
ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 1 

                     สารตฺถทีปน ีนาม วินยฏกีา  
                      สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา  
                 
                                อารมฺภกถา  
                        นมตฺถ ุรตนตฺตยสฺส  
        [๑] มหาการุณิก พุทฺธ        ธมฺม ฺจ วิมล วร  
        วนฺเท อริยสงฺฆ ฺจ                ทกฺขิเณยฺย นิรงฺคณ ฯ  
        อุฬารปุ ฺเตเชน                กตฺวา สตฺตุวิมทฺทน  
        ปตฺตรชชฺาภิเสเกน                สาสนชฺโชตนตฺถนิา  
        นิสฺสาย สีหลินฺเทน                ย ปรกฺกมพาหุนา  
        กตฺวา นกิายสามคฺคึ        สาสน สุวิโสธิต ฯ  
        กสฺสปนฺต มหาเถร                สงฺฆสฺส ปริณายก  
        ทีปสฺม ึตมฺพปณฺณิมฺหิ        สาสโนทยการก  
        ปฏิปตฺติปราธีน                สทาร ฺนิวาสิน  
        ปากฏ คคเน จนฺท-        มณฺฑล วิย สาสเน  
        สงฺฆสฺส ปตร วนฺเท                วินเย สุวิสารท ฯ  
        ย นิสฺสาย วสนฺโตห                วุฑฺฒึ ปตฺโตสฺมิ สาสเน   
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        อนุเถร มหาป ฺ                สุเมธ สูติวิสฺสุต  
        อวิขณฺฑิตสีลาทิ                ปริสทฺุธคุโณทย  
        พหุสฺสตุ สตีมนฺต                ทนฺต สนฺต สมาหิต  
        นมามิ สิรสา ธีร                ครุ เม คณวาจก  
        อาคตาคมตกฺเกสุ                สทฺทสตฺถนย ฺ ุสุ  
        ยสฺสนฺเตวาสิภิกฺขูสุ                สาสน สุปฺปติฏ ิต ฯ  
        วินยฏกถายาห                ลีนสารตฺถทีปนึ  
        กริสฺสามิ สุวิ ฺเยฺย        ปริปุณฺณมนากุล ฯ  
        โปราเณหิ กต ยนฺตุ                ลนีตฺถสฺส ปกาสน  
        น ต สพฺพตฺถ ภิกฺขูน        อตฺถ สาเธติ สพฺพโส  
        ทูวิ ฺเยฺยสภาวาย                สีหลาย นิรุตฺติยา  
        คณฺ ีปเทสุเนเกสุ                ลิขิต กิ ฺจิ กตฺถจิ ฯ  
        มาคธิกาย ภาสาย                อารภิตฺวาป เกนจิ  
        ภาสนฺตเรหิ สมฺมิสฺส        ลิขิต กิ ฺจิเทว จ  
        อสารคณฺภาโวป                ตตฺเถว พหุ ทิสฺสติ  
        อากุล ฺจ กต ยตฺถ                สุวิ ฺเยฺยมฺป อตฺถโต ฯ  
        ตโต อปริปุณฺเณน                ตาทิเสเนตฺถ สพฺพโส  
        กถมตฺถ วิชานนฺติ                นานาเทสนิวาสิโน ฯ  
        ภาสนฺตร ตโต หิตฺวา        สารมาทาย สพฺพโส  
        อนากุล กริสฺสามิ                ปริปณฺุณวินิจฺฉยนฺติ ฯ   
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                สมนฺตปาสาทิการมฺภกถาวณฺณนา  
        [๒]  วินยสวณฺณนารมฺเภ  รตนตฺตย  นมสฺสิตุกาโม  ตสฺส  
วิสิฏคุณโยคสนฺทสฺสนตฺถ   โย  กปปฺโกฏีหิปติอาทิมาห ฯ วิสิฏ- 
คุณโยเคน  หิ  วนฺทนารหภาโว ฯ  วนฺทนารเห  จ  กตา วนฺทนา   
ยถาธิปฺเปตมตฺถ  สาเธติ ฯ  เอตฺถ  จ  สวณฺณนารมฺเภ รตนตฺตย- 
ปณามกรณปฺปโยชน  ตตฺถ  ตตฺถ  พหุธา  ปป ฺเจนฺติ อาจริยา ฯ   
ตถาหิ  วณฺณยนฺติ  สวณฺณนารมฺเภ  รตนตฺตยวนฺทนา สวณฺเณ- 
ตพฺพสฺส  ธมฺมสฺส  ปภวนิสฺสยวิสุทฺธิปฏิเวทนตฺถ ฯ  ตมฺปน ธมฺม- 
สวณฺณนาสุ  วิ ฺ ูน  พหุมานุปฺปาทนตฺถ ฯ  ต  สมมฺเทว  เตส  
อุคฺคหณธารณาทิกฺกมลทฺธพฺพาย  สมฺมาปฏิปตฺติยา  สพฺพหิตสุข- 
นิปฺผาทนตฺถ ฯ อถวา  มงฺคลภาวโต  สพฺพกิริยาสุ  ปุพฺพกิจฺจภาวโต   
ปณฺฑิเตหิ สมาจริตภาวโต  อายตึ  ปเรส  ทฏิานุคตึ  อาปชฺชนโต  
จ  สวณฺณนาย  รตนตฺตยปณามกิริยาติ ฯ  มยมฺปน  อิธาธิปฺเปตเมว  
ปโยชน  ทสสฺยิสฺสาม ฯ  ตสฺมา  สวณฺณนารมฺเภ  รตนตฺตยปณาม- 
กรณ ยถาปฏิ ฺาตสวณฺณนาย  อนนฺตราเยน  ปรสิมาปนตฺถนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ อิทเมว หิ ปโยชน อาจริเยน อิธาธิปฺเปต ฯ  
ตถาหิ วกฺขติ  
                [ สมนฺตปาสาทิกาย  ปม  ภาโค  องฺเก ๑ ]  
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                        อิจฺเจวมจฺจนฺตนมสฺสเนยฺย  
                        นมสฺสมาโน รตนตฺตย ย  
                        ปุ ฺาภิสนฺท วิปุล อลตฺถ  
                        ตสฺสานุภาเวน หตนฺตราโยติ ฯ  
        [๓]  รตนตฺตยปณามกรเณน  เจตฺถ  ยถาปฏิ ฺาตสวณฺณนาย  
อนนฺตราเยน  ปริสมาปน  รตนตฺตยปูชาย  ป ฺาปาฏวโต  ตาย  
ป ฺาปาฏว ฺจ  ราคาทิมลวิคมโต ฯ  วุตฺต ฺเหต  ยสฺมึ  มหา- 
นาม สมเย  อริยสาวโก  ตถาคต  อนุสฺสรติ  เนวสฺส  ตสฺมึ  สมเย  
ราคปริยุฏ ิต  จิตฺต  โหติ  น  โทสปริยฏุ ิต  จิตฺต  โหติ  น โมห- 
ปริยุฏ ิต  จิตฺต  โหติ  อุชุคตเมวสฺส  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺต โหตีติ- 
อาทิ ฯ  ตสฺมา  รตนตฺตยปูชเนน  วิกขฺาลิตมลาย  ป ฺาย ปาฏว- 
สิทฺธิ ฯ  อถวา  รตนตฺตยปูชนสฺส  ป ฺาปทฏานสมาธิเหตุตฺตา  
ป ฺาปาฏว ฯ  วุตฺต  หิ  ตสฺส  สมาธิเหตุตฺต  เอว  อุชุคตจิตฺโต  
โข  มหานาม  อริยสาวโก  ลภติ  อตฺถเวท  ลภติ  ธมฺมเวท  ลภติ  
ธมฺมุปส ฺหิต  ปาโมชชฺ  ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายติ  ปติมนสฺส  กาโย  
ปสฺสมฺภติ  ปสฺสทฺธกาโย  สุข  เวทยติ  สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยตีติ ฯ  
สมาธิสฺส  จ  ป ฺาปทฏานภาโว  วุตฺโตเยว  สมาหิโต  ยถาภูต  
ปชานาตีติ ฯ  ตโต  เอวมฺปฏภูตาย  ป ฺาย  มหตฺตคต๑ เขทมภิภูย  
๑. ม. ปฏิ ฺามหตฺตกต ฯ   
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อนนฺตราเยน  สวณฺณน  สมาปยิสฺสติ ฯ  เตน  วุตฺต  อนนฺตราเยน  
ปริสมาปนตฺถนฺติ ฯ  
        [๔]  อถวา  รตนตฺตยปูชาย  อายุ  วณฺณ  สุข  พลวฑฺฒนโต  
อนนฺตราเยน  ปริสมาปน  เวทิตพฺพ ฯ  รตนตฺตยปณาเมน  หิ  อายุ- 
วณฺณ สุข พลานิ วฑฺฒนฺติ ฯ วุตฺต ฺเหต  
        อภิวาทนสีลิสฺส    นจฺิจ วุฑฺฒาปจายิโน  
        จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ  อายุ วณฺโณ สุข พลนฺติ ฯ  
ตโต  อายุ  วณฺณ  สุข  พล  วุฑฺฒิยา  โหเตว  การยินิฏานมิติ  วุตฺต  
อนนฺตราเยน  ปริสมาปนตฺถนฺติ ฯ  อถวา  รตนตฺตยคารวสฺส  
ปฏิภาณาปริหานาวหตฺตา ฯ  อปริหานาวห ฺหิ  ตีสุป  รตเนสุ  คารว ฯ  
วุตฺต ฺเหต  สตฺติเม  ภิกฺขเว  อปริหานิยา  ธมฺมา  กตเม  สตฺต  
สตฺถุคารวตา  ธมฺมคารวตา  สงฺฆคารวตา  สิกฺขาคารวตา สมาธิ- 
คารวตา  กลฺยาณมิตฺตตา  โสวจสฺสตาติ ฯ  โหเตว  จ  ตโต  
ปฏิภาณาปริหาเนน ยถาปฏิ ฺาตปริสมาปน ฯ  
        [๕]  อถวา  ปสาทวตฺถุสฺมึ  ปูชาย  ปุ ฺาติสยภาวโต ฯ  
วุตฺต ฺหิ ตสฺสา ปุ ฺาติสยตฺต  
        ปชูารเห ปูชยโต                พุทฺเธ ยทิจ สาวเก  
        ปป ฺจสมติกฺกนฺเต                ติณฺณโสกปริทฺทเว  
        เต ตาทิเส ปูชยโต                นิพฺพุเต อกุโตภเย  
                                [ ส.  ป. ๑]  
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        น  สกฺกา  ปุ ฺ  สงฺขาตุ  อิเมตฺตมป  เกนจีติ ฯ  
ปุ ฺาติสโย จ ยถาธิปฺเปตปริสมาปนุปาโย ฯ ยถาห ฯ  
        เอส เทวมนุสฺสาน                สพฺพกามทโท นิธิ  
        ย ย เทวาภิปฏเนฺติ        สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ ฯ  
อุปาเยสุ  จ  ปฏิปนฺนสฺส  โหเตว  การยินิฏาน ฯ  รตนตฺตยปูชาย  
หิ  นริติสยปุ ฺกฺเขตฺตสวุฑฺฒิยา  อปริเมยฺยปฺปภาโว  ปุ ฺาติ- 
สโยติ พหุวิธนฺตราเยป  โลกสนฺนิวาเส  อนฺตรายนิพนฺธนสกลสงฺกิเลส- 
วิทฺธสนาย ปโหติ  ภยาทิอุปทฺทว ฺจ  นิวาเรติ ฯ  ตสฺมา  สุวุตฺต   
สวณฺณนารมฺเภ รตนตฺตยปณามกรณ   ยถาปฏิ ฺาตสวณฺณนาย    
อนนฺตราเยน ปริสมาปนตฺถนฺติ  เวทิตพฺพนฺติ ฯ  เอว ฺจ  ปน  สปฺป- 
โยชน รตนตฺตยวนฺทน  กตฺตุกาโม  ปม  ตาว  ภควโต  วนฺทน   
กาตุ ตมฺมูลกตฺตา  เสสรตนาน  โย  กปปฺ ฯเปฯ  มหาการุณิกสฺส  
ตสฺสาติ อาห ฯ  
        [๖]  เอตฺถ  ปน  ยสสฺา  เทสนาย  สวณฺณน  กตฺตุกาโม  สา  
ยสฺมา  กรุณาปธานา  น  สุตฺตนฺตเทสนา  วิย  กรุณาป ฺา- 
ปธานา นาป  อภิธมฺมเทสนา  วิย  ป ฺาปธานา  ตสฺมา   
กรุณาปธานเมว ภควโต  โถมน  อารทฺธ ฯ  เอสา  หิ  อาจริยสฺส   
ปกติ  ยทิท อารมฺภานุรูปโถมนา ฯ   เตเนว   สุตฺตนตฺเทสนาย  
สวณฺณนารมฺเภ  กรุณาสีตลหทย  ป ฺาปชฺโชตวิหตโมหตมนฺติ   
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กรุณาป ฺาปธาน ฯ  อภิธมฺมเทสนาย  สวณฺณนารมฺเภ  กรุณา  
วิย  สตฺเตสุ  ป ฺา  ยสฺส  มเหสิโนติ  ป ฺาปธาน ฺจ  โถมน  
อารทฺธ ฯ  กรุณาป ฺาปธานา  หิ  สุตฺตนฺตเทสนา  เตส  เตส  
สตฺตาน  อาสยานุสยาธิมุตฺติจริตาทิเภทปริจฺฉินฺทนสมตฺถาย  ป ฺาย  
สตฺเตสุ  จ  มหากรุณาย  ตตฺถ  สาติสยปฺปวตฺติโต ฯ  สุตฺตนฺต- 
เทสนาย หิ  มหากรุณาสมาปตฺติพหุโล  เวเนยฺยสนฺตาเนสุ  ตทชฺฌา- 
สยานุโลเมน คมฺภีรมตฺถปท  ปติฏเปสิ ฯ  อภิธมฺมเทสนา  จ   
เกวล  ป ฺาปธานา ปรมตฺถธมฺมาน  ยถาสภาวปฏิเวธสมตฺถาย   
ป ฺาย  ตตฺถ สาติสยปฺปวตฺติโต ฯ  วินยเทสนา  ปน  อาสยา- 
ทินิรเปกฺข  เกวล กรุณาย  ปากติกสตฺเตนาป  อโสตพฺพารห  สุณนฺโต   
อปุจฺฉิตพฺพารห ปุจฺฉนฺโต  อวตฺตพฺพารห ฺจ  วทนฺโต  ภควา  สกิฺขา- 
ปท  ป ฺเปสีติ กรุณาปธานา ฯ  ตถาหิ  อุกฺกสปรยินฺตคต- 
หิโรตฺตปฺโปป  ภควา โลกิยสาธุชเนหิป  ปริหริตพฺพานิ  สิขิรณีสีติ๑ -   
อาทีนิ วจนานิ   ยถาปราธ ฺจ  ครหณวจนานิ  วินยปฏกเทสนาย  
มหากรุณาส ฺโจทิตมานโส      มหาปริสมชฺเฌ      อภาสิ ตตสิกฺขาปท- 
ป ฺตฺติการณาเปกฺขาย  เวร ฺชาทีสุ  สารีริก ฺจ เขทมนุโภสิ ฯ   
ตสฺมา  กิ ฺจาป  ภูมนฺตรปจฺจยาการสมยนฺตรกถาน วิย  วินย- 
ป ฺตฺติยาป  สมฏุาปกา  ป ฺา  อน ฺสาธารณตาย อติสย- 
กิจฺจวตี ฯ  กรุณาย  กิจฺจ  ปน  ตโตป  อธิกนฺติ  กรณุาปธานา  
๑. สิขรณีสีติป ฯ   
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วินยเทสนา ฯ  กรุณาพฺยาปาราธิกตาย  หิ  เทสนาย  กรุณา- 
ปธานตา ฯ ตสฺมา  อารมฺภานุรูป  กรุณาปธานเมว  เอตฺถ  โถมน   
กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  กรุณาคหเณน  เจตฺถ  อปริเมยฺยปฺปภาวา   
สพฺเพป พุทฺธคุณา  สงฺคหิตาติ  ทฏพฺพา  ตมฺมูลกตฺตา  เสสพุทฺธ- 
คุณาน มหากรุณาย  วา  ฉสุ  อสาธารณาเณสุ  อ ฺตรตฺตา ฯ  
ตสหจริตเสสาสาธารณาณานมฺป  คหณสภาวโต   สพฺเพป พุทฺธ- 
คุณา  นยโต  ทสฺสิตาว  โหนฺติ ฯ  เอโสเยว  หิ  นริวเสสโต พุทฺธ- 
คุณาน  ทสฺสนุปาโย  ยททิ  นยคฺคาโห ฯ  อ ฺถา  โก  นาม  
สมตฺโถ ภควโต คุเณ อนุปท นิรวเสสโต ทสฺสิตุ ฯ เตเนวาห  
                        พุทฺโธป พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณ  
                        กปฺปมฺป เจ อ ฺมภาสมาโน  
                        ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร  
                        วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺสาติ ฯ  
เตเนว  จ  อายสฺมตา สารีปุตฺตตฺเถเรนาป พุทฺธคุณปริจฺเฉทนมติ- 
อนุยุตฺเตน โนเหต  ภนฺเตติ  ปฏิกฺขิปตฺวา  อปจ  เม  ภนฺเต   
ธมฺมนฺวโย  วิทิโตติ วุตฺต ฯ  ตสฺมา  โย  กปฺปโกฏีหปิติอาทินา   
กรุณามุเขน  สงฺเขปโต สกลสพฺพ ฺ ุคุเณหิ ภควนฺต อภิตฺถวีติ  
ทฏพฺพ ฯ อยเมตฺถ สมุทายตฺโถ ฯ  
        [๗]  อยมฺปน  อวยวตฺโถ ฯ  โยติ  อนิยมวจน ฯ  ตสฺส นาโถติ   
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อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  กปฺปโกฏีหิปติอาทินา  ปน  ยาย  กรุณาย  
โส  มหาการณิุโกติ  วุจฺจติ  ตสฺสา  วเสน  กปฺปโกฏิคณนายป  
อปฺปเมยฺย  กาล  โลกหิตตฺถาย  อติทุกกฺร  กโรนฺตสฺส  ภควโต  
ทุกฺขานุภวน  ทสฺเสติ ฯ  กรุณาพเลเนว  หิ  โส  ภควา  หตฺถคตมฺป  
นิพฺพาน  ปหาย  สสารปงฺเก  นิมุคฺค  สตฺตนิกาย  ตโต  สมุทฺธรณตฺถ  
จินฺเตตุมฺป  อสกฺกุเณยฺย  นยนชีวิตปุตฺตภริยทานาทิก  อติทุกฺกร- 
มกาสิ ฯ กปปฺโกฏีหิป  อปฺปเมยฺย  กาลนฺติ  กปฺปโกฏิคณนายป   
เอตฺตกา กปฺปโกฏโิยติ  ปเมตุ  อสกฺกเุณยฺย  กาล ฯ  กปฺปโกฏ-ิ 
คณนวเสนาป ปริจฺฉินฺทิตุมสกฺกุเณยฺยตฺตา   อปรจฺิฉินฺนานิ  กปฺป- 
สตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กปฺป- 
โกฏิวเสเนว  หิ  โส กาโล  อปฺปเมยฺโย  อสงฺเขยฺยวเสน  ปน  ปรจิ- 
ฉินฺโนเยว ฯ กปฺปโกฏีหิปติ  อปสทฺโท  กปฺปโกฏิวเสนป  ตาว   
ปเมตุ  น  สกกฺา ปเคว วสฺสคณนายาติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๘]  อปฺปเมยฺย  กาลนฺติ  อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน มาส- 
มธิเต  ทิวส  จรตีติอาทีสุ  วิย ฯ  กโรนฺโต  อติทุกฺกรานีติ ป ฺจ- 
มหาปริจฺจาคาทีนิ  อติทุกฺกรานิ  กโรนฺโต ฯ  เอวมติทุกฺกรานิ กโรนฺโต   
กึ  วินฺทีติ  เจ ฯ  เขท  คโต ฯ กายิก เขทมุปคโต ปริสสฺม  
ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ทกฺุขมนุภวีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทุกขฺ  หิ  ขิชฺชติ สหิตุม- 
สกฺกุเณยฺยนฺติ  เขโทติ  วุจฺจติ ฯ  โลกหิตายาติ อนมตคฺเค สสาเร  
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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วฏฏทุกฺเขน  อจฺจนฺตปฬิต  สตฺตโลก  ตมฺหา  ทุกฺขโต  โมเจตฺวา  
นิพฺพานสุขภาคิย  กริสฺสามีติ  เอว  สตฺตโลกสฺส  หติกรณตฺถายาติ  
อตฺโถ ฯ  อสฺส  จ  อติทุกฺกรานิ  กโรนฺโตติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  
โลกหิตาย  เขทงฺคโตติ  โยชนายป  นตฺถิ  โทโส ฯ  มหาคณฺ ีปเทป  
หิ  อติทุกฺกรานิ  กโรนฺโต  เขทงฺคโต  กิมตฺถนฺติ  เจ  โลกหิตายาติ  
วุตฺต ฯ  ย  ปน  เอว  โยชน  อสมฺภาเวนฺเตน  เกนจิ  วุตฺต  น  หิ  
ภควา  โลกหติาย  สสารทุกฺขมนุภวติ  น  หิ  กสฺสจิ  ทุกฺขานุภวน  
โลกสฺส  อุปการ  อาวหตีติ ฯ  ต  ตสฺส  มติมตฺต ฯ  เอว โยช- 
นายป  อติทุกฺกรานิ  กโรนฺตสฺส  ภควโต  ทุกฺขานุภวน โลกหิต- 
กรณตฺถายาติ  อยมตฺโถ  วิ ฺายติ ฯ  น  ตุ  ทุกฺขานุภวเนเนว  
โลกหิตสิทฺธติี ฯ  ปม  วุตฺตโยชนายป  หิ  น  ทุกกฺรกรณมตฺเตน  
โลกหิตสิทธ ิฯ  น  หิ  ทกุกฺร  กโรนฺโต  ก ฺจิ  สตฺต  มคฺคผลาทีสุ  
ปติฏาเปติ ฯ  อถโข  ตาทิส  อติทุกฺกร  กตฺวา  สพฺพ ฺ ุภาว  
สจฺฉิกตฺวา  นิยฺยานิกธมฺมเทสนาย  มคฺคผลาทีสุ  สตฺเต  ปติฏาเปนฺโต  
โลกสฺส  หิต  สาเธติ ฯ  กาม ฺเจตฺถ  สตฺตสงฺขารภาชนวเสน  ติวิโธ  
โลโก ฯ  หิตกรณสฺส  ปน  อธิปฺเปตตฺตา  ตวิสยสฺเสว  สตฺตโลกสฺส  
วเสน  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  โส  ห ิ โลกิยนฺติ  เอตฺถ  ปุ ฺปาปานิ  
ตวิปาโก  จาติ  โลโกติ  วุจฺจติ ฯ  กตฺถจิ ปน สนรามรโลกครุนติฺ- 
อาทีสุ สมูหตฺโถป   โลกสทฺโท   สมทุายวเสน   โลกิยติ  ปฺาปย- 
                                           [ ส.  ป. ๑]  
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ตีติ ฯ  ยมฺปเนตฺถ  เกนจิ  วุตฺต  อิมินา  สตฺตโลก ชาติโลก ฺจ  
สงฺคณฺหาติ  ตสฺมา  สตฺตโลกสฺส  อิธโลกปรโลกหิต  อติกฺกนฺต- 
ปรโลกาน วา  อุจฺฉินฺนโลกสมุทยาน  อิธชาติโลเก  โอกาสโลเก   
วา ทิฏธมฺมสุขวิหารสงฺขาต ฺจ  หิต  สมฺปณฺเฑตฺวา  โลกสฺส   
โลกาน โลเก  วา  หิตนฺติ  สรูเปกเทเสกเสส  กตฺวา  โลกหิตมิจฺเจ- 
วาหาติ ฯ น  ต  สารโต  ปจฺเจตพฺพ  ทิฏธมฺมสุขวิหารสงฺขาต- 
หิตสฺสป สตฺตโลกวิสยตฺตา  สตฺตโลกคฺคหเณเนว  อุจฺฉินฺนมูลาน   
ขีณาสวานมฺป สงฺคหิตตฺตา ฯ  สพฺพตฺถ  เกนจีติ  วุตฺเต  วชิรพุทธฺิ- 
ฏีกากาเรนาติ คเหตพฺพ ฯ  มหาคณฺ ีปเทติ  วา  มชฺฌิมคณฺ ีปเทติ   
วา  จูฬคณฺ ีปเทติ วา  วุตฺเต  สีหลคณฺ ีปเทสูติ  คเหตพฺพ ฯ   
เกวล  คณฺ ีปเทติ  วุตฺเต มาคธภาสาย ลิขิเต คณฺ ีปเทติ  
คเหตพฺพ ฯ  
        [๙]  นาโถติ  โลกปฏิสรโณ ฯ โลกสามิ โลกนายโกติ วุตฺต  
โหติ ฯ ตถาหิ  สพฺพานตฺถปริหารปุพฺพงฺคมาย  นิรวเสสหิตสุขวิธาน- 
ตปฺปราย นิรติสยาย  ปโยคสมฺปตฺติยา  สเทวมนุสฺสาย  ปชาย   
อจฺจนฺตุปการิตาย อปริมิตนิรุปมปฺปภาวคุณวิเสสสมงฺคิตาย จ  
สพฺพสตฺตุตฺตโม ภควา อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ  อปริมาณาน   
สตฺตาน  เอกปฏิสรโณ ปติฏา ฯ อถวา นาถตีติ นาโถ ฯ   
เวเนยฺยาน หิตสุข เมตฺตายนวเสน อาสึสติ ปฏเตีติ อตฺโถ ฯ  
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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อถวา  นาถติ  เวเนยฺยคเต  กิเลเส  อุปตาเปตีติ  อตฺโถ ฯ  นาถตีติ  
วา  ยาจตีติ  อตฺโถ ฯ  ภควา  หิ  สาธุ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ กาเลน กาล  
อตฺตสมฺปตฺตึ  ปจฺจเวกฺเขยฺยาติอาทินา  สตฺตาน  ตตหิตปฏิปตฺตึ  
ยาจิตฺวาป  กรุณาย  สมุสสฺาหิโต  เต  ตตฺถ  นิโยเชติ ฯ  ปรเมน  
วา  จิตฺติสฺสริเยน  สมนฺนาคโต  สพฺพสตฺเต  อีสติ  อภิภวตีติ  
ปรมิสฺสโร  ภควา  นาโถติ  วุจฺจติ ฯ  สพฺโพป  จายมตฺโถ สทฺทสตฺถา- 
นุสารโต เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๐]  มหาการุณิกสฺสาติ  โย  กรณุาย  กมฺปตหทยตฺตา  
โลกหิตตฺถ  อติทุกฺกรกิรยิาย  อเนกปฺปการ  ตาทิส  ทุกฺขมนุภวิตฺวา  
อาคโต  ตสฺส  มหาการณิุกสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  กิรตีติ  กรุณา ฯ  
ปรทุกฺข  วิกขิฺปติ  อปเนตีติ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺขิเตสุ  วา กิริยติ ปสารยิตีติ  
กรุณา ฯ  อถวา  กิณาตีติ  กรุณา ฯ  ปรทุกฺเข  สติ  การุณิก  
หึสติ  วิพาเธติ  วินาเสติ  วา  ปรสฺส  ทุกฺขนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปรทุกเฺข  
สติ  สาธูน  กมฺปน  หทยเขท  กโรตีติ  วา  กรุณา ฯ  อถวา  กมิติ  
สุข ฯ  ต  รุนธฺตีติ  กรุณา ฯ  เอสา  หิ ปรทุกฺขาปนยนกามตาลกฺขณา  
อตฺตสุขนิรเปกฺขตาย  การุณิกาน  สุข  รุนฺธติ  วิพาเธติ ฯ  กรุณาย  
นิยุตฺโตติ  การุณิโก  ยถา  โทวาริโกติ ฯ  ยถา  ห ิ ทวฺารฏานโต  
อ ฺตฺถ  วตฺตมาโนป  ทวฺารปฏิพทฺธชีวิโก  ปุรโิส  ทฺวารานติวตฺต- 
วุตฺติตาย ทฺวาเร  นิยุตฺโตติ  โทวาริโกติ  วุจฺจติ  เอว  ภควา  
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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เมตฺตาทิวเสน   กรุณาวิหารโต   อ ฺตฺถ   วตฺตมาโนป กรุณานติ- 
วตฺตวุตฺติตาย  กรุณาย  นิยตฺุโตติ  การณิุโกติ  วุจฺจติ ฯ มหา- 
ภินีหารโต  ปฏาย  หิ  ยาว  มหาปรินิพฺพานา  โลกหิตตฺถเมว  
โลกนาถา  ติฏนฺติ ฯ  มหนฺโต  การณิุโกติ  มหาการุณิโก ฯ   
สติป ภควโต  ตท ฺคุณานมฺป  วเสน  มหนฺตภาเว  การุณิก- 
สทฺทสนฺนิธาเน วุตฺตตฺตา  กรุณาวเสเนตฺถ  มหนฺตภาโว  เวทิตพฺโพ   
ยถา มหาเวยฺยากรโณติ ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  มหาการุณิกสฺสาติ   
อิมินา ปเทน  ปุคฺคลาธิฏาเนน  สตฺถุ  มหากรุณา  วุตฺตา  โหติ ฯ   
อถวา กรุณา  กรุณายน  สลี  ปกติ  สภาโว  เอตสฺสาติ  การุณิโก ฯ  
ปวีผสฺสาทโย   วิย  กกฺขฬผุสนาทิสภาวา  กรุณาสภาโว สภาวภูต- 
กรุโณติ  อตฺโถ ฯ  เสส  ปุริมสทิสเมว ฯ อถวา มหาวิสยตาย  
มหานุภาวตาย  มหาพลตาย  มหตี  กรณุาติ  มหากรุณา ฯ  ภควโต  
หิ  กรุณา  นริวเสเสสุ  สตฺเตสุ  ปวตฺตติ ปวตฺตมานา จ อน ฺ- 
สาธารณา ปวตฺตติ  ทิฏธมฺมิกาทิเภท ฺจ  มหนฺตเมว  สตฺตาน   
หิตสุข เอกนฺตโต  นิปฺผาเทติ ฯ  มหากรุณาย  นิยุตฺโตติ  มหา- 
การุณิโกติ สพฺพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อถวา  มหตี  ปสตฺถา   
กรุณา อสฺส  อตฺถีติ  มหาการุณิโก ฯ  ปูชาวจโน  เหตฺถ  มหนฺต- 
สทฺโท มหาปุริโสติอาทีสุ  วิย ฯ  ปสตฺถา  จ  ภควโต  กรุณา  
มหากรุณาสมาปตฺติวเสนาป ปวตฺติโต อน ฺสาธารณตฺตาติ ฯ  
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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        [๑๑]  เอว  กรุณามุเขน  สงฺเขปโต  สกลสพฺพ ฺ ุคุเณหิ  ภควนฺต  
โถเมตฺวา  อิทานิ  สทฺธมมฺ  โถเมตุ  อสมฺพุธนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
อสมฺพุธนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยานิทฺเทโส ฯ  ตสฺส  อสมฺพุชฺฌนฺโต อปฺปฏิ- 
วิชฺฌนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ยถาสภาว  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เหตุอตฺโถ  เหตฺถ  อนฺตสทฺโท  ปนฺโต  นิสีทตีติอาทีสุ  วิย ฯ  
ยนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยาย  อนิยมโต  กมมฺนิทฺเทโส ฯ  พุทฺธนิเสวิตนฺติ  
ตสฺส  วิเสสน ฯ  ตตฺถ  พุทฺธสทฺทสฺส  ตาว  พุชฺฌิตา  สจฺจานีติ  
พุทฺโธ  โพเธตา  ปชายาติ  พุทฺโธติอาทินา  นิทฺเทสนเยน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อถวา  สวาสนาย  อาณนิทฺทาย  อจฺจนฺตวิคมโต  
พุทฺธิยา  วา  วิกสิตภาวโต  พุทฺธวาติ  พุทฺโธ  ชาครณวิกสนตฺถ- 
วเสน ฯ อถวา  กสฺสจิป  เยฺยธมฺมสฺส  อนวพุทฺธสฺส  อภาเวน   
เยฺยวิเสสสฺส กมฺมภาเวน  อคฺคหณโต  กมฺมวจนิจฺฉาย  อภาเว   
อวคมตฺถวเสเนว กตฺตุนิทฺเทโส  ลพฺภตีติ  พุทฺธวาติ พุทฺโธ ฯ อตฺถโต  
ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภูาเณน   สห   วาสนายวิหตวิทฺธสิต- 
นิรวเสสกิเลโส มหากรุณาสพฺพ ฺ ุตาณาทิอปริเมยฺยคุณคณา- 
ธาโร ขนฺธสนฺตาโน  พุทฺโธ ฯ  ยถาห ฯ  พุทฺโธติ  โย  โส  ภควา  
สยมฺภู  อนาจริยโก  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  สาม  สจฺจานิ  
อภิสมฺพุชฺฌิ  ตตฺถ  จ  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  พเลสุ  จ  วสีภาวนฺติ ฯ  
เตน  เอว  นิรปุมปฺปภาเวน  พุทฺเธน  นิเสวิต ฯ โคจราเสวนา-  
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ภาวนาเสวนาหิ  ยถารห  นิเสวิต  อนุภูตนฺติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ นิพฺพาน   
โคจราเสวนาวเสเนว  เสวิต ฯ  มคฺโค ปน อตฺตนา ภาวิโตว  
ภาวนาเสวนาวเสน  เสวิโต ฯ  ปเรหิ  อุปฺปาทิตานิ  ปน  มคฺคผลานิ  
เจโตปริยาณาทินา  ยทา  ปริชานาติ  อตฺตนา  อุปฺปาทิตานิ  วา  
ปจฺจเวกฺขณาเณน  ปรจฺิฉินฺทติ  ตทา  โคจราเสวนาวเสนาป  
เสวิตานิ  โหนฺติเยว ฯ  เอตฺถ  จ  ปริยตฺติธมฺมสฺสาป  ปริยายโต  
ธมฺมคฺคหเณน  คหเณ  สติ  โสป  เทสนาาณวเสน๑ โคจราเสวนาย  
เสวิโตติ  สกฺกา  คเหตุ ฯ  อภิธมฺมนยสมุทฺท  อธิคจฺฉีติ  ตีณิ ปฏ- 
กานิ  สมฺมสติี  จ  อฏกถาย  วุตฺตตฺตา  ปริยตฺติธมฺมสฺสาป สจฺฉิ- 
กิริยาย  สมฺมสนปริยาโย  ลพฺภตีติ ฯ  ย  อสมฺพุธ  อสมฺพุชฺฌนฺโต  
อสจฺฉิกโรนฺโตติ  อตฺถสมฺภวโต  โสป  อิธ  วุตฺโตเอวาติ  ทฏพฺพ ฯ  
ตมฺป  อปฺปฏวิิชฺฌนฺโต  ภวาภว  คจฺฉติ ฯ  ปริ ฺาตธมฺมวินโย  
ปน  ตทตฺถปฏิปตฺติยา  สมฺมาปฏิปนฺโน  นจิรสฺเสว  ทุกฺขสฺสนฺต  
กริสฺสติ ฯ วุตฺต ฺเหต  
                โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย  อปฺปมตฺโต วิเหสฺสติ  
                ปหาย ชาติสสาร   ทกฺุขสฺสนตฺ กริสฺสตีติ ฯ  
เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  มคฺคผลนิพฺพานานิ  ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกหิป  
โคจราเสวนาทินา  เสวิตานิ  โหนฺติ ฯ  ตถาป  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน  
๑. ม. เทสนาสมฺมสนาณโคจรตาย ฯ   



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 16 

พุทฺธนิเสวิตนฺติ  วุตฺต ฯ  เกนจิ  ปน  พุทฺธสทฺทสฺส  สาม ฺโต  
พุทฺธา นุพุทฺธปจฺเจกพุทฺธานมฺป เอตฺเถว สงฺคโห วุตฺโต ฯ  
        [๑๒]  ภวาภวนฺติ  อปรกาลกิริยาย  กมฺมนิทฺเทโส ฯ  ภวโต  
ภวนฺติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  ภวาภวนฺติ  สุคติทุคฺคติวเสน  หีนปฺปณีต- 
วเสน จ  ขุทฺทก  มหนฺต ฺจ  ภวนฺติ  อตฺโถ ฯ  วุฑฺฒตฺโถป  ห ิ  
อกาโร ทิสฺสติ อเสกฺขา  ธมฺมาติอาทีสุ  วิย ฯ  ตสฺมา  อภโวติ   
มหาภโว  วุจฺจติ ฯ อถวา  ภโวติ  วุฑฺฒิ ฯ  อภโวติ  หานิ ฯ   
ภโวติ  วา  สสฺสตทิฏ ิ ฯ อภโวติ  อุจฺเฉททิฏ ิ ฯ  วุตฺตปฺปกาโร   
ภโว  จ  อภโว จ ภวาภโว ฯ ต  ภวาภว ฯ  คจฺฉตีติ  อปรกาล- 
กิริยานิทฺเทโส ฯ  ชีวโลโกติ สตฺตโลโก ฯ  ชีวคฺคหเณน  หิ  สงฺขาร- 
ภาชนโลก  นิวตฺเตติ  ตสฺส ภวาภวคมนาสมฺภวโต ฯ  
        [๑๓]  นโม  อตฺถูติ  ปาเสโส  ทฏพฺโพ ฯ  อวิชฺชาทิกิเลส-  
ชาลวิทฺธสิโนติ  ธมฺมวิเสสน ฯ  ตตฺถ  อวินฺทิย  วินทฺตีติ  อวิชฺชา ฯ  
ปูเรตุ  อยุตฺตฏเน  กายทุจฺจริตาทิ  อวินฺทิย  นาม ฯ  อลทฺธพฺพนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ตพฺพิปรีตโต  กายสุจริตาทิ  วินฺทิย  นาม ฯ  ต  วินฺทิย  น  
วินฺทตีติ  วา  อวิชฺชา ฯ  ขนฺธาน  ราสฏ  อายตนาน  อายตนฏ  
ธาตูน  สุ ฺตฏ  อินฺทฺรยิาน  อธิปติยฏ  สจฺจาน  ตถฏ  อวิทติ  
กโรตีติ  วา  อวิชฺชา ฯ  ทกฺุขาทีน  ปฬนาทิวเสน  วุตฺต  จตุพฺพิธ  
อตฺถ  อวิทิต  กโรตีติป  อวิชฺชา ฯ  อนฺตวิรหิเต  สสาเร  สพฺพโยนิ- 
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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คติภววิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาเสสุ  สตฺเต  ชวาเปตีติ  วา อวิชฺชา ฯ  
ปรมตฺถโต  อวิชฺชมาเนสุ  อิตฺถีปุริสาทีสุ  ชวติ  วิชฺชมาเนสุป  ขนฺธาทีสุ  
น  ชวตีติ  วา  อวิชชฺา ฯ  สา อาทิ เยส ตณฺหาทีน เต อวิชฺชาทโย ฯ  
เตเยว  กิลิสสฺนฺติ  เอเตหิ  สตฺตาติ  กิเลสา ฯ  เตเยว  จ  สตฺตาน  
พนฺธนฏเน  ชาลสทิสาติ  ชาลา ฯ  ต  วิทฺธเสติ  สพฺพโส  วินาเสติ  
สีเลนาติ  อวิชฺชาทิกิเลสชาลวิทฺธสี ฯ  นนุ  เจตฺถ  สปริยตฺติโก นว- 
โลกุตฺตรธมฺโม  อธิปฺเปโต  ตตฺถ  จ  มคฺโคเยว  กิเลเส  วิทฺธเสติ  
เนตเรติ  เจ ฯ  วุจฺจเต ฯ มคฺคสฺสาป นิพฺพานมาคมฺม กิเลส- 
วิทฺธสนโต นิพฺพานมฺป  กิเลเส  วิทฺธเสติ  นาม ฯ  มคฺคสฺส  กิเลส- 
วิทฺธสนกิจฺจ ผเลน  นิปฺผนฺนนฺติ  ผลมปฺ  กิเลสวิทฺธสีติ  วุจฺจติ ฯ   
ปริยตฺติธมฺโมป กิเลสวิทธฺสนสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจยตฺตา  กิเลสวิทฺธสีติ   
วตฺตุมรหตีติ น โกจิ โทโส ฯ  
        [๑๔]  ธมฺมวรสฺส  ตสฺสาติ  ปุพฺเพ  อนิยมิตสฺส  นิยมวจน ฯ  
ตตฺถ ยถานุสฏิ ปฏิปชฺชมาเน จตูสุ อปาเยสุ อปตมาเน ธาเรตีติ  
ธมฺโม ฯ          
                เยเกจิ ธมฺม สรณ คตาเส  น เต คมิสฺสนฺติ อปาย  
                ปหาย  มานุส  เทห    เทวกาย  ปริปูเรสฺสนฺตีติ  
หิ  วุตฺต ฯ  สสารทุกฺเข  วา  อปตมาเน  กตฺวา  ธาเรตีติ  ธมฺโม ฯ  
มคฺคผลปฺปตฺติยา  สตฺตกฺขตฺตุปรมตาทิวเสน  สสารสฺส  ปริจฺฉินนฺตฺตา  
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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อปายาทินิพฺพตฺตกกิเลสวิทฺธสน ฺเจตฺถ  ธารณ ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  
อริยมคฺโค  ตสฺส  ตทตฺถสทิฺธิเหตุตาย  นิพฺพาน ฺจาติ  อุภยเมว  
นิปฺปริยายโต  ธาเรติ ฯ  อริยผล  ปน  ตสมุจฺฉินฺนกิเลสปฏิปฺปสฺสมฺภเนน  
ตทนุคุณตาย  ปรยิตฺติธมฺโม  ตทธิคมเหตุตายาติ  อุภย  ปริยายโต  
ธาเรตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  วุตฺตปฺปกาโร  ธมโฺมเยว  อตฺตโน อุตฺตร-ิ 
ตราภาเวน  วโร  ปวโร  อนุตฺตโรติ  ธมฺมวโร ฯ  ตสฺส ธมฺมวรสฺส   
นโม  อตฺถูติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เอตฺตาวตา  เจตฺถ  อมฺเหหิ สารตฺโถ   
ปกาสิโต ฯ  ยมฺปเนตฺถ  เกนจิ  ปป ฺจิต  อมฺเหหิ  จ อิธ น ทสฺสติ   
น  ต  สารโต  ปจฺเจตพฺพ ฯ อิโต ปเรสุป เอวเมว ทฏพฺพ ฯ  
ตสฺมา  อิโต  ปฏาย  เอตฺตกมฺป  อวตฺวา  สารตฺถเมว  ทสฺสยิสสฺาม ฯ  
ยตฺถ  ปน  เกนจิ  อจฺจนฺตวิรุทฺธ  ลิขต  ตมฺป  กตฺถจิ  ทสฺสยิสฺสาม ฯ  
เอตฺถ  จ  อวิชฺชาทิกิเลสชาลวิทฺธสิโนติ  เอเตน  สฺวากฺขาตตาทีหิ  
ธมฺม  โถเมติ ฯ  ธมฺมวรสฺสาติ  เอเตน อ ฺสฺส วิสิฏสฺส อภาว- 
ทีปนโต ปรปิุณฺณตาย ฯ  ปเมน  วา  ปหานสมฺปท  ธมฺมสฺส   
ทสฺเสติ ฯ ทุติเยน ปภาวสมฺปท ฯ  
        [๑๕]  เอว  สงฺเขเปเนว  สพฺพธมฺมคุเณหิ  สทฺธมฺม  โถเมตฺวา  
อิทานิ  อริยสงฺฆ  โถเมตุ  คุเณหีติอาทิมาห ฯ  คุเณหีติ  อสฺส  
ยุตฺโตติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  อิทานิ  เยหิ  คุเณหิ  ยตฺุโต  เต  
ทสฺเสนฺโต  สีลสมาธีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จตุปาริสุทฺธสีลาทิ  สลีนฺติ  
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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วุจฺจติ ฯ  สมาธีติ  ปมชฺฌานาทิ ฯ  สมาธิสีเสน  หิ  ปมช-ฺ 
ฌานาทโย วุตฺตา ฯ  ป ฺาติ  มคฺคป ฺา ฯ  วิมุตฺติ  จ  วิมุตฺติ- 
าณ ฺจ วิมุตฺติวิมุตฺติาณนฺติ  วตฺตพฺเพ  เอกเทสสรูเปกเสส- 
นเยน  วิมุตฺติาณนฺติ วุตฺต ฯ  อาทิสททฺปริยาเยน  ปภูติสทฺเทน  วา   
วิมุตฺติคฺคหณ เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  วิมุตฺตีติ  ผล ฯ  วิมตฺุติาณนฺติ   
ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ ปภูติสทฺเทน  ฉฬภิ ฺา  จตุปฺปฏิสมฺภิทาทโย   
คุณา  สงฺคหิตาติ  ทฏพฺพ ฯ เอตฺถ  จ  สีลาทโย  คุณา  โลกยิา   
โลกุตฺตรา จ ยถาสมฺภว นิทฺทิฏาติ เวทิตพฺพา ฯ  ยมฺปเนตฺถ   
เกนจิ  วุตฺต  สีลาทโย  กิ ฺจาป โลกิยโลกุตฺตรา  ยถาสมฺภว   
ลพฺภนฺติ  ตถาป  อนฺเต  อริยสงฺฆนฺติ วจนโต  สีลาทโย  จตฺตาโร   
ธมฺมกฺขนฺธา  โลกุตฺตรา  วาติ ฯ  ต ตสฺส  มติมตฺต ฯ  น  หิ  อริย- 
สงฺฆสฺส  โลกิยคุเณหิป  โถมนาย  โกจิ โทโส  ทิสสฺติ ฯ  สพฺพ ฺ ู- 
พุทฺธสฺสป  ตาว  โลกยิโลกุตฺตรคุเณหิ  โถมนา โหติ กึมงฺค ปน  
อริยสงฺฆสฺสาติ ฯ  
        [๑๖]  กสุลตฺถิกาน  ชนาน  ปุ ฺสฺส  วุฑฺฒิยา  เขตฺตสทิสตฺตา  
เขตฺตนฺติ  อาห  เขตฺต ฺชนาน  กุสลตฺถิกานนฺติ ฯ  ขิตฺต  พีช มหปฺ- 
ผลภาวกรเณน  ตายตีติ  หิ  เขตฺต  ปุพฺพณฺณาปรณฺณวิรูหนภูมิ ฯ  
ตสทิสตฺตา  อริยสงฺโฆป  เขตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อิมินา  อริยสงฺฆสฺส  
อนุตฺตรปุ ฺกฺเขตฺตภาว  ทีเปติ ฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ  
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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หิ  วุตฺต ฯ  ตนฺติ  ปุพฺเพ  โยติ  อนิยเมน  วุตฺตสฺส  นยิมวจน ฯ  
อริยสงฺฆนฺติ  เอตฺถ  อารกตฺตา  กิเลเสหิ  อนเย  อนริิยนโต  อเย  จ  
อิริยนโต  อรยิา  นิรุตฺตินเยน ฯ  อถวา  สเทวเกน  โลเกน  สรณนฺติ  
อรณียโต  อุปคนฺตพฺพโต  อุปคตาน ฺจ  ตทตฺถสิทฺธิโต  อริยา ฯ  
อริยาน  สงฺโฆ  สมูโหติ  อริยสงฺโฆ ฯ  อถวา  อรโิย  จ  โส ยถา- 
วุตฺตนเยน  สงฺโฆ  จ  ทฏิ ิสีลสาม ฺเน  สหตภาวโตติ อริย- 
สงฺโฆ ฯ  อฏ  อริยปุคฺคลา ฯ  ต  อรยิสงฺฆ ฯ  ภควโต อปร- 
ภาเค  พุทฺธธมฺมรตนานมฺป  สมธิคโม  สงฺฆรตนาธีโนติ  อริยสงฺฆสฺส  
พหูปการต ทสฺเสตุ อิเธว สิรสา นมามีติ วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๑๗]  เอว  คาถาตฺตเยน  สงฺเขปโต  สกลคุณสงฺกิตฺตนมุเขน  
รตนตฺตยสฺส  ปณาม  กตฺวา  อิทานิ  ต  นิปจฺจการ  ยถาธิปฺเปเต  
ปโยชเน  ปรณิาเมนฺโต  อาห  อิจฺเจวมิจฺจาทึ ฯ  อิจฺเจว  ยถาวุตฺเตน  
นเยน  อจฺจนฺต  เอกนฺเตน  นมสฺสเนยฺย นมสฺสิตพฺพ รตนตฺตย นมสฺส- 
มาโน กาย  วาจา  จิตฺเตหิ  วนฺทมาโน  อห  วิปุล  ย  ปุ ฺาภิสนฺท  
อลตฺถนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  พุทฺธาทโย  รติชนนฏเน  รตน ฯ  
เตส ฺหิ  อิติป  โส  ภควาติอาทินา  ยถาภูตคุเณ  อาวชฺเชนฺตสฺส  
อมตาธิคมเหตุภูต  อนปฺปก  ปติปาโมชฺช  อุปฺปชชฺติ ฯ  ยถาห ฯ  
ยสฺมึ มหานาม สมเย อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ เนวสฺส  
ตสฺมึ  สมเย  ราคปริยุฏ ิต  จิตฺต  โหติ  น  โทสปริยฏุ ิต  จิตฺต  
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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โหติ  น  โมหปริยุฏ ิต  จิตฺต  โหติ  อุชุคตเมวสฺส  ตสฺมึ  สมเย  
จิตฺต  โหติ  อุชุคตจิตฺโต  โข  ปน  มหานาม  อริยสาวโก  ลภติ  
อตฺถเวท  ลภติ  ธมฺมเวท  ลภติ  ธมฺมุปส ฺหิต  ปาโมชฺช  ปมุทิตสฺส  
ปติ ชายตีติอาทึ ฯ จิตฺตีกตาทิภาโว วา รตนฏโ ฯ วุตฺต ฺเหต  
                จิตฺตีกต มหคฺฆ ฺจ   อตุล ทุลฺลภทสฺสน  
                อโนมสตฺตปริโภค   รตน เตน วุจฺจตีติ  
จิตฺตีกตภาวาทโย จ อน ฺสาธารณา พุทฺธาทีสุเยว ลพฺภนฺตีติ ฯ  
        [๑๘]  ปุ ฺาภิสนฺทนฺติ  ปุ ฺปุ ฺชนฺติ  วุตฺต  โหติ๑ ฯ  อถวา  
ปุ ฺาภิสนฺท  ปุ ฺราสึ  ปุ ฺปฺปวตฺต  ปุ ฺโทยนฺติ  วุตฺต  โหตีติ   
อิท อตฺถทฺวยเมว  หิ  มหาคณฺ ีปเท  วุตฺต๒ ฯ  มชฺฌมิคณฺ ีปเท   
ปน จูฬคณฺ ีปเท  จ  ปุ ฺาภิสนฺทนฺติ  ปุ ฺานิสสนฺติป  อตฺโถ   
วุตฺโต ฯ ปุ ฺาภิสนฺทนฺติ  ปุ ฺนทึ  ปุ ฺปฺปวาหนฺติ  เอว  ปเนตฺถ   
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  อวิจฺเฉเทน  ปวตฺติยมาน  หิ  ปุ ฺ  อภิ- 
สนฺทนฏเน ปุ ฺาภิสนฺโทติ  วุจฺจติ ฯ  เตเนว  สารตฺถปฺปกาสนิยา  
สยุตฺตนิกายฏกถาย  จตฺตาโรเม  ภิกขฺเว  ปุ ฺาภิสนฺทา  กุสลา- 
ภิสนฺทา สุขสฺสาหารา  กตเม  จตฺตาโร  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  
อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  โส  ภควา ฯเปฯ  
๑. ม. อิท วากยฺ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปุ ฺาภิสนฺทนฺติ ปุ ฺราสึ ปุ ฺปฺปวตฺต วาติ  

มหาคณฺจีปเท วุตฺต ฯ  
                                        [ ส.  ป. ๑]  
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พุทฺโธ  ภควาติ  อย  ปโม  ปุ ฺาภิสนฺโท  กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสา- 
หาโรติ เอวมาทิกาย  ปาลิยา  อตฺถ  ทสเฺสนฺเตน  ปุ ฺาภิสนฺทา  
กุสลาภิสนฺทาติ  ปุ ฺนทิโย  กุสลนทิโยติ  วุตฺต ฯ  ยมฺปน  คณฺ ี- 
ปเท วุตฺต  ปุ ฺาภิสนฺทนฺติ  ปุ ฺผลนฺติ ฯ  ต  น  สุนฺทร ฯ  น  หิ  
รตนตฺตย  นมสฺสมาโน  ตสฺมึ  ขเณ  ปุ ฺผล  อลตฺถ ฯ  กินฺตุ ฯ  
อนปฺปก  ปุ ฺราสึ  ตทา  อลภิ ฯ  ตสฺส  จ  ผล  ปรโลกภาวิ๑ ฯ  
ทิฏธมฺเม  ตุ  อนฺตรายวิฆาโต  ตสฺส  ปุ ฺสฺส  อานิสสมตฺต ฯ  
ตสฺสานุภาเวน  หตนฺตราโยติ  จ  วุตฺต ฯ  น  จ  ปุ ฺผเล อนุปฺ- 
ปนฺเน ตสฺสานุภาเวน  หตนฺตรายภาโว  น  สิชฺฌติ ฯ  นเจท  ตสฺมเึยว  
ขเณ  ทิฏธมฺมเวทนีย  อโหสิ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  มหโต  ปุ ฺปฺป- 
วาหสฺส อานุภาเวน  หตนฺตราโยติ  อยเมว  อตฺโถ  ยชฺุชติ ฯ   
อถาป ปณามกิริยาย  ชนิตตฺตา  ปุ ฺเมว  ปุ ฺผลนฺติ  ตสฺสา- 
ธิปฺปาโย สิยา  เอว  สติ  ยชฺุเชยฺย ฯ  โส  จ  ปุ ฺปฺปวาโห   
น  อปฺปมตฺตโก อถโข  มหนฺโตเยวาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  วิปุลนติฺ ฯ  
มหนฺต  อนปฺปกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อลตฺถนฺติ  อลภึ  ปาปุณินฺติ  
อตฺโถ ฯ  ตสฺสานุภาเวนาติ  ตสฺส  ยถาวุตฺตสฺส  ปุ ฺปฺปวาหสฺส  
อานุภาเวน  พเลน ฯ  หตนฺตราโยติ  ตตสมฺปตฺติยา  วิพนฺธนวเสน  
สตฺตสนฺตานสฺส  อนฺตเร  เวมชฺเฌ  เอติ  อาคจฺฉตีติ  อนฺตราโย ทิฏ- 
                                        [ ส.  ป. ๒]  
๑. ม. ปรโลกภาคิ ฯ   
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ธมฺมิกาทิอนตฺโถ ฯ  ปณามปฺปโยชเน  วุตฺตวิธินา  หโต  วิทฺธโสฺต  
อนฺตราโย  อุปทฺทโว  อสสฺาติ  หตนฺตราโย ฯ  อสฺส  วณฺณยิสสฺ  
วินยนฺติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  หตนฺตราโย  หุตฺวา  วินย  วณฺณ- 
ยิสฺสนฺติ วุตฺต  โหติ ฯ  เอเตน  ตสฺส  ปุ ฺปฺปวาหสฺส  อตฺตโน  
ปสาทสมฺปตฺติยา รตนตฺตยสฺส   จ   เขตฺตภาวสมฺปตฺติยา   อตฺถ- 
สวณฺณนาย อุปฆาตกอุปทฺทวาน หนเน สมตฺถต ทเีปติ ฯ  
        [๑๙]  เอว  รตนตฺตยนิปจฺจการเณ๑  ปโยชน ทสฺเสตฺวา อิทานิ  
ยสฺส  วินยปฏกสฺส  อตฺถ  สวณฺเณตุกาโม  ตสฺส  ตาว  ภควโต  
สาสนสฺส  มลูปฺปติฏาภาว  ทสฺเสตฺวา  ตมฺป  โถเมนฺโต  อาห  ยสฺมึ  
 ิเตติอาทึ ฯ  อฏ ิตสฺส  สสุณฺ ิตสฺส  ภควโต  สาสน  ยสฺม ึ  ิเต  
ปติฏ ิต  โหตีติ  โยเชตพพฺ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมินฺติ ยสฺมึ วินยปฏเก ฯ  
 ิเตติ ปาลิโต  จ  อตฺถโต  จ  อนูน  หุตฺวา ลชฺชิปุคฺคเลสุ ปวตฺต- 
นฏเน  ิเตติ อตฺโถ ฯ  สาสนนฺติ  อธิสลีอธิจิตฺตอธิป ฺาสงฺขาต- 
สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต สาสน ฯ  อฏ ิตสฺสาติ  กามสุขลฺลิกานุโยค อตฺต- 
กิลมถานุโยคสงฺขาเต อนฺตทฺวเย  อฏ ิตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อปฺปติฏ   
ขฺวาห  อาวุโส  อนายูห โอฆมตรินฺติ  หิ  วุตฺต ฯ  อยมตฺโถ  ตีสุป   
สีหลคณฺ ีปเทสุ วุตฺโตเยว ฯ คณฺ ีปเท  ปน  อฏ ิตสฺสาติ   
ปรินิพฺพุตสฺสาป  ภควโตติ  วุตฺต ฯ ปติฏ ิต  โหตีติ   เตสุเยว  ลชฺช-ิ 
๑. ม. รตนตฺตยสฺส นิปจฺจการกรเณ ฯ   
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ปุคฺคเลสุ  ปวตฺตนฏเน  ปติฏ ิต  โหติ ฯ  สุสณฺ ิตสฺสาติ  เอตฺถ  
ตาว  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  อิท วุตฺต ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณ อสีติอนุ- 
พฺย ฺชเนหิ สมนฺนาคมนวเสน  สุสณฺานสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อเนนสฺส  - 
รูปกายสมฺปตฺตึ นิทสฺเสตีติ ฯ  คณฺ ีปเท  ปน  ยถาฏาเน  ปติฏ ิเตหิ   
ลกฺขเณหิ สมนฺนาคตตฺตา  รูปกาเยน  สสุณฺ ิโต  กายวงฺกาทิวิรหิตตฺตา  
ตาทิลกฺขณสมนฺนาคตตฺตา  จ  นามกาเยนปติ  วุตฺต ฯ  เกนจิ  ปน  
จตุพฺรหฺมวิหารวเสน  สตฺเตสุ  สุฏ ุ  สมฺมา  จ   ิตสฺสาติ  อตฺถวเสน  
วา  สุสณฺ ิตสฺส  สุสณฺ ิตตฺตา  เหส  เกวล  สตฺตาน  ทุกฺข อปเน- 
ตุกาโม หิต  อุปสหริตุกาโม  สมฺปตฺติยา  จ  ปมุทโิต  อปกฺขปติโต   
จ  หุตฺวา วินย  เทเสติ  ตสฺมา  อิมสฺมึ  วินยสวณฺณนาธิกาเร   
สารุปฺปาย ถติุยา  โถเมนโฺต  อาห  สสุณฺ ิตสฺสาติ  วตฺวา  คณฺ ี- 
ปเทสุ วุตฺตตฺโถ  อธิปฺเปตาธิการานุรูโป  น  โหตีติ  วุตฺต ฯ  อยมฺ- 
ปเนตฺถ อมฺหาก  ขนฺติ  ยถาวุตฺตกามสุขลฺลิกาทิอนฺตทฺวเย  อฏ ิ- 
ตตฺตาเยว มชฺฌิมาย  ปฏิปทาย  สมฺมา ิตตฺตา  สุสณฺ ิตสฺสาติ  เอว- 
มตฺโถ คเหตพฺโพติ ฯ  เอว  หิ  สติ  อารมฺภานุรูปโถมนา  กตา  โหติ  
ยถาวุตฺตอนฺตทฺวย  วิวชฺเชตฺวา  มชฺฌมิาย  ปฏิปทาย  วินยป ฺตฺติ- 
ยาเยว เยภุยฺเยน  ปกาสนโต ฯ  ตนฺติ  ปุพฺเพ  ยสฺมินฺติ  อนิยเมตฺวา  
วุตฺตสฺส  นิยมวจน ฯ  ตสฺส  วินยนฺติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  อมิส-ฺ 
สนฺติ ภาวนปปสกนิทฺเทโส ฯ  นิกายนฺตรลทฺธีหิ  อสมฺมิสฺส  กตฺวา  
                                        [ ส.  ป. ๒]   
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อนากุล  กตฺวา  วณฺณยิสฺสนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สิกฺขาปทป ฺตฺติยา  
อนุรูปสฺส  กาลมตฺตสฺสาป  ธมฺมเสนาปติสารีปุตฺตตฺเถรสทิเสนาป  
ทูวิ ฺเยฺยภาวโต  เกวล  พุทฺธวิสย  วินยปฏก  อตฺตโน  พเลน วณฺณ- 
ยิสฺสามีติ  วจนมตฺตมฺป  อ ฺเหิ  วตฺตุมสกฺกุเณยฺยตฺตา  นิสฺสาย  
ปุพฺพาจริยานุภาวนฺติ  อาห ฯ  ปุพฺพาจริยานุภาโว  นาม  อตฺถโต  
ปุพฺพาจริเยหิ  สวณฺณิตา  อฏกถา ฯ  ตโตเยว  จ  ปุพฺพาจริยา- 
นุภาโว อฏกถาติ  สพฺพตฺถ  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  ปุพฺพา- 
จริเยหิ สวณฺณิต  อฏกถ  นิสฺสาย  วณฺณยิสฺส  น  อตฺตโนเยว   
พล นิสฺสายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อถ  โปราณฏกถาสุ  วิชชฺมานาสุ   
ปุน วินยสวณฺณนาย  กึ  ปโยชนนฺติ  โย  วเทยฺย  ตสฺส  โปราณฏ- 
กถายป อนูนภาว อตฺตโน จ สวณฺณนาย ปโยชน ทสฺเสนฺโต  
กาม ฺจาติอาทิมาห ฯ  
        [๒๐]  กามนฺติ  เอกนฺเตน  ยถิจฺฉก  วา ฯ  สพฺพโสติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  ตสฺส  สวณฺณิโตติ  อิมินา  สมพฺนฺโธ ฯ  กาม  สวณฺณิโต- 
เยว โน  น  สวณฺณิโตติ  อตฺโถ ฯ  เกหิ  ปน  โส  วินโย  สวณฺณิโตติ  
อาห  ปุพฺพาจริยาสเภหติ ฯ  มหากสฺสปตฺเถราทโย  ปุพฺพาจริยาเอว  
อกมฺปยฏเน  อุตฺตมฏเน  จ  อาสภา ฯ  เตหิ  ปุพฺพาจริยาสเภหีติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  กีทิสา  ปน  เต  ปุพฺพาจริยาติ  อาห  าณมฺพูติ- 
อาทึ ฯ อคฺคมคฺคาณสงฺขาเตน   อมพฺุนา   สลิเลน   นิทฺโธตานิ  
                                        [ ส.  ป. ๒]   
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นิสฺเสสโต  อายตึ  อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทเนน  โธตานิ  วิกฺขาลิตานิ  
วิโสธิตานิ  ราคาทีนิ  ตีณิ  มลานิ  กามาสวาทโย  จ  จตฺตาโร  
อาสวา เยหิ  เต  าณมฺพุนิทฺโธตมลาสวา ฯ  เตหีติ  อตฺโถ ฯ   
อิมินา  จ น เกวล  เอเตส  อาจริยภาโวเยว  อถโข  ราคาทิมล- 
รหิตา ขีณาสวา  วิสุทฺธสตฺตา  เอเตติ  ทสฺเสติ ฯ  ขีณาสวภาเวป  
น  เอเต  สุกขฺวิปสฺสกา  อถโข  เอวรูเปหิป  อานุภาเวหิ สมนฺนา- 
คตาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  วิสุทฺธวิชฺชาปฏิสมฺภิเทหีติ ฯ  วิสุทฺธา  
อจฺจนฺตปริสุทฺธา  ติวิชฺชาทิกา  วิชชฺา  จตสฺโส  จ  ปฏิสมฺภิทา  เยส  
เต  วิสุทฺธวิชฺชาปฏิสมฺภิทา ฯ  เตหิ ฯ  เอกเทเสน  ปฏิสมฺภิท  
อปฺปตฺตาน  อริยานเมว  อภาวโต  เอเตหิ  อธิคตปฏิสมฺภิทา ปฏตร- 
ลทฺธปฺปเภทาติ  ทสฺเสตุ  วิสุทฺธคฺคหณ  กต ฯ  วิชชฺาติ  ติสฺโส  
วิชฺชา  อฏ  วิชฺชา  วา ฯ  ตตฺถ  ทิพฺพจกฺขุาณ  ปุพฺเพนิวาสาณ  
อาสวกฺขยาณ ฺจาติ อิมา ติสฺโส วิชฺชา ฯ อฏ วิชชฺา ปน  
                        วิปสฺสนาาณมโนมยิทฺธิ  
                        อิทฺธิปฺปเภโทป จ ทิพฺพโสต  
                        ปรสฺส เจโตปริยายาณ  
                        ปุพฺเพนิวาสานุคต ฺจ าณ  
                        ทิพฺพ ฺจ จกฺขฺวาสวสงฺขโย จ  
                        เอตานิ าณานิ อิธฏ วิชฺชาติ  
                                        [ ส.  ป. ๒]   
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เอว  วิปสฺสนาาณมโนมยิทฺธีหิ  สทฺธ ึ ปริคณิตา๑  ฉ  อภิ ฺาเยว ฯ  
อตฺถปฏิสมฺภิทา  ธมฺมปฏสิมฺภิทา  นิรตฺุติปฏิสมฺภิทา  ปฏิภาณปฏ-ิ 
สมฺภิทาติ จตสฺโส  ปฏิสมภิฺทา ฯ  ตตฺถ สงฺเขปโต เหตุผเล าณ  
อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ เหตุมฺหิ  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ  เหตุเหตุ- 
ผลานุรูป  โวหาเรสุ  าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ  อิท  าณ  อิม- 
มตฺถ  โชตยตีติ  อิมินา  อากาเรน เหฏาวุตฺเตสุ  ตีสุ  าเณสุ   
ปวตฺตาณ  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ  เอตาส ปน  วิตฺถารกถา   
อติปป ฺจภาวโต  อิธ  น  วุจฺจติ ฯ ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตาน สทฺธมฺเมสุ   
เฉกภาวโต  อาห  สทฺธมฺมสวณฺณนโกวิเทหีติ ฯ ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา- 
นมฺป  ธมฺเมสุ อภิโยควเสน วิเสโส โหตีติ ลทฺธปฏิสมฺภิทาสุ สาติ- 
สยต  ทสฺเสตุ  อาหาติป  วทนฺติ ฯ  สทฺธมฺมสวณฺณนโกวิเทหีติ  
ปฏกตฺตยสงฺขาตสฺส  สทฺธมฺมสฺส  สวณฺณเน  สพฺพโส  อตฺถปฺปกาสเน  
โกวิเทหิ  เฉเกหิ  กุสเลหีติ  อตฺโถ ฯ  กิเลสชาต  ปริกฺขารพาหุลฺล  
วา  สลฺลิขติ  ตนน  กโรตีติ  สลฺเลโข ฯ  อิธ  ปน  ขีณาสวาธิการตฺตา  
ปริกฺขารพาหุลฺลสฺส  สลลฺิขนวเสเนว  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  ตโตเยว  
จ  คณฺ ีปเท  สลฺเลขิเย  ปริมิตปริกฺขารวุตฺติยาติ  อตฺโถ วุตฺโต ฯ   
สลฺเลขสฺส  ภาโว  สลฺเลขิย ฯ  ตสฺมึ  สลฺเลขิเย ฯ สลฺเลขปฏ-ิ 
ปตฺติยนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โนสุลภูปเมหีติ  อสุลภูปเมหิ ฯ สลฺเลข- 
๑. ม. ปริคฺคหิตา ฯ  

                                        [ ส.  ป. ๒]   
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ปฏิปตฺติยา  อสุกสทิสาติ  เตส  อุปมาย  อนุจฺฉวิกปุคฺคลานทุลฺ- 
ลภตฺตา  นตฺถิ  สุลภา  อุปมา  เอเตสนฺติ  โนสลุภูปมา ฯ มหา- 
วิหารสฺสาติ (จิตฺตลปพฺพตอภยคิริ๑  เสสนิกายทฺวย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  
ธชูปเมหีติ  รถสฺส  ส ฺชานนเหตุก  รเถ  พนฺธธช  วิย  อชานนฺตาน  
อสุเกหิ  จ  อสุเกหิ  จ  เถเรหิ  นิเวสิโต  มหาวิหาโร  นามาติ เอว  
มหาวิหารสฺส  ส ฺชานนเหตุตฺตา  มหาวิหารสฺส  ธชูปเมหิ ฯ  สวณฺณิ- 
โตติ สมฺมา  อนูน  กตฺวา  วณฺณิโต ฯ  สวณฺณิโต  อย  วินโยติ   
ปทจฺเฉโท กาตพฺโพ ฯ  จิตฺเตหิ  นเยหีติ  อเนกปฺปเภทนยตฺตา  วิจิตฺเตหิ  
นเยหิ ฯ  สมพฺุทฺธวรนฺวเยหีติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธวร  อนุคเตหิ ฯ  ภควโต  
อธิปฺปายานุคเตหิ  นเยหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อถวา  พุทฺธวร  
อนุคเตหิ ปุพฺพาจริยาสเภหีติ สมฺพนฺโธ กาตพฺโพ ฯ  
        [๒๑]  เอว  โปราณฏกถาย  อนนูภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
อตฺตโน  สวณฺณนาย  ปโยชนวิเสส  ทสฺเสตุ  สวณฺณนาติอาทิ- 
มาห ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  กิ ฺจาป  ปุพฺพาจริยาสเภหิ  ยถาวุตฺต- 
คุณวิสิฏเหิ อย  วินโย  สพฺพโส  วณฺณิโต  ตถาป  เตส  เอสา   
สวณฺณนา สีหลทีปวาสีน  ภาสาย  สงฺขตตฺตา  รจิตตฺตา  ทีปนฺตเร  
ภิกฺขุชนสฺส  สีหลทีปโต  อ ฺทีปวาสิโน  ภิกฺขุคณสฺส  กิ ฺจ  อตฺถ  
ปโยชน  ยสมฺา  นาภิสมฺภุณาติ  น  สมฺปาเทติ  น  สาเธติ  ตสฺมา  
๑. อิท ม. โปตฺถเก ทิสฺสติ ฯ  

                                        [ ส.  ป. ๒]   
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อิม  สวณฺณน  ปาลินยานุรูป  กตฺวา  พุทฺธสิริตฺเถเรน  อชฺฌิฏโ  อิทานิ  
สมารภิสฺสนฺติ ฯ  ตตฺถ  สวณฺณิยติ  อตฺโถ  เอตายาติ  สวณฺณนา  
อฏกถา ฯ  สา  ปน  ธมมฺสงฺคาหกตฺเถเรหิ  ปม  ตีณิ  ปฏกาน ิ 
สงฺคายิตฺวา  ตสฺส  อตฺถวณฺณนานุรูเปเนว  วาจนามคฺค  อาโรปตตฺตา  
ติสฺโส  สงฺคีติโย  อารูฬโฺหเยว  พุทฺธวจนสฺส  อตฺถสวณฺณนาภูโต  
กถามคฺโค ฯ  โสเยว  จ  มหามหินฺทตฺเถเรน  ตมฺพปณฺณิทีป  อาภโต  
ปจฺฉา  ตมฺพปณฺณิเยหิ  มหาเถเรหิ  นิกายนฺตรลทฺธิสงฺกรปริหรณตฺถ  
สีหลภาสาย  ปโต ฯ  เตนาห  สีหลทปีเกนาติอาทึ ฯ  สีหสฺส  
ลานโต  คหณโต  สีหโล  สีหลกุมาโร ฯ  ตวสชาตตาย  ตมฺพ- 
ปณฺณิทีเป ขตฺติยาน  เตส  นิวาสตาย  ตมฺพปณฺณิทีปสฺสาป  สีหล- 
ภาโว เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมึ  สีหลทีเป  ภูตตฺตา  สีหลทีปเกน  วาเกฺยน  
วจเนน  สีหลภาสายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปาลินยานุรปูนฺติ  ปาลินยสฺส  
อนุรูป  กตฺวา ฯ  มาคธภาสาย  ปริวตฺเตตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อชฺเฌสนนฺติ  ครุฏานิย  ปยิรุปาสิตฺวา  ครุตร  ปโยชน  อุทฺทิสฺส  
อภิปฏนา  อชฺเฌสนา ฯ  ต  อชฺเฌสน ฯ  อายาจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ตสฺส  สมนุสสฺรนฺโตติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  กสฺส  อชฺเฌสนนฺติ  
อาห  พุทฺธสิริวฺหยสฺส  เถรสฺสาติ ฯ  พุทฺธสิรีติ  อวฺหโย  นาม  ยสฺส  
โสย  พุทฺธสิริวฺหโย ฯ  ตสฺส ฯ  อิตฺถนฺนามสฺส  เถรสฺส  อชฺเฌสน  
สมฺมา อาทเรน สมนุสฺสรนฺโต หทเย เปนฺโตติ อตฺโถ ฯ  
                                        [ ส.  ป. ๒]   
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        [๒๒]  อิทานิ  อตฺตโน  สวณฺณนาย  กรณปปฺการ  ทสฺเสนฺโต  
สวณฺณน  ต ฺจาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ต ฺจ  อิทานิ  วุจฺจมาน  
สวณฺณน  สมารภนฺโต  สกลายป  มหาอฏกถาย  อิธ  คเหตพฺพโต  
มหาอฏกถ  ตสฺสา  อิทานิ  วุจฺจมานาย  สวณฺณนาย  สรีร  กตฺวา  
มหาปจฺจริย  โย  วินิจฺฉโย  วุตฺโต  ตเถว  กุรุนฺทีนามาทีสุ  วิสฺสุตาสุ  
อฏกถาสุ  โย  วินิจฺฉโย  วุตฺโต  ตโตป  วินิจฺฉยโต  ยุตฺตมตฺถ  
อปริจฺจชนฺโต  อนฺโตคธเถรวาท  กตฺวา  สวณฺณน  สมฺมา สมา- 
รภิสฺสนฺติ  ปทตฺถสมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  จ  อตฺโถ  กถิยติ  
เอตายาติ  อฏกถา ฯ  สาเยว  อฏกถา  ตฺถการสฺส  ฏการ  
กตฺวา  ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโติอาทีสุ  วิย ฯ  มหาปจฺจริยนฺติ  เอตฺถ  
ปจฺจรีติ  อุฬุมฺป  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมึ  นิสีทตฺิวา  กตตฺตา  ตเมว  นาม  
ชาต ฯ  กรุุนทฺีเวฬิวิหาโร๑  นาม  อตฺถิ  ตตฺถ  กตตฺตา  กรุุนฺทีติ  
นาม  ชาตนฺติ  วทนฺติ ฯ  อาทิสทฺเทน  อนฺธกฏกถ  สงฺเขปฏกถ ฺจ  
สงฺคณฺหาติ ฯ  วิสฺสุตาสูติ  สพฺพตฺถ  ปตฺถฏาสุ  ปากฏาสูติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  ยุตฺตมตฺถนฺติ  เอตฺถ  ตาว  มชฌฺิมคณฺ ีปเท  จูฬคณฺ ีปเท  
จ  อิท  วุตฺต  ยุตฺตมตฺถนฺติ  สวณฺเณตพฺพฏานสฺส  ยุตฺตมตฺถ  
น  ปน  ตตฺถ  อยุตฺตมฺป  อตฺถีติ  วุตฺต  โหตีติ ฯ  มหาคณฺ ีปเท  
ปเนตฺถ  น  กิ ฺจิ  วุตฺต ฯ  เกนจิ  ปน  มหาอฏกถานเยน วินย- 
๑. ม. กุรุนฺทีวลฺลิวิหาโร ฯ  

                                        [ ส.  ป. ๓]   
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วินยยุตฺติยา  วา  ยุตฺตมตฺถนฺติ  วุตฺต ฯ  ต  ยุตฺต  วิย  ทิสฺสติ มหา- 
ปจฺจรีอาทีสุป  กตฺถจิ  อยตฺุตสฺสาป  อตฺถสฺส  อุปร ิ วิภาวนโต ฯ  
อฏกถเยว  คเหตฺวา  สวณฺณน  กริสสฺามีติ  วุตฺเต  อฏกถาสุ  
วุตฺตตฺเถรวาทาน  พาหิรภาโวป  สิยาติ  เตป  อนฺโต  กตฺตุกาโม  
อนฺโตคธเถรวาทนฺติ  อาห ฯ  เถรวาเทป  อนฺโต  กตฺวาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  สวณฺณนนฺติ  อปรกาลกิริยาย  กมฺมนิทฺเทโส ฯ  ปุพฺเพ  
วุตฺต  ตุ๑  สวณฺณนนฺติ  วจน  ตตฺเถว  สมารภนฺโตติ ปุพฺพกาลกิริยาย  
กมฺมภาเวน  โยเชตพฺพ ฯ  สมฺมาติ  วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธนวเสน  
รสฺสภาโว กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๒๓]  เอว  กรณปฺปการ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ โสตูหิ ปฏิปชชฺ-ิ 
ตพฺพวิธึ ทสฺเสนฺโต  ตมฺเมติอาทิมาห ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิทานิ   
วุจฺจมาน ต  มม  สวณฺณน  ธมฺมปฺปทปีสฺส  ตถาคตสฺส  ธมฺม   
สาสนธมฺม ปาลิธมฺม  วา  สกฺกจฺจ  ปฏิมานยนฺตา  ปูเชนฺตา  ถิเรหิ  
สีลกฺขนฺธาทีหิ  สมนฺนาคตตฺตา  เถรา  อจิรปพฺพชิตตฺตา  นวา  เตส  
มชฺเฌ  ภวตฺตา  มชฺฌิมา  จ  ภิกฺขู  ปสนนฺจิตฺตา  ยถาวุตฺตนเยน  
สปฺปโยชนตฺตา  อุปริวกฺขมานวิธินา  ปมาณตฺตา  จ  สทฺทหิตฺวา  
ปติโสมนสฺสยุตฺตจิตฺตา  อิสฺสาปกตา  อหุตฺวา  นิสาเมนฺตุ  สุณนฺตูติ ฯ  
ตตฺถ   ธมฺมปปฺทีปสฺสาติ   ธมฺโมเยว   สตฺตสนฺตาเนสุ โมหนฺธการ- 
๑. ม. ต ฯ  

                                        [ ส.  ป. ๓]  
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โมหนฺธการวิธมนโต  ปทีปสทิสตฺตา  ปทีโป  อสสฺาติ ธมฺมปฺปทีโป ภควา ฯ  
ตสฺส ธมฺมปฺปทีปสฺส ฯ  
        [๒๔]  อิทานิ  อตฺตโน  สวณฺณนาย  อาคมนวิสุทฺธึ  ทสฺเสตฺวา  
ปมาณภาว  ทสฺเสนฺโต  พุทฺเธนาติอาทิมาห ฯ  ยเถว  พุทฺเธน  โย  
ธมฺโม  จ  วินโย  จ  วุตฺโต  โส  ตสฺส  พุทฺธสฺส  เยหิ  ปุตฺเตหิ  
ธมฺมเสนาปติอาทีหิ  ตเถว  าโต  เตส  พุทฺธปุตฺตาน  มติมจฺจ- 
ชนฺตา สีหลฏกถาจริยา  ยสฺมา  ปุเร  อฏกถา  อกสูติ  อยเมตฺถ  
สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  ธมฺโมติ  สุตฺตาภิธมฺเม  สงฺคณฺหาติ ฯ  วินโยติ  
สกลวินยปฏก ฯ  เอตฺตาวตา  จ  สพฺพมฺป  พุทฺธวจน  นิทฺทฏิ  
โหติ ฯ  สกล  หิ  พุทฺธวจน  ธมฺมวินยวเสน  ทุวิธ  โหติ ฯ  วุตฺโตติ  
ปาลิโต  จ  อตฺถโต  จ  พุทฺเธน  ภควตา  วุตฺโต ฯ  น  หิ  ภควตา  
อพฺยากต  นาม  ตนฺติปท  อตฺถิ ฯ  สพฺเพสเยว  อตฺโถ  กถโิต ฯ  
ตสฺมา  สมฺมาสมฺพุทฺเธเนว  ติณฺณ  ปฏกาน  อตฺถวณฺณนากฺกโมป  
ภาสิโตติ  ทฏพฺพ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ภควตา ปวตฺติตา ปกิณฺณก- 
เทสนาเยว หิ  อฏกถา ฯ  ตเถว  าโตติ  ยเถว  พุทฺเธน  วุตฺโต   
ตเถว เอกปทมฺป  เอกกฺขรมฺป  อวินาเสตฺวา  อธิปฺปาย ฺจ  อวิโก- 
เปตฺวา าโต  วิทิโตติ  อตฺโถ ฯ  เตส  มติมจฺจชนฺตาติ  เตส   
พุทฺธปุตฺตาน อธิปฺปาย  อปริจฺจชนฺตา ฯ  อฏกถา  อกสูติ  อฏ- 
กถาโย อกสุ ฯ  กตฺถจิ  อฏกถามกสูติ  ปาโ  ทิสสฺติ ฯ  ตตฺถาป  
                                        [ ส.  ป. ๓]   



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 33 

โสเยวตฺโถ ฯ  มกาโร  ปน  ปทสนฺธิวเสน  อาคโตติ  ทฏพฺโพ ฯ  
อฏกถาติ  พหุวจนนิทฺเทเสน  มหาปจฺจริยาทิก  สงฺคณฺหาติ ฯ  
ตสฺมาติ  ยสฺมา  เตส  พุทธฺปุตฺตาน  อธิปฺปาย  อวิโกเปตฺวา  ปุเร  
อฏกถา  อกสุ  ตสฺมาติ  อตฺโถ ฯ  หีติ  นิปาตมตฺต  เหตุอตฺถสฺส  
ตสฺมาติ  อิมินาเยว  ปกาสิตตฺตา ฯ  ยทิ  อฏกถาสุ  วุตฺต  สพฺพมฺป  
ปมาณ  เอว  สติ  ตตฺถ  ปมาทเลขาป  ปมาณ  สิยาติ  อาห  
วชฺชยิตฺวาน  ปมาทเลขนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปมาทเลขนฺติ  อปรภาเค  
โปตฺถการูฬหฺกาเล  ปมชชฺิตฺวา  ลิขนวเสน  ปวตฺต  ปมาทปา ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  ปมาเทน  สตึ  อปจฺจุปฏเปตฺวา  อทินฺนาทานสฺส  
ปุพฺพปฺปโยเค  สจฺเจป  อลิเกป  ทกฺุกฏนฺติ  วุตฺตวจนสทิส  ย  ลขิิต  
ต  วชชฺยิตฺวา  อปเนตฺวา  สพฺพ  ปมาณนฺติ ฯ  วกฺขติ  หิ  ตตฺถ  
มหาอฏกถายมฺปน  สจฺเจป  อลิเกป  ทุกฺกฏเมว  วุตฺต  ต ปมาท- 
ลิขิตนฺติ เวทิตพฺพ  น  ห ิ อทินฺนาทานสฺส  ปุพฺพปปฺโยเค  ปาจิตฺติยฏ- 
าเน ทุกฺกฏนฺนาม  อตฺถติี ฯ  เกส  ปมาณนฺติ  อาห  สิกฺขาสุ  
สคารวาน  อิธ  ปณฺฑิตานนฺติ ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน ฯ  ปุน  
ยสฺมาติ  วจนสฺส  โก  สมพฺนฺโธติ  เจ ฯ  เอตฺถ  ตาว  มหาคณฺ ีปเท  
น  กิ ฺจิ  วุตฺต  มชฺฌิมคณฺ ีปเท  ปน  จูฬคณฺ ีปเท  จ  อิท  
วุตฺต  ยสฺมา  ปมาณ  ตสฺมา  นิสาเมนฺตุ  ปสนฺนจิตฺตาติ  เอวมสฺส  
สมฺพนฺโธ  ทฏพฺโพติ ฯ  ยสฺมา  อฏกถาสุ  วุตฺต  ปมาณ  ตสฺมา  
                                        [ ส.  ป. ๓]   
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อิธ  วุตฺตมฺป  ปมาณเมวาติ  ปาเสส  กตฺวา  วชิรพุทฺธิตฺเถโร   
วทติ ฯ ตตฺถ  อิธาติ  อิมิสฺส  สมนฺตปาสาทกายนฺติ  อตฺโถ  คเห- 
ตพฺโพ ฯ ตตฺถ  ยสฺมาติ  วจนสฺส  ปม  วุตฺตสมฺพนฺธวเสน  อฏ- 
กถาสุ วุตฺต  สพฺพมฺป  ปมาณนฺติ  สาธิตตฺตา  อิทานิ  วุจฺจมานาป   
สวณฺณนา เกวล  วจนมตฺเตเนว  ภินฺนา  อตฺถโต  ปน  อฏ- 
กถาเยวาติ ทสฺเสตุ  ตโต  จ  ภาสนฺตรเมวาติอาทิมาห ฯ  ปจฺฉา  
วุตฺตสมฺพนฺธวเสน  ปน  อิธ  วุตฺตมฺป  กสฺมา  ปมาณนฺติ  เจ  ยสมฺา  
วจนมตฺต  เปตฺวา  เอสาป  อฏกถาเยว  ตสฺมา  ปมาณนฺติ  ทสฺเสตุ  
ตโต  จ  ภาสนฺตรเมวาติอาทิมาหาติ  เอวมากุล  ทูวิ ฺเยฺยสภาว ฺจ  
กตฺวา  คณฺ ีปเทสุ  สมฺพนฺโธ  ทสฺสโิต ฯ  อนากุลวจโน  จ ภทนฺต- 
พุทฺธโฆสาจริโย ฯ  น  ห ิ โส  เอวมากุล  กตฺวา วตฺตุมรหติ ฯ   
ตสฺมา  ยถาธิปฺเปตมตฺถมนากุล  สุวิ ฺเยฺย ฺจ กตฺวา  ยถาฏ ิต- 
สมฺพนฺธวเสเนว  ทสฺสยิสสฺาม ฯ  กถ ฯ  ยสฺมา อฏกถาสุ  วุตฺต   
ปมาณ  ตสฺมา  สกฺกจฺจ  อนุสิกฺขิตพฺพาติ  เอวเมตฺถ สมฺพนฺโธ   
ทฏพฺโพ ฯ  ยทิ  นาม  อฏกถาสุ  วุตฺต  ปมาณ  อย ปน   
อิทานิ  วุจฺจมานา  กสฺมา  สกฺกจฺจ  อนุสิกฺขิตพฺพาติ  อาห ตโต  จ   
ภาสนฺตรเมว  หิตฺวาติอาทึ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ ยสฺมา  อฏ- 
กถาสุ  วุตฺต  ปมาณ  ยสฺมา  จ  อย  สวณฺณนาป ภาสนฺตร- 
ปริจฺจาคาทิมตฺตวิสิฏา  อตฺถโต  ปน  อภินฺนาว  ตโตเยว  จ  
                                        [ ส.  ป. ๔]   
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ปมาณภูตา  เหสฺสติ  ตสฺมา  สกฺกจฺจ  อาทร  กตฺวา  อนุสิกฺขิตพฺพาติ ฯ  
ตถาหิ  โปราณฏกถาน  ปมาณภาโว  อิมิสฺสา  จ  สวณฺณนาย  
ภาสนฺตรปริจฺจาคาทิมตฺตวิสิฏาย  อตฺถโต  ตโต  อภินฺนภาโวติ  
อุภยมฺเปต  สกฺกจฺจ  อนุสิกฺขิตพฺพภาเว  เหตูติ  ทฏพฺพ ฯ  น หิ เกวล  
โปราณฏกถาน  สติป  ปมาณภาเว  อย  สวณฺณนา  ตโต  ภินนฺา  
อตฺถโต  อ ฺาเยว  เจสา  สกฺกจฺจ  อนุสิกฺขิตพฺพาติ  วุตฺตมรหติ ฯ  
นาป  อิมิสฺสา  สวณฺณนาย  ตโต  อภินฺนภาเวป  โปราณฏกถาน  
อสติ  ปมาณภาเว  อย  สวณฺณนา  สกฺกจฺจ  อนุสิกฺขิตพฺพาติ  วตฺตุ  
ยุตฺตรูปา  โหติ ฯ  ตสฺมา  ยถาวุตฺตนเยน  อุภยมฺเปต  สกฺกจฺจ  
อนุสิกฺขิตพฺพภาเว  เหตูติ  ทฏพฺพ ฯ  ตโต  อฏกถาโต ฯ ภาสนฺ- 
ตรเมว  หิตฺวาติ  ก ฺจุกสทิส  สีหลภาส  อปเนตฺวา ฯ วิตฺถาร- 
มคฺค ฺจ  สมาสยิตฺวาติ  โปราณฏกถาสุ  อุปริ  วุจฺจมานมฺป  
อาเนตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ปป ฺจิต  ตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน  อกุปฺเปน  
านารเหน  อุปสมฺปนฺโนติ  ภิกฺขูติ  เอตฺถ  อปโลกนาทีน  จตุนฺนมฺป  
กมฺมาน  วิตฺถารกถา  วิย  ตาทิส  วิตฺถารมคฺค  สงฺขิปตฺวา วณฺณ- 
ยิสฺสามาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตถาหิ  วกฺขติ  เอตฺถ  จ ตฺติจตุตฺถกมฺม  
เอกเมว  อาคต  อิมสฺมึ  ปน  าเน  ตฺวา  จตฺตาริ  สงฺฆกมฺมานิ  
นีหริตฺวา  วิตฺถารโต  กเถตพฺพานีติ  สพฺพอฏกถาสุ  วุตฺตานิ  
ตานิ  จ  อปโลกนกมฺม  ตฺติกมฺม  ตฺติทุติยกมฺม  ตฺติจตุตฺถ- 
                                        [ ส.  ป. ๔]    
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กมฺมยฺติ  ปฏปิาฏิยา  เปตฺวา  วิตฺถาเรน  ขนฺธกโต  ปริวาราวสาเน  
กมฺมวิภงฺคโต  จ  ปาล ึ อาหริตฺวา  กถติานิ  มยมฺปน  ปริวารา- 
วสาเน กมฺมวิภงฺเคเยว  วณฺณยิสฺสาม  เอว ฺหิ  สติ  ปมปาราชิก- 
วณฺณนา จ  น  ภาริยา  ภวิสฺสติ  ยถาฏ ิตาย  จ  ปาลิยา  วณฺณนา  
สุวิ ฺเยฺยา  ภวิสฺสติ  ตานิ  จ  ปน  านานิ  อสุ ฺานิ  ภวิสฺสนฺติ  
ตสฺมา  อนุปทวณฺณนเมว  กโรมาติ ฯ  วินิจฺฉย  สพฺพมเสสยิตฺวาติ  
ต  ต  อฏกถาสุ  วุตฺต  สพฺพมฺป  วินิจฺฉย  อเสสยิตฺวา เสส อกตฺวา ฯ  
กิ ฺจิมตฺตมฺป  อปริจฺจชิตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วณฺณิตุ  ยุตฺตรูป   
หุตฺวา อนุกฺกเมน  อาคต  ปาลึ  อปริจฺจชิตฺวา  สวณฺณนโต  สีหลฏ- 
กถาสุ อยุตฺตฏาเน  วณฺณิต  ยถาฏาเนเยว  สวณฺณนโต  จ  วุตฺต  
ตนฺติกฺกม  กิ ฺจิ  อโวกฺกมิตฺวาติ ฯ  กิ ฺจิ  ปาลิกฺกม  อนติกฺกมิตฺวา  
อนุกฺกเมเนว  วณฺณยิสฺสามาติ  อธิปฺปาโย ฯ  สุตฺตนฺติกาน วจนา- 
นมตฺถนฺติ  สตฺุตนฺตปาลิย  อาคตานมฺป  วจนานมตฺถ ฯ สีหลฏ- 
กถาสุ  สุตฺตนฺติกาน  ภาโรติ  วตฺวา  อวุตฺตานมฺป เวร ฺชกณฺฑาทีสุ  
ฌานกถาอานาปานสฺสติสมาธิอาทีน  สุตฺตนฺตวจนานมตฺถ  ตตสุตฺตา- 
นุรูป สพฺพโส  ปริทีปยิสสฺามาติ  อธิปฺปาโย ฯ  เหสฺสตีติ  ภวิสฺสติ ฯ  
กริยิสฺสตีติ  วา  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  ปมสฺมึ  อตฺถวิกปฺเป ภาสนฺตร- 
ปริจฺจาคาทิก  จตุพฺพิธ  กจฺิจ  นิปฺผาเทตฺวา  สุตฺตนฺติกาน วจนา- 
นมตฺถ  ปริทปียนฺตี  อย  วณฺณนา  ภวิสฺสตีติ  วณฺณนาย  วเสน  
                                        [ ส.  ป. ๔]   
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สมานกตฺตุกตา  เวทิตพฺพา ฯ  ปจฺฉิมสฺมึ  อตฺถวิกปฺเป  ปน  เหฏา  
วุตฺต  ภาสนฺตรปริจฺจาคาทึ  กตฺวา  สุตฺตนฺติกาน  วจนานมตฺถ  
ปริทีปยนฺตี  อย  วณฺณนา  อมฺเหหิ  กรยิิสฺสตีติ  เอว  อาจริยวเสน  
สมานกตฺตุกตา  เวทิตพฺพา ฯ  วณฺณนาปติ  เอตฺถ  อปสทฺท  คเหตฺวา  
ตสฺมาป  สกฺกจฺจ  อนุสิกฺขิตพฺพาติ  โยเชตพฺพนฺติ  จูฬคณฺ ีปเท  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปโยชนวิเสส  ปมาณภาว ฺจ  สมฺปณฺเฑตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ  มชฺฌิมคณฺ ีปเท  ปน  ตสฺมา  สกฺกจฺจ  อนุสิกฺขิตพฺพา  
อปติ  สมฺพนฺโธ  วุตฺโต ฯ  เอตฺถ  ปน  นเกวล  อย  วณฺณนา  
เหสฺสติ  อถโข  อนุสิกฺขิตพฺพาปติ  อิมมตฺถ  สมฺปณฺเฑตีติ  อธิปฺ- 
ปาโย ฯ เอตฺถาป  ยถาฏ ิตวเสเนว  อปสทฺทสฺส  อตฺโถ  คเหตพฺโพติ  
อมฺหาก  ขนฺติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยสมฺา  อฏกถาสุ  วุตฺต  
ปมาณ  ยสฺมา  จ  อย  วณฺณนาป  ตโต  อภินฺนตฺตา ปมาณ- 
ภูตาเยว เหสฺสติ ตสฺมา สกฺกจฺจ อนุสิกฺขิตพฺพาติ ฯ  
        [๒๕]  อิทานิ  ต  วณฺณยิสฺส  วินยนฺติ  ปฏิ ฺาตตฺตา ยถา- 
ปฏิ ฺาตวินยสวณฺณน  กตฺตุกาโม  สวรวินยปหานวินยาทิวเสน  
วินยสฺส  พหวิุธตฺตา  อิธ  สวณฺเณตพฺพภาเวน  อธิปฺเปโต  ตาว  
วินโย  ววฏเปตพฺโพติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ตตฺถาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  
ตตฺถาติ  ตาสุ  คาถาสุ ฯ  ตาวสทฺโท  ปมนฺติ  อิมสฺมึ  อตฺเถ  
ทฏพฺโพ ฯ  เตน  ปม  วินย  ววฏเปตฺวา  ปจฺฉา  ตสฺส  วณฺณน  
                                        [ ส.  ป. ๔ ]  
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กริสฺสามีติ  ทีเปติ ฯ  ววฏเปตพฺโพติ  นิยเมตพฺโพ ฯ  เตเนต  
วุจฺจตีติ  ยสฺมา  ววฏเปตพฺโพ  เตน  เหตุนา  เอต  วินโย นามาติ- 
อาทิก  นิยามกวจน  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ  อสฺสาติ  วินยสฺส ฯ  
มาติกาติ  อุทฺเทโส ฯ  โส  หิ  นิทฺเทสปทาน  ชนนฏิาเน   ิตตฺตา  
มาตา วิยาติ มาติกาติ วุจฺจติ ฯ  
        [๒๖]  อิทานิ  วณฺเณตพฺพมตฺถ  มาติก  เปตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
อาห  วุตฺต  เยนาติอาทึ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เอต  เตน  สมเยน  
พุทฺโธ  ภควา  เวร ฺชาย  วิหรตีติ  อาทินิทานวจนปฏิมณฺฑิต วินย- 
ปฏก  เยน  ปคฺุคเลน  วุตฺต  ยสฺม ึ กาเล  วุตฺต  ยสฺมา  การณา  
วุตฺต  เยน  ธาริต  เยน  จ  อาภต  เยสุ  ปติฏ ิต  เอต  
ยถาวุตฺตวิธาน  วตฺวา  ตโต  เตน  สมเยนาติ  อาทิปาสฺส  อตฺถ  
อเนกปฺปการโต  ทสฺสยนโฺต  วินยสฺส  อตฺถวณฺณน  กริสฺสามีติ ฯ  
เอตฺถ  จ  วุตฺต  เยน  ยทา  ยสฺมาติ  อิท  วจน  เตน สมเยน พุทฺโธ  
ภควาติ  อาทินิทานวจนมตฺต  อเปกฺขิตฺวา  วตฺตุกาโมป  วิสุ  อวตฺวา  
นิทาเนน  อาทิกลฺยาณ  อิทมโวจาติ  นิคมเนน  ปริโยสานกลฺยาณนฺติ  
วจนโต  นิทานนิคมนานิป  สตฺถ ุ เทสนาย  อนุวิธานตฺตา ตทนฺโต- 
คธาเนวาติ  นิทานสฺสาป  วินยปาลิยเยว  อนฺโตคธตฺตา  วุตฺต เยน   
ยทา  ยสฺมาติ  อิทมฺป  วินยปฏกสมฺพนธฺเยว กตฺวา มาติก เปสิ ฯ  
มาติกาย  หิ  เอตนฺติ  วุตฺต  วินยปฏกเยว  สาม ฺโต  สพฺพตฺถ  
                                        [ ส.  ป. ๔ ]  
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สมฺพนฺธมุปคจฺฉติ ฯ  
        [๒๗]  อิทานิ  ปน  ต  วิสุ  นีหรตฺิวา  ทสฺเสนฺโต  ตตฺถ  วุตฺต  
เยนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติ  เตสุ  มาติกาปเทสุ ฯ  อถ  
กสฺมา  อิทเมว  วจน  สนธฺาย  วุตฺตนฺติ  อาห  อิท  หีติอาทึ ฯ  
อิทนฺติ  เตน  สมเยน  พุทโฺธ  ภควาติอาทิวจน ฯ  หิสทฺโท  ยสฺมาติ  
อตฺเถ  ทฏพฺโพ ฯ  ยสฺมา  พุทฺธสฺส  ภควโต  อตฺตปจฺจกฺขวจน  
น  โหติ  ตสฺมาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อตฺตปจฺจกฺขวจน  น  โหตีติ  
อตฺตนา  ปจฺจกฺข  กตฺวา  วุตฺตวจน  น  โหติ ฯ  ภควตา  วุตฺตวจน  
น  โหตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อตฺตปจฺจกฺขวจน  น  โหตีติ  อาหจฺจ  
ภาสิต  น  โหตีติ  อธิปฺปาโยติ  เกนจิ  วุตฺต ฯ  คณฺ ีปเท  ปน  
อตฺตปจฺจกฺขวจน  น  โหตีติ  อตฺตโน  ธรมานกาเล  วุตฺตวจน  น  
โหตีติ  ลิขิต ฯ  ตทุภยมฺป  อตฺถโต  สมานเมว ฯ  อิทานิ  ป ฺหา- 
กรณ วตฺวา   อนุกฺกเมน   ยถาวุตฺตป ฺหาวิสชฺชน   กโรนฺโต อายสฺม- 
ตาติอาทิมาห ฯ  อิมินา  ปคฺุคล  นิยเมติ ฯ  ต ฺจาติอาทินา  
กาล  นิยเมติ ฯ  ต ฺจ  อุปาลิตฺเถเรน  วุตฺตวจน  กาลโต ปม- 
มหาสงฺคีติกาเล  วุตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิทานิ  ต  ปมมหาสงฺคีตึ  
ทสฺเสตุกาโม  ตสฺสา  ตนฺตึ  อารูฬฺหาย  อิธ  วจเน  การณ  ทสฺเสนฺโต  
ปมมหาสงฺคีติ  นาม  เจสา ฯเปฯ  เวทิตพฺพาติ  อาห ฯ ปม- 
มหาสงฺคีติ  นาม  เจสาติ  จสทฺโท  อีทเิสสุ  าเนสุ  วตฺตพฺพสมฺ- 
                                        [ ส.  ป. ๔ ]  
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ปณฺฑนตฺโถ ฯ  ต ฺจ  ปมมหาสงฺคีติกาเล  วุตฺต ฯ  เอสา จ   
ปมมหาสงฺคีติ  เอว  เวทิตพฺพาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อุป ฺาสตฺโถ  
วา  จสทฺโท ฯ  อุป ฺาโสติ  จ  วากฺยารมฺโภ  วุจฺจติ ฯ  เอสา  
หิ  คณฺการาน  ปกตี  ยทิท  กิ ฺจิ  วตฺวา  ปุน  อปร  วตฺตุมา- 
รภนฺตาน จสทฺทปฺปโยโค ฯ  ย  ปน  เกนจิ  วุตฺต  ปมมหาสงฺคีติ   
นาม จาติ  เอตฺถ  จสทฺโท  อติเรกตฺโถ  เตน  อ ฺาป  อตฺถีติ  
ทีเปตีติ ฯ  ตเทว  ตสฺส  คณฺกฺกเม  อโกวิทต  ทสฺเสติ ฯ  น  
เหตฺถ  จสทฺเทน  อติเรกตฺโถ  วิ ฺายติ ฯ  ยท ิ เจตฺถ เอตทตฺโถเยว  
จกาโร  อธิปเฺปโต  สิยา  เอว  สติ  น  กตฺตพฺโพเยว  ปมสทฺเทเนว  
อ ฺาส  ทุติยาทิสงฺคีตีนมฺป  อตฺถิภาวสฺส  ทีปตตฺตา ฯ  ทุติยาทึ  
อุปาทาย  หิ  ปมสทฺทปฺปโยโค  ทีฆาทึ  อุปาทาย  รสฺสาทิสททฺปฺ- 
ปโยโค วิย ฯ  ยถาปจฺจย  ตตฺถ  ตตฺถ  เทสิตตฺตา  ป ฺตฺตตฺตา   
จ วิปฺปกิณฺณาน  ธมฺมวินยาน  สงฺคเหตฺวา  คายน  กถน  สงฺคีติ ฯ  
เอเตน  ตตสิกฺขาปทาน  สุตฺตาน ฺจ  อาทิปริโยสาเนสุ  อนฺตรนฺตรา  
จ  สมฺพนฺธวเสน  ปต  สงฺคีติการวจน  สงฺคหิต  โหติ ฯ มหา- 
วิสยตฺตา ปูชนียตฺตา  จ  มหตี  สงฺคีตีติ  มหาสงฺคีติ ฯ  ปมา  มหา- 
สงฺคีติ ปมมหาสงฺคีติ ฯ  นิทานโกสลลฺตฺถนฺติ  นิททาติ  เทสน  
เทสกาลาทิวเสน อวิทิต วิทิต กตฺวา นิทสฺเสตีติ นิทาน ฯ ตตฺถ  
โกสลลฺ นิทานโกสลลฺ ฯ ตทตฺถนฺติ อตฺโถ ฯ  
                                        [ ส.  ป. ๔ ]  
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                                ปมมหาสงฺคีติวณฺณนา  
        [๒๘]   สตฺตาน   ทสฺสนานุตฺตริยสรณาทิปฏิลาภเหตุภูตาสุ วิชฺช- 
มานาสุป  อ ฺาสุ  ภควโต  กริิยาสุ  พุทฺโธ  โพเธยฺยนฺติ  ปฏิ ฺาย  
อนุโลมนโต  เวเนยฺยาน  มคฺคผลุปฺปตฺติเหตุภูตา  กิริยา  นิปฺปรยิาเยน  
พุทฺธกิจฺจนฺติ  อาห  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน  หิ  อาทึ  กตฺวาติ ฯ  ตตฺถ  
สทฺธินฺทฺริยาทิธมฺโมเยว  ปวตฺตนฏเน  จกฺกนฺติ  ธมฺมจกฺก ฯ  อถวา  
จกฺกนฺติ  อาณา ฯ  ธมฺมโต  อนเปตตฺตา  ธมฺม ฺจ  ต  จกฺก ฺจาติ  
ธมฺมจกฺก ฯ  ธมฺเมน  าเยน  จกฺกนฺติป  ธมฺมจกฺก ฯ  ยถาห ฯ  
ธมฺม ฺจ  ปวตฺเตติ  จกฺก ฺจาติ  ธมฺมจกฺก  จกฺก ฺจ  ปวตฺเตติ  
ธมฺม ฺจาติป  ธมฺมจกฺก  ธมฺเมน  ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺก  ธมฺม- 
ปริยาย ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺกนฺติอาทึ ฯ  กตพุทฺธกิจฺเจติ  กต   
ปรินิฏาปต พุทฺธกิจฺจ  เยน ฯ  ตสฺมึ  กตพุทฺธกิจฺเจ  ภควติ  โลก- 
นาเถติสมฺพนฺโธ ฯ  เอเตน  พุทฺธกตฺตพฺพสฺส  กสสฺจิป  อเสสิตภาว  
ทสฺเสติ ฯ  ตโตเยว  หิ  โส  ภควา  ปรนิิพฺพุโตติ ฯ นนุ จ สาวเกหิ  
วินีตาป  เวเนยฺยา  ภควตาเยว  วินีตา  โหนฺติ  ตถาหิ  สาวกภาสิต  
สุตฺต  พุทฺธวจนนฺติ  วุจฺจติ  สาวกเวเนยฺยา  จ  น  ตาว  วินีตาติ ฯ  
นาย  โทโส  เตส  วินยนุปายสฺส  สาวเกสุ  ปตตฺตา ฯ  เตเนวาห  
น  ตาวาห  ปาปม  ปรินิพฺพายิสฺสามิ  ยาว  น  ภิกฺขู  วิยตฺตา  
                                        [ ส.  ป. ๕ ]  
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วินีตา  วิสารทา  พหุสฺสุตา  อาคตาคมา  ธมฺมธรา  วินยธรา มาติกา- 
ธรา  อุปฺปนนฺ  ปรปฺปวาท  สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวา  
สปฺปาฏิหาริย  ธมฺม  เทเสสฺสนฺตีติอาทึ ฯ  กุสินารายนฺติอาทินา  
ภควโต  ปรนิิพฺพุตเทสกาลวิเสส  ทสฺเสติ  อปรินพฺิพุโต  ภควาติ  
คาหสฺส  มิจฺฉาภาวทสฺสนตฺถ  โลเก  ชาตสวฑฺฒภาวทสฺสนตฺถ ฺจ ฯ  
ตถาหิ  มนุสสฺภาวสฺส  สุปากฏกรณตฺถ  มหาโพธิสตฺตา  จริมภเว  
ทารปริคฺคหาทีนิป  กโรนฺติ ฯ  กุสินารายนฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  
สมีปตฺเถ  เจต  ภุมฺมวจน ฯ  อุปวตฺตเน  มลฺลาน  สาลวเนติ  ตสฺส  
นครสฺส  อุปวตฺตนภูต  มลฺลราชูน  สาลวนุยฺยาน  ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  
นคร  ปวิสิตุกามา  อุยฺยานโต  อุเปจฺจ  วตฺตนฺติ  คจฺฉนฺติ  เอเตนาติ  
อุปวตฺตนนฺติ  สาลวน  วุจฺจติ ฯ  ยถา  หิ  อนุราธปรุสฺส  ถูปาราโม  
ทกฺขิณปจฺฉิมทิสาย  เอว  ต  อุยฺยาน  กุสินาราย  ทกฺขิณปจฺฉิม- 
ทิสาย โหติ ฯ  ยถา  จ  ถปูารามโต  ทกฺขิณทฺวาเรน  นคร  ปวิสน- 
มคฺโค ปาจีนมุโข  คนฺตฺวา  อุตฺตเรน  นวิตฺตติ  เอว  อุยฺยานโต  
สาลปนฺติ  ปาจีนมุขา  คนฺตฺวา  อุตฺตเรน  นิวตฺตา  ตสฺมา  ต  
อุปวตฺตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ยมกสาลานมนฺตเรติ  ยมกสาลาน  เวมชฺเฌ ฯ  
ตตฺถ  กริ  ภควโต  ป ฺตฺตสฺส  ปรินิพฺพานม ฺจสฺส  เอกา  
สาลปนฺติ  สสีภาเค  โหติ  เอกา  ปาทภาเค ฯ  ตตฺราป  เอโก  
ตรุณสาโล  สีสภาคสฺส  อาสนฺโน  โหติ  เอโก  ปาทภาคสฺส  ตสฺมา  
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ยมกสาลานมนฺตเรติ  วุตฺต ฯ  อปจ ยมกสาลา นาม มูลกฺขนฺธ- 
วิฏปปตฺเตหิ อ ฺม ฺ  สสิพฺพิตฺวา   ิตสาลาติป  มหาอฏกถาย   
วุตฺต ฯ อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยาติ  อุปาทิยเต  กมฺมกิเลเสหีติ  
อุปาทิ ฯ  วิปากกฺขนฺธา  กตตฺตา  จ  รูป ฯ  โส  ปน  อุปาทิ  
กิเลสาภิสงฺขารมารนิมฺมถเนน  นิพฺพานปฺปตฺติย  อโนสฺสฏโ  อิธ  
ขนฺธมจฺจุมารนิมฺมถเนน  โอสฺสฏโ  น  เสสิโตติ  อย  อนุปาทิเสสา  
นิพฺพานธาตุ  นตฺถิ  เอติสฺสา  อุปาทิเสโสติ  กตฺวา ฯ  นิพฺพาน- 
ธาตูติ เจตฺถ  นิพฺพุติมตฺต  อธิปฺเปต ฯ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  จาย  
กรณนิทฺเทโส ฯ  ปรินิพฺพาเนติ  ปรินิพฺพานฏาเน ฯ  นิมิตฺตตฺเถ  
วา  ภุมฺมวจน ฯ  ปรินิพฺพานเหตุ  สนฺนิปติตานนฺติ  อตฺโถ ฯ  สงฺฆสฺส  
เถโร  สงฺฆตฺเถโร ฯ  โส  ปน  สงฺโฆ  กึปริมาโณติ  อาห  สตฺตนฺน  
ภิกฺขุสตสหสฺสานนฺติ ฯ  นจฺิจสาเปกฺขตาย  หิ  อีทิเสสุ  สมาโส  
โหติเยว ยถา  เทวทตฺตสฺส  ครุกลุนฺติ ฯ  สตฺตนฺน  ภิกฺขุสตสหสฺสา- 
นนฺติ สงฺฆตฺเถรานเยว  สตฺตนฺน  ภิกฺขุสตสหสฺสาน ฯ  ตทา  หิ  
สนฺนิปติตา  ภิกฺขู  เอตฺตกาติ  ปมาณรหิตา ฯ  ตถาหิ  เวฬุวคาเม  
เวทนาวิกฺขมฺภนโต  ปฏาย  นจิเรน  ภควา  ปรินิพฺพายิสฺสตีติ  สุตฺวา  
ตโต  ตโต  อาคเตสุ  ภิกฺขูสุ  เอกภิกฺขุป  ปกฺกนฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  
ตสฺมา  คณน  วีติวตฺโต  สงฺโฆ  อโหสิ ฯ  อายสฺมา  มหากสฺสโป  
ธมฺมวินยสงฺคายนตฺถ  ภิกฺขูน  อุสฺสาห  ชเนสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  
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มหากสฺสโปติ  มหนฺเตหิ  สีลกฺขนฺธาทีหิ  สมนฺนาคตตฺตา  มหนฺโต  
กสฺสโปติ  มหากสฺสโป ฯ  อปจ  กุมารกสฺสปตฺเถร  อุปาทาย  อย  
มหาเถโร  มหากสฺสโปติ  วุจฺจติ ฯ  อถ  กิมตฺถ  อายสฺมา มหา- 



กสฺสโป  ธมมฺวินยสงฺคายนตฺถ  อุสฺสาห  ชเนสีติ  อาห  สตฺตาหปริ  
นิพฺพุเตติอาทึ ฯ  สตฺต  อหานิ  สมาหฏานิ  สตฺตาห ฯ  สตฺตาห  
ปรินิพฺพุตสฺส  อสฺสาติ  สตฺตาหปรินิพฺพุโต  ภควา ฯ  ตสฺมึ สตฺตาห- 
ปรินิพฺพุเต  ภควติ ฯ  ภควโต  ปรินิพฺพานทิวสโต  ปฏาย สตฺตาเห   
วีติวตฺเตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สุภทฺเทน  วุฑฺฒปพฺพชิเตน วุตฺตวจน- 
มนุสฺสรนฺโตติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  สุภทฺโทติ  ตสฺส  นาม ฯ วุฑฺฒ- 
กาเล  ปน  ปพฺพชิตตฺตา  วุฑฺฒปพฺพชิโตติ  วุจฺจติ ฯ  อล อาวุโสติ- 
อาทินา  เตน  วุตฺตวจน  นิทสฺเสติ ฯ  โส หิ สตฺตาหปรินิพฺพุเต  
ภควติ  อายสฺมตา  มหากสฺสปตฺเถเรน  สทฺธ ึ ปาวาย  กุสินาร อทฺธาน- 
มคฺคปฏิปนฺเนสุ  ป ฺจมตฺเตสุ  ภิกฺขุสเตสุ  อวีตราเค  ภิกฺขู อนฺตรามคฺเค   
ทิฏาชีวกสฺส  สนฺติกา  ภควโต  ปรนิิพฺพาน  สุตฺวา ปตฺตจีวรานิ   
ฉฑฺเฑตฺวา  พาหา  ปคฺคยฺห  นานปฺปการ  ปริเทวนฺเต ทิสฺวา  
เอวมาห ฯ กสฺมา ปน โส เอวมาห ฯ ภควติ อาฆาเตน ฯ  
        [๒๙]  อย  กริ  โส  ขนฺธเก  อาคเต  อาตุมาวตฺถุสฺมึ นหา- 
ปตปุพฺพโก  วุฑฺฒปพฺพชิโต  ภควติ  กสุินารโต  นกิฺขมิตฺวา อฑฺฒ- 
เตรเสหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  อาตุม  คจฺฉนฺเต  ภควา  อาคจฺฉตีติ  
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สุตฺวา  อาคตกาเล  ยาคุทาน  กริสฺสามีติ  สามเณรภูมิย   ิเต  
เทฺว  ปุตฺเต  เอตทโวจ  ภควา  กิร  ตาตา  อาตุม  อาคจฺฉติ  
มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อฑฺฒเตรเสหิ  ภิกฺขุสเตหิ  คจฺฉถ  ตุมฺเห  
ตาตา  อุรภณฺฑ๑  อาทาย  นาฬิยา  วา  ปสิพฺพเกน  วา  อนุฆรก  
อนุฆรก  อาหิณฺฑถ  โลณมฺป  เตลมฺป  ตณฺฑุลมปฺ  ขาทนียมฺป  สหรถ  
ภควโต  อาคตสฺส  ยาคุทาน  กริสฺสามีติ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ   
อถ ภควติ  อาตุม  อาคนฺตฺวา  ภูสาคารก  ปวิฏเ  สภุทฺโท  สายณฺห- 
สมย คามทฺวาร  คนฺตฺวา  มนุสฺเส  อามนฺเตตฺวา  หตฺถกมฺมมตฺต   
เม เทถาติ  หตฺถกมฺม  ยาจิตฺวา  กึ  ภนฺเต  กโรมาติ  วุตฺเต  อิท ฺจิ- 
ท ฺจ คณฺหถาติ  สพฺพุปกรณานิ  คาเหตฺวา  วิหาเร  อุทฺธนานิ  
กาเรตฺวา  เอก  กาฬก  กาสาว  นิวาเสตฺวา ตาทิสเมว ปารุปตฺวา อิท  
กโรถ  อิท  กโรถาติ  สพฺพรตฺตึ  วิจาเรนฺโต  สตสหสฺส  วิสชฺเชตฺวา  
โภชฺชยาคุ ฺจ  มธุโคฬก ฺจ  ปฏิยาทาเปสิ ฯ  โภชชฺยาคุ  นาม ภุ ฺชิตฺวา  
ปาตพฺพยาคุ ฯ  ตตฺถ  สปปฺมธุผาณิตมจฺฉมสปุปฺผ ผล รสาทิ  
ยงฺกิ ฺจิ  ขาทนีย  นาม  อตฺถิ  ต  สพฺพ  ปวิสติ ฯ  กฬีิตุกามาน  
สีสมกฺขนโยคฺคา  โหติ  สคุนฺธคนฺธา ฯ  อถ  ภควา  กาลสฺเสว  
สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา  ภิกขฺุสงฺฆปริวุโต  ปณฺฑาย  จริตุ อาตุมา- 
ภิมุโข  ปายาสิ ฯ  มนุสฺสา  ตสฺส  อาโรเจสุ  ภควา  ปณฺฑาย  
๑. ม. ขุรภณฺฑ ฯ  
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คาม  ปวิสติ  ตยา  กสฺส  ยาคุ ปฏิยาทิตาติ ฯ โส ยถานิวตฺถ- 
ปารุเตเหว เตหิ  กาฬกกาสาเวหิ  เอเกน  หตฺเถน  ทพฺพิ ฺจ  กฏจฺฉุ ฺจ   
คเหตฺวา พฺรหฺมา  วิย  ทกขิฺณชาณุมณฺฑล  ภูมิย  ปติฏาเปตฺวา   
วนฺทิตฺวา ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  ยาคุนฺติ  อาห ฯ  ตโต   
ชานนฺตาป ตถาคตา  ปุจฺฉนฺตีติ  ขนฺธเก  อาคตนเยน  ภควา  ปุจฺฉิตฺวา  
จ  สุตฺวา  จ  ต  วุฑฺฒปพฺพชิต  วิครหตฺิวา  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ อกปปฺย- 
สมาทานสิกฺขาปท   อุรภณฺฑปริหรณสิกฺขาปท ฺจาติ   เทฺว สิกขฺา- 
ปทานิ  ป ฺเปตฺวา  ภิกฺขเว  อเนกกปฺปโกฏโิย  โภชน ปริเย- 
สนฺเตเหว  วีตินามิตา  อิท  ปน  ตุมฺหาก  อกปฺปย  อธมฺเมน อุปฺปนฺน- 
โภชน  อิม  ปริภุ ฺชิตฺวา  อเนกานิ  อตฺตภาวสหสฺสานิ อปาเย- 
เสฺวว  นิพฺพตฺติสฺสนฺติ  อเปถ  มา  คณฺหถาติ  ภิกฺขาจาราภิมุโข  
อคมาสิ ฯ  เอกภิกฺขุนาป  น  กิ ฺจิ  คหิต ฯ  สุภทฺโท  อนตฺตมโน  
หุตฺวา  อย  สพฺพ  ชานามีติ  อาหิณฺฑติ  สเจ  น  คเหตุกาโม  
เปเสตฺวา  อาโรเจตพฺพ  อสฺส  ปกฺกาหาโร  นาม  สพฺพจิร  ติฏนฺโต  
สตฺตาหมตฺต  ติฏเยฺย  อิท ฺจ  มม  ยาวชีว  ปริยตฺต  อสฺส  
สพฺพ  เตน  นาสิต  อหิตกาโม  อย  มยฺหนฺติ  ภควติ  อาฆาต  
พนฺธิตฺวา  ทสพเล  ธรมาเน  กิ ฺจิ  วตฺตุ  นาสกฺขิ ฯ  เอว  กริสฺส  
อโหสิ  อย  อุจฺจากุลา  ปพฺพชิโต  มหาปุริโส  สเจ  กิ ฺจิ  
วกฺขามิ  มมเยว  สนฺตชฺเชสฺสตีติ ฯ  สฺวาย  อชฺช  มหากสฺสปตฺ- 
                                        [ ส.  ป. ๕ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 47 

เถเรน  สทฺธ ึ อาคจฺฉนฺโต  ปรินิพฺพุโต  ภควาติ  สุตฺวา  ลทฺธสฺสาโส  
วิย หุตฺวา หฏตุฏโ เอวมาห ฯ  
        [๓๐]  เถโร  ปน  ต  สุตฺวา  หทเย  ปหาร  วิย  มตฺถเก  
ปติตสุกฺกาสนึ  วิย  จ  ม ฺ ิ ฯ  ธมฺมสเวโค  จสฺส  อุปฺปชชฺิ  
สตฺตาหมตฺตปรินิพฺพุโต  ภควา  อชฺชาปสฺส  สุวณฺณวณฺณ  สรีร  
ธรติเยว  ทุกฺเขน  ภควตา  อาราธิตสาสเน  นาม  เอว  ลหุ  มหนฺต  
ปาป  กสฏ  กณฺฏโก  อุปปฺนฺโน  อลโข  ปเนส  ปาโป  วฑฺฒมาโน  
อ ฺเป  เอวรูเป  สหาเย  ลภิตฺวา  สาสน  โอสกกฺาเปตุนฺติ ฯ  
ตโต  เถโร  จินฺเตสิ  สเจ  โข  ปนาห  อิม  มหลลฺก  อิเธว ปโลติก  
นิวาเสตฺวา  ฉาริกาย  โอกิราเปตฺวา  นีหราเปสฺสามิ  มนุสฺสา  
สมณสฺส  โคตมสฺส  สรีเร  ธรมาเนเยว  สาวกา  วิวทนฺตีติ  อมฺหาก  
โทส  ทสฺเสสฺสนฺติ  อธิวาเสมิ  ตาว  ภควตา  หิ  เทสิตธมฺโม  
อสงฺคหิตปุปฺผราสิสทิโส  ตตฺถ  ยถา  วาเตน  ปหฏปุปฺผานิ  ยโต  
วา  ตโต  วา  คจฺฉนฺติ  เอวเมว  เอวรูปาน  วเสน  คจฺฉนฺเต  
คจฺฉนฺเต  กาเล  วินเย  เอก  เทฺว  สกิฺขาปทานิ  นสฺสสิฺสนฺติ วินสฺ- 
สิสฺสนฺติ  สุตฺเต  เอโก  เทวฺ  ป ฺหาวารา  นสฺสิสฺสนติฺ  อภิธมฺเม  
เอก  เทฺว  ภูมนฺตรานิ  นสฺสิสฺสนฺติ  เอว  อนุกฺกเมน  มูเล  นฏเ  
ปสาจสทิสา  ภวิสฺสาม  ตสฺมา  ธมฺมวินยสงฺคห  กริสฺสามิ  เอว  
สติ  ทฬฺหสุตฺเตน  สงฺคหิตปุปฺผานิ  วิย  อย  ธมฺมวินโย  นิจฺจโล 
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ภวิสฺสติ  เอตทตฺถ  ห ิ ภควา  มยฺห  ตีณิ  คาวุตานิ  ปจฺจุคฺคมน  
อกาสิ  ตีหิ  โอวาเทหิ  อุปสมฺปท  อกาสิ  กายโต  จีวรปริวตฺตน  
อกาสิ  อากาเส  ปาณึ  จาเลตฺวา  จนฺโทปมปฏิปท  กเถนฺโต  
ม ฺเว  สกขึฺ  กตฺวา  กเถสิ  ติกฺขตฺตุ  สกลสาสนรตน  ปฏิจฺฉา- 
ปสิ มาทิเส  ภิกฺขุมฺหิ  ติฏมาเน  อย  ปาโป  สาสเน  วุฑฺฒึ  มา  
อลตฺถ  ยาว  อธมฺโม  น  ทิปฺปติ  ธมฺโม  น  ปฏิพาหิยติ  อวินโย  
น  ทิปฺปติ  วินโย  น  ปฏพิาหิยติ  อธมฺมวาทิโน  น  พลวนโฺต  
โหนฺติ  ธมฺมวาทิโน  น  ทุพฺพลา  โหนฺติ  อวินยวาทิโน  น  พลวนฺโต  
โหนฺติ  วินยวาทิโน  น  ทุพฺพลา  โหนฺติ  ตาว  ธมมฺ ฺจ  วินย ฺจ  
สงฺคายิสฺสามิ  ตโต  ภิกฺขู  อตฺตโน  อตฺตโน  ปโหนก  คเหตฺวา  
กปฺปยากปฺปย  กเถสฺสนฺติ  วินยวาทิโน  อถาย  ปาโป  สยเมว  
นิคฺคห  ปาปุณิสฺสติ  ปุน  สีส  อุกฺขิปตุ  น  สกฺขิสฺสติ  สาสน  
อิทฺธ ฺเจว  ผีต ฺจ  ภวิสฺสตีติ ฯ  จินฺเตตฺวา  โส  เอว  นาม  มยฺห  
จิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ  กสฺสจิ  อนาโรเจตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  สมสฺสาเสตฺวา  
อถ  ปจฺฉา  ธาตุภาชนทิวเส  ธมฺมวินยสงฺคายนตฺถ  ภิกฺขูน  อุสฺสาห  
ชเนสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อายสฺมา  มหากสฺสโป  สตฺตาหปรินิพฺพุเต ฯเปฯ  
ธมฺมวินยสงฺคายนตฺถ ภิกฺขูน อุสฺสาห ชเนสีติ ฯ  
        [๓๑]  ตตฺถ  อลนฺติ  ปฏิกฺเขปวจน ฯ  อาวุโสติ  ปริเทวนฺเต  
ภิกฺขู  อาลปติ ฯ  มา  โสจิตฺถาติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺนพลวโสเกน  มา  
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โสจิตฺถ ฯ  มา  ปริเทวิตฺถาติ  วาจาย  มา  ปริเทวิตฺถ  ปริเทวน  
วิลาโปติ  วจนโต ฯ  อิทานิ  อโสจนาทีสุ  การณ  ทสฺเสนโต  สุมุตฺตา  
มยนฺติ  อาทิมาห ฯ  เตน  มหาสมเณนาติ  นิสฺสกฺเก  กรณวจน ฯ  
ตโต  มหาสมณโต  สุฏ ุ  มุตฺตา  มยนติฺ  อตฺโถ ฯ  อุปทฺทุตา  จ  
โหม  ตทาติ  อธิปฺปาโย ฯ  โหมาติ  วา  อตีตตฺเถ  วตฺตมานวจน ฯ  
อหุมฺหาติ  อตฺโถ ฯ  อนุสสฺรนฺโต  ธมมฺสเวควเสนาติ  อธิปฺปาโย ฯ  
ธมฺมสภาวจินฺตาวเสน  ปวตฺต  สโหตฺตปฺปาณ  ธมฺมสเวโค ฯ  
วุตฺต ฺเหต  
                สพฺพสงฺขตธมฺเมสุ   โอตฺตปฺปาการสณฺ ิต  
                าณโมหิตภาราน   ธมฺมสเวคส ฺ ิตนฺติ ฯ  
าน  โข  ปเนต  วิชชฺตีติ  ติฏติ  เอตฺถ  ผล  ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  
าน  เหตุ ฯ  โขติ  อวธารเณ ฯ  เอต  การณ  วิชฺชเตว  โน  น  
วิชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  กึ  ต  การณนฺติ  อาห  ย  ปาปภิกฺขูติอาทึ ฯ  
เอตฺถ  ยนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  การณนิทฺเทโส  วา ฯ  เยน  การเณน  
อนฺตรธาเปยฺยุ  ตเทต  การณ  วิชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  ปาปภิกฺขูติ  
ปาปกาย  ลามิกาย  อิจฺฉาย  สมนฺนาคตา  ภิกฺขู ฯ  อตีโต  อติกฺกนฺโต  
สตฺถา  เอตฺถ  เอตสฺสาติ  วา  อตีตสตฺถุก  ปาวจน ฯ  ปธาน  วจน  
ปาวจน ฯ  ธมฺมวินยนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปกฺข  ลภิตฺวาติ  อลชฺชปิกฺข  
ลภิตฺวา ฯ  นจิรสฺเสวาติ  นจิเรเนว ฯ  ยาว  จ  ธมฺมวินโย ติฏตีติ  
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ยตฺตก  กาล  ธมฺโม  จ  วินโย  จ  ลชชฺิปคฺุคเลสุ  ติฏติ ฯ  วุตฺต  
เหต  ภควตาติ  ปรินิพฺพานม ฺจเก  นิปนฺเนน  ภควตา  ภิกฺขู  
โอวทนฺเตน  เอต  วุตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เทสิโต  ป ฺตฺโตติ  ธมฺโมป  
เทสิโต  เจว  ป ฺตฺโต  จ ฯ  สุตฺตาภิธมฺมสงฺคหิตสฺส  หิ  ธมฺมสสฺ  
อติสชฺชน  ปโพธน  เทสนา ฯ  ตสฺเสว  ปการโต  าปน วิเนยฺย- 
สนฺตาเน  ปน  ป ฺาปน ฯ  ตสฺมา  ธมฺโมป  เทสโิต  เจว  
ป ฺตฺโต  จาติ  วุตฺโต ฯ  ป ฺตฺโตติ  ปฏปโตติ  อตฺโถ ฯ  
วินโยป  เทสโิต  เจว  ป ฺตฺโต  จ ฯ  วินยตนฺติสงฺคหิตสฺส  หิ  
อตฺถสฺส  กายวาจาน  วินยนโต  วินโยติ  ลทฺธาธิวจนสฺส  อติสชชฺน  
ปโพธน  เทสนา ฯ  ตสฺเสว  ปการโต  ฌาปน  อสงฺกรโต  ปน  
ป ฺาปน ฯ  ตสฺมา  วินโยป  เทสิโต  เจว  ป ฺตฺโต  จาติ  
วุจฺจติ ฯ  โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถาติ  โส  ธมฺมวินโย  ตุมฺหาก  
มมจฺจเยน  สตฺถา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  มยา  โว   ิเตเนว  อิท  
ลหุก  อิท  ครุก  อิท  สเตกิจฺฉ  อิท  อเตกิจฺฉ  อิท  โลก- 
วชฺช อิท  ปณฺณตฺติวชฺช  อย  อาปตฺติ  ปุคฺคลสฺส  สนฺติเก   
วุฏาติ  อย คณสฺส  อย  สงฺฆสฺส  สนฺติเก  วุฏาตีติ  สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน อวีติกฺกมนียตาวเสน    โอติณฺณวตฺถุสฺมึ   สขนฺธ- 
กปริวาโร อุภโตวิภงฺโค  มหาวินโย  นาม  เทสิโต  ต  สกลมฺป  
วินยปฏก  มยิ  ปรินิพฺพุเต  ตุมฺหาก  สตฺถุกิจฺจ  สาเธสฺสติ  อิท  โว  
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กตฺตพฺพ  อิท  น  กตฺตพฺพนฺติ  กตฺตพฺพากตฺตพฺพสฺส  วิภาเคน   
อนุสาสนโต  ิเตเนว  จ  มยา  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา จตฺตาโร  
สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร  อิทฺธิปฺปาทา  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ   
พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  เตน   
เตน  วิเนยฺยาน  อชฌฺาสยานุรูเปน ปกาเรน  อิเม  สตฺตตฺตึสโพธิ- 
ปกฺขิยธมฺเม  วิภชิตฺวา  สุตฺตนฺตปฏก  เทสิต ต  สกลมฺป  สุตฺตนฺต- 
ปฏก  มยิ  ปรินิพฺพุเต  ตุมฺหาก  สตฺถกุิจฺจ สาเธสฺสติ ตตจริยานุรูป   
สมฺมาปฏิปตฺติยา  อนุสาสนโต   ิเตเนว  จ  มยา ป ฺจกฺขนฺธา   
ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส  ธาตุโย  จตฺตาริ  สจฺจานิ พาวี- 
สตินฺทฺริยานิ  นว  เหตู  จตฺตาโร  อาหารา  สตฺต  ผสฺสา  สตฺต  
เวทนา  สตฺต  ส ฺา  สตฺต  เจตนา  สตฺต  จิตฺตานิ  ตตฺราป  
เอตฺตกา  ธมฺมา  กามาวจรา  เอตฺตกา  รูปาวจรา  เอตฺตกา  
อรูปาวจรา  เอตฺตกา  ปริยาปนฺนา  เอตฺตกา  อปริยาปนฺนา  
เอตฺตกา  โลกิยา  เอตฺตกา  โลกุตฺตราติ  อิเม  ธมฺเม  วิภชิตฺวา  
อภิธมฺมปฏก  เทสิต  ต  สกลมฺป  อภิธมฺมปฏก  มยิ  ปรินิพฺพุเต  
ตุมฺหาก  สตฺถุกิจฺจ  สาเธสฺสติ  ขนฺธาทิวิภาเคน  ส ฺายมานสฺส๑  
จตุสฺสจฺจสมฺโพธาวหตฺตา  สตฺถารา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  กตฺตพฺพกิจฺจ  
นิปฺผาเทสฺสติ  อิติ  สพฺพมฺเปต  อภิสมฺโพธิโต  ยาว  ปรินิพฺพานา  
๑. ม. ายมาน ฯ  
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ป ฺจจตฺตาลีสวสฺสานิ  ภาสิต  ลปต  ตีณิ  ปฏกาน ิ ป ฺจ  นิกายา  
นวงฺคานิ  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ  เอว  มหปฺปเภท  โหติ  
อิติ  อิมานิ  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ  ติฏนฺติ  อห  เอโกว  
ปรินิพฺพายามิ  อห ฺจ  ปนิทานิ  เอโกว  โอวทามิ  อนุสาสามิ  มยิ  
ปรินิพฺพุเต  อิมานิ  จตุราสีติพุทฺธสหสฺสานิ  ตุมฺเห  โอวทิสฺสนติฺ  
อนุสาสิสฺสนฺติ  โอวาทานุสาสนีกิจฺจสฺส  นิปฺผาทนโตติ ฯ  สาสนนฺติ  
ปริยตฺติปฏิปตฺติปฏิเวธวเสน  ติวิธ  สาสน ฯ  นิปปฺริยายโต  ปน  
สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา ฯ  อทฺธนิยนฺติ  อทฺธานมคฺคคามีติ อทฺธ- 
นิย ฯ  อทฺธานกฺขมนฺติ  อตฺโถ ฯ  จิรฏ ิติกนฺติ  จิร  ิติ เอตสฺสาติ  
จิรฏ ิติก ฯ  สาสน  อสฺส  ภเวยฺยาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
ยถา  เยน  ปกาเรน  อิท  สาสน  ทีฆมทฺธาน  ปวตฺติตุ สมตฺถ ตโตเยว  
จ  จิรฏ ิติก  อสฺส  ตถา  เตน  ปกาเรน  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  
สงฺคาเยยฺยนฺติ ฯ  อิทานิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  อตฺตโน  กต อนุคฺคห- 
วิเสส  วิภาเวนฺโต  อาห  ย ฺจาห  ภควตาติอาทึ ฯ  ตตฺถ ย ฺจาหนฺติ   
เอตสฺส  อนุคฺคหิโตติ  เอเตน  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  ยนฺติ ยสฺมา ฯ   
เยน  การเณนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ กิริยาปรามสน วา เอต ฯ เตน   
อนุคฺคหิโตติ  เอตฺถ  อนุคฺคณฺหน  ปรามสติ ฯ ธาเรสฺสสีติอาทิ- 
กมฺปน วจน  ภควา  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  มหากสฺสปตฺเถเรน  
ป ฺตฺตสงฺฆาฏิย  นิสินโฺน  ต  จีวร  วิกสิตปทุมปุปฺผวณฺเณน  ปาณินา  
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อนฺตนฺเต  ปรามสนฺโต  อาห ฯ  วุตฺต ฺเหต  กสฺสปสยุตฺเต มหา- 
กสฺสปตฺเถเรเนว  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตตฺวา  กเถนฺเตน อถโข   
อาวุโส  ภควา  มคฺคา  โอกฺกมฺม  เยน  อ ฺตร  รุกขฺมูล เตนุป- 
สงฺกมิ  อถโข  อห  อาวุโส  ปฏปโลตีน  สงฺฆาฏึ  จตุคฺคุณ  
ป ฺาเปตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธ  ภนฺเต  ภควา  นิสีทตุ  ย  
มมสฺส  ทีฆรตฺต  หิตาย  สขุายาติ  นิสีทิ  โข  อาวุโส  ภควา ป ฺตฺเต  
อาสเน  นิสชฺช  โข  ม  อาวุโส  ภควา  เอตทโวจ  มุทุกา โข ตฺยาย  
กสฺสป  ปฏปโลตีน  สงฺฆาฏีติ  ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  
ปฏปโลตีน  สงฺฆาฏึ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ  ธาเรสฺสสิ  ปน  เม  
ตฺว  กสฺสป  สาณานิ  ปสุกูลานิ  นิพฺพสนานีติ  ธาเรยฺยามห  ภนเฺต  
ภควโต  สาณานิ  ปสุกูลานิ  นิพฺพสนานีติ  โส  โขห  อาวุโส  
ปฏปโลตีน  สงฺฆาฏึ  ภควโต  ปาทาสึ  อห  ปน  ภควโต  สาณานิ  
ปสุกูลานิ  นพฺิพสนานิ  ปฏิปชชฺินฺติ ฯ  ตตฺถ  มุทกุา  โข  ตฺยายนฺติ  
มุทุกา  โข  เต  อย ฯ  กสมฺา  ปน  ภควา  เอวมาห ฯ เถเรน สห  
จีวร  ปริวตฺเตตุกามตาย ฯ  กสฺมา  ปรวิตฺเตตุกาโม  ชาโต ฯ  
เถร  อตฺตโน  าเน  เปตุกามตาย ฯ  กึ  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา  
นตฺถีติ ฯ  อตฺถิ ฯ  เอว  ปนสฺส  อโหส ิ อิเม  น  จิร  สฺสนฺติ  
กสฺสโป  ปน  วีสวสฺสสตายุโก  โส  มยิ  ปรินิพฺพุเต  สตฺตปณฺณิ- 
คุหาย วสิตฺวา   ธมฺมวินยสงฺคห   กตฺวา   มม   สาสน  ป ฺจวสฺสสหสฺส- 
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ปริมาณกาล  ปวตฺตนก  กริสฺสติ  อตฺตโน  น  าเน เปมิ เอว   
ภิกฺขู  กสฺสปสฺส  สุสฺสูสิตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  
เถโร  ปน  ยสฺมา  จีวรสฺส  วา  ปตฺตสฺส  วา  วณฺเณ  กถิเต  อิม  
ตุมฺหาก  คณฺหถาติ  จาริตฺตเมว  ตสฺมา  ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  ภนฺเต  
ภควาติ  อาห ฯ  ธาเรสฺสสิ  ปน  เม  ตฺว  กสฺสปาติ  กสฺสป  ตฺว  
อิมานิ  ปริโภคชิณฺณานิ  ปสุกูลานิ  ปารุปตุ  สกฺขิสฺสสีติ  วทติ ฯ  
ต ฺจ  โข  น  กายพล  สนธฺาย  ปฏิปตฺติปูรณ  ปน  สนฺธาย  
เอวมาห ฯ  อย ฺเหตฺถ  อธิปฺปาโย  อห  อิม  จีวร  ปณฺุณ  นาม  
ทาสึ  ปารุปตฺวา  อามกสุสาเน  ฉฑฺฑิต  สุสาน  ปวิสิตฺวา ตุมฺพ- 
มตฺเตหิ  ปาณเกหิ  สมฺปริกิณฺณ  เต  ปาณเก  วิธุนิตฺวา มหาอริย- 
วเส  ตฺวา  อคฺคเหสึ  ตสฺส  เม  อิม  จีวร  คหิตทิวเส ทส- 
สหสฺสจกฺกวาเฬ  มหาปวี  มหาวิรว  วิรวมานา  กมฺปตฺถ  อากาส  
ตฏตฏายิ  จกกฺวาฬเทวตา  สาธุการ  อทสุ  อิม  จีวร  คณฺหนฺเตน  
ภิกฺขุนา  ชาติปสุกูลิเกน  ชาติอาร ฺ ิเกน  ชาติเอกาสนิเกน ชาติ- 
สปทานจาริเกน  ภวิตุ  วฏฏติ  ตฺว  อิมสฺส  จีวรสสฺ  อนุจฺฉวิก  
กาตุ  สกฺขิสฺสสีติ ฯ  เถโรป  อตฺตนา  ป ฺจนฺน  หตฺถีน  พล ธาเรติ ฯ  
โส  ต  อตกกฺยิตฺวา  อหเมต  ปฏิปตฺตึ  ปูเรสฺสามีติ  อุสฺสาเหน  
สุคตจีวรสฺส  อนุจฺฉวิก  กาตุกาโม  ธาเรยฺยามห  ภนเฺตติ  อาห ฯ  
ปฏิปชชฺินฺติ  ปฏิปนฺโนสฺมิ ฯ  เอว  ปน  จีวรปริวตฺตน  กตฺวา  เถเรน  
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ปารุตจีวร  ภควา  ปารุป ฯ  สตฺถ ุ จีวร  เถโร ฯ  ตสฺมึ  สมเย  
มหาปวี  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  อุนฺนทนฺตี  กมฺปตฺถ ฯ  สาณานิ  
ปสุกูลานีติ  มตกเฬวร  ปริเวเตฺวา  ฉฑฺฑิตานิ  ตุมฺพมตฺเต กิมี   
ปปฺโผเฏตฺวา  คหิตานิ  สาณวากมยานิ  ปสุกูลจีวรานิ ฯ รถิกสุสาน- 
สงฺการกูฏาทีน  ยตฺถกตฺถจิ  ปสูน  อุปริ   ิตตฺตา อพฺภุคฺคตฏเน  
เตสุ  ปสุกูลมิวาติ  ปสุกูล ฯ  อถวา  ปสุ  วิย  กุจฺฉิตภาว  อุลติ  
คจฺฉตีติ  ปสุกูลนฺติ  ปสุกลูสทฺทสฺส  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  นิพฺพสนานีติ  
นิฏ ิตวสนกิจฺจานิ ฯ  ปริโภคชิณฺณานีติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  
เอกเมว  ต  จีวร  อเนกาวยวตฺตา  ปน  พหุวจน กตนฺติ มชฺฌิม- 
คณฺ ีปเท วุตฺต ฯ  จีวเร  สาธารณปริโภเคนาติ  เอตฺถ  อตฺตนา  
สาธารณปริโภเคนาติ  วิ ฺายมานตฺตา  วิ ฺายมานตฺถสฺส  จ  
สทฺทสฺส  ปโยเค  กามาหรตฺตา๑  อตฺตนาติ  น  วุตฺต ฯ ธาเรสฺสสิ  
ปน  เม  ตฺว  กสฺสป  สาณานิ  ปสุกูลานีติ  หิ  วุตฺตตฺตา  อตฺตนาว  
สาธารณปริโภโค  วิ ฺายติ ฯ  นา ฺเน ฯ  น  หิ เกวล สทฺท 
โตเยว สพฺพตฺถ  อตฺถวินจฺิฉโย  ภวิสฺสติ  อตฺถปฺปกรณาทินาป  เยภุยฺ- 
เยน อตฺถสฺส  นิยเมตพฺพตฺตา ฯ  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  ปเนตฺถ  
อิท  วุตฺต  จีวเร  สาธารณปริโภเคนาติ  เอตฺถ  อตฺตนา สมสมฏ- 
ปเนนาติ  อิธ  อตฺตนาสทฺท  อาเนตฺวา  จีวเร  อตฺตนา  สาธารณปริ- 
๑. ม. กามจารตฺตา ฯ  
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โภเคนาติ โยเชตพฺพ  
                ยสฺส เยน หิ สมฺพนฺโธ  ทรูฏมฺป จ ตสฺส ต  
                อตฺถโต หฺยสมานาน  อาสนฺนตฺตมการณนฺติ ฯ  
อถวา  ภควตา  จีวเร  สาธารณปริโภเคน  ภควตา  อนุคฺคหิโตติ  
โยชนีย  เอกสฺสป  กรณนิทฺเทสสฺส  สหโยคกตฺตุตฺถ  โชตกตฺตสมฺภว- 
โตติ ฯ สพฺพตฺถ  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรนาติ  วุตฺเต  สุตฺตนฺตฏีกา- 
กาเรนาติ คเหตพฺพ ฯ  สมาน  ธารณเมตสฺสาติ  สาธารโณ  ปร-ิ 
โภโค ฯ สาธารณปริโภเคน จ สมสมฏปเนน จ อนุคฺคหิโตติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๓๒]  อิทานิ  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว อากงฺขามิ วิวิจฺเจว กาเมหิ  
วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกชมฺปติสุข  ปม  
ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรามิ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ  
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร วิเวก- 
ชมฺปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  
อากงฺขามิ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อชฌฺตฺต  สมฺปสาทน  เจตโส  
เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิชมปฺติสุข  ทุติย  ฌาน  อุป- 
สมฺปชฺช วิหรามิ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ  วิตกฺก- 
วิจาราน วูปสมา ฯเปฯ  ทุติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อห   
ภิกฺขเว ยาวเทว  อากงฺขามิ  ปติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก  จ  วิหรามิ  
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สโต  จ  สมปฺชาโน  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทมิ  ยนฺต  อริยา  
อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารีติ  ตติย  ฌาน  อุปสมฺปชชฺ  
วิหรามิ  กสสฺโปป  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ  ปติยา  จ  วิราคา  
อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ ฯเปฯ  ตติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อห  
ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกขฺสฺส  จ ปหานา  
ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติ- 
ปาริสุทฺธึ จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว   
ยาวเทว อากงฺขติ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพว  
ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  
อากงฺขามิ  สพฺพโส  รูปส ฺาน  สมติกฺกมา  ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺ- 
คมา นานตฺตส ฺาน  อมนสิการา  อนนฺโต  อากาโสติ  อากาสา- 
น ฺจายตน อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาวเทว   
อากงฺขติ สพฺพโส  รูปส ฺาน  สมติกฺกมา ฯเปฯ  อากาสา- 
น ฺจายตน อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  
สพฺพโส  อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺม  อนนฺต  วิ ฺาณนฺติ  
วิ ฺาณ ฺจายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหรามิ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาว- 
เทว อากงฺขติ  สพฺพโส  อากาสาน ฺจายตน  สมติกกฺมฺม ฯเปฯ  
วิ ฺาณ ฺจายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  
อากงฺขามิ  สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกฺกมฺม  นตฺถ ิ กิ ฺจีติ  
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อากิ ฺจ ฺายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหรามิ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาว- 
เทว อากงฺขติ ฯเปฯ  อากิ ฺจ ฺายตน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  
อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตน  
สมติกฺกมฺม  เนวส ฺานาส ฺายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ  กสสฺโปป  
ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ ฯเปฯ  เนวส ฺานาส ฺายตน อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  สพฺพโส          เนว- 
ส ฺานาส ฺายตน  สมติกฺกมฺม  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  อุปสมฺปชฺช  
วิหรามิ  กสสฺโปป ฯเปฯ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  
อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภมิ  
เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหมิ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหมิ  อาวิภาว  
ติโรภาว  ติโรกุฑฺฑ  ติโรปาการ  ติโรปพฺพต  อสชชฺมาโน  คจฺฉามิ  
เสยฺยถาป  อากาเส  ปวิยาป  อุมฺมุชชฺนิมฺมุชชฺ  กโรมิ  เสยฺยถาป  
อุทเก  อุทเกป  อภิชชฺมาเน  คจฺฉามิ  เสยฺยถาป  ปวิย  อากาเสป  
ปลฺลงฺเกน  วสามิ  จงฺกมามิ  เสยฺยถาป  ปกฺขี  สกุโณ  อิเมป  
จนฺทิมสุริเย  เอวมหิทฺธิเก  เอวมหานุภาเว  ปาณินา  ปริมสามิ  
ปริมชฺชามิ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตมิ  กสฺสโปป  
ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ ฯเปฯ  
ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  
อากงฺขามิ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺตมานุสิกาย  อุโภ  
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สทฺเท  สุณามิ  ทิพฺเพ  จ  มานุเส  จ  เย  ทูเร  สนฺติเก จ กสฺสโปป  
ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย ฯเปฯ  
เย  ทูเร  สนติฺเก  จ  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  ปรสตฺตาน  
ปรปุคฺคลาน  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ปชานามิ  สราค  วา  จิตฺต  
สราค  จิตฺตนฺติ  ปชานามิ  วีตราค  วา  จิตฺต  วีตราค  จิตฺตนฺติ  
ปชานามิ  สโทส  วา  จิตฺต ฯเปฯ  วีตโทส  วา  จิตฺต ฯเปฯ  
สโมห  วา  จิตฺต ฯเปฯ  วีตโมห  วา  จิตฺต ฯเปฯ  สงฺขิตฺต  วา  
จิตฺต ฯเปฯ  วิกฺขิตฺต  วา  จิตฺต ฯเปฯ  มหคฺคต  วา  จิตฺต ฯเปฯ  
อมหคฺคต  วา  จิตฺต ฯเปฯ  สอุตฺตร  วา  จิตฺต ฯเปฯ  อนุตฺตร  
วา  จิตฺต ฯเปฯ  อสมาหิต  วา  จิตฺต ฯเปฯ  สมาหิต  วา  จิตฺต  
ฯเปฯ  อวิมุตฺต  วา  จิตฺต ฯเปฯ  วิมุตฺต  วา  จิตฺต  วิมุตฺต  
จิตฺตนฺติ  ปชานามิ  กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ  
ปรสตฺตาน  ปรปุคฺคลาน  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ปชานาติ  สราค  วา  
จิตฺต  สราค  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ ฯเปฯ  วิมุตฺต  วา  จิตฺต  วิมุตฺต  
จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  อห  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  อเนกวิหิต  
ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรามิ  เสยฺยถีท  เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  
ติสฺโสป  ชาติโย  จตสฺโสป  ชาติโย  ป ฺจป  ชาติโย  ทสป  ชาติโย  
วีสมฺป  ชาติโย  ตึสมฺป  ชาติโย  จตฺตาลีสมฺป  ชาติโย  ป ฺา- 
สมฺป ชาติโย  ชาติสตมฺป  ชาติสหสฺสมฺป  ชาติสตสหสฺสมฺป  อเนเกป  
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สวฏฏกปฺเป  อเนเกป  วิวฏฏกปฺเป  อเนเกป  สวฏฏวิวฏฏกปฺเป  
อมุตฺราสึ  เอวนฺนาโม  เอวโคตฺโต  เอววณฺโณ  เอวมาหาโร เอว- 
สุขทุกฺขปฏิสเวที  เอวมายุปริยนฺโต  โส  ตโต  จุโต  อมุตฺร  
อุทปาทึ  ตตฺราปาสึ  เอวนฺนาโม  เอวโคตฺโต  เอววณฺโณ  เอวมาหาโร  
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที  เอวมายุปริยนฺโต  โส  ตโต  จุโต  อิธุปปนฺโนติ  
อิติ  สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรามิ  กสสฺโปป  
ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  
เสยฺยถีท  เอกมฺป  ชาตึ ฯเปฯ  อิติ  สาการ  สอุทฺเทส  อเนก- 
วิหิต ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  อห  ภิกขฺเว  ยาวเทว  อากงฺขามิ  
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสามิ  
จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หเีน  ปณีเต  สวุณฺเณ  ทุพฺพณฺเณ  สุคเต  
ทุคฺคเต  ยถากมฺมุปเค  สตฺเต  ปชานามิ  อิเม  วต  โภนฺโต  สตฺตา  
กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  วจี...  มโนทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  
อริยาน  อุปวาทกา  มิจฺฉาทิฏ ิกา  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา  เต  
กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  
อุปปนฺนาติ  อิเม  วา  ปน  โภนฺโต  สตฺตา  กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา  
วจี...  มโนสจุริเตน  สมนฺนาคตา  อริยาน  อนุปวาทกา  สมฺมาทิฏ ิกา  
สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ  
สคฺค  โลก  อุปปนฺนาติ  อิติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺ- 
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กนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสามิ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต  
สุวณฺเณ  ทุพฺพณฺเณ  สุคเต  ทุคฺคเต  ยถากมฺมุปเค  สตฺเต  ปชานามิ  
กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาวเทว  อากงฺขติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  
อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หีเน  
ปณีเต  สุวณฺเณ  ทุพฺพณฺเณ  สุคเต  ทคฺุคเต  ยถากมฺมุปเค  สตฺเต  
ปชานาติ  อห  ภิกฺขเว  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  
ป ฺาวิมุตฺตึ  ทฏิเว  ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  
วิหรามิ  กสสฺโปป  ภิกฺขเว  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  
ป ฺาวิมุตฺตึ  ทฏิเว  ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  
วิหรตีติ  เอว  นวานุปุพฺพวิหารฉฬภิ ฺาปฺปเภเท  อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  
อตฺตนา  สมสมฏปนตฺถาย  ภควตา  วุตฺต  กสฺสปสยุตฺเต  อาคต  
ปาลิมิม  เปยยฺาลมุเขน  อาทิคฺคหเณน  จ  สงฺขิปตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
อาห อห ภิกฺขเวติอาทึ ฯ  
        [๓๓]  ตตฺถ  ยาวเทว  อากงฺขามีติ  ยาวเทว  อิจฺฉามีติ อตฺโถ ฯ  
ตโตเยว  หิ  มชฺฌิมคณฺ ีปเท  จูฬคณฺ ีปเท  จ  ยาวเทติ  ยาวเทวาติ  
วุตฺต  โหตีติ  ลิขิต ฯ  สยุตฺตนิกายฏกถายมฺป  ยาวเทว  อากงฺขามีติ  
ยาวเทว  อิจฺฉามีติ  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  ตถาหิ  ตตฺถ  ลนีตฺถปฺปกาสินิย  
อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรเนว  วุตฺต  ยาวเทวาติ  อิมินา  สมานตฺถ ยาว- 
เทติ  อิท  ปทนฺติ ฯ  โปตฺถเกสุ  ปน  กตฺถจิ  ยาวเทวาติ อยเมว  
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ปาโ  ทิสฺสติ ฯ  ยานิ  ปน  อิโต  ปร  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทินา  
นเยน  จตฺตาริ  รูปาวจรชฺฌานานิ  สพฺพโส  รูปส ฺาน  
สมติกฺกมาติอาทินา  นเยน  จตสฺโส  อรูปสมาปตฺติโย  สพฺพโส  
เนวส ฺานาส ฺายตน  สมติกฺกมฺม  ส ฺาเวทยิตนิโรธนฺติอาทินา  
นเยน  นิโรธสมาปตฺติ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธนฺติอาทินา  นเยน  
อภิ ฺา  จ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ  
อนุปทวณฺณนาย  เจว  ภาวนาวิธาเนน  จ  สทฺธ ึ วิสทฺุธิมคฺเค  สพฺพโส  
วิตฺถาริต ฯ  อิธาป  จ  เวร ฺชกณฺเฑ  จตฺตาริ  รูปาวจรชฺฌานานิ  
ติสฺโส  จ  วิชชฺา  อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  
ต  ตตฺเถว  วณฺณยิสฺสาม ฯ  นวานุปุพฺพวิหารฉฬภิ ฺาปฺปเภเทติ  
เอตฺถ  นวานุปุพฺพวิหารา  นาม  อนุปฏปิาฏิยา  สมาปชฺชิตพฺพภาวโต  
เอวส ฺ ิตา  นิโรธสมาปตฺติยา  สห  อฏ  สมาปตฺติโย ฯ  
ฉฬภิ ฺา  นาม  อาสวกฺขยาเณน  สทฺธึ  ป ฺจาภิ ฺาโยติ  เอว  
โลกิยโลกุตฺตรเภทา  สพฺพา  อภิ ฺาโย ฯ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺเมติ  
อุตฺตริมนุสฺสาน  ฌายีน ฺเจว  อริยาน ฺจ  ธมฺโม  อุตฺตริมนุสฺส- 
ธมฺโม ฯ อถวา  อุตฺตริ  มนุสฺสธมฺมาติ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม ฯ   
มนุสฺสธมฺโม นาม  ทสกุสลกมฺมปถธมโฺม ฯ  โส  ห ิ วินา  ภาวนา- 
มนสิกาเรน ปกติยาว  มนุสฺเสหิ  นิพฺพตฺเตตพฺพโต  มนุสฺสตฺตภาวา- 
วหโต วา  มนุสฺสธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ  ตโต  อุตฺตริ  ปน  ฌานาทีนิ  
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อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อตฺตนา  สมสมฏปเนนาติ  
อห  ยตฺตก  กาล  ยตฺตเก  วา  สมาปตฺติวิหาเร  อภิ ฺาโย  จ  
วล ฺเชมิ  ตถา  กสฺสโปปติ  เอว  ยถาวุตฺตอุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  อตฺตนา  
สมสม  กตฺวา  ปเนน ฯ  อิท ฺจ นวานุปุพฺพวิหารฉฬภิ ฺาภาว- 
สาม ฺเน ปสสามตฺต  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  น  หิ  อายสฺมา   
มหากสฺสโป ภควา  วิย  เทวสิก  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขา  สมา- 
ปตฺติโย สมาปชฺชติ  ยมกปาฏิหาริยาทิวเสน  วา  อภิ ฺาโย  วล ฺ- 
เชติ ฯ เอตฺถ  จ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  อตฺตนา  สมสมฏปเนนาติ  
อิท  นิทสฺสนมตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตถาหิ  โอวท  กสฺสป  ภิกฺขู  
กโรหิ  กสฺสป  ภิกฺขูน  ธมฺมกถ  อห  วา  กสฺสป  ภิกฺขู  โอวเทยฺย  
ตฺว  วา  อห  วา  กสฺสป  ภิกฺขูน  ธมฺมกถ  กเรยฺย  ตฺว  วาติ  
เอวมฺป  อตฺตนา  สมสมฏาเน  เปสิเยว ฯ  ตสฺส  กิม ฺ  อานณฺย  
ภวิสฺสติ  อ ฺตฺร  ธมฺมวินยสงฺคายนาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตตฺถ  ตสฺสาติ  
ตสฺส  อนุคฺคหสฺสาติ  มชฌฺิมคณฺ ีปเท  วุตฺต ฯ  ตสฺส  เมติ  วา  
อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  โปตฺถเกสุ  ห ิ กตฺถจิ  ตสฺส  เมติ  ปาโเยว  
ทิสฺสติ ฯ  ธมฺมวินยสงฺคายน  เปตฺวา  อ ฺ  กินนฺาม  ตสฺส  เม  
อานณฺย  อนณภาโว  ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  นน ุ ม  ภควาติอาทินา  
วุตฺตเมวตฺถ  อุปมาวเสน  วิภาเวติ ฯ  สกกวจอิสฺสริยานุปฺปทาเนนาติ  
เอตฺถ  จีวรสฺส  นิทสฺสนวเสน  กวจสฺส  คหณ  กต ฯ  สมาปตฺติยา  
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นิทสฺสนวเสน  อิสฺสริย  คหิต ฯ  กุลวสปฺปติฏาปกนฺติ  กลุวสสฺส  
กุลปฺปเวณิยา  ปติฏาปก ฯ  เม  สทฺธมมฺวลปฺปติฏาปโกติ นิจฺจ- 
สาเปกฺขตฺตา  สมาโส  ทฏพฺโพ ฯ  เม  สทฺธมฺมวสสฺส ปติฏาปโก  
ปวตฺตโกติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วุตฺตวจนมนุสฺสรนฺโต  อนุคฺคเหสีติ จินฺต- 
ยนฺโต  ธมฺมวินยสงฺคายนตฺถ  ภิกฺขูน  อุสฺสาห  ชเนสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
ธาตุภาชนทิวเส ตตฺถ สนฺนิปติตาน ภิกฺขูน อุสฺสาห ชเนสีติ อตฺโถ ฯ  
        [๓๔]  อิทานิ  ยถาวุตฺตมตฺถ  ปาลิยา  วิภาเวนฺโต  อาห ยถา- 
หาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  เอกมิทาหนฺติ  เอตฺถ  อิทนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  
เอก  สมยนฺติ  จ  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  เอกสฺมึ  สมเยติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  ปาวายาติ  ปาวานครโต ฯ  ตตฺถ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  
กุสินาร  คมสิฺสามีติ  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ อทฺธาน- 
มคฺโคติ  จ  ทีฆมคฺโค  วุจฺจติ ฯ  ทีฆปริยาโย  เหตฺถ อทฺธาน- 
สทฺโท ฯ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธินฺติ  คุณมหตฺเตนป สงฺขฺยา- 
มหตฺเตนป  มหตา ฯ  ภิกขฺูน  สงฺเฆน  ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ สมณคเณน  
สทฺธึ  เอกโตติ  อตฺโถ ฯ  ป ฺจมตฺเตหีติอาทินา  สงฺขฺยามหตฺต  
วิภาเวติ ฯ  มตฺตสทฺโท  เจตฺถ  ปมาณวจโน  โภชเน มตฺต ฺ ุตาติ- 
อาทีสุ วิย ฯ  สพฺพ  สุภทฺทกณฺฑ  วิตฺถารโต  เวทิตพฺพนฺติ  สพฺพ  
สุภทฺทกณฺฑ  อิธ  อาเนตฺวา  วิตฺถารโต  ทสฺเสตพฺพนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  
ตโต  ปรนฺติ  ตโต  ภิกฺขูน  อุสฺสาหชนนโต  ปรนฺติ  อาจริยธมฺม- 
                                        [ ส.  ป. ๖ ]  
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อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  วุตฺต ฯ  มหาคณฺ ีปเท  ปน  ตโต  ปรนฺติ สุภทฺท- 
กณฺฑโต  ปรนฺติ  วุตฺต ฯ  อิทเมเวตฺถ  สารโต  ปจฺเจตพฺพนฺติ โน  
ตกฺโก ฯ  อยเมว  หิ  อุสฺสาหชนนปฺปกาโร  ยทิท  หนฺท  มย  อาวุโส  
ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายาม  ปุเร  อธมฺโม  ทิปฺปตีติอาทิ  ตสฺมา  
อุสฺสาหชนนโต  ปรนฺติ  น  วตฺตพฺพ  เหฏา  อุสฺสาหชนนปฺปการสฺส  
ปาลิยา  อวุตฺตตฺตา ฯ  อย ฺเหตฺถ  ปาลิกฺกโม ฯ  อถโข  อายสฺมา  
มหากสฺสโป  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เอกมิทาห  อาวุโส  สมย  ปาวาย  
กุสินาร  อทธฺานมคฺคปฏิปนฺโน  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธ ึป ฺจ- 
มตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหิ  อถ  ขฺวาห  อาวุโส  มคฺคา  โอกกฺมฺม อ ฺ- 
ตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสีท ึ เตน  โข  ปน  สมเยน อ ฺตโร อาชีวโก  
กุสินาราย  มณฺฑารวปุปฺผ  คเหตฺวา  ปาว  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน  
โหติ  อทฺทส  โข  อห  อาวุโส  ต  อาชวีก  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  
ทิสฺวาน  ต  อาชีวก  เอตทโวจ  อาวุโส  อมฺหาก  สตฺถาร  ชานาสีติ  
อาม  อาวุโส  ชานามิ  อชชฺ  สตฺตาหปรินิพฺพุโต  สมโณ  โคตโม  
ตโต  เม  อิท  มณฺฑารวปุปฺผ  คหิตนฺติ  ตตฺราวุโส  เย  เต  ภิกฺขู  
อวีตราคา  อปฺเปกจฺเจ  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺติ  ฉินฺนปาทว  ปตนฺติ  
อาวฏฏนฺติ  วิวฏฏนฺติ  อติขิปฺป  ภควา  ปรินิพฺพุโต  อติขิปฺป  สุคโต  
ปรินิพฺพุโต  อติขิปฺป  จกฺขุ  โลเก  อนตฺรหิตนฺติ  เย  ปน  เต  
ภิกฺขู  วีตราคา  เต  สตา  สมฺปชานา  อธิวาเสนฺติ  อนิจฺจา  สงฺขารา 
                                        [ ส.  ป. ๖ ]   
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ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อถ  ขฺวาห  อาวุโส  เต  ภิกฺขู  เอตทโวจ  อล  
อาวุโส  มา  โสจิตฺถ  มา  ปริเทวิตฺถ  นนุ  อาวุโส  ภควตา  
ปฏิกจฺเจว  อกฺขาต  สพฺเพเหว  ปเยหิ  มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว  
อ ฺถาภาโว  ต  กุเตตฺถ  อาวุโส  ลพฺภา  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต  
ปโลกธมฺม  ต  วต  มา  ปลุชชฺีติ  เนต  าน  วิชฺชตีติ  เตน  โข  
ปน  สมเยน  อาวุโส  สุภทฺโท  นาม  วุฑฺฒปพฺพชิโต  ตสฺส  ปริสาย  
นิสินฺโน  โหติ  อถโข  อาวุโส  สุภทฺโท  วุฑฺฒปพฺพชิโต  เต  ภิกฺขู  
เอตทโวจ  อล  อาวุโส  มา  โสจิตฺถ  มา  ปริเทวิตฺถ  สุมุตฺตา  
มย  เตน  มหาสมเณน  อุปทฺทุตา  จ  โหม  อิท  โว  กปฺปติ  อิท  
โว  น  กปฺปตีติ  อิทานิ  ปน  มย  ย  อิจฺฉิสฺสาม  ต  กริสฺสาม  
ย  น  อิจฺฉิสฺสาม  น  ต  กริสฺสามาติ  หนฺท  มย  อาวุโส  ธมฺม ฺจ  
วินย ฺจ  สงฺคายาม  ปุเร  อธมฺโม  ทิปปฺติ  ธมฺโม  ปฏิพาหิยติ  
อวินโย  ทิปปฺติ  วินโย  ปฏิพาหิยติ  ปุเร  อธมฺมวาทิโน  พลวนฺโต  
โหนฺติ  ธมฺมวาทิโน  ทุพฺพลา  โหนฺติ  อวินยวาทิโน  พลวนโฺต  โหนฺติ  
วินยวาทิโน  ทุพฺพลา  โหนฺตีติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  เถโร  ภิกฺขู  
อุจฺจินตูติ ฯ  อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  เอเกนนูป ฺจอรหนฺตสตานิ  
อุจฺจินิ ฯ  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  มหากสฺสป  เอตทโวจจ  อย  ภนฺเต  
อายสฺมา  อานนฺโท  กิ ฺจาป  เสกฺโข  อภพฺโพ  ฉนฺทา  โทสา  โมหา  
ภยา  อคตึ  คนฺตุ  พหุ  จาเนน  ภควโต  สนฺติเก  ธมโฺม  จ   
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วินโย  จ  ปรยิตฺโต  เตนหิ  ภนฺเต  เถโร  อายสฺมนฺตมฺป  อานนฺท  
อุจฺจินตูติอาทึ ฯ  ตสฺมา  ตโต  ปรนฺติ  เอตฺถ  สุภททฺกณฺฑโต   
ปรนฺติ เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  สพฺพ  สุภทฺทกณฺฑ  วิตฺถารโต   
เวทิตพฺพนฺติ  หิ อิมินา  ย  น  อิจฺฉิสฺสาม  น ต กริสสฺามาติ เอต  
ปริยนฺต สุภทฺทกณฺฑปาลึ ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อวเสส  อุสฺสาหชน- 
นปฺปการปฺปวตฺตปาลึเยว ทสฺเสนฺโต หนฺท มย อาวุโสติอาทิมาห ฯ  
        [๓๕]  ตตฺถ  ปุเร  อธมฺโม  ทิปฺปตีติ  เอตฺถ  อธมฺโม  นาม  
ทสกุสลกมฺมปถธมฺมปฏิปกฺขภูโต  อธมฺโม ฯ  ปุเร  ทิปฺปตีติ  อปนาม  
ทิปฺปติ ฯ  อถวา  ยาว  อธมฺโม  ธมฺม  ปฏิพาหิตุ  สมตฺโถ  โหติ  
ตโต  ปุเรตรเมวาติ  อตฺโถ ฯ  อาสนฺเน  หิ  อนธิปฺเปโต  อย  
ปุเรสทฺโท ฯ  ทิปฺปตีติ  ทปิฺปสฺสติ ฯ  ปุเรสทฺทโยเคน  หิ  อนาคตตฺเถ  
อย  วตฺตมานปฺปโยโค  ยถา  ปุรา  วสฺสติ  เทโวติ ฯ  เกจิ  ปเนตฺถ  
เอว  วณฺณยนฺติ  ปุเรติ  ปจฺฉา  อนาคเต  ยถา  อทฺธาน  คจฺฉนฺ- 
ตสฺส คนฺตพฺพมคฺโค  ปุเรติ  วุจฺจติ  ตถา  อิท๑  ทฏพฺพนฺติ ฯ  
อวินโยติ  ปหานวินยสวรวินยาน  ปฏิปกฺขภูโต  อวินโย ฯ วินย- 
วาทิโน  ทุพฺพลา  โหนฺตีติ  เอว  อิติสทฺโทป  เอตฺถ  ทฏพฺโพ ตโต  
ปร  อาหาติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  โปตฺถเกสุ  ปน  กตฺถจิ  อิติสทฺโท  
น  ทิสฺสติ ฯ  ปาลิย  ปน  ทีฆนิกายฏกถาย ฺจ  อตฺเถว  อิติสทฺโท ฯ  
๑. ม. อิธ ฯ  

                                        [ ส.  ป. ๖ ]  
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เตนหีติ  อุยฺโยชนตฺเถ  นปิาโต ฯ  อุจฺจินเน  อุยฺโยเชนฺตา  หิ  ต  
มหากสฺสปตฺเถร  เอวมาหสุ ฯ  ภิกฺขู  อุจฺจินตูติ  สงฺคีติยา  อนุรูเป  
ภิกฺขู  อุจฺจินิตฺวา  คณฺหตูติ  อตฺโถ ฯ  สกลนวงฺค ฯเปฯ  ปริคฺคเหสีติ  
เอเตน  สุกฺขวิปสฺสกขีณาสวปริยนฺตาน  ยถาวุตฺตปุคฺคลาน  สติป  
อาคมาธิคมสพฺภาเว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  ปน  เตวิชชฺาทิคุณยุตฺตาน  
อาคมาธิคมสมฺปตฺติยา  อุกฺกสคตตฺตา  สงฺคีติยา  พหุการตฺต  
ทสฺเสติ ฯ  
        [๓๖]  ตตฺถ  สกลนวงฺคสตฺถุสาสนปริยตฺติธเรติ  สกล สุตฺต- 
เคยฺยาทินวงฺค  เอตฺถ  เอตสฺส  วา  อตฺถติี สกลนวงฺค สตฺถุสาสน ฯ  
อตฺถกาเมน  ปริยาปุณิตพฺพโต  ทิฏธมฺมิกาทิปุริสตฺถปริยตฺตภาวโต  
จ  ปริยตฺตีติ  ตีณิ  ปฏกาน ิ วุจฺจนฺติ ฯ  ต  สกลนวงฺคสตฺถุสาสน- 
สงฺขาต ปริยตฺตึ   ธาเรนฺตีติ  สกลนวงคฺสตฺถุสาสนปริยตฺติธรา ฯ  
ตาทิเสติ  อตฺโถ ฯ  พหุนนฺ  นานปฺปการาน  กิเลสาน  สกฺกายทิฏ ิยา  
จ  อวิหตตฺตา  ตา  ชเนนฺติ  ตาหิ  วา  ชนิตาติ  ปุถุชชฺนา ฯ  ทุวิธา  
ปุถุชชฺนา  อนฺธปุถุชชฺนา  กลฺยาณปุถชุชฺนาติ ฯ  ตตฺถ  เยส ขนฺธ- 
ธาตุอายตนาทีสุ  อุคฺคหปริปุจฺฉาสวนธารณปจฺจเวกฺขณานิ  นตฺถิ  
เต  อนฺธปุถุชชฺนา ฯ  เยส  ตานิ  อตฺถิ  เต  กลยฺาณปุถุชชฺนา ฯ  
เต  อิธ  ปถุุชชฺนา  อธิปฺเปตา ฯ  สมถภาวนาสิเนหาภาเวน  สุกฺขา  
ลูขา  อสินิทฺธา  วิปสฺสนา  เอเตสนฺติ  สุกฺขวิปสฺสกา ฯ  ติปฏก- 
                                        [ ส.  ป. ๖ ]  
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สพฺพปริยตฺติปฺปเภทธเรติ  ติณฺณ  ปฏกาน  สมาหาโร  ติปฏก ฯ  
ติปฏกสงฺขาต  นวงฺคาทิวเสน  อเนกธา  ภินฺน  สพฺพปริยตฺติปฺปเภท  
ธาเรนฺตีติ  ติปฏกสพฺพปริยตฺติปฺปเภทธรา ฯ  ตาทิเสติ  อตฺโถ ฯ  
อนุอนุ ตสมงฺคิน  ภาเวติ  วฑฺเฒตีติ  อนุภาโว ฯ  อนุภาโวเอว   
อานุภาโว ฯ ปตาโป๑ ฯ  มหนฺโต  อานุภาโว  เยส  เต   
มหานุภาวา ฯ เตวิชฺชาทิเภเทติ  ติสฺโส  วิชชฺาเยว  เตวิชฺชา ฯ  ตา   
อาทิ  เยส ฉฬภิ ฺาทีน  เต  เตวิชฺชาทโย ฯ  เต  เภทา  อเนกปฺป- 
การภินฺนา เอเตสนฺติ  เตวิชฺชาทิเภทา  ขีณาสวา ฯ  ตาทิเสติ  อตฺโถ ฯ  
อถวา  ติสฺโส  วิชชฺา  เอตสฺส  อตฺถีติ  เตวิชฺโช ฯ  โส  อาทิ  
เยส  ฉฬภิ ฺาทีน  เต  เตวิชฺชาทโย ฯ  เต  เภทา  เยส ขีณาสวาน  
เต  เตวิชฺชาทิเภทา ฯ  ตาทิเสติ  อตฺโถ ฯ  เย  สนฺธาย  อิท  
วุตฺตนฺติ  เย  ภิกฺขู  สนฺธาย  อิท  อถโข  อายสฺมาติอาทิวจน  
สงฺคีติกฺขนฺธเก  วุตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  กิสสฺ  ปนาติ  กสฺมา  ปน ฯ  
สิกฺขตีติ  เสกฺโข ฯ  อถวา  สิกฺขน  สิกฺขา ฯ  สาเยว  ตสฺส  
สีลนฺติ  เสกฺโข ฯ  โส  หิ  อปริโยสิตสิกฺขตฺตา  ตทธิมุตฺตตฺตา  จ  
เอกนฺเตน  สิกฺขนสีโล  น  อเสกฺโข  วิย  ปรินฏิ ิตสิกฺโข  ตตฺถ  
ปฏิปฺปสฺสทธฺุสฺสาโห  นาป  วิสฺสฏสิกฺโข  ปจุรชโน  วิย  ตตฺถ  
อนธิมุตฺโต ฯ  อถวา  อริยาย  ชาติยา  ตีสุ  สิกฺขาสุ  ชาโต  
๑. ม. ปภาโว ฯ  

                                        [ ส.  ป. ๗ ]  
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ตตฺถ  วา  ภโวติ  เสกฺโข ฯ  อถวา  อิกฺขติ  เอตายาติ  อิกฺขา ฯ  
มคฺคผลสมฺมาทิฏ ิ ฯ  สห  อิกฺขายาติ  เสกฺโข ฯ  อุปริมคฺคตฺตย- 
กิจฺจสฺส อปริโยสิตตฺตา  สห  กรณีเยนาติ  สกรณีโย ฯ  อสฺสาติ   
อเนน ฯ อสมฺมุขาปฏิคฺคหิต นาม นตฺถีติ นนุ จ  
                ทวฺาสีติ พุทฺธโต คณฺหึ  เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต  
                จตุราสีติสหสฺสานิ    เย  เม  ธมฺมา  ปวตฺติโนติ  
วุตฺตตฺตา  กถเมต  ยุชฺชติ ฯ  เทฺว  สหสฺสานิ  ภิกฺขุโตติ  วุตฺตมฺป  
ภควโต  สนฺติเก  ปฏิคฺคหิตเมวาติ  กตฺวา  วุตฺตนฺติ  นาย  วิโรโธ ฯ  
พหุการตฺตาติ  พหุอุปการตฺตา ฯ  อุปการวจโน  เหตฺถ  การสทฺโท ฯ  
อสฺสาติ  ภเวยฺย ฯ  อติวิย  วิสฺสตฺโถติ  อติวิย  วิสฺสาสิโก ฯ  นนฺติ  
อานนฺทตฺเถร ฯ  วทตีติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  อานนฺทตฺเถรสฺส  
เยภุยฺเยน  นวกาย  ปริสาย  วิพฺภมเนน  มหากสฺสปตฺเถโร  เอวมาห  
น วาย กุมารโก มตฺตม ฺาสีติ ฯ  
        [๓๗]  ตถาหิ  ปรินพฺิพุเต สตฺถริ มหากสฺสปตฺเถโร สตฺถุ  
ปรินิพฺพาเน สนฺนิปติตสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มชฺเฌ  นิสีทิตฺวา  ธมฺมวินย- 
สงฺคายนตฺถ ป ฺจสเต  ภิกฺขู  อุจฺจินิตฺวา  อาวุโส  ราชคเห  วสฺส   
วสนฺตา ธมฺมวินย  สงฺคายิสฺสาม  ตุมฺเห  ปุเร  วสฺสุปนายิกาย   
อตฺตโน อตฺตโน  ปลิโพธ  ปจฺฉินฺทิตฺวา  ราชคเห  สนฺนิปตถาติ   
วตฺวา อตฺตนา  ราชคห  คโต ฯ  อานนฺทตฺเถโรป  ภควโต  ปตฺตจีวร  
                                        [ ส.  ป. ๗ ]  
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อาทาย  มหาชน  ส ฺาเปนฺโต  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ตโต  นิกฺขมมฺ  
ราชคห  คจฺฉนฺโต  ทกฺขิณาคิริสฺมึ  จาริก  จร ิฯ  ตสฺมึ  สมเย  
อานนฺทตฺเถรสฺส  ตึสมตฺตา  สทฺธิวิหาริกา  เยภุยฺเยน  กุมารภูตา  
เอกวสฺสิกทุวสฺสิกภิกฺขู  เจว  อนุปสมฺปนฺนา  จ  วิพฺภมึสุ ฯ  กสมฺา  
ปเนเต  ปพฺพชิตา  กสฺมา  วิพฺภมึสูติ ฯ  เตส  กิร  มาตาปตโร  
จินฺเตสุ  อานนฺทตฺเถโร  สตฺถุ  วิสฺสาสโิก  อฏ  วเร  ยาจิตฺวา  
อุปฏหติ  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน  สตฺถาร  คเหตฺวา  คนฺตุ  สกฺโกติ  
อมฺหาก  ทารเก  เอตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพาเชม  โส  สตฺถาร  คเหตฺวา  
อาคมิสฺสติ  ตสฺมึ  อาคเต  มย  มหาสกฺการ  กาตุ  ลภิสฺสามาติ  
อิมินา  ตาว  การเณน  เนส  าตกา  เต  ปพฺพาเชสุ ฯ  สตฺถร ิ 
ปน  ปรินิพฺพุเต  เตส  สา  ปฏนา  อุปจฺฉินฺนา ฯ  อถ  เน เอก- 
ทิวเสเนว  อุปพฺพาเชสุ ฯ  อถ  อานนฺทตฺเถร  ทกฺขิณาคิริสฺมึ จาริก  
จริตฺวา  ราชคหมาคต  ทิสฺวา  มหากสฺสปตฺเถโร  เอวมาห  น  วาย  
กุมารโก  มตฺตม ฺาสีติ ฯ  วุตฺต ฺเหต  กสฺสปสยุตฺเต  อถ   
กิ ฺจรหิ อาวุโส  อานนฺท  อิเมหิ  นเวหิ  ภิกฺขูหิ  อินฺทฺริเยสุ  อคุตฺต- 
ทฺวาเรหิ โภชเน  อมตฺต ฺ ูหิ  ชาคริย  อนนุยุตฺเตหิ  สทฺธ ึ จาริก   
จรสิ สสฺสฆาต  ม ฺเ  จรสิ  กลุุปฆาต  ม ฺเ  จรสิ   
โอลุชชฺติ โข  เต  อาวุโส  อานนฺท  ปรสิา  ปลชฺุชนฺติ  โข  เต   
อาวุโส นวปฺปายา  น  วาย  กุมารโก  มตฺตม ฺาสีติ ฯ  อปจ  
                                        [ ส.  ป. ๗ ]  
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เม  ภนฺเต  กสฺสป  สิรสฺม ึ ปลิตานิ  ชาตานิ  อถ  จ  ปน  มย  
อชฺชาป  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  กมุารกวาทา  น  มุจฺจามาติ ฯ  
ตถาหิ  ปน  ตฺว  อาวุโส  อานนฺท  อิเมหิ  นเวหิ  ภิกขฺูหิ  อินฺทฺริเยสุ  
อคุตฺตทฺวาเรหิ  โภชเน  อมตฺต ฺ ูหิ  ชาคริย  อนนุยุตฺเตหิ  สทฺธึ  
จาริก  จรสิ  สสฺสฆาต  ม ฺเ  จรสิ  กลุุปฆาต  ม ฺเ  จรสิ  
โอลุชชฺติ  โข  เต  อาวุโส  อานนฺท  ปริสา  ปลชุชฺนฺติ  โข  เต  
อาวุโส นวปฺปายา น วาย กุมารโก มตฺตม ฺาสีติ ฯ  
        [๓๘]  ตตฺถ  สสฺสฆาต  ม ฺเ  จรสีติ  สสฺส  ฆาเตนฺโต  วิย  
อาหิณฺฑสิ ฯ  กุลุปฆาต  ม ฺเ  จรสีติ  กุลานิ  อุปฆาเตนฺโต  วิย  
หนนฺโต  วิย  อาหิณฺฑสิ ฯ  โอลุชชฺตีติ  ปลุชชฺติ  ภิชชฺติ ฯ  ปลชฺุชนฺติ  
โข  เต  อาวุโส  นวปฺปายาติ  อาวุโส  เต  ตุยฺห  ปาเยน เยภุยฺเยน  
นวกา  เอกวสฺสิกทุวสฺสิกทหรา  เจว  สามเณรา  จ  ปลชฺุชนฺติ ฯ  
น  วาย  กุมารโก  มตฺตม ฺาสีติ  อย  กุมารโก  อตฺตโน  ปมาณ  
น  วต  ชานาตีติ  เถร  ตชฺเชนฺโต  อาห ฯ กุมารกวาทา น มุจฺจามาติ  
กุมารกวาทโต  น  มุจฺจาม ฯ  ตถาหิ  ปน  ตฺวนฺติ  อิทมสฺส  เอว  
วตฺตพฺพตาย  การณทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  
ยสฺมา  ตฺว  อิเมหิ  นเวหิ  ภิกฺขูหิ  อินฺทฺริยสวรรหิเตหิ  สทฺธึ  จรสิ  
ตสฺมา  กุมารเกหิ  สทฺธึ  จรนฺโต  กุมารโกติ  วตฺตพฺพต  อรหสีติ ฯ  
น  วาย  กุมารโก  มตฺตม ฺาสีติ  เอตฺถ  วาสทฺโท  ปทปูรเณ ฯ  
                                        [ ส.  ป. ๗ ]  
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วาสทฺโท  หิ  อุปมานสมุจฺจยสสยวปสคฺคปทปูรณวิกปฺปาทีสุ๑  พหูสุ  
อตฺเถสุ  ทิสสฺติ ฯ  ตถาเหส  ป ฺฑิโต  วาป  เตน  โสติอาทีสุ  
อุปมาเน  ทิสฺสติ ฯ  สทิสภาเวติ  อตฺโถ ฯ  ต  วาป  ธีรา  มุน ิ 
เวทยนฺตีติอาทีสุ  สมุจฺจเย ฯ  เก  วา  อิเม  กสฺส  วาติอาทีสุ  
สสเย ฯ  อย  วา  อิเมส  สมณพฺราหฺมณาน  สพฺพพาโล สพฺพ- 
มุฬฺโหติอาทีสุ  วปสคฺเค๒ ฯ  เยเกจิ  ภิกขฺเว  สมณา  วา พฺราหฺมณา   
วาติอาทีสุ  วิกปฺเป ฯ  อิธ  ปน  ปทปูรเณ  ทฏพฺโพ ฯ เตเนว  จ   
อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  วุตฺต  วาสทฺทสฺส  อตฺถุทฺธาร กโรนฺเตน   
น  วาย  กุมารโก  มตฺตม ฺาสีติอาทีสุ  ปทปูรเณติ ฯ อฏกถายมฺป   
เอตฺตกเมว  วุตฺต  น  วาย  กุมารโก  มตฺตม ฺาสีติ อย กุมารโก   
อตฺตโน  ปมาณ  น  วต ชานาตีติ เถร ตชฺเชนฺโต อาหาติ ฯ  
เอตฺถาป  วตาติ  วจนสิลิฏตาย  วุตฺต ฯ  ย  ปเนตฺถ  เกนจิ  วุตฺต  
น  วายนฺติ  เอตฺถ  วาติ  วิภาสา  อ ฺาสิป  น  อ ฺาสิปติ อตฺโถติ ฯ  
ต  ตสฺส  มติมตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  น  เหตฺถ  อยมตฺโถ  สมฺภวติ ฯ   
ตสฺมา อตฺตโน ปมาณ นา ฺาสีติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๓๙]  ตตฺราติ  เอว  สติ ฯ  ฉนฺทาคมน  วิยาติ  เอตฺถ  ฉนฺทา  
อาคมน  วิยาติ  ปทจฺเฉโท  กาตพฺโพ ฯ  ฉนฺเทน  อาคมน  ปวตฺตน  
วิยาติ  อตฺโถ ฯ  ฉนฺเทน  อกตฺตพฺพกรณ  วิยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
๑. ม. วสฺสคฺค ฯ  ๒. ม. วสฺสคฺเค ฯ  

                                        [ ส.  ป. ๗ ]  
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ฉนฺท  วา  อาคจฺฉติ  สมฺปโยควเสนาติ  ฉนฺทาคมน ฯ  ตถาปวตฺโต  
อปายคมนีโย  อกุสลจิตฺตุปฺปาโท ฯ  อถวา  อนนุรูป  คมน  อคมน ฯ  
ฉนฺเทน  อคมน  ฉนฺทาคมน ฯ  ฉนฺเทน  สิเนเหน  อนนุรูป  คมน  
ปวตฺตน  อกตฺตพฺพกรณ  วิยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺ- 
ปตฺเตติ อเสกฺขภูตา  ปฏิสมฺภิทา  อเสกฺขปฏิสมฺภิทา ฯ  ตปฺปตฺเต  
ปฏิลทฺธอเสกฺขปฏิสมฺภิเทติ  อตฺโถ ฯ  อนุมติยาติ  อนุ ฺาย ฯ  
ยาจนายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กิ ฺจาป  เสกฺโขติ  อิท  น  เสกฺขาน  
อคติคมนสพฺภาเวน  วุตฺต  อเสกฺขานเยว  ปน  อุจฺจินิตตฺตาติ  
ทฏพฺพ ฯ  ปมมคฺเคเนว  หิ  จตฺตาริ  อคติคมนานิ  ปหียนฺติ ฯ  
ตสฺมา  กิ ฺจาป  เสกฺโข  ตถาป  เถโร  อายสฺมนฺตมฺป  อานนฺท  
อุจฺจินตูติ  เอวเมตฺถ  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  น  ปน  กิ ฺจาป  
เสกฺโข  ตถาป  อภพฺโพ  อคตึ  คนฺตุนฺติ  โยเชตพฺพ ฯ อภพฺโพติ- 
อาทินา ปน  ธมฺมสงฺคีติยา  ตสฺส  อรหภาว  ทสฺเสนฺโต  วิชชฺมาน- 
คุเณ กเถสิ ฯ  ตตฺถ  ฉนฺทาติ  ฉนฺเทน ฯ  สิเนเหนาติ  อตฺโถ ฯ  
อคตึ คนฺตุนฺติ อคนฺตพฺพ คนฺตุ ฯ อกตฺตพฺพ กาตุนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๔๐]  อิมานิ  ปน  จตฺตาริ  อคติคมนานิ  ภณฺฑภาชนีเย  จ  
วินิจฺฉยฏาเน  จ  ลพฺภนฺติ ฯ  ตตฺถ  ภณฺฑภาชนีเย  ตาว ฯ  อตฺตโน  
ภารภูตาน  ภิกฺขูน  อมนาเป  ภณฺเฑ  สมฺปตฺเต  ต  ปริวตฺเตตฺวา  
มนาป  เทนฺโต  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  อตฺตโน  ปน  อภาร- 
ภูตาน  
                                        [ ส.  ป. ๗-๘ ]  
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มนาเป  ภณฺเฑ  สมฺปตฺเต  ต  ปริวตฺเตตฺวา  อมนาป  เทนฺโต  
โทสาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  ภณฺเฑสุ  ภาชนียวตฺถุ ฺจ   ิติก ฺจ  
อชานนฺโต  โมหาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  มุขราน  วา  ราชาทินิสฺสิตาน  
วา  อิเม  เม  อมนาเป  ภณฺฑเก  ทินฺเน  อนตฺถ  กเรยฺยุนฺติ  ภเยน  
ปริวตฺเตตฺวา  มนาป  เทนโฺต  ภยาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  โย  ปน  
เอว  น  คจฺฉติ  สพฺเพส  ตุลาภูโต  ปมาณภูโต  มชฺฌตฺโตว  หตฺุวา  
ย  ยสฺส  ปาปณุาติ  ตเทว  ตสฺส  เทติ  อย  จตุพฺพิธมฺป  อคตึ  
น  คจฺฉติ  นาม ฯ  วินิจฺฉยฏาเน  ปน  อตฺตโน  ภารภูตสฺส  
ครุกาปตฺตึ  ลหุกาปตฺตึ  กตฺวา  กเถนฺโต  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  
อิตรสฺส  ลหุกาปตฺตึ  ครุกาปตฺตึ  กตฺวา  กเถนฺโต  โทสาคตึ  คจฺฉติ  
นาม ฯ  อาปตฺติวุฏาน  ปน  สมุจฺจยกฺขนฺธก ฺจ  อชานนฺโต  
โมหาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  มุขรสฺส  วา  ราชปูชิตสฺส วา อย เม ครุก  
กตฺวา  อาปตฺตึ  กเถนฺตสฺส  อนตฺถมฺป  กเรยฺยาติ  ครุกเมว  ลหุกาปตฺตึ  
กเถนฺโต  ภยาคตึ  คจฺฉติ  นาม ฯ  โย  ปน  สพฺเพส  ยถาภูตเมว  
กเถติ  อย  จตุพฺพิธมฺป  อคติคมน  น  คจฺฉติ  นาม ฯ  เถโรป  
ตาทิโส  จตุนฺนมฺป  อคติคมนาน  ปมมคฺเคเนว  ปหีนตฺตา ฯ  ตสฺมา  
สงฺคายนวเสน  ธมฺมวินยานมฺป  วินิจฺฉเย  สมฺปตฺเต  ฉนฺทาทิวเสน  
อ ฺถา  อกเถตฺวา  ยถาภูตเมว  กเถตีติ  วุตฺต  อภพฺโพ ฯเปฯ  
อคตึ คนฺตุนฺติ ฯ  
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        [๔๑]  ปริยตฺโตติ  อธีโต ฯ  อุคฺคหิโตติ  อตฺโถ ฯ อุจฺจินิ- 
เตนาติ อุจฺจินิตฺวา  คหิเตน ฯ  เอตทโหสีติ  เอต  ปริวิตกฺกน   
อโหสิ ฯ ราชคห  โข  มหาโคจรนฺติ  เอตฺถ  ราชคหนฺติ  ราชคห- 
สามนฺต คเหตฺวา  วุตฺตนฺติ  จูฬคณฺ ีปเท  มชฺฌิมคณฺ ีปเท  จ   
วุตฺต ฯ  คาโว จรนฺติ  เอตฺถาติ  โคจโร ฯ  โคจโร  วิย  โคจโร  
ภิกฺขาจรณฏาน ฯ โส  มหนฺโต  อสฺส  เอตฺถาติ  วา  มหาโคจร   
ราชคห ฯ ถาวรกมฺมนฺติ  จิรฏายิกมฺม ฯ  วิสภาคปุคฺคโล  สุภททฺ- 
สทิโส ฯ อุกโฺกเฏยฺยาติ  นิวาเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ตฺติทุติเยน  
กมฺเมน  สาเวสีติ  สุณาตุ  เม  อาวุโส  สงฺโฆ  ยทิ  สงฺฆสฺส  
ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  อิมานิ  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  สมฺมนฺเนยฺย  ราชคเห  
วสฺส  วสนฺตา  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายิตุ  น  อ ฺเหิ  ภิกฺขูหิ  
ราชคเห  วสฺส  วสิตพฺพนฺติ  เอสา  ตฺติ  สุณาตุ  เม  อาวุโส  
สงฺโฆ  สงฺโฆ  อิมานิ  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  สมฺมนฺนติ  ราชคเห  
วสฺส  วสนฺตา  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายิตุ  น  อ ฺเหิ  ภิกฺขูหิ  
ราชคเห  วสฺส  วสิตพฺพนฺติ  ยสฺสายสฺมโต  ขมติ  อิเมส  ป ฺจนฺน  
ภิกฺขุสตาน  สมฺมติ  ราชคเห  วสฺส  วสนฺตา  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  
สงฺคายิตุ  น  อ ฺเหิ  ภิกฺขูหิ  ราชคเห  วสฺส  วสิตพฺพนฺติ  โส  
ตุณฺหสฺส  ยสสฺ  นกฺขมติ  โส  ภาเสยฺย  สมฺมตานิ  สงฺเฆน  
อิมานิ  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  ราชคเห  วสฺส  วสนฺตา  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  
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สงฺคายิตุ  น  อ ฺเหิ  ภิกฺขูหิ  ราชคเห  วสฺส  วสิตพฺพนฺติ  ขมติ  
สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี  เอวเมต  ธารยามีติ  เอว  ตฺติทุติเยน  
กมฺเมน  สาเวสิ ฯ  อิท  สนฺธาย  วุตฺต  ต  สงฺคีติกฺขนฺธเก  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ  อย  ปน  กมฺมวาจา  ตถาคตสฺส  
ปรินิพฺพานโต  เอกวีสติเม  ทิวเส  กตา ฯ วุตฺต ฺเหต ทีฆนิกายฏ- 
กถาย อย  ปน  กมฺมวาจา  ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพานโต  เอกวีสติเม  
ทิวเส  กตา ฯ  ภควา  หิ  วิสาขปุณฺณมาย  ปจฺจูสสมเย  ปรินิพฺพุโต ฯ  
อถสฺส  สตฺตาห  สุวณฺณวณฺณ  สรีร  คนฺธมาลาทีหิ  ปูชยึส ุฯ  
เอว  สตฺตาห  สาธุกีฬนทิวสา  นาม  อเหสุ ฯ  ตโต  สตฺตาห จิตกาย  
อคฺคิ  นาชฺฌายิ ฯ  สตฺตาห  สตฺติป ฺชร  กตฺวา  สณฺาคารสาลาย  
ธาตุปูช  กรสึูติ  เอกวีสติทิวสา  คตา ฯ  เชฏมูลสกฺุกปกฺขป ฺจมิย  
ปน  ธาตุโย  ภาชยึสุ ฯ  เอตสฺมึ  ธาตุภาชนทิวเส  สนฺนิปติตสฺส  
มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส  สุภทฺเทน  วุฑฺฒปพฺพชิเตน  กต  อนาจาร  
อาโรเจตฺวา  วุตฺตนเยเนว  ภิกฺขู  อุจฺจินิตฺวา  อย  กมมฺวาจา  กตา ฯ  
อิม ฺจ  ปน  กมฺมวาจ  กตฺวา  เถโร  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ  อาวุโส  
อิทานิ  ตุมฺหาก  จตฺตาลีสทิวสา  โอกาโส  ตโต  ปร  อย  นาม  
โน  ปลิโพโธ  อตฺถีติ  วตฺตุ  น  ลพฺภา  เอตฺถนฺตเร  ยสฺส โรค- 
ปลิโพโธ  วา  อาจริยุปชฺฌายปลิโพโธ  วา  มาตาปตุปลิโพโธ วา   
อตฺถิ  ปตฺต  วา  ปน  ปจิตพฺพ  จีวร  วา  กาตพฺพ  โส  ต  
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ปลิโพธ  ฉินฺทิตฺวา  ต  กรณีย  กโรตูติ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  
เถโร  อตฺตโน  ป ฺจสตาย  ปริสาย  ปริวุโต  ราชคห  คโต ฯ  
อ ฺเป  มหาเถรา  อตฺตโน  อตฺตโน  ปริส  คเหตฺวา  โสกสลฺล- 
สมปฺปต มหาชน  อสฺสาเสตุกามา  ต  ต  ทิส  ปกฺกนฺตา ฯ  ปุณฺณตฺ- 
เถโร ปน  สตฺตสตภิกฺขุปริวาโร  ตถาคตสฺส  ปรินพฺิพานฏาน  อา- 
คตาคต มหาชน  อสฺสาเสสฺสามีติ  กุสินารายเมว  อฏาสิ ฯ  อายสฺมา  
อานนฺโท  ยถา  อปรินิพฺพุตสฺส  เอว  ปรินิพฺพุตสฺสาป  ภควโต  สย ฺเว  
ปตฺตจีวร  อาทาย  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  เยน  สาวตฺถี  เตน  
จาริก  ปกฺกามิ ฯ  คจฺฉโต  คจฺฉโต  ปนสฺส  ปริวารา  ภิกฺขู  คณนปถ  
วีติวตฺตาติ ฯ  ตสฺมา  ตถาคตสฺส  ปรินพฺิพานโต  ตีสุ  สตฺตาเหสุ  
อติกฺกนฺเตสุ  เอกวีสติเม  ทิวเส  อิม  กมฺมวาจ  สาเวตฺวา  เถโร  
ราชฺคห  ปกกฺนฺโตติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยทิ  เอว  กสฺมา  ปน  อิธ มงฺคล- 
สุตฺตฏกถาย ฺจ  สตฺตสุ  สาธุกีฬนทิวเสสุ  สตฺตสุ  จ ธาตุปูชา- 
ทิวเสสุ  วีติวตฺเตสูติ  วุตฺต ฯ  สตฺตสุ  ธาตุปูชาทิวเสสุ คหิเตสุ  
ตทวินาภาวโต  มชฺเฌ  จิตกายชฺฌาปนสตฺตาหมฺป  คหิตเมวาติ  กตฺวา  
วิสุ  น  วุตฺต  วิย  ทิสฺสติ ฯ  ยท ิ เอว  อถ  กสฺมา  อฑฺฒมาโส  
อติกฺกนฺโต  ทิยฑฺฒมาโส  เสโสติ  จ  วุตฺต ฯ  นาย  โทโส ฯ อปฺปก  
หิ  โอนมธิก  วา  คณนูปค  น  โหติ ฯ  ตสฺมา  สมุทาโย  อปฺปเกน  
อธิโกป  อนธิโก  วิย  โหตีติ  กตฺวา  อฑฺฒมาสโต  อธิเกป  
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ป ฺจทิวเส  อฑฺฒมาโส  อติกฺกนฺโตติ  วุตฺต  ทฺวาสีติขนฺธกวตฺตาน   
กตฺถจิ อสีติขนฺธกวตฺตานีติ  วจน  วิย ฯ  ตถา  อปฺปเกน  โอโนป  
จ สมุทาโย อนูโน  วิย  โหตีติ  กตฺวา  ทิยฑฺฒมาสโต  โอเนป   
ป ฺจทิวเส ทิยฑฺฒมาโส  เสโสติ  จ  วุตฺต  สติปฏานวิภงฺคฏ- 
กถายมฺป ฉมฺมาสโต  โอเนป  อฑฺฒมาเส  ฉมฺมาส  สชฺฌาโย   
กาตพฺโพติ วุตฺตวจน  วิย ฯ  ตตฺถ  หิ  ตจป ฺจกาทีสุ  จตูสุ  ป ฺจเกสุ  
ทฺวีสุ  จ  ฉกฺเกสุ  เอเกกสฺมึ  อนุโลมโต  ป ฺจาห  ปฏิโลมโต  ป ฺจาห  
อนุโลมปฏโิลมโต  ป ฺจาห  ตถา  ปรุมิปุริเมหิ  ป ฺจกฉกฺเกหิ  
สทฺธึ  อนุโลมโต  ป ฺจาห  ปฏโิลมโต  ป ฺจาห  อนุโลมปฏโิลมโต  
ป ฺจาหนฺติ  เอว  วิสุ  ติป ฺจาห  เอกโต  ติป ฺจาห ฺจ  สชฺฌาย  
กตฺวา  ฉมฺมาส  สชฺฌาโย  กาตพฺโพติ  วจน  วิย ฯ  ตตฺถ  หิ  
วกฺกป ฺจกาทีสุ  ตีสุ  ป ฺจเกสุ  ทฺวีสุ  จ  ฉกฺเกสุ  วิสุ  เหฏ ิเมหิ เอกโต   
จ  สชฺฌาเย  ฉนฺน  ฉนฺน  ป ฺจาหาน  วเสน  ป ฺจ  มาสา ปริ- 
ปุณฺณา  ลพฺภนฺติ ฯ  ตจป ฺจเก  ปน  วิสุ  ติป ฺจาหเมวาติ อฑฺฒ- 
มาโสเยเวโก  ลพฺภตีติ  อฑฺฒมาสาธิกป ฺจมาสา  ลพฺภนฺติ ฯ  เอว  
สติ  ยถา  ตตฺถ  อฑฺฒมาเส  โอเนป  มาสปริจฺเฉเทน  ปริจฺฉิชชฺ- 
มาเน สชฺฌาเย  ฉ  มาสา  ปริจฺเฉทกา  โหนฺตีติ  ปรจฺิฉิชฺชมานสฺส  
สชฺฌายสฺส   สตฺตมาสาทิมาสนฺตรคมนนิวารณตฺถ   ฉมฺมาสคฺคหณ  
กต  น  สกลฉมฺมาเส  สชฺฌายปฺปวตฺติทสฺสนตฺถ  เอวมิธาป  
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มาสวเสน  กาเล  ปริจฺฉิชชฺมาเน  โอเนป  ป ฺจทิวเส  ทิยฑฺฒมาโส  
ปริจฺเฉทโก  โหตีติ  ปริจฺฉิชฺชมานสฺส  กาลสฺส  ทวิฺมาสาทิมาสนฺตร-  
คมนนิวารณตฺถ  ทิยฑฺฒมาโส  เสโสติ  ทิยฑฺฒมาสคฺคหณ  กตนฺติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  อ ฺถา  จ  อฏกถาวจนาน  
อ ฺม ฺวิโรโธ  อาปชชฺติ ฯ  เอกาหเมว  วา  ภควโต  สรีร  
จิตกาย  ฌายีติ  ขุทฺทกภาณกาน  อธิปฺปาโยติ  คเหตพฺพ ฯ  เอว  
หิ  สติ  ปรินพฺิพานโต  สตฺตสุ  สาธุกีฬนทิวเสสุ  วีติวตฺเตสุ  อฏมิย  
จิตกาย  ภควโต  สรีร  ฌาเปตฺวา  ตโต  ปร  สตฺตสุ  ทิวเสสุ  
ธาตุปูช  อกสูติ  อฑฺฒมาโส  อติกฺกนโฺต  คิมฺหาน  ทิยฑฺโฒ  จ  มาโส  
เสโส  โหติ ฯ  ปรินิพฺพานสุตฺตนฺตปาลิย ฺหิ  จิตกาย  ฌาปนสตฺตาห  
น  อาคต  เทฺวเยว  สตฺตาหานิ  อาคตานิ ฯ  อุปปริกขิฺตฺวา  ปน  
ย  รุจฺจติ  ต  คเหตพฺพ ฯ  อิโต  อ ฺเน  วา  ปกาเรน  ยถา  น  
วิรุชฺฌติ  ตถา  การณ  ปรเิยสิตพฺพ ฯ  ย  ปเนตฺถ  เกนจิ  วุตฺต  
อฑฺฒมาโส  อติกฺกนฺโตติ  เอตฺถ  เอโก  ทิวโส  นฏโ  โส ปาฏิปท- 
ทิวโส  โกลาหลทิวโส  นาม  ตสฺมา  อิธ  น  คหิโตติ ฯ  ต น   
สุนฺทร  ปรินพฺิพานสุตฺตนฺตปาลิย  ปาฏปิททิวสโตเยว  ปฏาย  
สตฺตาหสฺส  วุตฺตตฺตา  อฏกถาย ฺจ  ปรินิพฺพานทิวเสนป  สทฺธึ  ติณฺณ  
สตฺตาหาน คหิตตฺตา ฯ ตถาหิ ปรินิพฺพานทิวเสน สทฺธึ ติณฺณ  
สตฺตาหาน  คหิตตฺตา  เชฏมูลสุกฺกปกฺขป ฺจมี  เอกวีสติโม  ทิวโส  
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โหติ ฯ  สตฺตสุ  สาธุกีฬนทิวเสสูติ  เอตฺถ  สาธุกีฬน  นาม   
สเวควตฺถุ กิตฺเตตฺวา  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺตานิ  คีตานิ  คายิตฺวา   
ปูชาวเสน กีฬนโต  สุนฺทร  กีฬนนฺติ  สาธุกีฬน ฯ  อถวา  สปรหิต- 
สาธนฏเน สาธุ ฯ  เตส  สเวควตฺถุ  กิตฺเตตฺวา  กีฬน  สาธุกีฬน ฯ  
อุฬารปุ ฺปสวนโต  สมฺปรายิกตฺถาวิโรธิกีฬาวิหาโรติ  อตฺโถ ฯ  
เอตฺถ  จ  ปรุมิสฺมึ  สตฺตาเห  สาธุกีฬาย  เอกเทเสน  กตตฺตา สาธุ- 
กีฬนทิวสา  นาเมเต  ชาตา ฯ  วิเสสโต  ปน ธาตุปูชาทิวเสสุเยว  
สาธุกีฬนก  อกสุ ฯ  ตโตเยว  จ  มหาปรินิพฺพานสุตฺตนฺตปาลิย  
อถโข  โกสนิารกา  มลลฺา  ภควโต  สรีรานิ  สตฺตาห  สณฺาคาเร  
สตฺติป ฺชริก  กริตฺวา  ธนปุาการ  ปริกขิฺปตฺวา  นจฺเจหิ  คีเตหิ  
วาทิเตหิ  มาเลหิ  คนฺเธหิ  สกฺกรึสุ  ครกุรึสุ  มาเนสุ  ปูเชสุนฺติ ฯ  
เอตสฺส  อฏกถาย  วุตฺต  กสฺมา  ปเนเต  เอวมกสูติ  อิโต  
ปุริเมสุ  ทฺวีส ุ สตฺตาเหสุ  เต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  านนิสชฺโชกาส  กโรนฺตา  
ขาทนียโภชนียาทีนิ  สวิทหนฺตา  สาธุกีฬิกาย  โอกาส  น  ลภึสุ  ตโต  
เตส  อโหสิ  อิม  สตฺตาห  สาธุกีฬนก  กีฬิสฺสาม  าน  โข  
ปเนต  วิชฺชติ  ย  อมฺหาก  ปมตฺตภาว  ตฺวา  โกจิเทว  อาคนฺตฺวา  
ธาตุโย  คณฺเหยฺย  ตสฺมา  อารกฺข  เปตฺวา  กีฬิสฺสามาติ  เตน   
เต เอวมกสูติ ฯ  ตสฺมา  วิเสสโต  สาธกุีฬิกา  ธาตุปชูาทิวเสสุ- 
เยวาติ ทฏพฺพ ฯ  เต  ปน  ธาตุปูชาย  กตตฺตา  ธาตุปูชาทิวสาติ  
                                        [ ส.  ป. ๘ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 82 

ปากฏา ชาตาติ อาห สตฺตสุ จ ธาตุปูชาทิวเสสูติ ฯ  
        [๔๒]  อุปกฏาติ  อาสนฺนา ฯ  วสฺส  อุปเนนฺติ  อุปคจฺฉนฺติ  
เอตฺถาติ  วสฺสุปนายิกา ฯ  เอก  มคฺค  คโตติ  จาริก  จริตฺวา  
มหาชน  อสสฺาเสตุ  เอเกน  มคฺเคน  คโต ฯ เอว อนุรุทฺธตฺเถราทโยป  
เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ  จาริก  จริตฺวา  มหาชน  อสฺสาเสตฺวา  คตาติ  
ทฏพฺพ ฯ  เยน  สาวตฺถี  เตน  จาริก  ปกฺกามีติ  ยตฺถ  สาวตฺถี  
ตตฺถ  จาริก  ปกฺกามิ ฯ  เยน  วา  ทิสาภาเคน  สาวตฺถี ปกฺกมิ- 
ตพฺพา โหติ  เตน  ทิสาภาเคน  จาริก  ปกฺกามีติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺราติ  
ตสฺส  สาวตฺถิย ฯ  สุทนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺตายาติ  
สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติอาทินยปฺปวตฺตาย ฯ  อสมุจฺฉินฺนตณฺหา- 
นุสยตฺตา อวิชฺชาตณฺหาภิสงฺขเตน   กมฺมุนา   ภวโยนิคติ ิติสตฺตา- 
วาเสสุ ขนฺธป ฺจกสงฺขาต  อตฺตภาว  ชเนติ  อภินิพฺพตฺเตตีติ  ชโน ฯ  
กิเลเส  ชเนติ  อชนิ  ชนิสสฺตีติ  วา  ชโน ฯ  มหนฺโต  ชโนติ  
มหาชโน ฯ  ต  มหาชน ฯ  พหุชนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ส ฺาเปตฺวาติ  
สมสฺสาเสตฺวา ฯ  คนฺธกุฏยิา  ทฺวาร  วิวริตฺวาติ  ปริโภคเจติยภาวโต  
คนฺธกุฏึ  วนทฺิตฺวา  คนฺธกุฏิยา  ทฺวาร  วิวรีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตเนว  
ทีฆนิกายฏกถาย  คนฺธกฏุึ  วนฺทิตฺวาติ  วุตฺต ฯ  มลิาต  มาลา- 
กจวร มิลาตมาลากจวร ฯ  ยถาฏาเน  เปตฺวาติ  ปมฏ ิตฏาน  
อนติกฺกมิตฺวา  ยถาฏ ิตฏาเนเยว  เปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ภควโต  
                                        [ ส.  ป. ๘-๙ ]  
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 ิตกาเล  วิย  กรณีย  วตฺต  สพฺพมกาสีติ เสนาสเน กตฺตพฺพวตฺต  
สนฺธาย วุตฺต ฯ  กโรนฺโต  ปน  นหานโกฏกสมฺมชชฺนอุทกุปฏานา- 
ทิกาเลสุ คนฺธกุฏึ  คนฺตฺวา  นนุ  ภควา  อย  ตุมฺหาก  นหานกาโล  
อย  ธมฺมเทสนากาโล  อย  ภิกฺขูน  โอวาททานกาโล  อย สีห- 
เสยฺยากปฺปนกาโล  อย  มขุโธวนกาโลติอาทินา  นเยน ปริเทว- 
มาโนว  อกาสิ ฯ  ตเมน  อ ฺตรา  เทวตา  ภนฺเต  อานนฺท ตุมเฺห   
เอว  ปริเทวมานา  กถ  อ ฺเ อสฺสาสยิสฺสถาติ สเวเชสิ ฯ โส  
ตสฺสา  วจเนน  สวิคฺคหทโย  สนฺถมฺภิตฺวา  ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพานโต  
ปภูติ  านนิสชฺชพหุลตาย  อุสฺสนฺนธาตุก  กาย  สมสฺสาเสตุ  ขีรวิเรจน  
ปวิ ฯ อิทานิ ต ทสฺเสนฺโต อถ เถโรติอาทิมาห ฯ  
        [๔๓]  อุสฺสนฺนธาตุกนฺติ  อุปจิตปตฺตเสมฺหาทิธาตุก ฯ สมสฺสา- 
เสตุนฺติ สนฺตปฺเปตุ ฯ  ทุติยทิวเสติ  เทวตาย  สเวชิตทิวสโต ฯ  
เชตวนวิหาร  ปวิฏทิวสโต  วา  ทุติยทวิเสติ  วทนฺติ ฯ  วิริจฺจติ  
เอเตนาติ  วิเรจน ฯ  โอสธปริภาวิต  ขีรเมว วิเรจนนฺติ ขีรวิเรจน ฯ  
ย  สนฺธายาติ  ย  เภสชชฺปาน  สนฺธาย ฯ  องฺคสุภตาย  สโุภติ  
เอว  ลทฺธนามตฺตา  สุเภน  มาณเวน ฯ  ปหิต  มาณวกนฺติ  สตฺถา  
ปรินิพฺพุโต  อานนฺทตฺเถโร  กิรสฺส  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  อาคโต  
มหาชโน  จ  ต  ทสฺสนาย  อุปสงฺกมตีติ  สุตฺวา  วิหาร  โข  ปน  
คนฺตฺวา  มหาชนมชฺเฌ  น  สกฺกา  สุเขน  ปฏิสนฺถาร  วา  กาตุ  
                                        [ ส.  ป. ๙ ]  
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ธมฺมกถ  วา  โสตุ  เคห อาคตเยว น ทิสฺวา สุเขน ปฏิสนฺถาร  
กริสฺสามิ เอกา  จ  เม  กงฺขา  อตฺถิ  ตมฺป  น  ปุจฺฉิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา สุเภน มาณเวน  เปสิต  มาณวก ฯ  เอตทโวจาติ  เอต   
อกาโล  โขติอาทิก อานนฺทตฺเถโร  อโวจ ฯ  อกาโล  โขติ  อชฺช   
คนฺตุ  ยุตฺตกาโล  น โหติ ฯ  กสฺมาติ  เจ  อาห  อตฺถ ิ เม  อชฺชาติ- 
อาทึ ฯ เภสชฺชมตฺตาติ อปฺปก  เภสชชฺ ฯ อปฺปตฺโถ หิ อย  
มตฺตาสทฺโท มตฺตาสุขปริจฺจาคาติอาทีสุ วิย ฯ  ทุติยทิวเสติ  
ขีรวิเรจน ปตทิวสโต ทุติยทิวเส ฯ เจตกตฺเถเรนาติ เจติยรฏเ   
ชาตตฺตา  เจตโกติ  เอว  ลทฺธนาเมน ฯ สุเภน มาณเวน ปุฏโติ   
เยสุ  ธมฺเมสุ  ภว  โคตโม  อิม  โลก  ปติฏาเปสิ เต ตสฺส  
อจฺจเยน  นฏา  นุ  โข  ธรนฺติ  สเจ  ธรนฺติ อานนฺโท ชานิสฺสติ  
หนฺท น  ปุจฺฉามีติ  เอว  จินฺเตตฺวา  เยส  โส ภว โคตโม ธมฺมาน  
วณฺณวาที อโหสิ  ยตฺถ  จ  อิม  ชนต  สมาทเปสิ นิเวเสสิ  
ปติฏาเปสิ กตเมสาน โข  โภ  อานนฺท  ธมฺมาน  โส  ภว  โคตโม   
วณฺวาที อโหสีติอาทินา สุเภน  มาณเวน  ปุฏโ ฯ  อถสฺส   
เถโร  ตีณิ  ปฏกานิ สีลกฺขนฺธาทีหิ ตีหิ  ขนฺเธหิ  สงฺคเหตฺวา   
ทสฺเสนฺโต  ติณฺณ  โข  มาณว  ขนฺธาน  โส ภควา  วณฺณวาทีติ- 
อาทินา  สุภสุตฺตมภาสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต ทีฆนิกาเย สุภสุตฺต  
นาม ทสม สตฺุตมภาสีติ ฯ  
                                        [ ส.  ป. ๙ ]  
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        [๔๔]  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณนฺติ  เอตฺถ  ขณฺฑนฺติ  ฉินฺน ฯ  
ผุลฺลนฺติ  ภินนฺ ฯ  เตส  ปฏิสงฺขรณ  ปนุ  สมฺมา  ปากติกกรณ  
อภินวกรณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ราชคหนฺติ  เอวนามก  นคร ฯ  ต  
หิ  มนฺธาตุมหาโควินฺทาทีหิ  ปริคฺคหิตตฺตา  ราชคหนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
ฉฑฺฑิตปติตอุกฺลาปาติ  ฉฑฺฑิตา  จ  ปติตา  จ  อุกฺลาปา  จ  
อเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ภควโต  ปรนิิพฺพานฏาน  
คจฺฉนฺเตหิ  ภิกฺขูหิ  ฉฑฺฑิตา  วิสฺสฏา  ตโตเยว  จ  อุปจิกาทีหิ  
ขาทิตตฺตา  อิโต  จิโต  จ  ปติตา  สมฺมชฺชนาภาเวน  อากิณฺณกจวรตฺตา  
อุกฺลาปา  จ  อเหสุนฺติ ฯ  อิมเมวตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ภควโต  
หีติอาทึ ฯ  ปริจฺเฉทวเสน  เวทิยติ  ทิสสฺตีติ  ปริเวณ ฯ  ตตฺถาติ  
เตสุ  วิหาเรสุ ฯ  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณนฺติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  
ปม  มาสนฺติ  วสฺสานสฺส  ปม  มาส ฯ  อจฺจนฺตสโยเค  เจต  
อุปโยควจน ฯ  เสนาสนวตฺตาน  ป ฺตฺตตฺตา  เสนาสนกฺขนฺธเก  
จ  เสนาสนปฏิพทฺธาน  พหุนฺน  วจนโต  ภควตา ฯเปฯ  วณฺณิตนฺติ  
วุตฺต ฯ  ทุติยทิวเสติ  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  กโรมาติ  จินฺติต- 
ทิวสโต ทุติยทิวเส ฯ  โส  จ  วสฺสุปนายิกทิวสโต  ทุติยทิวโสติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  เต  หิ  เถรา  อาสาฬฺหปุณฺณมาย  อุโปสถ  กตฺวา  
ปาฏิปเท  สนฺนิปติตฺวา  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  เอว  จินฺเตสุ ฯ อชาต- 
สตฺตุราชาติ  อชาโต  หุตฺวา  ปตุโน  ปจฺจตฺถิโก  ชาโตติ  อชาต- 
                                        [ ส.  ป. ๙-๑๐ ]  
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สตฺตูติ  ลทฺธโวหาโร  ราชา ฯ  ตสฺมึ  หิ  กริ  กุจฺฉิคเต เทวิยา  
เอวรูโป  โทหโฬ  อุปฺปชชฺิ  อโห  วตาห  ร ฺโ  ทกฺขิณพาหุโต  
โลหิต  ปเวยฺยนฺติ ฯ  อถ  ตสฺสา  กเถตุ  อสกฺโกนฺติยา  กีสภาว  
ทุพฺพณฺณภาว ฺจ  ทิสฺวา  ราชา  สยเมว  ปุจฺฉิตฺวา  ตฺวา  จ  เวชฺเช  
ปกฺโกสาเปตฺวา  สุวณฺณสตฺถเกน  พาหุ  ผาลาเปตฺวา  สุวณฺณ- 
สรเกน โลหิต  คเหตฺวา  อุทเกน  สมภิฺนฺทิตฺวา  ปาเยสิ ฯ  เนมิตฺตกา  
ต  สุตฺวา  เอส  คพฺโภ  ร ฺโ  สตฺตุ  ภวิสฺสติ  อิมินา  ราชา  
ห ฺ ิสฺสตีติ  พฺยากรึสุ ฯ  ตสฺมา  อชาโตเยว  ร ฺโ  สตฺตุ  ภวิสสฺตีติ  
เนมิตฺตเกหิ  นิทฺทิฏตฺตา  อชาตสตฺตุ  นาม  ชาโต ฯ  กินฺติ การณ- 
ปุจฺฉนตฺเถ  นิปาโต ฯ  กสฺมาติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิเวเทสุนฺติ นิเวเทสุ ฯ   
ชานาเปสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  วิสฺสตฺถาติ  นิราสงฺกจิตฺตา ฯ อาณา- 
จกฺกนฺติ  อาณาเยว  อปฺปฏิหตวุตฺติยา  ปวตฺตนฏเน  จกฺกนฺติ  
อาณาจกฺก ฯ  สนฺนิสชชฺนฏานนฺติ  สนฺนิปติตฺวา  นิสีทนฏาน ฯ  
ราชภวนวิภูตินฺติ  ราชภวนสมฺปตฺตึ ฯ  อวหสนฺตมิวาติ  อวหาส  
กุรุมาน  วิย ฯ  สิรยิา  นิเกตมิวาติ  สิริยา  วสนฏานมิว ฯ  
เอกนิปาตติตฺถมิว  จ  เทวมนุสฺสนยนวิหงฺคานนฺติ  เอกสฺมึ  ปานยีติตฺเถ  
สนฺนิปตนฺตา  ปกฺขิโน  วิย  สพฺเพส  ชนาน  จกฺขูนิ  มณฺฑเปเยว  
นิปตนฺตีติ  เทวมนุสฺสาน  นยนสงฺขาตวิหงฺคาน  เอกนิปาตติตฺถมิว ฯ  
โลกรามเณยฺยกมิว  สมฺปณฺฑิตนฺติ  เอกตฺถ  สมฺปณฺฑิต  ราสีกต  
                                        [ ส.  ป. ๑๐-๑๑ ]  
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โลเก  รมณียภาว  วิย ฯ  ยทิ  โลเก  วิชชฺมาน  รมณียตฺต  สพฺพเมว  
อาเนตฺวา  เอกตฺถ  สมฺปณฺฑิต  สิยา  ต  วิยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ทฏพฺพสารมณฺฑนฺติ  เผคฺคุรหิต  สาร  วิย  กสฏวินิมุตฺต  ปสนฺนภูต  
วิย  จ ฯ  ทฏพฺเพสุ  ทฏ ุ  อรหรูเปส ุ สารภูต  ปสนฺนภูต ฺจาติ  
ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  ทฏพฺโพ  ทสฺสนีโย  สารภูโต   
วิสิฏตโร มณฺโฑ  มณฺฑน  อลงฺกาโร  เอตสฺสาติ  ทฏพฺพ- 
สารมณฺโฑ  มณฺฑโปติ เอวเมตฺถ  อตฺโถ  คเหตพฺโพติ  อมฺหาก   
ขนฺติ ฯ  อุปปริกฺขิตฺวา ยุตฺตตร  คเหตพฺพ ฯ  มณฺฑ  สุรยิรสฺมึ   
ปาติ  นิวารยตีติ  มณฺฑโป ฯ วิวิธ ฯเปฯ  จารุวิตานนฺติ  เอตฺถ   
กุสุมทามานิ  จ  ตานิ  โอลมฺพกานิ จาติ  กุสุมทามโอลมฺพกานิ ฯ  
เอตฺถ จ วิเสสนสฺส ปรนิปาโต ทฏพฺโพ ฯ โอลมฺพกกุสุมทา- 
มานีติ  อตฺโถ ฯ  ตานิ  วิวิธานิ  อเนกปฺปการานิ วินิคฺคลนฺต  วเมนฺต   
นิกฺขาเมนฺตมิว  จารุ  โสภน  วิตาน  เอตฺถาติ วิวิธกุสุมทามโอลมฺพก- 
วินิคฺคลนฺตจารุวิตาโน  มณฺฑโป ฯ  ต อลงฺกริตฺวาติ  โยเชตพฺพ ฯ   
รตนวิจิตฺตมณิโกฏิมตลมิวาติ นานาปุปฺผุปหารวิจิตฺตสุปรินิฏ ิตภูมิ- 
กมฺมตฺตาเยว นานารตเนหิ วิจิตฺตภูตมณิโกฏิมตลมิวาติ  อตฺโถ ฯ   
เอตฺถ  จ  รตนวิจิตฺตคฺคหณ นานาปุปฺผุปหารวิจิตฺตตาย    นิทสฺสน    
มณิโกฏิมตลคฺคหณ สุปรินิฏ ิตภูมิปริกมฺมตายาติ   เวทิตพฺพ ฯ    
มณิโย โกเฏตฺวา  กตตลตฺตา  มณิโกฏเนน  นิพฺพตฺต  ตลนฺติ  
                                        [ ส.  ป. ๑๑ ]  
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มณิโกฏิมตล ฯ  นนฺติ  มณฺฑป ฯ  ปุปผฺุปหาโร  ปปฺุผปูชา ฯ  
อุตฺตราภิมุขนฺติ  อุตฺตรทิสาภิมุข ฯ  อาสนารหนฺติ  นิสีทนารห ฯ  
ทนฺตขจิตนฺติ  ทนฺเตหิ  รจิต ฯ  ทนฺเตหิ  กตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เอตฺถาติ  อาสเน ฯ  นฏิ ิต  ภนฺเต  มม  กิจฺจนฺติ  มยา  กตฺตพฺพกิจฺจ  
นิฏ ิตนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๔๕]  ตสฺมึ  ปน  ทวิเส  เอกจฺเจ  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  อานนฺท  
สนฺธาย  เอวมาหสุ  อิมสฺมึ  ภิกฺขุสงฺเฆ  เอโก  ภิกฺขุ  วิสคนฺธ๑  
วายนฺโต  วิจรตีติ ฯ  เถโร  ต  สุตฺวา  อิมสฺมึ  ภิกฺขุสงฺเฆ  อ ฺโ  
วิสคนฺธ  วายนฺโต  วิจรณภิกฺขุ  นาม  นตฺถิ  อทฺธา  เอเต  ม  สนธฺาย  
วทนฺตีติ  สเวค  อาปชฺชิ ฯ  เอกจฺเจ  น  อาหสุเยว  เสฺว  อาวุโส  
สนฺนิปาโตติอาทึ ฯ  อิทานิ  ต  ทสฺเสนฺโต  อาห  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  
อานนฺท  อาหสูติอาทึ ฯ  วิสคนฺโธติ  เอตฺถ  วิสคนฺโธ  นาม สุสาน- 
ธูปคนฺโธ  วุจฺจติ ฯ  โส  อามกฺขนฺโธติป๒  วุจฺจติ ฯ เถรสฺส  
สปฺปฏิสนฺธกิฏาเน   ิตตฺตา  เอว  วุตฺต ฯ  เตนาติ  ตสฺมา ฯ อาวฏเฏสีติ   
อุปนาเมสิ ฯ  อนุปาทายาติ  ตณฺหาทิฏ ิวเสน  กิ ฺจิ ธมฺม  อคฺค- 
เหตฺวา  เยหิ  วา  กิเลเสหิ  วิมุจฺจติ  เตส  เลสมตฺตมฺป อคฺคเหตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  อาสเวหีติ  ภวโต  อา ภวคฺค ธมฺมโต วา อา โคตฺรภุ   
สวนโต  ปวตฺตนโต  อาสวส ฺ ิเตหิ  กิเลเสหิ ฯ  ลกฺขณวจน เจต   
อาสเวหีติ ฯ  ตเทกฏตาย  ปน  สพฺเพหิ  กิเลเสหิ  สพฺเพหิป  
๑. วิสฺสคนฺธนฺติ ม ฺเ เอวมุปริป ฯ  ๒. อามคนฺโธติป ฯ  

                                        [ ส.  ป. ๑๑ ]  
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ธมฺเมหิ  จิตฺต  วิมุจฺจติเยว ฯ  จิตฺต  วิมุจฺจีติ  จิตฺต  อรหตฺต- 
มคฺคกฺขเณ อาสเวหิ  วิมุจฺจมาน  คนฺตฺวา  อรหตฺตผลกฺขเณ  วิมุจฺจีติ   
อตฺโถ ฯ จงฺกเมนาติ  จงฺกมนกิริยาย ฯ  วิวฏฏปนิสสฺยภูต  กต   
อุปจิต  ปุ ฺ เอเตนาติ  กตปุ ฺโ ฯ  อรหตฺตาธิคมาย  กตาธิกาโรติ  
อตฺโถ ฯ  ปธานมนุยุ ฺชาติ  วิริย  อนุยุ ฺช ฯ  อรหตฺตาธิคมาย  
อนุโยค  กโรหีติ  อตฺโถ ฯ  กถาโทโส  นาม  นตฺถีติ  กถาย อสจฺจ- 
นฺนาม  นตฺถิ ฯ  อจฺจารทฺธ  วิริยนฺติ  อติวิย  อารทฺธ  วิริย ฯ  
อุทฺธจฺจายาติ  อุทฺธตภาวาย ฯ  วิริยสมต  โยเชมีติ  จงฺกมนวิริยสฺส  
อธิมตฺตตฺตา  ตสฺส  หาปนวเสน  สมาธินา  สมรสตาปาทเนน วิริย- 
สมต  โยเชมิ ฯ  ทุติยทิวเสติ  เถเรน  อรหตฺตปฺปตฺตทิวสโต ทุติย- 
ทิวเส ฯ  ธมมฺสภาย  สนฺนิปติตาติ  ปกฺขสฺส  ป ฺจมิย  สนฺนิปตึสุ ฯ  
อตฺตโน  อรหตฺตปฺปตฺตึ  าเปตุกาโมติ  เสกฺขตาย  ธมฺมสงฺคีติยา  
คเหตุ  อยุตฺตมฺป  พหุสฺสตุตฺตา  คณฺหิสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  นิสินฺนาน  
เถราน  อิทานิ  อรหตฺตปปฺตฺโตติ  โสมนสฺสุปฺปาทนตฺถ  อปฺปมตฺโต  
โหหีติ  ทินฺนโอวาทสฺส  สผลตาย  ทปีนตฺถ  อตฺตุปนายิก  อกตฺวา  
อ ฺพฺยากรณสฺส  ภควตา  สวณฺณิตตฺตา  จ  เถโร  อตฺตโน อรหตฺตปฺ- 
ปตฺตึ าเปตุกาโม  อโหสีติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยถาวุฑฺฒนฺติ  วุฑฺฒ- 
ปฏิปาฏึ อนติกฺกมิตฺวา ฯ  เอเกติ  มชฺฌมิภาณกานเยว  เอเก ฯ  
ปุพฺเพ  วุตฺตมฺป  หิ  สพฺพ  มชฺฌิมภาณกา  วทนฺติเยวาติ  เวทิตพฺพ ฯ  
                                        [ ส.  ป. ๑๑-๑๒ ]  
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ทีฆภาณกา ปเนตฺถ เอว วทนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท  
อรหา สมาโน สนฺนิปาต  อคมาสิ ฯ กถ อคมาสิ ฯ อิทานิมฺหิ  
สนฺนิปาตมชฺฌ ปวิสนารโหติ หฏตุฏจิตฺโต  เอกส  จีวร กตฺวา  
พนฺธนา มุตฺตตาลปกฺก วิย ปณฺฑุกมฺพเล นิกฺขิตฺตโชตมณิ  วิย   
วิคตวลาหเก  นเภ  สมุคฺคตปุณฺณจนฺโท  วิย พาลาตปสมฺผสฺส  วิก- 
สิตเรณุป ฺชรคพฺภปทุม  วิย  จ  ปริสุทเฺธน ปริโยทาเตน สปฺปเภน  - 
สสฺสิรีเกน  จ  มุขวเรน  อตฺตโน อรหตฺตปฺปตฺตึ อาโรจยมาโน  
วิย  อคมาสิ ฯ  อถ  น  ทสิฺวา  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  
เอตทโหสิ  โสภติ  วต  โภ  อรหตฺตปฺปตฺโต  อานนฺโท  สเจ  สตฺถา  
ธเรยฺย  อทฺธา  อชฺช  อานนฺทสฺส  สาธกุาร  ทเทยฺย  หนฺท  
อิมสฺสาห  อิทานิ  สตฺถารา  ทาตพฺพ  สาธุการ  ททามีติ  ติกฺขตฺตุ  
สาธุการมทาสีติ ฯ  อากาเสนาคนฺตฺวา  นิสีทีติป  เอเกติ  เอตฺถ  ปน  
เตส  เตส  ตถา  ตถา  คเหตฺวา  อาคตมตฺต  เปตฺวา  วิสุ  วิสุ  
วจเน  อ ฺ  วิเสสการณ  นตฺถีติ  วทนฺติ ฯ  อุปติสฺสตฺเถโร  ปนาห  
สตฺตมาส  กตาย  ธมฺมสงฺคีติยา  กทาจิ  ปวิย  นิมฺมชฺุชิตฺวา  
อาคตตฺตา  ต  คเหตฺวา  เอเก  วทนฺติ  กทาจิ  อากาเสน  อาคตตฺตา  
ต  คเหตฺวา  เกจิ  วทนฺตีติ ฯ  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  ภิกฺขู  อาลป ฯ  
อภาสิ  สมฺโพเธสีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  อ ฺตฺร  ปน  าปเนป  
โหติ  ยถา  อามนฺตยามิ  โว  ภิกฺขเว  ปฏิเวทขามิ  โว  ภิกฺขเวติ ฯ  
                                        [ ส.  ป. ๑๒ ] 
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ปกฺโกสเนป  ทิสฺสติ ฯ  ยถาห ฯ  เอหิ  ตฺว  ภิกฺขุ  มม  วจเนน  
สารีปุตฺต  อามนฺเตหีติ ฯ  อาวุโสติ  อามนฺตนาการทีปน ฯ  ก  ธรุ  
กตฺวาติ  ก  เชฏก  กตฺวา ฯ  กึ อานนฺโท นปฺปโหตติี อฏ- 
กถาจริเยหิ ปตปุจฺฉา ฯ  นปฺปโหตีติ  น  สกโฺกติ ฯ  เอตทคฺคนฺติ   
เอโส อคฺโค ฯ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  หิ  อย  นิทฺเทโส ฯ  ยทิทนฺติ  
จ  โย  อยนฺติ  อตฺโถ ฯ  ยทิท  ขนฺธป ฺจกนฺติ  วา  โยเชตพฺพ ฯ  
สมฺมนฺนีติ  สมฺมต  อกาสิ ฯ  อุปาลึ  วินย  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  ธาตุสฺส  
ทฺวิกมฺมกตฺตา  วุตฺต ฯ  วีชนึ  คเหตฺวาติ  เอตฺถ  วีชนิคฺคหณ  
ธมฺมกถิกาน  ธมฺมตาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ภควาป  หิ  ธมฺมกถิกาน  
ธมฺมตาทสฺสนตฺถเมว  จิตฺตวีชนึ  คณฺหาติ ฯ  น  หิ  อ ฺถา  
สพฺพสฺสป  โลกสฺส  อลงฺการภูต  ปรมกฺุกสคตสิกฺขาสยมาน  พุทฺธาน  
มุขจนฺทมณฺฑล  ปฏิจฺฉาเทตพฺพ  โหติ ฯ  ปม  อาวุโส  อุปาล ิ 
ปาราชิก  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  กสฺมา  วุตฺต  นนุ  ตสฺส  สงฺคีติยา  
ปุริมกาล  ปมภาโว  น  ยุตฺโตติ ฯ  โน  น  ยุตฺโต  ภควตา ป ฺตฺตา- 
นุกฺกเมน  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสานุกฺกเมน  จ  ปมภาวสฺส สิทฺธตฺตา ฯ  
เยภุยฺเยน  หิ  ตีณิ  ปฏกาน ิ ภควโต  ธรมานกาเล   ิตานุกฺกเมเนว  
สงฺคีตานิ  วิเสสโต  วินยาภิธมฺมปฏกานีติ  ทฏพฺพ ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  
เมถุนธมฺเมติ  จ  นิมิตฺตตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ  วตฺถุมฺป  ปุจฺฉีติอาทิ  
กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติอาทินา  ทสฺสิเตน  สห  ตโต  อวสิฏมฺป  
                                        [ ส.  ป. ๑๓ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 92 

สงฺคเหตฺวา  ทสฺสนวเสน  วุตฺต ฯ  ก ึ ปเนตฺถ  ปมปาราชิกปาลิย 
กิ ฺจิ  อปเนตพฺพ  วา  ปกฺขิปตพฺพ  วา  อาสิ  นาสีติ ฯ  พุทฺธสสฺ  
ภควโต  ภาสิเต  อปเนตพฺพ  นาม  นตฺถิ ฯ  น  หิ  ตถาคตา เอก- 
พฺย ฺชนมฺป  นิรตฺถก  วทนฺติ ฯ  สาวกานมฺปน  เทวตาน  วา ภาสิเต   
อปเนตพฺพป  โหติ ฯ  ต  ธมฺมสงฺคาหกตฺเถรา  อปนยึสุ ฯ ปกฺขิป- 
ตพฺพมฺปน  สพฺพตฺถาป  อตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ย  ยตฺถ  ปกฺขิปตุ  ยุตฺต  
ต  ตตฺถ  ปกขิฺปสุเยว ฯ  กิมฺปน  ตนฺติ  เจ ฯ  เตน  สมเยนาติ วา  
เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  วา  อถโข  อิติ  วา  เอว  วุตฺเตติ  วา  
เอตทโวจาติ  วา  เอวมาทิก  สมฺพนฺธวจนมตฺต ฯ  เอว ปกฺขิป- 
 ิตพฺพยุตฺต  ปกฺขิปตฺวา  ปน  อิท  ปมปาราชิกนฺติ  เปสุ ฯ ปม- 
ปาราชิเก  สงฺคหมารูฬฺเห  ป ฺจ  อรหนฺตสตานิ  สงฺคห อาโรปต- 
นเยเนว  คณสชฺฌาย  อกสุ ฯ  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา เวร ฺชาย   
วิหรตีติ  จ  เนส  สชฺฌายารมฺภกาเลเยว สาธุการ ททมานา วิย   
มหาปวี  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  กมฺปตฺถ ฯ  เต  เอเตเนว นเยน  
เสสปาราชิกานิป  สงฺคห  อาโรเปตฺวา  อิท  ปาราชกิกณฺฑนฺติ  เปสุ ฯ  
เอว  เตรสสงฺฆาทิเสสานิ  เตรสกณฺฑนฺติอาทีนิ  วตฺวา  วีสาธิกานิ  
เทฺว  สิกฺขาปทสตานิ  มหาวิภงฺโคติ  กตฺิเตตฺวา  เปสุ ฯ มหา- 
วิภงฺคาวสาเนป  ปุริมนเยเนว  มหาปวี  อกมฺปตฺถ ฯ  ตโต ภิกขฺุนี- 
วิภงฺเค  อฏ  สิกฺขาปทานิ  ปาราชิกกณฺฑนฺนามาติอาทีนิ  วตฺวา  
                                        [ ส.  ป. ๑๔ ]  
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ตีณิ  สิกฺขาปทสตานิ  จตฺตาริ  จ  สิกฺขาปทานิ  ภิกฺขุนีวิภงฺโคติ  
กิตฺเตตฺวา  อย  อุภโตวิภงฺโค  นาม  จตุสฺสฏ ี  ภาณวาราติ  เปสุ ฯ  
อุภโตวิภงฺคาวสาเนป  วุตฺตนเยเนว  มหาปวี  อกมฺปตฺถ ฯ  เอเตเนว  
อุปาเยน  อสีติภาณวารปริมาณ  ขนฺธก  ป ฺจวีสติภาณวารปริมาณ  
ปริวาร ฺจ  สงฺคห  อาโรเปตฺวา  อิท  วินยปฏกนฺนามาติ  เปสุ ฯ  
วินยปฏกาวสาเนป  วุตฺตนเยเนว  ปวีกมฺโป  อโหสิ ฯ  ต  อายสฺมนฺต  
อุปาลิตฺเถร  ปฏิจฺฉาเปสุ  อาวุโส  อิม  ตุยฺห  นิสฺสิตเก  วาเจหีติ  
เอวเมตฺถ  อวุตฺโตป  วิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  วินยปฏก  
สงฺคหมาโรเปตฺวา สุตฺตนฺตปฏก สงฺคายึสุ ฯ  
        [๔๖]  อิทานิ  ต  ทสฺเสนฺโต  อาห  วินย  สงฺคายิตฺวาติอาทึ ฯ  
มหากสฺสปตฺเถโร  อานนฺทตฺเถร  ธมฺม  ปุจฺฉีติ  เอตฺถ  อยมนุกฺกโม  
เวทิตพฺโพ ฯ  อานนฺทตฺเถเร  ปน  ทนฺตขจิต  วีชนึ คเหตฺวา  
ธมฺมาสเน นิสินฺเน  อายสฺมา  มหากสฺสปตฺเถโร  ภิกฺขู ปุจฺฉิ กตร  
อาวุโส ปฏก ปม สงฺคายามาติ ฯ  สุตฺตนฺตปฏก  ภนฺเตติ ฯ  
สุตฺตนฺตปฏเก จตสฺโส สงฺคีติโย ตาสุ  ปม  กตร  สงฺคีตินฺติ ฯ   
ทีฆสงฺคีตึ  ภนฺเตติ ฯ  ทีฆสงฺคีติย จตุตฺตึสสุตฺตนฺตานิ  ตโย จ  
วคฺคา เตสุ ปม กตร วคฺคนฺติ ฯ สีลกขฺนฺธวคฺค ภนฺเตติ ฯ   
สีลกฺขนฺธวคฺเค  เตรส  สุตฺตนฺตา เตสุ ปม กตร สุตฺตนฺติ ฯ  
พฺรหฺมชาลสตฺุตนฺนาม  ภนฺเต  ติวิธสีลาลงฺกต  นานาวิธมิจฺฉาชีวกุหน-  
                                        [ ส.  ป. ๑๕ ]  
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ลปนาทิวิทฺธสน  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิชาลวินิเวน  ทสสหสฺสิโลกธาตุปกมฺปน  
ต  ปม  สงคายามาติ ฯ  อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  
อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  พฺรหมฺชาล  อาวุโส  อานนฺท  กตฺถ  
ภาสิตนฺติ ฯ  อนฺตรา  จ  ภนฺเต  ราชคห  อนฺตรา  จ  นาฬนฺทนฺติ  
เอตฺถ  อนฺตราสทฺโท  การณขณจิตฺตเวมชฺฌวิวราทีสุ  ทิสฺสติ ฯ  
ตถาหิ  ตทนฺตร  โก  ชาเนยฺย  อ ฺตฺร  ตถาคตาติ  จ  ชนา  สงฺคมฺม  
มนฺเตนฺติ  ม ฺจ  ต ฺจ  กิมนฺตรนฺติ  จ  อาทีสุ  การเณ  อนฺตราสทฺโท  
วตฺตติ ฯ  อทฺทส  ม  ภนฺเต  อ ฺตรา  อิตฺถี  วิชฺชนตฺริกาย  ภาชน  
โธวนฺตีติอาทีสุ  ขเณ ฯ  ยสฺสนฺตรโต  น  สนฺติ  โกปาติอาทีสุ  
จิตฺเต ฯ  อนฺตรา  โวสานมาปาทีติอาทีสุ  เวมชฺเฌ ฯ  อปจาย  
ตโปทา  ทฺวินฺน  มหานิรยาน  อนฺตริกาย  อาคจฺฉตีติอาทีสุ  วิวเร ฯ  
สฺวายมิธ  วิวเร  วตฺตติ ฯ  ตสฺมา  ราชคหสฺส จ นาฬนฺทาย จ วิวเรติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อนฺตราสทฺเทน  ปน  ยุตฺตตฺตา  
อุปโยควจน  กต ฯ  อีทิเสสุ  จ  าเนสุ อกฺขรจินฺตกา อนฺตรา คาม ฺจ  
นทิ ฺจ  ยาตีติ  เอว  เอกเมว  อนฺตราสทฺท  ปยุ ฺชนฺติ ฯ  โส  
ทุติยปเทนป  โยเชตพฺโพ  โหติ ฯ อโยชิยมาเน อุปโยควจน น ปาปุณาติ  
สามิวจนสฺส  ปสงฺเค  อนฺตราสทฺทโยเคน  อุปโยควจนสฺส  อิจฺฉิตตฺตา ฯ  
อิธ  ปน  โยเชตฺวา  เอว  วุตฺโต ฯ  ราชาคารเกติ  ตตฺถ  
ร ฺโ  กฬีนตฺถ  ปฏิภาณจิตฺตวิจิตฺร  อคาร  อกสุ ฯ  ต   
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ราชาคารกนฺติ  ปวุจฺจติ ฯ  ตสฺมึ ฯ  อมฺพลฏ ิกาติ  ร ฺโ  อุยฺยาน ฯ  
ตสฺส  กิร  ทวฺารสมีเป  ตรุโณ  อมฺพรกฺุโข  อตฺถ ิ ต  อมฺพลฏ ิกาติ  
วทนฺติ ฯ  ตสฺส  อวิทูรภวตฺตา  อุยฺยานมฺป  อมฺพลฏ ิกาเตฺวว  สงฺข  
คต  วรุณนครนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  สุปฺปย ฺจ  ปริพฺพาชกนฺติ  เอตฺถ  
สุปฺปโยติ  ตสฺส  นาม ฯ  ปริพฺพาชโกติ  ส ฺชยสฺส  อนฺเตวาสี ฉนฺน- 
ปริพฺพาชโก ฯ  พฺรหฺมทตฺต ฺจ  มาณวกนฺติ  เอตฺถ  พฺรหฺมทตฺโตติ  
ตสฺส นาม ฯ มาณโวติ สตฺโตป โจโรป ตรุโณป วุจฺจติ ฯ ตถาหิ  
        โจทิตา เทวทูเตหิ   เย ปมชชฺนฺติ มาณวา  
        เต ทีฆรตฺต โสจนฺติ  หีนกายูปคา นราติ-  
อาทีสุ  สตฺโต  มาณโวติ  วุตฺโต ฯ  มาณเวหิ  สมาคจฺฉนฺติ กต- 
กมฺเมหิป  อกตกมฺเมหิปติอาทีสุ  โจโร ฯ  อมฺพฏมาณโว  องฺคโก  
มาณโวติอาทีสุ  ตรโุณ  มาณโวติ  วุตฺโต ฯ  อิธาป  อยเมว  
อธิปฺเปโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  พฺรหฺมทตฺต  นาม  ตรณุปุริส  
อารพฺภาติ ฯ  ชีวกมฺพวเนติ  ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  อมฺพวเน ฯ  
อถ  ก  ปน  อารพฺภาติ  อวตฺวา  เกน  สทฺธินฺติ  กสฺมา  วุตฺต ฯ  
น  เอต  สุตฺต  ภควตาเอว  วุตฺต  ร ฺาป  ยถา  น ุ โข  อิมานิ  
ปุถุสิปฺปายตนานีติอาทินา  กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  วุตฺต  อตฺถ ิ ตสฺมา  
เอว  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  เวเทหีปุตฺเตนาติ  อย  โกสลร ฺโ  
                                        [ ส. ป. ๑๕ ]  
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ธีตาย  ปุตฺโต  น  วิเทหร ฺโ ฯ  เวเทหีติ  ปน  ปณฺฑิตาธิวจน- 
เมต ฯ วิทนฺติ  เอเตนาติ  เวโท ฯ  าณสฺเสต  อธิวจน ฯ เวเทน  
อีหติ ฆฏติ วายมตีติ  เวเทหี ฯ เวเทหิยา ปุตฺโต เวเทหีปุตฺโต ฯ  
เตน ฯ เอเตเนว อุปาเยน  ป ฺจป  นิกาเย  ปุจฺฉีติ  เอตฺถ  อย   
อนุกฺกโม  เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตนเยน  พฺรหฺมชาลสฺส  ปุจฺฉาวิสชฺชนา- 
วสาเน  ป ฺจ  อรหนฺตสตานิ สชฺฌายมกสุ ฯ  วุตฺตนเยเนว  จ   
ปวีกมฺโป  อโหสิ ฯ เอว พฺรหฺมชาล สงฺคายิตฺวา  ตโต  ปร  
สาม ฺผล ปนาวุโส อานนฺท กตฺถ ภาสิตนฺติอาทินา ปุจฺฉา- 
วิสชฺชนานุกกฺเมน  สทฺธึ  พฺรหฺมชาเลน  เตรสสุตฺตนฺเต  สงฺคายิตฺวา  
อย  สีลกฺขนฺธวคฺโค  นามาติ  กิตฺเตตฺวา  เปสุ ฯ  ตทนนฺตร มหา- 
วคฺค ตทนนฺตร  ปาฏิยวคฺคนฺติ  เอว  ติวคฺคสงฺคห  จตุตฺตึสสุตฺตนฺต- 
ปฏิมณฺฑิต จตุสฺสฏ ิภาณวารปริมาณ  ตนฺตึ  สงฺคายิตฺวา  อย   
ทีฆนิกาโย  นามาติ วตฺวา  อายสฺมนฺต  อานนฺทตฺเถร  ปฏิจฺฉาเปสุ   
อาวุโส  อิม  ตุยฺห นิสฺสิตเก  วาเจหีติ ฯ  ตโต  อนนฺตร  อสีติภาณ- 
วารปริมาณ มชฺฌิมนิกาย   สงฺคายิตฺวา   ธมฺมเสนาปติสารีปุตฺตตฺ- 
เถรสฺส นิสฺสติเก  ปฏิจฺฉาเปสุ  อิม  ตุมฺเห  ปริหรถาติ ฯ  ตทนนฺตร  
ภาณวารสตปริมาณ  สยุตฺตนิกาย  สงฺคายิตฺวา  มหากสฺสปตฺเถร  
ปฏิจฺฉาเปสุ  ภนฺเต  อิม  ตุมฺหาก  นิสฺสติเก  วาเจถาติ ฯ  ตทนนฺตร  
วีสติภาณวารสตปริมาณ  องฺคุตฺตรนิกาย  สงฺคายิตฺวา  อนุรุทฺธตฺเถร 
                                        [ ส.  ป ๑๖ ]   
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ปฏิจฺฉาเปสุ อิม ตุมฺหาก นิสฺสิตเก วาเจถาติ ฯ ตทนนฺตร  
        ธมฺมสงฺคณึ วิภงฺค ฺจ  กถาวตฺถุ ฺจ ปุคฺคล  
        ธาตุ ยมก ปฏาน   อภิธมฺโมติ วุจฺจตีติ  
เอว  สวณฺณิต  สุขุมาณโคจร  ตนฺตึ สงฺคายิตฺวา อิท อภิธมฺม- 
ปฏกนฺนามาติ วตฺวา  ป ฺจ  อรหนฺตสตานิ  สชฺฌายมกสุ ฯ  วุตฺต- 
นเยเนว  ปวีกมฺโป อโหสิ ฯ  ตโต  ปร  ชาตก  มหานิทฺเทโส   
ปฏิสมฺภิทามคฺโค  อปทาน สุตฺตนิปาโต  ขุทฺทกปาโ  ธมฺมปท  อุทาน   
อิติวุตฺตก  วิมานวตฺถุ เปตวตฺถุ  เถรคาถา  เถรีคาถาติ  อิม  ตนตึฺ   
สงฺคายิตฺวา  ขุทฺทกคณฺโ นาม  อยนฺติ  จ  วตฺวา อภิธมฺมปฏกสฺม-ึ 
เยว สงฺคห อาโรปยึสูติ ทฆีภาณกา วทนฺติ ฯ  มชฺฌมิภาณกา   
ปน  จริยาปฏกพุทฺธวเสหิ  สทฺธึ  สพฺพมฺป  ต ขุทฺทกคณฺ  สุตฺตนฺต- 
ปฏเก  ปริยาปนฺนนฺติ  วทนฺติ ฯ  อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ชาตกาทิเก   
ขุทฺทกนิกายปริยาปนฺเน  เยภุยฺเยน  ธมฺมนิทฺเทสภูเต ตาทิเส   
อภิธมฺมปฏเก  สงฺคณฺหิตุ  ยุตฺต  น  ปน  ทีฆนิกายาทิปฺปกาเร สุตฺตนฺต- 
ปฏเก  นาป  ป ฺตฺตินิทฺเทสภูเต  วินยปฏเกติ ฯ  ทฆีภาณกา  
ชาตกาทีน  อภิธมฺมปฏเก  สงฺคโหติ  วทนฺติ ฯ จริยาปฏกพุทฺธวสา- 
น ฺเจตฺถ อคฺคหณ  ชาตกคติกตฺตา ฯ  มชฺฌิมภาณกา  ปน  อตฺถปฺุ- 
ปตฺติวเสน เทสิตาน   ชาตกาทีน  ยถานุโลมเทสนาภาวโต  ตาทิเส  
สุตฺตนฺตปฏเก  สงฺคโห  ยตฺุโต  น  ปน  สภาวธมฺมนิทฺเทสภูเต  
                                        [ ส.  ป ๑๖ ]  
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ยถาธมฺมสาสเน  อภิธมฺมปฏเกติ  ชาตกาทีน  สุตฺตนฺตปฏกปริยาปนฺนต  
วทนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยุตฺต  วิจาเรตฺวา  คเหตพฺพ ฯ  ขุทฺทกนิกายสฺส  
เสสนิกายาน  วิย  อปากฏตฺตา  เสเส  เปตฺวา  ขุทฺทกนิกาย  ปากฏ  
กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ตตฺถ  ขุทฺทกนิกาโย  นามาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถาติ  
เตสุ นิกาเยสุ ฯ ปุน ตตฺถาติ ขุทฺทเก นิกาเย ฯ  
        [๔๗]   เอว  นิมิตฺตปฺปโยชนกาลเทสการกกรณปฺปกาเรหิ ปม- 
มหาสงฺคีตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตตฺถ  ววฏาปเตสุ  ธมฺมวินเยสุ  
นานปฺปการโกสลลฺตฺถ   เอกวิธาทิเภเท  ทสฺเสตุ  ตเทต สพฺพมฺปติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธินฺติ  เอตฺถ อนาวรณ- 
าณปทฏาน  มคฺคาณ  มคฺคาณปทฏาน ฺจ  อนาวรณาณ  
สมฺมาสมฺโพธีติ  วุจฺจติ ฯ  ปจฺจเวกฺขนฺเตน  วาติ  อุทานาทิวเสน  
ปวตฺตธมฺม  สนฺธายาห ฯ  วิมุตฺติรสนฺติ  อรหตฺตผลสฺสาทรส วิมุตฺติ- 
สมฺปตฺติก  วา  อคฺคผลนิปฺผาทนโต  วิมุตฺติกิจฺจ  วา  กิเลสาน อจฺจนฺต- 
วิมุตฺติสมฺปาทนโต ฯ  กิ ฺจาป  อวิเสเสน  สพฺพมฺป  พุทฺธวจน กิเลส- 
วินยเนน  วินโย  ยถานุสิฏ ปฏิปชชฺมาเน อปายปตนาทิโต ธารเณน  
ธมฺโม  จ  โหติ ฯ  อิธาธิปฺเปเต  ปน  ธมมฺวินเย  นิทฺธาเรตุ  ตตฺถ  
วินยปฏกนฺติอาทิมาห ฯ  ขนฺธาทิวเสน  สภาวธมฺมเทสนาพาหุลฺลโต  
อาห  อวเสส  พุทฺธวจน  ธมฺโมติ ฯ  อถวา  ยทิป  ธมฺโมเยว  
วินโย   ปริยตฺติอาทิภาวโต   ตถาป  วินยสทฺทสนฺนิธาเน ภินฺนา- 
                                        [ ส.  ป ๑๖ ]  
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ธิกรณภาเวน  ปยุตฺโต  ธมมฺสทฺโท  วินยตนฺติวิปรีต  ตนฺตึ  ทีเปติ  
ยถา  ปุ ฺาณสมฺภารา  โคพลิพทฺทนฺติอาทิ ฯ  อเนกชาติ- 
สสารนฺติ อย  คาถา  ภควตา  อตฺตโน  สพฺพ ฺ ุตาณปทฏาน   
อรหตฺตปฺปตฺตึ ปจฺจเวกฺขนฺเตน  เอกูนวีสติมสฺส  ปจฺจเวกฺขณาณสฺส   
อนนฺตร ภาสิตา ฯ  เตนาห  อิท  ปมพุทฺธวจนนฺติ ฯ  อิท  กิร  
สพฺพพุทฺเธหิ  อวิชหิตอุทาน ฯ  อยมสฺส  สงฺเขปตฺโถ ฯ  อห  อิมสฺส  
อตฺตภาวเคหสฺส  การก  ตณฺหาวฑฺฒกึ  คเวสนฺโต  เยน  าเณน  
ต  ทฏ ุ  สกกฺา  ตสฺส  โพธิาณสฺสตฺถาย  ทีปงฺกรปาทมูเล กตา- 
ภินีหาโร  เอตฺตก  กาล  อเนกชาติสสาร  อเนกชาติสตสหสฺสสงฺข  
สสารวฏฏ  อนิพฺพิส  อนิพฺพิสนฺโต  ต  าณ  อวินฺทนฺโต  อลภนฺโต- 
เยว สนฺธาวิสฺส  สสรึ ฯ  ยสฺมา  ชราพฺยาธิมรณมิสฺสตาย  ชาติ  
นาเมสา  ปุนปฺปุน  อุปคนฺตุ  ทุกฺขา  น  จ  สา  ตสฺมึ  อทิฏเ นิวตฺตติ  
ตสฺมา  ต  คเวสนฺโต  สนธฺาวิสฺสนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทิฏโสีติ  อิทานิ  
มยา  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิวิชฺฌนฺเตน  ทิฏโ  อสิ ฯ  ปุน  เคหนฺติ  
ปุน  อิม  อตฺตภาวสงฺขาต  มม  เคห  น  กาหสิ  น  กริสฺสสิ ฯ  
ตว  สพฺพา  อวเสสกิเลสผาสุกา  มยา  ภคฺคา  อิมสฺส  ตยา  
กตสฺส  อตฺตภาวเคหสฺส  กูฏ  อวิชฺชาสงฺขาต  กณฺณิกมณฺฑล  วิสงฺขต  
วิทฺธสิต  วิสงฺขาร  นิพฺพาน  อารมฺมณกรณวเสน  คต  อนุปวิฏ  
อิทานิ  มม  จิตฺต  อห ฺจ  ตณฺหาน  ขยสงฺขาต  อรหตฺตมคฺค  
                                        [ ส.  ป ๑๗ ]  
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อรหตฺตผล  วา  อชฺฌคา  อธิคโต  ปตฺโตสฺมีติ  อตฺโถ ฯ คณฺ ีปเทสุ  
ปน วิสงฺขารคต  จิตฺตเมว  ตณฺหาน  ขยสงฺขาต  อรหตฺตผล อชฺฌคา  
อธิคตนฺติ เอวมฺป  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  อย  มนสา  ปวตฺติตธมฺมาน  
อาทิ ยทา หเว ปาตุภวนฺติ  ธมฺมาติ  อย  ปน  วาจาย  ปวตฺติต- 
ธมฺมาน  อาทีติ วทนฺติ ฯ อนฺโตชปฺปนวเสน  กิร  ภควา  อเนก- 
ชาติสสารนฺติอาทิมาห ฯ  เกจีติ ขนฺธกภาณกา ฯ  ปม  วุตฺโต   
ปน  ธมฺมปทภาณกาน  อธิปฺปาโยติ เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  จ  ขนฺธก- 
ภาณกา  วทนฺติ  ธมฺมปทภาณกาน คาถา มนสา  เทสิตตฺตา   
ตทา  มหโต  ชนสฺส  อุปการาย  นาโหสิ  อมฺหาก ปน  คาถา   
วจีเภท  กตฺวา  เทสิตตฺตา  ตทา  สุณนฺตาน  เทวพฺรหฺมาน อุปการาย   
อโหสิ  ตสฺมา  อิทเมว  ปมพุทฺธวจนนฺติ ฯ  ธมฺมปทภาณกา  
ปน  เทสนาย  ชนสฺส  อุปการานุปการภาโว  ลกฺขณ  น  โหติ   
ภควตา มนสา  เทสิตตฺตาเยว  อิท  ปมพุทฺธวจนนฺติ  วทนฺติ ฯ   
ตสฺมา อุภยมฺป อ ฺม ฺ  วิรุทฺธ  น  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ นนุ  
จ ยทิ อเนกชาติสสารนฺติ มนสา  เทสิต  อถ  กสฺมา  ธมฺม 
ปทฏกถาย  อเนกชาติสสารนฺติ  อิม ธมฺมเทสน  สตฺถา  โพธิรกฺุข- 
มูเล  นิสินโฺน  อุทานวเสน  อุทาเนตฺวา อปรภาเค  อานนฺทตฺเถเรน   
ปุฏโ  กเถสีติ  วุตฺตนฺติ ฯ  ตตฺถาป มนสา อุทาเนตฺวาติ เอวมตฺโถ  
คเหตพฺโพ ฯ อถ ต มนสาว เทสิตนฺติ   เอว   คหเณ   กึ   การณนฺติ  
                                        [ ส.  ป ๑๗ ]  
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เจ ฯ  ยทิ  วจีเภท  กตฺวา  เทสิต  สิยา  อุทานปาลิย  อารูฬฺห  
ภเวยฺย  ตสฺมา  อุทานปาลิย  อนารูฬฺหภาโวเยว  วจีเภท  อกตฺวา  
มนสา  เทสิตภาเว  การณนฺติ  วทนฺติ ฯ  ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  
ธมฺมาติ เอตฺถ อิติสทฺโท อาทิอตฺโถ ฯ เตน  
                อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส  
                อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา  
                ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมนฺติ-  
อาทิคาถาตฺตย  สงฺคณฺหาติ ฯ  อุทานคาถนฺติ  ปน  ชาติยา  เอก- 
วจน ฯ ตตฺถาป  ปมคาถเยว  วา  คเหตฺวา  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
เอตฺถ  ปน  ย  วตฺตพฺพ  ต  ขนฺธเก  อาวิภวิสฺสติ ฯ  ปาฏิปท- 
ทิวเสติ อิท  สพฺพ ฺ ุภาวปฺปตฺตสฺสาติ  น  เอเตน  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อุปฺปนนฺาติ  เอเตน  ปน  สมฺพนฺธติพฺพ ฯ วิสาข- 
ปุณฺณมายเมว  หิ  ภควา  ปจฺจูสสมเย  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโตติ ฯ  
โสมนสฺสมยาเณนาติ  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาเณน ฯ  อามนฺตยามีติ  
นิเวทยามิ ฯ  โพเธมีติ  อตฺโถ ฯ  วยธมฺมาติ  อนิจฺจลกฺขณมุเขน  
ทุกฺขานตฺตลกฺขณมฺป  สงฺขาราน  วิภาเวติ  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  
ย  ทุกฺข  ตทนตฺตาติ  วจนโต ฯ  ลกฺขณตฺตยวิภาวนนเยน  จ ตทารมฺมณ- 
วิปสฺสน  ทสเฺสนฺโต  สพฺพติตฺถิยาน  อวิสยภูต  พุทธาเวณิก จตุสฺ- 
สจฺจกมฺมฏานาธิฏาน  อวิปรีต  นิพฺพานคามินีปฏิปท  ปกาเสตีติ  
                                        [ ส.  ป ๑๗ ]  
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ทฏพฺพ ฯ  อิทานิ  ตตฺถ  สมฺมาปฏิปตฺติย  นิโยเชติ  อปฺปมาเทน  
สมฺปาเทถาติ ฯ  อถวา  วยธมฺมา  สงฺขาราติ  เอเตน  สงฺเขเปน  
สเวเชตฺวา  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถาติ  สงฺเขเปเนว  นิรวเสส สมฺมา- 
ปฏิปตฺตึ  ทสเฺสติ ฯ  อปฺปมาทปท  หิ  สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต เกวล- 
3ปริปุณฺณ  สาสน  ปริยาทยิิตฺวา  ติฏตีติ ฯ  อนฺตเรติ อนฺตราเฬ ฯ  
เวมชฺเฌติ อตฺโถ ฯ  
        [๔๘]  สุตฺตนฺปฏกนฺติ  เอตฺถ  ยถา กมฺมเมว กมฺมนฺต เอว  
สุตฺตเมว สุตฺตนฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อสงฺคีตนฺติ  สงฺคีติกฺขนฺธกกถา- 
วตฺถุปฺปกรณาทิ ฯ เกจิ  ปน  สุภสุตฺตมฺป  ปมสงฺคีติย  อสงฺคีตนฺติ   
วทนฺติ ฯ ต น ยุชชฺติ ฯ ปมสงฺคีติโต  ปุเรตรเมว  หิ  อายสฺมตา   
อานนฺทตฺเถเรน  เชตวเน วิหรนฺเตน  สุภสฺส  มาณวสฺส  เทสิตนฺติ   
อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน วุตฺต ฯ สุภสุตฺตมฺปน  เอวมฺม  สุต  เอก  
สมย อายสฺมา อานนฺโท สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน  อนาถปณฺฑิ- 
กสฺส อาราเม อจิรปรินิพฺพุเต ภควตีติอาทินา อาคต ฯ ตตฺถ   
เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิวจน  ปมสงฺคีติย อายสฺมตา อานนฺทตฺเถร- 
เนว วตฺตุ  ยุตฺตรูป  น  โหติ ฯ  น  ห ิ อานนฺทตฺเถโร  สยเมว  
สุภสุตฺต  ทสฺเสตฺวา  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทีนิ  วทติ ฯ  เอว  ปน  
วตฺตพฺพ  สิยา  เอกมิทาห  ภนฺเต  สมย  สาวตฺถิย  วิหรามิ  เชตวเน  
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ ฯ  ตสฺมา  ทุติยตติยสงฺคีติการเกหิ  
                                        [ ส.  ป ๑๗ ]  
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เอวมฺเม  สุตนฺติอาทินา  สุภสุตฺต  สงฺคีติมาโรปต  วิย  ทิสฺสติ ฯ  
อถาจริยธมฺมปาลตฺเถรสฺส  เอวมธิปฺปาโย  สิยา  อานนฺทตฺเถเรน  
วุตฺตมฺป  สุภสุตฺต  ปมสงฺคีตึ  อาโรเปตฺวา  ตนฺตึ  เปตุกาเมหิ  
มหากสฺสปตฺเถราทีหิ  อ ฺเสุ  สุตฺเตสุ  อาคตนเยเนว  เอวมฺเม สุตนฺติ- 
อาทินา  ตนฺติ  ปตาติ ฯ  เอว  สติ ยชฺุเชยฺย ฯ อถวา อายสฺมา  
อานนฺทตฺเถโร  สุภสุตฺต  สย  เทเสนฺโตป  สาม ฺผลาทีสุ  ภควตา  
เทสิตนเยเนว  เทเสติ  ภควโต  สมฺมขุา  ลทฺธนเย  ตฺวา  เทสิตตฺตา  
ภควตา  เทสิต  ธมฺม  อตฺตนิ  อทหนฺโต๑ เอวมฺเม สุตนฺติอาทิมาหาติ  
เอวมธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อุภยานิ  ปาฏิโมกฺขานีติ ภิกฺขุภิกฺขุนี- 
ปาฏิโมกฺขวเสน ฯ  เทฺว วิภงฺคานีติ ภิกฺขุภิกฺขุนีวิภงฺควเสเนว ฯ  
ทฺวาวีสติกฺขนฺธกาติ  มหาวคฺคจุลฺลวคฺเคสุ  อาคตา  ทฺวาวีสติกฺขนฺธกา ฯ  
โสฬส  ปริวาราติ  โสฬสหิ  วาเรหิ  อุปลกฺขิตตฺตา  โสฬส  ปริวาราติ  
วุตฺต ฯ  ตถาหิ  ปริวารปาลิย  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  
อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ปม  ปาราชิก  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติอาทินา  
ป ฺตฺติวาโร  ตโต  ปร  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺโต  กตี  อาปตฺติโย  
อาปชฺชตีติอาทินา  กตาปตฺติวาโร  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  
อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน  กตี  วิปตฺติโย  ภชนฺตีติอาทิปฺปเภโท  
วิปตฺติวาโร  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย  สตฺตนฺน  
๑. ม. อาหรนฺโต ฯ  
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ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 104 

อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตีหิ  อาปตฺติกฺขนฺเธหิ  สงฺคหิตาติอาทิปฺปเภโท  
สงฺคหวาโร  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย  ฉนฺน อาปตฺติ- 
สมุฏานาน  กตีหิ  สมฏุาเนหิ  สมุฏหนฺตีติอาทินา  สมุฏาน- 
วาโร  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  อาปตฺติโต  จตุนฺน อธิกรณาน   
กตม  อธิกรณนฺติอาทินา  อธิกรณวาโร  เมถุน  ธมมฺ ปฏ-ิ 
เสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย  สตฺตนฺน  สมถาน  กตีหิ  สมเถหิ สมฺมนตีฺติ- 
อาทิปฺปเภโท  สมถวาโร  ตทนนฺตร  สมุจฺจยวาโร  จาติ อฏ  วารา   
วุตฺตา ฯ  ตโต  ปร  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนปจฺจยา ปาราชิก  กตฺถ   
ป ฺตฺตนฺติอาทินา  นเยน  ปุน  ปจฺจยวเสน  เอโก ป ฺตฺติ- 
วาโร  ตสฺส  วเสน  ปุริมสทิสาเอว  กตาปตฺติวาราทโย  สตฺต  
วาราติ  เอว  อปเรป  อฏ  วารา  วุตฺตา ฯ  อิติ  อิมานิ  อฏ  
ปุริมานิป  อฏาติ  มหาวิภงฺเค  โสฬส  วารา  ทสฺสติา ฯ  ตโต  
ปร  เตเนว  นเยน  ภิกฺขุนีวิภงฺเคป  โสฬส  วารา  อาคตาติ  อิเมหิ  
โสฬสหิ  วาเรหิ  อุปลกฺขิตตฺตา  โสฬสปริวาราติ  วุจฺจติ ฯ  โปตฺถเกสุ  
ปน  กตฺถจิ  ปริวาโรติ  เอตฺตกเมว  ทิสฺสติ ฯ  พหูสุ  ปน  โปตฺถเกสุ  
ทีฆนิกายฏกถาย  อภิธมมฺฏกถาย ฺจ  โสฬสปรวิาโรติ  เอวเมว  
วุตฺตตฺตา  อยมฺป  ปาโ  น  สกฺกา  ปฏิพาหิตุนฺติ  ตสฺเสวตฺโถ  
วุตฺโต ฯ  พฺรหฺมชาลาทิจตุตฺตึสสุตฺตสงฺคโหติ  พฺรหฺมชาลสุตฺตาทีนิ  
จตุตฺตึสสุตฺตานิ  สงฺคยฺหนฺติ  เอตฺถ  เอเตนาติ  วา  พฺรหฺมชาลาทิ- 
                                        [ ส.  ป ๑๗ ]  
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จตุตฺตึสสุตฺตสงฺคโห ฯ  วุตฺตปฺปมาณาน  วา  สุตฺตาน สงฺคโห เอตสฺ- 
สาติ พฺรหฺมชาลาทิจตุตฺตึสสุตฺตสงฺคโหติ ฯ เอว เสเสสุป เวทิตพฺพ ฯ  
        [๔๙]  วิวิธวิเสสนยตฺตาติ  อิมิสฺสา  คาถาย  อตฺถ  วิภาเวนฺโต  
อาห  วิวิธา  หีติอาทึ ฯ  ทฬฺหีกมฺมสิถลิกรณปฺปโยชนาติ  ยถากฺกม  
โลกวชฺเชสุ  สิกฺขาปเทสุ  ทฬฺหีกมฺมปปฺโยชนา  ปณฺณตฺติวชฺเชสุ  
สิถิลกรณปฺปโยชนาติ  เวทิตพฺพ ฯ  อชฺฌาจารนิเสธนโตติ  ส ฺม- 
เวล อภิภวิตฺวา  ปวตฺโต  อาจาโร  อชฌฺาจาโร  วีติกฺกโม  ตสฺส  
นิเสธนโตติ  อตฺโถ ฯ  เตนาติ  วิวิธนยตฺตาทิเหตุนา ฯ  เอตนฺติ  
วิวิธวิเสสนยตฺตาติอาทิคาถาวจน ฯ  เอตสฺสาติ  วินยสฺส ฯ อิตรมฺ- 
ปนาติ สุตฺต ฯ  
        [๕๐]  อิทานิ  อตฺถาน  สูจนโตติอาทิคาถาย  อตฺถ  ปกาเสนฺโต  
อาห  ต  หีติอาทึ ฯ  อตฺตตฺถปรตฺถาทิเภเทติ  โย  ต  สุตฺต  
สชฺฌายติ  สณุาติ  วาเจติ  จินฺเตติ  เทเสติ  จ  สุตฺเตน  สงฺคหิโต  
สีลาทิอตฺโถ  ตสฺสาป  โหติ  เตน  ปรสสฺ  สาเธตพฺพโต  ปรสฺสาป  
โหตีติ  ตทุภยนฺต  สุตฺต  สูเจติ  ทีเปติ ฯ ตถา ทิฏธมฺมิก- 
สมฺปรายิกตฺเถ โลกิยโลกุตฺตรตฺเถ  จาติ  เอวมาทิเภเท  อตฺเถ  อาทิ- 
สทฺเทน สงฺคณฺหาติ ฯ  อตฺถสทฺโท  จาย  หิตปริยายวจโน  น   
ภาสิตตฺถวจโน ฯ ยท ิ สิยา ฯ  สุตฺต  อตฺตโนป  ภาสิตตฺถ  สูเจติ   
ปรสฺสปติ  อยมตฺโถ วุตฺโต  สิยา ฯ  สตฺุเตน  จ  โย  อตฺโถ  ปกาสิโต  
                                        [ ส.  ป ๑๘ ]  
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โส  ตสฺเสว  โหติ  น  เตน  ปรตฺโถ  สูจิโต  โหติ ฯ  เตน สูเจ- 
ตพฺพสฺส  ปรตฺถสฺส  นิวตฺเตตพฺพสฺส  อภาวา  อตฺตคฺคหณ ฺจ  น  
กตฺตพฺพ ฯ  อตฺตตฺถปรตฺถวินิมุตฺตสฺส  ภาสิตตฺถสฺส  อภาวา อาทิคฺ- 
คหณ ฺจ  น  กตฺตพฺพ ฯ  ตสฺมา  ยถาวุตฺตสฺส  หิตปริยายสฺส  
อตฺถสฺส  สุตฺเต  อสมฺภวโต  สุตฺตาธารสฺส  ปุคฺคลสสฺ  วเสน อตฺตตฺถ- 
ปรตฺถา  วุตฺตา ฯ  อถวา  สตฺุต  อนเปกฺขิตฺวา  เยอตฺตตฺถาทโย   
อตฺถปฺปเภทา  น  ห ฺทตฺถมตฺถิ  ปสสลาภาติ  เอตสฺส ปทสฺส   
นิทฺเทเส  วุตฺตา  อตฺตตฺโถ  ปรตฺโถ  อุภยตฺโถ  ทิฏธมฺมิโก อตฺโถ   
สมฺปรายิโก  อตฺโถ  อุตฺตาโน  อตฺโถ  คมฺภีโร  อตฺโถ  คุฬโฺห  
อตฺโถ  ปฏิจฺฉนฺโน  อตฺโถ  เนยฺโย  อตฺโถ  นีโต  อตฺโถ  อนวชโฺช อตฺโถ   
นิกฺกิเลโส  อตฺโถ  โวทาโน  อตฺโถ  ปรมตฺโถติ  เต  อตฺเถ สุตฺต   
สูเจตีติ  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  ตถาหิ  กิ ฺจาป  สุตฺตนิรเปกฺข  
อตฺตตฺถาทโย  วุตฺตา  สุตฺตตฺถภาเวน  อนิทฺทิฏตฺตา ฯ  เตสุ  ปน  
เอโกป  อตฺถปฺปเภโท  สตฺุเตน  ทีเปตพฺพต  นาติกฺกมติ ฯ  ตสฺมา  
เต  อตฺเถ  สตฺุต  สูเจตีติ  วุจฺจติ ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  อตฺถวิกปฺเป  
อตฺถสทฺโทย  ภาสิตตฺถปริยาโยป  โหติ ฯ  เอตฺถ  ห ิ ปุริมกา  ป ฺจ  
อตฺถปฺปเภทา  หิตปริยายา ฯ  ตโต  ปเร  ฉ  ภาสิตตฺถเภทา ฯ  
ปจฺฉิมกา  ปน  อุภยสภาวา ฯ  ตตฺถ  ทุรธิคมตาย วิภาวเน อคาธภาโว  
คมฺภีโร ฯ  น  วิวโฏ  คุฬฺโห ฯ  มลูุทกาทโย  วิย  ปสุนา  อกฺขร- 
                                        [ ส.  ป ๑๘ ]  
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สนฺนิเวสาทินา  ติโรหิโต  ปฏิจฺฉนฺโน ฯ  นิทฺธาเรตฺวา าเปตพฺโพ  
เนยฺโย ฯ  ยถารุตวเสน  เวทิตพฺโพ  นีโต ฯ อนวชฺชนิกฺกิเลสโวทานา  
ปริยายวเสน  วุตฺตา  กุสลวิปากกิริยาธมฺมวเสน  วา ฯ  ปรมตฺโถ  
นิพฺพาน  ธมฺมาน  อวิปรตีสภาโวเอว  วา ฯ  อถวา  อตฺตนา  จ  
อปฺปจฺโฉ  โหตีติ  อตฺตตฺถ  อปฺปจฺฉกถ ฺจ  ปเรส  กตฺวา  โหตีติ  
ปรตฺถ  สูเจตีติ ฯ  เอว  อตฺตนา  จ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต โหตีติ- 
อาทิสุตฺตานิ  โยเชตพฺพานิ ฯ  วินยาภิธมฺเมหิ  จ  วิเสเสตฺวา สุตฺต- 
สทฺทสฺส  อตฺโถ  วตฺตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  วิเนยฺยชฺฌาสยวสปฺปวตฺตาย  
เทสนาย  อตฺตหิตปรหิตาทีนิ  สาติสย  ปกาสิตานิ  โหนฺติ ตปฺปธาน- 
ภาวโต น   อาณาธมฺมสภาววสปฺปวตฺตายาติ   อิทเมว   อตฺถาน  
สูจนโต  สุตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  เอตฺตก  ตสฺส  ภควโต  
สุตฺตาคต  สุตฺตปริยาปนฺนนฺติ  จ  สกวาเท  ป ฺจ  สุตฺตสตานีติ  จ  
เอวมาทีสุ  สุตฺตสทฺโท  อุปจริโตติ  คเหตพฺโพ ฯ  สุตฺเตสุ อาณา- 
ธมฺมสภาวา  จ  วิเนยฺยชฺฌาสย  อนุวตฺตนฺติ  น  วินยาภิธมฺเมสุ  
วิย  วิเนยฺยชฌฺาสโย  อาณาธมฺมสภาเว ฯ  ตสฺมา  วิเนยฺยาน เอกนฺต- 
หิตปฏิลาภสวตฺตนิกา  สุตฺตนฺตเทสนา  โหตีติ  สุวุตฺตา  เจตฺถ อตฺถาติ- 
อาทิ  วุตฺต ฯ  เอกนฺตหิตปฏิลาภสวตฺตนิกา สุตฺตนฺตเทสนาติ อิทมฺป  
วิเนยฺยาน  หิตสมฺปาปเน  สุตฺตนฺตเทสนาย  ตปฺปรภาวเยว  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  ตปฺปรภาโว  จ  วิเนยฺยชฺฌาสยานุโลมโต  ทฏพฺโพ ฯ  
                                        [ ส.  ป ๑๘ ]  
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เตเนวาห  วิเนยฺยชฺฌาสยานุโลเมน  วุตฺตตฺตาติ ฯ  วินยเทสน  วิย  
อิสฺสรภาวโต  อาณาปติฏาปนวเสน  อเทเสตฺวา  วิเนยฺยาน อชฺฌา- 
สยานุโลเมน  จริตานุรูป  วุตฺตตฺตา  เทสิตตฺตาติ  อตฺโถ ฯ อนุปุพฺพ- 
สิกฺขาทิวเสน  กาลนฺตเร  อภินิปฺผตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห  สสฺสมิว  
ผลนฺติ ฯ  ปสวตีติ  ผลติ  นิปฺผาเทตีติ  อตฺโถ ฯ  อุปายสมงฺคีนเยว  
นิปฺผชฺชนภาว  ทสฺเสนฺโต  เธนุ  วิย  ขีรนฺติ  อาห ฯ  เธนุโตป  ห ิ 
อุปายวนฺตานเยว  ขีรปฏลิาโภ  โหติ ฯ  อนุปาเยน  หิ  อกาเล  
อชาตวจฺฉ  เธนน  โทหนโฺต  กาเลป  วา  วิสาณ  คเหตฺวา  โทหนฺโต  
เนว  ขีร  ปฏลิภติ ฯ  สุตฺตาณาติ  เอตสฺส  อตฺถ  ปกาเสตุ  สุฏ ุ  
จ  เน  ตายตีติ  วุตฺต ฯ  สตฺุตสภาคนฺติ  สุตฺตสทิส ฯ สุตฺต- 
สภาคตเยว ทสฺเสนฺโต อาห  ยถา  หีติอาทึ ฯ  ตจฺฉกาน  สุตฺตนฺติ  
วฑฺฒกีนกาฬสุตฺต  ปมาณ  โหติตทนุสาเรนตจฺฉนโต ฯ  เอวเมตมฺป  
วิ ฺ ูนนฺติ  ยถา  กาฬสุตฺต  ปสาเรตฺวา  ส ฺาเณ  กเต  คเหตพฺพ  
วิสชฺเชตพฺพ ฺจ  ป ฺายติ  เอว  วิวาเทสุ  อุปฺปนฺเนสุ  สุตฺเต  
อานีตมตฺเต  อิท  คเหตพฺพ  อิท  วิสชฺเชตพฺพนฺติ  วิ ฺ ูน  ปากฏตฺตา  
วิวาโท  วูปสมฺมตีติ  เอตมฺป  สุตฺต  วิ ฺ ูน  ปมาณ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  
อิทานิ  อ ฺถาป  สุตฺตสภาคต  ทสฺเสนฺโต  อาห  ยถา  จาติอาทึ ฯ  
สุตฺต  วิย  ปมาณตฺตา  สงฺคาหกตฺตา  จ  สุตฺตมิว  สตฺุตนฺติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  เอตฺถ  จ  อตฺตตฺถาทิวิธาเน  สุตฺตสฺส  ปมาณภาโว อตฺตตฺถา- 
                                        [ ส.  ป ๑๙ ]  
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ทีนเยว  จ  สงฺคาหกตฺต  โยเชตพฺพ  ตทตฺถปฺปกาสนปฺปธานตฺตา  
สุตฺตสฺส ฯ  วินยาภิธมฺเมหิ  วิเสสน ฺจ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว โยเช- 
ตพฺพ ฯ เอตนฺติ อตฺถาน สูจนโตติอาทิก อตฺถวจน ฯ เอตสฺสาติ  
สุตฺตสฺส ฯ  
        [๕๑]  ยนฺติ  ยสฺมา ฯ  เอตฺถาติ  อภิธมฺเม ฯ  อภิกฺกมนฺตีติ  
เอตฺถ  อภิสทฺโท  กมนกิรยิาย  วุฑฺฒิภาว  อติเรกต  ทีเปตีติ  อาห  
อภิกฺกมนฺตีติอาทีสุ  วุฑฺฒิย  อาคโตติ ฯ  อภิ ฺาตาติ  อฑฺฒ- 
จนฺทาทินา เกนจิ  ส ฺาเณน  าตา  ป ฺาตา  ปากฏาติ   
อตฺโถ ฯ อฑฺฒจนฺทาทิภาโว  ห ิ รตฺติยา  อุปลกฺขณวเสน  ส ฺาณ  
โหติ ฯ  ยสฺมา  อฑฺโฒ  จนฺโท  ตสฺมา  อฏมี  ยสฺมา  โอโน  
ตสฺมา  จาตุทฺทสี  ยสฺมา  ปุณฺโณ  ตสฺมา  ปณฺณรสีติ ฯ  อภิ- 
ลกฺขิตาติ เอตฺถาป  อยเมวตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อภิลกขิฺตสทฺทปริ- 
ยาโย อภิ ฺาตสทฺโทติ  อาห  อภิ ฺาตา  อภิลกฺขิตาติอาทีสุ   
สลฺลกฺขเณติ ฯ เอตฺถ  จ  วาจกสทฺทนฺตรสนฺนิธาเน  นิปาตาน  ตทตฺถ 
โชตกมตฺตตฺตา ลกฺขิตสทฺทตฺถโชตโก  อภิสทฺโท  สลฺลกฺขเณ  วตฺตตีติ   
วุตฺโต ฯ ราชาภิราชาติ  ราชูหิ  ปูเชตุ  อรโห  ราชา ฯ  ปชูิเตติ   
ปูชารเห ฯ อภิธมฺเมติ   สปุนนฺเตน   สกฺุกวิสฏ ิยา  อนาปตฺติภาเวป  
อกุสลเจตนา  อุปลพฺภตีติอาทินา  วินยป ฺตฺติยา  สงฺกรวิรหิเต  
ธมฺเม ฯ   ปุพฺพาปรวิโรธาภาวโต   ธมมฺานเยว อฺม ฺสงฺกร- 
                                        [ ส.  ป ๑๙ ]  
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วิรหิเต  ธมฺเมติป วทนฺติ ฯ ปาณาติปาโต อกุสลนฺติเอวมาทีสุ จ   
มรณาธิปฺปายสฺส  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกปฺปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  
อกุสล  น  ปาณสงฺขาตชีวิตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉทสงฺขาโต  อติปาโต  
ตถา  อทินฺนสฺส  ปรสนฺตกสฺส  อาทานสงฺขาตา  วิ ฺตฺติ  อพฺยากโต  
ธมฺโม  ตวิ ฺตฺติสมุฏาปกา  เถยฺยเจตนา  อกุสโล  ธมฺโมติ  
เอวมาทินาป  อ ฺม ฺสงฺกรวิรหิเต  ธมฺเมติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
อภิวินเยติ  เอตฺถ  ชาตรูปรชต  น  ปฏคฺิคเหตพฺพนฺติ  วทนฺโต  วินเย  
วิเนติ  นาม  เอตฺถ  เอวมฺปฏิคฺคณฺหโต  ปาจิตฺติย  เอว  ทุกฺกฏนฺติ  
วทนฺโต  จ  อภิวินเย  วิเนติ  นามาติ  วทนฺติ ฯ  ตสฺมา  ชาตรูปรชต  
เถยฺยจิตฺเตน  ปรสนฺตก  คณฺหนฺตสฺส  ยถาวตฺถุ  ปาราชิกถลฺุลจฺจย- 
ทุกฺกเฏสุ อ ฺตร  ภณฺฑาคาริกสีเสน  คณฺหนฺตสฺส  ปาจิตฺติย   
อตฺตตฺถาย คณฺหนฺตสฺส  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  เกวล  โลลตาย   
คณฺหนฺตสฺส อนามาสทุกฺกฏ  รูปยฉฑฺฑกสฺส  สมฺมตสฺส  อนาปตฺตีติ   
เอว อ ฺม ฺสงฺกรวิรหิเต  วินเยป  ปฏิพโล  วิเนตุนฺติ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อภิกฺกนฺเตนาติ  เอตฺถ  กนฺติยา  อธิกตฺต  อภิสทฺโท  
ทีเปตีติ  อาห  อธิเกติ ฯ  นนุ  จ  อภิกฺกมนฺตีติ  เอตฺถ  อภิสทฺโท  
กมนกิริยาย  วุฑฺฒิภาว  อติเรกต  ทีเปติ  อภิ ฺาตา  อภิลกฺขิตาติ  
เอตฺถ  าณลกฺขณกิริยาน  สุปากฏตาวิเสส  อภิกฺกนฺเตนาติ  เอตฺถ  
กนฺติยา  อธิกตฺต  วิสิฏต  ทีเปตีติ  อิท  ตาว  ยุตฺต  กริิยาวิเสส- 
                                        [ ส.  ป ๑๙ ]  
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กตฺตา  อุปสคฺคสฺส  อภิราชา  อภิวินโยติ  ปน ปชูิตปริจฺฉินฺเนสุ  
ราชวินเยสุ  อภิสทฺโท  วตฺตตีติ  กถเมต  ยุชฺเชยฺยาติ  เจ ฯ  อิธาป  
นตฺถิ  โทโส  ปูชนปริจฺเฉทนกิริยาทีปนโต  ตาหิ  จ  กริิยาหิ ราช- 
วินยาน  สยตฺุตตฺตา  ตสฺมา  เอตฺถ  อติมาลาทีสุ  อติสทฺโท  วิย  
อภิสทฺโท  สห  สาธเนน  วิริย  วทตีติ  อภิราชอภิวินยสทฺทา  สทิฺธา  
เอว  อภิธมฺมสทฺเท  อภิสทฺโท  สห  สาธเนน  วุฑฺฒิยาทิกิริย ทเีป- 
ตีติ  อยมตฺโถ  ทสฺสิโตติ  ทฏพฺพ ฯ  เอตฺถ  จาติ  อภิธมฺเม ฯ  
ภาเวตีติ  จิตฺตสฺส  วฑฺฒน  วุตฺต ฯ ผรตฺิวาติ อารมฺมณสฺส  
วฑฺฒน วุตฺต ฯ วุฑฺฒิมนฺโตติ  ภาวนาผรณวุฑฺฒีหิ  วุฑฺฒิมนฺโตป   
ธมฺมา  วุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ อารมฺมณาทีหีติ  อารมฺมณสมฺปยุตฺต- 
กมฺมทฺวารปฏิปทาทีหิ ฯ  สลลฺกฺขณียตฺตาติ ส ฺชานิตพฺพตฺตา ฯ   
เอกนฺตโต  โลกุตฺตรธมฺมานเยว ปูชารหตฺตา เสกฺขา ธมมฺาติ  อาทินา   
โลกุตฺตราเยว  ปูชิตาติ ทสฺสิตา ฯ สภาวปริจฺฉินฺนตฺตาติ ผุสนาทิ- 
สภาเวน  ปริจฺฉินฺนตฺตา ฯ  อธิกาป  ธมมฺา  วุตฺตาติ  เอตฺถ กามา- 
วจเรหิ  มหนฺตภาวโต  มหคฺคตา  ธมฺมาป  อธิกา  นาม  โหนฺตีติ  
เตหิ สทฺธึ อธิกา ธมฺมา วุตฺตา ฯ  
        [๕๒]  ยมฺปเนตฺถ  อวิสิฏนฺติ  เอตฺถ  วินยาทสีุ  ตีสุ อ ฺ- 
ม ฺวิสิฏเสุ  ย  อวิสิฏ  สมาน  ต  ปฏกสทฺทนติฺ  อตฺโถ ฯ  
วินยาทโย  ห ิ ตโย  สทฺทา  อ ฺม ฺ  อสาธารณตฺตา  วิสิฏา  
                                        [ ส.  ป ๑๙-๒๐ ]  
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นาม ฯ  ปฏกสทฺโท  ปน  เตหิ  ตีหิป  สาธารณตฺตา  อวิสิฏโติ  
วุจฺจติ ฯ  มา  ปฏกสมฺปทาเนนาติ  ปาลิสมฺปาทนวเสน  มา  คณฺหิตฺ- 
ถาติ วุตฺต  โหติ ฯ  กุทฺทาล ฺจ  ปฏก ฺจ  กุทฺทาลปฏก ฯ  ตตฺถ  กุ  
วุจฺจติ  ปวี ฯ  ตสฺสา  ทาลนโต  วิทาลนโต  อโยมโย อุปกรณวิเสโส  
กุทฺทาล  นาม ฯ  ตาลปณฺณเวตฺตลตาทีหิ  กโต  ภาชนวิเสโส  ปฏก  
นาม ฯ  ต  อาทาย  คเหตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยถาวุตฺเตนาติ  เอว ทุวิธตฺ- 
เถนาติอาทินา  วุตฺตปฺปกาเรน ฯ  เทสนาสาสนกถาเภทนฺติ เอตฺถ   
กเถตพฺพาน  อตฺถาน  เทสกายตฺเตน  อาณาทิวิธินา  อติสชฺชน  
ปโพธน  เทสนา ฯ  สาสติพฺพปุคฺคลคเตน  ยถาปราธาทิสาสิตพฺพภาเวน  
อนุสาสน  วินยน  สาสน ฯ  กเถตพฺพสฺส  สวราสวราทิโน  อตฺถสฺส  
กถน  วจนปฏิพทฺธกรณ  กถาติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  เทสิตาร  ภควนฺต  
อเปกฺขิตฺวา  เทสนา  สาสิตพฺพปุคฺคลสฺส  วเสน  สาสน  กเถตพฺพสฺส  
อตฺถสฺส  วเสน  กถาติ  เอวเมตฺถ  เทสนาทีน  นานากรณ  เวทิตพฺพ ฯ  
เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  เทสนาทโย  เทเสตพฺพาทินิรเปกฺขา  น  โหนฺติ  
อาณาทโย  ปน  วิเสสโต  เทสกาทิอธีนาติ  ตตวิเสสโยควเสน เทสนา- 
ทีน  เภโท  วุตฺโต ฯ ยถา หิ อาณาวิธาน วิเสสโต อาณารหาธีน  
ตตฺถ  โกสลลฺโยคโต  เอว  โวหารปรมตฺถวิธานานิ  จ  วิธายกา- 
ธีนานีติ อาณาทิวิธิโน  เทสกายตฺตตา  วุตฺตา ฯ  อปราธชฺฌาสยา- 
นุรูป วิย   ธมมฺานุรูปมฺป   สาสน   วิเสสโต   ตถา  วิเนตพฺพปุคฺคลา- 
                                        [ ส.  ป ๒๐  ]  
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เปกฺขนฺติ  สาสิตพฺพปุคฺคลวเสน  สาสน  วุตฺต ฯ สวราสวรนาม- 
รูปาน  วิย  วินิเวเตพฺพาย  ทฏิ ิยาป  กถน  สติ วาจาวตฺถุสฺมึ   
นาสตีติ  วิเสสโต  ตทธีนนฺติ  กเถตพฺพสฺส  อตฺถสฺส วเสน กถา   
วุตฺตา ฯ  เภทสทฺโท  วิสุ วิสุ โยเชตพฺโพ เทสนาเภท สาสนเภท  
กถาเภท ฺจ  ยถารห  ปริทปีเยติ ฯ เภทนฺติ จ นานตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
เตสุ ปฏเกสุ  สิกฺขา  จ  ปหานานิ  จ คมฺภีรภาโว จ สิกฺขาปหาน- 
คมฺภีรภาว ฯ ต ฺจ  ยถารห  ปริทีปเยติ  อตฺโถ ฯ  ปริยตฺติเภท ฺจ   
วิภาวเยติ สมฺพนฺโธ ฯ  ปรยิตฺติเภทนฺติ  จ  ปริยาปุณนเภทนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ยหึ ยสฺมึ  วินยาทิเก  ปฏเก  ย  สมฺปตฺติ ฺจ  วิปตฺติ ฺจ   
ยถา ปาปุณาติ ตมฺป สพฺพ  วิภาวเยติ  สมฺพนฺโธ ฯ อถวา  
ย ปริยตฺติเภท สมฺปตฺตึ วิปตฺติ ฺจาป ยหึ  ยถา ปาปุณาติ ตมฺป  
สพฺพ วิภาวเยติ โยเชตพฺพ ฯ เอตฺถ ยถาติ เยหิ อุปารมฺภาทิ- 
เหตุปริยาปุณนาทิปฺปกาเรหิ ฯ อุปารมฺภนิสฺสรณธมฺมโกสรกฺขณ- 
เหตุ ปริยาปุณน  สุปฏิปตฺติทุปฺปฏิปตฺตีติ เอเตหิ ปกาเรหีติ วุตฺต  
โหติ ฯ ปริทปีนา วิภาวนา จาติ เหฏาวุตฺตสฺส อนุรูปโต วุตฺต ฯ  
อตฺถโต ปน เอกเมว ฯ  
        [๕๓]  อาณารเหนาติ  อาณปเณตตอรหตีติอาณารโห  ภควา ฯ  
โส หิ สมฺมาสมฺพุทฺธตฺตา  มหาการุณิกตาย  จ  อวิปรีตหิโตปเท- 
สกภาเวน ปมาณวจนตฺตา    อาณ    ปเณตุ    อรหติ โวหารปรมตฺถา- 
                                        [ ส.  ป ๒๐-๒๑ ]  
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นมฺป  สมฺภวโต  อาห  อาณาพาหุลฺลโตติ ฯ อิโต ปเรสุป เอเสว   
นโย ฯ ปมนฺติ วินยปฏก ฯ ปจุราปราธา เสยฺยสกตฺเถราทโย ฯ  
เต  หิ  โทสพาหุลฺลโต  ปจุราปราธาติ  วุตฺตา ฯ ปจุโร พหุโล  
อปราโธ โทโส  วีติกฺกโม  เยส  เต  ปจุราปราธา ฯ  อเนกชฺฌา- 
สยาติอาทีสุ อาสโยว  อชฌฺาสโย ฯ  โส  จ  อตฺถโต  ทฏิ ิ   
าณ ฺจ ปเภทโต ปน จตุพฺพิธ  โหติ ฯ ตถาหิ ปุพฺพจริย- 
วเสน อายตึ สติ ปจฺจเย อุปฺปชฺชนารหา สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาตา   
มิจฺฉาทิฏ ิ  สจฺจานุโลมิกาณกมฺมสฺสกตาาณสงฺขาตา สมฺมา- 
ทิฏ ิ จ อาสโยติ วุจฺจติ ฯ วุตฺต ฺเจต  
        สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิ จ   ขนฺติ เจวานุโลมิกา  
        ยถาภูต ฺจ ย าณ   เอต อาสยสณฺ ิตนฺติ๑ ฯ  
อิท ฺจ  จตุพฺพิธ  อาสยนฺติ  เอตฺถ  สตฺตา  นิวสนฺตีติ  อาสโยติ  
วุจฺจติ ฯ อนุสยา  กามราคภวราคทิฏ ิปฏิฆวิจิกิจฺฉามานาวิชฺชา- 
วเสน  สตฺต ฯ มูสิกาวิล๒  วิย  การณลาเภ  อุปฺปชฺชนารหา  อนา- 
คตา  กิเลสา อตีตา  ปจฺจุปฺปนฺนา  จ  ตเถว  วุจฺจนฺติ ฯ  น  ห ิ  
กาลเภเทน ธมฺมาน  สภาวเภโท  อตฺถีติ ฯ  จริยาติ  ราคจริยาทิกา   
ฉ มูลจริยา (อนฺตรเภเทน  อเนกวิธา๓  สสคฺควเสน  ปน  
เตสฏ ี  โหนฺติ ฯ  อถวา  จริยาติ  จริต ฯ  ต  สุจริตทุจฺจริตวเสน  
๑. ม. อาสยส ฺ ิตนฺติ ฯ  ๒. ม. มูสิกวิส ฯ  ๓. ม. อิท อตฺถิ ฯ  
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ทุวิธ ฯ  อธิมตฺุติ  นาม  อชฺเชว  ปพฺพชิสฺสามิ  อชฺเชว  อรหตฺต  
คณฺหิสฺสามีติอาทินา  ตนฺนินฺนภาเวน  ปวตฺตมาน  สนฺนิฏานนฺติ  
คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  ปน  สตฺตาน ปุพฺพ- 
ริยวเสน  อภิรุจีติ  วุตฺต ฯ  สา  ทุพฺพิธา  หีนปฺปณีตเภเทน ฯ  
ยถานุโลมนติฺ  อชฺฌาสยาทีน  อนุรูป ฯ  อห  มมาติ  ส ฺ ิโนติ  
ทิฏ ิมานตณฺหาวเสน  อห  มมาติ  เอว  ปวตฺตส ฺ ิโน ฯ ยถา- 
มฺมนฺติ  นตฺเถตฺถ  อตฺตา  อตฺตนิย  วา  เกวล  ธมฺมมตฺตเมตนฺติ  
เอว  ปวตฺตธมฺมสภาวานุรูปนฺติ  อตฺโถ ฯ  สวราสวโรติ  เอตฺถ  สวรณ  
สวโร ฯ  กายวาจาหิ  อวีติกฺกโม ฯ  มหนฺโต  สวโร  อสวโร ฯ  
วุฑฺฒิอตฺโถ  หิ  อยมกาโร  ยถา  อเสกขฺา  ธมฺมาติ ฯ  ตสฺมา  
ขุทฺทโก  มหนฺโต  จ  สวโรติ  อตฺโถ ฯ  ทิฏ ิวินิเวนาติ  ทิฏ ิยา  
วิโมจน ฯ  อธิสีลสิกฺขาทีน  วิภาโค  ปรโต  ปมปาราชิกสวณฺณนาย  
อาวิภวิสฺสติ ฯ  สุตฺตนฺตปาลิย  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทินา  สมาธิ  
เทสนาพาหุลฺลโต  สุตฺตนฺตปฏเก  อธจิิตฺตสิกฺขาติ  วุตฺต ฯ วีติกฺกมปฺ- 
หาน  กิเลสานนฺติ  สงฺกิเลสธมฺมาน  กมฺมกิเลสาน  วา โย  กาย- 
จีทฺวาเรหิ  วีติกฺกโม  ตสฺส  ปหาน ฯ  อนุสยวสน สนฺตานมนุ- 
ตฺตนฺตา  กิเลสา  การณลาเภ  ปริยุฏ ิตาป  สีลเภทวเสน วีติกฺกมิตุ   
ลภนฺตีติ  อาห  วีติกฺกมปฏิปกฺขตฺตา  สีลสฺาติ ฯ ปริยุฏนป-ฺ 
หานนฺติ  โอกาสทานวเสน  กิเลสาน  จิตฺเต  กุสลปฺปวตฺตึ ปริ- 
                                        [ ส.  ป ๒๑ ]  
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ยาทิยิตฺวา  อุฏาน  ปริยฏุาน  ตสฺส  ปหาน ฯ  จิตฺตสนฺตาเนสุ  
อุปฺปตฺติวเสน  กิเลสาน  ปริยุฏานสฺส  ปหานนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อนุสยปฺปหานนฺติ  อปฺปหีนภาเวน  สนฺตาเน  อนุอนุสยนกา การณ- 
าเภ  อุปฺปตฺติอรหา  อนุสยา ฯ  เต  ปน  อนุรูป  การณ ลทฺธา  
อุปชฺชนารหา  ถามคตา  กามราคาทโย  สตฺต  กิเลสา ฯ  เตส ปหาน  
อนุสยปฺปหาน ฯ  เต  จ  สพฺพโส  อริยมคฺคป ฺาย  ปหียนฺตีติ   
อาห อนุสยปฏิปกฺขตฺตา  ป ฺายาติ ฯ  ตทงฺคปฺปหานนฺติ  ทีปา- 
โลเกเนว ตมสฺส  ทานาทิปุ ฺกิริยาวตฺถุคเตน  เตน  เตน  กุสลงฺเคน  
ตสฺส  ตสฺส  อกุสลงฺคสฺส  ปหาน  ตทงฺคปฺปหานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
อิธ  ปน  เตน  เตน  สุสลีฺยงฺเคน  ตสฺส  ตสฺส  ทุสฺสีลยฺงฺคสฺส  ปหาน  
ตทงฺคปฺปหานนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วิกฺขมภฺนสมุจฺเฉทปฺปหานานีติ  เอตฺถ  
อุปจารปฺปนาเภเทน  สมาธินา  ปวตฺตินิวารเณน  ฆฏปฺปหาเรเนว  
ชลตเล  เสวาลสฺส  เตส  เตส  นีวรณาทิธมฺมาน  วิกฺขมฺภนวเสน  
ปหาน  วิกฺขมฺภนปฺปหาน ฯ  จตุนฺน  อริยมคฺคาน  ภาวิตตฺตา ตต- 
มคฺควโต  สนฺตาเน  สมุทยปกฺขิกสฺส  กิเลสคณสฺส  อจฺจนฺตอปฺป- 
วตฺติสงฺขาตสมุจฺฉินฺทนวเสน  ปหาน  สมุจฺเฉทปฺปหาน ฯ ทุจฺจริต- 
สงฺกิเลสสฺส  ปหานนฺติ  กายทุจฺจริตาทิ  ทฏุ ุ  จริต  กิเลเสหิ วา  ทูสิต   
จริตนฺติ  ทุจฺจริต ฯ  ตเทว  ยตฺถ อุปฺปนนฺ ต สนฺตาน สมฺมา กิเลเสติ   
พาธยติ  อุปตาเปติ  จาติ  สงฺกิเลโส ฯ  ตสฺส  ปหาน ฯ กายวจี- 
                                        [ ส.  ป ๒๒ ]  
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ทุจฺจริตวเสน  ปวตฺตสงฺกิเลสสฺส  ตทงฺควเสน  ปหานนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ   
สมาธิสฺส  กามจฺฉนฺทปฏิปกฺขตฺตา สุตฺตนฺตปฏเก ตณฺหาสงฺกิเลสสฺส  
ปหาน  วุตฺต ฯ  อตฺตาทิวินิมุตฺตสภาวธมฺมปฺปกาสนโต  อภิธมมฺ- 
ปฏเก ทิฏ ิสงฺกิเลสสฺส  ปหาน  วุตฺต ฯ  เอกเมกสฺมึ  เจตฺถาติ  เอตฺถ  
เอเตสุ  ตีสุ  ปฏเกสุ  เอเกกสฺมึ  ปฏเกติ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ ธมฺโมติ  
ปาลีติ  เอตฺถ  ปกฏาน  อุกฺกฏาน  สลีาทิอตฺถาน  โพธนโต สภาว- 
นิรุตฺติภาวโต  พุทฺธาทีหิ  ภาสิตตฺตา  จ  ปกฏาน  วจนปฺปพนฺธาน  
อาลีติ  ปาลิ  ปริยตฺติธมฺโม ฯ  ธมฺโมติ  ปาลีติ  เอตฺถ  จ  ภควตา  
วุจฺจมานสฺสตฺถสฺส  โวหารสฺส  จ  ทปีโน  สทโฺทเยว  ปาลิ  นามาติ  
คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  อภิธมฺมฏกถาย  ลิขิเต  สีหลคณฺ ีปเท  ปน  
อิท  วุตฺต  สภาวตฺถสฺส  สภาวโวหารสฺส  จ  อนุรปูวเสน  ภควตา  
มนสา  ววฏาปตา  ปณฺณตฺติ  ปาลีติ  วุจฺจติ ฯ  ยท ิ สทฺโทเยว  
ปาลิ  สิยา  ปาลิยา  เทสนาย  จ  นานตฺเตน  ภวิตพฺพ ฯ  มนสา  
ววฏาปตาย  จ  ปาลิยา  วจีเภทกรณมตฺต  เปตฺวา  เทสนาย  
นานตฺต  นตฺถิ ฯ  ตถาหิ  เทสน  ทสฺเสนฺเตน  มนสา  ววฏาปตาย  
ปาลิยา  เทสนาติ  วจีเภทกรณมตฺต  วินา  ปาลิยา  สห  เทสนาย  
อน ฺตา  วุตฺตา ฯ  ตถา  จ  อุปริเทสนาติ  ป ฺตฺตีติ  วุตฺตตฺตา  
เทสนาย  อน ฺภาเวน  ปาลิยา  ปณฺณตฺติภาโว  กถิโต  โหติ ฯ  
อปจ  ยทิ  ปาลิยา  อ ฺาเยว  เทสนา  สิยา  ปาลิยา  จ ปาล-ิ  
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อตฺถสฺส  จ  เทสนาย  จ  ยถาภูตาวโพโธติ  วตฺตพฺพ  สิยา  เอว  
ปน  อวตฺวา  ปาลิยา  จ  ปาลิอตฺถสฺส  จ  ยถาภูตาวโพโธติ  วุตฺตตฺตา  
ปาลิยา  เทสนาย  จ  อน ฺภาโว  ทสฺสิโต  โหติ ฯ  เอว ฺจ  
กตฺวา  อุปริเทสนา  นาม  ป ฺตฺตีติ  ทสฺเสนฺเตน  เทสนาย อน ฺ- 
ภาวโต (จ  ปุพฺเพ๑  ปาลิยา  ปณฺณตฺติภาโว  กถิโตว โหตีติ ฯ   
เอตฺถ  จ  สทโฺทเยว  ปาลิ นามาติ อิมสฺมึ ปกฺเข ธมฺมสฺสาป   
สทฺทสภาวตฺตา  ธมฺมเทสนาน  โก  วิเสโสติ  เจ ฯ เตส เตส  
อตฺถาน โพธกภาเวน  าโต  อุคฺคหณาทิวเสน จ ปุพฺเพ ววฏาปโต  
สทฺทปฺปพนฺโธ ธมฺโม  ปจฺฉา  ปเรส  อวโพธนตฺถ  ปวตฺติโต   
ตทตฺถปฺปกาสโก  สทฺโท เทสนาติ  เวทิตพฺพ ฯ  อถวา  ยถาวุตฺต- 
สทฺทสมุฏาปโก  จิตฺตุปฺปาโท เทสนา  เทสิยติ  สมุฏาปยติ  สทฺโท   
เอเตนาติ  กตฺวา มุสาวาทาทโย วิย ฯ  ตตฺถาป  หิ  มสุาวาทาทิ- 
สมุฏาปกา  เจตนา มุสาวาทาทิสทฺเทน โวหริยติ ฯ  ตีสุป  เจเตสุ   
เอเต  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธาติ  เอตฺถ ปาลิอตฺโถ  ปาลิเทสนา  ปาลิ- 
อตฺถปฏิเวโธ  จาติ  อิเม  ตโย ปาลิวิสยา โหนฺตีติ  วินยปฏกาทีน  
อตฺถสฺส เทสนาย ปฏิเวธสฺส จ อาธารภาโว ยุตฺโต ปฏกาน   
ปน  ปาลิโยเยวาติ  เตส ธมฺมสฺส อาธารภาโว กถ ยชฺุเชยฺยาติ  
เจ ฯ  ปาลิสมทุายสฺส  อวยวปาลิยา  อาธารภาวโต ฯ  อวยวสฺส  
๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ  

                                        [  ส. ป. ๒๒]  
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หิ  สมุทาโย  อาธารภาเวน  วุจฺจติ  ยถา  รุกฺเข  สาขาติ ฯ  
เอตฺถ  จ  ธมมฺาทีน  ทุกฺโขคาฬฺหภาวโต  เตหิ  ธมฺมาทีหิ  วินยาทโย  
คมฺภีราติ  วินยาทีนมฺป  จตุพฺพิโธ  คมฺภีรภาโว  วุตฺโตเยว ฯ  ตสฺมา  
ธมฺมาทโยเอว  ทุกฺโขคาฬหฺตฺตา  คมฺภีรา  น  วินยาทโยติ  น โจเท- 
ตพฺพเมต  สมฺมุเขน  วิสยวิสยีมุเขน  จ  วินยาทีนเยว คมฺภีรภาวสฺส  
วุตฺตตฺตา ฯ  ธมฺโม  ห ิ วินยาทโย  เตส  วิสโย  อตฺโถ ธมฺมตฺถ- 
วิสยา จ  เทสนาปฏิเวธาติ ฯ  ตตฺถ  ปฏิเวธสฺส  ทุกฺกรภาวโต   
ธมฺมตฺถาน เทสนาาณสฺส  ทุกฺกรภาวโต  เทสนาย  จ  ทุกโฺข- 
คาฬฺหภาโว เวทิตพฺโพ ฯ  ปฏิเวธสฺส  ปน  อุปฺปาเทตุ  อสกฺกุเณยฺ- 
ยตฺตา ตวิสยาณุปฺปตฺติยา  จ  ทุกฺกรภาวโต  ทุกฺโขคาฬฺหตา  เวทิ- 
ตพฺพา ฯ ทุกฺเขน  โอคยฺหนฺตีติ  ทุกฺโขคาฬฺหา ฯ  เอกเทเสน  โอคาหนฺ- 
เตหิป มนฺทพุทฺธีหิ  ปติฏา  ลทฺธุ  น  สกฺกาติ  อาห  อลพฺภเนยฺย- 
ปติฏา จาติ ฯ  เอเกกสฺมินฺติ  เอเกกสฺมึ  ปฏเก ฯ  เอตฺถาติ  
เอเตสุ  ปฏเกสุ ฯ  นิทฺธารเณ  เจต  ภุมฺมวจน ฯ  อิทานิ เหตุ- 
เหตุผลาทีน  วเสนาป  คมฺภีรภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห  อปโร นโยติ- 
อาทึ ฯ  เหตูติ  ปจฺจโย ฯ  โส  หิ  อตฺตโน  ผล ทหติ วิทหตีติ  
ธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ  ธมฺมสททฺสฺส  เจตฺถ  เหตุปริยายตา  กถ วิ ฺาย- 
ตีติ  อาห  วุตฺต  เหตนฺติอาทึ ฯ  นนุ  จ  เหตุมฺหิ  าณ ธมฺม- 
ปฏิสมฺภิทาติ  เอเตน  วจเนน  ธมฺมสฺส  เหตุภาโว  กถ  วิ ฺายตีติ  
                                        [  ส. ป. ๒๒]  
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เจ ฯ  ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ  เอตสฺส  สมาสปทสฺส  อวยวปทตฺถ ทสฺเสนฺ- 
เตน เหตุมฺหิ  าณนฺติ  วุตฺตตฺตา  ธมฺเม  ปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏ-ิ 
สมฺภิทาติ เอตฺถ หิ ธมฺเมติ  เอตสฺส  อตฺถ  ทสฺเสนฺเตน  เหตุมฺหีติ   
วุตฺต ฯ  ปฏิสมฺภิทาติ เอตสฺส  อตฺถ  ทสฺเสนฺเตน  าณนฺติ ฯ   
ตสฺมา  เหตุธมฺมสทฺทา เอกตฺถา  าณปฏิสมฺภิทาสทฺทา  จาติ  อิม- 
มตฺถ  วทนฺเตน  สาธิโต ธมฺมสฺส  เหตุภาโว ฯ  เหตุผเล  าณ   
อตฺถปฏิสมฺภิทาติ  เอเตน วจเนน  สาธิโต  อตฺถสฺส  เหตุผลภาโวป   
เอวเมว  ทฏพฺโพ ฯ เหตุโน  ผล  เหตุผล ฯ  ต ฺจ  ยสฺมา   
เหตุอนุสาเรน อริยติ อธิคมิยติ สมฺปาปุณิยติ  ตสฺมา  อตฺโถติ   
วุจฺจติ ฯ  ยถาธมฺมนฺติ  เอตฺถ ธมฺมสทฺโท เหตุ  เหตุผล ฺจ  สพฺพ   
สงฺคณฺหาติ ฯ  สภาววาจโก เหส ธมฺมสทฺโท น ปรยิตฺติเหตุ- 
ภาววาจโก ฯ  ตสฺมา  ยถาธมฺมนฺติ  โย  โย อวิชฺชาสงฺขาราทิธมฺโม   
ตสฺมึ  ตสฺมินฺติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมานุรูป  วา ยถาธมฺม ฯ  เทสนาป   
หิ ปฏิเวโธ วิย อวิปรีตวิสยวิภาวนโต ธมฺมานุรูป ปวตฺตติ  ตโต- 
เยว  จ  อวิปรีตาภิลาโปติ  วุจฺจติ ฯ  ธมฺมาภิลาโปติ อตฺถพฺย ฺชนโต   
อวิปรีตาภิลาโป ฯ  เอตฺถ จ อภิลปตีติ อภิลาโปติ สทฺโท วุจฺจติ ฯ   
เอเตน  ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  าณ  นิรตฺุติปฏิสมฺภิทาติ  เอตฺถ วุตฺต  
ธมฺมนิรุตฺตึ ทสฺเสติ สทฺทสภาวตฺตา เทสนาย ฯ ตถาหิ นิรุตฺติ- 
ปฏิสมฺภิทาย  ปริตฺตารมฺมณาทิภาโว  ปฏิสมฺภิทาวิภงฺคปาลิย  วุตฺโต ฯ  
                                        [  ส. ป. ๒๒]  
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อฏกถาย ฺจ  ตสภาวนิรุตฺติสทฺท  อารมฺมณ  กตฺวาติอาทินา สทฺทา- 
รมฺมณตา ทสฺสิตา ฯ  ตถาหิ  อิมสฺส  อตฺถสฺส  อย  สทฺโท  วาจโกติ   
วจนตฺเถ ววฏเปตฺวา   ตตวจนตฺถวิภาวนวเสน  ปวตฺติโต  สทฺโท  
เทสนาติ  วุจฺจติ ฯ  อธิปฺปาโยติ  เอเตน  เทสนาติ  ป ฺตฺตีติ  
เอต  วจน  ธมฺมนิรุตฺตาภิลาป  สนฺธาย  วุตฺต  น  ตโต  วินิมุตฺต  
ป ฺตฺตึ  สนฺธายาติ  ทสฺเสติ ฯ  เทสิยติ  อตฺโถ  เอเตนาติ  หิ  
เทสนา ฯ  ปกาเรน  าปยติ  เอเตน  ปการโต  าเปตีติ  วา  
ป ฺตฺตีติ  ธมฺมนิรุตฺตาภิลาโป  วุจฺจติ ฯ  เอว  เทสนา  นาม  
สทฺโทติ  อิมสฺมึ  ปกฺเข  อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เทสนาติ  ป ฺตฺตีติ  
เอตฺถ  ป ฺตฺติวาทิโน  ปน  เอว  วทนฺติ ฯ  กิ ฺจาป  ธมฺมา- 
ภิลาโปติ เอตฺถ  อภิลปตีติ  อภิลาโปติ  สทฺโท  วุจฺจติ  น   
ปณฺณตฺติ ฯ  ตถาป สทฺเท  วุจฺจมาเน  ตทนุรูป  โวหาร  คเหตฺวา   
เตน  โวหาเรน ทีปตสฺสตฺถสฺส  ชานนโต  สทฺเท  กถิเต  ตทนุรูปา   
ปณฺณตฺติป การณุปจาเรน  กถิตาเยว  โหติ ฯ  อถวา  ธมฺมา- 
ภิลาโปติ อตฺโถติ  อวตฺวา  ธมฺมาภิลาโปติ  อธิปฺปาโยติ  วุตฺตตฺตา  
เทสนา  นาม  สทฺโท  น  โหตีติ  ทีปตเมวาติ ฯ  อิทานิ  ปฏิเวธ  
นิทฺทิสนฺโต  อาห  ปฏิเวโธติ  อภิสมโยติ ฯ  ปฏิวิชฌฺตีติ  าณ  
ปฏิเวโธติ  วุจฺจติ ฯ  ปฏิวิชฺฌนฺติ  เอเตนาติ  วา  ปฏเิวโธ ฯ  
อภิสเมตีติ  อภิสมโย ฯ  อภิสเมนฺติ  เอเตนาติ  วา  อภิสมโย ฯ  
                                        [  ส. ป. ๒๒]  
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อิทานิ  อภิสมย  ปเภทโต  อภิสมยปฺปการโต  อารมฺมณโต  สภาวโต  
จ  ปากฏ  กาตุ  โส  จ  โลกิยโลกุตฺตโรติอาทิมาห ฯ  วิสยโต  
อสมฺโมหโต  จ  อวโพโธติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  วิสยโต  อตฺถาท-ิ 
อนุรูป ธมฺมาทีสุ  อวโพโธ  นาม  อวิชชฺาทิธมฺมารมฺมโณ  สงฺขาราทิ- 
อตฺถารมฺมโณ ตทุภยป ฺาปนารมฺมโณ  โลกโิย  อวโพโธ ฯ   
อสมฺโมหโต อตฺถาทิอนุรูป  ธมฺมาทีสุ  อวโพโธ  ปน  นิพฺพานา- 
รมฺมโณ มคฺคสมฺปยุตฺโต   ยถาวุตฺตธมฺมตฺถป ฺตฺตีสุ   สมโฺมหวิทฺธ- 
สโน โลกุตฺตโร  อภิสมโย ฯ  ตถาหิ  อย  เหตุ  อิทมสฺส  ผล  อย  
ตทุภยานุรูโป  โวหาโรติ  เอว  อารมฺมณกรณวเสน  โลกิยาณ  
วิสยโต  ปฏวิิชฺฌติ ฯ  โลกุตฺตราณ  ปน  เหตุเหตุผลาทีสุ  สมโฺมหสฺส  
มคฺคาเณน  สมุจฺฉินฺนตฺตา  อสมฺโมหโต  ปฏิวิชฌฺติ ฯ  อตฺถานุรูป  
ธมฺเมสูติ  อวิชฺชา  เหตุ  สงฺขารา  เหตุสมุปฺปนฺนา  สงฺขาเร  
อุปฺปาเทติ  อวิชฺชาติ  เอว  การิยานุรูป  การเณสูติ  อตฺโถ ฯ  
อถวา  ปุ ฺาภิสงฺขารอปุ ฺาภิสงฺขารอาเน ฺชาภิสงฺขาเรสุ  ตีสุ อปุ ฺ- 
าภิสงฺขารสฺส  สมฺปยุตฺตอวิชฺชา  ปจฺจโย  อิตเรส ยถานุรูปนฺติ- 
อาทินา การิยานุรูป  การเณสุ  ปฏิเวโธติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมานุรูป   
อตฺเถสูติ อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติอาทินา  การณานุรูป  การิเยสุ  
อวโพโธติ  อตฺโถ ฯ  ป ฺตฺติปถานุรูป  ป ฺตฺตีสูติ  ปณฺณตฺติยา  
วุจฺจมานธมฺมานุรูป  ปณฺณตฺตีสุ  อวโพโธติ  อตฺโถ ฯ  ยถาวุตฺเตหิ 
                                        [  ส. ป. ๒๒]   
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ธมฺมาทีหิ  ปฏกาน  คมฺภีรภาว  ทสฺเสตุ  อิทานิ  ยสฺมา  เอเตสุ  
ปฏเกสูติอาทิมาห ฯ  ธมฺมชาตนฺติ  การณปฺปเภโท  การณเมว  
วา ฯ  อตฺถชาตนฺติ  การิยปฺปเภโท  การิยเมว  วา ฯ  ยาจาย  
เทสนาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  โย  เจตฺถาติ  เอตาสุ  ตตปฏกคตาสุ ธมฺมตฺถ- 
เทสนาสุ  โย  ปฏิเวโธติ  อตฺโถ ฯ  ทุกโฺขคาฬฺหนฺติ  เอตฺถ อวิชฺชา- 
สงฺขาราทีน  ธมฺมตฺถาน  ทุปฺปฏิวิชฺฌตาย  ทุกฺโขคาฬฺหตา ฯ เตส   
ป ฺาปนสฺส  ทุกฺกรภาวโต  ตเทสนาย  ปฏิเวธนสงฺขาตสฺส ปฏิ- 
เวธสฺส  จ  อุปฺปาทนวิสยีกรณาน  อสกฺกุเณยฺยตาย  ทุกฺโขคาฬฺหตา  
เวทิตพฺพา ฯ  เอวมฺปติ  ปสทฺโท  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปการนฺตร  
สมฺปณฺเฑติ ฯ  เอตฺถาติ  เอเตสุ  ตีสุ  ปฏเกสุ ฯ  วุตฺตตฺถาติ  วุตฺโต  
สวณฺณิโต อตฺโถ อสฺสาติ วุตฺตตฺถา ฯ  
        [๕๔]  ตีสุ  ปฏเกสูติ  เอตฺถ  เอเกกสฺมินฺติ  อธิการโต  ปกรณโต  
วา  เวทิตพฺพ ฯ  ปริยตฺติเภโทติ ปริยาปุณน ปริยตฺติ ฯ ปริยา- 
ปุณนวาจโก เหตฺถ  ปริยตฺติสทฺโท  น  ปาลิปริยาโย ฯ  ตสฺมา   
เอวเมตฺถ อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ตีสุ  ปฏเกสุ  เอเกกสฺมึ  ปริยาปุณ- 
นปฺปกาโร  ติธา ทฏพฺโพ  าตพฺโพติ ฯ  ตโตเยว  จ  ปริยตฺติโย   
ปริยาปุณนปฺปการาติ ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  อถวา  ตีหิ   
ปกาเรหิ  ปรยิาปุณิตพฺพา ปาลิโยเอว  ปริยตฺตีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตโต- 
เยว  จ ปริยตฺติโย   ปาลิกกฺมาติ  อภิธมฺมฏกถาย  สีหลคณฺ ีปเท  
                                        [  ส. ป. ๒๒-๒๓]  
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วุตฺต ฯ  เอวมฺป  หิ  อลคททฺุปมา  ปริยาปุณนโยคโต  อลคทฺทุปมา  
ปริยตฺตีติ  ปาลิป  สกฺกา  วตฺตุ ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  ทุคฺคหิตา  
อุปารมฺภาทิเหตุปริยาปุตา  อลคทฺทุปมาติ  ปรโต  นิทฺเทสวจนมฺป  
อุปฺปนฺน  โหติ ฯ  ตตฺถ  ห ิ ปาลิเยว  ทคฺุคหิตา  ปรยิาปุตาติ  วตฺตุ  
วฏฏติ ฯ  อลคทฺทุปมาติ  อลคทฺโท  อลคทฺทคฺคหณ  อุปมา  เอติสฺสาติ  
อลคทฺทุปมา ฯ  อลคทฺทสสฺ  คหณ  เหตฺถ  อลคทฺทสทฺเทน  วุตฺตนฺติ  
ทฏพฺพ  อาปูปโกติ  เอตฺถ  อาปูปสทฺเทน  อาปูปขาทน  วิย ฯ  
อลคทฺทคฺคหเณเนว  หิ  ปริยตฺติ  อุปมยิติ  น  ปน  อลคทฺเทน ฯ  
อลคทฺทคฺคหณุปมาติ  วา  วตฺตพฺเพ  มชเฺฌปทโลป  กตฺวา อลคทฺทุ- 
ปมาติ  วุตฺต  โอฏมุโขติอาทีสุ  วิย ฯ  อลคทฺโทติ  เจตฺถ อาสี- 
วิโส  วุจฺจติ ฯ  คโทติ  หิ  วิสสฺส  นาม ฯ  ต ฺจ  ตสฺส  อล  
ปริปุณฺณ  อตฺถิ  ตสฺมา  อล  ปริยตฺโต  ปริปุณฺโณ  คโท  อสฺสาติ  
อนุนาสิกโลป  ทการาคม ฺจ  กตฺวา  อลคทฺโทติ  วุจฺจติ ฯ  อถวา  
อล  ชีวิตหรเณ  สมตฺโถ  คโท  อสฺสาติ  อลคทฺโท ฯ  นิสฺสรณตฺถาติ  
วฏฏทุกฺขโต  นิสฺสรณ  อตฺโถ  ปโยชน  เอติสฺสาติ  นิสฺสรณตฺถา ฯ  
ภณฺฑาคาริกปริยตฺตีติ  เอตฺถ  ภณฺฑาคาเร  นิยุตฺโต  ภณฺฑาคาริโก ฯ  
ภณฺฑาคาริโก  วิย  ภณฺฑาคาริโก  ธมมฺรตนานุปาลโก ฯ  อ ฺ  
อตฺถ  อนเปกขิฺตฺวา  ภณฺฑาคาริกสฺเสว สโต ปริยตฺติ ภณฺฑาคาริก- 
ปริยตฺติ ฯ ทคฺุคหิตาติ  ทุฏ ุ  คหิตา ฯ  ทุคฺคหิตภาวเมว  วิภาเวนฺโต  
                                        [  ส. ป. ๒๓ ]  
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อาห  อุปารมฺภาทิเหตุปริยาปุตาติ ฯ  อุปารมฺภอิติวาทปฺปโมกฺขาทิ- 
เหตุ อุคฺคหิตาติ  อตฺโถ ฯ  ลาภสกฺการาทิเหตุปริยาปุณนมฺป  เอตฺเถว  
สงฺคหิตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  วุตฺต  เหต  อลคทฺทสุตฺตฏกถาย  โย  
หิ  พุทฺธวจน  เอว  จีวราทีนิ  วา  ลภิสสฺามิ  จตุปฺปริสมชฺเฌ  วา  
ม  ชานิสฺสนฺตีติ  ลาภสกฺการาทิเหตุ  ปริยาปุณาติ  ตสฺส  สา  
ปริยตฺติ  อลคทฺทปริยตฺติ  นาม  เอว  ปริยาปุณนโต  หิ  พุทฺธวจน  
อปริยาปุณิตฺวา  นิทฺโทกกฺมน  วรตรนฺติ ฯ  นน ุ จ  อลคทฺทคฺคห- 
ณุปมา ปริยตฺติ  อลคทฺทุปมาติ  วุจฺจติ  เอว ฺจ  สติ  สุคหิตาป   
ปริยตฺติ อลคทฺทุปมาติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ตตฺถาป  อลคทฺทคฺคหณสฺส  
อุปมาภาเวน  ปาลิย  วุตฺตตฺตา ฯ  วุตฺต  เหต  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  
ปุริโส  อลคทฺทตฺถิโก  อลคทฺทคเวสี  อลคทฺทปริเยสน  จรมาโน  
โส  ปสฺเสยฺย  มหนฺต  อลคทฺท  ตเมน  อชปเทน  ทณฺเฑน  สุนิคฺคหิต  
นิคฺคณฺเหยฺย  อชปเทน  ทณฺเฑน  สุนิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวา  คีวาย  
สุคหิต  คณฺเหยฺย  กิ ฺจาป  โส  ภิกฺขเว  อลคทฺโท  ตสฺส  ปรุิสสฺส  
หตฺถ  วา  พาห  วา  อ ฺตร  วา  องฺคปจฺจงฺค  โภเคหิ  ปลิเวเยฺย  
อถโข  โส  เนว  ตโตนิทาน  มรณ  วา  นิคจฺเฉยฺย  มรณมตฺต  วา  
ทุกฺข  ต  กิสสฺ  เหตุ  สุคหิตตฺตา  ภิกฺขเว  อลคทฺทสฺส  เอวเมว  
โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺเจ  กุลปุตฺตา  ธมฺม  ปริยาปุณนฺติ  สุตฺต  เคยฺยนฺติ  
อาทิ ฯ  ตสฺมา  อิธ  ทุคฺคหิตาเอว  ปรยิตฺติ  อลคทฺทุปมาติ  อย  
                                        [  ส. ป. ๒๓ ]  
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วิเสโส  กุโต  วิ ฺายติ  เยน  ทุคฺคหิตา  อุปารมฺภาทิเหตุปริยาปุตา  
อลคทฺทุปมาติ  วุจฺจตีติ ฯ  สจฺจเมต ฯ  อิท  ปน  ปริเสสาเยน  
วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  ตถาหิ  นิสฺสรณตฺถภณฺฑาคาริกปริยตฺตีน  วิสุ  
คหิตตฺตา  ปริเสสโต  อลคทฺทสฺส  ทุคฺคหณุปมา  ปริยตฺติ  อลคทฺทุ- 
ปมาติ วิ ฺายติ ฯ  สุคหณุปมา  หิ  ปริยตฺติ  นิสฺสรณตฺถา  วา   
โหติ ภณฺฑาคาริกปริยตฺติ  วา ฯ  ตสฺมา  สุวุตฺตเมต  ทุคฺคหิตา  
อุปารมฺภาทิเหตุปริยาปุตา  อลคทฺทุปมาติ ฯ  ย  สนฺธายาติ  ย  
ปริยตฺติทุคฺคหณ  สนฺธาย ฯ  วุตฺตนฺติ  อลคทฺทสุตฺเต  วุตฺต ฯ  
อลคทฺทตฺถิโกติ  อาสีวิสตฺถิโก ฯ  อลคทฺท  คเวสติ  ปริเยสติ  สเีลนาติ  
อลคทฺทคเวสี ฯ  อลคทฺทปริเยสน  จรมาโนติ  อลคทฺทปริเยสนตฺถ  
จรมาโน ฯ  โภเคติ  สรีเร ฯ  หตฺเถ  วา  พาหาย  วาติ  เอตฺถ  
มณิพนฺธโต  ยาว  อคฺคนขา  หตฺโถติ  เวทิตพฺโพ ฯ  สทฺธึ อคฺค- 
พาหาย  อวเสส  พาหาติ ฯ  กตฺถจิ  ปน  กปฺปรุโต  ปฏายป ยาว   
อคฺคนขา  หตฺโถติ  วุจฺจติ ฯ  อ ฺตรสฺมึ  วา  องฺคปจฺจงฺเคติ  
วุตฺตลกฺขณ  หตฺถ ฺจ  พาห ฺจ  เปตฺวา  อวเสส  สรีร  องฺค- 
ปจฺจงฺคนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  ตโตนิทานนฺติ  ตนิทาน ฯ  ตการณาติ   
วุตฺต โหติ ฯ  ปุริมปเท  หิ  วิภตฺติอโลป  กตฺวา  นิทฺเทโส ฯ  ต  
หตฺถาทีสุ  ฑสน  นิทาน  การณ  เอตสฺสาติ  ตนิทานนฺติ  หิ  วตฺตพฺเพ  
ตโตนิทานนฺติ  ปุริมปเท  ปจฺจตฺเต  นิสฺสกฺกวจน  กตฺวา  ตสฺส  จ  
                                        [  ส. ป. ๒๓ ]  
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โลป  อกตฺวา  นิทฺเทโส ฯ  ต  กิสฺส  เหตูติ  ย  วุตฺต  หตฺถาทีสุ  
ฑสน  ตนิทาน ฺจ  มรณาทิอุปคมน  ต  กิสฺส  เหตุ  เกน  การเณ- 
นาติ เจ ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน ฯ  เอกจฺเจ  โมฆปุริสาติ  
เอกจฺเจ  ตุจฺฉปุริสา ฯ  ธมมฺนฺติ  ปาลิธมฺม ฯ  ปริยาปุณนฺตีติ  
อุคฺคณฺหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  สชฺฌายนฺติ  เจว  วาจุคฺคต  กโรนฺตา  
ธาเรนฺติ  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อตฺถนฺติ  ยถาภูต  ภาสิตตฺถ ปโยชนตฺ- 
ถ ฺจ ฯ  น  อุปปริกฺขนฺตีติ  น  ปริคฺคณฺหนฺติ  น  วิจาเรนฺติ ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  อิมสฺมึ  าเน  สีล  กถิต  อิธ  สมาธิ  อิธ  ป ฺา  
กถิตา  มย ฺจ  ต  ปูเรสฺสามาติ  เอว  ภาสิตตฺถ  ปโยชนตฺถ ฺจ  
สีล  สมาธิสฺส  การณ  สมาธิ  วิปสฺสนายาติอาทินา  น  ปริคฺคณฺหนฺ- 
ตีติ ฯ อนุปปริกฺขตนฺติ  อนุปปริกฺขนฺตาน ฯ  น  นชิฌฺาน  ขมนฺตีติ  
นิชฺฌาน  ป ฺ  นกฺขมนฺติ ฯ  นชิฺฌายิตฺวา  ป ฺาย  ทิสฺวา  
อาโรเปตฺวา  คเหตพฺพา  น  โหนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  เตน  อิมมตฺถ  
ทีเปติ  เตส  ป ฺาย  อตฺถ  อนุปปริกขฺนฺตาน  เต  ธมฺมา  น  
อุปฏหนฺติ  อิมสฺมึ  าเน  สลี  สมาธิ  วิปสฺสนา  มคฺโค  ผล วฏฏ   
ววฏฏ  กถิตนฺติ  เอว  ชานิตุ  น  สกฺกา  โหนฺตีติ ฯ  เต อุปา- 
รมฺภานิสสา  เจวาติ  เต  ปเรส  วาเท  โทสาโรปนานิสสา หุตฺวา   
ปริยาปุณนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสา  จาติ  อิติ  
เอว  เอตาย  ปริยตฺติยา  วาทปฺปโมกฺขานิสสา  อตฺตโน  อุปร ิ ปเรหิ  
                                        [  ส. ป. ๒๓ ]  
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อาโรปตวาทสฺส  นิคฺคหสฺส  ปโมกฺขปฺปโยชนา  หุตฺวา  ธมฺม ปริยา- 
ปุณนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ปเรหิ  สกวาเท  โทเส  
อาโรปเต  ต  โทส  เอว ฺจ  เอว ฺจ  โมเจสฺสามาติ  อิมินา  จ  
การเณน  ปรยิาปุณนฺตีติ ฯ  อถวา  โส  โส  วาโท  อิติวาโท ฯ  
อิติวาทสฺส  ปโมกฺโข  อิติวาทปฺปโมกฺโข ฯ  อิติวาทปฺปโมกฺโข  
อานิสโส  เอเตสนฺติ  อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสา ฯ  ตตวาทปฺปโมจนา- 
นิสสา จาติ  อตฺโถ ฯ  ยสสฺ  จตฺถาย  ธมฺม  ปรยิาปุณนฺตีติ  ยสฺส  
จ  สีลาทิปูรณสฺส  มคฺคผลนิพฺพานสฺส  วา  อตฺถาย  อิมสฺมึ  สาสเน  
กุลปุตฺตา  ธมฺม  ปรยิาปุณนฺติ ฯ  ต ฺจสฺส  อตฺถ  นานุโภนฺตีติ  
ต ฺจ  อสฺส  ธมฺมสฺส  สลีปริปูรณาทิสงฺขาต  อตฺถ  เอเต ทุคฺคหิต- 
คาหิโน  นานุโภนฺติ  น  วินฺทนฺติ ฯ  อถวา  ยสฺส อุปารมฺภสฺส   
อิติวาทปฺปโมกฺขสฺส  วา  อตฺถาย  เย  โมฆปุริสา ธมฺม  ปรยิา- 
ปุณนฺติ  เต  ปเรหิ  อยมตฺโถ  น  โหตีติ  วุตฺเต ทุคฺคหิตตฺตาเยว   
โสเยวตฺโถติ  ปฏิปาทนกฺขมา  น  โหนฺตีติ ฯ ปรสฺส  วาเท  อุปา- 
รมฺภ  อาโรเปตุ  อตฺตโน  วาทา  ต  โมเจตุ ฺจ อสกฺโกนฺตาป  ต   
อตฺถ  นานุโภนฺติเยวาติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ ทฆีรตฺต  อหิตาย   
ทุกฺขาย  สวตฺตนฺตีติ  เตส  เต  ธมฺมา  ทคฺุคหิตตฺตา อุปารมฺภมาน- 
ทปฺปมกฺขปลาสาทิเหตุภาเวน  ทีฆรตฺต  อหิตาย  ทุกขฺาย สวตฺ- 
ตนฺติ ฯ  เอตฺถ  หิ  การเณ  ผลโวหาเรน  เต  ธมฺมา  อหิตาย  
                                        [  ส. ป. ๒๓ ] 
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ทุกฺขาย  สวตฺตนฺตีติ  วุตฺต ฯ  ตถาหิ  กิ ฺจาป  น  เต  ธมฺมา  
อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺตนฺติ ฯ  ตถาป  วุตฺตนเยน  ปริยาปุณนฺตาน  
สชฺฌายกาเล  วิวาทสมเย  จ  ตมูลกาน  อุปารมฺภาทีน  อเนเกส  
อกุสลาน  อุปฺปตฺติสมฺภวโต  เต  ธมฺมา  อหิตาย  ทกฺุขาย  สวตฺตนฺตีติ  
การเณ  ผลโวหาเรน  วุตฺต ฯ  ต  กิสฺสเหตูติ  เอตฺถ  ตนฺติ ยถา- 
วุตฺตสฺสตฺถสฺส  อนภิสมฺภุณน  เตส ฺจ  ธมฺมาน  อหิตาย  ทุกฺขาย  
สวตฺตน  ปรามสติ ฯ  สีลกฺขนฺธาทิปาริปูรึเยวาติ  เอตฺถ  อาทิสทฺเทน  
สมาธิวิปสฺสนาทีน  สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ  โย  หิ  พุทฺธวจน อุคฺ- 
คณฺหิตฺวา  สีลสฺส  อาคตฏาเน  สีล  ปูเรตฺวา สมาธิโน อาคตฏาเน  
สมาธิคพฺภ  คณฺหาเปตฺวา  วิปสฺสนาย  อาคตฏาเน  วิปสฺสน ปฏ- 
เปตฺวา  มคฺคผลาน  อาคตฏาเน  มคฺค  ภาเวสฺสามิ  ผล สจฺฉิกริสฺ- 
สามีติ  อุคฺคณฺหติ  ตสฺเสว  สา  ปริยตฺติ  นิสฺสรณตฺถา  นาม โหติ ฯ   
ย  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  ย  ปริยตฺติสุคหณ  สนฺธาย อลคทฺทสุตฺเต  
วุตฺต ฯ  ทีฆรตฺต  หิตาย  สขุาย  สวตฺตนฺตีติ  สีลาทีน  อาคตฏาเน  
สีลาทีนิ  ปูเรนฺตานมฺป  อรหตฺต  ปตฺวา  ปริสมชฺเฌ  ธมฺม  เทเสตฺวา  
ธมฺมเทสนาย  ปสนฺเนหิ  อุปนีเต  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชนฺตานมฺป  
ปเรส  วาเท  สหธมฺเมน  อุปารมฺภ  อาโรเปนฺตานมฺป  สกวาทโต  
โทส  หรนฺตานมฺป  ทีฆรตฺต  หิตาย  สขุาย  สวตฺตนฺติ ฯ  ตถาห ิ 
น  เกวล  สุคหิตปริยตฺตึ  นิสฺสาย  มคฺคภาวนาผลสจฺฉิกิริยาทีเนว ปร  
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วาทนิคฺคหสกวาทปติฏาปนานิป  อิชฺฌนฺติ ฯ  ตถา  จ  วุตฺต อุปฺปนฺน   
ปรปฺปวาท  สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวาติอาทิ ฯ ปริ ฺ- 
าตกฺขนฺโธติ  ทุกฺขปริชานเนน  ปริ ฺาตกฺขนฺโธ ฯ  ปหีนกิเลโสติ  
สมุทยปฺปหาเนน  ปหีนกิเลโส ฯ  ปฏิวิทฺธากุปฺโปติ  ปฏิวิทฺธอรหตฺต- 
ผโล ฯ น  กปฺุปตีติ  อกุปฺปนฺติ  หิ  อรหตฺตผลสฺเสต  นาม ฯ  สติป   
หิ  จตุนฺน มคฺคาน  จตุนฺน ฺจ  ผลาน  อกุปฺปสภาเว  สตฺตนฺน  เสกฺขาน  
สกสกนามปริจฺจาเคน  อุปรูปรินามนฺตรปฺปตฺติโต  เตส  มคฺค- 
ผลานิ อกุปฺปานีติ  น  วุจฺจนฺติ ฯ  อรหา  ปน  สพฺพทาป  อรหาเยว   
นามาติ ตสฺเสว  ผล  อกปฺุปนฺติ  วุตฺต ฯ อิมินา จ อิมมตฺถ  
ทสฺเสติ ขีณาสวสฺเสว ปริยตฺติ  ภณฺฑาคาริกปริยตฺติ  นามาติ ฯ   
ตสฺส  หิ  อปริ ฺาต  อปฺปหีน อภาวิต  อสจฺฉิกต  วา  นตฺถิ ฯ   
ตสฺมา  พุทฺธวจน  ปริยาปุณนฺโต ตนฺติธารโก  ปเวณิปาลโก  วสา- 
นุรกฺขโก  จ  หุตฺวา  อุคฺคณฺหาติ ฯ เตเนวาห  ปเวณิปาลนตฺถายาติ- 
อาทึ ฯ  ตตฺถ  ปเวณีติ  ธมฺมสนฺตติ ฯ ธมฺมสฺส  อวิจฺเฉเทน   
ปวตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  วสานุรกฺขณตฺถายาติ  พุทฺธสฺส ภควโต  วสา- 
นุรกฺขณตฺถ ฯ  ตสฺส  วโสป  อตฺถโต  ปเวณิเยวาติ เวทิตพฺพ ฯ   
นนุ  จ  ยทิ  ปเวณิปาลนตฺถาย  พุทฺธวจนสฺส  ปริยาปุณน ภณฺฑา- 
คาริกปริยตฺติ  กสฺมา  ขีณาสโวติ  วิเสเสตฺวา  วุตฺต  เอกจฺจสฺส  
ปุถุชชฺนสฺสาป  หิ  อย  นโย  ลพฺภติ  ตถาหิ  เอกจฺโจ  ภิกฺขุ  
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ฉาตกภยาทีสุ  คนฺถธเรส ุ เอกสฺมึ  าเน  วสิตุ  อสกฺโกนฺเตสุ  สย  
ภิกฺขาจาเรน  อกิลมมาโน  อติมธุร  พุทฺธวจน  มา  นสฺสตุ  ตนฺตึ  
ธาเรสฺสามิ  วส  เปสฺสามิ  ปเวณึ  ปาเลสฺสามีติ  ปริยาปุณาติ  
ตสฺมา  ตสฺสาป  ปริยตฺติ  ภณฺฑาคาริกปริยตฺติ  นาม  กสฺมา  น  
โหตีติ ฯ  วุจฺจเต ฯ  เอว  สนฺเตป  ปุถชฺุชนสฺส  ปรยิตฺติ ภณฺฑา- 
คาริกปริยตฺติ  นาม  น  โหติ ฯ  กิ ฺจาป  หิ  ปุถชฺุชโน  ปเวณึ  
ปาเลสฺสามีติ  อชฌฺาสเยน  ปรยิาปุณาติ  อตฺตโน  ปน  ภวกนฺตา- 
รโต อนุตฺติณฺณตฺตา  ตสฺส  สา  ปริยตฺติ  นิสฺสรณปริยตฺติ  นาม  
โหติ ฯ  ตสฺมา  ปุถชฺุชนสฺส  ปรยิตฺติ  อลคทฺทุปมา  วา  โหติ  
นิสฺสรณตฺถา  วา  สตฺตนฺน ฺจ  เสกฺขาน  นิสฺสรณตฺถาว  ขีณา- 
สวาน ภณฺฑาคาริกปริยตฺติเยวาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ขีณาสโว  จ ภณฺฑา- 
คาริกสทิสตฺตา  ภณฺฑาคาริโกติ  วุจฺจติ ฯ  ยถา  ห ิ ภณฺฑาคาริโก  
อลงฺการภณฺฑ  ปฏิสาเมตฺวา  ปสาธนกาเล  ตทุปย  อลงฺการภณฺฑ  
ร ฺโ  อุปนาเมตฺวา  ต  อลงฺกโรติ  เอว  ขีณาสโวป  ธมฺมรตน- 
ภณฺฑ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  โมกขฺาธิคมสฺส  ภพฺพรูเป  สเหตุเก  สตฺเต  
ปสฺสิตฺวา  ตทนุรูป  ธมฺมเทสน  วฑฺเฒตฺวา  มคฺคงฺคโพชฺฌงฺคาทิ- 
สงฺขาเตน โลกุตฺตเรน อลงฺกาเรน อลงฺกโรตีติ ภณฺฑาคาริโกติ  
วุจฺจติ ฯ  
        [๕๕]  เอว  ติสฺโส  ปริยตฺติโย  วิภชิตฺวา  อิทานิ  ตีสุป  ปฏเกสุ  
                                        [  ส. ป. ๒๔ ]  
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ยถารห  สมปฺตฺติวิปตฺติโย  นิทฺธาเรตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  วินเย  
ปนาติอาทึ ฯ  สลีสมฺปตฺตึ  นิสฺสาย  ติสฺโส  วิชฺชา  ปาปุณาตีติ- 
อาทีสุ ยสฺมา  สีล  วิสุชฌฺมาน  สติสมฺปช ฺพเลน  กมฺมสฺสกต- 
าณพเลน จ  สงฺกิเลสมลโต  วิสุชฌฺติ  ปาริปูริ ฺจ  คจฺฉติ  ตสฺมา   
สีลสมฺปทา สิชฺฌมานา  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติภาเวน  สติพล  าณ- 
พล ฺจ  ปจฺจุปฏเปตีติ ตสฺสา  วิชฺชาตฺตยุปนิสฺสยตา  เวทิตพฺพา   
สภาคเหตุสมฺปาทนโต ฯ สติพเลน  ห ิ ปุพฺเพนิวาสวิชฺชาสิทฺธิ ฯ   
สมฺปช ฺเน  สพฺพกิจฺเจสุ สุทิฏการติาปริจเยน  จุตูปปาตาณา- 
นุพนฺธาย  ทุติยวิชฺชาย  สทิฺธิ ฯ วีติกฺกมาภาเวน  สงฺกิเลสปฺปหาน- 
สพฺภาวโต  วิวฏฏปนิสฺสยตาวเสน อชฺฌาสยสุทฺธิยา  ตติยวิชฺชาย   
สิทฺธิ ฯ  ปุเรตรสิทฺธาน  สมาธิป ฺาน ปาริปูรึ  วินา  สีลสฺส   
อาสวกฺขยาณุปนิสฺสยตา  สุกฺขวิปสฺสกขีณาสเวหิ ทีเปตพฺพา ฯ   
สมาหิโต  ยถาภูต  ปชานาตีติ  วจนโต  สมาธิสมฺปทา ฉฬภิ ฺตาย   
อุปนิสฺสโย ฯ  โยคาเว  ชายเต ภูรีติ วจนโต ปุพฺพโยเคน ครุวาส- 
เทสภาสาโกสลฺลอุคฺคหปริปุจฺฉาทีหิ  จ  ปริภาวิตา  ป ฺาสมฺปตฺติ  
ปฏิสมฺภิทาปเภทสฺส  อุปนิสฺสโย ฯ  เอตฺถ  จ  สีลสมฺปตฺตึ  นิสฺสายาติ  
วุตฺตตฺตา  ยสฺส  สมาธิวิชมฺภนภูตา  อนวเสสา  ฉ  อภิ ฺา  น  
อิชฺฌนฺติ  ตสฺส  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน  น  สมาธิสมฺปทา  อตฺถีติ  
สติป  วิชชฺาน  อภิ ฺเกเทสภาเว  สีลสมฺปตฺติสมุทาคตาเอว  ติสฺโส 
                                        [  ส. ป. ๒๔]   
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วิชฺชา  คหิตา ฯ  ยถา  หิ  ป ฺาสมฺปตฺติสมุทาคตา  จตสฺโส  
ปฏิสมฺภิทา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส  มคฺเคเนว  อิชฺฌนฺติ  มคฺคกฺขเณเอว  
ตาส  ปฏิลภิตพฺพโต  เอว  สลีสมฺปตฺติสมุทาคตา  ติสฺโส  วิชฺชา  
สมาธิสมฺปตฺติสมุทาคตา  จ  ฉ  อภิ ฺา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส  มคฺเค- 
เนว อิชฺฌนฺตีติ  มคฺคาธิคเมเนว  ตาส  อธิคโม  เวทิตพฺโพ ฯ  
ปจฺเจกพุทฺธาน  สมฺมาสมฺพุทฺธาน ฺจ  ปจฺเจกโพธิสมฺมาสมฺโพธิ  สม-  
ธิคมสทิสา  หิ  อิเมส  อรยิาน  อิเม  วิเสสาธิคมาติ ฯ  ตาสเยว  จ  
ตตฺถ  ปเภทวจนโตติ  เอตฺถ  ตาสเยวาติ  อวธารณ  ปาปุณิตพฺพาน  
ฉฬภิ ฺาจตุปฺปฏิสมฺภิทาน  วินเย  ปเภทวจนาภาว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
เวร ฺชกณฺเฑ  หิ  ติสฺโส  วิชชฺาว  วิภตฺตาติ ฯ  ทุติเย  ตาสเยวาติ  
อวธารณ  จตสฺโส  ปฏิสมภิฺทา  อเปกฺขิตฺวา  กต  น  ติสฺโส   
วิชฺชา ฯ ตา  หิ  ฉสุ  อภิ ฺาสุ  อนฺโตคธตฺตา  สุตฺเต  วิภตฺตา- 
เยวาติ ฯ ตาส ฺจาติ  เอตฺถ  จสทฺเทน  เสสานมฺป  ตตฺถ  อตฺถิภาว   
ทีเปติ ฯ อภิธมฺมปฏเก  ห ิ ติสฺโส  วิชชฺา  ฉ  อภิ ฺา  จตสฺโส   
จ  ปฏิสมฺภิทา วุตฺตาเยว ฯ  ปฏิสมฺภิทาน  ปน  อ ฺตฺถ  ปเภท- 
วจนาภาว ตตฺเถว  จ  สมมฺาวิภตฺตภาว  ทีเปตุกาโม  เหฏา  วุตฺต- 
นเยน อวธารณ อกตฺวา ตตฺเถวาติ ปริวตฺเตตฺวา อวธารณ เปสิ ฯ  
        [๕๖]  อิทานิ  วินเย  ทุปฺปฏิปนฺโน  มุทุกาน  อตฺถรณาทีน  
สมฺผสฺโส  วิย  อิตฺถีสมฺผสฺโสป  วฏฏตีติ  เมถุนวีติกฺกเม  โทส  อทิสฺวา  
                                        [  ส. ป. ๒๔ ]  
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สีลวิปตฺตึ  ปาปุณาตีติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  วินเย  ปน ทุปฺปฏิปนฺโนติ- 
อาทึ ฯ ตตฺถ  สุโข  สมฺผสฺโส  เอเตสนฺติ  สุขสมฺผสฺสานิ  อตฺถรณ- 
ปาปุรณาทีนิ ฯ อุปาทินฺนผสฺโส  อิตฺถผีสฺโส ฯ  เมถุนธมฺโมติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  วุตฺตมฺป เหตนฺติ  อริฏเน  ภิกขฺุนา  วุตฺต ฯ  โส  หิ   
พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก กมมฺกิเลสวิปากอุปวาทอาณาวีติกฺกมวเสน   
ป ฺจวิเธสุ  อนฺตรายิเกสุ เสสนฺตรายิเก  ชานาติ  วินเย  ปน  
อโกวิทตฺตา ปณฺณตฺติวีตกฺกมนฺตรายิเก น  ชานาติ ฯ  ตสฺมา   
รโหคโต  เอว  จินฺเตสิ  อิเม อาคาริกา ป ฺจ กามคุเณ  ปร-ิ 
ภุ ฺชนฺตา  โสตาปนฺนาป  สกทาคามิโนป  อนาคามิโนป โหนติฺ   
ภิกฺขูป  มนาปกานิ  จกฺขุวิ ฺเยฺยานิ  รูปานิ  ปสฺสนฺติ ฯเปฯ กาย- 
วิ ฺเยฺเย  โผฏพฺเพ  ผุสนฺติ  มุทุกานิ  อตฺถรณปาปุรณาทีนิ  
ปริภุ ฺชนฺติ  เอต  สพฺพ  วฏฏติ  กสฺมา  อิตฺถีนเยว  รูป  สทฺท คนฺธ- 
รสโผฏพฺพา  น  วฏฏนติฺ  เอเตป  วฏฏนฺตีติ  อนวชฺเชน ปจฺจย- 
ปริภุ ฺชนรเสน   สาวชฺชกามคุณปริโภครส   สสนฺเทตฺวา สฉนฺทราค- 
ปริโภค ฺจ  นิจฺฉนฺทราคปริโภค ฺจ  เอก  กตฺวา  ถลูวาเกหิ สทฺธึ   
อติสุขุมสุตฺต  ฆฏเฏนโฺต  วิย  สาสเปน  สทฺธ ึ สิเนรโุน  สทิสต  
อุปสหรนฺโต  วิย  ปาปก  ทิฏ ิคต  อุปฺปาเทตฺวา  กึ  ภควตา  
มหาสมุทฺท  พนฺธนฺเตน  วิย  มหตา  อุสฺสาเหน  ปมปาราชิก  ป ฺตฺต  
นตฺถิ  เอตฺถ  โทโสติ  สพฺพ ฺ ุตาเณน  สทฺธึ  ปฏิวิรุชฺฌนโฺต  
                                        [  ส. ป. ๒๔]  
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เวสารชฺชาณ  ปฏิพาหนฺโต  อริยมคฺเค  ขาณุกณฺฏกาทีนิ  ปกฺขิ- 
ปนฺโต เมถุนธมฺเม  โทโส  นตฺถีติ  ชินสฺส  อาณาจกฺเก  ปหาร- 
มทาสิ ฯ เตนาห ตถาห  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามีติ- 
อาทึ ฯ  ตตฺถ  อนฺตรายิกาติ ตตสมฺปตฺติยา  วิพนฺธนวเสน  สตฺต- 
สนฺตานสฺส  อนฺตเร  เวมชฺเฌ  เอติ อาคจฺฉตีติ  อนฺตราโย  ทฏิ- 
ธมฺมิกาทิอนตฺโถ ฯ  อนติกฺกมนฏเน ตสฺมึ  อนฺตราเย  นิยุตฺตา   
อนฺตราย  วา  ผล  อรหนฺติ อนฺตรายสฺส วา กรณสีลาติ  อนฺต- 
รายิกา ฯ  สคฺคโมกฺขาน  อนฺตรายกราติ  วุตฺต โหติ ฯ  เต  จ   
กมฺมกิเลสวิปากอุปวาทอาณาวีติกฺกมวเสน  ป ฺจวิธา ฯ เตส   
วิตฺถารกถา  ปรโต  อริฏสิกฺขาปเท  อาวิภวิสฺสติ ฯ อย ปเนตฺถ  
ปทตฺถสมฺพนฺโธ  เย  อิเม  ธมฺมา  อนฺตรายิกา  สคฺคโมกฺขาน  
อนฺตรายกราติ  ภควตา  วุตฺตา  เทสิตา  เจว  ป ฺตฺตา  จ  เต  
ธมฺเม  ปฏิเสวโต  ปฏิเสวนฺตสฺส  ยถา  เยน  ปกาเรน  เต  ธมฺมา  
อนฺตรายาย  สคฺคโมกฺขาน  อนฺตรายกรณตฺถ  นาล  สมตฺถา  น  
โหนฺติ  ตถา  เตน  ปกาเรนาห  ภควตา  เทสิต  ธมฺม  อาชานามีติ ฯ  
ตโต  ทุสฺสีลภาว  ปาปุณาตีติ  ตโต  อนวชฺชส ฺ ิภาวเหตุโต วีติกฺ- 
กมิตฺวา  ทุสฺสีลภาว  ปาปุณาติ ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเวติอาทินา  
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลา  สนฺโต  สวิชฺชมานา  โลกสฺม ึ กตเม  
จตฺตาโร  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  ปรหิตาย  ปรหิตาย 
                                        [  ส. ป. ๒๔ ]   
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ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  อตฺตหิตาย  เนวตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  
ปรหิตาย  อตฺตหิตาย  จ  ปฏิปนฺโน  โหติ  ปรหิตาย  จาติอาทินา  
ปุคฺคลเทสนาปฏิสยุตฺตสุตฺตนฺตปาลึ  นิทสฺเสติ ฯ  อธิปฺปาย  อชานนฺ- 
โตติ อย  ปุคฺคลเทสนาโวหารวเสน  น  ปรมตฺถโตติ  เอว  ภควโต  
อธิปฺปาย อชานนฺโต ฯ  
        [๕๗]  พุทฺธสฺส  หิ  ภควโต  ทุวิธา  เทสนา  สมฺมติเทสนา  
ปรมตฺถเทสนา  จาติ ฯ  ตตฺถ  ปุคฺคโล  สตฺโต  อิตฺถี  ปรุิโส  ขตฺติโย  
พฺราหฺมโณ  เทโว  มาโรติ  เอวรูปา  สมฺมติเทสนา ฯ  อนิจฺจ  ทกฺุข  
อนตฺตา  ขนฺธา  ธาตุโย  อายตนานิ  สติปฏานาติ  เอวรูปา ปรมตฺถ- 
เทสนา ฯ  ตตฺถ  ภควา  เย  สมฺมติวเสน  เทสน  สตฺุวา อตฺถ  
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  โมห  ปหาย  วิเสสมธิคนฺตุ  สมตฺถา  เตส  สมฺมติ- 
เทสน เทเสติ ฯ  เย  ปน  ปรมตฺถวเสน  เทสน  สตฺุวา  อตฺถ ปฏ-ิ 
วิชฺฌิตฺวา  โมห  ปหาย  วิเสสมธิคนฺตุ  สมตฺถา  เตส  ปรมตฺถ- 
เทสน เทเสติ ฯ  ตตฺราย  อุปมา  ยถาป  เทสภาสากุสโล  ติณฺณ  
เวทาน  อตฺถสวณฺณโก  อาจริโย  เย  ทมิลภาสาย  วุตฺเต  อตฺถ  
ชานนฺติ  เตส  ทมลิภาสาย  อาจิกฺขติ  เย  อนฺธกภาสาทีสุ อ ฺ- 
ตราย  เตส  ตาย  ภาสาย  เอว  เต  มาณวา  เฉก  พฺยตฺต  
อาจริยมาคมฺม  อติขิปฺปเมว  สิปฺป  อุคฺคณฺหนฺติ ฯ  ตตฺถ  อาจริโย  
วิย  พุทฺโธ  ภควา  ตโย  เวทา  วิย  กเถตพฺพภาเว   ิตานิ  ตีณิ  
                                        [  ส. ป. ๒๔ ]  
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ปฏกานิ  เทสภาสาย  โกสลฺลมิว  สมฺมติปรมตฺถโกสลฺล  นานา- 
เทสภาสา มาณวกา  วิย  สมฺมติปรมตฺถวเสน  ปฏิวิชฌฺนสมตฺถา   
เวเนยฺยสตฺตา อาจริยสฺส  ทมิลภาสาทิอาจิกฺขน  วิย  ภควโต  
สมฺมติปรมตฺถวเสน เทสนา เวทิตพฺพา ฯ อาห เจตฺถ  
        ทุเว สจฺจานิ อกฺขาสิ  สมฺพุทฺโธ วทต วโร  
        สมฺมตึ ปรมตฺถ ฺจ   ตติย นุปลพฺภติ  
        สงฺเกตวจน สจฺจ   โลกสมฺมติการณา๑  
        ปรมตฺถวจน สจฺจ   ธมฺมาน ภูตการณา๒  
        ตสฺมา โวหารกุสลสฺส  โลกนาถสฺส สตฺถุโน  
        สมฺมตึ โวหรนฺตสฺส  มุสาวาโท น ชายตีติ ฯ  
        [๕๘]  อปจ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ปุคฺคลกถ  กเถสิ  
หิโรตฺตปฺปทีปนตฺถ   กมมฺสฺสกตาทีปนตฺถ  ปจฺจตฺตปุริสการทีป- 
นตฺถ อานนฺตริยทีปนตฺถ   พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถ   ปุพฺเพนิวาส- 
ทีปนตฺถ ทกขิฺณาวิสุทฺธิทีปนตฺถ  โลกสมฺมติยา  อปฺปหานตฺ- 
ถ ฺจาติ ฯ ขนฺธา  ธาตุโย  อายตนานิ  หิริยนฺติ  โอตฺตปฺปนฺตีติ   
หิ วุตฺเต  มหาชโน  น  ชานาติ  สมฺโมหมาปชฺชติ  ปฏิสตฺตุ  โหติ  
กิมิท  ขนฺธา  ธาตุโย  อายตนานิ  หิริยนฺติ  โอตฺตปฺปนฺติ  นามาติ ฯ  
อิตฺถี  หิริยติ  โอตฺตปฺปติ  ปุริโส  ขตฺติโย  พฺราหฺมโณ  เทโว  มาโรติ  
๑. ม. โลกสมฺมติการณ ฯ  ๒. ม. ภูตลกฺขณ ฯ  

                                        [  ส. ป. ๒๔]  
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วุตฺเต  ปน  ชานาติ  น  สมโฺมหมาปชฺชติ  น  ปฏิสตฺตุ  โหติ ฯ  
ตสฺมา  ภควา  หิโรตฺตปฺปทีปนตฺถ  ปุคฺคลกถ  กเถสิ ฯ  ขนฺธา  
กมฺมสฺสกา  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย ฯ  ตสฺมา  
ภควา  กมฺมสฺสกตาทีปนตฺถ  ปุคฺคลกถ  กเถสิ ฯ  เวฬุวนาทโย มหา- 
วิหารา  ขนฺเธหิ  การาปตา  ธาตูหิ  อายตเนหีติ  วุตฺเตป  เอเสว  
นโย ฯ  ตสฺมา  ภควา  ปจฺจตฺตปุริสการทีปนตฺถ  ปคฺุคลกถ  กเถสิ ฯ  
ขนฺธา  มาตร  ชีวิตา  โวโรเปนฺติ  ปตร  อรหนฺต  รหุิรุปฺปาทกมฺม  
สงฺฆเภท  กโรนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย ฯ  
ตสฺมา  ภควา  อานนฺตริยทีปนตฺถ  ปุคฺคลกถ  กเถสิ ฯ  ขนฺธา  
เมตฺตายนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย ฯ ตสฺมา   
ภควา  พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถ  ปุคฺคลกถ  กเถสิ ฯ  ขนฺธา ปุพฺเพนิวาส- 
มนุสฺสรนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย ฯ ตสฺมา   
ภควา  ปุพฺเพนิวาสทีปนตฺถ  ปุคฺคลกถ  กเถสิ ฯ  ขนธฺา  ทาน ปฏคฺิ- 
คณฺหนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  มหาชโน  น  ชานาติ สมฺโมห- 
มาปชฺชติ  ปฏิสตฺตุ  โหติ  กิมิท  ขนฺธา  ธาตุโย  อายตนานิ ปฏิคฺ- 
คณฺหนฺติ  นามาติ ฯ  ปุคฺคลา  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  สีลวนโฺต กลฺยาณ- 
ธมฺมาติ  วุตฺเต  ปน  ชานาติ  น  สมฺโมหมาปชฺชติ  น  ปฏิสตฺตุ  
โหติ ฯ  ตสฺมา  ภควา  ทกฺขิณาวิสุทฺธิทีปนตฺถ  ปุคฺคลกถ  กเถสิ ฯ  
โลกสมฺมติ ฺจ  พุทฺธา  ภควนฺโต  น  วิชหนฺติ  โลกสม ฺาย โลก- 
                                        [  ส. ป. ๒๔ ]  
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โลกนริุตฺติยา  โลกาภิลาเป   ิตาเยว  ธมฺม  เทเสนฺติ ฯ ตสฺมา ภควา  
โลกสมฺมติยา  อปฺปหานตฺถมฺป  ปุคฺคลกถ  กเถสิ ฯ  ตสฺมา  อิมินา  
จ  อิมินา  จ  อธิปฺปาเยน  ภควโต  ปุคฺคลเทสนา  น  ปรมตฺถ- 
วเสนาติ เอว อธิปฺปาย อชานนฺโตติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๕๙]  ทุคฺคหิต  คณฺหาตีติ  ตถาห  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  
อาชานามิ  ยถา  ตเทวิท  วิ ฺาณ  สนฺธาวติ  สสรติ  อน ฺนฺติ- 
อาทินา ทุคฺคหิต  กตฺวา  คณฺหาติ ฯ  วิปรีต  คณฺหาตีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ ทุคฺคหิตนฺติ  หิ  ภาวนปปสกนิทฺเทโส ฯ  ย  สนฺธายาติ  ย  
ทุคฺคหิตคฺคาห  สนฺธาย ฯ  อตฺตนา  ทคฺุคหิเตน  ธมฺเมนาติ  ปาเสโส  
เวทิตพฺโพ ฯ  อถวา  ทุคฺคหณ  ทุคฺคหิต ฯ  อตฺตนาติ  จ  สาม-ิ 
อตฺเถ กรณวจน ฯ  ตสฺมา  อตฺตโน  ทคฺุคหเณน  วิปรีตคฺคาเหนาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  อมฺเหเจว  อพฺภาจิกฺขตีติ  อมฺหาก ฺจ  อพฺภกฺขาน  
กโรติ ฯ  อตฺตาน ฺจ  ขนตีติ  อตฺตโน  กุสลมูลานิ  ขนนฺโต  อตฺตาน  
ขนติ  นาม ฯ  ธมฺมจินฺตนฺติ  ธมฺมสภาววิจาร ฯ  อติธาวนฺโตติ  
าตพฺพมริยาทาย  อฏตฺวา  จิตฺตุปฺปาทมตฺเตน  ทาน  โหติ  สยเมว  
จิตฺต  อตฺตโน  อารมฺมณ  โหติ  สพฺพ  จิตฺต  อสภาวธมฺมา- 
รมฺมณนฺติ จ  เอวมาทินา  อติธาวนฺโต  อติกฺกมิตฺวา  ปวตฺตมาโน ฯ  
จตฺตารีติ  พุทฺธวิสยอิทฺธิวิสยกมฺมวิปากโลกวิสยสงฺขาตานิ  จตฺตาริ ฯ  
วุตฺต  เหต  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อจินฺเตยฺยานิ  น  จินฺเตตพฺพานิ  
                                        [  ส. ป. ๒๔ ]  
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ยานิ  จินฺเตนฺโต  อุมฺมาทสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺส  กตมานิ  
จตฺตาริ  พุทฺธาน  ภิกฺขเว  พุทฺธวิสโย  อจินฺเตยฺโย  น  จินฺเตตพฺโพ          
ย  จินฺเตนฺโต  อุมฺมาทสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺส  ฌายิสฺส  ภิกฺขเว  
ฌานวิสโย  อจินฺเตยฺโย  น  จินฺเตตพฺโพ ฯเปฯ  กมมฺวิปาโก  ภิกขฺเว  
อจินฺเตยฺโย  น  จินฺเตตพฺโพ ฯเปฯ  โลกจินฺตา  ภิกฺขเว  อจินฺเตยฺยา  
น  จินฺเตตพฺพา ฯเปฯ  อิมานิ  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  อจินฺเตยฺยานิ  น  
จินฺเตตพฺพานิ  ยานิ  จินฺเตนฺโต  อุมฺมาทสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ ฯ  
อจินฺเตยฺยานีติ  เตส  สภาวนิทสฺสน ฯ  น  จินฺเตตพฺพานีติ  ตตฺถ  
กตฺตพฺพตานิทสฺสน ฯ  ตตฺถ  อจินฺเตยฺยานีติ  จินฺเตตุมสกฺกุเณยฺยานิ  
จินฺเตตุ  อรหรูปานิ  น  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อจินฺเตยฺยตฺตาเอว  น  
จินฺเตตพฺพานิ ฯ  กาม  อจินฺเตยฺยานิป  ฉ  อสาธารณาณาทีนิ  
อนุสฺสรนฺตสฺส  กุสลุปฺปตฺติเหตุภาวโต  ตานิ  จินฺเตตพฺพานิ  อิมานิ  
ปน  เอว  น  โหนฺตีติ  อผลภาวโต  น  จินฺเตตพฺพานีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
เตเนวาห  ยานิ  จินฺเตนฺโต  อุมฺมาทสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ ฯ  
เตสนฺติ เตส ปฏกาน ฯ  
        [๖๐]  เอตนฺติ  เอต  พุทฺธวจน ฯ  ติวคฺคสงฺคหานีติ  สีลกฺขนฺธ-  
วคฺคมหาวคฺคปาฏิยวคฺคสงฺขาเตหิ  ตีหิ  วคฺเคหิ  สงฺคโห  เอเตสนฺติ  
ติวคฺคสงฺคหานิ ฯ จตุตฺตึเสว สุตฺตนฺตาติ คาถาย เอวมตฺถโยชนา  
เวทิตพฺพา  ยสฺส  นิกายสฺส  สุตฺตคณนาโต  จตุตฺตึเสว  สุตฺตนฺตา  
                                        [  ส. ป. ๒๕ ]  
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วคฺคสงฺคหวเสน  ตโย  วคฺคา  อสฺส  สงฺคหสฺสาติ  ติวคฺโค  สงฺคโห  
เอส  ปโม  นิกาโย  ทีฆนิกาโยติ  อนโุลมิโก  อปจฺจนีโก ฯ อตฺถา- 
นุโลมนโต  อนฺวตฺถนาโมติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อตฺถานุโลมนโต  
อนุโลมิกตฺตเยว  วิภาเวตุ  กสฺมา  ปนาติอาทิมาห ฯ  เอกนิกายมฺปติ  
เอกสมูหมฺป ฯ  เอวจิตฺตนฺติ  เอววิจิตฺต ฯ  ยถยิทนฺติ  ยถา  อิเม ฯ  
โปณิกา  จิกขฺลฺลิกา  จ  ขตฺติยา  เตส  นิวาโส  โปณิกนิกาโย  
จิกฺขลฺลิกนิกาโยติ  วุจฺจติ ฯ  เอวมาทีนิ  เจตฺถ  สาธกานิ  สาสนโต  
จ  โลกโต  จาติ  เอวมาทีนิ  อุทาหรณานิ  เอตฺถ  นกิายสทฺทสฺส  
สมูหนิวาสาน  วาจกภาเว  สาสนโวหารโต  จ  โลกโวหารโต  จ  
สาธกานิ  ปมาณานีติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  ปมมุทาหรณ  สาสนโต  
สาธกวจน  ทุติย  โลกโตติ  เวทิตพฺพ ฯ  ป ฺจทสวคฺคสงฺคหานีติ  
มูลปริยายวคฺคาทีหิ  ป ฺจทสหิ  วคฺเคหิ  สงฺคโห  เอเตสนฺติ ป ฺจ- 
ทสวคฺคสงฺคหานิ ฯ  ทิยฑฺฒสต  เทฺว  จ  สุตฺตานีติ  อฑฺเฒน  ทุติย  
ทิยฑฺฒ ฯ  เอกสต  เทฺวป ฺาส  สุตฺตานิ  จาติ  อตฺโถ ฯ  ยตฺถาติ  
ยสฺมึ  นิกาเย ฯ  ป ฺจทสวคฺคปริคฺคโหติ  ป ฺจทสหิ  วคฺเคหิ ปริคฺ- 
คหิโต  สงฺคหิโตติ  อตฺโถ ฯ  สุตฺตนฺตาน  สหสฺสานิ  สตฺต สุตฺต- 
สตานิ  จาติ  ปาเ  สุตฺตนฺตาน  สตฺต  สหสฺสานิ  สตฺต สตานิ จาติ  
โยเชตพฺพ ฯ  กตฺถจิ  ปน  สตฺต  สุตฺตสหสฺสานิ  สตฺต  สุตฺตสตานิ  
จาติป  ปาโ ฯ  สยุตฺตสงฺคโหติ  สยุตฺตนิกายสฺส  สงฺคโห ฯ  
                                        [  ส. ป. ๒๕-๒๖ ]  
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ปุพฺเพ  นิทสฺสิตาติ  สุตฺตนฺตปฏกนิทฺเทเส  นิทสฺสติา ฯ  วุตฺตเมว  
ปการนฺตเรน  สงฺขิปตฺวา  ทสฺเสตุ  เปตฺวา  จตฺตาโร  นกิาเย  
อวเสส  พุทฺธวจนนฺติ  วุตฺต ฯ  สกล  วินยปฏกนฺติ  อาทินา นิทฺทิฏเมว  
หิ  อิมินา  ปการนฺตเรน  สงฺขิปตฺวา  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  เตเนวาห  
เปตฺวา  จตุโร  เปเตติอาทึ ฯ  ตท ฺนฺติ  เตหิ  จตูหิ  นิกาเยหิ  
อ ฺ อวเสสนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๖๑]  สพฺพเมว  หีทนฺติ  สพฺพเมว  อิท  พุทฺธวจน ฯ นวปฺ- 
ปเภทนฺติ  เอตฺถ  กถ  ปเนต  นวปฺปเภท  โหติ ฯ  ตถาหิ  นวหิ  
องฺเคหิ  ววฏ ิเตหิ  อ ฺม ฺสงฺกรรหิเตหิ  ภวิตพฺพ ฯ  ตถา  จ  
สติ  อสุตฺตสภาคาเนว  เคยฺยงฺคาทีนิ  สิยุ ฯ  อถ  สุตฺตสภาคาเนว  
เคยฺยงฺคาทีนิ  เอว  สติ  สตฺุตนฺติ  วิสุ  สุตฺตงฺคเมว  น  สิยา ฯ  
เอว  สนฺเต  อฏงฺคสาสนนฺติ  อาปชชฺติ ฯ  อปจ  สคาถก  สุตฺต  
เคยฺย  นิคฺคาถก  สุตฺต  เวยฺยากรณนฺติ  อฏกถาย  วุตฺต ฯ  
สุตฺต ฺจ  นาม  สคาถก  วา  สิยา  นิคฺคาถก  วาติ  องฺคทฺวเยเนว  
ตทุภย  สงฺคหิตนฺติ  ตทุภยวินิมุตฺต ฺจ  สุตฺต  อุทานาทิวิเสสส ฺา- 
รหิต นตฺถิ ฯ  ย  สุตฺตงฺค  สิยา  อถาป  กถ ฺจ  วิสุ  สุตฺตงฺค  
สิยา  มงฺคลสุตฺตาทีน  สุตฺตงฺคสงฺคโห  น  สิยา  คาถาภาวโต  
ธมฺมปทาทีน  วิย  เคยฺยงฺคสงฺคโห  วา  สิยา  สคาถกตฺตา สคาถก- 
วคฺคสฺส  วิย  ตถา  อุภโตวิภงฺคาทีสุ  สคาถกปฺปเทสานนฺติ ฯ  
                                        [  ส. ป. ๒๖-๒๗ ]  
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วุจฺจเต ฯ  
        สุตฺตนฺติ สาม ฺวิธิ       วิเสสวิธโย ปเร  
        สนิมิตฺตา นิรูฬฺหตฺตา      สหตา ฺเน นา ฺโต  
        ยถาวุตฺตสฺส โทสสสฺ      นตฺถ ิเอตฺถาวคาหณ  
        ตสฺมา อสงฺกรเยว           นวงฺค สตฺถุสาสน ฯ  
สพฺพสฺสาป  หิ  พุทฺธวจนสฺส  สุตฺตนฺติ  อย  สาม ฺวิธิ ฯ  ตถาหิ  
เอตฺตก  ตสฺส  ภควโต  สุตฺตาคต  สุตฺตปริยาปนฺน  สาวตฺถิยา  
สุตฺตวิภงฺเค   สกวาเท   ป ฺจ   สุตฺตสตานีติอาทิวจนโต วินยาภิธมฺม- 
ปริยตฺติวเสเสสุป  สุตฺตโวหาโร  ทิสสฺติ ฯ  เตเนว  จ อายสฺมา   
มหากจฺจาโน  เนตฺติย  อาห  นววิธสุตฺตนฺตปริเยฏ ีติ ฯ ตตฺถ ห ิ  
สุตฺตาทิวเสน  นวงฺคสฺส  สาสนสฺส  ปริเยฏ ิ ปริเยสนา อตฺถวิจารณา  
นววิธสุตฺตนฺตปริเยฏ ีติ  วุตฺตา ฯ  ตเทกเทเสสุ  ปน  เคยฺยาทโย  
วิเสสวิธโย  เตน  เตน นิมตฺิเตน ปติฏ ิตา ฯ ตถาหิ เคยฺยสฺส  
สคาถกตฺต ตพฺภาวนิมิตฺต ฯ  โลเกป  ห ิ สสิโลก  สคาถก วา  
จุณฺณิยคณฺ เคยฺยนฺติ วทนฺติ ฯ  คาถาวิรเห  ปน สติ ปุจฺฉ  
กตฺวา วิสชฺชนภาโว เวยฺยากรณสฺส ตพฺภาวนิมิตฺต ฯ  ปุจฺฉา- 
วิสชฺชน  หิ  พฺยากรณนฺติ  วุจฺจติ ฯ พฺยากรณเมว เวยฺยากรณ ฯ   
เอว  สนฺเต  สคาถกาทีนมฺป  ปุจฺฉ กตฺวา วิสชฺชนวเสน ปวตฺตาน   
เวยฺยากรณภาโว  อาปชฺชตีติ ฯ  นาปชชฺติ  เคยฺยาทิส ฺาน  อโน- 
                                        [  ส. ป. ๒๗ ]  
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อโนกาสภาวโต  สโอกาสโต  อโนกาสวิธิ  พลวาติ  คาถาวิรเห สติป 
วิเสสิตตฺตา  จ ฯ  ตถาหิ  ธมฺมปทาทีสุ  เกวล  คาถาพนฺเธสุ สคาถ- 
กตฺเตป  โสมนสฺสาณมยิกคาถายุตฺเตสุ  วุตฺต  เหตนฺติ อาทิวจน 
สมฺพนฺเธสุ  อพฺภูตธมฺมปฏิสยุตฺเตสุ  จ  สุตฺตวิเสเสสุ  ยถากฺกม คาถา 
อุทานอิติวุตฺตกอพฺภูตธมฺมส ฺา  ปติฏ ิตา ฯ  เอตฺถ  หิ  สติป  
ส ฺนฺตรนิมิตฺตโยเค  อโนกาสส ฺาน  พลวภาเวเนว  คาถาทิส ฺา  
ปติฏ ิตา ฯ  ตถา  สติป  คาถาพนฺธภาเว  ภควโต  อตีตาสุ  ชาตีสุ  
จริยานุภาวปฺปกาสเกสุ  ชาตกส ฺา  ปติฏ ิตา ฯ  สติป ป ฺหา- 
วิสชฺชนภาเว  สคาถกตฺเต  จ  เกสุจิ  สุตฺตนฺเตสุ  เวทสฺส ลภาปนโต   
เวทลฺลส ฺา  ปติฏ ิตาติ  เอว  เตน  เตน สคาถกตฺตาทินา นิมิตฺเตน   
เตสุ  เตสุ  สตฺุตวิเสเสสุ  เคยฺยาทิส ฺา  ปติฏ ิตาติ วิเสสวิธโย   
สุตฺตงฺคโต  ปเร  เคยฺยาทโย ฯ  ย  ปเนตฺถ เคยฺยงฺคาทินิมิตฺตรหิต   
ต  สุตฺตงฺค  วิเสสส ฺาปริหาเรน สาม ฺส ฺาย ปวตฺตนโต ฯ   
นนุ     จ     เอว    สนฺเตป     สคาถก      สุตฺต    เคยยฺ    นิคฺคาถก  สุตฺต  
เวยฺยากรณนฺติ  สุตฺตงฺค  น  สมฺภวตีติ  โจทนา  ตทวตฺถาเอวาติ ฯ  
น  ตทวตฺถา  โสธิตตฺตา ฯ  โสธิต  หิ  ปพฺุเพ  คาถาวิรเห  สติ  
ปุจฺฉาวิสชฺชนภาโว  เวยฺยากรณสฺส  ตพฺภาวนิมิตฺตนฺติ ฯ  ย ฺจ  วุตฺต  
คาถาภาวโต  มงฺคลสุตฺตาทีน  สุตฺตงฺคสงฺคโห  น  สิยาติ  ตนฺน  
นิรูฬฺหตฺตา ฯ  นิรฬฺูโห  ห ิ มงฺคลสุตฺตาทีน  สุตฺตภาโว ฯ  น  หิ  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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ตานิ  ธมฺมปท  พุทฺธวสาทโย  วิย  คาถาภาเวน  ป ฺาตานิ  อถโข  
สุตฺตภาเวเนว ฯ  เตเนว  หิ  อฏกถาย  สุตฺตนามกนฺติ  นามคฺคหณ  
กต ฯ  ย  ปน  วุตฺต  สคาถกตฺตา  เคยฺยงฺคสงฺคโห  สิยาติ ฯ  
ตมฺป  นตฺถิ  ยสฺมา  สหตา ฺเน ฯ  สหภาโว  หิ  นาม  อตฺถโต  
อ ฺเน  โหติ ฯ  สห  คาถาหีติ  จ  สคาถก ฯ  น จ มงฺคล- 
สุตฺตาทีสุ คาถาวินิมุตฺโต  โกจิ  สุตฺตปฺปเทโส  อตฺถ ิ โย  สห   
คาถาหีติ วุจฺเจยฺย ฯ  นน ุ จ  คาถาสมุทาโย  คาถาหิ  อ ฺโ   
โหติ ตถาป  ตสฺส  วเสน  สห  คาถาหีติ  สคาถกนฺติ  สกฺกา  
วตฺตุนฺติ ฯ  ตนฺน ฯ  น  หิ  อวยววินิมุตฺโต  สมุทาโย  นาม  โกจิ  
อตฺถิ ฯ  ยมฺป  วุตฺต  อุภโตวิภงฺคาทีสุ สคาถกปฺปเทสาน เคยฺยงฺค- 
สงฺคโห สิยาติ ฯ  ตมฺป  น  อ ฺโต ฯ  อ ฺาเอว  หิ  ตา  คาถา  
ชาตกาทิปริยาปนฺนตฺตา ฯ  อิโต น ตาหิ อุภโตวิภงฺคาทีน เคยฺยงฺค- 
ภาโวติ เอว สุตฺตาทีน องฺคาน อ ฺม ฺสงฺกราภาโว เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๖๒]  อิทานิ  สุตฺตาทีนิ  นวงฺคานิ  วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  
ตตฺถ  อุภโตวิภงฺคนิทฺเทสกฺขนฺธกปริวาราติอาทึ ฯ  ตตฺถ  นิทฺเทโส  
นาม สุตฺตนิปาเต  
        กาม กามยมานสฺส   ตสฺส เจต สมิชฺฌติ  
        อทฺธา ปติมโน โหติ  ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉตีติ-  
อาทินา อาคตสฺส อฏกวคฺคสฺส  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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                เกนสฺสุ นิวุโต โลโก อิจฺจายสฺมา อชิโต  
                เกนสฺสุ นปฺปกาสติ  
                กสิฺสาภิเลปน พฺรูสิ  
                กสึุ ตสฺส มหพฺภยนฺติอาทินา  
อาคตสฺส ปารายนวคฺคสฺส  
                สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ  
                อเหย อ ฺตรมฺป เตส  
                น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหาย  
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติอาทินา  
อาคตสฺส  ขคฺควิสาณสุตฺตสฺส  จ ตทตฺถวิภาควเสน สตฺถุ  
กปฺเปน อายสฺมตา ธมฺมเสนาปติสารีปุตฺตตฺเถเรน  กโต  นิทฺเทโส   
โย  มหานิทฺเทโส จูฬนิทฺเทโสติ  จ  วุจฺจติ ฯ  เอวมิธ  นิทฺเทสสฺส   
สุตฺตงฺคสงฺคโห ภทนฺตพุทฺธโฆสาจริเยน  ทสฺสโิตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
อ ฺตฺถาปจ ทีฆนิกายฏกถาทีสุ  สพฺพตฺถ  อุภโตวิภงฺคนิทฺเทสกฺ- 
ขนฺธกปริวาราติ นิทฺเทสสฺส  สุตฺตงฺคสงฺคโหเอว  ทสฺสิโต ฯ  อาจริย- 
ธมฺมปาลตฺเถเรนาป เนตฺติปฺปกรณฏกถาย  เอวเมตสฺส  สุตฺตงฺค- 
สงฺคโหว  กถิโต ฯ เกจิ  ปน  นิทฺเทสสฺส  คาถาเวยฺยากรณงฺเคสุ   
ทฺวีสุ  สงฺคห วทนฺติ ฯ  วุตฺต  เหต  นิทฺเทสฏกถาย  อุปเสนตฺ- 
เถเรนตเทต  วินยปฏก  สตฺุตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏกนฺติ  ตีสุ  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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ปฏเกสุ  สุตฺตนฺตปฏกปรยิาปนฺน  ทีฆนิกาโย  มชฌฺิมนิกาโย  สยุตฺต- 
นิกาโย องฺคุตฺตรนิกาโย   ขุทฺทกนิกาโยติ   ป ฺจสุ  มหานิกาเยสุ ขุทฺทก- 
มหานิกายปริยาปนฺน  สตฺุต  เคยฺย  เวยฺยากรณ  คาถา  อุทาน  
อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภูตธมฺม  เวทลฺลนติฺ  นวสุ  สตฺถุสาสนงฺเคสุ  
ยถาสมฺภว  คาถาเวยฺยากรณงฺคทฺวยสงฺคหิตนฺติ ฯ  เอตฺถ  ตาว  กตฺถจิ  
ปุจฺฉาวิสชฺชนสภาวโต  นิทฺเทเสกเทสสฺส  เวยฺยากรณงฺคสงฺคโห  ยชฺุชตุ  
นาม  คาถงฺคสงฺคโห  ปน  กถ  ยชฺุเชยฺยาติ ฯ  อิทเมตฺถ  วีมสิ- 
ตพฺพ ฯ ธมฺมปทาทีน  วิย  หิ  เกวล  คาถาพนฺธภาโว  คาถงฺคสฺส  
ตพฺภาวนิมิตฺต ฯ  ธมฺมปทาทีสุ  หิ  เกวล  คาถาพนฺเธสุ  คาถาสม ฺา  
ปติฏ ิตา ฯ  นิทฺเทเส  จ  น  โกจิ  เกวโล  คาถาพนฺธปฺปเทโส  
อุปลพฺภติ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ภาสิตานเยว  หิ  อฏกวคฺคาทิ- 
สงฺคหิตาน คาถาน  นิทฺเทสมตฺต  ธมฺมเสนาปตินา  กต ฯ  อตฺถ- 
วิภชนตฺถ อานีตา  วิหิตา  อฏกวคฺคาทิสงฺคหิตา  นิทฺทิสิตพฺพา   
มูลคาถาโย สุตฺตนิปาตปริยาปนฺนตฺตา  อ ฺาเยวาติ  น  นิทฺเทสสงฺขฺย  
คจฺฉนฺติ  อุภโตวิภงฺคาทีสุ  อาคตภาเวป  ต  โวหาร  อลภมานา  
ชาตกาทิปริยาปนฺนคาถาโย  วิย ฯ  ตสฺมา  การณนฺตรเมตฺถ คเวสิ- 
ตพฺพ  ยุตฺตตร  วา  คเหตพฺพ ฯ  นาลกสุตฺตตุวฏกสุตฺตาทีนีติ  
เอตฺถ  นาลกสุตฺต  นาม  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  สาวก  โมเนยฺยปฏิปท  
ปฏิปนฺน  ทสิฺวา  ตถตฺต  อภิกงฺขมาเนน  ตโต  ปภูติ  กปฺปสตสหสฺส  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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ปารมิโย  ปูเรตฺวา  อาคเตน อสิตสฺส อิสิโน ภาคิเนยฺเยน นาลกตฺ- 
เถเรน ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  อ ฺาตเมตนฺติ   
อาทีหิ  ทฺวีหิ คาถาหิ  โมเนยฺยปฏิปท  ปุฏเน  ภควตา  โมเนยฺยนฺเต  
อุป ฺ ิสฺสนฺติอาทินา  นาลกตฺเถรสฺส  ภาสิต  โมเนยฺยปฏิปทาปริทีปก  
สุตฺต ฯ  ตุวฏกสุตฺต  ปน  มหาสมยสุตฺตนฺตเทสนาย  สนฺนิปติเตสุ  
เทเวสุ กา  นุ  โข  อรหตฺตปฺปตฺติยา  ปฏิปตฺตีติ  อุปฺปนฺนจิตฺตาน   
เอกจฺจาน เทวตาน  ตมตฺถ  ปกาเสตุ  ปุจฺฉามิ  ต  อาทิจฺจพนฺธุนฺติ- 
อาทินา นิมฺมิตพุทฺเธน  อตฺตาน  ปุจฺฉาเปตฺวา  มูล  ปป ฺจสงฺขายาติ- 
อาทินา ภาสิต  สุตฺต ฯ  เอวมิธ  สุตฺตนิปาเต  อาคตาน   
มงฺคลสุตฺตาทีน สุตฺตงฺคสงฺคโห  ทสฺสิโต ฯ ตตฺเถว อาคตาน  
อสุตฺตนามิกาน สุทฺธิกคาถาน คาถงฺคสงฺคห ฺจ ทสฺสยิสฺสติ ฯ  
เอว สติ สุตฺตนิปาตฏกถารมฺเภ  
        คาถาสตสมากิณฺโณ   เคยฺยพฺยากรณงฺคิโต  
        กสฺมา สุตฺตนิปาโตติ  สงฺขเมส คโตติ เจติ ฯ  
สกลสฺสป  สตฺุตนิปาตสฺส  เคยฺยเวยฺยากรณงฺคสงฺคโห  กสฺมา โจทิโตติ ฯ   
นาย  วิโรโธ ฯ  เกวล  ห ิ ตตฺถ  โจทเกน สคาถกตฺต กตฺถจิ   
ปุจฺฉาวิสชฺชนมตฺต ฺจ  คเหตฺวา  โจทนามตฺต  กตนฺติ คเหตพฺพ ฯ   
อ ฺถา  สุตฺตนิปาเต  นิคฺคาถกสฺส  สตฺุตสฺเสว  อภาวโต เวยฺยา- 
กรณงฺคสงฺคโห  น  โจเทตพฺโพ  สิยา ฯ  สคาถกวคฺโค เคยฺยนฺติ  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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โยเชตพฺพ ฯ อฏหิ องฺเคหิ อสงฺคหิต นาม ปฏิสมภิฺทาทีหิ ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ  เกจิ  ปน  ปฏิสมฺภิทามคฺคสฺส  เคยฺยเวยฺยา- 
กรณงฺคทฺวยสงฺคห วทนฺติ ฯ  วุตฺต  เหต  ปฏิสมฺภิทามคฺคฏกถาย   
นวสุ  สตฺถุสาสนงฺเคสุ ยถาสมฺภว  เคยฺยเวยฺยากรณงฺคทฺวยสงฺคหิ- 
ตนฺติ ฯ  โนสตฺุตนามิกาติ อสุตฺตนามิกา ฯ  สุทฺธิกคาถา  นาม   
วตฺถุคาถาติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ ตตฺถ วตฺถุคาถาติ  
        โกสลาน ปุรา รมฺมา  อคมา ทกฺขิณาปถ  
        อากิ ฺจ ฺ ปฏยาโน  พฺราหฺมโณ มนฺตปารคูติอาทินา  
ปารายนวคฺคสฺส  นิทาน  อาโรเปนฺเตน  อายสฺมตา  อานนฺทตฺ- 
เถเรน สงฺคีติกาเล  วุตฺตา  ฉปฺป ฺาส  คาถาโย  อานนฺทตฺเถเรเนว  
สงฺคีติกาเล นาลกสุตฺตสฺส นิทาน อาโรเปนฺเตน วุตฺตา  
                อานนฺทชาเต ติทสคเณ ปตีเต  
                สกฺก ฺจ อินฺท สุจิวสเน จ เทเว  
                ทสฺุส คเหตฺวา อติว โถมยนฺเต  
                อสิโต อิสิ อทฺทส ทิวาวิหาเรติอาทิกา  
วีสติมตฺตา  คาถาโย  จ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตตฺถ  นาลกสตฺุตสฺส  
วตฺถุคาถาโย  นาลกสุตฺตสงฺขเยว  คจฺฉนฺตีติ  อฏกถาย  วุตฺต ฯ  
วุตฺต  เหต  สุตฺตนิปาตฏกถาย  ปรินพฺิพุเต  ปน  ภควติ  สงฺคีตึ  
อาโรเปนฺเตนายสฺมตา  มหากสฺสเปน  อายสฺมา  อานนฺโท  ตเมว  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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โมเนยฺยปฏิปท  ปฏุโ  เยน  ยทา  จ  สมาทปโต  นาลโก  ภควนฺต  
ปุจฺฉิ  ต  สพฺพ  ปากฏ  กตฺวา  ทสฺเสตุกาโม  อานนฺทชาเตติ   
อาทิกา วีสติ  วตฺถุคาถาโย  วตฺวา  อภาสิ ฯ  ต  สพฺพมฺป  นาลก- 
สุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ  ตสฺมา  นาลกสุตฺตสฺส  วตฺถุคาถาโย  นาลก- 
สุตฺตคฺคหเณเนว คหิตาติ  ปารายนิกวคฺคสฺส  วตฺถุคาถาโย  อิธ   
สุทฺธิกคาถาโยติ คเหตพฺพ ฯ  ตตฺเถว  ปน  ปารายนิกวคฺเค  อชิต- 
มาณวกาทีน โสฬสนฺน  พฺราหฺมณาน  ปุจฺฉาคาถา  ภควโต  วิสชฺชน- 
คาถา  จ  อิธ สุทฺธิกคาถาติ  เอวมฺป  วตฺตุ  ยุชชฺติ ฯ  ตาป  ห ิ  
ปาลิย  สุตฺตนาเมน อวตฺวา  อชิตมาณวกปุจฺฉา  ติสฺสเมตฺเตยฺย- 
มาณวกปุจฺฉาติอาทินา อาคาตตฺตา  จุณฺณิยคนฺเถหิ  อมิสฺสตฺตา   
จ  โนสุตฺตนามิกา สุทฺธิกคาถาติ  วตฺตุ  วฏฏนฺติ ฯ  อิทานิ  อุทาน   
สรูปโต ววฏเปนฺโต  อาห  โสมนสฺสาณมยิกคาถาปฏิสยุตฺตาติ- 
อาทึ ฯ เกนตฺเถน  ปเนต  อุทานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อุทานฏเน ฯ   
กิมิท อุทาน  นาม ฯ  ปติเวคสมุฏาปโต  อุทาหาโร ฯ  ยถา  หิ   
ย เตลาทิมินิตพฺพวตฺถุ  ปมาณ  คเหตุ  น  สกโฺกติ  วิสฺสนฺทิตฺวา  
คจฺฉติ  ต  อวเสโกติ  วุจฺจติ  ย ฺจ  ชล  ตฬาก  คเหตุ  น  
สกฺโกติ  อชโฺฌตฺถริตฺวา  คจฺฉติ  ต  มโหโฆติ  วุจฺจติ  เอวเมว  
ย  ปติเวคสมุฏาปต  วิตกฺกวิปฺผาร  หทย  สนฺธาเรตุ  น  สกฺโกติ  
โส  อธโิก  หุตฺวา  อนฺโต  อสณฺหิตฺวา  พหิ  วจีทฺวาเรน  นิกฺขมนฺโต  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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ปฏิคฺคาหกนิรเปกฺโข  อุทาหารวิเสโส  อุทานนฺติ  วุจฺจติ ฯ ธมฺม- 
สเวควเสนป  อยมากาโร  ลพฺภเตว ฯ  ตยิท  กตฺถจิ คาถาพนฺธ- 
วเสน  กตฺถจิ  วากฺยวเสน  ปวตฺต ฯ  ตถาหิ  เตน  โข ปน  สมเยน   
ภควา  ภิกฺขู  นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย  ธมฺมิยา  กถาย สนฺทสฺเสติ  สมาท- 
เปติ  สมุตฺเตเชติ  สมฺปหเสติ  เต  จ ภิกขฺู อฏ ิกตฺวา มนสิ- 
กตฺวา  สพฺพ  เจตโส  สมนฺนาหริตฺวา  โอหิตโสตาว  ธมฺม  สุณนฺติ  
อถโข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม  อุทาน อุทาเนสิ  
อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทายตน  ยตฺถ  เนว  ปวี  น  อาโปติอาทีสุ  
โสมนสฺสาณสมุฏ ิต  วากฺยวเสน  ปวตฺต ฯ  นนุ  จ  อุทาน  นาม   
ปติโสมนสฺสสมุฏาปโต  ธมฺมสเวคสมุฏาปโต  วา ธมฺมปฏิคฺคา- 
หกนิรเปกฺโข  อุทาหาโร  ตถาเจว  สพฺพตฺถ  อาคต  อิธ กสฺมา   
ภควา  อุทาเนนฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ ฯ  เตส  ภิกฺขูน ส ฺา- 
ปนตฺถ ฯ  นพฺิพานปฏิสยุตฺต  หิ  ภควา เตส ภิกฺขูน ธมฺม เทเสตฺวา  
นิพฺพานคุณานุสฺสรเณน  อุปฺปนฺนปติโสมนสฺโส  อุทาน  อุทาเนนฺโต  
อิธ  นิพฺพานวชฺโช  สพฺโพ  สภาวธมฺโม  ปจฺจยายตฺตวุตฺติโกว  
อุปลพฺภติ  น  ปจฺจยนิรเปกฺโข  อยมฺปน  นิพฺพานธมฺโม กถมปฺ- 
ปจฺจโย  อุปลพฺภตีติ  เตส  ภิกฺขูน  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  เต  
ส ฺาเปตุกาโม  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทายตนนฺติอาทิมาห ฯ  น  
เอกนฺตโต เต ปฏิคฺคาหเก กตฺวาติ เวทิตพฺพ ฯ  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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        สเจ ภายถ ทุกฺขสฺส  สเจ โว ทุกฺขมปฺปย  
        มากตฺถ ปาปก กมฺม  อาวิ วา ยทิ วา รโหติ  
เอวมาทิกมฺปน ธมฺมสเวควสปฺปวตฺต อุทานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        สุขกามานิ ภูตานิ   โย ทณฺเฑน วิหึสติ  
        อตฺตโน สุขเมสาโน  เปจฺจ โส น ลภเต สุขนฺติ  
เอวมาทิกมฺป  ธมฺมสเวควสปฺปวตฺต  อุทานนฺติ  วทนฺติ ฯ  ตถาห ิ 
เอกสฺมึ  สมเย  สมฺพหุลา  โคปาลกา  อนฺตรา  จ  สาวตฺถึ  อนฺตรา  
จ  เชตวน  อหึ  ทณฺเฑหิ  หนนฺติ ฯ  เตน  จ  สมเยน ภควา สาวตฺถึ  
ปณฺฑาย  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เต  ทารเก  อหึ  ทณฺเฑหิ  หนนฺเต  
ทิสฺวา  กสฺมา  กุมารกา  อิม  อหึ  ทณฺเฑน  หนถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
ฑสนภเยน  ภนฺเตติ  จ  วุตฺเต  อิเม  อตฺตโน  สุข  กริสฺสามาติ  
อิม  ปหรนฺตา  นิพฺพตฺตฏาเน  ทุกฺข  อนุภวิสฺสนฺติ  อโห  อวิชชฺาย  
นิกติโกสลลฺนฺติ  ธมฺมสเวค  อุปฺปาเทสิ ฯ  เตเนว  จ  ธมฺมสเวเคน  
อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  เอวเมต  กตฺถจิ  คาถาพนฺธวเสน  กตฺถจิ  
วากฺยวเสน  กตฺถจิ  โสมนสฺสวเสน  กตฺถจิ  ธมฺมสเวควเสน  ปวตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺมา  อฏกถาย  โสมนสฺสาณมยิกคาถาปฏิสยุตฺตานีติ  
ย  อุทานลกขฺณ  วุตฺต  ต  เยภุยฺยวเสน  วุตฺตนฺติ คเหตพฺพ ฯ  
เยภุยฺเยน หิ  อุทาน  คาถาพนฺธวเสน  ภาสิต  ปติโสมนสฺสสมุฏา- 
ปต ฺจ ฯ ตยิท     สพฺพ ฺ ุพุทฺธภาสิต    ปจฺเจกพุทฺธภาสิต สาวก- 
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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ภาสิตนฺติ ติวิธ โหติ ฯ ตตฺถ ปจฺเจกพุทฺธภาสิต  
                สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ  
                อเหย อ ฺตรมฺป เตสนฺติอาทินา  
ขคฺควิสาณสุตฺเต อาคตเมว ฯ สาวกภาสิตานิป  
        สพฺโพ ราโค ปหีโน เม  สพฺโพ โทโส สมูหโต  
        สพฺโพ เม วิหโต โมโห  สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโตติอาทินา  
เถรคาถาสุ  
        กาเยน สวุตา อาสึ  วาจาย อุท เจตสา  
        สมลู ตณฺห อพฺภุยฺห   สีติภูตาสฺมิ นิพฺพุตาติ  
เถรีคาถาสุ  จ  อาคตานิ ฯ  อ ฺานิป  สกฺกาทีหิ  เทเวหิ  ภาสิตานิ  
อโห  ทาน  ปรมทาน  กสฺสเป  สุปติฏ ิตนฺติอาทีนิ  โสณทณฺฑ- 
พฺราหฺมณาทีหิ มนสฺุเสหิ  จ  ภาสิตานิ  นโม  ตสฺส  ภควโตติ  อาทีนิ   
ติสฺโส สงฺคีติโย อารูฬฺหานิ  อุทานานิ  สนฺติเอว ฯ  น  ตานิ  อิธ   
อธิปฺเปตานิ ฯ ยานิ ปน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สาม  อาหจฺจ  ภาสิตานิ   
ชินวจนภูตานิ ตาเนว  ธมฺมสงฺคาหเกหิ  อุทานนฺติ  สงฺคีตานิ ฯ   
เอตานิเยว จ  สนฺธาย  ภควตา  ปริยตฺติธมฺม  นวธา  วิภชิตฺวา   
อุทฺทิสนฺเตน อุทานนฺติ  วุตฺต ฯ  ยา  ปน  อเนกชาติสสารนฺติอาทิกา   
คาถา ภควตา  โพธิมูเล  อุทานวเสน  ปวตฺติตา  อเนกสตสหสฺสาน  
สมฺมาสมฺพุทฺธาน  อุทานภูตาว  ตา  อปรภาเค  ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส 
                                        [ส. ป. ๒๗ ]   
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ภควตา  เทสิตตฺตา  ธมฺมสงฺคาหเกหิ  อุทานปาลิย  สงฺคห อนาโร- 
เปตฺวา ธมฺมปเท  สงฺคีตา ฯ  ย ฺจ  อ ฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑ ฺโ  
อ ฺาสิ วต โภ  โกณฺฑ ฺโติ  อุทานวจน  ทสสหสฺสิโลกธาตุยา   
เทวมนุสฺสาน ปเวทนสมตฺถนิคฺโฆสวิปฺผาร  ภควตา  ภาสิต  ตทป  
ปมโพธิย สพฺเพสเอว ภิกฺขูน  สมฺมาปฏิปตฺติปจฺจเวกฺขณเหตุก   
อาราธยึสุ  วต  ม  ภิกฺขู  เอก สมยนฺติอาทิวจน  วิย  ธมฺมจกฺกป-ฺ 
ปวตฺตนสุตฺตเทสนาปริโยสาเน  อตฺตนา อธิคตธมฺเมกเทสสฺส  ยถา- 
เทสิตสฺส  อรยิมคฺคสฺส  สาวเกสุ  สพฺพปม เถเรน  อธิคตตฺตา   
อตฺตโน  ปรสิฺสมสฺส  สผลภาวปจฺจเวกฺขณเหตุก ปติโสมนสฺสชนิต   
อุทาหารมตฺต  น  ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมาติอาทิวจน วิย   
ปวตฺติยา  นิวตฺติยา  วา  ปกาสนนฺติ น ธมฺมสงฺคาหเกหิ อุทานปาลิย  
สงฺคีตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  อุทานปาลิย ฺจ  โพธิวคฺคาทีสุ  อฏสุ  วคฺเคสุ  
ทส  ทส  กตฺวา  อสีติเยว  สุตฺตนฺตา  สงฺคีตา ฯ  ตโตเยว  จ  
อุทานฏกถาย อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน วุตฺต  
        อสีติเยว สุตฺตนฺตา   วคฺคา อฏ สมาสโต  
        คาถา จ ป ฺจนวุติ   อุทานสฺส ปกาสิตา  
        อฑฺฒนวมมตฺตา๑ จ  ภาณวารา ปมาณโต  
        เอกาธิกา ตถาสีติ   อุทานสฺสานุสนฺธิโย  
๑. อุทานฏกถาย อฑฺฒูนนวมตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ อตฺถโต ปน เอกเมว ฯ   
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        เอกวีสสหสฺสานิ   สตเมว วิจกฺขโณ  
        ปทาเนตานุทานสฺส   คณิตานิ วินิทฺทิเส  
คาถาปาทโต ปน  
        อฏสหสฺสมตฺตานิ   จตฺตาเรว สตานิ จ  
        ปทาเนตานุทานสฺส   เตวีสติ จ นิทฺทิเส  
        อกฺขราน สหสฺสานิ   สฏ ี สตฺต สตานิ จ  
        ตีณิ ทฺวาสีติ จ ตถา  อุทานสฺส ปเวทิตาติ ฯ  
อิธ  ปน  เทฺว  อสีติ  สุตฺตนฺตาติ  วุตฺต ฯ  ตนฺน  สเมติ ฯ  ตสฺมา  
อสีติ  สุตฺตนฺตาติ  ปาเน  ภวิตพฺพนฺติ  วิ ฺายติ ฯ  วุตฺต  เหต  
ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  เอกธมฺม  ภิกฺขเว  ปชหถ  อห  
โว  ปาฏโิภโค  อนาคามิตาย  กตม  เอกธมฺม  โลภ  ภิกฺขเว  
เอกธมฺม  ปชหถ  อห  โว  ปาฏิโภโค  อนาคามิตายาติ  เอวมาทินา       
เอก  ทุก  ติก  จตุกฺกวเสน  อิติวุตฺตกปาลิย  สงฺคหมาโรปตานิ ทฺวา- 
ทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตานิ  อิติวุตฺตกนฺนามาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  วุตฺต  
เหตนฺติอาทึ ฯ  ทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตาติ  เอตฺถาป  ทฺวาทสุตฺตรสต- 
สุตฺตนฺตาติ ปาเน  ภวิตพฺพ ฯ  ตถาหิ  เอกนิปาเต  ตาว  สตฺตวีสติ   
สุตฺตานิ ทุกนิปาเต  ทฺวาวีสติ  ติกนิปาเต  ป ฺาส  จตุกฺก- 
นิปาเต  เตรสาติ ทฺวาทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตาเนว อิติวุตฺตกปาลิย 
อาคตานิ ฯ ตโตเยว จ ปาลิย  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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        โลโภ โทโส จ โมโห จ  โกโธ มกฺเขน ป ฺจม  
        มาโน สพฺพ ปุน มาโน  โลโภ โทเสน เต ทส  
        โมโห โกโธ ปุน มกโฺข  นีวรณ ตณฺหาย ป ฺจม  
        เทฺว เสกฺขเภทา สามคฺคี  ปทุฏนิรเยน เต ทส  
        ปสนฺนา เอกมาภายิ   ปุคฺคล อตีเตน ป ฺจม  
        เอว ฺเจ  โอปธิก  ปุ ฺ   สตฺตวีสา  ปกาสิตาติ  
เอวมาทินา  อุทานคาถาหิ  ทฺวาทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตานิ  คเณตฺวา ทสฺสิ- 
ตานิ ฯ  เตเนว  จ  อฏกถายมฺป  สุตฺตโต  เอกนิปาเต  ตาว  
สตฺตวีสติ  สุตฺตานิ  ทุกนิปาเต  ทฺวาวีสติ  ติกนิปาเต  ป ฺาส   
จตุกฺกนิปาเต  เตรสาติ  ทวฺาทสาธิกสตสุตฺตสงฺคหนฺติ  วุตฺต ฯ  
กาม ฺเจตฺถ  อปฺปก  โอนมธิก  วา  คณนุปค  น  โหตีติ  กตฺวา  
ทฺวาสีติกฺขนฺธกวตฺตานีติ  วตฺตพฺเพ  อสีติกฺขนฺธกวตฺตานีติ  วุตฺตวจน  วิย  
ทฺวาทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตาติ  วตฺตพฺเพ  ทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตาติ  วุตฺตนฺติป  
สกฺกา  วตฺตุ ฯ  ตถาป  อีทิเส  าเน  ปมาณ  ทสฺเสนฺเตน  
ยาถาวโตว  นิยเมตฺวา  ทสฺเสตพฺพนฺติ  ทฺวาทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตา  อิจฺเจว  
ปาเน  ภวิตพฺพ ฯ  ชาต  ภูต  ปุราวุตฺต  ภควโต  ปพฺุพจริต  กายติ  
กเถติ  ปกาเสตีติ  ชาตก ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อจฺฉริยา อพฺภูต- 
ธมฺมา  อานนฺเท  กตเม  จตฺตาโร  สเจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุปริสา  
อานนฺท  ทสฺสนาย  อุปสงฺกมติ  ทสฺสเนน  สา  อตฺตมนา  โหติ  ตตฺถ  
                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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เจ  อานนฺโท  ธมฺม  ภาสติ  ภาสิเตนป  สา  อตฺตมนา  โหติ อติตฺตาว  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุปริสา  โหติ  อถ  อานนฺโท  ตุณฺหี  ภวติ  สเจ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุนีปริสา ฯเปฯ  อุปาสกปริสา  อุปาสิกาปริสา  อานนฺท  
ทสฺสนาย  อุปสงฺกมติ  ทสฺสเนน  สา  อตฺตมนา  โหติ  ตตฺถ  เจ  
อานนฺโท  ธมฺม  ภาสติ  ภาสิเตนป  สา  อตฺตมนา  โหติ  อติตฺตาว  
ภิกฺขเว  อุปาสิกาปริสา  โหติ  อถ  อานนฺโท  ตุณฺหี  ภวติ  อิเม  
โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  อจฺฉริยา  อพฺภูตธมฺมา  อานนฺเทติ เอวมาทิ- 
นยปฺปวตฺตา  สพฺเพป  อจฺฉริยพฺภูตธมฺมปฏิสยุตฺตสุตฺตนฺตา อพฺภูต- 
ธมฺม  นามาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเวติอาทึ ฯ  
จุลฺลเวทลฺลาทีสุ  วิสาเขน  นาม  อุปาสเกน  ปุฏาย  ธมฺมทินฺนาย  
นาม  ภิกฺขุนิยา  ภาสิต  สตฺุต  จุลฺลเวทลฺลนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ มหา- 
เวทลฺล ปน  มหาโกฏ ิกตฺเถเรน๑  ปุจฺฉิเตน  อายสฺมตา  สารีปุตฺตตฺ- 
เถเรน ภาสิต ฯ  สมฺมาทิฏ ิสุตฺตมฺป  ภิกฺขูหิ  ปุฏเน  เตเนวายสฺมตา  
สารีปุตฺตตฺเถเรน  ภาสิต ฯ  เอตานิ  มชฌฺิมนิกายปริยาปนฺนานิ ฯ  
สกฺกป ฺห  ปน  สกฺเกน  ปุฏโ  ภควา  อภาสิ ฯ  ต ฺจ ทีฆนิกาย- 
ปริยาปนฺนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  มหาปุณฺณมสุตฺตมฺป  ตทหุโปสเถ  
ปณฺณรเส  ปณฺุณมาย  รตฺติยา  อ ฺตเรน  ภิกฺขุนา  ปุฏเน  ภควตา  
ภาสิต ฯ  ตมฺปน  มชฺฌิมนิกายปริยาปนฺนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เวทนฺติ  
๑. ม. มหาโกฏฏิตตฺเถเรน ฯ  

                                        [ส. ป. ๒๗ ]  
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าณ ฯ  ตุฏ ินฺติ  ยถาภาสิต  ธมฺมเทสน  วิทิตฺวา  สาธุ  อยฺเย  
สาธาวุโสติอาทินา  อพฺภนุโมทนาวสปฺปวตฺต  ปติโสมนสฺส ฯ  ลทฺธา  
ลทฺธาติ ลภิตฺวา ลภิตฺวา ฯ ปุนปฺปุน ลภิตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๖๓]  เอว  องฺควเสน  สกลมฺป  พุทฺธวจน  วิภชิตฺวา  อิทานิ  
ธมฺมกฺขนฺธวเสน  วิภชิตฺวา กเถตุกาโม อาห กถ ธมฺมกฺขนฺธวเสนาติ- 
อาทึ ฯ ตตฺถ  ธมฺมกฺขนฺธวเสนาติ  ธมฺมราสิวเสน ฯ  ทฺวาสีติ   
สหสฺสานิ พุทฺธโต คณฺหึ  เทฺว  สหสฺสานิ  ภิกฺขุโต  คณฺหินฺติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  พุทฺธโต คณฺหินฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺธโต  อุคฺคณฺหึ ฯ   
ทฺวิสหสฺสาธิกานิ อสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ  สตฺถุ  สนฺติกา  อธิคณฺหินฺติ   
อตฺโถ ฯ  เทฺว สหสฺสานิ  ภิกฺขุโตติ  เทฺว  ธมฺมกฺขนธฺสหสฺสานิ   
ภิกฺขุโต  อุคฺคณฺหึ ฯ ธมฺมเสนาปติอาทีน  ภิกฺขูน สนฺติกา  
อธิคณฺหินฺติ อตฺโถ ฯ สารปีตฺุตตฺเถราทีหิ ภาสิตาน  สมฺมาทิฏ ิ- 
สุตฺตนฺตาทีน วเสน หิ เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโตติ วุตฺต ฯ จตุราสีติ- 
สหสฺสานีติ ตทุภย สโมธาเนตฺวา จตุสฺสหสฺสาธิกานิ อสีติสหสฺสานิ ฯ  
เย  เม  ธมฺมา  ปวตฺติโนติ  เย  ธมฺมา  มม  ปวตฺติโน  ปวตฺตมานา  
ปคุณา  วาจุคฺคตา  ชิวฺหคฺเค  ปริวตฺตนฺติ  เต  ธมฺมา จตุราสีติ- 
สหสฺสานีติ วุตฺต  โหติ ฯ  เกจิ  ปน  เย  อิเมติ  ปทจฺเฉท  กตฺวา  
เย  อิเม  ธมฺมา  พุทฺธสฺส  ภควโต  ภิกฺขูน ฺจ  ปวตฺติโน  เตหิ  
ปวตฺติตา  เตสาห  ทฺวาสีติ  สหสฺสานิ  พุทฺธโต  คณฺหึ  เทฺว  สหสฺสานิ  
                                        [ส. ป. ๒๘ ]  
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ภิกฺขุโตติ  เอว  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ  เอวเมตฺถ  สมฺพนฺธ  
วทนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  สุภสุตฺต  โคปกโมคฺคลฺลานสุตฺต ฺจ  ปรินพฺิพุเต  
ภควติ  อานนฺทตฺเถเรน  วุตฺตตฺตา  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ  
อนฺโตคธ  โหติ  น  โหตีติ ฯ  ตตฺถ  ปฏิสมฺภิทาคณฺ ีปเท  ตาว  อิท  
วุตฺต  สย  วุตฺตธมฺมกฺขนฺธาน  ภิกฺขุโต  คหิเตเยว  สงฺคเหตฺวา เอว- 
มาหาติ  ทฏพฺพนฺติ ฯ  ภควตา  ปน  ทินฺนนเย  ตฺวา  ภาสิตตฺตา  
สย  วุตฺตธมฺมกฺขนฺธานมฺป  พุทฺธโต  คณฺหินฺติ  เอตฺถ  สงฺคห  กตฺวา  
วุตฺตนฺติ  เอวเมตฺถ  วตฺตุ  ยุตฺตตร  วิย  ทิสฺสติ ฯ  ภควตาเยว  หิ  
ทินฺนนเย  ตฺวา  สาวกา  ธมฺม  เทเสนฺติ ฯ  เตเนว  หิ ตติย- 
สงฺคีติย โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถเรน  ภาสิตมฺป  กถาวตฺถุปฺปกรณ  พุทฺธ- 
ภาสิต นาม  ชาต ฯ  ตโตเยว  จ  อตฺตนา  ภาสิตมฺป  สุภสุตฺตาทิ  
สงฺคีตึ  อาโรเปนฺเตน  อายสฺมตา  อานนฺทตฺเถเรน  เอวมฺเม  สุตนฺติ  
วุตฺต ฯ  เอว  ปริทีปตธมฺมกฺขนฺธวเสนาติ  โคปกโมคฺคลฺลาเนน  นาม  
พฺราหฺมเณน  ตฺว  พหุสฺสุโตติ  พุทฺธสาสเน  ปากโฏ  กิตฺตกา  ธมมฺา  
เต  สตฺถารา  ภาสิตา  ตยา  ธตาติ  ปุจฺฉิเต  ตสฺส  ปฏวิจน เทนฺเตน  
อายสฺมตา  อานนฺทตฺเถเรน  เอว  ทฺวาสีติ  พุทฺธโต  คณฺหินฺติอาทินา  
ปริทีปตธมฺมกฺขนฺธาน  วเสน ฯ  เอกานุสนฺธิก  สุตฺต  สติปฏานาทิ ฯ  
สติปฏานสุตฺต  หิ  เอกายโน  อย  ภิกขฺเว  มคฺโค  สตฺตาน วิสุทฺธิยาติ- 
อาทินา  จตฺตาโร  สติปฏาเน  อารภิตฺวา  เตสเยว  วิวาคทสฺสน- 
                                        [ส. ป. ๒๘ ]  
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วเสน  ปวตฺตตฺตา  เอกานุสนฺธิกนฺติ วุจฺจติ ฯ อเนกานุสนฺธิกนฺติ  
นานานุสนฺธิก  ปรินิพฺพานสุตฺตาทิ ฯ  ปรินิพฺพานสุตฺต  หิ  นานาาเนสุ  
นานาธมฺมเทสนาน  วเสน  ปวตฺตตฺตา  อเนกานุสนฺธิกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
คาถาพนฺเธสุ ป ฺหปุจฺฉนนฺติ  
        กติจฺฉินฺเท กติ ชเห  กติ จุตฺตริ ภาวเย  
        กติสงฺคาติโค ภิกฺขุ   โอฆติณฺโณติ วุจฺจตีติ  
เอวมาทินยปฺปวตฺต ป ฺหปุจฺฉน เอโก ธมฺมกฺขนฺโธติ อตฺโถ ฯ  
        ป ฺจ ฉินฺเท ป ฺจ ชเห  ป ฺจ จุตฺตริ ภาวเย  
        ป ฺจสงฺคาติโค ภิกฺขุ  โอฆติณฺโณติ วุจฺจตีติ  
เอวมาทินยปฺปวตฺต  วิสชชฺนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ติกทุกภาชน นกิฺเขป- 
กณฺฑอฏกถากณฺฑวเสน  คเหตพฺพ ฯ  ตสฺมา  กสุลา  ธมฺมา อกุสลา   
ธมฺมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา ธมฺมา  
ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุตา  ธมฺมา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย สมฺป- 
ยุตฺตา  ธมฺมาติ  เอวมาทีสุ  ติเกสุ  กุสลตฺติกสฺส  วิภชนวเสน  ย  
วุตฺต  นิกฺเขปกณฺเฑ  กตเม  ธมฺมา  กุสลา  ตีณิ  กุสลมูลานิ   
อโลโภ อโทโส  อโมโห  ตสมฺปยุตฺโต  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺ- 
ขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  ตสมุฏาน  กายกมฺม  วจี- 
กมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา กุสลา กตเม ธมฺมา อกสุลา ตีณิ  
อกุสลมูลานิ  โลโภ  โทโส  โมโห  ตเทกฏา  จ  กเิลสา ตสมฺป- 
                                        [ส. ป. ๒๘ ]   
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ยุตฺโต  เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ  มโนกมฺม  อิเม  ธมฺมา  อกุสลา  กตเม  
ธมฺมา  อพฺยากตา  กุสลากสุลาน  ธมฺมาน  วิปากา  กามาวจรา  
รูปาวจรา  อรูปาวจรา  อปริยาปนฺนา  เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิ ฺาณกฺ- 
ขนฺโธ  เย  จ  ธมฺมา  กริิยา  เนวกุสลา  นากุสลา  น  จ กมฺมวิปากา   
สพฺพ ฺจ  รูป  อสงฺขตา  จ  ธาตุ  อิเม ธมฺมา อพฺยากตาติ อยเมโก   
ธมฺมกฺขนฺโธ ฯ  เอว  เสสตฺติกานมฺป  เอเกกสฺส  ติกสฺส วิภชน   
เอเกโก  ธมมฺกฺขนฺโธติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตถา  เหตู ธมฺมา นเหตู  
ธมฺมาติ  เอวมาทิเกสุ  ทุเกสุ  เอเกกสฺส  ทุกสฺส  วิภชนวเสน  ย  
วุตฺต  กตเม  ธมฺมา  เหตู  ตโย  กุสลเหตู  ตโย  อกุสลเหตู  ตโย  
อพฺยากตเหตูติอาทิ ฯ  ตตฺถาป  เอเกกสฺส  ทุกสฺส  วิภชน  เอเกโก  
ธมฺมกฺขนฺโธ ฯ  ปุน  จ  อฏกถากณฺเฑ  กตเม  ธมมฺา  กุสลา   
จตูสุ ภูมีสุ  กสุล  อิเม  ธมมฺา  กุสลา  กตเม  ธมฺมา  อกุสลา   
ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา  อิเม  ธมฺมา  อกุสลา  กตเม  ธมฺมา   
อพฺยากตา จตูสุ  ภูมีสุ  วิปาโก  ตีสุ  ภูมีสุ  กริิยาพฺยากต  รูป ฺจ   
นิพฺพาน ฺจ อิเม  ธมฺมา  อพฺยากตาติ  เอวมาทินา  กุสลตฺติกาทิ- 
วิภชนวเสน ปวตฺเตสุ  ติกภาชเนสุ  เอเกกสฺส  ติกสสฺ  ภาชน  เอเกโก  
ธมฺมกฺขนฺโธ ฯ  ตถา  กตเม  ธมฺมา  เหตู  ตโย  กุสลเหตู  ตโย  
อกุสลเหตู  ตโย  อพฺยากตเหตูติอาทินยปฺปวตฺเตสุ  ทุกภาชเนสุ  
เอกเมก  ทุกภาชน  เอเกโก  ธมฺมกฺขนโฺธติ  เอวเมตฺถ ติกทุกภาชน- 
                                        [ส. ป. ๒๘ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 162 

วเสน  ธมฺมกขฺนฺธวิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ  เอกเมก ฺจ จิตฺตวาร- 
ภาชนนฺติ  เอตฺถ  ปน  ยสมฺึ  สมเย  กามาวจร  กุสล  จิตฺต อุปฺปนฺน   
โหติ  โสมนสฺสสหคต  าณสมฺปยุตฺต  รูปารมฺมณ  วา ฯเปฯ  
ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหตีติ เอวมาทิ- 
นยปฺปวตฺเต จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ  เอกเมก  จิตฺตวารภาชน  เอเกโก   
ธมฺมกฺขนฺโธติ คเหตพฺพ ฯ  เอโก  ธมมฺกฺขนฺโธติ  เอตฺถ  เอกเมก   
ติกทุกภาชน เอกเมก  จิตฺตวารภาชนนฺติ  จ  วุตฺตตฺตา  เอเกโก   
ธมฺมกฺขนฺโธติ อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอเกโกติ  อวุตฺเตป  หิ  อยมตฺโถ  
อตฺถโต  วิ ฺายมาโนว  โหตีติ  เอโก  ธมฺมกฺขนฺโธติ  วุตฺต ฯ  
อตฺถิ  วตฺถูติอาทีสุ  วตฺถุ  นาม  สุทินฺนกณฺฑาทิ ฯ  มาติกาติ  โย  
ปน  ภิกฺขุ  ภิกฺขูน  สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติอาทินา  ตสฺมึ  ตสฺมึ  
อชฺฌาจาเร  ป ฺตฺตสิกฺขาปท ฯ  ปทภาชนียนฺติ  ตสฺส  ตสฺส  
สิกฺขาปทสฺส  โย  ปนาติ  โย  ยาทิโสติอาทินยปฺปวตฺต  วิภชน ฯ  
อนฺตราปตฺตีติ  ปฏลิาต  อุกฺขิปติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอวมาทินา  
สิกฺขาปทนฺตเรสุ  ป ฺตฺตา  อาปตฺติ ฯ  อนาปตฺตีติ  อนาปตฺติ  
อชานนฺตสฺส  อสาทิยนฺตสฺส  อุมฺมตฺตกสฺส  ขิตฺตจิตฺตสฺส  เวทนฏฏสฺส  
อาทิกมฺมิกสฺสาติอาทินยปฺปวตฺโต  อนาปตฺติวาโร ฯ  ติกจฺเฉโทติ  
ทสาหาติกฺกนฺเต   อติกฺกนฺตส ฺ ี   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย ทสาหา- 
ติกฺกนฺเต  เวมติโก  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  ทสาหาติกฺกนฺเต  
                                        [ส. ป. ๒๘ ]  
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อนติกฺกนฺตส ฺ ี  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  เอวมาทินยปฺปวตฺโต  
ติกปาจิตฺติยติกทุกฺกฏปฺปเภโท ติกปรจฺิเฉโท ฯ  
        [๖๔]  อิทานิ  เอวเมต  อเภทโต  รสวเสน  เอกวิธนฺติอาทินา  
อย  ธมฺโม  อย  วินโย ฯเปฯ  อิมานิ  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ  
พุทฺธวจน  ธมฺมวินยาทิเภเทน  ววฏเปตฺวา  สงฺคายนฺเตน มหา- 
กสฺสปปฺปมุเขน   วสิคเณน  อเนกจฺฉริยปาตุภาวปฏิมณฺฑิตาย สงฺคีติยา   
อิมสฺส  ปฏกสฺส  วินยภาโว  มชฌฺิมพุทฺธวจนาทิภาโว  จ ววฏา- 
ปโตติ  ทสฺเสติ ฯ  น  เกวล  อิมเมว  ยถาวุตฺตปฺปเภท ววฏเปตฺวา   
สงฺคีต  อถโข  อ ฺมฺปติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  น  เกวล ฺจ อิมเมวาติ- 
อาทึ ฯ  ตตฺถ  อุทานสงฺคโห  ปมปาราชิกาทีสุ  อาคตาน วินีต- 
วตฺถุอาทีน สงฺเขปโต สงฺคหทสฺสนวเสน ธมฺมสงฺคาหเกหิ กถิตา  
        มกฺกฏี วชฺชิปุตฺตา จ  คิหี นคฺโค จ ติตฺถิยา  
        ทาริกุปปฺลวณฺณา จ  พฺย ฺชเนหิปเร ทุเวติอาทิกา  
คาถาโย ฯ  สลีกฺขนฺธวคฺคมูลปริยายวคฺคาทิวเสน  สงฺคโห วคฺค- 
สงฺคโห ฯ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมเปยฺยาลนีลจกฺกเปยฺยาลาทิววฏา- 
ปนวเสน เปยฺยาลสงฺคโห ฯ  องฺคุตฺตรนิกายาทีสุ  เอกนิปาตาทิ- 
สงฺคโห ฯ สยุตฺตนิกาเย   เทวตาสยุตฺตาทิวเสน   สยุตฺตสงฺคโห ฯ  
มชฺฌิมนิกายาทีสุ  มูลปณฺณาสกาทิวเสน  ปณฺณาสกสงฺคโห ฯ  อสฺส  
พุทฺธวจนสฺส  สงฺคีติปริโยสาเน  สาธุการ  ททมานา  วิยาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
                                        [ส. ป. ๒๘-๒๙ ]  
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สงฺกมฺปติ  อุทฺธ  อุทฺธ  คจฺฉนฺตี  สุฏ ุ  กมฺป ฯ สมปฺกมฺปติ อุทฺธ 
อโธ จ คจฺฉนฺตี  สมฺปกมฺป ฯ  สมฺปเวธีติ  จตูสุ  ทสิาสุ  คจฺฉนฺตี  
สุฏ ุ ปเวธิ ฯ อจฺฉร  ปหรตุิ  ยุตฺตานิ  อจฺฉริยานิ  ปุปฺผวสฺส- 
เจลุกฺเขปาทีนิ ฯ  ยา ปมมหาสงฺคีติ  ธมฺมสงฺคาหเกหิ  มหากสฺสปาทีหิ   
ป ฺจหิ  สเตหิ เยน  กตา  สงฺคีตา  เตน  ป ฺจ  สตานิ  เอติสฺสา  
อตฺถีติ ป ฺจสตาติ จ เถเรเหว  กตตฺตา  เถรา  มหากสฺสปาทโย   
เอติสฺสา  อตฺถีติ เถริกาติ จ โลเก วุจฺจติ อย ปมมหาสงฺคีติ  
นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                        ปมมหาสงฺคีติวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
        [๖๕]  เอว  ปมมหาสงฺคีตึ  ทสฺเสตฺวา  ยทตฺถ สา อิธ  
ทสฺสิตา ต นิคมนวเสน  ทสฺเสนฺโต  อิมิสฺสาติอาทิมาห ฯ   
อายสฺมตา อุปาลิตฺเถเรน วุตฺตนฺติ  เตน  สมเยนาติอาทิ  วกฺขมาน   
สพฺพ นิทานวจน วุตฺต ฯ กิมตฺถ ปเนตฺถ  ธมฺมวินยสงฺคเห  กริยมาเน   
นิทานวจน  วุตฺต  นนุ  จ ภควตา ภาสิตวจนสฺเสว  สงฺคโห   
กาตพฺโพติ ฯ  วุจฺจเต ฯ  เทสนาย  ิติอสมฺโมสสทฺเธยฺยภาวสมฺปา- 
ทนตฺถ ฯ  กาลเทสเทสกปริสาปเทเสหิ อุปนิพนฺธิตฺวา  ปตา หิ  
เทสนา จิรฏ ิติกา โหติ อสมฺโมสธมฺมา สทฺเธยฺยา จ  เทสกาล- 
กตฺตุโสตุนิมิตฺเตหิ อุปนิพนฺโธ วิย โวหารวินิจฺฉโย ฯ เตเนว จ  
                                        [ส. ป. ๒๙ ]  
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อายสฺมตา  มหากสฺสเปน  ปม  อาวุโส  อุปาลิ  ปาราชิก  กตฺถ  
ป ฺตฺตนฺติอาทินา  เทสาทิปุจฺฉาสุ  กตาสุ  ตาส  วิสชฺชน   
กโรนฺเตน อายสฺมตา  อุปาลิตฺเถเรน  เตน  สมเยนาติอาทินา  ปม- 
ปาราชิกสฺส นิทาน  ภาสิต ฯ  อปจ  สาสนสมฺปตฺติปกาสนตฺถ  นิทาน- 
วจน ฯ าณกรุณาปริคฺคหิตสพฺพกิริยสฺส  หิ  ภควโต  นตฺถ ิ นริตฺถกา  
ปฏิปตฺติ  อตฺตหิตา  วา ฯ  ตสฺมา  ปเรสเยวตฺถาย  ปวตฺตสพฺพ- 
กิริยสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   สกลมฺป   กายวจีมโนกมฺม  ยถาปวตฺต  
วุจฺจมาน  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  ยถารห  สตฺตาน อนุ- 
สาสนฏเน  สาสน  น  กพฺพรจนา ฯ  ตยิท  สตฺถ ุ รจิต กาลเทส- 
เทสกปริสาปเทเสหิ  สทฺธึ  ตตฺถ  ตตฺถ  นิทานวจเนหิ ยถารห   
ปกาสิยติ ฯ  อปจ  สตฺถุโน  ปมาณภาวปฺปกาสเนน สาสนปมาณภาว- 
ทสฺสนตฺถ  นทิานวจน ฯ  ต ฺจสฺส  ปมาณภาวทสฺสน พุทฺโธ ภควาติ   
อิมินา  ปททฺวเยน  วิภาวิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  พุทฺโธติ หิ อิมินา  
ตถาคตสฺส  อน ฺสาธารณสุปริสุทฺธาณาทิคุณวิเสสโยคปริทีปเนน ฯ  
ภควาติ  จ  อิมินา  ราคโทสโมหาทิสพฺพกิเลสมลทจฺุจริตาทิโทสปฺ-  
ปหานทีปเนน ฯ  ตโตเอว  จ  สพฺพสตฺตุตฺตมภาวทีปเนน  อยมตฺโถ  
สพฺพถาป  ปกาสิโต  โหตีติ  อิทเมตฺถ  นิทานวจนปฺปโยชนสฺส  
มุขมตฺตนิทสฺสน ฯ  ตตฺราย  อาจริยปรมฺปราติ  ตสฺมึ  ชมฺพูทีเป  
อย  อาจริยาน  ปรมฺปรา  ปเวณี  ปฏิปาฏิ ฯ  อุปาลิ  ทาสโกติอาทีสุ  
                                        [ส. ป. ๒๙-๓๐ ]  
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อุปาลิตฺเถโร ปากโฏเยว ฯ ทาสกตฺเถราทโย ปน เอว เวทิตพฺพา ฯ  
        [๖๖]  เวสาลิย  กริ  เอโก  ทาสโก  นาม  พฺราหฺมณมาณโว   
ติณฺณ  อนฺเตวาสิกสตาน  เชฏนฺเตวาสิโก  หุตฺวา  อาจริยสฺส  สนฺติเก  
สิปฺป  อุคฺคณฺหนฺโต  ทฺวาทสวสฺสิโกเยว  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  
อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวส  อนฺเตวาสิกปริวุโต  ธมฺมวินย  สงฺคายิตฺวา  
วาลิการาเม  นิวสนฺต  อายสฺมนฺต  อุปาลิตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  
เวเทสุ  สพฺพานิ  คณฺ ิฏานานิ  เถร  ปุจฺฉิ ฯ  เถโรป  สพฺพ  
พฺยากริตฺวา  สยมฺป  เอก  ป ฺห  ปุจฺฉนฺโต  นาม  สนฺธาย  อิม  
ป ฺห  ปุจฺฉิ  เอกธมฺโม  โข  มาณวก  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อนุปตติ  
สพฺเพป  มาณวก  ธมฺมา  เอกธมฺมสฺมึ  โอสรนฺติ  กตโม  นโุข  โส  
มาณวก  ธมฺโมติ ฯ  โสป  โข  มาณโว  ป ฺหสฺส  อตฺถ  อชานนฺโต  
กิมิท  โภ  ปพฺพชิตาติ  อาห ฯ  พุทฺธมนฺโตย  มาณวาติ ฯ  สกฺกา  
ปนาย  โภ  มยฺหป  ทาตุนฺติ ฯ  สกกฺา  มาณวก  อมฺเหหิ  คหิต- 
ปพฺพชฺช คณฺหนฺตสฺส  ทาตุนฺติ ฯ  สาธุ  โข  โภ  ปพฺพชิตาติ  มาณโว  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อตฺตโน  มาตร  ปตร  อาจริย ฺจ  อนุชานาเปตฺวา  
ตีหิ  อนฺเตวาสิกสเตหิ  สทฺธึ  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา ปริปุณฺณ- 
วีสติวสฺโส  อุปสมฺปท  ลภิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เถโร  ต ธุร  
กตฺวา ขีณาสวสหสฺสสฺส ปฏกตฺตย วาเจสิ ฯ  
        [๖๗]  โสณโก  ปน  ทาสกตฺเถรสฺส  สทฺธิวิหาริโก ฯ  โส  กิร  
                                        [ส. ป. ๓๐ ]  
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กาสีสุ  เอกสฺส  วาณิชกสฺส  ปุตฺโต  หตฺุวา  ป ฺจทสวสฺสุทฺเทสิโก  
เอก  สมย  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  วณิชชฺาย  คิริพฺพช  คโต ฯ  ตโต  
ป ฺจป ฺาสทารเกหิ  สทฺธึ  เวฬุวน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ทาสกตฺเถร  สปริส  
ทิสฺวา  อติวิย  ปสนฺโน  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา  เถเรน  มาตาปตโร  
อนุชานาเปตฺวา  ปพฺพชาหีติ  วุตฺโต  มาตาปตุสนฺติก  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  
อาโรเจตฺวา  เตสุ  อนิจฺฉนฺเตสุ  ฉินฺนภตฺโต  หุตฺวา  มาตาปตโร  
อนุชานาเปตฺวา  ป ฺจป ฺาสาย  ทารเกหิ  สทฺธึ  เถรสฺส  สนฺติเก  
ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธุปสมฺปโท  หุตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ต  เถโร  
สกล  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ  โสป  คณปาโมกฺโข  หุตฺวา  
พหุนฺน ธมฺมวินย วาเจสิ ฯ  
        [๖๘]  สิคฺควตฺเถโร  ปน  โสณกตฺเถรสฺส  สทธฺิวิหาริโก  อโหสิ ฯ  
โส  กิร  ปาตลิปุตฺเต  สิคฺคโว  นาม  อมจฺจปุตฺโต  หุตฺวา  ติณฺณ  
อุตูน  อนุจฺฉวิเกสุ  ตีสุ  ปาสาเทสุ  สมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน  เอกทิวส  
อตฺตโน  สหาเยน  จณฺฑวชฺชินา  เสฏ ิปุตฺเตน  สทฺธึ  สปริวาโร  
กุกฺกุฏาราม  คนฺตฺวา  ตตฺถ  โสณกตฺเถร  นโิรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  
นิสินฺน  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  อตฺตนา  สทฺธึ  อนาลปนฺต  ตฺวา  
คนฺตฺวา  ต  การณ  ภิกฺขุสงฺฆ  ปุจฺฉิตฺวา  ภิกฺขูหิ  สมาปตฺตึ  
สมาปนฺนา  นาลปนฺตีติ  วุตฺโต  กถ  ภนฺเต  สมาปตฺติโต  วุฏหนฺตีติ  
ปุน  ปุจฺฉิตฺวา  เตหิ  จ  ภิกฺขูหิ  สตฺถุโนเจว  สงฺฆสฺส  จ  ปกฺโกสนาย  
                                        [ส. ป. ๓๐ ]  
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ยถาปริจฺฉินฺนกาลโต  อายุกฺขยา  จ  วุฏหนฺตีติ  วตฺวา  ตสฺส  
สปริวารสฺส  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  สงฺฆสฺส  วจเนน  นิโรธา  วุฏาปต  
โสณกตฺเถร  ทิสฺวา  กสฺมา  ภนฺเต  มยา  สทฺธึ  นาลปตฺถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
เถเรน  ภุ ฺชติพฺพก  กุมาร  ภุ ฺชิมฺหาติ  วุตฺเต  สกกฺา  นุโข  ภนฺเต  
อมฺเหหิป  ต  โภเชตุนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  สกฺกา  กุมาร  อมฺหาทิเส  กตฺวา  
โภเชตุนฺติ  วุตฺเต  ตมตฺถ  มาตาปตูน  อาโรเจตฺวา  เตหิ  อนุ ฺาโต  
อตฺตโน  สหาเยน  จณฺฑวชฺชินา  เตหิ  จ  ป ฺจหิ  ปุริสสเตหิ  สทฺธึ  
โสณกตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปนฺโน  อโหส ิฯ  ตตฺถ  
สิคฺคโว  จ  จณฺฑวชฺชี  จ  เทฺว  อุปชฺฌายสฺเสว  สนฺติเก  ธมฺมวินย  
ปริยาปุณิตฺวา  อปรภาเค  ฉฬภิ ฺา  อเหสุ ฯ  ติสฺสสฺส  ปน  
โมคฺคลีปุตฺตสฺส อนุปุพฺพิกถา ปรโต อาวิภวิสฺสติ ฯ  
        [๖๙]  วิชิตาวิโนติ  วิชิตสพฺพกิเลสปฏิปกฺขตฺตา  วิชิตวนฺโต ฯ  
ปรมฺปรายาติ  ปฏิปาฏิยา ฯ  อนุกฺกเมนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ชมฺพูสิริวฺหเยติ  ชมฺพูสทิสนาเม ฯ  ชมพฺูนามเกติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
มหนฺเตน  หิ  ชมฺพูรุกฺเขน  อภิลกฺขิตตฺตา  ทีโปป  ชมฺพูติ  วุจฺจติ ฯ  
อจฺฉิชฺชมาน อวินสฺสมาน กตฺวา ฯ  
        [๗๐]  วินยวสนฺติอาทีหิ  ตีหิ วินยปาลิเยว กถติา ปริยาย- 
วจนตฺตา ฯ ปกต ฺ ุตนฺติ  เวยฺยตฺติย ฯ  ปฏภาวนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ธุรคฺคาโห อโหสีติ  ปทานคฺคาหี  อโหสิ ฯ  สพฺเพส  ปาโมกโฺข  
                                        [ส. ป. ๓๐-๓๑ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 169 

หุตฺวา  คณฺหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภิกฺขูน  สมุทโย  สมโูห  ภิกฺขุ- 
สมุทโย ฯ สมณคโณติ อตฺโถ ฯ  
        [๗๑]  ยทา  หิ  นิพฺพายึสูติ  สมฺพนฺโธ ฯ  โชตยิตฺวา  จ สพฺพธีติ  
ตเมว  สทฺธมฺม  สพฺพตฺถ  ปกาสยิตฺวา ฯ  โชติมนฺโตติ  วตฺตพฺเพ  
คาถาพนฺธวเสน  ชุติมนฺโตติ  วุตฺต ฯ  ป ฺาโชติสมฺปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ  
เตชวนฺโตติ  วา ฯ  มหานุภาวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นิพฺพายึสูติ อนุปา- 
ทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายึสุ ฯ  ปหีนสพฺพกิเลสตฺตา นตฺถิ  
เอเตส กตฺถจิ อาลโย ตณฺหาติ อนาลยา ฯ วีตราคาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๗๒]  วสฺสสตปรินิพฺพุเต  ภควตีติ  วสฺสสต  ปรินิพฺพุตสฺส  อสฺสาติ  
วสฺสสตปรินิพฺพุโต  ภควา ฯ  ตสฺมึ  ปรินิพฺพานโต  วสฺสสเต อติกฺกนฺเตติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เวสาลิกาติ  เวสาลีวาสิโน ฯ วชชฺิปุตฺตกาติ วชฺชิรฏเ  
เวสาลิย  กุลาน  ปุตฺตา ฯ  กปฺปติ  สิงฺคิโลณกปฺโปติ  สิงฺเคน  
โลณก  ปริหริตฺวา  อโลณกปณฺฑปาเตน  สทฺธ ึ ภุ ฺชิตุ  กปฺปติ ฯ  
สนฺนิธึ  กโรตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  กปฺปติ  ทฺวงฺคุลกปฺโปติ  ทฺวงฺคุล  
อติกฺกนฺตาย  ฉายาย  วิกาเล  โภชน  ภุ ฺชิตุ  กปฺปตีติ  อตฺโถ ฯ  
กปฺปติ  คามนฺตรกปฺโปติ  คามนฺตร  คมิสฺสามีติ  ปวาริเตน อนติริตฺต- 
โภชน  ภุ ฺชตุิ  กปฺปตีติ  อตฺโถ ฯ  กปปฺติ  อาวาสกปฺโปติ เอกสีมาย   
นานาเสนาสเนสุ  วิสุ  วิสุ  อุโปสถาทีนิ  สงฺฆกมฺมานิ  กาตุ วฏฏตีติ   
อตฺโถ ฯ  กปปฺติ  อนุมติกปฺโปติ  อนาคตาน อาคตกาเล อนุมตึ  
                                        [ส. ป. ๓๑-๓๒ ]  
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คเหสฺสามาติ  เตสุ  อนาคเตสุเยว  วคฺเคน  สงฺเฆน  กมฺม  กตฺวา  
ปจฺฉา  อนุมตึ  คเหตุ  กปฺปติ ฯ  วคฺคกมฺม  น  โหตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
กปฺปติ  อาจิณฺณกปฺโปติ  อาจริยุปชฺฌาเยหิ  อาจิณฺโณ  กปฺปตีติ  
อตฺโถ ฯ  โส  ปน  เอกจฺโจ  กปฺปติ  ธมฺมิโก  เอกจฺโจ  น  กปฺปติ  
อธมฺมิโกติ  เวทิตพฺโพ ฯ  กปฺปติ  อมถติกปฺโปติ  ย  ขีร  ขีรภาเวน  
วิชหิต  ทธิภาว  อสมฺปตฺต  ต  ภุตฺตาวินา  ปวาริเตน  อนติริตฺต  
ภุ ฺชิตุ  กปฺปตีติ  อตฺโถ ฯ  กปฺปติ  ชโลคึ  ปาตุนฺติ  เอตฺถ  
ชโลคีติ  ตรณุสุรา ฯ  ย  มชฺชสมฺภาร  เอกโต  กต  มชฺชภาว  
อสมฺปตฺต  ต  ปาตุ  วฏฏตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ชาตรูปรชตนฺติ  สรสโต  
วิการ  อนาปชฺชิตฺวา  สพฺพทา  ชาตรูปเมว  โหตีติ  ชาต  รูปเมตสฺสาติ  
ชาตรูป  สุวณฺณ ฯ  ธวลสภาวตาย  ราชตีติ  รชต  รูปย ฯ  
สุสูนาคปุตฺโตติ  สุสูนาคสฺส  ปุตฺโต ฯ  กากณฺฑกปตฺุโตติ กากณฺฑก- 
พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต ฯ  วชฺชีสูติ  ชนปทวจนตฺตา  พหุวจน กต ฯ   
เอโกป  หิ  ชนปโท  รูฬฺหสิทฺทตฺตา  พหุวจเนน  วุจฺจติ ฯ เยน  
เวสาลี  ตทวสรีติ  เยน  ทสิาภาเคน  เวสาลี  อวสริตพฺพา  ยสฺมึ  
วา  ปเทเส  เวสาลี  ตทวสริ  เตน  อวสริ  ต  วา  อวสริ ฯ  
ตมฺปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  มหาวเน  กูฏาคารสาลายนฺติ  เอตฺถ  มหาวน  
นาม  สย  ชาตมโรปม  สปริจฺเฉท  มหนฺต  วน ฯ  กปลวตฺถุสามนฺตา  
ปน  มหาวน  หิมวนฺเตน  สห  เอกาพทฺธ  อปริจฺเฉท  หุตฺวา มหา-  
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สมุทฺท  อาหจฺจ   ิต ฯ  อิท  ตาทิส  น  โหติ ฯ สปรจฺิเฉท มหนฺต   
วนนฺติ  มหาวน ฯ  กูฏาคารสาลา  ปน  มหาวน  นสิฺสาย  กเต  
อาราเม  กูฏาคาร  อนฺโต  กตฺวา  หสวฏฏกจฺฉนฺเนน  หสมณฺฑลา- 
กาเรน กตา ฯ ตทหุโปสเถติ  เอตฺถ  ตทหูติ  ตสฺมึ  อหนิ ฯ  ตสฺมึ   
ทิวเสติ อตฺโถ ฯ  อุปวสนฺติ  เอตฺถาติ  อุโปสโถ ฯ  อุปวสิตพฺพ- 
ทิวโส ฯ อุปวสนฺตีติ  จ  สีเลน  วา  สพฺพโส  อาหารสฺส  อภุ ฺชน- 
สงฺขาเตน อนสเนน  วา  ขีรปานมธุปานาทิมตฺเตน  วา  อุเปตา  หุตฺวา  
วสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  โส  ปเนส  ทิวโส  อฏมี  จาตุทฺทสี  ปณฺณรสี  
ปเภเทน  ติวิโธ ฯ  กตฺถจิ  ปน  ปฏิโมกฺเขป  สีเลป  อุปวาเสป  
ป ฺตฺติยมฺป  อุโปสถสทฺโท  อาคโต ฯ  ตถาเหส  อายามาวุโส  
กปฺปน  อุโปสถ  คมิสฺสามาติอาทีสุ  ปาฏิโมกฺขุทฺเทเส  อาคโต ฯ  
เอว  อฏงฺคสมนฺนาคโต  โข  วิสาเข  อุโปสโถ  อุปวุฏโติอาทีสุ  
สีเล ฯ  สุทฺธสฺส  เว  สทา  เผคฺคุ  สุทฺธสฺสุโปสโถ  สทาติอาทีสุ  
อุปวาเส ฯ  อุโปสโถ  นาม  นาคราชาติอาทีสุ  ป ฺตฺติย ฺจ  
อาคโต ฯ  ตตฺถ  อุเปจฺจ  วสิตพฺพโต  สวสิตพฺพโต  อุโปสโถ  
ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส ฯ  อุเปเตน  สมนฺนาคเตน  หุตฺวา  วสิตพฺพโต  
สนฺตาเน  วาเสตพฺพโต  อุโปสโถ  สลี ฯ  อนสนาทึ  สยมาทึ  วา  
อุเปจฺจ  วสนฺตีติ  อุโปสโถ  อุปวาโส ฯ  ตถารูเป  หตฺถิอสฺสวิเสเส  
อุโปสโถติ  สม ฺามตฺตตฺตา  อุโปสโถ  ป ฺตฺติ ฯ  อิธ  ปน  
                                        [ส. ป. ๓๒ ]  
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น  ภิกฺขเว  ตทหุโปสเถ  สภิกฺขุกา  อาวาสาติอาทีสุ  วิย  อุโปสถ- 
ทิวโส อธิปฺเปโต ฯ  ตสฺมา  ตทหุโปสเถติ  ตสฺมึ  อุโปสถทิวเสติ   
อตฺโถ ฯ กสปาตินฺติ  สุวณฺณปาตึ ฯ  กหาปณมฺปติอาทีสุ  กหา- 
ปณสฺส  สมภาโค อฑฺโฒ ฯ  ปาโท  จตุตฺถภาโค ฯ  มาสโกเยว   
มาสกรูป ฯ สพฺพนฺตาว วตฺตพฺพนฺติ  อิมินา  สตฺตสติกกฺขนฺธเก  
อาคตา สพฺพาป ปาลิ อิธ อาเนตฺวา วตฺตพฺพาติ  ทสฺเสติ ฯ   
อาเนตฺวา กุโต วตฺตพฺพาติ อาห ยาว อิมาย ปน วินยสงฺคีติยาติ- 
อาทึ ฯ  สงฺคายิตสทิสเมว  สงฺคายึสูติ  สมฺพนฺโธ ฯ ปุพฺเพ กต   
อุปาทายาติ  ปุพฺเพ  กต  ปมสงฺคีติมุปาทาย ฯ สา ปนาย สงฺคีตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  เตสูติ  เตสุ  สงฺคีติการเกสุ  เถเรส ุฯ  วิสฺสุตาติ  
คณปาโมกฺขตาย  วิสฺสุตา  สพฺพตฺถ  ปตฺถฏา ฯ  ตสฺมึ  หิ  สนฺนิปาเต  
อฏเว  คณปาโมกฺขา  มหาเถรา  อเหสุ ฯ  เตสุ  จ  วาสภคามี  
สุมโนติ  เทฺว  เถรา  อนุรทฺุธตฺเถรสฺส  สทฺธิวิหาริกา ฯ  อวเสสา  
ฉ  อานนฺทตฺเถรสฺส ฯ  เอเต  ปน  สพฺเพป  อฏ  มหาเถรา ภควนฺต  
ทิฏปุพฺพา ฯ  อิทานิ  เต  เถเร  สรูปโต  ทสฺเสนฺโต  อาห สพฺพกามี  
จาติอาทึ ฯ  สาณสมฺภูโตติ  สาณเทสวาสี  สมฺภูตตฺเถโร ฯ  ทุติโย  
สงฺคโหติ  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  ปนฺนภาราติ  ปติตกฺขนฺธภารา ฯ  ภารา  
หเว  ป ฺจกฺขนฺธาติ  หิ  วุตฺต ฯ  กตกิจฺจาติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  จตูหิ  
มคฺเคหิ   กตฺตพฺพสฺส   ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาสงฺขาตสฺส  
                                        [ส. ป. ๓๒-๓๔ ]  
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โสฬสวิธสฺสาป กิจฺจสฺส ปรินิฏ ิตตฺตา กตกิจฺจา ฯ  
        [๗๓]  อพฺพุทนฺติ  อุปทฺทว ฯ  ภควโต  วจน  เถเนตฺวา  อตฺตโน  
วจนสฺส  ทีปนโต  อพฺพุทนฺติ  โจรกมมฺมฺป  วทนฺติ ฯ  คณฺ ีปเท  
ปน  อพฺพุท  คณฺนฺติ๑  วุตฺต ฯ  อิทนฺติ  วกฺขมานนิทสฺสน ฯ  
สนฺทิสฺสมานมุขา  สมฺมุขา ฯ  อุปริพฺรหมฺโลกุปปตฺติยา  ภาวิตมคฺคนฺติ  
อุปริพฺรหฺมโลเก  อุปปตฺติยา  อุปฺปาทิตชฺฌาน ฯ  ฌาน  หิ  ตตฺรุป- 
ปตฺติยา อุปายภาวโต  อิธ  มคฺโคติ  วุตฺต ฯ  อุปาโย  หิ  มคฺโคติ   
วุจฺจติ ฯ วจนตฺโถ  ปเนตฺถ  ต  อุปปตฺตึ  มคฺคติ  คเวสติ  ชเนติ   
นิปฺผาเทตีติ มคฺโคติ  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ  อตฺถโต  จาย  มคฺโค   
นาม  เจตนาป โหติ  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาป  ตทุภยมฺป ฯ  นริย ฺจาห   
สารีปุตฺต ชานามิ นิรยคามิ ฺจ มคฺคนฺติ หิ เอตฺถ เจตนา มคฺโค นาม ฯ  
                สทฺธา หิริย กสุล ฺจ ทาน  
                ธมฺมา เอเต สปฺปุริสานุยาตา  
                เอต ฺหิ มคฺค ทิวิย วทนฺติ             
                เอเตน หิ คจฺฉติ เทวโลกนฺติ  
เอตฺถ  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมา  มคฺโค  นาม ฯ  อย  ภิกฺขเว  มคฺโค  
อย  ปฏิปทาติ  สงฺขารุปปตฺติสุตฺตาทีสุ  เจตนาป  เจตนาสมฺปยุตฺต- 
ธมฺมาป มคฺโค  นาม ฯ  อิมสฺมึ  าเน  ฌานสฺส  อธปิฺเปตตฺตา  
๑. ม. คณฺโฑติ ฯ  

                                        [ส. ป. ๓๔ ]  
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เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมา  คเหตพฺพา ฯ  โมคฺคลิพฺราหฺมณสฺสาติ โลก- 
สมฺมตสฺส  อปุตฺตกสฺส  โมคฺคลินามพฺราหฺมณสฺส ฯ  นน ุ จ  กถเมต  
วุตฺต  โมคฺคลิพฺราหฺมณสฺส  เคเห  ปฏสินฺธึ  คเหสฺสตีติ  กึ อุปร-ู 
ปปตฺติยา  ปฏิลทฺธสมาปตฺตีนมฺป  กามาวจเร  อุปปตฺติ  โหตีติ ฯ  
โหติ  สา  จ  กตาธิการาน  มหาปุ ฺาน  เจโตปณิธิวเสน  โหติ  
น  สพฺเพสนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  อถ  มหคฺคตสฺส  ครุกกมฺมสฺส  วิปาก  
ปฏิพาหิตฺวา  ปริตฺตกมฺม  กถมตฺตโน  วิปากสฺส  โอกาส  กโรตีติ  
เอตฺถ  จ  ตาว  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  อิท  วุตฺต  นิกนฺติพเลเนว  ฌาน  
ปริหายติ  ตโต  ปริหีนชฺฌานา  นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ  เกจิ  ปน อนีวรณา- 
วตฺถาย  นิกนฺติยา  ฌานสฺส  ปริหานิ  วีมสิตฺวา  คเหตพฺพาติ วตฺวา   
เอวเมตฺถ  การณ  วทนฺติ  สติป  มหคฺคตกมฺมุโน วิปากปฏิพาหน- 
สมตฺถสฺส  ปริตฺตกมฺมสฺส  อภาเว  อิชฌฺติ  ภิกฺขเว  สีลวโต เจโต- 
ปณิธิ  วิสุทฺธตฺตาติ  วจนโต  กามภเว  เจโตปณิธิ  มหคฺคตกมฺมสฺส  
วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  ปริตฺตกมฺมุโน  วิปากสฺส  โอกาส  กโรตีติ ฯ  
สาธุ  สปฺปุรสิาติ  เอตฺถ  สาธูติ  อายาจนตฺเถ  นิปาโต ฯ ต ยาจามาติ  
อตฺโถ ฯ  หฏปฺปหฏโติ  จิตฺตปณนวเสน  ปุนปฺปนุ  สนฺตุฏโ ฯ     
อุทคฺคุทคฺโคติ  สรรีวิการุปฺปาทนปติวเสน  อุทคฺคุทคฺโค ฯ  ปติมา  
หิ  ปุคฺคโล  กายจิตฺตาน  อุคฺคตตฺตา  อพฺภุคฺคตตฺตา  อุทคฺโคติ  
วุจฺจติ ฯ  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวาติ  สาธูติ  ปฏิวจน  ทตฺวา ฯ  
                                        [ส. ป. ๓๔-๓๕ ]  
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ตีเรตฺวาติ  นิฏเปตฺวา ฯ  ปุน  ปจฺจาคมึสูติ  ปุน  อาคมึสุ ฯ  
เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  ยสฺมึ  สมเย  ทุติยสงฺคีตึ  อกสุ  ตสฺมึ  
สมเยติ  อตฺโถ ฯ  นวกาติ  วุตฺตเมวตฺถ  วิภาเวตุ  ทหรภิกฺขูติ วุตฺต ฯ  
ต  อธิกรณ  น  สมฺปาปุณึสูติ  ต  วชฺชปิุตฺตเกหิ  อุปฺปาทิต  อธิกรณ  
วินิจฺฉินิตุ  น  สมฺปาปุณึสุ  นาคมึสุ ฯ  โน  อหุวตฺถาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
อิท  ทณฺฑกมฺมนฺติ  อิทานิ  วตฺตพฺพ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ยาวตายุก  
ตฺวา  ปรินิพฺพุตาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ยาว  อตฺตโน  อตฺตโน อายุ- 
ปริมาณ  ตาว  ตฺวา  ปรินพฺิพุตาติ  อตฺโถ ฯ  กิมฺปน  กตฺวา  เต  
เถรา  ปรินิพฺพุตาติ  อาห  ทุติย  สงฺคห  กตฺวาติอาทึ ฯ  อนาคเตป  
สทฺธมฺมวุฑฺฒิยา  เหตุ  กตฺวาน  ปรินิพฺพุตาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อิทานิ  
เตป  นาม  เอวมหานุภาวา  เถรา  อนิจฺจตาย  วส  คตา  กิมงฺค  
ปน  อ ฺเติ  สเวเชตฺวา  โอวทนฺโต  อาห  ขีณาสวาติอาทึ ฯ  
อนิจฺจตาวสนฺติ  อนิจฺจตาวสตฺต ฯ  อนิจฺจตายตฺตภาว  อนิจฺจตาธี- 
นตฺตนฺติ วุตฺต  โหติ ฯ  ชมฺมินฺติ  ลามก ฯ  ทุรภิสมภฺว  อนภิภวนีย  
อติกฺกมิตุมสกฺกุเณยฺย  อนจฺิจต  เอว  ตฺวาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เกจิ  
ปน  ทุรภิสมภฺวนฺติ  เอตฺถ  ปาปุณิตุ  อสกฺกุเณยฺยนฺติ  อิมมตฺถ  
คเหตฺวา  ย  ทุรภิสมฺภว  นิจฺจ  อมต  ปท  ต  ปตฺตุ  วายเม  
ธีโรติ  สมฺพนฺธ  วทนฺติ ฯ  สพฺพากาเรนาติ  สพฺพปฺปกาเรน ฯ  
วตฺตพฺพ กิ ฺจิป อเสเสตฺวา ทุติยสงฺคีติ สวณฺณิตาติ อธิปฺปาโย ฯ  
                                        [ส. ป. ๓๕-๓๖ ]  
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        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                        ทุติยสงฺคีติวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
        [๗๔]  อิมิสฺสา  ปน  สงฺคีติยา  ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ  นิกกฺฑฺฒิตา  
เต  ทสสหสฺสา  วชฺชิปุตฺตกา  ภิกฺขู  ปกฺข  ปริเยสมานา  อตฺตโน  
อตฺตโน  อนุรูป  ทุพฺพลปกฺข  ลภิตฺวา  วิสุ  มหาสงฺฆิก  อาจริยกลุ  
นาม  อกสุ ฯ  ตโต  ภิชชฺตฺิวา  อปรานิ  เทฺว  อาจริยกุลานิ  ชาตานิ  
โคกุลิกา  จ  เอกโพฺยหาริกา  จ ฯ  โคกลุิกา  นิกายโต  ภิชชฺิตฺวา  
อปรานิ  เทฺว  อาจริยกุลานิ  ชาตานิ  ปณฺณตฺติวาทา  จ  พหุลิยา  
จ ฯ  พหุสฺสติุกาติป  เตสเยว  นาม ฯ  เตสเยว อนฺตเร เจติยวาทา  
นาม  อปเร  อาจริยวาทา  อุปฺปนฺนา ฯ  เอว  มหาสงฺฆิกาจริยกุลโต  
ทุติเย  วสฺสสเต  ป ฺจาจริยกุลานิ  อุปปฺนฺนานิ ฯ  ตานิ  มหาสงฺฆิเกหิ  
สทฺธึ  ฉ  โหนฺติ ฯ  ตสฺมึเยว  ทุติเย  วสฺสสเต  เถรวาทโต ภิชฺชตฺิวา  
เทฺว  อาจริยวาทา  อุปฺปนฺนา  มหิสาสกา  จ  วชฺชิปตฺุตกา  จ ฯ  
ตตฺถ  วชชฺิปตฺุตกวาทโต  ภิชฺชิตฺวา  อปเร  จตฺตาโร  อาจริยวาทา  
อุปฺปนฺนา  ธมฺมุตฺตริยา  ภทฺรยานิกา  ฉนฺนาคาริกา  สมฺมติยาติ๑ ฯ  
ปุน  ตสฺมึเยว  ทุติเย  วสฺสสเต  มหิสาสกวาทโต ภิชฺชิตฺวา สพฺพตฺถ-ิ 
วาทา ธมฺมคุตฺติกาติ  เทฺว  อาจริยวาทา  อุปฺปนฺนา ฯ  ปุน  สพฺพตฺถ-ิ 
วาทกุลโต ภิชฺชิตฺวา  กสสฺปยา  นาม  ชาตา ฯ  กสสฺปเกสุป  ภินฺเนสุ  
๑. ม. สมิติกาติ ฯ  

                                        [ส. ป. ๓๖ ]  
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อปเร  สงฺกนติฺกา  นาม  ชาตา ฯ  สงฺกนฺติเกสุ  ภินฺเนสุ  สุตฺตวาทา  
นาม  ชาตาติ  เถรวาทโต  ภิชฺชิตฺวา  อิเม  เอกาทส  อาจริยวาทา  
อุปฺปนฺนา ฯ  เต  เถรวาเทน  สทฺธ ึ ทฺวาทส  โหนฺติ ฯ  อิติ  อิเม  
จ  ทฺวาทส  มหาสงฺฆิกาน ฺจ  ฉ  อาจริยวาทาติ  สพฺเพ  อฏารส  
อาจริยวาทา  ทุติเย  วสฺสสเต  อุปฺปนฺนา ฯ  อฏารสนิกายาติป  
อฏารสาจริยกุลานีติป  เอเตสเยว  นาม ฯ  เอเตสุ  ปน สตฺตรส- 
วาทา  ภินฺนกา ฯ  เถรวาโทเวโก  อสมฺภินฺนโกติ เวทิตพฺโพติ ฯ  
วุตฺตมฺปเจต ทีปวเส  
        นิกฺกฑฺฒิตา ปาปภิกฺขู          เถเรหิ วชฺชิปุตฺตกา  
        อ ฺ ปกฺข ลภิตฺวาน           อธมฺมวาที พหู ชนา  
        ทสสหสฺสา สมาคนฺตฺวา      อกสุ ธมฺมสงฺคห  
        ตสฺมาย ธมฺมสงฺคีติ              มหาสงฺคีติ วุจฺจติ  
        มหาสงฺคีติกา ภิกฺขู              วิโลม อกสุ สาสเน  
        ภินฺทิตฺวา มูลสงฺคห             อ ฺ อกสุ สงฺคห  
        อ ฺตฺร สงฺคหิต สุตฺต        อ ฺตฺร อกรึสุ เต  
        อตฺถ ธมฺม ฺจ ภินฺทึสุ          วินเย นิกาเยสุ ป ฺจสุ  
        ปรยิายเทสิต ฺจาป             อโถ นปิฺปริยายเทสิต  
        นีตตฺถ ฺเจว เนยฺยตฺถ          อชานิตฺวาน ภิกฺขโว  
        อ ฺ สนฺธาย ภณิต            อ ฺ อตฺถ ปยึสุ เต  
                                        [ส. ป. ๓๖ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 178 

        พฺย ฺชนจฺฉายาย เต ภิกฺขู        พหุ อตฺถ วินาสยุ  
        ฉฑฺเฑตฺวาน เอกเทส               สุตฺต วินยคมฺภิร  
        ปฏิรูป สุตฺต วินย-                   ตนฺติ ฺจ๑ อกรึสุ เต  
        ปริวาร อตฺถุทฺธาร                   อภิธมฺม ฉปฺปการณ  
        ปฏิสมภิฺท ฺจ นิทฺเทส             เอกเทส ฺจ ชาตก  
        เอตฺตก วิสชฺเชตฺวาน                อ ฺานิ อกรึสุ เต  
        นาม ลิงฺค ปริกฺขาร                  อากปฺปกรณียานิ จ  
        ปกติภาว วิชฺชหิตฺวา                ต ฺจ อ ฺ อกสุ เต  
        ปุพฺพงฺคมา ภินฺนวาทา            มหาสงฺคีติการกา  
        เตส ฺจ อนุกาเรน                   ภินนฺวาทา พหู อหุ  
        ตโต อปรกาลมฺหิ                   ตสฺมึ เภโท อชายถ  
        โคกลุิกา เอกโพฺยหาริ            ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว  
        โคกลุิกาน เทฺว เภทา              อปรกาลมฺหิ ชายถ  
        พหุสฺสติุกา จ ป ฺตฺติ           ทวิฺธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว  
        เจติยา จ ปุนวาที                     มหาสงฺคีติเภทกา  
        ป ฺจ วาทา อิเม สพฺเพ            มหาสงฺคีติมูลกา  
        อตฺถ ธมฺม ฺจ ภินฺทึสุ              เอกเทส ฺจ สงฺคห  
        คนฺถ ฺจ เอกเทส ฺหิ              ฉฑฺเฑตฺวา อกรึสุ เต  
๑. ม. วินย ต ฺจ อ ฺ ฯ  
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        นาม ลิงฺค ปริกฺขาร                 อากปฺปกรณียานิ จ  
        ปกติภาว วิชฺชหิตฺวา                ต ฺจ อ ฺ อกสุ เต  
        วิสุทฺธตฺเถรวาทมฺหิ                 ปุน เภโท อชายถ  
        มหิสาสกา วชฺชิปุตฺตกา          ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว  
        วชชฺิปุตฺตกวาทมฺหิ                  จตุธา เภโท อชายถ  
        ธมฺมตฺุตริกา ภทฺรยานิกา         ฉนฺนาคาริกา จ สมฺมติ๑  
        มหิสาสกาน เทฺว เภทา            อปรกาลมฺหิ ชายถ  
        สพฺพตฺถิวาทา ธมฺมคุตฺตา        ทวิฺธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว  
        สพฺพตฺถิวาทาน กสฺสปกา       สงฺกนฺติ กสฺสปเกน จ  
        สงฺกนฺติกาน สุตฺตวาที             อนุปุพฺเพน ภิชฺชถ  
        อิเม เอกาทส วาทา                  สมฺภินฺนา เถรวาทโต  
        อตฺถ ธมฺม ฺจ ภินฺทึสุ               เอกเทส ฺจ สงฺคห  
        คนฺถ ฺจ เอกเทส ฺหิ               ฉฑฺเฑตฺวา อ ฺ อกสุ เต  
        นาม ลิงฺค ปริกฺขาร                  อากปฺปกรณียานิ จ  
        ปกติภาว วิชฺชหิตฺวา                ต ฺจ อ ฺ อกสุ เต  
        สตฺตรส ภินฺนวาทา                  เอกวาโท อภินฺนโก  
        สพฺเพวฏารสา โหนฺติ            ภินฺนวาเทน เต สห  
        นิโคฺรโธว มหารุกฺโข              เถรวาทานมุตฺตโม  
๑.  ม.  สมิติ  ฯ 

                                        [ส. ป. ๓๖ ]  
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        อนูน อนธิก ฺจ                      เกวล ชินสาสน  
        สนฺตกา วิย รกฺุขมฺหิ               นิพฺพตฺตา วาทเสสกา  
        ปเม วสฺสสเต นตฺถิ              ทุติเย วสฺสสตนฺตเร  
        ภินฺนา สตฺตรสา วาทา            อุปฺปนฺนา ชินสาสเนติ ฯ         
อปราปร  ปน  เหมวตา  ราชคิริกา  สทิฺธตฺถิกา ปุพฺพเสลิยา อปร- 
เสลิยา ราชิรยิาติ๑  อ ฺเป  ฉ  อาจริยวาทา  อุปฺปนฺนา ฯ  ปุริมกาน  
ปน  อฏารสนฺน  อาจริยวาทาน  วเสน  ปวตฺตมาเน  สาสเน  อโสโก  
ธมฺมราชา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ทิวเส  ทิวเส  พุทฺธปูชาย  สตสหสฺส ธมฺม- 
ปูชาย  สตสหสฺส  สงฺฆปูชาย  สตสหสฺส  อตฺตโน  อาจริยสฺส นิโคฺรธตฺ- 
เถรสฺส  สตสหสฺส  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  เภสชฺชตฺถาย  สตสหสฺสนฺติ ป ฺจ- 
สตสหสฺสานิ  ปริจฺจชนฺโต  สาสเน  อุฬาร  ลาภสกฺการ  ปวตฺเตสิ ฯ  
ตทา  หตลาภสกฺกาเรหิ  ติตฺถิเยหิ  อุปฺปาทิต  อเนกปฺปการ  สาสนมล  
วิโสเธตฺวา   โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถโร   ติปฏกปริยตฺติธราน ปภินฺน- 
ปฏิสมฺภิทาน  ภิกฺขูน  สหสฺสเมก  คเหตฺวา  ยถา  มหากสฺสปตฺเถโร  
จ  ยสตฺเถโร  จ  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายึสุ  เอวเมว  สงฺคายนฺโต  
ตติยสงฺคีตึ อกาสิ ฯ  
        [๗๕]  อิทานิ  ต  ตติยสงฺคีตึ  มูลโต  ปภูติ  วิตฺถาเรตฺวา  
ทสฺเสนฺโต  อาห  ติสฺโสป  โข  มหาพฺรหฺมา  พฺรหฺมโลกา  จวิตฺวา  
๑. ม. วาชิริยาติ ฯ  

                                        [ส. ป. ๓๖ ]  
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โมคฺคลิพฺราหฺมณสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธ ึ อคฺคเหสีติอาทึ ฯ  ตตฺถ  
เคเห  ปฏิสนฺธึ  อคฺคเหสีติ  โมคฺคลิพฺราหฺมณสฺส  เคเห  พฺราหฺมณิยา  
กุจิฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  อคฺคเหสีติ  อตฺโถ ฯ  เคหสฺส  ปน  ตนฺนิสสฺยตฺตา  
นิสฺสิเต  นิสฺสยโวหารวเสน  เคเห  ปฏิสนฺธึ  อคฺคเหสีติ  วุตฺต  ยถา  
ม ฺจา  อุกฺกุฏ ึ  กโรนฺติ  สพฺโพ  คาโม  อาคโตติ ฯ  สตฺต  
วสฺสานีติ  อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน ฯ  อติจฺฉถาติ  อติกฺกมิตฺวา  
อิจฺฉถ ฯ  อิธ  ภิกฺขา  น  ลพฺภติ  อิโต  อ ฺตฺถ  คนฺตฺวา  ภิกฺข  
ปริเยสถาติ  อธิปฺปาโย ฯ  โภ  ปพฺพชติาติอาทึ  พฺราหฺมโณ  
อตฺตโน  เคเห  ภิกฺขาลาภ  อนิจฺฉนฺโต  อาห ฯ  ปฏยิาทิตภตฺตโตติ  
สมฺปาเทตฺวา  ปตภตฺตโต ฯ  ตทุปยนติฺ  ตทนุรูป ฯ  อุปสม  ทิสวฺาติ  
เถรสฺส  กายจิตฺตวูปสม  ปุนปฺปุน  ทสิฺวา  ตฺวาติ  อตฺโถ ฯ อิรยิา- 
ปถวูปสมสนฺทสฺสเนน  หิ  ตนฺนิพนฺธโต  จิตฺตสฺส  โยนิโส  ปวตฺติ  
อุปสโมป  วิ ฺายติ ฯ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปสีทิตฺวาติ  ปุนปฺปุน  
วิเสสโต  อธิกตร  ปสีทิตฺวา ฯ  ภตฺตวิสฺสคฺคกรณตฺถายาติ ภตฺต- 
กิจฺจกรณตฺถาย ฯ  อธิวาเสตฺวาติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ฯ โสฬสวสฺสทฺุเท- 
สิโกติ  โสฬสวสฺโสติ  อุทฺทิสิตพฺโพ  โวหริตพฺโพติ โสฬสวสสฺุทฺเทโส ฯ   
โสเยว  โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก ฯ  โสฬสวสฺโสติ วา อุทฺทิสิตพฺพต   
อรหตีติ โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก ฯ โสฬสวสฺสานิ วา อุทฺทิสิตพฺพานิ  
อสฺสาติ  โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก ฯ  โสฬสวสฺโสติ  อุทฺเทโส  วา  อสฺส  
                                        [ส. ป. ๓๗ ]  
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อตฺถีติ  โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก ฯ  อตฺถโต  ปน  โสฬสวสฺสิโกติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  ติณฺณ  เวทาน  ปารคูติ  อิรุพฺเพทยชุพฺเพทสามพฺเพทสงฺขา- 
ตาน ติณฺณ  เวทาน  ปคุณภาวกรณวเสน  ปารงฺคโตติ  ปารคู ฯ  ปารคูติ  
เจตฺถ  นิจฺจสาเปกฺขตาย  สมาสาทิก  เวทิตพฺพ ฯ  ลคฺเคตฺวาติ  
โอลมฺเพตฺวา ฯ  น  จ  กาจีติ  เอตฺถ  จสทฺโท  อวธารเณ ฯ  กาจิ  
กถา  เนว  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  ปลฺลงฺกนฺติ  นิสีทิตพฺพาสน ฯ  
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  เอตฺถาป  กถาติ  อิท  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
กุปโต  อนตฺตมโนติ  โกเปน  กุปโต  อนตฺตมโน  โทมนสฺเสน ฯ  
โทมนสฺสสมงฺคี  หิ  ปคฺุคโล  ปติสุเขหิ  น  อตฺตมโน  น  อตฺตจิตฺโตติ  
อนตฺตมโนติ  วุจฺจติ ฯ  น  สกมโนติ  วา  อนตฺตมโน  อตฺตโน  
วเส  อฏ ิตจิตฺตตฺตา ฯ  จณฺฑิกภาเวติ  จณฺฑิโกติ  วุจฺจติ  จณฺโฑ  
ถทฺธปุคฺคโล ฯ  ตสฺส  ภาโว  จณฺฑิก ฯ  ถทฺธภาโวติ  อตฺโถ ฯ  
อิธ  ปน  จณฺฑิกภาเวติ  วุตฺตตฺตา  จณฺฑิโกเยว  จณฺฑิกนฺติ  คเห- 
ตพฺพ ฯ เตน  จณฺฑิกภาเวติ  เอตฺถ  ถทธฺภาเวติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
กิ ฺจิ  มนฺตนฺติ  กิ ฺจิ  เวท ฯ  อ ฺเ  เก  ชานิสฺสนฺตีติ  น  เกจิ  
ชานิสฺสนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ปุจฺฉิตฺวา.  สกฺกา  ชานิตุนฺติ  อตฺตโน  
ปเท  ส ฺาเณ   ิตตฺตา  เถโร  เอวมาห ฯ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธาเอว  
หิ  ปุจฺฉ  มาณว  ยทากงฺขสีติอาทินา  ปจฺเจกพุทฺธาทีหิ  อสาธารณ  
สพฺพ ฺ ุปวารณ  ปวาเรนฺติ ฯ  สาวกา  ปน  ปเท  ส ฺาเณ  
                                        [ส. ป. ๓๗-๓๘ ]  
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 ิตตฺตา  สุตฺวา  เวทิสฺสามาติ  วา  ปุจฺฉิตฺวา  สกฺกา  ชานิตุนฺติ  วา  
วทนฺติ ฯ  ตีส ุ เวเทสูติอาทีสุ  ตโย  เวทา  ปุพฺเพ  วุตฺตนยาเอว ฯ  
นิฆณฺฑูติ  นาม  นิฆณฺฑุรุกฺขาทีน  เววจนปฺปกาสก  สตฺถ ฯ เววจนปฺ- 
ปกาสกนฺติ  จ  ปริยายสทฺททีปกนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอเกกสฺส อตฺถสฺส   
อเนกปริยายวจนวิภาวกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นิทสสฺนมตฺต ฺเจต  
อเนเกส  อตฺถาน  เอกสทฺทวจนียตาวิภาวนวเสนป  ตสฺส  คนฺถสฺส  
ปวตฺตตฺตา ฯ  วจนียวาจกภาเวน  อตฺถ  สทฺท ฺจ  นขิณฺเฑติ  ภินฺทติ  
วิภชฺช  ทสฺเสตีติ  นิขณฺฑุ ฯ  โสเอว  อิธ  ขการสฺส  ฆการ  กตฺวา  
นิฆณฺฑูติ  วุตฺโต ฯ  เกฏภนฺติ  กิริยากปฺปวิกปฺโป  กวีน  อุปการาย  
สตฺถ ฯ  เอตฺถ  จ  กริิยากปฺปวิกปฺโปติ  วจีเภทาทิลกฺขณา  กิริยา  
กปฺปยติ  วิกปฺปเยติ  เอเตนาติ  กิริยากปฺโป ฯ  โส  ปน วณฺณปทพนฺธ- 
ปทตฺถาทิวิภาคโต   พหุวิกปฺโปติ  กิรยิากปฺปวิกปฺโปติ วุจฺจติ ฯ   
อิท ฺจ  มูลกริิยากปฺปคนฺถ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  โส  ห ิสตสหสฺส- 
ปริมาโณ  นยายาจริยาทิก๑  ปกรณ ฯ  วจนตฺถโต ปน กิฏติ  
คเมติ  กิริยาทิวิภาค  ต  วา  อนวเสสปริยาทานโต  คเมนฺโต  ปูเรตีติ  
เกฏภนฺติ  วุจฺจติ ฯ  สห  นฆิณฺฑุนา  เกฏเภน  จ  สนฆิณฺฑุเกฏภา  
ตโย  เวทา ฯ  เตสุ  สนิฆณฺฑุเกฏเภสุ ฯ  านกรณาทิวิภาคโต  
นิพฺพจนวิภาคโต  จ  อกฺขรา  ปเภทิยนฺติ  เอเตนาติ  อกฺขรปฺปเภโท ฯ  
๑. ม. นยาทจิริยาทิก ฯ  

                                                [ส. ป. ๓๘ ]  
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สิกฺขา  จ  นิรตฺุติ  จ ฯ  สห  อกฺขรปฺปเภเทนาติ  สากฺขรปฺปเภทา ฯ  
เตสุ  สากฺขรปฺปเภเทสุ ฯ  อิติหาสป ฺจเมสูติ  อถพฺพนเวท  จตุตฺถ  
กตฺวา  อิติหอาสอิติหอาสาติ  อีทิสวจนปฏิสยุตฺโต  ปุราณกถาสงฺขาโต  
อิติหาโส  ป ฺจโม  เอเตสนฺติ  อิติหาสป ฺจมา  ตโย  เวทา ฯ  
เตสุ  อิติหาสป ฺจเมสุ ฯ  เนว  อตฺตนา  ปสฺสตีติ  เนว  สย  
ปสฺสติ ฯ  เนว  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  ปุจฺฉ  พฺยากริสสฺามีติ  สพฺพาป  
ปุจฺฉา  เวเทสุเยว  อนฺโตคธาติ  สลฺลกฺเขนฺโต  เอวมาห ฯ  ยสฺส  
จิตฺตนฺติอาทิ  ป ฺหทฺวย  จุติจิตฺตสมงฺคิโน  ขีณาสวสฺส  จุติจิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขณ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปมป ฺเห  อุปฺปชฺชตีติ  
อุปฺปาทกฺขณสมงฺคิตาย  อุปฺปชฺชติ ฯ  น  นิรชฺุฌตีติ  นิโรธกฺขณ  
อปฺปตฺตตาย  น  นิรุชฌฺติ ฯ  ตสฺส  จิตฺตนฺติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตโต  
ปฏาย  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ  นุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  ยสฺส  วา  
ปนาติอาทิเก  ปน  ทุติยป ฺเห  นิรุชฺฌสิฺสตีติ  ยสฺส  จิตฺต  ภงฺคกฺขณ  
ปตฺวา  นิรุชฌฺิสฺสติ ฯ  นปฺุปชฺชิสฺสตีติ  ภงฺคโต  ปรภาเค  สย  วา  
อ ฺ  วา  นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  
น  นิรชฺุฌตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อิเมส  ปน  ป ฺหาน  ปโม  ป ฺโห  
วิภชฺช  พฺยากรณีโย ฯ  ตสฺมา  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  น  นิรุชฌฺติ  
ตสฺส  จิตฺต  นิรุชฺฌิสฺสติ  นุปฺปชฺชิสฺสตีติ  เอวมฺปุฏเน  สตา  เอวมย  
ป ฺโห  วิสชเฺชตพฺโพ  อรหนฺตาน  ปจฺฉิมจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  
                                        [ส. ป. ๓๘ ]  
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เตส  จิตฺต  อุปชฺชติ  น  นริุชฺฌติ  นิรชุฌฺิสฺสติ  นุปปฺชฺชิสฺสติ  อิตเรส  
จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  น  นิรุชฺฌติ  อนาคเต  
นิรุชฺฌิสฺสติ  เจว  อ ฺ ฺจ  อุปฺปชฺชิสสฺตีติ ฯ เยส ฺหิ ปริจฺฉินฺน- 
วฏฏทุกฺขาน ขีณาสวาน  สพฺพปจฺฉิมสฺส  จุติจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขโณ   
วตฺตติ  เตส ตเทว  จุติจิตฺต  อุปฺปาทปฺปตฺตตาย  อุปฺปชฺชติ  นาม   
ภงฺค  อปฺปตฺตตาย น  นิรชฺุฌติ ฯ  ภงฺคมฺปน  ปตฺวา  ต  เตส   
จิตฺต  นิรุชฺฌสิฺสติ  ตโต อปฺปฏิสนฺธิกตฺตา  อ ฺ  นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ   
เปตฺวา  ปน  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคึ ขีณาสว  อิตเรส  เสกฺขาเสกฺข- 
ปุถุชชฺนาน  อุปฺปาทกฺขณสมงฺคิ  จิตฺต อุปฺปาทปฺปตฺตตาย  อุปฺปชฺชติ   
นาม  ภงฺค  อปฺปตฺตตาย  น  นิรชฺุฌติ ฯ ภงฺคมฺปน  ปตฺวา   
นิรุชฺฌิสฺสเตว ฯ  อ ฺ  ปน  ตสฺมึ  วา  อ ฺสฺมึ วา อตฺตภาเว   
อุปฺปชฺชิสฺสติ  เจว  นิรชฺุฌสิฺสติ  จ ฯ  ทติุโย  ปน  ป ฺโห อรหโต   
จุติจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  นิยมิตตฺตา  เอกสพฺยากรณีโย ฯ ตสฺมา   
ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ  นปฺุปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺต  
อุปฺปชฺชติ  น  นิรชฺุฌตีติ  ปุฏเน  อามนฺตาติ  วตฺตพฺพ ฯ  ขีณา- 
สวสฺส หิ  อุปฺปาทกฺขณสมงฺคิ  จุติจิตฺต  ภงฺค  ปตฺวา  นิรชฺุฌิสฺสติ  
นาม  ตโต  ปร  นุปฺปชฺชสิฺสติ ฯ  อุปปฺาทกฺขณสมงฺคิตาย  ปน  
อุปฺปชฺชติ  เจว  ภงฺค  อปฺปตฺตตาย  น  นิรุชฺฌติ  จาติ  วุจฺจติ ฯ  
อย  ปน  มาณโว  เอวมิเม  ป ฺเห  วิสชฺเชตุมสกโฺกนฺโต  วิฆาต  
                                        [ส. ป. ๓๘ ]  
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ปาปุณิ ฯ  ตสฺมา  วุตฺต  มาณโว  อุทฺธ  วา  อโธ  วา  หริตุ  
อสกฺโกนฺโตติอาทิ ฯ  ตตฺถ  อุทฺธ  วา  อโธ  วา  หรตุิ  อสกฺโกนโฺตติ  
อุปริมปเท  วา  เหฏ ิมปท  เหฏ ิมปเท  วา  อุปริมปท  อตฺถโต  
สมนฺนาหริตุ  อสกฺโกนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ปุพฺเพนาปร  โยเชตฺวา  
ป ฺหสฺส  อตฺถ  ปริจฺฉินฺทิตุมสกฺโกนโฺตติ  วุตฺต  โหติ ฯ ทฺวตฺตึสา- 
การกมฺมฏาน  ตาว  อาจิกฺขีติ  อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเยติอาทิก  
ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน  มนฺตสฺส  อุปจาโร  อยนฺติ  ปม  อาจิกฺขิ ฯ  
โสตาปนฺนาน  สีเลส ุ ปรปิูริการิตาย  สมาทินฺนสีลโต  นตฺถ ิ ปริหานีติ   
อาห  อภพฺโพ  ทานิ  สาสนโต  นิวตฺติตุนฺติ ฯ  วฑฺเฒตฺวาติ อุปริ- 
มคฺคตฺถาย  กมฺมฏาน  วฑฺเฒตฺวา ฯ  อปฺโปสฺสุกฺโก  ภเวยฺย พุทฺธ- 
วจน  คเหตุนฺติ  อรหตฺตปฺปตฺติยา  กตกิจฺจภาวโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  
อุปจารวิธิมฺหิ  เฉกภาวตฺถ  อุปชฺฌาโย  ม  ภนฺเต  ตุมฺหาก  สนฺติก  
ปหิณีติอาทิ  วุตฺต ฯ  อุทกทนฺตโปน  อุปฏาเปสีติ  ปริโภคตฺถาย  
อุทก ฺจ  ทนฺตกฏ ฺจ  ปฏิยาเทตฺวา  เปสิ ฯ  ทนฺเต  ปุเนนฺติ  
วิโสเธนฺติ  เอเตนาติ  หิ  ทนฺตโปน  วุจฺจติ  ทนฺตกฏ ฯ  คุณวนฺตาน  
สงฺคเหตพฺพภาวโต  เถโร  สามเณรสฺส  จ  ขนฺติวิริยาทิคุเณ๑ ปจฺจกฺข- 
กรณตฺถ  วินาว  อภิ ฺาย  ปกติยา  วีมสมาโน  ปนุ  สมฺมชฺชนาทึ 
อกาสิ ฯ  สามเณรสฺส  จิตฺตทมนตฺถ  อกาสีติป  วทนฺติ ฯ  พุทธฺวจน  
๑. ม. ขนฺติวิริยอุปฏานาทิคุเณ ฯ  

                                        [ส. ป. ๓๙-๔๐ ]  
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ปฏเปสีติ  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหาเปตุ  อารภิ ฯ  เปตฺวา วินย- 
ปฏกนฺติ  เอตฺถ  สามเณราน  วินยปริยาปุณน  จาริตฺต  น  โหตีติ 
เปตฺวา  วินยปฏก  อวเสส  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหาเปสีติ  ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  อวสฺสิโกว  สมาโนติ  อุปสมฺปทโต  ปฏาย  
อปริปุณฺณเอกวสฺโสติ  อธิปฺปาโย ฯ  โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส  
หทเย  ปติฏาปตมฺป  พุทฺธวจน  โวหารวเสน  ตสฺส  หตฺเถ  ปติฏาปต  
นาม  โหตีติ  กตฺวา  วุตฺต  หตฺเถ  สกล  พุทฺธวจน  ปติฏาเปตฺวาติ ฯ  
ยาวตายุก  ตฺวา  ปรินิพฺพายึสูติ  โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส  หตฺเถ  
สกลสาสนปติฏาปเนน ทุติยสงฺคีติการกาโรปตทณฺฑกมฺมโต มุ ฺ- 
จิตฺวา ยาวตายุก ตฺวา ปรินิพฺพายึสุ ฯ  
        [๗๖]  พินฺทุสารสฺส  ร ฺโ  เอกสตปุตฺตาติ  เอตฺถ  พินฺทุสาโร  
นาม  สกฺยกลุปฺปสุโต  จนฺทคุตฺตสฺส  นาม  ร ฺโ  ปุตฺโต ฯ  
ตถาหิ  วิฑูฑภสงฺคาเม  กปลวตฺถุโต  นิกฺขนฺตสกฺยปุตฺเตหิ  มาปเต  
โมริยนคเร  ขตฺติยกุลสมฺภโว  จนฺทคุตฺตกุมาโร  ปาฏลิปุตฺเต  ราชา  
อโหสิ ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  พินฺทุสาโร  นาม  ราชกุมาโร  ปตุ  อจฺจเยน  
ราชา  หุตฺวา  เอกสตปุตฺตกาน  ชนโก  อโหสิ ฯ  เอกสตนฺติ  เอก ฺจ  
สต ฺจ  เอกสต ฯ  เอเกนาธิก  สตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอกาว  มาตา  
อสฺสาติ  เอกมาติก ฯ  อตฺตโน  สโหทรนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  ตาว  
เอกรชฺช  กตนฺติ  อาห  อนภิสิตฺโตว  รชฺช  กาเรตฺวาติ ฯ เอกรชฺชา- 
                                        [ส. ป. ๔๐-๔๑ ]  
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ภิเสกนฺติ  สกลชมฺพูทีเป  เอกาธิปจฺจวเสน  กริยมาน อภิเสก ฯ  
ปุ ฺปฺปภาเวน  ปาปุณิตพฺพาป  ราชทิฺธิโย  อรหตฺตมคฺเคน  อาคตา  
ปฏิสมฺภิทาทโย  อวเสสวิเสสา  วิย  ปโยคสมฺปตฺติภูตอภิเสกานุภา- 
เวเนว อาคตาติ  อาห  อภิเสกานุภาเวน  จสฺส  อิมา  ราชิทฺธิโย   
อาคตาติ ฯ ตตฺถ  ราชิทฺธิโยติ  ราชภาวานุคตปฺปภาวา ฯ ยโตติ  
ยโต โสฬสฆฏโต ฯ สาสเน  อุปฺปนฺนสทฺโธติ  พุทฺธสาสเน  ปฏิลทฺธ- 
สทฺโธ ฯ  อสนฺธิมิตฺตายาติ ตสฺสา  นาม ฯ  ตสฺสา  กริ  สรีเร   
สนฺธิโย  น  ป ฺายนฺติ ฯ ตสฺมา เอวนฺนามิกา  ชาตาติป  วทนฺติ ฯ   
เทวตาเอว ทิวเส ทิวเส อาหรนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  เทวสิกนฺติ  ทิวเส   
ทิวเส ฯ  อคทามลกนฺติ  อปฺปเกเนว สรีรโสธนาทิสมตฺถ  สพฺพ- 
โทสหร  โอสธามลก ฯ อคทหรีตกมฺป ตาทิสเมว หรีตก ฯ  เตสุ   
กิร  ทฺวีสุ  ยถากามเมก  ปริภุ ฺชติ ฯ ฉทฺทนฺตทหโตติ ฉทฺทนฺตทห- 
สมีเป   ิตเทววิมานโต  กปฺปรุกฺขโต  วา ฯ  ฉทฺทนฺตทเห ตาทิสา   
รุกฺขวิเสสา  สนฺติ  ตโต (สุขุม๑  อาหรนฺตีติป  วทนฺติ ฯ ทิพฺพ ฺจ   
ปานกนฺติ  ทิพฺพผลรสปานก ฺจ ฯ  อสุตฺตมยิกนฺติ  กปฺปรุกฺขโต  
นิพฺพตฺตทิพฺพทุสฺสตฺตา  สุตฺเตหิ  น  กตนฺติ  อสุตฺตมยิก ฯ  สุมนปุปฺผ- 
ปฏนฺติ สพฺพตฺถ  สุขุม  หตฺุวา  อุคฺคตปุปฺผาน  อตฺถิตาย  สุมนปุปฺผปฏ  
นาม  ชาต ฯ  อุฏ ิตสฺส  สาลิโนติ  สย ฺชาตสาลิโน ฯ สมุทายา- 
                                        [ส. ป. ๔๑ ] 
๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ   
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เปกฺข ฺเจตฺถ  เอกวจน ฯ สาลีนนฺติ อตฺโถ ฯ นว วาหสหสฺสานีติ  
เอตฺถ  จตสฺโส  มฏุ ิโย  เอโก  กุฑุโว  จตฺตาโร  กุฑุวา  เอโก  
ปตฺโถ  จตฺตาโร  ปตฺถา  เอโก  อาฬฺหโก  จตฺตาโร  อาฬฺหกา  
เอก  โทณ  จตฺตาริ  โทณานิ  เอกา  มานิกา  จตสฺโส  มานิกา  
เอกา  ขารี  วีสติ  ขาริกา  เอโก  วาโห  ตเทว  เอก  สกฏนฺติ  
สุตฺตนิปาตฏกถาทีสุ  วุตฺต ฯ  อิธ  ปน  เทฺว  สกฏานิ  เอโก  
วาโหติ  วทนฺติ ฯ  นิตฺถสุกเณ  กโรนฺตีติ  ถุสกุณฺฑกรหิเต  กโรนฺติ ฯ  
มธุ  กโรนฺตีติ  อาคนฺตฺวา  สมีปฏาเน  มธุ  กโรนฺติ ฯ  พลิกมฺม  
กโรนฺตีติ  สมฺปตฺตพลิกมฺมการกา  รฏวาสิโน  วิย  มธุรสฺสร  วิกูชนฺตา  
พลึ  กโรนฺติ ฯ  อาคนฺตฺวา  อากาเสเยว  สทฺท  กตฺวา  อตฺตาน  
อชานาเปตฺวา คจฺฉนฺตีติ วทนฺติ ฯ  
        [๗๗]  สุวณฺณสงฺขลิกาเยว  พนฺธน  สุวณฺณสงฺขลิกพนฺธน ฯ   
จตุนฺน พุทฺธานนฺติ  กกุสนฺธาทีน  จตุนฺน  พุทฺธาน ฯ  อธิคตรูป- 
ทสฺสนนฺติ ปฏิลทฺธรูปทสสฺน ฯ  อย  กริ  กปฺปายุกตฺตา  จตุนฺนมฺป   
พุทฺธาน รูปสมฺปตฺตึ  ปจฺจกฺขโต  อทฺทกฺขิ ฯ  กาฬนาคราชาน  อาน 
ยิตฺวาติ เอตฺถ  โส  ปน  นาคราชา  คงฺคาย  นิกฺขิตฺตสุวณฺณสงฺขลิกาย  
คนฺตฺวา  อตฺตโน  ปาเทสุ  ปติตส ฺาย  อาคโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  นนุ  
จ  อโสกสฺส  ร ฺโ  อาณา  เหฏา  โยชนโต  อุปริ  นปฺปวตฺตติ  
อิมสฺส  จ  วิมาน  โยชนปริจฺเฉทโต  เหฏา  ปติฏ ิต  ตสฺมา  
                                        [ส. ป. ๔๒ ]  
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กถมย  นาคราชา  ร ฺโ  อาณาย  อาคโตติ ฯ  กิ ฺจาป  อตฺตโน  
วิมาน  โยชนปริจฺเฉทโต  เหฏา  ปติฏ ิต  ตถาป  ร ฺโ อาณา- 
ปวตฺติฏาเนน  สห  เอกาพทฺธตาย  ตสฺส  อาณ  อกาสิ ฯ ยถา  
หิ รชชฺสีมนตฺรวาสิโน  มนุสฺสา  เตหิ  เตหิ  ราชูหิ  นิปฺปฬิยมานา   
เตส เตส  อาณาย  ปวตฺตนฺติ  เอว  สมปฺทมิทนฺติ  วทนฺติ ฯ  
อาปาถ กโรหีติ สมฺมุข  กโรหิ ฯ โคจร กโรหีติ อตฺโถ ฯ เตน  
นิมฺมิต พุทฺธรูป ปสฺสนฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ  กีทิส  ต  พุทฺธรูปนฺติ  
อาห สกลสรรีวิปฺปกิณฺณาติอาทึ ฯ ตตฺถ ปุ ฺปฺปภาวนิพฺพตฺ- 
ตคฺคหณ  เตน  นิมฺมิตานมฺป  อสีติอนุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิตาน ทฺวตฺตึส- 
มหาปุริสลกขฺณาน  ภควโต  ปุ ฺปฺปภาวนิพฺพตฺตอสีติอนุพฺย ฺชนาทีหิ  
สทิสตฺตา  กตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  น หิ เตน ตทา นิมฺมิต อเนกา- 
การปริปุณฺณ พุทฺธรูป  ภควโต  ปุ ฺปฺปภาเวน  นิพฺพตฺตนฺติ  สกฺกา   
วตฺตุ ฯ อสีติอนุพฺย ฺชน  ตมฺพนขตุงฺคนาสาทิ ฯ  ทวฺตฺตึสมหาปุริส- 
ลกฺขณ สุปติฏ ิตปาทตาทิ ฯ  วิกสิต ฯเปฯ  สลลิตลนฺติ  สรุิยรสฺมิ- 
สมฺผสฺเสน วิกสิเตหิ  วิกาสมุปคเตหิ  ก  อลงฺกโรตีติ  กมลนฺติ  ลทฺธ- 
นาเมหิ รตฺตปทุเมหิ  นีลปฺุปลาทิเภเทหิ  อุปฺปเลหิ  เจว  เสตปทุม- 
สงฺขาเตหิ ปุณฺฑรีเกหิ  จ  ปฏิมณฺฑิต  สมนฺตโต  สชฺชิต  ชลตลมิว ฯ  
ตาราคณ ฯเปฯ  คคณตลนฺติ  สพฺพตฺถ  วิปฺปกิณฺณตารกาคณสฺส  
รสฺมิชาลวิสเรหิ  วิปฺผุริตาย  ภาสมานาย  โสภาย  กนฺติยา  สมุชชฺล  
                                        [ส. ป. ๔๒ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 191 

สมฺมาภาสมาน  คคณตลมิว  อากาสตลมิว ฯ  สชฺฌาปฺปภา ฯเปฯ  
กนกคิริสิขรนฺติ   สชฺฌากาลส ฺชาตปฺปภานุราเคหิ   อินฺทจาเปหิ วิชฺช-ุ 
ลตาหิ  จ  ปรกิฺขิตฺต  สมนฺตโต  ปริวารติ  กนกคิริสขิรมิว สุวณฺณ- 
ปพฺพตกูฏมิว ฯ  วิมลเกตุมาลาติ  เอตฺถ  เกตุมาลา  นาม  สีสโต  
นิกฺขมิตฺวา  อุปริมุทฺธนิ  ปุ ฺโช  หุตฺวา  ทิสฺสมานรสฺมิราสีติ  วทนฺติ ฯ  
มุทฺธนิมชฺเฌ๑  ป ฺายมานอุนฺนตปฺปเทโสติป  วทนฺตีติ  ตีสุป คณฺ ี- 
ปเทสุ วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  อโสโก  ธมมฺราชา  ส ฺชาตปติ- 
โสมนสฺโส สตฺตาห นิราหาโร  หุตฺวา  ยถา ิโตว  อวิกฺขิตฺตจิตฺโต   
ปสาทโสเมหิ  จกฺขูหิ นิรนฺตร  พุทฺธรปูเมว  โอโลเกสิ ฯ ตสฺมา  
อกฺขีหิ ปูชา กตา นาม โหตีติ อาห  อกฺขิปูช  นาม  อกาสีติ ฯ   
อถวา จกฺขูน ตาทิสสฺส อิฏารมฺมณสฺส อุปฏาปเนน  อกฺขีน  
ปูชา กตา นาม โหตีติ วุตฺต อกฺขิปูช นาม อกาสีติ ฯ อิทฺธิ- 
วิภาวนาธิการปฺปสงฺเคน  เจต  วตฺถุ  วุตฺต  นานุกฺกเมน ฯ  อย  
เหตฺถ อนุกฺกโม ฯ  
        [๗๘]  อโสโก  กิร  มหาราชา  อุปริวกฺขมานานุกฺกเมน  
สีหป ฺชเรน  โอโลเกนฺโต  นิโคฺรธสามเณร  อิริยาปถสมฺปนฺน นาคร- 
ชนนยนานิ  อากฑฺฒนฺต  ยุคมตฺต  เปกฺขมาน  ทิสฺวา  ปสีทิตฺวา  
ส ฺชาตเปโม  สมฺพหุมาโน  อาณาเปตฺวา๒  เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏา  
๑. มุทฺธมชฺเฌติ ม ฺเ ฯ  ๒. ม. อามนฺตาเปตฺวา ฯ  

                                        [ส. ป. ๔๒ ]  
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สีหาสเน  นิสีทาเปตฺวา  โภเชตฺวา  สามเณรสฺส  วจนาทาเส  ทิสฺส- 
มาน ทสพลธมฺมกาย  ทสิฺวา  รตนตฺตเย  ปลิทิตฺวา  สปริโส  สรณ- 
สีเลสุ ปติฏาย  ตโต  ปฏาย  อภิวฑฺฒมานสทฺโธ  ปุพฺเพ  โภชยิ- 
มานานิ ติตฺถิยสฏ ิสหสฺสานิ  นีหริตฺวา  ภิกฺขูน  สฏ ิสหสฺสาน สุวกา- 
หฏสาลิสมฺปาทิต ภตฺต  ปฏเปตฺวา  เทวโตปนีต  อโนตตฺตสลิล   
นาคลตาทนฺตกฏ ฺจ อุปนาเมตฺวา  นิจฺจ  สงฺฆุปฏาน  กโรนฺโต   
เอกทิวส สุวณฺณสงฺขลิกพนฺธน วิสชฺเชตฺวา  กาฬนาคราชาน  อาน- 
ยิตฺวา  เตน  นิมฺมิต  วุตฺตปฺปการ สิริโสภคฺคสมฺปนฺน  พุทฺธรูป   
ปสฺสนฺโต  ทฆีปุถุลนิจฺจลนยนปฺปภาหิ  สตฺตาห อกฺขิปูชมกาสิ ฯ   
อิทานิ  ปน  กถานุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  อนุกฺกเมน  ตสฺส สาสนาวตาร  
ทสฺเสนฺโต อาห ราชา กิร อภิเสก ปาปุณิตฺวาติอาทึ ฯ  
        [๗๙]  พาหิรกปาสณฺฑนฺติ  พาหิรกปฺปเวทิต  สมยวาท ฯ  
พาหิรกปฺปเวทิตา  หิ  สมยวาทา  สตฺตาน  ตณฺหาปาส ฺจ  ทิฏ ิ- 
ปาส ฺจ เฑนฺติ  โอฑฺเฑนฺตีติ  ปาสณฺฑนฺติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ปริคฺคณฺหีติ  
วีมสมาโน  ปริคฺคเหสิ ฯ  พินฺทุสาโร  พฺราหฺมณภตฺโต  อโหสีติ  
อตฺตโน  ปตุ  จนฺทคุตฺตสฺส  กาลโต  ปฏาย  พฺราหฺมเณสุ  สมฺภตฺโต  
อโหสิ ฯ  จนฺทเกน  นาม  กิร  พฺราหฺมเณน๑  สมุสฺสาหิโต จนฺท- 
คุตฺตกุมาโร  เตน  ทินฺนนเย  ตฺวา  สกลชมฺพูทีเป เอกรชฺชมกาสิ ฯ  
ตสฺมา  ตสฺมึ  พฺราหฺมเณ  ส ฺชาตพหุมานวเสน  จนฺทคุตฺตกาลโต  
๑. มหาวเส ปนาย จาณกฺโก นามาติ วุจจฺติ ฯ  

                                        [ส. ป. ๔๓ ]  
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ปฏาย  สฏ ิสหสฺสมตฺตา  พฺราหฺมณชาติกา  ตสฺมึ  ราชกุเล  นจฺิจ- 
ภตฺติกา อเหสุ ฯ  พฺราหฺมณานนฺติ  ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทิภาว- 
มนุปคเต  ทสฺเสติ ฯ ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทโย   จ  พฺราหฺมณชาติ- 
มนฺโตติ  อาห พฺราหฺมณชาติยปาสณฺฑานนฺติ ฯ  เอตฺถ  ปน  ทฏิ ิ- 
ปาสาทีน  โอฑฺฑนโต ปณฺฑรงฺคาทโยว  ปาสณฺฑาติ  วุตฺตา ฯ   
สีหป ฺชเรติ  มหาวาตปาเน ฯ อุปสมปริพาหิเรนาติ  อุปสมโต   
ปริพาหิเรน ฯ อุปสมรหิเตนาติ อตฺโถ ฯ อนฺเตปุร  อติหรถาติ  อนฺเต- 
ปุเร  ปเวสถ ฯ  อาเนถาติ  วุตฺต โหติ ฯ อมา  สห  ภวนฺติ   
กิจฺเจสูติ  อมจฺจา  รชฺชกิจฺจโวสาปนกา ฯ  เทวาติ ราชาน  อาล- 
ปนฺติ ฯ  ราชาโน  หิ  ทิพฺพนฺติ  กามคุเณหิ  กีฬนฺติ  เตสุ วา   
วิหรนฺติ  วิชยสมตฺถตาโยเคน  ปจฺจตฺถิเก  วิเชตุ  อิจฺฉนฺติ อิสฺสริย- 
ธนาทิสกฺการทานคฺคหณ  ตตอตฺถานุสาสน  วา  กโรนฺติ  โวหรนฺติ  
ปุ ฺานุภาวปฺปตฺตาย  ชติุยา  โชตนฺตีติ  วา  เทวาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
ตถาหิ  เต  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  ชน  ร ฺเชนฺตา  สย  ยถาวุตฺเตหิ  
วิเสเสหิ  ราชนฺติ  ทิปฺปนฺติ  โสภนฺตีติ  ราชาโนติ  จ  วุจฺจนฺติ ฯ  
นิคฺคณฺาทโยติ  เอตฺถ  นคฺิคณฺา  นาม  อมฺหาก  คณฺนกิเลโส  
สสาเร  ปลิพุทฺธนกิจฺโจ  ราคาทิกิเลโส  เขตฺตวตฺถุปุตฺตทาราทิวิสโย  
นตฺถิ  กิเลสคณฺรหิตา  มยนฺติ  เอววาทิตาย  นิคฺคณฺาติ  ลทฺธ- 
นามา ติตฺถิยา ฯ  อุจฺจาวจานีติ  อุจฺจานิ  จ  อวจานิ  จ  มหนฺตานิ  
                                        [ส. ป. ๔๓ ]  
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เจว  ขุทฺทกานิ  จ ฯ  อถวา  วิสิฏานิ  เจว ลามกานิ จาติ อตฺโถ ฯ  
ภทฺทปเกสูติ  เวตฺตมยปเสุ ฯ  สาโรติ  สีลาทิคุณสาโร ฯ ราชงฺ- 
คเณนาติ  ราชนิเวสนทฺวาเร  วิวเฏน  ภูมิปฺปเทเสน ฯ  องฺคณนฺติ  
หิ  กตฺถจิ  กิเลสา  วุจฺจนฺติ  ราโค  องฺคณนฺติอาทีสุ ฯ  ราคาทโย  
หิ  องฺคนฺติ  เอเตหิ  ตสมงฺคี  ปุคฺคลา  นิหีนภาว  คจฺฉนฺตีติ  องฺคณา- 
นีติ วุจฺจนฺติ ฯ  กตฺถจิ  มล  วา  ปงฺโก  วา  ตสฺเสว  รชสฺส  วา  
องฺคณสฺส  วา  ปหานาย  วายมตีติอาทีสุ ฯ  อ ฺชติ  สมฺมกฺเขตีติ  
หิ  องฺคณ  มลาทิ ฯ  กตฺถจิ  ตถารูโป  วิวฏปฺปเทโส  เจติยงฺคณ  
โพธิยงฺคณนฺติอาทีสุ ฯ  อ ฺชติ  ตตฺถ   ิต  อติสุนฺทรตาย   
อภิพฺย ฺเชตีติ หิ  องฺคณ  วิวโฏ  ภูมิปฺปเทโส ฯ  อิธาป  โสเยว   
อธิปฺเปโต ฯ ทนฺตนฺติอาทีสุ  กิเลสวิปฺผนฺทรหิตจิตฺตตาย  ทนฺต ฯ   
นิจฺจ ปจฺจุปฏ ิตสตารกฺขตาย  คุตฺต ฯ  จกฺขาทิอินฺทฺริยาน  สนฺตตาย  
สนฺตินฺทฺริย ฯ ปาสาทิเกน อิริยาปเถน สมนฺนาคตตฺตา สมฺปนฺน- 
อิริยาปถ ฯ  
        [๘๐]  อิทานิ  นิโคฺรธสามเณร  สรูปโต  วิภาเวตุกาโม  อาห  
โก  ปนาย  นโิคฺรโธ  นามาติอาทึ ฯ  ตตฺราย  อนุปพฺุพีกถาติ  
เอตฺถ  พินฺทุสารสฺส  กริ  เอกสตปุตฺเตสุ  โมริยวสชาย  ธมฺมเทวิยา  
อโสกติสฺสนามาน  ทฺวินฺน  ปุตฺตาน  มชฺเฌ  เชฏโ  อโสกกุมาโร  
อวนฺติรฏ   ภุ ฺชติ  ปตรา  เปสิโต  ปาฏลิปุตฺตโต  ปฺาส- 
                                        [ส. ป. ๔๔ ]  
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วิฑูฑภภยาคตาน  สากิยานมาวาส  เวทิส  นาม นคร   
ปตฺวา  ตตฺถ  เวทิส  นาม  เสฏ ิธีตร  อาทาย อุชฺเชนรีาชธานิย  
รชฺช  กาเรนฺโต  มหินฺท  นาม  กุมาร  สงฺฆมิตฺต ฺจ  กุมาริก  ลภิตฺวา  
เตหิ  สทฺธึ  รชฺชสุขมนุภวนฺโต  ปตุโน  คิลานภาว  สุตฺวา  อุชฺเชนึ  
ปหาย  สีฆ  ปาฏลิปุตฺตมุปคนฺตฺวา  ปตุ  อุปฏาน  กตฺวา  ตสฺส  
อจฺจเยน  รชชฺมคฺคเหสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ยวุราชา สุมนาภิธาโน กุชฺฌิตฺวา  
อชฺช  มรณ  วา  เม  โหตุ  รชชฺ  วาติ  อฏนวุติภาติกปริวุโต  
สวฏฏสาครชลตรงฺคสงฺฆาโต  วิย  อชฺโฌตฺถรนฺโต  อุปค ฺฉิ ฯ  ตทา  
อโสโก  อุชฺเชนีราชา  สงฺคาม  ปกฺขนฺทิตฺวา  สตฺตุมทฺทน  กโรนฺโต  
สุมน  ราชกมุาร  คเหตฺวา  ฆาเตสิ ฯ  เตน  วุตฺต  พินฺทุสารร ฺโ  
กิร  ทุพฺพลกาเลเยว  อโสกกุมาโร  อตฺตนา  ลทฺธ  อุชฺเชนีรชชฺ  ปหาย  
อาคนฺตฺวา  สพฺพ  นคร  อตฺตโน  หตฺถคต  กตฺวา  สมุน  ราชกุมาร  
อคฺคเหสีติ ฯ  ปริปุณฺณคพฺภาติ  ปริปกกฺคพฺภา ฯ  เอก  สาลนฺติ  
สพฺพปริจฺฉนฺน  เอก  ปาสาท ฯ  เทวตาย  ปน  อานุภาเวน  ตสฺมึ  
ปาสาเท  มหาชเนน  อทิสฺสมานา  หุตฺวา  วาส  กปฺเปสีติ  วทนฺติ ฯ  
นิพทฺธวตฺตนฺติ  เอกสฺส  ทวิสสฺส  เอตฺตกนฺติ  นิยเมตฺวา  ปตวตฺต ฯ  
เหตุสมฺปทนฺติ  อรหตฺตุปนิสฺสยปุ ฺสมฺปท ฯ  ขุรคฺเคเยวาติ ขุร- 
กมฺมปริโยสาเนเยว ฯ  เกเส  โวโรเปตฺวา  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  
คเหตฺวา  ต  ปริคฺคณฺหนฺโต  อนฺติมาย  เกสวฏฏิยา โวโรปนสม- 
                                        [ส. ป. ๔๔ ]  
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กาลเมว  อรหตฺต  ปาปุณีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สรีร ชคฺคิตฺวาติ ทนฺต- 
กฏขาทนมุขโธวนาทีหิ  สรีรปริกมฺม  กตฺวา ฯ  สหีป ฺชเร จงฺกม- 
ตีติ  สีหป ฺชรสมีเป  อปราปร  จงฺกมติ ฯ  ตขณเยวาติ  ตสฺมึ  
ขเณเยว ฯ  อย  ชโนติ  ราชงฺคเณ  จรมาน  ชน  ทิสวฺา  วทติ ฯ  
ภนฺตมิคปฏิภาโคติ  อนวฏ ิตตฺตา  กายจาปลฺเลน  สมนฺนาคตตฺตา  
ภนฺตมิคสทิโส ฯ  อติวิย  โสภตีติ  สพฺพนฺโธ ฯ  อาโลกิตวิโลกตินฺติ  
เอตฺถ  อาโลกิต  นาม  ปรุโต  เปกฺขน ฯ  อภิมุโขโลกน  หิ  
อาโลกิตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  วิโลกิตนฺติ  อนทุิสา  เปกฺขน ฯ  ยทิสาภิมุข  
โอโลเกติ  ตทนุคตทิสา  เปกฺขนนฺติ  อตฺโถ ฯ  สมฺมิ ฺชน ปพฺพ- 
สงฺโกจน ฯ  ปสารณ ฺจ  เตสเยว  ปสารณ ฯ  โลกุตฺตรธมฺโมติ  
เสสชเนสุ  อวิชฺชมาโน  วิสิฏธมฺโม ฯ  เปม  สณฺหีติ  เปม  
ปติฏาสิ  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  วาณิชโก  อโหสติี  มธุวาณิชโก  
อโหสิ ฯ  
        [๘๑]  อตีเต  กิร  ตโย  ภาตโร  มธุวาณิชกา  อเหสุ ฯ  เตสุ  
กนิฏโ  มธุ  วิกฺกีณาติ ฯ  อิตเร  อร ฺโต  อาหรนฺติ ฯ ตทา  
เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ  ปณฺฑุโรคาตุโร  อโหสิ ฯ  อปโร  ปน  ปจฺเจก- 
พุทฺโธ ตทตฺถ  มธุภิกฺขาย  จรมาโน  นคร  ปาวิสิ ฯ  ปวิฏ ฺจ  
ต  เอกา  กุมภฺทาสี  อุทกาหรณตฺถ  ติตฺถ  คจฺฉมานา  อทฺทส ฯ  
ทิสฺวา  จ  ปุจฺฉิตฺวา  อาคตการณ ฺจ  ตฺวา  เอตฺถ  ภนฺเต   
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มธุวาณิชกา  วสนฺติ  ตตฺถ  คจฺฉถาติ  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  มธุอาปณ  
ทสฺเสสิ ฯ  โส  จ  ตตฺถ  อคมาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  กนิฏโ  
มธุวาณิโช ส ฺชาตปติโสมนสฺโส  เกนาคตตฺถ  ภนฺเตติ  ปุจฺฉิตฺวา   
ตมตฺถ วิทิตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  มธุนา  ปูเรตฺวา  ททมาโน  ปตฺต- 
ปุณฺณ มธุ  อุคฺคนฺตฺวา  มุขโต  วิสฺสนทฺิตฺวา  ภูมิย  ปตมาน  ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  อิมินาห  ภนฺเต  ปุ ฺกมฺเมน  ชมพฺูทีเป  เอกรชฺช  
กาเรยฺย  อาณา  จ  เม  อากาเส  ปวิย ฺจ  โยชนปฺปมาเณ  
าเน  ผรตูติ  ปฏน  อกาสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  จ  เอว  โหตุ  
อุปาสกาติ  วตฺวา  คนฺธมาทน  คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  เภสชฺช  
อกาสิ ฯ  กนฏิโ  ปน  มธุวาณิโช  มธุ  ทตฺวา  เคเห  นิสินฺโน  
อิตเร  อร ฺโต  อาคเต  ทิสฺวา  เอวมาห  ตุมฺหาก  ภาตโร  จิตฺต  
ปสาเทถ  มม ฺจ  ตุมฺหาก ฺจ  มธุ  คเหตฺวา  อีทิสสฺส  นาม ปจฺเจก- 
พุทฺธสฺส  ปตฺต  ปูเรตฺวา  อทาสินฺติ ฯ  เตสุ  เชฏโ  กุชฺฌิตฺวา  
เอวมาห  จณฺฑาลาป  กาสาวนิวาสิโน  โหนฺติ  นน ุ ตว  หตฺถโต  
มธุ  ปฏิคฺคเหตฺวา  คโต  จณฺฑาโล  ภวิสฺสตีติ ฯ  มชฺฌิโม ปน  
กุชฺฌิตฺวา ตว  ปจฺเจกพุทฺธ  คเหตฺวา  ปรสมุทฺเท  นกิฺขิปาหีติ  อาห ฯ  
ปจฺฉา ปน เตป  เทฺว  ภาตโร  กนฏิเน  วุจฺจมาน  ทานานิสส- 
ปฏิสยุตฺตกถ สุตฺวา  อนุโมทึสุเยว ฯ  สาป  จ  กุมภฺทาสี  ตสฺส   
มธุทายกสฺส อคฺคมเหสี  ภเวยฺยนฺติ  ปฏน  อกาสิ ฯ  เตสุ  กนิฏโ  
                                        [ ส. ป.  ๔๕]  
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อโสกธมฺมราชา  อโหสิ ฯ  สา  จ  กุมภฺทาสี  อติวิย รูปโสภคฺคปฺ- 
ปตฺตา อสนฺธิมิตฺตา  นาม  ตสฺส  อคฺคมเหสี  อโหส ิฯ  ปรสมุทฺท- 
วาที  ปน มชฌฺิโม  อิมสฺมึเยว  ตมฺพปณฺณิทีเป  เทวานปยติสฺโส   
นาม  มหานุภาโว ราชา  อโหสิ ฯ  เชฏโ  ปน  จณฺฑาลวาทิตาย   
จณฺฑาลคาเม  ชาโต นิโคฺรโธ  นาม  สามเณโร  อโหสิ ฯ  เตน   
วุตฺต  ปุพฺเพป  กริ ปุ ฺกรณกาเล เอส ร ฺโ เชฏภาตา  
วาณิชโก อโหสีติ ฯ  
        [๘๒]  ปุพฺเพว  สนฺนิวาเสนาติ  เอตฺถ  คาถาพนฺธวเสน วาสทฺทสฺส  
รสฺสตฺต  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ปุพฺเพ  วา  สนฺนิวาเสนาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  ตตฺถ  ปุพฺเพติ  อตีตชาติย ฯ  สนฺนิวาเสนาติ  สหวาเสน ฯ  
สหสทฺทตฺโถ  หิ  อย  สสทฺโท ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน  วาติ  ปจฺจุปฺป- 
นฺเน วตฺตมานภเว  หิตจรเณน  วา ฯ  เอว  อิเมหิ  ทวีฺหิ  การเณหิ  
ต  สิเนหสงฺขาต  เปม  ชายเต  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เปม  
นาเมต  ทฺวีหิ  การเณหิ  ชายติ  ปุริมภเว  มาตา  วา  ปตา  วา  
ปุตฺโต  วา  ธตีา  วา  ภาตา  วา  ภคินี  วา  ปติ  วา  ภริยา  วา  
สหาโย  วา  มิตฺโต  วา  หตฺุวา  โย  เยน  สทฺธ ึ เอกฏาเน วุฏ- 
ปุพฺโพ  ตสฺส  อิมินา  ปุพฺเพ  วา  สนฺนวิาเสน  ภวนฺตเรป  
อนุพนฺธนฺโต  โส  สิเนโห  น  วิชหติ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  กเตน  
ปจฺจุปฺปนฺเนน  หิเตน  วาติ  เอว  อิเมหิ  ทฺวีหิ  การเณหิ  ต  เปม  
                                        [ ส. ป.  ๔๕]  
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นาม  ชายตีติ ฯ  กึ  วิยาติ  อาห  อุปฺปลว  ยโถทเกติ ฯ  เอตฺถาป  
วาสทฺทสฺส  วุตฺตนเยเนว  รสฺสตฺต  กตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ อวุตฺต- 
สมฺปณฺฑนตฺโถ เจตฺถ  วาสทฺโท ฯ  เตน ปทุมาทโย สงฺคณฺหาติ ฯ  
ยถาสทฺโท อุปมาย ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  อุปฺปล ฺจ  เสส ฺจ  
ปทุมาทิ อุทเก ชายมาน เทฺว การณานิ  นิสฺสาย  ชายติ  อุทก ฺจ   
กลล ฺจ ตถา เอเตหิ ทฺวีหิ การเณหิ เปม ชายตีติ ฯ  
        [๘๓]  ร ฺโ  หตฺเถติ  สนฺติก  อุปคตสฺส  ร ฺโ  หตฺเถ ฯ  
ร ฺโ อนุรปูนฺติ  เอกูนสตภาติกาน  ฆาติตตาย  จณฺฑปกติตาย   
รชฺเช   ิตตฺตา จ  ปมาทวิหารี  อยนฺติ  ม ฺมาโน  ตทนุรูป  ธมมฺปเท   
อปฺปมาทวคฺค เทเสตุ  อารภิ ฯ  ตตฺถ  อปฺปมาโทติ  สติยา  อวิปฺป- 
วาโส ฯ  นิจฺจ อุปฏ ิตาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  อมตปทนฺติ  
อมต วุจฺจติ นิพฺพาน ฯ ต  หิ  อชาตตฺตา  น  ชียติ  น  มียติ   
ตสฺมา อมตนฺติ วุจฺจติ ฯ อมตสฺส ปท  อมตปท ฯ  อมตสฺส   
อธิคมุปาโยติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปมาโทติ ปมชฺชนภาโว ฯ  มุฏสฺสจฺจ- 
สงฺขาตสฺส  สติยา  โวสฺสคฺคสฺเสต  นาม ฯ มจฺจุโนติ  มรณสฺส ฯ   
ปทนฺติ  อุปาโย  มคฺโค ฯ  ปมตฺโต  ห ิ ชาตึ นาติวตฺตติ ฯ  ชาโต   
ปน  ชียเต  เจว มียติ จาติ ปมาโท มจฺจุโน ปท นาม  โหติ ฯ   
มรณ อุปเนตีติ วุตฺต โหติ ฯ อ ฺาต ตาต ปริโยสาเปหีติ  
อิมินา  สทา  อปฺปมาเทน  หุตฺวา  วตฺติตพฺพนฺติ  เอตฺตเกเนว  มยา  
                                        [ ส. ป.  ๔๕-๔๖]  
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าต  ตุมฺเห  ธมฺมเทสน  นิฏาเปถาติ  ตสฺมึ  ธมฺเม  อตฺตโน ปฏปิชฺชิตุ- 
กามต  ทีเปนฺโต  ธมฺมเทสนาย  ปริโยสาน  ปาเปตฺวา  กถเน อุสสฺาห   
ชเนติ ฯ  เกจิ  ปน  อภาสีติ  เอตฺถ  ภาสิสฺสามีติ วิตกฺเกสีติ อตฺถ   
คเหตฺวา  สพฺพ  อปฺปมาทวคฺค  ภาสิสฺสามีติ  สลฺลกฺขิตตฺตา อภาสีติ  
วุตฺต  ร ฺา  ปน  อฑฺฒคาถ  สุตฺวาว  อ ฺาต  ตาต  ปรโิยสา- 
เปหีติ วุตฺตตฺตา  อุปริ  น  กเถสีติ  วทนฺติ ฯ  ต  ปน  ยุตฺต  น  
โหตีติ ตีสุป คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  ปณีตตาย  วิสิฏานิ  ภตฺตานีติ   
ธุรภตฺตานิ๑ ฯ ต  ปธาน  กตฺวา  ทาตพฺพภตฺตานีติ  วา  ธุรภตฺตานิ ฯ   
ตุมฺเห  ธุร กตฺวา  อฏ  ภตฺตานิ  ทมฺมีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วชฺชาวชฺช  
อุปนิชฺฌายตีติ  อุปชฺฌาโยติ  อาห  วชชฺาวชฺช  ทิสวฺา  โจเทตา  
สาเรตา  จาติ ฯ  ตตฺถ  วชชฺาวชฺชนฺติ  ขุทฺทก  มหนฺต ฺจ  วชฺช ฯ  
โจเทตาติ  อิท  ตยา  ทกฺุกฏ  อิท  ทุพฺภาสิตนฺติอาทีนิ  วตฺวา  
โจเทตา ฯ  สาเรตาติ  อตฺตโน  วชฺช  อสรนฺตสฺส  สตึ อุปฺปาเทตา ฯ  
สมฺมาปฏิปตฺติย  วา  สาเรตา  ปวตฺเตตาติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ตยา  
พุทฺธวจน  สชฺฌายิตพฺพ  เอว  อภิกฺกมติพฺพ  เอว  ปฏิกฺกมิตพฺพนฺติ- 
อาทินา อาจารสิกฺขาปนโก๒  อาจริโย  นามาติ  อาห  อิมสฺมึ  สาสเน  
สิกฺขิตพฺพกธมฺเมสุ  ปติฏาเปตาติ ฯ  ตตฺถ  สิกฺขิตพฺพกธมฺโม  นาม  
๑. สมนฺตปาสาทิกาย ธุวภตฺตานีติ ทิสฺสติ ฯ ม. โปตฺถเก ตสฺส วเสน อตฺโถ วณฺณิโต ฯ   
๒. ม. อาจารสฺส สิกฺขาปนโต ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๔๖-๔๗]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 201 

สกล  พุทฺธวจน  สีลาทโย  จ  ธมฺมา ฯ  ปพฺพชฺชา  จ  อุปสมฺปทา  
จาติ  อิท  ลพภฺมานวเสน  คเหตพฺพ๑ ฯ  อาจริยุปชฺฌายานนฺติ  
อิมินา  ปพฺพชฺชา  จ  อุปสมฺปทา  จ  โยเชตพฺพา ฯ  มม ฺจาติ  
อิมินา  ปน  ปพฺพชฺชาว ฯ  ตทา  สามเณรภูมิย   ิตตฺตา  นิโคฺรธสฺส  
ภาวินึ  วา  อุปสมฺปท  สนฺธาย  อุภยมฺป  โยเชตพฺพ ฯ  สรณ- 
คมนวเสน ปพฺพชฺชาสิทฺธิโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺสาป  ปพฺพชฺชาย  นิสสฺย- 
ภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ ภณฺฑุกมฺมวเสนาป  นิสฺสยภาโว  ลพฺภเตวาติ   
คเหตพฺพ ฯ  ทิวเส ทิวเส  วฑฺฒาเปนฺโตติ  วุตฺตนเยเนว  ทิวเส   
ทิวเส  ตโต  ตโต ทิคุณ  กตฺวา  วฑฺฒาเปนฺโต ฯ  โปถุชชฺนิเกนาติ   
ปุถุชชฺนภาวานุรูเปน ฯ นโิคฺรธตฺเถรสฺส  อานุภาวกิตฺตนาธิการตฺตา   
ปุพฺเพ  วุตฺตมฺป  ปจฺฉา วตฺตพฺพมฺป  สมฺปณฺเฑตฺวา  อาห  ปุน  ราชา  
อโสการาม นาม มหาวิหาร การาเปตฺวาติอาทึ ฯ  เจติยปฏิ- 
มณฺฑิตานีติ  เอตฺถ  จยิตพฺพ  ปูเชตพฺพนฺติ เจติย ฯ  อิฏกาทีหิ   
จิตตฺตา  วา  เจติย ฯ  เจติเยหิ  ปฏิมณฺฑิตานิ วิภูสิตานีติ  เจติย- 
ปฏิมณฺฑิตานิ ฯ  ธมฺเมนาติ  ธมฺมโต  อนเปเตน ฯ วุตฺตเมวตฺถ  
วิตฺถารโต วิภาเวนฺโต อาห เอกทิวส กริาติอาทึ ฯ  
        [๘๔]  อโสการาเม  มหาทาน  ทตฺวาติ  เอตฺถ  กเต  อาราเม  
ปจฺฉา  การาปกสฺส  ร ฺโ  นามวเสน  นิรฬฺูห  นามปณฺณตฺตึ  
๑. ม. วุตฺต ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๔๗]  
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สนฺธาย  วุตฺต  อโสการาเมติ ฯ  เกจิ  ปน ตสฺมึ ทิวเส ราชา  
อตฺตโน ฆเรเยว สพฺพ ภิกขฺุสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา โภเชตฺวา อิม  
ป ฺห ปุจฺฉีติ วทนฺติ ฯ มหาทาน  ทตฺวาติ  โภเชตฺวา  สพฺพ- 
ปริกฺขารทานวเสน มหาทาน ทตฺวา ฯ อิมินา  สฏ ิสหสฺสาน  ภิกฺขูน   
สาฏกยุคฉตฺตุปาหนาทิทานมฺป  สงฺคณฺหาติ ฯ วุตฺต เหต ทีปวเส  
        นิเวสน ปเวเสตฺวา         นิสีทาเปตฺวาน อาสเน  
        ยาคุทาน ปูวขชฺช          โภชน ฺจ มหารห  
        อทาสิ ปยตปาณี            ยาวทตฺถ ยทิจฺฉก  
        ภุตฺตาวิภิกฺขุสงฺฆสฺส      โอนีตปตฺตปาณิโน  
        เอกเมกสฺส ภิกฺขุโน        อทาสิ ยคุสาฏก  
        ปาทอพฺภ ฺชน เตล        ฉตฺต ฺจาป อุปาหน  
        สามณก ปริกฺขาร           อทาสิ ผาณิต มธุ  
        อภิวาเทตฺวาน นิสีทิ        อโสกธมฺมมหีปติ  
        นิสชฺช ราชา ปวาเรสิ      ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปจฺจย  
        ยาวตา ภิกฺขู อิจฺฉนฺติ       ตาว เทมิ ยทิจฺฉก  
        สนฺตปฺเปตฺวา (สพฺพ)      ปรกิฺขาเรน สมฺปวาเรตฺวา จ ปจฺจเย  
        ตโต อปุจฺฉิ คมฺภีร          ธมฺมกฺขนฺธ สุเทสิตนฺติ ฯ  
        [๘๕]  องฺคโต  มหาราช  นวงฺคานีติอาทิ  โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺ- 
เถเรน วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ   นวกมฺมาธิฏายก  อทาสีติ   จตุราสีติ-  
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ปสฺสิตุกาโม  ปสฺสติ  ภควา  วิย  เทโวโรหเณ ฯ  ภควา  หิ  
เทวโลเก  อภิธมฺมเทสน  นิฏเปตฺวา  สงฺกสฺสนคร  โอตรนฺโต สิเนรุ- 
มุทฺธนิ  ตฺวา  ปุรตฺถิม  โลกธาตุ  โอโลเกสิ ฯ  อเนกานิจกฺก- 
วาฬสตสหสฺสานิ  วิวฏานิ  วิย  หุตฺวา  เอกงฺคณ  วิย  หุตฺวา ปกาสึสุ ฯ   
ยถา  จ  ปุรตฺถิเมน  เอว  ปจฺฉิเมนป  อุตฺตเรนป ทกฺขิเณนป   
สพฺพ  วิวฏมทฺทส ฯ  เหฏาป  ยาว  อวีจิ  อุปริ  จ ยาว อกนิฏ- 
ภวน  ตาว  อทฺทส ฯ  มนสฺุสาป  เทเว  ปสฺสนฺติ  เทวาป  
มนุสฺเส ฯ  ตตฺถ  เนว  มนสฺุสา  อุทฺธ  อุลฺโลเกนฺติ ฯ  น  เทวา  
อโธ  โอโลเกนฺติ ฯ  สพฺเพ  สมฺมุขาว  อ ฺม ฺ  ปสฺสนฺติ ฯ  
ต  ทิวส  โลกวิวรณ  นาม  อโหส ิฯ  อปจ  ตมฺพปณฺณิทีเป  
ตฬงฺครวาสี  ธมฺมทินฺนตฺเถโรป  อิม  ปาฏิหาริย  อกาสิ ฯ  โส  กิร  
เอกทิวส  ติสฺสมหาวิหาเร  เจติยงฺคณมฺหิ  นิสีทิตฺวา  ตีหิ  ภิกฺขเว  
ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อปณฺณกปฏิปท  ปฏปินฺโน  โหตีติ  
อปณฺณกสุตฺต  กเถนฺโต  เหฏามุข  วีขนึ  อกาสิ ฯ  ยาว  อวีจิโต  
เอกงฺคณ  อโหสิ ฯ  ตโต  อุปริมุข  อกาสิ ฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกา  
เอกงฺคณ  อโหสิ ฯ  เถโร  นิรยภเยน  ตชฺเชตฺวา  สคฺคสุเขน  จ  
ปโลเภตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เกจิ  โสตาปนฺนา  อเหสุ ฯ  เกจิ  
สกทาคามิอนาคามิอรหนฺโตปติ ฯ  เอว  ตสฺมึ  ทวิเสป  โลกวิวรณ  
นาม  อโหสิ ฯ  อิเม  ปน  ภิกฺขู  ยถา  อโสโก  ธมฺมราชา  
                                        [ ส. ป.  ๔๙]  
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อโสการาเม   ิโตว  จตุทฺทิสา  อนุวิโลเกนฺโต  สมนฺตโต  สมุททฺ 
ปริยนฺต ชมพฺูทีป  ปสฺสติ  จตุราสีติ ฺจ  วิหารสหสฺสานิ  อุฬาราย   
วิหารมหปูชาย วิโรจมานานิ  เอว  อธฏิหิตฺวา  โลกวิวรณ  นาม   
ปาฏิหาริย  อกสุ ฯ วิหารมหปูชายาติ  วิหารมหสงฺขาตาย  ปูชาย ฯ   
วิภูตินฺติ  สมฺปตฺตึ ฯ เอวรูป  ปติปาโมชฺชนฺติ  อีทิส  ปริจฺจาคมูลก   
ปติปาโมชฺช ฯ โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส  ภาร  อกาสีติ  เถรสฺส   
มหานุภาวตฺตา อุตฺตริมฺป  เจ  กเถตพฺพ  อตฺถิ  ตมฺป  โสเยว   
กเถสฺสตีติ  ม ฺมาโน ภิกฺขุสงฺโฆ  ร ฺา  ปุจฺฉิตป ฺหวิสชฺชน   
เถรสฺส  ภารมกาสิ ฯ  สาสนสฺส ทายาโท  โหมิ  น  โหมีติ  สาสนสฺส   
าตโก อพฺภนฺตโร โหม ิน โหมีติ อตฺโถ ฯ  เยส  สาสเน   
ปพฺพชิตา  ปุตฺตธีตโร  น สนฺติ น เต สาสเน กตฺตพฺพกิจฺจ   
อตฺตโน ภาร กตฺวา วหนฺตีติ อิมมตฺถ สนฺธาย เถโร เอวมาห  
น  โข  มหาราช  เอตฺตาวตา  สาสนสฺส  ทายาโท  โหตีติ ฯ กถ ฺจรหิ  
ภนฺเต  สาสนสฺส  ทายาโท  โหตีติ  เอตฺถ  จรหีติ  นปิาโต  อกฺขนฺตึ  
ทีเปติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยทิ  เอวรูป  ปริจฺจาค  กตฺวาป  
สาสนสฺส  ทายาโท  น  โหติ  อ ฺ  กนิฺนาม  กตฺวา  โหตีติ ฯ  
ติสฺสกุมารสฺส  ปพฺพชิตกาลโต  ปภูตีติ  ยทา  จ  ติสฺสกุมาโร ปพฺพ- 
ชิโต  เยน  จ  การเณน  ปพฺพชิโต  ต  สพฺพ  วิตฺถารโต อุตฺตรึ   
อาวิภวิสฺสติ ฯ  สกฺขสีติ  สกฺขิสฺสสิ ฯ  ปาโมชฺชชาโตติ  
                                        [ ส. ป.  ๔๙-๕๐]  
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ส ฺชาตปาโมชฺโช ฯ  ปุตฺตาน  มน  ลภิตฺวาติ  เอตฺถ  ปุตฺตีป สาม ฺโต  
ปุตฺตสทฺเทน  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ปุตฺโต  จ  ธีตา  จ  ปุตฺตาติ  
เอว  เอกเสสนเยน  วา  เอต  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  ธีตุสทฺเทน สห   
ปยุชฺชมาโน  หิ  ปุตฺตสทฺโท  เอโกว  อวสิสฺสติ  ธีตุสทฺโท  
นิวตฺตตีติ  สทฺทสตฺถวิทู  วทนฺติ ฯ  สิกขฺาย  ปติฏเปสุนฺติ  ตสฺมึเยว  
สีมมณฺฑเล  สิกฺขาสมฺมตึ  ทตฺวา  ปาณาติปาตาเวรมณีอาทีสุ  
วิกาลโภชนาเวรมณีปริโยสานาสุ  ฉสุ  สิกฺขาสุ  สมาทปนวเสน  สิกฺขาย  
ปติฏเปสุ ฯ  สฏ ิวสฺสายป  ห ิ สามเณริยา  ปาณาติปาตาทิ- 
เวรมณี เทฺว  วสฺสานิ  อวีติกฺกมสมาทาน  สมาทิยามีติอาทินา  ฉ   
สิกฺขาโย สมาทิยิตฺวา  สิกฺขิตพฺพาเยว ฯ  น  หิ  เอตาสุ  ฉสุ  สิกขฺาสุ   
เทฺว วสฺสานิ  อสิกฺขิตสิกฺข  สามเณรึ  อุปสมฺปาเทตุ  วฏฏติ ฯ  ฉ   
วสฺสานิ อภิเสกโต  อสฺสาติ ฉวสฺสาภิเสโก ฯ อภิเสกโต ปฏาย  
อติกฺกนฺตฉวสฺโสติ วุตฺต  โหติ ฯ  สพฺพ  เถรวาทนฺติ เทฺว สงฺคีติโย  
อารูฬฺหา ปาลิเยเวตฺถ เถรวาโทติ  เวทิตพฺพา ฯ  สา หิ มหากสฺสป- 
ปภูตีน มหาเถราน วาทตฺตา เถรวาโทติ วุจฺจติ ฯ  
        [๘๖]  โกนฺตปุตฺตติสฺสตฺเถโรติ  เอตฺถ  โกนฺตสกุณิโย  นาม  
กินฺนรชาติโย  ตาสุ  เอกสิฺสา  กุจฺฉิย  สยิโต  มนุสสฺชาติโก  ร ฺา  
โปสิโต  โกนฺตปุตฺตติสฺสตฺเถโร  นามาติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
มหาวเสป เจต วุตฺต  
                                        [ ส. ป.  ๕๐-๕๑]  
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        ปุเร ปาฏลิปุตฺตมฺหา           วเน วนจโร จร  
        โกนฺตกนิฺนริยา สทฺธ ึ         สวาส กิร กปฺปย ิ 
        เตน สวาสมนฺวาย               สา ปตฺุเต ชนยี ทุเว  
        ติสฺโส เชฏโ กนิฏโ ตุ     สุมิตฺโต นาม นามโต  
        มหาวรณุเถรสฺส                  กาเล ปพฺพชฺชิ สนติฺเก  
        อรหตฺต ปาปุณึสุ                 ฉฬภิ ฺาคุณ อุโภติ ฯ  
เกจิ  ปน  เอว  วทนฺติ  โกนฺตา  นาม  กฏวาหนร ฺโ  วเส  
ชาตา  เอกา  ราชธีตา  ต  ครุฬยนฺเตน  อร ฺคต  เอโก  
วนจรโก  อาเนตฺวา  ตาย  สทฺธึ  สวาส  กปฺเปสิ  สา  ตสฺส  อุโภ  
ปุตฺเต  วิชายิ  ตตฺราย  เชฏโก  มาตุนาเมน  โกนฺตปุตฺโต  นาม  
ชาโตติ ฯ  กฏวาหนร ฺโ  กริ  นคเร  สพฺเพป  วิภวสมฺปนฺนา  
นทีปพฺพตกีฬาทีสุ  ครฬุสกุณสทิส  ยนฺต  กาเรตฺวา  กฏวาหนราชา  
วิย ครุฬวาหเนน วิจรนฺติ ฯ  
        [๘๗]  พฺยาธิปฏิกฺกมฺมตฺถ  ภิกฺขาจารวตฺเตน  อาหิณฺฑิตฺวา  ปสต- 
มตฺต สปฺป  อลภิตฺวาติ  ตทา  กิร  เชฏสฺส  โกนฺตปุตฺตติสฺสตฺ- 
เถรสฺส กุจฺฉิวาโต  สมุฏาสิ ฯ  ต  พาฬฺหาย  ทุกฺขเวทนาย  ปฬติ  
กนิฏโ  สุมตฺิโต  นาม  เถโร  ทิสฺวา  กิเมตฺถ  ภนฺเต  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  
ปุจฺฉิ ฯ  ติสฺสตฺเถโร  อาวุโส  ปสตมตฺต  สปฺป  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  
วตฺวา  ร ฺโ  นิเวทน  ตสฺส  คิลานปจฺจย  ปจฺฉาภตฺต  สปฺปอตฺถาย  
                                        [ ส. ป.  ๕๑]  
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จรณ ฺจ  ปฏิกฺขิปตฺวา  ภิกฺขาจารเวลายเมว  ปณฺฑาย  จรนฺเตน  
ตยา  ยทิ  สกกฺา  ลทฺธุ  เอว  จริตฺวา  ย  ลทฺธ  ต อาหราติ อาห ฯ  
กนิฏโป  วุตฺตนเยเนว  ภิกฺขาจารวตฺเตน  จรนฺโต  ปสตมตฺตมฺป  
สปฺป  นาลตฺถ ฯ  โส  ปน  กุจฺฉิวาโต  พลวตโร  สปฺปฆฏสเตนาป  
วูปสเมตุมสกฺกุเณยฺโย  อโหสิ ฯ  เถโร  เตเนว  พฺยาธิพเลน กาล- 
มกาสิ ฯ  เกจิ  ปน  วิจฺฉิกนามเกน  กีฏวิเสน  ฑฏโ เถโร ตสฺส  
วิสเวเคน  อธิมตฺตาย  ทุกฺขเวทนาย  สมนฺนาคโต  ต  วูปสเมตุ  
วุตฺตนเยเนว  ปสตมตฺต  สปฺป  อลภิตฺวา  ปรินิพฺพุโตติ  วทนฺติ ฯ  
วุตฺต เหต มหาวเส  
        ปาเท กฏีวิเสนาป                ฑฏโ เชฏโ สเวทโน  
        อาห ปฏุโ กนฏิเน           เภสชฺช   ปสต   ฆฏ 
        รฺโ   นิเวทน   รฺโ     คิลานปจฺจเยปจ 
        สปฺปอตฺถ ฺจ จรณ              ปจฺฉาภตฺต ปฏิกฺขิป  
        ปณฺฑาย เจ จร สปฺป            ลภิสฺเสต ตมาหร  
        อิจฺจาห ติสฺสเถโร โส          สุมิตฺต เถรมุตฺตม  
        ปณฺฑาย จรตา เตน              น ลทฺธ ปสต ฆฏ  
        สปฺปกมฺุภสเตนาป               พฺยาธิชาโต อสาธิโย  
        เตเนว พฺยาธินา เถโร           ปตฺโต อายุกฺขยนฺติก  
        โอวทิตฺวาปฺปมาเทน           นิพฺพาตุ มานส อกา  
                                        [ ส. ป.  ๕๑ ]  
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        อากาสมฺหิ นิสีทิตฺวา           เตโชธาตุวเสน โส  
        ยถารุจึ อธิฏาย                  สรีร ปรินิพฺพุโต  
        ชาลา สรีรา นิกฺขมฺม           นิมฺมสฉิาริก ฑหิ  
        เถรสฺส สกล กาย                 อฏ ิกานิ ตุ โน ฑหีติ ฯ  
        [๘๘]  อปฺปมาเทน  โอวทิตฺวาติ  อมฺหาทิสานมฺป  เอว  ปจฺจยา  
ทุลฺลภา  ตุมเฺห  ลพฺภมาเนสุ  ปจฺจเยสุ  อปฺปมชฺชิตฺวา  สมณธมฺม  
กโรถาติ  เอว  อปฺปมาเทน  โอวทิตฺวา ฯ  ปลฺลงฺเกนาติ  สมนฺตโต  
อูรุพทฺธาสเนน ฯ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  เจต  กรณวจน ฯ  เตโช- 
ธาตุ สมาปชฺชิตฺวาติ  เตโชธาตุกสิณารมฺมณ  ฌาน  สมาปชชฺิตฺวา ฯ  
เถรสฺส  สกฺการ  กตฺวาติ  เถรสฺส  ธาตุสกฺการ  กตฺวา ฯ  จตูสุ  
ทฺวาเรสุ  โปกฺขรณิโย  กาเรตฺวาติ  เอกสฺมึ  ทฺวาเร  จตสฺโส โปกขฺ- 
รณิโย  การาเปตฺวา  ตตฺถ  เอก  โปกฺขรณึ  สปฺปสฺส ปูราเปตฺวา   
เอก  มธุโน  เอก  ผาณิตสฺส  เอก  สกฺกราย ปูราเปสิ ฯ  เสส- 
ทฺวาเรสุป  เอวเมว  การาเปสีติ  วทนฺติ ฯ  สภาย สตสหสฺสนฺติ   
นครมชฺเฌ  วินิจฺฉยสาลาย  สตสหสฺส ฯ อิมินา สกลนครโต  
สมุฏ ิต  อาย  นิทสฺเสติ ฯ  ป ฺจ  สตสหสฺสานิ  ร ฺโ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  
ปรรฏโต  อุปฺปชฺชนก  อาย  เปตฺวา  วุตฺต ฯ  ตโตติ ยถาวุตฺต- 
ป ฺจสตสหสฺสโต ฯ  นิโคฺรธตฺเถรสฺส เทวสิก สตสหสฺส วิสชฺเชสีติ  
กถ  ปน  เถรสฺส  สตสหสฺส  วิสชฺเชส ิฯ  ราชา  กริ  ทิวสสฺส  
                                        [ ส. ป.  ๕๑-๕๒]  
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ติกฺขตฺตุ  สาฏเก  ปริวตฺเตนฺโต  เถรสฺส  จีวร  นีตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  
อาม  นีตนฺติ  สุตฺวา  ปริวตฺเตติ ฯ  เถโรป  ทิวสสฺส  ติกฺขตฺตุ  
ติจีวร  ปริวตฺเตติ ฯ  ตสฺส  หิ  ติจีวร  หตฺถิกฺขนฺเธ  เปตฺวา  ป ฺจหิ  
คนฺธสมุคฺคสเตหิ  ป ฺจหิ  จ  มาลาสมุคฺคสเตหิ  สทฺธึ  ปาโตว  
อาหริยิตฺถ ฯ  ตถา  ทิวา  เจว  สาย ฺจ ฯ  เถโรป  น  ภณฺฑิก  
พนฺธิตฺวา  เปสิ  สมฺปตฺตสพฺรหฺมจารีน  อทาสิ ฯ  ตทา  กิร ชมพฺู- 
ทีเป  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เยภุยฺเยน  นโิคฺรธตฺเถรสฺเสว  สนฺตก  จีวร  
อโหสิ ฯ  เอว  เถรสฺส  ทวิเส  ทิวเส  สตสหสฺส  วิสชฺเชสิ ฯ  
อุฬาโร  ลาภสกฺกาโรติ  เอตฺถ  ลพฺภติ  ปาปุณิยตีติ  ลาโภ ฯ  
จตุนฺน  ปจฺจยานเมต  อธิวจน ฯ  สกฺกจฺจ  กาตพฺโพ  ทาตพฺโพติ  
สกฺกาโร  จตฺตาโร  ปจฺจยาเยว ฯ  ปจฺจยาเอว  หิ  ปณีตปฺป- 
ณีตา สุนฺทรสุนฺทรา  อภิสงฺขริตฺวา  กตา  สกฺกาโรติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
อถวา  ปเรหิ  กตฺตพฺพา  คารวกิริยา  ปปฺุผาทีหิ  ปูชา  จ  
สกฺกาโร ฯ  ทิฏ ิคตานีติ  เอตฺถ  ทฏิ ิเยว  ทิฏ ิคต  คูถคต  
มุตฺตคต  สงฺขารคตนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  คนฺตพฺพาภาวโต  วา  
ทิฏ ิยา  คตมตฺต  ทิฏ ิคต ฯ  ทฏิ ิยา  คหณมตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ทิฏ ิปฺปกาโร  วา  ทิฏ ิคต ฯ  ทฏิ ิเภโทติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
โลกิยา  หิ  วิธยุตฺตคตปฺปการสทฺเท  สมานตฺเถ  อิจฺฉนฺติ ฯ  น  
โข  ปเนต  สกฺกา  อิเมส  มชฺเฌ  วสนฺเตน  วูปสเมตุนฺติ  เตส ฺหิ 
                                        [ ส. ป.  ๕๒]   
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มชฺเฌ  วสนฺโต  เตสุเยว  อนฺโตคธตฺตา  อาเทยฺยวจโน  น  โหติ  
ตสฺมา  เอว  จินฺเตสิ ฯ  ตทา  ตสฺมึ าเน วสนฺตสฺส สุขวิหารา- 
ภาวโต ต  ปหาย  อิจฺฉิตพฺพสุขวิหารมตฺต  คเหตฺวา  วุตฺต  อตฺตนา  
ผาสุกวิหาเรน  วิหริตุกาโมติ ฯ  อโธคงฺค  ปพฺพตนฺติ  เอวนามก  
ปพฺพต ฯ  ธมฺเมน  วินเยน  สตฺถุสาสเนนาติ  เอตฺถ  ธมฺโมติ  ภูต  
วตฺถุ ฯ  วินโยติ  โจทนา  สารณา  จ ฯ  สตฺถุสาสนนฺติ  ตฺติ- 
สมฺปทา อนุสาวนสมฺปทา  จ ฯ  ตสฺมา  ภูเตน  วตฺถนุา  โจเทตฺวา  
สาเรตฺวา  ตฺติสมฺปทาย  อนุสาวนสมฺปทาย  จ  อุกฺเขปนียาทิกมฺม- 
วเสน นิคฺคยฺหมานาปติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อพฺพุท  เถนนฏเน ฯ   
มล กิลิฏภาวกรณฏเน ฯ  กณฺฏก  วิชฺฌนฏเน ฯ  อคฺคึ  
ปริจรนฺตีติ  อคฺคิหุตกา  วิย  อคฺคึ  ปูเชนฺติ ฯ  ป ฺจาตเป  ตปฺปนฺตีติ  
จตูสุ  าเนสุ  อคฺคึ  กตฺวา  มชฺเฌ  ตฺวา  สุริยาตเปน  ตปฺปนฺติ ฯ  
อาทิจฺจ  อนุปริวตฺตนฺตีติ  อุทยกาลโต  ปภูติ  สุรยิ  โอโลกยมานา  
ยาว  สุริยตฺถงฺคมนา  สุริยาภิมุขาว  ปรวิตฺตนฺติ ฯ  โว  ภินฺทิส-ฺ 
สามาติ ปคฺคณฺหึสูติ วินาเสสฺสามาติ อุสฺสาหมกสุ ฯ อวิสหนฺโตติ  
อสกฺโกนฺโต ฯ  
        [๘๙]  สตฺต  ทิวเส  รชฺช  สมฺปฏจฺิฉาติ  สตฺต  ทิวเส  รชชฺสขุ  
ตาว  อนุภว ฯ  ตมตฺถ  ส ฺาเปสีติ  กุกฺกุจฺจายิตมตฺถ  โพเธสิ ฯ  
กถ  ส ฺาเปสีติ  อาห  โส  กิราติอาทึ ฯ  จิตฺตรูปนฺติ  จิตฺตานุรูป ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๕๒-๕๔]  
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ยถากามนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กิสฺสาติ  เกน  การเณน ฯ  อเร  ตฺว  
นาม  ปริจฺฉินฺนมรณนฺติ  สตฺตหิ  ทิวเสหิ  ปริจฺฉินฺนมรณ ฯ  วิสฺสตฺ- 
โถติ นริาสงฺกจิตฺโต ฯ  มรณสงฺการหิโต  นิพฺภโยติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อสฺสาสปฺปสฺสาสุปนิพทฺธ  มรณ  เปกฺขมานาติ  อโห  วตาห  ตทนนฺตร  
ชีเวยฺย  ยทนนฺตร  อสฺสสตฺิวา  ปสฺสสามิ  ปสฺสสิตฺวา  วา  อสฺสสามิ  
ภควโต  สาสน  มนสิกเรยฺย  พหุ  วต  เม  กต  อสฺสาติ  เอว  
มรณสฺสติยา   อนุยุ ฺชนโต   อสฺสาสปฺปสฺสาสปฺปวตฺติกาลปฏิพทฺธ  
มรณ  เปกฺขมานา ฯ  ตตฺถ  อสฺสาโสติ  พหิ  นกิฺขมนนาสวาโต ฯ  
ปสฺสาโสติ  อนฺโต  ปวิสนวาโต ฯ  วุตฺตวิปริยาเยนาป  วทนฺติ ฯ มิคว  
นิกฺขมิตฺวาติ  มิคมารณตฺถาย  อร ฺเ  มิคปริเยสน  จริสฺสามีติ  
นิกฺขมิตฺวา ฯ๑  โยนกมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรนฺติ  โยนกวิสเย  ชาต อิธา- 
คนฺตฺวา  ปพฺพชิต  ธมฺมรกฺขิตนามเธยฺย  มหาเถร ฯ  หตฺถินาเคนาติ  
มหาหตฺถินา ฯ  มหนฺตปรยิาโย  ห ิ นาคสทฺโทติ  วทนฺติ ฯ  
อหินาคาทิโต  วา  วิเสสนตฺถ  หตฺถินาเคนาติ  วุตฺต ฯ  ตสฺสาสย  
ตสฺส  อชฺฌาสย ฯ  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสวาติ  อนาทเร  สามิวจน ฯ  
ตสฺมึ  ปสฺสนเฺตเยวาติ  อตฺโถ ฯ  อากาเส  อุปฺปติตฺวาติ  เอตฺถ  อย  
๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิท วากยฺ ทิสฺสติ ฯ ตตฺถ มิควนฺติ มิคาน วานนโต เหสนโต  
พาธนโต มิควนฺติ ลทฺธสม ฺ มิคว ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๕๔]  
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วิกุพฺพนิทฺธิ  น  โหตีติ  คิหิสฺสาป  อิม  อิทฺธิปาฏิหาริย  ทสฺเสสิ ฯ  
ปกติวณฺณ  วิชหิตฺวา  กุมารกวณฺณ  วา  ทสฺเสติ  นาควณฺณ  วา   
วิวิธมฺป เสนาพฺยูห  ทสฺเสตีติ  เอว  อาคตา  อิทฺธิ  ปกติวณฺณ- 
วิชหนวิการวเสน ปวตฺตตฺตา  วิกุพฺพนิทฺธิ  นาม ฯ  อธิฏานิทฺธิยา   
ปน  ปฏิกฺเขโป นตฺถ ิฯ  ตถา  จ  วกฺขติ  ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธก- 
วณฺณนาย  อิทฺธิปาฏิหาริยนฺติ เอตฺถ วิกุพฺพนิทฺธิยา ปาฏิหาริย  
ปฏิกฺขิตฺต อธิฏานิทฺธิ ปน อปฺปฏิกฺขิตฺตาติ เวทิตพฺพาติ ฯ   
ลคฺเคตฺวาติ  อากาเส กายพนฺธน ปสาเรตฺวา ตตฺถ จีวร ลคฺเคตฺวา ฯ   
ฉณเวสนฺติ  ตุฏ ิชนนเวส  อุสฺสวเวสนฺติ  อตฺโถ ฯ ปฏิยาเทสุนฺติ   
อาคตกาเล  จีวราทีน  ปริเยสน  ภาริยนฺติ  ปมเมว ปตฺตจีวรานิ   
สมฺปาเทสุ ฯ  ปธานฆรนฺติ ภาวนานุโยควเสน วิริยารมฺภสฺส  
อนุรูป  วิวิตฺตเสนาสน ฯ  โสปติ  ร ฺโ  ภาคิเนยฺย  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
อนุปพฺพชิโตติ อุฬารวิภเวน ขตฺติยชเนน อนุคนฺตฺวา ปพฺพชิโต ฯ  
        [๙๐]  คนฺตฺวาติ  อิทฺธิยา  คนฺตฺวา ฯ  กุสลาธิปฺปาโยติ มนา- 
ปชฺฌาสโย ฯ  เทฺวฬฺหกชาโตติ  อิเม  ภิกฺขู น เอกมคฺเคน กเถนฺตีติ  
สสยมาปนฺโน ฯ  เอเกก  ภิกฺขุสหสฺสปริวารนฺติ  เอเกกสฺส  
เอเกกสหสฺสปริจฺฉินฺนภิกฺขุปริวาร ฺจ ฯ  คณฺหิตฺวา  อาคจฺฉถาติ  
วุตฺเตป  สาสน  ปคฺคณฺหิตุ  สมตฺโถติ  วุตฺตตฺตา  เถรา  ภิกฺขู  อิท  
ธมฺมกมฺมนฺติ  ม ฺมานา  คตา ฯ  อีทิเสสุ  หิ  สาสเนสุ  กุกกฺุจฺจ  
                                        [ ส. ป.  ๕๔-๕๖]  
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น  กาตพฺพ ฯ  กปฺปยสาสน  เหต  น  คิหีน  คิหิกมฺมปฏิสยุตฺต ฯ  
เถโร  น  อาค ฺฉีติ  กิ ฺจาป  ราชา  ปกฺโกสตีติ  วุตฺเตป ธมฺม- 
กมฺมตฺถาย  อาคนฺตุ  วฏฏติ ฯ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ปน  เปสิเตป  น  
อาคโต  กิร ฯ  เถโร  หิ  สพฺพตฺถ  วิขฺยาตวเสน  สมฺภาวนุปฺปตฺติโต  
สมฺภาวิตสฺส  จ  อุทฺธ  กตฺตพฺพกิจฺจสิทฺธิโต  อสารุปปฺวจนเลเสน  น  
อาค ฺฉิ ฯ  มหลฺลโก  นุโข  ภนฺเต  เถโรติ  กิ ฺจาป  ราชา  เถร  
ทิฏปุพฺโพ  นาม  ปน  สลฺลกฺเขตุ  อสกฺโกนฺโต  เอว  ปุจฺฉีติ  วทนฺติ ฯ  
วยฺหนฺติ  อุปริ  มณฺฑปสทิส  ปทรจฺฉนฺน  สพฺพปลิคุณฺ ิม  วา  
ฉาเทตฺวา  กต  สกฏวิเสส  วยฺหนฺติ  วทนฺติ ฯ  นาวาสงฺฆาฏ  
พนฺธิตฺวาติ  เอตฺถ  นาวาติ  โปโต ฯ  โส  หิ  โอรโต ปาร ปวติ๑  
คจฺฉตีติ  โปโต  สตฺเต  เนตีติ  นาวาติ  จ  วุจฺจติ ฯ  เอกโต 
สงฺฆาฏิตา  นาวา  นาวาสงฺฆาฏ ฯ  ตถา  ต  พนฺธตฺิวาติ  อตฺโถ ฯ  
สาสนปจฺจตฺถิกาน  พหุภาวโต  อาห  อารกฺข  สวิธายาติ ฯ  ยนฺติ  
ยสฺมา ฯ  เยน  การเณนาติ  อตฺโถ ฯ  อาคุ  น  กโรตีติ  นาโคติ  
วจนโต  ปาปกรณาภาวโต  สมโณ  อิธ  นาโค  นามาติ  ม ฺมานา  
เอโก  ต  มหาราช  สมณนาโค  ทกฺขิณหตฺเถ  คณฺหิสฺสตีติ  พฺยา- 
กรึสุ ฯ อพฺพาหึสูติ  อากฑฺฒึสุ ฯ  ร ฺโ  หตฺถคฺคหณ  ลฬีา- 
วเสน  กต  วิย โหตีติ  กสมฺาติอาทิ  โจทน  กตนฺติ  วทนฺติ ฯ  
๑. ม. ปร ปตติ ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๕๖-๕๘]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 215 

พาหิรโตติ  อุยฺยานสฺส  พาหิรโต ฯ  ปสฺสนฺตาน  อติทุกฺกร  หตฺุวา  
ป ฺายตีติ  อาห  ปเทสปวีกมฺปน  ทุกฺกรนฺติ ฯ  อธิฏาเนน  
ปเนตฺถ  วิสุ  ทุกฺกรตา  นาม  นตฺถ ิฯ  สมี  อกฺกมิตฺวาติ  อนฺโต- 
สีม สีมาย  อพฺภนฺตร  อกกฺมิตฺวา ฯ  อภิ ฺาปาทกนฺติ  อภิ ฺาย  
ปติฏาภูต ฯ  วิกุพฺพนิทฺธยิาเอว  ปฏิกขิฺตฺตตฺตา  ปวีจลน  อธิฏ- 
หิ ฯ รถสฺส  อนฺโตสีมาย   ิโตว  ปาโท  จลีติ  เอตฺถ  ปาโทติ   
รถจกฺก สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ต  หิ  รถสฺส  คมนกิจฺจสาธนโต  ปาท- 
สทิสตฺตา อิธ  ปาโทติ  วุตฺต ฯ  สกฺขตีติ  สกฺขิสฺสติ ฯ  เอตมตฺ- 
ถนฺติ  วินา เจตนาย  ปาปสฺส  อสมฺภวสงฺขาตมตฺถ ฯ  เจตนาหนฺติ   
เอตฺถ เจตน อหนฺติ ปทจฺเฉโท กาตพฺโพ ฯ เจตยิตฺวาติ เจตน  
ปวตฺตยิตฺวา ฯ  
        [๙๑]  ทีปกติตฺติโรติ  อตฺตโน  นิสนิฺนภาวสฺส  ทีปนโต  เอว  
ลทฺธนาโม  ติตฺติโร  ย  อร ฺ  เนตฺวา  สากุณิโก  ตสฺส  สทฺเทน  
อาคตาคเต  ติตฺติเร  คณฺหาติ ฯ  ตาปส  ปุจฺฉีติ  อตีเต  กิร  เอกสฺมึ  
ปจฺจนฺตคาเม  เอโก  สากณิุโก  เอก  ทปีกติตฺติร  คเหตฺวา  สุฏ ุ  
สิกฺขาเปตฺวา  ป ฺชเร  ปกขิฺปตฺวา  ปฏิชคฺคติ ฯ  โส  ต  อร ฺ  
เนตฺวา  ตสฺส  สทฺเทน  อาคตาคเต  ติตฺติเร  คณฺหาติ ฯ  ติตฺติโร  
ม  นิสฺสาย  พหู  มม  าตกา  นสฺสนฺติ  มยฺเหต  ปาปนฺติ  
นิสฺสทฺโท  อโหสิ ฯ  โส  ตสฺส  นิสฺสททฺภาว  ตฺวา  เวฬุเปสิกาย 
                                        [ ส. ป.  ๕๘-๕๙]   
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ต  สีเส  ปหรติ ฯ  ติตฺติโร  ทุกฺขาตุรตาย  สทฺท  กโรติ ฯ  เอว  
โส  สากุณิโก  ต  นิสฺสาย  ติตฺติเร  คเหตฺวา  ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ  อถ  
โส  ติตฺติโร  จินฺเตสิ  อิเม  มรนฺตูติ  มยหฺ  เจตนา  นตฺถิ  ปฏิจฺจ  
กมฺม  ปน  ม  ผุสติ  มย ิ สทฺท  อกโรนฺเต  หิ  เอเต  นาคจฺฉนฺติ  
กโรนฺเตเยว  อาคจฺฉนฺติ  อาคตาคเต  อย  คเหตฺวา  ชีวิตกฺขย  
ปาเปติ  อตฺถิ  นุโข  เอตฺถ  มยฺห  ปาป  นตฺถีติ ฯ  โส  ตโต  
ปฏาย  โก  นุโข  อิม  เม  กงฺข  ฉินฺเทยฺยาติ  ตถารปู  ปณฺฑิต  
อุปธาเรนฺโต  จรติ ฯ  อเถกทิวส  โส  สากุณิโก  พหุเก  ติตฺติเร  
คเหตฺวา  ปจฺฉึ  ปูเรตฺวา  ปานีย  ปวิสฺสามีติ  โพธิสตฺตสฺส ตาปส- 
ปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตฺวา  ฌานาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  อร ฺเ  
วสนฺตสฺส  อสฺสม  คนฺตฺวา  ต  ป ฺชร  โพธิสตฺตสฺส  สนฺติเก  เปตฺวา  
ปานีย  ปวิตฺวา  วาลิกาตเล  นิปนฺโน  นิทฺท  โอกกฺมิ ฯ  ติตฺติโร  
ตสฺส  นิทฺทโมกฺกนฺตภาว  ตฺวา  มม  กงฺข  อิม  ตาปส  ปุจฺฉิสฺสามิ  
ชานนฺโต เม กเถสฺสตีติ ป ฺชเร นิสินฺโนเยว  
        าตโก โน นิสินโฺนติ        พหุ อาคจฺฉเต ชโน  
        ปฏิจฺจ  กมฺม  ผุสติ              ตสฺมึ  เม  สงฺกเต  มโนติ  
ตาปส ปุจฺฉิ ฯ  
        [๙๒]  ตสฺสตฺโถ  ภนฺเต  สจาห  สทฺท  น  กเรยฺย  อย  
ติตฺติรชโน  น  อาคจฺเฉยฺย  มย ิ ปน  สทฺท  กโรนฺเต  าตโก  
                                        [ ส. ป.  ๕๙]  
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โน  นิสินโฺนติ  อย  พหุ  ชโน  อาคจฺฉติ  ต  อาคตาคต  ลุทฺโท  
คเหตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปนฺโต  ม  ปฏจฺิจ  ม  นิสฺสาย  เอต  
ปาณาติปาตกมฺม  ผุสติ  ปฏิลภติ  วินฺทติ  ตสฺมึ  ม  ปฏิจฺจ  
กเต  ปาเป  มม  นุโข  เอต  ปาปนฺติ  เอวมฺเม  มโน  สงฺกติ ปริ- 
สงฺกติ  กุกฺกจฺุจ  อาปชฺชตีติ ฯ  น  ปฏิจฺจ  กมฺม  ผุสตีติอาทิกาย  
ปน  ตาปเสน  วุตฺตคาถาย  อยมตฺโถ  ยทิ  ตว  ปาปกิริยาย  
มโน  นปฺปทสฺุสติ  ตนฺนินฺโน  ตปฺโปโณ  น  โหติ  เอว  สนฺเต  
ลุทฺเทน  ต  ปฏิจฺจ  กตมฺป  ปาปกมฺม  ต  น  ผุสติ  น  อลลฺียติ  
ปาปกิริยาย  หิ  อปฺโปสฺสกฺุกสฺส  นริาลยสฺส  ภทฺรสฺส  ปริสุทฺธสฺส  
สโต  ตว  ปาณาติปาตเจตนาย  อภาวา  ต  ปาป  น  อุปลิมฺปติ  
ตว จิตฺต น อลฺลียตีติ ฯ  
        [๙๓]  สมย  อุคฺคณฺหาเปสีติ  อตฺตโน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
ลทฺธึ  อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ  สาณิปาการ  ปริกฺขิปาเปตฺวาติ  เอตฺถ สาณิ- 
ปาการนฺติ  กรณตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  อตฺตาน ฺจ  เถร ฺจ  ยถา  
เต  ภิกฺขู  น  ปสฺสนฺติ  เอว  สาณิปากาเรน สมนฺตโต ปริกฺขิปา- 
เปตฺวาติ อตฺโถ ฯ  สาณิปาการ  วา  สมนฺตโต  ปริกขิฺปาเปตฺวาติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  สาณิปาการนฺตเรติ  สาณิปาการสฺส  
อพฺภนฺตเร ฯ  เอกลทฺธิเกติ  สมานลทฺธิเก ฯ  กึ  วทติ  สีเลนาติ  
กึวาที ฯ  อถวา  โก  กตโม  วาโทติ  กวึาโท ฯ  โส  เอตสฺส  
                                        [ ส. ป.  ๕๙-๖๐]  
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อตฺถีติ  กึวาที ฯ  สสฺสต  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ  วทนฺติ  ป ฺเปนฺติ  
สีเลนาติ  สสฺสตวาทิโน ฯ  อถวา  วทนฺติ  เอเตนาติ  วาโท ฯ  
ทิฏ ิยา  เอต  อธิวจน ฯ  สสฺสโต  วาโท  สสฺสตวาโท ฯ  โส  
เอเตสมตฺถีติ  สสฺสตวาทิโน ฯ  สสฺสตทิฏ ิโนติ  อตฺโถ ฯ  อถ  
สสฺสโต  วาโท  เอเตสมตฺถีติ  กสฺมา  วุตฺต  เตส  หิ  อตฺตา  จ  
โลโก  จ  สสสฺโตติ  อธิปฺเปโต  น  วาโทติ ฯ  สจฺจเมต สสฺสต- 
สหจริตตาย  ปน  วาโทป  สสฺสโตติ  วุตฺโต  ยถา  กนฺุตา จรนฺตีติ ฯ   
สสฺสโตติ  วาโท  เอเตสนฺติ  วา อิติสทฺทโลโป ทฏพฺโพ ฯ เย   
รูปาทีสุ  อ ฺตร  อตฺตาติ  จ  โลโกติ  จ  คเหตฺวา  ต  สสฺสต  
อมต  นิจฺจ  ธุว  ป ฺเปนฺติ  เต  สสฺสตวาทิโนติ  เวทิตพฺพา ฯ  
วุตฺต  เหต  นิทฺเทเส  ปฏิสมฺภิทาย ฺจ  รูป  อตฺตา  เจว  โลโก  
จ  สสฺสโต  วาติ  อตฺตาน ฺจ  โลก ฺจ  ป ฺเปนฺติ  เวทน  ส ฺ  
สงฺขาเร  วิ ฺาณ  อตฺตา  เจว  โลโก  จ  สสฺสโต  วาติ อตฺตา- 
น ฺจ  โลก ฺจ  ป ฺเปนฺตีติ ฯ  อย ฺจตฺโถ  รูป  อตฺตโต สมนุ- 
ปสฺสติ  เวทน  ส ฺ  สงฺขาเร  วิ ฺาณ  อตฺตโต  สมนุ- 
ปสฺสตีติ อิมิสฺสา  ป ฺจวิธาย  สกฺกายทิฏ ิยา  วเสน  วุตฺโต ฯ  
รูปวนฺต  อตฺตานนฺติอาทิกาย  ปน  ป ฺจทสวิธาย  สกฺกายทิฏ ิยา  
วเสน  จตฺตาโร  จตฺตาโร  ขนฺเธ  อตฺตาติ  คเหตฺวา  ตท ฺโ  
โลโกติ  ป ฺเปนฺตีติ  อยมฺป  อตฺโถ  ลพฺภติ ฯ  ตถา  เอก  ขนฺธ  
                                        [ ส. ป.  ๖๐]  
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อตฺตาติ  คเหตฺวา  อ ฺโ  อตฺตโน  อุปโภคภูโต  โลโกติ  สสนฺตติ- 
ปติเต วา  ขนฺเธ  อตฺตาติ  คเหตฺวา  ตท ฺโ  โลโกติ  ป ฺเปนฺตีติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  สตฺเตสุ  สงฺขาเรสุ  วา  เอกจฺจ  
สสฺสต  เอตสฺสาติ  เอกจฺจสสฺสโต  เอกจฺจสสฺสตวาโท ฯ  โส  
เอเตส  อตฺถีติ  เอกจฺจสสฺสติกา  เอกจฺจสสฺสตวาทิโน ฯ  เต  
ทุวิธา  โหนฺติ  สตฺเตกจฺจสสฺสติกา  สงฺขาเรกจฺจสสฺสติกาติ ฯ ตตฺถ   
อิสฺสโร  นิจฺโจ  อ ฺเ  สตฺตา  อนิจฺจาติ  เอวปวตฺตวาทา สตฺเต- 
กจฺจสสฺสติกา  เสยฺยถาป  อิสฺสรวาทา ฯ  นิจฺโจ  พฺรหฺมา  อ ฺเ  
สตฺตา  อนิจฺจาติ  เอวปวตฺตวาทาป  สตฺเตกจฺจสสฺสติกาติ  เวทิ- 
ตพฺพา ฯ ปรมาณโว  นิจฺจา  อณุกาทโย  อนิจฺจาติ  เอวปวตฺต- 
วาทา สงฺขาเรกจฺจสสฺสติกา  เสยฺยถาป  อ ฺาณวาทา ฯ  จกฺขา- 
ทโย  อนิจฺจา วิ ฺาณ  นิจฺจนฺติ  เอววาทิโนป  สงฺขาเรกจฺจ- 
สสฺสติกาติ  เวทิตพฺพา ฯ นนุ  เอกจฺเจ  ธมฺมา  สสฺสตา  เอกจฺเจ   
อสสฺสตาติ  เอตสฺมึ  วาเท จกฺขาทีน  อสสฺสตภาวสนฺนิฏาน  ยถา- 
สภาวาวโพโธเอว  ตยิท  กถ มิจฺฉาทสฺสนนฺติ ฯ  โก  วา  เอวมาห   
จกฺขาทีน  อสสฺสตภาวสนฺนิฏาน มิจฺฉาทสฺสนนฺติ ฯ อสสฺสเตสุเยว  
ปน เกส ฺจิ ธมฺมาน สสฺสตภาวาภินิเวโส อิธ  มิจฺฉาทสฺสน ฯ   
เตน  ปน  เอกวาเร  ปวตฺตมาเนน  จกฺขาทีน อสสฺสตภาวาวโพโธ   
วิทูสิโต  สสฏภาวโต  วิสสสฏโ  วิย  สปฺปมณฺโฑ สกิจฺจกรณา- 
                                        [ ส. ป.  ๖๐]  
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สมตฺถตาย  สมฺมาทสฺสนปกฺเข  เปตพฺพต  นารหตีติ ฯ อสสฺสต- 
ภเวน  วินิจฺฉิตาป  วา  จกฺขุอาทโย  สมาโรปตชีวสภาวาเอว ทิฏ ิ- 
ติเกหิ  คยฺหนฺตีติ  ตทวโพธสฺส  มิจฺฉาทสฺสนภาโว  น  สกฺกา  
นิวาเรตุ ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  อสงฺขตาย  จ สงฺขตาย จ ธาตุยา วเสน  
ยถากฺกม  เอกจฺเจ  ธมฺมา  สสฺสตา  เอกจฺเจ  อสสฺสตาติ เอว ปวตฺโต  
วิภชฺชวาโทป  เอกจฺจสสฺสตวาโท  อาปชฺชตีติ  เอวปการา  โจทนา  
อนวกาสา  โหติ  อวิปรีตธมฺมสภาวสมฺปฏิปตฺติภาวโต ฯ  กาม ฺเจตฺถ  
ปุริมวาเทป  อสสฺสตาน  ธมฺมาน  สสสฺตาติ คหณ วิเสสโต มิจฺฉา- 
ทสฺสน ฯ สสสฺตาน  ปน  สสฺสตาติ  คาโห น มิจฺฉาทสฺสน ยถา- 
สภาวคฺคหณภาวโต ฯ อสสฺสเตสุเยว  ปน  เกจิเทว  ธมฺมา  สสฺสตาติ   
คเหตพฺพธมฺเมสุ วิภาคปฺปวตฺติยา  อิมสฺส  วาทสฺส  วาทนฺตรตา   
วุตฺตา ฯ  น  เจตฺถ สมุทายนฺโตคธตฺตา   เอกเทสสฺส   สปฺปเทส- 
สสฺสตคฺคาโห นิปฺปเทสสสฺสตคฺคาเห  สโมธาน  คจฺฉตีติ  สกฺกา   
วตฺตุ วาทิตพฺพิสเย๑ วิเสสวเสน  วาททฺวยสฺส  ปวตฺตตฺตา ฯ  อ ฺเเอว   
หิ  ทิฏ ิคติกา สพฺเพ  ธมฺมา  สสฺสตาติ  อภินิวิฏา ฯ  อ ฺเ   
เอกจฺจสสฺสตาติ ฯ สงฺขาราน   อนวเสสปริยาทาน   เอกเทสปริคฺคโห    
จ วาททฺวยสฺส  ปริพฺยตฺโตเยวาติ ฯ  อนฺตานนฺติกาติ  เอตฺถ  อมติ  
คจฺฉติ  เอตฺถ  สภาโว  โอสานนฺติ  อนฺโต  มริยาทา ฯ  ตปฺปฏ-ิ 
๑. ม. วาที ตพฺพิสย- ฯ   
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เสเธน  อนนฺโต ฯ  กสฺส  ปนาย  อนฺตานนฺโตติ ฯ  โลกิยติ สสาร- 
นิตฺถรณตฺถิเกหิ  ทฏิ ิคติเกหิ  โลกิยติ  วา  เอตฺถ  เตหิ ปุ ฺา- 
ปุ ฺ ตพฺพิปาโก  จาติ  โลโกติ  สงฺขคตสฺส  ปฏิภาคนิมิตฺตาทิ- 
สภาวสฺส อตฺตโน ฯ  อนฺโต  จ  อนนฺโต  จ อนฺตานนฺโต จ เนวนฺ- 
ตนานนฺโต จาติ อนฺตานนฺโต  สาม ฺนิทฺเทเสน  เอกเสเสน  วา   
นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  อนฺตานนฺตสหจริโต   
วาโท  อนฺตานนฺโต ยถา  กุนฺตา  จรนฺตีติ ฯ  อนฺตานนฺตสนฺนิสฺสโย   
วา ยถา ม ฺจา อุกฺกุฏ ึ กโรนฺตีติ ฯ  โส  เอเตส  อตฺถีติ   
อนฺตานนฺติกา  อนฺตานนฺตวาทิโน ฯ อนฺตวา  อย  โลโก  อนนฺโต   
อย  โลโก อนฺตวา จ อย โลโก อนนฺโต จ  เนวาย  โลโก   
อนฺตวา  น  ปนานนฺโตติ  เอว อนฺต วา อนนฺต วา อนฺตานนฺต  
วา เนวนฺตนานนฺต วา อารพฺภ ปวตฺตวาทาติ อตฺโถ ฯ  
        [๙๔]  จตุพฺพิธา  หิ  อนฺตานนฺตวาทิโน  อนฺตวาที  อนนฺวาที  
อนฺตานนฺตวาที  เนวนฺตนานนฺตวาทีติ ฯ  ตถาหิ  โกจิ  ปฏิภาคนิมิตฺต  
จกฺกวาฬปริยนฺต  อวฑฺเฒตฺวา  ต  โลโกติ  คเหตฺวา  อนฺตส ฺ ี  
โลกสฺม ึ โหติ ฯ  จกฺกวาฬปริยนฺต  กตฺวา  วฑฺฒิตกสิโณ  ปน  
อนนฺตส ฺ ี  โหติ ฯ  อุทธฺมโธ  อวฑฺเฒตฺวา  ปน  ติริย  วฑฺเฒตฺวา  
อุทฺธมโธ  อนฺตส ฺ ี  ติริย  อนนฺตส ฺ ี  โหติ ฯ  โกจิ  ปน  ยสฺมา  
โลกส ฺ ิโต  อตฺตา  อธิคตวิเสเสหิ  มเหสีหิ  กทาจิ  อนนฺโต  
                                        [ ส. ป.  ๖๐]  
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สกฺขิทิฏโ  อนุสุยฺยติ  ตสฺมา  เนวนฺตวา  ยสฺมา  ปน  เตหิเยว  กทาจิ  
อนฺตวา  สกฺขิทิฏโ  อนสุุยฺยติ  ตสฺมา  น  ปน  อนนฺโตติ  เอว  
เนวนฺตนานนฺตส ฺ ี  โลกสฺมึ  โหติ ฯ  เกจิ  ปน  ยทิ  ปนาย   
อตฺตา อนฺตวา  สิยา  ทรูเทเส  อุปฺปชชฺมานานุสฺสรณาทิกิจฺจ- 
นิปฺผตฺติ  น  สิยา อถ  อนนฺโต  อิธ   ิตสฺส  เทวโลกนิรยาทีสุ   
สุขทุกฺขานุภวนมฺป  สิยา สเจ  ปน  อนตฺวา  จ  อนนฺโต  จ  ตทุ- 
ภยโทสสมาโยโค๑  ตสฺมา อนฺตวา  อนนฺโตติ  จ  อพฺยากรณีโย   
อตฺตาติ  เอว  ตกฺกนวเสน เนวนฺตนานนฺตส ฺ ี  โหตีติ  วณฺณยนฺติ ฯ   
เอตฺถ  จ  ยุตฺตนฺตาว ปุริมาน ติณฺณ  วาทีน  อนฺต ฺจ  อนนฺต ฺจ   
อนฺตานนฺต ฺจ  อารพฺภ  ปวตฺตวาทตฺตา อนฺตานนฺติกตฺต  ปจฺฉิมสฺส   
ปน  ตทุภยปฏิเสธนวเสน  ปวตฺตวาทตฺตา  กถ อนฺตานนฺติกตฺตนฺติ ฯ   
ตทุภยปฏิเสธนวเสน  ปวตฺตวาทตฺตาเอว ฯ ยสฺมา อนฺตานนฺตปฏ-ิ 
เสธนวาโทป  อนฺตานนฺตวิสโยเอว  ต  อารพฺภ ปวตฺตตฺตา ฯ  
เอตทตฺถเมว  หิ  อารพฺภ  ปวตฺตวาทาปติ  เหฏา  วุตฺต ฯ  เอวมฺป  
ยุตฺตนฺตาว  ปจฺฉิมวาทิทฺวยสฺส  อนฺตานนฺติกตฺต  อนฺตานนฺตาน  วเสน  
อุภยวิสยตฺตา  เอเตส  วาทสฺส  ปุริมวาทิทฺวยสฺส  ปน  กถ  วิสุ  
อนฺตานนฺติกตฺตนฺติ ฯ  อุปจารวุตฺติยา ฯ  สมุทิเตสุ  หิ  อนฺตานนฺต- 
วาทีสุ ปวตฺตมาโน  อนฺตานนฺติกสทฺโท  ตตฺถ  นิรฬูหฺตาย  ปจฺเจกมฺป  
๑. ม. ตทุภยปฏิเสธโทสสมาโยโค ฯ   
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อนฺตานนฺตวาทีสุ  ปวตฺตติ  ยถา อรูปชฺฌาเนสุ ปจฺเจก อฏ- 
วิโมกฺขปริยาโย ยถา จ โลเก สตฺติสโยติ ฯ  
        [๙๕]  อมราวิกฺเขปกาติ  เอตฺถ  น  มรติ  น  อุปจฺฉิชฺชตีติ  
อมรา ฯ  กา  สา ฯ  เอวมฺป  เม  โน  ตถาติป เม โน อ ฺ- 
ถาติป เม  โน  โนติป  เม  โน  โนโนติป  เม  โนติ  เอวมฺ- 
ปวตฺตวาทวเสน ปริยนฺตรหิตา  ทิฏ ิคติกสฺส  ทิฏ ิ  เจว  วาจา   
จ ฯ  เอวมฺป  เม โนติอาทินา  วิวิโธ  นานปฺปกาโร  เขโป   
ปรวาทีน  ขิปน  วิกฺเขโป ฯ อมราย  ทฏิ ิยา  วาจาย  วา  วิกฺเขโป   
อมราวิกฺเขโป ฯ โส เอเตส อตฺถีติ  อมราวิกฺเขปกา ฯ  อถวา  
อมราย ทิฏ ิยา วาจาย จ วิกฺขิปนฺตีติ อมราวิกฺเขปโน ฯ  อมรา- 
วิกฺเขปโน  เอว  อมราวิกฺเขปกา ฯ  อถวา อมรา  นาม  มจฺฉ- 
ชาติ ฯ  สา  อุมฺมุชฺชนนิมมฺุชฺชนาทิวเสน  อุทเก สนธฺาวมานา   
คเหตุ  น  สกกฺา ฯ  เอวเมว  อยมฺป  วาโท  เอกสฺม ึสภาเว   
อนวฏานโต  อิโตจิโตจ  สนฺธาวติ  คาห  น  อุปคจฺฉตีติ อมรา- 
วิกฺเขโป  วิยาติ  อมราวิกฺเขโปติ  วุจฺจติ ฯ อย หิ อมราวิกฺเขปโก  
อิท  กุสลนฺติ  วา  อกุสลนฺติ  วา  ปฏุโ  น  กิ ฺจิ  พฺยากโรติ  
อิท  กุสลนฺติ  วา  ปฏุโ  เอวมฺป  เม  โนติ  วทติ ฯ  ตโต  ก ึ 
อกุสลนฺติ  วุตฺเต  ตถาติป  เม  โนติ  วทติ ฯ  ก ึ อุภยโต อ ฺ- 
ถาติป วุตฺเต  อ ฺถาติป  เม  โนติ  วทติ ฯ  ตโต  ติวิเธนาป  
                                        [ ส. ป.  ๖๐]  
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น  โหติ  ก ึ เต  ลทฺธีติ  วุตฺเต  โนติป  เม  โนติ  วทติ ฯ  ตโต  
กึ  โนโน  เต  ลทฺธีติ  วุตฺเต  โน  โนติป  เม  โนติ  วทติ ฯ เอว  
วิกฺเขปเมว  อาปชฺชติ  เอวเมกสฺมิมฺป  ปกฺเข  น  ติฏติ ฯ  อตฺถิ  
ปรโลโกติอาทินา  ปุฏโป  เอวเมว  วิกฺขิปติ  น  เอกสฺมึ  ปกฺเข  
ติฏติ ฯ  โส  วุตฺตปฺปกาโร  อมราวิกฺเขโป  เอเตสมตฺถีติ อมรา- 
วิกฺเขปกา ฯ  นนุ  จาย  สพฺโพป  อมราวิกฺเขปโก  กุสลาทโย  
ธมฺเม  ปรโลกตฺถิตาทีนิ  จ  ยถาภูต  อนวพุชฺฌมาโน  ตตฺถ  ตตฺถ  
ป ฺห  ปุฏโ  ปุจฺฉาย  วิกเฺขปนมตฺต  อาปชฺชติ  ตสฺส กถ  
ทิฏ ิคติกภาโว น  หิ  อวตฺตุกามสฺส  วิย  ปุจฺฉิต  อชานนฺตสฺส   
วิกฺเขปกรณมตฺเตน ทิฏ ิคติกตา  ยุตฺตาติ ฯ วุจฺจเต ฯ นเหว โข  
ปุจฺฉาย วิกฺเขปกรณมตฺเตน ตสฺส  ทฏิ ิคติกตา  อถโข  มิจฺฉา- 
ภินิเวสวเสน  สสฺสตาภินิเวสโต ฯ มิจฺฉาภินิวิฏโเยว  หิ ปุคฺคโล  
มนฺทพุทฺธิตาย กุสลาทิธมเฺม ปรโลกตฺถิตาทีนิ จ  ยาถาวโต  อสมฺ- 
ปฏิปชชฺมาโน  อตฺตนา  อวิ ฺาตสฺส  อตฺถสฺส  ปร วิ ฺาเปตุ   
อสกฺกุเณยฺยตาย  มุสาวาทาทิภเยน  จ  วิกฺเขป อาปชฺชตีติ ฯ  
ตถา  จ  วุตฺต  สตฺเตว  อุจฺเฉททิฏ ิโย  เสสา  สสฺสตทิฏ ิโยติ ฯ  
อถวา  ปุ ฺปาปาน  ตพฺพิปากาน ฺจ  อนวโพเธน  อสทฺทหเนน  
จ  ตพฺพิสยาย  ปุจฺฉาย  วิกฺเขปกรณเยว  สุนฺทรนฺติ  ขนฺตึ  รุจึ  
อุปฺปาเทตฺวา  อภินิวิสนฺตสฺส  อุปฺปนนฺา  วิสสเยเวสา  เอกา  ทฏิ ิ 
                                        [ ส. ป.  ๖๐]   
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สตฺตภงฺคทิฏ ิ  วิยาติ  ทฏพฺพ ฯ  ตโตเยว  จ  วุตฺต  ปริยนฺตรหิตา  
ทิฏ ิคติกสฺส ทิฏ ิ เจว วาจา จาติ ฯ  
        [๙๖]  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกาติ  เอตฺถ  อธิจฺจ  ยทิจฺฉก  ยงฺกิ ฺจิ  
การณ  วินา  สมุปฺปนฺโน  อตฺตา  จ โลโก จาติ ทสฺสน อธิจฺจ- 
สมุปฺปนฺน ฯ อตฺตโลกส ฺ ิตาน  หิ  ขนฺธาน  อธิจฺจุปฺปตฺติอาการา- 
รมฺมณ  ทสฺสน ตทาการสนฺนิสฺสยวเสน  ปวตฺติโต  ตทาการสห- 
จริตตาย  จ อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ  วุจฺจติ  ยถา  ม ฺจา  โฆสนฺติ   
กุนฺตา จรนฺตีติ ฯ  เอต  เอเตส  อตฺถีติ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา ฯ  
ส ฺ ิวาทาติ  ส ฺ ิวาโท  เอเตส  อตฺถีติ  ส ฺ ิวาทา  พุทฺโธ  
อสฺส  อตฺถีติ  พุทฺโธติ  ยถา ฯ  อถวา  ส ฺ ีติ  ปวตฺโต  วาโท  
โส  ส ฺ ี  สหจรณนเยน ฯ  ส ฺ ี  วาโท  เยสนฺเต  ส ฺ ิวาทา ฯ  
รูป  อตฺตา  โหติ  อโรโค  ปรมฺมรณา  ส ฺ ีติ  น  ป ฺเปนฺติ  
อรูป  อตฺตา  โหติ  รูป  จ  อรูป  จ  อตฺตา  โหติ  เนว  รูป  
นารูป  อตฺตา  โหติ  อนฺตวา  อตฺตา  โหติ  อนนฺตวา  อตฺตา       
โหติ  อนฺตวา  จ  อนนฺตวา  จ  อตฺตา  โหติ  เนวนฺตวา นานนฺตวา   
อตฺตา  โหติ  เอกตฺตส ฺ ี  อตฺตา  โหติ  นานตฺตส ฺ ี  
อตฺตา  โหติ  ปริตฺตส ฺ ี  อตฺตา  โหติ  อปฺปมาณส ฺ ี  อตฺตา  
โหติ  เอกนฺตสุขี  อตฺตา  โหติ  เอกนฺตทุกฺขี  อตฺตา  โหติ  
สุขทุกฺขี  อตฺตา  โหติ  อทกฺุขมสุขี  อตฺตา  โหติ  อโรโค  ปรมฺ- 
                                        [ ส. ป.  ๖๐]  
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มรณา  ส ฺ ีติ  น  ป ฺเปนฺตีติ  เอว  โสฬสวิเธน วิภตฺตวาทาน- 
เมต อธิวจน ฯ  อส ฺ ิวาทา  เนวส ฺ ินาส ฺ ิวาทา  จ  ส ฺ ิ- 
วาเท วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  เกวล  หิ  ส ฺ ี  อตฺตาติ   
คณฺหนฺตาน วเสน  ส ฺ ิวาทา  วุตฺตา ฯ  อส ฺ ีติ  จ  เนว- 
ส ฺ ินาส ฺ ีติ  จ คณฺหนฺตาน  วเสน  อส ฺ ิวาทา  เนวส ฺ ิ- 
นาส ฺ ิวาทา  จ  วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  อส ฺ ิวาทา  รูป   
อตฺตา  โหติ อโรโค ปรมมฺรณา อส ฺ ีติ  น  ป ฺเปนฺติ  อรูป   
อตฺตา  โหติ  รูป จ อรูป จ อตฺตา โหติ เนวรูป  นารปู   
อตฺตา  โหติ  อนฺตวา  อตฺตา  โหติ  อนนฺตวา  อตฺตา โหติ   
อนฺตวา  จ  อนนฺตวา  จ อตฺตา โหติ เนวนฺตวา นานนฺตวา อตฺตา  
โหติ  อโรโค  ปรมฺมรณา  อส ฺ ีติ  น  ป ฺเปนฺตีติ  เอว  อฏ- 
วิเธน วิภตฺตา ฯ  เนวส ฺ ินาส ฺ ิวาทาป  เอวเมว  รูป  อตฺตา  
โหติ  อโรโค  ปรมฺมรณา  เนวส ฺ ินาส ฺ ีติ  น  ป ฺเปนฺตีติ- 
อาทินา อฏวิเธน  วิภตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อุจฺเฉทวาทาติ  อย  
อตฺตา  รูป  จาตุมฺมหาภูติโก  มาตาเปติกสมฺภโว  กายสฺส  เภทา  
อุจฺฉิชฺชติ  วินสฺสติ  น  โหติ  ปรมฺมรณาติเอวมาทินา  นเยน  
ปวตฺต  อุจฺเฉททสฺสน  อุจฺเฉโท  สหจรณนเยน ฯ  อุจฺเฉโท  วาโท  
เยสนฺเต  อุจฺเฉทวาทา ฯ  อุจฺเฉทวาโท  วา  เอเตสมตฺถีติ อุจฺเฉท- 
วาทา ฯ  อุจฺเฉท  วทนฺตีติ  วา  อุจฺเฉทวาทา ฯ  ทิฏธมฺมนิพฺพาน- 
                                        [ ส. ป.  ๖๐]  
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วาทาติ  เอตฺถ  ทิฏธมฺโม  นาม  ทสสฺนภูเตน าเณน  อุปลทธฺ- 
ธมฺโม ฯ  ปจฺจกฺขธมฺโมติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ ปฏลิทฺธตฺต- 
ภาวสฺเสต  อธิวจน ฯ  ทิฏธมฺเม  นิพฺพาน ทิฏธมฺมนิพฺพาน ฯ  
อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ทุกฺขวูปสมนฺติ  อตฺโถ ฯ  ต  วทนฺตีติ ทิฏ- 
ธมฺมนิพฺพานวาทา ฯ  เต  ปน  ยโต  โข  โภ  อย  อตฺตา ป ฺจหิ  
กามคุเณหิ  สมปฺปโต  สมงฺคีภูโต  ปริจาเรติ  เอตฺตาวตา  โข  โภ  
อย  อตฺตา  ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน  ปตฺโต  โหตีติเอวมาทินา  นเยน  
ทิฏเว  ธมฺเม  นิพฺพาน  ป ฺเปนฺติ ฯ  เต  ห ิ มนธฺาตุกามคุณ- 
สทิเส มานุสเก  กามคุเณ  ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทวราชสฺส  กามคุณ- 
สทิเส ทิพฺเพ จ กามคุเณ อุปคตาน ทิฏเว ธมฺเม นิพฺพาน- 
สมฺปตฺตึ วทนฺติ ฯ  
        [๙๗]  วิภชฺชวาทีติ  เวร ฺชกณฺเฑ  อาคตนเยน  เวนยิกาทิภาว  
วิภชฺช  วทตีติ  วิภชฺชวาท ีฯ  ตตฺถ  ห ิ ภควตา  อห  หิ  พฺราหฺมณ  
วินยาย  ธมฺม  เทเสมิ  ราคสฺสาติอาทึ  วตฺวา  โน  จ  โข  ย  ตฺว  
สนฺธาย  วเทสีติอาทินา  เวร ฺชพฺราหฺมณสฺส  อตฺตโน  เวนยิกาทิ- 
ภาโว วิภชฺช  วุตฺโตติ ฯ  อปจ  โส  มนสฺุสาทีน  จีวราทีน ฺจ  
เสวิตพฺพาเสวิตพฺพภาว  วิภชฺช  วทตีติ  วิภชฺชวาท ีฯ  สสฺสตุจฺเฉท  
วา  วิภชฺช  วทตีติ  วิภชฺชวาที ฯ  สสฺสโต  อตฺตา จ โลโก จาติ- 
อาทีน ปนียาน  ป ฺหาน  ปนโต  ราคาทิกฺขยสงฺขาตสฺส  สสฺสตสฺส  
                                        [ ส. ป.  ๖๐]  
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ราคาทิกายทุจฺจริตาทิอุจฺเฉทสฺส  จ  วจนโต  วิภชชฺวาที ฯ สสสฺตุจฺ- 
เฉทภูเต  อุโภ  อนฺเต  อนปุคมฺม  มชฺฌมิาปฏิปทาภูตสฺส ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทสฺส  เทสนโต  วิภชฺชวาที  ภควา ฯ  ปรปปฺวาท มทฺทนฺ- 
โตติ  ตสฺมึ  ตติยสงฺคีติกาเล  อุปฺปนฺน  วาท  ตโต  ปฏาย ยาว   
สทฺธมฺมนฺตรธานา  อายตึ  อุปฺปชฺชนกวาท ฺจ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ตสฺมึ  หิ  สมาคเม  อย  เถโร  ยานิ  จ  ตทา  อุปฺปนฺนานิ  วตฺถูนิ  
ยานิ  จ  อายตึ  อุปฺปชชฺิสสฺนฺติ  สพฺเพสมฺป  เตส  ปฏิพาหนตฺถ  
สตฺถารา  ทินนฺนยวเสน  ตถาคเตน  ปตมาติก  วิภชนฺโต  สกวาเท  
ป ฺจ  สุตฺตสตานิ  ปรวาเท  ป ฺจาติ  สุตฺตสหสฺส  อาหริตฺวา  ตทา  
อุปฺปนฺนวาทสฺส  มทฺทนโต  ปรปฺปวาทมทฺทน  อายตึ  อุปฺปชชฺนก- 
วาทาน ปฏิเสธนลกฺขณภาวโต   อายตึ   อุปฺปชฺชนลกฺขณ๑ กถา- 
วตฺถุปฺปกรณ อภาสิ ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                        ตติยสงฺคีติวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
        [๙๘]  เกนาภฏนฺติ  อิม  ป ฺห  วิสชฺเชนฺเตน  ชมฺพูทีเป  ตาว  
อาจริยปรมฺปร  ยาว  ตติยสงฺคีติ  ตาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สีหล- 
ทีเป อาจริยปรมฺปร  ทสเฺสตุ  ตติยสงฺคหโต  ปน  อุทฺธนฺติอาทิ  
อารทฺธ ฯ  อิม  ทีปนฺติ  อิม  ตมฺพปณฺณิทีป ฯ  กิ ฺจิ  กาลนฺติ  
๑. ม. ปฏิเสธลกฺขณ ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๖๑-๖๒]  
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กิสฺมิ ฺจิ  กาเล ฯ  โปราณาติ  อฏกถาจริยา ฯ  ภททฺนาโมติ  
ภทฺทสาลตฺเถโร ฯ  นามสฺส  เอกเทเสนป  หิ  โวหาโร  ทิสฺสติ  
เทวทตฺโต  ทตฺโตติ  ยถา ฯ  อาคุ  น  กโรนฺตีติ  นาคา ฯ วินย- 
ปฏก วาจยึสูติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตมฺพปณฺณิยาติ  ภุมฺมวจน ฯ  นิกาเย  
ป ฺจ  วาเจสุนฺติ  วินยาภิธมฺมวชฺเช  ทฆีนิกายาทิเก  ป ฺจ  นิกาเย  
จ  วาเจสุ ฯ  สตฺต  เจว  ปกรเณติ  ธมฺมสงฺคณิวิภงฺคาทิเก  สตฺต  
อภิธมฺมปฺปกรเณ  จ  วาเจสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  อสนิ  วิย  สิลุจฺจเย  
กิเลเส  เมธติ  หึสตีติ  เมธา ฯ  ขิปฺป  คหณธารณฏเน  วา  เมธา  
ป ฺา ฯ  สา  เอตสฺส  อตฺถีติ  เมธาวี ฯ  ติเปฏโกติ  ตีณิ  
ปฏกานิ  เอตสฺส  อตฺถีติ  ติเปฏโก ฯ  เตเปฏโกติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ติปฏกปริยตฺติธโรติ  อตฺโถ ฯ  ตารกาน  ราชาติ ตารกราชา จนฺทิมา ฯ  
อติโรจถาติ  อติวิย  วิโรจิตฺถ ฯ  ปุปฺผนาโมติ  มหาปทุมตฺเถโร ฯ  
สทฺธมฺมวสโกวิโทติ  สทธฺมฺมตนฺติยา  โกวิโท ฯ  ปปฺุผนาโมติ  
สุมนตฺเถโร ฯ  ชมฺพูทีเป  ปติฏ ิโตติ  สุมนตฺเถโร  กิร  เอกสฺมึ  
สมเย  สีหลทีปมฺหิ  สาสเน  โอสกฺกมาเน  ชมฺพูทีป  คนฺตฺวา  ธมฺม  
อุคฺคณฺหิตฺวา  สาสน  อนุรกฺขนฺโต  ตตฺเถว  ปติฏาเปสิ ฯ มคฺค- 
โกวิทาติ สคฺคมคฺคโมกฺขมคฺเคสุ โกวิทา ฯ  
        [๙๙]  ภาร  กตฺวาติ  เตส  เตส  ภิกขฺูน  สาสน  ภาร กตฺวา ฯ  
ปฏิพทฺธ  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เต  เต  ภิกขฺู  ตตฺถ  ตตฺถ  เปเสสีติ   
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สงฺเขปโต  วุตฺตเมวตฺถ  วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  มชฌฺนฺติ- 
กตฺเถร กสฺมรีคนฺธารรฏ  เปเสสีติอาทึ ฯ  มหิสกมณฺฑลนฺติ   
อนฺธกรฏ วทนฺติ ฯ วนวาสินฺติ  วนวาสิรฏ ฯ  อตฺตา  ป ฺจโม  
เอเตสนฺติ อตฺตป ฺจมา ฯ ต ต ทิสาภาค ป ฺจป ฺเจว ภิกฺขู  
อคมสูติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๑๐๐]  อิทานิ  ตตฺถ ตตฺถ คตาน เถราน กิจฺจานุภาว ทสฺเสตุ- 
กาโม มชฺฌนติฺกตฺเถรสฺส  คตฏาเน  กิจฺจ  ตาว  ทสฺเสนฺโต  เตน  
โข  ปน  สมเยน  กสฺมรีคนฺธารรฏเติอาทิมาห ฯ  กรกวสฺสนฺติ  
หิมปาตนกวสฺส ฯ  หราเปตฺวาติ  อุทโกเฆน  หราเปตฺวา ฯ อาร- 
วาฬทหปฏ ิยนฺติ  อารวาฬทหสฺส  อุทกปฏ ิย ฯ  ฉินฺนภินฺนปฏธโรติ  
สตฺถเกน  ฉินฺน  รตฺเตน๑ ภินฺน  วณฺณวิการมาปนฺน  ปฏ  ธาเรตีติ  
ฉินฺนภินฺนปฏธโร ฯ  อถวา  สตฺถเกน  ฉินฺนาน  รตฺเตน๑  ภินฺนาน  
คิหิวตฺถวิสภาคาน  กาสาวาน  ธารณโต  ฉินฺนภินฺนปฏธโร ฯ  ภณฺฑูติ  
มุณฺฑโก ฯ  กาสาววสโนติ  กาสาววตฺถนิวตฺโถ ฯ  มกฺข อสห- 
มาโนติ  เถร  ปฏิจฺจ  อตฺตโน  สนฺตาเน  อุปฺปนฺน  ปเรส คุณ- 
มกฺขนลกฺขณ  มกฺข  อสหมาโน  สณฺาเรตุ  อภิภวิตุ  วูปสเมตุ  
อสกฺโกนฺโต ฯ  ภึสนกานีติ  เภรวารมฺมณานิ ฯ  ตานิ  ทสฺเสตุ  ตโต  
ตโต  ภูสา  วาตา  วายนฺตีติอาทิมาห ฯ  ภูสา  วาตาติ  รุกฺข- 
๑. ม. รงฺเคน ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๖๔ ]  
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เภทนปพฺพตกูฏนิปาตนสมตฺถา  พลววาตา ฯ  อสนิโย ผลนฺตีติ  
อสนิโย คชฺชนฺติ ฯ  ปตนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปหรณวุฏ ิโยติ   
อเนกปฺปการา อาวุธวุฏ ิโย ฯ  นิทฺทมถาติ  คเหตฺวา  อปเนถ ฯ   
วิภึสนกนฺติ นาคราชสฺส  กายิกวาจสิกปฺปโยคชนิต  ภยนิมิตฺตวิปฺ- 
ปการเมว ฯ เม  ภยเภรว  ชเนตุ  ปฏิพโล  นาสฺส  น  ภเวยฺยาติ   
สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถ  ภยเภรวนฺนาม  ขุทฺทานุขุทฺทก  ภย ฯ  อถวา   
ภยนฺติ จิตฺตุตฺราสภย ฯ  ปฏิฆภยสฺเสต  อธิวจน ฯ  เภรวนฺติ  
ภยชนกมารมฺมณ ฯ  สเจป  ตฺว  มหึ  สพฺพนฺติ  สเจป  ตฺว  มหา- 
นาค    สพฺพ  มหึ  สมุทฺเทน  สห  สสมทฺุท  ปพฺพเตน  สห  สปพฺพต  
มหึ  อุกฺขิปตฺวา ฯ  มมูปรติี  มยฺห  สีโสปริ  สเจ  ขิเปยฺยาสีติ  
อตฺโถ ฯ  เม  ภยเภรว  ชเนตุ  เนว  สกกฺเุณยฺยาสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
อ ฺทตฺถุนฺติ  เอกเสน ฯ  ตเววสฺส  วิฆาโต  อุรคาธิปาติ  อุรคาน  
นาคาน  อธิปติราช  ตวเอว  วิฆาโต  ทุกฺข  วิหึสา  อสฺส  ภเวยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ  ธมมฺิยา  กถาย  สนฺทสฺเสตฺวาติอาทีสุ  ตงฺขณานุรูปาย  
ธมฺมเทสนาย  ทฏิธมฺมสมฺปรายิก  อตฺถ  สนฺทสฺเสตฺวา  กุสเล  ธมฺเม  
สมาทเปตฺวา  คณฺหาเปตฺวา  ตตฺถ  จ  น  สมุตฺเตเชตฺวา  สอุสฺสาห  
กตฺวา  ตาย  สอุสฺสาหตาย  อ ฺเหิ  จ  วิชฺชมานคุเณหิ  สมฺปห- 
เสตฺวา โตเสตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เถเรน  กต  นาคานุสาสน  ทสฺเสนฺโต   
อถายสฺมาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อิโต  อุทฺธ  ยถา  ปุเรติ  ยถา  
                                        [ ส. ป.  ๖๕-๖๖ ]  
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ตุมฺเห  อิโต  ปุเร  สทฺธมฺมสฺสวนุปฺปตฺติวิรหิตกาเล  ปรสฺส  โกธ  
อุปฺปาทยิตฺถ  อิทานิ  อิโต  ปฏาย  อุทธฺ  อนาคเต  โกธ ฺจ  
มา  ชนยิตฺถ  วิชาตมาตุยาป  ปุตฺตสิเนหจฺเฉทน  สพฺพ  วินาสมูลก  
สสฺสฆาต ฺจ  มา  กริตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  สุขกามา  หิ  ปาณิโนติ  
เอตฺถ  หิสทฺโท  การโณปเทเส ฯ  ยสฺมา  สพฺเพ  สตฺตา  สุขกามา  
ตสฺมา  หิตสุขอุปจฺเฉทกร  สสฺสฆาต ฺจ  มา  กโรถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ยถานุสิฏนฺติ  ย  ย  อนุสฏิ  ยถานุสิฏ ฯ  อนุสิฏมนติกฺกมฺม  
วา  ยถานุสิฏ ฯ  เถเรน  ทินฺโนวาทมนติกฺกมฺมาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ธมฺมาภิสมโย  อโหสีติ  ปมมคฺคผลาธิคโม  อโหสีติ  วทนฺติ ฯ  
กุลสตสหสฺสนฺติ  อิมินา  ปุริสาน  สตสหสฺส  ทสฺเสติ ฯ  กสฺมรี- 
คนฺธาราติ กสฺมีรคนฺธารรฏวาสิโน ฯ  กาสาวปฺปชโฺชตาติ  ภิกฺขูน  
นิวตฺถปารุตกาสาววตฺเถหิ  โอภาสิตา ฯ  อิสิวาตปฏิวาตาติ  ภิกฺขูน  
นิวาสนปารุปนวาเตน  เจว  หตฺถปาทาน  สมฺมิ ฺชนปสารณาทิวาเตน  
จ  สมนฺตโต  วีชิยมานา  อเหสุ ฯ  ทุฏนฺติ  กุปต ฯ  พนฺธนาติ  
สสารพนฺธนโต ฯ  
        [๑๐๑]  ธมฺมจกฺขุนฺติ  เหฏามคฺคตฺตเย  าณ ฯ  เกจิ  ปเนตฺถ  
ปมมคฺคาณเมว  เต  ปฏิลภึสูติ  วทนฺติ ฯ  โจเทตฺวา  เทวทูเตหีติ  
เทวทูตสุตฺตนฺตเทสนาวเสน  ทหรกุมาโร  ชราชิณฺณสตฺโต  คิลาน- 
สตฺโต กมฺมกรณา  กมฺมการณิกา  วา  มตสตฺโตติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ  
                                        [ ส. ป.  ๖๖-๖๗ ]  
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เทวทูเตหิ  โจเทตฺวา  โอวทิตฺวา  สเวค  อุปฺปาเทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
ทหรกุมาราทโย  หิ  ตตฺถ  เทวทูตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตถาหิ  ทหรกุมาโร  
อตฺถโต  เอว  วทติ  นาม  ปสฺสถ  โภ  มยฺหมฺป  ตุมหฺาก  วิย  
หตฺถปาทา  อตฺถิ  สเก  ปนมฺหิ  มุตฺตกรีเส  ปลิปนฺโน  อตฺตโน  
ธมฺมตาย  อุฏหิตฺวา  นหายิตุ  น  สกฺโกมิ  อห  กลิฏิโ๑ นหาเปถ  
มนฺติ  วตฺตุมฺป  น  สกโฺกมิ  ชาติโตมฺหิ  อปริมุตฺตตาย  เอทิโส  
ชาโต  น  โข  ปนาหเมว  ตุมฺเหป  ชาติโต  อปริมุตฺตาว  ยเถว  
หิ  มยฺห  เอว  ตุมฺหากมฺป  ชาติ  อาคมิสฺสติ  อิติ  ตสฺสา  ปุเร  
อาคมนาว  กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  เตเนส  เทวทูโต  นาม  ชาโต ฯ  
ชราชิณฺณสตฺโตป  อตฺถโต  เอว  วทติ  นาม  ปสฺสถ  โภ  อหมฺป  
ตุมฺเห  วิย  ตรุโณ  อโหสึ  อูรุพลพาหุพลชวสมฺปนโฺน  ตสฺส  เม  
ตา  พลชวสมฺปตฺติโย  อนฺตรหิตา  วิชฺชมานาป  เม  หตฺถปาทา  
หตฺถปาทกิจฺจ  น  กโรนฺติ  ชรายมฺหิ  อปริมุตฺตาย  เอทิโส  ชาโต  
น  โข  ปนาหเมว  ตุมฺเหป  ชราย  อปริมุตฺตาว  ยเถว  ห ิ 
มยฺห  เอว  ตุมฺหากมฺป  ชรา  อาคมิสฺสติ  อิติ  ตสฺสา  ปุเร  
อาคมนาว  กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  เตเนส  เทวทูโต  นาม  ชาโต ฯ  
คิลานสตฺโตป  อตฺถโต  เอว  วทติ  นาม  ปสฺสถ  โภ  อหมฺป  
ตุมฺเห  วิย  นโิรโค  อโหส ึ โสมฺห ิ เอตรหิ  พฺยาธินา  อภิหโต  
สเก  มุตฺตกรเีส  ปลิปนโฺน  อุฏาตุมฺป  น  สกโฺกมิ  วิชชฺมานาป  
๑. อ ฺตฺถ ปน กิลิฏคตฺโตมฺหีติ ทิสฺสติ ฯ   
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เม  หตฺถปาทา  หตฺถปาทกิจฺจ  น  กโรนฺติ  พฺยาธิโตมฺหิ อปร-ิ 
มุตฺตตาย  เอทิโส  ชาโต  น  โข  ปนาหเมว  ตุมฺเหป  พฺยาธิโต  
อปริมุตฺตาว  ยเถว  หิ  มยหฺ  เอว  ตุมฺหากมฺป  พฺยาธิ  
อาคมิสฺสติ  อิติ  ตสฺส  ปุเร  อาคมนาว  กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  
เตเนส  เทวทูโต  นาม  ชาโต ฯ  กมฺมกรณา  กมฺมการณิกา  วา  
จตุตฺโถ  เทวทูโตติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  กมฺมกรณปกฺเข  ทฺวตฺตึส  
ตาว  กมฺมกรณา  อตฺถโต  เอว  วทนฺติ  นาม  มย  นพฺิพตฺตมานา  
น  รกฺุเข  วา  ปาสาเณ  วา  นิพฺพตฺตาม  ตุมฺหาทิสาน  สรีเร  
นิพฺพตฺตาม  อิติ  อมฺหาก  ปุเร  นิพฺพตฺติโตว  กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  
เตเนตา  เทวทูตา  นาม  ชาตา ฯ  กมฺมการณิกาป  อตฺถโต  เอว  
วทนฺติ  นาม  มย  ทฺวตฺตึส  กมฺมกรณา  กโรนฺตา  น  รุกฺขาทีสุ  
กโรม  ตุมฺหาทิเสสุ  สตฺเตสุเยว  กโรม  อิติ  อมฺหาก  ตุมฺเหสุ  
ปุเร  กมฺมกรณา  กรณโตว  กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  เตเนเตป เทว- 
ทูตา  นาม  ชาตา ฯ  มตกสตฺโตป  อตฺถโต  เอว  วทติ  นาม  
ปสฺสถ  โภ  ม  อามกสุสาเน  ฉฑฺฑิต  อุทฺธุมาตกาทิภาว  ปตฺต  
มรณโตมฺหิ  อปริมุตฺตตาย  เอทิโส  ชาโต  น  โข  ปนาหเมว  
ตุมฺเหป  มรณโต  อปริมตฺุตาว  ยเถว  หิ  มยฺห  เอว  ตุมฺหากมฺป  
มรณ  อาคมิสฺสติ  อิติ  ตสฺส  ปุเร  อาคมนาว  กลฺยาณ  กโรถาติ ฯ  
เตเนส  เทวทูโต  นาม  ชาโต ฯ  ตสฺมา  ทหรกุมาราทโย  เอตฺถ  
                                        [ ส. ป.  ๖๗ ]  
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เทวทูตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        [๑๐๒]  อนมตคฺคิยนฺติ  อนมตคฺคสยุตฺต ฯ  ธมฺมามต  ปาเยสีติ  
โลกุตฺตรธมฺมามตปาน  ปฏิลาภกรณวเสน  ปาเยสีติ  อตฺโถ ฯ  
สมธิกานีติ  สาธิกานิ ฯ  สหตฺโถ  เหตฺถ สสทฺโท ฯ อิสีติ สีลกฺขนฺธา- 
ทโย ธมฺมกฺขนฺเธ  เอสิ  คเวสิ  ปริเยสีติ  อิสีติ  วุจฺจติ ฯ  ป ฺจ   
รฏานีติ ป ฺจ  จีนรฏานิ ฯ  หิมวนฺต  คนฺตฺวา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน   
ปกาเสนฺโต ยกฺขเสน ปสาทยีติ โยเชตพฺพ ฯ  
        [๑๐๓]  เตน  จ  สมเยนาติ  ตสฺมึ  สมเย  เตส  คมนโต ปุพฺพ- 
ภาคกาเล ฯ  ลทฺธ  ภวิสฺสตีติ  เวสฺสวณฺณสฺส  สนติฺกา  ลทฺธ  
ภวิสฺสติ ฯ  เวคสาติ  เวเคน ฯ  สมนฺตโต  อารกฺข  เปสีติ  อิโต  
ปฏาย  มา  ปวิสนฺตูติ  อธิฏานวเสน  สมนฺตา  อารกฺข  เปสิ ฯ  
อฑฺฒุฒานิ  สหสฺสานีติ  อฑฺเฒน  จตุตฺถานิ  อฑฺฒุฒานิ ฯ อติเรก- 
ป ฺจสตานิ ตีณิ  สหสฺสานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทิยฑฺฒสหสฺสนฺติ   
อฑฺเฒน ทุติย ทิยฑฺฒ ฯ อติเรกป ฺจสต  เอก  สหสฺสนฺติ  อตฺโถ ฯ  
โสณุตฺตราติ โสโณ จ อุตฺตโร จ โสณุตฺตรา ฯ นิทฺทมิตฺวานาติ  
ปลาเปตฺวาน ฯ อเทสิสุนฺติ อเทสยุ ฯ  
        [๑๐๔]  อชฺฌิฏโติ  อาณตฺโต ฯ  ปุน  ทานีติ  เอตฺถ  ทานีติ  
นิปาตมตฺต ฯ  ปุน  อาคจฺเฉยฺยาม  วา  น  วาติ  อตฺโถ ฯ ราช- 
คหนครปริวตฺตเกนาติ  ราชคหนคร  ปริวตฺเตตฺวา  ตโต  พหิ  ต  
                                        [ ส. ป.  ๖๗-๗๐]  
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ปทกฺขิณ  กตฺวา  คตมคฺเคน  คมเนน  วา ฯ  อิทานิ  เถรมาตุยา  
เวฏิสคิรินคเร  นิวาสการณ  ทสฺเสตุ  ตสฺส  นครสฺส  ตสฺสา ชาติ- 
ภูมิภาว เถรสฺส  จ  ตตฺถุปฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อโสโก กิร กุมาร- 
กาเลติอาทิมาห ฯ อยมฺปเนตฺถ อนุปุพฺพีกถา ฯด  
        [๑๐๕]  ปุพฺเพ  กิร  โมริยวเส  ชาตสฺส  จนฺทคุตฺตสฺส  นาม  
ร ฺโ  ปุตฺโต  พินฺทุสาโร  นาม  กุมาโร  ปตุ  อจฺจเยน  ปาตลิ- 
ปุตฺตมฺหิ นคเร  ราชา  อโหสิ ฯ  ตสฺส  เทฺว  ปุตฺตา  สอุทริยา   
อเหสุ ฯ เตส  เอกูนสตมตฺตา  เวมาติกภาตโร  อเหสุ ฯ  ราชา   
ปน เตส  สพฺพเชฏกสฺส  อโสกกุมารสฺส  อุปรชฺชฏาน ฺจ  อวนฺติ- 
รฏ ฺจ ทตฺวา  อเถกทิวส  อตฺตโน  อุปฏานมาคต  ทิสฺวา  ตาต   
อุปราช ตว  รฏ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  อุชฺเชนีนคเร  วสาหีติ  อาณา- 
เปสิ ฯ โส  ปตุ  วจเนน  ต  อุชฺเชน ึ คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค   
เวฏิสคิรินคเร เวทิสนามกสฺส  เสฏ ิสฺส  ฆเร  นิวาส  อุปคนฺตฺวา   
ตสฺส เสฏ ิสฺส  ธีตร  ลกขฺณสมฺปนฺน  โยพฺพนปฺปตฺต  เวฏิสคิรินฺ- 
นาม กุมารึ  ทิสฺวา  ตาย  ปฏิพทฺธจิตฺโต  มาตาปตูน  กถาเปตฺวา  
ต  เตหิ  ทินนฺ  ปฏิลภิตฺวา  ตาย  สทฺธึ  สวาส  กปฺเปสิ ฯ  สา  
เตน  สวาเสน  ส ฺชาตคพฺภา  หุตฺวา  ตโต  อุชฺเชน ึ นีตา มหินทฺ- 
กุมาร  ชนยิ ฯ  ตโต  วสฺสทฺวเย  อติกฺกนฺเต  สงฺฆมิตฺต ฺจ  ธีตร  
ลภิตฺวา  อุปราเชน  สทฺธึ  ตตฺถ  วสติ ฯ  อุปราชสฺส  ปน  ปตา  
                                        [ ส. ป.  ๗๐ ]  
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พินฺทุสาโร  มรณม ฺเจ  นิปนฺโน  ปุตฺต  อโสกกุมาร  สริตฺวา  ต  
ปกฺโกสาเปตุ  อุชฺเชน ึ มนสฺุเส  เปเสสิ ฯ  เต  ตโต อุชฺเชนึ คนฺตฺวา  
อโสกสฺส  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  เตส  วจเนน  โส  ปตุ  สนฺติก  
ตุริตคมเนนาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เวฏิสคิรินครมฺหิ  ปุตฺตทาเร  
เปตฺวา  ปตุ  สนฺติก  ปาฏลิปุตฺตนคร  คนฺตฺวา  คตสมนนฺตรเมว  
กาลกตสฺส  ปตุโน  สรีรกิจฺจ  การาเปตฺวา  ตโต  เอกูนสตมตฺเต  
เวมาติกภาตโร  จ  ฆาตาเปตฺวา  วิหตกณฺฏโก  หุตฺวา  ตตฺถ  ฉตฺต  
อุสฺสาเปตฺวา  อภิเสก  คณฺหิ ฯ  ตทา  เถรมาตา  ทารเก  ร ฺโ  
สนฺติก  เปเสตฺวา  สย  ตตฺเถว  เวฏิสคิรนิคเร  วสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
สา ตสฺส มาตา เตน สมเยน าติฆเร วสตีติ ฯ  
        [๑๐๖]  อาโรเปสีติ  ปฏิปาเทสิ ฯ  อมฺหาก  อิธ  กตฺตพฺพกิจฺจ  
นิฏ ิตนฺติ  มาตุ  ทสฺสนสฺส  กตภาว  สนฺธายาห ฯ  อนุภวตุ  ตาว  
เม  ปตรา  เปสิต  อภิเสกนฺติอาทีสุ  อภิเสกเปสนาทิกถา  วิตฺถาเรน  
อุตฺตรโต  อาวิภวิสฺสติ ฯ  ฉณตฺถนฺติ  ฉณนิมิตฺต ฯ  ฉณเหตูติ  
อตฺโถ ฯ  สย  ฉณกีฬ  อกาตุกาโมติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตทา  กิร  
เทวานปยติสฺโส  เชฏมูลมาสปุณฺณมาย  นกฺขตฺต  โฆสาเปตฺวา  
สลิลกฬีาฉณ  กโรถาติ  อมจฺเจ  อาณาเปตฺวา  สย  มคิว กีฬิตุ- 
กาโม  มิสฺสกปพฺพต  อคมาสิ ฯ  มิสฺสกปพฺพตนฺติ ปสุปาสาณ- 
มิสฺสกตฺตา  เอว  ลทฺธนาม  ปพฺพต ฯ  ทิฏสจฺโจติ อนาคามิ- 
                                        [ ส. ป.  ๗๑ ]  
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มคฺเคน  ปฏิวิทฺธสจฺโจ ฯ  อนาคามิผล  ปตฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
โส  กิร  เถเรน  อตฺตโน  มาตุ เทวิยา เทสิต ธมฺม สตฺุวา อนาคามิ- 
ผล สจฺฉากาสิ ฯ  โส  จ  เถรสฺส  ภาคิเนยฺโยติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตถาหิ  
เถรสฺส  มาตุ  เทวิยา  ภคินี  ตสฺสา  ยา  ธีตา  ตสฺสา  อย ปุตฺโต ฯ  
วุตฺต เหต มหาวเส  
        เทวิยา ภคินีธีตุ              ปุตฺโต ภณฺฑุกนามโก  
        เถเรน เทวิยา ธมฺม        สุตฺวา เทสิตเมว ตุ  
        อนาคามิผล ปตฺวา        วสิ เถรสฺส สนฺติเกติ ฯ  
        [๑๐๗]  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  จ  ตุมเฺห  พฺยากตาติ  โพธิมูเลเอว  
พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกตฺวา  ตมฺพปณฺณิทีป  ทสิฺวา  อนาคเต  
ตสฺส  ทีปสฺส  สมฺปตฺตึ  ทฏิเน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  อนาคเต  มหินฺโท  
นาม  ภิกฺขุ  ตมฺพปณฺณิทีป  ปสาเทสฺสตีติ  ตุมฺเห  พฺยากตา ฯ  ตตฺถ  
ตมฺพปณฺณิทีปนฺติ  ทีปวาสิโน  วุตฺตา ฯ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ  
อาสยานุสยาณ ฺจ  พุทฺธจกฺขูติ  วุจฺจติ ฯ  เตน  ปน  อินฺทฺริย- 
ปโรปราทึ วินา  น  อ ฺ  สกฺกา  ทฏ ุนฺติ  โอโลเกนฺโตติ  อวตฺวา  
โอโลเกตฺวาติ  วุตฺต ฯ  เอตมตฺถนฺติ  อนาคเต  มหินฺโท  นาม  ภิกฺขุ  
ตมฺพปณฺณิทีป  ปสาเทสฺสตีติ  อิมมตฺถ ฯ  เวฏิสคิริมฺหีติ  เทวิยา  
กตวิหาเร ฯ  กาโลว  คมนสฺส  คจฺฉาม  ทีปมุตฺตมนฺติ  โยเชตพฺพ ฯ  
อิท ฺจ  เตส  ปริวิตกฺกนิทสฺสน ฯ  ปฬนีาติ  อากาส  ปกฺขนฺทึสุ ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๗๑-๗๒ ]  
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อมฺพเรติ  อากาเส ฯ  เอวมากาส  ปกฺขนฺทิตฺวา  กินฺเต  อกสูติ  
เจติยปพฺพเต  นิปตึสูติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  เอวมุปฺปติตา  เถรา  นปิตึสุ  
นคุตฺตเมติ ฯ  อิทานิ  ตสฺส  ปพฺพตสฺส  ปติฏ ิตฏาน  เถราน ฺจ  
ตตฺถ  นิปติตฏาน  ทสฺเสตุ  ปุรโต  ปรุเสฏสฺสาติอาทิคาถมาห ฯ  
ปุรโตติ  ปาจีนทิสาภาเค ฯ  ปุรเสฏสฺสาติ  อนุราธปุรสงฺขาตสฺส  
ปุรวรสฺส ฯ  เมฆสนฺนิเภติ  สมนฺตโต  นีลวณฺณตฺตา  นีลมหาเมฆ- 
สทิเส ฯ  ปฬกูฏมฺหีติ  เอวนฺนามเก  ปพฺพตกูเฏ ฯ  หสาว   
นคมุทฺธนีติ ปพฺพตมุทฺธนิ  หสา  วิย ฯ  ตตฺถ  ปน  ปติฏหนฺโต  กทา  
ปติฏหีติ  อาห  เอว  อิฏฏิยาทีหิ  สทธฺินฺติอาทึ ฯ  ปรินิพฺพานโตติ  
ปรินิพฺพานวสฺสโต ฯ  ต  อวธิภูต  มุ ฺจิตฺวา  ตโต  อุทฺธ  ทฺวินฺน  
วสฺสสตาน  อุปริ  ฉตฺตึสติเม  วสฺเสติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  กถ  
เวทิตพฺโพติ  อาห  อชาตสตฺตุสฺส  หีติอาทึ ฯ  ตสฺมึเยว  วสฺเสติ  
เอตฺถ  ยสฺมึ  สวจฺฉเร  ยสฺมิ ฺจ  ทิวเส  ภควา  ปรินิพฺพุโต  ตสฺมึ  
สวจฺฉเร  ตสฺมึเยว  จ  ทิวเส  วิชยกุมาโร  อิม  ทีปมาคโตติ วทนฺติ ฯ  
วุตฺต เหต  
                ลงฺกาย วิชยสนามโก กุมาโร  
                โอติณฺโณ ถิรมติ ตมฺพปณฺณิทีเป  
                สาลาน ยมกคุณานมนฺตรสฺมึ  
                นพฺิพาตุ สยิตทิเน ตถาคตสฺสาติ ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๗๒ ]  
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        [๑๐๘]  สีหกุมารสฺส  ปุตฺโตติ  เอตฺถ กาลิงฺคราชธีตุ กุจฺฉิสฺมึ  
สีหสฺส ชาโต  กุมาโร  สีหกุมาโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปุพฺเพ  อมนุสฺสา- 
วาสตฺตา อาห  มนุสฺสาวาสมกาสีติ ฯ  จุทฺทสเม  วสฺเสติ  จุทฺทสเม   
วสฺเส สมฺปตฺเต ฯ  อิธ  วิชโย  กาลมกาสีติ  อิมสฺมึ ตมฺพปณฺณิ- 
ทีเป วิชยกุมาโร อฏตฺตึส  วสฺสานิ  รชฺช  กาเรตฺวา  กาล- 
มกาสิ ฯ  ตถาหิ อชาตสตฺตุราชา  ทฺวตฺตึส  วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรสิ   
อุทยภทฺโท โสฬส  ตสฺมา  อชาตสตฺตุสฺส  อฏมวสสฺ  อิธ  วิชยสฺส   
ปมวสฺสนฺติ กตฺวา  ตโต  อุทฺธ  อชาตสตฺตุสฺส  จตุวีสติ  วสฺสานิ   
อปริปุณฺเณเยว วสฺเส  วิชยสฺส  กาลกตตฺตา  ต  มุ ฺจิตฺวา  อุทย- 
ภทฺทสฺส  เตรส วสฺสานีติ  อุทยภทฺทสสฺ  จุทฺทสเม  วสฺเส  วิชยสสฺ   
อฏตึส  วสฺสานิ ปริปูรึส ุฯ ตถา จ วุตฺต  
        วิชโย ลงฺกมาคมฺม        สตฺถ ุนิพฺพานวาสเร  
        อฏตึส สมากาสิ          รชชฺ ยกฺขวิมทฺทโกติ ฯ  
อุทยภทฺทสฺส  ป ฺจทสเม     วสฺเส  ปณฺฑุวาสุเทโว  นาม  อิมสฺมึ  
ทีเป  รชฺช  ปาปุณีติ  วุตฺตตฺตา  อุทยภทฺทสฺส  จุทฺทสมวสฺสสงฺขาต  
เอก  วสฺส  อิมสฺมึ  ทีเป  วิชยสฺส  ปณฺฑุวาสุเทวสฺส  จ  อนฺตรา  
สีหล  อราชกิ  หุตฺวา   ิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺม ึ หิ  วสฺเส วิชย- 
ราชสฺส อมจฺจา อุปติสฺส นาม อมจฺจ เชฏก กตฺวา ตสฺส  
นาเมน  กเต  อุปติสฺสคาเม  วสนฺตา  อราชิก  รชชฺมนุสาสึสุ ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๗๒-๗๓ ]  
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วุตฺต เหต  
               ตสฺมึ มเต อมจฺจา เต            เปกฺขนฺตา ขตฺติยาคม  
        อุปติสสฺคาเม ตฺวา             รฏ สมนุสาสิยุ  
        มเต วิชยราชมฺหิ                  ขตฺติยาคมนา ปุรา  
        เอก วสฺส อย ลงฺกา-             ทีโป อาสิ อราชิโกติ ฯ  
ตตฺถาติ  ชมพฺูทีเป ฯ  อิธ  ปณฺฑุวาสุเทโว  กาลมกาสีติ  อิมสฺมึ  
สีหลทีเป  ปณฺฑุวาสุเทโว  ตึส  วสฺสานิ  รชฺชมนุสาสิตฺวา กาล- 
มกาสิ ฯ  ตถาหิ  อุทยภทฺทสฺส  อนนฺตร  อนรุุทฺโธ  จ  มุณฺโฑ  จ  
อฏ  วสฺสานิ  รชฺชมนุสาสึสุ ฯ  ตทนนฺตร  นาคทสฺสโก  จตุวีสติ  
วสฺสานิ ฯ  ตสฺมา  อุทยภทฺทสฺส  ป ฺจทสมโสฬสมวสฺเสหิ  สทฺธึ  
อนุรุทฺธสฺส  จ  มุณฺฑสฺส  จ  อฏ  วสสฺานิ  นาคทสฺสกสฺส  จ  
จตุวีสติวสฺเสสุ  วีสติ  วสฺสานีติ  อิธ  ปณฺฑุวาสุเทวสฺส  ตึส  วสฺสานิ  
ปริปูรึสุ ฯ  เตเนว  วุตฺต  ตโต  ปณฺฑุวาสุเทโว  รชชฺ  ตึส  สมา  
อกาติ ฯ  ตตฺถาติ  ชมฺพูทีเป ฯ  สตฺตรสเม  วสฺเสติ  สตฺตรสเม  
วสฺเส  สมฺปตฺเต ฯ  ตถาหิ  นาคทสฺสกสฺส  อนนฺตรา  สุสูนาโค  
อฏารส  วสสฺานิ  รชชฺ  กาเรสิ ฯ  ตสฺมา  นาคทสฺสกสฺส จตุวีสต- 
 ิวสฺเสสุ  วีสติ  วสฺสานิ  เปตฺวา  เสเสหิ  จตูหิ  วสฺเสหิ  สทฺธึ  
สุสูนาคสฺส  อฏารสสุ  วสฺเสสุ  โสฬส  วสฺสานีติ  อิธ  อภยร ฺโ  
วีสติ  วสฺสานิ  ปริปรูึสุ ฯ  วุตฺต ฺเจต  อภโย  วีสติ  วสฺสานิ  
                                        [ ส. ป.  ๗๓ ]  
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ลงฺการชฺชมการยีติ ฯ  ทามริโกติ  ยุทฺธการโก  โจโร ฯ ปกุณฺฑกา- 
ภโย ปน  อภยสุ  ภาคิเนยฺโย  ราชาเยว  น  โจโร ฯ  พลกฺกาเรน  
ปน  รชฺชสฺส  คหิตตฺตา  ทามริโกติ  วุตฺต ฯ  รชฺช  อคฺคเหสีติ  
เอกเทสสฺส  คหิตตฺตา  วุตฺต ฯ  อภยสสฺ  หิ  วีสติเม  วสฺเส  น  
ตาว  สพฺพ  รชฺชมคฺคเหสิ ฯ  ตถาหิ  วีสติมวสฺสโต  ปฏาย  อภยสฺส  
นว  ภาตุเก  อตฺตโน  มาตุเล  ตตฺถ  ตตฺถ  ยุทฺธ  กตฺวา  ฆาเตนฺ- 
ตสฺส อนภิสิตฺตสฺเสว  สตฺตรส  วสฺสานิ  อติกฺกมึสุ ฯ  ตโตเยว  
จ ตานิ ราชสุ ฺานิ นาม อเหสุ ฯ ตถา จ วุตฺต  
        ปกุณฺฑกาภยร ฺโ        อภยสฺส จ อนฺตเร  
        ราชสุ ฺานิ วสฺสานิ      อเหสุ ทส สตฺต จาติ ฯ  
ตตฺถาติ  ชมพฺูทีเป ฯ  ปกณฺุฑกสฺสาติ  ปกุณฺฑกาภยสฺส ฯ  ภวติ  
หิ  เอกเทเสนาป  โวหาโร  เทวทตฺโต  ทตฺโตติ  ยถา ฯ  สตฺตรส  
วสฺสานิ  ปรปิูรึสูติ  อนภิสิตฺตสฺเสว  ปริปูรึสุ ฯ  เอตฺถ  จ กาฬา- 
โสกสฺส โสฬสมวสฺส  เปตฺวา  ปณฺณรส  วสฺสานิ  เหฏา  สสุ 
 ูนาคสฺส สตฺตรสมอฏารสมวสฺสานิ  จ  เทฺว  คเหตฺวา  สตฺตรส   
วสฺสานิ คณิตพฺพานิ ฯ  ตานิ  เหฏา  เอเกน  วสฺเสน  สห  อฏารส  
โหนฺตีติ  ตานิ  ราชสุ ฺานิ  สตฺตรส  วสฺสานิ  เหฏา วิชย- 
ปณฺฑุวาสุเทวราชูนมนฺตเร  อราชิเกน  เอเกน  วสฺเสน  สทฺธ ึอฏารส   
ราชสุ ฺวสฺสานิ  นาม  โหนฺติ ฯ จนฺทคุตฺตสฺส จุทฺทสเม วสฺเส   
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อิธ  ปกุณฺฑกาภโย  กาลมกาสีติ  จนฺทคุตฺตสฺส  จุทฺทสเม  วสฺเส  
สมฺปตฺเต  อิมสฺมึ  ตมฺพปณฺณิทีเป  ปกุณฺฑกาภโย  นาม  ราชา  
สตฺตติ  วสฺสานิ  รชชฺมนสุาสิตฺวา  กาลมกาสิ ฯ  ตถาหิ  สุสูนาคสฺส  
ปุตฺโต  กาฬาโสโก  อฏวีสติ  วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรสิ ฯ  ตโต  
ตสฺส  ปุตฺตา  ทส  ภาตุกา  เทฺววีสติ  วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรสุ ฯ  
เตส  ปจฺฉา  นว  นนฺทา  เทฺววีสติ ฯ  จนฺทคุตฺโต  จตุวีสติ  วสฺสานิ  
รชฺช  กาเรสิ ฯ  ตตฺถ  กาฬาโสกสฺส  อฏวีสติวสฺเสสุ  ปณฺณรส  
วสฺสานิ  เหฏา  คหิตานีติ  ตานิ  เปตฺวา  เสสานิ  เตรส  วสฺสานิ  
ทสภาตุกาน  เทฺววีสติ  ตถา  นวนนฺทาน  เทฺววีสติ  จนฺทคุตฺตสฺส  
จุทฺทสมวสฺส  เปตฺวา  เตรสวสฺสานีติ  ปกุณฺฑกาภยสฺส  สตฺตติ  
วสฺสานิ  ปรปิูรึสุ ฯ  ตถา  จ  วุตฺต  ปกณฺุฑกาภยนามสฺส  ร ฺโ  
วสฺสานิ  สตฺตตีติ ฯ  ตตฺถ  อโสกธมฺมราชสฺส  สตฺตรสเม  วสฺเส  
อิธ  มุฏสีวราชา  กาลมกาสีติ  ตสฺมึ  ชมฺพูทีเป  อโสกธมฺมราชสฺส  
สตฺตรสเม  วสฺเส  อิธ  มฏุสีโว  นาม  ราชา  สฏ ี  วสฺสานิ รชฺช- 
มนุสาสิตฺวา  กาลมกาสิ ฯ  ตถาหิ  จนฺทคุตฺตสฺส  ปุตฺโต พินฺทุสาโร   
อฏวีสติ  วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรสิ ฯ  ตโต  ตสฺส  ปตฺุโต อโสก- 
ธมฺมราชา  รชฺช  ปาปุณิ ฯ  ตสฺมา  จนฺทคุตฺตสฺส  เหฏา วุตฺเตสุ  
จตุวีสติวสฺเสสุ  เตรส  วสฺสานิ  คหิตานีติ  ตานิ  เปตฺวา  เสสานิ  
เอกาทส  วสฺสานิ  พินฺทุสารสฺส  อฏวีสติ  วสฺสานิ  อโสกสฺส  
                                [ ส. ป.  ๗๓ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 244 

อนภิสิตฺตสฺส  จตฺตาริ  วสสฺานิ  อภิสิตฺตสฺส  สตฺตรส  วสฺสานีติ  เอว  
สฏ ี  วสฺสานิ  อิธ  มุฏสวีสฺส  ปริปรูสึุ ฯ  ตถา  จ  วุตฺต  สฏ ี  
วสฺสานิ  มุฏสีโว  ลงฺการชฺชมการยีติ ฯ  เทวานปยติสฺโส  รชชฺ  
ปาปุณีติ  อโสกสฺส  อฏารสเม  วสฺเส  ปาปุณีติ ฯ  อิทานิ ปริ- 
นิพฺพุเต  ภควติ  อชาตสตฺตุอาทีน  วสฺสคณนาวเสน  ปรินิพฺพานโต  
ทฺวินฺน  วสฺสสตาน  อุปริ  ฉตฺตึส  วสฺสานิ  เอกโต  คเณตฺวา  
ทสฺเสนฺโต  อาห  ปรินิพฺพุเต  จ  สมฺมาสมฺพุทฺเธติอาทึ ฯ  ตตฺถ  
อชาตสตฺตุ  จตุวีสตีติ  ปรินิพฺพานวสฺสสงฺขาต  อฏมวสฺส  มุ ฺจิตฺวา  
วุตฺต ฯ  อโสกสฺส  ปุตฺตา  ทส  ภาตุกราชาโนติ  กาฬาโสกสฺส  
ปุตฺตา  ภทฺทเสโน  โกรณฺฑวณฺโณ  มงฺคุโร  สพฺพ ฺชโห  ชาลโิก  
อุภโก  ส ฺชโย  โกรพฺโพ  นนฺทิวฑฺฒโน  ป ฺจมโกติ  อิเม  ทส  
ภาตุกราชาโนติ  เวทิตพฺพา ฯ  อุคฺคเสนนนฺโท  ปณฺฑุกนนฺโท ปณฺ- 
ฑุคตินนฺโท  ภูตปาลนนฺโท  รฏปาลกนนฺโท  โควิสาณกนนฺโท  
ทสสิฏกนนฺโทเกวฏฏกนนฺโทธนนนฺโทติอิเมนวนนฺทาติเวทิตพฺพา ฯ  
เอเตน  ราชวสานุสาเรนาติ  เอเตน  ชมฺพูทีปวาสิราชูน  วสานุสาเรน  
เวทิตพฺพเมตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตมฺพปณฺณิทีปวาสีนมฺป  ปน  ราชูน  
วเสน  เอว  คณนา  เวทิตพฺพา ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปรินิพฺพาน- 
วสฺส อิธ  วิชยสฺส  ปมวสฺสนฺติ  กตฺวา  ต  อปเนตฺวา  ปรินิพฺพาน- 
วสฺสโต อุทฺธ  วิชยสฺส  สตฺตตฺตึส  วสฺสานิ  ตโต  อราชิกเมก   
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วสฺส  ปณฺฑุวาสุเทวสฺส  ตึส  วสฺสานิ  อภยสฺส  วีสติ  วสฺสานิ  
ปกุณฺฑกาภยสฺส  อภิเสกโต  ปุพฺเพ  สตฺตรส  วสฺสานิ  อภิสิตฺตสฺสถ  
สตฺตติ  วสฺสานิ  มุฏสีวสฺส  สฏ ี  วสสฺานิ  เทวานปยติสฺสสฺส  
ปมวสฺสนฺติ  เอว  ปรินิพฺพานโต  ทฺวินฺน  วสฺสสตาน  อุปริ  ฉตฺตึส  
วสฺสานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        [๑๐๙]  เชฏมาสสฺส  ปุณฺณมิย  เชฏนกฺขตฺต  วา  มลูนกฺขตฺต  
วา  โหตีติ  อาห  เชฏมูลนกฺขตฺตนฺนาม  โหตีติ ฯ  ตสฺมิมฺปน  
นกฺขตฺเต  กตฺตพฺพฉณมฺป  ตนฺนิสฺสยตฺตา  ตเมว  นาม  ลภตีติ  
เวทิตพฺพ ฯ  มิควนฺติ  มิคาน  วานโต  เหสนโต  พาธนโต  มิควนฺติ  
ลทฺธสม ฺ  มิคว ฯ  โรหิตมิครูปนฺติ  โคกณฺณมิคเวส ฯ  ชิยนฺติ  
ธนุชิย ฯ  อนพุนฺธนฺโตติ  ปทสา  อนุธาวนฺโต ฯ  มมเยว  ราชา  
ปสฺสตูติ  เอตฺถ  อมฺเหสุ  พหูสุ  ทิฏเสุ  ราชา  อติภายิสฺสตีติ  
อิมินา  การเณน  อตฺตานเมว  ทสฺเสตุ  มมเยว  ปสฺสตูติ  อธิฏาสีติ  
เวทิตพฺพ ฯ  จินฺเตสีติ  วตฺวา  ตสฺส  จินตฺนาการ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
อิมสฺมึ  ทีเป  ชาโตติอาทึ ฯ  เถโร  ตสฺส  ปริวิตกฺก  ชานิตฺวา  
อตฺตโน  สภาว  กเถตฺวา  ต  อสฺสาเสตุกาโม  สมณา  มย มหา- 
ราชาติอาทิมาห ฯ  มหาราช  มย  สมณา  นาม  ตฺว  
ปริวิตกฺก  มา  อกาสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตเวว  อนุกมฺปายาติ  ตว  
อนุกมฺปตฺถายเอว  อาคตา  น  วิมุขภาวตฺถายาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อิเม  
                                        [ ส. ป.  ๗๔ ]  
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สมณา  นามาติ  อชานนฺตสฺส  สมณา  มย  มหาราชาติ  กสฺมา  
เถโร  อาหาติ  เจ ฯ  อโสกธมฺมราเชน  เปสิตสาสเนเนว  ปุพฺเพ  
คหิตสมณส ฺ  สาเรตุ  เอวมาหาติ ฯ  อิมมตฺถ  วิภาเวตุ  เตน  
สมเยนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  อทิฏสหายกาติ  อทิฏโ  สหาโย  
เอเตหีติ๑  อทิฏสหายกา ฯ  อ ฺม ฺ  อทิสฺวา  สหายภาว  
อุปคตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ฉาตกปพฺพตปาเทติ  ฉาตวาหสฺส  นาม  
ปพฺพตสฺส  ปาเท ฯ  ต  กริ  ปพฺพต  อนุราธปุรา  ปพฺุพทกฺขิณ- 
ทิสาภาเค อติเรกโยชนทฺวยมตฺถเก  ติฏติ ฯ  ตมฺหิ  าเน  ปจฺฉา   
สทฺธาติสฺโส มหาราชา  วิหาร  กาเรสิ ฯ  ต  ฉาตวิหารนฺติ   
โวหรึสุ ฯ รถยฏ ิปฺปมาณาติ  อายามโต  จ  อาวฏฏโต  จ   
รถปโฏเทน สมปฺปมาณาติ ตีสุป คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ มหาวเสป  
วุตฺต  
        ฉาตปพฺพตปาทมฺหิ        ติสฺโส จ เวฬุยฏ ิโย  
        ชาตา รถปโฏเทน          สมานา ปริมาณโตติ ฯ  
คณฺ ีปเท  ปน  รถยฏ ิปฺปมาณาติ  รถสฺส  ธชยฏ ิปฺปมาณาติ  
วุตฺต ฯ  อุปฺปชฺชึสูติ  ตสฺส  อภิเสกสมกาลเมว  อุปฺปชฺชึส ุฯ  
เอวมุตฺตริมฺป  วกฺขมานาน  อจฺฉริยาน  ปาตุภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  
ตถา จ วุตฺต มหาวเส  
๑. ม. อทิฏา หุตฺวา สหายกาติ ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๗๔-๗๕ ]  
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        เทวานปยติสฺโส โส         ราชาสิ ปตุ อจฺจเย  
        ตสฺสาภิเสเกน สม            พหูนจฺฉริยานหูติ ฯ  
เอกา  ลตายฏ ินามาติ  กา ฺจนลตาย  ปฏิมณฺฑิตตฺตา  เอว  ลทธฺ- 
นามา เอกา  ยฏ ิ  อโหส ิฯ  ต  อลงฺกรตฺิวา  อุปฺปนฺนลตาติ  ต   
รชตวณฺณ ยฏ ึ  อลงฺกริตฺวา  ตตฺเถว  จิตฺตกมฺมกตา  วิย  อุปฺปนฺนา   
ลตา ฯ ขายตีติ  ทิสฺสติ ฯ  กิ ฺชกฺขานีติ  เกสรานิ ฯ  เอตานิป   
ปุปฺผยฏ ิย นลีปุปฺผาทีนิ  สกุณยฏ ิย ฺจ  นานปฺปการา  มิคปกฺขิโน   
ตตฺเถว จิตฺตกมฺมกตา  วิย  ป ฺายนฺตีติ  ทฏพฺพ ฯ  เสตา   
รชตยฏ ี  จาติ รชตมยยฏ ิ  วิย  เอกา  ยฏ ิ  เสตวณฺณาติ   
อตฺโถ ฯ  ลตาติ ตตฺเถว  จิตฺตกมฺมกตา  วิย  ทิสฺสมานา  ลตา ฯ   
นิลาทิ  ยาทสิ ปุปฺผนฺติ  ยาทิส  โลเก  นิลาทิ  ปุปฺผ  อตฺถ ิ ตาทิส   
ปุปฺผยฏ ิมฺหิ ขายตีติ  อตฺโถ ฯ  อเนกวิหิต  รตน  อุปฺปชฺชีติ   
อเนกปฺปการ รตน  สมุททฺโต  สยเมว  ตีร  อารูหิตฺวา  เวลนฺเต  
อุมฺมิเวคาภิชาตมริยาทวฏฏิ  วิย  อุปฺปชฺช ิ อุฏหิตฺวา  อฏาสีติ  
อตฺโถ ฯ  ตมฺพปณฺณิย  ปน  อฏ  มุตฺตา  อุปฺปชฺชสึูติ  เอตฺถาป  
ตมฺพปณฺณิย  สมุทฺทโต  สยเมว  อุฏหิตฺวา  ชาติโต  อฏ  มุตฺตา  
สมุทฺทตีเร วุตฺตนเยเนว  ิตาติ เวทิตพฺพา ฯ วุตฺต เหต มหาวเส  
        ลงฺกาทีปมฺหิ สกเล               นิธโย รตนานิ จ  
        อนฺโต  ิตานิ อุคฺคนฺตฺวา      ปวีตลมารุหุ  
                                        [ ส. ป.  ๗๕ ]  
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        ลงฺกาทีปสมีปมฺหิ                ภินฺนนาวา ิตานิ จ  
        ตตฺร ชาตานิ จ ตล                รตนานิ สมารุหุ  
        หยคชรถามล-                      วลยงฺคุลิเวกา  
        กกุธผลปากติกา                   อิจฺเจตา อฏ ชาติโต  
        มุตฺตา สมุทฺทา อุคฺคนฺตฺวา    ตีเร วฏฏิ วิยฏ ิตา  
        เทวานมฺปยติสฺสสฺส              สพฺพ ปุ ฺวิชมฺหิตนฺติ ฯ  
หยมุตฺตาติ  อสฺสรูปสณฺานา  มุตฺตา ฯ  คชมุตฺตาติ  หตฺถิรูป- 
สณฺานา ฯ เอว  สพฺพตฺถ  ตตสณฺานวเสน  มุตฺตาเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  
องฺคุลิเวกมุตฺตาติ  องฺคุลิยสณฺานา  มุทฺทิกาสณฺานาติ  อตฺโถ ฯ  
กกุธผลมุตฺตาติ  กกุธรุกฺขผลาการา  พหู  อสามุตฺตา๑ ฯ ราชกกุธ- 
ภณฺฑานีติ  ราชารหอุตฺตมภณฺฑานิ ฯ  ตานิ  สรูเปน  ทสฺเสนฺโต  
อาห  ฉตฺต  จามรนฺติอาทึ ฯ อ ฺ ฺจ พหุวิธ ปณฺณาการ  
ปหิณีติ สมฺพนฺโธ ฯ สงฺขนฺติ  อภิเสกาสิ ฺจนก  สามุทฺทิก  ทกฺขิณา 
วฏฏสงฺข ฯ อโนตตฺโตทกเมว คงฺโคทกนฺติ  วุตฺต ฯ  วฑฺฒมานนฺติ  
อลงฺการจุณฺณ ฯ นหานจุณฺณนฺติ เกจิ ฯ วฏสกนฺติ  กณฺณ- 
ปลนฺธน  วฏสกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ วฏสก กณฺณจูฬิกฏาเน  
โอลมฺพกนฺติป  วทนฺติ ฯ  ภิงฺคารนฺติ  สวุณฺณมย  มหาภิงฺคาร ฯ  
มกรมุขสณฺานา  พลิกมมฺาทิกรณตฺถ  กตา  ภาชนวิกตีติป  วทนฺติ ฯ  
๑. ม. อสามุทฺทิกา มุตฺตา ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๗๕ ]  
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นนฺทิยาวฏนฺติ  กากปทสณฺานา  มงฺคลตฺถ  กตา  สวุณฺณภาชน- 
วิกติ ฯ ก ฺนฺติ  ขตฺติยกุมารึ ฯ  อโธวิม  ทุสฺสยุคนฺติ  กิลฏิเ  
ชาเต  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิตฺตมตฺเต  ปริสุทฺธภาวมุปคจฺฉนฺต  อโธวิม  
ทุสฺสยุค ฯ  หตฺถปุ ฺฉนนฺติ  ปตวณฺณ  มหคฺฆ  หตฺถปุ ฺฉนปฏ ฯ  
หริจนฺทนนฺติ  หริตวณฺณ  จนฺทน  สุวณฺณวณฺณ  จนฺทนนฺติ  อตฺโถ ฯ  
โลหิตจนฺทน  วา  โคสิตจนฺทนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ต  กริ  อุทฺธเน  
ปกฺกุฏ ิตเตลมฺหิ  ปกฺขิตฺตมตฺต  สกลมฺป  เตล  อคฺคิ ฺจ  นิพฺพาปน- 
สมตฺถ จนฺทน ฯ  เตเนว  โคสิตจนฺทนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  โคสทฺเทน   
หิ  ชล วุจฺจติ ฯ  ต  วิย  สิต  จนฺทน  โคสิตจนฺทน ฯ  นาคภวน- 
สมฺภว อรุณวณฺณมตฺติก ฯ  หรีตก  อามลกนฺติ  อคทหรีตก   
อคทามลก  ย ขิปฺปเมว  สรีรมลโสธนาทิกรณสมตฺถ  โหติ ฯ   
อุณฺหิสฺสนฺติ อุณฺหิสฺสปฏ ฯ  เวนนฺติ  สีสเวน ฯ  สารปามงฺคนฺติ   
อุตฺตม รตนปามงฺคสุตฺต ฯ  วตฺถโกฏกินฺติ  วตฺถยคุเมว ฯ  นาคมา- 
หฏนฺติ นาเคหิ  อาหฏ ฯ  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  อมโตสธนฺติ  
เอวนฺนามิกา  คุลิกชาติ  อมตสทิสกิจฺจตฺตา  เอว  วุจฺจติ ฯ  ต  กิร  
ปริปนฺถ  วิธเสตฺวา๑ สพฺพตฺถ สาเธนฺเตหิ อคโทสธสมฺภาเรหิ โยเชตฺวา  
วฏเฏตฺวา  กต  คุลิก ฯ  ต  ปน  ราชูน  มุขโสธนนหานปริโยสาเน  
มหตา  ปริหาเรน  อุปเนนฺติ ฯ  เต  เตน  องฺคราคนฺนาม  กโรนฺติ ฯ  
๑. ม. ปริมฏ วิธเมตฺวา ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๗๖ ] 
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กโรนฺตา  จ  ยถารห  ทฺวีหิ  ตีหิ  อคโทสธรงฺคติลกาหิ นลาตอสกูฏ- 
อุรมชฺฌสงฺขาต  องฺค  สชเฺชตฺวา  องฺคราค  กโรนฺตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
สา  ปน  คุลกิา  อหิวิจฺฉิกาทีนมฺป  วิส  หนติ ฯ  เตนป ต วุจฺจติ  
อมโตสธนฺติ ฯ  
        [๑๑๐]  อห  พุทฺธ ฺจาติอาทีสุ  สพฺพธมฺเม  ยาถาวโต  อพุชฌฺิ  
ปฏิวิชฺฌีติ  พุทฺโธติ  สงฺข  คต  สมฺมาสมฺพุทฺธ ฺจ  อธิคตมคฺเค  
สจฺฉิกตนิโรเธ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชฺชมาเน จ อปาเยสุ อปตมาเน  
ธาเรตีติ ธมฺโมติ  สงฺข  คต  ปริยตฺติยา สทฺธึ นวโลกุตฺตรธมฺม ฺจ  
ทิฏ ิสีลสาม ฺเน สหตตฺตา  สงฺโฆติ  สงฺข  คต  อริยสงฺฆ ฺจ   
อห  สรณ  คโต ปรายนนติฺ อุปคโต  ภชึ  เสวินฺติ  อตฺโถ ฯ   
อถวา  หึสติ  ตปฺปสาทตคฺครุกตาหิ วิหตกิเลเสน  ตปฺปรายนตา- 
การปฺปวตฺเตน  จิตฺตุปฺปาเทน  สรณ  คตาน เตเนว  สรณคมเนน   
ภย  สนฺตาส ทุกฺข ทุคฺคตึ ปฏิกิเลส หนติ วินาเสตีติ สรณ ฯ   
รตนตฺตยสฺเสต  อธิวจน ฯ อปจ สมฺมาสมฺพุทฺโธ หิเต ปวตฺตเนน  
อหิตา  จ  นิวตฺตเนน  สตฺตาน  ภย  หสึตีติ  สรณนติฺ  วุจฺจติ ฯ  
ธมฺโมป  ภวกนฺตารอุตฺตารเณน  อสฺสาสทาเนน  จ  สตฺตาน  ภย  
หึสตีติ  สรณนฺติ  วุจฺจติ ฯ  สงฺโฆป  อปปฺกานมฺป  การาน วิปุล- 
ผลปฏิลาภกรเณน  สตฺตาน  ภย  หึสตีติ  สรณนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
อิมินา  อตฺเถน  สรณภูต  รตนตฺตย  เตเนว  การเณน  สรณนฺติ  
                                        [ ส. ป.  ๖๔ ] 
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คโต  อวคโต  ชานินฺติ  อตฺโถ ฯ  อุปาสกตฺต  เทเสสินฺติ  รตนตฺตย  
อุปาสตีติ  อุปาสโกติ  เอว  ทสฺสิต  อุปาสกภาว  อภินิวิฏวาจาย  
ปกาเสสินฺติ  อตฺโถ ฯ  อุปาสโกห  อชชฺตคฺเค  ปาณุเปต  สรณ  
คโตติ  เอว  อุปาสกตฺต  ปฏิเวเทสินฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สกฺยปุตฺตสฺส  
สาสเนติ  สกฺยสฺส  สุทโฺธทนสฺส  ปุตฺโต  โส  ภควา  สกฺยปุตฺโต  
ตสฺส  สกฺยปตฺุตสฺส  สาสเนติ  อตฺโถ ฯ  สทฺธาติ  สทฺธาย ฯ  สย  
อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติอาทีสุ  วิย  ยการโลโป  ทฏพฺโพ ฯ  
อุเปหีติ อุปคจฺฉ ฯ  
        [๑๑๑]  อโสกร ฺา  เปสิเตน  อภิเสเกนาติ  อโสกร ฺา  
เปสิเตน  อภิเสกุปกรเณน ฯ  ยทา  หิ  เทวานปยติสฺโส  มหาราชา  
อตฺตโน  สหายสฺส  ธมฺมาโสกร ฺโ  อิโต  เวฬุยฏ ิยาทโย  มหารเห  
ปณฺณากาเร  เปเสสิ ฯ  ตทา  โสป  เต  ทิสฺวา  ปสีทตฺิวา  อติวิย  
ตุฏโ  อิเมหิ  อติเรกตร  กึ  นาม  มหคฺฆ  ปฏิปณฺณาการ  สหายสฺส  
เม  เปเสสฺสามีติ  อมจฺเจหิ  สทฺธ ึ มนฺเตตฺวา  ลงฺกาทีเป อภิเสก- 
ปริหาร  ปุจฺฉิตฺวา  น  ตตฺถ  อีทิโส  อภิเสกปริหาโร  อตฺถีติ สุตฺวา   
สาธุ  วต  เม  สหายสฺส  อภิเสกปริหาร  เปเสสฺสามีติ วตฺวา   
สามุทฺทิกสงฺขาทีนิ  ตีณิ  สงฺขานิ  จ  คงฺโคทก ฺจ อรุณวณฺณ- 
มตฺติก ฺจ  อฏฏ  ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติก ฺาโย  จ สุวณฺณ- 
รชตโลหมตฺติกามยฆเฏ  จ  อฏหิ  เสฏ ิกุเลหิ  สทฺธึ  อฏ  อมจฺจ- 
                                        [ ส. ป.  ๗๖ ]  
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อมจฺจกุลานิ  จาติ  เอว  สพฺพฏก  นาม  อิธ  เปเสสิ ฯ  อิเมหิ เม   
สหายสฺส  ปนุ  อภิเสก  กโรถาติ  อ ฺ ฺจ  อภิเสกตฺถาย  
พหุปณฺณาการ  เปเสสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อโสกร ฺา  เปสิเตน  
อภิเสเกนาติ ฯ  เอโก  มาโส  อภิสิตฺตสฺส อสฺสาติ เอกมาสาภิสิตฺโต ฯ  
กถมฺปนสฺส  ตทา  เอกมาสาภิสิตฺตตฺตา  วิ ฺายตีติ  อาห  วิสาข- 
ปุณฺณมาย หิสฺส  อภิเสกมกสูติ ฯ  ปพฺุเพ  กตาภิเสกสฺสป  อโสก- 
ร ฺา  เปสิเตน อนคฺเฆน  ปริหาเรน  วิสาขปุณฺณมาย  ปุน   
อภิเสกมกสูติ  อตฺโถ ฯ วุตฺต เหต มหาวเส  
        เต มิคสิรมาสสฺส            อาทิจนฺโททเย ทิเน  
        อภิสิตฺต ฺจ ลงฺกินฺท        อมจฺจา สามิภตฺติโน  
        ธมฺมาโสกสฺส วจน          สุตฺวา สามิหิเต รตา  
        ปุนาป อภิเสจึสุ๑       ลงฺกาหิตสุเข รตนฺติ ฯ  
ทีปวเสป เจต วุตฺต  
        วิสาขมาเส ทฺวาทส          (ปกฺเข) ชมฺพูทีปา อิธาคตา  
        อภิเสก สปริวาร               อโสกธมฺเมน เปสิต  
        ทุติย อภิสิ ฺจิตฺถ               ราชาน เทวาน ปย  
        อภิสิตฺโต ทุติยาภิเสเกน    วิสาขมาเส อุโปสเถ  
        ตโต มาเส อติคฺคยฺเห         เชฏมาเส อุโปสเถ  
        มหินฺโท สตฺตโม หตฺุวา     ชมฺพูทีปา อิธาคโตติ ฯ  
๑. มหาวเส ปน อภิสิ ฺจึสูติ ทิสฺสติ ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๗๖ ]  
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ตทา  ปน  ตสฺส  ร ฺโ  วิสาขปุณฺณมาย  อภิเสกสฺส  กตตฺตา  
ตโต  ปภูติ  ยาวชฺชตนา  วิสาขปุณฺณมายเมว  อภิเสกกรณ  
สมาจิณฺณ ฯ  
        [๑๑๒]  อภิเสกวิธาน ฺเจตฺถ  เอว  เวทิตพฺพ ฯ  อภิเสกมงฺคลตฺถ  
อลงฺกตปฏิยตฺตสฺส  มณฺฑปสฺส  อนฺโต  กตสฺส  อุทุมฺพรสาขมณฺฑปสฺส  
มชฺเฌ  สุปฺปติฏ ิเต  อุทุมฺพรภทฺทปมฺหิ  อภิเสการห  อภิชจฺจ  ขตฺติย  
นิสีทาเปตฺวา  ปม  ตาว  มงฺคลาภรณภูสิตา  ชาติสมฺปนฺนา ขตฺติย- 
ก ฺา  คงฺโคทกปุณฺณ  สามุทฺทิกทกฺขิณาวฏฏสงฺข  อุโภหิ หตฺเถหิ   
สกฺกจฺจ  คเหตฺวา  สีโสปร ิ อุสฺสาเปตฺวา  เตน  ตสฺส  มุทฺธน ิ 
อภิเสโกทก  อภิสิ ฺจติ  เอว ฺจ  วเทติ  เทว  ต  สพฺเพป  ขตฺติย- 
คณา อตฺตานมารกฺขนตฺถ  อิมินา  อภิเสเกน  อภิเสกิก  มหาราช   
กโรนฺติ ตฺว  ราชธมฺเมสุ   ิโต  ธมฺเมน  สเมน  รชฺช  กาเรหิ   
เอเตสุ ขตฺติยคเณสุ  ตฺว  ปตฺุตสิเนหานุกมฺปาสหิตจิตฺโต  หิตสม- 
เมตฺตจิตฺโต จ  ภว  รกฺขาวรณคุตฺติยา  เตส  รกฺขิโต  จ  ภวาหีติ ฯ   
ตโต ปุน  ปโุรหิโตป  ปโุรหิจฺจฏานานุรูปาลงฺกาเรหิ  อลงฺกตปฏ-ิ 
ยตฺโต คงฺโคทกปุณฺณ  รชตมยสงฺข  อุโภหิ  หตฺเถหิ  สกฺกจฺจ   
คเหตฺวา ตสฺส  สีโสปริ  อุสฺสาเปตฺวา  เตน  ตสฺส  มุทฺธนิ   
อภิเสโกทก อภิสิ ฺจติ  เอว ฺจ  วเทติ  เทว  ต  สพฺเพป  พฺราหฺมณ- 
คณา อตฺตานมานุรกฺขนตฺถ  อิมินา  อภิเสเกน  อภิเสกิก  มหาราช  
                                        [ ส. ป.  ๗๖ ]  
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กโรนฺติ  ตฺว  ราชธมฺเมสุ   ิโต  ธมฺเมน  สเมน  รชฺช  กาเรหิ  
เอเตสุ  พฺราหฺมณคเณสุ  ตฺว  ปุตฺตสิเนหานุกมฺปาสหิตจิตฺโต  
หิตสมเมตฺตจิตฺโต  จ  ภว  รกฺขาวรณคุตฺติยา  เตส  รกฺขิโต  จ  
ภวาหีติ ฯ  ตโต  ปุน  เสฏ ีป  เสฏ ิฏานานุรูปภูสนภูสิโต คงฺโคทก- 
ปุณฺณ  รตนมยสงฺข  อุโภหิ  หตฺเถหิ  สกฺกจฺจ  คเหตฺวา ตสฺส   
สีโสปริ  อุสสฺาเปตฺวา  เตน  ตสฺส  มุทธฺนิ  อภิเสโกทก อภิสิ ฺจติ  
เอว ฺจ  วเทติ  เทว  ต  สพฺเพป  คหปติคณา  อตฺตานมานุรกฺขนตฺถ  
อิมินา  อภิเสเกน  อภิเสกิก  มหาราช  กโรนฺติ  ตฺว  ราชธมฺเมสุ  
 ิโต  ธมฺเมน  สเมน  รชฺช  กาเรหิ  เอเตสุ  คหปติคเณสุ  ตฺว  
ปุตฺตสิเนหานุกมฺปาสหิตจิตฺโต   หิตสมเมตฺตจิตฺโต  จ  ภว รกฺขา- 
วรณคุตฺติยา  เตส  รกฺขิโต  จ  ภวาหีติ ฯ  เต  ปน  ตสฺส เอว  
วทนฺตา  สเจ  ตฺว  อมฺหาก  วจนานุรูเปน  รชฺช  กรสิฺสสิ  อิจฺเจต  
กุสล  โน  เจ  กริสฺสส ิ ตว  มุทฺธา  สตฺตธา  ผลตูติ  เอว  ร ฺโ  
อภิสปนฺติ  วิยาติ  ทฏพฺพ ฯ  อิมสฺม ึ ปน  ทีเป  เทวานปยติสฺสสฺส  
มุทฺธนิ  ธมฺมาโสเกเนว  อิธ  เปสิตา  ขตฺติยก ฺาเยว อโนตตฺโตทก- 
ปุณฺเณน   สามุทฺทิกทกฺขิณาวฏฏสงฺเขน  อภิเสโกทก อภิสิ ฺจีติ   
วทนฺติ ฯ  อิท ฺจ  ยถาวุตฺต  อภิเสกวิธาน  มชฺฌิมนิกาเย  
จูฬสีหนาทสุตฺตวณฺณนาย  สีหลฏกถายมฺป  ปม  ตาว  อภิเสก  
คณฺหนฺตาน  ราชูน  สุวณฺณมยาทีนิ  ตีณิ  สงฺขานิ  จ  คงฺโคทก ฺจ 
                                        [ ส. ป.  ๗๖ ]   
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ขตฺติยก ฺ ฺจ ลทฺธุ วฏฏตีติอาทินา วุตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๑๓]  สมฺโมทนีย   กถ   กถยมาโนติ    ปติปาโมชฺชสงฺขาต- 
สมฺโมทชนนโต สมฺโมทิตุ  ยุตฺตภาวโต  จ  สมฺโมทนีย  กจฺจิ  ภนฺเต  
ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ  โว  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก ลหุฏาน  
พล ผาสุวิหาโรติ เอวมาทิกถ กถยมาโน ฯ  ฉ  ชเน  ทสฺเสสีติ   
ร ฺา สทฺธึ อาคตาน น อิเม ยกฺขา มนุสฺสา  อิเมติ ส ฺชานนตฺถ  
ภณฺฑุกสฺส อุปาสกสฺส วา อานีตตฺตา เตน สทฺธึ ฉ  ชเน  ทสฺเสสิ ฯ   
เตวิชฺชาติ ปุพฺเพนิวาสทิพฺพจกฺขุอาสวกฺขยสงฺขาตาหิ ตีหิ  วิชฺชาหิ   
สมนฺนาคตา ฯ  อิทฺธิปตฺตาติ  อิทฺธิวิธ ฺาณปฺปตฺตา ฯ เจโต- 
ปริยายโกวิทาติ  ปเรส  จิตฺตวาเร  กุสลา ฯ  เอวเมตฺถ  ป ฺจ  
อภิ ฺา  สรเูปน  วุตฺตา ฯ  ทิพฺพโสต  ปน  ตาส  วเสน  อาคตเมว  
โหติ ฯ  พหูติ  เอวรูปา  ฉฬภิ ฺา  พุทฺธสาวกา พหู คณนปถ  
อติกฺกนฺตา สกลชมฺพูทีป  กาสาวปฺปชฺโชต  กตฺวา  วิจรนฺตีติ ฯ   
เกจิ  ปน เตวิชฺชา อิทฺธิปฺปตฺตา  เจโตปริยายโกวิทา  จ  ขีณาสวาติ   
วิสุ  วิสุ  โยเชตฺวา๑ อรหนฺโตติ  อิมินา  สุกฺขวิปสฺสกา  วุตฺตาติ   
วทนฺติ ฯ ป ฺาเวยฺยตฺติกนฺติ ป ฺาปาฏว ฯ  ป ฺาย  ติกฺข- 
วิสทภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ อาสนฺนนฺติ อาสนฺเน  ิต ฯ  สาธุ   
มหาราช  ปณฺฑิโตสีติ ราชาน ปสสติ ฯ ปุน วีมสนฺโต อตฺถิ ปน  
เต มหาราชาติอาทิมาห ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๗๗-๗๘ ]  
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        [๑๑๔]  จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺตนฺต  กเถสีติ  อย  ราชา  อิเม   
สมณา นาม  อีทิสา  สีลาทิปฏิปตฺติ  จ  เตล  อีทิสีติ  น ชานาติ  
หนฺท น อิมาย จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺตนฺตเทสนาย  สมณภาวุปคมน   
สมณปฏิปตฺตึ  จ วิ ฺาเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปม  จูฬหตฺถ-ิ 
ปโทปมสุตฺตนฺต  กเถสิ ฯ ตตฺถ  หิ  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ   
อิธ  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชติ อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชชฺา- 
จรณสมฺปนฺโน ฯเปฯ  สาตฺถ  สพฺย ฺชน เกวลปริปณฺุณ  ปริสุทธฺ   
พฺรหฺมจริย  ปกาเสติ ฯ  ต  ธมฺม สุณาติ คหปติ วา  คหปติ- 
ปุตฺโต  วา  อ ฺตรสฺมึ  กุเล  ปจฺฉา  ชาโต  โส  ต  ธมฺม  
สุตฺวา  ตถาคเต  สทฺธ  ปฏลิภติ  โส  เตน  สทฺธาปฏลิาเภน  
สมนฺนาคโต  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  สมฺพาโธ  ฆราวาโส  รโชปโถ  
อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา  นยิท  สุกร  อคาร  อชฺฌาวสตา  เอกนฺต- 
ปริปุณฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ  สงฺขลิขิต  พฺรหฺมจริย  จริตุ  ยนฺนูนาห   
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา  กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  
อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  อปฺป  วา  
โภคกฺขนฺธ  ปหาย  มหนฺต  วา  โภคกขฺนฺธ  ปหาย  อปฺป  วา  
าติปริวฏฏ  ปหาย  มหนฺต  วา  าติปริวฏฏ  ปหาย  เกสมสฺสุ  
โอหาเรตฺวา  กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย  
ปพฺพชติ ฯ  โส  เอว  ปพฺพชิโต  สมาโน  ภิกฺขูน  สิกฺขาสาชีว- 
                                        [ ส. ป.  ๗๘ ]  
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สมาปนฺโน  ปาณาติปาต  ปหาย  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต โหติ  
นิหิตทณฺโฑ  นิหิตสตฺโถ  ลชชฺี  ทยาปนฺโน  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป  
วิหรติ  อทินนฺาทาน  ปหาย  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโต  โหติ  ทนิฺนาทายี     
ทินฺนปาฏิกงฺขี  อเถเนน  สุจิภูเตน  อตฺตนา  วิหรตีติ  เอวมาทินา  
สาสเน  สทฺธาปฏิลาภ  ปฏิลทฺธสทฺเธหิ  จ  ปพฺพชชฺุปคมนปพฺพชิเตหิ  
จ  ปฏิปชฺชิตพฺพา  สีลกฺขนฺธาทโย  ธมมฺา  ปกาสิตา ฯ  ราชา  
สุตฺตนฺต  สุณนฺโตเยว  อ ฺาสีติ  โส  พีชคามภูตคามสมารมฺภา  
ปฏิวิรโต  โหติ  เอกภตฺติโก  โหติ  รตฺตุปรโต  วิรโต  วิกาลโภชนาติ  
เอว ตสฺมึ สุตฺตนฺเต อาคตตฺตา ต สุณนฺโตเยว อ ฺาสิ ฯ  
        [๑๑๕]  อิเธว  วสิสสฺามาติ  น  ตาว  รตฺติยา  อุปฏ ิตตฺตา  
อนาคตวจนมกาสิ ฯ  อาคตผโลติ  อนาคามิผล  สนฺธายาห ฯ  
สมฺปตฺตอนาคามิผโลติ  อตฺโถ ฯ  ตโตเยว  จ  วิเสสโต อวิปรีต- 
วิทิตสตฺถุสาสนตฺตา  วิ ฺาตสาสโน ฯ  อิทานิ  ปพฺพชิสฺสตีติ  
คิหิลิงฺเคน  อานีตกิจฺจสฺส  นิฏ ิตตฺตา  เอวมาห ฯ  อจิรปกฺกนฺตสฺส  
ร ฺโติ  ร ฺเ  อจิรปกฺกนฺเตติ  อตฺโถ ฯ  อธิฏหิตฺวาติ  อนฺโต  
ตมฺพปณฺณิทีเป  สมาคตา  สุณนฺตูติ  อธิฏหิตฺวา ฯ ภุมฺมตฺถรณ- 
สงฺเขเปนาติ ภุมฺมตฺถรณากาเรน ฯ  อุปปฺาทปากาติ  นิมิตฺตปากา   
เนมิตฺติกาติ    อตฺโถ ฯ  คหิตาทานิ  อิเมหิ  อย  ปวีติ  อาสนาน   
ปวิย อตฺถตตฺตา  เอวมาหสุ ฯ  ปติฏหิสฺสตีติ  จินฺเตนฺโตติ  เอตฺถ  
                                        [ ส. ป.  ๗๘-๘๑ ]  
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เตน  การเณน  สาสนปฺปติฏานสฺส  อภาวโต  อวสฺส  ปติฏหนฺตสฺส  
สาสนสฺส  ปพฺุพนิมิตฺตมิทนฺติ  เอว  ปพฺุพนิมิตฺตภาเวน  สลฺลกฺเขสีติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ปณีเตนาติ  อุตฺตเมน ฯ  สหตฺถาติ  สหตฺเถน ฯ  
สนฺตปฺเปตฺวาติ  สุฏ ุ  ตปฺเปตฺวา ฯ  ปรปิุณฺณ  สุหิต  ยาวทตฺถ  
กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เปตวตฺถุ  วิมานวตฺถุ  สจฺจสยุตฺต ฺจ  กเถสีติ  
เทสนาวิธิกุสโล  เถโร  ชนสฺส  สเวค  ชเนตุ  ปม เปตวตฺถุ กเถตฺวา  
ตทนนฺตร  สเวคชาต  ชน  อสฺสาเสตุ  สคฺคกถาวเสน  วิมานวตฺถุ ฺจ  
กเถตฺวา  ตทนนฺตร  ปฏิลทฺธสฺสาทาน  มา  เอตฺถ  อสฺสาท  กโรถ  
นิพฺพาน  วินา  น  อ ฺ  กิ ฺจิ  สงฺขารคต  ธุวนฺนาม  อตฺถ ิ ตสฺมา  
ปรมสฺสาสก  นิพฺพานมธิคนฺตุ  วายมถาติ  สจฺจปฏิเวธตฺถาย  อุสฺสาห  
ชเนนฺโต  อนฺเต  สจฺจสยุตฺต  กเถสีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตส  สุตฺวาติ  
เตส  สนฺติกา  เถราน  คุณกถ  สุตฺวา ฯ  ร ฺโ  สวิทิต  กตฺวาติ  
ร ฺโ  นิเวทน  กตฺวา  ราชาน  ปฏิเวทยิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อล  
คจฺฉามาติ  ปุรสฺส  อจฺจาสนฺนตฺตา  สารุปฺป  น  โหตีติ  ปฏิกฺขิปนโฺต  
อาห ฯ  เมฆวน  นาม  อุยยฺานนฺติ  มหาเมฆวนุยฺยาน ฯ  ตสฺส  
กิร  อุยฺยานสฺส  ภูมิงฺคหณทิวเส  อกาลมหาเมโฆ  อุฏหิตฺวา สพฺพ- 
ตฬากโปกฺขรณิโย  ปูเรนโฺต  คิมฺหาภิหตรุกฺขลตาทีนิ  อนุคฺคณฺหนฺโตว  
ปาวสฺสิ ฯ  เตน  การเณน  ต  มหาเมฆวน  นาม  อุยยฺาน  ชาต ฯ  
วุตฺต เหต มหาวเส  
                                        [ ส. ป.  ๘๑-๘๒ ]  
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        อุยฺยานภูมิคหเณ            มหาเมโฆ อกาลโช  
        ปาวสฺสิ เตน อุยฺยาน      มหาเมฆวน อหูติ ฯ  
        [๑๑๖]  สุขสยิตภาว  ปุจฺฉิตฺวาติ  กจฺจิ  ภนฺเต  อิธ  สุข  สยิตฺถ  
ตุมฺหาก  อิธ  นิวาโส  สุขนฺติ  เอว  สุขสยิตภาว  ปุจฺฉิตฺวา  ตโต  
เถเรน  สุขสยิตมฺห  มหาราช  ภิกฺขูน  ผาสุกมิท  อุยฺยานนฺติ  วุตฺเต  
เอว  สติ  อิท  อุยฺยาน  อยฺยาน  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  กปฺปติ  
ภนฺเต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาราโมติ  ปุจฺฉิ ฯ  อิม  สุตฺตนฺติ เวฬุวนาราม- 
ปฏิคฺคหเณ  วุตฺตมิม  สุตฺต ฯ  อุทกนฺติ  ทกฺขิโณทก ฯ มหาเมฆ- 
วน  อุยฺยาน  อทาสีติ  อิม  มหาเมฆวนุยฺยาน  สงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  
วตฺวา  เชฏมาสกาฬปกฺขทุติยทิวเส  อทาสิ ฯ  มหาวิหารสฺส ทกฺขิโณ- 
ทกปาเตเนว  สทฺธึ  ปติฏภาเวป  น  ตาว  ตตฺถ  วิหารกมฺม นิฏ ิตนฺติ   
อาห  อิท  จ  ปม  มหาวิหารฏาน ภวิสฺสตีติ ฯ ปุนทิวเสปติ  
กาฬปกฺขสฺส  ทุติยทิวเสเยว ฯ  อฑฺฒนวมาน  ปาณสหสฺสานนฺติ  
อฑฺเฒน  นวมาน  ปาณสหสฺสาน ฯ  ป ฺจสตาธิกาน  อฏสหสฺสา- 
นนฺติ อตฺโถ ฯ  โชติปาตุภาวฏานนฺติ   ฺาณาโลกสฺส  ปาตุภาวฏ- 
าน ฯ อปฺปมาทสุตฺตนฺติ   องฺคุตฺตรนิกาเย  มหาอปฺปมาทสุตฺต ฯ  
ราโชวาทสุตฺตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มหจฺจาติ  กรณตฺเถ  ปจฺจตฺต- 
วจน ฯ มหตา  จ  ราชานุภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ  ตุมฺเห  ชานนตฺถนฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  อริฏโ  นาม  อมจฺโจติ  ร ฺโ  ภาคิเนยฺโย  อริฏโ  
                                        [ ส. ป.  ๘๒-๘๓ ]  
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นาม  อมจฺโจ ฯ  ป ฺจป ฺาสายาติ  เอตฺถ  จตุปฺป ฺาสายาติ  
วตฺตพฺพ ฯ  เอว  หิ  สติ  อุปริ  วุจจมาน  ทฺวาสฏ ี  อรหนฺโตติ  
วจน  สเมติ ฯ  เตเนว  จ  สีหลภาสาย  ลิขิเต  มหาวเส จตุปฺ- 
ป ฺาสาย  สทฺธินฺติ  วุตฺต ฯ  ทสภาติกสมากุล  ราชกุลนฺติ  
มุฏสีวสฺส  ปตฺุเตหิ  อภโย  เทวานมฺปยติสฺโส  มหานาโค  อุตฺติโย  
มตฺตาภโย  สูรติสฺโสติ  เอวมาทีหิ  ทสหิ  ภาตุเกหิ  สมากิณฺณ  
ราชกุล ฯ  เจติยคิริมฺหิ  วสฺส  วสึสูติ  อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส  ร ฺา  
ทินฺนวิหาเร ปฏิคฺคเหตฺวา ปาฏิปททิวเส วสฺส วสึสุ ฯ  
        [๑๑๗]  ปวาเรตฺวาติ  มหาปวารณาย  ปวาเรตฺวา ฯ กตฺติก- 
ปุณฺณมายนฺติ  อปรกตฺติกปุณฺณมาย ฯ  มหามหินฺทตฺเถโร  หิ  
ปุริมิกาย  อุปคนฺตฺวา  วุตฺถวสฺโส  มหาปวารณาย  ปวาเรตฺวา  ตโต  
เอกมาส  อติกฺกมฺม  จาตุมฺมาสินิย  ปณฺุณมีทิวเส  อริยคณปริวุโต  
ราชกุล  คนตฺฺวา  โภชนาวสาเน  มหาราช  อมฺเหหิ  จิร  ทิฏโ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทิวจนมพฺรวิ ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  วกฺขติ  ปุณฺณมาย  
มหาวีโร  จาตุมฺมาสินิยา  อิธาติ ฯ  ย  ปเนตฺถ  เกนจิ  วุตฺต  
วุตฺถวสฺโส  ปวาเรตฺวาติ  จาตุมฺมาสินิปวารณายาติ  อตฺโถ ฯ  
ปมมหาปวารณาย  ปวาเรตฺวา  เอก  มาส  ตตฺเถว  วสิตฺวา กตฺติก- 
ปุณฺณมิย อโวจ อ ฺถา ปุณฺณมิย มหาวีโรติ วุตฺตตฺตา น  
สกฺกา  คเหตุนฺติ ฯ  ตตฺถ  จาตุมฺมาสินิปวารณายาติ  อยมตฺถวิกปฺโป  
                                        [ ส. ป.  ๘๓-๘๔ ] 
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น  ยชฺุชติ ฯ  น  หิ  ปุริมกิาย  วสฺสุปคตา  จาตุมฺมาสินิย ปวาเรนฺติ ฯ  
จิร  ทิฏโ  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  สตฺถุสฺส สรีราวยโวป สมฺมาสมฺพุทฺโธ- 
เยวาติ กตฺวา  อวยเว  สมทุายโวหารวเสน  เอวมาหาติ  ทฏพฺพ  
ยถา  สมุทโฺท  ทฏิโติ ฯ  เถเรน  วุตฺตมฺป  คมนการณ  เปตฺวา  
อิธ  วาเส  ปโยชนเมว  ทสฺเสตฺวา  คมน  ปฏิเสเธตุกาโม  อาห  นนุ  
ภนฺเต  ตุมฺเหติอาทึ ฯ  อภิวาทนาทีสุ  อาจริย  ทิสฺวา  อภิวาทน- 
กรณ อภิวาทน  นาม ฯ  ยสฺมึ  วา  ทิสาภาเค  อาจริโย  วสติ  
อิริยาปเถ  กปฺเปนฺโต  ตทภิมุโขว  วนฺทิตฺวา  คจฺฉติ  วนฺทิตฺวา  
ติฏติ  วนฺทิตฺวา  นิสีทติ  วนฺทิตฺวา  นิปชฺชติ  อิท  อภิวาทน  
นาม ฯ  อาจริยมฺปน  ทูรโตว  ทิสฺวา  ปจฺจุฏาย  ปจฺจุคฺคม- 
นกรณ ปจฺจุฏาน  นาม ฯ  อาจริยมฺปน  ทิสฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  
สีเส  เปตฺวา  อาจริย  นมสฺสติ  ยสฺมึ  วา  ทิสาภาเค  โส  
วสติ  ตทภิมุโขว  ตเถว  นมสฺสติ  คจฺฉนฺโตป   ิโตป  นิสินฺโนป  
อ ฺชลิมฺปคฺคยฺห  นมสฺสติเยวาติ  อิท  อ ฺชลิกมฺม  นาม ฯ อนุจฺ- 
ฉวิกกมฺมสฺส  ปน  กรณ  สามีจิกรณ  นาม ฯ  จีวราทีสุ  หิ  จีวร  
เทนฺโต  น  ย  วา  ต  วา  เทติ  มหคฺฆ  สตมูลิยมฺป  ป ฺจสต- 
มูลิยมฺป สหสฺสมูลิยมฺป  เทติเยว ฯ  ปณฺฑปาตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  
อิท  สามีจิกรณ  นาม ฯ  สรีรธาตุโยติ  สรรีาวยวา ฯ  อ ฺาตนฺติ  
อ ฺาต  วิทิต  มยาติ  อตฺโถ ฯ  กุโต  ลจฺฉามาติ  กโุต  ลภิสฺสาม ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๘๔ ]  
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สุมเนน  สทธฺึ  มนฺเตหีติ  ปมเมว  สามเณรสฺส  กถิตตฺตา  วา  
ชานาติ  เอส  อมฺหากมธิปฺปายนฺติ  ตฺวา  วา  เอวมาหาติ  ทฏพฺพ ฯ  
อปฺโปสฺสุกฺโก  ตฺว  มหาราชาติ  มหาราช  ตฺว  ธาตูน  ปฏิลาเภ  
มา  อุสฺสุกฺก  กโรหิ  มา  ตฺว  ตตฺถ  พฺยาวโฏ  ภว  อ ฺ  
ตยา  กตฺตพฺพ  กโรหีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อิทานิ  ตเทว  ร ฺา  
กตฺตพฺพกิจฺจ  ทสฺเสนฺโต  วีถิโย  โสธาเปตฺวาติอาทิมาห ฯ สพฺพ- 
ตาลาวจเร  อุปฏเปตฺวาติ  กสตาลาทิตาล  อวจรติ  เอตฺถาติ ตาลา- 
วจร  วุจฺจติ  อาตตวิตตาทิ  สพฺพ  ตูริยภณฺฑ ฯ  เตเนว ปรินิพฺพาน- 
สุตฺตฏกถาย  สพฺพ ฺจ  ตาลาวจร  สนฺนิปาเตถาติ  เอตฺถ สพฺพ ฺจ   
ตาลาวจรนฺติ  สพฺพ  ตูริยภณฺฑนฺติ  วุตฺต ฯ  เอตฺถ  ปน สหจรณ- 
นเยน  สพฺพตูริยภณฺฑาน  วาทกาป  คเหตุ  วฏฏนติฺ ฯ  เต สพฺเพ   
อุปฏเปตฺวา  สนฺนิปาเตตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ ลจฺฉสีติ ลภิสฺสสิ ฯ  
เถรา  เจติยคิริเมว  อคมสูติ  ราชนิเวสนโต  นิกฺขมตฺิวา  ปุน  
เจติยคิริเมว  อคมสุ ฯ  ตาวเทวาติ  ตขณเยว ฯ  ปาฏลิปุตฺตทฺวาเรติ  
ปาฏลิปุตฺตนครทฺวาเร ฯ  กึ  ภนฺเต  สุมน  อาหิณฺฑสีติ  สุมน  ตฺว  
สมณธมฺม  อกตฺวา  กสฺมา  วิจรสีติ  ปุจฺฉติ ฯ  เจติยคิริมฺหิเยว  
ปติฏเปตฺวาติ  ปจฺฉา  ตตฺถ  วิหารตฺถาย  อากงฺขิตภาวโต เจติย- 
คิริมฺหิเยว  ปติฏาเปตฺวา ฯ  วฑฺฒมานกจฺฉายายาติ  ปจฺฉาภตฺตนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ปจฺฉาภตฺตเมว  หิ  ฉายา  วฑฺฒติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสีติ  
                                        [ ส. ป.  ๘๔-๘๖ ]  
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ธาตุจงฺโกฏก  ทิสฺวา  เอว  จินฺเตสิ ฯ  ฉตฺต  อปนมตูติ  อิท  
เสตจฺฉตฺต  สยเมว  เม  สโีสปริโต  ธาตุจงฺโกฏกาภิมุข  หุตฺวา  
นมตูติ  อตฺโถ ฯ  มยฺห  มตฺถเก  ปติฏาตูติ  อิท  ธาตุจงฺโกฏก  
เถรสฺส  หตฺถโต  ธาตุยา  สห  อาคนฺตฺวา  สิรสฺมึ  เม  ปติฏาตูติ  
อตฺโถ ฯ  โปกฺขรวสฺส  นาม  โปกฺขรปตฺตปฺปมาณ  วลาหกมชฺเฌ  
อุฏหิตฺวา  กเมน  ผริตฺวา  เตมิตุกาเมเยว  เตมยมาน  มหนฺต  หตฺุวา  
วสฺสติ ฯ  มหาวีโรติ  มหาปรกฺกโม ฯ  มหาวีราวยวตฺตา  เจตฺถ  
สตฺถุโวหาเรน  ธาตุโยเอว  นิทฺทิฏา ฯ  ธาตุสรีเรนาคมน  หิ สนฺธาย  
อย  คาถา  วุตฺตา ฯ  ปจฺฉิมทิสาภิมุโข  หุตฺวา  อปสกฺกนฺโตติ  
ปฏ ิโตเยว  ปจฺฉิมทิสาภิมุโข  หุตฺวา  โอสกฺกนฺโต  คจฺฉนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  
กิ ฺจาป  เอส  ปจฺฉิมทิส  น  โอโลเกติ  ตถาป  ปจฺฉิมทิส  สนฺธาย  
คจฺฉตีติ  ปจฺฉิมทิสาภิมุโขติ  วุตฺต ฯ  ปุรตฺถิมทฺวาเรน  นคร  
ปวิสิตฺวาติ  เอตฺถ  ปฏ ิโตเยว  อาคนฺตฺวา  ทฺวาเร  สมฺปตฺเต  
ปริวตฺเตตฺวา  อุชุเกเนว  นคร  ปาวิสีติ  เวทิตพฺพ ฯ  มเหชวตฺถุ นาม  
มเหชนามเกน  ยกฺเขน  ปริคฺคหิต  เอก  เทวฏานนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ปริโภคเจติยฏานนฺติ  เอตฺถ  ปริภุตฺตุปกรณานิ  นทิหิตฺวา  กตเจติย  
ปริโภคเจติยนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  ติวิธ  หิ  เจติย  วทนฺติ  ปริโภคเจติย  
ธาตุเจติย  ธมฺมเจติยนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปรโิภคเจติย  วุตฺตนยเมว ฯ  
ธาตุเจติยมฺปน  ธาตุโย  นทิหิตฺวา  กต ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิลิขิต- 
                                        [ ส. ป.  ๘๖-๘๗ ]   
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โปตฺถก  นิทหิตฺวา  กต  ปน  ธมฺมเจติย  นาม ฯ  สารีริก  ปริโภคิก  
อุทฺทิสฺสกนฺติ  เอวมฺป  ติปฺปเภท  เจติย  วทนฺติ ฯ  อยมฺปน  ปเภโท  
ปฏิมารูปสฺสป  อุทฺเทสิกเจติเยเนว  สงฺคหิตตฺตา  สุฏ ุตร  ยชฺุชติ ฯ  
กถ  ปน  อิท  าน  ติณฺณ  พุทฺธาน  ปรโิภคเจติยฏาน  อโหสีติ   
อาห อตีเต กิราติอาทึ ฯ  
        [๑๑๘]  ปชฺชรเกนาติ  เอตฺถ  ปชชฺรโก  นาม  ชโร  วุจฺจติ ฯ  
โส  จ  ยกฺขานุภาเวน  สมุปฺปนฺโนติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตทา  กิร  
ปุณฺณกาโล  นาม  ยกฺโข  อตฺตโน  อานุภาเวน  มนุสฺสาน  สรีเร  
ปชฺชรก  นาม  โรค  สมฏุาเปสิ ฯ  วุตฺต  เหต  มหาวเส  รกฺขเสหิ  
ชนสฺเสตฺถ โรโค ปชชฺรโก อหูติ ฯ ทปีวเสป เจต วุตฺต  
        รกฺขสา จ พหู ตตฺถ             ปชฺชรา จ สมุฏ ิตา  
        ปชฺชเรน พหู สตฺตา            นสฺสนฺติ ทีปมุตฺตเมติ ฯ  
อนยพฺยสนนฺติ  เอตฺถ  อนโยติ  อวุฑฺฒิ ฯ  กายิก  เจตสิก ฺจ  สุข  
วิอสฺสติ  วิกฺขิปติ  วินาเสตีติ  พฺยสนนฺติ  ทุกฺข  วุจฺจติ ฯ  กิ ฺจาป  
พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโตติ  วุตฺต ฯ  ตถาป  เต  สตฺเต  
อนยพฺยสนมาปชฺชนฺเต  ทสิฺวาติ  วจนโต  ปม  พุทธฺจกฺขุนา  โลก  
โอโลเกตฺวา  ปจฺฉา  สพฺพ ฺ ุตาเณน  โลก  โวโลเกนฺโต  เต  
สตฺเต  อนยพฺยสนมาปชฺชนฺเต  อทฺทสาติ  คเหตพฺพ ฯ  น  หิ อาสยา- 
นุสยาทิวิสยสฺส  พุทฺธจกขฺุสฺส  เต  สตฺตา  อนยพฺยสน  อาปชฺชนฺตา  
                                        [ ส. ป.  ๘๗ ]  
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อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ฯ  
        [๑๑๙]  ทุพฺพุฏ ิกาติ  วิสมวสฺสาทิวเสน  ทุฏา  อโสภนา  
วุฏ ิเยว  ทุพฺพุฏ ิกา ฯ  สสฺสุปฺปตฺติเหตุภูตา  สมฺมาวุฏ ิ  ตตฺถ  
น  โหตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตโต  เยว  จ  ทุพฺภิกฺข  ทุสฺสสฺสนฺติ  
วุตฺต ฯ  ภิกฺขาย  อภาโว  ทุลฺลภภาโว  วา  ทุพฺภิกฺข ฯ  สลุภา  
ตตฺถ  ภิกฺขา  น  โหตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สสฺสาน  อภาโว อสมฺปนฺนตา  
วา  ทุสฺสสฺส ฯ  เทโวติ  เมฆสฺเสต  นาม ฯ  สมฺมา  ธาร  
อนุปฺปเวจฺฉีติ  อุทกธาร  สมฺมา  วิมุ ฺจิ ฯ  สมฺมา  อนุปฺปวสฺสีติ  
วุตฺต โหติ ฯ  
        [๑๒๐]  มหาวิวาโท  โหตีติ  ตสฺม ึ กริ  กาเล  ชยนฺตมหาราเชน  
จ  ตสฺส  ร ฺโ  กนฏิภาตุเกน  สมิทฺธกุมารนามเกน  อุปราเชน  
จ  สทฺธึ  อิมสฺมึ  ทีเป  มหายุทฺธ  อุปฏ ิต  โหติ ฯ  เตเนต  วุตฺต  
เตน  โข  ปน  สมเยน  มณฺฑทีเป  มหาวิวาโท  โหตีติ ฯ  โหตีติ  
จ  กิริยา  กาลมนเปกฺขิตฺวา  วตฺตมานปฺปโยโค ฯ  วิวาทสฺส  ปน  
อตีตกาลิกตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  อิมินาว  วิ ฺายตีติ  กตฺวา  
สทฺทนฺตรสนฺนิธาเนน  เหตฺถ  อตีตกาลาวคโม  ยถา  ภาสเต  วฑฺฒเต  
ตทาติ ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  อีทิเสสุ าเนสุ วตฺตมานปฺปโยโค ทฏพฺโพ ฯ  
กลหวิคฺคหชาตาติ  เอตฺถ  กลโห  นาม  มตฺถกปฺปตฺโต  กายกลโหป  
วาจากลโหป ฯ  ตตฺถ  หตฺถปรามาสาทิวเสน  กาเยน  กาตพฺโพ  
                                        [ ส. ป.  ๘๘ ]  
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กลโห  กายกลโห ฯ  โอฏฆฏนาทิวเสน๑  วาจาย  กาตพฺโพ กลโห   
วาจากลโห ฯ  วิปจฺจนีกคฺคหณ  วิคฺคโห ฯ  กลหสฺส ปุพฺพภาเค   
อุปฺปนฺโน  อ ฺม ฺ  วิรุทฺธคฺคาโห ฯ  อถวา  กลโห  
นาม  วาจากลโห  อ ฺม ฺ  หตฺถปรามาสาทิวเสน  วิรูป  วิรทฺุธ วา   
คหณ  วิคฺคโห  กายกลโห ฯ  ยถาวุตฺโต  กลโห  จ  วิคฺคโห จ   
ชาโต  ส ฺชาโต  เอเตสนฺติ  กลหวิคฺคหชาตา ฯ ส ฺชาตกลห- 
วิคฺคหาติ  อตฺโถ ฯ  ตานิ  สาสนนฺตรธาเนน  นสฺสนฺตีติ     ปริยตฺติ- 
ปฏิเวธปฏิปตฺติสงฺขาตสฺส  ติวิธสฺสป  สาสนสฺส  อนฺตรธาเนน ธาตุ- 
ปรินิพฺพาเน สติ ตานิ เจติยานิ วินสฺสนฺติ ฯ  
        [๑๒๑]  ตีณิ  หิ  ปรนิิพฺพานานิ  กิเลสปรินิพฺพาน  ขนฺธปริ- 
นิพฺพาน ธาตุปรินิพฺพานนฺติ ฯ  ตานิ  ปน  อมฺหาก  ภควโต  วเสน   
เอว เวทิตพฺพานิ ฯ  ตสฺส  หิ  กิเลสปรนิิพฺพาน  โพธิปลฺลงฺเก  อโหสิ ฯ  
ขนฺธปรินิพฺพาน  กุสินาราย ฯ  ธาตุปรินิพฺพาน  อนาคเต  ภวิสฺสติ ฯ  
สาสนสฺส  กริ  โอสกฺกนกาเล  อิมสฺม ึ ตมฺพปณฺณิทีเป  ธาตุโย  
สนฺนิปติตฺวา  มหาเจติย  คมิสฺสนฺติ  มหาเจติยโต  นาคทีเป ราชา- 
ยตนเจติย  ตโต  มหาโพธิปลฺลงฺก  คมิสฺสนฺติ ฯ  นาคภวนโตป  
เทวโลกโตป  พฺรหฺมโลกโตป  ธาตุโย  มหาโพธิปลฺลงฺกเมว คมิสฺ- 
สนฺติ ฯ  สาสปมตฺตาป  ธาตุ  น  อนฺตรา  นสฺสิสฺสติ ฯ  สพฺพา  
๑. ม. มมฺมฆฏฏนาทิวเสน ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๘๘-๘๙ ]  
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ธาตุโย  มหาโพธิปลฺลงฺเก  ราสิภูตา  สวุณฺณกฺขนฺธา  วิย  เอกฆนา  
หุตฺวา  ฉพฺพณฺณรสิโย  วิสฺสชฺชิสฺสนติฺ ฯ  ตา  ทสสหสฺสิโลกธาตุ    
ผริสฺสนฺติ ฯ  ตโต  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  เทวตา  สนนฺิปติตฺวา  อชฺช  
สตฺถา  ปรินพฺิพาติ  อชฺช  สาสน  โอสกฺกติ  ปจฺฉิมทสฺสน  ทานิ  
อิท  อมฺหากนฺติ  ทสพลสสฺ  ปรินิพฺพุตทิวสโต  มหนฺตตร  การุ ฺ  
กริสฺสนฺติ ฯ  เปตฺวา  อนาคามิขีณาสเว  อวเสสา  สกภาเวน  
สณฺาเรตุ  น  สกฺขิสฺสนฺติ ฯ  ธาตูสุ  เตโชธาตุ  อุฏหิตฺวา  ยาว  
พฺรหฺมโลกา  อุคฺคจฺฉิสฺสติ ฯ  สาสปมตฺติยาป  ธาตุยา  สติ เอก- 
ชาลาว  ภวิสฺสติ  ธาตูสุ  ปริยาทาน  คตาสุ  ปจฺฉิชฺชิสฺสติ ฯ  
เอว  มหนฺต  อานุภาว  ทสฺเสตฺวา  ธาตูสุ  อนฺตรหิตาสุ  สาสน  
อนฺตรหิต นาม โหติ ฯ  
        [๑๒๒]  ทิวา  โพธิรกฺุขฏาเน  หตฺถิสาลาย  ติฏตีติ  ทิวา  
วตฺถุ  จินนาย  โอกาส  กรุมุาโน  ตโต  ธาตุ  คเหตฺวา  กุมฺเภ  
เปตฺวา สธาตุโกว หุตฺวา ติฏตีติ วทนฺติ ฯ วุตฺต เจต มหาวเส  
        รตฺตึ นาโคนุปริยาติ             ต าน โส สธาตุก  
        โพธฏิานมฺหิ สาลาย          ทิวา าติ สธาตุโกติ ฯ  
ถูปปฺปติฏานภูมึ  ปริยายตีติ  มตฺถกโต  ธาตุ  ตตฺถ  ปติฏาเปตฺวา  
สธาตุก  ถูปปฺปติฏานภูมึ  รตฺติภาเค  ปริยายติ ฯ  สมนฺตโต  วิจรตีติ  
อตฺโถ ฯ  ชงฺฆปฺปมาณนฺติ  ปุปฺผธานปฺปมาณ ฯ  ถูปกุจฺฉิโต  
                                        [ ส. ป.  ๘๙ ]  
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เหฏาภาค  หิ  ถูปสฺส  ชงฺฆาติ  วทนฺติ ฯ  ธาตุ  โอโรปนตฺถายาติ  
หตฺถิกุมฺภโต  ธาตุกรณฺฑกสฺส  โอโรปนตฺถาย ฯ  สกลนคร ฺจ  
ชนปโท  จาติ  นครวาสิโน  ชนปทวาสิโน  จ  อเภทโต นครชนปท- 
สทฺเทหิ  วุตฺตา  สพฺโพ  คาโม  อาคโต  ม ฺจา  อุกฺกุฏ ึ  
กโรนฺตีติอาทีสุ  วิย ฯ  มหาชนกาเยติ  มหาชนสมูเห ฯ  สมูหปริยาโย  
เหตฺถ  กายสทฺโท ฯ  เอเกกธาตุปฺปเทสโต  เตโชทกนิกฺขมนาทิวเสน  
ยมก  ยมก  หุตฺวา  ปวตฺต  ปาฏิหาริย  ยมกปาฏิหาริย ฯ  ฉนฺน  
วณฺณาน  รสิโย  จาติ  สมฺพนฺโธ  กาตพฺโพ ฯ  ฉนฺน  วณฺณาน  
อุทกธารา  จาติ  เอวเมตฺถ  สมฺพนฺธ  วทนฺติ ฯ  ปรนิิพฺพุเตป  
ภควติ  ตสฺสานุภาเวน  เอวรูป  ปาฏิหาริยมโหสิเยวาติ  ทสฺเสตุ  
เอว อจินฺติยาติอาทิคาถมาห ฯ พุทฺธธมมฺาติ พุทฺธคุณา ฯ 
        [๑๒๓]  ธรมานกาเลป  ติกฺขตฺตุ  อคมาสีติ ภควา กิร  
อภิสมฺโพธิโต นวเม  มาเส  ปุสฺสปุณฺณมีทิวเส  ยกฺขาธิวาส  ลงฺกา- 
ทีปมุปคนฺตฺวา ลงฺกามชฺเฌ  ติโยชนายเต  โยชนวิตฺถเต  มหานาค- 
วนุยฺยาเน มหายกฺขสมาคเม  อุปริอากาเส  ตฺวา  กปฺปุฏานสมย-  
สมุฏ ิตวุฏ ิวาตนิพฺพิเสสวสฺสวายุนา  จ  โลกนฺตรกินิรยนฺธการสทิส-  
โฆรนฺธการนิกเรน๑  จ  สีตนรกนิพฺพิเสสพหลสีเตน  จ สวฏฏกาล- 
ส ฺชาตวาตสงฺขุภิตภีมฆนคชฺชิตสทิเสน๒ คคนเมทนีนินฺนาเทน จ  
๑. ม. -นิกาเยน ฯ  ๒. ม. -เมฆนภ- ฯ  
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ยกฺขาน  ภยสนฺตาส  ชเนตฺวา  เตหิ  ยาจิตาภโย  เทถ  เม  สมคฺคา  
นิสีทนฏานนฺติ  วตฺวา  เทม  เต  สกลทีป  เทหิ  โน  มาริส  
อภยนฺติ  วุตฺเต  สพฺพ  ต  อุปทฺทว  อนฺตรธาเปตฺวา  ยกฺขทตฺต- 
ภูมิยา จมฺมกฺขนฺธ  ปตฺถรตฺิวา  ตตฺถ  นสิินฺโน  สมนตฺโต  ชลมาน   
จมฺมกฺขนฺธ ปสาเรตฺวา  กปฺปุฏานคฺคิสทิสทหนาภิภูตาน  ชลธิสลิล- 
ภีตาน  สมนฺตา เวลนฺเต  ภมนฺตาน  ยกฺขาน  คิริทีป  ทสฺเสตฺวา   
เตสุ  ตตฺถ ปติฏ ิเตสุ ต  ยถาฏาเน  ปติฏาเปตฺวา  จมฺมกฺขนฺธ   
สงฺขิปตฺวา  นิสินฺโน  ตทา สมาคตาเนกเทวตาสนฺนิปาเต  ธมฺม  เทเสตฺวา   
อเนกปาณโกฏีน ธมฺมาภิสมย  กตฺวา  สุมนกูฏวาสินา  มหาสุมน- 
เทวราเชน สมธิคตโสตาปตฺติผเลน   ยาจิตปูชนีโย  สิร  ปรามสิตฺวา  
มุฏ ิมตฺตา  นีลามลเกสธาตุโย  ตสฺส  ทตฺวา  ชมฺพูทีปมคมาสิ ฯ  
ทุติย  อภิสมฺโพธิโต  ป ฺจเม  สวจฺฉเร  จูโฬทรมโหทราน  ชลถล- 
นิวาสีน มาตุลภาคิเนยฺยาน  นาคราชนู  มณิปลลฺงฺก  นิสฺสาย อุปฏ- 
 ิตมหาสงฺคาเมน นาคาน  มหาวินาส  ทิสฺวา  จิตฺตมาสกาฬปกฺขสฺส   
อุโปสถทิวเส ปาโตว  สมิทฺธิสุมเนน  นาม  รกฺุขเทวปุตฺเตน  ฉตฺต   
กตฺวา ธาริตราชายตโน  นาคทีปมาคนฺตฺวา  สงฺคามมชฺเฌ  อากาเส  
ปลฺลงฺเกน  นสิินฺโน  โฆรนฺธกาเรน  นาเค  สนฺตาเสตฺวา  อสฺสาเสนฺโต  
อาโลก  ทสฺเสตฺวา  ส ฺชาตปติโสมนสฺสาน  อุปคตนาคาน  สามคฺคิ- 
กรณีย ธมฺม  เทเสตฺวา  มาตุลภาคิเนยฺเยหิ  ทฺวีหิ  นาคราชูหิ  ปูชิเต   
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ปวีตลคเต  มณิปลฺลงฺเก  นิสินฺโน  นาเคหิ  ทิพฺพนฺนปาเนหิ  สนฺตปฺปโต  
ชลถลนิวาสิโน  อสีติโกฏินาเค  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏาเปตฺวา  
เตหิ  นมสฺสิตุ  ปลลฺงฺก ฺจ  ราชายตนปาทป ฺจ  ตตฺถ  ปติฏาเปตฺวา  
ชมฺพูทีปมคมาสิ ฯ  ตติย  อภิสมฺโพธิโต  อฏเม  สวจฺฉเร  
มโหทรมาตุเลน  มณิอกฺขิกนาคราเชนาภิยาจิโต  วิสาขปุณฺณมีทิวเส  
ป ฺจภิกฺขุสตปริวุโต  กลฺยาณีปเทเส  มณิอกฺขิกสฺส  ภวนมุปคนฺตฺวา  
ตตฺถ  มาปตรุจิรรตนมณฺฑเป  มโนหรวรปลลฺงฺเก  นิสินฺโน  นาคราเชน  
ทิพฺพนฺนปาเนหิ    สนฺตปฺเปตฺวา   นาคมาณวิกคณปริวุเตน ทิพฺพ- 
มาลาคนฺธาทีหิ  ปูชโิต  ตตฺถ  ธมฺม  เทเสตฺวา  อุฏายาสนา  
สุมนกูเฏ  ปท  ทสฺเสตฺวา  ปพฺพตปาเท  ทิวาวิหาร  กตฺวา ทีฆวาป- 
เจติยฏาเน  จ  มุทิงฺคณเจติยฏาเน  จ กลฺยาณิยเจติยฏาเน จ  
มหาโพธิฏาเน  จ  ถูปารามฏาเน  จ  มหาเจติยฏาเน  จ สสาวโก  
นิสีทิตฺวา  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชตฺิวา  สีลาเจติยฏาเนเยว ตฺวา   
เทวนาเค  สมนุสาสิตฺวา  ชมฺพูทีปมคมาสิ ฯ  เอว  ภควา ธรมาน- 
กาเลป อิม ทปี ติกฺขตฺตุ อคมาสีติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๒๔]  อิทานิ  ตเทว  ติกฺขตฺตุมาคมน  สงฺเขปโต  วิภาเวนฺโต  
อาห  ปม  ยกฺขทมนตฺถนฺติอาทึ ฯ  รกขฺ  กโรนฺโตติ  ยกฺขาน  ปนุ  
อปฺปวิสนตฺถาย  รกฺข  กโรนฺโต ฯ  อาวิชฺฌีติ  สมนตฺโต  วิจริ ฯ  
มาตุลภาคิเนยฺยานนฺติ  จูโฬทรมโหทราน ฯ  เอตฺถ  ปน  กิ ฺจาป  
                                        [ ส. ป.  ๙๐ ]  
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ภควา  สมิทฺธิสุมเนน  นาม  เทวปุตฺเตน  สทฺธ ึ อาคโต  ตถาป  
ปจฺฉาสมเณน  เอเกนาป  ภิกฺขุนา  สทธฺึ  อนาคตตฺตา  เอกโกว  
อาคนฺตฺวาติ  วุตฺต ฯ  ตทนุรูปสฺส  ปริปนฺถสฺส  วิหตตฺตา  ปริฬาห  
วูปสเมตฺวาติ  วุตฺต ฯ  ร ฺโ  ภาตาติ  ร ฺโ  กนฏิภาตา ฯ  
อภโยติ มตฺตาภโย ฯ  
        [๑๒๕]  อนุฬาเทวีติ  ร ฺโ  เชฏภาตุกชายา  อนุฬาเทวี ฯ  
ปุริมกาน  ติณฺณ  สมฺมาสมฺพุทฺธาน  โพธิ  ปติฏาสีติ  ยทา  ห ิ  
โส กกุสนโฺธ  นาม  ภควา  อิมสฺมึ  ทีเป  มนุสฺเส  ปชฺชรกาภิภูเต  
อนยพฺยสนมาปชฺชนฺเต  ทสิฺวา  กรุณาย  ส ฺโจทิตหทโย  อิม  ทปีมา- 
คโต ตทา  ต  โรคภย  วูปสเมตฺวา  สนฺนิปติตาน  ธมฺม  เทเสนฺโต  
จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมย  กตฺวา  สายณฺหสมเย  
โพธิปฺปติฏานารห  าน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  
วุฏาย  มม  สิรีสมหาโพธิโต  ทกฺขิณมหาสาขมาทาย  รุจนนทฺา  
ภิกฺขุนี  อิธาคจฺฉตูติ  อธิฏาสิ ฯ  สา  สตฺถุ  จิตฺต  ตฺวา 
ตงฺขณ ฺเว เขมวตีราชธานิยา   เขมราชานมาทาย   มหาโพธิมปุ- 
คนฺตฺวา ทกฺขิณมหาสาขาย  มโนสิลาย  เลข  เขมราเชน  ทาเปตฺวา  
ต  สย  ฉินฺทิตฺวา  สุวณฺณกฏาเห   ิต  โพธิสาขมาทาย  ป ฺจสต- 
ภิกฺขุนีหิ เจว  เทวตาหิ  จ  ปริวาริตา  อิทฺธิยา  อิธาเนตฺวา  ตถาคเตน  
ปสาริเต  ทกฺขิณหตฺเถ  สสุวณฺณกฏาห  มหาโพธึ  เปสิ ฯ  ต  
                                        [ ส. ป.  ๙๑ ]  
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ตถาคโต  อภยสฺส  นาม  ร ฺโ  ทตฺวา  เตน  ตสฺมึ  สมเย  
มหาติฏวนนฺติ  ป ฺาเต  มหาเมฆวนุยฺยาเน  ปติฏาเปสิ ฯ  
โกนาคมโน  ภควา  ทุพฺพุฏ ิปฬิเต  ทปีวาสิโน  ทสิฺวา  อิมน ทปีมาคโต   
ต  ภย  วูปสเมตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต จตุราสีติปาณสหสฺสานิ มคฺค- 
ผเลสุ  ปติฏาเปตฺวา  ปุพฺพโพธิฏาน  คนฺตฺวา  สมาปตฺติปริโยสาเน  
มม  อุทุมฺพรมหาโพธิโต  ทกฺขิณมหาสาขมาทาย  กณกทตฺตา ภิกฺขุนี   
อิธาคจฺฉตูติ  จินฺเตสิ ฯ  สา  ภควโต  อธิปฺปาย  วิทิตฺวา ตงฺขณ ฺเว   
โสภราชธานิยา  โสภราชานมาทาย  มหาโพธิมุปคนฺตฺวา ทกฺขิณ- 
มหาสาขาย  มโนสิลาย  เลข  โสภราเชน  ทาเปตฺวา ต  สย  ฉินฺทตฺิวา   
เหมกฏาเห  ปติฏ ิต  โพธิสาขมาทาย ป ฺจสตภิกฺขุนีหิ  สทฺธึ  สุร- 
คณปริวุตา  อิทฺธิยาว  อิธาหริตฺวา  สตฺถารา ปสาริตทกฺขิณปาณิตเล   
สเหมกฏาห  มหาโพธึ  เปสิ ฯ  ต  ตถาคโต สมิทฺธสฺส  ร ฺโ   
ทตฺวา  เตน  ตสฺมึ  สมเย  มหาโนมวนนฺติ สงฺข คเต มหาเมฆ- 
วนุยฺยาเน  มหาโพธึ  ปติฏาเปสิ ฯ  กสฺสโปป  จ  ภควา อุปฏ ิต- 
ราชูปราชยุทเฺธน  ปาณิโน  วินาส  ทิสวฺา  กรุณาย  โจทิโต  อิม  
ทีปมาคนฺตฺวา  ต  กลห วูปสเมตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต จตุราสีติ- 
ปาณสหสฺสานิ มคฺคผล  ปาเปตฺวา  มหาโพธิฏาน  คนฺตฺวา  ตตฺถ   
สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  มม  นิโคฺรธมหาโพธิโต  ทกขิฺณ- 
มหาสาขมาทาย สุธมฺมา  ภิกฺขุนี  อิธาคจฺฉตูติ  อธิฏาสิ ฯ  สา 
                                        [ ส. ป.  ๙๑ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 273 

ภควโต  จิตฺต  วิทิตฺวา  ตงฺขณ ฺเว  พาราณสีราชธานิยา พฺรหฺม- 
ทตฺตราชานมาทาย  มหาโพธิมุปคนฺตฺวา  ทกฺขิณมหาสาขาย มโน- 
สิลาย  เลข  พฺรหฺมทตฺเตน  ทาเปตฺวา  ต  สย  ฉินฺทตฺิวา กนก- 
กฏาเห   ิต  โพธิสาขมาทาย  ป ฺจสตภิกฺขุนีปริวารา  เทวคณปริวุตา  
อิทฺธิยา  อิธาเนตฺวา  มุนินฺเทน  ปสาริเต  ทกฺขิณกรตเล  สสุวณฺณ- 
กฏาห มหาโพธึ  เปสิ ฯ  ต  ภควา  ชยนฺตร ฺโ  ทตฺวา  เตน  
ตสฺมึ สมเย มหาสาครวนนฺติ  สงฺข  คเต  มหาเมฆวนุยฺยาเน มหา- 
โพธึ ปติฏาเปสิ ฯ เอวมิมสฺมึ  ทีเป  ปุริมกาน  ติณฺณ  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธาน  โพธิ ปติฏาสิ ฯ ต สนฺธาย  เอวมาห  อิมสฺมิ ฺจ   
ปน  มหาราช  ทีเป  ปรุิมกาน  ติณฺณ สมฺมาสมฺพุทฺธาน โพธิ  
ปติฏาสีติ ฯ  
        [๑๒๖]  สรสรสิชาลวิสชฺชนเกนาติ  สินิทฺธตาย  รสวนฺต  
โอชวนฺต  อภินวรสฺมิชาล  วิสชฺเชนฺเตน ฯ  อถวา  อิโตจิโตจ  
สสรณโต  สรส  สชฺชีว  ชีวมาน  วิย  รสิชาล  วิสชเฺชนฺเตน ฯ  
อถวา  สรสกาเล  ธรมานกาเล  พุทฺเธน  วิย  รสิชาล  มุ ฺจนฺเตนาติ  
เอวเมตฺถ  อตฺถ  วณฺณยนฺติ ฯ  อคมาสีติ  เอกทิวเสเนว  อคมาสีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  ป ฺจหิ  ก ฺาสเตหีติ  อตฺตโน  ปริจาริเกหิ  ป ฺจหิ  
ก ฺาสเตหิ ฯ  อุปสฺสย  การาเปตฺวาติ  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  การา- 
เปตฺวา ฯ อปฺเปสีติ  เลขสาสน  ปติฏาเปสิ ฯ  เอว ฺจ  อโวจาติ  
                                        [ ส. ป.  ๙๑-๙๕ ]  
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ราชสนฺเทส  อปฺเปตฺวา  เถรสฺส  มุขสาสน  วิ ฺาเปนฺโต เอว  
อโวจ ฯ อุทิกฺขตีติ  อเปกฺขติ  ปตฺเถตีติ  อตฺโถ ฯ  ฉินฺนหตฺถ  
วิยาติ ฉินฺนหตฺถวนฺต วิย ฯ  ฉินฺนา  หตฺถา  เอตสฺสาติ  ฉินฺน- 
หตฺโถติ  อ ฺปทตฺโถ  สมาโส ทฏพฺโพ ฯ  ปพฺพชฺชาปุเรกฺขาราติ   
ปพฺพชฺชาภิมุขา ฯ  ปพฺพชชฺาย ส ฺชาตาภิลาสา  กทา  นุ  โข   
ปพฺพชิสฺสามีติ  ตตฺถ  อุสฺสุกฺกมาปนฺนาติ วุตฺต โหติ ฯ ม  
ปฏิมาเนตีติ ม อุทิกฺขติ ฯ  
        [๑๒๗]  สตฺเถน  ฆาต  น  อรหตีติ  อสตฺถฆาตารห ฯ  
หิมวลาหกคพฺภนฺติ  หิมปุณฺณวลาหกคพฺภ ฯ  ปาฏิหาริยวเสน  ชาต  
หิมเมว  วลาหกคพฺภนฺติป  วทนฺติ ฯ  โทณมตฺตาติมคธนาลิยา โสฬส- 
นาลิปฺปมาณา ฯ  มคฺคนฺติ  สตฺตโยชนิก  มคฺค ฯ ปฏิชคฺคาเปตฺวาติ  
โสธาเปตฺวา ฯ  ขาณุกณฺฏกาทีนิ  หราเปตฺวา  ตตฺถ  ธวลวิมล  
วาลุก  โอกริาเปตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กมฺมารวณฺณนฺติ  ร ฺโ  
ปกติสุวณฺณการวณฺณ ฯ  นวหตฺถปริกเฺขปนฺติ  นวหตฺถปฺปมาโณ  
ปริกฺเขโป  อสฺสาติ  นวหตฺถปริกฺเขป ฯ  ปรกิฺเขปโต นวหตฺถปฺ- 
ปมาณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ป ฺจหตฺถุพฺเพธนฺติอาทีสุป  อิมินาว  
นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ติหตฺถวิกขฺมฺภนฺติ  ติหตฺถปฺปมาณ- 
วิตฺถาร ฯ สมสฺุสิตทฺธชปฏากนฺติ   อุสฺสาปตนีลปตาทิวิวิธทฺธชปฏาก ฯ  
นานารตนวิจิตฺตนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  รจิตนานารตเนหิ  สุจิตฺติต ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๙๓-๙๕ ]  
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อเนกาลงฺการปฏิมณฺฑิตนฺติ  ปสนฺนชนปูชิเตหิ  หตฺถุปคาทีหิ  นานา- 
ลงฺกาเรหิ สชชฺิต ฯ  นานาวิธกุสุมสมากิณฺณนฺติ ปูชติาเนกชลถล- 
ปุปฺเผหิ อากิณฺณ๑ ฯ อเนกตุริยสงฺฆุฏนฺติ  อาตตวิตตาทิป ฺจงฺคิก- 
ตุริยสงฺโฆสิต ฯ  อวเสส อทสฺสน  อคมาสีติ  เอตฺถ  หนฺท  มหา- 
ราช  ตยา  คเหตพฺพา อย สาขา ตสฺสา  อุปนิสฺสยภูโต  อย   
ขนฺโธ  น  มย ตยา คเหตพฺพาติ วทนฺตา วิย อวเสสา  สาขา   
สตฺถุ เตชสา อทสฺสนมคมสูติ วทนฺติ ฯ ควกฺขชาลสทิสนฺติ ภาว- 
นปปสก ฯ  ชาลกวาฏสทิส  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ เจลกฺุเขปสตสหสฺสานิ  
ปวตฺตึสูติ  เตส  เตส  ชนาน  สีโสปริ  ภมนฺตาน  อุตฺตราสงฺคเจลาน  
อุกฺเขปสตสหสฺสานิ  ปวตฺตึสูติ  อตฺโถ ฯ  มลูสเตนาติ  ทสสุ  เลขาสุ  
เอกกาย  ทส  ทส  หุตฺวา  นิกฺขนฺตมูลสเตน ฯ  ทส  มหามูลาติ  
ปมเลขาย  นิกฺขนฺตา  ทส  มหามูลา ฯ  เทวทุนฺทุภิโย  ผลึสูติ  
เทวทุนฺทุภิโย  ผลึสุ๒  สย  สทฺเท  มุ ฺจึสุ ฯ  เทวทุนฺทุภีติ  จ  น  
เอตฺถ  กาจิ  เภรี  อธิปฺเปตา ฯ  อถโข  อุปฺปาทภาเวน  อากาสคโต  
นิคฺโฆสสทฺโท ฯ  เทโวติ  เมโฆ ฯ  ตสฺส  หิ  อจฺฉภาเวน อากาส- 
วณฺณสฺส  เทวสฺสาภาเวน  สุกฺขคชฺชิตส ฺ ิเต  สทฺเท  นิจฺฉรนฺเต  
๑. ม. นานาวิธกุสุมสมากิณณฺนฺติ อุปหารวเสน อุปนีเตหิ นานปฺปกาเรหิ วณณฺคนฺธ-  
สมฺปนฺเนหิ ชลถลปุปฺเผหิ สมากิณณฺ ฯ  ๒. ม. ถนึสุ ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๙๕-๙๖ ]  
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เทวทุนฺทุภีติ  สม ฺา ฯ  ตสฺมา  เทวทุนฺทุภิโย  ผลสึูติ  เทโว  สกฺุข- 
คชฺชิต  คชชฺติี  วุตฺต  โหติ ฯ  ปพฺพตาน  นจฺเจหีติ  ปวีกมฺเปน  
อิโตจิโตจ  ภมนฺตาน  ปพฺพตาน  นจฺเจหิ ฯ  ยกฺขาน  หิงฺกาเรหีติ  
วิมฺหยชาตาน  ยกฺขาน  วิมฺหยปฺปกาสนปวตฺเตหิ  หึหิงฺการสทฺเทหิ ฯ  
ยกฺขา  หิ  วิมหฺยชาตา  หึหึสทฺท  นิจฺฉาเรนฺติ ฯ  ถุติชปฺเปหีติ ปสสา- 
วจเนหิ ฯ  พฺรหฺมาน  อปโฺผฏเนหีติ  ปติโสมนสฺสชาตาน  พฺรหฺมาน  
พาหาย  ปหรณสงฺขาเตหิ  อปฺโผฏเนหิ ฯ  ปติโสมนสฺสชาตา  หิ  
พฺรหฺมาโน  วามหตฺถ  สมฺมิ ฺชิตฺวา  ทกฺขิเณน  หตฺเถน  พาหาย  
ปหาร  เทนฺติ ฯ  เอกโกลาหลนฺติ  เอกโต  ปวตฺตโกลาหล ฯ  
เอกนินฺนาทนฺติ  เอกโต  ปวตฺตนิคฺโฆส ฯ  ผลโต  นิกฺขนฺตา ฉพฺพณฺณ- 
รสิโย  อุชุก  อุคฺคนฺตฺวา  โอนมิตฺวา  จกฺกวาฬปพฺพตมุขวฏฏึ อาหจฺจ   
ติฏนฺตีติ  อาห  สกลจกกฺวาฬ  รตนโคปานสีวินทฺธ  วิย กุรุมานาติ ฯ   
ตงฺขณโต  จ  ปน  ปภูตีติ  วุตฺตนเยน  สุวณฺณกฏาเห ปติฏ ิตสฺส   
มหาโพธิสฺส  ฉพฺพณฺณรสีน  วิสชชฺิตกาลโต  ปภูติ ฯ หิมวลาหก- 
คพฺภ  ปวิสิตฺวา  อฏาสีติ  สุวณฺณกฏาเหเนว  สทฺธึ  อุคฺคนฺตฺวา  
หิโมทกปุณฺณ  วลาหกคพฺภ  ปวิสิตฺวา  อฏาสิ ฯ  ปม  สุวณฺณ- 
กฏาเห ปติฏ ิโตเยว  หิ  โพธิ  ปจฺฉาวุตฺตปฺปการอจฺฉริยปฏิมณฺฑิโต  
หุตฺวา  หิมวลาหกคพฺภ  ปวิสิตฺวา  อฏาสิ ฯ  เตเนว  วกฺขติ  ปม  
สุวณฺณกฏาเห  ปติฏหิ  ตโต  หิมคพฺภสตฺตาห  อภิเสกสตฺตาห ฺจ  
                                        [ ส. ป.  ๙๖-๙๗ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 277 

วีตินาเมตฺวาติอาทึ ฯ ตโตเยว จ มหาวเสป วุตฺต  
        เอว สเตน มูลาน                    ตตฺถ สา คนฺธกทฺทเม  
        ปติฏาสิ มหาโพธิ                ปสาเทนฺตี มหาชน  
        ตสฺส ขนฺโธ ทสหตฺโถ           ป ฺจสาขา มโนรมา  
        จตุหตฺถา จตุหตฺถา                 ทสฑฺฒผลมณฺฑิตา  
        สหสฺสนฺตุ ปสาขาน               สาขานนฺตาสมาสิ จ  
        เอว อาสิ มหาโพธิ                 มโนหรสิรินฺธรา  
        กฏาหมฺหิ มหาโพธิ-              ปติฏ ิตกฺขเณ มหี  
        อกมฺป ปาฏิหารานิ๑          อเหสุ วิวิธานิ จ  
        สย นาเทหิ ตุริยาน                 เทเวสุ มานุเสสุ จ  
        สาธุการนินฺนาเทหิ                 เทวพฺรหฺมคณสฺส จ           
        เมฆาน มิคปกฺขีน                   ยกขฺาทีน รเวหิ จ  
        รเวหิ จ มหีกมฺเป                    เอกโกลาหล อหุ  
        โพธิยา ผลปตฺเตหิ                  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย สุภา  
        นิกฺขมิตฺวา จกฺกวาฬ               สกล โสภยึสุ จ  
        สกฏาหา มหาโพธิ                 อุคฺคนฺตฺวาน ตโต นภ  
        อฏาสิ หิมคพฺภมฺหิ               สตฺตาหานิ อทสฺสนาติ ฯ  
ตสฺมา  สุวณฺณกฏาเห  ปติฏ ิโตเยว  โพธิ  กฏาเหเนว  สทฺธึ  
อุคฺคนฺตฺวา  หิมวลาหกคพฺภ  ปวิสิตฺวา  อฏาสีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เหฏา  
๑. มหาวเส ปน ปาฏิหีรานีต ิทิสฺสติ ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๙๗ ]  
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ปน  ภควโต  อธิฏานกฺกม  ทสฺเสนฺเตน  ย  วุตฺต  ภควา  กิร  
มหาปรินิพฺพานม ฺเจ  นิปนฺโน  ลงฺกาทีเป  มหาโพธิปฺปติฏาปนตฺ- 
ถาย อโสกมหาราชา  มหาโพธึ  คหณตฺถ  คมิสฺสติ  ตทา   
มหาโพธิสฺส ทกฺขิณสาขา  สยเมว  ฉิชชฺิตฺวา  สุวณฺณกฏาเห  ปติฏา- 
ตูติ อธิฏาสิ  อิทเมกมธิฏาน  ตตฺถ  ปติฏานกาเล  จ  
มหาโพธิ  หมิวลาหกคพฺภ  ปวิสิตฺวา  ติฏตูติ  อธิฏาสิ  อิท  
ทุติยมธิฏาน  สตฺตเม  ทวิเส  หิมวลาหกคพฺภโต  โอรุยฺห สุวณฺณ- 
กฏาเห  ปติฏหนฺโต  ปตฺเตหิ  จ  ผเลหิ  จ  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  
มุ ฺจตูติ  อธิฏาสิ  อิท  ตติยมธิฏานนฺติ ฯ  ต  อิมินา  น  
สเมติ ฯ  ตตฺถ  หิ  ปม  หิมวลาหกคพฺภ  ปวิสิตฺวา  ปจฺฉา  
สตฺตเม  ทิวเส  หิมวลาหกคพฺภโต  โอรุยฺห  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  วิสชฺชน  
สุวณฺณกฏาเห  ปติฏหน ฺจ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  อฏกถาย  ปุพฺเพนา- 
ปร น  สเมติ ฯ  มหาวเส  ปน  อธิฏาเนน  ปม  สวุณฺณกฏาเห  
ปติฏหน  ปจฺฉาเยว  ฉพฺพณฺณรสีวิสชฺชน  หิมวลาหกคพฺภ  ปวิส- 
น ฺจ วุตฺต ฯ วุตฺต เหต  
        ปรินิพฺพานม ฺจมฺหิ            นิปนเฺนน ชิเนน ห ิ 
        กต มหาอธิฏาน                ป ฺจก ป ฺจจกฺขุนา  
        คยฺหมานา มหาโพธิ            สาขาโสเกน ทกฺขิณา  
        ฉินฺทิตฺวาน สยเยว                ปติฏาตุ กฏาหเก  
                                        [ ส. ป.  ๙๗ ]  
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        ปติฏหิตฺวา สา สาขา          ฉพฺพณฺณรสฺมิโย สุภา  
        ร ฺชยนตีฺ ทิสา สพฺพา           ผลปตฺเตหิ มุ ฺจตุ  
        สสุวณฺณกฏาหา สา               อุคฺคนฺตฺวาน มโนรมา  
        อทิสฺสมานา สตฺตาห             หมิคพฺภมฺหิ ติฏตูติ ฯ  
โพธิวเสป  จ  อยเมว  อธฏิานกฺกโม  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  อฏกถาย  
วุตฺโต  อธิฏานกฺกโม  ยถา  ปุพฺเพนาปร  น  วิรุชฺฌติ  ตถา  
วีมสิตฺวา  คเหตพฺโพ ฯ  หิม ฺจ  รสิโย  จ  อาวตฺติตฺวา  มหา- 
โพธิเมว ปวิสึสูติ  มหาโพธึ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิต  หิม ฺจ  โพธิโต  
นิกฺขนฺตฉพฺพณฺณรสิโย  จ  อาวตฺติตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  โพธิเมว  
ปวิสึสุ ฯ  โพธิ  ปวิฏา  วิย  หุตฺวา  อนตฺรหิตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เอตฺถ  ปน  หมิ ฺจ  รสิโย  จาติ  อยเมว  ปาโ  สตโสธิตสมฺมเต  
โปราณโปตฺถเก  เสเสสุ  จ  สพฺพโปตฺถเกสุ  ทิสฺสติ ฯ  มหาวเสป  
เจต วุตฺต  
        อตีเต ตมฺหิ สตฺตาเห               สพฺเพ หิมวลาหกา  
        ปวิสึสุ มหาโพธึ                     สพฺพา ตา รสิโยป จาติ ฯ  
เกนจิ ปน ป ฺจ รสิโยติ ปา ปริกปฺเปตฺวา ย วุตฺต สพฺพ- 
ทิสาหิ ป ฺจ รสิโย อาวตฺติตฺวาติ  ป ฺจหิ  ผเลหิ  นกิฺขนฺตตฺตา   
ป ฺจ ตา ปน ฉพฺพณฺณาวาติ ฯ ต  ตสฺส  สมฺโมหวิชฺชิมฺหิต- 
มตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  ปรปิุณฺณกฺขนฺธสาขาปสาโข ปฺผลปฏ-ิ 
                                        [ ส. ป.  ๙๗ ]  
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ป ฺจผลปฏิมณฺฑิโตติ  ปรปิุณฺณกฺขนฺธสาขาปสาขาหิ  เจว  ป ฺจหิ  จ ผเลหิ   
ปฏิมณฺฑิโต  สมนฺตโต  วิภูสิโตติ  อตฺโถ ฯ  อภิเสก  ทตฺวาติ  
อโนตตฺโตทเกน  อภิเสก  ทตฺวา ฯ  โพธิฏาเนเยว  อฏาสีติ  
โพธิสมีเปเยว  วสิ ฯ  ปุพฺพกตฺติกปวารณทิวเสติ  อสฺสยุชมาสสฺส  
สุกฺกปกฺขปุณฺณมิย ฯ  จาตุทฺทสีอุโปสถตฺตา  ทฺวิสตฺตาเห  ชาเต อุโปสโถ   
สมฺปตฺโตติ  อาห  กาฬปกฺขสฺส  อุโปสถทิวเสติ ฯ อสฺสยุชมาส- 
กาฬปกฺขสฺส  จาตุทฺทสีอุโปสเถติ  อตฺโถ ฯ ปาจีนมหาสาลมูเล  
เปสีติ  นครสฺส  ปาจีนทิสาภาเค  ชาตสฺส  มหาสาลรุกฺขสฺส  เหฏา  
มณฺฑป  กาเรตฺวา  ตตฺถ  เปสิ ฯ  สตฺตรสเม  ทิวเสติ ปาฏิปท- 
ทิวสโต ทุติยทิวเส ฯ  กตฺติกจฺฉณภูต  ปูช  อทฺทสาติ  กตฺติกจฺฉณ- 
วเสน โพธิสฺส  กริยมาน  ปูช  สุมนสามเณโร  อททฺส ฯ  ทิสฺวา  
จ  อาคโต  สพฺพ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  ต  สนฺธาเยว  จ เถโร  
โพธิอาหรณตฺถ เปเสสิ ฯ  
        [๑๒๘]  อฏารส  เทวตากุลานีติ  มหาโพธึ  ปริวาเรตฺวา  
 ิตนาคยกฺขาทิเทวตากุลานิ  ทตฺวาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อมจฺจกุลานิ โพธิสฺส   
กตฺตพฺพวิจารณตฺถาย  อทาสิ ฯ  พฺราหฺมณกุลานิ โลกสมฺมตตฺตา   
อุทกาสิ ฺจนตฺถาย  อทาสิ ฯ  กุฏมฺพิยกลุานิ  โพธิสสฺ กตฺตพฺพ- 
ปูโชปกรณโคปนตฺถาย อทาสิ ฯ โคปกา ราชกมฺมโิน ตถา ตรจฺฉาติ   
มหาคณฺ ีปเท  วุตฺต ฯ คณฺ ีปเท ปน โคปกกุลานิ โพธิสิ ฺจนตฺถ  
                                        [ ส. ป.  ๙๗-๙๘ ]  
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ขีรเธนุปาลนตฺถาย  ตรจฺฉกุลานิ  กาลิงฺคกุลานิ  วิสสฺาสิกานิ ปธาน- 
มนุสฺสกุลานีติ  วุตฺต ฯ  กาลิงฺคกุลานีติ  เอตฺถ  อุทกาทิวาหกา  
กาลิงฺคาติ  มหาคณฺ ีปเท  วุตฺต ฯ  กลิงฺเคสุ  ชนปเทสุ  ชาติสมฺปนฺน  
กุล  กาลิงฺคกุลนฺติ  เกจิ ฯ  อิมินา  ปริวาเรนาติ  สหตฺเถ กรณ- 
วจน ฯ อิมินา  วุตฺตปฺปการปริวาเรน  สทฺธินฺติ  อตฺโถ ฯ  วิชฺฌาฏวึ  
สมติกฺกมฺมาติ  ราชา  สยมฺป  มหาโพธิสฺส  ปจฺจุคฺคมน  กโรนโฺต  
เสนางฺคปริวุโต  ถลปเถน  คจฺฉนฺโต  วิชฺฌาฏวึ  นาม  อฏวึ อติกฺ- 
กมิตฺวา ฯ  ตามฺพลิตฺตึ  อนุปฺปตฺโตติ  ตามฺพลิตฺตึ  นาม  ติตฺถ  
สมฺปตฺโต ฯ  อิทมสฺส  ตติยนฺติ  สุวณฺณกฏาเห  ปติฏ ิตมหาโพธิสฺส  
รชฺชสมฺปทาน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ตโต  ปุพฺเพป  ปเนส  เอกวาร  
สทฺธาย  สกลชมฺพูทีปรชเฺชน  มหาโพธึ  ปูเชสิเยว ฯ  ตสฺมา  เตน  
สทฺธึ  จตุตฺถมิท  รชฺชสมปฺทาน ฯ  มหาโพธิมฺปน  ยสฺม ึ ยสฺม ึ ทิวเส  
รชฺเชน  ปูเชสิ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ทิวเส  สกลชมฺพูทีปรชชฺโต  อุปฺปนฺน  
อาย  คเหตฺวา  มหาโพธิปูช  กาเรสิ ฯ  มิคสิรสฺสาติ  มิคสิรมาสสฺส ฯ  
ปมปาฏิปททิวเสติ  สุกฺกปกฺขปาฏิปททิวเส ฯ  ต  หิ กณฺหปกฺข- 
ปาฏิปททิวส  อเปกฺขิตฺวา  ปมปาฏิปททิวสนฺติ  วุจฺจติ ฯ อิท ฺจ   
อิมสฺมึ  ทีเป  ปวตฺตมานโวหาร  คเหตฺวา  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปน  
ปุณฺณมิโต  ปฏาย  ยาว  อปรา  ปุณฺณมี  ตาว  เอโก  มาโสติ  
โวหารสฺส  ปวตฺตตฺตา  เตน  โวหาเรน  ทุติยปาฏปิททิวเสติ  วตฺตพฺพ  
                                        [ ส. ป.  ๙๘ ]  
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สิยา ฯ  ตตฺถ  หิ  กณฺหปกขฺปาฏิปททิวส  ปมปาฏปิทนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
อุกฺขิปตฺวาติ  มหาสาลมูเล  ทินฺเนหิ  โสฬสหิ  ชาติสมฺปนฺนกุเลหิ  สทฺธึ  
อุกฺขิปตฺวาติ  วทนฺติ ฯ  คจฺฉติ  วตเรติ  เอตฺถ  อเรติ  เขเท ฯ  
เตเนวาห  กนฺทิตฺวาติ ฯ  โพธิสฺส  อทสฺสน  อสหมาโน  โรทิตฺวา  
ปริเทวิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สรสรสิชาลนฺติ  เอตฺถ  ปน  เหฏา วุตฺต- 
นเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  มหาโพธิ  สมารูฬฺหาติ มหาโพธินา   
สมารูฬฺหา ฯ  ปสฺสโต  ปสฺสโตติ  อนาทเร  สามิวจน ฯ ปสฺสน-ฺ 
ตสฺเสวาติ  อตฺโถ ฯ  มหาสมุทฺทตล  ปกฺขนฺตาติ  มหาสมุทฺทสฺส  
อุทกตล  ปกขฺนฺทิ ฯ  สมนฺตา  โยชนนฺติ  สมนฺตโต  เอเกเกน  ปสฺเสน  
โยชนปฺปมาเณ  ปเทเส ฯ  อจฺจนฺตสโยเค  เจต  อุปโยควจน ฯ  
วีจิโย  วูปสนฺตาติ  วีจิโย  น  อุฏหึสุ ฯ  นาเหสุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ปวชฺชึสูติ  วิรวึสุ ฯ  นาท  ปวตฺตยึสูติ  อตฺโถ ฯ  รกุขฺาทิสินฺนิสฺสิตา- 
หีติ เอตฺถ  อาทิสทฺเทน  ปพฺพตาทิสนฺนิสฺสิตเทวตา  สงฺคณฺหาติ ฯ  
สุปณฺณรูเปนาติ  สุปณฺณสทิเสน  รูเปน ฯ  นาคกุลานิ  สนฺตาเสสีติ  
มหาโพธิคฺคหณตฺถ  อาคตานิ  นาคกุลานิ  สนฺตาเสติ ฯ  เตส  ภย  
อุปฺปาเทตฺวา  ปลาเปสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตทา  ห ิ สมุทฺทวาสิโน  
นาคา  มหาโพธึ  คเหตุ  วาตวสฺสนฺธการาทีหิ  มหนฺต  วิกุพฺพนมกสุ ฯ  
ตโต  สงฺฆมิตฺตตฺเถรี  ครฬุวณฺณ  มาเปตฺวา  เตน  ครุฬรูเปน  อากาส  
ปูรยมานา  สขิามรีจิชาเลน  คคน  เอกนฺธการ กตฺวา ปกฺขปฺปหาร- 
                                        [ ส. ป.  ๙๘-๙๙ ]   
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วาเตน  มหาสมุทฺทมาโลเฬตฺวา  สวฏฏชลธินาทสทิเสน  รเวน  นาคาน  
หทยานิ  ภินฺทนฺตี  วิย  ตาเสตฺวา  นาเค  ปลาเปสิ ฯ  เต จุตฺรสฺต- 
รูปา  นาคา  อาคนฺตฺวาติ  เต  จ  วุตฺตนเยน  อุตฺตาสิตา นาคา   
ปุน  อาคนฺตฺวา ฯ  ต  วิภูตินฺติ ต อิทฺธิปาฏิหาริยสงฺขาต วิภูตึ ฯ  
ต  อจฺฉริยนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เถรึ  ยาจิตฺวาติ  อยฺเย อมฺหาก ภควา  
มุจลินฺทนาคราชสฺส  โภคาวฬึ  อตฺตโน  คนฺธกุฏ ึ กตฺวา  สตฺตาห  
ตสฺส  สงฺคห  อกาสิ  อภิสมฺพุชฺฌนทิวเส  เนร ฺชรานทีตีเร  อตฺตโน  
อุจฺฉิฏปตฺต  มหากาฬนาคสฺส  วิสชฺเชสิ  อุรุเวลนาเคน  มาปต  
วิสธูมทหน  อคเณตฺวา  ตสฺส  สรณสลีาภรณมทาสิ  มหาโมคฺคลฺ- 
ลานตฺเถร เปเสตฺวา  นนฺโทปนนฺทนาคราชาน  ทเมตฺวา  นิพฺพิส  อกาสิ   
เอว โส  โลกนายโก  อมหฺาก  อุปการโก  ตฺวมฺป  โน  โทสมสฺส- 
ริตฺวา มุหุตฺต  มหาโพธึ  วิสชฺเชตฺวา  นาคโลกสฺส  สคฺคโมกฺขมคฺค  
สมฺปาเทหีติ เอว ยาจิตฺวา ฯ  
        [๑๒๙]  โพธิวิโยคทกฺุขิโตติ  โพธิวิโยเคน  ทกฺุขิโต ส ฺชาตมาน- 
สิกทุกฺโข ฯ  กนฺทิตฺวาติ  อิมสฺส  ปริยายวจนมตฺต ฯ โรทิตฺวาติ   
คุณกิตฺตนวเสน  วา  ปุนปฺปุน  โรทิตฺวา  วิลาป  กตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
อุตฺตรทฺวารโตติ  อนุราธปุรสฺส  อุตฺตรทฺวารโต ฯ  มคฺค โสธา- 
เปตฺวาติ  ขาณุกณฺฏกาทีน  อุทฺธราปนวเสน  มคฺค  โสธาเปตฺวา ฯ  
อลงฺการาเปตฺวาติ  วาลุกาทีน  โอกิราปนาทิวเสน  สชฺเชตฺวา ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๙๙ ]  
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สมุทฺทสาลวตฺถุสฺมินฺติ  สมุทฺทาสนฺนสาลาย  วตฺถุภูเต  ปเทเส ฯ  ตสฺมึ  
กิร  ปเทเส   ิเตหิ  สมุทฺทสฺส  ทฏิตฺตา  ต  อจฺฉริย  ปกาเสตุ  
ตตฺถ  เอกา  สาลา  กตา ฯ  สา  นาเมน  สมุทฺทาสนฺนสาลาติ  
ปากฏา ชาตา ฯ วุตฺต เหต  
        สมุทฺทาสนฺนสาลาย          าเน ตฺวา มหณฺณเว  
        อาคจฺฉนฺต มหาโพธึ          มหาเถริทฺธิยาทฺทส  
        ตสฺมึ าเน กตา สาลา        ปกาเสตุ ตมพฺภุต  
        สมุทฺทาสนฺนสาลาติ          นาเมนาสิธ ปากฏาติ ฯ  
ตาย  วิภูติยาติ  ตาย  วุตฺตปฺปการาย  ปชูาสกฺการาทิสมฺปตฺติยา ฯ  
เถรสฺสาติ  มหามหินฺทตฺเถรสฺส ฯ  มคฺคสฺส  กิร  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  
อนฺตรนฺตรา  ปุปฺเผหิ  กูฏาคารสทิสสณฺานานิ  ปุปฺผเจติยานิ การา- 
เปสิ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  อนฺตรนฺตรา  ปุปฺผอคฺฆิยานิ เปนฺโตติ ฯ   
อาคโต  วตเรติ  เอตฺถ  อเรติ  ปสสาย ฯ สาธุ วตาติ อตฺโถ ฯ   
โสฬสหิ  ชาติสมฺปนฺนกุเลหีติ  อฏหิ  อมจฺจกุเลหิ  อฏหิ  จ พฺราหฺมณ- 
กุเลหีติ  เอว  โสฬสหิ  ชาติสมฺปนฺนกุเลหิ ฯ  สมุททฺตีเร มหาโพธึ   
เปตฺวาติ  สมุทฺทเวลาตเฏ  อลงฺกตปฏิยตฺเต  รมณีเย มณฺฑเป   
มหาโพธึ  เปตฺวา ฯ  เอว  ปน  กตฺวา สกลตมฺพปณฺณิรชฺเชน  
มหาโพธึ  ปูเชตฺวา  โสฬสนฺน  กลุาน  รชชฺ  นิยฺยาเทตฺวา  สย  
โทวาริกฏาเน  ตฺวา  ตโย  ทิวเส  อเนกปฺปการ  ปูช  การาเปสิ ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๙๙ ]  
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ต  ทสฺเสนฺโต  ตีณิ  ทิวสานีติอาทิมาห ฯ รชฺช วิจาเรสีติ รชฺช  
วิจาเรตุ วิสชฺเชสิ ฯ  โสฬสหิ วา ชาติสมฺปนฺนกุเลหิ รชฺช  
วิจาราเปสีติ  อตฺโถ ฯ จตุตฺถทิวเสติ  มิคสิรมาสสฺส  สุกฺกปกฺข- 
ทสมิย ฯ  อนุปุพฺเพน  อนุราธปุร สมฺปตฺโตติ  ทสมยิ  อลงฺกตปฏ-ิ 
ยตฺตรเถ  มหาโพธึ  เปตฺวา  อุฬารปูช กุรุมาโน  ปาจีนปสฺส- 
วิหารสฺส  ปติฏาตพฺพฏานมาเนตฺวา  ตตฺถ  สงฺฆสฺส ปาตราส   
ปวตฺเตตฺวา  มหินฺทตฺเถเรน  ภาสิต  นาคทีเป  ทสพเลน  กต นาคทมน   
สุตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  นิสชฺชาทินา  ปริภุตฺตฏาเนสุ ถูปาทีหิ   
สกฺการ  กริสสฺามีติ  ส ฺาณ  กาเรตฺวา  ตโต  อาหริตฺวา ตวกฺก- 
พฺราหฺมณสฺส  คามทฺวาเร  เปตฺวา  ปูเชตฺวา  เอว  ตสฺมึ  ตสฺมึ  
เน ปูช กตฺวา อิมินา อนุกฺกเมน อนุราธปุร สมฺปตฺโต ฯ  
        [๑๓๐]  จาตุทฺทสีทิวเสติ  มิคสิรมาสสฺเสว  สุกฺกปกฺขจาตุทฺทเส ฯ  
วฑฺฒมานกจฺฉายายาติ  ฉายาย  วฑฺฒมานสมเย ฯ  สายณฺหสมเยติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  นิโรธสมาปตฺตินฺติ  กายจิตฺตทรถวูปสมผลสมาปตฺตึ ฯ  
ติลกภูเตติ  อลงฺการภูเต ฯ  ราชวตฺถุทฺวารโกฏกฏาเนติ ราชุย- 
 ฺยานสฺส  ทฺวารโกฏกฏาเน ฯ  สกลรชฺช  มหาโพธิสฺส ทินฺน- 
ปุพฺพตฺตา  อุปจารตฺถ  ราชา  โทวาริกเวส  คณฺหีติ  วทนฺติ ฯ  
อนุปุพฺพวิปสฺสนนฺติ  อุทยพฺพยาทิอนุปุพฺพวิปสฺสน ฯ  ปฏเปตฺวาติ  
อารภิตฺวา ฯ  อตฺถงฺคมิเตติ  อตฺถงฺคเต ฯ  สห  โพธิปปฺติฏาเนนาติ  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๐ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 286 

วตฺตพฺเพ  วิภตฺติปริณาม  กตฺวา  สห  โพธิปฺปติฏานาติ  นิสฺสกฺก- 
วจน กต ฯ  สติ  หิ  สหโยเค  กรณวจเนน  ภวิตพฺพ ฯ  มหาปวี  
อกมฺปติ  จ  อิท  มุขมตฺตนิทสฺสน ฯ  อ ฺานิป  อเนกานิ  อจฺฉริยานิ  
อเหสสเยว ฯ  ตถาหิ  สห  โพธิปฺปติฏาเนน  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  
มหาปวี  อกมฺป ฯ  ตานิ  มลูานิ  กฏาหมุขวฏฏิโต  อุคฺคนฺตฺวา  
ต  กฏาห  วินทฺธนฺตา  ปวีตลโมตรึสุ ฯ  สมนฺตโต  ทิพฺพกุสุมานิ  
วสฺสึสุ ฯ  อากาเส  ทิพฺพตุริยานิ  วชชฺึส ุฯ  มหาเมโฆ  อุฏหิตฺวา  
วุฏ ิปาตมกาสิ ฯ  อากาสปฺปเทสา  วิรวึสุ ฯ  วิชฺชลุตา  นิจฺฉรึสุ ฯ  
เทวตา  สาธุการมทสุ ฯ  สมาคตา  สกลทีปวาสิโน  คนฺธมาลาทีหิ  
ปูชยึสุ ฯ  คหติมกรนฺทา  มนฺทมารุตา  วายึสุ ฯ  สมนฺตโต  
ฆนสีตลหิมวลาหกา  มหาโพธึ  ฉาทยึสุ ฯ  เอว  โพธิ  ปวิย ปติฏ- 
หิตฺวา  หิมคพฺเภ  สนฺนิสีทิตฺวา  สตฺตาห  โลกสฺส  อทสฺสนมคมาสิ ฯ  
หิมคพฺเภ  สนฺนิสีทีติ  หมิคพฺภสฺส  อนฺโต  อฏาสิ ฯ  วิปฺผรนฺตาติ  
วิปฺผรนฺตา  อิโตจิโตจ  สสรนฺตา ฯ  นิจฺฉรึสูติ  นิกฺขมึสุ ฯ  ทสฺสสึูติ  
ป ฺายึสุ ฯ  สพฺเพ  ทีปวาสิโนติ  สพฺเพ  ตมฺพปณฺณิทีปวาสิโน ฯ  
อุตฺตรสาขโต  เอก  ผลนฺติ  อุตฺตรสาขาย   ิต  เอก  ผล ฯ ปาจีน- 
สาขาย  เอก  ผลนฺติป  เกจิ ฯ  มหาโพธิอาสนฺนฏาเนติ ปุพฺพปสฺเส   
มหาสิลาสเน  ปติฏ ิตฏาเน ฯ  อิสฺสรนิมฺมานวิหาเรติ อิสฺสร- 
นิมฺมานสงฺขาเต  กสฺสปคิริวิหาเร ฯ  อิสฺสรนิมฺมานวิหาเรติ  หิ ปุพฺพ- 
                                        [ ส. ป.  ๑๐๐-๑๐๑ ]  
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ปุพฺพสงฺเกตวเสน  วุตฺต ฯ  อิทานิ  ปน  โส  วิหาโร  กสฺสปคิรติี  
ป ฺาโต ฯ อิสฺสรสมณาราเมติป เกจิ ปนฺติ ฯ ตถา จ วุตฺต  
        ตวกฺกพฺราหฺมณคาเม           ถูปาราเม ตเถว จ  
        อิสฺสรสมณาราเม                ปเม เจติยงฺคเณติ ฯ  
โยชนิยอาราเมสูติ  อนุราธปุรสฺส สมนฺตา โยชนสฺส อนฺโต  
กตอาราเมสุ ฯ สมนฺตา  ปติฏ ิเต  มหาโพธิมฺหีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อนุราธ- 
ปุรสฺส  สมนตฺา เอว ปุตฺตนตฺตปรมฺปราย มหาโพธิมฺหิ ปติฏ ิเตติ  
อตฺโถ ฯ  
        [๑๓๑]  โลหปาสาทฏาน  ปูเชสติี  โลหปาสาทสฺส  กตฺตพฺพฏ- 
าน ปูเชสิ ฯ  กิ ฺจาป  โลหปาสาท  เทวานปยติสฺโสเยว   
มหาราชากาเรสฺสติ  ตถาป  ตสฺมึ  สมเย  อภาวโต  อนาคเตติ   
วุตฺตนฺติ  ตีสุป คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  เกจิ  ปน  ทุฏคามณิอภเยเนว   
การิโต โลหปาสาโทติ  วทนฺติ ฯ  มลูานิ  ปนสฺส  น  ตาว  โอตรนฺตีติ  
อิมินา  มหาราช  อิมสฺมึ  ทีเป  สตฺถุสาสน  ปติฏ ิตมตฺตเมว  อโหสิ  
น  ตาว  สุปติฏ ิตนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  อสสฺ  สตฺถุสาสนสฺส  มลูานิ  ปน  
น  ตาว  โอติณฺณานีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  โอตรนฺตีติ  
หิ  อตีตตฺเถ  วตฺตมานวจน ฯ  เตเนวาห  กทา  ปน  ภนฺเต  มูลานิ  
โอติณฺณานิ  นาม  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  โย  อมจฺโจ  ป ฺจปณฺณาสาย  
เชฏกนิฏภาตุเกหิ  สทฺธึ  เจติยคิริมฺหิ  ปพฺพชิโต  ต  สนฺธาย  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๐-๑๐๓ ]  
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วุตฺต  มหาอริฏโ  ภิกฺขูติ ฯ  เมฆวณฺณาภยอมจฺจสฺส  ปริเวณฏ- 
าเนติ เมฆวณฺณาภยสฺส  ร ฺโ  อมจฺเจน  กตฺตพฺพสฺส  ปริเวณสฺส  
วตฺถุภูเต  าเน ฯ  มณฺฑปปฺปการนฺติ  มณฺฑปสทิส ฯ  สทิสตฺถมฺป  
หิ  ปการสททฺ  วณฺณยนฺติ ฯ  สาสนสฺส  มลูานิ  โอตรนฺตานิ  
ปสฺสิสฺสามีติ  อิมินา  สาสนสฺส  สฏุ ุปฺปติฏานาการ  ปสฺสิสฺสามีติ  
ทีเปติ ฯ  เมฆวิรหิตสฺส  นิมฺมลสฺเสว  อากาสสฺส  วิรวิตตฺตา  อากาส  
วิรวีติ  วุตฺต ฯ  ปจฺเจกคณีหีติ  วิสุ  วิสุ  คณาจริเยหิ ฯ  ปจฺเจก  
คณา  เอเตสมตฺถีติ  ปจฺเจกคณิโน ฯ  ยถา  เวชฺโช  คิลาเนสุ  
กรุณาย  ติกิจฺฉน  ปุรกฺขิตฺวา  วิคตจฺฉนฺทโทโส  ชิคุจฺฉนีเยสุ  วเณสุ  
คุยฺหฏาเนสุ  จ  เภสชฺชเลปนาทินา  ติกิจฺฉนเมว  กโรติ  เอว  
ภควาป  กิเลสพฺยาธิปฬิเตสุ  สตฺเตสุ  กรุณาย  เต  สตฺเต กิเลส- 
พฺยาธิทุกฺขโต  โมเจตุกาโม  อวตฺตพฺพารหานิ  คุยฺหฏานนิสฺสิตานิป  
อสพฺภานิ๑  วทนฺโต  วินยป ฺตฺติยา  สตฺตาน  กิเลสพฺยาธึ ติกิจฺฉติ ฯ  
เตน  วุตฺต  สตฺถุกรุณาทิคุณปริทีปกนฺติ ฯ  อนุสฏิ ิกรานนฺติ  
อนุสาสนีกราน ฯ  เย  ภควโต  อนุสาสน  สมฺมา  ปฏิปชชฺนฺติ  เตสนฺติ  
อตฺโถ ฯ  กายกมฺมวจีกมฺมวิปฺผนฺทิตวินยนนฺติ  กายวจีทฺวาเรสุ อชฺฌา- 
จารวเสน  ปวตฺตสฺส  กิเลสวิปฺผนฺทิตสฺส  วินยนกร ฯ  ราชโินติ  
อุปโยคตฺเถ  สามิวจน ฯ  ราชานมนุสาสึสูติ  อตฺโถ ฯ  อาโลกนฺติ  
๑. ม. อสปฺปายานิ ฯ  

                                        [ ส. ป.  ๑๐๓-๑๐๕]  
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าณาโลก ฯ  ปรินิพฺพึส ุ มเหสโยติ  เอตฺถ  มหามหินฺทตฺเถโร  
ทฺวาทสวสฺสิโก  หุตฺวา  ตมฺพปณฺณิทีป  สมฺปตฺโต  ตตฺถ  เทฺว   
วสฺสานิท วสิตฺวา  วินย  ปติฏเปสิ  ทฺวาสฏ ิวสฺสิโก  หุตฺวา  
ปรินิพฺพุโตติ วทนฺติ ฯ เตส  เถราน  อนฺเตวาสิกาติ  เตส   
มหามหินฺทปฺปมุขาน  เถราน อนฺเตวาสิกา ฯ  ติสฺสทตฺตาทโย  ปน  
มหาอริฏตฺเถรสฺส อนฺเตวาสิกา ฯ ตสฺมา  ติสฺสทตฺตกาลสุมน- 
ทีฆสุมนาทโย  มหาอริฏตฺเถรสฺส  อนเฺตวาสิกา จาติ  โยเชตพฺพ ฯ   
อนฺเตาสิกาน  อนฺเตวาสิกาติ  อุภยถา วุตฺตอนฺเตวาสิกาน อนฺเต 
วาสิกา ฯ ปุพฺเพ วุตฺตปฺปการาติ  
        มหินฺโท อิฏฏโิย อุตฺติโย      สมพโล ภทฺทนาโม จ ปณฺฑิโต  
        เอเต นาคา มหาป ฺา         ชมพูทีปา อิธาคตา  
        วินย เต วาจยึสุ                      ปฏก ตมฺพปณฺณิยา  
        นิกาเย ป ฺจ วาเจสุ               สตฺต เจว ปการเณ  
        ตโต อรฏิโ เมธาวี              ติสฺสทตฺโต จ ปณฺฑิโต  
        วิสารโท กาลสุมโน              เถโร จ ทีฆนามโกติ  
เอวมาทินา ปุพฺเพ วุตฺตปฺปการา อาจริยปรมฺปรา ฯ  
        [๑๓๒]  เอตฺตาวตา  จ  เกนาภฏนฺติ  อิม  ป ฺห  วิตฺถารโต  
วิภชิตฺวา  อิทานิ  กตฺถ  ปติฏ ิตนฺติ  อิม  ป ฺห  วิสชฺเชนฺโต  อาห  
กตฺถ  ปติฏ ิตนฺติอาทึ ฯ  ตตฺถ  เตลมิวาติ  สีหเตลมิว ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๕ ]  
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อธิมตฺตสติคติธิติมนฺเตสูติ  เอตฺถ  สตีติ พุทฺธวจน อุคฺคเหตฺวา ธารณก- 
สติ ฯ คตีติ  อุคฺคณฺหนกคติ ฯ  ธิตีติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  อุคฺคณฺ- 
หนกาณ ฯ คตีติ  วา  ป ฺาคติ ฯ  ธิตีติ  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหน- 
วีริย  สชฺฌายนวีริย อาธารณวีริย ฺจ ฯ  ลชชฺีสูติ ปาปชิคุจฺฉน- 
ลกฺขณาย ลชชฺาย สมนฺนาคเตสุ ฯ กุกฺกจฺุจเกสูติ  อณุมตฺเตสุป   
วชฺเชสุ  โทสทสฺสาวิตาย  กปฺปยากปฺปย นิสฺสาย  กกฺุกุจฺจการีสุ ฯ   
สิกฺขากาเมสูติ  อธิสีลอธจิิตฺตอธิป ฺาวเสน ติสฺโส  สกิฺขา  กามย- 
มาเนสุ  สมฺปยายิตฺวา  สิกฺขนฺเตสุ ฯ  อกตฺตพฺพโต นิวาเรตฺวา   
กตฺตพฺเพสุ  ปติฏาปนโต  มาตาปตุฏานิโยติ  วุตฺต ฯ อาจาร- 
โคจรกุสลตาติ  เวฬุทานาทิมิจฺฉาชีวสฺส  กายปาคพฺภิยาทีน ฺจ  
อกรเณน  สพฺพโส  อนาจาร  วชฺเชตฺวา  กายิโก  อวีติกฺกโม  วาจสิโก  
อวีติกฺกโมติ  เอว  วุตฺตภิกฺขุสารุปฺปอาจารสมฺปตฺติยา  เวสิยาทิอโคจร  
วชฺเชตฺวา  ปณฺฑปาตาทิอตฺถ  อุปสงฺกมิตุ  ยุตฺตฏานสงฺขาตโคจเรน  
จ สมฺปนฺนตฺตา สมณาจาเรสุ เจว สมณโคจเรสุ จ กุสลตา ฯ  
        [๑๓๓]  ตตฺถ  อาจาโร  จ  อนาจาโร  จ  โคจโร  จ อโคจโร  
จ  ฌานวิภงฺเค  ปาลิย  อาคตนเยน  เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺต  เหต  
อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ ฯ  อตฺถ ิ อาจาโร  อตฺถ ิ อนาจาโร ฯ  
ตตฺถ  กตโม  อนาจาโร ฯ  กายิโก  วีติกกฺโม  วาจสิโก  วีติกฺกโม  
กายิกวาจสิโก  วีติกฺกโม  อย  วุจฺจติ  อนาจาโร ฯ  สพฺพป  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๕-๑๐๖ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 291 

ทุสฺสีลฺย  อนาจาโร ฯ  อิเธกจฺโจ  เวฬทุาเนน  วา  ปตฺตทาเนน  วา  
ปุปฺผผลสินานทนฺตกฏทาเนน  วา  จาตุกมฺยตาย  วา  มุคฺคสูปตาย  
วา  ปาริภฏยตาย  วา  ชงฺฆเปสนิเกน  วา  อ ฺตร ฺตเรน  วา  
พุทฺธปฏิกุฏเน  มิจฺฉาชีเวน  ชีวิต  กปฺเปติ  อย  วุจฺจติ  อนา- 
จาโร ฯ ตตฺถ  กตโม  อาจาโร ฯ  กายิโก  อวีติกฺกโม  วาจสิโก  
อวีติกฺกโม  กายิกวาจสิโก  อวีติกฺกโม  อย  วุจฺจติ  อาจาโร ฯ  
สพฺโพป  สลีสวโร  อาจาโร ฯ  อิเธกจฺโจ  น  เวฬุทาเนน  น  ปตฺต  
น  ปุปฺผ  น  ผล  น  สินาน  น  ทนฺตกฏทาเนน  น  จาตุกมฺยตาย  
น  มุคฺคสูปตาย  น  ปาริภฏยตาย  น  ชงฺฆเปสนิเกน น อ ฺตร ฺ- 
ตเรน พุทฺธปฏิกุฏเน  มิจฺฉาชีเวน  ชีวิต  กปฺเปติ  อย  วุจฺจติ  
อาจาโร ฯ  โคจโรติ  อตฺถ ิ โคจโร  อตฺถิ  อโคจโร ฯ  ตตฺถ  
กตโม  อโคจโร ฯ  อิเธกจฺโจ  เวสิยโคจโร  วา  โหติ  วิธว ถลู- 
กุมาริก  ปณฺฑก  ภิกฺขุนี  ปานาคารโคจโร  วา  โหติ  สสฏโ  
วิหรติ  ราชูห ิ ราชมหามตฺเตหิ  ติตฺถิเยหิ  ติตฺถิยสาวเกหิ อนนุ- 
โลมิเกน  สสคฺเคน  ยานิ  วา  ปน  ตาน ิ กลุานิ  อสฺสทฺธานิ อปฺ- 
ปสนฺนานิ  อกฺโกสกปริภาสกานิ  อนตฺถกามานิ  อหิตกามานิ อผาสุ- 
กามานิ  อโยคกฺเขมกามานิ  ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน  อุปาสกาน อุปาสิกาน  
ตถารูปานิ  กลุานิ  เสวติ  ภชติ  ปยริุปาสติ  อย  วุจฺจติ  อโคจโร ฯ  
ตตฺถ  กตโม  โคจโร ฯ  อิเธกจฺโจ  น  เวสิยโคจโร  โหติ ฯเปฯ  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๖ ]  
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น  ปานาคารโคจโร  อสสฏโ  วิหรติ  ราชูหิ ฯเปฯ  ติตฺถิยสาวเกหิ  
อนนุโลมิเกน  สสคฺเคน  ยานิ  วา  ปน  ตานิ  กลุานิ  สทฺธานิ  
ปสนฺนานิ  โอปานภูตานิ  กาสาวปฺปชฺโชตานิ  อิสิวาตปฏิวาตานิ  อตฺถ- 
กามานิ ฯเปฯ  โยคกฺเขมกามานิ  ภิกฺขูน ฯเปฯ  อุปาสิกาน ตถา- 
รูปานิ  กลุานิ  เสวติ  ภชติ  ปยิรุปาสติ  อย  วุจฺจติ  โคจโร ฯ  
อิติ  อิมินา  จ  อาจาเรน  อิมินา  จ  โคจเรน อุเปโต โหติ สมุเปโตน  
อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ อาจารโคจร- 
สมฺปนฺโนติ ฯ  
        [๑๓๔]  อปเจตฺถ  อิมินาป  นเยน  อาจารโคจรา  เวทิตพฺพา ฯ  
ทุวิโธ  ห ิ อนาจาโร  กายิโก  จ  วาจสิโก  จ ฯ ตตฺถ กตโม กายโิก  
อนาจาโร ฯ  อิเธกจฺโจ  สงฺฆคโตป  อจิตฺติการกโต  เถเร  ภิกฺขู  
ฆฏฏยนฺโตป  ติฏติ  ฆฏฏยนฺโตป  นสิีทติ  ปุรโตป  ติฏติ  
ปุรโตป นิสทีติ อุจฺเจป  อาสเน  นิสีทติ  สสีสมฺป  ปารุปตฺวา  นิสีทติ 
 ิตโกป  ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป  ภณติ เถราน ภิกฺขูน  
อนุปาหนาน จงฺกมนฺตาน สอุปาหโน จงฺกมติ  นีเจ  จงฺกเม  จงฺกมนฺ- 
ตาน  อุจฺเจ  จงฺกเม  จงฺกมติ  ฉมาย จงฺกมนฺตาน  จงฺกเม  จงฺกมติ  
เถเร ภิกฺขู อนุปขชฺชาป ติฏติ อนุปขชฺชาป นิสทีติ  นเวป ภิกฺขู  
อาสเนน ปฏิพาหติ ชนฺตาฆเรป เถเร ภิกฺขู อนาปุจฺฉา กฏ   
ปกฺขิปติ  ทฺวาร  ปทหติ  อุทกติตฺเถป  เถเร  ภิกฺขู  ฆฏฏยนฺโตป  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๖ ]  
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โอตรติ  ปุรโตป  โอตรติ  ฆฏฏยนฺโตป  นหายติ  ปรุโตป  นหายติ  
ฆฏฏยนฺโตป  อุตฺตรติ  ปรุโตป  อุตฺตรติ  อนฺตรฆร  ปวิสนฺโตป  
เถเร  ภิกฺขู  ฆฏฏยนฺโตป  คจฺฉติ  ปุรโตป  คจฺฉติ  โวกฺกมฺมป  
เถราน  ภิกฺขูน  ปุรโต  คจฺฉติ  ยานิป  ตานิ  โหนฺติ  กุลาน โอวรกานิ  
คุฬฺหานิ  จ  ปฏิจฺฉนฺนานิ  จ  ยตฺถ  กลุตฺิถิโย  กุลกมุาริโย  นิสทีนฺติ  
ตตฺถป  สหสา  ปวิสติ  กุมารกสฺสป  สสี  ปรามสติ  อย  วุจฺจติ  
กายิโก  อนาจาโร ฯ  ตตฺถ  กตโม  วาจสิโก อนาจาโร ฯ อิเธกจฺโจ  
สงฺฆคโตป  อจิตฺติการกโต  เถเร  ภิกฺขู  อนาปุจฺฉา  ธมฺม  ภณติ  
ป ฺห  วิสชฺเชติ  ปาฏโิมกฺข  อุทฺทิสติ   ิตโกป  ภณติ  พาหา- 
วิกฺเขปโกป ภณติ  อนฺตรฆร  ปวิฏโป  อิตฺถ ึ วา  กุมารึ  วา  
เอวมาห อิตฺถนฺนาเม อิตฺถงฺโคตฺเต  กึ  อตฺถิ  ยาคุ  อตฺถิ  ภตฺต   
อตฺถิ ขาทนีย กึ ปวิสฺสาม กึ ภุ ฺชิสฺสาม กึ วา เม ทสฺสถาติ  
วิปฺปลปติ อย วุจฺจติ วาจสิโก อนาจาโร ฯ ปฏิกฺเขปวเสน   
ปนสฺส  อาจาโร  เวทิตพฺโพ ฯ  อปจ  โย ภิกฺขุ สตฺถริ สคารโว   
สปฺปติสฺโส สพฺรหฺมจารีสุ สคารโว สปฺปติสฺโส หโิรตฺตปฺปสมฺปนฺโน  
สุนิวตฺโถ  สปุารุโต  ปาสาทิเกน  อภิกฺกนฺเตน  ปฏกิฺกนฺเตน  
อาโลกิเตน  วิโลกิเตน  สมฺมิ ฺชิเตน  ปสาริเตน  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  อิริยา- 
ปถสมฺปนฺโน  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โภชเน  มตฺต ฺ ู ชาคริย- 
มนุยุตฺโต  สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต  อปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโ อารทฺธ- 
                                        [ ส. ป.  ๑๐๖ ]  
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วีริโย  ปวิวิตฺโต  อสสฏโ  อภิสมาจาริเกสุ  สกกฺจฺจการี ครุจิตฺติ- 
การพหุโล วิหรติ อย วุจฺจติ อาจาโร ฯ  
        [๑๓๕]  โคจโร  ปน  อุปนิสฺสยโคจโร  อารกฺขโคจโร อุปนิ- 
พนฺธโคจโรติ  ติวิโธ ฯ  ตตฺถ  ทสกถาวตฺถุคุณสมนฺนาคโต กลฺยาณ- 
มิตฺโต  ย  นสิฺสาย  อสฺสุต  สุณาติ  สตุ  ปรโิยทเปติ  กงฺข  
วิตรติ  ทิฏ ึ  อุชช  กโรติ  จิตฺต  ปสาเทติ  ยสฺส  วา ปน  
อนุสิกฺขมาโน สทฺธาย  วฑฺฒติ  สีเลน  สุเตน  จาเคน  ป ฺาย  วฑฺฒติ   
อย  วุจฺจติ อุปนิสสยโคจโร ฯ  โย  ภิกขฺุ  อนฺตรฆร  ปวิฏโ   
วีถิปฏิปนฺโน    โอกฺขิตฺตจิกขฺุ  ยุคมตฺตทสฺสาวี  สวุโต  คจฺฉติ  น   
หตฺถึ  โอโลเกนฺโต น  อสฺส  น  รถ  น  ปตฺตึ  น  อิตฺถึ  น  ปุริส   
โอโลเกนฺโต น อุทฺธ โอโลเกนฺโต  น  อโธ  โอโลเกนฺโต  น   
ทิสาวิทิสมฺป  เปกฺขมาโน คจฺฉติ  อย  อารกฺขโคจโร ฯ อุปนิพนธฺ- 
โคจโร ปน จตฺตาโร สติปฏานา ยตฺถ  ภิกฺขุ  อตฺตโน  จิตฺต   
อุปนิพนฺธติ ฯ  วุตฺต  เหต  ภควตา โก จ ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โคจโร   
สโก  เปตฺติโก  วิสโย  ยททิ  จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ  อย   
อุปนิพนฺธโคจโร ฯ  อิติ อิมินา อาจาเรน อิมินา โคจเรน  
สมนฺนาคตตฺตา อาจารโคจรกุสลตา ฯ  
        [๑๓๖]  เอวมนาจาร  อโคจร ฺจ  วชฺเชตฺวา  สทฺธาปพฺพชิตาน  
ยถาวุตฺตอาจารโคจเรสุ  กสุลภาโว  วินยธรายตฺโตติ  อยมานิสโส  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๖ ]  
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วินยปริยตฺติยา  ทสฺสิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  วินยปริยตฺตึ  นิสฺสายาติ  
วินยปริยาปุณน  นิสฺสาย ฯ  อตฺตโน  สีลกฺขนฺโธ  สุคุตฺโต  โหติ  
สุรกฺขิโตติ  กถมสฺส  อตฺตโน  สลีกฺขนฺโธ  สุคุตฺโต  โหติ  สุรกฺขิโต ฯ  
อาปตฺตึ  หิ  อาปชฺชนฺโต  ฉหากาเรหิ  อาปชฺชติ  อลชชฺิตา  อาณตา  
กุกฺกุจฺจปกตตา  อกปฺปเย  กปฺปยส ฺ ิตา  กปฺปเย  อกปฺปยส ฺ ิตา  
สติสมฺโมสาติ ฯ  วินยธโร  ปน  อิเมหิ  ฉหากาเรหิ  อาปตฺตึ  
นาปชฺชติ ฯ  กถ  อลชฺชิตาย  นาปชชฺติ ฯ  โส  ห ิ ปสฺสถ  โภ  อย  
กปฺปยากปฺปย  ชานนฺโตเยว  ปณฺณตฺติวีติกฺกม  กโรตีติ  อิม  
ปรุปวาท  รกขฺนฺโตป  อกปฺปยภาว  ชานนฺโตเยว  มทฺทิตฺวา  วีติกฺกม  
น  กโรติ ฯ  เอว  อลชชฺิตาย  นาปชชฺติ ฯ  สหสา  อาปนฺนมฺป  
เทสนาคามินึ  เทเสตฺวา  วุฏานคามินิยา  วุฏหิตฺวา  สุทฺธนฺเต  
ปติฏาติ ตโต  
        ส ฺจิจฺจ อาปตฺตึ นาปชฺชติ         อาปตฺตึ น ปริคูหติ  
        อคติคมน ฺจ น คจฺฉติ               เอทิโส วุจฺจติ ลชฺชิปุคฺคโลติ  
อิมสฺมึ  ลชฺชภิาเว  ปติฏ ิโตว  โหติ ฯ  กถ  อาณตาย  นาปชฺชติ ฯ  
โส  ห ิ กปฺปยากปฺปย  ชานาติ  ตสฺมา  กปฺปยเยว  กโรติ  อกปฺปย  
น  กโรติ ฯ  เอว  อาณตาย  นาปชฺชติ ฯ  กถ  กกฺุกจฺุจปกตตฺตา  
นาปชฺชติ ฯ  กปฺปยากปฺปย  นิสฺสาย  กกฺุกุจฺเจ  อุปฺปนฺเน  วตฺถุ  
โอโลเกตฺวา  มาติก  ปทภาชน  อนฺตราปตฺตึ  อนาปตฺตึ  โอโลเกตฺวา 
                                        [ ส. ป.  ๑๐๖ ]   
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กปฺปย ฺเจ  โหติ  กโรติ  อกปฺปย ฺเจ  น  กโรติ  อุปฺปนฺน  
ปน  กุกกฺุจฺจ  อวินิจฺฉินิตฺวาว  วฏฏตีติ  มทฺทิตฺวา  น  วีติกฺกมติ ฯ  
เอว  กุกฺกุจฺจปกตตฺตา  นาปชฺชติ ฯ  กถ  อกปฺปเย  กปฺปยส ฺ ิตาทีหิ  
นาปชฺชติ ฯ  โส  ห ิ กปฺปยากปฺปย  ชานาติ  ตสฺมา  อกปฺปเย  
กปฺปยส ฺ ี  น  โหติ  กปปฺเย  อกปฺปยส ฺ ี  น  โหติ  สุป-ฺ 
ปติฏ ิตา จสฺส  สติ  โหติ  อธิฏาตพฺพ  อธิฏเติ  วิกปฺเปตพฺพ   
วิกปฺเปติ  อิติ  อิเมหิ  ฉหิ  อากาเรหิ  อาปตฺตึ  นาปชฺชติ ฯ   
อาปตฺตึ อนาปชฺชนฺโต  อขณฺฑสีโล  โหติ  ปริสุทฺธสีโล ฯ  เอวมสฺส  
อตฺตโน สีลกขฺนฺโธ สุคุตฺโต โหติ สุรกขิฺโต ฯ  
        [๑๓๗]  กุกฺกุจฺจปฺปกตานนฺติ  กปฺปยากปฺปย  นิสฺสาย  อุปฺปนฺเนน  
กุกฺกุจฺเจน  อภิภูตาน ฯ  กถ  ปน  กุกฺกจฺุจปฺปกตาน  ปฏิสฺสรณ  โหติ ฯ  
ติโรรฏเสุ  ติโรชนปเทสุ  จ  อุปฺปนฺนกุกฺกุจฺจา  ภิกฺขู  อสุกสฺมึ  
กิร  วิหาเร  วินยธโร  วสตีติ  ทูรโตป  ตสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  
กุกฺกุจฺจ  ปุจฺฉนฺติ ฯ  โส  เตหิ  กตสฺส  กมฺมสฺส  วตฺถุ  โอโลเกตฺวา  
อาปตฺตานาปตฺติครุกลหุกาทิเภท   สลลฺกฺเขตฺวา   เทสนาคามินึ เทสา- 
เปตฺวา  วุฏานคามินิยา  วุฏาเปตฺวา  สุทฺธนฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ  
เอว  กุกฺกุจฺจปกตาน  ปฏสิฺสรณ  โหติ ฯ  วิสารโท  สงฺฆมชฺเฌ  
โวหรตีติ  วิคโต  สารโท  ภย  เอตสฺสาติ  วิสารโท ฯ  อภีโตติ  
อตฺโถ ฯ  อวินยธรสฺส  หิ  สงฺฆมชฺเฌ  กเถนฺตสฺส  ภย  สารชชฺ  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๖ ]  
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โอกฺกมติ ฯ  วินยธรสฺส  ต  น  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  เอว กเถนฺตสฺส  
โทโส โหติ เอว น โทโสติ ตฺวา กถนโต ฯ  
        [๑๓๘]  ปจฺจตฺถิเก  สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต  นิคฺคณฺหาตีติ  เอตฺถ  
ทฺวิธา  ปจฺจตฺถิกา  นาม  อตฺตปจฺจตฺถิกา  จ  สาสนปจฺจตฺถิกา  จ ฯ  
ตตฺถ  เมตฺติยภุมฺมชกา  จ  ภิกฺขู  วฑฺโฒ  จ  ลิจฺฉวี  อมูลเกน อนฺติม- 
วตฺถุนา  โจเทสุ  อิเม  อตฺตปจฺจตฺถิกา  นาม ฯ  เย  วา ปน ฺ- 
เป  ทุสฺสีลา  ปาปธมฺมา  สพฺเพ  เต  อตฺตปจฺจตฺถิกา ฯ วิปรีต- 
ทสฺสนา  ปน  อรฏิภิกฺขุกณฺฏกสามเณรเวสาลิกวชฺชีปุตฺตกา มหา- 
สงฺฆิกาทโย  จ  อพุทฺธสาสน  พุทฺธสาสนนฺติ  วตฺวา  กตปคฺคหา  
สาสนปจฺจตฺถิกา  นาม ฯ  เต  สพฺเพป  สหธมฺเมน  สการเณน  
วจเนน  ยถา  ต  อสทฺธมฺม  ปติฏาเปตุ  น  สกโฺกนติฺ  เอว  
สุนิคฺคหิต กตฺวา นิคฺคณฺหาติ ฯ  
        [๑๓๙]  สทฺธมฺมฏ ิติยา  ปฏปินโฺน  โหตีติ  เอตฺถ  ปน  ติวิโธ  
สทฺธมฺโม  ปริยตฺติปฏิปตฺติอธิคมวเสน ฯ  ตตฺถ  ติปฏก  พุทฺธวจน  
ปริยตฺติสทฺธมฺโม  นาม ฯ  เตรส  ธุตงฺคคุณา  จุทฺทสขุทฺทกวตฺตานิ  
เทฺวอสีติมหาวตฺตานีติ  อย  ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม  นาม ฯ  จตฺตาโร  
มคฺคา  จตฺตาริ  ผลานิ  จ  อย  อธิคมสทฺธมฺโม  นาม ฯ  ตตฺถ 
เกจิ  เถรา  โย  โว  อานนฺท  มยา  ธมฺโม  จ  วินโย  จ  เทสิโต  
ป ฺตฺโต  โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถาติ  อิมินา  สุตฺเตน  สาสนสฺส  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๖ ]  
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ปริยตฺติมูลนฺติ  วทนฺติ ฯ  เกจิ  เถรา  อิเม  จ  สุภทฺท  ภิกฺขู  สมฺมา  
วิหเรยฺยุ  อสุ ฺโ  โลโก  อรหนฺเตหิ  อสฺสาติ  อิมินา  สุตฺเตน  
สาสนสฺส  ปฏิปตฺติมูลนฺติ  วตฺวา  ยาว  ป ฺจ  ภิกฺขู  สมฺมา  
ปฏิปนฺนา  สวิชฺชนฺติ  ตาว  สาสน   ิต  โหตีติ  อาหสุ ฯ  อิตเร  
ปน  เถรา  ปริยตฺติยา  อนฺตรหิตาย  สุปฏิปนฺนสฺสาป  ธมฺมาภิสมโย  
นตฺถีติ  วตฺวา  อาหสุ  สเจป  ป ฺจ  ภิกฺขู  จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  
รกฺขนกา  โหนฺติ  เต  สทฺเธ  กุลปุตฺเต  ปพฺพาเชตฺวา  ปจฺจนฺติเม  
ชนปเท  อุปสมฺปาเทตฺวา  ทสวคฺค  คณ  ปูเรตฺวา  มชฺฌิมชนปเทป  
อุปสมฺปท  กริสฺสนฺติ  เอเตนุปาเยน  วีสติวคฺค  สงฺฆ  ปูเรตฺวา  
อตฺตโนป  อพฺภานกมฺม  กาเรตฺวา  สาสน  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺหึ  คมยิสสฺนฺติ  
เอวมย  วินยธโร  ติวิธสฺสาป  สทฺธมฺมสฺส  จิรฏ ิติยา  ปฏิปนโฺน  
โหตีติ ฯ เอวมย วินยธโร อิเม ป ฺจานิสเส ปฏิลภตีติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๔๐]  วินโย  สวรตฺถายาติอาทีสุ  วินโยติ  วินยปริยาปุณน ฯ  
วินโยติ  วา  วินยป ฺตฺติ  วุตฺตา ฯ  ตสฺมา  สกลาป  วินยป ฺตฺติ  
วินยปริยาปุณน  วา  กายวจีทฺวารสวรตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ อาชีว- 
ปาริสุทฺธิปริโยสานสฺส  สีลสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  อวิปฺปฏิสาโรติ  ปาปปุ ฺาน  กตากตานุโสจนวเสน ปวตฺตจิตฺต- 
วิปฺปฏิสาราภาโว ฯ  ปามุชฺชนฺติ  ทุพฺพลา  ตรุณา  ปติ ฯ ปตีติ  
พลวปติ ฯ  ปสฺสทฺธีติ  กายจิตฺตทรถปฏิปฺปสฺสทฺธิ ฯ  สุขนฺติ  กายิก  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๖ ]  
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เจตสิก ฺจ  สุข ฯ  ต  หิ  ทวิุธป  สมาธิสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหติ ฯ  
สมาธีติ  จิตฺเตกคฺคตา ฯ ยถาภูตาณทสฺสนนฺติ สปฺปจฺจยนามรูป- 
ปริคฺคโห ฯ นิพฺพิทาติ  วิปสฺสนา ฯ  อถวา  ยถาภูตาณทสฺสน   
ตรุณวิปสฺสนา ฯ อุทยพฺพยาณสฺเสต  อธิวจน ฯ  จิตฺเตกคฺคตา   
หิ  ตรุณวิปสสฺนาย อุปนิสฺสยปจฺจโย โหติ ฯ นิพฺพิทาติ สิขาปฺ- 
ปตฺตา วุฏานคามินิพลววิปสฺสนา ฯ วิราโคติ  อรยิมคฺโค ฯ  วิมุตฺตีติ   
อรหตฺตผล ฯ จตุพฺพิโธป หิ อริยมคฺโค อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสย- 
ปจฺจโย โหติ ฯ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ  
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถายาติ  กิ ฺจิ  ธมฺม  อคฺคเหตฺวา  อนวเสเสตฺวา  
ปรินิพฺพานตฺถาย ฯ  อปจฺจยปรินิพฺพานตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ อปจฺจย- 
ปรินิพฺพานสฺส  หิ  วิมุตฺติาณทสฺสน  ปจฺจโย  โหติ  ตสฺมึ อนุปฺ- 
ปตฺเต  อวสฺส  ปรินิพฺพายติพฺพโต ฯ  น  จ  ปจฺจเวกฺขณาเณ  
อนุปฺปนฺเน  อนฺตรา  ปรนิิพฺพาน  โหติ ฯ  เอตทตฺถา  กถาติ  อย  
วินยกถา  นาม  เอตทตฺถา ฯ  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ  
เอว  สพฺพตฺถาป ฯ  มนฺตนาป  วินยมนฺตฺนา  เอว  กริสฺสาม  น  
กริสฺสามาติ  วินยปฏิพทฺธสสนฺทนา ฯ  เอตทตฺถา  อุปนิสาติ  
อุปนิสีทติ  เอตฺถ  ผล  ตปฺปฏิพทฺธวุตฺติตายาติ  อุปนิสาติ  วุจฺจติ  การณ  
ปจฺจโย ฯ  วินโย  สวรตฺถายาติอาทิกา  การณปรมฺปรา  เอตทตฺถาติ  
อตฺโถ ฯ  เอตทตฺถ  โสตาวธานนฺติ  อิมิสฺสา  ปรมฺปราปจฺจยกถาย  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๖ ]  
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โสตาวธาน  อิม  กถ  สุตฺวา  ย  อุปฺปชชฺติ าณ ตมฺป  
เอตทตฺถ ฯ ยทิท อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกฺโขติ  ยททินฺติ  นิปาโต   
สพฺพลิงฺควิภตฺติวจเนสุ ตาทิโสว  ตตฺถ  ตตฺถ  อตฺถโต  ปริณาเม- 
ตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  เอวเมตฺถ อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  โย  อย   
จตูหิ  อุปาทาเนหิ  อนุปาทิยิตฺวา  จิตฺตสฺส อรหตฺตผลสงฺขาโต  
วิโมกฺโข โสป เอตทตฺถาย อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถายาติ ฯ เอว   
วา  เอตฺถ  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  โย  อย  อนุปาทา  จิตฺตสฺส  
วิโมกฺขสงฺขาโต  มคฺโค  เหฏา วุตฺต สพฺพมฺป เอตทตฺถเมวาติ ฯ  
เอว ฺจ สติ  อิมินา  มหุสฺสาหโต  สาธิตพฺพ  นิยตปฺปโยชน ทสสฺิต  
โหติ ฯ เหฏา วิราโค ฯเปฯ  นิพฺพานตฺถายาติ  อิมินา  ปน  
ลพฺภมานานิสสผล ทสฺสตินฺติ เวทิตพฺพ ฯ อาโยโคติ อุคฺคหณ- 
จินฺตนาทิวเสน ปุนปฺปุน อภิโยโค ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                        พาหิรนิทานวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
        [๑๔๑]  เสยฺยถีทนฺติ  ต  กตม ฯ  ต  กถนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ  
อนิยมนิทฺเทสวจนนฺติ  นตฺถิ  เอตสฺส  นิยโมติ  อนยิโม ฯ  นิทฺทสิิยติ  
อตฺโถ  เอเตนาติ  นิทฺเทโส ฯ  วุจฺจติ เอเตนาติ วจน ฯ นิทฺเทโส- 
เยว วจน นิทฺเทสวจน ฯ อนิยมสฺส นิทฺเทสวจน อนิยมนิทฺเทส- 
วจน ฯ ปม  อนิยมิตสฺส  สมยสฺส  นิทเฺทสวจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  
                                        [ ส. ป.  ๑๐๗-๑๐๘ ]  
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เยนาติ  อวตฺวา  เตนาติ  วุตฺตตฺตา  อนิยม  กตฺวา  นทิฺทิฏวจน  
อนิยมนิทฺเทสวจนนฺติป  วทนฺติ ฯ  ยตสทฺทาน  นิจฺจสมฺพนฺธภาวโต  
อาห ตสฺส สรูเปน อวุตฺเตนาปติอาทึ  
        [๑๔๒]  ตตฺถ  ตสฺสาติ  เตนาติ  เอตสฺส ฯ สรูเปน อวุตฺเตนาปติ  
เยนาติ  เอว  สรูปโต  ปาลิย  อวุตฺเตนาป ฯ  อตฺถโต  สิทฺเธนาติ  
อปรภาเค  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  อุปฺปชชฺนกปริวิตกฺกสงฺขาตอตฺถโต  
สิทฺเธน ฯ  ปริวิตกฺเก  หิ  สิทฺเธ  เยน  สมเยน  ปริวิตกฺโก อุทปาทีติ  
อิท  อตฺถโต  สิทฺธเมว  โหติ ฯ  เตเนวาห  อปรภาเค  หิ วินย- 
ป ฺตฺติยาจนเหตุภูโต  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปริวิตกฺโก สิทโฺธติ- 
อาทึ ฯ  เตนาติ  วตฺวา  ตโต  ตทตฺถเมว  เยนาติ  อตฺถโต วุจฺจ- 
มานตฺตา  เยนาติ  อย  เตนาติ  เอตสฺส ปฏินิทฺเทโส นาม ชาโต ฯ  
ปฏินิทฺเทโสติ  จ  วิตฺถารนิทฺเทโสติ  อตฺโถ ฯ  อปรภาเค  หีติ  เอตฺถ  
หิสทฺโท  เหตุมฺหิ ฯ  ยสฺมาติ  อตฺโถ ฯ  วินยป ฺตฺติยาจนเหตุภูโตติ  
เอตสฺส  ภควา  กาโล  เอตสฺส  สุคต  กาโล  ย  ภควา  สาวกาน  
สิกฺขาปท  ป ฺาเปยฺย  อุทฺทิเสยฺย  ปาฏิโมกฺข  ยททิ  พฺรหฺมจรยิ  
อทฺธนิย  อสสฺ  จิรฏ ิติกนฺติ  เอว  ปวตฺตสฺส  วินยป ฺตฺติยาจนสฺส  
การณภูโตติ  อตฺโถ ฯ  ปรวิิตกฺโกติ  กตเมสาน  โข  พุทฺธาน  
ภควนฺตาน  พฺรหฺมจริย  น  จิรฏ ิติก  อโหสิ  กตเมสาน  พุทฺธาน  
ภควนฺตาน  พฺรหฺมจริย  จิรฏ ิติก  อโหสีติ  เอวมฺปวตฺโต   ปร ิ
        [ มหาวิภงฺคสฺส  ปมโม  ภาโค   องฺเก  ๑  ส. ป. ๑๐๘]  
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ปริวิตกฺโก ฯ  ยตสทฺทาน  นิจฺจสมฺพนฺโธติ  อาห  ตสฺมา  เยน สมเย- 
นาติอาทึ ฯ  ปุพฺเพ  วา  ปจฺฉา วา อตฺถโต สิทฺเธนาติ ปุพฺเพ  
วา ปจฺฉา  วา  อุปฺปนฺนอตฺถโต  สิทฺเธน ฯ  ปฏินิทฺเทโส กตฺตพฺโพติ  
เอตสฺส ยทิทนฺติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  ปฏินิทฺเทโส กตฺตพฺโพติ  
ยทิท ย อิท วิธาน อย  สพฺพสฺมึ  วินเย  ยุตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา   
ปฏินิทฺเทโส กตฺตพฺโพติ ยทิท  ยา  อย  ยุตฺติ  อย  สพฺพสฺมึ   
วินเย  ยุตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺริท มุขมตฺตนิทสฺสนนฺติ  ตสฺสา  ยถา- 
วุตฺตยุตฺติยา  ปริทีปเน  อิท มุขมตฺตนิทสฺสน อุปายมตฺตนิทสฺสนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  มุข  ทฺวาร อุปาโยติ หิ อตฺถโต เอก ฯ เตนหิ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขูน  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสฺสามีติ ปาลึ ทสฺเสตฺวา ตตฺถ  
ปฏินิทฺเทสมาห  เยน  สุทนิฺโนติอาทึ ฯ  เตนาติ เหตุอตฺเถ กรณ- 
วจนตฺตา ตสฺส  ปฏินิทฺเทโสป  ตาทิโสเยวาติ  อาห  ยสฺมา   
ปฏิเสวีติ ฯ  ปุพฺเพ อตฺถโต  สิทฺเธนาติ  ปุพฺเพ  อุปปฺนฺนเมถุนธมฺม- 
ปฏิเสวนสงฺขาตอตฺถโต สิทฺเธน ฯ  ปจฺฉา  อตฺถโต  สิทฺเธนาติ  
ร ฺา  อทินฺนทารูน  อาทิยนสงฺขาตปจฺฉาอุปฺปนฺนอตฺถโต สทิฺเธน ฯ  
        [๑๔๓]  สมยสทฺโทติ  เอตสฺส  ทสิฺสตีติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  
สมวาเยติ  ปจฺจยสามคฺคิย  การณสมวาเยติ  อตฺโถ ฯ  ขเณติ  
โอกาเส ฯ  อสฺสาติ  อสฺส  สมยสทฺทสสฺ  สมวาโย  อตฺโถติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  อปฺเปวนาม  เสฺวป  อุปสงฺกเมยฺยาม  กาล ฺจ  สมย ฺจ  
                                        [ ม. ป.  ๑ ส. ป.  ๑๐๘-๑๐๙ ]  
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อุปาทายาติ  เอตฺถ  กาโล  นาม  อุปสงฺกมนสส  ยุตฺตปฺปยุตฺตกาโล ฯ  
สมโย  นาม  ตสฺเสว  ปจฺจยสามคฺคี ฯ  อตฺถโต  ตทนุรูปสรีรพล ฺเจว  
ตปฺปจฺจยปริสฺสยาภาโว  จ ฯ  อุปาทาน  นาม  าเณน  เตส  คหณ  
สลฺลกฺขณ ฯ  ตสฺมา  กาล ฺจ  สมย ฺจ  ป ฺาย คเหตฺวา  
อุปธาเรตฺวาติ อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต โหติ สเจ อมฺหาก เสฺว คมนสฺส   
ยุตฺตกาโล ภวิสฺสติ กาเย  พลมตฺตา  เจว  ผริสฺสติ  คมนปจฺจยา   
จ อ ฺโ อผาสุวิหาโร น ภวิสฺสติ  อเถต  กาล ฺจ  คมนการณ- 
สมวายสงฺขาต  สมย ฺจ อุปธาเรตฺวา  อปเอว  นาม  เสฺว   
อาคจฺเฉยฺยามาติ ฯ  ขโณติ| โอกาโส ฯ  ตถาคตุปฺปาทาทิโก  หิ   
มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  โอกาโส ตปฺปจฺจยปฏิลาภเหตุตฺตา ฯ  ขโณเอว   
สมโย ฯ  โย ขโณติ จ สมโยติ จ  วุจฺจติ  โส  เอโกวาติ  หิ  
อตฺโถ ฯ มหาสมโยติ มหาสมูโห ฯ ปวุทฺธ วน  ปวน ฯ  ตสฺมึ   
ปวนสฺมึ ฯ  วนสณฺเฑติ  อตฺโถ ฯ  สมโยป  โข เต  ภทฺทาลิ   
อปฺปฏิวิทฺโธ  อโหสีติ  เอตฺถ  สมโยติ  สิกฺขาปทปูรณสฺส เหตุ ฯ   
ภทฺทาลีติ  ตสฺส  ภิกฺขุสฺส  นาม ฯ อิท วุตฺต โหติ ภทฺทาลิ ตยา  
ปฏิวิชฺฌิตพฺพยุตฺตก  เอก  การณ  อตฺถ ิ ตมฺป  เต  นปฺปฏิวิทฺธ  น  
สลฺลกฺขิตนฺติ ฯ  กึ  ต  การณนฺติ  อาห  ภควาป  โขติอาทึ ฯ  
อุคฺคหมาโนติอาทีสุ  มาโนติ  ตสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  ปกตินาม ฯ  
กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  ปน  อุคฺคเหตุ  สมตฺถตาย  อุคฺคหมาโนติ  น  ส ฺชานนฺติ ฯ  
                                        [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๐๙ ]  
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ตสฺมา  อุคฺคหมาโนติ  วุจฺจติ ฯ สมณมุณฺฑิกาย ปุตฺโต สมณ- 
มุณฺฑิกาปุตฺโต ฯ โส  กริ  เทวทตฺตสฺส  อุปฏาโก ฯ  สมย  ทฏิ ึ   
ปวทนฺติ  เอตฺถาติ สมยปฺปวาทโก ฯ  ตสฺมึ  สมยปฺปวาทเก ฯ   
ทิฏ ิปฺปวาทเกติ  อตฺโถ ฯ ตสฺมึ  กิร  าเน  วงฺกิตารุกฺขโปกฺขรสา- 
ติปฺปภูตโย  พฺราหฺมณา นิคฺคณฺาเจลกปริพฺพาชกาทโย  จ  ปพฺพชิตา   
สนฺนิปติตฺวา อตฺตโน อตฺตโน สมย  ทฏิ ึ  ปวทนฺติ กเถนฺติ  
ทีเปนฺติ ตสฺมา โส อาราโม สมยปฺปวาทโกติ วุจฺจติ ฯ  เสฺวว   
ติณฺฑุกาจีรสงฺขาตาย  ติมฺพรุรุกฺขปนฺติยา  ปริกฺขิตฺตตฺตา ติณฺฑุกา- 
จีรนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เอกา  สาลา  เอตฺถาติ เอกสาลโก ฯ ยสฺมา  
ปเนตฺถ  ปม  เอกา  สาลา  กตา  อโหสิ  ปจฺฉา  มหาปุ ฺ  
โปฏปาทปริพฺพาชก  นสิฺสาย  พหู  สาลา  กตา ฯ  ตสฺมา  ตเมว  
เอก  สาลมุปาทาย  ลทฺธนามวเสน  เอกสาลโกติ  วุจฺจติ ฯ  มลฺลกิาย  
ปน  ปเสนทิโกสลสฺส  ร ฺโ  เทวิยา  อุยฺยานภูโต  โส ปุปฺผผล- 
ส ฺฉนฺโน อาราโมติ  กตฺวา  มลฺลกิาย  อาราโมติ  สงฺข  คโต ฯ   
ตสฺมึ สมยปฺปวาทเก  ติณฺฑุกาจีเร  เอกสาลเก  มลลฺกิาย  อาราเม ฯ  
ปฏิวสตีติ  วาสผาสุตาย  วสติ ฯ  ทฏิเ  ธมฺเมติ  ปจฺจกฺเข อตฺต- 
ภาเว ฯ  อตฺโถติ  วุฑฺฒิ ฯ  สมฺปรายิโกติ  กมฺมกิเลสวเสน สมฺปเร- 
ตพฺพโต  สมฺปาปุณิตพฺพโต  สมฺปราโย  ปรโลโก ฯ  ตตฺถ นิยุตฺโต   
สมฺปรายิโก  ปรโลกตฺโถ ฯ  อตฺถาภิสมยาติ  ยถาวุตฺตอุภยตฺถ- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๐๙ ]  
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สงฺขาตหิตปฏิลาภา ฯ  สมฺปรายิโกป  หิ  อตฺโถ กรณสฺส  นิปฺผนฺ- 
นตฺตา  ปฏิลทฺโธ  นาม  โหตีติ  อตฺถทฺวยเมกโต  กตฺวา อตฺถาภิ- 
สมยาติ  วุตฺต ฯ  ธิยา  ป ฺาย  ราติ  คณฺหาตีติ ธีโร ฯ อถวา  
ธี  ป ฺา  เอตสฺส  อตฺถีติ  ธีโร ฯ สมฺมามานาภิสมยาติ มานสฺส  
สมฺมา ปหาเนน ฯ  สมฺมาติ  อิมินา  มานสฺส  อคฺคมคฺคาเณน  
สมุจฺเฉทปฺปหาน วุตฺต ฯ  ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโติอาทีสุ  ทุกฺขสจฺจสฺส   
ปฬน  ตสมงฺคิโน หึสน อวิปฺผาริกตากรณ ฯ  ปฬนเมว  อตฺโถ   
ปฬนฏโ ฯ ตฺถการสฺส ฏการ กตฺวา  วุตฺต ฯ เอว เสเสสุป ฯ  
สเมจฺจ ปจฺจเยหิ กตภาโว สงฺขตฏโ ฯ สนฺตาโป  ทกฺุขทุกฺขตา- 
ทิวเสน  สนฺตาปน  ปริทหน ฯ  วิปรณิาโม  ชราย มรเณน  จาติ   
ทฺวิธา  วิปรณิาเมตพฺพตา ฯ อภิสเมตพฺโพ ปฏิวิชฌฺิตพฺโพติ  
อภิสมโย ฯ  อภิสมโยว  อตฺโถ  อภิสมยฏโ  ปฬนาทีนิ ฯ  ตานิ  หิ  
อภิสเมตพฺพภาเวน  เอกีภาว  อุปเนตฺวา  อภิสมยฏโติ  วุตฺตานิ ฯ  
อภิสมยสฺส  วา  ปฏิเวธสฺส  วิสยภูโต  อตฺโถ  อภิสมยฏโติ ฯ  
ตาเนว ปฬนาทีนิ  อภิสมยภาวุปคมนสาม ฺโต๑  เอกตฺเตน  วุตฺตานิ ฯ  
เอตฺถ  จ  อุปสคฺคาน  โชตกมตฺตตฺตา  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถสฺส  วาจโก  
สมยสทฺโทเอวาติ สมยสทฺทสฺส อตฺถทฺุธาเร สอุปสคฺโค สมยสทฺโท 
 วุตฺโต ฯ  
๑. ม. อภิสมยสฺส วิสยภาวุปคมนสาม ฺโต ฯ   
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[๑๔๔]  ตตฺถ  สหการีการณสนฺนิชฺช  สเมติ  สมเวตีติ  สมโย  
สมวาโย ฯ  สเมติ  สมาคจฺฉติ มคฺคพฺรหฺมจริย เอตฺถ ตทาธาร- 
ปุคฺคเลหีติ สมโย  ขโณ ฯ  สเมนฺติ  เอตฺถ  เอเตน  วา  สงฺคจฺฉนฺติ   
ธมฺมา สหชาตธมฺเมหิ  อุปาทาทีหิ  วาติ  สมโย  กาโล ฯ ธมฺมป-ฺ 
ปวตฺติมตฺตตาย อตฺถโต  อภูโตป  หิ  กาโล  ธมฺมปฺปวตฺติยา   
อธิกรณ  การณ  วิย  จ ปรกิปฺปนามตฺตสิทฺเธน  รูเปน  โวหริยติ ฯ   
สม  สห วา อวยวาน อยน ปวตฺติ  อวฏานนฺติ สมโย สมูโห  
ยถา สมุทาโยติ ฯ อวยวสหาวฏานเมว หิ  สมโูห ฯ ปจฺจยนฺตร- 
สมาคเม เอติ ผล เอตสฺมา อุปฺปชฺชติ ปวตฺตติ จาติ สมโย  เหตุ   
ยถา  สมุทโยติ ฯ  สเมติ ส ฺโชนภาวโต สมฺพนฺโธ เอติ      อตฺตโน   
วิสเย  ปวตฺตติ  ทฬฺหคฺคหณภาวโต  วา สยุตฺตา อยนฺติ ปวตฺตนฺติ  
สตฺตา  ยถาภินิเวส  เอเตนาติ  สมโย ทฏิ ิ ฯ ทฏิ ิส ฺโชเนน  
หิ สตฺตา อติวิย  พชฺฌนฺติ ฯ  สมิติ  สงฺคติ  สโมธานนฺติ สมโย  
ปฏิลาโภ ฯ สมสฺส นิโรธสฺส  ยาน  สมฺมา  วา  ยาน  อปคโม   
อปฺปวตฺตีติ สมโย ปหาน ฯ าเณน  อภิมุข  สมฺมา เอตพฺโพ  
อธิคนฺตพฺโพติ อภิสมโย ธมฺมาน อวิปรีโต สภาโว ฯ  อภิมุข- 
ภาเวน  สมฺมา  เอติ คจฺฉติ พุชฺฌตีติ อภิสมโย ธมฺมาน ยถาภูต- 
สภาวาวโพโธ ฯ  เอว  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อตฺเถ  สมยสทฺทสฺส ปวตฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ  นนุ  จ  อตฺถมตฺต  ปฏิจฺจ  สทฺทา  อภินวิิสนฺติ  น 
                        [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๐๙]   
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เอเกน  สทฺเทน  อเนเก  อตฺถา  อภิธียนฺตีติ ฯ  สจฺจเมต สทฺทวิเสเส  
อเปกฺขิเต ฯ  สทฺทวิเสเส  หิ  อเปกฺขิยมาเน  เอเกน  สทฺเทน  
อเนกตฺถาภิธาน  น  สมฺภวติ ฯ  น  หิ  โย  กาลตฺโถ  สมยสทฺโท  
โสเยว  สมูหาทิอตฺถ  วทติ ฯ  เอตฺถ  ปน  เตส  เตส  อตฺถาน  
สมยสทฺทวจนียตาสาม ฺมุปาทาย  อเนกตฺถตา  สมยสทฺทสฺส  วุตฺตา ฯ  
เอว สพฺพตฺถ อตฺถุทฺธาเร อธิปฺปาโย เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๔๕]  อิธ  ปนสฺส  กาโล  อตฺโถติ  อสฺส สมยสทฺทสฺส อิธ  
กาโล อตฺโถ  สมวายาทีน อตฺถาน อิธ อสมฺภวโต เทสเทสกาทีน  
วิย นิทานภาเว กาลสฺส  อปทิสิตพฺพโต  จ ฯ อุปโยควจเนน  
ภุมฺมวจเนน จ นิทฺเทสมกตฺวา อิธ  กรณวจเนน  นิทฺเทเส  ปโยชน   
นิทฺธาเรตุกาโม  ปรมฺมุเขน โจทน สมฏุาเปติ  เอตฺถาหาติอาทึ ฯ   
เอตฺถ  เตน  สมเยนาติ อิมสฺมึ าเน วิตณฺฑวาที  อาหาติ  อตฺโถ ฯ  
อถาติ โจทนาย กตฺตุกามต ทีเปติ ฯ นนูติ อิมินา  สมานตฺโถ ฯ   
กสฺมา  กรณวจเนน  นิทฺเทโส กโตติ สมฺพนฺโธ ฯ ภุมฺมวจเนน   
นิทฺเทโส  กโตติ  โยเชตพพฺ ฯ  เอตฺถาป  ยถาติ  อิท อาเนตฺวา   
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  ตตฺถาติ  สุตฺตาภิธมฺเมสุ ฯ  ตถาติ อุปโยคภุมฺม- 
วจเนหิ ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  วินเย ฯ อ ฺถาติ กรณวจเนน ฯ  
อจฺจนฺตเมวาติ  อารมฺภโต  ปฏาย  ยาว  เทสนานิฏาน ตาว   
อจฺจนฺตเมว ฯ  นิรนฺตรเมวาติ  อตฺโถ ฯ  กรุณาวิหาเรนาติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๐๙-๑๑๐]  
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ปรหิตปฏิปตฺติสงฺขาเตน  กรุณาวิหาเรน ฯ  ตถาหิ  กรุณานิทานตฺตา  
เทสนาย  อิธ  ปรหิตปฏิปตฺติ  กรุณาวิหาโรติ  วุตฺตา ฯ  น  ปน  
กรุณาสมาปตฺติวิหาโร ฯ  น  หิ  เทสนากาเล  เทเสตพฺพธมฺมวิสยสฺส  
เทสนาาณสฺส  สตฺตวิสยาย  มหากรณุาย  สหุปฺปตฺติ  สมฺภวติ  
ภินฺนวิสยตฺตา ฯ  ตสฺมา  กรุณาวเสน  ปวตฺโต  ปรหิตปฏิปตฺติ- 
สงฺขาโต วิหาโร  อิธ  กรณุาวิหาโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตทตฺถโชต- 
นตฺถนฺติ อจฺจนฺตสโยคสฺส  ทีปนตฺถ  อุปโยคนิทฺเทโส  กโต  ยถา  
มาส อชฺเฌตีติ ฯ อธิกรณตฺโถติ  อาธารตฺโถ ฯ  ภาโว  นาม   
กิริยา ฯ  กิริยาย กิริยนฺตรลกฺขณ  ภาเวน  ภาวลกฺขณ ฯ   
โสเยวตฺโถ  ภาเวน ภาวลกฺขณตฺโถ ฯ  กถ  ปน  อภิธมฺเม  ยถาวตฺุต- 
อตฺถทฺวยสมฺภโวติ  อาห อธิกรณ  หีติอาทึ ฯ  ตตฺถ กาลสงฺขาโต  
อตฺโถ กาลตฺโถ ฯ สมูหสงฺขาโต อตฺโถ  สมูหตฺโถ ฯ  อถวา   
กาลสทฺทสฺส อตฺโถ กาลตฺโถ ฯ สมูหสทฺทสฺส อตฺโถ  สมูหตฺโถ ฯ   
โก  โส ฯ  สมโย ฯ  อิท วุตฺต โหติ กาลตฺโถ สมูหตฺโถ  จ   
สมโย  ตตฺถ  อภิธมฺเม  วุตฺตาน  ผสฺสาทิธมฺมาน  อธิกรณ  
อาธาโรติ ฯ  ยสฺมึ  กาเล  ธมฺมปุ ฺเช  วา  กามาวจร  กุสล  จิตฺต  
อุปฺปนฺน  โหติ  ตสฺมึเยว  กาเล  ปุ ฺเช  จ  ผสฺสาทโยป  โหนฺตีติ  
อย  หิ  ตตฺถ  อตฺโถ ฯ  นน ุ จาย  อุปาทาย  ป ฺตฺโต  กาโล  
สมูโห  จ  โวหารมตฺตโก  โส  กถ  อาธาโร  ตตฺถ วุตฺตธมฺมา- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๐]  
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นนฺติ ฯ  นาย  โทโส ฯ  ยถา หิ กาโล สภาวธมฺมปริจฺฉินฺโน สย   
ปรมตฺถโต  อวิชฺชมาโนป  อาธารภาเวน  ป ฺตฺโต ตงฺขณปฺ- 
ปวตฺตาน  ตโต  ปุพฺเพ  ปรโต  จ  อภาวโต  ปุพฺพณฺเห  ชาโต  
สายณฺเห  คจฺฉตีติอาทีสุ ฯ  สมูโห  จ  อวยววินิมุตฺโต  อวิชฺช- 
มาโนป กปปฺนามตฺตสิทฺโธ  อวยวาน  อาธารภาเวน  ป ฺาปยติ   
รุกฺเข สาขา  ยวราสิย  สมภฺูโตติอาทีสุ ฯ  เอวมิธาปติ  ทฏพฺพ ฯ  
อภิธมฺเม อาธารตฺถสมฺภว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ภาเวน  ภาวลกฺข- 
ณตฺถสมฺภว ทสฺเสนฺโต  อาห  ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺสาติอาทึ ฯ   
ตตฺถ  ขโณ นาม  อฏกขฺณวินิมุตฺโต  นวโม  พุทธฺุปฺปาทสงฺขาโต   
ขโณ ฯ  ยาน ิวา ปเนตานิ  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  จกฺกานิ เยหิ  
สมนฺนาคตาน เทวมนุสฺสาน จตุจกฺก  ปวตฺตตีติ  เอตฺถ  ปฏิรูป- 
เทสวาโส สปฺปุริสุปสฺสโย อตฺตสมฺมาปณิธิ ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺตาติ   
จตฺตาริ  จกฺกานิ  วุตฺตานิ  ตานิ เอกชฺฌ กตฺวา โอกาสฏเน   
ขโณติ  เวทิตพฺโพ ฯ ตานิ หิ กุสลุปฺปตฺติยา โอกาสภูตานิ ฯ  
สมวาโย  นาม  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  
เอวมาทินา  นิทฺทิฏา  จกฺขุวิ ฺาณาทิสงฺขาตสาธารณผลนิปฺผาท- 
กตฺเตน สณฺ ิตา  จกฺขุรูปาทิปจฺจยสามคฺคี ฯ  จกฺขุรูปาทีน  หิ  
จกฺขุวิ ฺาณาทิ  สาธารณผล ฯ  เหตูติ  ชนกเหตุ ฯ ยถา- 
วุตฺตกฺขณสงฺขาตสฺส  สมวายสงฺขาตสฺส  เหตุสงฺขาตสฺส  จ  สมยสฺส  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๐ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 310 

ภาเวน  สตฺตาย  เตส  ผสฺสาทิธมฺมาน  ภาโว  สตฺตา  ลกฺขิยติ  
วิ ฺายตีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  คาวีสุ  ทุยฺหมานาสุ  
คโต  ทุทฺธาสุ  อาคโตติ  โทหนกิริยาย  คมนกิริยา  ลกฺขิยติ  เอว  
อิธาป  ยสฺมึ  สมเย  ตสฺมึ  สมเยติ  จ  วุตฺเต  สตีติ  อยมตฺโถ  
วิ ฺายมาโนเอว  โหติ  อ ฺกิริยาย  สมฺพนฺธาภาเว  ปทตฺถสสฺ  
สตฺตาวิรหาภาวโตติ  สมยสฺส  สตฺตา  กิริยาย  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกิริยา  
ผสฺสาทิภวนกิริยา  จ  ลกขิฺยตีติ ฯ  อย  หิ  ตตฺถ  อตฺโถ  ยสฺม ึ 
ยถาวุตฺเต  ขเณ  ปจฺจยสมวาเย  เหตุมฺหิ  จ  สติ  กามาวจร  กุสล  
จิตฺต  อุปฺปนฺน  โหติ  ตสฺมึเยว  ขเณ  ปจฺจยสมวาเย  เหตุมฺหิ  จ  
สติ  ผสฺสาทโยป  โหนฺตีติ ฯ  ตทตฺถโชตนตฺถนฺติ  อธิกรณตฺถสฺส  
ภาเวน  ภาวลกฺขณตฺถสฺส  จ  ทีปนตฺถ ฯ  อิธ  ปนาติ  อิมสฺมึ  
วินเย ฯ  เหตุอตฺโถ  กรณตฺโถ  จ  สมภฺวตีติ  อนฺเนน  วสติ วิชชฺาย   
วสตีติอาทีสุ  วิย  เหตุอตฺโถ  ผรสุนา  ฉินฺทติ  กุทฺทาเลน ขณตีติ- 
อาทีสุ  วิย  กรณตฺโถ  จ  สมฺภวติ ฯ  กถ  สมฺภวตีติ  อาห  โย  
หิ  โสติอาทึ ฯ  เตน  สมเยน  เหตุภูเตน  กรณภูเตนาติ  เอตฺถ  
ปน  ตตวตฺถุวีติกฺกโมว  สิกฺขาปทป ฺตฺติยา  เหตุ  เจว  กรณ ฺจ ฯ  
ตถาหิ  ยทา  ภควา  สิกฺขาปทป ฺตฺติยา  ปมเมว  เตส  เตส  
ตตฺถ  ตตฺถ  ต  ต  สกิฺขาปทป ฺตฺติเหตุภูต  วีติกฺกม  อเวกฺขมาโน  
วิหรติ  ตทา  ต  ต  วีติกฺกม  อเวกฺขิตฺวา  ตทตฺถ  วสตีติ  สิทฺโธ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๐ ]  
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วตฺถุวีติกฺกมสฺส  เหตุภาโว  อนฺเนน  วสติ  อนฺน  อเวกฺขิตฺวา  
ตทตฺถาย  วสตีติอาทีสุ  วิย ฯ  สิกฺขาปทป ฺตฺติกาเล  ปน  เตเนว  
ปุพฺพสิทฺเธน  วีติกฺกเมน  สิกฺขาปท  ป ฺาเปตีติ  สิกฺขาปทป ฺ- 
ตฺติยา สาธกตมตฺตากรณภาโวป  วีติกฺกมสฺเสว  สิทฺโธ  อสินา   
ฉินฺทตีติอาทีสุ วิย ฯ  วีติกกฺม  ปน  อเวกฺขมาโน  เตเนว  สทฺธึ   
ตนฺนิสฺสยกาลมฺป อเวกฺขิตฺวา  วิหรตีติ  กาลสฺสาป  อิธ  เหตุภาโว   
วุตฺโต ฯ  สิกขฺาปท ป ฺเปนฺโต  จ  ต  ต  วีติกฺกมกาล  อนติก-ฺ 
กมิตฺวา  เตเนว  กาเลน สิกขฺาปท  ป ฺเปตีติ  วีติกฺกมนิสฺสยสสฺ   
กาลสฺสาป  กรณภาโว  วุตฺโต ฯ ตสฺมา  อิมินา  ปรยิาเยน   
กาลสฺสาป  เหตุภาโว  กรณภาโว จ ลพฺภตีติ วุตฺต  เตน  สมเยน   
เหตุภูเตน  กรณภูเตนาติ ฯ  นิปฺปรยิายโต  ปน วีติกฺกโมเยว   
เหตุภูโต  กรณภูโต  จ ฯ  โส  ห ิ วีติกกฺมกฺขเณ  เหตุ หุตฺวา   
ปจฺฉา  สิกฺขาปทป ฺาปเน  กรณมฺป  โหตีติ ฯ  สิกขฺาปทานิ  
ป ฺาปยนฺโตติ  วีติกฺกม  ปุจฺฉิตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา  
โอติณฺณวตฺถุก  ปุคฺคล  ปฏิปุจฺฉิตฺวา  วิครหิตฺวาว  ต  ต  วตฺถุ  
โอติณฺณกาล  อนติกฺกมิตฺวา  เตเนว  กาเลน  กรณภเูตน  สิกฺขาปทานิ  
ป ฺเปนฺโต ฯ  สิกฺขาปทป ฺตฺติเหตุ ฺจ  อเวกฺขมาโนติ ตติย- 
ปาราชิกาทีสุ  วิย  สิกฺขาปทป ฺตฺติยา  เหตุภูต  ต  ต  วตฺถุ  
วีติกฺกมสมย  อเวกฺขมาโน  เตน  สมเยน  เหตุภูเตน  ภควา  ตตฺถ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๑]  
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ตตฺถ  วิหาสีติ  อตฺโถ ฯ สิกฺขาปทานิ ป ฺาปยนฺโต สิกฺขาปท- 
ป ฺตฺติเหตุ ฺจ อเวกฺขมาโนติ  วจนโต  เตน  สมเยน  กรณภูเตน   
เหตุภูเตนาติ  เอว วตฺตพฺเพป  ปม  เหตุภูเตนาติ วจน อิธ  
เหตุอตฺถสฺส อธิเปตตฺตา วุตฺต ฯ ภควา  หิ  เวร ฺชาย  วิหรนฺโต   
เถรสฺส  สิกฺขาปทป ฺตฺติยาจนเหตุภูต ปริวิตกฺกสมย  อเวกฺขมาโน   
เตน  สมเยน  เหตุภูเตน  วิหาสีติ  ตีสุป คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ กึ  
ปเนตฺถ ยุตฺติจินฺตาย ฯ อาจริยสฺส อิธ กมวจนิจฺฉา นตฺถีติ   
เอวเมต  คเหตพฺพ ฯ เตเนว ทีฆนิกายฏกถายมฺป เตน สมเยน  
เหตุภูเตน  กรณภูเตนาติอาทินา  อยเมว  อนุกฺกโม  วุตฺโต ฯ  
น  หิ  ตตฺถ  ปม  เหตุภูเตนาติ  วจน  อิธ  เตน  สมเยน เวร ฺชาย  
วิหรตีติ  เอตฺถ  เหตุอตฺถสฺส  อธิปฺเปตภาวทีปนตฺถ  วุตฺต ฯ  
สิกฺขาปทานิ  ป ฺาปยนฺโต  เหตุภูเตน  กรณภูเตน  สมเยน  วิหาสิ ฯ  
สิกฺขาปทป ฺตฺติเหตุ ฺจ  อเวกฺขมาโน  เหตุภูเตน  สมเยน  วิหาสีติ  
เอวเมตฺถ  สมฺพนฺโธ  กาตพฺโพติป  วทนฺติ ฯ  ตทตฺถโชตนตฺถนฺติ  
เหตุอตฺถสฺส  กรณตฺถสฺส  วา  ทีปนตฺถ ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  วินเย ฯ  
โหติ  เจตฺถาติ  เอตฺถ  อิมสฺมึ  ปเทเส  ยถาวุตฺตตฺถสงฺคหวเสน  อย  
คาถา  โหติ ฯ  อ ฺตฺราติ  สุตฺตาภิธมฺเมสุ ฯ  โปราณาติ อฏ- 
กถาจริยา ฯ  อภิลาปมตฺตเภโทติ  วจนมตฺเตน  วิเสโส ฯ  เตน  
สุตฺตวินเยสุ  วิภตฺติปริณาโม  กโตติ  ทสฺเสติ ฯ  ปรโต  อตฺถ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๐-๑๑๑]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 313 

วณฺณยิสฺสามาติ  ปรโต  อิติป  โส  ภควาติอาทินา  อาคตฏาเน  
วณฺณยิสฺสาม ฯ  
        [๑๔๖]  เวร ฺชายนฺติ  เอตฺถ  พลกิรคหเณน  ชนสฺส  ปฬา- 
ภาวโต นิทฺโทสตฺตา  วิคโต  รโช  อสสฺาติ  เวร ฺชา ฯ   
เสริวาณิชชาตเก เทวทตฺตสฺส  เวรุปฺปนฺนปฺปเทเส  กตตฺตา  เวร  เอตฺถ 
  ชาตนฺติ เวร ฺชา ฯ  ปวิฏปวิฏเ  นฏสมชฺชาทีหิ  ขาทนียโภชนียา- 
ลงฺการาทีหิ จ  วิวิเธหิ  อุปกรเณหิ  ร ฺชนโต วิวิเธหิ ร ฺชยตีติ  
เวร ฺชา ฯ ปฏิปกฺเข อภิภวิตฺวา  กตภาวโต  เวร  อภิภวิตฺวา   
ชาตาติ เวร ฺชา ฯ เวร ฺชสฺส นาม  อิสโิน  อสฺสมฏาเน  กตตฺตา   
เวร ฺชาติเอวมาทินา  เกจิ วณฺณยนฺตีติ ฯ  ก ึ อิมินา ฯ  นาม- 
มตฺตเมต  ตสฺส นครสฺสาติ ทสฺเสนฺโต อาห  เวร ฺชาติ  อ ฺตรสฺส   
นครสฺเสต  อธิวจนนฺติ ฯ  สมีปตฺเถ ภุมฺมวจนนฺติ  คงฺคาย  คาโว   
จรนฺติ  กูเป  คตฺต  กูลนฺติอาทีสุ  วิย ฯ อวิเสเสนาติ  ปาฏิโมกฺข- 
สวรสวุโต  วิหรติ  ปม  ฌาน  อุปสมปฺชฺช วิหรติ  เมตฺตา- 
สหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ ผริตฺวา วิหรติ สพฺพนิมิตฺตาน  
อมนสิการา  อนิมิตฺต  เจโตสมาธึ  สมาปชฺชิตฺวา  วิหรตีติอาทีสุ  
วิย  สทฺทนฺตรสนฺนิธานสิทฺเธน  วิเสสปรามสเนน  วินา ฯ  อถวา  
อวิเสเสนาติ น วิเสเสน ฯ วิหารภาวสาม ฺเนาติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๔๗]  อิริยาปถ ฯเปฯ  วิหาเรสูติ  อิริยาปถวหิาโร  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๑]  
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ทิพฺพวิหาโร  พฺรหฺมวิหาโร  อริยวิหาโรติ  เอเตสุ  จตูสุ  วิหาเรสุ ฯ  
ตตฺถ  อิริยน  ปวตฺตน  อิริยา  กายปฺปโยโค  กายิกกริิยา ฯ  ตสฺส  
ปวตฺตนุปายภาวโต  อิริยาย  ปโถติ  อิริยาปโถ  านนิสชฺชาทิ ฯ  
น  หิ  านนิสชฺชาทีหิ  อวตฺถาหิ  วินา  กิ ฺจิ  กายิกกิริย  ปวตฺเตตุ  
สกฺกา ฯ  านสมงฺคี  วา  หิ  กาเยน  กิ ฺจิ  กเรยฺย  คมนาทีสุ 
อ ฺตรสมงฺคี  วา ฯ  วิหรณ  วิหรติ  เอเตนาติ  วา  วิหาโร ฯ  
อิริยาปโถว  วิหาโร  อิริยาปถวิหาโร ฯ  โส  จ  อตฺถโต าน- 
นิสชฺชาทิอาการปฺปวตฺโต  จตุสนฺตติรูปปฺปพนฺโธเอว ฯ  ทิวิ  ภโว  
ทิพฺโพ ฯ  ตตฺถ  พหุลปฺปวตฺติยา  พฺรหฺมปาริสชฺชาทิเทวโลกภโวติ  
อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  โย  ทิพฺพานุภาโว  ตทตฺถาย  สวตฺตตีติ  วา ทิพฺโพ ฯ  
อภิ ฺาภินีหารวเสน  มหาคติกตฺตา  วา  ทิพฺโพ ฯ  ทิพฺโพ  จ  โส  
วิหาโร  จาติ  ทิพฺพวิหาโร ฯ  ทิพฺพภาวาวโห  วา  วิหาโร ทิพฺพ- 
วิหาโร  มหคฺคตชฺฌานานิ ฯ  อารุปฺปสมาปตฺติโยป  หิ  เอตฺเถว  
สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  เนตฺติย  ปน  จตสฺโส  อารุปฺปสมาปตฺติโย  
อาเน ฺชวิหาราติ  วุตฺต ฯ  ต  เมตฺตาฌานาทีน  พฺรหมฺวิหารตา วิย   
ตาส  ภาวนาวิเสสภาว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อฏกถาสุ  ปน ทิพฺพ- 
ภาวาวหสาม ฺโต  ตาป  ทิพฺพวิหาราเตฺวว  วุตฺตา ฯ  พฺรหฺมูน  
วิหารา  พฺรหฺมวิหารา ฯ  พฺรหฺมาโน  วา  วิหารา  พฺรหฺมวิหารา ฯ  
หิตุปสหาราทิวเสน  ปวตฺติยา  พฺรหฺมภูตา  เสฏภูตา  วิหาราติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๑]  
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อตฺโถ ฯ  เมตฺตาฌานาทิกา  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโย ฯ  อริยา  
อุตฺตมา  วิหาราติ  อริยวิหารา ฯ  อน ฺสาธารณตฺตา  อริยาน  
วา  วิหารา  อริยวิหารา  จตสฺโส  ผลสมาปตฺติโย ฯ  วิเสสโต  ปน  
รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโย  จตุตฺถชฺฌานิกผล- 
สมาปตฺติ จ  ภควโต  ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหารา ฯ  อ ฺตรวิหารสมงฺคิ- 
ปริทีปนนฺติ ยถาวุตฺตวิหาเรสุ  อ ฺตรวิหารสมงฺคิภาวปริทีปน ฯ   
ภควา  หิ โลภโทสโมหุสสฺนฺนกาเล  โลเก  ตสฺส  สกปฏิปตฺติยา   
วินยนตฺถ ทพฺิพพฺรหฺมอริยวิหาเร  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  ตถาหิ   
ยทา สตฺตา  กาเมสุ  วิปฺปฏิปชชฺนฺติ  ตทา  กิร  ภควา  ทิพฺเพน  
วิหาเรน  วิหรติ  เตส  อโลภกุสลมลูุปปฺาทนตฺถ  อปฺเปวนาม  อิม  
ปฏิปตฺตึ  ทิสวฺา  เอตฺถ  รุจึ  อุปฺปาเทนฺตา  กาเมสุ  วิรชฺเชยฺยุนฺติ ฯ  
ยทา  ปน  อิสฺสริยตฺถ  สตฺเตสุ  วิปฺปฏิปชชฺนฺติ ฯ  ตทา  พฺรหฺม- 
วิหาเรน วิหรติ  เตส  อโทสกุสลมูลุปฺปาทนตฺถ  อปฺเปวนาม  อิม   
ปฏิปตฺตึ ทิสฺวา  เอตฺถ  รุจึ  อุปฺปาเทตฺวา  อโทเสน  โทส  วูปสเมยฺ- 
ยุนฺติ ฯ ยทา  ปน  ปพฺพชติา  ธมฺมาธิกรณ  วิวทนฺติ  ตทา   
อริยวิหาเรน วิหรติ  เตส  อโมหกุสลมลูุปฺปาทนตฺถ  อปฺเปวนาม  อิม  
ปฏิปตฺตึ  ทิสวฺา  เอตฺถ  รุจึ อุปฺปาเทตฺวา อโมเหน โมห วูปสเมยฺ- 
ยุนฺติ ฯ เอว ฺจ  กตฺวา  อิเมหิ  ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรหิ  สตฺตาน  
วิวิธ  หิตสุข  หรติ  อุปหรติ  อุปเนติ  ชเนติ  อุปฺปาเทตีติ  วิหรตีติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๑]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 316 

วุจฺจติ ฯ  อิริยาปถวิหาเรน  ปน  น  กทาจิ  น  วิหรติ  ต  วินา  
อตฺตภาวปริหรณภาวโต ฯ  ตโตเอว  จ  ทิพฺพวิหาราทีนมฺป  สาธารโณ  
อิริยาปถวิหาโรติ อาห อิธ ปนาติอาทึ ฯ  
        [๑๔๘]  อิริยาปถสมาโยคปริทีปนนฺติ  อิตรวิหารสมาโยคปริ- 
ทีปนสฺส วิเสสวจนสฺส  อภาวโต  อิริยาปถสมาโยคปริทีปนสฺส  จ   
อตฺถสิทฺธตฺตา วุตฺต ฯ  อสมฺึ  ปน  ปกฺเข  วิหรตีติ เอตฺถ วิสทฺโท  
วิจฺเฉทตฺถโชตโน ฯ หรตีติ  เนติ  ปวตฺเตตีติ  อตฺโถ ฯ  วิจฺฉินฺทิตฺวา   
หรติ  วิหรตีติ  วุตฺต โหติ ฯ  ตตฺถ  กสสฺ  เกน  วิจฺฉินฺทน  กถ   
กสฺส  ปวตฺตนนฺติ อนฺโตลีน โจทน  สนฺธายาห  โส  หีติอาทึ ฯ  
โสติ ภควา ฯ ยทิป ภควา เอเกนป อิริยาปเถน  จิรตร  กาล   
อตฺตภาว  ปวตฺเตตุ  สกฺโกติ ฯ  ตถาป อุปาทินฺนกสรีรสฺส  นาม   
อย สภาโวติ ทสฺเสตุ เอก อิริยาปถพาธนนฺติอาทิ วุตฺต ฯ   
อปริปตนฺตนฺติ  อปตนฺต ฯ ยสฺมา ปน ภควา ยตฺถ กตฺถจิ วสนฺโต  
วิเนยฺยาน  ธมฺม  เทเสนฺโต  นานาสมาปตฺตีหิ  จ  กาล  วีตินาเมนฺโต  
วสตีติ  สตฺตาน  อตฺตโน  จ  วิวิธ  หิตสขุ  หรติ  อุปเนติ  ตสฺมา  
วิวิธ หรติ วิหรตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๔๙]  นเฬรุปุจิมนทฺมูเลติ  เอตฺถ  วณฺณยนฺติ ฯ  นเฬรูติ  
ตสฺมึ  รุกฺเข  อธิวตฺถยกฺขสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตสฺมา  เตน  อธิวตฺโถ  
ปุจิมนฺโท  นเฬรุสฺส  ปุจิมนฺโท  นเฬรุปุจิมนฺโทติ  วุจฺจติ ฯ  อถวา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๑]  
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นเฬ  รุหตฺตา  ชาตตฺตา  นเฬรุ ฯ  สุสิรเมตฺถ  นฬสทฺเทน  วุจฺจติ ฯ  
ตสฺมา  รุกฺขสุสิเร  ชาตตฺตา  นเฬรุ  จ  โส  ปุจิมนฺโท  จาติ นเฬร-ุ 
ปุจิมนฺโทติ  วุจฺจติ ฯ  นฬวเน  รุหตฺตา  ชาตตฺตา  วา  นเฬรุ ฯ  
นฬวเน  กริ  โส  ปุจิมนฺทรุกฺโข  ชาโต ฯ  อุรุนโฬ  ปุจิมนฺโท|  
นเฬรุปุจิมนฺโท ฯ  อุรุสทโฺท  เจตฺถ  มหนฺตปริยาโย ฯ  นฬสทโฺท  
สุสิรปริยาโย ฯ  ตสฺมา  มหนฺเตน  สุสิเรน  สมนฺนาคโต  ปุจิมนฺโท  
นเฬรุปุจิมนฺโทติ  วุจฺจติ ฯ  อาจริโย  ปน  กิเมตฺถ  พหุภาสิเตนาติ  
เอกเมวตฺถ  ทสฺเสนฺโต  นเฬรุ  นาม  ยกฺโขติอาทิมาห ฯ  มูลสทฺโท  
เอตฺถ  สมีปวจโน  อธิปฺเปโต  น  มลูมลูาทีสุ  วตฺตมาโนติ  ทสฺเสนฺโต  
อาห  มูลนฺติ  สมีปนฺติอาทึ ฯ  นิปฺปริยาเยน  สาขาทิมตฺโต  สงฺฆา- 
ฏสฺส สุปฺปติฏ ิตภาวสาธเน  อวยววิเสเส  ปวตฺตมาโน  มลูสทฺโท  
ยสฺมา  ตสทิเสสุ  ตนิสฺสเย  ปเทเส  จ  รูฬฺหิวเสน  ปริยายโต  
ปวตฺตติ ฯ  ตสฺมา  มูลานิ  อุทฺธเรยฺยาติ  เอตฺถ  นิปฺปริยายโต  
มูล  อธิปฺเปตนฺติ  เอเกน  มูลสทฺเทน  วิเสเสตฺวา  อาห  มูลมูเล  
ทิสฺสตีติ  ยถา  ทุกฺขทุกฺข  รูปรูปนฺติ  จ ฯ  อสาธารณเหตุมฺหีติ  
อสาธารณการเณ ฯ  โลโภ  หิ  โลภสหคตอกุสลจิตฺตุปฺปาทสฺเสว  
เหตุตฺตา  อสาธารโณ ฯ  ตสฺมา  โลภสหคตจิตฺตุปฺปาทานเมว  
อาเวณิเก เนส  สุปฺปติฏ ิตภาวสาธนโต  มูลฏเน  อุปการเก  ปจฺจย- 
ธมฺมวิเสเสติ อตฺโถ ฯ  อถวา  ยถา  อโลภาทโย  กุสลาพฺยากต- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๑]  
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โลภาทโย  ปน  ตถา  น  โหนฺติ  อกุสลสฺเสว  สาธารณตฺ- 
ตาติ อสาธารณการณ ฯ  อถวา  อาทีสูติ  เอตฺถ  อาทิสทฺเทน   
อโลภาทีนมฺป กุสลาพฺยากตมูลาน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ  เตสุป   
หิ  อโลภาทิกุสลมูล อกสุลาพฺยากเตหิ  อสาธารณตฺตา  อสาธารณ- 
การณ ฯ  ตถา อโลภาทิอพฺยากตมูลมฺป  อิตรทฺวเยหิ  อสาธารณตฺ- 
ตาติ ฯ  นิวาเตติ วาตรหิเต  ปเทเส  วาตสฺส  อภาเว  วา ฯ  
ปตนฺตีติ นิปตนฺติ ฯ อยเมว วา  ปาโ ฯ  รมฺมณีโยติ  มนุ ฺโ ฯ   
ปาสาทิโกติ  ปสาทาวโห ฯ ปสาทชนโกติ อตฺโถ ฯ อาธิปจฺจ  
กุรุมาโน วิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๑๕๐]  ตตฺถาติ  เตน  สมเยน  พุทโฺธ  ภควา  เวร ฺชาย วิหรติ  
นเฬรุปุจิมนฺทมูเลติ  ย  วุตฺต  ตตฺถ ฯ  สิยาติ  กสฺสจิ  เอว  
ปริวิตกฺโก  สิยา ฯ  วกฺขมานากาเรน  กทาจิ  โจเทยฺย วาติ อตฺโถ ฯ  
ยทิ  ตาว  ภควาติอาทีสุ  โจทกสฺสายมธิปฺปาโย ฯ  ปาตลิปุตฺเต  
ปาสาเท  วสตีติอาทีสุ  วิย  อธิกรณาธิกรณ  ยทิ  ภเวยฺย ฯ  ตทา  
เวร ฺชาย  วิหรติ  นเฬรปุุจิมนฺทมูเลติ  อธิกรณทวฺยนิทฺเทโส  ยุตฺโต  
สิยา  อิเมส  ปน  ภินฺนเทสตฺตา  น  ยุตฺโต  อุภยนิทฺเทโสติ ฯ  อถ  
ตตฺถ  วิหรตีติ  ยทิ  นเฬรปุุจิมนฺทมูเล  วิหรติ ฯ  น  วตฺตพฺพนฺติ  
นานาฏานภูตตฺตา  เวร ฺชานเฬรุปุจิมนฺทมูลาน  เตน  สมเยนาติ  จ  
วุตฺตตฺตาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อิทานิ  โจทโก  ตเมว  อตฺตโน  อธิปฺปาย 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๑-๑๑๒]   
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น  หิ  สกฺกาติอาทินา  วิวรติ ฯ  เวร ฺชานเฬรุปุจิมนฺทมูลาน  
ภูมิภาควเสน  ภินฺนตฺตาเยว  หิ  น  สกกฺา  อุภยตฺถ  เตเนว สมเยน   
วิหริตุ ฯ  อุภยตฺถ  เตเนว  สมเยนาติ  จ  วุตฺตตฺตา นานาสมเย   
วิหาโร  อวาริโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิตโร  สพฺพเมต อวิปรีต  อตฺถ   
อชานนฺเตน  ตยา  วุตฺตนฺติ  ทสฺเสนฺโต  น  โข  ปเนต เอว  ทฏพฺพนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เอตนฺติ  เวร ฺชาย  วิหรติ นเฬรปุุจิมนฺทมูเลติ   
เอต  วจน ฯ  เอวนฺติ  ยทิ  ตาว  ภควาติอาทินา ยนฺต  ภวตา   
โจทิต  ต  อตฺถโต  เอว  น  โข ปน ทฏพฺพ น อุภยตฺถ อปุพฺพ   
อจริม  วิหารทสฺสนตฺถนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิทานิ อตฺตนา ยถาธิปฺเปต  
อวิปรีตมตฺถ  ตสฺส  จ  ปฏกิจฺเจว  วุตฺตภาว  เตน  จ  อปฺปฏิวิทฺธต  
ปกาเสนฺโต  นนุ  อโวจุมหฺา  สมีปตฺเถ  ภุมฺมวจนนฺติอาทิมาห ฯ  
โคยูถานีติ  โคมณฺฑลานิ ฯ  เอวมฺป  นเฬรุปุจิมนฺทมูเล  วิหรติจฺเจว  
วตฺตพฺพ  น  เวร ฺชายนฺติ ฯ  ตสฺมา  สมีปาธิกรณตฺถวเสน  อุภยถา  
นิทานกิตฺตเนน  กิมฺปโยชนนฺติ  โจทน  มนส ิ นิธายาห โคจรคาม- 
นิทสฺสนตฺถนฺติอาทึ ฯ  
        [๑๕๑]  อสฺสาติ ภควโต ฯ อวสสฺ ฺเจตฺถ โคจรคามกิตฺตน  
กตฺตพฺพ ฯ ยถา  หิ  นเฬรปุุจิมนฺทมูลกิตฺตน  ปพฺพชติานุคฺคหกรณาทิ- 
อเนกปฺปโยชน เอว   โคจรคามกิตฺตนมฺป  คหฏานุคฺคหกรณาทิ- 
วิวิธปฺปโยชนนฺติ ทสฺเสนฺโต   เวร ฺชากิตฺตเนนาติอาทิมาห ฯ   ตตฺถ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๒]  
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คหฏานุคฺคหกรณนฺติ  เตส  ตตฺถ  ปจฺจยคฺคหเณน อุปสงฺกมน- 
ปยิรุปาสนาทีน โอกาสทาเนน  ธมฺมเทสนาย  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ   
ปติฏาปเนน ยถูปนิสฺสย  อุปริวิเสสาธิคมาวหเนน  จ  คหฏาน   
อนุคฺคหกรณ ฯ ปพฺพชิตานุคฺคหกรณนฺติ   อุคฺคหปริปุจฺฉาน    
กมฺมฏานานุโยคสฺส จ  อนุรูปวสนฏานปริคฺคเหเนตฺถ  ปพฺพชิตาน   
อนุคฺคหกรณ ฯ ปจฺจยคฺคหเณเนว  ปจฺจยปริโภคสิทฺธิโต  อาห  ตถา   
ปุริเมน ฯเปฯ วิวชฺชนนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปรุิเมนาติ  เวร ฺชาวจเนน ฯ  
อาหิโต อหมฺมาโน เอตฺถาติ  อตฺตา  อตฺตภาโว ฯ ตสฺส กิลมโถ  
กิลนฺตภาโว อตฺตกิลมโถ ฯ อตฺตปฬา  อตฺตทุกฺขนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ตสฺส  อนุโยโค  กรณ อตฺตกิลมถานุโยโค ฯ  อุปวาสกณฺฏกา- 
ปสฺสยเสยฺยาทินา  อตฺตโน ทุกฺขุปฺปาทนนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺส  
วิวชฺชน อตฺตกิลมถานุโยควิวชฺชน ฯ อนฺโตคาเม วสนฺตาน อนิจฺฉนฺ- 
ตานมฺป วิสภาครูปาทิอารมฺมณทสฺสนาทิสมฺภวโต พหิคาเม  ปฏ-ิ 
รูปฏาเน  วสนฺตาน  ตทภาวโต  อาห  ปจฺฉิเมน วตฺถุกามปฺปหานโตติ- 
อาทึ ฯ  ตตฺถ  ปจฺฉิเมนาติ นเฬรุปุจิมนฺทมูลวจเนน ฯ กิเลสกามสฺส   
วตฺถุภูตตฺตา  รูปาทโย  ป ฺจกามคุณา  วตฺถุกาโม ฯ ตสฺส ปหาน   
วตฺถุกามปฺปหาน ฯ  กามสุขลฺลิกานุโยควิวชฺชนุปายทสฺสนนฺติ วตฺถ-ุ 
กาเมสุ กิเลสกามสยุตฺตสฺส สุขสฺส โยโค อนุโยโค อนุภโว ตสฺส  
ปริวชฺชเน  อุปายทสฺสน ฯ  สยเมว  โคจรคาม  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๒]  
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ธมฺมสฺสวนานุรูปภพฺพปุคฺคลานทสฺสนโต  ธมฺมเทสนาย  กาโล  สมฺปตฺโต  
นาม  โหตีติ  ธมฺมเทสนาย  อภิโยโค  วิ ฺายตีติ  อาห  ปุริเมน  
จ  ธมฺมเทสนาภิโยคนฺติ ฯ  ธมฺมเทสนาย  จ  สอุสสฺาหภาโว ธมฺม- 
เทสนาภิโยโค ฯ  พหิคาเม  วิวิตฺโตกาเส  วสนฺตสฺส อากิณฺณวิหารา- 
ภาวโต  กายวิเวกาทีสุ  อธิมุตฺติ  ตปฺโปณตา  วิ ฺายตีติฎ อาห   
ปจฺฉิเมน  วิเวกาธิมุตฺตินฺติ ฯ  ธมฺมเทสนาภิโยควิเวกาธิมุตฺตีน เหตุ- 
ภูตาเอว  กรณุาป ฺา  ธมฺมเทสนาย  อุปคมนสฺส  ตโต  อปคมนสฺส  
การณภูตา  โหนฺตีติ  อาห  ปุริเมน  กรณุาย  อุปคมนนฺติอาทึ ฯ  
กรุณาป ฺาเยว  หิ  อนนฺตรทุกสฺส  เหตู  โหนฺติ ฯ  เอเตน จ  
กรุณาย อุปคมน  น  ลาภาทินิมิตฺต  ป ฺาย  อปคมน  น  วิโรธาทิ- 
นิมิตฺตนฺติ อุปคมนาปคมนาน  นิรุปกกฺิเลสต  วิภาวิตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ   
อธิมุตฺตตนฺติ ตนฺนินฺนภาว ฯ  นริุปเลปนนฺติ  อนุปเลปน  อนลลฺียน ฯ  
ธมฺมิกสุขาปริจฺจาคนิมิตฺตนฺติ  เอตฺถ  ธมฺมิกสุข  นาม  อนวชฺชสุข ฯ  
ต  หิ  ธมฺมิกลาภ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺนตฺตา  ธมฺมิกสุขนติฺ  วุจฺจติ ฯ  
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาภิโยคนิมิตฺต  ผาสุวิหารนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  มนุสฺสาน  
อุปการพหุลตนฺติ  ปจฺจยปฏิคฺคหณธมฺมเทสนาทิวเสน  อุปการพหุลต ฯ  
เทวตาน  อุปการพหุลต  ชนวิวิตฺตตาย ฯ  พหุชนวิวิตฺต  หิ  าน  
เทวา  อุปสงฺกมิตพฺพ  ม ฺนฺติ ฯ  โลเก  สวฑฺฒภาวนฺติ อามิโสป 
โภเคน สวฑฺฒิตภาว ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๒-๑๑๓]  
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        [๑๕๒]  เอกปุคฺคโลติ  เอตฺถ  เอโกติ  ทุติยาทิปฏิกฺเขปตฺโถ คณน- 
ปริจฺเฉโท ฯ  ปุคฺคโลติ  สมฺมติกถา  น  ปรมตฺถกถา ฯ  พุทฺธสฺส  
หิ  ภควโต  ทุวิธา  เทสนา  สมฺมติเทสนา  ปรมตฺถเทสนา  จาติ  
อยมตฺโถ  ปน  เหฏา  วิตฺถาริโต  วาติ  อิธ  น  วุจฺจติ ฯ  เอโก  
จ  โส  ปุคฺคโล  จาติ  เอกปุคฺคโล ฯ  เกนฏเน  เอกปุคฺคโล ฯ  
อสทิสฏเน  คุณวิสฏฏเน  อสมสมฏเน ฯ  โส  หิ  ทสนฺน  
ปารมีน  ปฏปิาฏิยา  อาวชฺชน  อาทึ  กตฺวา  โพธิสมฺภารคุเณหิ  เจว  
พุทฺธคุเณหิ  จ  เสสมหาชเนน  อสทิโสติ  อสทิสฏเนป  เอกปุคฺคโล ฯ  
เย  จสฺส  เต  คุณา  เตป  อ ฺสตฺตาน  คุเณหิ  วิสิฏาติ  
คุณวิสิฏฏเนป  เอกปุคฺคโล ฯ  ปุรมิกา  สมฺมาสมฺพุทฺธา สพฺพ- 
สตฺเตหิ  อสมา  เตหิ  สทธฺึ  อยเมว  เอโก  รูปกายคุเณหิ  เจว  
นามกายคุเณหิ  จ  สโมติ  อสมสมฏเนป  เอกปุคฺคโล ฯ  โลเกติ  
สตฺตโลเก ฯ  อุปฺปชฺชมาโน  อุปฺปชชฺตีติ  อิท  ปน  อุภยมฺป วิปฺป- 
กตวจนเมว ฯ  อุปฺปชชฺนโฺต  พหุชนหิตตฺถาย  อุปฺปชฺชติ  น  อ ฺเน  
การเณนาติ  เอว  ปเนตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวรูป ฺเจตฺถ  
ลกฺขณ ฯ  น  สกฺกา  เอต  อ ฺเน  สทฺทลกฺขเณน  ปฏิพาหิตุ ฯ  
อปจ อุปฺปชฺชมาโน  นาม  อุปฺปชชฺติ  นาม  อุปฺปนฺโน  นามาติ   
อยเมตฺถ เภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  เอส  หิ  ทีปงฺกรปาทมูลโต  ลทฺธพฺยา- 
กรโณ พุทฺธการกธมฺเม  ปริเยสนฺโต  ทส  ปารมิโย  ทิสฺวา  อิเม  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๓]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 323 

ธมฺมา  มยา  ปูเรตพฺพาติ  กตสนฺนิฏาโน  ทานปารมึ  ปูเรนฺโตป  
อุปฺปชฺชมาโน  นาม ฯ  สลีปารมึ ฯเปฯ  อุเปกฺขาปารมินฺติ  อิมา  
ทส  ปารมิโย  ปูเรนฺโตป  ทส  อุปปารมิโย  ปูเรนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโน  
นาม ฯ  ทส  ปรมตฺถปารมิโย  ปูเรนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโน  นาม ฯ  
ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชนฺโตป  อุปฺปชฺชมาโน  นาม ฯ าตตฺถ- 
จริย  โลกตฺถจิรย  พุทฺธตฺถจริย  ปูรยมาโนป  อุปฺปชฺชมาโน นาม ฯ   
กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  พุทฺธการเก ธมฺเม   
มตฺถก  ปาเปนฺโตป  อุปฺปชฺชมาโนว  นาม ฯ  เวสฺสนฺตรตฺตภาว  
ปหาย  ตุสิตปุเร  ปฏิสนธฺึ  คเหตฺวา  สฏ ิวสฺสสตสหสฺสาธิกา สตฺต- 
ปณฺณาสวสฺสโกฏโิย  ติฏนฺโตป  อุปฺปชฺชมาโนว  นาม ฯ  เทวตาหิ  
ยาจิโต  ป ฺจมหาวิโลกนานิ  วิโลเกตฺวา  มายาเทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  
ปฏิสนฺธึ  คณฺหนฺโตป  อนูนาธิเก  ทสมาเส  คพฺภวาส  วสนฺโตป  
อุปฺปชฺชมาโนว  นาม ฯ  เอกูนตึสวสฺสานิ  อคารมชฺเฌ  ติฏนฺโตป  
อุปฺปชฺชมาโนว  นาม ฯ  กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺเม  จ  อานิสส  
ทิสวา  ราหุลภทฺทสฺส  ชาตทิวเส  ฉนฺนสหาโย  กณฺกหยวรมารุยฺห  
นิกฺขนฺโตป  อุปฺปชฺชมาโนว  นาม ฯ  ตีณิ  รชชฺานิ  อติกฺกมนฺโต  
อโนมนทีตีเร  ปพฺพชนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโนว  นาม ฯ  ฉพฺพสฺสานิ  
มหาปธาน  กโรนฺโตป  อุปฺปชฺชมาโนว  นาม ฯ  ปริปากคเต  าเณ  
โอฬาริก  อาหาร  อาหรนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโนว  นาม ฯ สายณฺห- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๓]  
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สมเย  วิสาขปุณฺณมาย  มหาโพธิมณฺฑ  อารุยฺห  มารพล วิธเมตฺวา  
ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  
ปริโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยามสมนนฺตเร  ทฺวาทสงฺค  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  
อนุโลมปฏโิลมโต  สมฺมสิตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิวิชฺฌนฺโตป อุปฺปชฺช- 
มาโนว  นาม ฯ  โสตาปตฺติผลกฺขเณป  สกทาคามิผลกฺขเณป  
อนาคามิผลกฺขเณป  อุปฺปชฺชมาโนว  นาม ฯ  อรหตฺตมคฺคกฺขเณ  ปน  
อุปฺปชฺชติ  นาม ฯ  อรหตฺตผลกฺขเณ  อุปฺปนฺโน  นาม ฯ  พุทฺธาน  
หิ  สาวกาน  วิย  น  ปฏิปาฏิยา  อิทฺธิวิธาณาทีนิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
สเหว  ปน  อรหตฺตมคฺเคน  สกโลป  สพฺพ ฺ ุตาณาทิคุณราสี  
อาคโตว  นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา  นิพฺพตฺตสพฺพกิจฺจตฺตา  อรหตฺต- 
ผลกฺขเณ อุปฺปนฺโน  นาม  โหติ ฯ  อิมสฺมึป  สุตฺเต  อรหตฺต- 
ผลกฺขณเยว  สนฺธาย อุปฺปชฺชตีติ วุตฺต ฯ  
        [๑๕๓]  อุปฺปนฺโน  โหตีติ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ ฯ  พหุชนหิตายาติ  
มหาชนสฺส  หิตตฺถาย  อุปฺปชฺชติ ฯ  พหุชนสุขายาติ  มหาชนสฺส  
สุขตฺถาย  อุปฺปชฺชติ ฯ  โลกานุกมฺปายาติ  สตฺตโลกสฺส  อนุกมปฺ  
ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ ฯ  กตรสฺส  สตฺตโลกสฺสาติ ฯ  โย  ตถาคตสฺส  
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  อมตปาน  ปวิ  ธมฺม  ปฏิวิชฺฌ ิ ตสฺส ฯ  
ภควตา  หิ  มหาโพธิมณฺเฑ  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  โพธิมณฺฑา  
อิสิปตน  อาคมฺม  เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตา  ปพฺพชิเตน  น  เสวิตพฺพาติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๓]  
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ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺเต  เทสิเต  อายสฺมตา  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺ- 
เถเรน สทฺธึ  อฏารสโกฏิสงฺขา  พฺรหฺมาโน  อมตปาน  ปวึสุ ฯ  
เอตสฺส  สตฺตโลกสฺส  อนุกมฺปาย  อุปฺปนฺโน ฯ  ป ฺจมีทิวเส  
อนตฺตลกฺขณสุตฺตปริโยสาเน   ป ฺจวคฺคิยตฺเถรา   อรหตฺเต ปติฏ- 
หึสุ ฯ  เอตสฺสป  สตฺตโลกสฺส  อนุกมปฺาย  อุปฺปนฺโน ฯ  ตโต  
ยสทารกปฺปมุเข  ป ฺจปณฺณาสปุริเส  อรหตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ  
ตโต  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ  ตึสภทฺทวคฺคิเย  ตโย  มคฺเค  จ  ผลานิ  
จ  สมฺปาเปสิ ฯ  เอตสฺสป  สตฺตโลกสสฺ  อนุกมฺปาย  อุปฺปนฺโน ฯ  
คยาสีเส  อาทิตฺตปริยายปริโยสาเน  ชฏลิสหสฺส  อรหตฺเต ปติฏา- 
เปสิ ฯ ตถา  ลฏ ิวเน  พิมฺพิสารปฺปมุขา  เอกาทสนหุตา  พฺราหฺมณ- 
คหปติกา สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ ฯ  
เอกนหุต สรเณสุ ปติฏ ิต ฯ  ติโรกุฑฺฑอนุโมทนาวสาเน  จตุรา- 
สีติยา  ปาณสหสฺเสหิ อมตปาน  ปต ฯ  สุมนมาลาการสฺส  สมาคเม   
จตุราสีติยาว ฯ ธนปาลกสมาคเม  ทสหิ  ปาณสหสฺเสหิ ฯ   
ขทิรงฺคารชาตกสมาคเม จตุราสีติยา  ปาณสหสฺเสหิ ฯ  ชมฺพุกาชีวก- 
สมาคเม  จตุราสีติยาว ฯ อานนฺทเสฏ ิสมาคเม  จตุราสีติยาว   
ปาณสหสฺเสหิ  อมตปาน  ปต ฯ ปาสาณกเจติเย ปารายนสุตฺต- 
กถาทิวเส จุทฺทสปาณโกฏิโย อมตปาน ปวึสุ ฯ ยมกปาฏิหาริย- 
ทิวเส  วีสติปาณโกฏิโย ฯ  ตาวตึสภวเน  ปณฺฑุกมพฺลสิลาย  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๓]  
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นิสีทิตฺวา  มาตร  กายสกฺขึ  กตฺวา  สตฺตปฺปกรณ  อภิธมฺม  เทเสนฺตสฺส  
อสีติปาณโกฏิโย ฯ  เทโวโรหเณ  ตึสปาณโกฏิโย ฯ  สกฺกป ฺห- 
สุตฺตนฺเต อสีติเทวสหสฺสานิ  อมตปาน  ปวึสุ ฯ  มหาสมยสุตฺตนฺเต   
มงฺคลสุตฺเต จูฬราหุโลวาเท  สมจิตฺตปฏิปทายาติ  อิเมสุ  จตูสุ   
าเนสุ อภิสมยปฺปตฺตสตฺตาน  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ  เอตสฺสป  สตฺต- 
โลกสฺส อนุกมฺปาย  อุปปฺนฺโนติ  ยาวชฺชทิวสา  อิโต  ปรป  อนาคเต  
อิม  สาสน  นิสฺสาย  สคฺคโมกฺขมคฺเค  ปติฏหนฺตาน  วเสนาป  
อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เทวมนุสฺสานนฺติ  นเกวล  เทวมนุสฺสานเยว  
อวเสสาน  นาคสุปณฺณาทีนมฺป  อตฺถาย  หิตาย  สุขาเยว  อุปฺปนฺโน ฯ  
สเหตุกปฏิสนฺธิเก  ปน  มคฺคผลสจฺฉิกิริยาย  ภพฺเพ  ปุคฺคเล  ทสฺเสตุ  
เอว  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  เอเตสมฺป  อตฺถตฺถาย  หิตตฺถาย  สุขตฺถาเยว  
อุปฺปนฺโนติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๕๔]  กตโม  เอกปุคฺคโลติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  อิทานิ  
ตาย  ปุจฺฉาย  ปุฏ  เอกปุคฺคล  วิภาเวนฺโต  ตถาคโต  อรห สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธติ  อาห ฯ  ตทตฺถปรินิปฺผาทนนฺติ  โลกตฺถนิปฺผาทน พุทฺธ- 
กิจฺจสมฺปาทนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปม  ลุมพิฺนีวเน  ทุติย  โพธิมณฺเฑติ  
ลุมฺพินีวเน  รปูกาเยน  ชาโต  โพธิมณฺเฑ  ธมฺมกาเยน ฯ เอวมา- 
ทินาติ  อาทิสทฺเทน  เวร ฺชากิตฺตนโต  รูปกายสฺส  อนุคฺคณฺหน  
ทสฺเสติ  นเฬรุปุจิมนฺทมูลกิตฺตนโต  ธมฺมกายสฺส ฯ  ตถา  ปุริเมน 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๓]   
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ปราธีนกิริยากรณ  ทุติเยน  อตฺตาธีนกิริยากรณ ฯ ปุริเมน วา  
กรุณากิจฺจ อิตเรน  ป ฺากิจฺจ ฯ  ปุริเมน  จสฺส  ปรมาย   
อนุกมฺปาย  สมนฺนาคม ปจฺฉิเมน ปรมาย อุเปกฺขาย สมนฺนา- 
คมนฺติเอวมาทึ สงฺคณฺหาติ ฯ  
        [๑๕๕]  ปจฺฉิมโกติ  คุเณน  ปจฺฉิมโก ฯ  อานนฺทตฺเถร สนธฺาเยต  
วุตฺต ฯ  สงฺขฺยายปติ  คณนโตป ฯ  ทฏิ ิสีลสาม ฺเน  สหตตฺตา  
สงฺโฆติ  อิมมตฺถ  วิภาเวนฺโต  อาห  ทิฏ ิสีลสาม ฺสงฺขาตสงฺฆาเฏน  
สมณคเณนาติ ฯ  เอตฺถ  ปน  ยาย  ทฏิ ิ  อริยา  นยิฺยานิกา   
นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยาย  ตถารูปาย  ทฏิ ิยา  ทิฏ ิ- 
สาม ฺคโต วิหรตีติ  เอว  วุตฺตาย  ทิฏ ิยา  ยานิ  ตานิ สีลานิ  
อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ  อกมฺมาสานิ  ภุชิสฺสานิ  วิ ฺ ูป- 
สตฺถานิ  อปรามฏานิ สมาธิสวตฺตนิกานิ  ตถารูเปหิ  สีเลหิ   
สีลสาม ฺคโต  วิหรตีติ  เอว วุตฺตาน ฺจ  สีลาน  สาม ฺสงฺขาเตน   
สงฺฆาโฏ  สงฺฆาฏิโต  สเมโตติ ทิฏ ิสีลสาม ฺสงฺขาตสงฺฆาโฏ   
สมณคโณ ฯ  ทิฏ ิสีลสาม ฺเน  สหโตติ วุตฺต  โหติ ฯ  ตถาหิ   
อฏานเมต  ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปคฺุคโล  ส ฺจิจฺจ  
ปาณ ชีวิตา โวโรเปยฺยาติ เนต าน วิชฺชตีติอาทิวจนโต  
ทิฏ ิสีลาน  นิยตสภาวตฺตา  โสตาปนฺนาป  อ ฺม ฺทิฏสีล- 
สาม ฺเน สหตา  ปเคว  สกทาคามิอาทโย ฯ  อริยปุคฺคลา  หิ  ยตฺถ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๓]  
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กตฺถจิ  ทูเร   ิตาป  อตฺตโน  คุณสามคฺคิยา  สหตาเยว ฯ  ตถารปูาย  
ทิฏ ิยา  ทิฏ ิสาม ฺคโต  วิหรติ  ตถารูเปหิ  สีเลหิ  สลี- 
สาม ฺคโต วิหรตีติ  วจนโต  ปถุุชชฺนานมฺป  ทิฏ ิสีลสาม ฺเน   
สหตภาโว ลพฺภติเยว ฯ  อิธ  ปน  อรยิสงฺโฆเยว  อธิปฺเปโต   
โย ตตฺถ ปจฺฉิมโก โส  โสตาปนฺโนติ  วจนโต ฯ  เอเตนาติ  ป ฺจ- 
มตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหีติ เอเตน  วจเนน ฯ  อสฺสาติ  ป ฺจมตฺตสฺส   
ภิกฺขุสตสฺส ฯ นิรพฺพุโทติอาทีน วจนตฺโถ ปรโตเอว อาวิภวิสฺสติ ฯ  
        [๑๕๖]  อสฺโสสีติ  เอตฺถ  สวนมุปลพฺโภติ  อาห  อสฺโสสีติ   
สุณิ อุปลภีติ ฯ  อ ฺาสีติ  อตฺโถ ฯ  โส  จายมุปลพฺโภ  สวน- 
วเสเนวาติ อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห  โสตทฺวารสมฺปตฺตวจนนิคฺโฆสา- 
นุสาเรน อ ฺาสีติ ฯ  อวธารณผลตฺตา  สทฺทปฺปโยคสฺส  สพฺพมฺป   
วากฺย อนฺโตคธาวธารณนฺติ  อาห  โขติ  ปทปูรณมตฺเต  นิปาโตติ ฯ  
อวธารณตฺเถติ  ปน  อิมินา  อนฺโตคธาวธารเณป  สพฺพสฺมึ วากฺเย   
อิฏโตวธารณตฺถ  โขสททฺคฺคหณนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  ตเมว อิฏโตว- 
ธารณ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ตตฺถ  อวธารณตฺเถนาติอาทึ ฯ  อถ  
ปทปูรณตฺเถน  โขสทฺเทน  ก ึ ปโยชนนฺติ  อาห  ปทปูรเณน  ปน  
พฺย ฺชนสิลิฏตามตฺตเมวาติ ฯ  อสฺโสสีติ  หิ  ปท  โขสทฺเท  คหิเต  
เตน  ผุลฺลิตมณฺฑิตวิภูสิต  วิย  โหนฺต  ปูริต  นาม  โหติ ฯ  เตน  
จ  ปุริมปจฺฉิมปทานิ  สสิลิฏานิ  โหนฺติ  น  ตสฺมึ  อคฺคหิเต  ตสฺมา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๔]  
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ปทปูรเณน  พฺย ฺชนสิลิฏตามตฺตเมว  ปโยชน ฯ  มตฺตสทฺโท  
เจตฺถ  วิเสสนิวตฺติอตฺโถ ฯ  เตนสฺส  อตฺถนฺตราทีปนต  ทสฺเสติ ฯ  
เอวสทฺเทน ปน พฺย ฺชนสิลิฏตาย เอกนฺติกต ฯ  
        [๑๕๗]  เวร ฺโชติ  เอตฺถ  สทฺทลกฺขณานุสาเรน  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  
อาห  เวร ฺชาย  ชาโตติอาทึ ฯ  พฺรหฺม  อณตีติ  เอตฺถ  พฺรหฺมนฺติ  
เวโท  วุจฺจติ ฯ  โส  ปน  มนฺตพฺรหฺมกปฺปวเสน  ติวิโธ ฯ  ตตฺถ  
มนฺตา  ปธานมูลภาวโตเยว  อฏกาทหีิ  จ  วุตฺตา ฯ  อิตเร  ปน  
ตนฺนิสฺสเยน  ชาตา ฯ  เตน  ปธานสฺเสว  คหณ ฯ  มนฺเต สชฺฌายตีติ  
อิรุพฺเพทาทิเก  มนฺตสตฺเถ  สชฺฌายตีติ  อตฺโถ ฯ  อิรพฺุเพทาทโย  
หิ  คุตฺตภาสิตพฺพตาย  มนฺตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อิทเมว  หีติ  อวธารเณน  
พฺรหฺมโต  ชาโตติอาทิก  นิรุตฺตึ  ปฏกิขิฺปติ ฯ  ชาติพฺราหฺมณา- 
นนฺติ อิมินา  อ ฺเป  พฺราหฺมณา  อตฺถีติ  ทีเปติ ฯ  ทุวิธา  หิ  
พฺราหฺมณา  ชาติพฺราหฺมณา  วิสุทฺธิพฺราหฺมณา  จาติ ฯ  อิทานิ  ตตฺถ  
วิสุทฺธิพฺราหฺมณาน นิรุตฺตึ ทสฺเสนฺโต อาห อริยา ปนาติอาทึ ฯ  
        [๑๕๘]  สมิตปาปตฺตาติ  อจฺจนฺต อนวเสสโต สวาสนสมิต- 
ปาปตฺตา ฯ เอว ฺหิ  พาหิรกอวีตราคเสกฺขาเสกฺขปาปสมนโต  ภควโต   
ปาปสมน วิเสสิต  โหติ ฯ  วุตฺตเมวตฺถ  อุทาหรเณน  วิภาเวนฺโต   
อาห วุตฺต  เหตนฺติอาทึ ฯ  เอตฺถ  ปน  พาหิตปาโปติ  พฺราหฺมโณ  
สมิตตฺตา  สมโณติ  วุจฺจตีติ  อิท  ห ิ ภินฺนคาถาสนฺนิสฺสิต  ปท- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๔]  
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ปททฺวยเมกโต  คเหตฺวา  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  วุตฺต  เหต  ตีสุป คณฺ ี- 
ปเทสุ  สมิตตฺตา  หิ  ปาปาน  สมโณติ  ปวุจฺจตีติ  อิท  วจน  
คเหตฺวา  สมิตตฺตา  สมโณติ  วุจฺจตีติ  วุตฺต ฯ  พาหิตปาโปติ  
พฺราหฺมโณติ  อิท  ปน  อ ฺสฺมึ  คาถาพนฺเธ  วุตฺตวจนนฺติ ฯ  
อเนกตฺถตฺตา  นิปาตาน  อิธ  อนุสฺสวตฺโถ  อธิปฺเปโตติ  อาห  ขลติู  
อนุสฺสวตฺเถ  นิปาโตติ ฯ  ชาติสมุทาคตนฺติ  ชาติยา  อาคต ฯ  
ชาติสิทฺธินฺติ๑  วุตฺต  โหติ ฯ  อาลปนมตฺตนฺติ  ปยาลปนวจนมตฺต ฯ  
ปยสมุทาหารา  เหเต  โภติ  วา  อาวุโสติ  วา  เทวาน ปยาติ วา ฯ  
โภวาที  นาม  โส  โหตีติ  โย  อามนฺตนาทีสุ  โภโภติ  วทนฺโต  
วิจรติ  โส  โภวาที  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  สกิ ฺจโนติ  ราคาทีหิ  
กิ ฺจเนหิ  สกิ ฺจโน ฯ  ราคาทโย  หิ  สตฺเต  กิ ฺเจนฺติ  มทฺทนฺติ  
ปลิพุทฺธนฺตีติ  กิ ฺจนานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  มนุสฺสา  กิร  โคเณหิ  ขล  
มทฺทาเปนฺตา  กิ ฺเจหิ  กปล  กิ ฺเจหิ  กาฬกาติ  วทนฺติ ฯ  ตสฺมา  
มทฺทนฏโ  กิ ฺจนฏโติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โคตฺตวเสนาติ  เอตฺถ  ต  
ตายตีติ  โคตฺต ฯ  โคสทฺเทน  เจตฺถ  อภิธาน  พุทฺธิ  จ  วุจฺจติ ฯ  
ตสฺมา  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  โคตโมติ  ปวตฺตมาน  
อภิธาน  พุทฺธิ ฺจ  เอกสิกวิสยตาย  ตายติ  รกฺขตีติ  โคตฺต ฯ  ยถา  
หิ  พุทฺธิ  อารมฺมณภูเตน  อตฺเถน  วินา  น  วตฺตติ  เอว  อภิธาน  
อภิเธยฺยภูเตน ฯ  ตสฺมา  โส  โคตฺตสงฺขาโต  อตฺโถ  ตานิ พุทฺธ-ิ 
๑. ชาติสิทฺธนฺติ ภเวยยฺ ฯ  

                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๔-๑๑๕]  
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อภิธานานิ  ตายติ  รกฺขตีติ  วุจฺจติ ฯ  โส  ปน  อ ฺกุลปรมฺปราย  
อสาธารโณ  ตสฺส  กุลสฺส  อาทิปุริสสมุทาคต  ตกุลปริยาปนฺน- 
สาธารณ สาม ฺรูปนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  เอตฺถ  จ  สมโณติ  อิมินา   
ปริกฺขกชเนหิ ภควโต  พหุมตภาโว  ทสฺสิโต  สมติปาปตากิตฺตนโต ฯ   
โคตโมติ อิมินา  โลกิยชเนหิ  อุฬารกลุสมฺมตตาทีปนโต ฯ  สกยฺสฺส  
สุทฺโธทนมหาราชสฺส  ปุตฺโต  สกฺยปุตฺโต ฯ  อิมินา  จ อุทิโตทิต- 
วิปุลกฺขตฺติยกุลวิภาวนโต  วุตฺต  อิท  ปน  ภควโต อุจฺจากุลปริ- 
ทีปนนฺติ ฯ  สพฺพกฺขตฺติยาน  หิ  อาทภูิตมหาสมฺมตมหาราชโต ปฏาย   
อสมฺภินฺน  อุฬารตม  สกยฺราชกุล ฯ  เกนจิ  ปาริชุ ฺเน  
อนภิภูโตติ  าติปาริชุ ฺโภคปาริชุ ฺาทินา  เกนจิ  ปาริชุ ฺเน     
ปริหานิยา  อนภิภูโต  อนชฺโฌตฺถโต ฯ  ตถาหิ  โลกนาถสฺส   
อภิชาติย ตสฺส  กลุสฺส  น  กิ ฺจิ  ปาริชุ ฺ  อถโข  วุฑฺฒิเยว ฯ   
อภินิกฺขมเน จ  ตโต  สมทิฺธตมภาโว  โลเก  ปากโฏ  ป ฺาโต ฯ   
เตน สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติ  อิท  วจน  ภควโต  สทฺธาปพฺพชิตภาว- 
ปริทีปน  วุตฺต  มหนฺต าติปริวฏฏ  มหนฺต ฺจ  โภคกฺขนฺธ  ปหาย   
ปพฺพชิตภาวสิทฺธโต ฯ  ตโต ปรนฺติ เวร ฺชาย วิหรตีติอาทิ ฯ  
        [๑๕๙]  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ  อุปโยควจนนฺติ  อิตฺถ  อิม  ปการ  
ภูโต  อาปนฺโนติ  อิตฺถมภฺูโต ฯ  ตสฺส  อาขฺยาน  อิตฺถมฺภูตาขฺยาน ฯ  
โส  เยวตฺโถ  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺโถ ฯ  อถวา  อิตฺถ  เอวปกาโร 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๕]   
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ภูโต  ชาโตติ  เอว  กถนตฺโถ  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺโถ ฯ  ตสฺมึ  
อุปโยควจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  อพฺภุคฺคโตติ  เอตฺถ  อภิสทโฺท  
อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺถโชตโก  อภิภวิตฺวา  อุคฺคมนปฺปการสฺส  ทีปนโต ฯ  
เตน  โยคโต  ต  โข  ปน  ภวนฺต  โคตมนฺติ  อิท  อุปโยควจน  
สามิอตฺเถป  สมาน  อิตฺถมฺภูตาขฺยานทีปนโต  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถติ  
วุตฺต ฯ  เตเนวาห  ตสฺส  โข  ปน  โภโต  โคตมสฺสาติ  อตฺโถติ ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  สาธุ  เทวทตฺโต  มาตรมภีติ  เอตฺถ�  
อภิสทฺทโยคโต  อิตฺถมฺภูตาขฺยาเน  อุปโยควจน  กต  เอวมิธาป  ต  
โข  ปน  ภวนฺต  โคตม  อภิเอวกลฺยาโณ  กิตฺติสทโฺท  อุคฺคโตติ  
อภิสทฺทโยคโต  อิตฺถมฺภูตาขฺยาเน  อุปโยควจนนฺติ ฯ  สาธุ  เทวทตฺโต  
มาตรมภีติ  เอตฺถ  หิ  เทวทตฺโต  มาตรมภิ  มาตริ  วิสเย  มาตุยา  
วา  สาธูติ  เอว  อธิกรณตฺเถ  สามิอตฺเถ  วา  ภุมฺมวจนสฺส สามิ- 
วจนสฺส  วา  ปสงฺเค  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺถโชตเกน  อภิสทฺเทน โยเค   
อุปโยควจน  กต ฯ  ยถา  เจตฺถ  เทวทตฺโต  มาตุ  วิสเย มาตุ   
สมฺพนฺธี  วา  สาธุปฺปการปฺปตฺโตติ  อยมตฺโถ  วิ ฺายติ เอวมิธาป   
โภโต  โคตมสฺส  สมฺพนฺธ ี กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต อภิภวิตฺวา   
อุคฺคมนปฺปการปฺปตฺโตติ  อยมตฺโถ  วิ ฺายติ ฯ  ตตฺถ  ห ิเทวทตฺตคฺ- 
คหณ  วิย  อิธ  กิตฺติสทฺทคฺคหณ ฯ  ตถา  ตตฺถ  มาตรนฺติ วจน   
วิย  อิธ  ต  โข  ปน  ภวนฺต  โคตมนฺติ  วจน ฯ  ตตฺถ สาธุสทฺทคฺ- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๕]  
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คหณ  วิย  อิธ  อุคฺคตสทฺทคฺคหณ  เวทิตพฺพ ฯ  กลฺยาโณติ  
ภทฺทโก ฯ  กลฺยาณภาโว  จสฺส  กลฺยาณคุณวิสยตายาติ  อาห  
กลฺยาณคุณสมนฺนาคโตติ ฯ  กลฺยาเณหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโต  
ตวิสยตาย  ยุตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ตวิสยตาย  เหตฺถ  สมนฺนาคโม  
กลฺยาณคุณวิสยตาย  ตนฺนิสฺสิโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  เสฏโติ  เอตฺถาป  
เอเสว  นโย ฯ  เสฏคุณวิสยตายเยว  หิ  กิตฺติสทฺทสฺส  เสฏตา  
ภควาติ  วจน  เสฏนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  ภควา  อรหนฺติอาทินา  
คุณาน  สงฺกิตฺตนโต  สททฺนียโต  จ  กตฺิติสทฺโท  วณฺโณติ  อาห  
กิตฺติสทฺโทติ  กิตฺติเยวาติ ฯ  วณฺโณเยว  หิ  กิตฺเตตพฺพโต  กิตฺติ  
สทฺทนียโต  สทฺโทติ  จ  วุจฺจติ ฯ  กิตฺติปริยาโย  ห ิ สทฺทสทฺโท  
ยถา  อุฬารสทฺทา  อิสโย  คุณวนฺโต  ตปสฺสิโนติ ฯ  อภิตฺถวนวเสน  
ปวตฺโต  สทโฺท  ถุติโฆโส  อภิตฺถวุทาหาโร ฯ  อพฺภุคฺคโตติ  น  
เอตสฺส  อตฺโถ  อฏกถาย  น  ทสฺสิโต ฯ  ตสฺมา  ตสฺสตฺโถ  เอว  
เวทิตพฺโพ ฯ  อพฺภุคฺคโตติ  อภิภวิตฺวา  อุคฺคโต ฯ  อน ฺสาธารณ- 
คุเณ อารพฺภ  ปวตฺตตฺตา  สเทวก  โลก  อชโฺฌตฺถรตฺิวา  ปวตฺโตติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  กินฺติ  อพฺภุคฺคโตติ  อาห  อิติป  โส  ภควาติ- 
อาทึ ฯ อิโต  ปรมฺปน  อีทเิสสุ  าเนสุ  ยตฺถ  ยตฺถ  ปาลิปาสฺส   
อตฺโถ วตฺตพฺโพ สิยา ตตฺถ ตตฺถ ปาลิยมฺปนาติ วตฺวา  
อตฺถ ทสฺสยสิฺสาม ฯ   
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        [๑๖๐]  อิทานิ  ตตฺถ  ปทโยชนาปุพฺพก  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
อิติป  โส  ภควาติอาทีสุ  ปน  อย  ตาว  โยชนาติอาทึ ฯ  โส  
ภควาติ  โย  โส  สมตึสปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพกิเลเส  ภ ฺชิตฺวา  
อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  เทวาน  อติเทโว  สกกฺาน  
อติสกฺโก  พฺรหฺมาน  อติพฺรหฺมา  โลกนาโถ  ภาคฺยวนฺตตาทีหิ  การเณหิ  
ภควาติ  ลทฺธนาโม  โส  ภควา ฯ  ภควาติ  หิ  อิท สตฺถุนาม- 
กิตฺตน ฯ เตนาห  อายสฺมา  ธมฺมเสนาปติ  ภควาติ  เนต  นาม   
มาตรา กตนฺติอาทึ ฯ  ปรโต  ปน  ภควาติ  คุณกิตฺตนเมว ฯ   
ยถา (ภิกฺขุนา) กมฺมฏานิเกน  อรหนฺติอาทีสุ  นวสุ  าเนสุ  
ปจฺเจก อิติปสทฺท โยเชตฺวา พุทฺธคุณา  อนุสฺสริยนติฺ  เอว   
พุทฺธคุณสงฺกิตฺเตนาปติ  ทสฺเสนฺโต  อิติป อรห  อิติป  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ ฯเปฯ  อิติป  ภควาติ  อาห ฯ เอว หิ สติ อรหนฺติ- 
อาทีหิ  นวหิ  ปเทหิ  เย สเทวเก โลเก อติวิย ปากฏา ป ฺาตา  
พุทฺธคุณา  เต  นานปฺปการโต  วิภาวิตา  โหนฺติ ฯ  อิติเปต ภูต  
อิติเปต ตจฺฉนฺติอาทีสุ  วิย  ห ิ อิธ  อิติสทฺโท  อาสนฺนปจฺจกฺข- 
กรณตฺโถ  ปสทฺโท สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ  เตน  จ  เตส  คุณาน   
พหุภาโว  ทีปโต ฯ ตานิ จ คุณสลฺลกขฺณการณานิ สทฺธา- 
สมฺปนฺนาน วิ ฺ ูชาติกาน ปจฺจกฺขานิ โหนฺตีติ ตานิ สงฺกิตฺเตนฺ- 
เตน  วิ ฺ ุนา  จิตฺตสฺส  สมฺมุขีภูตาเนว กตฺวา สงฺกิตฺเตตพฺพานีติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๕]  
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ทสฺเสนฺโต  อิมินา  จ  อิมนิา  จ  การเณนาติ  วุตฺต  โหตีติ  อาห ฯ  
สุตฺตนฺติกาน  วจนานมตฺถ  สุตฺตานุรูป  ปริทีปยนฺตีติ  เหฏา  วุตฺตตฺ- 
ตา วิสุทฺธิมคฺเค  สพฺพาการโต  สวณฺณิตมฺป  อตฺถ  อิธาป  วิตฺถาเรตฺวา  
ทสฺเสตุกาโม  ตตฺถ  ปโยชนมาห  อิทานิ  วินยธรานนฺติอาทึ ฯ   
ตตฺถ จิตฺตสมฺปหสนตฺถนฺติ  จิตฺตสนฺโตสนตฺถ ฯ  จิตฺตปฺปสาทชน- 
นตฺถนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๑๖๑]  อารกตฺตาติอาทีสุ ฯ  อารกตฺตาติ  สุวิทูรตฺตา ฯ  
อรีนนฺติ  กิเลสารีน ฯ  อรานนฺติ  สสารจกฺกสฺส  อราน ฯ  หตตฺตาติ  
วิทฺธสิตตฺตา ฯ  ปจฺจยาทีนนฺติ  จีวราทิปจฺจยาน ฺเจว  ปูชาวิเสสา- 
น ฺจ ฯ อิทานิ  ยถาวุตฺตเมวตฺถ  วิภาเวนฺโต  อาห  อารกา  หิ   
โสติอาทึ ฯ ทูรตา  นาม  อาสนฺนตา  วิย  อุปาทายุปาทาย   
วุจฺจตีติ  ปรมกฺุกสคต ทูรภาว  ทสฺเสนฺโต  สุวิทูรวิทูเร   ิโตติ   
อาห ฯ  สุฏ ุวิทูรภาเวเนว วิทูเร   ิโตติ อตฺโถ ฯ โส ปนสฺส  
กิเลเสหิ ทูเร  ิตภาโว น ปเทสวเสน อถโข  เตส  สพฺพโส   
ปหีนตฺตาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  มคฺเคน  กิเลสาน วิทฺธสิตตฺตาติ ฯ   
นนุ  อ ฺเสมฺป  ขีณาสวาน  เต ปหีนาเอวาติ อนุโยค มนสิกตฺวา   
วุตฺต  สวาสนานนฺติ ฯ  น  หิ  เปตฺวา ภควนฺต อ ฺเ สห  
วาสนาย  กิเลเส  ปหาตุ  สกฺโกนฺติ ฯ  เอเตน  อ ฺเหิ  อสาธารณ  
ภควโต  อรหตฺตนฺติ  ทสฺสิต  โหติ ฯ  กา  ปนาย  วาสนา  นาม ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๖-๑๑๖]  
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ปหีนกิเลสสฺสาป  อปฺปหีนกิเลสสฺส  ปโยคสทิสสฺส  ปโยคเหตุภูโต  
กิเลสนิหิโต  สามตฺถิยวิเสโส  อายสฺมโต  ปลินฺทวจฺฉสฺส  วสลสมุทา  
จารนิมิตฺต  วิย ฯ  กถ  ปน  อารกาติ  วุตฺเต  กิเลเสหีติ  อยมตฺโถ  
ลพฺภตีติ  สาม ฺโจทนาย  วิเสเส  อวฏานโต  วิเสสตฺถินา  จ  
วิเสสสฺส  อนุปฺปโยเชตพฺพโต ฯ  อารกา  จสฺส  โหนฺติ  ปาปกา  
อกุสลา  ธมมฺาติอาทีนิ  สุตฺตปทาเนตฺถ  อุทาหรติพฺพานิ ฯ  อารกาติ  
เจตฺถ  อาการสฺส  รสฺสตฺต  กาการสฺส  จ  หการ  สานุสฺสาร  กตฺวา  
นิรุตฺตินเยน  อรหนฺติ  ปทสิทฺธิ  เวทิตพฺพา ฯ  ยถาวุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  
สุขคฺคหณตฺถ อิทเมตฺถ วุจฺจติ  
        โส ตโต อารกา นาม           ยสฺส เยนาสมงฺคิตา  
        อสมงฺคี จ โทเสหิ                นาโถ เตนารห มโตติ ฯ  
อนตฺถจรเณน  กิเลสาเอว  อรโยติ  กิเลสารโย ฯ  อรีน  หตตฺตา  
อริหาติ  วตฺตพฺเพ  นิรุตฺตินเยน  อรหนฺติ  วุตฺต ฯ  เอตฺถาป  
ยถาวุตฺตสฺสตฺถสฺส สุขคฺคหณตฺถ อิท เวทิตพฺพ  
        ยสฺมา ราคาทิสงฺขาตา          สพฺเพป อรโย หตา  
        ป ฺาสตฺเถน นาเถน           ตสฺมาป อรหมฺมโตติ ฯ  
        [๑๖๒]  ย ฺเจต  สสารจกฺกนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  รถจกฺกสฺส  นาภิ  
วิย  มูลาวยวภูต  อนฺโต  พหิ  จ  สมวฏฏิต  อวิชฺชาภวตณฺหาทฺวยนฺติ  
วุตฺต  อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภีติ ฯ  นาภิยา  เนมิยา  จ สมฺพนฺธอร- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๖]  
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สทิสา  ปจฺจยผลภูเตหิ  อวิชฺชาตณฺหาชรามรเณหิ  สมฺพทฺธา ปุ ฺา- 
ภิสงฺขารอปุ ฺาภิสงฺขารอาเน ฺชาภิสงฺขาราติ วุตฺต ปุ ฺาทิอภิ- 
สงฺขารารนฺติ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปริยนฺตภาเวน  ปากฏ ชรา- 
มรณนฺติ  ต  เนมิฏานิย  กตฺวา  อาห  ชรามรณเนมีติ ฯ  ยถา  
รถจกฺกปฺปวตฺติยา  ปธารณการณ  อกโฺข  เอว  สสารจกฺกปฺปวตฺติยา  
อาสวสมุทโยติ  อาห  อาสวสมุทยมเยน  อกฺเขน  วิชฺฌิตฺวาติ ฯ  
อาสวาเอว  อวิชฺชาทีน  การณตฺตา  อาสวสมุทโย ฯ  ยถาห ฯ อาสว- 
สมุทยา  อวิชฺชาสมุทโยติ ฯ  วิปากกฏตฺตารูปปฺปเภโท กามภวาทิ- 
โกติ  ภโวเอว  รโถ ฯ  ตสฺมึ  ติภวรเถ ฯ อตฺตโน ปจฺจเยหิ สม   
สพฺพโส  วา  อาทิโต  ปฏาย  โยชิตนฺติ  สมาโยชิต ฯ อาทิรหิต  
กาล ปวตฺตตีติ กตฺวา อนาทิกาลปฺปวตฺต ฯ  
        ขนฺธาน ปฏิปาฏ ิจ                  ธาตุอายตนาน จ  
        อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา         สสาโรติ ปวุจฺจตีติ  
เอว  วุตฺตสสาโรว  สสารจกฺก ฯ  อเนนาติ  ภควตา ฯ  โพธ-ิ 
มณฺเฑติ โพธิสงฺขาตสฺส  าณสฺส  มณฺฑภาวปฺปตฺเต  าเน  กาเล   
วา ฯ โพธีติ ป ฺา ฯ  สา  เอตฺถ มณฺฑา ปสนฺนา ชาตาติ  
โพธิมณฺโฑ ฯ วิริยปาเทหีติ สงฺกิเลสโวทานปกฺขิเยสุ  สนฺนริุมภฺน- 
สนฺนิกฺขิปนกิจฺจตาย  ทฺวิธาปฺปวตฺเตหิ อตฺตโน  วิรยิสงฺขาเตหิ  ปาเทหิ ฯ   
สีลปวิยนฺติ  ปติฏฏเน  สลีเมว ปวี ฯ    ตสฺส ฯ   ปติฏายาติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๖]  
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 ฺสมฺปาทนวเสน  ปติฏหิตฺวา ฯ สทฺธาหตฺเถนาติ อนวชฺชธมฺมา- 
ทานสาธนโต สทฺธาว  หตฺโถ ฯ  เตน ฯ กมฺมกฺขยกรนฺติ  
กายกมฺมาทิเภทสฺส สพฺพสฺสป กมฺมสสฺ  ขยกรณโต  กมฺมกฺขยกร ฯ   
าณผรสุนฺติ  สมาธิสิลาย  สุนิสิต มคฺคาณผรสุ  คเหตฺวา ฯ   
เอว อราน หตตฺตาติ เอตฺถ วุตฺตอรสงฺฆาเฏ สสาร  จกฺก  วิย   
จกฺกนฺติ  คเหตฺวา  อตฺถโยชน  กตฺวา  อิทานิ ปฏิจฺจสมุปฺปาทเทสนา- 
กฺกเมนป ต ทสฺเสตุ อถวาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๖๓]  ตตฺถ อนมตคฺคสสารวฏฏนฺติ อนุอนุอมตคฺค อวิ ฺาต- 
ปุพฺพโกฏิก สสารมณฺฑล ฯ  เสสา  ทส  ธมฺมาติ  สงฺขาราทโย  
ชาติปริโยสานา ทส ธมมฺา ฯ  กถ  เตส  สงฺขาราทีน  อรภาโวติ   
อาห  อวิชฺชามูลกตฺตา ชรามรณปริยนฺตตฺตา  จาติ ฯ  ตตฺถ  อวิชชฺา   
มูลก  ปธานการณ เยส  สงฺขาราทีน  เต  อวิชฺชามูลกา ฯ  เตส  
ภาโว อวิชฺชามูลกตฺต ฯ ชรามรณ  ปริยนฺต  ปรโิยสานภูต  เอเตสนฺต 
 ิ  ชรามรณปริยนฺตา สงฺขาราทโย  ทส  ธมฺมา ฯ  เตส  ภาโว  ชรา- 
มรณปริยนฺตตฺต ฯ สงฺขาราทิชาติปริโยสานาน   ทสธมฺมาน   อวิชฺชา- 
มูลกตฺตา ชรามรณปริโยสานตฺตา  จาติ  อตฺโถ ฯ  นาภิภูตาย   
อวิชฺชาย มูลโต  เนมิภูเตน  ชรามรเณน  อนฺตโต  สงฺขาราทีน  
สมฺพนฺธตฺตาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ทุกฺขาทีสูติ  ทุกฺขสมุทยนิโรธมคฺเคสุ ฯ  
อาณนฺติ  าณปฏิปกฺขตฺตา  โมโห  อาณ ฯ  น  ปน  าณโต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๖ ]  
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อ ฺ  นาป  าณสฺส  อภาวมตฺต ฯ  ตตฺถ  ทุกฺขาทีสุ  อาณ  
ยถาสภาวปฏิเวธาปฺปทานโต  ตปฺปฏิจฺฉาทนวเสเนว  ทฏพฺพ ฯ  เอตฺถ  
หิ  กิ ฺจาป  เปตฺวา  โลกุตฺตรสจฺจทฺวย  เสสฏาเนสุ อารมฺมณ- 
วเสนาป อวิชฺชา  อุปฺปชชฺติ ฯ  เอว  สนฺเตป  ปฏิจฺฉาทนวเสเนว   
อิธ อธิปฺเปตา ฯ  สา  หิ  อุปฺปนฺนา  ทุกฺขสจฺจ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  
ติฏติ  ยาถาวสรสลกฺขณ  ปฏิวิชฺฌิตุ  น  เทติ ฯ  ตถา  สมุทย  
นิโรธ  มคฺคนฺติ ฯ  ทุกฺขนฺติ  เจตฺถ  ทกฺุข  อริยสจฺจ  อธิปฺเปตนฺติ  
ต  กามภวาทิวเสน  ติธา  ภินฺทิตฺวา  ตถา  ตปฺปฏิจฺฉาทิก ฺจ  อวิชฺช  
ติธา  กตฺวา  อวิชฺชาทิปจฺจเยหิ  ตีสุ  ภเวสุ  สงฺขาราทิเก  ปฏิปาฏยิา  
ทสฺเสนฺโต  กามภเว  จ  อวิชฺชาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กามภเว  
อวิชฺชาติ  กามภเว  อาทีนวปฏิจฺฉาทิกา  อวิชฺชา ฯ  รูปภเว อวิชฺชา   
อรูปภเว  อวิชฺชาติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  กามภเว สงฺขารา- 
นนฺติ  กามภูมิปริยาปนฺนาน  ปุ ฺาปุ ฺสงฺขาราน ฯ กามภเว   
วา  นิปฺผาเทตพฺพา  เย  ปุ ฺาปุ ฺสงฺขารา  เตส กามภวุปปตฺติ- 
นิพฺพตฺตกาน  สงฺขารานนฺติ  อตฺโถ ฯ  สงฺขาราติ  เจตฺถ โลกิย- 
กุสลากุสลเจตนา  เวทิตพฺพา ฯ  ปจฺจโย  โหตีติ ปุ ฺาภิสงฺขาราน  
ตาว  อารมฺมณปจฺจเยน  เจว  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  จาติ  ทฺวิธา  
ปจฺจโย  โหติ ฯ  อปุ ฺาภิสงฺขาเรสุ  สหชาตสฺส  สหชาตาทิวเสน  
อสหชาตสฺส  อนนฺตรสมนนฺตราทิวเสน  อนานนฺตรสฺส  ปน  อารมฺมณ- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๖]   
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อุปนิสฺสยวเสน  จ  ปจฺจโย  โหติ ฯ  อรูปภเว  สงฺขารา- 
นนฺติ อาเน ฺชาภิสงฺขาราน ฯ  ปจฺจโย  โหตีติ  อุปนสิฺสยปจฺจย- 
วเสเนว ฯ อิมสฺมิ ฺจ  ปนตฺเถ  เอตฺถ วิตฺถาริยมาเน อติปฺปป ฺโจ  
โหติ ฯ ตสฺมา ต น อิธ  วิตฺถารยิสฺสาม ฯ  อิตเรสูติ  รูปารูป- 
ภเวสุ ฯ  ติณฺณ อายตนานนฺติ จกฺขุโสตมนายตนาน  ฆานาทิตฺตยสฺส   
ตตฺถ  อสมฺภวโต ฯ  เอกสฺสาติ มนายตนสฺส  อิตเรส  ตตฺถ  อสมฺ- 
ภวโต ฯ  อิมนิา  นเยน  ติณฺณ ผสฺสานนฺติอาทีสุป  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  ฉพฺพิธสฺส  ผสฺสสฺสาติ จกฺขุสมฺผสฺสโสตสมฺผสฺสฆาน- 
สมฺผสฺสชิวฺหาสมฺผสฺสกายสมฺผสฺสมโนสมฺผสฺสาน วเสน  ฉพฺพิธสฺส  
ผสฺสสฺส ฯ ฉนฺน เวทนานนฺติ จกขุสมฺผสฺสชา เวทนา ตถา โสต- 
สมฺผสฺสชา  ฆานสมฺผสฺสชา  ชิวฺหาสมฺผสฺสชา  กายสมฺผสฺสชา  มโน- 
สมฺผสฺสชา  เวทนาติ  อิมาส  ฉนฺน เวทนาน ฯ ฉนฺน ตณฺหากายา- 
นนฺติ รูปตณฺหา  สทฺทตณฺหา  คนฺธตณฺหา  รสตณฺหา  โผฏพฺพ- 
ตณฺหา  ธมฺมตณฺหาติ อิเมส  ฉนฺน  ตณฺหากายาน ฯ ตตฺถ ตตฺถ  
สา สา ตณฺหาติ รูปตณฺหาทิเภทา ตตฺถ  ตตฺถ  กามภวาทีสุ   
อุปฺปชฺชนกตณฺหา ฯ  สา  ตณฺหาทิมูลิกา กถา  อติสงฺขิตฺตาติ  ต   
อุปาทานภเว  จ  วิภชิตฺวา  วิตฺถาเรตฺวา ทสฺเสตุ กถนฺติอาทิ  
วุตฺต ฯ ตตฺถ กาเม ปริภุ ฺชิสฺสามีติ อิมินา กามตณฺหาปวตฺติ- 
มาห ฯ  ตถา  สคฺคสมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสามีติอาทีหิ ฯ สา ปน  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๖-๑๑๗]  
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ตณฺหา  ยสฺมา  ภูมิสมาทานวเสน  ปวตฺตมานา  กามุปาทาน  นาม   
โหติ ตสฺมา  วุตฺต  กามุปาทานปจฺจยาติ ฯ ตเถวาติ กามุปาทาน- 
ปจฺจยาเอว ฯ พฺรหฺมโลเก  สมฺปตฺตินฺติ  รูปพฺรหฺมโลเก  สมฺปตฺตึ ฯ   
สพฺเพป  เตภูมิกา ธมฺมา  กามนียฏเน  กามาติ  วจนโต  ภวราโคป   
กามุปาทานเมวาติ กตฺวา  กามุปาทานปจฺจยาเอว  เมตฺต  ภาเวตีติ- 
อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ เมตฺต  ภาเวตีติ  มิชชฺติ  สินิยฺหตีติ  เมตฺตา ฯ   
ต  ภาเวติ  วฑฺเฒตีติ อตฺโถ ฯ  อถวา  เมตฺตา  เอตสฺส อตฺถีติ  
เมตฺต ฯ จิตฺต ตสมฺปยุตฺตฌาน วา ฯ ต ภาเวติ วฑฺเฒติ  
อุปฺปาเทติ จาติ อตฺโถ ฯ กรุณ ภาเวตีติอาทีสุป อิมินาว  นเยน   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสสุปาทานมูลิกาสุปติ ทิฏ ุปาทานสีลพฺพตุ- 
ปาทานอตฺตวาทุปาทานมูลิกาสุป โยชนาสุ เอเสว  นโยติ  อตฺโถ ฯ   
ตตฺถาย  โยชนา ฯ  อิเธกจฺโจ  นตฺถ ิปรโลโกติ  นตฺถิกทิฏ ึ   
คณฺหาติ  โส  ทิฏ ุปาทานปจฺจยา  กาเยน ทุจฺจริต  จรตีติอาทิ   
วุตฺตนเยน  โยเชตพฺพ ฯ  อปโร  อสุกสฺมึ สมฺปตฺติภเว  อตฺตา   
อุจฺฉิชฺชตีติ  อุจฺเฉททิฏ ึ  คณฺหาติ  โส ตตฺรุปปตฺติยา กาเยน   
สุจริต  จรตีติอาทิ  วุตฺตนเยเนว  โยเชตพฺพ ฯ  อปโร  รูป มโน- 
มโย  หุตฺวา  อตฺตา  อุจฺฉิชฺชตีติ  รูปุปปตฺติยา  มคฺค  ภาเวติ ภาวนา- 
ปาริปูริยาติ  สพฺพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อปโร  อรูปภเว  
อุปฺปชฺชิตฺวา  อตฺตา  อุจฺฉิชฺชตีติ  อรูปปุปตฺติยา  มคฺค  ภาเวติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๗-๑๑๘]  
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ภาวนาปาริปูริยาติ  สพฺพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอตาหิเยว  
อตฺตวาทุปาทานมูลิกาป  โยชนา  สวณฺณิตาติ  ทฏพฺพ ฯ  เอว  
ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทวเสนาป  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  อปโร  สีเลน  
สุทฺธิ  วเตน  สุทฺธีติ  อสุทธฺิมคฺค  สุทฺธิมคฺโคติ  ปรามสนฺโต สีลพฺ- 
พตุปาทานปจฺจยา  กาเยน  ทุจฺจริต  จรตีติอาทิ  สพฺพ  วุตฺตนเยเนว  
โยเชตพฺพ ฯ  
        [๑๖๔]  อิทานิ  ยฺวาย  สสารจกฺก  ทสฺเสนฺเตน  กามภเว  
อวิชฺชา  กามภเว  สงฺขาราน  ปจฺจโย  โหตีติอาทินา  อวิชฺชาทีน  
ปจฺจยภาโว  สงฺขาราทีน  ปจฺจยุปฺปนฺนภาโว  จ  ทสสฺิโต  ตเมว  
ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลึ   อาเนตฺวา  นิคมนวเสน  ทสฺเสนฺโต เอวมยนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยถา  สงฺขารา  เหตุนิพฺพตฺตา  เอว อวิชฺชาป   
กามาสวาทินา  สเหตุกาเอวาติ  อาห  อุโภเปเต เหตุสมุปฺปนฺนาติ ฯ   
ปจฺจยปริคฺคเหติ  นามรูปสฺส  ปจฺจยาน  อวิชชฺาทีน ปริจฺฉิชฺช  คหเณ   
นิปฺผาเทตพฺเพ ฯ  ภุมฺม ฯ  ป ฺาติ กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิสงฺขาตา   
ปการโต  ชานนา ฯ  ธมฺมฏ ิติาณนฺติ ติฏนฺติ  เอตฺถ  ผลธมฺมา   
ตทายตฺตวุตฺติตายาติ   ิติ  การณ ฯ ธมมฺาน   ิติ  ธมมฺฏ ิติ ฯ   
ธมฺมฏ ิติยา  าณ  ธมฺมฏ ิติาณ ฯ ปจฺจยาณนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทาวโพโธติ วุตฺต โหติ ฯ กาม ฺเจตฺถ ปจฺจย- 
ปริคฺคเห  ป ฺาเยว  ธมฺมฏ ิติาณ ฯ  สงฺขาเรสุ  ปน  อทิฏเสุ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๘]  
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อวิชฺชาย  สงฺขาราน  ปจฺจยภาโว  น  สกฺกา  ทฏ ุนฺติ ฯ  สงฺขารา  
เหตุสมุปฺปนฺนาติ  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมานมฺป  คหณ  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
อุโภเปเต  เหตุสมุปฺปนฺนาติ  อิทมฺปน  อุภินฺนมฺป  ปจฺจยุปฺปนฺนภาว  
ทสฺเสตุกามตาย  วุตฺต ฯ  อิท ฺจ  ธมฺมฏ ิติาณ  ยสฺมา  อทฺธตฺตเย  
กงฺขามลวิตรณวเสน  ปวตฺตติ  ตสฺมา  อตีตมฺป  อทฺธานนฺติอาทิ  
วุตฺต ฯ  เอเตน  นเยน  สพฺพปทานิ  วิตฺถาเรตพฺพานีติ เอเตน อวิชฺชา  
เหตูติอาทินา  อวิชชฺาย  วุตฺตนเยน  สงฺขารา  เหตุ  วิ ฺาณ  
เหตุสมุปฺปนฺนนฺติอาทินา  สพฺพปทานิ  วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ  สงฺขิปฺ- 
ปนฺติ เอตฺถ  อวิชฺชาทโย  วิ ฺาณาทโย  จาติ  สงฺเขโป  เหตุ  
วิปาโก  จ ฯ  อถวา  เหตุ  วิปาโกติ  สงฺขิปฺปตีติ  สงฺเขโป  
อวิชฺชาทโย  วิ ฺาณาทโย  จ ฯ  สงฺเขปภาวสาม ฺเน  เอกวจน  
กตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  เต  ปน  สงฺเขปา  อตีเต  เหตุ  เอตรหิ วิปาโก  
เอตรหิ  เหตุ  อายตึ  วิปาโกติ  เอว  กาลวิภาเคน จตฺตาโร ชาตา ฯ  
เตนาห  ปุริมสงฺเขโป  เจตฺถ  อตีโต  อทฺธาติอาทึ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺโน  
อทฺธาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตณฺหูปาทานภวา  คหิตาว  โหนฺตีติ  เอตฺถ  
อวิชฺชาคฺคหเณน  กิเลสภาวสาม ฺโต  ตณฺหูปาทานา  คหิตา ฯ  
สงฺขารคฺคหเณน  กมฺมภาวสาม ฺโต  ภโว  คหิโต ฯ  อวิชฺชา- 
สงฺขาราน เตหิ  วินา  สกจฺิจากรณโต  จ  ตณฺหูปาทานภวา  คหิตาว  
โหนฺติ ฯ  อถวา  อวิทฺธา  ปริตสฺสติ ฯ  ปริตสิโต  อุปาทิยติ ฯ   
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ตสฺสุปาทานปจฺจยา  ภโว ฯ  ตสฺมา  ตณฺหูปาทานภวาป  คหิตา  
โหนฺติ ฯ  ตถา  จ  วุตฺต  ปรุิมกมฺมภวสฺมึ  โมโห  อวิชฺชา  
อายูหนา  สงฺขารา  นิกนฺติ  ตณฺหา  อุปคมน  อุปาทาน  เจตนา  
ภโวติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  ปุริมกมฺมภวสฺมึ  อิธ  ปฏสินฺธิยา ปจฺจ- 
ยาติ ฯ  ตตฺถ  ปุริมกมฺมภวสฺมินฺติ  ปุริเม  กมฺมภเว ฯ  อตีต- 
ชาติย กมฺมภเว  กริยมาเนติ  อตฺโถ ฯ  โมโห  อวิชชฺาติ  โย  ตทา  
ทุกฺขาทีสุ  โมโห  เยน  มฬฺุโห  กมฺม  กโรติ  โส  อวิชฺชา ฯ อาย-ู 
หนา  สงฺขาราติ  ต  กมฺม  กโรโต  ยา  ปุริมา  เจตนาโย ยถา   
ทาน  ทสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  มาสมฺป  สวจฺฉรมฺป ทานุป- 
กรณานิ  สชฺเชนฺตสฺส  อุปปฺนฺนา  ปุริมเจตนาโย  ปฏคฺิคาหกาน  
ปน  หตฺเถ  ทกฺขิณ  ปติฏาปยโต  เจตนา  ภโวติ  วุจฺจติ ฯ เอกา- 
วชฺชเนสุ  วา  ฉสุ  ชวเนสุ  เจตนา  อายูหนสงฺขารา  นาม ฯ สตฺตมา   
ภโว ฯ  ยากาจิ  วา  ปน  เจตนา  ภโว ฯ  สมฺปยุตฺตา อายูหน- 
สงฺขารา  นาม ฯ  นิกนฺติ  ตณฺหาติ  ยา  กมฺม  กโรนฺตสฺส ตสฺส  
ผเล  อุปปตฺติภเว  นิกามนา  ปฏนา  สา  ตณฺหา  นาม ฯ  
อุปคมน  อุปาทานนฺติ  ย  กมฺมภวสฺส  ปจฺจยภูต  อิท  กตฺวา  อสกุสฺมึ  
นาม  าเน  กาเม  เสวิสฺสามิ  อุจฺฉิชฺชิสฺสามีติอาทินา  นเยน  
ปวตฺต  อุปคมน  คหณ  ปรามสน  อิท  อุปาทาน  นาม ฯ  
เจตนา  ภโวติ  ต  กมฺม  กโรโต  ยา  ปุริมา  เจตนาโยติอาทินา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๘]  
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เหฏา  วุตฺเตสุ  ตีสุ  อตฺถวิกปฺเปสุ  ยา  เจตนา  ภโวติ  วุตฺตา  
สา เจตนา ภโวติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๖๕]  อิทานิ  สพฺเพเปเต  อวิชฺชาทโย  ธมฺเม  ทฺวีหิ  วฏเฏหิ  
สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสตุกาโม  อาห  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  อตีเต กมฺม- 
วฏฏนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  นิปปฺริยายโต  สงฺขารา  ภโว  จ  กมฺม ฯ  
อวิชฺชาทโย  ปน  กมฺมสหายตาย  กมฺมสริกฺขกา  ตทุปการกา  จาติ  
กมฺมนฺติ  วุตฺตา ฯ  อวิชฺชาทโย  หิ  วิปากธมฺมธมฺมตาย  กมฺม- 
สริกฺขกา สหชาตโกฏิยา  อุปนิสฺสยโกฏิยา  จ  กมฺมสฺส  อุปการกา ฯ  
กมฺมเมว  จ  อ ฺม ฺสมฺพนฺธ  หุตฺวา  ปนุปฺปุน  ปริวตฺตนฏเน  
กมฺมวฏฏ ฯ  วิ ฺาณาทโย  ป ฺจาติ  วิ ฺาณาทโย  เวทนาปริ- 
ยนฺตา ป ฺจ ฯ  เอตรหีติ  อิทานิ ฯ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเวติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อวิชฺชาสงฺขารา  คหิตาว  โหนฺตีติ  เอตฺถาป  ปุพฺเพ  วิย กิเลส- 
กมฺมภาวสาม ฺโต  ตณฺหูปาทานคฺคหเณน  อวิชฺชา  คหิตา ภวคฺ- 
คหเณน  สงฺขารา  คหิตาติ  ทฏพฺพ ฯ  อถวา  ภเว  คหิเต  
ตสฺส  ปุพฺพภาคา  ตสมฺปยุตฺตา  วา  สงฺขารา  คหิตาว  โหนฺติ ฯ  
ตณฺหูปาทานคฺคหเณน  จ  ตสมฺปยุตฺตา  ยาย  วา  มฬฺุโห  กมฺม  
กโรติ  สา  อวิชฺชา  คหิตาว  โหตีติ  ตณฺหูปาทานภวคฺคหเณน  
อวิชฺชาสงฺขารา  คหิตาว  โหนฺติ ฯ  เตเนว  วุตฺต  อิธ ปร-ิ 
ปกฺกตฺตา  อายตนาน  โมโห  อวิชชฺา  อายูหนา  สงฺขารา  นิกนฺติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๘]  
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ตณฺหา  อุปคมน  อุปาทาน  เจตนา  ภโว  อิติ  อิเม  ป ฺจ   
ธมฺมา อิธ กมฺมภวสฺมึ  อายตึ  ปฏิสนธฺิยา  ปจฺจยาติ ฯ  ตตฺถ   
อิธ  ปริปกกฺตฺตา อายตนานนฺติ  ปริปกฺกายตนสฺส  กมฺมกรณกาเล   
สมฺโมโห  ทสฺสิโต ฯ เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  วิ ฺาณ- 
นามรูปสฬายตนผสฺสเวทนาน ชาติชราภงฺคาวตฺถา  ชาติชรามรณนฺติ   
วุตฺตาติ  อวตฺถานคฺคหเณน อวตฺถาวนฺตา  คหิตาว โหนฺติ ตทวินา- 
ภาวโตติ อาห ชาติชรามรณาปเทเสน วิ ฺาณาทีน  นิทฺทฏิตฺ- 
ตาติ ฯ  อปเทเสนาติ  ชาติชรามรณาน กถเนน ฯ อิเมติ  วิ ฺาณา- 
ทโย ฯ  อายตึ  วิปากวฏฏนฺติ  ปจฺจุปฺปนฺนเหตุโต ภาวีน อนา- 
คตาน  คหิตตฺตา ฯ  เตติ  อวิชฺชาทโย ฯ  อาการโตติ สรูปโต ฯ  
อวุตฺตาป  ตสฺมึ  ตสฺมึ  สงฺคเห  อากิริยนฺติ  อวิชฺชาสงฺขาราทิคฺคหเณหิ  
ปกาสิยนฺตีติ  อาการา ฯ  อตีตเหตุอาทีน  วา  ปการา  อาการา ฯ  
ตโต  อาการโต ฯ  วีสติวิธา  โหนฺตีติ  อตีเตเหตุป ฺจกาทิเภทโต  
วีสติวิธา  โหนฺติ ฯ  สงฺขารวิ ฺาณาน ฺเจตฺถ  อนตฺรา  เอโก  
สนฺธีติ  เหตุโต  ผลสฺส  อวิจฺเฉทปฺปวตฺติภาวโต  เหตุผลสมฺพนฺธภูโต  
เอโก  สนฺธ ิฯ  ตถา  ภวชาตีนมนฺตรา ฯ  เวทนา  ตณฺหานมนฺตรา  
ปน  ผลโต  เหตุโน  อวิจฺเฉทปฺปวตฺติภาวโต  ผลเหตุสมฺพนฺธภูโต  
เอโก  สนฺธ ิฯ  ผลภูโตป  หิ  ธมโฺม  อ ฺสฺส  เหตุสภาวสฺส  
ธมฺมสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ ฯ  อิตีติ  วุตฺตปฺปการปรามสน ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๘]  
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เตนาห  จตุสงฺเขปนฺติอาทึ ฯ  สพฺพาการโตติ  อิธ  วุตฺเตหิ  อวุตฺเตหิ  
จ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺเค  อนนฺตนยสมนฺตปฏานาทีสุ  จ  อาคเตหิ  
สพฺเพหิ  อากาเรหิ ฯ  ชานาตีติ  อวพุชฺฌติ ฯ  ปสฺสตีติ  ทสฺสน- 
ภูเตน าณจกฺขุนา  ปจฺจกฺขโต  ปสฺสติ ฯ  อ ฺาติ  ปฏิวิชฺฌตีติ   
เตสเยว เววจน ฯ  ตนฺติ  ต  ชานน ฯ  าตฏเนาติ  ยถาสภาวโต  
ชานนฏเน ฯ  ปชานนฏเนาติ  อนิจฺจาทีหิ  ปกาเรหิ ปฏิวิชฺฌ- 
นฏเน ฯ  อิทานิ  ยทตฺถมิท  ภวจกฺก  อิทานิ  ต  ต  ทสฺเสตุ  
อิมินาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  เต  ธมฺเมติ  เต  อวิชชฺาทิเก  ธมฺเม ฯ  
ยถาภูต  ตฺวาติ  มหาวชิราเณน  ยาถาวโต  ชานตฺิวา ฯ นิพฺพินฺ- 
ทนฺโตติ  พลววิปสฺสนาย  นิพฺพินฺทนฺโต ฯ  วิรชฺชนโฺต  วิมุจฺจนฺโตติ  
อริยมคฺเคหิ  วิรชฺชนโฺต  วิมุจฺจนฺโต ฯ  อเร  หนีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
ตตฺถ  ยทา  ภควา  วิรชฺชติ  วิมุจฺจติ  ตทา  อเร  หนติ  นาม ฯ  
ตโต  ปร  ปน  อภิสมฺพุทฺธกฺขณ  คเหตฺวา  วุตฺต  หนิ วิหนิ วิทฺธ- 
เสสีติ ฯ เอวมฺป  อราน  หตตฺตาป  อรหนฺติ  เอว  อิมินาป  ปกาเรน  
ยถาวุตฺตสสารจกฺกสฺส สงฺขาราทิอราน หตตฺตา อรห ฯ เอตฺเถท  
วุจฺจติ  
        อรา สสารจกฺกสฺส            หตา าณาสินา ยโต  
        โลกนาเถน เตเนส            อรหนฺติ ปวุจฺจตีติ ฯ  
        [๑๖๖]  อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตาติ  อุตฺตมทกฺขิเณยฺยภาวโต ฯ  จกฺก- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๘-๑๑๙]  
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จกฺกวตฺติโน  อเจตเน  จกฺกรตเน  อุปฺปนฺเน  ตตฺเถว  โลโก  ปชู กโรติ   
อ ฺตฺถ  ปูชาวิเสสา  ปจฺฉิชฺชนฺติ  กมิงฺค  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺเธ 
อุปฺปนฺเนติ  ทสฺเสนฺโต  อุปฺปนฺเน  ตถาคเตติอาทิมาห ฯ  เอเกก  
ธมฺมกฺขนฺธ  เอเกกวิหาเรน  ปูเชสฺสามีติ  วุตฺเตป  สตฺถารเยว อุทฺทิสฺส   
กตตฺตา  ภควนฺต  อุทฺทิสฺสาติอาทิ  วุตฺต ฯ  โก  ปน  วาโท  
อ ฺเส  ปูชาวิเสสานนฺติ  ยถาวุตฺตโต  อ ฺเส  อมเหสกฺเขหิ เทฺวม- 
นุสฺเสหิ  กริยมานาน  นาติอุฬาราน  ปูชาวิเสสาน  อรหภาเว  กา  
นาม  กถา ฯ  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตาป  อรหนฺติ ยถาวุตฺตจีวราทิ- 
ปจฺจยาน ปูชาวิเสสสฺส  จ  อคฺคทกฺขิเณยฺยภาเวน  อนุจฺฉวิกตฺตาป   
อรห ฯ อิมสสฺาป อตฺถสฺส สุขคฺคหณตฺถ อิท วุจฺจติ  
                ปชูาวิเสส สห ปจฺจเยหิ  
                ยสฺมา อย อรหติ โลกนาโถ  
                อตฺถานุรูป อรหนฺติ โลเก  
                ตสฺมา ชิโน อรหติ นามเมตนฺติ ฯ  
        [๑๖๗]  อสิโลกภเยนาติ  อกิตฺติภเยน อยสภเยน ครหภเยนาติ   
วุตฺต โหติ ฯ  รโห  ปาป กโรนฺตีติ มา น โกจิ ช ฺาติ รหสิ  
ปาป กโรนฺติ ฯ เอวเมส  น  กทาจิ  กโรตีติ  เอส  ภควา  ปาป- 
เหตูน  โพธิมณฺเฑเยว สุปฺปหีนตฺตา กทาจิป เอว น กโรติ ฯ  
โหติ เจตฺถ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๙]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 349 

        ยสฺมา นตฺถิ รโห นาม          ปาปกมฺเมสุ ตาทิโน  
        รหาภาเวน เตเนส                 อรห อิติ วิสฺสุโตติ ฯ  
        [๑๖๘]  อิทานิ  สุขคฺคหณตฺถ  ยถาวุตฺตมตฺถ  สพฺพมฺป  
สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  โหติ  เจตฺถาติอาทึ ฯ  กิเลสารีน  โส  
มุนีติ  เอตฺถ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  นิคฺคหิตโลโป  ทฏพฺโพ ฯ  กิเลสารีน  
หตตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ปจฺจยาทีน  จารโหติ  เอตฺถาป  นิคฺคหิตโลโป  
วุตฺตนเยเนว ฯ  อรหนฺติ  เอตฺถ  อยมปโรป  นโย  ทฏพฺโพ ฯ  
อารกาติ  อรห ฯ  สุวิทรูภาวโต  อิจฺเจว  อตฺโถ ฯ  กโุต  ปน  
สุวิทูรภาวโตติ ฯ  เย  อภาวิตกายา  อภาวิตสีลา  อภาวิตจิตฺตา  
อภาวิตป ฺา  ตโตเอว  อปฺปหีนราคโทสโมหา  อริยธมฺมสฺส  
อโกวิทา  อรยิธมฺเม  อวินีตา  อริยธมฺมสฺส  อทสฺสาวิโน อปฺปฏ-ิ 
ปนฺนา  มิจฺฉาปฏิปนฺนา  จ  ตโต  สุวิทรูภาวโต ฯ  วุตฺต เหต   
ภควตา  สงฺฆาฏิกณฺเณ  เจป  เม  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  คเหตฺวา  
ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺโธ  อสฺส  ปเท  ปท  นิกฺขิปนฺโต  โส  
จ  โหติ  อภิชฺฌาลุ  กาเมสุ  ติพฺพสาราโค  พฺยาปนฺนจิตฺโต ปทุฏ- 
มนสงฺกปฺโป  มฏุสฺสติ  อสมฺปชาโน  อสมาหิโต  วิพฺภนฺตจิตฺโต  
ปากตินฺทฺริโย  อถโข  โส  อารกาว  มยฺห  อห ฺจ  ตสฺส  ต  
กิสฺส  เหตุ  ธมฺม  หิ  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  ปสฺสติ  ธมฺม อปสฺสนฺโต  
ม  น  ปสฺสตีติ ฯ  ยถาวุตฺตปุคฺคลา  หิ  สเจป  สาย  ปาต  สตฺถุ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๙]  
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สนฺติกาวจราว  สิยุ  น  เต  ตาวตา  สตฺถุ  สนฺติกาติ  วตฺตพฺพา ฯ  
ตถา  สตฺถาป  เนส ฯ  อิติ  อสปฺปุริสาน  อารกา  ทเูรติ  อรห ฯ  
เตเนท วุจฺจติ  
        สมฺมา นปฺปฏิปชชฺนฺติ        เย นหิีนาสยา นรา  
        อารกา เตหิ ภควา               ทูเร เต นารห มโตติ ฯ  
        [๑๖๙]  ตถา  อารกาติ  อรห ฯ  อาสนฺนภาวโตติ  อตฺโถ ฯ  
กุโต  ปน  อาสนฺนภาวโตติ ฯ  เย  ภาวิตกายา  ภาวิตสีลา ภาวิต- 
จิตฺตา  ภาวิตป ฺา  ตโตเอว  ปหีนราคโทสโมหา  อริยธมฺมสฺส  
โกวิทา  อริยธมฺเม  สุวินีตา  อริยธมฺมสสฺ  ทสฺสาวิโน  สมฺมาปฏ-ิ 
ปนฺนา ตโต  อาสนฺนภาวโต ฯ  วุตฺตมฺปเจต  ภควตา  โยชน- 
สเต เจป  เม  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  โส  จ  โหติ  อนภิชฺฌาลุ  
กาเมสุ  น  ติพฺพสาราโค  อพฺยาปนฺนจิตฺโต  อปฺปทฏุมนสงฺกปฺโป  
อุปฏ ิตสฺสติ  สมฺปชาโน  สมาหิโต  เอกคฺคจิตฺโต  สวุตินฺทฺริโย อถ- 
โข  โส  สนติฺเกว  มยฺห  อห ฺจ  ตสฺส  ต  กิสฺส  เหตุ  ธมฺม  
หิ  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปสสฺติ  ธมฺม  ปสฺสนฺโต  ม  ปสฺสตีติ ฯ  
ตถารูปา  หิ  ปุคฺคลา  สตฺถุ  โยชนสหสฺสนฺตริตาป  โหนฺตา  น  
ตาวตา  เต  สตฺถุ  ทรูจาริโนติ  วตฺตพฺพา ฯ  ตถา  สตฺถาป  เนส ฯ  
อิติ สปฺปุริสาน อารกา อาสนฺเนติ อรห ฯ เตเนท วุจฺจติ  
                เย สมฺมา ปฏิปชฺชนฺติ  สุปฺปณีตาธิมุตฺติกา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๙]  
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        อารกา เตหิ อาสนฺเน  เตนาป อรห ชิโนติ ฯ  
        [๑๗๐]  เย  อิเม  ราคาทโย  ปาปธมฺมา  ยสฺมึ  สนฺตาเน อุปฺปช- 
 ฺชนฺติ  ตสฺส  ทิฏธมฺมิกมฺป  สมฺปรายกิมฺป  อนตฺถ  อาวหนฺติ  
นิพฺพานคามินิยา  ปฏิปทาย  เอกเสเนว  อุชุวิปจฺจนีกภูตา  จ  เต  
อตฺตหิต  ปรหิต ฺจ  ปริปูเรตุ  สมฺมาปฏิปชชฺนฺเตหิ  สาธูหิ  ทูรโต  
รหิตพฺพา  ปริจฺจชิตพฺพา  ปหาตพฺพาติ  รหา  นาม ฯ  เต  จ  ยสฺมา  
ภควโต  โพธิมูเลเยว  อรยิมคฺเคน  สพฺพโส  ปหนีา  สมุจฺฉินฺนา ฯ  
ยถาห ฯ  ตถาคตสฺส  โข  พฺราหฺมณ  ราโค  ปหีโน  โทโส  โมโห  
สพฺเพป  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  ปหีนา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุ- 
กตา อนภาวงฺกตา  อายตึอนุปฺปาทธมฺมาติ ฯ  ตสฺมา  สพฺพโส  น   
สนฺติ เอตสฺส  รหาติ  อรโหติ  วตฺตพฺเพ  โอการสฺส  สานุสาร  อการาเทส  
กตฺวา อรหนฺติ วุตฺต ฯ เตเนท วุจฺจติ  
        ปาปธมฺมา รหา นาม            สาธูหิ รหิตพฺพโต  
        เตส สุฏ ุ ปหีนตฺตา              ภควา อรห มโตติ ฯ  
        [๑๗๑]  เย  เต  สพฺพโส  ปริ ฺาตกฺขนฺธา  ปหีนกิเลสา ภาวิต- 
มคฺคา  สจฺฉิกตนิโรธา  อรหนฺโต  ขีณาสวา  เย  จ  เสขา อปฺ- 
ปตฺตมานสา  อนุตฺตร  โยคกฺเขม  ปฏยมานา  วิหรนฺติ  เย  จ  
ปริสุทฺธปฺปโยคา   กลยฺาณชฺฌาสยา   สทฺธาสีลสุตาทิคุณสมฺปนฺนา  
ปุคฺคลา  เตหิ  น  รหิตพฺโพ  น  ปริจฺจชิตพฺโพ  เต จ ภควตาติ อรห ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๙]  
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ตถาหิ  อริยปคฺุคลา  สตฺถารา  ทิฏธมฺมสฺส  ปจฺจกฺขกรณโต  สตฺถุ  
ธมฺมสรีเรน อวิรหิตาว โหนฺติ ฯ ยถาห อายสฺมา ปงฺคิโย ฯ  
                ปสฺสามิ น มนสา จกฺขุนา จ๑  
                รตฺตินฺทิว พฺราหฺมณ อปฺปมตฺโต  
                นมสฺสมาโนป วเสมิ๒ รตฺตึ  
                เตเนว ม ฺามิ อวิปฺปวาส  
                สทฺธา จ ปตี จ มโน สตี จ  
                นาเมนฺติ เม โคตมสาสนมฺหิ ๓  
                ย ย ทิส วชฺชติ ภูริป ฺโ  
                ส เตน เตเนว นโตหมสฺมีติ ฯ  
เตเนว  ปน  เต  อ ฺ  สตฺถาร  น  อุททฺิสนฺติ ฯ ยถาห ฯ อฏา- 
นเมตภิกฺขเว  อนวกาโส  ย  ทฏิ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อ ฺ   
สตฺถาร อุทฺทิเสยฺยาติ  เนต  าน  วิชชฺตีติ ฯ  กลฺยาณปุถุชชฺนาป  
เยภุยฺเยน  สตฺถริ  นิจฺจลสทฺธาเอว  โหนฺติ ฯ  อิติ  สปุฏิปนฺเนหิ  
ปุริสวิเสเสหิ  อวิรหิตพฺพโต  เตส ฺจ  อวิรหนโต  น  สนฺติ  เอตสฺส  
รหา  ปริจฺจชนกา  นตฺถิ  วา  เอตสฺส  รโห  สาธูหิ  ปริจฺจชิตพฺพตาติ  
อรห ฯ เตเนท วุจฺจติ  
        เย สจฺฉิกตสทฺธมฺมา           อริยา สุทฺธโคจรา  
        น เตหิ รหิโต โหติ             นาโถ เตนารห มโตติ ฯ  
๑. ปาลิยมฺปน จกฺขุนาว อิติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. นมสฺสมาโน วิวสามิ รตฺตึ ฯ  
๓. โคตมสาสนมฺหา ฯ  

                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๙]  
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        [๑๗๒]  รโหติ  จ  คมน  วุจฺจติ ฯ  ภควโต  จ  นานาคตีสุ  
ปริพฺภมนสงฺขาต  สสาเร  คมน  นตฺถ ิ กมฺมกฺขยกเรน  อริยมคฺเคน  
โพธิมูเลเยว  สพฺพโส  สสมฺภารสฺส  กมฺมวฏฏสฺส  วิทฺธสิตตฺตา ฯ  
ยถาห ฯ  
        เยน เทวูปปตฺยสฺส                  คนฺธพฺโพ วา วิหงฺคโม  
        ยกฺขตฺต เยน คจฺเฉยฺย              มนสฺุสตฺต ฺจ อพฺพเช  
        เต มยฺห อาสวา ขีณา              วิทธฺสฺตา วินฬีกตาติ ฯ  
        [๑๗๓]  เอว  นตฺถิ  เอตสฺส  รโห  คมน  คตีสุ  ปจฺฉา  ชาตีติป  
อรห ฯ เตเนท วุจฺจติ  
        รโห วา คมน ยสฺส                   สสาเร นตฺถิ สพฺพโส  
        ปหีนชาติมรโณ                       อรห สุคโต มโตติ ฯ  
        [๑๗๔]  ปาสสตฺตา  วา  ภควา  อรห ฯ อกฺขรจินฺตกา     ห ิ 
ปสสาย อรหสทฺท  วณฺเณนฺติ ฯ  ปาสสภาโว  จ  ภควโต  อน ฺ- 
สาธารโณ ยถาภุจฺจคุณาธิคโต  สเทวเก  โลเก  สุปปฺติฏ ิโต ฯ   
ตถาเหส อนุตฺตเรน  สีเลน  อนุตฺตเรน  สมาธินา  อนุตฺตราย  ป ฺาย  
อนุตฺตราย  วิมุตฺติยา  อสโม  อสมสโม  อปฺปฏิโม  อปฺปฏิภาโค  
อปฺปฏิปุคฺคโลติ  จ  เอว  ตสฺมึ  ตสฺมึ  คุเณ  วิภชิตฺวา  วิภชิตฺวา  
วุจฺจมาเน  ปณฺฑิตปุริเสหิ  เทเวหิ  พฺรหฺเมหิ  ภควตา  วา  ปน  
ปริโยสาเปตุ  อสกฺกุเณยฺยรูโป ฯ  อิติ  ปาสสตฺตาป  ภควา  อรห ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๙]  
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เตเนท วุจฺจติ  
        คุเณหิ สทิโส นตฺถ ิ              ยสมฺา โลเก สเทวเก  
        ตสฺมา ปาสสิยตฺตาป            อรห ทฺวิปทุตฺตโมติ ฯ  
สพฺพสงฺคหวเสน ปน  
        อารกา มนฺทพุทฺธีน             อารกา จ วิชานต   
        รหาน สุปฺปหีนตฺตา            วิทูนมรเหยฺยโต  
        ภเวสุ จ รหาภาวา                ปาสสา อรห ชโินติ ฯ  
เอตฺตาวตา จ อรหนฺติ ปทสฺส สพฺพโส อตฺโถ วิภตฺโต โหติ ฯ  
        [๑๗๕]  อิทานิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อิมสฺส  อตฺถ  วิภชิตฺวา  
ทสฺเสนฺโต  อาห  สมฺมา  สาม ฺจาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  สมฺมาติ  
อวิปรีต ฯ  สามนฺติ  สยเมว ฯ  อปรเนยฺโย  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
สมฺพุทฺโธติ  หิ  เอตฺถ  สสทฺโท  สยนฺติ  เอตสฺส  อตฺถสฺส  โพธโก  
ทฏพฺโพ ฯ  สพฺพธมฺมานนฺติ  อนวเสสาน  เยฺยธมฺมาน ฯ  กถ  
ปเนตฺถ  สพฺพธมฺมานนฺติ  อย  วิเสโส  ลพฺภตีติ ฯ  เอกเทสสฺส  
อคฺคหณโต ฯ  ปเทสคฺคหเณ  หิ  อสติ  คเหตพฺพสฺส  นิปฺปเทสตาว  
วิ ฺายติ  ยถา  ทุกฺขิโต  น  ททาตีติ ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา อตฺถ- 
วิเสสานเปกฺขา  กตฺตริเอว  พุทฺธสทฺทสิทฺธิ  เวทิตพฺพา กมฺมวจนิจฺฉาย   
อภาวโต ฯ  สมฺมา  สาม ฺจ  พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  
เอตฺตกเมว  หิ  อิธ  สทฺทโต  ลพฺภติ ฯ  สพฺพธมฺมานนฺติ  อิท  ปน  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๙]  
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อตฺถโต  ลพฺภมาน  คเหตฺวา  วุตฺต ฯ  น  หิ  พุชฺฌนกิริยา  อวิสยา  
ยุชฺชติ ฯ  อิทานิ  ตสฺสา  วิสย  สพฺพธมฺเมติ  สาม ฺโต  วุตฺต  
วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุ  อภิ ฺเยฺย  ธมฺเมติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
อภิ ฺเยฺเยติ  อนิจฺจาทิโต  ลกฺขณรสาทิโต  จ  อภิวิสิฏเน าเณน   
ชานิตพฺเพ  จตุสฺสจฺจธมฺเม ฯ  อภิ ฺเยฺยโต  พุทฺโธติ อภิ ฺเยฺย- 
ภาวโต  พุชฌฺิ ฯ  ปุพฺพภาเค  วิปสฺสนาป ฺาทีหิ  อธิคมกฺขเณ  
มคฺคป ฺาย  อปรภาเค  สพฺพ ฺ ุตาณาทีหิ  อ ฺาสีติ  อตฺโถ ฯ  
อิโต  ปเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  ปริ ฺเยฺเย  ธมฺเมติ  อนิจฺจาทิวเสน  
ปริชานิตพฺพ  ทุกฺข  อริยสจฺจมาห ฯ  ปหาตพฺเพติ  สมุทยปกฺขิเย ฯ  
สจฺฉิกาตพฺเพติ  นิพฺพาน  สนฺธายาห ฯ  พหุวจนนิทฺเทโส  ปเนตฺถ  
โสปาทิเสสาทิก  ปริยายสิทฺธ  เภทมเปกฺขิตฺวา  กโต ฯ  อุทฺเทโส  
วา  อย  จตุสฺสจฺจธมฺมานมฺป ฯ  ตถาหิ  วกฺขติ จกฺขุ ทุกฺขสจฺจนฺติ- 
อาทึ ฯ อุทฺเทโส  จ  อวินิจฺฉิตตฺถปริจฺเฉทสฺส  ธมฺมสสฺ  วเสน   
กริยติ ฯ อุทฺเทเสน  หิ  อุทฺทิสิยมานาน  ธมฺมาน  อตฺถิตามตฺต   
วุจฺจติ  น ปริจฺเฉโทติ ฯ  อปริจฺเฉเทน  พหุวจเนน  วุตฺต  ยถา   
อปฺปจฺจยา ธมฺมา  อสงฺขตา  ธมฺมาติ ฯ  สจฺฉิกาตพฺเพติ  วา   
ผลวิมุตฺตีนมฺป คหณ  น  นิพฺพานสฺเสวาติ  พหุวจนนิทฺเทโส  กโต ฯ   
เอว ฺจ ภาเวตพฺเพติ  เอตฺถ  ฌานานมฺป  คหณ  ทฏพฺพ ฯ  เตเน- 
วมาหาติ เสลพฺราหฺมณสฺส  อตฺตโน  พุทฺธภาว  สาเธนฺโต  เอวมาห ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๑๙]  
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กึ  ปน  ภควา  สยเมว  อตฺตโน  สมฺมาสมฺพุทฺธภาว  สาเธตีติ ฯ  
สาเธติ  มหากรุณาย  อ ฺเส  อวิสยโต ฯ  ตตฺถ  เอโกมฺหิ สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  สพฺพาภิภู  สพฺพวิทูหมสฺมีติอาทีนิ  สุตฺตปทานิ ฯ  
อิทเมว จ อภิ ฺเยฺยนฺติอาทิ สุตฺตปท เอตสฺส อตฺถสฺส สาธก ฯ  
        [๑๗๖]  ตตฺถ  อภิ ฺเยฺยนฺติ  อิมินา  ทุกฺขสจฺจมาห ฯ ภาเว- 
ตพฺพนฺติ มคฺคสจฺจ ฯ  จสทฺโท  ปเนตฺถ  อวุตฺตสมุจฺจยตฺโถ ฯ   
เตน สจฺฉิกาตพฺพสฺส  คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  อถวา  อภิ ฺเยฺยนฺติ  
อิมินาว  ปาริเสสาเยน  ปริ ฺเยฺยธมฺเม  สจฺฉิกาตพฺพธมฺเม  จ  
ทสฺเสติ ฯ  ตสฺมา  พุทฺโธสฺมีติ  ยสฺมา  จตฺตาริ  สจฺจานิ  มยา  
พุทฺธานิ  สจฺจวินิมุตฺต ฺจ  กิ ฺจิ  เยฺย  นตฺถ ิ ตสฺมา  สพฺพมฺป  
เยฺย  พุทฺโธสฺมิ  อพฺภ ฺาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสลสุตฺตฏกถาย  
ปน  อิท  วุตฺต  อภิ ฺเยฺยนฺติ  วิชชฺา  จ  วิมุตฺติ  จ  ภาเวตพฺพ  
มคฺคสจฺจ  ปหาตพฺพ  สมุทยสจฺจ  เหตุวจเนน  ปน  ผลสิทฺธิโต  
เตส  ผลานิ  นิโรธสจฺจทุกฺขสจฺจานิป  วุตฺตาเนว  โหนฺติ  เอว  
สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต  ปริ ฺาตพฺพ  ปริ ฺาตนฺติ  อิทมฺเปตฺถ  
สงฺคหิตเมวาติ  จตุสฺสจฺจภาวน  สจฺจภาวนาผล ฺจ  วิชฺชาวิมุตฺตึ  
ทสฺเสนฺโต  พุชฺฌิตพฺพ  พุชฺฌิตฺวา  พุทฺโธ  ชาโตสมฺีติ  ยุตฺตเหตุนา  
พุทฺธภาว สาเธตีติ ฯ  
        [๑๗๗]  ตตฺถ  วิชฺชาติ  มคฺควิชฺชา  วุตฺตา  อุกฺกฏนิทฺเทเสน ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๐]  
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วิมุตฺตีติ  ผลวิมุตฺติ ฯ  กาม ฺเจตฺถ  มคฺควิชฺชาป  ภาเวตพฺพภาเวน  
คหิตา ฯ  สพฺเพป  ปน  สภาวธมฺมา  อภิ ฺเยฺยาติ  วิชฺชาย  
อภิ ฺเยฺยภาโว  วุตฺโต ฯ  อิมินาว  นเยน  สพฺเพสมฺป อภิ ฺเยฺย- 
ภาโว วุตฺโตเอวาติ  ทฏพฺพ ฯ  ผเลน  วินา  เหตุภาวสฺเสว  อภาวโต  
เหตุวจเนน  ผลสิทฺธิ  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพ ฯ  นโิรธสสฺ  หิ  สมฺปาปเนน  
มคฺคสฺส  เหตุภาโว  ทุกฺขสฺส  นิพฺพตฺตเนน  ตณฺหาย  สมุทยภาโวติ  
เอว  สจฺจวเสน  สาม ฺโต  วุตฺตมตฺถ  ทฺวารารมฺมเณหิ  สทฺธึ  
ทฺวารปฺปวตฺตธมฺเมหิ  เจว  ขนฺธาทีหิ  จ  สจฺจวเสเนว  วิภชิตฺวา  
ทสฺเสตุ อปจาติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        [๑๗๘]  มูลการณภาเวนาติ  สนฺเตสุป  อวิชชฺาทีสุ  อ ฺเสุ  
การเณสุ  เตสมฺป  มลูภูตการณภาเวน ฯ  ตณฺหา  หิ  กมฺมสฺส  
วิจิตฺตภาวเหตุภาวโต  สหายภาวุปคมนโต  จ  ทกฺุขวิจิตฺตตาย ปธาน- 
การณ ฯ  สมฏุาปกาติ  อุปฺปาทิกา ฯ  ปุริมตณฺหาติ ปุริมภว- 
สิทฺธา  ตณฺหา ฯ  อุภินฺนนติฺ  จกฺขุสฺส  ตสมุทยสฺส  จ ฯ อปฺ- 
ปวตฺตีติ  อปฺปวตฺตินิมิตฺต ฯ  นิโรธปฺปชานนาติ  สจฺฉิกิริยาภิสมย- 
วเสน นิโรธสฺส  ปฏิวิชฺฌนา ฯ  เอเกกปทุทฺธาเรนาติ  จกฺขุ  จกฺขุ- 
สมุทโย จกฺขุนิโรโธติอาทินา  เอเกกโกฏาสนิทฺธารเณน ฯ  ตณฺหา- 
ยป ปริ ฺเยฺยภาวสภาวโต อุปาทานกฺขนฺธนฺโตคธตฺตา สงฺขาร- 
ทุกฺขภาวโต  จ  ทุกฺขสจฺจสงฺคห  ทสฺเสตุ  รูปตณฺหาทโย  ฉ ตณฺหา- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๐]  
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ตณฺหากายาติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  วตฺตมานภเว  ตณฺหา ขนฺธปริยาปนฺนตฺตา   
สงฺขารทุกฺขภาวโต  จ  ทกฺุขสจฺจ ฯ  ยสฺมึ  ปน  อตฺตภาเว  สา  
อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  อตฺตภาวสฺส  มูลการณภาเวน  สมุฏาปกา  
ปุริมภวสิทฺธา  ตณฺหา  สมุทยสจฺจนฺติ  คเหตพฺพ ฯ  กสิณานีติ  
กสิณาลมฺพนิกชฺฌานานิ ฯ  ทฺวตฺตึสาการาติ  ทฺวตฺตึสโกฏาสา ตทา- 
รมฺมณชฺฌานานิ จ ฯ  
        [๑๗๙]  นว  ภวาติ  กามภโว  รูปภโว  อรูปภโว  ส ฺ ีภโว  
อส ฺ ีภโว  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีภโว  เอกโวการภโว  จตุโวการภโว  
ป ฺจโวการภโวติ  นว  ภวา ฯ  ตตฺถ ภวตีติ ภโว ฯ กามราค- 
สงฺขาเตน กาเมน  ยุตฺโต  ภโว  กามสงฺขาโต  วา  ภโว  กามภโว   
เอกาทส กามาวจรภูมิโย ฯ  กาเม  ปหาย  รูปราคสงฺขาเตน  รูเปน  
ยุตฺโต  ภโว  รูปสงฺขาโต  วา  ภโว  รูปภโว  โสฬส รูปาวจร- 
ภูมิโย ฯ กาม ฺจ  รูป ฺจ  ปหาย  อรูปราคสงฺขาเตน  อรูเปน   
ยุตฺโต ภโว  อรูปสงฺขาโต  วา  ภโว  อรูปภโว  จตสฺโส  อรูป- 
ภูมิโย ฯ ส ฺาวต  ภโว  ส ฺ ีภโว ฯ  ส ฺา วา เอตฺถ  
ภเว อตฺถีติ ส ฺ ีภโว ฯ โส  กามภโว  จ  อส ฺ ีภวมุตฺโต   
รูปภโว  จ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีภวมุตฺโต อรูปภโว  จ  โหติ ฯ  น   
ส ฺ ีภโว อส ฺ ีภโว ฯ โส รูปภเวกเทโส ฯ โอฬาริกตฺตา- 
ภวโต  เนวส ฺา  สุขุมตฺตสฺส  สพฺภาวโต  นาส ฺาติ  เนวสฺา- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๐]  
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เนวส ฺานาส ฺา ฯ  ตาย  ยุตฺโต  ภโว  เนวส ฺานาส ฺาภโว ฯ  
อถวา  โอฬาริกาย  ส ฺาย  อภาวา  สุขุมาย  จ  ภาวา เนว- 
ส ฺานาส ฺา  อสฺมึ  ภเวติ  เนวส ฺานาส ฺาภโว ฯ  โส  
อรูปภเวกเทโส ฯ  เอเกน  รูปกฺขนฺเธน  โวกิณฺโณ  ภโว  เอเกน  
วา  โวกาโร  อสฺส  ภวสฺสาติ  เอกโวการภโว ฯ  โส  อส ฺ ีภโว ฯ  
จตูหิ  อรูปกขฺนฺเธหิ  โวกณฺิโณ  ภโว  จตูหิ  วา  โวกาโร  อสฺส  
ภวสฺสาติ  จตุโวการภโว ฯ  โส  อรูปภโวเอว ฯ  ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ  
โวกิณฺโณ  ภโว  ป ฺจหิ  วา  โวกาโร อสฺส ภวสฺสาติ ป ฺจ- 
โวการภโว ฯ โส  กามภโว  จ  รูปภเวกเทโส  จ  โหติ ฯ   
โวกาโรติ  วา ขนฺธานเมตมธิวจน ฯ  ตสฺมา  เอโก  โวกาโร  อสสฺ   
ภวสฺสาติ เอกโวการภโวติ เอวมาทินา เจตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๘๐]  จตฺตาริ  ฌานานีติ  อคฺคหิตารมฺมณวิเสสานิ  จตฺตาริ  
รูปาวจรชฺฌานานิ ฯ  วิปากชฺฌานาน  วา  เอต  คหณ ฯ  เอตฺถ  
จ  กุสลธมฺมาน  อุปนิสฺสยภูตา  ตณฺหา  ตสมุฏาปกา  ปุริมตณฺหาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  กิริยธมฺมาน  ปน  ยตฺถ  เต  กิริยธมฺมา  อุปฺปช-ฺ 
ชนฺติ ตสฺส  อตฺตภาวสฺส  การณภูตา  ตณฺหา ฯ  อนุโลมโตติ   
เอตฺถ สงฺขารา  ทุกฺขสจฺจ  อวิชฺชา  สมทุยสจฺจนฺติ  อิมินานุกฺกเมน  
โยเชตพฺพ ฯ  อนุพุทฺโธติ  พุชฺฌิตพฺพธมฺมสฺส  อนุรปูโต  พุทฺโธ ฯ  
เตนาติ  ตสฺมา ฯ  ยสฺมา  สาม ฺโต  วิเสสโต  จ เอเกกปทุทฺธาเรน 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๐]   
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สพฺพธมฺเม  พุทฺโธ  ตสฺมา  วุตฺต ฯ  ก ึ วุตฺตนฺติ  อาห  สมฺมา  
สาม ฺจ สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตาติ ฯ  สพฺพสฺสป  เยฺยสฺส  สพฺพา- 
การโต  อวิปรีต สยเมว  อภิสมฺพุทฺธตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  อิมินาสฺส   
ปโรปเทสรหิตสฺส สพฺพากาเรน  สพฺพธมฺมาวโพธนสมตฺถสฺส   
อากงฺขาปฏิพทฺธวุตฺติโน อนาวรณาณสงฺขาตสฺส สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  
อธิคโม ทสฺสิโต ฯ  
        [๑๘๑]  นนุ  จ  สพฺพ ฺ ุตาณโต  อ ฺ  อนาวรณาณ   
อ ฺถา ฉ อสาธารณาณานิ  พุทฺธาณานีติ  วจน  วิรุชฺเฌย-ฺ 
ยาติ ฯ  น  วิรชฺุฌติ วิสยปปฺวตฺติเภทวเสน   อ ฺเหิ   อสาธารณ- 
ภาวทสฺสนตฺถ เอกสฺเสว  าณสฺส  ทฺวิธา  วุตฺตตฺตา ฯ  เอกเมว   
หิ  ต  าณ อนวเสสสงฺขตาสงฺขตสมฺมุติธมฺมวิสยตาย  สพฺพ ฺ ุต- 
าณ ฯ  ตตฺถ  จ  อาวรณาภาวโต  นิสฺสงฺคจารมุปาทาย  อนาวรณ- 
าณนฺติ  วุตฺต ฯ  ยถาห ปฏิสมฺภิทาย  สพฺพ  สงฺขตาสงฺขตมน- 
วเสส  ชานาตีติ  สพฺพ ฺ ุตาณ ตตฺถาวรณ  นตฺถีติ  อนาวรณ- 
าณนฺติอาทึ ฯ  ตสฺมา  นตฺถิ  เตส อตฺถโต  เภโท ฯ  เอกนฺเตน   
เจต  เอวมิจฺฉิตพฺพ ฯ  อ ฺถา สพฺพ ฺ ุตานาวรณาณาน  
สาธารณตา อสพฺพธมฺมารมฺมณตา จ อาปชฺเชยฺย ฯ น หิ ภควโต  
าณสฺส อนุมตฺตมฺป อาวรณ อตฺถิ อนาวรณาณสฺส อสพฺพ- 
ธมฺมารมฺมณภาเว  ยตฺถ  ต  นปฺปวตฺตติ  ตตฺถาวรณสมฺภวโต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๑]  
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อนาวรณภาโวเยว  น  สิยา ฯ  อถวา  ปน  โหตุ  อ ฺเมว อนา- 
วรณาณ  สพฺพ ฺ ุตาณโต ฯ  อิธ  ปน  สพฺพตฺถ  อปฺปฏิหต- 
วุตฺติตาย อนาวรณาณนฺติ  สพฺพ ฺ ุตาณเมว  อธิปฺเปต ฯ   
ตสฺส         จาธิคเมน  ภควา  สพฺพ ฺ ู  สพฺพวิทู  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  จ  
วุจฺจติ  น  สกึเยว  สพฺพธมฺมาวโพธโต ฯ  ตถา  จ  วุตฺต ปฏิ- 
สมฺภิทาย  วิโมกฺขนฺติกเมต  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  โพธิยา  มูเล  
สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  ปฏิลาภา  สจฺฉิกา  ป ฺตฺติ  ยทิท  พุทฺโธติ ฯ  
สพฺพธมฺมาวโพธนสมตฺถาณสมธิคเมน  หิ  ภควโต  สนฺตาเน  
อนวเสสธมฺเม  ปฏิวิชฺฌิตุ  สมตฺถตา  อโหสีติ ฯ  เอตฺถาห  กิมฺปนิท  
าณ  ปวตฺตมาน  สกึเยว  สพฺพสฺมึ  วิสเย  ปวตฺตติ  อุทาหุ  
กเมนาติ ฯ  กึ  เจตฺถ ฯ  ยทิ  ตาว  สกึเยว  สพฺพสฺม ึ วิสเย  
ปวตฺตติ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนอชฺฌตฺตพหิทฺธาทิเภทภินฺนาน สงฺขต- 
ธมฺมาน  อสงฺขตสมฺมุติธมฺมาน ฺจ  เอกชฺฌ  อุปฏาเน  ทูรโต จิตฺต- 
ปฏ  เปกฺขนฺตสฺส  วิย  ปฏิภาเคนาวโพโธ  น  สิยา ฯ  ตถา  สติ  
สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  วิปสฺสนฺตาน  อนตฺตากาเรน  วิย  สพฺพ- 
ธมฺมา อนิรูปตรูเปน  ภควโต  าณสฺส  วิสยา  โหนตีฺติ  อาปชฺชติ ฯ  
เยป  สพฺพเยฺยธมฺมาน   ิตลกฺขณวิสย  วิกปฺปรหิต  สพฺพกาล  
พุทฺธาน  าณ  ปวตฺตติ  เตน  เต  สพพฺวิทูติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอว ฺจ  
กตฺวา  จร  สมาหิโต  นาโค  ติฏนฺโตป  สมาหิโตติ  อิทมฺป  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๑]  
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วจน  สุวุตฺต  โหตีติ  วทนฺติ ฯ  เตสมฺป  วุตฺตโทสานาติวตฺติ ฯ 
 ิตลกฺขณารมฺมณตาย   จ  อตีตานาคตธมฺมาน  ตทภาวโต เอกเทส- 
วิสยเมว  ภควโต  าณ  สิยา  ตสฺมา  สกึเยว  าณ ปวตฺตตีติ  
น  ยชฺุชติ ฯ  อถ  กเมน  สพฺพสฺมึ  วิสเย  าณ  ปวตฺตตีติ   
เอวมฺป น  ยชฺุชติ ฯ  น  ห ิ ชาติภูมิสภาวาทิวเสน  ทิสาเทสกาลาทิ- 
วเสน  จ   อเนกเภทภินฺเน  เยฺเย  กเมน  คยฺหมาเน  ตสฺส อน- 
วเสสปฏิเวโธ  สมฺภวติ  อปริยนฺตภาวโต  เยฺยสฺส ฯ  เย  ปน  
อตฺถสฺส  อวิสวาทนโต  เยฺยสฺส  เอกเทส  ปจฺจกฺข  กตฺวา  เสเสป  
เอวนฺติ  อธิมุ ฺจิตฺวา  ววตฺถาปเนน  สพฺพ ฺ ู  ภควา  ต ฺจ  
าณ  น  อานุมานิก  สสยาภาวโต  สสยานุพนฺธ  หิ  โลเก  
อนุมานาณนฺติ  วทนฺติ ฯ  เตสมฺป  ต  น  ยุตฺต ฯ  สพฺพสฺส  หิ  
อปฺปจฺจกฺขภาเว  อตฺถาวิสวาทเนน  เยฺยสฺส  เอกเทส  ปจฺจกฺข  กตฺวา  
เสเสป  เอวนฺติ  อธิมุ ฺจิตฺวา  ววตฺถาปนสฺส  อสมฺภวโต ฯ  ย  หิ  
ต  เสส  ต  อปฺปจฺจกฺขนฺติ  อถ  ตมฺป  ปจฺจกฺข  ตสฺส  เสส- 
ภาโวเอว น  สิยาติ ฯ  สพฺพเมต  อการณ ฯ  กสฺมา ฯ  อวิสย- 
วิจารภาวโต ฯ วุตฺต  เหต  ภควตา  พุทฺธวิสโย  ภิกฺขเว  อจินฺเตยฺโย  
น  จินฺเตตพฺโพ  โย  จินฺเตยฺย  อุมฺมาทสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  
อสฺสาติ ฯ  อิทมฺปเนตฺถ  สนฺนิฏาน ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  ภควตา  าตุ  
อิจฺฉิต  สกล  เอกเทโส  วา  ตตฺถ  อปปฺฏิหตวุตฺติตาย  ปจฺจกฺขโต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๑]  
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าณ  ปวตฺตติ  นิจฺจสมาธาน ฺจ  วิกฺเขปาภาวโต ฯ  าตุ  อิจฺฉิ- 
ตสฺส จ  สกลสฺส  อวิสยภาเว  ตสฺส  อากงฺขาปฏิพทฺธวุตฺติตา  น  
สิยา ฯ  เอกนฺเตเนว  สา  อิจฺฉิตพฺพา  สพฺเพ  ธมฺมา  พุทฺธสฺส  
ภควโต  อาวชฺชนปฏิพทฺธา  อากงฺขนปฏิพทฺธา  มนสิการปฏิพทฺธา  
จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธาติ  วจนโต ฯ  อตีตานาคตวิสมมฺป  ภควโต  
าณ  อนุมานาคมนตกฺกคฺคหณวิรหิตตฺตา  ปจฺจกฺขเมว ฯ  นนุ  จ  
เอตสฺมิมฺป  ปกฺเข  ยทา  สกล  าตุ  อิจฺฉิต  ตทา  สกึเยว สกล- 
วิสยตาย  อนิรูปตรูเปน  ภควโต  าณ  ปวตฺเตยฺยาติ วุตฺตโทสา- 
นาติวตฺติเยวาติ ฯ  น  ตสฺส  วิโสธิตตฺตา ฯ  วิโสธิโต  ห ิโส   
พุทฺธวิสโย  อจินฺเตยฺโยติ ฯ  อ ฺถา  ปจุรชนาณสมานวุตฺติตาย 
พุทฺธาน  ภควนฺตาน  าณสฺส  อจินฺเตยฺยตา  น  สยิา ฯ  ตสฺมา  
สกลธมฺมารมฺมณมฺป  ต  เอกธมฺมารมฺมณ  วิย  สุววตฺถาปเตเยว  
เต  ธมฺเม  กตฺวา  ปวตฺตตีติ ฯ  อิทเมตฺถ  อจินฺเตยฺย ฯ  ยาวตก  
เยฺย  ตาวตก  าณ  ยาวตก  าณ  ตาวตก  เยฺย  เยฺย- 
ปริยนฺติก าณ  าณปริยนฺติก  เยฺยนฺติ  เอวเมกชฺฌ  วิสุ  สกึ   
กเมน  วา อิจฺฉานุรูป สมฺมา สาม สพฺพธมฺมาน พุทฺธตฺตา  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  
        [๑๘๒]  วิชฺชาหีติ  เอตฺถ  วินฺทิย  วินฺทตีติ  วิชชฺา  ยาถาวโต  
อุปลพฺภตีติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตโน  วา  ปฏปิกฺขสฺส  วิชฌฺนฏเน  
                        [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๑]  
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วิชฺชา ฯ  ตโมกฺขนฺธาทิกสฺส  ปทาลนฏเนาติ  อตฺโถ ฯ  ตโตเอว  
อตฺตโน  วิสยสฺส  วิทิตกรณฏเนป  วิชฺชา ฯ  สมปฺนฺนตฺตาติ  
สมนฺนาคตตฺตา  ปริปุณฺณตฺตา  วา ฯ  อวิกลตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  
ตตฺราติ  อมฺพฏสุตฺเต ฯ  มโนมยิทฺธิยาติ  เอตฺถ  อิธ  ภิกฺขุ  อิมมฺหา  
กายา  อ ฺ  กาย  อภินิมมฺินาติ  รูป  มโนมย  สพฺพงฺคปจฺจงฺค  
อหีนินฺทฺริยนฺติ  อิมินา  นเยน  อาคตา  อิทฺธิ  สรรีพฺภนฺตเร  อ ฺสฺเสว  
ฌานมเนน  นิพฺพตฺตตฺตา  มโนมยสฺส  สรีรสฺส  นิปผฺตฺติวเสน  ปวตฺตตฺตา  
มโนมยิทฺธิ  นาม ฯ  ฉ  อภิ ฺาติ  อาสวกฺขยาเณน     สทฺธ ึ   
อิทฺธิวิธาทิกา ป ฺจาภิ ฺาโย ฯ  ติสฺสนฺน  อฏนฺน ฺจ  วิชฺชาน   
ตตฺถ  ตตฺถ  สุตฺเต คหณ  วิเนยฺยชฺฌาสยวเสนาติ  ทฏพฺพ ฯ   
สตฺต  สทฺธมฺมา  นาม สทธฺา หิรี  โอตฺตปฺป  พาหุสจฺจ  วีริย  สต ิ  
ป ฺา  จ  เย  สนฺธาย วุตฺต อิธ ภิกฺขุ  สทฺโธ  โหติ  หิรีมา   
โอตฺตปฺป  พหุสฺสุโต  อารทฺธวิริโย อุปฏ ิตสฺสติ  ป ฺวา  โหตีติ ฯ   
จตฺตาริ  ฌานานีติ  ยานิ  กานิจิ จตฺตาริ  รูปาวจรชฺฌานานิ ฯ  กสฺมา   
ปเนตฺถ  สีลาทโยเยว  ปณฺณรส จรณนฺติ  วุตฺตาติ  โจทน  สนฺธายาห   
อิเมเยว  หีติอาทึ ฯ  เตน เตส สิกฺขาตฺตยสงฺคหโต  นิพฺพานุป- 
คมเน  เอกสโต  สาธนภาวมาห ฯ  อิทานิ ตทตฺถสาธนาย   
อาคมน  ทสฺเสนฺโต  ยถาหาติอาทิมาห ฯ  ภควาติอาทิ วุตฺตสฺ- 
เสวตฺถสฺส  นิคมนวเสน  วุตฺต ฯ  นน ุ จาย  วิชฺชาจรณสมฺปทา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๑]  
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สาวเกสุป  ลพฺภตีติ ฯ  กิ ฺจาป  ลพฺภติ  น  ปน  ตถา  ยถา  
ภควโตติ  ทสฺเสตุ  ตตฺถ  วิชฺชาสมฺปทาติอาทิ  วุตฺต ฯ อาสวกฺขย- 
วิชฺชาย สพฺพ ฺ ุภาวสิทฺธิโต  อาห  วิชชฺาสมฺปทา  ภควโต  สพฺพ ฺ ุ- 
ภาว ปูเรตฺวา   ิตาติ ฯ  จตูสุ  ฌาเนสุ  อนฺโตคธภาเวน จรณ- 
ธมฺมปริยาปนฺนตฺตา   กรณุาพฺรหฺมวิหารสฺส   ตสฺส  จ มหากรุณา- 
สมาปตฺติวเสน  อสาธารณสภาวสฺส  ภควติ  อุปลพฺภนโต อาห   
จรณสมฺปทา  มหาการุณิกต  ปูเรตฺวา   ิตาติ ฯ  ยถา  สตฺตาน  
อนตฺถ  ปริวชฺเชตฺวา  อตฺเถ  นิโยชน  ป ฺาย  วินา  น  โหติ  
เอว  เนส  อตฺถานตฺถชานน  สตฺถ ุ กรุณาย  วินา  น  โหตีติ  
อุภยมฺป  อุภยตฺถ  สกิจฺจกรเมว  สิยา ฯ  ยตฺถ  ปน  ยสฺสา ปธาน- 
ภาโว  ต  ทสเฺสตุ  โส  สพฺพ ฺ ุตายาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ยถาต  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  ยถา  อ ฺโป  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  นโิยเชติ  ตถา  อยนฺติ  อตฺโถ ฯ  เตน  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนสฺเสวาย  อาเวณิกา  ปฏิปตฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  สา  
ปนาย  สตฺถุ  วิชฺชาจรณสมฺปทา  สาสนสฺส  นิยฺยานิกตาย  สาวกาน  
สมฺมาปฏิปตฺติยา  เอกนฺตการณนฺติ  ทสฺเสตุ  เตนสฺสาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ  อตฺตนฺตปาทโยติอาทิสทฺเทน  ปรนฺตปอุภยนฺตปา  คหิตา ฯ  
เสส  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  เอตฺถ  จ  วิชชฺาสมฺปทาย  สตฺถุ ป ฺา- 
มหตฺต  ปกาสิต  โหติ ฯ  จรณสมฺปทาย  กรุณามหตฺต ฯ  เตสุ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๑]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 366 

ป ฺาย  ภควโต  ธมฺมรชชฺปฺปตฺติ ฯ  กรุณาย  ธมฺมสวิภาโค ฯ  
ป ฺาย  สสารทุกฺขนิพฺพิทา ฯ  กรุณาย  สสารทุกฺขสหน ฯ  
ป ฺาย  ปรทุกฺขปริชานน ฯ  กรุณาย  ปรทกฺุขปฏกิารารมฺโภ ฯ  
ป ฺาย  ปรินิพฺพานาภิมุขภาโว ฯ  กรุณาย  ตทนธิคโม ฯ  ป ฺาย  
สย  ตรณ ฯ  กรุณาย  ปเรส  ตารณ ฯ  ป ฺาย  พุทฺธภาว- 
สิทฺธิ ฯ กรุณาย  พุทฺธกิจฺจสิทฺธิ ฯ  กรณุาย  วา  โพธิสตฺตภูมิย  
สสาราภิมุขภาโว ฯ  ป ฺาย  ตตฺถ  อนภิรติ ฯ  ตถา  กรุณาย  
ปเรส  อภึสาปน ฯ  ป ฺาย  สย  ปเรหิ  อภายน ฯ  กรุณาย  ปร  
รกฺขนฺโต  อตฺตาน  รกฺขติ ฯ  ป ฺาย  อตฺตาน  รกฺขนฺโต  ปร  
รกฺขติ ฯ  ตถา  กรุณาย  อปรนฺตโป ฯ  ป ฺาย  อนตฺตนฺตโป ฯ  
เตน  อตฺตหิตาย  ปฏิปนนฺาทีสุ  จตูสุ  ปุคฺคเลสุ  จตุตฺถปุคฺคลภาโว  
สิทฺโธ  โหติ ฯ  ตถา  กรณุาย  โลกนาถตา ฯ  ป ฺาย อตฺต- 
นาถตา ฯ  กรุณาย  จสฺส  นินฺนตาภาโว ฯ  ป ฺาย อุณฺณมา- 
ภาโว ฯ  ตถา  กรุณาย  สพฺพสตฺเตสุ  ชนิตานุคฺคโห ป ฺานุ- 
คตตฺตา  น  จ  น  สพฺพตฺถ  วิรตฺตจิตฺโต ฯ ป ฺาย สพฺพธมฺเมสุ  
วิรตฺตจิตฺโต  กรุณานุคตตฺตา  น  จ  น  สพฺพสตฺตานุคฺคหาย  ปวตฺโต ฯ  
ยถา  ห ิ กรณุา  ภควโต  สิเนหโสกวิรหิตา  เอว  ป ฺา อหงฺการ- 
มมงฺการวินิมุตฺตาติ   อ ฺม ฺวิโสธิตา   ปรมวิสุทฺธา คุณวิเสสา  
วิชฺชาจรณสมฺปทาหิ ปกาสิตาติ ทฏพฺพ ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๑]  
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        [๑๘๓]  อิทานิ  สุคโตติ  อิมสฺส  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห โสภณ- 
มนตฺตาติอาทึ ฯ  คเต   ิเตติอาทีสุ  คมนมฺป  คตนฺติ  วุจฺจตีติ  
อาห  คมนมฺป  หิ  คตนฺติ  วุจฺจตีติ ฯ  โสภณนฺติ  สุภ ฯ  สุภภาโว  
วิสุทฺธตาย  วิสุทฺธตา  โทสวิคเมนาติ  อาห  ปริสุทธฺมนวชฺชนฺติ ฯ  
คมน ฺจ  นาม  พหุวิธนฺติ  อิธาธิปฺเปตคมน  ทสฺเสนฺโต  อริยมคฺโคติ  
อาห ฯ  โส  หิ  นิพฺพานสฺส  คติ  อธิคโมติ  จ  กตฺวา  คต  คมนนฺติ  
จ  วุจฺจติ ฯ  อิทานิ  ตสฺเสว  คมเน  การณ  ทสฺเสตุ  เตน  เหสาติ  
อาทิ  วุตฺต ฯ  เขม  ทิสนฺติ  นิพฺพาน ฯ อสชฺชมาโนติ ปริปนฺถา- 
ภาเวน สุคติคมเนป  อสชฺชนฺโต  สงฺค  อกโรนฺโต  ปเคว  อิตรตฺถ ฯ  
อถวา  เอกาสเน  นิสีทิตฺวา  ขิปฺปาภิ ฺาวเสเนว  จตุนฺนมฺป  
มคฺคาน  ปฏิลทฺธภาวโต  อสชฺชมาโน  อพชฺฌนฺโต  คโต ฯ  ย  
คมน  คจฺฉนฺโต  สพฺพคมนตฺถ  อาวหติ  สพฺพ ฺจ  อนุตฺตร  สมปฺตฺตึ  
อาวหติ  ตเทว  โสภณ  นาม ฯ  เตน  จ  ภควา  คโตติ  อาห  อิติ  
โสภณคมนตฺตา  สุคโตติ  โสภณตฺโถ  สุสทฺโทติ  กตฺวา ฯ  อสุนฺทราน  
ทุกฺขาน  สงฺขารปฺปวตฺตีน  อภาวโต  อจฺจนฺตสุขตฺตา  เอกนฺตโต  
สุนฺทร  นาม  อสงฺขตา  ธาตูติ  อาห  สนฺุทร ฺเจส  าน  คโต  อมต  
นิพฺพานนฺติ ฯ  เตนาห  ภควา  นิพฺพาน  ปรม  สุขนฺติ ฯ  สมฺมาติ  
สุฏ ุ ฯ  สุฏ ุ  คมน ฺจ  นาม  ปฏิปกฺเขน  อนภิภูตสฺส  คมนนฺติ  
อาห  ปหีเน  กิเลเส  ปุน  อปจฺจาคจฺฉนฺโตติ ฯ  ปหีนาน  ปุน  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๑-๑๒๒]  
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อสมุทาจารวเสน  อปจฺจาคจฺฉนฺโต ฯ  วุตฺตเมวตฺถ  อาคม  ทสฺเสตฺวา  
วิภาเวนฺโต  อาห  วุตฺต ฺเจตนฺติอาทึ ฯ  เอตนฺติ  เตน  เตน  มคฺเคน  
ปหีนกิเลสาน  ปุน  อปจฺจาคมน ฯ  อิท ฺจ  สิขาปฺปตฺต  สมฺมาคมน  
ยาย  อาคมนียปฏิปทาย  สิทฺธ  สาป  สมฺมาคมนเมวาติ  เอวมฺป  
ภควา  สุคโตติ  ทสฺเสตุ  สมฺมา  วา  คโตติอาทิ  วุตฺต ฯ สมฺมา- 
ปฏิปตฺติยาติ  สมฺมาสมฺโพธิยา  สมฺปาปเน  อวิปรีตปฏิปตฺติยา ฯ  
สพฺพโลกสฺส  หิตสุขเมว  กโรนฺโตติ  เอเตน  มหาโพธิยา  ปฏิปทา  
อวิภาเคน  สพฺพสตฺตาน  สพฺพทา  หิตสุขาวหภาเวเนว  ปวตฺตตีติ  
ทสฺเสติ ฯ  สสฺสต  อุจฺเฉทนฺติ  อิเม  อนเฺต  อนุปคจฺฉนฺโต  คโตติ  
เอเตน  ปฏิจฺจสมุปฺปาทคตึ  ทสฺเสติ ฯ  กามสุข  อตฺตกิลมถนฺติ  
อิเม  จ  อนฺเต  อนุปคจฺฉนฺโต  คโตติ  เอเตน  อริยมคฺคคตึ ทสฺเสติ ฯ  
ตตฺราติ  ยุตฺตฏาเน  ยุตฺตสฺเสว  ภาสเน ฯ  นิปฺผาเทตพฺเพ สาเธ- 
ตพฺเพ  เจต  ภุมฺม ฯ  อภูตนฺติ  อภูตตฺถ ฯ อตฺถมุเขน หิ วาจาย  
อภูตตา  ภูตตา  วา ฯ  อตจฺฉนฺติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  อนตฺถสหิตนฺติ  
ทิฏธมฺมิเกน  สมฺปรายิเกน  วา  อนตฺเถน  สหิต  อนตฺ- 
ถสหิต อนตฺถาวห ฯ  น  อตฺโถติ  อนตฺโถ  อตฺถสฺส  ปฏิปกฺโข  อภาโว  
จ ฯ  เตน  สหิต  ปสุณวาจ  สมฺผปฺปลาป ฺจาติ  อตฺโถ ฯ  เอว  
เจตฺถ  จตุพฺพิธสฺสป  วจีทุจฺจริตสฺส  สงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ  เอตฺถ  
จ  ปมา  วาจา  สีลวนฺต  ทุสฺสีโลติ  อจณฺฑาลาทึ  จณฺฑสโลติ- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๒]  
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อาทินา  ภาสมานสฺส  ทฏพฺพา ฯ  ทุติยา  ทุสฺสีล  ทุสฺสีโลติ  
จณฺฑาลาทิเมว  จณฺฑาโลติอาทินา  อวินเยน  ภาสมานสฺส ฯ   
ตติยา เนรยิกาทิกสฺส  เนรยิกาทิภาววิภาวินี  กถา  ยถา  อาปายิโก  
เทวทตฺโต เนรยิโกติอาทิกา ฯ  จตุตฺถี  เวทวิหิเตน  ย ฺวิธินา   
ปาณาติปาตาทิกต สุคตึ  อาวหตีติ  โลกสฺส  พฺยาโมหนกถา ฯ   
ป ฺจมี  ภูเตน เปสุ ฺ ุปสหาราทิกถา ฯ  ฉฏา  ยตฺุตปฺปยุตฺตฏาเน   
ปวตฺติตา ทานสีลาทิกถา  เวทิตพฺพา ฯ  เอว  สมฺมา  คทตฺตาติ  
ยถาวุตฺต อภูตาทึ วชฺเชตฺวา  ภูต  ตจฺฉ อตฺถสหิต ปย มนาป  
คโต เอว สมฺมา สุฏ ุ คทนโต สุคโต ฯ  อาปาถคมนมตฺเตน   
กสฺสจิ  อปฺปยมฺป  ห ิ ภควโต  วจน ปย มนาปเมว  อตฺถสิทฺธิยา   
โลกสฺส  หิตสุขาวหตฺตา ฯ เอตฺถ ปน ทการสฺส ตการ  กตฺวา   
สุคโตติ วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ อปโร นโย ฯ โสภณ คต คมน  
เอตสฺสาติ  สุคโต ฯ  ภควโต  ห ิ เวเนยฺยชนุปสงฺกมน เอกนฺเตน  
เตส หิตสุขนิปฺผาทนโต โสภน ภทฺทก ฯ ตถา ลกฺขณานุพฺย ฺชน- 
ปฏิมณฺฑิตรูปกายตาย ทุตวิลมฺพิตขลิตานุกฑฺฒนนิปฺปฬนุกฺกฏุ-ิ 
กากุฏิลากุลตาทิโทสรหิต วิลาสิตราชหสอุสภวารณมิคราชคมน   กายคมน    
าณคมน ฺจ วิปุลนิมฺมลกรุณาสติวีริยาทิคุณวิเสสสหิตมภินีหารโต  
ยาว มหาโพธึ  อนวชชฺตาย  สตฺตาน  หิตสุขาวหตาย  จ  โสภณ- 
เมว ฯ อถวา  สยมฺภูาเณน  สกลมฺป  โลก  ปริ ฺาภิสมย- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๒-๑๒๓]   



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 370 

วเสนปริชานนฺโต  สมฺมาคโต  อวคโตติ  สุคโต ฯ  ตถา  โลก- 
สมุทย ปหานาภิสมยวเสน  ปชหนฺโต  อนุปฺปตฺติธมฺมต  อาปาเทนฺโต  
สมฺมาคโต  อตีโตติ  สุคโต ฯ  โลกนิโรธ นิพฺพาน สจฺฉิกิริยาภิ- 
สมยวเสน สมฺมาคโต  อธิคโตติ  สุคโต ฯ  โลกนโิรธคามินีปฏิปท  
ภาวนาภิสมยวเสน  สมฺมาคโต  ปฏิปนฺโนติ  สุคโต ฯ  ตถา  ย  
อิมสฺส  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ทฏิ  สตุ  มุต  วิ ฺาต  ปตฺต  
ปริเยสิต  อนวิุจริต  มนสา  สพฺพนฺต  หตฺถตเล  อามลก  วิย  สมมฺา  
ปจฺจกฺขโต คโต อพฺภ ฺาสีติ สุคโต ฯ  
        [๑๘๔]  อิทานิ  โลกวิทูติ  อิมสฺส  อตฺถ  ปกาเสนฺโต  อาห  
สพฺพถา  วิทิตโลกตฺตาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  สพฺพถาติ  สพฺพปฺปกาเรน ฯ  
โย  โย  โลโก  เยน  เยน ปกาเรน เวทิตพฺโพ เตน เตน ปกาเร- 
นาติ อตฺโถ ฯ  เต  ปน  ปกาเร  ทสฺเสตุ  สภาวโตติอาทิ  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ  สภาวโตติ  ทุกฺขสภาวโต ฯ  สพฺโพ  ห ิ โลโก  ทุกฺขสภาโว ฯ  
ยถาห ฯ  สงฺขิตฺเตน  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขาติ ฯ  สมุทยโตติ  
ยโต  โส  สมเุทติ  ตโต  ตณฺหาทิโต ฯ  นิโรธโตติ  ยตฺถ  โส  
นิรุชฺฌติ  ตโต  วิสงฺขารโต ฯ  นโิรธุปายโตติ  เยน  วิธินา  โส  
นิโรโธ  ปตฺตพฺโพ  ตโต  อริยมคฺคโต  อิโต  อ ฺสฺส  ปการสสฺ  
อภาวา ฯ  อิติ  สพฺพถา  โลก  อเวทีติ  วตฺวา  ตทตฺถสาธก  สุตฺต  
ทสฺเสนฺโต  ยตฺถ  โข  อาวุโสติอาทิมาห ฯ  อิท ฺจ  สุตฺต  ยตฺถ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๓]  
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โข  ภนฺเต  น  ชายติ ฯเปฯ  น  อุปปชชฺติ  สกฺกา  นุโข  ภนฺเต  
คมเนน  โลกสฺส  อนฺโต  าตุ  วา  ทฏ ุ  วา  ปาปุณิตุ  วาติ  
โอกาสโลกสฺส  คตึ  สนธฺาย  โรหิตเทวปุตฺเตน  ปุฏโ  ภควา  
อภาสิ ฯ  ตตฺถ  น  ชายตีติอาทินา  อุชุก  ชาติอาทีนิ  ปฏิกฺขิปตฺวา  
น  จวติ  น  อุปปชฺชตีติ  ปททฺวเยน  อปราปร  จวนปุปาตนานิ  
ปฏิกฺขิปติ ฯ  เกจิ  ปน  น  ชายตีติอาทิ  คพฺภเสยฺยกาทิวเสน  
วุตฺต  อิตร  อุปปาติกวเสนาติ  วทนฺติ ฯ  ตนฺติ  ชาติอาทิรหิต ฯ    
คมเนนาติ  ปทสา  คมเนน ฯ  โลกสฺสนตฺนฺติ  สงฺขารโลกสฺส  อนตฺ- 
ภูต นิพฺพาน ฯ  าเตยฺยนฺติ  ชานิตพฺพ ฯ  ทฏิเยฺยนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  
ปตฺเตยฺยนฺติ  ปตฺตพฺพ ฯ  าตาย  ทิฏาย  ปตฺตายนฺติ  วา  ปาโ ฯ  
ตตฺถ  คมเนน  โลกสฺสนตฺ  าตา  อย  ทฏิา  อย  ปตฺตา  อยนฺติ  
น  วทามีติ  อตฺโถ ฯ  อยนฺติ  นิพฺพานตฺถิโก ฯ  กาม  ปาทคมเนน  
คนฺตฺวา  โลกสฺสนฺต  าตุ  ทฏ ุ  ปตฺตุ  วา  น  สกฺกา  อปจ  
ปริมิตปริจฺฉินฺนฏาเน  ต  ป ฺาเปตฺวา  ทสฺเสมีติ  ทสฺเสนฺโต  
อปจาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  พฺยามมตฺเต  กเลวเรติ  พฺยามปฺปมาเณ  
อตฺตภาเว ฯ  อิมินา  รูปกขฺนฺธ  ทสฺเสติ ฯ  สส ฺมฺหีติ ส ฺา- 
สหิเต ฯ  อิมนิา  ส ฺาสีเสน  เวทนาทโย  ตโย  ขนฺเธ ทสฺเสติ  
ส ฺาสหิตตฺตาเอว ฯ  สมนเกติ  สวิ ฺาณเกติ  อตฺโถ ฯ  อิมนิา  
วิ ฺาณกฺขนฺธ   ทสฺเสติ ฯ   อวิ ฺาณเก   ปน  อุตุสมฺฏานรูป- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๓ ]  
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สมุทายมตฺเต  ป ฺาเปตุ  น  สกฺกาติ  อธิปฺปาโย ฯ โลกนฺติ   
ขนฺธาทิโลก ฯ  โลกนิโรธนฺติ  ตสฺส  โลกสฺส  นิรชุฌฺน นิพฺพาน- 
เมว  วา ฯ  นพฺิพานมฺป  หิ  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  ป ฺาปนโต สรีรสฺม-ึ 
เยว  ป ฺาเปติ ฯ  อเทสมฺป  หิ  ต  เยส นิโรโธ เตส วเสน  
เทสโตป  อุปจารวเสน  นิทฺทิสิยติ ฯ  ยถาห ฯ  จกขฺุ  โลเก  
ปยรูป  สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหียมานา  ปหียติ  เอตฺถ นิรชฺุฌ- 
มานา  นิรุชฌฺตีติ ฯ  คมเนนาติ  ปกติคมเนน ฯ  โลกสฺสนฺโตติ  
สงฺขารโลกสฺส  อนฺโต  อนฺตกิริยาเหตุภูต  นิพฺพาน ฯ  กุทาจนนฺติ  
กทาจิป ฯ  อปฺปตฺวาติ  อคฺคมคฺเคน  อนธิคนฺตฺวา ฯ  ปโมจนนฺติ  
ปมุตฺติ  นิสฺสรณ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  โลกนฺต  อปฺปตฺวา  วฏฏ- 
ทุกฺขโต มุตฺติ  นตฺถ ิ ตสฺมา ฯ  หเวติ  นปิาตมตฺต ฯ  โลกวิทูติ  
สภาวาทิโต  สพฺพ  โลก  ชานนฺโต ฯ  สุเมโธติ  สุนทฺรป ฺโ ฯ  
โลกนฺตคูติ  ปริ ฺาภิสมเยน  โลก  วิทิตฺวา  ปหานาภิสมเยน โลกน-ฺ 
ตคู ฯ วุสิตพฺรหฺมจริโยติ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  ปรินฏิ ิตตฺตา  วุสิต- 
พฺรหฺมจริโย ฯ สมิตาวีติ  สพฺเพส  กิเลสาน  สมิตตฺตา  จตุสฺสจฺจ- 
ธมฺมาน วา  อภิสมิตตฺตา  ปฏิวิทฺธตฺตา  สมิตาวี ฯ  นาสึสตีติ  น  
ปฏเติ ฯ  ยถา  อิม  โลก  เอว  ปร ฺจ  โลก  นาสสึติ  
อปฺปฏิสนฺธิกตฺตา ฯ  
        [๑๘๕]  เอว  ยทิป  โลกวิทุตา  อนวเสสโต  ทสฺสิตา สภาวาทิโต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๓]  
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ทสฺสิตตฺตา  โลโก  ปน  เอกเทเสเนว  วุตฺโตติ  ต  อนวเสสโต  
ทสฺเสตุ อปจ ตโย โลกาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๘๖]  ตตฺถ  อินฺทรฺยิพทฺธาน  ขนฺธาน  สมูโห  สนฺตาโน  จ  
สตฺตโลโก ฯ  รูปาทีสุ  สตฺตวิสตฺตตาย  สตฺโต ฯ  โลกิยติ  เอตฺถ  
กุสลากุสล  ตพฺพิปาโก  จาติ  โลโก ฯ  อนินฺทฺริยพทฺธาน  รูปาทีน  
สมูโห  สนฺตาโน  จ  โอกาสโลโก  โลกิยนฺติ  เอตฺถ  ชงฺคมา  
ถาวรา  จ  เตส ฺจ  โอกาสภูโตติ  กตฺวา ฯ  ตทาธารตาย  เหส  
ภาชนโลโกติป  วุจฺจติ ฯ  อุภเยป  ขนฺธา  สงฺขารโลโก  ปจฺจเยหิ  
สงฺขริยนฺติ  ลุชชฺนฺติ  ปลชฺุชนฺติ  จาติ ฯ อาหารฏ ิติกาติ ปจฺจยฏ- 
 ิติกา ฯ ปจฺจยายตฺตวุตฺติกาติ  อตฺโถ ฯ  ปจฺจยตฺโถ  เหตฺถ  อาหาร- 
สทฺโท อยมาหาโร  อนุปปฺนฺนสฺส  วา  กามจฺฉนฺทสฺส  อุปฺปาทายาติ- 
อาทีสุ วิย ฯ  เอว  หิ  สพฺเพ  สตฺตาติ  อิมินา  อส ฺ ีสตฺตาป  
ปริคฺคหิตา  โหนฺติ ฯ  สา  ปนาย  อาหารฏ ิติกตา  นิปฺปริยายโต  
สงฺขารธมฺโม  น  สตฺตธมฺโมติ  อาห  อาหารฏ ิติกาติ  อาคตฏาเน  
สงฺขารโลโก  เวทิตพฺโพติ ฯ  ยทิ  เอว  สพฺเพ  สตฺตาติ อิท กถนฺติ ฯ  
ปุคฺคลาธิฏานา  เทสนาติ  นาย  โทโส ฯ  กสฺมา  ปน  ภควา กตฺถจิ   
ปุคฺคลาธิฏาน  เทสน  เทเสติ  กตฺถจิ  ธมฺมาธิฏาน  เทสน  
เทเสติ ฯ เทสนาวิลาสโต  เวเนยฺยชฺฌาสยโต  จ ฯ  เทสนาวิลาสปฺ- 
ปตฺตา หิ  พุทฺธา  ภควนฺโต ฯ  เต  ยถารุจึ  กตฺถจิ  ปุคฺคลาธิฏาน  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๓]  
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กตฺวา  กตฺถจิ  ธมฺมาธิฏาน  กตฺวา  ธมมฺ  เทเสนฺติ ฯ  เย  ปน  
เวเนยฺยา  สาสนกฺกม  อโนติณฺณา  เตส  ปุคฺคลาธิฏาน  เทเสนฺติ ฯ  
เย  จ  โอติณฺณา  เตส  ธมมฺาธิฏาน ฯ  สมฺมติสจฺจวิสยา  
ปุคฺคลาธิฏานา  เทสนา ฯ  อิตรา  ปรมตฺถสจฺจวิสยา ฯ  ปรุิมา  
กรุณานุกุลา ฯ  อิตรา  ป ฺานุกุลา ฯ  สทฺธานุสาริโคตฺตาน  วา  
ปุริมา ฯ  เต  หิ  ปุคฺคลปฺปมาณิกา ฯ  ปจฺฉิมา ธมฺมานุสาริ- 
โคตฺตาน ฯ สทฺธาจริตตาย  วา  โลกาธิปตีน  วเสน  ปุคฺคลา- 
ธิฏานา ฯ ป ฺาจริตตาย  ธมฺมาธิปตีน  วเสน  ธมมฺาธิฏานา ฯ  
ปุริมา  จ  เนยฺยตฺถา ฯ  ปจฺฉิมา  นีตตฺถา ฯ  อิติ  ภควา  ต  ต  
วิเสส  อเปกฺขิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ทุวิธ  เทสน  เทเสตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ทิฏ ิคติกาน  สสฺสตาทิวเสน  อตฺตา  โลโกติ  จ  ปรกิปฺปนา  เยภุยฺ- 
เยน สตฺตวิสยา  น  สงฺขารวิสยาติ  อาห  สสฺสโต  โลโกติ  วา  
อสสฺสโต  โลโกติ  วา  อาคตฏาเน  สตฺตโลโก  เวทิตพฺโพติ ฯ  
ยาวตา  จนฺทิมสุริยา  ปรหิรนฺตีติ  ยตฺตเก  าเน  จนฺทิมสุริยา  
ปริวตฺตนฺติ  ปริพฺภมนฺติ ฯ  ทิสา  ภนฺติ  วิโรจนาติ  เตส ปริพฺภมเน- 
เนว ตา  ตา  ทิสา  ปภสฺสรา  หุตฺวา  วิโรจนฺติ ฯ  อถวา  ทิสาติ  
อุปโยคพหุวจน ฯ  ตสฺมา  สย  วิโรจมานา  จนฺทิมสุริยา  ยตฺตกา  
ทิสา  ภนฺติ  โสภนฺติ  โอภาสยนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ตาว  สหสฺสธา  
โลโกติ  ตตฺตเกน  ปมาเณน  สหสฺสปปฺกาโร  โอกาสโลโก ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๓-๑๒๔]  
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สหสฺสโลกธาตุโยติ  อตฺโถ ฯ  ตาวสหสฺสวาติ  วา  ปาโ ฯ ตาว   
ตตฺตก  สหสฺส  อสฺส  อตฺถีติ  ตาวสหสฺสวา ฯ  เอตฺถาติ สหสฺส- 
โลกธาตุสงฺขาเต  โลเก ฯ  ตมฺปติ  ติวิธมฺป  โลก ฯ  สพฺพถา  
อเวทีติ สพฺพปฺปการโต ปฏิวิชฺฌ ิฯ กถ ปฏิวิชฺฌีติ อาห ตถา- 
หีติอาทึ ฯ  
        [๑๘๗]  ตถาหิสฺสาติ  อิมสฺส  สพฺพถา  วิทิโตติ เอเตน สมฺพนฺโธ ฯ  
อสฺสาติ  อเนน  ภควตา ฯ  เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏ- 
 ิติกาติ ยาย  ปุคฺคลาธิฏานาย  กถาย  สพฺเพส  สงฺขาราน  ปจฺจยา- 
ยตฺตวุตฺติกา วุตฺตา  ตาย  สพฺโพ  สงฺขารโลโก  เอกวิโธ  ปการน-ฺ 
ตรสฺส อภาวโต ฯ เทฺว  โลกาติอาทีสุป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ นามคฺคหเณน เจตฺถ  นิพฺพานสฺส อคฺคหณ ตสฺส  
อโลกสภาวตฺตา ฯ นนุ จ อาหารฏ ิติกาติ เอตฺถ  ปจฺจยายตฺต- 
วุตฺติตาย  มคฺคผลธมฺมานมฺป  โลกตา  อาปชฺชตีติ ฯ นาปชฺชติ 
ปริ ฺเยฺยาน  ทุกฺขสจฺจธมฺมาน  อิธ  โลโกติ  อธปิฺเปตตฺตา ฯ  
อถวา  น  ลชุชฺติ  น  ปลุชชฺตีติ  โย  คหิโต  ตถา น โหติ  
โส โลโกติ ตงฺคหณรหิตาน  โลกุตฺตราน  นตฺถโิลกตา ฯ  ติสฺโส   
เวทนาติ สุขทุกฺขอุเปกฺขาวเสน ฯ  จตฺตาโร  อาหาราติ  กวฬิงฺการา- 
หาโร ผสฺสาหาโร  มโนส ฺเจตนาหาโร  วิ ฺาณาหาโรติ  จตฺตาโร  
อาหารา ฯ  ตตฺถ  กวฬิงฺการาหาโร  โอชฏมก  รูป  อาหรตีติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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อาหาโร ฯ  ผสฺโส  ติสโฺส  เวทนา  อาหรตีติ  อาหาโร ฯ  
มโนส ฺเจตนา  ตีสุ  ภเวสุ  ปฏิสนฺธึ  อาหรตีติ  อาหาโร ฯ  วิ ฺาณ  
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  นามรูป  อาหรตีติ  อาหาโร ฯ  อุปาทานาน  
อารมฺมณภูตา  ขนฺธา  อุปาทานกฺขนฺธา ฯ  ฉ  อชฌฺตฺติกานิ  อายตนา- 
นีติ จกฺขฺวายตนาทิมนายตนปริยนฺตานิ ฯ  
        [๑๘๘]  สตฺต  วิ ฺาณฏ ิติโยติ  นานตฺตกายา  นานตฺตส ฺ ิโน  
นานตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโน  เอกตฺตกายา  นานตฺตส ฺ ิโน  
เอกตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโน  เหฏ ิมา  จ  ตโย  อรปูาติ  อิมา  
สตฺต  วิ ฺาณ  ติฏติ  เอตฺถาติ  วิ ฺาณฏ ิติโยติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
ตตฺถ  นานตฺต  กาโย  เอเตส  นานตฺโต  วา  กาโย  เอเตสนฺติ  
นานตฺตกายา ฯ  นานตฺตา  ส ฺา  เอเตส  อตฺถีติ  นานตฺตส ฺ ิโน ฯ  
อิมินา  นเยน  เสสปเทสุป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺเพ  มนุสฺสา  
ฉ  กามาวจรา  จ  เทวา  เอกจฺเจ  จ  วินิปาติกา  นานตฺตกายา  
นานตฺตส ฺ ิโนติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อปริมาเณสุ  หิ  จกกฺวาเฬสุ อปริ- 
มาณาน  มนุสฺสาน  วณฺณสณฺานาทิวเสน  เทฺวป  เอกสทิสา  นตฺถิ ฯ  
เยป  กตฺถจิ  ยมกภาตโร  วณฺเณน  วา  สณฺาเนน  วา  เอกสทิสา  
โหนฺติ  เตสมฺป  อาโลกติวิโลกิตกถติหสิตคมนฏานาทีหิ  วิเสโส  
โหติเยว ฯ  ปฏิสนฺธิ  ส ฺา  จ  เนส  ติเหตุกาป  ทุเหตุกาป  
อเหตุกาป  โหติ ฯ  ตสฺมา  สพฺเพป  มนุสฺสา  นานตฺตกายา  นานตฺต- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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ส ฺ ิโน ฯ  ฉกามาวจรเทเวสุ  จ  เกส ฺจิ  กาโย  นีโล  โหติ  
เกส ฺจิ  ปตาทิวณฺโณ ฯ  ปฏิสนฺธิ  ส ฺา  จ  เนส  ทฺวิเหตุกาป  
ติเหตุกาป  โหติ ฯ  ตสฺมา  สพฺเพ เตป นานตฺตกายา นานตฺต- 
ส ฺ ิโน ฯ  เอกจฺเจ  วินิปาติกา  ปน  จตุอปายวินิมุตฺตกา  อุตฺตร- 
มาตา ยกฺขินี  ปยงฺกรมาตา  ธมฺมคุตฺตาติ  เอวมาทโย  ทฏพฺพา ฯ  
เอเตส  หิ  โอทาตกาฬมงฺคุรจฺฉวิสามวณฺณาทิวเสน  เจว กีสถูลรสฺส- 
ทีฆาทิวเสน  จ  กาโย  นานา  โหติ ฯ  มนุสฺสาน  วิย ทุเหตุก- 
ติเหตุกาเหตุกวเสน  ปฏสินฺธิ  ส ฺาป ฯ  เต  ปน  เทวา  วิย  
น  มเหสกฺขา  กปณมนุสสฺา  วิย  อปฺเปสกฺขา  ทุลลฺภฆาสจฺฉาทนา  
ทุกฺขปฬิตา  วิหรนฺติ ฯ  เอกจฺเจ  กาฬปกฺเข  ทุกฺขิตา  ชุณฺหปกฺเข  
สุขิตา  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  สุขสมุสฺสยโต  วินิปติตตฺตา  สุขสมุสฺสยโต  
วินิปาโต  เอเตส  อตฺถีติ  วินิปาติกาติ  วุตฺตา  สติป  เทวภาเว  
ทิพฺพสมฺปตฺติยา  อภาวโต ฯ  เย  ปเนตฺถ  ติเหตุกา  เตส ธมฺมา- 
ภิสมโยป  โหติ ฯ  ปยงฺกรมาตา  หิ  ยกฺขินี  ปจฺจูสสมเย อนุรุทฺธตฺ- 
เถรสฺส ธมฺม สชฺฌายโต สตฺุวา  
        มา สททฺมกริ ปยงฺกร             ภิกขฺุ ธมฺมปทานิ ภาสติ  
        อป ธมมฺปท วิชานิย               ปฏปิชฺเชม หิตาย โน สยิา  
        ปาเณสุ จ ส ฺเมมเส             สมฺปชานมุสา น ภเณมเส  
        สิกฺเขม สุสีลฺยมตฺตโน             อป มุจฺเจม ปสาจโยนิยาติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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เอว  ปุตฺตก  ส ฺาเปตฺวา  ตทิวส  โสตาปตฺติผล  ปตฺตา ฯ อุตฺตร- 
มาตา  ปน  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวาว  โสตาปนฺนา  ชาตา ฯ  เอวมิเมป  
กายสฺส  เจว  ปฏิสนฺธิส ฺาย  จ  นานตฺตา  นานตฺตกายา นานตฺต- 
ส ฺ ิโนเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  พฺรหมฺปาริสชฺชพฺรหฺมปุโรหิต-  
มหาพฺรหฺมสงฺขาตา  ปน  หีนมชฺฌิมปณีตเภทภินฺเนน  ปมชฺฌาเนน  
นิพฺพตฺตา  พฺรหฺมกายิกา  เจว  จตูสุ  อปาเยสุ  สตฺตา  จ นานตฺต- 
กายา เอกตฺตส ฺ ิโนติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอเตสุ  หิ  พฺรหฺมกายิเกสุ  
พฺรหฺมปุโรหิตาน  กาโย  พฺรหฺมปาริสชฺเชหิ  ปมาณโต  วิปุลตโร  
โหติ ฯ  มหาพฺรหฺมาน  กาโย  ปน  พฺรหฺมปุโรหิเตหิป  ปมาณโต  
วิปุลตโร  โหติ ฯ  กาม ฺจ  เนส  ปภาวเสนป กาโย เหฏ ิมเหฏ ิเมหิ  
อุฬารตโร  โหติ ฯ  ตมฺปน  อิธ  อปฺปมาณ ฯ  ตถาหิ  ปริตฺตาภาทีน  
ปริตฺตสุภาทีน ฺจ  กาเย  สติป  ปภาเวมตฺเต  เอกตฺตวเสน ววตฺถ- 
ปยตีติ  เอกตฺตกายาเตฺวว  เต  วุจฺจนฺติ ฯ เอวมิเม พฺรหฺมกายิกา  
กายสฺส  นานตฺตา  ปมชฺฌานวิปากวเสน  ปน  ปฏิสนฺธิส ฺาย  
เอกตฺตา  นานตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโน ฯ  ยถา  จ  เต  เอว  จตูสุ  
อปาเยสุ  สตฺตา ฯ  นิรเยส ุ หิ  เกส ฺจิ  คาวุต  เกส ฺจิ  อฑฺฒโยชน  
เกส ฺจิ  โยชน  อตฺตภาโว  โหติ ฯ  เทวทตฺตสฺส  ปน  โยชนสติโก  
ชาโต ฯ  ติรจฺฉาเนสุป  เกจิ  ขุทฺทกา  เกจิ  มหนฺตา ฯ ปตฺติวิสเยป  
เกจิ  สฏ ิหตฺถา  เกจิ  อสติีหตฺถา  โหนฺติ ฯ  เกจิ  สุวณฺณา  เกจิ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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ทุพฺพณฺณา ฯ  ตถา  กาลก ฺชิกา  อสุรา ฯ  อปเจตฺถ  ทีฆปฏ ิก- 
เปตา นาม  สฏ ิโยชนิกาป  โหนฺติ ฯ  ปฏิสนฺธิส ฺา  ปน  สพฺเพ- 
สมฺป อกุสลวิปากาเหตุกาว  โหติ ฯ  อิติ  อาปายิกา  นานตฺตกายา  
เอกตฺตส ฺ ิโนเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  ทุติยชฌฺานภูมิกา  ปน  
ปริตฺตาภอปฺปมาณาภอาภสฺสรา   เอกตฺตกายา  นานตฺตส ฺ ิโนติ  
วุจฺจนฺติ ฯ  เนส  หิ  สพฺเพส  กาโย  เอกปฺปมาโณว  โหติ ฯ  
ปฏิสนฺธิส ฺา  ปน  ทุติยตติยชฺฌานวิปากวเสน  นานา  โหติ ฯ ปริตฺต- 
สุภอปฺปมาณสุภสุภกิณฺหา  ปน  ตติยชฌฺานภูมิกา  เอกตฺตกายา  
เอกตฺตส ฺ ิโน  เตส  วุตฺตนเยน  กายสฺส  เจว  จตุตฺถชฺฌานวิปาก- 
วเสน ปฏิสนฺธิส ฺาย  จ  เอกตฺตา ฯ  เวหปฺผลาป  อิมเยว จตุตฺถ- 
วิ ฺาณฏ ิตึ ภชนฺติ  กายสฺส  เจว  ป ฺจมชฺฌานวิปากวเสน   
ปฏิสนฺธิส ฺาย จ  เอกรูปตฺตา ฯ  สุทฺธาวาสา  ปน  อปุนราวตฺตนโต  
วิวฏฏปกฺเข   ิตา  น  สพฺพกาลิกา  กปปฺสตสหสฺสมฺป  อสงฺเขยฺยมฺป  
พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  น  อุปปฺชฺชนฺติ ฯ  โสฬสกปฺปสหสฺสพฺภนฺตเร  
พุทฺเธสุ  อุปฺปชฺชนฺเตสุเยว  อุปฺปชชฺนติฺ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติสฺส  
ภควโต  ขนฺธาวารฏานสทิสา  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เนว  วิ ฺาณฏ ิตึ  
น  สตฺตาวาส  ภชนฺตีติ  วทนฺติ ฯ  มหาสิวตฺเถโร  ปน  น  โข  ปน  
โส  สตฺตาวาโส  สลุภรโูป  โย  มยา  อนาวุฏปุพฺโพ  อิมินา  ทีเฆน  
อทฺธุนา  อ ฺตฺร  สุทฺธาวาเสหิ  เทเวหีติ  อิมินา  สุตฺเตน  สุทฺธา- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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สุทฺธาวาสาป  จตุตฺถวิ ฺาณฏ ิตึ  จตุตฺถสตฺตาวาส  ภชนฺตีติ  วทติ ฯ  
ต  อปฺปฏิพาหิยตฺตา  สุตฺตสฺส  อนุ ฺาต ฯ  ตสฺมา  อส ฺสตฺต  
อปเนตฺวา  ปริตฺตสุภาทีสุ  อกนิฏปริโยสานาสุ  นวสุ  ภูมีสุ  สตฺตา  
เอกตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโนติ  คเหตพฺพา ฯ  อส ฺ ิสตฺตา  ปน  
วิ ฺาณาภาวา  เอตฺถ  สงฺคห  น  คจฺฉนฺติ ฯ  ตถาหิ  อนุปฺปนฺเน  
พุทฺเธ  ติตฺถายตเน  ปพฺพชิตา  วาโยกสิณปริกมฺม  กตฺวา  จตุตฺถช-ฺ 
ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา  ตโต  วุฏาย  ธิ  จิตฺต  ธิ  จิตฺต  จิตฺตสฺส  
นาม  อภาโวเยว  สาธุ  จิตฺต  หิ  นิสฺสาย  วธพนฺธาทิปจฺจย  ทุกฺข  
อุปฺปชฺชติ  จิตฺเต  อสติ  นตฺเถตนฺติ  ขนฺตึ  รุจึ  อุปฺปาเทตฺวา  
อปริหีนชฺฌานา  กาล  กตฺวา  รูปฏิสนธฺิวเสน  อส ฺ ีภเว  นิพฺพตฺ- 
ตนฺติ ฯ โย  ยสฺส  อิริยาปโถ  มนุสฺสโลเก  ปณิหิโต  อโหสิ  โส   
เตน อิริยาปเถน  นิพฺพตฺติตฺวา  ป ฺจกปฺปสตานิ   ิโต  วา  นิสินโฺน  
วา  นิปนฺโน  วา  โหติ ฯ  เอว  จิตฺตวิราคภาวนาวเสน  เตส  ตตฺถ  
วิ ฺาณุปฺปตฺติ  น  โหตีติ  วิ ฺาณาภาวโต  วิ ฺาณฏ ิตึ  เต  
น  ภชนฺติ ฯ  เนวส ฺานาส ฺายตนมฺปน  ยเถว  ส ฺาย  เอว  
วิ ฺาณสฺสาป  สุขุมตฺตา  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  สงฺคห  น  คจฺฉติ ฯ  
ต  หิ  ส ฺาย  วิย  วิ ฺาณสฺสาป  สงฺขาราวเสสสุขุมภาวปฺ- 
ปตฺตตฺตา ปริพฺยตฺตวิ ฺาณกิจฺจาภาวโต เนว วิ ฺาณ น จ  
สพฺพโส  อวิ ฺาณ  โหตีติ  เนววิ ฺาณานาวิ ฺาณ ฯ  ตสฺมา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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ปริปฏวิ ฺาณกิจฺจวนฺตีสุ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  สงฺคห  น  คจฺฉติ ฯ  
ตสฺมา  วินิปาติเกหิ  สทฺธึ  ฉ  กามาวจรเทวา  จ  มนุสฺสา  จ นานตฺต- 
กายา  นานตฺตส ฺ ิโน ฯ  ปมชฺฌานภูมิกา  อปายสตฺตา  จ  
นานตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโน ฯ  ทุติยชฺฌานภูมิกา  เอกตฺตกายา  
นานตฺตส ฺ ิโน ฯ  ตติยชฺฌานภูมิกา  อส ฺสตฺต  วชฺเชตฺวา  เสสา  
จตุตฺถชฺฌานภูมิกา  จ  เอกตฺตกายา  เอกตฺตส ฺ ิโนติ  อิมา จตสฺโส   
วิ ฺาณฏ ิติโย  เนวส ฺานาส ฺายตน  วชฺเชตฺวา อากาสา- 
น ฺจายตนาทิเหฏ ิมารุปฺปตฺตเยน  สทฺธึ  สตฺตวิ ฺาณฏ ิติโยติ  
เวทิตพฺพา ฯ  
        [๑๘๙]  อฏ  โลกธมฺมาติ  ลาโภ  อลาโภ  ยโส  อยโส  นนิฺทา  
ปสสา  สุข  ทุกฺขนฺติ  อิเม  อฏ  โลกสฺส  ธมฺมตฺตา  โลกธมฺมา ฯ  
อิเม  หิ  สตฺตโลกสฺส  อวสฺสภาวิโน  ธมฺมา ฯ  ตสฺมา  เอเตหิ  
วินิมุตฺโต  นาม  โกจิ  สตฺโต  นตฺถ ิฯ  เต  หิ  อปราปร  กทาจิ  
โลก  อนุปตนฺติ  กทาจิ  เต  โลโก  จ  อนุปตติ ฯ  วุตฺตมฺปเจต  
อฏ ิเม  ภิกฺขเว  โลกธมฺมา  โลก  อนุปริวตฺตนฺติ  โลโก  จ  อฏ  
โลกธมฺเม  อนุปริวตฺตตีติ ฯ  ฆาสจฺฉาทนาทีน  ลทธฺิ  ลาโภ ฯ  
ตานิเอว  วา  ลทฺธพฺพโต  ลาโภ ฯ  ตทภาโว  อลาโภ ฯ ลาภคฺ- 
คหเณน  เจตฺถ  ตพฺพิสโย  อนุโรโธ  คหิโต ฯ  อลาภคฺคหเณน  
วิโรโธ ฯ  เอว  ยสาทีสุป  ตพฺพิสยอนุโรธวิโรธาน  คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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ลาเภ  ปน  อาคเต  อลาโภ  อาคโตเยว  โหตีติ  ลาโภ  จ  อลาโภ  
จ  วุตฺโต ฯ  ยสาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตถา  จ  โลหิเต  สติ  
ตทุปฆาตวเสน  ปุพฺโพ  วิย  ลาภาทีสุ  อนุโรเธ  สติ  อลาภาทีสุ  
วิโรโธ ลทฺธาวสโรเอว โหติ ฯ  
        [๑๙๐]  นว  สตฺตาวาสาติ  เหฏาวุตฺตสตฺตวิ ฺาณฏ ิติโยเอว  
อส ฺ ีสตฺตจตุตฺถารูเปหิ  สทฺธ ึ นว  สตฺตาวาสาติ  วุจฺจนฺติ ฯ   
สตฺตา อาวสนฺติ  เอเตสูติ  สตฺตาวาสา  นานตฺตกายนานตฺตส ฺ ี- 
อาทิเภทา สตฺตนิกายา ฯ  เต  เต  ห ิ สตฺตฺนิกายา  ตปฺปริยาปนฺนาน  
สตฺตาน  ตายเอว  ตปฺปริยาปนฺนตาย  อาธาโร  วิย  วตฺตพฺพต  
อรหนฺติ  สมทุายาธารตาย  อวยวสฺส  ยถา  รกฺุเข  สาขาติ ฯ  
สุทฺธาวาสานมฺป สตฺตาวาสคฺคหเณ การณ เหฏาวุตฺตเมว ฯ  
        [๑๙๑]  ทสายตนานีติ  อรูปสภาว  มนายตน  รปูารูปาทิมิสฺสก  
ธมฺมายตน ฺจ  เปตฺวา  เกวล  รูปธมมฺานเยว  วเสน  จกฺขายตนา- 
ทโย ป ฺจ  รูปายตนาทโย  ป ฺจาติ  ทสายตนานิ  วุตฺตานิ ฯ  
มนายตนธมฺมายตเนหิ  ปน  สทฺธึตานิเยว  ทฺวาทสายตนานีติ  วุตฺตานิ ฯ  
กสฺมา  ปเนตฺถ  จกฺขาทโย  อายตนานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อายตนโต  
อายาน  วา  ตนนโต  อายตสฺส  จ  นยนโต  อายตนานิ ฯ จกฺขุ- 
รูปาทีสุ  หิ  ตตทฺวารารมฺมณา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  เยน เยน๑  
๑. ม. เสน เสน ฯ  

                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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อนุภวนาทินา  กิจฺเจน  อายตนฺติ  อุฏหนฺติ  ฆฏนฺติ  วายมนฺติ ฯ  
เต  จ  ปน  อายภูเต  ธมฺเม  เอตานิ  ตโนนฺติ  วิตฺถาเรนฺติ  อิท ฺจ  
อนมตคฺเค  สสาเร  ปวตฺต  อติวิย  อายต  สสารทุกฺข  ยาว  น  
นิวตฺตติ  ตาว  นยนฺติ  ปวตฺตยนฺติ  ตสฺมา  อายตนานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
อปจ  นิวาสนฏานฏเน  อากรฏเน  สโมสรณฏานฏเน  
ส ฺชาติเทสฏเน  การณฏเน  จ  อายตนานิ ฯ  ตถาหิ  โลเก  
อิสฺสรายตน  วาสุเทวายตนนฺติอาทีสุ  นิวาสนฏาน  อายตนนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  สุวณฺณายตน  รชตายตนนฺติอาทีสุ  อากโร ฯ  สาสเน  
ปน  มโนรมฺเม  อายตเน  เสวนฺติ  น วิหงฺคมาติอาทีสุ สโมสร- 
ณฏาน ฯ ทกฺขิณาปโถ  คุนฺน  อายตนนฺติอาทีสุ  ส ฺชาติเทโส ฯ   
ตตฺร ตตฺเรว  สกฺขิภพฺยต  ปาปุณาติ  สติ  สติ  อายตเนติ  การณ  
อายตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  จกฺขุอาทีสุ  จ  เต  เต  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  
นิวสนฺติ  ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  จกฺขาทโย  เตส  นิวาสนฏาน ฯ  
จกฺขาทีสุ  จ  เต  อากิณฺณา  ตนิสฺสิตตฺตา  ตทารมฺมณตฺตา  จาติ  
จกฺขาทโยว  เนส  อากโร ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  วตฺถุทฺวารารมฺมณวเสน  
สโมสรณโต  จกฺขาทโยว  เนส  สโมสรณฏาน ฯ ตนฺนิสฺสยา- 
รมฺมณภาเวน ตตฺเถว  อุปปฺตฺติโต  จกฺขาทโยว  เนส  ส ฺชาติเทโส ฯ   
จกฺขาทีน อภาเว  อภาวโต  จกฺขาทโยว  เนส  การณนฺติ  ยถาวุตฺเต- 
นตฺเถน จกฺขุ ฺจ  ต  อายตน ฺจาติ  จกฺขายตน ฯ  เอว  เสสานิป ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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อิมาเนว  ปน  ทฺวาทสายตนานิ  จกฺขุวิ ฺาณาทิฉวิ ฺาเณหิ  สทฺธึ  
อฏารส  วิทหนาทิโต  ธาตุโยติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตถาหิ  จกฺขาทีสุ  
เอเกโก  ธมฺโม  ยถาสมฺภว  วิทหติ ฯ  ธยีเต  วิธาน  วิธียเต  
เอตาย  เอตฺถ  วา  ธียตีติ  ธาตูติ  วุจฺจติ ฯ  โลกิยา  หิ  ธาตุโย  
การณภาเวน  ววตฺถิตาว  หุตฺวา๑  อเนกปฺปการ  สสารทุกฺข วิทหนฺติ  
ภารหาเรหิ  จ  ภาโร วิย สตฺเตหิ ธียนฺติ ธาริยนฺติ ฯ ทุกฺขวิธาน- 
มตฺตเมว เจตา  อวสวตฺตนโต ฯ  เอตาหิ  จ  การณภูตาหิ  สสาร- 
ทุกฺข      สตฺเตหิ  อนุวิธียติ ฯ  ตถาวิหติ ฺจ  ต  เอตาเสฺวว  ธียติ  
ปยติ  ตสฺมา  ธาตุโยติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อปจ  ยถา  ติตฺถิยาน  
อตฺตา  นาม  สภาวโต  นตฺถิ  น  เอวเมตา ฯ  เอตา  ปน  อตฺตโน  
สภาว  ธาเรนฺตีติ  ธาตุโย ฯ  ยถา  จ  โลเก  วิจิตฺตา หริตาล- 
มโนสิลาทโย  เสลาวยวา  ธาตุโยติ  วุจฺจนฺติ  เอวเมตาป ธาตุโย   
วิย  ธาตุโย  วิจิตฺตา  เหตา  าณเยฺยาวยวาติ ฯ  ยถา วา   
สรีรสงฺขาตสฺส  สมุทายสฺส  อวยวภูเตสุ  รสโสณิตาทีสุ อ ฺม ฺ- 
วิสภาคลกฺขณปริจฺฉินฺเนสุ   ธาตุสม ฺา   เอวเมเตสุป ป ฺจกฺ- 
ขนฺธสงฺขาตสฺส  อตฺตภาวสฺส  อวยเวสุ  ธาตุสม ฺา  เวทิตพฺพา ฯ  
อ ฺม ฺวิสภาคลกฺขณปริจฺฉินฺนา  เหเต  จกฺขาทโยติ ฯ  อปจ  
๑. ม. เอตฺถนฺตเร สุวณณฺรชตาทิธาตุโย วิย สุวณฺณรชตาทึ อิติ ปาโ อตฺถิ ฯ  

                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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ธาตูติ  นิชฺชวีมตฺตสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตถาหิ  ภควา  ฉธาตุโร  อย  
ภิกฺขเว  ปุริโสติอาทีสุ  ชวีส ฺาสมูหนนตฺถ  ธาตุเทสน  อกาสิ ฯ  
ตสฺมา  นิชฺชวีฏเนป  ธาตุโยติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ อาหารฏ- 
 ิติกาติ ปจฺจยายตฺตวุตฺติตาวจเนน   สงฺขาราน   อนิจฺจตา  ตาย  
จ  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  ย  ทกฺุข  ตทนตฺตาติ  วจนโต  ทุกฺขานตฺตตา  
จ  ปกาสิตา  โหนฺตีติ  ตีณิป  สาม ฺลกฺขณานิ  คหิตานิ ฯ  นามนฺติ  
จตฺตาโร  อรปูโน  ขนฺธา ฯ  เต  จ  อตฺถโต  ผสฺสาทโย ฯ  รูปนติฺ  
ภูตุปาทายรูปานิ ฯ  ตานิ  จ  อตฺถโต  ปวีอาทโยติ  อวิเสเสเนว  
สลกฺขณโต  สงฺขารา  คหิตา ฯ  ตคฺคหเณเนว  เย  เต  สวิเสสา  
กุสลาทโย  เหตุอาทโย  จ  เตป  คหิตาเอว  โหนฺตีติ  อาห  อิติ  
อย สงฺขารโลโกป สพฺพถา วิทิโตติ ฯ  
        [๑๙๒]  เอว  สงฺขารโลกสฺส  สพฺพถา  วิทิตภาว  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  สตฺตโลกสฺสป  สพฺพถา  วิทิตภาว  ทสฺเสนฺโต  ยสฺมา  
ปเนสาติอาทิมาห ฯ  
        [๑๙๓]  ตตฺถ  อาสย  ชานาตีติ  อาคมฺม  จิตฺต  เสติ  เอตฺถาติ  
อาสโย  มิคาสโย  วิย ฯ  ยถา  มิโค  โคจราย  คนฺตฺวา ปจฺจา- 
คนฺตฺวา  ตตฺเถว  วนคหเน  สยตีติ  โส  ตสฺส  อาสโย  เอว  
อ ฺถา  ปวตฺติตฺวาป  จิตฺต  อาคมฺม  ยตฺถ  เสติ  โส  ตสฺส  
อาสโยติ  วุจฺจติ ฯ  โส  ปน  สสฺสตทิฏ ิอาทิวเสน  จตุพฺพิโธ ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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วุตฺต ฺจ  
        สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิ จ             ขนฺติ เจวานุโลมิกา  
        ยถาภูต ฺจ ย าณ              เอต อาสยสนฺธิตนฺติ ฯ  
        [๑๙๔]  ตตฺถ  สพฺพทิฏ ีน  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ีหิ  สงฺคหิตตฺตา  
สพฺเพป  ทิฏ ิคติกา  สตฺตา  อิมาเอว  เทฺว  ทิฏ ิโย  สนฺนิสฺสิตา ฯ  
ยถาห ฯ  ทฺวยนิสฺสิโต  โข  ปนาย  กจฺจาน  โลโก  เยภุยฺเยน  
อตฺถิต ฺจ  นตฺถิต ฺจาติ ฯ  อตฺถิตาติ  ห ิ สสฺสตคฺคาโห  อธิปฺเปโต ฯ  
นตฺถิตาติ  อุจฺเฉทคฺคาโห ฯ  อยนฺตาว  วฏฏนิสฺสิตาน  ปถุุชชฺนาน  
อาสโย ฯ  วิวฏฏนิสฺสิตาน  ปน  สุทฺธสตฺตาน  อนุโลมิกา  ขนฺติ  
ยถาภูตาณนฺติ  ทุวิโธ  อาสโย ฯ  ตตฺถ  อนุโลมิกา  ขนฺติ  
วิปสฺสนาาณ  ยถาภูตาณมฺปน  มคฺคาณนฺติ  สมฺโมหวิโนทนิยา  
วิภงฺคฏกถาย  วุตฺต ฯ  ต  จตุพฺพิธมฺป  สตฺตาน  อาสย  ชานาติ ฯ  
ชานนฺโต  จ  เตส  ทิฏ ิคตาน  เตส ฺจ  าณาน  อปฺปวตฺติกฺขเณป  
ชานาติ ฯ  วตฺุต  เหต  กาม  เสวนฺตเยว  ชานาติ  อย  ปุคฺคโล  
กามครุโก  กามาสโย  กามาธิมุตฺโตติ  กาม  อเสวนฺตเยว  ชานาติ  
อย ปุคฺคโล เนกฺขมฺมครุโก เนกฺขมฺมาสโย เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติ- 
อาทิ ฯ         [๑๙๕]  อนุสย  ชานาตีติ  อนุสยนฺตีติ  อนุสยา ฯ  อนุรูป  
การณ  ลภิตฺวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  เตส  การณลาเภ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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อุปฺปชฺชนารหต  ทสฺเสติ ฯ  อปฺปหีนา  หิ  กิเลสา  การณลาเภ  
สติ  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  เก  ปน  เต ฯ  กามราคาทโย  สตฺต  อนาคตา  
กิเลสา  อตีตา  ปจฺจุปฺปนฺนา  จ  ตสภาวตฺตา  ตถา  วุจฺจนฺติ ฯ  
น  หิ  ธมฺมาน  กาลเภเทน  สภาวเภโท  อตฺถ ิฯ  ต  สตฺตวิธ  
อนุสย  ตสฺส  ตสฺส  สตฺตสฺส  สนฺตาเน  ปโรปรภาเวน  ปวตฺตมาน  
ชานาติ ฯ  จริต  ชานาตีติ  เอตฺถ  จริตนฺติ  สุจริตทุจฺจริต ฯ  ต  
หิ  วิภงฺเค  จริตนิทฺเทเส  นิทฺทิฏ ฯ  อถวา  จริตนฺติ  จริยา  
เวทิตพฺพา ฯ  ตา  ปน  ราคโทสโมหสทฺธาพุทฺธิวิตกฺกวเสน  ฉ  
มูลจริยา ฯ  ตาส  อปริยนฺโต  อนฺตรเภโท ฯ  สงฺคหเภโท๑  ปน  
เตสฏ ิวิโธ ฯ  ต  จริต  สภาวโต  สงฺกิเลสโต โวทานโต สมุฏานโต  
ผลโต นิสฺสนฺทโตติ เอวมาทินา ปกาเรน ชานาติ ฯ  
        [๑๙๖]  อธิมุตฺตึ  ชานาตีติ  เอตฺถ  อธิมุตฺตีติ  อชฺฌาสยธาตุ ฯ  
สา  ทุวิธา  หนีาธิมุตฺติ  ปณีตาธิมุตฺตีติ ฯ  ยาย  หีนาธิมุตฺติกา   
สตฺตา หีนาธิมุตฺติเกเยว  เสวนฺติ  ปณีตาธิมุตฺติกา  จ  ปณีตาธิ- 
มุตฺติเกเอว ฯ สเจ  หิ  อาจริยุปชฺฌายา  น  สลีวนฺโต  โหนฺติ   
สทฺธิวิหาริกา สีลวนฺโต  โหนฺติ ฯ  เต  อตฺตโน  อาจริยุปชฺฌาเยป   
น อุปสงฺกมนฺติ  อตฺตโน  สทิเส  สารปฺุปภิกฺขูเยว  อุปสงฺกมนฺติ ฯ  
สเจ  อาจริยุปชฺฌายา  สารุปฺปภิกฺขู  อิตเร  อสารุปฺปา ฯ  เตป  น  
๑. ม. สสคฺคเภโท ฯ  

                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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อาจริยุปชฺฌาเย  อุปสงฺกมนฺติ  อตฺตโน  สทิเส  หีนาธิมุตฺติเกเอว  
อุปสงฺกมนฺติ ฯ  ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร  กิร  นาคทีเป  เจติยวนฺทนาย  
ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  คจฺฉนฺโต  เอกสฺมึ  คาเม  มนุสฺเสหิ  
นิมนฺติโต ฯ  เถเรน  จ  สทฺธึ  เอโก  อสารุปฺปภิกฺขุ  อตฺถิ  
ธุรวิหาเรป  เอโก  อสารุปปฺภิกฺขุ  อตฺถิ ฯ  ภิกฺขุสงฺเฆสุ  คาม  
โอสรนฺเตสุ  เต  อุโภ  ชนา  กิ ฺจาป  อาคนฺตุเกน  เนวาสิโก  
เนวาสิเกน  วา  อาคนฺตุโก  น  ทฏิปุพฺโพ  เอว  สนฺเตป  เอกโต  
หุตฺวา  หสิตฺวา  หสิตฺวา  กถยมานา  อฏสุ ฯ  เถโร  ทิสฺวา  
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ชานิตฺวา  ธาตุสยุตฺต  กถิตนฺติ  อาห ฯ  เอวมย  
หีนาธิมุตฺติกาทีน   อ ฺม ฺโปเสวนาทินิยามิกา   อชฺฌาสยธาตุ  
อชฺฌาสยภาโว  อธิมุตฺตีติ  วุจฺจติ ฯ  ต  อธิมุตฺตึ  ชานาติ  อิมสฺส  
อธิมุตฺติ  หีนา  อิมสฺส  ปณีตา  ตตฺถาป  อิมสฺส  มทุุ  อิมสฺส  
มุทุตรา  อิมสฺส  มุทุตมาติอาทินา  ปฏิวิชฺฌติ ฯ  อธิมุตฺติยา  ปน  
ติกฺขมุทุภาวาทิโก  อินฺทฺรยิาน  ติกฺขมุทุภาวาทินา  เวทิตพฺโพ ฯ  
อปฺปรชกฺเขติ  ป ฺามเย  อกฺขิมฺหิ  อปฺป  ปริตฺต  ราคโทสโมหรช  
เอเตสนฺติ  อปฺปรชกฺขา ฯ  อปฺป  วา  ราคาทิรช  เอเตสนฺติ  
อปฺปรชกฺขา ฯ  อนุสฺสทราคาทิรชา  สตฺตา ฯ  เต  อปฺปรชกฺเข ฯ  
มหารชกฺเขติ  เอตฺถาป  เอเสว นโย ฯ อุสฺสทราคาทิรชา มหารชกฺขา ฯ  
ชานาตีติ  อิมสฺส  ราครโช  อปฺโป  อิมสฺส  โทสรโช  อปฺโปติ- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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อปฺโปติอาทินา  อปฺปรชกฺขาทิเก  ชานาติ ฯ  ติกฺขินฺทฺริเยติ  ติขิเณหิ  
สทฺธาทีหิ  อินฺทฺริเยหิ  สมนฺนาคเต ฯ  มุทินฺทฺริเยติ  มุทุเกหิ  สทธฺาทีหิ  
อินฺทฺริเยหิ  สมนฺนาคเต ฯ  อุภยตฺถาป  อุปนิสฺสยภูตินฺทฺริยานิ  
อธิปฺเปตานิ ฯ  สฺวากาเรติ  สุนฺทรากาเร  กลฺยาณปกติเก ฯ  
วิวฏฏชฺฌาสเยติ  อตฺโถ ฯ  เยส  วา  อาสยาทโย อาการา โกฏาสา  
สุนฺทรา  เต  สฺวาการา ฯ  ตพฺพิปรีตา  ทฺวาการา ฯ  สุวิ ฺาปเยติ  
สมฺมตฺตนิยาม  วิ ฺาเปตุ  สุกเร  สทเฺธ  ป ฺวนฺเต  จ ฯ   
เย  วา กถิต  การณ  สลลฺกฺเขนฺติ  สุเขน  สกฺกา  โหนฺติ  วิ ฺา- 
เปตุ เต  สุวิ ฺาปยา ฯ  ตพฺพิปรีตา  ทูวิ ฺาปยา ฯ  ภพฺเพ   
อภพฺเพติ เอตฺถ  เย  อริยมคฺคปฏิเวธสฺส  อนุจฺฉวิกา  อุปนิสฺสย- 
สมฺปนฺนา กมฺมาวรณกิเลสาวรณวิปากาวรณรหิตา   เต   ภพฺพา ฯ  
ตพฺพิปรีตา  อภพฺพา ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ภควา  อปรมิาเณ  สตฺเต  
อาสยาทิโต  อนวเสเสตฺวา  ชานาติ  ตสฺมา  อสฺส  ภควโต  
สตฺตโลโกป  สพฺพถา  วิทโิต ฯ  นนุ  จ  สตฺเตสุ  ปมาณาทิป  
ชานิตพฺโพ  อตฺถีติ ฯ  อตฺถิ ฯ  ตสฺส  ปน  ชานน  น  นิพฺพิทาย  
วิราคาย  นิโรธายาติ  อิธ  น  คหิต ฯ  ภควโต  ปน  ตมฺป  สุวิทิต  
สุววตฺถาปตเมว  ปโยชนาภาวา  เทสน  นารูฬฺห ฯ  เตน  วุตฺต  
อถโข  ภควา  ปริตฺต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรเปตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  
ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตมนฺนุโข  พหุตร  ยทิท  มยา  ปริตฺต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔]  
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นขสิขาย ปสุ อาโรปต ย วา มหาปวีติอาทิ ฯ  
        [๑๙๗]  เอว  สตฺตโลกสฺสป  สพฺพถา  วิทิตภาว  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  โอกาสโลกสฺสป  ตเถว  วิทิตภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห  ยถา  
จ สตฺตโลโกติอาทึ ฯ  
        [๑๙๘]  โอกาสโลโกป  สพฺพทา  วิทิโตติ  สมพฺนฺโธ ฯ จกกฺ- 
วาฬนฺติ  โลกธาตุ ฯ  สา  หิ  เนมิมณฺฑลสทิเสน  จกฺกวาฬปพฺพเตน  
สมนฺตโต  ปริกฺขิตฺตตฺตา  จกฺกวาฬนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อฑฺฒุฑฺฒานีติ  
อุปฑฺฒจตุตฺถานิ ฯ  ตีณิ  สตานิ  ป ฺาส ฺจาติ  อตฺโถ ฯ  
นหุตานีติ  ทส  สหสฺสานิ ฯ  สงฺขาตาติ  กถิตา ฯ  ยสฺมา  ปวี  
นามาย  ติริย  อปริจฺฉินฺนา  ตสฺมา  เอตฺตก  พหลตฺเตน  สงฺขาตาย  
วสุนฺธราติ  พหลโตเยว  ปริจฺเฉโท  วุตฺโต ฯ  นน ุ จกฺกวาฬปพฺพเตหิ  
ตตจกฺกวาฬปวี  ปริจฺฉินฺนาติ ฯ  น  ตท ฺจกฺกวาฬปวิยา  
เอกาพทฺธภาวโต ฯ  ติณฺณ  ติณฺณ  ห ิ ปตฺตาน  อนฺตราสทิเส  ติณฺณ  
ติณฺณ  โลกธาตูน  อนฺตเรเยว  ปวี  นตฺถิ  โลกนฺตริยภาวโต ฯ  
จกฺกวาฬปพฺพตาน  ปน  จกฺกวาฬปพฺพตนฺตเรหิ  สมฺพนฺธฏาเน  ปวี  
เอกาพทฺธาว ฯ  วิวฏฏกาเล  สณฺหมานาป  ปวี  ยถาสณฺ ิต- 
ปวิยา เอกาพทฺธาว  สณฺหติ ฯ  สณฺ ิตีติ  เหฏา  อุปริโต  จาติ  
สพฺพโส   ิติ ฯ  เอว  สณฺ ิเตติ  เอว  อวฏ ิเต ฯ  เอตฺถาติ   
จกฺกวาเฬ ฯ  อชฺโฌคาฬฺโหติ  โอคาเหตฺวา  อนุปวิสิตฺวา   ิโต ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๔-๑๒๕]  
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อจฺจุคฺคโต  ตาวเทวาติ  ตตฺตกเมว  จตุราสีติโยชนสหสฺสานิเยว  
อุคฺคโต ฯ  น  เกวล  เจตฺถ  อุพฺเพโธว ฯ อถโข อายามวิตฺถาราปสฺส  
ตตฺตกาเยว ฯ  วุตฺต  เหต  สิเนรุ  ภิกฺขเว  ปพฺพตราชา จตุราสีติ- 
โยชนสหสฺสานิ  อายาเมน จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ วิตฺถาเรนาติ ฯ  
สิเนรุปพฺพตุตฺตโมติ  ปพฺพเตสุ  อุตฺตโม  ปพฺพตุตฺตโม ฯ  ปพฺพโต- 
เยว วา  อุตฺตโม  ปพฺพตุตฺตโม ฯ  สิเนรุสงฺขาโต  ปพฺพตุตฺตโม  
สิเนรุปพฺพตุตฺตโม ฯ  สิเนรุปพฺพตราชาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺส  จ  
ปาจีนปสฺส  รชตมย ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  ปภาย  อชฺโฌตฺถฏ  ตสฺส  
ทิสาย  สมุทโฺททก  ขีร  วิย  ป ฺายติ ฯ  ทกฺขิณปสฺสมฺปน  
อินฺทนีลมณิมย ฯ  ตสฺมา  ทกฺขิณทิสาย  สมุทโฺททก  เยภุยฺเยน  
นีลวณฺณ  หตฺุวา  ป ฺายติ ฯ  ตถา  อากาส ฯ  ปจฺฉิมปสฺส  
ผลิกมย ฯ  อุตฺตรปสฺส  สวุณฺณมย ฯ  จตฺตาโร  สมทฺุทาป  
สิเนรุรสฺมีหิเอว  ปริจฺฉินฺนา ฯ  ตถาหิ  ปุพฺพทกฺขิณปสฺเสหิ  นิกขฺนฺตา  
รชตมณิรสฺมโิย  เอกโต  หุตฺวา  มหาสมุทฺทปฏเน  คนฺตฺวา จกฺก- 
วาฬปพฺพต  อาหจฺจ  ติฏนฺติ ฯ  ทกฺขิณปจฺฉิมปสฺเสหิ  นิกฺขนฺตา  
มณิผลิกรสฺมโิย  ปจฺฉิมุตฺตรปสฺเสหิ  นิกฺขนฺตา  ผลิกสุวณฺณรสฺมิโย  
อุตฺตรปาจีนปสฺเสหิ  นิกขฺนฺตา  สุวณฺณรชตรสฺมิโย  เอกโต  หตฺุวา  
มหาสมุทฺทปฏเน  คนฺตฺวา  จกฺกวาฬปพฺพต  อาหจฺจ  ติฏนฺติ ฯ  
ตาส  รสฺมีน  อนฺตเรสุ  จตฺตาโร  มหาสมุทฺทา  โหนฺติ ฯ  ตโตติ  
                                [ ม. ป. ๑    ส. ป. ๑๒๕]  
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สิเนรุสฺส  เหฏา  อุปริ  จ  วุตฺตปฺปมาณโต ฯ  อุปฑฺฒุปฑฺเฒนาติ  
อุปฑฺเฒน  อุปฑฺเฒน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ทฺวาจตฺตาฬีสโยชน- 
สหสฺสานิ สมุทฺเท  อชฺโฌคาฬฺโห  ตตฺตกเมว  อุปริ  อุคฺคโต  ยคุนฺธร- 
ปพฺพโต เอกวีสโยชนสหสฺสานิ  สมุทเฺท  อชฺโฌคาฬฺโห  ตตฺตกเมว  
อุปริ  อุคฺคโต  อิสินฺธโร  ปพฺพโตติ ฯ  อิมินา  นเยน  เสเสสุป  
อุปฑฺฒุปฑฺฒปฺปมาณตาว  เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  มหาสมุทฺโท  ยาว  
จกฺกวาฬปาทมูลา  อนุปพฺุพนินฺโน  เอว  ยาว  สิเนรุปาทมูลาติ  
เหฏา  สิเนรุปฺปมาณโต  อุปฑฺฒปฺปมาโณป  ยุคนฺธรปพฺพโต  ปวิย  
สุปฺปติฏ ิโต  เอว  อิสินฺธราทโยปติ  ทฏพฺพ ฯ  วุตฺต  เหต มหา- 
สมุทฺโท  ภิกขฺเว  อนุปุพฺพนินฺโน  อนปุุพฺพโปโณ  อนุปุพฺพปพฺภาโรติ ฯ  
สิเนรุยุคนฺธราทีน  อนฺตเร  สีทสมุทฺทา  นาม  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  กริ  
อุทก  สุขุม ฯ  โมรปตฺตมตฺตมฺป  ปกฺขิตฺต  ปติฏาตุ  น  สกฺโกติ  
สีทเตว  ตสฺมา  เต  สีทสมทฺุทา  นาม  วุจฺจนฺติ ฯ  เต  ปน  
วิตฺถารโต  ยถากฺกม  สิเนรุอาทีน  อจฺจุคฺคมสมานปริมาณาติ  วทนฺติ ฯ  
อชฺโฌคาฬฺหุคฺคตาติ  อชฺโฌคาฬฺหา  จ  อุคฺคตา  จ ฯ  พฺรหาติ  
มหนฺตา ฯ  สเินรุสฺส  สมนฺตโตติ  ปรกิฺขิปนวเสน  สิเนรุสฺส  สมนฺตโต  
 ิตา ฯ  สิเนรุ  ตาว  ปรกิฺขิปตฺวา   ิโต  ยุคนฺธโร  ต  ปริกฺขิปตฺวา  
อิสินฺธโร ฯ  เอว  ต  ต  ปริกฺขิปตฺวา   ิตา  สิเนรุสฺส  สมนฺตโตติ  
วุตฺตา ฯ  กตฺถจิ  ปน  สิเนรุ  ปริกฺขิปตฺวา  อสฺสกณฺโณ  นาม  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕]  
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ปพฺพโต  ปติฏ ิโต  ต  ปรกิฺขิปตฺวา  วินตฺตโก  นาม  ปพฺพโตติ  
เอว อ ฺโเยว อนุกฺกโม อาคโต ฯ ตถาหิ นิมิชาตเก  
        สหสฺสยุตฺต หยวาหึ             ทิพฺพ ยาน อธิฏ ิโต  
        ยายมาโน มหาราชา            อทฺทา สีทนฺตเร นเค  
        ทิสฺวานามนฺตยิ สูต              อิเม เก นาม ปพฺพตาติ  
เอว นิมิมหาราเชน ปุฏเน มาตลิเทวปุตฺเตน  
        สุทสฺสโน กรวีโก                อิสินฺธโร ยุคนฺธโร  
        เนมินฺธโร วินตฺตโก             อสฺสกณฺโณ คิรี พฺรหา  
        เอเต สีทนฺตเร นคา               อนุปุพฺพสมุคฺคตา  
        มหาราชานมาวาสา              ยานิ ตฺว ราช ปสสฺสีติ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อฏกถาย  อิท  วุตฺต  อย  มหาราช  เอเตส  
สพฺพพาหิโร  สุทสฺสนปพฺพโต  นาม  ตทนนฺตร  กรวีโก  นาม  โส  
สุทสฺสนโต  อุจฺจตโร  อุภินฺน  ปน  เตส  อนฺตเร  เอโก สีทนฺตร- 
สมุทฺโท กรวีกสฺส  อนนฺตเร  อิสินฺธโร  นาม  โส  กริ  กรวีกโต  
อุจฺจตโร  เตสมฺป  อนฺตเร  เอโก  สีทนตฺรสมุทฺโท  อิสินฺธรสฺส  
อนนฺตเร  ยุคนฺธโร  นาม  โส  อิสินฺธรโต  อุจฺจตโร  เตสมฺป  
อนฺตเร  เอโก  สีทนฺตรสมทฺุโท  ยุคนฺธรสฺส  อนนฺตเร  เนมินฺธโร  
นาม  โส  ยุคนฺธรโต  อุจฺจตโร  เตสมฺป  อนฺตเร  เอโก  
สีทนฺตรสมุทฺโท  เนมินฺธรสฺส  อนนฺตเร  วินตฺตโก  นาม  โส  ตโต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕]  
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อุจฺจตโร  เตสมฺป  อนฺตเร  เอโก  สีทนตฺรสมุทฺโท  วินตฺตกสฺส  
อนนฺตเร  อสฺสกณฺโณ  นาม  โส  วินตฺตกโต  อุจฺจตโร  เตสมฺป  
อนฺตเร  เอโก  สีทนฺตรสมทฺุโท  เอเต  สีทนฺตรสมุทฺเท  สตฺต  ปพฺพตา  
อนุปฏิปาฏิยา สมุคฺคตา โสปาณสทิสา หุตฺวา  ิตาติ ฯ  
        [๑๙๙]  โยชนาน  สตานุจฺโจ  หิมวา  ป ฺจ  ปพฺพโตติ  หิมวา  
ปพฺพโต  ป ฺจ  โยชนสตานิ  อุจฺโจ  อุพฺพิทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  
หิมวาติ  หิมปาตสมเย  หิมยุตฺตตาย  หิม  อสฺส  อตฺถีติ  หิมวา ฯ  
คิมฺหกาเล  หิม  วมตีติ  หมิวา ฯ  ปพฺพโตติ  เสโล ฯ  เสโล  หิ  
สนฺธิสงฺขาเตหิ  ปพฺเพหิ  สหิตตฺตา  ปพฺพโตติ  วุจฺจติ ฯ  ปสวนาทิ- 
วเสน ชลสฺส  สารภูตาน  เภสชฺชาทีน  วตฺถูน ฺจ  คิรณโต  คิรีติ  
จ  วุจฺจติ ฯ  โยชนาน  สหสฺสานิ  ตีณิ  อายตวิตฺถโตติ  โยชนาน  
ตีณิ  สหสฺสานิ  อายโต  จ  วิตฺถโต  จาติ  อตฺโถ ฯ  อายามโต  จ  
วิตฺถารโต  จ  ตีณิ  โยชนสหสฺสานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  จตุราสีติ- 
สหสฺเสหิ กูเฏหิ  ปฏิมณฺฑิโตติ  สุทสสฺนกูฏจิตฺรกฏูาทีหิ  จตุราสีติ- 
กูฏสหสฺเสหิ ปฏิมณฺฑิโต  โสภิโตติ  อตฺโถ ฯ  อปเจตฺถ  อวุตฺโตป   
อย วิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  หิมวา  นาม  ปพฺพโต  สมนฺตโต  
สนฺทมานป ฺจสตนทีวิจิตฺโต ฯ  ตตฺถ  อายามวิตฺถาเรน  เจว คมฺภีร- 
ตาย  จ  ปณฺณาสปณฺณาสโยชนา  ทิยฑฺฒโยชนสตปริมณฺฑลา อโน- 
ตตฺตทโห  กณฺณมุณฺฑกทโห  รถการทโห  ฉทฺทนฺตทโห  กุณาลทโห  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕]  
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มนฺทากินี  สหีปฺปปาตโกติ  สตฺต  มหาสรา  ปติฏ ิตา ฯ  เตสุ  
อโนตตฺโต  สุทสฺสนกูฏ  จิตฺรกูฏ  กาฬกูฏ  คนฺธมาทนกูฏ  เกลาส- 
กูฏนฺติ อิเมหิ  ป ฺจหิ  ปพฺพเตหิ  ปริกขิฺตฺโต ฯ  ตตฺถ  สุทสฺสนกฏู  
โสวณฺณมย  ทฺวิโยชนสตพฺุเพธ  อนฺโตวงฺก  กากมุขสณฺาน  ตเมว  
สร  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิต ฯ  จิตฺรกูฏ  สพฺพรตนมย ฯ  กาฬกูฏ  
อ ฺชนมย ฯ  คนฺธมาทนกูฏ  สานุมย  อพฺภนฺตเร  มุคฺควณฺณ  
กาฬานุสาริยาทิมูลคนฺโธ  จนฺทนาทิสารคนฺโธ  สรลาทิเผคฺคุคนฺโธ  
ลวงฺคาทิตจคนฺโธ   กปฏาทิปปฏิกคนฺโธ   สชชฺาทิรสคนฺโธ ตมาลาทิ- 
ปตฺตคนฺโธ  นาคกุงฺกุมาทิปุปฺผคนฺโธ  ชาติผลาทิผลคนฺโธ สพฺพถา   
คนฺธภาวโต  คนฺธคนฺโธติ  อิเมหิ  ทสห ิ คนฺเธหิ  อุสสฺนฺน นานปฺปการ- 
โอสธส ฺฉนฺน  กาฬปกฺขอุโปสถทิวเส  อาทิตฺตมิว  องฺคาร ชลติ   
ติฏติ ฯ  ตตฺเถว  นนฺทมลูก  นาม  ปพฺภาร  ปจฺเจกพุทฺธาน  
วสโนกาโส ฯ  ติสฺโส  คุหาโย  มณิคุหา  สุวณฺณคุหา  รชตคุหาติ ฯ  
ตตฺถ  มณิคุหาทฺวาเร  ม ฺชุสโก  นาม  รุกฺโข  โยชน  อุพฺเพเธน  
โยชน  วิตฺถาเรน ฯ  โส  ยตฺตกานิ  อุทเก  วา  ถเล  วา  ปุปฺผานิ  
สพฺพานิ  ปุปฺผติ  วิเสเสน  ปจฺเจกพุทฺธาคมนทิวเส  ตสฺสุปริโต  
สพฺพรตนมาโล  โหติ ฯ  ตตฺถ  สมฺมชชฺนิกวาโต  กจวร  ฉฑฺเฑติ ฯ  
สมกรณวาโต  สพฺพรตนมย  วาลิก  สม  กโรติ ฯ  สิ ฺจนกวาโต  
อโนตตฺตทหโต  อาเนตฺวา  อุทก  สิ ฺจติ ฯ  สุคนฺธกรณวาโต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕]  
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สพฺเพส  คนฺธรุกฺขาน  คนฺเธ  อาเนติ ฯ  โอจินกวาโต  ปุปฺผานิ  
โอจินิตฺวา  ปาเตติ ฯ  สนฺถรณกวาโต  สพฺพตฺถ  สนถฺรติ ฯ  สทา  
ป ฺตฺตาเนว  เจตฺถ  อาสนานิ  โหนฺติ  เยสุ  ปจฺเจกพุทฺธุปฺปาททิวเส  
อุโปสถทิวเส  จ  สพฺเพ  ปจฺเจกพุทฺธา  สนฺนิปติตฺวา  นิสีทนฺติ ฯ  
อย  ตตฺถ  ปกติ ฯ  อภิสมพฺุทฺธปจฺเจกพุทฺโธ  ตตฺถ  คนฺตฺวา ป ฺ- 
ตฺตาสเน  นิสีทติ ฯ  ตโต  สเจ  ตสฺมึ  กาเล  อ ฺเป ปจฺเจกพุทฺธา   
สวิชฺชนฺติ ฯ  เตป  ตงฺขณ  สนฺนิปติตฺวา  ป ฺตฺตาสเนสุ นิสีทนฺติ ฯ   
นิสีทิตฺวา  จ  กิ ฺจิเทว  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา วุฏหนฺติ ฯ   
ตโต  สงฺฆตฺเถโร  อธุนาคต  ปจฺเจกพุทฺธ  สพฺเพส อนุโมทนตฺถาย   
กถมธิคตนฺติ  กมฺมฏาน  ปุจฺฉติ ฯ  ตทา  โส  อตฺตโน อุทานพฺยา- 
กรณคาถ  ภาสติ ฯ  เอวมิท  คนฺธมาทนกูฏ  ปจฺเจกพุทฺธาน  
อาวาสฏาน  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เกลาสกูฏ  ปน  รชตมย ฯ สพฺพานิ  
เจตานิ  จิตฺรกูฏาทีนิ  สุทสฺสเนน  สมานุพฺเพธสณฺานานิ  ตเมว  สร  
ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิตานิ ฯ  สพฺพานิ  ปน  ปถุุลโต  ป ฺาสโยชนานิ  
อายามโต  ปน  อุพฺเพธโต  วิย  ทฺวิโยชนสตาเนวาติ  วทนฺติ ฯ  ตานิ  
สพฺพานิ  เทวานุภาเวน  นาคานุภาเวน  จ  สฺสนฺติ ฯ  นทโิย  จ  
เตสุ  สนฺทนฺติ ฯ  ต  สพฺพมฺป  อุทก  อโนตตฺตเมว  ปวิสติ ฯ  
จนฺทิมสุริยา  ทกฺขิเณน  วา  อุตฺตเรน  วา  คจฺฉนฺตา  ปพฺพตนฺตเรน  
ตตฺถ  โอภาส  กโรนฺติ ฯ  อุชช  คจฺฉนฺตา  น  กโรนฺติ ฯ  เตเนวสฺส  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕]  
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อโนตตฺตนฺติ  สงฺขา  อุทปาทิ ฯ  ตตฺถ  รตนมยมนุ ฺโสปาณสิลา- 
ตลานิ นิมฺมจฺฉกจฺฉปานิ    ผลิกสทิสนมิฺมลุทกานิ    นหานติตฺถานิ  
ตทุปโภคิสตฺตาน  สาธารณกมฺมุนาว  สุปฏิยตฺตานิ  สุสณฺ ิตานิ  โหนฺติ  
เยสุ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา  จ  อิทฺธิมนฺโต  จ  อิสโย  นหายนฺติ  
เทวยกฺขาทโย  อุยฺยานกีฬ  กฬีนฺติ ฯ  ตตฺถ  จตูสุ  ปสฺเสสุ  สีหมุข  
หตฺถิมุข  อสฺสมุข  อุสภมุขนฺติ  จตฺตาริ  มุขานิ  โหนฺติ  เยหิ  
จตสฺโส  นทโิย  สนฺทนฺติ ฯ  สีหมุเขน  นิกฺขนฺตนทีตีเร  สีหา  พหุตรา  
โหนฺติ ฯ  หตฺถิมุขาทีหิ  หตฺถิอสฺสอุสภา ฯ  ปุรตฺถมิทิสโต  นิกขฺนฺตนที  
อโนตตฺต  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อิตรา  ติสฺโส  อนุปคมฺม  
ปาจีนหิมวนฺเตเนว  อมนุสฺสปถ  คนฺตฺวา  มหาสมุทฺท  ปวิสติ ฯ  
ปจฺฉิมทิสโต  จ  อุตฺตรทิสโต  จ  นิกขฺนฺตา  นทิโยป  ตเถว  ปทกฺขิณ  
กตฺวา  ปจฺฉิมหิมวนฺเตเนว  อุตฺตรหิมวนฺเตเนว  จ  อมนุสฺสปถ  คนฺตฺวา  
มหาสมุทฺท  ปวิสนฺติ ฯ  ทกฺขิณทิสโต  นิกฺขนฺตา  นที  ปน  ต  
ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ทกฺขิเณน  อุชุก  ปาสาณปฏเเนว  
สฏ ี  โยชนานิ  คนฺตฺวา  ปพฺพต  ปหรตฺิวา  วุฏาย  ปริกฺเขเปน  
ติคาวุตปฺปมาณา  อุทกธารา  หุตฺวา  อากาเสน  สฏ ี  โยชนานิ  
คนฺตฺวา  ติยคฺคเฬ  นาม  ปาสาเณ  ปติตา ฯ  ปาสาโณ อุทกธารา- 
เวเคน  ภินฺโน ฯ  ตตฺถ  ป ฺาสโยชนปฺปมาณา  ติยคฺคฬา นาม   
มหาโปกฺขรณี  ชาตา ฯ  โปกฺขรณิยา  กูล  ภินฺทิตฺวา  ปาสาณ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕]  
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ปวิสิตฺวา  สฏ ี  โยชนานิ  คตา  ตโต  ฆนปวึ  ภินฺทิตฺวา  อุมฺมงฺเคน  
สฏ ี  โยชนานิ  คนฺตฺวา  วิชฺฌ  นาม  ติรจฺฉานปพฺพต  ปหริตฺวา  
หตฺถตเล  ป ฺจงฺคุลิสทิสา  ป ฺจธารา  หุตฺวา  ปวตฺตติ ฯ  สา  
ติกฺขตฺตุ  อโนตตฺต  ปทกฺขิณ  กตฺวา  คตฏาเน  อาวฏฏคงฺคาติ  
วุจฺจติ ฯ  อุชุก  ปาสาณปฏเน  สฏ ี  โยชนานิ  คตฏาเน  
อากิณฺณคงฺคาติ ฯ  อากาเสน  สฏ ี  โยชนานิ  คตฏาเนฟ อากาส- 
คงฺคาติ ฯ  ติยคฺคฬปาสาเณ  ป ฺาสโยชโนกาเส   ิตา ติยคฺคฬ- 
โปกฺขรณีติ ฯ  กลู  ภินฺทตฺิวา  ปาสาณ  ปวิสิตฺวา  สฏ ี โยชนานิ  
คตฏาเน  พหลคงฺคาติ ฯ  อุมฺมงฺเคน  สฏ ี  โยชนานิ  คตฏาเน  
อุมฺมงฺคคงฺคาติ  วุจฺจติ ฯ  วิชฺฌ  นาม  ติรจฺฉานปพฺพต  ปหริตฺวา  
ป ฺจธารา  หุตฺวา  ปวตฺตนฏาเน  ปน  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  
สรภู  มหีติ  ป ฺจธา  สงฺข  คตา ฯ  เอวเมตา  ป ฺจ  มหานทิโย  
หิมวนฺตโต  ปภวนฺติ ฯ  ฉทฺทนฺตทหสฺส  ปน  มชฺเฌ ทฺวาทส- 
โยชนปฺปมาเณ าเน  เสวาล  วา  ปณก  วา  นตฺถิ ฯ  มณิกฺขนฺธ- 
วณฺณ  อุทกเมว สนฺติฏติ ฯ  ตทนนฺตร  โยชนวิตฺถต  สุทฺธกลลฺ- 
หารวน  ต อุทก  ปริกฺขิปตฺวา   ิต ฯ  ตทนนฺตร  โยชนวิตฺถตเมว  
สุทฺธนีลุปฺปลวน  ต  ปรกิฺขิปตฺวา   ิต ฯ  โยชนโยชนวิตฺถตาเนว  
รตฺตุปฺปลเสตุปฺปลรตฺตปทุมเสตปทุมกุมุทวนานิ   ปุริม   ปุริม ปริก-ฺ 
ขิปตฺวา   ิตานิ ฯ  อิเมส  ปน  สตฺตนฺน  วนาน  อนนฺตร  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕]  
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สพฺเพสมฺป  กลฺลหาราทนี  วเสน  โวมิสฺสกวน  โยชนวิตฺถตเมว  ตานิ  
ปริกฺขิปตฺวา   ิต ฯ  ตทนนฺตร  นาคาน  ปติฏปฺปมาเณ  อุทเก  
โยชนวิตฺถตเมว  รตฺตสาลวิน ฯ  ตทนนฺตร  อุทกปริยนฺเต นีลปต 
โลหิโตทาตสุรภิสุขุมกุสุมสมากิณฺณ  ขุทฺทกคจฺฉวน ฯ  อิติ  อิมานิ 
ทส  วนานิ  โยชนโยชนวิตฺถตาเนว ฯ  ตโต  ขุทฺทกราชมาสมหาราช-  
มาสมุคฺควน ฯ  ตทนนฺตร  ติปุสเอลาฬุกอลาพุกุมฺภณฺฑวลฺลิวนานิ ฯ  
ตโต  ปูครุกขฺปฺปมาณ  อุจฺฉุวน ฯ  ตโต  หตฺถิทนฺตปฺปมาณผล  
กทลิวน ฯ  ตโต  สาลวน ฯ  ตทนนฺตร  จาฏิปฺปมาณผล  ปนสวน ฯ  
ตโต  มธุรผล  จิ ฺจวน ฯ  ตโต  กปฏวน ฯ  ตโต  โวมิสฺสโก  
มหาวนสณฺโฑ ฯ  ตโต  เวณุวน ฯ  เวณุวน  ปน  ปริกฺขิปตฺวา  
สตฺต  ปพฺพตา   ิตา ฯ  เตส  พาหิรนฺตโต  ปฏาย  ปโม  
จุลฺลกาฬปพพฺโต  นาม ฯ  ทุติโย  มหากาฬปพฺพโต  นาม ฯ  ตโต  
อุทกปสฺสปพฺพโต  นาม ฯ  ตโต  จนฺทปสฺสปพฺพโต  นาม ฯ  ตโต  
สุริยปสฺสปพฺพโต  นาม ฯ  ตโต  มณิปสฺสปพฺพโต  นาม ฯ  สตฺตโม  
สุวณฺณปสฺสปพฺพโต  นาม ฯ  โส  อุพฺเพธโต  สตฺตโยชนิโก  ฉทฺทนฺตทห  
ปริกฺขิปตฺวา  ปตฺตสฺส  มุขวฏฏิ  วิย   ิโต ฯ  ตสฺส  อนฺตริมปสฺส  
สุวณฺณวณฺณ ฯ  ตโต  นกิขฺนฺเตน  โอภาเสน  ฉทฺทนฺตทโห  
สมุคฺคตพาลสุริโย  วิย  โหติ ฯ  พาหิรปพฺพเตสุ  ปน  เอโก อุพฺเพธโต  
ฉ  โยชนานิ ฯ  เอโก  ป ฺจ ฯ  เอโก  จตฺตาริ ฯ  เอโก  ตีณิ ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕]  
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เอโก  เทฺว ฯ  เอโก  โยชน ฯ  เอว  สตฺตปพฺพตปริกฺขิตฺตสฺส  ปน  
ตสฺส  ทหสฺส  ปุพฺพุตฺตรกณฺเณ  อุทกวาตปฺปหรโณกาเส มหา- 
นิโคฺรธรุกฺโข ฯ ตสฺส  ขนฺโธ  ปริกฺเขปโต  ป ฺจโยชนิโก  อุพฺเพธโต  
สตฺตโยชนิโก ฯ  จตูสุ  ทสิาสุ  จตสฺโส  สาขาโย  ฉฉโยชนิกา ฯ  
อุทฺธ  อุคฺคตสาขาป  ฉโยชนนิกาว ฯ  อิติ  โส  มูลโต  ปฏาย  
อุพฺเพเธน  เตรสโยชนิโก ฯ  สาขาน  โอริมนฺตโต  ยาว  ปาริมนฺตา  
ทฺวาทสโยชนิโก ฯ  อฏหิ  ปาโรหสหสฺเสหิ  ปฏมิณฺฑิโต มุณฺฑ- 
มณิปพฺพโต  วิย  วิลาสมาโน  ติฏติ ฯ  ฉทฺทนฺตทหสฺส  ปน  
ปจฺฉิมทิสาภาเค  สุวณฺณปพฺพเต  ทฺวาทสโยชนิกา  ก ฺจนคุหา ฯ  
ฉทฺทนฺโต  นาคราชา  วสฺสารตฺเต  อฏสหสฺสนาคปริวุโต  ก ฺจนคุหาย  
วสติ  คิมฺหกาเล  อุทกวาต  สมฺปฏิจฺฉมาโน  มหานิโคฺรธมูเล  
ปาโรหนฺตเร  ติฏติ ฯ  มนฺทากินิยา  ปน  มชฺเฌ  ป ฺจวีสติ- 
โยชนมตฺเต าเน  เสวาโล  วา  ปณก  วา  นตฺถิ ฯ  ผลิกวณฺณ   
อุทกเมว โหติ ฯ  ตโต  ปร  ปน  นาคาน  ปติฏปฺปมาเณ  อุทเก  
อฑฺฒโยชนวิตฺถต  เสตปทุมวน  ต  อุทก  ปริกฺขิปตฺวา   ิต ฯ  ตตฺถ  
มูฬาล  นงฺคลสีสมตฺต  โหติ ฯ  ภึส  มหาเภริโปกฺขรปฺปมาณ  โหติ ฯ  
ตสฺส  เอเกกสฺมึ  ปพฺพนตฺเร  อาฬฺหกปฺปมาณ  ขีร  โหติ ฯ  กุสมุาน  
ปุปฺผนสมเย วาโต เรณุวฏฏึ อุฏาเปตฺวา ปทุมินิปตฺเตสุ เปติ ฯ  
ตตฺถ  อุทกผุสิตานิ  ปตนฺติ ฯ  ตโต  อาทิจฺจปาเกน  ปจิตฺวา ปกฺก- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕]  
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อโยฆฏิกา  วิย  โปกฺขรมธ ุ ติฏติ ฯ  ตทนนฺตร  ตาวมหนฺตเมว  
รตฺตปทุมวน ฯ  ตทนนฺตร  รตฺตกุมุทวน ฯ  ตทนนฺตร  เสตกุมุท- 
วน ฯ ตทนนฺตร  นีสุปฺปลวน ฯ  ตทนนฺตร  รตฺตุปฺปลวน ฯ  
ตทนนฺตร  สคุนฺธสาลิวน ฯ  ตทนนฺตร  เอลาฬุกอลาพุกุมฺภณฺฑาทีนิ  
มธุรรสานิ  วลฺลิผลานิ ฯ  ตทนนฺตร  อฑฺฒโยชนวิตฺถตเมว  อุจฺฉุวน ฯ  
ตตฺถ  ปูครุกขฺกฺขนฺธปฺปมาณ  อุจฺฉุ ฯ  ตทนนฺตร  กทลิวน  ยโต  
ทุเว  ปกฺกานิ  ขาทนฺตา  กลิมนฺติ ฯ  ตทนนฺตร  จาฏิปฺปมาณผล  
ปนสวน ฯ  ตทนนฺตร  อมฺพวน  ชมฺพุวน  กปฏวนนฺติ ฯ  สงฺเขปโต  
ปน  ตสฺมึ  ทเห  ขาทิตพฺพยุตฺตก  ผล  นาม  นตฺถีติ  น  วตฺตพฺพ ฯ     
อิติ  อิมสฺมึ  หิมวติ  วิชฺชมานกสตฺตมหาสรปฺปภูตีน  ปมาณสณฺานาทิ- 
เภท สพฺพเมว  วิเสส  ภควา  สพฺพถา  อเวทิ  อ ฺาสิ  ปฏิวิชฌฺิเยวาติ  
ทฏพฺพ ฯ  
        [๒๐๐]   ติป ฺจโยชนกฺขนฺธปริกฺเขปาติ   ปณฺณรสโยชนป-ฺ  
ปมาณกฺขนฺธปริกฺเขปา ฯ  ขนฺธสฺส  ปรณิาโห  ปณฺณรสโยชนป-ฺ 
ปมาโณติ วุตฺต  โหติ ฯ  นควฺหยาติ  นคสทฺเทน  อวฺหาตพฺพา   
รุกฺขาภิธานาติ อตฺโถ ฯ  รกฺุโข  ห ิ น  คจฺฉตีติ  นโคติ  วุจฺจติ ฯ   
นควฺหยา ชมฺพูติ   โยเชตพฺพ ฯ  ป ฺาสโยชนกฺขนฺธสาขายามาติ  
อุพฺเพธโต  ป ฺาสโยชนปฺปมาณกฺขนฺธายามา  อุพฺเพธโต  สมนตฺโต  
จ  ป ฺาสโยชนสาขายามา  จ ฯ  ตโตเอว  สตโยชนวิตฺถิณฺณา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๕-๑๒๖]  
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ตาวเทว  จ  อุคฺคตา ฯ  ชมฺพูรุกฺขสฺส  หิ  มูลโต  ปฏาย  ยาว  
สาขาวิปฏา  ตาว  ปณฺณาสโยชนานิ ฯ  ตโต  ปรมฺป  อุชกุ  
อุคฺคตสาขา  ปณฺณาสโยชนานิ ฯ  สมนฺตโต  จ  เอเกกา  สาขา  
ปณฺณาสปณฺณาสโยชนานิ  วฑฺฒิตา ฯ  ตาสุ  ปน  มหนฺตา  มหนฺตา  
นทิโย  สนฺทนฺติ ฯ  ตาส  นทีน  อุภยตีเร  ชมฺพูปกฺกาน  ปติตฏาเน  
สุวณฺณงฺกุรา  อุฏหนฺติ ฯ  เต  นทชีเลน  วุยฺหมานา  อนุปุพฺเพน  
มหาสมุทฺท  ปวิสนฺติ ฯ  ตโตเยว  จ  ชมฺพูนทิย  นิพฺพตฺตตฺตา  
ชมฺพูนทนฺติ  ต  สุวณฺณ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺสานุภาเวนาติ  ยสฺสา  
มหนฺตตากปฺปฏายิตาทิปฺปกาเรน  ปภาเวน ฯ  ย ฺเจต  ชมฺพุยา  
ปมาณ  เอตเทว  อสุราน  จิตฺรปาฏลิยา  ครฬุาน  สมิฺพลิรุกฺขสฺส  
อมรโคยาเน  กทมฺพสฺส  อุตฺตรกุรูสุ  กปฺปรุกฺขสฺส  ปุพฺพวิเทเห  
สิรีสสฺส ตาวตึเสสุ ปาริจฺฉตฺตกสฺสาติ ฯ เตนาหุ โปราณา  
        ปาฏลี สิมฺพลี ชมฺพู              เทวาน ปาริฉตฺตโก  
        กทมโฺพ กปฺปรุกโฺข จ          สิรีเสน ภวติ สตฺตมนฺติ ฯ  
        [๒๐๑]  ตตฺถ  สริีเสน  ภวติ  สตฺตมนฺติ  เอตฺถ  สิรีเสนาติ  
ปจฺจตฺเต  กรณวจน ฯ  สตฺตมนฺติ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  วุตฺต ฯ  สิรโีส  
ภวติ  สตฺตโมติ  อตฺโถ ฯ  จกฺกวาฬสิลจฺุจโยติ  จกฺกวาฬปพฺพโต ฯ  
ปริกฺขิปตฺวา  ต  สพฺพ  โลกธาตุมย   ิโตติ  เหฏา  วุตฺต  สพฺพมฺป  
ต  ปริกฺขิปตฺวา  จกฺกวาฬสิลุจฺจโย  ปติฏ ิโต  อย  เอกา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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โลกธาตุ  นามาติ  อตฺโถ ฯ  มกาโร  ปทสนฺธิวเสน  อาคโต ฯ  ต  
สพฺพ  โลกธาตุ  ปริกฺขิปตฺวา  อย  จกกฺวาฬสิลุจฺจโย   ิโตติ  เอวเมตฺถ  
สมฺพนฺธ  วทนฺติ ฯ  เอว  วุตฺเตป  จกฺกวาฬปพฺพโตป  โลกธาตุ- 
เยวาติ เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺส  โลกธาตุย ฯ  จนฺทมณฺฑล  
เอกูนป ฺาสโยชนนฺติ  อุชุก  อายามโต  วิตฺถารโต  อุพฺเพธโต  จ  
เอกูนป ฺาสโยชน ฯ  ปริมณฺฑลโต  ปน  ตีหิ  โยชเนหิ โอน- 
ทิยฑฺฒสตโยชน ฯ  สุรยิมณฺฑล  ป ฺาสโยชนนฺติ  เอตฺถาป  
จนฺทมณฺฑเล  วุตฺตนเยเนว  อุชุก  ป ฺาสโยชนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ปริมณฺฑลโต  ปน  ทิยฑฺฒสตโยชน ฯ  เตสุ  ปน  จนทฺมณฺฑล  เหฏา ฯ  
สุริยมณฺฑล  อุปริ ฯ  อนฺตรา  เนส  โยชน  โหติ ฯ  จนฺทสฺส  
เหฏ ิมนฺตโต  สุริยสฺส  อุปริมนฺตโต  โยชนสต  โหติ ฯ  จนฺทวิมาน  
อนฺโต  มณิมย  พหิ  รชเตน  ปรกิฺขิตฺต  อนฺโต  จ  พหิ  จ  
สีตลเมว  โหติ ฯ  สรุิยวิมาน  อนฺโต  กนกมย  พาหริ ผลิก- 
ปริกฺขิตฺต  โหติ  อนฺโต  จ  พหิ  จ  อุณฺหเมว ฯ  จนฺโท  อุชุก  
สณิก  คจฺฉติ ฯ  โส  หิ  อมาวาสิย  สุริเยน  สทฺธ ึ คจฺฉนฺโต  
ทิวเส  ทิวเส  โถก  โถก  โอหียนฺโต  ปุณฺณมาสิย  อุปฑฺฒมคฺค  
ตโต  โอหียติ ฯ  ติริย  ปน  สีฆ  คจฺฉติ ฯ  ตถาเหส  เอกสฺมิมปฺ  
มาเส  กทาจิ  ทกฺขิณโต  กทาจิ  อุตฺตรโต  ทิสฺสติ ฯ  จนฺทสฺส  
อุโภสุ  ปสฺเสสุ  นกฺขตฺตตารกา  คจฺฉนฺติ ฯ  จนฺโท  เธนุ  วิย  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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วจฺฉ  ต  ต  นกฺขตฺต  อุปสงฺกมติ ฯ  นกขฺตฺตานิ ปน อตฺตโน คมนฏ- 
าน น  วิชหนฺติ  อตฺตโน  วีถิยาว  คจฺฉนฺติ ฯ  สรุิยสสฺ  ปน  อุชกุ  
คมน  สีฆ ฯ  ติริยงฺคมน  ทนฺธ ฯ  ติริยงฺคมน  นาม  ทกฺขิณทิสโต  
อุตฺตรทิสาย  อุตฺตรทิสโต  ทกฺขิณทิสาย  คมน ฯ  ต  ทนฺธ  ฉหิ  
ฉหิ  มาเสหิ  อิชฺฌนโต ฯ  สุริโย  กาฬปกฺขอุโปสเถ  จนฺเทน  สเหว  
คนฺตฺวา  ตโต  ปร  ปาฏิปททิวเส  โยชนาน  สตสหสฺส  จนฺทมณฺฑล  
โอหาย  คจฺฉติ  อตฺตโน  สีฆคามิตาย  ตสฺส  จ  ทนธฺคามิตาย ฯ  
อถ  จนฺโท  เลขา  วิย  ป ฺายติ ฯ  ตโต  ปรมฺป  ปกฺขสฺส  ทุติยาย  
โยชนาน  สตสหสฺส  จนฺทมณฺฑล  โอหาย  คจฺฉติ ฯ  เอว  ทิวเส  
ทิวเส  ยาว  สุกฺกปกฺขอุโปสถทิวสา  สตสหสฺส  สตสหสฺส  โอหาย  
คจฺฉติ ฯ  อถ  จนฺโท  อนุกฺกเมน  วฑฺฒิตฺวา  อุโปสถทิวเส  
ปริปุณฺโณ  โหติ ฯ  อนุกฺกเมน  วฑฺฒฺน ฺเจตฺถ  อุปรภิาคโต  
ปติตสุริยาโลกตาย  เหฏโต  ปวตฺตาย  สุรยิสฺส ทูรภาเวน ทิวเส ทิวเส  
อนุกฺกเมน  ปริหายมานาย  อตฺตโน  ฉายาย  วเสน  อนุกฺกเมน  
จนฺทมณฺฑลปฺปเทสสฺส  วฑฺฒมานสฺส  วิย  ทิสฺสมานตายาติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ตสฺมา  อนุกฺกเมน  วฑฺฒิตฺวา  วิย  อุโปสถทิวเส  ปุณฺณมาย ปริ- 
ปุณฺณมณฺฑโล  หุตฺวา  ทิสฺสติ ฯ  อถ  สุริโย  ปาฏิปททิวเส  
โยชนาน  สตสหสฺส  ธาวิตฺวา  ปุน  จนฺทมณฺฑล  คณฺหาติ  จนฺทสฺส  
ทนฺธคติตาย  อตฺตโน  จ  สีฆคติตาย ฯ  ตถา  ทุติยาย  สตสหสฺสนฺติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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เอว  ยาว  อุโปสถทิวสา  สตสหสฺส  สตสหสฺส  ธาวิตฺวา  คณฺหาติ ฯ  
อถ  จนฺโท  อนุกฺกเมน  หายิตฺวา  กาฬปกฺขอุโปสถทิวเส  สพฺพโส  
น  ป ฺายติ ฯ  อนุกฺกเมน  หายมานตา  เจตฺถ  อนุกฺกเมน  
วฑฺฒมานตาย  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  ปน  ฉายาย  
หายมานตาย  มณฺฑล  วฑฺฒมาน  วิย  ทิสฺสติ ฯ  อิธ  จ  ฉายาย  
วฑฺฒมานตาย  มณฺฑล  หายมาน  วิย  ทิสฺสติ ฯ  ตสฺมา  อนุกฺกเมน  
หายิตฺวา  วิย  อุโปสถทิวเส  สพฺพโส  น  ป ฺายติ ฯ  จนฺท  
เหฏา  กตฺวา  สุริโย  อุปริ  โหติ  มหติยา  ปาติยา  อุทกภาชน  
วิย  จนฺทมณฺฑล  ปถียติ ฯ  มชฺฌนฺติเก  เคหจฺฉายา  วิย  จนฺทสฺส  
ฉายา  น  ป ฺายติ ฯ  โส  ฉายาย  อป ฺายมานาย  ทูเร   ิตาน  
ทิวา  ปทีโป  วิย  สยมฺป  น  ป ฺายติ ฯ  อิเมสมฺปน  อชวีถิ  
นาควีถิ  โควีถีติ  ติสฺโส  คมนวีถิโย  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  อชาน  อุทก  
ปฏิกูล  โหติ  หตฺถินาคาน  มนาป ฯ  คุนฺน  สีตุณฺหสมตาย  ผาสุ  
โหติ ฯ  ตถา  จ  ยาย  วีถิยา  สุริเย คจฺฉนฺเต วสฺสวลาหกเทวปุตฺตา  
สุริยาภิตาปสนฺตตฺตา  อตฺตโน  วิมานโต  น  นิกฺขมนฺติ  กีฬาปสตุา  
หุตฺวา  น  วิจรนฺติ ฯ  ตทา  กิร  สรุิยวิมาน  ปกติมคฺคโต  อโธ  
โอตริตฺวา  วิจรติ ฯ  ตสฺส  โอรุยฺห  จรเณเนว  จนฺทวิมานมฺป  อโธ  
โอรุยฺห  จรติ  ตคฺคติกตฺตา ฯ  ตสฺมา  สา  วีถิ  อุทกาภาเวน อชานุ- 
รูปตาย  อชวีถีติ  สม ฺ  คตา ฯ ยาย ปน วีถิยา สุริเย คจฺฉนฺเต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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วสฺสวลาหกเทวปุตฺตา  สุริยาภิตาปาภาวโต  อภิณฺห  อตฺตโน  วิมานโต  
พหิ  นิกฺขมิตฺวา  กีฬาปสุตา  หุตฺวา  อิโตจิโตจ  วิจรนฺติ ฯ  ตทา  
กิร  สุริยวิมาน  ปกติมคฺคโต  อุทฺธ  อารูหิตฺวา  วิจรติ ฯ  ตสฺส  
อุทฺธ  อารุยฺห  จรเณเนว  จนฺทวิมานมฺป  อุทฺธ  อารุยหฺ  จรติ  
ตคฺคติกตฺตา ฯ  ตคฺคติกตา  จ  สมานคติ  นาม  วาตมณฺฑเลน  
วิมานสฺส  เปลฺลิตพฺพตฺตา ฯ  ตสฺมา  สา  วีถ ิ อุทกพหุภาเวน  
นาคานุรูปตาย  นาควีถีติ  สม ฺ  คตา ฯ  ยทา  สรุโิย  อุทฺธ  
อนาโรหนฺโต  อโธ  จ  อโนตรนฺโต  ปกติมคฺเคเนว  คจฺฉติ ฯ  ตทา  
วสฺสวลาหกา  ยถากาล  ยถารุจิ ฺจ  วิมานโต  นิกฺขมิตฺวา  สุเขน  
วิจรนฺติ ฯ  เตน  กาเลน  กาล  วสฺสนโต  โลเก  อุตุสมตา  โหติ ฯ  
ตาย  อุตุสมตาย  เหตุภูตาย  สา  จนฺทมิสุริยาน  คติ  ควานุรูปตาย  
โควีถีติ  สม ฺ  คตา ฯ  ตสฺมา  ย  กาล  จนฺทิมสุริยา  อชวีถ ึ 
อารูหนฺติ  ตทา  เทโว  เอกพินฺททป  น  วสฺสติ ฯ  ยทา  นาควีถึ  
อาโรหนฺติ  ตทา  ภินฺน  วิย  นภ  ปคฺฆรติ ฯ  ยทา  โควีถึ  
อาโรหนฺติ  ตทา  อุตุสมตา  สมฺปชฺชติ ฯ  ยทา  ปน  ราชาโน  
อธมฺมิกา  โหนฺติ ฯ  เตส  อธมฺมิกตาย  อุปราชเสนาปติปฺปภูตโย  
สพฺเพ  เทวพฺรหฺมาโน  จ  อธมฺมิกา  โหนฺติ ฯ  ตทา  เตส อธมฺมกิ- 
ตาย  วิสม  จนฺทิมสุริยา  ปริหรนฺติ ฯ  ตทา  หิ พหฺวาพาธตาทิ- 
อนิฏผลุปนิสฺสยภูตสฺส    ยถาวุตฺตอธมฺมิกตาส ฺ ิตสฺส  สาธารณสฺส- 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ปาปกมฺมสฺส  พเลน  วิสม  วายนฺเตน  วายุนา  เปลฺลิยมานา  
จนฺทิมสุริยา  สิเนรุ  ปริกขิฺปนฺตา  วิสม  ปริวตฺตนติฺ  ยถามคฺเคน  
นปฺปวตฺตนฺติ ฯ  วาโต  ยถามคฺเคน  น  วายติ  อยถามคฺเคน วายติ ฯ  
อยถามคฺเคน  วายนฺโต  อากาสฏกวิมานานิ  โขเภติ ฯ  วิมาเนสุ  
สงฺขุภิเตสุ  เทวตาน  กีฬนตฺถาย  จิตฺตานิ  น  นมนติฺ ฯ  จิตฺเตสุ  
อนมนฺเตสุ  สีตุณฺหเภโท  อุตุ  ยถากาเลน  น  สมฺปชฺชติ ฯ  ตสฺม ึ 
อสมฺปชฺชนฺเต  น  สมฺมา  เทโว  วสฺสติ ฯ  กทาจิ  วสฺสติ  กทาจิ  
น  วสฺสติ  กตฺถจิ  วสฺสติ  กตฺถจิ  น  วสฺสติ ฯ  วสฺสนฺโตป  
วปฺปกาเล  องฺกุรกาเล  นาฬกาเล  ปุปฺผกาเล  ขีรคฺคหณาทิกาเลสุ  
ยถา  ยถา  สสฺสาน  อุปกาโร  น  โหติ  ตถา  ตถา วสฺสติ จ วิคจฺฉติ  
จ ฯ  เตน  สสฺสานิ  วิสมปากานิ  โหนฺติ  วิคตคนฺธรสาทิสมฺปตฺตีนิ ฯ  
เอกภาชเน  ปกฺขิตฺตตณฺฑุเลสุป  เอกสฺมึ  ปเทเส  ภตฺต  อุตฺตณฺฑุล  
โหติ  เอกสฺม ึ อติกิลินฺน  เอกสฺมึ  สมปาก ฯ  ต  ต  ปริภุตฺต  
กุจฺฉิยมฺป  สพฺพโส  อปรณิต  เอกเทเสน  ปริณต  สุปริณตนฺติ  
เอว  ตีหิเยว  ปกาเรหิ  ปจฺจติ ฯ  ปกฺกาสย  น  สมฺมา  อุปคจฺฉติ ฯ  
เตน  สตฺตา  พหฺวาพาธา  เจว  โหนฺติ  อปฺปายุกา  จ ฯ  ธมฺมิกาน  
ปน  ราชูน  กาเล  วุตฺตวิปริยาเยน  จนฺทิมสุริยา  สม  ปริหรนฺติ  
ยถามคฺเคน  ปวตฺตนฺติ ฯ  อุตุสมตาว  สมฺปชฺชติ ฯ  จนฺทิมสุริยา  
ฉ  มาเส  สิเนรุโต  พหิ  นิกฺขมนฺติ  ฉ  มาเส  อนฺโต  วิจรนฺติ ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ตทา  หิ  สิเนรุสมีเปน  ต  ปทกฺขิณ  กตฺวา  คจฺฉนฺตา  ฉ  มาเส  
ตโต  คมนวีถิโต  พหิ  อตฺตโน  ติริยงฺคมเนน  จกฺกวาฬาภิมุขา  
นิกฺขมนฺติ ฯ  เอว  ฉ  มาเส  ขเณ  ขเณ  สิเนรุโต  อปสกฺกนวเสน   
ตโต  นิกฺขมตฺิวา  จกฺกวาฬสมีป  ปตฺตา ฯ  ตโตป  ฉ  มาเส  ขเณ  
ขเณ  อปสกฺกนวเสน  นกิฺขมิตฺวา  สิเนรุสมีป  ปาปุณนฺตา  อนฺโต  
วิจรนฺติ ฯ  เต  หิ  อาสาฬฺหมาเส  สิเนรุสมีเปน  จรนฺติ ฯ  ตโต  
เทฺว  มาเส  นกิฺขมิตฺวา  พหิ  จรนฺติ ฯ  ปมกตฺติกมาเส  มชฺเฌน  
คจฺฉนฺติ ฯ  ตโต  จกฺกวาฬาภิมุขา  คนฺตฺวา  ตโย  มาเส จกฺกวาฬ- 
สมีเปน  จริตฺวา  ปุน  นกิขฺมิตฺวา  จิตฺรมาเส  มชฺเฌน คนฺตฺวา   
ตโต  ปเร  เทฺว  มาเส  สิเนรุอภิมุขา  ปกฺขนฺทิตฺวา  ปุน อาสาฬฺเห   
สิเนรุสมีเปน  จรนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  สิเนรสฺุส  จกฺกวาฬสฺส จ  ย   
าน  เวมชฺฌ  ตสฺส  สิเนรสฺุส  จ  ย  าน  เวมชฺฌ  เตน  
คจฺฉนฺตา  สิเนรุสมีเปน  จรนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  น  สิเนรุสฺส  
อคฺคาลินฺท  อลฺลีนา ฯ  จกฺกวาฬสมีเปน  จรณมฺป  อิมินาว  นเยน  
เวทิตพฺพ ฯ  ยทา  ปน  สิเนรุสฺส  จกฺกวาฬสฺส  จ  อุชุก  เวมชฺเฌน  
คจฺฉนฺติ  ตทา  เวมชฺเฌน  วิจรนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอว  วิจรนฺตา  จ  
เอกปฺปหาเรน  ตีสุป  ทีเปสุ  อาโลก  กโรนฺติ ฯ  เอเกกาย  ทิสาย  
นวนวโยชนสตสหสฺสานิ  อนฺธการ  วิธมิตฺวา  อาโลก  ทสฺเสนฺติ ฯ  
กถ ฯ  อิมสฺม ึ หิ  ทีเป  สุรยิุคฺคมนกาโล  ปุพฺพวิเทเห  มชฌฺนฺติโก  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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โหติ ฯ  อุตฺตรกุรูส ุ อตฺถงฺคมนกาโล  อมรโคยาเน  มชฺฌิมยาโม ฯ  
ปุพฺพวิเทหมฺหิ  อุคฺคมนกาโล  อุตฺตรกรุูสุ  มชฺฌนฺติโก ฯ  อมรโคยาเน  
อตฺถงฺคมนกาโล  อิธ  มชฌฺิมยาโม ฯ  อุตฺตรกุรูสุ  อุคฺคมนกาโล  
อมรโคยาเน  มชฺฌนฺติโก ฯ  อิธ  อตฺถงฺคมนกาโล  ปุพฺพวิเทเห  
มชฺฌิมยาโม ฯ  อมรโคยานทีเป  อุคฺคมนกาโล  อิธ  มชฺฌนฺติโก ฯ  
ปุพฺพวิเทหทีเป  อตฺถงฺคมนกาโล  อุตฺตรกุรูส ุ มชฺฌมิยาโม ฯ  
อิมสฺมึ  หิ  ทเีป   ิตมชฺฌนฺติกเวลาย  ปุพฺพวิเทหวาสีน อตฺถงฺคมน- 
วเสน  อุปฑฺฒ  สุริยมณฑฺล  ป ฺายติ ฯ  อมรโคยานวาสีน  
อุคฺคมนวเสน  อุปฑฺฒ  ป ฺายติ ฯ  เอว  เสสทีเปสุป ฯ  อิติ  
อิมินาว  ปกาเรน  ตีสุ  ทีเปสุ  เอกปฺปหาเรเนว  จนฺทิมสุริยา  อาโลก  
ทสฺเสนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิโต  อ ฺถา  ปน  ทฺวีสุเอว  ทีเปสุ  
เอกปฺปหาเรน  อาโลก  ทสฺเสนฺติ ฯ  ยสฺมึ  หิ  ทีเป  อตฺถงฺคมนวเสน  
อุปฑฺฒ  สุริยมณฺฑล  ป ฺายติ ฯ  อตฺถงฺคมิเต  ตตฺถ  น  
ป ฺายติ  อาโลก  น  ทสฺเสติ  ทฺวีสุเอว  ทีเปสุ  ป ฺายติ ฯ  
เอเกกาย  ทิสาย  นวนวโยชนสตสหสฺสานิ  อนฺธการวิธมนมฺป อิมินาว   
นเยน  ทฏพฺพ ฯ  อิมสมฺึ  หิ  ทีเป   ิตมชฺฌนฺติกเวลาย ปุพฺพ- 
วิเทหวาสีน  อตฺถงฺคมนวเสน  อุปฑฺฒ  สุริยมณฺฑล  ป ฺายตีติ  
ปุพฺพวิเทเห  นวโยชนสตสหสฺสปฺปมาเณ  าเน  อนฺธการ  วิธมตฺิวา  
อาโลก  ทสฺเสติ  ตถา  อมรโคยาเน  อุคฺคมนวเสน  ตตฺถาป  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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อุปฑฺฒสฺเสว  ป ฺายมานตฺตา ฯ  ปุพฺพวิเทหาน  ปน  อตฺถงฺคมิเต  
น  ป ฺายตีติ  ทฺวีสุ  ทีเปสุ  สพฺพตฺถ  อนฺธการ  วิธมิตฺวา  
อาโลก  ทสฺเสติ  อมรโคยาเนป  อุคฺคเต  สุริเย  สพฺพตฺถ อนฺธการ- 
วิธมนโต ฯ  ปาตุภวนฺตา  จ  จนฺทิมสุริยา  เอกโตว โลเก   
ปาตุภวนฺติ ฯ  เตสุ  สรุิโย  ปมตร  ป ฺายติ ฯ ปมกปฺปกาน หิ   
สตฺตาน  สย  ปภาย  อนฺตรหิตาย  อนฺธกาโร  อโหส ิฯ  เต  
ภีตตสิตา  ภทฺทก  วตสฺส  สเจ  อาโลโก  ภเวยฺยาติ  จินฺตยึสุ ฯ ตโต  
มหาชนสฺส  สูรภาว  ชนยมาน  สุริยมณฺฑล  อุฏหิ ฯ  เตเนวสฺส  
สุริโยติ  นาม  อโหส ิฯ  ตสฺมึ  ทิวส  อาโลก  กตฺวา  อตฺถงฺคมิเต  
ปุน  อนฺธกาโร  อโหสิ ฯ  เต  ภีตตสิตา  ภทฺทก  วตสฺส  สเจ  
อ ฺโ  อาโลโก  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  จินฺตยึสุ ฯ  อถ  เนส  ฉนฺท  
ตฺวา  วิย  จนฺทมณฺฑโล  อุฏหิ ฯ  เตเนวสฺส  จนฺโทติ  นาม  
อโหสิ ฯ  เอว  จนฺทิมสุริเยสุ  ปาตุภูเตสุ  นกฺขตฺตานิ  ตารกรูปานิ  
ปาตุภวนฺติ ฯ  ตโต  ปภูติ  รตฺตินฺทิวา  ป ฺายนฺติ ฯ  อนุกฺกเมน  
จ  มาสฑฺฒมาสอุตุสวจฺฉรา  ชายนฺติ ฯ  จนฺทิมสุรยิาน  ปน  
ปาตุภูตทิวเสเยว  สิเนรุจกฺกวาฬหิมวนฺตปพฺพตา  จตฺตาโร  จ  ทปีา  
ปาตุภวนฺติ ฯ  เต  จ  โข  อปุพฺพ  อจริม  ผคฺคุณปุณฺณมีทิวเสเยว  
ปาตุภวนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  เอก  จกฺกวาฬ  อายามโต  
จ  วิตฺถารโต  จ  โยชนาน  ทฺวาทสสตสหสฺสานิ  ตีณิ  สหสฺสานิ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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จตฺตาริ  สตานิ  ป ฺาส ฺจ  โยชนานีติ  อฏกถาย  วุตฺต ฯ  
ตสฺมา  วุตฺตปฺปมาณโต  อิมสฺส  จกฺกวาฬสฺส  สิเนรุปฺปติฏ ิโตกาเส  
จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ   ปรโต   ยาว  จกฺกวาฬปพฺพตา อุตฺตรทิสา- 
ภาคปฺปมาณ ฺจ ปหาย อิมิสฺสา ทกฺขิณทิสาย  
        สิเนรุจกฺกวาฬาน                      อนฺตร ปริมาณโต  
        ป ฺจ สตสหสฺสานิ                   สหสฺสานูนสฏ ิ จ  
        สตานิ สตฺต เยฺยานิ                ป ฺจวีสุตฺตรานิ จ  
        มชฺฌวีถคิโต นาม                    ตตฺถ เวมชฺฌโค รวิ  
        มชฺฌโต ยาว เมรุมฺหา              จกฺกวาฬา จ อนฺตเร  
        เวมชฺฌโค ยทา โหติ                อุภยนฺตคโต ตทา  
        มชฺฌโต ยาว เมรุมฺหา              จกฺกวาฬา จ ปพฺพตา  
        ทุเว สตสหสฺสานิ                    สหสฺสานูนสีติ จ  
        อฏสต ทุเว สฏ ี                  โยชนานิ ทฺวิคาวุต  
        อุภโต อนฺตโต เมรุ                 จกกฺวาฬานมนฺตร  
        เอก สตสหสฺส ฺจ                   สหสฺสานูนตาฬิส  
        นวสตานิ เจกตึส                    โยชนานิ จ คาวุต  
        ปมาณโต สมนฺตา จ               มณฺฑล มชฌฺวีถยิา  
        สตสหสฺสานูนวีส                   สหสฺสาเนกตึส จ  
        สตเมก ฺจ วิ ฺเยฺย                ป ฺจสตฺตติ อุตฺตร  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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        ทกฺขิณ อุตฺตร ฺจาป                คจฺฉนฺโต ปน ภาณุมา  
        มชฺฌวีถปิฺปมาเณน                 มณฺฑเลเนว คจฺฉติ  
        คจฺฉนฺโต จ ปเนว โส              โอรุยฺโหรุยฺห เหฏโต  
        อารุยฺหารุยฺห อุทฺธ ฺจ              ยโต คจฺฉติ สพฺพทา  
        ตโต คติวเสนสฺส                     ทรูมทฺธานมาสิ ต  
        ตึสสตสหสฺสานิ                      โยชนานิ ปมาณโต  
        ตสฺมา โส ปริโต ยาติ              ตตฺตกว ทิเน ทิเน  
        สหสฺสเมก ป ฺจสต                 จตุปฺป ฺาสโยชน  
        ติคาวุต เตรสูสภ                       เตตฺตึส รตนานิ จ  
        อฏงฺคุลานิ จ ติริย                   คจฺฉเตกทิน รวิ  
        ฉตฺตาฬีสสหสฺสานิ                  ฉสฺสตานิ ติคาวุต  
        โยชนานิ ติตาฬีส                     มาเสเนเกน คจฺฉติ  
        เตนวุติสหสฺสานิ                      ทวิฺสต สตฺตสีติ จ  
        คาวุตานิ ทุเว จาป                    ทวีฺหิ มาเสหิ คจฺฉติ  
        อิมาย คติยา อนฺต-                   วีถโิต วีถิมนฺติม  
        คจฺฉติ ฉหิ มาเสหิ                    ติมาเสหิ จ มชฺฌิม  
        สิเนรุสนฺติเก อนฺต-                  วีถโิต ปน ภาณุมา  
        อาคจฺฉนฺโต ทฺวิมาเสหิ            อสฺส ทีปสฺส มชฺฌโค  
        ตสฺมา สีหลทีปสฺส                   มชฺฌโต เมร ุอนฺตร  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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        ทุเว สตสหสฺสานิ                      ทวิฺสเตนาธิกานิ ตุ  
        เตตฺตึส ฺจ สหสฺสานิ                 อฏารส ติคาวุต  
        จกฺกวาฬนฺตร ฺจสฺส                  ทีปสฺเสว จ มชฺฌโต  
        ตีณิ สตสหสฺสานิ                       สหสฺสานิ ฉวีสติ  
        ฉอุตฺตรานิ ป ฺเจว                     สตาเนก ฺจ คาวุตนฺติ ฯ  
เอวเมตฺถ  อยมฺป  วิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  วิเสส  ภควา  
สพฺพถา อเวทิ อ ฺาสิ ปฏิวิชฺฌิเยวาติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๒๐๒]  ตาวตึสภวน  ทสสหสฺสโยชนนฺติ  เอตฺถ  เตตฺตึส  
สหปุ ฺการิโน  เอตฺถ  นิพฺพตฺตาติ  ต  สหจริตฏาน  เตตฺตึส ฯ  
ตเทว  ตาวตึส ฯ  ต  นิวาโส  เอเตสนฺติ  ตาวตึสา  เทวา ฯ เตส  
ภวน  ตาวตึสภวน ฯ  ตถาหิ  มาเฆน  มาณเวน  สทฺธึ  อจลคาเม  
กาล  กตฺวา  ตตฺถ  อุปฺปนเฺน  เตตฺตึส  เทวปุตฺเต  อุปาทาย  อสฺส  
เทวโลกสฺส  อย  ปณฺณตฺติ  ชาตาติ  วทนฺติ ฯ  อถวา  ยสฺมา  
เสสจกฺกวาเฬสุป  ฉกามาวจรเทวโลกา  อตฺถิ  วุตฺตมฺป  เจต  สหสฺส  
จาตุมฺมหาราชิกาน  สหสฺส  ตาวตึสานนฺติ ฯ  ตสฺมา นามปณฺณตฺติ- 
เยเวสา ตสฺส  เทวโลกสฺสาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ทสสหสฺสโยชนนฺติ   
อิทมฺปน สกกฺปุร  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตถาหิ  ตาวตึ- 
สกายิกา เทวา  อตฺถิ  ปพฺพตฏกา  อตฺถิ  อากาสฏกา ฯ  เตส  
ปรมฺปรา  จกกฺวาฬปพฺพต  ปตฺตา ฯ  ตถา  จาตุมฺมหาราชิกาน  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ยามาทีน ฺจ ฯ  เอกเทวโลเกป  หิ  เทวาน  ปรมฺปรา  จกฺกวาฬปพฺพต  
อปฺปตฺตา  นาม  นตฺถิ ฯ  อิทมฺปน  ตาวตึสภวน  สิเนรุสฺส  
อุปริมตเล  ทสสหสฺสโยชนิเก  าเน  ปติฏ ิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ตสฺส  ปาจีนปจฺฉิมทฺวาราน  อนฺตรา  ทสโยชนสหสฺส  โหติ ฯ  ตถา  
ทกฺขิณุตฺตรทฺวาราน ฯ  ต  โข  ปน  นคร  ทฺวารสหสฺสยุตฺต  อโหสิ  
อารามโปกฺขรณีปฏิมณฺฑิต ฯ  ตสฺส  มชฺเฌ  ติโยชนสตุพฺเพเธหิ  
ธเชหิ  ปฏิมณฺฑิโต  สตฺตรตนมโย  สตฺตโยชนสตุพฺเพโธ  สกฺกสฺส  
เวชยนฺโต  นาม  ปาสาโท ฯ  ตตฺถ  สุวณฺณยฏ ีสุ  มณิทฺธชา  
อเหสุ ฯ  มณิยฏ ีสุ  สุวณฺณทฺธชา ฯ  ปวาฬยฏ ีสุ  มุตฺตทฺธชา ฯ  
มุตฺตยฏ ีสุ  ปวาฬทฺธชา ฯ  สตฺตรตนมยาสุ  ยฏ ีสุ  สตฺตรตนมยา  
ธชา ฯ  ทิยฑฺฒโยชนสตายาโม  เวชยนฺตรโถ ฯ  ตสฺส  หิ  ปจฺฉิมนฺโต  
ปณฺณาสโยชโน ฯ  มชฺเฌ  รถป ฺชโร  ปณฺณาสโยชโน ฯ  
รถสนฺธิโต  ยาว  รถสีสา  ปณฺณาเสว  โยชนานิ ฯ  ตเทว  ปมาณ  
ทิคุณ  กตฺวา  ติโยชนสตายาโมติป  วทนฺติ ฯ  ตสฺมึ  โยชนิกปลฺลงฺโก  
อตฺถโต  ติฏติ ฯ  ตตฺถ  ติโยชนิก  เสตจฺฉตฺต ฯ  เอกสฺมึเยว  
ยุเค  สหสฺสอาช ฺา  ยุตฺตา ฯ  เสสาลงฺการสฺส  ปมาณ  นตฺถิ ฯ  
ธโช  ปนสฺส  อฑฺฒติยานิ  โยชนสตานิ  อุคฺคโต  ยสฺส  วาตาหตสฺส  
ป ฺจงฺคิกตูริยสฺเสว  สทฺโท  นิจฺฉรติ ฯ  สกฺกสฺส  ปน  เอราวโณ  
นาม  หตฺถี  ทิยฑฺฒโยชนสติโก ฯ  โสป  เทวปุตฺโตเยว ฯ  น  หิ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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เทวโลกสฺมึ  ติรจฺฉานคตา  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  โส  อุยยฺานกีฬาย  
นิกฺขมนกาเล  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  ทิยฑฺฒโยชนสติโก  เอราวโณ  
นาม  หตฺถี  โหติ ฯ  โส  เตตฺตึสกุมฺเภ  มาเปติ  อาวฏเฏน คาวุต- 
อฑฺฒโยชนปฺปมาเณ ฯ  สพฺเพส  มชฺเฌ  สกกฺสฺส  อตฺถาย  สุทสฺสน  
นาม  ตึสโยชนิก  กุมฺภ  มาเปติ ฯ  ตสฺส  อุปร ิ ทวฺาทสโยชนิโก  
รตนมณฺฑโป  โหติ ฯ  ตตฺถ  อนฺตรนตฺรา  สตฺตรตนมยา  โยชนุพฺเพธา  
ธชา  อุฏหนฺติ ฯ  ปริยนเฺต  กิงฺกณิกชาลา  โอลมฺพนฺติ  ยสฺส  
มนฺทวาเตริตสฺส  ป ฺจงฺคิกตูริยสทฺทสทิโส  ทิพฺพสงฺคีตสทฺโท  วิย  
รโว  นิจฺฉรติ ฯ  มณฺฑปมชฺเฌ  สกฺกสสฺ  โยชนิโก  มณิปลฺลงฺโก  
ป ฺตฺโต  โหติ ฯ  ตตฺถ  สกฺโก  นิสีทติ ฯ  เตตฺตึสาย  กุมฺภาน   
เอเกกสฺมึ  กมฺุเภ  สตฺต  สตฺต  ทนฺเต  มาเปติ ฯ  เตสุ  เอเกโก  
ปณฺณาสโยชนายาโม ฯ  เอเกกสฺมิ ฺเจตฺถ  ทนฺเต  สตฺต  สตฺต  
โปกฺขรณิโย  โหนฺติ ฯ  เอเกกาย  โปกขฺรณิยา  สตฺต  สตฺต  
ปทุมินิคจฺฉา ฯ  เอเกกสฺมึ  คจฺเฉ  สตฺต  สตฺต  ปุปฺผานิ  โหนฺติ ฯ  
เอเกกสฺส  ปุปฺผสฺส  สตฺต  สตฺต  ปตฺตานิ ฯ  เอเกกสฺมึ  ปตฺเต  
สตฺต  สตฺต  เทวธีตโร  นจฺจนฺติ ฯ  เอว  สมนฺตา ปณฺณาสโยชนฏ- 
าเน หตฺถิทนฺเตสุเยว  นจฺจนฏสมชฺโช  โหติ ฯ  นนฺทา  ปน  
โปกฺขรณี  ป ฺาสโยชนา ฯ  ป ฺจสตโยชนิกาติป  วทนฺติ ฯ  
จิตฺตลตาวน  ปน  สฏ ิโยชนิก ฯ  ป ฺจโยชนสติกนฺติป  วทนฺติ ฯ  ต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ปน  ทิพฺพรุกขฺสหสฺสปฏิมณฺฑิต ฯ  ตถา  นนฺทนวน  ปารุสกวน ฺจ ฯ  
สกฺโก  ปเนตฺถ  อจฺฉราสงฺฆปริวุโต  สฏ ิโยชนิก  สุวณฺณมหาวีถึ  
โอตริตฺวา  นกฺขตฺต  กีฬนฺโต  นนฺทนวนาทีสุ  วิจรติ ฯ  ปาริจฺฉตฺตโก  
ปน  โกวิฬาโร  สมนฺตา  โยชนสตปรมิณฺฑโล  ป ฺจทสโยชนปริณา- 
หกฺขนฺโธ โยชนสตุพฺเพโธ ฯ  ตสฺส  มเูล  สฏ ิโยชนายตา  ป ฺาส- 
โยชนวิตฺถารา ป ฺจทสโยชนุพฺเพธา  ชยสุมนปุปฺผกวณฺณา  ปณฺฑุ- 
กมฺพลสิลา  ยสฺสา มุทุตาย  สกกฺสฺส  นิสีทโต  อุปฑฺฒกาโย   
อนุปวิสติ ฯ  อุฏ ิตกาเล  ต าน  ปริปรูติ ฯ  สุธมฺมา  นาม   
เทวสภา  อายามโต  จ  วิตฺถารโต จ  ติโยชนสติกา ปริกฺเขปโต  
นวโยชนสติกา อุพฺเพธโต ป ฺจโยชนสติกา ฯ ตสฺสา  ผลิกมยา   
ภูมิ ฯ  ถมฺภตุลาสงฺฆาฏาทีสุ วาฬรูปาทิสงฺฆฏฏนกาณิโย มณิมยา ฯ   
สุวณฺณมยา  ถมฺภา ฯ  รชตมยา ถมฺภฆฏกา จ สงฺฆาฏ ฺจ ฯ  
ปวาฬมยานิ  วาฬรูปานิ ฯ  สตฺตรตนมยา  โคปาณสิโย  จ ปกฺข- 
ปาสา  จ  มุขวฏฏิ  จ ฯ  อินฺทนีลอิฏกาหิ  ฉทน ฯ  โสวณฺณมย  
ฉทนปฏ ฯ  รตนมยา  ถปูกา ฯ  อาสาวตี  นาม  เอกา  ลตา  
อตฺถิ ฯ  สา  ปุปฺผิสฺสตีติ  เทวา  วสฺสสหสฺส  อุปฏาน  คจฺฉนฺติ ฯ  
ปาริจฺฉตฺตเก  ปุปฺผมาเน  เอก  วสฺส  อุปฏาน  คจฺฉนฺติ ฯ  เต  
ตสฺส  ปณฺฑุปลาสาทิภาวโต  ปฏาย  อตฺตมนา  โหนฺติ ฯ  ยถาห ฯ  
ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  เทวาน  ตาวตึสาน  ปาริจฺฉตฺตโก  โกวิฬาโร  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ปณฺฑุปลาโส  โหติ  อตฺตมนา  ภิกฺขเว  เทวา  ตาวตึสา  ตสฺมึ  
สมเย  โหนฺติ  ปณฺฑุปลาโส  โขทานิ  ปาริจฺฉตฺตโก  โกวิฬาโร  
นจิรสฺเสว  สนฺนปลาโส๑  ภวิสฺสตีติอาทึ ฯ  สพฺพผาลิผุลฺลสฺส  ปน  
ปาริจฺฉตฺตกสฺส  โกวิฬารสฺส  สมนฺตา  ป ฺจโยชนสตานิ  อาภา  
ผรติ ฯ  อนุวาต  โยชนสต  คนฺโธ  คจฺฉติ ฯ  ปุปฺผิเต  ปาริจฺ- 
ฉตฺตเก อาโรหณกิจฺจ  วา  องฺกุส  คเหตฺวา  นามนกิจฺจ  วา   
ปุปฺผาหรณตฺถ จงฺโกฏกกจฺิจ  วา  นตฺถ ิฯ  กนฺตนกวาโต  อุฏหิตฺวา   
ปุปฺผานิ วณฺฑโต  กนฺตติ ฯ  สมฺปฏิจฺฉนกวาโต  สมฺปฏิจฺฉติ ฯ   
ปเวสนกวาโต สุธมฺมเทวสภ  ปเวเสติ ฯ  สมฺมชฺชนกวาโต  ปุราณ- 
ปุปฺผานิ นีหรติ ฯ  สนฺถรณกวาโต  ปตฺตกณฺณิกเกสรานิ  ร ฺเชนฺโต๒  
สนฺถรติ ฯ  มชฺเฌ  าเน  ธมฺมาสน  โหติ ฯ  โยชนปฺปมาโณ  
รตนปลฺลงฺโก ฯ  ตสฺส  อุปริ  ธาริยมาน  ติโยชนิก  เสตจฺฉตฺต ฯ  
ตทนนฺตร  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  อาสน  อตฺถรยิติ  ตโต  พตฺตึสาย  
เทวปุตฺตาน  ตโต  อ ฺเส  มเหสกฺขเทวตาน ฯ  อ ฺเส  เทวตาน  
ปน  ปุปฺผกณฺณิกาว  อาสน  โหติ ฯ  เทวา  เทวสภ  ปวิสิตฺวา  
นิสีทนฺติ ฯ  ตโต  ปุปฺเผหิ  เรณุวฏฏิ  อุคฺคนฺตฺวา  อุปริ  กณฺณิก  
อาหจฺจ  นิปตมานา  เทวตาน  ติคาวุตปฺปมาณ  อตฺตภาว ลาขา- 
ปริกมฺมสชชฺติ  วิย  กโรติ ฯ  เตส  สา  กีฬา  จตูหิ  มาเสหิ  
๑. ม. ฉินฺนปณฑฺุปลาโส ฯ  ๒. ม. รเจนฺโต ฯ  

                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ปริโยสาน  คจฺฉติ ฯ  อิติ  อิมาหิ  สมฺปตฺตีหิ  สมนฺนาคต  ตาวตึสภวน  
ภควา สพฺพถาป อเวทีติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๐๓]  ตถา  อสุรภวนนฺติ  เอตฺถ  เทวา  วิย  น  สุรนฺติ  น  
อีสรนฺติ  น  วิโรจนฺตีติ  อสุรา ฯ  สรุา  นาม  เทวา ฯ  เตส  
ปฏิปกฺขาติ  วา  อสุรา ฯ  สกฺโก  กิร  อจลคามเก  มาโฆ  นาม  
มาณโว  หุตฺวา  เตตฺตึส  ปุริเส  คเหตฺวา  กลฺยาณกมฺม  กโรนฺโต  
สตฺต  วตฺตปทานิ  ปูเรตฺวา  ตตฺถ  กาลกโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ  
สทฺธึ  ปริสาย ฯ  ตโต  ปพฺุพเทวา  อาคนฺตุกเทวปุตฺตา  อาคตา  
สกฺการ  เนส  กโรมาติ  วตฺวา  ทิพฺพปทุมานิ  อุปนาเมสุ อุปฑฺฒ- 
รชฺเชน  จ  นมินฺเตสุ ฯ  สกฺโก อุปฑฺฒรชฺเชน อสนฺตุฏโ อโหส ิฯ  
อถ  เนวาสิกา  อาคนฺตุกเทวปุตฺตาน  สกฺการ  กโรมาติ  คณฺฑุปาน  
สชฺชยึส ุฯ  สกฺโก  สกปรสิาย  ส ฺ  อทาสิ  มาริสา  มา  คณฺฑุปาน  
ปวิตฺถ  ปวนาการมตฺตเมว  ทสฺเสถาติ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  
เนวาสิกเทวตา  สุวณฺณสรเกหิ  อุปนีต  คณฺฑุปาน  ยาวทตฺถ  ปวิตฺวา  
มตฺตา  มตฺตา  ตตฺถ  ตตฺถ  สุวณฺณปวิย  ปติตฺวา  สยสึุ ฯ  สกฺโก  
คณฺหถ  ธุตฺเต  หรถ  ธุตฺเตติ  เต  ปาเทสุ  คาหาเปตฺวา  สิเนรุปาเท  
ขิปาเปสิ ฯ  สกฺกสฺส  ปุ ฺเตเชน  ตทนุวตฺตกาป  สพฺเพ  ตเถว  
ปตึสุ ฯ  อถ  เนส  กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏาน  สิเนรุสฺส  เหฏ ิมตเล  
ทสโยชนสหสฺส  อสุรภวน  นิพฺพตฺติ  ปาริจฺฉตฺตกปฏิจฺฉนภูตาย  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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จิตฺรปาตลิยา  อุปโสภิต ฯ  สกโฺก  เตส  นิวตฺติตฺวา  อนาคมนตฺถาย  
อารกฺข เปสิ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต  
                อนฺตรา ทฺวินฺน อยุชฺฌปุราน  
                ป ฺจวิธา ปตา อภิรกฺขา  
                อุรคกโรฏิปยสสฺปหารี  
                มทนยุทฺธา จตุโร จ มหตฺถาติ ฯ  
        [๒๐๔]  ตตฺถ  ทฺวินนฺ  อยุชฌฺปุรานนฺติ  ทฺวินฺน  เทวาสุรนคราน  
อนฺตราติ  อตฺโถ ฯ  เทฺว  กริ  นครานิ ยทฺุเธน คเหตุ อสกฺกุเณยฺย- 
ตาย อยุชฺฌปุรานิ  นาม  ชาตานิ ฯ  ยทา  หิ  อสุรา  พลวนฺโต  
โหนฺติ ฯ  อถ  เทเวหิ  ปลายิตฺวา  เทวนคร  ปวิสิตฺวา  ทฺวาเร  
ปหิเต  อสุราน  สตสหสฺสมฺป  กิ ฺจิ  กาตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ยทา  
เทวา  พลวนฺโต  โหนฺติ ฯ  อถาสุเรหิ  ปลายิตฺวา  อสุรนคร ปวิสตฺิวา  
ทฺวาเร  ปหิเต  สกฺกาน  สตสหสฺสมฺป  กิ ฺจิ  กาตุ  น  สกฺโกติ ฯ  
อิติ  อิมานิ  เทฺว  นครานิ  อยุชฺฌปุรานิ  นาม ฯ  เตส  อนฺตรา  
เอเตสุ  อุรคาทีสุ  ป ฺจสุ  าเนสุ  สกฺเกน  อารกฺขา  ปตา ฯ  
ตตฺถ  อุรคสทฺเทน  นาคา  คหิตา ฯ  เต  อุทเก  มหพฺพลา  โหนฺติ ฯ  
ตสฺมา  สิเนรุสฺส  ปมาฬนิฺเท  เอเตส  อารกฺขา ฯ  กโรฏิสทฺเทน  
สุปณฺณา  คหิตา ฯ  เตส  กิร  กโรฏ ิ นาม  ปานโภชน ฯ  เตน  
นาม  ลภึสุ ฯ  ทุติยาฬินฺเท  เตส  อารกฺขา ฯ  ปยสฺสปหารีสทฺเทน  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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กุมฺภณฺฑา  คหิตา ฯ  ทานวรกฺขสา  กิร  เต ฯ  ตติยาฬินฺเท  เตส  
อารกฺขา ฯ  มทนยุทฺธสทฺเทน  ยกฺขา  คหิตา ฯ  วิสมจาริโน  กิร  
เต  ยุทฺธโสณฑฺา ฯ  จตุตฺถาฬินฺเท  เตส  อารกฺขา ฯ  จตุโร  จ  
มหตฺถาติ  จตฺตาโร  มหาราชาโน  วุตฺตา ฯ  เต  หิ  สิเนรุสฺส  ตสฺมึ  
ตสฺมึ  ปสฺเส  ยุคนฺธราทีสุ  ป ฺจสตปริตฺตทีปปริวาเร  มหาทีเป  จ  
ปสาสิตพฺพสฺส  มหโต  อตฺถสฺส  วเสน  มหตฺถาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
ป ฺจมาฬินฺเท  เตส  อารกฺขา ฯ  เต  ปน  อสุรา อายุวณฺณยส- 
อิสฺสริยสมฺปตฺตีหิ  ตาวตึสสทิสาว ฯ  ตสฺมา  อนฺตรา อตฺตาน   
อชานิตฺวา  ปาตลิยา  ปุปฺผิตาย  นยิท  เทวนคร  ตตฺถ ปาริจฺ- 
ฉตฺตโก  ปุปผฺติ  อิธ  ปน  จิตฺตปาตลิ  ชรสกฺเกนมฺหา  สุร  
ปาเยตฺวา  ว ฺจิตา  เทวนคร ฺจ  โน  คหิต  คจฺฉาม  เตน  
สทฺธึ  ยชฺุฌิสสฺามาติ  หตฺถิอสฺสรเถ  อารุยฺห  สุวณฺณรชตมณิผลกานิ  
คเหตฺวา  ยุทฺธสชฺชา  หุตฺวา  อสุรเภริโย  วาเทนฺตา  มหาสมุทฺเท  
อุทก  ทฺวิธา  เภตฺวา  อุฏหนฺติ ฯ  เต  เทเว  วุฏเ  วมฺมิกมกฺขิกา  
วมฺมิก  วิย  สเินรุ  อภิรูหิตุ  อารภนฺติ ฯ  อถ  เนส  ปม  นาเคหิ  
สทฺธึ  ยุทฺธ  โหติ ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  ยทฺุเธ  น  กสฺสจิ  ฉวิ  วา  
จมฺม  วา  ฉิชชฺติ  น  โลหิต  อุปฺปชชฺติ ฯ  เกวล  กุมารกาน  
ทารุเมณฺฑกยุทฺธ วิย อ ฺม ฺ สนฺตาสนมตฺตเมว โหติ ฯ�   
โกฏิสตาป  โกฏิสหสฺสาป  นาคา  เตหิ  สทฺธึ  ยุชฺฌตฺิวา  อสุรปุรเยว  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ปเวเสตฺวา  นิวตฺตนฺติ ฯ  สเจ  ปน  อสุรา  พลวนฺโต  โหนฺติ ฯ  
อถ  นาคา  โอสกฺกิตฺวา  ทุติเย  อาฬินฺเท  สุปณฺเณหิ  สทฺธึ  เอกโต  
หุตฺวา  ยุชฺฌนฺติ ฯ  เอส  นโย  สุปณฺณาทีสุป ฯ  ยทา  ปน  ตานิ  
ป ฺจป  านานิ  อสุรา  มทฺทนฺติ ฯ  ตทา  เอกโต  สมฺปณฺฑิตานิป  
ป ฺจ  พลานิ  โอสกกฺนฺติ ฯ  อถ  จตฺตาโร  มหาราชาโน  คนฺตฺวา  
สกฺกสฺส  ปวตฺตึ  อาโรเจนฺติ ฯ  สกโฺก  เตส  วจน  สุตฺวา ทิยฑฺฒ- 
โยชนสติก  เวชยนฺตรถ  อารุยฺห  สย  วา  นิกฺขมติ  เอก  วา ปุตฺต   
เปเสติ ฯ  เอกสฺมึ  ปน  ทวิเส  เอว นิกฺขมิตฺวา อสุเร ยุทฺเธน  
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  สมุทฺเท  ปกฺขิปตฺวา  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  อตฺตนา  สทิสา  
ปฏิมา  มาเปตฺวา  เปสิ ฯ  ตสฺมา  อสุรา  นาคาทโย  ชินิตฺวา  
อาคตาป  อินฺทปฏิมา  ทิสวฺา  สกฺโก  นกิฺขนฺโตติ  ปลายนฺติ ฯ  อิติ  
สุราน  ปฏิปกฺขาติ  อสุรา  เวปจิตฺติปหาราทาทโย ฯ  เตส  ภวน  
อสุรภวน ฯ  ต  ปน  อายามโต  จ  วิตฺถารโต  จ  ทสสหสฺส- 
โยชนนฺติ ทสฺเสตุ ตถา อสุรภวนนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๒๐๕]  อวีจิมหานิรโย  ชมฺพูทีโป  จาติ  เอตฺถาป  ตถาสทฺโท  
โยเชตพฺโพ ฯ  อวีจิมหานิรโย  ชมฺพูทีโป  จ ตถา ทสสหสฺสโยชน- 
เมวาติ อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  อวีจิมหานิรยสฺส  อพฺภนฺตร  อายาเมน  
จ  วิตฺถาเรน  จ  โยชนสต  โหติ ฯ  โลหปวี  โลหจฺฉทน ฯ  
เอเกกา  จ  ภิตฺติ  นวนวโยชนิกา  โหติ ฯ  ปรุตฺถิมาย  ภิตฺติยา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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อจฺจิ  อุฏหิตฺวา  ปจฺฉิม  ภิตฺตึ  คเหตฺวา ต วินิวิชฺฌตฺิวา ปุรโต  
โยชนสต คจฺฉติ ฯ  เสสทิสาสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  ชาลปริยนตฺ- 
วเสน อายามวิตฺถารโต  อฏารสโยชนาธิกานิ  ตีณิ  โยชนสตานิ  
โหนฺติ ฯ  ปรกิฺเขเปน  นว  โยชนสตานิ  จตุปฺปณฺณาส ฺจ  โยชนานิ ฯ  
สมนฺตา  ปน  อุสฺสเทหิ  สทฺธึ  ทสโยชนสหสฺส  โหติ ฯ  กสฺมา  
ปเนส  นรโก  อวีจีติ  สงฺข  คโตติ ฯ  วีจิ  นาม  อนตฺร  วุจฺจติ ฯ  
ตตฺถ  จ  อคฺคิชาลาน  วา  สตฺตาน  วา  ทุกฺขสฺส  วา  อนฺตร นตฺถ ิฯ  
ตสฺมา  โส  อวีจีติ  สงฺข  คโต ฯ  ตสฺส  หิ  ปุรตฺถิมภิตฺติโต  ชาลา  
อุฏหิตฺวา  สสิพฺพมานา  โยชนสต  คนฺตฺวา  ภิตฺตึ  วินิวิชฺฌิตฺวา  
ปร  โยชนสต  คจฺฉติ ฯ  เสสทิสาสุป  เอเสว  นโย ฯ เอว ชาลาน  
นิรนฺตรตาย  อวีจิ ฯ  อพฺภนฺตเร  ปนสสฺ  โยชนสติเก  าเน  นาฬิย  
โกฏเฏตฺวา  ปูริตติปุปฏ  วิย  สตฺตา  นิรนฺตรา ฯ  อิมสฺมึ  าเน  
สตฺโต  อตฺถิ  อิมสฺมึ  นตฺถีติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  คจฺฉนฺตาน   ิตาน  
นิสินฺนาน  นปินฺนาน ฺจ  ปจฺจมานาน  อนฺโต  นตฺถ ิฯ  คจฺฉนฺตา  
 ิเต  วา  นิสินฺเน  วา  นิปนฺเน  วา  น  พาเธนฺติ ฯ  เอว สตฺตาน  
นิรนฺตรตาย  อวีจิ ฯ  กายทฺวาเรน  ฉอุเปกฺขาสหคตานิ  จิตฺตานิ  
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอก  ทุกฺขสหคต ฯ  เอว  สนฺเตป  ยถา  ชิวฺหคฺเค  
ฉ  มธุวินฺทูนิ  เปตฺวา  เอกสฺมึ  ตมฺพโลหวินฺทุมฺหิ  ปเต อนุทหน- 
พลวตาย  ตเทว  ป ฺายติ  อิตรานิ  อพฺโพหาริกานิ  โหนฺติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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เอว  อนุทหนพลวตาย  ทุกฺขเมเวตฺถ  นิรนฺตร  อิตรานิ  อพฺโพ- 
หาริกานีติ เอว  ทุกฺขสฺส  นิรนฺตรตาย  อวีจีติ  วุจฺจติ ฯ  อย ฺจ   
อวีจิมหานิรโย ชมฺพูทีปสฺส  เหฏา  ปติฏ ิโตติ  วทนฺติ ฯ   
ชมฺพูทีโป  ปน อายามโต จ วิตฺถารโต  จ  ทสสหสฺสโยชนปมาโณ ฯ  
ตตฺถ จ จตุสฺสหสฺสโยชนปฺปมาโณ ปเทโส  ตทุปโภคิสตฺตาน   
ปุ ฺกฺขยา  อุทเกน อชฺโฌตฺถโต สมทฺุโทติ สงฺข คโต ฯ  
ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ  มนุสฺสา  วสนฺติ ฯ ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ  
หิมวา ปติฏ ิโตติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๐๖]  อมรโคยาน  สตสหสฺสโยชนนฺติ  อาทีสุป  อายามโต   
จ วิตฺถารโต  จ  ปมาณ  ทสฺสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ตตฺถ ชมฺพูทีโป  
สกฏสณฺาโน ฉนฺนวุติยา  ปฏฏนโกฏสิตสหสฺเสหิ  ฉปฺปณฺณาส- 
รตนากเรหิ  นวนวุติยา โทณมุขสตสหสฺเสหิ  ติกฺขตฺตุ  เตสฏ ิยา   
นครสหสฺเสหิ  จ สมนฺนาคโต ฯ ชมฺพูทีเป  กิร  อาทิโต  เตสฏ ิ- 
มตฺตานิ  นครสหสฺสานิ อุปฺปนฺนานิ ฯ ตถา ทุติย ฯ  ตถา  ตติย ฯ   
ตานิ  ปน สมปฺณฺเฑตฺวา สตสหสฺส ฯ ตโต ปร อสีติสหสฺสานิ   
นวสหสฺสานิ  จ  โหนฺติ ฯ  โทณมุขนฺติ  จ  มหานครสฺส อายุปฺ- 
ปตฺติฏานภูต  ปธานฆร  วุจฺจติ ฯ อมรโคยาโน อาทาสสณฺาโน ฯ  
ปุพฺพวิเทโห  อฑฺฒจนฺทสณฺาโน ฯ  อุตฺตรกุรุ  ปสณฺาโน ฯ  
ตตนิวาสีน  ตตปริวารทีปวาสีน ฺจ  มนุสฺสาน  มขุมฺป  ตตสณฺานนฺติ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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วทนฺติ ฯ  อปเจตฺถ  อุตฺตรกุรุกาน  ปุ ฺานุภาวสิทฺโธ  อยมฺป  
วิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  กิร  เตสุ  เตสุ  ปเทเสสุ ฆนวิจิตฺต- 
ปตฺตส ฺฉนฺนสาขาปสาขกูฏาคารุปมา  มโนรมฺมา  รกฺุขา เตส   
มนุสฺสาน  นเิวสนกิจฺจ  สาเธนฺติ  ยตฺถ  สุข  นิวสนฺติ ฯ อ ฺเป  
ตตฺถ  รกฺุขา  สุชาตา  สพฺพทาป  ปุปฺผิตคฺคา  ติฏนฺติ ฯ  ชลาสยาป  
วิกสิตปทุมปุณฺฑรีกโสคนฺธิกาทิปุปฺผส ฺฉนฺนา  สพฺพกาล  ปรมสุคนฺธ  
สมนฺตโต  ปวายนฺตา  ติฏนฺติ ฯ  สรรีมฺป  เตส  อติทีฆตาทิโทสรหิต  
อาโรหปริณาหสมฺปนฺน  ชราย  อนภิภูตตฺตา  วลิตปลิตาทิโทสวิรหิต  
ยาวตายุก  อปริกฺขีณชวพลปรกฺกมโสภเมว  หุตฺวา  ติฏติ ฯ  
อนุฏานผลุปชีวิตาย  น  จ  เตส กสิวณิชฺชาทิวเสน อาหารปริเยฏ ิ- 
วเสน ทุกฺข  อตฺถิ ฯ  ตโตเอว  น  ทาสทาสีกมฺมกราทิปริคฺคโห  
อตฺถิ ฯ  น  จ  ตตฺถ  สีตุณฺหฑสมกสวาตาตปสิริสปฺปวาฬาทิปริสฺสโย  
อตฺถิ ฯ  ยถา  นาเมตฺถ  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  ปจฺจูสเวลาย  
สมสีตุณฺโห  อุตุ  โหติ  เอวเมว  สพฺพกาล  ตตฺถ  สมสีตุณฺโหว  
อุตุ  โหติ ฯ  น  จ  เนส  โกจิ  อุปฆาโต  วิเหสา  วา อุปฺปชฺชติ ฯ  
อกฏปากิมเมว  สาลึ  อกณ  อถุส  สุทธฺ  สุคนฺธ  ตณฺฑุลปฺผล  
นทฺธูมงฺคาเรน  อคฺคินา  ปจิตฺวา  ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  ตตฺถ  กริ โชติก- 
ปาสาณา  นาม  โหนฺติ ฯ  อถ  เต  ตโย  ปาสาเณ  เปตฺวา  
ตตฺถ  อุกฺขล ึ อาโรเปนฺติ ฯ  ปาสาเณหิ  เตโช  สมฏุหิตฺวา  ต  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ปาเจติ ฯ  อ ฺโ  สูโป  วา  พฺย ฺชโน  วา  น  โหติ ฯ ภุ ฺชนฺตาน  
จิตฺตานุกุโลเยวสฺส  รโส  โหติ ฯ  ตมฺปน  ภุ ฺชนฺตาน  เนส  กุฏ  
คณฺโฑ  กิลาโส  โสโส  อปมาโร  ชโรติ  เอวมาทิโก  น  โกจิ  
โรโค  อุปฺปชฺชติ ฯ  เต  ต  าน  สมฺปตฺตาน  เทนฺติเยว ฯ  
มจฺฉริยจิตฺต  นาม  เนว  โหติ ฯ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาทโยป  มหิทฺธิกา  
ตตฺถ  คนฺตฺวา  ปณฺฑปาต  คณฺหนฺติ ฯ  น  จ  เต  ขุชชฺา  วา วามนา  
วา  กาณา  วา  กุณี  วา  ข ฺชา  วา  ปกขฺหตา  วา  วิกลงฺคา  
วา  วิกลินฺทฺรยิา  วา  โหนฺติ ฯ  อิตฺถโิยป  ตตฺถ  นาติทีฆา  
นาติรสฺสา  นาติกีสา  นาติถูลา  นาติกาฬิกา  นาจฺโจทาตา โสภคฺคปฺ- 
ปตฺตรูปา  โหนฺติ ฯ  ตถาหิ  ทีฆงฺคุลี  ตมฺพนขี  อลมฺพตฺถนา  
ตนุมชฺฌา  ปณฺุณจนฺทมุขี  วิสาลกฺขี  มทุุคตฺตา  สหิโตรู  โอทาตทนฺตา  
คมฺภีรนาภี  ตนุชงฺฆา  ทฆีนีลเวลฺลิตเกสี  ปถุุลสุสโฺสณี  นาติโลมา  
นาโลมา  สุภมุกา๑  อุตุสุขสมฺผสฺสา  สณฺหา  สขิลสมฺภาสา นานา- 
ภรณวิภูสิตา  วิจรนฺติ  สพพฺทาป  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  วิย  โหนติฺ ฯ  
ปุริสา  จ  ป ฺจวีสติวสฺสุทฺเทสิกา  วิย ฯ  น  ปุตฺตา  ตาสุ  รชชฺนติฺ ฯ  
อย  ตตฺถ  ธมมฺตา ฯ  สตฺตาหิกเมว  จ  ตตฺถ  อิตฺถีปรุิสา  
กามรติยา  วิหรนฺติ ฯ  ตโต  วีตราคา  วิย  ยถาสุข  คจฺฉนฺติ ฯ  น  
ตตฺถ  อิธ  วิย  คพฺโภกฺกนติฺมูลก  คพฺภปริหรณมูลก  วิชายนมูลก  
๑. ม. สุภคา ฯ  

                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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วา  ทุกฺข  โหติ ฯ  รตนก ฺจุกโต  ก ฺจนปฏิมา  วิย  ทารกา  
มาตุกุจฺฉิโต  อมกฺขิตาเอว  เสมฺหาทินา  สุเขเนว  นิกฺขมนฺติ ฯ  อย  
ตตฺถ  ธมฺมตา ฯ  มาตา  ปน  ปุตฺต  วา  ธีตร  วา  วิชายิตฺวา  
เตส  วิจรณกปฺปเทเส  เปตฺวา  อนเปกฺขา  ยถารุจึ  คจฺฉติ ฯ  
เตส  ตตฺถ  สยิตาน  เย  ปสฺสนฺติ  ปุริสา  วา  อิตฺถิโย  วา  เต  
อตฺตโน  องฺคุลิโย  อุปนาเมนฺติ ฯ  เตส  กมฺมผเลน  ตโต  ขีร  
ปวตฺตติ ฯ  เตน  เต  ทารกา  ยาเปนฺติ ฯ  เอว  ปน  วฑฺฒนฺตา  
กติปยทิวเสเหว  ลทฺธพลา  หุตฺวา  ทาริกา  อิตฺถโิย  อุปคจฺฉนฺติ  
ทารกา  ปุริเส ฯ  กปฺปรุกขฺโตเอว  จ  เตส  ตตฺถ  วตฺถาภรณานิ  
นิปฺผชฺชนฺติ ฯ  นานาวิราควณฺณวิจิตฺตานิ  หิ  วตฺถานิ  สุขุมานิ  
มุทุสุขสมฺผสฺสานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  กปฺปรกฺุเขสุ  โอลมฺพนฺตานิ  ติฏนฺติ ฯ  
นานาวิธรสิชาลสมุชฺชลวิวิธวณฺณรตนวินทฺธานิ อเนกวิธมาลากมฺม-  
ลตากมฺมภิตฺติกมฺมวิจิตฺตานิ สีสูปคคีวูปคหตฺถูปคกฏปคปาทูปคานิ  
โสวณฺณมยานิ  อาภรณานิ  จ  กปฺปรกฺุขโต  โอลมฺพนฺติ ฯ  ตถา  
วีณามุทิงฺคปณวสมตาลสงฺขวสเวตาลปริวาราทีนิ วลฺลกีปภูติกานิ  
ตูริยภณฺฑานิป  ตโต  โอลมฺพนฺติ ฯ  ตตฺถ  จ  พหู  ผลรุกฺขา ฯ  
กุมฺภมตฺตานิ  ผลานิ  ผลนติฺ  มธุรรสานิ  ยานิ  ปริภุ ฺชิตฺวา  เต  
สตฺตาหมฺป  ขุปฺปปาสาหิ  น  พาธิยนฺติ ฯ  นชฺโชป  ตตฺถ  สุวิสุทธฺ- 
ชลา สุปติตฺถา  รมณียา  อกทฺทมา  วาลกุตลา  นาติสีตา  น  จ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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อุณฺหา  สุรภิคนฺธีหิ  ชลปุปฺเผหิ  ส ฺฉนฺนา  สพฺพกาล  สุรภิวายนฺติโย  
สนฺทนฺติ ฯ  น  ตตฺถ  กณฺฏกีลตา  กกขฺลคจฺฉลตา  โหนฺติ ฯ  
อกณฺฏกา  ปปฺุผผลส ฺฉนฺนาเอว  โหนฺติ ฯ  จนฺทนนาครุกฺขา  
สยเมว  รส  ปคฺฆรนฺติ ฯ  นหายิตุกามา  จ  นทีติตฺเถ  เอกชฺฌ  
วตฺถาภรณานิ  เปตฺวา  นทึ  โอตริตฺวา  นหายิตฺวา  อุตฺติณฺณา  
อุตฺติณฺณา  อุปรฏ ิม  อุปรฏ ิม  วตฺถาภรณ  คณฺหนฺติ ฯ  น  เตส  
เอว  โหติ  อิท  มม  อิท  ปรสฺสาติ ฯ  ตโตเอว  น  เตส  โกจิ  
วิคฺคโห  วา  วิวาโท  วา ฯ  สตฺตาหิกาเอว  จ  เนส  กามรติกีฬา  
โหติ ฯ  ตโต  วีตราคา  วิย  จรนฺติ ฯ  ยตฺถ  จ  รุกฺเข สยิตุกามา  
โหนฺติ ฯ  ตตฺเถว  สยน  อุปลพฺภติ ฯ  มเต  จ  สตฺเต  น  โรทนฺติ  
น  โสจนฺติ ฯ  ต ฺจ  มณฺฑยิตฺวา  นิกฺขิปนฺติ ฯ  ตาวเทว  จ  
ตถารูปา  สกณุา  อุปคนฺตฺวา  มต  ทีปนฺตร  เนนฺติ ฯ  ตสฺมา  
สุสาน  วา  อสุจิฏาน  วา  ตตฺถ  นตฺถ ิฯ  น  จ  ตโต  มตา  
นิรย  วา  ติรจฺฉานโยนึ  วา  ปตฺติวิสย  วา  อุปปชฺชนฺติ ฯ ธมฺมตา- 
สิทฺธสฺส  ป ฺจสีลสฺส  อานุภาเวน  เต  เทวโลเก  นพฺิพตฺตนฺตีติ  
วทนฺติ ฯ  วสสฺสหสฺสเมว  จ  เนส  สพฺพกาล  อายุปฺปมาณ ฯ  
สพฺพเมต เนส ป ฺจสีล วิย ธมฺมตาสิทฺธเมวาติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๐๗]  ตทนฺตเรสูติ  เตส  จกฺกวาฬาน  อนฺตเรสุ ฯ โลกนฺ- 
ตริกนิรโยติ  โลกาน  โลกธาตูน  อนฺตโร  วิวโร  โลกนฺตโร ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 428 

ตตฺถ  ภวา  โลกนฺตริกา  นิรยา ฯ  ติณฺณ  หิ  สกฏจกฺกาน ปตฺตาน  
วา อ ฺม ฺ  อาสนฺนภาเวน  ปตาน  อนฺตรสทิเสสุ  ติณฺณ 
ติณฺณ จกฺกวาฬาน อนฺตเรสุ  เอเกโก  โลกนฺตริกนริโย ฯ  โส   
ปน  ปริมาณโต อฏโยชนสหสฺโส  โหติ  นิจฺจ  วิวโฏ เหฏา  
อุปริ จ เกนจิ น ปหิโต ฯ ยถา  ห ิ เหฏา  อุทกสฺส ปธายิกา  
ปวี นตฺถีติ อสวุตา โลกนฺตริกนิรยา เอว  อุปริป  จกฺกวาเฬสุ   
วิย  เทววิมานาน  อภาวโต อสวุตา อปหิตา จกฺขุวิ ฺาณุปฺปตฺติ- 
นิวารณสมตฺเถน  จ  อนฺธกาเรน  สมนนฺาคตา ฯ  ตตฺถ กิร   
จกฺขุวิ ฺาณ  น  ชายติ  อาโลกสฺส  อภาวโต ฯ  ตีสุ  ทีเปสุ เอกปฺป- 
หาเรน  อาโลกกรณสมตฺถาป  หิ  จนฺทิมสุริยา  ตตฺถ  อาโลก  น  
ทสฺเสนฺติ ฯ  เต  หิ  ยุคนฺธรสมปฺปมาเณ  อากาสปฺปเทเส  วิจรณโต  
จกฺกวาฬปพฺพตสฺส  เวมชฺเฌน  วิจรนฺติ ฯ  จกฺกวาฬปพฺพต ฺจ  
อติกฺกมฺม  โลกนฺตริกนิรยา ฯ  ตสฺมา  เต  ตตฺถ  อาโลก น ทสฺเสนฺตีติ  
จกฺขุวิ ฺาณ  นุปฺปชฺชติ ฯ  ยทา  ปน  สพฺพ ฺ ูโพธิสตฺตสฺส  
ปฏิสนฺธิคฺคหณาทีสุ  โอภาโส  อุปฺปชฺชติ  ตทา  จกฺขุวิ ฺาณ  
อุปฺปชฺชติ ฯ  อ ฺเป  กิร  โภ  สนฺติ  สตฺตา  อิธุปปนฺนาติ  ต  
ทิวส  อ ฺม ฺ  ปสฺสนฺติ ฯ  อย  ปน  โอภาโส  เอกยาคุปาน- 
มตฺตมฺป น  ติฏติ  อจฺฉราสงฺฆาฏมตฺตเมว  วิชฺชุโอภาโส  วิย  
นิจฺฉริตฺวา  กึ  อิทนฺติ  ภณนฺตานเยว  อนฺตรธายติ ฯ  กึ  ปน  กมฺม  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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กตฺวา  ตตฺถ  สตฺตา  นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ  ภาริย  ทารุณ  ครุก มาตา- 
ปตูน  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาน ฺจ  อุปริ  อปราธ  อ ฺ ฺจ  ทิวเส  
ทิวเส  ปาณวธาทึ  สาหสิกกมฺม  กตฺวา  อุปฺปชชฺนฺติ  ตมฺพปณฺณิ- 
ทีเป อภยโจรนาคโจราทโย  วิย ฯ  เตส  อตฺตภาโว  ติคาวุติโก  
โหติ ฯ  วคฺคุลีน  วิย  ทีฆนขา  โหนฺติ ฯ  เต  รุกฺเข  วคฺคุลิโย วิย  
นเขหิ  จกฺกวาฬปาเท  ลคฺคนฺติ ฯ  ยทา  สสปฺปนฺตา  อ ฺม ฺสฺส  
หตฺถปาสคตา  โหนฺติ ฯ  อถ  ภกโฺข  โน  ลทฺโธติ  ม ฺมานา  
ขาทนตฺถ  คณฺหิตุ  อุปกฺกมนฺตา  วิปริวตฺติตฺวา  โลกสนฺธารกอุทเก  
ปตนฺติ ฯ  วาเต  ปหรนฺเตป  มธุกผลานิ  วิย  ฉิชชฺตฺิวา  อุทเก  
ปตนฺติ ฯ  ปติตมตฺตา  จ  อจฺจนฺตขาเร  อุทเก  ปฏปณฺฑ  วิย  
วิลียนฺติ  อติสีตลภาวโต  อาตปสนฺตาปาภาเวน ฯ  อติสีตลภาวเมว  
หิ  สนฺธาย  อจฺจนฺตขารตา  วุตฺตา ฯ  น  หิ  ต  กปฺปสณฺหนอุทก  
สมฺปตฺติกรมหาเมฆวุฏ  ปวีสนฺธารก  กปฺปวินาสกอุทก  วิย  ขาร  
ภวิตุ  อรหติ ฯ  ตถา  หิ  สติ  ปวีป  วิลีเยยฺย ฯ  เตส  วา  
ปาปกมฺมพเลน  เปตาน  ปกติอุทกสฺส  ปุพฺพเขฬภาวาปตฺติ  วิย  ตสฺส  
อุทกสฺส  ตทา  ขารภาวาปตฺติ  โหตีติ  วุตฺต  อจฺจนฺตขาเร  อุทเก  
ปฏปณฺฑ วิย วิลียนฺตีติ ฯ  
        [๒๐๘]  อนนฺตานีติ  อปริมาณานิ  เอตฺตกานีติ  อ ฺเหิ  มินิตุ  
อสกฺกุเณยฺยานิ ฯ  ตานิ  จ  ภควา  อนนฺเตน  พุทฺธาเณน  อเวทิ ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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อนนฺโต  อากาโส  อนนฺโต  สตฺตนิกาโย  อนนฺตานิ  จกฺกวาฬานีติ  
ติวิธมฺป  หิ  อนนฺต  พุทฺธาณ  ปริจฺฉินฺทติ  สยมฺป  อนนฺตตฺตา ฯ  
ยาวตก  หิ  เยฺย  ตาวตก  าณ  ยาวตก  าณ  ตาวตก  
เยฺย  เยฺยปริยนฺติก  าณ  าณปริยนฺติก  เยฺยนฺติ ฯ  
เตน  วุตฺต  อนนฺเตน  พุทฺธาเณน  อเวทีติอาทิ ฯ  อนนฺตตา  
จสฺส  อนนฺตเยฺยสฺส  ปฏิวิชฺฌเนเนว  เวทิตพฺพา  ตตฺถ อปฺปฏ-ิ 
หตจารตฺตา ฯ  อิทานิ  ยถาวุตฺตมตฺถ  นิคเมนฺโต  อาห  เอวมสฺส  
โอกาสโลโกป สพฺพถา วิทิโตติ ฯ  
        [๒๐๙]  อปเจตฺถ  วิวฏฏาทีนมฺป  วิทิตตา  วตฺตพฺพา ฯ  ตสฺมา  
วิวฏฏาทโยป  อาทิโต  ปภูติ  เอว  เวทิตพฺพา ฯ  สวฏโฏ สวฏฏฏ- 
ายี วิวฏโฏ  วิวฏฏฏายีติ  กปฺปสฺส  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ ฯ  
ตตฺถ  สวฏฏน  วินสฺสน  สวฏโฏ  วินสฺสมาโน  อสงฺเขยฺยกปฺโป ฯ  
โส  ปน  อตฺถโต  กาโลเยว ฯ  ตทา  ปวตฺตมานสงฺขารวเสนสฺส  
วินาโส  เวทิตพฺโพ ฯ  สวฏฏโต  อุทฺธ  ตถาฏายีกาโล สวฏฏฏ- 
ายี ฯ  วิวฏฏน  นิพฺพตฺตน  วฑฺฒน  วา  วิวฏโฏ  วฑฺฒมาโน  
อสงฺเขยฺยกปฺโป ฯ  โสป  อตฺถโต  กาโลเยว ฯ  ตทา ปวตฺตมาน- 
สงฺขารวเสนสฺส  วฑฺฒิ  เวทิตพฺพา ฯ  วิวฏฏโต  อุทฺธ ตถาฏายี- 
กาโล  วิวฏฏฏายี ฯ  ตตฺถ  ตโย  สวฏฏา  เตโชสวฏโฏ  
อาโปสวฏโฏ  วาโยสวฏโฏติ ฯ  ติสฺโส  สวฏฏสีมา  อาภสฺสรา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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สุภกิณฺหา  เวหปฺผลาติ ฯ  ยทา  กปฺโป  เตเชน  สวฏฏติ  ตทา  
อาภสฺสรโต  เหฏา  อคฺคินา  ทยฺหติ ฯ  ยทา  อาเปน  สวฏฏติ  
ตทา  สุภกิณฺหโต  เหฏา  อุทเกน  วิลยีติ ฯ  ยทา  วายุนา  
สวฏฏติ  ตทา  เวหปฺผลโต  เหฏา  วาเตน  วิทฺธสติ ฯ  วิตฺถารโต  
ปน  ตีสุป  สวฏฏกาเลสุ  เอก  พุทฺธกฺเขตฺต  วินสฺสติ ฯ  พุทฺธกฺเขตฺต  
นาม  ติวิธ  โหติ  ชาติกฺเขตฺต  อาณกฺเขตฺต  วิสยกฺเขตฺต ฺจ ฯ  
ตตฺถ  ชาติกฺเขตฺต  ทสสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺต  โหติ  ย  ตถาคตสฺส  
ปฏิสนฺธิคฺคหณาทีสุ  กมฺปติ ฯ  ยตฺตเก  ห ิ าเน  ตถาคตสฺส  
ปฏิสนฺธิาณาทิาณานุภาโว   ปุ ฺพลสมุตฺเตชิโต   สรเสเนว ปฏ-ิ 
วิชมฺภติ ฯ  ต  สพฺพมฺป  พุทฺธงฺกุรสฺส  นิพฺพตฺตนกฺเขตฺตนฺนามาติ  
พุทฺธกฺเขตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อาณกฺเขตฺต  ปน โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ- 
ปริยนฺต ยตฺถ  รตนสุตฺต  ขนฺธปริตฺต  ธชคฺคปริตฺต  อาฏานาฏิยปริตฺต  
โมรปริตฺตนติฺ อิเมส  ปรตฺิตาน  อานุภาโว  วตฺตติ ฯ  อิทฺธิมา  หิ   
เจโตวสีปตฺโต อาณกฺเขตฺตปริยาปนฺเน  ยตฺถกตฺถจิ  จกฺกวาเฬ  ตฺวา   
อตฺตโน อตฺถาย  ปริตฺต  กตฺวา  ตตฺเถว  อ ฺ  จกฺกวาฬ  คโตป  
กตปริตฺโตเอว โหติ ฯ  เอกจกฺกวาเฬ  ตฺวา  สพฺพสตฺตาน  อตฺถาย  
ปริตฺเต  กเต  อาณกฺเขตฺตสพฺพสตฺตานมฺป  อภิสมฺภุณาเตว ปริตฺตา- 
นุภาโว  ตตฺถ  เทวตาหิ  ปริตฺตาน  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพโต ฯ  ตสฺมา  
ต  อาณกฺเขตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  วิสยกฺเขตฺตมฺปน  อนนฺตาปริมาณ ฯ  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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อนนฺตาปริมาเณสุ  หิ  จกกฺวาเฬสุ  ย  ย  ตถาคโต  อากงฺขติ  ต  
ต  ชานาติ  อากงฺขาปฏิพทฺธวุตฺติตาย  พุทฺธาณสฺส ฯ  เอวเมเตสุ  
ตีสุ  พุทฺธกฺเขตฺเตสุ  เอก  อาณกฺเขตฺต  วินสฺสติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  
วินสฺสนฺเต  ชาติกฺเขตฺต  วินฏเมว  โหติ ฯ  วินสสฺนฺตมฺป  เอกโตว  
วินสฺสติ ฯ  สณฺหนฺตมฺป  เอกโตว  สณฺหติ ฯ  ตสฺเสว  วินาโส  
สณฺหณ ฺจ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๑๐]  ยสฺมึ  สมเย  กปฺโป  อคฺคินา  นสฺสติ ฯ  อาทิโตว  
กปฺปวินาสกมหาเมโฆ  อุฏหิตฺวา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬ  เอก  
มหาวสฺส  วสฺสติ ฯ  มนสฺุสา  ตุฏา  สพฺพวีชานิ  นีหริตฺวา  วปนฺติ ฯ  
สสฺเสสุ  ปน  โคขายิตมตฺเตสุ  ชาเตสุ  คทฺรภรว  รวนฺโต เอก- 
วินฺทุมฺป  น  วสฺสติ ฯ  ตทา  ปจฺฉินฺน  ปจฺฉินฺนเมว  โหติ  วสฺส ฯ  
อิท  สนฺธาย  หิ  ภควตา  โหติ  โส  ภิกฺขเว  สมโย  ย  พหูนิ  
วสฺสานิ  พหูนิ  วสฺสสตานิ  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  พหูนิ  วสฺสสต- 
สหสฺสานิ เทโว  น  สฺสตีติ  วุตฺต ฯ  วสฺสุปชีวิโนป  สตฺตา  กาล  
กตฺวา  ปริตฺตาภาทิพฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตนฺติ  ปุปฺผผลุปชีวินิโย  จ  
เทวตา ฯ  เอว  ทีเฆ  อทฺธาเน  วีติวตฺเต  ตตฺถ  ตตฺถ อุทก ปริกฺขย  
คจฺฉติ ฯ  อถานุปุพฺเพน  มจฺฉกจฺฉปาป  กาล  กตฺวา  พฺรหฺมโลเก  
นิพฺพตฺตนฺติ  เนรยิกสตฺตาป ฯ  ตตฺถ  เนรยิกา  สตฺตมสุริยปาตุภาเว  
วินสฺสนฺตีติ  เอเก ฯ  ฌานมฺปน  วินา  นตฺถิ  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ 
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]   
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เอเตส ฺจ  เกจิ  ทุพฺภิกฺขปฬิตา  เกจิ  อภพฺพา  ฌานาธิคมาย  เต  
กถ  ตตฺถ  นพฺิพตฺตนฺตีติ ฯ  เทวโลเก  ปฏิลทฺธชฺฌานวเสน ฯ  ตทา  
หิ  วสฺสสตสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  กปฺปวุฏาน  ภวิสฺสตีติ  โลกพฺยูหา  
นาม  กามาวจรเทวา  มุตฺตสิรา  วิกิณฺณเกสา  รุทมขุา  อสฺสูนิ  
หตฺเถหิ  ปุ ฺฉมานา  รตฺตวตฺถนิวตฺถา  อติวิย  วิรูปเวสธาริโน  หตฺุวา  
มนุสฺสปเถ  วิจรนฺตา  เอว  อาโรเจนฺติ  มาริสา  มาริสา  อิโต  
วสฺสสตสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  กปฺปวุฏาน  ภวิสฺสติ  อย  โลโก  
วินสฺสิสฺสติ  มหาสมุทฺโทป  อุสฺสุสฺสิสสฺติ  อย ฺจ  มหาปวี  
สิเนรุ  จ  ปพฺพตราชา  ทยหฺิสฺสนฺติ  วินสฺสิสฺสนฺติ  ยาว  พฺรหฺม- 
โลกา โลกวินาโส  ภวิสสฺติ  เมตฺต  มาริสา  ภาเวถ  กรุณ  มุทิต  
อุเปกฺข  มาริสา  ภาเวถ  มาตร  อุปฏหถ  ปตร  อุปฏหถ  
กุเล  เชฏาปจายิโน  โหถาติ ฯ  เต  ปน  เทวา  โลก  พฺยูเหนฺติ  
สมฺปณฺเฑนฺตีติ  โลกพฺยูหาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เต  กิร  ทสิฺวา  มนุสฺสา  
ยตฺถ  ตตฺถ   ิตาป  นิสินฺนาป  สเวคชาตา  สมฺภมปฺปตฺตา  จ  หุตฺวา  
เตส  อาสนฺเน  าเน  สนนฺิปตนฺติ ฯ  กถ  ปเนเต  กปฺปวุฏาน  
ชานนฺตีติ ฯ  ธมฺมตาย  ส ฺโจทิตาติ  อาจริยา ฯ ตาทิสนิมิตฺต- 
ทสฺสเนนาติ เอเก ฯ  พฺรหมฺเทวตาหิ  อุยฺโยชิตาติ  อปเร ฯ  เตสมฺปน  
วจน  สุตฺวา  เยภุยฺเยน  มนุสฺสา  จ  ภุมฺมเทวตา  จ  สเวคชาตา  
อ ฺม ฺ  มุทุจิตฺตา  หุตฺวา  เมตฺตาทีนิ  ปุ ฺานิ  กริตฺวา  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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เทวโลเก  นพฺิพตฺตนฺติ ฯ  ตตฺถ  ทิพฺพสุธาโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  ตโต  
วาโยกสิเณ  ปริกมม  กตฺวา  ฌาน  ปฏิลภนฺติ ฯ  เทวาน  กิร สขุ- 
สมฺผสฺสวาตคฺคหณปริจเยน  วาโยกสิเณ  ฌานานิ  สุเขเนว  อิชฺฌนฺติ ฯ  
ตท ฺเ  ปน  อาปายิกา  สตฺตา  อปราปริยเวทนีเยน  กมฺเมน เทว- 
โลเก  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  อปราปริยเวทนียกมฺมรหิโต  หิ  สสาเร  
สสรนฺโต  นาม  สตฺโต  นตฺถิ ฯ  เตป  ตตฺถ  ตเถว ฌาน ปฏิลภนฺติ ฯ  
เอว  เทวโลเก  ปฏิลทฺธชฌฺานวเสน  สพฺเพป  พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺ- 
ตนฺติ ฯ  อิท ฺจ  เยภุยฺยวเสน  วุตฺต ฯ  เกจิ  ปน  อปายสตฺตา  
สวฏฏมานโลกธาตูหิ  อ ฺโลกธาตูสุป  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  น  ห ิ สพฺเพ  
อปายสตฺตา  ตทา  รูปารูปภเวสุ  อุปฺปชชฺนฺตีติ  สกฺกา  วิ ฺาตุ  
อปาเยสุ  ทีฆตมายุกาน  เทวโลกุปฺปตฺติยา  อสมฺภวโต ฯ นิยต- 
มิจฺฉาทิฏ ิโก  ปน  วินสสฺมาเนป  กปฺเป  นิรยโต  น  มุจฺจติเยว ฯ  
ตสฺมา  โส  ตตฺถ  อนิพฺพตฺติตฺวา  ปฏ ิจกฺกวาเฬ  นิพฺพตฺตติ ฯ  
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา  หิ  สมนฺนาคตสฺส  ภวโต  วุฏานนฺนาม  นตฺถิ ฯ  
ตาย  หิ  สมนฺนาคตสฺส  เนว  สคฺโค  อตฺถิ  น  มคฺโค ฯ  ตสฺมา  
โส  สวฏฏมานจกฺกวาฬโต  อ ฺตฺถ  นิรเย  นิพฺพตฺติตฺวา  ปจฺจติ ฯ  
กิมฺปน  ปฏ ิจกฺกวาฬ  น  ฌายตีติ ฯ  ฌายติ ฯ  ตสฺมึ  ฌาย- 
มาเนป เอส  อากาเส  เอกสฺมึ  ปเทเส  ปจฺจตีติ  วทนฺติ ฯ  
วสฺสุปจฺเฉทโต  ปน  อุทธฺ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  ทุติโย  สุริโย  
                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ปาตุภวติ ฯ  ปาตุภูเต  ปน  ตสฺมึ  เนว  รตฺติปริจฺเฉโท  น  
ทิวาปริจฺเฉโท  ป ฺายติ ฯ  เอโก  สุรโิย  อุฏเติ  เอโก  อตฺถ  
คจฺฉติ ฯ  อวิจฺฉินฺนสุริยสนฺตาโปว  โลโก  โหติ ฯ  ยถา  จ  
กปฺปวุฏานกาลโต  ปุพฺเพ  อุปฺปนฺนสุริยวิมาเน  สุริยเทวปุตฺโต  โหติ  
เอว  กปฺปวินาสกสุริโย  นตฺถิ ฯ  กปฺปวุฏานกาเล  ปน  ยถา  
อ ฺเ  กามาวจรเทวา  เอว  สุริยเทวปุตฺโตป  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  
พฺรหฺมโลเก  อุปฺปชฺชติ ฯ  สุริยมณฺฑล  ปน  ปภสฺสรตร ฺเจว  
เตชวนฺตตร ฺจ  หุตฺวา  ปวตฺตติ ฯ  ต  อนฺตรธายิตฺวา  อ ฺเมว  
อุปฺปชฺชตีติ  อปเร ฯ  ตตฺถ  ปกติสุริเย  วตฺตมาเน  อากาเส พลา- 
หกาป  ธูมสขิาป  จรนฺติ ฯ  กปฺปวินาสกสุริเย  วตฺตมาเน วิคต- 
ธูมพลาหก  อาทาสมณฺฑล  วิย  นิมฺมล  นภ  โหติ ฯ  เปตฺวา  
ป ฺจ  มหานทิโย  เสสกุนฺนทีอาทีสุ  อุทก  สุสฺสติ ฯ  ตโต  ทีฆสฺส  
อทฺธุโน  อจฺจเยน  ตติโย  สุริโย  ปาตุภวติ  ยสฺส  ปาตุภาวา  
มหานทิโยป  สุสฺสนฺติ ฯ  ตโตป  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  จตุตฺโถ  
สุริโย  ปาตุภวติ  ยสฺส  ปาตุภาวา  หิมวติ  มหานทีน  ปภวา  
สีหปาตโน  หสปาตโน๑  กณฺณมุณฺฑโก  รถการทโห  อโนตตฺตทโห  
ฉทฺทนฺตทโห  กุณาลทโหติ  อิเม  สตฺต  มหาสรา  สุสฺสนฺติ ฯ  
ตโตป  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  ป ฺจโม  สุรโิย  ปาตุภวติ  ยสฺส  
๑. ม. มนฺทากนิีทโห ฯ  

                                [ ม. ป. ๑  ส. ป. ๑๒๖]  
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ปาตุภาวา  อนุปุพฺเพน  มหาสมุทฺเท  องฺคุลิปพฺพเตมนมตฺตมฺป  อุทก  
น  สณฺาติ ฯ  ตโตป  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  ฉฏโ  สุริโย  
ปาตุภวติ  ยสฺส  ปาตุภาวา  สกลจกฺกวาฬ  เอกธูม โหติ ปริยา- 
ทินฺนสิเนห ธูเมน ฯ  ยาย  หิ  อาโปธาตุยา  ตตฺถ  ตตฺถ  ปวีธาตุ   
อาพทฺธตฺตา สมฺปณฺฑิตา  หุตฺวา  ติฏติ ฯ  สา  ฉฏสุริยปาตุ- 
ภาเวน ปริกฺขย  คจฺฉติ ฯ  ยถา  จิท  เอว  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬา- 
นิป ฯ ตโตป  ทีฆสฺส  อทธฺุโน  อจฺจเยน  สตฺตโม  สุริโย  ปาตุ- 
ภวติ ยสฺส  ปาตุภาวา  สกลจกฺกวาฬ  เอกชาล  โหติ  สทฺธึ  
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬหิ ฯ  โยชนสติกาทิเภทานิ  สิเนรุกูฏานิ ปลุช-ฺ 
ชิตฺวา  อากาเสเยว  อนฺตรธายนฺติ ฯ  สา  อคฺคิชาลา  อุฏหิตฺวา  
จาตุมฺมหาราชิเก  คณฺหาติ ฯ  ตตฺถ  กนกวิมานรตนวิมานมณิ- 
วิมานานิ ฌาเปตฺวา  ตาวตึสภวน  คณฺหาติ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  
ยาว  ปมชฌฺานภูมึ  คณฺหาติ ฯ  ตตฺถ  ตโยป  พฺรหฺมโลเก  
ฌาเปตฺวา  อาภสฺสเร  อาหจฺจ  ติฏติ ฯ  สา  ยาว  อณุมตฺตมฺป  
สงฺขารคต  อตฺถิ  ตาว  น  นิพฺพายติ ฯ  สพฺพสงฺขารปริกฺขยา  
ปน  สปฺปเตลชฺฌาปนคฺคิสิขา  วิย  ฉาริกมฺป  อนวเสเสตฺวา นิพฺพา- 
ยติ ฯ  เหฏาอากาเสน  สห  อุปริอากาโส  เอโก  โหติ มหนฺธ- 
กาโร ฯ  เอว เอกมสงฺเขยฺย เอกงฺคณ หุตฺวา  ิเต โลกสนฺนิวาเส  
โลกสฺส  สณฺานตฺถาย  เทโว  วสฺสิตุ  อารภติ ฯ  อาทิโตว อนฺตรฏ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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เก  หิมปาโต  วิย  โหติ ฯ  ตโต  กณมตฺตา  ตณฺฑุลมตฺตา มุคฺค- 
มาสพทรอามลกเอลาฬุกกุมฺภณฺฑอลาพุมตฺตา  อุทกธารา  หุตฺวา อนุกฺ- 
กเมน  อุสภเทฺวอุสภอฑฺฒคาวุตคาวุตอฑฺฒโยชนโยชนทฺวิโยชน ฯเปฯ  
โยชนสตโยชนสหสฺสมตฺตา  หุตฺวา  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬคพฺภนฺตร  
ยาว  อวินฏพฺรหฺมโลกา  ปูเรตฺวา  อนฺตรธายติ ฯ  ต  อุทก  เหฏา  
จ  ติริย ฺจ  วาโต  สมุฏหิตฺวา  ฆน  กโรติ  ปริวฏม  ปทุมินิปตฺเต  
อุทกพินฺทุสทิส ฯ  กถ  ตาวมหนฺต  อุทกราสึ  ฆน  กโรตีติ  เจ ฯ  
วิวรสมฺปทานโต ฯ  ต  หสิฺส  ตหึ  ตหึ  วิวร  เทติ ฯ  ต  เอว  
วาเตน  สมฺปณฺฑิยมาน  ฆน  กริยมาน  ปริกฺขยมาน  อนุปุพฺเพน  
เหฏา  โอตรติ ฯ  โอติณฺเณ  โอติณฺเณ  อุทเก  พฺรหฺมโลกฏาเน  
พฺรหฺมโลโก  อุปริ  จตุกฺกามาวจรเทวโลกฏาเน  จ  เทวโลกา ปาตุ- 
ภวนฺติ ฯ  จาตุมฺมหาราชิกตาวตึสภวนานิ  ปน  ปวีสมฺพนฺธตาย  
น  ตาว  ปาตุภวนฺติ ฯ  ปุรมิปวิฏาน  โอติณฺเณ  ปน  พลว- 
วาตา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เต  ต  ปหิตทฺวาเร  ธมกรเก   ิตอุทกมิว  
นิรุสฺสาส  กตฺวา  นิรุมฺภนฺติ ฯ  มธโุรทก  ปริกฺขย  คจฺฉมาน  อุปริ  
รสปวึ  สมฏุเปติ ฯ  อุทกปฏเ  อุปฺปลินิปตฺต  วิย  ปวี  
สณฺาติ ฯ  สา  วณฺณสมฺปนฺนา  เจว  โหติ  คนฺธรสสมฺปนฺนา  จ 
นิรุทกปายาสสฺส  อุปร ิ ปฏล  วิย ฯ  เอตฺถ  ปน มหาโพธิปลฺลงฺกฏ- 
าน วินสฺสมาเน  โลเก  ปจฺฉา  วินสฺสติ  สณฺหมาเน  ปม  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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สณฺหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตทา  จ อาภสฺสรพฺรหฺมโลเก ปมตราภิ- 
นิพฺพตฺตา สตฺตา  อายุกฺขยา  วา  ปุ ฺกฺขยา  วา  ตโต  จวิตฺวา   
อุปปาติกา หุตฺวา  อิธุปปชฺชนฺติ ฯ  เต  โหนฺติ  สยมปฺภา  อนฺตลิกฺข- 
จรา ฯ เต  ต  รสปวึ  สายิตฺวา  ตณฺหาภิภูตา  อาลุปฺปการ  
ปริภุ ฺชิตุ  อุปกฺกมนฺติ ฯ  อถ  เตส  สยมฺปภา  อนฺตรธายติ ฯ  
อนฺธกาโร  โหติ ฯ  เต  อนฺธการ  ทิสวฺา  ภายนฺติ ฯ  ตโต  เตส  
ภย  นาเสตฺวา  สูรภาว  ชนยนฺต  ปริปณฺุณป ฺาสโยชน  สุรยิ- 
มณฺฑล ปาตุภวติ ฯ  เต  ต  ทิสฺวา  อาโลก  ปฏลิภิมหฺาติ  หฏ- 
ตุฏา หุตฺวา  อมฺหาก  ภีตาน  ภย  นาเสตฺวา  สูรภาว  ชนยนโฺต  
อุฏ ิโต  ตสฺมา  สุริโย  โหตูติ  สุริโยเตฺววสฺส  นาม  กโรนฺติ ฯ  
อถ  สรุิเย  ทวิส  อาโลก  กตฺวา  อตฺถงฺคเต  ยมฺป  อาโลก  
ลภิมฺหา  โสป  โน  นฏโติ  ปุน  ภีตา  โหนฺติ ฯ  เตส  เอว  
โหติ  สาธุ  วตสฺส  สเจ  อ ฺ  อาโลก  ลเภยฺยามาติ ฯ  เตส  
จิตฺต  ตฺวา  วิย  เอกูนป ฺาสโยชน  จนฺทมณฺฑล  ปาตุภวติ ฯ  
เต  ต  ทิสฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  หฏตุฏา  หุตฺวา  อมฺหาก  
ฉนฺท  ตฺวา  วิย  อุฏ ิโต  ตสฺมา  จนฺโท  โหตูติ  จนฺโทเตฺววสฺส  
นาม  กโรนฺติ ฯ  เอว  จนทฺิมสุริเยสุ  ปาตุภูเตสุ  นกขฺตฺตานิ ตารก- 
รูปานิ  ปาตุภวนฺติ ฯ  ตโต  ปภูติ  รตฺตินฺทิวา  ป ฺายนฺติ ฯ  
อนุกฺกเมน  จ  มาสฑฺฒมาสอุตุสวจฺฉรา ฯ  จนฺทิมสรุิยาน ปาตุ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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ภูตทิวเสเยว  สิเนรุจกฺกวาฬหิมวนฺตปพฺพตทีปสมุทฺทา  จ  ปาตุภวนฺติ ฯ  
เต  จ  โข  อปุพฺพ  อจริม  ผคฺคุณปุณฺณมีทิวเสเยว  ปาตุภวนฺติ ฯ  
กถ ฯ  ยถา  นาม  กงฺคุภตฺเต  ปจฺจมาเน  เอกปฺปหาเรเนว พุพฺพุฬกา  
อุฏหนฺติ  เอเก  ปเทสา  ถูปถูปา  โหนฺติ  เอเก  นนิฺนนินฺนา  เอเก  
สมสมา  เอวเมว  ถูปถูปฏาเน  ปพฺพตา  โหนฺติ  นนิฺนนินฺนฏาเน  
สมุทฺทา  สมสมฏาเน  ทีปาติ ฯ  อถ  เตส  สตฺตาน  รสปวึ  
ปริภุ ฺชนฺตาน  กมฺเมน  เอกจฺเจ  วณฺณวนฺโต  โหนฺติ ฯ  เอกจฺเจ  
ทุพฺพณฺณา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  วณฺณวนฺโต  ทุพฺพณฺเณ  อติม ฺนฺติ ฯ  
เตส  อติมานปจฺจยา  สาป  รสปวี  อนฺตรธายติ ฯ  ภูมิปปฺปฏโก  
ปาตุภวติ ฯ  อถ  เนส  เตเนว  นเยน  โสป  อนฺตรธายติ ฯ  อถ  
พทาลตา  ปาตุภวติ ฯ  เตเนว  นเยน  สาป  อนฺตรธายติ ฯ  
อกฏปาโก  สาลิ  ปาตุภวติ  อกโณ  อถุโส  สุคนฺโธ  ตณฺฑุลป-ฺ 
ผโล ฯ ตโต  เนส  ภาชนานิ  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ  เต  สาล ี ภาชเน  
เปตฺวา  ปาสาณปฏ ิย  เปนฺติ ฯ  สยเมว  ชาลสิขา  อุฏหิตฺวา  
ต  ปจฺจติ ฯ  โส  โหติ  โอทโน  สุมนชาติปุปฺผสทิโส ฯ  น  ตสฺส  
สูเปน  วา  พฺย ฺชเนน  วา  กรณีย  อตฺถิ ฯ  ย  ย  รส ภุ ฺชิตุ- 
กามา โหนฺติ  ตตรโสว  โหติ ฯ  เตส  ต  โอฬารกิ  อาหาร  อาหรยต  
ตโต  ปภูติ  มุตฺตกรีส  ส ฺชายติ ฯ  ตถาหิ  รสปวี  ภูมิปปฺปฏโก  
พทาลตาติ  อิเม  ตาว  ปรภุิตฺตา  สุธาหาโร  วิย  ขุททฺ  วิโนเทตฺวา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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รสหรณีหิ  รสเมว  ปริพฺรโูหนฺตา  ติฏนฺติ ฯ  วตฺถโุน  สุขุมภาเวน  
นิสฺสนฺทา  สขุุมภาเวเนว  คหณินฺธนเมว  โหนฺติ ฯ  โอทโน  ปน ปริ- 
ภุตฺโต  รส  วฑฺเฒนฺโตป  วตฺถุโน  โอฬาริกภาเวน  นิสฺสนฺท วิสช-ฺ 
เชนฺโต  ปสสฺาว  กรีส ฺจ  อุปฺปาเทติ ฯ  อถ  เนส  นิกฺขมนตฺถาย  
วณมุขานิ  ปภิชฺชนฺติ ฯ  ปุริสสฺส  ปรุสิภาโว  อิตฺถยิา  อิตฺถีภาโว  
ปาตุภวติ ฯ  ปุริมตฺตภาเวสุ  หิ  ปวตฺตอุปจารชฺฌานานุภาเวน  ยาว  
สตฺตสนฺตาเนสุ  กามราโค  วิกฺขมฺภนเวเคน  สมิโต ฯ  น  ตาว  
พหลกามราคุปนิสฺสยานิ  อิตฺถีปุริสินทฺฺริยานิ  ปาตุรเหสุ ฯ  ยทา  
ปนสฺส  วิจฺฉินฺนตาย  พหลกามราโค  ลทฺธาวสโร  อโหสิ ฯ  ตทา  
ตทุปนิสฺสยานิ  ตานิ  สตฺตาน  อตฺตภาเวสุ  ส ฺชายึสุ ฯ  ตทา  
อิตฺถี  ปุริส  ปุริโส  จ  อิตฺถึ  อติเวล  อุปนิชฺฌายติ ฯ  เตส  อติ- 
เวล อุปนิชฺฌายนปจฺจยา  กามปริฬาโห  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตโต  เมถนุ- 
ธมฺม ปฏิเสวนฺติ ฯ  เต  อสทฺธมฺมปฏิเสวนปจฺจยา  วิ ฺ ูหิ  ครหิย- 
มานา วิเห ิยมานา  ตสฺส  อสทฺธมฺมสฺส  ปฏิจฺฉาทนเหตุ  อคารานิ  
กโรนฺติ ฯ  เต  อคาร  อชฺฌาวสมานา  อนุกฺกเมน  อ ฺตรสฺส  
อลสชาติกสฺส  สตฺตสฺส  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชนฺตา  สนฺนิธึ  กโรนฺติ ฯ  
ตโต  ปภูติ  กโณป  ถุโสป  ตณฺฑุล  ปริโยนทฺธนติฺ ฯ  ลายิตฏ- 
านมฺป นปฺปฏิวิรูหติ ฯ เต สนฺนิปติตฺวา อนุตฺถุนนฺติ ปาปกา  
วต  โภ  ธมฺมา  สตฺเตสุ  ปาตุภูตา  มย  หิ  ปุพฺเพ  มโนมยา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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อหุมฺหาติ ฯ  อคฺค ฺสุตฺเต  วุตฺตนเยน  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  ตโต  
มริยาท  เปนฺติ ฯ  อถ ฺตโร  สตฺโต  อ ฺตรสฺส  ภาค  อทินฺน  
อาทิยติ ฯ  ต  ทฺวิกฺขตฺตุ  ปริภาเสตฺวา  ตติยวาเร  ปาณิเลฑฺฑุ- 
ทณฺเฑหิ ปหรนฺติ ฯ  เต  เอว  อทินฺนาทานครหมุสาวาททณฺฑา- 
ทาเนสุ อุปฺปนฺเนสุ  สนฺนปิติตฺวา  มนฺตยนฺติ  ยนฺนนู  มย  เอก   
สตฺต สมฺมนฺเนยฺยาม  โย  โน  สมฺมา  ขียิตพฺพ  ขีเยยฺย  ครห-ิ 
ตพฺพ ครเหยฺย  ปพฺพาเชตพฺพ  ปพฺพาเชยฺย  มย  ปนสฺส  สาลีน  
ภาคมนุปฺปทสฺสามาติ ฯ  เอว  กตสนฺนฏิาเนสุ  ปน  สตฺเตสุ  อิมสฺมึ  
ตาว  กปฺเป  อยเมว  ภควา  โพธิสตฺตภูโต  เตน สมเยน เตสุ สตฺเตสุ  
อภิรูปตโร  จ  ทสฺสนียตโร  จ  มเหสกขฺตโร  จ  พุทฺธิสมฺปนฺโน  
ปฏิพโล  นิคฺคหปคฺคห  กาตุ ฯ  เต  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  ยาจิตฺวา  
สมฺมนฺนึสุ ฯ  โส  เตน  มหาชเนน  สมฺมโตติ  มหาสมฺมโต  เขตฺตาน  
อธิปตีติ  ขตฺติโย  ธมฺเมน  สเมน  ปเรส  ร ฺเชตีติ  ราชาติ  ตีหิ  
นาเมหิ  ป ฺายิตฺถ ฯ  ย  หิ  โลเก  อจฺฉริยฏาน  โพธิสตฺโตว  
ตตฺถ  อาทิปุริโสติ ฯ  เอว  โพธิสตฺต  อาทึ  กตฺวา  ขตฺติยมณฺฑเล  
สณฺ ิเต  อนุปุพฺเพน  พฺราหฺมณาทโยป  วณฺณา  สณฺหึสุ ฯ  ตตฺถ  
กปฺปวินาสกมหาเมฆโต  ยาว  ชาโลปจฺเฉโท  อิทมสงฺเขยฺย  สวฏโฏติ  
วุจฺจติ ฯ  กปฺปวินาสกชาโลปจฺเฉทโต ยาว โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ- 
ปริปูรโก สมปฺตฺติมหาเมโฆ   อิท   ทุติยมสงฺเขยฺย   สวฏฏฏายติี  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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วุจฺจติ ฯ  สมฺปตฺติมหาเมฆโต  ยาว  จนฺทิมสุริยปาตุภาโว  อิท  
ตติยมสงฺเขยฺย  วิวฏโฏติ  วุจฺจติ ฯ  จนฺทิมสุริยปาตุภาวโต  ยาว  
ปุน  กปฺปวินาสกมหาเมโฆ  อิท  จตุตฺถมสงฺเขยฺย  วิวฏฏฏายีติ  
วุจฺจติ ฯ  วิวฏฏฏายีอสงฺเขยฺย  จตุสฺสฏ ิอนฺตรกปฺปสงฺคห ฯ  
วีสติอนฺตรกปฺปสงฺคหนฺติ  เกจิ ฯ  เสสาสงฺเขยฺยานิ  กาลโต  เตน  
สมปฺปมาณาเนว ฯ  อิมานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  เอโก  มหากปฺโป  
โหติ ฯ เอว ตาว อคฺคินา วินาโส จ สณฺหน ฺจ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๑๑]  ยสฺมึ  ปน  สมเย  กปฺโป  อุทเกน  วินสฺสติ ฯ อาทิโตว  
กปฺปวินาสกมหาเมโฆ  อุฏหิตฺวาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว วิตฺถาเร- 
ตพฺพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  ยถา  ตตฺถ ทุติยสุริโย เอวมิธ  
กปฺปวินาสโก  ขารุทกมหาเมโฆ  วุฏาติ ฯ  โส  อาทิโต  สุขุมสุขุม  
วสฺสนฺโต  อนุกฺกเมน  มหาธาราหิ  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬาน  ปูเรนฺโต  
วสฺสติ ฯ  ขารุทเกน  ผุฏผุฏา  ปวีปพฺพตาทโย  วิลียนฺติ ฯ  
อุทก  สมนฺตโต  วาเตหิ  ธาริยติ ฯ  ปวิยา  เหฏ ิมนฺตโต  ปภูติ  
ยาว  ทุติยชฌฺานภูมึ  อุทก  คณฺหาติ ฯ  เตน  ห ิ ขารุทเกน ผุฏ- 
ผุฏา ปวีปพฺพตาทโย  อุทเก  ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา  วิย  วิลียนฺเตว  
ตสฺมา  ปวี  สนฺธารุทเกน  สทฺธ ึ เอกุทกเมว  ต  ต  โหตีติ  เกจิ ฯ  
อปเร  ปน  ปวีสนฺธารุทก  ตสนฺธารกวายุกฺขนฺธ ฺจ  อนวเสสโต  
วินาเสตฺวา  สพฺพตฺถ  สยเมว  เอโก  ฆนภูโต  ติฏตีติ  วทนฺติ ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 443 

ต  ยุตฺต ฯ  อุปริ  ปน  ฉป  พฺรหฺมโลเก  วิลียาเปตฺวา  สุภกิณฺเห  
อาหจฺจ  ติฏติ ฯ  ต  ยาว  อณุมตฺตมฺป  สงฺขารคต  อตฺถิ  
ตาว  น  วูปสมฺมติ ฯ  อุทกานุคต  ปน  สพฺพสงฺขารคต  อภิภวิตฺวา  
สหสา  วูปสมฺมติ  อนฺตรธาน  คจฺฉติ ฯ  เหฏาอากาเสน  สห อุปริ- 
อากาโส  เอโก  โหติ  มหนฺธกาโรติ  สพฺพ  วุตฺตสทิส ฯ  เกวล  
ปนิธ  อาภสฺสรพฺรหฺมโลก  อาทึ  กตฺวา  โลโก  ปาตุภวติ ฯ สุภ- 
กิณฺหโต  จวิตฺวา  อาภสฺสรฏานาทีสุ  สตฺตา  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  ตตฺถ  
กปฺปวินาสกมหาเมฆโต  ยาว  กปฺปวินาสกขารุทโกปจฺเฉโท  อิทเมก  
อสงฺเขยฺย ฯ  อุทกุปจฺเฉทโต  ยาว  สมปฺตฺติมหาเมโฆ  อิท ทุติย- 
มสงฺเขยฺย ฯ  สมฺปตฺติมหาเมฆโต  ยาว  จนฺทิมสุริยปาตุภาโว  อิท  
ตติยมสงฺเขยฺย ฯ  จนฺทิมสุริยปาตุภาวโต  ยาว  กปฺปวินาสกมหา- 
เมโฆ อิท  จตุตฺถมสงฺเขยฺย ฯ  อิมานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  เอโก  
มหากปฺโป  โหติ ฯ  เอว  อุทเกน  วินาโส  จ  สณฺหน ฺจ  
เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๑๒]  ยสฺม ึ สมเย  กปฺโป  วาเตน  วินสฺสติ ฯ  อาทิโตว  
กปฺปวินาสกมหาเมโฆ  วุฏหิตฺวาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว วิตฺถาเร- 
ตพฺพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  ยถา  ตตฺถ ทุติยสุริโย เอวมิธ  
กปฺปวินาสนตฺถ  วาโต  สมุฏาติ ฯ  โส  ปม  สณฺหรช  อุฏาเปติ  
ตโต  ถลูรช  ตโต  สุขุมวาลิก  ถลูวาลิก  สกฺขรปาสาณาทโยติ  ยาว  
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กูฏาคารมตฺเต  ปาสาเณ  วิสมฏาเน   ิตมหารุกฺเข  จ  อุฏาเปติ ฯ  
เต  ปวิโต  นภมุคฺคตา  น ปุน ปตนฺติ ตตฺเถว จุณฺณวิจุณฺณา  
หุตฺวา อภาว คจฺฉนฺติ ฯ  อถานุกฺกเมน  เหฏา  มหาปวิยา  
วาโต สมุฏหิตฺวา ปวึ ปริวตฺเตตฺวา  อุทฺธมูล  กตฺวา  อากาเส   
ขิปติ ฯ  โยชนสตปฺปมาณาป ปวิปฺปเทสา  ทฺวิโยชนติโยชนจตุ- 
โยชนป ฺจโยชนสตปฺปมาณาป  จ ภิชฺชิตฺวา วาตเวคุกฺขิตฺตา   
อากาเสเยว  จุณฺณวิจุณฺณา  หุตฺวา  อภาว  คจฺฉนฺติ ฯ จกฺกวาฬ- 
ปพฺพตมฺป  สิเนรุปพฺพตมฺป  วาโต  อุกฺขิปตฺวา  อากาเส ขิปติ ฯ   
เต  อ ฺม ฺ  อภิหนฺตา  จุณฺณวิจุณฺณา  หุตฺวา  วินสฺสนฺติ ฯ  
เอเตเนว  อุปาเยน  ภุมฺมฏกวิมานานิ  จ  อากาสฏกวิมานานิ  จ  
วินาเสนฺโต  ฉกามาวจรเทวโลเก  วินาเสตฺวา  โกฏิสตสหสฺสจกฺก- 
วาฬานิ วินาเสติ ฯ  ตตฺถ  จกฺกวาฬา  จกฺกวาเฬหิ  หมิวนฺตา  หิม- 
วนฺเตหิ สิเนรู  สิเนรูห ิ อ ฺม ฺ  สมาคนฺตฺวา  จุณฺณวิจุณฺณา   
หุตฺวา วินสฺสนฺติ ฯ  ปวิโต  ยาว  ตติยชฺฌานภูมึ  วาโต  คณฺหาติ ฯ  
นวป  พฺรหฺมโลเก  วินาเสตฺวา  เวหปฺผเล  อาหจฺจ  ติฏติ ฯ  เอว  
ปวีสนฺธารกอุทเกน  ตสนฺธารกวาเตน  จ  สทฺธ ึ สพฺพสงฺขารคต  
วินาเสตฺวา  สยมฺป  วินสสฺติ  อวฏานสฺส  การณาภาวโต ฯ เหฏา- 
อากาเสน  สห  อุปริอากาโส  เอโก  โหติ  มหนฺธกาโรติ  สพฺพ  
วุตฺตสทิส ฯ  อิธ  ปน  สุภกิณฺหพฺรหฺมโลก  อาทึ  กตฺวา  โลโก  
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ปาตุภวติ ฯ  เวหปฺผลโต  จวิตฺวา สุภกิณฺหฏานาทีสุ สตฺตา  
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ  กปฺปวินาสกมหาเมฆโต  ยาว  กปฺปวินาสก- 
วาตุปจฺเฉโท อิทเมกมสงฺเขยฺย ฯ  วาตุปจฺเฉทโต  ยาว  สมฺปตฺติ- 
มหาเมโฆ อิท  ทุติยมสงฺเขยฺยนฺติอาทิ  วุตฺตนยเมว ฯ  เอว  วาเตน  
วินาโส จ สณฺหน ฺจ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๑๓]  อถ  กึการณา  เอว  โลโก  วินสฺสติ ฯ  ยทิป  ห ิ 
สงฺขาราน  อเหตุโก  สรสนิโรโธ  วินาสกาภาวโต  สนฺตานนิโรโธ  
ปน  เหตุวิรหิโต  นตฺถ ิ ยถาต  สตฺตนิกาเยสูติ  ภาชนโลกสฺสาป  
สเหตุเกน  วินาเสน  ภวิตพฺพ  ตสฺมา  กิเมว  โลกวินาเส  การณนฺติ ฯ  
อกุสลมูล  การณ ฯ  ยถา  หิ  ตตฺถ  นิพฺพตฺตนกสตฺตาน  ปุ ฺ- 
พเลน ปม  โลโก  วิวฏฏติ  เอว  เตส  ปาปพเลน  สวฏฏติ   
ตสฺมา อกุสลมูเลสุ  อุสฺสนฺเนสุ  เอว  โลโก  วินสฺสติ ฯ  ยถา  หิ  
ราคโทสโมหาน  อธิกภาเวน  ยถากฺกม  โรคนฺตรกปฺโป  สตฺถนฺตร- 
กปฺโป ทุพฺภิกฺขนฺตรกปฺโปติ  อิเม  ติวิธา  อนฺตรกปฺปา  วิวฏฏฏ- 
ายิมฺหิ อสงฺเขยฺยกปฺเป  ชายนฺติ ฯ  เอวเมเต  ยถาวุตฺตา  ตโย  
สวฏฏา  ราคาทีน  อธิกภาเวเนว  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ราเค อุสฺสนฺน- 
ตเร อคฺคินา  วินสฺสติ ฯ  โทเส  อุสฺสนฺนตเร  อุทเกน  วินสฺสติ ฯ  
โทเส  หิ  อุสสฺนฺนตเร  อธกิตเรน  โทเสน  วิย  ติกขฺตเรน ขารุทเกน  
วินาโส  ยุตฺโต ฯ  เกจิ  ปน  โทเส  อุสสฺนฺนตเร  อคฺคินา  ราเค  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 446 

อุทเกนาติ  วทนฺติ ฯ  เตส  กิร  อยมธิปปฺาโย  ปากฏสตฺตุสทิสสฺส  
โทสสฺส  อคฺคิสทิสตา  อปากฏสตฺตุสทิสสฺส  ราคสฺส  ขารุทกสทิสตา  
จ  ยุตฺตาติ ฯ  โมเห  ปน  อุสฺสนฺนตเร  วาเตน  วินสฺสติ ฯ  เอว  
วินสฺสนฺโตป  จ  นิรนฺตรเมว  สตฺต  วาเร  อคฺคินา  วินสฺสติ ฯ  
อฏเม  วาเร  อุทเกน ฯ  ปุน  สตฺต  วาเร  อคฺคินา  อฏเม อุทเก- 
นาติ  เอว  อฏเม  อฏเม  วาเร  วินสฺสนฺโต  สตฺตกฺขตฺตุ อุทเกน   
วินสฺสิตฺวา  ปุน  สตฺต  วาเร  อคฺคินา  นสฺสติ ฯ เอตฺตาวตา  
เตสฏ ิกปฺปา  อตีตา  โหนฺติ ฯ  เอตฺถนตฺเร  อุทเกน  นสฺสนวาร  
สมฺปตฺตมฺป  ปฏิพาหิตฺวา  ลทฺโธกาโส  วาโต  ปริปณฺุณจตุสฺสฏ ิ- 
กปฺปายุเก สุภกิณฺเห  วิทฺธเสนฺโต  โลก  วินาเสติ ฯ  เอตฺถ  ปน   
ราโค สตฺตาน  พหุล ปวตฺตตีติ ราควเสน พหุโล โลกวินาโส  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๒๑๔]  อิติ  เอว  อิเมหิ  การเณหิ  วินสฺสิตฺวา  สณฺหนฺต  
สณฺหิตฺวา   ิต ฺจ  โอกาสโลก  ภควา  ยาถาวโต  อเวทีติ ฯ  
เอวมฺปสฺส  สพฺพถา  โอกาสโลโก  วิทิโตติ  ทฏพฺพ ฯ  ย  ปน  
เหฏา  วุตฺต  สพฺพถา  วิทติโลกตฺตา  โลกวิทูติ ฯ  อิทานิ  ต  
นิคเมนฺโต  อาห  เอว  สพฺพถา  วิทิตโลกตฺตา  โลกวิทูติ ฯ  ตตฺถ  
สพฺพถาติ  ลกฺขณาทิปฺปเภทโต  สงฺขารโลกสฺส  อาสยาทิปฺปเภทโต  
สตฺตโลกสฺส  ปริมาณสณฺานาทิปฺปเภทโต  โอกาสโลกสฺสาติ  เอว  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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สพฺพปฺปกาเรน วิทิตโลกตฺตาติ อตฺโถ ฯ  
        [๒๑๕]  อิทานิ  อนตฺุตโรติ  ปทสฺส  อตฺถ  สวณฺเณนฺโต  อาห  
อตฺตโน  ปน  คุเณหีติอาทึ ฯ  ตตฺถ  อตฺตโนติ  นิสฺสกฺกตฺเถ สามิ- 
วจนเมต ฯ  อตฺตโตติ  อตฺโถ ฯ  คุเณหิ  อตฺตโน  วิสิฏตรสฺสาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  ตรคฺคหณ ฺเจตฺถ  อนุตฺตโรติ  ปทสฺส  อตฺถนิทฺเทสตาย  
กต  น  วิสิฏสฺส  กสฺสจิ  อตฺถิตาย ฯ  สเทวเก  หิ  โลเก  
สทิสกปฺโปป  นาม  โกจิ  ตถาคตสฺส  นตฺถิ ฯ  กโุต  สทิโส ฯ  
วิสิฏเ  ปน  กา  กถา ฯ  กสฺสจีติ  กสฺสจิป ฯ อภิภวตีติ สีล- 
สมฺปทาย อุปนิสฺสยภูตาน   หิโรตฺตปฺปเมตฺตากรุณาน   วิเสสปจฺจยาน  
สทฺธาสติวีริยป ฺาน ฺจ  อุกฺกสปฺปตฺติยา  สมุทาคมโต  ปฏาย  
อน ฺสาธารโณ  สวาสนปฏิปกฺขสฺส  ปหีนตฺตา  อุกฺกสปารมิปฺ- 
ปตฺโต สตฺถุ  สีลคุโณ ฯ  เตน  ภควา  สเทวก  โลก  อ ฺทตฺถุ   
อภิภูย ปวตฺตติ ฯ  น  สย  เกนจิ  อธิภุยฺยตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  เอว  
สมาธิคุณาทีสุป  ยถารห  วตฺตพฺพ ฯ  สีลาทโย  เจเต โลกิยโลกตฺุตร- 
มิสฺสกา  เวทิตพฺพา ฯ  วิมุตฺติาณทสฺสน  ปน  โลกิย กามา- 
วจรเมว ฯ  ยทิ  เอว  กถ  เตน  สเทวก  โลก  อภิภวตีติ ฯ  
ตสฺสาป  อานุภาวโต  อสทิสตฺตา ฯ  ตมฺป  หิ  วิสยโต  ปวตฺติโต  
ปวตฺติอาการโต  จ  อุตฺตริตรเมว ฯ  ต  หิ  อน ฺสาธารณ  สตฺถุ  
วิมุตฺติคุณ  อารพฺภ  ปวตฺตติ ฯ  ปวตฺตมาน ฺจ  อตกฺกาวจร  ปรม- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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คมฺภีร  สณฺห  สุขุม  สาติสย  ปฏิปกฺขธมฺมาน  สุปปฺหีนตฺตา  สุฏ ุ  
ปากฏ  วิภูตตร  กตฺวา  ปวตฺตติ ฯ  สมฺมเทว  จ วสีภาวสฺส ปาป- 
ตตฺตา ภวงฺคปริวาสสฺส  จ  อติปริตฺตกตฺตา  ลหุ  ลหุ  ปวตฺตตีติ ฯ  
เอว  สีลาทิคุเณหิ  ภควโต  อุตฺตริตรสฺส  อภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
สทิสสฺสาป อภาว ทสฺเสตุ สีลคุเณนาป อสโมติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๒๑๖]  ตตฺถ  อสโมติ  เอกสฺมึ  กาเล  นตฺถิ  เอตสฺส สีลาทิ- 
คุเณน  สมา  สทิสาติ  อสโม ฯ  อสมสโมติ  ตถา  อสเมหิ สโม  
อสมสโม ฯ  อสมา  วา  สมา  เอตสฺสาติ  อสมสโม ฯ  อปฺปฏโิมติ  
สีลาทิคุเณน  นตฺถ ิ เอตสฺส  ปฏิมาติ  อปฺปฏิโม ฯ  เสสปททฺวเยป  
เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  อุปมามตฺต  ปฏิมา  สทิสุปมา  ปฏิภาโค  
ยุคคฺคาหวเสน   ิโต  ปฏปิุคฺคโลติ  เวทิตพฺโพ ฯ  น  โข  ปนาห  
ภิกฺขเว  สมนุปสฺสามีติอาทีสุ  มม  สมนฺตจกฺขุนา  หตฺถตเล  อามลก  
วิย  สพฺพโลก  ปสฺสนโฺตป  ตตฺถ  สเทวเก ฯเปฯ  ปชาย  อตฺตโน  
อตฺตโต  สีลสมฺปนฺนตร  สมฺปนฺนตรสีล  ก ฺจิป  ปุคฺคล  น  โข  ปน  
ปสฺสามิ  ตาทิสสฺส  อภาวโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  อคฺคปฺปสาทสุตฺตา- 
ทีนีติ เอตฺถ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ทฺวิปทา  วา  
จตุปฺปทา  วา  พหุปฺปทา  วา  รูปโน  วา  อรูปโน  วา  ส ฺ ิโน  
วา  อส ฺ ิโน  วา  เนวส ฺ ีนาส ฺ ิโน  วา  ตถาคโต  เตส อคฺค- 
มกฺขายติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เย  ภิกฺขเว  พุทฺเธ ปสนฺนา อคฺเค  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖-๑๒๗ ]  
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เต  ปสนฺนา  อคฺเค  โข  ปน  ปสนฺนาน  อคฺโค  วิปาโก  โหตีติ  อิท  
อคฺคปฺปสาทสุตฺต ฯ  อาทิสทฺเทน  สเทวเก  ภิกฺขเว  โลเก ฯเปฯ  
สเทวมนุสฺสาย  ตถาคโต  อภิภู  อนภิภูโต  อ ฺทตฺถุทโส  วสวตฺตี  
ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ  เอวมาทีนิ  สุตฺตปทานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  
อาทิกา คาถาโยติ  
        อห หิ อรหา โลเก                   อห สตฺถา อนุตฺตโร  
        เอโกมหฺิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ        สติีภูโต นิรูปธ ิ 
        ทนฺโต ทมยต เสฏโ               สนฺโต สมยต อิสิ  
        มุตฺโต โมจยต อคฺโค               ติณฺโณ ตารยต วโร  
                น อิมสฺมึ โลเก ปรสฺมึ วา ปน  
                พุทฺเธน เสฏโ สทิโส จ วิชชฺติ  
                ยมาหุ ทกฺขิเณยฺยาน อคฺคต คโต  
                ปุ ฺตฺถิกาน วิปุลปฺผเลสินนฺติ  
เอวมาทิกา คาถา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ  
        [๒๑๗]  ปุริสทมฺเม  สาเรตีติอาทีสุ  ทมิตพฺพาติ  ทมฺมา  ทมิตุ  
อรหรูปา ฯ  ปุริสา  จ  เต  ทมฺมา  จาติ  ปุริสทมฺมา ฯ  วิเสสนสฺส  
เจตฺถ  ปรนิปาต  กตฺวา  นิทฺเทโส  ทมมฺปุริสาติ  อตฺโถ ฯ  สติป  
มาตุคามสฺสาป  ทมฺมภาเว  ปุริสคฺคหณ  อุกฺกฏปรจฺิเฉทวเสนาติ  
วทนฺติ ฯ  สาเรตีติ  อิมสฺส  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ทเมตีติอาทึ ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๗ ]  
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ตตฺถ  ทเมตีติ  สเมติ ฯ  กายสมาทีหิ  โยเชตีติ  อตฺโถ ฯ  ต  ปน  
กายสมาทีหิ  โยชน  ยถารห  ตทงฺควินยาทีสุ  ปติฏาปน  โหตีติ  
อาห  วิเนตีติ  วุตฺต  โหตีติ ฯ  อทนฺตาติ  อิท  สพฺเพน  สพฺพ  ทมถ  
อนุปคตา  ปุริสทมฺมาติ  วุตฺตาติ  กตฺวา  วุตฺต ฯ  เย  ปน วิปฺปกต- 
ทมฺมภาวา  สพฺพถา  ทเมตพฺพต  นาติวตฺตา  เตป  ปุริสทมฺมาเอว  
ยโต  เน  สตฺถา  ทเมติ ฯ  ภควา  หิ  วิสุทฺธสีลสฺส  ปมชฺฌาน  
อาจิกฺขติ  ปมชฺฌานลาภิโน  ทุติยชฺฌานนฺติอาทินา  ตสฺส  ตสฺส  
อุปรูปริ  วิเสส  อาจิกฺขนฺโต  เอกเทเสน  ทนฺเตป  ทเมติ ฯ  เตเนว  
วุตฺต  วิสุทฺธิมคฺเค  อปจ  ภควา  วิสุทฺธสีลาทีน  ปมชฺฌานาทีนิ  
โสตาปนฺนาทีน ฺจ  อุตฺตริมคฺเค  ปฏิปท  อาจิกฺขนฺโต  ทนฺเตป ทเมติ- 
เยวาติ ฯ  อถวา  สพฺเพน  สพฺพ  อทนฺตา  เอกเทเสน  ทนฺตา จ   
อิธ  อทนฺตคฺคหเณเนว  สงฺคหิตาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ทเมตุ  ยุตฺตาติ  
ทมนารหา ฯ  
        [๒๑๘]  ติรจฺฉานปุริสาติอาทีสุ  อุทฺธ  อนุคฺคนฺตฺวา  ติริย  
อ ฺจิตา  คตา  วฑฺฒิตาติ  ติรจฺฉานา ฯ  เทวมนุสฺสาทโย  วิย อุทธฺ   
ทีฆา  อหุตฺวา  ติริย  ทีฆาติ  อตฺโถ ฯ  ติรจฺฉานาเยว ปุริสา   
ติรจฺฉานปุริสา ฯ  มนสฺส  อุสฺสนฺนตาย  มนุสฺสา สติสูรภาว- 
พฺรหฺมจริยโยคฺยตาทิคุณวเสน  อุปจิตมานสา  อุกฺกฏคุณจิตฺตา ฯ  
เก  ปน  เต ฯ  ชมฺพูทีปวาสิโน  สตฺตวิเสสา ฯ  เตนาห  ภควา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๗ ]  
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ตีหิ  ภิกฺขเว  าเนหิ  ชมฺพูทีปกา  มนุสสฺา  อุตฺตรกุรเุก  มนุสฺเส  
อธิคฺคณฺหนฺติ  เทเว  จ  ตาวตึเส  กตเมหิ  ตีหิ  สูรา  สติมนฺโต  
อิธ  พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ  ตถาหิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  ปจฺเจกพุทฺธา  
อคฺคสาวกา  มหาสาวกา  จกฺกวตฺติโน  อ ฺเ  จ  มหานุภาวา  สตฺตา  
ตตฺเถว  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เตหิ  สมานรูปาทิตาย  ปน สทฺธึ ปริตฺต- 
ทีปวาสีหิ อิตรมหาทีปวาสิโนป  มนุสสฺาเตฺวว  ป ฺายึสูติ  เอเก ฯ  
อปเร  ปน  ภณนฺติ  โลภาทีหิ  อโลภาทีหิ  จ  สหิตสฺส  มนสฺส  
อุสฺสทตาย  มนุสฺสา ฯ  เย  ห ิ สตฺตา  มนุสฺสชาติกา  เตสุ  
วิเสสโต  โลภาทโย  อโลภาทโย  จ  อุสฺสทา  เต  โลภาทิอุสฺสท- 
ตาย อปายมคฺค  อโลภาทิอุสฺสทตาย  สุคติมคฺค  นิพฺพานคามิมคฺ- 
ค ฺจณ ปูเรนฺติ  ตสฺมา  โลภาทีหิ  อโลภาทีหิ  จ  สหิตสฺส  มนสสฺ  
อุสฺสทตาย  ปริตฺตทีปวาสีหิ  สทฺธึ  จาตุมฺมหาทีปวาสิโน  สตฺตวิเสสา  
มนุสฺสาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  โลกิยา  ปน  มนุโน  อปจฺจภาเวน  มนุสฺสาติ  
วทนฺติ ฯ  มนุ  นาม  ปมกปฺปโก  โลกมริยาทาย  อาทิภูโต หติา 
หิตวิธายโก  สตฺตาน  ปตุฏานิโย  โย  สาสเน  มหาสมฺมโตติ  
วุจฺจติ ฯ  ปจฺจกฺขโต  ปรมฺปราย  จ  ตสฺส  โอวาทานุสาสนิย   ิตา  
ตสฺส  ปุตฺตสทิสตาย  มนุสฺสา  มนุสาติ  จ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตโตเอว  
หิ  เต  มานวา  มนุชาติ  จ  โวหริยนฺติ ฯ  มนุสฺสา  จ  เต  ปุริสา  
จาติ  มนุสฺสปุริสา ฯ  อมนุสฺสปุริสาติ  เอตฺถ  น  มนุสฺสาติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๗ ]  
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อมนุสฺสา ฯ  ตสทิสตา  เอตฺถ  โชติยติ ฯ  เตน  มนุสสฺตฺตมตฺต  
นตฺถิ  อ ฺ  สมานนฺติ  ยกฺขาทโย  อมนุสฺสาติ  อธิปฺเปตา ฯ  น  
เยเกจิ  มนุสฺเสหิ  อ ฺเ ฯ  ตถาหิ  ติรจฺฉานปุริสาน  วิสุ  คหณ  
กต ฯ  ยกฺขาทโยเอว  จ  นิทฺทิฏา ฯ  อปลาโล  หมิวนฺตวาสี  
จูโฬทรมโหทรา  นาคทีปวาสิโน  อคฺคิสิขธูมสิขา  สีหลทีปวาสิโน  จ  
นิพฺพิสา  กตา  โทสวิสสสฺ  วิโนทเนน ฯ  เตนาห  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  
จ  ปติฏาปตาติ ฯ  กูฏทนฺตาทโยติ อาทิสทฺเทน โฆรมุขอุปาลิคหปติ- 
อาทีน สงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ  สกฺกาทโยติ อาทิสทฺเทน อชกลาป- 
ยกฺขพกพฺรหฺมาทีน สงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ  เอเตสมฺปน  ทมน  ตตฺถ   
ตตฺถ วุตฺตนเยเนว  สกฺกา  วิ ฺาตุนฺติ  อติปฺปป ฺจภาวโต  อิธ  
น  วุจฺจติ ฯ  อิท ฺเจตฺถ  สุตฺต  วิตฺถาเรตพฺพนฺติ  อิท  เกสิสุตฺต  
วินีตา  วิจิเตฺรหิ  วินยนุปาเยหีติ  เอตสฺมึ  อตฺเถ  วิตฺถาเรตพฺพ ยถารห  
สณฺหาทีหิ  อุปาเยหิ  วินยนสฺส  ทีปนโต ฯ  อตฺถปทนฺติ อตฺถา- 
ภิพฺย ฺชนก  ปท ฯ  วากฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ  วาเกฺยน  ห ิอตฺถา 
ภิพฺยตฺติ ฯ  น  นามาทิปทมตฺเตน ฯ  เอกปทภาเวน  จ อน ฺ- 
สาธารโณ  สตฺถุ  ปรุิสทมมฺสารถิภาโว  ทสฺสิโต  โหติ ฯ  เตนาห  
ภควา  หีติอาทึ ฯ  อฏ  ทสิาติ  อฏ  สมาปตฺติโย ฯ  ตา  ห ิ 
อ ฺม ฺ  สมฺพนฺธาป  อสกิณฺณภาเวน  ทิสฺสนฺติ  อปทิสฺสนฺติ  
ทิสา  วิยาติ  วา  ทิสา ฯ  อสชฺชมานาติ น สชชฺมานา วสีภาวปฺปตฺติยา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๗ ]  
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นิสฺสงฺคจารา ฯ  ธาวนฺตีติ  ชวนวุตฺติโยคโต  ธาวนฺติ ฯ  เอกเยว  
ทิส  ธาวตีติ  อตฺตโน  กาย  อปริวตฺเตนฺโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  สตฺถาราา  
ปน  ทมิตา  ปุริสทมฺมา  เอกิริยาปเถเนว  อฏ  ทิสา  ธาวนฺติ ฯ  
เตนาห  เอกปลฺลงฺเกเนว  นิสินฺนาติ ฯ  อฏ ทิสาติ จ นิทสฺสน- 
มตฺตเมต โลกิเยหิ อคตปุพฺพ นิโรธสมาปตฺติทิส อมตทิส ฺจ  
ปกฺขนฺทนโต ฯ  
        [๒๑๙]  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหีติอาทีสุ  ทฏิธมฺโม   
วุจฺจติ ปจฺจกฺโข  อตฺตภาโว ฯ  ตตฺถ  นยิุตฺโตติ  ทิฏธมฺมิโก   
อิธโลกตฺโถ ฯ กมฺมกิเลสวเสน  สมฺปเรตพฺพโต  สมาคนฺตพฺพโต   
สมฺปราโย  ปรโลโก ฯ ตตฺถ  นิยุตฺโตติ  สมฺปรายิโก  ปรโลกตฺโถ ฯ   
ปรโม  อุตฺตโม  อตฺโถ ปรมตฺโถ  นิพฺพาน ฯ  เตหิ  ทิฏธมฺมิก- 
สมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ฯ ยถารหนฺติ ยถานุรูป  เตสุ  เตสุ  อตฺเถสุ   
โย  โย ปุคฺคโล ย ย อรหติ ตทนุรูป ฯ อนุสาสตีติ  วิเนติ   
ตสฺมึ  ตสฺมึ อตฺเถ ปติฏาเปติ ฯ สห อตฺเถน วตฺตตีติ สตฺโถ ฯ   
ภณฺฑมูเลน  วณิชฺชาย  เทสนฺตร  คจฺฉนฺโต  ชนสมโูห ฯ หิตุปเทสา- 
ทิวเสน  ปรปิาเลตพฺโพ  สาสิตพฺโพ  โส  เอตสฺส อตฺถีติ สตฺถา  
สตฺถวาโห  นิรุตฺตินเยน ฯ  โส  วิย  ภควาติ  อาห  สตฺถาติ  ภควา  
สตฺถวาโหติ ฯ  อิทานิ  ตมตฺถ  นิทฺเทสปาลินเยน  ทสฺเสตุ  ยถา  
สตฺถวาโหติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สตฺเถติ  สตฺถิเก  ชเน ฯ  ก  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๗ ]  
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อุทก  ตาเรนฺติ  เอตฺถาติ  กนฺตาโร  นริทุโก  อร ฺปฺปเทโส ฯ  
รูฬฺหิวเสน  ปน  อิตโรป  อร ฺปฺปเทโส  ตถา  วุจฺจติ ฯ  
โจรกนฺตารนฺติ  โจเรหิ  อธิฏ ิตกนฺตาร ฯ  ตถา  วาฬกนฺตาร ฯ ทุพฺภิกฺข- 
กนฺตารนฺติ  ทุลฺลภภิกฺข  กนฺตาร ฯ  ตาเรตีติ  อกฺเขมนฺตฏาน  
อติกฺกาเมติ ฯ  อุตฺตาเรตีติอาทิ  อุปสคฺเคน  ปท  วฑฺเฒตฺวา  
วุตฺต ฯ  อถวา  อุตฺตาเรตีติ  เขมนฺตภูมึ  อุปเนนฺโต  ตาเรติ ฯ  
นิตฺตาเรตีติ  อกฺเขมนฺตฏานโต  นิกฺขาเมนฺโต  ตาเรติ ฯ  ปตฺตาเรตีติ  
ปริคฺคเหตฺวา  ตาเรติ ฯ  หตฺเถน  ปริคฺคเหตฺวา วิย ตาเรตีติ อตฺโถ ฯ  
สพฺพมฺเปต  ตารณุตฺตารณาทิ  เขเม  าเน  ปนเมวาติ  อาห เขมนฺ- 
ตภูมึ  สมฺปาเปตีติ ฯ  สตฺเตติ  เวเนยฺยสตฺเต ฯ  มหาคหนตาย  
มหานตฺถตาย  ทุนฺนิตฺถรตาย  จ  ชาติเยว  กนฺตาโร  ชาติกนฺตาโร ฯ  
ต  ชาติกนฺตาร ฯ  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสนาติ อุกฺกฏสตฺตปริจฺเฉท- 
วเสน ฯ เทวมนุสฺสาเอว  หิ  อุกฺกฏสตฺตา  น  ติรจฺฉานาทโย ฯ   
เอตนฺติ เทวมนุสฺสานนฺติ  เอต  วจน ฯ  ภพฺพปุคฺคลปริจฺเฉทวเสนาติ  
สมฺมตฺตนิยาโมกฺกมนสฺส  โยคฺยปุคฺคลสฺส  ปริจฺฉินทฺนวเสน ฯ ภคว 
โตติ  นิสฺสกกฺวจน  ยถา  อุปชฺฌายโต  อชฺเฌตีติ ฯ  ภควโต สนฺติเกติ   
วา  อตฺโถ ฯ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตินฺติ  ติเหตุกปฏิสนฺธิอาทิก มคฺค- 
ผลาธิคมสฺส พลวการณ ฯ  
        [๒๒๐]  คคฺครายาติ  คคฺคราย  นาม  ร ฺโ  เทวิยา ฯ  ตาย  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๗-๑๒๘ ]  
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วา  การิตตฺตา  คคฺคราติ  ลทฺธนามาย ฯ  สเร  นิมิตฺต  อคฺคเหสีติ  
ธมฺโม  เอโส  วุจฺจตีติ  ธมฺมส ฺาย  สเร  นิมิตฺต  คณฺหิ ฯ  
คณฺหนฺโต  จ  ปสนฺนจิตฺโต  ปริสปริยนฺเต  นิปชฺช ิฯ  สนฺนิรุมฺหตฺิวา  
อฏาสีติ  ตสฺส  สีเส  ทณฺฑสฺส  ปตภาว  อปสฺสนฺโต  ตตฺถ  ทณฺฑ  
อุปฺปเฬตฺวา  อฏาสิ ฯ  มณฺฑูโกป  ทณฺเฑ  ปเตป  อุปฺปฬิเตป  
ธมฺมคเตน  ปสาเทน  วิสฺสรมกโรนโฺตว  กาลมกาสิ ฯ  เทวโลเก  
นิพฺพตฺตสตฺตาน  อย  ธมมฺตา  ยา  กุโตห  อิธ  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ  
กินฺนุ  โข  กมฺมมกาสินฺติ  อาวชฺชนา ฯ  ตสฺมา  อตฺตโน  ปรุิมภวสฺส  
ทิฏตฺตา  อาห  อเร  อหมฺป  นาม  อิธ  นิพฺพตฺโตติ ฯ  ภควโต  
ปาเท  สิรสา  วนฺทีติ  กต ฺ ุตาสวฑฺฒิเตน  เปมคารวพหุมาเนน  
วนฺทิ ฯ  ชานนฺโตว  ปุจฺฉีติ  มหาชนสฺส  กมฺมผล  พุทฺธานุภาว ฺจ  
ปจฺจกฺข  กาตุกาโม  ภควา  โก  เม  วนทฺตีติ  คาถาย  ปุจฺฉิ ฯ  
ตตฺถ  โกติ  เทวนาคยกฺขคนฺธพฺพาทีสุ  โก  กตโมติ  อตฺโถ ฯ  เมติ  
มม ฯ  ปาทานีติ  ปาเท ฯ  อิทฺธิยาติ  อิมาย เอวรูปาย เทวิทฺ- 
ธิยา ฯ ยสสาติ  อิมินา  เอทิเสน  ยเสน  จ  ปริวาเรน  จ ฯ  ชลนฺติ  
วิชฺโชตมาโน ฯ  อภิกฺกนฺเตนาติ  อติวิย  กนฺเตน  กามนีเยน สุนฺ- 
ทเรน ฯ  วณฺเณนาติ  ฉวิวณฺเณน  สรีรวณฺณนิภาย ฯ  สพฺพา  
โอภาสย  ทสิาติ  สพฺพา  ทสป  ทิสา  ปภาเสนฺโต  จนฺโท  วิย  สรุิโย  
วิย  จ  เอโกภาส  เอกาโลก  กโรนฺโตติ  อตฺโถ ฯ เอว ปน ภควตา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๘ ]  
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ปุจฺฉิโต  เทวปุตฺโต  อตฺตาน  ปเวเทนฺโต  มณฺฑูโกห  ปุเร  อาสินฺติ  
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  ปุเรติ  ปุริมชาติย ฯ  อุทเกติ  อิท  ตทา อตฺตโน  
อุปฺปตฺติฏานทสฺสน ฯ  อุทเก  มณฺฑูโกติ  เตน  อุทฺธุมายิกาทิกสฺส  
ถเล  มณฺฑูกสฺส  นิวตฺตน  กต  โหติ ฯ  คาโว  จรนติฺ  เอตฺถาติ  
โคจโร  คุนนฺ  ฆาเสสนฏาน ฯ  อิธ  ปน  โคจโร  วิยาติ  
โคจโร ฯ  วาริ  อุทก  โคจโร  เอตสฺสาติ  วาริโคจโร ฯ อุทก- 
จารีป  หิ  โกจิ  กจฺฉปาทิ  อวาริโคจโรป  โหตีติ  วาริโคจโรติ  
วิเสเสตฺวา  วุตฺต ฯ  ตว  ธมฺม  สุณนฺตสฺสาติ  พฺรหฺมสเรน กรวิก- 
รุตม ฺชุนา  เทเสนฺตสฺส  ตว  ธมฺม  ธมฺโม  เอโส  วุจฺจตีติ  สเร  
นิมิตฺตคฺคาหวเสน  สุณนฺตสฺส ฯ  อนาทเร  เจต  สามิวจน ฯ  อวธิ  
วจฺฉปาลโกติ  วจฺเฉ  รกฺขนฺโต  โคปาลกทารโก  มม  สมีป  
อาคนฺตฺวา  ทณฺฑโมลุพฺภ  ติฏนฺโต  มม  สีเส  ทณฺฑ  สนฺนิรุมหฺิตฺวา  
ม  มาเรสีติ  อตฺโถ ฯ  สิต กตฺวาติ ตถา ปริตฺตตเรนาป ปุ ฺา- 
นุภาเวน เอว  อติวิย  อุฬารา  โลกิยโลกุตฺตรา  สมปฺตฺติโย  ลพฺภนฺตีติ  
ปติโสมนสฺสชาโต  ภาสุรตรธวฬวิปฺผุรนฺตทสนขกิรณาวลีหิ  ภิยฺโยโส  
มตฺตาย  ต  ปเทส  โอภาเสนฺโต  สิต  กตฺวา ฯ  ปติโสมนสฺสวเสน  
หิ โส  
        มุหุตฺต จิตฺตปฺปสาทสฺส            อิทฺธึ ปสฺส ยส ฺจ เม  
        อานุภาว ฺจ เม ปสฺส                วณฺณ ปสฺส ชุติ ฺจ เม  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๙ ]  
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        เย จ เต ทีฆมทฺธาน                   ธมฺม อสฺโสสุ โคตม  
        ปตฺตา เต อจล าน                   ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเรติ  
อิมา เทฺว คาถา วตฺวา ปกฺกามิ ฯ  
        [๒๒๑]  ย  ปน  กิ ฺจีติ  เอตฺถ  ยนฺติ  อนิยามิตวจน ฯ  ตถา  
กิ ฺจีติ ฯ  ปนาติ  วจนาลงฺการมตฺต ฯ  ตสฺมา  ยงฺกิ ฺจีติ  เยฺยสฺส  
อนวเสสปริยาทาน  กต  โหติ ฯ  ปนาติ  วา  วิเสสตฺถทีปโก  
นิปาโต ฯ  เตน  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อิมนิา  สงฺเขปโต  วิตฺถารโต  
จ  สตฺถุ  จตุสฺสจฺจาภิสมฺโพโธ  วุตฺโต ฯ  พุทฺโธติ  ปน  อิมินา  
ตท ฺสฺสป  เยฺยสฺส  อวโพโธ ฯ  ปรุิเมน  วา  สตฺถุ ปฏิเวธ- 
าณานุภาโว  ปจฺฉิเมน  เทสนาาณานุภาโวปติ  อุปริ วุจฺจมาโน   
วิเสโส  โชติยติ ฯ  วิโมกขฺนฺติก ฺาณวเสนาติ  เอตฺถ สพฺพโส   
ปฏิปกฺเขหิ  วิมุจฺจตีติ  วิโมกฺโข  อคฺคมคฺโค ฯ  ตสฺส  อนฺโต  
อคฺคผล  ตสฺมึ  ลทฺเธ  ลทธฺพฺพโต ฯ  ตตฺถ  ภว  วิโมกฺขนฺติก  
าณ  สพฺพ ฺ ุตาเณน  สทฺธ ึ สพฺพมฺป  พุทฺธาณ ฯ  เอว  
ปวตฺโตติ  เอตฺถ  สพฺพ ฺ ุตาย  พุทฺโธ  สพฺพทสฺสาวิตาย  พุทฺโธ  
อน ฺเยฺยตาย  พุทฺโธ  วิสวิตาย๑  พุทฺโธ  ขีณาสวสงฺขาเตน  
พุทฺโธ  นริุปเลปสงฺขาเตน๒  พุทฺโธ  เอกนฺตวีตราโคติ  พุทฺโธ  
เอกนฺตวีตโทโสติ   พุทฺโธ   เอกนฺตวีตโมโหติ   พุทฺโธ  เอกนฺต- 
๑. ม. วิกสิตาย ฯ  ๒. ม. นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน ฯ           

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๙ ]  
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นิกฺกิเลโสติ  พุทฺโธ  เอกายนมคฺค  คโตติ  พุทฺโธ  เอโก อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ  พุทฺโธ  อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏ-ิ 
าภา  พุทฺโธ  พุทฺโธติ  เนต  นาม  มาตรา  กต  น  ปตรา กต   
น  ภาตรา  กต  น  ภคินิยา  กต  น  มิตฺตามจฺเจหิ  กต  น าติ- 
าโลหิเตหิ  กต  น  สมณพฺราหฺมเณหิ  กต  น  เทวตาหิ  กต  
วิโมกฺขนฺติกเมต  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  โพธิยา  มูเล  สห สพฺพ ฺ ุต- 
าณสฺส  ปฏิลาภา  สจฺฉิกา  ป ฺตฺติ  ยทิท  พุทฺโธติ  อย นิทฺเทส- 
าลินโย ฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  ตสฺสา  ปฏิสมฺภิทาปาลิยา  เภโท นตถฺิ   
ตสฺมา  ทฺวีสุ  เอเกนาป  อตฺถสิทฺธีติ  ทสฺสนตฺถ  ปฏสิมฺภิทานโย  
วาติ  อนิยมตฺโถ  วา  สทโฺท  วุตฺโต ฯ  ตตฺถ  ยถา  โลเก  
อวคนฺตา  อวคโตติ  วุจฺจติ  เอว  พุชฺฌิตา  สจฺจานีติ  พุทฺโธ สุทฺธ- 
ตฺตุวเสน ฯ  ยถา  ปณฺณโสสา  วาตา  ปณฺณสุสาติ  วุจฺจนฺติ   
เอว โพเธตา  ปชายาติ  พุทฺโธ  เหตุกตฺตุวเสน ฯ  เหตุอตฺโถ  เจตฺถ  
อนฺโต  นีโต ฯ  สพฺพ ฺ ุตาย  พุทฺโธติ  สพฺพธมฺมพุชฺฌนสมตฺถาย  
พุทฺธิยา  พุทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพทสฺสาวิตาย  พุทฺโธติ สพฺพธมฺม- 
พธนสมตฺถาย  พุทฺธิยา  พุทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  อน ฺเยฺยตาย  
พุทฺโธติ  อ ฺเน  อโพธิโต  สยเมว  พุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  
วิสวิตาย  พุทฺโธติ  นานาคุณสวนโต๑  ปทุมมิว  วิกสนฏเน  พุทฺโธติ  
๑. ม. นานาคุณวกิสนโต ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๙ ]  
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อตฺโถ ฯ  ขีณาสวสงฺขาเตน  พุทฺโธติ  เอวมาทีหิ  ฉหิ  ปเทหิ จิตฺต- 
สงฺโกจกรธมฺมปฺปหาเนน  นิทฺทากฺขยวิพุทฺโธ  ปรุิโส  วิย สพฺพกเิลส- 
นิทฺทากฺขยวิพุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  สงฺขา สงฺขา- 
ตนฺติ  อตฺถโต  เอกตฺตา  สงฺขาเตนาติ  วจนสฺส  โกฏาเสนาติ  
อตฺโถ ฯ  ตณฺหาเลปทิฏ ิเลปาภาเวน  นิรุปเลปสงฺขาเตน ฯ  
สวาสนาน  สพฺพกิเลสาน  ปหีนตฺตา  เอกนฺตวจเนน  วิเสเสตฺวา เอกนฺต- 
วีตราโคติอาทิ  วุตฺต ฯ เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ ราคโทสโมหาวเสเสหิ  
สพฺพกิเลเสหิ  นิกฺกิเลโส ฯ  เอกายนมคฺค  คโตติ  พุทฺโธติ  คมนตฺ- 
ถาน พุทฺธิอตฺถตา  วิย  พุทฺธิอตฺถานมฺป  คมนตฺถตา  ลพฺภตีติ  เอกา- 
ยนมคฺค คตตฺตา  พุทฺโธติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ  เอโก  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ  พุทฺโธติ  น  ปเรหิ  พุทฺธตฺตา  พุทฺโธ   
อถโข  สยเมว อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ   
อตฺโถ ฯ อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภา  พุทฺโธติ  พุทฺธิ  พุทฺธ   
โพธิ  โพโธติ  อนตฺถนฺตร ฯ ตตฺถ  ยถา  รตฺตคุณโยคโต  รตฺโต   
ปโฏ  เอว  พุทฺธคุณโยคโต พุทฺโธติ  าปนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตโต   
ปร  พุทโฺธติ  เนต  นามนฺติอาทิ อตฺถานุคตาย  ป ฺตฺตีติ   
โพธนตฺถ  วุตฺตนฺติ ฯ เอวเมตฺถ อิมินาป อิมินาป การเณน ภควา  
พุทฺโธติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๒๒]  อิทานิ  ภควาติ  อิมสฺส  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ภควาติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๙ ]  
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อิท  ปนสฺสาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  อสฺสาติ  ภควโต ฯ  คุณวิสิฏ-  
สตฺตุตฺตมครุคารวาธิวจนนฺติ  สพฺเพหิ  สีลาทิคุเณหิ  วิสิฏสฺส  ตโตเอว  
สพฺพสตฺเตหิ  อุตฺตมสฺส  ครุโน  คารววเสน  วุจฺจมานวจนมิท   
ภควาติ ฯ ตถาหิ  โลกนาโถ  อปริมิตนิรุปมปฺปภาวสีลาทิคุณวิเสส- 
สมงฺคิตาย สพฺพานตฺถปริหารปุพฺพงฺคมาย นิรวเสสหิตสุขวิธานตปฺ 
ปรายนิรติสยายปโยคสมฺปตฺติยา  สเทวมนุสฺสาย  ปชาย  อจฺจนฺตุ- 
ปการิตาย จ   อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน  สตฺตาน  
อุตฺตมคารวฏานนฺติ ฯ  ภควาติ  วจน  เสฏนฺติ  เสฏวาจก  
วจน  เสฏคุณสหจรณโต  เสฏนฺติ  วุตฺต ฯ  อถวา  วุจฺจตีติ  วจน  
อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  โย  ภควาติ  วจเนน  วจนีโย  อตฺโถ  โส  
เสฏโติ  อตฺโถ ฯ  ภควาติ  วจนมุตฺตมนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย ฯ  คารวยุตฺโตติ  ครุภาวยุตฺโต  ครุคุณโยคโต ฯ  ครุกรณ  วา  
สาติสย  อรหตีติ  คารวยุตฺโต ฯ  คารวารโหติ  อตฺโถ ฯ สิปฺปาทิ- 
สิกฺขาปกา  ครู  โหนฺติ  น  จ  คารวยุตฺตา  อย  ปน  ตาทิโส  
น  โหติ  ตสฺมา  ครูติ  วตฺวา  คารวยุตฺโตติ  วุตฺตนฺติ  เกจิ ฯ  
คุณวิเสสเหตุก  ภควาติ  อิท  ภควโต  นามนฺติ  สงฺเขปโต วุตฺต- 
มตฺถ  วิตฺถารโต  วิภชิตุกาโม  นามเยว  ตาว  อตฺถุทธฺารวเสน  
ทสฺเสนฺโต จตุพฺพิธ หิ นามนฺติอาทิมาห ฯ  
        [๒๒๓]  ตตฺถ  อาวตฺถิกนฺติ  อวตฺถาย  วิทิต  ตต  อวตฺถ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๙ ] 
อิท  ปนสฺสาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  อสฺสาติ  ภควโต ฯ  คุณวิสิฏ-  
สตฺตุตฺตมครุคารวาธิวจนนฺติ  สพฺเพหิ  สีลาทิคุเณหิ  วิสิฏสฺส  ตโตเอว  
สพฺพสตฺเตหิ  อุตฺตมสฺส  ครุโน  คารววเสน  วุจฺจมานวจนมิท   
ภควาติ ฯ ตถาหิ  โลกนาโถ  อปริมิตนิรุปมปฺปภาวสีลาทิคุณวิเสส- 
สมงฺคิตาย สพฺพานตฺถปริหารปุพฺพงฺคมาย นิรวเสสหิตสุขวิธานตปฺ 



ปรายนิรติสยายปโยคสมฺปตฺติยา  สเทวมนุสฺสาย  ปชาย  อจฺจนฺตุ- 
ปการิตาย จ   อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน  สตฺตาน  
อุตฺตมคารวฏานนฺติ ฯ  ภควาติ  วจน  เสฏนฺติ  เสฏวาจก  
วจน  เสฏคุณสหจรณโต  เสฏนฺติ  วุตฺต ฯ  อถวา  วุจฺจตีติ  วจน  
อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  โย  ภควาติ  วจเนน  วจนีโย  อตฺโถ  โส  
เสฏโติ  อตฺโถ ฯ  ภควาติ  วจนมุตฺตมนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย ฯ  คารวยุตฺโตติ  ครุภาวยุตฺโต  ครุคุณโยคโต ฯ  ครุกรณ  วา  
สาติสย  อรหตีติ  คารวยุตฺโต ฯ  คารวารโหติ  อตฺโถ ฯ สิปฺปาทิ- 
สิกฺขาปกา  ครู  โหนฺติ  น  จ  คารวยุตฺตา  อย  ปน  ตาทิโส  
น  โหติ  ตสฺมา  ครูติ  วตฺวา  คารวยุตฺโตติ  วุตฺตนฺติ  เกจิ ฯ  
คุณวิเสสเหตุก  ภควาติ  อิท  ภควโต  นามนฺติ  สงฺเขปโต วุตฺต- 
มตฺถ  วิตฺถารโต  วิภชิตุกาโม  นามเยว  ตาว  อตฺถุทธฺารวเสน  
ทสฺเสนฺโต จตุพฺพิธ หิ นามนฺติอาทิมาห ฯ  
        [๒๒๓]  ตตฺถ  อาวตฺถิกนฺติ  อวตฺถาย  วิทิต  ตต  อวตฺถ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๙ ]  
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อุปาทาย  ป ฺตฺต  โวหริต ฯ  ตถา  ลิงฺคิก  เตน  เตน  ลิงฺเคน  
โวหริต ฯ  เนมิตฺติกนฺติ  นิมิตฺตโต  อาคต ฯ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ  
ยทิจฺฉาย  ปวตฺต ฯ  ยทิจฺฉาย  อาคต  ยาทิจฺฉก ฯ  อิทานิ  
อาวตฺถิกาทีนิ  นามานิ  สรูปโต  ทสฺเสนฺโต  อาห  ตตฺถ  วจฺโฉ  ทโม  
พลิพทฺโทติอาทึ ฯ  ตตฺถ  ปเมน  อาทิสทฺเทน  พาโล  ยุวา  
วุฑฺโฒติ  เอวมาทึ  สงฺคณฺหาติ ฯ  ทุติเยน  มุณฺฑี  ชฏีติ  เอวมาทึ ฯ  
ตติเยน  พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก  ฌายีติ  เอวมาทึ ฯ  จตุตฺเถน  อฆ๑  
ปทีปน  ปาวจนนฺติ  เอวมาทึ  สงฺคณฺหาติ ฯ  เนมิตฺติกนฺติ  วุตฺต- 
มตฺถ พฺยติเรกวเสน  ปติฏเปตุ  น  มหามายายาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
วิโมกฺขนฺติกนฺติ  อิมินา  ปน  อิท  นาม  อริยาย  ชาติยา ชาตกฺขเณ- 
เยว ชาตนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  ยทิ  วิโมกฺขนติฺก  อถ  กสมฺา  อ ฺเหิ  
ขีณาสเวหิ  อสาธารณนฺติ  อาห  สห  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  ปฏ-ิ 
ลาภาติ ฯ พุทฺธาน  หิ  อรหตฺตผล  นปิฺปชฺชมาน  สพฺพ ฺ ุต- 
าณาทีหิ สพฺเพหิ  พุทฺธคุเณหิ  สทฺธึเยว  นิปฺปชชฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  
วิโมกฺขนฺติกนฺติ ฯ  สจฺฉิกา  ป ฺตฺตีติ  สพฺพธมฺมาน  สจฺฉิกิริยา- 
นิมิตฺตา ป ฺตฺติ ฯ  อถวา  สจฺฉิกา  ป ฺตฺตีติ  ปจฺจกฺขสิทฺธา   
ป ฺตฺติ ฯ ยงฺคุณนิมิตฺตา  หิ  สา  เต  สตฺถุ  ปจฺจกฺขภูตาติ   
คุณา  วิย  สาป สจฺฉิกตาเอว  นาม  โหติ  น  ปเรส  โวหาร- 
มตฺเตนาติ  อธิปฺปาโย ฯ วทนฺตีติ      มหาเถรสฺส      ครุภาวโต พหุ- 
๑. อ ฺตฺถ ปน อฆมริสนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๙-๑๓๐ ]  
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พหุวจเนนาห ฯ สงฺคีติการเกหิ วา กตมนุวาท สนฺธาย ฯ  
        [๒๒๔]  อิสฺสริยาทิเภโท  ภโค  อสฺส  อตฺถีติ  ภคี ฯ มคฺค- 
ผลาทิ  อริยธมฺมรตน  อร ฺวนปตฺถานิ  ปนฺตานิ  เสนาสนานิ อปฺป- 
สทฺทาทิคุณยุตฺตานิ  ภชิ  เสวิ  สีเลนาติ  ภช ีฯ  ภชนสีโลติ อตฺโถ ฯ   
ภาคีติ  จีวรปณฺฑปาตาทีน  จตุนฺน  ปจฺจยาน ฺเจว อตฺถธมฺมวิมุตฺติ- 
รสสฺส  จ  อธิสีลาทีน ฺจ  ภาคีติ  อตฺโถ ฯ  วิภช ิปวิภชิ  ธมฺม- 
รตนนฺติ  วิภตฺตวา ฯ  อกาสิ  ภคฺคนฺติ  ราคาทิปาปธมฺม ภคฺค   
อกาสีติ  ภควาติ  อตฺโถ ฯ  คร ุ หิ โลเก ภควาติ วุจฺจตีติ อาห  
ครูติ ฯ  ยสฺมาป  ครุ  ตสฺมาป  ภควาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เหตุอตฺโถ  
หิ  อิติสทฺโท ฯ  โส  จ  ยตฺถ  อิติสทฺโท  นตฺถ ิ ภคีติอาทีสุ  ตตฺถ  
ปจฺเจก  โยเชตพฺโพ ฯ  ภาคฺยมสฺส  อตฺถีติ  ภาคฺยวา ฯ  พหูหิ  
าเยหีติ  กายภาวนาทิเกหิ  อเนเกหิ  ภาวนากฺกเมหิ ฯ สุภาวิตตฺ- 
ตโนติ  สมฺมเทว  ภาวิตสภาวสฺส ฯ  ปจฺจตฺเต เจต สามิวจน ฯ เตน   
สุภาวิตตฺตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สุภาวิตสภาโวติ  อตฺโถ ฯ มหาคณฺ ี- 
ปเท  ปน  สภุาวิตตฺตโนติ  สุภาวิตกาโยติ  วุตฺต ฯ  ภวาน อนฺต  นิพฺพาน   
คโตติ  ภวนฺตโค ฯ  นิทฺเทเส  วุตฺตนเยนาติ  เอตฺถาย นิทฺเทสนโย ฯ   
ภควาติ  คารวาธิวจนเมต  อปจ  ภคฺคราโคติ  ภควา ภคฺคโทโสติ   
ภควา  ภคฺคโมโหติ  ภควา  ภคฺคทิฏ ีติ ภควา ภคฺคกณฺฏโกติ  
ภควา  ภคฺคกิเลโสติ  ภควา  ภชิ  วิภชิ  ปวิภชิ  ธมฺมรตนนฺติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]  
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ภควา  ภวาน  อนฺต  กโรตีติ  ภควา  ภาวิตกาโย  ภาวิตสีโล  
ภาวิตจิตฺโต  ภาวิตป ฺโติ  ภควา  ภช ิ วา  ภควา  อร ฺวน- 
ปตฺถานิ ปนฺตานิ  เสนาสนานิ  อปฺปสทฺทานิ  อปฺปนิคฺโฆสานิ  วิชน- 
วาตานิ มนุสฺสราหเสยฺยกานิ  ปฏิสลฺลานสารุปฺปานีติ  ภควา  ภาคี  
วา  ภควา  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ  
ภควา  ภาคี  วา  ภควา  อตฺถรสสฺส  ธมฺมรสสฺส  วิมุตฺติรสสฺส  
อธิสีลสฺส  อธิจิตฺตสฺส  อธิป ฺายาติ  ภควา  ภาคี  วา  ภควา  
จตุนฺน  ฌานาน  จตุนฺน  อปฺปม ฺาน  จตุนฺน  อรูปสมาปตฺตีนนฺติ  
ภควา  ภาคี  วา  ภควา  อฏนฺน  วิโมกฺขาน  อฏนฺน  อภิภา- 
ยตนาน นวนฺน  อนุปุพฺพสมาปตฺตีนนฺติ  ภควา  ภาคี  วา  ภควา   
ทสนฺน ส ฺาภาวนาน  ทสนฺน  กสณิสมาปตฺตีน  อานาปานสฺสติ- 
สมาธิสฺส อสุภสมาปตฺติยาติ  ภควา  ภาคี  วา  ภควา  จตุนฺน   
สติปฏานาน จตุนฺน  สมฺมปฺปธานาน  จตุนฺน  อิทฺธิปฺปาทาน  ป ฺจนฺน  
อินฺทฺริยาน  ป ฺจนฺน  พลาน  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อริยสฺส อฏงฺ- 
คิกสฺส  มคฺคสฺสาติ  ภควา  ภาคี  วา  ภควา  ทสนฺน  ตถาคตสฺส  
พลาน  จตุนฺน  เวสารชฺชาน  จตุนฺน  ปฏิสมฺภิทาน  ฉนฺน  อภิ ฺาน  
ฉนฺน  พุทฺธธมฺมานนฺติ  ภควา  ภควาติ  เนต  นาม ฯเปฯ  สจฺฉิกา  
ป ฺตฺติ  ยทิท  ภควาติ ฯ  เอตฺถ  จ  คารวาธิวจนนฺติอาทีนิ  
ยทิป  คาถาย  อาคตปทานุกฺกเมน  น  นิทฺทิฏานิ  ยถารห  ปน 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]   
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เตส สพฺเพสมฺป นิทฺเทสภาเวน เวทิตพฺพานิ ฯ  
        [๒๒๕]  ตตฺถ  คารวาธิวจนนฺติ  ครูน  ครุภาววาจก  วจน ฯ  
ภชีติ  ภาคโส  กเถสิ ฯ  เตนาห  วิภชิ  ปวิภชิ  ธมฺมรตนนฺติ ฯ  
มคฺคผลาทิ  หิ  อริยธมโฺมเยว  ธมฺมรตน ฯ  ปุน  ภชีติ  อิมสฺส  
เสวีติ  อตฺโถ ฯ  ภาคีติ  ภาคาภิเธยฺยวา ฯ  ปุน  ภาคีติ  เอตฺถ  
ภชนสีโลติ  อตฺโถ ฯ  อตฺถรสสฺสาติ  อตฺถสนฺนิสฺสยสฺส  รสสฺส ฯ  
วิมุตฺตายตนสีเส  หิ  ตฺวา  ธมฺม  กเถนฺตสฺส  สุณนฺตสฺส  จ  ตทตฺถ  
อารพฺภ  อุปฺปชฺชนกปติโสมนสฺส  อตฺถรโส ฯ  ธมมฺ  อารพฺภ ธมฺม- 
รโส ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  ลภติ  อตฺถเวท  ลภติ  ธมมฺเวทนฺติ ฯ  
วิมุตฺติรสสฺสาติ  วิมุตฺติภูตสฺส  วิมุตฺติสนฺนิสฺสยสฺส  วา  รสสฺส ฯ  
ส ฺาภาวนานนฺติ  อนิจฺจส ฺาทีน  ทสนฺน  ส ฺาภาวนาน ฯ  
ฉนฺน  พุทฺธธมฺมานนฺติ  ฉ  อสาธารณาณานิ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ  ตตฺถ  ภควาติ  สทฺทสิทฺธิ  นิรุตฺตินเยน  เวทิตพฺพา ฯ  ยทิป  
ภาคฺยวาติอาทีหิ  ปเทหิ  วุจฺจมาโน  อตฺโถ  ภคี  ภชีติ  นิทฺเทส- 
คาถาย สงฺคหิโตเอว ฯ  ตถาป  ปทสทิฺธิอตฺถวิภาคอตฺถโยชนาทิ- 
สงฺคหิโต สวณฺณนานโย ตโต อ ฺากาโรติ วุตฺต อย ปน  
อปโร นโยติ ฯ  
        [๒๒๖]  วณฺณวิปริยาโยติ  เอตนฺติ  เอตฺถ  อิติสทฺโท  อาท-ิ 
อตฺโถ ฯ เตน    วณฺณวิกาโร   วณฺณโลโป   ธาตุอตฺเถน  นิโยชน ฺ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]  
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จาติ  อิม  ติวิธ  ลกฺขณ  สงฺคณฺหาติ ฯ  สทฺทนเยนาติ สทฺท- 
ลกฺขณนเยน ฯ  ปโสทราทีน  สทฺทาน  อาคติคฺคหณภาวโต  วุตฺต  
ปโสทราทิปกฺเขปลกฺขณ  คเหตฺวาติ ฯ  ปกฺขิปนเมว  ลกฺขณ ฯ  
ตปฺปริยาปนฺนตากรณ  หิ  ปกฺขิปน ฯ  ปารปฺปตฺตนฺติ  ปรมุกกฺสคต  
ปารมิภาวปฺปตฺต ฯ  ภาคฺยนฺติ  กุสล ฯ  ตตฺถ  มคฺคกุสล โลกุตฺตร- 
สุขนิพฺพตฺตก ฯ  อิตร  โลกิยสุขนิพฺพตฺตก ฯ  อิตรมฺป  วา วิวฏฏ- 
ปนิสฺสย  ปรยิายโต  โลกตฺุตรสุขนิพฺพตฺตก  สิยา ฯ  อิทานิ ภควาติ  
อิมสฺส อตฺถ วิภชิตฺวา ทสฺเสนฺโต อาห ยสฺมา ปนาติอาทึ ฯ          
        [๒๒๗]  ตตฺถ  โลภาทโย  เอเกกวเสน  คหิตา ฯ  ตถา วิปรตี- 
มนสิกาโร  วิปลฺลาสภาวสาม ฺเน ฯ  อหิริกาทโย  ทุกวเสน ฯ  
ตตฺถ  กชฺุฌนลกฺขโณ  โกโธ ฯ  โส  ทสวิโธ  อาฆาตวตฺถุสมฺภโว ฯ  
อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  มนฺติอาทินา  ปุนปฺปุน  กชฺุฌนวเสน จิตฺต- 
ปริโยนทฺธโน  อุปนาโห ฯ  อุภยมฺป  ปฏิโฆเยว ฯ  โส ปวตฺติ- 
นานตฺตโต  ภินฺทิตฺวา  วุตฺโต ฯ  สกึ อุปฺปนฺโน โกโธ โกโธเยว ฯ  
ตทุตฺตริ  อุปนาโห ฯ  วุตฺต ฺเจต  ปุพฺพกาเล  โกโธ  อปรกาเล  
อุปนาโหติ ฯ  อาคาริยสฺส  อนาคาริยสฺส  วา  สกุตกรณวินาสโน  
มกฺโข ฯ  อาคาริโยป  หิ  เกนจิ  อนุกมฺปเกน  ทลิทโฺท  สมาโน  
อุจฺเจ  าเน  ปโต  อปเรน  สมเยน  ก ึ ตยา  มยฺห  กตนฺติ  ตสฺส  
สุกตกรณ  วินาเสติ ฯ  อนาคาริโยป  สามเณรกาลโต  ปภูติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]  
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อาจริเยน  วา  อุปชฌฺาเยน  วา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีหิ  
จ  อนุคฺคเหตฺวา  ธมฺมกถานยปกรณโกสลฺลาทีนิ  สกิฺขาปโต  อปเรน  
สมเยน  ราชราชมหามตฺตาทีหิ  สกฺกโต  ครุกโต  อาจริยุปชฺฌาเยสุ  
อจิตฺติกโต  จรมาโน  อย  อมฺเหหิ  ททรกาเลเอว  อนุคฺคหิโต  
สวฑฺฒิโต  จ  อถ  จ  ปนทิานิ  นิสฺสิเนโห  ชาโตติ  วุจฺจมาโน  
กึ  มยฺห  ตุมฺเหหิ  กตนฺติ  เตส  สุกตกรณ  วินาเสติ ฯ  ตสฺเสโส  
ปุพฺพการิตาลกฺขณสฺส  คุณสฺส  วินาสโน  อุทกปุ ฺฉนิยา  วิย สรีรา- 
นุคต  อุทก  นิปุ ฺฉนฺโต  มกฺโข ฯ  ตถาหิ  โส  ปเรส  คุณาน  
มกฺขนฏเน  มกฺโขติ  วุจฺจติ ฯ  ปฬาสตีติ  ปฬาโส ฯ  ปรสฺส  
คุเณ  ธสิตฺวา  อตฺตโน  คุเณหิ  สเม  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  โส  ปน  
พหุสฺสุเตป  ปุคฺคเล  อชฺโฌตฺถริตฺวา  เอทิสสฺส  เจ  พหุสฺสุตสฺส  
อนิยตา  คติ  ตว  วา  มม  วา  โก  วิเสโสติ  รตฺต ฺ ู จิร- 
ปพฺพชิเต  ปุคฺคเล  อชฺโฌตฺถริตฺวา  ตฺวมฺป  อิมสฺมึ  สาสเน ปพฺพ- 
ชิโต  อหมฺป  ปพฺพชิโต  ตฺวมฺป  สีลมตฺเต   ิโต  อหมฺปติ- 
อาทินา นเยน  อุปฺปชชฺมาโน  ยุคคฺคาโห ฯ  ยุคคฺคาหลกฺขโณ  หิ  
ปฬาโส ฯ  ปเรส  สกฺการาทีนิ  ขียมานา  อุสฺสุยมานา  อิสฺสา ฯ  
อตฺตโน  สมปฺตฺติยา  นิคูหน  ปเรหิ  สาธารณภาว  อสหน  มจฺฉริย ฯ  
ว ฺจนิกจริยภูตา  มายา ฯ  สา  สกโทสปฏิจฺฉาทนลกฺขณา ฯ  
ตถาหิ  สา  อตฺตโน  วิชชฺมานโทสปฏิจฺฉาทนโต  จกฺขุโมหนมายา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]  
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วิยาติ  มายาติ  วุจฺจติ ฯ  อตฺตโน  อวิชฺชมานคุณปฺปกาสนลกฺขณ  
เกราฏิกภาเวน  อุปฺปชชฺมาน  สาเถยฺย ฯ  อสนฺตคุณทีปน  หิ เกรา- 
ฏิยนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เกราฏโิก  ห ิ ปุคฺคโล  อายนฺทมจฺโฉ  วิย โหติ ฯ   
อายนฺทมจฺโฉ  นาม  สปปฺมุขมจฺฉวาลา  เอกา มจฺฉชาติ ฯ โส  
กิร  มจฺฉาน  นงฺคุฏ  ทสฺเสติ  สปฺปาน  สีส  ตุมฺหาก  สทโิส  
อหนฺติ  ชานาเปตุ  เอวเมว  เกราฏิโก  ปุคฺคโล  ย  ย  สุตฺตนฺติก  
วา  อาภิธมฺมิก  วา  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  วเทติ  อห  ตุมฺหาก อนฺเต- 
วาสี  ตุมฺเห  มยฺห  อนุกมปฺกา  นาห  ตุมฺเห  มุ ฺจามีติ เอวเมเต  
สคารโว  อย  อมฺเหสุ  สปปฺติสฺโสติ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติ ฯ  ตสฺเสว  
เกราฏิกภาเวน  อุปฺปชชฺมาน  สาเถยฺย ฯ  สพฺพโส  มทฺทวาภาเวน  
วาตภริตภสฺตาสทิสสฺส   ถทฺธภาวสฺส   อโนนมิตทณฺฑสทิสตาย ปคฺค- 
หิตสิรอนิวาตวุตฺติการสฺส  จ  การโก  ถมฺโภ ฯ  ตทุตฺตริกรโณ  
สารมฺโภ ฯ  โส  ทุวิเธน  ลพฺภติ  อกุสลวเสน  เจว  กุสลวเสน จ ฯ  
ตตฺถ  อาคาริยสฺส  จ  ปเรน  กต  อลงฺการาทึ  ทิสฺวา ตทฺทิคุณ- 
ตทฺทิคุณกรเณน  อุปฺปชชฺมาโน  อนาคาริยสฺส  จ  ยตฺตก  ยตฺตก  
ปโร  ปริยาปณุาติ  วา  กเถติ  วา  มานวเสน  ตทฺทิคุณตทฺทิคุณ- 
กรเณน อุปฺปชฺชมาโน  อกุสโล ฯ  เตน  หิ  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  
ตทฺทิคุณ  ตทฺทิคุณ  กโรติ ฯ  อาคาริโย  สมาโน  เอเกเนกสฺมึ  
ฆรวตฺถุสฺมึ  สชฺชิเต  อปโร  เทฺว  วตฺถนูิ  สชฺเชติ  อปโร  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 468 

จตฺตาโร  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  คณฺหิตุ  น  วฏฏติ ฯ  อกุสลปกฺโข  
เหส  นิรยคามิมคฺโค ฯ  อาคาริยสฺส  ปน  ปร  ปร  เอก  สลาก- 
ภตฺต เทนฺต  ทิสฺวา  อตฺตนา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  ทาตุกามตาย  
อุปฺปชฺชมาโน  อนาคาริยสฺส  จ  ปเรน  เอกนิกาเย  คหิเต  มาน  
อนิสฺสาย  เกวล  ต  ทิสฺวา  อตฺตโน  อาลสิย  อภิภุยฺย  เทฺว  นิกาเย  
คเหตุกามตาย  อุปฺปชชฺมาโน  กุสโล ฯ  กุสลปกฺขวเสน  หิ  เอกสฺมึ  
เอก  สลากภตฺต  เทนฺเต  เทฺว  เทฺว  เทนฺเต  จตฺตาริ  ทาตุ  
วฏฏติ ฯ  ภิกขฺุนาป  ปเรน  เอกสฺมึ  นิกาเย  คหิเต  เทฺว  นิกาเย  
คเหตฺวา  สชฌฺายนฺตสฺส  เม  ผาสุ  โหตีติ  วิวฏฏปกฺเข  ตฺวา  
ตทุตฺตรึ  คณฺหิตุ  วฏฏติ ฯ  อิธ  ปน  อกุสลปกฺขิโย  ตทุตฺตริกรโณ  
สารมฺโภติ  วุตฺโต ฯ  ชาติอาทีนิ  นิสฺสาย  เสยฺยสฺส เสยฺโย- 
หมสฺมีติอาทินา  อุณฺณติวเสน  ปคฺคณฺหนวเสน  ปวตฺโต  มาโน ฯ  
อพฺภุณฺณติวเสน  ปวตฺโต  อติมาโน ฯ  ปุพฺเพ  เกนจิ  อตฺตาน  
สทิส  กตฺวา  ปจฺฉา  ตโต  อธิกโต  ทหโต  อุปฺปชชฺนโก  อติมาโนติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๒๒๘]  ชาติอาทึ  ปฏิจฺจ  มชชฺนากาโร  มโท ฯ  โสป  อตฺถโต  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]  
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มาโนเอว ฯ  โส  ปน  ชาติมโท  โคตฺตมโท อาโรคฺยมโท โยพฺพฺน- 
มโท ชีวิตมโท  ลาภมโท  สกฺการมโท  ครุการมโท  ปุเรกฺขารมโท  
ปริวารมโท  โภคมโท  วณฺณมโท  สตุมโท  ปฏิภาณมโท  รตฺต ฺ ุ- 
มโท ปณฺฑปาติกมโท   อนว ฺตฺติมโท  อิริยาปถมโท  อิทฺธิมโท  
ยสมโท  สีลมโท  ฌานมโท  สิปฺปมโท  อาโรหมโท  ปริณาหมโท  
สณฺานมโท  ปาริปูริมโทติ  อเนกวิโธ ฯ  ตตฺถ  ชาตึ  นิสฺสาย  
อุปฺปนฺโน  มชฺชนาการปปฺตฺโต  มาโน  ชาติมโท ฯ  โส  ขตฺติยา- 
ทีน จตุนฺนมฺป  วณฺณาน  อุปฺปชฺชติ ฯ  ชาติสมฺปนฺโน  หิ  ขตฺติโย  
มาทิโส  อ ฺโ  นตฺถ ิ อวเสสา  อนฺตรา  อุฏาย  ขตฺติยา  
ชาตา  อห  ปน  วสาคตขตฺติโยติ  มาน  กโรติ ฯ  พฺราหฺมณา- 
ทีสุป เอเสว  นโย ฯ  โคตฺต  นิสฺสาย  อุปฺปนฺโน  มชฺชนาการป-ฺ 
ปตฺโต มาโน  โคตฺตมโท ฯ  โสป  ขตฺติยาทีน  จตุนฺนมฺป  วณฺณาน  
อุปฺปชฺชติ ฯ  ขตฺติโยป  หิ  อห  โกณฺฑ ฺโคตฺโต  อห  อาทิจฺจ- 
โคตฺโตติ มาน  กโรติ ฯ  พฺราหฺมโณป  อห  กสฺสปโคตฺโต  อห  
ภารทฺวาชโคตฺโตติ  มาน  กโรติ ฯ  เวสฺโสป  สุทโฺทป  อตฺตโน  
อตฺตโน  กุลโคตฺต  นิสฺสาย  มาน  กโรติ ฯ  อาโรคฺยมทาทีสุป ฯ  
อห  อโรโค  เสสา  โรคพหุลา  กณฺฑุวนมตฺตมฺป  มยฺห  พฺยาธิ  
นาม  นตฺถีติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  อาโรคฺยมโท  นาม ฯ  
อห  ตรุโณ  อวเสสสตฺตาน  อตฺตภาโว  ปปาเต   ิตรุกฺขสทิโส  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]  
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อห  ปน  ปมวเย   ิโตติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  โยพฺพน- 
มโท นาม ฯ  อห  จิร  ชีวิ  จิร  ชีวามิ  จิร  ชีวิสฺสามิ  สุข  ชีวิ  
สุข  ชีวามิ  สขุ  ชีวิสฺสามีติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  ชีวิต- 
มโท นาม ฯ  อห  ลาภี  อวเสสา  สตฺตา  อปฺปลาภา  มยฺห   
ปน ลาภสฺส  ปมาณ  นตฺถติี  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  ลาภ- 
มโท นาม ฯ  อวเสสสตฺตา  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  ทิสฺวา  วนฺทนฺติ  
ปาสาณจฺฉตฺต  วิย  ครุก  กตฺวา  อคฺคิกฺขนฺธ  วิย  จ  ทุราสท  
กตฺวา  ม ฺนฺตีติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  ครุการมโท  
นาม ฯ  อุปฺปนฺโน  ป ฺโห  มยฺหเมว  มเุขน  ฉิชฺชตีติ  ภิกฺขาจาร  
คจฺฉนฺตาป  อาคจฺฉนฺตาป  มเมว  ปรุโต  กตฺวา  ปริวาเรตฺวา  
คจฺฉนฺตีติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  ปุเรกฺขารมโท  นาม ฯ  
อาคาริยสฺส  ตาว  มหาปริวารสฺส  ปุรสิสตมฺป  ปุรสิสหสฺสมฺป  ม  
ปริวาเรตีติ  อนาคาริยสฺส  สมณสตมฺป  สมณสหสฺสมฺป  ม  
ปริวาเรติ  เสสา  อปฺปปรวิารา  อห  มหาปริวาโร  เจว  สุจิปริวาโร  
จาติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  ปริวารมโท  นาม ฯ อวเสส- 
สตฺตา อตฺตโน  ปรโิภคมตฺตกมฺป  น  ลภนฺติ  มยฺห  ปน  นิธาน- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]  
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คตสฺเสว  ธนสฺส  ปมาณ  นตฺถีติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  
โภคมโท  นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  ทุพฺพณฺณา  ทุรูปา  อห  
อภิรูโป  ปาสาทิโกติป  อวเสสสตฺตา  นิคฺคุณา  ปตฺถฏอกิตฺติโน  
มยฺห  ปน  กตฺิติสทฺโท  เทวมนุสฺเสสุ  ปากโฏ  อิติป  เถโร  พหุสฺสุโต  
อิติป  สีลวา  อิติป  ธุตคุณยุตฺโตติป  เอว  สรรีวณฺณ  คุณวณฺณ ฺจ  
ปฏิจฺจ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  วณฺณมโท  นาม ฯ  
อวเสสา  สตฺตา  อปฺปสฺสุตา  อห  ปน  พหุสฺสุโตติ  มชชฺนวเสน  
อุปฺปนฺโน  มาโน  สุตมโท  นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  อปฺปฏิภาณา  
มยฺห  ปน  ปฏิภาณสฺส  ปมาณ  นตฺถีติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  
มาโน  ปฏิภาณมโท  นาม ฯ  อห  รตฺต ฺ ู  อสุก  พุทฺธวส  
ราชวส  ชนปทวส  คามวส  รตฺตินฺทวิปริจฺเฉท  นกฺขตฺตมุหุตฺตโยค  
ชานามีติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  รตฺต ฺ ุมโท  นาม ฯ  
อวเสสภิกฺขู  อนฺตราปณฺฑปาติกา  ชาตา  อห  ปน  ชาติปณฺฑ- 
ปาติโกติ มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  ปณฺฑปาติกมโท  นาม ฯ   
อวเสสา สตฺตา  อุ ฺาตา  อว ฺาตา  อห  ปน  อนว ฺา- 
โตติ  มชชฺนวเสน อุปฺปนฺโน  มาโน  อนว ฺตฺติมโท  นาม ฯ   
อวเสสาน  สตฺตาน  อิริยาปโถ  อปาสาทิโก  มยฺห  ปน  ปาสาทิ- 
โกติ มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  อิริยาปถมโท  นาม ฯ  อวเสสา  
สตฺตา  ฉินฺนปกฺขิกากสทิสา  อห  ปน  มหิทฺธิโก  มหานุภาโวติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]  
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วา  อห  ย  ย  กมฺม  กโรติ  ต  ต  อิชฺฌตีติ  วา  มชฺชนวเสน  
อุปฺปนฺโน  มาโน  อิทฺธิมโท  นาม ฯ  ยสมโท  ปน  อาคาริเกนป อนา- 
คาริเกนป  ทีเปตพฺโพ ฯ  อาคาริโก  ห ิเอกจฺโจ อฏารสสุ เสนีสุ  
เอกิสฺสา  เชฏโก  โหติ  ตสฺส  อวเสเส  ปุริเส  อห  ปฏเปมิ  อห  
วิจาเรมีติ  อนาคาริโยป  เอกจฺโจ  กตฺถจิ  เชฏโก  โหติ  ตสฺส  
อวเสสภิกฺขู  มยฺห  โอวาเท  วตฺตนฺติ  อห  เชฏโกติ  มชชฺนวเสน  
อุปฺปนฺโน  มาโน  ยสมโท  นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  ทุสฺสีลา  
อหมฺปน  สีลวาติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  สีลมโท  นาม ฯ  
อวเสสสตฺตาน  กุกกฺุฏสฺส  อุทกปานมตฺเตป  กาเล  จิตฺเตกคฺคตา  
นตฺถิ  อหมฺปน  อุปจารปฺปนาน  ลาภีติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  
มาโน  ฌานมโท  นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  นิสฺสิปฺปา  อห  
สิปฺปวาติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  สิปฺปมโท  นาม ฯ  
อวเสสา  สตฺตา  รสฺสา  อห  ทีโฆติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  
อาโรหมโท  นาม ฯ  อวเสสา  สตฺตา  รสฺสา  วา  โหนฺติ  ทีฆา  
วา  อห  นิโคฺรธปริมณฺฑโลติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  
ปริณาหมโท  นาม ฯ  อวเสสสตฺตาน  สรีรสณฺาน  วิรูป  วิภจฺฉ  
มยฺห  ปน  มนาป  ปาสาทิกนฺติ  มชชฺนวเสน  อุปฺปนฺโน  มาโน  
สณฺานมโท  นาม ฯ  อวเสสสตฺตาน  สรีเร  พหู  โทสา  มยฺห  
ปน  สรีเร  เกสคฺคมตฺตมฺป  วชชฺ  นตฺถีติ  มชฺชนวเสน  อุปฺปนฺโน 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐ ]   
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มาโน  ปาริปรูิมโท  นาม ฯ  เอวมย  สพฺโพป  ชาติอาทึ  นิสฺสาย  
มชฺชนาการวสปฺปวตฺโต มาโน อิธ มโทติ วุตฺโต ฯ  
        [๒๒๙]  กามคุเณสุ  จิตฺตสฺส  โวสฺสคฺโค  ปมาโท ฯ  ป ฺจสุ  
กามคุเณสุ  สติยา  อนิคฺคณฺหิตฺวา  จิตฺตสฺส  โวสฺสชฺชน  สติวิรโหติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ตณฺหาวิชฺชา  ปากฏาเยว ฯ  โลภาทโยว  ปุน  
ติวิธากุสลมูลนฺติ  ติกวเสน  คหิตา ฯ  ทุจฺจริตาทีสุป  ติวิธสทฺโท  
ปจฺเจก  โยเชตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  กายทุจฺจริตาทีนิ  ติวิธทุจฺจริตานิ ฯ  
ตณฺหาสงฺกิเลสาทโย   ติวิธสงฺกิเลสา ฯ  ราคมลาทโย มลีนภาว- 
การณตฺตา  ติวิธมลานิ ฯ  ราคาทโย  หิ  จิตฺต  มลีน  กโรนฺติ  
มล  คาหาเปนฺติ  ตสฺมา  มลานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ราโค  วิสม  
โทโส  วิสม  โมโห  วิสมนฺติ  เอว  วุตฺตา  ราคาทโย  กายวิสม  
วจีวิสม  มโนวิสมนฺติ  เอวมาคตา  กายทุจฺจริตาทโย  จ ติวิธ- 
วิสมานิ ฯ  ตานิ  ปน  ยสมฺา  ราคาทีสุ  เจว  กายทุจฺจริตาทีสุ  
จ  สตฺตา  ปกขฺลนฺติ  ปกฺขลิตา  จ  สาสนโตป  สุคติโตป  ปตนฺติ  
ตสฺมา  ปกฺขลนปาตนเหตุภาวโต  วิสมานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  กามส ฺา  
พฺยาปาทส ฺา  วิหึสาส ฺาติ  เอวมาคตา  กามาทิปฏิสยุตฺตา  
ส ฺา  ติวิธส ฺา ฯ  ตถา  กามวิตกฺโก  พฺยาปาทวิตกฺโก วิหึสา- 
วิตกฺโกติ  เอวมาคตา  ติวิธวิตกฺกา ฯ  ตณฺหาปป ฺโจ  ทิฏ ิปป ฺโจ  
มานปป ฺโจติ  อิเม  ติวิธปป ฺจา ฯ  วฏฏสฺม ึ สตฺเต  ปป ฺเจนฺตีติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๐-๑๓๑ ]  
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ตณฺหาทโย ปป ฺจาติ วุจฺจนฺติ ฯ  
        [๒๓๐]  จตุพฺพิธวิปริเยสาติอาทีสุ  จตุพฺพิธสทฺโท  ปจฺเจก  
โยเชตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  อนิจฺจาทีนิ  วตฺถูนิ  นิจฺจนฺติอาทินา  นเยน  
วิปรีตโต  เอสนฺตีติ  วิปริเยสา ฯ  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  ส ฺาวิปริเยโส  
จิตฺตวิปริเยโส  ทฏิ ิวิปริเยโส  ทุกฺเข  สุขนฺติ  ส ฺาวิปริเยโส  
จตฺตวิปริเยโส  ทฏิ ิวิปริเยโส  อสุเภ  สุภนฺติ  ส ฺาวิปริเยโส  
จิตฺตวิปริเยโส  ทฏิ ิวิปริเยโส  อนตฺตนิ  อตฺตาติ  ส ฺาวิปริเยโส  
จิตฺตวิปริเยโส  ทฏิ ิวิปริเยโสติ  เอวมาคตา  ทฺวาทส  วิปลลฺาสา  
จตุนฺน  อนิจฺจาทิวตฺถูน  วเสน  จตุพฺพิธวิปริเยสาติ  วุตฺตา ฯ  เอตฺถ  
ปน  จิตฺตกิจฺจสฺส  ทุพฺพลฏาเน  ทิฏ ิวิรหิตาย  อกุสลส ฺาย  
สกกิจฺจสฺส  พลวกาเล  ส ฺาวิปลฺลาโส  เวทิตพฺโพ ฯ  ทฏิ ิวิรหิ- 
ตสฺเสว อกุสลจิตฺตสฺส  สกกิจฺจสฺส  พลวกาเล  จิตฺตวิปลฺลาโส ฯ  
ทิฏ ิสมฺปยุตฺตจิตฺเต  ทิฏ ิวิปลฺลาโส ฯ  ตสฺมา  สพฺพทุพฺพโล ส ฺา- 
วิปลฺลาโส  ตโต  พลวตโร  จิตฺตวิปลฺลาโส  สพฺพพลวตโร ทิฏ ิ- 
วิปลฺลาโส ฯ  อชาตพุทฺธิทารกสฺส  กหาปณทสฺสน  วิย  ส ฺา  
อารมฺมณสฺส  อุปฏานาการมตฺตคฺคหณโต ฯ  คามิกปุริสสฺส กหา- 
ปณทสฺสน  วิย  จิตฺต  ลกขฺณปฏิเวธสฺสาป  สมฺปาปนโต ฯ กมมฺา- 
รสฺส มหาสณฺฑาเสน  อโยคหณ  วิย  ทิฏ ิ  อภินิวิสฺส  ปรามสนโต ฯ  
ตตฺถ  จตฺตาโร  ทฏิ ิวิปลฺลาสา  อนิจฺจานตฺเตสุ  นิจฺจ อตฺตาติ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๑ ]  
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อาทิวสปฺปวตฺตา  จตฺตาโร  ส ฺาจิตฺตวิปลฺลาสาติ  อิเม  อฏ  
วิปลฺลาสา  โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหียนฺติ ฯ  อสุเภ  สภุนฺติ ส ฺา- 
จิตฺตวิปลฺลาสา  สกทาคามิมคฺเคน  ตนุกา  โหนฺติ  อนาคามิมคฺเคน  
ปหียนฺติ ฯ  ทุกฺเข  สุขนฺติ  ส ฺาจิตฺตวิปลฺลาสา  อรหตฺตมคฺเคน  
ปหียนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
        [๒๓๑]  กามาสโว  ภวาสโว  ทิฏาสโว  อวิชฺชาสโวติ เอว- 
มาคตา  กามตณฺหาทโย  จตฺตาโร ฯ  อาสวนฺติ  จกฺขุอาทิโต  
สนฺทนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  อาสวา ฯ  กิ ฺจาป  จกฺขุอาทิโต กุสลา- 
ทีนมฺป  ปวตฺติ  อตฺถิ  กามาสวาทโยเอว  ปน  วณโต  ยูส  วิย  
ปคฺฆรณกอสุจิภาเวน  สนฺทนฺติ  ตสฺมา  เตเอว  อาสวาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
ตตฺถ  หิ  ปคฺฆรณกอสุจิมฺหิ  นิรฬฺูโห  อาสวสทฺโทติ ฯ  อถวา  
ธมฺมโต  ยาว  โคตฺรภู  โอกาสโต  ยาว  ภวคฺค  สวนฺติ  คจฺฉนฺติ  
อารมฺมณกรณวเสน  ปวตฺตนฺตีติ  อาสวา  เอเต  ธมฺเม  เอต ฺจ  
โอกาส  อนฺโต  กริตฺวา  ปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อวธอิตฺโถ  ห ิ 
อากาโร ฯ  อวธิ  จ  มริยาทาภิวิธิเภทโต  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ  มริยาท  
กิริย  พหิ  กตฺวา  ปวตฺตติ  ยถา  อาปาตลิปุตฺต  วุฏโ  เทโวติ ฯ  
อภิวิธิ  ปน  กิริย  พฺยาเปตฺวา  ปวตฺตติ  ยถา  อาภวคฺค  ภควโต  
ยโส  ปวตฺตตีติ ฯ  อภิวิธิอตฺโถ  จายมากาโร  อิธ  คหิโต ฯ  ตสฺมา  
เต  ธมฺเม  ต ฺจ  โอกาส  อนฺโต  กริตฺวา  อารมฺมณกรณวเสน  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๑ ]  
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สวนฺตีติ  อาสวาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  จิรปารวิาสิยฏเน  มทิราทโย  อาสวา  
วิยาติป  อาสวา ฯ  โลกสฺมึ  หิ  จิรปารวิาสิกา  มทิราทโย  อาสวาติ  
วุจฺจนฺติ ฯ  ยทิ  จ  จิรปาริวาสิยฏเน  อาสวา  เอเตเยว ภวิตุ- 
มรหนฺติ ฯ  วุตฺต  เหต  ปุรมิา  ภิกฺขเว  โกฏ ิ น  ป ฺายติ  
อวิชฺชาย  อิโต  ปุพฺเพ  อวิชฺชา  นาโหสีติอาทิ ฯ  อ ฺเสุ  ปน  
ยถาวุตฺเต  ธมฺเม  โอกาส ฺจ  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตมาเนสุ  
อนาทีสุ  จ  วิชฺชมาเนสุ  อตฺตตฺตนิยาทิคฺคาหวเสน  อภิพฺยาปน  
มทกรณวเสน  อาสวสทิสตา  จ  เอเตสเยว  น  อ ฺเสนฺติ  ทฺวีสุป  
อตฺถวิกปฺเปสุ  เอเตสุเยว  อาสวสทฺโท  นิรฬฺูโหติ  ทฏพฺโพ ฯ  
อายต  วา  สสารทุกฺข  สวนฺติ  ปสวนฺตีติป  อาสวา ฯ  น  หิ  ต  
กิ ฺจิ สสารทุกฺข อตฺถิ ย อาสเวหิ วินา อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  
        [๒๓๒]  อภิชฺฌา  กายคนฺโถ พฺยาปาโท กายคนฺโถ สลีพฺพต- 
ปรามาโส กายคนฺโถ   อิทสจฺจาภินิเวโส  กายคนฺโถติ  เอวมาคตา  
อภิชฺฌาทโย  จตฺตาโร  ยสสฺ  สวิชฺชนฺติ  ต  จุติปฏิสนฺธิวเสน  
วฏฏสฺมึ  คนฺเถนฺติ  ฆเฏนฺตีติ  คนฺถา ฯ  กาโมโฆ  ภโวโฆ  ทฏิโโฆ  
อวิชฺโชโฆติ  เอวมาคตา  จตฺตาโร  กามตณฺหาทโย  ยสฺส  สวิชฺชนฺติ  
ต  วฏฏสฺมึ  โอฆนฺติ  โอสีทาเปนฺตีติ  โอฆา ฯ  เตเยว  กามโยโค  
ภวโยโค  ทฏิ ิโยโค  อวิชชฺาโยโคติ  เอวมาคตา  วฏฏสฺมึ  โยเชนฺตีติ  
โยคา ฯ  อริยา  เอตาย  น  คจฺฉนฺตีติ  อคติ ฯ  สา  ฉนฺทาทิวเสน  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๑ ]  
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จตุพฺพิธา ฯ  จีวรเหตุ  วา  ภิกฺขุโน  ตณฺหา  อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ  
ปณฺฑปาตเสนาสนอิติภวาภวเหตุ  วา  ภิกฺขุโน  ตณฺหา  อุปฺปชฺชมานา  
อุปฺปชฺชตีติ  เอวมาคตา  จตฺตาโร  ตณฺหูปาทา ฯ  ตตฺถ อิติภวา- 
ภวเหตูติ  เอตฺถ  อิตีติ  นทิสฺสเน  นิปาโต ฯ  ยถา จีวราทิเหตุ  
เอว  ภวาภวเหตุปติ  อตฺโถ ฯ  ภวาภโวติ  เจตฺถ  ปณีตปณีตตรานิ  
เตลมธุผาณิตาทีนิ  อธิปฺเปตานิ ฯ  กามุปาทานาทีนิ  จตฺตาริ อุปา- 
ทานานิ ฯ  
        [๒๓๓]  ป ฺจ  เจโตขีลาติอาทีสุ  พุทฺเธ  กงฺขติ  ธมฺเม  สงฺเฆ  
สิกฺขาย  กงฺขติ  สพฺรหฺมจารีสุ  กุปโต  โหติ  อนตฺตมโน  อาหต- 
จิตฺโต ขีลชาโตติ  เอวมาคตานิ  ป ฺจ  เจโตขีลานิ ฯ  เจโต  ขีลายติ  
ถทฺธภาว  อาปชฺชติ  เอเตหีติ  เจโตขีลานิ ฯ  วินิพนธฺาทีสุป ป ฺจ- 
สทฺโท  ปจฺเจก  โยเชตพฺโพ ฯ  กาเม  อวีตราโค  โหติ  กาเย  
อวีตราโค  รูเป  อวีตราโค  ยาวทตฺถ  อุทราวเทหก  ภุ ฺชิตฺวา  
เสยฺยสุข  ปสฺสสุข  มิทฺธสขุ  อนุยุตฺโต  วิหรติ  อ ฺตร  เทวนิกาย  
ปณิธาย  พฺรหฺมจริย  จรตีติ  อาคตา  ป ฺจ  จิตฺต  พนฺธิตฺวา  มุฏ ิย  
กตฺวา  วิย  คณฺหนฺตีติ  เจโตวินิพนฺธา ฯ  เอเต หิ ตณฺหาปฺปวตฺติ- 
ภาวโต  กุสลปฺปวตฺติยา  อวสราทานวเสน  จิตฺต  พนฺธ  วิย สโม- 
โรเธตฺวา  คณฺหนฺติ ฯ  สทฺทตฺถโต  ปน  เจโต  วิรปู  นิพนฺธิยติ  
สยมิยติ  เอเตหีติ  เจโตวินิพนฺธา ฯ  กามจฺฉนฺทาทีนิ  ป ฺจ กุสล- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๑ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 478 

ธมฺเม  นีวาเรนฺติ  อาวรนฺตีติ  นีวรณานิ ฯ  รูปาภินนฺทนาทโย  
ป ฺจาภินนฺทนา ฯ  
        [๒๓๔]  ฉ  วิวาทมูลาติอาทีสุ  โกโธ  มกฺโข  อิสฺสา  สาเถยฺย  
ปาปจฺฉตา  สนฺทิฏ ิปรามาโสติ  อิมานิ  ฉ  วิวาทมูลานิ ฯ  ยสฺมา  
กุทฺโธ  วา  โกธวเสน ฯเปฯ  สนฺทฏิ ิปรามาสี  วา สนฺทิฏ ิปราม- 
สิตาย กลห  วิคฺคห  วิวาท  อาปชฺชติ  ตสฺมา  โกธาทโย  ฉ  
วิวาทมูลานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  รูปตณฺหาสทฺทตณฺหาทโย  ฉ ตณฺหา- 
กายา ฯ   กามราคปฏิฆทิฏ ิวิจิกิจฺฉาภวราคมานาวิชฺชา สตฺตานุ- 
สยา ฯ  ถามคตฏเน  อปฺปหีนฏเน  จ  อนุเสนฺตีติ  อนุสยา ฯ  
มิจฺฉาทิฏ ิมิจฺฉาสงฺกปฺปมิจฺฉาวาจามิจฺฉากมฺมนฺตมิจฺฉอาชีว มิจฺฉา- 
วายามมิจฺฉาสติมิจฺฉาสมาธิ อฏ มิจฺฉตฺตา ฯ  
        [๒๓๕]  ตณฺห  ปฏิจฺจ  ปริเยสนา  ปริเยสน  ปฏิจฺจ  ลาโภ  
ลาภ  ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโย  วินิจฺฉย  ปฏิจฺจ  ฉนฺทราโค  ฉนฺทราค  
ปฏิจฺจ  อชฺโฌสาน  อชฺโฌสาน  ปฏิจฺจ  ปริคฺคโห  ปริคฺคห  
ปฏิจฺจ  มจฺฉริย  มจฺฉริย  ปฏิจฺจ  อารกฺขา  อารกฺขาธิกรณ  
ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสุ ฺมุสาวาทา  
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺตีติ เอวมาคตา ปริเยสนา- 
ทโย นว  ตณฺหามูลกา ฯ  ตตฺถ  ตณฺห  ปฏิจฺจาติ  ตณฺห  นิสฺสาย ฯ  
ปริเยสนาติ  รูปาทิอารมฺมณปริเยสนา ฯ  สา  หิ  ตณฺหาย  สติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๑ ]  
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โหติ ฯ  ลาโภติ  รูปาทิอารมฺมณปฏิลาโภ ฯ  โส  ห ิ ปริเยสนาย  
สติ  โหติ ฯ  วินิจฺฉโยติ  อิธ  วิตกฺโก  อธิปฺเปโต ฯ  ลาภ  ลภิตฺวา  
หิ  อิฏานิฏ  สุนฺทราสนฺุทร ฺจ  วิตกฺเกเนว  วินิจฺฉินติ  เอตฺตก  
เม  รูปารมฺมณตฺถาย  ภวิสฺสติ  เอตฺตก  สทฺทาทิอารมฺมณตฺถาย  
เอตฺตก  มยฺห  ภวิสฺสติ  เอตฺตก  ปรสฺส  เอตฺตก  ปรภุิ ฺชิสฺสามิ  
เอตฺตก  นิทหิสฺสามีติ ฯ  เตน  วุตฺต  ลาภ  ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโยติ ฯ  
ฉนฺทราโคติ  เอว  อกุสลวิตกฺเกน  วิตกฺกิเต  วตฺถุสฺม ึ ทุพฺพลราโค  
จ  พลวราโค  จ  อุปฺปชฺชติ ฯ  ฉนฺโทติ  หิ อิธ ทุพฺพลราคสฺสาธิ- 
วจน ฯ อชฺโฌสานนฺติ  อห  มมนฺติ  พลวสนฺนิฏาน ฯ  ปริคฺคโหติ  
ตณฺหาทิฏ ิวเสน  ปริคฺคหกรณ ฯ  มจฺฉริยนฺติ  ปเรหิ  สาธารณ- 
ภาวสฺส อสหนตา ฯ  เตเนวสฺส  โปราณา  เอว  วจนตฺถ  วทนฺติ  
อิท  อจฺฉริย  มยฺหเมว  โหตุ  มา  อ ฺสฺส  อจฺฉริย  โหตูติ  ปวตฺต- 
ตา มจฺฉริยนฺติ  วุจฺจตีติ ฯ  อารกฺขาติ  ทฺวารปทหนม ฺชุสโคปนาทิ- 
วเสน สุฏ ุ  รกฺขณ ฯ  อธิกโรตีติ  อธิกรณ ฯ  การณสฺเสต  
นาม ฯ  อารกฺขาธิกรณนฺติ  ภาวนปปสก ฯ  อารกฺขเหตูติ  อตฺโถ ฯ  
ทณฺฑาทานาทีสุ ฯ  ปรนิเสธนตฺถ  ทณฺฑสฺส  อาทาน  ทณฺฑาทาน ฯ  
เอกโตธาราทิโน  สตฺถสสฺ  อาทาน  สตฺถาทาน ฯ  กลโหติ กาย- 
กลโหป  วาจากลโหป ฯ  ปุริโม  ปุรโิม วิโรโธ วิคฺคโห ฯ ปจฺฉิโม  
ปจฺฉิโม  วิวาโท ฯ  ตุว  ตุวนฺติ  อคารววจน ฯ  ตฺว  ตฺวนฺติ  
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อตฺโถ ฯ  
        [๒๓๖] ปาณาติปาตอทินฺนาทานกาเมสุมิจฺฉาจารมุสาวาท-  
ปสุณาวาจาผรุสวาจาสมฺผปฺปลาปอภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏ ิ ทส  
อกุสลกมฺมปถา ฯ  จตฺตาโร  สสฺสตวาทา  จตฺตาโร  เอกจฺจสสฺสต- 
วาทา จตฺตาโร  อนฺตานนฺติกา  จตฺตาโร  อมราวิกฺเขปกา  เทฺว  
อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา  โสฬส  ส ฺ ีวาทา  อฏ  อส ฺ ีวาทา อฏ   
เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา  สตฺต  อุจฺเฉทวาทา  ป ฺจ ปรมทิฏธมฺม- 
นิพฺพานวาทาติ เอตานิ ทฺวาสฏ ี ทิฏ ิคตานิ ฯ  
        [๒๓๗]  รูปตณฺหาทิ  ฉ  ตณฺหาเยว  ปจฺเจก  กามตณฺหาภว-  
ตณฺหาวิภวตณฺหาวเสน  อฏารส  โหนฺติ ฯ  ตถาห ิ รูปารมฺมณา  
ตณฺหา  รูเป  วา  ตณฺหาติ  รูปตณฺหา ฯ  สา  กามราคภาเวน  รูป  
อสฺสาเทนฺตี  ปวตฺตมานา  กามตณฺหา  สสฺสตทิฏ ิสหคตราคภาเวน  
รูป  นิจฺจ  ธุว  สสฺสตนฺติ  เอว  อสฺสาเทนฺตี  ปวตฺตมานา  ภวตณฺหา  
อุจฺเฉททิฏ ิสหคตราคภาเวน  รูป  อุจฺฉิชฺชติ  วินสฺสติ  เปจฺจ  น  
ภวตีติ  เอว  อสฺสาเทนฺตี  ปวตฺตมานา  วิภวตณฺหาติ  เอว  ติวิธา  
โหติ ฯ  ยถา  จ  รูปตณฺหา  เอว  สทฺทตณฺหาทโยปติ  เอตานิ  
อฏารส  ตณฺหาวิปรีตานิ  โหนฺติ ฯ  ตานิ  อชฺฌตฺตรูปาทีสุ  อฏา- 
รส พหิทฺธารปูาทีสุ อฏารสาติ ฉตฺตึส ฯ อิติ อตีตานิ ฉตฺตึส  
อนาคตานิ  ฉตฺตึส  ปจฺจุปฺปนฺนานิ  ฉตฺตึสาติ  อฏสตตณฺหาวิปรี- 
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ตานิ ฯ  อฏ ุตฺตรสตตณฺหาวิปรีตานีติ  อตฺโถ ฯ  ปเภทสทฺโท   
ปจฺเจก สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ  ตตฺถาย  โยชนา  โลภปฺปเภโท  โทสป-ฺ 
ปเภโท  ยาว อฏสตตณฺหาวิปรีตปฺปเภโทติ ฯ  สพฺพทรถปรฬิาห- 
กิเลสสตสหสฺสานีติ สพฺพานิ  สตฺตาน  ทรถปรฬิาหกรานิ  กิเลสาน   
อเนกานิ  สตสหสฺสานิ ฯ อารมฺมณาทิวิภาคโต หิ ปวตฺติอาการ- 
วิภาคโต จ อนนฺตปฺปเภทา กิเลสา ฯ  
        [๒๓๘]  สงฺเขปโต  วาติอาทีสุ ฯ  สมฺปติ  อายติ ฺจ  สตฺตาน  
อนตฺถาวหตฺตา  มารณฏเน  วิพาธนฏเน  กิเลสาว  มาโรติ  
กิเลสมาโร ฯ  วธกฏเน  ขนฺธาว  มาโรติ  ขนฺธมาโร ฯ  ตถาหิ  
วุตฺต  วธก  รปู  วธก  รูปนฺติ  ยถาภูต  นปฺปชานาตีติอาทิ ฯ  
ชาติชราทิมหาพฺยสนนิพฺพตฺตเนน  อภิสงฺขาโรว  มาโรติ อภิสงฺขาร- 
มาโร ฯ สงฺกเิลสนิมิตฺต  หุตฺวา  คุณมารณฏเน  เทวปุตฺโตว   
มาโรติ เทวปุตฺตมาโร ฯ  สตฺตาน  ชีวิตสฺส  ชีวิตปริกฺขาราน ฺจ  
ชานิกรณฏเน  มหาพาธรูปตฺตา  มจฺจุเอว  มาโรติ  มจฺจุมาโร ฯ  
ตตฺถ  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน  สพฺพโส  อปฺปวตฺติกรเณน  กิเลสมาร  
สมุทยปฺปหานปริ ฺาวเสน  ขนฺธมาร  สหายเวกลฺลกรณวเสน   
สพฺพถา อปฺปวตฺติกรเณน   อภิสงฺขารมาร   พลวิธมนวิสยาติกฺก- 
มนวเสน เทวปุตฺตมจฺจุมาร ฺจ  อภ ฺชิ  ภคฺเค  อกาสีติ  อตฺโถ ฯ   
ปริสฺสยานนฺติ อุปทฺทวาน ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๑ ]  
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        [๒๓๙]  สตปุ ฺลกฺขณธรสฺสาติ  อเนกสตปุ ฺนิพฺพตฺตมหา-  
ปุริสลกฺขณธรสฺส ฯ  เอตฺถ  หิ  เกวล  สตมตฺเตน  ปุ ฺกมฺเมน  
เอเกก  ลกฺขณ  นิพฺพตฺตนฺติ  อิมมตฺถ  น  โรจยึสุ  อฏกถาจริยา  
เอว  สนฺเต  โยโกจิ  พุทฺโธ  ภเวยฺยาติ ฯ  อนนฺตาสุ  ปน โลกธาตูสุ  
ยตฺตกา  สตฺตา  เตหิ  สพฺเพหิ  ปจฺเจก  สตกฺขตฺตุ  กตานิ  ทานาทีนิ  
ปุ ฺกมฺมานิ  ยตฺตกานิ  ตโต  เอเกก  ปุ ฺกมฺม  มหา- 
สตฺเตน สตคุณ  กต  สตนฺติ  อธิปฺเปตนฺติ  อิมมตฺถ  โรจยึสุ ฯ  
ตสฺมา  อิธ  สตสทฺโท  พหุภาวปริยาโย  น  สงฺขฺยาวิเสสวจโนติ  
ทฏพฺโพ  สตคฺฆิสต  เทวมนุสฺสาติอาทีสุ  วิย ฯ  รูปกายสมฺปตฺติ  
ทีปตา  โหตีติ  อิตราส  ผลสมฺปทาน  มูลภาวโต  อธิฏานภาวโต  
จ ฯ  ทีปตา  โหตีติ  อิท  ธมฺมกายสมฺปตฺตีติอาทีสุป  โยเชตพฺพ ฯ  
ตตฺถ  ปหานสมฺปทาปุพฺพกตฺตา  าณสมฺปทาทีน  ธมฺมกายสมฺปตฺติ  
ทีปตา  โหตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  โลกิยปรกิฺขกาน  พหุมตภาโวติ  เอตฺถ  
ภาคฺยวตาย  โลกิยาน  พหุมตภาโว  ภคฺคโทสตาย  ปริกฺขกาน  
พหุมตภาโวติ  โยเชตพฺพ ฯ  พหุมตภาโวติ  ปูชามตภาโว  วา ฯ  
เอว  อิโต  ปเรสุป  ยถากฺกม  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  ปุ ฺวนฺต  
คหฏา  ขตฺติยาทโย  อภิคจฺฉนฺติ  ปหีนโทส  โทสวินยาย  ธมฺม  
เทเสตีติ  ปพฺพชิตา  ตาปสปริพฺพาชกาทโย  อภิคจฺฉนฺตีติ  อาห คหฏ- 
ปพฺพชิเตหิ  อภิคมนียตาติ ฯ อภิคตาน ฺจ เตส กายจิตฺตทุกฺขา- 
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ปนเยน  ปฏพิลภาโว    อามิสทานธมฺมทาเนหิ   อุปการสพฺภาวโต  
รูปกาย  ตสฺส  ปสาทจกฺขุนา  ธมฺมกาย  ป ฺาจกฺขุนา  ทิสฺวา  
ทุกฺขทฺวยสฺส  ปฏิปฺปสฺสมภฺนโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ภาคฺยวนฺตตาย  
อุปคตาน  อามิสทาน  เทติ  ภคฺคโทสตาย  ธมฺมทาน  เทตีติ  อาห  
อามิสทานธมฺมทาเนหิ  อุปการิตาติ ฯ  โลกิยโลกุตฺตรสุเขหิ  จ  
ส ฺโชนสมตฺถตา  ทีปตา  โหตีติ  ปพฺุเพ  อามิสทานธมฺมทาเนหิ  
มยา  อย  โลกคฺคภาโว  อธิคโต  ตสฺมา  ตุมฺเหหิป  เอวเมว  
ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  เอว  สมฺมาปฏิปตฺติย  นโิยชเนน  อภิคตาน  
โลกิยโลกุตฺตรสุเขหิ  ส ฺโชนสมตฺถตา  จ  ทีปตา  โหติ ฯ  สกจิตฺเต  
อิสฺสริย  นาม  อตฺตโน  จิตฺตสฺส  วสีภาวาปาทนเยว ฯ  ปฏิกลูาทีสุ  
อปฺปฏิกูลส ฺ ิตาทิ  วิหารสิทฺธิ  อธฏิานิทฺธิอาทิโก  อิทฺธิวิโธป  
จิตฺติสฺสริยเมว  จิตฺตภาวนาย  วสีภาวปฺปตฺติยา  อิชฺฌนโต ฯ อณิมา- 
ลงฺฆิมาทิกนฺติ  อาทิสทฺเทน  มหิมา  ปตฺติ  ปากมฺม  อีสิตา  วสิตา  
ยตฺถกามาวสายิตาติ  อิเม  ฉป  สงฺคหิตา ฯ  ตตฺถ กายสฺส อณุภาว- 
กรณ อณิมา ฯ  อากาเสน  ปทสา  คมนาทิอรหภาเวน  ลหุภาโว  
ลงฺฆิมา ฯ  มหตฺต  มหิมา  กายสฺส  มหนฺตตาปาทน ฯ  อิฏเทสสฺส  
ปาปุณน  ปตฺติ ฯ  อธฏิานาทิวเสน  อิจฺฉิตนิปฺผาทน  ปากมฺม ฯ  
สย  วสิตา  อิสฺสรภาโว  อีสิตา ฯ  อิทฺธวิิเธ  วสีภาโว  วสิตา ฯ  
อากาเสน  วา  คจฺฉโต  อ ฺ  วา  กิ ฺจิ  กโรโต  ยตฺถกตฺถจิ  
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โวสานปฺปตฺติ  ยตฺถกามาวสายิตา ฯ  กุมารกรูปาทิทสฺสนนฺติป  วทนฺติ ฯ  
เอวมิท  อฏวิธ  โลกิยสมมฺต  อิสฺสริย ฯ  ต  ปน  ภควโต อิทฺธิ- 
วิธนฺโตคธ  อน ฺสาธารณ ฺจาติ  อาห  สพฺพาการปริปูร  อตฺถีติ ฯ  
ตถา  โลกุตฺตโร  ธมฺโม  อตฺถีติ  สมฺพนฺโธ ฯ เอว ยสาทีสุป  
อตฺถิสทฺโท โยเชตพฺโพ ฯ  เกส ฺจิ  ยโส  ปเทสวุตฺติ  อยถาภูต- 
คุณสนฺนิสฺสยตฺตา อปริสุทฺโธ  จ  โหติ น เอว ตถาคตสฺสาติ  
ทสฺเสตุ โลกตฺตยพฺยาปโกติอาทิ  วุตฺต ฯ 
        [๒๔๐]  ตตฺถ  อิธ  อธิคตสตฺถุคุณาน  อารุปฺเป  อุปฺปนฺนาน  
อิติป  โส  ภควาติอาทินา  ภควโต  ยโส  ปากโฏ  โหตีติ  อาห  
โลกตฺตยพฺยาปโกติ ฯ  ยถาภุจฺจคุณาธิคโตติ  ยถาภูตคุเณหิ  อธิ- 
คโต ฯ อติวิย  ปริสุทโฺธติ  ยถาภูตคุณาธิคตตฺตาเอว  อจฺจนฺตปริ- 
สุทฺโธ ฯ สพฺพาการปริปูราติ อนวเสสลกฺขณานุพฺย ฺชนาทิสมฺปตฺติยา  
สพฺพากาเรหิ  ปริปุณฺณา ฯ  สพฺพงฺคปจฺจงฺคสิรีติ  สพฺเพส องฺค- 
ปจฺจงฺคาน  โสภา ฯ  ย  ย  เอเตน  อิจฺฉิต  ปฏ ิตนฺติ  ติณฺโณ  
ตาเรยฺยนฺติอาทินา  ย  ย  เอเตน  โลกนาเถน  มโนวจีปณิธาน- 
วเสน อิจฺฉิต  กายปณิธานวเสน  ปฏ ิต ฯ  ตเถวาติ  ปณิธานา- 
นุรูปเมว ฯ สมฺมาวายามสงฺขาโต   ปยตฺโตติ   วีริยปารมิภาวปฺปตฺโต  
อริยมคฺคปริยาปนฺโน  จ  สมฺมาวายามสงฺขาโต  อุสฺสาโห ฯ  กุสลาทีหิ  
เภเทหีติ  สพฺพตฺติกทุกปทสงฺคหิเตหิ  กุสลาทิปฺปเภเทหิ ฯ  ปฏิจฺจ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  
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สมุปฺปาทาทีหีติอาทิสทฺเทน  นเกวล  วิภงฺคปาลิย  อาคตา สติ- 
ปฏานาทโยว  สงฺคหิตา  อถโข  สงฺคหาทโย  สมยวิมุตฺตาทโย  
ปนาทโย  ติกปฏานาทโย  จ  สงฺคหิตาติ  เวทิตพฺพ ฯ ปฬน- 
สงฺขตสนฺตาปวิปริณามฏเน  วา  ทุกขฺมริยสจฺจนฺติอาทีสุ  ปฬนฏโ  
ตสมงฺคิโน  สตฺตสฺส  หึสน  อวิปฺผาริกตากรณ ฯ  สงฺขตฏโ  สเมจฺจ  
สมฺภูย  ปจฺจเยหิ  กตภาโว ฯ  สนฺตาปฏโ  ทุกฺขทุกขฺตาทีหิ  สนฺตาปน  
ปริทหน ฯ  วิปริณามฏโ  ชราย  มรเณน  จาติ  ทวิฺธา วิปริณาเม- 
ตพฺพตา ฯ  สมุทยสฺส  อายูหนฏโ  ทกฺุขสฺส  นิพฺพตฺตนวเสน  
สมฺปณฺฑน ฯ  นิทานฏโ  อิท  ต  ทุกฺขนฺติ  นิทสฺเสนฺต วิย สมุฏาปน ฯ  
สโยคฏโ  สสารทุกฺเขน  สโยชน ฯ  ปลิโพธฏโ  มคฺคาธิคมสฺส  
นีวารณ ฯ  นโิรธสฺส  นิสสฺรณฏโ  สพฺพุปธีน  ปฏินิสฺสคฺคสภาวตฺตา  
ตโต  วินิสฺสฏตา  ตนิสฺสรณนิมิตฺตตา  วา ฯ  วิเวกฏโ สพฺพ- 
สงฺขารวิสยุตฺตตา ฯ  อสงฺขตฏโ  เกนจิป ปจฺจเยน อนภิสงฺขตตา ฯ  
อมตฏโ  นจฺิจสภาวตฺตา  มรณาภาโว  สตฺตาน  มรณาภาวเหตุตา  
วา ฯ  มคฺคสฺส  นิยฺยานฏโ  วฏฏทุกขฺโต  นิคฺคมนฏโ ฯ เหตุ- 
อฏโ  นิพฺพานสฺส  สมฺปาปกภาโว ฯ  ทสฺสนฏโ  อจฺจนฺตสุขุมสฺส  
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกรณ ฯ  อธิปเตยฺยฏโ  จตุสฺสจฺจทสฺสเนน  
สมฺปยุตฺตาน  อาธิปจฺจกรณ  อาลมฺพณาธิปติภาโว  วา ฯ  วิเสสโต   
มคฺคาธิปติวจนโต  สตีป  หิ  ฌานาทีน  อารมฺมณาธิปติภาเว  ฌามา- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  
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นาธิปติโน  ธมฺมาติ  เอวมาทึ  อวตฺวา  มคฺคาธิปติโน  ธมฺมา อิจฺเจว  
วุตฺต ฯ  ตสฺมา  วิ ฺายติ  อตฺถิ  มคฺคสฺส  อารมฺมณาธิปติภาเว  
วิเสโสติ ฯ เอเตเยว จ ปฬนาทโย โสฬสการาติ วุจฺจนฺติ ฯ  
        [๒๔๑]  ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรติอาทีสุ  กสิณาทิอารมฺมณานิ  
รูปาวจรชฺฌานานิ  ทิพฺพวิหาโร ฯ  เมตฺตาทิชฺฌานานิ  พฺรหฺมวิหาโร ฯ  
ผลสมาปตฺติ  อริยวิหาโร ฯ  กาเมหิ  วิเวกฏกายตาวเสน  เอกีภาโว  
กายวิเวโก ฯ  ปมชฺฌานาทินา  นีวรณาทีหิ  วิวิตฺตจิตฺตตา จิตฺต- 
วิเวโก ฯ  อุปธิวิเวโก  นิพฺพาน ฯ  อุปธติี  เจตฺถ จตฺตาโร อุปธี  
กามุปธิ  ขนฺธุปธิ  กิเลสุปธิ  อภิสงฺขารุปธีติ ฯ  กามาป  หิ  ย  
ป ฺจกามคุเณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สุข  โสมนสฺส  อย  กามาน  
อสฺสาโทติ  เอว  วุตฺตสฺส  สุขสฺส  อธฏิานภาวโต  อุปธิยติ  เอตฺถ  
สุขนฺติ  อิมินา  วจนฏเน  อุปธีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ขนฺธาป  ขนฺธมูลกสฺส  
ทุกฺขสฺส  อธฏิานภาวโต ฯ  กิเลสาป  อปายทุกฺขสฺส อธิฏาน- 
ภาวโต ฯ อภิสงฺขาราป   ภวทุกฺขสฺส   อธิฏานภาวโต  วุตฺตนเยน  
อุปธีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อิเมหิ  ปน  จตูหิ  อุปธีหิ  วิวิตฺตตาย  นิพฺพาน  
อุปธิวิเวโกติ  วุจฺจติ ฯ  สุ ฺตากาเรน  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  
ปวตฺโต  อริยมคฺโค  สุ ฺตวิโมกฺโข ฯ  โส  หิ  สุ ฺตาย  ธาตุยา  
อุปฺปนฺนตฺตา  สุ ฺโต ฯ  กิเลเสหิ  จ  วิมุตฺตตฺตา  วิโมกฺโข ฯ  
เอเตเนว  นเยน  อปฺปณิหิตากาเรน  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 487 

ปวตฺโต  อปฺปณิหิตวิโมกฺโข ฯ  อนิมิตฺตากาเรน  นิพฺพาน  อารมฺมณ  
กตฺวา  ปวตฺโต  อนิมิตฺตวิโมกฺโข ฯ  อถวา  สุ ฺตานุปสฺสนา- 
สงฺขาตาย อนตฺตานุปสฺสนาย  วเสน  ปฏิลทฺโธ  อริยมคฺโค  อาคมน- 
วเสน สุ ฺตวิโมกฺโขติ  วุจฺจติ ฯ  ตถา  อปฺปณิหิตานุปสฺสนาสงฺขา- 
ตาย ทุกฺขานุปสฺสนาย  วเสน  ปฏิลทฺโธ  อปฺปณิหิตวิโมกฺโข ฯ  
อนิมิตฺตานุปสฺสนาสงฺขาตาย  อนิจฺจานุปสฺสนาย  วเสน  ปฏิลทฺโธ  
อนิมิตฺตวิโมกฺโขติ  เวทิตพฺโพ ฯ  วุตฺต  เหต  อนิจฺจโต  มนสิกโรนฺโต  
อธิโมกฺขพหุโล  อนิมิตฺตวิโมกฺข  ปฏลิภติ  ทุกฺขโต  มนสิกโรนฺโต  
ปสฺสทฺธิพหุโล  อปฺปณิหิตวิโมกฺข  ปฏิลภติ  อนตฺตโต  มนสิกโรนฺโต  
เวทพหุโล สุ ฺตวิโมกฺข ปฏลิภตีติ ฯ อ ฺเติ โลกยิาภิ ฺาทิเก ฯ  
        [๒๔๒]  กิเลสาภิสงฺขารวเสน ภเวสุ ปริพฺภมน ต ฺจ ตณฺหาปฺ- 
ปธานนฺติ อาห  ตณฺหาสงฺขาต  คมนนฺติ ฯ  วนฺตนฺติ  อริยมคฺคมุเขน  
อุคฺคิริต  ปุน  อปจฺจาคมนวเสน  ฉฑฺฑิต ฯ  ภควาติ  วุจฺจติ  
นิรุตฺตินเยนาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ยถา  โลเกติอาทึ ฯ  ยถา  โลเก  
นิรุตฺตินเยน  เอเกกปทโต  เอเกกมกฺขร  คเหตฺวา  เมขลาติ  วุตฺต  
เอวมิธาปติ  อตฺโถ ฯ  เมหนสฺสาติ  คุยฺหปฺปเทสสฺส ฯ  ขสฺสาติ  
โอกาสสฺส ฯ  
        [๒๔๓]  อปโร  นโย ฯ  ภาควาติ  ภควา ฯ  ภตวาติ ภควา ฯ  
ภาเค  วนีติ  ภควา ฯ  ภเค  วนีติ  ภควา ฯ  ภตฺตวาติ  ภควา ฯ  
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ภเค วมีติ ภควา ฯ ภาเค วมีติ ภควา ฯ  
        ภาควา ภตวา ภาเค              ภเค จ วนิ ภตฺตวา  
        ภเค วมิ ตถา ภาเค                วมีติ ภควา ชิโน ฯ  
        [๒๔๔]  ตตฺถ  กถ  ภาควาติ  ภควา ฯ  เย  เต  สลีาทโย  
ธมฺมกฺขนฺธา  คุณโกฏาสา  วา  เต  อน ฺสาธารณา  นิรติสยา  
ตถาคตสฺส  อตฺถ ิ อุปลพภฺนฺติ ฯ  ตถาหิสฺส  สีล  สมาธิ  ป ฺา  
วิมุตฺติ  วิมุตฺติาณทสฺสน  หิร ี โอตฺตปฺป  สทฺธา  วิริย  สติ  
สมฺปช ฺ  สีลวิสุทฺธิ  ทฏิ ิวิสุทฺธิ  สมโถ  วิปสฺสนา  ตีณิ กุสล- 
มูลานิ  ตีณิ  สุจริตานิ  ตโย  สมฺมาวิตกฺกา  ติสฺโส  อนวชฺชส ฺา  
ติสฺโส  ธาตุโย  จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา  
จตฺตาโร  อิทธฺิปฺปาทา  จตฺตาโร  อริยมคฺคา  จตฺตาริ  อริยผลานิ  
จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  จตุโยนิปริจฺเฉทกาณานิ  จตฺตาโร  อริยวสา  
จตฺตาริ  เวสารชฺชาณานิ  ป ฺจ  ปธานิยงฺคานิ  ป ฺจงฺคิโก สมฺมา- 
สมาธิ  ป ฺจาณิโก  สมฺมาสมาธิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ  พลานิ  
ป ฺจ  นิสฺสารณียา  ธาตุโย  ป ฺจ  วิมุตฺตายตนาณานิ  ป ฺจ  
วิมุตฺติปริปาจนียา  ป ฺา  ฉ  อนุสฺสติฏานานิ  ฉ  คารวา  ฉ  
นิสฺสารณียา  ธาตุโย  ฉ  สตฺตวิหารา  ฉ  อนุตฺตริยานิ  ฉ นิพฺเพธ- 
ภาคิยา  ป ฺา  ฉ  อภิ ฺา  ฉ  อสาธารณาณานิ  สตฺต  
อปริหานิยา  ธมฺมา  สตฺต  อริยธนานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  สตฺต  สปฺปุริส- 
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ธมฺมา  สตฺต  นิชฺชรวตฺถูน ิสตฺต ส ฺา สตฺต ทกฺขิเณยฺยปุคฺคล- 
เทสนา สตฺต   ขีณาสวพลเทสนา  อฏ  ป ฺาปฏิลาภเหตุเทสนา  
อฏ  สมฺมตฺตานิ  อฏ  โลกธมฺมาติกฺกมา  อฏ  อารมฺภวตฺถูนิ  
อฏ  อกฺขณเทสนา  อฏ  มหาปุริสวิตกฺกา  อฏ  อภิภายตนเทสนา  
อฏ  วิโมกขฺา  นว  โยนโิสมนสิการมูลกา  ธมฺมา  นว ปาริสุทธฺิ- 
ปธานิยงฺคานิ  นว  สตฺตาวาสเทสนา  นว  อาฆาตปฏิวินยา  นว  
ส ฺา  นว  นานตฺตา  นว  อนุปุพฺพวิหารา  ทส  นาถกรณา  ธมมฺา  
ทส  กสิณายตนานิ  ทส  กุสลกมฺมปถา  ทส  สมฺมตฺตานิ  ทส  
อริยวาสา  ทส  อเสกฺขธมฺมา  ทส  ตถาคตพลานิ  เอกาทส เมตฺตา- 
นิสสา  ทฺวาทส  ธมฺมจกกฺาการา  เตรส  ธุตงฺคคุณา  จุทฺทส  
พุทฺธาณานิ  ป ฺจทส  วิมุตฺติปริปาจนียา  ธมฺมา  โสฬสวิธา  
อานาปานสฺสติ  โสฬส  อปรนฺตปนียา  ธมฺมา  อฏารส  พุทฺธธมฺมา  
เอกูนวีสติ  ปจฺจเวกฺขณาณานิ  จตุจตฺตาลีส  าณวตฺถูนิ  ป ฺาส  
อุทยพฺพยาณานิ   ปโรปณฺณาส   กุสลธมฺมา   สตฺตสตฺตติ าณ- 
วตฺถูนิ จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติส ฺจาริมหาวชิราณ อนนฺต- 
นยสมนฺตปฏานปจฺจยปจฺจเวกฺขณเทสนาาณานิ ตถา อนนฺตาสุ   
โลกธาตูสุ  อนนฺตาน  สตฺตาน  อาสยาทิวิภาวนาณานิ จาติเอวมา- 
ทโย  อนนฺตาปริมาณเภทา  อน ฺสาธารณา  นิรติสยา คุณภาคา   
คุณโกฏาสา  อสฺส  สวิชฺชนฺติ  อุปลพฺภนฺติ ฯ  ตสฺมา ยถาวุตฺต- 
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วิภาคา  คุณภาคา  อสฺส  อตฺถีติ  ภาควาติ  วตฺตพฺเพ อาการสฺส  
รสฺสตฺต กตฺวา ภควาติ วุตฺโต ฯ เอว ตาว ภาควาติ ภควา ฯ  
        ยสฺมา สีลาทโย สพฺเพ            คุณภาคา อเสสโต  
        วิชชฺนฺติ สุคเต ตสฺมา              ภควาติ ปวุจฺจติ ฯ  
        [๒๔๕]  กถ  ภตวาติ  ภควา ฯ  เย  เต  สพฺพโลกหิตาย  
อุสฺสุกฺกมาปนฺเนหิ  มนุสสฺตฺตาทิเก  อฏ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  
สมฺมาสมฺโพธิยา  กตมหาภินีหาเรหิ  มหาโพธิสตฺเตหิ  ปริปูเรตพฺพา  
ทานปารมี สีลเนกฺขมฺมป ฺาวิริยขนฺติสจฺจอธิฏานเมตฺตาอุเปกฺขา- 
ปารมีติ ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  
สมตึสปารมิโย  ทานาทีนิ  จตฺตาริ  สงฺคหวตฺถูนิ  จตฺตาริ  อธิฏานานิ  
อตฺตปริจฺจาโค  ธนรชฺชปตฺุตทารปริจฺจาโคติ  ป ฺจ  มหาปริจฺจาคา  
ปุพฺพโยโค  ปุพฺพจริยา  ธมฺมกฺขาน  าตตฺถจริยา  โลกตฺถจริยา  
พุทฺธตฺถจริยาติ  เอวมาทโย  สงฺเขปโต  วา  ปุ ฺสมฺภาราณ- 
สมฺภารา พุทฺธกรธมฺมา  เต  มหาภินีหารโต  ปฏาย  กปฺปาน   
สตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  ยถา  หานภาคิยา   
สงฺกิเลสภาคิยา  ิติภาคิยา  วา  น  โหนติฺ  อถโข  อุตฺตรุตฺตริวิเสส- 
ภาคิยาว โหนฺติ  เอว  สกกฺจฺจ  นิรนฺตร  อนวเสสโต  ภตา  สมภฺตา  
อสฺส  อตฺถีติ  ภตวาติ  ภควา  นิรุตฺตินเยน  ตการสฺส  คการ  กตฺวา ฯ  
อถวา  ภตวาติ  เตเยว  ยถาวุตฺเต  พุทฺธกรธมฺเม  วุตฺตนเยน  ภริ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  
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สมฺภริ ปริปูเรสีติ อตฺโถ ฯ เอวมฺป ภตวาติ ภควา ฯ  
        ยสฺมา สมฺโพธิยา สพฺเพ           ทานปารมิอาทิเก  
        สมฺภาเร ภตวา นาโถ                ตสฺมาป ภควา มโต ฯ  
        [๒๔๖]  กถ ภาเค วนีติ ภควา ฯ เย เต จตุวีสติโกฏิสต- 
สหสฺสสงฺขา เทวสิก  วล ฺชนกสมาปตฺติภาคา  เต  อนวเสสโต   
โลกหิตตฺถ อตฺตโน  จ  ทฏิธมฺมสุขวิหารตฺถ  นิจฺจกปฺป  วน ิ ภชิ   
เสวิ พหุลมกาสีติ  ภาเค  วนีติ  ภควา ฯ  อถวา  อภิ ฺเยฺย- 
ธมฺเมสุ กุสลาทีสุ  ขนฺธาทีสุ  จ  เย  เต  ปริ ฺเยฺยาทิวเสน  สงฺเขปโต  
จตุพฺพิธา  อภิสมยภาคา  วิตฺถารโต  ปน  จกฺขุ  ปริ ฺเยฺย  โสต  
ปริ ฺเยฺย ฯเปฯ  ชรามรณ  ปริ ฺเยฺยนฺติอาทินา  อเนเก  
ปริ ฺเยฺยภาคา  จกฺขุสฺส  สมุทโย  ปหาตพฺโพ ฯเปฯ ชรา- 
มรณสฺส  สมทุโย  ปหาตพฺโพติอาทินา  ปหาตพฺพภาคา  จกฺขุสฺส  
นิโรโธ ฯเปฯ  ชรามรณสฺส  นิโรโธ  สจฺฉิกาตพฺโพติอาทินา  
สจฺฉิกาตพฺพภาคา  จกฺขุสฺส  นิโรธคามินี  ปฏิปทาติอาทินา  
จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทินา  จ  อเนกเภทา  ภาเวตพฺพภาคา  
จ  ธมฺมา  เต  สพฺเพ  วนิ  ภชิ  ยถารห  โคจรภาวนาเสวนาน  
วเสน  เสวิ ฯ  เอวมฺป  ภาเค  วนีติ  ภควา ฯ  อถวา  เย  อิเม  
สีลาทโย  ธมมฺกฺขนฺธา  สาวเกหิ  สาธารณา  คุณโกฏาสา คุณ- 
ภาคา  กินฺติ  นุ  โข  เต  เวเนยฺยสนฺตาเนสุ  ปติฏเหยฺยุนฺติ  
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มหากรุณาย  วนิ  อภิปฏยิ ฯ  สา จสฺส อภิปฏนา ยถาธิปฺเปตผลา- 
วหา อโหสิ ฯ เอวมฺป ภาเค วนีติ ภควา ฯ  
        ยสฺมา เยฺยสมาปตฺติ            คุณภาเค ตถาคโต  
        ภช ิปฏยิ สตฺตาน                หิตาย ภควา ตโต ฯ  
        [๒๔๗]  กถ  ภเค  วนีติ  ภควา ฯ  สมาสโต  ตาว  กตปุ ฺเหิ  
ปโยคสมฺปนเฺนหิ  ยถาวิภว  ภชิยนฺตีติ  ภคา  โลกิยโลกุตฺตรสมฺปตฺติ- 
โย ฯ ตตฺถ  โลกิเย  ตาว  ตถาคโต  สมฺโพธิโต  ปุพฺเพ  โพธิสตฺต- 
ภูโต ปรมุกฺกสคเต  วนิ  ภชิ  เสวิ  ยตฺถ  ปติฏาย นิรวเสสโต  
พุทฺธกรธมฺเม สมนฺนาเนนฺโต  พุทฺธธมฺเม  ปริปาเปสิ ฯ  พุทฺธภูโต   
ปเนตฺถ นิรวชฺชสุขุปสหิเต  อน ฺสาธารเณ  โลกตฺุตเรป  วนิ  ภชิ   
เสวิ ฯ วิตฺถารโต  ปน  ปเทสรชฺชอิสฺสริยจกฺกวตฺติสมฺปตฺติเทวรชฺช- 
สมฺปตฺติอาทิวเสนฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺติาณทสฺสนมคฺคภาวนา-  
ผลสจฺฉิกิริยาทิอุตฺตริมนุสฺสธมฺมวเสน    จ    อเนกวิหิเต อน ฺ- 
สาธารเณ ภเค วนิ ภชิ เสวิ ฯ เอว ภเค วนีติ ภควา ฯ  
        ยา ตา สมฺปตฺติโย โลเก           ยา จ โลกุตฺตรา ปุถุ  
        สพฺพา ตา ภชิ สมฺพุทฺโธ          ตสฺมาป ภควา มโต ฯ  
        [๒๔๘]  กถ  ภตฺตวาติ  ภควา ฯ  ภตฺตา  ทฬฺหภตฺติกา  อสฺส  
พหู  อตฺถีติ  ภตฺตวา ฯ  ตถาคโต  หิ  มหากรุณาสพฺพ ฺ ุตาณาทิ-  
อปริมิตนิรุปมปฺปภาวคุณวิเสสภาคิภาวโต สพฺพสตฺตุตฺตโม  สพฺพา- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  
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นตฺถปริหารปุพฺพงฺคมาย  นิรวเสสหิตสุขวิธานตปฺปราย  นิรติสยาย  
ปโยคสมฺปตฺติยา  สเทวมนุสฺสาย  ปชาย  อจฺจนฺตุปการิตาย  ทฺวตฺตึส-  
มหาปุริสลกขฺณอสีติอนุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภาทิอน ฺสาธารณวิเสส-  
ปฏิมณฺฑิตรูปกายตาย   ยถาภุจฺจคุณาธิคเตน   อิติป   โส ภควาต- 
 ิอาทินยปฺปวตฺเตน  โลกตฺตยพฺยาปนา  สุวิปุเลน  สุวิสุทฺเธน  จ  
ถุติโฆเสน  สมนฺนาคตตฺตา  อุกฺกสปารมิปฺปตฺตาสุ  อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏ ิ- 
อาทีสุ สุปฺปติฏ ิตภาวโต ทสพลจตุเวสารชฺชาทินิรติสยคุณวิเสส- 
สมงฺคิภาวโต จ  รูปปฺปมาโณ  รูปปฺปสนฺโน  โฆสปปฺมาโณ  โฆสปฺ- 
ปสนฺโน  ลูขปฺปมาโณ ลขูปฺปสนฺโน  ธมฺมปฺปมาโณ  ธมฺมปฺปสนฺโนติ   
เอว  จตุปฺปมาณิเก โลกสนนฺิวาเส  สพฺพถาป  ปสาทาวหภาเวน   
สมนฺตปาสาทิกตฺตา อปริมาณาน  สตฺตาน  สเทวมนุสฺสาน  อาทร- 
พหุมานคารวายตนตาย ปรม  เปมสมฺภตฺติฏาน ฯ  เย  วา  ตสฺส   
โอวาเท  ปติฏ ิตา อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  โหนฺติ  เกนจิ   
อสหาริยา  เตส สมฺภตฺติ  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน   
วา  มาเรน  วา พฺรหฺมุนา  วาติ ฯ  ตถาหิ  เต  อตฺตโน   
ชีวิตปริจฺจาเคป  ตตฺถ ปสาท น ปริจฺจชนฺติ ตสฺส วา อาณ  
ทฬฺหภตฺติภาวโต ฯ เตเนวาห  
                โย เว กต ฺ ู กตเวทิ ธีโร  
                กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหตีติ ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  
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เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท   ิตธมฺโม  เวล  นาติวตฺตติ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ย  มยา  สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  ต  
มม  สาวกา  ชีวิตเหตุป  นาติกฺกมนฺตีติ  จ ฯ  เอว  ภตฺตวาติ  ภควา  
นิรุตฺตินเยน  เอกสฺส  ตการสฺส  โลป  กตฺวา  อิตรสฺส  ตการสฺส  
คการ กตฺวา ฯ  
        คุณาติสยยุตฺตสฺส                         ยสฺมา โลกหิเตสิโน   
        สมฺภตฺตา พหโว สตฺถุ                  ภควา เตน วุจฺจติ ฯ  
        [๒๔๙]  กถ  ภเค  วมีติ  ภควา ฯ ยสฺมา ตถาคโต โพธิสตฺต- 
ภูโตป ปุริมาสุ  ชาตีสุ  ปารมิโย  ปูเรนโฺต  ภคสงฺขาต  สิร ึ อิสฺสริย  
ยส ฺจ  วมิ  อุคฺคิริ  เขลปณฺฑ  วิย  อนเปกฺโข  ฉฑฺฑยิ ฯ  ตถา- 
หิสฺส โสมนสฺสกุมารกาเล   หตฺถิปาลกุมารกาเล  อโยฆรปณฺฑิตกาเล  
มูคผกฺกปณฺฑิตกาเล  จูฬสุตโสมกาเลติ  เอวมาทีสุ เนกฺขมฺมปารมิ- 
ปูรณวเสน เทวรชฺชสทิสาย   รชชฺสิริยา  ปริจฺจตฺตตฺตภาวาน  ปมาณ  
นตฺถิ ฯ  จริมตฺตภาเวป  หตฺถคต  จกฺกวตฺติสิรึ  เทวโลกาธิปจฺจสทิส   
จตุทฺทีปสฺสริย  จกฺกวตฺติสมฺปตฺติสนฺนิสฺสย  สตฺตรตนสมุชฺชล  ยส ฺจ  
ติณายป  อม ฺมาโน  นิรเปกฺโข  ปหาย  อภินิกฺขมิตฺวา  สมฺมา- 
สมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ฯ  ตสฺมา  อิติ  สิริอาทิเก  ภเค  วมีติ  ภควา ฯ  
อถวา  ภานิ  นาม  นกฺขตฺตานิ  เตหิ  สม  คจฺฉนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  
ภคา  สิเนรุยุคนฺธรอุตฺตรกุรุหิมวนฺตาทิภาชนโลกวิเสสสนฺนิสฺสยา  โสภา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  
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วุตฺต  เหต  ยนฺต  อานนฺท  จตฺต  วนฺต  มุตฺต  ปหีน  ปฏินิสฺสฏ  
ต  ตถาคโต  ปุน  ปจฺจาคมิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺตีติ ฯ  เอวมฺป  
ภาเค  วมีติ  ภควา ฯ  อถวา  ภาเค  วมีติ  สพฺเพป  กุสลากุสเล  
สาวชฺชานวชฺเช  หีนปฺปณีเต  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค  ธมฺเม อริย- 
มคฺคาณมุเขน  วมิ  อุคฺคิริ  อนเปกฺโข  ปริจฺจชิ  ปชหิ  ปเรส ฺจ  
ตถตฺตาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ธมฺมาป  โว  ภิกฺขเว  
ปหาตพฺพา  ปเคว  อธมฺมา  กุลลฺุปม  โว  ภิกฺขเว  ธมฺม  เทสิสฺสามิ  
นิตฺถรณตฺถาย  โน  คหณตฺถายาติอาทิ ฯ  เอวมฺป  ภาเค  วมีติ  
ภควา ฯ  
        ขนฺธายตนธาตาทิ               ธมฺมเภทา มเหสินา  
        กณฺหสุกฺกา ยโต วนฺตา       ตโตป ภควา มโต ฯ           
เตน วุตฺต  
        ภาควา ภตวา ภาเค              ภเค จ วนิ ภตฺตวา  
        ภเค วมิ ตถา ภาเค               วมีติ ภควา ชิโนติ ฯ  
        [๒๕๑]  เอตฺถ จ ยสมฺา สงฺเขปโต อตฺตหิตสมฺปตฺติปรหิต- 
ปฏิปตฺติวเสน ทุวิธา  พุทธฺคุณา ฯ  ตาสุ อตฺตหิตสมฺปตฺติ ปหาน- 
สมฺปทาาณสมฺปทาเภทโต ทุวิธา  อานุภาวสมฺปทาทีน  ตทวินา- 
ภาเวน  ตทนฺโตคธตฺตา ฯ ปรหิตปฏิปตฺติ  ปโยคาสยเภทโต  ทุวิธา ฯ   
ตตฺถ  ปโยคโต ลาภสกฺการาทินิรเปกฺขจิตฺตสฺส  สพฺพทุกฺขนิยฺยานิก- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  
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กปฺปฏ ิยภาวโต ฯ  เตป  ภควา  วมิ  ตนฺนิวาสิสตฺตาวาสสมติกฺก- 
มนโต ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทราคปฺปหาเนน ปชหีติ เอวมฺป ภเค วมีติ  
ภควา ฯ  
           จกฺกวตฺติสิรึ ยสฺมา               ยส อิสฺสริย สุข  
        ปหาสิ โลกวิตฺต ฺจ              สุคโต ภควา ตโต ฯ  
        [๒๕๐] กถ ภาเค วมีติ ภควา ฯ ภาคา นาม สภาคธมฺม- 
โกฏาสา ฯ เต   ขนฺธายตนธาตาทิวเสน  ตตฺถาป  รปูเวทนาทิวเสน  
อตีตาทิวเสน  จ  อเนกวิธา ฯ  เต  จ  ภควา  สพฺพ  ปป ฺจ  สพฺพ  
โยค  สพฺพ  คนฺถ  สพฺพ  ส ฺโชน  สมุจฺฉินฺทิตฺวา  อมต  ธาตุ  
สมธิคจฺฉนฺโต  วมิ  อุคฺคิริ  อนเปกฺโข  ฉฑฺฑยิ  น  ปจฺจาคมิ ฯ  
ตถาเหส  สพฺพตฺถกเมว  ปวึ  อาป  เตช  วายุ  จกฺขุ  โสต  
ฆาน  ชิวฺห  กาย  มน  รูเป  สทฺเท  คนฺเธ  รเส  โผฏพฺเพ  ธมฺเม  
จกฺขุวิ ฺาณ ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณ  จกฺขุสมฺผสฺส ฯเปฯ  
มโนสมฺผสฺส  จกฺขุสมฺผสฺสช  เวทน ฯเปฯ  มโนสมฺผสฺสช  เวทน  
จกฺขุสมฺผสฺสช  ส ฺ ฯเปฯ  มโนสมฺผสฺสช  ส ฺ  จกฺขุ- 
สมฺผสฺสช เจตน ฯเปฯ  มโนสมฺผสฺสช  เจตน  รูปตณฺห ฯเปฯ   
ธมฺมตณฺห รูปวิตกฺก ฯเปฯ  ธมฺมวิตกกฺ  รูปวิจาร ฯเปฯ   
ธมฺมวิจารนฺติอาทินา อนุปทธมฺมวิภาควเสนป  สพฺเพว  ธมฺม- 
โกฏาเส  อนวเสสโต วมิ   อุคฺคิริ   อนเปกฺขปริจฺจาเคน   ฉฑฺฑยิ ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  
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ธมฺมุปเทโส ฯ  อาสยโต  ปฏิวิรุทฺเธสุป  นิจฺจ หิเตสิตา าณ- 
ปริปากกาลาคมนาทิ  ปรหิตปฏิปตฺติ ฯ  อามิสปฏคฺิคหณาทินาป  
อตฺถจริยา  ปรหิตปฏิปตฺติ  โหติเยว ฯ  ตสฺมา  เตส  วิภาวนวเสน  
ปาลิย อรหนติฺอาทีน ปทาน คหณ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๕๒]  ตตฺถ  อรหนฺติ  อิมินา  ปเทน  ปหานสมฺปทาวเสน  
ภควโต  อตฺตหิตสมฺปตฺติ  วิภาวิตา ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลกวิทูติ  
จ  อิเมหิ  ปเทหิ  าณสมฺปทาวเสน ฯ  นน ุ จ  โลกวิทูติ  อิมินาป  
สมฺมาสมฺพุทฺธตา  วิภาวิยตีติ ฯ  สจฺจ  วิภาวิยติ  อตฺถิ  ปน  
วิเสโส ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อิมินา  สพฺพ ฺ ุตาณานุภาโว  วิภา- 
วิโต ฯ โลกวิทูติ  ปน  อิมนิา  อาสยานุสยาณาทีนมฺป  อานุภาโว  
วิภาวิโต ฯ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ  อิมนิา  สพฺพาป  ภควโต อตฺต- 
หิตสมฺปตฺติ  วิภาวิตา ฯ  สุคโตติ  ปน  อิมินา  สมุทาคมโต ปฏาย  
ภควโต  อตฺตหิตสมฺปตฺติ  ปรหิตปฏิปตฺติ  จ  วิภาวิตา ฯ  อนุตฺตโร  
ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสานนฺติ  อิเมหิ  ปเทหิ  ปน  ภควโต  
ปรหิตปฏิปตฺติ  วิภาวิตา ฯ  พุทฺโธติ  อิมินา  ภควโต  อตฺตหิต- 
สมฺปตฺติ ปรหิตปฏิปตฺติ  จ  วิภาวิตา ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธติ วตฺวา  พุทฺโธติ  วจน  สมตฺถิต  โหติ ฯ  เตเนวาห   
อตฺตนาป พุชฺฌิ  อ ฺเป  สตฺเต  โพเธสีติอาทึ ฯ  ภควาติ  จ   
อิมินาป สมุทาคมโต  ปฏาย  ภควโต  สพฺพา  อตฺตหิตสมฺปตฺติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒ ]  
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ปรหิตปฏิปตฺติ  จ  วิภาวิตา ฯ  อปโร  นโย ฯ เหตุผลสตฺตุปการ- 
วเสน สงฺเขปโต  ติวิธา  พุทฺธคุณา ฯ  ตตฺถ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  โลกวิทูติ  อิเมหิ  ปเทหิ  ผลสมฺปตฺติวเสน  
พุทฺธคุณา  วิภาวิตา ฯ  อนุตฺตโร  ปรุสิทมฺมสารถิ  สตฺถา เทว- 
มนุสฺสานนฺติ  อิเมหิ  สตฺตุปการวเสน  พุทฺธคุณา  ปกาสิตา ฯ  
พุทฺโธติ  อิมนิา  ผลวเสน  สตฺตุปการวเสน  จ  พุทฺธคุณา  วิภาวิตา ฯ  
สุคโต  ภควาติ  ปน  อิเมหิ  เหตุผลสตฺตุปการวเสน  พุทฺธคุณา  
วิภาวิตาติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๕๓]  โส  อิม  โลกนฺติอาทีสุ ฯ โส ภควาติ โย อรหนฺติ- 
อาทินา กิตฺติตคุโณ  โส  ภควา ฯ  อิม  โลกนฺติ  นยทิ  มหาชนสฺส  
สมฺมุขีมตฺต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อถ  โข  ปน  อนวเสส  ปรยิาทายาติ  
ทสฺเสตุ  สเทวกนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  เตนาห  อิทานิ  วตฺตพฺพ  
นิทสฺเสตีติ ฯ  ปชาตตฺตาติ  ยถาสก  กมมฺกิเลเสหิ  นพฺิพตฺตตฺตา ฯ  
สเทวกวจเนน  ป ฺจกามาวจรเทวคฺคหณ  ปาริเสสาเยนาติ  เวทิตพฺพ  
อิตเรส  ปทนฺตเรหิ  สงฺคหิตตฺตา ฯ  สเทวกนฺติ  จ  อวยเวน  
วิคฺคโห  สมุทาโย  สมาสตฺโถ ฯ สมารกวจเนน ฉฏกามาวจร- 
เทวคฺคหณ ปจฺจาสตฺติาเยนาติ  ทฏพฺพ ฯ  ตตฺถ  หิ  โส  ชาโต   
ตนิวาสี  จ ฯ สพฺรหฺมกวจเนน   พฺรหฺมกายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณนฺติ    
เอตฺถาป เอเสว  นโย ฯ  ปจฺจตฺถิก ฯเปฯ  สมณพฺราหฺมณคฺ-  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๒-๑๓๓ ] 
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คหณนฺติ  นิทสฺสนมตฺตเมต   อปจฺจตฺถิกาน   อสมิตาพาหิตปาปาน ฺจ  
สมณพฺราหฺมณาน  สสฺสมณพฺราหฺมณีวจเนน  คหิตตฺตา ฯ  กาม  
สเทวกนฺติอาทิ  วิเสสนาน  วเสน  สตฺตวิสโย  โลกสทฺโทติ  วิ ฺายติ  
ตุลฺยโยควิสยตฺตา ฯ  เตส  สโลมโก  สปกฺขโกติ  อาทีสุ  ปน  
อตุลฺยโยเคป  อย  สมาโส  ลพฺภตีติ  พฺยภิจารทสฺสนโต  ปชาคหณนฺติ  
อาห  ปชาวจเนน  สตฺตโลกคฺคหณนฺติ ฯ  สเทวกาทิวจเนน อุป- 
ปตฺติเทวาน  สสฺสมณพฺราหฺมณีวจเนน  วิสุทฺธิเทวาน ฺจ  คหิตตฺตา  
อาห  สเทวมนุสฺสวจเนน  สมฺมติเทวอวเสสมนุสฺสคฺคหณนฺติ ฯ  ตตฺถ  
สมฺมติเทวา  ราชาโน ฯ  อวเสสมนุสฺสคฺคหณนฺติ  สมณพฺราหฺมเณหิ  
อวเสสมนุสฺสคฺคหณ ฯ  ตีหิ  ปเทหีติ  สเทวกสมารกสพฺรหฺมกวจเนหิ ฯ  
ทฺวีหีติ สสฺสมณพฺราหฺมณึ สเทวมนุสฺสนฺติ อิเมหิ ทฺวีหิ ปเทหิ ฯ  
        [๒๕๔]  อรูปสตฺตา  อตฺตโน  อาเน ฺชวิหาเรน  วิหรนฺตา  
ทิพฺพนฺตีติ  เทวาติ  อิม  นิพฺพจน  ลภนฺตีติ  อาห  สเทวกคฺคหเณน  
อรูปาวจรโลโก  คหิโตติ ฯ  เตเนวาห  ภควา อากาสาน ฺจายตนุปคาน  
เทวาน  สหพฺยตนฺติอาทึ ฯ  ฉกามาวจรเทวโลกสฺส  สวิเสส  มารสฺส  
วเส  วตฺตนโต  อาห  สมารกคฺคหเณน  ฉกามาวจรเทวโลโกติ ฯ  
อรูปพฺรหฺมโลกสฺส  วิสุ  คหิตตฺตา  อาห  รูปพฺรหฺมโลโกติ ฯ จตุปฺ- 
ปริสวเสนาติ  ขตฺติยปริสา  พฺราหฺมณคหปติสมณจาตุมฺมหาราชิก-  
ตาวตึสมารพฺรหฺมปริสาติ   อิมาสุ   อฏสุ   ปริสาสุ ขตฺติยาทิจตุปฺ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๓ ]  
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ปริสวเสน ฯ  อิตรา  ปน จตสฺโส ปริสา สมารกาทิคฺคหเณน  
คหิตาเอวาติ ฯ  กถ  ปเนตฺถ  จตุปฺปริสวเสน  มนุสฺสโลโก  คหิโต ฯ  
สสฺสมณพฺราหฺมณินฺติ  อิมินา  สมณปริสา  พฺราหฺมณปริสา  จ  
คหิตา  โหนฺติ ฯ  สเทวมนุสฺสนฺติ  อิมนิา  ขตฺติยปริสา  คหปติปริสา  
จ  คหิตา ฯ  ปชนฺติ  อิมินา  ปน  อิมาเยว  จตสฺโส  ปริสา วุตฺตา ฯ  
จตุปฺปริสสงฺขาต  ปชนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กถ  ปน  สมฺมติเทเวหิ  
สห  มนุสฺสโลโก  คหิโต ฯ  เอตฺถาป  สสฺสมณพฺราหฺมณินฺติ  อิมินา  
สมณพฺราหฺมณา  คหิตา ฯ  สเทวมนุสฺสนฺติ  อิมินา  สมฺมติเทว- 
สงฺขาตา ขตฺติยา  คหปติสุทฺทสงฺขาตา  อวเสสมนุสฺสา  จ  คหติา  
โหนฺติ ฯ  อิโต  ปน  อ ฺเส  มนุสฺสสตฺตาน  อภาวโต  ปชนฺติ  
อิมินา  จตูหิ  ปกาเรหิ   ิตา  เอเตเยว  มนุสฺสสตฺตา  คหิตาติ  
ทฏพฺพ ฯ  เอว  วิกปฺปทวฺเยป  ปชาคหเณน  จตุปฺปริสาทิวเสน  
 ิตาน  มนุสฺสานเยว  คหิตตฺตา  อิทานิ  ปชนฺติ  อิมนิา  อวเสสสตฺเต  
สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสตุกาโม  อาห  อวเสสสพฺพสตฺตโลโก  วาติ ฯ  
ตตฺถ  นาครุฬาทิวเสน  อวเสสสตฺตโลโก  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถาป  
จตุปฺปริสวเสน  สมฺมติเทเวหิ  วา  สห  อวเสสสพฺพสตฺตโลโก  วาติ  
โยเชตพฺพ ฯ  จตุปฺปริสสหิโต  อวเสสสมุทฺทนาคสุปณฺณเนรยิกาทิ- 
สตฺตโลโก จตุธา  ิตมนุสฺสโลโก วา คหิโตติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๒๕๕]  เอตฺตาวตา  ภาคโส  โลก  คเหตฺวา  โยชน  ทสฺเสตฺวา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๓ ]  
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เอกปฺปมาณตฺตา ฯ  สพฺพตฺถ  อปฺปฏิหตาณจารตาย  หิ  สพฺพ- 
ปจฺจกฺขา พุทฺธา ภควนฺโต ฯ  
        [๒๕๗]  อนุตฺตร  วิเวกสุขนฺติ  ผลสมาปตฺติสุข ฯ  เตน  
ปฏิมิสฺสาป  กทาจิ  ภควโต  ธมฺมเทสนา  โหตีติ หตฺิวาปติ ปสทฺทคฺ- 
คหณ ฯ ภควา  หิ  ธมฺม  เทเสนฺโต  ยสมฺึ  ขเณ  ปรสิา  สาธุ- 
การ วา  เทติ  ยถาสุต  วา  ธมฺม  ปจฺจเวกฺขติ  ต  ขณ  ปุพฺพา 
โภเคน๑ ปริจฺฉินฺทิตฺวา   ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ  ยถาปริจฺเฉท ฺจ  
สมาปตฺติโต  วุฏาย   ิตฏานโต  ปฏาย  ธมฺม  เทเสติ ฯ  อปฺป  
วา  พหุ  วา  เทเสนฺโตติ  อุคฺฆติต ฺ ุสฺส  วเสน  อปปฺ  วา  
วิปจิต ฺ ุสฺส  เนยฺยสฺส  วา  วเสน  พหุ  วา  เทเสนฺโต ฯ  
อาทิกลฺยาณาทิปฺปการเมว  เทเสตีติ  อาทิมฺหิป  กลฺยาณ  ภทฺทก  
อนวชฺชเมว  กตฺวา  เทเสติ  มชฺเฌป  ปรโิยสาเนป  กลฺยาณ  ภทฺทก  
อนวชฺชเมว  กตฺวา  เทเสตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ธมฺมสฺส  หิ  กลฺยาณตา  
นิยฺยานิกตาย  นิยฺยานิกตา  จ  สพฺพโส  อนวชฺชภาเวน ฯ สมนฺต- 
ภทฺทกตฺตาติ  สพฺพภาเคหิ  สุนฺทรตฺตา ฯ  ธมฺมสฺสาติ ปริยตฺติ- 
ธมฺมสฺส ฯ  กิ ฺจาป  อวยววินิมุตฺโต  สมุทาโย  นาม  ปรมตฺถโต  
โกจิ  นตฺถ ิฯ  เยสุ  ปน  อวยเวสุ  สมุทายรูเปน อเวกฺขิเตสุ คาถาติ  
สม ฺา  ต  ตโต  ภินฺน  วิย  กตฺวา  สสฺสามิโวหาร  อาโรเปตฺวา  
๑. ม. ปุพฺพภาเคน ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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ทสฺเสนฺโต  ปเมน  ปาเทน  อาทิกลยฺาณาติอาทิมาห ฯ เอกา- 
นุสนฺธิกนฺติ  อิท  นาติพหุวิภาค  ยถานุสนฺธินา  เอกานุสนฺธิก สนฺธาย   
วุตฺต ฯ  อิตรสฺส  ปน  เตเนว  เทเสตพฺพธมฺมวิภาเคน อาทิมชฺฌ- 
ปริโยสานภาคา  ลพฺภนฺตีติ ฯ  นิทาเนนาติ  อานนฺทตฺเถเรน ปตกาล- 
เทสเทสกปริสาทิอปทิสฺสนลกฺขเณน   นิทานคนฺเถน ฯ นิคมเนนาติ   
อิทมโวจาติ  อาทิเกน  อิติ  ยนฺต  วุตฺต  อิทเมต  ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ   
วา  ยถาวุตฺตตฺถนิคมเนน ฯ  สงฺคีติกาจริเยหิ  ปตานิป  หิ  
นิทานนิคมนานิ  สตฺถุ  เทสนาย  อนุวิธานโต  ตทนฺโตคธาเนว ฯ  
เตเนว  ทีฆนิกายฏกถาย  เอกานุสนฺธิกสฺส  สุตฺตสฺส  นิทาน  อาทิ  
อิทมโวจาติ  ปริโยสาน  อุภินฺนมนฺตรา  มชฺฌนฺติ  วุตฺต ฯ  เอว  
สุตฺตนฺตปฏกวเสน  ธมฺมสฺส  อาทิกลยฺาณาทิต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
ตีณิ  ปฏกาน ิ เอกชฺฌ  คเหตฺวา  ต  ทสฺเสตุ  สกโลปติอาทิ  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ สาสนธมฺโมติ  
        สพฺพปาปสฺส อกรณ                   กุสลสฺสูปสมฺปทา  
        สจิตฺตปริโยทปน                        เอต พุทฺธาน สาสนนฺติ  
เอว  วุตฺตสฺส  สตฺถ ุ สาสนสฺส  ปกาสนโก  ปริยตฺติธมฺโม ฯ  
สีลมูลกตฺตา  สาสนสฺส  สีเลน  อาทิกลฺยาโณติ  วุตฺต ฯ  สมถาทีน  
สาสนสมฺปตฺติยา  เวมชฺฌภาวโต  อาห  สมถวิปสฺสนามคฺคผเลหิ  
มชฺเฌกลฺยาโณติ ฯ  นิพฺพานาธิคมโต  อุตฺตริกรณียาภาวโต  วุตฺต  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๔ ]  
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นิพฺพาเนน  ปริโยสานกลฺยาโณติ ฯ  สาสเน  สมฺมาปฏิปตฺติ  นาม  
ป ฺาย  โหติ  ตสฺสา  จ  สีล  สมาธิ  จ  มลูนฺติ  อาห สีล- 
สมาธีหิ  วา  อาทิกลฺยาโณติ ฯ  ป ฺา  ปน  อนุโพธปฏิเวธวเสน  
ทุวิธาติ  ตทุภยมฺป  คณฺหนฺโต  วิปสฺสนามคฺเคหิ  มชฺเฌกลฺยาโณติ  
อาห ฯ  ตสฺสา  นิปฺผตฺติผล  กิจฺจ  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา  ตโต  ปร  
กตฺตพฺพ  นตฺถีติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ผลนิพฺพาเนหิ  ปริโยสาน- 
กลฺยาโณติ ฯ ผลคฺคหเณน  วา  สอุปาทิเสส  นิพฺพานมาห ฯ  อิตเรน   
อิตร ฯ ตทุภย ฺจ  สาสนสมฺปตฺติยา  โอสานนฺติ  อาห  ผลนิพฺพาเนหิ  
ปริโยสานกลฺยาโณติ ฯ  พุทฺธสุโพธิตาย  วา  อาทิกลฺยาโณติ  พุทฺธสฺส  
สุโพธิตา  สมฺมาสมฺพุทฺธตา  ตาย  อาทิกลฺยาโณ  ตปฺปภวตฺตา ฯ  
สพฺพโส  สงฺกิเลสปฺปหาน  โวทานปาริปูริ  จ  ธมมฺสุธมฺมตา  ตาย  
มชฺเฌกลฺยาโณ  ตสรีรตฺตา ฯ  สตฺถารา  ยถานุสิฏ  ตถา  
ปฏิปตฺติ  สงฺฆสุปฏิปตฺติ  ตาย  ปริโยสานกลฺยาโณ  ตาย  สาสนสฺส  
โลเก  สุปฺปติฏ ิตภาวโต ฯ  ตนฺติ  สาสนธมฺม ฯ  ตถตฺตายาติ  
ยถตฺตาย  ภควตา  ธมฺโม  เทสิโต  ตถตฺตาย  ตถาภาวาย ฯ  
โส  ปน  อภิสมฺโพธิ  ปจฺเจกโพธิ  สาวกโพธีติ  ติวิโธ  อิโต  อ ฺถา  
นิพฺพานาธิคมสฺส  อภาวโต ฯ  ตตฺถ  สพฺพคุเณหิ  อคฺคภาวโต  
อิตรโพธิทฺวยมูลตาย  จ  ปมาย  โพธิยา  อาทิกลฺยาณตา  คุเณหิ  
เวมชฺฌภาวโต  ทุติยาย  มชฺเฌกลฺยาณตา  ตทุภยาปรตายตโวสาน 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๔-๑๓๕ ]   
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ตาย๑จ  สาสนธมฺมสฺส  ตติยาย  ปริโยสานกลฺยาณตา  วุตฺตา ฯ  
เอโสติ  สาสนธมฺโม ฯ  นวีรณวิกฺขมฺภนโตติ  วิมุตฺตายตนสีเส  ตฺวา  
สทฺธมฺม  สณุนฺตสฺส  นวีรณาน  วิกขฺมฺภนสพฺภาวโต ฯ  วุตฺต  เหต  
ยถา  ยถา  อาวุโส  ภิกฺขุโน  สตฺถา  วา  ธมฺม  เทเสติ  อ ฺตโร  
วา  ครุฏานีโย  สพฺรหฺมจารี  ตถา  ตถา  โส  ตตฺถ  ลภติ  
อตฺถเวท  ลภติ  ธมฺมเวทนฺติ  ยสฺมึ  ภิกขฺเว  สมเย  อริยสาวโก  
โอหิตโสโต  ธมฺม  สุณาติ  ป ฺจสฺส  นีวรณานิ  ตสฺมึ  สมเย  
ปหีนานิ  โหนฺตีติ  จ  อาทิ ฯ  สมถวิปสสฺนาสุขาวหนโตติ สมถ- 
สุขสฺส  วิปสฺสนาสุขสฺส  จ  สมฺปาปนโต ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  โส  
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  
วิเวกชมฺปติสุขนฺติอาทิ ฯ ตถา  
        ยโต ยโต สมฺมสติ                     ขนฺธาน อุทยพฺพย  
        ลภติ ปติปาโมชฺช                      อมตนฺต วิชานต  
        อมานุสี รติ โหติ                        สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโตติ จ ฯ  
ตถา  ปฏิปนโฺนติ  ยถา  สมถวิปสฺสนาสุข  อาวหติ  ยถา  วา   
สตฺถารา อนุสิฏ  ตถา  ปฏิปนฺโน  สาสนธมฺโม ฯ  ตาทิภาวา- 
วหนโตติ ฉฬงฺคุเปกฺขาวเสน   อิฏาทีสุ  ตาทิภาวสฺส  โลกธมฺเมหิ  
อนุปเลปสฺส  อาวหนโต ฯ  นาถปฺปภวตฺตาติ  ปภวติ  เอตสฺมาติ  
๑. ม. ตทุภยตาย วา โวสานตาย ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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ปภโว  อุปฺปตฺติฏาน ฯ  นาโถว  ปภโว  เอตสฺสาติ  นาถปฺปภโว ฯ  
ตสฺส  ภาโว  นาถปฺปภวตฺต ฯ  ตสฺมา ฯ  สาสนธมฺมสฺส นาถ- 
เหตุกตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  อตฺถสุทฺธิยา  มชฺเฌกลฺยาโณติ นิรุปกฺกิเลส- 
ตาย  นิยฺยานิกตา  อตฺถสุทฺธิ  ตาย  มชเฺฌกลฺยาโณ ฯ กิจฺจสุทฺธิยา   
ปริโยสานกลฺยาโณติ  สปุฏิปตฺติสงฺขาตกิจฺจสฺส  สุทฺธิยา ปริโยสาน- 
กลฺยาโณ  สปุฏิปตฺติปริโยสานตฺตา  สาสนธมฺมสฺส ฯ ยถาวุตฺตมตฺถ  
นิคเมนฺโต อาห ตสฺมาติอาทึ ฯ  
        [๒๕๘]  สาสนพฺรหฺมจริยนฺติอาทีสุ ฯ  อวิเสเสน  ติสฺโส  สิกฺขา  
สกโล  จ  ตนฺติธมฺโม  สาสนพฺรหฺมจริย  ย  สนฺธาย  วุตฺต  
กตเมสาน  โข  ภนฺเต  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  พฺรหฺมจริย  น  จิรฏ ิติก  
อโหสีติอาทิ ฯ  อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  มคฺคพฺรหฺมจริย  ย  
สนฺธาย  วุตฺต  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณียนฺติ ฯ  
ยถานุรูปนฺติ  ยถารห ฯ  สกิฺขาตฺตยสงฺคห  หิ  สาสนพฺรหฺมจริย  
อตฺถสมฺปตฺติยา  สาตฺถ ฯ  ตถา  มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ  อิตร  ปน  
ตนฺติธมฺมสงฺขาต  สาสนพฺรหฺมจริย  ยถาวุตฺเตนตฺเถน  สาตฺถ สพฺ- 
ย ฺชน ฺจ ฯ  อตฺถสมฺปตฺติยาติ  สมฺปนฺนตฺถตาย ฯ  สมฺปตฺติอตฺโถ  
หิ  อิธ  สหสทฺโท ฯ  พฺย ฺชนสมฺปตฺติยาติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  
ยสฺส  ห ิ ยาคุภตฺตอิตฺถีปุริสาทิวณฺณนานิสฺสิตา  เทสนา  โหติ ฯ  
น  โส  สาตฺถ  เทเสติ  นิยฺยานตฺถวิรหโต  ตสฺสา  เทสนาย ฯ ภควา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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ปน  ตถารูป  เทสน  ปหาย  จตุสฺสติปฏานาทินิสฺสิต  เทสน  เทเสติ  
ตสฺมา  อตฺถสมฺปตฺติยา  สาตฺถ  เทเสตีติ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺส  ปน เทสนา  
สิถิลธนิตาทิเภเทสุ  พฺย ฺชเนสุ  เอกปฺปกาเรเนว  ทฺวิปฺปกาเรน  วา  
พฺย ฺชเนน  ยุตฺตตาย  เอกพฺย ฺชนาทิยุตฺตา  วา  ทมิฬภาสา  วิย  
วิวฏกรณตาย  โอฏเ  อผุสาเปตฺวา อุจฺจาเรตพฺพโต สพฺพนิโรฏ- 
พฺย ฺชนา  วา  กิราตภาสา  วิย  สพฺพตฺเถว  วิสฺสชชฺนียยุตฺตตาย  
สพฺพวิสฺสฏพฺย ฺชนา  วา  ยวนภาสา  วิย  สพฺพตฺเถว  สานุสารตาย  
สพฺพนิคฺคหิตพฺย ฺชนา  วา  ปารสิกาทิมิลกฺขภาสา  วิย ฯ  ตสฺส  
พฺย ฺชนปาริปูริยา  อภาวโต  อพฺย ฺชนา  นาม  เทสนา  โหติ ฯ  
สพฺพาป  หิ  เอสา  พฺย ฺชเนกเทสวเสเนว  ปวตฺติยา อปริปุณฺณ- 
พฺย ฺชนาติ กตฺวา อพฺย ฺชนาติ วุจฺจติ ฯ ภควา ปน  
                สถิิล ธนิต ฺจ ทีฆรสฺส  
                ลหุก ครุก ฺจ นิคฺคหิต  
                สมฺพนฺธ ววตฺถิต วิมุตฺต  
                ทสธา พฺย ฺชนวุทฺธิยา ปเภโทติ  
เอว  วุตฺต  ทสวิธ  พฺย ฺชน  อมกฺเขตฺวา  ปริปุณฺณพฺย ฺชนเมว  
กตฺวา  ธมฺม  เทเสติ ฯ  ตสฺมา  พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  สพฺย ฺชน  
เทเสตีติ วุจฺจติ ฯ  
        [๒๕๙]  อิทานิ  สาตฺถ  สพฺย ฺชนนฺติ  เอตฺถ  เนตฺตินเยนาป  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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อตฺถ  ทสฺเสตุ  สงฺกาสน ฯเปฯ  สพฺย ฺชนนฺติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ   
ยทิป เนตฺติย  พฺย ฺชนมุเขน  พฺย ฺชนคฺคหณ  โหตีติ  อกฺขรปทนติฺ- 
อาทินา พฺย ฺชนปทานิ  ปม  อุทฺทิฏานิ ฯ  อิธ  ปน  ปาลิย   
สาตฺถ สพฺย ฺชนนฺติ  อาคตตฺตา  อตฺถปทานิเยว  ปม  ทสฺเสตุ  
สงฺกาสนปฺปกาสนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สงฺเขปโต  กาสน  ทีปน  
สงฺกาสน ฯ  กาสนนฺติ  จ  กาสิยติ  ทีปยติ  วิภาวิยตีติ  อตฺโถ ฯ  
ม ฺมาโน  โข  ภิกฺขุ  พนฺโธ  มารสฺส  อม ฺมาโน  มุตฺโตติ- 
อาทีสุ วิย  สงฺเขเปน  ทีปน  สงฺกาสน  นาม ฯ  ตตฺตเกน  หิ  เตน  
ภิกฺขุนา  ปฏวิิทฺธ ฯ  เตนาห  อ ฺาต  ภควาติอาทึ ฯ  ปม  
กาสน  ปกาสน ฯ  สพฺพ  ภิกฺขเว  อาทิตฺตนฺติเอวมาทีสุ ปจฺฉา- 
กถิตพฺพมตฺถ  ปมวจเนน  ทีปน  ปกาสน  นาม ฯ อาทิกมฺมสฺมึ   
หิ  อย  ปสทโฺท  ป ฺาเปติ  ปฏเปตีติอาทีสุ วิย ฯ  ติกฺขินฺทฺรยิา- 
เปกฺข ฺเจต  ปททฺวย  อุทฺเทสภาวโต ฯ ติกฺขินฺทฺริโย  หิ  สงฺเขปโต   
ปม ฺจ  วุตฺตมตฺถ  ปฏิวิชฺฌติ ฯ สงฺขิตฺตสฺส  วิตฺถารวจน  สกึ   
วุตฺตสฺส  ปุนวจน ฺจ  วิวรณวิภชนานิ ฯ ยถา  กุสลา  ธมฺมาติ   
สงฺเขปโต  สกึเยว  จ  วุตฺตสฺส  อตฺถสฺส กตเม  ธมมฺา  กุสลา   
ยสฺมึ  สมเย  กามาวจร  กุสล  จิตฺตนฺติอาทินา วิตฺถารโต  วิวรณ- 
วเสน  วิภชนวเสน จ ปุนวจน ฯ มชฺฌิมนิฺทฺริยาเปกฺขเมต ปททฺวย   
นิทฺเทสภาวโต ฯ วิวฏสฺส วิตฺถารตราภิธาน วิภตฺตสฺส จ ปกาเรหิ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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าปน  เวเนยฺยาน  จิตฺตปริโตสน  อุตฺตานีกรณป ฺาปนานิ ฯ  
ยถา  ผสฺโส  โหตีติอาทินา  วิวฏวิภตฺตสฺส  อตฺถสฺส  กตโม  ตสฺมึ  
สมเย  ผสฺโส  โหติ  โย  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนาติ- 
อาทินา อุตฺตานีกิริยา  ป ฺาปนา  จ ฯ  มุทินฺทฺรยิาเปกฺขเมต  
ปททฺวย  ปฏนิิทฺเทสภาวโต ฯ  อถวา  สพฺพ  ภิกฺขเว  อาทิตฺตนฺติ  
เอว  ปม  ทปีต  อตฺถ  ปนุ  ปากฏ  กตฺวา  ทีปเนน  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  
สพฺพ  อาทิตฺต  จกฺขุ  ภิกขฺเว  อาทิตฺต  รูป  อาทิตฺตนฺติเอวมาทินา  
สงฺขิตฺตสฺส  วิตฺถาราภิธาเนน  สก ึ วุตฺตสฺส  ปุนป  อภิธาเนน  
วิตฺถาเรตฺวา  เทสน  วิวรณ  นาม ฯ  กสุลา  ธมฺมาติ  สงฺเขเปน  
นิกฺขิตฺตสฺส  กตเมว  ธมฺมา  กุสลา  ยสมฺึ  สมเย  กามาวจร  กุสล  
จิตฺต  อุปฺปนฺน  โหตีติ  นทิฺเทสวเสน  วิวริเต  กุสเล  ธมฺเม  ตสฺมึ  
สมเย  ผสฺโส  โหติ  เวทนา  โหตีติ  วิภาคกรณ  วิภชน  นาม ฯ  
วิวฏสฺส  วิตฺถาราภิธาเนน  วิภตฺตสฺส  จ  อุปมาภิธาเนน  อุตฺตานึ  
กโรตีติ  วิวรเณน  วิวริตตฺถสฺส  กตโม  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ  
โย  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  ผุสนา  สมฺผุสนาติ  วิวริตฺวา  กถน  
วิภชเนน  วิภตฺตสฺส  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คาวี นิจฺจมฺมา เอวเมว ขฺวาย  
ภิกฺขเว  ผสฺสาหาโร  ทฏพฺโพติ  วทามีติ  เอวมาทิ  อุปมากถน ฺจ  
อุตฺตานีกรณ  นาม ฯ  ธมมฺ  สุณนฺตาน  ธมฺมเทสเนน  จิตฺเต อเนก- 
วิเธน  โสมนสฺสสฺส  อุปฺปาทน  อติขิณพุทฺธีน  อเนกวิเธน  าณ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๒๖ ]  
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ติขิณกรณ ฺจ  ป ฺตฺติ  นาม  โสตูน  จิตฺตโตสเนน  จิตฺตนิสาเนน  
จ  ป ฺาปน  ป ฺตฺตีติ  กตฺวา ฯ  อตฺถปทสมาโยคโต  สาตฺถนฺติ  
ปริยตฺติอตฺถสฺส  สงฺกาสนาทิอตฺถปทรูปตฺตา  ยถาวุตฺตฉอตฺถปทสมา- 
โยคโต สาตฺถ  สาสน ฯ  สงฺกาสนาทโย  หิ  อตฺถาการตฺตา  
อตฺถปทานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อตฺโถเยว  ห ิ พฺย ฺชนปเทหิ  สงฺกาสิยติ  
ปกาสิยติ วิวริยติ วิภชิยติ อุตฺตานีกริยติ ป ฺาปยติ ฯ  
        [๒๖๐]  อกฺขรปทพฺย ฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสสมฺปตฺติยาติ  เอตฺถ  
สฏ ี  วสฺสสหสฺสานีติ  เอวมาทีสุ  สการทุการโสการาทิ  วิย  
อุจฺจารณเวลาย  อปริโยสเิต  ปเท  วณฺโณ  อกฺขร  ปริยายวเสน  
อกฺขรณโต  อเววจนโต ฯ  น  ห ิ วณฺณสฺส  ปรยิาโย วิชฺชติ ฯ ยถา หิ  
ปท  สเววจนตาย  อตฺถวเสน  ปรยิาย  ขรนฺต  ส ฺจรนฺต  วิย  โหติ  
น  เอว  วณฺโณ  อเววจนตฺตา ฯ  เอกกฺขร  วา  ปท  อกฺขร  วา  
อาทิ  เอว  กริ  ตนฺติอาทีสุ  อาการาทโย  วิย ฯ  เกจิ  ปน  ตีสุ  
ทฺวาเรสุ  ปรสิุทฺธปโยคภาเวน  วิสุทฺธิกรณฏาน  จิตฺเตน ปวตฺติต- 
เทสนา  วาจาหิ  อกฺขรณโต  อเววจนโต  อกถิตตฺตา  อกฺขรนฺติ  
ส ฺ ิตา  ต  ปารายณิกพฺราหฺมณาน  มนสา  ปุจฺฉิตป ฺหาน  
วเสน  ภควตา  รตนฆเร  นิสีทิตฺวา  สมฺมสิตปฏานมหาปกรณวเสน  
จ  คเหตพฺพนฺติ  วทนฺติ ฯ  วิภตฺติยนฺต  อตฺถสฺส  าปนโต  ปท ฯ  
ปชฺชติ  อตฺโถ  เอเตนาติ  หิ  ปท ฯ  ต  นามปท  อาขฺยาตปท  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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อุปสคฺคปท  นิปาตปทนฺติ  จตุพฺพิธ ฯ  ตตฺถ  ผสฺโส  เวทนา  จิตฺตนฺติ  
เอวมาทิก  ทฺรพฺยปฺปธาน  นามปท ฯ  นามปเทหิ  ทฺรพฺยมาวิภูตรูป ฯ  
กิริยา  อนาวิภูตรูปา ฯ  ผุสติ  เวทยติ  วิชานาตีติ  เอวมาทิก  
กิริยาปฺปธาน  อาขฺยาตปท ฯ  อาขฺยาตปเทหิ  กิริยา  อาวิภูต- 
รูปา ฯ ทฺรพฺยมนาวิภูตรูป ฯ  ยถา  จิรปปฺวาสินฺติ  เอตฺถ  ปสทโฺท  
วสนกิริยาย  วิโยควิสิฏต  ทีเปติ ฯ  เอว  กิริยาวิเสสทีปนโต  
กิริยาวิเสสาวโพธนิมิตฺต  ปอิติ  เอวมาทิก  อุปสคฺคปท ฯ  กิริยาย  
ทฺรพฺยสฺส  จ  สรูปวิเสสปฺปกาสนเหตุภูต  เอวนฺติ  เอวมาทิก  
นิปาตปท ฯ  เอว  มนสิกโรถ  มา  เอว  มนสากตฺถาติอาทีสุ  หิ  
กิริยาวิเสสสฺส  โชตโก  เอวสทฺโท ฯ  เอวสีลา  เอวธมฺมาติอาทีสุ  
ทฺรพฺยวิเสสสฺส ฯ  สงฺเขปโต  วุตฺต  ปทาภิหิต  อตฺถ  พฺย ฺเชตีติ  
พฺย ฺชน  วากฺย ฯ  จตฺตาโร  อิทฺธิปฺปาทาติ  สงฺเขเปน  กถิตมตฺถ  
กตเม  จตฺตาโร  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาร- 
สมนฺนาคต อิทฺธิปาท  ภาเวติ  วิริย...  จิตฺต... วีมสาสมาธิปธาน- 
สงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท  ภาเวตีติอาทินา  ปากฏ  กโรตีติ   
วากฺยเมว พฺย ฺชน ฯ  ต  ปน  อตฺถโต  ปทสมุทาโยติ  ทฏพฺพ ฯ   
สอาขฺยาต สนิปาต  สการก  สวิเสสน  วากฺยนฺติ  หิ  วทนฺติ ฯ   
นนุ  จ ปเทนป  อตฺโถ  พฺย ฺชิยตีติ  ปทมฺป  พฺย ฺชนนฺติ   
อาปชฺชติ ฯ ตนฺน ฯ  ปทมตฺตสวเนป  หิ  อธิการาทิวเสน  ลพฺภมาเนหิ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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ปทนฺตเรหิ  อนุสนฺธาน  กตฺวาว  อตฺถสมฺปตฺติ  โหตีติ  วากฺยเมว  
อตฺถ  พฺย ฺชยติ ฯ  ปการโต  วากฺยวิภาโค  อากาโร ฯ  ตตฺถ  
กตโม  ฉนฺโท  โย  ฉนฺโท  ฉนฺทิกตา  กตฺตุกมฺยตาติ  เอวมาทีสุ  
กถิตสฺเสว  วากฺยสฺส  อเนกวิเธน  วิภาคกรณ  อากาโร  นาม ฯ  
อาการาภิหิต  นิพฺพจน  นริุตฺติ ฯ  ผสฺโส  เวทนาติ  เอวมาทีสุ  หิ  
อากาเรน  กถิต  ผุสตีติ  ผสฺโส  เวทยตีติ  เวทนาติ  นีหริตฺวา  
นีหริตฺวา  วจน  นิรุตฺติ  นาม ฯ  นิพฺพาน  มคฺคติ  นพฺิพานตฺถิเกหิ  
วา  มคฺคิยติ  กิเลเส  วา  มาเรนฺโต  คจฺฉตีติ  มคฺโคติอาทินา  
นิพฺพจนวิตฺถาโร  นิสฺเสสุปเทสตฺตา  นิทฺเทโส ฯ  อถวา  เวทยตีติ   
เวทนาติ  นิพฺพจนลทฺธปเทสุ  สุขทุกฺขอทุกฺขมสุขาสุ  สุขยตีติ  สุขา  
ทุกฺขยตีติ  ทุกฺขา  เนว  ทกฺุขยติ  น  สขุยตีติ  อทุกฺขมสุขาติ  
อตฺถวิตฺถาโร  นิรวเสเสน  กถิตตฺตา  นทิฺเทโส  นาม ฯ  เอเตส  
อกฺขราทีน  พฺย ฺชนปทาน  สมฺปตฺติยา  สมฺปนฺนตาย  สพฺย ฺชน ฯ  
เอวมฺปนสฺส อตฺถปทสมาโยโค พฺย ฺชนปทสมฺปตฺติ จ เวทิตพฺพา ฯ  
        [๒๖๑]  ตตฺร  ภควา  อกฺขเรหิ  สงฺกาเสติ  ปเทหิ  ปกาเสติ  
พฺย ฺชเนหิ  วิวรติ  อากาเรหิ  วิภชติ  นิรุตฺตีหิ  อุตฺตานึ  กโรติ  
นิทฺเทเสหิ  ป ฺเปติ ฯ  ตถาหิ  ปทาวยวคฺคหณมุเขน  ปทคฺคหณ ฯ  
คหิเต  จ  ปเท  ปเทน  ปทตฺถาวโพโธ  คหิตปุพฺพสงฺเกตสฺส  โหตีติ  
ภควา  อกฺขเรหิ  สงฺกาเสติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อกฺขเรหิ  สงฺขิตฺเตน  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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ทีปยมาโน  อตฺโถ  ปทปริโยสาเน  วากฺยสฺส  อปรโิยสิตตฺตา  ปเทน  
ปม  ปกาสิโต  ทีปโต  โหติ ฯ  ตสฺมา  ปเทหิ  ปกาเสติ ฯ วากฺย- 
ปริโยสาเน  ปน  โส  อตฺโถ วิวรโิต วิวโฏ กโต โหตีติ พฺย ฺชเนหิ  
วิวรติ ฯ  ยสมฺา  จ  ปกาเรหิ  วากฺยเภเท  กเต  ตทตฺโถ  วิภตฺโต  
นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา  อากาเรหิ  วิภชติ ฯ  ตถา  วากฺยาวยวาน  
ปจฺเจก  นิพฺพจนวิภาเค  กเต  โส  อตฺโถ  ปากโฏ  โหตีติ  นิรุตฺตีหิ  
อุตฺตานึ  กโรติ ฯ  กตนิพฺพจเนหิ  ปน  วากฺยาวยเวหิ  วิตฺถารวเสน  
นิรวเสสโต  เทสิเตหิ  เวเนยฺยาน  จิตฺตปริโตสน  พุทฺธินิสาน ฺจ  กต  
โหตีติ  นิทฺเทเสหิ  ป ฺเปติ ฯ  อปจ  ภควา  อกฺขเรหิ  อุคฺฆาเตตฺวา  
ปเทหิ  วิเนติ  อุคฺฆติต ฺ  พฺย ฺชเนหิ  วิป ฺเจตฺวา  อากาเรหิ  
วิเนติ  วิป ฺจิต ฺ  นิรตฺุตีหิ  เนตฺวา  นิทฺเทเสหิ  วิเนติ  เนยฺย ฯ  
เอว ฺจาย  ธมฺโม  อุคฺฆาติยมาโน  อุคฺฆติต ฺ  วิเนติ  วิป ฺจิย- 
มาโน วิป ฺจิต ฺ  นียมาโน  เนยฺย ฯ  ตตฺถ  อุคฺฆาตนา  อาทิ  
วิป ฺจนา  มชฺเฌ  นยน  อนฺเต ฯ  เอว  ตีสุ  กาเลสุ  ติธา  
เทสิโต  โทสตฺตยวิธมโน  คุณตฺตยาวโห  ติวิธเวเนยฺยวินยโนติ  เอวมฺป  
ติวิธกลฺยาโณย  ธมฺโม  อตฺถพฺย ฺชนปาริปูริยา  สาตฺโถ  สพฺย ฺชโนติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  วุตฺต  เหต  เนตฺติปฺปกรเณ  ตตฺถ  ภควา  อกฺขเรหิ  
สงฺกาเสติ  ปเทหิ  ปกาเสติ  พฺย ฺชเนหิ  วิวรติ  อากาเรหิ  วิภชติ  
นิรุตฺตีหิ  อุตฺตานึ  กโรติ  นิทฺเทเสหิ  ป ฺเปติ ฯ  ตตฺถ  ภควา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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อกฺขเรหิ  จ  ปเทหิ  จ  อุคฺฆาเตติ  พฺย ฺชเนหิ  จ  อากาเรหิ  จ  
วิป ฺเจติ  นิรตฺุตีหิ  จ  นิทฺเทเสหิ  จ  วิตฺถาเรติ ฯ  ตตฺถ  อุคฺฆาตนา  
อาทิ  วิป ฺจนา  มชฺเฌ  วิตฺถารนา  ปรโิยสาน ฯ  โสย  ธมฺม- 
วินโย อุคฺฆาติยนฺโต  อุคฺฆติต ฺ  ปุคฺคล  วิเนติ ฯ  เตน  น  อาหุ  
อาทิกลฺยาโณติ ฯ  วิป ฺจิยนฺโต  วิป ฺจิต ฺ  ปุคฺคล  วิเนติ ฯ  
เตน  น  อาห ุ มชเฌกลฺยาโณติ ฯ  วิตฺถารยนฺโต  เนยฺย  ปุคฺคล  
วิเนติ ฯ เตน น อาหุ ปริโยสานกลฺยาโณติ ฯ  
        [๒๖๒]  อตฺถคมฺภีรตาติอาทีสุ  อตฺโถ  นาม  ตนฺติอตฺโถ  
ธมฺโม  ตนฺติ  ปฏิเวโธ  ตนฺติยา  ตนฺติอตฺถสฺส  จ  ยถาภูตาว- 
โพโธ ฯ เทสนา  มนสา  ววตฺถาปตาย  ตนฺติยา  เทสนา ฯ  เต  
ปเนเต  อตฺถาทโย  ยสฺมา  สสาทีหิ  วิย  มหาสมุทฺโท  มนฺท- 
พุทฺธีหิ ทุกฺโขคาฬฺหา  อลพฺภเนยฺยปฺปติฏา  จ  ตสฺมา  คมฺภีรา ฯ  
อถวา  อตฺโถ  นาม  เหตุผล  ธมฺโม  เหตุ  เทสนา  ป ฺตฺติ  
ยถาธมฺม  ธมมฺาภิลาโป  อนุโลมปฏโิลมสงฺเขปวิตฺถาราทิวเสน  วา  
กถน ฯ  ปฏิเวโธ  อภิสมโย  อตฺถานุรูป  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุรูป  
อตฺเถสุ  ป ฺตฺติปถานุรูป  ป ฺตฺตีสุ  อวโพโธ  เตส  เตส  
วา  ธมฺมาน  ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ  สลกฺขณสงฺขาโต  อวิปรีตสภาโว ฯ  
เตป  เจเต  อตฺถาทโย  ยสมฺา  อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ  ทุปฺป ฺเหิ  
สสาทีหิ  วิย  มหาสมุทฺโท  ทุกโฺขคาฬฺหา  อลพฺภเนยฺยปฺปติฏา  จ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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ตสฺมา  คมฺภีรา ฯ  เตสุ  ปฏิเวธสฺสาป  อตฺถสนฺนิสฺสิตตฺตา  วุตฺต  
อตฺถคมฺภีรตาปฏิเวธคมฺภีรตาหิ  สาตฺถนฺติ  อตฺถคุณทีปนโต ฯ  ตาส  
ธมฺมเทสนาน  พฺย ฺชนสนฺนิสฺสิตตฺตา  วุตฺต  ธมฺมคมฺภีรตาเทสนา- 
คมฺภีรตาหิ สพฺย ฺชนนฺติ ตาส พฺย ฺชนสมฺปตฺติทีปนโต ฯ  
        [๒๖๓]  อตฺเถสุ  ปเภทคต  าณ  อตฺถปฏิสมภิฺทา ฯ อตฺถ- 
ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาสุ  ปเภทคต  าณ  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาติ  
อิมิสฺสาป  ปฏิสมฺภิทาย  อตฺถวิสยตฺตา  อาห  อตฺถปฏิภาณปฏิ- 
สมฺภิทาวิสยโต สาตฺถนฺติ  อตฺถสมฺปตฺติยา  อสติ  ตทภาวโต ฯ   
ธมฺโมติ  ตนฺติ ฯ นิรุตฺตีติ  ตนฺติปทาน  นิทฺธาเรตฺวา  วจน ฯ   
ตตฺถ  ปเภทคตานิ าณานิ  ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาติ  อาห  ธมฺม- 
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาวิสยโต สพฺย ฺชนนฺติ พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา อสติ  
ตทภาวโต ฯ  
        [๒๖๔]  ปรกิฺขกชนปฺปสาทกนฺตีติ  เอตฺถ  อิติสทฺโท  เหตุอตฺโถ ฯ  
ยสฺมา  ปริกฺขกชนาน  กิงฺกุสลคเวสีน  ปสาทาวห  ตสฺมา  สาตฺถ ฯ  
อตฺถสมฺปนฺนนฺติ  ผเลน  เหตุโน  อนุมาน  นทีปูเรน  วิย  อุปร ิ 
วุฏ ิปฺปวตฺติยา ฯ  สาตฺถกตา  ปนสฺส  ปณฺฑิตเวทนียตาย ฯ  
สา  ปรมคมภีฺรสณฺหสุขุมภาวโต  เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺต  เหต  คมฺภีโร  
ทุทฺทโสติอาทิ ฯ  โลกิยชนปฺปสาทกนฺติ  สพฺย ฺชนนฺติ  ยสฺมา  
โลกิยชนสฺส  ปสาทาวห  ตสฺมา  สพฺย ฺชน ฯ  โลกิยชโน  ห ิ 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕ ]  
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พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  ตุสฺสติ ฯ  อิธาป  ผเลน  เหตุโน  อนุมาน ฯ  
สพฺย ฺชนตา  ปนสฺส  สทเฺธยฺยตาย ฯ  สา  อาทิกลฺยาณาทิภาวโต  
เวทิตพฺพา ฯ  อถวา  ปณฺฑิตเวทนียโต  สาตฺถนฺติ  ป ฺาปทฏาน- 
ตาย อตฺถสมฺปนฺนต  อาห  ตโต  ปริกฺขกชนปฺปสาทกต  สทฺเธยฺ- 
ยโต สพฺย ฺชนนฺติ   สทธฺาปทฏานตาย  พฺย ฺชนสมฺปนฺนต  ตโต  
โลกิยชนปฺปสาทกตนฺติ เอวมฺเปตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
        [๒๖๕]  คมฺภีราธิปฺปายโต สาตฺถนฺติ อธิปฺปายโต อคาธาปาร- 
ตาย๑ อตฺถสมฺปนฺน  อ ฺถา  ตทภาวโต ฯ  อุตฺตานปทโต   
สพฺย ฺชนนฺติ สุโพธสทฺทกตาย  พฺย ฺชนสมฺปนฺน  ปรมคมฺภีรสฺสป   
อตฺถสฺส  เวเนยฺยาน สุวิ ฺเยฺยภาวาปาทนโต ฯ  สพฺโพเปส  อตฺถ- 
สมฺปตฺติยา  สาตฺถ พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา   สพฺย ฺชนนฺติ   สพฺพปม    
วุตฺตสฺเสว อตฺถทฺวยสฺส  ปป ฺโจติ  ทฏพฺโพ ฯ  ตถา  เจว  ตตฺถ  
ตตฺถ  สวณฺณิต ฯ  ตถา  เหตฺถ  วิกปฺปสสฺ  สมุจฺจยสฺส  วา  
อคฺคหณ ฯ  อุปเนตพฺพสฺส  อภาวโตติ  ปกฺขิปตพฺพสฺส  โวทานตฺ- 
ถสฺส อวุตฺตสฺส  อภาวโต ฯ  เกวลสทโฺท  สกลาธิวจนนฺติ  อาห  
สกลปริปุณฺณภาเวนาติ ฯ  สพฺพภาเคหิ  ปริปุณฺณตายาติ  อตฺโถ ฯ  
อปเนตพฺพสฺสาติ สงฺกิเลสธมฺมสฺส ฯ  
        [๒๖๖]  พฺรหฺมจริย  ปกาเสตีติ  เอตฺถ  ปน  อย  พฺรหฺมจริย- 
๑. ม. อคาธปาทตาย ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๕-๑๓๖ ]  
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สทฺโท  ทาเน  เวยฺยาวจฺเจ  ป ฺจสิกฺขาปทสีเล  อปฺปม ฺาสุ เมถุน- 
วิรติย  สทารสนฺโตเส  วิรเิย  อุโปสถงฺเคสุ  อริยมคฺเค  สาสเนติ  
อิเมสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติ ฯ  
                กนิฺเต วต กึ ปน พฺรหฺมจริย  
                กสิฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก  
                อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ  
                อิท ฺจ เต นาค มหาวิมาน  
                อห ฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก  
                สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา  
                โอปานภูต เม ฆร ตทาสิ  
                สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ  
                ตมฺเม วต ตมฺปน พฺรหฺมจริย  
                ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก  
                อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ  
                อิท ฺจ เม ธีร มหาวิมานนฺติ  
อิมสฺมึ หิ ปณฺุณกชาตเก ทาน พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺต ฯ  
        เกน ปาณิ กามทโท             เกน ปาณิ มธุสฺสโว  
        เกน เต พฺรหฺมจริเยน           ปุ ฺ ปาณิมฺหิ อิชฌฺติ  
        เตน ปาณิ กามทโท             เตน ปาณิ มธุสฺสโว  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๖ ] 
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        เตน  เม  พฺรหฺมจริเยน  ปุ ฺ  ปาณิมฺหิ  อิชฺฌตีติ  
อิมสฺมึ  องฺกุรเปตวตฺถุมฺหิ  เวยฺยาวจฺจ  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺต ฯ  อิท  
โข  ต  ภิกฺขเว  ติตฺติริย  นาม  พฺรหฺมจริย  อโหสีติ  อิมสฺมึ ติตฺติร- 
ชาตเก  ป ฺจสิกฺขาปทสีล  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺต ฯ  ต  โข  ปน  
ป ฺจสิข  พฺรหฺมจริย  เนว  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  
ยาวเทว  พฺรหฺมโลกุปปตฺติยาติ  อิมสฺมึ  มหาโควินฺทสุตฺเต  จตสฺโส  
อปฺปม ฺาโย  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺตา ฯ  ปเร  อพฺรหฺมจารี  ภวิสฺ- 
สนฺติ มยเมตฺถ  พฺรหฺมจาริโน  ภวิสฺสามาติ  สลฺเลขสุตฺเต  เมถุน- 
วิรติ พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺตา ฯ  
                มย ฺจ ภริยา นาติกฺกมาม  
                อมฺเห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ  
                อ ฺตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริย จราม  
                ตสฺมาติหมฺห ทหรา น มียเรติ๑ 

มหาธมฺมปาลชาตเก  สทารสนฺโตโส  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺโต ฯ  
อภิชานามิ  โข  ปนาห  สารีปุตฺต  จตุรงฺคสมนฺนาคต  พฺรหฺมจรยิ จริตฺวา  
ตปสฺสี สุท โหมีติ โลมหสนสุตฺเต วิริย พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺต ฯ  
        หีเนน พฺรหฺมจริเยน          ขตฺติเย อุปปชฺชติ  
        มชฺฌิเมน จ เทวตฺต            อุตฺตเมน วิสุชฺฌตีติ  
เอว  นิมิชาตเก  อตฺตทมนวเสน  กโต  อฏงฺคิโก  อุโปสโถ  พฺรหฺม- 
๑. มหาธมฺมปาลชาตเก ปน ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเรติ ทิสฺสติ ฯ   
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จริยนฺติ  วุตฺโต ฯ  อิท  โข  ปน  ป ฺจสิข  พฺรหฺมจรยิ  เอกนฺต  
นิพฺพิทาย  วิราคาย ฯเปฯ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  
มหาโควินฺทสุตฺตสฺมึเยว  อริยมคฺโค  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุตฺโต ฯ  ตยิท  
พฺรหฺมจริย  อิทฺธ ฺเจว  ผีต ฺจ  วิตฺถาริก  พหุช ฺ  ปุถุภูต  ยาว  
เทวมนุสฺเสหิ  สุปฺปกาสิตนฺติ  ปาสาทิกสุตฺเต  สิกฺขาตฺตยสงฺคห  สกล  
สาสน  พฺรหมฺจริยนฺติ  วุตฺต ฯ  อิมสฺมปึ  าเน  อิทเมว พฺรหฺม- 
จริยนฺติ  อธิปฺเปตนฺติ  อาห  สิกฺขาตฺตยปริคฺคหิตตฺตาติอาทึ ฯ 
เสฏเหีติ  พุทฺธาทีหิ  เสฏเหิ ฯ  เสฏฏเน  พฺรหมฺภูต  วา  จรยิ  
พฺรหฺมจริย ฯ  
        [๒๖๗]  สนิทานนฺติ  เหฏาวุตฺตลกฺขเณน  นทิาเนน  สนิทาน ฯ  
สอุปฺปตฺติกนฺติ  สอตฺถุปฺปตฺติก ฯ  เวเนยฺยาน  อนุรูปโตติ  เวเนยฺยาน  
จริยาทิอนุรูปโต ฯ  อตฺถสฺสาติ  เทสิยมานสฺส  สีลาทิอตฺถสฺส ฯ  
เหตูทาหรณยุตฺตโตติ  ต  กิสฺส  เหตุ  เสยฺยถาป  ภิกขฺเวติ  จ  อาทินา  
ตตฺถ  ตตฺถ  เหตูปมาคหเณน  เหตูทาหรเณหิ  ยุตฺตโต ฯ สทฺธา- 
ปฏิลาเภนาติ  เต  ต  ธมฺม  สุตฺวา  ตถาคเต  สทฺธ ปฏิลภนฺตีติ- 
อาทินา   วุตฺตสทฺธาปฏิลาเภน ฯ  ปฏปิตฺติยาติ สีลวิสุทฺธิยาทิสมฺมา- 
ปฏิปตฺติยา ฯ  ปฏิปตฺตินิมิตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ อธิคมพฺยตฺติโตติ    
สจฺจสมฺปฏิเวเธน   อธิคมเวยฺยตฺติยสภาวโต สาตฺถ  กปลมตาทิ  วิย   
ตุจฺฉ  นิรตฺถก  อหุตฺวา  อตฺถสมฺปนฺนนฺติ กตฺวา ฯ       ปริยตฺติยาติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๖ ]  
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ปริยตฺติธมฺมปริจเยน ฯ  อาคมพฺยตฺติโตติ  ทุรกฺขาตธมฺเมสุ  ปริจย  
กโรนฺตสฺส  วิย  สมฺโมห  อชเนตฺวา  พาหุสจฺจเวยฺยตฺติยสภาวโต  
สพฺย ฺชน ฯ  พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  หิ  สติ  อาคมพฺยตฺตีติ ฯ สีลาทิ- 
ป ฺจธมฺมกฺขนฺธยุตฺตโตติ  สีลาทีหิ  ป ฺจหิ  ธมฺมโกฏาเสหิ อวิร- 
หิตตฺตา ฯ  เกวลปริปุณฺณนฺติ  อนวเสเสน  สมนตฺโต  ปุณฺณ  ปูริต ฯ  
นิรุปกฺกิเลสโตติ  ทิฏ ิมานาทิอุปกฺกิเลสาภาวโต ฯ  นิตฺถรณตฺถายาติ  
วฏฏทุกฺขโต  นิสฺสรณาย ฯ  โลกามิสนิรเปกฺขโตติ  กถ ฺจิป ตณฺหา- 
สนฺนิสฺสยสฺส  อนิสฺสยนโต  ปริสุทฺธ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย  
อิม  ธมฺมเทสน  นิสฺสาย  ลาภ  วา  สกกฺาร  วา  ลภิสฺสามีติ  เทเสติ  
ตสฺส  อปริสทฺุธา  เทสนา  โหติ  ภควา  ปน  โลกามิสนิรเปกฺโข  
หิตผรเณน  เมตฺตาภาวนาย  มุทุหทโย  อุลฺลุมฺปนสภาวสณฺ ิเตน  
จิตฺเตน เทเสติ ตสฺมา ตสฺส เทสนา ปรสิุทฺธาติ ฯ  
        [๒๖๘]  สาธูติ  อย  สทฺโท  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา สงฺขิตฺเตน  
ธมฺม  เทเสตูติอาทีสุ  อายาจเน  ทิสฺสติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  โข  
โส  ภิกฺขุ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวาติอาทีสุ  
สมฺปฏิจฺฉเน ฯ  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺตาติอาทีสุ  สมฺปหสเน ฯ  
เตนหิ  พฺราหฺมณ  สาธุก  สุณาหีติอาทีสุ  ทฬฺหิกมฺเม  อาณตฺติ- 
ย ฺจ ทิสฺสติ ฯ  
        สาธุ ธมมฺรุจิ ราชา           สาธุ ป ฺาณวา นโร  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๖ ]  
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        สาธุ  มตฺิตานมทฺทุพฺโภ  ปาปสฺส  อกรณ  สุขนฺติ- 
อาทีสุ สุนฺทเร ฯ  อิธาป  สุนฺทเรเยว  ทฏพฺโพติ  อาห  สาธุ  โข  
ปนาติ สุนฺทร โข ปนาติ ฯ  
        [๒๖๙]  ตตฺถ  สุนฺทรนฺติ  ภทฺทก ฯ  ภทฺทกตา  จ  ปสฺสนฺตสฺส  
หิตสุขาวหภาเวนาติ  อาห  อตฺถาวห  สุขาวหนฺติ ฯ  ตตฺถ  อตฺถา- 
วหนฺติ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถส ฺหิตหิตาวห ฯ   สุขาวหนฺติ  
ยถาวุตฺตติวิธสุขาวห ฯ  ตถารูปานนฺติ  ตาทิสาน ฯ  ยาทิเสหิ  ปน  
คุเณหิ  ภควา  สมนฺนาคโต  เตหิ  จตุปฺปมาณิกสฺส  โลกสฺส  
สพฺพกาเลป  อจฺจนฺตาย  ปสาทนีโย  เตส  ยถาภูตสภาวตาติ  
ทสฺเสนฺโต  ยถารูโปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยถาภุจฺจ ฯเปฯ  อรห- 
ตนฺติ อิมินา  ธมฺมปฺปมาณาน  ลูขปฺปมาณาน ฺจ  สตฺตาน  ภควโต  
ปสาทาวหต  ทสฺเสติ ฯ  ต  ทสฺสเนน  จ  อิตเรสมฺป รูปปฺปมาณ- 
โฆสปฺปมาณาน  ปสาทาวหตา  ทสฺสิตา  โหตีติ  ทฏพฺพ ตทวินา- 
ภาวโต ฯ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสตีติ  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโตติ เอวเมตฺถ   
สมฺพนฺโธติ  อาห  ทสฺสนมตฺตมฺป  สาธุ  โหตีติ  เอวมชฺฌาสย กตฺวาติ- 
อาทึ ฯ  ตตฺถ  ทสฺสนมตฺตมฺป  สาธุ  โหตีติ เอตฺถ โกสิยสกุณ- 
วตฺถุ กเถตพฺพ ฯ  
        [๒๗๐]  เยน  วา  การเณนาติ  เหตุมฺหิ  อิท  กรณวจน ฯ  
เหตุอตฺโถ  ห ิ กริิยาย  การณ  น  กรณ  วิย  กริิยตฺตา  ตสฺมา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๖ ]  
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นานปฺปการคุณวิเสสาธิคมตฺถ  อิธ  อุปสงฺกมนกิริยาติ  อนฺเนน วสตีติ- 
อาทีสุ  วิย  เหตุอตฺถเมว  เจต  กรณวจน  ยุตฺต  น  กรณตฺถ  
ตสฺส  อยุชชฺมานตฺตาติ  วุตฺต  เยน  วา  การเณนาติ ฯ  อวิภาคโต  
สตตปฺปวตฺตนิรติสยสาธุวิปุลามตรสสทฺธมฺมผลตาย สาธุผลนิจฺจผลิต- 
มหารุกฺเขน ภควา   อุปมิโต ฯ   สาธุผลุปโภคาธิปฺปายคฺคหเณเนว  
หิ  มหารุกฺขสฺส  สาธุผลตาว  คหิตาติ ฯ  อุปสงฺกมีติ  อุปสงฺกมนฺโต ฯ  
สมฺปตฺตกามตาย  หิ  กิ ฺจิ  าน  คจฺฉนฺโต  ตตปเทสาติกฺกมเนน  
อุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมนฺโตติ  วตฺตพฺพต  ลภติ ฯ  เตนาห  คโตติ  
วุตฺต  โหตีติ ฯ  อุปคโตติ  อตฺโถ ฯ  อุปสงฺกมิตฺวาติ ปุพฺพกาล- 
กิริยานิทฺเทโสติ  อาห  อุปสงฺกมนปริโยสานทีปนนฺติ ฯ  ตโตติ  
ย  าน  ปตฺโต  อุปสงฺกมีติ  วุตฺโต  ตโต  อุปคตฏานโต ฯ  
อาสนฺนตร านนฺติ ป ฺห วา ปุจฺฉิตุ ธมฺม วา โสตุ สกฺกุเณยฺ- 
ยฏาน ฯ  
        [๒๗๑]  ยถา  ขมนียาทีนิ  ปุจฺฉนฺโตติ  ยถา  ภควา  กจฺจิ  เต  
พฺราหฺมณ  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนียนฺติอาทินา  ขมนียาทีนิ  ปุจฺฉนฺโต  
เตน  พฺราหฺมเณน  สทฺธึ  สมปฺปวตฺตโมโท  อโหสิ  ปุพฺพภาสิตาย  
ตทนุกรเณน  เอว  โสป  พฺราหฺมโณ  ภควตา  สทฺธึ  สมปฺปวตฺตโมโท  
อโหสีติ  โยชนา ฯ  ตมฺปน  สมปฺปวตฺตโมทตฺต  อุปมาย  ทสฺเสตุ  
สีโตทก  วิยาติอาทิ  วุตฺต ฯ  สมฺโมทิตนฺติ  สสนฺทิต ฯ  เอกีภาวนฺติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๖-๑๓๗ ]  
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สมฺโมทนกิรยิาย  สมานต  เอกรูปต ฯ  ขมนียนฺติ  อิท  จตุจฺจกฺก  
นวทฺวาร  สรรียนฺต  ทุกฺขพหุลตาย  สภาวโต  ทุสฺสห  กจฺจิ  ขมิตุ  
สกฺกุเณยฺยนฺติ  ปุจฺฉติ ฯ  ยาปนียนฺติ  ปจฺจยายตฺตวุตฺติก จิรปฺ- 
ปพนฺธสงฺขาตาย  ยาปนาย  กจฺจิ  ยาเปตุ  สกฺกุเณยฺย ฯ สีสโรคาทิ- 
อาพาธาภาเวน  กจฺจิ  อปปฺาพาธ  ทุกฺขชีวิกาภาเวน  กจฺจิ อปฺปา- 
ตงฺก  ตตกิจฺจกรเณ  อุฏานสุขตาย  กจฺจิ  ลหุฏาน ตทนุรูป- 
พลโยคโต  กจฺจิ  พล  สุขวิหารสพฺภาเวน กจฺจิ ผาสุวิหาโร อตฺถติี  
ตตฺถ  ตตฺถ  กจฺจิสทฺท  โยเชตฺวา  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  พลปฺปตฺตา  
ปติ  ปติเยว ฯ  ตรุณา  ปติ  ปาโมชชฺ ฯ  สมฺโมท  ชเนติ  กโรตีติ  
สมฺโมทนิก  ตเทว  สมฺโมทนียนฺติ  อาห  สมฺโมทชนนโตติ ฯ  
สมฺโมทิตพฺพโต  สมโฺมทนียนฺติ  อิมมปฺน  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  สมฺโมทิตุ  
ยุตฺตภาวโตติ  อาห ฯ  สรติพฺพภาวโตติ  อนุสฺสริตพฺพภาวโต ฯ  
สรณียนฺติ  วตฺตพฺเพ  ทีฆ  กตฺวา  สาราณียนฺติ  วุตฺต ฯ สุยฺยมาน- 
สุขโตติ  อาปาถมธุรตฺต  อาห ฯ  อนุสสฺริยมานสุขโตติ วิมทฺท- 
รมณียต ฯ  พฺย ฺชนปริสทฺุธตายาติ  สภาวนิรุตฺติภาเวน  ตสฺสา  
กถาย  วจนปาตุริยมาห ฯ  อตฺถปริสุทธฺตายาติ  อตฺถสฺส นิรุปก-ฺ 
กิเลสต ฯ  
        [๒๗๒]  อเนเกหิ  ปริยาเยหีติ  อเนเกหิ  การเณหิ ฯ อติทูร- 
อจฺจาสนฺนปฏิกฺเขเปน  นาติทูรนาจฺจาสนฺน  นาม  คหิต ฯ  ต  ปน  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๗-๑๓๘ ]  
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มหลฺลเกติ  ปเทน  วิภวมหนฺตตา  โยชิตา ฯ  มคฺคปฏิปนฺเนติ  
พฺราหฺมณาน  ปฏิปตฺติวีถึ  อุปคเต  ต  อโวกฺกมฺม  จรณโต ฯ  
อนฺติมวยนฺติ  ปจฺฉิมวย ฯ  ปจฺจุฏาน  นาม  อาสนา  วุฏานนฺติ  
อาห  น  อาสนา  วุฏหตีติ ฯ  นิสินฺนาสนโต  น  วุฏาตีติ  อตฺโถ ฯ  
เอตฺถ  จ  ชิณฺเณ ฯเปฯ  วโยอนุปฺปตฺเตติ  อุปโยควจน  อาสนา  
วุฏานกิริยาเปกฺข  น  โหติ  ตสฺมา  ชณฺิเณ ฯเปฯ  วโยอนุปฺ- 
ปตฺเต ทิสฺวาติ  อชฺฌาหาร  กตฺวา  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อถวา  
ปจฺจุคฺคมนกิริยาเปกฺข  อุปโยควจน  ตสฺมา  น  ปจฺจุฏเตีติ  
อุฏาย  ปจฺจุคฺคมน  น  กโรตีติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปจฺจุคฺ- 
คมนมฺป หิ  ปจฺจุฏานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  วุตฺต  เหต  อาจริยมฺปน  
ทูรโตว  ทิสวฺา  ปจฺจุฏาย  ปจฺจุคฺคมนกรณ  ปจฺจุฏาน  นามาติ ฯ  
นาสนา  วุฏาตีติ  อิมินา  ปน  ปจฺจุคฺคมนาภาวสฺส  อุปลกฺขณมตฺต  
ทสฺสิตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  วิภาวเน  นาม  อตฺเถติ  ปกติวิภาวนสงฺขาเต  
อตฺเถ ฯ  น  อภิวาเทติ  วาติ  น  อภิวาเทตพฺพนฺติ  สลฺลกฺเขตีติ  
วุตฺต โหติ ฯ  
        [๒๗๔]  ต  อ ฺาณนฺติ  อย  มม  อภิวาทนาทีนิ  กาตุ  อรห- 
รูโป น  โหตีติ  อชานนวเสน  ปวตฺต  อ ฺาณ ฯ  โอโลเกนฺโตติ  
ทุกฺข  โข  อคารโว  วิหรติ  อปฺปติสฺโส  ก  น ุ โข  อห  สมณ  
วา  พฺราหฺมณ  วา  สกกฺเรยฺย  ครุกเรยฺยนฺติอาทิสุตฺตวเสน  าณ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๓๙-๑๔๐ ]  
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จกฺขุนา โอโลเกนฺโต ฯ นปิจฺจการารหนฺติ ปณิปาตารห ฯ สมฺปติ- 
ชาโตติ มุหุตฺตชาโต ฯ  ชาตสมนนฺตรเมวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อุตฺตเรน  
มุโขติ  อุตฺตราภิมุโข ฯ  อุตฺตรทิสาภิมุโขติ  วุตฺต  โหติ ฯ สตฺต- 
ปทวีติหาเรน  คนฺตฺวา  สกล  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  โอโลเกสินฺติ  อิท  
ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว  สมฺปติชาโต  โพธิสตฺโต  สเมหิ  ปาเทหิ  
ปติฏหิตฺวา  อุตฺตราภิมุโข  สตฺตปทวีติหาเรน  คจฺฉติ  เสตมฺหิ  ฉตฺเต  
อนุธาริยมาเน  สพฺพา  ทสิา  วิโลเกติ  อาสภิ ฺจ  วาจ  ภาสตีติ  
เอว  ปาลิย  สตฺตปทวีติหารุปริฏ ิตสฺส  วิย  สพฺพทิสานุวิโลกนสฺส  
กถิตตฺตา  วุตฺต ฯ  น  ปเนต  เอว  ทฏพฺพ  สตฺตปทวีติหารโต  
ปเคว  ทิสาวิโลกนสฺส  กตตฺตา ฯ  มหาสตฺโต  หิ  มนุสฺสาน  หตฺถโต  
มุ ฺจิตฺวา  ปุรตฺถิม  ทิส  โอโลเกสิ ฯ  อเนกานิ  จกฺกวาฬสหสฺสานิ  
เอกงฺคณานิ  อเหสุ ฯ  ตตฺถ  เทวมนุสฺสา  คนฺธมาลาทีหิ  ปูชยมานา  
มหาปุริส  อิห  ตุมฺเหหิ  สทิโสป  นตฺถิ  กุโต  อุตฺตริตโรติ  อาหสุ ฯ  
เอว  จตสฺโส  ทิสา  จตสฺโส  อนุทิสา  เหฏา  อุปรติี  ทสป  ทิสา  
อนุวิโลเกตฺวา  อตฺตโน  สทิส  อทิสฺวา  อย  อุตฺตรา  ทิสาติ สตฺต- 
ปทวีติหาเรน  อคมาสีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โอโลเกสินฺติ  มม ปุ ฺา- 
นุภาเวน  โลกวิวรณปาฏิหาริเย  ชาเต  ป ฺายมาน ทสสหสฺสิโลก- 
ธาตุ  มสจกฺขุนาว  โอโลเกสินฺติ  อตฺโถ ฯ  มหาปุรโิสติ ชาติโคตฺต- 
กุลปฺปเทสาทิวเสน มหนฺตปุริโส ฯ อคฺโคติ คุเณหิ สพฺพปฺปธาโน ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๐ ]  
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เชฏโติ  คุณวเสเนว  สพฺเพส  วุฑฺฒตโม ฯ  คุเณหิ  มหลฺลกตโมติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เสฏโติ  คุณวเสเนว  สพฺเพส  ปเสฏตโม ฯ  
อตฺถโต  ปน  ปจฺฉิมานิ  เทฺว  ปุริมสฺเสว  เววจนานีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ตยาติ  นิสฺสกฺเก  กรณวจน ฯ  อุตฺตริตโรติ  อธิกตโร ฯ  ปฏิมาเนสีติ  
ปูเชสิ ฯ  อาสภินฺติ  อุตฺตม ฯ  มยฺห  อภิวาทนาทิรโห  ปุคฺคโลติ  
มยฺห  อภิวาทนาทิกิริยาย  อรโห  อนุจฺฉวิโก ปุคฺคโล ฯ นิจฺจสา- 
เปกฺขตาย ปเนตฺถ  สมาโส  ทฏพฺโพ ฯ  ตถาคตาติ  ตถาคตโต ฯ   
ตถาคตสฺส สนฺติกาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอวรูปนฺติ  อภิวาทนาทิสภาว ฯ  
ปริปากสิถิลพนฺธนนฺติ  ปริปาเกน  สิถลิพนฺธน ฯ  ต  วจนนฺติ  นาหนฺต  
พฺราหฺมณาติ  อาทิวจน ฯ  นาห  อรสรูโป  มาทิสา  วา  อรสรูปาติ  
วุตฺเต พฺราหฺมโณ ถทโฺธ ภเวยฺย ฯ เตน วุตฺต จิตฺตมุทุภาวชน- 
นตฺถนฺติ ฯ  
        [๒๗๕]  อย  หิ  ปริยายสทฺโท  เทสนาวารการเณสุ  วตฺตตีติ  
เอตฺถ  ปริยาเยติ  เทเสตพฺพมตฺถ  อวคเมติ  โพเธตีติ  ปรยิาโย  
เทสนา ฯ  ปริยาเยติ  อปราปร  ปริวตฺเตตีติ  ปริยาโย  วาโร ฯ  
ปริยาเยติ  อตฺตโน  ผล  ปริคฺคหิตฺวา  วตฺตติ  ตสฺส  วา การณ- 
ภาว  คจฺฉตีติ  ปรยิาโย  การณนฺติ  เอว  ปรยิายสทฺทสฺส เทสนา- 
วารการเณสุ  ปวตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ อ ฺาย สณฺเหยฺยาติ อรหตฺเต  
ปติฏเหยฺย ฯ  กตโม  ปน  โสติ  ปรยิายาเปกฺโข  ปุลฺลิงฺค- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๐-๑๔๑ ]  
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นิทฺเทโส ญ กตโม  โส  ปริยาโยติ  อตฺโถ ฯ  ชาติวเสนาติ  ขตฺติยาทิ- 
ชาติวเสน ฯ อุปปตฺติวเสนาติ  เทเวสุ  อุปปตฺติวเสน ฯ  เสฏ- 
สมฺมตานมฺปติ อปสทฺเทน  ปเคว  อเสฏสมฺมตานนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  
อภินนฺทนฺตานนฺติ   สปฺปติกตณฺหาวเสน   ปโมทมานาน ฯ รชชฺนฺตา- 
นนฺติ  พลวราควเสน  รชฺชนฺตาน ฯ  รปูาทิปริโภเคน อุปฺปนฺนตณฺหา- 
ยุตฺตโสมนสฺสเวทนานุรูปโต  นิพฺพตฺติตฺวา  หทยกมฺปนโต อมฺพรสาทโย   
วิย  รูปรสาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อาวิ ฺฉนฺตีติ  อากฑฺฒนฺติ ฯ วตฺถา- 
รมฺมณาทิสามคฺคิยนฺติ   วตฺถุอารมฺมณาทิการณสามคฺคิย ฯ อนุกฺขิ- 
ปนฺโตติ  อตฺตุกฺกสนวเสน  กถิเต  พฺราหฺมณสฺส  อสปฺปายภาวโต  
อตฺตาน อนุกฺขิปนฺโต อนุกฺกเสนฺโต ฯ  
        [๒๗๖]  เอตสฺมึ  ปนตฺเถ  กรเณ  สามิวจนนฺติ  ชหิตาติ  เอตสฺมึ  
อตฺเถ ฯ  ตถาคตสฺสาติ  กรเณ  สามิวจน ฯ  ตถาคเตน  ชหิตาติ  
อตฺโถ ฯ  มูลนฺติ  ภวมูล ฯ  ตาลวตฺถุวตฺถุกตาติ  วตฺตพฺเพ โอฏ- 
มุโขติอาทีสุ  วิย  มชฺเฌปทโลป  กตฺวา  อการ ฺจ  ทฆี  กตฺวา  
ตาลาวตฺถุกตาติ  วุตฺตนฺติ  อาห  ตาลวตฺถุ  วิย  เนส  วตฺถุ  กตนฺติ  
ตาลาวตฺถุกตาติ ฯ  ตตฺถ  ตาลสฺส  วตฺถุ  ตาลวตฺถุ ฯ  ยถา  
อารามสฺส  วตฺถุภูตปุพฺโพ  ปเทโส  อารามสฺส  อภาเว  อารามวตฺถูติ  
วุจฺจติ  เอว  ตาลสฺส  ปติฏ ิโตกาโส  สมูล  อุทฺธริเต  ตาเล  
ปเทสมตฺเต   ิเต  ตาลสฺส  วตฺถุภูตปุพฺพตฺตา  ตาลวตฺถูติ  วุจฺจติ ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๒ ]  
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เนสนฺติ  รูปรสาทีน ฯ  กถ  ปน  ตาลวตฺถุ  วิย  เนส  วตฺถุ  กตนฺติ  
อาห  ยถา  หติีอาทึ ฯ  รูปาทิปริโภเคน  อุปฺปนฺนตณฺหายุตฺต-  
โสมนสฺสเวทนาสงฺขาตรูปรสาทีน  จิตฺตสนฺตานสฺส  อธิฏานภาวโต  
วุตฺต  เตส  ปพฺุเพ  อุปฺปนฺนปุพฺพภาเวน  วตฺถุมตฺเต  จิตฺตสนฺตาเน  
กเตติ ฯ  ตตฺถ  ปุพฺเพติ  ปุเร  สราคกาเลติ  วุตฺต  โหติ ฯ ตาลา- 
วตฺถุกตาติ  วุจฺจนฺตีติ  ตาลวตฺถุ  วิย  อตฺตโน  วตฺถุสสฺ  กตตฺตา  
รูปรสาทโย  ตาลาวตฺถุกตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอเตน  ปหีนกิเลสาน  
ปุน  อุปฺปตฺติยา  อภาโว  ทสฺสิโต ฯ  อวิรุฬฺหิธมฺมตฺตาติ อวิรุฬฺหิ- 
สภาวตาย ฯ  มตฺถกจฺฉินฺโน  ตาโล  ปตฺตผลาทีน  อวตฺถุภูโต ตาลา- 
วตฺถูติ  อาห  มตฺถกจฺฉินฺนตาโล  วิย  กตาติ ฯ เอเตน ตาลาวตฺถุ  
วิย  กตาติ  ตาลาวตฺถุกตาติ  อย  วิคฺคโห  ทสฺสิโต ฯ  เอตฺถ  ปน  
อวตฺถุภูโต  ตาโล  วิย  กตาติ  อวตฺถุตาลกตาติ  วตฺตพฺเพ วิเสส- 
นสฺส  ปรนิปาต  กตฺวา  ตาลาวตฺถุกตาติ  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  
อิมินา  ปนตฺเถน  อิท  ทสเฺสติ  รูปรสาทิวจเนน  วิปากธมฺมธมฺมา  
หุตฺวา  ปุพฺเพ  อุปฺปนฺนา  กุสลากุสลธมฺมา  คหิตา ฯ  เต  อุปฺปนนฺาป  
มตฺถกสทิสาน  ตณฺหาวิชฺชาน  มคฺคสตฺเถน  ฉินฺนตฺตา  อายตึ ตาล- 
ปตฺตสทิเส  วิปากกฺขนฺเธ  นิพฺพตฺเตตุ  อสมตฺถา  ชาตา  ตสฺมา  
ตาลาวตฺถุ  วิย  กตาติ  ตาลาวตฺถุกตา  รูปรสาทโยติ ฯ  อิมสฺมึ  
หิ  อตฺเถ  อภินนฺทนฺตานนฺติ  อิมินา  ปเทน  กุสลโสมนสฺสมฺป 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๒ ]   
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สงฺคหิตนฺติ  วทนฺติ ฯ  อนภาว  กตาติ  เอตฺถ  อนุสทฺโท  ปจฺฉา- 
สทฺเทน สมานตฺโถติ  อาห  ยถา  เนส  ปจฺฉาภาโว  น  โหตีติ- 
อาทึ ฯ อนุอภาว   คตาติ   ปจฺฉาอนุปฺปตฺติธมฺมตาวเสน   อภาว  
คตา  วินาสมุปคตา ฯ  ปหีนาติ  อตฺโถ ฯ  อิมา  อนจฺฉริยา คาถาโย  
ปฏิภสูติ  เอตฺถ  อนจฺฉรยิสทฺท  อุทาหรณวเสน  ทสฺเสนฺโต  อาห  
ยถา  อนุอจฺฉริยา  อนจฺฉริยาติ ฯ  ตตฺถ  อนุอจฺฉริยาติ  สวนกาเล  
อุปรูปริ  วิมฺหยกราติ  อตฺโถ ฯ  ย ฺจ  โข  ตฺว  วเทสิ  โส  
ปริยาโย  น  โหตีติ  ย  วนฺทนาทิสามคฺคีรสาภาวสงฺขาต  การณ อรส- 
รูปตาย  วเทสิ  ต  การณ  น  โหติ  น  วิชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  นน ุ 
จ  พฺราหฺมโณ  ย  วนฺทนาทิสามคฺคีรสาภาวสงฺขาต  ปริยาย  สนฺธาย  
อรสรูโป  ภว  โคตโมติ  อาห  โส  ปริยาโย  นตฺถีติ  วุตฺเต  
วนฺทนาทีนิ  ภควา  กโรตีติ  อาปชฺชตีติ  อิม  อนิฏปฺปสงฺค  ทสฺเสนฺโต  
อาห กสฺมา ปน ภควา เอวมาหาติอาทึ ฯ  
        [๒๗๗]  สพฺพปริยาเยสูติ  สพฺพวาเรสุ ฯ  สนฺธาย  ภาสิตมตฺถนฺติ  
ย  สนฺธาย  พฺราหฺมโณ  นพฺิโภโค  ภว  โคตโมติอาทิมาห  ภควา  
จ  ย  สนฺธาย  นิพฺโภคตาทึ  อตฺตนิ  อนุชานาติ  ต  สนฺธาย  
ภาสิตมตฺถ ฯ  ฉนฺทราคปริโภโคติ  ฉนฺทราควเสน  ปรโิภโค ฯ  
อปร  ปริยายนฺติ  อ ฺ  การณ ฯ  กลุสมุทาจารกมฺมนฺติ กุลา- 
จารสงฺขาต  กมฺม  กลุจาริตฺตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อกิรยินฺติ  อกรณ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๒-๑๔๔ ]  
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ภาว ฯ  
        [๒๗๘]  ทฏุ ุ  จริต  ทุจฺจริต ฯ  กายทฺวาเร  พาหุลฺลวุตฺติโต  
กายโต  ปวตฺต  ทุจฺจริตนฺติ  กายทุจฺจริต ฯ  ต  สรูปโต  ทสฺเสนฺโต  
ตตฺถ  จาติอาทิมาห ฯ  ปาณาติปาต  อทินฺนาทาน  มิจฺฉาจารเจตนา  
เวทิตพฺพาติ  เอตฺถ  ปาโณติ  ปรมตฺถโต  ชีวิตินฺทฺรยิ  โวหารโต  
สตฺโต ฯ  ชีวิตินฺทฺริย ฺเจตฺถ  รูปารูปวเสน  เวทิตพฺพ ฯ รูป- 
ชีวิตินฺทฺริเย  หิ  วิโกปเต  อิตรมฺป  ตสมฺพนฺธตาย  วินสฺสติ ฯ สตฺโตติ  
จ  ขนฺธสนฺตาโน  คเหตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  หิ  สตฺตป ฺตฺติ ฯ  สรเสเนว  
ปตนสภาวสฺส  อนฺตราเอว  อติว  ปาตน  อติปาโต ฯ  สณิก  ปติตุ  
อทตฺวา  สีฆปาตนนฺติ  อตฺโถ ฯ  อติกกฺมฺม  วา  สตฺถาทีหิ  
อติภวิตฺวา  ปาตน  อติปาโต ฯ  ปาณสฺส  อติปาโต  ปาณาติปาโต ฯ  
ปาณวโธ  ปาณฆาโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อตฺถโต  ปน  ปาเณ  
ปาณส ฺ ิโน   ปรสฺส   ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกปโยคสมุฏาปกา กาย- 
วจีทฺวารานม ฺตรทฺวารปฺปวตฺตา  วธกเจตนา ฯ  ยาย  หิ เจตนาย   
ปวตฺตมานสฺส  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  นิสฺสยภูเตสุ  มหาภูเตสุ อุปกฺกมกรณ- 
เหตุกมหาภูตปฺปจฺจยา  อุปฺปชฺชนกมหาภูตา  นุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ สา   
ตาทิสปฺปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  ปาณาติปาโต ฯ  ลทฺธุปกฺกมานิ  
หิ  ภูตานิ  อิตรภูตานิ  วิย  น  วิสทานีติ  สมานชาติยาน  การณ  
น  โหนฺติ ฯ  เอตฺถาห  ขเณ  ขเณ  นิรชฺุฌนสภาเวสุ  สงฺขาเรสุ  โก  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔ ]  
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หนฺตา  โก  วา  ห ฺติ  ยทิ  จิตฺตเจตสิกสนฺตาโน  โส  อรูป- 
ตาย น  เฉทนเภทนาทิวเสน  วิโกปนสมตฺโถ  นาป  วิโกปนโีย  อถ  
รูปสนฺตาโน  โส  อเจตนตาย  กฏกลงฺิครุปโมติ  น  ตตฺถ เฉทนา- 
ทินา  ปาณาติปาโต  ลพฺภติ  ยถา  มตสรีเร  ปโยโคป ปาณาติ- 
ปาตสฺส  ปหรณปฺปหาราทิ  อตีเตสุ  วา  สงฺขาเรสุ  ภเวยฺย อนา- 
คเตสุ  วา  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  วา  ตตฺถ  น  ตาว  อตีตานาคเตสุ  
สมฺภวติ  เตส  อภาวโต  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  จ  สงฺขาราน  ขณิกตฺตา  
สรเสเนว  นิรุชฺฌนสภาวตาย  วินาสาภิมุเขสุ  นิปฺปโยชโน  ปโยโค  
สิยา  วินาสสฺส  จ  การณรหิตตฺตา  น  ปหรณปฺปหาราทิปฺปโยค- 
เหตุก มรณ  นิรีหกตาย  จ  สงฺขาราน  กสฺส  โส  ปโยโค   
ขณิกตฺตา วธาธิปฺปายสมกาลภิชฺชนโต  กสฺส  กริยิา  ปริโยสาน- 
กาลานวฏานโต กสฺส  วา  ปาณาติปาตกมฺมพนฺโธติ ฯ  วุจฺจเต ฯ  
ยถาวุตฺตวธกเจตนาสหิโต  สงฺขาราน  ปุ ฺโช  สตฺตสงฺขาโต  หนฺตา ฯ  
เตน   ปวตฺติตวธปฺปโยคนิมิตฺต   อปคตุสฺมาวิ ฺาณชีวิตินฺทฺริโย  
มตโวหารปฺปวตฺตินิพนฺธโน  ยถาวุตฺตวธปฺปโยคกรเณ  อุปฺปชชฺนารโห  
รูปารูปธมฺมสมูโห  ห ฺติ ฯ  เกวโล  วา  จิตฺตเจตสิกสนฺตาโน วธปฺ- 
ปโยคาวิสยภาเวป  ตสฺส  ป ฺจโวการภเว  รูปสนฺตานาธีนวุตฺติตาย  
รูปสนฺตาเน   ปเรน   ปโยชิตชีวิตินฺทฺรยิุปจฺเฉทกปโยควเสน ตนฺนิพฺพตฺติ- 
วินิพนฺธกวิสทิสรูปุปฺปตฺติยา  วิหเต  วิจฺเฉโท  โหตีติ  น  ปาณาติ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔ ]  
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ปาตสฺส  อสมฺภโว ฯ  นาป  อเหตุโก  ปาณาติปาโต ฯ  น  จ  
ปโยโค  นิปปฺโยชโน ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  สงฺขาเรสุ  กตปฺปโยควเสน  
ตทนนฺตร  อุปฺปชฺชนารหสฺส  สงฺขารกลาปสฺส  ตถา  อนุปฺปตฺติโต ฯ  
ขณิกาน  สงฺขาราน  ขณิกมรณสฺส  อิธ  มรณภาเวน  อนธิปฺเปตตฺตา  
สนฺตติมรณสฺส  จ  ยถาวุตฺตนเยน  สเหตุกภาวโต  น  อเหตุก  มรณ ฯ  
น  จ  กตฺตุรหิโต  ปาณาติปาตปฺปโยโค  นิรีเหสุป  สงฺขาเรสุ สนฺนิ- 
หิตตามตฺเตน  อุปการเกสุ  อตฺตโน  อตฺตโน  อนุรูปผลุปฺปาทนนิยเตสุ  
การเณสุ  กตฺตุโวหารสทฺธิโต  ยถา  ปทีโป  ปกาเสติ  นิสากโรว  
จนฺทิมาติ ฯ  น  จ  เกวลสสฺ  วธาธิปฺปายสหภุโน  จิตฺตเจตสิก- 
กลาปสฺส ปาณาติปาโต   อิจฺฉิตพฺโพ   สนฺตานวเสน  อวฏ ิตสฺเสว  
ปฏิชานนโต ฯ  สนฺตานวเสน  ปวตฺตมานาน ฺจ  ปทีปาทีน อตฺถ- 
กิริยา  ทิสฺสตีติ  อตฺเถว  ปาณาติปาเตน  กมฺมพนฺโธ ฯ  อย ฺจ  
วิจาโร  อทินฺนาทานาทีสุป  ยถาสมฺภว  วิภาเวตพฺโพ ฯ  โส  จ  
ปาณาติปาโต  คุณวิรหิเตสุ  ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทเก  
ปาเณ  อปฺปสาวชฺโช  มหนฺเต  มหาสาวชฺโช ฯ  กสฺมา ฯ  
ปโยคมหนฺตตาย ฯ  ปโยคสมตฺเตป  วตฺถุมหนฺตตาย ฯ  คุณวนฺเตสุ  
มนุสฺสาทีสุ  อปฺปคุเณ  ปาเณ  อปฺปสาวชฺโช ฯ  มหาคุเณ มหา- 
สาวชฺโช ฯ  สรีรคุณาน  สมภาเว  สติป  กิเลสาน  อุปกฺกมาน ฺจ  
มุทุตาย  อปฺปสาวชฺโช  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโชติ  เวทิตพฺโพ ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔ ]  
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กายวาจาหิ  น  ทินฺนนฺติ  อทินฺน  ปรสนฺตก ฯ  ตสฺส  อาทาน  
อทินฺนาทาน ฯ  ปรสฺส  หรณ  เถยยฺ  โจริกาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อตฺถโต ปน  ปรปริคฺคเห  ปรปริคฺคหส ฺ ิโน  ตทาทายกอุปกฺกม- 
สมุฏาปกา กายวจีทฺวารานม ฺตรทฺวารปฺปวตฺตา   เถยฺยเจตนา ฯ  
ต  หีเน  ปรสนฺตเก  อปฺปสาวชฺช  ปณีเต  มหาสาวชฺช ฯ  กสฺมา ฯ  
วตฺถุปฺปณีตตาย ฯ  วตฺถุสมตฺเต  สติ  คุณาธิกาน  สนฺตเก  วตฺถุสมฺึ  
มหาสาวชฺช ฯ  ต  ต  คุณาธิก  อุปาทาย  ตโต  ตโต  หีนคุณสฺส  
สนฺตเก  วตฺถสฺุมึ  อปฺปสาวชฺช ฯ  มิจฺฉาจรณ  มิจฺฉาจาโร  
เมถุนสมาจาเรสุ  เอกนฺตนินฺทิโต  ลามกาจาโร ฯ  โส  ปน  ลกฺขณโต  
อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปฺปวตฺตา  อคมนียฏานวีติกฺกมน- 
เจตนา ฯ โส  ปเนส  มิจฺฉาจาโร  สีลาทิคุณวิรหิเต  อคมนียฏาเน  
อปฺปสาวชฺโช  สีลาทิคุณสมฺปนฺเน  มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  จตฺตาโร  
สมฺภารา  อคมนียวตฺถุ  ตสฺมึ  เสวนจิตฺต  เสวนปฺปโยโค  มคฺเคน  
มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯ เอโก ปโยโค สาหตฺถิโกเอว ฯ  
        [๒๗๙]  วจีทฺวาเร  พาหุลฺลวุตฺติโต  วาจโต  ปวตฺต ทุจฺจริตนฺติ   
วจีทุจฺจริต ฯ  ต  สรูปโต  ทสฺเสนฺโต  อาห  มุสาวาท ปสุณาวาจ- 
ผรุสวาจสมฺผปฺปลาปเจตนา  เวทิตพฺพาติ ฯ  ตตฺถ  มุสาติ อภูต  
อตจฺฉ  วตฺถุ ฯ  มุสา  วทิยติ  วุจฺจติ  เอตายาติ  มุสาวาโท ฯ  
อตถ  วตฺถุ  ตถโต  ปร  วิ ฺาเปตุกามสฺส  ตถาวิ ฺตฺติสมุฏา- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 535 

เจตนา ฯ  โส  ยมตฺถ  ภ ฺชติ  ตสฺส  อปฺปตาย  อปฺป- 
สาวชฺโช มหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช ฯ  อปจ  คหฏาน  อตฺตโน  
สนฺตก  อทาตุกามตาย  นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช  
สกฺขินา  หุตฺวา  อตฺถภ ฺชนตฺถ  วุตฺโต  มหาสาวชฺโช ฯ  ปพฺพชิตาน  
อปฺปกมฺป  เตล  วา  สปปฺ  วา  ลภิตฺวา  หสฺสาธิปฺปาเยน  อชฺช  
คาเม  เตล  นที  ม ฺเ  สนฺทตีติ  ปูรณกถานเยน  ปวตฺโต อปฺป- 
สาวชฺโช ฯ  อทิฏเยว  ปน  ทฏินฺติอาทินา  นเยน วทนฺตาน  
มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  อตถ  วตฺถุ วิสวาทน- 
จิตฺต  ตชฺโช  วายาโม  ปรสฺส  ตทตฺถวิ ฺาปนนฺติ ฯ  เอโก  
ปโยโค  สาหตฺถิโกว ฯ  โส  กาเยน  วา  กายปฏิพทฺเธน วา วาจาย  
วา  ปรวิสวาทกกิริยากรเณ  ทฏพฺโพ ฯ  ตาย  เจ  กิริยาย  ปโร  
ตมตฺถ   ชานาติ   อย   กริยิสมุฏาปกเจตนากฺขเณเยว มุสาวาท- 
กมฺมุนา  พชฌฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ยถา  กายกายปฏิพทฺธวาจาหิ  
ปร  วิสวาเทติ  ตถา  อิมสสฺ  ภณาหีติ  อาณาเปนฺโตป  ปณฺณ  
ลิขิตฺวา  ปุรโต  นิสฺสชชฺนโฺตป  อย  อตฺโถ  เอว  เวทติพฺโพติ  
กุฑฺฑาทีสุ  ลขิิตฺวา  เปนฺโตป  ตสฺมา  เอตฺถ  อาณตฺติกนิสฺสคฺคิย- 
ถาวราป ปโยคา  ยุชฺชนฺติ ฯ  อฏกถาสุ  ปน  อนาคตตฺตา  วีมสิตฺวา  
คเหตพฺพา ฯ  ปสตีติ  ปสณุา  สมคฺเค  สตฺเต  อวยวภูเต  วคฺเค  
ภินฺเน  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  นิรุตฺตินเยน  วา  ปยสุ ฺกรณโต  ปสณุา ฯ 
                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔ ]   
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ยาย  หิ  วาจาย  ยสฺส  ต  ต  วาจ  ภาสติ  ตสฺส  หทเย  อตฺตโน  
ปยสุ ฺภาว  ปรสฺส  จ  ปยสุ ฺภาว  กโรติ  สา  ปสุณา  วาจา ฯ  
ลกฺขณโต  ปน  สงฺกิลฏิจิตฺตสฺส  ปเรส  วา  เภทาย  อตฺตโน  
ปยกมฺยตาย  วา  กายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  ปสุณวาจา  
ปสุณ  วตฺติ  เอตายาติ  กตฺวา ฯ  สา  ยสสฺ  เภท  กโรติ  ตสฺส  
อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชชฺา ฯ  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา ฯ  
ตสฺสา  จตฺตาโร  สมฺภารา  ภินฺทิตพฺโพ  ปโร  อิติ  อิเม  นานา  
ภวิสฺสนฺตีติ  เภทปุเรกฺขารตา  วา  อิติ  อห  ปโย  ภวิสฺสามิ วิสฺสา- 
สิโกติ  ปยกมฺยตา  วา  ตชฺโช  วายาโม  ตสฺส ตทตฺถวิชาน- 
นนฺติ ฯ ปเร  ปน  อภินฺเน  กมฺมปถเภโท  นตฺถ ิ ภินฺเนเอว  โหติ ฯ  
ผรุสยตีติ  ผรสุา  วาจา ฯ  ยาย  หิ  วาจาย  อตฺตานมฺป  ปรมฺป  
ผรุส  สิเนหาภาเวน  สุกฺข  กโรติ  สา  ผรุสวาจา ฯ  อถวา  
สยมฺป  ผรุสา  โทมนสฺสสมุฏ ิตตฺตา  สภาเวนป  กกฺกสา  เนว  
กณฺณสุขา  น  หทยสุขาติ  ผรุสา  วาจา ฯ  เอตฺถ  ปน  ปเรส  
มมฺมจฺเฉทนวเสน  ปวตฺติยา  เอกนฺตนิรตฺถตาย  สภาเวน  
การณโวหาเรน  จ  วาจาย  ผรุสสทฺทปฺปวตฺติ  ทฏพฺพา ฯ  ต  ผรุส  
วทติ  เอตายาติ  ผรุสวาจา  ปรสฺส  มมมฺจฺเฉทกกายวจีปโยค- 
สมุฏาปกา เอกนฺตผรุสา เจตนา ฯ ตสฺสา อาวิภาวตฺถมิท วตฺถุ ฯ  
        [๒๘๐]  เอโก  กิร  ทารโก  มาตุ  วจน  อนาทยิตฺวา  อร ฺ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔ ]  
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คจฺฉติ ฯ  ต  มาตา  นิวตฺเตตุ  อสกฺโกนฺตี  จณฺฑา  ต  มหิสี  
อนุพนฺธตูติ  อกฺโกสิ ฯ  อถสฺส  ตเถว  อร ฺเ  มหิสี  อุฏาสิ ฯ  
ทารโก  ย  มม  มาตา  มุเขน  กเถสิ  ต  มา  โหตุ  ย  
จิตฺเตน  จินฺเตสิ  ต  โหตูติ  สจฺจกิริย  อกาสิ ฯ  มหิสี  ตตฺเถว  
พนฺธา๑ วิย อฏาสิ ฯ  
        [๒๘๑]  เอว  มมฺมจฺเฉทโก  วจีปโยโค  จิตฺตสณฺหตาย ผรุส- 
วาจา  น  โหติ ฯ  มาตาปตโร  หิ  กทาจิ  ปุตฺตเก  เอวมฺป  
วทนฺติ  โจรา  โว  ขณฺฑาขณฺฑิก  กโรนฺตูติ  อุปฺปลปตฺตมฺป  จ  
เนส  อุปริ  ปตนฺต  น  อิจฺฉนฺติ ฯ  อาจริยุปชฺฌายา  จ  กทาจิ  
นิสฺสิตเก  เอว  วทนฺติ  กึ  อิเม  อหิริกา  อโนตฺตปฺปโน  วทนฺติ  
นิทฺธมถ  เนติ  อถ  จ  เนส  อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ  อิจฺฉนฺติ ฯ  
ยถา  จ  จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ  เอว  วจนสณฺหตาย  
อผรุสวาจาป  น  โหติ ฯ  น  หิ  มาราเปตุกามสฺส  อิม  สุข  
สยาเปถาติ  วจน  อผรุสวาจา  โหติ ฯ  จิตฺตผรุสตาย  ปน  เอสา  
ผรุสวาจาว ฯ  สา  ย  สนฺธาย  ปวตฺติตา  ตสฺส  อปฺปคุณ- 
ตาย อปฺปสาวชฺชา  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา ฯ  ตสฺสา  
ตโย  สมฺภารา  อกฺโกสิตพฺโพ  ปโร  กุปฺปตจิตฺต  อกฺโกสนาติ ฯ  
ปเรส  สุข  หติ ฺจ  ผลติ  วิสรติ  วินาเสตีติ  สมฺผ  อตฺตโน  
ปเรส ฺจ  อนุปการก  ยงฺกิ ฺจิ ฯ  สมผฺ  ปลปติ  เอตายาติ  
๑. พทฺธาติป ทิสฺสติ ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔ ]  
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สมฺผปฺปลาโป อนตฺถวิ ฺาปกกายวจีปโยคสมุฏาปกา อกุสล- 
เจตนา ฯ  โส  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺโช ฯ อาเสวน- 
มหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช ฯ  ตสฺส  เทวฺ  สมฺภารา ภารตยุทฺธ- 
สีตาหรณาทินิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา  ตถารูปกถากถน ฺจ ฯ ปเร   
ปน  ต  กถ  อคฺคณฺหนฺเต  กมฺมปถเภโท  นตฺถ ิฯ  ปเรน  ปน  
สมผฺปฺปลาเป คหิเตเยว โหติ ฯ  
        [๒๘๒]  อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏ ิโยติ  เอตฺถ  ปรสมฺปตฺตึ  
อภิมุข  ฌายตีติ  อภิชฺฌา  ปรสมฺปตฺตีสุ  โลโภ ฯ  สา  ปน  อโห  
วต  อิท  มมสฺสาติ  เอว  ปรภณฺฑาภิชฺฌายนลกฺขณา  อทินฺนา- 
ทาน วิย  อปปฺสาวชฺชา  มหาสาวชฺชา  จ ฯ  ตสฺสา  เทฺว   
สมฺภารา ปรภณฺฑ  อตฺตโน  ปริณามน ฺจ ฯ  ปรภณฺฑวตฺถุเก  หิ   
โลเภ อุปฺปนฺเนป  น  ตาว  กมฺมปถเภโท  โหติ  ยาว  อโห   
วต  อิท มมสสฺาติ  อตฺตโน  น  ปริณาเมติ ฯ  หิตสุข  พฺยา- 
ปาเทติ วินาเสตีติ  พฺยาปาโท  ปฏิโฆ ฯ  โส  ปรวินาสาย มโน- 
ปโทสลกฺขโณ ฯ  โส  ผรสุวาจา  วิย  อปฺปสาวชฺโช มหา- 
สาวชฺโช  จ ฯ  ตสฺส  เทฺว  สมฺภารา  ปรสตฺโต  ตสฺส  จ  
วินาสนจินฺตา ฯ  ปรสตฺตวตฺถุเก  หิ  โกเธ  อุปฺปนฺเนป  น  ตาว  
กมฺมปถเภโท  โหติ  ยาว  อโห  วตาย  อุจฺฉิชฺเชยฺย  วินสฺเสยฺ- 
ยาติ ตสฺส  วินาสน  น  จินฺเตติ ฯ  ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔ ]  
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มิจฺฉา  ปสฺสตีติ  มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ  สา  นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทินา  
นเยน  วิปรีตทสฺสนลกฺขณา  สมฺผปฺปลาโป  วิย  อปฺปสาวชฺชา  
มหาสาวชฺชา  จ ฯ  อปจ  อนิยตา  อปฺปสาวชฺชา  นิยตา  
มหาสาวชฺชา ฯ  ตสฺสา  เทฺว  สมฺภารา  วตฺถุโน  คหติาการวิปรีตตา  
ยถา  จ  ต  คณฺหาติ  ตถาภาเวน  ตสฺสุปฏานนฺติ ฯ  ตตฺถ  
นตฺถิกาเหตุกากิริยทิฏ ีหิเอว กมฺมปถเภโท โหติ ฯ  
        [๒๘๓]  อเนกวิหิตาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมานนฺติ  
สาม ฺวจเนป  ปาริเสสายโต  วุตฺตาวเสสา  อกุสลา  ธมฺมา คเห- 
ตพฺพาติ  อาห  เปตฺวา  เต  ธมฺเมติอาทึ ฯ  เต ยถาวุตฺตกาย- 
ทุจฺจริตาทิเก  อกุสลธมฺเม  เปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ อเนกวิหิตาติ   
อเนกปฺปการา ฯ  อย  โลกตนฺตีติ  อย  วุฑฺฒาน อภิวาทนาทิกิริย- 
ลกฺขณา  โลกปฺปเวณิ ฯ  อนาคามิพฺราหฺมณาน อลงฺการาทีสุ   
อนาคามิภิกฺขูน ฺจ  จีวราทีสุ  นิกฺกนฺติวเสน ราคุปฺปตฺติ  โหตีติ   
อนาคามิมคฺเคน  ป ฺจกามคุณิกราคสฺเสว ปหาน  เวทิตพฺพนฺติ  อาห   
ป ฺจกามคุณิกราคสฺสาติ ฯ  รูปาทีสุ ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  วตฺถ-ุ 
กามโกฏาเสสุ  อุปฺปชชฺมาโน  ราโค ป ฺจกามคุณิกราโคติ  เวทิ- 
ตพฺโพ ฯ  โกฏาสวจโน  เหตฺถ  คุณสทฺโท วโยคุณา  อนุปุพฺพ   
ชหนฺตีติอาทีสุ  วิย ฯ  ทฺวีสุ  อกุสลจิตฺเตสูติ โทมนสฺสสหคเตสุ   
ทฺวีสุ  อกุสลจิตฺเตสุ ฯ  โมหสฺส สพฺพากุสลสาธารณตฺตา อาห  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔ ]  
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สพฺพากุสลสมฺภวสฺสาติ ฯ  อวเสสานนฺติ  สกฺกายทิฏ ิอาทีน ฯ  
ชิคุจฺฉติ  ม ฺเติ  อหมภิชาโต  รูปวา  ป ฺวา  กถ  นาม  อ ฺเส  
อภิวาทนาทึ  กเรยฺยนฺติ  ชคุิจฺฉติ  วิย  ชคุิจฺฉตีติ  วา  สลฺลกฺเขมิ ฯ  
อโกสลฺลสมภฺูตฏเนาติ  อาณสมฺภูตฏเน ฯ  อกุสเล  ธมฺเม  
ชิคุจฺฉมาโน  เตส  สมงฺคิภาวมฺป  ชิคุจฺฉตีติ  วุตฺต  อกุสลาน  ธมฺมาน  
สมาปตฺตีติ ฯ  เอตสฺเสว  เววจน  สมาปชฺชนา  สมงฺคิภาโวติ ฯ  
มณฺฑนกชาติโยติ  มณฺฑนสภาโว  มณฺฑนสีโลติ  อตฺโถ ฯ  เชคุจฺฉิ- 
ตนฺติ ชิคุจฺฉนสีลต ฯ  โลกเชฏกกมฺมนฺติ  โลเก  เชฏกาน  กตฺตพฺพ- 
กมฺม โลเก  วา  เสฏสมฺมต  กมฺม ฯ  ตตฺราติ  ยถาวุตฺเตสุ   
ทฺวีสุป อตฺถวิกปฺเปสุ ฯ  ปทาภิหิโต  อตฺโถ  ปทตฺโถ ฯ  พฺย ฺชนตฺ- 
โถติ วุตฺต  โหติ ฯ  วินย  วา  อรหตีติ  เอตฺถ  วินยน  วินโย ฯ  
นิคฺคณฺหนนฺติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  นิคฺคห  อรหตีติ  วุตฺต  โหตีติ ฯ  
นนุ  จ  ปม  วุตฺเตสุ  ทฺวีสุป  อตฺถวิกปฺเปสุ  สกตฺเถ  อรหตฺเถ  จ  
ตทฺธิตปจฺจโย  สทฺทลกฺขณโต  ทิสฺสติ  น  ปน  วินยาย  ธมฺม  
เทเสตีติ  อิมสฺมึ  อตฺเถ  ตสฺมา  กถเมตฺถ  ตทฺธิตปจฺจโยติ  อาห  
วิจิตฺรา  หิ  ตทฺธิตวุตฺตีติ ฯ  วิจิตฺรตา  เจตฺถ  โลกปฺปมาณโต เวทิ- 
ตพฺพา ฯ  ตถาหิ  ยสฺมึ  ยสมฺึ  อตฺเถ  ตทฺธิตปฺปโยโค  โลกสฺส  
ตตฺถ ตตฺถ ตทฺธิตวุตฺติ โลกโต สิทฺธาติ วิจิตฺรา ตทฺธิตวุตฺติ ฯ  
ตสฺมา  ยถา  มา  สทฺทมกาสีติ  วทนฺโต  มาสทฺทิโกติ  วุจฺจติ  เอว  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๔-๑๔๕ ]  
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วินยาย  ธมฺม  เทเสตีติ  เวนยิโกติ  วุจฺจตีติ  อธิปฺปาโย ฯ กปณ- 
ปุริโสติ  คุณวิรหิตตาย  หีนมนุสฺโส ฯ  พฺย ฺชนานิ  อวิจาเรตฺวาติ  
อุทฺทิฏวิตฺถารสทฺเทสุ๑  วิย  อิมสฺมึ  อตฺเถ  อย นาม ปจฺจโยติ เอว  
พฺย ฺชนวิจาร  อกตฺวา ฯ  อนิปฺผนฺนปาฏิปทิกวเสนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เทวโลกคพฺภสมฺปตฺติยาติ  วตฺวาป  เปตฺวา  ภุมฺมเทเว  เสสเทเวสุ  
คพฺภคฺคหณสฺส  อภาวโต  ปฏิสนฺธิเยเวตฺถ  คพฺภสมฺปตฺติ  เวทิ- 
ตพฺพาติ ฯ วุตฺตเมวตฺถ  วิวริตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  เทวโลกปฏ-ิ 
สนฺธิปฏิลาภาย สวตฺตตีติ ฯ  อสฺสาติ  อภิวาทนาทิสามีจิกมฺมสฺส ฯ   
มาตุกุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธิคฺคหเณ  โทส  ทสฺเสนฺโตติ  มาติโต  อปริ- 
สุทฺธภาว ทสฺเสนฺโต ฯ  อกฺโกสิตุกามสฺส  ทาสิยา  ปุตฺโตติ  ทาสิ- 
กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺตภาเว  โทส  ทสฺเสตฺวา  อกฺโกสน  วิย  ภควโต   
มาตุกุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธิคฺคหเณ  โทส  ทสฺเสตฺวา  อกฺโกสนฺโตป   
เอวมาหาติ อธิปฺปาโย ฯ  คพฺภโตติ  เทวโลกสฺมึ  ปฏิสนฺธิโต ฯ  
เตเนวาห อภพฺโพ เทวโลกุปปตฺตึ  ปาปุณิตุนฺติ  อธิปฺปาโยติ ฯ  หีโน   
วา  คพฺโภ อสฺสาติ  อปคพฺโภติ  อิมสสฺ  วิคฺคหสฺส  เอเกน  ปริยาเยน  
อธิปฺปาย  ทสฺเสนฺโต  อาห  เทวโลกคพฺภปริพาหิรตฺตา  อายตึ  
หีนคพฺภปฏิลาภภาคีติ ฯ  อิติสทฺโท  เหตุอตฺโถ ฯ  ยสฺมา  อายตึ  
หีนคพฺภปฏิลาภภาคี  ตสฺมา  หีโน  วา  คพฺโภ  อสฺสาติ  อปคพฺโภติ  
๑. ม. ติสฺสทตฺตาทิสทฺเทสุ ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๕-๑๔๖ ]  
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อธิปฺปาโย ฯ  ปุน  ตสฺเสว  จ  วิคฺคหสฺส โกธวเสน ฯเปฯ ทสฺเสนฺ- 
โตติ เหฏาวุตฺตนยสฺส  อนุรูป  กตฺวา  อธิปฺปาย  ทสฺเสนฺโต  อาห  
หีโน  วาสฺส  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  คพฺภวาโส  อโหสีติ  อธปิฺปาโยติ ฯ  
คพฺภสทฺโท  อตฺถิ  มาตุกุจฺฉิปริยาโย  คพฺเภ  วสติ  มานโวติอาทีสุ  
วิย ฯ  อตฺถ ิ มาตุกูจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺตสตฺตปริยาโย  อนฺตมโส คพฺภ- 
ปาตน  อุปาทายาติอาทีสุ  วิย ฯ  ตตฺถ  มาตุกุจฺฉิปริยาย  คเหตฺวา  
ตทตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห  อนาคเต  คพฺภเสยฺยาติ ฯ  คพฺเภ  เสยฺยา  
คพฺภเสยฺยา ฯ  อนุตฺตเรน  มคฺเคนาติ  อคฺคมคฺเคน ฯ  กมฺมกิเลสาน  
มคฺเคน  วิหตตฺตา  อาห  วิหตการณตฺตาติ ฯ  อิตรา  ติสฺโสปติ  
อณฺฑชสเสทชอุปปาติกา ฯ  เอตฺถ  จ  ยทิป  อปคพฺโภติ  อิมสฺส  
อนุรูปโต  คพฺภเสยฺยาเอว  วตฺตพฺพา ฯ  ปสงฺคโต  ปน  ลพฺภมาน  
สพฺพมฺป  วตฺตุ  วฏฏตีติ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติป  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
อิทานิ  สตฺตปริยายสฺส  คพฺภสทฺทสฺส  วเสน  วิคฺคหนานตฺต  ทสฺเสนฺโต  
อาห  อปจาติอาทึ ฯ  อิมสมฺึ  ปน  วิกปฺเป  คพฺภเสยฺยาเอว  ปหีนา  
น  ปน  คพฺโภติ  อาปชฺชตีติ  อาห  ปนุพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ ฯ  อุภยมฺป  
คพฺภเสยฺยาวเสเนว  วุตฺตนฺติป  วทนฺติ ฯ  นน ุ จ  อายตึ  คพฺภเสยฺยา  
ปหีนาติ  วุตฺตตฺตา  คพฺภเสยฺยาเอว  ปหีนา  น  ปน  คพฺโภติ  
อาปชฺชตีติ  อาห  ยถา  จาติอาทึ ฯ  อถ  อภินิพฺพตฺตีติ  เอตฺตกเมว  
อวตฺวา  ปุนพฺภวคฺคหณ  กิมตฺถนฺติ  อาห  อภินิพฺพตฺติ  จ นามาติ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๖-๑๔๗ ]  
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อาทึ ฯ  อปุนพฺภวภูตาติ  ขเณ  ขเณ  อุปฺปชฺชมานาน  ธมฺมาน  
อภินิพฺพตฺติ ฯ  
        [๒๘๔]  ธมฺมธาตุนฺติ  เอตฺถ  ธมฺเม  อนวเสเส ธาเรติ ยาถา- 
วโต อุปธาเรตีติ  ธมฺมธาตุ  ธมฺมาน  ยาถาวสภาวโต  อวพุชฺฌน- 
สภาโว ฯ สพฺพ ฺ ุตาณสฺเสต  อธิวจน ฯ  ปฏิวชฺฌิตฺวาติ  สจฺฉิ- 
กตฺวา ฯ ปฏลิภิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิลาภเหตูติ  วุตฺต โหติ ฯ  
เทสนาวิลาสปฺปตฺโต โหตีติ  รุจิวเสน  ปริวตฺเตตฺวา  เทเสตุ  สมตฺถตา   
เทสนาวิลาโส ต  ปตฺโต  อธิคโตติ  อตฺโถ ฯ กรุณาวิปฺผารนฺติ  
สพฺพสตฺเตสุ มหากรุณาย ผรณ ฯ  ตาทคุิณลกฺขณเมว  ปุน   
อุปมาย  วิภาเวตฺวา  ทสฺเสนฺโต อาห ปวีสมจิตฺตตนฺติ ฯ  ยถา   
ปวี  สุจิอสุจินิกฺเขปเฉทนเภทนาทีสุ  น วิกมฺปติ  อนุโรธวิโรธ  น   
ปาปุณาติ  เอว  อิฏานิฏเสุ ลาภาลาภาทีสุ อนุโรธวิโรธป-ฺ 
ปหานโต  อวิกมฺปตจิตฺตตาย  ปวีสมจิตฺตตนฺติ  อตฺโถ ฯ อกุปปฺ- 
ธมฺมตนฺติ  เอตฺถ  อกุปฺปธมฺโม  นาม  ผลสมาปตฺตีติ  ตีสุป คณฺ ี- 
ปเทสุ  วุตฺต ฯ  ปเรสุ  ปน  อกฺโกสนฺเตสุป  อตฺตโน ปวีสมจิตฺตตา- 
ลกฺขณ  อกชุฌฺนสภาวตนฺติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  คเหตพฺโพติ อมฺหาก   
ขนฺติ ฯ  ชราย อนุสฏนฺติ ชราย ปลิเวธิต๑ ฯ วฏฏขาณุภูตนฺติ  
อเนเกส  อนยพฺยสนาน  นิปาตลกฺขณตฺถมฺภภูตตาย  สสารขาณุภูต ฯ  
พฺราหฺมณสฺส  วุฑฺฒตาย  อาสนฺน  วต  มรณนฺติ  สมฺภาวนวเสน  
๑. ปลิเว ิตนฺติ ภเวยยฺ ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๗-๑๔๘ ]  
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อชฺช  มริตฺวาติอาทิ  วุตฺต ฯ  มหนฺเตน  โข  ปน  อุสฺสาเหนาติ  
สาธุ  โข  ปน  ตถารูปาน  อรหต  ทสสฺน  โหตีติ  เอว ส ฺชาต- 
มหุสฺสาเหน ฯ  อปฺปฏิสม  ปุเรชาตภาวนฺติ  อน ฺสาธารณ ปุเร- 
ชาตภาว ฯ  นตฺถิ  เอตสฺส  ปฏิสโมติ  อปฺปฏิสโม ปุเรชาตภาโว ฯ  
อปติ  อวตฺวา  ปติ  วทนฺโต  ปสทฺโท  วิสุ  อตฺถิ  นปิาโตติ  ทสฺเสติ ฯ  
สมฺภาวนตฺเถติ  อปนาเมว  สิยาติ  วิกปปฺนตฺโถ  สมภฺาวนตฺโถ ฯ  
ตสฺมึ  โชตกตฺเต  ปสทฺโท  วฏฏติ ฯ  วจนสิลิฏตายาติ  วจนสฺส  
มธุรภาวตฺถ ฯ  มุทุภาวตฺถนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ห ิ โลเก  สลิิฏ- 
วจน  โหตีติ  เอว  เอกเมว  คณน  อวตฺวา  อปราย  คณนาย  สทฺธึ  
วจน  โลเก  สิลิฏวจน  โหติ  ยถา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา อุทก- 
ผุสิตานีติ ฯ  สมฺมา  อธิสยิตานีติ  ปาทาทีหิ  อตฺตนา  เนส  กิ ฺจิ  
อุปฆาต  อกโรนฺติยา  พหิวาตาทิปริสฺสยปริหารตฺถ  สมฺมเทว  อุปร ิ 
สยิตานิ ฯ  อุปริอตฺโถ  เหตฺถ  อธิสทฺโท ฯ  อุตุ  คณฺหาเปนฺติยาติ  
เตส  อลฺลสิเนหปริยาทานตฺถ  อตฺตโน  กายุสฺมาวเสน  อุตุ คณฺหา- 
เปนฺติยา ฯ  เตนาห  อุสฺมีกตานีติ ฯ  สมฺมาปริภาวิตานีติ  สมฺมเทว   
สพฺพโส  กุกกฺุฏวาสนาย  วาสิตานิ ฯ  เตนาห  กุกฺกฏุีคนฺธ คาหา- 
ปตานีติ ฯ  เอตฺถ  จ  สมมฺาปริเสทน  กุกฺกุฏีคนฺธปริภาวน ฺจ สมฺมา- 
อธิสยนนิปฺผตฺติยา  อนุนิปฺผาทิตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  สมฺมาอธิสยเนเนว  
หิ  อิตรทฺวย  อิชฺฌติ ฯ  น  หิ  สมฺมาอธิสยนโต  วิสุ สมฺมาปริ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๘ ]  
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เสทนสฺส   สมฺมาปริภาวนสฺส  จ  กรณ  อตฺถิ ฯ  เตน  ปน  สทธฺึเยว  
อิตเรส     ทฺวินฺนมฺป     อิชฺฌนโต    วุตฺต     เอว     ตีหิ    ปกาเรหิ  
ตานิ  อณฺฑานิ  ปริปาลยิมานานีติ ฯ  นขสิขาติ  นขคฺคานิ ฯ  
มุขตุณฺฑกนฺติ  มุขคฺค ฯ  กปาลสฺส  ตนุตฺตาติ  เอตฺถ  ยถา  กปาลสฺส  
ตนุตา  อาโลกสฺส  อนฺโต  ป ฺายนสฺส  การณ  ตถา  กปาลสสฺ  
ตนุตาย  นขสิขามุขตุณฺฑกาน  ขรตาย  จ  อลลฺสิเนหปริยาทาน  
การณวจนนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  สงฺกุฏิตหตฺถปาทาติ  เอตฺถ  หตฺถาติ  
ปกฺขา ฯ  น  หิ  กุกกฺุฏาน  ปกฺขโต  อ ฺเ  หตฺถา  นาม  
อตฺถิ ฯ  เอตฺถาติ  อาโลกฏาเน ฯ  ปกฺเข  วิธุนนฺตาติ  ปกฺเข  
จาเลนฺตา ฯ  นิกฺขมนฺตานนฺติ  นิทฺธารเณ  สามิวจน ฯ  นิกฺขมนฺเตสูติ  
อตฺโถ ฯ  โส  เชฏโ  อิติ  อสฺส  วจนีโยติ  โย  ปมตร  
อณฺฑโกสโต  นิกฺขนฺโต  กุกฺกุฏโปตโก  โสเยว  เชฏโติ  วจนีโย  
อสฺส ภเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ  
        [๒๘๕]  ปฏิปาเทนฺโตติ  สสนฺเทนฺโต ฯ  ติภูมิปริยาปนฺนาป  
สตฺตา  อวิชฺชาโกสสฺส  อนฺโต  ปวิฏา  ตตฺถ  อปปฺหีนาย  
อวิชฺชาย  เวฏ ิตตฺตาติ  อาห  อวิชฺชาโกสสฺส  อนฺโต  ปวิฏเส ุ 
สตฺเตสูติ ฯ  อณฺฑโกสนฺติ  วีชกปาล ฯ  โลกสนฺนวิาเสติ โลโก- 
เอว  โลกสนนฺิวาโส ฯ  สมฺมาสมฺโพธินฺติ  เอตฺถ  สมฺมาติ อวิ- 
ปรีตตฺโถ ฯ  สสทฺโท  สามนฺติ  อิมมตฺถ  ทีเปติ ฯ  ตสฺมา  สมฺมา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๔๘-๑๕๐ ]  
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อวิปรีเตนากาเรน  สยเมว  จตฺตาริ  สจฺจานิ  พุชฺฌติ  ปฏิวิชฌฺตีติ  
สมฺมาสมฺโพธีติ  มคฺโค  วุจฺจติ ฯ  เตนาห  สมฺมา  สาม ฺจ  
โพธินฺติ ฯ  สมฺมา  สยเมว  จ  พุชฌฺนกนฺติ  อตฺโถ ฯ  สมฺมาติ  
วา  ปสตฺถวจโน  สสทฺโท  สุนฺทรวจโนติ  อาห  อถวา  ปสตฺถ  
สุนฺทร ฺจ  โพธินฺติ ฯ  โพธิสทฺทสฺส  อเนกตฺถต  ทสฺเสตฺวา  
อิธาธิปฺเปตมตฺถ  นิทฺธาเรตฺวา  ทสฺเสตุกาโม  อาห  โพธีติ  รกฺุโขป  
มคฺโคปติอาทึ ฯ  
        [๒๘๖]  ตตฺถ  อพุชฌฺิ  เอตฺถาติ  รุกฺโข  โพธิ ฯ  สย  พุชฌฺติ  
พุชฺฌนฺติ  วา  เตน  อริยาติ  มคฺโค  โพธ ิฯ  สพฺพธมฺเม สพฺพา- 
การโต  พุชฌฺติ  ปฏิวิชฺฌตีติ  สพฺพ ฺ ุตาณ  โพธิ ฯ  พุชฺฌิยติ  
สจฺฉิกริยตีติ  นิพฺพาน  โพธิ ฯ  อนฺตรา  จ  โพธินฺติ  ทุติยม-ุ 
ทาหรณ วินาป  รกฺุขสทฺเทน  โพธิสททฺสฺส  รกฺุเข  ปวตฺติทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ  วรภูริเมธโสติ  มหาปวี  วิย  ปตฺถฏวรป ฺโติ  อตฺโถ ฯ  
อสพฺพคุณทายกตฺตาติ  สพฺพคุณาน  อทายกตฺตา ฯ  สพฺเพ  คุเณ  
น  ททาตีติ  หิ  อสพฺพคุณทายโก ฯ  อยุตฺตตฺถสมาโสย  คมกตฺตา๑  
ยถา  อสุริยปสฺสานิ  มุขานีติ ฯ  ติสฺโส  วิชชฺาติ  อุปนิสฺสยวโต  
สเหว  อรหตฺตผเลน  ติสฺโส  วิชชฺา  เทติ ฯ  นน ุ เจตฺถ  ตีสุ  
วิชฺชาสุ  อาสวกฺขยาณสฺส  มคฺคปริยาปนฺนตฺตา  กถเมต  ยุชชฺติ  
มคฺโค  ติสฺโส  วิชชฺา  เทตีติ ฯ  นาย  โทโส ฯ  สติป อาสวกฺ- 
๑. คมฺมกตฺตา คมฺยกตฺตา วาติ ม ฺเ ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๐ ]  
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ขยาณสฺส  มคฺคปริยาปนฺนภาเว  อฏงฺคิเก  มคฺเค  สติ มคฺค- 
าเณน  สทฺธึ  ติสฺโส  วิชฺชา  ปริปุณฺณา  โหนฺตีติ  มคฺโค  ติสฺโส  
วิชฺชา  เทตีติ  วุจฺจติ ฯ  ฉ  อภิ ฺาติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  
สาวกปารมีาณนฺติ   อคฺคสาวเกหิ  ปฏิลภิตพฺพ  สพฺพเมว โลกิย- 
โลกุตฺตราณ ฯ  ปจฺเจกโพธิาณนฺติ  เอตฺถาป  อิมินาว  นเยน  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อพฺภ ฺาสินฺติ  ชานึ ฯ  ชานน ฺจ  น  
อนุสฺสวาทิวเสนาติ  อาห  ปฏิวิชฺฌินฺติ ฯ  ปจฺจกฺข  อกาสินฺติ  
อตฺโถ ฯ  ปฏเิวโธป  น  ทเูร   ิตลกฺขณปฏิเวโธ  วิยาติ  อาห  
ปตฺโตมฺหีติ ฯ  ปาปุณินฺติ  อตฺโถ ฯ  ปาปุณน ฺจ  น  สย  คนฺตฺวาติ  
อาห  อธิคโตมฺหีติ ฯ  สนตฺาเน  อุปฺปาทนวเสน  ปฏิลภินฺติ  อตฺโถ ฯ  
โอปมฺมสมฺปฏิปาทนนฺติ  โอปมฺมตฺถสฺส  อุปเมยฺเยน  สมฺมเทว  
ปฏิปาทน ฯ  อตฺเถนาติ  อุปเมยฺยตฺเถน ฯ  ยถา  กกฺุกฏุิยา  อณฺเฑสุ  
ติวิธกิริยากรณ  กุกฺกฏุจฺฉาปกาน  อณฺฑโกสโต  นกิฺขมนสฺส มูล- 
การณ  เอว  โพธิสตฺตภูตสฺส  ภควโต  ติวิธานุปสฺสนากรณ   
อวิชฺชณฺฑโกสโต  นิกฺขมนสฺส  มลูการณนฺติ  อาห  ยถา  หิ  ตสฺสา  
กุกฺกุฏิยา ฯเปฯ  ติวิธานุปสฺสนากรณนฺติ ฯ  สนฺตาเนติ  วุตฺตตฺตา  
อณฺฑสทิสตา   สนฺตานสฺส   พหินิกฺขนฺตกุกฺกุฏจฺฉาปกสทิสตา พุทฺธ- 
คุณาน ฯ  พุทฺธคุณาติ  จ  อตฺถโต  พุทฺโธเยว  ตถาคตสฺส  โข  
เอต  วาสิฏ  อธิวจน  ธมมฺกาโย  อิติปติ  วจนโต ฯ  อวิชฺชณฺ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๐-๑๕๑ ]  
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ฑโกสสฺส  ตนุภาโวติ  พลววิปสฺสนาวเสน  อวิชฺชณฺฑโกสสฺส ตนุ- 
ภาโว ฯ  ปฏจฺิฉาทนสาม ฺเน  จ  อวิชฺชาย  อณฺฑโกสสทิสตา ฯ  
มุทุภูตสฺสาป  ขรภาวปตฺติ  โหตีติ  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  ถทฺธขรภาโวติ  
วุตฺต ฯ  ติกฺขขรวิปฺปสนฺนสูรภาโวติ  เอตฺถ  ปริคฺคยฺหมาเนสุ  
สงฺขาเรสุ  วิปสฺสนาาณสฺส  สมาธินฺทฺริยวเสน  สุขานุปฺปเวโส  
ติกฺขตา ฯ  อนุปวิสิตฺวาป  สตินฺทฺริยวเสน  อมนฺทตา๑  ขรภาโว ฯ  
ติกฺโขป  หิ  เอกจฺโจ  สโร  ลกฺข ปตฺวา กุณฺโฑ๒     โหติ     น  
ตถา อิท ฯ สติป  ขรภาเว  สุขุมปฺปวตฺติวเสน  กิเลสสมุทาจาร- 
สงฺโขภรหิตตาย สทฺธินฺทฺริยวเสน  ปสนฺนภาโว ฯ  สติป  จ  ปสนฺน- 
ภาเว  อนฺตรา อโนสกฺกิตฺวา  กิเลสปจฺจตฺถิกาน  สุฏ ุ  อภิภวนโต   
วิริยินฺทฺริยวเสน สูรภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวมิเมหิ  ปกาเรหิ   
สงฺขารุเปกฺขาาณเมว คหิตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  วิปสสฺนาาณสฺส   
ปริณามกาโลติ  วิปสฺสนาย วุฏานคามินีภาวาปตฺติ ฯ  ตทา  จ   
สา  มคฺคาณคพฺภ  ธาเรนฺตี วิย  โหตีติ  อาห  คพฺภคฺคหณ- 
กาโลติ ฯ  คพฺภ  คณฺหาเปตฺวาติ สงฺขารุเปกฺขาย   อนนฺตร   สิขาปฺ- 
ปตฺตอนุโลมวิปสฺสนาวเสน มคฺควิชายนตฺถ  คพฺภ  คณฺหาเปตฺวา ฯ   
อนุปุพฺพาธิคเตนาติ ปมมคฺคาทิปฏิปาฏิยา   อธิคเตน ฯ   อภิ ฺา- 
ปกฺเขติ โลกยิาภิ ฺาปกฺเข ฯ  โลกุตฺตราภิ ฺา  หิ  อวิชฺชณฺฑโก- 
๑. ม. อนติกฺกมนโต อกุณฺฑตา ฯ  ๒. กณฺุโติ ภเวยยฺ ฯ   
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สมฺปทาลิกา ฯ โปตฺถเกสุ  ปน  กตฺถจิ  ฉอภิ ฺาปกฺเขติ  ลิขนฺติ ฯ   
โส อปาโติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เชฏโ  เสฏโติ  วุฑฺฒตมตฺตา  
เชฏโ สพฺพคุเณหิ อุตฺตมตฺตา ปเสฏตโมติ เสฏโ ฯ  
        [๒๘๗]  อิทานิ  อารทฺธ  โข  ปน  เม  พฺราหฺมณ วิริยนฺติ- 
อาทิกาย  เทสนาย  อนุสนฺธึ  ทสฺเสนฺโต  อาห  เอว ภควาติ- 
อาทึ ฯ  ตตฺถ  ปุพฺพภาคโต  ปภูตีติ  ภาวนาย ปุพฺพภาคิยวิริยา- 
รมฺภาทิโต  ปฏาย ฯ  จิตฺตเมวมุปฺปนฺนนฺติ  เอว อุปริ  วกฺขมาน- 
ปริวิตกฺกวเสน  จิตฺตมุปฺปนฺนนฺติ  อตฺโถ ฯ  จิตฺตเมว อุปฺปนฺนนฺติป   
ปาโ ฯ  ตตฺถ  จิตฺตเมว  อุปฺปนฺน  น  ตาว  ภควติ ปสาโทติ   
อตฺโถ ฯ  มุฏสฺสตินาติ  วินฏสฺสตินา ฯ  สติวิรหิเตนาติ อตฺโถ ฯ   
สารทฺธกาเยนาติ  สทรถกาเยน ฯ โพธิมณฺเฑติ โพธิสงฺขาตสฺส  
าณสฺส  มณฺฑภาวปฺปตฺเต  าเน ฯ  โพธีติ  ห ิ ป ฺา  วุจฺจติ ฯ  
สา  เอตฺถ  มณฺฑา  ปสนฺนา  ชาตาติ  โส  ปเทโส  โพธิมณฺโฑติ  
ป ฺาโต ฯ  จตุรงฺคสมนฺนาคตนฺติ  กาม  ตโจ  จ  นฺหารุ  จ  
อฏ ิ  จ  อวสสิฺสตุ  อุปสุสสฺตุ  สรีเร  มสโลหิตนฺติ  เอว    วุตฺต 
จตุรงฺคสมนฺนาคต  วิริย ฯ  ตตฺถ  ตโจติ  เอก  องฺค  นฺหารุ เอก   
อฏ ิ  เอก  มสโลหิต  เอก  องฺคนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตโจ เอก   
องฺคนฺติ  จ  ตเจ  นิรเปกฺขภาโว  เอก  องฺคนฺติ  คเหตพฺพ ฯ  
ปธาน  อนุยุ ฺชนฺตสฺส  หิ  ตเจ  ปลชุชฺมาเนป  ตนิมิตฺต  อโวสานา- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๒ ]  
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ปชฺชน      ตสฺส     วิริยสสฺ      เอก      องฺค     เอก     การณ ฯ    เอว  
เสเสสุป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปคฺคหิตนฺติ  อารพฺภ  สิถลิ  อกตฺวา  
ทฬฺหปรกฺกมสงฺขาตุสฺสาหนภาเวน  คหิต ฯ  เตนาห  อสิถลิปฺปวตฺติ- 
ตนฺติ วุตฺต  โหตีติ ฯ  อสลลฺีนนฺติ  อสงฺกุจิต  โกสชชฺวเสน  สงฺโกจ  
อนาปนฺน ฯ  อุปฏ ิตาติ  โอคาหนสงฺขาเตน  อปลาปนภาเวน  
อารมฺมณ  อุปคนฺตฺวา   ิตา ฯ  เตนาห  อารมฺมณาภิมุขีภาเวนาติ ฯ  
สมฺโมสสฺส  วิทฺธสนวเสน  ปวตฺติยา  น  ปมฏุาติ  อปฺปมุฏา ฯ  
กิ ฺจาป จิตฺตปฺปสฺสทฺธิวเสน  จิตฺตเมว  ปสฺสทฺธ  กายปฺปสฺสทฺธิ- 
วเสเนว จ  กาโยป  ปสฺสทฺโธ  โหติ  ตถาป  ยสฺมา  กายปฺ- 
ปสฺสทฺธิ อุปฺปชฺชมานา  จิตฺตปฺปสฺสทฺธิยา  สเหว  อุปฺปชฺชติ  น   
วินา ตสฺมา  วุตฺต  กายจิตฺตปฺปสฺสทฺธิวเสนาติ ฯ  กายปฺปสฺสทฺธิยา  
อุภเยสมฺป  กายาน  ปสฺสมฺภนาวหตฺตา  วุตฺต  รูปกาโยป ปสฺสทโฺธ- 
เยว  โหตีติ ฯ  โส  จ  โขติ  โส  จ  โข  กาโย ฯ วิคตทรโถติ   
วิคตกิเลสทรโถ ฯ  นามกาเย  หิ  วิคตทรเถ  รูปกาโยป วูปสนฺต- 
ทรถปรฬิาโห  โหติ ฯ  สมฺมาอาหิตนฺติ  นานารมฺมเณสุ วิธาวน- 
สงฺขาต  วิกฺเขป  วิจฺฉินฺทิตฺวา  เอกสฺมึเยว  อารมฺมเณ อวิกฺขิตฺต- 
ภาวาปาทเนน  สมฺมเทว  อาหิต  ปต ฯ  เตนาห  สฏุ ุ ปตนฺติ- 
อาทึ ฯ  จิตฺตสฺส  อเนกคฺคภาโว  วิกฺเขปวเสน  จ ฺจลตา ฯ สา   
สติ  เอกคฺคตาย  น  โหตีติ  อาท  เอกคฺค  อจล  นิปผฺนฺทนนฺติ ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๒-๑๕๓ ]  
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เอตฺตาวตาติ  อารทฺธ  โข  ปนาติอาทินา  วิริยสติปสสฺทฺธิสมาธีน  
กิจฺจสิทฺธิทสฺสเนน ฯ  นน ุ จ  สทฺธาป ฺานมฺป  กิจฺจสิทฺธิ  ฌานสฺส  
ปุพฺพปฏิปทาย  อิจฺฉิตพฺพาติ ฯ  สจฺจ  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  สา  ปน  
นานนฺตริยภาเวน  อวุตฺตสิทฺธาติ  น  คหิตา ฯ  อสติ  หิ  สทฺธาย  
วิริยารมฺภาทีน  อสมฺภโวเยว ฯ  ป ฺาปริคฺคเห  จ  เนส  อสติ  
วิริยารมฺภาทิภาโว  น  สิยา  ตถา  อสลลฺีนาสมฺโมสตาทโย ฯ  
วิริยาทีนนฺติ  อสลฺลีนตาทคฺิคหเณเนเวตฺถ  ป ฺากิจฺจสิทฺธิ  คหิตาติ  
ทฏพฺพ ฯ  ฌานภาวนาย  วา  สมาธิกจฺิจ  อธิก  อิจฺฉิตพฺพนฺติ  
ทสฺเสตุ  สมาธิปริโยสานาว  ฌานสฺส  ปุพฺพภาคปฏิปทา  กถิตาติ  
ทฏพฺพ ฯ  
        [๒๘๘]  อิทานิ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  อาทินยปฺปวตฺตาย  ปาลิยา  
ฌานวิภงฺเค  วุตฺตมฺป  อตฺถ  อฏกถานเยเนว  สวณฺเณตุกาโม  
วิภงฺคปาลิย  วุตฺตนเยน  อวจเน  การณ  ทสฺเสตุ  กิ ฺจาป  ตตฺถ  
กตเม  กามาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปฏนากาเรน  ปวตฺโต  ทุพฺพโล  
โลโภ  ฉนฺทนฏเน  ฉนฺโท ฯ  ตโต  พลวา  ร ฺชนฏเน  ราโค ฯ  
ตโตป  พลวตโร  พหลราโค  ฉนฺทราโค ฯ  นิมิตฺตานุพฺย ฺชนานิ  
สงฺกปฺเปติ  เอเตนาติ  สงฺกปฺโป  ตถา  ปวตฺโต  โลโภ ฯ  ตตฺถ  
นิมิตฺตสงฺกปฺปนา  นาม  อวยเว  สโมธาเนตฺวา  อิตฺถี  ปรุิโสติอาทินา  
เอกชฺฌ  กตฺวา  อุปรูปร ิ กเิลสุปฺปตฺติยา  นิมิตฺตสฺส  กปฺปนา ฯ 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๓ ]   
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อนุพฺย ฺชนสงฺกปฺปนา  ปน  หตฺถา  โสภณา  ปาทา  โสภณาติ  เอว  
อนุพฺย ฺชนวเสน  วิภชิตฺวา  กปฺปนา ฯ  กิเลสาน  ห ิ อนุพฺย ฺชนโต  
ปริพฺยตฺติวเสน  อุปฺปตฺติยา  ปจฺจยภาวโต  อนุพฺย ฺชน  หตฺถปาทาทิ- 
อวยวา วุจฺจนฺติ ฯ  ตโต  พลวา  ร ฺชนฏเน  ราโค ฯ  สงฺกปฺปน- 
วเสเนว ปวตฺโต  ตโต  พลวตโร  สงฺกปปฺราโค ฯ  สวฺาย  ปเภโท  
เอกสฺเสว  โลภสฺส  ปวตฺติอาการวเสน  อวตฺถาเภทวเสน  จ เวทิตพฺโพ  
ยถา  วจฺโฉ  ทมฺโม  พลิพทฺโทติ ฯ  กามาติ  กิเลสกามา ฯ  
กาเมนฺตีติ  กามา ฯ  กาเมนฺติ  เอเตหีติ  วา ฯ  เสยฺยถทีนฺติ อิมสฺส  
ต  กตม  ต  กถนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ  วิวิจฺจิตฺวาติ  วิสุ  หุตฺวา ฯ  
เตนาห  วินา  หุตฺวา  อปสกฺกิตฺวาติ ฯ  ปชหนวเสน  อปกฺกมิตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  เอตฺถ  วิวิจฺจาติ  อิมินา  วิเวจน  
ฌานกฺขเณ  กามาน  อภาวมตฺต  วุตฺต ฯ  วิวิจฺเจวาติ  ปน  อิมินา  
เอกสโต  กามาน  วิเวเจตพฺพตาทีปเนน  ตปฺปฏิปกขฺตา  ฌานสฺส  
กามวิเวกสฺส  จ  ฌานาธิคมุปายตา  ทสฺสิตา  โหตีติ  อิมมตฺถ  
ทสฺเสตุ  ปม  ฌานนฺติอาทึ  วตฺวา  ตเมวตฺถ  ปากฏตร  กาตุ  
กถนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  อนฺธกาเร  สติ  ปทีโป  วิยาติ  เอเตน  ยถา  
ปทีปาภาเวน  รตฺติย  อนฺธการาภิภโว  เอว  ฌานาภาเวน จิตฺต- 
สนฺตติย  กามาภิภโวติ  ทสฺเสติ ฯ  เอตนฺติ  ปุพฺพปเทเยว อวธารณว- 
จน  น  โข  ปน  เอว  ทฏพฺพ  กาเมหิเอวาติ  อวธารณสฺส  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๓-๑๕๔ ]  
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อกตตฺตา ฯ  ตนฺนิสฺสรณโตติ  นิสฺสรนฺติ  นิคฺคจฺฉนฺติ  เอเตน  เอตฺถ  
วาติ  นิสฺสรณ ฯ  เก  นิคฺคจฺฉนฺติ ฯ  กามา ฯ  เตส  กามาน  
นิสฺสรณ  ปหาน  ตนฺนิสฺสรณ ฯ  ตโต  กามนิสฺสรณโตติ  อตฺโถ ฯ  กถ  
ปน  สมาเน  วิกฺขมฺภเน  กามานเมเวต  นิสฺสรณ  น  พฺยาปาทา- 
ทีนนฺติ โจทน  ยุตฺติโต  อาคมโต  จ  สาเธตุ  กามธาตูติอาทิ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ กามธาตุสมติกฺกมนโตติ  สกลสฺสป  กามภวสฺส   
สมติกฺกมปฏปิทาภาวโต ฯ เตน  อิมสสฺ  ฌานสฺส  กามปริ ฺา- 
ภาวมาห ฯ กามราคปฏิปกฺขโตติ ฉนฺโท กาโมติอาทินา  วุตฺต- 
วิภาคสฺส  กิเลสกามสฺส  ปจฺจตฺถิกภาวโต ฯ  เตน ยถา  เมตฺตา   
พฺยาปาทสฺส  กรุณา  วิหึสาย  เอวมิท  ฌาน กามราคสฺส  
อุชุวิปจฺจนีกภูตนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  วิปาเกน  เจตฺถ  กามธาตุสมติกฺกโม  
อตฺตโน  ปวตฺติกฺขเณ  กามราคปฏิปกฺขตา  จ  เวทิตพฺพา ฯ เอว- 
มตฺตโน ปวตฺติยา  วิปากปฺปวตฺติยา  จ ฯ  กามราคโต  กามธาตุโต   
จ วินิวตฺตสภาวตฺตา  อิท  ฌาน  วิเสสโต  กามานเมว  นิสฺสรณ ฯ  
สฺวายมตฺโถ  ปากโฏเอวาติ๑  อาห  ยถาหาติอาทึ ฯ  เนกฺขมฺมนฺติ  
ปมชฺฌาน ฯ  กาม ฺเจตฺถ  ตมตฺถ  ทีเปตุ  ปุริมปเทเยว  อวธารณ  
คหิต  อุตฺตรปเทป  ปน  ต  คเหตพฺพเมว  ตถา  อตฺถสมฺภวโตติ  
ทสฺเสตุ  อุตฺตรปเทปติอาทิ  วุตฺต ฯ  อิโตติ  กามจฺฉนฺทโต ฯ  
๑. ม. ปาาคโต ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๔ ]  
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เอส  ทฏพฺโพติ  เอส  นิยโม  ทฏพฺโพ ฯ  สาธารณวจเนนาติ  
สพฺพวิเวกสาธารณวจเนน ฯ  ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธิ-  
นิสฺสรณวิเวกา  ตทงฺควิเวกาทโย  กายจิตฺตอุปธิวิเวกา กายวิเวกา- 
ทโย ฯ ตโยเอว  อิธ  ทฏพฺพาติ  ตโยเอว  อิธ  ฌานกถาย  ทฏพฺพา  
สมุจฺเฉทวิเวกาทีน  อสมฺภวโต ฯ  นิทเฺทเสติ  มหานิทฺเทเส ฯ  ตตฺถ  
หิ  อุทฺทานโต  เทฺว  กามา  วตฺถุกามา  กิเลสกามา  จาติ  อุทฺทิสิตฺวา  
ตตฺถ  กตเม  วตฺถุกามา  มนาปยา  รูปา ฯเปฯ  มนาปยา โผฏ- 
พฺพาติอาทินา  วตฺถุกามา  นิทฺทิฏา ฯ  เต ปน กามิยนฺตีติ กามาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺเถวาติ  นิทฺเทเสเยว ฯ  วิภงฺเคติ  ฌานวิภงฺเค ฯ  
เอว  หิ  สตีติ  เอว  อุภเยสมฺป  กามาน  สงฺคเห  สติ ฯ วตฺถ-ุ 
กาเมหิปติ  วตฺถุกาเมหิ ฯ  วิวิจฺเจวาติ  อตฺโถ  ยุชชฺตีติ  เอว  
ยุชฺชมานตฺถนฺตรสมุจฺจยตฺโถ  ปสทฺโท  น  กิเลสกามสมุจฺจยตฺโถ ฯ  
กสฺมา ฯ  อิมสฺมึ  อตฺเถ  กเิลสกาเมหิ  วิเวกสฺส  ทุติยปเทน  
วุตฺตตฺตา ฯ  เตนาติ  วตฺถุกามวิเวเกน ฯ  กายวิเวโก  วุตฺโต โหตีติ  
ปุตฺตทาราทิปริคฺคหวิเวกทีปนโต  กายวิเวโก  วุตฺโต  โหติ ฯ ปรุิเมนาติ  
กายวิเวเกน ฯ  เอตฺถาติ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  
ธมฺเมหีติ  เอตสฺมึ  ปททฺวเย ฯ  อิโต  วา  นิทฺธาริเต  วิเวกทฺวเย ฯ  
อกุสลสทฺเทน  ยท ิ กิเลสกามา  สพฺพากุสลาป  วา  คหิตา  สพฺพถา  
กิเลสกาเมหิ  วิเวโก  วุตฺโตติ  อาห  ทติุเยน  กิเลสกาเมหิ วิเวก- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๔-๑๕๕ ]  
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วจนโตติ ฯ  ทุติเยนาติ  จิตฺตวิเวเกนาติ  อตฺโถ ฯ  เอเตสนฺติ  
ยถาวุตฺตาน  ทฺวินฺน  ปทาน ฯ  นิทฺธารเณ  เจต  สามิวจน ฯ  
ตณฺหาทิสงฺกิเลสาน  วตฺถโุน  ปหาน  สงฺกิเลสวตฺถุปฺปหาน ฯ  
โลลภาโว  นาม  ตตฺถ  ตตฺถ  รูปาทีสุ  ตณฺหุปฺปาโท ฯ  ตสฺส  เหตู  
วตฺถุกามาเอว  เวทิตพฺพา ฯ  พาลภาวสฺส  เหตุปริจฺจาโคติ สมฺ- 
พนฺโธ ฯ  พาลภาโว  นาม  อวิชชฺา  ทุจฺจินฺติตจินฺติตาทิ  วา ฯ  
ตสฺส  อโยนโิส  มนสกิาโร  สพฺเพป  วา  อกุสลธมมฺา  เหตู ฯ  
กามคุณาธิคมเหตุ  ปาณาติปาตาทิ  อสุทฺธปฺปโยโค  โหตีติ  
ตพฺพิเวเกน  ปโยคสุทฺธิ  วิภาวิตา ฯ  ตณฺหาสงฺกิเลสวิโสธเนน  
วิวฏฏปนิสฺสยสวฑฺฒเนน  จ  อชฺฌาสยวิโสธน  อาสยโปสน ฯ  
อาสยโปสนนฺติ  จ  ฌานภาวนาย  ปจฺจยภูตา  ปุพฺพโยคาทิวเสน  สิทฺธา  
อชฺฌาสยสมฺปทา ฯ  สา  ปน  ตณฺหูปตาปวิคเมน  โหติ ฯ  เตน  
วุตฺต  ตณฺหาสงฺกิเลสวิโสธเนนาติ ฯ  กาเมสูติ  นิทฺธารเณ  ภุมฺม ฯ  
อเนกเภโทติ  กามาสวกามราคสโยชนาทิวเสน  รูปตณฺหาทิวเสน  จ  
อเนกเภโท ฯ  กามจฺฉนฺโทเยวาติ  กามสภาโวเยว  ฉนฺโท ฯ  น  
กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท  นาป  กุสลจฺฉนฺโทติ  อธิปฺปาโย ฯ อกุสล- 
ปริยาปนฺโนปติ  วิวิจฺจ  อกุสเลหีติ  เอตฺถ  วุตฺตอกุสเลสุ อนฺโต- 
คโธป ฯ  ฌานปฏิปกฺขโตติ  ฌานสฺส  ปฏิปกฺขภาวโต ฯ  ตเหตุ  
ตนิมิตฺต  วิสุ  วุตฺโต  อกุสลภาวสาม ฺเน  อคฺคเหตฺวา  ฉนฺโท  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๕ ]  
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วิสุ  สรูเปน  คหิโต ฯ  ยท ิ กิเลสกาโมว  ปุริมปเท  วุตฺโต  ต  
กถ  พหุวจนนฺติ  อาห  อเนกเภทโตติอาทึ ฯ  อ ฺเสมฺปติ  
ทิฏ ิมานอหิริกาโนตฺตปฺปาทีน  ตสหิตผสฺสาทีน ฺจ ฯ  อุปร ิฌานงฺค- 
ปจฺจนีกปฏิปกฺขภาวทสฺสนโตติ  สวิตกฺก  สวิจารนฺติอาทินา อุปริ   
วุจฺจมานานิ  ฌานงฺคานิ  เตส  อตฺตโน  ปจฺจนีกาน ปฏิปกฺขภาว- 
ทสฺสนโต  ตปฺปจฺจนีกนีวรณวจน ฯ  อุปริ  ฌานงฺคาน ปจฺจนีก- 
ปฏิปกฺขภาวทสฺสนโตติป  ปาโ ฯ ตตฺถ ปจฺจนีกปฏิปกฺขภาว- 
ทสฺสนโตติ อุปริ  วุจฺจมานฌานงฺคาน  อุชุวิปจฺจนีกวเสน  ปฏิปกฺข- 
ภาวทสฺสนโตติ อตฺถ  วทนฺติ ฯ  ฌานงฺคปจฺจนีกานีติ  ฌานงฺคาน   
ปวตฺตินีวรณโต ฌานงฺคปจฺจนีกานิ ฯ  วิทฺธสกานีติ  วิฆาตกานิ ฯ   
สมาธิ กามจฺฉนฺทสฺส  ปฏิปกฺโขติ  ราคปฺปณิธิยา  อุชุวิปจฺจนีก- 
ภาวโต นานารมฺมเณหิ  ปโลภิตสฺส  ปริพฺภมนฺตสฺส  จิตฺตสฺส   
สมาธานโต กามจฺฉนฺทสฺส  สมาธิ  ปฏิปกฺโข ฯ  ปติ  พฺยาปาทสฺสาติ  
ปาโมชฺเชน  สมาโยคกฺขมตฺตา๑  พฺยาปาทสฺส  ปติ  ปฏิปกฺขา ฯ  
วิตกฺโก  ถีนมิทฺธสฺสาติ  โยนิโส  สงฺกปฺปนวเสน  สวิปฺผารปฺปวตฺติโต  
วิตกฺโก  ถีนมิทฺธสฺส  ปฏปิกฺโข ฯ  สุข  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺสาติ  สุข  
วูปสนฺตสีตลสภาวโต  อวูปสมานุตาปสภาวสฺส  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  
ปฏิปกฺข ฯ  วิจาโร  วิจิกิจฺฉายาติ  วิจาโร  อารมฺมเณ  อนุมชฺชน- 
๑. ม. สมานโยคกฺเขมตฺตา ฯ  
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วเสน  ป ฺาปฏิรูปสภาวตฺตา  วิจิกิจฺฉาย  ปฏิปกโฺข ฯ มหา- 
กจฺจายนตฺเถเรน  เทสิตปฏกาน  สวณฺณนา  เปฏก ฯ ตสฺมึ เปฏเก ฯ  
ป ฺจกามคุณเภทวิสยสฺสาติ   รูปาทิป ฺจกามคุณวิเสสวิสยสฺส ฯ  
อาฆาตวตฺถุเภทาทิวิสยานนฺติ  พฺยาปาทวิเวกวจเนน  อนตฺถ  เม อจรีติ- 
อาทิอาฆาตวตฺถุเภทวิสยสฺส  โทสสฺส  โมหาธิเกหิ  ถีนมิทฺธาทีหิ  
วิเวกวจเนน  ปฏิจฺฉาทนวเสน  ทุกฺขาทิปุพฺพนฺตาทิเภทวิสยสฺส  โมหสฺส  
วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต ฯ กามราคพฺยาปาทตเทกฏถีนมิทฺธาทิ 
วิกฺขมฺภก ฺเจต สพฺพากุสลปฏิปกฺขสภาวตฺตา  สพฺพากุสลาน  เตน   
สภาเวน สพฺพากุสลปฺปหายก  โหนฺตมฺป  กามราคาทิวิกฺขมฺภนสภา- 
วเมว  โหติ ตสภาวตฺตาติ  อวิเสเสตฺวา  นีวรณากุสลมูลาทีน   
วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต โหตีติ อาห ฯ  
        [๒๘๙]  ยถาปจฺจย  ปวตฺตมานาน  สภาวธมฺมาน  นตฺถิ  กาจิ  
วสวตฺติตาติ  วสวตฺติภาวนิวารณตฺถ  วิตกฺกน  วิตกฺโกติ  วุตฺต ฯ  
วิตกฺกนนฺติ  หิ  วิตกฺกนกริิยา ฯ  สา  จ  วิตกฺกสฺส  อตฺตโน  
ปจฺจเยหิ  ปวตฺติมตฺตเมวาติ  ภาวนิทฺเทโส  วสวตฺติภาวนิวารณาย  
โหติ ฯ  ตยิท  วิตกฺกน  อีทิสมิทนฺติ  อารมฺมณสฺส  ปริกปฺปนนฺติ  
อาห  โอหนนฺติ  วุตฺต  โหตีติ ฯ  ยสฺมา  จิตฺต  วิตกฺกพเลน   
อารมฺมณ อภินิรูฬฺห  วิย  โหติ  ตสฺมา  โส  อารมฺมณาภินิโรปน- 
ลกฺขโณ  วุตฺโต ฯ ยถา  ห ิ โกจิ  ราชวลฺลภ  าตึ  วา  มิตฺต  วา  
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นิสฺสาย  ราชเคห  อาโรหติ  อนุปวิสติ  เอว  วิตกฺก  นิสฺสาย  จิตฺต  
อารมฺมณ  อาโรหติ ฯ  ยท ิ เอว  กถ  อวิตกฺก  จิตฺต  อารมฺมณ  
อาโรหติ ฯ  วิตกฺกพเลเนว ฯ  ยถา  ห ิ โส  ปรุิโส  ปริจเยน  
เตน  วินาป  นิราสงฺโก  ราชเคห  ปวิสติ  เอว  ปริจเยน  วิตกฺเกน  
วินาป  อวิตกฺก  จิตฺต  อารมฺมณ  อาโรหติ ฯ  ปริจเยนาติ  จ  
สนฺตาเน  ปวตฺตวิตกฺกภาวนาสงฺขาเตน  ปริจเยน ฯ  วิตกฺกสฺส  หิ  
สนฺตาเน  อภิณฺห  ปวตฺตสฺส  วเสน  จิตฺตสฺส  อารมฺมณาภิรูหน  
จิรปริจิต ฯ  เตน  ต  กทาจิ  วิตกฺเกน  วินาป  ตตฺถ  ปวตฺตเตว ฯ  
ยถา  ต  าณสหิต  หุตฺวา  สมฺมสนวเสน  จิรปริจิต  กทาจิป  
าณรหิตมฺป  สมฺมสนวเสน  ปวตฺตติ ฯ  ยถา  วา  กิเลสสหิต   
หุตฺวา ปวตฺต  สพฺพโส  กิเลสรหิตมฺป  จิรปริจเยน  กิเลสวาสนา- 
วเสน ปวตฺตติ ฯ  เอว  สมปฺทมิท  ทฏพฺพ ฯ  อาหนนปริยาหนน- 
รโสติอาทิโต อภิมุข  วา  หนน  อาหนน ฯ  ปริโต  ปริวตฺเตตฺวา   
วา  อาหนน ปริยาหนน ฯ  รูป  รูป  ปวี  ปวีติ  อาโกเฏนฺตสฺส   
วิย  ปวตฺติ อาหนน  ปริยาหนนนฺติ  จ  เวทิตพฺพ ฯ  ยสฺมึ  ห ิ  
อารมฺมเณ  จิตฺต อภินิโรเปติ  ต  ตสฺส  คหณโยคฺย  กโรนฺโต   
วิตกฺโก  อาโกเฏนฺโต วิย  โหติ ฯ  ยทิ  เอว  นาคเสนตฺเถเรน   
อาโกฏนลกฺขโณ  วิตกฺโก ยถา  มหาราช  เภร ี อาโกฏิตา  อถ   
ปจฺฉา  อนุรวติ  อนุสทฺทายติ เอวเมว    โข    มหาราช    ยถา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๗ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 559 

อาโกฏนา  เอว  วิตกฺโก  ทฏพฺโพ  อถ  ปจฺฉา  อนุรวนา  
อนุสทฺทนา  เอว  วิจาโร  ทฏพฺโพติ  อาโกฏนลกฺขณตา  วิตกฺกสฺส  
กสฺมา  วุตฺตา ฯ  นาย  วิโรโธ ฯ  เถเรน  หิ  กิจฺจสนฺนิสฺสิต  
กตฺวา  ลกฺขณ  วุตฺต ฯ  ธมฺมาน  หิ  สภาววินิมุตฺตา  กาจิ  กริิยา  
นาม  นตฺถิ ฯ  ตถา  คเหตพฺพากาโร ฯ  โพธเนยฺยชนานุโรเธน  
ปน  ปรมตฺถโต  เอกีภาโวป  สภาวธมฺโม  ปริยายวจเนหิ  วิย  
สมาโรปตรูเปหิ  พหูหิ  ปกาเรหิ  ปกาสิยติ ฯ  เอว  หิ  โส  สฏุ ุ  
ปกาสิโต โหติ ฯ  
        [๒๙๐]  อานยนปจฺจุปฏาโนติ  เอตฺถ  อานยน  จิตฺเต  
อารมฺมณสฺส  อุปนยน  อากฑฺฒน  วา ฯ  อนุส ฺจรณ  อนุปริพฺ- 
ภมน ฯ สฺวาย  วิเสโส  สนฺตานมฺหิ  ลพฺภมาโนเอว  สนฺตาเน  
ปากโฏ  โหตีติ  ทฏพฺโพ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  
อนุมชฺชนนฺติ  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  อนุมสน  ปริมชชฺนนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ตถาหิ  วิจาโร  ปริมชชฺนหตฺโถ  วิย  สสรณหตฺโถ  วิยาติ  จ  วุตฺโต ฯ  
ตตฺถาติ  อารมฺมเณ ฯ  สหชาตาน  อนุโยชน  อารมฺมเณ      อนุ 
วิจรณสงฺขาตอนุมชฺชนวเสเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อนุปปฺพนฺธน  อารมฺมเณ  
จิตฺตสฺส  อวิจฺฉินฺนสฺส  วิย  ปวตฺติ ฯ  ตถาหิ  โส  อนุสนฺธนตาติ  
นิทฺทิฏโ ฯ  เตเนว  จ  ฆณฺฑานุรโว  วิย  ปริพฺภมน  วิยาติ  จ  
วุตฺโต ฯ  กตฺถจีติ  ปมชฌฺาเน  ปริตฺตจิตฺตุปฺปาเทสุ  จ ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๗ ]  
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โอฬาริกฏเนาติ  วิจารโต  โอฬารกิฏเน ฯ  ยถา  ฆณฺฑาภิฆาตสทฺโท  
ปมาภินิปาโต  โหติ  เอว  อารมฺมณาภิมุขนิโรปนฏเน๑  
วิตกฺโก  เวทิตพฺโพ๒  เจตโส  ปมาภินิปาโต  วิย  โหตีติ  อาห  
ฆณฺฑาภิฆาตสทฺโท วิยาติอาทึ ฯ  
        [๒๙๑]  วิปฺผารวาติ  เอตฺถ  วิปฺผาโร  นาม  วิตกฺกสฺส  
ถีนมิทฺธปฏปิกฺโข  อารมฺมเณ  อโนลนีตา  อสงฺโกโจ ฯ  โส  ปน  
อภินิโรปนภาเวน  จลน  วิย  โหตีติ  อธิปฺปาเยนาห  ปริปฺผนฺทภาโว  
จิตฺตสฺสาติ ฯ  ปริพฺภมน  วิยาติ  เอตฺถ  ปริสฺสยาภาววีมสนตฺถ  
ปริพฺภมนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ทุกนิปาตฏกถาย  ปน  อากาเส  คจฺฉโต  
มหาสกุณสฺส  อุโภหิ  ปกฺเขหิ  วาต  คเหตฺวา  ปกฺเข  สนฺนิสีทา- 
เปตฺวา คมน  วิย  อารมฺมเณ  เจตโส  อภินิโรปนภาเวน  ปวตฺโต  
วิตกฺโก  วาตคฺคหณตฺถ  ปกฺเข  ผนฺทาปยมานสฺส  คมน  วิย  
อนุมชฺชนภาเวน  ปวตฺโต  วิจาโรติ  วุตฺต ฯ  ต  อนุปปฺพนฺเธน ปวตฺติย  
ยุชฺชติ ฯ  ตถาหิ  อุปจาเร  วา  อปฺปนาย  วา  สนฺตาเนน  ปวตฺติย  
วิตกฺโก  นิจฺจโล  หุตฺวา  อารมฺมณ  อนปุวิสิตฺวา  วิย  ปวตฺตติ ฯ  
น  ปมาภินิปาเต  ปากโฏ  โหติ ฯ  ยถา  หิ  อปุพฺพารมฺมเณ  
ปมาภินิปาตภูโต  วิตกฺโก  วิปฺผารวา  โหติ  น  ตถา  เอกสฺมึเยว  
อารมฺมเณ  นิรนฺตร  อนุปฺปพนฺธวเสน  ปวตฺติย  นาติวิปฺผารวา  ปน  
๑. ม. อารมฺมณาภิมุขนิโรปนฏโ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๗ ]  
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ตตฺถ  โหติ  สนฺนิสินฺนภาวโต ฯ  ปมทุติยชฺฌาเนสุ  ปากโฏ  โหตีติ  
วิตกฺกสฺส  วิเสโส  อภินิโรปนากาโร  โอฬาริกตฺตา  ปมชฺฌาเน  
ปากโฏ  โหติ  ตทภาวโต  ป ฺจกนเย  ทุติยชฺฌาเน  วิจารสฺส  
วิเสโส  อนุมชฺชนากาโร  ปากโฏ  โหติ ฯ  อยมฺปเนตฺถ  อปโร  
นโย ฯ  มลคฺคหิต  กสภาชน  เอเกน  หตฺเถน  ทฬหฺ  คเหตฺวา  
อิตเรน  หตฺเถน  จุณฺณเตลเอฬกโลมาทิกตจุมฺพฏเกน  ปริมชชฺนฺตสฺส  
ทฬฺห  คหณหตฺโถ  วิย  วิตกฺโก  ปริมชฺชนหตฺโถ  วิย  วิจาโร  ตถา  
กุมฺภการสฺส  ทณฺฑปฺปหาเรน  จกฺก  ภมยิตฺวา  ภาชน  กโรนฺตสฺส  
ปณฺฑสฺส  อุปฺปฬนหตฺโถ  วิย  วิตกโฺก  ตสฺเสว  อิโตจิโตจ  
สสรณหตฺโถ  วิย  วิจาโร  ตถา  กสภาชนาทีสุ  กิ ฺจิ  มณฺฑล  
วฏฏเลข  กโรนฺตสฺส  มชฺเฌ  สนฺนริุมฺภิตฺวา   ิตกณฺฏโก  วิย  
อภินิโรปโน  วิตกฺโก  พหิ  ปริพฺภมนกณฺฏโก  วิย  อนุมชฺชโน  
วิจาโรติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๙๒]  ยถา  ปุปฺผผลสาขาทิอวยววินิมุตฺโต  อวิชฺชมาโนป  
รุกฺโข  สปุปโฺผ  สผโลติ  โวหริยติ  เอว  วิตกฺกาทิองฺควินิมุตฺต  
อวิชฺชมานป  ฌาน  สวิตกกฺ  สวิจารนฺติ  โวหริยตีติ  ทสฺเสตุ  รุกฺโข  
วิยาติอาทิ  วุตฺต ฯ  วิภงฺเค  ปนาติอาทีสุ  ฌานภาวนาย  
ปุคฺคลวเสน  เทเสตพฺพตฺตา  อิธ  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทินา  
ปุคฺคลาธิฏาเนน  ฌานานิ  อุทฺทิฏานีติ ฯ  ยทิป  วิภงฺเค  ปุคฺคลา- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๗ ]  
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ธิฏานา  เทสนา  กตา  อตฺโถ  ปน  ตตฺราป  วิภงฺเคป  ยถา  
อิธ  อิมินา  จ  วิตกฺเกนาติอาทินา  ธมฺมวเสน  วุตฺโต  เอวเมว  
ทฏพฺโพ  ปรมตฺถโต  ปคฺุคลสฺเสว  อภาวโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  
อถวา  ฌานสมงฺคิโน  วิตกฺกวิจารสมงฺคิตาทสฺสเนน  ฌานสฺเสว  
สวิตกฺกสวิจารตา  วุตฺตาติ  อาห  อตฺโถ  ปน  ตตฺราป  เอวเมว  
ทฏพฺโพติ ฯ  วิเวกสทฺทสฺส  ภาวสาธนต  สนฺธายาห  ตสฺมา  
วิเวกาติ ฯ  เหตุอตฺเถ  เจต  นิสฺสกฺกวจน ฯ  ตสฺมา  วิเวกา  
เหตุภูตาติ  อตฺโถ ฯ  วิเวกสทฺทสฺส  กตฺตุสาธนต  กมฺมสาธนต  วา  
สนฺธายาห  ตสฺมึ  วา  วิเวเกติ ฯ  วิวิตฺโตติ  หิ  อิมินา  นีวรเณหิ  
วินาภูโต เตหิ วิเวจิโตติ จ สาธนทฺวยมฺป สงฺคหิตเมวาติ ฯ  
        [๒๙๓]  ปนยตีติ  ตปฺเปติ  วฑฺเฒติ  วา ฯ  สมฺปยายนลกฺขณาติ  
ปริตุสฺสนลกขฺณา ฯ  ปนนรสาติ  ปรพิรูหนรสา ฯ  ผรณรสาติ  
ปณีตรูเปหิ  กายสฺส  พฺยาปนรสา ฯ  อุทคฺคภาโว  โอทคฺย ฯ  
สุขยตีติ  สุข  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺเม  ลทฺธสฺสาเท  กโรตีติ  
อตฺโถ ฯ  สฺวาย  กตฺตุนิทฺเทโส  ปริยายสทฺโท  ธมฺมโต  อ ฺสฺส  
กตฺตุนิวตฺตนตฺโถ ฯ  นิปฺปริยาเยน  ปน  ภาวสาธนเมว  ลพฺภตีติ  
สุขน  สุขนฺติ  วุตฺต ฯ  สาตลกฺขณนฺติ  อิฏภาวตฺตา  ตสมงฺคิ- 
ปุคฺคล สมฺปยุตฺตธมฺเม  วา  อตฺตนิ  สาทยตีติ  สาต  ทการสฺส   
ตการ กตฺวา ฯ  สาต  มธรุนฺติ  วทนฺติ ฯ  สาต  ลกฺขณ  เอตสฺสาติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๗-๑๕๘ ]  
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สาตลกฺขณ ฯ  อุปพฺรูหนรสนฺติอาทีสุ  อุปพฺรูหน  สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมาน สวฑฺฒน ฯ  ทุกขฺ  วิย  อวิสฺสชฺเชตฺวา  อทุกฺขมสุขา  วิย  
อนชฺฌุเปกฺขิตฺวา  อนุอนุ  คณฺหน  อุปการิตา  วา  อนุคฺคโห ฯ  
กตฺถจีติ  ปมชฺฌานาทิเก ฯ  ปฏลิาภตุฏ ีติ  ปฏลิาภวเสน อุปฺปช-ฺ 
ชนกตุฏ ิ ฯ  ปฏิลทฺธรสานุภวนนฺติ  ปฏิลทฺธสฺส  อารมฺมณรสสฺส  
อนุภวน ฯ  เอเตน  ปติสุขานิ  สภาวโต  วิภชิตฺวา  ทสฺสิตานิ ฯ  
ยตฺถ  ปติ  ตตฺถ  สุขนฺติ  วิตกฺกสฺส  วิย  วิจาเรน  ปติยา  สุเขน  
อจฺจนฺตสโยคมาห ฯ  ยตฺถ  สุข  ตตฺถ  น  นิยมโต  ปตีติ  วิจารสฺส  
วิย  วิตกฺเกน  สุขสฺส  ปติยา  อนจฺจนฺตสโยค ฯ  เตน อจฺจนฺตา- 
นจฺจนฺตสโยคตาย  ปติสุขาน  วิเสส  ทสฺเสติ ฯ  ก  อุทก ตาเรนฺติ   
เอตฺถาติ  กนฺตาร  นิรุทกมรุทฺธาน ฯ  วนเมว  วนนฺต ฯ วนจฺ- 
ฉายปฺปเวสนอุทกปริโภเคสุ  วิย  สุขนติฺ  ยถา  หิ  ปรุิโส มหา- 
กนฺตารมคฺค  ปฏิปนฺโน  ฆมฺมปเรโต  ตสิโต  ปปาสิโต  ปฏิปเถ  
ปุริส  ทิสฺวา  กตฺถ  ปานิย  อตฺถีติ  ปุจฺเฉยฺย ฯ  โส อฏวึ อุตฺตริตฺวาว  
ชาตสฺสรวนสณฺโฑ  อตฺถ ิ ตตฺถ  คนฺตฺวา  ลภิสฺสสติี  วเทยฺย ฯ  
โส  ตสฺส  กถ  สุตฺวาว  หฏปหฏโ  ภเวยฺย  ตโต  คจฺฉนฺโต  
ภูมิย  ปติตานิ  อุปฺปลนาฬปตฺตานิ  ทิสฺวา  สุฏ ุตร  หฏปหฏโ  
หุตฺวา  คจฺฉนฺโต  อลลฺวตฺเถ  อลลฺเกเส  ปุริเส  ปสเฺสยฺย วน- 
กุกฺกุฏวนโมราทีน  สทฺท  สุเณยฺย  ชาตสฺสรปริยนฺเต  ชาต มณิ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๘ ]  
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ชาลสทิส  นลีวนสณฺฑ  ปสฺเสยฺย  สเร  ชาตานิ  อุปฺปลปทุมกมุุทานิ  
ปสฺเสยฺย  อจฺฉ  วิปฺปสนฺน  อุทก  ปสฺเสยฺย ฯ  โส  ภิยฺโย  ภิยฺโย  
หฏปหฏโ  หุตฺวา  ชาตสฺสร  โอตรตฺิวา  ยถารุจึ  นฺหาตฺวา  จ  
ปวิตฺวา  จ  ปสฺสทฺธทรโถ  ภิสมูฬาลโปกฺขราทีนิ  ขาทิตฺวา นีลุปฺ- 
ปลาทีนิ  ปลนฺธิตฺวา  มนฺทาลวมูลานิ  ขนฺเธ  ขิปตฺวา  อุตฺตริตฺวา  
สาฏก  นิวาเสตฺวา  อุทกสาฏก  อาตเป  กตฺวา  สีตจฺฉายาย มนฺท- 
มนฺเท  วาเต  ปหรนฺเต  นปินฺโน  อโห  สุข อโห สุขนฺติ วเทยฺย ฯ  
เอว  สมฺปทมิท  ทฏพฺพ ฯ  ตสฺส  ห ิ ปุริสสฺส  ชาตสฺสรวนสณฺฑ- 
สวนโต ปฏาย  ยาว  อุทกทสฺสนา  หฏปหฏกาโล  วิย  ปุพฺพ- 
ภาคารมฺมเณ หฏปหฏาการา  ปติ ฯ  นฺหาตฺวา  จ  ปวิตฺวา   
จ  สีตจฺฉายาย มนฺทมนฺเท  วาเต  ปหรนฺเต  อโห  สขุ  อโห  
สุขนฺติ วทโต นิปนฺนกาโล วิย  พลปฺปตฺต  อารมฺมณรสานุภวนา- 
การสณฺ ิต  สุข ฯ  ตสฺมึ  ตสฺมึ สมเยติ  อิฏารมฺมณสฺส  ปฏ-ิ 
ลาภสมเย  ปฏิลทฺธรสานภุวนสมเย วนจฺฉายาทีน  สวนทสฺสนสมเย   
ปริโภคสมเย  จ ฯ  ปากฏภาวโตติ ยถากฺกม ปติสุขาน วิภูต 
ภาวโต ฯ  
        [๒๙๔]  วิเวกช  ปติสุขนฺติ  เอตฺถ  ปุริมสฺม ึ อตฺเถ  วิเวกชนฺติ  
ฌาน  วุตฺต ฯ  ปติสุขสทฺทโต  จ  อตฺถิอตฺถวิเสสโต  จ  อสฺส  
ฌานสฺส  อสมฺึ  วา  ฌาเนติ  เอตฺถ  อกาโร  ทฏพฺโพ  ยถา  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๘ ]  
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อริสโสติ ฯ  ทุติเย  ปติสุขเมว  วิเวกช ฯ  วิเวกช  ปติสุขนฺติ  จ  
อ ฺปทตฺถสมาโส  ปจฺจตฺตนิทฺเทสสฺส  จ  อโลโป  กโต ฯ  โลเป   
วา  สติ  วิเวกชปติสุขนฺติ  ปาโติ  อย  วิเสโส ฯ  คณนานุปุพฺพโต  
ปมนฺติ  อิมินา  เทสนากฺกม  อุลฺลิงฺเคติ ฯ  คณนานุปุพฺพตา  
ปมนฺติป  ปาโ ฯ  ตตฺถาป  คณนานุปุพฺพตาติ  คณนานุปุพฺพ- 
ตายาติ อตฺโถ ฯ  คณนานุปุพฺพตามตฺต  วา  ปมนฺติ  อิท  วจนนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ปม  สมาปชชฺตีติ  ปมนฺติ  อิท  ปน  น  เอกนฺต- 
ลกฺขณ ฯ จิณฺณวสิภาโว  หิ  อฏสมาปตฺติลาภี  อาทิโต  ปฏาย   
มตฺถก ปาเปนฺโตป  สมาปชฺชิตุ  สกฺโกติ  มตฺถกโต  ปฏาย   
อาทึ ปาเปนฺโตป  สมาปชฺชิตุ  สกฺโกติ  อนฺตรนฺตรา  โอกกฺ- 
มนฺโตป สกโฺกติ ฯ  เอว  ปุพฺพุปฺปตฺติยฏเน  ปน  ปม  อุปฺ- 
ปนฺนนฺติป ปม ฯ  เตเนว  วิสุทฺธิมคฺเค  คณนานุปุพฺพตา  ปม   
ปม อุปฺปนฺนนฺติป ปมนฺติ เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ  
        [๒๙๕]  ปจฺจนีกธมฺเม  ฌาเปตีติ  นีวรณาทิปจฺจนีกธมฺเม  ทหติ  
วิกฺขมฺภนวเสน  ปชหตีติ  อตฺโถ ฯ  โคจรนฺติ  กสิณาทิอาลมฺพน ฯ  
ตนฺติ  ต  โคจร ฯ  อุปนชิฌฺายตีติ  ปสฺสติ ฯ  สห  อุปจาเรนาติ  
สทฺธึ  อุปจารชฺฌาเนน ฯ  กสิณารมฺมณุปนิชฺฌายนโตติ  ปวี- 
กสิณาทิโน อตฺตโน  อารมฺมณสฺส  รูป  วิย  จกฺขุนา  อุปนิชฌฺาย- 
นโต ฯ ลกฺขณุปนิชฺฌายนโตติ   ยถาสมฺภว   อนิจฺจาทิลกฺขณตฺตยสฺส  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๘-๑๕๙ ]  
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นิพฺพานธาตุยา  ตถลกฺขณสฺส  จ  อุปนิชฺฌายนโต ฯ  เตเนวาห  
เอตฺถ  หีติอาทึ ฯ  นิจฺจาทิวิปลฺลาสปฺปหาเนน  มคฺโค  อสมฺโมหโต  
อนิจฺจาทิลกฺขณานิ  อุปนิชฺฌายตีติ  ลกฺขณุปนิชฺฌานนฺติ  อาห  
วิปสฺสนาย   อุปนิชฺฌายนกิจฺจนฺติอาทึ ฯ   ตถลกฺขณนฺติ อวินาส- 
ธมฺมสฺส  นิพฺพานสฺส  อน ฺถาภาวโต  อวิปรีตสภาโว ตถลกขฺณ ฯ   
มคฺคสฺสาป  วา  นิพฺพานารมฺมณโต  ตถลกฺขณุปนชิฺฌานตา โยเช- 
ตพฺพา ฯ  วิสทิโสทาหรณ ตาว ทสฺเสนฺโต อาห ยถา สธโนติ- 
อาทึ ฯ อ ฺโ  อปเทสารโห  โหตีติ  ธนโต  ปริชนโต  จ  อ ฺโ  
ธนวา  ปริชนวา  จ  ปุรโิส  สห  ธเนน  วตฺตติ  ปริชเนน  จาติ  
สธโน  สปรชิโนติ  อปเทส  อรหตีติ  อปเทสารโห  โหติ ฯ  
อปทิสิตพฺโพ  โหตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสนงฺเคสุเอว  เสนาสมฺมตีติ  
รถาทิเสนงฺควินิมุตฺตาย  เสนาย  อภาเวป  รเถหิ  ปตฺตีหิ  จ  สห  
วตฺตนโต  สรถา  สปตฺติ  เสนาติ  รถาทิเสนงฺเคสุเยว  เสนาโวหาโรติ  
อตฺโถ ฯ  กสมฺา  ปเนตฺถ  ฌานปาเ  อคฺคหิตา  จิตฺเตกคฺคตา  
คหิตาติ  อนุโยค  สนฺธายาห  อวุตฺตตฺตาติอาทึ ฯ  เอว  วุตฺตา- 
เยวาติ เอว  สรูปโต  วิภงฺเค  วุตฺตาเยว ฯ  สจิตฺเตกคฺคตนฺติ  อิธ  
อวุตฺเตปติ  สจิตฺเตกคฺคตนฺติ  เอว  สรูปโต  อิมสฺมึ  ฌานปาเ  
อวุตฺเตปติ  อตฺโถ ฯ  สาม ฺโต  ปน  ฌานคฺคหเณน  คหิตาเอว ฯ  
เตเนวาห  เยน  หีติอาทึ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เยน  วิตกฺกาทีหิ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๕๙-๑๖๐ ]  
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สห  วตฺตพฺพ  ต  ธมฺม  ทีเปตุ  ตสฺส  ปกาสนาธิปฺปาเยน  สวิตกฺก  
สวิจารนฺติอาทินา  อุทฺเทโส  กโต  โสเอว  อธิปฺปาโย  เตน  
ภควตา  วิภงฺเค  จิตฺเตกคฺคตาติ  นิทฺทิสนฺเตน  ปกาสิโต  ตสฺมา  
สา  ฌานปาเ  อคฺคหิตาติ  น  จินฺเตตพฺพนฺติ ฯ  อุปสมฺปชฺชาติ  
เอตฺถ  อุปสสทฺทา  อุปลพฺภตีติอาทีสุ  วิย  นิรตฺถกาติ  ทสฺเสตุ  
อุปคนฺตฺวาติอาทึ  วตฺวา  ปุน  เตส  สาตฺถกภาว  ทสฺเสตุ อุป- 
สมฺปาทยิตฺวาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  อุปสมฺปชฺชาติ  เอตฺถ  ปตฺวา  
สาเธตฺวาติ  วา  อตฺโถ ฯ  อิริยนนฺติ  กริิย ฯ  วุตฺตินฺติอาทีนิ  
ตสฺเสว  เววจนานิ ฯ  เอก  อิริยาปถพาธน  อิริยาปถนฺตเรหิ  รกฺขน  
ปาลน ฯ  สพฺพพุทฺธาน  อาจิณฺณตฺตา  อานาปานสฺสติกมฺมฏาน- 
เมว วุตฺต ฯ ต ฺหิ สพฺพพุทฺธาน อาจิณฺณนฺติ วทนฺติ ฯ  
                        ปมชฺฌานกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๒๙๖]  วูปสมาติ  วูปสมเหตุ ฯ  วูปสโมติ  เจตฺถ  ปหาน  
อธิปฺเปต ฯ  ต ฺจ  วิตกฺกวิจาราน  อติกฺกโม  อตฺถโต ทุติยช-ฺ 
ฌานกฺขเณ  อนุปฺปาโทติ  อาห  สมติกกฺมาติอาทึ ฯ  กตเมส  
ปเนตฺถ  วิตกกฺวิจาราน  วูปสโม  อธิปฺเปโต  ก ึ ปมชฺฌานิกาน  
อุทาหุ  ทุติยชฺฌานิกานนฺติ  กิ ฺเจตฺถ  ยทิ  ปมชฺฌานิกาน  นตฺถิ  
เตส  วูปสโม  น  หิ  กทาจิ  ปมชฺฌาน  วิตกฺกวิจารรหิต  อตฺถิ  
อถ  ทุติยชฺฌานิกาน  เอวมฺป  นตฺเถว  วูปสโม  สพฺเพน  สพฺพ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๐ ]  
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เตส  ตตฺถ  อภาวโตติ  อิม  อนุโยค  สนฺธายาห  ตตฺถ กิ ฺจาปติ- 
อาทึ ฯ ยสฺมา  ทฏิาทีนวสฺส  ตตฌานกฺขเณ  อนุปฺปตฺติธมฺมตา- 
ปาทน วูปสมน  อธิปฺเปต  วิตกฺกาทโยเอว  จ  ฌานงฺคภูตา   
ตถา กริยนฺติ  น  ตสมฺปยุตฺตา  ผสฺสาทโย  ตสฺมา  วิตกฺกา- 
ทีนเยว วูปสมาทิวจน  ฌาเน  อาคต ฯ  ยสฺมา  ปน  วิตกฺกาทีน   
วิย ตสมฺปยุตฺตธมฺมานมฺป  เอเตน  เอต  โอฬาริกนฺติ  อาทีนวทสฺสน  
สุตฺเต  อาคต  ตสฺมา  อวิเสเสน  วิตกฺกาทีน  ตสหคตาน ฺจ  
วูปสมาทิเก  วตฺตพฺเพ  วิตกฺกาทีนเยว  วูปสโม  วุจฺจมาโน อธิก- 
วจน  อ ฺมตฺถ  โพเธตีติ  กตฺวา  กิ ฺจิ  วิเสส  ทีเปตีติ ทสฺเสนฺโต   
โอฬาริกสฺส  ปนาติอาทิมาห ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย เยหิ   
วิตกฺกวิจาเรหิ  ปมชฺฌานสฺส  โอฬาริกตา  เตส  สมติกฺกมา  
ทุติยชฺฌานสฺส  สมธิคโม  น  สภาวโต  อโนฬาริกาน  ผสฺสาทีน  
สมติกฺกมาติ  อยมตฺโถ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ  เอเตน  ทีปโต  
ตสฺมา  กึ  ปมชฺฌานิกาน  วิตกฺกวิจาราน  วูปสโม  อิธาธิปฺเปโต  
อุทาหุ  ทุติยชฺฌานิกานนฺติ  เอทิสี  โจทนา  อโนกาสาว ฯ ปติยา  
จ  วิราคาติ  อาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตสฺมา วิตกฺกวิจารปติสุข- 
สมติกฺกมวจนานิ โอฬารโิกฬาริกงฺคสมติกฺกมา ทุติยาทิอธิคมทีปกา- 
นีติ  เตส  เอกเทสภูต  วิตกฺกวิจารสมติกฺกมวจน อวยเวน  สมุทา- 
โยปลกฺขณนเยน  ตทีปก  วุตฺต ฯ  วิสุ  วิสุ   ิเตป  ห ิวิตกฺก- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๑ ]  
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วิจารสมติกฺกมวจนาทิเก  ปเหยฺยงฺคนิทฺเทสตาสาม ฺเน  จิตฺเตน  
สมูหโต  คหเิต  วิตกฺกวิจารวูปสมวจนสฺส  ตเทกเทสตา  โหตีติ ฯ  
อถวา  วิตกฺกวิจารวูปสมวจเนเนว  ตสมติกฺกมา  ทติุยาธิคมทีปเกน  
ปติวิราคาทิวจนาน  ปติอาทิสมติกฺกมา  ตติยาทิอธิคมทีปกตา  ทีปตา  
โหตีติ  ตสฺส  ตทีปกตา  วุตฺตา ฯ  เอว  หิ  อวยเวน สมุทาโยป- 
ลกฺขณ วินา  วิตกฺกวิจารวูปสมวจเนน  ปติวิราคาทิวจนาน  สวิสเย  
สมานพฺยาปารตา ทสฺสิตา โหติ ฯ  
        [๒๙๗]  อชฌฺตฺตนฺติ  นิยกชฺฌตฺต  อธิปฺเปต  น  อชฺฌตฺตช-ฺ 
ฌตฺตาทีติ ทสฺเสนฺโต  อาห  อชฺฌตฺตนฺติ  นิยกชฺฌตฺต  อธิปฺเปตนฺติ ฯ   
ตตฺถ การณมาห  วิภงฺเค  ปนาติอาทึ ฯ  ปนสทฺโท  อปสทฺทตฺโถ ฯ  
วิภงฺเคปติ  อตฺโถ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  นลีวณฺณโยคโต  
นีล  วตฺถ  วิยาติ  นีลวณฺณโยคโต  วตฺถ  นลี  วิยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  
อิมสฺมิ ฺจ  อตฺถวิกปฺเปติ  เจโต  สมฺปสาทยตีติ  เอตสฺมึ  ปกฺเข ฯ  
เจตโสติ  จ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน ฯ  ปุริมสฺมินฺติ  สมฺปสาทน- 
โยคโต ฌาน  สมฺปสาทนนฺติ  วุตฺตปกฺเข ฯ  เจตโสติ  สมฺพนฺเธ   
สามิวจน ฯ ยาว  น  ปเร  เอกคฺคเต  กโรมีติอาทีสุ  เสฏ- 
วจโนป  เอกสทฺโท โลเก  ทิสฺสตีติ  อาห  เสฏโป  หิ  โลเก   
เอโกติ  วุจฺจตีติ ฯ เอกกีหิ  ขุทฺทเกหิ  ชตินฺติอาทีสุ  อสหายตฺโถป   
เอกสทฺโท ทฏิโติ  อาห  เอโก  อสหาโย  หุตฺวาติ ฯ  สทฺธาทโยป  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๑ ]  
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กาม  สมฺปยตฺุตธมฺมาน  สาธารณโต  จ  อสาธารณโต  จ  ปจฺจยา  
โหนฺติเยว ฯ  สมาธิ  ปน  ฌานกฺขเณ  สมฺปยุตฺตธมฺมาน อวิกฺเขป- 
ลกฺขเณ  อินทฺฏกรเณน  สาติสย  ปจฺจโย  โหตีติ  ทสฺเสนฺโต สมฺ- 
ปยุตฺตธมฺเม ฯเปฯ  อธิวจนนฺติ  อาห ฯ  สมฺปสาทน  เจตโส เอโกทิ- 
ภาวนฺติ  วิเสสนทฺวย  ฌานสฺส  อติสยวจนิจฺฉาวเสน คหิต ฯ   
สฺวายมติสโย  ยถา  อิมสฺม ึ ฌาเน  ลพฺภติ  น  ตถา ปมชฺ- 
ฌาเนติ  อิม  วิเสส  ทสฺเสตุ  นนุ  จาติอาทิ  วุตฺต ฯ อารมฺมเณ  
อาหนนปริยาหนนวเสน  อนุมชฺชนานุโยชนวเสน  จ  ปวตฺตมานา  ธมฺมา  
สติป  นีวรณปฺปหาเนน  กิเลสกาลุสฺสยิาปคเม  สมฺปยุตฺตาน  กิ ฺจิ  
โขภ  กโรนฺโต  วิย  เตหิ  จ  เตน  สนฺนสิินฺนา  โหนฺตีติ  วุตฺต  
วิตกฺกวิจารกฺโขเภน ฯเปฯ  น  สุปฺปสนนฺนฺติ ฯ  ตตฺถ  ขุทฺทกา  
อุมฺมิโย  วีจิโย ฯ  มหติโย  ตรงฺคา ฯ  สมาธิป  น  สฏุ ุ  ปากโฏติ     
สติป  อินฺทฺรยิสมตฺเต  วิริยสมตาย  จ เตเนว โขเภน สมฺปสาทนา- 
ภาเวน จ  พหเล  วิย  ชเล  มจฺโฉ  สมาธิป  น  สฏุ ุ  ปากโฏ ฯ  
วิตกฺกวิจารปลิโพธาภาเวนาติ  เอตฺถ  ยถาวุตฺตกฺโขโภเอว  ปลิโพโธ ฯ  
เอว  วุตฺเตนาติ  ยสฺสา  สทฺธาย  วเสน  สมฺปสาทน  ยสฺสา  จ  
จิตฺเตกคฺคตาย  วเสน  เอโกทิภาวนฺติ  จ  ฌาน  วุตฺต  ตาสเอว  
สทฺทหนาติอาทินา  ปวตฺติอาการวิเสสวิภาวนวเสน  วุตฺเตน  เตน  
วิภงฺคปาเน ฯ  อย  อตฺถวณฺณนาติ  สมฺปสาทนโยคโต สม-ฺ 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๑-๑๖๒ ]  
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ปสาทนโต  วา  สมฺปสาทน  เอโกท ึ ภาเวตีติ  เอโกทิภาวนฺติ  
ฌาน  วุตฺตนฺติ  เอว  ปวตฺตา  อย  อตฺถวณฺณนา ฯ  อ ฺทตฺถุ  
สสนฺทติ  เจว  สเมติ  จ  เอว  เวทิตพฺพาติ  กถมฺปนาย อตฺถ- 
วณฺณนา  เตน  วิภงฺคปาเน  สทฺธึ  สสนฺทติ  สเมติ  นนุ ฌาน- 
วิภงฺเค  สมฺปสาทนนฺติ  ปท  อุทฺธริตฺวา  ยา  สทฺธา สทฺทหนาติ- 
อาทินา  สทฺธาเยว  วุตฺตา  เจตโส  เอโกทิภาวนฺติ จ  ปท   
อุทฺธริตฺวา  ยา  จิตฺตสฺส   ิติ  สณฺ ิติ  อวฏ ิตีติอาทินา สมาธิสฺเสว   
นิทฺเทโส  กโต  อฏกถายมฺปน  สมฺปสาทน เอโกทิภาวนฺติ   
จ  ฌานเมว  วุตฺตนฺติ  อฏกถาย  วิภงฺคปาเน สทฺธึ  วิโรโธ   
อาปชฺชตีติ ฯ  นาปชชฺติ  วิภงฺเคป  อิมินาว อธิปฺปาเยน นิทฺเทสสฺส   
กตตฺตา ฯ  ตถาหิ  เยน  สมฺปสาทเนน  โยคา  ฌาน สมฺปสาทนนฺติ   
วุจฺจติ  ตสฺมึ  ยา  สทฺธา  สทฺทหนาติอาทินา  ทสฺสิเต  
สมฺปสาทน  ฌานนฺติ  สมานาธิกรณนิทฺเทเสเนว  ตโยคา  ฌาเน  
ตสทฺทปฺปวตฺติ  ทสฺสิตา  โหติ  เอโกทภิาวนฺติ  จ  ปท  อุทฺธริตฺวา  
เอโกทิมฺหิ  ทสฺสิเต  เอโกทิภาว  ฌานนฺติ  สมานาธิกรณนิทฺเทเสเนว  
ฌานสฺส  เอโกทิวฑฺฒนตา  วุตฺตาว  โหตีติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน  
พฺย ฺชนวิจาร  อกตฺวา  ธมฺมมตฺตเมว  นิทฺทิฏนฺติ  อวิโรโธ  ยุตฺโต ฯ  
ยมฺปน  วุตฺต  ฏีกากาเรหิ  อาจริยธมฺมปาลตฺเถราทีหิ  ยทิ  เอโกทติี  
สมาธิสฺส  คหณ  อธิปฺเปต  ตทา  เอโกทิภาวนฺติ  ปท  อุทฺธริตฺวา 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๒ ]   
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สมาธิสฺส  นทิฺเทโส  น  กตฺตพฺโพ  สิยา  ตสฺมา  เอโกทิภาวสทฺโทเอว  
สมาธิมฺหิ  ปวตฺโต  สมฺปสาทนสทฺโท  วิย  ฌาเน  ปวตฺตตีติ   
ยุตฺตนฺติ ฯ ต  อฏกถาย  วิรุชฺฌติ ฯ  ตสฺมา  โส  อฏกถานิร- 
เปกฺโข วิสสเยเวโก  อตฺถวิกปฺโปติ  คเหตพฺพ ฯ  อย  ห ิ เนส  อธิปฺ- 
ปาโย วิตกฺกวิจาเรหิ  อนชฺฌารูฬฺหตฺตา  เอก  อุเทตีติ  เอโกทีติ  
ตถาวิธสมาธิยุตฺต  ฌานจิตฺตเมว  คเหตฺวา  เอโกทิสฺส  ภาโว เอโกท-ิ 
ภาโวติ  สมาธิสฺส  คหณ  สกฺกา  วตฺตุนฺติ ฯ  โย  ปนาย เนสมภิ- 
นิเวโส  เอโกทีติ  สมาธิสฺส  คหเณ  สติ  เอโกทิภาวนฺติ ปท  อุทฺธ- 
ริตฺวา  สมาธิสฺส  นิทฺเทโส  น  กตฺตพฺโพ  สิยาติ  โสอเนกนฺติ- 
กตฺตา  อยุตฺโต  วิย  ขายติ ฯ  เอว  ห ิ สติ  ปณีตสสฏ โภชน   
ปณีตโภชนนฺติ  อธิปฺเปต  ยานิ  โข  ปน  ตานิ  ปณีตโภชนานีติ  
อุทฺทิสิตฺวา  เสยฺยถีท  สปปฺ  นวนีต  เตล  มธุ  ผาณิต  มจฺโฉ  มส  
ขีร  ทธีติ  ปณีตาน  นิทฺเทโส  น  กตฺตพฺโพ  สิยา  ยถา  ปน  
กตฺถจิ  ปณีตโภชนานิ  อุทฺทิสิตฺวา  ปณีตาน  อุทฺเทเส  กเตป ปณีต- 
สสฏานิ  โภชนานิ  ปณีตโภชนานีติ  วิ ฺายติ  เอวมิธาป เอโกทิ- 
ภาวนฺติ  อุทฺทิสิตฺวา  เอโกทิสฺส  นิทฺเทเส  กเต  เอโกทิวฑฺฒนโต  
เอโกทิภาวนฺติ  ฌานนฺติ  วิ ฺายตีติ  อวิโรโธ  ยุตฺโต ฯ  อ ฺถาป  
หิ  พฺย ฺชนวิจาร  อกตฺวา  อตฺถมตฺตสฺเสว  พาหุลฺเลน  วิภงฺเค  
นิทฺเทโส  ทสิฺสติ ฯ  ตถาหิ  ตติยปาราชิกาย  อิติ  จิตฺตมโน จิตฺต- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๒ ]  
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สงฺกปฺโปติ  เอตสฺส  วิภงฺเค  อิติจิตฺตมโนติ  อิท  อุทฺธริตฺวา  เยน  
จิตฺเตน  เยน  จ  มเนน  โส  อิติจิตฺโต  อิติมโนติ  วุจฺจติ  ตทุ- 
ภยป อตฺถโต  เอก  ต  เอก  ทสฺเสตุ  พฺย ฺชนวิจาร  อกตฺวา  
ย  จิตฺต  ต  มโน  ย  มโน  ต  จิตฺตนฺติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต ฯ  
ตถาป  ทุติยปาราชิกาย ฺจ  เถยฺยสงฺขาตนฺติ  ปท  อุทฺธริตฺวา เถยฺย- 
จิตฺโต  อวหรณจิตฺโตติ  ปุคฺคลวเสน  อตฺโถ  วิภตฺโตติ เอวเมกตฺถ   
พฺย ฺชเนสุ  อาทร  อกตฺวา  อตฺถมตฺตสฺเสว  นิทฺเทโส ทิสฺสติ ฯ  
        [๒๙๘]  สนฺตาติ  สม  นิโรธ  คตา ฯ  สมิตาติ  ภาวนาย  
สมงฺคมิตา  นิโรธิตา ฯ  วูปสนฺตาติ  ตโตเอว  สุฏ ุ  อุปสนฺตา ฯ  
อตฺถงฺคตาติ  อตฺถ  วินาส  คตา ฯ  อพฺภตฺถงฺคตาติ  อุปสคฺเคน  ปท  
วฑฺเฒตฺวา  วุตฺต ฯ  อปฺปตาติ  คมิตา  วินาส  คตา ฯ  โสสิตาติ  
ปวตฺติสงฺขาตสฺส  สนฺทนสฺส  อภาเวน  โสส  สกุขฺภาว  คตา ฯ  
พฺยนฺตีกตาติ  วิคตนฺตา  กตา ฯ  อยมตฺโถติ  ภาวนาย  ปหีนตฺตา  
วิตกฺกวิจาราน  อภาวสงฺขาโต  อตฺโถ ฯ  โจทเกน  วุตฺตมตฺถ  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปริหริตุ  เอวเมว  สิทฺโธ  วายมตฺโถติ  วตฺวา  น  
ปเนตนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  เอตนฺติ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ  
เอต  วจน ฯ  ตทตฺถทีปกนฺติ  ตสฺส  วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตสงฺขาตสฺส  
อตฺถสฺส  ทีปก ฯ  น  กิเลสกาลุสฺสิยสฺสาติ  อุปจารกฺขเณ  วิย  
นีวรณสงฺขาตกิเลสสงฺโขภสฺส  วูปสมานสมฺปสาทนนฺติ  อตฺโถ ฯ  นน ุ 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๒-๑๖๓ ]  
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จ  ปุริม  วตฺวาป  วตฺตพฺพเมวาติ  อิท  กสฺมา  วุตฺต  ตถาหิ  
ทุติยชฺฌานาทิอธิคมุปายทีปเกน  อชฌฺตฺต  สมฺปสาทนตาย  เจตโส  
เอโกทิภาวตาย  จ  เหตุทีปเกน  อวิตกฺกาวิจารภาวเหตุทีปเกน  จ  
วิตกฺกวิจารวูปสมวจเนเนว  วิตกฺกวิจาราภาโว  ทีปโตติ  ก ึ ปุน  
อวิตกฺกอวิจารวจเนน  กเตนาติ ฯ  น  อทีปตตฺตา ฯ  น  หิ วิตกฺก- 
วิจารวูปสมวจเนน  วิตกฺกวิจาราน  อปฺปวตฺติ  วุตฺตา  โหติ ฯ  
วิตกฺกวิจาเรสุ  หิ  ตณฺหปฺปหาน  เอเตส  วูปสมน ฯ  โอฬาริกงฺค- 
มุเขน หิ  ตตฌานนิกนฺติยา  วิกฺขมฺภน  วิตกฺกวิจารวูปสมวจนาทีหิ  
ปกาสิต ฯ  ยโต  วิตกฺกวิจาเรสุ  วิรติภาวทีปก วิตกฺกวิจารวูปสม- 
วจน ฯ เย  จ  สงฺขาเรสุ  ตณฺหปฺปหาน  กโรนฺติ  เตสุ  มคฺเคสุ  
ปหีนตณฺเหสุ  จ  ผเลสุ  สงฺขารปฺปวตฺติ  โหติ ฯ  เอวมิธาป วิกฺขมฺภิต- 
วิตกฺกวิจารตณฺหสฺส  ทุติยชฺฌานสฺส  วิตกฺกวิจารสมฺปโยโค ปุริเมน   
น  นิวาริโต  สิยาติ  ตนิวารณตฺถ  อาวชฺชิตุกามตาทิอติกฺกโม จ   
เตส  วูปสโมติ  ทสฺสนตฺถ ฺจ  อวิตกฺก  อวิจารนฺติ  วุตฺต ฯ ปมช-ฺ 
ฌาน  ทุติยชฌฺานสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหตีติ  อาห ปมชฺฌาน- 
สมาธิโตติ ฯ  ปมมฺปติ  ปมชฺฌานมฺป ฯ คณนานุปุพฺพตาติอาทิ  
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอตฺถาป  ทุติย  อุปฺปนฺนนฺติป  
ทุติยนฺติ  วตฺตุ  วฏฏติเยว ฯ  วุตฺตเมวตฺถ  วิภงฺคปาเน  สาเธนฺโต  
อาห  ยถาหาติอาทึ ฯ  ยมปฺน  วิภงฺเค  ฌานนฺติ  สมฺปสาโท  ปติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๓ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 575 

สุข  จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ  วุตฺต  ต  สปริกขฺาร  ฌาน  ทสฺเสตุ ปริ- 
ยาเยน  วุตฺต ฯ  รถสฺส  ปณฺฑุกมฺพล  วิย  หิ  สมฺปสาโท  ฌานสฺส  
ปริกฺขาโร  น  ฌานงฺคนฺติ  อาห  ปริยาโยเยว  เจโสติ ฯ นิปฺปร-ิ 
ยายโต ปน  อุปนิชฺฌานลกฺขณปฺปตฺตาน  องฺคาน  วเสน  ติวงฺคิก- 
เมเวต โหตีติ อาห สมฺปสาทน ปน เปตฺวาติอาทึ ฯ  
                        ทุติยชฌฺานกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๒๙๙]  วิรชชฺน  วิราโค ฯ  ตมฺปน  วิรชฺชน  นิพฺพินฺทนมุเขน  
หีฬน  วา  ตปฺปฏิพทฺธราคปฺปหาน  วาติ  ตทุภย  ทสฺเสตุ  ตสฺสา  
ปติยา  ชิคุจฺฉน  วา  สมติกฺกโม  วาติ  วุตฺต ฯ  อุภินฺนมนฺตราติ  
ปติยา  วิราคาติ  อิเมส  ทวิฺนฺน  ปทาน  อนฺตรา  มชเฺฌติ  อตฺโถ ฯ  
สมฺปณฺฑน  สมุจฺจโย ฯ  มคฺโคติ  อุปาโย ฯ  ทุติยชฺฌานสฺส  ห ิ 
ปฏิลาภ  วินา  ตติยชฺฌานสฺส  อธิคโม  น  โหตีติ  วิตกฺกวิจาราน  
วูปสโม  ตติยชฺฌานาธิคมสฺส  อุปาโย ฯ ตทธิคมายาติ ตติยมคฺคา- 
ธิคมาย ฯ อุปปตฺติโตติ  สมวาหิตภาเวน  ปฏิรูปโต ฯ  ฌานุ- 
เปกฺขาป สมวาหิตเมว  อนฺโต  นีต  กตฺวา  ปวตฺตตีติ  อาห  สม   
ปสฺสตีติ ฯ วิสทายาติ  สงฺกิเลสวิคเมน  ปริพฺยตฺตาย ฯ  วิปุลายาติ  
สาติสย  มหคฺคตภาวปฺปตฺติโต  มหติยา ฯ  ถามคตายาติ  ปติวิคเมน  
ถิรภาวปฺปตฺตาย ฯ  นนุ  เจตฺถ  อุเปกฺขา  เวทนาว  น  สมฺภวติ  
ตสฺมา  กถมย  ตติยชฺฌานสมงฺคี  อุเปกฺขาย  สมนฺนาคตตฺตา  อุเปกฺข- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๓-๑๖๕ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 576 

อุเปกฺขโกติ  วุจฺจตีติ  เจ ฯ  น เกวล เวทนุเปกฺขาว อุเปกฺขาติ วุจฺจติ  
อถโข  อ ฺาป  อุเปกฺขา  วิชฺชนฺตีติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  อุเปกฺขา  
ปน ทสวิธา โหตีติอาทึ ฯ  
        [๓๐๐]  ตตฺถ  อิธ  ขีณาสโว  ภิกขฺุ  จกฺขุนา  รปู  ทิสฺวา  เนว  
สุมโน  โหติ  น  ทุมฺมโน  อุเปกฺขโก  วิหรติ  สโต  สมฺปชาโนติ  
เอวมาคตา  ขีณาสวสฺส  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อิฏานิฏฉฬารมฺมณาปาเถ  
ปริสุทฺธิปกติภาวาวิชหนาการภูตา  อุเปกฺขา  ฉฬงฺคุเปกฺขา  นาม ฯ  
ยา  ปน  อุเปกฺขาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรตีติ  
เอวมาคตา  สตฺเตสุ  มชฌฺตฺตาการภูตา  อุเปกฺขา  อย พฺรหฺม- 
วิหารุเปกฺขา  นาม ฯ  ยา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ วิเวก- 
นิสฺสิตนฺติ  เอวมาคตา  สหชาตธมฺมาน  มชฺฌตฺตาการภูตา อุเปกฺขา   
อย  โพชฺฌงฺคุเปกฺขา  นาม ฯ  ยา  ปน  กาเลน  กาล อุเปกฺขา- 
นิมิตฺต  มนสิกโรตีติ  เอวมาคตา อนจฺจารทฺธนาติสิถิลวิริยสงฺขาตา  
อุเปกฺขา  อย  วิริยุเปกฺขา  นาม ฯ  ยา  กตี  สงฺขารุเปกฺขา  
สมาธิวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  กตี  สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน  
อุปฺปชฺชนฺติ  อฏ  สงฺขารุเปกฺขา  สมาธิวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  ทส  
สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชชฺนฺติ  กตมา  อฏ สงฺขารุ- 
เปกฺขา  สมาธิวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  ปมชฺฌานปฏิลาภตฺถาย นีวรเณ   
ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ  าณ  ทุติยช-ฺ 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๕ ]  
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ฌานปฏิลาภตฺถาย  วิตกฺกวิจาเร  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา ป ฺา   
สงฺขารุเปกฺขาสุ  าณ  ตติยชฺฌานปฏลิาภตฺถาย  ปตึ ปฏิสงฺขา   
สนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ  าณ จตุตฺถชฺฌานปฏ-ิ 
ลาภตฺถาย  สขุทุกฺเข  ปฏสิงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา สงฺขารุเปกฺขาสุ   
าณ  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย รูปส ฺ  ปฏ-ิ 
ฆส ฺ  นานตฺตส ฺ  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา สงฺขารุ- 
เปกฺขาสุ   าณ   วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย อา- 
กาสาน ฺจายตนส ฺ   ปฏิสงฺขา   สนติฺฏนา   ป ฺา สงฺขารุ- 
เปกฺขาสุ   าณ   อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย วิ ฺา- 
ณ ฺจายตนส ฺ  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ  
าณ เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย อากิ ฺ- 
จ ฺายตนส ฺ  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ  
าณ  อิมา  อฏ  สงฺขารุเปกฺขา  สมาธิวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  
กตมา  ทส  สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชชฺนฺติ โสตา- 
ปตฺติมคฺคปฏิลาภตฺถาย  อุปฺปาท  ปวตฺต  นิมิตฺต  อายูหน ปฏิสนฺธึ   
คตึ  นิพฺพตฺตึ  อุปปตฺตึ  ชาตึ  ชร  พฺยาธึ  มรณ  โสก ปริเทว   
อุปายาส  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ   
โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย  อุปฺปาท  ปวตฺต  นิมตฺิต อายูหน   
ปฏิสนฺธึ  ปฏสิงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ  าณ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๕ ]  
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สกทาคามิมคฺคปฏิลาภตฺถาย ฯเปฯ  สกทาคามิผลสมาปตฺตตฺถาย  
อนาคามิมคฺคปฏิลาภตฺถาย อนาคามิผลสมาปตฺตตฺถาย อรหตฺต- 
มคฺคปฏิลาภตฺถาย  อุปฺปาท  ปวตฺต  นมิิตฺต  อายูหน ปฏิสนฺธ ึ คตึ   
นิพฺพตฺตึ  อุปปตฺตึ  ชาตึ  ชร  พฺยาธึ  มรณ  โสก ปริเทว อุปายาส   
ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ  าณ อรหตฺต- 
ผลสมาปตฺตตฺถาย ฯเปฯ  สุ ฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย ฯเปฯ  
อนิมิตฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย  อุปฺปาท  ปวตฺต  นิมตฺิต  อายูหน  
ปฏิสนฺธึ  ปฏสิงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺา  สงฺขารุเปกฺขาสุ  าณ  อิมา  
ทส  สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนาวเสน  อุปฺปชฺชนฺตีติ  เอวมาคตา  
นีวรณาทิปฏิสงฺขาสนฺติฏนาการภูตา  อุเปกฺขา  อย  สงฺขารุเปกฺขา  
นาม ฯ  
        [๓๐๑]  ตตฺถ  นีวรเณ  ปฏิสงฺขาติ  ป ฺจ  นีวรณานิ ปหา- 
ตพฺพภาเวน  ปฏิสงฺขาย  ปริคฺคเหตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สนฺติฏนาติ  
นีวรณาน  ปหานาภิมุขีภูตตฺตา  เตส  ปหาเนป  อพฺยาปารภาวุปค- 
มเนน มชฺฌตฺตตาย  สนฺติฏนา ฯ  สงฺขารุเปกฺขาสูติ  นีวรณป-ฺ 
ปหาเน พฺยาปารากรเณน  นีวรณสงฺขาตาน  สงฺขาราน  อุเปกฺข- 
นาสูติ อตฺโถ ฯ  เอเสว  นโย  วิตกฺกวิจาราทีสุ  อุปฺปาทาทีสุ  จ ฯ  
ตตฺถ  อุปฺปาทนฺติ  ปุริมกมฺมปจฺจยา  ขนฺธาน  อิธ  อุปฺปตฺติมาห ฯ  
ปวตฺตนฺติ  ตถา  อุปฺปนฺนสฺส  ปวตฺต ฯ  นิมิตฺตนฺติ  สพฺพมฺป  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๕ ]  
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เตภูมิก  สงฺขารคต  นิมิตฺตภาเวน  อุปฏานโต ฯ  อายูหนนฺติ  อายตึ  
ปฏิสนฺธิเหตุภูต  กมฺม ฯ  ปฏิสนฺธินฺติ  อายตึ  อุปปตฺตึ ฯ  คตินฺติ  
ยาย  คติยา  สา  ปฏิสนฺธ ิ โหติ ฯ  นิพฺพตฺตินฺติ  ขนฺธาน  นิพฺพตฺ- 
ตน ฯ อุปปตฺตินฺติ  วิปากปฺปวตฺตึ ฯ  ชาตินฺติ  ชราทีน  ปจฺจยภูต  
ภวปจฺจยา  ชาตึ ฯ  ชรามรณาทโย  ปากฏาเอว ฯ  เอตฺถ  จ  
อุปฺปาทาทโย  ป ฺเจว  สงฺขารุเปกฺขาาณสฺส  วิสยวเสน  วุตฺตา ฯ  
เสสา  เตส  เววจนวเสน ฯ  นิพฺพตฺติ  ชาตีติ  อิท  หิ  ทฺวย  
อุปฺปาทสฺส  เจว  ปฏิสนฺธยิา  จ  เววจน ฯ  คติ  อุปปตฺติ  จาติ  อิท  
ทฺวย ปวตฺตสฺส ฯ ชราทโย นิมิตฺตสฺสาติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๓๐๒]  นนุ  เจตฺถ  จตูสุ  มคฺควาเรสุ  อุปฺปาทนฺติอาทีนิ  
ป ฺจ  มูลปทานิ  คตินฺติอาทีนิ  ทส  เววจนปทานีติ  ปนฺนรส  
ปทานิ  วุตฺตานิ  ฉสุ  ปน  ผลสมาปตฺติวาเรสุ  ป ฺจ  มลูปทาเนว  
วุตฺตานิ  ต  กสฺมา  อิติ  เจ ฯ  สงฺขารุเปกฺขาย  ติกฺขภาเว  สติ  
กิเลสปฺปหานสมตฺถสฺส  มคฺคสฺส  สพฺภาวโต  ตสฺสา  ติกฺขภาว- 
ทสฺสนตฺถ เววจนปเทหิ  สห  ทฬฺห  กตฺวา  มูลปทานิ  วุตฺตานิ   
ผลสฺส  นรุสสฺาหภาเวน  สนฺติสภาวตฺตา  มคฺคายตฺตตฺตา  จ  มนฺท- 
ภูตาป สงฺขารุเปกฺขา  ผลสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ  ทสฺสนตฺถ  มลู- 
ปทาเนว วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ตตฺถ  โสตาปตฺติมคฺคปฏิ- 
ลาภตฺถายาติอาทีสุ จตูสุ    มคฺควาเรสุ    สุ ฺตานิมิตฺตปฺปณิหิต- 
                                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๕ ]  
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มคฺคาน  อตโร  วุตฺโต ฯ  โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถายาติอาทีสุ  
จตูสุ  ผลวาเรสุ  ปน  อปปฺณิหิตผลสมาปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  กสมฺา ฯ  
สุ ฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย  อนิมิตฺตวิหารสมาปตฺตตฺถายาติ  อิตราส  
ทฺวินฺน  ผลสมาปตฺตีน  วิสุ  วุตฺตตฺตา ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนาวุฏาน- 
วเสน หิ  อนิมิตฺตมคฺโค ฯ  ตเถว  ผลสมาปตฺติกาเล  อนิมิตฺตผล- 
สมาปตฺติ ฯ ทุกฺขานุปสฺสนาวุฏานวเสน   อปฺปณิหิตมคฺคผลสมา- 
ปตฺติโย ฯ อนตฺตานุปสฺสนาวุฏานวเสน สุ ฺตมคฺคผลสมาปตฺติโย  
สุตฺตนฺตนเยน  เวทิตพฺพา ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  สุ ฺตาทิวิโมกฺขวเสน  
มคฺคปฺปตฺติเหตุภูตา  จตสฺโส  ตถา  อปฺปณิหิตผลสมาปตฺติโย  
จตสฺโส  สุ ฺตวิหารอนิมิตฺตวิหารวเสน  เทฺวติ  ทส  สงฺขารุ- 
เปกฺขา วิปสฺสนาป ฺา  วุตฺตา ฯ  สมเถ  สงฺขารุเปกฺขา  ปน  
อปฺปนาวีถิยา อาสนฺนปุพฺพภาเค พลปฺปตฺต ภาวนามยาณ ฯ  
        [๓๐๓]  ยา  ปน  ยสมฺึ  สมเย  กามาวจร  กุสล  จิตฺต  อุปฺปนฺน  
โหติ  อุเปกฺขาสหคตนฺติ  เอวมาคตา  อทุกฺขมสุขส ฺ ิตา  อุเปกฺขา  
อย  เวทนูเปกฺขา  นาม ฯ  ยา  ยทตฺถ ิ ย  ภูต  ต  ปชหติ  อุเปกฺข  
ปฏิลภตีติ  เอวมาคตา  วิจินเน  มชฺฌตฺตภูตา  อุเปกฺขา  อย  
วิปสฺสนูเปกฺขา  นาม ฯ  ตตฺถ  ยทตฺถ ิ ย  ภูตนฺติ  ขนฺธป ฺจก  ต  
มุ ฺจิตุกมฺยตาาเณน ปชหติ ฯ อุเปกฺข ปฏลิภตีติ ทิฏโสวตฺถ-ิ 
กตฺตยสฺส สปฺปสฺส   ลกขฺณวิจินเน   วิย   ทฏิลกขฺณตฺตยสฺส  ขนฺธ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๕ ]  
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ป ฺจกสฺส สงฺขารลกฺขณวิจินเน อุเปกฺข ปฏิลภตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๓๐๔]  ยา  ปน  ฉนทฺาทีสุ  เยวาปนเกสุ  อาคตา  สหชาตาน  
สมปฺปวตฺติเหตุภูตา  อุเปกฺขา  อย  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา  นาม ฯ  
ยา  อุเปกฺขโก  จ  วิหรตีติ  เอวมาคตา อคฺคสุเขป ตสฺมึ อปกฺข- 
ปาตชนนี อุเปกฺขา  อย  ฌานุเปกฺขา  นาม ฯ  ยา  ปน  อุเปกฺขา- 
สติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ  ฌานนฺติ  เอวมาคตา  สพฺพปจฺจนีกปริสุทฺธา   
ปจฺจนีกวูปสมเนป อพฺยาปารภูตา อุเปกฺขา อย ปาริสุทฺธิอุเปกฺขา  
นาม ฯ  
        [๓๐๕]  ตตฺถ  ฉฬงฺคุเปกฺขา  จ  พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  จ โพชฌฺงฺคุ- 
เปกฺขา  จ  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา  จ  ฌานุเปกฺขา  จ ปาริสุทฺธิ- 
อุเปกฺขา  จ  อตฺถโต  เอกา  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาว  โหติ ฯ เตน   
เตน  อวตฺถาเภเทน  ปนสฺสา  อย เภโท เอกสฺสาป สโต สตฺตสฺส  
กุมารยุวตฺเถรเสนาปติราชาทิวเสน  เภโท  วิย ฯ  ตสฺมา  ตาสุ  ยตฺถ  
ฉฬงฺคุเปกฺขา  น  ตตฺถ  โพชฺฌงฺคุเปกฺขาทโย  ยตฺถ  วา  ปน  
โพชฺฌงฺคุเปกฺขา  น  ตตฺถ  ฉฬงฺคุเปกฺขาทโย  โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
ยถา เจตาส  อตฺถโต  เอกภีาโว  เอว  สงฺขารุเปกฺขาวิปสฺสนู- 
เปกฺขานมฺป ฯ ป ฺาเอว  หิ  สา  กิจฺจวเสน  ทฺวิธา  ภินฺนา ฯ   
ยถา  ห ิ ปุริสสฺส สาย  เคห  ปวิฏสปฺป  อชปททณฺฑ  คเหตฺวา   
ปริเยสมานสฺส  ต ถุสโกฏเก  นิปนฺน  ทิสฺวา  สปฺโป  นุโข  โนติ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๕ ]  
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อวโลเกนฺตสฺส  โสวตฺถกิตฺตย  ทิสฺวา  นิพฺเพมติกสฺส  สปฺโป  น  
สปฺโปติ  วิจินเน  มชฺฌตฺตตา  โหติ  เอวเมว  ยา อารทฺธ- 
วิปสฺสกสฺส  วิปสฺสนาาเณน  ลกฺขณตฺตเย  ทิฏเ  สงฺขาราน อนิจฺจ- 
ภาวาทิวิจินเน  มชฺฌตฺตตา  อุปฺปชฺชติ  อย  วิปสฺสนเูปกฺขา ฯ  
ยถา  ปน  ตสฺส  ปุริสสฺส  อชปเทน  ทณฺเฑน  คาฬฺห  สปฺป  
คเหตฺวา  กินฺตาห  อิม  สปฺป  อวิเหเนฺโต  อตฺตาน ฺจ  อิมินา  
อฑสาเปนฺโต  มุ ฺเจยฺยนฺติ  มุ ฺจนาการเมว  ปริเยสโต  คหเณ  
มชฺฌตฺตตา  โหติ  เอวเมว  ยา  ลกฺขณตฺตยสฺส  ทิฏตฺตา  
อาทิตฺเต  วิย  ตโย  ภเว  ปสฺสโต  สงฺขารคฺคหเณ  มชฺฌตฺตา  
อย  สงฺขารุเปกฺขา ฯ  อิติ  วิปสฺสนูเปกฺขาย  สิทฺธาย  สงฺขารุ- 
เปกฺขาป สิทฺธาว  โหติ ฯ  อิมินา  ปเนสา  วิจินนคฺคหเณสุ  มชฺฌตฺต- 
สงฺขาเตน กิจฺเจน  ทฺวิธา  ภินฺนา ฯ  วีรยิุเปกฺขา  ปน  เวทนูเปกฺขา  
จ  อ ฺม ฺ ฺจ  อวเสสาหิ  จ  อตฺถโต  ภินฺนาเอวาติ ฯ  อิมาส  
ปน  ทสนฺนมฺป  อุเปกฺขาน  ภูมิปุคฺคลาทิวเสน  วิภาโค  ตตฺถ  ตตฺถ  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพติ ทสฺเสนฺโต อาห เอวมย ทสวิธาติอาทึ ฯ  
        [๓๐๖]  ตตฺถ  ภูมิปุคฺคลจิตฺตารมฺมณโตติ  ฉฬงฺคุเปกฺขา กามา- 
วจรา  พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  รูปาวจราติ  เอวมาทินา  ภูมิโต ฯ  
ฉฬงฺคุเปกฺขา  ขีณาสวสฺเสว  พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  ติณฺณมฺป ปุถุชชฺน- 
เสขาเสขานนฺติ  เอวมาทินา  ปุคฺคลโต ฯ  ฉฬงฺคุเปกฺขา  โสมนสฺสุ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๕ ]  
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เปกฺขาสหคตจิตฺตสมฺปยุตฺตาติอาทินา  จิตฺตโต ฯ  ฉฬงฺคุเปกฺขา  
ฉฬารมฺมณา  พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  ธมฺมารมฺมณาติอาทินา   
อารมฺมณโต ฯ ขนฺธสงฺคหเอกกฺขณกุสลตฺติกสงฺเขปวเสนาติ  เวทนู- 
เปกฺขา  เวทนากฺขนฺเธน สงฺคหิตา  อิตรา  นว  สงฺขารกฺขนฺเธนาติ   
ขนฺธสงฺคหวเสน ฯ ฉฬงฺคุเปกฺขา พฺรหฺมวิหารโพชฺฌงฺคฌานปาริสุทฺธิ- 
ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา จ  อตฺถโต  เอกา  ตสฺมา  เอกกฺขเณ  ตาสุ   
เอกาย  สติ  น  อิตรา ตถา  สงฺขารุเปกฺขา  วิปสฺสนูเปกฺขาป   
เวทิตพฺพา  เวทนาวีริยุเปกฺขาน เอกกฺขเณ  สิยา  อุปฺปตฺตีติ  เอว   
เอกกฺขณวเสน ฯ  ฉฬงฺคุเปกฺขา อพฺยากตา  พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา   
กุสลาพฺยากตา  ตถา เสสา เวทนูเปกฺขา ปน สิยา อกสุลาปติ  
เอว กุสลตฺติกวเสน ฯ ทสเปตา สงฺเขปโต จตฺตาโรว ธมฺมา  
วีริยเวทนาตตฺรมชฺฌตฺตตาาณวเสนาติ เอว สงฺเขปวเสน ฯ  
        [๓๐๗]  อิทานิ  อิธาธิปฺเปตาย  ฌานุเปกฺขาย  ลกฺขณาทึ  
นิทฺธาเรตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  ลกฺขณาทิโต  ปนาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  
อนาโภครสาติ  ปณีตสุเขป  ตสฺมึ  อจฺจนฺตปกฺขกิจฺจาติ  อตฺโถ ฯ  
อพฺยาปารปจฺจุปฏานาติ  สติป  สุขปารมิปฺปตฺติย  ตสฺมึ  สุเข อพฺยา- 
วฏา  หุตฺวา  ปจฺจุปติฏติ ฯ  สมฺปยุตฺตาน  วา  ตตฺถ  อพฺยาปาร  
ปจฺจุปฏเปตีติ  อตฺโถ ฯ  สมฺปยุตฺตธมฺมาน  โขภ  อุพฺพิลฺล ฺจ  
อาวหนฺเตหิ  วิตกฺกาทีหิ  อภิภูตตฺตา  อปริพฺยตฺต  ตตฺถ  ตตฺรมชฺฌตฺต- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๕ ]   
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ตาย  กิจฺจ  ตทภาวโต  อิธ  ปริพฺยตฺตนฺติ  อาห  อปรพฺิยตฺตกิจฺจโตติ ฯ  
เตเนวาห อปริพฺยตฺต หีติอาทึ ฯ  
        [๓๐๘]  อิทานิ  สโต  จ  สมฺปชาโนติ  เอตฺถ  วุจฺจตีติ อชฺฌา- 
หริตพฺพ ฯ  สรตีติ  อิมินา  สโตติ  ปทสฺส  กตฺตุสาธนตมาห ฯ  
สมฺปชานาตีติ  สมฺมเทว  ปชานาติ ฯ  ปุคฺคเลนาติ  ปุคฺคลาธิฏาเนน ฯ  
สรณ  จินฺตน  อุปฏาน  ลกฺขณเมติสฺสาติ  สรณลกฺขณา ฯ  
ปมุสนปฏิปกฺโข  อปฺปมสุน  กิจฺจ  เอติสฺสาติ  อปฺปมุสนรสา ฯ  
กิเลเสหิ  อารกฺขา  หุตฺวา  ปจฺจุปติฏติ  ตโต  วา  อารกฺข  
ปจฺจุปฏเปตีติ  อารกฺขปจฺจุปฏานา ฯ  อสมฺมุยฺหน  สมฺมเทว  
ปชานน  สมโฺมหปฏิปกฺโข  วา  อสมฺโมโห  ลกฺขณเมตสฺสาติ  
อสมฺโมหลกขฺณ ฯ ตีรณ กิจฺจสฺส ปารคมน ฯ ปวิจโย วีมสา ฯ  
        [๓๐๙]  กาม  อุปจารชฺฌานาทึ  อุปาทาย  ปมทุติยชฺฌานานิป  
สุขุมาเนว  อิม  ปน  อุปรชิฺฌาน  อุปาทาย  โอฬารกิตฺตา  ปน  
เตส  ฌานานนฺติ  วุตฺต ฯ  สา  จ  โอฬาริกตา  วิตกฺกาทิถูลงฺคตาย  
เวทิตพฺพา ฯ  เกจิ  พหุเจตสิกตายาติป  วทนฺติ ฯ  ภูมยิ  วิย  
ปุริสสฺสาติ  ปุริสสฺส  ภูมยิ  คติ  วิยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  คติ  สุขา  
โหตีติ  เตสุ  ฌาเนสุ  คติ  สุขา  โหติ ฯ  อพฺยตฺต  ตตฺถ  
สติสมฺปช ฺกิจฺจนฺติ  อิท  นาม  ทุกกฺร  กริยตีติ  วตฺตพฺพสฺส  อภาวโต  
วุตฺต ฯ  โอฬาริกงฺคปฺปหาเนน  สุขุมตฺตาติ  อยมตฺโถ  กาม ทุติยช-ฺ 
                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๕-๑๖๖ ]  
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ฌาเนป  สมฺภวติ  ตถาป  เยภุยฺเยน  อวิปฺปโยคีภาเวน วตฺตมาเนสุ  
ปติสุเขสุ  ปติสงฺขาตสฺส  โอฬาริกงฺคสฺส  ปหาเนน  สุขุมตาย  อิธ  
สาติสโย  สติป ฺาพฺยาปาโรติ  วุตฺต  ปุริสสฺสาติอาทิ ฯ  เธนุ  
ปวตีติ  เธนุปโก ฯ  เธนุยา  ขีร  ปวนฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปุนเทว  
ปตึ  อุปคจฺเฉยฺยาติ  หานภาคิย  ฌาน  สยิา  ทุติยชฺฌานเมว  
สมฺปชฺเชยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  ปติสมฺปยุตฺตเมว  สิยาติ ฯ  
อิท ฺจ  อติมธุร  สุขนฺติ  ตติยชฺฌาเน  สุข  สนฺธายาห ฯ  อติมธุร- 
ตา จสฺส  ปหาโสทคฺยสภาวาย  ปติยา  อภาเวเนว  เวทิตพฺพา ฯ  
อิทนฺติ สโต สมฺปชาโนติ ปททวฺย ฯ  
        [๓๑๐]  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทสินฺติ  เอตฺถ  กามโภเคน  
วินา  สุขปฏิสเวทนาติ  อาห  กิ ฺจาปติอาทึ ฯ  ยสมฺา  ตสฺส  
นามกาเยน  สมฺปยุตฺต  สขุ  ตสฺมา  เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  สุข ฺจ  
กาเยน  ปฏิสเวเทสินฺติ  อาหาติ  โยเชตพฺพ ฯ  อย  ปเนตฺถ  
สงฺเขปตฺโถ  สุข  เวทิยามีติ  เอวมาโภเค  อสติป  นามกาเยน เจตสิก- 
สุข  กายิกสขุเหตุรูปสมุฏาปเนน  กายิกสุข ฺจ  ฌานสมงฺคี ปฏ-ิ 
สเวเทตีติ  วุจฺจตีติ ฯ  ตสฺสาติ  ฌานสมงฺคิโน ฯ  ย  วา  ตนฺติ  
ย  วา  ต  ยถาวุตฺต  นามกายสมฺปยุตฺต  สุข ฯ  ตสมุฏาเนนาติ  
ตโต  สมุฏ ิเตน  อติปณีเตน  รูเปน  อสฺส  ฌานสมงฺคิโน  รูปกาโย  
ยสฺมา  ผุฏโ  ตสฺมา  เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโตติ  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๖ ]  
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ยสฺสาติ  รูปกายสฺส ฯ  ผุฏตฺตาติ  พฺยาปตตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  
หิ  อุทเกน  ผุฏสรีรสฺส  ตาทิเส  นาติปจฺจนีเก  วาตาทิโผฏพฺเพ  
ผุฏเ  สุข  อุปฺปชฺชติ  เอว  เอเตหิ  ฌานจิตฺตสมุฏ ิเตหิ  รูเปหิ  
ผุฏสรีรสฺส ฯ  ฌานา  วุฏ ิโตปติ  ฌานมฺหา  วุฏ ิโตป ฯ  สุข  
ปฏิสเวเทยฺยาติ  จิตฺตสมุฏ ิตรูเปหิ  อวเสสติสมุฏ ิตรูปสงฺฆฏฏเนน  
อุปฺปนฺนกายวิ ฺาเณน  กายิกสุข  ปฏิสเวเทยฺย ฯ  เอตมตฺถนฺติ  
วุตฺตนเยน  เจตสิกกายิกสุขปฏิสเวทนสงฺขาต  อตฺถ ฯ  ยนฺติ เหตุ- 
อตฺเถ  นิปาโต ฯ  ยสฺมาติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  ยฌานเหตูติ ฯ  
อาจิกฺขนฺตีติอาทีนิ  ปทานิ  กิตฺตนตฺถานีติ  อธิปฺปาเยนาห  ปสสนฺตีติ  
อธิปฺปาโยติ ฯ  กินฺตีติ  ปสสนาการปุจฺฉา ฯ  สุขปารมิปฺปตฺเตติ  
สุขสฺส  ปรม  ปรยินฺต  ปตฺเต ฯ  สุขาภิสงฺเคนาติ  สุขสฺมึ  อาลเยน ฯ  
อีทิเสสุ  าเนสุ  สติคฺคหเณเนว  สมฺปช ฺมฺป  คหิต  โหตีติ  อิธ  
ปาลิย  สติยาเอว  คหิตตฺตา  เอว  อุปฏ ิตสฺสติตาย  สติมา  อิจฺเจว  
วุตฺต  สมฺปชาโนติ  เหฏา  วุตฺตตฺตา  วา ฯ  อสงฺกิลิฏนฺติ  
กิเลเสหิ  อสมฺมิสฺสตฺตา  อสงฺกิลิฏ ฯ  ฌานกฺขเณ  นิปฺปริยายโต  
เจตสิกสุขเมว  ลพฺภตีติ  สุข  นามกาเยน  ปฏิสเวเทตีติ  วุตฺต ฯ  
ตติยนฺติ  คณนานุปุพฺพโต  ตติยนฺติอาทิ  เหฏา  วุตฺตนยานุสาเรน  
เวทิตพฺพ ฯ  
                        ตติยชฺฌานกถา นิฏ ิตา ฯ  
                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๖-๑๖๗ ]  
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        [๓๑๑]  ปุพฺเพวาติ  วุตฺตตฺตา  กทา  ปน  เตส  ปหาน  โหตีติ  
โจทน  สมุฏาเปตฺวา  อาห  จตุนฺน  ฌานาน  อุปจารกฺขเณติ ฯ  
เอว  เวทิตพฺพนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ปหานกฺกเมน  อวุตฺตานนฺติ  เอตฺถ  
ปหานกฺกโม  นาม  ปหายกธมฺมาน  อุปฺปตฺติปฏิปาฏิ ฯ  เตน  ปน  
วุจฺจมาเน  ทุกฺข  โทมนสสฺ  สุข  โสมนสฺสนฺติ  วตฺตพฺพ  สิยา  
กสฺมา  อิโต  อ ฺถา  วจนนฺติ  อาห  อินฺทฺริยวิภงฺเคติอาทึ ฯ  
อุทฺเทสกฺกเมนาติ   สุขินฺทฺริย  ทุกฺขินฺทฺริย  โสมนสสฺินฺทฺริย โทมนสฺสินฺ- 
ทฺริยนฺติ  เอว  ปวตฺตอุทฺเทสกฺกเมน ฯ  อถ  กสฺมา ฌาเนเสฺวว   
นิโรโธ  วุตฺโตติ  สมฺพนฺโธ ฯ  กตฺถ  จุปฺปนฺน ทุกฺขินฺทฺริยนฺติ   
อตฺตโน  ปจฺจเยหิ  อุปฺปนฺน  อวิกฺขมฺภิต  ทุกฺขินฺทฺริย ฯ กตฺถ  จ   
อปริเสส  นิรชฺุฌตีติ  นโิรธฏาน  นิโรธการณ  ปุจฺฉติ ฯ เตน  
กตฺถาติ  ปุจฺฉาย  เอตฺถาติ  วิสชชฺเนป  เหตุมฺหิ  ภุมฺมวจน  ทฏพฺพ ฯ  
ฌานานุภาวนิมิตฺต  หิ  อนุปฺปชฺชนฺต  ทุกฺขินฺทฺริย  อปริเสส  
นิรุชฺฌตีติ  วุตฺต ฯ  อติสยนิโรโธ  สฏุ ุ  ปหาน  อุชุปฏิปกฺเขน  
วูปสโม ฯ  นโิรโธ  ปหานมตฺต ฯ  นานาวชฺชเนติ  เยน  อาวชฺชเนน  
อปฺปนาวีถิ  ตโต  ภินฺนาวชฺชเน  อเนกาวชฺชเน  วา ฯ  อปฺปนาวีถิย  
หิ  อุปจาโร  เอกาวชฺชโน ฯ  อิตโร  อเนกาวชฺชโน  อเนกกฺขตฺตุ  
ปวตฺตนโต ฯ  วิสมนิสชชฺาย  อุปฺปนฺนกิลมโถ  วิสมาสนุปตาโป ฯ  
ปติผรเณนาติ  ปติยา  ผรณตฺตา  ปติสมุฏานาน  วา  ปณีตรูปาน  
                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๘-๑๖๙ ]  
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กายสฺส  พฺยาปนโต  วุตฺต ฯ  เตนาห  สพฺโพ  กาโย  สุโขกฺกนฺโต  
โหตีติ ฯ  ปณีตรูปผุฏสรีรสฺส  สุโขกฺกนฺตกายตฺตา  กุโต ทุกขฺุปฺ- 
ปตฺติ  วิสมาสนุปตาปาทินาติ  อาห  ปฏิปกฺเขน  วิหตตฺตาติ ฯ  
วิตกฺกวิจารปจฺจเยปติ  ปสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต ฯ  โส  ปหีนสฺสาติ  
เอตฺถ   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ  ปหีนสฺสาป โทมนสฺสินฺ- 
ทฺริยสฺสาติ  อิท ฺจ  สิยา  อุปฺปตฺตีติ  อิมินา  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ เอตนฺติ   
โทมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  ตสฺส  มยฺห  
อติจิร  วิตกฺกยโต  วิจารยโต  กาโยป  กิลมิ  จิตฺตมฺป  อุห ฺ ีติ  
วจนโต  กายจิตฺตเขทาน  วิตกฺกวิจารปจฺจยตา  เวทิตพฺพา ฯ วิตกฺก- 
วิจารภาเวติ  เอตฺถ  อุปฺปชชฺติ  โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ  อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  ตตฺถสสฺ  สิยา  อุปฺปตฺตีติ  ตตฺถ  ทุติยชฺฌานุปจาเร  
อสฺส  ปหีนสฺสาป  โทมนสฺสินฺทฺริยสสฺ  อุปฺปตฺติ  ภเวยฺย ฯ  เอตฺถ  
จ  ยเทเก  วทนฺติ  ตตฺถสฺส  สิยา  อุปฺปตฺตีติ  วทนฺเตน  ฌานลาภ-ี 
นมฺปโทมนสฺสปฺปวตฺติ  อตฺถีติ  ทสฺสติ  โหติ  เตน  จ  อนีวรณ- 
สภาโว โลโภ  วิย  โทโสป  อตฺถีติ  ทีเปติ  น  หิ  โทเสน  วินา   
โทมนสฺส ปวตฺตติ  น  เจตฺถ  ปฏานปาลิยา  วิโรโธ  จินฺเตตพฺโพ   
ยสฺมา ตตฺถ  ปริหีนชฺฌาน  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตมาน  โทมนสฺส   
ทสฺสิต อปริหีนชฺฌาน  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปชฺชมานสฺส  โทมนสฺ- 
สสฺส อสมฺภวโต  ฌานลาภีน  สพฺพโส  โทมนสฺส  นุปฺปชฺชตีติ  จ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๙ ]  
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น  สกฺกา  วตฺตุ  อฏสมาปตฺติลาภิโน  อสิตสฺส๑  อุปฺปนฺนตฺตา  น  
เหว  โข  โส  ปริหีนชฌฺาโน  อโหสีติ ฯ  ต  อยุตฺต  อนีวรณสภาวสฺส  
โทสสฺส  อภาวโต ฯ  ยท ิ สิยา  รูปารูปาวจรสตฺตานมฺป  อุปฺปชฺเชยฺย  
น  จ  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตถาหิ  อารุปฺเป  กามจฺฉนฺทนีวรณ  ปฏิจฺจ  
ถีนมิทฺธนีวรณ    อุทฺธจฺจนีวรณ    อวิชฺชานีวรณนฺติอาทีสุ พฺยาปาท- 
กุกฺกุจฺจนีวรณานิ  อนุทฺธฏานิ  น  เจตฺถ  อนีวรณตาปริยาโย  
กามจฺฉนฺทาทีนมฺป  อนีวรณานเยว  นีวรณสทิสตาย  นีวรณปรยิา- 
ยสฺส วุตฺตตฺตา ฯ  ย  ปน  วุตฺต  อฏสมาปตฺติลาภิโน  อสิตสฺส๑  
อุปฺปนฺนตฺตาติ ฯ  ตป  อการณ  อุปฺปชชฺมาเนน  จ  โทมนสฺเสน  
ฌานโต  ปรหิายนโต ฯ  ลหุเกน  ปน  ปจฺจเยน  ปริหีน  ตาทิสา  
น  อปฺปกสิเรเนว  ปฏิปากติก  กโรนฺตีติ  ทฏพฺพ ฯ  ตตฺถสฺส  
สิยา  อุปฺปตฺตีติ  อิท  ปน  ปริกปฺปวจน  อุปจารกฺขเณ  โทมนสสฺสฺส  
อปฺปหีนภาวทสฺสนตฺถ ฯ  ตถาหิ  วุตฺต  น  เตฺวว  อนฺโตอปฺป- 
นายนฺติ ฯ ยทิ  ปน  ตทา  โทมนสฺส  อุปฺปชฺเชยฺย  ปมชฺฌานมฺปสฺส  
ปริหีนเมวาติ  ทฏพฺพ ฯ  ปหีนมฺป  โสมนสฺสินฺทฺริย  ปติ  วิย  น  
ทูเรติ  กตฺวา  อาสนฺนตฺตาติ  วุตฺต ฯ  นานาวชฺชนุปจาเร  ปหีนมฺป  
ปหานงฺค  ปฏิปกฺเขน  อวิหตตฺตา  อนฺตรนฺตรา  อุปปฺชฺเชยฺย  วาติ  
อิมมตฺถ  ทสเฺสนฺโต  อปปฺนาปตฺตายาติอาทิมาห ฯ  ตาทิสาย  
๑. ม. อป ตสฺส ฯ  

                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๙ ]  
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เสวนาย  อิจฺฉิตพฺพตฺตา ฯ  ยถา  มคฺควีถิโต  ปุพฺเพ  เทฺว  ตโย  
ชวนวารา  สทิสานุปสฺสนาว  ปวตฺตนฺติ  เอวมิธาป  อปฺปนาวารโต  
ปุพฺเพ  เทฺว  ตโย  ชวนวารา  อุเปกฺขาสหคตาว  ปวตฺตนฺตีติ  วทนฺติ ฯ  
สมาหรีติ  สมาเนสิ ฯ  สงฺคเหตฺวา  อภาสีติ  อตฺโถ ฯ  สุขุมาติ  
สุขทุกฺขานิ  วิย  อโนฬารกิตฺตา  อวิภูตตาย  สุขุมา ฯ  ตโตเอว  
อนุมินิตพฺพสภาวตฺตา  ทุพฺพิ ฺเยฺยา ฯ  ทฏุสฺสาติ  ทุฏปโยคสฺส  
ทุทฺทมฺมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ สกฺกา โหติ เอสา คาหยิตุนฺติ อ ฺโถ- 
หนเยน๑ สกฺกา  คาหยิตุนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  อทุกฺขมสุขาย  เจโต- 
วิมุตฺติยาติ อิทเมว  จตุตฺถชฺฌาน  ทฏพฺพ ฯ  ปจฺจยทสฺสนตฺถนฺติ   
อธิคมสฺส อุปายภูตปจฺจยทสฺสนตฺถ ฯ  เตนาห  ทุกฺขปฺปหานาทโย   
หิ  ตสฺสา ปจฺจยาติ ฯ  ทุกขฺปฺปหานาทโยติ  จ  โสปจารา  ปมชฺ- 
ฌานาทโย เจตฺถ  อธิปฺเปตา ฯ  ปหีนาติ  วุตฺตาติ  ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน ส ฺโชนาน  ปริกฺขยาติ  วุตฺตตฺตา ฯ  เอตาติ   
สุขาทโย เวทนา ฯ สุข โสมนสฺสสฺส  ปจฺจโยติ  วสนคนฺธาเลปน- 
ปุปฺผาภรณสมาลปนาทินิพฺพตฺต กายิก  สุข  โสมนสฺสสฺส  ปจฺจโย ฯ  
สุขาย โข อาวุโส วิสาข เวทนาย ราคานุสโย  อนุเสตีติ  วจนโต   
อาห  โสมนสฺส  ราคสฺส  ปจฺจโยติ ฯ ทุกฺขาย  โข  อาวุโส  วิสาข   
ลเวทนาย  ปฏิฆานุสโย  อนุเสตีติ วจนโต วุตฺต       โทมนสฺส       โทสสฺส 
๑. ม. อ ฺาโปหณนเยน ฯ  

                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๖๙-๑๗๐ ]  
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ปจฺจโยติ ฯ  สุขาทิฆาเตนาติ  สุขาทีน  ปหาเนน ฯ  อทุกฺขมสุขนฺติ  
เอตฺถ  น  ทุกขฺนฺติ  อทุกฺข  ทุกฺขวิทูร ฯ  ยสฺมา  ตตฺถ  ทุกฺข  นตฺถิ  
ตสฺมา  วุตฺต  ทุกฺขาภาเวนาติ ฯ  อสุขนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  
เอเตนาติ  ทุกฺขสุขปฏิกฺเขปวจเนน ฯ  ปฏิปกฺขภูตนฺติ  อิท ตติย- 
เวทนาย  ทุกฺขาทีน  สมติกฺกมวเสน  ปตฺตพฺพตฺตา  วุตฺต  น กุสลา- 
กุสลาน  วิย  อุชุวิปจฺจนีกตาย ฯ  อิฏานิฏวิปรีตานุภวนลกฺขณาติ  
อิฏานิฏวิปรีตสฺส  มชฌฺตฺตารมฺมณสฺส  อิฏานิฏวิปรีต  วา  
มชฺฌตฺตากาเรน  อนุภวนลกฺขณา ฯ  ตโตเอว  มชฺฌตฺตรสา ฯ  
อวิภูตปจฺจุปฏานาติ  สุขทุกฺขานิ  วิย  น  วิภูตาการา  ปฏ ิปาสาเณ  
มิคคตมคฺโค  วิย  เตหิ  อนุมาตพฺพาวิภูตากาโรปฏานา ฯ  สุขนิโรโธ  
นาม  อิธ  จตุตฺถชฺฌานุปจาโร ฯ  โส  ปทฏาน  เอติสฺสาติ สุข- 
นิโรธปทฏานา ฯ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ  ปุริมปเท อุตฺตรปท- 
โลเปน  ต  สมาสปทนฺติ  อาห  อุเปกฺขาย ชนิตสติปาริสุทฺธินฺติ ฯ  
สพฺพปจฺจนีกธมฺมปริสุทฺธาย   ปจฺจนีกสมเนป   อพฺยาวฏาย ปาริสุทฺธิ- 
อุเปกฺขาย  วตฺตมานาย  จตุตฺถชฺฌาเน  สติ  สมฺปหสนป ฺา  วิย  
สุปริสุทฺธา  สุวิสทา  จ  โหตีติ  อาห  สติยา  ปาริสุทฺธิ  สา  
อุเปกฺขาย  กตา  น  อ ฺเนาติ ฯ  ยทิ  ตตฺรมชฌฺตฺตตา  อิธ  
อุเปกฺขาติ  อธิปฺเปตา  กถ  สติเยว  ปรสิุทฺธาติ  วุตฺตาติ  อาห  
น  เกวลนฺติอาทึ ฯ  สติสีเสนาติ  สตึ  อุตฺตมงฺค  กตฺวา  ปธาน  
                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๐-๑๗๑ ]  
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กตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอวมฺป กสฺมา อิเธว สติ อุเปกฺขาสติ- 
ปาริสุทฺธีติ วุตฺตาติ  อนุโยค  สนฺธาย  ตตฺถ  กิ ฺจาปติอาทิ  วุตฺต ฯ   
ตตฺถ เหฏา ตีสุ  ฌาเนสุ  วิชฺชมานายป  ตตฺรมชฌฺตฺตตาย  ปจฺจ- 
นีกาภิภวนโต สหายปจฺจยเวกลฺลโต  จ  อปาริสุทฺธิ  ตถา   
ตสมฺปยุตฺตาน ตทภาวโต  อิธ  ปาริสุทธฺีติ  อิมมตฺถ  อุปมาวเสน   
ทสฺเสตุ ยถา  ปนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  สุริยปฺปภาภิภวาติ  สุริยปฺปภาย  
อภิภุยฺยมานตฺตา ฯ  อติกฺขตาย  จนฺทเลขาย  รตฺติป  โสมฺมสภาวา  
สภาคาย  รตฺติยเมว  จ  จนฺทเลขา  สมุชฺชลตีติ  สา  ตสฺสา สงฺคยฺห- 
ตีติ ทสฺเสนฺโต  โสมฺมภาเวน  จ  อตฺตโน  อุปการกตฺเตน  วา  สภา- 
คาย รตฺติยาติ อาห ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
                        จตุตฺถชฺฌานกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๓๑๒]  รูปวิราคภาวนาวเสน  ปวตฺต  จตุพฺพิธป  อรูปชฺฌาน  
จตุตฺถชฺฌานสงฺคหเมวาติ  อาห  จตฺตาริ  ฌานานีติ ฯ  ยุตฺต  ตาว  
จิตฺเตกคฺคตา  ภโวกฺกมนตฺถตา  วิย  วิปสฺสนาปาทกตาป  จตุนฺน  
ฌานาน  สาธารณาติ  เตส  วเสน  จตฺตาริ  ฌานานีติอาทิวจน ฯ  
อภิ ฺาปาทกตา  ปน  นโิรธปาทกตา  จ  จตุตฺถสฺเสว  ฌานสฺส  
อาเวณิกา  สา  กถ  จตุนฺน  ฌานาน  สาธารณา  วุตฺตาติ ฯ  
ปรมฺปราธิฏานภาวโต ฯ  ปทฏานปทฏานมฺป  หิ  ปทฏานนฺ- 
เตฺวว วุจฺจติ ฯ  การณการณมฺป  การณนฺติ ฯ  ยถา  ติเณหิ  
                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๑-๑๗๒ ]  
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ภตฺต  สิทฺธนฺติ ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  ปโยชนนิทฺเทเส  อฏสมาปตฺติคฺ- 
คหณ สมตฺถิต  โหติ ฯ  จิตฺเตกคฺคตตฺถานีติ  จิตฺตสมาธตฺถานิ ฯ  
ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถานีติ  อตฺโถ ฯ  จิตฺเตกคฺคตาสีเสน  หิ ทฏิ- 
ธมฺมสุขวิหาโร  วุตฺโต ฯ  สุกฺขวิปสฺสกขีณาสววเสน  เจต  วุตฺต ฯ  
เตนาห  เอกคฺคจิตฺตา  สุข  ทิวส  วิหรสิฺสามาติ ฯ  ภโวกฺกมนตฺ- 
ถานีติ ภเวสุ  นิพฺพตฺติอตฺถานิ ฯ  สตฺตาห  นิโรธสมาปตฺติยา  
สมาปชฺชนโต  อาห  สตฺตาห  อจิตฺตกา  หุตฺวาติ ฯ  กสฺมา  ปน  
สตฺตาหเมว  นิโรธ  สมาปชฺชนฺตีติ ฯ  ตถากาลปรจฺิเฉทกรณโต ฯ  
ต ฺจ  เยภุยฺเยน  อาหารุปชีวีน  สตฺตาน  อุปาทินฺนกปฺปวตฺตสฺส  
เอกทิวส ภุตฺตาหารสฺส สตฺตาหเมว ยาปนโต ฯ  
        [๓๑๓]  กา  ปนาย  นิโรธสมาปตฺติ  นาม  เก  ต สมา- 
ปชฺชนฺติ  เกน  สมาปชชฺนฺติ  กตฺถ  สมาปชฺชนฺติ  กสฺมา  
สมาปชฺชนฺติ  กถ ฺจสฺสา  สมาปชฺชน  โหตีติ ฯ  ตตฺถ  กา  
ปนาย  นิโรธสมาปตฺติ  นามาติ  ยา  อนุปุพฺพนิโรธวเสน จิตฺต- 
เจตสิกาน  ธมฺมาน  อปฺปวตฺติ ฯ  เก  ต  สมาปชชฺนติฺ  เกน  
สมาปชฺชนฺตีติ  สพฺเพป  ปุถุชชฺนโสตาปนฺนสกทาคามิโน  สุกขฺวิปสฺสกา  
จ  อนาคามิอรหนฺโต  น  สมาปชฺชนฺติ  อฏสมาปตฺติลาภิโน  ปน  
อนาคามิโน  ขีณาสวา  จ  สมาปชฺชนฺติ ฯ  กตฺถ  สมาปชฺชนฺตีติ  
ป ฺจโวการภเว ฯ  กสฺมา ฯ  อนุปุพฺพสมาปตฺติสมฺภวโต ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๒ ]  
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จตุโวการภเว  ปน  ปมชฌฺานาทีน  อุปฺปตฺติเยว  นตฺถิ  ตสฺมา  น  
สกฺกา  ตตฺถ  สมาปชฺชิตุ ฯ  กสฺมา  สมาปชฺชนฺตีติ  สงฺขาราน  
ปวตฺติเภเท  อุกฺกณฺ ิตฺวา  ทิฏธมฺเม  อจิตฺตกา  หุตฺวา  นิโรธ  
นิพฺพาน  ปตฺวา  สุข  วิหรสิฺสามาติ ฯ  กถ ฺจสฺสา  สมาปชฺชน  
โหตีติ   สมถวิปสฺสนาวเสน  อุสฺสกฺกิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺจสฺส เนว- 
ส ฺานาส ฺายตน  นิโรธยโต  เอวมสฺสา  สมาปชฺชน  โหติ ฯ  
โย หิ  สมถวเสเนว  อุสฺสกฺกติ  โส  เนวส ฺานาส ฺายตน- 
สมาปตฺตึ ปตฺวา  ติฏติ ฯ  โยป  วิปสฺสนาวเสเนว  อุสฺสกฺกติ   
โส ผลสมาปตฺตึ  ปตฺวา  ติฏติ ฯ  โย  ปน  อุภยวเสน   
อุสฺสกฺกิตฺวา เนวส ฺานาส ฺายตน  นิโรเธติ  โส  ต  สมา- 
ปชฺชตีติ ฯ  อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ  
        [๓๑๔]  อย  ปน  วิตฺถาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขุ นิโรธ สมาปชฺชิตุ- 
กาโม ปมชฌฺาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ตตฺถ  สงฺขาเร  อนิจฺจโต  
ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ ฯ  วิปสสฺนา  จ  ปเนสา  ติวิธา  
สงฺขารปริคฺคณฺหนกวิปสฺสนา ผลสมาปตฺติวิปสฺสนา นิโรธสมาปตฺติ- 
วิปสฺสนาติ ฯ  ตตฺถ  สงฺขารปริคฺคณฺหนกวิปสฺสนา  มนฺทา วา   
ติกฺขา  วา  มคฺคสฺส  ปทฏาน  โหติเยว ฯ  ผลสมาปตฺติวิปสฺสนา  
ติกฺขาว  วฏฏติ  มคฺคภาวนาสทิสา ฯ  นิโรธสมาปตฺติวิปสฺสนา  ปน  
นาติมนฺทา  นาติติกฺขา  วฏฏติ ฯ  ตสฺมา  เอส  นาติมนฺทาย  นาติ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๒ ]  
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ติกฺขาย  วิปสฺสนาย  เต  สงฺขาเร  วิปสฺสติ ฯ  ตโต  ทุติย  ฌาน  
ฯเปฯ  ตโต  วิ ฺาณ ฺจายตน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ตตฺถ  
สงฺขาเร  ตเถว  วิปสฺสติ ฯ  อถ  อากิ ฺจ ฺายตน  สมาปชฺชิตฺวา  
วุฏาย  จตุพฺพิธ  ปุพฺพกิจฺจ  กโรติ  นานาพทฺธอวิโกปน  สงฺฆปฏ-ิ 
มานน สตฺถุปกฺโกสน  อทฺธานปริจฺเฉทนฺติ ฯ  ตตฺถ  นานาพทฺธ- 
อวิโปนนฺติ ย  อิมินา  ภิกขฺุนา  สทฺธึ  เอกาพทฺธ  น  โหติ  นานา- 
พทฺธ  หุตฺวา  ิต  ปตฺตจีวร  วา  ม ฺจป  วา  นิวาสเคห  วา   
อ ฺ  วา  ปน กิ ฺจิ  ปรกิฺขารชาต  ต  ยถา  น  วิกปฺุปติ   
อคฺคิอุทกวาตโจรอุนฺทุราทีน วเสน  น  วินสฺสติ  เอว  อธิฏา- 
ตพฺพ ฯ  ตตฺรทิ  อธิฏานวิธาน ฯ อิท ฺจิท ฺจ  อิมสฺมึ  สตฺตาหพฺ- 
ภนฺตเร  มา  อคฺคินา  ฌายตุ  มา  อุทเกน วุยฺหตุ  มา  วาเตน   
วิทฺธสตุ  มา  โจเรหิ  หริยตุ  มา  อุนฺทรุาทีหิ ขชฺชตูติ  เอว  อธิฏ ิเต   
ต  สตฺตาห  ตสฺส  น  โกจิ ปริสฺสโย โหติ ฯ อนธิฏหโต  ปน   
อคฺคิอาทีหิ  นสฺสติ ฯ  อิท  นานาพทฺธอวิโกปน นาม ฯ  ย  ปน   
เอกาพทฺธ  โหติ  นิวาสนปารุปน  วา นิสินฺนาสน วา ตตฺถ  วิสุ   
อธิฏานกิจฺจ  นตฺถิ  สมาปตฺติเยว  น  รกฺขติ ฯ สงฺฆปฏิ- 
มานนนฺติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปฏิมานน  อุทฺทิกฺขน  ยาว  โส ภิกฺขุ   
อาคจฺฉติ  ตาว  สงฺฆกมฺมสฺส  อกรณนติฺ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  
ปฏิมานน  น  เอตสฺส  ปพฺุพกิจฺจ  ปฏิมานนาวชฺชน  ปน ปุพฺพ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๒ ]  
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กิจฺจ  ตสฺมา  เอว  อาวชฺชิตพฺพ  สเจ  มยิ  อิม  สตฺตาห  
นิโรธ  สมาปชฺชิตฺวา  นสิินฺเน  สงฺโฆ  อปโลกนกมฺมาทีสุ  กิ ฺจิเทว  
กมฺม  กตฺตุกาโม  โหติ  ยาว  ม  โกจิ  ภิกฺขุ  อาคนฺตฺวาน  
ปกฺโกสติ  ตาวเทว  วุฏหิสฺสามีติ ฯ  เอว  กตฺวา  สมาปชฺชนฺโต  
หิ  ตสฺมึ  สมเย  วุฏหติเยว ฯ  โย  ปน  เอว  น  กโรติ  สงฺโฆ  
เจ  สนฺนิปติตฺวา  ต  อปสฺสนฺโต  อสุโก  ภิกฺขุ  กุหนิฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  
นิโรธ  สมาปนฺโนติ  วุตฺเต  กิ ฺจิ  ภิกขฺุ  เปเสติ  ต  ปกฺโกสาหีติ ฯ  
อถสฺส  เตน  ภิกฺขุนา  สวนุปจาเร  ตฺวา  สงฺโฆ  ต  อาวุโส  
ปฏิมาเนตีติ  วุตฺตมตฺเตเยว  วุฏาน  โหติ ฯ  เอว  ครกุา  หิ  
สงฺฆสฺส  อาณา  นาม ฯ  ตสฺมา  ต  อาวชฺชิตฺวา  ยถา  ปมเมว  
วุฏาติ  เอว  สมาปชฺชิตพฺพ ฯ  สตฺถ ุ ปกฺโกสนนฺติ  อิธาป  
สตฺถุ  ปกโฺกสนาวชฺชนเมว  อิมสฺส  ปพฺุพกิจฺจ ฯ  ตสฺมา  ตป   
เอว อาวชฺชิตพฺพ ฯ  เสส  ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อทฺธาน- 
ปริจฺเฉโทติ ชีวิตทฺธานสฺส  ปริจฺเฉโท ฯ  อิมินา  ภิกฺขุนา  อทฺธาน- 
ปริจฺเฉเทสุ กุสเลน  ภวิตพฺพ ฯ  อตฺตโน  อายุสงฺขารา  สตฺตาห   
ปวตฺติสฺสนฺติ น  ปวตฺติสฺสนฺตีติ  อาวชฺชิตฺวาว  สมาปชฺชิตพฺพ ฯ  
สเจ  หิ สตฺตาหพฺภนฺตเร  นิรุชฺฌนเก  อายุสงฺขาเร  อนาวชฺชิตฺวาว  
สมาปชฺชติ  ตสฺส  นิโรธสมาปตฺติ  มรณ  ปฏิพาหิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  
อนฺโตนิโรเธ  มรณสฺส  นตฺถิตาย  อนฺตราว  สมาปตฺติโต  วุฏาติ ฯ  
                                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๒ ]  
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ตสฺมา  เอต  อาวชฺชิตฺวาว  สมาปชฺชิตพฺพ ฯ  อวเสส  หิ อนา- 
วชฺชิตุมฺป  วฏฏติ ฯ  อิทมปฺน  อาวชฺชติพฺพเมวาติ  วุตฺต ฯ  โส  
เอว  อากิ ฺจ ฺายตน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อิม  ปุพฺพกิจฺจ  
กตฺวา  เนวส ฺานาส ฺายตน  สมาปชฺชติ ฯ  อเถก  วา  เทฺว  
วา  จิตฺตวาเร  อติกฺกมิตฺวา  อจิตฺตโก  โหติ  นิโรธ  ผุสติ ฯ  
กสฺมา  ปนสสฺ  ทฺวินฺน  จิตฺตาน  อุปริ  จิตฺตานิ  นปฺปวตฺตนฺตีติ ฯ  
นิโรธสฺส  ปโยคตฺตา ฯ  อิท  หิ  อิมสสฺ  ภิกฺขุโน  เทฺว สมถ- 
วิปสฺสนาธมฺเม  ยุคนทฺเธ  กตฺวา  อฏสมาปตฺติอาโรหน อนุปุพฺพ- 
นิโรธสฺส  ปโยโค  น  เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยาติ  
นิโรธสฺส  ปโยคตฺตา  ทฺวินฺน  จิตฺตาน  อุปริ  จิตฺตานิ  นปฺปวตฺ- 
ตนฺติ ฯ ยสฺมา  โพธิสตฺเตน  โพธิมณฺฑุปสงฺกมนโต  ปุพฺเพป   
จริมภเว จตุตฺถชฺฌาน  นิพฺพตฺติตปุพฺพ  ตทา  ปน  ต  นิพฺพตฺติต- 
มตฺตเมว อโหสิ  น  วิปสสฺนาทิปาทก  ตสฺมา  โพธริุกฺขมูเล   
นิพฺพตฺติตนฺติ ตโต วิเสเสตฺวา วุตฺต ฯ  
        [๓๑๕]  วิปสฺสนาปาทกนฺติ  วิปสสฺนารมฺเภ  วิปสฺสนาย ปาทก ฯ   
อภิ ฺาปาทกนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  พุทฺธาน  หิ ปมา- 
รมฺเภเอว  ปาทกชฺฌาเนน  ปโยชน  อโหสิ  น  ตโต  ปร อุปร-ิ 
มคฺคาธิคมผลสมาปตฺติอภิ ฺาวล ฺชนาทิอตฺถ ฯ  อภิสมฺโพธสิมธิ- 
คมโต ปฏาย  ห ิ สพฺพ ฺ ุตาณสมาธิกิจฺจ  อากงฺขามตฺตปฏิ- 
                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๒-๑๗๓ ]  
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พทฺธเมงสติ ฯ  สพฺพกิจฺจสาธกนฺติ    อนุปุพฺพวิหาราทิสพฺพกิจฺจสาธก ฯ  
สพฺพโลกิยโลกุตฺตรคุณทายกนฺติ  เอตฺถ  วิปสฺสนาภิ ฺาปาทกตฺตาเอว  
จตุตฺถสฺส  ฌานสฺส  ภควโต  สพฺพโลกิยโลกุตฺตรคุณทายกตา   
เวทิตพฺพา ฯ สพฺพ ฺ ุตาณปทฏาน  หิ  มคฺคาณ  มคฺค- 
าณปทฏาน ฺจ  สพฺพ ฺ ุตาณ อภิสมฺโพธิ  ตทธิคมสม- 
กาลเมว  จ  ภควโต  สพฺเพ  พุทฺธคุณา  หตฺถคตา อเหสุ  จตุตฺถช-ฺ 
ฌานสนฺนิสฺสโย  จ  มคฺคาธิคโมติ ฯ  จตุตฺถ  ฌาน อุปสมฺปชฺช   
วิหาสินฺติ  วตฺวา  โสติ  วุตฺตตฺตา  อาห  โส  อหนฺติ ฯ เอว   
สมาหิเตติ  เอตฺถ  เอวสทฺโท  เหฏา  ฌานตฺตยาธิคมปฏิปาฏิยา  
สิทฺธสฺส  จตุตฺถชฺฌานสมาธานสฺส  นิทสฺสนตฺโถติ  อาห  เอวนฺติ  
จตุตฺถชฺฌานกฺกมนิทสฺสนเมตนฺติ ฯ  จตุตฺถชฺฌานสฺส  ตสฺส  จ  
อธิคมกฺกมสฺส  นิทสฺสน  เยน  สมาธานานุกฺกเมน  จตุตฺถชฺฌาน- 
สมาธิ ลทฺโธ  ตทุภยนิทสสฺนนฺติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  อิมินา  
ฯเปฯ  วุตฺต โหตีติ ฯ  ตตฺถ  อิมินา  กเมนาติ อิมินา ปมชฺ- 
ฌานาธิคมาทินา กเมน ฯ ยทิ  หิ  เอวนฺติ  อิท  อาคมนสมาธินา   
สทฺธึ จตุตฺถชฺฌานสมาธาน ทีเปติ สติปาริสุทฺธิสมาธิเอว  ปน   
อิทฺธิยา  อธิฏานภาวโต  ปธานนฺติ  อาห จตุตฺถชฺฌานสมาธินา   
สมาหิเตติ ฯ  สพฺพปจฺจนีกธมฺมุปกฺกิเลสปริสุทฺธาย ปจฺจนีกสมเนป   
อพฺยาวฏาย  ปาริสุทฺธิอุเปกฺขาย  วตฺตมานาย จตุตฺถชฺฌาน  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๓ ]  
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ตสมฺปยุตฺตา  จ  ธมฺมา  สปุริสุทฺธา  สวิุสทา  จ  โหนฺติ ฯ  
สติสีเสน  ปน  ตตฺถ  เทสนา  กตาติ  อาห  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธิภาเวน  
ปริสุทฺเธติ ฯ  อุเปกฺขาย  ชนิตสติปาริสุทฺธิสมฺภเวนาติ  อตฺโถ ฯ  
ปริสุทฺธิยาเอว  ปจฺจยวิเสเสน  ปวตฺติวิเสโส  ปริโยทาตตา สุทฺธนฺต- 
สุวณฺณสฺส  นิฆสเนน  ปภสฺสรตา  วิยาติ  อาห  ปรสิุทฺธตฺตาเยว  
ปริโยทาเต  ปภสฺสเรติ  วุตฺต  โหตีติ ฯ  สุขาทีน  ปจฺจยาน ฆาเต- 
นาติ สุขโสมนสฺสาน  ทุกขฺโทมนสฺสาน ฺจ  ยถากฺกม  ราคโทส- 
ปจฺจยาน วิกฺขมฺภเนน ฯ  สุข  โสมนสฺสสฺส  ปจฺจโย  โสมนสฺส   
ราคสฺส ทุกฺข  โทมนสฺสสสฺ  ปจฺจโย  โทมนสฺส  โทสสฺสาติ  หิ   
วุตฺต ฯ  ยถา ราคาทโย  เจตโส  มลาสุจิภาเวน  องฺคณานีติ   
วุจฺจนฺติ  เอว อุปคนฺตฺวา  กิเลสนฏเน  อุปกฺกิเลสาติ  อาห   
อนงฺคณตฺตาเอว วิคตุปกฺกิเลเสติ ฯ  เตนาห  องฺคเณน  หิ  จิตฺต   
อุปกฺกิลิสฺสตีติ ฯ วิพาธิยติ  อุปตาปยตีติ  อตฺโถ ฯ  สุภาวิตตฺตาติ   
ปคุณภาวาปาทเนน สุฏ ุ  ภาวิตตฺตา ฯ  เตนาห  วสภีาวปฺปตฺเตติ ฯ   
อาวชฺชนาทินา ป ฺจธา  จุทฺทสวิเธน  วา  ปริทมเนน  วสวตฺติต   
อุปคเตติ  อตฺโถ ฯ วเส  วตฺตมาน  หิ  จิตฺต  มุทูติ  วุจฺจตีติ   
วเส  วตฺตมาน  จิตฺต ปคุณภาวปฺปตฺติยา  สุปริมททฺิต  วิย  จมฺม   
สุปริกมฺมกตา  วิย  จ  ลาขา มุทูติ  วุจฺจติ ฯ  กมฺมกฺขเมติ  วิกุพฺ- 
พนาทิอิทฺธิกมฺมกฺขเม ฯ  ตทุภยนฺติ มุทุตากมฺมนิยทฺวย ฯ  
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๓ ]  
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        [๓๑๖]  นาหนฺติอาทีสุ  นกาโร  ปฏิเสธตฺโถ ฯ  อหนฺติ  สตฺถา  
อตฺตาน  นิทฺทิสติ ฯ  ภิกฺขเวติ  ภิกฺขู  อาลปติ ฯ  อ ฺนฺติ  อิทานิ  
วุจฺจมานจิตฺตโต  อ ฺ ฯ  เอกธมฺมมฺปติ  เอกมฺป  สภาวธมฺม  น  
สมนุปสฺสามีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  อห  ภิกฺขเว สพฺพ ฺ- 
 ุตาเณน  โอโลเกนฺโตป  อ ฺ  เอกธมฺมมฺป  น  สมนุปสฺสามิ  
ย  วสีภาวาปาทเนน  ภาวิต  ตถา  ปุนปฺปุน  กรเณน  พหุลีกต  เอว  
สวิเสสมุทุภาวปฺปตฺติยา  มุทุ  กมฺมกฺขมตาย  กมฺมนิย ฺจ  โหติ  ยถา  
อิท  จิตฺตนฺติ ฯ  อิท  จิตฺตนฺติ  จ  อตฺตโน  เตส ฺจ  ปจฺจกฺขตาย  
เอวมาห ฯ  ยถา  ยถา  วุตฺตา  ปริสุทฺธตาทโย  น  วิคจฺฉนฺติ  เอว  
สุภาวิต  จิตฺต  ตตฺถ  อวฏ ิต  อธิฏ ิต  อาเน ฺชปฺปตฺตนฺติ  อาห  
เอเตสุ  ปริสุทฺธตาทีสุ   ิตตฺตา   ิเต  ิตตฺตาเอว จ อาเน ฺชปฺ- 
ปตฺเตติ ฯ ยถา  มุทุกมฺม ฺตา  วสีภาวปฺปตฺติยา  ลกฺขิยนฺติ  เอว   
วสีภาวปฺปตฺติป มุทุกมฺม ฺตาหิ  ลกขิฺยตีติ  มุทุกมฺม ฺภาเวน  วา   
อตฺตโน  วเส  ิตตฺตา   ิเตติ  วุตฺต ฯ  ยถา  หิ  การเณน  ผล  นิทธฺา- 
ริยติ  เอว ผเลนาป  การณ  นิทฺธาริยติ ฯ  นิจฺจลภาเวน  อวฏาน  
อาเน ฺชปฺปตฺติยา  จ  สมปฺยุตฺตธมฺเมสุ  ถิรภาเวน  ปฏิปกฺเขหิ  
อกมฺปนิยตาย  จ  สมฺภวต  สทฺธาทิพลาน  อานุภาเวน  โหตีติ  อาห  
สทฺธาทีหิ ปริคฺคหิตตฺตา อาเน ฺชปฺปตฺเตติ ฯ  
        [๓๑๗]  อิทานิ  สงฺเขปโต  วุตฺตเมวตฺถ  วิวริตุ  สทฺธาปริคฺคหิต  
                        [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๓-๑๗๔ ]  
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หีติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สทฺธาปริคฺคหิตนฺติ  เอว  สภุาวิต วสี- 
ภาวปฺปตฺต  จิตฺต  เอกเสน  อภิ ฺาสจฺฉิกรณียาน  ธมฺมาน อภิ ฺา- 
สจฺฉิกิริยาย  สวตฺตตีติ  เอว  ปวตฺตาย  สทฺธาย  ปรคฺิคหิต ยถา- 
วุตฺตสทฺธาพเลน  อุปตฺถมภิฺต ฯ  อสฺสทฺธิเยนาติ  ตปฺปฏิปกฺเขน  
อสฺสทฺธิเยน  เหตุนา ฯ  น  อิ ฺชตีติ  น  จลติ  น  กมปฺติ  อ ฺ- 
ทตฺถุ อุปริ  วิเสสาวหภาเวเนว  ติฏติ ฯ  วิริยปริคฺคหิตนฺติอาทีสุป  
อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ วิริย- 
ปริคฺคหิตนฺติ  วสีภาวาปาทนปริทมนสาธเนน  วิริเยน  อุปตฺถมภิฺต ฯ  
สติปริคฺคหิตนฺติ  ยถาวุตฺเต  ภาวนาพหุลีกาเร  อสมฺโมสสาธิกาย  
กุสลาน ฺจ  ธมฺมาน  คติโย  สมนฺเวสมานาย  สติยา  อุปตฺถมฺภิต ฯ  
สมาธิปริคฺคหิตนฺติ  ตตฺเถว  อวิกฺเขปสาธเนน  สมาธาเนน  อุปตฺ- 
ถมฺภิต ฯ ป ฺาปริคฺคหิตนฺติ  ตสฺสาเอว  ภาวนาย  อุปการานุป- 
การธมฺมาน     ปชานนลกขฺณาย  ป ฺาย  อุปตฺถมภิฺต ฯ โอภาส- 
คตนฺติ าโณภาสสหคต ฯ โอภาสภูเตน  หิ  ยถาวตฺุตสมาธาน- 
สวฑฺฒิเตน  าเณน  สงฺกิเลสปกฺข ยาถาวโต  ปสฺสนฺโต  ตโต   
อุตฺรสนฺโต  โอตฺตปฺปนฺโต ต อภิภวติ น เตน อภิภุยฺยติ ฯ   
เตนาห  กิเลสนฺธกาเรน  น  อิ ฺชตีติ ฯ  เอเตน าณปริคฺคหิต   
หิโรตฺตปฺปพล  ทสฺเสติ ฯ  อฏงฺคสมนฺนาคตนฺติ จตุตฺถชฺฌาน- 
สมาธินา  สมาหิตตา  ปรสิุทฺธตา  ปรโิยทาตตา  อนงฺคณตา   วิคตุ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๔ ]  
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ปกฺกิเลสตา  มุทุภาโว  กมมฺนิยตา  อาเน ฺชปฺปตฺติยา   ิตตาติ  
อิเมหิ  อฏหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคต ฯ  อถวา  สมาหิตสฺส  จิตฺตสฺส  
อิมานิ  องฺคานีติ  สมาหิเตติ  อิม  องฺคภาเวน  อคฺคเหตฺวา  ิติ- 
อาเน ฺชปฺปตฺติโย  วิสุ  คเหตฺวา  ยถาวุตฺเตหิ  อฏหิ  องฺเคหิ  
สมนฺนาคตนฺติ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อภินีหารกฺขมนฺติ  อิทฺธิวิธาทิ- 
อตฺถ อภินีหรณกฺขม  ตทภิมุขกรณโยคฺค ฯ  เตนาห  อภิ ฺา- 
สจฺฉิกรณียาน ธมฺมาน อภิ ฺาสจฺฉิกิริยายาติ ฯ  
        [๓๑๘]  กาม  นีวรณานิ  วิกฺขมฺเภตฺวาเอวฺ  ปมชฺฌานสมธิคโม  
วิตกฺกาทิวูปสมาเอว  จ  ทุติยชฺฌานาทิสมธิคโม  ตถาป  น  ตถา  
เต  เตหิ  ทูรภูีตา  อเปตา  วา  ยถา  จตุตฺถชฺฌานโต  ตสฺมา เจตโส  
มลีนภาวสงฺโขภอุพฺพิลฺลาภาวกเรหิ  นีวรณาทีหิ  สุฏ ุ  วิมุตฺติยา  
ตสฺส  ปริสุทธฺปริโยทาตตา  จ ยุตฺตาติ อาห นีวรณ ฯเปฯ ปร-ิ 
โยทาเตติ ฯ ฌานปฏิลาภปจฺจนีกานนฺติ   เอตฺถ   อาจริยธมฺมปาลตฺ- 
เถเรน ฌานปฏิลาภปจฺจยานนฺติ  ปา  คเหตฺวา  ฌานปฏิลาภปจฺจ- 
นีกานนฺติ อย  ปาโ  ปฏิกขิฺตฺโต ฯ  วุตฺต  หิ  เตน  ฌานปฏิลาภ- 
ปจฺจยานนฺติ ฌานปฏิลาภเหตุกาน  ฌานปฏิลาภ  นสิฺสาย  อุปฺปช-ฺ 
ชนกาน ฯ ปาปกานนฺติ ลามกาน ฯ  อิจฺฉาวจรานนฺติ  อิจฺฉาย   
อวจราน อิจฺฉาวเสน โอติณฺณาน อโห  วต  มเมว  สตฺถา   
ปฏิปุจฺฉิตฺวา  ปฏิปุจฺฉิตฺวา  ภิกฺขูน  ธมมฺ เทเสยฺยาติอาทินยปฺ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๔ ]   
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ปวตฺตาน  มานมายาสาเถยฺยาทีน ฯ  อภิชฺฌาทีนนฺติ  อาทิสทฺเทนาป  
เตสเยว  สงฺคโห ฯ  อภิชฌฺา  เจตฺถ  ปมชฺฌาเนน  อวิกฺขมฺภเนยฺยา  
มานาทโย  จ  ตเทกฏา  ทฏพฺพา  ฌานปฏิลาภปจฺจยานนฺติ อนุ- 
วตฺตมานตฺตา ฯ  วิกฺขมฺภเนยฺยา  ปน  นีวรณคฺคหเณเนว  คหิตา ฯ  
กถ  ปน  ปมชฺฌาเนน  อวิกฺขมฺภเนยฺยา  อิธ  วิคจฺฉนฺตีติ ฯ  สพฺเพ  
กุสลา  ธมฺมา  สพฺพากุสลาน  ปฏิปกฺขาติ  สลฺเลขปฏิปตฺติวเสน  เอว  
วุตฺต  ฌานสฺส  อปรามฏภาวทสฺสนโต ฯ  เย  ปเนตฺถ  อิจฺฉา- 
วจราน อภิชฺฌาทีนนฺติ  อิเมหิ  ปเทหิ  โกปอปฺปจฺจยกามราคพฺยา- 
ปาทาทโย คหิตาติ  อธิปฺปาเยน  ฌานปฏิลาภปจฺจยานนฺติ  ปา   
ปฏิกฺขิปตฺวา ฌานปฏิลาภปจฺจนีกานนฺติ  ปาโติ  วทนฺติ ฯ  ต   
เตส  มติมตฺต ตถา  ปาสฺเสว  อภาวโต ฯ  ฌานปฏลิาภปจฺจนีกา   
จ  นีวรณา  เจว ตเทกฏา  จ  เตส  ทูรภีาว  วตฺวา  ปุน  เตสเยว  
อภาววิคมโจทนาย อยุชฺชมานตฺตา ฯ  นนุ  จ  อนงฺคณสุตฺตวตฺถ- 
สุตฺเตสุ  อยมตฺโถ  ลพฺภติ โอฬาริกานเยว  ปาปธมฺมาน  ตตฺถ   
อธิปฺเปตตฺตา ฯ  สจฺจเมต ฯ อิธ ปน  อธิคตจตุตฺถชฺฌานสฺส  วเสน   
วุตฺตตฺตา  สุขุมาเยว  เต  คหิตา ฯ องฺคณุปกฺกิเลสตาสาม ฺเน   
ปเนตฺถ  สุตฺตาน  อปทิสน ฯ  ตถาหิ สุตฺตานุสาเรนาติ  วุตฺต  น   
ปน  สุตฺตวเสนาติ ฯ  อวสฺส ฺเจตเมว สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ  อธิคตชฺ- 
ฌานานมฺป เกส ฺจิ อิจฺฉาวจราน ปวตฺติสพฺภาวโตติ ฯ มหา- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๔ ]  
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คณฺ ีปเทป  วิสุทฺธิมคฺคสฺส  สีหลคณฺ ีปเทป  จ  ฌานปฏิลาภปจฺจ- 
ยานนฺติ อิมสฺเสว  ปาสฺส  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ ตสฺมา อยเมว ปาโ  
คเหตพฺโพ ฯ อตฺโถป  เจตฺถ  ยถาวุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  เตน  
อิจฺฉาวจรานนฺติ อิจฺฉาย  อวจราน  อิจฺฉาวเสน  โอติณฺณาน  ปวตฺ- 
ตาน  นานปฺปการาน โกปอปฺปจฺจยานนฺติ  อตฺโถติ  อยมฺป  ปาโ   
อยุตฺโตเยวาติ  คเหตพฺพ ฯ    ตโตเยว จ วิสุทฺธิมคฺเค อย ปาโ  
สพฺเพน สพฺพ น ทสฺสิโตติ ฯ  
        [๓๑๙]  อิทฺธิปาทภาวุปคมเนนาติ  อิทฺธิยา  ปาทกภาวสฺส  
ปทฏานภาวสฺส  อุปคมเนน ฯ  ภาวนาปาริปูริยาติ  อิโต  ปร กตฺตพฺ- 
พสฺส  อภาววเสน  อภินีหารกฺขมภาวนาย  ปริปุณฺณตฺตา ฯ ปณีต- 
ภาวุปคมเนนาติ  ตโตเอว  ปธานภาว  นีตตาย  อุตฺตมฏเน อติตฺ- 
ติกรณฏเน  จ  ปณีตภาวสฺส  อุปคมเนน ฯ  อุภย ฺจ เอต ภาวนาย  
 ิติยา  การณวจน ฯ  ปริปณฺุณาย  ภาวนาย  ปณีตภาวปฺปตฺติยา  
 ิเตติ ฯ  อาเน ฺชปฺปตฺเตติ  อิท   ิติยา  วิเสสน ฯ  เตนาห  ยถา  
อาเน ฺชปฺปตฺต  โหติ  เอว   ิเตติ ฯ  อิมสฺมึ  ปกฺเข   ิเต อาเน ฺชปฺ- 
ปตฺเตติ  อุภยเมก  องฺค ฯ  สมาหิเตติ  ปน  อิทมฺป เอกมงฺค ฯ   
เตเนวสฺส  ปมวิกปฺปโต  วิเสส  สนฺธายาห  เอวมฺป อฏงฺค- 
สมนฺนาคตนฺติ ฯ  
        [๓๒๐]  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ตสฺส  วา  อนุสฺสรณ  ปพฺุเพ- 
                                [ ม. ป . ๑   ส. ป. ๑๗๔ ]  
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ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ  ตนฺนิสฺสยาทิปจฺจยภูต  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนโต ฯ ปุพฺเพ- 
นิวาสานุสฺสติมฺหิ  ย  าณ  ตทตฺถายาติ  สงฺเขเปน  วุตฺตมตฺถ  
วิวรนฺโต  ปพฺุเพนิวาส  ตาว  ทสฺเสตฺวา  ตตฺถ  สติาณานิ  ทสฺเสตุ  
ปุพฺเพนิวาโสติ อาทิมาห ฯ  
        [๓๒๑]  ตตฺถ  ปุพฺเพติ  อิท  ปท  เอกมฺป  ชาตินฺติอาทิวจนโต  
อตีตภววิสย  อิธาธิปฺเปตนฺติ  อาห  อตีตชาตีสูติ ฯ  นิวาสสทฺโท  
กมฺมสาธโน  ขนฺธวินิมุตฺโต  จ  นิวสิตธมฺโม  นตฺถติี  อาห นิวุฏกฺ- 
ขนฺธาติ ฯ  นิวุฏตา  เจตฺถ  สสนฺตาเน  ปวตฺตตา ฯ ตถาภูตา  
จ  เต  อนุภูตา  ชาตา  ปวตฺตา  ตตฺถ  ตตฺถ  อุปฺปชฺชตฺิวา  วิคตาว  
โหนฺตีติ  อาห  นิวุฏาติ  อชฺฌาวุฏา  อนุภูตา  อตฺตโน  สนฺตาเน  
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺธาติ ฯ  เอว  สนฺตติปริยาปนฺนธมฺมวเสน นิวาส- 
สทฺทสฺส  อตฺถ  วตฺวา  อิทานิ  อวิเสเสน  วุตฺต  นิวุฏธมฺมา วา   
นิวุฏาติ  วตฺวา  ต  วิวริตุ  โคจรนิวาเสนาติอาทิ  วุตฺต ฯ โคจร- 
ภูตาป  หิ  โคจราเสวนาย  อาเสวิตา  อารมฺมณกรณวเสน อนุภูตา  
นิวุฏา  นาม  โหนฺติ ฯ  เต  ปน  ทุพฺพิธา  สปรวิ ฺาณโคจร- 
ตายาติ อุภเยป  เต  ทสฺเสตุ  อตฺตโนติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อตฺตโน  
วิ ฺาเณน  วิ ฺาตาติ  วตฺวา  ปริจฺฉินฺนาติ  วจน  เย  เต  
โคจรนิวาเสน  นิวุฏธมฺมา  น  เต  เกวล  วิ ฺาเณน  วิ ฺาต- 
มตฺตา อถโข  ยถา  ปุพฺเพ  นาม  โคตฺตวณฺณลิงฺคาหาราทิวิเสเสหิ  
                                [ ม.  ป.  ๖  ส. ป.  ๑๗๕ ]  
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ปริจฺเฉทการิกาย  ป ฺาย  ปริจฺฉิชฺช  คหิตา  ตเถเวต  าณ  
ปริจฺฉิชฺช  คณฺหตีติ  อิมสฺส  อตฺถสฺส  ทีปนตฺถ  วุตฺต ฯ ปร- 
วิ ฺาณวิ ฺาตาป  วา  นิวุฏาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  น  เกวล  จ  
อตฺตโนว  วิ ฺาเณน  อถโข  ปเรส  วิ ฺาเณน  วิ ฺาตาป   
วาติ อตฺโถ ฯ  อิธาป  ปริจฺฉินฺนาติ  ปท  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  
ปเรสมฺป  วา  วิ ฺาเณน  วิ ฺาตา  ปริจฺฉินฺนาติ ฯ  ตสฺส  จ  
คหเณ  ปโยชน  วุตฺตนเยเนว  วตฺตพฺพ ฯ  เต  จ  โข  ยสฺมา  
อตีตาสุเอว  ชาตีสุ  อ ฺเหิ  วิ ฺาตา  ปริจฺฉินฺนา  เต  จ ปร-ิ 
นิพฺพุตาป  โหนฺติ  เยหิ  เต  วิ ฺาตา  เตส  ตทา วตฺตมาน- 
สนฺตานานุสาเรน  เตสมฺป  อตีเต  ปวตฺติ  วิ ฺายตีติ สิขาปฺปตฺต   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  วิสยภูต  ปุพฺเพนิวาส ทสฺเสตุ  ฉินฺน- 
วฏมกานุสฺสรณาทีสูติ  วุตฺต ฯ  ฉินฺนวฏมกา สมฺมาสมฺพุทฺธา ฯ   
เตส  อนุสฺสรณ  ฉินฺนวฏมกานุสฺสรณ ฯ อาทิสทฺเทน   ปจฺเจก- 
สมฺพุทฺธพุทฺธสาวกานุสรณานิ   คยฺหนฺตีติ เกจิ  วทนฺติ ฯ  ฉินนฺ- 
วฏมกา  ปน  สพฺเพ อนุปาทิเสเสน นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุตา   
ฉินฺนสสารมคฺคตฺตา ฯ  เตส  อนุสฺสรณ นาม เตส ปฏิปตฺติยา  
อนุสฺสรณ ฯ  สา  ปน  ปฏปิตฺติ  สงฺเขปโต  ฉฬารมมฺณคฺคหณ- 
ลกฺขณาติ ตานิ  อิธ  ปรวิ ฺาณวิ ฺาตคฺคหเณน  คหิตานิ  ตสฺมา   
ปุริมาสุ ชาตีสุ  อตฺตโน  วิ ฺาเณน  อวิ ฺาตาน  ปรินิพฺพุตาน  
                                [ ม.  ป.  ๖  ส. ป.  ๑๗๕ ]  
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สพฺเพสมฺป    พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน    อนุสฺสรณ ฉินฺนวฏ- 
มกานุสฺสรณนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อาทิสทเฺทน  ปเนตฺถ  ปุริมาสุ  
ชาตีสุ  อตฺตโน  วิ ฺาเณน  อวิ ฺาตาน  อปรินิพฺพุตานมฺป วตฺตมานกฺ- 
ขนฺธปฏิปาฏิยา  อคนฺตฺวา  สีโหกฺกนฺติกวเสน  อนุสฺสรณ คหิต ฯ   
อิเม  ปน  ยถาวุตฺตฉินฺนวฏมกานุสฺสรณาทโย  พุทธฺานเยว ลพฺภนฺติ ฯ   
น  หิ  อตีเต  พุทฺธา  ภควนฺโต  เอว  วิปสฺสึสุ เอว มคฺค ภาเวสุ   
ผลนิพฺพานานิ  สจฺฉากสุ  เอว  เวเนยฺเย  วิเนสุนฺติ  เอตฺถ สพฺพถา   
อ ฺเส  าณสฺส  คติ  อตฺถีติ ฯ  เย  ปน  ปุริมาสุ  ชาตีสุ  
อตฺตโน  วิ ฺาเณน  วิ ฺาตา  เต  ปรินิพฺพุเตป  ขนฺธปฏิพทฺธตฺตา  
สาวกา  อนุสฺสรนฺติเยว ฯ  ยาย  สติยา  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  
สา  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตีติ  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  อภินีหรินฺติ  
จิตฺต  ฌานารมฺมณโต  อปเนตฺวา  ปุพฺเพนิวาสาภิมุข  เปเสสึ ฯ  
ปุพฺเพนิวาสนินฺน  ปุพฺเพนิวาสโปณ  ปุพฺเพนิวาสปพฺภาร  อกาสินฺติ  
อตฺโถ ฯ  ปาลิย  อภินินฺนาเมสินฺติ  อุตฺตมปุริสปฺปโยคตฺตา  โสติ  
เอตฺถ  อหสทฺเท  อาเนตฺวา วุจฺจมาเน ตทตฺโถ ปากโฏ โหตีติ  
โส อหนฺติ วุตฺต ฯ  อเนกวิธนฺติ  นานาภวโยนิคติวิ ฺาณฏ ิติ- 
สตฺตาวาสาทิวเสน� พหุวิธ ฯ  ปกาเรหีติ  นามโคตฺตาทิอากาเรหิ   
สทฺธึ ฯ  สหโยเค เจต  กรณวจน ฯ  ปวตฺติตนฺติ  เทสนาวเสน   
ปวตฺติต ฯ  เตนาห สวณฺณิตนฺติ ฯ   วิตฺถาริตนฺติ   อตฺโถ ฯ  
                                [ ม.  ป.  ๖  ส. ป.  ๑๗๕ ]  
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นิวาสนฺติ  อนฺโตคธเภทสาม ฺวจนเมตนฺติ  เต  เภเท  พฺยาปนิจฺฉา- 
วเสน สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ตตฺถ  ตตฺถ  นิวุฏสนฺตานนฺติ  อาห ฯ  
อนุคนฺตฺวา  อนุคนฺตฺวาติ  าณคติยา  อนุคนฺตฺวา  อนุคนฺตฺวา ฯ  
อนุเทวาติ  อนุเอว ฯ  ทกาโร ปทสนฺธิวเสน อาคโต ฯ อภินินฺนา- 
เมสินฺติ วตฺวา  อนุสฺสรามีติ  วุตฺตตฺตา  จิตฺตสฺส  อภินีหารสมนนฺตร- 
ภาวสรณ อนุสทฺโท  ทีเปตีติ  อาห  จิตฺเต  อภินินฺนามิตมตฺเตเอว  
สรามีติ  ทสฺเสตีติ ฯ  ปรกิมฺม  วตฺตพฺพ  สิยาติ  ปุพฺเพนิวาส อนุสฺ- 
สริตุกาเมน   อาทิกมฺมิเกน   ภิกฺขุนา   ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺ- 
กนฺเตน  รโหคเตน  ปฏิสลฺลีเนน  ปฏปิาฏิยา  จตฺตาริ ฌานานิ   
สมาปชฺชิตฺวา  อภิ ฺาปาทกจตุตฺถชฺฌานโต  วุฏาย สพฺพปจฺฉิมา   
นิสชฺชา  อาวชฺชิตพฺพาติ  เอวมาทินา  ปุพฺเพนิวาสาณสฺส ปริกมฺม- 
ภูต ปุพฺพกรณ วตฺตพฺพ ภเวยฺย ฯ  
        [๓๒๒]  อารทฺธปฺปการทสฺสนตฺเถติ  อนุสฺสรตุิ  อารทฺธสฺส ปุพฺเพ- 
นิวาสสฺส  ปเภททสฺสนตฺเถ ฯ  เอกมฺป  ชาตินฺติ  เอกมฺป  ภว ฯ  
โส  ห ิ เอกกมฺมนิพฺพตฺโต อาทานนิกฺเขปปริจฺฉินฺโน สานฺโตคธธมฺมปฺ- 
ปเภโท ขนฺธปฺปพนฺโธ  อิธ  ชาตีติ  อธิปฺเปโต  ชายตีติ  ชาตีติ   
กตฺวา ฯ เตนาห  เอกมฺป ฯเปฯ  ขนฺธสนฺตานนฺติ ฯ  ปริหาย- 
มาโนติ  ขียมาโน วินสฺสมาโน ฯ  กปฺโปติ  อสงฺเขยฺยกปฺโป ฯ   
โส  ปน  อตฺถโต กาโล ฯ   ตทา   ปวตฺตมานสงฺขารวเสนสฺส  ปริ- 
                        [ ม.  ป.  ๖  ส. ป.  ๑๗๕-๑๗๖ ]  
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หานิ  เวทิตพฺพา ฯ  วฑฺฒมาโน  วิวฏฏกปฺโปติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย ฯ  โย  ปน  กาล  เขเปติ  กาโล  ฆสติ  ภูตานิ  สพฺพาเนว  
สหตฺตนาติ  จ  อาทีสุ  กาลสฺสาป  ขโย  วุจฺจติ  โส  อิธ  
นาธิปฺเปโต  อนิฏปฺปสงฺคโต ฯ  สวฏฏน  วินสฺสน  สวฏโฏ ฯ  
สวฏฏโต  อุทฺธ  ตถาฏายี  สวฏฏฏายี ฯ  ตมฺมูลกตฺตาติ ตปุพฺพ- 
กตฺตา ฯ  วิวฏฏน  นิพฺพตฺตน  วฑฺฒน  วา  วิวฏโฏ ฯ  เตเชน  
สวฏโฏ  เตโชสวฏโฏ ฯ  สวฏฏสีมาติ  สวฏฏมริยาทา ฯ  สวฏฏตีติ  
วินสฺสติ ฯ  สทาติ  สพฺพกาล ฯ  ตีสุป  สวฏฏกาเลสูติ  อตฺโถ ฯ  
เอก  พุทฺธกฺเขตฺตนฺติ  อิธ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  ต  นิยเมตฺวา  ทสฺเสตุ  
พุทฺธกฺเขตฺตนฺนาม  ติวิธนฺติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ยตฺตเก  าเน  ตถาคตสฺส  
ปฏิสนฺธิาณาทิาณานุภาโว   ปุ ฺผลสมุตฺเตชิโต   สรเสเนว ปร-ิ 
ชมฺภติ  ต  สพฺพมฺป  พุทฺธงฺกุรสฺส  นพฺิพตฺตนกฺเขตฺต  นามาติ  อาห  
ชาติกฺเขตฺต  ทสสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺตนฺติ ฯ  อานุภาโว  ปวตฺตตีติ  
อิธ  อิทฺธิมา  เจโตวสิปฺปตฺโต  อาณกฺเขตฺตปริยาปนฺเน  ยตฺถกตฺถจิ  
จกฺกวาเฬ  ตฺวา  อตฺตโน  อตฺถาย  ปรตฺิต  กตฺวา  ตเถว  อ ฺ  
จกฺกวาฬ  คโตป  กตปริตฺโตเอว  โหตีติ  กตฺวา  วุตฺต ฯ  อถวา  
ตตฺถ  เอกสฺม ึ จกฺกวาเฬ  ตฺวา  สพฺพสตฺตาน  อตฺถาย  ปริตฺเต  
กเต  อาณกฺเขตฺเต  สพฺพสตฺตาน  อภิสมฺภุณาเตฺวว  ปริตฺตานุภาโว ฯ  
ตตฺถ  เทวตาหิ  ปริตฺตาน  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพโตติ  วุตฺต  อานุภาโว  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๗๖ ]  
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ปวตฺตตีติ ฯ  ย  ยาวตา  วา  ปน  อากงฺเขยฺยาติ  วุตฺตนฺติ  ย  
วิสยกฺเขตฺต  สนฺธาย  เอกสฺมึเยว  ขเณ  สเรน  อภิวิ ฺาปน  อตฺตโน  
รูปทสฺสน  จ  ปฏิชานนฺเตน  ภควตา  ยาวตา  วา  ปน  อากงฺเขยฺยาติ  
วุตฺต ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  อนนฺตาปริมาเณ  วิสยกฺเขตฺเต ฯ  
ย  ย  อากงฺขติ  ต  ต  อนสฺุสรตีติ  อากงฺขามตฺตปฏิพทฺธวุตฺติตาย  
พุทฺธาณสฺส  ย  ย  อนุสสฺริตุ  อิจฺฉติ  ต  ต  อนุสฺสรติ ฯ  เอก  
อาณกฺเขตฺต  วินสฺสตีติ  อิมินา  ติริยโต  สวฏฏมานปริจฺเฉโท  วุตฺโต ฯ  
สณฺหนฺตนฺติ  วิวฏฏมาน  ชายมาน ฯ  ตสฺส  วินาโส  จ  สณฺ- 
หน ฺจ วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตนฺติ  อมฺเหหิป  เหฏา  โลกวิทูติ  อิมสฺส  
อตฺถสวณฺณนาธิกาเร  ปสงฺคโต  วุตฺตตฺตา  อิธ  น  วุจฺจติ ฯ  เอว  
ปสงฺเคน  สวฏฏาทิเก  ปกาเสตฺวา  อิทานิ ยถาธิกต เนส อนุสฺสรณาการ  
ทสฺเสตุ เย ปน เต สวฏฏวิวฏฏา วุตฺตาติอาทิมาห ฯ  
        [๓๒๓]  ตตฺถ  เอเตสูติ  นิทฺธารเณ ภุมฺม สวฏฏวิวฏฏกปฺป- 
สมุทายโต อเนเกส  สวฏฏกปฺปาทีน  นิทฺธาริยมานตฺตา ฯ  อมุมฺหิ   
สวฏฏกปฺเปติ เอตฺถ  วาสทฺโท  ลุตฺตนิทฺทิฏโ  ทฏพฺโพ ฯ  เตน   
จ  อนิยมตฺเถน อิตราสงฺเขยฺยานมฺป  สงฺคโห  สิทฺโธ  โหติ ฯ  
อถวา อมุมฺหิ สวฏฏกปฺเปติ อิท  สวฏฏกปฺปสฺส  อาทิโต  ปาลิย   
คหิตตฺตา  วุตฺต ฯ  ตตฺถาป  หิ อิมสฺส  กติปย  กาล  ภวาทีสุ   
สสรณ  อุปลพฺภตีติ ฯ  สวฏฏกปฺเป  วา วตฺตมาเน   เยสุ  ภวาทีสุ  
                        [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๗๖-๑๗๗ ]  
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อิมสฺส  อุปปตฺติ  อโหสิ  ต  ทสฺสนเมต  ทฏพฺพ ฯ  ภเว  วาติ  
อาทีสุ  กามาทิภเว  วา  อณฺฑชาทิโยนิยา  วา  เทวาทิคติยา  วา  
นานตฺตกายนานตฺตส ฺ ีอาทิวิ ฺาณฏ ิติยา  วา  สตฺตาวาเส  วา  
ขตฺติยาทิสตฺตนิกาเย  วา ฯ  ยสฺมา  อิท  ภควโต  พเลน ปุพฺเพ- 
นิวาสานุสฺสติาณ  อาคต  ตสฺมา  ตสฺเสว  นามาทิวเสน  อตฺถ  
โยเชตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  เอวนฺนาโมติ  เวสฺสนฺตโร  วา  
โชติปาโล  วาติอาทึ ฯ  สาลิมโสทนาหาโร  วาติ  คิหิกาล  สนธฺาย  
วุตฺต ฯ  ปวตฺตผลโภชโน  วาติ  ตาปสาทิกาล  สนฺธาย ฯ ปวตฺต- 
ผลโภชโนติ  สยมฺปติตผลาหาโร ฯ  สามิสนิรามิสาทิปฺปเภทานนฺติ  
เอตฺถ  สามิสา  เคหสิตา  โสมนสฺสาทโย  นิรามิสา  เนกฺขมฺมสิตา ฯ  
อาทิสทฺเทน  วิเวกชสมาธิชสุขาทีน  สงฺคโห ฯ  เหฏา  สาม ฺโต  
วุตฺตเมวตฺถ วิภชิตฺวา ทสฺเสตุกาโม อถวาติอาทิมาห ฯ  
        [๓๒๔]  ตตฺถ  อมุตฺราสินฺติ  สาม ฺนิทฺเทโสย  พฺยาปนิจฺฉาโลโป  
วา ฯ  อมุตฺร  อมุตฺร  อาสนิฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ อนุปุพฺเพน อาโรหนฺตสฺส  
ยาวทิจฺฉก  อนุสฺสรณนฺติ  เอตฺถ  อาโรหนฺตสฺสาติ  ปฏิโลมโต  
าเณน  ปุพฺเพนิวาส  อาโรหนฺตสฺส ฯ  ปฏินิวตฺตนฺตสฺสาติ ปุพฺเพ- 
นิวาส  อนุสฺสรณวเสน  ยาวทิจฺฉก  คนฺตฺวา  ปจฺจาคจฺฉนฺตสฺส ฯ  
ปจฺจเวกฺขณนฺติ  อนุสฺสรติานุสฺสริตสฺส  ปจฺจเวกฺขณ ฯ  ตสฺมาติ  
วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  การณภาเวน  ปจฺจามสน ฯ  ปฏนิิวตฺตนฺตสฺส  
                        [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๗๗-๑๗๘ ]  
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ปจฺจเวกฺขณภาวโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิธุปปตฺติยาติ  อิธ  จริมภเว  
อุปปตฺติยา ฯ  อนนฺตรนฺติ  อตีตานนฺตรมาห ฯ  อมตฺุราติ  อมุกสฺมึ  
ภเวติ  อตฺโถ ฯ  อุทปาทินฺติ  อุปฺปชชฺึ ฯ  ตาหิ  เทวตาหีติ  
ตุสิตเทวตาหิ ฯ  เอกโคตฺโตติ  ตุสิตโคตฺเตน  เอกโคตฺโต ฯ  
มหาโพธิสตฺตาน  สนฺตานสฺส  ปรโิยสานาวตฺถาย  เทวโลกุปปตฺติชนก  
นาม  อกุสเลน  กมฺมุนา  อนุปทฺทุตเมว  โหตีติ  อธิปฺปาเยน  ทุกฺข  ปน  
สงฺขารทุกฺขมตฺตเมวาติ  วุตฺต ฯ  มหาปุ ฺานมฺป  ปน  เทวปุตฺตาน  
ปุพฺพนิมิตฺตุปฺปตฺติกาลาทีสุ   อนิฏารมฺมณสมาโยโค  โหติเยวาติ  
กทาจิ  ทุกฺขสฺสาป  สมฺภโว  นตฺถีติ  น  สกฺกา  วตฺตุ ฯ  ธมฺมาน  
อุปฺปาทนิโรธา  สงฺขารทุกฺขนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  สตฺตป ฺาส ฯเปฯ  
ปริยนฺโตติ  อิท  มนุสฺสาน  วสฺสคณนาย  วเสน  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
เทวาน  วสฺสคณนาย  ปน  จตุสฺสหสฺสเมว ฯ  อิตีติ  วุตฺตตฺถนิทสฺสน  
ต ฺจ  โข  ยถารหโต  น  ยถานุปุพฺพโตติ  ทสฺเสนฺโต นามโคตฺต- 
วเสนาติ อาทิมาห ฯ  อุทฺทสิิยตีติ  ทิสฺวาว  อวิ ฺเยฺยตฺตา  อย   
โก  นามาติ ปุจฺฉิเต  ติสฺโส  โคตโมติ  นามโคตฺเตน  อุทฺทิสิยติ ฯ   
วณฺณาทีหีติ วณฺณาหารเวทยิตายุปริจฺเฉเทหิ ฯ  สาโมติ  เอตฺถ   
อิติสทฺโท อาทิอตฺโถ  ปการตฺโถ  วา ฯ  เตน  เอวมาทิเอวปการ- 
นานตฺตโตติ ทสฺสิต  โหติ ฯ  นามโคตฺต  อุทฺเทโสติ  อุทฺทิสิยติ   
สตฺโต เอเตนาติ  อุทฺเทโส  นามโคตฺต ฯ  อิตเร  อาการาติ  อากริยติ  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๗๘ ]  
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ทิสฺวาว  สตฺโต  วิ ฺายติ  เอเตหีติ  อิตเร  วณฺณาทโย  อาการา ฯ  
โน  จ  โข  อวิเสเสนาติ  สงฺเขปโต วุตฺตเมวตฺถ วิตฺถารโต ทสฺเสนฺโต  
อาห  ติตฺถิยา  หีติอาทึ ฯ  ตตฺถ  ติตฺถิยาติ  อ ฺติตฺถิยา ฯ  เต  ปน  
กมฺมวาทิโน  กิริยวาทิโน  ตาปสาทโย ฯ ยสฺมา ติตฺถิยาน  
พฺรหฺมชาลาทีสุ จตฺตาลีสายเอว  สวฏฏวิวฏฏาน  อนุสฺสรณ  อาคต   
ตสฺมา น ตโต ปรนฺติ วตฺวา  ตตฺถ  การณ  วทนฺโต  ทุพฺพล- 
ป ฺตฺตาติอาทิมาห ฯ  เตน วิปสฺสนาภิโยโค  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ- 
าณสฺส  วิเสสการณนฺติ  ทสฺเสติ ฯ ตโตเยว  จ  พลวป ฺตฺตา   
เปตฺวา  อคฺคสาวกมหาสาวเก  อิตเร ปกติสาวกา  กปฺปสตมฺป   
กปฺปสหสฺสมฺป  อนุสฺสรนฺติเยวาติ  ทฏพฺพ ฯ เตเนว  วุตฺต  วิสุทฺธิ- 
มคฺเค  ปกติสาวกา  กปฺปสตมฺป  กปฺปสหสฺสมฺป อนุสฺสรนฺติเยว   
พลวป ฺตฺตาติ ฯ  เอตฺตโก  หิ  เตส  อภินีหาโรติ กปฺปาน   
สตสหสฺสมฺป  ตทธิก  เอก  เทฺว  จ  อสงฺเขยฺยานีติ กาลวเสน  
เอวปริมาโณ  ยถากฺกม  เตส  มหาสาวกอคฺคสาวกปจฺเจกพุทฺธาน  
ปุ ฺาณาภินีหาโร ฯ  สาวกปจฺเจกโพธิปารมิตา  สิทฺธา ฯ  ยทิ  
โพธิสมฺภารสมฺภรณกาลปริจฺฉินฺโน  เตส  เตส  อรยิาน  อภิ ฺาาณ- 
วิภโว เอว  สนฺเต  พุทฺธานมฺปสฺส  สปรจฺิเฉทตา  อาปนฺนาติ   
อาห  พุทฺธาน ปน  ปริจฺเฉโท  นตฺถีติ ฯ  ยาวตก  เยฺย  ตาวตก   
าณนฺติ  วจนโต สพฺพ ฺ ุตาณสฺส      วิย      พุทฺธาน  
                        [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๗๘-๑๗๙ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 614 

อภิ ฺาาณานมฺป  สวิสเย  ปริจฺเฉโท  นาม  นตฺถิ  ตตฺถ  ย  ย  
าตุ  อิจฺฉนฺติ  ต  ต  ชานนฺติเอว ฯ  อถวา  สติป  กาล 
ปริจฺเฉเท กรณุปายโกสลลฺปริคฺคหาทินา   สาติสยตฺตา  มหาโพธิ- 
สมฺภาราน ป ฺาปารมิตาย  ปวตฺติอานุภาวสฺส  ปริจฺเฉโท  นาม   
นตฺถิ  กโุต ตนิพฺพตฺตาน  อภิ ฺาาณานนฺติ  อาห  พุทฺธาน   
ปน  ปริจฺเฉโท นตฺถีติ ฯ  อตีเต  เอตฺตกานิ  กปฺปาน  อสงฺเขยฺยานีติ   
เอว กาลปริจฺเฉโท  นตฺถิ  อนาคเต  อนาคตสาณสฺส  วิย ฯ   
เตนาห ยาว อิจฺฉนฺติ  ตาว  สรนฺตีติ ฯ  เอว  ป ฺจนฺน  ชนาน   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสรณ กาลวิภาคโต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อารมฺมณคฺ- 
คหณวเสนสฺส  ปวตฺติวิเสส ทสฺเสนฺโต ติตฺถิยา จาติอาทิมาห ฯ  
        [๓๒๕]  ขนฺธปฏิปาฏิเมว  สรนฺตีติ  เอตฺถ  ขนธฺาน  ปฏิปาฏิ  
ขนฺธาน  อนุกฺกโม ฯ  สา  จ  โข  จุติโต  ปฏาย อุปฺปฏิปาฏ-ิ 
วเสน ฯ เกจิ  ปเนตฺถ  อิริยาปถปฏิปาฏิ  ขนฺธปฏิปาฏีติ  วทนฺติ ฯ  
วุตฺตเมวตฺถ  พฺยติเรกโต  วิภาเวนฺโต  อาห  ปฏิปาฏึ  มุ ฺจิตฺวาติ- 
อาทึ ฯ ตตฺถ  จุติปฏิสนฺธิวเสนาติ  อตฺตโน  ปรสฺส  วา  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
อตฺตภาเว จุตึ  ทิสฺวา  อนตฺรา  กิ ฺจิ  อนามสิตฺวา  ปฏิสนฺธ-ิ 
ยาเอว  คหณวเสน ฯ ยถา  ปน  อนฺธา  ยฏ ึ  อมุ ฺจิตฺวา   
คจฺฉนฺติ  เอว  เต  ขนฺธปฏปิาฏึ อมุ ฺจิตฺวาว  สรนฺตีติ  อาห   
เตส  หิ  อนฺธาน  วิย อิจฺฉิตปฺปเทโสกฺกมน นตฺถีติ ฯ       สาวกาติ  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๗๙ ]  
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ปกติสาวกาป  มหาสาวกาป  อคฺคสาวกาป  สาม ฺโต  วุตฺตา ฯ  
ปกติสาวกาป  หิ  ขนฺธปฏิปาฏิยาป  อนุสฺสรนฺติ  จุติปฏิสนฺธิวเสนป  
สงฺกมนฺติ  พลวป ฺตฺตา ฯ  ตถา  อสติีมหาสาวกา ฯ  ทฺวินฺน  
ปน  อคฺคสาวกาน  ขนฺธปฏิปาฏิกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  เอกสฺส  อตฺตภาวสฺส  
จุตึ  ทิสฺวา  ปฏิสนฺธึ  ปสฺสนฺติ  ปุน  อปรสฺส  จุตึ  ทสิฺวา  
ปฏิสนฺธินฺติ  เอว  จุติปฏิสนฺธิวเสเนว  สงฺกมนฺตา  คจฺฉนฺติ ฯ  ยถา  
นาม  สรทสมเย   ิตมชฺฌนฺติกเวลาย  จตุรตนิเก  เคเห  จกฺขุมโต  
ปุริสสฺส  รูปคต  สุปากฏเมว  โหตีติ  โลกสิทฺธเมต  สิยา  ปน  
ตสฺส  สุขุมตรติโรกุฑฺฑาทิเภทสฺส  รปูคตสฺส  อโคจรตา  น  เตฺวว  
พุทฺธาน  าตุ  อิจฺฉิตสฺส  เยฺยสฺส  อโคจรตา  อถโข  ต  
าณาโลเกน  โอภาสิต  หตฺถตเล  อามลก  วิย  สุปากฏ  สุวิภูตเมว  
โหติ  ตถา  เยฺยาวรณสฺส  สุปฺปหีนตฺตาติ  อาห  พุทฺธา  
ปนาติ  อาทึ ฯ  ตตฺถ  สีโหกฺกนฺตวเสนาติ  สีหนิปตนวเสน ฯ  ย  
ย  าน  อากงฺขนฺตีติ  ยสฺมึ  กปฺเป  ยสมฺึ  ภเว  ย  ย  าน  
ชานิตุ  อิจฺฉนฺติ ฯ  ต  ต  สพฺพ  สรนฺติเยวาติ  าตุ  อิจฺฉิต  ต  
สพฺพ  สรนฺติเยว  น  น  สรนฺติ ฯ  พุทฺธาน  หิ  เนว ขนฺธปฏิปาฏิ- 
กิจฺจ น  จ  จุติปฏิสนฺธิวเสน  สงฺกมนกิจฺจ  อตฺถิ ฯ  เตส  หิ   
อเนกาสุ กปฺปโกฏีส ุ เหฏา  วา  อุปริ  วา  ย  ย  าน  อิจฺฉนฺติ   
ต  ต ปากฏเมว  โหติ  ตสฺมา  ยถา  เปยฺยาลปาลึ  ปนฺตา  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๗๙ ]  
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ปนฺตา  ปม  ฌาน ฯเปฯ  ป ฺจม  ฌานนฺติ  อาทิปริโยสานเมว  
คณฺหนฺตา  สงฺขิปตฺวา  สชฌฺายนฺติ  น  อนุปท  เอว  อเนกาป  
กปฺปโกฏโิย  เปยฺยาลปาลึ  วิย  สงฺขิปตฺวา  ย  ย  อิจฺฉนฺติ  ตตฺถ  
ตตฺเถว  าเณน  โอกฺกมนฺตา  สีโหกกฺนฺตวเสน  คจฺฉนฺติ ฯ  เอว  
คจฺฉนฺตาน ฺจ  เตส  าณ  ยถา  นาม  กตวาฬเวธปริจยสฺส  
สรภงฺคสทิสสฺส  ธนุคฺคหสฺส  ขิตฺโต  ขิตฺโต  สโร  อนฺตรา  รุกฺขลตาทีสุ  
อสชฺชมาโน  ลกฺเขเยว  ปตติ  น  สชฺชติ  น  วิรชฌฺติ  เอว  
อนฺตรนฺตราสุ  ชาตีสุ  น  สชชฺติ  น  วิรชฺฌติ  อสชชฺมาน  
อวิรชฺฌมาน  อิจฺฉิติจฺฉิตฏานเยว  คณฺหาติ ฯ  อตีตภเว  ขนฺธา  
ตปฺปฏิพทฺธนามโคตฺตานิ  จ  สพฺพ  ปุพฺเพนิวาสนฺเตฺวว  สงฺคหิตนฺติ  
อาห  กึ  วิทิต  กโรติ  ปุพฺเพนิวาสนฺติ ฯ  โมโห  ปฏิจฺฉาทกฏเน  
ตโม วิย ตโมติ อาห เสฺวว โมโหติอาทึ ฯ  
        [๓๒๖]  โอภาสกรณฏเนาติ  กาตพฺพโต  กรณ  โอภาโสว   
กรณ โอภาสกรณ  อตฺตโน  ปจฺจเยหิ  โอภาสภาเวน  นิพฺพตฺเต- 
ตพฺพฏเนาติ อตฺโถ ฯ  เสส  ปสสาวจนนฺติ  ปฏิปกฺขวิธมนปฏิ- 
ปตฺติวิเสสาน  โพธนโต วุตฺต ฯ  อวิชชฺา  วิหตาติ  เอเตน  วิชาน- 
นฏเน  วิชชฺาติ  อยมฺป อตฺโถ  ทีปโตติ  ทฏพฺพ ฯ  กสฺมา ฯ   
ยสฺมา  วิชฺชา  อุปฺปนฺนาติ เอเตน  วิชฺชาปฏิปกฺขา  อวิชฺชา   
ปฏิปกฺขตา  จสฺสา  ปหาตพฺพภาเวน วิชฺชาย      จ      ปหายกภาเวนาติ  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๗๙ ]  
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ทสฺเสติ ฯ  เอส  นโย  อิตรสฺมึป  ปททฺวเยติ  อิมินา  ตโม  วิหโต  
วินฏโ ฯ  กสฺมา ฯ  ยสฺมา  อาโลโก  อุปฺปนฺโนติ  อิมมตฺถ  
อติทิสฺสติ ฯ  กิเลสาน  อาตาปนปริตาปนฏเน  วิรยิ  อาตาโปติ  อาห  
วิริยาตาเปน  อาตาปโนติ ฯ  วิริยวโตติ  อตฺโถ ฯ  เปสิตจิตฺตสฺสาติ  
ยถาธิปฺเปตตฺถสิทฺธิปฏิวิสสฺฏจิตฺตสฺส ฯ  ยถา  อปฺปมตฺตสฺสาติ  
ยถา  อปฺปมตฺตสฺส  อ ฺสฺสาป  กสฺสจิ  มาทิสสฺสาติ  อธิปฺปาโย ฯ  
ปธานานุโยคสฺสาติ  สมฺมปฺปธานมนุยุตฺตสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตา- 
นตฺตา วุตฺตนยตฺตา จ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                        ปุพฺเพนิวาสกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๓๒๗]  จุติยาติ  จวเน ฯ  อุปปาเตติ  อุปปชฺชเน ฯ  สมีปตฺเถ  
เจต  ภุมฺมวจน ฯ  จุติกฺขณสามนฺตา  อุปปตฺติกฺขณสามนฺตา  จาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ตถาหิ  วกฺขติ  เย  ปน  อาสนฺนจุติกาติอาทึ ฯ  
เยน  าเณนาติ  เยน  ทิพฺพจกฺขุาเณน ฯ  ทิพฺพจกฺขุาเณเนว  
หิ  สตฺตาน  จุติ  จ  อุปปตฺติ  จ  ายติ ฯ  ปริกมฺม  วตฺตพฺพ  
สิยาติ  ทิพฺพจกฺขุาณ  อุปฺปาเทตุกาเมน  อาทิกมมฺิเกน  กลุปตฺุเตน  
กสิณารมฺมณ  อภิ ฺาปาทกชฺฌาน  สพฺพากาเรน  อภินีหารกฺขม  
กตฺวา  เตโชกสิณ  โอทาตกสิณ  อาโลกกสิณนฺติ  อิเมสุ  ตีสุ  
กสิเณสุ  อ ฺตร  อาสนฺน  กาตพฺพ  อุปจารชฺฌานโคจร  กตฺวา  
วฑฺเฒตฺวา  เปตพฺพนฺติอาทินา  ทิพฺพจกฺขุาณสฺส  ปรกิมฺม  
                        [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๗๙-๑๘๐ ]  
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วตฺตพฺพ  ภเวยฺย ฯ  โส  อหนฺติ  โส  กตจิตฺตาภินีหาโร  อห ฯ  
ทิพฺพสทิสตฺตาติ  ทิวิ  ภวนฺติ  ทิพฺพ  เทวาน  ปสาทจกฺขุ ฯ เตน ทิพฺเพน  
จกฺขุนา  สทิสตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ทิพฺพสทิสตฺตาติ  จ  หีนุปมาทสฺสน  
เทวตาน ทิพฺพจกฺขุโตป อิมสฺส มหานุภาวตฺตา ฯ  
        [๓๒๘]  อิทานิ  ต  ทิพฺพสทิสต  วิภาเวตุ  เทวตาน  หีติอาทิ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สุจริตกมฺมนิพฺพตฺตนฺติ  สทฺธาพหุลตาวิสุทฺธทิฏ ิตา-  
อานิสสทสฺสาวิตาทิสมฺปตฺติยา  สุฏ ุจริตตฺตา  สุจริเตน  เทวุปปตฺติ- 
ชนเกน ปุ ฺกมฺเมน  นิพฺพตฺต ฯ  ปตฺตเสมฺหรุหิราทีหีติ  อาทิสทฺเทน  
วาตโรคาทีน  สงฺคโห ฯ  อปลิพุทฺธนฺติ  อนุปทฺทุต ฯ  ปตฺตาทีหิ  
อนุปทฺทุตตฺตา  กมฺมสฺส  จ  อุฬารตาย  อุปกฺกิเลสวิมุตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  
อุปกฺกิเลสโทสรหิต  หิ  กมฺม  ติณาทิโทสรหิต  วิย  สสฺส  อุฬารผล  
อนุปกฺกิลิฏ  โหติ ฯ  การณุปจาเรน  จสฺส  ผล  ตถา  โวหริยติ  
ยถา  สุกกฺ  สกฺุกวิปากนฺติ ฯ  ทูเรปติ  ปสทฺเทน  สุขุมสฺสาป  
อารมฺมณสฺส  สมฺปฏิจฺฉนสมตฺถต  สงฺคณฺหาติ ฯ  ปสาทจกฺขูติ  
จตุนฺน  มหาภูตาน  ปสาทลกฺขณ  จกขฺุ ฯ  วิริยภาวนาพลนิพฺพตฺตนฺติ  
วิริยารมฺภวเสเนว  อิชฺฌนโต  สพฺพาป  กุสลภาวนา  วิริยภาวนา ฯ  
ปธานสงฺขารสมนฺนาคตา  วา  อิทฺธิปาทภาวนา  วิเสสโต  วิริยภาวนา ฯ  
ตสฺสา  อานุภาเวน  นิพฺพตฺต  วิริยภาวนาพลนิพฺพตฺต ฯ  าณมย  
จกฺขุ  าณจกฺขุ ฯ  ตสทิสเมวาติ  อุปกฺกิเลสวิมุตฺตตาย  ทูเรป  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๑ ]  
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สุขุมสฺสป  อารมฺมณสฺส  สมฺปฏิจฺฉนสมตฺถตาย  จ  ตสทิสเมว ฯ  
ทิพฺพวิหารวเสน  ปฏิลทฺธตฺตาติ  ทิพฺพวิหารสงฺขาตาน  จตุนฺน  ฌานาน  
วเสน  ปฏิลทฺธตฺตา ฯ  อิมินา  การณวเสนสฺส  ทิพฺพภาวมาห ฯ  
ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาติ   อฏงฺคสมนฺนาคเมน   อุกฺกสคต ปาทกชฺฌ- 
านสงฺขาต  ทิพฺพวิหาร  สนฺนิสฺสาย  ปวตฺตตฺตา ฯ ทิพฺพวิหาร- 
ปริยาปนฺน  วา  อตฺตนา  สมฺปยุตฺต  รปูาวจรจตุตฺถชฺฌาน นิสฺสย- 
ปจฺจยภูต  สนฺนิสฺสิตตฺตาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ อาโลก- 
ปริคฺคเหน  มหาชุติกตฺตาป  ทิพฺพนฺติ  กสิณาโลกานุคฺคเหน ปตฺตพฺ- 
พตฺตา  สย  าณาโลกผรณภาเวน  จ  มหาชุติกภาวโตป  ทิพฺพนฺติ  
อตฺโถ ฯ  มหาชุติกมฺป  หิ  ทิพฺพนฺติ  วุจฺจติ  ทิพฺพมิท  พฺยมฺหนฺติ- 
อาทีสุ ฯ มหาคติกตฺตาติ   มหนียคมนตฺตา   วิมฺหยนียปฺปวตฺติกตฺตาติ  
อตฺโถ ฯ  วิมหฺยนียา  หิสสฺ  ปวตฺติ  ติโรกุฑฺฑาทิคตรูปทสฺสนโต ฯ  
ต  สพฺพนฺติ  เหฏา  วุตฺต  อตฺถป ฺจกมเปกฺขิตฺวา  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  
เกจิ  ปน  ชุติคติอตฺเถสุป  สทฺทวิทู  ทิวุสทฺท  อิจฺฉนฺตีติ  มหาชุติกตฺตา  
มหาคติกตฺตาติ  อิทเมว  ทฺวย  สนฺธาย  วุตฺต  ตสฺมา สทฺทสตฺถานุ- 
สาเรน เวทิตพฺพนฺติ  อิท  ทิพฺพติ  โชตยตีติ  ทิพฺพ  ทิพฺพติ  คจฺฉติ  
อสชฺชมาน  ปวตฺตตีติ  ทิพฺพนฺติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสตุ  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  
อาจริยธมฺมปาลตฺเถโร  ปน  ทิพฺพจกฺขุลาภาย  โยคิโน  ปริกมฺม- 
กรณ ตปฺปฏปิกฺขาภิภวสฺส  อตฺถโต  ตสฺส  วิชชฺยจฺิฉา  นาม  โหติ  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๑ ]  
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ทิพฺพจกฺขุลาภี  จ  อิทฺธิมา  เทวตาน  วจนคฺคหณธมฺมทานวเสน  
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถราทโย  วิย  ทานคฺคหณลกฺขเณ  โวหาเร  จ  
ปวตฺเตยฺยาติ  เอว  วิหารวิชฺชยิจฺฉาโวหารชุติคติสงฺขาตาน  อตฺถาน  
วเสน  อิมสฺส  อภิ ฺาาณสฺส  ทิพฺพจกฺขุภาวสิทฺธิโต  สททฺวิทู  
จ  เตสุเอว  อตฺเถสุ  ทิวุสทฺท  อิจฺฉนฺตีติ  ต  สพฺพ  สทฺทสตฺถานุ- 
สาเรน เวทิตพฺพนฺติ วุตฺตนฺติ อาห ฯ  
        [๓๒๙]  ทสฺสนฏเนาติ  รูปทสฺสนสภาเวน ฯ  จกฺขุนา  หิ  
สตฺตา  รูป  ปสฺสนฺติ ฯ  ยถา  มสจกฺขุ  วิ ฺาณาธิฏ ิต  สมวิสม  
อาจิกฺขนฺต  วิย  ปวตฺตติ  น  ตถา  อิท ฯ  อิท  ปน  สยเมว   
ตโต สาติสย  จกฺขุกิจฺจการีติ  อาห  จกขฺุกิจฺจกรเณน  จกฺขุมิวาติป  
จกฺขูติ ฯ  ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุตฺตาติ  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  วิวริตุ  โย  
หีติอาทิ  วุตฺต ฯ  อุจฺเฉททิฏ ึ  คณฺหาตีติ  ปรโต  อุปฺปตฺติยา  
อทสฺสนโต  เอตฺเถวาย  สตฺโต  อุจฺฉินฺโน  เอวมิตเรปติ  อุจฺเฉททิฏ ึ  
คณฺหาติ ฯ  นวสตฺตปาตุภาวทิฏ ึ  คณฺหาตีติ  ฌานลาภี  อธิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนิโก วิย  คณฺหาติ ฯ  ยถา  ห ิ โส  อส ฺสตฺตา  จวิตฺวา   
อิธุปปนฺโน ปพฺพชิโต  สมาโน  อภิ ฺาลาภี  หุตฺวา  ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสรนฺโต อิธุปปตฺติเมว  ทิสฺวา  ตโต  ปร  อส ฺภเว อุปปตฺตึ  
อนุสฺสริตุมสกฺโกนฺโต อหมธิจฺจสมุปฺปนฺโน ปุพฺเพ นาโหสึ โสมฺหิ  
เอตรหิ อหุตฺวา สตฺตกายปริณโต   เสสาป   สตฺตา   ตาทิสาเยวาติ  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๑ ]  
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อภินวสตฺตปาตุภาวทิฏ ึ  คณฺหาติ ฯ  เอวมยมฺป  อุปปาตมตฺตเมว  
ทิสฺวา จุตึ อปสฺสนฺโต นวสตฺตปาตุภาวทิฏ ึ คณฺหาติ ฯ  
        [๓๓๐]  อิทานิ  อ ฺถาป  วิสุทฺธิการณ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
เอกาทสอุปกฺกิเลสวิรหโต  วาติอาทึ ฯ  ยถาหาติ  อุปกฺกิเลสสุตฺเต  
อาคตปาลึ  นทิสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  ห ิ อนุรทฺุโธ  นนฺทโิย  กิมโิลติ  
อิเม  ตโย  กลุปุตฺเต  อามนฺเตตฺวา  ธมฺม  ทสฺเสนฺเตน  อนุรุทฺธา  
ตุมฺเห  กึ  อิเม  น  อาลุฬสิฺสนฺติ  อหมฺป  อิเมหิ  เอกาทสหิ  
อุปกฺกิเลเสหิ  อาลุฬิตปุพฺโพติ  ทสฺเสตุ  อหมฺป  สทุ  อนุรุทฺธา  
ปุพฺเพว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺโธ  โพธิสตฺโตว  สมาโน  โอภาส ฺเจว  
ส ฺชานามิ  ทสฺสน ฺจ  รูปาน  โส  โข  ปน  เม  โอภาโส  
นจิรสฺเสว  อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ  รูปาน  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทฺธา  
เอตทโหสิ  โก  น ุ โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  เม  โอภาโส  
อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ  รูปานนฺติ  ตสฺส  มยฺห  อนรุุทฺธา  เอตทโหสิ  
วิจิกิจฺฉา  โข  เม  อุทปาทิ  วิจิกิจฺฉาธิกรณ ฺจ  เม  สมาธิ  
จวิ  สมาธิมฺหิ  จุเต  โอภาโส  อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ  รูปาน  
โสห  ตถา  กริสฺสามิ  ยถา  เม  ปุน  น  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  
โส  โข  อห  อนุรุทฺธา  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนโฺต  
โอภาส ฺเจว  ส ฺชานามิ  ทสฺสน ฺจ  รูปาน  โส  โข  ปน  เม  
โอภาโส  นจิรสฺเสว  อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ  รูปาน  ตสฺส  มยฺห  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๑ ]  
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อนุรุทฺธา  เอตทโหสิ  โก  นุ  โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  เม  
โอภาโส  อนตฺรธายติ  ทสฺสน ฺจ  รูปานนฺติ  ตสฺส  มยฺห  อนุรุทธฺา  
เอตทโหสิ  อมนสิกาโร  โข  เม  อุทปาทิ  อมนสิการาธิกรณ ฺจ  ปน  
เม  สมาธิ  จวิ  สมาธิมฺหิ  จุเต  โอภาโส  อนฺตรธายติ  ทสฺสน ฺจ  
รูปาน  โสห  ตถา  กริสฺสามิ  ยถา  เม  ปุน  น  วิจิกจฺิฉา  
อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ  อมนสิกาโรติอาทินา  เทสน  อารภิตฺวา  อิท  
วุตฺต  โส  โข  อห  อนุรุทธฺา  วิจิกิจฺฉา  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ  
อิติ วิทิตฺวาติอาทิ ฯ  
        [๓๓๑]  ตตฺถ  วิจิกิจฺฉาติ  มหาสตฺตสฺส  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  
ทิพฺพจกฺขุนา  นานาวิธานิ  รูปานิ  ปสสฺนฺตสฺส  อิท  น ุ โข  กินติฺ  
อุปฺปนฺนา  วิจิกิจฺฉา ฯ  มนสิการวเสน  ปน  เม  รูปานิ  อุปฏหึสุ  
รูปานิ  ปสฺสโต  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  อิทานิ  กิ ฺจิ  น  
มนสิกริสฺสามีติ  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  ต  ตุณฺหีภาวปฺปตฺตึ  สนฺธายาห  
อมนสิกาโรติ ฯ  ถีนมิทฺธนฺติ  กิ ฺจิ  อมนสิกโรนฺตสฺส  อุปฺปนนฺ  
ถีนมิทฺธ ฯ  ตถาภูตสฺส  หิ  สวิปฺผาริกมนสิการสฺส  อภาวโต  ถีนมิทฺธ  
อุปฺปชฺชติ ฯ  ฉมฺภิตตฺตนฺติ  ถีนมิทฺธ  วิโนเทตฺวา  ยถารทฺธมนสิการ- 
วเสน หิมวนฺตาภิมุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  ทานวรกฺขสอชคราทโย  
ปสฺสนฺตสฺส  อุปฺปนฺน  ฉมฺภิตตฺต ฯ  อุพฺพิลฺลนฺติ  มยา  ทิฏภย  
ปกติยา  จกฺขุวิ ฺาเณน  โอโลกิยมาน  น  ทิสฺสติ  อทิฏเ  จ  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๑ ]  
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ปริกปฺปตสทิเส  กินฺนาม  ภยนฺติ  ภยวิโนทนวเสน  จินฺตยโต  อตฺตโน  
ปจฺจเวกฺขณาโกสลลฺ  นิสสฺาย  อุปฺปนฺน  อุพฺพิลฺลาวิตตฺต ฯ  ทุฏ ุลฺ- 
ลนฺติ กายาลสิย ฯ  มยา  ถีนมิทฺธฉมฺภิตตฺตาน  วูปสมนตฺถ  คาฬฺห  
วิริย  ปคฺคหิต  เตน  เม  อุพฺพิลฺลสงฺขาตา  จิตฺตสมาธิทูสิกา  
เคหสิตา  พลวตี  ปติ  อุปปฺนฺนาติ  วิริย  สถิิล  กโรนฺตสฺส  หิ กาย- 
ทุฏ ุลฺล  กายทรโถ  กายาลสิย  อุทปาทิ ฯ  อจฺจารทฺธวิริยนฺติ  มม  
วิริย  สถิิล  กโรโต  ทุฏ ุลลฺ  อุปฺปนฺนนฺติ  ปุน  วิริย  ปคฺคณฺหโต  
อุปฺปนฺน  อจฺจารทฺธวิริย ฯ  อติลีนวิรยินฺติ  มม  วิรยิ  ปคฺคณฺหโต  
เอว  ชานนฺติ  ปุน  วิริย  สถิิลิยโต  อุปปฺนฺน  อติลีนวิริย ฯ  
อภิชปฺปาติ  เทวโลกาภิมุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  เทวสงฺฆ  ปสฺสโต  
อุปฺปนฺนา  ตณฺหา ฯ  เอว  เม  โหตูติ  หิ  อภินิวิสนวเสน  ชปฺปตีติ  
อภิชปฺปา  ตณฺหา ฯ  นานตฺตส ฺาติ  มยฺห  เอกชาติก  รูป  
มนสิกโรนฺตสฺส  อภิชปฺปา  อุปฺปนฺนา  นานาวิธ  รปู  มนสิกริส-ฺ 
สามีติ กาเลน  เทวโลกาภิมุข  กาเลน  มนุสฺสโลกาภิมุข  วฑฺเฒตฺวา  
นานาวิธานิ  รูปานิ  มนสกิโรโต  อุปปฺนฺนา  นานตฺตส ฺา ฯ  นานตฺเต  
นานตฺตสภาเว  ส ฺาติ  นานตฺตส ฺา ฯ  อตินิชฌฺายิตตฺตนฺติ  
มยฺห  นานาวิธานิ  รูปานิ  มนสิกโรนฺตสฺส  นานตฺตส ฺา  อุทปาทิ  
อิฏ  วา  อนฏิ  วา  เอกชาติกเมว  รปู  มนสิกริสสฺามีติ  ตถา  
มนสิกโรโต  อุปฺปนฺน  รปูาน  อตินิชฌฺายิตตฺต ฯ  อติวิย  อุตฺตรึ  
                        [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๑-๑๘๒ ]  
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กตฺวา  นิชฺฌาน  เปกฺขน  อตินิชฺฌายิตตฺต ฯ  โอภาสนฺติ ปริกมมฺ- 
สมุฏ ิต  โอภาส ฯ  น  จ  รูปานิ  ปสฺสามีติ ปริกมฺโมภาสมนสิ- 
การปฺปสุตตาย   ทิพฺพจกฺขุนา  รูปานิ  น ปสฺสามิ ฯ  รูปานิ  ห ิ  
โข  ปสฺสามติี  เตน  ปรกิมฺโมภาเสน ผริตฺวา   ิตฏาเน  ทิพฺพ- 
จกฺขุโน  วิสยภูตานิ  รูปคตาเนว ปสฺสามิ ฯ  เอวมาทีติ  อาทิสทฺเทน   
เกวลมฺป  รตฺตึ  เกวลมฺป ทิวส  เกวลมปฺ  รตฺตินฺทิว  ตสฺส  มยฺห   
อนุรุทฺธา  เอตทโหสิ โก  นุ  โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย  โยห  โอภาส   
หิ  โข  ส ฺชานามิ น  จ  รูปานิ  ปสฺสามิ  รูปานิ  โข  ปสฺสามิ   
น  จ โอภาส ส ฺชานามิ เกวลมฺป  รตฺตึ  เกวลมฺป  ทิวส   
เกวลมฺป  รตฺตินฺทิว  ตสฺส มยฺห  อนุรุทธฺา  เอตทโหสิ  ยสฺม ึ โข   
อห  สมเย  รปูนิมิตฺต อมนสิกริตฺวา  โอภาสนิมิตฺต  มนสิกโรมิ   
โอภาส  หิ  โข  ตมฺหิ สมเย  ส ฺชานามิ  น  จ  รูปานิ  ปสฺสามิ   
ยสฺมึ  ปนาห  สมเย โอภาสนิมิตฺต  อมนสิกริตฺวา  รปูนิมิตฺต   
มนสิกโรมิ  รูปานิ หิ  โข  ตมฺหิ  สมเย  ปสฺสามิ  น  จ  โอภาส   
ส ฺชานามิ  เกวลมฺป รตฺตึ  เกวลมฺป  ทวิส  เกวลมฺป  รตฺตินฺทิวนฺติ   
เอวมาทิปาลึ สงฺคณฺหาติ ฯ  
        [๓๓๒]  มนุสฺสาน  อิทนฺติ  มานุสก  มนุสฺสาน  โคจรภูต  
รูปารมฺมณ ฯ  ตท ฺสฺส  ปน  ทิพฺพติโรหิตาติสุขุมาทิเภทสฺส  รูปสฺส  
ทสฺสนโต  อติกฺกนฺตมานุสก ฯ  เอวภูต ฺจ  มนุสฺสุปจาร  อติกฺกนฺต  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๒ ]  
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นาม  โหตีติ  อาห  มนุสฺสปุจาร  อติกฺกมิตฺวา  รูปทสฺสเนนาติ ฯ  
ตตฺถ  มนุสฺสปุจารนฺติ  มนุสฺเสหิ  อุปจาริตพฺพฏาน ฯ  ปกติยา  
จกฺขุทฺวาเรน  คเหตพฺพ  วิสยนฺติ  อธิปปฺาโย ฯ  เอว  วิสยมุเขน  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิสยีมุเขน  ทสฺเสตุ  มานุสก  วาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
ตตฺถาป  มสจกฺขาติกฺกโม  ตสฺส  กิจฺจาติกฺกเมเนว  ทฏพฺโพ ฯ  
ทิพฺพจกฺขุนาติ  ทิพฺพจกฺขุาเณนป  ทฏ ุ  น  สกกฺา  ขณสฺส  
อติอิตฺตรตาย  อติสุขุมตาย  เกส ฺจิ  รปูสฺส ฯ  อปจ  ทิพฺพจกฺขุสฺส  
ปจฺจุปฺปนฺน  รูปารมฺมณ  ต ฺจ  ปุเรชาตปจฺจยภูต  น  จ  
อาวชฺชนปรกิมฺเมหิ  วินา  มหคฺคตสฺส  ปวตฺติ  อตฺถิ  นาป  
อุปฺปชฺชมานเมว  รูป  อารมฺมณปจฺจโย  ภวิตุ  สกฺโกติ  ภิชชฺมาน  
วา  ตสฺมา  จุตูปปาตกฺขเณ  รูป  ทิพฺพจกฺขุนา  ทฏ ุ  น  สกฺกาติ  
สุวุตฺตเมต ฯ  ยทิ  ทิพฺพจกฺขุาณ  รูปารมฺมณเมว  อถ  กสฺมา  
สตฺเต  ปสฺสามีติ  วุตฺตนฺติ ฯ  เยภุยฺเยน  สตฺตสนฺตานคตรูปทสฺสนโต  
เอว  วุตฺต ฯ  สตฺตคฺคหณสฺส  วา  การณภาวโต  โวหารวเสน  
วุตฺตนฺติป  วทนฺติ ฯ  เต  จวมานาติ  อธิปฺเปตาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
เอวรูเปติ น จุตูปปาตกฺขณสมงฺคิโนติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๓๓๓]  โมหุปนิสฺสย  นาม  กมฺม  นิหีน  นิหนีผล  โหตีติ  
อาห  โมหนสิฺสนฺทยุตฺตตฺตาติ ฯ  โมหุปนิสฺสยตา  จ  กุสลกมฺมสฺส  
ปุพฺพภาเค  โมหปฺปวตฺติพหุลตาย  เวทิตพฺพา ฯ  ตาย  ปน โมหปฺ- 
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๒ ]  
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ปวตฺติยา  สงฺกิลิฏ  กุสลกมฺม  นิหีนเมว  ชาติอาทึ  นิปฺผาเทตีติ  
นิหีนชาติอาทโย  โมหสสฺ  นิสฺสนฺทผลานีติ  อาห  หีนาน ชาติกุล- 
โภคาทีนนฺติอาทึ ฯ  หีฬิเตติ  ครหิเต ฯ  โอหฬีิเตติ  วิเสสโต  
ครหิเต ฯ  โอ ฺาเตติ  ลามกภาเวน  าเต ฯ  อว ฺาเตติ  
วิเสสโต  ลามกภาเวน  วิทิเต ฯ  อโมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตาติ  เอตฺถ  
อโมโห  สมปฺยุตฺตวเสน  ปุพฺพภาควเสน  จ  ปวตฺโต  กถิโต ฯ  
เตน  สเหตุกปฏิสนฺธิเก  ทสฺเสติ ฯ  ตพฺพิปรีเตติ  ตสฺส  หีฬิตาทิ- 
ภาวสฺส วิปรีเต ฯ  อหีฬิเต  อโนหฬีิเต  อนุ ฺาเต  อนว ฺาเต  
จิตฺตีกเตติ  อตฺโถ ฯ  สุวณฺเณติ  สุนฺทรวณฺเณ ฯ  ทุพฺพณฺเณติ  
อสุนฺทรวณฺเณ ฯ  สา  ปนาย  สุวณฺณทุพฺพณฺณตา  ยถากฺกม   
กมฺมสฺส อโทสโทสุปนิสฺสยตาย  โหตีติ  อาห  อโทสนิสฺสนฺทยุตฺตตฺ- 
ตาติอาทึ ฯ อโทสุปนิสฺสยตา  จ  กมฺมสสฺ  เมตฺตาทีหิ  ปริภาวิต- 
สนฺตานปฺปวตฺติยา เวทิตพฺพา ฯ  อภิรปูวิรูเปติ  อิท  สณฺานวเสน   
วุตฺต ฯ สณฺานวจโนป  หิ  วณฺณสทฺโท  โหติ  มหนฺต  หตฺถ-ิ 
วณฺณ อภินิมฺมิเนตฺวาติอาทีสุ  วิย ฯ  ปม  วุตฺโต  ปน  อตฺโถ  
วณฺณวเสเนว  วุตฺโต ฯ  สนฺุทร  คตึ  คตา  สุคตาติ  อาห สุคติ- 
คเตติ ฯ  สุคตึ  อุปปนฺเนติ  อตฺโถ ฯ  อโลภชฺฌาสยา  สตฺตา  
วท ฺ ู  วิคตมจฺฉรา  อโลภุปนิสฺสเยน  กมฺมุนา  สุคตา  สมิทฺธา  
โหตีติ  อาห  อโลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  วา  อฑฺเฒ  มหทฺธเนติ ฯ  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๒ ]  
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ทุกฺข  คตึ  คตา  ทุคฺคตาติ  อาห  ทุคฺคติคเตติ ฯ  โลภชฺฌาสยา  
สตฺตา  ลุทฺธา  มจฺฉริโน  โลภุปนิสฺสเยน  กมฺมุนา  ทุคฺคตา  ทุรปูา  
โหนฺตีติ  อาห  โลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  วา  ทลิทฺเท  อปฺปนฺนปาเนติ ฯ  
อุปจิตนฺติ  ผลาวหภาเวน  กต ฯ  ยถา  กต  หิ  กมฺม  ผลทาน- 
สมตฺถ โหติ  ตถา  กต  อุปจิต ฯ  จวมาเนติอาทีหิ  ทิพฺพจกฺขุ- 
กิจฺจ วุตฺตนฺติ  วิสยมุเขน  วิสยิพฺยาปารมาห ฯ  ปุริเมหีติ  วา  
ทิพฺเพน  จกฺขุนาติอาทีนิ  ปทานิ  สนธฺาย  วุตฺต ฯ  อาทีหีติ  เอตฺถ  
จสทฺโท  ลุตฺตนิทฺทิฏโ  ตสฺมา  ทิพฺเพน ฯเปฯ  ปสฺสามีติ  
อิเมหิ  จวมาเนติอาทีหิ  จ  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจ  วุตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อิมินา  ปน  ปเทนาติ  ยถากมฺมุปเค  สตฺเต  ปชานามีติ  อิมินา  
วากฺเยน ฯ  ปชฺชติ  ายติ  อตฺโถ  อิมินาติ  หิ  ปท  วากฺย ฯ  
มหนฺต  ทุกฺขมนุภวมาเนติ  เอตฺถ  ทิพฺพจกฺขุาเณน  รูป  ทิสฺวา  เตส  
ทุกฺขานุภวน  กามาวจรจิตฺเตเนว  ชานาตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  โสติ  
เนรยิเก  สตฺเต  ปจฺจกฺขโต  ทิสฺวา   ิโต  ทิพฺพจกฺขุาณลาภี ฯ  เอว  
มนสิกโรตีติ  เตส  เนรยิกาน  นิรยสวตฺตนิยสฺส  กมฺมสฺส    าตุ- 
กามตาวเสน  ปาทกชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา  วุฏาย  ปริกมฺมวเสน  
มนสิกโรติ ฯ  กินฺนโุขติอาทิ  มนสิการวิธิทสฺสน ฯ  เอว  ปน  
ปริกมฺม  กตฺวา  ปาทกชฌฺาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏ ิตสฺส  ต  กมมฺ  
                        [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๒-๑๘๓ ]  
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อารมฺมณ  กตฺวา  อาวชฺชน  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตสฺมึ  นริทฺุเธ  จตฺตาริ  
วา  ป ฺจ  วา  ชวนานิ  ชวนฺติ ฯ  เยส  ปุริมานิ  ตีณิ  จตฺตาริ  
วา  ปริกมฺมอุปจารานุโลมโคตฺรภูนามกานิ  กามาวจรานิ ฯ  จตุตฺถ  
ป ฺจม  วา  อปฺปนาจิตฺต  รูปาวจร  จตุตฺถชฺฌานิก ฯ  ตตฺถ  ย  
เตน  อปฺปนาจิตฺเตน  สทฺธึ  อุปฺปนฺน  าณ  ต  ยถากมฺมุปค- 
าณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  วิสุ  ปริกมฺม  นตฺถีติ  อิท  ปน  ทิพฺพจกฺขุ- 
าเณน วินา  ยถากมฺมุปคาณสฺส  วิสุ  ปรกิมฺม  นตฺถีติ  อธิป-ฺ 
ปาเยน วุตฺต ฯ  เอว ฺเจต  อิจฺฉิตพฺพ ฯ  อ ฺถา  ยถากมฺมุปค- 
าณสฺส มหคฺคตภาโวเอว  น  สิยา ฯ  เทวาน  ทสฺสเนป  เอเสว  
นโย ฯ  เนรยิกเทวคฺคหณ ฺเจตฺถ  นิทสฺสนมตฺต  ทฏพฺพ ฯ  
อากงฺขมาโน  หิ  ทิพฺพจกฺขุลาภี  อ ฺคติเกสุป  เอว  ปฏิปชฺชติเยว ฯ   
ตถาหิ  วกฺขติ  อปายคฺคหเณน  ติรจฺฉานโยนึ  ทีเปตีติอาทึ สุคติ- 
คฺคหเณน  มนุสฺสคติป  สงฺคยฺหตีติ  จ ฯ  ต  นิรยสวตฺตนิย  กมฺม  
อารมฺมณเมตสฺสาติ  ตกมฺมารมฺมณ ฯ  ปารุสกวนาทีสูติ  อาทิ- 
สทฺเทน จิตฺตลตาวนาทีน  สงฺคโห ฯ  ยถา  จิมสฺสาติ  ยถา  จ   
อิมสฺส ยถากมฺมุปคาณสฺส  วิสุ  ปรกิมฺม  นตฺถ ิ เอว  อนาคตส- 
าณสฺสาปติ วิสสปริกมมฺาภาว  นิทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  การณมาห   
ทิพฺพจกฺขุปาทกาเนว หิ  อิมานีติ ฯ  ตตฺรายมธิปฺปาโย  ยถา   
ทิพฺพจกฺขุลาภี  นิรยาทิอภิมุข   อาโลก      วฑฺเฒตฺวา      เนรยิกาทิเก  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๓ ]  
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สตฺเต  ทิสฺวา  เตหิ  ปุพฺเพ  อายูหิต  เนรยิกสวตฺตนิยาทิกมฺม  ตาทิเสน  
สมาทาเนน  ตชฺเชน  จ  มนสิกาเรน  ปริกฺขเต  จิตฺเต  ยาถาวโต  
ชานาติ  เอว  ยสฺส  ยสฺส  สตฺตสฺส  สมนนฺตรานาคต  อตฺตภาว  
าตุกาโม  ต  ต  อุทฺทิสฺส  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  เตน  เตน  อตีเต  
เอตรหิ  วา  อายูหิต  ตสฺส  นิพฺพตฺตนก  กมฺม  ยถากมฺมุปคาเณน  
ทิสฺวา  เตน  เตน  นิพฺพตฺเตตพฺพ  อนาคต (อตฺตโน)  อตฺตภาว  
าตุกาโม  ตาทิเสน  สมาทาเนน  ตชฺเชน  จ  มนสกิาเรน  ปริกขฺเต  
จิตฺเต  ยาถาวโต  ชานาติ ฯ  เอส  นโย ตโต ปเรสุป อตฺตภาเวสุ ฯ  
เอต  อนาคตสาณ  นาม ฯ  ยสฺมา  เอต  ทฺวย  ทิพฺพจกฺขุาเณ  
สติเอว  สิชฺฌติ  นาสติ ฯ  เตน  วุตฺต  อิมานิ  ทิพฺพจกฺขุนา  
สเหว อิชฺฌนฺตีติ ฯ  
        [๓๓๔]  กาเยน  ทุจฺจริต  กายโต  วา  อุปฺปนฺน  ทุจฺจริตนฺติ  
กาเยน  ทุจฺจริต  กายโต  วา  อุปฺปนฺน  กิเลสปูติกตฺตา  ทุฏ ุ  จรติ  
กายทุจฺจริตนฺติ  เอว  ยถากฺกม  โยเชตพฺพ ฯ  กาโยติ  เจตฺถ โจปน- 
กาโย  อธิปฺเปโต ฯ  กายวิ ฺตฺติวเสน  ปวตฺต  อกุสล  กายกมมฺ  
กายทุจฺจริต ฯ  ยสฺม ึ สนตฺาเน  กมฺม  กตุปจิต อสติสฺส อาหารุ- 
ปจฺเฉเท วิปาการหภาวสฺส  อธิคจฺฉนโต  โส  เตน  สหิโตเยวาติ  
วตฺตพฺโพติ  อาห  สมนฺนาคตาติ  สมงฺคิภูตาติ ฯ  อนตฺถกามา  
หุตฺวาติ  เอเตน  มาตาปตโร  วิย  ปุตฺตาน  อาจริยุปชฌฺายา  วิย  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๓ ]  
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จ  นิสฺสิตกาน  อตฺถกามา  หุตฺวา  ครหกา  อุปวาทกา  น  โหนฺตีติ  
ทสฺเสติ ฯ  คุณปริทฺธสเนนาติ  วิชฺชมานาน  คุณาน  วิทฺธสเนน  
วินาสเนนาติ  อตฺโถ ฯ  นนุ  จ  อนฺติมวตฺถุนาป  อุปวาโท  
คุณปริทฺธสนเมวาติ ฯ  สจฺจเมต ฯ  คุณาติ  ปเนตฺถ  ฌานาทิวิเสสา  
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา  อธิปฺเปตาติ  สีลปริทฺธสน  วิสุ  คหิต ฯ  เตนาห  
นตฺถิ  อิเมส  สมณธมฺโมติอาทึ ฯ  สมณธมฺโมติ  จ  สีลสยม  
สนฺธาย  วทติ ฯ  ชาน  วาติ  ย  อุปวทติ  ตสฺส  อรยิภาว  ชานนฺโต  
วา ฯ  อชาน  วาติ  อชานนฺโต  วา ฯ  ชานนาชานน ฺเจตฺถ  
อปฺปมาณ  อริยภาโวเอว  ปมาณ ฯ  เตนาห  อุภยถาป  อริยุป- 
วาโทว โหตีติ ฯ  อรโิยติ  ปน  อชานโตว  อทุฏจิตฺตสฺเสว  ตตฺถ  
อริยคุณาภาว  ปเวเทนฺตสฺส  คุณปริทฺธสน  น  โหติ  ตสฺส  อรยิุป- 
วาโท นตฺถีติ  วทนฺติ ฯ  ภาริย  กมฺมนฺติ  อานนฺตริยสทิสตฺตา  
ภาริย  กมฺม ฯ  สเตกิจฺฉ  ปน  โหติ  ขมาปเนน  น  อานนฺตริย  
วิย  อเตกิจฺฉ ฯ  ตสฺส  จ  อาวิภาวตฺถนฺติ  ภาริยาทิสภาวสฺส  
ปกาสนตฺถ ฯ  ต  ชิคุจฺฉีติ  ต  เถร  ต  วา  กริิย  ชิคุจฺฉิ ฯ  
อติจฺฉาโตติ  อติวิย  ขุทฺทาภิภูโต ฯ  มหลฺลโกติ  สมณาน สารุปฺป- 
มสารุปฺป  โลกสมุทาจารมตฺต  วา  น  ชานาตีติ  อธิปฺปาเยน วุตฺตตฺ- 
ตา  คุณปริทฺธสเนน  ครหีติ  เวทิตพฺพ ฯ  อมฺหาก  ลชชฺิตพฺพต  
อกาสีติ  สมเณน  นาม  เอว  กตนฺติ  วุตฺเต  มย  สีส  อุกฺขิปตุ  
                        [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๓-๑๘๔ ]  
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น  สกโฺกมาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ชานนฺโตเอว  เถโร  อตฺถิ  เต อาวุโส  
อิมสฺมึ  สาสเน  ปติฏาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อิตโรป  สจฺจาภิสมโย  สาสเน  
ปติฏาติ  อาห  โสตาปนฺโน  อหนฺติ ฯ  เถโร  ต  กรุณายมาโน       
ขีณาสโว  ตยา  อุปวทิโตติ  อตฺตาน  อาวีกาสิ ฯ  เตนสฺส  ต  
ปากติก  อโหสีติ  เตนสฺส  ต  กมฺม  มคฺคาวรณ  นาโหสีติ อธิปฺ- 
ปาโย ฯ ปุพฺเพว  ปน  โสตาปนฺนตฺตา  อปายคามีน  สุปฺปหีน- 
ภาวโต สคฺคาวรณมสฺส กาตุมสมตฺถเมว ต กมฺม ฯ  
        [๓๓๕]  อตฺตนา  วุฑฺฒตโรติ  เอตฺถ  อุกฺกฏุกิ  นิสีทิตฺวา  
ขมาเปตพฺโพติ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺต ฯ  โสตาปนฺนสกทาคามิโน  โรเสนป  
นกฺขมนฺติ  เสสอริยา  วา  ตสฺส  อตฺถกามา  หุตฺวา  อายตึ  
สวรณตฺถาย  นกฺขเมยฺยุนฺติ  อาห  สเจ  โส  นกฺขมตีติ ฯ  อตฺตนา  
วุฑฺฒตโร  โหติ   ิตเกเนวาติ  เอตฺถาป  อุกฺกฏุิก  นิสีทิตฺวาติ  
วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺต ฯ  เอว  หิ  ตตฺถ  วุตฺต  สเจป  ทิสา  ปกฺกนฺโต  
โหติ  สย  วา  คนฺตฺวา  สทฺธิวิหาริกาทิเก  วา  เปเสตฺวา ขมา 
เปตพฺโพ  สเจ  นาป  คนตฺุ  น  เปสิตุ  สกฺกา  โหติ  เย  ตสฺมึ  
วิหาเร  ภิกฺขู  วสนฺติ  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  สเจ  นวกตรา  
โหนฺติ  อุกฺกฏุิก  นิสีทิตฺวา  สเจ  วุฑฺฒตรา  วุฑฺเฒสุ  วุตฺตนเยเนว  
ปฏิปชชฺิตฺวา  อห  ภนฺเต  อสุก  นาม  อายสฺมนฺต  อิท ฺจิท ฺจ  
อวจ  ขมตุ  เม  โส  อายสฺมาติ  วตฺวา  ขมาเปตพฺพ  สมฺมุขา  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๔ ]  
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อขมนฺเตป  เอตเทว  กาตพฺพนฺติ ฯ  อิท  ปรมฺป  ตตฺถ  วุตฺต  สเจ  
เอกจาริกภิกฺขุ  โหติ  เนวสฺส  วสนฏาน  น  คตฏาน  ป ฺายติ  
เอกสฺส  ปณฺฑิตสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺติก  คนฺตฺวา  อห  ภนฺเต  อสุก  
นาม  อายสฺมนฺต  อิท ฺจิท ฺจ  อวจ  ตมฺเม  อนุสฺสรโต  อนุสฺสรโต  
วปฺปฏิสาโร  โหติ  กึ  กโรมีติ  วตฺตพฺพ  โส  วกฺขติ  ตุมฺเห  
มา  จินฺตยิตฺถ  เถโร  ตุมฺหาก  ขมติ  จิตฺต  วูปสเมถาติ  เตนาป  
อริยสฺส  คตทิสาภิมุเขน  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  ขมตูติ  วตฺตพฺพนฺติ ฯ  
ปรินิพฺพุตม ฺจฏานนฺติ  ปชูากรณฏาน  สนฺธายาห ฯ  ปากติกเมว  
โหตีติ  เอว  กเต  อตฺตโน  จิตฺต  ปสีทตีติ  ต  กมฺม  สคฺคาวรณ  
มคฺคาวรณ ฺจ  น  โหตีติ  อธิปฺปาโยติ  เกจิ  วทนฺติ ฯ  จริยาปฏเก  
มาตงฺคจริตสวณฺณนาย  ปน  ปารมิตาปริภาวนสมิทฺธาหิ  นา  นา  
สมาปตฺติวิหารปริปูริตาหิ   สีลทฏิ ิสมฺปทาหิ   สสุงฺขตสนฺตาเน มหา- 
กรุณาธิวาเส  มหาสตฺเต  อริยุปวาทกมฺมอภิสาปสงฺขาต  ผรุสวจน  
ปยุตฺต  มหาสตฺตสฺส  เขตฺตวิเสสภาวโต  ตสฺส  จ  อชฺฌาสยผรุสตาย  
ทิฏธมฺมเวทนีย  หุตฺวา  สเจ  โส  มหาสตฺต  น  ขมาเปติ  สตฺตเม  
ทิวเส  วิปจฺจนสภาว  ชาต  ขมาปเต  ปน  มหาสตฺเต  ปโยค- 
สมฺปตฺติยา วิปากสฺส  ปฏพิาหิตตฺตา  อวิปากธมฺมต  อาปชฺช ิ อโหสิ- 
กมฺมภาวโต อย  หิ  อริยุปวาทปาปสฺส  ทิฏธมฺมเวทนียสฺส  จ   
ธมฺมตาติ อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  วุตฺตตฺตา  เอว  ขมาปเต  ต  
                                [ ม.  ป.  ๖  ส. ป.  ๑๘๕ ]  
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กมฺม  ปโยคสมฺปตฺติยา  วิปากสฺส  ปฏิพาหิตตฺตา  อโหสิกมฺมภาเวน  
อวิปากธมฺมต  อาปนฺนนฺติ  เนว  สคฺคาวรณ  น  มคฺคาวรณ ฺจ  
โหตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ คเหตพฺโพ ฯ  
        [๓๓๖]  วิปรีต  ทสฺสนเมเตสนฺติ  วิปรีตทสฺสนา ฯ สมาทา- 
ตพฺพฏเน กมฺมานิ  สมาทานานิ ฯ  ตานิ  เยสนฺเต  กมฺมสมาทานา ฯ  
มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  กมฺมสมาทานา  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา ฯ เหตุ- 
อตฺถ  วา  อนโฺตคธ  กตฺวา  มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  ปเร  กมฺเมสุ  สมา- 
ทปกา  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา ฯ  ตยิม  อตฺถ  ทสเสนฺโต มิจฺฉา- 
ทิฏ ิวเสนาติอาทิมาห ฯ  เย  จ ฯเปฯ  สมาทเปนฺติ  เตป มิจฺฉา- 
ทิฏ ิกมฺมสมาทานาติ  โยเชตพฺพ ฯ  สลีสมฺปนฺโนติอาทิ ปริปกฺ- 
กินฺทฺริยสฺส  มคฺคสมงฺคิโน  วเสน  วุตฺต ฯ  อคฺคมคฺคฏเ  ปน  
วตฺตพฺเมว  นตฺถิ ฯ  อถวา  อคฺคมคฺคปริยาปนฺนาเอว  สีลาทโย  
เวทิตพฺพา ฯ  อคฺคมคฺคฏสฺส  หิ  ทิฏเว  ธมฺเม  เอกสิกา อ ฺา- 
ราธนา  อิตเรส  อเนกสิกา ฯ  อ ฺนฺติ  อรหตฺต ฯ  เอว  
สมฺปทมิทนฺติ  เอตฺถ  สมปฺชฺชน  สมฺปทา ฯ  นิปฺผตฺติกนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ยถา  ต  อวสฺสมฺภาวี  เอวมิทมฺปติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยถา  หิ  
มคฺคานนฺตร  อวิรชฺฌิตฺวาว  ผล  นิพฺพตฺตติ  เอวเมว  อิมสฺสาป  
ปุคฺคลสฺส  จุติอนนฺตร  อวิรชฺฌิตฺวาว  นิรเย  ปฏิสนฺธิ  โหตีติ  
ทสฺเสติ ฯ  สกลสฺมึ  หิ  พุทฺธวจเน  อิมาย  อุปมาย  คาฬฺหตร  
                                [ ม.  ป.  ๗  ส. ป.  ๑๘๕ ]  
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กตฺวา  วุตฺตอุปมา  นตฺถิ ฯ  ต  วาจ  อปฺปหายาติอาทีสุ  อริยุป- 
วาท สนฺธาย  ปุน  เอวรูป  วาจ  น  วกขฺามีติ  วทนฺโต  วาจ  
ปชหติ  นาม ฯ  ปุน  เอวรปู  จิตฺต  น  อุปฺปาเทสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  
จิตฺต  ปชหติ  นาม ฯ  ปุน  เอวรูป  ทฏิ ึ  น  คณฺหิสฺสามีติ  
ปชหนฺโต  ทฏิ ึ  ปชหติ  นาม ฯ  ตถา  อกโรนฺโต  เนว  ปชหติ  
น  ปฏินิสฺสชชฺติ ฯ  ยถาภต  นิกฺขิตฺโต  เอว  นิรเยติ  ยถา นริย- 
ปาเลหิ  อาหริตฺวา  นิรเย  ปโต  เอว  นิรเย  ปโตเยว นาสฺส  
นิรยุปปตฺติยา  โกจิ  วิพนฺโธ ฯ  ตตฺราย  ยุตฺติ  นิรยุปโค  อริยุป- 
วาที ตทาทายกสฺส  อวิชชฺหนโต  เสยฺยถาป  มิจฺฉาทิฏ ีติ ฯ  เอตฺถ  
จ  ต  วาจ  อปฺปหายาติอาทิวจเนน  ตทาทายกสฺส  อปฺปหาเนเนว  
อริยุปวาโท  อนฺตรายิโก  อนตฺถาวโหว  ปหาเนน  ปน  อจฺจย  
เทเสตฺวา  ขมาปเนน  อนนฺตรายิโก  น  อนตฺถาวโห  ยถา  ต  
วุฏ ิตา  เทสิตา  จ  อาปตฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  
อกตฺตพฺพ  นาม  ปาป  นตฺถิ  ยโต  สสารขาณุภาโวป  นาม  โหตีติ  
อาห  มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ  ภิกฺขเว  วชฺชานีติ ฯ  อุจฺฉินฺนภวเนตฺติโก  
ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  กาโย  ติฏติ  อย ฺเจว  กาโย  พหิทฺธา  จ  
นามรูปนฺติ  จ  เอวมาทีสุ  วิย  อิธ  กายสทฺโท  ขนฺธป ฺจกวิสโยติ  
อาห  กายสฺส  เภทาติ  อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคาติ ฯ  อวีตราคสฺส  
มรณโต  ปร  นาม  ภวนฺตรูปาทานเมวาติ  อาห  ปรมฺมรณาติ 
                                [ ม.  ป.  ๖  ส. ป.  ๑๘๕ ]  
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ตทนนฺตร  อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหณาติ ฯ  เยน  ติฏติ  ตสฺส อุปจฺ- 
เฉเทเนว  กาโย  ภิชฺชตีติ  อาห  กายสฺส  เภทาติ  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  
อุปจฺเฉทาติ ฯ  เอติ  อิมสมฺา  สุขนฺติ  อโย  ปุ ฺนฺติ  อาห  
ปุ ฺสมฺมตา  อยาติ ฯ  อายนฺติ  เอตสฺมา  สุขานีติ  อาโย ปุ ฺ- 
กมฺมาทีน  สขุสาธน ฯ  เตนาห  สุขาน  วา  อายสฺส  อภาวาติ ฯ  
วิวสาติ  กมฺมสฺส  วเส  วตฺตนโต  อตฺตโน  วเส  วตฺติตุ  น สกโฺกนฺตีติ  
วิคโต  วโส  เอเตสนฺติ  วิวสา ฯ  อวสวตฺติโนติ  อตฺโถ ฯ  อยติ  
อสฺสาทิยตีติ  อโย  อสฺสาโทติ  อาห  อสฺสาทส ฺ ิโต  อโยติ ฯ  
นาคราชาทีนนฺติ  อาทิสทฺเทน  สุปณฺณาทีน  สงฺคโห ฯ  อสรุสทิสนฺติ  
เปตาสุรสทิส ฯ  โส  หีติ  โส  อสรุกาโย ฯ สพฺพสมุสฺสเยหีติ สพฺเพหิ  
สมฺปตฺติสมุสฺสเยหิ ฯ  สพฺพสมฺปตฺติราสิโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ วุตฺต- 
วิปริยาเยนาติ  สุฏ ุ  จริต  โสภณ  วา  จริต  อนวชชฺตฺตาติ สุจริตนฺติ- 
อาทินา  กายทุจฺจริเตนาติอาทีน  ปทาน  วุตฺตสฺส  อตฺถสฺส วิปร-ิ 
ยาเยน ฯ  อิโต  โภ  สุคตึ  คจฺฉาติ  วจนโต  มนุสฺสคติป สุคติ- 
เยวาติ  อาห  สุคติคฺคหเณน  มนุสฺสคติป  สงฺคยฺหตีติ ฯ  เสสเมตฺถ  
วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถโต จ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                        ทิพฺพจกฺขุกถา นิฏ ิตา ฯ  
                        [ ม.  ป.  ๗-๘  ส. ป.  ๑๘๕-๑๘๖ ]  
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        [๓๓๗]  วิปสฺสนาปาทกนฺติ  วิปสฺสนาปทฏานภูต ฯ  วิปสฺสนา  
จ  ติวิธา  วิปสฺสกปุคฺคลเภเทน ฯ  มหาโพธิสตฺตาน  หิ ปจฺเจก- 
โพธิสตฺตาน ฺจ  จินฺตามยาณสวฑฺฒิตา  สยมฺภูาณภูตา  อิตเรส  
สุตมยาณสวฑฺฒิตา  ปโรปเทสสมฺภูตา ฯ  สาว  เปตฺวา เนว- 
ส ฺานาส ฺายตน   อวเสสรูปารูปชฺฌานาน   อ ฺตรโต  
วุฏายาติอาทินา  อเนกธา  อรูปมุขวเสน  จตุทฺธาตุววตฺถาเน  วุตฺตาน  
เตส  เตส  ธาตุปริคฺคหมุขาน  อ ฺตรมุขวเสน  อเนกธา  จ วิสทฺุธิ- 
มคฺเค  นานานยโต  วิภาวิตา ฯ  มหาโพธิสตฺตาน ปน   จตุวีสติ- 
โกฏิสตสหสฺสมุเขน  ปเภทคมนโต  นานานย สพฺพ ฺ ุตาณสนฺ- 
นิสฺสยสฺส   อริยมคฺคาณสฺส   อธิฏานภูต ปุพฺพภาคาณ  คพฺภ   
คณฺหาเปนฺต  ปริปาก  คจฺฉนฺต  ปรมคมฺภีร สณฺหสุขุมจาร  อน ฺ- 
สาธารณวิปสฺสนาาณ  โหติ  ย  อฏกถาสุ มหาวชิราณนฺติ    
วุจฺจติ  ยสฺส  จ  ปวตฺติวิภาเคน จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสปฺปเภทสฺส    
ปาทกภาเวน  สมาปชชฺิยมานา จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขา  เทวสิก  
ลสตฺถุ  วฬ ฺชนกสมาปตฺติโย วุจฺจนฺติ ฯ  สฺวาย  พุทธฺาน  วิปสฺสนา- 
จาโร  ปรมตฺถม ฺชุสาย วิสุทฺธิมคฺคสวณฺณนาย  อุทฺเทสโต  ทสสฺิโต   
อตฺถิเกหิ  ตโต คเหตพฺโพ ฯ  อาสวาน  เขปนโต  สมุจฺฉินฺทนโต   
อาสวกฺขโย อริยมคฺโค   อุกฺกฏนิทฺเทสวเสน   อรหตฺตมคฺคคฺคหณ ฯ  
อาสวาน  ขเย  าณ  อาสวกฺขยาณนฺติ  ทสฺเสนฺโต  ตตฺร  เจต  
                                [ ม.  ป.  ๘  ส. ป.  ๑๘๗ ]  
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าณนฺติ  วตฺวา  ขเยติ  จ  อาธาเร  ภุมมฺ  น  วิสเยติ  ทสฺเสนฺโต  
ตตฺถ  ปริยาปนฺนตฺตาติ  อาห ฯ  อิท  ทกฺุขนฺติ  ทุกฺขสฺส  อริยสจฺจสฺส  
ตทา  ปจฺจกฺขโต  คหิตภาวทสฺสน ฯ  เอตฺตก  ทุกฺขนฺติ  ตสฺส  
ปริจฺฉิชฺช  คหิตภาวทสฺสน ฯ  น  อิโต  ภิยฺโยติ  อนวเสเสตฺวา  
คหิตภาวทสฺสน ฯ  เตนาห  สพฺพมฺป  ทุกฺขสจฺจนฺติอาทึ ฯ สรส- 
ลกฺขณปฏิเวเธนาติ  สภาวสงฺขาตสฺส  ลกฺขณสฺส  อสมฺโมหโต ปฏ-ิ 
วิชฺฌเนน ฯ  อสมฺโมหปฏเิวโธติ  จ  ยถา  ตสฺมึ  าเณว  ปวตฺเต  
ปจฺฉา  ทุกฺขสฺส  สรูปาทิปริจฺเฉเท  สมฺโมโห  น  โหติ  ตถา ปวตฺตติ ฯ  
เตนาห  ยถาภูต  อพฺภ ฺาสินฺติ ฯ  นิพฺพตฺติกนฺติ  นิปฺผาเทนฺต ฯ  
ย  าน  ปตฺวาติ  ย  นิพฺพาน  มคฺคสฺส  อารมฺมณปจฺจยฏเน  
การณภูต  อาคมฺม ฯ  ตทุภยวโต  หิ  ปคฺุคลสฺส  ปวตฺติ  ตทุภยสฺส  
ปวตฺตีติ  วุตฺต ฯ  ปตฺวาติ  วา  ปาปุณนเหตุ ฯ  อปฺปวตฺตินฺติ  
อปฺปวตฺตินิมิตฺต ฯ  เต  วา  นปฺปวตฺตนฺติ  เอตฺถาติ  อปฺปวตฺติ  
นิพฺพาน ฯ  ตสฺสาติ  ทุกฺขนิโรธสฺส ฯ  สมฺปาปกนฺติ  สจฺฉิกิริยา- 
วเสน สมฺมเทว  ปาปก ฯ  กิเลสวเสนาติ  อาสวสงฺขาตกิเลสวเสน ฯ  
ยสฺมา  อาสวาน  ทุกฺขสจฺจปริยาโย  ตปฺปริยาปนฺนตฺตา  เสสสจฺจา- 
น ฺจ ตสมุทยาทิปริยาโย  อตฺถิ  ตสฺมา  วุตฺต  ปริยายโตติ ฯ  
ทสฺเสนฺโต  สจฺจานิ  อาหาติ  โยชนา ฯ  อาสวานเยว  เจตฺถ  คหณ  
อาสวาน  ขยาณายาติ  อารทฺธตฺตา ฯ  ตถาหิ  อาสววิมุตฺติสีเสเนว  
                                [ ม.  ป.  ๘  ส. ป.  ๑๘๗ ]  
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สพฺพสงฺกิเลสวิมุตฺติ  วุตฺตา ฯ  อิท  ทกฺุขนฺติ  ยถาภูต อพฺภ ฺา- 
สินฺติอาทินา  มิสฺสกมคฺโค  อิธ  กถโิตเยวาติ  สห  วิปสฺสนาย  
โกฏิปฺปตฺต  มคฺค  กเถตีติ  วุตฺต ฯ  เอตฺถ  จ  สจฺจปฏิเวธสฺส  
ตทา  อตีตกาลิกตฺตา  ยถาภูต  อพฺภ ฺาสินฺติ  วตฺวาป  อภิสมย- 
กาเล ตสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนตฺต  อุปาทาย  เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโตติ  
วตฺตมานกาเลน  นิทฺเทโส  กโต ฯ  โส  จ  กาม  มคฺคกฺขณโต  ปร  
ยาวชฺชตนา  อตีตกาลิโกเอว  สพฺพปม  ปนสฺส  อตีตกาลิกตฺต  
ผลกฺขเณน  เวทิตพฺพนฺติ  อาห  วิมุจฺจิตฺถาติ  อิมินา  ผลกฺขณ  
ทสฺเสตีติ ฯ  ชานโต  ปสสฺโตติ  วา  เหตุนิทฺเทโสย ฯ  ชานนเหตุ  
ทสฺสนเหตุ  กามาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจิตฺถาติ  โยชนา ฯ ภวาสวคฺ- 
คหเณเนว  เจตฺถ  ภวราคสฺส  วิย  ภวทฏิ ิยาป  สมนิโรโธติ ทฏิา- 
สวสฺสาป  สงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ  ยสฺมา  ปหีนกิเลสปจฺจเวกฺขเณน  
วิชฺชมานสฺสป  กมฺมสฺส  อายตึ  อปฺปฏิสนฺธิกภาวโต  ขีณา  ชาตีติ  
วิชานาติ  ยสฺมา  จ  มคฺคปจฺจเวกฺขณาทีหิ  วุสิต  พฺรหฺมจริยนฺติ- 
อาทึ ปชานาติ  ตสฺมา  วุตฺต  ขีณา  ชาตีติอาทีหิ  ตสฺส  ภูมินฺติ ฯ  
ตตฺถ  ตสฺสาติ  ปจฺจเวกฺขณาณสฺส ฯ  ภูมินฺติ  ปติฏาน ฯ  
เยนาธิปฺปาเยน  กตมา  ปนาติอาทินา  โจทนา  กตา  ต  ปกา- 
เสตฺวา ปริหาร  วตฺตุกาโม  อาห  น  ตาวสฺสาติอาทึ ฯ  น  ตาวสฺส  
อตีตา  ชาติ  ขีณาติ  มคฺคภาวนาย  น  ขีณาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตตฺถ  
                        [ ม.  ป. ๘-๙ ส. ป.  ๑๘๗-๑๘๘ ]  
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การณมาห  ปุพฺเพว  ขีณตฺตาติ ฯ  น  อนาคตา  อสฺส  ชาติ  ขีณาติ  
โยชนา ฯ  น  อนาคตาติ  จ  อนาคตสาม ฺ  คเหตฺวา  เลเสน  
วทติ ฯ  เตนาห  อนาคเต  วายามาภาวโตติ ฯ  วิชฺชมาเนเยว  หิ  
ปโยโค  สมภฺวติ  นาวิชฺชมาเนติ  อธิปฺปาโย ฯ  อนาคตวิเสโส  
ปเนตฺถ  อธปิฺเปโต ฯ  ตสฺส  จ  เขปเน  วายาโมป  ลพฺภเตว ฯ  
เตนาห  ยา  ปน  มคฺคสฺสาติอาทึ ฯ  ยา  ปนาติ  ห ิ อาทินา  
มคฺคภาวนาย  อนาคตชาติยาเอว  เหตุ  วินาสนทฺวาเรน  ขีณภาโว  
ปกาสิยติ ฯ  เอกจตุปฺป ฺจโวการภเวสูติ  ภวตฺตยคฺคหณ  วุตฺตนเยน  
อนวเสสโต  ชาติยา  ขีณภาวทสฺสนตฺถ ฯ  ตนฺติ  ยถาวุตฺตชาตึ ฯ  
โสติ  ภควา ฯ  พฺรหฺมจรยิวาโส  นาม  อิธ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  
นิพฺพตฺตนเมวาติ  อาห  นิฏ ิตนฺติ ฯ  สมฺมาทิฏ ิยา  จตูสุ  สจฺเจสุ  
ปริ ฺาทิกิจฺจสาธนวเสน   ปวตฺตมานาย   สมฺมาสงฺกปฺปาทีนมฺป ทุกฺข- 
สจฺเจ  ปริ ฺาภิสมยานุคุณา  ปวตฺติ  อิตรสจฺเจสุ  จ  เนส  
ปหานาภิสมยาทิวเสน  ปวตฺติป  ปากฏาเอว ฯ  เตน  วุตฺต  จตูหิ  
มคฺเคหิ  ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาภิสมยวเสนาติ ฯ  นาปร  
อิตฺถตฺตายาติ  อิเม  ปการา  อิตฺถ  ตพฺภาโว  อิตฺถตฺต ฯ  ตทตฺถนฺติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เต  ปน  ปการา  อริยมคฺคพฺยาปารภูตา  ปริ ฺา- 
ทโย อิธาธิปฺเปตาติ  อาห  เอว  โสฬสกจฺิจภาวายาติ ฯ  เต  ห ิ 
มคฺค  ปจฺจเวกฺขโต  มคฺคานุภาเวน  ปากฏา  หุตฺวา  อุปฏหนฺติ ฯ  
                                [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๘๘ ]  
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ปริาทีสุ  จ  ปหานเมว  ปธาน  ตทตฺถตฺตา  อิตเรสนฺติ  อาห  
กิเลสกฺขยาย  วาติ ฯ  ปหนีกิเลสปจฺจเวกฺขณวเสน  วา  เอต  วุตฺต  
นาปร  อิตฺถตฺตายาติ ฯ  อพฺภ ฺาสินฺติ  เอตฺถายมปโร  นโย ฯ  
อิตฺถตฺตายาติ  นิสฺสกฺเก  สมฺปทานวจน ฯ  เตนายมตฺโถ  อิตฺถตฺตาย  
อิตฺถภาวโต  อิมสฺมาเอว  ปการา  อิทานิ  วตฺตมานกฺขนฺธสนฺตานา  
อปร  อนาคตกฺขนฺธสนฺตาน  มยฺห  นตฺถิ  อิเม  ปน  จริมตฺตภาว- 
สงฺขาตา ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตา  อปฺปติฏา  ติฏนฺติ  ฉินฺน- 
มูลกา รุกฺขา  วิย ฯ  อปริ ฺาตมูลกา  หิ  ปติฏา ฯ  ยถาห ฯ  
กวฬีกาเร  เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร  อตฺถิ  ราโค  อตฺถิ  นนฺทิ  อตฺถ ิ 
ตณฺหา  ปติฏ ิต  ตตฺถ  วิ ฺาณ  วิรูฬหฺนฺติอาทึ ฯ  เต  ปน  
ป ฺจกฺขนฺธา  จริมกวิ ฺาณนิโรเธน  อนุปาทาโน  วิย  ชาตเวโท  
นิพฺพายิสฺสนฺตีติ  อพฺภ ฺาสินฺติ ฯ  ปจฺจเวกฺขณาณปริคฺคหิตนฺติ  
น  ปมทุติยาณทวฺยาธิคม  วิย  เกวลนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  ทสฺเสนฺโตติ  
นิคมนวเสน  ทสฺเสนฺโต ฯ  สรูปโต  หิ  ปุพฺเพ  ทสฺสิตเมวาติ  
เสสเมตฺถ วุตฺตนยตฺตา สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
        [๓๓๘]  ติกฺขตฺตุ  ชาโตติ  อิมินา  ปน  อิท  ทสเฺสติ  อห  
พฺราหฺมณ  ปมวิชฺชาย  ชาโตเยว  ปุเรชาตสฺส  สหชาตสฺส  วา  
อภาวโต สพฺเพส วุฑฺโฒ มหลฺลโก กิมงฺค ปน ตีหิ วิชฺชาหิ  
ติกฺขตฺตุ  ชาโตติ ฯ  ปุพฺเพนิวาสาเณน  อตีตสาณนฺติ  อตีตา- 
                        [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๘๘-๑๘๙ ]  
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อตีตารมฺมณสภาคตาย  ตพฺภาวีภาวโต  จ  ปุพฺเพนิวาสาเณน อตีตส- 
าณ  ปกาเสตฺวาติ  โยเชตพฺพ ฯ  ตตฺถ  อตีตสาณนฺติ อตีตกฺ- 
ขนฺธายตนธาตุสงฺขาเต  อตีตโกฏาเส  อปฺปฏิหตาณ ฯ ทิพฺพ- 
จกฺขุาณสฺส   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณตฺตา   ยถากมฺมุปคาณสฺส  
อนาคตสาณสฺส  จ  ทิพฺพจกฺขุวเสเนว  อิชฺฌนโต  ทิพฺพจกฺขุโน  
ปริภณฺฑาณตฺตา  ทิพฺพจกฺขุมฺหิเยว   ิตสฺส  เจโตปริยาณสิทฺธิโต  
วุตฺต  ทิพฺพจกฺขุนา  ปจฺจุปฺปนฺนานาคตสาณนฺติ ฯ  ตตฺถ ทิพฺพ- 
จกฺขุนาติ  สปริภณฺเฑน  ทิพฺพจกฺขุาเณน ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนโส  จ  
อนาคตโส จ ปจฺจุปฺปนฺนานาคตส ฯ ตตฺถ าณ ปจฺจุปฺปนฺนา- 
นาคตสาณ ฯ  อาสวกฺขยาณาธิคเมเนว  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  
วิย เสสาสาธารณาณทสพลาณอาเวณิกพุทฺธธมฺมาทีนมฺป  
อน ฺสาธารณาน  พุทฺธคุณาน  อิชฺฌนโต  วุตฺต  อาสวกฺขเยน  
สกลโลกิยโลกุตฺตรคุณนฺติ ฯ  เตนาห  สพฺเพป  สพฺพ ฺ ุคุเณ  
ปกาเสตฺวาติ ฯ  
                        อาสวกฺขยาณกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๓๓๙]   ปติวิปฺผารปริปุณฺณคตฺตจิตฺโตติ   ปติผรเณน ปริปุณฺณ- 
กายจิตฺโต ฯ  อาณนฺติ  อาณสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ธสิทฺทโยคโต  
หิ  สามิอตฺเถ  เอต  อุปโยควจน ฯ  อภิกฺกนฺตาติ  เอตฺถ  อติกฺกนฺตา  
วิคตาติ  อตฺโถติ  อาห  ขเย  ทิสฺสตีติ ฯ  เตเนว  หิ  นิกฺขนฺโต  
                        [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๘๙-๑๙๐ ]  
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ปโม  ยาโมติ  วุตฺต ฯ  อภิกฺกนฺตตโรติ  อติวิย  กนตฺตโร  
มโนรมฺโม ฯ  ตาทิโส  จ  สุนฺทโร  ภทฺทโก  นาม  โหตีติ อาห สุนฺทเร  
ทิสฺลตีติ ฯ  โกติ  เทวนาคยกฺขคนฺธพฺพาทีสุ  โก  กตโม ฯ  เมติ  
มม ฯ  ปาทานีติ  ปาเท ฯ  อิทฺธิยาติ  อิมาย  เอวรูปาย  
เทวิทฺธิยา ฯ  ยสสาติ  อิมินา  เอทิเสน  ปริวาเรน  ปริจฺเฉเทน  จ ฯ  
ชลนฺติ  วิชฺโชตมาโน ฯ  อภิกฺกนฺเตนาติ  อติวิย  กนเฺตน  กามนีเยน  
อภิรูเปน ฯ  วณฺเณนาติ  ฉวิวณฺเณน  สรีรวณฺณนิภาย ฯ  สพฺพา  
โอภาสย  ทสิาติ  ทสป  ทิสา  ปภาเสนฺโต  จนฺโท  วิย  สรุิโย  วิย  
จ  เอโกภาส  เอกาโลก  กโรนฺโตติ  คาถาย  อตฺโถ ฯ  อภิรูเปติ  
โอฬารรูเป  สมฺปนฺนรูเป ฯ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  
โคตมาติ  วจนทวฺยสฺส  สาธุ  สาธุ  โภ  โคตมาติ  อาเมฑิตวเสน  
อตฺถ  ทสฺเสตฺวา  ตสฺส  วิสย  นิทฺธาเรนฺโต  อาห  ภเย  โกเธติ- 
อาทึ ฯ ตตฺถ  โจโร  โจโร  สปฺโป  สปฺโปติอาทีสุ  ภเย  อาเมฑิต ฯ  
วิชฺฌ  วิชฺฌ  ปหร  ปหราติอาทีสุ  โกเธ ฯ  สาธุ  สาธูติอาทีสุ  
ปสสาย ฯ  คจฺฉ  คจฺฉ  ลุนาหิ  ลุนาหีติอาทีสุ  ตุริเต ฯ  อาคจฺฉ  
อาคจฺฉาติอาทีสุ  โกตุหเล ฯ  พุทฺโธ  พุทฺโธติ  จินฺเตนฺโตติอาทีสุ  
อจฺฉเร ฯ  อภิกฺกมถายสฺมนฺโต  อภิกฺกมถายสฺมนฺโตติอาทีสุ  หาเส ฯ  
กห  เอกปุตฺตก  กห  เอกปุตฺตกาติอาทีสุ  โสเก ฯ  อโห  สุข  
อโห  สุขนฺติอาทีสุ  ปสาเท ฯ  จสทฺโท  อวุตฺตสมุจฺจยตฺโถ ฯ  
                        [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๐-๑๙๑ ]  
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เตน  ครหสมฺมานาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ปาโป ปาโปต- 
 ิอาทีสุ  ครหาย ฯ  อภิรูปก  อภิรูปกาติอาทีสุ  สมฺมาเน ทฏพฺพ ฯ  
นยิท  อาเมฑิตวเสน  ทฺวิกฺขตฺตุ  วุตฺต  อถโข  อตฺถทวฺยวเสนาติ  
ทสฺเสนฺโต  อถวาติอาทิมาห ฯ  อภิกฺกนฺตนฺติ  วจน  อเปกฺขิตฺวา  
นปปสกลิงฺควเสน  วุตฺต ฯ  ต  ปน  ภควโต  วจน  ธมฺมสฺส เทเสนาติ   
กตฺวา  วุตฺต ฯ  ยทิท  โภโต  โคตมสฺส  ธมฺมเทสนาติ อตฺถมตฺต- 
ทสฺสน  วา  เอต ฯ  ตสฺมา  อตฺถวเสน  ลิงฺควิภตฺติวิปริณาโม  
เวทิตพฺโพ ฯ  ทุติยปเทป  เอเสว  นโย ฯ  โทสนาสนโตติ ราคาทิ- 
กิเลสวิธมนโต ฯ  คุณาธิคมนโตติ  สีลาทิคุณาน  สมฺปาปนโต ฯ  
เย  คุเณ  เทสนา  อธิคเมติ  เตสุ  ปธานภูตา  คุณา  ทสฺเสตพฺพาติ  
เต  ปธานภูเต  คุเณ  ตาว  ทสฺเสตุ  สทธฺาชนนโต  ป ฺาชนนโตติ  
วุตฺต ฯ  สทฺธาปมุขา  หิ  โลกิยา  คุณา  ป ฺาปมุขา  โลกุตฺตรา ฯ  
สาตฺถโตติอาทีสุ  สลีาทิอตฺถสมฺปตฺติยา  สาตฺถโต ฯ  สภาวนิรตฺุติ- 
สมฺปตฺติยา สพฺย ฺชนโต ฯ  สุวิ ฺเยฺยสทฺทปฺปโยคตาย  อุตฺตาน- 
ปทโต ฯ สณฺหสุขุมภาเวน   ทุพฺพิ ฺเยฺยตฺถตาย   คมฺภีรตฺถโต ฯ  
สินิทฺธมุทุมธุรสทฺทปฺปโยคตาย กณฺณสุขโต ฯ วิปลุวิสุทฺธเปมนียตฺ- 
ถตาย  หทยงฺคมโต ฯ  มานาติมานวิธมเนน อนตฺตุกฺกสนโต ฯ   
ถมฺภสารมฺภนิมฺมทเนน  อปรวมฺภนโต ฯ หิตาธิปฺปายปฺปวตฺติยา     
ปเรส   ราคปริฬาหาทิวูปสมเนน กรุณาสีตลโต ฯ กเิลสนฺธการ- 
                                [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๑ ]  
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ป ฺาวทาตโต ฯ  กรวิกรุตม ฺชุตาย  อาปาถรมณียโต ฯ  
ปุพฺพาปราวิรุทฺธสุวิสุทฺธตฺถตาย  วิมทฺทกฺขมโต ฯ  อาปาถรมณีย- 
ตายเอว    สุยยฺมานสุขโต ฯ  วิมทฺทกฺขมตาย  หิตชฺฌาสยปฺปวตฺติ- 
ตาย  จ  วีมสิยมานหิตโตติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวมาทีหีติ  
อาทิสทฺเทน   สสารจกฺกนิวตฺตนโต   สทฺธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนโต มิจฺฉา- 
วาทวิธมนโต  สมฺมาวาทปฺปติฏาปนโต  อกุสลมูลสมุทฺธรณโต กุสล- 
มูลสโรปนโต   อปายทฺวารปธานโต  สคฺคมคฺคทฺวารวิวรณโต ปริยุฏ- 
านวูปสมนโต   อนุสยสมุคฺฆาตนโตติเอวมาทีน   สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
        [๓๔๐]  อโธมุข  ปตนฺติ  เยนเกนจิ  อโธมุข  ปต ฯ  
เหฏามุขชาตนฺติ  สภาเวเนว  เหฏามุข  ชาต ฯ  อุคฺฆาเฏยฺยาติ  
วิวฏ  กเรยฺย ฯ  หตฺเถ  คเหตฺวาติ  ปุรตฺถาภิมุโข  อุตฺตราภิมุโข  วา  
คจฺฉาติอาทีนิ  อวตฺวา  หตฺเถ  คเหตฺวา  นิสฺสนฺเทห  เอส  มคฺโค  
เอว  คจฺฉาติ  ทสฺเสยฺย ฯ  กาฬปกฺเข  ภวา  จาตุทฺทสี กาฬปกฺข- 
จาตุทฺทสี ฯ  นิกุชฺชิต  อุกกฺุชฺเชยฺยาติ  อาเธยฺยสฺส  อนาธารภูต  
ภาชน  อาธารภาวาปาทนวเสน  อุกฺกุชเฺชยฺย ฯ  เหฏามุขชาตตาย  
สทฺธมฺมวิมุข   อโธมุขปตตาย   อสทฺธมฺมปติตนฺติ   เอว ปททวฺย   
ยถารห  โยเชตพฺพ  น  ยถา  สงฺขฺย ฯ  กาม กามจฺฉนฺทาทโยป   
ปฏิจฺฉาทกา  นีวรณภาวโต  มิจฺฉาทิฏ ิ  ปน สวิเสส  ปฏิจฺฉาทิกา   
สตฺเต  มิจฺฉาภินิเวสเนนาติ  อาห มิจฺฉาทิฏ ิคหนปฏิจฺฉนฺนนฺติ ฯ  
                        [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๑-๑๙๒ ]  
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เตนาห  ภควา  มิจฺฉาทิฏ ิปรมาห  ภิกขฺเว  วชฺช  วทามีติ ฯ  
สพฺโพ  อปายคามิมคฺโค  กุมฺมคฺโค  กจฺุฉิโต  มคฺโคติ  กตฺวา ฯ  
สมฺมาทิฏ ิอาทีน  อุชุปฏปิกฺขตาย  มิจฺฉาทิฏ ิอาทโย  อฏ  มิจฺฉตฺต- 
ธมฺมา มิจฺฉามคฺโค ฯ  เตเนว  หิ  ตทุภยปฏิปกฺขต  สนฺธาย   
สคฺคโมกฺขมคฺค อาจิกฺขนฺเตนาติ  วุตฺต ฯ  สปฺปอาทิสนฺนิสฺสโย  ปทีโป   
น  ตถา อุชฺชโล  ยถา  เตลสนฺนิสฺสโยติ  เตลปฺปชโฺชตคฺคหณ ฯ   
เอเตหิ ปริยาเยหีติ  เอเตหิ  นิกุชชฺิตุกฺกชฺุชนปฏิจฺฉนฺนวิวรณาทิอุปโม- 
ปมิตปฺปกาเรหิ ฯ เอเตหิ  วา  ยถาวุตฺเตหิ  อรสรูปตาทีน  อตฺตนิ   
อ ฺถา ปฏิปาทนปริยาเยหิ   อตฺตโน   ทิพฺพวิหารวิภาวนปริยาเยหิ  
วิชฺชาตฺตยวิภาวนาปเทเสน  อตฺตโน  สพฺพ ฺ ุคุณวิภาวนปริยาเยหิ  
จ ฯ เตนาห อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโตติ ฯ  
        [๓๔๑]  ปสนฺนาการนฺติ  ปสนฺเนหิ  กาตพฺพสกฺการ ฯ  สรณ  
คจฺฉามีติ  เอตฺถ  อิติสทฺโท  ลุตฺตนิทฺทิฏโติ  อาห  สรณนฺติ  
คจฺฉามีติ ฯ  เอตฺถ  หิ  นาย  คมิสทฺโท  นีสทฺทาทโย  วิย  ทฺวิกมฺมโก  
ตสฺมา  ยถา  อช  คาม  เนตีติ  วุจฺจติ  เอว  โคตม  สรณ  
คจฺฉามีติ  วตฺตุ  น  สกฺกา ฯ  สรณนฺติ  คจฺฉามีติ  ปน  วตฺตพฺพ ฯ  
ตสฺมา  เอตฺถ  อิติสทฺโท  ลตฺุตนิทฺทิฏโติ  เวทิตพฺพ ฯ  สรณนฺติ  
ปฏิสฺสรณ ฯ เตนาห ปรายนนฺติ ฯ ปรายนภาโว จ อนตฺถ- 
นิเสธเนน  อตฺถสมฺปฏิปาทเนน  จ  โหตีติ  อาห  อฆสฺส  หตา  
                                [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๒ ]  
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หิตสฺส  จ  วิธาตาติ ฯ  อฆสฺสาติ  ทุกฺขโตติ  วทนฺติ ฯ  ปาปโตติ  
ปน  อตฺโถ  ยุตฺโต ฯ  นิสสฺกฺเก  เจต  สามิวจน ฯ  สรณนฺติ  
คมน ฺเจตฺถ  ตทธิปฺปาเยน  ภชน  ตถา  ชานน  วาติ  ทสฺเสนฺโต  
อิติ  อิมินา  อธิปฺปาเยนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  คจฺฉามีติอาทีสุ  
ปุริมสฺส  ปรุมิสฺส  ปจฺฉิม  ปจฺฉิม  อตฺถวจน ฯ  ภชน  วา  
สรณาธิปฺปาเยน  อุปสงฺกมน  เสวน  สนฺติกาวจรตา  ปยริุปาสน  
วตฺตปฏิวตฺตกรเณน อุปฏานนฺติ เอว สพฺพถาป อน ฺสรณตเยว   
ทีเปติ ฯ  คจฺฉามีติ  ปทสฺส  กถ  พุชฺฌามีติ อยมตฺโถ  ลพฺภตีติ   
อาห  เยส  หติีอาทึ ฯ  อธิคตมคฺเค สจฺฉิกตนิโรเธติ  ปททฺวเยนาป   
ผลฏาเอว  ทสฺสิตา  น  มคฺคฏาติ เต  ทสฺเสนฺโต  ยถานุสิฏ   
ปฏิปชชฺมาเน  จาติ  อาห ฯ  นนุ  จ กลฺยาณปุถุชฺชโนป   
ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺตีติ  วุจฺจติ  กิ ฺจาป  วุจฺจติ  นปิฺปริยาเยน   
ปน  มคฺคฏาเอว  ตถา  วตฺตพฺพา  น  อิตเร นิยาโมกฺกมนา- 
ภาวโต ฯ  ตถาหิ  เตเอว  อปาเยสุ  อปตมาเน ธาเรตีติ วุตฺโต ฯ   
สมฺมตฺตนิยาโมกฺกมเนน  หิ  อปายวินิมุตฺตสมฺภโว ฯ อกฺขายตีติ  
เอตฺถ  อิติสทฺโท  อาทิอตฺโถ  ปการตฺโถ  วา ฯ  เตน  ยาวตา ภิกฺขเว  
ธมฺมา  สงฺขตา  วา  อสงฺขตา  วา  วิราโค  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ  
สุตฺตปท  สงฺคณฺหาติ ฯ  วิตฺถาโรติ  วา  อิมินา ฯ  เอตฺถ  จ  
อริยมคฺโค  นิยฺยานิกตาย  นิพฺพาน  ตสฺส  ตทตฺถสทิฺธิเหตุตายาติ 
                        [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๒-๑๙๓ ]  
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อุภยเมว  นิปฺปริยาเยน  ธมฺโมติ  วุตฺโต ฯ  นิพฺพาน  หิ อารมฺมณ- 
ปจฺจยภูต  ลภิตฺวา  อริยมคฺคสฺส  ตทตฺถสิทฺธิ ฯ  ตถาป  ยสฺมา  
อริยผลาน  ตาย  สทฺธาย  อวูปสนฺตายาติอาทิวจนโต  มคฺเคน  
สมุจฺฉินฺนาน    กิเลสาน    ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหานกิจฺจตาย นิยฺยานานุ- 
คุณตา  นิยฺยานปริโยสานตา  จ  ปริยตฺติธมฺมสฺส  ปน นิยฺยาน- 
ธมฺมสมธิคมเหตุตายาติ  อิมินา  ปริยาเยน  วุตฺตนเยน  ธมฺมภาโว  
ลพฺภติเอว ฯ  สฺวายมตฺโถ  ปาารูฬฺโหเอวาติ  ทสฺเสนฺโต  น  
เกวลนฺติอาทิมาห ฯ  
        [๓๔๒]  ราควิราโคติ  มคฺโค  กถโิตติ  กามราโค  ภวราโคติ  
เอวมาทิเภโท  สพฺโพป  ราโค  วิรชฺชติ  ปหียติ  เอเตนาติ  
ราควิราโคติ  มคฺโค  กถิโต ฯ  อเนชมโสกนฺติ  ผลนฺติ  เอชาสงฺขาตาย  
ตณฺหาย  อนฺโตนิชฺฌานลกฺขณสฺส  โสกสฺส  จ  ตทุปฺปตฺติย  สพฺพโส  
ปริกฺขีณตฺตา  อเนชมโสกนฺติ  ผล  กถติ ฯ  อปฺปฏิกลูนฺติ  
อวิโรธทีปนโต  เกนจิ  อวิรุทฺธ  อิฏ  ปณีตนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ  
ปคุณรูเปน  ปวตฺติตตฺตา  ปกฏคุณวิภาวนโต  วา  ปคุณ ฯ ยถาห ฯ   
วิหึสส ฺ ี  ปคุณ  น  ภาสึ  ธมฺม  ปณีต  มนุเชสุ พฺรหฺเมติ ฯ  
สพฺพธมฺมกฺขนฺธา กถิตาติ โยชนา ฯ ทฏิ ิสีลสงฺฆาเฏนาติ  ยาย   
ทิฏ ิ  อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยาติ  ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย    
ตถารูปาย   ทิฏ ิยา  ทิฏ ิสาม ฺคโต วิหรตีติ เอว วุตฺตาย  
                                [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๓ ]  
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ทิฏ ิยา  ยานิ  ตานิ  สลีานิ  อขณฺฑานิ  อจฺฉิทฺทานิ  อสพลานิ  
อกมฺมาสานิ   ภุชิสฺสานิ   วิ ฺ ูปสตฺถานิ   อปรามฏานิสมาธิสวตฺต- 
นิกานิ  ตถารเูปหิ  สีเลหิ  สีลสาม ฺคโต  วิหรตีติ เอว  วุตฺตาน   
สีลาน ฺจ  สหตภาเวน  ทิฏ ิสีลสาม ฺเนาติ อตฺโถ ฯ  สหโตติ   
ฆฏิโต ฯ  สมโิตติ  อตฺโถ ฯ  อริยปุคฺคลา หิ ยตฺถ กตฺถจิ  ทูเร   
 ิตาป  อตฺตโน  คุณสามคฺคิยา  สหตาเอว ฯ  อฏ  จ ปุคฺคล- 
ธมฺมทสา  เตติ  เต  ปุริสยคุลวเสน  จตฺตาโรป  ปุคฺคลวเสน อฏเว   
อริยธมฺมสฺส  ปจฺจกฺขทสฺสาวิตาย  ธมฺมทสา ฯ  ตีณิ  วตฺถูนิ สรณนฺติ   
คมเนน  ติกฺขตฺตุ  คมเนน  จ  ตีณิ  สรณคมนานิ ฯ ปฏิเวเทสีติ  
อตฺตโน หทยคต วาจาย ปเวเทสิ ฯ  
        [๓๔๓]  สรณคมนสฺส  วิสยปฺปเภทผลสงฺกิเลสเภทาน  วิย กตฺตุ   
จ  วิภาวนา  ตตฺถ  โกสลลฺาย  โหตีติ  สรณคมเนสุ  โกสลฺลตฺถ  
สรณ ฯเปฯ  เวทิตพฺโพติ  วุตฺต  เตน  วินา  สรณคมนสฺเสว  
อสมฺภวโต ฯ  ตตฺถ  สรณนฺติ  ปทตฺถโต  ตาว  หึสตีติ  สรณ ฯ  
หึสตฺถสฺส  ห ิ สรสทฺทสฺส  วเสเนต  ปท  ทฏพฺพ ฯ  ตสฺมา  
สรณคตาน เตเนว สรณคมเนน วฏฏภย จิตฺตุตฺราส กายิกทุกฺข   
ทุคฺคติปริยาปนฺน  สพฺพมฺป  ทุกฺข  หนติ  วินาเสตีติ อตฺโถ ฯ   
รตนตฺตยสฺเสเวต  อธิวจน ฯ  อถวา  หิเต  ปวตฺตเนน สมฺปนฺนสลีา   
ภิกฺขเว  วิหรถาติอาทินา  อตฺเถ  นิโยชเนน  อหิตา  จ นิวตฺตเนน 
                        [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๓-๑๙๔ ]   
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ปาณาติปาตสฺส  โข  ปน  ปาปโก  วิปาโก  ปาปก  อภิสมฺปรายนฺติ- 
อาทินา อาทีนวทสฺสนาทิมุเขน  อนตฺถโต  นิวตฺตเนน  สตฺตาน  ภย  
หึสติ  หิตาหิเตสุ  อปฺปวตฺติปวตฺติเหตุก  พฺยสน  ปวตฺติอปฺปวตฺติ- 
กรเณน วินาเสติ  พุทฺโธ ฯ  ภวกนฺตารา  อุตฺตารเณน  มคฺคสงฺขาโต  
ธมฺโม  สตฺตาน  ภย  หึสติ  อิตโร  อสสฺาสทาเนน ฯ  อปฺป- 
กานมฺป ทานวเสน ปูชาวเสน จ อุปนีตาน สกฺการาน วิปุลผล- 
ปฏิลาภกรเณน  สตฺตาน  ภย หึสติ สงฺโฆ อนุตฺตรทกฺขิเณยฺย- 
ภาวโต ฯ ตสฺมา   อิมินา  วิภชิตฺวา  วุตฺตปริยาเยน  รตนตฺตย  
สรณ ฯ  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  ภควา  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  สุปฏิปนฺโน  
สงฺโฆติ เอว ปวตฺตรตนตฺตยปสาทตคฺครุกตาหิ วิธุตทิฏ ิวิจิกิจฺฉา- 
สมฺโมหอสฺสทฺธิยาทิตาย  วิหตกิเลโส  ตเทว  รตนตฺตย ปรายน  คติ   
ตาณ  เลณนฺติ  เอวมฺปวตฺติยา  ตปฺปรายนตาการปฺปวตฺโต จิตฺตุปฺ- 
ปาโท  สรณคมน  สรณนติฺ  คจฺฉติ  เอเตนาติ  กตฺวา ฯ  เตน  
ยถาวุตฺตจิตฺตุปฺปาเทน  สมนฺนาคโต  สตฺโต  สรณนฺติ  คจฺฉติ ฯ  
วุตฺตปฺปกาเรน  จิตฺตุปฺปาเทน  เอตานิ  เม  ตีณิ  รตนานิ  สรณ  
เอตานิ  ปรายนนฺติ  เอว  อุเปติ  ภชติ  เสวติ  ปยิรุปาสติ  เอว  วา  
ชานาติ  พุชฌฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ตาว  สรณ  สรณคมน  โย  
จ  สรณ  คจฺฉติ  อิท  ตย  เวทิตพฺพ ฯ  สรณคมนปฺปเภเท  ปน  
ทุวิธ  สรณคมน  โลกุตฺตร  โลกิย ฺจ ฯ  ตตฺถ  โลกตฺุตร  
                        [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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ทิฏสจฺจาน    มคฺคกฺขเณ    สรณคมนุปกฺกิเลสสมจฺุเฉเทน  อารมฺมณโต   
นิพฺพานารมฺมณ  หุตฺวา  กิจฺจโต  สกเลป รตนตฺตเย อิชฺฌติ ฯ  
อตฺถโต  จตุสฺสจฺจาธิคโมเอว  หิ  โลกุตฺตรสรณคมน ฯ  ตตฺถ  หิ  
นิพฺพานธมฺโม สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน มคฺคธมฺโม ภาวนาภิสมยวเสน   
ปฏิวิชฺฌิยมาโนเยว  สรณคมนตฺถ  สาเธติ ฯ พุทฺธคุณา  ปน   
สาวกโคจรภูตา  ปริ ฺาภิสมยวเสน  ตถา อริยสงฺฆคุณา ฯ  เตน   
วุตฺต  กิจฺจโต  สกเลป  รตนตฺตเย  อิชฺฌตีติ ฯ อิชฺฌนตฺ ฺจ  สเหว   
อิชฺฌติ  น  โลกิย  วิย  ปฏปิาฏิยา  อสมฺโมหโต ปฏิเวเธน   
ปฏิวิทฺธตฺตา ฯ  เย  ปน  วทนฺติ  น  สรณคมน นิพฺพานารมฺมณ   
หุตฺวา  ปวตฺตติ  มคฺคสฺส  อธิคตตฺตา  ปน  อธิคตเมว โหติ   
เอกจฺจาน  เตวิชฺชาทีน  โลกิยวิชชฺาทโย  วิยาติ  เตส  โลกิยเมว  
สรณคมน  สยิา  น  โลกุตฺตรนฺติ ฯ  ต ฺจ  อยุตฺต  ทุวิธสฺสาป  
อิจฺฉิตพฺพตฺตา ฯ  โลกิย  ปน  สรณคมน  ปถุุชชฺนาน สรณ- 
คมนุปกฺกิเลสวิกฺขมฺภเนน  อารมฺมณโต  พุทฺธาทิคุณารมฺมณ  หุตฺวา  
อิชฺฌติ ฯ  ต  อตฺถโต  พุทธฺาทีสุ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควาติอาทินา  
สทฺธาปฏิลาโภ  ยถาวุตฺตสทฺธาปุพฺพงฺคมา  จ  สมฺมาทิฏ ิ  ทสสุ  
ปุ ฺกิริยาวตฺถูสุ  ทฏิ ุชกุมฺมนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เอตฺถ  จ สทฺธาปฏิ- 
ลาโภติ  อิมนิา  มาตาทีหิ  อุสฺสาหิตทารกาทีน  วิย  าณวิปฺปยุตฺต  
สรณคมน  ทสฺสิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  สมฺมาทิฏ ีติ  อิมินา  ปน  
                                [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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าณสมฺปยุตฺต สรณคมน ทสฺสิต พุทฺธสุพุทฺธต ธมฺมสุธมฺมต     
สงฺฆสุปฏิปตฺติ ฺจ    โลกยิาวโพธวเสเนว สมฺมาาเณน  ทสฺสนโต ฯ   
ตยิท  โลกิย  สรณคมน  จตุทฺธา ปวตฺตติ  อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน   
ตปฺปรายนตาย  สิสฺสภาวุปคมเนน ปณิปาเตนาติ ฯ  
        [๓๔๔]  ตตฺถ  อตฺตสนฺนิยฺยาตน  นาม  อชชฺาทึ  กตฺวา  อห  
อตฺตาน  พุทฺธสฺส  นิยฺยาเทมิ  ธมฺมสฺส  สงฺฆสฺสาติ  เอว  พุทฺธาทีนเยว  
สสารทุกฺขนิตฺถรณตฺถ  อตฺตโน  อตฺตภาวสฺส  ปริจฺจชน ฯ  
ตปฺปรายนตา  นาม  อชชฺาทึ  กตฺวา  อห  พุทฺธปรายโน  ธมฺม- 
ปรายโน สงฺฆปรายโน  อิติ  ม  ธาเรถาติ  เอว  ตปฺปรายนภาโว ฯ  
สิสฺสภาวุปคมน  นาม  อชฺชาทึ  กตฺวา  อห  พุทฺธสสฺ  อนฺเตวาสิโก  
ธมฺมสฺส  สงฺฆสฺส  อิติ  ม  ธาเรถาติ  เอว  สิสฺสภาวุปคโม ฯ  
ปณิปาโต  นาม  อชฺชาทึ  กตฺวา  อห  อภิวาทน  ปจฺจุฏาน  
อ ฺชลีกมฺม  สามีจิกมฺม  พุทฺธาทีนเยว  ติณฺณ  วตฺถนู  กโรมิ อิติ  ม   
ธาเรถาติ  เอว  พุทฺธาทีสุ  ปรมนิปจฺจกาโร ฯ  อิเมส  หิ จตุนฺน   
อาการาน  อ ฺตรมฺป  กโรนฺเตน  คหติเยว  โหติ สรณคมน ฯ   
อปจ  ภควโต  อตฺตาน  ปริจฺจชามิ  ธมฺมสฺส  สงฺฆสฺส อตฺตาน   
ปริจฺจชามิ  ชวิีต  ปริจฺจชามิ  ปริจฺจตฺโตเยว  เม  อตฺตา ปริจฺ- 
จตฺตเยว  เม  ชีวิต  ชีวิตปริยนฺติก  พุทธฺ  สรณ  คจฺฉามิ พุทฺโธ   
เม  สรณ  เลณ  ตาณนฺติ  เอวมฺป  อตฺตสนฺนิยฺยาตน  เวทิตพฺพ ฯ  
                                [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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สตฺถาร ฺจ  วตาห  ปสฺสามิ  ภควนฺตเมว  ปสฺสามิ  สุคต ฺจ  
วตาห  ปสฺสามิ  ภควนฺตเมว  ปสฺสามิ  สมฺมาสมฺพุทฺธ ฺจ  วตาห  
ปสฺสามิ  ภควนฺตเมว  ปสฺสามีติ  เอวมฺป  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  
สรณคมน วิย สิสฺสภาวุปคมน เวทิตพฺพ ฯ  
        โส อห วิจริสฺสามิ                คามา คาม ปุรา ปรุ  
        นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ          ธมมฺสฺส จ สุธมมฺต  
        เต มย วิจริสฺสาม                  คามา คาม นคา นค  
                                ฯเปฯ            สุธมมฺตนฺติ  
เอวมฺป  อาฬวกสาตาคิริเหมวตาทีน  สรณคมน  วิย  ตปฺปรายนตา  
เวทิตพฺพา ฯ  นนุ  เจเต  อาฬวกาทโย  มคฺเคเนว  อาคตสรณคมนา  
กถ  เตส  ตปฺปรายนตาสรณคมน  วุตฺตนฺติ ฯ  มคฺเคนาคตสรณ- 
คมเนหิป โส อห วิจริสฺสามิ คามา คามนฺติอาทินา เตหิ  
ตปฺปรายนตาการสฺส  ปเวทิตตฺตา  ตถา  วุตฺต ฯ  อถ  โข พฺรหฺมายุ- 
พฺราหฺมโณ  อุฏายาสนา  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  ภควโต  
ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  ภควโต  ปาทานิ  มุเขน  จ  ปริจุมฺพติ  
ปาณีหิ  จ  ปริสมฺพาหติ  นาม ฺจ  สาเวติ  พฺรหฺมายุ  อห  โภ  
โคตม  พฺราหฺมโณ  พฺรหมฺายุ  อห  โภ  โคตม  พฺราหฺมโณติ  เอวมฺป  
ปณิปาโต  ทฏพฺโพ ฯ  โส  ปเนส  าติภยาจริยทกฺขิเณยฺยตาวเสน  
จตุพฺพิโธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  ทกฺขิเณยฺยตาเหตุเกน  ปณิปาเตน  
                                [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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สรณคมน  โหติ  น  อิตเรหิ  าติภยาทิวสปฺปวตฺเตหิ  ตีหิ  
ปณิปาเตหิ ฯ  เสฏวเสเนว  หิ  สรณ  คยฺหติ  เสฏวเสน  
ภิชฺชติ ฯ  ตสฺมา  โย  สากโิย  วา  โกลโิย  วา  พุทฺโธ  อมฺหาก  
าตโกติ  วนฺทติ  อคฺคหิตเมว  โหติ  สรณ ฯ  โย  วา  สมโณ  
โคตโม  ราชปูชิโต  มหานุภาโว  อวนฺทิยมาโน  อนตฺถมฺป  กเรยฺยาติ   
ภเยน  วนฺทติ  อคฺคหิตเมว  โหติ  สรณ ฯ  โยป  โพธสิตฺตกาเล  
ภควโต สนฺติเก กิ ฺจิ อุคฺคหิต สรมาโน พุทฺธกาเล วา  
        เอเกน โภค ภุ ฺเชยฺย              ทวีฺหิ กมฺม ปโยชเย  
        จตุตฺถ ฺจ นิธาเปยฺย                อาปทาสุ ภวิสฺสตีติ  
เอวรูป  ทิฏธมฺมิก  อนุสาสนึ  อุคฺคหิตฺวา  อาจริโย  เมติ  วนฺทติ  
อคฺคหิตเมว  โหติ  สรณ ฯ  สมฺปรายิก  ปน  นิยฺยานิก  วา  
อนุสาสนึ  ปจฺจาสึสนฺโต  ทกฺขิเณยฺยปณิปาตเมว  กโรติ  โย  ปน  
อย  โลเก  อคฺคทกฺขิเณยฺโยติ  วนฺทติ  เตเนว  คหิต  โหติ  สรณ ฯ  
เอว  คหิตสรณสฺส  จ  อุปาสกสฺส  วา  อุปาสิกาย  วา  อ ฺติตฺถิเยสุ  
ปพฺพชิตมฺป  าตก  าตโก  เม  อยนฺติ  วนฺทโตป  สรณคมน  
น  ภิชชฺติ ฯ  ปเคว  อปพฺพชิต ฯ  ตถา  ราชาน  ภยวเสน  
วนฺทโต  โส  หิ  รฏปูชิตตฺตา  อวนฺทิยมาโน  อนตฺถมฺป  กเรยยฺาติ ฯ  
ตถา  ยงฺกิ ฺจิ  สิปฺปสิกฺขาปก  ติตฺถิยมปฺ  อาจริโย  เม  
อยนฺติ  วนฺทโตป  น  ภิชชฺติ ฯ  เอว  สรณคมนสฺส  ปเภโท  
                                [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๓๔๕]  เอตฺถ  จ  โลกุตฺตรสฺส  สรณคมนสฺส  จตฺตาริ  
สาม ฺผลานิ  วิปากผล  อริยมคฺคสฺเสว  โลกุตฺตรสรณคมนนฺติ  
อธิปฺเปตตฺตา ฯ  สกลสฺส  ปน  วฏฏทุกขฺสฺส  อนุปฺปาทนิโรโธ  
อานิสสผล ฯ วุตฺต เหต  
        โย จ พุทฺธ ฺจ ธมฺม ฺจ              สงฺฆ ฺจ สรณ คโต  
        จตฺตาริ อริยสจฺจานิ                   สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสติ  
        ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท                 ทกฺุขสฺส จ อติกฺกม  
        อริย ฺจฏงฺคิก มคฺค                 ทกฺุขูปสมคามิน  
        เอต โข สรณ เขม                      เอต สรณมุตฺตม  
        เอต สรณมาคมฺม                       สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ  
อปจ  นิจฺจโต  อนุปคมนาทิวเสน  เจตสฺส  อานิสสผล  เวทิตพฺพ ฯ  
วุตฺต  เหต  อฏานเมต  อนวกาโส  ย  ทิฏ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโลล  
กิ ฺจิ  สงฺขาร  นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺย  สขุโต  อุปคจฺเฉยฺย  กิ ฺจิ  
ธมฺม  อตฺตโต  อุปคจฺเฉยฺย  มาตร  ชีวิตา  โวโรเปยยฺ  ปตร  
ชีวิตา  โวโรเปยฺย  อรหนตฺ  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  ทุฏจิตฺโต  
ตถาคตสฺส  โลหิต  อุปฺปาเทยฺย  สงฺฆ  ภินฺเทยฺย  อ ฺ  สตฺถาร  
อุทฺทิเสยฺย  เนต  าน  วิชชฺตีติ ฯ  โลกยิสฺส  ปน  สรณคมนสฺส  
ภวสมฺปทาป โภคสมฺปทาป ผลเมว ฯ วุตฺต เหต  
                                [ ม.  ป.  ๙ ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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        เยเกจิ พุทฺธ สรณ คตาเส           น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ  
        ปหาย  มานุส  เทห                    เทวกาย  ปริปเูรสฺสนฺตีติ ฯ  
อปรมฺป  วุตฺต  อถโข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อสีติยา  เทวตา- 
สหสฺเสหิ สทฺธึ  เยนายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ  
เอกมนฺต   ิต  โข  สกฺก  เทวานมินฺท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  
เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท  พุทธฺสรณคมน  โหติ พุทฺธ- 
สรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา  
ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺนฺติ  เต  อ ฺเ  เทเว  
ทสหิ  าเนหิ  อธิคฺคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน  อายุนา  ทิพฺเพน  วณฺเณน  
สุเขน  ยเสน  อธิปเตยฺเยน  ทิพฺเพหิ  รูเปหิ  สทฺเทหิ  คนฺเธหิ  รเสหิ  
โผฏพฺเพหีติ ฯ  เอส  นโย  ธมฺเม  สงฺเฆ  จ ฯ  อปจ เวลาม- 
สุตฺตาทิวเสนาป  สรณคมนสฺส  ผลวิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ  ตถาหิ  
เวลามสุตฺเต กรีสสฺส จตุตฺถภาคปฺปมาณาน จตุราสีติสหสฺสสงฺขฺยาน    
สุวณฺณปาติรูปยปาติกสปาตีน   ยถากกฺม รูปยสุวณฺณหิร ฺปูราน  
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตาน จตุราสีติยา   หตฺถิสหสฺสาน   จตุราสีติยา    
อสฺสสหสฺสาน จตุราสีติยา   รถสหสฺสาน   จตุราสีติยา   เธนุสหสฺสาน  
จตุราสีติยา  ก ฺาสหสฺสาน  จตุราสีติยา  ปลฺลงฺกสหสฺสาน จตุรา- 
สีติยา  วตฺถโกฏิสหสฺสาน  อปริมาณสฺส  จ  ขชฺชโภชฺชาทิเภทสฺส  
อาหารสฺส  ปริจฺจชนวเสน  สตฺตมาสาธิกานิ  สตฺต  สวจฺฉรานิ  
                                [ ม.  ป.  ๙  ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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นิรนฺตร  ปวตฺตเวลามมหาทานโต  เอกสฺส  โสตาปนฺนสฺส  ทนิฺน  
มหปฺผลตร  ตโต  สตโสตาปนฺนาน  ทินฺนทานโต  เอกสฺส  
สกทาคามิโน  ตโต  เอกสฺส  อนาคามิโน  ตโต  เอกสฺส  อรหโต  
ตโต  เอกสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ตโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ตโต  
พุทฺธปฺปมุขสฺส   สงฺฆสฺส  ทินฺนทาน  มหปฺผลตร  ตโต จาตุทฺทิสสงฺฆ    
อุทฺทิสฺส  วิหารกรณ  ตโต  สรณคมน มหปฺผลตรนฺติ  ปกาสิต ฯ   
วุตฺต  เหต  ย  คหปติ  เวลาโม  พฺราหฺมโณ ทาน  อทาสิ   
มหาทาน  โย  เอก  ทิฏ ิสมฺปนฺน  โภเชยฺย  อิท  ตโต มหปฺผลตรนฺติ- 
อาทิ ฯ เอว สรณคมนผล เวทิตพฺพ ฯ  
        [๓๔๖]  ตตฺถ  จ  โลกิยสรณคมน  ตีสุ  วตฺถูสุ อาณสสย- 
มิจฺฉาาณาทีหิ  สงฺกิลิสสฺติ  น  มหาชุติก  น  อุชชฺล  อปริสุทธฺ  
อปริโยทาต  โหติ  น  มหาวิปฺผาร  อนุฬาร ฯ  เอตฺถ  จ  อาณ  
นาม  วตฺถุตฺตยสฺส  คุณาน  อชานน  ตตฺถ  สมฺโมโห ฯ  พุทฺโธ  น ุ 
โข  น  น ุ โขติอาทินา  วิจิกิจฺฉา  สสโย ฯ  มิจฺฉาาณ  นาม  
ตสฺส  คุณาน  อคุณภาวปริกปฺปเนน  วิปริตคฺคาโหติ  เวทิตพฺพ ฯ  
โลกุตฺตรสฺส  ปน  สรณคมนสฺส  นตฺถ ิ สงฺกิเลโส ฯ  โลกิยสฺส  จ  
สรณคมนสฺส  ทุวิโธ  เภโท  สาวชโฺช  อนวชโฺช  จ ฯ  ตตฺถ  
สาวชฺโช  อ ฺสตฺถาราทีสุ  อตฺตนิยฺยาตนาทีหิ  โหติ  โส อนิฏ- 
ผโล ฯ  อนวชฺโช  ปน  กาลกิริยาย  โหติ ฯ  โลกิย  หิ  สรณ- 
                                [ ม.  ป.  ๙  ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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คมน   สิกฺขาปทสมาทาน   วิย   อคฺคหิตกาลปริจฺเฉท ชีวิตปริยนตฺเมว   
โหติ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  ขนธฺเภเทน  เภโท  โส อวิปากตฺตา   
อผโล ฯ  โลกุตฺตรสฺส  ปน  เนวตฺถิ เภโท ฯ ภวนฺตเรป หิ  
อริยสาวโก  อ ฺ  สตฺถาร  น  อุทฺทิสตีติ ฯ  เอว  สรณคมนสฺส  
สงฺกิเลโส  จ  เภโท  จ  เวทิตพฺโพ ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  โวทาน  น  
คหิต  นนุ  โวทานวิภาวนาป  ตตฺถ  โกสลฺลาย  โหตีติ ฯ สจฺจ- 
เมต  ต  ปน  สงฺกิเลสคฺคหเณน  อตฺถโต  ทีปต  โหตีติ  น  คหติ ฯ  
ยานิ  หิ  เนส  สงฺกิเลสการณานิ  อาณาทีนิ  เตส  สพฺเพน  
สพฺพ  อนุปฺปาทเนน  อุปฺปนฺนาน ฺจ  ปหาเนน  โวทาน  โหตีติ เอว- 
เมตฺถ  สรณ  สรณคมนนฺติอาทีน  ปป ฺโจ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมสฺส  
ปน  ยถาวุตฺตปป ฺจสฺส  อิธ  อวจเน  การณ  ทสฺเสนฺโต  อาห  โส  
ปน อิธ วุจฺจมาโนติอาทึ ฯ ตตฺถ สรณวณฺณนโตติ สาม ฺ- 
ผลสุตฺเต วุตฺตสรณวณฺณนโต ฯ  
        [๓๔๗]  เอว  ธาเรตูติ  เอว  ชานาตูติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  โก  
อุปาสโกติ  สรูปปุจฺฉา ฯ  ตสฺมา  กลึกขฺโณ  อุปาสโกติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  กสฺมาติ  เหตุปุจฺฉา ฯ  เตน  เกน  ปวตฺตินิมิตฺเตน อุปาสก- 
สทฺโท  ตสฺม ึ ปุคฺคเล  นริฬูโหติ  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห  กสฺมา  
อุปาสโกติ  วุจฺจตีติ ฯ  สททฺสฺส  หิ  อภิเธยฺยปวตฺตินิมิตฺต  ตทตฺถสฺส  
ตพฺภาวการณ ฯ  กิมสฺส  สีลนฺติ  กีทสิ  อสฺส  อุปาสกสฺส  สีล ฯ  
                                [ ม.  ป.  ๙  ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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กิตฺตเกน  สีเลนาย  สลีสมฺปนฺโน  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  โก  
อาชีโวติ  โก  อสฺส  สมฺมาอาชีโว ฯ  โส  ปน  มิจฺฉาชีวสฺส ปร-ิ 
วชฺชเนน  โหตีติ  โสป  วิภชิยติ ฯ  กา  วิปตฺตีติ  กาสฺส  สลีสฺส  
อาชีวสฺส  วา  วิปตฺติ ฯ  อนนฺตรสฺส  ห ิ วิธิ  วา  ปฏิเสโธ  วา ฯ  
สมฺปตฺตีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  อิท  ปกิณฺณก  เวทิตพฺพนฺติ  
กถ  เวทิตพฺพ ฯ  วุจฺจเต ฯ  โก  อุปาสโกติ  ขตฺติยาทีสุ  โยโกจิ  
ติสรณ  คโต  คหฏโ ฯ  สรณคมนเมว  เหตฺถ  การณ ฯ  น  
ชาติอาทิวิเสโส ฯ  วุตฺต  เหต  ยโต  โข  มหานาม  พุทฺธ  สรณ  
คโต  โหติ  ธมฺม  สงฺฆ  สรณ  คโต  โหติ  เอตฺตาวตา  โข  มหา- 
นาม อุปาสโก  โหตีติ ฯ  กสฺมา  อุปาสโกติ  รตนตฺตยอุปาสนโต ฯ   
เตเนว สรณคมเนน  ตตฺถ  จ  สกฺกจฺจกิริยาย  อาทรคารวพหุมานาทิ- 
โยเคน ปยิรปุาสนโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โส  ห ิ พุทธฺ  อุปาสตีติ  
อุปาสโก ฯ  ธมฺม  สงฺฆ  อุปาสตีติ  อุปาสโก ฯ  กมิสฺส  สลีนฺติ  
ป ฺจ  เวรมณิโย ฯ  เวรมณิโยติ  เจตฺถ  เวร  วุจฺจติ  ปาณาติ- 
ปาตาทีสุ ทุสฺสีลฺย ฯ  ตสฺส  มนนโต  หนนโต  วินาสนโต  เวร- 
มณิโย ป ฺจ  วิรติโย  วิรติปฺปธานตฺตา  ตสฺส  สลีสสฺ ฯ  วุตฺต  
เหต  ยโต  โข  มหานาม  อุปาสโก  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  
โหติ อทินฺนาทานา กาเมสุ มิจฺฉาจารา มุสาวาทา สุราเมรย- 
มชฺชปฺปมาทฏานา  ปฏิวิรโต  โหติ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม  
                                [ ม.  ป.  ๙  ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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อุปาสโก  สลีวา  โหตีติ ฯ  โก  อาชีโวติ  ป ฺจ  มจฺิฉาวณิชฺชา  
ปหาย  ธมฺเมน  สเมน  ชีวิตกปฺปน ฯ  วุตฺต  เหต  ป ฺจิมา  
ภิกฺขเว วณิชฺชา อุปาสเกน อกรณียา กตมา ป ฺจ สตฺถ- 
วณิชฺชา  สตฺตวณิชฺชา  มสวณิชฺชา  มชฺชวณิชชฺา  วิสวณิชฺชา  
อิมา โข ภิกฺขเว ป ฺจ วณิชฺชา อุปาสเกน อกรณียาติ ฯ  
        [๓๔๘]  เอตฺถ  จ  สตฺถวณิชฺชาติ  อาวุธภณฺฑ  กตฺวา  วา  
กาเรตฺวา  วา  ยถากต  วา  ปฏิลภิตฺวา  ตสฺส  วิกฺกโย ฯ สตฺต- 
วณิชฺชาติ  มนุสฺสวิกฺกโย ฯ  มสวณิชฺชาติ  สูนการาทโย  วิย  
มิคสูกราทิเก  โปเสตฺวา  มส  สมฺปาเทตฺวา  วิกฺกโย ฯ  มชฺชวณิชชฺาติ  
ยงฺกิ ฺจิ  มชฺช  โยเชตฺวา  ตสฺส  วิกฺกโย ฯ  วิสวณิชชฺาติ  วิส  
โยเชตฺวา  สงฺคเหตฺวา  วา  ตสฺส  วิกฺกโย ฯ  ตตฺถ  สตฺถวณิชฺชา  
ปโรปฆาตนิมิตฺตตาย  อกรณียาติ  วุตฺตา ฯ  สตฺตวณิชฺชา อภุชิสฺส- 
ภาวกรณโต ฯ  มสวณิชฺชา  วิสวณิชฺชา  วธเหตุโต ฯ มชชฺวณิชฺชา  
ปมาทฏานโตติ เวทิตพฺพา ฯ  
        [๓๔๙]  กา  วิปตฺตีติ  ยา  ตสฺเสว  สีลสฺส  จ  อาชีวสฺส  จ  
วิปตฺติ  เภโท  จ  โกโป  จ  อยมสฺส  วิปตฺติ ฯ  อปจ  ยาย  
เอส  จณฺฑาโล  เจว  โหติ  มล ฺจ  ปฏกิุฏโ  จ  สาปสฺส       
วิปตฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  เต  จ  อตฺถโต  อสฺสทฺธิยาทโย  ป ฺจ  
ธมฺมา  โหนฺติ ฯ  ยถาห ฯ  ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  
                                [ ม.  ป.  ๙  ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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อุปาสโก  อุปาสกจณฺฑาโล  จ  โหติ  อุปาสกมล ฺจ  อุปาสกปฏ-ิ 
กุฏโ จ กตเมหิ ป ฺจหิ อสฺสทฺโธ โหติ ทุสฺสีโล โหติ  
โกตูหลมงฺคลิโก  โหติ  มงฺคล  ปจฺเจติ  โน  กมฺม  อิโต  จ  
พหิทฺธา  ทกฺขิเณยฺย  คเวสติ  ตตฺถ  จ  ปุพฺพการ  กโรตีติ ฯ  เอตฺถ  
จ  อุปาสกปฏิกุฏโติ  อุปาสกนิหีโน ฯ  พุทฺธาทีสุ  กมฺมกมฺมผเลสุ  
จ  สทฺธาวิปริยาโย  อสฺสทธฺิยมิจฺฉาวิโมกฺโข  ยถาวุตฺเตน  อสฺสทฺธิ- 
เยน สมนฺนาคโต  อสฺสทโฺธ ฯ  ยถาวุตฺตสีลวิปตฺติอาชีววิปตฺติวเสน  
ทุสฺสีโล ฯ  อิมินา  ทิฏาทินา  อิท  นาม  มงฺคล  โหตีติ  เอว  
พาลชนปริกปฺปตโกตูหลสงฺขาเตน ทิฏสุตมุตมงฺคเลน สมนฺนาคโต   
โกตูหลมงฺคลิโก ฯ  มงฺคล  ปจฺเจตีติ  ทิฏมงฺคลาทิเภท มงฺคลเมว   
ปฏิยายติ ฯ  โน  กมฺมนฺติ  กมฺมสฺสกต  โน ปฏยิายติ ฯ   
อิโต  พหิทฺธาติ  อิโต  สพฺพ ฺ ุพุทฺธสาสนโต  พหิทฺธา พาหิรก- 
สมเย ฯ  ทกขิฺเณยฺย  คเวสตีติ  ทุปฺปฏปินฺน ทกฺขิณารหส ฺ ี   
คเวสติ ฯ  ปุพฺพการ  กโรตีติ  ทานมานนาทิก กุสลกิริย  ปมตร   
กโรติ ฯ  เอตฺถ  ปน  ทกฺขิเณยฺยปริเยสนปุพฺพกาเร เอก กตฺวา  
ป ฺจ ธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ  
        [๓๕๐]  กา  สมฺปตฺตีติ  สา  จสฺส  สีลสมฺปทา  จ  อาชีวสมฺปทา  
จ  สมฺปตฺติ ฯ  เย  จสฺส  รตนภาวาทิกรา  สทฺธาทโย  ป ฺจ  ธมฺมา ฯ  
ยถาห ฯ  ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อุปาสโก  อุปาสก- 
                                [ ม.  ป.  ๙  ส. ป.  ๑๙๔ ]  
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รตน ฺจ  โหติ  อุปาสกปทุม ฺจ  อุปาสกปุณฺฑรีโก  จ  กตเมหิ  
ป ฺจหิ  สทฺโธ  โหติ  สลีวา  โหติ  น  โกตูหลมงฺคลิโก  โหติ  
กมฺม  ปจฺเจติ  โน  มงฺคล  น  อิโต  พหิทฺธา  ทกฺขิเณยฺย  คเวสติ  
อิธ  จ  ปุพฺพการ  กโรตีติ ฯ  เอตฺถ จ จตุนฺนมฺป ปรสิาน รติ- 
ชนนฏเน อุปาสโกว  รตน  อุปาสกรตน ฯ  คุณโสภากิตฺติสทฺท- 
สุคนฺธตาหิ อุปาสโกว  ปทุม  อุปาสกปทุม ฯ  ตถา  อุปาสก- 
ปุณฺฑรีโก เวทิตพฺโพ ฯ  เสสเมตฺถ  วิปตฺติย  วุตฺตวิปริยาเยน  
วิ ฺเยฺย ฯ  เอวมิท  โก  อุปาสโกติอาทิก  ปกิณฺณก  วิตฺถารโต  
เวทิตพฺพ ฯ  อิมสฺส  ปน  ปกิณฺณกสฺส  อิธ  วิตฺถาเรตฺวา  อวจเน  
การณ ทสฺเสนฺโต อาห ต อติภารกรณโตติอาทึ ฯ  
        [๓๕๑]  อาทิมฺหีติ  อาทิอตฺเถ ฯ  โกฏิยนฺติ  ปรยินฺตโกฏิย ฯ  
วิหารคฺเคนาติ  โอวรกโกฏาเสน ฯ  อิมสฺมึ  คพฺเภ  วสนฺตาน  
อิท  ปน  ผล  ปาปุณาตีติอาทินา  ตตวสนฏานโกฏาเสนาติ  
อตฺโถ ฯ  อชชฺตนฺติ  อชชฺอิจฺเจว  อตฺโถ ฯ  ปาเณหิ  อุเปตนฺติ  
อิมินา  ตสฺส  สรณคมนสฺส  อาปาณโกฏิกต  ทสฺเสนฺโต  ยาว  เม  
ชีวิต  ปวตฺตตีติอาทีนิ  วตฺวา  ปุน  ชีวิเตน  อห  วตฺถุตฺตย ปฏ-ิ 
ปูเชนฺโต  สรณคมน  รกฺขามีติ  อุปฺปนฺน  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส อธิปฺ- 
ปาย  วิภาเวนฺโต  อห ฺหีติอาทิมาห ฯ  ปาเณหิ  อุเปตนฺติ  หิ  
ยาว  เม  ปาณา  ธรนฺติ  ตาว  สรณ  อุเปต  อุเปนฺโต  จ  น  
                        [ ม.  ป.  ๙  ส. ป.  ๑๙๔-๑๙๕ ]  
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วาจามตฺเตน  น  เอกวาร  จิตฺตุปฺปาทมตฺเตน  อถโข  ปาณาน 
ปริจฺจชนวเสน  ยาวชีว  อุเปตนฺติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
อธิวาเสตูติ  สาทิยตุ ฯ  ต  ปน  สาทิยน  มนสา  สมปฺฏิคฺคโห  
โหตีติ  อาห  สมฺปฏิจฺฉตูติ ฯ  กายงฺคนฺติ  กายเมว  องฺคนฺติ  วทนฺติ ฯ  
กายสฺส  วา  องฺค  สีสาทิ  กายงฺค ฯ  สีสาทิสรีราวยวนฺติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  วาจงฺคนฺติ  โหตุ  สาธูติ  เอวมาทิ  วาจาย  องฺค  อวยว ฯ  
วาจงฺคสฺส  โจปน  วาจาย  ปวตฺตนเมวาติ เวทิตพฺพ ฯ อพฺภนฺตเร- 
เยวาติ อตฺตโน  จิตฺตสนฺตาเนเยว ฯ  ขนฺตึ  จาเรตฺวาติ  ขนฺตึ  
ปวตฺเตตฺวา ฯ  รุจึ  อุปฺปาเทตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ ขนตึฺ ธาเรตฺวาติป  
ปาโ ฯ  อุปปฺนฺนรุจึ  อพฺภนฺตเรเยว  ธาเรตฺวา  วจีเภเทน  
อปฺปกาเสตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กถ  ปน  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  
ภควโต  อธิวาสน  อ ฺาสิ  น  หิ  เตน  สกฺกา  ภควโต  จิตฺตปฺ- 
ปวตฺตึ ปจฺจกฺขโต  วิ ฺาตุ  ตสฺมา  ภควโต  อธิวาสน  วิทิตฺวาติ  
กสฺมา  วุตฺตนฺติ  เจ ฯ  กิ ฺจาป  เตน  น  สกฺกา  จิตฺตปฺปวตฺตึ  
ปจฺจกฺขโต   วิ ฺาตุ   ตถาป   อาการสลฺลกฺขณกุสลตาย อนฺวยพฺย- 
ติเรกวเสน  อนุมานโต  อ ฺาสีติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  สเจ  เม  
สมโณ   โคตโมติอาทึ ฯ   อาการสลฺลกขฺณกุสลตายาติ จิตฺตปฺ- 
ปวตฺติอาการวิชานเน  เฉกตาย ฯ  อธปิฺปายวิชานเน  กุสลตายาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ทสนขสโมธานสมุชฺชลนฺติ  ทฺวีสุ  หตฺเถสุ  ทสนนฺ  
                                [ ม.  ป.  ๙  ส. ป.  ๑๙๕ ]  
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นขาน  สโมธาเนน  เอกีภาเวน  สมุชฺชลนฺต ฯ  อ ฺชลินฺติ  หตฺถปุฏ ฯ  
ปฏิมุโขเยวาติ  อภิมุโขเยว ฯ  น  ภควโต  ปฏ ึ  ทสฺเสตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ วนฺทิตฺวาติ ป ฺจปฺปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา ฯ  
        [๓๕๒]  สุสสฺสกาเลปติ  สมฺปนฺนสสฺสกาเลป ฯ  อติสมคฺเฆปติ  
อติสเยน  อปฺปคฺเฆป ฯ  ยทา  กิ ฺจิเทว  ทตฺวา  พหุ ปุพฺพณฺณา- 
ปรณฺณ  คณฺหนฺติ  ตาทิเส  กาเลปติ  อตฺโถ ฯ  สาลอิาทิ  
ธ ฺ  ปุพฺพณฺณ ฯ  มุคฺคมาสาทิ  อปรณฺณ ฯ  ทฺวิธา  ปวตฺต  
อีหิต  เอตฺถาติ  ทฺวีหิติกาติ  มชฺฌปทโลป  พาหิรตฺถสมาโสยมิติ  
ทสฺเสนฺโต  อาห  ทฺวิธา  ปวตฺตอีหิติกาติ ฯ  อีหน  อีหิตนฺติ อีหิต- 
สทฺโทย ภาวสาธโนติ  อาห  อีหิต  นาม  อีริยาติ ฯ  ตตฺถ  อีริยาติ  
กิริยา ฯ  กสสฺ  ปเนสา  กริิยาติ  อาห  จิตฺตอีริยาติ ฯ  จิตฺตกิริยา  
จิตฺตปฺปโยโคติ  อตฺโถ ฯ  เตเนวาห  จิตฺตอีหาติ ฯ  กถ  ปเนตฺถ  
อีหิตสฺส  ทฺวิธา  ปวตฺตีติ  อาห  ลจฺฉาม  น ุ โขติอาทึ ฯ  ตตฺถ  
ลจฺฉาม  นุ  โขติ  อิท  ทุคฺคตาน  วเสน  วุตฺต ฯ  ชีวิตุ  วา  
สกฺขิสฺสาม  นุ  โข  โนติ  อิท  ปน  อิสสฺราน  วเสน  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ภิกฺขมานาติ  ยาจมานา ฯ  ทุหิติกาติป  ปาโ ฯ  
ตตฺถาป  วุตฺตนเยเนวตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ทฺวิสทฺทสฺส  หิ  ทุสทโฺท  
เทสนาย  นิทฺเทโส  โหติ ฯ  ทุกฺข  วา  อีหิต  เอตฺถ  น  สกฺกา  
โกจิ  ปโยโค  สุเขน  กาตุนฺติ  ทุหิติกา  ทุกฺกฏชีวิกา ฯ ทุกฺกร- 
                        [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๑๙๕-๑๙๖ ]  
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ทุกฺกรชีวิตปฺปโยคาติ  อตฺโถ ฯ  ทุสทฺเท  วา  อการสฺส  วการ  กตฺวา  
ทฺวีหิติกาติ  อย  นิทฺเทโสติ  อาห  อถวาติอาทึ ฯ  พฺยาธิโรโคติ  
เอตานิ  อาตุรตาติ  อิมสฺส  เววจนานิ ฯ  เตน  เสตฏฏิกา  นาม  
เอกา  โรคชาตีติ  ทสฺเสติ ฯ  โส  ปน โรโค ปาณกโทเสน สมฺภวติ ฯ  
เอโก  กริ  ปาณโก  นาฬมชฺฌคต  กณฺฑ  วิชฺฌติ  เยน  วิทฺธตฺตา  
นิกฺขนฺตมฺป  สาลิสีส  ขีร  คเหตุ  น  สกโฺกติ ฯ  เตนาห ปจฺฉินฺน- 
ขีรนฺติอาทึ ฯ  วุตฺตสสฺสนฺติ  วปฺปตสสฺส ฯ  ตตฺถาติ เวร ฺชาย ฯ   
สลากมตฺต  วุตฺต  เอตฺถาติ  สลากาวุตฺตา ฯ  ปุริมปเท อุตฺตรปท- 
โลเปนาย  นทิฺเทโส ฯ  เตนาห  สลากาเอว  สมฺปชฺชตีติ ฯ ย   
ตตฺถ  วุตฺต  วาปต  ต  สลากมตฺตเมว  อโหสิ  ผล  น  ชนยตีติ  
อตฺโถ ฯ  สมปฺชฺชตีติ  จ  อิมินา  สลากาวุตฺตาติ  เอตฺถาย  วุตฺต- 
สทฺโท นิปฺผตฺติอตฺโถติ  ทสฺเสติ ฯ  สลากายาติ  เวฬุวิลีวตาล- 
ปณฺณาทีหิ กตสลากาย ฯ  ธ ฺวิกฺกยกาน  สนฺติกนฺติ  ธ ฺ   
วิกฺกีณนฺตีติ ธ ฺวิกฺกยกา  เตส  สมีปนฺติ  อตฺโถ ฯ  กยเกสูติ   
ธ ฺคณฺหนเกสุ ฯ กีณิตฺวาติ  คเหตฺวา ฯ  ธ ฺกรณฏาเนติ   
โกฏาคารสฺส สมีปฏาเน ฯ  ธ ฺมินนฏาเนติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
วณฺณชฺฌกฺขนฺติ กหาปณปริกฺขก ฯ  น  สุกรา  อุ ฺเฉน  ปคฺคเหน   
ยาเปตุนฺติ ปคฺคยฺหตีติ ปตฺโต  ปคฺคโห ฯ  เตน  ปคฺคเหน ฯ   
ปตฺเตนาติ  อตฺโถ ฯ  ปตฺต คเหตฺวา    ภิกฺขาจริยาย    ยาเปตุ    น  
                                [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๑๙๗ ]  
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สกฺกาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เตเนวาห  ปคฺคเหน  โย  อุ ฺโฉติอาทึ ฯ  
น  สุกราติ  สุกรภาโว  เอตฺถ  นตฺถีติ  นสุกรา ฯ  ปณฺฑาย  
จริตฺวาติ  ปณฺฑาย  จรณเหตุ ฯ  เหตุอตฺเถป  หิตฺวา  สทฺทเมเก  
อิจฺฉนฺติ ฯ  
        [๓๕๓]  อุตฺตราปถโต  อาคตา  อุตฺตราปโถ  วา  นิวาโส  
เอเตสนฺติ  อุตฺตราปถกาติ  วตฺตพฺเพ  นิรุตฺตินเยน  อุตฺตราหกาติ  
วุตฺต ฯ  เตนาห  อุตฺตราปถวาสิกาติอาทึ ฯ  อุตฺตราปถกา  
อิจฺเจว  วา  ปาลิปาโ  เวทิตพฺโพ ฯ  เกจิ  ปน  อุตฺตร  วิสิฏ  
ภณฺฑ  อาหรนฺตีติ  อุตฺตราหกา  อุตฺตร  วา  อธิก  อคฺฆ  เนนฺตีติ  
อุตฺตราหกาติอาทินา  อ ฺเ  เจตฺถ  ปกาเร  วณฺณยนฺติ ฯ  
อสฺสาน  อุฏานฏาเนติ  อสฺสาน  อากรฏาเน ฯ  เวร ฺชนฺติ  
เวร ฺชาย ฯ  ภุมฺมตฺเถ  เหต  อุปโยควจน ฯ  มนฺทิรนฺติ  อสฺส- 
สาล ฯ อสฺสมณฺฑลิกาโยติ  ป ฺายึสูติ  ปริมณฺฑลากาเรน  กตตฺตา  
อสฺสมณฺฑลิกาโยติ  ปากฏา  อเหสุ ฯ  เอว  กตาน ฺจ  อสฺส- 
สาลาน พหุตฺตา  พหุวจนนิทฺเทโส  กโต ฯ  ทสนฺน  ทสนฺน  อสฺสาน  
วสโนกาโส  เอเกกา  อสฺสมณฺฑลิกาติป  วทนฺติ ฯ  อทฺธานกฺขมา  
น  โหนฺตีติ  ทีฆกาล  ปวตฺติตุ  ขมา  น  โหนฺติ ฯ น จิรกาลป-ฺ 
ปวตฺติโนติ วุตฺต  โหติ ฯ  คงฺคาย  ทกฺขิณา  ทิสา  อปฺปฏิรูปเทโส   
อุตฺตรา ทิสา  ปฏิรูปเทโสติ  อธิปฺปาเยนาห  น  ห ิ เตติอาทึ ฯ  
                        [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๑๙๗-๑๙๘ ]  
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คงฺคาย  ทกฺขิณตีรชา  ทกขิฺณาปถมนุสฺสา ฯ  อมฺหาก  พุทฺโธติ  
เอว  พุทฺธ  มมายนฺตีติ  พุทฺธมามกา ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ ปฏ-ิ 
ยาเทตุนฺติ สมฺปาเทตุ ฯ นิจฺจภตฺตสงฺเขเปนาติ นิจฺจภตฺตากาเรน ฯ  
        [๓๕๔]  ปุพฺพณฺหสมยนฺติ  อิท  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจนนฺติ  อาห  
ปุพฺพณฺหสมเยติ  อตฺโถติ ฯ  อจฺจนฺตสโยเค  วา  อิท  อุปโยค- 
วจนนฺติ ทสฺเสตุ  ยถา  อจฺจนฺตสโยคตฺโถ  สมฺภวติ  ตถา  อตฺถ   
ทสฺเสนฺโต อาห  ปุพฺพณฺเห  วา  สมยนฺติอาทึ ฯ  เอวนฺติ  เอว  
ปจฺฉา วุตฺตนเยน  อตฺเถ  วุจฺจมาเน ฯ  นนุ  จ  วิหาเร  นิสีทนฺตาป  
อนฺตรวาสก  นิวาเสตฺวาว  นิสีทนฺติ  ตสฺมา  นิวาเสตฺวาติ  อิท  
กสฺมา  วุตฺตนฺติ  อาห  วิหารนิวาสนปริวตฺตนวเสนาติอาทึ ฯ  
วิหารนิวาสนปริวตฺตน ฺจ  วิหาเร  นสิินฺนกาเล  นวิตฺถมฺป  ปุน คามปฺ- 
ปเวสนสมเย  จาเลตฺวา  อิโตจิโต  จ  สณฺเปตฺวา  สกฺกจฺจ  นิวาสน- 
เมวาติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตเนวาห  น หิ เต ตโต ปุพฺเพ อนิวตฺถา  
อเหสุนฺติ ฯ  ปตฺตจีวรมาทายาติ  ปตฺต ฺจ  จีวร ฺจ  คเหตฺวา ฯ  
คหณ ฺเจตฺถ  น  เกวล  หตฺเถเนว  อถโข  เยนเกนจิ  อากาเรน  
ธารณเมวาติ  ทสฺเสนฺโต  ยถาสมฺภวมตฺถโยชน  กโรติ  ปตฺต หตฺเถ- 
หีติอาทินา ฯ   คตคตฏาเนติ   อสฺสมณฺฑลิกาสุ สมฺปตฺตสมฺปตฺตฏ- 
าเน ฯ  อุทุกฺขเล  โกฏเฏตฺวา  โกฏเฏตฺวา ปริภุ ฺชนฺตีติ  เอตฺถ   
กสฺมา  ปน  เต  ภิกฺขู  สยเมว  เอว  กตวฺา ปริภุ ฺชนฺติ กิเมว  
                        [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๑๙๙-๒๐๐ ]  
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ลทฺธ  กปฺปยการเกหิ  ยาคุ  วา  ภตฺต  วา  ปจาเปตฺวา  สย  วา  
ปจิตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  น  วฏฏตีติ  อาห  เถราน  โกจิ  กปฺปยการโก  
นตฺถีติอาทึ ฯ  กปฺปยากปฺปยภาว  อนเปกฺขิตฺวา  ภิกฺขูน  เอว  
กาตุ  สารุปฺป  น  โหตีติ  วตฺวา  ปุน  อกปฺปยภาวมฺป  ทสฺเสนฺโต  
อาห  น  จ  วตฺตตีติ ฯ  ภาชนาทิปริหรณวเสน  พหุภณฺฑิกตาย  
อภาวโต  วุตฺต  สลลฺหุกวุตฺติตาติ ฯ  สก  สก  ปฏิวิสนฺติ  อตฺตโน  
อตฺตโน  โกฏาส ฯ  อปโฺปสฺสุกฺกาติ  สมณธมฺมโต  อ ฺตฺถ  
นรุสฺสาหา ฯ  ตทุปยนฺติ  ตทนุรูป ฯ  ปสตีติ  จุณฺเณติ ฯ ปุ ฺ- 
าณวิเสเสหิ  กตฺตพฺพกมฺมสฺส  มนาปตา  โหตีติ  อาห ปุ ฺ- 
วตาติอาทึ ฯ  นนฺติ  น  ปตฺถปูล ฯ  น  ตโต  ปฏายาติ วจนโต  
ตโต  ปุพฺเพ  ภควโต  ปณฺฑาย  จรณมฺป  ทสฺสิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ลทฺธาติ  ลภิตฺวา ฯ  ลทฺโธติ  วา  ปาโ ฯ  อุปฏากฏาน  เนว  
ลทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  กทา  ปน  เถโร  อุปฏากฏาน  ลทฺโธติ ฯ  
วุจฺจเต ฯ  
        [๓๕๕]  เอกทา  กริ  ภควา  นาคสมาลตฺเถเรน  สทฺธ ึอทฺธาน- 
มคฺคปฏิปนฺโน  เทฺวธา  ปถ  ปตฺโต ฯ  เถโร  มคฺคา  โอกฺกมฺม  
ภควา  อห  อิมินา  มคฺเคน  คจฺฉามีติ  อาห ฯ  อถ  น  ภควา  
เอหิ  ภิกฺขุ  อิมินา  คจฺฉามาติ  อาห ฯ  โส  หนฺท  ภควา  ตุมฺหาก  
ปตฺตจีวร  คณฺหถ  อห  อิมินา  คจฺฉามีติ  วตฺวา  ปตฺตจีวร  ฉมาย  
                        [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๒๐๐-๒๐๑ ]  
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เปตุ  อารทฺโธ ฯ  อถ  ภควา  อาหร  ภิกฺขูติ  วตฺวา  อาหฏ  
ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  คโต ฯ  ตสฺสป  ภิกฺขุโน  อิตเรน  มคฺเคน  
คจฺฉโต  โจรา  ปตฺตจีวร ฺเจว  หรึสุ  สีส ฺจ  ภินฺทึสุ ฯ  โส  
ภควา  อิทานิ  เม  ปฏิสรณ  น  อ ฺโติ  จินฺเตตฺวา  โลหิเตน  
คฬนฺเตน  ภควโต  สนฺติก  อาคมิ ฯ  กิมิท  ภิกฺขูติ  จ  วุตฺเต  
ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  ภควา  มา  จินฺตยิ  ภิกขฺุ เอต- 
การณาเยว  เต  นิวารยิมฺหาติ  วตฺวา  สมสฺสาเสสิ ฯ เอกทา ปน  
ภควา  เมฆิยตฺเถเรน  สทธฺึ  ปาจีนวสมิคทาเย  ชนฺตุคาม  อคมาสิ ฯ  
ตตฺราป  เมฆิยตฺเถโร  ชนตฺุคาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  นทีตีเร  ปาสาทิก  
อมฺพวน  ทิสฺวา  ภควา  ตุมฺหาก  ปตฺตจีวร  คณฺหถ  อห  เอตสฺมึ  
อมฺพวเน  สมณธมฺม  กโรมีติ  วตฺวา  ภควตา  ติกฺขตฺตุ  นิวาริย- 
มาโนป คนฺตฺวา  อกุสลวิตกฺเกหิ  อนฺวาสตฺโต  ปจฺจาคนฺตฺวา  ต   
ปวตฺตึ อาโรเจสิ ฯ  ตมฺป  ภควา  อิทเมว  เต  การณ  สลลฺกฺข- 
ยิตฺวา นิวารยิมฺหาติ  วตฺวา  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  
คนฺธกุฏิปริเวเณ  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  
ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขเว  อิทานิมฺหิ  มหลฺลโก  เอกจฺเจ  ภิกฺขู  
อิมินา  มคฺเคน  คจฺฉามาติ  วุตฺเต  อ ฺเน  คจฺฉนฺติ  เอกจฺเจ  
มยฺห  ปตฺตจีวร  ภูมิย  นิกขิฺปนฺติ  มยฺห  นิพทฺธุปฏาก  ภิกฺขุ  
ชานาถาติ ฯ  ภิกฺขูน  ธมฺมสเวโค  อุทปาทิ ฯ  อถายสฺมา  สารี- 
                                [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๒๐๑  
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ปุตฺโต  อุฏาย  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา อห ภนฺเต ตุมฺเหเยว ปฏย- 
มาโน สตสหสฺสกปฺปาธิก  อสงฺเขยฺย  ปารมิโย  ปูเรสึ  นน ุ มาทิโส  
มหาป ฺโ  อุปฏาโก  นาม  วฏฏติ  อห  อุปฏหิสฺสามีติ  
อาห ฯ  ต  ภควา  อล  สารีปุตฺต  ยสฺส  ทิสาย  ตฺว  วิหรสิ  
อสุ ฺา  เม  สา  ทิสา  ตว  โอวาโท  พุทฺธาน  โอวาทสทิโส  
น  เม  ตยา  อุปฏากกิจฺจ  อตฺถีติ  ปฏิกฺขิป ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  
มหาโมคฺคลฺลาน  อาทึ  กตฺวา  อสีติ  มหาสาวกา  อุฏหึสุ ฯ  
สพฺเพ  ภควา  ปฏิกฺขิป ฯ  อานนฺทตฺเถโร  ปน  ตุณฺหเียว  นิสีทิ ฯ  
อถ  น  ภิกฺขู  อาหสุ  อาวุโส  ภิกฺขุสงฺโฆ  อุปฏากฏาน  ยาจติ  
ตฺวมฺป  ยาจาหีติ ฯ  ยาจิตฺวา  ลทฺธฏาน  นาม  อาวุโส  กีทิส  
โหติ  ก ึ ม  สตฺถา  น  ปสฺสติ  สเจ  โรเจสฺสติ  อานนฺโท  
ม  อุปฏาตูติ  วกฺขตีติ ฯ  อถ  ภควา  น  ภิกฺขเว  อานนฺโท  
อ ฺเน  อุสฺสาเหตพฺโพ  สยเมว  ชานตฺิวา  ม  อุปฏหิสฺสตีติ  
อาห ฯ  ตโต  ภิกฺขู  อุฏเหิ  อาวุโส  อานนฺท  ทสพล อุปฏา- 
กฏาน ยาจาหีติ  อาหสุ ฯ  เถโร  อุฏหิตฺวา  จตฺตาโร  ปฏกิฺเขเป  
จ  จตสฺโส  จ  อายาจนาติ  อฏ  วเร  ยาจิ ฯ จตฺตาโร ปฏกิฺเขปา  
นาม ฯ  สเจ  เม  ภนฺเต  ภควา  อตฺตนา  ลทฺธ  ปณีต  จีวร  น  
ทสฺสติ  ปณฺฑปาต  น  ทสฺสติ  เอกคนฺธกุฏิย  วสตุิ  น  ทสฺสติ  
นิมนฺตน  คเหตฺวา  น  คมิสฺสติ  เอวาห  ภควนฺต  อุปฏหิสฺสามีติ  
                                [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๒๐๑ ]  
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วตฺวา  กึ  ปเนตฺถ  อานนฺท  อาทีนว  อทฺทสาติ  วุตฺเต  สจาห  
ภนฺเต  อิมานิ  วตฺถูน ิ ลภิสฺสามิ  ภวิสฺสนฺติ  วตฺตาโร  อานนฺโท  
ทสพเลน  ลทฺธ  ปณีต  จีวร  ปริภุ ฺชติ  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชติ  
เอกคนฺธกุฏิย  วสติ  เอกนิมนฺตน  คจฺฉติ  เอต  ลาภ  ลภนฺโต  
ตถาคต  อุปฏาติ  โก  เอว  อุปฏหโต  ภาโรติ  อิเม  จตฺตาโร  
ปฏิกฺเขเป  ยาจิ ฯ  จตสฺโส  อายาจนา  นาม ฯ  สเจ  ภนฺเต  
ภควา  มยา  คหิต  นิมนฺตน  คมิสฺสติ  สจาห  ติโรรฏา ติโร- 
ชนปทา  ภควนฺต  ทฏ ุ  อาคต  ปริส  อาคตกฺขเณเอว  ภควนฺต  
ทสฺเสตุ  ลจฺฉามิ  ยทา  เม  กงฺขา  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมึเยว  ขเณ  
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตุ  ลจฺฉามิ  ย  ภควา  มยฺห  ปรมมฺุขา  ธมฺม  
เทเสติ  ต  อาคนฺตฺวา  มยฺห  กเถสฺสติ  เอวาห  ภควนฺต อุปฏ- 
หิสฺสามีติ  วตฺวา  กิมฺปเนตฺถ  อานนฺท  อานิสส  ปสสฺสีติ  วุตฺเต  
อาห  อิธ  ภนฺเต  สทฺธา  กุลปุตฺตา  ภควโต  โอกาส  อลภนฺตา  
ม  เอว  วทนฺติ  เสฺวว  ภนฺเต  อานนฺท  ภควตา  สทฺธึ  อมฺหาก  
ฆเร  ภิกฺข  คณฺเหยฺยาถาติ  สเจ  ภควา  ตตฺถ  น  คมสิฺสติ  
อิจฺฉิตกฺขเณเยว  ปริส  ทสฺเสตุ  กงฺข ฺจ  วิโนเทตุ  โอกาส  วา  น  
ลจฺฉามิ  ภวิสฺสนฺติ  วตฺตาโร  กึ  อานนฺโท  ทสพล  อุปฏาติ  
เอตฺตกมฺปสฺส  อนุคฺคห  ภควา  น  กโรตีติ  ภควโต  จ  ปรมฺมุขา  
ม  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  อย  อาวุโส  อานนฺท  คาถา  อิท  สตฺุต  อิท  
                                [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๒๐๑ ]  
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ชาตก  กตฺถ  เทสิตนฺติ  สจาห  ต  น  สมฺปายิสฺสามิ  ภวิสฺสนฺติ  
วตฺตาโร  เอตฺตกมฺป  อาวุโส  น  ชานาสิ  กสฺมา  ตฺว  ฉายา  
วิย  ภควนฺต  น  วิชชฺหนฺโต  ทีฆรตฺต  วิจรีติ  เตนาห  ปรมฺมุขา  
เทสิตสฺสาป  ธมฺมสฺส  ปุน  กถน  อิจฺฉามีติ  อิมา  จตสฺโสป  
อายาจนา  ยาจิ ฯ  ภควาปสฺส  อทาสิ ฯ  เอว  อิเม  อฏ  วเร  
คเหตฺวา  นิพทฺธุปฏาโก  อโหสิ ฯ  ตสฺเสว  านนฺตรสฺส  อตฺถาย  
กปฺปสตสหสฺส  ปูริตาน  ปารมีน  ผล  ปาปุณิ  ปาปุณิตฺวา  จ  
อุปฏากาน  อคฺโค  หุตฺวา  ภควนฺต  อุปฏหิ ฯ  เถโร  หิ อุปฏ- 
ากฏาน  ลทฺธกาลโต  ปฏาย  ภควนฺต  ทุวิเธน  อุทเกน ติวิเธน  
ทนฺตกฏเน  ปาทปริกมฺเมน  ปฏ ิปรกิมฺเมน  คนฺธกุฏิปริเวณสมฺ- 
มชฺชเนนาติ เอวมาทีหิ  กิจฺเจหิ  อุปฏหนฺโต  อิมาย  นาม  เวลาย  
สตฺถุ  อิท  นาม  ลทฺธุ  วฏฏติ  อิท  นาม  กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  
ต  ต  นิปฺผาเทนฺโต  มหตึ  ทณฺฑทีปก  คเหตฺวา  เอกรตฺตึ คนฺธ- 
กุฏิปริเวณ  นว  วาเร  อนุปริยายติ ฯ  เอว  หิสฺส  อโหสิ  สเจ  
เม  ถีนมิทฺธ  โอกฺกเมยฺย  ภควติ  ปกฺโกสนฺเต  ปฏวิจน  ทาตุ  นาห  
สกฺกุเณยฺยนฺติ  ตสฺมา  สพฺพรตฺตึ  ทณฺฑทีปก  หตฺเถน  น  มุ ฺจติ ฯ  
เอวเมตสฺส  นิพทฺธุปฏากฏานสฺส  อลทฺธภาว  สนฺธาย  วุตฺต  โน  
จ  โข  อุปฏากฏาน  ลทโฺธติ ฯ  นิพทฺธุปฏาโก  นาม  นตฺถีติ  
นิยตุปฏาโก  นาม  นตฺถิ ฯ  อนิยตุปฏากา  ปน  ภควโต  ปม- 
                                [ ม.  ป. ๑๐  ส. ป.  ๒๐๑ ]  
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โพธิย  พหู  อเหสุ ฯ  เต  ทสฺเสนฺโต  อาห  กทาจิ นาคสมาลตฺ- 
เถโรติอาทึ ฯ  าติ  จ  โส  ปสตฺถตมคุณโยคโต เสฏโ  จาติ   
าติเสฏโ ฯ  เอวรูเปสุ  าเนสุ  อยเมว ปฏิรโูปติ  อาปทาสุ   
อามิสสฺส  อภิสงฺขริตฺวา  ทาน  นาม าตเกเนว กาตุ ยุตฺตตรนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        [๓๕๖]  มาราวฏฏนายาติ  มาเรน  กตจิตฺตาวฏฏนาย ฯ มารา- 
นุภาเวน  ส ฺชาตจิตฺตสมฺโมเหนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เตเนวาห  
อาวฏเฏตฺวา  โมเหตฺวาติอาทึ ฯ  ติฏนตฺุ ฯเปฯ  ตมฺป  มาโร  
อาวฏเฏยฺยาติ  ปุสฺสสฺส  ภควโต  กาเล  กตุปจิตสฺส  อกุสลกมฺมสฺส  
ตทา ลทฺโธกาสวเสน อุปฏ ิตตฺตา ฯ วุตฺต เหต อปทาเน  
        ปุสฺสสสฺาห ปาวจเน             สาวเก ปริภาสิส  
        ยว ขาทถ ภุ ฺชถ                  มาว ภุ ฺชถ สาลิโย  
        เตน กมมฺวิปาเกน                เตมาส ขาทิต ยว  
        นิมนฺติโต พฺราหฺมเณน        เวร ฺชาย วสึ ตทาติ ฯ  
ปริยุฏ ิตจิตฺโตติ  ปรโิยนทฺธจิตฺโต ฯ  อภิภูตจิตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  
อาวฏฏิตปริโยสาเน  อาคมึสูติ  มาเร  อาวฏฏิตฺวา  คเต  ปจฺฉา  
อาคมึสุ ฯ  อวิสยฺหตายาติ  อสกฺกุเณยฺยตาย ฯ  อภิหฏภิกฺขายาติ  
ปจิตฺวา  อภิหริยมานภิกฺขาย ฯ  นิพทธฺทานสฺสาติ  เอตฺตก  กาล  
ภควโต  ทสฺสามาติ  นิจฺจภตฺตวเสน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ปตทานสฺส ฯ  
                        [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๒๐๑-๒๐๒ ]  
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อปฺปตวตฺตสฺสาติ  อิท  พุทฺธสฺส  จตุปฺปจฺจยปริโภคตฺถนฺติ  วิหาร  
เนตฺวา  ทินฺนวตฺถุโน ฯ  วิสหตีติ  สกฺโกติ ฯ  อภิหฏภิกฺขาสงฺเขเป- 
นาติ อภิหฏภิกฺขานีหาเรน ฯ  พฺยามปฺปภายาติ  สมนฺตโต  พฺยาม- 
มตฺตาย ปภาย ฯ  เอตฺถ  จ  อนุพฺย ฺชนาน  จ  พฺยามปฺปภาย   
น  นิปฺปภกรณ อนฺตราโยติ  ทฏพฺพ ฯ  เตเนวาห  จนฺทิมสุริยเทว- 
พฺรหฺมานมฺป หีติอาทึ ฯ  อนุพฺย ฺชนาน  พฺยามปฺปภาย  เอกา- 
พทฺธตฺตา  วุตฺต อนุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภาปเทส  ปตฺวาติ ฯ  สพฺพ ฺ- 
 ุตาณสฺส อนฺตราโย  นาม  เยฺยธมฺเมสุ  อาวรณ ฯ  อสฺโสสิ  
โข  ภควา  อุทุกฺขลสทฺทนฺติ  กึ  สยเมว  อุปฺปนฺน  อุทุกฺขลสทฺท  
อสฺโสสีติ เจติ อาห ปตฺถปตฺถปูลก โกฏเฏนฺตานนฺติอาทึ ฯ  
        [๓๕๗]  อตฺถสหิตนฺติ  ปโยชนสาธก ฯ  อนตฺถสหิเตติ อนตฺถ- 
นิสฺสิเต  วจเน ฯ  ฆาตาเปกฺข  ภุมฺมวจน ฯ  ยสฺม ึ จ  เยน ฆาโต   
นิปฺผาทิยติ  ตสฺเสว  เตน  ฆาโต  กโต  นาม  โหตีติ  อาห มคฺเคเนว   
ตาทิสสฺส  วจนสฺส  ฆาโต  สมุจฺเฉโทติ  วุตฺต  โหตีติ ฯ สามิอตฺเถ   
วา  ภุมฺมวจนนฺติ  ม ฺมาโน  เอวมาหาติ  ทฏพฺพ ฯ วจนสฺส   
จ  สมุคฺฆาโต  ตมฺมูลกิเลสาน  สมุคฺฆาเตนาติ  เวทิตพฺพ ฯ  
อากาโรติ  อตฺตโน  อนุรปูตาย  สมริยาท  สปริจฺเฉท  ผล  นิพฺพตฺเตตีติ  
อากาโร  การณนฺติ  อาห  อากาเรหีติ  การเณหีติ ฯ อตฺถุปฺปตฺติ- 
ยุตฺตนฺติ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  นิสฺสาย  ปวตฺต ฯ  ตาย  ปุจฺฉาย  
                        [ ม.  ป.  ๑๐ ส. ป.  ๒๐๒-๒๐๓ ]  
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วีติกฺกม  ปากฏ  กตฺวาติ  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขูติอาทิปุจฺฉาย  
เตน  เตน  ภิกฺขุนา  กตวีติกฺกม  ปกาเสตฺวา ฯ  วีติกฺกมปฺปกาสน ฺจ  
กิมตฺถมิท  สกิฺขาปท  ป ฺเปตีติ  อนุชฺฌายนตฺถ ฯ  นตฺถ ิ กิ ฺจิ  
วตฺตพฺพนฺติ  ปุพฺเพ  วุตฺตนยตฺตา  น  กิ ฺจิ  เอตฺถ  อปุพฺพ  วตฺตพฺพ  
อตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห  ปุพฺเพ  วุตฺตเมว  หีติอาทึ ฯ  สาธุ  
สาธูติ  อิท  ปสสาย  อาเมฑิตวจนนฺติ  อาห  อายสฺมนฺต  
อานนฺท   สมปฺหเสนฺโตติ ฯ   ทฺวีสุ  อากาเรสูติ ธมฺมเทสนสิกฺขาปทป ฺตฺติ- 
สงฺขาเตสุ  ทฺวีสุ  การเณสุ ฯ  เอก คเหตฺวาติ ธมฺม วา เทสิสฺ- 
สามาติ เอว วุตฺตการณ คเหตฺวา ฯ  
        [๓๕๘]  เอว  ทุพฺภิกเฺขติ  เอว  ทุกฺเขน  ลภิตพฺพา  ภิกฺขา  
เอตฺถาติ  เอว  ทุพฺภิกฺเข  กาเล  เทเส  วา ฯ  ทุลลฺภปณฺเฑติ  
ตสฺเสว  อตฺถทีปน ฯ  ภาชนาทิปริหรณวเสน  พหุภณฺฑิกตาย  
อภาวโต  วุตฺต  อิมาย  สลลฺหุกวุตฺติตายาติ ฯ  เอตฺตกเมว  อล  
ยาเปตุนฺติ  อุตฺตรึ  ปฏนาภาวโต  ปน  อิมินา  จ  สลฺเลเขนาติ  
วุตฺต ฯ  ทุพฺภิกฺข  วิชิตนฺติ  เอตฺถ  ภิกฺขาน  อภาโว  ทพฺุภิกฺข  
นิมฺมกฺขิกนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  ภิกฺขาภาโวเยว  หิ  ตนฺนมิิตฺตจิตฺต- 
วิฆาตาน อภาวโต  ภิกฺขูหิ  วิชโิต  วเส  วตฺติโต ฯ  โลโภ   
วิชิโตติ อามิสเหตุ   รตฺติจฺเฉทวสฺสจฺเฉทสมุฏาปโก   โลภุปฺปาโทป  
เตส  นาโหสีติ  อามิสโลลตาสงฺขาโต  โลโภ  วิชโิต ฯ  อิจฺฉาจาโร  
                        [ ม.  ป. ๑๐  ส. ป.  ๒๐๓-๒๐๔ ]  
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วิชิโตติ  อามิสเหตุ  อ ฺม ฺสฺส  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปฺปกาสนวเสน  
คุณวณิชฺช  กตฺวา  ชีวิต  กปฺปสฺสามาติ  เอว  ปวตฺตอิจฺฉาจารสฺส  
อภาวโต  ยถาวุตฺโต  อิจฺฉาจาโร  วิชิโต ฯ  จิตฺตุปฺปาทมตฺตสฺสาป  
อนุปฺปนฺนภาว  สนฺธาย  จินฺตา  วาติ  วุตฺต ฯ  ปุนปปฺุนานุโสจน- 
วเสน ปน  จิตฺตปฬาป  นาโหสีติ  ทสสฺนตฺถ  วิฆาโต  วาติ  วุตฺต ฯ  
รตฺติจฺเฉโท  วาติ  สตฺตาหกรณียวเสน  คนฺตฺวา  พหิ  อรุณุฏาปน- 
วเสน รตฺติจฺเฉโท  วา  น  กโต ฯ  สตฺตาหกิจฺจวเสนาป  กตฺถจิ  
อาคตตฺตา  สตฺตาหกิจฺจวเสน  วิปฺปวาส  หิ  สนฺธาย  รตฺติจฺเฉโทติ  
อฏกถาโวหาโร ฯ  ตโตเยว  จ  วสสฺุปนายิกกฺขนฺธกวณฺณนาย  
อย  ปเนตฺถ  ปาลิมุตฺตกรตฺติจฺเฉทวินิจฺฉโยติ  วตฺวา  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  
อนิมนฺติเตน  คนฺตุ  น  วฏฏตีติอาทินา  สตฺตาหกรณียเมว  
วิภตฺต ฯ  มหาอฏกถายมฺป  วุตฺต  สตฺตาหกิจฺเจน  คนฺตฺวา เอก- 
ภิกฺขุนาป  รตฺติจฺเฉโท  วา  วสฺสจฺเฉโท  วา  น  กโตติ ฯ เอว ฺจ  
กตฺวา  รตฺติจฺเฉโท  นาม  สตฺตาหกรณียวเสน  โหติ  น  อ ฺถาติ 
รตฺติจฺเฉทลกฺขณ ฺจ  กถิตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  เอตฺถ จ ปจฺจยเวกลฺล- 
สงฺขาเต วสฺสจฺเฉทการเณ  สติ  รตฺติจฺเฉทสฺสาป  วุตฺตตฺตา  ยตฺถ  
วสฺสจฺเฉทการณ  ลพฺภติ  ตตฺถ  สตฺตาหกิจฺเจน  คนฺตุมฺป  วฏฏตีติ  
สิทฺธนฺติ  จุลลฺคณฺ ีปเท  มชฺฌิมคณฺ ีปเท  จ  วุตฺต ฯ  ต  สุวุตฺต  
วสฺสุปนายิกกฺขนฺธเก  วสฺสจฺเฉทาธิกาเร  เตน  โข  ปน  สมเยน  
                                [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๒๐๔ ]  
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อ ฺตรสฺมึ  อาวาเส  วสฺสุปคตาน  ภิกฺขูน  คาโม  โจเรหิ  วุฏาสิ  
ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เยน  คาโม  
เตน  คนฺตุนฺติ  เอตฺถ  สเจ  คาโม  อวิทูรคโต  โหติ  ตตฺถ  
ปณฺฑาย  จริตฺวา  วิหารเมว  อาคนฺตฺวา  วสิตพฺพ  สเจ  ทูรคโต  
โหติ  สตฺตาหวาเรน  อรุโณ  อุฏาเปตพฺโพ  น  สกฺกา  เจ  
โหติ  ตตฺเถว  สภาคฏาเน  วสิตพฺพนฺติ  อิมินา  อฏกถาวจเนนป  
สสนฺทนโต ฯ  ตถาหิ  คาเม  วุฏ ิเต  ภิกฺขาย  อภาวโต วสฺสจฺ- 
เฉเทป อนาปตฺตึ  วทนฺเตน  ภควตา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เยน   
คาโม เตน  คนฺตุนฺติ  วุตฺตตฺตา  ภิกฺขาย  อภาโว  วสสฺจฺเฉท- 
การณ ฯ ตตฺถ  สเจ  ทูรคโต  โหติ  สตฺตาหวาเรน  อรุโณ   
อุฏาเปตพฺโพติ อิท  อฏกถาวจน  วสฺสจฺเฉทการเณ  สติ  สตฺตาห- 
กิจฺเจน คนฺตุมฺป  วฏฏตีติ  อิมมตฺถ  สาเธติ ฯ  ย  ปน  วุตฺต   
เกนจิ รตฺติจฺเฉโทติ  สตฺตาหกิจฺจ  สนฺธาย  วุตฺโต  สตฺตาหกรณีเยน  
คนฺตฺวา  รตฺติจฺเฉโท  วา  วสฺสจฺเฉโท  วา  เอกภิกฺขุนาป  น  กโตต ิ 
วุตฺต  กิร  มหาอฏกถาย  กสฺมา  วสฺสจฺเฉทสฺส  การเณ  สติ  
สตฺตาหกิจฺจ  กาตุ  วฏฏตีติ  เอเก  วินยธรา  ปน  เนจฺฉนฺติ  ตสฺมา  
อฏกถาธิปฺปาโย  วีมสิตพฺโพติ ฯ  ต  สย  มฬฺุหสฺส  ปเรส โมหุปฺ- 
ปาทนมตฺต ฯ  น  หิ  วินยธราน  อนิจฺฉาย  การณ  ทิสฺสติ อฏ- 
กถาย  วิรุชฺฌนโต  ยุตฺติอภาวโต  จ ฯ  ย  ห ิ การณ  วสฺสจฺ- 
                                [ ม.  ป.  ๑๐  ส. ป.  ๒๐๔ ]  
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ตุมฺหาก  อิม  อปฺปจฺฉปฏิปท  นิสฺสาย ฯ  สพฺรหฺมจาริสงฺขาตา  
ปจฺฉิมา  ชนตาติ  ฉพฺพคฺคิยาทโย  วุตฺตา ฯ  ตุมฺหาก  อนฺตเร  
นิสีทิตฺวาติ  ตุมฺหาก  มชฺเฌ  นิสีทิตฺวา ฯ  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  นิสีทิตฺวาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  โอมานนฺติ  อติมาน ฯ  อติมาโนเอว  เหตฺถ นิหีน- 
ตาย โอมานนฺติ  วุตฺโต ฯ  น  ปน  หีเฬตฺวา  ม ฺน ฯ  ตุมฺเหหิ  
อานนฺท  สปฺปุริเสหิ  วิชิต  สาลิมโสทน  ปจฺฉิมา  ชนตา อติ- 
ม ฺ ิสฺสตีติ  เอว  เจตฺถ  ปาลึ  โยเชตฺวา  อตฺถ  วณฺณยนฺติ ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  ย  ลทฺธ  เตเนว  ตุสฺสิตฺวา  สาลิมโสทนปฏนาย  
ฉินฺนตฺตาว  ตุมฺเหหิ  วิชิต  อภิภูต  สาลิมโสทน  ปจฺฉิมา  ชนตา  
ตตฺถ น ฉินฺทตุิ อสมตฺถตาย อติม ฺ ิสฺสตีติ ฯ  
        [๓๕๙]  อายสฺมาติ  วา  เทวาน  ปยาติ  วา  ภวนฺติ  วา  
ปยสมุทาจาโร  เอโสติ  อาห  อายสฺมาติ  ปยวจนเมตนฺติ ฯ วิ ฺ ุ- 
ชาติกา  หิ  ปรมฺป  เยน  สมุทาจรนฺตา  ภวนฺติ  วา เทวานมฺปยาติ  
วา  อายสฺมาติ  วา  สมุทาจรนฺติ ฯ  ตสฺมา  สมฺมุขา  สมฺโพธนวเสน 
อาวุโสติ  ติโรกฺข  อายสฺมาติ  อยมฺปยสมุทาจาโร ฯ  ตยิท   
ปยวจน ครุคารวสปฺปติสฺสวเสน  วุจฺจตีติ  อาห  ครคุารวสปฺปติสฺสา- 
ธิวจนเมตนฺติ ฯ คุณมหนฺตตาย  มหาโมคฺคลฺลาโน  น  จูฬ- 
โมคฺคลฺลานสฺส  อตฺถิตายาติ อาห  มหา  จ  โส  คุณมหนฺเตนาติ ฯ   
ปปฺปฏโกชนฺติ ปวีสณฺารกอุทก อาหจฺจ  ิเต มหาปวิยา  เหฏ ิม- 
                        [ ม.  ป.  ๑๑  ส. ป.  ๒๐๕-๒๐๖ ]  
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ตเล  สมุฏ ิต  อุทโกเฆน  อชฺโฌตฺถเต  ภูมิปฺปเทเส ส ฺชาตกทฺทม- 
ปฏลสทิส  อติมธุร  ปวีมณฺฑ ฯ  น  เม  ต  อสฺส ปฏิรูปนฺติ   
ต  อนาปุจฺฉา  กรณ  น  เม  อนุจฺฉวิก  ภเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
อนาปุจฺฉา  กโรนฺเตน  จ  ยถา  ภควา  อิจฺฉิติจฺฉิต  กิ ฺจิ อนา- 
ปุจฺฉา  กโรติ  เอว  อหมฺปติ  ภควตา  สมาน  กตฺวา  อตฺตาน  
ม ฺมาเนน  กต  วิย  ภวิสฺสตีติ  อาห  ยุคคฺคาโห  วิย  ภควตา  
สทฺธึ  กโต  ภเวยฺยาติ ฯ  ปเรหิ  สทฺธึ  อตฺตาน  ยุค  ยุคล  สมาน  
กตฺวา  คาโห  ตสฺส  มม  วา  โก  วิเสโสติ  คหณ  ยคุคฺคาโห ฯ  
สมฺปนฺนนฺติ  สมฺปตฺติยุตฺต ฯ  สา  ปเนตฺถ  รสสมปฺตฺติ  อธิปฺเปตา  
สาม ฺโจทนาย  วิเสเส  อวฏานโต ฯ  เตนาห  สมฺปนฺนนฺติ   
มธุร สาธุรสนฺติ  อตฺโถติ ฯ  ติวิธ  หิ  สมฺปนฺน  ปรปิุณฺณสมงฺคิ- 
มธุรวเสน ฯ ตตฺถ  
        สมฺปนนฺ สาลิเกทาร           สุวา ภุ ฺชนฺติ โกสิย  
        ปฏิเวเทมิ  เต  พฺรหฺเม         น  เน  วาเรตุมุสฺสเหติ  
อิท  ปริปุณฺณสมฺปนฺน  นาม ฯ  ปริปณฺุณมฺป  หิ  สมนฺตโต  ปนฺน  
ปตฺตนฺติ  สมฺปนฺนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อิมินา  ปาฏิโมกฺขสวเรน  อุเปโต  
โหติ  สมุเปโต  อุปคโต  สมุปคโต  สมฺปนฺโน  สมนฺนาคโตติ  อิท  
สมงฺคิสมฺปนฺน  นาม ฯ  สมงฺคีป  หิ  สมฺมเทว  ปนฺโน  คโต อุป- 
คโตติ  สมฺปนฺโนติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺรสฺส  รกฺุโข  สมปฺนฺนผโล  จ  
                                [ ม.  ป.  ๑๑  ส. ป.  ๒๐๖ ]  
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อุปฺปนฺนผโล  จาติ  อิท  มธุรสมฺปนฺน  นาม ฯ  ตตฺถ  มธุรสมฺปนนฺ  
อิธาธิปฺเปตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อุปฺปนฺนผโลติ  พหุผโล ฯ  อสฺสาติ  
ปวิยา  เหฏ ิมตลสฺส ฯ  โอปมฺมนิทสฺสนตฺถนฺติ  อุปมานิทสฺสนตฺถ ฯ  
อนีลกนฺติ  นทิฺโทส ฯ  นทิฺโทสตา  เจตฺถ  มกฺขิกาทิรหิตตายาติ  
อาห  นิมฺมกฺขิกนฺติอาทึ ฯ  นตฺถ ิ เอตฺถ  มกฺขิกาติ  นิมฺมกฺขิก ฯ  
มกฺขิกาสทฺเทน  เจตฺถ  มกขิฺกณฺฑมฺป  สาม ฺโต  คหิตนฺติ  วทนฺติ ฯ  
เตเนว  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต  นิมฺมกฺขิกนฺติ  อิมสฺเสวตฺถ  ปกาเสตุ  
นิมฺมกฺขิกณฺฑกนฺติ  วุตฺต ฯ  มกฺขิกาหิ  ตาสมณฺฑเกหิ  จ  รหิตนฺติ  
อตฺโถติ  อย  ปเนตฺถ  อมหฺาก  ขนฺติ ฯ  มกฺขิกาน  อณฺฑานิ  
มกฺขิกณฺฑานิ  นตฺถ ิ เอตฺถ  มกฺขิกณฺฑานีติ  นิมฺมกฺขิกณฺฑกนฺติ ฯ  
อิมินา  มกฺขิกาน  อณฺเฑหิ  รหิตตา  วุตฺตา ฯ  นมฺมกฺขิกนฺติ  อิมนิา  
ปน  มกฺขิกานเยว  อภาโว  วุตฺโตติ ฯ  เอต  กิร  มธนฺุติ ขุทฺทก- 
มกฺขิกาหิ  กตมธุ ฯ  สพฺพมธูหีติ  มหามกฺขิกภมรมกฺขิกาทิกเตหิ ฯ  
อคฺคนฺติ  อุตฺตม ฯ  เสฏนฺติ  เสฏตร ฯ  สุรสนฺติ  โสภณรส ฯ  
โอชวนฺตนฺติ  อจฺจนฺตโมชสมฺปนฺน ฯ  อายาจนวจนเมตนฺติ  อิมินา  
สมฺปฏิจฺฉนสมฺปหสนาทิอตฺถ  นิวตฺเตติ ฯ  เอก  หตฺถนฺติ  เอก  
ปาณิตล ฯ  อภินิมฺมิสฺสามีติ  วุตฺตมตฺถ  ปกาเสตุ  ปวีสทิส กริส-ฺ 
สามีติ วุตฺต ฯ อย นุ โข ปวี อุทาหุ น อยนฺติ อิมินา  
นิมฺมิตปวิยา  ปกติปวิยา  จ  สนฺทิสสฺมานตฺตา  เอสา  นุ  โข  
                        [ ม.  ป. ๑๑  ส. ป.  ๒๐๖-๒๐๗ ]  
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อมฺหาก  ปวี  อุทาหุ  อ ฺาติ  อุปฺปชฺชมาน  กุกกฺุจฺจ  ทสฺเสติ ฯ  
นิวทฺธวิปุลาคโม  คาโม  นิคโม ฯ  ววตฺถิตมหาอาโย  มหาคาโมติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  น  วา  เอส  วิปลฺลาโสติ  ปุพฺพปกฺข  นิทสฺเสติ ฯ  
กสฺมา  ปเนส  วิปลลฺาโส  น  โหตีติ  อาห  อจินฺเตยฺโย  ห ิอิทฺธิ- 
มโต  อิทฺธิวิสโยติ ฯ  อิทธฺิยา  พเลเนว  เตส  สตฺตาน  ตาทิโส  
วิปลฺลาโส  น  ภวิสฺสตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อิทานิ  อ ฺถา วิปลฺลาส- 
ปฏิลาภ  ทสฺเสนฺโต  อาห  เอว  ปนาติอาทึ ฯ  ครหนฺตาติ  
สมฺมุขา  ครหนฺตา ฯ  อุปวทนฺตาติ  ปรมฺมุขา  อกฺโกสนฺตา ฯ  นนุ  
จ  อุตฺตรกุรุ  ปณฺฑาย  คมน  ปฏิเสเธตฺวา  วปลฺลาสมฺป  สตฺตา  
ปฏิลเภยฺยุนฺติ  การณ  น  วุตฺต  ตสฺมา  กเิมตฺถ  การณนฺติ  
อาห  ตตฺถ  กิ ฺจาปติอาทึ ฯ  ยทิป  น  วุตฺต  ตถาป  
วิปลฺลาสมฺป  สตฺตา  ปฏิลเภยฺยุนฺติ  ปุพฺเพ  อธิกตตฺตา  เตเนว  
การเณน  ปณฺฑาย  อุตฺตรกุรุคมนมฺป  ภควตา  ปฏิสิทฺธนฺติ  วิ ฺายติ  
ตสฺมา  ตเทว  การณ  อิธาป  คเหตพฺพนฺติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺพนฺติ ฯ  วิปลฺลาสมฺป  สตฺตา  
ปฏิลเภยฺยุนฺติ  อิท  อิธ  อวุตฺตมฺป  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ  อตฺโถป  จสฺส  วุตฺตสทิโสเยว  เวทิตพฺโพติ  เอว  ปน  
วิปลฺลาสมฺป  ปฏลิเภยฺยุนฺติอาทินา  ปจฺฉาวุตฺตเมว  อตฺถวิกปฺป  
สนฺธาย  วทติ ฯ  ย  ปน  ตตฺถ  วุตฺต  เต  คุเณ  นิพฺพตฺเตตฺวา  
                        [ ม.  ป.  ๑๑  ส. ป.  ๒๐๗-๒๐๘ ]  
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ทุพฺภิกฺขกาเล  ปวึ  ปริวตฺเตตฺวา  ปปฺปฏโกช  ปริภุ ฺชึสูติ ฯ  ต  
อปเนตฺวา  เต  คุเณ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ทุพฺภิกฺขกาเล  อุตฺตรกุรุ  คนตฺฺวา  
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปริภุ ฺชึสูติ  เอวเมตฺถ  โยชนา  กาตพฺพา ฯ  
เอเกน  ปทวีติหาเรนาติ  เอตฺถ  ปทสฺส  วีติหรณ  นกิฺขิปน ปทวีติ- 
หาโร  ปทนกิฺเขโป ฯ  ตสฺมา  เอเกน  ปทนิกฺเขเปนาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  เอเกน  ปทวีติหาเรน  อติกฺกมติพฺพฏาน ฺจ  สมคมเนน  
ทฺวินฺน  ปทาน  อนฺตเร  มฏุ ิรตนมตฺต  ตสฺมา  มาติกามตฺต  
อธิฏหิตฺวาติ มุฏ ิรตนปฺปมาณ มาติกามตฺต อธิฏายาติ อตฺโถ ฯ  
        [๓๖๐]  วินยปฺป ฺตฺติยาติ  ปุพฺเพ  อปฺป ฺตฺตสิกฺข  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  เถโร  หิ  ป ฺตฺตสิกฺขาปทานิ  เปตฺวา  อิทานิ ป ฺ- 
เปตพฺพสิกฺขาปทานิ  ปาฏิโมกฺขุทฺเทส ฺจ  สนฺธาย  เอตสฺส  ภควา  
กาโล  เอตสฺส  สุคต  กาโล  ย  ภควา  สาวกาน  สิกฺขาปท ป ฺ- 
เปยฺย  อุทฺทิเสยฺย  ปาฏโิมกฺขนฺติ  อาห ฯ  ภควตาป  โก  นุ  โข  
ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  ปุพฺเพ  อปฺปตรานิ  เจว สิกฺขา- 
ปทานิ  อเหสุ  พหุตรา  จ  ภิกฺขู  อ ฺาย  สณฺหึสุ  โก  ปน  
ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยเนตรหิ  พหุตรานิ  เจว  สิกฺขาปทานิ  
อปฺปตรา  จ  ภิกฺขู  อ ฺาย  สณฺหนฺตีติ  เอว ฺเหต  ภทฺทาลิ  
โหติ  สตฺเตสุ  หายมาเนสุ  สทฺธมฺเม  อนนฺตรธายมาเน๑  พหุตรานิ  
เจว  สิกฺขาปทานิ  โหนฺติ  อปฺปตรา  จ  ภิกฺขู  อ ฺาย  สณฺหนฺติ  
๑. ภทฺทาลิสุตฺเต ปน อนฺตรธายมาเนติ ทิสฺสติ ฯ  

                                [ ม.  ป.  ๑๑  ส. ป.  ๒๐๘ ]  
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น  ตาว  ภททฺาลิ  สตฺถา  สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺเปติ  ยาว  
น  อิเธกจฺเจ  อาสวฏานียา  ธมฺมา  สงฺเฆ  ปาตุภวนฺตีติ  อิมสฺมึ  
ภทฺทาลิสุตฺเต  วิย  เอกจฺเจสุ  ป ฺตฺเตสุป  ตโต  ปร ป ฺ- 
เปตพฺพานิ  สนฺธาย  น  ตาว  สารีปุตฺต  สตฺถา  สาวกาน สิกฺขาปท  
ป ฺเปตีติ  วุตฺต ฯ  อิเธว  จ  อฏกถาย  สามมฺป  ปจน  
สมณสารุปฺป  น  โหติ  น  จ  วฏฏตีติ  วจน  รตฺติจฺเฉโท  วา  
วสฺสจฺเฉโท  วา  น  กโตติ  วจน ฺจ  ปุพฺเพ  ป ฺตฺตสิกฺขาปทาน  
สพฺภาเว  ปมาณนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  เสสสิกฺขาปทาน ฺเจว ปาฏิโมกฺ- 
ขุทฺเทสสฺส  จ  เถรสฺส  อายาจเนน  ป ฺตฺตตฺตา  มูลโต  ปภูติ  
นิทาน ทสฺเสตุนฺติ อาห ฯ  
        [๓๖๑]  รโหคตสฺสาติ  รโห  ชนวิวิตฺต  าน  อุปคตสฺส ฯ  
เตน  คณสงฺคณิกาภาเวน  เถรสฺส  กายวิเวกมาห ฯ  ปฏิสลลฺีนสสฺาติ  
นานารมฺมณจารโต  จิตฺตสฺส  นิวตฺติยา  ปฏิสมฺมเทว  นิลีนสฺส  
ตตฺถ  อวิสฏจิตฺตสฺส ฯ  เตน  จิตฺตสงฺคณิกาภาเวนสฺส  ปุพฺพภาคิย  
จิตฺตวิเวกมาห ฯ  จิรนฺติ  กาลาเปกฺข  อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน ฯ  
จิราติ  จิรกาลยุตฺตา   ิติ  อเภเทน  วุตฺตา ฯ  เอต  น  สกโฺกตีติ  
เอต  วินิจฺฉิตุ  น  สกโฺกติ ฯ  อฏกถาย  วุตฺตนย  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  เถรวาท  ทสฺเสนฺโต  อาห  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาติอาทึ ฯ  
อฏกถายมฺป  น  สกโฺกตีติ  อิท  ยสมฺา  ชานมาโนป  สมฺมเทว 
                        [ ม. ป. ๑๑-๑๒  ส. ป. ๒๐๘-๒๐๘ ]    
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ปริจฺฉินฺทิตุ  น  สกโฺกติ  ตสฺมา  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  โสฬสวิธาย  
ป ฺาย  มตฺถกปฺปตฺตสฺสาติ  มชฺฌิมนกิาเย  อนุปทสุตฺตนฺตเทสนาย  
มหาป ฺโ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  ปุถุป ฺโ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  
หาสป ฺโ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  ชวนป ฺโ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  
ติกฺขป ฺโ  ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  นิพฺเพธิกป ฺโ  ภิกฺขเว สารี- 
ปุตฺโตติ  เอวมาคตา  มหาป ฺาทิกา  ฉ  ตสฺมึเยว  สุตฺเต  อาคตา  
นวานุปุพฺพวิหารสมาปตฺติป ฺา   อรหตฺตมคฺคป ฺาติ   อิมาส  
โสฬสปฺปเภทาน  ป ฺาน  สาวกวิสเย  อุกฺกฏโกฏิปฺปตฺตสฺส ฯ  
กสฺมา  ปเนตฺถ  ภควา  วิปสฺสิอาทีน  สตฺตนฺนเยว  พุทฺธาน พฺรหฺม- 
จริยสฺส  จิรฏ ิติกาจิรฏ ิติกภาว  กเถสิ  น  พุทฺธวสเทสนาย  วิย  
ป ฺจวสติยา  พุทฺธาน  ตโต  วา  ปน  ภิยฺโยติ ฯ  เยส สมฺมา- 
สมฺพุทฺธาน  ปฏิเวธสาสน  เอกสโต  นจฺิฉเยน  อชฺชาป  ธรติ  น  
อนฺตรหิต  เตเอว  กิตฺเตนฺโต  วิปสฺสิอาทีนเยว  ภควนฺตาน พฺรหฺม- 
จริยสฺส  จิรฏ ิติกาจิรฏ ิติกภาว  อิธ  กเถสิ ฯ  เตสเยว  หิ  
สาวกา  ตทา  เจว  เอตรหิ  จ  สุทฺธาวาสภูมิย   ิตา  น  อ ฺเส  
ปรินิพฺพุตตฺตา  สิทฺธตฺถติสฺสปุสฺสาน  กิร  พุทฺธาน  สาวกา  
สุทฺธาวาเสสุ  อุปฺปนฺนา  อุปฺปตฺติสมนนฺตรเมว  อิมสฺมึ  สาสเน  
อุปกาทโย  วิย  อรหตฺต  อธิคนฺตฺวา  นจิรสฺเสว  ปรนิิพฺพายึสุ  น  
ตตฺถ  ตตฺถ  สาวกา  ยาวตายุก  อฏสูติ  วทนฺติ ฯ  อปุพฺพาจริม- 
                        [ ม. ป. ๑๒  ส. ป. ๒๐๙ ]  
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ปน  อปราปรสสรณกสตฺตาวาสวเสน  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  
อิจฺฉิโตติ  น  เตเนต  วิรุชฌฺตีติ  ทฏพฺพ ฯ  อสาธารโณ  เหตุ  
สาธารโณ  ปจฺจโยติ  เอวมาทิวิภาเคน  อิธ  ปโยชน  นตฺถ ิวิปสสฺิ- 
 ิอาทีน  ปน  พฺรหฺมจริยสฺส  อจิรฏ ิติกตาย  จิรฏ ิติกตาย  จ การณ- 
ปุจฺฉาปรตฺตา  โจทนายาติ  อาห  เหตุ  ปจฺจโยติ  อุภยเมต การณา- 
ธิวจนนฺติ ฯ  หิโนติ  เตน  ผลนฺติ  เหตูติ  กรณสาธโนย เหตุ- 
สทฺโทติ  อาห  เตน  ตสฺส  ผลนฺติอาทึ ฯ  กตฺตุสาธโนป เหตุ- 
สทฺโท  โน  น  ยชฺุชติ  หโินติ  ผลสฺส เหตุภาว อุปคจฺฉตีติ เหตูติ ฯ  
น  ปฏิจฺจ  เอติ  ปวตฺตตีติ  น  การณ  ปฏิจฺจ  ตสฺส  ผล  เอติ  
ปวตฺตติ นิพฺพตฺตตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๓๖๒]  กลิาสุโน  อเหสุนฺติ  อปฺโปสฺสุกฺกา  อเหสุ ฯ  นิรสฺุสาหา  
อเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  สา  ปน  นิรุสฺสาหตา  น  อาลสิยวเสนาติ  
อาห  น  อาลสิยกิลาสุโนติ ฯ  อาลสิยวเสน  กิลาสโุน  นาเหสุนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  การณมาห  น  หีติอาทึ ฯ  อาลสิย  วาติ  อิมินา  
ถีนมิทฺธวสปฺปวตฺตาน  อกุสลาน  อภาวมาห ฯ  โอสนฺนวิริยตา  
วาติ  อิมินา  ปน  อาลสิยาภาเวป  อนฺตมโส  อนฺนภารเนสาทานมฺป  
สกฺกจฺจเยว  ธมฺม  เทเสตีติ  วจนโต  ยสฺสกสฺสจิป  ธมฺมเทสนาย  
นิรุสฺสาหตา  นตฺถีติ  ทีเปติ  สพฺเพส  สมเกเนว  อุสฺสาเหน ธมฺม- 
เทสนาย  ปวตฺตนโต ฯ  เตนาห  พุทฺธา  หีติอาทึ ฯ  โอสนฺน- 
                                [ ม. ป. ๑๒  ส. ป. ๒๐๙ ]  
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โอสนฺนวีริยาติ  โอหีนวิรยิา ฯ  อปฺโปสฺสุกฺกาติ  อตฺโถ ฯ อุสฺสนฺน- 
วิริยาติ  อธิกวิริยา ฯ  มหุสฺสาหาติ อตฺโถ ฯ เวเคนาติ ชเวน ฯ  
ธมฺโม  คร ุ เอเตสนฺติ  ธมฺมครุโน ฯ  ธมฺเม  คารวเมเตสนฺติ ธมฺม- 
คารวา ฯ  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  อสีติ  วสฺสสหสฺสานิ อายุ- 
ปฺปมาณ  สิขิสฺส  สตฺตติ  วสฺสสหสฺสานิ  เวสฺสภุสฺส  สฏ ี วสฺส- 
สหสฺสานิ  อายุปฺปมาณนฺติ  อาห  เตส  กิร  กาเล  ทฆีายุกา  
สตฺตาติ ฯ  อภิสเมนฺตีติ  ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ  นิทฺโทสตายาติ วีติกฺกม- 
โทสาน  อภาวโต ฯ  อิมสมฺึ  วีติกฺกเม  อย นาม อาปตฺตีติ เอว  
อาปตฺติวเสน  อป ฺเปตฺวา  ปาณาติปาต  ปหาย  ปาณาติปาตา  
ปฏิวิรโต  โหตีติอาทินา  ธมฺมเทสนาวเสน  โอวาทสิกฺขาปทานเยว  
ป ฺตฺตตฺตา  วุตฺต  สตฺตาปตฺติกฺขนฺธวเสน  อาณาสิกฺขาปท  
อปฺป ฺตฺตนฺติ ฯ  ฉนฺน  ฉนฺน  วสฺสาน  อจฺจเยนาติ  ปาเสโส  
ทฏพฺโพ ฯ  อถวา  ฉนฺน  ฉนฺน  วสฺสาน  โอสานทิวส  อเปกฺขิตฺวา  
สกึ  สกินฺติ  วุตฺตตฺตา  ตทเปกฺขมิท  สามิวจน ฯ  สกลชมฺพูทีเป  
สพฺโพป  ภิกขฺุสงฺโฆ  เอกสฺมึเยว  าเน  อุโปสถ  อกาสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
กตม  ต  านนฺติ  อาห  พนฺธุมติยา  ราชธานิยาติอาทึ ฯ  
อิสิปตน  เตน  สมเยน  เขม  นาม  อุยยฺาน  โหติ  มคิาน  ปน  
อภยวาสตฺถาย  ทินฺนตฺตา  มิคทาโยติ  วุจฺจติ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  
เขเม  มิคทาเยติ ฯ  อพฺโพกิณฺณานิ  ทสป  วีสติป  ภิกฺขุสหสฺสานิ  
                                [ ม. ป. ๑๒  ส. ป. ๒๑๐-๒๑๑ ]  
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วสนฺตีติ  วิสภาคปุคฺคเลหิ  อสสฏานิ  ทสป  วีสติป  ภิกฺขูน  สหสฺสานิ  
วสนฺติ ฯ  ทฆีนิกายฏกถาย  ปน  เต สพฺเพป ทฺวาทสสหสฺสภิกฺข- 
 ุคณฺหนกา มหาวิหารา อภยคิริเจติยปพฺพตจิตฺตลปพฺพตวิหารสทิสา  
จ  อเหสุนฺติ  วุตฺต ฯ  อุโปสถาโรจิตกาติ  อุโปสถาโรจนกา ฯ  
ตา  กิร  เทวตา  เอกมฺหิ  วสฺเส  นิกฺขนฺเต  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
อาโรเจนฺติ  นิกฺขนฺต  โข  มาริสา  เอก  วสฺส  ป ฺจ  ทานิ  
วสฺสานิ  เสสานิ  ป ฺจนฺน  วสฺสาน  อจฺจเยน  พนฺธุมตี  ราชธานี  
อุปสงฺกมิตพฺพา  ปาฏิโมกขฺุทฺเทสายาติ ฯ  ตถา  ทฺวีส ุ วสฺเสสุ  
นิกฺขนฺเตสุ  นิกฺขนฺตานิ  โข  มาริสา  เทฺว  วสฺสานิ  จตฺตาริ  
ทานิ  วสฺสานิ  เสสานิ  จตุนฺน  วสฺสาน  อจฺจเยน  พนฺธุมตี  
ราชธานี  อุปสงฺกมิตพฺพา  ปาฏิโมกฺขุทเฺทสายาติ  อาโรเจนฺติ ฯ  
อิมินาว  นเยน  ตีสุ  จตูสุ  ป ฺจสุ  วสฺเสสุ  อติกฺกนเฺตสุ  
อาโรเจนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  มาริสา  เอก  วสฺส  อติกฺกนฺตนฺติอาทิ ฯ  
สานุภาวาติ  อิทฺธานุภาเวน  สานุภาวา ฯ  เต  กิร  ภิกฺขูติ  เย  
เทวตานุภาเวน  คจฺฉนฺติ  เต  สนฺธาย  วทติ ฯ  ปาจีนสมุทฺทนฺเตติ  
ปาจีนสมุทฺทสฺส  สมีปเทเส ฯ  คมิยวตฺตนฺติ  คมิเกหิ  กาตพฺพ  
เสนาสนปฏิชคฺคนาทิวตฺต ฯ  อุโปสถคฺคนฺติ  อุโปสถกรณฏาน ฯ  
คตาว  โหนฺตีติ  เทวตานุภาเวน  คตาเอว  โหนฺติ ฯ  เตติ  อตฺตโน  
อานุภาเวน เทวตานุภาเวน จ คตา สพฺเพป ฯ  
                                [ ม. ป. ๑๒  ส. ป. ๒๑๑ ]  
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        [๓๖๓]  ขนฺตี  ปรมนฺติอาทีสุ  ปโรปวาท  ปโรปการ สีตุณฺหาทิ- 
เภท ฺจ  คุโณปโรธ  ขมติ  สหติ  อธวิาเสตีติ  ขฺติ ฯ สา ปน  
สีลาทีน  ปฏปิกฺขธมฺเม  สวิเสส  ตปติ  สนฺตปติ  วิธมตีติ  ปรม  
อุตฺตม  ตโป ฯ  ติติกฺขน  ขมน  ติติกฺขา ฯ  ขนฺติยาเอเวต  
เววจน ฯ  อกฺขรจินฺตกา  หิ  ขมาย  ติติกฺขาสทฺท  วณฺเณนฺติ ฯ  
ตสฺมา  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ติติกฺขาสงฺขาตา  อธิวาสนกฺขนฺติ  
นาม  อุตฺตม  ตโปติ ฯ  นพฺิพาน  ปรม  วทนฺติ  พุทธฺาติ  ภเวน  
ภวนฺตร  วินาติ  ภวนิกนฺติภาเวน  สสิพฺพติ  สตณฺหสฺเสว  วา  
อายตึ  ปุนพฺภวภาวโต  ผเลน  สทฺธ ึ กมฺม  วินาติ  สสิพฺพตีติ  
วานนฺติ  สงฺขคตาย  ตณฺหาย  นิกฺขนฺต  นิพฺพาน  ตตฺถ  ตสฺสา  สพฺพโส  
อภาวโต ฯ  ต  นิพฺพาน  ปน  สนฺตปณีตนิปุณสิวเขมาทินา สพฺพา- 
กาเรน  ปรมนฺติ  วทนฺติ  พุทฺธา ฯ  น  หิ  ปพฺพชิโต  ปรูปฆาตีติ 
โย  อธิวาสนกฺขนฺติรหิตตฺตา  ปร  อุปฆาเตติ  พาธติ  วิหึสติ  โส  
ปพฺพชิโต  นาม  น  โหติ  ปพฺพาเชตพฺพธมฺมสฺส  อปพฺพาชนโต ฯ  
จตุตฺถปาโท  ปน  ตติยปาทสฺเสว  เววจน  อนตฺถนตฺรตฺตา ฯ  น  
หิ  ปพฺพชิโตติ  เอตสฺส  ห ิ น  สมโณ  โหตีติ  เววจน ฯ  ปรูปฆาตีติ  
เอตสฺส  ปร  วิเหยนฺโตติ  เววจน ฯ  อถวา  ปรูปฆาตีติ สีลูปฆาตี ฯ  
สีล  หิ  อุตฺตมฏเน  ปรนฺติ  วุจฺจติ  ปรสทฺทสฺส  เสฏวาจกตฺตา  
ปุคฺคลปโรปร ฺ ูติอาทีสุ  วิย ฯ  โย  จ  สมโณ  ปร  ยงฺกิ ฺจิ  
                        [ ม. ป. ๑๒  ส. ป. ๒๑๑-๒๑๒ ]  
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สตฺต  วิเหยนฺโต  ปรูปฆาตี  โหติ  อตฺตโน  สลีวินาสโก  โส  
ปพฺพชิโต  นาม  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  โย  อธิวาสนกฺขนฺติยา  
อภาวา  ปรูปฆาตี  โหติ  ปร  อนฺตมโส  ฑสมกสมฺป  ชีวิตา  โวโรเปติ  
โส  น  ห ิ ปพฺพชิโต ฯ  กกึารณา ฯ  ปาปมลสฺส  อปพฺพาชิตตฺตา  
อนีหตตฺตา ฯ  ปพฺพาชยมตฺตโน  มล  ตสฺมา  ปพฺพชิโตติ  วุจฺจตีติ  
อิท  หิ  ปพฺพชิตลกฺขณ ฯ  โยป  น  เหว  โข  อุปฆาเตติ  น มาเรติ  
อปจ  ทณฺฑาทีหิ  วิเหเติ  โสป  ปร  วิเหยนฺโต  สมโณ  น  
โหติ ฯ  กึการณา ฯ  วิเหสาย  อสมิตตฺตา ฯ  สมิตตฺตา  สมโณติ  
วุจฺจตีติ  อิท  หิ  สมณลกฺขณ ฯ  สมิตตฺตา  หิ  ปาปาน  สมโณติ  
ปวุจฺจตีติ  หิ  วุตฺต ฯ  อปจ  ภควา  ภิกฺขูน  ปาฏิโมกฺข  อุทฺทิสนโฺต  
ปาฏิโมกฺขกถาย  จ  สีลปปฺธานตฺตา  สีลสฺส  จ  วิเสสโต  โทโส  
ปฏิปกฺโขติ  ตสฺส  นิคฺคณฺหนวิธึ  ทสฺเสตุ  อาทิโต  ขนฺตี  ปรม  
ตโปติ  อาห ฯ  เตน  อนฏิสฺส  ปฏิหนนุปาโย  วุตฺโต ติติกฺขา- 
คหเณน  ปน  อิฏสฺส ฯ  ตทุภเยนป  อุปฺปนฺน  อรตึ อุปฺปนฺน รตึ  
อภิภุยฺย  วิหรตีติ  อยมตฺโถ  ทสฺสิโต ฯ  ตณฺหาวานสฺส  วูปสมนโต  
นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ  พุทฺธา ฯ  ตตฺถ  ขนฺติคฺคหเณน ปโยค- 
วิปตฺติยา  อภาโว  ทสฺสิโต ฯ  ติติกฺขาคหเณน  อาสยวิปตฺติยา  
อภาโว ฯ  ตถา  ขนฺติคฺคหเณน  ปราปราธสหตา ฯ  ติติกฺขาคหเณน  
ปเรสุ  อนปรชฺฌนา  ทสฺสติา ฯ  เอว  การณมุเขน  อนฺวยโต  
                                [ ม. ป. ๑๒  ส. ป. ๒๑๒ ]  
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ปาฏิโมกฺข  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  พฺยติเรกโต  ต  ทสฺเสตุ  น  
หีติอาทิ  วุตฺต ฯ  เตน  ยถา  สตฺตาน  ชวิีตา  โวโรปน  ปร  
ปาณิเลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  วิพาธน ฺจ  ปรูปฆาโต  ปร  วิเหนนฺติ  
วุจฺจติ  เอว  เตส  สาปเตยฺยาวหรณ  ทารปรามสน  วิสวาทน  
อ ฺม ฺเภทน  ผรุสวจเนน  มมฺมฆฏฏน  นิรตฺถกวิปฺปลาโป  
ปรสนฺตกาภิชฺฌาน  อุจฺเฉทจินฺตน  มิจฺฉาภินิเวสน ฺจ  อุปฆาโต  
ปรวิเหน ฺจ  โหตีติ  ยสสฺกสฺสจิ  อกสุลสฺส  กมฺมปถสฺส  กมฺมสฺส  จ  
กรเณน ปพฺพชิโต สมโณ จ น โหตีติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๓๖๔]  ทุติยคาถาย ฯ  สพฺพปาปสฺสาติ  สพฺพากุสลสฺส  
สพฺพสฺสาป  ทฺวาทสากุสลจิตฺตุปฺปาทสงฺคหิตสฺส  สาวชฺชธมฺมสฺส ฯ  
อกรณนฺติ  อนุปฺปาทน ฯ  กรณ  หิ  นาม  ตสฺส  อตฺตโน  สนฺตาเน  
อุปฺปาทนนฺติ  ตปฺปฏิกฺเขปโต  อกรณ  อนุปฺปาทน ฯ  กุสลสฺสาติ  
จตุพฺภูมิกกุสลสฺส ฯ  กุสลสฺสาติ  หิ  อิท  เอต  พุทฺธานสาสนนฺติ  
วกฺขมานตฺตา  อริยมคฺคธมฺเม  เตส ฺจ  สมฺภารภูเต  เตภูมิกกุสลธมฺเม  
โพเธติ ฯ  อุปสมฺปทาติ  อุปสมฺปาทน ฯ  ต  ปน  อตฺถโต  ตสฺส  
กุสลสฺส  สมธิคโม  ปฏิลาโภ ฯ  สจิตฺตปริโยทปนนฺติ  อตฺตโน  
จิตฺตสฺส  โชตน  จิตฺตปภสฺสรภาวกรณ  สพฺพโส  ปริโสธน ฯ  ต  
ปน  อรหตฺเตน  โหติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสมฺา  อคฺคมคฺคสมงฺคิโน  
จิตฺต  สพฺพโส  ปรโิยทปยติ  นาม ฯ  อคฺคผลกฺขเณ  ปน  ปรโิยทปต  
                                [ ม. ป. ๑๒  ส. ป. ๒๑๒ ]  
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โหติ  ปุน  ปริโยทเปตพฺพตาย  อภาวโต ฯ  ตสฺมา ปรินิฏ ิต- 
ปริโยทปนต  สนฺธาย  วุตฺต  ต  ปน  อรหตฺเตน  โหตีติ ฯ อิติ  
สีลสวเรน  สพฺพปาป  ปหาย  โลกิยโลกุตฺตราหิ  สมถวิปสฺสนาหิ  
กุสล  สมฺปาเทตฺวา  อรหตฺตผเลน  จิตฺต  ปรโิยทเปตพฺพนฺติ  เอต  
พุทฺธาน สาสน โอวาโท อนุสิฏ ิ ฯ  
        [๓๖๕]  ตติยคาถาย ฯ  อนุปวาโทติ  วาจาย  กสฺสจิ อนุ- 
ปวทน ฯ  อนุปฆาโตติ  กาเยน  มนสา  จ  กสฺสจิ  อุปฆาตากรณ  
มนสาป  ปเรส  อนตฺถจินตฺนาทิวเสน  อุปฆาตกรณสฺส  วชฺเชตพฺ- 
พตฺตา ฯ ปาฏิโมกฺเขติ  ยนฺต  ปอติโมกฺข  อติปโมกฺข  อุตฺตม  สีล  
ปาติ  วา  สุคติภเยหิ  โมกเฺขติ  ทุคฺคติภเยหิ  โย  วา  น  ปาติ  
ต  โมกฺเขตีติ  ปาฏิโมกฺขนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมึ  ปาฏโิมกฺเข  จ ฯ  
สวโรติ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  อวีติกฺกมลกฺขโณ  สวโร ฯ  
มตฺต ฺ ุตาติ   โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  ปฏิคฺคหณปริโภควเสน ปมาณ ฺ- 
 ุตา ฯ  ปนฺต ฺจ  สยนาสนนฺติ  ชนสงฺฆฏฏวิรหิต  นิชชฺนสมฺพาธ  
วิวิตฺต  เสนาสน ฺจ ฯ  เอตฺถ  ทฺวีหิเยว  ปจฺจเยหิ  จตุปฺปจฺจย- 
สนฺโตโส ทปีโตติ  เวทิตพฺโพ  ปจฺจยสนฺโตสสาม ฺเน  อิตรทฺวยสฺ- 
สาป ลกฺขณหารนเยน  โพธิตภาวโต ฯ  อธิจิตฺเต  จ  อาโยโคติ  
วิปสฺสนาปาทก  อฏสมาปตฺติจิตฺต  อธิจิตฺต  ตโตป  จ มคฺค- 
ผลจิตฺตเมว  อธิจิตฺต  ตสฺมึ  ยถาวุตฺเต  อธิจิตฺเต  อาโยโค  จ  
                                [ ม. ป. ๑๒  ส. ป. ๒๑๒ ]  
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อนุโยโคติ  อตฺโถ ฯ  เอต  พุทฺธานสาสนนฺติ  เอต  ปรสฺส  
อนุปวทน  อนุปฆาตน  ปาฏิโมกฺเข  สวโร  ปฏิคฺคหณปริโภเคสุ  
มตฺต ฺ ุตา  วิวิตฺตเสนาสนเสวน  อธิจิตฺตานุโยโค  จ  พุทฺธาน  
สาสน โอวาโท อนุสิฏ ิ ฯ  
        [๓๖๖]  อิมา  ปน  สพฺพพุทฺธาน  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสคาถา  โหนฺตีติ  
เวทิตพฺพา ฯ  เตนาห  เอเตเนว  อุปาเยนาติอาทึ ฯ  ยาว สาสน- 
ปริยนฺตาติ  ธรมานกพุทฺธาน  อนุสาสนปริยนฺต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ยาว  พุทฺธา  ธรนฺติ  ตาว  อุทฺทิสิตพฺพต  อาคจฺฉนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
โอวาทปาฏิโมกฺข  หิ  พุทธฺาเยว  อุทฺทิสนฺติ  น  สาวกา ฯ  
ปมโพธิยเยว  อุทฺเทสมาคจฺฉนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ปมโพธิ  เจตฺถ  
วีสติวสฺสปริจฺฉินฺนาติ  มหาคณฺ ีปเท  วุตฺต ฯ  ต ฺจ  เหฏา  
อฏกถายเมว  ภควโต  ห ิ ปมโพธิย  วีสติวสฺสนฺตเร  นิพทฺธ-ุ 
ปฏาโก นาม  นตฺถีติ  กถิตตฺตา  ปมโพธิ  นาม  วีสติวสฺสานีติ  
คเหตฺวา  วุตฺต ฯ  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  ปน  ป ฺจจตฺตาลีสาย  
วสฺเสสุ  อาทิโต  ปนฺนรส  วสฺสานิ  ปมโพธีติ  วุตฺต ฯ  เอว ฺจ  
สติ  มชฺเฌ  ปนฺนรส  วสสฺานิ  มชฺฌิมโพธิ  อนฺเต  ปนฺนรส  วสสฺานิ  
ปจฺฉิมโพธีติ  ติณฺณ  โพธนี  สมปฺปมาณตา  สิยาติ ฯ  ตมฺป  
ยุตฺต ฯ  ปนฺนรสตฺติเกน  ห ิ ป ฺจจตฺตาลีส  วสฺสานิ  ปริปูเรนฺติ ฯ  
อฏกถาย  ปน  ปนฺนรสวสฺสปฺปมาณาย  ปมโพธยิา  วีสติวสฺเสสุ- 
                                [ ม. ป. ๑๒  ส. ป. ๒๑๒ ]   
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อนฺโตคธตฺตา  ปมโพธิย  วีสติวสฺสนฺตเรติ  วุตฺตนฺติ  เอวมฺป  
สกฺกา  วิ ฺาตุ ฯ  นนุ  จ  กานิจิ  สิกฺขาปทานิ  ป ฺเปตฺวาป  
น  ตาว  อาณาปาฏิโมกฺข  อนุ ฺาต  ปจฺฉา  เถรสฺส  อายาจเนน  
อนุ ฺาตตฺตา  ตสฺมา  กถเมต  วุตฺต  สกิฺขาปทปฺป ฺตฺติกาลโต  
ปน  ปภูติ  อาณาปาฏิโมกฺขเมว  อุทฺทิสิยตีติ ฯ  ยทปิ  กานิจิ  
สิกฺขาปทานิ  ป ฺเปตฺวาว  อาณาปาฏิโมกฺข  น  อนุ ฺาต  ตถาป  
อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  อาณาปาฏิโมกฺข  นตฺถ ิ กินฺตุ  ป ฺตฺเต- 
เยวาติ อิมมตฺถ  ทสฺเสตุ  สกิฺขาปทปฺป ฺตฺติกาลโต  ปน  ปภูตีติ  
วุตฺต ฯ  ปุพฺพาราเมติ  สาวตฺถิยา  ปาจีนทิสาภาเค  กตตฺตา  เอว  
ลทฺธนาเม  มหาวิหาเร ฯ  มิคารมาตุปาสาเทติ  มิคารเสฏ ิโน มาตุฏ- 
านิยตฺตา  มิคารมาตาติ  สงฺข  คตาย  วิสาขาย  มหาอุปาสิกาย  
การิเต  ปาสาเท ฯ  อฏานนฺติ  เหตุปฏิกฺเขโป ฯ  อนวกาโสติ  
ปจฺจยปฏิกฺเขโป ฯ  อุภเยนาป  การณเมว  ปฏกิฺขิปติ ฯ  ยนฺติ  
เยน  การเณน ฯ  เตสนฺติ  ภิกฺขูน ฯ  สมฺมุขสาวกาน  สนฺติเก  
ปพฺพชิตาติ  สพฺพนฺติมาน  สุภทฺทสทสิาน  สมฺมุขสาวกาน  สนฺติเก  
ปพฺพชิเต  สนฺธาย  วทติ ฯ  ขตฺติยกุลาทิวเสเนว  วิวิธกุลาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  อุจฺจนีจอุฬารอุฬารโภคาทิกุลวเสน  วาติ  อุจฺจนีจกุลวเสน  
อุฬารอุฬารโภคาทิกุลวเสน  วาติ  โยเชตพฺพ ฯ  ตตฺถ ขตฺติย- 
พฺราหฺมณวเสน  วา  ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติกาน  วา  วเสน  
                        [ ม. ป. ๑๒-๑๓  ส. ป. ๒๑๒-๒๑๓ ]  
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อุจฺจกุลตา  เวทิตพฺพา ฯ  เสสาน  วเสน  นีจกุลตา ฯ อุฬารอุฬาร- 
โภคาทิกุลวเสน  วาติ  อุฬารตมอุปโภควนฺตาทิกุลวเสน ฯ อุฬาราติ- 
สยโชตนตฺถ  หิ  ปุน  อุฬารคฺคหณ  ทุกขฺทุกฺขนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  
อาทิสทฺเทน  อุฬารานุฬาราน  คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  พฺรหฺมจริย  
รกฺขนฺตีติ  วุตฺตเมวตฺถ  ปกาเสตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  จิร  ปริยตติฺธมฺม  
ปริหรนฺตีติ ฯ  อปฺป ฺตฺเตป  สิกฺขาปเท  ยทิ  สมานชาติอาทิกา  
สิยุ  อตฺตโน  อตฺตโน  กลุานุคต  คนฺถ  วิย  น  นาเสยฺยุ ฯ  
ยสฺมา  ปน  สิกฺขาปทมฺป  อปฺป ฺตฺต  อิเม  จ  ภิกฺขู  น สมาน- 
ชาติอาทิกา  ตสฺมา  วินาเสสุนฺติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสตุ  ยสฺมา  
เอกนามา ฯเปฯ  ตสฺมา  อ ฺม ฺ  วิเหเนฺตาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
ยทิ  เอว  กสมฺา  จิรฏ ิติกวาเรป  นานานามาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
สติป  เตส  นานาชจฺจาทิภาเว  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยาเอว  สาสนสฺส  
จิรปฺปวตฺตีติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติวเสน  จ  
สาสนสฺส  จิรปฺปวตฺติ  ยสฺมา  พุทฺธา  อตฺตโน  ปรนิิพฺพานโต  
อุทฺธมฺป  วิเนตพฺพสตฺตสมฺภเว  สติ  สกิฺขาปท  ป ฺเปนฺติ  อสติ  
น  ป ฺเปนฺติ  ตสฺมาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  กายวจีทฺวารสงฺขาต  
วิ ฺตฺตึ  สมุฏาเปตฺวา  ปวตตมานมฺป  จิตฺต  ตสสฺาเยว  วิ ฺตฺติยา  
วเสน  ปวตฺตนโต  กายวจีทฺวาเรหิ  ปวตฺตนฺติ  วุจฺจติ  เอว  
สมฺปทมิท  ทฏพฺพ ฯ  ยถาตนฺติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  
                                [ ม. ป. ๑๓  ส. ป. ๒๑๓ ]  
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วคฺคสงฺคหปณฺณาสสงฺคหาทีหีติ สีลกฺขนฺธวคฺคมหาวคฺคาทิวคฺคสงฺคห- 
วเสน มูลปณฺณาสมชฺฌิมปณฺณาสาทิปณฺณาสสงฺคหวเสน ฯ อาทิ- 
สทฺเทน สยุตฺตาทิสงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๓๖๗]  เอว  วิตกฺเกถ  มา  เอว  วิตกฺกยิตฺถาติ  เอตฺถ เอวนฺติ  
ยถานุสิฏาย  อนุสาสนิยา  วิธิวเสน  ปฏิเสธนวเสน  จ ปวตฺติตา- 
การปรามสน ฯ  สา  จ  สมฺมาวิตกฺกาน  มิจฺฉาวิตกฺกาน ฺจ  
ปวตฺติอาการทสฺสนวเสน  ปวตฺตติ  ตตฺถ  อานิสสสฺส  อาทีนวสฺส  
จ  วิภาวนตฺถ ฯ  เตนาห  เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย  ตโย  กุสลวิตกฺเก  
วิตกฺเกถาติอาทึ ฯ  เอตฺถ  อาทิสทฺเทน  อพฺยาปาทวิตกฺกาวิหึสา- 
วิตกฺกาน คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  เนกขฺมฺม  วุจฺจติ  โลภโต  
นิกฺขนฺตตฺตา  อโลโภ ฯ  นวีรเณหิ  นิกขฺนฺตตฺตา  ปมชฺฌาน ฯ  
สพฺพากุสเลหิ  นิกฺขนฺตตฺตา  สพฺโพ  กุสโล  ธมโฺม ฯ  สพฺพสงฺขเตหิ  
นิกฺขนฺตตฺตา  นิพฺพาน ฯ  อุปนิสฺสยโต  สมฺปโยคโต  อารมฺมณกรณ- 
โต จ  เนกฺขมฺเมน  ปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก  เนกฺขมฺมวิตกฺโก  
สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  โส  อสุภชฺฌานสฺส  ปุพฺพภาเค  กามาวจโร  
โหติ  อสุภชฌฺาเน  รูปาวจโร  ต  ฌาน  ปาทก  กตฺวา อุปฺปนฺน- 
มคฺคผลกาเล  โลกุตฺตโร ฯ  พฺยาปาทสฺส ปฏิปกโฺข อพฺยาปาโท ฯ  
กิ ฺจิป  น  พฺยาปาเทนฺติ  เอเตนาติ  วา  อพฺยาปาโท  เมตฺตา ฯ  
ยถาวุตฺเตน  อพฺยาปาเทน  ปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก  อพฺยาปาทวิตกฺโก ฯ  
                                [ ม. ป. ๑๓  ส. ป. ๒๑๔ ]  
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โส  เมตฺตาฌานสฺส  ปุพฺพภาเค  กามาวจโร  โหติ  เมตฺตาภาวนา- 
วเสน อธิคเต  ปมชฺฌาเน  รูปาวจโร  ต  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  
อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล  โลกุตฺตโร ฯ  วิหึสาย  ปฏปิกฺโข  น  
วิหึสนฺติ  วา  เอตาย  สตฺเตติ  อวิหึสา  กรุณา ฯ  ตาย  
ปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก  อวิหึสาวิตกฺโก ฯ  โส  กรุณาฌานสฺส  
ปุพฺพภาเค  กามาวจโร  กรุณาภาวนาวเสน  อธิคเต  ปมชฺฌาเน  
รูปาวจโร  ต  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล โลกุตฺ- 
ตโร ฯ  นน ุ จ  อโลภาโทสาโมหาน  อ ฺม ฺวิรหโต  เนส  
วเสน  อุปฺปชฺชนกาน  อิเมส  เนกฺขมฺมวิตกฺกาทีน  อ ฺม ฺ  
อสงฺกรโต  ววตฺถาน  น  โหตีติ ฯ  โน  น  โหติ ฯ ยทา หิ อโลโภ  
ปธาโน  โหติ  นิยมิตปรณิตสมุทาจาราทิวเสน  ตทา  อิตเร  เทวฺ  
ตทนฺวายิกา  ภวนฺติ ฯ  ตถาหิ  ยทา  อโลภปฺปธาโน  เนกฺขมฺม- 
ครุโก จิตฺตุปฺปาโท  โหติ  ตทา  ลทฺธาวสโร  เนกฺขมฺมวิตกฺโก  
ปติฏหติ ฯ  ตสมฺปยุตฺตสฺส  ปน  อโทสลกฺขณสฺส  อพฺยาปาทสฺส  
วเสน  โย  ตสฺเสว  อพฺยาปาทวิตกฺกภาโว  สมฺภเวยฺย  สติ  จ  
อพฺยาปาทวิตกฺกภาเว  กสฺสจิป  อวิเหนชาติกตาย  อวิหึสาวิตกฺก- 
ภาโว จ  สมภฺเวยฺย  เต  อิตเร  เทฺว  ตสฺเสว  เนกฺขมฺมวิตกฺกสฺส  
อนุคามิโน  สรูปโต  อทิสฺสนโต  ตสฺมึ  สติ  โหนฺติ  อสติ  น  โหนฺตีติ  
อนุมาเนยฺยา  ภวนฺติ ฯ  เอวเมว  ยทา  เมตฺตาปธาโน  จิตฺตุปฺปาโท  
                                [ ม. ป. ๑๓  ส. ป. ๒๑๔ ]  
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โหติ  ตทา  อิตเร  เทฺว  ตทนฺวายิกา  ภวนฺติ  ยทา  กรณุา- 
ปธาโน จิตฺตุปฺปาโท  โหติ  ตทา  อิตเร  เทฺว  ตทนฺวายิกา  
ภวนฺติ ฯ  กามวิตกฺกาทโยติ  เอตฺถ  อาทิสทฺเทน พฺยาปาทวิตกฺก- 
วิหึสาวิตกฺกาน  คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  กามปฏสิยุตฺโต วิตกฺโก   
กามวิตกฺโก ฯ  เอตฺถ ห ิเทฺว กามา วตฺถุกาโม จ กิเลสกาโม  
จ ฯ  ตตฺถ  วตฺถุกามปกฺเข  อารมฺมณวเสน  กาเมหิ  ปฏิสยุตฺโต  
วิตกฺโก  กามวิตกฺโก  กิเลสกามปกฺเข  ปน  สมฺปโยควเสน  กาเมน  
ปฏิสยุตฺโตติ  โยเชตพฺพ ฯ  พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก พฺยา- 
ปาทวิตกฺโก ฯ  วิหึสาย  ปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก  วิหึสาวิตกฺโก ฯ  
เตสุ  เทฺว  สตฺเตสุป  สงฺขาเรสุป  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  กามวิตกฺโก  ห ิ 
ปเย  มนาเป  สตเต  วา  สงฺขาเร  วา  วิตกฺเกนฺตสฺส  อุปฺปชฺชติ ฯ  
พฺยาปาทวิตกฺโก  อปฺปเย  อมนาเป  สตฺเต  วา  สงฺขาเร  วา  
กุชฺฌิตฺวา  โอโลกนกาลโต  ปฏาย  ยาว  วินาสนา  อุปฺปชชฺติ ฯ  
วิหึสาวิตกฺโก  สงฺขาเรสุ  น  อุปฺปชฺชติ ฯ  สงฺขาโร  ห ิทุกฺขา- 
เปตพฺโพ  นาม  นตฺถ ิฯ  อิเม  สตฺตา  ห ฺนฺตุ  วา  อุจฺฉิชฺชนฺตุ  
วา  วินสฺสนฺตุ  วา  มา  วา  อเหสุนฺติ  จินฺตนกาเล  ปน  สตฺเตสุ  
อุปฺปชฺชติ ฯ  อถ  กสฺมา  วุตฺต  สงฺขาโร  ทุกฺขาเปตพฺโพ  นาม  
นตฺถีติ  นนุ  เย  ทุกฺขาเปตพฺพาติ  อิจฺฉิตา  สตฺตส ฺ ิตา  เตป  
อตฺถโต  สงฺขาราเอวาติ ฯ  สจฺจเมต ฯ  เต  ปน  อินฺทฺริยพทฺธา  
                                [ ม. ป. ๑๓  ส. ป. ๒๑๔ ]  
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สวิ ฺาณกตาย  ทุกฺข  ปฏิสเวเทนฺติ ฯ  ตสฺมา  เต  วิหึสาวิตกฺกสฺส  
วิสยา  อิจฺฉิตา  สตฺตส ฺ ิตา ฯ  เย  ปน  น  ทุกฺข  ปฏิสเวเทนฺติ  
วุตฺตลกฺขณาโยคโต ฯ  เต  สนฺธาย  วิหึสาวิตกฺโก  สงฺขาเรสุ  น  
อุปฺปชฺชตีติ วุตฺต ฯ  
        [๓๖๘]  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมุจฺจึสูติ  เอตฺถ อาสเว- 
หีติ  กตฺตุอตฺเถ  กรณนิทฺเทโส ฯ  จิตฺตานีติ  ปจฺจตฺตพหุวจน ฯ  
วิมุจฺจึสูติ  กมฺมสาธน ฯ  ตสฺมา  อาสเวหิ  กตฺตุภูเตหิ  อนุปาทาย  
อารมฺมณวเสน  อคฺคเหตฺวา  จิตฺตานิ  วิโมจิตานีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  
คเหตพฺโพติ  อาห  เตส  หิ  จิตฺตานีติอาทึ ฯ  เยหิ  อาสเวหีติ  
เอตฺถาป  กตฺตุอตฺเถเอว  กรณนิทฺเทโส ฯ  วิมุจฺจึสูติ  กมฺมสาธน ฯ  
น  เต  ตานิ  คเหตฺวา  วิมุจฺจึสูติ  เต  อาสวา  ตานิ  จิตฺตานิ  
อารมฺมณวเสน  น  คเหตฺวา  วิมุจฺจึสุ  วิโมเจสุ ฯ  เอตฺถ หิ จิตฺตานีติ  
อุปโยคพหุวจน ฯ  วิมุจฺจึสูติ  กตฺตุสาธน ฯ  อนุปฺปาทนิโรเธน  
ปน  นิรชฺุฌมานาติ  อายตึ  อนุปฺปตฺติสงฺขาเตน  นิโรเธน นิรุชฌฺ- 
มานา  อาสวา ฯ  อคฺคเหตฺวา  วิมุจฺจึสูติ  อารมฺมณกรณวเสน  
อคฺคเหตฺวา  จิตฺตานิ  วิโมเจสุ ฯ  วิกสติจิตฺตา  อเหสุนฺติ สาติสย- 
าณรสฺมิสมฺผสฺเสน  สมฺผุลฺลจิตฺตา  อเหสุนฺติ ฯ ปุริมวจนาเปกฺ- 
ขนนฺติ อ ฺตรสฺมึ  ภึสนเก  วนสณฺเฑติ  วุตฺตวจนาเปกฺข ฯ  เตนาห  
ย  วุตฺต  อ ฺตรสฺมึ  ภึสนเก  วนสณฺเฑติ  ตตฺราติ ฯ  กตนฺติ  
                                [ ม. ป. ๑๓  ส. ป. ๒๑๔ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 699 

ภาวสาธนวาจิ  อิท  ปทนติฺ  อาห  ภึสนกตสฺมึ  ภึสนกกิริยายาติ ฯ  
ภึสนสฺส  กรณ  กิรยิา  ภึสนกต ฯ  ตสฺมึ  ภึสนกตสฺมึ ฯ  อิทานิ  
อ ฺถาป  อตฺถโยชน  ทสฺเสนฺโต  อาห  อถวาติอาทึ ฯ  อิมสฺมึ  
อตฺถวิกปฺเป  ภึสยตีติ  ภึสโน  ภึสโนเอว  ภึสนโก  ตสฺส  ภาโว  
ภึสนกตฺตนฺติ  วตฺตพฺเพ  ตการสฺส  โลป  กตฺวา  ภึสนกตนฺติ  วุตฺตนฺติ  
ทสฺเสนฺโต  อาห  ภึสนกตสฺมึ  ภึสนกภาเวติ  อตฺโถติอาทึ ฯ  
เยภุยฺยคฺคหณ  โลมวนฺตวเสนาป  โยเชตพฺพ  น  โลมวเสเนวาติ  
อาห  พหุตราน  วาติอาทึ ฯ  ปุริสยุควเสนาติ  ปุริสกาลวเสน ฯ  
ปุริสาน  อายุปฺปมาณวเสนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สพฺพปจฺฉิมโก  
สุภทฺทสทิโสติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  ตสฺมึ  กาเล  วิชชฺมานาน  
ทฺวินฺน  ปุริสาน  อายุปริจฺเฉท  สกลเมว  คเหตฺวา  สตสหสฺส ฯเปฯ  
อฏาสีติ  วุตฺต ฯ  เทฺวเยว  ปุริสยุคานีติ  เอตฺถ  ปุริสาน  ยุค  
ปวตฺติกาโล  ปุริสยุค ฯ  อภิลาปมตฺตเมว  เจต ฯ  อตฺถโต  ปน  
ปุริโสเยว  ปรุิสยุค ฯ  ธรมาเน  ภควติ  เอก  ปรุิสยคุ  ปรินิพฺพุเต  
เอกนฺติ  กตฺวา  เทฺวเยว  ปุริสยุคานีติ  วุตฺต ฯ  ปรินพฺิพุเต  ปน  
ภควติ  เอกเมว  ปุริสยุค  อสีติเยว  วสฺสสหสฺสานิ  พฺรหฺมจริย  
อฏาสีติ  เวทิตพฺพ ฯ  สาวกยุคานีติ  สาวกาเอว  สาวกยุคานิ ฯ  
อสมฺภุณนฺเตนาติ  อปาปุณนฺเตน ฯ  คพฺภ  คณฺหาเปนฺตสฺสาติ  
สพฺพ ฺ ุตาณสฺส วิชายนตฺถ าณคพฺภ๑ คณฺหาเปนฺตสฺส ฯ  
๑. าณ คพฺภนฺติ ม ฺเ ฯ  

                        [ ม. ป. ๑๔  ส. ป. ๒๑๕-๒๑๖ ]  
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        [๓๖๙]  โก  อนุสนฺธติี  ปุพฺพาปรกถาน  ก ึ อนุสนฺธาน  โก  
สมฺพนฺโธติ  อตฺโถ ฯ  สิกขฺาปทปฺป ฺตฺติยาจนาเปกฺขนฺติ  ยาจิยตีติ  
ยาจนา  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติเยว  ยาจนา  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติ- 
ยาจนา ต  อเปกฺขตีติ  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยาจนาเปกฺข  ภุมฺม- 
วจน ฯ ยาจิยมานสิกฺขาปทปฺป ฺตฺติอเปกฺข    ภุมมฺวจนนฺติ   วุตฺต  
โหติ ฯ  ยาจนวิสิฏา  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติเยว  หิ  ตตฺถาติ  อิมินา  
ปรามฏา ฯ  เตเนว  วกฺขติ  ตตฺถ  ตสฺสา  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติ- 
ยาติ ฯ ย  วุตฺตนฺติ  สิกฺขาปท  ป ฺเปยฺยาติ  อิมินา  ย  สิกฺขา- 
ปทปฺป ฺปน วุตฺต  ยาจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺสา  สกิฺขาปทปฺ- 
ป ฺตฺติยาติ ตสฺส   ยาจิยมานสิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยนฺติ   อตฺโถ ฯ  
อกาลนฺติ  สกิฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  อกาล ฯ  อาสวฏานิยาติ  เอตฺถ  
อธิกรเณ  อนยิสทฺโทติ  อาห  อาสวา  ติฏนฺติ  เอเตสูติอาทึ ฯ  
เก  ปน  เต  อาสวา  เก  จ  ธมฺมา  ตทธิกรณภูตาติ  อาห  เยสุ  
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกาติอาทึ ฯ  ทฏิธมฺมิกา  ปรุปวาทาทโย  
สมฺปรายิกา  อปายทุกฺขวิเสสา ฯ  เต  อาสวนฺติ  เตน  เตน  
ปจฺจยวเสน  ปวตฺตนฺตีติ  อาสวา ฯ  เนสนฺติ  ปรุปวาทาทิอาสวาน ฯ  
เตติ  วีติกฺกมธมฺมา ฯ  อถ  อสติ  อาสวฏานิเย  ธมฺเม สิกฺขา- 
ปทปฺป ฺตฺติย โก โทโส เยเนว วุตฺตนฺติ อาห ยทิ หิ  
ป ฺเปยฺยาติอาทึ ฯ  วีติกฺกมโทส  อทิสฺวา  ยทิ  ป ฺเปยฺยาติ  
                        [ ม. ป. ๑๕  ส. ป. ๒๑๗-๒๑๘ ]  



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 701 

อธิปฺปาโย ฯ  ปรมฺมุขา  อกฺโกสน  ปรปุวาโท ฯ  ปเรหิ  วจเนสุ  
โทสาโรปน  ปรุปารมฺโภ ฯ  สมฺมุขา  ครหณ  ครหโทโส ฯ  กถ  
หิ  นาม  ปลิเวเสฺสตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  กถสทฺทโยเค  อนาคตปฺปโยโค  
ทฏพฺโพ ฯ  อนฺวายิโกติ  อนุวตฺตโก ฯ  โภคกฺขนธฺนฺติ  โภคราสึ ฯ  
อมฺหากเมเตติ  ายนฺตีติ  าตี ฯ  ปตามหปตุปุตฺตาทิวเสน  
ปริวตฺตนฏเน  ปริวฏโฏ ฯ  าตีเยว  ปริวฏโฏ  าติปริวฏโฏ ฯ  
ฆาสจฺฉาทนปรมตาย  สนฺตุฏาติ  ฆาสจฺฉาทเน  ปรมตาย  อุตฺตมตาย  
สนฺตุฏา ฯ  ฆาสจฺฉาทนปริเยสเน  สลฺเลขวเสน  ปรมตาย  
อุกฺกฏภาเว  สณฺ ิตาติ  อตฺโถ ฯ  ฆาสจฺฉาทนเมว  วา  ปรมา  
โกฏ ิ เอเตส  น  ตโต  ปร  กิ ฺจิ  อามิสชาต  ปริเยสนฺติ ปจฺจาสึสนฺติ  
จาติ  ฆาสจฺฉาทนปรมา ฯ  เตส  ภาโว  ฆาสจฺฉาทนปรมตา ฯ  
ตสฺสา  ฆาสจฺฉาทนปรมตาย  สนฺตุฏา ฯ  เตสุ  นาม  โกติ  
ยถาวุตฺตคุณวิสิฏเสุ  เตสุ  ภิกฺขูสุ  โก  นาม ฯ  โลกามิสภูตนฺติ  
โลกปริยาปนฺน  หุตฺวา  กิเลเสหิ  อามสิตพฺพตฺตา  โลกามิสภูต ฯ  
ปพฺพชฺชาสงฺเขเปเนวาติ   ปาณาติปาตา   เวรมณีติอาทินา ปพฺพชฺชา- 
มุเขเนว ฯ  เอตนฺติ  เมถุนาทีน  อกรณ ฯ ถามนฺติ สิกฺขาปทาน  
ป ฺาปนกิริยาย  สามตฺถิย ฯ  พลนฺติ  ยาถาวโต  สพฺพธมฺมาน  
ปฏิเวธสมตฺถ  าณพล ฯ  กุปฺเปยฺยาติ  กุปฺป  ภเวยฺย ฯ เอตสฺเส- 
วตฺถสฺส  ปากฏกรณ ฯ น ยถาฏาเน ติฏเยฺยาติ ป ฺตฺติ-  
                        [ ม. ป. ๑๕  ส. ป. ๒๑๘-๒๑๙ ]  
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น  ติฏเยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  อกุสโลติ  ติกิจฺฉิตุ  ยุตฺตกาลสฺส  
อปริชานนโต  อกุสโล  อเฉโก ฯ  อวุฑฺฒิ  อนโย ฯ  พฺยสน  
ทุกฺข ฯ  ปฏิกจฺเจวาติ  คณฺฑุปฺปาทนโต  ปมเมว ฯ  ส ฺฉวึ  
กตฺวาติ  โสภณจฺฉวึ  กตฺวา ฯ  พาลเวชโฺชติ  อปณฺฑิตเวชฺโช ฯ  
โลหิตกฺขย ฺจ  ม  ปาเปสีติ  วิภตฺติวิปริณาม  กตฺวา  โยเชตพฺพ ฯ  
อกาล  ทสฺเสตฺวาติ  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  อกาล  ทสฺเสตฺวา ฯ  
โรเปตฺวาติ  ผาสุ  กตฺวา ฯ  สเก  อาจริยเกติ  อาจริยสฺส  ภาโว  
กมฺม  วา  อาจริยก ฯ  ตสฺมึ  อตฺตโน  อาจริยภาเว  อาจริยกมฺเม  
วา ฯ  นิมิตฺตตฺเถ  เจต  ภุมฺมวจน ฯ วิทิตานุภาโวติ ปากฏา- 
นุภาโว ฯ วิปุลภาเวนาติ  ปพฺพชิตาน  พหุภาเวน ฯ  สาสเน  
เอกจฺเจ  อาสวฏานิยา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ยสฺมา  เสนาสนานิ  
ปโหนฺติ  ตสฺมา  อาวาสมจฺฉริยาทิเหตุกา  สาสเน  เอกจฺเจ อาสวฏ- 
านิยา  ธมฺมา  น  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  อิมนิา  นเยนาติ  เอเตน ปทโส- 
ธมฺมสิกฺขาปทาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ  ลาภสฺส  อคฺคมหตฺตนฺติ  
จีวราทิลภิตพฺพปจฺจโย  ลาโภ  ตสฺส  อคฺคมหตฺต  ปณีตตา  
พหุภาโว  วา ฯ  พหุสฺสุตสฺส  ภาโว  พาหุสจฺจ ฯ  อโยนิโส  
อุมฺมุชฺชมานาติ  อนุปาเยน  อภินิวิสมานา ฯ  วิปรตีโต  ชานมานาติ  
อตฺโถ ฯ  รเสน  รส  สสนฺเทตฺวาติ  สภาเวน  สภาว  สสนฺเทตฺวา ฯ  
อนุ ฺาตปจฺจตฺถรณาทิสุขสมฺผสฺสสาม ฺโต อุปาทินฺนผสฺสรเสป 
                        [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๑๙-๒๒๒ ]   



ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 703 

อนวชฺชส ฺ ิตาย  อนุปาทินฺนผสฺสรเสน  อุปาทินฺนผสฺสรส  สสนฺเทตฺวา  
สมานภาเว  อุปเนตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อุทธฺมฺม  อุพฺพินย  สตฺถุสาสน  
ทีเปนฺตีติ  ตถาห  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามีติอาทินาป  
สตฺถุสาสน  อุทฺธมฺม  อุพฺพินย  กตฺวา  ทีเปนฺติ ฯ  อิมสฺมึ  อตฺเถติ  
นิรพฺพุโท  ห ิ สารีปุตฺต  ภิกฺขุสงฺโฆติ  เอว  วุตฺตภิกฺขุสงฺฆส ฺ ิเต  
อตฺเถ ฯ  กถมฺปน  ทุสฺสลีาน  โจรภาโวติ  อาห  เต  หิ  อสฺสมณาว  
หุตฺวาติอาทึ ฯ  กาฬกธมมฺโยคาติ  ทุสฺสีลตาสงฺขาตปาปธมฺม 
โยคโต ฯ ปภสฺสโรติ  ปภาสนสีโล ฯ  สาโรติ  วุจฺจนฺตีติ  สาสน- 
พฺรหฺมจริยสฺส สารภูตตฺตา  สีลาทโย  คุณา  สาโรติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
สพฺพปริตฺตคุโณติ  สพฺเพหิ  นิหีนคุโณ  อปฺปคุโณ  วา ฯ  โส  
โสตาปนฺโนติ  อานนฺทตฺเถร  สนฺธาย  วทติ ฯ  โสต  อาปนฺโนติ  
มคฺคโสต  อาปนฺโน ฯ  ปฏิปกฺขธมฺมาน  อนวเสสโต  สวนโต  
สลนโต๑  โสโต  อริยมคฺโคติ  อาห  โสโตติ  จ  มคฺคสฺเสต  
อธิวจนนฺติ ฯ  โสตาปนฺโนติ  เตน  สมนฺนาคตสฺส  ปุคฺคลสฺสาติ  อิมินา  
มคฺคสมงฺคี  โสตาปนฺโนติ  วตฺวา  ตเมวตฺถ  อุทาหรเณน  สาเธตฺวา  
อิทานิ  อิธาธิปฺเปตปุคฺคล  นิทฺธาเรตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  อิธ ปนาติ- 
อาทึ ฯ  อิธ  อาปนฺนสทฺโท  ผลสจฺฉิกริิยาย  ปฏิปนฺโนติอาทีสุ  
วิย  วตฺตมานกาลิโกติ  อาห  มคฺเคน  ผลสฺส  นาม  ทินฺนนฺติ ฯ  
๑. ม. เปลฺลนโต ฯ  

                        [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๒-๒๒๓ ]  
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มคฺเคน  หิ  อตฺตนา  สทิสสฺส  อฏงฺคิกสฺส  วา  สตฺตงฺคิกสฺส  วา  
ผลสฺส  โสโตติ  นาม  ทนิฺน ฯ  อตีตกาลิกตฺเต  ปน  สรสโตว  
นามลาโภ  สยิา ฯ  มคฺคกขฺเณ  หิ  มคฺคโสต  อาปชฺชติ  นาม ฯ  
ผลกฺขเณ  อาปนฺโน ฯ  วิรปู  สทุกฺข  สอุปายาส  นิปาเตตีติ  
วินิปาโต  อปายทุกฺเข  ขิปนโก ฯ  ธมโฺมติ  สภาโว ฯ  เตนาห  น  
อตฺตาน  อปาเยสุ  วินิปาตนสภาโวติ ฯ  อถวา  ธมฺโมติ  อปาเยสุ  
ขิปนโก  สกกฺายทิฏ ิอาทิโก  อกุสลธมฺโม ฯ  ยสฺส  ปน  โส  
อกุสลธมฺโม  นตฺถิ  สพฺพโส  ปหีนตฺตา  โส  ยสฺมา  อปาเยสุ  
อตฺตาน  วินิปาตนสภาโว  น  โหติ  ตสฺมา  วุตฺต  น  อตฺตาน  
อปาเยสุ  วินิปาตนสภาโวติ  วุตฺต  โหตีติ ฯ  กสฺมาติ อวินิปาต- 
ธมฺมตาย  การณ  ปุจฺฉติ ฯ  อปาย  คเมนฺตีติ  อปายคมนิยา ฯ  
อิทานิ  สภาววจน  ธมฺมสทฺท  คเหตฺวา  อตฺถ  ทสเฺสนฺโต  อาห  
วินิปาตน  วา  วินิปาโตติอาทึ ฯ  วินิปาตนสภาโวติ อุปฺปชฺชน- 
สภาโว ฯ  สมฺมตฺตนิยาเมน  มคฺเคนาติ  สมฺมาภาวนิยามเกน ปฏิ- 
ลทฺธมคฺเคน ฯ  นิยโตติ  วา  เหฏ ิมนฺตโต  สตฺตมภวโต  อุปร ิ 
อนุปฺปชฺชนธมฺมตาย  นิยโต ฯ  สมโฺพธีติ  อุปริมคฺคตฺตยสงฺขาตา  
สมฺโพธิ ฯ  สมฺพุชฺฌตีติ  วา  สมฺโพธิ  อริยมคฺโค ฯ  โส  จ  อิธ  
ปมมคฺคสฺส  อธิคตตฺตา  อวสิฏโเอว  อธิคนฺตพฺพภาเวน อิจฺฉิ- 
ตพฺโพ ฯ  เตนาห  อุปริมคฺคตฺตย  อวสฺส  สมฺปาปโกติ ฯ อุปร-ิ 
                        [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๓-๒๒๔ ]  
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มคฺคตฺตย อวสฺส สมฺปาปุณาตีติ สมฺปาปโก โสตาปนฺโน ฯ  
        [๓๗๐]  อนุธมฺมตาติ  โลกุตฺตรธมฺมานุคโต  ธมฺโม ฯ  
อนปโลเกตฺวาติ  ปทสฺส  วิวรณ  อนาปุจฺฉิตฺวาติ ฯ  ชนปทจาริก  
ปกฺกมนฺตีติ  เอตฺถ  อิติสทฺโท  คมฺยมานตาย  น  วุตฺโต ฯ เอวม ฺ- 
ตฺถาป  อีทิเสสุ  าเนสุ ฯ  ตตฺถ  ชนปทจาริกนฺติ  ชนปเทสุ  
จรณ ฯ  จรณ  วา  จาโร ฯ  โสเอว  จารกิา ฯ  ชนปเทสุ  
จาริกา  ชนปทจาริกา ฯ  ต  ปกฺกมนฺติ  ชนปทคมน  คจฺฉนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  ปกกฺมนฺติเยวาติ  อวธารเณน  โน  น  ปกฺกมนฺตีติ  
ทสฺเสติ ฯ  ชนปทจาริก  ปกฺกมนฺตีติ  เอตฺถ  ตฺวา  ภควโต  
จาริกาปกฺกมนวิธึ  ทสเฺสนฺโต  อาห  ชนปทจาริก  จรนฺตา จาติ- 
อาทึ ฯ  จาริกา  จ  นาเมสา  ทุวิธา ตุริตจาริกา จ อตุริตจาริกา  
จ ฯ  ตตฺถ  ทูเรป  โพธเนยฺยปุคฺคล  ทิสวฺา  ตสฺส  โพธนตฺถาย  
สหสา  คมน  ตุริตจาริกา  นาม ฯ  สา  มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปจฺจุคฺ- 
คมนาทีสุ  ทฏพฺพา ฯ  ภควา  หิ  มหากสฺสปตฺเถร ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต  
มุหุตฺเตน  ติคาวุต  มคฺคมคมาสิ ฯ  อาฬวกสฺสตฺถาย  ตึสโยชน ฯ  
ตถา  องฺคุลิมาลสฺส ฯ  ปุกกฺุสาติสฺส  ปน  ป ฺจจตฺตาลีสโยชน ฯ  
มหากปฺปนสฺส  วีสโยชนสต ฯ  ธนิยสสฺตฺถาย  สตฺต  โยชนสตานิ  
อคมาสิ ฯ  ธมฺมเสนาปติโน  สทฺธิวิหาริกสฺส  วนวาสีติสฺสสามเณรสฺส  
ติคาวุตาธิก  วีสโยชนสต  อคมาสิ ฯ  อย  ตุริตจาริกา ฯ  ยมฺปน  
                                [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๔ ]  
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คามนิคมนครปฏิปาฏิยา   เทวสิก   โยชนอฑฺฒโยชนวเสน ปณฺฑปาต- 
จริยาทีหิ  โลก  อนุคฺคณฺหนฺตสฺส  คมน  อย อตุริตจาริกา นาม ฯ  
อิม  ปน  จาริก  จรนฺโต  ภควา  มหามณฺฑล  มชฺฌมิมณฺฑล  
อนฺติมมณฺฑลนฺติ  อิเมส  ติณฺณ  มณฺฑลาน  อ ฺตรสฺมึ  จรติ ฯ  
ตตฺถ  ชนปทจาริกนฺติ  วุตฺตตฺตา  อตุริตจาริกาว  อิธาธิปฺเปตาติ  
ตเมว  วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อาห  มหามณฺฑล  มชฌฺิมมณฺฑลนฺติ- 
อาทึ ฯ ตตฺถ  อนฺติมมณฺฑลนฺติ  ขุทฺทกมณฺฑล ฯ  อิตเรส  วา  
มณฺฑลาน  อนฺโตคธตฺตา  อนฺติมมณฺฑล  อพฺภนฺตริมมณฺฑลนฺติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  อิเมส  ปน  มณฺฑลาน  ก ึ ปมาณนฺติ  อาห  ตตฺถ มหา- 
มณฺฑล  นวโยชนสติกนฺติอาทึ ฯ  นวโยชนสติกมฺป  าน มชฺฌิมเ- 
ทสปริยาปนฺนเมว ฯ  ตโต  ปร  นาธปิฺเปต  ตุริตจาริกาวเสน  
อคมนโต ฯ  ยสฺมา  นิกฺขนฺตกาลโต  ปฏาย  คตคตฏานสฺส  จตูสุ  
ปสฺเสสุ  สมนฺตโต  โยชนสต  เอกโกลาหล  โหติ ฯ  ปุริม  ปรุมิ  
อาคตา  นิมนฺเตตุ  ลภนฺติ ฯ  อิตเรสุ  ทฺวีสุ  มณฺฑเลสุ  สกฺกาโร  
มหามณฺฑล  โอสรติ ฯ  ตตฺถ  พุทฺธา  ภควนฺโต  เตสุ  เตสุ คาม- 
นิคเมสุ  เอกาห  ทฺวีห  วสนฺตา  มหาชน  อามิสปฏิคฺคเหน อนุคฺ- 
คณฺหนฺติ  ธมฺมทาเนน ฯ  วิวฏฏปนิสฺสติ  กุสล  วฑฺเฒนฺติ ฯ  
ตสฺมา  วุตฺต  คามนิคมาทีสุ  มหาชน  อามิสปฏิคฺคเหน อนุคฺ- 
คณฺหนฺตาติอาทิ ฯ  สมถวิปสฺสนา  ตรณุา  โหนฺตีติ  เอตฺถ  
                                [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๕ ]  
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ตรุณา  วิปสฺสนาติ  สงฺขารปริจฺเฉทเน  าณ  กงฺขาวิตรเณ  าณ  
สมฺมสเน  าณ  มคฺคามคฺเค  าณนฺติ  จตุนฺน  าณาน  อธิวจน ฯ  
สมถสฺส  ตรณุภาโว  ปน  อุปจารสมาธิวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  สเจ  
ปน  อนฺโตวสฺเส  ภิกฺขูน  สมถวิปสฺสนา  ตรุณา  โหนฺตีติ  อิท  
นิทสฺสนมตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  อ ฺเนป  มชฺฌิมมณฺฑเล  เวเนยฺยาน  
าณปริปากาทิการเณน  มชฺฌิมมณฺฑเล  จาริก  จรตุิกามา จาตุมฺ- 
มาส  ตฺวาว  นิกฺขมนฺติ ฯ  ปวารณาสงฺคห  ทตฺวาติ อนุมติทาน- 
วเสน  ทตฺวา ฯ  มิคสิรสฺส  ปมทิวเสติ  มิคสิรมาสสฺส ปม- 
ทิวเส ฯ  อิท ฺจ  เอตรหิ  ปวตฺตโวหารวเสน  กตฺติกมาสสฺส อปร- 
ปกฺข  ปาฏิปททิวส  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เตสนฺติ  เตส  พุทฺธาน ฯ  
เตหิ  วิเนตพฺพตฺตา  เตส  เวเนยฺยสตฺตาติ  วุตฺต ฯ  เวเนยฺยสตฺตาติ   
จ  จาริกาย  วิเนตพฺพสตฺตา ฯ  มิคสิรมาสมฺป  ตตฺเถว  วสิตฺวา  
ปุสฺสมาสสฺส  ปมทิวเสติ  อิทมฺปน  นทิสฺสนมตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  
จาตุมฺมาส  วุฏานมฺป  หิ  พุทฺธาน  เวเนยฺยสตฺตา  อปริปกฺกินฺทฺรยิา  
โหนฺติ ฯ  เตส  อินฺทฺริยปริปาก  อาคมยมานา  อปรมฺป  เอกมาส  
วา  ทฺวิติจตุมาส  วา  ตตฺเถว  วสิตฺวา  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวารา  
นิกฺขมิตฺวา  ปุริมนเยเนว  โลก  อนุคฺคณฺหนฺตา  สตฺตหิ  วา  ฉหิ  
วา  ป ฺจหิ  วา  จตูหิ  วา  มาเสหิ  จาริก  ปริโยสาเปนฺติ ฯ  
เวเนยฺยวเสเนวาติ  อวธารเณน  น  จีวราทิเหตุ  จรนฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  
                                [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๕ ]  
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ตถาหิ  อิเมสุ  ตีสุ  มณฺฑเลสุ  ยตฺถกตฺถจิ  จาริก  จรนฺตา  น   
จีวราทิเหตุ  จรนฺติ ฯ  อถโข  เย  ทุคฺคตพาลชิณฺณพฺยาธิกา  เต  
กทา  ตถาคต  อาคนฺตฺวา  ปสฺสิสฺสนฺติ  มยิ  ปน  จารกิ  จรนฺเต  
มหาชโน  ตถาคตทสฺสน  ลภิสฺสติ  ตตฺถ  เกจิ  จิตฺตานิ ปสาเทสฺ- 
สนฺติ  เกจิ  มาลาทีหิ  ปูเชสฺสนฺติ  เกจิ กฏจฺฉุภิกฺข ทสฺสนฺติ เกจิ  
มิจฺฉาทสฺสน  ปหาย  สมมฺาทิฏ ิกา  ภวิสฺสนฺติ  ต  เนส  ภวิสฺสติ  
ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ เอว โลกานุกมปฺาย จาริก จรนฺติ ฯ  
        [๓๗๑]  อปจ  จตูหิ  การเณหิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  จาริก  
จรนฺติ  ชงฺฆวิหารวเสน  สรีรผาสุกตฺถาย  อตฺถุปปฺตฺติกาล อภิ- 
กงฺขนตฺถาย  ภิกฺขูน  สิกฺขาปท  ป ฺาปนตฺถาย  ตตฺถ  ตตฺถ ปร-ิ 
ปากคตินฺทฺริเย  โพธเนยฺยสตฺเต  โพธนตฺถายาติ ฯ  อปเรหิป  จตูหิ  
การเณหิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  จาริก  จรนฺติ  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉิสฺ- 
สนฺตีติ วา  ธมฺม  สงฺฆ  สรณ  คจฺฉิสฺสนฺตีติ  วา  มหตา  ธมฺมวสฺเสน  
จตสฺโส  ปรสิา  สนฺตปฺเปสฺสามาติ  วา ฯ  อปเรหิป  ป ฺจหิ  การเณหิ  
พุทฺธา  ภควนฺโต  จาริก  จรนฺติ  ปาณาติปาตา  วิรมิสฺสนฺตีติ  วา  
อทินฺนาทานา  กาเมสุ  มจฺิฉารา  มุสาวาทา สุราเมรยมชชฺปฺปมา- 
ทฏานา วิรมิสฺสนฺตีติ  วา ฯ  อปเรหิป  อฏหิ  การเณหิ  พุทฺธา  
ภควนฺโต  จาริก  จรนฺติ  ปม  ฌาน  ปฏิลภิสฺสนฺติ  วา  ทุติย  
ฯเปฯ  เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ  ปฏิลภิสฺสนฺตีติ  วา ฯ  
                                [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๕ ]  
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อปเรหิป  อฏหิ  การเณหิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  จาริก  จรนฺติ โสตา- 
ปตฺติมคฺค  อธิคมิสฺสนฺตีติ  วา  โสตาปตฺติผล ฯเปฯ  อรหตฺตผล  
สจฺฉิกริสฺสนฺตีติ วาติ ฯ  
        [๓๗๒]  ปุปฺผานิ  โอจินนฺตา  วิย  วิจรนฺตีติ  อิมินา  ยถา  
มาลากาโร  พหุ  ปุปฺผคจฺฉ  ทิสฺวา  ตตฺถ  จิรมฺป  ตฺวา  ปุปฺผานิ  
โอจินิตฺวา  ปุปฺผสุ ฺ  คจฺฉ  ทิสฺวา  ตตฺถ  ปป ฺจ  อกตฺวา  ต  
ปหาย  อ ฺตฺถ  คนฺตฺวา  ปุปฺผานิ  โอจินนฺโต  วิจรติ  เอวเมว  
พุทฺธาป  ยตฺถ  คามนิคมาทีสุ  เวเนยฺยสตฺตา  พหู  โหนฺติ  ตตฺถ  
จิรมฺป  วสนฺตา  เต  วิเนตฺวา  วิเนยฺยสุ ฺคามาทีสุ  ปป ฺจ  อกตฺวา  
ต  ปหาย  อ ฺตฺถ  พหุวิเนยฺยเกสุ  คามาทีสุ  วสนฺตา  วิจรนฺตีติ  
ทสฺเสติ ฯ  ตโตเอว  จ  อติขุทฺทเกป  อนฺติมม ฺฑเล  อุปนิสฺสย- 
วนฺตาน พหุภาวโต  ตาวพหุมฺป  กาล  สตฺตมาสปริยนฺต  จาริก  
จรนฺติ ฯ  สนตฺสภาวตฺตา  กิเลสสมณเหตุตาย  วา  สนฺต  นิพฺพาน  
สุขการณตฺตา  จ  สุขนฺติ  อาห  สนฺต  สุข  นิพฺพาน  อารมฺมณ  
กตฺวาติ ฯ  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬติ  ชาติกฺเขตฺตภูตทสสหสฺสโลกธาตุยา ฯ  
อิท ฺจ  เทวพฺรหฺมาน  วเสน  วุตฺต ฯ  มนุสฺสา  ปน  อิมสฺมึเยว  
จกฺกวาเฬ  โพธเนยฺยา  โหนฺติ ฯ  โพธเนยฺยสตฺตสโมโลกนนฺติ  
ปม  มหากรุณาย  ผริตฺวา  ปจฺฉา  สพฺพ ฺ ุตาณชาล  ปตฺถริตฺวา  
ตสฺส  อนฺโต  ปวิฏาน  โพธเนยฺยสตฺตาน  สโมโลกน ฯ  พุทฺธา  
                                [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๕ ]  
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กิร  มหากรณุาสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย  เย  
สตฺตา  ภพฺพา  ปริปากาณา  อชฺช  มยา  วิเนตพฺพา  เต  มยฺห  
าณสฺส  อุปฏหนฺตูติ  จิตฺต  อธิฏาย  สมนฺนาหรนฺติ ฯ  เตส  
สห  สมนฺนาหารา  เอโก  วา  เทฺว  วา  พหู  วา  ตทา  วินยุปคา  
เวเนยฺยา  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ ฯ  อยเมตฺถ  
พุทฺธานุภาโว ฯ  เอว  อาปาถ  อาคตาน ฺจ  เนส  อุปนิสฺสย ปุพฺพ- 
จริย  ปุพฺพเหตุ  สมฺปติวตฺตมาน ฺจ  ปฏิปตฺตึ  โอโลเกนฺติ ฯ  
เวเนยฺยสตฺตปริคฺคณฺหนตฺถ  ห ิ สมนนฺาหาเร  กเต  ปม  เนส  
เวเนยฺยภาเวเนว  อุปฏาน  โหติ ฯ  อถ  กินฺนุโข  ภวิสฺสตีติ  
สรณคมนาทิวเสน  กิ ฺจิ  นิปฺผตฺตึ  วีมสมานา  ปุพฺพุปนิสฺสยาทึ  
โอโลเกนฺติ ฯ  โอติณฺเณติ  อาโรจิเต  ปริสมชฺฌ  วา  โอติณฺเณ ฯ  
ทฺวิกฺขตฺตุนฺติ  เอกสฺมึ  สวจฺฉเร  ทฺวิกฺขตฺตุ ฯ  พุทฺธกาเล  กิร  
เอเกกสฺมึ  สวจฺฉเร  เทฺว  วาเร  ภิกฺขู  สนฺนิปตนฺติ อุปกฏวสฺสุ- 
ปนายิกกาเล  จ  ปวารณากาเล  จ ฯ  อุปกฏาย วสฺสุปนายิกาย   
ทสมฺป  วีสมปฺ  ตึสมฺป  จตฺตาลีสมฺป  ป ฺาสมฺป  ภิกฺขู วคฺค- 
วคฺคา  หุตฺวา  กมฺมฏานตฺถาย  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ภควา  เตหิ  สทฺธ ึ 
สมฺโมทิตฺวา  กสฺมา  ภิกฺขเว  อุปกฏาย  วสฺสุปนายิกาย  วิจรถาติ  
ปุจฺฉติ ฯ  อถ  เต  ภควา  กมฺมฏานตฺถ  อาคตมฺห  กมฺมฏาน  
โน  เทถาติ  ยาจนฺติ ฯ  สตฺถา  เตส  จริยวเสน  ราคจริตสฺส  
                                [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๕ ]  
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อสุภกมฺมฏาน   เทติ   โทสจริตสฺส   เมตฺตากมฺมฏาน โมห- 
จริตสฺส  อุทฺเทโส  ปริปุจฺฉา  กาเลน  ธมฺมสฺสวน  กาเลน ธมฺม- 
สากจฺฉา  อิท  ตุยฺห  สปฺปายนฺติ  อาจิกฺขติ ฯ  กิ ฺจาป  หิ โมห- 
จริตสฺส  อานาปานสฺสติกมฺมฏาน  สปฺปาย  กมมฺฏานภาวนาย  
ปน  น  ภาชนภูต  กาตุ  สมฺโมหวิคมาย  ปม  อุทเฺทสปริปุจฺฉา-  
ธมฺมสฺสวนธมฺมสากจฺฉาสุ   นิโยเชติ ฯ   วิตกฺกจริตสฺส อานาปานสฺ- 
สติกมฺมฏาน  เทติ ฯ  สทฺธาจริตสฺส  วิเสสโต  ปรุิมา  ฉ อนุส-ฺ 
สติโย  สปฺปายา ฯ  ตาส  ปน  อนุยุ ฺชเน  อย  ปุพฺพภาคปฏิปตฺตีติ  
ทสฺเสตุ   ปสาทนียสุตฺตนฺเตน   พุทฺธสโุพธิต  ธมฺมสุธมฺมต สงฺฆ- 
สุปฏิปตฺติ ฺจ  ปกาเสติ ฯ  าณจริตสฺส  ปน  มรณสฺสติ อุป- 
สมานุสฺสติ  จตุทฺธาตุววตฺถาน  อาหาเร  ปฏิกูลส ฺา  วิเสสโต  
สปฺปายา ฯ  เตส  อุปการกธมฺมทสฺสนตฺถ  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺเต  
คมฺภีเร  สุตฺตนฺเต  กเถติ ฯ  เต  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  สเจ  
สปฺปาย  โหติ  สตฺถุ  สนติฺเกเอว  วสนฺติ  โน  เจ  โหติ  
สปฺปาย  เสนาสน  ปุจฺฉิตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  เต  ตตฺถ  วสนฺตา  
เตมาสิก  ปฏปิท  คเหตฺวา  ฆเฏนฺตา  วายมนฺตา  โสตาปนฺนาป  
โหนฺติ  สกทาคามิโนป  อนาคามิโนป  อรหนฺโตป  ตโต  วุตฺถวสฺสา  
ปวาเรตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภควา  อห  ตุมฺหาก  สนฺติเก  
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  โสตาปตฺติผล  ปตฺโต ฯเปฯ  อห  อคฺคผล  
                                [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๕ ]  
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อรหตฺตนฺติ  ปฏิลทฺธคุณ  อาโรเจนฺติ  อุปริ  อนธิคตสฺส  อธิคมาย  
กมฺมฏาน ฺจ  ยาจนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  ปุเร  วสฺสุปนายิกาย  จ  
กมฺมฏานคฺคหณตฺถ ฯเปฯ อุปริ กมฺมฏานคฺคหณตฺถ ฺจาติ ฯ  
        [๓๗๓]  อายามาติ  เอตฺถ  อาสทฺโท  อาคจฺฉาติ  อิมินา  
สมานตฺโถติ  อาห  อายามาติ  อาคจฺฉ  ยามาติ ฯ  เอหิ  คจฺฉามาติ  
อตฺโถ ฯ  อานนฺทาติ  ภควา  สนฺติกาวจรตฺตา  เถร  อาลปติ ฯ  
น  ปน  ตทา  สตฺถุ  สนฺติเก  วสนฺตาน  ภิกฺขูน  อภาวโต ฯ  
ป ฺจสตปริมาโณ  หิ  ตทา  ภควโต  สนฺติเก  ภิกฺขุสงฺโฆ ฯ  เถโร  
ปน  คณฺหถาวุโส  ปตฺตจีวรานิ  ภควา  อสุกฏาน  คนฺตุกาโมติ  
ภิกฺขูน  อาโรเจสิ ฯ  อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสีติ  
วุตฺตตฺตา  ภควโต  ปจฺจสฺโสสีติ  อิธ  ภควโตติ  สามิวจน  
อามนฺตนเมว  สมฺพนฺธีอนฺตร  อเปกฺขตีติ  อิมินา  อธปิฺปาเยน  ภควโต  
วจน  ปฏิอสฺโสสีติ  วุตฺต ฯ  ภควโตติ  ปน  อิท  ปฏสิฺสวสมฺพนฺเธน  
สมฺปทานวจน  ยถา  เทวทตฺตาย  ปฏสิฺสุโณตีติ ฯ  ปจฺจสฺโสสีติ  
เอตฺถ  ปฏิสทฺโท  อภิมุขวจโนติ  อาห  อภิมุโข  หตฺุวา  สุณีติ ฯ  
ภควโต  มุขาภิมุโข  หุตฺวา  อธิวาเสตฺวา  สุณิ  น  อุทาสีโน  
หุตฺวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตสฺส  ปาฏิหาริยสฺส  อาคนฺตุกวเสน  กตตฺตา  
วุตฺต  นครทฺวารโต  ปฏายาติ ฯ  สุวณฺณรสป ฺชราหิ  รสฺมีหติี  
เอตฺถ  รสสทโฺท  อุทกปรยิาโย  ป ฺชรสทฺโท  เหมวณฺณปริยาโย  
                        [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๕-๒๒๖ ]  
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ตสฺมา  สุวณฺณชลธารา  วิย  สุวณฺณวณฺณาหิ  รสฺมีหีติ  อตฺโถ ฯ  
สมุชฺโชตยมาโนติ  โอภาสยมาโน ฯ  อสฺสาติ  เวร ฺชสฺส พฺราหฺม- 
ณสฺส ฯ  ภควนฺต  อุปนิสีทิตุกาโมติ  ภควนฺต  อุปคนฺตฺวา  
นิสีทิตุกาโม ฯ  ภควโต  สมีเป  นิสีทิตุกาโมติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
พฺราหฺมณ  ตยา  นิมนฺติตา  วสฺส  วุตฺถา  อมฺหาติ  ปาลิย  
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  ทาตพฺโพ  อสฺสาติ  ทาตพฺโพ  ภเวยฺย ฯ  
โน  อสนฺโตติ  เนว  อวิชชฺมาโน ฯ  กนิฺน  วิชชฺมาโน  เยวาติ  
ทีเปติ ฯ  วินา  วา  ลิงฺควิปลฺลาเสเนตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพติ  
อาห  อถวาติอาทึ ฯ  อิมินา  สาม ฺวจนโต  เอตฺถ นปปสกลิงฺค- 
นิทฺเทโสติ  ทสฺเสติ ฯ  โน  นตฺถีติ  โน อมฺหาก นตฺถิ ฯ โนติ  
วา  เอตสฺส  วิวรณ  นตฺถติี ฯ  เกส  อทาตุกามตา  วิยาติ  อาห  
ยถาติอาทึ ฯ  ปหุตวิตฺตูปกรณานนฺติ  เอตฺถ  วิตฺตีติ  ตุฏ ิ  
วิตฺติยา  อุปกรณ  วิตฺตูปกรณ  ตุฏ ิการณนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปหุต  
ธนธ ฺชาตรูปรชตนานาวิธาลงฺการสุวณฺณภาชนาทิเภท วิตฺตู- 
ปกรณเมเตสนฺติ  ปหุตวิตฺตูปกรณา ฯ  เตส  ปหุตวิตฺตูปกรณาน  
มจฺฉรีน  ยถา  อทาตุกามตา  เอว  โน  อทาตุกามตาป  นตฺถีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  เอตฺถ  ตนฺติ  ต  การณ  ต  
กิจฺจ  วา ฯ  เอตฺถาติ  ฆราวาเส ฯ  ทุติเย  ปน  อตฺถวิกปฺเป  
ตนฺติ  เทยฺยธมฺมสฺส  ปรามสน ฯ  เอตฺถาติ  อิมสฺมึ  เตมาสพฺ- 
                        [ ม. ป. ๑๖-๑๗  ส. ป. ๒๒๖-๒๒๗ ]  
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วุจฺจเต ฯ  ยทปิ  ตสฺส  วิเสสาธิคโม  นตฺถิ  อายตึ  ปน นิพฺพานา- 
ธิคมตฺถาย  วาสนาภาคิยา  จ  สพฺพา ปรุิมปจฺฉิมธมฺมกถา อโหสติี  
ทฏพฺพา ฯ น หิ ภควโต นิรตฺถิกา ธมมฺเทสนา อตฺถิ ฯ  
        [๓๗๔]  เตมาสิโกป  เทยฺยธมฺโมติ  เตมาส  ทาตพฺโพป เทยฺย- 
ธมฺโม ฯ  ย  ทิวสนฺติ  ยสมฺึ  ทิวเส ฯ  พุทฺธปริณายกนฺติ  พุทฺโธ  
ปริณายโก  เอตสฺสาติ  พุทฺธปริณายโก  ภิกฺขุสงฺโฆ ฯ  ต พุทฺธ- 
ปริณายก ฯ  พุทฺธเชฏกนฺติ  อตฺโถ ฯ  ยาวทตฺถ  กตฺวาติ  ยาว  
อตฺโถ  ตาว  โภชเนน  ตทา  กตนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  ทาตุ อุปนีต- 
ภิกฺขาย  ปฏกิฺเขโป  นาม  หตฺถส ฺาย  มุขวิกาเรน  วจีเภเทน  
วา  โหตีติ  อาห  หตฺถส ฺายาติอาทึ ฯ  โอนีตปตฺตปาณินฺติ  
เอตฺถ  โอนีโต  ปตฺตโต  ปาณิ  เอตสฺสาติ  โอนีตปตฺตปาณีติ  
ภินฺนาธิกรณวิสโยย  ปโท  พาหิรตฺถสมาโสติ  อาห  ปตฺตโต  
โอนีตปาณินฺติอาทึ ฯ  โอนตฺตปตฺตปาณินฺติป  ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ  
โอนตฺต  นานาภูต  วินาภูต  อามิสาปนยเนน  วา  สุจิกต  ปตฺต  
ปาณิโต  อสฺสาติ  โอนตฺตปตฺตปาณิ ฯ  ต  โอนตฺตปตฺตปาณึ ฯ  
หตฺเถ  จ  ปตฺต ฺจ  โธวิตฺวา  เอกมนฺเต  ปตฺต  นกิฺขิปตฺวา  นิสินฺนนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ปตฺตุณฺณปฏฏปเฏ  จาติ  ปตฺตุณฺณปเฏ  จ  ปฏฏปเฏ  จ ฯ  
ตตฺถ  ปตฺตุณฺณเทเส  ภวา  ปตฺตุณฺณา ฯ  โกสิยวิเสสาติป  
วทนฺติ ฯ  ปฏฏปฏานิ  ปน  จีนปฏานิ ฯ  อาโยคาทีสุ  โยคปฏ  
                        [ ม. ป. ๑๗-๑๘  ส. ป. ๒๒๘-๒๒๙ ] 
อตฺโถ ฯ  ยนติฺ  เยน  การเณน ฯ  กิริยาปรามสน  วา ฯ  
ทุติเย  ปน  อตฺถวิกปฺเป  ยนฺติ  ย  เทยฺยธมฺมนฺติ  อตฺโถ ฯ  อล  
ฆราวาสปลิโพธจินฺตายาติ  ส ฺาเปตฺวาติ  พฺราหฺมณ  เนต ฆรา- 
วาสปลิโพเธน  กต  อถโข  มาราวฏฏเนนาติ  พฺราหฺมณ ส ฺา- 
เปตฺวา ฯ  ตงฺขณานุรูปายาติ  ยาทิสี  ตทา  ตสฺส อชฌฺาสยปฺ- 



ปวตฺติ  ตทนุรูปายาติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  ตทา  ตาทิสสฺส วิวฏฏ- 
สนฺนิสฺสิตสฺส  าณปริปากสฺส  อภาวโต  เกวล  อพฺภุทยนิสฺสิโตเอว  
อตฺโถ  ทสฺสโิตติ  อาห  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิก  อตฺถ สนฺทสฺเสตฺ- 
วาติ ฯ  ปจฺจกฺขโต  วิภาเวตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  กุสเล ธมฺเมติ  
เตภูมิเก  กุสเล  ธมฺเม ฯ  ตตฺถาติ  กุสลธมฺเม  ยถาสมาทปเต ฯ  
นนฺติ  พฺราหฺมณ ฯ  สมุตฺเตเชตฺวาติ  สมฺมเทว  อุปรปูริ  นิเวเสตฺวา  
ปุ ฺกิริยาย  ติกฺขวิสทภาว  อาปาเทตฺวา ฯ  ต  ปน  อตฺถโต  
ตสฺส  อุสฺสาหชนน  โหตีติ  อาห  สอุสฺสาห  กตฺวาติ ฯ  เอว  
ปุ ฺกิริยาย  สอุสฺสาหกา  เอวรูปา  คุณสมงฺคิตา  จ  นิยมโต  
ทิฏธมฺมิกาทิอตฺถสมฺปาทนีติ  เอว  สอุสฺสาหตา  อ ฺเหิ  จ  
ตสฺมึ  วิชชฺมานคุเณหิ  สมฺปหเสตฺวา  สมฺมเทว  หฏตุฏภาว  
อาปาเทตฺวา ฯ  ยท ิ ภควา  ธมฺมรตนวสฺส  วสฺสิ  อถ  กสฺมา  
โส  วิเสส  นาธิค ฺฉิ ฯ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  อภาวโต ฯ  ยทิ  
เอว  กสฺมา  ภควา  ตสฺส  ตถา  ธมฺมรตนวสฺส  วสฺสติี ฯ  
                        [ ม. ป. ๑๖  ส. ป. ๒๒๗-๒๒๘ ]  
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อาโยโค๑ ฯ  อสวทฺธก  ปตฺตตฺถวิกาทีสุ ฯ  เภสชฺชเตลานนฺติ  
เภสชฺชสมฺปาเกน  สาธิตเตลาน ฯ  ตุมพฺานีติ  จมฺมมยเตลภาชนานิ ฯ  
เอกเมกสฺส  ภิกฺขุโน  สหสฺสคฺฆนก  เตลมทาสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
มหายาค  ยชิตฺวาติ  มหาทาน  ทตฺวา ฯ  สปุตฺตทาร  วนฺทิตฺวา  
นิสินฺนนฺติ  ปุตฺตทาเรหิ  สทฺธึ  วนฺทิตฺวา  นิสินฺน ฯ  เตมาสนฺติ  
อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน ฯ  เตมาส  โสตพฺพธมฺม  อชฺเชว  
สุณิสฺสามีติ  นิสินฺนสฺส  ต  อชฺฌาสย  ปูเรตฺวา  เทสิตตฺตา  วุตฺต  
ปริปุณฺณสงฺกปฺป  กรุุมาโนติ ฯ  อนุวชตฺิวาติ  อนุคนฺตฺวา ฯ  
พุทฺธาน  อนภิรติปริตสฺสิตา  นาม  นตฺถีติ  อาห  ยถาอชฺฌาสย  
ยถารุจิต  วาส  วสิตฺวาติ ฯ  อภิรนฺต  อภิรต  อภิรตีติ  หิ  อตฺถโต  
เอก ฯ  อภิรนฺตสทฺโท  จาย  อภิรุจิปรยิาโย  น  อสสฺาทปริยาโย ฯ  
อสฺสาทวเสน  จ  กตฺถจิ  วสนฺตสฺส  อสฺสาทวตฺถุวิคมเนน  สิยา  
ตสฺส  ตตฺถ  อนภิรติ  ตยทิ  ขีณาสวาน  นตฺถ ิ ปเคว  พุทฺธาน ฯ  
ตสฺมา  อภิรติวเสน  กตฺถจิ  วสิตฺวา  ตทภาวโต  อ ฺตฺถ  คมน  
นาม  พุทฺธาน  นตฺถ ิ เวเนยฺยวินยตฺถ  ปน  กตฺถจิ  วสิตฺวา  
ตสฺมึ  สิทฺเธ  เวเนยฺยวินยตฺถเมว  ตโต  อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺตีติ  
อยเมตฺถ   ยถารุจิ ฯ  โสเรยฺยาทีนิ  อนปุคมฺมาติ มหามณฺฑล- 
จาริกาย  วีถภูิตานิ  โสเรยฺยนคราทีนิ  อนุปคนฺตฺวา ฯ  
๑. ม. อาโยคาทีสุ อาโยโคติ ปฏิอาโยโค ฯ  

                        [ ม. ป. ๑๘  ส. ป. ๒๒๙-๒๓๐ ]  
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ปยาคปติฏานนฺติ  คามสฺสาป  อธิวจน  ติตฺถสฺสาป ฯ  คงฺค  นทินฺติ  
คงฺค  นาม  นทึ ฯ  ตทวสรีติ  เอตฺถ  ตนฺติ  กรณตฺเถ      อุปโยค- 
วจนนฺติ อาห เตน อวสริ ตทวสรีติ ฯ  
        [๓๗๕]  สมนฺตปาสาทิกายาติ  สมนฺตโต  สพฺพโส  ปสาท  
ชเนตีติ  สมนฺตปาสาทิกา ฯ  ตสฺสา  สมนฺตปาสาทิกาย ฯ  ตตฺริท  
สมนฺตปาสาทิกาย  สมนตฺปาสาทิกตสฺมินฺติ  เอตฺถ  ตตฺราติ ปุรมิ- 
วจนาเปกฺข ฯ  อิทนฺติ  วกฺขมานการณวจนาเปกฺข ฯ  ตตฺราย  
โยชนา  ย  วุตฺต  สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนายาติ  ตตฺร  
ยา  สา  สมนตฺปาสาทิกาติ  สวณฺณนา  วุตฺตา  ตสฺสา สมนฺต- 
ปาสาทิกาย  สวณฺณนาย  สมนฺตปาสาทิกตสฺมึ  สมนฺตปาสาทิกภาเว  
สพฺพโส  ปสาทชนกตฺเต  อิท  โหติ ฯ  กึ  โหตีติ  อาห  อาจริย- 
ปรมฺปรโตติอาทึ ฯ  อาจริยปรมฺปรโตติ  อุปาลิ  ทาสโกติอาทินา  
วุตฺตาจริยปรมฺปรโต ฯ    นิทานวตฺถุปฺปเภททีปนโตติ นิทานปฺปเภท- 
ทีปนโต  วตฺถุปฺปเภททีปนโต  จ ฯ  ตตฺถ พาหิรนิทานอพฺภนฺตร- 
นิทานสิกฺขาปทนิทานทสฺสนวเสน นิทานปฺปเภททีปน เวทิตพฺพ ฯ   
เถรวาทปฺปกาสฺน ปน วตฺถุปฺปเภททีปน ฯ ปรสมยวิวชฺชนโตติ  
สกาย  ปฏิ ฺาย  เมตฺติย  ภิกฺขุนึ  นาเสถาติอาทีสุ มิจฺฉาปฏิ- 
ปนฺนาน  ปเรส  ลทฺธินิวารณโต ฯ  ตโตเยว  จ  อตฺตโน สมย- 
ปติฏาปเนน  สกสมยวิสุทฺธิโต ฯ  พฺย ฺชนปริโสธนโตติ ปา- 
                                [ ม. ป. ๑๘  ส. ป. ๒๓๐ ]  
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วิโสธเนน  พฺย ฺชนปริโสธน  เวทิตพฺพ ฯ  สทฺทสตฺถานุสาเรน  วา  
นิพฺพจน  ทสฺเสตฺวา  ปทนิปฺผตฺติทสฺสน  พฺย ฺชนปริโสธน ฯ  
วิภงฺคนยเภททสฺสนโตติ   ติสฺโส   อิตฺถิโยติอาทิปทภาชนสฺส อนุรูป- 
วเสน  นยเภททสฺสนโต ฯ  สมฺปสฺสตนฺติ  าณจกฺขุนา  สมฺมา  
ปสฺสนฺตาน ฯ  อุปปริกฺขนฺตานนฺติ  อตฺโถ ฯ  อปาสาทิกนฺติ อปฺ- 
ปสาทาวห ฯ  เอตฺถาติ  สมนฺตปาสาทิกาย ฯ  สมฺปสฺสต  วิ ฺ ูนนฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  ตสฺมา  อย  สวณฺณนา  สมนฺตปาสาทิกาเตฺวว  
ปวตฺตาติ  โยเชตพฺพ ฯ  กสฺส  เตน  เทสิตสฺส  สวณฺณนาติ  อาห  
วินยสฺสาติอาทึ ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                      เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา สมตฺตา ฯ  


