   
ปยิตฺวา  มุขสมีเป  วา  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เตเนว  วุตฺต  
อย สติ อุปฏ ิตา โหติ สุปฏ ิตา  นาสิกคฺเค  วา  มุขนิมิตฺเต  
วาติ ฯ  มุขนิมิตฺตนฺติ  เจตฺถ  อุตฺตโรฏสฺส  เวมชฺฌปฺปเทโส 
ทฏพฺโพ  ยตฺถ  นาสิกวาโต  ปฏิห ฺติ ฯ  อถวา ปรีติ  
ปริคฺคหฏโ ฯ  มุขนฺติ  นยิฺยานฏโ ฯ  สตีติ อุปฏานตฺโถ ฯ 
เตน วุจฺจติ ปริมุข สตินฺติ ฯ เอว  ปฏิสมฺภิทาย (๒) วุตฺตนเยนเปตฺถ  
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  ตตฺราย  สงฺเขโป  ปริคฺคหิตนิยฺยาน สตึ  
# ๑. ม. อุชุ ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๘๘/๒๖๔ ฯ   
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กตฺวาติ ฯ   
        อภิชฺฌานิทฺเทโส  อุตฺตานตฺโถเยว ฯ  อย  ปเนตฺถ  สงฺเขป- 
วณฺณนา  อภิชฺฌ  โลเก  ปหายาติ  ลุชฺชนปลุชชฺนฏเน   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  โลโก  ตสฺมา  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ   
ราค  ปหาย  กามจฺฉนฺท  วิกฺขมฺเภตฺวาติ  อยเมตฺถตฺโถ ฯ   
        วิคตาภิชฺเฌนาติ  วิกขฺมฺภนวเสน  ปหีนตฺตา  วิคตาภิชฺเฌน 
น  จกฺขุวิ ฺาณสทิเสนาติ อตฺโถ ฯ  อภิชฺฌาย  จิตฺต  ปรโิสเธตีติ  
อภิชฺฌาโต  จิตฺต  ปริโมเจติ (๑) ยถา  น  สา  มุ ฺจติ  เจว   
มุ ฺจิตฺวา  จ  น  ปุน คณฺหาติ เอว กโรตีติ อตฺโถ ฯ   
        นิทฺเทสปเทสุ  ปนสสฺ  อาเสวนฺโต  โสเธติ  ภาเวนฺโต 
วิโสเธติ  พหุลีกโรนฺโต  ปริโสเธตีติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
โมเจตีติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        พฺยาปาทปโทส  ปหายาติอาทีนมฺป  อิมินาว  นเยน อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  พฺยาปชฺชติ  อิมินา  จิตฺต  ปูติกุมฺมาสาทโย วิย  
ปกติภาว(๒) ชหตีติ  พฺยาปาโท ฯ  วิการปฺปตฺติยา  ปทุสฺสติ  ปร   
วา ปทูเสติ วินาเสตีติ ปโทโส ฯ  อุภยเมต  โกธสฺเสวาธิวจน ฯ 
เตเนว  วุตฺต  โย  พฺยาปาโท  โส  ปโทโส ฯ  โย  ปโทโส  
โส  พฺยาปาโทติ ฯ  ยสฺมา  เจส  สพฺพสงฺคาหิกวเสน  นิทฺทฏิโ  
ตสฺมา  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปติ อวตฺวา อพฺยาปนฺนจิตฺโตติ  
# ๑. ม. ปริโสเธติ ฯ  ๒. ม. ปกตึ ฯ  
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เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ   
        ถีน  จิตฺตเคล ฺ  มิทฺธ  เจตสิกเคล ฺ  ถีน ฺจ  มิทฺธ ฺจ   
ถีนมิทฺธ ฯ  สนฺตา  โหนฺตีติ  อิเม เทฺวป ธมฺมา นิโรธสนฺตตาย  
สนฺตา โหนฺตีติ ฯ(๑) อิท สนฺธาเยตฺถ วจนเภโท กโต ฯ  อาโลกส ฺ ีติ  
รตฺติมฺป  ทิวาป  ทิฏอาโลกส ฺชานนสมตฺถาย  วิคตนีวรณาย  
ปริสุทฺธาย ส ฺาย สมนฺนาคโต ฯ   สโต  สมฺปชาโนติ  สติยา  
จ  าเณน  จ  สมนฺนาคโต ฯ  อิท  อุภย อาโลกส ฺาย 
อุปการกตฺตา วุตฺต ฯ  วิคตถีนมิทฺธตาย  ปน  อาโลกส ฺาย 
นิทฺเทสปเทสุ  จตฺตตฺตาติอาทีนิ  อ ฺม ฺเววจนาเนว ฯ   
        ตตฺถ  จตฺตตฺตาติ  จตฺตการณา ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว   
นโย ฯ  จตฺตตฺตาติ  อิทมฺปเนตฺถ  สกภาวปริจฺจชนวเสน  วุตฺต ฯ  
วนฺตตฺตาติ  อิท  ปุน  อนาทิยนภาวทสฺสนวเสน ฯ  มุตฺตตฺตาติ 
อิท  สนฺตติโต  วินิโมจนวเสน ฯ  ปหนีตฺตาติ  อิท  มุตฺตสฺสาป   
กตฺถจิ  านาภาววเสน ฯ  ปฏินิสฺสฏตฺตาติ  อิท  ปุพฺเพ   
อาทินฺนปุพฺพสฺส  นิสฺสคฺคทสฺสนวเสน ฯ  ปฏิมุ ฺจโต  วา   
นิสฺสฏตฺตา  ภาวนาวเสน (๒) อภิภุยฺย  นิสฺสฏตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
ปหีนปฏินิสฺสฏตฺตาติ  ยถา  วิกฺขมฺภนวเสเนว(๓)  ปหาน  โหติ   
ปุนปฺปุน  สนฺตตึ  น  อชฌฺารูหติ  ตถา  ปฏินิสฺสฏตฺตาติ ฯ   
อาโลกา  โหตีติ  สปฺปภา  โหติ ฯ  นิราวรณฏเน  วิวฏา ฯ   
# ๑. ม. โหนติฺ ฯ  ๒. ม. ภาวนาพเลน ฯ  ๓. ม. วิกขฺมภนวเสน ฯ  
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นิรูปกิเลสฏเน ปริสุทฺธา ฯ ปภสฺสรฏเน ปริโยทาตา ฯ   
        อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนฺติ  เอตฺถ  อุทฺธตากาโร  อุทฺธจฺจ ฯ 
อารมฺมเณ  อนิจฺฉยตาย  วตฺถุชฺฌาจาโร  กุกกฺุจฺจ ฯ  อิธาป   
สนฺตา  โหนฺตีติ  ปุริมนเยเนว  วจนเภโท เวทิตพฺโพ ฯ   
        ติณฺณวิจิกิจฺโฉติ  วิจิกิจฺฉ  ตริตฺวา  อติกฺกมิตฺวา   ิโต ฯ   
นิทฺเทเสปสฺส  ติณฺโณติ  อิท  วิจิกิจฺฉาย  อนิมุคฺคภาวทสฺสน- 
วเสน  วุตฺต ฯ  อุตฺติณฺโณติ  อิท  ตสฺสา  อติกฺกมทสฺสนวเสน ฯ 
นิตฺติณฺโณติ  อิท  ภาวนาวเสน(๑) อภิภุยฺย  อุปทฺทเว  ติณฺณภาว- 
ทสฺสนวเสน ฯ  ปารคโตติ  นิพฺพิจิกิจฺฉาภาวสงฺขาต  วิจิกิจฺฉาปาร  
คโต ฯ  ปารมนุปฺปตฺโตติ  ตเทว  ปาร  ภาวนานุโยเคน  ปตฺโตติ ฯ   
เอวมสฺส ปฏิปตฺติยา สผลต ทสฺเสติ ฯ   อกถกถีติ  กถมิท  
กถมิทนฺติ  เอว  ปวตฺตาย  กถกถาย  วิรหิโต ฯ  กุสเลสุ  ธมฺเมสูติ  
อนวชฺชธมฺเมสุ ฯ  น  กงฺขตีติ  อิเม  นุ โข กุสลาติ กงฺข น   
อุปฺปาเทติ ฯ  น  วิจิกิจฺฉตีติ  เต  ธมฺเม สภาวโต วินิจฺเฉตุ  
น กิจฺฉติ น กลิมติ ฯ  อกถกถี  โหตีติ  กถ  นุ  โข  อิเม 
กุสลาติ  กถกถาย  รหิโต โหติ ฯ นิกฺกถกโถ  วิคตกถกโถติ (๒) 
ตสฺเสว  เววจน ฯ  วจนตฺโถ  ปเนตฺถ  กถกถาโต  นิกขฺนฺโตติ   
นิกฺกถกโถ ฯ วิคตา กถกถา อสฺสาติ วิคตกถกโถ(๓) ฯ  อุปกฺกิเลเสติ  
อุปกฺกิเลสภูเต ฯ เต หิ จิตฺต อุปคนฺตฺวา กิลิสฺสนฺติ ฯ  ตสฺมา 
# ๑. ม. ภาวนาพเลน ฯ  ๒. ม. นิกฺกถกตี วิกถกโตติ ฯ  
# ๓. ม. วิกถกโต ฯ   
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อุปกฺกิเลสาติ วุจฺจนฺติ ฯ   
        ป ฺาย  ทุพฺพลีกรเณติ  ยสฺมา  อิเม  นีวรณา  
อุปฺปชฺชมานา  อนุปฺปนฺนาย  โลกิยโลกุตฺตราย  ป ฺาย   
อุปฺปชฺชิตุ  น  เทนฺติ  อุปปฺนฺนา  อป  อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ   
วา  อภิ ฺาโย  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปาเตนฺติ  ตสฺมา  ป ฺาย  
ทุพฺพลีกรณาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อนุปฺปนฺนา  เจว  ป ฺา  น  
อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนา  จ  ป ฺา นิรุชฺฌตีติ อิทมฺป หิ  
อิมเมวตฺถ สนฺธาย วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ  สพฺพ เหฏา ตตฺถ 
ตตฺถ ปกาสิตตฺตา อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทีสุป  นิทฺเทเสสุ  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  
ต  เหฏา  จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ (๑) รูปาวจรนิทฺเทเส  อิเธว  จ  ตตฺถ  
ตตฺถ  วุตฺตเมว ฯ  เกวล ฺหิ  ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานนิทฺเทเสสุป  ยถา 
ตานิ ฌานานิ เหฏา ติวงฺคิก  ฌาน  โหติ  ทุวงฺคิก  ฌาน   
โหตีติ  วุตฺตานิ  เอว  อวตฺวา  อชฺฌตฺต  สมฺปสาทนนฺติอาทิ- 
วจนโต  ปริยาเยน  สมฺปสาทาทีหิ  สทฺธึ  ตานิ  องฺคานิ  คเหตฺวา   
ฌานนฺติ  สมฺปสาโท  ปติสุข  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตาติอาทินา  
นเยน  ต  ต  ฌาน  นิทฺทิฏนฺติ อยเมตฺถ วิเสโส ฯ   
        ยนฺต  อริยา  อาจิกฺขนฺตีติ  ปทนิทฺเทเส  ปน  กิ ฺจาป  
อาจิกฺขนฺติ  เทเสนฺตีติอาทีนิ  สพฺพาเนว  อ ฺม ฺเววจนานิ  ฯ 
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๓๙-๑๙๑/๔๔-๗๗ ฯ   
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เอว  สนฺเตป  อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารีติอาทิอุทฺเทสวเสน  
อาจิกฺขนฺติ  นิทฺเทสวเสน  เทเสนฺติ  ปฏินิทฺเทสวเสน  ป ฺาเปนฺติ 
เตน  เตน  ปกาเรน อตฺถ เปตฺวา ปฏเปนฺติ ตสฺส  ตสฺส   
อตฺถสฺส  การณ  ทสฺเสนฺตา  วิวรนฺติ  พฺย ฺชนวิภาค  ทสฺเสนฺตา 
วิภชนฺติ  นิกกฺุชฺชิตภาว  คมฺภีรภาว ฺจ  นีหริตฺวา  โสตูน   
าณสฺส  ปติฏ  ชนยนฺตา  อุตฺตานึ  กโรนฺติ  สพฺเพหิป  อิเมหิ   
อากาเรหิ โสตูน อ ฺาณนฺธการ วิธเมนฺตา  ปกาเสนฺตีติ  
เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        สมติกฺกมนิทฺเทเสป  ตตฺถ  ตตฺถ  เตหิ  เตหิ ธมฺเมหิ  
วุฏ ิตตฺตา อติกฺกนฺโต  อุปริภูมิปตฺติยา  วีติกฺกนฺโต ฯ  ตโต   
อปริหานิภาเวน  สมติกฺกนฺโตติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
                        สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ 
        อภิธมฺมภาชนีเย  เหฏา  จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ  อาคตนเยเนว 
ตนฺติ  ปตา  ตสฺมา  ตตฺถ  สพฺเพสมฺป  กุสลวิปากกิริยาวเสน   
นิทฺทิฏาน  ฌานาน  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  
สุทฺธิกนวกาทิเภโทป  สพฺโพ  ตตฺถ  วุตฺตนยสทิโสเยวาติ ฯ   
                        อภิธมฺมภาชนีย ฯ  
        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปาลิอนุสาเรเนว  ฌานาน  กุสลาทิภาโว  
เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  ติณฺณ  ฌานาน  นิมิตฺตา- 
รมฺมณตฺตา  ปริตฺตารมฺมณาทิภาเวน  นวตฺตพฺพตา  เวทิตพฺพา ฯ  
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โลกุตฺตรา  ปเนตฺถ  มคฺคกาเล  ผลกาเล  วา  สิยา  อปปฺมาณา- 
รมฺมณา ฯ 
        จตุตฺถ  ฌาน  สิยา  ปริตฺตารมฺมณนฺติ  เอตฺถ  กุสลโต 
เตรส  จตุตฺถชฺฌานานิ  สพฺพตฺถปาทกจตุตฺถ  อิทฺธิวิธจตุตฺถ (๑) 
ทิพฺพโสตาณจตุตฺถ  เจโตปริยาณจตุตฺถ   ปุพฺเพนิวาสาณจตุตฺถ  
ทิพฺพจกฺขุาณจตุตฺถ  ยถากมฺมูปคาณจตุตฺถ   อนาคตสาณ- 
จตุตฺถ   อากาสาน ฺจายตนาทิจตุตฺถ  โลกุตฺตรจตุตฺถนฺติ ฯ   
        ตตฺถ สพฺพตฺถปาทกจตุตฺถ นวตฺตพฺพารมฺมณเมว โหติ ฯ   
        อิทฺธิวิธจตุตฺถ  จิตฺตวเสน  กาย  ปริณาเมนฺตสฺส   
อทิสฺสมาเนน  กาเยน  ปาฏิหาริยกรเณ  กายารมฺมณตฺตา  ปริตฺตา- 
รมฺมณ ฯ  กายวเสน  จิตฺต  ปริณาเมนฺตสฺส  ทิสฺสมาเนน  กาเยน   
ปาฏิหาริย  กตฺวา  พฺรหฺมโลก  คจฺฉนฺตสฺส  สมาปตฺติจิตฺตา- 
รมฺมณตฺตา มหคฺคตารมฺมณ ฯ   
        ทิพฺพโสตาณจตุตฺถ สทฺทารมฺมณตฺตา ปริตฺตารมฺมณ ฯ   
        เจโตปรยิาณจตุตฺถ  กามาวจรจิตฺตชานนกาเล  ปริตฺตา- 
รมฺมณ  รูปาวจรารูปาวจรจิตฺตชานนกาเล  มหคฺคตารมฺมณ   
โลกุตฺตรจิตฺตชานนกาเล  อปฺปมาณารมฺมณ ฯ  เจโตปริยาณลาภี  
ปน  ปถุุชชฺโน  ปถุุชชฺนานเยว  จิตฺต  ชานาติ  น  อริยาน ฯ   
โสตาปนฺโน  โสตาปนฺนสฺส  เจว  ปุถชฺุชนสฺส  จ ฯ  สกทาคามี   
# ๑. ม. อิทฺธวิิธจตุตฺถ ฯ  
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สกทาคามิโน  เจว  เหฏ ิมาน ฺจ  ติณฺณ ฯ  ขีณาสโว สพฺเพสมฺป  
ชานาติ ฯ  ปพฺุเพนิวาสาณจตุตฺถ   กามาวจรกฺขนฺธานุสฺสรณกาเล  
ปริตฺตารมฺมณ  รูปาวจรารูปาวจรกฺขนฺธานุสฺสรณกาเล    มหคฺคตา- 
รมฺมณ  อตีเต  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา  มคฺค  ภาวยึสุ  ผล   
สจฺฉิกรึสูติ  อนุสฺสรณกาเล  อปฺปมาณารมฺมณ นามโคตฺตานุสฺส- 
รณกาเล นวตฺตพฺพารมฺมณ ฯ  ทิพฺพจกฺขุาณจตุตฺถ วณฺณา- 
รมฺมณตฺตา ปริตฺตารมฺมณ ฯ  ยถากมมฺูปคาณจตุตฺถ   กามา- 
วจรกมฺมานุสฺสรณกาเล   ปริตฺตารมฺมณ  รูปาวจรารูปาวจรกมฺมา- 
นุสฺสรณกาเล มหคฺคตารมฺมณ ฯ  อนาคตสาณจตุตฺถ   อนาคเต  
กามธาตุยา  นิพฺพตฺติชานนกาเล  ปริตฺตารมฺมณ  รปูารูปภเวสุ  
นิพฺพตฺติชานนกาเล  มหคฺคตารมฺมณ  อนาคเต  พุทฺธปจฺเจก- 
พุทฺธขีณาสวา มคฺค ภาวยิสฺสนฺติ(๑)ผล สจฺฉิกริสฺสนฺตีติ  
ชานนกาเล  อปฺปมาณารมฺมณ  อนาคเต  สงฺโข  นาม  ราชา  
ภวิสฺสตีติอาทินา(๒)นเยเนว นามโคตฺตานุสฺสรณกาเล นวตฺตพฺพา- 
รมฺมณ ฯ  อากาสาน ฺจายตนอากิ ฺจ ฺายตนจตุตฺถ นวตฺตพฺพา- 
รมฺมณ ฯ  วิ ฺาณ ฺจายตนเนวส ฺานาส ฺายตนจตุตฺถ 
มหคฺคตารมฺมณ ฯ  โลกุตฺตรจตุตฺถ อปฺปมาณารมฺมณ ฯ   
        กริิยโตป  เตส  ทฺวาทสนฺน  ฌานาน  อิทเมว  อารมฺมณ- 
วิธาน ฯ  ตีณิ  ฌานา(๓)   น  มคฺคารมฺมณาติ  ปจฺจเวกฺขณาณ  
# ๑. ม. ภาเวสฺสนฺติ ฯ  ๒. ที. ปา. ๑๑/๔๘/๘๔ ฯ 
# ๓. ม. ฌานานิ ฯ เอวมุปริป ฯ   
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วา  หิ(๑) เจโตปริยาทิาณ  วา  มคฺค  อารมฺมณ  กเรยฺย  
ตีณิ  ฌานานิ  ตถา  อปฺปวตฺติโต  น  มคฺคารมฺมณา ฯ 
สหชาตเหตุวเสน  ปน  สยิา  มคฺคเหตุกา ฯ  วิรยิเชฏ ิกาย  วา  
วีมสาเชฏ ิกาย(๒)  วา  มคฺคภาวนาย  มคฺคาธิปติโน ฯ ฉนฺท- 
จิตฺตเชฏกกาเล ผลกาเล จ นวตฺตพฺพา ฯ   
        จตุตฺถชฌานนฺติ(๓)  อิธาป  กุสลโต  เตรสฺสุ  จตุตฺถชฺฌาเนสุ   
สพฺพตฺถปาทกอิทฺธิวิธ(๔)ทิพฺพโสตทิพฺพจกฺขุยถากมฺมูปคาณจตุตฺถ ฺ- 
เจว จตุพฺพิธ ฺจ  อารุปฺปจตุตฺถ  มคฺคารมฺมณาทิภาเวน  น   
วตฺตพฺพ ฯ  เจโตปริยปุพฺเพนิวาสอนาคตสาณจตุตฺถ  ปน มคฺคา- 
รมฺมณ โหติ ฯ น วตฺตพฺพ มคฺคเหตุก มคฺคาธิปตีติ วา   
โลกุตฺตรจตุตฺถ  มคฺคารมฺมณ  น  โหติ  มคฺคกาเล  ปน  
สหชาตเหตุวเสน มคฺคเหตุก ฯ  วิริยวีมสาเชฏ ิกาย  มคฺคภาวนาย 
มคฺคาธิปติ ฯ ฉนฺทจิตฺตเชฏ ิกาย เจว มคฺคภาวนาย  ผลกาเล  
จ น วตฺตพฺพ ฯ กิริยโตป ทฺวาทสสุ ฌาเนสุ อยเมว นโย ฯ   
        ตีณิ  ฌานานิ  นวตฺตพฺพาติ  อตีตาทีสุ  เอกธมฺมมฺป  อารพฺภ  
อปฺปวตฺตนโต (๕) นวตฺตพฺพาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        จตุตฺถ  ฌานนฺติ  กุสลโต  เตรสสุ  จตุตฺถชฺฌาเนสุ   
สพฺพตฺถปาทกจตุตฺถ  นวตฺตพฺพารมฺมณเมว ฯ  อิทธฺิวิธจตุตฺถ (๖) 
# ๑. ม. หิสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. วิริยเชฏ ิกาย วา วีมสาเชฏ ิกาย วา ฯ 
# ๓. ม. จตุตฺถ ฌานนฺติ ฯ  ๔. ม.สพฺพตฺถปาทกอิทฺธิวิธ... ฯ 
# ๕. ม.อปฺปวตฺติโต ฯ  ๖. ม. อิทฺธิวิธจตุตฺถ ฯ  
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กายวเสน  จิตฺตปริณามเน  สมาปตฺติจิตฺตารมฺมณตฺตา อตีตา- 
รมฺมณ อนาคเต อิมานิ ปุปฺผานิ มา มิลายึสุ ทีปา   
มา  นิพฺพายึสุ  เอโก อคฺคิกฺขนฺโธ สมุฏาตุ ปพฺพโต สมุฏาตูติ  
อธิฏานกาเล  อนาคตารมฺมณ  จิตฺตวเสน  กายปรณิามนกาเล  
กายารมฺมณตฺตา  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ฯ  ทิพฺพโสตาณจตุตฺถ (๑) 
สทฺทารมฺมณตฺตา  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ฯ เจโตปริยาณจตุตฺถ   
อตีเต  สตฺตทิวสพฺภนฺตเร อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺธจิตฺตชานนกาเล  
อตีตารมฺมณ อนาคเต  สตฺตทิวสพฺภนฺตเร  อุปฺปชชฺนกจิตฺต- 
ชานนกาเล  อนาคตารมฺมณ ฯ  ยถา  อิมสฺส  โภโต  มโนสงฺขารา 
ปณิหิตา ตถา(๒)  อิมสฺส  จิตฺตสฺส อนนฺตรา อมุนฺนาม วิตกฺก  
วิตกฺกิสฺสตีติ ฯ  โส  พหุ ฺเจป  อาทิสติ  ตเถว  ต  โหติ  
โน  อ ฺถาติ  อิมินา  หิ  สุตฺเตน(๓) เจโตปริยาณสฺเสว  
ปวตฺติ  ปกาสิตา ฯ  อทฺธาน(๔)ปจฺจุปฺปนฺนสนฺตติปจฺจุปฺปนฺนวเสเนว   
ปจฺจุปฺปนฺน  อารพฺภ  ปวตฺติกาเล  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ฯ 
วิตฺถารกถา ปเนตฺถ เหฏา  อฏกถากณฺฑวณฺณนาย 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ   
        ปุพฺเพนิวาสาณจตุตฺถ  อตีตกฺขนฺธานุสฺสรณกาเล  อตีตา- 
รมฺมณ  นามโคตฺตานุสฺสรณกาเล  นวตฺตพฺพารมฺมณ ฯ  ทิพฺพจกฺขุ- 
# ๑. ม. ทิพฺพโสตจตุตฺถ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๐/๒๑๘ ฯ  ๔. ม. อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน... ฯ  
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าณจตุตฺถ  วณฺณารมฺมณตฺตา  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ฯ  ยถา- 
กมฺมูปคาณจตุตฺถ(๑)  อตีตกมฺมเมว  อารมฺมณ  กโรตีติ  อตีตา- 
รมฺมณ ฯ  อนาคตสาณจตุตฺถ  อนาคตกฺขนฺธานุสฺสรณกาเล  
อนาคตารมฺมณ  นามโคตฺตานุสฺสรณกาเล  นวตฺตพฺพารมฺมณ ฯ  
อากาสาน ฺจายตนอากิ ฺจ ฺายตนจตุตฺถ นวตฺตพฺพารมฺมณ- 
เมว ฯ วิ ฺาณ ฺจายตนเนวส ฺานาส ฺายตนจตุตฺถ  อตีตา- 
รมฺมณเมว ฯ  โลกุตฺตรจตุตฺถ  นวตฺตพฺพารมฺมณเมว ฯ  กิริยโตป   
ทฺวาทสสุ  จตุตฺถชฺฌาเนสุ เอเสว นโย ฯ   
        ตีณิ  ฌานา(๒)  พหิทฺธารมฺมณาติ  อชฺฌตฺตโต  พหิทฺธาภูต  
นิมิตฺต  อารพฺภ  ปวตฺติโต พหิทฺธารมฺมณา ฯ   
        จตุตฺถ  ฌานนฺติ  อิธาป  กุสลโต  เตรสสุ จตุตฺถชฺฌาเนสุ  
สพฺพตฺถปาทกจตุตฺถ  พหิทฺธารมฺมณเมว ฯ  อิทฺธิวิธจตุตฺถ (๓) กาย- 
วเสน  จิตฺตปริณามเนป  จิตฺตวเสน  กายปริณามเนป  อตฺตโนว  
กายจิตฺตารมฺมณตฺตา อชฺฌตฺตารมฺมณ พหิทฺธา หตฺถิมฺป  
ทสฺเสตีติอาทินา  นเยน ปวตฺตกาเล พหิทฺธารมฺมณ ฯ  ทิพฺพโสต- 
าณจตุตฺถ  อตฺตโน  กุจฺฉิคตสทฺทารมฺมณกาเล  อชฺฌตฺตารมฺมณ   
ปรสฺส สทฺทารมฺมณกาเล พหิทฺธารมฺมณ อุภยวเสนาป อชฺฌตฺต- 
พหิทฺธารมฺมณ ฯ  เจโตปริยาณจตุตฺถ พหิทฺธารมฺมณเมว ฯ   
ปุพฺเพนิวาสาณจตุตฺถ  อตฺตโน  ขนฺธานุสฺสรณกาเล  อชฺฌตฺตา- 
# ๑. ม. ยถากมฺมูปคาณจตุตฺถ ฯ  ๒. ม.ฌานานิ ฯ  
# ๓. ม. อิทฺธวิิธจตุตฺถ ฯ  
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รมฺมณ  ปรสฺส ขนฺธาน ฺเจว นามโคตฺตสฺส จ อนุสฺสรณกาเล  
พหิทฺธารมฺมณ ฯ  ทิพฺพจกฺขุาณจตุตฺถ  อตฺตโน  รปูารมฺมณกาเล   
อชฺฌตฺตารมฺมณ  ปรสฺส  รูปารมฺมณกาเล พหิทฺธารมฺมณ  
อุภยวเสนาป อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ ฯ  ยถากมฺมูปคาณจตุตฺถ  
อตฺตโน  กมฺมชานนกาเล  อชฌฺตฺตารมฺมณ  ปรสฺส  กมฺมชานน- 
กาเล พหิทฺธารมฺมณ อุภยวเสนาป อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ ฯ   
อนาคตสาณจตุตฺถ  อตฺตโน  อนาคเต  นิพฺพตฺติชานนกาเล   
อชฺฌตฺตารมฺมณ  ปรสฺส  ขนฺธานุสฺสรณกาเล  เจว  นาม- 
โคตฺตานุสฺสรณกาเล(๑)  จ  พหิทฺธารมฺมณ  อุภยวเสนาป อชฺฌตฺต- 
พหิทฺธารมฺมณ ฯ        อากาสาน ฺจายตนจตุตฺถ   พหิทฺธารมฺมณ ฯ    
อากิ ฺจ ฺายตนจตุตฺถ  นวตฺตพฺพารมฺมณ ฯ วิ ฺาณ ฺจายตน- 
เนวส ฺานาส ฺายตนจตุตฺถ อชฺฌตฺตารมฺมณ ฯ        โลกุตฺตร- 
จตุตฺถ  พหิทฺธารมฺมณเมว ฯ  กิริยโตป  ทฺวาทสสุ  ฌาเนสุ   
อยเมว  นโยติ ฯ   
                        ป ฺหาปุจฺฉก นิฏ ิต(๒) ฯ 
        อิมสฺมึ  ปน  ฌานวิภงฺเค  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สุตฺตนฺต- 
ภาชนีเยป  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาเนว  ฌานานิ  กถติานิ  อภิธมฺม- 
ภาชนีเยป  ป ฺหาปุจฺฉเกป ฯ  ตโยป  หิ  เอเต  นยา  เตภูมิก- 
ธมฺมมิสฺสกตฺตา  เอกปริจฺเฉทาเอว ฯ  เอวมย  ฌานวิภงฺโคป  
# ๑. ม. นามโคตฺตานุสฺสรณกาเล ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 606 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  606 
 
เตปริวฏฏ นีหริตฺวาว ภาเชตฺวา ทสฺสิโตติ ฯ   
                        ฌานวิภงฺคนิทฺเทโส ฯ  
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  อปฺปม ฺาวิภงฺเค  จตสฺโสติ  คณนปรจฺิ- 
เฉโท ฯ  อปปฺม ฺาโยติ  ผรณอปฺปมาณวเสน  อปฺปม ฺาโย ฯ 
เอตา  หิ  อารมฺมณวเสน  อปฺปมาเณ  วา  สตฺเต  ผรนฺติ  เอก 
สตฺตมฺป  วา  อนวเสสผรณวเสน  ผรนฺตีติ  ผรณอปฺปมาณวเสน 
อปฺปม ฺาโยติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อิธ  ภิกฺขูติ อิมสฺมึ สาสเน 
ภิกฺขุ ฯ  เมตฺตาสหคเตนาติ  เมตฺตาย  สมนฺนาคเตน ฯ  เจตสาติ  
จิตฺเตน ฯ  เอก  ทิสนฺติ  เอกิสฺสา  ทิสาย ฯ  ปมปริคฺคหิต  สตฺต 
อุปาทาย  เอกทิสปริยาปนฺนสตฺตผรณวเสน  วุตฺต ฯ  ผริตฺวาติ  
ผุสิตฺวา  อารมฺมณ  กริตฺวา ฯ วิหรตีติ พฺรหฺมวิหาราธิฏ ิต   
อิริยาปถวิหาร  ปวตฺเตติ ฯ  ตถา  ทุติยนฺติ  ยถา  ปุรตฺถิมาทีสุ  
ทิสาสุ ยงฺกิ ฺจิ  เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตเถว ตทนนฺตร  
ทุติย ตติย จตุตฺถ ฺจาติ อตฺโถ ฯ  อิติ  อุทฺธนฺติ  เอเตเนว  
จ  นเยน อุปริมทิสนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อโธ ติริยนฺติ  อโธทิสมฺป   
ติริยทิสมฺป เอวเมว ฯ เอตฺถ จ อโธติ เหฏา ฯ ติริยนติฺ  
อนุทิสา ฯ เอว  สพฺพทิสาสุ  อสฺสมณฺฑเล  อสฺสมวิ  เมตฺตาสหคต   
จิตฺต  สาเรติป ปจฺจาสาเรติปติ  เอตฺตาวตา  เอกเมก  ทิส   
ปริคฺคเหตฺวา โอธิโส เมตฺตาผรณ ทสฺสิต ฯ สพฺพธีติอาทิ  ปน 
อโนธิโส  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ    
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        ตตฺถ  สพฺพธีติ สพฺพตฺถ ฯ สพฺพตฺตตายาติ สพฺเพสุ   
หีนมชฺฌิมุกกฺฏมิตฺตสปตฺตมชฺฌตฺตาทิปฺปเภเทสุ  อตฺตตาย  อย  
ปรสตฺโตติ  วิภาค  อกตฺวา  อตฺตสมตายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
        อถวา  สพฺพตฺตตายาติ  สพฺเพน  จิตฺตภาเวน  อีสกมฺป  
พหิ  อวิกฺขิปมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สพฺพาวนฺตนฺติ  สพฺพสตฺตวนฺต   
สพฺพสตฺตยุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ โลกนฺติ สตฺตโลก ฯ  วิปุเลนาติ  
เอวมาทิปริยายทสฺสนโต  ปเนตฺถ  ปุน  เมตฺตาสหคเตนาติ   
วุตฺต ฯ  ยสฺมา  วา  เอตฺถ  โอธิโส  ผรเณ  วิย  ปุน  ตถาสทฺโท  
อิติสทฺโท  วา น  วุตฺโต  ตสฺมา  ปุน  เมตฺตาสหคเตน  เจตสาติ  
วุตฺต ฯ  นิคมนวเสน  วา  เอต  วุตฺต ฯ  วิปุเลนาติ  เอตฺถ จ 
ผรณวเสน วิปุลตา ทฏพฺพา ฯ ภูมิวเสน ปน ต มหคฺคต ฯ   
ปคุณวเสน  อปฺปมาณ ฯ  สตฺตารมฺมณวเสน  จ  อปปฺมาณ ฯ  
พฺยาปาทปจฺจตฺถิกปฺปหาเนน  อเวร ฯ  โทมนสฺสปฺปหานโต  
อพฺยาปชฺฌ  นิทฺทุกฺขนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ อย ตาว  เมตฺตาสหคเตน 
เจตสาติอาทินา นเยน ปตาย มาติกาย อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ยเทต  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  เมตฺตาสหคเตน  เจตสาติ(๑)-   
อาทินา  นเยน  วุตฺต  ปทภาชนีย  ตตฺถ  ยสฺมา  อิท  กมฺมฏาน  
โทสจริตสฺส  สปฺปาย  ตสฺมา  ยถารูเป  ปุคฺคเล  อย  เมตฺตา 
อปฺปน  ปาปุณาติ  ต  เมตฺตาย  วตฺถุภูต  ปุคฺคล  ตาว ทสฺเสตุ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๔๒/๓๗๐ ฯ   
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เสยฺยถาป นาม เอก ปุคฺคลนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  เสยฺยถาป  นามาติ  อุปมตฺเถ (๑) นิปาโต  ยถา 
เอก  ปุคฺคลนฺติ อตฺโถ ฯ ปยนฺติ  เปมนีย ฯ  มนาปนฺติ  หทย- 
วุฑฺฒิกร ฯ  ตตฺถ  ปุพฺเพว  สนฺนิวาเสน  ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน  วา 
ปโย  นาม  โหติ  สีลาทิคุณสมาโยเคน  มนาโป  นาม ฯ  
ทานสมานตฺตตาหิ  วา  ปยตา  ปยวจนอตฺถจริยตาหิ  มนาปตา  
เวทิตพฺพา ฯ 
        ยสฺมา  เจตฺถ  ปยตาย  อิมสฺส  พฺยาปาทปฺปหาน  โหติ  
ตโต  เมตฺตา  สุข  ผรติ  มนาปตาย  อุทาสีนตา  น  สณฺาติ  
หิโรตฺตปฺป ฺจ  ปจฺจุปฏาติ  ตโต  หิโรตฺตปฺปานุปาลิตา  เมตฺตา   
น  ปริหายติ  ตสฺมา  ต  อุปม  กตฺวา  อิท  วุตฺต ปย  
มนาปนฺติ ฯ เมตฺตาเยยฺยาติ  เมตฺตาย  ผเรยฺย  ตสฺมึ  ปคฺุคเล  
เมตฺต  กเรยฺย  ปวตฺเตยฺยาติ อตฺโถ ฯ เอวเมว  สพฺเพ  สตฺเตติ  
ยถา ปย ปุคฺคล เมตฺตาเยยฺย เอว ตสฺมึ ปุคฺคเล อปฺปนาปฺ- 
ปตฺตาย  วสิภาว  อุปคตาย  เมตฺตาย  มชฺฌตฺตเวริสงฺขาเตป   
สพฺเพ  สตฺเต  อนุกฺกเมน  ผรตีติ อตฺโถ ฯ เมตฺติ เมตฺตายนาติ- 
อาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว ฯ   วิทิส วาติ ปท ติริย วาติ เอตสฺส  
อตฺถวิภาวนตฺถ วุตฺต ฯ   ผริตฺวาติ  อารมฺมณกรณวเสน  ผุสิตฺวา ฯ 
อธิมุ ฺจิตฺวาติ  อธิกภาเวน  มุ ฺจิตฺวา  ยถา  มุตฺต สมุุตฺต  
# ๑. ม.  โอปมฺมตฺเถ ฯ  
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โหติ สุปฺปสาริต สุวิตฺถต ตถา มุ ฺจิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        สพฺพธิอาทินิทฺเทเส  ยสฺมา  ตีณิป  เอตานิ  ปทานิ  สพฺพ- 
สงฺคาหิกานิ  ตสฺมา  เนส  เอกโตว  อตฺถ  ทสฺเสตุ  สพฺเพน 
สพฺพนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตสฺส อตฺโถ  เหฏา วุตฺโตเยว ฯ   
        วิปุลาทนิิทฺเทเส  ยสฺมา  ย  อปฺปนาปฺปตฺต  หุตฺวา  
อนนฺตสตฺตผรณวเสน  วิปุล  ต  นิยมโต  ภูมิวเสน  มหคฺคต  
โหติ ฯ ย ฺจ มหคฺคต ต อปฺปมาณโคจรวเสน  อปฺปมาณ ฯ  
ย  อปฺปมาณ  ต  ปจฺจตฺถิกวิฆาตวเสน  อเวร ฯ  ย ฺจ  อเวร  
ต  วิหตพฺยาปชฺฌตาย  อพฺยาปชฺฌ ฯ  ตสฺมา  ย  วิปลุ  ต   
มหคฺคตนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        อเวโร  อพฺยาปชฺโฌติ  เจตฺถ  ลิงฺควิปริยาเยน  วุตฺต ฯ 
มเนน  วา  สทฺธึ  โยชนา  กาตพฺพา  ย  อปฺปมาณ  จิตฺต  
โส อเวโร มโน ฯ โย อเวโร โส อพฺยาปชฺโฌติ ฯ  อปเจตฺถ  
เหฏ ิม  เหฏ ิม  ปท  อุปริมสฺส  อุปรมิสฺส  อุปริม  อุปริม   
วา  เหฏ ิมสฺส เหฏ ิมสฺส อตฺโถติป เวทิตพฺพ ฯ(๑)  
        เสยฺยถาป  นาม  เอก  ปุคฺคล  ทุคฺคต  ทุรุเปตนฺติ  อิทมฺป  
กรุณาย  วตฺถภูุต  ปุคฺคล  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  เอวรูปสฺมิ ฺหิ  ปุคฺคเล  
พลวการุ  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ทคฺุคตนฺติ  ทุกฺเขน  สมงฺคีภาว  คต ฯ  
# ๑. ม. เวทิตพฺโพ ฯ   
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        ทุรุเปตนฺติ  กายทุจฺจริตาทีหิ  อุเปต  คติกุลโภคาทิวเสน  
วา  ตมภาเว   ิโต ปุคฺคโล ทุคฺคโล  กายทุจฺจริตาทีหิ  อุเปตตฺตา   
ตมปรายนภาเว   ิโต  ทรุุเปโตติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอก  ปคฺุคล  ปย  มนาปนฺติ  อิทมฺป  มุทิตาย  วตฺถุภูต   
ปุคฺคล  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  คติกุลโภคาทิวเสน  โชติภาเว 
 ิโต  ปโย  กายสุจริตาทีหิ อุเปตตฺตา โชติปรายนภาเว  ิโต 
มนาโปติ ทฏพฺโพ ฯ   
        เนว  มนาป  น  อมนาปนฺติ  อิทมฺป  อุเปกฺขาย  วตฺถุภูต   
ปุคฺคล  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  มิตฺตภาว  อสมฺปตฺตตาย  เนว  
มนาโป อมิตฺตภาว  อสมฺปตฺตตาย  น  อมนาโปติ  เวทิตพฺโพ ฯ 
เสสเมตฺถ  ย  วตฺตพพ  สิยา  ต  สพฺพ  เหฏา  จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ (๑) 
วุตฺตเมว ฯ  ภาวนาวิธานมฺป  เอเตส  กมฺมฏานาน  วิสุทฺธิมคฺเค 
วิตฺถารโต กถิตเมวาติ ฯ   
                        สุตฺตนฺตภาชนีย นิฏ ิต ฯ 
        อภิธมฺมภาชนีย  กุสลโตป  วิปากโตป  กริิยโตป  เหฏา 
จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ ภาชิตนเยเนว ภาชิต อตฺโถปสฺส ตตฺถ 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปาลิอนุสาเรเนว  เมตฺตาทีน  กุสลาทิภาโว  
เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ ปน สพฺพาป ตีสุ ติเกสุ นวตฺตพฺพา- 
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๖/๙ ฯ   
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รมฺมณาเอว ฯ อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก  พหิทฺธารมฺมณาติ ฯ 
                        ป ฺหาปุจฺฉก ฯ 
        อิมสฺมึ ปน อปฺปม ฺาวิภงฺเค สมฺมาสมฺพุทฺเธน สุตฺตนฺต- 
ภาชนีเยป  โลกิยาเอว  อปฺปม ฺาโย  กถิตา  อภิธมฺมภาชนีเยป  
ป ฺหาปุจฺฉเกป ฯ ตโยป หิ เอเต  นยา โลกิยตฺตา  
เอกปริจฺเฉทาเอว ฯ เอวมย อปฺปม ฺาวิภงฺโคป เตปริวฏฏ  
นีหริตฺวาว  ภาเชตฺวา ทสฺสิโตติ ฯ   
                        อปฺปม ฺาวิภงฺคนิทฺเทโส ฯ 
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  สิกฺขาปทวิภงฺเค  ป ฺจาติ  คณน- 
ปริจฺเฉโท ฯ   
        สิกฺขาปทานีติ  สิกฺขิตพฺพปทานิ  สิกฺขาโกฏาสาติ  อตฺโถ ฯ 
อปจ  อุปริ  อาคตา  สพฺเพป  กุสลา  ธมฺมา  สิกฺขิตพฺพโต  
สิกฺขา  ป ฺจสุ  ปน  สลีงฺเคสุ  ยงฺกิ ฺจิ  องฺค  ตาส  สิกฺขาน  
ปติฏานฏเน  ปทนฺติ  สกิฺขาน  ปทตฺตาป(๑)  สิกฺขาปทานิ ฯ   
        ปาณาติปาตาติ  ปาณสฺส  อติปาตา  ฆาตนา  มารณาติ  
อตฺโถ ฯ 
        เวรมณีติ  วิรติ ฯ   
        อทินฺนาทานาติ  อทินฺนสฺส  อาทานา  ปรปริคฺคหิตสฺส   
หรณาติ  อตฺโถ ฯ  กาเมสูติ  วตฺถุกาเมสุ ฯ  มิจฺฉาจาราติ  กิเลส- 
# ๑. ม. ปทตฺตา ฯ   
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กามวเสน  ลามกาจารา ฯ มุสาวาทาติ อภูตวาทโต ฯ  สุรา- 
เมรยมชฺชปมาทฏานาติ  เอตฺถ  สุราติ  ปฏสุรา  ปวูสุรา  
โอทนสุรา  กิณฺณปกฺขิตฺตา  สมฺภารสยุตฺตาติ  ป ฺจ  สุรา ฯ   
เมรยนฺติ  ปุปผฺาสโว  ผลาสโว  คุฬาสโว  มธฺวาสโว  สมฺภาร- 
สยุตฺโตติ  ป ฺจ  อาสวา ฯ  ตทุภยมฺป  มทนียฏเน  มชฺช ฯ  ยาย 
เจตนาย  ต  ปวนฺติ  สา  ปมาทการณตฺตา  ปมาทฏาน   
ตสฺมา  สุราเมรยมชชฺหิ  ปมาทฏานา(๑) ฯ อย ตาเวตฺถ  
มาติกานิกฺเขปสฺส อตฺโถ ฯ   
        ปทภาชนีเย  ปน  ยสมฺึ  สมเย  กามาวจรนฺติอาทิ  สพฺพ   
เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ยสฺมา  ปน  น  เกวล  
วิรติเยว  สิกขฺาปท เจตนาป  สิกฺขาปทเมว  ตสฺมา  ต  ทสฺเสตุ  
ทุติยนโย  ทสฺสิโต ฯ  ยสมฺา  จ  น  เกวล  เอเตเยว  เทฺว  
ธมฺมา  สิกฺขาปท  เจตนาสมฺปยุตฺตา  ปน  ปโรปณฺณาส  ธมฺมาป   
สิกฺขิตพฺพโกฏาสโต สิกฺขาปทเมว ตสฺมา ตติยนโยป ทสฺสิโต ฯ   
        ตตฺถ  ทวิุธ  สิกฺขาปท  ปรยิายสิกฺขาปท  นิปฺปริยาย- 
สิกฺขาปท ฺจ ฯ  ตตฺถ  วิรติ  นิปฺปริยายสิกฺขาปท ฯ  สา  หิ  
ปาณาติปาตา  เวรมณีติ  ปาลิย  อาคตา โน  เจตนา ฯ  
วิรมนฺโต  จ  ตายเอว  ตโต  ตโต  วิรมติ  น  เจตนาย  ฯ 
เจตน  ปน  อาหริตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  ตถา  เสสเจตนาสมฺปยุตฺต- 
# ๑. ม. สรุาเมรยมชชฺปมาทฏานา ฯ  
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ธมฺเม ฯ  วีติกฺกมกาเล  ห ิเวรเจตนา  ทุสฺสีลฺย  นาม ฯ  ตสฺมา 
สา  วิรติกาเลป  สลุีลฺยวเสน  วุตฺตา  ผสฺสาทโย  ตสมฺปยุตฺตตฺตา 
คหิตาติ ฯ   
        อิทานิ  เอเตสุ  สิกฺขาปเทสุ  าณสมุตฺเตชนตฺถ  อิเมส  
ปาณาติปาตาทีน  ธมฺมโต  โกฏาสโต  อารมฺมณโต  เวทนาโต 
มูลโต  กมฺมโต  สาวชฺชโต  ปโยคโต  จ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมโตติ  ป ฺจเปเต  ปาณาติปาตาทโย  เจตนาธมฺมาว  
โหนฺติ ฯ  โกฏาสโต ป ฺจป กมฺมปถาเอว ฯ        อารมฺมณโต   
ปาณาติปาโต  ชีวิตินฺทฺรยิารมฺมโณ ฯ  อทินฺนาทาน  สตฺตารมฺมณ  
วา  สงฺขารารมฺมณ  วา ฯ  มิจฺฉาจาโร  อิตฺถีปุริสารมฺมโณ ฯ  
มุสาวาโท  สตฺตารมฺมโณ ฯ  วา สงฺขารารมฺมโณ วา ฯ สุราปาน  
สงฺขารารมฺมณ  เวทนาโต  ปาณาติปาโต  ทุกฺขเวทโน ฯ   
อทินฺนาทาน  ติเวทน ฯ  ต ฺหิ  หฏตุฏสฺส  อทินนฺ  อาทิยโต 
สุขเวทน  โหติ ภีตกาเล ทุกฺขเวทน มชฺฌตฺตสฺส  หุตฺวา  
คณฺหโต  อทุกฺขมสุขเวทน ฯ  มิจฺฉาจาโร  สุขเวทโน  วา   
อทุกฺขมสุขเวทโน  วา ฯ มุสาวาโท อทินฺนาทาน วิย  
ติเวทโน ฯ สรุาปาน สุขมชฺฌตฺตเวทน ฯ  มลูโต  ปาณาติปาโต  
โทสโมหมูโล ฯ  อทินฺนาทาน  กิ ฺจิกาเล  โลภโมหมูล  กิ ฺจิกาเล 
โทสโมหมูล ฯ  มิจฺฉาจาโร  โลภโมหมูโล ฯ  มุสาวาโท  กิ ฺจิกาเล   
โลภโมหมูโล กิ ฺจิกาเล โทสโมหมูโล ฯ สุราปาน โลภโมหมูล ฯ    
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กมฺมโต มุสาวาโท เจตฺถ วจีกมฺม เสสา กายกมฺมเมว ฯ  วชฺชโต(๑) 
ปาณาติปาโต  อตฺถิ  อปฺปสาวชฺโช  อตฺถิ  มหาสาวชฺโช ฯ  ตถา   
อทินฺนาทานาทีนิ ฯ เตส นานากรณ เหฏา  ทสฺสติเมว ฯ   
        อย  ปน  อปโร  นโย  กุนถฺกิปลลฺกิสฺส  ห ิ วโธ 
อปฺปสาวชฺโช  ตโต  มหนฺตตรสฺส  มหาสาวชฺโช ฯ  โสป  
อปฺปสาวชฺโช  ตโต  มหนฺตตราย  สกณิุกาย  มหาสาวชฺโช ฯ 
ตโต  โคธาย  ตโต  สสกสฺส  ตโต  มิคสฺส  ตโต ควยสฺส  
ตโต  อสฺสสสฺ  ตโต  หตฺถิสฺส  วโธ  มหาสาวชฺโช ฯ  ตโตป  
ทุสฺสีลมนุสสฺสฺส  ตโต  โครูปสีลกมนุสฺสสฺส  ตโต  สรณคตสฺส 
ตโต  ป ฺจสิกฺขาปทิกสฺส  ตโต สามเณรสฺส  ตโต  ปุถชฺุชนภิกขฺุโน  
ตโต  โสตาปนฺนสฺส  ตโต  สกทาคามิสฺส ตโต อนาคามิสฺส   
ตโต ขีณาสวสฺส วโธ อติมหาสาวชฺโชเยว ฯ   
        อทินฺนาทาน  ทุสฺสีลสฺส  สนฺตเก  อปฺปสาวชฺช  ตโต 
โครูปสีลกสสฺ  สนฺตเก  มหาสาวชฺช ฯ  ตโต  สรณคตสฺส  ตโต(๒) 
ป ฺจสิกฺขาปทิกสฺส  สามเณรสฺส  ปถุุชชฺนภิกฺขุโน  โสตาปนฺนสฺส 
สกทาคามิสฺส  ตโต  อนาคามิสฺส  สนฺตเก  มหาสาวชฺช ฯ ตโต 
ขีณาสวสฺส สนฺตเก อติมหาสาวชฺชเยว ฯ   
        มิจฺฉาจาโรป (๓) ทสฺุสีลาย  อิตฺถิยา  วีติกฺกมเน (๔) อปฺปสาวชฺโช  
ตโต  โครูปสีลกาย  มหาสาวชฺโช ฯ  ตโต  สรณคตาย  ป ฺจ- 
# ๑. ม. สาวชฺชโต ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. มิจฺฉาจาโร ฯ  ๔. ม.วีติกฺกเม ฯ  
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สิกฺขาปทิกาย  สามเณริยา  ปุถชฺุชนภิกฺขุนิยา  โสตาปนฺนาย 
สกทาคามินิยา  ตโต  อนาคามินิยา  วีติกฺกมเน  มหาสาวชฺโช ฯ 
ขีณาสวาย ปน ภิกฺขุนิยา เอกนฺตมหาสาวชฺโชว ฯ   
        มุสาวาโท  กากณิกมตฺตสฺส  อตฺถาย  มุสา  กถเน  
อปฺปสาวชฺโช  ตโต  อฑฺฒมาสกสฺส  มาสกสฺส  ป ฺจมาสกสฺส  
อฑฺฒกหาปณสฺส  กหาปณสฺส  ตโต  อนคฺฆนิยภณฺฑสฺส  อตฺถาย 
มุสากถเน  มหาสาวชฺโช ฯ  มุสา  กเถตฺวา  ปน  สงฺฆ   
ภินฺทนฺตสฺส เอกนฺตมหาสาวชฺโชว ฯ   
        สุราปาน  ปสตมตฺตสฺส  ปาเน  อปฺปสาวชฺช  อ ฺชลิมตฺตสฺส  
ปาเน  มหาสาวชฺช ฯ  กายจาลนสมตฺถ  ปน  พหุ  ปวิตฺวา   
คามฆาตนิคมฆาตกมฺม  กโรนฺตสฺส  เอกนฺตมหาสาวชฺชเมว ฯ   
        ปาณาติปาต ฺหิ  ปตฺวา  ขีณาสวสฺส  วโธ  มหาสาวชฺโช ฯ 
อทินฺนาทาน  ปตฺวา  ขีณาสวสนฺตกสฺส  หรณ  มิจฺฉาจาร  
ปตฺวา ขีณาสวาย ภิกฺขุนิยา วีติกฺกมน  มุสาวาท  ปตฺวา  
มุสาวาเทน  สงฺฆเภโท  สุราปาน  ปตฺวา  กายจาลนสมตฺถ  พหุ   
ปวิตฺวา  คามนิคมฆาตน  มหาสาวชฺช ฯ  สพฺเพหิป  ปเนเตหิ   
มุสาวาเทน สงฺฆเภทนเมว  มหาสาวชฺช ฯ ต ฺหิ กปฺป นิรเย  
ปาจนสมตฺถ มหากิพฺพิส ฯ   
        ปโยคโตติ  ปาณาติปาโต  สาหตฺถิโกป  โหติ  อาณตฺติโกป ฯ  
ตถา  อทินฺนาทาน ฯ  มิจฺฉาจารมุสาวาทสุราปานานิ สาหตฺถิ-  
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กาเนวาติ ฯ   
        เอวเมตฺถ  ปาณาติปาตาทีน  ธมฺมาทิวเสน  วินิจฺฉย  
ตฺวา  ปาณาติปาตา  เวรมณีติอาทีนมฺป  ธมฺมโต  โกฏาสโต 
อารมฺมณโต  เวทนาโต  มลูโต  กมฺมโต  ขณฺฑโต สมาทานโต  
ปโยคโต จ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมโตติ  ปรยิายสีลวเสน  ปฏิปาฏิยา  ป ฺจ  เจตนา- 
ธมฺมาว ฯ  โกฏาสโตติ  ป ฺจป  กมฺมปถาเอว ฯ  อารมฺมณโตติ   
ปาณาติปาตา  เวรมณี  ปรสฺส  ชีวิตินฺทฺริย  อารมฺมณ  กตฺวา  
อตฺตโน  เวรเจตนาย  วิรมติ ฯ  อิตราสปุ  เอเสว  นโย ฯ  สพฺพาป 
หิ  เอตา  วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุ  อารมฺมณ  กตฺวา  เวรเจตนาหิเยว   
วิรมนฺติ ฯ 
        เวทนาโตติ  สพฺพาป  สุขเวทนา  วา  โหนฺติ  มชฺฌตฺต- 
เวทนา  วา ฯ   
        มลูโตติ  าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน  วิรมนฺตสฺส  อโลภอโทส- 
อโมหมูลา  โหนฺติ  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน  วิรมนฺตสฺส  อโลภ- 
อโทสมูลา  โหนฺติ ฯ  
        กมฺมโตติ  มุสาวาทา  เวรมณีเยเวตฺถ  วจีกมฺม  เสสา 
กายกมฺม ฯ  
        ขณฺฑโตติ คหฏา ย ย วีติกฺกมนฺติ  ต  ตเทว  ขณฺฑ 
โหติ  ภิชชฺติ  อวเสส  น  ภิชฺชติ ฯ  กสมฺา  คหฏา  หิ    
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อนิพทฺธสีลา  โหนฺติ  ย  ย  สกโฺกนฺติ  ต  ตเทว  โคเปนฺติ ฯ   
สามเณราน  ปน  เอกสฺมมิฺป (๑) วีติกกฺมนฺเต  สพฺพานิป  
ภิชฺชนฺติเยว(๒) ฯ  น เกวล ฺจ เอตานิ  เสสสีลานิป  ภิชฺชนฺติเยว ฯ 
เตส  ปน  วีติกฺกโม  ทณฺฑกมฺมวตฺถุโก ปุน เอวรูป  น  
กริสฺสามีติ  ทณฺฑกมฺเม  กเต  สีล  ปรปิุณฺณ  โหติ ฯ   
        สมาทานโตติ  สยเมว  ป ฺจ  สีลานิ อธิฏหามีติ  
อธิฏหนฺเตนป ปาฏิเยกฺก ปาฏิเยกฺก สมาทิยนฺเตนป  สมาทินนฺานิ  
โหนฺติ  อ ฺสฺส  สนฺติเก  นิสีทิตฺวา  ป ฺจ  สีลาน ิสมาทิยามีติ   
สมาทิยนฺเตนป  ปาฏิเยกกฺ  ปาฏิเยกฺก  สมาทิยนฺเตนป   
สมาทินฺนาเนว  โหนฺติ ฯ   
        ปโยคโต สพฺพานิป สาหตฺถิกปโยคาเนวาติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        อิทานิ  ยาส  สิกฺขาน  โกฏาสภาเวน  อิมานิ  ป ฺจ   
สิกฺขาปทานิ  วุตฺตานิ  ตานิ  ทสฺเสตุ  กตเม  ธมฺมา  สิกฺขาติ   
อย  สิกฺขาวาโร อารทฺโธ ฯ ตตฺถ  ยสฺมา  สพฺเพป  จตุภูมิกา  
กุสลา ธมฺมา สิกฺขิตพฺพภาวโต สิกฺขา ตสฺมา เต ทสฺเสตุ   
ยสฺมึ สมเย กามาวจรนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ เหฏา  
จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ(๓)  วุตฺตนเยเนว  ปาลึ วิตฺถาเรตฺวา อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ อิธ ปน มุขมตฺตเมว ทสฺสิตนฺติ ฯ   
                        อภิธมฺมภาชนีย ฯ 
# ๑. ม. เอกสฺมึ ฯ  ๒.ม. สพฺพานิ ภิชฺชนฺติ ฯ 
# ๓. อภิ. ส. ๓๔/๑๒๕/๓๖ อาทิ  ฯ  
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        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปาลินยานุสาเรเนว(๑)  สิกฺขาปทาน  กุสลาทิ- 
ภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  ยานิ  สกิฺขาปทานิ  
เอตฺถ  สตฺตารมฺมณานีติ  วุตฺตานิ  ตานิ  ยสฺมา  สตฺโตติ   
สงฺขคเต  สงฺขาเรเยว อารมฺมณ กโรนฺติ ยสฺมา จ  สพฺพานิป  
เอตานิ  สมฺปตฺตวิรติวเสเนว  นิทฺทิฏานิ  ตสฺมา  ปริตฺตา- 
รมฺมณาติ  จ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติ  จ  วุตฺต ฯ  ยโต  ปน 
วิรมติ  ตสฺส  วตฺถุโน  อจฺจนฺตพหิทฺธตฺตา สพฺเพสมฺป พหิทฺธา- 
รมฺมณตา เวทิตพฺพาติ ฯ   
                        ป ฺหาปุจฺฉก ฯ 
        อิมสฺมึ  ปน  สิกฺขาปทวิภงฺเค  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  อภิธมฺม- 
ภาชนีเยป  ป ฺหาปุจฺฉเกป  โลกิยาเนว  สิกฺขาปทานิ  กถิตานิ ฯ   
อุโภป  หิ  เอเต  นยา  โลกิยตฺตา  เอกปริจฺเฉทาเอว ฯ  เอวมย   
สิกฺขาปทวิภงฺโค  เทฺวปริวฏฏ  นีหริตฺวาว  ภาเชตฺวา ทสฺสิโตติ ฯ   
                สกิฺขาปทวิภงฺคนิทฺเทโส ฯ  
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  ปฏิสมภิฺทาวิภงฺเค  จตสฺโสติ  คณน- 
ปริจฺเฉโท ฯ  ปฏิสมฺภิทาติ  ปเภทา ฯ  ยสฺมา  ปน  ปรโต  อตฺเถ 
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติอาทิมาห  ตสฺมา  น  อ ฺสฺส  กสฺสจิ   
ปเภทา  าณสฺเสว  ปเภทาติ เวทิตพฺพา ฯ อิติ จตสฺโส  ปฏ-ิ 
สมฺภิทาติ  ปเทน  จตฺตาโร  าณปฺปเภทาติ  อยมตฺโถ สงฺคหิโต ฯ 
# ๑. ม. ปาลอินุสาเรเนว ฯ   
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        อตฺถปฏสิมฺภิทาติ  อตฺเถ  ปฏิสมภิฺทา  อตฺถปฺปเภทสฺส  
สลฺลกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ  อตฺเถ  ปเภทคต  าณนฺติ   
อตฺโถ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        ธมฺมปปฺเภทสฺส  หิ  สลลฺกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ   
ธมฺเม  ปเภทคต  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  นาม ฯ   
        นิรุตฺติปปฺเภทสฺส  สลฺลกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ   
นิรุตฺตาภิลาเป  ปเภทคต  าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  นาม ฯ   
        ปฏิภาณปฺปเภทสฺส สลลฺกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ   
ปฏิภาเณ ปเภทคต าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา นาม ฯ   
        อิทานิ  ยถานิกฺขิตฺตา  ปฏิสมฺภิทา  ภาเชตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
อตฺเถ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อตฺโถติ  สงฺเขปโต  เหตุผล ฯ  ต ฺหิ  เหตุวเสน   
อรณีย  คนฺตพฺพ  ปตฺตพฺพ  ตสฺมา  อตฺโถติ  วุจฺจติ ฯ  ปเภทโต   
ปน  ยงฺกิ ฺจิ  ปจฺจยสมุปฺปนฺน  นิพฺพาน  ภาสิตตฺโถ  วิปาโก 
กิริยาติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  อตฺโถติ  เวทิตพฺโพ (๑) ต  อตฺถ  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  อตฺเถ ปเภทคต าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ   
ธมฺโมติ  สงฺเขปโต  ปจฺจโย ฯ  โส  ห ิ ยสฺมา  ต  ต  วิทหติ   
ปวตฺเตติ  เจว  ปาเปติ  จ  ตสฺมา  ธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ  ปเภทโต   
ปน  โย โกจิ ผลนิพฺพตฺตโก  เหตุ  อริยมคฺโค  ภาสิต  กุสล   
# ๑. ม. เวทิตพฺพา ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 620 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  620 
 
อกุสลนฺติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  ธมฺโมติ  เวทิตพฺโพ  ต  ธมฺม 
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  ธมฺเม  ปเภทคต  าณ  ธมมฺปฏิสมฺภิทา ฯ   
        ตตฺร  ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  าณนฺติ  ตสฺมึ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม 
จ  ยา  สภาวนิรุตฺติ  ตสฺสา  อภิลาเป  ต  สภาวนิรุตฺตึ  สทฺท  
อารมฺมณ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  สภาวนิรุตฺตาภิลาเป  
ปเภทคต  าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ   
        เอวมย  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  สทฺทารมฺมณา  นาม  ชาตา 
น  ป ฺตฺติอารมฺมณา ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  สทฺท  สุตฺวา  อย   
สภาวนิรุตฺติ  อย  น  สภาวนิรุตฺตีติ  ชานนฺติ ฯ  ปฏสิมฺภิทาปฺปตฺโต  
หิ  ผสฺโสติ  วุตฺเต  อย  สภาวนิรุตฺตีติ  ชานาติ  ผสฺสาติ  
วา  ผสฺสนฺติ  วา  วุตฺเต  ปน  อย  น  สภาวนิรุตฺตีติ   
ชานาติ ฯ  เวทนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อ ฺ  ปเนส  นามาขฺยาต- 
อุปสคฺคพฺย ฺชนสทฺท  ชานาติ  น  ชานาตีติ  ยทคฺเคน  สทฺท  
สุตฺวา  อย  สภาวนิรุตฺติ  อย  น  สภาวนิรุตฺตีติ  ชานาติ   
ตทคฺเคเนตมฺป (๑) ชานิสสฺตีติ ฯ  ต  ปน  นยิท  ปฏสิมฺภิทากิจฺจนฺติ  
ปฏิกฺขิปตฺวา อิท วตฺถุ กถติ   
        ติสฺสทตฺตตฺเถโร  กริ  โพธิมณฺฑเล (๒) สุวณฺณสลาก  คเหตฺวา 
อฏารสสุ  ภาสาสุ  กตรภาสาย  กเถมีติ  ปวาเรสิ ฯ  ต  ปน  
เตน  อตฺตโน  อุคฺคเห  ตฺวา  ปวาริต  น  ปฏิสมฺภิทาย  
# ๑. ม. ตทคฺเคน ตมฺป ฯ  ๒. ม. โพธิมณฺเฑ ฯ   
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 ิเตน ฯ  โส  หิ  มหาป ฺตาย  ต  ต  ภาส กถาเปตฺวา   
กถาเปตฺวา อุคฺคณฺหิ ฯ ตโต อุคฺคเห ตฺวา เอว ปวาเรสิ ฯ   
        ภาส  นาม  สตฺตา  อุคฺคณฺหนฺตีติ  วตฺวา  จ  ปเนตฺถ  
อิท  กถิต ฯ  มาตาปตโร  หิ  ทหรกาเล  กุมารเก  ม ฺเจ  วา  
ปเ  วา  นิปชฺชาเปตฺวา  ต ต  กถยมานา  ตานิ  ตานิ  กิจฺจานิ  
กโรนฺติ ฯ  ทารกา  เตส  ต  ต ภาส ววตฺถาเปนฺติ  อิมินา   
อิท  วุตฺต อิมินา อิท วุตฺตนฺติ ฯ คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล  
สพฺพมฺป  ภาส  ชานนฺติ ฯ  มาตา  ทมิฬ ี ปตา  อนฺธโก ฯ  
เตส  ชาตทารโก  สเจ  มาตุ กถ  ปม  สุณาติ  ทมิฬภาส   
ภาสิสฺสติ ฯ  สเจ  ปตุ  กถ  ปม  สุณาติ  อนฺธกภาส   
ภาสิสฺสติ ฯ อุภินฺนมฺป ปน กถ อสุณนฺโต มาคธภาส  
ภาสิสฺสติ ฯ   
        โยป  อคามเก  มหาอร ฺเ  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ  อ ฺโ 
กเถนฺโต  นาม  นตฺถ ิ โสป  อตฺตโน  ธมฺมตาย  วจน   
สมุฏาเปนฺโต  มาคธภาสเมว  ภาสิสฺสติ ฯ  นริเย  ติรจฺฉานโยนิย   
ปตฺติวิสเย  มนุสฺสโลเก  เทวโลเกติ  สพฺพตฺถ  มาคธภาสาว   
อุสฺสนฺนา ฯ  ตตฺถ  เสสา  โอฏฏกริาตอนฺธกโยนกทมิฬภาสาทิกา  
อฏารส  ภาสา  ปริวตฺตนฺติ  อยเมเวกา  ยถาภุจฺจพฺรหฺม- 
โวหารอริยโวหารสงฺขาตา มาคธภาสาว  น  ปริวตฺตติ ฯ  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธป  เตปฏก  พุทธฺวจน  ตนฺตึ  อาโรเปนฺโต  มาคธภาสายเอว    
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อาโรเปสิ ฯ 
        กสฺมา  เอว ฺหิ อตฺถ อาหริตุ สุข โหติ ฯ มาคธภาสาย   
หิ  ตนฺตึ  อารฬฺุหสฺส  พุทธฺวจนสฺส  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน  
โสตปถาคมนเมว  ปป ฺโจ ฯ  โสเต  ปน  สงฺฆฏฏติมตฺเตเยว  
นยสเตน  นยสหสฺเสน  อตฺโถ  อุปฏาติ ฯ  อ ฺาย  ปน 
ภาสาย  ตนฺตึ  อารุฬฺห  โปเถตฺวา  โปเถตฺวา  อุคฺคเหตพฺพ   
โหติ ฯ  พหุมฺป  อุคฺคเหตฺวา ปน ปุถชฺุชนสฺส ปฏสิมฺภิทาปฺปตฺติ  
นาม  นตฺถิ อริยสาวโก โน ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต นาม นตฺถิ ฯ   
        าเณสุ  าณนฺติ  สพฺพตฺถกาณ  อารมฺมณ  กตฺวา 
าณ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ปเภทคต  าณ  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาติ ฯ 
        อิมา  ปน จตสฺโสป ปฏิสมฺภิทา ทฺวีสุ าเนสุ  ปเภท  
คจฺฉนฺติ  ป ฺจหิ  การเณหิ  วิสทา  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  กตเมสุ 
ทฺวีสุ  เสกฺขภูมิย ฺจ  อเสกฺขภูมิย ฺจ ฯ  ตตฺถ  สาริปตฺุตตฺเถรสฺส   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  มหากจฺจายนตฺเถรสฺส  
มหาโกฏ ิตตฺเถรสฺสาติ  อสีติยาป  มหาเถราน  ปฏิสมฺภิทา  
อเสกฺขภูมิย  ปเภท  คตา  อานนฺทตฺเถรสฺส  จิตฺตสฺส  คหปติโน 
ธมฺมิกสฺส  อุปาสกสฺส  อุปาลิสฺส  คหปติโน  ขุชชฺตฺุตราย 
อุปาสิกายาติ  เอวมาทีน  ปฏิสมฺภิทา  เสกฺขภูมิย  ปเภท  คตาติ  
อิมาสุ  ทฺวีสุ  ภูมีสุ ปเภท  คจฺฉนฺติ ฯ   
        กตเมหิ  ป ฺจหิ  การเณหิ  ปฏิสมภิฺทา  วิสทา  โหนฺตีติ    
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อธิคเมน  ปริยตฺติยา  สวเนน  ปริปุจฺฉาย  ปุพฺพโยเคนาติ ฯ   
        ตตฺถ  อธิคโม  นาม  อรหตฺต ฯ  ต ฺหิ  ปตฺตสฺส  ปฏิสมฺภิทา  
วิสทา  โหนฺติ ฯ  ปริยตฺติ  นาม  พุทฺธวจน ฯ  ต ฺหิ  อุคฺคณฺหนฺตสฺส   
ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  โหนฺติ ฯ  สวน  นาม  ธมฺมสฺสวน ฯ สกฺกจฺจ 
ธมฺม สุณนฺตสฺส  หิ  ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  โหนฺติ ฯ  ปริปุจฺฉา   
นาม  อฏกถา ฯ  อุคฺคหิตปาลิยา อตฺถ  กเถนฺตสฺส  หิ   
ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  โหนฺติ ฯ ปุพฺพโยโค นาม ปุพฺพโยคา- 
วจรตา อตีตภเว  หรณปจฺจาหรณนเยน  ปริหตกมฺมฏานตา ฯ  
ปุพฺพโยคาวจรสฺส  หิ ปฏิสมฺภิทา วิสทา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ 
อรหตฺตปฺปตฺติยา  ปุนพฺพสุกุฏมฺพิกปุตฺตสฺส  ติสฺสตฺเถรสฺส   
ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  อเหสุ ฯ  
        โส  กิร  ตามฺพปณฺณิทีเป   พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา   
ปรตีร  คนฺตฺวา  โยนกธมมฺรกฺขิตตฺเถรสฺส  สนฺติเก  พุทฺธวจน  
อุคฺคณฺหิตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  นาว  อภิรูหนติตฺเถ  เอกสฺมึ  ปเท  
อุปฺปนฺนกงฺโข โยชนสติก(๑) มคฺค  นิวตฺติตฺวา  อาจริยสฺส  สนฺติก  
คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค เอกสฺส กุฏมฺพิกสฺส ป ฺห  กเถสิ ฯ 
โส  ปสีทิตฺวา สตสหสฺสคฺฆนิก กมฺพล อทาสิ ฯ โสป ต  
อาหริตฺวา อาจริยสฺส  อทาสิ ฯ  เถโร  วาสิยา  โกฏเฏตฺวา   
นิสีทนฏาเน  ปริภณฺฑ  กาเรสิ ฯ กิมตฺถายาติ  ปจฺฉิมาย  
# ๑. ม. โยชนสตมคฺค ฯ  
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ชนตาย  อนคฺุคหตฺถายาติ ฯ  เอว  กิรสสฺ  อโหส ิ อมฺหาก  คตมคฺค   
อาวชฺชิตฺวา  อนาคเต  สพฺรหฺมจาริโน  ปฏิปตฺตึ  ปูเรตพฺพ   
ม ฺ ิสฺสนฺตีติ ฯ  ติสฺสตฺเถโรป  อาจรยิสฺส  สนฺติเก  กงฺข  ฉินฺทิตฺวา  
ชมฺพุโกลปฏฏเน  โอรุยฺห  เจติยงฺคณสมฺมชฺชนเวลาย  วาลิกวิหาร   
ปตฺวา  สมฺมชฺช ิฯ  ตสฺส  สมฺมชฺชิตฏาน  ทิสฺวา  อิท  วีตราคสฺส  
ภิกฺขุโน  สมมฺชฺชนฏานนฺติ (๑) เถรสฺส วีมสนตฺถาย  ป ฺห  
ปุจฺฉึสุ ฯ เถโร ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตตาย ปุจฺฉิตปุจฺฉิเต ปเ ฺห 
กเถสีติ ฯ   
        ปรยิตฺติยา  ปน  ติสฺสทตฺตตฺเถรสฺส  เจว  นาคเสนตฺเถรสฺส  
จ  ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  อเหสส ฯ  สกกฺจฺจ  ธมฺมสฺสวเนน   
สุธมฺมสามเณรสฺส  ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  อเหสส ฯ  โส  กริ  ตฬงฺคร- 
วาสีธมฺมทินฺนตฺเถรสฺส  ภาคิเนยฺโย  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต  ปตฺโต ฯ  
มาตุลตฺเถรสฺส  ธมฺมวินิจฺฉยฏาเน  นิสีทิตฺวา  สุณนฺโตเยว   
ตีณิ  ปฏกาน ิ ปคุณานิ  อกาสิ ฯ  อุคฺคหิตปาลิยา  อตฺถ  กเถนฺตสฺส  
ปน  ติสฺสทตฺตตฺเถรสฺเสว  ปฏิสมฺภิทา  วิสทา  อเหสส ฯ  คตปจฺจา- 
คตวตฺต  ปน  ปูเรตฺวา  ยาว  อนุโลม  กมฺมฏาน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  
อาคตาน  วิสทภาวปฺปตฺตปฏิสมฺภิทาน  ปุพฺพโยคาวจราน อนฺโต  
นตฺถิ ฯ   
        เอเตสุ  ปน  การเณส ุ ปรยิตฺติ  สวน  ปริปุจฺฉาติ  อิมานิ  
# ๑. ม.  สมมฺฏกฺานนฺติ ฯ   
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ตีณิ ปเภทสฺเสว  พลวการณานิ ฯ  ปุพฺพโยโค  อธิคมสฺส  
พลวปจฺจโย  ปเภทสฺส  โหติ  น  โหตีติ  โหติ  น  ปน  ตถา ฯ 
ปริยตฺติสวนปริปุจฺฉา  หิ  ปุพฺเพ  โหนฺตุ  วา  มา  วา  ปุพฺพโยเคน   
ปน  ปุพฺเพ  เจว  เอตรหิ  จ  สงฺขารสมฺมสน  วินา  ปฏิสมฺภิทา   
นาม  นตฺถิ ฯ  อิเม  ปน  เทฺวป  เอกโต  หุตฺวา  ปฏสิมฺภิทา   
อุปตฺถมฺเภตฺวา วิสทา  กโรนฺตีติ ฯ   
                        สงฺคหวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        อิทานิ  เย  สงฺคหวาเร  ป ฺจ  อตฺถา  จ  ธมฺมา  จ  
สงฺคหิตา  เตส  ปเภททสฺสนนเยน  ปฏิสมฺภิทา  วิภชิตุ  ปุน  
จตสฺโสติอาทินา  นเยน  ปเภทวาโร  อารทฺโธ ฯ  โส  สจฺจวาร- 
เหตุวารธมฺมวารปจฺจยาการวารปริยตฺติวารวเสน  ป ฺจวิโธ ฯ 
        ตตฺถ  ปจฺจยสมุปฺปนฺนสฺส  ทุกฺขสสฺ (๑) ปจฺจเยน  ปตฺตพฺพสฺส   
นิพฺพานสฺส  จ  อตฺถภาว  ผลนิพฺพตฺตกสฺส  สมุทยสสฺ  นิพฺพาน- 
สมฺปาปกสฺส  อริยมคฺคสสฺ  จ  ธมฺมภาว ฺจ  ทสฺเสตุ  สจฺจวาโร 
วุตฺโต ฯ  ยสสฺ  กสฺสจิ  ปน  ผลนิพฺพตฺตกสฺส เหตุโน  ธมฺมภาว  
เหตุผลสฺส  จ  อตฺถภาว  ทสฺเสตุ เหตุวาโร  วุตฺโต ฯ 
        ตตฺถ  จ  เหตุผลกฺกมวเสน อุปฺปฏิปาฏิยา ปม ธมฺม- 
ปฏิสมฺภิทา นิทฺทิฏา ฯ  เย  ปน  ธมฺมา  ตมฺหา  ตมฺหา 
รูปารูปปฺปเภทา  เหตุโต  ชาตา  เตส  อตฺถภาว  ตสฺส  ตสฺส   
# ๑. ม. ทกฺุขสจฺจสฺส  ฯ  
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จ  รูปารูปธมมฺปฺปเภทสฺส  เหตุโน  ธมมฺภาว  ทสฺเสตุ  ธมฺมวาโร   
วุตฺโต ฯ  ชรามรณาทีน  ปน  อตฺถภาว  ชรามรณาทิสมุทย- 
สงฺขาตาน  ชาติอาทีน ฺจ  ธมฺมภาว  ทสฺเสตุ  ปจฺจยาการวาโร  
วุตฺโต ฯ 
        ตโต  ปริยตฺติสงฺขาตสฺส  ตสฺส  ตสฺส  ภาสิตสฺส  ธมฺมภาว  
ภาสิตสงฺขาเตน  ปจฺจเยน  ปตฺตพฺพสฺส  ภาสิตตฺถสฺส  จ อตฺถภาว  
ทสฺเสตุ ปริยตฺติวาโร วุตฺโต ฯ   
        ตตฺถ  จ  ยสฺมา  ภาสิต  ตฺวา  ตสฺสตฺโถ  ายติ ตสฺมา 
ภาสิตภาสิตตฺถกฺกเมน  อุปฺปฏิปาฏิยา ปม ธมฺมปฏิสมฺภิทา 
นิทฺทิฏา ฯ ปริยตฺติธมฺมสฺส ปน ปเภททสฺสนตฺถ  ตตฺถ  กตมา  
ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ  ปุจฺฉาปุพฺพงฺคโม  ปฏินิทฺเทสวาโร  วุตฺโต ฯ  
        ตตฺถ  สตฺุตนฺติอาทีหิ  นวหิ  องฺเคหิ  นิปฺปเทสโต  ตนฺติ  
คหิตา ฯ  อย อิมสฺส ภาสิตสฺส  อตฺโถ  อย  อิมสฺส  ภาสิตสฺส  
อตฺโถติ  อิมสฺมิมฺป  าเน ภาสิตวเสน นิปฺปเทสโต  ตนฺติเอว 
คหิตาติ ฯ   
                        สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ 
        ตตฺถ ติสฺโส ปฏิสมภิฺทา โลกิยา อตฺถปฏิสมฺภิทา โลกิย- 
โลกุตฺตรมิสสฺกา ฯ  สา  หิ  นิพฺพานารมฺมณมคฺคผลาณาน  
วเสน  โลกุตฺตราป  โหติ  อภิธมฺมภาชนีย กุสลากุสลวิปากกิริยาน  
วเสน  จตูหิ  วาเรหิ  วิภตฺต ฯ  ตตฺถ  ยตฺตกานิ  เหฏา    
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จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ (๑) กุสลจิตฺตานิ  วิภตฺตานิ  เตส สพฺเพสมฺป วเสน 
เอเกกสฺมึ  จิตฺตนิทฺเทเส  จตสฺโส  จตสฺโส  ปฏิสมภิฺทา วิภตฺตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ อกุสลจิตฺเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  วิปากกิริยาวาเรสุ  
วิปากกิริยาน อตฺเถน สงฺคหิตตฺตา ธมฺมปฏิสมฺภิท  ฉฑฺเฑตฺวา   
เอเกกสฺมึ  วิปากจิตฺเตป  กิริยจิตฺเตป (๒) ติสฺโส  ติสฺโสว  ปฏิสมฺภิทา 
วิภตฺตา ฯ  ปาลิ  ปน  มุขมตฺตเมว  ทสฺเสตฺวา  สงฺขิตฺตา  สา   
เหฏา  อาคตวิตฺถารวเสเนว เวทิตพฺพา ฯ   
        กสฺมา  ปน  ยถา  กสุลากุสลวาเรสุ  เตส  วิปาเก   
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติ  วุตฺต  เอวมิธ  เยส  ธมฺมาน  อิเม 
วิปากา  เตสุ  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ  เอว  น  วุตฺตนฺติ   
เหฏา วุตฺตตฺตา ฯ ยเทว(๓) เตส วิปาเก าณ อตฺถ- 
ปฏิสมฺภิทาติ  เหฏา  วุตฺตตฺตา  อย  อตฺถปฏิสมฺภิทาป  อิธ   
น  วตฺตพฺพา  สิยาติ ฯ  โน  น  วตฺตพฺพา ฯ  กสฺมา  เหฏา  
วิปากกิริยาจิตฺตุปฺปาทวเสน  อวุตฺตตฺตา ฯ  กริิยาวาเร  จ  เยส   
ธมฺมาน  อิเม  กริิยาติ  วจนเมว  น  ยุชชฺตีติ  ทฺวีสุป อิเมสุ  
วาเรสุ  ติสฺโส ติสฺโสว ปฏิสมฺภิทา วิภตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  ยาย  นิรุตฺตียา  เตส  ธมฺมาน  ป ฺตฺติ  โหตีติ  
ยาย  นิรุตฺติยา  เตส  ผสฺโส  โหตีติอาทินา  นเยน  วุตฺตาน  
ธมฺมาน  อย  ผสฺโส  อย  เวทนาติ  เอว  ป ฺตฺติ  โหติ ฯ  
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๖-๒๗๔/๙-๑๐๘ ฯ  
# ๒. วิปากจิตฺเต จ กิริยจิตฺเต จ ฯ ๓. ม. ยท ิเอว ฯ   
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        ตตฺร  ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  าณนฺติ  ตสฺมึ  อตฺเถ จ(๑)  ธมฺเม   
จ  ปวตฺตมานาย  ตสฺสา  ธมฺมนิรุตฺติยา  สภาวป ฺตฺติยา   
อภิลาเป  าณ ฯ  อภิลาปสทฺท  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปนฺน 
าณเมว  อิธาป  กถิต ฯ  เยน  าเณนาติ  เยน  ปฏิภาณ- 
ปฏิสมฺภิทาาเณน ฯ  ตานิ  าณานิ  ชานาตีติ  อิตรานิ  ตีณิ   
ปฏิสมฺภิทาาณานิ ชานาติ ฯ   
        อิทานิ  ยถา  ย  าณ  ตานิ  าณานิ  ชานาติ   
ตถา  ตสฺส  เตสุ  ปวตฺตึ  ทสฺเสตุ  อิมานิ  าณานิ  อิทมตฺถ- 
โชตกานีติ  วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  อิทมตฺถโชตกานีติ  อิมสฺส  อตฺถสฺส  โชตกานิ  
ปกาสกานิ  อิม  นาม  อตฺถ  โชเตนฺติ  ปกาเสนฺติ  ปริจฺฉินฺทนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  อิติ  าเณสุ  าณนฺติ  อิมินา  อากาเรน  ปวตฺต   
ตีสุ  าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา นาม ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  
อย  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  อิมิสฺสา  อิท  กิจฺจ  อิมิสฺสา  อิท  
กิจฺจนฺติ  อิตราส  ปฏิสมภิฺทาน กิจฺจ ชานาติ สยมฺปน ตาส  
กิจฺจ กาตุ  น  สกฺโกติ  พหุสฺสุตธมฺมกถิโก  วิย  อปฺปสฺสุต- 
ธมฺมกถิกสฺส ฯ 
        เทฺว กริ ภิกฺขู เอโก  พหุสฺสุโต  เอโก  อปฺปสสฺุโต ฯ  
เต  เอกโตว  เอก  ธมฺมกถามคฺค อุคฺคณฺหึสุ ฯ ตตฺถ  อปฺปสฺสุโต  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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สรสมฺปนฺโน  อโหส ิ อิตโร  มนฺทสฺสโร ฯ  เตสุ  อปฺปสฺสุโต  
คตคตฏาเน  อตฺตโน  สรสมฺปตฺติยา  สกลปริส  โขเภตฺวา  ธมฺม  
กเถสิ ฯ  ธมมฺ  สุณมานา  หฏตุฏมานสา  หุตฺวา  ยถา  เอส   
ธมฺม  กเถสิ  เอโก  ติปฏกธโร  ม ฺเ  ภวิสฺสตีติ  วทนฺติ ฯ   
พหุสฺสุตภิกฺขุ  ปน  ธมฺมสฺสวเน  ชานิสฺสถ อย ติปฏกธโร   
วา  โน  วาติ  อาห ฯ  โส  กิ ฺจาป  เอวมาห  ยถา ปน  
โส สกลปริส โขเภตฺวา  ธมฺม  กเถตุ  สกฺโกติ  เอวมสฺส   
กถนสมตฺถตา  นตฺถิ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  ปฏิภาณปฏสิมฺภิทา 
พหุสฺสุโต  วิย  อปฺปสฺสุตสฺส  อิตราส  กิจฺจ  ชานาติ  สย   
ปน ต กิจฺจ กาตุ น สกฺโกตีติ เวทิตพฺพ ฯ เสสเมตฺถ(๑) 
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        เอว  กุสลจิตฺตุปฺปาทาทิวเสน  ปฏิสมฺภิทา  วิภชิตฺวา  
อิทานิ  ตาส  อุปฺปตฺติฏานภูต  เขตฺต ทสฺเสตุ ปุน จตสฺโส  
ปฏิสมฺภิทาติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ ติสฺโส  ปฏิสมภิฺทา  กามาวจรกุสลโต จตูสุ  
าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตสูติ(๒) อิท เสกฺขาน  วเสน  วุตฺต ฯ  เตสมฺป  
หิ  ธมฺมปจฺจเวกฺขณกาเล เหฏา วุตฺต ป ฺจปฺปการ ธมฺม   
อารมฺมณ  กตฺวา  จตูสุ  าณสมฺปยุตฺตกุสลจิตฺเตสุ  ธมฺม- 
ปฏิสมฺภิทา  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตถา  นิรุตฺติปจฺจเวกฺขณกาเล  สทฺท   
# ๑. ม. เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ๒. ม. าณสมฺปยุตฺเตสุ  
# จิตฺตุปฺปาเทสูติ ฯ   
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อารมฺมณ  กตฺวา  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  าณปจฺจเวกฺขณกาเล 
สพฺพตฺถกาณ อารมฺมณ กตฺวา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาติ ฯ   
        กริิยโต  จตูสูติ  อิท  ปน  อเสกฺขาน  วเสน  วุตฺต ฯ  
เตส ฺหิ  ธมฺมปจฺจเวกฺขณกาเล  เหฏา  วุตฺต  ป ฺจปฺปการ  
ธมฺม  อารมฺมณ  กตฺวา  จตูสุ  าณสมฺปยุตฺตกิริยาจิตฺเตสุ  
ธมฺมปฏิสมฺภิทา  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตถา  นริุตฺติปจฺจเวกฺขณกาเล  สทฺท  
อารมฺมณ  กตฺวา  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  าณปจฺจเวกฺขณกาเล  
สพฺพตฺถกาณ อารมฺมณ กตฺวา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาติ ฯ   
        อตฺถปฏสิมฺภิทา  เอเตสุ  เจว  อุปฺปชฺชตีติ  อิท  ปน 
เสกฺขาเสกฺขาน  วเสน  วุตฺต ฯ  ตถา  หิ  เสกฺขาน  อตฺถปจฺจ- 
เวกฺขณกาเล  เหฏา  วุตฺตปฺปเภท  อตฺถ อารมฺมณ กตฺวา  
จตูสุ าณสมฺปยุตฺตกุสลจิตฺเตสุ อย อุปฺปชฺชติ มคฺคผลกาเล   
จ  มคฺคผเลสุ ฯ  อเสกฺขสฺส  ปนตฺถ  ปจฺจเวกฺขณกาเล  เหฏา 
วุตฺตปฺปเภทเมว  อตฺถ  อารมฺมณ  กตฺวา  จตูสุ  าณสมฺปยุตฺต- 
กิริยาจิตฺเตสุ  อุปฺปชฺชติ  ผลกาเล  จ  อุปริฏ ิเม(๑)  สาม ฺผเลติ   
เอวเมตา  เสกฺขาเสกฺขาน  อุปฺปชฺชมานา  อิมาสุ ภูมีสุ  
อุปฺปชฺชนฺตีติ ภูมิทสฺสนตฺถ อย นโย ทสฺสิโตติ ฯ   
                        อภิธมฺมภาชนีย ฯ 
        ป ฺหาปุจฺฉเก  ปาลิอนุสาเรเนว  จตุนฺน  ปฏิสมฺภิทาน  
# ๑. อุปริเม ฯ   
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กุสลาทิภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  อารมฺมณตฺติเกสุ  ปน  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา 
สทฺทเมว  อารมฺมณ กโรตีติ  ปริตฺตารมฺมณา ฯ    อตฺถ- 
ปฏิสมฺภิทา   กามาวจรวิปากกิริยาสงฺขาต ฺเจว  ปจฺจยสมุปฺปนฺน ฺจ  
อตฺถ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ปริตฺตารมฺมณา  วุตฺตปฺปเภทเมว   
รูปาวจรารูปาวจร  อตฺถ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  มหคฺคตารมฺมณา 
โลกุตฺตรวิปากตฺถ ฺเจว  ปรมตฺถ ฺจ  นพฺิพาน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส 
อปฺปมาณารมฺมณา ฯ  
        ธมฺมปฏิสมฺภิทา  กามาวจรกุสลธมฺม  อกุสลธมฺม  ปจฺจย- 
ธมฺม ฺจ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ปริตฺตารมฺมณา  รูปาวจรารูปาวจร- 
กุสลธมฺม  ปจฺจยธมฺม ฺจ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  มหคฺคตารมฺมณา   
โลกุตฺตรกุสลธมฺม   ปจฺจยธมฺม ฺจ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อปฺปมาณา- 
รมฺมณา ฯ   
        ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  กามาวจรกุสลวิปากกิริยาาณานิ   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ปริตฺตารมฺมณา  รูปาวจรารูปาวจรานิ  กุสล- 
วิปากกิริยาาณานิ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตาส(๑)อารมฺมณานิ   
วิชานนฺตสฺส  มหคฺคตารมฺมณา  โลกุตฺตรานิ  กุสลวิปากาณานิ   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อปฺปมาณารมฺมณา ฯ   
        อตฺถปฏสิมฺภิทา  สหชาตเหตุวเสน  สิยา  มคฺคเหตุกา 
วิริยเชฏ ิกาย  มคฺคภาวนาย  สิยา  มคฺคาธิปติ  ฉนฺทจิตฺต- 
# ๑. ม. เตส ฯ  
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เชฏ ิกาย  นวตฺตพฺพา  ผลกาเลป  นวตฺตพฺพาเอว ฯ 
        ธมฺมปฏิสมฺภิทา  มคฺคปจฺจเวกฺขณกาเล  มคฺคารมฺมณา 
มคฺค  ครุ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อารมฺมณาธิปติวเสน 
มคฺคาธิปติ ฯ  
        ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  มคฺคาณปจฺจเวกฺขณกาเล  มคฺคา- 
รมฺมณา  มคฺค  ครุ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  มคฺคาธิปติ ฯ 
เสสาณปจฺจเวกฺขณกาเล  นวตฺตพฺพารมฺมณา ฯ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา   
ปจฺจุปฺปนฺนเมว สทฺท อารมฺมณ กโรตีติ ปจฺจุปฺปนฺนา- 
รมฺมณา ฯ   
        อตฺถปฏสิมฺภิทา  อตีต  วิปากตฺถ  กิริยตฺถ  ปจฺจย- 
สมุปฺปนฺนตฺถ ฺจ(๑)  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อตีตารมฺมณา อนาคต  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อนาคตารมฺมณา ปจฺจุปฺปนฺน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา  โลกุตฺตร  ปรมตฺถ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   
นวตฺตพฺพารมฺมณา ฯ   
        ธมฺมปฏิสมฺภิทา  อตีต  กุสล  อกุสล  ปจฺจยธมฺม ฺจ   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อตีตารมฺมณา  อนาคต  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  
อนาคตารมฺมณา  ปจฺจุปฺปนฺน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนา- 
รมฺมณา ฯ   
        ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  อตีต  กุสลาณ  วิปากาณ  
# ๑. ม. ปจฺจยสมุปฺปนฺน ฺจ ฯ   
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กิริยาาณ ฺจ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อตีตารมฺมณา  อนาคต   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อนาคตารมฺมณา ปจฺจุปฺปนฺน ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส 
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ฯ   
        นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  สทฺทารมฺมณตฺตา  พหิทฺธารมฺมณา ฯ   
อิตราสุ  ตีสุ  อตฺถปฏิสมฺภิทา  อชฺฌตฺต วิปากตฺถ กิรยิตฺถ  
ปจฺจยสมุปฺปนฺน ฺจ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อชฺฌตฺตารมฺมณา  
พหิทฺธา  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  พหิทฺธารมฺมณา  อชฺฌตฺตพหิทฺธา   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา   ปรมตฺถ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   
พหิทฺธารมฺมณาเอว ฯ  
        ธมฺมปฏิสมฺภิทา  อชฺฌตฺตกุสลากุสลปจฺจยธมฺมปจฺจเวกฺขณ- 
กาเล  อชฺฌตฺตารมฺมณา  พหิทฺธากุสลากุสลปจฺจยธมฺมปจฺจเวกฺขณ- 
กาเล  พหิทฺธารมฺมณา  อชฺฌตฺตพหิทฺธากุสลากุสลปจฺจยธมฺม- 
ปจฺจเวกฺขณกาเล อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ   
        ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  อชฺฌตฺตกสุลวิปากกิริยาาณปจฺจ- 
เวกฺขณกาเล  อชฺฌตฺตารมฺมณา  พหิทฺธากุสลวิปากกิริยาาณ- 
ปจฺจเวกฺขณกาเล พหิทฺธารมฺมณา  อชฺฌตฺตพหิทฺธากุสลวิปาก- 
กิริยาาณปจฺจเวกฺขณกาเล อชฌฺตฺตพหิทฺธารมฺมณาติ ฯ   
                        ป ฺหาปุจฺฉก ฯ 
        อิธาป  ติสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  โลกยิา  อตฺถปฏิสมฺภิทา 
โลกิยโลกุตฺตรา ฯ  อิมสฺมิ ฺหิ   ปฏิสมภิฺทาวิภงฺเค   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
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ตโยป  นยา  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกตฺตา  เอกปริจฺเฉทาว  กถิตา ฯ 
ตีสุป  หิ  เอตาสุ  ติสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  โลกิยา อตฺถปฏิสมฺภิทา 
โลกิยโลกุตฺตราติ เอวมย ปฏิสมฺภิทาวิภงฺโคป  เตปริวฏฏ  
นีหริตฺวาว ภาเชตฺวา ทสฺสิโตติ ฯ   
                        ปฏิสมฺภิทาวิภงฺคนิทฺเทโส ฯ 
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  าณวิภงฺเค  เอกวิเธน  าณวตฺถูติ- 
อาทินา  นเยน  ปม  เอกวิธาทีหิ  ทสวิธปริโยสาเนหิ  ทสหิ  
ปริจฺเฉเทหิ  มาติก  เปตฺวา  นิกฺขิตฺตปทานุกฺกเมน นิทฺเทโส 
กโต ฯ   
        ตตฺถ  เอกวิเธนาติ  เอกปฺปกาเรน  เอกโกฏาเสน  วา ฯ 
าณวตฺถูติ  เอตฺถ  ปน  าณ ฺจ  ต  วตฺถุ  จ  นานปฺปการาน  
สมฺปตฺตีนนฺติ  าณวตฺถุ  โอกาสฏเน  าณสฺส  วตฺถูติป  
าณวตฺถุ ฯ  อิธ  ปน  ปุริเมเนวตฺเถน  าณวตฺถุ  เวทิตพฺพ ฯ   
เตเนว  เอกวิธปริจฺเฉทาวสาเน  ยาถาวกวตฺถุวิภาวนา  ป ฺา ฯ   
เอว  เอกวิเธน  าณวตฺถูติ  วุตฺต ฯ   
        ป ฺจ  วิ ฺาณาติ  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ ป ฺจ ฯ น เหตูติ- 
อาทีนิ  เหฏา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย (๑) วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  
สงฺเขปโต  ปเนตฺถ ย  วตฺตพฺพ  ต  นิทเฺทสวาเร  อาวีภวิสฺสติ ฯ 
ยถา  เจตฺถ เอว ทุกมาติกาทิปเทสุป  ย  วตฺตพฺพ  ต  ตตฺเถว   
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๕๓๙/๒๑๕ ฯ   
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อาวีภวิสฺสติ ฯ  นิกฺเขปปรจฺิเฉทมตฺต  ปเนตฺถ  เอว  เวทิตพฺพ ฯ 
เอตฺถ หิ น เหตู อเหตุกาติอาทีหิ ตาว ธมฺมสงฺคหมาติกา- 
วเสน อนิจฺจา  ชราภิภูตาติอาทีหิ  อมาติกาวเสนาติ  สงฺเขปโต 
ทุวิเธหิ  ปเภทโต  อฏสตฺตติยา  ปเทหิ เอกกมาติกา นิกฺขิตฺตา ฯ   
        ทุกานุรเูปหิ ปน ป ฺจตึสาย ทุเกหิ ทุกมาติกา  
นิกฺขิตฺตา ฯ   
        ติกานุรูเปหิ  จินฺตามยา  ป ฺาติอาทีหิ  จตูหิ  พาหิ- 
รตฺติเกหิ  วิปากา  ป ฺาติอาทีหิ  อนิยมิตป ฺาวเสน  วุตฺเตหิ  
จุทฺทสหิ มาติกาติเกหิ วิตกฺกตฺติเก  ปมปเทน  นิยมิตป ฺา- 
วเสน  วุตฺเตหิ  เตรสหิ  ทติุยปเทน  นิยมิตป ฺาวเสน  วุตฺเตหิ   
สตฺตหิ  ตติยปเทน  นิยมติป ฺาวเสน  วุตฺเตหิ  ทวฺาทสหิ  
ปติตฺติเก จ  ปมปเทน  นิยมิตป ฺาวเสน  วุตฺเตหิ  เตรสหิ 
ตถา  ทุติยปเทน  ตติยปเทน  นิยมิตป ฺาวเสน วุตฺเตหิ  
ทฺวาทสหีติ อฏาสีติยา ติเกหิ ติกมาติกา นิกฺขิตฺตา ฯ   
จตุกฺกมาติกา  ปน  กมฺมสสฺกต ฺาณนฺติอาทีหิ  เอกวีสติยา  
จตุกฺเกหิ ฯ  ป ฺจกมาติกา  ทฺวีหิ  ป ฺจเกหิ ฯ  ฉกกฺมาติกา  
เอเกน  ฉกฺเกน ฯ  สตฺตกมาติกา  สตฺตสตฺตติ  าณวตฺถูนีติ   
เอว  สงฺเขปโต  วุตฺเตหิ  เอกาทสหิ  สตฺตเกหิ ฯ  อฏกมาติกา  
เอเกน อฏเกน ฯ นวกมาติกา เอเกน นวเกน ฯ   ทสกมาติกา  
ทส  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลานีติอาทินา  เอเกเนว  ทสเกน   
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นิกฺขิตฺตา ฯ  ตตฺถ  ทสาติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ  ตถาคตสฺสาติ  ยถา 
วิปสฺสีอาทโย  ปุพฺพกา  อิสโย  อาคตา  ตถา  อาคตสฺส ฯ  
ยถา  จ  เต  คตา  ตถา  คตสฺส ฯ   
        ตถาคตพลานีติ  อ ฺเหิ  อสาธารณานิ  ตถาคตสฺเสว  
พลานิ ฯ  ยถา  วา ปุพฺพพุทฺธาน  พลานิ  ปุ ฺ ูปนิสฺสย- 
สมฺปตฺติยา (๑) อาคตานิ  ตถา  อาคตพลานีติป  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ   
ทุวิธ  ตถาคตสฺส  พล  กายพล ฺจ  าณพล ฺจ ฯ  เตสุ  
กายพล หตฺถกิุลานุสาเรเนว(๒) เวทิตพฺพ ฯ วุตฺตเ ฺหต โปราเณหิ   
                กาฬาวก ฺจ คงฺเคยฺย   ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล   
                คนฺธ มงฺคลเหม ฺจ     อุโปสถ ฉทฺทนฺติเม(๓) ทสาติ   
อิมานิ หิ ทส หตฺถิกุลานิ ฯ   
        ตตฺถ  กาฬาวกนฺติ  ปกติหตฺถิกุล  ทฏพฺพ ฯ  ย  ทสนฺน   
ปุริสาน  กายพล  ต  เอกสฺส  กาฬาวกสฺส  หตฺถโิน  พล ฯ (๔) 
ย  ทสนฺน  กาฬาวกาน  พล  ต  เอกสฺส  คงฺเคยฺยสฺส ฯ   
ย  ทสนฺน  คงฺเคยฺยาน  พล  ต เอกสฺส ปณฺฑรสฺส ฯ ย   
ทสนฺน  ปณฺฑราน  ต  เอกสฺส  ตมฺพสฺส ฯ  ย  ทสนนฺ  ตมฺพาน  
ต  เอกสฺส  ปงฺคลสฺส ฯ  ย  ทสนฺน  ปงฺคลาน  ต  เอกสฺส  
คนฺธหตฺถิโน ฯ  ย  ทสนฺน  คนฺธหตฺถีน  ต  เอกสฺส  มงฺคลสฺส ฯ  
# ๑. ม. ปุ ฺ ุสฺสยสมฺปตฺติยา ฯ  ๒. ม. หตฺถิกลุานุสาเรน ฯ  
# ๓. ม. คนฺธมงฺคลเหม ฺจ อุโปสถฉทฺทนฺติเม ฯ  
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ย  ทสนฺน  มงฺคลาน ต เอกสฺส เหมวตสฺส ฯ  ย  ทสนฺน   
เหมวตาน  ต  เอกสฺส  อุโปสถสฺส ฯ  ย  ทสนฺน อุโปสถาน  
ต เอกสฺส  ฉทฺทนฺตสฺส ฯ  ย ทสนฺน ฉทฺทนฺตาน ต เอกสฺส  
ตถาคตสฺส นารายนสงฺขาตพลนฺติป อิทเมว  วุจฺจติ ฯ  ตเทต   
ปกติหตฺถีน  คณนาย  หตฺถิโกฏิสหสฺสาน  ปุริสคณนาย ทสนฺน  
ปุริสโกฏิสหสฺสาน พล โหติ อิทนฺตาว ตถาคตสฺส กายพล ฯ   
        าณพล ปน อิท(๑) ตาว ปาลิย อาคตเมว ทสพลาณ  
มหาสีหนาเท(๒)ทสพลาณ  จตุเวสารชฺชาณ  อฏสุ  ปริสาสุ  
อกมฺปนาณ  จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ  ป ฺจคติปริจฺเฉทกาณ  
สยุตฺตเก (๓) อาคตานิ  เตสตฺตติ  าณานิ  สตฺตสตฺตติ  าณานีติ  
เอว  อ ฺานิป  อเนกานิ  าณสหสฺสานิ  เอต  าณพล   
นาม ฯ  อิธาป  าณพลเมว  อธิปฺเปต  าณ ฺหิ  อกมฺปยฏเน  
อุปตฺถมฺภนฏเน  จ  พลนติฺ วุตฺต ฯ   
        เยหิ  พเลหิ  สมนฺนาคโตติ  เยหิ  ทสหิ  าณพเลหิ  อุเปโต 
สมุเปโต ฯ   
        อาสภณฺานนฺติ  เสฏฏาน  อุตฺตมฏาน  อาสภา  วา 
ปุพฺพพุทฺธา  เตส  านนฺติ  อตฺโถ ฯ  อปจ ควสตเชฏโก อุสโภ  
ควสหสฺสเชฏโก วสโภ ฯ (๔)ควชสตเชฏโก  วา  อุสโภ 
วชสหสฺสเชฏโก  วสโภ ฯ  สพฺพควเสฏโ  สพฺพปริสฺสยสโห   
# ๑. ม. อิธ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๕๙/๑๓๗ ฯ 
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๖๔/๓๓ ฯ  ๔. ม. วช... ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 638 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  638 
 
เสโต  ปาสาทิโก  มหาภารวโห  อสนิสตสทฺเทหิป  อกมฺปนีโย  
นิสโภ ฯ  โส  อิธ  อุสโภติ  อธิปฺเปโต ฯ  อิทมฺป  ห ิ ตสฺส  
ปริยายวจน ฯ  อุสภสฺส  อิทนฺติ  อาสภ ฯ   
        านนฺติ  จตูหิ  ปาเทหิ  ปวึ  อุปปฺเฬตฺวา  อจลฏาน ฯ  
อิท  ปน  อาสภ วิยาติ  อาสภ ฯ  ยเถว  หิ  นิสภสงฺขาโต  
ล อุสโภ  อุสภพเลน  สมนฺนาคโต  จตูหิ  ปาเทหิ  ปวึ  อุปฺปเฬตฺวา  
อจลฏาเนน  ติฏติ ฯ  เอว  ตถาคโตป  ทสหิ  ตถาคตพเลหิ   
สมนฺนาคโต  จตูหิ  เวสารชฺชปาเทหิ  อฏปริสปวึ  อุปฺปเฬตฺวา  
สเทวเก  โลเก  เกนจิ  ปจฺจตฺถิเกน  ปจฺจามิตฺเตน  อกมฺปโย 
อจลฏาเนน ติฏติ เอว ติฏมาโน  จ  ต  อาสภณฺาน   
ปฏิชานาติ  อุปคจฺฉติ  น  ปจฺจกฺขาติ  อตฺตนิ  อาโรเปติ ฯ   
เตน วุตฺต อาสภณฺาน ปฏิชานาตีติ ฯ   
        ปริสาสติู  อฏสุ  ปริสาสุ ฯ  
        สีหนาท  นทตีติ  เสฏนาท  อภีตนาท  นทติ  สีหนาทสทิส   
วา  นาท  นทติ ฯ  อยมตฺโถ  สีหนาทสุตฺเตน(๑)  ทีเปตพฺโพ ฯ  
ยถา  วา  สโีห  สหนโต  จ  หนนโต  จ  สีโหติ  วุจฺจติ  
เอว  ตถาคโต  โลกธมฺมาน  สหนโต  ปรปฺปวาทาน ฺจ  หนนโต  
สีโหติ  วุจฺจติ ฯ  เอว  วุตฺตสฺส  สีหสฺส  นาท  สีหนาท ฯ  
ตตฺถ  ยถา  สโีห  สีหพเลน  สมนฺนาคโต  สพฺพตฺถ  วิสารโท  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๕๓-๑๕๘/๑๒๘-๑๓๕ ฯ 
# ม. ม.ู ๑๒/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๗-๑๖๕ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 639 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 639 
 
วิคตโลมหโส  สีหนาท  นทติ  เอว  ตถาคตสีโหป  ตถาคตพเลหิ   
สมนฺนาคโต  อฏสุ  ปริสาสุ  วิสารโท  วิคตโลมหโส  อิติ  
รูปนฺติอาทินา  นเยน  นานาวิธเทสนาวิลาสสมฺปนฺน  สีหนาท  
นทติ ฯ เตน วุตฺต ปริสาสุ สีหนาท นทตีติ ฯ   
        พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตตีติ เอตฺถ พฺรหฺมนฺติ เสฏ อุตฺตม  
วิสุทฺธ ฯ จกกฺสทฺโท  จ ปนาย   
                สมฺปตฺติย ลกฺขเณ จ        รถงฺเค อิริยาปเถ   
                ทาเน จ รตเน ธมฺเม(๑)        ขุรจกฺกาทีสุ จ ทิสฺสติ 
                ธมฺมจกฺเก อิธ มโต        ต ฺจ เทฺวธา วิภาวเย ฯ   
        จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  จกฺกานิ  เยหิ สมนฺนาคตาน  
เทวมนุสฺสานนฺติ(๒)อาทีสุ หิ  อย  สมฺปตฺติย  ทิสสฺติ ฯ  
เหฏาปาทตเลสุ  จกฺกานิ  ชาตานีติ(๓)  เอตฺถ  ลกฺขเณ ฯ  จกฺกว  วหโต   
ปทนฺติ (๔) เอตฺถ  รถงฺเค ฯ  จตุจกฺก  นวทฺวารนฺติ (๕) เอตฺถ  
อิริยาปเถ ฯ  ขาท(๖)  ภุ ฺช  มา จ ปมาโท จกฺก วตฺตสฺสุ(๗) 
สพฺพปาณีนนฺติ (๘) เอตฺถ  ทาเน ฯ  ทิพฺพ  จกฺกรตน  ปาตุรโหสีติ(๙)  
เอตฺถ  รตนจกฺเก ฯ มยา  ปวตฺติต  จกฺกนฺติ (๑๐) เอตฺถ  ธมฺมจกฺเก ฯ  
# ๑. ม. ทาเน รตนธมฺมูร จกฺกาทีสุ จ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๔๑ ฯ ๓. ท.ี ม. ๑๐/๒๙/๑๙ ฯ  
# ที. ปา. ๑๑/๑๓๐, ๑๓๔/๑๕๘, ๑๖๒ ฯ  
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๑/๑๕ ฯ  ๕. ส. ส. ๑๕/๗๔/๒๓ ฯ   
# ๖. ม. ทท ฯ ๗. สฺยา. ปวตฺตย ฯ ม. วตฺตย ฯ  
# ๘. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๑๐/๒๓๔ ฯ  ๙. ที. ม. ๑๐/๑๖๔/๑๙๙ ทิพฺพ 
# จกฺกรตน ฯ  ท.ี ปา. ๑๑/๓๕/๖๕ ทิพฺพ จกฺกรตน ฯ 



# ๑๐. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๗๗/๔๔๔ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 640 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  640 
 
อิจฺฉาหตสฺส  โปสสฺส  จกกฺ  ภมติ  มตฺถเกติ(๑) เอตฺถ  ขุรจกฺเก(๒) ฯ 
ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกนาติ(๓) เอตฺถ  ปหรณจกฺเก ฯ  อสนิวิจกฺกนฺติ(๔)   
เอตฺถ  อสนิมณฺฑเล ฯ  อิธ  ปนาย  ธมมฺจกฺเก  มโต ฯ   
        ต  ปน  ธมฺมจกฺก  ทวิุธ  โหติ  ปฏิเวธาณ ฺจ  
เทสนาาณ ฺจ ฯ  ตตฺถ  ป ฺาปภาวิต  อตฺตโน  อริย- 
ผลาวห ปฏิเวธาณ  กรุณาปภาวิต  สาวกาน  อริยผลาวห  
เทสนาาณ ฯ  ตตฺถ  ปฏิเวธาณ  อุปฺปชฺชมาน  อุปฺปนฺนนฺติ  
ทุวิธ ฯ  ต ฺหิ  อภินิกฺขมนโต  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  อุปฺปชฺชมาน  
ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺน  นาม ฯ  ตุสิตภวนโต  วา  ยาว  มหาโพธิ- 
ปลฺลงฺเก  อรหตฺตมคฺคา  อุปฺปชฺชมาน  ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺน   
นาม ฯ  ทีปงฺกรพฺยากรณโต  ปฏาย  วา  ยาว  อรหตฺตมคฺคา   
อุปฺปชฺชมาน  ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺน  นาม ฯ  เทสนาาณมฺป  
ปวตฺตมาน  ปวตฺตนฺติ  ทุวิธ ฯ  ต ฺหิ  ยาว  อ ฺาโกณฺฑ ฺสฺส (๕) 
โสตาปตฺติมคฺคา  ปวตฺตมาน  ผลกฺขเณ  ปวตฺต  นาม ฯ  เตสุ  
ปฏิเวธาณ  โลกุตฺตร  เทสนาาณ  โลกิย ฯ  อุภยมฺป  ปเนต  
อ ฺเหิ อสาธารณ พุทฺธานเยว โอรสาณ ฯ   
        อิทานิ  เยหิ  ทสหิ  พเลหิ  สมนฺนาคโต  ตถาคโต  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔/๗๙๖/๓๔, ๑๘๐ ฯ   
# ๒. ม. อุรจกฺเก ฯ ๓. ท.ี สี. ๙/๙๔/๖๘ ฯ  
# ๔. สฺยา. ม. อสนิวิจกฺก ฯ  ท.ี ปา. ๑๑/๒๔/๒๕/๔๖,๔๙ ฯ  
# ส. น.ิ ๑๖/๕๕๐/๒๗๐ ฯ  ๕. ม. อ ฺาสิโกณฺฑ ฺสฺส ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 641 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 641 
 
อาสภณฺาน  ปฏชิานาติ  ยานิ  อาทิโต จ(๑)  ทส  ตถาคตสฺส  
ตถาคตพลานีติ  นิกฺขิตฺตานิ  ตานิ  วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ  กตมานิ  
ทส  อิธ  ตถาคโต  าน ฺจ  านโตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  าน ฺจ  านโตติ  การณ ฺจ  การณโต ฯ  
การณ ฺหิ  ยสฺมา  ตตฺถ  ผล ติฏติ ตทายตฺตวุตฺติตาย  อุปฺปชชฺติ  
เจว  ปวตฺตติ  จ  ตสฺมา  านนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ต  ภควา  เย  
เย ธมฺมา  เยส  เยส  ธมฺมาน  เหตู  ปจฺจยา  อุปฺปาทาย  ต  
ต  านนฺติ  จ เย เย ธมฺมา  เยส  เยส  ธมมฺาน  น   
เหตู  น ปจฺจยา  อุปฺปาทาย  ต  ต  อฏานนฺติ  จ  ปชานนฺโต 
าน ฺจ  านโต  อฏาน ฺจ  อฏานโต  ยถาภูต  ปชานาติ ฯ 
ยมฺปติ  เยน  าเณน ฯ  อิทมฺป  ตถาคตสฺสาติ  อิทมฺป   
านาานาณ  ตถาคตสฺส  ตถาคตพล  นาม โหตีติ อตฺโถ ฯ 
เอว สพฺพปเทสุ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ    
        กมฺมสมาทานานนฺติ  สมาทิยิตฺวา  กตาน  กสุลากุสล- 
กมฺมาน ฯ  กมฺมเมว  วา  กมฺมสมาทาน ฯ  านโส  เหตุโสติ  
ปจฺจยโต เจว เหตุโต จ ฯ ตตฺถ คติอุปธิกาลปโยคา  วิปากสฺส  
าน กมฺม เหตุ ฯ 
        สพฺพตฺถคามินินฺติ  สพฺพคติคามินิ ฺจ  อคติคามินิ ฺจ ฯ  
ปฏิปทนฺติ  มคฺค ฯ  ยถาภตู  ปชานาตีติ  พหูสุป  มนุสฺเสสุ   
# ๑. ม. ว ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 642 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา 642  
 
เอกเมว  ปาณ  ฆาเตนฺเตสุ  อิมสฺส เจตนา  นิรยคามินี  ภวิสฺสติ  
อิมสฺส ติรจฺฉานโยนิคามินีติ อิมินา นเยน เอกวตฺถุสฺมิมฺป   
กุสลากุสลเจตนาสงฺขาตาน ปฏิปตฺตีน อวิปรีตโต สภาว  
ปชานาติ ฯ  
        อเนกธาตุนฺติ  จกฺขุธาตุอาทีหิ  กามธาตุอาทีหิ  วา  ธาตูห ิ 
พหุธาตต ฯ   
        นานาธาตุนฺติ  ตาสเยว  ธาตูน  วิลกฺขณตฺตา นานปฺปการ- 
ธาตต ฯ  โลกนฺติ  ขนฺธายตนธาตุโลก ฯ  ยถาภูต  ปชานาตีติ  ตาส  
ตาส  ธาตูน  อวิปรีตโต  สภาว  ปฏิวิชฺฌติ ฯ  
        นานาธิมุตฺติกตนฺติ หีนาทีหิ อธิมุตฺตีหิ นานาธิมุตฺติกภาว ฯ  
        ปรสตฺตานนฺติ  ปธานสตฺตาน ฯ  ปรปุคฺคลานนฺติ ตโต  
ปเรส หีนสตฺตาน ฯ เอกตฺถเมว  วา  เอต  ปททฺวย  เวเนยฺยวเสน   
ปน  เทฺวธา  วุตฺต ฯ  อินฺทรฺิยปโรปริยตฺตนฺติ  สทฺธาทีน อินฺทฺริยาน  
ปรภาว ฺจ อปรภาว ฺจ วุฑฺฒิ ฺจ หานิ ฺจาติ อตฺโถ ฯ    
        ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนนฺติ  ปมาทีน  จตุนฺน  ฌานาน  
รูปารูปานิ (๑) ปสฺสตีติอาทีน  อฏนฺน  วิโมกฺขาน  สวิตกฺกส- 
วิจาราทีน  ติณฺณ  สมาธีน  ปมชฺฌานสมาปตฺติอาทีน ฺจ  
นวนฺน  อนุปพฺุพสมาปตฺตีน ฯ  สงฺกิเลสนฺติ  หานภาคิยธมฺม ฯ 
โวทานนฺติ  วิเสสภาคิยธมฺม ฯ  วุฏานนฺติ  เยน  การเณน  
# ๑. ม. รูปรปูานิ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 643 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 643 
 
ฌานาทีหิ  วุฏหนฺติ ต การณ ฯ  
        ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตินฺติ ปุพฺเพ นิวุฏกฺขนฺธานุสฺสรณ ฯ  
        จุตูปปาตนฺติ จุติ ฺจ อุปปาต ฺจ ฯ    
        อาสวาน ขยนฺติ กามาสวาทีน ขยสงฺขาต อาสวนิโรธ  
นิพฺพาน ฯ    
        อิมานีติ  ยานิ  เหฏา  ทส  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลานีติ  
อโวจ  อิมานิ  ตานีติ  อปปฺน  กโรตีติ ฯ 
        เอวเมตฺถ  อนุปุพฺพปทวณฺณน  ตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา   
ตถาคโต  ปมเมว  านาานาเณน  เวเนยฺยสตฺตาน   
อาสวกฺขยาธิคมสฺส  เจว  อนธิคมสฺส  จ  านาานภูต กิเลสา- 
วรณาภาว ปสฺสติ โลกิยสมฺมาทิฏ ิานทสฺสนโต  นิยตมิจฺฉา- 
ทิฏ ิานาภาวทสฺสนโต  จ ฯ  อถ  เนส  กมฺมวิปากาเณน  
วิปากาวรณาภาว  ปสฺสติ  ติเหตุกปฏิสนฺธิทสฺสนโต ฯ  สพฺพตฺถ- 
คามินีปฏิปทาาเณน  กมฺมาวรณาภาว  ปสฺสติ    อนนฺตริย- 
กมฺมาภาวทสฺสนโต ฯ   เอว   อนาวรณาน  อเนกธาตุนานา 
ธาตุาเณน   อนุกูลธมฺมเทสนตฺถ  จรยิาวิเสส  ปสฺสติ  ธาตุ- 
เวมตฺตทสฺสนโต ฯ  อถ  เตส  นานาธิมุตฺติกตาาเณน  อธิมุตฺตึ   
ปสฺสติ  ปโยค  อนาทิยิตฺวาป  อธิมุตฺติวเสน  ธมฺมเทสนตฺถ ฯ  
อเถว  ทิฏาธิมุตฺตีน  ยถาสตฺติ  ยถาพล  ธมฺม  เทเสตุ  อินฺทฺริย- 
ปโรปริยตฺติาเณน  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตึ ปสฺสติ  สทฺธาทีน   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 644 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  644 
 
ติกฺขมุทุภาวทสฺสนโต ฯ  เอว  ปริ ฺาตินฺทฺริยปโรปริยตฺตาป  
ปเนเต สเจ  ทูเร  โหนฺติ อถ ฌานาทิาเณน(๑)ฌานาทีสุ  
วสีภูตตฺตา อิทฺธิวิเสเสน เต(๒)ขิปฺป  อุปคจฺฉติ ฯ  อุปคนฺตฺวา  
จ  เนส  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน  จ  ปุพฺพชาติภาว(๓)  
ทิพฺพจกฺขฺวานุภาวโต  จ(๔)  ปตฺตพฺเพน  เจโตปริยาเณน  สมฺปตฺติ- 
จิตฺตวิเสส ปสฺสนฺโต  อาสวกฺขยาณานุภาเวน  อาสวกฺขย- 
คามินิยา  ปฏิปทาย  วิคตสมฺโมหตฺตา  อาสวกฺขยาย  ธมฺม  
เทเสติ ฯ  ตสฺมา อิมินา อนุกฺกเมน อิมานิ ทส พลานิ  
วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ  อยนฺตาว มาติกาย อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  ยถานิกฺขิตฺตาย  มาติกาย  ป ฺจวิ ฺาณา น  
เหตุเมวาติอาทินา  นเยน  อารทฺเธ  นิทฺเทสวาเร  น  เหตุเมวาติ  
สาธารณเหตุปฏิกฺเขปนิทฺเทโส ฯ  ตตฺถ  เหตุเหตุ  ปจฺจยเหตุ   
อุตฺตมเหตุ  สาธารณเหตูติ  จตุพฺพิโธ  เหตูติอาทินา  นเยน  ย  
วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ  รปูกณฺเฑ  สพฺพ รูป นเหตุเมวาติ- 
อาทีน  อตฺถวณฺณนาย (๕) วุตฺตเมว ฯ  
        อเหตุกเมวาติอาทีสุ  พฺย ฺชนสนฺธิวเสน  มกาโร  เวทิตพฺโพ  
อเหตุกาเอวาติ  อตฺโถ ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ อปจ เหตู  
ธมฺมา น  เหตู  ธมฺมาติอาทีสุ(๖)  ธมฺมโกฏาเสสุ ป ฺจ วิ ฺาณานิ  
# ๑. ม. ฌานาทิปริ ฺาเณน ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ปุพฺพชาติภาวน ฯ  ๔. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๕. อภิ. ส. ๓๔/๕๐๑/๑๘๔ ฯ  ๖. อภิ. ส. ๓๔/๒/๒ ฯ   
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เหตู ธมฺมาติ วา สเหตุกา  ธมฺมาติ  วา น โหนฺติ ฯ เอกนฺเตน  
ปน น เหตุเยว อเหตุกาเอวาติ อิมินาป นเยเนตฺถ  สพฺพปเทสุ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อพฺยากตเมวาติ  ปท  วิปากาพฺยากตวเสน   
วุตฺต ฯ  สารมฺมณเมวาติ  โอลุพฺภารมฺมณวเสน ฯ  ปจฺจยารมฺมณ  
โอลุพฺภารมฺมณนฺติ  หิ  ทวิุธ  อารมฺมณ ฯ  อิมสฺม ึ ปน  าเน  
โอลุพฺภารมฺมณเมว  ธุร  ปจฺจยารมฺมณมฺป  ลพฺภติเยว ฯ  
อเจตสิกเมวาติ  ปท  จิตฺต  รูป  นิพฺพานนฺติ  ตีสุ  อเจตสิเกสุ   
จิตฺตเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ โน  อปริยาปนฺนเมวาติ คติ- 
ปริยาปนฺนจุติปริยาปนฺนสสารวฏฏภวปริยาปนฺนภาวโต  ปริยา- 
ปนฺนาเอว  โน  อปริยาปนฺนา ฯ  โลกโต  วฏฏโต  น  นิยฺยนฺตีติ 
อนิยฺยานิกา ฯ   
        อุปฺปนนฺ   มโนวิ ฺาณวิ ฺเยฺยเมวาติ  รูปกณฺเฑ  จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีน  ปจฺจุปฺปนฺนาเนว  รูปาทีนิ  อารพฺภ  ปวตฺติโต  
อตีตาทิวิสย  มโนวิ ฺาณมฺป  ป ฺจวิ ฺาณโสตปติตเมว  กตฺวา   
อุปฺปนฺน  ฉหิ  วิ ฺาเณหิ  วิ ฺเยฺยนฺติ (๑) วุตฺต ฯ  ป ฺจ  วิ ฺาณา  
ปน  ยสฺมา  ปจฺจุปฺปนฺนาป  จกฺขุวิ ฺาณาทีน อารมฺมณา น   
โหนฺติ  มโนวิ ฺาณสฺเสว  โหนฺติ  ตสฺมา  มโนวิ ฺาณ- 
วิ ฺเยฺยเมวาติ  วุตฺต ฯ  อนิจฺจเมวาติ  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจา- 
เอว ฯ  ชราภิภูตเมวาติ  ชราย  อภิภูตตฺตา  ชราภิภูตาเอว ฯ   
# ๑. อภิ. ส. ๓๔/๕๐๓/๑๘๔ ฯ   
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        อุปฺปนนฺวตฺถุกา  อุปฺปนฺนารมฺมณาติ  อนาคตปฏิกฺเขโป ฯ  น 
หิ  เต อนาคเตสุ วตฺถารมฺมเณสุ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ปุเรชาตวตฺถุกา   
ปุเรชาตารมฺมณาติ  สหุปฺปตฺติปฏิกฺเขโป ฯ  น  หิ  เต  สหุปฺปนฺน  
วตฺถุ  วา  อารมฺมณ  วา  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนฺติ  สย  ปน  ปจฺฉา 
ชาตา  หุตฺวา ปุเรชาเตสุ วตฺถารมฺมเณสุ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
อชฺฌตฺติกวตฺถุกาติ  อชฺฌตฺตชฺฌตฺตวเสน  วุตฺต ฯ  ตานิ  หิ  
อชฺฌตฺติเก  ป ฺจ  ปสาเท  วตฺถุ  กตฺวา  อุปฺปชฺชนติฺ ฯ  พาหิรา- 
รมฺมณาติ  พาหิรรูปาทิอารมฺมณา ฯ  ตตฺถ  จตุกฺก  เวทิตพฺพ ฯ   
ป ฺจวิ ฺาณา  หิ  ปสาทวตฺถุกตฺตา  อชฺฌตฺติกา  อชฺฌตฺติก- 
วตฺถุกา ฯ  มโนวิ ฺาณ  หทยรูป  วตฺถุ  กตฺวา อุปฺปชฺชนกาเล 
อชฺฌตฺติก  พาหิรวตฺถุก  ป ฺจวิ ฺาณสมฺปยุตฺตา  ตโย  ขนฺธา  
พาหิรา  อชฺฌตฺติกวตฺถุกา  มโนวิ ฺาณสมฺปยุตฺตา  ตโย  ขนฺธา  
หทยรูป  วตฺถุ  กตฺวา  อุปปฺชฺชนกาเล  พาหิรา พาหิรวตฺถุกา ฯ   
อสมฺภินฺนวตฺถุกาติ  อนิรทฺุธวตฺถุกา ฯ  น  หิ เต นิรทฺุธ อตีต  
วตฺถุ ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อสมฺภินฺนารมฺมณตายป เอเสว  
นโย ฯ   
        อ ฺ  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  วตฺถ ุ จ  อารมฺมณ ฺจาติอาทีสุ   
จกฺขุวิ ฺาณสฺส  หิ  อ ฺ  วตฺถุ  อ ฺ  อารมฺมณ ฯ  อ ฺ   
โสตวิ ฺาณาทีน ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ  โสตปสาทาทีสุ  อ ฺตร   
วตฺถุ  สทฺทาทีสุ  วา  อ ฺตร  อารมฺมณ  กตฺวา  กปฺปโต    
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กปฺป  คนฺตฺวาป  น  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุปสาทเมว  ปน วตฺถุ  
กตฺวา รูป ฺจ อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอวมสฺส  วตฺถุป  
ทฺวารมฺป  อารมฺมณมฺป  นพิทฺธ  อ ฺ  วตฺถุ  วา  ทฺวาร   
วา  อารมฺมณ  วา  น  สงฺกมติ ฯ  นิพทธฺวตฺถุ  นิพทฺธทฺวาร   
นิพทฺธารมฺมณเมว หุตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ โสตวิ ฺาณาทีสุป  
เอเสว นโย ฯ   
        น  อ ฺม ฺสฺส  โคจรวิสย  ปจฺจนุโภนฺตีติ  เอตฺถ  
อ ฺม ฺสฺส  จกฺขุ  โสตสฺส  โสต  วา  จกฺขุสฺสาติ  เอว  เอก  
เอกสฺส  โคจรวิสย  น  ปจฺจนุโภนฺตีติ(๑)  อตฺโถ ฯ  สเจ  หิ  
นีลาทิเภท  รปูารมฺมณ  สโมธาเนตฺวา  โสตินฺทฺริยสสฺ  อุปเนยฺย 
อิงฺฆ  ตาว  น  ววตฺถาเปหิ  วิภาเวหิ  กินฺนาเมต  อารมฺมณนฺติ 
จกฺขุวิ ฺาณ  วินาป  มุเขน  อตฺตโน  ธมฺมตาย  เอว  วเทยฺย   
อเร  อนฺธพาล  วสฺสสตมฺป  วสฺสสหสฺสมฺป  ปริธาวมาโน  อ ฺตฺร  
มยา  กุหึ  เอตสฺส  ชานนก  ลภิสฺสสิ  อาหร  น  จกฺขุปสาเท  
อุปเนหิ  อหเมต  อารมฺมณ  ชานิสฺสามิ  ยท ิ วา  นลี  ยทิ  วา  
ปตก ฯ  น  ห ิ เอโส  อ ฺสฺส  วิสโย  มยฺหเมเวโส(๒)  วิสโยติ ฯ 
เสสวิ ฺาเณสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวเมเต  อ ฺม ฺสฺส   
โคจรวิสย น ปจฺจนุโภนฺติ นาม ฯ   
        สมนฺนาหรนฺตสฺสาติ  อาวชฺชเนเนว  สมนฺนาหรนฺตสฺส ฯ 
# ๑. ม. ปจฺจนุโภตีติ ฯ ๒. ม. มยฺหเมเวสา ฯ  
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        มนสิกโรนฺตสฺสาติ  อาวชฺชเนเนว  มนสิกโรนฺตสฺส ฯ  เอตานิ  
หิ  จิตฺตานิ  อาวชฺชเนน  สมนฺนาหตกาเล  มนสิกตกาเลเยว จ 
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        น  อพฺโพกิณฺณาติ  อ ฺเน  วิ ฺาเณน  อพฺโพกิณฺณา 
นิรนฺตราว  น  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ เอเตน เตส อนนฺตรตา  
ปฏิกฺขิตฺตา ฯ   
        น  อปพฺุพ  อจริมนฺติ  เอเตน  สพฺเพสมฺป  สหุปฺปตฺติ  
ปฏิกฺขิตฺตา ฯ   
        น อ ฺม ฺสฺส สมนนฺตราติ เอเตน สมนนฺตรตา  
ปฏิกฺขิตฺตา ฯ   
        อาวชฺชนา  วาติอาทีนิ  จตฺตาริป  อาวชฺชนสฺเสว  นามานิ ฯ 
ต ฺหิ  ภวงฺคสฺส  อาวชฺชนโต  อาวชฺชนาติ (๑) ตสฺเสว  อาภุชนโต  
อาโภโคติ (๒) รูปาทีน  สมนฺนาหรณโต  สมนฺนาหาโรติ (๓) เตสเยว 
มนสิกรณโต  มนสิกาโรติ  วุจฺจติ ฯ  เอวเมตฺถ  สงฺเขปโต  ป ฺจนฺน   
วิ ฺาณาน  อาวชฺชนฏาเน ตฺวา อาวชฺชนาทิกิจฺจ  กาตุ  
สมตฺถภาโว ปฏิกฺขิตฺโต ฯ   
        น  ก ฺจิ  ธมฺม  ปฏิวิชานาตีติ  มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมาติ (๔) 
เอว  วุตฺต  เอกมฺป กุสล วา อกุสล วา น ปฏิวิชานาติ ฯ   
        อ ฺตฺร  อภินิปาตมตฺตาติ  เปตฺวา  รูปาทีน  อภินิปาต- 
# ๑. ม. อาวฏฏนา ฯ ๒. ม. อาโภโค ฯ ๓. ม. สมนฺนาหาโร ฯ 
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๑/๑๕ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 649 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 649 
 
มตฺต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สุปณฺฑิโตป  ปุริโส  เปตฺวา  
อาปาถคตานิ  รูปาทีนิ  อ ฺ กุสลากุสเลสุ  เอกธมฺมมฺป  ป ฺจหิ  
วิ ฺาเณหิ  น  ปฏิวิชานาติ  จกฺขุวิ ฺาณ  ปเนตฺถ  ทสฺสน- 
มตฺตเมว  โหติ ฯ  โสตวิ ฺาณาทีนิ  สวนฆายนสายนผุสน- 
มตฺตาเนว ฯ  ทสฺสนาทิมตฺตโต ปน มุตฺตา อ ฺา เอเตส  
กุสลาทิปฏิวิ ฺตฺติ นาม นตฺถิ ฯ   
        มโนธาตุยาปติ  สมฺปฏิจฺฉนมโนธาตุยาป ฯ  สมฺปณฺฑนตฺโถ 
เจตฺถ  ปกาโร ฯ ตสฺมา  มโนธาตุยาป  ตโต  ปราหิ  มโน- 
วิ ฺาณธาตูหิปติ  สพฺเพหิป ป ฺจทฺวาริกวิ ฺาเณหิ  น ก ฺจิ  
กุสลากุสล ธมฺม ปฏิวิชานาตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        น  ก ฺจิ(๑) อิริยาปถ กปฺเปตีติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
น หิ ป ฺจทฺวาริกวิ ฺาเณหิ  คมนาทีสุ ก ฺจิ(๑) อิริยาปถ  
กปฺเปติ น กายกมฺม น วจีกมฺม ปฏเปติ น กสุลากสุล   
ธมฺม  สมาทิยติ  น สมาธึ สมาปชฺชติ โลกิย วา โลกตฺุตร  
วา น สมาธิโต วุฏาติ  โลกิยา  วา  โลกุตฺตรา  วา  น  
ภวโต จวติ น ภวนฺตเร อุปปชฺชติ(๒) ฯ สพฺพมฺป เหต  กุสลากุสล- 
ธมฺมปฏิวิชานนาทิ  จวนปริโยสาน  กจฺิจ  มโนทฺวาริกจิตฺเตเนว  
โหติ  น  ป ฺจทฺวาริเกนาติ  สพฺพสฺสาเปตสฺส  กิจฺจสฺส  กรเณ 
สหชวนกานิ  วีถิจิตฺตานิ  ปฏิกฺขิตฺตานิ ฯ ยถา เจเตส  เอตานิ 
# ๑. ม. ก ฺจิ ฯ  ๒. ม. อุปปชฺชติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 650 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  650 
 
กิจฺจานิ  นตฺถิ  เอว  นิยาโมกฺกมนาทีนิป ฯ  น  หิ  ป ฺจทฺวาริก- 
ชวเนน  มิจฺฉตฺตนิยาม  โอกฺกมติ  น  สมฺมตฺตนิยาม ฯ  น  เจต  
ชวน  นามโคตฺตมารพฺภ  ชวติ  น  กสณิาทิปณฺณตฺตึ ฯ  น   
ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาวเสน  ปวตฺตติ  น  วุฏานคามินีพลว- 
วิปสฺสนาวเสน ฯ  น  รูปารูปธมฺเม  อารพฺภ  ชวติ  น   
นิพฺพาน ฯ  น  เจเตน  สทฺธึ  ปฏิสมฺภิทาาณ  อุปฺปชฺชติ  น  
อภิ ฺาาณ(๑)  น  สาวกปารมีาณ  น  ปจฺเจกโพธิาณ   
น  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ฯ สพฺโพป ปเนส ปเภโท มโนทฺวาริก- 
ชวเนเยว  ลพฺภติ ฯ   
        น  สุปติ  น  ปฏิพุชฺฌติ  น  สุปน ปสฺสตีติ สพฺเพนาป 
จ ป ฺจทฺวาริกจิตฺเตน เนว  นิทฺท  โอกกฺมติ  น  นิททฺายติ   
น  ปฏิพุชฺฌติ น กิ ฺจิ สุปน ปสฺสตีติ  อิเมสุ ตีสุ าเนสุ  
สห ชวเนน วีถิจิตฺต ปฏิกฺขิตฺต ฯ   
        นิทฺทายนฺตสฺส  หิ  มหาวฏฏึ  ชาเลตฺวา  ทีเป  จกฺขุสมีเป  
อุปนีเต  ปม  จกฺขุทฺวาริก  อาวชฺชน  ภวงฺค  น  อาวฏเฏติ   
มโนทฺวาริกเมว อาวฏเฏติ ฯ  อถ  ชวน  ชวิตฺวา  ภวงฺค   
โอตรติ ฯ  ทติุยวาเร  จกฺขุทฺวาริก  อาวชฺชน  ภวงฺค  อาวฏเฏติ  
ตโต  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  ชวนปริโยสานานิ  ปวตฺตนฺติ ตทนนฺตร  
ภวงฺค  ปวตฺตติ ฯ  ตติยวาเร  มโนทฺวาริกอาวชฺชเนน  ภวงฺเค 
# ๑. ม. อภิ ฺาณ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 651 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 651 
 
อาวฏฏิเต  มโนทฺวาริกชวน  ชวติ เตน จิตฺเตน ตฺวา กึ  
อย อิมสฺมึ าเน อาโลโกติ ชานาติ ฯ   
        ตถา  นทิฺทายนฺตสฺส  กณฺณสมีเป  ตุริเยสุ  ปคฺคหิเตสุ  
ฆานสมีเป  สุคนฺเธสุ  วา  ทุคฺคนฺเธสุ  วา  ปุปฺเผสุ  อุปนีเตสุ   
มุเข  สปปฺมฺหิ  วา  ผาณิเต  วา  ปกฺขิตฺเต  ปฏ ิย  ปาณินา  
ปหาเร  ทินฺเน  ปม  โสตทฺวาริกาทีนิ  อาวชฺชนานิ  ภวงฺค  
น  อาวฏเฏนติฺ  มโนทฺวารกิเมว  อาวฏเฏติ ฯ  อถ  ชวน  ชวิตฺวา  
ภวงฺค  โอตรติ ฯ  ทุติยวาเร  โสตทฺวาริกาทีนิ  อาวชฺชนานิ  
ภวงฺค  อาวฏเฏนฺติ  ตโต  โสตฆานชิวฺหากายวิ ฺาณาทีนิ   
ชวนปริโยสานานิ  ปวตฺตนฺติ  ตทนนฺตร  ภวงฺค  ปวตฺตติ ฯ  
ตติยวาเร  มโนทฺวาริกอาวชฺชเนน  ภวงฺเค  อาวฏฏิเต  มโน- 
ทฺวาริกชวน  ชวติ ฯ  เตน  จิตฺเตน  ตฺวา  กึ  อย  อิมสฺมึ  
าเน  สทฺโท  สงฺขสทฺโท  เภรีสทฺโทติ  วา  ก ึ อย  อิมสฺมึ   
าเน  คนฺโธ  มูลคนฺโธ  สารคนฺโธติ  วา  กึ  อิท  มยหฺ  
มุเข ปกฺขิตฺตรส สปฺปติ วา ผาณิตนฺติ วา เกนมฺหิ ปฏ ิย   
ปหโต  อติถทฺโธ  เม  ปหาโรติ  วา  วตฺตา โหติ ฯ(๑)เอว  
มโนทฺวาริกชวเนเนว  ปฏิพุชฺฌติ น ป ฺจทฺวาริเกน ฯ สุปนมฺป 
เตเนว ปสฺสติ น ป ฺจทฺวาริเกน ฯ   
        ต ฺจ  ปเนต  สุปน  ปสฺสนฺโต  จตูหิ  การเณหิ  ปสฺสติ   
# ๑. ม. วตฺตาโร โหนฺติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 652 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  652 
 
ธาตุกฺโขภโต  วา  อนุภูตปุพฺพโต  วา  เทวโตปสหารโต  วา  
ปุพฺพนิมิตฺตโต  วาติ ฯ  ตตฺถ  ปตฺตาทีน  โขภกรณปจฺจยโยเคน  
ขุภิตธาตุโก  ธาตุกฺโขภโต  สุปน  ปสฺสติ  ปสฺสนฺโต  จ  นานาวิธ 
สุปน  ปสฺสติ  ปพฺพตา  ปตนฺโต  วิย  อากาเสน  คจฺฉนฺโต  
วิย  วาฬมิคหตฺถิโจราทีหิ  อนุพทฺโธ  วิย  จ  โหติ ฯ  
        อนุภูตปุพฺพโต  ปสสฺนฺโต  ปุพฺเพ  อนุภูตปุพฺพ  อารมฺมณ   
ปสฺสติ ฯ   
        เทวโตปสหารโต  ปสฺสนฺตสฺส  เทวตา  อตฺถกามตาย  วา 
อนตฺถกามตาย  วา  อตฺถาย  วา  อนตฺถาย  วา  นานาวิธานิ   
อารมฺมณานิ  อุปสหรนฺติ  โส  ตาส  เทวตาน  อานุภาเวน   
ตานิ  อารมฺมณานิ  ปสฺสติ ฯ  
        ปุพฺพนมิิตฺตโต ปสฺสนฺโต ปุ ฺาปุ ฺวเสน อุปฺปชฺชิตุ- 
กามสฺส  อตฺถสฺส  วา  อนตฺถสฺส  วา  ปุพฺพนิมิตฺตภูต  สุปน  
ปสฺสติ  โพธสิตฺตมาตา  วิย  ปุตฺตปฏลิาภนิมิตฺต  โพธิสตฺโต  วิย  
ป ฺจ  มหาสุปเน (๑) โกสลราชา  วิย  จ โสฬส สปุเนติ ฯ(๒)  
        ตตฺถ  ย  ธาตุกฺโขภโต  อนุภูตปุพฺพโต  จ  สุปน  ปสฺสติ   
น  ต  สจฺจ  โหติ ฯ  ย  เทวโตปสหารโต  ปสฺสติ  ต  สจฺจ   
วา  โหติ  อลกิ  วา ฯ  กุทธฺา  หิ  เทวตา  อุปาเยน  วินาเสตุกามา  
วิปรีตมฺป  กตฺวา  ทสฺเสนฺติ ฯ  ตตฺริท  วตฺถุ  ฯ 
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๙๖/๒๖๗ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๗๗/๒๔ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 653 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 653 
 
        โรหเณ  กิร  นาคมหาวิหาเร  มหาเถโร  ภิกฺขุสงฺฆ  
อนปโลเกตฺวาว  เอก  นาครุกฺข  ฉินฺทาเปสิ ฯ  รุกฺเข  อธิวตฺถา  
เทวตา  เถรสฺส  กุทฺธา  ปมเมว  น  ปโลเภตฺวา  ปจฺฉา  อิโต  
เต  สตฺตทิวสสฺส  มตฺถเก  อุปฏาโก  ราชา  มริสฺสตีติ  สุปเน   
อาโรเจสิ ฯ  เถโร  ต  กถ  อาหริตฺวา  ราโชโรธาน อาจิกฺขิ ฯ  
ตา เอกปปหาเรเนว  มหาวิรว  วิรวึส ุฯ  ราชา  ก ึ เอตนฺติ  
ปุจฺฉิ ฯ  ตา  เอว  เถเรน  วุตฺตนฺติ  อาโรจยึสุ ฯ  ราชา   
ทิวเส  คณาเปตฺวา  สตฺตาเห  วีติวตฺเต  กุชฌิตฺวา  เถรสฺส   
หตฺถปาเท ฉินฺทาเปสิ ฯ   
        ยมฺปน  ปุพฺพนิมิตฺตโต  ปสฺสติ  ต  เอกนฺต  สจฺจเมว  
โหติ ฯ  เอเตส ฺจ  จตุนฺน  มลูการณาน  สสคฺคเภทโตป  สุปนเภโท 
โหติเยว ฯ ต ฺจ ปเนต จตุพฺพิธมฺป(๑)  สุปน  เสกขฺปุถุชฺชนาว  
ปสฺสนฺติ  อปปฺหีนวิปลฺลาสตฺตา ฯ  อเสกฺขา  น  ปสฺสนฺติ   
ปหีนวิปลฺลาสตฺตา ฯ   
        ก ึ ปเนต (๒) ปสฺสนฺโต  สุตฺโต  ปสฺสติ  ปฏพุิทฺโธ  อุทาหุ  
เนว  สุตฺโต  ปสฺสติ  น  ปฏิพุทฺโธติ  กิ ฺเจตฺถ  ยทิ  ตาว   
สุตฺโต  ปสฺสติ  อภิธมฺมวิโรโธ  อาปชชฺติ ฯ  ภวงฺคจิตฺเตน  หิ  
สุปติ ต ฺจ รูปนิมิตฺตาทิอารมฺมณ ราคาทิสมฺปยุตฺต  วา  น  
โหติ  สุปน ปสฺสนฺตสฺส จ อีทิสานิ จิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
# ๑. ม. จตุพฺพิธ ฯ  ๒. ม. ปน ต ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 654 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  654 
 
อถ ปฏิพุทโฺธ  ปสฺสติ  วินยวิโรโธ  อาปชฺชติ ฯ  ย ฺหิ  ปฏิพุทโฺธ 
ปสฺสติ ต สพฺโพหาริกจิตฺเตน  ปสฺสติ  สพฺโพหาริกจิตฺเตน  จ  
กเต  วีติกฺกเม  อนาปตฺติ  นาม  นตฺถ ิ สุปน  ปสฺสนฺเตน  ปน   
กเต  วีติกฺกเม  เอกนฺต  อนาปตฺติเอว ฯ  อถ  เนว  สุตฺโต  น   
ปฏิพุทฺโธ  ปสฺสติ  น  สุปน  นาม  ปสสฺติ ฯ  เอว ฺหิ  สติ   
สุปนสฺส  อภาโวว  อาปชฺชติ ฯ  น  อภาโว ฯ  กสฺมา  ยสฺมา   
กปมิทฺธปเรโต  ปสฺสติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  กปมิทฺธปเรโต  โข  
มหาราช  สปุน  ปสฺสตีติ ฯ  กปมิทฺธปเรโตติ  มกกฺฏนิทฺทาย   
ยุตฺโต ฯ  ยถา  หิ  มกฺกฏสสฺ  นิทฺทา  ลหุปริวตฺตา โหติ เอว  
ยา นิทฺทา ปุนปฺปุน  กุสลาทิจิตฺตโวกิณฺณตฺตา  ลหุปริวตฺตา  
ยสฺสา  ปวตฺติย  ปุนปฺปุน  ภวงฺคโต  อุตฺตรณ  โหติ  ตาย 
ยุตฺโต  สุปน  ปสฺสติ ฯ  เตนาย  สุปโน  กุสโลป  โหติ  อกุสโลป  
อพฺยากโตป ฯ  ตตฺถ  สุปนนฺเต  เจติยวนฺทนธมฺมสฺสวนธมฺม- 
เทสนาทีนิ  กโรนฺตสฺส  กุสโล  ปาณาติปาตาทีนิ  กโรนฺตสฺส 
อกุสโล  ทฺวีหิ  จิตฺเตหิ (๑) มุตฺโต  อาวชฺชนตทารมมฺณกฺขเณ  
อพฺยากโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  สุปเนเนว  ทิฏ  วิย เม สุต 
วิย เมติ กถนกาเลป อพฺยากโตเยว ฯ   
        ก ึ ปน  สุปเน  กต  กสุลากุสลกมฺม  สวิปาก  อวิปากนฺติ ฯ  
สวิปาก  ทุพฺพลตฺตา  ปน  ปฏิสนฺธ ึ อากฑฺฒิตุ  น  สกฺโกติ ฯ 
# ๑. ม. อนฺเตหิ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 655 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 655 
 
ทินฺนาย  อ ฺเน  กมฺเมน  ปฏิสนฺธิยา ปวตฺเต เวทนีย โหติ ฯ   
        เอว  ยาถาวกวตฺถุวิภาวนา  ป ฺาติ  ป ฺจนฺน  วิ ฺาณาน  
น  เหตฺวฏโ  ยาถาวฏโ  ต  ยาถาววตฺถุ (๑) วิภาเวตีติ  ยาถาวก- 
วตฺถุวิภาวนา ฯ  ตถา ป ฺจนฺน  วิ ฺาณาน  อเหตุกตฺโถ   
ชราภิภูตตฺโถ  น  สุปน  ปสฺสนฏโ  ยาถาวฏโ  ต  ยาถาววตฺถุ(๑)   
วิภาเวตีติ  ยาถาวกวตฺถุวิภาวนา ฯ อิติ ยา เหฏา ยาถาวกว- 
ตฺถุวิภาวนา  ป ฺาติ  มาติกาย  นิกฺขิตฺตา ฯ  สา  เอว  
ยาถาวกวตฺถุวิภาวนา ป ฺาติ เวทิตพฺพา ฯ  ตสฺสาเอว  จ 
วเสน  เอว  เอกวิเธน  าณวตฺถูติ  เอว  เอเกกโกฏาเสน   
าณคณนา เอเกน วา อากาเรน าณปริจฺเฉโท โหตีติ ฯ(๒)  
                        เอกก นิฏ ิตา ฯ   
        ทุวิเธน  าณวตฺถุนิทฺเทเส  จตูสุ  ภูมีสุ  กุสเลติ   
เสกฺขปุถุชฺชนาน  จตุภูมิกกุสลป ฺา ฯ  ปฏิสมฺภิทาวิภงฺเค  วุตฺเตสุ 
ป ฺจสุ  อตฺเถสุ อตฺตโน อตฺตโน  ภูมิปริยาปนฺน  วิปากสงฺขาต  
อตฺถ  ชาเปติ  ชเนติ  ปวตฺเตตีติ  อตฺถชาปกา ฯ   
        อรหโต  อภิ ฺ  อุปฺปาเทนฺตสฺส  สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทนฺตสฺส  
กิริยาพฺยากตาติ(๓)  อภิ ฺาย  เจว  สมาปตฺติยา  จ  ปรกิมฺมสมเย   
กามาวจรกิริยาป ฺา ฯ  สา  หิ  อภิ ฺาสมาปตฺติปฺปเภท   
กิริยาสงฺขาต อตฺถ ชาเปติ ชเนติ ปวตฺเตตีติ อตฺถชาปกา   
# ๑. ม. ยาถาวฏ วตฺถุ ฯ  ๒. ม. โหติ ฯ  
# ๓. ม. กิริยาพฺพากเตติ ฯ   
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ป ฺาติ  วุตฺตา ฯ  อย  ปน  อปโรป  ปาลิมุตฺตโก  อฏกถานโย  
        ยาป  หิ  ปุริมา  กามาวจรกิริยา  ปจฺฉิมาย  กามาวจร- 
กิริยาย  อนนฺตราทิวเสน  ปจฺจโย  โหติ  สาป  ต  กริยิตฺถ   
ชาเปตีติ  อตฺถชาปกา  ป ฺา  นาม ฯ  รูปาวจรารปูาวจเรสุป   
เอเสว  นโย ฯ   
        ทุติยปทนิทฺเทเส  จตูสุ  ภูมีสุ  วิปาเกติ  กามาวจรวิปาเก  
ป ฺา  สหชาตาทิปจฺจยวเสน  กามาวจรวิปากตฺถ  ชาเปตฺวา  
 ิตาติ  ชาปตตฺถา ฯ  รูปาวจราทิวิปากป ฺาสุป  เอเสว  นโย ฯ  
สพฺพาป วา เอสา อตฺตโน อตฺตโน การเณหิ  ชาปตา  ชนิตา   
ปวตฺติตา  สยมฺป  อตฺถภูตาติป  ชาปตตฺถา ฯ  
        อรหโต  อุปฺปนฺนาย  อภิ ฺาย  อุปฺปนฺนาย  สมาปตฺติยาติ   
วุตฺตกิริยาป ฺายป  เอเสว  นโย ฯ  อย  ปน  อปโรป  ปาลิมตฺุตโก   
อฏกถานโย  กามาวจรกิริยาป ฺาป  หิ  สหชาตาทิวเสน  
กามาวจรกิริยาสงฺขาต  อตฺถ  ชาเปตฺวา   ิตาติ  ชาปตตฺถา ฯ   
รูปาวจรารูปาวจรกิริยาป ฺาสุป  เอเสว  นโย ฯ  สพฺพาป  วา 
เอสา  อตฺตโน อตฺตโน  การเณหิ  ชาปตา  ชนิตา  ปวตฺติตา   
สย ฺจ อตฺถภูตาติป ชาปตตฺถา ฯ เสสเมตฺถ สพฺพ  ธมฺม- 
สงฺคหฏกถาย  วุตฺตนยตฺตา ปากฏเมวาติ ฯ   
                        ทุก นิฏ ิต ฯ 
        ติวิเธน  าณวตฺถุนิทฺเทเส  โยควิหิเตสูติ  โยโคติ (๑)วุจฺจติ  
# ๑. โยโค วุจฺจติ ป ฺา ฯ   
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ป ฺา  ป ฺาวิหิเตสุ  ป ฺาปริณามิเตสูติ  อตฺโถ ฯ  
        กมฺมายตเนสูติ  เอตฺถ  กมฺมเมว  กมฺมายตน ฯ  อถวา  
กมฺม ฺจ  ต  อายตน ฺจ  อาชีวาทีนนฺติป  กมฺมายตน ฯ  สิปฺปาย- 
ตเนสุป  เอเสว  นโย ฯ 
        ตตฺถ  ทวิุธ  กมฺม หีน ฺจ อุกฺกฏ ฺจ ฯ ตตฺถ หีน   
นาม  วฑฺฒกีกมฺม  ปุปฺผฉฑฺฑกกมฺมนฺติ(๑)  เอวมาทิ ฯ  อุกฺกฏ  นาม 
กสิ  วณิชชฺา  โครกฺขนฺติ  เอวมาทิ ฯ  สปิฺปมฺป  ทุวิธ  หีน ฺจ   
อุกฺกฏ ฺจ ฯ ตตฺถ หีน สิปฺป  นาม  นฬการสิปฺป  เปสการสิปปฺ  
กุมฺภการสิปฺป  จมฺมการสิปฺป นฺหาปตสิปฺปนฺติ  เอวมาทิ ฯ  
อุกฺกฏ  นาม  สิปฺป  มุทธฺา  คณนา  เลข ฺจาติ  เอวมาทิ ฯ   
        วิชชฺาว  วิชฺชาฏาน  ต  ธมฺมิกเมว  คหิต ฯ  นาคมณฺฑล- 
ปริตฺตสทิส  ผุธมนกมนฺตสทิส  สาลากิย  สลฺลกตฺติยนฺติอาทีนิ  
ปน  เวชฺชสตฺถานิ  อิจฺฉามห  อาจริย  สิปฺป  สิกฺขิตุนฺติ(๒) 
สิปฺปายตนเมว(๓)ปวิฏตฺตา น คหิตานิ ฯ   
        ตตฺถ  เอโก  ปณฺฑิโต  มนุสฺสาน  ผาสุวิหารตฺถาย  
อตฺตโนว(๔)  ธมฺมตาย  เคหปาสาทยานนาวาทีนิ  อุปฺปาเทติ ฯ  โส 
หิ  อิเม  มนสฺุสา  วสนฏาเนน  วินา  ทุกฺขิตาติ  หิตกิริยาย  
ตฺวา  ทีฆจตุรสฺสาทิเภท  เคห  อุปฺปาเทติ ฯ  สีตุณฺหปฏิ- 
ฆาตตฺถาย  เอกภูมิกทฺวิภูมิกาทิเภเท  ปาสาเท  กโรติ ฯ  ยาเน   
# ๑. ม. ปุปฺผฉฑฺฑกกมฺมนฺติ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๑๒๙/๑๗๑ ฯ  
# ๓. ม. สิปปฺายตเน ฯ  ๔. ม. อตฺตโน จ ฯ  
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อสติ  อนุส ฺจรณ  นาม  ทุกฺขนติ  ชงฺฆาทิกิลมถปฏิวิโนทนตฺถาย 
วยฺหสกฏสนทฺมานิกาทีนิ  อุปฺปาเทติ ฯ  นาวาย  อสติ  สมุทฺทาทีสุ  
ส ฺจาโร  นาม นตฺถีติ นานปฺปการ นาว  อุปฺปาเทติ ฯ  
โส  สพฺพมฺเปต  เนว  อ ฺเหิ  กริยมาน ปสฺสติ น กต  
อุคฺคณฺหาติ  น  กเถนฺตาน  สุณาติ  อตฺตโน  ปน  ธมฺมตาย   
จินฺตาย  กโรติ ฯ  ป ฺวตา  หิ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  กตมฺป   
อ ฺเหิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  กโรนฺเตหิ  กตสทิสเมว  โหติ ฯ  อย  
ตาว หีนกมฺเม นโย ฯ�    
        อุกฺกฏกมฺเมป  กสกิมฺเม  อสติ  มนุสฺสาน  ชวิีต  น   
ปวตฺตตีติ  เอโก  ปณฺฑิโต  มนุสฺสาน  ผาสุวิหารตฺถาย   
ยุคนงฺคลาทีนิ  กสิภณฺฑานิ  อุปฺปาเทติ ฯ  ตถา  นานปฺปการ  
วาณิชฺชกมฺม  โครกฺข ฺจ  อุปฺปาเทติ ฯ  โส  สพฺพมฺเปต  เนว   
อ ฺเหิ กริยมาน ปสฺสติ ฯเปฯ กตสทิสเมว โหติ ฯ อย  
อุกฺกฏกมฺเม นโย ฯ   
        ทุวิเธป  ปน  สิปฺปายตเน  เอโก  ปณฺฑิโต  มนุสฺสาน   
ผาสุวิหารตฺถาย  นฬการสิปฺปาทีนิ  หีนสิปฺปานิ หตฺถมุทฺธาย   
คณนสงฺขาต มุทฺธ อจฺฉินฺนกสงฺขาต  คณน  มาติกาปเภทกาทิ- 
เภท ฺจ   เลข  อุปฺปาเทติ ฯ  โส  สพฺพมฺเปต เนว อ ฺเหิ   
กริยมาน ปสสฺติ ฯเปฯ กตสทิสเมว โหติ ฯ อย สิปฺปายตเน 
นโย ฯ    
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        เอกจฺโจ  ปน  ปณฺฑิโต  อมนุสฺสสิรึสปาทีหิ (๑)  อุปทฺทุตาน   
มนุสฺสาน  ติกิจฺฉนตฺถาย  ธมฺมิกานิ  นาคมณฺฑลมนฺตาทีนิ   
วิชฺชาฏานานิ  อุปฺปาเทติ ฯ  ตานิ  เนว  อ ฺเหิ  กริยมานานิ   
ปสฺสติ  น  กตานิ  อุคฺคณฺหาติ  น  กเถนฺตาน  สุณาติ  อตฺตโน 
ปน  ธมฺมตาย  จินฺตาย  กโรติ ฯ  ป ฺวตา  หิ  อตฺตโน  ธมฺมตาย   
กตมฺป อ ฺเหิ อุคฺคณฺหิตฺวา กโรนฺเตหิ กตสทิสเมว โหติ ฯ   
        กมฺมสสฺกต  วาติ  อิท  กมฺม สตฺตาน สก อิท โน  
สกนฺติ เอว ชานนาณ ฯ   
        สจฺจานุโลมิก  วาติ  วิปสฺสนาาณ ฯ  ต ฺหิ  จตุนฺน  
สจฺจาน  อนุโลมนโต  สจฺจานุโลมิกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
        อิทานิสฺส  ปวตฺตนาการ  ทสฺเสตุ  รูป  อนิจฺจนฺติ  วาติ- 
อาทิ  วุตฺต ฯ  เอตฺถ  จ  อนิจฺจลกฺขณเมว  อาคต น ทกฺุขลกฺขณ- 
อนตฺตลกฺขณานิ  อตฺถวเสน  ปน  อาคตาเนวาติ ทฏพฺพานิ  
ย ฺหิ อนิจฺจ ต ทุกขฺ ฯ ย ทุกฺข ต  อนตฺตาติ ฯ  
        ย  เอวรปูนฺติ  ย  เอว เหฏา นิทฺทิฏสภาว อนุโลมิก ฯ  
        ขนฺตินฺติอาทีนิ  สพฺพานิ  ป ฺาเววจนาเนว ฯ  สา  หิ 
เหฏา  วุตฺตาน  กมฺมายตนาทีน  ป ฺจนฺน  การณาน   
อปจฺจนีกทสฺสเนน  อนุโลเมตีติ  อนุโลมิกา ฯ  ตถา  สตฺตาน   
หิตจริยาย  อนุโลเมตีติ  มคฺคสจฺจสฺส อนุโลเมตีติ(๒)ปรมตฺถสจฺจสฺส 
# ๑. ม. อนมุสฺสรีสปาทีหิ ฯ  ๒. ม. อนโุลเมติ ฯ   
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นิพฺพานสฺส อนุโลมนโต  อนุโลเมตีติป  อนุโลมิกา ฯ  สพฺพานิป  
เอตานิ การณานิ ขมติ สหติ ทฏ ุ  สกฺโกตีติ  ขนติฺ ฯ 
ปสฺสตีติ  ทิฏ ิ ฯ  โรเจตีติ  รุจิ ฯ  มุจตีติ  มุติ ฯ  มุทตีติ มุทีติป   
ปาโ ฯ  เปกขฺตีติ  เปกฺขา ฯ  สพฺเพปสฺสา  เต  กมฺมายตนาทโย   
ธมฺมา  นิชฺฌาน  ขมนฺติ ฯ  วิเสสโต  จ  ป ฺจกฺขนฺธสงฺขาตา 
ธมฺมา  ปุนปปฺุน  อนิจฺจทุกฺขานตฺตวเสน  นชิฺฌายมานา ต  
นิชฺฌาน ขมนฺตีติ ธมฺมนิชฺฌานขนฺติ ฯ   
        ปรโต  อสฺสุตฺวา  ปฏิลภตีติ  อ ฺสฺส  อุปเทสวจน อสฺสุตฺวา 
สยเมว  จินฺเตนฺโต  ปฏลิภติ ฯ   
        อย  วุจฺจตีติ  อย  จินฺตามยา  ป ฺา  นาม  วุจฺจติ ฯ   
สา  ปเนสา  น  เยส  เกส ฺจิ  อุปฺปชฺชติ  อภิ ฺาตาน  ปน  
มหาสตฺตานเมว  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตตฺถาป  สจฺจานุโลมิกาณ   
ทฺวินฺนเยว  โพธิสตฺตาน  อุปฺปชฺชติ ฯ  เสสป ฺา สพฺเพสมฺป  
ปูริตปารมีน มหาป ฺาน อุปฺปชฺชตีติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ปรโต  สุตฺวา  ปฏิลภตีติ  เอตฺถ  กมฺมายตนาทีนิ  ปเรน 
กริยมานานิ  วา  กตานิ  วา  ทิสฺวาป  ยสฺส  กสฺสจิ  กถยมานสฺส  
วจน  สุตฺวาป อาจริยสนฺติเก  อุคฺคเหตฺวาป ปฏิลทฺธา สพฺพา  
ปรโต สุตฺวาเยว ปฏิลทฺธา นามาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        สมาปนฺนสฺสาติ  สมาปตฺติสมงฺคิสฺส  อนฺโตสมาปตฺติย  ปวตฺตา  
ป ฺา  ภาวนามยา นามาตฺยตฺโถ ฯ    
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        ทาน  อารพฺภาติ  ทาน  ปฏิจฺจ  ทานเจตนาปจฺจยาตฺยตฺโถ ฯ   
        ทานาธิคจฺฉาติ  ทาน  อธิคจฺฉนฺตสฺส  ปาปุณนฺตสฺสาติ   
อตฺโถ ฯ 
        ยา  อุปฺปชฺชตีติ  ยา  เอว  ทานเจตนาสมฺปยุตฺตา  ป ฺา 
อุปฺปชฺชติ  อย  ทานมยา  ป ฺา  นาม ฯ  สา  ปเนสา  ทาน  
ทสฺสามีติ  จินฺเตนฺตสฺส ทาน ททนฺตสฺส ทาน ทตฺวา ต   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ปุพฺพเจตนา มุ ฺจนเจตนา อปรเจตนาติ  
ติวิเธน อุปฺปชฺชติ ฯ   
        สลี  อารพฺภ  สลีาธิคจฺฉาติ  อิธาป  สลีเจตนาสมฺปยุตฺตาว  
สีลมยา  ป ฺาติ  อธิปฺเปตา ฯ  อยมฺป  สีล  ปูเรสฺสามีติ  
จินฺเตนฺตสฺส สีล ปูเรนฺตสฺส  สลี  ปูเรตฺวา  ต  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  
ปุพฺพเจตนา  มุ ฺจนเจตนา  อปรเจตนาติ  ติวิเธเนว อุปฺปชฺชติ ฯ 
ภาวนามยา เหฏา วุตฺตาเยว ฯ   
        อธิสีลป ฺาทีสุ  สีลาทีนิ  ทุพฺพิเธน  เวทิตพฺพานิ สีล  
อธิสีล  จิตฺต  อธิจิตฺต  ป ฺา  อธิป ฺาติ ฯ  ตตฺถ  อุปฺปาทา   
วา ตถาคตาน อนุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน   ิตาว  สา   
ธาตุ  ธมฺมฏ ิตตา  ธมฺมนิยามตาติ (๑)อิมาย ตนฺติยา  สงฺคหิต- 
วเสน  ป ฺจป  สลีานิ  ทสป  สลีานิ  สีล  นาม ฯ  ต ฺหิ  
ตถาคเต  อุปฺปนฺเนป  อนุปฺปนฺเนป  โหติ ฯ  อนุปปฺนฺเน  เก 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๖๑/๓๐ ฯ  องฺ. ติก. ๒๐/๕๗๖/๓๖๘ ฯ   
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ป ฺาเปนฺตีติ ฯ ตาปสปริพฺพาชกา  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตา  จกฺกวตฺติ- 
ราชาโน  จ  ป ฺาเปนฺติ ฯ  อุปฺปนฺเน  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ภิกฺขุ- 
สงฺโฆ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อุปาสกา  อุปาสิกาโย จ ป ฺาเปนฺติ ฯ 
ปาฏิโมกฺขสวรสีล  ปน  สพฺพสีเลหิ  อธิก  อุปฺปนเฺนเยว  ตถาคเต  
อุปฺปชฺชติ  โน  อนุปฺปนฺเน ฯ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธาเยว  จ  น  
ป ฺาเปนฺติ ฯ  อิมสฺมึ  วตฺถุสฺมึ วีติกฺกเม อิท นาม  โหตีติ  
ป ฺาปน ฺหิ  อ ฺเส  อวิสโย  พุทธฺานเยว  เอส  วิสโย   
พุทฺธาน  พล ฯ  อิติ  ยสฺมา  ปาฏิโมกฺขสวโร  อธิสีล  ตสฺมา   
ต  อธิสีลป ฺ  ทสฺเสตุ  ปาฏิโมกฺขสวร สวรนฺตสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ   
        เหฏา  วุตฺตายเอว  ปน  ตนฺติยา  สงฺคหิตวเสน  วฏฏปาทิกา 
อฏ  สมาปตฺติโย  จิตฺต  นาม ฯ  ต ฺหิ  ตถาคเต  อุปฺปนฺเนป   
โหติ  อนุปฺปนฺเนป ฯ  อนปฺุปนฺเน  เก  นิพฺพตฺเตนฺตีติ ฯ  ตาปส- 
ปริพฺพาชกา  เจว  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตา  จ  จกฺกวตฺติราชาโน  จ ฯ  
อุปฺปนฺเน  ภควติ  วิเสสตฺถิกา  ภิกฺขุอาทโยป  นิพฺพตฺเตนฺติเยว ฯ  
วิปสฺสนาปาทิกา  ปน  อฏ  สมาปตฺติโย  สพฺพจิตฺเตหิ  อธิกา   
อุปฺปนฺเนเยว  ตถาคเต  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  อนุปฺปนฺเน ฯ  สพฺพ ฺ ู- 
พุทฺธาเอว  จ  เอตา  ป ฺาเปนฺติ ฯ อิติ ยสฺมา อฏ สมาปตฺติโย 
อธิจิตฺต ตสฺมา อธิจิตฺตปฺปตฺต  ป ฺ(๑)ทสฺเสตุ รูปาวจรารูปา- 
วจรสมาปตฺตึ สมาปชฺชนฺตสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ   
# ๑. ม. อธิขิตฺตป ฺ ฯ  
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        เหฏา  วุตฺตายเอว  ปน  ตนฺติยา  สงฺคหิตวเสน   
กมฺมสฺสกต ฺาณ  ป ฺา  นาม ฯ  ต ฺหิ  ตถาคเต  อุปฺปนฺเนป  
โหติ  อนุปฺปนฺเนป ฯ  อนปฺุปนฺเน  เวลามพฺราหฺมณเวสฺสนฺตร- 
ทานาทิวเสน (๑) อุปฺปชชฺติ  อุปฺปนฺเน  เตน  าเณน  มหาทาน   
ปวตฺเตนฺตาน  ปมาณ  นตฺถิ ฯ  มคฺคผลป ฺา  ปน  สพฺพป ฺาหิ   
อธิกา  อุปฺปนฺเนเยว  ตถาคเต  วิตฺถาริกา  หุตฺวา  ปวตฺตติ  โน  
อนุปฺปนฺเน ฯ  อิติ  ยสฺมา  มคฺคผลป ฺา  อธิป ฺา  ตสฺมา  
อธิป ฺาย (๒) ป ฺ  ทสฺเสตุ  จตูสุ มคฺเคสูติอาทิ วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  สีล  อธิสลี  จิตฺต  อธิจิตฺต  ป ฺา   
อธิป ฺาติ  อิเมสุ  ฉสุ  โกฏาเสสุ  วิปสฺสนาป ฺา   
กตรสนฺนิสฺสิตาติ ฯ อธิป ฺาสนฺนิสฺสิตา ฯ  ตสฺมา  ยถา 
โอมกตรปฺปมาณ  ฉตฺต  วา  ธช  วา  อุปาทาย  อติปฺปมาณ (๓)  
อติฉตฺต  อติธโชติ วุจฺจติ เอวมิทมฺป ป ฺจสีล ทสสีลมุปาทาย 
ปาฏิโมกฺขสวรสีล  อธิสลี  นาม ฯ  วฏฏปาทิกา  อฏ  สมาปตฺติโย   
อุปาทาย  วิปสฺสนาปาทิกา  อฏ  สมาปตฺติโย  อธิจิตฺต  นาม ฯ 
กมฺมสฺสกตป ฺ  อุปาทาย  วิปสฺสนาป ฺา  จ  มคฺคผลป ฺา(๔)  
จ  อธิป ฺา นามาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อายโกสลฺลาทินิทฺเทเส  ยสฺมา  อาโยติ  วุฑฺฒิ  สา   
# ๑. ม. เวลามทานเวสฺสนฺตรทานาทิวเสน ฯ  ๒. ม. อติเรกป ฺาย ฯ 
# ๓. ม. อติเรกปฺปมาณ ฯ  ๔. ม. มคฺคป ฺา จ ผลป ฺา จ ฯ  
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อนตฺถหานิโต  อตฺถุปฺปตฺติโต  จ  ทุวิธา ฯ 
        อปาโยติ อวุฑฺฒิ สาป อตฺถหานิโต จ อนตฺถุปฺปตฺติโต   
จ  ทุวิธา ฯ  ตสฺมา ต ทสฺเสตุ อิเม ธมฺเม มนสิกโรโตติอาทิ  
วุตฺต ฯ 
        อิท วุจฺจตีติ  ยา อิเมส อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปตฺติปฺ- 
ปหาเนสุ กุสลธมฺมาน ฺจ อุปฺปตฺติฏ ิตีสุ  ป ฺา  อิท  
อายโกสลฺล  นาม  วุจฺจติ ฯ  ยา  จ (๑) ปเนสา  กุสลธมฺมาน   
อนุปฺปชฺชนนิรุชฺฌเนสุ อกุสลธมฺมาน ฺจ อุปฺปตฺติฏ ิตีสุ ป ฺา 
อิท อปายโกสลฺล  นามาติ  อตฺโถ ฯ  อายโกสลฺล  ตาว  ป ฺา 
โหตุ  อปายโกสลฺล  กถ  ป ฺา  นาม  ชาตาติ  ป ฺวาเยว  
หิ  มยฺห  เอว  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺนา  กุสลา  ธมมฺา 
นุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  จ  นิรุชฌฺนฺติ ฯ  อนุปฺปนฺนา  อกุสลา  
ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  จ  วฑฺฒนฺตีติ  ปชานาติ ฯ   
โส เอว ตฺวา อนุปฺปนฺนาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  อุปปฺชฺชิตุ   
น  เทติ  อุปปฺนฺเน  ปชหติ ฯ  อนุปฺปนฺเน  กุสเล  อุปฺปาเทติ  
อุปฺปนฺเน  ภาวนาปาริปูรึ  ปาเปติ ฯ เอว อปายโกสลลฺมฺป  
ป ฺาเอวาติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        สพฺพาป  ตตฺรุปายา  ป ฺา  อุปายโกสลฺลนติฺ  อิทมฺปน 
อจฺจายิกกิจฺเจ  วา  ภเย  วา  อุปฺปนฺเน  ตสฺส  ติกิจฺฉนตฺถ  
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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านุปฺปตฺติยการณชานนวเสเนว  เวทิตพฺพ ฯ เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        ติก  นิฏ ิต ฯ 
        จตุพฺพิเธน  าณวตฺถุนิทฺเทเส  อตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทีสุ  
ทินฺนปจฺจยา  ผล  อตฺถีติ  อิมินา  อุปาเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
        อิท วุจฺจตีติ ย าณ อิท  กมฺม  สก  อิท  โน  สกนฺติ  
ชานาติ  อิท  กมฺมสฺสกต ฺาณ  นาม  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ  
        ตตฺถ ติวิธ กายทุจฺจริต จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริต ติวิธ  
มโนทุจฺจริตนฺติ  อิท  น  สกกมฺม  นาม  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  ทสวิธมปฺ  
สุจริต สกกมฺม นาม ฯ อตฺตโน  วาป  โหตุ  ปรสฺส  วา   
สพฺพมฺป  อกสุล  น  สกกมฺม  นาม ฯ กสฺมา อตฺถภ ฺชนโต   
จ  อนตฺถชนนโต  จ ฯ  อตฺตโน  วา  โหตุ  ปรสฺส  วา  สพฺพมฺป  
กุสล  สกกมมฺ  นาม ฯ  กสฺมา  อนตฺถภ ฺชนโต  จ(๑)  อตฺถชนนโต 
จ ฯ  เอว  ชานนสมตฺเถ  อิมสฺมึ  กมฺมสฺสกต ฺาเณ  ตฺวา  
พหุ  ทาน  ทตฺวา  สีล  ปูเรตฺวา  อุโปสถ  สมาทิยิตฺวา  สุเขน  
สุข  สมฺปตฺติยา  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  นิพฺพาน  ปตฺตาน  
คณนปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ  ยถา  ห ิ สธโน  ปุรโิส  ป ฺจสุ   
สกฏสเตสุ  สปฺปมธุผาณิตาทีนิ  เจว  โลณติลตณฺฑุลาทีนิ  จ  
อาโรเปตฺวา  กนฺตารมคฺค  ปฏิปนฺโน  เกนจิเทว  กรณีเยน  อตฺเถ 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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อุปฺปนฺเน  สพฺเพส  อุปกรณาน  คหิตตฺตา  น  จินฺเตติ  น   
ปริตสฺสติ  สเุขเนว  เขมนฺต  ปาปุณาติ  เอวเมว  อิมสฺมิมฺป   
กมฺมสฺสกต ฺาเณ  ตฺวา  พหุ  ทาน  ทตฺวา  ฯเปฯ  นิพฺพาน   
ปตฺตาน  คณนปโถ  นตฺถ ิฯ  
        เปตฺวา  สจฺจานุโลมิก  าณนฺติ  มคฺคสจฺจสฺส  จ  
ปรมตฺถสจฺจสฺส  จ  อนุโลมนโต  สจฺจานุโลมิกนฺติ  ลทฺธนาม  
วิปสฺสนาาณ  เปตฺวา  อวเสสา  สพฺพาป  สาสวา  กุสลา  
ป ฺา  กมฺมสฺสกต ฺาณเมวาติ อตฺโถ ฯ   
        มคฺคสมงฺคิสฺส  าณ  ทุกฺเขเปต  าณนฺติ  เอตฺถ  เอกเมว 
มคฺคาณ  จตูสุ สจฺเจสุ เอกปฏิเวธวเสน จตูสุ าเนสุ  
คหิต ฯ(๑)  
        ธมฺเม  าณนฺติ  เอตฺถ  มคฺคป ฺา  ตาว  จตุนฺน  สจฺจาน   
เอกปฏิเวธวเสน  ธมฺเม  าณ  นาม  โหตุ  ผลป ฺา  กถ  
ธมฺเม  าณ นามาติ นิโรธสจฺจวเสน ฯ  ทุพฺพิธาป  เหสา  
ป ฺา อปรปฺปจฺจเย อตฺตปจฺจกฺเข อริยสจฺจธมฺเม  กิจฺจโต  จ  
อารมฺมณโต  จ  ปวตฺตตฺตา  ธมฺเม  าณนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  
        โส  อิมนิา  ธมฺเมนาติ  เอตฺถ  มคฺคาณ  ธมฺมโคจรตฺตา 
โคจรโวหาเรน  ธมฺโมติ  วุตฺต  อุปโยคตฺเถ  วา  กรณวจน  อิม  
ธมฺม  าเตนาติ  อตฺโถ จตุสจฺจธมฺม  ชานิตฺวา   ิเตน 
# ๑. ม. สงฺคหิต ฯ  
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มคฺคาเณนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทฏิเนาติ  ทสฺสเนน  ธมฺม  ปสสฺิตฺวา   
 ิเตนาติ  อตฺโถ ฯ  ปตฺเตนาติ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ปตฺวา 
 ิตตฺตา ธมฺม ปตฺเตน ฯ  วิทิเตนาติ  มคฺคาเณน  จตฺตาริ  
อริยสจฺจานิ  วิทิตานิ  ปากฏานิ  กตานิ  ตสฺมา  ต  ธมมฺวิทิต(๑) 
นาม  โหติ  เตน  วิทิตธมฺเมน ฯ  ปริโยคาเฬฺหนาติ จตุสจฺจธมฺม   
ปริโยคาเหตฺวา   ิเตน ฯ  นย  เนตีติ  อตีเต  จ อนาคเต จ  
นย เนติ หรติ เปเสติ ฯ  อิทมฺปน  น  มคฺคาณสฺส  กิจฺจ  
ปจฺจเวกฺขณาณสฺส  กิจฺจ ฯ  สตฺถารา  ปน  มคฺคาณ  อตีตา- 
นาคเต  นย  นยนสทิส  กต ฯ  กสฺมา  มคฺคมูลกตฺตา ฯ 
ภาวิตมคฺคสฺส  หิ  ปจฺจเวกฺขณา  นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา  สตฺถา  
มคฺคาณเมว  นย  นยนสทิส  อกาสิ ฯ  อปจ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ 
ทฏพฺโพ  ยเทต  อิมินา  จตุสจฺจโคจร  มคฺคาณ  อธิคต  
เตน  าเณน  การณภูเตน  อตีตานาคเต  ปจฺจเวกฺขณาณสงฺขาต   
นย เนติ ฯ   
        อิทานิ  ยถา  เตน  นย  เนติ  ต อาการ ทสฺเสตุ  
เย หิ เกจิ อตีตมทฺธานนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ อพฺภ ฺ ึสูติ  ชานึสุ ปฏิวิชฌฺึสุ ฯ อิม ฺเวาติ ย  
ทุกฺข อตีเต  อพฺภ ฺ ึสุ  ย ฺจ  อนาคเต  อภิชานิสฺสนติฺ  น  
ต ฺเว  อิม  สริกฺขฏเน  ปน  เอว  วุตฺต ฯ  อตีเตป  หิ   
# ๑. ม. ต ธมมฺ วิทิต ฯ  
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เปตฺวา  ตณฺห  เตภูมิกขนฺเธเยว  ทุกฺขสจฺจนฺติ  ปฏิวิชฺฌึส ุ 
ตณฺหเยว  สมุทยสจฺจนฺติ  นิพฺพานเมว  นิโรธสจฺจนฺติ อริยมคฺคเมว   
มคฺคสจฺจนฺติ  ปฏิวิชฌฺึสุ  อนาคเตป  เอวเมว ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺติ  
เอตรหิป เอวเมว  ปฏิวิชฌฺนฺตีติ  สริกขฺฏเน  อิม ฺเวาติ  
วุตฺต ฯ อิท วุจฺจติ อนฺวเย าณนฺติ  อิท อนุคมนาณ  
นยนาณ การณาณนฺติ วุจฺจติ ฯ  ปรจฺิเฉทาณนฺติ(๑)  จิตฺต- 
ปริจฺเฉทาณ ฯ  ปรสตฺตานนฺติ  เปตฺวา  อตฺตาน  เสสสตฺตาน ฯ  
อิตร  ตสฺเสว  เววจน ฯ  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ปชานาตีติ  
อตฺตโน  จิตฺเตน  เตส  จิตฺต  สราคาทิวเสน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา 
นานปฺปการโต ชานาติ ฯ สราค  วาติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต 
เหฏา  สติปฏานวิภงฺเค  วุตฺตเมว ฯ 
        อย  ปน  วิเสโส  อิธ  อนุตฺตร  วา จิตฺต วิมุตฺต  
วา จิตฺตนฺติ เอตฺถ โลกุตฺตรมฺป  ลพฺภติ ฯ อวิปสฺสนูปคมฺป  
หิ ปรจิตฺตาณสฺส วิสโย โหติเยว ฯ   
        อวเสสา  ป ฺาติ  ธมฺเม  าณาทิกา  ติสฺโส  ป ฺา  
เปตฺวา  เสสา  สพฺพาป  ป ฺา  าณนฺติ  สมฺมตตฺตา 
สมฺมติาณ  นาม  โหติ ฯ  วจนตฺโถ  ปเนตฺถ สมฺมติมฺหิ  
าณนฺติ สมฺมติาณ ฯ   
        กามาวจรกุสเลติ  ป ฺาติ  อย ฺหิ  เอกนฺเตน  วฏฏสฺม ึ  
# ๑. ปริเย าณนฺติ ฯ   
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จุติปฏิสนฺธึ  อาจินเตว  ตสฺมา  อาจยาย  โน  อปจยายาติ   
วุตฺตา ฯ  โลกุตฺตรมคฺคป ฺา  ปน  ยสฺมา  จุติปฏิสนฺธึ  อปจินเตว 
ตสฺมา  อปจยาย  โน  อาจยายาติ  วุตฺตา ฯ  รูปาวจรารูปา- 
วจรป ฺา  จุติปฏิสนฺธิมฺป  อาจินติ  วิกฺขมฺภนวเสน  กิเลเส  เจว   
กิเลสมูลเก  จ  ธมฺเม  อปจินติ  ตสฺมา  อาจยาย  เจว  อปจยาย 
จาติ วุตฺตา ฯ  เสสา  เนว  จุติปฏิสนฺธึ  อาจินติ  น  อปจินติ  
ตสฺมา  เนว  อาจยาย  โน  อปจยายาติ วุตฺตา ฯ   
        น  จ  อภิ ฺาโย  ปฏิวิชฺฌตีติ  อิท  ปมชฺฌานป ฺ  
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สา  หิสฺส  กามวิเวเกน  ปตฺตพฺพตฺตา  กิเลส- 
นิพฺพิทาย  สวตฺตติ  ตาย  เจส  กาเมสุ  วีตราโค  โหติ   
อภิ ฺาปาทกภาว  ปน  อปฺปตฺตตาย  เนว  ป ฺจ  อภิ ฺาโย 
ปฏิวิชฺฌติ  นมิิตฺตารมฺมณตฺตา  น  สจฺจานิ  ปฏิวิชฌฺติ  เอวมย   
ป ฺา  นิพฺพิทาย  โหติ  โน  ปฏิเวธาย ฯ  เสฺววาติ  ปมชฺฌาน  
ปตฺวา   ิโต ฯ  กาเมสุ  วีตราโค  สมาโนติ  ตถา  วิกฺขมฺภิตานเยว  
กามาน  วเสน  วีตราโค ฯ   
        อภิ ฺาโย  ปฏิวิชฌฺตีติ  ป ฺจ อภิ ฺาโย ปฏิวิชฺฌตีติ ฯ 
อิท จตุตฺถชฺฌานป ฺ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  จตุตฺถชฺฌานป ฺา  
หิ  อภิ ฺาปาทกภาเวนาป  ป ฺจ  อภิ ฺาโย  ปฏวิิชฺฌติ(๑) 
อภิ ฺาภาวปฺปตฺติยาป  ปฏิวิชฺฌติเอว  ตสฺมา  สา  ปฏีเวธาย  
# ๑. ม. ปฏิวิชฺฌติ ฯ  
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        โหติ  ปมชฺฌานป ฺายเอว  ปน  กิเลเสสุป  นิพฺพินฺทตฺตา 
โน  นิพฺพิทาย ฯ   
        ยา  ปนาย  ทุติยตติยชฺฌานป ฺา  สา  กตร  โกฏาส  
ภชตีติ  โสมนสฺสวเสน  ปมชฺฌานมฺป  ภชติ  อวิตกฺกวเสน  
จตุตฺถชฺฌานมฺป ฯ เอวเมสา ปมชฺฌานสนฺนิสฺสิตา  วา 
จตุตฺถชฺฌานสนฺนิสฺสิตา  วา  กาตพฺพา ฯ 
        นิพฺพิทาย  เจว  ปฏิเวธาย  จาติ  มคฺคป ฺา  สพฺพสฺมิมฺป   
วฏเฏ  นิพฺพินฺทนโต  นิพฺพิทาย  ฉฏ  อภิ ฺ  ปฏวิิชฺฌนโต  
ปฏิเวธาย จ โหติ ฯ   
        ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภินฺติอาทีสุ  ยฺวาย  อปฺปคุณสฺส  
ปมชฺฌานสฺส  ลาภึ  ต  ตโต  วุฏ ิต  อารมฺมณวเสน   
กามสหคตา  หุตฺวา  ส ฺามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  ตุทนฺติ  โจเทนฺติ ฯ 
ตสฺส  กามานุปกฺขนฺทาน  ส ฺามนสิการาน  วเสน   
สา  ปมชฺฌานป ฺา  หายติ  ปริหายติ  ตสฺมา  หานภาคินีติ   
วุตฺตา ฯ  ตทนุธมฺมตาติ  ตทนุรูปสภาวา ฯ  สติ  สนฺติฏตีติ 
อิท  มิจฺฉาสตึ สนฺธาย วุตฺต  น  สมฺมาสตึ ฯ  ยสฺส  หิ   
ปมชฺฌานานุรูปสภาวา  ปมชฺฌาน  สนฺตโต  ปณีตโต  ทิสฺวา  
อสฺสาทยมานา  อภินนฺทมานา  นิกนฺติ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  
นิกนฺติวเสน  สา  ปมชฺฌานป ฺา  เนว หายติ น วฑฺฒติ  
 ิติโกฏาสิกา โหติ ฯ เตน วุตฺต  ิติภาคินี  ป ฺาติ ฯ  อวิตกฺก-  
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สหคตาติ  อวิตกฺก  ทุติยชฺฌาน  สนฺตโต  ปณีตโต  มนสิกโรโต   
อารมฺมณวเสน  อวิตกฺกสหคตา ฯ  สมุทาจรนฺตีติ  ปคุณโต  
ปมชฺฌานโต  วุฏ ิต  ทุติยชฺฌานาธิคมนตฺถาย  ตุทนฺติ  โจเทนฺติ 
ตสฺส  อุปริ ทุติยชฺฌานานุปกฺขนฺทาน  ส ฺามนสิการาน   
วเสน  สา  ปมชฺฌานป ฺา  วิเสสภูตสฺส  ทุติยชฺฌานสฺส   
อุปฺปตฺติฏานตาย  วิเสสภาคินีติ  วุตฺตา ฯ  นิพฺพิทาสหคตาติ  
ตเมว  ปมชฺฌานลาภึ  ฌานโต  วุฏ ิต(๑)  นิพฺพิทาสงฺขาเตน 
วิปสฺสนาาเณน  สหคตา ฯ  วิปสฺสนาาณ ฺหิ  ฌานงฺคเภเท  
วตฺตนฺเต  นิพฺพินฺทติ  อุกฺกณฺติ ฯ  ตสฺมา  นิพฺพิทาติ  วุจฺจติ ฯ   
        สมุทาจรนฺตีติ  นิพฺพานสจฺฉิกิริยตฺถาย  ตุทนติฺ  
โจเทนฺติ ฯ  วิราคูปส ฺหีตาติ  วิราคสงฺขาเตน  นิพฺพาเนน อุปสหิตา ฯ  
วิปสฺสนาาณ ฺหิ สกฺกา อิมินา มคฺเคน วิราค  นิพฺพาน   
สจฺฉิกาตุนฺติ  ปวตฺติโต  วิราคูปส ฺหิตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตสมฺปยุตฺตา   
ส ฺามนสิการาป  วิราคูปส ฺหิตาเอว  นาม ฯ  ตสฺส  เตส 
ส ฺามนสิการาน  วเสน  สา  ปมชฺฌานป ฺา  อริยมคฺค- 
ปฏิเวธสฺส  ปทฏานตาย  นิพฺเพธภาคินีติ  วุตฺตา ฯ  เอว  จตูสุ   
าเนสุ  ปมชฺฌานป ฺาว  กถิตา ฯ  ทุติยชฺฌานป ฺาทีสุป   
อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทติพฺโพ ฯ   
        กิจฺเฉน  กสิเรน  สมาธึ  อุปฺปาเทนฺตสฺสาติ  โลกุตฺตรสมาธึ   
# ๑. ม. ปมชฺฌานโต วุฏ ิต ฯ  
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อุปฺปาเทนฺตสฺส  ปุพฺพภาเค  อาคมนกาเล  กิจฺเฉน  กสิเรน  
ทุกฺเขน  สสงฺขาเรน  สปฺปโยเคน  กิลมนฺตสฺส  กิเลเส  วิกฺขมฺเภตฺวา 
อาคตสฺส ฯ  ทนฺธ  ตณฺาน  อภิชานนตฺสฺสาติ  วิกฺขมฺภิเตสุ 
กิเลเสสุ  วิปสฺสนาปริวาเส  จิร  วสิตฺวา  ต  โลกุตฺตรสมาธิ- 
สงฺขาต  าน  ทนฺธ  สณิก  อภิชานนฺตสฺส  ปฏิวิชฺฌนฺตสฺส   
ปาปุณนฺตสฺสาตฺยตฺโถ ฯ  
        อย  วุจฺจตีติ  ยา  เอสา  เอว  อุปปฺชฺชติ  อย  กิเลส- 
วิกฺขมฺภนปฏิปทาย  ทุกฺขตฺตา  วิปสฺสนาปริวาสป ฺาย  จ   
ทนฺธตฺตา  มคฺคกาเล  เอกจิตฺตกฺขเณ  อุปฺปนฺนาป  ป ฺา  
อาคมนวเสน  ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  นามาติ วุจฺจติ ฯ  
อุปริ ตีสุ ปเทสุป อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สมาธิสสฺ  น  นิกามลาภิสฺสาติ  โย  สมาธิสฺส  น   
นิกามลาภี  โหติ  โส  ตสฺส  น  นิกามลาภี  นาม ฯ  ยสฺส   
สมาธิ  อุปรปูริ  สมาปชชฺนตฺถาย  อุสฺสกฺกิตุ  ปจฺจโย  น  โหติ   
ตสฺส  อปฺปคุณชฺฌานลาภิสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
        อารมฺมณ  โถก  ผรนฺตสฺสาติ  ปริตฺเต  สุปฺปมตฺเต  วา 
สราวมตฺเต  วา  อารมฺมเณ  ปริกมฺม  กตฺวา  ตตฺเถว  อปฺปน  
ปตฺวา  ต  อวฑฺฒิต  โถกเมว  อารมฺมณ  ผรนฺตสฺสาติ   
อตฺโถ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  นนิกามลาภีปฏิปกฺขโต 
หิ  ปคุณชฺฌานลาภี  เอตฺถ  นิกามลาภีติ  วุตฺโต  อวฑฺฒิตา-  
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รมฺมณปฏิปกฺขโต  จ  วฑฺฒิตารมฺมณ  วิปุลนฺติ วุตฺต ฯ เสส 
ตาทิสเมว ฯ   
        ชรามรเณเปต  าณนฺติ  นิพฺพานเมว  อารมฺมณ  กตฺวา 
จตุนฺน  สจฺจาน  เอกปฏิเวธวเสน เอต วุตฺต ฯ   
        ชรามรณ  อารพฺภาติอาทีนิ  ปน  เอเกก  วตฺถุ  อารพฺภ 
ปวตฺติกาเล  ปุพฺพภาเค สจฺจววตฺถาปนวเสน วุตฺตานิ ฯ เสส 
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        จตุกฺก นิฏ ิต ฯ 
        ป ฺจวิเธน  าณวตฺถุนิทฺเทเส  ปติผรณตาทีสุ  ปติ   
ผรมานา  อุปฺปชฺชตีติ  ทฺวีสุ  ฌาเนสุ  ป ฺา  ปติผรณตา 
นาม ฯ  
        สุข ผรมานา อุปฺปชฺชตีติ  ตีสุ  ฌาเนสุ  ป ฺา 
สุขผรณตา  นาม ฯ   
        ปเรส  เจโต  ผรมานา  อุปฺปชฺชตีติ  เจโตปริยป ฺา 
เจโตผรณตา  นาม ฯ   
        อาโลก  ผรมานา  อุปฺปชฺชตีติ  ทพฺิพจกฺขุป ฺา  อาโลก- 
ผรณตา  นาม ฯ  
        ปจฺจเวกฺขณาณ  ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺต  นาม ฯ  เตเนว   
วุตฺต  ทฺวีสุ  ฌาเนสุ  ป ฺา  ปติผรณตาติอาทิ ฯ 
        ตตฺถ  จ  ปติผรณตา  สุขผรณตา  เทฺว  ปาทา  วิย   
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เจโตผรณตา  อาโลกผรณตา  เทฺว  หตฺวา  วิย  อภิ ฺา- 
ปาทกชฺฌาน  มชฺฌิมกาโย  วิย  ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺต  สีส  วิย ฯ 
อิติ ภควา  ป ฺจงฺคิก  สมฺมาสมาธีติ  องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺน ปุริส 
วิย  กตฺวา  ทสฺเสสิ(๑) ฯ อย  ป ฺจงฺคิโก  สมฺมาสมาธีติ  อย   
หตฺถปาทสีสสทิเสหิ  ป ฺจหิ  องฺเคหิ  ยุตฺโต  สมฺมาสมาธีติ  
ปาทกชฺฌานสมาธึ กเถสิ ฯ   
        อย  สมาธิ  ปจฺจุปฺปนฺนสุโข  เจวาติอาทีสุ  อรหตฺตผล- 
สมาธิ  อธิปฺเปโต ฯ  โส  หิ  อปฺปตปฺปตกฺขเณ  สุขตฺตา  
ปจฺจุปฺปนฺนสุโข ฯ   
        ปุรโิม  ปุริโม  ปจฺฉิมสฺส  ปจฺฉิมสฺส  สมาธิ  สุขสฺส 
ปจฺจยตฺตา  อายตึ  สุขวิปาโก ฯ 
        สนฺต  สขุุม  ผลจิตฺต  ปณีต  มธุรรปู  สมฏุาเปติ ฯ  
ผลสมาปตฺติยา  วุฏ ิตสฺส  หิ  สพฺพกายานุคต  สุขสมฺผสฺส   
โผฏพฺพ  ปฏิจฺจ  สุขสหคต  กายวิ ฺาณ  อุปฺปชฺชติ ฯ   
อิมินาป  ปรยิาเยน  อายตึ สุขวิปาโก ฯ 
        กิเลเสหิ อารกตฺตา อริโย ฯ กามามิสวฏฏามิสโลกามิสาน   
อภาวา  นิรามิโส ฯ  พุทฺธาทีหิ  มหาปุริเสหิ  เสวิตตฺตา 
อกาปุริสเสวิโต ฯ  องฺคสนฺตตาย  อารมฺมณสนฺตตาย  สพฺพ- 
กิเลสทรถสนฺตตาย  จ  สนฺโต ฯ  อตปฺปนียฏเน  ปณีโต ฯ 
กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธิยา  ลทฺธตฺตา  กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธิภาวสฺส  วา   
# ๑. ม. ทสฺเสติ ฯ  
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ลทฺธตฺตา  ปฏิปฺปสฺสทฺธลทฺโธ ฯ  
        ปฏิปฺปสฺสทฺธ  ปฏิปปฺสฺสทฺธีติ  ห ิ อิท  อตฺถโต  เอก ฯ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺกิเลเสน  วา  อรหตา  ลทธฺตฺตาป  ปฏิปฺปสฺสทฺธิ- 
ลทฺโธ ฯ  เอโกทิภาเวน  อธิคตตฺตา  เอโกทิภาวเมว  วา  อธิคตตฺตา 
เอโกทิภาวาธิคโต ฯ  อปปฺคุณสาสวสมาธิ  วิย  สสงฺขาเรน   
สปฺปโยเคน  จิตฺเตน  ปจฺจนีกธมฺเม  นคฺิคยฺห  กิเลเส  วาเรตฺวา   
อนธิคตตฺตา  น  สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตคโต ฯ  ต ฺจ  สมาธึ   
สมาปชฺชนฺโต  ตโต  วา  วุฏหนฺโต  สติเวปุลฺลปฺปตฺตตฺตา  สโตว   
สมาปชฺชติ  สโตว  วุฏหติ ฯ  ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสน  วา   
สโต  สมาปชฺชติ  สโต  วุฏหติ ฯ  ตสฺมา  ยเทตฺถ  อย  
สมาธิ  ปจฺจุปฺปนฺนสุโข  เจว  อายติ ฺจ  สุขวิปาโกติ เอว  
ปจฺจเวกฺขมานสฺส  ปจฺจตฺตเยว  อปรปฺปจฺจย  าณ  อุปฺปชฺชติ  
ต  เอกมงฺค ฯ  เอส  นโย เสเสสุป ฯ  เอวมิเมหิ  ป ฺจหิ  
ปจฺจเวกฺขณาเณหิ  อย  สมาธิ  ป ฺจาณิโก  สมฺมาสมาธิ   
นาม วุตฺโตติ ฯ   
                        ป ฺจก นิฏ ิต ฯ 
        ฉพฺพิเธน  าณวตฺถุนิทฺเทเส  อิทฺธิวิเธ  าณนฺติ  เอโกป  
หุตฺวา  พหุธา  โหตีติ(๑)อาทินยปฺปวตฺเต  อิทฺธิวิเธ  าณ ฯ  อิมินา 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๓๓/๑๐๓ ฯ ม. มู. ๑๒/๘๕/๖๐ ฯ  
# ม. อุ. ๑๔/๑๑๓, ๓๑๗/๙๕,๒๑๕ ฯ  ส. นิ. ๑๖/๕๐๖/๒๕๑ ฯ  
# ส. ม. ๑๙/๑๑๗๒, ๑๑๗๓/๓๕๒ ฯ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๓/๖๘๕ / 
# ๑๖๓, ๕๙๑ ฯ   
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อวิตกฺกาวิจารา  อุเปกฺขาสหคตา  รูปาวจรา พหุธาภาวาทิ- 
สาธิกา เอกจิตฺตกฺขณิกา อปฺปนาป ฺาว กถิตา ฯ   
        โสตธาตุวิสุทฺธิยา  าณนฺติ  ทูรสนฺติกาทิเภทสทฺทา- 
รมฺมณาย  ทพฺิพโสตธาตุยา  าณ ฯ  อิมินาป  อวิตกฺกาวิจารา   
อุเปกฺขาสหคตา  รูปาวจรา  ปกติโสตวิสยาตีตสทฺทารมฺมณา   
เอกจิตฺตกฺขณิกา  อปฺปนาป ฺาว กถิตา ฯ  
        ปรจิตฺเต าณนฺติ ปรสตฺตาน จิตฺตปริจฺเฉเท  าณ ฯ 
อิมินาป  ยถาวุตฺตปฺปการา  ปเรส  สราคาทิจิตฺตารมฺมณา   
เอกจิตฺตกฺขณิกา  อปฺปนาป ฺาว  กถิตา ฯ 
        ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณนฺติ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติสมฺปยุตฺต   
าณ ฯ  อิมินาป  ยถาวุตฺตปฺปการา  ปุพฺเพนิวุฏกฺขนฺธา- 
นุสฺสรณสติสมฺปยุตฺตา  เอกจิตฺตกฺขณิกา อปฺปนาป ฺาว  
กถิตา ฯ 
        สตฺตาน จุตูปปาเต าณนฺติ สตฺตาน จุติย ฺจ  อุปปาเต  
จ  าณ ฯ  อิมินาป  ยถาวุตฺตปฺปการา  จวนกอุปปชฺชนกาน  
สตฺตาน  วณฺณธาตุอารมฺมณา  เอกจิตฺตกฺขณิกา  อปฺปนาป ฺาว  
กถิตา ฯ  
        อาสวาน  ขเย าณนฺติ  สจฺจปริจฺเฉทชานนาณ ฯ อิท  
โลกุตฺตรเมว เสสานิ โลกยิานีติ ฯ   
                        ฉกฺก นิฏ ิต ฯ  
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        สตฺตวิเธน  าณวตฺถุนิทฺเทเส  ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ- 
อาทินา  นเยน  ปวตฺตินิวตฺติวเสน  เอกาทสสุ  ปฏจฺิจสมุปฺปาทงฺเคสุ  
เอเกกสฺมึ กาลตฺตยเภทโต  ปจฺจเวกฺขณาณ  วตฺวา  ปุน   
ยมฺปสฺส  ต  ธมฺมฏ ิติาณนฺติ  เอว  ตเทว  าณ  สงฺเขปโต  
ขยธมฺมตาทีหิ  ปกาเรหิ  วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  อสติ  ชาติยา  นตฺถิ   
ชรามรณนฺติ  าณทฺวย  ปจฺจุปฺปนฺนทฺธานวเสน  วุตฺต ฯ  อตีตมฺป   
อทฺธาน  อนาคตมฺป  อทฺธานนฺติ  เอว  อตีเต  าณทฺวย  อนาคเต   
าณทฺวยนฺติ  ฉ  ตานิ  ธมมฺฏ ิติาเณน  สทฺธ ึ สตฺต ฯ  ตตฺถ   
ธมฺมฏ ิติาณนฺติ  ปจฺจยาการาณ ฯ  ปจฺจยากาโร  หิ  ธมฺมาน 
ปวตฺติฏ ิติการณตฺตา  ธมฺมฏ ิตีติ  วุจฺจติ  ตตฺถ  าณ  ธมฺมฏ ิติ- 
าณ  เอตสฺเสว  ฉพฺพิธสฺส  าณสฺเสต อธิวจน ฯ  เอว  
เอเกกสฺมึ  องฺเค  อิมานิ  สตฺต  สตฺต  กตฺวา  เอกาทสสุ องฺเคสุ  
สตฺตสตฺตติ  โหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ขยธมฺมนฺติ  ขยคมนสภาว ฯ  วยธมฺมนติฺ  วยคมน- 
สภาว ฯ  วิราคธมฺมนฺติ  วิรชฺชนสภาว ฯ  นิโรธธมฺมนฺติ  นิรชฺุฌน- 
สภาว ฯ  อิมินา  กึ  กถิต  อปรวิปสฺสนาย  ปุริมวิปสฺสนา- 
สมฺมสน  กถติ ฯ  เตน  กึ  กถิต  โหตีติ(๑)  สตฺตกฺขตฺตุ   
วิปสฺสนาปฏิวิปสฺสนา  กถิตา ฯ  ปมาเณน  หิ  สพฺพสงฺขาเร  
# ๑. ม. โหติ ฯ   
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อนิจฺจา ทุกฺขา อนตฺตาติ  ทิสฺวา  ต  าณ  ทุติเยน ทฏ ุ   
วฏฏติ ทุติย ตติเยน ตติย จตุตฺเถน จตุตฺถ  ป ฺจเมน  ป ฺจม  
ฉฏเน  ฉฏ  สตฺตเมน ฯ  เอว  สตฺต  วิปสฺสนาปฏิวิปสฺสนา   
กถิตา โหนฺตีติ ฯ   
                        สตฺตก  นฏิ ิต ฯ 
        อฏวิเธน าณวตฺถุนิทฺเทเส โสตาปตฺติมคฺเค ป ฺาติ  
โสตาปตฺติมคฺคมฺหิ  ป ฺา ฯ อิมินา สมฺปยุตฺตป ฺาว กถิตา ฯ 
เสสปเทสุป เอเสว นโยติ ฯ   
                        อฏก  นฏิ ิต ฯ 
        นววิเธน   าณวตฺถุนิทฺเทเส  อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสูติ   
อนุปุพฺพวิหารสงฺขาตาสุ  สมาปตฺตีสุ ฯ  ตาส  อนุปพฺุเพน  อนุปฏ-ิ 
ปาฏิยา  วิหาริตพฺพฏเน  อนุปุพฺพวิหารตา  สมาปชฺชิตพฺพฏเน 
สมาปตฺติตา ทฏพฺพา ฯ  
        ตตฺถ  ปมชฺฌานสมาปตฺติยา  ป ฺาติอาทโย  อฏ  
สมฺปยุตฺตป ฺา  เวทิตพฺพา ฯ  นวมา  ปจฺจเวกฺขณป ฺา ฯ   
สา  หิ  นโิรธสมาปตฺตึ  สนฺตโต  ปณีตโต  ปจฺจเวกฺขมานสฺส   
ปวตฺตติ ฯ เตน วุตฺต ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏ ิตสฺส  
ปจฺจเวกฺขณาณนฺติ ฯ   
                        นวก นิฏ ิต ฯ 
        ทสวิเธน  าณวตฺถุนิทฺเทเส  อฏานนฺติ  เหตุปฏิกฺเขโป ฯ  
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        อนวกาโสติ  ปจฺจยปฏิกฺเขโป ฯ  อุภเยนาป  การณเมว 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  การณ ฺหิ  ตทายตฺตวุตฺติตาย  อตฺตโน  ผลสฺส  
านนฺติ  จ  อวกาโสติ  จ  วุจฺจติ ฯ  ยนฺติ  เยน  การเณน ฯ   
ทิฏ ิสมฺปนฺโนติ  มคฺคทิฏ ิยา  สมฺปนฺโน  โสตาปนฺโน  อริย- 
สาวโก ฯ  ก ฺจิ  สงฺขารนฺติ  จตุภูมิเกสุ  สงฺขตสงฺขาเรสุ  ก ฺจิ  
เอก  สงฺขารมฺป ฯ  นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺยาติ  นิจฺโจติ  คเณฺหยฺย ฯ 
เนต  าน  วิชฺชตีติ เอต การณ นตฺถิ น  อุปลพฺภติ ฯ   
        ย  ปถุุชชฺโนติ  เยน  การเณน  ปุถชฺุชโน ฯ  านเมต 
วิชฺชตีติ  เอต  การณ  อตฺถ ิ สสฺสตทิฏ ิยา  หิ โส เตภูมิเกสุ  
สงฺขาเรสุ ก ฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต  คเณฺหยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
จตุภูมิกสงฺขาโร  ปน  เตชุสฺสทตฺตา  ทิวส  สนฺตตฺโต  อโยคุโฬ 
วิย  มกฺขิกาน  ทฏิ ิยา  วา  อ ฺเส  วา  อกุสลาน  อารมฺมณ   
น  โหติ ฯ  อิมินา  นเยน  ก ฺจิ  สงฺขาร  สุขโตติอาทีสุป   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สุขโต  อุปคจฺเฉยฺยาติ เอกนฺตสุขี อตฺตา 
โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ(๑)เอว อตฺตทิฏ ิวเสน  สุขโต  คาห  
สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน  ปน  อริยสาวโก   
ปริฬาหาภิภูโต  ปริฬาหวูปสมตฺถ  มตฺตหตฺถีหิ  ปริตาสิโต  วิย 
สุจิกาโม  โปกฺขรพฺราหฺมโณ (๒) คูถ วิย(๓) ก ฺจิ  สงฺขาร  สุขโต   
อุปคจฺฉติ ฯ  อตฺตวาเท  กสิณาทิปณฺณตฺติสงฺคหนตฺถ  สงฺขารนฺติ  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๓๔, ๓๖/๓๔, ๓๕ ฯ 
# ๒. ม. โจกฺขพฺราหฺมโณ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อวตฺวา  ก ฺจิ  ธมฺมนฺติ  วุตฺต ฯ  
        อิธาป  อริยสาวกสฺส  จตุภูมิกวเสน  ปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ  
ปุถุชชฺนสฺส  เตภูมิกวเสน ฯ  สพฺพวาเรสุ  วา  อริยสาวกสฺสาป   
เตภูมิกวเสเนว  ปริจฺเฉโท  วฏฏติ ฯ  ย ฺหิ ย(๑) ปุถชฺุชโน  คณฺหาติ  
ตโต  ตโต อริยสาวโก คาห วินิเวเธติ(๒)ปุถุชฺชโน หิ ย  
ย  นิจฺจ  สุข อตฺตาติ คณฺหาติ ต ต อริยสาวโก อนิจฺจ  
ทุกฺข อนตฺตาติ คณฺหนฺโต  คาห วินิเวเธติ ฯ(๒)  
        มาตรนฺติอาทีสุ  ชนกิาว  มาตา ฯ  ชนโก  ปตา ฯ (๓) 
มนุสฺสภูโตว  ขีณาสโว  อรหาติ  อธิปฺเปโต ฯ  กึ  ปน 
อริยสาวโก  อ ฺ  ชีวิตา  โวโรเปยฺยาติ  เอตมฺป  อฏาน ฯ 
สเจป  ภวนฺตรคต  อริยสาวก  อตฺตโน  อริยสาวกภาว  
อชานนฺตมฺป  โกจิ  เอว  วเทยฺย  อิม  กนฺุถกิปลลฺิก  ชีวิตา 
โวโรเปตฺวา สกลจกฺกวาฬคพฺเภ  จกฺกวตฺติรชฺช  ปฏิปชชฺาหีติ  
เนว  โส  ต  ชีวิตา  โวโรเปยฺย ฯ อถวาป น เอว  วเทยฺยุ   
สเจ อิม น ฆาเตสฺสสิ สีสนฺเต ฉินฺทิสฺสามาติ สีสเมวสฺส 
ฉินฺเทยฺยุ  เนว  โส  ต  ฆาเตยฺย ฯ  ปถุุชชฺนภาวสฺส  ปน  
มหาสาวชฺชภาวทสฺสนตฺถ อริยสาวกสฺส  จ  พลทปีนตฺถเมต  
วุตฺต ฯ  อยเ ฺหตฺถ  อธิปฺปาโย  สาวชโฺช  ปุถชฺุชนภาโว  ยตฺร  
หิ  นาม  ปถุชฺุชโน  มาตุฆาตาทีนิป  อนนฺตริยานิ  กริสฺสติ ฯ  
# ๑. ม. ย ย หิ ฯ  ๒. ม. วินิเวเติ ฯ  ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 681 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 681 
 
มหาพโลว(๑)  อริยสาวโก โส เอตานิ กมฺมานิ น กโรตีติ ฯ   
        ทฏุเน(๒)  จิตฺเตนาติ  โทสสมฺปยุตฺเตน  วธกจิตฺเตน ฯ 
        โลหิต  อุปฺปาเทยฺยาติ  ชีวมานกสรีเร ขุทฺทกมกฺขิกาย  
ปวนมตฺตมฺป โลหิต อุปฺปาเทยฺย ฯ 
        สงฺฆ ภินฺเทยฺยาติ  สมานสวาสก  สมานสีมาย   ิต  ป ฺจหิ   
การเณหิ  สงฺฆ  ภินฺเทยฺย ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ป ฺจหิ  อุปาลิ   
อากาเรหิ  สงฺโฆ  ภิชชฺติ ฯ  กมฺเมน  อุทฺเทเสน  โวหรนฺโต   
อนุสฺสาวเนน สลากคฺคาเหนาติ ฯ(๓)  
        ตตฺถ  กมฺเมนาติ  อปโลกนาทีสุ  จตูสุ  กมฺเมสุ  อ ฺตเรน 
กมฺเมน ฯ  อุทฺเทเสนาติ  ป ฺจสุ  ปาฏิโมกฺขุทฺเทเสสุ  อ ฺตเรน 
อุทฺเทเสน ฯ  โวหรนฺโตติ  กถยนฺโต  ตาหิ  ตาหิ  อุปฺปตฺตีหิ   
อธมฺม  ธมฺโมติอาทีนิ  อฏารส เภทกรวตฺถูนิ  ทีเปนฺโต ฯ  
อนุสฺสาวเนนาติ  นนุ  ตุเมฺห  ชานาถ  มยฺห  อุจฺจา  กุลา  
ปพฺพชิตภาว  พหุสฺสุตภาว ฺจ  มาทิโส  นาม  อุทฺธมฺม   
อุพฺพินย  สตฺถุสาสน  คาเหยฺยาติ  จิตฺตมฺป  อุปฺปาเทตุ  ตุมฺหาก  
น  ยุตฺต  กึ  มยฺห  อวีจิ  นลีุปฺปลวน วิย  สีตโล  กิมห  
อปายโต  น  ภายามีติอาทินา  นเยน  กณฺณมูเล  วจีเภท  กตฺวา  
อนุสฺสาวเนน ฯ  สลากคฺคาเหนาติ  เอว  อนุสฺสาเวตฺวา  เตส  จิตฺต   
อุปตฺถมฺเภตฺวา  อนิวตฺตนธมฺเม  กตฺวา  คณฺหถ  อิม  สลากนฺติ  
# ๑. ม. มหาพโล ฯ  ๒. ม. ปทฏุเน ฯ  ๓. วิ. ปร.ิ ๘/๑๒๑๒/๔๙๕ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 682 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  682 
 
สลากคฺคาเหน ฯ   
        เอตฺถ  จ  กมฺมเมว  อุทฺเทโส  วา  ปมาณ  โวหารานุ- 
สฺสาวนสลากคฺคาหา  ปน  ปุพฺพภาคา ฯ  อฏารสวตฺถุทีปนวเสน 
หิ  โวหรนฺเตน  ตตฺถ  รุจิชนนตฺถ  อนสฺุสาเวตฺวา  สลากาย 
คาหิตายป  อภินฺโนว  โหติ  สงฺโฆ ฯ ยทา ปน เอว จตฺตาโร   
วา  อติเรกา  วา  สลาก  คาเหตฺวา  อาเวณิก  กมฺม  วา 
อุทฺเทส  วา กโรนฺติ  ตทา สงฺโฆ ภินฺโน นาม โหติ ฯ   
        เอว  ทฏิ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  สงฺฆ  ภินฺเทยฺยาติ  เนต  าน  
วิชฺชติ ฯ  เอตฺตาวตา  มาตุฆาตาทีนิ  ป ฺจ  อนนฺตริยกมฺมานิ  
ทสฺสิตานิ  โหนฺติ  ยานิ  ปุถุชชฺโน กโรติ น อริยสาวโก ฯ 
เตส อาวีภาวตฺถ   
                กมฺมโต ทฺวารโต เจว        กปฺปฏ ิติยโต ตถา   
                ปากสาธารณาทีหิ        วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ตตฺถ  กมฺมโต  ตาว  เอตฺถ  หิ  มนสฺุสภูตสฺเสว  มนุสฺสภูต 
มาตร  วา  ปตร  วา  อป  ปรวิตฺตลิงฺค(๑)  ชีวิตา  โวโรเปนฺตสฺส 
กมฺม อนนฺตริย โหติ  ตสฺส  วิปาก  ปฏิพาหิสฺสามีติ   
สกลจกฺกวาฬ  มหาเจติยปฺปมาเณหิ  กา ฺจนถูเปหิ  ปูเรตฺวาป  
สกลจกฺกวาฬ  ปูเรตฺวา  นิสินฺนภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวาป   
พุทฺธสฺส  ภควโต  สงฺฆาฏิกณฺณ  อมุ ฺจิตฺวาว  วิจริตฺวาป 
# ๑. ม. อป ปริวตฺตลิงฺค ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 683 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 683 
 
กายสฺส  เภทา นิรยเมว  อุปปชฺชติ ฯ  โย  ปน  สย  มนุสฺสภูโต 
ติรจฺฉานภูต  มาตร  วา  ปตร  วา  สย  วา  ติรจฺฉานภูโต   
มนุสฺสภูต  ติรจฺฉานภูโตเยว  วา  ติรจฺฉานภูต  ชีวิตา  โวโรเปติ  
ตสฺส  กมฺม  อนนฺตริย  น  โหติ  กมฺม  ปน  ภาริย โหติ  
อนนฺตริย  อาหจฺเจว ติฏติ ฯ มนุสฺสชาติกาน ปน วเสน  
อย ปโ ฺห กถิโต ฯ   
        เอตฺถ  เอฬกจตุกฺก  สงฺคามจตุกฺก  โจรจตุกฺก ฺจ   
กเถตพฺพ ฯ  เอฬก  มาเรสฺสามีติ (๑) อภิสนฺธินาป  หิ เอฬกฏาเน 
 ิต มนุสฺโส มนุสฺสภูต มาตร วา  ปตร  วา  มาเรนฺโต  อนนฺตริย  
ผุสติ ฯ  เอฬกาภิสนฺธินา  ปน  มาตาปติอภิสนฺธินา  วา  เอฬก 
มาเรนฺโต  อนนฺตริย  น  ผุสติ ฯ  มาตาปติอภิสนฺธินา  มาตาปตโร   
มาเรนฺติ(๒)  ผุสเตว ฯ  เอเสว (๓) นโย อิตรสฺมิมฺป จตุกฺกทฺวเย ฯ 
        ยถา จ มาตาปตูสุ  เอว  อรหนฺเตป  เอตานิ  จตุกฺกานิ 
เวทิตพฺพานิ ฯ  มนุสฺสอรหนฺตเมว  จ  มาเรตฺวา  อนนฺตริย  
ผุสติ น ยกฺขภูต กมฺม ปน ภาริย อนนฺตริยสทิสเมว ฯ 
มนุสฺสอรหนฺตสฺส  จ  ปถุุชชฺนกาเลเยว  สตฺถปฺปหาเร  วา  วิเส 
วา  ทินฺเนป  ยทิ  โส  อรหตฺต  ปตฺวา  เตเนว  มรติ  
อรหนฺตฆาโต  โหติเยว ฯ  ย  ปน  ปถุชฺุชนกาเล  ทนิฺนทาน   
อรหตฺต  ปตฺวา  ปริภุ ฺชติ  ปุถชฺุชนสฺเสว  ต  ทินฺน  โหติ ฯ 
# ๑. ม. มาเรมีติ ฯ ๒. ม.มาเรนฺโต ฯ  ๓. ม. เอส นโย ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 684 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  684 
 
เสสอริยปุคฺคเล  มาเรนฺตสฺส อนนฺตริย นตฺถิ กมฺม ปน ภาริย 
อนนฺตริยสทิสเมว ฯ   
        โลหิตุปปฺาเท  ตถาคตสฺส  อภิชฺชกายตาย  ปรปูกฺกเมน 
จมฺมจฺเฉท  กตฺวา  โลหิตปคฺฆรณ  นาม  นตฺถ ิ สรรีสฺส  ปน   
อนฺโตเยว  เอกสฺมึ  าเน  โลหิต  สโมสรติ ฯ  เทวทตฺเตน   
ปฏิวิทฺธสิลาโต  ภิชชฺิตฺวา  คตา  สกฺขลกิาป (๑) ตถาคตสฺส   
ปาทนฺต  ปหริ  ผรสุนา  ปหโต  วิย  ปาโท  อนโฺตโลหิโตเยว 
อโหสิ ฯ  ตถา  กโรนฺตสฺส  อนนฺตริย  โหติ ฯ  ชีวโก  ปน  
ตถาคตสฺส  รุจิยา  สตฺถเกน  จมฺม  ฉินฺทิตฺวา  ตมฺหา  านา 
ทุฏโลหิต  นีหริตฺวา  ผาสุกมกาสิ  ตถา  กโรนฺตสฺส   
ปุ ฺกมฺมเมว โหติ ฯ   
        อถ  เย  จ  ปรินิพฺพุเต  ตถาคเต  เจติย  ภินฺทนฺติ  โพธึ   
ฉินฺทนฺติ  ธาตุมฺหิ  อุปกฺกมนฺติ  เตส  ก ึ โหตีติ  ภาริย  กมฺม   
โหติ  อนนฺตริยสทิส ฯ  สธาตุก  ปน  ถูป  วา  ปฏมิ  วา   
พาธยมาน  โพธิสาข ฺจ  ฉินฺทิตุ  วฏฏติ ฯ  สเจป  ตตฺถ  นิลีนา   
สกุณา  เจติเย  วจฺจ  ปาเตนฺติ  ฉินฺทิตุ  วฏฏติเยว ฯ  ปริโภค- 
เจติยโต  หิ  สรีรเจติย  มหนฺตตร ฯ  เจติยวตฺถุ  ภินฺทิตฺวา  คจฺฉนฺต   
โพธิมูลมฺป  ฉินฺทิตฺวา  หริตุ  วฏฏติ ฯ  ยา  ปน  โพธิสาขา  
โพธิฆร  พาธติ  ต  เคหรกฺขนตฺถ  ฉินทฺิตุ  น  ลพฺภติ ฯ  
# ๑. ม. สกลกิาป ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 685 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 685 
 
โพธิอตฺถ ฺหิ  เคห  น  เคหตฺถาย  โพธ(ึ๑) ฯ  อาสนฆเรป  เอเสว  
นโย ฯ  ยสฺม ึ ปน  อาสนฆเร  ธาตุ  นหิิตา  โหติ  ตสฺส   
รกฺขนตฺถาย  โพธิสาข  ฉินฺทิตุ  วฏฏติ ฯ  โพธชิคฺคนตฺถ  
โอโชหรณสาข  วา  ปูติฏาน วา ฉินฺทิตุ วฏฏติเยว 
สรีรปฏชิคฺคเน วิย ปุ ฺมฺป โหติ ฯ   
        สงฺฆเภเท  สีมฏกสงฺเฆ  อสนฺนิปติเต  วิสุ  วิสุ  ปริส   
คเหตฺวา  กตโวหารานุสฺสาวนสลากคฺคาหสฺส  กมฺม  วา  กโรนฺตสฺส  
อุทฺเทส  วา อุทฺทิสนฺตสฺส  เภโท  จ  โหติ  อนนฺตริยกมฺม ฺจ ฯ  
สมคฺคส ฺาย  ปน  วฏฏติ สมคฺคส ฺาย หิ  กโรนฺตสฺส  เนว  
เภโท  โหติ  น  อนนฺตริยกมฺม ฯ  ตถา  นวโต  อูนปริสาย ฯ   
สพฺพนฺติเมน  ปน  ปริจฺเฉเทน  นวนฺน  ชนาน  โย  สงฺฆ   
ภินฺทติ  ตสฺส  อนนฺตริยกมฺม  โหติ ฯ  อนุวตฺตกาน  อธมฺมวาทีน  
มหาสาวชฺช  กมฺม  ธมฺมวาทิโน  อนวชฺชา ฯ  ตตฺถ  นวนฺนเมว  
สงฺฆเภเท  อิท  สุตฺต  เอกโต  อุปาลิ  จตฺตาโร  โหนติฺ  เอกโต  
จตฺตาโร  นวโม  อนุสฺสาเวติ  สลาก  คาเหติ  อย ธมฺโม  
อย  วินโย  อิท  สตฺถุสาสน  อิม คณฺหถ อิม โรเจถาติ  
เอวมฺป โข อุปาลิ สงฺฆราชิ  เจว  โหติ  สงฺฆเภโท  จ ฯ  นวนฺน  
วา  อุปาลิ  อติเรกนวนฺน  วา  สงฺฆราชิ  เจว  โหติ สงฺฆเภโท  
จาติ ฯ(๒)  
# ๑. ม. โพธิ ฯ  ๒. วิ. จุล. ๗/๔๐๔/๒๐๕ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 686 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  686 
 
        เอเตสุ  จ  ปน  ป ฺจสุ  สงฺฆเภโทว(๑)  วจีกมฺม  เสสานิ  
กายกมฺมานีติ  เอว  กมฺมโต(๒) วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ทฺวารโตติ  สพฺพาเนว  เจตานิ  กายทฺวารโตป  วจีทฺวารโตป   
สมุฏหนฺติ ฯ  ปุริมานิ  ปเนตฺถ  จตฺตาริ  อาณตฺติกวิชฺชามย- 
ปโยควเสน  วจีทฺวารโต สมุฏหิตฺวาป  กายทฺวารเมว  ปูเรนฺติ ฯ   
สงฺฆเภโท  หตฺถมุทฺธาย  เภท  กโรนฺตสฺส  กายทฺวารโต   
สมุฏหิตฺวาป วจีทฺวารเมว ปูเรตีติ เอวเมตฺถ ทฺวารโตป 
วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        กปฺปฏ ิติยโตติ  สงฺฆเภโทเยว  เจตฺถ  กปฺปฏ ิติโย ฯ   
สณฺหนฺเต  หิ  กปฺเป  กปฺปเวมชฺเฌ  วา  สงฺฆเภท  กตฺวา  
กปฺปวินาเสเยว  มุจฺจติ ฯ  สเจป  หิ  เสฺวว  กปฺโป  วินสฺสิสฺสตีติ 
อชฺช  สงฺฆเภท  กโรติ  เสฺวเยว  มุจฺจติ  เอกทิวสเมว  นิรเย  
ปจฺจติ  เอว  กรณ  ปน  นตฺถิ ฯ  เสสานิ  จตฺตาริ  กมฺมานิ   
อนนฺตริยาเนว  โหนฺติ น กปฺปฏ ิติยานีติ เอวเมตฺถ กปฺปฏ ิติ- 
ยโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        ปากโตติ  เยน  จ  ป ฺจเปตานิ  กมฺมานิ  กตานิ  โหนฺติ 
ตสฺส  สงฺฆเภโทเยว  ปฏสินฺธิวเสน  วิปจฺจติ  เสสานิ  อโหส ิ
กมฺม  นาโหสิ  กมฺมวิปาโกติ  เอวมาทีสุ  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  
สงฺฆเภทาภาเว  โลหิตุปฺปาโท  ตทภาเว  อรหนฺตฆาตโก  ตทภาเว 
# ๑. ม. สงฺฆเภโท ฯ  ๒. ม. กมฺมโตป ฯ   
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สเจป  ปตา  สีลวา  โหติ  มาตา ทุสฺสิลา โน วา ตถา  
สีลวตี ปตุฆาโต  ปฏิสนฺธวิเสน  วิปจฺจติ ฯ  สเจ  มาตา  มาตุ- 
ฆาโต ฯ  ทฺวีสุป  สีเลน  วา  ทุสฺสีเลน  วา  สมาเนสุ  มาตุฆาโตว  
ปฏิสนฺธิวเสน  วิปจฺจติ ฯ  มาตา  หิ  ทกฺุกรการินี  พหูปการา 
จ ปุตฺตานนฺติ เอวเมตฺถ ปากโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ   
        สาธารณาทีหีติ  ปุริมานิ  จตฺตาริ  สพฺเพสมฺป  คหฏ- 
ปพฺพชิตาน  สาธารณานิ ฯ  สงฺฆเภโท  ปน  น  โข  อุปาลิ   
ภิกฺขุนี  สงฺฆ  ภินฺทติ  น สกิฺขมานา น สามเณโร  น  สามเณรี  
น  อุปาสโก  น  อุปาสิกา  สงฺฆ  ภินฺทติ ภิกฺขุ โข อุปาลิ  
ปกตตฺโต  สมานสวาสโก  สมานสีมาย   ิโต  สงฺฆ(๑)  ภินฺทตีติ  
วจนโต  วุตฺตปฺปการสฺส  ภิกฺขุโนว  โหติ  น  อ ฺสฺส ฯ  ตสฺมา  
อสาธารโณ ฯ  อาทิสทฺเทน  สพฺเพเปเต  ทุกฺขเวทนาสหคตา  
โทสโมหสมปฺยุตฺตา  จาติ  เอวเมตฺถ  สาธารณาทีหิป  วิ ฺาตพฺโพ   
วินิจฺฉโย ฯ 
        อ ฺ สตฺถารนฺติ อย เม สตฺถา สตฺถุกิจฺจ กาตุ  
อสมตฺโถติ ภวนฺตเรป อ ฺ  ติตฺถกร อย เม สตฺถาติ  
เอว คเณฺหยฺย เนต าน วิชฺชตีติ อตฺโถ ฯ  
        อฏม ภว  นิพฺพตฺเตยฺยาติ  สพฺพมนฺทป ฺโป  สตฺตม  
ภว  อติกฺกมิตฺวา  อฏม  ภว (๒) นิพฺพตฺเตยฺย  เนต าน  
# ๑. วิ. จุล. ๗/๔๐๔/๒๐๖ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ   
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วิชฺชติ ฯ อุตฺตมโกฏิยา หิ สตฺตม ภว สนฺธาเยเวส นิยโต   
สมฺโพธิปรายโนติ  วุตฺโต ฯ  กึ  ปน  ต  นิยาเมติ กึ ปุพฺพเหตุ  
นิยาเมติ อุทาหุ  ปฏลิทฺธมคฺโค  อุทาหุ  อุปริ  ตโย  มคฺคาติ  
สมฺมาสมฺพุทฺเธน คหิต นามมตฺตเมต ฯ  ปุคฺคโล  ปน  นิยโต   
นาม  นตฺถิ ฯ  ปุพฺพเหตุ นิยาเมตีติ วุตฺเต หิ อุปริ ติณฺณ   
มคฺคาน  อุปนิสฺสโย  วุตฺโต โหติ ปมมคฺคสฺส อุปนิสฺสยาภาโว  
อาปชฺชติ ฯ อิจฺจสฺส  อเหตุ  อปฺปจฺจยา  นิพฺพตฺตึ  ปาปุณาติ ฯ  
ปฏิลทฺธมคฺโค นิยาเมตีติ วุตฺเต อุปริ  ตโย  มคฺคา  อกิจฺจกา   
โหนฺติ  ปมมคฺโคเอว  สกิจฺจโก  ปมมคฺเคเนว  กิเลเส  เขเปตฺวา 
ปรินิพฺพายิตพฺพ  โหติ ฯ  อุปริ  ตโย  มคฺคา  นิยาเมนฺตีติ  วุตฺเต   
ปมมคฺโค  อกิจฺจโก  โหติ  อุปริ  ตโย มคฺคาว สกิจฺจกา  
ปมมคฺค อนิพฺพตฺเตตฺวา  อุปร ิ ตโย  มคฺคา  นิพฺพตฺเตตพฺพา 
โหนฺติ  ปมมคฺเคเนว(๑)  จ  อนุปฺปชชฺิตฺวาว  กิเลสา  เขเปตพฺพา 
โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  น  อ ฺโ  โกจิ  นิยาเมติ  อุปริ  ติณฺณ   
มคฺคาน  วิปสฺสนาว  นิยาเมติ ฯ  สเจ  หิ  เตส  วิปสสฺนา   
ติกฺขา  สูรา  หุตฺวา  วหติ  เอกเยว  ภว  นิพฺพตฺเตตฺวา  อรหตฺต  
ปตฺวา ปรินิพฺพาติ ฯ ตโต มนฺทตรป ฺโ  ทุติเย  วา  ตติเย   
วา  จตุตฺเถ  วา  ป ฺจเม  วา  ฉฏเ วา ภเว อรหตฺต  
ปตฺวา  ปรินิพฺพาติ ฯ  สพฺพมนฺทป ฺโ  สตฺตม  ภว  นิพฺพตฺเตตฺวา 
# ๑. ม. ปมมคฺเคน ฯ   
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อรหตฺต  ปาปุณาติ  อฏเม  ภเว  ปฏิสนฺธิ  น  โหติ ฯ  อิติ  
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  คหิต  นามมตฺตเมต ฯ  สตฺถา  หิ  พุทฺธตุลาย   
ตุเลตฺวา  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา อย ปุคฺคโล   
สพฺพมหาป ฺโ  ติกฺขวิปสฺสโก  เอกเมว  ภว  นิพฺพตฺเตตฺวา   
อรหตฺต  คณฺหิสฺสตีติ  เอกพีชีติ  นาม  อกาสิ ฯ  อย  ปุคฺคโล  
ทุติย  ตติย  จตุตฺถ ป ฺจม ฉฏ ภว  นพฺิพตฺเตตฺวา  อรหตฺต  
คณฺหิสฺสตีติ  โกลโกโลติ  นาม  อกาสิ ฯ  อย  ปุคฺคโล  สตฺตม  
ภว นิพฺพตฺเตตฺวา อรหตฺต คณฺหิสฺสตีติ สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ 
นาม อกาสิ ฯ   
        โกจิ  ปน  ปุคฺคโล  สตฺตนฺน  ภวาน  นิยโต  นาม  นตฺถิ  
อริยสาวโก  ปน  เยน  เกนจิป  อากาเรน  มนฺทป ฺโ  สมาโน   
อฏม  ภว  อปฺปตฺวา  อนฺตราว  ปรนิิพฺพาติ ฯ  สกฺกสทิโสป  
หิ (๑) วฏฏาภิรโต  สตฺตมเยว  ภว คจฺฉติ  สตฺตเม  ภเว  
สพฺพากาเรน  ปมาทวิหาริโนป  วิปสฺสนาาณ  ปรปิาก  คจฺฉติ   
อปฺปมตฺตเกป  อารมฺมเณ  นิพฺพินฺทิตฺวา  นิพฺพุตึ  ปาปุณาติ ฯ 
สเจป หิสฺส สตฺตเม  ภเว  นิทฺท  วา  โอกฺกมนฺตสฺส  ปรมฺมุข  
วา  คจฺฉนฺตสฺส  ปจฺฉโต  ตฺวา ติขิเณน  อสินา  โกจิเทว  
สีล  ปาเตยฺย  อุทเก  วา  โอสาเทตฺวา  มาเรยฺย  อสนิ  วา   
ปนสฺส  สีเส  ปเตยฺย  เอวรูเปป  กาเล  สปฺปฏิสนฺธกิา  กาลกริิยา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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นาม น โหติ  อรหตฺต  ปตฺวาว  ปรินิพฺพาติ ฯ  เตน  วุตฺต  
อฏม ภว นพฺิพตฺเตยฺย เนต าน  วิชฺชตีติ(๑) ฯ   
        เอกิสฺสา  โลกธาตุยาติ  ทสสหสฺสีโลกธาตุยา ฯ  ตีณิ  หิ   
เขตฺตานิ  ชาติเขตฺต  อาณาเขตฺต  วิสยเขตฺตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  ชาติเขตฺต  นาม  ทสสหสฺสีโลกธาตุ ฯ  สา  หิ   
ตถาคตสฺส  มาตุกุจฺฉิโอกฺกมนกาเล  นิกฺขมนกาเล  สมฺโพธิกาเล  
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน  อายุสงฺขารโวสฺสชฺชเน (๒) ปรินิพฺพาเน  จ  
กมฺปติ ฯ 
        โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ  ปน  อาณาเขตฺต  นาม ฯ  
อาฏานาฏิยโมรปริตฺตธชคฺคปริตฺตรตนปริตฺตาทีน ฺหิ  เอตฺถ  อาณา  
วตฺตติ ฯ 
        วิสยเขตฺตสฺส  ปน  ปริมาณ  นตฺถิ ฯ  พุทฺธาน ฺหิ   
ยาวตก  าณ  ตาวตก  เนยฺย(๓)  ยาวตก  เนยฺย  ตาวตก  
าณ  าณปริยนฺติก  เนยฺย  เนยฺยปรยินฺติก าณนฺติ(๔)วจนโต 
อวิสโย นาม นตฺถิ ฯ  อิเมสุ  ปน  ตีสุ  เขตฺเตสุ  เปตฺวา   
อิม  จกฺกวาฬ  อ ฺสฺมึ  จกฺกวาเฬ  พุทธฺา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  สุตฺต   
นตฺถิ น อุปฺปชฺชนฺตีติ ปน อตฺถิ ฯ  
        ตีณิ ปฏกานิ  วินยปฏก  สุตฺตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏกนฺติ ฯ  
# ๑. ม. อภิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๕ ฯ  ๒. ม. อายุสงฺขาโรสฺสชฺชเน ฯ  
# ๓. ม. เยยฺ ฯ  ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๖๙/๕๗๗ ฯ   
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ติสฺโส  สงฺคีติโย มหากสฺสปตฺเถรสฺส  สงฺคีติ  ยสตฺเถรสฺส สงฺคีติ 
โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส สงฺคีตีติ ฯ อิมา ติสฺโส  สงฺคีติโย  
อารุเฬฺห  เตปฏเก  พุทฺธวจเน  อิม  จกฺกวาฬ  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺตฺถ   
พุทฺธา อุปฺปชฺชนฺตีติ สุตฺต นตฺถิ น อุปฺปชฺชนฺตีติ ปน  
อตฺถิ ฯ   
        อปุพฺพ  อจริมนฺติ  อปุเร  อปจฺฉา  เอกโต  น  อุปฺปชฺชนฺติ  
ปุเร วา ปจฺฉา  วา  อุปฺปชชฺนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ   
โพธิปลฺลงฺเก  โพธ ึ อปฺปตฺวา  น  อุฏหิสฺสามีติ  นิสินฺนกาลโต  
ปฏาย  ยาว มาตุกุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธิคฺคหณ ตาว  ปุพฺพนฺติ (๑) 
น  เวทิตพฺพ ฯ  โพธิสตฺตสฺส  หิ  ปฏิสนฺธิคฺคหเณ  ทสสหสฺสจกฺก- 
วาฬกมฺปเนเนว  ชาติเขตฺตปริคฺคโห(๒)  กโต  อ ฺสฺส  พุทฺธสฺส   
อุปฺปตฺติ  นิวาริตา  โหติ ฯ  ปรินิพฺพานโต  ปฏาย  จ ยาว 
สาสปมตฺตาป ธาตุ ติฏติ(๓) ตาว  ปจฺฉาติ  น  เวทิตพฺพ ฯ   
ธาตูสุ หิ  ิตาสุ พุทฺธา  ิตาว โหนฺติ ฯ ตสฺมา เอตฺถนฺตเร   
อ ฺสฺส  พุทฺธสฺส  อุปฺปตฺติ  นิวาริตาว  โหติ ธาตุปรินิพฺพาเน 
ปน ชาเต อ ฺสฺส  พุทฺธสฺส อุปฺปตฺติ น นิวาริตา ฯ   
        ตีณิ  หิ  อนฺตรธานานิ  นาม  ปรยิตฺติอนฺตรธาน  
ปฏิเวธอนฺตรธาน  ปฏิปตฺติอนฺตรธานนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  ปริยตฺตีติ  ตีณิ  ปฏกานิ ฯ ปฏิเวโธติ สจฺจปฏิเวโธ ฯ   
# ๑. ม. ปุพฺเพติ ฯ  ๒. ม. เขตฺตปริคฺคโห ฯ  ๓. ม. ธาตุโย ติฏนฺติ ฯ   
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ปฏิปตฺตีติ  ปฏิปทา ฯ  ตตฺถ  ปฏิเวโธ  จ  ปฏิปตฺติ  จ  โหติป  
น  โหติป ฯ  เอกสฺมิ ฺหิ  กาเล  ปฏิเวธกรา  ภิกฺขู  พหู  โหนฺติ 
น(๑) เอส ภิกฺขุ  ปุถชฺุชโนติ  องฺคุลึ  ปสาเรตฺวา  ทสฺเสตพฺโพ  
โหติ ฯ  อิมสฺมึเยว  ทีเป  เอกวาร  กิร  ปุถุชชฺนภิกฺขุ  นาม   
นาโหสิ ฯ  ปฏิปตฺติปูรกาป  กทาจิ  พหู  โหนฺติ  กทาจิ  
อปฺปา ฯ อิติ ปฏิเวโธ จ ปฏิปตฺติ จ โหติป น โหติป ฯ   
สาสนฏ ิติยา  ปน  ปริยตฺติ (๒) ปมาณ ฯ  ปณฺฑิโต  หิ  เตปฏก  
สุตฺวา  เทฺวป  ปูเรติ ฯ  ยถา  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  อาฬารสฺส  
สนฺติเก  ป ฺจาภิ ฺา  สตฺต  จ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา 
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา  ปริกมฺม  ปุจฺฉิ  โส  น   
ชานามีติ  อาห ฯ  ตโต  อุทกสฺส  รามปุตฺตสฺส (๓) สนฺติก คนฺตฺวา   
อธิคตวิเสส  สสนฺเทตฺวา  เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส  ปรกิมฺม  
ปุจฺฉิ  โส  อาจิกฺขิ  ตสฺส  วจนสมนนฺตรเมว  มหาสตฺโต  ต   
สมฺปาเทสิ  เอวเมว  ป ฺวา  ภิกฺขุ  ปริยตฺตึ  สุตฺวา  เทฺวป   
ปูเรติ ฯ  ตสฺมา  ปริยตฺติยา   ิตาย สาสน  ิต  โหติ ฯ  ยทา 
ปน  สา  อนฺตรธายติ  ตทา  ปม  อภิธมฺมปฏก  นสสฺติ ฯ   
ตตฺถ  ปฏาน  สพฺพปม  อนฺตรธายติ  อนุกฺกเมน  ปจฺฉา  
ธมฺมสงฺคโห  ตสฺมึ อนฺตรหิเต อิตเรสุ ทฺวีสุ ปฏเกสุ  ิเตสุป (๔) 
สาสน  ิตเมว โหติ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปริยตฺติเยว ฯ  
# ๓. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม.  ิเตสุ ฯ  
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        ตตฺถ  สตฺุตนฺตปฏเก  อนฺตรธายมาเน  ปม  องฺคุตฺตรนิกาโย  
เอกาทสกโต  ปฏาย  ยาว  เอกกา  อนฺตรธายติ  ตทนนฺตร  
สยุตฺตนิกาโย  จกฺกเปยฺยาลโต  ปฏาย  ยาว  โอฆตรณา 
อนฺตรธายติ  ตทนนฺตร  มชฺฌิมนิกาโย  อินฺทฺริยภาวนโต  ปฏาย 
ยาว  มูลปริยายา  อนฺตรธายติ  ตทนนฺตร  ทีฆนิกาโย  ทสุตฺตรโต   
ปฏาย  ยาว  พฺรหฺมชาลา  อนตรธายติ ฯ  เอกิสฺสาป  ทฺวินฺนมฺป   
คาถาน  ปุจฺฉา  อทฺธาน  คจฺฉติ  สาสน  ธาเรตุ  น   
สกฺโกติ  สภิยปุจฺฉา (๑)วิย อาฬวกปุจฺฉา(๒) วิย จ ฯ เอตา กิร  
กสฺสปพุทฺธกาลิกา อนฺตรา สาสน ธาเรตุ นาสกฺขึสุ ฯ   
        ทฺวีสุ  ปน  ปฏเกสุ  อนฺตรหิเตสุป  วินยปฏเก   ิเต  สาสน  
ติฏติ ฯ  ปรวิารขนฺธเกสุ  อนฺตรหิเตสุ  อุภโตวิภงฺเค   ิเต   ิตเมว  
โหติ ฯ  อุภโตวิภงฺเค  อนฺตรหิเต  มาติกาย   ิตายป   ิตเมว 
โหติ ฯ  มาติกาย  อนฺตรหิตาย  ปาฏิโมกฺขปพฺพชฺชาอุปสมฺปทาสุ   
 ิตาสุ  สาสน  ติฏติ ฯ  ลิงฺค  อทฺธาน คจฺฉติ ฯ  เสตวตฺถ- 
สมณวโส  ปน  กสฺสปพุทฺธกาลโต  ปฏาย  สาสน ธาเรตุ  
นาสกฺขิ ฯ ปจฺฉิมกสฺส  ปน  สจฺจปฏิเวธโต  ปจฺฉิมกสฺส  สลีเภทโต 
จ  ปฏาย  สาสน  โอสกกฺิต  นาม โหติ ฯ ตโต ปฏาย  
อ ฺสฺส พุทฺธสฺส อุปฺปตฺติ น นิวาริตา ฯ(๓)  
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๐-๓๗๒/๓๕๙-๔๓๗ ฯ  
# ๒. ส. ส. ๑๕/๘๓๘-๘๔๖/๓๑๔-๓๑๖ ฯ  
# ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๑๐, ๓๑๑/๓๕๙ ฯ   ๓. ม. วาริตา ฯ   
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        ตีณิ  ปรนิิพฺพานานิ  นาม  กิเลสปรินิพฺพาน  ขนฺธ- 
ปรินิพฺพาน  ธาตุปรินิพฺพานนฺติ ฯ   
        ตตฺถ กิเลสปรินิพฺพาน โพธิปลลฺงฺเก อโหสิ ขนธฺ- 
ปรินิพฺพาน  กุสินาราย  ธาตุปรินิพฺพาน  อนาคเต  ภวิสฺสติ ฯ  
        สาสนสฺส  กริ  โอสกกฺนกาเล  อิมสฺมึ  ตามฺพปณฺณิทีเป  
ธาตุโย  สนนฺิปติตฺวา มหาเจติย คมิสฺสนฺติ มหาเจติยโต  นาคทีเป  
ราชายตนเจติย  ตโต  มหาโพธิปลฺลงฺก  คมิสฺสนฺติ  นาคภวนโตป   
เทวโลกโตป  พฺรหฺมโลกโตป  ธาตุโย  มหาโพธิปลฺลงฺกเมว  
คมิสฺสนฺติ ฯ  สาสปมตฺตาป  ธาตุ  น  อนฺตรา  นสฺสสิฺสติ ฯ 
สพฺพา  ธาตุโย  มหาโพธปิลฺลงฺเก  ราสิภูตา  สุวณฺณกฺขนฺโธ  
วิย  เอกคฺฆนา  หุตฺวา  ฉพฺพณฺณรสิโย  วิสฺสชฺเชสฺสนฺติ  ตา   
ทสสหสฺสีโลกธาตุ  ผริสสฺนฺติ ฯ  ตโต  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  เทวตา   
สนฺนิปติตฺวา  อชชฺ  สตฺถา  ปรินิพฺพายติ(๑)  อชฺช  สาสน  โอสกฺกติ   
ปจฺฉิมทสฺสนนฺทานิ  อิท  อมฺหากนฺติ  ทสพลสฺส  ปรินิพฺพุตทิวสโต 
มหนฺตตร  การุ ฺ  กริสสฺนฺติ  เปตฺวา  อนาคามิขีณาสเว  
อวเสสา  สกภาเวน  สนฺธาเรตุ  น  สกขิฺสฺสนฺติ ฯ  ธาตูสุ  เตโช- 
ธาตุ  อุฏหิตฺวา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  อุคฺค ฺฉิสฺสติ  สาสปมตฺตายป   
ธาตุยา  สติ  เอกชาลาว  ภวิสฺสติ  ธาตูสุ  ปรยิาทาน  คตาสุ  
ปจฺฉิชฺชิสฺสติ ฯ  เอว  มหนฺต  อานุภาว  ทสฺเสตฺวา  ธาตูสุ   
# ๑. ม. ปรินพฺิพายติ ฯ   
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อนฺตรหิตาสุ  สาสน  อนฺตรหิต  นาม  โหติ ฯ  ยาว  เอว  
น  อนฺตรธายติ  ตาว  อจริม  นาม  โหติ ฯ  เอว  อปพฺุพ  
อจริม อุปฺปชเฺชยฺยุ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  อปุพฺพ  อจริม  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ 
อนจฺฉริยตฺตา ฯ  พุทฺธา  ห ิ อจฺฉริยมนุสฺสา ฯ  ยถาห  เอกปุคฺคโล   
ภิกฺขเว  โลเก  อุปฺปชชฺมาโน อุปฺปชชฺติ  อจฺฉริยมนุสฺโส  กตโม  
เอกปุคฺคโล  ตถาคโต  ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ(๑)  
        ยท ิ จ  เทฺว  วา  จตฺตาโร  วา  อฏ  วา  โสฬส 
วา  เอกโต อุปฺปชฺเชยฺยุ น  อจฺฉริยา  ภเวยฺยย ฯ  เอกสฺมิ ฺหิ  
วิหาเร  ทฺวินฺน  เจติยานมฺป  ลาภสกฺกาโร  อุฬาโร  น  โหติ   
ภิกฺขูป  พหุตาย  น  อจฺฉริยา  ชาตา  เอว  พุทฺธาป  ภเวยฺยุ   
ตสฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เทสนาย จ วิเสสาภาวโต ฯ ย ฺหิ 
สติปฏานาทิเภท  ธมฺม  เอโก  เทเสติ  อ ฺเน  อุปฺปชฺชิตฺวาป   
โสว  เทเสตพฺโพ  สิยา ฯ  ตโต  อนจฺฉริโย  สิยา  เอกสฺมึ   
ปน  ธมฺม  เทเสนฺเต  เทสนาป  อจฺฉริยา  โหติ ฯ  วิวาทา- 
ภาวโต  จ ฯ  พหูสุ  จ (๒) พุทฺเธสุ อุปฺปนฺเนสุ พหูน อาจริยาน  
อนฺเตวาสิกา  วิย  อมฺหาก  พุทฺโธ  ปาสาทิโก  อมฺหาก  พุทฺโธ 
มธุรสฺสโร  ลาภี  ปุ ฺวาติ  วิวเทยฺยุ ตสฺมาป เอว น  
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๑/๒๙ ฯ  ๒. ม. หิ ฯ   
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        อปเจต  การณ  มลิินทฺร ฺา  ปุฏเน  นาคเสนตฺเถเรน 
วิตฺถาริตเมว ฯ  วุตฺต ฺหิ ตตฺถ   
        ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺเปต ภควตา อฏานเมต   
ภิกฺขเว อนวกาโส ย เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว อรหนฺโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธา อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺเชยฺยุ เนต าน วิชฺชตีติ ฯ(๑)  
เทเสนฺตา จ ภนฺเต นาคเสน สพฺเพป ตถาคตา สตฺตตึส   
โพธิปกฺขิยธมฺเม เทเสนฺติ กถยมานา จ จตฺตาริ  
อริยสจฺจานิ  กเถนฺติ สิกฺขาเปนฺตา จ ตีสุ สิกฺขาสุ สิกฺขาเปนฺติ  
อนุสาสมานา  จ อปฺปมาทปฏิปตฺติย อนุสาสนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต 
นาคเสน  สพฺเพสมฺป ตถาคตาน เอกุทฺเทโส(๒)เอกกถา 
เอกสิกฺขา  เอกานุสิฏ ิ เกน การเณน เทฺว ตถาคตา เอกกฺขเณ  
นุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอเกนป ตาว พุทฺธุปฺปาเทน อย โลโก โอภาส- 
ชาโต ยทิ  ทติุโย พุทฺโธ อุปฺปชฺเชยฺย(๓) ทฺวินฺน ปภาย อย  
โลโก ภิยฺโยโส  มตฺตาย โอภาสชาโต ภเวยฺย โอวทนฺตา(๔) จ  
เทฺว ตถาคตา  สุข โอวเทยฺยุ อนุสาสมานา จ สุข อนุสาเสยฺยุ  
ตตฺถ เม  การณ ทสฺเสหิ(๕) ยถาห นสิฺสสโย ภเวยฺยนฺติ ฯ   
        อย มหาราช ทสสหสฺสี โลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี  เอกสฺเสว  
ตถาคตสฺส คุณ ธาเรติ ยทิ ทุติโย พุทฺโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๑ ฯ  องฺ. เอก. ๒๐/๑๖๒/๓๖ ฯ  
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ภเวยฺย ฯ  
# ๔. ม. โอวาทมานา ฯ  ๕. ม. พฺรูหิ ฯ   
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นาย ทสสหสฺสี โลกธาตุ ธาเรยฺย จเลยฺย  กมฺเปยฺย นเมยฺย 
โอนเมยฺย วินเมยฺย วิกิเรยฺย วิธเมยฺย  วิทฺธเสยฺย น  
านมุปคจฺเฉยฺย ฯ   
        ยถา มหาราช นาวา เอกปุริสสนฺธารณี(๑) ภเวยฺย เอกสฺมึ   
ปุริเส อภิรูเฬหฺ สา นาวา สมปุาทิกา ภเวยฺย อถ ทุติโย   
ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ตาทิโส อายุนา วณฺเณน วเยน ปมาเณน   
กีสถูเลน สพฺพงฺคปจฺจงฺเคน โส ต นาว อภิรูเหยฺย อป  
นุ  สา มหาราช นาวา ทฺวินฺนมฺป ธาเรยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต   
จเลยฺย กมฺเปยฺย นเมยฺย โอนเมยฺย วินเมยฺย วิกิเรยฺย   
วิธเมยฺย วิทฺธเสยฺย น านมุปคจฺเฉยฺย โอสีเทยฺย อุทเกติ ฯ   
เอวเมว โข มหาราช อย ทสสหสฺสี โลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี   
เอกสฺเสว ตถาคตสฺส คุณ ธาเรติ ยทิ ทุติโย พุทฺโธ  อุปฺปชฺเชยฺย 
น(๒) ทสสหสฺสี  โลกธาตุ ธาเรยฺย จเลยฺย ฯเปฯ  น  
านมุปคจฺเฉยฺย ฯ   
        ยถา วา ปน มหาราช ปุริโส ยาวทตฺถ โภชน  
ภุ ฺเชยฺย  ฉาเทนฺต ยาว กณฺมภิปูรยิตฺวา โส ตโต(๓) ปณิโต  
ปริปุณฺโณ  นิรนฺตโร ตนฺทีกโต(๔) อโนนมิตทณฺฑชาโต ปุนเทว  
ตตฺตก  โภชน ภุ ฺชิตฺวา(๕) อป นุ โข โส มหาราช ปุริโส  
# ๑. ม. เอกปุริสสนฺธารณี ฯ  ๒. ม. นาย ฯ  ๓. ม. ธาโต ฯ 
# ๔. ม. ตนฺทกิโต ฯ  ๕. ม. ภุ ฺเชยฺย ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 698 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  698 
 
สุขิโต  ภเวยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต สกึ ภุตฺโตว มเรยฺยาติ ฯ เอวเมว 
โข  มหาราช อย ทสสหสฺสี โลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี ฯเปฯ  
น  านมุปคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
        กินฺน ุโข ภนฺเต นาคเสน อภิธมฺมภาเรน ปวี จลตีติ ฯ   
อิธ มหาราช เทฺว สกฏา รตนภริตา(๑)ภเวยฺยุ  ยาว มุขสมา   
เอกสกฏโต รตน คเหตฺวา เอกมฺหิป(๒) สกเฏ อากิเรยฺยุ อปนุ [๓]  
โข ต มหาราช สกฏ ทฺวินฺนมฺป สกฏาน รตน ธาเรยฺยาติ ฯ  
น  หิ ภนฺเต นาภีป ตสฺส จเลยฺย(๔)อราป ตสฺส ภิชฺเชยฺยุ   
เนมิป ตสฺส โอปเตยฺย(๕) อกฺโขป ตสฺส ภิชฺเชยฺยาติ ฯ กินฺนโุข   
มหาราช อติรตนภาเรน สกฏ ภิชฺชตีติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ 
เอวเมวฎ  โข มหาราช อภิธมฺมภาเรน ปวี จลติ(๖) ฯ   
        อปจ มหาราช อิท การณ พุทฺธพลปริทีปนาย โอสาริต   
อ ฺมฺป ตตฺถ ปฏิรูปการณ สุโณหิ เยน การเณน เทฺว   
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ นุปฺปชชฺนฺติ ฯ ยทิ มหาราช เทฺว   
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ อุปฺปชฺเชยฺยุ ปริสาย วิวาโท   
อุปฺปชฺเชยฺย ตุมฺหาก พุทฺโธ อมฺหาก พุทฺโธติ อุภโตปกฺขชาตา   
ภเวยฺยย ฯ ยถา มหาราช ทฺวินฺน พลวามจฺจาน ปริสาย วิวาโท   
อุปฺปชฺชติ(๗) ตุมฺหาก อมจฺโจ อมฺหาก อมจฺโจติ อุภโตปกฺขชาตา   
# ๑. ม. รตนปริปูริตา ฯ  ๒. ม. เอกมฺหิ ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๔. ม. ผเลยฺย ฯ  
# ๕. ม. โอปเตยฺย ฯ  ๖. ม. จลีตีติ ฯ  ๗. ม. อุปฺปชฺเชยฺย ฯ   
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โหนฺติ เอวเมว โข มหาราช [๑] ยท ิเทวฺ สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ 
อุปฺปชฺเชยฺยุ(๒) เตส ปริสาย วิวาโท อุปฺปชฺเชยฺย  ตุมฺหาก พุทฺโธ  
อมฺหาก พุทฺโธติ อุภโตปกฺขชาตา ภเวยฺยย ฯ  อิท ปม การณ  
สุโณหิ(๓)เยน การเณน เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  
นุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เยน การเณน  เทฺว 
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ นุปฺปชชฺนฺติ ยทิ มหาราช เทฺว   
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ อุปฺปชฺเชยฺยุ อคฺโค พุทฺโธติ ย   
วจน ต มิจฺฉา ภเวยฺย เชฏโ พุทฺโธติ เสฏโ พุทฺโธติ   
วิสิฏโ พุทฺโธติ อุตฺตโม พุทฺโธติ ปวโร พุทฺโธติ อสโม   
พุทฺโธติ อสมสโม พุทฺโธติ อปฺปฏิสโม พุทฺโธติ อปฺปฏิภาโค   
พุทฺโธติ อปฺปฏิปุคฺคโล พุทฺโธติ ย วจน ต มิจฺฉา  ภเวยฺย ฯ  
อิทมฺป โข ตฺว มหาราช การณ ตถโต(๔) สมฺปฏิจฺฉ  เยน  
การเณน เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ นุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        อปจ [๕] โข มหาราช พุทฺธาน(๖) ภควนฺตาน สภาวปกติกา  เอสา ย  
เอโกเยว พุทฺโธ โลเก อุปปฺชฺชติ ฯ กสมฺา  การณมหนฺตตฺตา(๗) 
สพฺพ ฺ ุพุทฺธคุณาน ฯ อ ฺมฺป มหาราช  ย โลเก มหนฺต โหติ(๘) 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ยทิสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตสนฺติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. อตฺถโต ฯ  
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๖. ม. พุทฺธาน ภควนฺตาน 
# สภาวปกติ ฯ  ๗. ม. การณา มหนฺตตาย ฯ ๘. ม. ย โลเก มหนฺต ฯ  
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ต เอกเยว โหติ ฯ ปวี มหาราช  มหนฺตี สา เอกาเยว ฯ  
สาคโร มหนฺโต โส เอโกเยว ฯ สิเนรุ  คิริราชา  เสฏโ(๑) 
มหนฺโต โส เอโกเยว ฯ อากาโส มหนฺโต  โส เอโกเยว ฯ สกโฺก  
มหนฺโต โส เอโกเยว ฯ [๒ ] พฺรหฺมา(๓) มหนฺโต  โส เอโกเยว ฯ  
ตถาคโต  อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ มหนฺโต โส เอโกเยว(๔) ยตฺถ 
เต อุปฺปชฺชนติฺ ตตฺถ อ ฺเส  โอกาโส น โหติ ฯ ตสฺมา(๕)   
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เอโกเยว โลเก  อุปปฺชฺชตีติ ฯ   
        สุกถิโต ภนฺเต นาคเสน ปโ ฺห โอปมฺเมหิ การเณหีติ ฯ   
        เอกิสฺสา  โลกธาตุยาติ  เอกสฺมึ  จกฺกวาเฬ ฯ  เหฏา  
อิมินาว  ปเทน  ทส  จกฺกวาฬสหสฺสานิ  คหิตานิ  ตานิป  
เอกจกฺกวาเฬเนว  ปริจฺฉินฺทิตุ  วฏฏนฺติ ฯ  พุทฺธา  ห ิ อุปฺปชฺชมานา 
อิมสฺมึเยว  จกฺกวาเฬ  อุปปฺชฺชนฺติ  อุปปฺชฺชนฏาเน  ปน  วาริเต 
อิโต  อ ฺเสุ  จกฺกวาเฬสุ  นุปฺปชฺชนตีฺติ  วาริตเมว  โหติ ฯ  
        อปุพฺพ  อจริมนฺติ  เอตฺถ  จกฺกรตนสฺส  ปาตุภาวโต  ปุพฺเพ  
ปุพฺพ  ตสฺเสว  อนฺตรธานโต  ปจฺฉา  จริม ฯ  ตตฺถ  ทฺวิธา   
จกฺกรตนสฺส อนฺตรธาน โหติ จกฺกวตฺติโน กาลกิริยาย  วา   
ปพฺพชฺชาย  วา ฯ  อนฺตรธายมาน ฺจ  ปน  ต  กาลกิริยโต   
วา  ปพฺพชิตโต  วา  สตฺตเม  ทิวเส  อนฺตรธายติ  ตโต  ปร  
# ๑. ม. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มาโร มหนฺโต  
# โส เอโกเยวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. มหาพฺรหฺมา ฯ  
# ๔. ม. เอโกเยว โลกสฺม ึฯ  ๕. ม. ตสฺมา มหาราช ฯ   
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จกฺกวตฺติโน  ปาตุภาโว  อวาริโต ฯ  กสฺมา  ปน  เอกจกฺกวาเฬ 
เทฺว  จกฺกวตฺติโน  นุปฺปชชฺนฺตีติ  วิวาทุปจฺเฉทโต  อนจฺฉริยภาวโต  
จกฺกรตนสฺส  มหานุภาวโต  จ ฯ  ทฺวีสุ  หิ  อุปฺปชฺชนฺเตสุ  
อมฺหาก  ราชา  มหนฺโต  อมฺหาก  ราชา  มหนฺโตติ  วิวาโท  
อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  เอกสฺมึ  ทเีป  จกฺกวตฺติ  เอกสฺมึ  ทีเป  จกฺกวตฺตีติ   
จ  อนจฺฉริโย ภเวยฺย ฯ โย จาย จกฺกรตนสฺส  ทฺวิสหสฺส- 
ทีปปริวาเรสุ  จตูสุ  มหาทีเปสุ  อิสฺสริยานุปฺปทานสมตฺโถ  
มหานุภาโว  โส  ปริหาเยยฺย ฯ  อิติ  วิวาทุปจฺเฉทโต  อนจฺฉริย- 
ภาวโต  จกฺกรตนสฺส  มหานุภาวโต  จ น เอกจกฺกวาเฬ เทฺว 
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
        ย  อิตฺถ ี อรห  อสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  เอตฺถ  ติฏตุ  
ตาว สพฺพ ฺ ุคุเณ  นิพฺพตฺเตตฺวา  โลกตารณสมตฺโถ (๑) พุทฺธภาโว 
ปณิธานมตฺตมฺป  อิตฺถิยา  น  สมฺปชฺชติ ฯ   
                มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ        เหตุ สตฺถารทสฺสน   
                ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ        อธิกาโร จ ฉนฺทตา   
                อฏธมฺมสโมธานา        อภินีหาโร สมชิฺฌตีติ ฯ  
        อิมานิ  หิ  ปณิธานสมฺปตฺติการณานิ ฯ  อิติ  ปณิธานมฺป 
สมฺปาเทตุ  อสมตฺถาย  อิตฺถิยา  กโุต  พุทฺธภาโวติ  อฏานเมต  
อนวกาโส  ย  อิตฺถ ี อรห  อสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ(๒)  วุตฺต ฯ 
# ๑. ม. โลกตฺุตารณสมตฺโถ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๑ ฯ  
# องฺ. เอก. ๒๐/๑๖๔/๓๖ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๕ ฯ   
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สพฺพาการปริปูโร  วา  ปุ ฺ ุสฺสโย สพฺพาการปริปูรเมว  อตฺตภาว  
นิพฺพตฺเตตีติ ปุริโสว อรห โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ น อิตฺถี ฯ(๑)  
        ย  อิตฺถ ี ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺตีติอาทีสุป(๒)  ยสฺมา  อิตฺถิยา   
โกโสหิตวตฺถคุยฺหตาทีน (๓) อภาเวน  ลกฺขณานิ  น  ปริปูเรนฺติ  
อิตฺถีรตนภาเวน  สตฺตรตนสมงฺคิตา  น  สมฺปชฺชติ  สพฺพมนุสฺเสหิ   
จ  อธิโก อตฺตภาโว น โหติ ตสฺมา  อฏานเมต  อนวกาโส 
ย  อิตฺถ ี ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺตีติ(๔)  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  จ   
สกฺกตฺตาทีนิป  ตีณิ  านานิ  อุตฺตมานิ  อิตฺถลีิงฺค ฺจ  หีน   
ตสฺมา  ตสฺสา  สกฺกตฺตาทีนิป  ปฏิสิทฺธานิ ฯ  นน ุ จ  ยถา 
อิตฺถีลิงฺค  เอว  ปุริสลิงฺคมฺป  พฺรหฺมโลเก  นตฺถิ  ตสฺมา  ย  
ปุริโส พฺรหมตฺต กเรยฺย านเมต วิชฺชตีติป(๕) น  วตฺตพฺพ  
สิยาติ ฯ  โน  น  วตฺตพฺพ  กสฺมา  อิธ  ปุริสสฺส  ตตฺถ  
นิพฺพตฺตนโต ฯ  พฺรหฺมตฺตนฺติ หิ  มหาพฺรหฺมตฺต  อธิปฺเปต ฯ 
อิตฺถี  จ  อิธ  ฌาน  ภาเวตฺวา  กาล  กตฺวา  พฺรหฺมปาริสชฺชาน 
สหพฺยต  อุปปชฺชติ  น  มหาพฺรหฺมาน ฯ  ปุรโิส  ปน  ตตฺถ   
น  อุปปชชฺตีติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  สมาเนป  เจตฺถ  อุภยลิงฺคาภาเว 
ปุริสสณฺานาว  พฺรหฺมาโน น อิตฺถีสณฺานา ฯ ตสฺมา 
# ๑. ม. น อิตฺถีติ น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อาทีสุ ฯ  
# ๓. ม.โกโสหิตวตฺถคยฺหตาทีน ฯ  ๔. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๒ ฯ 
# องฺ. เอก. ๒๐/๑๖๕/๓๗ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๖ ฯ  
# ๕. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๒ ฯ องฺ. เอก. ๒๐/๑๖๖/๓๗ ฯ  
# อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๖ ฯ   
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สุวุตฺตเมเวต ฯ   
        กายทุจฺจริตสฺสาติอาทีสุ  ยถา  นมิฺพพีชโกสาตกีพีชาทีนิ  
มธุร  ผล  น  นิพฺพตฺเตนฺติ  อสาต  อมธุรเมว  นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ  
เอว  กายทุจฺจริตาทีนิ  มธุร  วิปาก  น  นิพฺพตฺเตนฺติ  อมธุรเมว 
นิพฺพตฺเตนฺติ ยถา จ อุจฺฉุพีชสาลิพีชาทีนิ  มธุร  สาธุรสเมว  
ผล  นิพฺพตฺเตนฺติ  น  อสาต  กฏก  เอว  กายสุจริตาทีนิ  มธุรเมว 
วิปาก นิพฺพตฺเตนฺติ น อมธุร ฯ วุตฺตมฺป เจต   
                ยาทิส วปเต พีช                ตาทิส ลภเต ผล   
                กลฺยาณการี กลฺยาณ        ปาปการี จ ปาปกนฺติ ฯ(๑)  
        ตสฺมา อฏานเมต อนวกาโส ย กายทุจฺจริตสฺสาติ(๒)อาทิ  
วุตฺต ฯ   
        กายทุจฺจริตสมงฺคีติอาทีสุ  สมงฺคีติ  ป ฺจวิธา  สมงฺคิตา 
อายูหนสมงฺคิตา  เจตนาสมงฺคิตา  กมมฺสมงฺคิตา  วิปากสมงฺคิตา 
อุปฏานสมงฺคิตาติ ฯ  
        ตตฺถ  กสุลากุสลกมฺมายูหนกฺขเณ  อายูหนสมงฺคิตา (๓) วุจฺจติ 
ตถา  เจตนาสมงฺคิตา ฯ  ยาว  ปน  อรหตฺต  น  ปาปุณนฺติ  
ตาว  สพฺเพป  สตฺตา  ปุพฺเพ  อุปจิต  วิปาการห  กมมฺ  สนฺธาย 
กมฺมสมงฺคิโนติ  วุจฺจนฺติ  เอสา  กมฺมสมงฺคิตา ฯ  วิปากสมงฺคิตา 
# ๑. ส. ส. ๑๕/๙๐๓/๓๓๓ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๒ ฯ  
# องฺ. เอก. ๒๐/๑๖๗/๓๗ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๖ ฯ  
# ๓. ม. อายหูนสมงฺคิตาติ ฯ   
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ปน  วิปากกฺขเณเยว  เวทิตพฺพา ฯ  
        ยาว  ปน  สตฺตา  อรหตฺต  น  ปาปุณนฺติ  ตาว  เตส  ตโต 
ตโต  วจิตฺวา  นิรเย  ตาว  อุปฺปชฺชมานาน  อคฺคิชาลโลหกุมฺภี- 
อาทีนิ  อุปฏานากาเรหิ  นิรโย  คพฺภเสยฺยกตฺต  อาปชฺชมานาน   
มาตุกุจฺฉิ  เทเวสุ  อุปฺปชชฺมานาน  กปฺปรุกฺขวิมานาทีหิ  
อุปฏานากาเรหิ  เทวโลโกติ  เอว  อุปปฺตฺตินิมิตฺต  อุปฏาติ  อิติ  
เนส  อิมินา  อุปฺปตฺตินิมตฺตุปฏาเนน อปริมุตฺตตฺตา อุปฏาน- 
สมงฺคิตา นาม ฯ  
        สาว  จลติ(๑) เสสา  นิจฺจลา ฯ  นริเย  ห ิ อุปฏ ิเตป   
เทวโลโก อุปฏาติ เทวโลเก อุปฏ ิเตป นิรโย  อุปฏาติ   
มนุสฺสโลเก  อุปฏ ิเตป  ติรจฺฉานโยนิ  อุปฏาติ  ติรจฺฉานโยนิยา   
จ อุปฏ ิตายป มนุสฺสโลโก อุปฏาติเยว ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ  โสณคิริปาเท  กิร  ปปฺผลิวิหาเร (๒) โสณตฺเถโร 
นาม  เอโก  ธมฺมกถิโก  ตสฺส  ปตา  สุนขวาชิโก  นาม   
ลุทฺทโก  อโหสิ  เถโร  ต  ปฏิพาหนฺโตป  สวเร  เปตุ  อสกฺโกนฺโต 
มา  นสฺสิ  วราโกติ  มหลลฺกกาเล  อกามก  ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺส   
คิลานเสยฺยาย  นิปนฺนสฺส  นิรโย  อุปฏาสิ  โสณคิริปาทโต   
มหนฺตา  มหนฺตา  โสณา  อาคนฺตฺวา  ขาทิตุกามา  วิย   
สมฺปริวาเรสส ฯ  โส  มหาภยภีโต  วาเรหิ  ตาต  โสณ  วาเรหิ   
# ๑. ม. สา ฯ  ๒. ม. อเจลวิหาเร ฯ  
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ตาต  โสณาติ  อาห ฯ  กึ  มหาเถราติ ฯ  น  ปสฺสส ิ ตาตาติ  
ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ  โสณตฺเถโร  กถ ฺหิ  นาม  มาทิสสฺส   
ปตา  นิรเย  นิพฺพตฺติสฺสติ ปติฏาหมสฺส ภวิสฺสามีติ  สามเณเรหิ  
นานาปุปฺผานิ อาหราเปตฺวา เจติยงฺคณโพธิยงฺคเณสุ มาลา(๑)- 
สนฺถารปูช ฺจ อาสนปูช ฺจ  กาเรตฺวา  ปตร  ม ฺเจน  เจติยงฺคณ   
อาหริตฺวา  ม ฺเจ  นิปชฺชาเปตฺวา  อย  เม (๒) มหาเถร  ปูชา 
ตุมฺหาก  อตฺถาย  กตา  อย  เม  ภควา  ทุคฺคตปณฺณากาโรติ  
วตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  จิตฺต  ปสาเทหีติ  อาห ฯ  โส  
มหาเถโร  ปชู  ทิสฺวา  ตถา  กโรนฺโต  จิตฺต  ปสาเทสิ   
ตาวเทวสฺส  เทวโลโก  อุปฏาสิ  นนทฺวนจิตฺตลตาวนมิสฺสกวน- 
ปารุสกวนวิมานานิ  เจว  เทวนาฏกานิ  จ  ปริวาเรตฺวา   ิตานิ   
วิย  อเหสส ฯ  โส  อเปถ  โสณ  อเปถ  โสณาติ  อาห ฯ   
กิมิท  มหาเถราติ ฯ  เอตา  เต [๓]  มาตโร  อาคจฺฉนฺตีติ ฯ  เถโร 
สคฺโค  อุปฏ ิโต  มหาเถรสฺสาติ  จินฺเตสิ ฯ  เอว  อุปฏาน- 
สมงฺคิตา  จลตีติ  เวทิตพฺพา ฯ 
        เอตาสุ  สมงฺคิตาสุ  อิธ  อายูหนเจตนากมฺมสมงฺคิตา- 
วเสน  กายทุจฺจริตสมงฺคีติอาทิ วุตฺต ฯ เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        ปมพลนิทฺเทโส ฯ  
# ๑. ม.ตลสนฺถรณปูช ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตาตาติ ทิสฺสติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 706 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  706 
 
        ทุติยพลนิทฺเทเส  คติสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานีติ คติสมฺปตฺติยา 
ปฏิพาหิตานิ  วาริตานิ  ปฏิเสธิตานิ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว 
นโย ฯ 
        เอตฺถ  จ  คติสมฺปตฺตีติ  สมฺปนฺนา  คติ  เทวโลโก  จ  
มนุสฺสโลโก  จ ฯ  คติวิปตฺตีติ  วิปนฺนา  คติ  จตฺตาโร  อปายา ฯ   
อุปธิสมฺปตฺตีติ  อตฺตภาวสมิทฺธิ ฯ อุปธิวิปตฺตีติ หีนอตฺตภาวตา ฯ   
กาลสมฺปตฺตีติ  สุราชสุมนุสฺสกาลสงฺขาโต  สมฺปนฺนกาโล ฯ   
กาลวิปตฺตีติ  ทุราชทุมนสฺุสกาลสงฺขาโต  วิปนฺนกาโล ฯ  ปโยค- 
สมฺปตฺตีติ สมฺมาปโยโค ฯ ปโยควิปตฺตีติ  มิจฺฉาปโยโค ฯ  ตตฺถ   
เอกจฺจสฺส  พหูนิ  ปาปกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  คติวิปตฺติย   ิตสฺส   
วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  กลฺยาณกมฺเมน  คติสมฺปตฺติย  
เทเวสุ  วา มนุสฺเสสุ  วา  นิพฺพตฺโต  ตาทิเส  จ  าเน  อกุสลสฺส  
วาโร(๑)  นตฺถิ  เอกนฺต  กสุลสฺเสว  วาโร ฯ  เอวมสสฺ  ตานิ  กมมฺานิ  
คติสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺตีติ  ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป พหูนิ ปาปกมฺมานิ โหนฺติ ตานิ อุปธิ- 
วิปตฺติย  ิตสฺส วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  กลฺยาณกมฺเมน 
อุปธิสมฺปตฺติย   ิโต สุสณฺ ิตงฺคปจฺจงฺโค อภิรูโป  ทสฺสนีโย  
พฺรหฺมวจฺฉสทิโส ฯ  สเจป  ทาสิยา  กจฺุฉิสฺมึ  ทาสชาโต  โหติ 
เอวรูโป  อตฺตภาโว  กิลิฏกมฺมสฺส  นานุจฺฉวิโกติ  หตฺถิ- 
# ๑. ม. วาโรติ ฯ   
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เมณฺฑอสฺสพนฺธกโคปาลกกมฺมาทีนิ  ต  น  กาเรนฺติ สุขุมวตฺถานิ 
นิวาสาเปตฺวา  ภณฺฑาคาริกฏานาทีสุ  เปนฺติ ฯ  สเจ  อิตฺถี  
โหติ  หตฺถิภตฺตปจนาทีนิ  น  กาเรนฺติ  วตฺถาลงฺการ  ทตฺวา  
สยนปาลิก  วา  น  กโรนฺติ  โสมเทวึ (๑) วิย  วลฺลภฏาเน  วา  
เปนฺติ ฯ 
        ภาติกราชกาเล  กิร  โคมสขาทเก  พหู  ชเน  คเหตฺวา 
ร ฺโ  ทสฺเสสส ฯ  เต  ทณฺฑ  ทาตุ  สกฺโกถาติ  ปุฏา  น  
สกฺโกมาติ  วทึสุ ฯ  อถ  เน  ราชงฺคเณ  โสธเก  อกสุ ฯ  
เตส  เอกา  ธีตา  อภิรูปา ทสฺสนียา  ปาสาทิกา  ต  ทิสฺวา  
ราชา  อนฺเตปุร  อติเนตฺวา (๒) วลฺลภฏาเน  เปสิ ฯ  เสสาตกาป 
ตสฺสา  อานุภาเวน  สุข ชีวึสุ ฯ ตาทิสสฺมิ ฺหิ อตฺตภาเว  
ปาปกมฺมานิป(๓)  วิปาก  ทาตุ  น  สกโฺกนฺติ(๔) ฯ  เอว  อุปธิสมฺปตฺติ- 
ปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺตีติ  ปชานาติ ฯ   
        เอกจฺจสฺส พหูนิ  ปาปกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  กาลวิปตฺติย  
 ิตสฺส  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  กลฺยาณกมฺเมน  ปม- 
กปฺปกาน  วา  จกฺกวตฺติร ฺโ  วา  พุทฺธาน  วา  อุปฺปตฺติสมเย 
สุราชสุมนุสฺสกาเล  นิพฺพตฺโต  ตาทิเส  จ  กาเล กุสลสฺเสว 
โอกาโส ฯ(๕)เอว กาลสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจฺจนฺตีติ  
# ๑. ม.สามเทวึ ฯ  ๒. ม. อภิเนตฺวา ฯ  ๓. ม.ปาปกมฺมานิ ฯ  
# ๔. ม. สกโฺกนฺตีติ ฯ  ๕. ม. โอกาโสติ ฯ   
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ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  ปาปกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  ปโยควิปตฺติย  
 ิตสฺส  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  กลฺยาณกมฺเมน  ปโยค- 
สมฺปตฺติย   ิโต ปาณาติปาตาทีหิ  วิรโต  กายวจีมโนสุจริตานิ  
ปูเรติ  ตาทิเส  าเน  อกสุลสฺส วิปจฺจโนกาโส จ(๑) นตฺถิ   
เอกนฺต  กุสลสฺเสว  โอกาโส ฯ  เอว  ปโยคสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  
น วิปจฺจนฺตีติ  ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  ปาปกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  คติสมฺปตฺติย   
 ิตสฺส  น  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  ปาปกมฺเมน 
คติวิปตฺติยเยว  นิพฺพตฺโต ฯ  ตตฺถสฺส  ตานิ  ปาปกมฺมานิ  
อุปคนฺตฺวา  วาเรน  วาเรน  วิปาก  เทนฺติ กาเลน นริเย   
นิพฺพตฺตาเปนฺติ  กาเลน  ติรจฺฉานโยนิย  กาเลน  ปตฺติวิสเย   
กาเลน อสุรกาเย ฯ  ทีเฆนาป อทฺธุนา อปายโต สสี อุกฺขิปตุ  
น เทนฺติ ฯ เอว คติสมฺปตฺติปฏิพาหิตตฺตา  วิปาก ทาตุ  
อสกฺโกนฺตานิ คติวิปตฺตึ อาคมฺม วิปจฺจนฺตีติ ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  ปาปกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  อุปธิ- 
สมฺปตฺติย   ิตสฺส  น  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  ปาปกมฺเมน 
อุปธิวิปตฺติยเยว   ิโต (๒) ทุพฺพณฺโณ  ทุรูโป  ทุสณฺ ิโต  วีภจฺโฉ 
ปสาจสทิโส ฯ  โส  สเจ  ทาสิยา  กุจฺฉิย  ทาสชาโต  อิมานิ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปติฏ ิโต ฯ   
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เอตสฺสานุจฺฉวิกานีติ  สพฺพานิ  น  กิลฏิกมฺมานิ  กาเรนฺติ  
อนฺตมโส  ปปฺุผฉฑฺฑกกมฺม  อุปาทาย ฯ  สเจ  อิตฺถ ี โหติ   
อิมานิ  เอติสฺสา อนุจฺฉวิกานีติ  สพฺพานิ  น  หตฺถิภตฺตปจนาทีนิ  
กิลิฏกมฺมานิ  กาเรนฺติ  กุลเคเห  ชาตมฺป  พล ึ สาธยมานา  
ราชปุริสา  เคหทาสีติ  ส ฺ  กตฺวา  พนฺธิตฺวา  คจฺฉนฺติ   
โกตลวาปคาเม  มหากุฏมพิฺกสฺส  ฆรณี  วิย ฯ  เอว  อุปธ-ิ 
สมฺปตฺติปฏิพาหิตตฺตา  วิปาก ทาตุ อสกฺโกนฺตานิ อุปธิวิปตฺตึ  
อาคมฺม วิปจฺจนฺตีติ ปชานาติ ฯ 
        อปรสฺสาป  พหูนิ  ปาปกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ   
กาลสมฺปตฺติย   ิตสฺส (๑) น  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน 
ปาปกมฺเมน  กาลวิปตฺติย  ทุราชทุมนุสฺสกาเล  กสเฏ  นิโรเช  
ทสวสฺสายุกกาเล  นิพฺพตฺโต  ตทา (๒) ป ฺจ  โครสาป  พหู   
ปจฺฉิชฺชนฺติ  กุทฺรูสก  อคฺคโภชน  โหติ ฯ  กิ ฺจาป มนุสฺสโลเก  
นิพฺพตฺโต  มิคปสุสริกฺขชีวิโก  ปน  โหติ ฯ  เอวรูเป  กาเล  
กุสลสฺส  วิปจฺจโนกาโส  นตฺถิ  เอกนฺต  อกุสลสฺเสว  โหติ ฯ (๓) เอว  
กาลสมฺปตฺติปฏิพาหิตตฺตา  วิปาก  ทาตุ  อสกฺโกนตฺานิ กาลวิปตฺตึ 
อาคมฺม วิปจฺจนฺตีติ ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  ปาปกานิ  กมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  
ปโยคสมฺปตฺติย  ิตสฺส น  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  ปโยควิปตฺติย  
# ๑. ม. นิพฺพตฺตสฺส ฯ  ๒. ม.ตทา ป ฺจ โครสา ปจฺฉิชฺชนฺติ ฯ  
# ๓. ม.โหตีติ ฯ   
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 ิโต  ปาณาติปาตาทีนิ  ทสากุสลกมฺมานิ  กโรติ  ตเมน  สโหฒ  
คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสนฺติ ฯ  ราชา  พหูนิ กมฺมกรณานิ   
กาเรตฺวา  ฆาตาเปติ ฯ  เอว  ปโยคสมปฺตฺติปฏิพาหิตตฺตา  วิปาก   
ทาตุ  อสกฺโกนฺตานิ  ปโยควิปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺตีติ  
ปชานาติ ฯ เอว จตูหิ สมฺปตฺตีหิ  ปฏิพาหิต ปาปกมฺม วิปาก  
อทตฺวา จตสฺโส วิปตฺติโย อาคมฺม เทติ ฯ   
        ยถา  ห ิ โกจิเทว  ปุรโิส  เกนจิเทว  กมฺเมน  ราชาน   
อาราเธยฺย  อถสฺส  ราชา  านนฺตร  ทตฺวา  ชนปท  ทเทยฺย 
โส  ต  สมฺมา  ปริภุ ฺชิตุ  อสกฺโกนฺโต  มกฺกเฏน  คหิตภตฺตปุฏ  
วิย  ภินฺเทยฺย  ยสฺส  ย  ยาน  วา  วาหน  วา  ทาส วา   
ทาสึ  วา  อาราม  วา  วตฺถุ  วา  สมฺปนฺนรูป  ปสฺสติ  สพฺพ  
พลกฺกาเรน  คเณฺหยฺย  มนุสฺสา  ราชวลฺลโภติ  กิ ฺจิ  วตฺตุ  
น  สกฺกุเณยฺยุ  โส  อ ฺสฺส  วลลฺภตรสฺส  ราชมหามตฺตสฺส(๑)  
วิรุชฺเฌยฺย (๒) โส  ต  คเหตฺวา  สุโปถิต  โปถาเปตฺวา  ภูมึ  ปฏ ิยา  
ฆสาเปนฺโต  นิกฺกฑฺฒาเปตฺวา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา  อสุโก  
นาม  เต  เทว  ชนปท  ภินฺทตีติ  คณฺหาเปยฺย  ราชา   
พนฺธนาคาเร  พนฺธาเปตฺวา  อสุเกน  นาม  กสฺส  กึ  อวหฏนฺติ   
นคเร  เภริ ฺจาราเปยฺย  มนุสฺสา  อาคนฺตฺวา  มยฺห  อิท   
คหิต  มยฺห  อิท  คหิตนฺติ  วิรวสหสฺส  อุฏาเปยฺยุ  ราชา   
# ๑. ม. วิรชฺเฌยฺย ฯ  ๒. ม. ฆสาเปตฺวา ฯ   
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ภิยฺโยโส  มตฺตาย  กุทฺโธ  นานปฺปกาเรน  ต  พนฺธนาคาเร   
กิลเมตฺวา  ฆาตาเปตฺวา  คจฺฉถ  น  สุสาเน  ฉฑฺเฑตฺวา   
สงฺขลิกา  อาหรถาติ  วเทยฺย ฯ เอว สมปฺทมิท ทฏพฺพ ฯ   
        ตสฺส  ห ิ ปุริสสฺส  เกนจิเทว  กมฺเมน  ราชาน  อาราเธตฺวา  
านนฺตร  ลทฺธกาโล  วิย  ปถุุชชฺนสฺสาป  เกนจิเทว  ปุ ฺกมฺเมน 
สคฺเค  นิพฺพตฺตกาโล ฯ  ตสฺมึ  ชนปท  ภินฺทิตฺวา  มนุสฺสาน  
สนฺตก  คณฺหนฺเต  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  วตฺตุ  อวิสหนกาโล  วิย   
อิมสฺมิมฺป  สคฺเค  นิพฺพตฺเต อกุสลสฺส วิปจฺจโนกาส อลภ- 
นกาโล ฯ  ตสฺส  เอกทิวส  เอกสฺมึ  ราชวลฺลเภ  วิรุชฺฌิตฺวา(๑) เตน  
กุทฺเธน น โปถาเปตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  พนฺธนาคาเร  พนฺธา- 
ปตกาโล  วิย  อิมสฺส  สคฺคโต  จวิตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตกาโล ฯ   
มนุสฺสาน  มยฺห  อิท  คหิต  มยฺห  อิท  คหิตนฺติ  วิรวกาโล  
วิย  ตสฺมึ  นริเย  นิพฺพตฺเต สพฺพากุสลกมฺมาน สนฺนิปติตฺวา  
คหณกาโล ฯ  สุสาเน  ฉฑฺเฑตฺวา  สงฺขลิกาน  อาหรณกาโล  
วิย  เอเกกสฺมึ  กมฺเม  ขีเณ  อิตรสฺส  วิปาเกน  นิรยโต   
สีส  อนุกฺขิปตฺวา  สกลกปฺป  นิรยมฺหิ  ปจฺจนกาโล ฯ  กปฺปฏ ิติ- 
กกมฺม ฺหิ  กตฺวา  เอกกปฺป  นิรยมฺหิ  ปจฺจนกสตฺตา  เนว  เอโก  
น  เทฺว น สต  น สหสฺส ฯ เอว ปจฺจนกสตฺตา กิร  
คณนปถ วีติวตฺตา ฯ   
# ๑. ม. ราชวลฺลภตเร วิรชุฌฺิตฺวา ฯ   
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        อตฺเถกจฺจานิ  กลฺยาณานิ  กมฺมสมาทานานิ  คติวิปตฺติ- 
ปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺตีติอาทีสุป  เอว  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ 
อิเธกจฺจสฺส พหูนิ กลฺยาณกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  คติสมฺปตฺติย  
 ิตสฺส  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  ปาปกมฺเมน  คติวิปตฺติย   
นิรเย  วา  อสุรกาเย  วา  นิพฺพตฺโต  ตาทิเส  จ าเน กุสล  
วิปาก  ทาตุ  น  สกโฺกติ(๑)  เอกนฺต  อกุสลเมว  สกโฺกติ ฯ  
เอวมสฺส  ตานิ  กมฺมานิ  คติวิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจฺจนฺตีติ  
ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  กลฺยาณกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  อุปธิ- 
สมฺปตฺติย   ิตสฺส  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  ปาปกมฺเมน 
อุปธิวิปตฺติย  ปติฏ ิโต  ทพฺุพณฺโณ  โหติ  ปสาจสทิโส ฯ  โส   
สเจป  ราชกุเล  นิพฺพตฺโต  ปตุ  อจฺจเยน  ก ึ อิมสฺส  นิสฺสิริกสฺส  
รชฺเชนาติ  รชฺช  น  ลภติ  เสนาปติเคหาทีสุ  นิพฺพตฺโตป   
เสนาปติฏาน(๒)เสฏ ิฏานาทีนิ  น ลภติ ฯ   
        อิมสฺส  ปนตฺถสฺสาวีภาวนตฺถ  ทีปราชวตฺถุ  กเถตพฺพ  
ราชา  กริ  ปตฺุเต  ชาเต  เทวิยา  ปสีทิตฺวา  วร  อทาสิ ฯ  สา 
วร  คเหตฺวา เปสิ ฯ กุมาโร  สตฺตฏวสฺสกาเลว  ราชงฺคเณ 
กุกฺกุเฏ  ยุชฌฺาเปสิ ฯ  เอโก  กกฺุกุโฏ  อุปฺปติตฺวา  กุมารสฺส 
อกฺขีนิ  ภินฺทิ ฯ  กุมารมาตา  เทวี  ปุตฺตสฺส  ปณฺณรสโสฬส- 
# ๑. ม. สกฺโกตีติ ฯ  ๒. ม. เสนาปติฏานาทีนิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 713 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 713 
 
วสฺสกาเล  รชฺช  วาเรสฺสามีติ (๑) ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  เทว 
ตุเมฺหหิ กุมารสฺส  ชาตกาเล  วโร  ทินโฺน  มยา  โส  คเหตฺวา  
ปโต  อิทานิ  น  คณฺหามีติ ฯ  สาธุ  เทวิ  คณฺหาหีติ ฯ  
มยา  เทว  ตุมฺหาก  สนฺติกา  กิ ฺจิ  อลทฺธ นาม นตฺถิ   
อิทานิ  ปน  มม  ปุตฺตสฺส  รชฺช  วาเรมติี ฯ (๒) เทวิ  ตว  ปุตฺโต 
องฺควิกโล น  สกฺกา  ตสฺส  รชฺช  ทาตุนติฺ ฯ  ตุเมฺห  มยฺห   
รุจฺจนก  วร ทาตุ(๓)อสกฺโกนฺตา  กสมฺา  วร  อทตฺถาติ ฯ  
ราชา  อติวิย  นิปฺปฬิยมาโน  น  สกฺกา ตุยฺห ปุตฺตสฺส   
สกลลงฺกาทีเป  รชฺช  ทาตุ  นาคทีเป  ปน  ฉตฺต  อุสสฺาเปตฺวา  
วสตูติ นาคทีป  เปเสสิ ฯ โส ทีปราชา นาม อโหสิ ฯ สเจ 
จกฺขุวิกโล นาภวิสฺส ฯ  ทยิฑฺฒโยชนสติเก(๔) สกลตามฺพปณฺณิทีเป  
สพฺพสมฺปตฺติปริวาร  รชชฺ  อลภิสฺส ฯ  เอว  อุปธิวิปตฺติ- 
ปฏิพาฬฺหานิ น วิปจฺจนฺตีติ ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  กลฺยาณกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  กาล- 
สมฺปตฺติย   ิตสฺส  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  ปาปกมฺเมน  
กาลวิปตฺติย  ทุราชทุมนุสฺสกาเล  กสเฏ  นิโรเช  อปฺปายุเก  
คติโกฏิเก  นพฺิพตฺโต  ตาทิเส  จ  กาเล  กลฺยาณกมฺม  วิปาก   
ทาตุ น สกฺโกติ ฯ(๕)เอว กาลวิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจฺจนฺตีติ 
# ๑.ม. ธาเรสฺสามีติ ฯ  ๒. ม.วาเรมีติ ฯ  ๓. ม. อทาตุ ฯ  
# ๔. ม.ติโยชนสติเก ฯ  ๕. ม. สกฺโกตีติ ฯ   
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ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  กลฺยาณกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  ปโยค- 
สมฺปตฺติย   ิตสฺส  วิปจฺเจยฺยย ฯ  อย  ปน  ปโยควิปตฺติย   ิโต  
ปาณ  หนติ  ฯเปฯ  สพฺพ ทุสฺสีลฺย  ปูเรติ ฯ  ตถา  เตน  
สทฺธึ  สมชาติกานิป  กุลานิ  อาวาหวิวาห  น  กโรนฺติ   
อิตฺถีธุตฺโต  สุราธุตฺโต  อกฺขธุตฺโต  อย  ปาปปุริโสติ  อารกา 
ปริวชฺเชนฺติ  กลฺยาณกมฺมานิ  วิปจฺจิตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ  เอว  
ปโยควิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺตีติ  ปชานาติ ฯ  เอว  จตสฺโส 
สมฺปตฺติโย อาคมฺม วิปากทายก กลฺยาณกมฺม  จตูหิ วิปตฺตีหิ  
ปฏิพาหิตตฺตา น วิปจฺจติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  กลฺยาณกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ   
คติวิปตฺติย   ิตสฺส  น  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  กลฺยาณ- 
กมฺเมน  คติสมฺปตฺติยเยว นิพฺพตฺโต ฯ ตตฺถสฺส  ตานิ  กมฺมานิ   
อุปคนฺตฺวา  วาเรน  วาเรน  วิปาก  เทนฺติ  กาเลน  มนุสฺสโลเก   
นิพฺพตฺตาเปนฺติ  กาเลน  เทวโลเก ฯ  เอว  คติวิปตฺติปฏิพาหิตตฺตา  
วิปาก  ทาตุ  อสกฺโกนฺตานิ คติสมฺปตฺตึ อาคมฺม วิปจฺจนฺตีติ  
ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  กลฺยาณกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ   
อุปธิวิปตฺติย   ิตสฺส  น  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  กลฺยาณ- 
กมฺเมน  อุปธิสมฺปตฺติยเยว  ปติฏ ิโต  อภิรูโป  ทสสฺนีโย [๑] 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปาสาทิโกติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปาสาทิโก  พฺรหฺมวจฺฉสทิโส ฯ  ตสฺส  อุปธิสมฺปตฺติย   ิตตฺตา กลฺยาณ- 
กมฺมานิ  วิปาก  เทนฺติ ฯ  สเจ ราชกุเล นิพฺพตฺตติ อ ฺเสุ  
เชฏกภาติเกสุ  สนฺเตสุป  เอตสฺส  อตฺตภาโว  สมิทฺโธ  เอตสฺส  
ฉตฺเต  อุสฺสาปเต  โลกสฺส  ผาสุ  ภวิสสฺตีติ  ตเมว  รชฺเช  
อภิสิ ฺจนฺติ ฯ  อุปราชเคหาทีสุ  นิพฺพตฺโต  ปตุ  อจฺจเยน  อุปรชชฺ  
เสนาปติฏาน  ภณฺฑาคาริกฏาน  เสฏ ิฏาน  ลภติ ฯ  เอว   
อุปธิวิปตฺติปฏิพาหิตตฺตา  วิปาก  ทาตุ อสกฺโกนฺตานิ อุปธิ- 
สมฺปตฺตึ อาคมฺม  วิปจฺจนฺตีติ ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  กลฺยาณกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ  กาล- 
วิปตฺติย   ิตสฺส  น  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน  กลฺยาณ- 
กมฺเมน  กาลสมฺปตฺติย  นพฺิพตฺโต  สุราชสุมนุสฺสกาเล ตาทิสาย  
กาลสมิทฺธิยา นิพฺพตฺตสฺส กลฺยาณกมฺม วิปาก เทติ ฯ   
        ตตฺริท  มหาโสณตฺเถรวตฺถุ  กเถตพฺพ  พฺราหฺมณติสฺสภเย  
กิร  จิตฺตลปพฺพเต  ทฺวาทส  ภิกฺขุสหสฺสานิ  ปฏิวสนฺติ ตถา  
ติสฺสมหาวิหาเร ฯ ทฺวีสุป มหาวิหาเรสุ   ติณฺณ  วสฺสาน 
เอกรตฺตเมว  วตฺถ (๑) มหามูสิกาโย ขาทิตฺวา ถุสมตฺตเมว เปสุ ฯ   
จิตฺตลปพฺพเต  ภิกฺขุสงฺโฆ  ติสฺสมหาวิหาเร  วตฺถ  วตฺติสฺสติ   
ตตฺถ  คนฺตฺวา  วสิสฺสามาติ  วิหารโต นิกฺขมิ ฯ ติสสฺมหาวิหาเรป  
ภิกฺขุสงฺโฆ จิตฺตลปพฺพเต วตฺถ  วตฺติสฺสติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
วสิสฺสามาติ  วิหารโต  นิกขฺมิ ฯ  อุภโตป  เอกิสฺสา  คมฺภีร- 
# ๑. ม. วฏฏ ฯ  
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กนฺทราย  ตีเร  สมาคนฺตฺวา (๑) ปุจฺฉิตฺวา  วตฺถสฺส(๒)  ขีณภาว  ตฺวา 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  กึ  กริสฺสามาติ  จตุวีสติ  ภิกฺขุสหสฺสานิ   
คมฺภีรกนฺทรวน  ปวิสิตฺวา  นิสีทิตฺวา (๓) นิสินฺนนหีาเรเนว  
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายึสุ ฯ  ปจฺฉา  ภเย  
วูปสนฺเต  ภิกฺขุสงฺโฆ  สกฺก  เทวราชาน  คเหตฺวา  ธาตุโย 
สหริตฺวา  เจติย อกาสิ ฯ   
        พฺราหฺมณติสฺสโจโรป  ชนปท  วิทฺธเสสิ ฯ  สงฺโฆ  
สนฺนิปติตฺวา มนฺเตตฺวา โจร  ปฏิพาหตูติ  สกฺกสฺส  สนฺติก   
อฏ  เถเร  เปเสสิ ฯ  สกโฺก  เทวราชา  มยา  ภนฺเต  อุปฺปนฺโน  
โจโร  น  สกกฺา  ปฏิพาหิตุ  สงฺโฆ  ปรสมุทฺท  คจฺฉตุ  อห   
สมุทฺทารกฺข  กริสฺสามีติ ฯ  สงฺโฆ  สพฺพทิสาหิ  นาคทีป  คนฺตฺวา 
ชมฺพุโกลปฏฏเน  ติภูมิก  มหาอุฬุมฺป พนฺธาเปสิ ฯ เอกา ภูมิกา 
อุทเก โอสีทิ เอกิสฺสา ภิกฺขุสงฺโฆ  นิสินฺโน  เอกิสสฺา 
ปตฺตจีวรานิ ปยึสุ ฯ สยุตฺตภาณกจูฬสิวตฺเถโร อิสิทตฺตตฺเถโร   
มหาโสณตฺเถโรติ  ตโย  เถรา  ตาส  ปริสาน  ปาโมกฺขา ฯ   
เตสุ  เทฺว  เถรา  มหาโสณตฺเถร  อาหสุ  อาวุโส  มหาโสณ   
อภิรูห  มหาอุฬุมฺปนฺติ ฯ  ตุเมฺห  ปน  ภนฺเตติ ฯ  อาวุโส  อุทเก 
มรณมฺป  ถเล  มรณมฺป เอตฺตกเมว(๔)น มย คมิสฺสาม  ต  
นิสฺสาย  ปน  อนาคเต  สาสนสฺส  ปเวณี  สฺสติ  คจฺฉ  ตฺว   
# ๑. ม. สมาคตา ฯ  ๒. ม. วฏฏสฺส ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. เอกเมว ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 717 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 717 
 
อาวุโสติ ฯ นาห  ภนฺเต  ตุเมฺหสุ  อคจฺฉนฺเตสุ  คมิสฺสามีติ   
ยาวตติย  กเถตฺวาป  เถร อาโรเปตุ  อสกฺโกนฺตา นวิตฺตึสุ ฯ   
        อถ  จูฬสิวตฺเถโร  อิสิทตฺตตฺเถร  อาห  อาวุโส  อิสิทตฺต 
อนาคเต  มหาโสณ (๑) นสิฺสาย  สาสนปเวณี  สฺสติ  มา  โข   
น  หตฺถโต  วิสฺสชฺเชหีติ ฯ  ตุเมฺห  ปน  ภนฺเตติ ฯ  อห  มหาเจติย   
วนฺทิสฺสามีติ  เทฺว  เถเร  อนุสาสิตฺวา  อนุปุพฺเพน  จาริก  จรนฺโต  
มหาวิหาร  สมฺปาปุณิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  มหาวิหาโร  สุ ฺโ  
เจติยงฺคเณ  เอรณฺฑา  ชาตา  เจติย  คจฺเฉหิ  ปริวาริต  เสวาเลน   
ปริโยนทฺธ ฯ  เถโร  ธรมานกพุทฺธสฺส  นิปจฺจการ  ทสฺเสนฺโต  
วิย  มหาเจติย  วนฺทิตฺวา  ปจฺฉิมทิสาย  สาล  ปวิสิตฺวา 
โอโลเกนฺโต  เอวรูปสฺส  นาม  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตสฺส สรีรธาต-ุ 
นิจยฏาน  อนาถ ชาตนฺติ จินฺตยมาโน นิสีทิ ฯ   
        อถาวิทูเร  รุกฺเข  อธวิตฺถา  เทวตา  อทฺธิกมนสฺุสรูเปน   
ตณฺฑุลนาฬิ ฺจ  คุฬปณฺฑ ฺจ  อาทาย  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  
กตฺถ  คจฺฉถ  ภนฺเตติ ฯ  อห  ทกฺขิณทิส  อุปาสกาติ ฯ  อหมฺป 
ตตฺเถว  คนฺตุกาโม  สห  คจฺฉาม  ภนฺเตติ ฯ  อห  ทุพฺพโล  ตว  
คติยา  คนฺตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  ตฺว ปุรโต คจฺฉ อุปาสกาติ ฯ  
อหมฺป  ตุมฺหาก  คติยา  คมิสฺสามีติ  เถรสฺส  ปตฺตจีวร  
อคฺคเหสิ ฯ  ติสฺสวาปปาฬึ  อารุฬฺหกาเล  จ  ปตฺต  อาหราเปตฺวา   
# ๑. ม. มหาโสณตฺเถร ฯ  
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ปานก  กตฺวา  อทาสิ ฯ เถรสฺส ปตมตฺเตเยว  พลมตฺตา   
สณฺาติ ฯ  เทวตา  ปวึ  สงฺขิปตฺวา  เวณุนทีสนฺติเก  เอก  
ฉฑฺฑิตวิหาร  ปตฺวา เถรสฺส วสนฏาน ปฏชิคฺคิตฺวา อทาสิ ฯ   
        ปุนทิวเส  เถเรน  มุเข  โธวิตมตฺเต  ยาคุ  ปจิตฺวา  อทาสิ   
ยาคุ  ปตสฺส  ภตฺต  ปจิตฺวา  อุปนาเมสิ ฯ  เถโร  ตุยหฺ 
เปหิ อุปาสกาติ ปตฺต หตฺเถน ปทหิ ฯ  อห  น  ทรู  คมิสฺสามีติ  
เทวตา  เถรสฺเสว(๑)  ปตฺเต  ภตฺต  ปกขิฺปตฺวา  กตภตฺตกิจฺจสฺส  
เถรสฺส(๒)ปตฺตจีวรมาทาย คมนมคฺค ปฏิปนฺนา ปวึ  สงฺขิปตฺวา   
ชชชฺรนทีสนติฺก  เนตฺวา  ภนฺเต  เอต  ปณฺณขาทกมนุสฺสาน  
วสนฏาน  ธุโม  ป ฺายติ  อห  ปุรโต  คมิสฺสามีติ  เถร   
วนฺทิตฺวา  อตฺตโน ภวน อคมาสิ ฯ เถโร  สพฺพมฺป ภยกาล  
ปณฺณขาทกมนุสฺเส นิสฺสาย วสิ ฯ   
        อิสิทตฺตตฺเถโรป  อนุปุพฺเพน  จาริก  จรนโฺต  อฬชนปท  
สมฺปาปุณิ ฯ  ตตฺถ  มนุสสฺา  นาติปกฺกานิ  มธุกผลานิ  ภินฺทิตฺวา 
อฏ ึ  อาทาย  ตจ  ฉฑฺเฑตฺวา  อคมสุ ฯ  เถโร  อาวุโส   
มหาโสณ  ภิกฺขาหาโร  ป ฺายตีติ  วตฺวา  ปตฺตจีวร  อาหราเปตฺวา 
จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺต  นหีริตฺวา  อฏาสิ ฯ  ตรุณทาริกา(๓) 
เถร   ิต  ทิสวฺา  อิมินา  โกจิ  อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  วาลุก 
ปุ ฺชิตฺวา มธุกผลตฺตจ  ปตฺเต ปกฺขิปตฺวา อทสุ ฯ เถรา  
# ๑. ม. เถรสฺส ฯ  ๒. ม. กตภตฺตกิจฺเจ ฯ  ๓. ม. ตรณุทารกา ฯ   
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ปริภุ ฺชึสุ ฯ สตฺตาหมตฺต โสเยว อาหาโร อโหสิ ฯ   
        อนุปุพฺเพน  โจริยสสฺร  สมฺปาปณึุสุ ฯ  มนุสสฺา  กุมุทานิ  
คเหตฺวา กุมุทนาเฬ  ฉฑฺเฑตฺวา  อคมสุ ฯ  เถโร  อาวุโส   
มหาโสณ  ภิกฺขาหาโร  ป ฺายตีติ  วตฺวา  ปตฺตจีวร  
อาหราเปตฺวา  จีวร  ปารปุตฺวา  ปตฺต  นีหริตฺวา  อฏาสิ ฯ 
คามทารกา  กุมุทนาเฬ  โสเธตฺวา  ปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา อทสุ ฯ  
เถรา ปริภุ ฺชึสุ ฯ สตฺตาหมตฺตเมว  โส  อาหาโร อโหสิ ฯ   
อนุปุพฺเพน  จรนฺตา  ปณฺณขาทกมนุสฺสาน  วสนฏาเน  เอก   
คามทฺวาร  สมฺปาปุณึสุ ฯ   
        ตตฺถ  เอกิสฺสา  ทาริกาย  มาตาปตโร  อร ฺ   
คจฺฉนฺตา  สเจ  โกจิ  อยฺโย  อาคจฺฉติ  กตฺถจิ  คนฺตุ  มา   
อทาสิ  อยฺยสฺส  วสนฏาน อาจิกฺเขยฺยาสิ  อมฺมาติ  อาหสุ ฯ 
สา  เถเร  ทิสวฺา  ปตฺต  คเหตฺวา  นิสีทาเปสิ ฯ เคเห ธ ฺชาติ   
นาม  นตฺถิ ฯ  วาสึ  ปน  คเหตฺวา  คุ ฺชโจจรุกฺขตฺตจ(๑) คุ ฺชลตา- 
ปตฺเตหิ สทฺธึ เอกโต  โกฏเฏตฺวา  ตโย  ปณฺเฑ  กตฺวา  เอก  
อิสิทตฺตตฺเถรสฺส  เอก  มหาโสณตฺเถรสฺส  ปตฺเต เปตฺวา 
อติเรกปณฺฑ อิสิทตฺตตฺเถรสฺส ปตฺเต เปสฺสามีติ หตฺถ ปสาเรสิ   
หตฺโถ  ปริวตฺติตฺวา  มหาโสณตฺเถรสฺส  ปตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ  
อิสิทตฺตตฺเถโร  พฺราหฺมณติสฺสภเย  คุ ฺชโจจปณฺเฑ (๒) วิปากทายก- 
# ๑. ม. คุ ฺชโจจรุกฺขตฺตจ ฯ  ๒. ม. คุ ฺชโจจปณฺเท ฯ   
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กมฺม  เทสกาลสมฺปทาย  กีวปมาณ  วิปาก  ทสฺสตีติ  อาห ฯ  
เต ต สมฺปริภุ ฺชิตฺวา(๑) วสนฏาน อคมสุ ฯ สาป อร ฺโต   
อาคตาน   มาตาปตูน   อาจิกฺขิ  เทฺว  เถรา  อาคตา  เตส  
เม  วสนฏาน อาจิกฺขิตนฺติ ฯ เต อุโภป เถราน สนฺติก  
คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ย  มย  ลภาม  เตน  ตุเมฺห  
ปฏิชคฺคิสฺสาม  อิเธว  วสถาติ  ปฏิ ฺ  คณฺหึสุ ฯ เถราป 
สพฺพภยกาล เต อุปนิสฺสาย วสึสุ ฯ   
        พฺราหฺมณติสฺสโจเร  มเต  ปตุมหาราชา  ฉตฺต  อุสฺสา- 
เปสิ ฯ  ภย  วูปสนฺต  ชนปโท  สมฺปุณฺโณติ  สุตฺวา  ปรสมุทฺทโต 
ภิกฺขุสงฺโฆ  นาวาย  มหาติตฺถปฏฏเน  โอรุยฺห  มหาโสณตฺเถโร 
กห  วสตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เถรสฺส  สนฺติก อคมาสิ ฯ เถโร  ป ฺจ- 
สตภิกฺขุปริวาโร  กาลกคาเม  มณฺฑลารามวิหาร  สมฺปาปุณิ ฯ  
ตสฺมึ  สมเย  กาลกคาเม  สตฺตมตฺตานิ  กุลสตานิ  ปฏิวสนฺติ ฯ 
รตฺติภาเค  เทวตา  อาหิณฺฑิตฺวา  มหาโสณตฺเถโร  ป ฺจสต- 
ภิกฺขุปริวาโร  มณฺฑลารามวิหาร  สมปฺตฺโต (๒) เอเกโก  นวหตฺเถน  
สาฏเกน  สทธฺึ  เอเกกกหาปณคฺฆนก  ปณฺฑปาต  เทตูติ  มนุสฺเส   
อโวจจ ฯ  ปนุทิวเส  จ  เถรา  กาลกคาเม  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ  
มนุสฺสา  นิสทีาเปตฺวาฑ  ยาคุ  อทสุ ฯ  มณฺฑลารามวาสี  
ติสฺสภูตตฺเถโร สงฺฆตฺเถโร หุตฺวา นิสีทิ ฯ  
# ๑. ม. ปริภุ ฺชิตฺวา ฯ  ๒. ม. ปตฺโต ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 721 

        *เลมที่ 47  าณวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 721 
 
        เอโก  มหาอุปาสโก  ต  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  มหาโสณตฺเถโร 
นาม  กตโรติ  ปุจฺฉิ ฯ  เตน  สมเยน  เถโร  นวกตโร (๑) โหติ 
ปริยนฺเต  นิสนิฺโน ฯ  เถโร  หตฺถ ปสาเรตฺวา  มหาโสโณ   
นาม  เอส  อุปาสกาติ  อาห ฯ  อุปาสโก  ต  วนฺทิตฺวา ปตฺต  
คณฺหาติ ฯ  เถโร  น  เทติ ฯ  ติสฺสภูตตฺเถโร  อาวุโส  โสณ  
ยถา  ตฺว  น  ชานาสิ  มยมปฺ  เอวเมว  น  ชานาม ปุ ฺวนฺตาน  
เทวตา ปริปาเจนฺติ ปตฺต มุ ฺจ(๒)สพฺรหฺมจารีน  สงฺคห  
กโรหีติ  อาห ฯ  เถโร  ปตฺต  อทาสิ ฯ  มหาอุปาสโก  ปตฺต  
อาทาย คนฺตฺวา  กหาปณคฺฆนกสฺส  ปณฺฑปาตสฺส  ปูเรตฺวา  
นวหตฺถสาฏก  อาธารก  กตฺวา  อาหริตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  
เปสิ ฯ  อปโรป  อุปาสโก  เถรสฺสาติ  สตฺต  สาฏกสตานิ  สตฺต 
จ  ปณฺฑปาตสตานิ เถรสฺเสว อทสุ ฯ   
        เถโร  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สวิภาค  กตฺวา  อนุปุพฺเพน  มหาวิหาร   
ปาปุณิตฺวา  มุข  โธวิตฺวา  มหาโพธึ  วนฺทิตฺวา  มหาเจติย  
วนฺทิตฺวา  ถูปาราเม   ิโต จีวร  ปารุปตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวาโร 
ทกฺขิณทฺวาเรน  นคร  ปวิสิตฺวา  ทฺวารโต  ยาว  วล ฺชนกสาลา  
เอตสฺมึ  อนฺตเร  สฏ ิกหาปณคฺฆนก  ปณฺฑปาต  ลภิ ฯ  ตโต   
ปฏาย  ปน  สกฺการสฺส ปมาณ นตฺถิ ฯ เอว กาลวิปตฺติย  
มธุกผลตฺตโจป กุมุทนาฬีป  ทุลลฺภา ชาตา กาลสมฺปตฺติย  
# ๑. ม. นวโก ฯ  ๒. ม. เทหิ ฯ  
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เอวรูโป มหาลาโภ อุทปาทิ ฯ   
        วตฺตพฺพกนิโคฺรธตฺเถรสฺสาป  สามเณรกาเล  พฺราหฺมณ- 
ติสฺสภย  อุทปาทิ  สามเณโร  จ  อุปชฌฺาโย  จสฺส  ปรสมุทฺท  
น  อคมสุ  ปณฺณขาทกมนุสฺเส  อุปนิสฺสาย  วสิสฺสามาติ   
ปจฺจนฺตาภิมุขา  อเหสส ฯ  สามเณโร  สตฺตาหมตฺต  อนาหาโร  
หุตฺวา  เอกสฺมึ  คามฏาเน  ตาลรุกฺเข  ตาลปกฺก  ทสิฺวา  อุปชฺฌาย   
อาห  ภนฺเต  โถก  อาคเมถ  ตาลปกฺก  ปาเตสฺสามีติ ฯ   
ทุพฺพโลสิ  ตฺว  สามเณร  มา  อภิรุหีติ ฯ  อภิรุหิสฺสามิ  ภนฺเตติ   
ขุทฺทกวาสึ  คเหตฺวา  ตาล  อภิรุยฺห  ตาลปณฺฑึ  ฉินฺทิตุ  
อารภิ วาสิผล นิกฺขมิตฺวา ภูมิย ปติ ฯ   
        เถโร  จินฺเตสิ  อย  กลิมนฺโตว  รกฺุข  อารุโฬฺห  กินฺนโุข  
อิทานิ  กริสสฺตีติ ฯ  สามเณโร  ตาลปณฺณ  ผาเลตฺวา  ผาเลตฺวา   
วาสิทณฺฑเก  พนฺธิตฺวา  ฆเฏนฺโต  ฆเฏนฺโต  ภูมิย  ปาเตตฺวา  ภนฺเต 
สาธุ  วตสฺส  สเจ  วาสิผล เอตฺถ  ปเวเสยฺยาถาติ  อาห ฯ  เถโร  
อุปายสมฺปนฺโน  สามเณโรติ  วาสิผล ปเวเสตฺวา  อทาสิ ฯ  โส  
วาสึ  อุกฺขิปตฺวา  ตาลผลานิ  ปาเตสิ ฯ  เถโร  วาสึ  ปาตาเปตฺวา   
ปวฏฏิตฺวา  คต  ตาลผล  ฉินฺทิตฺวา (๑) สามเณร  โอติณฺณกาเล 
อาห  สามเณร  ตฺว  ทุพฺพโล  อิท  ตาว  ขาทาหีติ ฯ  นาห   
ภนฺเต  ตุเมฺหหิ  อขาทิเต  ขาทิสฺสามีติ  วาสึ คณฺหิตฺวา ตาลผลานิ  
# ๑. ภินฺทิตฺวา ฯ   
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ฉินฺทิตฺวา  ปตฺต นีหริตฺวา ตาลมิ ฺช  ปกฺขิปตฺวา  เถรสฺส  ทตฺวา  
สย  ขาทิ ฯ  ยาว  ตาลผลานิ  อเหสุ  ตาว  ตตฺเถว  วสิตฺวา   
ผเลสุ  ขีเณสุ  อนุปุพฺเพน  ปณฺณขาทกมนุสฺสาน  วสนฏาเน 
เอก  ฉฑฺฑิตวิหาร  ปวิสึสุ ฯ 
        สามเณโร  เถรสฺส  วสนฏาน  ปฏิชคฺคิ ฯ  เถโร  
สามเณรสฺส  โอวาท  ทตฺวา  วิหาร  ปาวิสิ ฯ  สามเณโร 
อนายตเน  นฏาน  อตฺตภาวาน  ปมาณ  นตฺถ ิ พุทธฺาน  
อุปฏาน  กริสฺสามีติ  เจติยงฺคณ คนฺตฺวา อปฺปหริต  กโรติ   
สตฺตาหมตฺต  นิราหารตาย  ปเวธมาโน  ปติตฺวา  นิปนฺนโกว 
ติณานิ  อุทฺธรติ ฯ  
        เอกจฺเจ  จ  มนุสฺสา  อร ฺเ  จรนฺตา  มธุ  ลภิตฺวา  
ทารูนิ  เจว  สากปณฺณ ฺจ  คเหตฺวา  ติณจลนส ฺาย  มิโค   
นุ  โข  เอโสติ  สามเณรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  กึ  กโรสิ   
สามเณราติ  อาหสุ ฯ  ติณคณฺ ึ คณฺหามิ อุปาสกาติ ฯ  อ ฺโป 
โกจิ  อตฺถ ิ ภนฺเตติ ฯ  อาม  อุปาสกา  อุปชฺฌาโย  เม   
อนฺโตคพฺเภติ ฯ  มหาเถรสฺส  ทตฺวา  ขาเทยฺยาสิ  ภนฺเตติ  
สามเณรสฺส  มธุ  ทตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาน  อาจิกฺขิตฺวา 
มย  สาขาภงฺค  กโรนฺตา  คมิสฺสาม เอตาย ส ฺาย  เถร 
คเหตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสิ อยฺยาติ วตฺวา อคมสุ ฯ   
        สามเณโร  มธุ  คเหตฺวา  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  พหิ   
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ตฺวา  วนฺทามิ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  เถโร  สามเณโร  ชฆิจฺฉาย  
อนุฑยฺหมาโน  อาคโต  ภวิสฺสตีติ  ตุณฺหี  อโหส ิฯ  โสป  ปุน  
วนฺทามิ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  กสฺมา  สามเณร  ทุพฺพลภกิฺขูน   
สุเขน  นิปชชฺิตุ  น  เทสีติ ฯ  ทฺวาร  วิวริตุ  เต  สารปฺุป   
ภนฺเตติ ฯ  เถโร  อุฏหิตฺวา  ทฺวาร  วิวริตฺวา  กินฺเต  สามเณร 
ลทฺธนฺติ อาห ฯ  มนุสฺเสหิ  มธ ุ ทินฺน  ขาทิตุ  สารุปฺป   
ภนฺเตติ ฯ  สามเณร  เอวเมว  ขาทิตุ  กลิมิสฺสาม  ปานก  กตฺวา  
ปวิสฺสามาติ ฯ  สามเณโร  ปานก  กตฺวา  เถรสฺส (๑) อทาสิ ฯ 
        อถ  น  เถโร  มนุสฺสาน  วสนฏาน  ปุจฺฉสิ  สามเณราติ   
อาห ฯ  สยเมว  อาจิกฺขึสุ  ภนฺเตติ ฯ  สามเณร  ปาโตว  คจฺฉนฺตา  
กิลมิสฺสาม  อชฺเชว  คมิสสฺามาติ  ปตฺตจีวร  คณฺหาเปตฺวา 
นิกฺขมิ ฯ เต คนฺตฺวา มนุสฺสาน วสนฏานสฺส  อวิทูเร  
นิปชฺชึส ุฯ  สามเณโร  รตฺติภาเค  จินฺเตสิ  มยา  ปพฺพชิตกาลโต   
ปฏาย  คามนฺเต  อรุณ  นาม(๒)  น  อุฏาปตปุพฺพนฺติ  โส   
ปตฺต  คเหตฺวา  อรุณ  อุฏาเปตุ  อร ฺ  อคมาสิ ฯ  มหาเถโร  
สามเณร  นิปนฺนฏาเน  อปสฺสนฺโต  มนุสฺสขาทเกหิ  คหิโต   
ภวิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  สามเณโร  อร ฺเ  อรุณ  อุฏาเปตฺวา  
ปตฺเตน  อุทก ฺจ  ทนฺตกฏ ฺจ  คเหตฺวา  อาคมิ ฯ  สามเณร  
กุหึ  คโตสิ  มหลฺลกภิกฺขูน  เต  วิตกฺโก  อุปฺปาทิโต  ทณฺฑกมมฺ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อาหราติ ฯ  อาหริสฺสามิ  ภนฺเตติ ฯ  เถโร  มุข  โธวิตฺวา  จีวร  
ปารุป ฯ  อุโภป  มนุสฺสาน  วสนฏาน อคมสุ ฯ มนุสฺสาป   
อตฺตโน  ปรโิภค  กนฺทมลูผลปณฺณ  อทสุ ฯ  เถโรป  ปริภุ ฺชตฺิวา  
วิหาร อคมาสิ ฯ  สามเณโร  อุทก  อาหริตฺวา  ปาเท  โธวิสฺสามิ (๑) 
ภนฺเตติ  อาห ฯ  สามเณร  ตฺว  รตฺตึ  กห  คโต  อมฺหาก  วิตกฺก   
อุปฺปาเทสีติ ฯ  ภนฺเต  คามนฺเต  เม  อรุณ  น  อุฏาปตปุพฺพ   
อรุณุฏาปนตฺถาย  อร ฺ  อคมาสินฺติ ฯ  สามเณร  น  ตุยฺห 
ทณฺฑกมฺม  อนุจฺฉวิก  อมฺหาก (๒) อนุจฺฉวิกนฺติ วตฺวา เถโร  
ตสฺมึเยว  าเน  วสิ  สามเณรสฺส  จ  ส ฺ  อทาสิ  มย   
ตาว  มหลฺลกา  อิท  นาม  ภวิสฺสตีติ  น  สกฺกา  ชานิตุ  ตฺว  
อตฺตาน รกฺเขยฺยาสีติ ฯ เถโร กิร อนาคามี  ต  อปรภาเค 
มนุสฺสขาทกา  ขาทึสุ ฯ   
        สามเณโร  อตฺตาน  รกฺขิตฺวา  ภเย  วูปสนฺเต  ตถารูเป (๓) 
าเน  อุปชฺฌ  คาเหตฺวา  อุปสมฺปนฺโน [๔]  หุตฺวา  พุทฺธวจน  อุคฺคเหตฺวา 
ติปฏกธโร หตฺุวา วตฺตพฺพกนิโคฺรธตฺเถโร นาม ชาโต ฯ   
ปตุมหาราชา  รชฺช  ปฏิปชฺช ิฯ  ปรสมทฺุทา  อาคตาคตา  ภิกฺขู  
กห  วตฺตพฺพกนิโคฺรธตฺเถโร  กห  วตฺตพฺพกนิโคฺรธตฺเถโรติ   
ปุจฺฉิตฺวา ตสฺส สนฺติก  อคมสุ ฯ  มหาภิกฺขุสงฺโฆ  เถร  
# ๑. ม. โธวามิ ฯ ๒. ม. อมฺหากเมว ฯ  ๓. ม. ยถารูเป ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร หุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปริวาเรสิ ฯ  โส  มหาภิกขฺุสงฺฆปริวุโต  อนุปุพฺเพน  มหาวิหาร  
ปตฺวา  มหาโพธึ  มหาเจติย  ถูปาราม ฺจ  วนฺทิตฺวา  นคร  
ปายาสิ ฯ(๑) ยาว  ทกฺขิณทฺวารา  คจฺฉนฺตสฺเสว  นวสุ  าเนสุ   
ติจีวร  อุปฺปชฺช ิ อนฺโตนคร  ปวิฏกาลโต  ปฏาย  
มหาสกฺกาโร  อุปฺปชชฺิ ฯ 
        อิติ  กาลวิปตฺติย  ตาลผลกนฺทมูลปณฺณมฺป ทุลลฺภ ชาต  
กาลสมฺปตฺติย เอวรูโป มหาลาโภ อุปฺปนฺโน ฯ(๒) เอว  กาลวิปตฺติ- 
ปฏิพาหิตตฺตา  วิปาก  ทาตุ  อสกฺโกนตฺานิ  กาลสมฺปตฺตึ  อาคมฺม   
วิปจฺจนฺตีติ ปชานาติ ฯ   
        อปรสฺสาป  พหูนิ  กลฺยาณกมฺมานิ  โหนฺติ  ตานิ   
ปโยควิปตฺติย   ิตสฺส  น  วิปจฺเจยฺยย ฯ  โส  ปน  เอเกน   
กลฺยาณกมฺเมน  สมฺมาปโยเค  ปติฏ ิโต  ตีณิ  สุจรติานิ  ปูเรติ  
ป ฺจสีล  ทสสีล  รกฺขติ ฯ  กาลสมฺปตฺติย นิพฺพตฺตสฺส  ราชาโน  
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา  ราชก ฺาโย  เอตสฺส  อนุจฺฉวิกาติ  
เปเสนฺติ  ยานวาหนมณิสุวณฺณรชตาทิเภท  ต  ต  ปณฺณาการ  
เอตสฺส  อนุจฺฉวิกาติ(๓)  เปเสนฺติ ฯ   
        ปพฺพชชฺูปคโตป  มหายโส  โหติ  มหานุภาโว ฯ  ตตฺริท  
วตฺถุ  กฏูกณฺณราชา  กิร  คิริคามกณฺณวาสิก  จูฬสธุมฺมตฺเถร  
มมายติ  โส  อุปฺปลวาปย  วสมาโน  เถร  ปกฺโกสาเปสิ ฯ 
# ๑. ม. ปาวิสิ ฯ  ๒. ม. อุปฺปนฺโนติ ฯ  ๓. ม. อนุจฺฉวิกนฺติ ฯ   
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เถโร  อาคนฺตฺวา  มาลารามวิหาเร  วสติ ฯ  ราชา  เถรสฺส   
มาตร  ปุจฺฉิ  กึ  เถโร  ปยายตีติ ฯ  กนฺท  มหาราชาติ ฯ   
ราชา  กนฺท  คาหาเปตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  เถรสฺส  ททมาโน  
มุข  อุลฺโลเกตุ  นาสกฺขิ  โส  นิกฺขมิตฺวา  จ  พหิปริเวเณ   
เทวึ  ปุจฺฉิ  กทีิโส  เถโรติ ฯ ตฺว ปุริโส หุตฺวา  อุลฺโลเกตุ   
น  สกโฺกสิ  อห  กถ  สกขิฺสฺสามิ  นาห  ชานามิ  กทีิโสติ ฯ 
ราชา  มม  รฏเ  พลิการก  คหปติปุตฺต  อุลฺโลเกตุ  น  
วิสหามิ  มหนฺต  วต  โภ  พุทฺธสาสน  นามาติ  อปฺโผเฏสิ ฯ   
ติปฏกจูฬนาคตฺเถรมฺป  มมายติ ตสฺส องฺคุลิย  เอกา  ปฬกา 
อุฏหิ ฯ ราชา เถร ปสฺสสิฺสามีติ วิหาร คนฺตฺวา พลวเปเมน  
องฺคุลึ  มุเขน  คณฺหิ  อนฺโตมุเขเยว  ปฬกา  ภินฺนา  ปุพฺพโลหิต  
อนุฏ ุหิตฺวา  เถเร  สิเนเหน  อมต  วิย  อชฺโฌหร ิฯ  โสเยว  
เถโร  อปรภาเค  มรณม ฺเจ  นิปชฺชิ ฯ  ราชา  คนตฺฺวา   
อสุจิกปลฺลก  สีเส  เปตฺวา  ธมฺมสกฏสฺส [๑] อกฺโข  ภิชฺชตีติ   
ปริเทวมาโน  วิจริ ฯ  
        ปวิสฺสรสฺส  อสุจิกปลฺลก  สีเสน  อุกฺขิปตฺวา  วิจรณ นาม   
กสฺส  คตมคฺโค  สมฺมาปโยคสฺส  คตมคฺโค ฯ (๒) เอว  ปโยควิปตฺติ- 
ปฏิพาหิตตฺตา  วิปาก  ทาตุ  อสกฺโกนตฺานิ  ปโยคสมฺปตฺติมาคมฺม  
วิปจฺจนฺตีติ  ปชานาติ ฯ  เอว  จตูหิ  วิปตฺตีหิ  ปฏิพาหิต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อกฺโข ภิชฺชตีติ ทิสสฺติ ฯ  
# ๒. ม. คตมคฺโคติ ฯ   
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กลฺยาณกมฺม  วิปาก  อทตฺวา  จตสฺโส  สมฺปตฺติโย  อาคมฺม 
เทติ ฯ   
        ตตฺริท  ภูตมตฺถ  กตฺวา  โอปมฺม  เอโก  กริ  มหาราชา 
เอกสฺส  อมจฺจสฺส  อปฺปมตฺตเกน  กุชฌฺิตฺวา  ต  พนฺธนาคาเร  
พนฺธาเปสิ  ตสฺส  าตกา  ร ฺโ  กุทธฺภาว  ตฺวา  กิ ฺจิ   
อวตฺวา  จณฺฑโกเธ  วิคเต  ราชาน  ตสฺส  นิรปราธภาว  
ชานาเปสส ฯ  ราชา  มุ ฺจิตฺวา  ตสฺส  านนฺตร  ปฏิปากติก  
อกาสิ ฯ  อถสฺส  ตโต  ตโต  อาคจฺฉนฺตาน  ปณฺณาการาน  
ปมาณ  นาโหสิ ฯ  มนุสสฺา  สมฺปฏิจฺฉิตุ  นาสกฺขึสุ ฯ 
        ตตฺถ  ร ฺโ  อปฺปมตฺตเกน  กุชฌฺิตฺวา ตสฺส พนฺธนาคาเร   
พนฺธาปตกาโล  วิย  ปุถชุชฺนสฺส  นิรเย  นิพฺพตฺตกาโล  อถสฺส   
าตเกหิ  ราชาน  ส ฺาเปตฺวา  านนฺตรสฺส  ปฏปิากติก- 
กรณกาโล  วิย  ตสฺส  สคฺเค  นิพฺพตฺตกาโล  ปณฺณาการ  
สมฺปฏิจฺฉิตุ  อสมตฺถกาโล วิย จตสฺโส สมฺปตฺติโย อาคมฺม 
กลฺยาณกมฺมาน  เทวโลกโต  มนุสฺสโลก  มนุสฺสโลกโต  เทวโลกนฺติ 
เอว  สุขฏานโต  สุขฏานเมว  เนตฺวา  กปฺปสตสหสฺสมฺป  
สุขวิปาก  ทตฺวา  นิพฺพานสมฺปาปน  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  ตาว  ปาลิวเสน  ทุติยพล  ทีเปตฺวา  ปุน  อโหสิ  
กมฺม  อโหส ิ กมฺมวิปาโกติ  อิมินา  ปฏิสมฺภิทานเยนาป (๑)  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๒๓/๔๑๔ ฯ   
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ทีเปตพฺพ ฯ  ตตฺถ  อโหส ิกมฺมนฺติ  อตีเต  อายูหิต  กมฺม   
อตีเตเยว  อโหสิ ฯ  เยน  จ  อตีเต  วิปาโก  ทินโฺน  ต  สนฺธาย  
อโหสิ  กมฺมวิปาโกติ วุตฺต ฯ  
        ทฏิธมฺมเวทนียาทีสุ ปน พหูสุป อายูหิเตสุ  เอก  
ทิฏธมฺมเวทนีย  วิปาก  เทติ  เสสานิ  อวิปากานิ ฯ  เอก  
อุปปชฺชเวทนีย  ปฏิสนฺธ ึ อากฑฺฒติ  เสสานิ  อวิปากานิ ฯ   
เอเกนานนฺตริเยน  นริเย  อุปปชฺชติ  เสสานิ  อวิปากานิ ฯ  อฏสุ 
สมาปตฺตีสุ  เอกาย  พฺรหมฺโลเก  นิพฺพตฺตติ  เสสา  อวิปากา ฯ  
อิท  สนฺธาย  นาโหสิ  กมมฺวิปาโกติ  วุตฺต ฯ โย ปน พหุมฺป  
กุสลากุสล  กมฺม  กตฺวา  กลฺยาณมิตฺต  นิสฺสาย  อรหตฺต  
ปาปุณาติ  เอตสฺส  กมฺมวิปาโก  นาโหสิ  นาม ฯ  ย  อตีเต  
อายูหิต  เอตรหิ  วิปาก  เทติ  ต  อโหสิ  กมฺม  อตฺถิ  กมฺมวิปาโก  
นาม ฯ  ย  ปรุิมนเยเนว  อวิปากต  อาปชฺชติ  ต  อโหสิ  กมฺม  
นตฺถิ  กมฺมวิปาโก  นาม ฯ  ย  อตีเต  อายูหิต  อนาคเต  วิปาก   
ทสฺสติ  ต  อโหสิ  กมฺม  ภวิสฺสติ  กมมฺวิปาโก  นาม ฯ  ย   
ปุริมนเยเนว  อวิปากต  อาปชฺชิสฺสติ ต อโหสิ กมฺม น  
ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก นาม ฯ  ย  เอตรหิ  อายูหิต  เอตรเหว  
วิปาก  เทติ  ต  อตฺถิ  กมมฺ  อตฺถ ิ กมมฺวิปาโก  นาม ฯ  
ย  ปรุิมนเยเนว  อวิปากต  อาปชฺชติ  ต  อตฺถิ  กมมฺ  นตฺถ ิ  
กมฺมวิปาโก  นาม ฯ  ย  เอตรหิ  อายูหิต  อนาคเต  วิปาก    
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        ทสฺสติ  ต  อตฺถิ  กมมฺ  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโก  นาม ฯ ย 
ปุริมนเยเนว อวิปากต อาปชฺชิสฺสติ  ต อตฺถิ กมฺม น ภวิสฺสติ  
กมฺมวิปาโก นาม ฯ  ย  สยมฺป  อนาคต  วิปาโกปสฺส  อนาคโต 
ต  ภวิสฺสติ  กมฺม  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโก  นาม ฯ  ย  สย  
ภวิสฺสติ  ปุรมินเยเนว  อวิปากต  อาปชฺชิสฺสติ  ต  ภวิสฺสติ  
กมฺม น ภวิสสฺติ กมฺมวิปาโก นาม ฯ  อิท  ตถาคตสฺสาติ  อิท  
สพฺเพหิป  เอเตหิ  อากาเรหิ  ตถาคตสฺส  กมฺมนฺตรวิปากนฺตร- 
ชานนาณ อกมฺปยฏเน ทุติยพล เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        ทุติยพลนิทฺเทโส ฯ 
        ตติยพลนิทฺเทเส  มคฺโคติ  วา  ปฏปิทาติ  วา  กมฺมสฺเสเวต  
นาม ฯ  นิรยคามินีติอาทีสุ นิรสฺสาทฏเน นิรติอตฺเถน จ  
นิรโย ฯ อุทธฺ อนุคนฺตฺวา ติริย  อ ฺจิตาติ  ติรจฺฉานา  
ติรจฺฉานาเยว ติรจฺฉานโยนิ ฯ เปตตาย ปตฺติ  อิโต เปจฺจ   
คตภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ  ปตฺติเยว ปตฺติวิสโย ฯ มนสฺส อุสฺสนฺนตาย 
มนุสฺสา มนุสฺสาว  มนุสฺสโลโก ฯ  
        ทิพฺพนติฺ  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  อธิมตฺตาย  วา   
านสมฺปตฺติยาติ  เทวา  เทวาว  เทวโลโก ฯ  วาน  วุจฺจติ  ตณฺหา 
ต  ตตฺถ (๑)นตฺถีติ นิพฺพาน ฯ  นิรย  คจฺฉตีติ  นิรยคามี ฯ   
อิท  มคฺค  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ปฏิปทา ปน นิรยคามินี  นาม  
# ๑. ม. เอตฺถ ฯ   
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โหติ ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ อิม สพฺพมฺป ปฏปิท  
ตถาคโต ปชานาติ ฯ   
        กถ  สกลคามวาสิเกสุป  หิ  เอกโต  เอก  สกูร  วา มิค  วา  
ชีวิตา  โวโรเปนฺเตสุ  สพฺเพสมฺป  เจตนา  ปรสฺส  ชีวิตินฺทฺริยา- 
รมฺมณาว  โหติ  ต  ปน  กมฺม  เตส  อายูหนกฺขเณเยว  นานา  
โหติ ฯ  เตสุ  หิ  เอโก  อาทเรน ฉนฺทชาโต  กโรติ  เอโก 
เอหิ  ตฺวมฺป  กโรหีติ  ปเรหิ  นิปฺปฬิตตฺตา  กโรติ  เอโก   
สมานจฺฉนฺโท  วิย  หุตฺวา  อปฺปฏิพาหิยมาโน  วิจรติ ฯ  เตสุ  
เอโก  เตเนว กมฺเมน  นิรเย  นิพฺพตฺตติ  เอโก  ติรจฺฉานโยนิย  
เอโก  ปตฺติวิสเย ฯ  ต  ตถาคโต  อายูหนกฺขเณเยว  อิมินา 
นีหาเรน  อายูหิตตฺตา  เอส  นิรเย  นิพฺพตฺติสฺสติ  เอส  
ติรจฺฉานโยนิย  เอส  ปตฺติวิสเยติ  ปชานาติ ฯ  นิรเย  นิพฺพตฺต- 
มานานมฺป(๑)  เอส  อฏสุ  มหานิรเยสุ  นิพฺพตฺติสฺสติ  เอส  
โสฬสสุ อุสสฺเทสูติ(๒)ปชานาติ ฯ  ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺต- 
มานมฺป  เอส  อปาทโก  ภวิสฺสติ  เอส  ทิปาทโก  เอส   
จตุปฺปาทโก  เอส  พหุปฺปาทโกติ  ปชานาติ ฯ  ปตฺติวิสเย  
นิพฺพตฺตมานมฺป  เอส  นชิฌฺามตณฺหิโก  ภวิสฺสติ  เอส  
ขุปฺปปาสิโก  เอส  ปรทตฺตูปชีวีติ  ปชานาติ ฯ  เตสุ  จ  กมฺเมสุ 
อิท กมฺม ปฏสินฺธึ อากฑฺฒิตุ น สกฺขิสฺสติ ทุพฺพล ทนิฺนาย   
# ๑. ม. นิพฺพตฺตมานมฺป ฯ  ๒. ม. อุสฺสทนิรเยสุ  
# นิพฺพตฺติสฺสตีติ ฯ   
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ปฏิสนฺธิยา อุปธิเวปกฺก ภวิสฺสตีติ ปชานาติ ฯ   
        ตถา  สกลคามวาสิเกสุ  เอกโต  ปณฺฑปาต  ททมาเนสุ   
สพฺเพสมฺป  เจตนา  ปณฺฑปาตารมฺมณาว  โหติ ฯ  ต  ปน 
กมฺม  เตส  อายูหนกฺขเณเยว  ปุริมนเยน  นานา  โหติ ฯ  เตสุ   
เกจิ  เทวโลเก นิพฺพตฺตนฺติ(๑)เกจิ มนุสฺสโลเก ฯ ต ตถาคโต   
อายูหนกฺขเณเยว  อิมินา  นีหาเรน  อายูหิตตฺตา  เอส  มนุสฺสโลเก 
นิพฺพตฺติสฺสติ  เอส  เทวโลเกติ  ปชานาติ ฯ  เทวโลเก  
นิพฺพตฺตมานมฺป  เอส  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีสุ  นิพฺพตฺติสฺสติ  เอส 
นิมฺมานรตีสุ  เอส  ตุสิเตสุ เอส ยาเมสุ เอส ตาวตึเสสุ  เอส   
จาตุมหาราชิเกสุ  เอส  ภุมฺมเทเวสุ  เอส  ปน  เชฏกเทวราชา   
หุตฺวา  นิพฺพตฺติสฺสติ  เอส  เอตสฺส  ทติุย วา ตติย วา านนฺตร  
กาเรนฺโต(๒)ปริจารโก  หตฺุวา  นิพฺพตฺติสฺสตีติ  ปชานาติ ฯ  
มนุสฺเสสุ นิพฺพตฺตมานมฺป(๓) เอส ขตฺติยกุเล  นิพฺพตฺติสฺสติ   
เอส  พฺราหฺมณกุเล  เอส  เวสฺสกุเล  เอส  สุทฺทกุเล  เอส  ปน   
มนุสฺเสสุ  ราชา  หุตฺวา  นพฺิพตฺติสฺสติ  เอส  เอตสฺส  ทุติย   
วา  ตติย  วา  านนฺตร  กาเรนฺโต ปริจารโก  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติสฺสตีติ  ปชานาติ ฯ  เตสุ  จ  กมฺเมสุ  อิท  กมฺม   
ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒิตุ  น  สกฺขิสฺสติ  ทุพฺพล  ทินฺนาย  ปฏิสนฺธิยา  
อุปธิเวปกฺก ภวิสฺสตีติ ปชานาติ ฯ   
# ๑. ม. นิพฺพตฺติสฺสนฺติ ฯ  ๒. ม. กโรนฺโต ฯ  
# ๓. ม. นิพฺพตฺตมานมฺป ฯ   
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        ตถา  วิปสฺสน  ปฏเปนฺเตสุเยว  เยน  นีหาเรน  วิปสฺสนา 
อารทฺธา  เอส  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสติ  เอส  อรหตฺต  ปตฺตุ   
น  สกฺขิสฺสติ เอส อนาคามีเยว  ภวิสฺสติ  เอส  สกทาคามีเยว 
เอส  โสตาปนฺโนเยว  เอส  ปน  มคฺค  วา ผล  วา  สจฺฉิกาตุ   
น  สกฺขิสฺสติ  ลกฺขณารมฺมณาย  วิปสฺสนายเมว  สฺสติ  เอส   
ปจฺจยปริคฺคเหเยว  สฺสติ  เอส  นามรปูปริคฺคเหเยว สฺสติ เอส  
อรูปปริคฺคเหเยว  สฺสติ  เอส รูปปริคฺคเหเยว สฺสติ เอส  
มหาภูตมตฺตเมว ววตฺถเปสฺสติ เอส กิ ฺจิ  สลฺลกฺเขตุ น  
สกฺขิสฺสตีติ ปชานาติ ฯ   
        กสิณปริกมฺม  กโรนฺเตสุป  เอตสฺส  ปรกิมฺมมตฺตเมว  
ภวิสฺสติ  นิมิตฺต  อุปฺปาเทตุ  น  สกฺขิสสฺติ  เอส  ปน  นิมิตฺต  
อุปฺปาเทตุ  สกฺขิสฺสติ  อปฺปน  ปาเปตุ  น  สกฺขิสฺสติ ฯ  เอส  
อปฺปน  ปาเปตฺวา  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  
อรหตฺต คณฺหิสฺสตีติ ปชานาตีติ ฯ   
                        ตติยพลนิทฺเทโส ฯ  
        จตุตฺถพลนิทฺเทเส  ขนฺธนานตฺตนฺติ  อย  รูปกฺขนฺโธ  
นาม  ฯเปฯ  อย  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  นามาติ  เอว  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  
นานากรณ  ปชานาติ ฯ  เตสุป  เอกวิเธน  รูปกฺขนฺโธ  ฯเปฯ   
เอกาทสวิเธน  รูปกฺขนฺโธ ฯ  เอกวิเธน  เวทนากฺขนฺโธ  ฯเปฯ  พหุ- 
วิเธน  เวทนากฺขนฺโธ ฯ  เอกวิเธน  ส ฺากฺขนฺโธ  ฯเปฯ  เอกวิเธน   
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สงฺขารกฺขนฺโธ  ฯเปฯ  เอกวิเธน  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  ฯเปฯ  พหุ- 
วิเธน  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ  เอว  เอเกกสฺส  ขนฺธสฺส  นานตฺต   
ปชานาติ ฯ  อายตนนานตฺตนฺติ  อิท  จกฺขฺวายตน  นาม  ฯเปฯ   
อิท  ธมฺมายตน นาม ฯ ตตฺถ ทสายตนา กามาวจรา  เทฺว   
จตุภูมิกาติ  เอว  อายตนนานตฺต  ปชานาติ ธาตุนานตฺตตนฺติ  
อย จกฺขุธาตุ  นาม  ฯเปฯ  อย  มโนวิ ฺาณธาตุ  นาม ฯ  
ตตฺถ  โสฬส  ธาตุโย  กามาวจรา  เทฺว จตุภูมิกาติ เอว  
ธาตุนานตฺต ปชานาติ ฯ   
        ปุน  อเนกธาตุ  นานาธาตุ โลกนฺติ (๑)  อิท  น เกวล  
อุปาทินฺนกสงฺขารโลกสฺเสว  นานตฺต  ตถาคโต  ปชานาติ  
อนุปาทินฺนกสงฺขารโลกสฺสาป  นานตฺต  ตถาคโต  ปชานาติเยวาติ  
ทสฺเสตุ  คหิต ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  หิ  เทฺว  จ  อคฺคสาวกา   
อุปาทินฺนกสงฺขารโลกสฺสาป  นานตฺต  เอกเทสโตว  ปชานนฺติ (๒) โน 
นิปฺปเทสโต ฯ  อนุปาทินฺนกสฺส (๓) ปน  นานตฺต  น  ปชานนฺติ ฯ  
สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  ปน  อิมาย  นาม  ธาตุยา  อุสฺสนฺนาย  อิมสฺส   
นาม  รุกฺขสสฺ  ขนฺโธ  เสโต  โหติ  อิมสฺส  กาฬโก  อิมสฺส  
มฏโ  อิมสฺส  พหลตฺตโจ  อิมสฺส  ตนุตฺตโจ ฯ  อิมาย  นาม  ธาตุยา 
อุสฺสนฺนาย  อิมสฺส  รุกฺขสฺส  ปตฺต  วณฺณสณฺานาทิวเสน  เอวรูป   
นาม  โหติ ฯ  อิมาย  ปน  ธาตุยา  อุสฺสนฺนาย  อิมสฺส  รกฺุขสฺส  
# ๑. ม. อเนกธาตุนานาธาตุโลกนานตฺตนฺติ ฯ 
# ๒. ม. ชานนฺติ ฯ  ๓. ม. อนุปาทินฺนกโลกสฺส ฯ   
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ปุปผ  นีลก โหติ  ปตก  โลหิตก  โอทาต  สุคนฺธ  ทุคฺคนฺธ  
โหติ ฯ  อิมาย นาม ธาตุยา อุสฺสนฺนาย  ผล  ขุทฺทก  โหติ  
มหนฺต ทีฆ รสฺส วฏฏ สุสณฺาน ทุสฺสณฺาน มฏ ผรุส   
สุคนฺธ  ทุคฺคนฺธ  มธุร  ติตฺตก  อมฺพิล กฏก กสาว โหติ ฯ 
อิมาย นาม ธาตุยา  อุสฺสนฺนาย  อิมสฺส  รุกฺขสฺส  กณฺฏโก  
ติขิโณ  โหติ  อติขิโณ  อุชโุก  กุฏโิล  ตามฺโพ  กาฬโก 
นีโล  โอทาโต  โหตีติ  เอว  อนุปาทินฺนกสงฺขารโลกสฺส  นานตฺต   
ปชานาติ ฯ สพฺพ ฺ ุพุทฺธานเยว หิ เอต พล น อ ฺเสนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถพลนิทฺเทโส ฯ 
        ป ฺจมพลนิทฺเทเส  หีนาธิมุตฺติกาติ  หีนชฺฌาสยา ฯ  
ปณีตาธิมุตฺติกาติ  กลฺยาณชฺฌาสยา ฯ  เสวนฺตีติ  นิสฺสยนฺติ   
อลฺลียนฺติ ฯ  ภชนฺตีติ  อุปสงฺกมนฺติ ฯ  ปยิรุปาสนฺตีติ  ปุนปฺปุน  
อุปสงฺกมนฺติ ฯ  สเจ  หิ อาจริยุปชฺฌายา น สีลวนฺตา  โหนฺติ  
สทฺธิวิหาริกา  สลีวนฺตา  โหนฺติ  เต  อตฺตโน  อาจริยุปชฺฌาเยป   
น  อุปสงฺกมนฺติ  อตฺตนา  สทิเส สารุปปฺภิกฺขูเยว อุปสงฺกมนฺติ ฯ 
สเจ อาจริยุปชฺฌายา  สารปฺุปภิกฺขู  อิตเร  อสารุปฺปา  เตป  
น อาจริยุปชฺฌาเย อุปสงฺกมนฺติ อตฺตนา  สทิเส หนีาธิมุตฺติเกเอว  
อุปสงฺกมนฺติ ฯ   
        เอว  อุปสงฺกมน  ปน  น  เกวล  เอตรเหว  อตีตานาคเตปติ  
ทสฺเสตุ  อตีตมฺป  อทฺธานนฺติอาทิมาห ฯ  ต  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
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        อิทมฺปน  ทุสฺสลีาน  ทุสฺสลีเสวนเมว  สีลวนฺตาน  สีลวนฺต- 
เสวนเมว  ทุปฺป ฺาน  ทุปฺป ฺเสวนเมว  ป ฺวนฺตาน  ป ฺ- 
วนฺตเสวนเมว  โก  นยิาเมตีติ  อชฺฌาสยธาตุ  นิยาเมติ ฯ   
        สมฺพหุลา  กริ  ภิกฺขู  เอก  คาม  คณภิกฺขาจาร   
จรนฺติ ฯ  มนสฺุสา  พหุ  ภตฺต  อาหริตฺวา  ปตฺตานิ  ปูเรตฺวา  
ตุมฺหาก  ยถาสภาเคน  ปริภุ ฺชถาติ  ทตฺวา  อุยฺโยเชสส ฯ  ภิกฺขูป  
อาหสุ อาวุโส มนุสฺสา ธาตุสมฺปยุตฺตกมฺเม ปโยเชนฺตีติ ฯ   
ติปฏกจูฬาภยตฺเถโรป  นาคทีเป  เจติยวนฺทนาย  ป ฺจหิ ภิกฺขุ- 
สเตหิ สทฺธึ คจฺฉนฺโต  เอกสฺมึ  คาเม  มนุสฺเสหิ นิมนฺติโต ฯ 
เถเรน จ สทธฺึ เอโก อสารุปฺโป ภิกฺขุ อตฺถิ  ธุรวิหาเรป  
เอโก  อสารปฺุปภิกฺขุ  อตฺถิ ฯ  ทฺวีสุ ภิกฺขุสงฺเฆสุ คาม โอสรนฺเตสุ   
เต  อุโภป  ชนา  กิ ฺจาป  อาคนฺตุเกน  เนวาสิโก  เนวาสิเกน  
วา  อาคนฺตุโก น  ทิฏปุพฺโพ  เอว  สนฺเตป  เอกโต  หุตฺวา  
หสิตฺวา  หสิตฺวา  กถยมานา เอกมนฺต  อฏสุ ฯ เถโร ทิสฺวา  
สมฺมาสมฺพุทฺเธน ชานิตฺวา ธาตุสยุตฺต กถิตนฺติ อาห ฯ   
        เอว  อชฌฺาสยธาตุ  นิยาเมตีติ  วตฺวา  ธาตุสยุตฺเตน (๑) 
อยเมวตฺโถ  ทีเปตพฺโพ ฯ  คิชฺฌกูฏปพฺพตสฺมิ ฺหิ  คิลานเสยฺยาย 
นิปนฺโน  ภควา  อารกฺขนตฺถาย  ปริวาเรตฺวา  วสนฺเตสุ  สาร-ี 
ปุตฺตโมคฺคลฺลานาทีสุ  เอกเมก  อตฺตโน อตฺตโน ปริสาย  สทฺธ ึ 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๓๓๓/๑๗๐ ฯ   
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จงฺกมนฺต  โอโลเกตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  
ภิกฺขเว  สาริปุตฺต  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  จงฺกมนฺตนฺติ ฯ 
เอวมฺภนฺเตติ ฯ โข  เต ภิกฺขู(๑) ฯ สพฺเพ โข เอเต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู 
มหาป ฺาติ(๒)สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพนฺติ ฯ   
                        ป ฺจมพลนิทฺเทโส ฯ  
        ฉฏพลนิทฺเทเส  อาสยนฺติ  ยตฺถ  สตฺตา  อาสยนฺติ  นิวสนฺติ 
ต  เตส  นิวาสฏาน  ทิฏ ิคต  วา  ยถาภูตาณ  วา ฯ 
อนุสยนฺติ  อปฺปหีนานุสยิต  กิเลส ฯ  จริตนฺติ  กายาทีหิ  อภิสงฺขต  
กุสลากุสล ฯ  อธิมุตฺตินฺติ  อชฺฌาสย ฯ  อปฺปรชกฺเขติอาทีสุ  
ป ฺามเย  อกฺขิมฺหิ  อปฺป  ปริตฺต ราคโทสโมหรช เอเตสนฺติ   
อปฺปรชกฺขา ฯ  ตสฺเสว  มหนฺตตาย  มหารชกฺขา ฯ  อุภเยนาป  
มนฺทกิเลเส มหากิเลเส  จ สตฺเต ทสฺเสติ ฯ เยส สทฺธาทีนิ  
อินฺทฺริยานิ ติกฺขานิ เต ติกฺขินฺทฺริยา ฯ เยส  ตานิ  มทุูนิ   
เต  มุทินฺทฺริยา ฯ  เยส อาสยาทโย โกฏาสา สุนฺทรา เต 
สฺวาการา ฯ  วิปรีตา  ทฺวาการา ฯ  เย  กถิต  การณ  สลฺลกฺเขนฺติ  
สุเขน  สกฺกา  โหนฺติ  วิ ฺาเปตุ  เต  สุวิ ฺาปยา ฯ  วิปรีตา 
ทุวิ ฺาปยา ฯ  เย  อริยมคฺคปฏิเวธสฺส  อนุจฺฉวิกา อุปนิสฺสย- 
สมฺปนฺนา เต ภพฺพา ฯ วิปรีตา อภพฺพา ฯ   
        เอว  ฉฏพลสฺส  มาติก  เปตฺวา  อิทานิ  ยถาปฏิปาฏิยา  
# ๑. สฺยา. ม. โข เต ภิกฺขูติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
# ๒. ส. น.ิ ๑๖/๓๖๖/๑๘๖ ฯ   
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ภาเชนฺโต  กตโม  จ  สตฺตาน  อาสโยติอาทิมาห ฯ  ตตฺถสฺส(๑) 
สสฺสโต โลโกติอาทีน อตฺโถ เหฏา  นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนาย  
วุตฺโตเยว ฯ  อิติ  ภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา  วาติ  เอว  สสฺสตทิฏ ึ   
วา  สนฺนิสฺสิตา ฯ  สสฺสตทิฏ ิ  ห ิ เอตฺถ  ภวทิฏ ีติ  วุตฺตา   
อุจฺเฉททิฏ ิ  จ  วิภวทิฏ ีติ ฯ  สพฺพทิฏ ีน ฺหิ  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ีหิ   
สงฺคหิตตฺตา  สพฺเพปเม  ทิฏ ิคติกา  สตฺตา  อิมาว  เทฺว  ทฏิ ิโย 
สนฺนิสฺสิตา  โหนฺติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ทวฺยนิสฺสิโต โข 
ปนาย(๒)  กจฺจาน  โลโก  เยภุยฺเยน  อตฺถิต ฺเจว  นตฺถิต ฺจาติ ฯ (๓) 
        เอตฺถ ห ิอตฺถิตาติ สสฺสต ฯ นตฺถติาติ อุจฺเฉโท ฯ   
อยนฺตาว วฏฏสนฺนิสฺสิตาน ปุถชฺุชนาน สตฺตาน อาสโย ฯ   
        อิทานิ  วิวฏฏสนฺนิสสฺิตาน  สุทฺธสตฺตาน  อาสย  ทสฺเสตุ  
เอเต วา ปน อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺมาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  เอเต  วา  ปนาติ  เอเตเยว ฯ อุโภ อนฺเตติ   
สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาเต  เทฺว  อนฺเต ฯ  อนุปคมฺมาติ  อนลฺลียิตฺวา ฯ 
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสูติ  อิทปฺปจฺจยตาย เจว  
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ จ ฯ  อนุโลมิกา  ขนฺตีติ  วิปสฺสนา- 
าณ ฯ  ยถาภูต  วา(๔) าณนฺติ  มคฺคาณ ฯ   
        อิท  วุตฺต  โหติ  ยา  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท  เจว  ปฏจฺิจ- 
สมุปฺปนฺนธมฺเมสุ  จ  เอเต  อุโภ  สสสฺตุจฺเฉทอนฺเต  อนุปคนฺตฺวา  
# ๑. ม. ตตถ ฺฯ  ๒. ม. ขฺวาย ฯ  ๓. ส. นิ. ๑๖/๔๓/๒๑ ฯ  
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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วิปสฺสนา  ปฏิลทฺธา  ย ฺจ  ตโต อุตฺตริมคฺคาณ  อย  สตฺตาน  
อาสโย  อย วฏฏสนฺนิสฺสติาน ฺจ วิวฏฏสนฺนิสฺสิตาน ฺจ  
สพฺเพสมฺป  สตฺตาน อาสโย อิท วสนฏานนฺติ ฯ อย อาจริยาน  
สมานฏกถา ฯ   
        วิตณฺฑวาที  ปนาห  มคฺโค  นาม  วาส  วิทฺธเสนฺโต 
คจฺฉติ  นนุ  ตฺว  มคฺโค  วาโสติ  วเทสีติ ฯ  โส  วตฺตพฺโพ 
ตฺว  อริยวาสภาณโก  โหสิ น โหสีติ ฯ  สเจ  ปน [๑]  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  
ภิกฺขเว อริยวาสา  ยทริยา(๒) อาวสึสุ  วา  อาวสนฺติ  วา   
อาวสิสฺสนฺติ  วาติ ฯ (๓) เอต ฺหิ  สุตฺต  มคฺคสฺส  วาสภาว  ทีเปติ  
ตสฺมา  สุกถติเมเวตนฺติ ฯ   
        อิทมฺปน  ภควา สตฺตาน อาสย ชานนฺโต  อิเมส ฺจ  
ทิฏ ิคตาน  วิปสฺสนาาณมคฺคาณาน  อปฺปวตฺติกฺขเณป   
ปชานาติเอว(๔) ฯ  วุตฺตมฺป เจต  กาม เสวนฺต ฺเว ชานาติ  
อย ปุคฺคโล กามครุโก  กามาสโย กามาธิมุตฺโตติ ฯ เนกฺขมฺม  
เสวนฺต ฺเว ชานาติ  อย ปุคฺคโล เนกฺขมฺมครุโก เนกฺขมฺมาสโย 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทิโท อตฺถิ ฯ  
# ๒. ม. ปาล.ิ อริยา ฯ  ๓. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๙/๓๑ ฯ  
# ๔. ม. ชานาติเอว ฯ   
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เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติ ฯ  พฺยาปาท ฯเปฯ อพฺยาปาท ฯเปฯ  
ถีนมิทฺธ ฯเปฯ อาโลกส ฺ  เสวนฺต ฺเว ชานาติ อย ปุคฺคโล  
อาโลกส ฺาครุโก  อาโลกส ฺาสโย อาโลกส ฺาธิมุตฺโตติ ฯ(๓)  
        อนุสยนิทฺเทเส  กามราโค  จ  โส  อปฺปหีนฏเน  อนุสโย  
จาติ  กามราคานุสโย ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  ย  โลเก 
ปยรูปนฺติ  ย  อิมสฺมึ  โลเก  ปยชาติก ฯ  สาตรูปนติฺ  สาตชาติก   
อสฺสาทปทฏาน  อิฏารมฺมณ ฯ  เอตฺถ  สตฺตาน  ราคานุสโย   
อนุเสตีติ  เอตสฺมึ  อิฏารมฺมเณ  สตฺตาน  อปฺปหีนฏเน   
ราคานุสโย  อนุเสติ ฯ  ยถา  นาม  อุทเก  นิมุคฺคสฺส  เหฏา  
จ  อุปริ  จ  สมนฺตภาเค  จ  อุทกเมว  โหติ  เอวเมว  อิฏารมฺมเณ  
ราคุปฺปตฺติ  นาม  สตฺตาน  อาจิณฺณสมาจิณฺณา ฯ  ตถา  
อนิฏารมฺมเณ ปฏิฆุปฺปตฺติ ฯ อิติ อิเมสุ ทฺวีสุ  ธมฺเมสูติ  
เอว  อิเมสุ  ทฺวีสุ  กามราคปฏิฆวนฺเตสุ  อิฏานิฏารมฺมณ- 
ธมฺเมสุ ฯ  อวิชฺชานุปติตาติ  กามราคปฏิฆสมฺปยุตฺตา  หุตฺวา 
อารมฺมณกรณวเสน  อวิชฺชา  อนุปติตา ฯ  ตเทกฏโติ  ตาย   
อวิชฺชาย  สมปฺยุตฺเตกฏวเสน  เอกฏโ ฯ  มาโน  จ  ทิฏ ิ  จ 
วิจิกิจฺฉา  จาติ  นววิโธ  มาโน  ทฺวาสฏ ิวิธา ทิฏ ิ อฏวตฺถุกา   
จ วิจิกิจฺฉา ฯ ภวราคานุสโย ปเนตฺถ กามราคานุสเยเนว 
สงฺคหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๗๘/๑๘๐ ฯ   
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        จริตนิทเฺทเส เตรส เจตนา ปุ ฺาภิสงฺขาโร ทฺวาทส 
อปุ ฺาภิสงฺขาโร  จตสฺโส  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร ฯ  
        ตตฺถ  กามาวจโร  ปริตฺตภูมิโก  อิตโร  มหาภมูิโก ฯ   
ตีสุป  วา  เอเตสุ  โย  โกจิ  อปฺปวิปาโก  ปริตฺตภูมิโก  
พหุวิปาโก มหาภูมิโกติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อธิมุตฺตินิทฺเทโส  เหฏา   
ปกาสิโตว ฯ  กสฺมา  ปนาย  อธิมุตฺติ  เหฏา  วุตฺตาป  ปุน   
คหิตาติ  อย ฺหิ  เหฏา  ปาฏิเยกฺก  พลทสฺสนวเสน  คหิตา  
อิธ สตฺตาน ติกฺขินฺทฺริยมุทินฺทฺริยภาวทสฺสนตฺถ ฯ  มหา- 
รชกฺขนิทฺเทเส  อุสฺสทคตานีติ  เวปุลฺลคตานิ ฯ  ปหานกฺกมวเสน   
เจส อุปฺปฏิปาฏิยา นิทฺเทโส กโต ฯ  อนุสฺสทคตานีติ  
อเวปุลฺลคตานิ ฯ  ติกฺขินฺทฺริยมุทินฺทฺรยินิทฺเทเส  อุปนิสฺสยอินฺทฺริยานิ  
นาม  กถิตานิ ฯ  อุปฺปฏปิาฏิยา  นิทฺเทเส  ปเนตฺถ  ปโยชน   
เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  ตถา  ทฺวาการนิทฺเทสาทีสุ  
ปาปาสยาติ  อกุสลาสยา ฯ  ปาปจริตาติ  อปุ ฺาภิสงฺขาร- 
ปริปูรกา ฯ ปาปาธิมุตฺติกาติ สกฺกายาภิรตา วฏฏชฌฺาสยา ฯ   
สฺวาการนิทฺเทเส  ยสฺมา  กลฺยาโณ  นาม  อนุสโย  นตฺถิ  ตสฺมา   
กลฺยาณานุสยาติ น วุตฺต ฯ เสส วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺพ ฯ   
        ภพฺพาภพฺพนิทฺเทเส  กมฺมาวรเณนาติ  ป ฺจวิเธน  อนนฺตริย- 
กมฺเมน ฯ  กิเลสาวรเณนาติ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา ฯ  วิปากาวรเณนาติ  
อเหตุกปฏิสนฺธิยา ฯ  ยสมฺา  ปน  ทุเหตุกานมฺป  อริยมคฺคปฏิเวโธ   
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นตฺถิ  ตสฺมา  ทุเหตุกปฏิสนฺธิป  วิปากาวรณเมวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
อสฺสทฺธาติ  พุทฺธาทีสุ  สทฺธารหิตา ฯ  อจฺฉนฺทิกาติ  กตฺตุกมฺยตา- 
กุสลจฺฉนฺทรหิตา ฯ  อุตฺตรกุรุกา  มนุสสฺา  อจฺฉนฺทิกฏาน   
ปวิฏา ฯ  ทปฺุป ฺาติ  ภวงฺคป ฺาย  ปริหีนา ฯ  ภวงฺคป ฺาย  
ปน  ปริปุณฺณายป  ยสฺส ภวงฺค  โลกุตฺตรสฺส  ปาทก  น  
โหติ  โส  ทปฺุป ฺโเยว  นาม ฯ  อภพฺพา  นิยาม โอกฺกมิตุ   
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตนฺติ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมมฺตฺตนิ 
ยามสงฺขาต  มคฺค  โอกฺกมิตุ อภพฺพา ฯ   น  กมฺมาวรเณนาติอาทีนิ 
วุตฺตวิปริยาเยน  เวทิตพฺพานิ ฯ  อิท  ทฺวินฺน  าณาน  ภาชนีย   
อินฺทฺริยปโรปริยตฺติาณสฺส  จ  อาสยานุสยาณสฺส  จ ฯ  เอตฺถ  
หิ  อาสยานุสยาเณน  อินฺทฺริยปโรปริยตฺติาณมฺป  ภาชิต ฯ   
อิติ  อิมานิ เทฺว าณานิ เอกโต หุตฺวา เอก พลาณ  
นาม ชาตนฺติ ฯ   
                        ฉฏพลนิทฺเทโส ฯ  
        สตฺตมพลนิทฺเทเส  ฌายตีติ  ฌายี ฯ  จตฺตาโร  ฌายีติ  ฌายิโน   
จตฺตาโร  ชนา  วุจฺจนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปมจตุกฺเก  ตาว  ปโม 
สมาปตฺติลาภี สมาโนเยว  น  ลาภิมฺหีติ  กมฺมฏาน  สมานเยว 
น  กมฺมฏานนฺติ  ส ฺ ี  โหติ  อย  อปฺปคุณชฺฌานลาภีติ 
เวทิตพฺโพ ฯ  ทุติโย  สมาปตฺติยา  อลาภีเยว  ลาภิมฺหีติ   
อกมฺมฏาน  สมานเยว  กมฺมฏานนฺติ  ส ฺ ี  โหติ  อย    
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นิทฺทาฌายี  นาม ฯ  นิททฺายิตฺวา  ปฏิพุทฺโธ  เอว  ม ฺติ ฯ   
ตติโย  สมาปตฺติลาภี  สมาโน  สมาปตฺติลาภิมฺหีติ  กมฺมฏานเมว 
สมาน  กมฺมฏานนฺติ  ส ฺ ี  โหติ  อย  ปคุณชฺฌานลาภีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  จตุตฺโถ  อลาภีเยว  อลาภิมฺหีติ  อกมฺมฏานเยว   
อกมฺมฏานนฺติ  ส ฺ ี  โหติ  เอวเมตฺถ  เทฺว  ชนา  อชฺฌายิโนว 
ฌายีน  อนฺโต  ปวิฏตฺตา ฌายีติ วุตฺตา ฯ   
        ทุติยจตุกฺเก  สสงฺขาเรน  สปฺปโยเคน  สมาธิปาริพนฺธิกธมฺเม  
วิกฺขมฺเภนฺโต  ทนฺธ  สมาปชฺชติ  นาม  เอกทฺวิจิตฺตวาเร  ตฺวา  
สหสา  วุฏหนฺโต  ขิปฺป  วุฏาติ  นาม ฯ  สุเขเนว  ปน 
สมาธิปาริพนฺธิกธมฺเม  โสเธนฺโต  ขีปฺป  สมาปชชฺติ  นาม  ยถา- 
ปริจฺเฉเทน  อวุฏหิตฺวา  กาล  อตินาเมตฺวา  วุฏหนฺโต  ทนฺธ   
วุฏาติ  นาม ฯ  อิตเร  เทวฺป  อิมินาว  นเยน  เวทิตพฺพา ฯ  
อิเม  จตฺตาโรป ชนา  สมาปตฺติลาภิโนว ฯ   
        ตติยจตุกฺเก  อิท  ฌาน  ป ฺจงฺคิก  อิท  จตุรงฺคิกนฺติ  
เอว  องฺคววตฺถานปริจฺเฉเท  เฉโก สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล นาม 
นีวรณานิ ปน วิกฺขมฺเภตฺวา  จิตฺตม ฺชุสาย  จิตฺต  เปตุ  อเฉโก  
โน  สมาธิสมฺึ  สมาปตฺติกุสโล  นาม ฯ  อิตเรป ตโย อิมินาว 
นเยน เวทิตพฺพา ฯ อิเมป จตฺตาโร สมาปตฺติลาภิโนเยว ฯ   
        อิทานิ  ยานิ  ฌานานิ  นิสฺสาย  อิเม  ปุคฺคลา  ฌายี  
นาม  ชาตา  ตานิ  ทสฺเสตุ  จตฺตาริ  ฌานานีติอาทิมาห ฯ  
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ตตฺถ  จตฺตาริ  ฌานานิ  ตโย  จ  วิโมกฺขา  อตฺถโต  เหฏา  
ธมฺมสงฺคหฏกถายเมว  ปกาสิตา ฯ  เสสานมฺป  วิโมกฺขฏโ   
ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อปเจตฺถ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  
อปฺปตปฺปตกฺขเณ  ปจฺจนีกธมฺเมหิ  วิมจฺุจนโต  อารมฺมเณ  จ   
อธิมุจฺจนโต  วิโมกฺโข  นาม ฯ  อฏโม  ปน  สพฺพโส  ส ฺา- 
เวทยิเตหิ  วิมุตฺตตฺตา  อปคตวิโมกฺโข  นาม ฯ 
        สมาธีส ุ จตุกฺกนยป ฺจกนเยสุ  ปมชฺฌานสมาธิ  สวิตกฺกส- 
วิจาโร  นาม ฯ  ป ฺจกนเย  ทุติยชฌฺานสมาธิ  อวิตกฺกวิจาร- 
มตฺตสมาธิ  นาม ฯ  จตุกฺกนเยป  ป ฺจกนเยป  อุปริ  ตีส ุ ฌาเนสุ   
สมาธิ  อวิตกฺกาวิจารสมาธิ  นาม ฯ  สมาปตฺตีสุ  หิ  ปฏิปาฏิยา   
อฏนฺน  สมาปตฺตีน สมาธีติป นาม สมาปตฺตีติป ฯ กสฺมา ฯ 
จิตฺเตกคฺคตาสพฺภาวโต ฯ  นิโรธสมาปตฺติยา ตทภาวโต น 
สมาธีติ นาม ฯ  หานภาคิโย  ธมฺโมติ  อปฺปคุเณหิ  ปมชฺฌานาทีหิ  
วุฏ ิตสฺส  ส ฺามนสิการาน  กามาทิอนุปกฺขนฺทน ฯ  วิเสสภาคิโย   
ธมฺโมติ  ปคุเณหิ  ปมชฌฺานาทีหิ  วุฏ ิตสฺส  ส ฺามนสิการาน  
ทุติยชฺฌานาทิอนุปกฺขนฺทน ฯ  โวทานมฺป  วุฏานนฺติ  อิมินา   
ปคุณโวทาน  วุฏาน  นาม  กถิต ฯ  เหฏ ิมเหฏ ิม ฺหิ   
ปคุณชฺฌาน อุปริมสฺส  อุปริมสฺส  ปทฏาน  โหติ ฯ  ตสฺมา  
โวทานมฺป  วุฏานนฺติ  วุตฺต ฯ  ตมฺหา  ตมฺหา  สมาธิมฺหา  
วุฏานมฺป  วุฏานนฺติ  อิมินา  ภวงฺควุฏาน  นาม  กถิต ฯ    
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ภวงฺเคน  หิ  สพฺพชฺฌาเนหิ  วุฏาน โหติ นิโรธโต ปน  
ผลสมาปตฺติยาว วุฏหนฺติ ฯ  อิท ปาลิมุตฺตกวุฏาน นามาติ ฯ   
                        สตฺตมพลนิทฺเทโส ฯ  
        อฏมพลนิทฺเทเส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาสนฺติอาทิ  สพฺพมฺป   
วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตเมว ฯ   
                        อฏมพลนิทฺเทโส(๑) ฯ 
        นวมพลนิทฺเทเสป  ทิพฺเพน  จกฺขุนาติอาทิ  สพฺพ  ตตฺเถว   
วิตฺถาริตเมว(๒) ฯ   
                        นวมพลนิทฺเทโส ฯ 
        ทสมพลนิทฺเทเส  เจโตวิมุตฺตินฺติ  ผลสมาธึ ฯ  ป ฺา- 
วิมุตฺตินฺติ  ผลาณ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
อยนฺตาเวตฺถ  อาจริยาน  สมานฏกถา ฯ   
        ปรวาที  ปนาห  ทสพลาณ  นาม  ปาฏิเยกฺก  นตฺถิ  
สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺเสวาย  ปเภโทติ ฯ  ต  น  ตถา  ทฏพฺพ ฯ   
อ ฺเมว  หิ ทสพลาณ อ ฺ สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ฯ  
ทสพลาณ ฺหิ  สกสกกจฺิจเมว  ชานาติ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  
ปน  ตมฺป  ตโต  อวเสสมฺป ชานาติ ฯ  ทสพลาเณสุป  หิ (๓) 
ปม  การณาการณเมว  ชานาติ ฯ  ทติุย  กมฺมนฺตรวิปากนฺตรเมว  
ตติย  กมฺมปริจฺเฉทเมว  จตุตฺถ  ธาตุนานตฺตการณเมว  ป ฺจม  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วิตฺถาริต ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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สตฺตาน อชฺฌาสยาธิมุตฺติเมว ฉฏ อินฺทฺริยาน ติกฺขมุทุภาวเมว 
สตฺตม  ฌานาทีหิ  สทฺธึ เตส สงฺกิเลสาทิเมว อฏม ปุพฺเพ 
นิวุฏกฺขนฺธสนฺตติเมว นวม  สตฺตาน  จุติปฏิสนฺธิเมว  ทสม   
สจฺจปริจฺเฉทเมว ฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปน  เอเตหิ  ชานิตพฺพ ฺจ  
ตโต  อุตฺตริตร ฺจ  ปชานาติ เอเตส ปน กิจฺจ น สพฺพ  
กโรติ ฯ ต ฺหิ  ฌาน  หุตฺวา  อปฺเปตุ  น  สกโฺกติ  อิทฺธิ   
หุตฺวา วิกุพฺพิตุ น สกฺโกติ มคฺโค  หุตฺวา กิเลเส เขเปตุ  
น สกฺโกติ ฯ   
        อปจ  ปรวาที  เอว  ปุจฺฉิตพฺโพ  ทสพลาณ  นาม  เอต  
สวิตกฺกสวิจาร  อวิตกฺกวิจารมตฺต  อวิตกฺกาวิจาร  กามาวจร  
รูปาวจร  อรปูาวจร  โลกยิ  โลกุตฺตรนติฺ ฯ  ชานนฺโต  ปฏิปาฏิยา 
สตฺต  าณานิ  สวิตกฺกสวิจารานีติ  วกฺขติ  ตโต  ปรานิ   
เทฺว  าณานิ  อวิตกฺกาวิจารานีติ  วกฺขติ  อาสวกฺขยาณ  
สิยา สวิตกฺกสวิจาร  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺต  สิยา  อวิตกฺกา- 
วิจารนฺติ วกฺขติ ฯ ตถา ปฏิปาฏิยา สตฺต  กามาวจรานิ   
ตโต  เทฺว  รปูาวจรานิ  อวสาเน  เอก  โลกุตฺตรนฺติ  วกฺขติ   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปน  สวิตกฺกสวิจารเมว  กามาวจรเมว 
โลกิยเมวาติ  วกฺขติ ฯ  อิติ อ ฺเทว ทสพลาณ อ ฺ  
สพฺพ ฺ ุต ฺาณนฺติ ฯ   
                        าณวิภงฺคนิทฺเทโส นิฏ ิต ฯ  
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        อิทานิ  ตทนนฺตเร  ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺเคป  ปม  มาติก  
เปตฺวา  นิกฺขิตฺตปทานุกฺกเมน  นิทฺเทโส  กโต ฯ  ตตฺราย   
นิกฺเขปปริจฺเฉโท  อาทิโต  ตาว  ชาติมโทติอาทโย  เตสตฺตติ  
เอกกา  นิกฺขิตฺตา  ตโต โกโธ จ อุปนาโห จาติอาทโย  อฏารส 
ทุกา  อกุสลมูลาทโย  ป ฺจตึส  ติกา  อาสวจตุกฺกาทโย  จุทฺทส 
จตุกฺกา  โอรมฺภาคิยสโยชนาทโย  ปนนฺรส  ป ฺจกา  วิวาท- 
มูลาทโย  จุทฺทส  ฉกฺกา  อนุสยาทโย  สตฺต  สตฺตกา  กิเลส- 
วตฺถุอาทโย  อฏ  อฏกา  อาฆาตวตฺถุอาทโย  นว  นวกา 
กิเลสวตฺถุอาทโย  สตฺต  ทสกา  อชฺฌตฺติกสฺส  อุปาทาย  อฏารส   
ตณฺหาวิจริตานีติอาทโย  ฉ  อฏารสกาติ  สพฺพานิป  เอตานิ   
อฏกิเลสตานิ  นิกฺขิตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ อยนฺตาว 
นิกฺเขปปริจฺเฉโท ฯ   
        อิทานิ  ยถานิกฺขิตฺตาย  มาติกาย  ตตฺถ  กตโม  ชาติมโทติ- 
อาทินา  นเยน  อารทฺเธ  นิทฺเทสวาเร  ชาตึ  ปฏิจฺจาติ ชาตึ  
นิสฺสาย ฯ เอตฺถ จ อตฺถิปฏิจฺจ  นาม  กถิต  ตสฺมา  ชาติยา   
สตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  โคตฺต  ปฏิจฺจาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ 
มทนวเสน  มโท ฯ  มชชฺนากาโร  มชชฺนา ฯ  มชชฺติภาโว   
มชฺชิตตฺต ฯ  มาโน  ม ฺนาติอาทีนิ  เหฏา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย 
วุตฺตตฺถาเนว ฯ อย วุจฺจตีติ  อยเอว(๑)  ชาติยา  สติ  ต  [๒] 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ชาตินฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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ชาตึ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺโน  มชฺชนาการปฺปตฺโต  มาโน  ชาติมโทติ 
วุจฺจติ ฯ  สฺวาย  ขตฺติยาทีน  จตุนฺนมฺป  วณฺณาน  อุปฺปชฺชติ ฯ   
ชาติสมฺปนฺโน  หิ  ขตฺติโย  มาทิโส  อ ฺโ นตฺถิ อวเสสา  
อนฺตรา อุฏาย ขตฺติยา  ชาตา  อห  ปน  วสาคตขตฺติโยติ   
มาน  กโรติ ฯ  พฺราหฺมณาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  โคตฺตมท- 
นิทฺเทสาทีสุป  อิมินาว  นเยน (๑) อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ขตฺติโยป  
หิ อห  โกณฺฑ ฺโคตฺโต  อห  อาทิจฺจโคตฺโตติ  มาน   
กโรติ ฯ  พฺราหฺมโณป  อห  กสฺสปโคตฺโต  อห  ภารทฺวาช- 
โคตฺโตติ[๒]  มาน  กโรติ ฯ  เวสฺโสป  สุทฺโทป  อตฺตโน  อตฺตโน  กุลโคตฺต   
นิสฺสาย  มาน  กโรติ ฯ  อฏารสาป  เสณิโย  เอกสิฺสา   
เสณิยา อสมฺภินฺนาย(๓)ชาตมฺหาติ มาน กโรนฺติเยว ฯ   
        อาโรคฺยมทาทีสุ  อห  อโรโค  อวเสสา  โรคพหุลา   
คทฺทุหนมตฺตมฺป  มยฺห พฺยาธิ นาม นตฺถีติ มชฺชนวเสน 
อุปฺปนฺโน มาโน อาโรคฺยมโท นาม ฯ        อห  ตรโุณ  อวเสส- 
สตฺตาน  อตฺตภาโว  ปปาเต   ิตรุกฺขสทิโส  อห  ปน  ปมวเย 
 ิโตติ มชฺชนวเสน อุปฺปนฺโน มาโน โยพฺพนมโท นาม ฯ   
อห จิร ชีวึ จิร ชีวามิ จิร ชวิีสฺสามิ ฯ สุข ชีวึ สุข ชีวามิ สุข   
ชีวิสฺสามีติ มชฺชนวเสน อุปฺปนฺโน มาโน ชีวิตมโท  
# ๑. ม. อิมินาวุปาเยน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มาน กโรตีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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นาม ฯ อห  ลาภี  อวเสสา  สตฺตา  อปฺปลาภา  มยฺห  ปน 
ลาภสฺส  ปมาณ  นตฺถีติ มชฺชนวเสน อุปฺปนฺโน มาโน ลาภมโท  
นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  ย  วา  ต  วา  ลภนฺติ  อห  ปน 
สุกต  ปณีต  จีวราทิปจฺจย ลภามีติ มชชฺนวเสน อุปฺปนฺโน  
มาโน สกฺการมโท นาม ฯ  อวเสสภิกฺขูน  ปาทปฏ ิย  อกฺกมิตฺวา 
คจฺฉนฺตา  มนุสฺสา  อย  สมโณติป  น  วนฺทนฺติ  ม  ปน  
ทิสฺวาว  วนฺทนฺติ  ปาสาณจฺฉตฺต  วิย  ครุ  กตฺวา  อคฺคิกฺขนฺธ  
วิย  จ  ทรุาสท  กตฺวา  ม ฺนฺตีติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน   
มาโน  ครุการมโท นาม ฯ  อุปฺปนฺโน  ปโ ฺห  มยหฺเมว  
มุเขน  ฉิชฺชติ  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตาป  มเมว  ปุรโต  กตฺวา 
ปริวาเรตฺวา  คจฺฉนฺตีติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน   
ปุเรกฺขารมโท นาม ฯ  อาคาริกสฺส  ตาว  มหาปริวารสฺส   
ปุริสสตมฺป  ปุริสสหสฺสมฺป  ม  ปริวาเรตีติ  อนาคาริกสฺส  ปน   
สมณสตมฺป  สมณสหสฺสมฺป  ม  ปริวาเรติ เสสา  อปฺปปริวารา 
อห  มหาปรวิาโร  เจว  สจิุปริวาโร  จาติ  มชฺชนวเสน  
อุปฺปนฺโน  มาโน ปริวารมโท นาม ฯ  โภโค  ปน  กิ ฺจาป  
ลาภคฺคหเณเนว  คหิโต  โหติ  อิมสฺมึ  ปน  าเน  นิกฺเขปราสิ  
นาม  คหิโต  ตสฺมา  อวเสสา  สตฺตา  อตฺตโน  ปรโิภคมตฺตมฺป   
น  ลภนฺติ  มยฺห  ปน  นิธานคตสฺเสว  ธนสฺส  ปมาณ  นตฺถีติ   
มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน มาโน โภคมโท นาม ฯ    
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        วณฺณ  ปฏิจฺจาติ  สรีรวณฺณมฺป  คุณวณฺณมฺป  ปฏิจฺจ ฯ   
อวเสสา  สตฺตา  ทุพฺพณฺณา  ทุรูปา  อห  ปน  อภิรโูป  ปาสาทิโก ฯ 
อวเสสา  สตฺตา  นิคฺคุณา  ปตฺถฏอกิตฺติโน  มยฺห  ปน  กิตฺติสทโฺท  
เทวมนุสฺเสสุ  ปากโฏ  อิติป  เถโร  พหุสฺสุโต  อิติป  สีลวา   
อิติป  ธุตคุณยุตฺโตติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน มาโน  วณฺณมโท 
นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  อปฺปสฺสุตา  อห  ปน  พหุสฺสุโตติ  
มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน มาโน สุตมโท นาม ฯ        อวเสสา  สตฺตา   
อปฺปฏิภาณา  มยฺห  ปน  ปฏิภาณสฺส  ปมาณ  นตฺถติี   
มชฺชนวเสน อุปฺปนฺโน มาโน ปฏิภาณมโท นาม ฯ  อห  
รตฺต ฺ ู อสุก พุทฺธวส ราชวส ชนปทวส คามวส รตฺตินฺทิว 
ปริจฺเฉท  นกฺขตฺตมุหุตฺตโยค ชานามีติ มชฺชนวเสน อุปฺปนฺโน  
มาโน รตฺต ฺ ุมโท นาม ฯ  อวเสสา  ภิกฺขู  อนฺตรา 
ปณฺฑปาติกา  ชาตา  อห  ปน  ชาติปณฺฑปาติโกติ  มชฺชนวเสน 
อุปฺปนฺโน มาโน ปณฺฑปาติกมโท นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  
อุ ฺาตา  อว ฺาตา  อห  ปน  อนุ ฺาโต  อนว ฺาโตติ   
มชฺชนวเสน อุปฺปนฺโน มาโน อนว ฺตฺติมโท(๑) นาม ฯ   
อวเสสาน  อิริยาปโถ  อปาสาทิโก  มยหฺ  ปน  ปาสาทิโกติ  
มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน มาโน อิริยาปถมโท นาม ฯ   
        อวเสสา  สตฺตา  ฉินนฺปกฺขกากสทิสา  อห  ปน  มหิทฺธิโก  
# ๑. มง อนว ฺาตมโท ฯ   
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มหานุภาโวติ  วา  อห  ย  ย  กโรมิ  ต  ต  อิชฺฌตีติ  วา  
มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  อิทฺธมิโท นาม ฯ  เหฏา  
ปริวารคฺคหเณน  ยโส  คหิโตว  โหติ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  าเน   
อุปฏากมโท  นาม  คหิโต  โส  อาคาริเกนป  อนาคาริเกนป  
ทีเปตพฺโพ ฯ  อาคาริโก  หิ  เอกจฺโจ  อฏารสสุ  เสณีสุ  เอกิสฺสา 
เชฏโก  โหติ  ตสฺส  อวเสเส  ปุริเส  อห  ปฏเปมิ  อห  
วิจาเรมีติ  อนาคาริโกป เอกจฺโจ กตฺถจิ  เชฏโก  โหติ ฯ 
ตสฺส  อวเสสา  ภิกฺขู  มยฺห  โอวาเท  วตฺตนฺติ อห เชฏโกติ   
มชฺชนวเสน อุปฺปนฺโน มาโน ยสมโท นาม ฯ   
        อวเสสา  สตฺตา  ทุสสฺีลา  อห  ปน  สลีวาติ  มชฺชนวเสน 
อุปฺปนฺโน  มาโน  สีลมโท  นาม ฯ  อวเสสสตฺตาน  กุกกฺุฏสฺส 
อุทกปานมตฺเตป  กาเล  จิตฺเตกคฺคตา  นตฺถิ  อห  ปน  
อุปจารปฺปนาฌานาน (๑) ลาภีติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน มาโน 
ฌานมโท นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  นิสสฺิปฺปา  อห  ปน 
สิปฺปวาติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  สิปฺปมโท  นาม ฯ 
อวเสสา  สตฺตา  รสฺสา  อห  ปน  ทีโฆติ มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน 
มาโน  อาโรหมโท  นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  รสฺสา  วา  โหนฺติ  
ทีฆา  วา  อห  นิโคฺรธปรมิณฺฑโลติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  
มาโน  ปริณาหมโท  นาม ฯ  
# ๑. ม. อุปจารปฺปนาน ฯ  
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        อวเสสาน  สตฺตาน  สรีรสณฺาน  วิรูป  พีภจฺฉ  มยฺห   
ปน  มนาป  ปาสาทิกนฺติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  
สณฺานมโท  นาม ฯ   
        อวเสสาน  สตฺตาน  สรีเร  พหู  โทสา  มยฺห  ปน  สรีเร  
เกสคฺคมตฺตมฺป  วชชฺ  นตฺถีติ  มชชฺนวเสน อุปฺปนฺโน มาโน 
ปาริปูริมโท นาม ฯ   
        อิมินา  เอตฺตเกน  าเนน  สวตฺถุก  มาน  กเถตฺวา  อิทานิ   
อวตฺถุก  นิพฺพตฺติตมานเมว  ทสฺเสนฺโต  ตตฺถ  กตโม  มโทติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ปมาทนิทฺเทเส  จิตฺตสฺส  โวสฺสคฺโคติ  อิเมสุ  เอตฺตเกสุ 
าเนสุ สติยา  อนิคฺคณฺหิตฺวา  จิตฺตสฺส  โวสฺสชฺชน  สติวิรโหติ 
อตฺโถ ฯ  
        โวสฺสคฺคานุปฺปทานนฺติ  โวสฺสคฺคสฺส  อนุปฺปทาน  ปุนปฺปนุ  
วิสฺสชฺชนนฺติ  อตฺโถ ฯ  อสกฺกจฺจกิริยตาติ  เอเตส  ทานาทีน  
กุสลธมฺมาน  ภาวนาย  ปุคฺคลสฺส  วา  เทยฺยธมฺมสฺส  วา   
อสกฺกจฺจกรณวเสน  อสกฺกจฺจกิริยา ฯ  สตตภาโว  สาตจฺจ  น 
สตตภาโว  อสาตจฺจ  น  สาตจฺจกิริยา(๑)  อสาตจฺจกิริยตา ฯ  น 
อฏ ิตกรณ  อนฏ ิตกิริยตา ฯ  ยถา  นาม  กกณฺฏโก  โถก  
คนฺตฺวา  โถก  ติฏติ  น  นิรนฺตร  คจฺฉติ เอวเมว โย ปุคฺคโล   
# ๑. ม. สาตจฺจกิริยตา ฯ   
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เอกทิวส  ทาน  วา  ทตฺวา  ปชู  วา  กตฺวา  ธมฺม วา  
สุตฺวา สมณธมฺม วา ปน(๑) กตฺวา  ปนุ จิรสฺส กโรติ น 
นิรนฺตร ปวตฺเตติ ตสฺส สา กิริยา อนฏ ิตกิริยตาติ  วุจฺจติ ฯ 
โอลีนวุตฺติตาติ  นิรนฺตร  กรณสงฺขาตสฺส  วิปฺผารสฺเสว  อภาเวน   
โอลีนวุตฺติตา ฯ  นิกฺขิตฺตฉนฺทตาติ  กุสลกิริยาย วิรยิฉนฺทสฺส 
นิกฺขิตฺตภาโว ฯ  นกิฺขิตฺตธุรตาติ  วิริยธุรสฺส  โอโรปน  โอสกกฺติ- 
มานสตาติ อตฺโถ ฯ อนธิฏานนฺติ  กสุลกรเณ  ปติฏาภาโว ฯ  
อนนุโยโคติ  อนนุยุ ฺชน ฯ  ปมาโทติ  ปมชฺชน ฯ  โย  เอวรูโป 
ปมาโทติ  อิท  อตฺถปรยิายสฺส  พฺย ฺชนปริยายสฺส  จ  ปรยินฺตา- 
ภาวโต  อาการทสฺสน  อิท  วุตฺต  โหติ  ยฺวาย  อาทิโต   
ปฏาย  ทสสฺิโต  ปมาโท โย  อ ฺโป  เอวมากาโร  เอวชาติโก  
ปมาโท  ปมชฺชนาการวเสน  ปมชฺชนา  ปมชชฺิตภาววเสน  
ปมชฺชิตตฺตนฺติ  สงฺขฺย  คโต  อย  วุจฺจติ  ปมาโทติ ฯ  ลกฺขณโต   
ปเนส  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  สติโวสฺสคฺคลกฺขโณ  ตตฺเถว  สติยา 
วิสฺสฏากาโรติ (๒) เวทิตพฺโพ ฯ   
        ถมฺภนิทฺเทเส  ถทฺธฏเน  ถมโฺภ ฯ  ขลิยา  ถทฺธสาฏกสฺส  
วิย  จิตฺตสฺส  ถทฺธตา  เอตฺถ  กถิตา ฯ  ถมฺภนากาโร ถมฺภนา 
ถมฺภิตสฺส ภาโว ถมฺภิตตฺต ฯ  กกฺขฬสสฺ  ปุคฺคลสฺส  ภาโว   
กกฺขฬิย ฯ  ผรุสสฺส  ปุคฺคลสฺส  ภาโว  ผารุสิย ฯ  อภิวาทนาทิ- 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วิสฺสฏากาโร ฯ  
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สามีจิรหาน  ตสฺสา  สามีจิยา  อกรณวเสน  อุชุเมว  ปตจิตฺต- 
ภาโว  อุชุจิตฺตตา ฯ  ถทฺธสฺส  อมุทุโน  ภาโว  อมุทุตา ฯ  
อย  วุจฺจตีติ  อย  ถมโฺภ นาม  วุจฺจติ  เยน  สมนฺนาคโต 
ปุคฺคโล  คิลตินงฺคลสีโส  วิย  อชคโร  วาตภริตา  วิย  ภสฺตา 
เจติย  วา  วุฑฺฒตเร  วา  ทิสฺวา  โอนมิตุ  น  สกฺโกติ  
ปริยนฺเตเนว  จรติ ฯ สฺวาย จิตฺตสฺส อุทฺธุมาตภาวลกฺขโณติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        สารมฺภนิทฺเทเส  สารมฺภนวเสน  สารมฺโภ ฯ  ปฏิปฺผริตฺวา  
สารมฺโภ  ปฏิสารมฺโภ ฯ  สารมฺภนากาโร  สารมฺภนา ฯ 
ปฏิปฺผริตฺวา  สารมฺภนา  ปฏิสารมฺภนา ฯ  ปฏิสารมฺภิตสฺส  ภาโว 
ปฏิสารมฺภิตตฺต ฯ  อย วุจฺจตีติ อย สารมฺโภ นาม วุจฺจติ ฯ   
สฺวาย  ลกฺขณโต  กรณุตฺตริยลกฺขโณติ(๑)  วุจฺจติ  เยน  สมนฺนาคโต  
ปุคฺคโล  ต  ทิคุณ  ต  ทิคุณ  กโรติ ฯ  อาคาริโก  สมาโน   
เอเกเนกสฺมึ  ฆรวตฺถุสฺมึ  สชฺชิเต  อปโร  เทฺว  วตฺถนูิ  สชฺเชติ  
อปโร  จตฺตาริ ฯ  อปโร  อฏ  อปโร  โสฬส ฯ  อนาคาริโย 
สมาโน  เอเกเนกสฺมึ  นิกาเย  คหิเต  นาห  เอตสฺส  เหฏา   
ภวิสฺสามีติ  อปโร  เทฺว  คณฺหาติ  อปโร  ตโย  อปโร  จตฺตาโร  
อปโร ป ฺจ ฯ  สารมฺภวเสน  หิ  ต  คณฺหิตุ  น  วฏฏติ ฯ  อกุสลปกฺโข 
เอส  นิรยคามิมคฺโค ฯ  กสุลปกฺขวเสน  ปน  เอกสฺมึ  เอก   
# ๑. ม. กรุณตฺตริยลกฺขโณ ฯ   
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สลากภตฺต  เทนฺเต  เทฺว  ทาตุ  เทฺว เทนฺเต  จตฺตาริ  ทาตุ   
วฏฏติ ฯ  ภิกขฺุนาป  ปเรน  เอกสฺมึ  นิกาเย  คหิเต  เทฺว  นิกาเย   
คเหตฺวา  สชฌฺายนฺตสฺส  เม  ผาสุ  โหตีติ  วิวฏฏปกฺเข  ตฺวา 
ตทุตฺตรึ  คณฺหิตุ  วฏฏติ ฯ   
        อตฺริจฺฉตานิทฺเทเส  ยถา  อริยวสสุตฺเต (๑) ลามกลามกฏโ   
อิตรีตรฏโ เอว อคฺคเหตฺวา จีวราทีสุ ย ย ลทฺธ โหติ เตน  
เตน  อสนฺตุฏสฺส  คิหิโน  วา  ปน  รปูสทฺทคนฺธรสโผฏพฺเพสุ  
ย  ย  ลทฺธ  โหติ  เตน  เตน  อสนฺตุฏสฺส ฯ  ภิยฺโยกมฺยตาติ  
วิเสสกามตา ฯ  อิจฺฉนกวเสน  อิจฺฉา ฯ  อิจฺฉาว  อิจฺฉาคตา(๒) 
อิจฺฉนากาโร  วา ฯ  อตฺตโน  ลาภ  อติจฺจ  อิจฺฉนภาโว  
อติจฺฉตา ฯ  ราโคติอาทีนิ  เหฏา  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  อย  วุจฺจตีติ   
อย อติจฺฉตา นาม วุจฺจติ ฯ  อตฺริจฺฉตาติป  เอตสฺสาเอว  
นาม ฯ  ลกฺขณโต  ปน  สกลาเภ  อสนฺตุฏ ิ  ปรลาเภ  จ   
ปตฺถนา  เอต  อตฺริจฺฉตาลกฺขณ ฯ  อตฺรจฺิฉปุคฺคลสฺส  หิ  อตฺตนา  
ลทฺธ  ปณีตมฺป  ลามก  วิย  ขายติ  ปเรน  ลทฺธ  ลามกมฺป   
ปณีต  วิย  ขายติ  เอกภาชเน  ปกกฺยาคุ  วา  ภตฺต  วา  
ปูโว  วา อตฺตโน  ปตฺเต  ปกฺขิตฺโต  ลามโก  วิย  ปรสฺส  
ปตฺเต  ปณีโต  วิย  ขายติ ฯ  อย  ปน  อตฺริจฺฉตา  ปพฺพชิตานมฺป  
โหติ คิหีนมฺป ติรจฺฉานคตานมฺป ฯ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๘/๓๕ ฯ  ๒. ม. อิจฺฉาคตา ฯ   
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        ตตฺริมานิ  วตฺถูน ิ เอโก  กิร  กฏุมพิฺโก  ตึส  ภิกฺขุนิโย  
นิมนฺเตตฺวา  สปูว  ภตฺต  อทาสิ ฯ  สงฺฆตฺเถรี  สพฺพภิกฺขุนีน  
ปตฺเต  ปูว  ปริวตฺตาเปตฺวา  ปจฺฉา  อตฺตนา  ลทฺธเมว  อขาทิ(๑) ฯ 
พาราณสิราชาป  องฺคารปกฺกมส  ขาทิสฺสามีติ  เทวึ  อาทาย  
อร ฺ  ปวิฏโ  เอก  กินนฺรึ  ทิสฺวา  เทวึ  ปหาย  ตสฺสา   
อนุปท  คโต ฯ  เทวี  นิวตฺติตฺวา  อสฺสมปท  คนฺตฺวา  กสิณปริกมฺม   
กตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ  จ  อภิ ฺาโย  ปตฺวา  นิสินฺนา  
ราชาน  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อากาเส อุปฺปติตฺวา อคมาสิ ฯ  
รุกฺเข อธิวตฺถา เทวตา อิม คาถมาห   
                อตฺริจฺฉา  อติโลเภน        อติโลภมเทน จ   
                เอว หายติ อตฺถมฺหา        อหว อสิตาภุยาติ ฯ(๒)  
        ยถา  จนฺทกินฺนรึ  ปตฺถยนฺโต  อสิตาภุยา  ราชธีตาย  หีโน   
ปริหีโน  เอว  อตฺริจฺฉ  อติโลเภน  อตฺตาน (๓) หายติ  ชียตีติ 
เทวตา  ร ฺา  สทฺธึ  เกฬมิกาสิ ฯ   
        กสฺสปพุทฺธกาเลป  มิตฺตวินฺทุโก  นาม  เสฏ ิปุตฺโต 
อสฺสทฺโธ  อปฺปสนฺโน  มาตรา  ตาต  อชฺช  อุโปสถิโก  หุตฺวา  
วิหาเร  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสสฺวน  สุณ  สหสฺส  เต  ทสฺสามีติ  
วุตฺโต (๔) ธนโลเภน  อุโปสถงฺคานิ  สมาทาย  วิหาร  คนฺตฺวา  
# ๑. ม. ขาทิ ฯ  ๒. สฺยา. อตฺริจฺฉา ฯ  ม. เอว หายติ อตฺถมฺหา 
# อหว อสิตาภุยาติ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๓๑๘/๙๐ ฯ  
# ๓.ม. อตฺถมฺหา ฯ  ๔. ม. วุตฺเต ฯ   
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อิท  าน  อกุโตภยนฺติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ธมฺมาสนสฺส  เหฏา  
นิปนฺโน  สพฺพรตฺตึ  นิทฺทายิตฺวา  ฆร  อคมาสิ ฯ  มาตา  ปาโตว  
ยาคุ  ปจิตฺวา  อุปนาเมสิ ฯ  โส  สหสฺส  คเหตฺวาว  ยาคุ   
ปวิ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  ธน  สหริสฺสามีติ ฯ  โส  นาวาย   
สมุทฺท  ปกฺขนฺทิตุกาโม  อโหสิ ฯ  อถ  น  มาตา  ตาต 
อิมสฺมึ  กุเล  จตฺตาฬีสโกฏิธน  อตฺถิ  อล  คมเนนาติ  นิวาเรสิ ฯ 
โส  ตสฺสา  วจน  อนาทิยิตฺวา  คจฺฉติเอว ฯ  สา  ปรุโต  
อฏาสิ ฯ  อถ  น  กุชฺฌิตฺวา  อย  มยฺห  ปุรโต  ติฏตีติ   
ปาเทน  ปหริตฺวา  ปาเตติ (๑) ต  มาตร  อนฺตร  กตฺวา   
อคมาสิ ฯ  มาตา  อุฏหิตฺวา  มาทิสาย  มาตริ  เอวรปู  กมฺม   
กตฺวา  คตสฺส  เม  คตฏาเน  สุข  ภวิสฺสตีติ  เอว  ส ฺ   
มา  อกาสิ (๒)ตฺว ปุตฺตาติ อาห ฯ   
        ตสฺส  นาว  อภิรุยฺห  คจฺฉโต  สตฺตเม  ทิวเส  นาวา  
อฏาสิ ฯ  อถ  เต  มนุสฺสา  อทฺธา  เอตฺถ  ปาปปุรโิส  
อตฺถิ  สลาก  เทถาติ  สลากา  ทียมานา  ตสฺเสว  ติกขฺตฺตุ  
ปาปุณิ ฯ  เต  ตสฺส อุฬุมฺป ทตฺวา ต สมุทฺเท ปกฺขิปสุ ฯ 
โส เอก ทีป  คนฺตฺวา  วิมานเปตีหิ  สทฺธึ  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  
ตาหิ  ปุรโต  มา  อคมาสีติ  วุจฺจมาโนป  ตนฺทิคุณ  สมฺปตฺตึ  
ปสฺสนฺโต  อนุปุพฺเพน  ขุรจกฺกธร เอก ปุริส  อทฺทส ฯ  ตสฺส 
# ๑. ม. ปติต มาตร ฯ  ๒. ม. เอวส ฺ ี นาม ฯ   
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ต  จกฺก  ปทมุปุปฺผ  วิย  ขายติ ฯ (๑) โส  ต  อาห  อมฺโภ 
อิท  ตยา  ปลนฺธ  ปทุม  มยฺห  เทหีติ ฯ  นยิท  สามิ  ปทุม  
ขุรจกฺก  เอตนฺติ ฯ  โส  ว ฺเจสิ  ม  ตฺว  ก ึ มยา  ปทมุ   
น  ทฏิปุพฺพนฺติ  วตฺวา  ตฺว  หิ  โลหิตจนฺทน  วิลมิฺปตฺวา   
ปลนฺธนปทมุปุปฺผ  มยฺห  น  ทาตุกาโมสีติ  อาห ฯ  โส  จินฺเตสิ   
อยมฺป  มยา  กตสทิส  กมฺม  กตฺวา  ตสฺส  ผล  อน-ุ 
ภวิตุกาโมติ ฯ  อถ  น  หนฺท  เรปติ  วตฺวา  ตสฺส  มตฺถเก  จกฺก  
ปกฺขิปตฺวา  ปลายิ ฯ  เอตมตฺถ วิทิตฺวา สตฺถา อิม คาถมาห   
                จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา        อฏาภิป จ โสฬส   
                โสฬสาภิ จ พตฺตึส        อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท   
                อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส        จกฺก ภมติ มตฺถเกติ ฯ(๒)  
        อ ฺตโรป  อตฺริจฺโฉ  อมจฺโจ  สกวิสย  อติกกฺมิตฺวา 
ปรวิสย  ปาวิสิ ฯ  ตตฺถ  โปถิโต  ปลายตฺิวา  เอกสฺส  ตาปสสฺส 
วสนฏาน  ปวิสิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  นปิชฺช ิฯ  โส  
ตาปเสน  กินฺเต  กตนฺติ  ปจฺุฉิโต  อิมา  คาถา  อภาสิ(๓)  
                        สก นิเกต อติเหฬยาโน   
                        อตฺริจฺฉตาย มลต อค ฺฉึ (๔)  
                        ตโต ชนา นิกฺขมิตฺวา(๕)   
                        โกทณฺฑเกน ปรโิปถยึสุ ม ฯ 
# ๑. ม. อุปฏาสิ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔/๓๔ ฯ  
# ๓. ม. อาห ฯ  ๔. ม. อตฺริจฺฉตา มลฺลคาม อคจฺฉึ ฯ 
# ๕. ม. นิกฺขมิตฺวาน คามา ฯ   
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                        โส ภินฺนสโีส รุหริมกฺขิตงฺโค   
                        ปจฺจาคมาสึ สก นิเกต   
                        ตสฺมา อหโปสถ ปาลยามิ   
                        อตฺริจฺฉตา มา ปุนราคมาสีติ ฯ(๑)  
        มหิจฺฉตานิทฺเทเส  มหนฺตานิ  วตฺถูนิ  อิจฺฉติ  มหตี  วา  
ปนสฺส(๒)  อิจฺฉาติ  มหิจฺโฉ  ตสฺส  ภาโว  มหิจฺฉตา ฯ  ลกฺขณโต   
ปน  อสนฺตคุณสมฺภาวนตา  ปฏิคฺคหเณ  จ  ปริโภเค  จ 
อมตฺต ฺ ุตา  เอต  มหิจฺฉตาลกฺขณ ฯ 
        มหิจฺโฉ  หิ  ปุคฺคโล  ยถา  นาม  กจฺฉปุฏวาณิโช  
ปลนฺธนภณฺฑก  หตฺเถน  คเหตฺวา  อุจฺฉงฺเคป  ปกฺขิปตพฺพยุตฺตก   
ปกฺขิปตฺวา  มหาชนสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  อมฺมา  อสกุ  คณฺหถ   
อสุก  คณฺหถาติ  มุเขน  สวิทหติ  เอวเมว  อปฺปมตฺตกมฺป  อตฺตโน  
สีล  วา  คนฺถ  วา  ธุตคุณ  วา  อนฺตมโส  อร ฺวาสมตฺตกมฺป   
มหาชนสฺส  ชานนฺตสฺเสว  สมฺภาเวตุกาโม  โหติ  สมฺภาเวตฺวา  จ  
ปน  สกเฏหิป  อุปนีเต  ปจฺจเย  อลนฺติ  อวตฺวา  คณฺหาติ ฯ 
ตโย  ห ิ ปูเรตุ  น  สกฺกา  อคฺคิ  อุปาทาเนน สมุทฺโท อุทเกน 
มหิจฺโฉ ปจฺจเยหีติ ฯ   
                อคฺคิกฺขนฺโธ สมุทฺโท จ        มหิจฺโฉ จาป ปุคฺคโล   
                พหุเก ปจฺจเย เทนฺเต        ตโยเปเต น ปูรเย ฯ 
        มหิจฺฉปุคฺคโล  ห ิ วิชาตมาตุยาป  มน  คณฺหิตุ  น  สกฺโกติ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๕๘/๓๘๗ ฯ  ๒. ม. วาสฺส อิจฺฉาติ ฯ   
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ปเคว  อุปฏากาน ฯ   
        ตตฺริมานิ  วตฺถูน ิ เอโก  กิร  ทหรภิกฺขุ  ปฏปูเว   
ปยายติ ฯ  อถสฺส  มาตา  ปฏิปตฺตึ  วีมสมานา  สเจ  เม  
ปุตฺโต  ปฏิคฺคหเณ  มตฺต  ชานาติ  สกลมฺป  น  เตมาส  ปูเวเหว 
อุปฏหิสฺสามีติ  วสฺสูปนายิกทิวเส ปริวีมสมานา  ปม  เอก  
ปูว  อทาสิ ตสฺมึ นิฏ ิเต ทุติย ตสฺมิมฺป นิฏ ิเต ตติย ฯ  
ทหโร  อลนติฺ  อวตฺวา  ขาทิเยว ฯ  มาตา  ตสฺส  อมตฺต ฺ ุภาว   
ตฺวา  อชฺเชว  เม  ปุตฺเตน  สกลเตมาสสฺส  ปูวา  ขาทิตาติ  
ทุติยทิวสโต  ปฏาย  เอก  ปูวมฺป  น อทาสิ ฯ   
        ติสฺสมหาราชาป  เทวสิก  เจติยปพฺพเต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน 
ททมาโน  มหาราช  ก ึ เอกเมว  าน  ภชสิ  กึ  อ ฺตฺถ  
ทาน (๑) ทาตุ  น  วฏฏตีติ  ชานปเทหิ  วุตฺโต  ทติุยทิวเส  
อนุราธปุเร  มหาทาน  ทาเปสิ  เอกภิกฺขุป  ปฏิคฺคหเณ  มตฺต   
น  อ ฺาสิ  เอกเมเกน  ปฏิคฺคหิต  ขาทนียโภชนีย  เทฺว   
ตโย  ชนา  อุกฺขิปสุ ฯ  ราชา  ทุติยทิวเส  เจติยปพฺพเต  ภิกฺขุสงฺฆ 
นิมนฺตาเปตฺวา  ราชนฺเตปุร  อาคตกาเล  ปตฺต  เทถาติ   
อาห ฯ  อล  มหาราช  อตฺตโน  ปมาเณน  ภิกฺข  คณฺหิสฺสนฺตีติ  
เอกภิกฺขุป  ปตฺต  น  อทาสิ  สพฺเพ  ปมาณยุตฺตกเมว   
ปฏิคฺคเหสส ฯ  อถ  ราชา  อาห  ปสฺสถ  ตุมฺหาก  ภิกฺขูสุ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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เอโกป น(๑) มตฺต  น  ชานาติ  หิยฺโย  กิ ฺจิ  อวเสส  นาโหสิ 
อชฺช  คหิต มนฺท  อวเสสเมว  พหูติ  เตส  มตฺต ฺ ุตาย  อตฺตมโน 
อิตเรส ฺจ  อมตฺต ฺ ุตาย  อนตฺตมโน อโหสิ ฯ   
        ปาปจฺฉตานิทฺเทเส  อสฺสทฺโธ  สมาโน  สทฺโธติ  ม  ชโน   
ชานาตูติอาทีสุ  เอว  อิจฺฉนฺโต  ก ึ กโรติ  อสฺสทฺโธ  สทฺธาการ  
ทสฺเสติ  ทุสฺสีลาทโย  สลีวนฺตาทีน  อาการ  ทสฺเสนฺติ ฯ   
กถ  อสฺสทฺโธ  ตาว  มหามหทิวเส  มนุสฺสาน  วิหาร   
อาคมนเวลาย  สมฺมชฺชน ึ อาทาย  วิหาร  สมฺมชฺชติ  กจวร   
ฉฑฺเฑติ  มนุสฺเสหิ  ทิฏภาว  ตฺวา  เจติยงฺคณ คจฺฉติ ตตฺถาป  
สมฺมชฺชิตฺวา  กจวร  ฉฑฺเฑติ  วาลิก  สม  กโรติ  อาสนานิ   
โธวติ  โพธมิฺหิ อุทก สิ ฺจติ ฯ  มนุสฺสา  ทิสฺวา  นตฺถิ   
ม ฺเ  อ ฺโ  ภิกฺขุ  วิหารชคฺคนโก  อยเมว  อิม  วิหาร   
ปฏิชคฺคติ  สทฺโธ  เถโรติ  คมนกาเล  นิมนฺเตตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  
        ทุสฺสีโลป  อุปฏากาน  สมฺมุเข  วินยธร  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปุจฺฉติ  ภนฺเต  มย ิ คจฺฉนฺเต  โคโณ  อุพฺพิคฺโค  เตน  ธาวตา   
ติณานิ  ฉินฺนานิ  สมฺมชชฺนฺตสฺส  เม  ติณานิ  ฉิชฺชนฺติ  
จงฺกมนฺตสฺส  เม  ปาณกา  มียนฺติ  เขฬ  ปาเตนฺตสฺส  อสติยา   
ติณมตฺถเก  ปตติ  ตตฺถ(๒)  กึ  โหตีติ ฯ  อนาปตฺติ  อาวุโส  อส ฺจิจฺจ   
อสติยา  อชานนฺตสฺสาติ  จ  วุตฺเต  ภนฺเต  มยฺห  ครกุ  วิย   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ตตฺถ ตตฺถ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 762 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  762 
 
อุปฏาติ  สุฏ ุ  วีมสถาติ  ภณติ ฯ  ต  สุตฺวา  มนสฺุสา  อมฺหาก   
อยฺโย  เอตฺตเกป  กกฺุกุจฺจายติ  อ ฺสฺมึ  โอฬาริเก  กึ  นาม   
กริสฺสติ  นตฺถิ  อิมินา  สทิโส  สลีวาติ  ปสนฺนา  สกฺการ   
กโรนฺติ ฯ 
        อปฺปสสฺุโตป  อุปฏากมชฺเฌ  นสิินฺโน  อสโุก  ติปฏกธโร   
อสุโก  จตุนกิายิโก  มยฺห  อนฺเตวาสิโก  มม  สนฺติเก  เตหิ   
ธมฺโม  อุคฺคหิโตติ  วทติ ฯ  มนุสฺสา  อมฺหาก  อยฺเยน  สทโิส  
พหุสฺสุโต นตฺถิ  เอตสฺส  กิร  สนฺติเก  อสุเกน  จ  อสุเกน   
จ  ธมฺโม  อุคฺคหิโตติ  ปสนฺนา  สกฺการ กโรนฺติ ฯ   
        สงฺคณิการาโมป  มหามหทิวเส  ทีฆป ฺจ  อปสฺสย ฺจ  
คาหาเปตฺวา วิหารปจฺจนฺเต  รุกฺขมูเล  ทิวาวิหาร  นิสีทติ ฯ   
มนุสฺสา  อาคนฺตฺวา เถโร กุหินฺติ ปุจฺฉนฺติ ฯ  คณฺ ิกปุตฺตา 
นาม  คณฺ ิกาเอว  โหนฺติ  เตน  เถโร  เอวรูเป  กาเล  อิธ  
น  นิสีทติ  วิหารปจฺจนฺเต  ทิวาฏาเน  ทีฆจงฺกเม  วิหรตีติ  
วทนฺติ ฯ โสป  ทิวสภาค  วีตินาเมตฺวา  นลาเต  มกกฺฏกสุตฺต  
อลฺลียาเปตฺวา  ป  คาหาเปตฺวา  อาคมฺม  ปริเวณทฺวาเร   
นิสีทติ ฯ  มนุสฺสา  กห  ภนฺเต  คตตฺถ  อาคนฺตฺวา  น   
อทฺทสมฺหาติ  วทนฺติ ฯ  อุปาสกา  อนฺโตวิหาโร  อากิณฺโณ  
ทหรสามเณราน  วิจรณฏานเมต สฏ ิหตฺเถ จงฺกเม ทิวาฏาเน 
นิสีทิมฺหาติ อตฺตโน ปวิวิตฺตภาว  ชานาเปติ ฯ    



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 763 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 763 
 
        กุสโีตป  อุปฏากมชฺเฌ  นิสินโฺน  อุปาสกา  ตุเมฺหหิ  
อุกฺกาปาโต ทิฏโติ  วทติ ฯ  น  ปสสฺาม  ภนฺเต  กาย  เวลาย  
อโหสีติ  จ  ปุฏโ  อมฺหาก  จงฺกมนเวลายาติ  วตฺวา  ภูมิจลน- 
สทฺท  อสฺสุตฺถาติ ปุจฺฉติ ฯ น สุณาม ภนฺเต  กาย  เวลายาติ 
ปุฏโ  มชฺฌมิยาเม  อมฺหาก  อาลมฺพนผลก  อปสฺสาย   ิตกาเลติ   
วตฺวา  มหาโอภาโส  อโหสิ  โส โว ทฏิโติ ปุจฺฉติ ฯ  
กาย เวลาย  ภนฺเตติ  จ  วุตฺเต  มยฺห  จงฺกมมฺหา  โอตรณกาเลติ  
วทติ ฯ  มนสฺุสา  อมฺหาก  เถโร  ตีสปุ  ยาเมสุ  จงฺกเมเยว   
โหติ  นตฺถ ิ อยฺเยน  สทิโส  อารทฺธวิรโิยติ  ปสนฺนา สกฺการ  
กโรนฺติ ฯ   
        มฏุสฺสตีป  อุปฏากมชฺเฌ  นิสนิฺโน  มยา  อสุกกาเล  
นาม  ทีฆนิกาโย  อุคฺคหิโต  อสุกกาเล  มชฺฌโิม สยุตฺโต  
องฺคุตฺตรโก ฯ  อนฺตรนฺตรา(๑)โอโลกน  นาม  นตฺถิ  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเน 
มุขารุฬฺหาว  ตนฺติ  อาคจฺฉติ  อิเม  ปน ฺเ  ภิกฺขู  เอฬกา  
วิย  มุข  ผนฺทาเปนฺตา  วิหรนฺตีติ  วทติ ฯ  มนุสฺสา  นตฺถ ิ  
อยฺเยน สทิโส อุปฏ ิตสฺสตีติ ปสนฺนา สกฺการ กโรนฺติ ฯ   
        อสมาหิโตป  อุปฏากาน  สมฺมุเข  อฏกถาจริเย  ป ฺห   
ปุจฺฉติ  กสิณ  นาม  กถ  ภาเวนฺติ  กิตฺตเกน  นิมิตฺต  อุปฺปนฺน  
นาม  โหติ  กิตฺตเกน  อุปจาโร  กิตฺตเกน  อปฺปนา  ปมชฺฌานสฺส 
# ๑. ม. อนฺตรา ฯ   
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กตี  องฺคานิ  ทุติยสฺส  ตติยสฺส  จตุตฺถสฺส  ฌานสฺส  กตี  องฺคานีติ  
ปุจฺฉติ ฯ  เตหิ  อตฺตโน  อุคฺคหานุรูเปน กถิตกาเล  หสิต (๑) กตฺวา 
กึ  อาวุโส  เอว  น  โหสติี  วุตฺเต  วฏฏติ  ภนฺเตติ  อตฺตโน  
สมาปตฺติลาภิต  สูเจติ ฯ  มนุสฺสา  สมาปตฺติลาภี  อยฺโยติ   
ปสนฺนา สกฺการ กโรนฺติ ฯ   
        ทุปฺป ฺโป  อุปฏากาน  มชฺเฌ  นิสินฺโน  มชฺฌิมนิกาเย  
เม ปป ฺจตฺตย(๒) โอโลเกนฺตสฺส  สหิทฺธิยา  มคฺโคว  อาคโต  
ปริยตฺติ  นาม  อมฺหาก  น  ทุกฺกรา  ปริยตฺติวาวโฏ  ปน 
ทุกฺขโต  น  มุจฺจตีติ  ปริยตฺตึ  วิสฺสชฺชยิมฺหาติอาทีนิ  วทนฺโต 
อตฺตโน  มหาป ฺตฺต  ทีเปติ ฯ  เอว  วทนฺโต  ปนสฺส  สาสเน 
ปหาร เทติ  อิมินา  สทิโส  มหาโจโร  นาม  นตฺถิ ฯ   
น  หิ  ปริยตฺติธโร  ทุกฺขโต  น มุจฺจตีติ ฯ   
        อขีณาสโวป  คามทารเก  ทิสฺวา  ตุมฺหาก  มาตาปตโร 
อเมฺห  กึ  วทนฺตีติ ฯ  อรหาติ  วทนฺติ  ภนฺเตติ ฯ  ยาว  เฉกา 
คหปติกา  น  สกฺกา  ว ฺเจตุนฺติ  อตฺตโน  ขีณาสวภาว ทีเปติ ฯ   
        อ ฺเป  เจตฺถ  จาฏอิรหนฺตปาโรหอรหนฺตาทโย 
เวทิตพฺพา  เอโก  กิร  กุหโก  อนฺโตคพฺเภ  จาฏึ  นขิณิตฺวา 
มนุสฺสาน  อาคมนกาเล  ปวิสติ ฯ  มนุสฺสา  กห  เถโรติ   
ปุจฺฉนฺติ ฯ อนฺโตคพฺเภติ จ วุตฺเต ปวิสิตฺวา วิจินนฺตาป   
# ๑. ม. สิต ฯ  ๒.ม. ป ฺจตฺตย ฯ  
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อทิสฺวา  นิกฺขมิตฺวา  นตฺถิ  เถโรติ  วทนฺติ ฯ  อนฺโตคพฺเภเยว  
เถโรติ  จ  วุตฺโต(๑)  ปุน  ปวิสนฺติ ฯ  เถโร  จาฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  
ปเ  นิสินฺโน  โหติ ฯ  ตโต  เตหิ  มย  ภนฺเต  ปุพฺเพ  อทิสฺวา   
นิกฺขนฺตา  กห  ตุเมฺห  คตตฺถาติ  วุตฺเต  สมณา  นาม  อตฺตโน  
อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน  คจฺฉนฺตีติ  วจเนน  อตฺตโน  ขีณาสวภาว  
ทีเปติ ฯ   
        อปโร  กุหโก  เอกสฺมึ  ปพฺพเต  ปณฺณสาลาย  วสติ ฯ   
ปณฺณสาลาย  จ  ปจฺฉโต  ปปาตฏาเน  เอโก  กจฺฉกรุกฺโข  
อตฺถิ  ตสฺส  ปาโรโห  คนฺตฺวา  ปรภาเค  ภูมิย ปติฏ ิโต ฯ 
มนุสฺสา มคฺเคนาคนฺตฺวา นิมนฺเตนฺติ ฯ โส ปตฺตจีวรมาทาย   
ปาโรเหน  โอตริตฺวา  คามทฺวาเร  อตฺตาน  ทสฺเสติ ฯ  ตโต 
มนุสฺเสหิ  ปจฺฉา  อาคนฺตฺวา  กตเรน  มคฺเคน  อาคตตฺถ  
ภนฺเตติ  ปุฏโ  สมณาน  อาคตมคฺโค  นาม  ปุจฺฉิตุ  น 
วฏฏติ  อตฺตโน  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเนเนว  อาคจฺฉนฺตีติ วจเนน   
ขีณาสวภาว  ทีเปติ ฯ  ต  ปน  กุหก  เอโก  วิทฺธกณฺโณ 
ตฺวา  ปริคฺคเหสฺสามิ  นนฺติ  เอกทิวส  ปาโรเหน  โอตรนฺต   
ทิสฺวา  ปจฺฉโต  ฉินฺทิตฺวา  อปฺปมตฺตเกน  เปสิ ฯ  โส  ปาโรหโต  
โอตริสฺสามีติ  นฺติ  ปติโต  มตฺติกาปตฺโต  ภิชชฺิ  โส าโตมฺหีติ  
นิกฺขมิตฺวา ปลายิ ฯ   
# ๑. ม. วุตฺเต ฯ   
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        ปาปจฺฉสฺส  ภาโว  ปาปจฺฉตา ฯ  ลกฺขณโต  ปน 
อสนฺตคุณสมฺภาวนตา  ปฏิคฺคหเณ จ อมตฺต ฺ ุตา เอต  
ปาปจฺฉตาลกฺขณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        สิงฺคนิทฺเทเส  วิชฺฌนฏเน  สิงฺค ฯ  นาคริกภาวสงฺขาตสฺส   
กิเลสสิงฺคสฺเสต นาม ฯ สงฺิคารสฺส ภาโว สิงฺคารตา สิงฺคาร- 
กรณากาโร วา ฯ จาตุรภาโว  จาตุรตา ฯ  ตถา  จาตุริย ฯ 
ปริกฺขตภาโว  ปรกิฺขตตา  ปริกฺขณิตฺวา  ปตสฺเสว  ทฬฺห- 
สิงฺคารภาวสฺเสต  นาม ฯ  อิตร  ตสฺเสว  เววจน ฯ  เอว  สพฺเพหิป 
ปเทหิ  กิเลสสิงฺคารตาว กถิตา ฯ   
        ตินฺติณนิทฺเทเส  ตินฺติณนฺติ  ขิยฺยน ฯ  ตินฺติณายนากาโร   
ตินฺติณายนา ฯ  ตินฺติเณน  อยิตสฺส  ตินติฺณสมงฺคิโน  ภาโว  
ตินฺติณายิตตฺต ฯ  โลลุปภาโว  โลลุปฺป ฯ  อิตเร  เทวฺ  อาการ- 
ภาวนิทฺเทสา ฯ  
        ปุจฺฉ ฺชิกตาติ  ลภนาลภนกฏาเน  เวทนากมฺปนา 
นีจวุตฺติตา ฯ 
        สาธุกมยฺตาติ ปณีตปณีตาน ปตฺถนา ฯ  เอว  สพฺเพหิป  
ปเทหิ  สุวานโทณิย  ก ฺชยิ  ปวนกสุนขสฺส  อ ฺ สุนข ทิสฺวา   
ภุภุกฺกรณ วิย ตว สนฺตก มม สนฺตกนฺติ กิเลสวเสน 
ขียนากาโร กถิโต ฯ   
        จาปลฺยนิทฺเทเส  อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตภาวาทีหิ  จีวรสฺส  
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มณฺฑนา  จีวรมณฺฑนา ฯ  มณิวณฺณจฺฉวิกรณาทีหิ  ปตฺตสฺส  
มณฺฑนา  ปตฺตมณฺฑนา ฯ จิตฺตกมฺมาทีหิ  ปุคฺคลิกเสนาสนสฺส   
มณฺฑนา  เสนาสนมณฺฑนา ฯ  อิมสฺส  วา  ปูติกายสฺสาติ  อิมสฺส   
มนุสฺสสรีรสฺส ฯ  ยถา  หิ  ตทหุชาโตป  สิงฺคาโล  ชรสิงฺคาโลเตฺวว   
อูรุปฺปมาณาป  จ  คโฬจิลตา  ปูติลตาเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ  เอว  
สุวณฺณวณฺโณป  มนุสฺสกาโย  ปูติกาโยเตฺวว  วุจฺจติ ฯ  ตสฺส   
อนฺตรนฺตรา  รตฺตวณฺณปณฺฑุวณฺณาทีหิ  นิวาสนปารุปนาทีหิ  
สชฺชนา  มณฺฑนา  นาม ฯ  พาหิราน  วา  ปริกฺขารานนฺติ   
เปตฺวา  ปตฺตจีวร  เสสปริกฺขาราน ฯ  
        อถวา  ยา  เอสา จีวรมณฺฑนา  ปตฺตมณฺฑนาติ  วุตฺตา  
สา  เตหิ  วา  ปริกฺขาเรหิ  กายสฺส  มณฺฑนา  เตส  วา 
พาหิรปริกฺขาราน  มณฺฑิตฺวา  ปนวเสน  มณฺฑนาติ  เอวเมตฺถ 
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  มณฺฑนา  วิภูสนาติ  เอตฺถ  อูนฏานสฺส   
ปูรณวเสน  มณฺฑนา  ฉวิราคาทิวเสน  วิภูสนาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
เกฬนาติ  กีฬนา ฯ  ปริเกฬนาติ  ปริกฬีนา ฯ  คิทฺธิกตาติ  
เคธยุตฺตตา ฯ คิทฺธิกตฺตนฺติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  จปลภาโว 
จปลตา ฯ  ตถา  จาปลฺย ฯ  อิท  วุจจฺตีติ  อิท จาปลฺย  นาม  
วุจฺจติ  เยน  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  วสฺสสติโกป  สมาโน  
ตทหุชาโต  ทารโก วิย โหติ ฯ   
        อสภาควุตฺตินิทฺเทเส  วิปฺปฏกิูลคฺคาหิตาติ  อนนุโลมคฺคาหิตา ฯ    
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วิปจฺจนีกสาตตาติ  วิปจฺจนีเกน  ปฏิวิรทฺุธกรเณน  สุขายนา ฯ   
อนาทรภาโว  อนาทริย ฯ  ตถา  อนาทริยตา ฯ  อคารวสฺส  ภาโว   
อคารวตา ฯ  เชฏกภาวสฺส  อกรณ อปฺปติสฺสวตา ฯ อย วุจฺจตีติ 
อย อสภาควุตฺติ นาม วุจฺจติ วิสภาคชีวิกตาติ  อตฺโถ 
ยาย  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  มาตร  วา  ปตร  วา  คิลาน  
ปฏิวตฺติตฺวาป  น  โอโลเกติ  ปตุ  สนตฺกสฺส  การณา  มาตรา   
สทฺธึ  มาตุ  สนฺตกสฺส  การณา  ปตรา  สทฺธ ึ กลห  กโรติ  
วิสภาคชีวิต  ชีวติ  มาตาปตูน  สนฺตกสฺส  การณา  เชฏเกน  
วา  กนิฏเน  วา  ภาตรา  สทฺธึ  กลห  กโรติ  นิลลฺชฺชวจน   
วทติ  อาจริยสฺส  วา  อุปชฺฌายสฺส  วา  วตฺตปฏิวตฺต  น 
กโรติ  คิลาน  น  อุปฏาติ  พุทฺธสฺส  ภควโต  เจติยทสฺสนฏาเน   
อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา  กโรติ  เขฬมฺป  สิงฺฆาณิกมฺป  ฉฑฺเฑติ 
ฉตฺต  ธาเรติ  อุปาหนา  อารุยฺห  คจฺฉติ  พุทฺธสาวเกสุ น  
ลชชฺติ สงฺเฆ จิตฺตีการ น กโรติ มาติมตฺตปติมตฺตาทีสุ   
ครุฏานิเยสุ  หิโรตฺตปฺป  น  ปจฺจุปฏาเปติ ฯ  ตสฺเสว   
ปวตฺตมานสฺส สพฺพาเปสา  กิริยาว มาตรีติอาทีสุป วตฺถูสุ  
อสภาควุตฺติตา นาม โหติ ฯ   
        อรตินิทเฺทเส  ปนฺเตสูติ  ทูเรส ุ วิวิตฺเตสุ  วา ฯ 
        อธิกุสเลสูติ  สมถวิปสฺสนาธมฺเมสุ ฯ   
        อรตีติ  รติปฏิกฺเขโป ฯ    
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        อรติตาติ  อรมณากาโร ฯ  อนภิรตีติ  อนภิรตภาโว ฯ   
อนภิรมณาติ  อนภิรมณากาโร ฯ  อุกกฺณฺ ิตาติ  อุกฺกณฺนากาโร ฯ   
ปริตสฺสิตาติ อุกฺกณฺนวเสเนว ปริตสฺสนา ฯ   
        ตนฺทีนทิฺเทเส  ตนฺทีติ  ชาติอาลสิย ฯ  ตนฺทิยนาติ 
ตนฺทิยนากาโร ฯ  ตนฺทิมนกตาติ  ตนฺทิยา  อภิภูตจิตฺตตา ฯ   
อลสสฺส  ภาโว  อาลสฺย ฯ  อาลสฺยายนากาโร  อาลสฺยายนา ฯ   
อาลสฺยายิตสฺส  ภาโว  อาลสฺยายิตตฺต ฯ  อิติ  สพฺเพหิป  อิเมหิ   
ปเทหิ กิเลสวเสน กายาลสิย กถิต ฯ   
        วิชมฺภิตานิทฺเทเส  ชมฺภนาติ  ผนฺทนา ฯ  ปุนปฺปุน  ชมฺภนา   
วิชมฺภนา ฯ  อานมนาติ  ปุรโต  นมนา ฯ  วินมนาติ  ปจฺฉโต   
นมนา ฯ  สนฺนมนาติ  สมนฺตโต  นมนา ฯ  ปณมนาติ  ยถา   
หิ  ตนฺตโต  อุฏ ิตเปสกาโร  กิสฺมิ ฺจิเทว  คเหตฺวา  อุชุก  กาย   
อุสฺสาเปติ  เอว  กายสฺส  อุทฺธ  ปนา ฯ  พฺยาธิยกนติฺ   
อุปฺปนฺนพฺยาธิตา ฯ  อิติ  สพฺเพหิป  อิเมหิ  ปเทหิ  กิเลสวเสน 
กายผนฺทนเมว  กถิต ฯ   
        ภตฺตสมฺมทนิทฺเทเส ภุตฺตาวิสฺสาติ ภุตฺตวโต ฯ ภตฺตมุจฺฉาติ  
ภตฺตเคล ฺ ฯ  พลวภตฺเตน  หิ  มุจฺฉาปตฺโต  วิย  โหติ ฯ 
ภตฺตกิลมโถติ  ภตฺเตน  กลินฺตภาโว ฯ  ภตฺตปริฬาโหติ  ภตฺตทรโถ ฯ 
ตสฺมิ ฺหิ  สมเย  ปรฬิาหุปฺปตฺติยา  อุปหตินฺทฺริโย  โหติ  กาโย   
ชีรติ ฯ  กายทุฏ ุลฺลนฺติ  ภตฺต  นิสฺสาย  กายสฺส  อกมฺม ฺตา ฯ    
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เจตโส  ลีนตฺตนิทฺเทโส  เหฏา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย วุตฺตตฺโถเยว ฯ   
อิเมหิ  ปน  สพฺเพหิป  ปเทหิ  กิเลสวเสน  จิตฺตสฺส  คิลานากาโร  
กถิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        กุหนานทิฺเทเส  ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสิตสฺสาติ  ลาภ ฺจ   
สกฺการ ฺจ  กิตฺติสทฺท ฺจ  สนฺนิสฺสิตสฺส  ปตฺถยนฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ 
ปาปจฺฉสฺสาติ  อสนฺตคุณทีปนกามสฺส ฯ อิจฺฉาปกตสฺสาติ อิจฺฉาย  
อปกตสฺส อุปทฺทุตสฺสาติ อตฺโถ ฯ  อิโต  ปร  ยสฺมา  ปจฺจย- 
ปฏิเสวนสามนฺตชปฺปนอิริยาปถสนฺนิสฺสิตวเสน  มหานิทฺเทเส  ติวิธ  
กุหนวตฺถุ  อาคต  ตสฺมา  ติวิธมฺป  ต  ทสฺเสตุ  ปจฺจย- 
ปฏิเสวนสงฺขาเตน  วาติ  เอวมาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  จีวราทีหิ  
นิมนฺติตสฺส  ตทตฺถิกสฺเสว  สโต  ปาปจฺฉต  นิสฺสาย  ปฏิกฺขิปเนน 
เต  จ  คหปติเก  อตฺตนิ  สปุติฏ ิตสทฺเธ  ตฺวา  ปนุ  เตส  
อโห  อยฺโย  อปฺปจฺโฉ  น  กิ ฺจิ  ปฏิคฺคณฺหิตุ  อิจฺฉติ  สุลทฺธ 
วต  โน อสฺส สเจ อปฺปมตฺตกมฺป(๑) กิ ฺจิ  ปฏิคฺคเณฺหยฺยาติ  
นานาวิเธหิ  อุปาเยหิ  ปณีตานิ  จีวราทีนิ  อุปเนนฺตาน   
ตทนุคฺคหกามตเยว  อาวีกตฺวา  ปฏิคฺคหเณน  จ  ตโต  ปภูติ  
อสีติสกฏภาเรหิ  อุปนามนเหตุภูต วิมฺหาปน ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต  
กุหนวตฺถูติ เวทิตพฺพ ฯ วุตฺตมฺป  เจต มหานิทฺเทเส(๒)  
        กตม ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุ อิธ คหปติกา   
# ๑. ม. อปฺปมตฺตก ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๓๙๗/๒๘๖ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 771 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 771 
 
ภิกฺขุ นิมนฺเตนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺช- 
ปริกฺขาเรหิ ฯ [๑] ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อตฺถิโก จีวร ฯเปฯ 
ปริกฺขาราน ภิยฺโยกมฺยต อุปาทาย จีวร ปจฺจกฺขาติ ปณฺฑปาต  
ปจฺจกฺขาติ  เสนาสน ปจฺจกฺขาติ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร  
ปจฺจกฺขาติ ฯ  โส เอวมาห กึ สมณสฺส มหคฺเฆน จีวเรน 
เอต สารุปฺป  ย สมโณ สสุานา วา สงฺการกูฏา วา  
ปาปณิกา(๒) วา  นนฺตกานิ  อุจฺจินิตฺวา สงฺฆาฏึ กตฺวา  
ธาเรยฺย ฯ กึ สมณสฺส มหคฺเฆน  ปณฺฑปาเตน เอต สารุปฺป  
ย สมโณ อุ ฺฉาจริยาย ปณฺฑิยาโลเปน        ชีวิก กปฺเปยฺย ฯ ก ึ 
สมณสฺส มหคฺเฆน เสนาสเนน  เอต สารุปฺป ย สมโณ 
รุกฺขมูลิโก วา อสฺส [๓] โสสานิโก วา  อพฺโภกาสิโก วา ฯ ก ึสมณสฺส 
มหคฺเฆน คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาเรน  เอต สารปฺุป ย  
สมโณ ปูติมุตฺเตน วา หรีตกีขณฺเฑน  วา โอสถ กเรยฺยาติ ฯ  
ตทุปาทาย ลูข จีวร ธาเรติ  ลูข ปณฺฑปาต ปริภุ ฺชติ 
ลูข เสนาสน ปฏิเสวติ  ลูข  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺาร  
ปฏิเสวติ ฯ ตเมน คหปติกา เอว  ชานนฺติ อย สมโณ  
อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ ปวิวิตฺโต อสสฏโ  อารทฺธวิรโิย ธุตวาโทติ  
ภิยฺโย ภิยฺโย นิมนฺเตนฺติ จีวร ฯเปฯ  ปรกิฺขาเรหิ ฯ โส  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทสิฺสติ ฯ  ๒. ม. ปาปณิกา ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โสสานิโก วาติ ทิสฺสติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 772 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  772 
 
เอวมาห ติณฺณ สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต  พหุ ปุ ฺ  
ปสวติ สทฺธาย สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กลุปุตฺโต พหุ  ปุ ฺ  
ปสวติ เทยฺยธมฺมสฺส ฯเปฯ ทกฺขิเณยฺยาน สมฺมุขีภาวา  สทฺโธ  
กุลปุตฺโต พหุ ปุ ฺ ปสวติ ตุมฺหาก ฺเจวาย  สทฺธา  อตฺถิ  
เทยฺยธมฺโม จาย  สวิชฺชติ อห ฺจ ปฏิคฺคาหโก สจาห  น 
ปฏิคฺคเหสฺสามิ เอว ตุเมฺห ปุ ฺเน ปริหีนา  ภวิสฺสถ   
น มยฺห อิมินา อตฺโถ อปจ ตุมฺหาก ฺเว อนุกมฺปาย   
ปฏิคฺคณฺหามีติ ฯ ตทุปาทาย พหุมฺป จีวร ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  
พหุมฺป  ปณฺฑปาต ฯเปฯ เภสชฺชปริกขฺาร ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ 
ยา เอวรูปา        ภากุฏิกา ภากุฏิย กุหนา กุหายนา กุหิตตฺต ฯ 
อิท วุจฺจติ  ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต (๑)กุหนวตฺถูติ ฯ   
        ปาปจฺฉสฺเสว ปน สโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคมปริทีปน- 
วาจาย  ตถา ตถา วิมฺหาปน สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถูติ   
เวทิตพฺพ ฯ ยถาห กตม สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุ   
อิเธกจฺโจ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอว  
ม  ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ อริยธมฺมสนฺนิสฺสิต วาจ ภาสติ โย   
เอวรูป จีวร ธาเรติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ฯ โย   
เอวรูป ปตฺต โลหถาลก ธมฺมกรก  ปรสิาวน กุณฺฑิก  
กายพนฺธน  อุปาหน [๒] ธาเรติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ  
# ๑. สฺยา. ม. ปฏิเสวนสงฺขาต ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อาโยคนฺติ 
# ทิสฺสติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 773 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 773 
 
ภณติ ฯ  ยสสฺ เอวรูโป อุปชฺฌาโย อาจริโย สมานุปชฺฌาโย 
สมานาจริยกา มิตฺตา สนฺทิฏา สมฺภตฺตา สหายา ฯ โย เอวรูเป 
วิหาเร  วสติ อฑฺฒโยเค ปาสาเท หมฺมิเย คุหาย เลเณ  
กุฏิยา  กูฏาคาเร อฏเฏ มาเฬ อุโทสิเต  อุทฺทณฺเฑ(๑) อุปฏาน- 
สาลาย  มณฺฑเป รุกฺขมูเล วสติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ  
ภณติ ฯ   
        อถวา โกรชิกโกรชิโก ภากุฏิกภากุฏิโก กุหกกหุโก  ลปกลปโก 
มุขสมฺภาวิโต ฯ อย สมโณ อิมาส เอวรูปาน สนฺตาน   
วิหารสมาปตฺตีน ลาภีติ ตาทิส คมฺภีร คูฬฺห นิปุณ ปฏิจฺฉนนฺ   
โลกุตฺตรสุ ฺตปฏิส ฺ ุตฺต กถ กเถติ ฯ(๒)ยา เอวรูปา ภากุฏิกา   
ภากุฏิย กุหนา กุหายนา กุหิตตฺต ฯ อิท วุจฺจติ สามนฺต- 
ชปฺปนสงฺขาต  กุหนวตฺถติู ฯ   
        ปาปจฺฉสฺเสว ปน สโต สมฺภาวนาธิปฺปายกเตน อิริยา- 
ปเถน  วิมฺหาปน อิริยาปถสนฺนิสฺสิต กุหนวตฺถูติ เวทิตพฺพ ฯ   
ยถาห กตม อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ อิเธกจฺโจ ฯ ปาปจฺโฉ   
อิจฺฉาปกโต สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ   
คมน สณฺเปติ ฯเปฯ สยน สณฺเปติ ปณิธาย คจฺฉติ  ปณิธาย 
ติฏติ ปณิธาย นิสีทติ ปณิธาย เสยฺย กปฺเปติ  สมาหิโต 
วิย คจฺฉติ สมาหิโต วิย ติฏติ นิสีทติ เสยฺย กปฺเปติ   
# ๑. ม. อุทฺทณฺเฑ ฯ  ๒. ม. กเถสิ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 774 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  774 
 
อาปาถกชฺฌายี จ(๑) โหติ ฯ ยา เอวรูปา อิริยาปถสฺส อฏปนา  
ปนา  สณฺปนา ภากุฏิกา ภากุฏิย กุหนา กุหายนา กุหิตตฺต ฯ 
อิท  วุจฺจติ อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถูติ ฯ   
        ตตฺถ  ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาเตนาติ  ปจฺจยปฏิเสวนนฺติ  เอว  
สงฺขาเตน  ปจฺจยปฏิเสวเนน ฯ  สามนฺตชปฺปเตนาติ  สมีเป   
ภณิเตน ฯ  อิริยาปถสฺสาติ  จตุอิริยาปถสฺส ฯ  อฏปนาติ  อาทิปนา  
อาทเรน  วา ปนา ฯ ปนาติ ปนากาโร ฯ  สณฺปนาติ  
อภิสงฺขรณา  ปาสาทิกภาวกรณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภากุฏิกาติ   
ปธานปุริมฏ ิตภาวทสฺสเนน  ภากุฏิกรณ  มุขสงฺโกโจติ  วุตฺต 
โหติ ฯ  ภากุฏิกรณ  สีลมสฺสาติ ภากุฏิโก ภากุฏิกสฺส ภาโว  
ภากุฏิย ฯ กหุนาติ วิมฺหาปน ฯ กุหสฺส อายนา  กุหายนา ฯ 
กุหิตสฺส ภาโว กุหิตตฺตนฺติ ฯ   
        ลปนานิทฺเทเส  อาลปนาติ  วิหาร  อาคเต  มนุสฺเส  ทิสฺวา 
กิมตฺถาย  โภนฺโต  อาคตา  ก ึ ภิกฺขู  นมินเฺตตุ  ยทิ  เอว   
คจฺฉถ  อห  ปจฺฉโต  ภิกฺขู  คเหตฺวา  คจฺฉามีติ (๒) เอว  อาทิโตว 
ลปนา ฯ  
        อถวา  อตฺตาน อุปเนตฺวา อห  ติสฺโส  มยิ  ราชา  
ปสนฺโน  มยิ  อสุโก  จ  อสุโก  จ ราชมหามตฺโต ปสนฺโนติ   
เอว  อตฺตูปนายิกา  ลปนา  อาลปนา ฯ  ลปนาติ  ปุฏสฺเสว(๓)  
# ๑. ม. อาปาถกชฺฌายีว ฯ  ๒. ม. อาคจฺฉามีติ ฯ  
# ๓. ม. ปุฏสฺส ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 775 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 775 
 
สโต  วุตฺตปฺปการเมว  ลปน ฯ  สลลฺปนาติ  คหปติกาน  อุกฺกณฺเน  
ภีตสฺส  โอกาส  ทตฺวา  สฏุ ุ  ลปนา ฯ  อุลลฺปนาติ  มหากุฏมฺพิโก 
มหานาวิโก  มหาทานปตีติ  เอว  อุทฺธ  กตฺวา  ลปนา ฯ   
สมุลฺลปนาติ  สพฺพโตภาเคน  อุทฺธ  กตฺวา  ลปนา ฯ  อุนฺนหนาติ 
อุปาสกา  ปุพฺเพ  อีทิเส  กาเล  ทาน  เทถ  อิทานิ  กึ  น 
เทถาติ  เอว  ยาว  ทสฺสาม  ภนฺเต  โอกาส  น  ลภามาติ- 
อาทีนิ  วทนฺติ  ตาว  อุทฺธ  นหนา  เวนาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ 
        อถวา  อุจฺฉุหตฺถ  ทิสฺวา  กุโต  อาภต  อุปาสกาติ 
ปุจฺฉติ ฯ อุจฺฉุเขตฺตโต  ภนฺเตติ ฯ  กึ  ตตฺถ  อุจฺฉุ  มธุรนฺติ ฯ 
ขาทิตฺวา ภนฺเต ชานิตพฺพนฺติ ฯ น อุปาสกา  ภิกฺขุสฺส  อุจฺฉุ  
เทถาติ  วตฺตุ  วฏฏตีติ  ยา  เอวรูปา  นพฺิเพเนฺตสฺสาป   
เวนกกถา  สา  อุนฺนหนา ฯ  สพฺพโตภาเคน  ปุนปฺปุน   
อุนฺนหนา  สมุนฺนหนา ฯ  อุกฺกาจนาติ(๑)  เอต  กลุ  มเยว  ชานาติ   
สเจ  เอตฺถ  เทยฺยธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  มยฺหเมว เทตีติ เอว  
อุกฺขิปตฺวา กาจนา อุกฺกาจนา อุกฺขิปนาติ(๒)วุตฺต โหติ ฯ   
        เตลกนทฺริกวตฺถุ  เจตฺถ  วตฺตพฺพ  เทฺว  กริ  ภิกขฺู  
เอก คาม ปวิสิตฺวา  อาสนสาลาย นิสีทิตฺวา เอก กุมาริก  
ทิสฺวา ปกฺโกสึสุ ฯ อเถโก(๓)เอก ปุจฺฉติ(๔) อย  ภนฺเต  กสฺส 
# ๑. ม. อุกกฺาจนาติ ฯ  ๒. ม.อุทฺทิปนาติ ฯ  
# ๓. ม. ตาย อาคตาย ตตฺเรโก ฯ ๔. ม.ปุจฺฉิ ฯ  
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กุมาริกาติ ฯ  อมฺหาก  อุปฏายิกาย  เตลกนฺทริกาย  ธีตา อาวุโส   
อิมิสฺสา  มาตา  มยิ  เคห  คเต  สปฺป  ททมานา  ฆเฏเนว 
เทติ อยมฺป  มาตา วิย ฆเฏเนว เทตีติ อุกฺกาเจติ ฯ   
        สพฺพโตภาเคน  ปุนปฺปุน  อุกฺกาจนา  สมุกฺกาจนา ฯ 
อนุปฺปยภาณิตาติ  สจฺจานุรูป  วา(๑)  ธมฺมานุรูป  วา อนปโลเกตฺวา  
ปุนปฺปุน ปยภณนเมว ฯ ปาตุกมฺยตาติ(๒)  นีจวุตฺติตา  อตฺตาน   
เหฏโต  เปตฺวา วตฺตน ฯ มุคฺคสูปฺยตาติ มุคฺคสูปสทิสตา ฯ   
ยถา  ห ิ มุคฺเคสุ  ปจฺจมาเนสุ  โกจิเทว  น  ปจฺจติ  อวเสสา 
ปจฺจนฺติ เอว ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  วจเน  กิ ฺจิเทว  สจฺจ  โหติ  
เสส อลิก อย ปุคฺคโล มุคฺคสูโปฺยติ  วุจฺจติ  ตสฺส  ภาโว 
มุคฺคสูปฺยตา ฯ  ปาริภฏยตาติ ปาริภฏยภาโว ฯ โย หิ กุลทารเก   
ธาตี  วิย  องฺเกน  วา  ขนฺเธน  วา  ปริภฏติ  ธาเรตีติ   
อตฺโถ  ตสฺส ปริภฏสฺส  กมฺม ปาริภฏย ปาริภฏยสฺส ภาโว 
ปาริภฏยตาติ ฯ   
        เนมิตฺติกตานิทฺเทเส  นิมิตฺตนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ ปเรส ปจฺจยทาน- 
ส ฺโชนก  กายวจีกมฺม ฯ นิมิตฺตกมฺมนฺติ นิมิตฺตสฺส กรณโกสลฺล ฯ   
        ตตฺริท  วตฺถุ  เอโก  กิร  ปณฺฑปาติโก  อุปฏากกมฺมารสฺส 
เคหทฺวาร  คนฺตฺวา  กึ  ภนฺเตติ  ปุจฺฉิโต  จีวรนฺตเรน  หตฺถ   
นีหริตฺวา  วาสิปหรณาการ  อกาสิ ฯ  กมฺมาโร  สลลฺกฺขิต   
# ๑. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. จาฏกมฺยตาติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 777 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 777 
 
เม  ภนฺเตติ  วาสึ  กตฺวา  อทาสิ ฯ  โอภาโสต ปจฺจยปฏิสยุตฺตา  
กถา ฯ  โอภาสกมฺมนฺติ  วจฺฉกปาลเก  ทิสฺวา  กึ  อิเม  วจฺฉา   
ขีรโควจฺฉา  ตกฺกโควจฺฉาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ขีรโควจฺฉา  ภนฺเตติ   
วุตฺเต  น  ขีรโควจฺฉา  ยท ิ ขีรโควจฺฉา  สิยุ  ภิกฺขูป ขีร  
ลเภยฺยุนฺติ เอวมาทินา นเยน  เตส  ทารกาน  มาตาปตูน   
นิเวเทตฺวา  ขีรทาปนาทิก  โอภาสกรณ ฯ  สามนฺตชปฺปาติ  สมีป 
กตฺวา ชปฺปน ฯ   
        ชาตกภาณกวตฺถุ  เจตฺถ  กเถตพฺพ  เอโก  กิร  
ชาตกภาณกตฺเถโร  ภุ ฺชิตุกาโม  อุปฏายิกาย  เคห  ปวิสิตฺวา  
นิสีทิ ฯ  สา  อทาตุกามา  ตณฺฑุลา  นตฺถีติ  ภณนฺตี  ตณฺฑุเล   
อาหริตุกามา วิย ปฏิวิสฺสกฆร คตา ฯ ภิกฺขุ อนฺโตคพฺภ   
ปวิสิตฺวา  โอโลเกนฺโต  กวาฏโกเณ  อุจฺฉุ  ภาชเน คุฬ ปฏเก 
โลณมจฺฉผาเล(๑) กุมฺภิย  ตณฺฑุเล  ฆเฏ  ฆต  ทิสฺวา  นิกฺขมิตฺวา 
นิสีทิ ฯ  ฆรณี  ตณฺฑุล  นาลตฺถนฺติ  อาคตา ฯ  เถโร  อุปาสิเก   
อชฺช  ภิกฺขา น สมฺปชชฺิสสฺตีติ ปฏิกจฺเจว  นิมิตฺต  อทฺทสนฺติ 
อาห ฯ  กึ  ภนฺเตติ ฯ  กวาฏโกเณ  นิกขิฺตฺตอุจฺฉุ  วิย สปฺป   
อทฺทส  ต  ปหริสฺสามีติ  โอโลเกนฺโต  ภาชเน  ปตคุฬปณฺฑเก  
วิย ปาสาณ  เลฑฺฑุเกน  ปหเฏน  สปฺเปน  กต  ปฏเก 
นิกฺขิตฺตโลณมจฺฉผาลสทิส  ผณ  ตสฺส  ต  เลฑฺฑฑ  ฑสิตุกามสฺส   
# ๑. ม. โลณมจฺฉผาล ฯ  
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กุมฺภิยา  ตณฺฑุลสทิเส  ทนฺเต  อถสฺส  กุปตสฺส  ฆเฏ  ปกฺขิตฺต- 
ฆตสทิส  มุขโต  นิกฺขมนฺต  วิสมิสฺสก  เขฬนฺติ ฯ  สา  น 
สกฺกา มุณฺฑก  ว ฺเจตุนฺติ  อุจฺฉุ  ทตฺวา  โอทน  ปจิตฺวา   
ฆตคุฬมจฺเฉหิ  สทฺธ ึ อทาสีติ เอว  สมีป  กตฺวา  ชปปฺน  
สามนฺตชปฺปาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ปริกถาติ  ยถา  ต  ลภติ ตถา   
ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา กถน ฯ   
        นิปฺเปสกิตานิทฺเทเส  อกฺโกสนาติ  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ   
อกฺโกสนา ฯ วมฺภนาติ  ปริภวิตฺวา  กถน ฯ  ครหนาติ  อสฺสทฺโธ   
อปฺปสนฺโนติอาทินา  นเยน  โทสาโรปนา ฯ  อุกฺเขปนาติ  มา  
เอต  เอตฺถ  กเถถาติ  วาจาย  อุกฺขิปน ฯ  สพฺพโต  ภาเคน 
สวตฺถุก  สเหตฺก  กตฺวา  อุกฺเขปนา  สมุกฺเขปนา ฯ   
        อถวา  อเทนฺต [๑] ทิสฺวา  อโห  ทานปตีติ  เอว  อุกฺขิปน   
อุกฺเขปนา ฯ  มหาทานปตีติ  เอว สุฏ ุ  อุกฺเขปนา  สมุกฺเขปนา ฯ 
ขิปนาติ กึ อิมสฺส ชีวิต พีชโภชโินติ เอว อุปฺผณฺฑนา ฯ   
สงฺขิปนาติ  กึ  อิม  อทายโกติ  ภณถ โย นิจฺจกาล สพฺเพสมฺป  
นตฺถีติ วจน  เทตีติ  เอว  สุฏ ุตร  อุปผฺณฺฑนา(๒) ฯ  ปาปนาติ   
อทายกตฺตสฺส  อวณฺณสฺส  วา  ปาปน ฯ  สพฺพโต  ภาเคน 
ปาปนา  สมฺปาปนา  อวณฺณหาริกาติ  เอว  เม  อวณฺณภยาป  
ทสฺสตีติ  เคหโต  เคห  คามโต  คาม  ชนปทโต  ชนปท   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทิสฺวาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. ม. อุปปฺณฺฑนา ฯ   
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อวณฺณหรณ ฯ  ปรปฏ ิมสิกตาติ  ปุรโต  มธุร  ภณิตฺวา  ปรมฺมุเข  
อวณฺณภาสิตา ฯ  เอสา  ห ิ อภิมุข  โอโลเกตุ  อสกฺโกนฺตสฺส   
ปรมฺมุขาน ปฏ ิมสขาทน วิย โหติ ฯ  ตสฺมา ปรปฏ ิมสิกตาติ  
วุตฺตา ฯ อย วุจฺจติ นิปฺเปสิกตาติ อย ยสฺมา เวฬุเปสิกา   
วิย  อพฺภงฺค  ปรสฺส  คุณ นิปฺเปเสติ นิปุ ฺฉติ ยสฺมา  
วา คนฺธชาต ปสิตฺวา(๑) คนฺธมคฺคนา  วิย  ปรคุเณ  นิปฺปสิตฺวา 
วิจุณฺเณตฺวา  เอสา  ลาภมคฺคนา  โหติ  ตสฺมา นิปฺเปสิกตาติ  
วุจฺจตีติ ฯ   
        ลาเภน  ลาภ  นิชิคึสนตานิทฺเทเส  นชิิคึสนาติ  มคฺคนา ฯ  
อิโต  ลทฺธนติฺ  อิมมฺหา  เคหา  ลทฺธ ฯ  อมุตฺราติ  อมุกมฺหิ 
เคเห ฯ  เอฏ ีติ อิจฺฉนา ฯ  คเวฏ ีติ  มคฺคนา ฯ  ปริเยฏ ีติ   
ปุนปฺปุน  มคฺคนา ฯ  อาทิโต ปฏาย ลทฺธ ลทฺธ  ภิกฺข   
ตตฺร  ตตฺร  กลุทารกาน  ทตฺวา  อนฺเต  ขีรยาคุ  ลภิตฺวา  
คตภิกฺขุวตฺถุ  เจตฺถ  กเถตพฺพ ฯ  เอสนาติอาทีนิ  เอฏ ีติอาทีน  
เววจนานิ ฯ  ตสฺมา  เอฏ ีติ  เอสนา คเวฏ ีติ คเวสนา 
ปริเยฏ ีติ ปริเยสนา อิจฺเจวเมตฺถ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        เสยฺยมานนิทเฺทเส  ชาติยาติ  ขตฺติยภาวาทิชาติสมฺปตฺติยา ฯ 
โคตฺเตนาติ  โคตมโคตฺตาทินา  อุตฺตมโคตฺเตน ฯ  โกลปุตฺติเยนาติ   
มหากุลภาเวน ฯ   
# ๑. ม. นิปสตฺิวา ฯ   
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        วณฺณโปกฺขรตายาติ  วณฺณสมฺปนฺนสรีรตาย ฯ  สรรี ฺหิ  
โปกฺขรนฺติ  วุจฺจติ  ตสฺส  วณฺณสมฺปตฺติยา  อภิรูปภาเวนาติ  
อตฺโถ ฯ  ธเนนาติอาทีนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  มาน  ชปฺเปตีติ เอเตสุ  
เยน เกนจิ วตฺถุนา เสยฺโยหมสฺมีติ มาน ปวตฺเตติ กโรติ ฯ   
        สทิสมานนิทฺเทเส  มาน  ชปฺเปตีติ  เอเตสุเยว  เยน  เกนจิ   
วตฺถุนา  สทโิสหมสฺมีติ  มาน  ปวตฺเตติ ฯ  อยเมตฺถ  อตฺถโต 
วิเสโส  ปาลยิ ปน  นานากรณ นตฺถ ิฯ   
        หีนมานนิทฺเทเส  โอมาน  ชปฺเปตีติ  เหฏา มาน ปวตฺเตติ ฯ  
โอมาโนติ  ลามโก  เหฏา  มาโน ฯ  โอม ฺนา  โอม ฺ ิตตฺตนฺติ  
อาการภาวนิทฺเทสา ฯ  หฬีนาติ  ชาติอาทีหิ  อตฺตชิคุจฺฉนา ฯ   
โอหีฬนาติ  อติเรกโต หีฬนา ฯ โอหีฬิตตฺตนฺติ  ตสฺเสว  
ภาวนิทฺเทโส ฯ  อตฺตุ ฺาติ  อตฺตาน  หีน  กตฺวา  ชานนา ฯ  
อตฺตาว ฺาติ  อตฺตาน  อวชานนา ฯ  อตฺตปริภโวติ  ชาติอาทิ- 
สมฺปตฺตินามเมว  ชาตาติ  อตฺตาน  ปริภวิตฺวา  ม ฺนา ฯ  
เอวมิเม  ตโย  มานา  ปุคฺคล  อนิสฺสาย ชาติอาทิวตฺถุวเสเนว   
กถิตา ฯ  เตส ุ เอเกโก  ติณฺณมฺป  เสยฺยสทิสหีนาน  อุปฺปชชฺติ ฯ  
ตตฺถ  เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน  เสยฺยสฺเสว  ยาถาวมาโน  เสสาน  
อยาถาวมาโน ฯ  สทิโสหมสฺมีติ  มาโน  สทิสสฺเสว  ยาถาว- 
มาโน  เสสาน  อยาถาวมาโน ฯ  หโีนหมสฺมีติ มาโน หีนสฺเสว 
ยาถาวมาโน เสสาน อยาถาวมาโน ฯ    
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        ตตฺถ  กตโม  เสยฺยสสฺ  เสยฺโยหมสฺมีติอาทโย  ปน  นว   
มานา  ปุคฺคล  นิสฺสาย  กถิตา ฯ  เตส ุ ตโย  ตโย  เอเกกสฺส 
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
        ตตฺถ ทหตีติ  เปติ ฯ 
        ต  นิสฺสายาติ  ต  เสยฺยโต  ทหน  นิสฺสาย ฯ  เอตฺถ   
ปน  เสยฺยสสฺ  เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน  ราชูน ฺเจว  ปพฺพชิตาน ฺจ  
อุปฺปชฺชติ ฯ  ราชา  หิ  รฏเน  วา  ธเนน  วา  วาหเนหิ  วา  
โก  มยา  สทโิส  อตฺถีติ  เอต  มาน  กโรติ ฯ  ปพฺพชิโตป  
สีลธุตงฺคาทีหิ โก มยา สทิโส อตฺถีติ เอต มาน กโรติ ฯ   
        เสยฺยสสฺ  สทิโสหมสฺมีติ  มาโนป  เอเตสเอว  อุปฺปชชฺติ ฯ 
ราชา  หิ  รฏเน  วา  ธเนน  วา  วาหเนหิ  วา  อ ฺเหิ  
ราชูหิ  สทฺธ ึ มยฺห  กินฺนานากรณนฺติ  เอต  มาน  กโรติ ฯ   
ปพฺพชิโตป  สีลธุตงฺคาทีหิ  อ ฺเน  ภิกฺขุนา สทฺธึ มยฺห  
กินฺนานากรณนฺติ เอต มาน กโรติ ฯ   
        เสยฺยสสฺ  หีโนหมสฺมีติ  มาโนป  เอเตสเยว  อุปฺปชฺชติ ฯ  
ยสฺส  ห ิ ร ฺโ  รฏ  วา  ธน  วา  วาหนาทีนิ  วา  
สมฺปนฺนานิ  น  โหนฺติ  โส  มยฺห  ราชาติ  โวหารสุขมตฺตเมว  
กึ  ราชา  นาม  อหนฺติ  เอต  มาน กโรติ ฯ  ปพฺพชโิตป   
อปฺปลาภสกฺกาโร  อห  ธมฺมกถิโก พหุสฺสุโต มหาเถโรติ  
กถามตฺตเมว  กึ  ธมฺมกถโิก  นามาห  ก ึ พหุสฺสุโต  นามาห   
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กึ  มหาเถโร  นามาห ยสฺส เม  ลาภสกฺกาโร นตฺถติี เอต  
มาน กโรติ ฯ   
        สทิสสสฺ  เสยฺโยหมสฺมีติ  มานาทโย  อมจฺจาทีน   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อมจฺโจ  ห ิ รฏ ิยา  วา  โภคยานวาหนาทีหิ  
โก  มยา  สทโิส  อ ฺโ ราชปุริโส  อตฺถีติ  วา  มยฺห   
อ ฺเหิ  สทฺธึ  กินฺนานากรณนฺติ วา อมจฺโจติ นามมตฺตเมว   
มยฺห  ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป  เม  นตฺถิ  กึ  อมจฺโจ  นามาหนฺติ  
วา  เอเต มาเน  กโรติ ฯ   
        หีนสฺส  เสยฺโยหมสมฺีติ  มานาทโย  ทาสาทีน  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
ทาโส  หิ  มาติโต  วา  ปติโต  วา  โก  มยา  สทิโส   
อ ฺโ ทาโส นาม อตฺถิ  อ ฺเ  ชีวิตุ  อสกฺโกนฺตา  กุจฺฉิเหตุ  
ทาสา  นาม  ชาตา  อห ปน ปเวณิอาคตตฺตา  เสยฺโยติ   
วา  ปเวณิอาคตภาเวน  อุภโตสุทฺธิกทาสตฺเตน  อสุกทาเสน   
นาม  สทฺธึ  กึ  มยฺห  นานากรณนฺติ  วา  กุจฺฉิวเสนาห  
ทาสพฺย  อุปคโต  มาตาปตุโกฏิยา  ปน  เม  ทาสฏาน   
นตฺถิ  ก ึ ทาโส  นามาหนฺติ  วา  เอเต  มาเน  กโรติ ฯ   
ยถา  ปน  ทาโส  เอว  ปุกกฺุสจณฺฑาลาทโยป  เอเต  มาเน   
กโรนฺติเยว ฯ   
        เอตฺถ  จ  เสยฺยสฺส  เสยฺโยหมสฺมติี  อุปฺปนฺนมาโนว  
ยาถาวมาโน  อิตเร  เทฺว  อยาถาวมานา ฯ  ตถา  สทิสสฺส  
สทิโสหมสฺมีติ  หีนสฺส  หีโนหมสฺมีติ  อุปฺปนฺนมาโนว  ยาถาวมาโน   
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อิตเร  เทฺว  อยาถาวมานา ฯ  ตตฺถ  ยาถาวมานา  อรหตฺต- 
มคฺควชฺฌา อยาถาวมานา โสตาปตฺติมคฺควชฺฌา ฯ   
        เอว  สวตฺถุเก  มาเน  กเถตฺวา  อิทานิ  อวตฺถุก   
นิพฺพตฺติตมานเมว  ทสฺเสตุ ตตฺถ กตโม มาโนติอาทิ วุตฺต ฯ   
        อติมานนิทฺเทเส  เสยฺยาทิวเสน ปุคฺคล อนามสิตฺวา 
ชาติอาทิวตฺถุวเสเนว  นิทฺทิฏโ ฯ ตตฺถ อติม ฺตีติ ชาติอาทีหิ  
มยา สทิโส นตฺถีติ อติกฺกมิตฺวา ม ฺติ ฯ   
        มานาติมานนิทฺเทเส  โย  เอวรูโปติ  โย  เอโส  อย   
ปุพฺเพ  มยา  สทิโส  อิทานิ  อห  เสฏโ  อย  หีนตโรติ  อุปฺปนฺโน  
มาโน  อย  ภาราติภาโร  วิย  ปรุิม  สทสิมาน  อุปาทาย  
มานาติมาโน  นามาติ  ทสเฺสตุ  เอวมาห ฯ   
        โอมานนิทฺเทโส  หนีมานนิทฺเทสสทิโสเยว ฯ  เวเนยฺยวเสน 
ปน  โส  หโีนหมสฺมีติ  มาโน  นาม  วุตฺโต  อย  โอมาโน   
นาม ฯ  อปเจตฺถ  ตฺว  ชาติมา  กากชาติ  วิย  เต  ชาติ   
ตฺว  โคตฺตวา  จณฺฑาลโคตฺต วิย เต โคตฺต  ตุยฺห  สโร   
อตฺถิ  กากสฺสโร  วิย  เต  สโรติ  เอว  อตฺตาน  เหฏา  กตฺวา   
ปวตฺตนวเสน อย โอมาโนติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อธิมานนิทฺเทเส  อปฺปตฺเต  ปตฺตส ฺ ิตาติ  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
อปฺปตฺวา  ปตฺตส ฺ ิตา ฯ (๑) อกเตติ  จตูหิ  มคฺเคหิ  กตฺตพฺพกิจฺเจ 
อกเตเยว ฯ   
# ๑. ม. ปตฺตส ฺ ิตาย ฯ   
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        อนธิคเตติ  จตุสจฺจธมฺเม  อนธิคเต ฯ  อสจฺฉิกเตติ  อรหตฺเตน 
อปจฺจกฺขกเต ฯ  อย วุจฺจติ อธิมาโนติ อย อธิคตมาโน นาม 
วุจฺจติ ฯ  อย  ปน  กสฺส  อุปฺปชฺชติ  กสสฺ  น  อุปฺปชชฺตีติ  
อริยสาวกสฺส  ตาว  น  อุปปฺชฺชติ ฯ  โส  หิ  มคฺคผลนิพฺพาน- 
ปหีนกิเลสาวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขเณเนว(๑)  ส ฺชาตโสมนสฺโส  อริย- 
คุณปฏิเวเธ  นิกฺกงฺโข  ตสฺมา  โสตาปนฺนาทีน  อห  สกทาคามีติ- 
อาทิวเสน  มาโน  น  อุปปฺชฺชติ  ทุสฺสลีสฺสาป  น  อุปฺปชฺชติ ฯ 
โส หิ  อริยคุณาธิคเม นิราโสว สีลวโตป ปริจฺจตฺตกมฺมฏานสฺส 
นิทฺทารามตาทิมนุยุตฺตสฺส  น อุปฺปชฺชติ ฯ   
        ปริสุทฺธสีลสฺส  ปน  กมฺมฏาเน  อปฺปมตฺตสฺส  นามรูป   
ววตฺถเปตฺวา  ปจฺจยปริคฺคเหน  วิติณฺณกงฺขสฺส  ติลกฺขณ  
อาโรเปตฺวา  สงฺขาเร  สมมฺสนฺตสฺส  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  
อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺเน  จ  สุทฺธสมถลาภี วา สุทฺธวิปสฺสนาลาภี   
วา  อนฺตรา  เปติ ฯ  โส  หิ  ทสป  วีสมฺป  ตึสมฺป   
วสฺสานิ  กิเลสสมุทาจาร  อปสฺสนฺโต  อห  โสตาปนฺโนติ  วา 
สกทาคามีติ  วา  อนาคามีติ  วา  ม ฺติ  สมถวิปสสฺนาลาภี  
ปน  อรหตฺเตเยว  เปติ ฯ  ตสฺส  หิ  สมาธิพเลน  กิเลสา 
วิกฺขมฺภิตา  วิปสฺสนาพเลน สงฺขารา สุปริคฺคหิตา ตสฺมา สฏ ีป  
วสฺสานิ  อสีติป  วสฺสานิ  วสฺสสตมฺป  กิเลสา  น  สมุทาจรนฺติ  
# ๑. ม. ...ปจฺจเวกฺขเณน ฯ  
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ขีณาสวสฺเสว  จิตฺตจาโร  โหติ ฯ  โส  เอว  ทีฆรตฺต  กิเลส- 
สมุทาจาร  อปสฺสนฺโต  อนฺตรา  อฏตฺวาว  อรหา  อหนฺติ   
ม ฺติ  อุจฺจตลงฺกวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  หงฺกนกวาสี   
มหาทตฺตตฺเถโร  วิย  จิตฺตลปพฺพเต  นิงฺกโปณฺณปธานฆรวาสี  
จูฬสุมตฺเถโร  วิย จ ฯ   
        ตตฺริท  เอกวตฺถุปริทีปน  ตลงฺครวาสี  ธมฺมทินฺนตฺเถโร  กริ   
นาม  เอโก  ปภินฺนปฏิสมฺภิโท  มหาขีณาสโว  มหโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
โอวาททายโก  อโหส ิ โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ทิวาฏาเน  
นิสีทิตฺวา  กินฺนุ  โข  อมหฺาก  อาจริยสฺส  อุจฺจตลงฺกวาสี- 
มหานาคตฺเถรสฺส  สมณกจฺิจ  มตฺถก  ปตฺต (๑) โนติ อาวชฺเชนฺโต   
ปุถุชชฺนภาวเมวสฺส  ทิสฺวา  มยิ  อคจฺฉนฺเต  ปุถุชชฺนกาลกิริยเมว  
กริสฺสตีติ  จ  ตฺวา  อิทฺธิยา  เวหาส  อุปฺปติตฺวา  ทิวาฏาเน  
นิสินฺนสฺส  เถรสฺส  สมีเป  โอตริตฺวา (๒) วนฺทิตฺวา วตฺต ทสฺเสตฺวา 
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ ก ึอาวุโส ธมฺมทินฺน  อกาเล อาคโตสีติ  
จ วุตฺโต ป ฺห ภนฺเต ปุจฺฉิตุ อาคโตมฺหีติ อาห ฯ   
        ตโต  ปจฺุฉาวุโส  ชานมานา  กเถสฺสามาติ  วุตฺเต (๓)  
ป ฺหาสหสฺส  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  ปุจฺฉิตปุจฺฉิต  ป ฺห  อสชชฺมาโนว 
กเถสิ ฯ  ตโต  อติติกฺข  โว  ภนฺเต  าณ  กทา  ตุเมฺหหิ  
อย ธมฺโม อธิคโตติ วุตฺเต(๔)อิโต สฏ ิวสฺสกาเล  อาวุโสติ 
# ๑. ม. ปตฺโต ฯ ๒. ม.โอโรหิตฺวา ฯ  ๓. ม. กถยิสสฺามีติ  
# วุตฺโต ฯ  ๔. ม. วุตฺโต ฯ   
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อาห ฯ  สมาธิมฺป  ภนฺเต  วล ฺเชถาติ ฯ  นยิท  อาวุโส  ภาริยนฺติ ฯ   
เตนหิ  ภนฺเต  เอก  หตฺถึ  มาเปถาติ ฯ  เถโร สพฺพเสต หตฺถึ  
มาเปสิ(๑) ฯ อิทานิ ภนฺเต  ยถา  อย  หตฺถี  อ ฺจิตกณฺโณ   
ปสาริตนงฺคุฏโ  โสณฺฑ  มุเข  ปกฺขิปตฺวา เภรว  โก ฺจนาท   
กโรนฺโต  ตุมฺหาก  อภิมุโข  อาคจฺฉติ  ตถา  น  กโรถาติ ฯ   
เถโร  ตถา  กตฺวา  เวเคน  อาคจฺฉโต  หตฺถิสฺส  เภรว  อาการ 
ทิสฺวา  อุฏาย  ปลายิตุมารทฺโธ ฯ  ตเมน  ขีณาสวตฺเถโร  หตฺถ   
ปสาเรตฺวา  จีวรกณฺเณ  คเหตฺวา  ภนฺเต  ขีณาสวสฺส  สารชฺช  
นาม  โหตีติ  อาห ฯ  โส  ตสฺมึ  กาเล  อตฺตโน  ปุถชฺุชนภาว   
ตฺวา  อวสฺสโย  เม  อาวุโส  ธมฺมทินนฺ  โหหีติ  วตฺวา   
ปาทมูเล  อุกกฺุฏิก  นิสีทิ ฯ  ภนฺเต ตุมฺหาก อวสฺสโย ภวิสฺสา- 
มิจฺเจวาห อาคโต  มา  จินตฺยิตฺถาติ  กมฺมฏาน  กเถสิ ฯ  
เถโร  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  จงฺกม  อารุยฺห  ตติเย  ปทวาเร  
อคฺคผล  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เถโร  กิร  โทสจริโต  อโหสิ ฯ   
        อสฺมิมานนิทฺเทเส  รปู (๒)อสฺมีติ มาโนติ อห รูปนฺติ 
อุปฺปนฺนมาโน ฯ  ฉนฺโทติ มาน อนุคตจฺฉนฺโทว ฯ ตถา 
อนุสโย ฯ เวทนาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        มิจฺฉามานนิทฺเทเส ปาปเกน วา กมฺมายตเนนาติอาทีสุ  
ปาปก กมฺมายตน นาม  เกวฏฏมจฺฉพนฺธเนสาทาน (๓) กมฺม ฯ 
# ๑. ม. มาเปติ ฯ  ๒. ม. รปู ฯ  ๓. ม. เกวฏฏมจฺฉพนฺธเนสาทาทีน ฯ  
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ปาปก สิปฺปายตน นาม มจฺฉชาลขิปนกุมีนกรเณสุ  เจว 
ปาสโอฑฺฑนสูลาโรปนาทีสุ  จ  เฉกตา ฯ  ปาปก  วิชฺชาฏาน   
นาม  ยา  กาจิ  ปรูปฆาตวิชฺชา ฯ  ปาปก  สุต  นาม  
ภารตยุทฺธสีตาหรณาทิปฏิสยุตฺต ฯ ปาปก ปฏิภาณ  นาม 
ทุพฺภาสิตยุตฺต  กาพฺพนาฏกวิลปฺปนาทิปฏิภาณ ฯ ปาปก  สีล 
นาม อชสีล  โคสีล ฯ  วตมฺป  อชวตโควตเมว ฯ ปาปกา  
ทิฏ ิ ปน ทฺวาสฏ ิยา ทิฏ ิคเตสุ ยา กาจิ  ทิฏ ิ ฯ   
        าติวิตกฺกนิทฺเทสาทีสุ  มยฺห  าตโย  สุขชีวิโน  สมฺปตฺติ- 
ยุตฺตาติ  เอว  ป ฺจกามคุณสนฺนิสฺสิเตน  เคหสิตเปเมน  าตเก  
อารพฺภ  อุปฺปนฺนวิตกฺโกว  าติวิตกฺโก [๑] นาม ฯ  ขยงฺคตา  วยงฺคตา   
สทฺธา  ปสนนฺาติ  เอว  ปวตฺโต  ปน  าติวิตกฺโก นาม น 
โหติ ฯ  อมฺหาก  ชนปโท  สุภิกฺโข  สมปฺนฺนสสฺโสติ  ตุฏมานสฺส   
เคหสิตเปมวเสเนว  อุปฺปนฺนวิตกฺโก  ชนปทวิตกฺโก  นาม ฯ   
อมฺหาก  ชนปเท  มนุสฺสา  สทฺธา  ปสนฺนา  ขยงฺคตา  วยงฺคตาติ  
เอว  ปวตฺโต  ปน  ชนปทวิตกฺโก  นาม น โหติ ฯ   อมรตฺถาย  
วิตกฺโก  อมโร  วา  วิตกฺโกติ  อมรวิตกฺโก ฯ  ตตฺถ  อุกฺกุฏ-ิ 
กปฺปธานาทีหิ  ทุกฺเข  นชิชฺิณฺเณ  สมฺปราเย  อตฺตา  สุขี  โหติ  
อมโรติ  ทกุกฺรการิก  กโรนฺตสฺส  ตาย  ทุกกฺรการกิาย  ปฏิสยุตฺโต 
วิตกฺโก  อมรตฺถาย  วิตกฺโก  นาม ฯ  ทฏิ ิคติโก  ปน  สสฺสต  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นามสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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วเทสีติอาทีนิ  ปฏุโ  เอวนฺติป  เม  โน  ตถาติป  เม  โน  
อ ฺถาติป  เม  โน  โนติป  เม  โน  โน โนติป เม  โนติ (๑) 
วิกฺเขป  อาปชฺชติ  ตสฺส  โส ทิฏ ิคตปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก ฯ  
ยถา อมโร  นาม  มจฺโฉ  อุทเก  คเหตฺวา  มาเรตุ  น  สกฺกา  
อิโต  จิโต  จ  ธาวติ คาห  น  คจฺฉติ  เอวเมว  เอกสฺมึ  
ปกฺเข  อสณฺหนโต  น  มรตีติ  อมโร  นาม  โหติ ฯ ต  
ทุวิธมฺป เอกโต กตฺวา อย วุจฺจติ อมรวิตกฺโกติ วุตฺต ฯ   
        ปรานุททฺยตาปฏิสยุตฺโตติ  อนุทฺทยตาปฏิรูปเกน  เคหสิต- 
เปเมน  ปฏิสยุตฺโต ฯ  สหนนฺทีติอาทีสุ  อุปฏาเกสุ  นนฺทนฺเตสุ  
โสจนฺเตสุ  จ  เตหิ  สทฺธ ึ ทิคุณ  นนฺทติ  ทิคุณ  โสจติ  เตสุ  
สุขิเตสุ  ทฺวิคุณ  สุขิโต โหติ  ทุกฺขิเตสุ  ทฺวิคุณ  ทกฺุขิโต 
โหติ(๒) ฯ อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสูติ เตสุ มหนฺเตสุ  วา(๓)  ขุททฺเกสุ  
วา  กมฺเมสุ  อุปฺปนฺเนสุ ฯ  อตฺตนา  วา  โยค  อาปชฺชตีติ   
ตานิ  ตานิ  กจฺิจานิ  สาเธนฺโต  ป ฺตฺตึ  วีติกฺกมติ  สลฺเลข   
โกเปติ ฯ  โย  ตตฺถาติ  โย  ตสฺมึ  สสฏวิหาเร  ตสฺมึ  วา 
โยคาปชฺชเน  เคหสิโต  วิตกฺโก  อย  ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต  
วิตกฺโก นาม ฯ   
        ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโตติ  จีวราทิลาเภน  เจว  สกฺกาเรน   
จ กิตฺติสทฺเทน จ สทฺธึ อารมฺมณกรณวเสน ปฏิสยุตฺโต ฯ   
# ๑. ท.ี  สี. ๙/๙๙/๗๗ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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        อนว ฺตฺติปฏิสยุตฺโตติ  อโห  วต  ม  ปเร  น  อวชาเนยฺยุ   
น  โปเถตฺวา  วิเหเตฺวา  กเถยฺยุนฺติ  เอว  อนว ฺาตภาว- 
ปตฺถนาย  สทฺธึ  อุปฺปนฺนวิตกฺโก ฯ  โย  ตตฺถ  เคหสิโตติ  โย  
ตสฺมึ  มา  ม  ปเร อวชานึสูติ  อุปฺปนฺเน  จิตฺเต  ป ฺจ- 
กามคุณสงฺขาตเคหนิสฺสิโต  หุตฺวา  อุปฺปนฺนวิตกฺโก ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติ ฯ   
                        เอกกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ 
        ทุเกสุ  โกธนิทฺเทสาทโย  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
เหฏา  อนาคเตสุ  ปน  อุปนาหนิทฺเทสาทีสุ  ปุพฺพกาล   
โกธ  อุปนยหฺตีติ  อปรกาลโกโธ  อุปนาโห  นาม ฯ  อุปนยฺห- 
นากาโร  อุปนยฺหนา ฯ  อุปนยฺหิตสฺส  ภาโว  อุปนยฺหิตตฺต ฯ  
อฏปนาติ  ปมุปฺปนฺนสฺส  อนนฺตรฏปนา  มรยิาทฏปนา   
วา ฯ  ปนาติ  ปกติปนา ฯ  สณฺปนาติ  สพฺพโต  ภาเคน  
ปุนปฺปุน  อาฆาตฏปนา ฯ  อนุสสนฺทนาติ  ปมุปฺปนฺเนน  โกเธน  
สทฺธึ  อนฺตร  อทสฺเสตฺวา  เอกีภาวกรณ ฯ(๑) อนุปฺปพนฺธนาติ  
ปุริเมน  สทธฺึ  ปจฺฉิมสฺส  ฆฏนา ฯ  ทฬฺหีกมฺมนฺติ  ถิรกรณ ฯ   
อย  วุจฺจตีติ  อย  อุปนทฺธนลกฺขโณ  เวร  อปฺปฏินิสสฺชฺชนรโส   
อุปนาโหติ  วุจฺจติ  เยน  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  เวร  นิสฺสชฺชิตุ   
น  สกโฺกติ  เอว  นาม  ม  เอส  วตฺตุ  อนนุจฺฉวิโกติ  อปราปร  
# ๑. ม. เอกีภาวกรณา ฯ   
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อนุพนฺธติ  อาทิตฺตปูติอลาต  วิย  ชลเตว โธวิยมาน อจฺฉจมฺม 
วิย วสาเตลมกฺขิตปโลติกา วิย จ น ปรสิุชฺฌติ ฯ   
        มกฺขนภาววเสน  มกฺโข  ปรคุณมกฺขนาย  ปวตฺเตนฺโตป  
อตฺตโน  การก  คูถปหรณก  คูโถ  วิย  ปมตร  มกฺเขตีติ  
อตฺโถ ฯ  ตโต  ปรา  เทฺว  อาการภาวนิทฺเทสา ฯ  นฏิ ุรภาโว  
นิฏ ุริย  ต  นิสฺสาย  เอตฺตกมฺป นตฺถติี  เขฬปาตนนฺติ  อตฺโถ ฯ 
นิฏ ุริยกมฺมนฺติ  นิฏ ุริยกรณ ฯ  คหฏโ  วา  หิ  คหฏ  ภิกฺขุ   
วา  ภิกฺขุ  นิสสฺาย  วสนฺโต  อปฺปมตฺตเกเนว  กุชฺฌิตฺวา  ต   
นิสฺสาย  เอตฺตกมฺป  นตฺถติี  เขฬ  ปาเตตฺวา  ปาเทน  มทฺทนฺโต  
วิย  นิฏ ุริย  นาม  กโรติ  ตสฺส  ต  กมมฺ  นฏิ ุริยกมฺมนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  ลกขฺณาทิโต  ปเนส  ปรคุณมกฺขนลกฺขโณ  มกโฺข  เตส  
วินาสนรโส  ปเรน  สุกตาน  กิริยาน  อวจฺฉาทนปจฺจุปฏาโน ฯ   
        ปลาสตีติ  ปลาโส  ปรสฺส  คุเณ  ทสฺเสตฺวา  อตฺตโน  คุเณหิ   
สม  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ปลาสสฺส  อายนา  ปลาสายนา ฯ  ปลาโส   
จ  โส  อตฺตโน  ชยาหรณโต  อาหาโร  จาติ  ปลาสาหาโร ฯ   
วิวาทฏานนฺติ วิวาทการณ ฯ ยุคคฺคาโหติ สมธุรคฺคหณ ฯ   
อปฺปฏินิสฺสคฺโคติ  อตฺตนา  คหิตสฺส  อปฺปฏินิสฺสชฺชน ฯ   
ลกฺขณาทิโต  ปเนส  ยุคคฺคาหลกฺขโณ  ปลาโส  ปรคุเณหิ  อตฺตโน 
คุณาน  สมกรณรโส  ปเรส  คุณปฺปมาเณน  อุปฏานปจฺจุ- 
ปฏาโน ฯ  ปลาสี  หิ  ปคฺุคโล  ทุติยสฺส  ธุร  น  เทติ  สม   
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ปสาเรตฺวา  ติฏติ ฯ  สากจฺฉมณฺฑเล  อ ฺเน  ภิกฺขุนา พหูสุ  
สุตฺเตสุ  จ  การเณสุ  จ  อาภเตสุป  ตว  จ  มม  จ   
วาเท  กินฺนาม  นานากรณ  นนุ  มชฺเฌ  ภินฺน  สุวณฺณ  
วิย  เอกสทิสเมว  อมฺหาก  วจนนฺติ  สม  ปสาเรตฺวา วทติ ฯ 
อิสฺสามจฺฉริยนิทฺเทสา วุตฺตตฺถาเอว ฯ   
        มายานิทฺเทเส  วาจ  ภาสตีติ  ชานเยว  ปณฺณตฺตึ  
วีติกฺกมนฺตา  ภิกฺขู  ภาริย  กโรนฺติ  อมหฺาก  ปน  วีติกฺกมฏาน   
นาม  นตฺถีติ  อุปสนฺโต  วิย  ภาสติ ฯ  กาเยน  ปรกกฺมตีติ  
มยา  กต  อิท  ปาปกมฺม  มา  เกจิ  ชานึสูติ  กาเยน  วตฺต  
กโรติ ฯ  วิชชฺมานโทสปฏิจฺฉาทนโต  จกฺขุโมหนมายา  วิยาติ 
มายา ฯ  มายาวิโน  ภาโว  มายาวิตา ฯ  กตฺวา  ปาป  ปุน 
ปฏิจฺฉาทนโต  อติจฺจ  อาสรนฺติ  เอตาย  สตฺตาติ  อจฺจาสรา ฯ 
กายวาจากิริยา  หิ  อ ฺถา  ทสฺสนโต  ว ฺเจตีติ  ว ฺจนา ฯ  
เอตาย  สตฺตา  นิกตึ(๑)  กโรนฺตีติ  นกิติ  มิจฺฉา  กโรนฺตีติ 
อตฺโถ ฯ  นาห  เอว  กโรมีติ  ปาปาน  วิกฺขิปนโต  วิกิรณา ฯ  
นาห  เอว  กโรมีติ ปริวชชฺนโต  ปริหรณา ฯ  กายาทีหิ  สวรณโต  
คูหนา ฯ  สพฺพโตภาเคน  คูหนา  ปริคูหนา ฯ  ติณปณฺเณหิ 
วิย  คูถ  กายวจีกมฺเมหิ  ปาป  ฉาเทตีติ  ฉาทนา ฯ  สพฺพโต 
ภาเคน  ฉาทนา  ปฏิจฺฉาทนา(๒) ฯ  น  อุตฺตาน  กตฺวา  ทสฺเสตีติ   
# ๑. ม. นกิโรนฺตีติ ฯ  ๒. ม. ปฏิจฺฉาทนา ฯ   
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อนุตฺตานีกมฺม ฯ  น  ปากฏ  กตฺวา  ทสเฺสตีติ  อนาวิกมฺม ฯ  
สุฏ ุ  ฉาทนา  โวจฺฉาทนา ฯ  กตปฏิจฺฉาทนวเสน  ปุนป  ปาปสฺส 
กรณโต  ปาปกิริยา ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  กตปฏิจฺฉาทนลกฺขณา   
มายา  นาม  วุจฺจติ  ยาย  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ภสฺมาปฏิจฺฉนฺโน 
วิย  องฺคาโร  อุทกปฏิจฺฉนฺโน วิย ขาณุ ปโลติกาปลิเว ิต  
จ สตฺถ โหติ ฯ   
        สาเถยฺยนิทฺเทเส สโถติ อสนฺตคุณปริทีปนโต น สมฺมา  
ภาสิตา ฯ สพฺพโตภาเคน สโถ  ปริสโถ ฯ  ย  ตตฺถาติ  ย   
ตสฺมึ ปุคฺคเล ฯ สถนฺติ อสนฺตคุณทีปน เกราฏิย ฯ สถตาติ   
สถากาโร ฯ กกฺขฬตาติ ปทุมนาฬิสฺส วิย อปรามสนกฺขโม  
ขรผรุสภาโว ฯ กกฺขฬิยนติฺป  ตสฺเสว  เววจน ฯ  ปรกิฺขตฺตตา  
ปาริกฺขตฺติยนฺติ  ปททฺวเยน  นิขณิตฺวา ปต วิย  ทฬหฺเกราฏิย  
วุตฺต ฯ  อิท  วุจฺจตีติ  อิท  อตฺตโน อวิชฺชมานคุณปฺปกาสน- 
ลกฺขณ  สาเถยฺย  นาม  วุจฺจติ  เยน  สมนฺนาคตสฺส  ปุคฺคลสฺส 
กุจฺฉึ  วา  ปฏ ึ  วา  ชานิตุ น สกฺกา ฯ   
                วาเมน สูกโร โหติ        ทกขิฺเณน อชามิโค   
                สเรน เนลโก โหติ        วิสาเณน ชรคฺคโวติ   
เอว วุตฺตยกฺขสูกรสทิโส โหติ ฯ อวิชฺชาทินิทฺเทสา วุตฺตตฺถาเอว ฯ   
        อนชชฺวนิทเทเส  อนชฺชโวติ  อนุชุตากาโร ฯ  อนชฺชว- 
ภาโว  อนชฺชวตา ฯ  ชิมฺหตาติ  จนฺทวงฺกตา ฯ  วงฺกตาติ   
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โคมุตฺตวงฺกตา ฯ  กุฏลิตาติ  นงฺคลโกฏิวงฺกตา ฯ สพฺเพหิป อิเมหิ  
ปเทหิ กายวจีจิตฺตวงฺกตาว กถิตา ฯ   
        อมทฺทวนิทฺเทเส  น  มุทุภาโว  อมุทุตา ฯ  อมทฺทวากาโร 
อมทฺทวตา ฯ  กกฺขฬภาโว  กกฺขฬิย ฯ  มทฺทวกรสฺส  สิเนหสฺส 
อภาวโต  ผรุสภาโว  ผารุสิย ฯ  อนีจวุตฺติตาย  อุชุกเมว  
 ิตจิตฺตภาโว  อุชุจิตฺตตา ฯ  ปุน  อมุทตุาคหณ  ตสฺสา  วิเสสนตฺถ  
อมุทุตาสงฺขาตา อุชุจิตฺตตา น อชฺชวสงฺขาตา อุชุจิตฺตตาติ ฯ   
อกฺขนฺตินิทฺเทสาทโย ขนฺตินิทฺเทสาทิปฏิปกฺขโต เวทิตพฺพา ฯ   
        ส ฺโชนนิทฺเทเส  อชฺฌตฺตนฺติ  กามภโว ฯ  พหิทฺธาติ  
รูปารูปภโว ฯ  กิ ฺจาป  หิ  สตฺตา  กามภเว  อปฺป  กาล  
วสนฺติ  กปฺปสฺส  จตุตฺถเมว โกฏาส  อิตเรสุ  ตีสุ  โกฏาเสสุ  
กามภโว  สุ ฺโ  โหติ  ตุจฺโฉ  รูปารปูภเว  พหุกาล  วสนฺติ  
ตถาป  เตส  ยสฺมา  กามภเว  จุติปฏิสนฺธิโย  พหุกา  โหนฺติ   
อปฺปา  รูปารปูภเวสุ ฯ  ยตฺถ  จ  จุติปฏิสนฺธิโย  พหุกา  ตตฺถ  
อาลโยป  ปตฺถนาป  อภิลาโสป  พหุ  โหติ ฯ  ยตฺถ  อปฺปา   
ตตฺถ  อปฺโป ฯ  ตสฺมา  กามภโว  อชฌฺตฺต  นาม  ชาโต ฯ  
รูปารูปภวา  พหิทฺธา  นาม ฯ  อิติ  อชฌฺตฺตสงฺขาเต  กามภเว   
พนฺธน  อชฺฌตฺตส ฺโชน  นาม  พหิทฺธาสงฺขาเตสุ  รูปารูปภเวสุ   
พนฺธน  พหิทฺธาส ฺโชน  นาม ฯ  ตตฺถ  เอเกก  ป ฺจป ฺจวิธ 
โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  ป ฺโจรมฺภาคิยานิ  ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานีติ ฯ  
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ตตฺราย  วจนตฺโถ  โอร  วุจฺจติ  กามธาตุ  ตตฺถ  อุปปตฺติ- 
นิปฺผาทนโต  ต  โอร  ภชนฺตีติ  โอรมฺภาคิยานิ ฯ อุทฺธ  วุจฺจติ 
รูปารูปธาตุ  ตตฺถ  อุปปตฺตินิปฺผาทนโต  ต  อุทฺธ  ภชนฺตีติ   
อุทฺธมฺภาคิยานีติ ฯ   
                        ทุกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ 
        ติกนิทฺเทเส  ตีหิ  อกสุลมูเลหิ  ติวฏฏมลูสมุทาจาโร  กถิโต   
อกุสลวิตกฺกาทีสุ  วิตกฺกนวเสน  วิตกฺโก  ส ฺชานนวเสน  ส ฺา  
สภาวฏเน  ธาตูติ  เวทิตพฺพา ฯ  
        ทุจฺจริตนิทฺเทเส  ปมนโย  กมฺมปถวเสน  วิภตฺโต  ทุติโย   
สพฺพสงฺคาหิกกมฺมวเสน ตติโย นิพฺพตฺติตเจตนาวเสเนว ฯ   
        อาสวนิทฺเทเส สุตฺตนฺตปริยาเยน ตโยว อาสวา กถิตา ฯ   
        เอสนานิทฺเทเส  สงฺเขปโต  ตตฺถ  กตมา  กาเมสนาติอาทินา   
นเยน  วุตฺโต  กามคเวสนราโค  กาเมสนา ฯ  โย  ภเวสุ   
ภวจฺฉนฺโทติอาทินา นเยน  วุตฺโต  ภวคเวสนราโค  ภเวสนา ฯ  
สสฺสโต  โลโกติอาทินา  นเยน  วุตฺตา  ทิฏ ิคติกสมฺมตสฺส   
พฺรหฺมจริยสฺส  คเวสนา  ทิฏ ิ  พฺรหฺมจริเยสนาติ เวทิตพฺพา ฯ   
ยสฺมา  จ  น  เกวล  ราคทิฏ ิโยเอว  เอสนา  ตเทกฏ ปน 
กมฺมมฺป เอสนาเยว ฯ  ตสฺมา  ต  ทสฺเสตุ  ทุติยนโย  วิภตฺโต ฯ  
ตตฺถ  ตเทกฏนฺติ  สมฺปยุตฺเตกฏ  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  กาม- 
ราเคกฏ  กามาวจรสตฺตานเมว  ปวตฺตติ  ภวราเคกฏ  ปน    
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มหาพฺรหฺมาน ฯ สมาปตฺติโต วุฏาย จงฺกมนฺตาน ฌานงฺคาน  
อสฺสาทนกาเล  อกุสล  กายกมฺม  โหติ  อโห  สุข  อโห  
สุขนฺติ วาจ ภินฺทิตฺวา อสฺสาทนกาเล  วจีกมฺม  กายงฺค- 
วาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา  มนสาว  อสฺสาทนกาเล  มโนกมฺม ฯ   
อนฺตคฺคาหิกทิฏ ิวเสน  ปน  สพฺเพสมฺป  ทฏิ ิคติกาน  จงฺกมนาทิ- 
วเสน  ตานิ  โหนฺติเยว ฯ   
        วิธานิทฺเทเส  กถวิธ  สีลวนฺต  วทนฺติ  กถวิธ  ป ฺวนฺต   
วทนฺตีติ(๑)อาทีสุ  อาการสณฺาน  วิธา  นาม ฯ  เอกวิเธน  
าณวตฺถูติ(๒)อาทีสุ  โกฏาโส ฯ  วิธาสุ  น  วิกมฺปตีติ(๓)อาทีสุ  
มาโน ฯ  อิธาป  มาโนว วิธา นาม ฯ  โส  ห ิ เสยฺยาทิวเสน   
วิทหนโต  วิธาติ  วุจฺจติ  ปนฏเน  วา  วิธา ฯ   
ตสฺมา  เสยฺโย  อหนฺติ (๔) เอวมุปฺปนฺนา  มานวิธา  มานปนา  
เสยฺโยหมสฺมีติ  วิธาติ  เวทิตพฺพา ฯ เสสปททฺวเยสุป เอเสว 
นโย ฯ   
        ภยนิทฺเทเส  ชาตึ  ปฏิจฺจ  ภยนฺติ  ชาติปจฺจยา  อุปฺปนฺนภย ฯ   
ภยานกนฺติ  อาการนิทฺเทโส ฯ  ฉมฺภิตตฺตนฺติ  ภยวเสน  คตฺตจลน ฯ 
โลมหโสติ  โลมาน  หสน  อุทฺธคฺคภาโว ฯ  อิมินา  ปททฺวเยน 
กิจฺจโต  ภย  ทสฺเสตฺวา  ปุน  เจตโส อุตฺราโสติ สภาวโต 
# ๑. ส. ส. ๑๕/๒๕๘/๗๔ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๗๙๕/๔๑๙ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๘/๔๑๑ ฯ  ๔. ม. เสยฺโยหมสฺมีติ ฯ   
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ทสฺสิต ฯ   
        ตมนิทฺเทเส  วิจิกิจฺฉาสีเสน  อวิชฺชา  กถิตา ฯ  ตมนฺธกาโร   
สมฺโมโห  อวิชฺโชโฆ  มหพฺภโยติ  วจนโต  หิ  อวิชฺชา  ตโม  
นาม ฯ  ติณฺณ  ปน  อทฺธาน  วเสน  เทสนาสุขตาย  
วิจิกิจฺฉาสีเสน  เทสนา  กตา ฯ 
        ตตฺถ  กนิฺนุ  โข  อห  อตีเต  ขตฺติโย  อโหส ึ อุทาหุ   
พฺราหมฺโณ  เวสฺโส  สุทโฺท  กาโฬ  โอทาโต  รสฺโส  ทีโฆติ  
กงฺขนฺโต  อตีต  อทฺธาน  อารพฺภ  กงฺขติ  นาม ฯ  กินฺนุ  โข  อห   
อนาคเต  ขตฺติโย  ภวิสฺสามิ  อุทาหุ  พฺราหมฺโณ  เวสฺโส  ฯเปฯ  
ทีโฆติ  กงฺขนฺโต  อนาคต  อทฺธาน  อารพฺภ  กงฺขติ  นาม ฯ 
กินฺนุ  โข  อห  เอตรหิ  ขตฺติโย  อุทาหุ  พฺราหฺมโณ  เวสฺโส 
สุทฺโท  กึ  วา  อห รูป  อุทาหุ  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา 
วิ ฺาณนฺติ  กงฺขนฺโต  ปจฺจุปฺปนฺน อทฺธาน  อารพฺภ กงฺขติ  
นาม ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  ขตฺติโย  วา  อตฺตโน  ขตฺติยภาว  ฯเปฯ  
สุทฺโท  วา  สุทฺทภาว  อชานนโก  นาม  นตฺถิ  ชีวลทฺธิโก 
ปน  สพฺโพ (๑) ขตฺติยชีวาทีน  วณฺณาทิเภท  สุตฺวา  กีทิโส  
นุ  โข  อมฺหาก  อพฺภนฺตเร  ชีโว  กินนฺุ  โข  นลีโก  อุทาหุ   
ปตโก  โลหิตโก  โอทาโต จตุรโส ฉฬโส อฏโสติ กงฺขนฺโต   
# ๑. ม. สตฺโต ฯ   
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เอว กงฺขติ นาม ฯ   
        ติตฺถายตนานีติ  ติตฺถภูตานิ  อายตนานิ  ติตฺถิยาน  วา  
อายตนานิ ฯ  ตตฺถ  ติตฺถ  นาม  ทฺวาสฏ ี  ทฏิ ิโย ฯ  ติตฺถิยา 
นาม  เยส  ตา  ทิฏ ิโย  รจฺุจนฺติ  ขมนฺติ ฯ  อายตนฏโ เหฏา  
วุตฺโตเยว ฯ ตตฺถ ยสฺมา สพฺเพป ทิฏ ิคติกา  ส ฺชายมานา   
อิเมสุเยว  ตีสุ  าเนสุ  ส ฺชายนฺติ  สโมสรมานาป  เอเตสุเยว   
สโมสรนฺติ  สนฺนิปตนฺติ  ทิฏ ิคติกภาเว  จ  เนส  เอตานิเยว 
การณานิ  ตสฺมา  ติตฺถานิ  จ  ตานิ  ส ฺชาตานีติอาทินา 
อตฺเถน  อายตนานิ  จาติ  ติตฺถายตนานิ ฯ  เตเนวตฺเถน  ติตฺถิยาน  
อายตนานีติป  ติตฺถายตนานิ ฯ  ปุริสปุคฺคโลติ  สตฺโต ฯ  กาม ฺจ  
ปุริโสติป  ปคฺุคโลติป  วุตฺเต  สตฺโตเยว  วุตฺโต  โหติ (๑) อย  
ปน  สมฺมติกถา  นาม  โย  ยถา  ชานาติ  ตสฺส  ยถา  
วุจฺจติ ฯ  ปฏสิเวเทตีติ  อตฺตโน  สนฺตาเน  อุปฺปนฺน  ชานาติ  
ปฏิสวิทิต  กโรติ  อนุภวติ  วา ฯ  
        ปุพฺเพ กตเหตูติ  ปุพฺเพ  กตการณา  ปุพฺเพ  กตกมฺม- 
ปจฺจเยเนว  ปฏิสเวเทตีติ  อตฺโถ ฯ  
        อย  นิคณฺสมโย ฯ  เอววาทิโน  ปน  เต  กมฺมเวทน ฺจ  
กิริยาเวทน ฺจ  ปฏิกฺขิปตฺวา  เอก  วิปากเวทนเมว  สมฺปฏิจฺฉนฺติ ฯ  
ปตฺตสมุฏานาทีสุ (๒) จ  อฏสุ อาพาเธสุ  สตฺต  ปฏิกฺขิปตฺวา  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๒๒/๑๔ ฯ   
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อฏมเยว  สมฺปฏิจฺฉนฺติ ฯ  ทฏิธมฺมเวทนียาทีสุ  จ  ตีสุ  กมฺเมสุ   
เทฺว  ปฏิกฺขิปตฺวา  เอก  อปราปริยเวทนียเมว(๑)  สมฺปฏิจฺฉนฺติ ฯ   
กุสลากุสลวิปากกิริยาสงฺขาตาสุ จ จตูสุ เจตนาสุ วิปากเจตนเยว  
สมฺปฏิจฺฉนฺติ ฯ   
        อิสฺสรนมิฺมานเหตูติ  อิสฺสรนิมฺมานการณา  พฺรหฺมุนา  วา  
ปชาปตินา  วา  อิสฺสเรน  นิมฺมิตตฺตา  ปฏิสเวเทตีติ  อตฺโถ ฯ  
อย  พฺราหฺมณสมโย ฯ  อย ฺหิ  เตส  อธิปฺปาโย  อิมา  ติสฺโส 
เวทนา  ปจฺจุปฺปนฺเน  อตฺตนา  กตมูลเกน  วา  อาณตฺติมูลเกน 
วา  ปุพฺเพ  กเตน  วา  อเหตุอปฺปจฺจยา  วา  ปฏิสเวเทตุ  นาม 
น  สกฺกา  อิสฺสรนิมฺมานการณาเอว  ปน  อิมา  ปฏิสเวเทตีติ ฯ   
เอววาทิโน  ปเนเต  เหฏา  วุตฺเตสุ  อฏสุ  อาพาเธสุ  เอกมฺป  
อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สพฺเพ (๒) ปฏิพาหนฺติ ฯ  ตถา ทิฏธมฺม- 
เวทนียาทีสุป สพฺพโกฏาเสสุ เอกมฺป อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สพฺเพ  
ปฏิพาหนฺติ ฯ   
        อเหตุอปฺปจฺจยาติ  เหตุ ฺจ  ปจฺจย ฺจ  วินา  อการเณเนว  
ปฏิสเวเทตีติ  อตฺโถ ฯ  อย  อาชีวกสมโย ฯ  เอววาทิโน  เอเตป   
เหฏา  วุตฺเตสุ  การเณสุ  จ  พฺยาธิ(๓)อาทีสุ  จ เอกมฺป  
อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา สพฺพ ปฏิกฺขิปนฺติ ฯ   
        กิ ฺจนาติ  ปลโิพธา ฯ  ราโค  กิ ฺจนนฺติ  ราโค  อุปฺปชชฺมาโน   
# ๑. อปราปริยเวทนียเมว ฯ  ๒. ม. สพฺพ ฯ  ๓. ม. พฺยาธีสุ ฯ  
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สตฺเต  พนฺธติ  ปลิพุนฺเธติ  ตสฺมา  กิ ฺจนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
โทสโมเหสุป  เอเสว  นโย ฯ 
        องฺคณานีติ  อุทงฺคเณ  ตตฺถ  ปป  อวินฺทุนฺติ (๑) อาคตฏาเน 
ภูมิปเทโส  องฺคณ ฯ  ตสฺเสว  รชสฺส  วา  องฺคณสฺส  วา 
ปหานาย วายมตีติ(๒)อาคตฏาเน  ยงฺกิ ฺจิ  ปล(๓)  วา  ปงฺโก 
วา ฯ  สงฺคโณว สมาโนติ(๔)อาคตฏาเน นานปฺปกาโร   
ติพฺพกิเลโส ฯ อิธาป ตเทว กิเลสงฺคณ อธิปฺเปต ฯ เตเนว  
ราโค องฺคณนฺติอาทิมาห ฯ   
        มลานีติ  มลีนภาวกรณานิ ฯ  ราโค  มลนฺติ  ราโค  
อุปฺปชฺชมาโน  จิตฺต  มลนี  กโรติ  มล  คาหาเปติ  ตสฺมา  
มลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อิตเรสุป ทฺวีสุ เอเสว  นโย ฯ   
        วิสมนทิฺเทเส  ยสฺมา  ราคาทีสุ  เจว  กายทุจฺจริตาทีสุ   
จ  สตฺตา  ปกขฺลนฺติ  ปกฺขลิตา  จ  ปน  สาสนโตป  สุคติโตป 
ปตนฺติ  ตสฺมา  ปกฺขลนปาตเหตุโต  ราโค วิสมนฺติอาทิ วุตฺต ฯ   
อคฺคีติ  อนุทหนฏเน  อคฺคิ ฯ  ราคคฺคีติ  ราโค  อุปฺปชฺชมาโน   
สตฺเต  อนุทหติ  ฌาเปติ  ตสฺมา  อคฺคีติ  วุจฺจติ ฯ  โทสโมเหสุป  
เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  วตฺถนูิ  เอกา  กริ  ทหรภิกฺขุนี  
จิตฺตลปพฺพตวิหาเร  อุโปสถาคาร  คนฺตฺวา  ทฺวารปาลกรูป   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒/๑ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๒๒๕/๒๐๔ ฯ  
# องฺ. ทสก. ๒๔/๕๑/๙๗ ฯ  ๓. ม. มล ฯ  
# ๔. ม. มู. ๑๒/๕๔/๕๕/๔๒-๔๔ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 800 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 800 
 
โอโลกยมานา   ิตา  อถสฺสา  อนฺโต  ราโค  อุปฺปนฺโน ฯ 
สา  เตเนว  ฌายิตฺวา  กาลมกาสิ ฯ  ภิกฺขุนิโย  คจฺฉมานา  อย  
ทหรา  ิตา ปกฺโกสถ  นนติฺ  อาหสุ ฯ  เอกา  คนฺตฺวา  กสฺมา  
 ิตาสีติ  หตฺเถ  คณฺหิ ฯ  คหิตมตฺตา  ปริวตฺติตฺวา  ปติตา ฯ  
อิท  ตาว  ราคสฺส  อนุทหนตาย  วตฺถุ ฯ   
        โทสสสฺ  ปน  อนุทหนตาย  มโนปโทสิกา  เทวา   
ทฏพฺพา ฯ  โมหสฺส  อนทุหนตาย  ขิฑฺฑาปโทสิกา  เทวา  
ทฏพฺพา ฯ  โมหนวเสน  หิ  เตส  สติสมฺโมโส  โหติ  ตสฺมา   
ขิฑฺฑาวเสน  อาหารกาล  อติวตฺเตตฺวา  กาล  กโรนฺติ ฯ 
        กสาวาติ  กสฏา  นิโรชา ฯ  ราคาทีสุ  จ  กายทุจฺจริตาทีสุ   
จ  เอกมฺป  ปณีต  โอชวนตฺ  นตฺถิ  ตสฺมา  ราโค กสาโวติอาทิ  
วุตฺต ฯ   
        อสฺสาททิฏ ีติ  อสฺสาทสมฺปยุตฺตา  ทิฏ ิ ฯ  นตฺถิ  กาเมสุ 
โทโสติ  กิเลสกาเมน  วตฺถุกามปฏิเสวนโทโส  นตฺถีติ  วทติ ฯ   
ปาตพฺยตนฺติ  ปาตพฺพภาว  ปริภุ ฺชน  อชฺโฌหรณ ฯ  เอววาที  
หิ  โส  วตฺถกุาเมสุ  กิเลสกาม  ปวนโฺต  วิย  อชโฺฌหรนฺโต 
วิย  ปริภุ ฺชติ ฯ  อตฺตานุทิฏ ีติ  อตฺตาน  อนุคตา  ทิฏ ิ ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ีติ  ลามกา  ทฏิ ิ ฯ  อิทานิ  ยสฺมา  เอตฺถ  ปมา  
สสฺสตทิฏ ิ  โหติ  ทุติยา  สกฺกายทิฏ ิ  ตติยา  อุจฺเฉททิฏ ิ   
ตสฺมา ตมตฺถ ทสฺเสตุ สสฺสตทิฏ ิ  อสสฺาททิฏ ีติอาทิมาห ฯ    



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 801 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 801 
 
อรตินิทฺเทโส  จ  วิเหสานิทฺเทโส  จ  วุตฺตตฺโถเยว ฯ  อธมฺมสฺส   
จริยา  อธมฺมจริยา  อธมฺมกรณนฺติ  อตฺโถ ฯ  วิสมา  จริยา  
วิสมจริยา  วิสมสฺส  วา  กมฺมสฺส  จรยิาติ  วิสมจริยา(๑) ฯ 
โทวจสฺสตาปาปมิตฺตตานิทฺเทสา  วุตฺตตฺถาเยว ฯ  ปุถุนิมิตฺตา- 
รมฺมเณสุ  ปวตฺติโต  นานตฺเตสุ  ส ฺา  นานตฺตส ฺา ฯ  ยสฺมา  
วา  อ ฺาว กามส ฺา อ ฺา พฺยาปาทาทิส ฺา ตสฺมา  
นานตฺตา ส ฺาติป  นานตฺตส ฺา ฯ 
        โกสชชฺปมาทนิทฺเทเสสุ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  วิสฺสฏจิตฺตสฺส   
กุสลธมฺมภาวนาย  อนนุโยควเสน  ลนีวุตฺติตา  โกสชฺช  
ปมชฺชนวเสน  ปมตฺตภาโว  ปมาโทติ เวทิตพฺโพ ฯ อสนฺตุฏ ิตาทิ- 
นิทฺเทสา วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        อนาทรยินิทฺเทเส  โอวาทสฺส  อนาทิยนวเสน  อนาทร- 
ภาโว  อนาทริย ฯ  อนาทริยนากาโร  อนาทรตา ฯ  สครุวาส   
อวสนฏเน  อคารวภาโว  อคารวตา ฯ  สเชฏกวาส  อวสนฏเน 
อปฺปติสฺสวตา ฯ  อนทฺทาติ  อนาทิยนา ฯ  อนทฺทายนาติ  อนาทิย- 
นากาโร ฯ  อนทฺทาย  อยติสฺส  ภาโว  อนทฺทายิตตฺต ฯ  อสลีสฺส   
ภาโว อสีลฺย ฯ อจิตฺตีกาโรติ ครุจิตฺตีการสฺส อกรณ ฯ   
        อสฺสทธฺภาโว  อสฺสทฺธิย ฯ  อสทฺทหนากาโร  อสทฺทหนา ฯ  
โอกปฺเปตฺวา  อนุปวิสิตฺวา อคหณ อโนกปฺปนา ฯ อปฺปสีทนฏเน 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 802 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  802 
 
อนภิปฺปสาโท ฯ อวท ฺ ุตาติ ถทฺธมจฺฉริยวเสน เทหิ กโรหีติ  
วจนสฺส อชานนา ฯ พุทฺธา  จ  สาวกา(๑)  จาติ  เอตฺถ  พุทฺธคฺคหเณน 
ปจฺเจกพุทฺธาป  คหิตาว ฯ  อสเมตุกมฺยตาติ(๒)  เตส  สมีป  อคนฺตุ- 
กามตา ฯ  สทฺธมฺม  อโสตุกมฺยตาติ  สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยธมฺมา  
สทฺธมฺโม  นาม  ต  อสุณิตุกามตา ฯ อนุคฺคเหตุกมฺยตาติ  น  
อุคฺคเหตุกามตา ฯ  อุปารมฺภจิตฺตตาติ  อุปารมฺภจิตฺตภาโว ฯ   
ยสฺมา  ปน  โส  อตฺถโต  อุปารมฺโภว  โหติ  ตสฺมา  ต  ทสฺเสตุ   
ตตฺถ  กตโม  อุปารมฺโภติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อุปารมฺภนวเสน  
อุปารมฺโภ ฯ  ปุนปฺปุน  อุปารมฺโภ  อนุปารมฺโภ ฯ  อุปา- 
รมฺภนากาโร  อุปารมฺภนา ฯ  ปุนปฺปุน  อุปารมฺภนา  อนุ- 
ปารมฺภนา ฯ  อนุปารมฺภิตสฺส  ภาโว  อนุปารมฺภิตตฺต ฯ  อุ ฺาติ  
เหฏา  กตฺวา  ชานนา ฯ  อว ฺาติ  อวชานนา ฯ  ปริภวน  
ปริภโว ฯ  รนฺธสฺส  คเวสิตา  รนฺธคเวสิตา ฯ  รนฺธ วา คเวสตีติ  
รนฺธคเวสี  ตสฺส  ภาโว  รนฺธคเวสิตา ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  
ปน  ปรวชฺชานุปสฺสนลกฺขโณ อุปารมฺโภ  นาม  วุจฺจติ ฯ  เยน   
สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ยถา  นาม  ตุนนฺกาโร  สาฏก  ปสาเรตฺวา 
ฉิทฺทเมว  โอโลเกติ  เอวเมว  ปรสฺส สพฺเพป คุเณ มกฺเขตฺวา   
อคุเณสุเยว ปติฏาติ ฯ   
        อโยนโิส  มนสิกาโรติ  อนุปายมนสิกาโร ฯ  อนิจฺเจ นิจฺจนฺติ  
# ๑. ม. พุทฺธสาวกา ฯ  ๒. ม. อสเมตุกมฺยตาติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 803 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 803 
 
อนิจฺเจเยว  วตฺถุสฺมึ  อิท  นิจฺจนฺติ  เอว  ปวตฺโต ฯ  ทุกฺเข  
สุขนฺติอาทีสุป  เอเสว นโย ฯ  สจฺจวิปฺปฏิกุเลน  วาติ  จตุนฺน  
สจฺจาน อนนุโลมวเสน ฯ จิตฺตสฺส อาวฏฏนาติอาทีนิ  สพฺพานิป   
อาวชฺชนสฺเสว  เววจนาเนว ฯ  อาวชฺชน ฺหิ  ภวงฺคจิตฺต   
อาวฏเฏตีติ  จิตฺตสฺส  อาวฏฏนา ฯ  อนอุาวฏเฏตีติ(๑) อนฺวาวฏฏนา ฯ 
อาภุชตีติ  อาโภโค ฯ  ภวงฺคารมฺมณโต  อ ฺ  อารมฺมณ   
สมนฺนาหรตีติ  สมนฺนาหาโร ฯ  ตเทวารมฺมณ  อตฺตาน  อนุ- 
พนฺธิตฺวา  อนุพนฺธิตฺวา  อุปฺปชฺชมาเน  มนส ิ กโรตีติ  มนสิกาโร ฯ   
กโรตีติ  เปติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  อนปุายมนสิกาโร 
อุปฺปถมนสิการลกฺขโณ  อโยนิโส  มนสิกาโรติ  วุจฺจติ ฯ ยสฺส(๒) 
วเสน ปุคฺคโล ทุกฺขาทีนิ สจฺจานิ ยถาภูตโต(๓) อาวชฺชิตุ น  
สกฺโกติ ฯ   
        กุมฺมคฺคเสวนานิทฺเทเส  ย  กุมฺมคฺค  เสวโต  เสวนา 
กุมฺมคฺคเสวนาติ  วุจฺจติ  ต  ทสฺเสตุ  ตตฺถ  กตโม  กมฺุมคฺโคติ  
ทุติยปุจฺฉา  กตา ฯ เสส สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        ติกนิทฺเทโส  นฏิ ิโต ฯ 
        จตุกฺกนทิฺเทเส  ตณฺหุปฺปาเทสุ  จีวรเหตูติ  กตฺถ  มนาป  
จีวร  ลภิสฺสามีติ  จีวรการณา  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิติภวาภวเหตูติ  
เอตฺถ อิตีติ นิทสฺสนตฺเถ  นิปาโต  ยถา  จีวราทิเหตุ  เอว   
# ๑. ม. อนุอนุ อาวฏเฏตีติ อานาวฏฏนา ฯ  
# ๒. ม. ตสฺส ฯ  ๓. ม. ยาถาวโต ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 804 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  804 
 
ภวาภวเหตูติป  อตฺโถ ฯ  ภวาภโวติ  เจตฺถ  ปณีตปณีตตรานิ   
เตลมธุผาณิตาทีนิ  อธิปฺเปตานิ ฯ  อิเมส ปน จตุนฺน ตณฺหุปฺ- 
ปาทาน  ปหานตฺถาย ปฏิปาฏิยาว จตฺตาโร อริยวสา เทสิตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ   
        อคติคมเนสุ  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉตีติ  ฉนฺเทน  เปเมน  อคตึ  
คจฺฉติ  อกตฺตพฺพ  กโรติ ฯ  ปรปเทสปุ  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  
โย  อย  เม  มิตฺโต วา สนฺทิฏโ วา  สมฺภตฺโต  วา  าตโก  วา  
ล ฺจ  วา  ปน  เม  เทตีติ  ฉนฺทวเสน  อสฺสามิก   
สามิก  กโรติ  อย  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  โย  อย  
เม เวรีติ ปกติเวรวเสน  วา  ตงฺขณุปฺปนฺนโกธวเสน  วา  สามิก  
อสฺสามิก  กโรติ  อย  โทสาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  โย  ปน  
มนฺทตฺตา  โมมูหตฺตา  ย  วา  ต  วา  วตฺวา  อสฺสามิก  สามิก   
กโรติ  อย  โมหาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  โย  ปน  
อย  ราชวลฺลโภ วา วิสมนิสฺสิโต  วา  อนตฺถมฺป  เม  กเรยฺยาติ  
ภีโต อสฺสามิก สามิก กโรติ อย  ภยาคตึ คจฺฉติ  นาม ฯ 
โย  วา  ปน  ภาชนียฏาเน  กิ ฺจิ  ภาเชนฺโต  อย  เม   
มิตฺโต  วา  สนฺทิฏโ  วา  สมฺภตฺโต  วาติ  เปมวเสน  อติเรก   
เทติ  อย  เม  เวรีติ  โทสวเสน  อูนก  เทติ  โมมูหตฺตา   
ทินฺนาทินฺน  อชานมาโน  กสฺสจิ  อูนก  กสฺสจิ  อธิก  เทติ   
อย  อิมสฺมึ  อทียมาเน  มยฺห อนตฺถมปฺ กเรยฺยาติ ภีโต  กสฺสจิ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 805 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 805 
 
อติเรก  เทติ  โส  จตุพฺพิโธป  ยถานุกฺกเมน  ฉนฺทาคติอาทีนิ  
คจฺฉติ  นาม ฯ  อริยา  เอตาย  น  คจฺฉนฺตีติ  อคติ ฯ  อนริยา  
อิมินา  อคตึ  คจฺฉนฺตีติ  อคติคมน ฯ  อิท  ทฺวย  จตุนฺนมฺป  
สาธารณวเสน  วุตฺต ฯ  ฉนฺเทน คมน ฉนฺทคมน ฯ  อิท  
โทสาทีน  อสาธารณวเสน  วุตฺต ฯ  สปกฺขราค ฺจ  ปรปกฺข- 
โทส ฺจ  ปุรกฺขตฺวา  อสมคฺคภาเวน  คมน  วคฺคคมน ฯ  อิท  
ฉนฺทโทสสาธารณวเสน  วุตฺต ฯ  วาริโน  วิย  ยถา นินฺน  
คมนนฺติ วาริคมน ฯ อิท จตุนฺนมฺป สาธารณวเสน วุตฺต ฯ   
        วิปริเยเสสุ(๑)อนิจฺจาทีนิ วตฺถูนิ นิจฺจนฺติอาทินา นเยน 
วิปรีตโต เอสนฺตีติ  วิปริเยสา (๒) ส ฺาย  วิปริเยโส  ส ฺา- 
วิปริเยโส ฯ  อิตเรสุป  ทฺวีสุ  เอเสว  นโย ฯ  เอวเมเต  จตุนฺน   
วตฺถูน  วเสน  จตฺตาโร  เยสุ  วตฺถูส ุ ส ฺาทีน วเสน ทฺวาทส   
โหนฺติ  เตสุ อฏ โสตาปตฺติมคฺเคน ปหียนฺติ ฯ อสุเภ  
สุภนฺติ ส ฺาจิตฺตวิปลฺลาสา  สกทาคามิมคฺเคน  ตนุกา  โหนฺติ  
อนาคามิมคฺเคน  ปหียนฺติ ฯ  ทุกฺเข  สขุนฺติ  ส ฺาจิตฺต- 
วิปลฺลาสา อรหตฺตมคฺเคน ปหียนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อนริยโวหาเรสุ  อนริยโวหาราติ  อนริยาน  ลามกาน  
โวหารา ฯ  ทิฏวาทิตาติ  ทิฏ  มยาติ  เอว วาทิตา ฯ 
เอตฺถ จ ตตสมุฏาปกเจตนาวเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  สห  
# ๑. ม. วิปรยิาเสสุ ฯ  ๒. ม. วิปริยาสา ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 806 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  806 
 
สทฺเทน  เจตนา  กถิตาติป  วุตฺตเมว ฯ  ทุติยจตุกฺเกป  เอเสว  
นโย ฯ อริโย หิ  อทิสฺวา  วา  ทิฏ  มยาติ  ทิสฺวา  วา  น 
ทิฏ  มยาติ  วตฺตา นาม นตฺถิ  อนรโิยว  เอว  วทติ   
ตสฺมา  เอว  วทนฺตสฺส  เอตา  สห  สทฺเทน  อฏ เจตนา   
อฏ อนริยโวหาราติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ทุจฺจริเตสุ ปมจตุกฺก เวรเจตนาวเสน วุตฺต ทุติย  
วจีทุจฺจริตวเสน ฯ   
        ภเยสุ  ปมจตุกฺเก  ชาตึ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺน  ภย  ชาติ- 
ภย ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ ทุติยจตุกฺเก ราชโต อุปฺปนฺน  
ภย ราชภย ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ   
        ตติยจตุกฺเก  จตฺตาริ  ภยานีติ  มหาสมุทฺเท  อุทก  โอโร- 
หนฺตสฺส วุตฺตภยานิ ฯ  มหาสมุทฺเท  กิร  มหินฺทวีจิ นาม สฏ ี  
โยชนานิ อุคฺคจฺฉติ ฯ คงฺคาวีจิ นาม ปณฺณาส  โยชนานิ  
อุคฺคจฺฉติ ฯ  โรหณวีจิ  นาม  จตฺตาฬีส  โยชนานิ  อุคฺคจฺฉติ ฯ  
เอวรูปา  อูมิโย  ปฏิจฺจ อุปฺปนฺน ภย อูมิภย นาม ฯ กุมฺภีลโต(๑) 
อุปฺปนฺน ภย กุมฺภีลภย ฯ  อุทกาวฏฏโต ภย อาวฏฏภย ฯ สุสุกา(๒)วุจฺจติ 
จณฺฑมจฺโฉ ตโต ภย สุสกุาภย ฯ  จตุตฺถจตุกฺเก  อตฺตานุ- 
วาทภยนฺติ  ปาปกมฺมิโน  อตฺตาน  อนุวทนฺตสฺส  อุปฺปชฺชนก- 
ภย ฯ  ปรานุวาทภยนฺติ  ปรสฺส  อนุวาทโต  อุปฺปชฺชนกภย ฯ 
# ๑. ม. กมฺุภีลโต อุปฺปนนฺ ภย ฯ  ๒. ม. สุสุกา ฯ เอวมุปริป ฯ   
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ทณฺฑภยนฺติ  อาคาริกสฺส  ร ฺา  ปวตฺติตทณฺฑ  อนาคาริกสฺส 
วินยทณฺฑ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชนกภย ฯ  ทุคฺคติภยนฺติ จตฺตาโร 
อปาเย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชนกภย ฯ อิติ  อิเมหิ จตูหิ จตุกฺเกหิ   
โสฬส มหาภยานิ นาม กถิตานิ ฯ   
        ทฏิ ิจตุกฺเก  ติมฺพรุกขฺทิฏ ิ (๑) นาม  กถิตา ฯ  ตตฺถ สย 
กต สุขทุกฺขนฺติ  เวทน  อตฺตโต  สมนปุสฺสโต  เวทนายเอว   
เวทนา  กตาติ  อุปฺปนฺนา  ทิฏ ิ ฯ  เอว ฺจ  สติ  ตสฺสา  เวทนาย  
ปุพฺเพป  อตฺถิตา  อาปชฺชตีติ  อย  สสสฺตทิฏ ิ  นาม  โหติ ฯ 
สจฺจโต  เถตโตติ  สจฺจโต  ถิรโต ฯ  ปรกตนฺติ  ปจฺจุปฺปนฺน- 
เวทนโต  อ ฺ  เวทนาการณ  เวทนตฺตาน  สมนุปสฺสโต  อ ฺาย 
เวทนาย(๒)  อย  เวทนา  กตาติ  อุปฺปนฺนา  ทิฏ ิ ฯ  เอว  สติ   
ปุริมาย  เวทนาย  การกเวทนาย  อุจฺเฉโท  อาปชชฺตีติ  อย  
อุจฺเฉททิฏ ิ  นาม  โหติ ฯ  สยกต ฺจ  ปรกต ฺจาติ ยถาวุตฺเตเนว   
อตฺเถน  อุปฑฺฒ  สย  กต  อุปฑฺฒ  ปเรน  กตนฺติ  คณฺหโต  
อุปฺปนฺนา  ทิฏ ิ ฯ  อย  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิ  นาม ฯ  จตุตฺถา   
อการณาเอว  สุขทุกฺข  โหตีติ  คณฺหโต  อุปฺปนฺนา  ทิฏ ิ ฯ  
เอว  สติ  อย  อเหตุกทิฏ ิ  นาม ฯ  เสสเมตฺถ  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        จตุกฺกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ  
# ๑. สฺยา. ติมฺพรุกฺข ฯ ม. ติมฺพรุกทิฏ ิ ฯ 
# ส. น.ิ ๑๖/๕๔, ๕๕/๒๖, ๒๗ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 808 
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        ป ฺจกนิทฺเทเส  ยสฺมา  เยส  สกกฺายทิฏ ิอาทีนิ  อปฺปหีนานิ   
เต  ภวคฺเคป  นิพฺพตฺตนฺเต  เอตานิ  อากฑฺฒิตฺวา  กามภเวเยว 
ปาเตนฺติ  ตสฺมา  โอรมฺภาคิยานิ  ส ฺโชนานีติ  วุตฺตานิ ฯ  อิติ  
เอตานิ  ป ฺจ  คจฺฉนฺต  น  วาเรนฺติ  คต  ปน  อาเนนฺติ ฯ  
รูปราคาทีนิป  ป ฺจ  คจฺฉนฺต  น  วาเรนฺติ  อาคนฺตุ  ปน 
น  เทนฺติ ฯ  ราคาทโย  ป ฺจ  ลคฺคนฏเน  สงฺคา  อนุปวิฏฏเน   
ปน สลลฺาติ วุตฺตา ฯ   
        เจโตขีลาติ  จิตฺตสฺส ถทฺธภาวา กจวรภาวา ขาณุก- 
ภาวา ฯ สตฺถริ กงฺขตีติ  สตฺถุ  สรีเร  วา  คุเณ  วา  
กงฺขติ ฯ  สรีเร  กงฺขมาโน ทวตฺตึสวรลกฺขณปฏิมณฺฑิต  นาม 
สรีร  อตฺถิ  นุ  โข  นตฺถติี  กงฺขติ ฯ  คุเณ  กงฺขมาโน   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนชานนสมตฺถ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  อตฺถิ  
นุ โข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ  วิจิกิจฺฉตีติ  วิจินนฺโต  กิจฺฉติ  ทุกฺข  
อาปชฺชติ  วินิจฺเฉตุ  น  สกฺโกติ ฯ  นาธิมุจฺจตีติ  เอวเมตนฺติ  
อธิโมกฺข  น  ปฏลิภติ ฯ  น  สมฺปสีทตีติ  คุเณสุ  โอตริตฺวา 
นิพฺพิจิกิจฺฉภาเวน ปสีทิตุ อนาวิโล ภวิตุ น สกฺโกติ ฯ  ธมฺเมติ 
ปริยตฺติธมฺเม  จ  ปฏิเวธธมฺเม  จ  กงฺขติ ฯ  ปริยตฺติธมฺเม   
กงฺขมาโน  เตปฏก  พุทฺธวจน  จตุราสีติ  ธมฺมกฺขนธฺสหสฺสานีติ 
วทนฺติ  อตฺถิ  นุ  โข  เอต  นตฺถีติ  กงฺขติ ฯ  ปฏิเวธธมฺเม  กงฺขมาโน 
วิปสฺสนานิสฺสนฺโท  มคฺโค  นาม  มคฺคนิสฺสนฺโท  ผล  นาม    
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สพฺพสงฺขาราน  ปฏินิสฺสคฺโค  นิพฺพาน นามาติ วทนฺติ ต  
อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ  สงฺเฆ  กงฺขตีติ  อุชุปฏปินฺโนติ- 
อาทีน  ปทาน  วเสน  เอวรูป  ปฏิปท  ปฏิปนฺนา  จตฺตาโร 
มคฺคฏา  จตฺตาโร  ผลฏาติ  อฏนฺน  ปุคฺคลาน  สมูหภูโต   
สงฺโฆ  นาม  อตฺถิ  น ุ โข  นตฺถีติ  กงฺขติ ฯ  สิกฺขาย  กงฺขมาโน  
อธิสีลสิกฺขา  อธิจิตฺตสิกฺขา อธิป ฺาสิกฺขาติ วทนฺติ สา อตฺถิ  
นุ โข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ   
        เจตโส  วินิพนฺธาติ  จิตฺต  พนฺธิตฺวา  มุฏ ิย กตฺวา วิย 
คณฺหนฺตีติ เจตโส  วินิพนธฺา ฯ  กาเมติ  วตฺถุกาเมป  กิเลส- 
กาเมป ฯ  กาเยติ  อตฺตโน  กาเย ฯ  รูเปติ  พหิทฺธารูเป ฯ  ยาวทตฺถนฺติ  
ยตฺตก  อิจฺฉติ  ตตฺตก ฯ  อุทราวเทหกนฺติ อุทรปูร ฯ  ต ฺหิ  
อุทร  อวเทหนโต  อุทราวเทหกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เสยฺยสขุนฺติ  ป ฺจปสุข   
อุตุสุข  วา ฯ  ปสฺสสุขนฺติ ยถา สมฺปริวตฺตก สยนฺตสฺส ทกฺขิณ- 
ปสฺสวามปสฺสาน สุข  โหติ  เอว  อุปฺปนฺนสุข ฯ  มทิฺธสุขนฺติ  
นิทฺทาสุข ฯ อนุยุตฺโตติ ยุตฺตปยุตฺโต วิหรติ ฯ ปณิธายาติ  
ปตฺถยิตฺวา ฯ สีเลนาติอาทีสุ สีลนฺติ จตุปาริสุทฺธิสีล ฯ วตนฺติ   
วตสมาทาน ฯ  ตโปติ  ตปจรณ ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  เมถุนวิรติ ฯ  
เทโว  วา  ภวิสฺสามีติ  มเหสกฺขเทโว  วา  ภวิสฺสามิ ฯ  เทว ฺตโร 
วาติ  อปฺเปสกฺขเทเวสุ  วา อ ฺตโร ฯ  กุสลธมฺเม อาวรนฺติ  
นีวาเรนฺตีติ นีวรณานิ ฯ        มาตา  ชวิีตา  โวโรปตา  โหตีติ  มนุสฺเสเนว   
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สกชนิกา  มนุสฺสมาตา  ชีวิตา  โวโรปตา  โหติ ฯ  ปตาป  
มนุสฺสปตาว ฯ  อรหาป  มนุสฺสอรหาว ฯ  ทฏุเน  จิตฺเตนาติ  
วธกจิตฺเตน ฯ   
        ส ฺ ีติ  ส ฺาสมงฺคี ฯ  อโรโคติ  นิจฺโจ ฯ  อิตฺเถเถ   
อภิวทนฺตีติ อิตฺถ เอเก  อภิวทนฺติ  เอวเมเก  อภิวทนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  เอตฺตาวตา  โสฬส  ส ฺ ีวาทา  กถิตา ฯ  อส ฺ ีติ  
ส ฺาวิรหิโต ฯ  อิมินา  ปเทน  อฏ  อส ฺ ีวาทา (๑) กถิตา ฯ  
ตติยปเทน  อฏ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา  กถิตา ฯ  สโต  วา  ปน  
สตฺตสฺสาติ  อถวา  ปน  วิชฺชมานสฺเสว  สตฺตสฺส ฯ  อุจฺเฉทนฺติ  
อุปจฺเฉท ฯ  วินาสนฺติ  อทสฺสน ฯ วิภวนฺติ  ภววิคม ฯ (๒) สพฺพาเนตานิ  
อ ฺม ฺเววจนาเนว ฯ  ตตฺถ  เทฺว  ชนา  อุจฺเฉททิฏ ึ  คณฺหนฺติ   
ลาภี  จ  อลาภี  จ ฯ  ตตฺถ  ลาภี  อรหโต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
จุตึ  ทิสฺวา  อุปปตฺตึ  อปสฺสนฺโต  โย  วา  จุติมตฺตเมว  ทฏ ุ   
สกฺโกติ  น  อุปปาต ฯ  โส  อุจฺเฉททิฏ ึ  คณฺหาติ ฯ  อลาภี  
โก  ปรโลก  ชานาตีติ  กามสุขคิทฺธตาย  วา  ยถา  รกฺุข- 
ปณฺณานิ  ปติตานิ  น  ปนุ  วิรูหนฺติ  เอว  สตฺตาติอาทินา   
วิตกฺเกน  วา  อุจฺเฉท  คณฺหาติ ฯ  อิธ  ปน  ตณฺหาทิฏ ีน  
วเสน  ตถา  จ  อ ฺถา  จ  วิกปฺเปตฺวาว  อุปฺปนฺนา  สตฺต 
อุจฺเฉทวาทา  กถิตา ฯ  เตส ฺหิ  อิท  สงฺคหวจน ฯ  ทิฏธมฺม- 
# ๑. ม. ส ฺ ีวาทา ฯ  
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นิพฺพาน  วา  ปเนเกติ  เอตฺถ  ทฏิธมฺโมติ  ปจฺจกฺขธมฺโม  วุจฺจติ ฯ   
ตตฺถ  ตตฺถ  ปฏิลทฺธตฺตภาวสฺเสต  อธิวจน ฯ  ทิฏธมฺเม  นิพฺพาน   
ทิฏธมฺมนิพฺพาน  อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ทุกฺขวูปสมนนฺติ 
อตฺโถ ฯ อิท ป ฺจนฺน  ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทาน สงฺคหวจน ฯ   
        เวราติ  เวรเจตนา ฯ  พฺยสนาติ  วินาสา ฯ  อกขฺนฺติยาติ 
อนธิวาสนาย ฯ  อปฺปโยติ  ทสฺสนสวนปฏิกูลตฺตา  น  ปยาย-ิ 
ตพฺโพ ฯ  จินเฺตตุมฺป  ปฏกิูลตฺตา  มโน  เอตสฺมึ  น  อปฺเปตีติ   
อมนาโป ฯ  เวรพหุโลติ  พหุเวโร ฯ  วชฺชพหุโลติ  พหุโทโส ฯ   
        อาชีวกภยนฺติ  อาชีว  ชีวิตวุตฺตึ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺน  ภย  
ต อาคาริกสฺสป  โหติ  อนาคาริกสฺสป ฯ  ตตฺถ  อาคาริเกน  
ตาว  อาชีวเหตุ  พหุ  อกสุล  กต  โหติ ฯ  อถสฺส  มรณสมเย 
นิรเย  อุปฏหนฺเต  ภย  อุปฺปชฺชติ ฯ  อนาคาริเกนาป  พหู   
อเนสนา  กตา  โหนฺติ ฯ  อถสฺส  มรณกาเล  นิรเย  อุปฏหนฺเต 
ภย  อุปฺปชชฺติ ฯ  อิท  อาชีวกภย  นาม ฯ  อสิโลกภยนฺติ   
ครหภย ฯ  ปริสสารชฺชภยนฺติ  กตปาปสฺส  ปุคฺคลสฺส  สนฺนิปติต   
ปริส  อุปสงฺกมนฺตสฺส  สารชฺชสงฺขาต  ภย  อุปฺปชชฺติ ฯ อิท  
ปริสสารชฺชภย นาม ฯ อิตรทฺวย ปากฏเมว ฯ   
        ทฏิธมฺมนิพฺพานวาเทสุ (๑) ป ฺจหิ  กามคุเณหีติ  มนาปย- 
รูปาทีหิ  ป ฺจหิ  กามโกฏาเสหิ  พนฺธเนหิ  วา ฯ  สมปฺปโตติ   
# ๑. ม. ทฏิธมฺมนิพฺพานวาเรสุ ฯ  
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สุฏ ุ  อปฺปโต  อลลฺีโน  หุตฺวา ฯ  สมงฺคีภูโตติ  สมนฺนาคโต ฯ  
ปริจาเรตีติ  เตสุ  กามคุเณสุ  ยถาสุข  อินฺทฺริยานิ  จาเรติ   
ส ฺจาเรติ  อิโต  จิโต  จ  อุปเนติ ฯ  อถวา  ปน  ลฬติ  รมติ   
กีฬตีติ ฯ  เอตฺถ  จ  ทุวิธา  กามคุณา  มานุสฺสกา  เจว  ทิพฺพา 
จ ฯ  มานุสฺสกา  มนฺธาตุกามคุณสทิสา   ทฏพฺพา   ทิพฺพา  
ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทวราชสฺส  กามคุณสทิสาติ ฯ  เอวรูเป  กาเม  
อุปคต ฺหิ  เต ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหตีติ  วทนฺติ ฯ   
ตตฺถ  ปรมทฏิธมฺมนิพฺพานนฺติ  ปรม  ทิฏธมฺมนพฺิพาน   
อุตฺตมนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทุติยวาเร  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจา  
ปฏิปฬนฏเน  ทุกฺขา  ปกติชหนฏเน  วิปริณามธมฺมาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  เตส  วิปริณาม ฺถาภาวาติ  เตส  กามาน   
วิปริณามสงฺขาตา  อ ฺถาภาวา ฯ  ยมฺป  เม  อโหสิ  ตมฺป   
เม  นตฺถีติ  วุตฺตนเยเนว  อุปฺปชฺชนฺติ  โสกปริเทวทุกฺข- 
โทมนสฺสุปายาสา ฯ  ตตฺถ  อนฺโตนิชฌฺายนลกฺขโณ   โสโก   
ตนฺนิสฺสิตลาลปฺปลกฺขโณ   ปริเทโว  กายปฏิปฬนลกฺขณ ทุกฺข  
มโนวิฆาตลกฺขณ โทมนสฺส ฯ วิสาทลกฺขโณ(๑)อุปายาโส ฯ   
วิตกฺกิตนฺติ  อภินิโรปนวเสน  ปวตฺโต  วิตกฺโก ฯ  วิจาริตนฺติ   
อนุมชฺชนวเสน  ปวตฺโต  วิจาโร ฯ  เอเตน  เอตนฺติ  เอเตน  
วิตกฺกิเตน  จ  วิจาริเตน จ(๒)เอต  ปมชฺฌาน โอฬาริก สกณฺฏก 
# ๑. ม. วิฆาตลกฺขโณ ฯ ๒. ม. วิตกฺเกน จ วิจาเรน จ ฯ 
# ๓. ม. สกณฺฏก ฯ  
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วิย ขายติ ฯ        ปติคตนฺติ  ปติเยว ฯ  เจตโส  อุพฺพิลาวิตนฺติ  จิตฺตสฺส 
อุพฺพิลภาวกรณ ฯ  เจตโส  อาโภโคติ  ฌานา  วุฏาย  ตสฺมึ   
สุเข  ปุนปฺปุน  จิตฺตสฺส  อาโภโค  มนสิกาโรติ ฯ เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        ป ฺจกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ 
        ฉกฺกนทิฺเทเส  ยสฺมา  กุทฺโธ  วา  โกธวเสน  สนฺทิฏ ิ- 
ปรามาสี  วา  สนฺทิฏ ิปรามสิตาย  กลห  วิคฺคห  วิวาท  อาปชฺชติ  
ตสฺมา  โกธาทโย  วิวาทมูลานีติ วุตฺตา ฯ   
        ฉนฺทราคนิทฺเทเส  กามเคหสิตตฺตา  ฉนฺทราค(๑)  เคหสิตา   
ธมฺมาติ  สงฺคหโต  วตฺวา  ปุน  ปเภทโต  ทสฺเสตุ  มนาปเยสุ  
รูเปสูติอาทิ  วุตฺต ฯ ตตฺถ มนาปเยสูติ  มนวฑฺฒนเกสุ อิฏเสุ ฯ 
วิโรธาเอว วิโรธวตฺถูนิ ฯ อมนาปเยสูติ อนิฏเสุ ฯ   
        อคารเวสุ  อคารโวติ  คารววิรหิโต ฯ  อปฺปติสฺโสติ   
อปฺปติสฺสโย  อนีจวุตฺติ ฯ  เอตฺถ  ปน  โย  ภิกฺขุ  สตฺถริ  ธรมาเน  
ตีสุ  กาเลสุ  อุปฏาน  น  ยาติ  สตฺถร ิ อนุปาหเน  จงฺกมนฺเต   
สอุปาหโน  จงฺกมติ  นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต  อุจฺเจ  จงฺกมติ  
เหฏา  วสนฺเต  อุปริ  วสติ  สตฺถุ  ทสสฺนฏาเน 
อุโภ  อเส  ปารุปติ  ฉตฺต  ธาเรติ  อุปาหน  ธาเรติ  นฺหายติ  
อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว วา  กโรติ  ปรินพฺิพุเต  วา  ปน  เจติย   
# ๑. สฺยา. ม. ฉนฺทราคา ฯ   
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วนฺทิตุ  น คจฺฉติ เจติยสฺส ป ฺายนฏาเน(๑)   วุตฺต  สพฺพ   
กโรติ  อย  สตฺถริ  อคารโว  นาม ฯ  โย  ปน  ธมฺมสฺสวเน  
สงฺฆุฏเ  น สกฺกจฺจ คจฺฉติ สกฺกจฺจ ธมฺม น สุณาติ  
สมุลฺลปนฺโต  นิสีทติ  น  สกฺกจฺจ  คณฺหาติ  น  สกกฺจฺจ  วาเจติ   
อย  ธมฺเม  อคารโว นาม ฯ  โย  ปน  เถเรน  ภิกฺขุนา  อนชฺฌฏิโ  
ธมฺม  เทเสติ  ป ฺห  กเถติ  วุฑฺเฒ  ภิกขฺู  ฆฏเฏนฺโต  คจฺฉติ  
ติฏติ นิสีทติ ทุสฺสปลฺลตฺถิก วา หตฺถปลลฺตฺถิก  วา  กโรติ   
สงฺฆมชฺเฌ  อุโภ  อเส  ปารุปติ ฉตฺตุปาหน ธาเรติ อย สงฺเฆ  
อคารโว  นาม ฯ  เอกสฺมิมฺป (๒) หิ  อคารเว  กเต สงฺเฆ [๓]  
อคารโว กโตว โหติ ฯ ติสฺโส สิกฺขา  ปน  อปูรยมาโนว  สิกฺขาย  
อคารโว  นาม ฯ  อปฺปมาทลกฺขณ  อนนุพฺรูหยมาโน  อปฺปมาเท  
อคารโว  นาม ฯ  ทุวิธ  ปฏิสนฺถาร  อกโรนฺโต  ปฏิสนฺถาเร   
อคารโว  นาม ฯ   
        ปริหานยิา  ธมฺมาติ  ปริหานกรา  ธมฺมา ฯ  กมมฺารามตาติ 
นวกมฺเม  วา  จีวรวิจารณาทีสุ  วา กมฺเมสุ อภิรติ ยตฺุตปยุตฺตตา ฯ  
ภสฺสารามตาติ ติรจฺฉานกถาวเสน  ภสฺเส  ยุตฺตปยุตฺตตา ฯ   
นิทฺทารามตาติ  นิทฺทาย  ยตฺุตปยุตฺตตา ฯ  สงฺคณิการามตาติ   
สงฺคณิกาย  ยุตฺตปยุตฺตตา ฯ  สสคฺคารามตาติ  สวนสสคฺเค   
# ๑. ม. ป ฺายนฏาเน สตฺถุ ทสฺสนฏาเน ฯ  
# ๒. ม. เอกภิกฺขุสฺมิมฺป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อคารโวติ ทิสฺสติ ฯ   
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ทสฺสนสสคฺเค  สมุลลฺาปสสคฺเค  ปริโภคสสคฺเค  กายสสคฺเคติ   
ป ฺจวิเธ  สสคฺเค ยุตฺตปยุตฺตตา ฯ  ปป ฺจารามตาติ ตณฺหา- 
มานทิฏ ิปป ฺเจสุ ยุตฺตปยุตฺตตา ฯ   
        โสมนสฺสุปวิจาราทีสุ  โสมนสฺเสน สทฺธึ อุปวิจรนฺตีติ  
โสมนสฺสุปวิจารา ฯ  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺาติ  จกฺขุวิ ฺาเณน 
รูป  ปสฺสิตฺวา ฯ  โสมนสสฺฏานิยนฺติ  โสมนสฺสสสฺ  อารมฺมณ- 
วเสน  การณภูต ฯ  อุปวิจรตีติ  ตตฺถ  วิจารปฺปวตฺตเนน   
อุปวิจรติ ฯ  วิตกฺโก  ปน  ตสมฺปยุตฺโต  วาติ  อิมินา  นเยน 
ตีสุป ฉกฺเกสุ อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เคหสิตานีติ  กามคุณนิสฺสิตานิ ฯ  โสมนสฺสานีติ  เจตสิก- 
สุขานิ ฯ  โทมนสฺสานีติ  เจตสิกทุกฺขานิ ฯ  อุเปกฺขาติ  อ ฺาณ- 
สมฺปยุตฺตา  อุเปกฺขาเวทนา ฯ  อ ฺาณุเปกฺขาติป เอตาสเยว 
นาม ฯ   
        อตฺถ ิ เม  อตฺตาติ  วาติ  สพฺพปเทสุ  วาสทฺโท  วิกปฺปตฺโถ  
เอว  วา  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อตฺถ ิ เม  อตฺตาติ  
เจตฺถ สสฺสตทิฏ ิ  สพฺพกาเลสุ  อตฺตโน  อตฺถิต  คณฺหาติ ฯ 
สจฺจโต  เถตโตติ  ภูตโต  จ ถิรโต จ อิท  สจฺจนฺติ  สุฏ ุ   
ทฬฺหภาเวนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นตฺถ ิ เม  อตฺตาติ  อย  ปน   
อุทฺเฉททิฏ ิ  สโต  สตฺตสฺส  ตตฺถ  ตตฺถ  วิภวคฺคหณโต ฯ   
        อถวา  ปุริมาป  ตีสุ  กาเลสุ  อตฺถติี  คหณโต  สสฺสต-  
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ทิฏ ิ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนเมว  นตฺถีติ  คณฺหนฺตี  อุจฺเฉททิฏ ิ ฯ  ปจฺฉิมาป  
อตีตานาคเตสุ  นตฺถีติ  คหณโต  ภสฺมนฺตา  อาหุติโยติ  คหิต- 
ทิฏ ิกาน  วิย  อุจฺเฉททิฏ ิ ฯ  อตีเตเยว  นตฺถีติ  คณฺหนฺตี   
อธิจฺจสมุปฺปตฺติกสฺเสว  สสฺสตทิฏ ิ ฯ  อตฺตนา  วา  อตฺตาน  
ส ฺชานามีติ  ส ฺากฺขนฺธสีเสน  ขนฺเธ  อตฺตาติ  คเหตฺวา  
ส ฺาย  อวเสสกฺขนฺเธ  ส ฺชานนโต  อิมินา  อตฺตนา  อิม   
อตฺตาน  ส ฺชานามีติ  เอว  โหติ ฯ  อตฺตนา วา อนตฺตานนฺติ   
ส ฺากฺขนฺธเยว  อตฺตาติ  คเหตฺวา  อิตเร  จตฺตาโร  ขนฺเธ   
อนตฺตาติ  คเหตฺวา  ส ฺาย  เตส  ชานนโต  เอว  โหติ ฯ   
อนตฺตนา  วา  อตฺตานนฺติ  ส ฺากฺขนฺธ  อนตฺตาติ  อิตเร  จ   
จตฺตาโร  ขนเฺธ  อตฺตาติ  คเหตฺวา  ส ฺาย  เตส  ชานนโต   
เอว โหติ ฯ สพฺพาป สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโยว ฯ        วโท  เวเทยฺโยติ- 
อาทโย  ปน  สสฺสตทิฏ ิยาเอว  อภินิเวสาการา ฯ  ตตฺถ  วทตีติ 
วโท  วจีกมมฺสฺส  การโกติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เวทยตีติ  เวเทยฺโย  
ชานาติ  อนุภวติ  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิทานิ  ย  โส  เวเทติ   
ต  ทสฺเสตุ  ตตฺร  ตตฺร  ทฆีรตฺต  กลฺยาณปาปกานนฺติอาทิ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ตตฺร  ตตฺราติ  เตสุ  เตสุ  โยนิคติฏ ิตินิวาสนิกาเยสุ 
อารมฺมเณสุ  วา ฯ ทีฆรตฺตนฺติ จิรรตฺต ฯ ปจฺจนุโภตีติ   
ปฏิสเวทยติ ฯ  น  โส  ชาโต  นาโหสีติ  โส  อตฺตา  อชาติธมฺมโต  
น ชาโต นาม  สทา  วิชฺชมาโนเยวาติ  อตฺโถ ฯ  เตเนว  
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อตีเต  นาโหสิ  อนาคเตป  น ภวิสฺสติ ฯ  โย  หิ  ชาโต   
โส  อโหสิ ฯ  โย  จ  ชายิสฺสติ  โส  ภวิสฺสตีติ ฯ 
        อถวา น โส  ชาโต  นาโหสีติ  โส  สทา  วิชชฺมานตฺตา 
อตีเตป  น  ชาตุ  นาโหสิ อนาคเตป  น  ชาตุ  น  ภวิสฺสติ ฯ  
นิจฺโจติ  อุปฺปาทวยรหิโต ฯ ธุโวติ ถโิร สารภูโต ฯ สสฺสโตติ   
สพฺพกาลิโก ฯ  อวิปริณามธมฺโมติ  อตฺตโน  ปกติภาว  อวิชหน- 
ธมฺโม  กกณฺฏโก  วิย  นานปฺปการตฺต  นาปชฺชติ ฯ  เอวมย   
สพฺพาสวทิฏ ิ (๑) นาม  กถิตา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        ฉกฺกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ 
        สตฺตกนิทฺเทเส  ถามคตฏเน  อปฺปหีนฏเน  จ  อนุเสนฺตีติ   
อนุสยา ฯ  วฏฏสฺม ึ สตฺเต  สโยเชนฺติ  ฆเฏนฺตีติ  ส ฺโชนานิ ฯ 
สมุทาจารวเสน  ปรยิุฏหนฺตีติ  ปริยฏุานานิ ฯ  กามราโคว   
ปริยุฏาน  กามราคปริยุฏาน ฯ  เสเสสุป เอเสว นโย ฯ  อสต  
ธมฺมา  ลามกฏเน  วา  อสนฺตา  ธมฺมาติ  อสทฺธมฺมา ฯ  ราคาทีหิ  
โทเสหิ  ทุฏานิ  จริตานีติ  ทุจฺจริตานิ ฯ  เตน  เตนากาเรน  
ม ฺนฺตีติ  มานา ฯ   
        ทฏิ ินิทฺเทเส  รูปติ  รูปวา ฯ  จาตุมหาภูติโกติ  จตุมหา- 
ภูตมโย ฯ  มาตาปตูน  เอตนฺติ  มาตาเปตฺติก ฯ  กินตฺ  
สุกฺกโสณิต ฯ มาตาเปตฺติเก สมฺภูโต ฯ  ชาโตติ  มาตาเปตฺติก- 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๐/๑๒ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 818 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  818 
 
สมฺภโว ฯ  อิธ  รูปกายสีเสน  มนุสฺสตฺตภาว  อตฺตาติ  วทติ ฯ   
ทุติโย  ต  ปฏิกฺขิปตฺวา  ทิพฺพตฺตภาว  วทติ ฯ  ทิพฺโพติ  เทว- 
โลเก  สมฺภูโต ฯ  กามาวจโรติ  ฉกามาวจรเทวปริยาปนฺโน ฯ 
กพฬิงฺการ  ภกฺขยตีติ  กพฬิงฺการภกฺโข ฯ  มโนมโยติ  ฌานมเนน 
นิพฺพตฺโต ฯ  สพฺพงฺคปจฺจงฺคีติ  สพฺพงฺคปจฺจงฺคยุตฺโต ฯ  อหีนินทฺฺริโยติ  
ปริปุณฺณินฺทฺริโย ฯ ยานิ พฺรหฺมโลเก อตฺถิ เตส วเสน  
อิตเรส ฺจ  สณฺานวเสเนต  วุตฺต ฯ  อากาสาน ฺจายตนูปโคติ  
อากาสาน ฺจายตนภว  อุปคโต ฯ  อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ  
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        สตฺตกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ 
        อฏกนิทฺเทเส  กิเลสาเยว  กิเลสวตฺถูนิ ฯ  กุสีตวตฺถูนีติ  กุสตีสฺส   
อลสสฺส  วตฺถูนิ  ปติฏา  โกสชฺชการณานีติ  อตฺโถ ฯ  กมฺม   
กตฺตพฺพ  โหตีติ  จีวรวิจารณาทิกมฺม  กาตพฺพ  โหติ ฯ  น  
วิริย อารภตีติ ทุวิธมฺป วิริย นารภติ ฯ  อปฺปตฺตสฺสาติ ฌาน- 
วิปสฺสนามคฺคผลธมฺมสฺส อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา ฯ อนธิคตสฺสาติ  
ตสฺเสว  อนธิคตสฺส  อธิคมตฺถาย ฯ  อสจฺฉิกตสฺสาติ  ตสฺเสว  
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย ฯ อิท  ปมนฺติ  อิท  หนฺทาห  
นิปชฺชามีติ เอว โอสีทน ปม กุสีตวตฺถุ ฯ อิมินา นเยน   
สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  มาสาจิต  ม ฺเติ  เอตฺถ  ปน    



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 819 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 819 
 
มาสาจิต  ตินฺตมาโส ฯ  ยถา  ตินฺตมาโส  ครุโก  โหติ   
เอว  ครุโกติ อธิปฺปาโย ฯ คิลานา วุฏ ิโตโหตีติ คิลาโน  
หุตฺวา  ปจฺฉา วุฏ ิโต โหติ ฯ   
        อฏสุ  โลกธมฺเมสูติ  เอตฺถ  โลกสฺส  ธมฺมาติ  โลก- 
ธมฺมา ฯ  เอเตหิ  วิมุตฺตา  นาม  นตฺถิ พุทฺธานมฺป โหนฺติเยว 
ตสฺมา โลกธมฺมาติ วุจฺจนฺติ ฯ  ปฏิฆาโตติ  ปฏิห ฺนากาโร ฯ  
ลาเภ  สาราโคติ  อห  ลาภ  ลภามีติ  เอว  เคหสิตโสมนสฺสวเสน 
อุปฺปนฺโน  สาราโค  โส  จิตฺต  ปฏิหนติ ฯ  อลาเภ (๑) ปฏิวิโรโธติ  
อห  ลาภ  น  ลภามีติ  โทมนสฺสวเสน  อุปฺปนฺโน  วิโรโธ   
โสป  จิตฺต  ปฏิหนติ  ตสฺมา  ปฏิฆาโตติ  วุตฺโต ฯ  ยสาทีสุป  
อห มหาปริวาโร อห  อปฺปปริวาโร  อห  ปสสปฺปตฺโต  อห   
ครหปฺปตฺโต  อห  สุขปฺปตฺโต  อห  ทกฺุขปฺปตฺโตติ เอวเมเตส  
อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ อนริยโวหาราติ อนริยาน โวหารา ฯ   
        ปุริสโทสาติ  ปุริสาน  โทสา ฯ  น  สรามีติ  มยา   
เอตสฺส  กมฺมสฺส  กตฏาน  น  สรามิ  น  สลฺลกฺเขมีติ  เอว  
อสติภาเวน  นิพฺเพเธติ  โมเจติ ฯ  โจทกเยว  ปฏิปฺผรตีติ  ปฏิวิรทฺุโธ  
หุตฺวา ผรติ ปฏิภาณิตภาเวน ติฏติ ฯ กินฺนุ  โข  ตุยฺหนฺติ  
ตุยฺห  พาลสฺส  อพฺยตฺตสฺส  ภณิเตน  นาม กึ โย ตฺว เนว 
วตฺถุนา  อาปตฺตึ  น  โจทน  ชานาสีติ  ทีเปติ ฯ  ตฺวมฺป  นาม  
# ๑. สฺยา. ม. อลาเภ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 820 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 820 
 
เอว  กิ ฺจิ  อชานนฺโต  ภณิตพฺพ ม ฺ ิสฺสสีติ อชฺโฌตฺถรติ ฯ 
ปจฺจาโรเปตีติ ตฺวมฺป โขสีติอาทีนิ วทนฺโต  ปฏิอาโรเปติ ฯ  
ปฏิกโรหีติ  เทสนาคามินึ  เทเสหิ  วุฏานคามินิโต  วุฏาหิ ฯ ตโต   
สุทฺธนฺเต ปติฏ ิโต อ ฺ โจเทสฺสสีติ ทีเปติ ฯ  อ ฺเน ฺ   
ปฏิจรตีติ  อ ฺเน  การเณน  วจเนน  วา  อ ฺ  การณ   
วจน  วา  ปฏจฺิฉาเทติ ฯ  อาปตฺตึ  อาปนฺโนสีติ  วุตฺโต  โก 
อาปนฺโน  กึ  อาปนฺโน  กถ  อาปนฺโน  กิสฺมึ  อาปนฺโน  ก   
ภณถ  ก ึ ภณถาติ  วทติ ฯ  เอวรูป  กิ ฺจิ  ตยา  ทิฏนฺติ  
วุตฺเต  น  สณุามีติ  โสต  วา  อุปเนติ ฯ  พหิทฺธา  กถ   
อปนาเมตีติ อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ อาปนฺโนสีติ ปุฏโ  
ปาฏลิปุตฺต  คโตมฺหีติ  วตฺวา  ปุน  ตว  ปาฏลิปุตฺตคมน  น  
ปุจฺฉามาติ  วุตฺเต  ตโต  ราชคห  คโตมหฺีติ ฯ  ราชคห  วา 
ยาหิ  พฺราหฺมณเคห วา อาปตฺตึ อาปนฺโนสีติ ฯ  ตตฺถ  เม   
สูกรมส  ลทธฺนฺติอาทีนิ  วทนฺโต  กถ  พหิทฺธา  วิกขิฺปติ ฯ 
โกปนฺติ  กุปตภาว ฯ  โทสนฺติ  ทุฏภาว ฯ  อุภยมฺเปต  โกธสฺเสว 
นาม ฯ  อปฺปจฺจยนฺติ  อสนฺตุฏาการ  โทมนสฺสสฺเสต  นาม ฯ 
ปาตุกโรตีติ  ทสฺเสติ  ปกาเสติ ฯ  พาหาวิกฺเขปก  ภณตีติ  พาหา 
วิกฺขิปตฺวา อลชชฺิวจน วทติ ฯ วิเหเสตีติ วิเหเติ  พาธติ ฯ  
อนาทิยิตฺวาติ จิตฺตีกาเรน อคฺคเหตฺวา อวชานิตฺวา อนาทโร  
หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ        อติพาฬฺหนฺติ  อติทฬฺห  อติปปฺมาณ ฯ  มย ิ 



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 821 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 821 
 
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   
        อส ฺ ีติ  ปวตฺโต  วาโท  อส ฺ ีวาโท  โส  เตส  อตฺถีติ   
อส ฺ ีวาทา ฯ  รูป  อตฺตาติอาทีสุ ลาภิโน กสิณรปู อตฺตาติ 
คเหตฺวา รูปติ ทิฏ ิ  อุปปฺชฺชติ  อลาภิโน  ตกฺกมตฺเตเนว  
อาชีวกาน  วิย ฯ  ลาภิโนเยว  จ  ปน  รปูสมาปตฺตินิมิตฺต  
อตฺตาติ  คเหตฺวา  อรูปติ  ทิฏ ิ  อุปฺปชชฺติ  อลาภิโน   
ตกฺกมตฺเตเนว  นิคณฺาน  วิย ฯ  อส ฺ ีภาเว  ปเนตฺถ  น 
เอกนฺเตเนว  การณ  ปริเยสิตพฺพ ฯ  ทฏิ ิคติโก  หิ  อุมฺมตฺตโก  
วิย  ย  วา  ต  วา  คณฺหาติ ฯ รูป  จ  อรปู  จาติ  
รูปารูปชฺฌานมิสฺสกคาหวเสน (๑) วุตฺต ฯ  อย  ทฏิ ิ  รูปาวจรา- 
รูปาวจรสมาปตฺติลาภิโนป  ตกฺกิตสฺสาป อุปฺปชฺชติ เนว รูป  
นารูปติ ปน(๒)  เอกนฺตโต  ตกฺกิตทิฏ ิเยว ฯ  อนฺตวาติ  ปริตฺตกสิณ  
อตฺตโต  คณฺหนฺตสฺส  ทฏิ ิ ฯ  อนนฺตวาติ  อปฺปมาณกสิณ ฯ   
อนฺตวา  จ  อนนฺตวา  จาติ  อุทฺธ อโธ สปริยนฺต ติรยิ  
อปริยนฺต  กสิณ  อตฺตาติ  คเหตฺวา  อุปฺปนฺนทิฏ ิ ฯ  เนวนฺตวา 
# ๑. ม. รูปารปูมิสฺสกคาหวเสน ฯ  ๒. ม. นารูป ปน ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 822 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  822 
 
นานนฺตวาติ ตกฺกิตทิฏ ิเยว ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        อฏกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ  
        นวกนิทฺเทเส  นว  อาฆาตวตฺถูนีติ  สตฺเตสุ  อุปฺปตฺติวเสเนว   
กถิตานิ ฯ ปรุิสาน มลานีติ ปุริสมลาน ิฯ นววิธาติ นวโกฏาสา 
นวปฺปเภทา วา ฯ   ตณฺห  ปฏิจฺจาติ  ตณฺห  นิสฺสาย ฯ 
ปริเยสนาติ รูปาทิอารมฺมณปริเยสนา ฯ  สา  หิ  ตณฺหาย  สติ 
โหติ ฯ  ลาโภติ  รูปาทิอารมฺมณปฏิลาโภ ฯ  โส  ห ิ ปริเยสนาย   
สติ  โหติ ฯ  
        วินิจฺฉโย  ปน  าณตณฺหาทิฏ ิวิตกฺกวเสน  จตุพฺพิโธ ฯ   
ตตฺถ  สุขวินิจฺฉย  ช ฺา สุขวินิจฺฉย ตฺวา อชฺฌตฺต  
สุขมนุยุ ฺเชยฺยาติ(๑) อย าณวินิจฺฉโย ฯ วินิจฺฉโยติ(๒) เทฺว  
วินิจฺฉยา ตณฺหาวินิจฺฉโย จ ทิฏ ิวินิจฺฉโย  จาติ (๓) เอว  อาคตานิ   
อฏสต  ตณฺหาวิจริตานิ  ตณฺหาวินิจฺฉโย ฯ  ทฺวาสฏ ี  ทฏิ ิโย 
ทิฏ ิวินิจฺฉโย ฯ  ฉนฺโท โข เทวานมินฺท วิตกฺกนิทาโนติ(๔)อิมสฺมึ  
ปน  สุตฺเต  อิธ  วินิจฺฉโยติ วุตฺโต วิตกฺโกเยว อาคโต ฯ  
        ลาภ ลภิตฺวา หิ อิฏานิฏ  สุนฺทราสุนฺทร ฺจ  วิตกฺเกเนว  
วินิจฺฉินาติ เอตฺตก เม รูปารมฺมณตฺถาย ภวิสฺสติ  เอตฺตก   
สทฺทาทิอารมฺมณตฺถาย  เอตฺตก  มยฺห ภวิสฺสติ เอตฺตก ปรสฺส  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๕๔, ๖๕๙/๔๒๓, ๔๒๗ ฯ 
# ๒. สฺยา. ม. วินิจฺฉยาติ ฯ  ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๔๗๐/๓๑๙ ฯ  
# ๔. ที. ม. ๑๐/๒๕๖/๓๑๒ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 823 

        *เลมที่ 47  ขุทฺทกวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 823 
 
เอตฺตก  ปริภุ ฺชิสฺสามิ เอตฺตก นิทหิสฺสามีติ ฯ เตน วุตฺต  
ลาภ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโยติ ฯ   
        ฉนฺทราโคติ  เอว  อกุสลวิตกฺเกน  วิตกฺกิเต  วตฺถุสฺมึ  
ทุพฺพลราโค  จ  พลวราโค  จ  อุปฺปชชฺติ ฯ  อิท ฺหิ อิธ ฉนฺโทติ 
ทุพฺพลราคสฺสาธิวจน ฯ อชฺโฌสานนฺติ  อห  มมนฺติ  พลว- 
สนฺนิฏาน ฯ  ปริคฺคโหติ  ตณฺหาทิฏ ิวเสน  ปริคฺคหกรณ 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 ฺชุสโคปนาทิวเสน สุฏ ุ  
รกฺขน ฯ  อธิกโรตีติ  อธิกรณ  การณสฺเสต  นาม ฯ  
อารกฺขาธิกรณนฺติ  ภาวนปปสก  อารกฺขเหตูติ  อตฺโถ ฯ  
        ทณฺฑาทานาทีสุ  ปรนิเสธนตฺถ  ทณฺฑสฺส  อาทาน  
ทณฺฑาทาน ฯ  เอกโตธาราทิโน  สตฺถสฺส  อาทาน  สตฺถา- 
ทาน ฯ  กลโหติ  กายกลโหป วาจากลโหป ฯ  ปุรโิม  ปุรโิม 
วิโรโธ วิคฺคโห ฯ ปจฺฉิโม ปจฺฉิโม วิวาโท ฯ ตุว ตุวนฺติ  
อคารววจน  ตฺว ตฺวนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิ ฺชิตานีติ  ผนฺทนานิ (๑) จลนานิ ฯ  อสฺมีติ  อิ ฺชิตเมตนฺติ- 
อาทีหิ  สพฺพปเทหิ  มาโนว  กถิโต ฯ  อหนฺติ  ปวตฺโตป  ห ิ(๒) 
# ๑. ม. อิ ฺชนานิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 824 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  824 
 
มาโน  อิ ฺชติเมว  อยมหนฺติ  ปวตฺโตป  เนวส ฺ ีนาส ฺ ี  
ภวิสฺสนฺติ  ปวตฺโตป ฯ  เสสนวเกหิป  มาโนว  กถโิต ฯ  มาโน  
หิ  อิ ฺชนโต  อิ ฺชิต  ม ฺนโต  ม ฺ ิต  ผนฺทนโต  ผนฺทิต 
ปป ฺจนโต  ปป ฺจิต  เตหิ  เตหิ  การเณหิ  สงฺขตตฺตา 
สงฺขตนฺติ  จ วุจฺจติ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        นวกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ 
        ทสกนิทฺเทเส  กิเลสาเอว  กิเลสวตฺถูนิ ฯ  อาฆาตวตฺถูนิ 
ปเนตฺถ  อนตฺถ  เม  อจรติีอาทีน  ปทาน  วเสน  อวิกุปฺปตพฺเพ  
ขาณุกณฺฏกาทิมฺหิป  อฏาเน อุปฺปนฺนาฆาเตน สทฺธึ วุตฺตานิ ฯ   
มิจฺฉตฺเตสุ  มิจฺฉาาณนฺติ  ปาปกิริยาส ุ อุปายจินฺตาวเสน  ปาป   
กตฺวา  สุกต  มยาติ  ปจฺจเวกฺขณากาเรน  อุปฺปนฺโน  โมโห ฯ 
มิจฺฉาวิมุตฺตีติ  อวิมุตฺตสฺเสว สโต วิมตฺุติส ฺ ิตา ฯ เสส สพฺพตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        ทสกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ 
        ตณฺหาวิจริตนิทฺเทเส  ตณฺหาวิจริตานีติ  ตณฺหาสมุทาจารา   
ตณฺหาปวตฺติโย ฯ  อชฌฺตฺติกสฺส อุปาทายาติ อชฺฌตฺติก ขนฺธป ฺจก  
อุปาทาย ฯ อิท ฺหิ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน ฯ  อสฺมีติ  โหตีติ  
ยเทต  อชฺฌตฺต  ขนฺธป ฺจก  อุปาทาย  ตณฺหามานทิฏ ิวเสน   
สมูหคาหโต  อสฺมีติ  โหติ  ตสฺมึ  สตีติ อตฺโถ ฯ อิตฺถสฺมีติ   
โหตีติอาทีสุ  ปน  เอว  สมูหโต  อหนติฺ  คหเณ  สติ  ตโต   
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อนุปนิธาย  จ  อุปนิธาย คหณ ฺจาติ(๑)  ทฺวิธา  คหณ  โหติ ฯ 
        ตตฺถ  อนุปนิธายาติ  อ ฺ  อาการ  อนุปคมฺม  สกภาวเมว 
อารมฺมณ  กตฺวา  อิตฺถสฺมีติ  โหติ  ขตฺติยาทีสุ  อิท  ปกาโร  
อหนฺติ  เอว  ตณฺหามานทิฏ ิวเสเนว  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  ตาว   
อนุปนิธาย  คหณ  อุปนิธาย  คหณ  ปน  ทุวิธ  โหติ  สมโต 
จ  อสมโต  จ  ต  ทสฺเสตุ  เอวสฺมีติ  จ  อ ฺถาสฺมีติ  จ 
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  เอวสฺมีติ อิท สมโต  อุปนิธาย  คหณ ฯ  ยถา 
อย  ขตฺติโย  ยถา  อย  พฺราหฺมโณ  เอว  อหมฺปติ  อตฺโถ ฯ 
อ ฺถาสฺมีติ  อิท  ปน  อสมโต  คหณ  ยถาย  ขตฺติโย  ยถาย   
พฺราหฺมโณ  ตโต  อ ฺถา  อห  หโีน  วา  อธิโก  วาติ   
อตฺโถ ฯ  อิมานิ  ตาว  ปจฺจุปฺปนฺนวเสน  จตฺตาริ  ตณฺหา- 
วิจริตานิ  วุตฺตานิ ฯ (๒) ภวิสฺสนฺติอาทีนิ  ปน  จตฺตาริ  อนาคตวเสน 
วุตฺตานิ ฯ  เตส(๓)  ปุริมจตุกฺเก วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อสฺมีติ  สสฺสโต  อสมฺิ ฯ  สาตสฺมีติ  อสสฺสโต  อสฺมิ ฯ  
อสสฺมีติ  สตสฺมีติ  วา  ปาโ ฯ  ตตฺถ  อตฺถีติ  อส(๔)  นิจฺจสฺเสต   
อธิวจน ฯ  สทีตีติ  สต  อนิจฺจสฺเสต  อธิวจน ฯ  อิติ  อิมานิ  
เทฺว  สสฺสตุจฺเฉทวเสน  วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อิโต  ปรานิ  
สิยนฺติอาทีนิ  จตฺตาริ  สสยปริวิตกฺกวเสน  วุตฺตานิ  ตานิ  
# ๑. ม. อนุปนิธาย จ อุปนิธาย จาติ ทวิธา ฯ 
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เสส ฯ  ๔. ม. อส ฯ  
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ปุริมจตุกฺเก  วุตฺตนเยเนว  อตฺถโต  เวทิตพฺพานิ ฯ  อปาห  สิยนฺติ- 
อาทีนิ  ปน  จตฺตาริ  อป  นามาห  ภเวยฺยนฺติ  เอว  ปตฺถนา- 
กปฺปนวเสน  วุตฺตานิ  ตานิ  ปุริมจตุกฺเก  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพานิ ฯ เอวเมเตสุ   
                เทวฺ ทิฏ ิสีสา จตฺตาโร        สุทฺธสีสา สสีมูลกา   
                ตโย ตโยติ เอตานิ        อฏารส วิภาวเย ฯ   
        เอเตสุ  หิ  สสฺสตุจฺเฉทวเสน  วุตฺตา  เทฺว  ทิฏ ิสีสา 
นาม ฯ  อสฺมติี  ภวิสฺสนฺติ สิยนฺติ อปาห สิยนฺติ เอเต จตฺตาโร 
สุทฺธสีสาเอว ฯ อิตฺถสฺมีติอาทโย  ตโย  ตโยติ  ทฺวาทส  สีสมลูกา   
นามาติ  เอวเมเต  เทฺว  ทฏิ ิสีสา  จตฺตาโร  สุทฺธสสีา ทฺวาทส 
สีสมูลกาติ อฏารส ตณฺหาวิจริตธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ   
        อิทานิ  ปฏิปาฏิยาว  เต  ธมฺเม  ภาเชตฺวา  ทสฺเสตุ  กถ ฺจ   
อสฺมีติ  โหตีติอาทิ  อารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ ก ฺจิ ธมฺม อนวการึ กริตฺวาติ รูปเวทนาทีสุ   
ก ฺจิ  เอกธมฺมมฺป  อวินิพฺโภค  กตฺวา  เอเกกโต  อคฺคเหตฺวา   
สมูหโตว  คเหตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อสฺมีติ  ฉนฺท  ปฏลิภตีติ  ป ฺจกฺขนฺเธ  
นิรวเสสโต  คเหตฺวา  อหนฺติ  ตณฺห  ปฏิลภติ ฯ  มานทิฏ ีสุป   
เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  อย  ตณฺหาวิจริตนิทฺเทโส  
มานทิฏ ิโย  ปน  น  วินา  ตณฺหาย  ตสฺมา  ตเทกฏวเสน   
อิธ  วุตฺตา ฯ  ตณฺหาสีเสน  วา  ปป ฺจตฺตยมฺป  อุทฺทิฏ   
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ต อุทฺเทสานุรูเปเนว  นิทฺทิสิตุมฺป  มานทิฏ ิโย  คหิตา ฯ   
ตณฺหาปป ฺจ  วา  ทสฺเสนฺโต  เตเนว  สทฺธึ  เสสปป ฺเจป ทสฺเสตุ  
เอวมาห ฯ        ตสฺมึ  สติ  อิมานิ  ปป ฺจิตานีติ  ตสฺมึ  อสฺมีติ   
ฉนฺท  ปฏลิภตีติอาทินา  นเยน  วุตฺเต  ปป ฺจตฺตเย  สติ  ปุน  
อิมานิ อิตฺถสฺมีติ วาติอาทีนิ ปป ฺจิตานิ  โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ขตฺติโยสฺมีติอาทีสุ   อภิเสกเสนามจฺจาทินา   ขตฺติโย   อห   
มนฺตชฺเฌนโปโรหิจฺจาทินา  พฺราหฺมโณ  อห  กสิโครกฺขาทินา   
เวสฺโส  อห  อสิตพฺยาภงฺคิตาย  สุทฺโท  อห  คิหิพฺย ฺชเนน  คหตฺโถ 
อหนฺติ อิมินา นเยน อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  อิตฺถสฺมีติ   
โหตีติ เอว ขตฺติยาทีสุ ขตฺติยาทิปฺปการ อตฺตนิ  อุปปฺาทยิตฺวา 
อิตฺถปกาโร อหนฺติ โหติ ฯ  ยถา  โส  ขตฺติโยติอาทีสุ  ยถา   
โส  อภิเสกเสนามจฺจาทินา  ขตฺติโย  ตถา  อหมฺป  ขตฺติโยติ  
อิมินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ทติุยนเย  ยถา  โส  อภิเสก- 
เสนามจฺจาทินา  ขตฺติโย  นาห  ตถา  ขตฺติโย  อห  ปน  ตโต   
หีโน  วา  เสฏโ  วาติ  อิมินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
ภวิสฺสนฺติอาทินิทฺเทสาทีสุป  เอเสว นโย ฯ   
        เอว  อชฌฺตฺติกสฺส  อุปาทาย  ตณฺหาวิจริตานิ  ภาเชตฺวา  
อิทานิ  พาหิรสฺส  อุปาทาย  ตณฺหาวิจริตานิ  ภาเชตุ  ตตฺถ 
กตมานีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  พาหิรสฺส  อุปาทายาติ  พาหิร  ขนฺธป ฺจก  
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อุปาทาย ฯ  อิทมฺป  หิ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน ฯ  อิมินาติ  อิมินา 
รูเปน  วา  ฯเปฯ  วิ ฺาเณน  วา ฯ  อวเสส  ปน  อุทฺเทสวาเร  
ตาว วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  นิทฺเทสวาเร  ปน  อวการึ   
กริตฺวาติ  วินิพฺโภค  กตฺวา ฯ  อิมินา  อสฺมีติ  ฉนฺท  ปฏิลภตีติ- 
อาทีสุ  อิมินา  รูเปน  วา  ฯเปฯ  วิ ฺาเณน  วาติ  เอว  
ป ฺจกฺขนฺเธ เอกเทสโต คเหตฺวา อิมินา อหนฺติ ฉนฺทาทีนิ  
ปฏิลภตีติ  เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิมินา  ขตฺติโยสฺมีติอาทีสุ อิมินา ฉตฺเตน วา ขคฺเคน  
วา อภิเสกเสนามจฺจาทินา  วา  ขตฺติโย  อหนฺติ  เอว  ปุริมนเยเนว 
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิมินาติ ปทมตฺตเมว หิ  เอตฺถ วิเสโส ฯ   
ยถา  โส  ขตฺติโยติอาทีสุป  อิมินาติ  วุตฺตปทเมว  วิเสโส ฯ   
ตสฺมา ตสฺส วเสน  ยถา  ขตฺติโย  เอว  อหมฺป  อิมนิา  ขคฺเคน  
วา ฉตฺเตน วา อภิเสกเสนามจฺจาทินา  วา  ขตฺติโยติ  เอว  
โยเชตฺวา  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิมินา นิจฺโจสฺมีติ   
ป ฺจกฺขนฺเธ  อนวการึ  กริตฺวา  รูปาทีสุ  เอกเมว  ธมฺม  อหนฺติ   
คเหตฺวา  อิมินา  ขคฺเคน  วา  ฉตฺเตน  วา  อห  นิจฺโจ  ธุโวติ 
ม ฺติ ฯ อุจฺเฉททิฏ ิยมฺป  เอเสว นโย ฯ เสส สพฺพตฺถ   
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
        อิติ  เอวรูปานิ  อตีตานิ  ฉตฺตึสาติ  เอเกกสฺส  ปคฺุคลสฺส  
อตีเต  ฉตฺตึส ฯ  อนาคตานิ  ฉตฺตึสาติ  เอเกกสฺเสว  อนาคเต   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 829 

        *เลมที่ 47  ธมฺมหทยวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 829 
 
ฉตฺตึส ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนานิ  ฉตฺตึสาติ  เอเกกสฺส  วา  ปุคฺคลสฺส  
ยถาลาภวเสน  พหุนฺน  วา  ปจฺจุปฺปนฺเน  ฉตฺตึส ฯ  สพฺพสตฺตาน   
ปน  เอกเสเนว  อตีเต  ฉตฺตึส  อนาคเต  ฉตฺตึส  ปจฺจุปฺปนฺเน   
ฉตฺตึสาติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อนนฺตา  หิ  อสทิสตณฺหามานทิฏ ิเภทา  
สตฺตา ฯ  อฏสต  ตณฺหาวิจริต (๑) โหตีติ  เอตฺถ  ปน อฏสตสงฺขาต  
ตณฺหาวิจริต โหตีติ เอวเมตฺถ  อตฺโถ(๒)เวทิตพฺโพ ฯ เสส สพฺพตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        ตณฺหาวิจริตนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ 
        ทฏิ ิคตนิทฺเทเส  พฺรหฺมชาเล  เวยยฺากรเณติ  พฺรหฺมชาล- 
นามเก  เวยฺยากรเณ  ทีฆนิกายสฺส  ปมสุตฺตนฺเต ฯ  วุตฺตานิ  
ภควตาติ  สตฺถารา  สย  อาหจฺจ  ภาสิตานิ ฯ  จตฺตาโร  
สสฺสตวาทาติอาทีสุ  เต  จ  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  กิมาคมฺม  
กิมารพฺภ  สสฺสตวาทา  สสฺสต  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ  ป ฺเปนฺติ   
จตูหิ  วตฺถูหีติ(๓)อาทินา  พฺรหฺมชาเล  วุตฺตนเยเนว  ปเภโท  จ  
อตฺโถ  จ  เวทิตพฺโพติ ฯ   
                        สมฺโมหวิโนทนิยา วิภงฺคฏกถาย   
                        ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺควณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  ตทนนฺตเร  ธมฺมหทยวิภงฺเค  ปาลิปริจฺเฉโท  ตาว  
เอว  เวทิตพฺโพ  เอตฺถ  ห ิ อาทิโตว  ขนฺธาทีน  ทฺวาทสนฺน  
# ๑. ม. อฏตณฺหาวิจริตสต ฯ  ๒. ม. เอวมตฺโถ ฯ  
# ๓. ท.ี สี. ๙/๒๗/๑๖ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 830 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  830 
 
โกฏาสาน  วเสน  สพฺพสงฺคาหิกวาโร  นาม  วุตฺโต  ทุติโย   
เตสเยว  ธมฺมาน  กามธาตุอาทีสุ  อุปฺปตฺตานุปฺปตฺติทสฺสนวาโร   
นาม  ตติโย  ตตฺเถว  ปริยาปนฺนาปริยาปนฺนทสฺสนวาโร  นาม  
จตุตฺโถ  ตีสุ  ภูมีสุ  อุปปตฺติกฺขเณ  วิชฺชมานาวิชฺชมานธมฺม- 
ทสฺสนวาโร  นาม  ป ฺจโม  เตส  ธมฺมาน  ภุมฺมนฺตรวเสน  
ทสฺสนวาโร  นาม  ฉฏโ  คตีสุ  อุปฺปาทกกมฺมอายุปฺปมาณทสฺสน- 
วาโร  นาม  สตฺตโม  อภิ ฺเยฺยาทิวาโร  นาม  อฏโม   
สารมฺมณานารมฺมณวาโร(๑)  นาม  นวโม  เตส  ขนฺธาทิธมฺมาน   
ทิฏสุตาทิวเสน  สงฺคเหตฺวา  ทสฺสนวาโร  นาม  ทสโม   
กุสลตฺติกาทิวเสน  สงฺคเหตฺวา ทสฺสนวาโร นาม ฯ   
        เอว  ทสหิ  วาเรหิ ปริจฺฉินฺนาย ปาลิยา ปเม ตาว  
สพฺพสงฺคาหิกวาเร  อวีจิโต  ยาว  ภวคฺค  เอตฺถนฺตเร  กติ  
ขนฺธาติ  ปุจฺฉิเต  เอโกติ  วา  ฯเปฯ  จตฺตาโรติ  วา  ฉาติ   
วา  อวตฺวา  ป ฺจาติ  วตฺตุ  สมตฺโถ  อ ฺโ นตฺถีติ อตฺตโน   
าณพล  ทีเปนฺโต  ป ฺจกฺขนฺธาติ  ปุจฺฉานุรูป  วิสฺสชฺชน  อาห ฯ  
ยถาปุจฺฉ  วิสฺสชฺชน ฺหิ  สพฺพ ฺ ุพฺยากรณ  นามาติ  วุจฺจติ ฯ  
ทฺวาทสายตนานีติอาทีสุป  เอเสว นโย ฯ รูปกฺขนฺธาทีน ปเภโท  
ขนฺธวิภงฺคาทีสุ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทุติยวาเร  เย  ธมฺมา  กามภเว  กามธาตุสมฺภูตาน ฺจ   
# ๑. ม. สารมฺมณานารมฺมณวาโร ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 831 

        *เลมที่ 47  ธมฺมหทยวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 831 
 
สตฺตาน  อุปฺปชฺชนฺติ  กามธาตุย  ปริยาปนฺนา  วา  อปริยาปนฺนา  
วา  เต สพฺเพ สงฺคเหตฺวา  กามธาตุยา  ป ฺจกฺขนฺธาติอาทิ  
วุตฺต ฯ  รูปธาตุอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  
        ยสฺมา  ปน  รูปธาตุปริยาปนฺนาน  สตฺตาน  ฆานาย- 
ตนาทีน  อภาเวน  คนฺธายตนาทีนิ  อายตนาทิกิจฺจ  น  กโรนฺติ   
ตสฺมา  รูปธาตุยา  ฉ  อายตนานิ  นว  ธาตุโยติอาทิ  วุตฺต ฯ 
        ยสฺมา  จ  โอกาสวเสน  วา  สตฺตุปฺปตฺติวเสน  วา 
อปริยาปนฺนธาตุ  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  อปริยาปนฺนธาตุยาติ   
อวตฺวา  ย  ย  อปริยาปนฺน  ต  ตเทว  ทสฺเสตุ อปริยาปนฺเน กติ  
ขนฺธาติอาทิ วุตฺต ฯ   
        ตติยวาเร  กามธาตุปริยาปนฺนาติ  กามธาตุภชนฏเน  
ปริยาปนฺนา  ตนฺนิสฺสิตา  ตทนฺโตคธา (๑) กามธาตุเตฺวว สงฺขฺย  
คตาติ อตฺโถ ฯ เสสปเทสุป เอเสว  นโย ฯ  ปริยาปนฺนาติ  
ภววเสน  โอกาสวเสน  จ สตฺตุปฺปตฺติวเสน(๒) วา  ปริจฺฉินฺนา ฯ   
อปริยาปนฺนาติ ตถา อปริจฺฉินฺนา ฯ   
        จตุตฺถวาเร  เอกาทสายตนานีติ  สทฺทายตนวชฺชานิ ฯ  ต ฺหิ   
เอกนฺเตน  ปฏิสนฺธิย  น  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพตฺถ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สตฺตเก  เทวาน  อสุรานนฺติ  คติวเสน   
อวตฺวา  อวิเสเสน  คพฺภเสยฺยกานนฺติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  ยตฺถ   
# ๑. ม. ตทนโตคตา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 832 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  832 
 
ยตฺถ  คพฺภเสยฺยกา  สมฺภวนฺติ ตตฺถ ตตฺถ เตส สตฺตายตนานิ   
เวทิตพฺพานิ ฯ  ตถา  ธาตุโย ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
        ป ฺจมวาเร  ย วตฺตพฺพ  ต ธมฺมสงฺคหฏกถาย วุตฺตเมว ฯ   
        ฉฏวาเร  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  นานปฺปกาเรหิ  วา  
อิทฺธิวิเสเสหิ  ทิพฺพนฺตีติ  เทวา ฯ  สมฺมติเทวาติ  เทโว  เทวีติ   
เอว  โลกสมมฺติยา  เทวา ฯ  อุปฺปตฺติเทวาติ  เทวโลเก  อุปฺปนนฺตฺตา 
อุปปตฺติยา เทวา ฯ วิสุทฺธิเทวาติ สพฺเพส  เทวาน  ปูชารหา  
สพฺพกิเลสวิสุทฺธิยา  เทวา ฯ  ราชาโนติ  มุทฺธาภิสิตฺตา ขตฺติยา ฯ   
เทวิโยติ  เตส  มเหสิโย ฯ  กุมาราติ  อภิสิตฺตราชูน  อภิสิตฺตเทวิยา  
กุจฺฉิสฺมึ  อุปฺปนฺนกุมารา ฯ   
        อุโปสถกมฺม  กตฺวาติ  จาตุทฺทสาทีสุ  อฏงฺคสมนฺนาคต  
อุโปสถ อุปวสิตฺวา ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  ปริตฺตทานาทิปุ ฺกมฺม  มนุสสฺโสภคฺยตาย  
ปจฺจโย  มตฺตโส  กต  มนสฺุสโสภคฺยตาย  อธิมตฺต  อธิมตฺตภาเวป  
นานปฺปการเภทโต  นานปฺปการสฺส  ขตฺติยมหาสาลาทิภาวสฺส  
ปจฺจโย  ตสฺมา  ตสฺส  วเสน  อุปปตฺติเภท  ทสฺเสนฺโต  อปฺเปกจฺเจ  
คหปติมหาสาลานนฺติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  มหนฺโต  สาโร  เอเตสนฺติ  มหาสารา  รการสฺส   
ปน  ลการ  กตฺวา  มหาสาลาติ วุตฺต ฯ คหปตโยว มหาสาลา   
คหปตีสุ  วา  มหาสาลาติ  คหปติมหาสาลา ฯ  เสเสสุป  เอเสว   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 833 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  833 
 
นโย ฯ  
        ตตฺถ  ยสฺส  เคเห  ปจฺฉิมนฺเตน  จตฺตาฬีสโกฏธิน  นิธานคต   
โหติ  กหาปณาน ฺจ  ป ฺจ  อมฺพณานิ  ทิวสวฬ ฺโช  นิกฺขมติ   
อย  คหปติมหาสาโล  นาม ฯ 
        ยสฺส  ปน  เคเห  ปจฺฉิมนฺเตน  อสีติโกฏิธน  นิธานคต   
โหติ  กหาปณาน ฺจ  ทส  อมฺพณานิ(๑)  ทิวสวฬ ฺโช  นกิฺขมติ  
อย  พฺราหฺมณมหาสาโล  นาม ฯ 
        ยสฺส  ปน  เคเห  ปจฺฉิมนฺเตน  โกฏิสตธน  นิธานคต  
โหติ  กหาปณาน ฺจ  วีสติ  อมฺพณานิ  ทิวสวฬ ฺโช นิกฺขมติ  
อย ขตฺติยมหาสาโล นาม ฯ   
        สหพฺยตนฺติ  สหภาว  สภาคา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        จาตุมหาราชิกานนฺติอาทีสุ  จาตุมหาราชิกา  นาม  สิเนร-ุ 
ปพฺพตสฺส  เวมชฺเฌ  โหนฺติ  เตสุ  เกจิ  ปพฺพตฏกาป เกจิ 
อากาสฏกา(๒) เตส ปรมฺปรา จกฺกวาฬปพฺพต  ปตฺตา ฯ  
ขิฑฺฑาปโทสิกา  มโนปโทสิกา  สีตวลาหกา  อุณฺหวลาหกา  
จนฺทิมา เทวปุตฺโต  สุรโิย เทวปุตฺโตติ เอเต สพฺเพป จาตุมหา- 
ราชิกเทวโลกฏกาเอว ฯ        เตตฺตึส  ชนา  ตตฺถ  อุปปนฺนาติ 
ตาวตึสา ฯ  อปจ  ตาวตึสาติ  เตส  เทวาน  นามเมวาติ  วุตฺต  
เตป  อตฺถิ  ปพฺพตฏกา  อตฺถิ  อากาสฏกา ฯ  เตส ปรมฺปรา   
# ๑. อมฺมณานีติ ภเวยฺย ฯ  ๒. ม. เตสุ ปพฺพตฏกาป อตฺถิ  
# อากาสฏกาป ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 834 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  834 
 
จกฺกวาฬปพฺพต  ปตฺตา ฯ  ตถา  ยามาทีน ฯ  เอกเทวโลเกป  
หิ  เทวาน  ปรมฺปรา  จกฺกวาฬปพฺพต  อปฺปตฺตา  นาม 
นตฺถิ ฯ  ตตฺถ  ทิพฺพสุข  ยาตา  ปยาตา  สมฺปตฺตาติ  ยามา ฯ   
ตุฏา  ปหฏาติ  ตุสิตา ฯ  ปกติปฏยิตฺตารมฺมณโต  อติเรเกน  
รมิตุกามกาเล  ยถารุจิเต กามโภเค(๑)นิมฺมินิตฺวา นิมฺมินิตฺวา 
รมนฺตีติ นิมฺมานรตี ฯ จิตฺตาจาร  ตฺวา ปเรหิ นิมฺมิเตสุ  
โภเคสุ วส วตฺเตนฺตีติ ปรนิมฺมิตวสวตฺตี ฯ   
        อปฺป  วา  ภิยฺโยติ  ทติุย  วสฺสสต  อปฺปตฺวา  วีสาย  วา  
ตึสาย  วา  จตฺตาฬีสาย  วา  ป ฺาสาย  วา  สฏ ิยา  วา  
วสฺเสหิ  อธิกมฺป  วสฺสสตนฺติ  อตฺโถ ฯ สพฺพมฺป เหต ทุติย  
วสฺสสต อปฺปตฺตตฺตา อปฺปนฺติ วุตฺต ฯ   
        พฺรหฺมปาริสชฺชาทีสุ  มหาพฺรหฺมาน  ปาริสชฺชา  ปริจาริกาติ   
พฺรหฺมปาริสชฺชา ฯ  เตส  ปุโรหิตภาเว   ิตาติ  พฺรหฺมปุโรหิตา ฯ   
วณฺณวนฺตตาย  เจว  ทีฆายุกตาย  จ  มหนฺโต  พฺรหมฺาติ   
มหาพฺรหฺมา  เตส  มหาพฺรหฺมาน ฯ  อิเม  ตโยป ชนา 
ปมชฺฌานภูมิย เอกตเล วสนฺติ อายุอนฺตร ปน เนส  
นานา ฯ  ปรตฺิตา  อาภา  เอเตสนฺติ  ปริตฺตาภา ฯ  อปฺปมาณา  
อาภา  เอเตสนฺติ  อปฺปมาณาภา ฯ  ทณฺฑทีปกาย  อจฺจิ  วิย 
เอเตส  สรีรโต  อาภา  ฉิชฺชิตฺวา  ปจฺฉิชฺชิตฺวา  ปตนฺตี  วิย 
# ๑. ม.โภเค ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 835 

        *เลมที่ 47  ธมฺมหทยวิภงฺคนิทฺเทโส หนา 835 
 
สรติ  วิสฺสรตีติ  อาภสฺสรา ฯ อิเมป ตโย  ชนา ทุติยชฺฌานภูมิย  
เอกตเล วสนฺติ อายุอนฺตร ปน เนส นานา ฯ   ปริตฺตา  
สุภา  เอเตสนฺติ  ปริตฺตสภุา ฯ  อปฺปมาณา  สุภา  เอเตสนฺติ   
อปฺปมาณสุภา ฯ  สุเภน  โอกิณฺณา  วิกิณฺณา  สุเภน  สรีรปฺปภา 
วณฺเณน  เอกคฺฆนา  สุวณฺณม ฺชุสาย  ปตสมุชฺชลติกา ฺจน- 
ปณฺฑสสฺสิริกาติ  สุภกิณฺหา ฯ  อิเมป  ตโย  ชนา ตติยชฺฌาน- 
ภูมิย เอกตเล วสนฺติ อายุอนฺตร ปน เนส นานา ฯ   
        อารมฺมณนานตฺตตาติ  อารมฺมณสฺส นานตฺตภาโว ฯ มนสิ- 
การนานตฺตตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  เอกสฺส  ปวีกสิณ   
อารมฺมณ  โหติ  ฯเปฯ  เอกสฺส  โอทาตกสิณนฺติ  อิท   
อารมฺมณนานตฺต ฯ  เอโก  ปวีกสิณ  มนสิกโรติ  ฯเปฯ  เอโก 
โอทาตกสิณนฺติ  อิท  มนสิการนานตฺต ฯ  เอกสฺส  ปวีกสิเณ  
ฉนฺโท  โหติ  ฯเปฯ  เอกสฺส  โอทาตกสิเณติ  อิท  ฉนฺทนานตฺต ฯ  
เอโก  ปวีกสิเณ  ปตฺถน  กโรติ  ฯเปฯ  เอโก  โอทาตกสิเณติ   
อิท  ปณิธินานตฺต ฯ  
        เอโก  ปวีกสิณวเสน  อธิมุจฺจติ  ฯเปฯ  เอโก  โอทาตกสิณ- 
วเสนาติ  อิท  อธิโมกฺขนานตฺต ฯ  เอโก  ปวีกสิณวเสน  จิตฺต  
อภินีหรติ  ฯเปฯ  เอโก  โอทาตกสิณวเสนาติ  อิท  อภินีหาร- 
นานตฺต ฯ  เอกสฺส  ปวีกสิณปริจฺฉินฺทนกป ฺา  โหติ  ฯเปฯ   
เอกสฺส  โอทาตกสิณปริจฺฉินฺทนกป ฺาติ  อิท  ป ฺานานตฺต ฯ  
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        ตตฺถ  อารมฺมณมนสิการา  ปุพฺพภาเคน  กถิตา ฯ   
ฉนฺทปณิธิอธิโมกฺขาภินีหารา  อปฺปนายป  วตฺตนฺติ อุปจาเรป   
ป ฺา ปน โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา กถิตา ฯ   
        อส ฺสตฺตานนฺติ  ส ฺาวิรหิตสตฺตาน ฯ  เอกจฺเจ  หิ   
ติตฺถายตเน  ปพฺพชิตฺวา  จิตฺต  นิสฺสาย  รชชฺนทุสสฺนมุยฺหนานิ  
นาม  โหนฺตีติ  จิตฺเต  โทส  ทิสฺวา  อจิตฺตกภาโว  นาม  
โสภโณ  ทฏิธมฺมนิพฺพานเมตนฺติ  ส ฺาวิราค  ชเนตฺวา  ตตฺรูปค (๑) 
สมาปตฺตึ  ภาเวตฺวา  ตตฺถ  นิพฺพตฺตนฺติ  เตส  อุปปตฺติกฺขเณ   
เอโก  รูปกฺขนฺโธเยว  นิพฺพตฺตติ ฯ  ตฺวา  นิพฺพตฺโต  ิตโกว 
โหติ นิสีทิตฺวา นิพฺพตฺโต  นิสินฺโนว  นิปชฺชิตฺวา  นิพฺพตฺโต  
นิปนฺโนว ฯ  จิตฺตกมฺมรูปกสทิสา  หุตฺวา ป ฺจ  กปฺปสตานิ   
ติฏนฺติ ฯ  เตส  ปรโิยสาเน  โส  รูปกาโย อนฺตรธายติ  
กามาวจรส ฺา  อุปฺปชฺชติ  เตน  อิธ  ส ฺ ุปฺปาเทน  เต  เทวา   
ตมฺหา  กายา  จุตาติ  ป ฺายนฺติ ฯ   
        วิปุลา  ผลา  เอเตสนฺติ  เวหปฺผลา ฯ  อตฺตโน  สมฺปตฺติยา   
น  หายนฺติ(๒)  อวิหา ฯ  น  ก ฺจิ  สตฺต  ตปฺปนฺตีติ  
อตปฺปา ฯ  สนฺุทรา  ทสฺสนา  อภิรูปา  ปาสาทิกาติ  สุทสฺสา ฯ 
สุฏ ุ  ปสฺสนติฺ  สุนฺทรเมเตส  วา  ทสสฺนนฺติ  สุทสฺสี ฯ  สพฺเพหิเยว 
คุเณหิ จ ภวสมฺปตฺติยา จ เชฏา นตฺเถตฺถ กนฏิาติ  
# ๑. ม. ตตฺรปุค ป ฺจม ฯ  ๒. ม. อย น หายนฺตีติ ปาโ นตฺถิ ฯ   
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อกนิฏา ฯ   
        อากาสาน ฺจายตน  อุปคตาติ  อากาสาน ฺจายตนูปคา ฯ  
อิตเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  ฉ  กามาวจรา  นว  พฺรหฺมโลกา 
ป ฺจ  สุทฺธาวาสา จตฺตาโร  อรูปา  อส ฺสตฺตเวหปฺผเลหิ  สทธฺึ  
ฉพฺพีสติ  เทวโลกา  มนสฺุสโลเกน  สทฺธึ  สตฺตวีสติ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  มนุสฺสาน  เทวาน ฺจ  อายุ  
ปริจฺฉินฺทมาเนน  จตูสุ  อปาเยสุ  ภุมฺมเทเวสุ  จ  อายุ น 
ปริจฺฉินฺทิต  ต กสฺมาติ นิรเย ตาว  กมมฺเมว  ปมาณ ฯ  
ยาว  กมฺม  น  ขียติ  น  ตาว  ปจนฺติ(๑)ฯ  ตถา  เสสอปาเยสุ ฯ   
ภุมฺมเทวานมฺป  กมฺมเมว  ปมาณ ฯ  ตตฺถ นิพฺพตฺตา หิ เกจิ  
สตฺตาหมตฺต ติฏนฺติ  เกจิ อฑฺฒมาส เกจิ มาส กปฺป  
ติฏมานาป อตฺถิเยว ฯ   
        ตตฺถ  มนุสฺเสสุ  คิหิภาเว   ิตาเยว  โสตาปนฺนาป  โหนฺติ  
สกทาคามิผลมฺป  อนาคามิผลมฺป  อรหตฺตผลมฺป  ปาปุณนฺติ ฯ 
เตสุ  โสตาปนฺนาทโย ยาวชีว ติฏนฺติ  ขีณาสวา  ปน   
ปรินิพฺพายนฺติ  วา  ปพฺพชนฺติ  วา ฯ  กสฺมา  อรหตฺต  นาม   
เสฏคุโณ  คิหิลิงฺค  หีน  ต  หีนตาย  อุตฺตมคุณ  ธาเรตุ  
น สกฺโกติ ฯ ตสฺมา  เต ปรินิพฺพายิตุกามา วา ปพฺพชิตุกามา 
วา โหนฺติ ฯ  ภุมฺมเทวา  ปน  อรหตฺต  ปตฺวาป  ยาวชีว  ติฏนฺติ 
# ๑. ม. น ตาว จวนฺติ ฯ   



อภิธมฺมฏกถา วิภงฺควณณฺนา (สมฺโมหวิโนทนี) - หนาท่ี 838 

        *เลมที่ 47  สมฺโมหวิโนทนี หนา  838 
 
ฉสุ  กามาวจรเทเวสุ  โสตาปนฺนสกทาคามิโนว  ยาวชีว  ติฏนฺติ  
อนาคามินา  รูปภว  คนฺตุ  วฏฏติ  ขีณาสเวน  ปรินพฺิพายิตุ ฯ  
กสฺมา  นิลียโนกาสสฺส อภาวา ฯ รูปาวจรารูปาวจเรสุ  สพฺเพป  
ยาวชีว  ติฏนฺติ  ตตฺถ  รปูาวจเร  นิพฺพตฺตา  โสตาปนฺนสก- 
ทาคามิโน  น  ปุน  อิธาคจฺฉนฺติ  ตตฺเถว  ปรินิพฺพายนฺติ ฯ  
เอเต  หิ  ฌานลาภีอนาคามิโน (๑) นาม ฯ   
        อฏสมาปตฺติลาภีน  ปน  กึ  นิยเมติ  ปคุณชฌฺาน ฯ  
ยเทวสฺส  ปคุณ  โหติ  เตน  อุปปชชฺติ ฯ  สพฺเพสุ  ปน  
ปคุเณสุ  กึ  นิยเมติ  ปตฺถนา ฯ  ยตฺถ  อุปปตฺตึ  ปตฺเถติ  
ตตฺเถว อุปปชฺชติ ฯ ปตฺถนาย อสติ กึ นิยาเมติ มรณ- 
สมเย สมาปนฺนสมาปตฺติ ฯ  มรณสมเย  สมาปนฺนา  นตฺถิ  กึ  
นิยเมติ เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ ฯ เอกเสน  หิ  
โส  เนวส ฺานาส ฺายตเน  อุปปชชฺติ ฯ  นวสุ พฺรหฺมโลเกสุ  
นิพฺพตฺตอริยสาวกาน  ตตฺรูปปตฺติเยว  โหติ  อุปรูปปตฺติป  น  
เหฏ ูปปตฺติ ฯ  ปถุุชชฺนาน  ปน  ตตฺรปูปตฺติป  โหติ  อุปรูปปตฺติป  
เหฏ ูปปตฺติป ฯ ป ฺจสุ สุทฺธาวาเสสุ จตูสุ จ  อารุปฺเปสุ  
อริยสาวกาน  ตตฺรูปปตฺติป  โหติ  อุปรูปปตฺติป ฯ  ปมชฺฌาน- 
ภูมิย  นิพฺพตฺโต  อนาคามี  นว  พฺรหฺมโลเก  โสเธตฺวา มตฺถเก  
 ิโต ปรินิพฺพาติ ฯ เวหปฺผลา  อกนิฏา  เนวส ฺานาส ฺา- 
# ๑. ม. ณานอนาคามิโน ฯ  
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ยตนนฺติ  อิเม  ตโย  เทวโลกา  เสฏภวา นาม ฯ อิเมสุ  ตีสุ  
าเนสุ  นิพฺพตฺตอนาคามิโน  เนว  อุทฺธ  คจฺฉนฺติ  น  อโธ   
ตตฺถ  ตตฺเถว  ปรินิพฺพายนฺตีติ อิทเมตฺถ ปกิณฺณก ฯ   
        สตฺตมวาเร  สลกฺขณปริคฺคาหิกาย  อภิ ฺาย  วเสน 
อภิ ฺเยฺยตา  เวทิตพฺพา  าตตีรณปหานปริ ฺาน  วเสน  
ปริ ฺเยฺยตา ฯ  สา  จ  รปูกฺขนฺโธ  อภิ ฺเยฺโย  ปริ ฺเยฺโย  
น  ปหาตพฺโพติอาทีสุ  าตตีรณปริ ฺาน  วเสเนว  เวทิตพฺพา  
สมุทยสจฺจ  อภิ ฺเยฺย  ปริ ฺเยฺย  ปหาตพฺพนฺติอาทีสุ  ปหาน- 
ปริ ฺาวเสนาติ(๑) ฯ   
        อฏมวาเร  รูปาทิอารมฺมณาน  จกฺขุวิ ฺาณาทีน  วเสน   
สารมฺมณานารมฺมณตา(๒)  เวทิตพฺพา ฯ  นวมวาโร  อุตฺตานตฺโถเยว ฯ   
        ทสมวาเรป ย วตฺตพฺพ สิยา ต สพฺพ ตตฺถ ตตฺถ   
ป ฺหาปุจฺฉกวาเร วุตฺตเมวาติ ฯ   
                        สมฺโมหวิโนทนิยา วิภงฺคฏกถาย   
                        ธมฺมหทยวิภงฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ปหานปริ ฺาวเสน ฯ  ๒. ม. สารมฺมณานารมฺมณตา ฯ   
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                                        เอตฺตาวตา จ   
        อภิธมฺม เทเสนฺโต                        ธมฺมครุธมฺมคารวยุตฺตาน   
        เทวาน เทวปุเร                        เทวคณสหสฺสปริวาโร ฯ   
        ทุติย อทุติยปุริโส                        ย อาห วิภงฺคปฺปกรณ นาโถ   
        อฏารสหิ วิภงฺเคหิ                มณฺฑิตมณฺฑเปยฺยคุโณ ฯ   
        อตฺถปฺปกาสนตฺถ                        ตสฺสาห ยาจิโต  ิตคุเณน   
        ยตินา อทนฺธคตินา                สุพุทฺธินา พุทฺธโฆเสน ฯ   
        ย อารภึ รจยิตุ                                อฏกถ สุนิปุเณสุ อตฺเถสุ   
        สมฺโมหวิโนทนโต                สมฺโมหวิโนทนึ นาม ฯ   
        โปราณฏกถาน                        สาร อาทาย สา อย นิฏ   
        ปตฺตา อนนฺตราเยน                ปาลิยา ภาณวาเรหิ ฯ   
        จตฺตาฬีสาย ยถา                        เอเกน จ เอวเมว สพฺเพป   
        นฏิ วชนฺตุ วิมลา                        มโนรถา สพฺพสตฺตาน ฯ   
        สทฺธมมฺสฺส  ิตตฺถ                        ย ฺจ อิม รจยตา มยา ปุ ฺ   
        ปตฺต เตน สมตฺต                        ปาปุณตุ สเทวโก โลโก ฯ   
        สุจิร ติฏตุ สทฺธมฺโม(๑)        ธมมฺาภิรโต สทา ภวตุ โลโก   
        นิจฺจ เขมสุภิกฺขาทิ-                สมปฺทา ชนปทา โหนฺตูติ ฯ   
        ปรมวิสทฺุธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺชวมทฺท- 
วาทิคุณสมุทยสมุทิเตน  สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหณสมตฺเถน 
# ๑. ธมโฺม ฯ   
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ป ฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน  ติปฏกปริยตฺติปฺปเภเท  สาฏกเถ 
สตฺถุ  สาสเน  อปฺปฏิหต ฺาณปฺปภาเวน  มหาเวยฺยากรเณน   
กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรฬารวจนเนลวณฺณยุตฺเตน ยุตฺต- 
มุตฺตวาทินา   วาทิวเรน   มหากวินา   ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร   
ฉฬภิ ฺาทิปฺปเภทคุณปฏิมณฺฑิเต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  สุปฺปติฏ ิต- 
พุทฺธีน  เถรวสปฺปทีปาน  เถราน  มหาวิหารวาสีน  วสาลงฺการ- 
ภูเตน  วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา  พุทฺธโฆโสติ  ครูหิ  คหิตนามเธยฺเยน 
เถเรน  กตา  อย  สมฺโมหวิโนทนี  นาม  วิภงฺคฏกถา  ฯ 
        ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ                โลกนิตฺถรเณสิน   
        ทสฺเสนฺตี กุลปุตฺตาน                นย ป ฺาวิสุทฺธิยา ฯ   
        ยาว พุทโฺธติ นามมฺป                สทฺุธจิตฺตสฺส ตาทิโน   
        โลกมฺห ิโลกเชฏสฺส                ปวตฺตติ มเหสิโนติ ฯ   
        ยาว ติฏติ เสเลนฺโท                ยาว จนฺโท วิโรจติ   
        ตาว ติฏตุ สทฺธมฺโม                โคตมสฺส ยสสฺสิโนติ ฯ   
                                ____________________ 


