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          ปรมตฺถม ฺชุสายนาม วิสุทฺธิมคฺคสวณฺณนาย  
                            มหาฏีกาสมฺมตาย  
                               ปโม ภาโค  
                                 ----------- 
                               อารมฺภคาถา  
        สทฺธมมฺรสิมาลี โย                วิเนยฺยกมลากเร  
        วิโพเธสิ มหาโมห-                ตม หนฺตฺวาน สพฺพโส  
        าณาติสยพิมฺพนฺต                วิสทฺุธกรุณารุณ  
        วนฺทิตฺวา นิรุปเกฺลส                พุทฺธาทิจฺจ มโหทย  
        โลกาโลกกรนฺธมฺม                คุณรสฺมิสมุชฺชล  
        อริยสงฺฆ ฺจ สมฺผุลฺล        วิสุทฺธกมลากร  
        วนฺทนาชนิต ปุ ฺ                อิติ ย รตนตฺตเย  
        หตนฺตราโย สพฺพตฺถ        หุตฺวาหนฺตสฺส เตชสา  
        สมฺปนนฺสีลาจาเรน                ธีมตา สุจิวุตฺตินา  
        อชฺเฌสิโต ทาานาคตฺ-        เถเรน ถริเจตสา  
        วิสุทฺธจริโต นาโถ                ย วิสุทฺธิมนุตฺตร  
        ปตฺวา เทเสสิ กรุณา-        สมุสฺสาหิตมานโส  
        ตสฺสา อธิคมูปาโย                วิสทฺุธนยมณฺฑิโต  
        วิสุทฺธิมคฺโค โย วุตฺโต        สุวิสุทธฺปทกฺกโม   
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                      วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
        สุวิสุทฺธ อสงฺกิณฺณ                นิปณุตฺถวินิจฺฉย  
        มหาวิหารวาสีน                สมย อวิโลมย  
        ตสฺส นสิฺสาย โปราณ        กถามคฺค อนากุล  
        ตนฺตินยานุค สุทฺธ                กริสสฺามตฺถวณฺณน  
        อิติ อากงฺขมานสฺส                สทธฺมฺมสฺส จิรฏ ิตึ  
        วิภชนฺตสฺส ตสฺสตฺถ                นิสามยถ สาธโวติ ฯ  
        สฺวาย   วิสุทฺธิมคฺโค   ย   สุตฺตปท   นิสฺสาย   ปฏปยติ   ต  
ตาว   นิกฺชิปตฺวา   ตสฺส   นิทานาทินิทฺธารณมุเขน   นานปฺปการโต  
อตฺถ   สวณฺเณตุ   สีเล   ปติฏายาติอาทิ   อารทฺธ  ฯ   ธมฺม  
สวณฺณนฺเตน   หิ   อาทิโต   ตสฺส   นิทาน   วตฺตพฺพ   ตโต  ปโยชน  
ปณฺฑตฺโถ   ปทตฺโถ  สมพฺนฺโธ  อธิปปฺาโย  โจทนา  โสธน  วตฺตพฺพ  ฯ  
ตถา เจว อาจริเยน ปฏิปนนฺ ฯ  
        เอตฺถ   หิ   ภควนฺต  กิราติอาทิ  เทสนาย  นิทานปโยชน- 
นิทฺธารณ วิสุทฺธิมคฺค   ภาสิสฺสนฺติอาทิ   ปณฺฑตฺถนิทฺธารณ   สีเล  
ตฺวาติอาทิ   ปทตฺถสมฺพนฺธาธิปฺปายวิภาวนา   กึ   สีลนฺติอาทิ  
โจทนา ตโต ปร โสธนา ฯ สมาธิป ฺากถาสุป เอเสว นโย ฯ  
        กสฺมา   ปเนตฺถ   วิสชฺชนคาถา   อาทิมฺหิ   นิกขิฺตฺตา   น ปุจฺฉา- 
คาถา   ปุจฺฉาปุพฺพิกา   หิ  วิสชฺชนาติ  ฯ  วุจฺจเต  ฯ  ตทตฺถสฺส  
มงฺคลภาวโต สาสนสฺส อาทิกลฺยาณาทิภาววิภาวนโต ภยาทิอุปทฺทว- 
นิวารเณน อนฺตรายวิธมนโต   อุปริ   สวณฺเณตพฺพธมฺมสงฺคหโต   จาติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
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                            ปฺหาพฺยากรณ  วณฺณนา  
        เอตฺถาห   กสฺมา   ปนาย  วิสุทฺธิมคฺคกถา  วตฺถุปุพฺพิกา  อารทฺธา  
น  สตฺถ ุ โถมนาปุพฺพิกาติ  ฯ  วุจฺจเต  ฯ  วิสุ  อสวณฺณนาทิภาวโต  ฯ  
สุมงฺคลวิลาสินีอาทโย   วิย   ห ิ  ทีฆนิกายาทีน   นาย  วิสุ  สวณฺณนา  
น   ปกรณนฺตร   วา  อภิธมฺมาวตารสุมตาวตาราทิ  วิย  ตาสเยว  ปน  
สุมงฺคลวิลาสินีอาทีน วิเสสภูตา เตเนวาห มชฺเฌ๑ วิสุทฺธิมคฺโคติ- 
อาทิ๒ ฯ   อถวา  ฯ   โถมนาปุพฺพิกาป   จาย   กถา   น   วตฺถุปุพฺพิกา  
วาติ  ทฏพฺพ  ฯ  สาสเน  หิ  วตฺถุกิตฺตน  น  โลเก  วิย เกวล โหติ  
สาสนสมฺปตฺติกิตฺตนตฺตา   ปน   สตฺถุ   อวิปรีตธมฺมเทสนาภาววิภาว- 
เนน สตฺถุคุณสงฺกิตฺตน   อุลฺลิงฺคนฺตเมว   ปวตฺตติ  ฯ   ตถาหิ   วกฺขติ  
เอตฺตาวตา  ติสฺโส  สิกฺขาติอาทิ  ฯ  โสตาปนฺนาทิภาวสฺส  จ  การณนฺติ  
เอตฺถ   ห ิ  อาทิสทฺเทน   สพฺพสกทาคามิอนาคามิโน   วิย   สพฺเพป  
อรหนฺ   โต   สงฺคยฺหนฺติ   วิภาคสฺส   อนุทฺธฏตฺตา   เตน   ติณฺณมฺป  
โพธิสตฺตาน  นิพฺเพธภาคิยา  สีลาทโย  อิธ  สีเล ปติฏายาติอาทิวจเนน  
สงฺคหิตาติ   ทฏพฺพ  ฯ   ติณฺณมฺป   ห ิ  เนส   จริมภเว  วิเสสโต  
สสารภยิกฺขณ  ยถาสก  สีเล  ปติฏาย  สมถวิปสฺสนาหิ  อุสฺสุกฺกา- 
เปตฺวา ตณฺหาชฏาวิชฏนปฏิปตฺติ   จ   สมานาติ  ฯ   อถวา  ฯ   โส  
อิม   วิชฏเย   ชฏนฺติ   สาธารณวจเนน   สาติสย   นริติสย ฺจ ตณฺหา- 
ชฏาวิชฏน   คหิต   ตตฺถ   ย  นิรติสย  สวาสนปฺปหานตาย  เตน  
สตฺถุ   ปหานสมฺปทา   กิตฺติตา   โหติ   ตนฺนิมิตฺตา   าณสมฺปทา   จ  
ตทุภเยน  นานนฺตริกตาย  อานุภาวสมฺปทาทโยปติ   เอวมฺป  โถมนา- 
๑. สุมงฺคลวิลาสินีอาทีสุ อารมฺภคาถาย ฯ ๒. อีทิส ฺหิ วจน สมฺพนฺธิยมาน  
ลิงฺคตฺโถติ วุจฺจติ ฯ อมฺหาก โปราณาจริยมติยา ปน ปมากิริยาวเิสสนนตฺิ วุจฺจติ ฯ  
สกฺกฏภาสานุโลเมน ทุติยาวภิตฺติกมฺป ภเวยฺย ฯ ตสฺมา วิรุทฺธนฺติ น ม ฺ ิตพฺพ ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ปุพฺพิกาย  กถาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  อถวา  ฯ  โถมนาปุพฺพิกาเอวาย  
กถาติ   ทฏพฺพ   สพฺพธมฺเมสุ   อปฺปฏิหตาณจาโรติอาทินา   สตฺถุ  
โถมน   ปรุกขิฺตฺวา   สวณฺณนาย   อารทฺธตฺตา  ฯ  สา  ปนาย  ยสฺมา  
ปุจฺฉนฺตสฺส   อฺฌาสยานุรูป   พฺยากรณสมตฺถตาย   วิภาวนวเสน  
ปวตฺติตา   อาจิณฺณ ฺเจต   อาจริยสฺส   ยทิท   สวณฺเณตพฺพธมฺมานุคุณ  
สวณฺณนารมฺเภ   สตฺถ ุ  อภิตฺถวน  ตสฺมา  อิมินา  การเณน  เอวเมตฺถ  
โถมนา   ปวตฺติตาติ   โถมนาการสฺส  วุจฺจมานสฺส  การณ  อุทฺธรนฺเตน  
ปม   วิสชชฺนคาถ   นิกฺขิปตฺวา  ตสฺสา  นิทานโจทนามุเขน  ปุจฺฉาคาถ  
สรูปโต   อตฺถโต   จ   ทสเฺสตฺวา   ตสฺสา   ปุจฺฉาย   อวิปรีต พฺยากรณ- 
สมตฺถภาวโชตน   ภควโต   โถมน   ปุรกฺขิตฺวา ยถาธิปฺเปตธมฺม- 
สวณฺณนา    กตา   ฯ   เตนาห   สีเล    ปติฏายาติอาทิ  ฯ   ตตฺถ  
คาถาย อตฺโถ ปรโต อาวิภวิสฺสติ ฯ  
        [๑]   อิตีติอาทีสุ  ฯ   อิตีติ  อย  อิติสทฺโท  เหตุปริสมาปนาทิ-  
ปทตฺถวิปริยายปการาวธารณ  นิทสฺสนาทิอเนกตฺถปฺปเภโท  ฯ  ตถา  เหส  
รุปฺปตีติ   โข   ภิกฺขเว   ตสฺมา   รูปนฺติ  วุจฺจตีติอาทีสุ๑  เหตุมฺหิ  
อาคโต  ฯ   ตสฺมาติห   เม   ภิกฺขเว   ธมฺมทายาทา   ภวถ   มา อามิส- 
ทายาทา   อตฺถิ   เม   ตุมฺเหสุ   อนุกมปฺา  กินฺติ  เม  สาวกา ธมฺม- 
ทายาทา  ภเวยฺยุ  โน  อามิสทายาทาติอาทีสุ๒ ปริสมาปเน ฯ อิติ  
วา   อิติ   เอวรูปา   นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา   ปฏิวิรโตติอาทีสุ๓  
๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๐๕ ฯ  ๒. ม. มฺ. ๑๒/๒๑ ฯ   ๓. ที. สี. ๙/๘ ฯ   
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                           ปณฺหาพฺยากรณ  วณฺณนา   
อาทิอตฺเถ  ฯ   มาคณฺฑิโยติ   ตสฺส   พฺราหฺมณสฺส   สงฺขา   สม ฺา  
ป ฺตฺติ   โวหาโร   นาม   นามกมฺม   นามเธยฺย   นิรุตฺติ   พฺย ฺชน  
อภิลาโปติอาทีสุ   ปทตฺถวิปริยาเย  ฯ   อิติ  โข  ภิกขฺเว  สปฺปฏภิโย  
พาโล   อปฺปฏิภโย   ปณฺฑิโต   สอุปทฺทโว   พาโล   อนุปทฺทโว  
ปณฺฑิโต   สอุปสคฺโค   พาโล   อนุปสคฺโค   ปณฺฑิโตติอาทีสุ๑  
ปกาเร  ฯ   อตฺถิ   อิทปฺปจฺจยา   ชรามรณนฺติ   อิติ  ปุฏเน  สตา  
อานนฺท   อตฺถีติสฺส   วจนีย  กึปจฺจยา  ชรามรณนฺติ  อิติ  เจ  วเทยฺย  
ชาติปจฺจยา   ชรามรณนฺติ  อิจฺจสฺส  วจนียนฺติอาทีสุ๒  อวธารเณ  ฯ  
สนฺนิฏาเนติ   อตฺโถ  ฯ   อตฺถีติ   โข   กจฺจาน  อยเมโก  อนฺโต  
นตฺถีติ   โข   กจฺจาน   อย  ทุติโย  อนฺโตติอาทีสุ๓  นิทสฺสเน  ฯ  
อิธาป  นิทสฺสเน  ทฏพฺโพ  ฯ  ปกาเรติป  วตฺตุ  วฏฏเตว  ฯ  ปโม  
ปน   อิติสทฺโท  ปริสมาปเน  ทฏพฺโพ  ฯ  หีติ  อวธารเณ  ฯ  อิทนฺติ  
อาสนฺนปจฺจกฺขวจน ยถาธิกตสฺส สุตฺตปทสฺส อภิมุขีกรณโต ฯ  
        วุตฺตนฺติ   อย   วุตฺตสทฺโท   สอุปสคฺโค   อนุปสคฺโค  จ  วปปฺน-  
วาปสมีกรณเกโสหารณชวิีตวุตฺติปมุตฺตภาวปาวจนปวตฺติตอชฺเฌสน-  
กถนาทีสุ ทสิฺสติ ฯ ตถาหิ อย  
        คาโว ตสฺส ปชายนฺติ   เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ  
        วุตฺตาน   ผลมสฺนาติ   โย  มิตฺตาน  น  ทุพฺภตีติ-๔  
๑. ม. อุ. ๑๔/๑๖๖ ฯ องฺ. ติก. ๒๐/๑๒๖ ฯ  ๒. ที. ม. ๑๐/๖๕ ฯ   
๓. ส. นิทาน. ๑๖/๒๑ ฯ  ๔. ขุ. ชา. ๒๘/๑๕๕ ฯ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
อาทีสุ   วปฺปเน   อาคโต  ฯ   โน   จ   โข   ปฏิวุตฺตนฺติอาทีสุ  
อฏทนฺตกาทีหิ   วาปสมีกรเณ  ฯ   กาปทิโก   มาณโว   ทหโร วุตฺต- 
สิโรติอาทีสุ๑  เกโสหารเณ  ฯ  ปนฺนโลโม  ปรทวตฺุโต มิคภูเตน  
เจตสา   วิหรตีติอาทีสุ๒   ชีวิตวุตฺติย  ฯ   เสยฺยถาป   นาม ปณฺฑุ- 
ปลาโส  พนธฺนา  ปวุตฺโต  อภพฺโพ  หริตตายาติอาทีสุ๓ พนฺธนโต  
ปมุตฺตภาเว  ฯ   เยสมิท   เอตรหิ   โปราณ   มนฺตปท  คีต  ปวุตฺต  
สมีหิตนฺติอาทีสุ๔  ปาวจนภาเวน  ปวตฺติเต  ฯ  โลเก  ปน  วุตฺโต  
คุโณ   วุตฺโต   ปารายโนติอาทีสุ   อชฺเฌสเน  ฯ  วุตฺต  โข  ปเนต  
ภควตา  ธมฺมทายาทา  เม  ภิกฺขเว  ภวถ  มา  อามิสทายาทาติ-๕  
อาทีสุ   กถเน  ฯ  อิธาป  กถเนเอว  ทฏพฺโพ  ฯ  ตสฺมา  อิติ  หิ  
เอวเมว   อิท   สุตฺต   เทสตินฺติ   ยถานิกฺขิตฺต   คาถ  เทสิตภาเวน  
นิทสฺเสติ ตสฺสา วา เทสิตาการ อวธาเรติ ฯ  
        กสฺมาติ   เหตุมฺหิ   นสิฺสกฺก  ฯ   ปนาติ   วจนาลงฺการมตฺต  ฯ  
อุภเยนาป   การณ   ปุจฺฉติ  ฯ   เอตนฺติ   ยถาวุตฺต   สตฺุตปท ปจฺจาม- 
สติ  ฯ   วุตฺตนฺติ   ปุจฺฉานิมิตฺต  ฯ  ตทตฺถสฺส  อตฺตโน  พุทฺธิย  
วิปริวตฺตมานต   อุปาทาย   อิทนฺติ   วตฺวา  ปุน  ภควตา  ภาสิตาการ  
สนฺธาย  เอตนฺติ  วุตฺต  ฯ  สกเลน  ปนาเนน  วจเนน เทสนาย นิทาน  
โจทิต๖  โหติ  ปรโต๗ ตสฺสา เทสกเทสกาลปฏิคฺคาหเก วิภาเวตุ  
๑. ม. ม. ๑๓/๕๙๘ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๑๘๓-๔-๗ ตตฺถ ปน พหุวจน ฯ  
๓. วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๘๖ ฯ ๔. ที. สี. ๙/๓๐๑ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๒๒ ฯ  
๖. ม. โชติต ฯ  ๗. ม. ยโต ฯ   
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ภควนฺต กิราติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   กริาติ   อนุสฺสวนฏเ   นิปาโต  ฯ  เตน  วุจฺจมานตฺถสฺส  
อนุอนุสุยฺยมานต  ทีเปติ  ฯ  รตฺติภาเคติ  รตฺติยา  เอกสฺมึ โกฏาเส ฯ  
มชฺฌิมยาเมติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เวสฺสวณาทโย  วิย  อปากฏนาม- 
เธยฺยตฺตา อ ฺตโร   เทโวเอว   เทวปุตฺโต  ฯ   สสยสมุคฺฆาตตฺถนฺติ  
วิจิกิจฺฉาสลฺล   สมุทฺธรณตฺถ   ปุจฺฉีติ   โยชนา  ฯ  สสยสมุคฺฆาตตฺถนฺติ  
จ อิมินา ป ฺจสุ ปุจฺฉาสุ อย วิมติจฺเฉทนา ปุจฺฉาติ ทสฺเสติ ฯ  
        เยน   อตฺเถน   ตณฺหา   ชฏาติ   วุตฺตา  ตเมว  อตฺถ  ทสฺเสตุ  
ชาลินิยาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  สา  หิ  อฏสตตณฺหาวิจริตปฺปเภโท  อตฺตโน  
อวยวภูโตเอว  ชาโล  เอติสฺสา  อตฺถีติ  ชาลินีติ  วุจฺจติ  ฯ อิทานิสฺสา  
ชฏากาเรน ปวตฺตี ทสฺเสตุ สา หีติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   รปูาทีสุ   อารมฺมเณสูติ   ตสฺสา   ปวตฺติฏานมาห รูปาทิ- 
ฉฬารมฺมณวินิมุตฺตสฺส  ตณฺหาวิสยสฺส  อภาวโต  ฯ เหฏ ูปริยวเสนาติ  
กทาจิ   รูปารมฺมเณกทาจิยาว   ธมฺมารมฺมเณ   กทาจิ   ธมฺมารมฺมเณ  
กทาจิ   ยาว  รูปารมฺมเณติ  เอว  เหฏา  อุปร ิ จ  ปวตฺติวเสน  ฯ  
เทสนากฺกเมน   เจตฺถ   เหฏ ูปริยตา  ทฏพฺพา  ฯ  กทาจิ  กามภเว  
กทาจิ   รูปภเว   กทาจิ   อรูปภเว   กทาจิ   วา  อรูปภเว  ฯ เป ฯ  
กทาจิ  กามภเวติ  เอวมฺเปตฺถ  เหฏ ูปริยวเสน  ปวตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  
สพฺพสงฺขาราน   ขเณ   ขเณ   ภิชฺชนสภาวตฺตา  อปราปรุปฺปตฺติ  เอตฺถ 
สสิพฺพนนฺติ   อาห   ปุนปปฺุน   อุปฺปชชฺนโตติ  ฯ  สสิพฺพนฏเนาติ  อิท   
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เยน   สมฺพนเฺธน   ชฏา   วิยาติ  ชฏาติ  ชฏาตณฺหาน  อุปมูปเมยฺยตา  
ตทสฺสน  ฯ   อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ยถา  ชาลิโน  เวฬุคุมฺพสฺส  สาขา  
โกสส ฺจยาทโย   จ   อตฺตนา   อตฺตโน  อวยเวหิ  สสิพฺพิตา  วินทฺธา  
ชฏาติ   วุจฺจนฺติ   เอว   ตณฺหาป   สสิพฺพนสภาเวนาติ  ฯ สสิพฺพิ- 
ตฏเนาติ   วา  ปาโ  ฯ  อตฺตนาว  อตฺตโน  สสิพฺพิตภาเวนาติ  
อตฺโถ  ฯ   อย   หิ  ตณฺหา  โกสการกิม ิ วิย  อตฺตนาว  อตฺตานมฺป  
สสิพฺพนฺตี   ปวตฺตติ  ฯ   เตนาห   ภควา   รูปตณฺหา  โลเก  ปยรปู  
สาตรูป  เอตฺเถสา  ตณฺหา  อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ  เอตฺถ  นิวีสมานา  
นิวีสตีติอาทิ๑  ฯ   อิเม   สตฺตา   มม  อิทนฺติ  ปริคฺคหิต  วตฺถุ  
อตฺตนิพฺพิเสส   ม ฺมานา   อพฺภนฺตริม   กโรนฺติ  ฯ   อพฺภนฺตรฏโ  
จ   อนฺโตสทฺโทติ   สกปรกิฺขาเร   อุปฺปชฺชมานาป  ตณฺหา  อนฺโตชฏาติ  
วุตฺตา  ฯ  ปพฺพชิตสฺส  ปตฺตาทิ  คหฏสฺส  หตฺถิอาทิ  สกปริกขฺาโร  ฯ  
อตฺตาติ   ภวติ  เอตฺถ  อภิธาโนติ  อตฺตภาโว  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจก  ฯ  
สรีรนฺติ  เกจิ  ฯ  มม  อตฺตภาโว  สุนฺทโร  อสุกสฺส วิย มม อตฺตภาโว  
ภเวยฺยาติ   วา   อาทินา   สกอตฺตภาวาทีสุ  ตณฺหาย  อุปฺปชชฺนากาโร  
เวทิตพฺโพ  ฯ   อตฺตโน   จกฺขาทีนิ   อชฌฺตฺติกายตนานิ   อตฺตโน  
ปเรส ฺจ   รปูาทีนิ   พาหิรายตนานิ   ปเรส   สพฺพานิ   วา สปรสนฺตติ- 
ปริยาปนฺนานิ  วา  จกฺขาทีนิ  อชฌฺตฺติกายตนานิ  ตถา  รูปาทีนิ  
พาหิรายตนานิ  ฯ   ปริตฺตมหคฺคตภเวสุ   ปวตฺติยาป   ตณฺหาย อนฺโต- 
๑. ม. มู. ๑๒/๑๒๐ ฯ   
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ชฏา  พหิชฏาภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ  กามภโว  หิ กสสฺจิป กิเลสสฺส  
อวิกฺขมฺภิตตฺตา   กถ ฺจิป   อวิมุตฺโต   อชฺฌตฺตคฺคหณสฺส   วิเสสปจฺจโยติ  
อชฺฌตฺต   อนฺโตติ   จ   วุจฺจติ   ตพฺพิปริยายโต  รูปารูปภโว  พหิทฺธา  
พหีติ  จ  ฯ  เตนาห  ภควา  อชฌฺตฺตสโยชโน  ปุคฺคโล พหิทฺธา- 
สโยชโน ปุคฺคโลติ๑  ฯ  วิสยเภเทน  ปวตฺติอาการเภเทน จ อเนกเภท- 
ภินฺนมฺป ตณฺห   ชฏาภาวสาม ฺเน   เอกนฺติ   คเหตฺวา   ตาย   เอว  
อุปฺปชฺชมานาย   ชฏายาติ   วุตฺต  ฯ   สา   ปน   ปชาติ วุตฺตสตฺต- 
สนฺตานปริยาปนฺนาเอว   หุตฺวา  ปุนปฺปุน  ต  ชเฏนฺตี  วินทฺธนตีฺ  
ปวตฺตตีติ   อาห   ชฏาย   ชฏิตา   ปชาติ  ฯ   ตถาหิ   ปรมตฺถโต  
ยทิป   อวยวพฺยติเรเกน   สมุทาโย   นตฺถิ  เอกเทโส  ปน  สมุทาโย  
นาม   น   โหตีติ   อวยวโต   สมุทาย   ภินฺน   กตฺวา  อุปมูปเมยฺย  
ทสฺเสนฺโต   ยถา   นาม   เวฬุชฏาทีหิ  ฯเปฯ  สสิพฺพิตาติ  อาห  ฯ  
อิม  ชฏนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตีสุ  ธาตูสุ  เอกมฺป  อเสเสตฺวา สสิพฺพเนน  
เตธาตุก   ชเฏตฺวา    ิต  ฯ   เตนสฺสา   มหาวิสยต  วิชฏนสฺส  จ  
สุทุกฺกรสภาวมาห  ฯ   วิชเฏตุ   โก   สมตฺโถติ   อิมินา   วิชฏเยติ  
ปท สตฺติอตฺถ น วิธิอาทิอตฺถนฺติ ทสฺเสติ ฯ  
        เอว   อนฺโตชฏาติอาทินา   ปฏุโ   ปน  อสฺส  เทวปุตฺตสฺส  อิม  
คาถมาหาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอทิโสว  อิม  ป ฺห  วิสชฺเชยฺยาติ  สตฺถาร  
คุณโต ทสฺเสนฺโต สพฺพธมฺเมสุ อปฺปฏิหตาณจาโรติอาทิมาห ฯ  
๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๘๑ ฯ   
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        [๒]   ตตฺถ   สพฺพธมฺเมสูติ   อตีตาทิเภทภินฺเนสุ   สพฺเพสุ เยฺย- 
ธมฺเมสุ  ฯ   อปฺปฏิหตาณจาโรติ   อนวเสสเยฺยาวรณปฺปหาเนน  
นิสฺสงฺคจารตฺตา   น   วิหตาณปฺปวตฺติโก  ฯ   เอเตน  ตีสุ  กาเลสุ  
อปฺปฏิหตาณตาวิภาวเนน   อาทิโต   ติณฺณ  อาเวณิกธมฺมาน  คหเณ- 
เนว ตเทกลกฺขณตาย   ตทวินาภาวโต   จ   ภควโต   เสสาเวณิก- 
ธมฺมานมฺป คหิตภาโว   เวทิตพฺโพ  ฯ   ทิพฺพนฺติ   กามคุณาทีหิ   กีฬนฺติ  
ลฬนฺติ   เตสุ   วา   วิหรนติฺ  วิชยสมตฺถตาโยเคน  ปจฺจตฺถิเก  วิเชตุ  
อิจฺฉนฺติ   อิสฺสริยธนาทิสกฺการทานคฺคหณ   ตนฺต   อตฺถานุสาสน ฺจ  
กโรนฺตา   โวหรนฺติ   ปุ ฺาติสยโยคานุภาวปฺปตฺตาย   ชุติยา   โชตนฺติ  
ยถาธิปฺเปต ฺจ   วิสย   อปฺปฏิฆาเตน   คจฺฉนฺติ   ยถจฺิฉิตนิปฺผาทเน  จ  
สกฺโกนฺตีติ   เทวา  ฯ   อถวา  ฯ  เทวนยีา  ตตพฺยสนนิตฺถรณตฺถเิกหิ  
สรณ   ปรายนนฺติ   คมนียา   อภิตฺถวนียา   โสภาวิเสสโยเคน  
กมนียาติ   วา   เทวา  ฯ   เต  ติวิธา  สมฺมุติเทวา  อุปปตฺติเทวา  
วิสุทฺธิเทวาติ  ฯ   ภควา   ปน   นิรติสยาย  อภิ ฺากีฬาย  อุตฺตเมหิ  
ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรหิ สปรสนฺตานคตป ฺจวิธมารวิชยิจฺฉานิปฺ- 
ผตฺติยา จิตฺติสฺสริยสตฺตธนาทิสมฺมาปฏิปตฺติอเวจฺจปฺปสาทสกฺการ-  
ทานคฺคหณสงฺขาเตน ธมฺมสภาวปุคฺคลชฺฌาสยานุรูปานุสาสนีสงฺขาเตน  
จ   โวหาราติสเยน   ปรมาย   ป ฺาสรีรปฺปภาสงฺขาตาย   ชุติยา  
อน ฺสาธารณาย  าณสรีรคติยา  มารวิชยสพฺพสพฺพ ฺ ุคุณปร- 
หิตนิปฺผาทเนสุ อปฺปฏิหตาย   สตฺติยา   จ   สมนฺนาคตตฺตา   สเทวเกน   
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โลเกน   สรณนฺติ   คมนียโต   อภิตฺถวนียโต   ภตฺติวเสน   กมนียโต  
จ   สพฺเพ   เทเว   เตหิ   คุเณหิ  อภิภุยฺย   ิตตฺตา  เตส  เทวาน  
เสฏโ   อุตฺตโม   เทโวติ   เทวเทโว  ฯ  สพฺพเทเวหิ  ปูชนยีตโร  
เทโวติ   วา  วิสุทฺธิเทวภาวสฺส  วา  สพฺพ ฺ ุคุณาลงฺการสฺส  อธิ- 
คตตฺตา อ ฺเส   เทวาน   อติสเยน   เทโวติ   เทวเทโว  ฯ  อปรมิาณาสุ  
โลกธาตูสุ   อปริมาณาน   สกฺกาน   มหาพฺรหฺมาน ฺจ   คุณาภิภวนโต  
อธิโก  อติสโย  อติเรกตโร  สกฺโก  พฺรหฺมา  จาติ  สกฺกาน  อติสกฺโก  
พฺรหฺมาน   อติพฺรหฺมา  ฯ  าณปหานเทสนาวิเสเสสุ  สเทวเก  โลเก  
เกนจิ   อวิกมฺปนียฏานตาย   กุโตจิป   อุตฺราสาภาวโต   จตูหิ เวสา- 
รชฺเชหิ   วิสารโทติ   จตุเวสารชฺชวิสารโท   ย   สนฺธาย  วุตฺต สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส  เต  ปฏิชานโต  อิเม  ธมฺมา  อนภิสมฺพุทฺธาติ ตตฺร วต  
ม   สมโณ   วา  ฯเปฯ   เวสารชฺชปฺปตฺโต   วิหรามีติ๑  ฯ านาาน- 
าณาทีหิ  ทสหิ  าณพเลหิ สมนฺนาคตตฺตา ทสพลธโร ย สนฺธาย  
วุตฺต   อิธ   ตถาคโต  าน ฺจ  านโต  อาน ฺจ  อานโต  ยถาภูต  
ปชานาตีติอาทิ๒  ฯ   ยกิ ฺจิ   เยฺย   นาม   ตตฺถ  สพฺพตฺเถว  
อนาวรณาณตาย   อนาวรณาโณ  ฯ   ต ฺจ   สพฺพ   สมนฺตโต  
สพฺพาการโต   หตฺถตเล   อามลก   วิย   ปจฺจกฺขโต   ทสฺสนสมตฺเถน  
าณจกฺขุนา   สมนฺนาคตตฺตา   สมนฺตจกฺขุ   สพฺพ ฺ ูติ   อตฺโถ  ฯ  
อิเมหิ  ปน  ทฺวีหิ  ปเทหิ  ปจฺฉิมานิ  เทฺว  อสาธารณาณานิ คหิตานิ ฯ  
๑. ม. มู. ๑๒/๑๔๔ ฯ ๒. อภิ. วิภงฺค. ๓๕/๔๒๗ ฯ นย. ม. มู. ๑๒/๑๔๐ ฯ   
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ภาคฺยวนฺตตาทีหิ  การเณหิ  ภควา  ฯ  ย  ปเนตฺถ  วตฺตพฺพ  ต  ปรโต  
พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส  วิตฺถารโต  อาคมิสฺสติ  ฯ  เอตฺถ  จ  สพฺพธมฺเมสุ  
อปฺปฏิหตาณจาโรติ   อิมินา   ติยทฺธารุฬฺหาน   ปจฺุฉาน   ภควโต  
พฺยากรณสมตฺถตาย   ทสสฺิตาย   ก ึ  เทวตานมฺป   ปุจฺฉ   พฺยากาตุ  
สมตฺโถ   ภควาติ   อาสงฺกาย   ตนฺนิวตฺตนตฺถ   เทวเทโวติ   วุตฺต  
เทวาน   อติเทโว   สกฺโก   เทวานมินฺโท  เทวตาน  ป ฺห  วิสชฺเชติ  
ตโต   อิมสฺส   โก   วิเสโสติ   จินฺเตนฺตาน   ตนฺนิวตฺตนตฺถ  สกกฺาน  
อติสกฺโกติ   วุตฺต   สกฺเกนป   ปุจฺฉิตมตฺถ  สนงฺกมุาราทโย  พฺรหฺมาโน  
วิสชฺเชนฺติ   ตโต   อิมสฺส   โก  อติสโยติ  จินฺเตนฺตาน  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  
พฺรหฺมาน   อติพฺรหฺมาติ   วุตฺต   อย ฺจสฺส   วิเสโส   จตุเวสารชุช ทส- 
พลาเณหิ   ปากโฏ   ชาโตติ  ทสฺสนตฺถ  จตุ  ฯเปฯ  ธโรติ  วุตฺต  
อิมานิ   จ   าณานิ  อิมสฺส  าณทฺวยสฺส  อธิคเมน  สเหว  สทิฺธานีติ  
ทสฺสนตฺถ   อนาวรณาโณ   สมนฺตจกฺขูติ   วุตฺต   ตยิท   าณทฺวย  
ปุ ฺาณสมฺภารุปจยสิทฺธาย   ภคฺคโทสตาย   สทิฺธนฺติ   ทสฺเสนฺโต  
ภควาติ   อโวจาติ   เอวเมเตส  ปทาน  คหเณ  ปโยชน  อนุปุพฺพี  จ  
เวทิตพฺพา  ฯ  ย  ปเนต  ปจฺฉิม  อนาวรณาณ สพฺพ ฺ ุตาณนฺติ- 
าณทฺวย ต   อตฺถโต   อภินฺน  ฯ   เอกเมว  หิ  ต  าณ  วิสยปฺปวตฺติ- 
มุเขน อ ฺเหิ   อสาธารณภาวทสฺสนตฺถ   ทฺวิธา   กตฺวา   วุตฺต  ฯ  
อนวเสสสงฺขตาสงฺขตสมฺมุติธมฺมารมฺมณตาย   สพฺพ ฺ ุตาณ  ฯ  
ตตฺถาวรณาภาวโต   นิสฺสงฺคจารมุปาทาย   อนาวรณาณนฺติป   วุตฺต  ฯ   
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ย ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ต ปรโต พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส วกฺขามิ ฯ  
        มหนฺเต   สลีกฺขนฺธาทิเก   เอสิ   คเวสีติ   มเหสิ  ภควา  เตน  
มเหสินา  ฯ   วณฺณยนฺโตติ   วิวรนโฺต   วิตฺถาเรนฺโต  ฯ  ยถาภูตนฺติ  
อวิปรีต  ฯ   สีลาทิเภทนนฺติ   สลีสมาธิป ฺาทิวิภาค  ฯ   สุทุลลฺภนฺติ  
อฏกฺขณวชฺชิเตน   นวเมน   ขเณน   ลทฺธพฺพตฺตา   สุฏ ุ   ทุลลฺภ  ฯ  
สีลาทิสงฺคหนฺติ   สลีาทิกฺขนฺธตฺตยสงฺคห  ฯ   อริยมคฺโค   ห ิ  ตีหิ  
ขนฺเธหิ  สงฺคหิโต  สปฺปเทสตฺตา  นคร  วิย  รชฺเชน  น  ตโย  ขนฺธา  
อริยมคฺเคน   นิปฺปเทสตฺตา  ฯ   วุตฺต ฺเหต  น  โข  อาวุโส  วิสาข  
อริเยน   อฏงฺคิเกน   มคฺเคน  ตโย  ขนฺธา  สงฺคหิตา  ตีหิ  จ  โข  
อาวุโส  วิสาข  ขนฺเธหิ  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  สงฺคหิโตติ๑ ฯ  
กิเลสโจเรหิ   อปริปนฺถนยิตาย๒)   เขม  ฯ  อนฺตทฺวยปริวชฺชนโต มายาทิ- 
กายวงฺกาทิปฺปหานโต   จ   อุชช  ฯ   สพฺเพส  สงฺกิเลสธมฺมาน มารณ- 
วเสน   คมนโต  ปวตฺตนโต  นิพฺพานสฺส  มคฺคนโต  นิพฺพานตถิเกหิ  
มคฺคิตพฺพโต   จ   มคฺค  ฯ   วิสุทฺธิยาติ   นิพฺพานาย   วิสุทฺธิภาวาย  
วา   อรหตฺตายาติ   อตฺโถ  ฯ   ยถาภูต   อชานนฺตาติ   เอว สีลวิสทฺุธิ- 
อาทิวิสุทฺธิปรมฺปราย   อภิคนฺตพฺโพ   เอวรูโป   เอวกิจฺจโก เอว- 
มตฺโถติ   ยาถาวโต   อนวพุชฺฌนฺตา  ฯ  สกลสงฺกิเลสโต  สสารโต  
จ   สุทฺธ ึ  วิมุตฺตึ   กาเมนฺติ   ปฏเนฺตีติ   สุทฺธิกามา  ฯ  อปสทฺโท  
สมฺภาวเน  ฯ   เตน   นเกวล   สลีมตฺเตน   ปริตุฏา   อถโข วิสุทธฺิ- 
๑. ม. มู. ๑๒/๕๔๙ ฯ  ๒. ม. อปริพนฺธนิยตาย ฯ   
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กามาป  สมานาติ  ทสฺเสติ  ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ สาสเน ฯ ภาวนาย  
ยุตฺตปยุตฺตตาย   โยคิโน   วายมนฺตาป   วิสุทฺธึ   อุททฺิสฺส   ปโยค  
ปรกฺกม   กโรนฺตาป   อุปายสฺส   อนธิคตตฺตา   วิสทฺุธึ   นาธิคจฺฉนฺตีติ  
โยชนา  ฯ  เตสนฺติ  โยคีน  ฯ  กาม ฺจาย วิสุทฺธิมคฺโค สมนฺตภทฺท- 
กตฺตา สวนธารณปริจยาทิปสุตาน   สพฺเพสมฺป   ปามุชฺชกโร   โยคีน  
ปน   สาติสย   ปโมทเหตูติ   อาห   เตส   ปามุชฺชกรณนฺติ  ฯ พาหิรก- 
นิกายนฺตรลทฺธีหิ   อสมฺมิสฺสตาย   สฏุ ุวิสุทฺธวินิจฺฉยตฺตา สุวิสุทฺธ- 
วินิจฺฉย  ฯ มหาวิหารวาสีนนฺติ อตฺตโน อปสฺสยภูต นิกาย ทสฺเสติ ฯ  
เทสนานยนิสฺสิตนฺติ   ธมฺมสวณฺณนานยสนฺนิสฺสิต  ฯ   เอตฺถ   จ   เตส  
ปามุชฺชกรณนฺติอาทินา   สพฺพสงฺกิเลสมลวิสุทฺธตาย   วิสุทฺธึ   นิพฺพาน  
ปฏเนฺตาน   โยคีน   เอกเสน  ตทาวหตฺตา  ปามุชฺชกโร  าณุตฺตเรหิ  
สมฺมาปฏิปนฺเนหิ   อธิคตตฺตา   สุฏ ุ   สมฺมา   วิสุทธฺวินิจฺฉโย มหา- 
วิหารวาสีน  กถามคฺโคติ  ทสฺเสติ  ฯ  สกฺกจฺจ  เม ภาสโต สกฺกจฺจ  
นิสามยถาติ   โยเชตพฺพ  ฯ   เอตฺถ  จ  อิมิสฺสา  คาถายาติ  อิมินา  
วิสุทฺธิมคฺคภาสนสฺส   นสิฺสย   กถิตาย   มเหสินาติ   อิมินา   ตสฺส  
ปมาณภาว   ยถาภูต   อตฺถ   สลีาทิเภทนนฺติ   อิมนิา   อวิปรีตปณฺฑตฺถ  
สุทุลฺลภ  ฯเปฯ   โยคิโนติ   อิมินา   นมิิตฺต   เตส   ปามุชฺชกรณนฺติ  
อิมินา   ปโยชน   วณฺณยนฺโต   อตฺถ   สุวิสุทฺธวินิจฺฉย  มหาวิหารวาสีน  
เทสนานยนิสฺสิต   สกกฺจฺจนฺติ   จ   อิมนิา   กรณปฺปการ   ทสฺเสตฺวา  
วิสุทฺธิกามา   สพฺเพป  นิสามยถ  สาธโวติ  อิมินา  ตตฺถ  สกกฺจฺจสวเน   
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สาธุชเน   นโิยเชติ  ฯ   สาธุก  สวนปฏิพทฺธา  หิ  สาสนสมฺปตฺติ  ฯ  
วจนตฺถวิภาวเนน   ปเวทิตวิสุทฺธิมคฺคสาม ฺตฺถสฺส   วิสุทฺธิมคฺคกถา  
วุจฺจมานา   อภิรุจึ   อุปฺปาเทตีติ   ปทตฺถโต   วิสุทฺธมิคฺค   วิภาเวตุ  
ตตฺถ วิสุทฺธีติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        [๓]   ตตฺถ   ตตฺถาติ   ยทิท   วิสุทฺธิมคฺค   ภาสิสฺสนฺติ   เอตฺถ  
วิสุทฺธิมคฺคปท   วุตฺต  ตตฺถ  ฯ  สพฺพมลวิรหิตนฺติ  สพฺเพหิ  ราคาทิมเลหิ  
สพฺเพหิ   สงฺกิเลสมเลหิ   จ  วิรหิต  วิวิตฺต  ตโตเอว  อจฺจนฺตปริสุทฺธ  
สพฺพทา   สพฺพถา   จ  วิสุทฺธนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ยถาวุตฺต  วิสุทฺธึ  มคฺคติ  
คเวสติ   อธคจฺฉติ   เอเตนาติ   วิสุทฺธมิคฺโค  ฯ   เตนาห  มคฺโคติ อธิคมุ- 
ปาโย  วุจฺจตีติ  ฯ  วิสุทฺธมิคฺโคติ  จ  นิปฺปริยาเยน โลกุตฺตรมคฺโค  
เวทิตพฺโพ  ฯ   ตทุปายตฺตา   ปน   ปุพฺพภาคมคฺโค   ตนฺนิสฺสโย กถา- 
ปพนฺโธ   จ   ตถา   วุจฺจติ  ฯ   สฺวาย  วิสุทฺธิมคฺโค  สตฺถารา  
เทสนาวิลาสโต   เวเนยฺยชฺฌาสยโต   จ   นานานเยหิ  เทสิโต  เตสุ  
อยเมโก นโย คหิโตติ ทสฺเสตุ โส ปนายนฺติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ   กตฺถจีติ   กิสฺมิ ฺจิ   สุตฺเต  ฯ   วิปสฺสนามตฺตวเสเนวาติ  
อวธารเณน  สมถ  นิวตฺเตติ  ฯ  โส  ห ิ ตสฺสา  ปฏิโยคี  น สลีาทิ ฯ  
มตฺตสทฺเทน   จ   วิเสสนิวตฺติอตฺเถน   สวิเสส   สมาธึ   นิวตฺเตติ  
โย๒   อุปจารปฺปนาเภโท  วิปสฺสนายานิกสฺส  เทสนาติ  กตฺวา  น  
สมาธิมตฺต   นหิขณิกสมาธึ   วินา   วิปสฺสนา   สมฺภวติ  ฯ  วิปสฺสนาติ  
๑. ม. โส. ฯ   
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จ   ติวิธาป   อนุปสฺสนา   เวทิตพฺพา   น   อนิจฺจานุปสฺสนาว  น  หิ  
อนิจฺจทสฺสนมตฺเตน   สจฺจาภิสมโย   สมฺภวติ  ฯ   ย   ปน   คาถาย  
อนิจฺจลกฺขณสฺเสว  คหณ  กต  ต  ยสฺส  ตเทว  สุฏ ุตร  ปากฏ  หุตฺวา  
อุปฏาติ   ตาทิสสฺส   วเสน  ฯ  โสป  หิ  อิตร  ลกขฺณทฺวย  วิภูตตร  
กตฺวา   สมฺมสิตฺวา   วิเสส  อธิคจฺฉติ  น  อนิจฺจลกขฺณเมว  ฯ  สพฺเพ  
สงฺขาราติ   สพฺเพ   เตภูมิกา   สงฺขารา   เต   หิ   สมฺมสนียา  ฯ  
อนิจฺจาติ   น   นิจฺจา   อทธฺุวา  อิตฺตรา  ขณภงฺคุราติ  ฯ  ป ฺายาติ  
วิปสฺสนาป ฺาย   ปสฺสติ   สมฺมสติ  ฯ  อถ  ปจฺฉา  อุทยพฺพ- 
ยาณาทีน อุปฺปตฺติยา   อุตฺตริกาล  ฯ   นิพฺพินฺทติ   ทุกฺเขติ   ตสฺมึเยว  
อนิจฺจาการโต   ทฏิเ   สพฺเพ   สงฺขาราติ   วุตฺเต   เตภูมิเก ขนฺธปจก- 
สงฺขาเต  ทุกฺเข  นิพฺพินฺทติ  นิพฺพิทาาณ ปฏิลภติ ฯ เอส มคฺโค  
วิสุทฺธิยาติ   เอส   นิพฺพิทานุปสฺสนาสงฺขาโต   วิราคาทีน   การณภูโต  
นิพฺพานสฺส อธิคมุปาโย ฯ  
        ฌานป ฺาวเสนาติ   สมถวิปสสฺนาวเสน  ฯ   ฌานนฺติ   เจตฺถ  
วิปสฺสนาย   ปาทกภูต   ฌาน  อธิปฺเปต  ฯ  ยมฺหีติ  ยสฺมึ  ปุคฺคเล  ฯ  
ฌาน ฺจ   ป ฺา   จาติ   เอตฺถายมตฺโถ   โย  ปุคฺคโล  ฌาน  ปาทก  
กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  ต  อุสฺสกฺุกาเปติ  ฯ สเว นิพฺพานสนฺติเกติ  
โส พฺยตฺต นพฺิพานสฺส สมีเป เอกนฺตโต นิพฺพาน อธิคจฺฉตีติ ฯ  
        กมฺมนติฺ   มคฺคเจตนา  ฯ   สา   หิ   อปจยคามิตาย   สตฺตาน  
วิสุทฺธึ   อาวหติ  ฯ   วิชชฺาติ   สมฺมาทิฏ ิ  ฯ   สีลนติฺ สมฺมาวาจา-  
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กมฺมนฺตา  ฯ  ชีวิตมุตฺตมนฺติ  สมฺมาอาชีโว ฯ ธมโฺมติ อวเสสา  
จตฺตาโร   อรยิมคฺคธมฺมา  ฯ   อถวา  ฯ  กมฺมนฺติ  สมมฺากมฺมนฺตสฺส  
คหณ  ฯ  ยา  จาวุโส  วิสาข  สมฺมาทิฏ ิ  โย  จ สมมฺาสงฺกปฺโป อิเม  
ธมฺมา   ป ฺากฺขนฺเธ   สงฺคหิตาติ๑   วจนโต   วิชชฺาติ สมฺมาทิฏ ิ- 
สมฺมาสงฺกปฺปาน  คหณ ฯ ธมฺโมติ สมาธิ เอวธมฺมา เต ภควนฺโต  
อเหสุนฺติอาทีสุ๒   วิย   ตคฺคหเณเนว  ฯ   โย  จาวุโส  วิสาข  
สมฺมาวายาโม   ยา  จ  สมฺมาสติ  โย  จ  สมฺมาสมาธิ  อิเม  ธมฺมา  
สมาธิกฺขนฺเธ   สงฺคหิตาติ๑   วจนโต   สมฺมาวายามสตีนมฺป  คหณ  
ทฏพฺพ  ฯ   สีลนฺติ   สมมฺาวาจาชีวาน  ฯ  ชีวิตมุตฺตมนฺติ  เอวรูปสฺส  
อริยปุคฺคลสฺส   ชีวิต   อุตฺตม   ชีวิตนฺติ   เอวเมตฺถ   อฏงฺคิโก  
อริยมคฺโค วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        สลีาทิวเสนาติ   สีลสมาธิป ฺาวิริยวเสน  ฯ   สพฺพทาติ  
สมาทานโต   ปภูติ  สพฺพกาล  ฯ  สลีสมฺปนฺโนติ  จตุปาริสุทฺธิสีลสมฺปทาย  
สมฺปนฺโน   สมนฺนาคโต  ฯ   ป ฺวาติ   โลกิยโลกุตฺตราย   ป ฺาย  
สมนฺนาคโต  ฯ  สุสมาหิโตติ  ตสมฺปยุตฺเตน  สมาธินา  สุฏ ุ สมาหิโต ฯ  
อารทฺธวิริโยติ   อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   กุสลาน   ธมฺมาน  
อุปสมฺปทาย   ปคฺคหิตวิริโย  ฯ   ปหิตตฺโตติ  นิพฺพาน  ปฏิเปสิตตฺตตาย  
กาเย  จ  ชีวิเต  จ  นริเปกฺขจิตฺโต  ฯ โอฆนฺติ กาโมฆาทึ  จตุพฺพิธมฺป  
โอฆ สสารมโหฆเมว วา ฯ  
๑. ม. มู. ๑๒/๕๕๐ ฯ ปาลิยมฺปน ป ฺากขฺนฺเธน... สมาธิกฺขนฺเธนาติ  
ทิสสติ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๒๔๖ ฯ   
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        เอกายโนติ   เอกมคฺโค  ฯ   มคฺคปริยาโย  หิ  อิธ  อยนสทฺโท  
ตสฺมา  เอกมคฺคภูโต  อย  ภิกฺขเว  มคฺโค  น เทฺวธาปถภูโตติ อตฺโถ ฯ  
เอก  วา  นิพฺพาน  อยติ  คจฺฉตีติ  เอกายโน ฯ เอเกน วา คณสงฺคณิก  
ปหาย  วูปกฏเน  ปวิวิตฺเตน  อยิตพฺโพ  ปฏิปชฺชิตพฺโพติ  เอกายโน  ฯ  
อยนฺติ   เตนาติ  วา  อยโน  ฯ  เอกสฺส  เสฏสฺส  ภควโต  อยโนติ  
เอกายโน   เตน   อุปฺปาทติตฺตา  ฯ   เอกสฺมึ   วา   อิมสฺมึเยว  
ธมฺมวินเย   อยโนติ  เอกายโน  ฯ  สตฺตาน  วิสุทฺธิยาติ  ราคาทิมเลหิ  
อภิชฺฌาวิสมโลภาทิอุปกฺกิเลเสหิ   จ   สตฺตาน   วิสุทฺธตฺถาย วิสุชฺฌ- 
นตฺถาย  ฯ ยทิทนฺติ นิปาโต เย อิเมติ อตฺโถ ฯ ปุพฺเพ สรสลกฺขเณน  
มคฺคฏเน   จ   มคฺโคติ   วุตฺตสฺเสว  กายาทิวิสยเภเทน  จตุพฺพิธตฺตา  
จตฺตาโร  สติปฏานาติ  วุตฺต  ฯ  สมฺมปฺปธานาทีสูติ  เอตฺถ อาทิสทฺเทน  
อปฺปมาทาภิรติอาทีน  สงฺคโห  เวทิตพฺโพ  ฯ  อปปฺมาทาภิรติอาทิ- 
วเสนาป หิ กตฺถจิ วิสุทธิมคฺโค เทสิโต ฯ ยถาห ฯ  
        อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ   ปมาเท ภยทสฺสิ วา  
        อภพฺโพ ปริหานาย   นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ๑ ฯ  
        [๔]   ตตฺราติ   ตสฺส   คาถาย  ฯ   อุปริ   วุจฺจมานคาถาย วิตฺถาร- 
สวณฺณนา  นิทฺเทสปฏินิทฺเทสฏานิยา  ตโต สงฺขิตฺตตรา อตฺถวณฺณนา  
อุทฺเทสฏานิยาติ   อาห   อย   สงฺเขปวณฺณนาติ  ฯ   ยถาอุทฺทิฏสฺส  
หิ อตฺถสฺส นทิฺเทสปฏินิทฺเทสา สุกรา สุโพธา จ โหนฺตีติ ฯ  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙ ฯ   
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        สีเล  ปติฏายาติ  เอตฺถ  ฯ  สีเลติ  กุสลสีเล  ฯ  ยทิป  กตเม  
จ  ถปติ  อกสุลา  สลีาติอาทีสุ๑  อกุสลา  ธมฺมาป  สลีนฺติ  อาคตา  
วุจฺจมานาย   ปน   จิตฺตป ฺาภาวนาย   อธิฏานโยคฺยตาย  
กิริยสีลานมปฺอสมฺภโวกุโตอิตเรสนฺติ   กุสลสีลเมเวตฺถ   อธิปฺเปต  ฯ  
สีล   ปริปรูยมาโนติอาทีสุ   ปริปูรยมาโนติ   ปริปาเลนฺโต  
ปริวฑฺเฒนฺโต  วา  สพฺพภาเคหิ  สวรนฺโต  อวีติกกฺมนฺโต  จาติ อตฺโถ ฯๆ  
ตถาภูโต   ห ิ ต  อวิชหนโฺต  ตตฺถ  ปติฏ ิโต  นาม  โหติ  ฯ  สีเลติ  
หิ   อิท   อาธาเร   ภุมฺม  ฯ   ปติฏายาติ   ทุวิธา   ปติฏา นิสฺสยุ- 
ปนิสฺสยเภทโต  ฯ  ตตฺถ  อุปนิสฺสยปติฏา โลกิยา อิตรา โลกุตฺตรา  
อภินฺทิตฺวา   คหเณ   ภินฺทิตฺวา   ปน  คหเณ  ยถา  โลกิยจิตฺตุปฺ- 
ปาเทสุ สหชาตาน   ปุริมปจฺฉิมาน ฺจ   วเสน   นิสสฺยุปนิสฺสยปติฏา  
สมฺภาวติ   เอว  โลกุตฺตเรสุ  เหฏ ิมมคฺคผลสีลวเสน  อุปนิสฺสยปติฏาป  
สมฺภวติ  ฯ  ปติฏายาติ  จ  ปทสฺส  ยทา  อุปนิสฺสยปติฏา  อธิปฺเปตา  
ตทา   สทฺธ   อุปนิสฺสายาติอาทีสุ   วิย   ปุริมกาลกิรยิาวเสน   อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ  ฯ   เตนาห   ปพฺุเพว   โข   ปนสฺส  กายกมฺม  วจีกมมฺ  
อาชีโว  สุปรสิุทฺโธ  โหตีติ๒  ฯ  ยทา  ปน นิสฺสยปติฏา อธิปฺเปตา  
ตทา   จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจาติอาทีสุ๓  วิย  สมานกาลกิริยาวเสน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  สมฺมาวาจาทโย  หิ  อตฺตนิ  สมฺปยุตฺตาน สมฺมาทิฏ ิอาทีน  
สหชาตวเสเนว นิสฺสยปจฺจยา โหนฺตีติ ฯ  
๑. ม. ม. ๑๓/๓๔๗ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๕๒๕ ฯ  ๓. ม. มู. ๑๒/๔๗๖ ฯ   
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        นรติ   เนตีติ   นโร  ปุริโส  ฯ  ยถา  หิ  ปมปกติภูโต  สตฺโต  
อิตราย   ปกติยา   เสฏฏเน   ปุร ิ  อุจฺจฏาเน   เสติ  ปวตฺตตีติ  
ปุริโสติ   วุจฺจติ   เอว  นยนฏเน  นโรติ  วุจฺจติ  ฯ  ปุตฺตภาตุภูโตป  
หิ   ปุคฺคโล   มาตุเชฏภคินีน   ปตุฏาเน   ติฏติ   ปเคว   อิตโร  
อิตราส  ฯ  นเรน  โยคโต  นรสฺส  อยนฺติ  วา  นารี  อิตฺถี  ฯ สาป  
เจตฺถ   กาม   ตณฺหาชฏาวิชฏนสมตฺถา   อตฺถ ิ  ปธานเมว  ปน  สตฺต  
ทสฺเสนฺโต  นโรติ  อาห  ยถา  สตฺถา  เทวมนุสฺสานนฺติ  ฯ  อฏกถาย  
ปน   อวิภาเคน   ปุคฺคลปริยาโย   อยนฺติ   ทสฺเสตุ   นโรติ  สตฺโตติ  
วุตฺต ฯ  
        สป ฺโติ   วิปากภูตาย   สห   ป ฺาย   วตฺตตีติ   สป ฺโ  ฯ  
ตาย   หิ   อาทิโต   ปฏาย  สนฺตานวเสน  พหุล  ปวตฺตมานาย  อย  
สตฺโต   สวิเสส   สป ฺโติ   วตฺตพฺพต   อรหติ  ฯ   วิปากป ฺาป  
หิ   สนฺตานวิเสสเนน   ภาวนาป ฺ ุปฺปตฺติยา   อุปนิสฺสโย   โหติ อเหตุก- 
ทฺวิเหตุกาน  ตทภาวโต  ฯ  สมฺปช ฺสงฺขาตาย จ ตตกิจฺจการิกาย  
ป ฺาย   วเสน   สป ฺโติ   วตฺตุ   วฏฏติ  ฯ   อฏกถาย   ปน  
นิปกสทฺเทน   ปาริหาริกป ฺา  คยฺหตีติ  วิปากป ฺาวเสเนเวตฺถ  อตฺโถ  
วุตฺโต  ฯ   กมฺมชติเหตุกปฏิสนฺธิป ฺายาติ   กมมฺชาย  ติเหตุกปฏิสนฺธิย  
ป ฺายาติ   เอว   ติเหตุกสทฺโท   ปฏสินฺธิสทฺเทน   สมฺพนฺธิตพฺโพ   น  
ป ฺาสทฺเทน ฯ น หิ ป ฺา ติเหตุกา อตฺถิ ปฏิสนฺธิโต ปภูติ  
ปวตฺตมานา   ป ฺา   ปฏสินฺธิย   ป ฺาติ   วุตฺตา   ตมฺมูลกตฺตา   น  
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ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปวตฺตาเอว ฯ  
        จินฺเตติ   อารมฺมณ   อุปนิชฺฌายตีติ   จิตฺต   สมาธิ  ฯ  โส  ห ิ 
สาติสย   อุปนิชฺฌานกิจฺโจ  น  หิ  วิตกฺกาทโย  วินา  สมาธินา  ตมตฺถ  
สาเธนฺติ  สมาธิ  ปน  เตหิ  วินาป  สาเธตีติ ฯ ปคุณพลวภาวา- 
ปาทเนน ปจฺจเยหิ   จิต   ตถา   สนฺตาน   จิโนตีติป   จิตฺต   สมาธิ  ฯ  
ปมชฺฌานาทิวเสน   จิตฺตวิจิตฺตตาย   อิทฺธิวิธาทิจิตฺตกรเณน   จ  สมาธิ  
จิตฺตนฺติ   วินาป   ปโรปเทเสนสฺส   จิตฺตปริยาโย   ลพฺภเตว  ฯ  
อฏกถาย   ปน   จิตฺตสทฺโท   วิ ฺาเณ   นิรุฬโฺหติ   กตฺวา   วุตฺต  
จิตฺตสีเสเนตฺถ   สมาธิ  นทิฺทิฏโติ  ฯ  ยถาสภาว  ปกาเรหิ  ชานาตีติ  
ป ฺา  ฯ  สา  ยทิป  กุสลาทิเภทโต  พหุวิธา  ภาวยนฺติ  ปน  วจนโต  
ภาเวตพฺพา  อิธาธิปฺเปตาติ  ต  ทสฺเสตุ  วิปสฺสนนฺติ  วุตฺต  ฯ ภาวยนฺติ  
จ  อิท  ปจฺเจก  โยเชตพฺพ  จิตฺต ฺจ  ภาวย  ป ฺ ฺจ ภาวยนฺติ ฯ ตยิท  
ทฺวย   กึ   โลกิย   อุทาหุ   โลกุตฺตรนฺติ  ฯ   โลกุตฺตรนฺติ  ทฏพฺพ  
อุกฺกฏนิทฺเทสโต  ฯ   ต  หิ  ภาวยมาโน  อริยมคฺคกฺขเณ  ตณฺหาชฏ  
สมุจฺเฉทวเสน  วิชเฏตีติ  วุจฺจติ  ฯ  น  โลกิย  ฯ  นานนฺตริยก- 
ภาเวน ปเนตฺถ   โลกิยาป   คหิตาว   โหนฺติ   โลกิยสมถวิปสฺสนาย  
วินา   ตทภาวโต  ฯ   สมถยานิกสฺส   หิ  อุปจารปฺปนาปเภท  สมาธึ  
อิตรสฺส   ขณิกสมาธึ   อุภเยสมฺป   วิโมกฺขมุขตฺตย   วินา  น  กทาจิป  
โลกุตฺตราธิคโม   สมฺภวติ  ฯ   เตนาห   สมาธิ ฺเจว   วิปสฺสน ฺจ  
ภาวยมาโนติ  ฯ  ตตฺถ  ยทา  โลกิยา  สมถวิปสฺสนา  อธิปฺเปตา  ตทา   
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ภาวยนฺติ   อิท  ภาวนากิริยาย  เหตุภาวกถน  ภาวนาเหตูติ  อตฺโถ  ฯ  
ตพฺภาวนาเหตุกา  หิ  วิชฏนกิริยาติ  ฯ  ยทา  ปน โลกุตฺตรา อธิปฺเปตา  
ตทา   เกวล   วตฺตมานภาวนิทฺเทโส  ฯ  ตทุภยภาวนาสมกาลเมว  หิ  
ตณฺหาชฏาวิชฏน ฯ  
        อาตาป   นิปโกติ   อิท  ยถาวุตฺตภาวนาย  อุปการกธมฺมกิตฺตน  ฯ  
กมฺมฏาน   อนุยุ ฺชนฺตสฺส   หิ   วิริย   สติ  สมฺปช ฺนฺติ  อิเม  ตโย  
ธมฺมา   พหูปการา  ฯ  วิริยปุตฺถทฺธ ฺหิ  กมฺมฏาน  สติสมฺปช ฺา- 
นุปาลิต น   ปริปตติ   อุปริ   จ   วิเสส   อาวหติ  ฯ   ปติฏาสิทฺธิยา  
เจตฺถ  สทฺธาสิทฺธิ  สทฺธูปนิสฺสยตฺตา  สีลสฺส  วิริยาทิสิทฺธิยา  จ  ฯ น หิ  
สทฺเธยฺยวตฺถุ   อสทฺทหนฺตสฺส   ยถาวุตฺตวิริยาทโย   สมฺภวนฺติ  ฯ  ตถา  
สมาธิป  ฯ   ยถา   หิ   เหตุภาวโต   วิรยิาทีหิ   สทฺธาสิทฺธิ  เอว  
ผลภาวโต   เตหิ  สมาธิสิทฺธิ  ฯ  วิริยาทีสุ  หิ  สมฺปชฺชมาเนสุ  สมาธิ  
สมฺปนฺโนว  โหติ  อสมาหิตสฺส  ตทภาวโต  ฯ  กถ  ปเนตฺถ  สติสิทฺธิ ฯ  
นิปกคฺคหณโต  ฯ  ติกฺขวิสทภาวปฺปตฺตา  หิ  สติ  เนปกฺกนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  
ยถาห   ปรเมน  สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโตติ๑  ฯ  อฏกถาย  ปน  
เนปกฺก   ป ฺาติ   อยมตฺโถ  ทสฺสิโต  ฯ  ตคฺคหณเนว  สติป  คหิตาว  
โหติ   น   หิ   สติรหิตา   ป ฺา  อตฺถีติ  ฯ  อปเร  ปน  สป ฺโติ  
อิมินาว   ปาริหาริกป ฺาป   คยฺหตีติ   นิปโกติ   ปทสฺส  สโตติ  อตฺถ  
วทนฺติ  ฯ   ยทิป  กิเลสาน  ปหาน  อาตาปน  ต  สมมฺาทิฏ ิอาทีนมฺป  
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗ ฯ   
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                          ปฺหาพฺยากรณ  วณฺณนา  
อตฺเถว   อาตปฺปสทฺโท   วิย  ปน  อาตาปสทฺโท  วิริเยเยว  นิรฬุโฺหติ  
อาห  อาตาปติ  วิริยวาติ  ฯ  อถวา ฯ ปฏิปกฺขปฺปหาเน สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมาน อพฺภุสฺสหนวเสน   ปวตฺตมานสฺส   วิริยสฺส   สาติสยนฺตทา- 
ตาปนนฺติ วิริยเมว   ตถา   วุจฺจติ   น   อ ฺเ   ธมฺมา  ฯ   อาตาปติ  
จายมีกาโร   ปสสาย  อติสยสฺส  วา  ทีปโก  ฯ  วิรยิวาติ  วาสทฺโทป  
ตทตฺโถเอว  ทฏพฺโพ  ฯ  เตน  สมฺมปฺปธานสมงฺคิตา  วุตฺตา  โหติ  ฯ  
เตนาห   กิเลสาน   อาตาปนปริตาปนฏเนาติ  ฯ   อาตาปนคฺคหเณน  
เจตฺถ  อารมฺภธาตุมาห  อาทิโต  วิริยารมฺโภติ  กตฺวา ปริตาปนคฺ- 
คหเณน นิกฺกมปรกฺกมธาตุโย   สพฺพโส   ปฏิปกฺขโต   นิกฺขนฺตต  
อุปรูปริ วิเสสปฺปตฺติ ฺจ อุปาทาย ฯ  
        นิปจยติ   วิโสเสติ  ปฏิปกฺข  ตโต  วา  อตฺตาน  นิปาติ  รกฺขตีติ  
นิปโก  สมฺปชาโน  ฯ  กมมฺฏานสฺส  ปริหรเณ  นยิุตฺตาติ ปาริหาริกา ฯ  
อภิกฺกมาทีนิ   สพฺพกิจฺจานิ   สาตฺถกสมฺปช ฺาทิวเสน   ปริจฺฉิชฺช  เนตีติ  
สพฺพกิจฺจปริณายิกา  ฯ   กมฺมฏานสฺส   วา   อุคฺคโห   ปริปุจฺฉา  
ภาวนารมฺโภ   มนสิการวิธิ   ตตฺถ   จ  สกฺกจฺจการิตา  สาตจฺจการิตา  
สปฺปายการิตา   นิมิตฺตกุสลตา   ปหิตตฺตตา   อนฺตรา   อสงฺโกโจ  
อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา   วิริยสมตาโยชนนฺติ   เอวมาทีน   สพฺเพส  
กิจฺจาน ปริณายิกา สพฺพกิจฺจปริณายิกา ฯ  
        ภย   อิกขฺตีติ   ภิกฺขูติ   สาธารณโต   ภิกฺขุลกฺขณกถเนน  
ปฏิปตฺติยา  จ  ภิกฺขุภาโว  น  ภิกฺขกภินฺนปฏธราทิภาเวนาติ  ทสฺเสติ  ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
เอว   หิ   กตกิจฺจาน   สามเณราทีน   ปฏิปนฺนาน ฺจ   อปพฺพชิตานมฺป  
สงฺคโห  กโต  โหติ  ฯ  อิธ  ปน  ปฏิปชฺชนกวเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
ภินฺทติ ปาปเก อกุสเล ธมเฺมติ วา ภิกฺขุ ฯ  
        โส   อิม   วิชฏเยติ   โย   นโร   สป ฺโ   สีเล   ปติฏาย  
อาตาป   นิปโก   จิตฺต   ป ฺ ฺจ   ภาวยนฺติ   วุตฺโต   โส   ภิกฺขุ  
อิม   ตณฺหาชฏ   วิชฏเยติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   อิทานิ   ตมปฺ   วิชฏน  
เวฬุคุมฺพวิชฏเนน  อุปเมตฺวา  ทสฺเสตุ  คาถาย  ยถาวุตฺเต  สีลาทิธมฺเม  
อิมินา   จ   สเีลนาติอาทินา   ปจฺจามสติ  ฯ   ตตฺถ   ยสฺมา โยคาวจร- 
สนฺตานคตา  นานาขณิกา  มิสฺสกา  สลีาทิธมฺมา  คาถาย คหิตา  
ตสฺมา   เต  เอกชฺฌ  คณฺหนฺโต  ฉหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโตติ  อาห  ฯ  
น  หิ  เต  ฉ  ธมฺมา  เอกสฺมึ  สนฺตาเน  เอกสฺมึ  ขเณ  ลพฺภนฺติ  ฯ  
ยสฺมา  จ  ปุคฺคลาธิฏาเนน  คาถา  ภาสิตา  ตสฺมา ปุคฺคลา- 
ธิฏานเมว อุปม   ทสฺเสนฺโต   เสยฺยถาป   นาม   ปรุิโสติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ   สุนิสตินฺติ   สุฏ ุ   นิสิต   อติวิย  ติขิณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สตฺถสฺส  
นิสิตตรภาวกรณ   นิสานสิลาย  พาหุพเลน  จสฺส  อุกฺขิปนนติฺ  อุภยมฺเปต  
อตฺถาปนฺน   กตฺวา   อุปมา   วุตฺตาติ   ตทุภย  อุปเมยฺเย  ทสฺเสนฺโต  
สมาธิสิลาย   สุนิสิต  ฯเปฯ   ป ฺาหตฺเถน   อุกฺขิปตฺวาติ   อาห  ฯ  
สมาธิคุเณน   หิ   ป ฺาย   ติกฺขภาโว   เตนาห   ภควา   สมาหิโต  
ยถาภูต   ปชานาตีติ๑  ฯ  วิริย ฺจสฺสา  อุปตฺถมฺภก  ปคฺคยฺหนโต  ฯ  
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๓ ฯ   
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                         ปฺหาพฺยากรณ  วณฺณนา   
วิชเฏยฺยาติ   วิชเฏตุ   สกกฺุเณยฺย  ฯ   วุฏานคามินิวิปสฺสนาย   หิ  
วตฺตมานาย   โยคาวจโร   ตณฺหาชฏ   วิชเฏตุ   สมตฺโถ   นาม  ฯ  
วิชฏน ฺเจตฺถ   สมุจฺเฉทวเสน   ปหานนฺติ   อาห   ส ฺฉินฺเทยฺย สมฺปทา- 
เลยฺยาติ ฯ  
        [๕]   ทกฺขิณ   อรหตีติ   ทกฺขิเณยฺโย  ฯ   อคฺโค   จ   โส  
ทกฺขิเณยฺโย   จาติ   อคฺคทกฺขิเณยฺโย  ฯ   อคฺคา   วา   ทกฺขิณา  
อคฺคทกฺขิณา ต อรหตีติ อคฺคทกฺขิเณยฺโย ฯ  
        ตตฺราติ   ตสฺส   คาถาย  ฯ   อยนฺติ  นโร  ภิกขฺูติ  จ  วุตฺโต  
โยคาวจโร  ฯ  ปุน  ตตฺราติ  ตสฺส  ป ฺาย  ฯ  อสสฺาติ  ภิกฺขุโน  ฯ  
กตฺตริ   เจต   สามิวจน  ฯ   อเนนาติ   อตฺโถ  ฯ  กรณีย  นตฺถ ิวิเสสา- 
ธานสฺส   ติเหตุกปฏิสนฺธิป ฺาย   อภาวโต  ฯ   เตนาห ปุริมกมฺมา- 
นุภาเวเนว  หิสฺส  สา  สทิฺธาติ ฯ เตนาติ โยคินา ฯ ภาวนาย  
สตตปฺปวตฺตวิริยตาย   สาตจฺจการินา  ฯ   ป ฺาวเสนาติ ยถาวุตฺตเน- 
ปกฺกสงฺขาตป ฺาวเสน  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺตพฺพ  ตสฺส  สพฺพสฺส สมฺปชาน- 
วเสเนว   กรณสีโล  ตตฺถ  วา  สมฺปชานกาโร  เอตสฺส  อตฺถ ิ 
สมฺปชานสฺส   วา  อสมฺโมหสฺส  การโก  อุปฺปาทโกติ  สมฺปชานการี  ฯ  
เตน  สมฺปชานการินา  ฯ  อตฺราติ  อสฺส  คาถาย  ฯ  สีลาทิสมฺปาทเน  
วิริยสฺส  เตส  องฺคภาวโต  ต  วิสุ  อคฺคเหตุวา สีลสมาธิป ฺามุเขนาติ  
วุตฺต  ฯ   วิสทฺุธิมคฺค   ทสฺเสตีติ   อวิภาคโต   เทสนาย   ปณฺฑตฺถ  
วตฺวา ปุน ต วิภาคโต ทสฺเสตุ เอตฺตาวตาติอาทิ วุตฺต ฯ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
        ตตฺถ   เอตฺตาวตาติ   เอตฺตกาย   เทสนาย  ฯ   สิกฺขาติ  
สิกฺขิตพฺพฏเน   สิกฺขา  ฯ   สิกฺขน ฺเจตฺถ   อาเสวน   ทฏพฺพ  ฯ  
สีลาทิธมฺเม   หิ  สวรณาทิวเสน  อาเสวนฺโต  เต  สกิขฺตีติ  วุจฺจติ  ฯ  
สาสนนฺติ   ปฏิปตฺติสาสน  ฯ   อุปนิสฺสโย   พลวการณ  ฯ   วชฺชน  
อนุปคมน ฯ เสวนา ภาวนา ฯ ปฏิปกโฺขติ ปหายกปฏิปกฺโข ฯ  
        ยทิป   คาถาย   สีเลติ   สาม ฺโต   วุตฺต   น   อธิสีเลติ  ต  
ปน   ตณฺหาชฏาวิชฏนสฺส   ปติฏาภูต   อธิปฺเปตนฺติ   อาห   สีเลน  
อธิสีลสิกฺขา   ปกาสิตาติ  ฯ   ภวคามิ   หิ   สลี  สีลเมว  วิภวคามิ  
สีล   อธิสีลสกิฺขา  ฯ   สาม ฺโจทนา   หิ   วิเสเส  อวติฏตีติ  ฯ  
เอเสว  นโย  เสสสิกฺขาสุ  ฯ  สีเลนาติ  อธิสีลสิกฺขาภูเตน  สีเลน  ฯ  
ต   ห ิ  อน ฺสาธารณตาย๑   สาสนสฺส  อาทิกลฺยาณต  ปกาเสติ  
น   ยมนิยมาทิมตฺต  ฯ   เตน   วุตฺต   สีล ฺจ  สุวิสุทฺธ  สพฺพปาปสฺส  
อกรณนฺติ   จ  ฯ   กุสลานนฺติ   มคฺคกุสลาน  ฯ   กุสลานนฺติ   วา  
อนวชฺชาน  ฯ   เตน   อรยิผลธมฺมานมฺป   สงฺคโห  สิทฺโธ  โหติ  ฯ  
สพฺพปาปสฺส   อกรณนติฺ   สพฺพสฺสาป   สาวชฺชสฺส   อกิริยา อนชฺฌา- 
ปชฺชน  ฯ  เอเตน  จาริตฺตวาริตฺตเภทสฺส  สพฺพสฺส  สีลสฺส  คหณ  
กต   โหติ  ฯ  กตฺตพฺพากรณมฺป  หิ  สาวชฺชเมวาติ  ฯ  อาทิวจนโตติ  
คาถาย   วุตฺตสมาธิป ฺาน   อาทิมฺหิ   วจนโต  ฯ  อาทิภาโว  จสฺส  
๑. ม. อน ฺสาธารณตาย ต สาสนสฺส ฯ ต หิ อน ฺสาธารณ เตน สาสนสฺส  
อาทิกลฺยาณต ปกาเสตีติ เอว ภวิตพฺพ ฯ   
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                           ปฺหาพฺยากรณ  วณฺณนา   
ตมฺมูลกตฺตา   อุตฺตริมนุสสฺธมฺมาน  ฯ  อาทีน  วา  วจน  อาทิวจน  ฯ  
อาทิสทฺเทน   เจตฺถ   สีลสมาธิป ฺา   จ   วิมุตฺติ   จ   อนุตฺตราติ  
เอวมาทีน   สงฺคโห   เวทิตพฺโพ  ฯ   วิสุทฺธตฺตา  วิปฺปฏิสาราทิเหตูน  
ทูรีกรณโต   อวิปฺปฏิสาราทิคุณาวห  ฯ   อวิปฺปฏิสาราทิคุณาวหตฺตาติ  
เอเตน   น   เกวล   สลีสฺส   กลฺยาณตาว   วิภาวิตา   อถโข  
อาทิภาโวปติ   ทฏพฺพ  ฯ   ตถาหิสฺส   สุตฺเต   อวิปปฺฏิสาราทีน  
วิมุตฺติาณปริโยสานาน ปรมฺปรปฺปจฺจยตา วุตฺตา ฯ  
        [๖]   สมาธินาติ  อธิจิตฺตสิกฺขาภูเตน  สมาธินา  ฯ  สกล  สาสน  
สงฺคเหตฺวา   ปวตฺตาย   คาถาย   อาทิปเทน  อาทิมฺหิ  ปฏิปชฺชิตพฺพสฺส  
สีลสฺส   ตติยปเทน   ปริโยสาเน   ปฏปิชฺชิตพฺพาย   ป ฺาย  คหิตตฺตา  
มชฺเฌ   ปฏิปชฺชิตพฺโพ   สมาธิ   ปาริเสสโต   ทุติยปเทน  คยฺหตีติ  ฯ  
กุสลสฺส   อุปสมฺปทาติ   วจนโต   หิ   สมาธิ   สาสนสฺส   มชฺเฌติ  
วุตฺต   น   กสุลสทฺทสฺส   สมาธิปริยายตฺตา  ฯ   ปพฺุพุปนิสฺสยวโต  หิ  
สมาหิตตาทิอฏงฺคสมนฺนาคเมน   อภินีหารกฺขมตา   สมาธิสฺส  
อิทฺธิวิธาทิคุณาวหตฺต ฯ  
        อคฺคมคฺคป ฺาย   อธิคตาย   ยทตฺถ   ปพฺพชติ   ต   ปรโิยสิตนฺติ  
ป ฺา   สาสนสฺส   ปริโยสาน  ฯ   เตนาห   ภควา   สิกฺขานิสสมิท  
ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ  สทฺธาธิปเตยฺย ป ฺ ุตฺตร วิมุตฺติสารนฺติ๑ ฯ  
สก   จิตฺต   สจิตฺต  ฯ   สจิตฺตสฺส  สพฺพโส  กิเลสาน  สมุจฺฉินฺทเนน  
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๒๙ ฯ ปาลิยมฺปน สิกฺขานิสสมิท ภิกขฺเว พฺรหฺมจริย วุสฺสติ 
ป ฺ ุตฺตร วิมุตฺติสาร สตาธิปเตยฺยนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
วิโสธน   สจิตฺตปริโยทปน  ฯ   เอว  ปน  ป ฺากิจฺเจ  มตฺถกปฺปตฺเต  
อุตฺตริกรณียาภาวโต   สาสนสฺส   ป ฺ ุตฺตรตา   เวทิตพฺพา  ฯ  
ตาทิภาวาวหนโตติ   ยาทโิส   อิฏเสุ   ลาภาทีสุ   จ  อนุนยาภาวโต  
ตาทิโส   อนิฏเสุ   อลาภาทีสุ   จ   ปฏฆิาภาวโต  ตโต  เอว  วา  
ยาทิโส   อนาปาถคเตสุ   อิฏานิฏเสุ   ตาทิโส   อาปาถคเตสุปติ  
ตาทิ   ตสฺส   ภาโว   ตาทิภาโว   ตสฺส   อาวหนโต  ฯ  วาเตนาติ  
วาตเหตุ  ฯ  น  สมีรตีติ  น  จลติ  ฯ  น  สมิ ฺชนฺตีติ  น  ผนฺทนฺติ ฯ  
กุโต จลนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        ตถาติ   ยถา   สีลาทโย   อธิสีลสกิฺขาทีน   ปกาสกา   ตถา  
เตวิชฺชตาทีน   อุปนิสฺสยสฺสาติ   เตส   ปกาสนาการุปสหารตฺโถ  
ตถาสทฺโท  ฯ   ยสฺมา   สลี   วิสุชฌฺมาน   สติสมฺปช ฺพเลน กมฺมสฺส- 
กตาณพเลน   จ   สงฺกิเลสมลโต   วิสุชฺฌติ  ปารปิูริ ฺจ  คจฺฉติ  
ตสฺมา   สีลสมฺปทา   สชิฌฺมานา   อุปนิสฺสยสมฺปตฺติภาเวน   สติพล  
าณพล ฺจ   ปจฺจุปฏเปตีติ   ตสฺสา   วิชฺชตฺตยุปนิสฺสยตา  
เวทิตพฺพา   สภาคเหตุสมฺปาทนโต  ฯ   สติเนปกฺเกน   หิ ปุพฺเพนิวาสวิชฺชา- 
สิทฺธิ   สมฺปช ฺเน   สพฺพกิจฺเจสุ   ทิฏการิตาปริจเยน จุตูปปาต- 
าณานุพนฺธาย   ทุติยวิชชฺาย   สิทฺธิ   วีติกฺกมาภาเวน สงฺกิเลสปฺ- 
ปหานสภาวโต   วิวฏฏปนิสฺสยตาวเสน   อชฺฌาสยสุทฺธิยา ตติยวิชฺชา- 
สิทฺธิ  ฯ  ปุเรตร  สิทฺธาน  สมาธิป ฺาน  ปาริปูรึ วินา สีลสฺส  
อาสวกฺขยาณุปนิสฺสยตา   สุกฺขวิปสสฺกขีณาสเวหิ   ทีเปตพฺพา  ฯ   
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                            ปฺหาพฺยากรณ  วณฺณนา   
สมาธิป ฺา   วิย   อภิ ฺาปฏิสมฺภิทาน   สลี   น  สภาคเหตูติ  กตฺวา  
วุตต  น  ตโต  ปรนฺติ  ฯ  สมาหิโต  ยถาภูต  ปชานาตีติ๑ วจนโต  
สมาธิสมฺปทา   ฉฬภิ ฺตาย   อุปนิสสฺโย  ฯ   ป ฺา   วิย  
ปฏิสมฺภิทาน   สมาธิ   น   สภาคเหตูติ   วุตฺต   น  ตโต  ปรนฺติ  ฯ  
โยคา   เว   ชายเต   ภูรีติ๒   วจนโต   ปพฺุพโยเคน ครุวาสเทสภาสา- 
โกสลลฺอุคฺคหปริปุจฺฉาทีหิ   จ   ปริภาวิตา  ป ฺาสมฺปตฺติ ปฏิสมฺภิทา- 
ปเภทสฺส   อุปนิสฺสโย   ปจฺเจกโพธิสมฺมาสมฺโพธิโยป ป ฺาสมฺปตฺติ- 
สนฺนิสฺสยาติ  ป ฺาย อนธิคนฺตพฺพสฺส วิเสสสฺส อภาวโต ตสฺสา  
จ   ปฏิสมฺภิทาปเภทสฺส   เอกนฺติกการณโต   เหฏา   วิย   น  ตโต  
ปรนฺติ อวตฺวา น อ ฺเน การเณนาติ วุตฺต ฯ  
        เอตฺถ   จ   สลีสมฺปตฺตึ   นิสฺสายาติ   วุตฺตตฺตา   ยสฺส  
สมาธิวิชมฺภนภูตา   อนวเสสา   ฉ   อภิ ฺา   น   อิชฺฌนฺติ   ตสฺส  
อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน   น   สมาธิสมฺปทา   อตฺถีติ  ฯ  สติป  วิชชฺาน  
อภิ ฺเกเทสภาเวสีลสมฺปตฺติสมุทาคตาเอว  ติสฺโส  วิชชฺา  คหิตา ฯ ยถา  
หิ   ป ฺาสมฺปตฺติสมุทาคตาจตสฺโสปฏิสมฺภิทา   อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส  
มคฺเคเนว   อิชฺฌนฺติ   มคฺคกฺขเณเอว   ตาส   ปฏลิภิตพฺพโต   เอว  
สีลสมฺปตฺติสมุทาคตา   ติสฺโส   วิชชฺา   สมาธิสมฺปตฺติสมุทาคตา   จ  ฉ  
อภิ ฺา   อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส   มคฺเคเนว   อิชฌฺนฺตีติ   มคฺคาธิคเมเนว  
ตาส   อธิคโม   เวทิตพฺโพ  ฯ   ปจฺเจกพุทฺธาน   สมฺมาสมฺพุทฺธาน ฺจ  
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๓ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๕๒ ฯ  
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ปจฺเจกโพธิสมฺมาสมฺโพธิสมธิคมสทิสา   หิ   อิเมส   อริยาน   อิเม  
วิเสสาธิคมาติ   วินยสุตฺตาภิธมฺเมสุ   สมฺมาปฏิปตฺติยา   เตวิชฺชตาทีน  
อุปนิสฺสยตาป ยถาวุตฺตวิธินา เวทิตพฺพา ฯ  
        สมฺปนนฺสีลสฺส   กามเสวนาภาวโต   สีเลน   ปมนฺตวิวชฺชน  
วุตฺต  ฯ   เยภุยฺเยน   ห ิ  สตฺตา  กามเหตุ  ปาณาติปาตาทิวเสนาป  
อสุทฺธปโยคา   โหนฺติ  ฯ   ฌานสุขลาภิโน  กายกิลมถสฺส  สมฺภโวเอว  
นตฺถีติ   สมาธินา   ทุติยนตฺวิวชฺชน   วุตฺต   ฌานสมุฏานปณีตรูป-  
ผุฏกายตฺตา  ฯ   ป ฺายาติ   มคฺคป ฺาย  ฯ   อุกกฺฏนิทฺเทเสน  
หิ   เอกสโต   อริยมคฺโคว   มชฺฌิมาปฏปิตฺติ  นาม  ฯ  เอว  สนฺเตป  
โลกิยป ฺาวเสนป อนฺตทฺวยวิวชฺชน วิภาเวตพฺพ ฯ  
        สลี   ตสมงฺคิโน   กามสุคตึสุเยว  นิพฺพตฺตาปนโต  จตูหิ  อปาเยหิ  
วิปฺปมุตฺติยา   การณนฺติ   อาห  สีเลน  อปายสมติกฺกมนุปาโย  ปกาสิโต  
โหตีติ  ฯ   น  หิ  ปาณาติปาตาทิปฏิวิรติ  ทุคฺคติปริกิเลส  อาวหติ  ฯ  
สมาธิ   ตสมงฺคิโน   มหคฺคตภูมิยเยว   นิพฺพตฺตาปเนน   สกลกามภวโต  
วิโมเจตีติ   วุตฺต   สมาธินา   กามธาตุสมติกฺกมนุปาโย   ปกาสิโต  
โหตีติ  ฯ   น   หิ  กามาวจรกมฺมสฺส  อนุพลปฺปทายีน  กามจฺฉนฺทาทีน  
วิกฺขมฺภก   ฌาน   กามธาตูปกฺกิเลสาวห   โหติ  ฯ   น   เจตฺถ  
อุปจารชฺฌาน   นิทสฺเสตพฺพ   อปฺปนาสมาธิสฺส   อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  นาป  
สีเลเนว   อติกฺกมิตพฺพสฺส   อปายภวสฺส   สมาธินา   อติกฺกมิตพฺพตาติ  
วจโนกาโส  ฯ   สุคติภวมฺป   อติกฺกนฺตสฺส   ทุคฺคติสมติกฺกมเน   กา   
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                            ปฺหาพฺยากรณ  วณฺณนา  
กถาติ  ฯ   สพฺพภวสมติกฺกมนุปาโยติ   กามภวาทีน   นวนฺนมฺป  ภวาน  
สมติกฺกมนุปาโย  ฯ   สีลสมาธีหิ   อติกฺกนฺตาป  ภวา  อนติกฺกนฺตาเอว  
การณสฺส   อปฺปหีนตฺตา  ฯ   ป ฺาย   ปนสฺส   สุปหีนตฺตา   เต  
สมติกฺกนฺตาเอว ฯ  
        [๗]   ตทงฺคปฺปหานวเสนาติ      ทีปาโลเกเนว      ตมสฺส  
ปุ ฺกิริยาวตฺถุคเตน   เตน  เตน  กุสลงฺเคน  ตสฺส  ตสฺส  อกุสลงฺคสฺส  
ปหานวเสน  ฯ  สมาธินา  วิกฺขมฺภนปฺปหานวเสนาติ  อุปจารปฺปนา- 
เภเทน สมาธินา   ปวตฺตินิวารเณน   ฆฏปฺปหาเรเนว   ชลตเล   เสวาลสฺส  
เตส  เตส  นวีรณาทิธมฺมาน ปหานวเสน ฯ ป ฺายาติ อริยมคฺค- 
ป ฺาย ฯ สมุจฺเฉทปฺปหานวเสนาติ   จตุนฺน   อริยมคฺคาน   ภาวิตตฺตา  
ตตมคฺควโต   อตฺตโน   สนฺตาเน   ทิฏ ิคตาน   ปหานายาติอาทินา  
วุตฺตสฺส   สมทุยปกฺขิยสฺส   กิเลสคณสฺส   อจฺจนฺต อปฺปวตฺติสงฺขาต- 
สมุจฺฉินฺทนปฺปหานวเสน ฯ  
        กิเลสาน   วีติกฺกมปฏิปกฺโขติ   สงฺกิเลสธมฺมาน   กมฺมกิเลสาน  
วา   โย   กายวจีทฺวาเรสุ   วีติกฺกโม   อชฺฌาจาโร  ตสฺส  ปฏิปกฺโข  
สีเลน   ปกาสิโต   โหติ   อวีติกฺกมสภาวตฺตา   สีลสฺส  ฯ โอกาสา- 
ทานวเสน  กิเลสาน  จิตฺเต  กุสลปฺปวตฺตึ  ปริยาทิยิตฺวา อุฏาน  
ปริยุฏาน  ต  สมาธิ  วิกขฺมฺเภตีติ  อาห  สมาธินา  ปริยุฏานปฏิปกฺโข  
ปกาสิโต   โหตีติ  สมาธิสฺส  ปรยิุฏานปฺปหายกตฺตา  ฯ  อปปฺหีนภาเวน  
สนฺตาเน   อนุอนุสยนกา   การณลาเภ   อุปฺปตฺตีรหา   อนุสยา   เต   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปน   อนุรูป   การณ  ลทฺธา  อุปฺปชฺชนารหา  ถามคตา  กามราคาทโย  
สตฺต  กิเลสา  เวทิตพฺพา  ฯ  เต  อริยมคฺคป ฺาย  สพฺพโส  ปหยีนฺตีติ  
อาห ป ฺาย อนุสยปฏปิกฺโข ปกาสิโต โหตีติ ฯ  
        กายทุจฺจริตาทิ   ทุฏ ุ   จริต   กิเลเสหิ   วา   ทูสิต   จริตนฺติ  
ทุจฺจริต  ฯ  ตเมว  ยตฺถ  อุปฺปนฺน  ต  สนฺตาน  สงฺกิเลเสติ  วิพาธติ  
อุปตาเปติ   จาติ   สงฺกิเลโส  ฯ  ตสฺส  วิโสธน  สีเลน  ตทงฺควเสน  
ปหาน   วีติกกฺมปฏิปกฺขตฺตา   สีลสฺส  ฯ   ตณฺหาสงฺกิเลสสฺส   วิโสธน  
วิกฺขมฺภนวเสน   ปหาน   ปริยุฏานปฏิปกฺขตฺตา   สมาธิสฺส   ตณฺหาย  
จสฺส   อุชุวิปจฺจนิกภาวโต  ฯ  ทฏิ ิสงฺกิเลสสฺส  วิโสธน  สมุจฺเฉทวเสน  
ปหาน   อนุสยปฏิปกฺขตฺตา   ป ฺาย   ทิฏ ิคตาน ฺจ   อยาถาวคาหีน  
ยาถาวคาหินิยา ป ฺาย อุชุวิปจฺจนีกภาวโต ฯ  
        การณนฺติ  อุปนิสฺสยปจฺจโย  ฯ  สเีลสุ   ปริปูรกีารีติ   มคฺค- 
พฺรหฺมจริยสฺส อาทิภูตตฺตา   อาทิพฺรหฺมจริยกาน   ปาราชิกสงฺฆาทิเสส- 
สงฺขาตาน มหาสีลสิกฺขาปทาน   อวีติกฺกมนโต   ขุทฺทานุขุทฺทกาน  
อาปชฺชเน   สหสาว  เตหิ  วุฏาเนน  สีเลสุ  ย  กตฺตพฺพ  ต  ปรปิูร  
สมตฺต   กโรตีติ   สีเลส ุ  ปริปูรีการี  ฯ  ตถา  สกทาคามีติ  สีเลสุ  
ปริปูรีการีติ  เอต  อุปสหรติ  ตถาสทฺเทน  ฯ  เอเต  หิ  เทฺว  อริยา  
สมาธิปาริปนฺถิกาน   กามราคพฺยาปาทาน   ป ฺาปาริปนฺถิกสฺส   จ  
สจฺจปฏิจฺฉาทกโมหสฺส   สพฺพโส   อสมูหตตฺตา   สมาธึ   ป ฺ ฺจ  
ภาเวนฺตาป   สมาธิป ฺาสุ   ย   กตฺตพฺพ   ต   มตฺตโส   ปมาเณน  
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                             ปฺหาพฺยากรณ  วณฺณนา   
ปเทสมตฺตเมว   กโรนฺตีติ   สมาธิสฺมึ   ป ฺาย   จ  มตฺตโส  การโิน  
สีเลสุ  ปริปูรกีาริโน อิจฺเจว วุจฺจนฺติ ฯ อนาคามี ปน กามราค- 
พฺยาปาทาน สมุจฺฉินฺนตฺตา   สมาธิสฺมึ   ปริปรูีการี  ฯ   อรหา   สพฺพโส  
สมฺโมหสฺส   สุสมูหตตฺตา   ป ฺาย  ปริปูรีการี  ฯ  วุตฺต ฺเหต  ภควตา  
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีเลสุ  ปริปูรีการี  โหติ  สมาธิสฺมึ  มตฺตโส  การี  
ป ฺาย  มตฺตโส  การ ี โส  ยานิ  ตานิ  ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  สิกฺขาปทานิ  
ตานิ   อาปชชฺติป   วุฏาติป   ต   กิสสฺ  เหตุ  น  หเิมตฺถ  ภิกฺขเว  
อภพฺพตา  วุตฺตา  ยานิ  จ  โข  ตานิ  สกิฺขาปทานิ  อาทิพฺรหฺมจริยกานิ  
พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ   ตตฺถ   ธุวสีล ี  จ   โหติ   ิตสีลี  จ  สมาทาย  
สิกฺขติ   สิกฺขาปเทสุ   โส   ติณฺณ   สโยชนาน  ปรกิขฺยา  โสตาปนฺโน  
โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมโฺพธิปรายโน  อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สีเลสุ  ฯเปฯ  โส  ติณฺณ  สโยชนาน  ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา  
สกทาคามี  โหติ  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อิธ  
ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีเลสุ  ปริปูรีการี โหติ สมาธิสฺมึ ปริปูรกีารี ป ฺาย  
มตฺตโส   การี   โส   ยานิ   ตานิ  ฯเปฯ  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  โส  
ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน  ฯเปฯ   อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกา  อิธ  
ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สีเลสุ  ปริปรูีการ ี โหติ  สมาธิสฺมึ  ปริปรูึการี  
ป ฺาย   ปริปูรีการี  โส  ยานิ  ตานิ  ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  ฯเปฯ  สิกฺขติ  
สิกฺขาปเทสุ โส อาสวาน ขยา ฯเปฯ อุปสมฺปชฺช วิหรตึติ๑ ฯ  
๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๗-๒๙๙ ฯ ปาลิยมฺปน สพฺพตฺถ ปริปูรการี...ตตฺถ ธุวสีโล  
จ โหติ  ิตสีโล จาติ ทิสฺสติ ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 34 

                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
        กถนฺติ   ปุจฺฉิตฺวา   สิกฺขาทิเก   วิภชิตฺวา   วุตฺตเมวตฺถ  นิคเมตุ  
เอวนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   อ ฺเ   จาติ   ตโย  วิเวกา  ตีณิ  
กุสลมูลานิ   ตีณิ   วิโมกฺขมุขานิ   ตีณิ   อินฺทฺริยานีติ   เอวมาทโย  
สิกฺขาตฺติกาทีหิ   อ ฺเ   จ   คุณตฺติกา  ฯ   เอวรูปาติ   ยาทิสกา  
สิกฺขาตฺติกาทโย   อิธ   สลีาทีหิ   ปกาสิตา   โหนฺติ   เอทิสา  ฯ  
เอตฺถ   ห ิ  วิวฏฏสนฺนิสสฺิตสฺส   สลีสฺส   อิธาธิปฺเปตตฺตา   สีเลน กาย- 
วิเวโก   ปกาสิโต   โหติ  ฯ  สมาธินา  จิตฺตวิเวโก  ฯ  ป ฺาย  
อุปธิวิเวโก  ฯ   ตถา   สีเลน   อโทโส   กุสลมูล   ปกาสิต  โหติ  
ติติกฺขาปฺปธานตาย   อนุปฆาตสภาวตาย   จ   สีลสฺส  ฯ   สมาธินา  
อโลโภ   กุสลมูล   โลภปฏิปกฺขโต  อโลภปฺปธานตาย  จ  สมาธิสฺส  ฯ  
ป ฺาย   ปน   อโมโหเยว  ฯ  สีเลน  จ  อนิมิตฺตวิโมกฺขมุข  ปกาสิต  
โหติ  ฯ   อโทสปฺปธาน ฺหิ  สีลสมปฺท  นิสฺสาย  โทเส  อาทีนว- 
ทสฺสิโน อนิจฺจานุปสฺสนา   สุเขเนว   อิชฺฌติ  ฯ   อนิจฺจานุปสฺสนา  
จ   อนิมิตฺตวิโมกฺขมุข  ฯ   สมาธินา  อปฺปณิหิตวิโมกฺขมุข  ฯ  ป ฺาย  
สุ ฺตวิโมกฺขมุข  ฯ   อโลภปฺปธาน ฺหิ   กามนิสฺสรณ   สมาธิสมฺปท  
นิสฺสาย   กาเมสุ  อาทีนวทสฺสิโน  ทกุขฺานุปสฺสนา  สุเขเนว  อิชฺฌติ  ฯ  
ทุกฺขานุปสฺสนา   จ   อปฺปณิหิตวิโมกฺขมุข  ฯ   ป ฺาสมฺปท   นิสฺสาย  
อนตฺตานุปสฺสนา   สุเขเนว   อิชฺฌติ  ฯ   อนตฺตานุปสฺสนา   จ สุ ฺต- 
วิโมกฺขมุข  ฯ  ตถา  สีเลน  จ  อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ปกาสิต  
โหติ  ฯ   ต ฺหิ   สีเลสุ   ปริปูรีการิโน   อฏมกสฺส   อินฺทฺริย  ฯ   
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สมาธินา   อ ฺ ินฺทฺริย  ฯ   ต ฺหิ   อุกกฺสคต   สมาธิสฺมึ   ปริปูร-ี 
การิโน   อนาคามิโน   อคฺคมคฺคฏสฺส   จ  อินฺทฺรยิ  ฯ  ป ฺาย  
อ ฺาตาวินฺทฺริย   ปกาสติ   โหติ  ฯ   ตทุปฺปตฺติยา   หิ   อรหา  
ป ฺาย   ปริปูรีการีติ  ฯ   อิมินา   นเยน   อ ฺเน   จ  เอวรูปา  
คุณตฺติกา สีลาทีหิ ปกาเสตพฺพา ฯ  
        สลีนิทฺเทสวณฺณนา  
        เอวนฺติ  วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ  อเนกคุณสงฺคาหเกนาติ  อธิสีลสิกฺขาทีน  
อ ฺเส ฺจ   อเนเกส   คุณาน  สงฺคาหเกน  ฯ  สีลสมาธิ- 
ป ฺามุเขนาติ สพฺเพ   สงฺขารา   อนิจฺจาติอาทีสุ   วิย   วิปสฺสนา- 
มตฺตาทิมุเขน สงฺเขปโต   อเทเสตฺวา   สีลสมาธิป ฺามุเขน   เทสิโตป  
สตฺตตึสายป   วา   โพธิปกฺขิยธมฺมาน   วิสุทฺธิมคฺคนฺโตคธตฺตา   ตตฺถ  
สีลสมาธิป ฺามุข  ปมุข  กตฺวา  เทสิโตป  ฯ  เอเตน  สลีสมาธิ- 
ป ฺาสุ อวเสสโพธิปกฺขิยธมฺมาน   สภาวโต   อุปการโต   จ   อนฺโต- 
คธภาโว ทีปโตติ   เวทิตพฺพ  ฯ  อติสงฺเขปเทสิโตเยว  โหติ  สภาว- 
วิภาคาทิโต อวิภาวิตตฺตา  ฯ   นาลนฺติ   น   ปริยตฺต   น   สมตฺถ  ฯ  
สพฺเพสนฺติ   นาติสงฺเขปวิตฺถารรุจีนมฺป   วิปจฺจิต ฺ ูเนยฺยานมฺป   วา  ฯ  
สงฺเขปเทสนา   หิ  สงฺขิตฺตรุจีน  อุคฺฆฏิต ฺ ูนเยว  จ  อุปการาย  โหติ  
น   ปนิตเรส  ฯ   อสฺส   วิสุทฺธิมคฺคสฺส  ฯ  ปุจฺฉนฏเน  ป ฺหา  ฯ  
กิริยา กรณ กมฺม ฯ ป ฺหาว กมฺม ป ฺหากมฺม ปุจฺฉนปโยโค ฯ  
        ก ึ  สีลนฺติ   สรูปปุจฺฉา  ฯ   เกนฏเน  สีลนฺติ  เกน  อตฺเถน   
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สีลนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   สลีนฺติ   ปท   ก  อภิเธยฺย  นิสฺสาย  ปวตฺตนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   ตยิท   สีล   สภาวโต   กิจฺจโต   อุปฏานาการโต อาสนฺน- 
การณโต   จ   กถ   ชานิตพฺพนฺติ   อาห   กานสฺส ลกฺขณรสปจฺจุ- 
ปฏานปทฏานานีติ  ฯ  ปฏิปตฺติ นาม ทิฏานิสเสเอว โหตีติ  
อาห   กิมานิสสนฺติ  ฯ   กติวิธนฺติ  ปเภทปุจฺฉา  ฯ  วิภาควนฺตาน  หิ  
สภาววิภาวน   วิภาคทสฺสนมุเขเนว   โหตีติ  ฯ   โวทาน  วิสุทฺธิ  ฯ  
สา   จ   สงฺกิเลสมลวิมุตฺติ  ฯ   ต   อิจฺฉนฺเตน   ยสฺมา อุปาย- 
โกสลลฺตฺถินา   อปายโกสลฺล   วิย  สงฺกิเลโส  ชานิตพฺโพติ  อาห  
โก   จสฺส   สงฺกิเลโสติ  ฯ   ตตฺราติ   ตสฺมึ   ตสฺส   วา ป ฺหา- 
กมฺมสฺส  ฯ  วิสชฺชนนฺติ  วิวรณ  ฯ  ปจฺุฉิโต หิ อตฺโถ อวิภาวิตตฺตา  
นิคุฬฺโห   มฏุ ิย   กโต   วิย   ติฏติ   ตสฺส   วิวรณ   วิสชฺชน  
วิภูตภาวกรณโต ฯ  
        [๘]   ปาณาติปาตาทีหีติ   เอตฺถ  ฯ  ปาโณติ  โวหารโต  สตฺโต  
ปรมตฺถโต  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  ตสฺส  สรเสเนว  ปตนสภาวสฺส  อนฺตราเอว  
อติว๑   ปาตน   อติปาโต   สณิก  ปติตุ  อทตฺวา  สีฆ  ปาตนนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   อติกฺกมฺม   วา   สตฺถาทีหิ  อภิภวิตฺวา  ปาตน  อติปาโต  
ปาณฆาโต  ฯ   อาทิสทฺเทน   อทินฺนาทานาทึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ  เตหิ  
ปาณาติปาตาทีหิ   ทุสฺสลียฺกมฺเมหิ  ฯ  วิรมนตสฺสาติ  สมาทาน- 
วิรติวเสน สมฺปตฺตวิรติวเสน   จ   โอรมนฺตสฺส  ฯ   วตฺตปฏิปตฺตินฺติ  
อุปชฺฌายวตฺตาทิวตฺตกรณ  ฯ   เจตนาทโย   ธมฺมาติ   สงฺเขปโต  
๑. อติวาติ นิปาโต สีฆตฺเถ วตุตติ ฯ   
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วุตฺตมตฺถ ปาลิวเสน วิภชตฺิวา ทสฺเสตุ วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   เจตยตีติ   เจตนา   อตฺตนา   สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ   สทฺธ ึ 
อารมฺมเณ   อภิสนฺทหตีติ   อตฺโถ  ฯ   เจตนาย   อนุกุลวเสเนว  หิ  
ตสมฺปยุตฺตา   ธมฺมา   อารมฺมเณ   ปวตฺตนฺติ  ฯ   เจตนา   กาม กุสลตฺติก- 
สาธารณา   อิธ  ปน  สีลเจตนา  อธิปฺเปตาติ  กตฺวา  กุสลาติ  
เวทิตพฺพา  ฯ   เจตสิ   นิยตฺุต  เจตสิก  จิตฺตสมฺปยุตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
เจตนาย   สติป   เจตสิกตฺเต  ตสฺสา  เจตนา  สีลนฺติ  วิสุ  คหิตตฺตา  
ตท ฺเมว   วิรติอนภิชฺฌาทิก  เจตสิกสีล  ทฏพฺพ  โคพลิพทฺธ- 
าเยน  ฯ สวรณ   สวโร  ฯ   ยถา   อกสุลา   ธมฺมา   จิตฺเตน   โอตรนฺติ  
ตถา   ปทหน  ฯ  อวีติกฺกโม  วีติกฺกมสสฺ  ปฏิปกฺขภูตา  อวีติกฺกมวเสน  
ปวตฺตจิตฺตเจตสิกา ฯ  
        ตตฺถ   เจตนาสีล  นามาติอาทิ  ยถาภูตสฺส  สุตฺตปทสฺส  วิวรณ  ฯ  
วิรมนฺตสฺส  เจตนาติ  วิรติสมฺปยุตฺต  ปธานภูต  เจตนมาห  ฯ ปูเรนฺตสฺส  
เจตนาติ  วตฺตปฏิปตฺติอายูหินี  ฯ  วิรมนฺตสฺส  วิรตีติ  วิรติยา ปธานภาว  
คเหตฺวา   วุตฺต  ฯ  เอตฺถ  หิ  ยทา  ติวิธา  ภิกฺขเว  กายส ฺเจตนา  
กุสล   กายกมฺมนฺติอาทิวจนโต   ปาณาติปาตาทีน   ปฏิปกฺขภูตา  
ตพฺพิรติวิสิฏา   เจตนา   ตถาปวตฺตา   ปธานภาเวน ปาณาติปาตาทิ- 
ปฏิวิรติสาธิกา  โหติ ตทา ตสมฺปยุตฺตา วิรติ อนภิชฌฺาทโย จ  
เจตนาปกฺขิกา   วา  อพฺโพหาริกา  วาติ  อิมมตฺถ  สนฺธาย  เจตนาสีล 
วุตฺต  ฯ   ยทา   ปน  ปาณาติปาตาทีหิ  สงฺโกจ  อาปชฺชนฺตสฺส  ตโต   
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วิรมณากาเรน   ปวตฺตมานา   เจตนาวิสิฏา   วิรติ  อนภิชฺฌาทโย  จ  
ตตฺถ   ตตฺถ   ปธานภาเวน   กิจฺจสาธิกา   โหนฺติ  ตทา  ตสมฺปยุตฺตา  
เจตนา   วิรติอาทิปกฺขิกา   วา   โหติ   อพฺโพหาริกา  วาติ  อิมมตฺถ  
สนฺธาย เจตสิกสีล วุตฺต ฯ  
        อิทานิ  สุตฺเต  อาคตนเยน ทสกุสลกมฺมปถวเสน เจตนาเจตสิก- 
สีลานิ วิภชิตฺวา   ทสฺเสตุ   อปจาติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ปชหนฺตสฺสาติ  
สมาทานวเสน   อิโต   ปฏาย   น   กริสฺสามีติ   สมฺปตฺตวตฺถุกานิป  
อนชฺฌาจรเณน   ปชหนฺตสฺส  ฯ   สตฺตกมฺมปถเจตนาติ ปาณาติปาตาทิ- 
ปหานสาธิกา   ปฏิปาฏิยา   สตฺตกุสลกมฺมปถเจตนา  ฯ อภิชฺฌาทิ- 
วเสน  ย  ปรทารคมนาทิ  กริยติ  ตสฺส  ปหายกา อนภิชฺฌาทโย  
สีลนฺติ  อาห  เจตสิกสีล  นาม  อนภิชฌฺา  ฯเปฯ  สมฺมาทิฏ ิธมฺมาติ  ฯ  
ยถา   หิ   อภิชฺฌาพฺยาปาทวเสน   มิจฺฉาจารปาณาติปาตาทโย  กริยนฺติ  
เอว   มิจฺฉาทิฏ ิวเสนาป   เต  ปุตฺตมุขทสฺสนาทิอตฺถ  กริยนฺติ  เตส ฺจ  
ปชหนกา อนภิชฺฌาทโยติ ฯ  
        ปาฏิโมกฺขสวโร   จาริตฺตวาริตฺตวิภาค   วินยปริยาปนฺน สิกขฺา- 
ปทสีล  ฯ  สติสวโร  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน อารกฺขา ตถาปวตฺตา  
สติเยว  ฯ  าณสวโร  ป ฺา  ฯ  ขนฺติสวโร  อธิวาสนา  ฯ  สา  จ  
ตถาปวตฺตา   อโทสปฺปธานา   ขนฺธา  อโทโสเอว  วา  ฯ  วิริยสวโร กาม- 
วิตกฺกาทีน  วิโนทนวเสน  ปวตฺต  วิริย  ฯ ปาฏิโมกฺขสวรสติสวราทีสุ  
ย วตฺตพฺพ ต ปรโต อาวิภวิสฺสติ ฯ   
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                                 สีลนิทฺเทส  วณฺณนา   
        โสตานีติ   ตณฺหาทิฏ ิอวิชฺชาทุจฺจริตอวสิฏกิเลสโสตานิ  ฯ  
โสตาน  สวร  พฺรูมีติ  วตฺวา  ป ฺาเยเต  ปถิยฺยเรติ  วจเนน โสตาน  
สวโร   ปทหน   สมุจฺเฉทน   าณนฺติ  วิ ฺายติ  ฯ  อิทมตฺถิกต  มนสิ  
กตฺวา   เยน   าเณน  โยนิโส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปจฺจยา  ปฏิเสวิยนฺติ  
ต   ปจฺจยปฏเิสวนมฺป   าณสภาวตฺตา   เอตฺเถว   าณสวเรเอว  
สโมธาน สงฺคห คจฺฉติ ฯ  
        [๙]   ขมติ   อธิวาเสตีติ   ขโม  ฯ   อุปฺปนฺนนฺติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  
อารมฺมเณ   ชาต   นิพฺพตฺต  ฯ  กามวิตกฺกนฺติ  กามุปสหิต  วิตกฺก  ฯ  
นาธิวาเสตีติ   จิตฺต   อาโรเปตฺวา   อพฺภนฺตเร   น   วาเสติ  ฯ อาชีว- 
ปาริสุทฺธิปติ   พุทฺธปฏกิุฏ   มิจฺฉาชีว   ปหาย   อนวชฺเชน ปจฺจย- 
ปริเยสเนน  สิชฺฌนก  อาชีวปาริสุทฺธสีลมฺป  เอตฺเถว วิริยสวเรเอว  
สโมธาน  คจฺฉติ  วิริยสาธนตฺตา  ฯ  เอตฺถ จ ยถา าณ ตณฺหาทิ- 
โสตาน ปวตฺตินิวารณโต   ปทหนฏเน   สวโร   ปรโต   ปวตฺตนก- 
คุณาน อาธาราทิภาวโต   สีลนฏเน   สีล   เอว   ขนฺติ   อนธิวาสเนน  
อุปฺปชฺชนกกเิลสาน   อธิวาสเนน   สวรณโต   สวโร   ขมนเหตุ อุปฺปชฺ- 
ชนกคุณาน  อาธาราทิภาวโต  สีลนฏเน  สีล  วิริย วิโนเทตพฺพาน  
ปาปธมฺมาน  วิโนทเนน  สวรณโต  สวโร  วิโนทนเหตุ  อุปฺปชฺชนกคุณาน  
อาธาราทิภาวโต   สลีนฏเน   สีลนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ   ยถา   ปน  
ปาฏิโมกฺขสีลาทิ   ตสฺส   ตสฺส   ปาปกมฺมสฺส   ปวตฺติตุ  อปฺปทานวเสน  
สวรณ   ปทหน   ต   อุปาทาย   สวโร   เอว   อสมาทินฺนสีลสฺส อาคต-  
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
วตฺถุโต  วิรมณมฺปติ  อาห  ยา  จ  ปาปภีรุกาน  ฯเปฯ สวรสีลนฺติ  
เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
        น วีติกฺกมติ   เอเตนาติ   อวีติกฺกโม   ตถาปวตฺโต   กุสล- 
จิตฺตุปฺปาโท ฯ  
        อวเสเสสุ  ปน  ป ฺเหสุ  ฯ  สมาธาน  สณฺปน  ฯ  ทุสฺสลียฺวเสน  
หิ   ปวตฺตา   กายกมฺมาทโย   สมฺปติ   อายติ ฺจ   อหิตทุกฺขาวหา  น  
สมฺมาปตาติ   อสณฺปตา   วิปฺปกิณฺณา   วิสฏา   จ  นาม  โหนฺติ  ฯ  
สุสีลฺยวเสน   ปน   ปวตฺตา   ตพฺพิปริยายโต   สณฺปตา   อวิปฺปกิณฺณา  
อวิสฏา  จ  นาม  โหนฺติ  ยถา  ต โอกฺขิตฺตจกฺขุตา อพาหุปฺป- 
จาลนาทิ ฯ เตนาห   กายกมฺมาทีน   สสุีลฺยวเสน   อวิปฺปกิณฺณตาติ  
อตฺโถติ  ฯ  เอเตน  สมาธิโต๑  สลีน วิเสเสติ ฯ ตสฺส หิ สมาธาน  
สมฺปยุตฺตธมฺมาน   อวิกฺเขปเหตุตา  ฯ  อิท  ปน  กายกมฺมาทีน  สณฺปน  
สยมน  ฯ   อุปธารณ   อธิฏาน   มลูภาโว  ฯ   ตถาหิสฺส อาทิ- 
จรณาทิภาโว   วุตฺโต  ฯ   เตน  ปวีธาตุกิจฺจโต  สีลน  วิเสสิต  
โหติ  ฯ   สา   หิ   สหชาตรูปธมฺมาน   สนฺธารณวเสน  ปวตฺตติ  ฯ  
อิท   ปน   อนวชฺชธมฺมาน   มูลาธิฏานภาเวน  ฯ  เตนาห  กุสลาน  
ธมฺมานนฺติอาทิ  ฯ   ตตฺถ   กุสลธมฺมา   นาม   สปุพฺพภาคา มหคฺคตา- 
นุตฺตรธมฺมา  ฯ  อ ฺเ  ปน  อาจริยา  สิรฏโติ  ฯ ยถา สิรสิ  
ฉินฺเน   สพฺโพ   อตฺตภาโว   วินสฺสติ   เอว   สีเล   ภินฺเน   สพฺพ  
๑. ม. สมาธิกิจฺจโต ฯ   
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                                สลีนทิฺเทส  วณฺณนา  
คุณสรีร   วินสฺสติ   ตสฺมา   ตสฺส   อุตฺตมงฺคฏโ   สีสฏโ   สิโร  
สีสนฺติ   วา   วตฺตพฺเพ   นริุตฺตินเยน  สลีนฺติ  วุตฺตนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
สีตลฏโ   ปริฬาหวูปสมนฏโ  ฯ   เตน   ตการสฺส   โลป   กตฺวา  
นิรุตฺตินเยเนว   สลีนฺติ   วุตฺตนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตถาหีท  ปโยคสมฺปาทิต  
สพฺพกิเลสปริฬาหวูปสมกร   โหติ  ฯ   เอวมาทินาติ   อาทิสทฺเทน  
สยนฺติ๑   อกสุลา  เอตสฺมึ  สติ  อปฺปวิฏา  โหนฺตีติ  สีล  สุปนติฺ  
วา   เตน   วิหตุสฺสาหานิ   สพฺพทุจฺจริตานีติ   สีล   สพฺเพส   วา กุสล- 
ธมฺมาน ปเวสารหสาลาติ สีลนฺติ เอวมาทีน สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
        สลีนฏเน  สีลนฺติ ปุพฺเพ สทฺทฏ ุทฺธาเรน ปกาสิโตป ภาวฏโ- 
เอวาติ อาห   สีลน   ลกฺขณนฺตสฺสาติ  ฯ   น  หิ  ตสฺส  เจตนาทิเภท- 
ภินฺนสฺส อนวเสสโต   สงฺคาหโก   ตโต   อ ฺโ   อตฺโถ   อตฺถิ   โย  
ลกฺขณภาเวน   วุจฺเจยฺย  ฯ   นน ุ  จ   อเนกเภทสงฺคาหก สาม ฺ- 
ลกฺขณ   นาม  สิยา  ฯ  น  วิเสสลกฺขณนฺติ  อนุโยค  มนสิกตฺวา  
อาห  สนิทสฺสนตฺต  รูปสสฺ  ยถาภินฺนสฺสเนกธาติ  ฯ  ยถา หิ นลีาทิว- 
เสน อเนกเภทภินฺนสฺสาป   รูปายตนสฺส   สนิทสฺสนตฺต   วิเสสลกฺขณ  
ตท ฺธมฺมา   สาธารณโต   น   อนิจฺจตาทิ   วิย   รุปฺปน   วิย  วา  
สาม ฺลกฺขณ   เอวมิธาป   ทฏพฺพ  ฯ   ก ึ  ปเนต   สนิทสฺสนตฺต  
นาม  ฯ   ทฏพฺพตา   จกขฺุวิ ฺาณสฺส   โคจรภาโว  ฯ  ตสฺส  ปน  
รูปายตนโต   อน ฺตฺเตป   อ ฺเหิ   ธมฺเมหิ   รูปายตน   วิเสเสตุ  
๑. ม. สลนฺติ ฯ   
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                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย                           
อ ฺ   วิย   กตฺวา   สห   นิทสฺสเนน   สนิทสฺสนนฺติ   วุจฺจติ  ฯ ธมฺม- 
สภาวสาม ฺเน  หิ  เอกภูีเตสุ  ธมฺเมสุ  โย  นานตฺตกโร  สภาโว  
โส   อ ฺ   วิย  กตฺวา  อุปจริตุ  ยุตฺโต  เอว ฺหิ  อตฺถวิเสสาวโพโธ  
โหตีติ  ฯ  อถวา  ฯ  สห  นิทสฺสเนนาติ  เอตฺถ  ตพฺภาวตฺโถ สหสทฺโท  
ยถา นนฺทิราคสหคตาติ ฯ  
        [๑๐]   ทุสฺสีลฺยวิทฺธสนรสนฺติ   กายิกอสวราทิเภทสฺส   ทสฺุสีลฺยสฺส  
วิธมนกิจฺจ  ฯ   อนวชฺชรสนฺติ   อคารยฺหสมฺปตฺติก   อครหิตพฺพภาเวน  
สมฺปชฺชนก   อวชฺชปฏิปกฺขภาเวน   วา   สมฺปชฺชนก  ฯ   ลกฺขณาทีสูติ  
ลกฺขณรสาทีสุ   วุจฺจมาเนสุ  ฯ   กิจฺจเมว   สมฺปตฺติ   วา   รโสติ  
วุจฺจติ   น   รสายตนรสาทีติ   อธิปฺปาโย  ฯ  เกจิ  ปน  กิจฺจเมวาติ  
อวธารณ   ตสฺส   อิตรรสโต   พลวภาวทสฺสนตฺถนฺติ   วทนฺติ  ฯ   ต  
เตส   มติมตฺต   กิจฺจเมว   สมฺปตฺติ   วา   รโสติ   อิมสฺส  อตฺถสฺส  
อธิปฺเปตตฺตา ฯ  
        โสเจยฺยปจฺจุปฏานนฺติ   กายาทีหิ   สุจิภาเวน   ปจฺจุปฏาติ  ฯ  
คหณภาวนฺติ   คเหตพฺพภาว  ฯ  เตน  อุปฏานาการฏเน  ปจฺจุปฏาน  
วุตฺต  ฯ   ผลฏเน  ปน  อวิปฺปฏิสาราทิปจฺจุปฏาน  สมาธิปจฺจุ- 
ปฏาน วา  ฯ   สีล   หิ   สมฺปติเยว   อวิปฺปฏิสาร   ปจฺจุปฏาเปติ  
ปรมฺปราย   สมาธึ  ฯ   อิมสฺส   ปน   อานิสสผลสฺส   อานิสสกถาย  
วกฺขมานตฺตา   อิธ   อคฺคหณ   ทฏพฺพ  ฯ   เกจิ   ปน   ผลสฺส อนิจฺฉิ- 
ตตฺตา  อิธ  อคฺคหณนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ตทยุตฺต  ผลสฺส  อเนกวิธตฺตา   
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                              สลีนิทเฺทส  วณฺณนา  
โลกิยาทิสีลสฺสาป   วิภชยิมานตฺตา  ฯ   ตถา   หิ   วกฺขติ นิสฺสิตา- 
นิสฺสิตวเสนาติอาทิ ฯ  
        ยถา   ปวีธาติยา   กมฺมาทิ   ทูรการณ   เสสภูตตฺตย อาสนฺน- 
การณ   ยถา   จ   วตฺถสฺส  ตนฺตวายตูริเวมสลากาทิ  ทูรการณ  
ตนฺตโว   อาสนฺนการณ   เอว   สลีสฺส   สทธฺมฺมสสฺวนาทิ   ทูรการณ  
หิริโอตฺตปฺปมสฺส   อาสนฺนการณนฺติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   หิโรตฺตปฺป ฺจ  
ปนาติอาทิ  ฯ  หิโรตฺตปฺเป  หีติอาทิ  ตสฺส  อาสนฺนการณภาว- 
สาธน  ฯ ตตฺถ   อุปฺปชชฺติ   สมาทานวเสน   ติฏติ   อวีติกฺกมวเสนาติ  
เวทิตพฺพ ฯ  
        อวิปฺปฏสิาราทีติ   เอตฺถ   วิปฺปฏิสารปฏิปกฺโข   กุสลจิตฺตุปฺปาโท  
อวิปฺปฏิสาโร  ฯ   โส  ปน  วิเสสโต  ลาภา  วต  เม  สลุทฺธ  วต  
เม   ยสฺส   เม  สุปริสุทฺธ  สีลนฺติ  อตฺตโน  สลีสฺส  ปจฺจเวกฺขณวเสน  
ปวตฺโต   เวทิตพฺโพ  ฯ   อาทิสทฺเทน  ปาโมชฺชโภคสมฺปตฺติกิตฺติสทฺทาทึ  
สงฺคณฺหาติ  ฯ   อวิปฺปฏิสารตฺถานีติ   อวิปฺปฏิสารปฺปโยชนานิ  ฯ  
กุสลานีติ   อนวชฺชานิ  ฯ  อวิปฺปฏิสารานิสสานีติ  อวิปฺปฏิสารุทฺทยานิ  ฯ  
เอเตน   อวิปฺปฏิสาโร   นาม   สลีสฺส   อุทฺทยมตฺต   สวฑฺฒิตสฺส  
รุกฺขสฺส   ฉายาปุปฺผสทิส   อ ฺโเอว   ปนาเนน   นิปฺผาเทตพฺโพ  
สมาธิอาทิคุโณติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๑๑]   สีลวโต   สีลสมฺปทายาติ   ปริสุทฺธ   ปริปุณฺณ   กตฺวา  
สีลสฺส   สมปฺาทเนน   สลีวโต   ตายเอว   สลีสมฺปทาย  ฯ อปฺป-  
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
มาทาธิกรณนฺติ   อปฺปมาทการณา  ฯ   โภคกฺขนฺธนฺติ  โภคราสึ  ฯ  
กลฺยาโณ  กตฺิติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉตีติ  อิติป  สีลวา  อิติป  กลฺยาณ- 
ธมฺโมติ สุนทฺโร   ถูติโฆโส   อุฏหติ   โลก   ปตฺถรติ  ฯ   วิสารโทติ  
อตฺตนิ   กิ ฺจิ   ครหิตพฺพ   อุปวทิตพฺพ   อปสฺสนโฺต   วิคตสารชฺโช  
นิพฺภโย  ฯ   อมงฺกุภูโตติ  อวิลกฺโข  ฯ  อสมฺมุฬฺโหติ  อกต  วต  เม  
กลฺยาณนฺติอาทินา   วิปฺปฏิสาราภาวโต   กุสลกมฺมาทีนเยว   จ   ตทา  
อุปฏานโต   อสมฺมุฬโฺห   ปสนฺนมานโสเอว   กาล   กโรติ  ฯ  
กายสฺส  เภทาติ  อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉทา  ฯ  
ปรมฺมรณาติ   จุติโต   อุทธฺ  ฯ   สุคตินฺติ   สุนฺทร   คตึ  ฯ  เตน  
มนุสฺสคติป   สงฺคยฺหติ  ฯ   สคฺคนฺติ   เทวคตึ  ฯ  สา  หิ  รูปาทีหิ  
วิสเยหิ   สุฏ ุ   อคฺโคติ   สคฺโค  โลกิยติ  เอตฺถ  อุฬาร  ปุ ฺผลนฺติ  
โลโกติ จ วุจฺจติ ฯ  
        อากงฺเขยฺย  เจติ  ยท ิ อิจฺเฉยฺย  ฯ  ปโย  จสฺสนฺติ  ปยายิตพฺโพ  
ปยจกฺขูหิ   ปสฺสิตพฺโพ   เปมนีโย   ภเวยฺยนฺติ   อตฺโถ  ฯ  มนาโปติ  
สพฺรหฺมจารีน   มนวฑฺฒนโก  เตส  วา  มเนน  ปตฺตพฺโพ  เมตฺต- 
จิตฺเตน ผริตพฺโพติ   วุตฺต  โหต ิ ฯ  ครติู  ครุฏานีโย  ปาสาณจฺฉตฺต- 
สทิโส  ฯ ภาวนีโยติ   อทฺธา   อยมายสฺมา   ชาน   ชานาติ   ปสฺส  
ปสฺสตีติ  สมฺภาวนีโย  ฯ  สีเลเสฺววสฺส ปริปูรีการีติ จตุปาริสุทฺธิ- 
สีเลสุเอว ปริปูรีการี   อสฺส   อนูนการี   ปริปูเรนากาเรน   สมนนฺาคโต 
ภเวยฺย  ฯ   อาทินา  นเยนาติ  เอเตน  อชฺฌตฺต  เจโตสมถมนุยุตฺโต   
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                                สลีนทิฺเทส  วณฺณนา   
อนิรากตชฺฌาโน   วิปสฺสนาย   สมนฺนาคโต   พฺรูเหตา  สุ ฺาคารานนฺติ  
เอวมาทิเก สีลโถมนสุตฺตาคเต สตฺตรสสีลานิสเส สงฺคณฺหาติ ฯ  
        อิทานิ   น   เกวลมิเมเอว   อวิปฺปฏิสาราทโย   อถโข  อ ฺเป  
พหู   สลีานิสสา   วิชชฺนตีฺติ   เต   ทสเฺสตุ  อปจาติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  
ตตฺถ   สาสเนติ   อิมสฺม ึ  สกลโลกิยโลกุตฺตรคุณาวเห  สตฺถุสาสเน  ฯ  
อาจารกุลปุตฺตาน   ย   สลี   วินา   ปติฏา   อวฏาน  นตฺถ ิ ตสฺส  
เอว   มหานุภาวสฺส  สีลสฺส  อานิสสาน  ปริจฺเฉท  ปริมาณ  โก  วเท  
โก   วตฺตุ   สกฺกุเณยฺยาติ   อตฺโถ  ฯ   เอเตน   สพฺเพสเยว โลกิย- 
โลกุตฺตราน   คุณาน  สีลเมว  มูลภูตนฺติ  ทสฺเสตฺวา  ตโต  ปรมฺป  
มลวิโสธเนน  ปรฬิาหวูปสมเนน  สจิุคนฺธวายเนน  สคฺคนิพฺพานาธิคมุ-  
ปายภาเวน   โสภาลงฺการสาธนตาย   ภยวิธมเนน   กิตฺติปาโมชชฺชนเนน  
จ   สลีสทิส   อ ฺ   สตฺตาน   หิตสุขาวห   นตฺถีติ   ทสฺเสนฺโต   น  
คงฺคาติอาทิกา คาถา อาภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  สรภูติ  เอกา  นที  ย  โลเก  สรภูติ๑ วทนฺติ ฯ นินฺนคา  
วาจิรวตีติ   อจิวรตีติ   เอวนามิกา  นที  วาติ  ฯ  สพฺพตฺถ  วาสทฺโท  
อนิยมตฺโถ  ฯ   เตน   อวุตฺตา  โคธาวรีจณฺฑภาคาทิกา  สงฺคณฺหติ  ฯ  
ปาณนฏเน   ปาณีน   สตฺตาน   ย   มล   สีลชล  วิโสธยติ  ต  มล  
วิโสเธตุ   น   สกฺกุณนฺติ   คงฺคาทโย   นทิโยติ   ปมคาถาย  นการ  
เนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
๑. ม. ยา โลเก สรสฺสตีติ ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 46 

                                วิสุทธฺิมคฺค  สวณฺณนาย   
        [๑๒]  หาราติ  มุตฺตาหารา  ฯ  มณโยติ๑ เวทูริยาทิมณโย ฯ  
อริยนฺติ   วิสุทฺธ  ฯ  สลีสมุฏาโน  กตฺิติสทฺโท  คนฺโธ  มโนหรภาวโต  
ทิสาสุ   อภิพฺยาปนโต   จ  สีลคนฺโธติ  วุตฺโต  ฯ  โส  หิ  ปฏิวาเตป  
ปวตฺตติ  ฯ  เตนาห  ภควา  สต ฺจ  คนฺโธ ปฏิวาตเมตีติ๒ ฯ โทสาน  
พล   นาม   วตฺถุชฺฌาจาโร   ต   เตส   กาตุ  อทนฺต  สีล  โทสาน  
พลฆาตีติ เวทิตพฺพ ฯ  
        กติวิธนติฺ   เอตฺถ   วิธสทฺโท   โกฏาสปริยาโย   เอกวิเธน  รูป-  
สงฺคโหติอาทีสุ   วิย   ปการฏโ   วา  ฯ   กติปฺปการ   กิตฺตกา  
สีลสฺส   ปการเภทาติ   อตฺโถ  ฯ   สลีนลกฺขเณนาติ   สีลนสงฺขาเตน  
สภาเวน ฯ  
        จรนฺติ   เตน   สีเลสุ   ปริปูรกีาริต   อุปคจฺฉนฺตีติ   จริตฺต  ฯ  
จริตฺตเมว   จาริตฺต  ฯ  วาริตโต  เตน  อตฺตาน  ตายนฺติ  รกฺขนฺตีติ  
วาริตฺต  ฯ   อธิโก   สมาจาโร   อภิสมาจาโร   ตตฺถ  นิยุตฺต  โส  
วา   ปโยชน   เอตสฺสาติ   อาภิสมาจาริก  ฯ  อาทิ  พฺรหฺมจริยสฺสาติ  
อาทิพฺรหฺมจริย  ฯ   ตเทว  อาทิพฺรหฺมจริยก  ฯ  วิรมติ  เอตาย  สย  
วา   วิรมติ   วิรมณ  วา  วิรติ  ฯ  น  วิรตีติ  อวิรติ  ฯ  นิสฺสยตีติ  
นิสฺสิต  ฯ   น   นิสฺสิตนฺติ   อนิสฺสิต  ฯ  ปรยินฺโต  เอตสฺส  อตฺถีติ  
ปริยนฺต  ฯ  กาเลน  ปริยนฺต  กาลปริยนฺต  ยถาปริจฺฉนฺโน  วา  กาโล  
ปริยนฺโต   เอตสฺสาติ  กาลปริยนฺต  ฯ  ยาว  ปาณน๓  ชีวน  โกฏ ิ 
๑. ม. เวฬุริยาทิ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๒ ฯ  ๓. ม. อาปาณน ฯ   
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                              สลีนิทเฺทส  วณฺณนา   
เอตสฺสาติ   อาปาณโกฏิก  ฯ   อตฺตโน   ปจฺจเยหิ   โลเก   นิยุตฺต  
ตตฺถ วา วิทิตนฺติ โลกิย ฯ โลก อุตฺตรตีติ โลกุตฺตร ฯ  
        ปจฺจยโต   จ   ผลโต   จ   มชฺฌิมปณีเตหิ   นหิีน   เตส   วา  
คุเณหิ   ปริหนีนฺติ   หีน  ฯ   อตฺตโน   ปจฺจเยหิ  ปธานภาว  นีตนฺติ  
ปณีต  ฯ   อุภินฺนเมว   มชฺเฌ  ภว  มชฌฺิม  ฯ  อตฺตาธิปติโต  อาคต  
อตฺตาธิปเตยฺย  ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  ตณฺหาย  ทิฏ ิยา  
วา   ปรามฏ  ปธสิตนฺติ  ปรามฏ  ฯ  ตปฺปฏิกฺเขปโต  อปรามฏ  ฯ  
ปฏิปฺปสฺสทธฺกิเลส   ปฏปิสฺสทฺธ  ฯ   สิกฺขาสุ   ชาต   เสขสฺส  อิทนฺติ  
วา   เสข  ฯ  ปรินิฏ ิตสิกฺขากิจฺจตาย  อเสขธมฺมปริยาปนฺน  อเสข  ฯ  
ตทุภยปฏิกฺเขเปน เนวเสขนาเสข ฯ  
        [๑๓]  หาน  ภชติ  หานภาโค  วา  เอตสฺส  อตฺถีติ หานภาคิย ฯ  
เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อปริมาณตฺตา  ปริยนฺตวนฺต ปาริสุทฺธิ- 
วนฺต ฺจ สีล   ปรยินฺตปาริสุทฺธิสีล  ฯ   อปริมาณตฺตา   อปริยนฺตวนฺต  
ปาริสุทฺธิวนฺต ฺจ   สีล   อปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล  ฯ   สพฺพโส   ปุณฺณ  
ปาริสุทฺธิวนฺต   สลี   ปรปิุณฺณปาริสุทฺธิสีล  ฯ  วุตฺตนเยนาติ  สีลนฏเน  
สีลนฺติอาทินา เหฏา วุตฺเตน นเยน ฯ  
        อิท   กตฺตพฺพนฺติ   ป ฺตฺตสิกฺขาปทปูรณนฺติ   อิท   อภิสมาจาริก  
กตฺตพฺพ   ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ   เอว   ป ฺตฺตสฺส  สิกฺขาปทสีลสฺส  ปูรณ  ฯ  
สิกฺขาปทสีล ฺหิ   ปูเรนฺโต   สิกฺขาปทมฺป   ปูเรติ   ปาเลติ   นาม  ฯ  
สิกฺขาเอว   วา   สิกฺขิตพฺพโต   จ   ปฏปิชฺชิตพฺพโต   จ   สิกฺขาปท   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ตสฺส   ปรูณนฺติ   โยเชตพฺพ  ฯ   อิท   น   กตฺตพฺพนฺติ  ปฏิกฺขิตฺตสฺส  
อกรณนฺติ   อิท   ทุจฺจริต   น   กตฺตพฺพนฺติ   ภควตา   ปฏิกฺขิตฺตสฺส  
อกรณ   วิรมณ  ฯ   จรนฺติ  ตสฺมินฺติ  ปเทน  ตสฺมึ  สเีล  ตสมงฺคิโน  
จรนฺตีติ   สีลสฺส   อธิกรณต   วิภาเวนฺโต   เตส   ปวตฺติฏานภาว  
ทสฺเสติ  ฯ  เตนาห  สีเลสุ  ปริปรูีการิตาย  ปวตฺตนฺตีติ  ฯ  วาริตนฺติ  
อิท   น   กตฺตพฺพนฺติ   ปฏิกฺขิตฺต   อกปฺปย  ฯ  ตายนฺตีติ  อกรเณเนว  
ตายนฺติ  ฯ  เตนาติ  วาริตฺตสีลมาห  ฯ  วาเรติ  วา  สตฺถา  เอตฺถ  
เอเตน   วาติ   วาริต  สกิฺขาปท  ต  อวิโกเปนฺโต  ตายนฺติ  เตนาติ  
วาริตฺต  ฯ  สทฺธาวิริยสาธนนฺติ  สทฺธาย  อุฏานวิรเิยน จ สาเธตพฺพ ฯ  
น   หิ   อสฺสทฺโธ   กุสโีต  จ  วตฺตปฏิปตฺตี  ปริปูเรติ  ฯ  สทฺโธเอว  
สตฺถารา   ปฏิกฺขิตฺเต  อนุมตฺเตป  วชฺเช  ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขติ  
สิกฺขาปเทสูติ อาห สทฺธาสาธน๑ วาริตฺตนฺติ ฯ  
        อธิสีลสกิฺขาปริยาปนฺนตฺตา   อธิวิสิฏโ   สมาจาโร  อภิสมาจาโรติ  
อาห   อุตฺตมสมาจาโรติ  ฯ   อภิสมาจาโรว   อาภิสมาจาริก   ยถา  
เวนยิโกติ   อธิปฺปาโย  ฯ   อภิสมาจาโร  อุกกฺฏนทิฺเทสโต  มคฺคสีล  
ผลสีล ฺจ   ต   อารพฺภ   อุทฺทิสฺส   ตทตฺถ   ตปฺปโยชน   ป ฺตฺต  
อาภิสมาจาริก  ฯ  สุปริสทฺุธานิ  ตีณิ  กายกมฺมานิ  จตฺตาริ  วจีกมฺมานิ  
สุปริสุทฺโธ  อาชีโวติ  อิท  อาชีวฏมก  ฯ  ตตฺถ  กาม  อาชีวเหตุกโต  
สตฺตวิธทุจฺจริตโต   วิรติ   สมฺมาอาชีโวติ   โสป   สตฺตวิโธ   โหติ  
๑. ม. สทฺธาสติสาธน ฯ   
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                              สลีนิทเฺทส  วณฺณนา  
สมฺมาชีวตาสาม ฺเน   ปน   ต   เอก   กตฺวา  วุตฺต  ฯ  อถวา  ฯ  
ติวิธกุหนวตฺถุสนฺนิสฺสยโต   มิจฺฉาชีวโต   วิรตึ   เอกชฺฌ  กตฺวา  วุตฺโต  
สุปริสุทฺโธ   อาชีโวติ  ฯ   เสฏจริยภาวโต   มคฺโคเอว  พฺรหฺมจริย  
มคฺคพฺรหฺมจริย   ตสฺส  ฯ   อาทิภาวภูตนฺติ   อาทิมฺหิ   ภาเวตพฺพต  
นิปฺผาเทตพฺพต   ภูต   ปตฺต   อาทิภาวภูต  ฯ  กิ ฺจาป  เทสนากฺกเมน  
สมฺมาทิฏ ิ   อาทิ   ปฏิปตฺติกฺกเมน   ปน   อาชีวฏมกสีล   อาทติี  ฯ  
ตสฺส   สมฺปตฺติยาติ   อภิสมาจาริกสฺส   สมฺปชชฺเนน   ปริปูรเณน  
อาทิพฺรหฺมจริยก   สมฺปชชฺติ  ฯ   โย   ลหุกานิป   อปฺปสาวชฺชานิ  
ปริวชฺเชติ  โส  ครุกานิ  มหาสาวชฺชานิ  พหฺวาทีนวาทีนิ  ปริวชฺเชสฺสตีติ  
วตฺตพฺพเมว  นตฺถีติ  ฯ  สตฺุต  ปน  เอตมตฺถ พฺยติเรกวเสน วิภาเวติ ฯ  
ตตฺถ   ธมฺมนติฺ   สลี  ฯ  ต ฺหิ  อุปริคุณวิเสสาน  ธารณฏเน  ธมฺโมติ  
วุจฺจติ ฯ  
        [๑๔]   วิรติสีลสฺส   อิตรสีเลน   สติป   สมฺปโยคาทิเก อสมฺมิสฺส- 
กตาทสฺสนตฺถ เวรมณีมตฺตนฺติ วุตฺต ฯ  
        นิสฺสิตานิสฺสิตวเสนาติ   เอตฺถ   ลพฺภมานนิสฺสย   ตาว   ทสฺเสตุ  
นิสฺสโยติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ  ตณฺหาจริเตน  นิสฺสยิตพฺพโต  ตณฺหาว  
ตณฺหานิสฺสโย   ตถา   ทิฏ ินิสฺสโย  ฯ  ทิฏ ิจริโต  หิ  อสติป  ทฏิ ิยา  
ตณฺหาวิรเห   ทิฏ ินิสฺสิโต   ปวตฺตติ  ฯ   เทโวติ   จตุมหาราชสกฺก-  
สุยามาทิปากฏเทวมาห  ฯ   เทว ฺตโรติ   อปากฏ  ฯ   ตณฺหเอว  
นิสฺสิตนฺติ   ตณฺหานิสฺสิต  ฯ   ตณฺหาย   นิสฺสิตนฺติ   เกจิ   วทนฺติ  ฯ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
เตส   เทฺว   นิสฺสยาติอาทิ   วิรุชฺฌติ  ฯ   สุทฺธิทิฏ ิยาติ   อิติ  
สสารสุทฺธิ   ภวิสฺสตีติ   เอว   ปวตฺตทิฏ ิยา  ฯ   โลกุตฺตรสีลนฺติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   ตสฺเสวาติ   โลกุตฺตรสฺเสว   สมฺภารภูต   การณภูต  
วิวฏฏปนิสฺสยนฺติ อตฺโถ ฯ  
        กาลปรจฺิเฉท   กตฺวาติ   อิม ฺจ   รตฺตึ   อิม ฺจ   ทิวสนฺติอาทินา  
วิย  กาลวเสน  ปริจฺเฉท  กตฺวา  ฯ  กาลปริจฺเฉท อกตฺวา สมาทินฺนมฺป  
อนฺตรา   วิจฺฉินฺน  สมฺปตฺตวิรติวเสน  ยาวชีว  ปวตฺติตมฺป  อาปาณ- 
โกฏิก น   โหตีติ   ทสฺเสตุ   ยาวชีว   สมาทิยิตฺวา   ตเถว   ปวตฺติตนฺติ  
วุตฺต ฯ  
        ลาภ   ยส  าติ  องฺค  ชีวิต  วเสนาติ  ลาภยสาน  อนุปฺปนฺนาน 
อุปฺปาทนวเสน   อุปฺปนฺนาน   รกฺขนวเสน   เจว   วฑฺฒนวเสน   จ  
าติ   องฺค   ชีวิตาน  อวินาสนวเสน  ฯ  ก ึ โส  วีติกฺกมิสฺสตีติ  โย  
วีติกฺกมาย   จิตฺตมฺป   น   อุปฺปาเทติ  โส  กายวาจาหิ  วีติกฺกมิสฺสตีติ  
กึ อิท นตฺเถตนฺติ อตฺโถ ฯ ปฏิกฺเขเป หิ อย กึสทฺโท ฯ  
        [๑๕]   อารมฺมณภาเวน   วโณ   วิย   อาสเว   กามาสวาทิเก  
ปคฺฆรตีติ  สมฺปโยคภาวาภาเวป  สหาสเวหีติ  สาสว  เตภูมิกธมฺม- 
ชาตนฺติ สีล   ตปฺปริยาปนฺนนฺติ   อาห   สาสว   สลี   โลกิยนฺติ  ฯ  
ภววิเสสา   สมฺปตฺติภวา  ฯ   วินโยติ   วินยปริยตฺติ   ตตฺถ   วา  
อาคตสิกฺขาปทานิ  ฯ   ปามุชฺช   ตรุณาปติ  ฯ   ยถาภูตาณทสฺสน  
สมฺปจฺจยนามรูปทสฺสน   ตทธิฏานา   วา   ตรุณวิปสฺสนา  ฯ  นิพฺพิทาติ   
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                               สีลนทิฺเทส  วณฺณนา 
นิพฺพิทาาณ  ฯ  เตน  พลววิปสฺสนมาห  ฯ  วิราโค  มคฺโค  ฯ  วิมุตฺติ  
อรหตฺตผล  ฯ  วิมุตฺติาณทสฺสน  ปจฺจเวกฺขณนา  ฯ  กถาติ  วินยกถา ฯ  
มนฺตนาติ  วินยวิจารณา  ฯ อุปนิสฺสาติ๑ ยถาวุตฺตการณปรมฺปราสงฺขาโต  
อุปนิสฺสโย  ฯ   โลกุตฺตร   มคฺคผลจิตฺตสมฺปยุตฺต   อาชีวฏมกสีล  ฯ  
ตตฺถ   มคฺคสลี   ภวนิสฺสรณาวห   ปจฺจเวกฺขณาณสฺส   จ   ภูมิ  ฯ  
ผลสีล ปน ปจฺจเวกฺขณาณสฺเสว ภูมิ ฯ  
        [๑๖]   หีนาธิมุตฺติวเสน   ฉนฺทาทีน  หีนตา  ฯ  ปณีตาธิมุตฺติวเสน  
ปณีตตา  ฯ   ตทุภยเวมชฺฌตาวเสน   มชฺฌิมตา  ฯ  ยเถว  หิ  กมมฺ  
อายูหนวเสน   หีนาทิเภทภินฺน   โหติ   เอว   ฉนฺทาทโยป ปวตฺติ- 
อาการวเสน  ฯ  โส  จ  เนส  ปวตฺติอากาโร  อธิมุตฺติเภเทนาติ  
ทฏพฺพ  ฯ  ยสกามตายาติ  กิตฺติสิโลกาภิรติยา  ปริวาริจฺฉาย  วา  ฯ  
กถ   นาม   มาทิโส   เอทสิ   กเรยฺยาติ   ปาปชิคุจฺฉาย   อริยภาว  
นิสฺสาย  ฯ   อนุปกฺกิลิฏนฺติ   อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนาหิ   อ ฺเหิ   จ  
อุปกฺกิเลเสหิ   อนุปกฺกิลฏิ  ฯ   ภวโภคตฺถายาติ  ภวสมฺปตฺติอตฺถ ฺเจว  
โภคสมฺปตฺติอตฺถ ฺจ  ฯ   อตฺตโน   วิโมกฺขตฺถาย   ปวตฺติตนฺติ สาวก- 
ปจฺเจกโพธิสตฺตสีลมาห  ฯ   สพฺพสตฺตวิโมกฺขตฺถายาติ  สพฺพสตฺตาน  
สสารพนฺธนโต   วิโมจนตฺถาย  ฯ   ปารมิตาสีล  มหาโพธิสตฺตสีล  ยา  
กรณุปายโกสลฺลปริคฺคหิตา   มหาโพธึ   อารพฺภ   ปวตฺตา ปรมุกฺกส- 
คตโสเจยฺยสลฺเลขา เทสกาลสตฺตาทิวิกปฺปรหิตา สีลปารมิตา ฯ  
        อนนุรปูนฺติ   อสารปฺุป  ฯ   อตฺตาเอว   ครุ  อธิปติ  เอตสฺสาติ  
๑. อปนิสาติ ภเวยุ ฯ   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อตฺตครุ  ลชชฺาธิโก  ฯ  ตโต  อตฺตาธิปติโต  อาคต  อตฺตาธิปเตยฺย  ฯ  
โลโก   อธิปติ   คร ุ  เอตสฺสาติ   โลกาธิปติ   โอตฺตปฺปาธิโก  ฯ  
ธมฺโม   นามาย   มหานุภาโว  เอกนฺตนิยฺยานิโก  โส  จ  ปฏิปตฺติยาว  
ปูเชตพฺโพ   ตสฺมา   น   สีลสมฺปทาย   ปูเชสฺสามีติ  เอว  ธมฺมมหตฺต  
ปูเชตุกาเมน ฯ  
        ปรามฏตฺตาติ   ปราภววเสน   อามฏตฺตา  ฯ   ตณฺหาทิฏ ิโย  
หิ   อิมินาห   สีเลน  เทโว  วา  ภวิสฺสามิ  เทว ฺตโร  วา  อิมินา  
นาม  เม  สีเลน  สสารสุทฺธิ  ภวิสฺสตีติ  ปวตฺตสฺส  สีล ปรามสนฺติโย ต  
ปราภว   ปาเปนฺติ   มคฺคสฺส   อนุปนิสฺสยภาวกรณโต  ฯ ปถุชฺุชน- 
กลฺยาณกสฺสาติ   ปุถชฺุชเนสุ  กลฺยาณกสฺส  ฯ  โส  หิ  ปถุุชชฺโนว  
หุตฺวา   กลฺยาเณหิ   สีลาทีหิ   สมนฺนาคโต  ฯ   ปรามสนกิเลสาน  
วิกฺขมฺภนโต  จ  สมุจฺฉินฺทนโต  จ  เตหิ  น  ปรามฏนฺติ  อปรา- 
มฏ ฯ ตสฺส   ตสฺส   กิเลสทรถสฺส   ปฏิปฺปสฺสมภฺนโต   วูปสมนโต  
ปฏิปสฺสทฺธ ฯ  
        กตปฏกิมฺมนฺติ   วุฏานเทสนาหิ   ยถาธมฺม   กตปฏิการ  ฯ  เอว  
หิ   ต   สีล   ปฏิปากติกเมว   โหติ  ฯ  เตนาห  ต  วิสุทฺธนฺติ  ฯ กต- 
ปฏิกมฺมนฺติ  อิมินา  จ  น  ปุเนว  กริสฺสนฺติ  อธิฏานมฺป  สงฺคหิตนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ   อจฺฉมส   นุ   โข   สุกรมส  น ุ โขติอาทินา  วตฺถุมหฺิ  
วา   ปาจิตฺติย   นุ   โข   ทกฺุกฏ   น ุ โขติอาทินา  อาปตฺติยา  วา  
มยา   ต   วตฺถุ   วีติกฺกนฺต  น ุ โข  น  นุ  โข  วีติกฺกนฺตนฺติอาทินา   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 53 

                              สลีนิทเฺทส  วณฺณนา   
อชฺฌาจาเร   วา  เวมติกสฺส  สสยาปนฺนสฺส  ฯ  วิโสเธตพฺพ  ยถาธมฺม  
ปฏิกมฺเมน  ฯ   วิมติเอว  เวมติก  ฯ  ตสฺมึ  เวมติเก  สติ  วิมติยา  
อุปฺปนฺนายาติ   อตฺโถ  ฯ   วิมติ   ปฏิวิโนเทตพฺพาติ   สย   วา  ต  
วตฺถุ   วิจาเรตฺวา  วินยธเร  วา  ปุจฺฉิตฺวา  กงฺขา  วิโนเทตพฺพา  ฯ  
นิกฺกงฺเขน   ปน   กปฺปย ฺเจ   กาตพฺพ   อกปฺปย ฺเจ   วชฺเชตพฺพ  ฯ  
เตนาห อิจฺจสฺส ผาสุ ภวิสฺสตีติ ฯ  
        [๑๗]   จตูหิ   อริยมคฺเคหีติอาทินา   มคฺคผลปริยาปนฺน   สีล  
มคฺคผลสมฺปยุตฺต   วุตฺต   สมุทาเยสุ   ปวตฺตโวหารา   อวยเวสุป  
ปวตฺตนฺตีติ  ฯ   เสสนฺติ   สพฺพ  โลกิยสีล  ฯ  ปกติปติ  สภาโวป  ฯ  
สุขสีโล   สุขสวาโส  ฯ  เตน  ปริยาเยนาติ  ปกติอตฺถวาจกฏเน  ฯ  
เอกจฺจ   อพฺยากตสีล   อิธาธิปฺเปตสีเลน   เอกสงฺคหนฺติ   อกุสลสฺเสว  
อยุชฺชมานต  ทสฺเสตุ  ตตฺถ  อกุสลนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตถา  หิ เสขตฺติก  
อิธ   คหิตนฺติ  ฯ   อิธ   น   อุปนีต   กุสลตฺติกนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ  
วุตฺตนเยเนวาติ  วุตฺเตเนว  นเยน  กุสลตฺติก  อคฺคเหตฺวา  หีนตฺติกาทีน  
ป ฺจนฺน ติกาน วเสน อสฺส สีลสฺส ติวิธตา เวทิตพฺพา ฯ  
        โยธาติ   โย   อิธ  ฯ   วตฺถุวีติกฺกเมติ   อาปตฺติยา   วตฺถุโน  
วีติกฺกมเน   อชฺฌาจาเร  ฯ   กามสงฺกปฺปาทโย   นว   มหาวิตกฺกา  
มิจฺฉาสงฺกปฺปา  ฯ   เอวรปูสฺสาติ   เอทิสสฺส  ฯ  ตสฺส  หิ  สีลวนฺเต  
อนุปสงฺกมิตฺวา   ทุสฺสีเล   เสวนฺตสฺส   ตโตเอว   เตส   ทิฏานุคตึ  
อาปชฺชเนน   ปณฺณตฺติวีติกฺกเม   อโทสทสฺสาวิโน   มิจฺฉาสงฺกปฺปพหุลตาย   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย 
มนจฺฉฏานิ   อินฺทฺริยานิ  อรกฺขโต  สลี  เอกเสเนว  หานภาคิย  โหติ  
น    ิติภาคิย   กโุต  วิสาทภิาคิยตา  ฯ  สีลสมฺปตฺติยาติ  สีลปาริปรูิยา  
จตุปาริสุทฺธิสีเลน  ฯ   อฆเฏนฺตสฺส   อุตฺตรินฺติ  อุตฺตรึ  วิเสสาธิคมาย  
อวายมนฺตสฺส  ฯ    ิติภาคิย   สลี   ภวติ   อสมาธิสวตฺตนิยตฺตา  ฯ  
สมฺปาทิเต   หิ   สมาธิสฺม ึ  สีลสฺส   สมาธิสวตฺตนิยตา   นิจฺฉิยติ  ฯ  
สมาธตฺถายาติ   สมถวเสน   สมาธานตฺถาย  ฯ  นิพฺพิทนฺติ  วิปสฺสน  ฯ  
พลววิปสฺสนาทสฺสนตฺถ   นิพฺพิทาคฺคหณ   ตาวตาป   สลีสฺส นิพฺเพธ- 
ภาคิยภาวสิทฺธิโต ฯ  
        [๑๘]   ยานิ  จ  สิกฺขาปทานิ  เนส  รกฺขิตพฺพานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
ตานิ   ปน   อสาธารณป ฺตฺติโต   อ ฺานิ   เอกจฺจานิ  ฯ  เนสนฺติ  
รกฺขิตพฺพานีติ   ปท   อเปกฺขิตฺวา  กตฺตริ  สามิวจน  ฯ  เตหิ  ภิกฺขูหีติ  
อตฺโถ  ฯ  สติ  วา  อุสฺสาเหติ  อุสฺสกฺกิตฺวา  สีลานิ  รกฺขิตุ  อุสสฺาเห  
สติ  ฯ   ทสาติ   สามเณเรหิ  รกฺขิตพฺพสีลมาห  ฆฏกิาราทีน  วิย  ฯ  
อฏาติ นจฺจาทิมาลาทิเวรมณึ เอก กตฺวา สพฺพปจฺฉิมวชฺชานิ อฏ ฯ  
        อวีติกฺกโมติ   ป ฺจนฺน   สีลาน   อวีติกฺกโม  ฯ   ปกติสีลนฺติ  
สภาวสีล  ฯ   ตตฺรุปปตฺตินิยต   ห ิ  สลี   อุตฺตรกุรกุาน  ฯ มริยาทา- 
จาริตฺตนฺติ   ตสฺส  ตสฺส  สาวชฺชสฺส  อกรเณ  มริยาทภูต  ตตฺถ  
ตตฺถ   กุลาทสีุ   ปุพฺพปุริเสหิ   ปตจาริตฺต  ฯ   กุลเทสปาสณฺฑธมฺโม  
หิ   อาจารสีลนฺติ   อธิปฺเปต  ฯ  ตตฺถ  กุลธมฺโม  ตาว  พฺราหฺมณาทีน  
อมชฺชปานาทิ   เทสธมฺโม   เอกจฺจชนปทวาสีน   อหึสนาทิ ปาสณฺฑ-  
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                             สีลนิทฺเทส  วณฺณนา   
ธมฺโม   ติตฺถยิาน   ยมนิยมาทิ  ฯ   ติตฺถิยมต  ห ิ ทฏิ ิปาเสน  
ตณฺหาปาเสน   จ   เฑติ   ปวตฺตติ   ปาส   วา   พาธ  อริยวินยสฺส  
เฑตีติ   ปาสณฺฑนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  ปกติยา  สีลวตี  โหตีติ๑  วจนโต  
โพธิสตฺตมาตุ   ป ฺจสิกฺขาปทสีล   ปริปุณฺณเมว  ฯ  อิท  ปน  อุกฺกสคต  
โพธิสตฺตปตริป   จิตฺตุปฺปาทมตฺเตนป  อสงฺกิลิฏ  ธมฺมตาสีลนฺติ  วุตฺต  ฯ  
กามคุณุปส ฺหิตนฺติ   กามโกฏาเสสุ  อสฺสาทุปส ฺหิต  กามอสฺสาท- 
คธิต  ฯ ธมฺมตาสีลนฺติ   ธมฺมตาย   การณนิยาเมน   อาคตสีล  ฯ  
สีลปารมีหิ   ปรมุกฺกส   ปาเปตฺวา   กุจฺฉิคตสฺส   มหาโพธิสตฺตสฺส  
สีลเตเชน   คุณานุภาเวน   โพธิสตฺตมาตุ  สรเสเนว  ปรมสลฺเลขปฺปตฺต  
สีล   โหติ  ฯ  มหากสฺสปาทีนนฺติอาทิสทฺเทน  ภทฺทาทิเก  สงฺคณฺหาติ  ฯ  
เต   กิร  สุจิร  กาล  สุปริสทฺุธสีลาเอว  หุตฺวา  อาคตา  ฯ  เตนาห  
สุทฺธสตฺตานนฺติ  ฯ  ตาสุ  ตาสุ  ชาตีสูติ  สลีวราชมหึสราชาทิชาตีสุ  ฯ  
ปุพฺเพ   ปุริมชาติย   สิทโฺธ   เหตุ   เอตสฺสาติ   ปุพฺพเหตุก  สีล  ฯ  
อิท   ปน   ปกติสีลาทิ   สมาทาเนน   วินา   อวีติกฺกมลกฺขณ สมปฺตฺต- 
วิรติสงฺคห ทฏพฺพ ฯ  
        [๑๙]   ย   ภควตา   เอว  วุตฺต  สลีนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิธาติ  
วกฺขมานสีลปริปูรกสฺส   ปุคฺคลสฺส   สนฺนิสฺสยภูตสาสนปริทีปน อ ฺ- 
สาสนสฺส   จ   ตถาภาวปฏิเสธน  ฯ  วุตฺต ฺเหต  อิเธว  ภิกฺขเว  
สมโณ  ฯเปฯ   สุ ฺา   ปรปฺปวาทา   สมเณภิ   อ ฺเหีติ๒  ฯ  
๑. ที. มทาวคฺค ๑๐/๑๔ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๒๘ ฯ   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ภิกฺขูติ   ตสฺส   สีลสฺส   ปริปูรกปุคฺคลปริทีปน  ฯ  ปาฏิโมกฺขสวร- 
สวุโตติ อิทมสฺส   ปาฏิโมกฺขสีเล   ปติฏ ิตภาวปริทีปน  ฯ   วิหรตีติ  
อิทมสฺส   ตทนุรูปวิหารสมงฺคิภาวปริทีปน  ฯ   อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  
อิท  ปาฏิโมกฺขสวรสฺส  อุปริ  อธิคนฺตพฺพคุณาน ฺจ  อุปการกธมฺม- 
ปริทีปน ฯ อณุมตฺเตสุ   วชฺเชสุ   ภยทสฺสาวีติ   อิท   ปาฏิโมกฺขโต  
อจวนภาวปริทีปน  ฯ   สมาทายาติ   สกิฺขาปทาน   อนวเสสโต อาทาน- 
ปริทีปน  ฯ  สิกฺขตีติ  สิกฺขาย  สมงฺคิภาวปริทีปน  ฯ สิกฺขาปเทสูติ  
สิกฺขิตพฺพธมฺมปริทีปน  ฯ   ย   ปเนตฺถ   วตฺตพฺพ   ต   ปรโต  
อาวิภวิสฺสติ  ฯ   โสติ   ปาฏิโมกฺขสวรสีเล   ปติฏ ิตภิกฺขุ  ฯ  เตน  
ยาทิสสฺส   อินฺทฺริยสวรสีล   อิจฺฉิตพฺพ  ต  ทสฺเสติ  ฯ  จกฺขุนาติ  ยโต  
โส  สวโร  ต  ทสฺเสติ  ฯ  รูปนฺติ  ยตฺถ  โส  สวโร  ต  ทสฺเสติ ฯ  
ทิสฺวา   น   นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ   นานุพฺย ฺชนคฺคาหีติ  สวรสฺส  อุปาย  
ทสฺเสติ  ฯ   ยตฺวาธิกรณ  ฯเปฯ  อนฺวาสฺสเวยฺยุนฺติ  สวรสฺส  ปฏปิกฺข  
ตตฺถ   จ   อาทีนว   ทสฺเสติ  ฯ  สวราย  ปฏิปชฺชตีติ  ปเคว  สติยา  
อุปฏเปตพฺพต  ทสฺเสติ  ฯ  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริยนฺติ  สติยา อุปฏา- 
ปนเมว จกฺขุนฺทฺริยสฺส   อารกฺขาติ   ทสฺเสติ  ฯ   จกฺขุนฺทฺริเย   สวร  
อาปชฺชตีติ  ตถาภูตา  สติเยว  เอตฺถ  สวโรติ  ทสฺเสติ  ฯ  วีติกฺกมสฺส  
วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ฉนฺน  สิกฺขาปทานนฺติ  อาชีวเหตุ  อาชีวการณา  
อสนฺต   อภูต   อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อุลลฺปตีติอาทินา๑  อาคตาน  ฉนฺน  
๑. วิ. มหาวภิงฺค. ๑/๑๗๐-๑ ฯ วิ. ปริวาร. ๘/๒๕๔ ฯ   
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                                  สลีนิทฺเทส  วณฺณนา  
ปาราชิกาทิปฏิสยุตฺตาน   สิกฺขาปทาน  ฯ   สามนฺตชปฺปนาทินา  ติวิเธน  
กุหนวตฺถุนา  วิมฺหาปน  กหุนา  ฯ  อตฺตาน  ทายก  วา อุกฺขิปตฺวา ยถา  
โส  กิ ฺจิ  ททาติ เอว กถน ลปนา ฯ นมิิตฺต วุจฺจติ ปจฺจยทาน- 
ส ฺ ุปฺปาทก กายวจีกมฺม   เตน   นิมตฺิเตน   จรติ   นิมิตฺต   วา   กโรตีติ  
เนมิตฺติโก  ตสฺส  ภาโว  เนมิตฺติกตา  ฯ  คนฺธาทโย  วิย  ลาภาย๑  
ปเรส  อกฺโกสนาทินา  นิปสตีติ  นิปฺเปโส  ฯ  นิปฺเปโสว  นิปฺเปสิโก ฯ  
ตสฺส  ภาโว  นิปฺเปสิกตา  ฯ  มหิจฺฉตาย  อตฺตนา  ลทุธลาเภน  ปรโต  
ลาภปริเยสนา   ลาเภน  ลาภ  นิชิคึสนตา  ฯ  เอวมาทีนนฺติอาทิ- 
สทฺเทน อนุปฺปยภาณิตาจาตุกมฺยตาทึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ   ปฏิสงฺขาเนน  
ปจฺจเวกฺขณาย  ปริสุทฺโธ  อสงฺกิลิฏโ  ปฏิสงฺขานปริสุทฺโธ  ฯ  จตฺตาโร  
ปจฺจยา   ปรภุิ ฺชิยนฺติ   เอเตนาติ   จตุปจฺจยปริโภโค   ตถา  ปวตฺตา  
อนวชฺชเจตนา  ฯ   ตตฺราติ   เตสุ   ปาฏโิมกฺขสวราทีสุ  ฯ  อาทิโต  
ปฏายาติ   อิธ   ภิกฺขูติอาทินา   อาคตเทสนาย   อาทิโต   ปภูติ  ฯ  
วินิจฺฉยกถาติ ตตฺถ สสยวิธมเนน วินิจฺฉยาวหา กถา ฯ  
        [๒๐]   ปมสฺส   อตฺถสฺส   สพฺพสาธารณตฺตา   อสาธารณ  
ปพฺพชิตาเวณิก   ปริยาย  ทสฺเสนฺโต  ภินฺนปฏธราทิตาย  วาติ  อาห  ฯ  
เอว ฺหิสฺส   ปริปุณฺณปาฏิโมกฺขสวรโยคฺยตา   ทสฺสิตา   โหติ  ฯ ภินฺน- 
ปฏธราทิภาโว จ นาม ทลทิฺทสฺสาป นิคติกสฺส๒ โหตีติ ตโต วิเสเสตุ  
สทฺธาปพฺพชิโตติ   วตฺวา   ปฏิปตฺติยา  โยคฺยภาว  ทสฺสนตฺถ  กลุปุตฺโตติ  
๑. ม. สลากาย ฯ  ๒. ม. นิคฺคหิตสฺส ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
วุตฺต ฯ อาจารกุลปุตฺโต วา หิ ปฏิปชชฺตุิ สกฺโกติ ชาติกุลปุตฺโต วา ฯ  
        สิกฺขาปทสีลนฺติ   จาริตฺตวาริตฺตปฺปเภท   สิกฺขาปทวเสน   ป ฺตฺต  
สีล  ฯ   โยติ   อนิยมนิทฺเทโส  ฯ   โยโกจิ   ปุคฺคโล  ฯ  นนฺติ  
วินยปรยิาปนฺน  สลี  ฯ  ตนฺติ  ปุคฺคล ฯ โมกฺเขติ สหการิการณ- 
ภาวโต ฯ อปาเย   ภวานีติ   อาปายิกานิ  ฯ   อาทิสทฺเทน   ตท ฺ  
สพฺพ   สสารทุกฺข   สงฺคณฺหาติ  ฯ  สวรณ  กายวจีทฺวาราน  ปทหน  ฯ  
เยน   เต  สวุตา  ปทหิตา  โหนฺติ  โส  สวโร  ฯ  ยสมฺา  ปน  โส  
สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   อวีติกฺกโม   วีติกฺกมปฏิปกฺโขติ   กตฺวา  
ตสฺมา   วุตฺต   กายิกวาจสิกสฺส   อวีติกฺกมสฺเสต   นามนฺติ  ฯ ปาฏิโมกฺข- 
สวรสวุโตติ  ปาฏิโมกฺขสวเรน  ปทหติกายวจีทฺวาโร ฯ ตถาภูโต  
จ   ยสฺมา   ต  อุเปโต  เตน  จ  สมงฺคี  นาม  โหติ  ตสฺมา  วุตฺต  
อุปคโต สมนฺนาคโตติ อตฺโถติ ฯ  
        อปโร  นโย  ฯ  กิเลสาน  พลวภาวโต  ปาปกิริยาย  สุกรภาวโต  
ปุ ฺกิริยาย   จ   ทุกฺกรภาวโต  พหุกฺขตฺตุ  อปาเยสุ  ปตนสีโลติ  ปาตี  
ปุถุชชฺโน  ฯ  อนิจฺจตาย  วา  ภวาทีสุ  กมฺมเวคกฺขิตฺโต  ฆฏยินฺต  วิย  
อนวฏาเนน   ปริพฺภมนโต   คมนสีโลติ   ปาตี  ฯ   มรณวเสน  วา  
ตมฺหิ   ตมฺหิ   สตฺตนิกาเย   อตฺตภาวสฺส   ปาตนสีโลติ   ปาตี  ฯ สตฺต- 
สนฺตาโน   จิตฺตเมว  วา  ฯ  ต  ปาติน  สสารทุกฺขโต  โมกฺเขตีติ  
ปาฏิโมกฺข  ฯ  จิตฺตสฺส  หิ  วิโมกฺขฏเน  สตฺโต  วิมุตฺโตติ  วุจฺจติ  ฯ  
วุตฺต   หิ   จิตฺตโวทานา  วิสุชฺฌนฺตีติ๑  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  
๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๘๔ ฯ ปาลิยมฺปน จิตตฺโวทานา สตฺตา วิสุชฺฌนฺตีต ิทิสฺสติ ฯ   
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                            สลีนิทฺเทส  วณฺณนา   
วิมุตฺตนฺติ๑  จ  ฯ  อถวา ฯ อวิชฺชาทินา เหตุนา สสาเร ปตติ คจฺฉติ  
ปวตฺตตีติ  ปาตี  ฯ  อวิชชฺานีวรณาน  สตฺตาน  ตณฺหาสโยชนาน  
สนฺธาวต สสรตนฺติ๒  หิ  วุตฺต  ฯ ตสฺส ปาติโน สตฺตสฺส ตณฺหาทิ- 
สงฺกิเลสตฺตยโต โมกโฺข   เอเตนาติ   ปาฏิโมกฺข  ฯ   กณฺเฑกาโฬติ- 
อาทีนวิยสฺส   สมาสสิทฺธิ   เวทิตพฺพา  ฯ   อถวา  ฯ  ปาเตติ  วินิปาเตติ  
ทุกฺเขติ   ปาติ   จิตฺต  ฯ  วุตฺต  หิ  จิตฺเตน  นิยฺยตี  โลโก  จิตฺเตน  
ปริกสฺสตีติ๓  ฯ  ตสฺส  ปาติโน โมกโฺข เอเตนาติ ปาฏิโมกฺข ฯ ปตติ  
วา  เอเตน  อปายทุกฺเข  สสารทุกฺเข  จาติ  ปาติ ตณฺหาทิสงฺกิเลโส ฯ  
วุตฺต  หิ  ตณฺหา  ชเนติ  ปรุิส๔  ตณฺหาทุติโย ปุรโิสติ๕ จ อาทิ ฯ  
ตโต   ปาติโต   โมกฺโขติ  ปาฏิโมกฺข  ฯ  อถวา  ฯ  ปตติ  เอตฺถาติ  
ปาติ   ฉ   อชฌฺตฺติกพาหิรานิ   อายตนานิ  ฯ  วุตฺต  หิ  ฉสุ  โลโก  
สมุปฺปนฺโน ฉสุ กุพฺพติ สนฺถวนฺติ๖ ฯ ตโต ฉอชฺฌตฺติกพาหิรายตน- 
สงฺขาตโต ปาติโต   โมกโฺขติ   ปาฏโิมกฺข  ฯ   อถวา  ฯ   ปาโต  
วินิปาโต  อสฺส  อตฺถีติ  ปาตี  สสาโร  ฯ  ตโต โมกฺโขติ ปาฏิโมกฺข ฯ  
อถวา  ฯ  สพฺพโลกาธิปติภาวโต  ธมฺมิสฺสโร  ภควา  ปตีติ  วุจฺจติ  ฯ  
มุจฺจติ   เอเตนาติ   โมกโฺข  ฯ  ปติโน  โมกโฺข  เตน  ป ฺตฺตตฺตาติ  
ปติโมกฺโข  ฯ   ปติโมกฺโขเอว   ปาฏิโมกฺข  ฯ   สพฺพคุณาน   วา  
มูลภาวโต   อุตฺตมฏเน   ปติ   จ   โส   ยถาวุตฺเตนตฺเถน  โมกโฺข  
๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๔๑ ฯ  ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๒๑๓ ฯ ๓. ส. สคาถก. ๑๕/๕๔ ฯ    
๔. ส. สคาถก. ๑๕/๕๑๒ ฯ ๕. ขุ. ๒๕/๒๓๖ ฯ   ๖. ส. สคาถก ๑๕/๕๖ ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
จาติ   ปติโมกฺโข  ฯ  ปติโมกฺโขเอว  ปาฏิโมกฺข  ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  
ปาฏิโมกฺขนฺติ   มุขเมต  ปมุขเมตนฺติ๑  ฯ  วิตฺถาโร  ฯ  อถวา  ฯ  
ปอิติ   ปกาเร   อตีติ   อจฺจนฺตฏเ   นิปาโต   ตสฺมา   ปกาเรหิ  
อจฺจนฺต   โมกฺเขตีติ   ปาฏิโมกฺข  ฯ  อิท  หิ  สีล  สย  ตทงฺควเสน  
สมาธิสหิต   ป ฺาสหิต ฺจ   วิกฺขมฺภนวเสน  สมุจฺเฉทวเสน  จ  อจฺจนฺต  
โมกฺเขติ  โมเจตีติ  ปาฏิโมกฺข  ฯ  ปติ  ปติ โมกฺโขติ วา ปติโมกฺโข ฯ  
ตมฺหา  ตมฺหา  วีติกฺกมโทสโต  ปจฺเจก โมกฺโขติ อตฺโถ ฯ ปติโมกฺโขเอว  
ปาฏิโมกฺข  ฯ   โมกโฺขติ   วา   นิพฺพาน   ตสฺส   โมกฺขสฺส   ปติ  
พิมฺพภูโตติ   ปติโมกฺโข  ฯ  สลี  สวโร  หิ  สุริยสฺส  อรุณุคฺคมน  วิย  
นิพฺพานสฺส   อุทยภูโต  ตปฺปฏิภาโค  วิย  ยถารห  กิเลสนิพฺพาปนโต  ฯ  
ปติโมกฺโขเยว  ปาฏิโมกฺข  ฯ  อถวา  ฯ โมกฺข ปติวตฺตติ โมกฺขาภิมุขนฺติ  
วา  ปติมุกฺข  ฯ ปติโมกฺขเมว ปาฏิโมกขฺนฺติ เอวมฺเปตฺถ ปาฏิโมกขฺ- 
สทฺทสฺส อตฺโถ   เวทิตพฺโพ  ฯ  อิริยตีติ  อตฺตภาว  ปวตฺเตติ  ฯ  วิหรตีติ  หิ  
อิมินา ปาฏิโมกฺขสวรสีเล  ิตสฺส ภิกฺขุโน อิริยาปถวิหาโร ทสฺสโิต ฯ  
        ปาลิยนติฺ   ฌานวิภงฺคปาลิย  ฯ   ตตฺถ   กาม   สมณาจาร  
สมณโคจร ฺจ   ทสฺเสตุ   อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ   วุตฺต  ฯ   ยถา  
ปน   มคฺค  อาจิกฺขนฺโต  วาม  มุ ฺจ  ทกฺขิณ  คณฺหาติ  วชฺเชตพฺพปุพฺพก  
คเหตพฺพ   วเทยฺย   ยถา   วา   สสีสนฺหาเนน   ปหีนเสทมลชลฺลกิสฺส  
มาลาคนฺธวิเลปนาทิวิภูสนสวิธาน   ยตฺุตรูป   เอว ปหีนปาป- 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๑ ฯ   
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                           สีลนิทฺเทส  วณฺณนา  
ธมฺมสฺส  กลยฺาณธมฺมสมาโยโค  ยุตฺตรูโปติ  อตฺถิ  อาจาโร อตฺถ ิ 
อนาจาโรติ   ทฺวย   อุทฺทิสสฺิตฺวา   อนาจาร   ตาว   วิภชิตุ   ตตฺถ�  
กตโม   อนาจาโรติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  กายิโก  วีติกฺกโมติ  ติวิธ  
กายทุจฺจริต  ฯ   วาจสิโก   วีติกฺกโมติ   จตุพฺพิธ   วจีทุจฺจริต  ฯ  
กายิกวาจสิโกติ   ตทุภย  ฯ   เอว   อาชวีฏมกสีลสสฺ   วีติกฺกโม  
ทสฺสิโต  ฯ   อิทานิ   มานส   อนาจาร   ทสฺเสตุ  สพฺพมฺป  ทุสฺสีลยฺ  
อนาจาโรติ  วตฺวา  ตตฺถ  เอกจฺจิย  ทสฺเสนฺโต  อิเธกจฺโจ เวฬุทาเนน  
วาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เวฬุทาเนนาติ ปจฺจยุปฺปาทนตฺเถน เวฬุทาเนน ฯ  
ปตฺตทานาทีสุป   เอเสว   นโย  ฯ   เวฬติู  มนุสฺสาน  ปโยชนาวโห  
โยโกจิ   เวฬทุณฺโฑ  ฯ   ปตฺต  คนฺธิกาทีน  คนฺธปลิเวนาทิอตฺถ  วา  
ตาลนาฬิเกราทิปตฺต   วา  ฯ   ปุปฺผ  ยงฺกิ ฺจิ  มนุสฺสาน  ปโยชนาวห  
ตถา   ผล  ฯ   สินาน   สิรสีจุณฺณาทิ   นฺหานียจุณฺณ  ฯ   มตฺติกาป  
เอตฺเถว  สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ  ทนฺตกฏ  ยงฺกิ ฺจิ มุขโสธนตฺถ ทนฺตโปณ ฯ  
จาฏกมฺยตา  อตฺตาน  ทาส  วิย  นีจฏาเน  เปตฺวา  ปรสฺส ขลติวจน  
สณฺเปตฺวา  ปยกามตาย  ปคฺคยฺห  วจน  ฯ  มุคฺคสูปตาติ  มุคฺคสูปสมตา  
สจฺจาลิเกน  ชีวิตกปฺปน  ฯ  ยถา  ห ิ มคฺุคสูเป  ปจฺจนฺเต  พหู  มคฺุคา  
ปจฺจนฺติ   กติปยา   น  ปจฺจนฺติ  เอว  สจฺจาลิเกน  ชีวิตกปฺปนเก  พหุ  
อลิก   โหติ   อปฺปก  สจฺจนฺติ  ฯ  ปริภฏตีติ  ปริภโฏ  ปเรส  ทารเก  
ปริหรนฺโต  ฯ  ปริภฏสฺส  กมฺม  ปาริภฏย  ฯ  สาเอว  ปาริภฏยตา  ฯ  
อลงฺการกรณาทินา   กุลทารกปริหรณสฺเสต  นาม  ฯ  เตส  เตส  คิหีน   
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                                วิสุทธฺิมคฺค  สวณฺณนาย   
คามนฺตรเทสนฺตราทีสุ   สาสนปฏิสาสนหรณ   ชงฺฆเปสนิก  ฯ อ ฺ- 
ตร ฺตเรนาติ  เอเตส  วา เวฬุทานาทีน เวชฺชกมฺมภณฺฑาคาริกกมฺม-  
ปณฺฑปฏิปณฺฑกมฺมสงฺฆุปฺปาทเจติยุปฺปาทปฏปนาทีน   วา   มจฺิฉา- 
ชีเวน ชีวิตกปฺปนกกมฺมาน   เยนเกนจิ  ฯ   พุทฺธปฏกิุฏเนาติ   พุทฺเธหิ  
ครหิเตน   ปฏิสิทฺเธน  ฯ  มิจฺฉาชีเวนาติ  น  สมฺมาอาชีเวน  ฯ  อย  
วุจฺจติ  อนาจาโรติ  อย  สพฺโพป  อนาจาโรติ กถิยติ ฯ อาจาร- 
นิทฺเทโส วุตฺตปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๒๑]   โคจรนิทฺเทเสป   ปม   อโคจรสฺส   วจเน   การณ เหฏา- 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  โคจโรติ  จ  ปณฺฑปาตาทีน  อตฺถาย  
อุปสงฺกมิตุ  ยุตฺตฏาน  ฯ  อยุตฺตฏาน  อโคจโร  ฯ  เวสิโย  โคจโร  
อสฺสาติ   เวสิยโคจโร  ฯ   มิตฺตสนฺถววเสน   อุปสงฺกมิตพฺพฏานนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   เวสิโย   นาม   รูปุปชีวินิโย  ฯ  ตา  มิตฺตสนฺถววเสน  
น   อุปสงฺกมิตพฺพา   สมณภาวสฺส   อนฺตรายกรตฺตา   ปริสุทฺธาส- 
ยสฺสาป ครหาเหตุโต   ตสฺมา   ทกฺขิณาทานวเสน   สตึ   อุปฏเปตฺวาว  
อุปสงฺกมิตพฺพา  ฯ   วิธวา   วุจฺจนฺติ   มตปติกา   ปวุฏปติกา  
วา  ฯ   ถลฺุลกุมาริโยติ   มหลฺลกา   อนิวิฏกุมาริโย  ฯ  ปณฺฑกาติ  
นปปสกา  ฯ   เต   หิ   อุสสฺนฺนกิเลสา   อวูปสนฺตปริฬาหา โลกามิส- 
สนฺนิสฺสิตกถาพหุลกา  ตสฺมา  น  อุปสงฺกมิตพฺพา ฯ ภิกฺขุนิโย นาม  
อุสฺสนฺนพฺรหฺมจริยา  ฯ  ตถา  ภิกฺขูป ฯ เตส อ ฺม ฺ วิสภาค- 
วตฺถุภาวโต สนฺถววเสน   อุปสงฺกมเน   กติปาเหเนว   พฺรหฺมจริยนฺตราโย   
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                            สลีนิทฺเทส  วณฺณนา   
สิยา  ฯ   ตสฺมา   น   อุปสงฺกมิตพฺพา  ฯ   คิลานปุจฺฉนาทิวเสน  
อุปสงฺกมเน   สโตการินา  ภวิตพฺพ  ฯ  ปานาคารนฺติ  สุราคาร  ฯ  ต  
โสณฺฑชเนหิ   อวิวิตฺต   โหติ  ฯ   ตตฺถ   เตหิ  โสณฺฑตาทิวเสน  น  
อุปสงฺกมิตพฺพ  พฺรหฺมจรยินฺตรายกรตฺตา  ฯ สสฏโ วิหรติ ราชหูีติ- 
อาทีสุ ฯ ราชาโน   นาม   เย   รชฺชมนุสาสนฺติ  ฯ   ราชมหามตฺตา  
ราชิสฺสริยสทิสาย   อิสฺสริยมตฺตาย   สมนฺนาคตา  ฯ   ติตฺถิยาติ วิปรีต- 
ทสฺสนา   พาหิรกปริพฺพาชกา  ฯ  ติตฺถยิสาวกาติ  เตสุ  ทฬฺหภตฺตา  
ปจฺจยทายกา  ฯ   อนนุโลมิเกน   สสคฺเคนาติ   ติสฺสนฺน   สิกฺขาน  
อนนฺโลมิเกน   ปจฺจนีกภูเตน   สสคฺเคน   สสฏโ   วิหรติ   เยน พฺรหฺม- 
จริยนฺตราย  วา  สลฺเลขปริหานึ  วา  ปาปุณาติ  ฯ อิทานิ อปเรน  
วิปริยาเยน  อโคจร  ทสฺเสตุ  ยานิ  วา  ปน  ตานีติ  อาทิ  วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ  อสฺสทธฺานีติ  พุทฺธาทีสุ  สทฺธาวิรหิตานิ  ฯ ตโตเอว อปฺป- 
สนฺนานิ ฯ กมฺมผลสทฺธาย   วา   อภาเวน   อสฺสทธฺานิ   รตนตฺตยปฺ- 
ปสาทาภาเวน อปฺปสนฺนานิ  ฯ   อกฺโกสกปริภาสกานีติ   อกฺโกสวตฺถูหิ  
อกฺโกสกานิ  เจว  ภยทสฺสเนน  สนฺตชฺชนกานิ  จ  ฯ  อตฺถ  น อิจฺฉนฺติ  
อนตฺถเมว   อิจฺฉนฺตีติ   อนตฺถกามานิ  ฯ  หิต  น  อิจฺฉนฺติ  อหิตเมว  
อิจฺฉนฺตีติ   อหิตกามานิ  ฯ   ผาสุ  น  อิจฺฉนฺติ  อผาสสเยว  อิจฺฉนฺตีติ  
อผาสุกามานิ  ฯ   โยคกฺเขม   นิพฺภย   น  อิจฺฉนฺติ  อโยคกฺเขมเมว  
อิจฺฉนฺตีติ   อโยคกฺเขมกามานิ  ฯ   ภิกขฺูนนฺติ   เอตฺถ  สามเณรานมฺป  
สงฺคโห  ฯ   ภิกฺขุนีนนฺติ  เอตฺถ  สิกฺขมานาสามเณรีน  ฯ  สพฺเพส  หิ   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สาสนิกาน   อนตฺถกามตาทิทีปนปทมิท   วจน  ฯ   ตถารูปานิ  กุลานีติ  
ตาทิสานิ   ขตฺติยกุลาทีนิ  ฯ   เสวตีติ   นิสฺสาย   ชีวติ  ฯ  ภชตีติ  
อุปสงฺกมติ  ฯ   ปยิรุปาสตีติ   ปุนปฺปนุ   อุปคจฺฉติ  ฯ  อย  วุจฺจตีติ  
อย  เวสิยาทิโก  ราชาทิโก  อสฺสทฺธกลุาทิโก  จ  ฯ  ต  ต เสวนฺตสฺส  
ติปฺปกาโรป   อยุตฺโต  โคจโรติ  อโคจโร  ฯ  เอตฺถ  หิ  เวสิยาทิโก  
ป ฺจกามคุณนิสฺสยโต   อโคจโร  ฯ  ยถาห  ฯ  โกจิ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุโน  
อโคจโร  ปรวิสโย  ยทิท  ป ฺจกามคุณาติ๑ ฯ ราชาทิโก สมณ- 
ธมฺมสฺส อนุปนิสฺสยโต   ลาภสกฺการาสนิวิจกฺกนิปฺโปฏน๒ทิฏ ิวิปตฺติ  
เหตุโต   จ  ฯ   อสฺสทฺธกุลาทิโก   สทฺธาหานิจิตฺตสนฺโตสาวหโต  
อโคจโร ฯ  
        โคจรนิทฺเทเส   น   เวสิยโคจโรติอาทีนิ   วุตฺตปฏิปกฺขวเสน  
เวทิตพฺพานิ  ฯ   โอปานภูตานีติ   อุทกปานภูตานิ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภิกฺขุนี- 
สงฺฆสฺส   จ   จาตุมฺมหาปเถ   ขตโปกขฺรณี   วิย   ยถาสุข โอคาห- 
นกฺขมานิ  ฯ   กาสาวปชฺโชตานีติ   ภิกขฺูน   ภิกฺขุนนี ฺจ นิวตฺถปารุต- 
กาสาวานเยว  ปภาหิ เอโกภาสานิ ฯ อิสิวาตปฏิวาตานีติ เคห  
ปวิสนฺตาน   นิกฺขมนฺตาน ฺจ   ภิกฺขุภิกฺขุนีสงฺขาตาน   อิสีน   จีวรวาเตน  
เจว   สมฺมิ ฺชนปสารณาทิชนิตสรีรวาเตน   จ   ปฏิวาตานิ   ปวายิตานิ  
วินิทฺธุตกิพฺพิสานิ วา ฯ  
        อิทานิ  นิทฺเทเส  อาคตนเยนาป  อาจารโคจเร  ทสฺเสตุ  อปจาติ  
๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๙๗ ฯ ปาลิยมฺปน โก จาติ ทิสฺสติ ฯ ๒...นิปฺโผฏน...อิติ ม ฺเ ฯ   
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                                สลีนทิฺเทส  วณฺณนา  
อาทิ  อารทฺธ  ฯ  เอตฺถาติ  เอตสฺมึ  ปาฏิโมกฺขสีลนทิฺเทเส  ฯ อิมนิาป  
นเยนาติ อิทานิ วุจฺจมานวิธินาป ฯ  
        [๒๒]   สงฺฆคโตติ   สงฺฆสนฺนิปาต   คโต  ฯ   อจิตฺตีการกโตติ  
อกตจิตฺตีกาโร  อกตคารโวติ  อตฺโถ  ฯ  ฆฏฏยนฺโตติ  สรีเรน  จีวเรน  
วา   ฆเสนฺโต  ฯ  ปุรโตป  ติฏติ  อจิตฺตีการกโตติ  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  
 ิตโกปติ   อุปริ   ติฏนฺโต  วิย  อาสนฺนตรฏาเน   ิตโกป  ภณติ  ฯ  
พาหา   วิกฺเขปโกติ   พาหุ   วิกฺขิปนฺโต  ฯ  อนุปาหนานนฺติ  อนาทเร  
สามิวจน  ฯ   สอุปาหโนติ   อุปาหนารุฬฺโห  ฯ   เถเร   ภิกฺขู อนูป- 
ขชฺชาติ   เถราน  ภิกฺขูน   ิตฏาน  อนุปวิสิตฺวา  เตส  อาสนฺนตร  
าน   อุปคนฺตฺวา  ฯ   กฏ   ปกฺขิปติ   อคฺคิกุณฺเฑ  ฯ  โวกกฺมฺมาติ  
ปสฺสโต   อติกฺกมิตฺวา  ฯ   คุฬฺหานิ   สภาวโต  ฯ   ปฏิจฺฉนฺนานิ  
สาณิปาการาทินา   ปฏิจฺฉาทิตานิ  ฯ  อนาปุจฺฉาติ  น  อาปุจฺฉิตฺวา  ฯ  
อสฺสาติ  อนาจารสฺส ฯ  
        [๒๓]   อปจ  ภิกฺขูติอาทิ  สพฺพตฺเถว  ภิกฺขุโน  อาจารทสฺสน- 
วเสน ปวตฺต   อฏกถาวจน  น  นิทฺเทสปาลิ  ฯ  สทฺธาสีลสุต- 
จาคาทิคุณเหตุโก ครุภาโว   ครกุรณ   วา   คารโว  ฯ   สห   คารเวนาติ  
สคารโว  ฯ  ครุฏานิเยสุ  คารวสารชฺชาทิวเสน  ปฏิสฺสายนา  ปฏิสฺสา  
สปฺปฏิสฺสวปฏิปตฺติ  ฯ   สห   ปฏิสฺสายาติ   สปฺปฏิสฺโส  ฯ   สวิเสส  
หิริมนตาย โอตฺตปฺปภาเวน จ หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน ฯ เสขิยธมฺม- 
ปาริปูริวเสน สุนิวตฺโถ   สุปารุโต  ฯ   ปาสาทิเกนาติ   ปสาทาวเหน  ฯ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อิตฺถมฺภูตลภฺขเณ   เจต  กรณวจน  ฯ  เอส  นโย  อิโต  ปเรสุป  ฉสุ  
ปเทสุ  ฯ   อภิกฺกนฺเตนาติ   อภิกฺกเมน  ฯ   อิริยาปถสมฺปนฺโนติ  
สมฺปนฺนอิริยาปโถ  ฯ เตน เสสอิริยาปถานมฺป ปาสาทิกตมาห ฯ อินฺทฺริเยสุ  
คุคฺตทฺวาโรติ   จกฺขุนฺทฺริยาทีสุ   ฉสุ   ทฺวาเรสุ   สสุวิหิตารกฺโข  ฯ  
โภชเน   มตฺต ฺ ูติ   ปรภุิ ฺชิตพฺพโต  โภชนส ิเต  จตุพฺพิเธป  ปจฺจเย  
ปริเยสนปฏคฺิคหณปริโภคาทิวเสน   สพฺพโส   ปมาณ ฺ ู  ฯ ชาคริย- 
มนุยุตฺโตติ   ปุพฺพรตฺตาปรรตฺตภาวนามนสิการสงฺขาต   ชาคริย สาตจฺจ- 
การิตาวเสน  อนุอนุยุตฺโต  ตตฺถ  ยุตฺตปยุตฺโต  ฯ  สติสมฺปช ฺเน  
สมนฺนาคโตติ   อาทิ   ยถาวุตฺตสฺส  อาจารสฺส  สมฺภารทสฺสน  ฯ  ตตฺถ  
อปฺปจโฉติ   นิอิจฺโฉ  ฯ   สนฺตุฏโติ   ยถาลาภาทิวเสน   สนฺเตน  
ตุฏโ  ฯ   สกฺกจฺจการีติ   อาทรการี  ฯ   ครุจิตฺตีการพหุโลติ ครฏุานิ- 
เยสุ  ครุกรณพหุโล  ฯ  อย  วุจฺจติ  อาจาโรติ อย สคารวตาทิ  
อตฺถกาเมหิ อาจริตพฺพโต อาจาโร ฯ  
        สลีาทีน   คุณาน   อุปนิสฺสยภูโต   โคจโร   อุปนิสฺสยโคจโร  ฯ  
สติสงฺขาโต   อารกฺขภูโตเอว   โคจโร   อารกฺขโคจโร  ฯ กมฺมฏาน- 
สงฺขาโต จิตฺตสฺส อุปนิพนฺธนฏานภูโต โคจโร อุปนิพนฺธโคจโร ฯ  
อปฺปจฺฉตาทีหิ   ทสห ิ  วิวฏฏนิสฺสิตาย   กถาย   วตฺถุภูเตหิ   คุเณหิ  
สมนฺนาคโต   ทสกถาวตฺถุคุณสมนฺนาคโต  ฯ   ตโตเอว   กลฺยาโณ  
สุนฺทโร  มิตฺโตติ  กลฺยาณมิตฺโต  ฯ  ตสฺส  ลกฺขณ  ปรโต  อาคมิสฺสติ ฯ  
อสฺสุต   สุตฺตเคยฺยาทึ   สุณาตีติ   สุตมย   าณ   อุปฺปาเทติ  ฯ  สุต   
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                             สีลนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปริโยทเปตีติ   ตเมว   ยถาสุต   อวิสทตาย   อปรโิยทาต   ปุนปปฺุน  
ปริปุจฺฉนาทินา   วิโสเธติ   นิชฏ   นิคฺคุมฺพ   กโรติ   ตตฺถ   จ  เย  
กงฺขฏานิยา   ธมฺมา   เตสุ   สสย   ฉินฺทนฺโต   กงฺข   วิตรติ กมมฺ- 
กมฺมผเลสุ  รตนตฺตเย  จ  สมฺมาทิฏ ิยา  อุชุกรเณน ทิฏ ึ อุชช กโรติ  
ตโตเอว  จ  ทุวิธายป  สทฺธาสมฺปทาย  จิตฺต  ปสาเทติ  ฯ  อถวา  ฯ  
ยถาสุต  ธมมฺ  ปรโิยทเปตฺวา  ตตฺถาคเต๑ รูปารูปธมฺเม ปริคฺคเหตฺวา  
สปจฺจย   นามรูป   ปริคฺคณฺหนฺโต   สตฺตทิฏ ิวงฺกวิธมเนน   ทฏิ ึ   อุชุ  
กโรติ  ฯ   ธมฺมาน   ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนตามตฺตทสฺสเนน  ตีสุป  อทฺธาสุ  
กงฺข   วิตรติ   ตโต   ปร ฺจ   อุทยพฺพยาณาทิวเสน   วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา   อริยภูมึ   โอกฺกมนฺโต  อเวจฺจปฺปสาเทน  รตนตฺตเย  จิตฺต  
ปสาเทติ  ฯ   ตถาภูโตว   ตสฺส   กลฺยาณมิตฺตสฺส   อนุสิกฺขเนน  
สทฺธาทีหิ   คุเณหิ   น   หายติ   อ ฺทตฺถุ   วฑฺฒเตว  ฯ   เตนาห  
ยสฺส   วาติอาทิ  ฯ   อนฺตรฆรนฺติ   อนฺตเร  อนฺตเร  ฆรานิ  เอตฺถ  
เอตสฺสาติ   วา   อนฺตรฆรนฺติ   ลทฺธนาม   โคจรคาม  ฯ   ปวิฏโ  
ตตฺถ  ฆเร  ฆเร  ภิกฺขาปริเยสนาย  วีถ ึ ปฏิปนฺโน  ฯ  โอกฺขิตฺตจกฺขูติ  
เหฏาขิตฺตจกฺขุ  ฯ   กิตฺตเกน   ปน   โอกฺขิตฺตจกฺขุ   โหตีติ   อาห  
ยุคมตฺตทสฺสาวีติ  ฯ  สวุโตติ  สยโต  ฯ  ยถา  ปเนตฺถ  สวุโต  นาม  
โหติ   ต   ทสฺเสตุ   น  หตฺถึ  โอโลเกนฺโตติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ยตถฺาติ  
เยสุ  สติปฏาเนสุ  ฯ  จิตฺต  ภาวนาจิตฺต  ฯ  อุปนิพนฺธตีติ  อุปเนตฺวา  
๑. ม. ตตฺถ คเต ฯ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
                             นิพนฺธติ ฯ วุตฺต ฺเหต  
        ยถา ถมเฺภ นิพนฺเธยฺย   วจฺฉ ทมนฺนโร อิธ  
        พนฺเธยฺเยว   สก   จิตฺต   สติยารมฺมเณ  ทฬฺหนฺติ  ฯ  
สติปฏานาน   อุปนิพนฺธโคจรภาว   สุตฺเตน  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฺเหตนฺติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สโก  เปตฺติโก  วิสโยติ  อตฺตโน  ปตุ สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส สนฺตโก เตน ทิฏโ ทสฺสโิต จ วิสโย ฯ  
        [๒๔]   อณุปฺปมาเณสูติ   ปรมาณุปฺปมาเณสุ  ฯ อส ฺจิจฺจ- 
อาปนฺนเสขิยอกุสลจิตฺตุปฺปาทาทิเภเทสูติ อส ฺจิจฺจอาปนฺนเสขิเยสุ 
 อกุสลจิตฺตุปฺปาทาทิเภเทสูติ   เอว   อส ฺจิจฺจคฺคหณ   เสขิยวิเสสน  
ทฏพฺพ  ฯ  เสขิยคฺคหเณน  เจตฺถ  วตฺตกฺขนฺธกาทีสุ  อาคตวตฺตาทีนมฺป  
คหณ  ฯ   เตป  หิ  สิกฺขิตพฺพฏเน  เสขิยาติ  อิจฺฉิตา  ฯ  ตถา  ห ิ 
มาติกาย   ปาราชิกาทีน  วิย  เสขิยาน  ปริจฺเฉโท  น  กโต  เอว ฺจ  
กตฺวา   อส ฺจิจฺจอาปนฺนเสขิยาติ   อส ฺจิจฺจคฺคหณ   สมตฺถิต   โหติ  ฯ  
น   หิ  มาติกาย  อาคเตสุ  ป ฺจสตฺตติยา  เสขิเยสุ  โนส ฺา- 
วิโมกฺโข นาม   อตฺถิ  ฯ   อส ฺจิจฺจคฺคหเณเนว   เจตฺถ   อสติ- 
อชานนานมฺป สงฺคโห   กโต  ฯ   เกจิ   ปเนตฺถ   อส ฺจิจฺจ  อาปนฺ- 
นคฺคหเณน อจิตฺตกาปตฺติโย   คหิตาติ   วทนฺติ  ฯ   ตนฺเตส    
มติมตฺต ครุกาปตฺตีสุป   กาส ฺจิ   อจิตฺตกภาวสพฺภาวโต   อธิฏานา- 
วิกมฺมสฺส เทสนาวิกมฺมสฺเสว   วา   สพฺพลหุกสฺส   วชฺชสฺส   อิธา- 
ธิปฺเปตตฺตา  ฯ เตนาห   ยานิ   ตานิ   วชฺชานิ   อปฺปมตฺตกานิ   
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                               สีลนทิฺเทส  วณฺณนา   
โอรมตฺตกานิ   ลหุสานิ   ลหุสมฺมตานีติอาทิ๑  ฯ   อาทิสทฺเทน  
ปาฏิโมกฺขสวรวิสุทฺธตฺถ   อนติกฺกมนียาน   อนาปตฺติคมนียาน   สงฺคโห  
ทฏพฺโพ  ฯ   ภยทสฺสนสีโลติ   ปรมาณุมตฺต   วชชฺ อฏสฏ ิโยชน- 
สตสหสฺสุพฺเพธสิเนรุปพฺพตสทิส  กตฺวา ทสฺสนสภาโว สพฺพลหุก วา 
ทุพฺภาสิตมตฺต   ปาราชิกสทิส  กตฺวา  ทสฺสนสภาโว  ฯ  ยงฺกิ ฺจีติ  
มลูป ฺตฺติอนุป ฺตฺติสพฺพตฺถป ฺตฺติปเทสป ฺตฺติอาทิเภท ยงฺ- 
กิ ฺจิ สิกฺขิตพฺพ   ปฏิปชชฺิตพฺพ   ปูเรตพฺพ   สีล  ฯ   สมาทายาติ  
สมฺมเทว   สกฺกจฺจ   สพฺพโส   จ   อาทิยิตฺวา  ฯ   อย   ปน อาจาร- 
โคจรสมฺปทา   ก ึ  ปาฏิโมกฺขสีเล   ปริยาปนฺนา   อุทาหุ อปริยา- 
ปนฺนาติ  ฯ  ปริยาปนฺนา  ฯ  ยท ิ เอว กสฺมา ปุน วุตฺตาติ โจทน  
สนฺธายาห   เอตฺถ   จาติอาทิ  ฯ  อินฺทฺรยิสวรสีล  ปาฏิโมกฺข- 
สวรสีลสฺส สมฺภารภูต ตสฺมึ สติเยว อิจฺฉิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ  
        โสติ   โส   ปาฏิโมกขฺสวรสีเล    ิโต   ภิกฺขูติ   สมฺปาทิเต  หิ  
เอตสฺมึ  ปาฏิโมกฺขสวรสีล  สุคุตฺต  สรุกฺขิตเมว โหติ สุสวิหิต- 
กณฺกวติ๒ วิย   สสฺสนฺติ  ฯ   การณวเสนาติ   อสาธารณสฺส   การณสฺส  
วเสน  ฯ   อสาธารณการณวเสน  หิ  ผล  อปทิสิยติ  ยถา  ยวงฺกุโร  
เภริสทฺโทติ  ฯ   นิสฺสยโวหาเรน   วา   เอต   นิสฺสิตวจน   ยถา  
ม ฺจา   อุกฺกุฏ ึ   กโรนฺตีติ  ฯ   รูปนฺติ   รูปายตน  ฯ   จกฺขุนา  
รูป   ทิสฺวาติ   เอตฺถ   ยท ิ  จกฺขุ   รูป   ปสฺเสยฺย อ ฺวิ ฺาณ- 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๓ ฯ  ๒. กณฺฏกวตีติ ม ฺเณ ฯ   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สมงฺคิโนป  ปสฺเสยฺยุ  ฯ น เจต อตฺถิ ฯ กสฺมา ฯ อเจตนตฺตา  
จกฺขุสฺส  ฯ   เตนาห   จกฺขุ  รูป  น  ปสฺสติ  อจิตฺตกตฺตาติ  ฯ  อถ  
วิ ฺาณ  รูป  ปสฺเสยฺย  ติโรกุฑฺฑาทิคตมฺป  น ปสฺเสยฺย อปฺปฏฆิ- 
ภาวโต ฯ อิทมฺป   นตฺถิ   สพฺพสฺส   วิ ฺาณสฺส   ทสฺสนาภาวโต  ฯ  
เตนาห  จิตฺต  น  ปสฺสติ  อจกฺขุกตฺตาติ  ฯ  ตตฺถ  ยถา  จกฺขุสนฺนิสฺสิต  
วิ ฺาณ  ปสฺสติ  น  ยงฺกิ ฺจิ  ต ฺจ  เกนจิ  กุฑฺฑาทินา  อนฺตริเตน๑  
อุปฺปชฺชติ   ยตฺถ   อาโลกสฺส   วิพนฺโธ   ยตฺถ   ปน   น   วิพนฺโธ ผลิก- 
คพฺภปฏลาทิเก  ตตฺถ  อนฺตริเตป  อุปฺปชฺชเตว  เอว  วิ ฺาณาธิฏ ิต  
จกฺขุ  ปสฺสติ  น  ยงฺกิ ฺจีติ  ฯ  วิ ฺาณาธิฏ ิต  จกฺขุ  สนฺธาเยต  วุตฺต  
จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวาติ  ฯ  ทฺวารารมฺมณสงฺฆฏเฏติ  ทฺวารสฺส อารมฺมเณน  
สงฺฆฏฏเน  สติ  จกฺขุสฺส  รูปารมฺมเณ  อาปาถคเตติ๒  อธิปฺปาโย ฯ  
ปสาทวตฺถุเกน   จิตฺเตนาติ   จกฺขุปสาทวตฺถุเกน   ตนฺนิสฺสาย  ปวตฺเตน  
วิ ฺาเณน   ย   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  ปสฺสตีติ  โอโลเกติ  ฯ  
จกฺขุปสาทสนฺนิสฺสเย   ห ิ  วิ ฺาเณ   อาโลกานุคฺคหิต   รูปารมฺมณ  
สนฺนิสฺสยคุเณน  โอภาเสนฺเต  ตสมงฺคี  ปุคฺคโล  รปู  ปสฺสตีติ  วุจฺจติ ฯ  
โอภาสน ฺเจตฺถ   อารมฺมณสฺส   ยถาสภาวโต   วิภาวน  ย  ปจฺจกฺขโต  
คหณนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   อุสนุา   ลกฺขสฺส๓  เวเธ  สิชฺฌนฺเต  ตสฺส  
สมฺภารภูเตน   ธนุนา   วิชฌฺตีติ   วจน   วิย   วิ ฺาเณน  รูปทสสฺเน  
สิชฺฌนฺเต   จกฺขุนา   รูป   ปสฺสตีติ   อีทิสี   สสมฺภารกถา   นาเมสา  
๑. อนฺตริเต นาติ ภเวยยฺ ฯ ๒. ม. อาปาตคเต ฯ  ๓. ม. ลกฺขณสฺส ฯ   
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                              สลีนิทเฺทส  วณฺณนา   
โหติ  ฯ  สสมฺภารา  กถา  สสมฺภารกถา  ฯ  ทสฺสนสฺส  การณสหิตาติ  
อตฺโถ  ฯ   สสมฺภารสฺส   วา   ทสฺสนสสฺ   กถา   สสมฺภารกถา  ฯ  
ตสฺมาติ  ยสฺมา  เกวเลน  จกฺขุนา  เกวเลน  วา  วิ ฺาเณน รูปทสฺสน  
นตฺถิ   ตสฺมา  ฯ   อิตฺถีปุรสินิมิตฺต   วาติ   เอตฺถ  อิตฺถีสนฺตานนิสฺสิต  
รูปมุเขน   คยฺหมาน   สณฺาน   ถนมสวิสทตา๑   นิมฺมสฺสุมุขตา เกสพนฺธน- 
วตฺถคฺคหณ   อวิสทฏานคมนาทิ  จ  สพฺพ  อิตฺถีติ  ส ฺชานนสฺส  
การณภาวโต  อิตฺถีนิมิตฺต  ฯ  วุตฺตวิปริยายโต  ปุริสนิมิตฺต  เวทิตพฺพ  ฯ  
สุภนิมิตฺตาทิก  วาติ  เอตฺถ  ราคุปฺปตฺติเหตุภูโต  อิฏากาโร สภุนิมิตฺต ฯ  
อาทิสทฺเทน  ปฏิฆนิมิตฺตาทีน  สงฺคโห  ฯ  โส ปน โทสุปฺปตฺติอาทิ- 
เหตุภูโต อนิฏาทิอากาโร   เวทิตพฺโพ  ฯ   กาม ฺเจตฺถ   ปาลิย  
อภิชฺฌาโทมนสฺสาว   สรปูโต   อาคตา   อุเปกฺขานิมิตฺตสฺสาป   ปน  
สงฺคโห   อิจฺฉิตพฺโพ   อสมเปกฺขเนน   อุปฺปชฺชนกโมหสฺสาป อสวร- 
ภาวโต  ฯ  ตถา  หิ  วกฺขติ  มฏุสจฺจ  วา  อ ฺาณ  วาติ  ฯ  
อุเปกฺขานิมิตฺตนฺติ   เจตฺถ   อ ฺาณุเปกฺขาย   วตฺถภูุต   อารมฺมณ  ฯ  
ต ฺจสฺส   อสมเปกฺขนวเสน   เวทิตพฺพ  ฯ   เอว   สงฺเขปโต ราคโทส- 
โมหาน  การณ  สุภนิมิตฺตาทิกนฺติ  วุตฺต  ฯ เตนาห กิเลสวตฺถุภูต  
นิมิตฺตนฺติ  ฯ  ทฏิมตฺเตเยว  สณฺาตีติ  ทิฏเ  ทฏิมตฺต  ภวิสฺสตีติ๒  
สุตฺเต   วุตฺตนเยน   วณฺณายตเน   จกฺขุวิ ฺาเณน   วีถิจิตฺเตหิ   จ  
คหิตมตฺเตเยว   ติฏติ  ฯ  น  ตโต  ปร  ยงฺกิ ฺจิ๓  สภุาทิอาการ  
๑. ม. ถนมสาวสิทตา ฯ  ๒. ขุ. อุทาน. ๒๕/๘๓ ฯ  ๓. ม. กิ ฺจิ ฯ   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปริกปฺเปติ  ฯ  ปากฏภาวกรณโตติ ปรพฺิยตฺตภาวกรณโต วิภูตภาว- 
กรณโต ฯ วิสภาควตฺถุโน   หิ   หตฺถาทิอวยเว๑   สุภาทิโต   ปริกป-ฺ 
เปนฺตสฺส อปราปร   ตตฺถ   อุปฺปชชฺมานา   กิเลสา   ปริพฺยตฺตา   โหนฺตีติ  
เต   เตส   อนุพฺย ฺชนา   นาม  ฯ   เต  ปน  ยสฺมา  ตถา  ตถา  
สนฺนิวิฏาน   ภูตุปาทายรูปาน   สนฺนเิวสากาโร   น  หิ  ต  มุ ฺจิตฺวา 
ปรมตฺถโต   หตฺถาทิ   นาม   โกจิ   อตฺถิ   ตสฺมา   วุตฺต  หตฺถปาท  
ฯเปฯ   อาการ   น   คณฺหาตีติ  ฯ  ก ึ ปน  คณฺหาตีติ  อาห  ฯ  ย  
ตตฺถ   ภูต   ตเทว   คณฺหาตีติ  ฯ   ย   ตสฺมึ   สรีเร   วิชฺชมาน  
เกสโลมาทิ  ภูตุปาทายมตฺต  วา  ตเทว  ยาถาวโต  คณฺหาติ  ฯ  ตตฺถ  
อสุภาการคฺคหณสฺส   นิทสฺสน   ทสฺเสนฺโต   เจติยปพฺพตวาสีติอาทินา  
มหาติสฺสตฺเถรวตฺถุ อาหริ ฯ  
        [๒๕]   ตตฺถ   สุมณฺฑิตปสาธิตาติ   สฏุ ุ   มณฺฑิตา   ปสาธิตา  
จ  ฯ   อาภรณาทีหิ   อาหริเมหิ   มณฺฑน  สรรีสฺส  อุจฺฉาทนาทิวเสน  
ปฏิสงฺขรณ   ปสาธนนฺติ   วทนฺติ  ฯ  อาภรเณหิ  ปน  วตฺถาลงฺการาทีหิ  
จ   อลงฺกรณ   ปสาธน   โอฏานปูรณ   มณฺฑน  ฯ  วิปลฺลตฺถจิตฺตาติ  
ราควเสน  วิปรีตจิตฺตา  ฯ โอโลเกนฺโตติ เถโร กมฺมฏานมนสิกาเรเนว  
คจฺฉนฺโต   สทฺทกณฺฏกตฺตา   ปุพฺพภาคมนสิการสฺส   หสิตสทฺทานุสาเรน  
กิเมตนฺติ   โอโลเกนฺโต  ฯ   อสุภส ฺนฺติ   อฏ ิกส ฺ  ฯ อฏ ิก- 
กมฺมฏาน   หิ   เถโร   ตทา   ปริหรติ  ฯ  อรหตฺต  ปาปุณีติ  
๑. ม. อวยเวสุ อาทิโต ฯ   
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                               สีลนทิฺเทส  วณฺณนา  
เถโร   กิร   ตสฺสา   หสนฺติยา  ทนฺตฏ ิทสฺสเนเนว  ปุพฺพภาคภาวนาย  
สุภาวิตตฺตา   ปฏิภาคนิมิตฺต   สาติสย ฺจ   อุปจารชฺฌาน   ลภิตฺวา  
ยถา ิโตว   ตตฺถ   ปมชฌฺาน  อธิคนฺตฺวา  ต  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา   มคฺคปรมฺปราย   อาสวกฺขย   ปาปุณิ  ฯ   ปุพฺพส ฺ  
อนุสฺสรีติ   ปุพฺพก   ยถารทฺธ   กาเลน   กาล   อนุยุ ฺชิยมาน อฏ ิก- 
กมฺมฏาน   อนุสฺสริ   สมนฺนาหริ  ฯ  อนุมคฺคนฺติ  อนุปถ  ตสสฺา  
ปทานุปท  ฯ  เถรสฺส  กิร  ภาวนาย  ปคุณภาวโต ทนฺตฏ ิทสฺสเน- 
เนวสฺส ตสฺสา   สกลสรรี   อฏ ิสงฺฆาฏภาเวน   อุปฏาสิ  ฯ   น   ต  
อิตฺถีติ   วา   ปุริโสติ  วา  ส ฺชานิ  ฯ  เตนาห  นาภิชานามิ  ฯ เป ฯ  
มหาปเถติ ฯ  
        ยสฺส   จกฺขุนฺทฺริยาสวรสฺส   เหตูติ   วตฺวา   ปนุ   ตสฺส จกฺขุนฺ- 
ทุริยสฺส   สติกวาเฏน   ปทหนตฺถายาติ  วุตฺต  น  อสวรสฺสาติ  ฯ  
ตทิท   ย   จกขฺุนฺทฺริยาสวรสฺส   เหตุ   อภิชฺฌาทิอนฺวาสฺสวน   ทสฺสิต  
ต   อสวุตจกฺขุนฺทฺริยสฺเสว   เหตุ   ปวตฺต  ทสฺสิตนฺติ  กตฺวา  วุตฺต  ฯ  
จกฺขุทฺวาริกสฺส   หิ   อภิชฺฌาทิอนฺวาสฺสวนสฺส   ตทฺวาริกวิ ฺาณสฺส  
วิย   จกฺขุนฺทรฺิย   การณ๑  ฯ  จกฺขุนฺทฺรยิสฺส  อสวุตตฺเต  สติ  เต อนฺวาสฺส- 
วนฺตีติ  อสวริยมานจกฺขุนฺทฺริยเหตุโก  โส อสวโร ตถา วุตฺโตติ ฯ  
ยตฺวาธิกรณนฺติ   ห ิ ยสฺส  จกฺขุนฺทฺริยสฺส  การณาติ  อตฺโถ  ฯ  กีทิสสฺส  
จ   การณาติ  ฯ   อสวุตสฺส  ฯ   กิ ฺจิ   ๒   อสวุต  ฯ  ยสฺส จกฺขุนฺทฺริยา- 
๑. ม. ปฏานการณ ฯ  ๒. กิ ฺจาติ ภเวยยฺ ฯ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สวรณสฺส เหตุ อภิชฺฌาทโย อนฺวาสฺสวนฺติ ตทนฺวาสฺสวุปรกฺขิต๑  
ตสฺส สวรายาติ อยเมตฺถ โยชนา ฯ  
        [๒๖]   ชวนกฺขเณ   ทุสฺสีลฺย   วาติอาทิ   ปุน  อวจนตฺถ  อิเธว  
จกฺขุทฺวาเรว   สพฺพ  วุตฺตนฺติ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  ยถาสมฺภว  เวทิตพฺพ  ฯ  
น   หิ   ป ฺจทฺวาเร   กายวจีทุจฺจริตสงฺขาต   ทุสฺสีลยฺ   อตฺถิ  ตสฺมา  
ทุสฺสีลฺยาสวโร   มโนทฺวารวเสน   เสสาสวโร   ฉทฺวารวเสน โยเช- 
ตพฺโพ  ฯ  มฏุสจฺจาทีน  หิ  สติปฏิปกฺขากุสลธมฺมาทิภาวโต  สิยา  
ป ฺจทฺวาเร   อุปฺปตฺติ  ฯ   น   เตฺวว   กายิกวาจสิกวีติกฺกมภูตสฺส 
ทุสฺสีลฺยสฺส   ตตฺถ   อุปฺปตฺติ   ป ฺจทฺวาริกชวนาน  อวิ ฺตฺติชนกตฺตา  ฯ  
ทุสฺสีลฺยาทโย   เจตฺถ   ป ฺจ   อสวรา  สีลสวราทีน  ป ฺจนฺน  สวราน  
ปฏิปกฺขภาเวน   วุตฺตา  ฯ   ตสฺมึ   สตีติ   ตสฺมึ   อสวเร  สติ  ฯ  
ยถา   กินฺติ   เยน   ปกาเรน   ชวเน   อุปฺปชฺชมาโน   อสวโร  
จกฺขุนฺทฺริเย   อสวโรติ   วุจฺจติ   ตนิทสฺสน   กินฺติ   อตฺโถ  ฯ  
ยถาติอาทินา  นครทฺวาเร  อสวเร  สติ  ตสมฺพนฺธาน  ฆราทีน อสวุตตา  
วิย   ชวเน   อสวเร  สติ  ตสมฺพนฺธาน  ทฺวาราทีน  อสวุตตาติ  เอว  
อ ฺาสวเร   อ ฺาสวุตตาสาม ฺเมว   นิทสฺเสติ   น  ปุพฺพา- 
ปรสาม ฺ อนฺโตพหิสาม ฺ   วา  ฯ   สติ   วา   ทฺวารภวงฺคาทิเก  
ปุน  อุปฺปชชฺมาน  ชวน  พาหิร  วิย  กตฺวา  นครทฺวารสมาน  วุตฺต  ฯ  
อิตร ฺจ  อนฺโตนครสมาน๒  ฯ ปจฺจยภาเวน หิ ปุริมนิปฺผนฺน ชวนกาเล  
๑. ตทนฺวาสฺสวุปลกฺขิตนฺติ ม ฺเ ฯ  ๒. ม. นครฆราทิสมาน ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 75 

                           สีลนิทฺเทส  วณฺณนา 
อสนฺตมฺป   ภวงฺคาทิ   จกฺขาทิ   วิย   ผลนิปฺผตฺติยา   สนฺตเยว  นาม  
โหติ  ฯ   น   หิ   ธรมานเยว   สนฺตนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  พาหิร  วิย  
กตฺวาติ  จ  ปรมตฺถโต  ชวนสฺส  พาหิรภาเว  อิตรสฺส จ อพฺภนฺตร- 
ภาเว อสติป   ปภสฺสรมิท   ภิกฺขเว   จิตฺต   ต ฺจ   โข   อาคนฺตุเกหิ  
อุปกฺกิเลเสหิ   อุปกฺกิลฏินฺติอาทิวจนโต๑   อาคนฺตุกภูตสฺส   กทาจิ  
กทาจิ   อุปฺปชฺชมานสฺส   ชวนสฺส   พาหิรภาโว   ตพฺพิธุรสภาวสฺส  
อิตรสฺส   อพฺภนฺตรภาโว  เอเตน  ปริยาเยน  โหตีติ  กตฺวา  วุตฺต  ฯ  
ชวเน   วา   อสวเร   อุปฺปนฺเน   ตโต   ปร   ทฺวารภวงฺคาทีน อสวร- 
เหตุภาวาปตฺติโต  ฯ   อสวรสฺส  ห ิ อุปฺปตฺติยา  ทฺวารภวงฺคาทีน  
ตสฺส   เหตุภาโว   ป ฺายตีติ   นครทฺวารสทิเสน   ชวเนน  ปวิสิตฺวา  
ทุสฺสีลฺยาทิโจราน   ทฺวารภวงฺคาทีสุ   มุสน   กุสลภณฺฑวินาสน  กถิต  ฯ  
ยสฺมึ   หิ   ทวฺาเร   อสวโร   อุปฺปชชฺติ   โส   ตตฺถ   ทฺวาราทีน  
สวรุปนิสฺสยภาว   อุปจฺฉินฺทนฺโตเยว   ปวตฺตตีติ   ทฺวารภวงฺคาทีน  
ชวเนน   สมพฺนฺโธ   เอกสนฺตติปริยาปนฺนโต   ทฏพฺโพ  ฯ  เอตฺถ  จ  
จกฺขุทฺวาเร   รูปารมฺมเณ  อาปาถคเต  นิยมิตาทิวเสน  กุสลากุสล- 
ชวเน สตฺตกฺขตฺตุ   อุปฺปชชฺิตฺวา   ภวงฺค   โอติณฺเณ   ตทนุรูปเมว  
มโนทฺวาริกชวเน   ตสฺมึเยวารมฺมเณ   สตฺตกฺขตฺตตเยว   อุปฺปชฺชตฺิวา  
ภวงฺค   โอติณฺเณ   ปุน   ตสฺมึเยว   ทวฺาเร   ตเทวารมฺมณ  นิสฺสาย  
อิตฺถี   ปุริโสติอาทินา   ววตฺถเปนฺต   ปสาทรชฺชนาทิวเสน   สตฺตกฺขตฺตุ  
๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๑ ฯ   
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ชวน   ชวติ   เอว   ปวตฺตมาน   ชวน  สนฺธาย  ชวเน  ทุสฺสลีฺยาทีสุ  
อุปฺปนฺเนสุ ตสฺมึ อสวเร สติ ทฺวารมฺป อคุตฺตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๒๗]  ตสฺมึ  ปน  ชวเน  สีลาทีสูติ สีลสวรสติสวราณสวร- 
ขนฺติสวร วิริยสวเรสุ   อุปฺปนฺเนสุ  ฯ   ยถา   หิ   ปเคว   สติอารกฺข  
อนุปฏเปนฺตสฺส   ทุสฺสลีฺยาทีน   อุปฺปตฺติ   เอว   ปเคว   สติอารกฺข  
อุปฏเปนฺตสฺส   สีลาทีน   อุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  สทฺธาทีสุป  ยถารห  
นิมิตฺตานุพฺย ฺชนานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        โสตวิ ฺาเณน   หิ   สทฺท   สุตฺวา  อิตฺถีสทฺโท๑  ปุริสสทโฺทติ  
วา  อิฏานิฏาทิก  วา  กิเลสวตฺถุภูต  นิมิตฺต  น คณฺหาติ สุตมตฺเต- 
เอว สณฺาติ  ฯ   โย   จ   คีตสทฺทาทิกสฺส  กิเลสาน  อนุพฺย ฺชนโต๒  
อนุพฺย ฺชนนฺติ   ลทฺธโวหาโร   มนฺทตราทิวเสน   ววตฺถิโต เฉชฺชาทิเภทภินฺโน๓   
อากาโร  ตมปฺ  น คณฺหาตีติ ฯ เอว คนฺธาทีสุป ยถารห   
วตฺตพฺพ  ฯ  มโนทฺวาเร  ปน  สาวชฺชนภวงฺค  มโนทฺวาร ตสฺมึ  
ทฺวาเร   ธมฺมารมฺมเณ   อาปาถคเต   ต   ชวน   มนสาว   วิ ฺาย  
วิชานิตฺวาติอาทินา   โยเชตพฺพ  ฯ   กิเลสา   อนุพนฺธา   เอตสฺสาติ  
กิเลสานุพนฺโธ  ฯ   โสเอว  นิมิตฺตาทิคาโห  ฯ  ตโต  ปริวชฺชนลกฺขณ  
กิเลสานุพนฺธนิมิตฺตาทิคาหปริวชฺชนลกฺขณ  ฯ   อาทิสทฺเทน   อนุพฺย ฺชน  
สงฺคณฺหาติ ฯ  
        วุตฺเตติ   อิเธว   อุทฺเทสวเสน   ปพฺุเพ   วุตฺเต  ฯ  ตถา  หิ  
๑. ม. อิตฺถีสทฺโทติ วา ฯ  ๒. ม. อนุอนุพฺย ฺชนโต ฯ ๓. ฉชฺชาทิเภทภนิฺโนติ  
ม ฺเ ฯ  ๔. ม. กิเลโส อนุพนฺโธ ฯ   
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อาชีวเหตุ   ป ฺตฺตาน   ฉนฺน   สิกฺขาปทานนฺติ   ปทุทฺธาร   กตฺวา  
ตานิ   ปาลิวเสเนว   ทสฺเสตุ  ยานิ  ตานีติ  อาทิ  อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  
ยานิ   ตานิ   เอว   ป ฺตฺตานิ   ฉ   สิกขฺาปทานีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  
อาชีวเหตูติ   ชีวิกนิมิตฺต  ฯ  เอวาห  ปจฺจเยหิ  อกิลมนฺโต  ชีวิสฺสามีติ  
อธิปฺปาโย๑  ฯ  อาชีวการณาติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  ปาปจฺโฉติ  
ปาปกาย   อสนฺตคุณสมฺภาวนิจฺฉาย   สมนฺนาคโต  ฯ   อิจฺฉาปกโตติ  
อิจฺฉาย  อปกโต  อุปทฺทูโต  อภิภูโต  วา  ฯ  อสนฺตนฺติ  อวิชฺชมาน  ฯ  
อภูตนฺติ   อนุปฺปนฺน  ฯ   อนุปฺปนฺนตฺตา   หิ   ตสฺส   ต   อสนฺตนฺติ  
ปุริมสฺส  ปจฺฉิม  การณวจน  ฯ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมนฺติ  อุตฺตริมนุสฺสาน๒ 

อุกฺกฏปุริสาน   ธมฺม   มนุสฺสธมฺมโต   วา   อุตฺตรึ๓  อุกฺกฏ  ฯ  
อุลฺลปตีติ   อุคฺคตายุโก   ลปติ  ฯ  สลี  หิ  ภิกฺขุโน  อายุ  ต  ตสฺส  
ตถาลปนสมกาลเมว   วิคจฺฉติ  ฯ  เตนาห  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺสาติ  ฯ  
ปาราชิกสงฺขาตา   อาปตฺติ   อสฺส   ปาราชิกส ฺ ิตสฺส  วา  วีติกกฺมสฺส  
อาปชฺชน   อุลฺลปนนฺติ   อตฺโถ  ฯ  ส ฺจริตฺต  สมาปชฺชตีติ  ส ฺจรณ- 
ภาว อาปชฺชติ  ฯ   อิตฺถิยา   วา   ปุริสมตึ   ปรุิสสสฺ   วา   อิตฺถมีตึ  
อาโรเจตีติ   อธิปฺปาโย  ฯ   อิเมส   ฉนนฺ  สิกฺขาปทาน  วีติกฺกมสฺส  
วเสนาติ   สมฺพนฺโธ  เหฏา  ทสฺสิโตเอว  ฯ  กุหนาติอาทีสูติ  เหฏา  
อุทฺทิฏปาลิยาว   ปทุทฺธาโร  ฯ   อย  ปาลีติ  อย  วิภงฺเค  อาคตา  
นิทฺเทสปาลิ ฯ  
๑. อธิปฺปาเยน ฯ  ๒. ม. อุตฺตริมนฺสฺสธมฺม ฯ  ๓. อุตฺตริ ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 78 

                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
        [๒๘]   จีวราทิปจฺจยา   ลพฺภนฺตีติ   ลาภา  ฯ  เตเอว  สกฺกจฺจ  
อาทรวเสน   ทียมานา   สกฺการา  ฯ  ปตฺถตยสตา  กิตฺติสทฺโท  ฯ  ต  
ลาภ ฺจ   สกกฺาร ฺจ   กิตฺติสทฺท ฺจ  ฯ   สนฺนิสฺสิตสฺสาติ   เอตฺถ  
ตณฺหานิสฺสโย   อธิปฺเปโตติ   อาห   ปฏยนฺตสฺสาติ  ฯ อสนฺตคุณ- 
ทีปนกามสฺสาติ   อสนฺเต   อตฺตนิ   อวิชฺชมาเน   สทฺธาทิคุเณ สมฺภาเว- 
ตุกามสฺส  ฯ   อสนฺตคุณสมฺภาวนตา   ปฏิคฺคหเณ   จ อมตฺต ฺ ุตา- 
ลกฺขณา  หิ ปาปจฺฉตา ฯ อิจฺฉาย อปกตสฺสาติ ปาปกาย อิจฺฉาย  
สมฺมา   อาชวีโต   อเปโต   กโตติ   อปกโต  ฯ   ตถาภูโต   จ อาชีวุ- 
ปทฺทเวน   อุปทฺทูโตติ   กตฺวา   อาห  อุปทฺทูตสฺสาติ  อตฺโถติ  ฯ  
กุหนเมว   ปจฺจยุปฺปาทนสฺส   วตฺถุนฺติ   กุหนวตฺถุ  ฯ  ติวิธมฺเปต  ตตฺถ  
อาคต   ตสฺส   นิสฺสยภูตาย   อิมาย   ปาลิยา  ทสฺเสตุนฺติ  เอวมตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ  
        ตทตฺถิกสฺเสวาติ   เตหิ  จีวราทีหิ  อตฺถิกสฺเสว  ฯ  ปฏิกฺขิปเนนาติ  
จีวราทีน   ปฏิกฺขิปนเหตุ  ฯ  อสฺสาติ  ภเวยฺย  ฯ  ปฏิคฺคหเณน  จาติ  
จสทฺเทน ปุพฺเพ วุตฺต ปฏิกฺขิปน สมุจฺจิโนติ ฯ  
        [๒๙]   ภิยฺโยกมฺยตนฺติ   พหุกามต  ฯ  ยนฺติ  กริิยาปรามสน  ฯ  
ตสฺมา   ธาเรยฺยาติ   เอตฺถ   ยเทต   สงฺฆาฏึ  กตฺวา  ธารณ  เอต  
สมณสฺส   สารุปฺปนฺติ  โยชนา  ฯ  ปาปณิกานีติ  อาปณโต  ฉฑฺฑิตานิ  ฯ  
นนฺตกานีติ   อนฺตรหิตานิ   โจฬขณฺฑานิ  ฯ   อุจฺจินิตฺวาติ   อุ ฺฉเนน  
วิจินิตฺวา   สงฺคเหตฺวา  ฯ  อุ ฺฉาจริยายาติ  อุ ฺฉาจริยาย  ลทฺเธน  ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 79 

                               สีลนทิฺเทส  วณฺณนา   
คิลานสฺส   ปจฺจยภูตา   เภสชฺชสงฺขาตา   ชีวิตปริกฺขารา คิลานปจฺจย- 
เภสชฺสปริกขฺารา  ฯ  ปูติมุตฺตนฺติ  ปุราณสฺส  จ  อปุราณสฺส จ  
สพฺพสฺส   โคมุตฺตสฺเสต   นาม  ฯ  ปูติมุตฺเตนาติ  ปูติภาเวน  มุตฺเตน  
ปเรหิ   ฉฑฺฑิเตน  ปูติภูเตน  วา  โคมุตฺเตน  ฯ  ธุตวาโทติ  ปเรสมฺป  
ธุตคุณวาที  ฯ   สมฺมุขีภาวาติ   สมฺมุขโต   วิชฺชมานตฺตา ลพฺภมาน- 
ตายาติ อตฺโถ ฯ  
        [๓๐]   อตฺตาน   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคมสฺส   สามนฺเต   กตฺวา  
ชปฺปน   สามนฺตชปฺปน  ฯ   มเหสกฺโขติ   มหานุภาโว  ฯ อุตฺตริมนุสฺส- 
ธมฺมาธิคเมนาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  มิตฺโตติ สาม ฺโต วตฺวา ปุน  
ต   วิเสเสติ   สนฺทิฏโ   สมฺภตฺโตติ  ฯ   ทิฏมตฺโต   ห ิ  มิตฺโต  
สนฺทิฏโ   ทฬฺหภตฺติโก   สมฺภตฺโต  ฯ   สหาโยติ   สห   อายนโก  
สขาติ   อตฺโถ  ฯ   สตฺตปทิโน   หิ   สขาติ   วุจฺจนฺติ  ฯ  วิหาโร ปาการ- 
ปริจฺฉนฺโน   สกโล   อาวาโส  ฯ  อฑฺฒโยโค  ทีฆปาสาโท  ฯ  
ครุฬสณฺานปาสาโทติป   วทนฺติ  ฯ   ปาสาโท   จตุรสฺสปาสาโท  ฯ  
หมฺมิย  มุณฺฑฉทนปาสาโท  ฯ  กุฏาคาร ทฺวีหิ กณฺณิกาหิ กตฺตพฺพ- 
ปาสาโท ฯ อฏโฏ   ปฏริาชูนมฺป   ปฏพิาหนโยโคฺย   จตุป ฺจภูมิโก  
ปฏิสฺสยวิเสโส  ฯ   มาโฬติ   เอกกูฏสงฺคหิโต   อเนกโกณวนฺโต ปฏิสฺสย- 
วิเสโส  ฯ  อุฏฏณฺโฑ  อคพฺภิกา  เอกทฺวารา ทีฆสาลาติ วทนฺติ ฯ  
อปเร   ปน   ภณนฺติ   วิหาโร   นาม   ทฆีมุขปาสาโท   อฑฺฒโยโค  
เอกปสฺเสน   ฉทนกเสนาสน   ตสฺส   กิร  เอกปสฺเส  ภิตฺติ  อุจฺจตรา   
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โหติ   อิตรปสฺเส   นีจา   เตน   ต  เอกปสฺสฉทนก  โหติ  ปาสาโท  
อายตจตุรสฺสปาสาโท   หมฺมิย   มุณฺฑฉทนจนฺทิกงฺคณยุตฺต   คุหา  
เกวล   ปพฺพตคุหา   เลณ   ทฺวารพนฺธ   กุฏาคาร   โยโกจิ กณฺณิก- 
พนฺธปาสาโท  อฏโฏ  พหลภิตฺติเคห  ยสฺส  โคปานสิโย อคฺคเหตฺวา  
อิฏกาหิเอว   ฉทน   โหติ   อฏฏาลกากาเรน   กิรยิตีติป  วทนฺติ  ฯ  
มาโฬ   วฏฏากาเรน   กตเสนาสน   อุฏฏณฺโฑ  เอโก  ปฏิสฺสยวิเสโส  
โย  ภณฺฑสาลา  อุทฺโทสตินฺติป วุจฺจติ ฯ อุปฏานสาลา สนฺนิปาต- 
นฏาน ฯ กจฺุฉิตรชภูตาย   ปาปจฺฉตาย   นิรตฺถก   กายวจีวิปฺผนฺท- 
นิคฺคณฺหน โกรช   ต   เอตสฺส   อตฺถีติ   โกรชิโก  โกห ฺเน  สยตา- 
กาโร  ฯ อติวิย   อภิณฺห   วา   โกรชโิก   โกรชิกโกรชิโก  ฯ  อติ- 
ปริสงฺกิโตติ เกจิ  ฯ   อติวิย   กุโห   กุหกุโห  ฯ   สาติสย   วิมฺหาปโกติ  
อตฺโถ  ฯ   อติวิย   ลโป   ลปนโก   ลปลโป  ฯ   มุขสมฺภาวิโตติ โกรชิก- 
โกรชิกาทิภาเวน   ปวตฺตวจเนหิ   อตฺตโน   มุขมตฺเตน  อ ฺเหิ สมฺภา- 
วิโต  ฯ  โส  เอวรูโป  เอวรูปตาย  เอว อตฺตาน ปร วิย กตฺวา  
อย   สมโณติอาทีนิ   กเถติ  ฯ   คมฺภีรนฺติอาทิ   ตสฺสา   กถาย  
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปฏิพทฺธตาย วุตฺต ฯ  
        [๓๑]   สมฺภาวนาธิปฺปายกเตนาติ  กถนฺน ุ โข  ม  ชโน  อริโยติ  
วา   วิเสสลาภีติ๑  วา  สมภฺาเวยฺยาติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน  กเตน  ฯ  
คมน   สณฺเปตีติ   วิเสสลาภีน   คมน   วิย  อตฺตโน  คมน  สกกฺจฺจ  
๑. ม. ลีลวาติ วา ฯ   
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เปติ  ฯ   สโต   สมฺปชาโนว  คจฺฉนฺโต  วิย  โหติ  ฯ  ปณิธายาติ  
อรหาติ  ม  ชานนฺตูติ  จิตฺต  สณฺเปตฺวา  ปฏเตฺวา  วา  ฯ สมาหิโต  
วิยาติ   ฌานสมาธินา   สมาหิโต   วิย  ฯ  อาปาถกชฺฌายีติ  มนสฺุสาน  
อาปาถฏาเน   สมาธึ   สมาปนฺโน  วิย  นิสีทนฺโต  อาปาถเก  ชนสฺส  
ปากฏฏาเน ฌายี ฯ อิริยาปถสงฺขาตนฺติ อิริยาปถสณฺปนสงฺขาต ฯ  
        ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาเตนาติ   อโยนิโส   อุปฺปาทิตาน   ปจฺจยาน  
ปฏิเสวนนฺติ  เอว  กถิเตน  เตน  วา  ปจฺจยปฏิเสวเนน  สงฺขาตพฺเพน  
กถิตพฺเพน  ฯ  อ ฺ  วิย  กตฺวา  อตฺตโน  สมีเป ภณน สามนฺต- 
ชปฺปต ฯ อาการสฺส   รสฺสต   กตฺวา   อฏปนาติ   วุตฺต  ฯ   กุหน   กุโห  
ตสฺส   อายนา   ปวตฺติ  กหุายนา  ฯ  กหุสฺส  วา  ปคฺุคลสฺส  อายนา  
คติ กิริยา กุหายนา ฯ กุโหติ กุเหน วา อิโตติ กุหิโต กุหโก ฯ  
        [๓๒]   ปุฏสฺสาติ   โก   ติสฺโส  โก  ราชปูชิโตติ  ปุฏสฺส  ฯ  
อุทฺธ   กตฺวาติ   อุกฺขิปตฺวา   วิภวสมฺปตฺติอาทินา   ปคฺคเหตฺวา  ฯ  
อุนฺนหนาติ  อุทฺธ  อุทฺธ  พนฺธนา  ปลิเวธนา  ฯ  เทฺว  กิร  ภิกฺขู เอก  
คาม   ปวิสิตฺวา  อาสนสาลาย  นิสีทิตฺวา  เอก  กุมาริก  ปกฺโกสึสุ  ฯ  
ตาย  อาคตาย  ตเตฺรโก  เอก  ปุจฺฉิ  อย  ภนฺเต กสสฺา กุมาริกาติ ฯ  
อมฺหาก  อุปฏายิกาย  เตลกนฺทริกาย๑  ธีตา  อิมิสฺสา  มาตา  มยิ  
เคห  คเต  สปฺป  ททมานา  ฆเฏเนว  เทติ  อยมฺป  มาตา วิย ฆเฏน  
เทตีติ   อุกฺกาเปสิ  ฯ   อิม  สนฺธาย  วุตฺต  เตลกนฺทรกิวตฺถุ  เจตฺถ  
วตฺตพฺพนฺติ ฯ  
๑. สมโมหวิโนทนิยมปน เตลกนตริกายาต ิทิสฺสติ ฯ   
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        [๓๓]   ธมฺมานุรูป   วาติ   มตฺตาวจนานุรูป  วา  ฯ  มตฺตาวจน  
หิ   ธมโฺมติ   วุจฺจติ  ฯ   ยถาห  ฯ   สุภาสิต  อุตฺตมมาหุ  สนฺโต  
ธมฺม  ภเณ  นาธมฺม  ต  ทุติยนฺติ๑  ฯ  เตน  พหุ  วิปฺปลปนมาห ฯ  
สจฺจโต   วา   อ ฺา   สุภาสิตา   วาจา   ธมฺโมติ   เวทิตพฺโพ  ฯ  
มุคฺคสูปสทิสกมฺโม   ห ิ  ปุคฺคโล   มคฺุคสูโป  ฯ  เตนาห  อย  ปุคฺคโล  
มุคฺคสูโปติ   วุจฺจตีติ  ฯ   ปริภฏสฺส   กมฺม   ปาริภฏย  ฯ   ตเทว  
ปาริภฏยตา ฯ  
        นิมิตฺเตน   จรนฺโต   ชีวนฺโต  นิมตฺิตการโก  เนมิตฺติโก  ฯ  ตสฺส  
ภาโว   เนมิตฺติกตา  ฯ   อตฺตโน   อิจฺฉาย   ปกาสน  โอภาโส  ฯ  
โก   ปเนโสติ  ฯ   อชฺช   ภิกฺขูน  ปจฺจยา  ทุลลฺภา  ชาตาติอาทิกา  
ปจฺจยปฏิสยุตฺตกถา ฯ อิจฺฉิตวตฺถุสฺส สมีเป กถน สามนฺตชปฺปน ฯ  
        [๓๔]   อกฺโกสนภเยนาป   ทเทยฺยาติ   ทสหิ   อกฺโกสวตฺถหูิ  
อกฺโกสน  ฯ   ตถา   วมฺภนาทโย  ฯ   อุกฺเขปนา   อุปาสกาน ทายกาทิ- 
ภาวโต  พหิ  ฉฑฺฑนา  ฯ  ขิปนาติ เขปวจน ฯ ต ปน อวหสิตฺวา  
วจน   โหตีติ   อาห   อุปฺผณฺฑนาติ  ฯ   ปาปนาติ   อทายกตฺตสฺส  
อวณฺณสฺส  วา  ปติฏาปน  ฯ  ปเรส ปฏ ิมส ขาทนสีโล ปรปฏ ิ- 
มสิโก ฯ ตสฺส   ภาโว   ปรปฏ ิมสิกตา  ฯ   อพฺภงฺคนฺติ   อพฺภ ฺชน  ฯ  
นิปฺปสิตฺวา   คนฺธมคฺคนา   วิยาติ   อนิปฺปสิเต   อลพฺภมานสฺส  คนฺธสฺส  
นิปฺปสเนน   ลาโภ   วิย  ปรคุเณ  อนิปฺปสิเต  อลพฺภมานาน  ปจฺจยาน  
๑. ส. สคาถก ๑๕/๒๗๘ ฯ   
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นิปฺปสเนน ลาโภ ทฏพฺโพติ ฯ  
        [๓๕]   นิกตฺตุ   อปฺเปน   ลาเภน   พหุก   ว ฺเจตฺวา   คเหตุ  
อิจฺฉน   นิชิคึสน  ฯ   ตสฺส   ภาโว   นิชคึิสนตา  ตสฺเสว  อิจฺฉนสฺส  
ปวตฺติอากาโร ตสหชาต วา คเวสนกมฺม ฯ  
        [๓๖]  องฺคนฺติ  หตฺถปาทาทิองฺคานิ อุทฺทิสฺส ปวตฺต วิชชฺ ฯ  
นิมิตฺตนฺติ นิมิตฺตสตฺถ  ฯ   อุปฺปาตนฺติ   อุกฺกาปาตทิสาทาหภูมิจาลาทิ- 
อุปฺปาตปฏิพทฺธ วิชฺช  ฯ   สุปนนฺติ   สปุนสตฺถ  ฯ   ลกฺขณนฺติ   อิตฺถี- 
ปุริสาน ลกฺขณชานนสตฺถ  ฯ   มูสิกจฺฉินฺนนฺติ   วตฺถาทีน   อสุกภาเค  
มูสิกจฺเฉเท  สติ  อิท  นาม  ผล  โหตีติ  ชานนกสตฺถ ฯ ปลาสคฺคิอาทีสุ  
อิมินา   นาม   อคฺคินา   หุเต   อิท   นาม   โหตีติ   อคฺคิวเสน  
โหมวิธาน   อคฺคิโหม  ฯ   อิมินา   นเยน   ทพฺพิโหม  เวทิตพฺพ  ฯ  
อาทิสทฺเทน   ถุสโหมาทีน   อ ฺเส ฺจ   สุตฺเต  อาคตาน  มิจฺฉาชีวาน  
สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   วิริยสาธนตฺตา   อาชีวปาริสุทฺธิสีลสฺส  
ปจฺจยปริเยสนวายาโมติ  วุตฺต  ฯ  ตสสฺ  ปาริสุทฺธิ  อนวชฺชภาโว  เยน  
ธมฺเมน  สเมน  ปจฺจยลาโภ  โหติ  ฯ  น  หิ  อลโส  าเยน ปจฺจเย  
ปริเยสิตุ สกโฺกตีติ ฯ  
        ปฏิสงขาติ   สย  อภิ ฺาติอาทีสุ  วิย  ยการโลเปน  นิทฺเทโส  ฯ  
โยนิโสติ  เจตฺถ  อุปายตฺโถ  โยนิสทฺโทติ  ทสฺเสนฺเตน  อุปาเยน ปเถน  
ปฏิสงฺขาย   ตฺวาติ  วตฺวา  ตยิท  ปฏสิงฺขาน  ปจฺจเวกฺขณนฺติ  ทสฺเสตุ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ   อตฺโถติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ยถา  หิ  ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ   
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สีตปฏิฆาตาทิก   ตนฺต   ปโยชน  ปฏปิฏิอเวกฺขิตฺวา  าเณน  ปสฺสิตฺวาติ  
อตฺโถ   เอว  ปฏิสงฺขายาติ  ตเทว  ปโยชน  ปฏิปฏิสงฺขาย  ชานิตฺวาติ  
อตฺโถ  ฯ   าณปริยาโย   หิ   อิธ   สงฺขาสทฺโทติ  ฯ  เอตฺถ  จ  
ปฏิสงฺขา   โยนิโสติอาทิ   กาม   ปจฺจยปริโภคกาเล   น   วุจฺจติ  
ธาตุวเสน   ปน   ปฏิกฺกลูวเสน  วา  ปจฺจเวกฺขณาย  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล  
สุชฺฌตีติ  อปเร  ฯ  ภิชชฺตีติ  เกจิ  ฯ  เอเก  ปน ปมเอว ปริยตฺตนฺติ  
วทนฺติ ฯ วีมสิตพฺพ ฯ  
        [๓๗]   จีวรนฺติ   เอกวจน   เอกตฺตมตฺตวาจกนฺติ   อธิปฺปาเยน  
อนฺตรวาสกาทีสุ   ยงฺกิ ฺจีติ   วุตฺต  ฯ   ชาติสทฺทตาย  ปนสฺส  ปาลิย  
เอกวจนนฺติ   ยตฺตกานิ  จีวรานิ  โยคินา  ปริหริตพฺพานิ  เตส  สพฺเพส  
เอกชฺฌ  คหณนฺติ  สกฺกา  วิ ฺาตุ ฯ ยงฺกิ ฺจีติ วา อนวเสสปริยา- 
ทานเมต อนิยมวจน  ฯ   นิวาเสติ   วา   ปารุปติ   วาติ   วิกปฺปน   ปน  
ปฏิเสวนปริยายสฺส   ปรโิภคสฺส   วิภาคทสฺสนนฺติ   ต   ป ฺเปตฺวา  
สยนนิสีทนจีวรกุฏิกรณาทิวเสนาป   ปริโภคสฺส   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ  
ปโยชนาน  ปริยาทา๑  ปโยชนาวธิ  ฯ  ตสฺส  ปริจฺฉินฺทนวเสน  โย  
นิยโม   ตสฺส   วจน   ปโยชนา  ฯเปฯ  วจน  ฯ  อิทานิ  ต  นิยม  
วิวริตฺวา   ทสฺเสตุ  เอตฺตกเมว  หีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อวธารเณน  
ลีลาวิภูสาวิลมฺพนาฏมฺพราทิวเสน๒  วตฺถปริโภค  นิเสเธติ  ฯ เตนาห  
น  อิโต  ภิยฺโยติ  ฯ  ลลีาวเสน  หิ  เอกจฺเจ สตฺตา วตฺถานิ ปริทหนฺติ  
๑. ม. มริยาทาติ ภเวยยฺ ฯ  ๒. ม. ฏมฺปร ฯ   
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เจว   อุปส ฺจิยนฺติ   จ   ยถาต   โยพฺพเน    ิตา   นาคริกมนุสฺสา  
เอกจฺเจ   วิภูสาวเสน   ยถาต   รูปุปชีวินิอาทโย   วิลมฺพนวเสน  
วิลมฺพกา   ฏมฺพรวเสน   โภชาทโย  ฯ   อชฺฌตฺต   ธาตุกฺโขโภ  
สีตโรคาทิอุปฺปาทโก  ฯ   อุตุปริณามวเสนาติ   อุตุโน   ปริวตฺตนวเสน  
วิสภาคสีตอุตุสมุฏาเนน  ฯ   วาสทฺเทน  เหมนฺตาทีสุ  หิมปาตาทิวเสน  
ปวตฺตสฺส  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  น  อุปฺปาเทติ  สีตนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
ยทตฺถ   ปน  ต  สีตวิโนทน  ต  มตฺถกปตฺต  ทสฺเสตุ  สีตพฺภาห- 
เตติอาทิ วุตฺต  ฯ   สพฺพตฺถาติ   อุณฺหสฺส   ปฏิฆาตายาติอาทีสุ  
สพฺเพสุ   เสสปโยชเนสุ  ฯ   ยทิป   สรุิยสนฺตาโปป   อุณฺโหว  ตสฺส  
ปน   อาตปคฺคหเณน   คหิตตฺตา  อคฺคิสนฺตาปสฺสาติ  วุตฺต  ฯ  เอกจฺโจ  
ทาวคฺคิสนฺตาโป   กาย   จีวเรน   ปฏิจฺฉาเทตฺวา  สกฺกา  วิโนเทตุนฺติ  
อาห   ตสฺส   ปน   วนทาหาทีสุ   สมฺภโว   เวทิตพฺโพติ  ฯ  ฑสาติ  
ปงฺคลมกฺขิกา  ฯ   เต   น   ปน   ยสฺมา   ฑสนสีลา  ตสฺมา  วุตฺต  
ฑสนมกฺขิกาติ  ฯ   สปฺปาทโยติ  สปฺปสตปทีอุณฺณานาภีสรภู  วิจฺฉิ- 
กาทโย  ฯ ผุฏสมฺผสฺโสติ   ผุฏวิสมาห  ฯ   ติวิธา   หิ   สปฺปา  
ทฏวิสา   ผุฏวิสา   ทิฏวิสา  ฯ  เตสุ  ปุริมกา  เทฺวเอว  คหิตา  
สตปทีอาทีนมฺป   ตาทิสาน   สงฺคณฺหนตฺถ  ฯ   นิยตปฺปโยชน  เอกนฺติก  
สพฺพกาลิก ฺจ   ปโยชน  ฯ   หิริ   กุปปฺติ   นลิชชฺตา   สณฺาติ  ฯ  
เตนาห   วินสฺสตีติ  ฯ   กปูาวตรณ๑   วา  ปฏิจฺฉาทน  อรหตีติ  
๑. ม. กุปารวธารณ ฯ กูปปตนนฺติป ทิสฺสติ ฯ   
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โกปน  ฯ   หริิยิตพฺพฏเน   หิริ   จ   ต  โกปน ฺจาติ  หิริโกปนนฺติ  
เอว   เจตฺถ   อตฺโถ   ทฏพฺโพ  ฯ   ตสฺส  จาติ  จสทฺโท  ปุพฺเพ  
วุตฺตปฺปโยชนาน สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ  
        [๓๘]   ยงฺกิ ฺจิ   อาหารนฺติ   ขาทนียโภชนียาทิเภท   ยงฺกิ ฺจิ  
อาหริตพฺพวตฺถุ  ฯ   ปณฺฑาย   ภิกฺขาย   อุลตีติ   ปณฺโฑโล  ฯ  ตสฺส  
กมฺม   ปณฺโฑลฺย  ฯ  เตน  ปณฺโฑเลฺยน  ภิกฺขาจริยาย  ฯ  ปติตตฺตาติ  
ปกฺขิปตตฺตา   ปณฺฑปาโต   ปตฺเต   ปกขิฺตฺตภิกฺขาหาโร  ฯ   ปณฺฑาน  
ปาโตติ   ฆเร   ฆเร  ลทฺธภิกฺขาน  สนฺนิปาโต  ฯ  นตฺถิ  ทวาติอาทีสุ  
สหสา   กริิยาป   ทวาติ   วุจฺจติ   ตโต   วิเสสนตฺถ   ทวตฺถ  
กีฬานิมิตฺตนฺติ  วุตฺต  โหตีติ  อาห  ฯ  มุฏ ิกมลฺลา  มุฏ ิยุทฺธยุชฺฌนกา ฯ  
อาทิสทฺเทน   นิพฺพุทฺธยุชฌฺนกาทีน   คหณ  ฯ   พลมทนิมิตฺตนฺติ   พล  
นิสฺสาย   อุปปฺชฺชนกมโท   พลมโท  ตนิมิตฺต  ฯ  พลสฺส  อุปฺปาท- 
นตฺถนฺติ อตฺโถ  ฯ   โปรสิมทนิมิตฺตนฺติ   โปริสมโท   วุจฺจติ   ปุริสมาโน  
อห   ปรุิโสติ   อุปฺปชฺชนกมาโน  ฯ   อสทฺธมฺมเสวนาสมตฺถต  นิสฺสาย  
ปวตฺโต   มาโน   ราโคเอว  วา  โปริสมโทติ  เกจิ  ฯ  ตนิมิตฺต  ฯ  
อนฺเตปุริกา   ราโชโรธา  ฯ   สพฺเพส   นิเวสโยคฺยตาย   เวสิโย  
รูปุปชีวินิโย  ฯ  มณฺฑน  นาม  อิธ  อวยวปาริปูรีติ  อาห องฺคปจฺจงฺคาน  
ปนนภาวนิมิตฺตนฺติ  ฯ  ปรีพฺรูหนเหตูติ  อตฺโถ  ฯ  นฏา นาม รงฺคนฏา ฯ  
นจฺจกา   ลงฺฆิกาทโย  ฯ   วิภูสน   โสภาสมุปฺปาทนนฺติ   อาห  ปสนฺนจฺ- 
ฉวิวณฺณตานิมิตฺตนฺติ  ฯ   เอต  ปท  ฯ  โมหุปนิสฺสยปฺปหานตฺถนฺติ   
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โมหสฺส   อุปนิสฺสยตาปหานาย  ฯ   ทวา  หิ  โมเหน  โหติ  โมห ฺจ  
วฑฺเฒตีติ   ตสฺสา   วชชฺเนน   โมหสสฺ   อนุปนิสฺสยตา  ฯ  
โทสุปนิสฺสยปฺปหานตฺถนฺติ   อิท   พลมทสฺส   ปุรสิมทสฺส  จ  โทสเหตุโน  
วเสน   วุตฺต  ฯ   อิตรสฺส   ปน   วเสน   ราคุปนิสฺสยปฺปหานตฺถนฺติ  
วตฺตพฺพ  ฯ   มณฺฑนวิภูสนปฏิกฺเขโป   สิยา   โมหุปนิสฺสยปฺปหานายป  
ราคุปนิสฺสยตาย   ปน  อุชุปฏิปกโฺขติ  วุตฺต  ราคุปนิสฺสยปฺปหานตฺถนฺติ  ฯ  
ยทิป   เอกจฺจสฺส   ทวมเท  อารพฺภ  ปรสฺส  ปฏิฆสโยชนาทีน  อุปฺปตฺติ  
โหติเยว   มโนปโทสิกเทวาทีน   วิย   อตฺตโน  ปน  ทวมเท  อารพฺภ  
เยส   สวิเสส   ราคโมหมานาทโย   ปาปธมฺมา   อุปปฺชฺชนฺติ   เต  
สนฺธาย   อตฺตโน   สโยชนุปฺปตฺติปฏิเสธนตฺถนฺติ   วตฺวา มณฺฑน- 
วิภูสนานิ   ปฏิจฺจ   สวิเสส   ปรสฺสป  ราคโมหาทโย  ปวตฺตนฺตีติ  
ปรสฺสป   สโยชนุปฺปตฺติปฏิเสธนตฺถนฺติ   วุตฺต  ฯ  อโยนิโส  ปฏิปตฺติยาติ  
เอตฺถ   กามสุขลฺลิกานุโยค   มุ ฺจิตฺวา   สพฺพาป   มจฺิฉาปฏิปตฺติ  
อโยนิโส   ปฏิปตฺติ  ฯ   ปรุิเมหิ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  อโยนโิส  ปฏิปตฺติยา  
ปจฺฉิเมหิ   ทฺวีหิ   กามสุขลฺลิกานุโยคสฺส   ปหาน   วุตฺตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  
จตูหิป   เอเตหีติ   ปน   วจนโต  สพฺเพหิ  อุภินฺนมฺป  ปหาน  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ กามกีฬาป ทวนฺโตคธา โหติเยว ปุริสมโทป กาม- 
สุขานุโยคสฺส เหตุเยวาติ  ฯ   จาตุมฺมหาภูติกสฺสาติ   จตุมฺมหาภูตสนฺนิสฺ- 
สิตสฺส  ฯ รูปกายสฺสาติ   จตุสนฺตติรูปสมูหสฺส  ฯ    ิติยาติ    ิตตฺถ  ฯ  
สา   ปนสฺส    ิติ   ปพนฺธวเสน  อิจฺฉิตาติ  อาห  ปพนฺธฏ ิตตฺถนฺติ  ฯ   
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ปวตฺติยาติ   ชีวิตินฺทฺริยปปฺวตฺติยา  ฯ   ตถาหิ   ชีวิตินฺทฺริย   ยาปนา  
วตฺตนาติ   จ   นิทฺทฏิ  ฯ  ตสฺสา  จ  อวิจฺเฉโท  อาหารุปฺปโยเคน  
โหติ  ฯ  กายสฺส  จิรตร  ยาว  อายุกปฺโป  ตาว  อวฏาน  ยาปนาติ  
ทสฺเสนฺโต   จิรกาลฏ ิตตฺถ   วาติ   อาห  ฯ   อิทาน ิ  วุตฺตเมวตฺถ  
ปากฏตร กาตุ ฆรุปตฺถมภฺมิวาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๓๙]  ตตฺถาย  โยชนา  ยถา  ชิณฺณฆรสามิโก  ฆรสฺส  อุปตฺถมฺภน  
กโรติ  ตสฺส  อปตนตฺถ  ยถา  จ  สากฏโิก  อกฺขพฺภ ฺชน  กโรติ  ตสฺส  
ปวตฺตนตฺถ   เอวเมส   โยคี   กายสฺส   ิตตฺถ  ยาปนตฺถ ฺจ  ปณฺฑปาต  
ปฏิเสวติ  ปรภุิ ฺชตีติ  ฯ  เอเตน   ิติ  นาม  อปตน  ยาปนา  ปวตฺตีติ  
ทสฺเสติ  ฯ   น   ทวมทมณฺฑนวิภูสนตฺถนฺติ   อิท   ยาวเทวาติ 
อวธารเณน   นิวตฺติตตฺถทสฺสน  ฯ  ติฏนฺติ  อุปาทินฺนธมฺมา  เอตายาติ  
 ิติ   อายูติ   อาห    ิตีติ   ชีวิตินฺทฺริยสฺเสต   อธิวจนนฺติ  ฯ  ตถาหิ  
ต  อายุ   ิตีติ  นิทฺทฏิ  ฯ   ิติยา  ยาปนายาติ  กายสฺส   ิติเหตุตาย  
 ิตีติ   ลทฺธโวหารสฺส  ชวิีตินฺทฺริยสฺส  ปวตฺตนตฺถนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เตนาห  
ชีวิตินฺทฺริยปปฺวตฺตาปนตฺถนฺติ  ฯ   อาพาธนฏเนาติ   วิพาธนฏเน  
โรคฏเน   วา  ฯ   ชิฆจฺฉา   หิ   ปรมา  โรคา  ฯ  อุปรมตฺถนฺติ  
วูปสมตฺถ  ฯ   วณาเลปนมิว   วณิโก   อุณฺหสีตาทีสุ   อภิภวนฺเตสุ  
ตปฺปฏิการ   สีตุณฺห   วิย   ปฏิเสวตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  มคฺคพฺรหฺมจริย  
เปตฺวา   สิกขฺตฺตยสงฺคหา   สาสนาว   ปริสุทฺธา   อนุสาสนี สาสนพฺรหฺม- 
จริยนฺติ  อาห สกลสาสนพฺรหฺมจริยสฺส มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส จาติ ฯ   
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อนุคฺคหตฺถนฺติ   อนุคณฺหนตฺถ   สมฺปาทนตฺถ  ฯ   กายพล   นิสฺสายาติ  
ยถาสมารทฺธคุณวิเสสปาริปูริเหตุภูต   กายพลมตฺต   นิสฺสาย  ฯ  เตนาห  
สิกฺขตฺตยานุโยควเสนาติอาทิ  ฯ   กนตฺารนิตฺถรณตฺถิกา   ชายปติกา  
นทีสมุทฺทนิตฺถรณตฺถิกา   จ   ปุตฺตมสาทีนิ   ยถา   อคิทฺธา   อมุจฺฉิตา  
เกวล   ต   ต   อตฺถสิทฺธิเมว   อเวกฺขนฺตา  ปฏิเสวนฺติ  เตหิ  วินา  
อสิชฺฌนโต   เอวมยมฺป   เกวล   ภวกนฺตารนิตฺถรณตฺถิโก   อคิทโฺธ  
อมุจฺฉิโต  เตน  วินา  อสชิฺฌนโต  ปณฺฑปาต ปฏิเสวตีติ อุปมา- 
สสนฺทนา ฯ อิตีติ   ปการตฺเถ   นิปาตปท  ฯ   เตน   ปฏิเสวิยมานสฺส  
ปณฺฑปาตสฺส   ปฏิเสวนากาโร   คยฺหตีติ   อาห   เอว   อิมินา ปณฺฑ- 
ปาตปฏิเสวเนนาติ  ฯ  ปรุาณนฺติ  โภชนโต ปรุิมกาลิกตฺตา ปุราตน ฯ  
ปฏิหงฺขามีติ   ปฏิหนิสฺสามิ  ฯ   นว ฺจ   เวทน   น  อุปฺปาเทสฺสามีติ  
ปฏิเสวตีติ   โยชนา  ฯ   กีทิส   กถ ฺจาติ   อาห   อปริมิต  ฯเปฯ  
อ ฺตโร   วิยาติ  ฯ  อปรมิิต  อปริมาณ  โภชน  ปจฺจโย  เอติสฺสาติ  
อปริมิตโภชนปฺปจฺจยา   ต   อปริมิตโภชนปจฺจย  ฯ   อตฺตโน คหณี- 
เตชปฺปมาณโต   อติกฺกนฺตปฺปมาณโภชนเหตุกนฺติ  อตฺโถ  ฯ  โย  พหุ  
ภุ ฺชิตฺวา   อตฺตโน   ธมฺมตาย   อุฏาตุ  อสกฺโกนฺโต  อาหร  หตฺถนฺติ  
วทติ   อย   อาหรหตฺถโก  ฯ   โย   ภุ ฺชิตฺวา  อจฺจุทฺธุมาตกุจฺฉิตาย  
อุฏ ิโตป   สาฏก   นิวาเสตุ   น   สกฺโกติ  อย  อลสาฏโก  ฯ  โย  
ภุ ฺชิตฺวา  อุฏาตุ  อสกฺโกนฺโต  ตตฺเถว  ปริวตฺตติ  อย  ตตฺถวฏฏโก ฯ  
โย  ยถา  กาเกหิ  อามสิตุ  สกฺกา  เอว  ยาว  มุขทฺวารา อาหาเรติ   
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อย   กากมาสโก  ฯ   โย  ภุ ฺชิตฺวา  มุเข  สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  
ตตฺเถว  วมติ  อย  ภุตฺตวมิตโก๑ ฯ เอเตส อ ฺตโร วิย ฯ อถวา ฯ  
ปุราณเวทนา   นาม  อภุตฺตปจฺจยา  อุปฺปชฺชนกเวทนา  ต  ปฏิหนิสฺสา- 
มีติ ปฏิเสวติ  ฯ   นวเวทนา   นาม   อติภุตฺตปจฺจยา   อุปฺปชฺชนกเวทนา  
ต   น   อุปฺปาเทสฺสามีติ   ปฏิเสวติ  ฯ   อถวา  ฯ   นวเวทนา  
นาม   อภุตฺตปจฺจเยน   อุปชฺชนกเวทนา   ตสฺสา   อนุปฺปนฺนาย อนุปฺ- 
ปชฺชนตฺถเมว ปฏิเสวติ ฯ อภุตฺตปจฺจยา อุปฺปชฺชนกาติ เจต ขุทฺทาย๒  
วิเสสน   ยสสฺา   อปฺปวตฺติ  โภชเนน  กาตพฺพา  ตสฺสา  ทสฺสนตฺถ  ฯ  
อภุตฺตปจฺจเยน   ภุตฺตปจฺจเยน   จ   อุปปฺชฺชนกเวทนาสุ   ปุริมา  
ยถาปวตฺตา   ชิฆจฺฉานิมิตฺตา   เวทนา   สา   หิ  อภุ ฺชนฺตสฺส  ภิยโฺย  
ปวฑฺฒนวเสน  อุปฺปชชฺติ  ปจฺฉิมาป  ขุทฺทานิมิตฺตาว  องฺคทาหสลูาทิ- 
เวทนา อปฺปวตฺตา   สา   หิ   ภุตฺตปจฺจยา   ปุพฺเพ   อนุปฺปนฺนาว  
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ  อยเมตาส  วิเสโส  ฯ  วิหึสานิมิตฺตตา  เจตาส  วิหึสาย  
วิเสโส  ฯ  ยา  เวทนา  ฯ  อธุนาติ  เอตรหิ ฯ อสปฺปายาปริมิต- 
โภชน นิสฺสายาติ   อสปฺปายาปริมิตสฺส   อาหารสฺส   ภุ ฺชนปโยค  
อาคมฺม   อุปฺปชฺชตีติ   อตฺโถ  ฯ   ปรุาณกมฺมปจฺจยวเสนาติ   ปุพฺเพ  
ปุริมชาติย  กตตฺตา  ปุราณสฺส  กมฺมสฺส  ปจฺจยตาวเสน  ฯ  ปโยค- 
วิปตฺตึ อาคมฺม   อุปฺปชฺชนารหา   ยา   ต   วชฺเชตฺวา   ปโยคสมฺปตฺติยา  
อุปฏาปน   ทุกฺขเวทนาปจฺจยฆาโต   ปฏิหนน ฺจ   โหตีติ  อาห  ตสฺสา  
ปจฺจย   วินาเสนฺโต   ต   ปุราณ ฺจ   เวทน   ปฏิหงฺขามีติ  ฯ อยุตฺตปริ- 
๑. ภุตฺตวมฺมิโกติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. ขุทายาตปิ ทิสฺสติ ฯ   
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โภโค  ปจฺจเย อปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริโภโค โสเอว กตุปจิตกมฺมตาย  
กมฺมุปจโย   ต  นิสฺสาย  ปฏิจฺจ  อายตึ  อนาคเต  กาเล  อุปฺปชฺชนโต  
ยา   จาย   นวเวทนาติ   วุจฺจตีติ   โยชนา  ฯ  ยุตฺตปริโภควเสนาติ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา   ปจฺจยาน   ปริโภควเสน  ฯ  ตสฺสา  นวเวทนาย  มูล  
อยุตฺตปริโภคกมฺม   อนิพฺพตฺเตนฺโต   สพฺเพน   สพฺพ  อนุปฺปาเทนฺโต  ฯ  
เอตฺตาวตาติ   ปุราณนฺติอาทินา   วุตฺเตน   ปททฺวเยน วิหึสุปรติ- 
ยาติอาทินา   วา   ปทจตุกฺเกน  ยุตฺตปรโิภคสงฺคโห  ปพฺพชิตาน  
อนุจฺฉวิกสฺส   ปจฺจยปริโภคสฺส   วุตฺตตฺตา   อตฺตกิลมถานุโยคปฺปหาน  
ชิฆจฺฉาทิทุกฺขปฏิฆาตสฺส   ภาสิตตฺตา   ฌานสุขาทีน   ปจฺจยภูตสฺส  
กายสุขสฺส อวิสชฺชนโต ธมฺมิกสุขาปริจฺจาโค จ ทีปโต โหติ ฯ  
        [๔๐]   อสปฺปายาปริมิตุปโยเคน   ชีวิตินฺทฺริยปุจฺเฉทนโก อิริยา- 
ปถภ ฺชนโก  วา  สิยา  ปริสฺสโย  สปปฺายปริมิตุปโยเคน  ปน  โส  
น   โหติ  ตถา  สติ  จิรกาลปวตฺติสงฺขาตา  สรีรสฺส  ยาตฺรา  ยาปนา  
ภวิสฺสตีติ   อิมมตฺถ   ทสฺเสนฺโต   ปริมติปริโภเคน  ฯเปฯ   ภวิสสฺตีติ  
อาห  ฯ   โย  โรโค  สาโธฺย  อสาเธยฺโย  จ๑  น  โหติ  โส  
ยาปฺยโรโค   โส   เอตสฺส  อตฺถีติ  ยาปฺยโรคี  ฯ  โส  หิ  นิจฺจกาล  
เภสชฺช  อุปเสวติ  ตถา  อยมฺปติ  ฯ  ยทิ  ยาตฺราป  ยาปนา  ปุพฺเพป  
ยาปนา   ยาตฺราติ  วุตฺต  โก  เอตฺถ  วิเสโสติ  ฯ  ปุพฺเพ  ยาปนาติ  
ชีวิตินฺทฺริยยาปนา   อธิปฺเปตา   อิธ   ปน   จตุนฺน   อิริยาปถาน  
๑. ม. ยาโปฺย อยาโปยฺ จ ฯ   
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อวิจฺเฉทสงฺขาตา   ยาปนา   ยาตฺราติ   อยเมตฺถ   วิเสโส  ฯ พุทฺธ- 
ปฏิกฺกุฏเน   มิจฺฉาชีเวน   ปจฺจยปริเยสนา   อยุตฺตปริเยสนา ทายก- 
เทยฺยธมฺมาน   อตฺตโน   จ   ปมาณ   อชานิตฺวา   ปฏิคฺคหณ  
สทฺธาเทยฺยวินิปาตนตฺถ   วา   ปฏิคฺคหณ   อยุตฺตปฏิคฺคหณ   เยน   วา  
อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค   อยุตฺตปริโภโค   เตส  
ปริวชฺชน  ธมฺเมน  สเมน  ปจฺจยุปฺปาทนาทิวเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  ธมฺเมน  
หิ   ปจฺจเย   ปริเยสิตฺวา   ธมฺเมน   ปฏคฺิคเหตฺวา   ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
ปริภุ ฺชน   อนวชฺชตา   นาม  ฯ   อรตีติ  อุกฺกณฺา  ปนฺตเสนาสเนสุ  
อธิกุสลธมฺเมสุ  จ  อนภิรติ  ฯ  ตนฺทีติ  จปลายิกา  นิทฺทา ฯ วิชมฺภิกาติ  
ถีนมิทฺธาภิภเวน กายสฺส วิชมฺภนา ฯ วิ ฺ ูหิ ครหา วิ ฺ ุครหา ฯ  
        เอกจฺโจ  หิ  อนวชชฺเยว  สาวชฺช  กโรติ  ลทฺธ  เมติ ปมาณาธิก  
ภุ ฺชิตฺวา   ต   ชิราเปตุ   อสกฺโกนฺโต   อุทฺธวิเรจนอโธวิเรจนาทีหิ  
กิลมติ  ฯ   สกลวิหาเร   ภิกฺขู  ตสฺส  สรีรปฏชิคฺคนเภสชฺชปริเยสน ฺจ  
อุสฺสุกา   โหนฺติ  ฯ  อ ฺเ  เต  ก ึ อิทนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  อสุกสฺส  อุทร  
อุทฺธุมาตนฺติอาทีนิ   สุตฺวา   นิจฺจกาลมฺเปส   เอวมฺปกติโก   อตฺตโน  
กุจฺฉิปมาณ   น   ชานาตีติ   นินฺทนฺติ  ฯ  เอว  อนวชชฺเยว  สาวชฺช  
กโรติ ฯ  
        เอว   อกตฺวา   อนวชฺชตา  จ  ภวิสฺสตีติ  ปฏิเสวติ  ฯ  อตฺตโน  
หิ   ปกติอคฺคิพลาทึ   ชานิตฺวา   เอวเมว   อรติอาทีน   อภาเวน  
กายสุขตา   อครหิตพฺพตา   จ  ภวิสฺสตีติ  ปมาณยุตฺตเมว  ปฏิเสวติ  ฯ   
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ยาวตฺตโก   โภชเนน   อตฺโถ   ตสฺส   สาธเนน   ยาวทตฺถ  อุทรสฺส  
ปริปูรเณนอุทราวเทหก   โภชน   ยาวทตฺถอุทราวเทหกโภชน   ตสฺส  
ปริวชฺชเนน  ฯ   เสยฺยาย  สยเนน  ลทธฺพฺพสุข  เสยฺยสุข  ฯ  อุโภหิ  
ปสฺเสหิ  สมปฺริวตฺตก  สยนฺตสฺส  สุข  ปสฺสสุข  ฯ  มิทฺเธน  นิททฺายเนน  
อุปฺปชฺชนกสุข   มิทฺธสุข  ฯ  เตส  เสยฺย  ฯเปฯ  สุขาน  ปหานโต  ฯ  
จตุนฺน   อิริยาปถาน   โยคฺยภาวสฺส   ปฏิปาทน  กายสฺส  จตุอิริยาปถ-  
โยคฺยภาวปฏิปาทน   ตโต  ฯ  สุโข  อิรยิาปถวิหาโร  ผาสุวิหาโร  ฯ  
ปจฺฉิเม   วิกปฺเป  สพฺพวิกปฺเปสุ  วา  วุตฺต  ผาสุวิหารลกฺขณ  อาคเมน  
สมตฺเถตุ   วุตฺตมฺป  เหตนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตีสุป  วิกปฺเปสุ  อาหารสฺส  
โอนปริโภควเสเนว   หิ   ผาสุวิหาโร   วุตฺโตติ  ฯ   เอตฺตาวตาติ ยาตฺราติ- 
อาทินา   วุตฺเตน   ปทตฺตเยน  ฯ  ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสตีติ ปโยชน- 
ปริคฺคหทีปนา  ฯ  ยาตฺรา  หิ  น  อาหารุปโยค  ปโยเชตีติ  ฯ  
ธมฺมิกสุขาปริจฺจาคเหตุโก   ผาสุวิหาโร   มชฺฌิมา   ปฏิปทา  
อนฺตทฺวยปริวชฺชนโต ฯ  
        อิมสฺมึ  ปน  าเน  อฏงฺคานิ  สโมธาเนตพฺพานิ  เนว  ทวายาติ  
เอก   องฺค   น   มทายาติ   เอก   น   มณฺฑนายาติ   เอก   น  
วิภูสนายาติ   เอก   ยาวเทว   อิมสฺส   กายสฺส   ิติยา  ยาปนายาติ  
เอก   วิหึสุปรติยา   พฺรหฺมจริยานุคฺคหายาติ   เอก   อิติ   ปุราณ ฺจ  
เวทน   ปฏิหงฺขามิ  นว ฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามีติ  เอก  ยาตฺรา  
จ   เม  ภวิสฺสตีติ  เอก  อนวชฺชตา  จ  ผาสุวิหาโร  จาติ  อยเมตฺถ   
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โภชนานิสโส  ฯ   มหาสิวตฺเถโร   ปนาห  เหฏา  จตฺตาริ  องฺคานิ  
ปฏิกฺเขโป   นาม   อุปร ิ  ปน  อฏ  องฺคานิ  สโมธาเนตพฺพานีติ  ฯ  
ตตฺถ   ยาวเทว   อิมสฺส   กายสฺส   ิติยาติ  เอก  องฺค  ยาปนายาติ  
เอก   วิหึสุปรติยาติ   เอก   พฺรหฺมจริยานุคฺคหายาติ   เอก   อิติ  
ปุราณ ฺจ   เวทน   ปฏิหงฺขามีติ   เอก   นว ฺจ   เวทน   น  
อุปฺปาเทสฺสามีติ  เอก  ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสตีติ เอก อนวชฺชตา จาติ  
เอก   ผาสุวิหาโร   ปน   โภชนานิสโสติ   เอว   อฏงฺคสมนฺนาคต  
อาหาร อาหาเรนฺโต ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาต ปฏิเสวติ นาม ฯ  
        ยถา  หิ๑  ภุมฺมนิทฺเทเส  เสนสทฺทสฺส  อธิกรณตฺถวุตฺติมาห ตถา  
อาสนสทฺทสฺสาป  ฯ   อฑฺฒโยคาทิมฺหีติ   อาทิสทฺเทน   ปาสาทาทึ  
ม ฺจาทิ ฺจ   สงฺคณฺหติ  ฯ   ยตฺถ  ยตฺถ  วิหาเร  วา  อฑฺฒโยคา- 
ทิมฺหิ วา   อาสตีติ   วิหารฑฺฒโยคาทิเก   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  
อิธ อาทิสทฺเทน ปสนฺถตาทีนมฺป สงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๔๑]  ปริสหนฏเนาติ  อภิภวนฏเน  วิพาธนฏเนาติ  อตฺโถ  ฯ  
อุตุเยว   อุตุปริสฺสโยติ   สตุีณฺหาทิอุตุเยว   อสปฺปาโย   วุตฺตนเยน  
อุตุปริสฺสโย  ฯ   ตสฺส   อุตุปริสฺสยสฺส   วิโนทนตถ   อนุปฺปนฺนสฺส อนุปฺปา- 
ทนตฺถ   อุปปฺนฺนสฺส   วูปสมนตฺถ ฺจาติ  อตฺโถ  ฯ  นานารมฺมณโต  
ปฏิสหริตฺวา  กมฺมฏานภูเต  เอกสฺมึเยว  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  สมฺมเทว  
ลยน   ปฏิสลลฺาน  ฯ   ตตฺถ   อาราโม   อภิรติ   ปฏสิลฺลานาราโม  
๑. ม. ยตฺถ ยตฺถาติ ฯ   
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ตทตฺถ  ฯ  เสนาสน  หิ  วิวิตฺต โยคิโน ภาวนานุกุล สุ ฺาคาร- 
ภาวโต ฯ ตมฺปเนต   อตฺถทฺวย   วิภาเวตุ   โย   สรีราพาธจิตฺตวิกฺเขป- 
กโรติอาทิ วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   เอกีภาวสุขตฺถนฺติ   เอกภีาวเหตุก   สุข  
เอกีภาวสุข   ตทตฺถ   คณสงฺคณิกกิเลสสงฺคณิกาภาเวน  อุปฺปชฺชนก- 
สุข  ฯ ยท ิ  อุตุเยว   อุตุปริสฺสโย   อุตุ   จ   สีตุณฺหนฺติ   สีตุณฺหปฏิฆาต  
วตฺวา   อุตุปริสฺสยวิโนทน   กสฺมา   วุตฺตนฺติ   โจทน   สนฺธายาห  
กาม ฺจาติอาทิ  ฯ   ตตฺถ  นิยต  อุตุปรสิฺสยวิโนทนนฺติ  เอเตน  สีตสฺส  
ปฏิฆาตาย   อุณฺหสฺส   ปฏิฆาตายาติ   เอตฺถ   วุตฺต   สีตุณฺห   อนิยต  
กทาจิ   อุปฺปชฺชนก   อุตุปริสฺสโย   ปน   สพฺพทา   ภาวี  อธิปฺเปโตติ  
ทสฺเสติ  ฯ   วุตฺตปฺปกาโรติ   สีตาทิโก   อสปฺปาโยติ   จ   เอว วุตฺตปฺ- 
ปกาโร  ฯ   วิวฏงฺคณรุกฺขมูลาทีสุ   นิสนิฺนสฺส   อปริคุตฺติยา อสวุต- 
ทฺวาราทิตาย   ปากฏปริสสฺยา   อสปฺปายรูปทสฺสนาทินา อปากฏ- 
ปริสฺสยา  จ  ภิกฺขุสฺส  กายจิตฺตาน  อาพาธ  กเรยฺยุ ยตฺถ คุตฺเต  
เสนาสเน  อาพาธ  น  กโรนฺติ  ฯ  เอว ชานิตฺวาติ อุภยปริสฺสยรหิตนฺติ  
เอว ตฺวา ปฏิเสวนฺโต ภิกฺขุ เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        ธาตุกฺโขภลกฺขณสฺส   ตเหตุกทุกฺขเวทนาลกฺขณสฺส   วา   โรคสฺส  
ปฏิปกฺขภาโว  ปฏิอยนฏโ  ฯ  เตนาห  ปจฺจนีกคมนฏเนาติ  อตฺโถติ ฯ  
วูปสมนฏเนาติ   วุตฺต   โหติ  ฯ   ยสสฺ  กสฺสจีติ  สปฺปอาทีสุ  ยสฺส  
กสฺสจิ  ฯ   สปฺปายสฺสาติ  หิ  ตสฺส  วิการวูปสเมนาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
ภึสกสฺส กมมฺ เตน วิธาตพฺพโต ฯ เตนาห เตน อนุ ฺาตตฺตาติ ฯ   
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        [๔๒]   นครปริกฺขาเรหีติ   นคร   ปริวาเรตฺวา   รกฺขนเกหิ  ฯ  
ตฏอุปริกฺเขโป   ปริกฺขา   อุทฺทาโป   ปากาโร   เอสิกา   ปลิฆา  
ปาการปตฺถณฺฑิลนฺติ  สตฺต  นครปรกิฺขาราติป  วทนฺติ  ฯ  เสตปริกฺขาโรติ  
สุวิสุทฺธสีลาลงฺกาโร  ฯ  อริยมคฺโค  หิ  อิธ  รโถติ  อธิปฺเปโต ฯ ตสฺส  
จ   สมฺมาวาจาทโย   อลงฺการฏเน   ปริกฺขาโรติ   วุตฺตา  ฯ  
ชีวิตปริกฺขาราติ   ชีวิตสฺส   ปวตฺติการณานิ  ฯ  สมทุาเนตพฺพาติ  สมฺมา  
อุทฺธ  อุทฺธ  อาเนตพฺพา  ปริเยสิตพฺพา  ฯ  ปริวาโรป โหติ อนฺตรายาน  
ปริโต   วารณโต  ฯ   เตนาห   ชีวิต  ฯเปฯ  รกฺขนโตติ  ฯ  ตตฺถ  
อนฺตรนฺติ   วิวร   โอกาโสติ   อตฺโถ  ฯ  เวริกาน  อนตฺร  อทตฺวา  
อตฺตโน  สามิกาน  ปริวาเรตฺวา   ิตเสวกา  วิย  รกขฺนโต  ฯ อสฺสาติ  
ชีวิตสฺส  ฯ  การณภาวโตติ  จิรปฺปวตฺติยา  การณภาวโต ฯ รสายนภู- 
ต ฺหิญ เภสชฺช   สุจิรมฺป  กาล  ชีวิต  ปวตฺเตติเยว  ฯ  ยทิป  อนปฺุปนฺนาเอว  
ทุกฺขา   เวทนา   เภสชฺชปริโภเคน   ปฏิห ฺนฺติ   น  อุปฺปนฺนา  ตาส  
สรเสเนว   ภิชฺชนโต   อุปฺปนฺนสทิสา   ปน   อุปฺปนนฺาติ   วุจฺจนฺติ  ฯ  
ภวติ   หิ   ตสทิเสสุ   ตพฺโพหาโร   ยถา  สาเอว  ติตฺติริ  ตานิเยว  
โอสธานีติ  ฯ  ตสฺมา  วุตฺต อุปฺปนฺนานนฺติ ชาตาน ภูตาน นิพฺพตฺตา- 
นนฺติ ฯ ส ฺจยโต   ปฏาย   โส   ธาตุกฺโขโภ   สมฏุาน   เอเตสนฺติ  
ตสมุฏานา  ฯ   ทุกฺขเวทนาติ   วตฺวา   สา  อกุสลสภาวาป  อตฺถีติ  
ตโต   วิเสเสตุ   อกุสลวิปากเวทนาติ   วุตฺต  ฯ   พฺยาพาธนฏเน  
พฺยาพาโธ   พฺยาพาโธว   พฺยาปชฺฌ  ทกฺุขนฺติ  อตฺโถ  ฯ  นตฺถิ  เอตฺถ   
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พฺยาปชฺฌนฺติ   อพฺยาปชฺฌ  นิทฺทุกฺขตา  ฯ  เตนาห  อพฺยาปชฺฌ- 
ปรมตายาติ นิทฺทุกฺขปรมตายาติ ฯ ต ทุกฺขนฺติ โรคนิมิตฺตก ทุกฺข ฯ  
        จีวราทีน   ปจฺจยาน   นิสฺสยน   ปริโภโคเอวาติ   ทสฺเสตุ   เต  
ปฏิจฺจ   นิสสฺายาติ   วตฺวา   ปริภุ ฺชมานาติ   วุตฺต  ฯ   ปวตฺตนฺตีติ  
ชีวนฺติ ฯ ชีวน ปวตฺตน ยโต ชีวิตินฺทฺรยิ ปวตฺตนรสนฺติ วุจฺจติ ฯ  
        [๔๓]   เอว   ปาฏิโมกฺขสวราทิเภเทน   นิทฺทฏิ   สลี   ปุน สาธน- 
วิภาเคน  ทสฺเสตุ  เอวเมตสฺมินฺติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  สาธิยติ  
สมฺปาทิยติ   เอเตนาติ   สาธน  ฯ   สทธฺา   สาธน   เอตสฺสาติ สทฺธา- 
สาธโน  ฯ   นนุ   จ   วิริยสติป ฺาหิป  วินา  ปาฏโิมกฺขสวโร  
น   สิชฺฌตีติ  ฯ   สจฺจ  น  สิชฺฌติ  ฯ  สทฺธาย  ปน  วิเสสเหตุภาว  
สนฺธาย   เอว   วุตฺตนฺติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   สาวกวิสยาตีตตฺตา สิกฺขา- 
ปทป ฺตฺติยาติ  ฯ  ครกุลหุกาทิเภเท  โอติณฺเณ  วตฺถุสฺมึ ตสฺส ตสฺส  
อปราธสฺส   อนุรูป   สิกฺขาปทป ฺาปน   นาม   สาวกาน   อวิสโย  
พุทฺธานเอว   วิสโย   สกิฺขาปทป ฺาปน   ตาว   ติฏตุ   ตสฺส  
กาโลป   นาม   สาวกาน   อวิสโย  พุทฺธานเอว  วิสโยติ  ทสฺเสนฺโต  
สิกฺขาปทป ฺตฺติยาจนปฏิกฺเขโป   เจตฺถ   นิทสฺสนนฺติ   อาห  ฯ  ตถาหิ  
วุตฺต   อาคเมหิ   ตฺว  สารปีุตฺต  อาคเมหิ  ตฺว  สารีปตฺุต  ตถาคโตว  
ตตฺถ  กาล  ชานิสฺสตีติ๑  ฯ  ตตฺถ  จสทฺโท  สมุจฺจยฏโ  ฯ  เตน  
อป ฺตฺต   น   ป ฺาเปม   ป ฺตฺต   น  สมุจฺฉินฺทาม  ยถาป ฺตฺเตสุ  
๑. วิ. มหาวภิงฺค. ๑/๑๕ ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 98 

                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
สิกฺขาปเทสุ   สมาทาย   วตฺตามาติ  เอวมาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  
สทฺธายาติ  สทฺธาคหเณน  สตฺถร ิ ธมฺเม  จ  สทฺธาย ปจฺจุปฏา- 
ปเนน ฯ ชีวิเตป ปเคว ชีวิตปริกฺขาเรติ อธิปฺปาโย ฯ  
        กิกีว   อณฺฑนฺติ   กิก ี สกุณิกา  วิย  อตฺตโน  อณฺฑ  ฯ  สา  กิร  
ชีวิต   ปริจฺจชิตฺวา   อณฺฑเมว   รกฺขติ  ฯ  จมรีว  วาลธินฺติ  จามร ี 
มิคา  วิย  อตฺตโน  วาลธึ  ฯ  จามรี มิคา กิร พฺยาเธน ปริปาติยมานา  
ชีวิตมฺป   ปรจฺิจชิตฺวา   กณฺฏกคุมฺพาทีสุ   ลคฺค   อตฺตโน   วาลเมว  
รกฺขนฺติ  ฯ   ปย  ปุตฺต  เอกกนฺติ  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  ยถา  
หิ   เอกปุตฺตโก   กฏุมฺพิโก   ต  เอกปุตฺต  เอกนยโนว  ต  เอกนยน  
สุฏ ุตร  รกขฺติ  ตเถว  สลี  อนุรกฺขมานกาติ  อนุกมฺปนวเสน  วุตฺต  ฯ  
สุเปสลาติ   สุฏ ุปยสีลา  ฯ   สทา   สพฺพกาล  ทหรมชฺฌิมเถรกาเลสุ  
ฉนฺนมฺป   คารวาน   วเสน   สคารวา   ครุการวนฺโตติ   อตฺโถ  ฯ  
เอวเมว  โขติ  ยถา  มหาสมุทฺโท   ิติธมฺโม  เวล นาติกฺกมติ เอวเมว  
มม  สาวกาติ  อริยสาวเก  สนฺธายาห  ฯ  เต  ห ิ ธุวสลีา  ฯ อิมสฺมึ  
อตฺเถติ ชีวิตเหตุป สีลสฺส อวีติกฺกมเน ฯ  
        มหาวตฺตนิอฏวี   นาม   วิชฺฌาฏวี  ฯ   หิมวนฺตปสฺเส   อฏวีติ  
เกจิ  ฯ   เถรนฺติ   นามโคตฺตวเสน   อป ฺาต   เอก   เถร  ฯ  
นิปชฺชาเปสุ   คนฺตฺวา   กสสฺจิ   มา   อาโรเจยฺยาติ  ฯ  ปูติลตายาติ  
คโฬจิลตาย  ฯ   สมสีสีติ  ชีวิตสมสีสี  ฯ  ยสฺส  ห ิ กิเลสสีส  อวิชฺช  
มคฺคปฏิปาฏิยา   อรหตฺตมคฺโค   ปริยาทิยติ   ตโต   เอกูนวีสติเม   
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ปจฺจเวกฺขณาเณ   ปติฏาย   ภวงฺโคตรเณ   ปวตฺตสีส   ชีวิตินฺทฺริย  
จุติจิตฺต   ปรยิาทิยติ  โส  อิมาย  วารสมตาย  ชีวิตสมสีสีติ  วุจฺจติ  ฯ  
โส  จ  เถโร ตถา ปรินิพฺพายิ ฯ เตน วุตฺต สมสีสี หุตฺวา ปรินิพฺพา- 
ยีติ ฯ อภยตฺเถโร กิร มหาภิ ฺโ ตสฺมา เจติย การาเปสีติ วทนฺติ ฯ  
        [๔๔]   อปฺเปวาติ  อปฺเปว  นาม  อตฺตโน  ชีวิตมฺป  ชเหยฺย  ฯ  
น   ภินฺเทติ   น  ภินฺเทยฺย  น  วีติกฺกเมยฺย  ฯ  สติยา  อธิฏ ิตานนฺติ  
ปเคว   อุปฏ ิตาย   สติยา   อารกฺขวเสน  อธิฏ ิตาน  อินฺทฺริยาน  ฯ  
อนนฺวาสฺสวนียโตติ ทฺวารภาเวน อภิชฺฌาทีหิ อนนุพนฺธิตพฺพโต ฯ  
        วรนฺติ  เสฏ  ฯ  ตตฺตายาติ  ทฑฺฒาย  ฯ  อาทิตฺตายาติ  อาทิโต  
ปฏาย   ทิตฺตาย  ฯ   สมปฺชฺชลิตายาติ   สมนฺตโต   ชลนฺติยา  ฯ  
สโชติภูตายาติ   เอกชาลีภูตาย  ฯ   สมปฺลิมฏนฺติ   สพฺพโส  อามฏ  
อ ฺชิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  นเตฺวว  วรนฺติ  อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ รูเปสูติ  
รูปารมฺมเณสุ  ฯ   อนุพฺย ฺชนโส   นิมตฺิตคฺคาโหติ   กิเลสาน  
อนุอนุพฺย ฺชนวเสนอุปฺปาทเนนปากฏกรณวเสนสุภาทินิมิตฺตคฺคาโห ฯ  
อนุพฺย ฺชนโสติ   วา   หตฺถปาทาทิอนุพฺย ฺชนโต  ฯ   นิมิตฺตคฺคาโหติ  
อิตฺถีปุริสาทิสุภาทินิมิตฺตคฺคหณ  ฯ   จกฺขุทฺวาราทิปฺปวตฺตสฺสาติ จกฺขุ- 
ทฺวาราทีหิ   ปวตฺตสฺส  ฯ   วิ ฺาณสฺสาติ   ชวนวิ ฺาณสฺส  ฯ นิมิตฺ- 
ตคฺคาห   นิเสเธนฺเตน   สมฺปาเทตพฺโพติ   สมฺพนฺโธ  ฯ อสวิหิตสาขา- 
ปริวารนฺติ   สมฺมา   อวิหติวติปริกฺเขป  ฯ  ปรสฺส  หารีหีติ ปรสนฺตกาว- 
หารเกหิ โจเรหิ ฯ สมติวิชฺฌตีติ สพฺพโส อติวิชฺฌติ อนุปวิสติ ฯ   
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        รูเปสูติ  รูปเหตุ  รูปนิมิตฺต  อุปฺปชฺชนกอนตฺถโต  รกฺเข  อินฺทฺริยนฺติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   เอว   เสเสสุ  ฯ   เอเต   ห ิ  ทฺวาราติ  เอเต  
จกฺขฺวาทิทฺวารา  ฯ  สติกวาเฏน  อสวุตตฺตา  วิวฏา  ตโตเอว อรกฺขิตา  
กิเลสุปฺปตฺติยา   เหตุภาเวน   ตสมงฺคิน   หนนฺตีติ   การณุปจาเรเนว  
วุตฺต  ฯ   เอเต   วา   รูปาทโย  กิเลสาน  อารมฺมณภูตา  ทฺวารา  
จกฺขฺวาทิทฺวารโต   กีทิสา   วิวฏา   อรกขิฺตา   อสวุตจกฺขฺวาทิเหตุ  
ตสมงฺคิน หนนฺตีติ การณุปจาเรเนว วุตฺต ฯ  
        [๔๕]   อคารนฺติ   เคห  ฯ  ทุจฺฉนฺนนฺติ  น  สมมฺา  ฉาทิต  ฯ  
อภาวิตนฺติ   โลกุตฺตรภาวนารหิต  ฯ   สมฺปาทิเตติอาทิโวทานปกฺขสฺส  
อตฺโถ   วุตฺตปริยาเยน   เวทิตพฺโพ  ฯ   อยมฺปน  สพฺพโส  กิเลสาน  
อนุปฺปาโท   อติอุกฺกฏเทสนา  มคฺเคนาคตสทิสตฺตา  ฯ  สมฺปาเท- 
ตพฺโพติ น   ปุเนว   กริสสฺนฺติ   อธิฏานสุทฺธิยา   สมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  
อธุนา   ปพฺพชิเตนาติ   น   จิรปพฺพชิเตน  นวปพฺพชเิตนาติ  อตฺโถ  ฯ กาม- 
ราเคน  ทยฺหามีติ  กามราคคฺคินา  ปรทิยฺหามิ  ฯ  โส จ ปน ทาโห  
อิทานิ  จิตฺตคโตติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  จิตฺต  เม  ปริทยฺหตีติ  ฯ  สาธูติ  
อายาจนา  ฯ   นิพฺพาปนนฺติ  ตสฺส  นิพฺพาปนุปาย  ฯ  โคตมาติ  เถร  
โคตฺเตน อาลปติ ฯ  
        [๔๖]   ส ฺาย   วิปรีเยสาติ   อสุเภ   สุภนฺติ   ปวตฺตส ฺา-  
วิปริเยสเหตุ   วิปรีตส ฺานิมิตฺต  ฯ   นิมิตฺต   ปริวชฺเชหิ   กีทิส  
ราคุปส ฺหิต  ราคุปฺปตฺติเหตุภูต  สุภนิมิตฺต  วชฺเชหิ  น  มนสิกโรหิ  ฯ น   
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เกวล   สุภนิมิตฺตสฺส   อมนสิกาโรเอว   อถโข  อสภุภาวนาย  อตฺตโน  
จิตฺต  ภาเวหิ  ฯ  กถ  ฯ  เอกคฺค  สุสมาหิต  ฯ ยถา ต อสุภารมฺมเณ  
วิกฺเขปาภาเวน  เอกคฺค  สฏุ ุ  อปฺปตภาเวน  สุสมาหิต ฺจ  โหติ  เอว  
ภาเวหีติ  ฯ   เอว  สมถภาวนาย  กามราคสฺส  วิกฺขมฺภน  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  สมุจฺเฉทนวิธึ  ทสฺเสตุ  สงฺขาเรติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ สงฺขาเร  
ปรโต   ปสฺสาติ   สพฺเพป  สงฺขาเร  อวิเธยฺยกตาย  ปเรติ  ปสฺส  ฯ  
อนิจฺจตาย   ปน   อุทยพฺพยปฏิปฬิตตฺตา   ทุกฺขโต   อนตฺตสภาวตฺตา  
อตฺตวิรหโต   จ  โนอตฺตโต  ปสฺส  ฯ  เอว  ลกฺขณตฺตย  อาโรเปตฺวา  
วิปสฺสน   วฑฺเฒนฺโต  มคฺคปฏิปาฏิยา  จตุตฺถมคฺเคน  สพฺพโส  นิพฺพาเปหิ  
มหาราค   เตภูมิกสฺส   อภิภวนโต   มหาวิสยตาย   มหาราค  
วูปสเมหิ  ฯ   ยถา   เอตรหิ   เอว   มา   ทยฺหิตฺโถ   ปุนปฺปุนนฺติ  
ทฬฺหตร ราควิโนทเน นิโยเชสิ ฯ  
        เอว   อินฺทฺริยสวรสีลสฺส   สมฺปาทเน   วิธึ   ทสฺเสตฺวา   เอว  
ต   สุสมฺปาทิต   โหตีติ   นย   ทสฺเสตุ   อปจาติอาทินา   ตตฺถ  
ปาริปูรีการิโน   เถเร  นิทสฺเสติ  ฯ  ตตฺถ  เลณ  น  อุลฺโลกิตปุพฺพนฺติ  
อิท   สพฺพตฺเถว  เถรสฺส  ยุคมตฺตทสฺสิตาย   วุตฺต  ฯ  ก ึ ปน  เถโร  
เสนาสน  น  โสเธติ  อุลฺโลกา  ปม  โอหาเรตพฺพนฺติ๑ หิ วุตฺต ฯ  
อนฺเตวาสิกาทโยเอว   กริสฺส   เสนาสน   โสเธนฺติ  ฯ   อสฺส  
นาครุกฺขสฺส  ฯ   ตสฺมึ   คาเมติ  มหาคาเม  ฯ  ตรุณา  ถ ฺปวนกา  
๑. วิ. จุลฺลวคฺค. ๗/๒๓๗ ฯ   
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ปุตฺตธีตโร   ยาส   ตา  ตรณุปุตฺตา  ตาส  ฯ  ล ฺฉาเปสีติ  ถนปฏกิาย  
ถเน พนฺธาเปตฺวา ราชมุทฺทิกาย ล ฺฉาเปสิ ฯ  
        [๔๗]  ราชา  เถร  จิร  ทฏ ุ กาลวิกฺเขป กโรนฺโต เสฺว สีลานิ  
คเหสฺสามีติ   อาห  ฯ   เถโร  ร ฺโ  จ  เทวิยา  จ  วนฺทนกาเล  
หตฺถาการมตฺต   คณฺหาติ   อิตฺถี   ปุรโิสติ  ปน  วิเวก  น  กโรติ  ฯ  
เตนาห  ววฏาน  น  กโรมีติ  ฯ  อโห  สุปริสุทฺธสโีล  วตาย อยฺโยติ  
ทณฺฑทีปก๑  คเหตฺวา  อฏาสิ  ฯ อติปริสุทฺธ ปากฏนฺติ สปฺปายลาเภน  
กมฺมฏาน   อติวิย   ปริสทฺุธ   วิภูต   อโหสิ  ฯ   สกลปพฺพต อุนฺนา- 
ทยนฺโตติ   ปวีกมฺปเนน  สกล  ปพฺพต  เอกนินฺนาท  กโรนฺโต  ฯ  
ตนฺนิวาสีเทวตาน  สาธุการทาเนนาติ  เกจิ  ฯ  ภนฺโตติ  อนวตฺถิโต  ฯ  
พาโลติ ตรุณทารโก ฯ อุตฺรโสฺตติ าตเกหิ วินาภาเวน สนฺตโสฺต ฯ  
        [๔๘]   วิสคณฺฑโรโคติ   ถนกนฺทฬโรคมาห  ฯ   มาสโรคาทิโกป  
วิสคณฺฑโรโคติ   วทนฺติ  ฯ   ยโต   ปพฺพชิโต   ตโต   ปฏาย ปพฺพ- 
ชิตกาลโต   ปภูตีติ   อตฺโถ  ฯ  อินฺทฺรยิานีติ  อินฺทฺริยสวรสีลานิ  ฯ  
เตสุ  หิ  ภินฺเนสุ  อินฺทฺริยานิป  ภินฺนานีติ  วุจฺจนฺติ  อารกฺขาภาวโต  ฯ  
อินฺทฺริยาเนว   วา   นิมิตฺตานุพฺย ฺชนคฺคาหสฺส   ทฺวารภูตานิ   ภินฺนานิ  
นาม   ตสมงฺคิโน   อนตฺถปฺุปตฺติโต  ฯ   วิปริยายโต   อภินฺนานีติ  
เวทิตพฺพานิ  ฯ  อินฺทฺริยาน  วา  อโยนโิส  อุปสหาโร  เภทน  โยนิโส  
อุปสหาโร   อเภทนนฺติ   อปเร  ฯ  มิตฺตตฺเถโรวาติ  มหามิตฺตตฺเถโร  
วิย  ฯ   วเรติ   เสฏเ  ฯ  ตถา  วิริเยนาติ  ตถาสทฺเทน  วิริย  
๑. เยภุยฺเยน ทณฺฑทีปกนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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วิเสเสติ  ฯ  ยถา  สติ  อนวชฺชลกฺขณาว  อินฺทฺริยสวรสาธนา ตถา วิริย  
อนวชฺชลกฺขณ   อาชีวปาริสุทฺธิสาธนนฺติ  ฯ   วิรยิาเปกฺขเมว   วิเสสน  
ทฏพฺพ  ฯ   เตเนวาห  สมฺมาอารทฺธวิริยสฺสาติ  ฯ  อยุตฺตา  เอสนา  
อเนสนา   ยถาวุตฺตมิจฺฉาชีวสงฺคหา  ฯ   สาเอว   สตฺถุสาสนสฺส   น  
ปฏิรูปาติ   อปฺปฏิรูปา  ฯ   ต   อเนสน   อปฺปฏริูป  ฯ  อถวา  ฯ  
ปฏิรูปวิโรธินี   อปฺปฏิรปูา   ปริคฺคหิตธุตงฺคสฺส   ธุตงฺคนิยมวิโรธินี  
ยสฺส   กสฺสจิ   สลฺเลขวิโกปนี   ปฏิปตฺติ  ฯ  อิมสฺมึ  ปกฺเข  จสทฺโท  
ลุตฺตนิทฺทิฏโ   อเนสน   อปฺปฏิรูป ฺจ   ปหายาติ  ฯ   ปฏิเสวมาเนน  
ปริวชฺชยตา สมฺปาเทตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๔๙]   ปริสุทฺธุปฺปาเทติ   อิมินาว   ธมฺมเทสนาทีน ปริสุทฺธา- 
สยสมุฏานตา   ทีปตา   โหตีติ   ธมฺมเทสนาทีหิ  จสฺส  คุเณหิ  
ปสนฺนานนฺติ   วุตฺต  ฯ   อาทิสทฺเทน   พาหุสจฺจ   วตฺตปริปูรณ อิริยา- 
ปถสมฺปตฺติอาทีน   คหณ  เวทิตพฺพ  ฯ  ธุตคุเณ  จสฺส  ปสนฺนานนฺติ  
เอตฺถาป   เอเสว   นโย  ฯ   ปณฺฑปาตจริยาทีหีติ   อาทิสทฺเทน  
มิตฺตสุหชฺชปสุกูลจริยาทีน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ ธุตงฺคนิย- 
มานุโลเมนาติ   ตธุตงฺคนิยมิตาย   ปฏปิตฺติยา   อนุโลมวเสน อวิโก- 
ปนวเสนาติ   อตฺโถ  ฯ   มหิจฺฉสฺเสว   มิจฺฉาชีเวน  ชีวิตา  น  
อปฺปจฺฉสฺส   อปฺปจฺฉตาย   อุกฺกสคตาย   มิจฺฉาชีวสฺส   อสมฺภโว- 
เอวาติ ทสฺเสตุ   เอกพฺยาธิวูปสมตฺถนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ  
ปูติหรีฏกนฺติ   ปูติมุตฺตปริภาวิต   ปูติภาเวน   วา   ฉฑฺฑิต   หรฏีก  ฯ   
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อริยวโส   เอตสฺส   อตฺถ ิ  อริยวเส   วา  นิยุตฺโตติ  อริยวสิโก  ฯ  
ปจฺจยเคธสฺส   ทูรสมุสฺสาริตตฺตา   อุตฺตโม   จ  โส  อริยวสิโก  จาติ  
อุตฺตมอริยวสิโก  ฯ   ยสสฺ   กสฺสจีติ   ปริคฺคหิตาปริคฺคหิตธุตงฺเคสุ  
ยสฺส   กสฺสจิ  ฯ   นิมิตฺต  นาม  ปจฺจเย  อุทฺทิสฺส  ยถา  อธิปฺปาโย  
ายติ   เอว   นิมิตฺตกมฺม  ฯ  โอภาโส  นาม  อุชกุเมว  อกเถตฺวา  
ยถา   อธิปฺปาโย   วิภูโต   โหติ  เอว  โอภาสน  ฯ  ปริกถา  นาม  
ปริยาเยน   กถน  ฯ   ตถา  อุปฺปนฺนนฺติ  นิมิตฺตาทิวเสน  อุปฺปนนฺ  ฯ  
ทฺวาร   ทินฺนนฺติ   โรคสีเสน   ปริโภคสฺส   ทฺวาร   ทินฺน   ตสฺมา  
อโรคกาเลป   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏติ   อาปตฺติ   น   โหตีติ   อตฺโถ  ฯ  
เตนาห   กิ ฺจาป   อาปตฺติ   น   โหตีติอาทิ  ฯ   น   วฏฏตีติ สลเฺลข- 
ปฏิปตฺติย   ิตสฺส  น  วฏฏติ  ฯ  สลฺเลข  โกเปตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
อาชีว  ปน  โกเปตีติ  อิมินาว  เสนาสนปฏิสยุตฺตธุตงฺคธรสฺส นิมิตฺตาทโย  
น   วฏฏนฺตีติ   วทนฺติ  ฯ   ตท ฺธุตงฺคธรสฺสาป   น  วฏฏนฺติเยวาติ  
อปเร  ฯ   อกโรนฺโตติ   ยถาสก   อนุ ฺาตวิสเยป   อกโรนฺโต  ฯ  
อ ฺเตฺรวาติ เปตฺวาเอว ฯ  
        [๕๐]   คณวาส   ปหาย   อร ฺายตเน   ปฏปิสฺสทฺธิวิเวกสฺส  
มุทฺธภูตาย   อคฺคผลสมาปตฺติยา   วิหรนฺโต   มหาเถโร   วิเวก พฺรูหย- 
มาโนติ  วุตฺโต  ฯ  อุทรสนฺนิสฺสิโต  วาตาพาโธ อุทรวาตาพาโธ ฯ  
อสมฺภินฺน   ชีร   เอตสฺสาติ   อสมฺภินนฺขีร   ตเทว   ปายาสนฺติ อสมฺภินฺน- 
ขีรปายาส ฯ อุทเกน อสมฺมิสฺสขีเรน ปกฺกปายาสนฺติ อตฺโถ ฯ   
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        [๕๑]  ตสฺสาติ  ปายาสสฺส  ฯ  อุปฺปตฺติมูลนฺติ  คิหิกาเล เม มาตา  
สปฺปมธุสกฺกราทีหิ   โยเชตฺวา   อสมฺภินฺนขีรปายาส   อทาสิ  เตน  เม  
ผาสุ  อโหสีติ  อตฺตโน  วจีนิจฺฉารณสงฺขาต อุปฺปตฺติเหตุ ฯ อปริ- 
โภคารโห ปณฺฑปาโตติ   กสฺมา   วุตฺต   นนุ   เถรสฺส  โอภาสนาทิ- 
จิตฺตุปฺปตฺติเยว นตฺถีติ  ฯ   สจฺจ   นตฺถิ  ฯ   อชฺฌาสย   ปน   อชานนฺตา 
เอกจฺเจ  ปุถชฺุชนา  ตถา  ม ฺเยฺยุ  อนาคเต  จ  สพฺรหฺมจาริโน เอว  
มม   ทิฏานุคตึ   อาปชฺเชยฺยุนฺติ   ปฏิกขิฺป  ฯ   อปจ   มหาเถรสฺส  
ปรมุกฺกสคตา  สลฺเลขปฏปิตฺติ  ฯ  ตถา  หิ  ทหรภิกขฺุโน  กสฺส  สมฺปนฺน  
น   มนาปนฺติ   วจน   นสิฺสาย   ยาว   ปรินิพฺพานา  ปฏขาทนีย  น  
ขาทติ ฯ  
        วจีวิ ฺตฺติวิปฺผาราติ   วจีนิจฺฉารณเหตุ  ฯ   อตฺถวิ ฺาปน- 
วเสน ปวตฺตมาโน   ห ิ  สทฺโท   อสติป   วิ ฺตฺติยา   ตสฺส   เกนจิ  
ปจฺจเยน  ปจฺจยภาเว  วจีวิ ฺตฺติวเสเนว  ปวตฺตตีติ วจีวิ ฺตฺติ- 
วิปฺผาโรติ วุจฺจติ  ฯ   ภุตฺโตติ   ภุตฺตวา   สเจ   ภเวยฺย   อห  ฯ   สาติ  
อสฺส  ฯ   อการโลเปน   ห ิ  นิทฺเทโส  เอวส  เตติอาทีสุ  วิย  ฯ  
อนฺตคุณนฺติ   อนฺตโภโค  ฯ   พหี   จเรติ   อาสยโต   นิกฺขมิตฺวา  
โคจรคหณวเสน   พหิ   วิจเรยฺย  ฯ   ปรมปฺปจฺฉ   ทสฺเสตุ โลก- 
โวหาเรเนวมาห  ฯ  โลเก  หิ  อยุตฺตโภชน  อุทริย ครหนฺตา เอว  
วทนฺติ   กึส ุ  นาม   ตสฺส   อนฺตานิ   พหิ  จรนฺตีติ  ฯ  อาราเธมีติ  
อาทิโต ปฏาย ราเธมิ วเส วตฺเตมีติ อตฺโถ ฯ   
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        [๕๒]   มหาติสฺสตฺเถโร   กิร   ทพฺุภิกฺขกาเล   มคฺค   คจฺฉนฺโต  
ภตฺตจฺเฉเทน   มคฺคกิลมเถน   จ   กิลนฺตกาโย   ทุพฺพโล   อ ฺตรสฺส  
ผลิตสฺส  อมพฺสฺส  มูเล  นิปชฺช ิ ฯ  พหูนิ  อมฺพผลานิ  ตห  ตห ปติตานิ  
โหนฺติ  ฯ   ตตฺเถโก   วุฑฺฒตโร  อุปาสโก  เถรสฺส  สนฺติก  คนตฺฺวา  
ปริสฺสม   ตฺวา   อมฺพปาน   ปาเยตฺวา  อตฺตโน  ปฏ ึ  อาโรเปตฺวา  
วสนฏาน เนติ ฯ เถโร  
        น ปตา นป เต มาตา   น าติ นป พนฺธวา  
        กโรเตตาทิส   กิจฺจ   สีลวนฺตสฺส   การณาติ  
อตฺตาน   โอวทิตฺวา   สมฺมสน   อารภิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ตสฺส  
ปฏ ิคโตเอว   มคฺคปฏิปาฏิยา   อรหตฺต   สจฺฉากาสิ  ฯ  อิม  สนฺธาย  
วุตฺต  อมฺพขาทกมหาติสฺสตฺเถรวตฺถุป  เจตฺถ  กเถตพฺพนฺติ  ฯ  สพฺพถาปติ  
สพฺพปฺปกาเรนป   อเนสนวเสน   จิตฺตุปฺปตฺติวเสนป  ฯ   ปเคว กาย- 
วจีวิปฺผนฺทิตวเสนาติ อธิปฺปาโย ฯ เตนาห อเนสนายาติอาทิ ฯ  
        อปจฺจเวกฺขิตปริโภเค   อิณปริโภคอาปตฺติอาทีนวสฺส   ตพฺพิปริ- 
ยายโต ปจฺจเวกฺขิตปริโภเค   อานิสสสฺส   จ   ทสฺสน   อาทีนวานิสส- 
ทสฺสน  ฯ ตสฺส   ปน   ปจฺจยาธิการตฺตา   วุตฺต  ปจฺจเยสูติ  ฯ  การณา- 
การณมฺป หิ   การณภาเวน   วุจฺจติ   ยถา   ติเณหิ   ภตฺต  สิทฺธนฺติ  ฯ  เยน  
การณปฺปกาเรน   ภิกฺขุโน   อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค   นาม   สิยา  ตสฺมึ  
วชฺชิเต  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล  สิชฺฌติ  วิสุชฺฌติ  จาติ  ทสฺเสตุ  ตสฺมาติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   ปจฺจยเคธนฺติ  เคธคฺคหเณเนว  สมฺโมโหป  คหิโตติ   
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ทฏพฺโพ   เตน  สห  วตฺตนโต  ตทุปนิสฺสยโต  จ  ฯ  ธมฺเมน  สเมน  
อุปฺปนฺเนติ   อิท   ปจฺจยาน   อาคมนสุทฺธิทสฺสน   น   ปจฺจยสนฺนิสฺสิต-  
สีลวิสุทฺธิทสฺสน  ฯ   ปจฺจยาน   ห ิ อิทมตฺถิต  อุปธาเรตฺวา  ปริภุ ฺชน  
ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล  ฯ   ยสฺมา   ปน   เต   ปจฺจยา  ายาธิคตาเอว  
ภิกฺขุนา   ปรภุิ ฺชิตพฺพา   ตสฺมา   วุตฺต   ธมฺเมน   สเมน   อุปฺปนเฺน  
ปจฺจเยติ  ฯ   ยถาวุตฺเตน   วิธินาติ   สีตสฺส   ปฏิฆาตายาติอาทินา  
วุตฺตวิธินา  ฯ  ธาตุวเสน  วาติ  ยถาปจฺจย  ปวตฺตมาน ธาตุมตฺตเมเวต  
ยทิท   จีวราทิ   ตทุปภุ ฺชโก   จ  ปุคฺคโลติ  เอว  ธาตุมนสิการวเสน  
วา  ฯ   ปฏกิลูวเสน   วาติ   ปณฺฑปาเต   ตาว   อาหาเร ปฏิกูล- 
ส ฺาวเสน   สพฺพานิ   ปน  อิมานิ  จีวราทีนิ  อชิคุจฺฉนียานิ  อิม  
ปูติกาย  ปตฺวา  อติวิย  ชิคุจฺฉนียานิ  ชายนฺตีติ เอว ปฏิกูล- 
มนสิการวเสน วา  ฯ   ตโต   อุตฺตรินฺติ   ปฏลิาภกาลโต   อุปร ิ  อนวชฺโชว  
ปริโภโค   อาทิโตว   ป ฺาย   ปริโสธิตตฺตา  ฯ   อธิฏหิตฺวา ปตปตฺต- 
จีวราน   วิยาติ   ปจฺจเวกฺขณาย   อาทิสุทฺธิทสฺสนปรเมต   น ปรโิภค- 
กาเล  ปจฺจเวกฺขณปฏิกฺเขปปร  ฯ  เตนาห ปริโภคกาเลปติอาทิ ฯ  
ตตฺราติ   ตสฺมึ   ปริโภคกาเล   ปจฺจเวกฺขเณ  ฯ   สนฺนิฏานกโรติ  
อสนฺเทหกโร เอกนฺติโก ฯ  
        เถยฺยปรโิภโค   นาม  อนรหสฺส  ปริโภโค  ฯ  ภควตาป  อตฺตโน  
สาสเน   สีลวโต   ปจฺจยา  อนุ ฺาตา  น  ทุสฺสีลสสฺ  ฯ  ทายกา- 
นมฺป สีลวโต   เอว   ปรจฺิจาโค   น   ทุสฺสีลสฺส   อตฺตโน   การาน   
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มหปฺผลภาวสฺส   ปจฺจาสึสนโต  ฯ   อิติ   สตฺถารา   อนนุ ฺาตตฺตา  
ทายเกหิ   อปริจฺจตฺตตฺตา   ทุสฺสีลสฺส   ปรโิภโค   เถยฺยาย  ปริโภโค  
เถยฺยปริโภโค  ฯ  อิณวเสน  ปรโิภโค  อิณปริโภโค  ฯ  ปฏิคฺคาหกโต  
ทกฺขิณาวิสุทฺธิยา  อภาวโต  อิณ  คเหตฺวา  ปริโภโค  วิยาติ  อตฺโถ  ฯ  
ตสฺมาติ   สีลวโตติอาทินา   วุตฺตเมวตฺถ   การณภาเวน  ปจฺจามสติ  ฯ  
จีวร   กายโต   โมเจตฺวา  ปริโภเค  ปรโิภเค  ฯ  ปุเรภตฺต  ฯเปฯ  
ปจฺฉิมยาเมสุ   ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ   สมพฺนฺโธ  ฯ   ตถา  อสกฺโกนฺเตน  
ยถาวุตฺต  กาลวิเสุ  วเสน  เอกสฺมึ  ทิวเส จตุกฺขตฺตุ ติกฺขตฺตุ ทฺวิกฺขตฺตุ  
สกึเยว  วา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  ฯ  สเจ  อรุณ อุคฺคจฺฉติ อิณปริ- 
โภคฏาเน ติฏติ  ฯ   หยิฺโย   ย   มยา   จีวร   ปริภุตฺต   ต   ยาวเทว  
สีตสฺส   ปฏฆิาตาย  ฯเปฯ   หิริโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ   หิยฺโย   โย  
มยา   ปณฺฑปาโต   ปริภุตฺโต   โส   เนว   ทวายาติอาทินา   สเจ  
อตีตปจฺจเวกฺขณ น กเรยฺยาติ วทนฺติ ต วีมสิตพฺพ ฯ  
        [๕๓]   เสนาสน   ปริโภเค   ปริโภเคติ   ปเวเส  ปเวเส  ฯ สติ- 
ปจฺจยตาติ   สติยา   ปจฺจยภาโว   ปฏคฺิคหณสฺส   ปริโภคสฺส   จ ปจฺจ- 
เวกฺขณสติยา  ปจฺจยภาโว  ยุชชฺติ  ฯ  ปจฺจเวกฺขิตฺวาว ปฏิคฺคเหตพฺพ  
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฺจาติ   อตฺโถ  ฯ  เตเนวาห  สตึ  กตฺวาติอาทิ  ฯ  เอว  
สนฺเตปติ  ยทิป  ทฺวีสุป  ปจฺจเวกฺขณา  ยุตฺตา  เอว  สนฺเตป  ฯ อปเร  
ปนาหุ   สติปจฺจยตาติ   สติ   เภสชชฺปริโภคสฺส  ปจฺจยภาเว  ปจฺจเยติ  
อตฺโถ  ฯ  เอว  สนฺเตปติ  ปจฺจเย  สติปติ ฯ ตนฺเตส มติมตฺต ฯ ตถาหิ   
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ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล ปจฺจเวกฺขณาย วิสุชฺฌติ ฯ ปจฺจยสพฺภาวมตฺเตน ฯ  
        เอว   ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺส  วิสทฺุธึ  ทสฺเสตฺวา  เตเนว  ปสงฺเคน  
สพฺพาป   วิสุทฺธิโย   ทสฺเสตุ   จตุพฺพิธา   หิ   สุทฺธติีอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ   สชฺุฌติ   เอตายาติ   สุทฺธ ิ ฯ   ยถาธมฺม   เทสนาว   สุทฺธ ิ 
เทสนาสุทฺธิ  ฯ  วุฏานสฺสาป  เจตฺถ  เทสนายเอว สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
ฉินฺนมูลาปตฺตีน   ปน   อภิกฺขุตาปฏิ ฺาว   เทสนา  ฯ  อธิฏานวิสิฏโ  
สวโรว   สุทธฺิ  สวรสุทฺธิ  ฯ  ธมเมน  สเมน  ปจฺจยาน  ปริเยฏ ิเอว  
สุทฺธิ   ปริเยฏ ิสุทฺธิ  ฯ  จตูสุป  ปจฺจเยสุ  วุตฺตวิธินา  ปจฺจเวกฺขณาว  
สุทฺธิ  ปจฺจเวกฺขณสุทฺธิ  ฯ  เอส  ตาว  สุทฺธิสุ สมาสนโย ฯ สุทธฺิ- 
มนฺเตสุ ปน   เทสนา   สุทธฺิ   เอตสฺสาติ   เทสนาสุทฺธิ  ฯ  เอว  เสเสสุป  
เอเสว   นโย  ฯ  สุทฺธิสทฺโท  ปน  วุตฺตนโยว  ฯ  เอวนฺติ  สวรเภท  
สนฺธายาห ฯ ปหายาติ วชฺเชตฺวา อกตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        ทาตพฺพฏเน   ทาย   ต  อาทิยนฺตีติ  ทายาทา  ฯ  อนนุ ฺาเตสุ  
สพฺเพน   สพฺพ  ปรโิภคาภาวโต  อนุ ฺาเตสุเยว  จ  ปรโิภคสพฺภาวโต  
ภิกฺขูหิ   ปริภุ ฺชิตพฺพปจฺจยา   ภควโต   สนฺตกา  ฯ  ธมฺมทายาทา  เม  
ภิกฺขเว   ภวถ   มา   อามิสทายาทา   อตฺถิ  เม  ตุมฺเหสุ  อนุกมฺปา  
กินฺติ  เม  สาวกา  ธมฺมทายาทา  ภเวยฺยุ โน อามิสทายาทาติ๑ เอว  
ปวตฺต  ธมฺมทายาทสุตฺต ฺจ  เอตฺถ  เอตสฺมึ  อตฺเถ สาธก ฯ อวีตราคาน  
ตณฺหาปรวสตาย   ปจฺจยปริโภเค   สามีภาโว   นตฺถิ   ตทภาเวน  
๑. ม. มู ๑๒/๒๑ ฯ   
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วึตราคาน  ตตฺถ  สามีภาโว  ยถารุจิปรโิภคสพฺภาวโต  ฯ  ยถา  หิ เต  
ปฏิกูลมฺป   อปฺปฏิกูลากาเรน   อปฺปฏิกูลมฺป   ปฏิกูลากาเรน   ตทุภยมฺป  
วชฺเชตฺวา   อชฺฌุเปกฺขณากาเรน   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชนฺติ   ทายกาน ฺจ  
มโนรถ   ปรปิูเรนฺติ  ฯ   เตนาห   เต  หิ  ตณฺหาทาสพฺย  อตีตตฺตา  
สามิโน หุตฺวา ปริภุ ฺชนฺตีติ ฯ  
        [๕๔]   สพฺเพสนฺติ   อริยาน   ปถุชฺุชนาน ฺจ  ฯ  กถ  ปุถชุชฺนาน  
อิเม  ปริโภคา  สมฺภวนฺติ  ฯ  อุปจารวเสน  ฯ  โย  หิ  ปุถชฺุชนสฺสาป  
สลฺเลขปฏิปตฺติย    ิตสฺส   ปจฺจยเคธ  ปหาย  ตตฺถ  ตตฺถ  อนุปลตฺิเตน  
จิตฺเตน   ปริโภโค   โส   สามิปริโภโค  วิย  โหติ  ฯ  สลีวโต  ปน  
ปจฺจเวกฺขิตปริโภโค   ทายชฺชปรโิภโค  วิย  โหติ  ทายกาน  มโนรถสฺส  
อวิราธนโต  ฯ   ตถาหิ   วุตฺต   ทายชชฺปริโภเคเยว   วา   สงฺคห  
คจฺฉตีติ  ฯ   กลฺยาณปุถุชชฺนสฺส   ปรโิภเค   วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  ตสฺส  
เสขสงฺคหณโต  ฯ  เสขสุตฺต ฺเหตสฺสตฺถสฺส  สาธก  ฯ  เตนาห  สีลวาป  
หีติอาทิ  ฯ   ปจฺจนีกตฺตาติ   ยถา  อิณายิโก  อตฺตโน  รุจิยา  อิจฺฉิต  
เทส   คนฺตุ   น   ลภติ  เอว  อิณปริโภคยุตฺโต  โลกโต  นิสฺสริตุ  น  
ลภตีติ  ฯ   ตปฺปฏิปกฺขตฺตา   สลีวโต   ปจฺจเวกฺขิตปริโภโค อาน ฺย- 
ปริโภโคติ  อาห  อานณฺยปริโภโค  วาติ  ฯ เอเตน นิปฺปริยายโต  
จตุปริโภควินิมุตฺโต  วิสสเยวาย  ปริโภโคติ  ทสฺเสติ  ฯ อิมาย สกิฺขายาติ  
สีลสงฺขาตาย   สิกฺขาย  ฯ   กิจฺจการีติ   ปฏิ ฺานุรูป   ปฏิปชฺชนโต  
ยุตฺตปตฺตการี ฯ   
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        อิทานิ  ตเมว  กิจฺจการิต  สุตฺตปเทน วิภาเวตุ วุตฺตมฺป เจตนฺติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   วิหารนฺติ   ปฏิสสฺย  ฯ  สยนาสนนฺติ  ม ฺจาทึ  ฯ  
อุภเยนป  เสนาสนเมว  วุตฺต  ฯ  อาปนฺติ  อุทก  ฯ สงฺฆาฏิรชูปวานนฺติ  
ปสุมลาทิโน  สงฺฆาฏิคตรชสฺส  โธวน  ฯ  สุตฺวาน ธมฺม สุคเตน เทสิตนฺติ  
จีวราทีสุ  ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวร ปฏิเสวติ สีตสฺส ปฏิฆาตายาติ๑  
อาทินา   นเยน   ภควตา   เทสิต   ธมฺม   สุตฺวา  ฯ   สงฺขาย   เสเว  
วรป ฺสาวโกติ   ปณฺฑนฺติ   วุตฺต   ปณฺฑปาต   วิหาราทิปเทหิ   วุตฺต  
เสนาสน   ปปาสาเคล ฺสฺส   วูปสมนโต   ปานียมฺป   คิลานปจฺจโยติ  
อาปมุเขน   ทสฺสิต   คิลานปจฺจย   สงฺฆาฏยาทิจีวรนฺติ  จตุพฺพิธ  ปจฺจย  
สงฺขาย  ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยาติอาทินา นเยน ปจฺจ- 
เวกฺขิตฺวา สเจป   เสวิตุ   สกฺกุเณยฺย   อุตฺตมป ฺสฺส   ภควโต   สาวโก  
เสโข  วา  ปถุุชชฺโน  วา  ฯ  ยสฺมา  จ  สงฺขาย เสวี วรป ฺสาวโก  
ตสฺมา   หิ   ปณฺเฑ  ฯเปฯ   โปกฺขเร   วาริพินฺทุ   ตถา  โหติ  ฯ  
กาเลนาติ   อริยาน   โภชนกาเล  ฯ  ลทฺธาติ  ลภิตฺวา  ฯ  ปรโตติ  
อ ฺโต ทายกโต ฯ อนุคฺคหาติ อนุกมฺปาย ฯ  
        [๕๕]  พหุมฺหิ  อุปนีเต  มตฺตโส  ช ฺา ชาเนยฺย ฯ สตต สพฺพกาล  
อุปฏ ิโต อุปฏ ิตสติ ฯ อาเลปนรูหเน ยถาติ เภสชฺชเลปเนน วณสฺส  
รูหเณ วิย  มตฺต ชาเนยฺยาติ โยชนา ฯ อาหรีติ อาหเรยฺย ฯ อาห- 
เรยฺยาหารนฺติ วา   ปาโ  ฯ   ยาปนายาติ   สรรีสฺส   ยาปนาย  ฯ  อมุจฺฉิโตติ  
๑. ม. มู. ๑๒/๑๗ ฯ ปาลิยมฺปน ปฏิสงฺขา... ปฏิเสวติ ยาวเทว สีตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ตณฺหาย  มุจฺฉาย  อมุจฺฉิโต  เคธ  ตณฺห  อนาปนฺโน ฯ อตฺตโน มาตุ- 
ลสฺส สงฺฆรกฺขิตตฺเถรสฺเสว  นามสฺส  คหิตตฺตา ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิต- 
สามเณโร ฯ สาลิกูรนฺติ   สาลิภตฺต  ฯ   สุนิพฺพุตนฺติ   สุสีตล  ฯ   อส ฺโตติ  
อปจฺจเวกฺขณ สนฺธายาห ฯ สพฺพาสวปริกฺขีโณติ ปรกิฺขีณสพฺพาสโว ฯ  
        ปรยินฺโต  เอเตส  อตฺถีติ  ปริยนตฺานิ  ฯ  ปริยนฺตานิ  สิกฺขาปทานิ  
เยส   เต   ปรยินฺตสิกฺขาปทา  ฯ   เตส   ปริยนฺตสิกฺขาปทาน  ฯ  
อุปสมฺปนฺนานนฺติ   เปตฺวา   กลฺยาณปุถุชชฺนเสขาเสเข   ตท ฺเส  
อุปสมฺปนฺนาน ฯ สาม ฺโจทนา ห ิวิเสเส ติฏติ ฯ  
        [๕๖]   กุสลธมฺเม   ยุตฺตานนฺติ  วิปสฺสนาจาเร  ยุตฺตปยุตฺตาน  ฯ  
เสขธมฺมา   ปริยนฺตา   ปรมา  มริยาทา  เอตสฺสาติ  เสขปริยนฺโต  ฯ นาม- 
รูปปริจฺเฉทโต   กุสลธมฺมสมาทานโต   วา   ปน   ปฏาย   ยาว โคตฺร- 
ภูตาว   ปวตฺตกุสลธมฺมปฺปพนฺโธ   เสขธมฺเม   อาหจฺจ    ิโต เสขปริ- 
ยนฺโต  ฯ เสขธมฺมาน วา เหฏ ิมนฺตภูตา สิกฺขิตพฺพา โลกิยา ติสฺโส  
สิกฺขา  เสขปริยนฺโต  ฯ  ตสฺมึ  เสขปริยนฺเต  ฯ ปารปิูรีการีนนฺติ กิ ฺจิป  
สิกฺข   อหาเปตฺวา   ปูเรนตฺาน  อุปริวิเสสาธิคมตฺถ  กาเย  จ  ชีวิเต  
จ   อนเปกฺขาน   ตโตเอว   สีลปาริปูริอตฺถ   ปริจฺจตฺตชีวิตาน  ฯ ทิฏ ิ- 
สงฺกิเลเสน   อปรามสนียโต   อปรามฏสีล  ฯ  กิเลสาน  สพฺพโส  
ปฏิปสฺสทฺธิยา ปาริสุทฺธิวนฺต สีล ปฏิปสฺสทฺธิปาริสุทฺธิสีล ฯ  
        อนุปสมฺปนฺนาน   อเสขาน   เสขาน   กลฺยาณปุถุชฺชนาน ฺจ   สีล  
มหานุภาวตาย   อานุภาวโต   อปรยินฺตเมวาติ   อาห   คณนวเสน สปร-ิ  
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                               สีลนทิฺเทส  วณฺณนา   
ยนฺตตฺตาติ  ฯ  กายวาจาน  สวรณโต  วินยนโต  จ  สวรวินยา  ฯ  
เปยฺยาลมุเขน   นิทฺทิฏาติ   ตตฺถ  ตตฺถ  สตฺถารา  เทสิตวิตฺถารนเยน  
ยถาวุตฺตคณนโต   นิทฺทฏิา  ฯ   สิกขฺาติ   สีลสงฺขาตา   สิกฺขา  ฯ  
วินยสวเรติ   วินยปฏเก  ฯ   คณนวเสน   สปริยนฺตมฺป  อุปสมฺปนนฺาน  
สีลนฺติ  เหฏา  วุตฺต  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ ยงฺกิ ฺจิ อุปสมฺปนฺเนน  
สิกฺขิตพฺพ   สีล   นาม   ตตฺถ  กสฺสจิ  อนวเสสโต  อนวเสสวเสน  ฯ  
สมาทานภาวนฺติ   สมาทานสพฺภาว  ฯ   ลาภ  ฯเปฯ   วเสน  
อทิฏปริยนฺตภาโว ลาภาทิเหตุ สีลสฺส อวีติกฺกโม ฯ  
        จเช   ธน  องฺควรสฺส  เหตุ  ปารปิพนฺธิกโจราทีหิ๑  อุปทฺทูโต  
องฺค ฺจเช   ชีวิต  รกฺขมาโน  สปฺปทฏาทิกาเล  องฺค  ธน  ชีวิต ฺจาป  
สพฺพ  จเช  นโร  ธมฺมมนุสฺสรนฺโต  สุตฺตโสมมหาโพธิสตฺตาทโย  วิย  ฯ  
เตนาห   อิม   สปฺปุริสานสฺุสตึ   อวิชหนฺโตติ  ฯ   ชฆิจฺฉาปริสฺสเม  
ชีวิตสสเย   สติป  ฯ  สิกขฺาปท  อวีติกฺกมฺมาติ  อสฺสามิเกสุ  อมฺพผเลสุ  
ภูมิย   ปติเตสุ  สมีเปเยว  สนฺเตสุป  ปฏิคฺคาหกาภาเวน  อปริภุ ฺชนฺโต  
ปฏิคฺคหณสิกฺขาปท อวีติกฺกมิตฺวา ฯ  
        [๕๗]   สีลวนฺตสฺสาติ   สลีวนฺตภาวสฺส   การณา  สีลวนฺตสฺส  วา  
ตุยฺห   เอตาทิส   อเสน   วหนาทิก   กิจฺจ   กโรติ   กสิฺส  การณา  
สีลสฺสาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        สุโธตชาติมณิ   วิยาติ   จตูสุ   ปาสาเณสุ  สมฺมเทว  โธตชาติมณิ  
วิย  ฯ   มหาสงฺฆรกฺขิตภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถราน   วิยาติ มหาสงฺฆ- 
๑. ปาริปนถิกโจราทีหีติ มเ ฯ   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
รกฺขิตตฺเถรสฺส  ตสฺเสว  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรสฺส  วิย  จ ฯ กมิตฺถ- 
  มย  อิธาคตาติ  มหาชนสฺส  วิปฺปฏิสาโร  ภวิสฺสตติี อธิปฺปาโย ฯ  
อจฺฉริกายาติ   องฺคุลิโผฏเนน  ฯ   อสติยาติ   สติสมโฺมเสน  ฯ อ ฺาณ- 
ปกตนฺติ อ ฺาเณน อปรชฺฌิตฺวา กต ฯ อชานิตฺวา กตนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๕๘]   อปฺปสฺสุโตป   เจ   โหตีติ   สุตฺตเคยฺยาทิสุตรหิโต  โหติ  
เจ  ฯ   สีเลสุ   อสมาหิโตติ   ปาฏโิมกขฺสวราทิสีเลสุป   น  สมมฺา  
ปติฏ ิโต   โหติ  เจ  ฯ  นาสฺส  สมฺปชชฺเต  สุตนฺติ  อสฺส  สีลรหิตสฺส  
ปุคฺคลสฺส  สตุ  อตฺตโน  ปเรส  จ  สมปฺตฺติอาวห  น  โหติ  ฯ ทสฺุสีโล  
ปุริสปุคฺคโลติ   ห ิ  สิกฺขากามา   น   ตสฺส   สนฺติก  อุปสงฺกมนฺติ  ฯ  
พหุสฺสุโตป   เจติ  เอตฺถ  เจติ  นิปาตมตฺต  ฯ  ปสสิโตติ  ปสสิโตเอว  
นาม  ฯ   ราควเสน  อปรามฏคฺคหเณน  ตณฺหาปรามาสาภาวมาห  ฯ  
ตถารูปนฺติ ราควเสน อปรามฏ ฯ  
        [๕๙]   ภินฺทิตฺวาติ   หนิตฺวา  ฯ   ส ฺมิสฺสามีติ   ส ฺตฺตึ  
กริสฺสามิ  ฯ  อปฺปก  เวล  ม  วิสชฺเชตุนติฺ  อธิปฺปาโย  ฯ  อฏฏิยามิ  
ชิคุจฺฉามิ ฯ หรายามีติ ลชฺชามิ ฯ  
        ปลิปนโฺนติ   สีทนฺโต   สมฺมกฺขิโต   วา  ฯ   สีเลเนว   สทฺธ ึ 
มริสฺสามีติ  สีล  อวินาเสนฺโต  เตน  สเหว  มริสฺสามิ  นทานิ  กทาจิป  
ต   ปริจฺจชิสฺสามิ  สติ  ห ิ ภวาทาเน  สีเลน  วิโยโค  สิยา  ภวเมว  
นาทิยิสฺสามีติ   อธิปฺปาโย  ฯ   โรค   สมฺมสนฺโตติ   โรคภูต  เวทน  
เวทนามุเขน เสสารูปธมฺเม รูปธมฺเม จ ปริคฺคเหตฺวา วิปสฺสนฺโต ฯ   
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                             สีลนิทฺเทส  วณฺณนา   
        รุปฺปโตติ   วิการ   อาปาทิยมานสรีรสฺส  ฯ  ปริสุสฺสตีติ  สมนฺตโต  
สุสฺสติ  ฯ   ยถา   กึ  ฯ   ปปฺุผ   ยถา   ปสุนิ  อาตเป  กต  ฯ  
สุริยาตปสนฺตตฺเต  ปสุนิ  ปต  สิรีสาทิปุปฺผ  วิยาติ  อตฺโถ  ฯ อช ฺนฺติ  
อมนุ ฺ   ชคุิจฺฉนิย  ฯ   ช ฺสงฺขาตนฺติ   พาเลหิ   ช ฺนฺติ   เอว  
กิตฺติต  ฯ   ช ฺรูป   อปสฺสโตติ   ยถาภูต   อปสฺสโต   อวิทฺทสุโน  
ช ฺนฺติ  ปสสิต  ฯ  ธิรตฺถุมนฺติ  ธิรตฺถุ  อิม  ฯ  ธสิทฺทโยเคน  สพฺพตฺถ  
อุปโยควจน  ฯ   อิมสฺส   ปูติกายสฺส   ธิกาโร   โหตูติ   อตฺโถ  ฯ  
ทุคฺคนฺธิยนฺติ   ทุคฺคนฺธิก  ทุคฺคนฺธวนฺต  ฯ  ยตฺถาติ  ยถาวุตฺเต  ปูติกาเย  
ราคเหตุ   ปมตฺตา  ปมาท  อาปนฺนา  ฯ  ปชาติ  สตฺตา  ฯ  หาเปนฺติ  
มคฺค   สุคตูปปตฺติยาติ   สุคตูปปตฺติยา   มคฺคสีลมฺป   หาเปนฺติ   ปเคว  
ฌานาทีนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๖๐]   เกวล  อรหนโฺตติ  วตฺตพฺพา  สาวกขีณาสวา  อิตเร  ปน  
ปจฺเจกสมฺพุทฺธา  สมฺมาสมฺพุทฺธาติ สห วิเสสเนนาติ อาห อรหนฺตา- 
ทีนนฺติ ฯ สพฺพทรถปฏิปปฺสฺสทฺธิยาติ สพฺพกิเลสทรถปฏิปฺปสฺสทฺธิยา ฯ  
        ปาณาติปาตาทีนนฺติ   อาทิสทฺเทน   อทินฺนาทานาทีน   อคฺคมคฺค-  
วชฺฌกิเลสปริโยสานาน   สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  ปหานาทีติ  อาทิสทฺเทน  
เวรมณีอาทีน  จตุนฺน  ฯ  เกสุจิ  โปตฺถเกสุ  ปหานวเสนาติ  ลิขนฺติ  ฯ  
สา   ปมาทเลขา  ฯ   ปาณาติปาตสฺส   ปหาน   สีลนฺติ  หิโรตฺตปฺป-  
กรุณาอโลภาทิปฺปมุเขน   เยน   กุสลจิตฺตุปฺปาเทน  ปาณาติปาโต  ปหียติ  
ต   ปาณาติปาตสฺส   ปหาน   สีลนฏเน  สลี  ฯ  ตถา  ปาณาติปาตา   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วิรติ   เวรมณี   สีล  ฯ   ปาณาติปาตสฺส   ปฏิปกฺขเจตนา   สลี  ฯ  
ปาณาติปาตสฺส   สวรณ   ปเวสทฺวารปธาน  สวรสีล  ฯ  ปาณาติปาตสฺส  
อวีติกฺกมน   อวีติกฺกโม   สีล  ฯ   อทินนฺาทานสฺสาติอาทีสุป   เอเสว  
นโย  ฯ   อภิชฺฌาทีน   ปน   อนภิชฺฌาทิวเสน   ปหาน  เวทิตพฺพ  ฯ  
เวรมณี เจตนา ตสมฺปยุตฺตา สวราวีติกฺกมา ตปฺปมุขา ธมฺมา ฯ  
        เอว   ทสกุสลกมฺมปถวเสน   ปหานสีลาทีนิ   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ  
สอุปายาน   อฏนฺน   สมาปตฺตีน   อฏารสนฺน   มหาวิปสฺสนาน อริย- 
มคฺคาน ฺจ  วเสน  ตานิ  ทสฺเสตุ เนกฺขมฺเมนาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ  
เนกฺขมฺเมนาติ   อโลภปฺปธาเนน   กุสลจิตฺตุปฺปาเทน  ฯ  กุสลาทิธมฺมา  
กามปฏิปกฺขา   อิธ  เนกฺขมฺมนฺติ  อธิปเฺปตา  ฯ  เตนาห  กามจฺฉนฺทสฺส  
ปหาน   สีลนฺติอาทิ  ฯ   ตตฺถ  ปหานสีลาทีนิ  เหฏา  วุตฺตนเยนเอว  
เวทิตพฺพานิ  ฯ  วิเสสเมว  วกฺขาม  ฯ  อพฺยาปาเทนาติ  เมตฺตาย  ฯ  
อาโลกส ฺายาติ  วิภูต  กตฺวา  มนสิกรเณน อุปฏ ิตอาโลก- 
ส ฺชานเนน ฯ อวิกฺเขเปนาติ   สมาธินา  ฯ   ธมฺมววฏาเนนาติ   กุสลาทิ- 
ธมฺมาน ยถาวินิจฺฉเยน ฯ สปจฺจยนามรูปววฏาเนนาติป วทนฺติ ฯ  
        เอว  กามจฺฉนฺทาทินีวรณปฺปหาเนน อภิชฺฌ โลเก ปหายาติอาทินา๑  
วุตฺตาย   ปมชฺฌานาทิคมสฺส   อุปายภูตาย   ปุพฺพภาคปฏิปทาย  
วเสน  ปหานสีลาทีนิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สอุปายาน  อฏสมาปตฺติอาทีน  
วเสน   ทสฺเสตุ  าเณนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  นามรูปปริคฺคหกงฺขาวิตรณาน  
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๒๑ ฯ   
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                                สลีนทิฺเทส  วณฺณนา  
หิ   วิพนฺธภูตสฺส   โมหสฺส   ทูรีกรเณน   าตปริ ฺาย    ิตสฺส อนิจฺจ- 
ส ฺาทโย   สิชฺฌนฺติ  ฯ   ตถา   ฌานสมาปตฺตีสุ  อภิรตินิมิตฺเตน ปามุช-ฺ 
เชน  ฯ   ตตฺถ   อนภิรติยา   วิโนทิตาย  ฌานาทีน  สมธิคโมติ สมาปตฺติ- 
วิปสฺสนาน   อรติวิโนทนอวิชฺชาปทาลนาทิอุปาโยติ  วุตฺต  าเณน  
อวิชฺชาย   ปามุชฺเชน   อรติยาติ  ฯ   อุปฺปฏิปาฏินิทเฺทโส   ปน นีวรณ- 
สภาวาย อวิชฺชาย เหฏา นีวรเณสุป สงฺคหทสฺสนตฺถนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        ปเมน   ฌาเนน   นวีรณานนฺติอาทีสุ  ฯ  กถ  ฌานาน  สีลภาโว  
กถ   วา   ตตฺถ   วิรติยา   สมฺภโว   สุวิสุทฺธกายกมฺมาทิกสฺส   ห ิจิตฺต- 
สมาทานวเสน   อิมานิ   ฌานานิ  ปวตฺตนฺติ  น  ปริตฺตกุสลานิ  วิย  
กายกมฺมาทิวิโสธนวเสน   นาป   มคฺคผลธมฺมา   วิย   ทุจฺจริตทุราชีว-  
สมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสมฺภนวเสนาติ  ฯ   สจฺจเมต   มหคฺคตธมฺเมสุ นิปฺปร-ิ 
ยาเนน   นตฺถิ   สลีนฏโ   กุโต  วิรมณฏโ  ปริยาเยน  ปเนต  
วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  โก  ปน  โส  ปรยิาโย  ฯ  ยทคฺเคน  มหคฺคตา  
กุสลธมฺมา  ปฏิปกฺเข  ปชหนฺติ  ตทคฺเคน  ตโต  โอรตา  เต  จ  ยถา  
จิตฺต  นาโรหนฺติ  เอว  สคุตฺตา  จ  นาม  โหนฺติ ฯ ปริยุฏาน- 
สงฺขาโต มโนทฺวาเร   วีติกฺกโม   นตฺถ ิ  เอเตสูติ   อวีติกฺกโมติ   จ  
วุจฺจติ  ฯ  เจตนา  ปน  ตสมฺปยุตฺตาติ  โส ยมตฺโถ ปรโต อาคมิสฺสติ ฯ  
เอว ฺจ   กตฺวา   วิตกฺกาทิปฺปหานวจนมฺป   สมตฺถิต   โหติ  ฯ  น  หิ  
นิปฺปริยายโต   สลี   กุสลธมฺมาน   ปหายก   ยชฺุชติ  ฯ   น  เจตฺถ  
อกุสลา   วิตกฺกาทโย   อธิปฺเปตา  ฯ  กิ ฺจาป  ปมชฺฌานุปจาเรเยว   
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ทุกฺขสฺส  จตุตฺถชฺฌานุปจาเร  จ  สุขสสฺ  ปหาน  โหติ  อติสยปฺ- 
ปหานมฺปน สนฺธาย   วุตฺต   จตุตฺเถน   ฌาเนน   สุขทุกฺขาน   ปหานนฺติ  ฯ  
อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยาติอาทีสุ   ย   วตฺตพฺพ   ต   อารุปฺปกถาย  
อาคมิสฺสติ ฯ  
        อนิจฺจสฺส   อนิจฺจนฺติ   วา   อนุปสสฺนา   อนิจฺจานุปสฺสนา  ฯ  
เตภูมิกธมฺมาน   อนิจฺจต   คเหตฺวา  ปวตฺตาย  วิปสฺสนาเยต  นาม  ฯ  
นิจฺจส ฺายาติ   สงฺขตธมฺมา   นิจฺจา   สสฺสตาติ   เอว   ปวตฺตาย มิจฺฉา- 
ส ฺาย  ฯ   ส ฺาคหเณเนว  ทิฏ ิจิตฺตานมฺป  คหณ  ทฏพฺพ  ฯ  
เอส   นโย   อิโต   ปเรสปุ  ฯ   นิพฺพิทานุปสฺสนายาติ   สงฺขาเรสุ นิพฺพิชนา- 
กาเรน  ปวตฺตาย  อนุปสฺสนาย  ฯ  นนฺทิยาติ  สปฺปติกตณฺหาย ฯ  
วิราคานุปสฺสนายาติ  วิรชนากาเรน  ปวตฺตาย  อนุปสฺสนาย ฯ ราคสฺสาติ  
สงฺขาเรสุ ราคสฺส ฯ  
        [๖๑]  นโิรธานุปสฺสนายาติ  สงฺขาราน  นิโรธสฺส  อนุปสฺสนาย  ฯ  
ยถา   สงฺขารา   นิรชฺุฌนฺติเยว   อายตึ  ปุนพฺภววเสน  น  อุปฺปชชฺนฺติ  
เอว  วา  อนุปสฺสนา  นิโรธานุปสฺสนา  ฯ  เตเนวาห นิโรธานุปสฺสนาย  
๑  ฯ  มุ ฺจิตุกามตาย  หิ  อย พลปฺปตฺตา ฯ  

สงฺขาราน   ปฏินิสฺสชชฺนากาเรเนว   ปวตฺตา   อนุปสฺสนา ปฏนิิสฺสคฺคา- 
นุปสฺสนา  ฯ  ปฏิสงฺขาสนฺติฏนา  หิ  อย  ฯ  อาทานสฺสาติ นิจฺจาทิ- 
วเสน   คหณสฺส  ฯ   สนฺตติสมุหกิจฺจารมฺมณวเสน  เอกตฺตคฺคหณ  
๑. ขุ. ป. ๓๑/๘๓ ฯ   
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ฆนส ฺา   ตสฺสา   ฆนส ฺาย  ฯ   อายูหนสฺสาติ  อภิสงฺขารณสฺส  ฯ  
สงฺขาราน   อวฏาทิวิเสสาปตฺติ   วิปริณาโม  ฯ   ธุวส ฺายาติ ถิร- 
ภาวคฺคหณสฺส  ฯ   นิมิตฺตสฺสาติ  สมูหาทิฆนวเสน  สกิจฺจปริจฺเฉทตาย  
จ  สงฺขาราน  สวิคฺคหตาย  ฯ  ปณิธิยาติ  ราคาทิปณิธิยา ฯ ตณฺหาวเสน  
สงฺขาเรสุ   นนิฺนตายาติ  อตฺโถ  ฯ  อภินิเวสสฺสาติ  อตฺตานุทิฏ ิยา  ฯ  
อนิจฺจทุกฺขาทิวเสน   สพฺพเตภูมิกธมฺมตีรณา   อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนา  ฯ  
สาราทานาภินิเวสสฺสาติ   อสาเรสุ   สารคฺคหณวิปลฺลาสสฺส  ฯ ยถา- 
ภูตาณทสฺสน   ถิรภาวปฺปตฺตา   อนิจฺจาทิอนุปสฺสนาว  ฯ อุทยพฺพย- 
าณนฺติ   เกจิ  ฯ   สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสนนฺติ   อปเร  ฯ อิสฺสริย- 
กตตฺตาทิวเสน  โลโก  สมุปฺปนฺโนติ อภินิเวโส สมฺโมหาภินิเวโส ฯ  
อุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวโสติ  เกจิ  ฯ  ฯ  อโหสึ  นโุข อห อตีตมทฺธานนฺติ๑  
อาทินยปฺปวตฺตา  สสยาปตฺติ  สมฺโมหาภินิเวโสติ อปเร ฯ สงฺขาเรสุน  
ตาณเลณภาวคฺคหณ  อาลยาภินิเวโส  ฯ  อาลยรตฺตา  อาลยสมุทิตาติ๒  
วจนโต   อาลโย   ตณฺหา  ฯ   สาเอว   จกฺขฺวาทีสุ   รูปาทีสุ   จ  
อภินิเวสนวเสน   ปวตฺติยา   อาลยาภินิเวโสติ  อปเร  ฯ  เอว   ิตา  
เต   สงฺขารา   ปฏินิสฺสชชฺยินฺตีติ   ปวตฺต  าณ  ปฏสิงฺขานุปสฺสนา  ฯ  
อปฺปฏิสงฺขา  ปฏิสงฺขาย  ปฏิปกฺขภูตา  โมหปฏานา๓  อกุสลธมฺมา ฯ  
วฏฏโต   วิคตตฺตา   วิวฏฏ   นิพฺพาน  ฯ   ตตฺถ  นินนฺภาวสงฺขาเตน  
อนุปสฺสเนน   ปวตฺติ   วิวฏฏานุปสฺสนา   สงฺขารุเปกฺขา   เจว  
๑. ม. มู. ๑๒/๑๔ ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๔๖๑ ฯ ปาลิยมฺปน อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตาติ  
 ทิสฺสติ ฯ  ๓ โมหปทฏานาติ ม ฺเ ฯ   
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าณ ฺจ ฯ สโยคาภินิเวโส สยุชฺชนวเสน สงฺขาเรสุ อภินิวิสน ฯ  
        ทฏิเกฏานนฺติ  ทิฏ ิยา  สหชาเตกฏาน ฺจ  ปหาเนกฏาน ฺจ  ฯ  
โอฬาริกานนฺติ   อุปริมคฺควชฺเฌ   กิเลเส   อุปาทาย   วุตฺต  ฯ  
อ ฺถา   ทสฺสเนน   ปหาตพฺพาป   ทติุยมคฺควชฺเฌหิ   โอฬาริกา  ฯ  
อณุสหคตานนฺติ   อณุภูตาน  ฯ   อิท   เหฏ ิมมคฺควชฺเฌ   อุปาทาย  
วุตฺต  ฯ   สพฺพกิเลสานนฺติ   อวสิฏสพฺพกิเลสาน  ฯ   น   หิ ปม- 
มคฺคาทีหิ ปหีนา กิเลสา ปุน ปหียนฺติ ฯ  
        จิตฺตสฺส   อวิปฺปฏิสาราย   สวตฺตนฺตีติอาทีสุ   สวโร อวิป-ฺ 
ปฏสิารตฺถาย  อวิปฺปฏิสารตฺถานิ  โข  อานนฺท  กุสลานิ  สลีานีติ๑  
จ   วจนโต   เจตโส   อวิปฺปฏิสารตฺถาย   ภวนฺติ  ฯ  อวิปฺปฏิสาโร  
ปามุชฺชตฺถาย   โยนิโส   มนสิกโรโต   ปามุชฺช  ชายตีติ๒  วจนโต  
ปามุชฺชาย  สวตฺตนฺติ  ฯ  ปามุชฺช  ปติยา  ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายตีติ๒  
วจนโต   ปติยา   สวตฺตนฺติ  ฯ   ปติ   ปสฺสทฺธตฺถาย   ปติมนสฺส  
กาโย   ปสฺสมฺภตีติ๒   วจนโต  ปสฺสทธฺิยา  สวตฺตนฺติ  ฯ  ปสฺสทธฺิ  
สุขตฺถาย   ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวทยตีติ๒  วจนโต  โสมนสฺสาย  
สวตฺตนฺติ  ฯ   สุขตฺถาย   สุข   เวทยตีติ   เจตฺถ  โสมนสฺส  สุขนติฺ  
วุตฺต  ฯ   อาเสวนายาติ   สมาธิสฺส   อาเสวนาย  ฯ  นิรามิเส  หิ  
สุเข  สิทฺเธ  สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยตีติ๒  วจนโต  สมาธิ สิทฺโธเยว  
โหติ  ฯ   ตสฺมา  สมาธิสฺส  อาเสวนาย  ปคุณพลวภาวาย  สวตฺตนฺตีติ  
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๑ ฯ  ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๒๐๘ ฯ  
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อตฺโถ  ฯ  ภาวนายาติ  ตสฺเสว  สมาธิสฺส  วฑฺฒิยา  ฯ  พหุลีกมฺมายาติ  
ปุนปฺปุน   กริิยาย  ฯ  อลงฺการายาติ  ตสฺเสว  สมาธิสฺส  ปสาธนภูต-  
สทฺธินฺทฺริยาทินิพฺพตฺติยา   อลงฺการาย   สวตฺตนฺติ  ฯ   ปริกฺขารายาติ  
อวิปฺปฏิสาราทิกสฺส   สมาธิสมฺภารสฺส   สิทฺธิยา   ตสฺเสว   สมาธิสฺส  
ปริกฺขาราย   สวตฺตนฺติ  ฯ   สมฺภารฏโ   หิ   อิธ   ปริกฺขารสทฺโท  
เยเกจีเม  ปพฺพชิเตน  ชีวิตปริกฺขารา  สมุทาเนตพฺพาติอาทีสุ๑ วิย ฯ  
สมฺภาโรติ   จ   ปจฺจโย   เวทิตพฺโพ  ฯ  กาม ฺจาย  ปริกฺขารสทฺโท  
รโถ  เสตปรกิฺขาโรติอาทีสุ๒  อลงฺการฏโ  สตฺตหิ  นครปริกฺขาเรหิ  
สุปริกฺขิตฺต   โหตีติอาทีสุ๓   ปริกฺขารฏโ   วุตฺโต   อิธ   ปน อลงฺการ- 
ปริวาราน  วิสุ  คหิตตฺตา  สมฺภารฏโติ  วุตฺต  ฯ ปริวารายาติ  
มูลการณภาเวเนว   สมาธิสฺส   ปริวารภูตสติวิริยาทิธมฺมวิเสสสาธเนน  
ปริวารสมฺปตฺติยา   สวตฺตนฺติ  ฯ   ปาริปูริยาติ   วสีภาวสมฺปาปเนน  
วิปสฺสนาย   ปทฏานภาวาปาทเนน   จ  ปริปุณฺณภาวสาธนโต  สมาธิสฺส  
ปริปูริยา   สวตฺตนฺติ  ฯ   สุปริสุทฺธสีลมูลก   สพฺพาการปาริปูร  สมาธึ  
ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   สมาหิโต   ปชานาติ   ปสฺสติ   ยถาภูต   ชาน  
ปสฺส   นิพฺพินฺทติ   นิพฺพินฺท   วิรชชฺติ  วิราคา  วิมจฺุจตีติ๔  วจนโต  
สีลมูลกานิ  สมาธิปทฏานานิ  ปโยชนานิ  ทสฺเสตุ เอกนฺตนิพฺพิทา- 
ยาติอาทิ วุตฺต  ฯ  นิพฺพิทาย  หิ  ทสฺสติาย  ตสฺส  ปทฏานภูต  ยถา- 
ภูตาณทสฺสน ทสฺสิตเมว   โหติ   ตสฺมึ   อสติ   นพฺิพิทาย   อสิชฺฌนโต  ฯ  
๑. ม. มู. ๑๒/๒๑๒ ฯ   ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๗ ฯ ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๗ ฯ    
๔. องฺ. ทสก. ๒๔/๓ ฯ   
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นิพฺพิทาทโย   อตฺถโตว   วิภตฺตาเอว  ฯ  ยถาภูตาณทสฺสนนฺติ  ปเนตฺถ  
สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสน  อธิปฺเปต  ฯ  เอวเมตฺถ อมตมหานิพฺพาน- 
ปริโยสาน สลีสฺส ปโยชน ทสฺสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        อิทานิ   ปหานาทีสุ  สีลน  ทสฺเสตุ  เอตฺถ  จาติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  
ตตฺถ   ปชหน   อนุปฺปาทนิโรโธ   ปหานนฺติ   ตสฺส   ภาวสาธนต  
สนฺธาย   ปหาน   นาม  โกจิ  ธมฺโม  นตฺถีติ  วุตฺต  ฯ  ยถา  ปนสฺส  
ธมฺมภาโว   สมฺภวติ   ตถา   เหฏา   สวณฺณิตเอว  ฯ  เอว  หิสสฺ  
สีลภาโว   สฏุ ุ   ยุชชฺติ  ฯ  ต  ต  ปหานนฺติ  ปาณาติปาตสฺส  ปหาน  
อทินฺนาทานสฺส   ปหานนฺติ   เอว   วุตฺต   ต   ต   ปหาน  ฯ  ตสฺส  
ตสฺส   กุสลธมฺมสฺสาติ   ปาณาติปาตสฺส   ปหาน   เมตฺตาทิกุสลสฺส  
ธมฺมสฺส   อทินฺนาทานสฺส   ปหาน   จาคาทิกุสลสฺส   ธมฺมสสฺาติ   เอว  
ตสฺส   ตสฺส   กุสลธมฺมสสฺ  ฯ  ปติฏานฏเนาติ  ปติฏานภาเวน  ฯ  
ปหาน   หิ   ตสฺมึ   สติ   โหติ   อสติ  น  โหติ  ตสฺส  ปติฏานนฺติ  
วตฺตพฺพต   ลภตีติ   กตฺวา   ยสฺม ึ  สนฺตาเน   ปาณาติปาตาทโย  
ตสฺส   ปกมปฺเหตโวติ   ตปฺปหาน   วิกมฺปภาวากรเณน   สมาธาน  
วุตฺต  ฯ   เอว   เสสปหาเนสุป   วตฺตพฺพ  ฯ   สมาธาน  สณฺปน  
สยมน  วา  ฯ  อิตเร  จตฺตาโรติ  เวรมณีอาทโย  จตฺตาโร  ธมฺมา ฯ  
น   ปหาน   วิย  โวหารมตฺตนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ตโต  ตโตติ  ตมฺหา  
ตมฺหา   ปาณาติปาตาทิโต  ฯ   ตสฺส   ตสฺสาติ   ปาณาติปาตาทิกสฺส  
สวรวเสน   ตสฺส   ตสฺส   วา   สวรสฺส   วเสน  ฯ ตทุภยสมฺปยุตฺต-  
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เจตนาวเสนาติ   เวรมณีหิ   สวรธมฺเมหิ  จ  สมฺปยุตฺตาย เจตนาย- 
   วเสน  ฯ  ต  ต  อวีติกฺกมนฺตสฺสาติ  ต  ต  ปาณาติปาตาทึ  
อวีติกฺกมนฺตสฺส   ปุคฺคลสฺส   ธมฺมสมูหสฺส   วา   วเสน   เจตโส  
ปวตฺติสพฺภาว   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ   ตสฺมา   เอกกฺขเณป   ลพฺภนฺตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        [๖๒]  สงฺกิลิสฺสติ  เตนาติ  สงฺกิเลโส  ฯ  โก  ปน  โสติ  อาห  
ขณฺฑาทิภาโว   สลีสฺส   สงฺกิเลโสติ  ฯ  โวทายติ  วิสุชฺฌติ  เอเตนาติ  
โวทาน  อขณฺฑาทิภาโว  ฯ  ลาภยสาทีติ  อาทิสทฺเทน  าติองฺค- 
ชีวิตาทีน สงฺคโห  ฯ   สตฺตสุ   อาปตฺติกฺขนฺเธสุ   อาทิมฺหิ   วา   อนฺเต  
วา   เวมชฺเฌติ  จ  อิท  เตส  อุทฺเทสาทิปาลิวเสน  วุตฺต  ฯ  น  ห ิ 
อ ฺโ   โกจิ   อาปตฺติกฺขนฺธาน   อนุกกฺโม   อตฺถ ิ ฯ   ขณฺฑนฺติ  
ขณฺฑวนฺต   ขณฺฑิต   วา  ฯ   ฉิทฺทนฺติ   เอตฺถาป  เอเสว  นโย  ฯ  
ปริยนฺเต  ฉินฺนสาฏโก  วิยาติ  ปาตฺรนฺเต๑  ทสนฺเต  วา  ฉินฺนวตฺถ  
วิย ฯ เอวนฺติ อิทานิ วุจฺจมานากาเรน ฯ  
        [๖๓]   เมถุนสโยควเสนาติ  ราคปริยุฏาเนน  สทิสภาวาปตฺติยา  
มิถุนาน   อิทนฺติ   เมถุน   นิพฺพนฺธน   เมถุนวเสน   สมาโยโค เมถุน- 
สโยโค  อิธ  ปน  เมถุนสโยโค  วิย  เมถุนสโยโค ตสฺส วเสน ฯ  
อิธาติ   อิมสฺมึ   โลเก  ฯ   เอกจฺโจติ   เอโก  ฯ   สมโณ  วา  
พฺราหฺมโณ   วาติ   ปพฺพชามตฺเตน   สมโณ   วา   ชาติมตฺเตน  
พฺราหฺมโณ   วา  ฯ   ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ   ทฺวีหิ   ทฺวีหิ สมาปชฺช-ิ 
๑. ตตฺรนฺเตติ วา วตฺถนฺเตติ วา ทิสฺสติ ฯ   
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ตพฺพ  เมถุนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  นเหว  โข สมาปชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
อุจฺฉาทน  อุพฺพตฺตน  ฯ  สมฺพาหน  ปริมทฺทน  ฯ  สาทิยตีติ อธิวาเสติ ฯ  
ตทสฺสาเทตีติ   อุจฺฉาทนาทึ   อภิรมติ  ฯ   นิกาเมตีติ   อิจฺฉติ  ฯ  
วิตฺตินฺติ  ตุฏ ึ  ฯ  อิทมฺป  โขติ  เอตฺถ  อิทนฺติ   ยถาวุตฺต  สาทิยนาทึ  
ขณฺฑภาวาทิวเสน   เอก   กตฺวา   วุตฺต  ฯ   ปสทฺโท   วกฺขมาน  
อุปาทาย   สมุจฺจยฏโ  ฯ   โขสทฺโท   อวธารณฏโ  ฯ  อิท  วุตฺต  
โหติ   ยเทต   พฺรหฺมจาริปฏิ ฺสฺส   อสติป   ทฺวยทฺวยสมาปตฺติย  
มาตุคามสฺส   อุจฺฉาทนนฺหาปนสมฺพาหนสาทิยนาทิ   อิทมฺป   เอกเสน  
ตสฺส   พฺรหฺมจริยสฺส   ขณฺฑาทิภาวาปาทนโต   ขณฺฑมฺป   ฉิททฺมฺป  
สพลมฺป   กมฺมาสมฺปติ  ฯ   เอวมฺปน   ขณฺฑาทิภาวาปตฺติยา   โส  
อปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   จรติ   น   ปรสิุทฺธ   สยุตฺโต  เมถุนสโยเคน  
วิสยุตฺโต   ตโต   จสฺส   น   ชาติอาทีหิ   ปริมุตฺตีติ  ทสฺเสนฺโต  อย  
วุจฺจตีติอาทิมาห  ฯ   ส ฺชคฺฆตีติ   กิเลสวเสน   มหาหสิต   หสติ  ฯ  
สงฺกีฬตีติ   กายสสคฺควเสน  กฬีติ  ฯ  สงฺเกฬายตีติ  สพฺพโส  มาตุคาม  
เกฬายนฺโต วิหรติ ฯ  
        [๖๔]   จกฺขุนาติ   อตฺตโน   จกฺขุนา  ฯ  จกฺขุนฺติ  มาตุคามสฺส  
จกฺขุ  ฯ  อุปนิชฺฌายตีติ  อุเปจฺจ  นิชฌฺายติ  โอโลเกติ  ฯ  ติโรกุฑฺฑาติ  
กุฑฺฑสฺส   ปรโต  ฯ   ตถา   ติโรปาการา  ฯ   มตฺติกามยา  ภิตฺติ  
กุฑฺฑ   อิฏกามยา   ปากาโรติ   วทนฺติ  ฯ   ยากาจิ   วา   ภิตฺติ  
โปริสโต   ทยิฑฺฒรตนุจฺจปฺปมาณา   กฑฺุฑ  กุฑฺฑโต  อธิโก  ปากาโร  ฯ  
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อสฺสาติ   พฺรหฺมจาริปฏิ ฺสฺส  ฯ  ปุพฺเพติ  วตฺตสมาทานโต  ปุพฺเพ  ฯ  
กามคุเณหีติ   กามโกฏาเสหิ  ฯ  สมปปฺตนฺติ  สุฏ ุ  อปฺปต  สหิต  ฯ  
สมงฺคีภูตนฺติ   สมนฺนาคต  ฯ   ปริจาริยมานนฺติ   กีฬติ   อุปฏหิยมาน  
วา ฯ ปณิธายาติ ปฏเตฺวา ฯ  
        [๖๕]   สีเลนาติอาทีสุ  ฯ   ยมนิยมาทิสมาทานวเสน   สีล  ฯ  
อวีติกฺกมวเสน   วตฺต  ฯ  อุภยมฺป  สีล  ฯ  ทุกฺกรจรยิาวเสน  ปวตฺติต  
วตฺต  ฯ  ตตอกิจฺจสมฺมตโต  วา  นิวตฺติลกฺขณ  สีล  ฯ  ตตสมา- 
ทานวโต เวสโภชนกิจฺจกรณาทิวิเสสปฏิปตฺติ   วตฺต  ฯ   สพฺพถาป  
ทุกฺกรจริยา ตโป ฯ เมถุนวิรติ พฺรหฺมจริย ฯ  
        สพฺพโสติ   อนวเสสโต   สพฺเพส   วา  ฯ   อเภเทนาติ  
อวีติกฺกเมน  ฯ   อปราย   จ   ปาปธมฺมาน   อนุปฺปตฺติยา   คุณาน  
อุปฺปตฺติยา   สงฺคหิโตติ   โยชนา  ฯ   ตตฺถ   กุชฺฌนลกฺขโณ   โกโธ  
อุปนทฺธนลกขฺโณ   อุปนาโห   ปเรส   คุณมกฺขนลกฺขโณ   มกฺโข  
ยุคคฺคาหลกฺขโณ   ปลาโส   ปรสมฺปตฺติอุสฺสุยฺยนลกฺขณา   อิสสฺา  
อตฺตสมฺปตฺตินิคุยฺหนลกฺขณ   มจฺฉริย   สนฺตโทสปฏิจฺฉาทนลกฺขณา  
มายา   อสนฺตคุณสมฺภาวนลกฺขณ   สาเถยฺย   จิตฺตสฺส   ถทฺธภาว- 
ลกฺขโณ ถมฺโภ   กรณุตฺตรยิลกฺขโณ   สารมฺโภ   อุณฺณติลกฺขโณ  
มาโน   อพฺภุณฺณติลกฺขโณ   อติมาโน   มชชฺนลกฺขโณ   มโท จิตฺต- 
โวสฺสคฺคลกฺขโณ  ปมาโท  ฯ  อาทิสทฺเทน โลภโมหวิปรีตมนสิการาทีน  
สงฺคโห ฯ   
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        อิทานิ   อขณฺฑาทิภาโว   ปนาติอาทินา   วุตฺตเมวตฺถ   ปากฏตร  
กาตุ   ยานิ   หีติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   อนุปหตานีติ  อนุปทฺทูตานิ  ฯ  
วิวฏฏปนิสฺสยตาย   ตณฺหาทาสพฺยโต   โมจเนน   ภุชิสฺสภาวกรณ  ฯ  
อวิ ฺ ูน อปฺปมาณตฺตา วุตฺต วิ ฺ ูหิ ปสตฺถตฺตาติ ฯ  
        [๖๖]   สมาธิสวตฺตน   วา   เอเตส   ปโยชน   สมาธิสวตฺตเน  
วา   นิยุตฺตานีติ   สมาธิสวตฺตนิกานิ  ฯ  นิสทฺทาเนน๑  สสฺสสมฺปตฺติ  
วิย   ปฏิปกฺขวิคเมน   สีลสมฺปทา   สา   จ  ตตฺถ  สติ  โทสทสฺสเนติ  
อาห   สีลวิปตฺติยา   จ   อาทีนวทสฺสเนนาติ  ฯ   นสิมฺมการีน ปโยชน- 
ครุกตาย   ทฏิคุเณเยว  สมฺมาปฏิปตฺตีติ  วุตฺต  สลีสมฺปตฺติยา  จ  
อานิสสทสฺสเนนาติ  ฯ   ตตฺถ   สีลวิปตฺติยา   อาทีนโว   สีลสมฺปทาย  
เหฏา   ทสสฺิตอานิสสปฏิปกฺขโต   เวทิตพฺโพ  ฯ   ต   สุวิ ฺเยฺยนฺติ  
อวิตฺถาเรตฺวา ปการนฺตเรหิ ทสฺเสตุ อปจาติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ   ยถา   สีลสมฺปทา   สตฺตาน   มนุ ฺภาวกรณ   เอว สลี- 
วิปตฺติ  อมนุ ฺภาวกรณนฺติ  อาห  ทสฺุสีโล  ฯเปฯ  เทวมนุสฺสา- 
นนฺติ ฯ อนนุสาสนีโย   ชคุิจฺฉิตพฺพโต  ฯ   ทุกฺขิโตติ   ส ฺชาตทุกฺโข  ฯ  
วิปฺปฏิสารีติ   อกต   วต   เม   กลฺยาณนฺติอาทินา   ปจฺฉานุตาป  ฯ  
ทุพฺพณฺโณติ   คุณวณฺเณน   กายวณฺเณน   จ   วิรหิโต  ฯ   อสฺสาติ  
ทุสฺสีลสฺส  ฯ   สมฺผสฺสิตาน   ทุกฺโข  ทกฺุขาวโห  สมฺผสฺโส  เอตสฺสาติ  
ทุกฺขสมฺผสฺโส  ฯ   คุณานุภาวาภาวโต   อปฺป   อคฺฆตีติ  อปฺปคฺโฆ  ฯ  
อเนกวสฺสคณิกคูถกูโป   วิยาติ   อเนกวสฺสสมุเห   ส ฺจิตุกฺการาวาโฏ  
๑. นิทฺทาเนนาติ ม ฺเ ฯ สสฺสทูสกาน ติณาน ทาตฺเตน วา อสิเตน วา นทฺิทาเนนาติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
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วิย   ทุพฺพิโสโธ   จ   โสเธตุ  อสกฺกุเณยฺโย  ฯ  ฉวาลาต  ฉวทาเห  
สนฺตชฺชนุมฺมกุ  ฯ   อุภโต   ปริพาหิโรติ   สาม ฺโต   คิหิโภคโต  จ  
ปริหีโน  ฯ  สพฺเพส  เวรี  สพฺเพ  วา  เวรี  เอตสฺสาติ  สพฺพเวรี ฯ  
โสเอว   สพฺพเวริโก   ปุรโิส  ฯ  สวาส  นารหตีติ  อสวาสารโห  ฯ  
สทฺธมฺเมติ  ปฏิปตฺติสทฺธมฺเม  ปฏิเวธสทฺธมฺเม  จ  ฯ  อคฺคิกฺขนฺธปริยาเย  
วุตฺตทุกฺขภาคิตายาติ   สงฺเขเปน   วุตฺตมตฺถ   วิตฺถารโต   ทสฺเสตุ  
ทุสฺสีลาน ฺหีติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        [๖๗]   ป ฺจกามคุณปริโภคสุเข   ปเรหิ   กริยมานวนฺทนาทิ- 
สุเข จ   อสฺสาเทน   คธิตจิตฺตา   ป ฺจกาม  ฯเปฯ   คธิตจิตฺตา  
เตส  ฯ  เต  ยถาวุตฺตสุขสฺสาโท๑  ปจฺจโย  เอตสฺสาติ  ตปฺปจฺจย  
ทุกฺขนฺติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   ปสฺสถ   โนติ   ปสฺสถ  น ุ อป  ปสฺสถ  ฯ  
มหนฺตนฺติ   วิปุล  ฯ   อคฺคิกฺขนฺธนฺติ   อคฺคิสมุห  ฯ   อาทิตฺตนฺติ  
ปทิตฺต  ฯ   สมฺปชฺชลิตนฺติ   สมนฺตโต   ปชชฺลิต   อจฺจิวิปฺผุลฺ- 
ลิงฺคานิ มุ ฺจนฺต  ฯ   สโชติภูตนฺติ   สมฺปภ   สมนตฺโต   อุฏ ิตาหิ  
ชาลาหิ   เอกปฺปภาสมุทยภูต  ฯ   ต   ก ึ  ม ฺถาติ   ต   อิทานิ  
มยา   วุจฺจมานมตฺถ   กึ   ม ฺถาติ   อนุมติคฺคหณตฺถ   ปุจฺฉติ  ฯ  
อาลิงฺคิตฺวาติ   อุปคุยฺหิตฺวา  ฯ   อุปนิสเีทยฺยาติ  เตเนว  อาลิงฺคเนน  
อุเปจฺจ   นิสีเทยฺย  ฯ   ยทตฺถเมตฺถ   สตฺถา   อคฺคิกฺขนฺธาลิงฺคน ก ฺา- 
ลิงฺคน ฺจ   อาเนสิ   ตมตฺถ   วิภาเวตุ  อาโรจยามีติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ   อาโรจยามีติ   อามนฺเตมิ  ฯ  โวติ  ตุเมฺห  ฯ  ปฏิเวทยามีติ  
๑. เต ยถาวุตตฺสุขสฺสาทาติ ม ฺเ ฯ   
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สมฺโพเธมิ  ฯ  ทุสฺสลีสฺสาติ  นิสฺสีลสฺส  สลีวิรหิตสฺส  ฯ  ปาปธมฺมสฺสาติ  
ทุสฺสีลตฺตาเอว   หีนชฺฌาสยตาย   ลามกสภาวสฺส  ฯ   อสุจิสงฺกสฺสร-  
สมาจารสฺสาติ   อปริสุทฺธกายสมาจาราทิตาย   อสุจิ   หุตฺวา   สงฺกาย  
สริตพฺพสมาจารสฺส  ฯ   ทุสฺสีโล  หิ  กิ ฺจิเทว  อสารุปฺป  ทิสวฺา  อิท  
อสุเกน   กต   ภวิสฺสตีติ  ปเรส  อาสงฺกนีโยว  โหติ  เกนจิเทว  วา  
กรณีเยน   มนฺตยนฺเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  กจฺจิ  นุโข  อิเม  มยา  กตกมฺม  
ชานิตฺวา   มนฺเตนฺตีติ   อตฺตโนเยว   สงฺกาย   สริตพฺพสมาจาโรติ  ฯ  
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตสฺสาติ   ลชชฺิตพฺพตาย   ปฏิจฺฉาเทตพฺพกมฺมนฺตสฺส  ฯ  
อสฺสมณสฺสาติ   น   สมณสฺส  ฯ   สลากคฺคหณาทีสุ   อหมฺป   สมโณติ  
มิจฺฉาปฏิ ฺาย   สมณปฏิ ฺสฺส  ฯ  อเสฏาจาริตาย  อพฺรหฺม- 
จาริสฺส  ฯ อุโปสถาทีสุ  อหมฺป  พฺรหมฺจารีติ  มิจฺฉาปฏิ ฺาย  พฺรหฺม- 
จาริปฏิ ฺสฺส  ฯ ปูตินา   กมฺเมน   สีลวิปตฺติยา   อนฺโต   อนุปวิฏตฺตา  
อนฺโตปูติสฺส  ฯ   ฉหิ   ทวฺาเรหิ   ราคาทิกิเลสานุวสฺสเนน  ตินฺตตฺตา  
อวสฺสุตสฺส  ฯ   ส ฺชาตราคาทิกจวรตฺตา   สีลวนฺเตหิ   ฉฑฺเฑตพฺพตฺตา  
จ   กสมฺพุกชาตสฺส  ฯ   อคฺคิกฺขนฺธุปมาย   หีนุปมภูตายาติ  อตฺโถ  ฯ  
เตนาห ภควา เอตเทว ตสฺส วรนฺติ ฯ  
        [๖๘]   ภควา   ทุกฺข  ทสฺเสตฺวา  ทุกฺข  ทสฺเสตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
วาลรชฺชุยาติ  วาเลหิ  กตรชฺชุยา  ฯ  สา หิ ขรตรา โหติ ฯ ฆเสยฺยาติ  
ปธสนวเสน  ฆเสยฺย  ฯ  เตลโธตายาติ เตเลน นิสิตาย ฯ ปจฺโจรสฺมินฺติ  
ปฏิอุรสฺมึ  ฯ   อุราภิมุข   อุรมชฺเฌติ   อธิปฺปาโย  ฯ  อโยสงฺกุนาติ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 129 

                           ธุตงฺคนิทฺเทส  วณฺณนา   
สณฑาเสน  ฯ   เผณุทฺเทหกนฺติ   เผณณ   อุทฺเทเหตฺวา   อเนการเผณ  
อุฏเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        [๖๙]   อคฺคิกฺขนฺธาลิงฺคนทุกฺขโตป   อธิมตฺตทุกฺขตาย   กฏกภูต  
ทุกฺข   ผล   เอตสฺสาติ   อคฺคิกฺขนฺธาลิงฺคนทุกฺขาธิกทุกฺขกฏกผล  ฯ  
กามสุข   อวิชหโต  ภินฺนสีลสฺส  ทุสฺสลีสฺส  กุโต  ตสฺส  สุข  นตฺเถวาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   สาทเนติ   สาทิยเน  ฯ  ยนฺติ  อ ฺชลกีมฺมสาธน  ฯ  
อสีลิโนติ   ทสฺุสีลสฺส  ฯ   อุปหตนฺติ  สีลพฺยสเนน  อุปทฺทูต  ฯ  ขตนฺติ  
กุสลมูลาน  ขณเนน  ขณิต  วา๑ กุณสรโีรติ อธิปฺปาโย ฯ สพฺพภเยหึติ  
อตฺตานุวาทาทิสพฺพภเยหิ  ฯ   อุปจารชฌฺาน   อุปาทาย   สพฺเพหิ อธิคม- 
สุเขหิ ฯ วุตฺตปฺปการวิปรีตโตติ สีลวิปตฺติย วุตฺตาการปฏิปกฺขโต ฯ  
        [๗๐]   มนาโป   โหติ   เทวมนุสสฺานนฺติอาทินา   กายคนฺโธป  
ปามุชฺช  สีลวนฺตสฺส  ภิกขฺุโน  กโรติ  ฯ  อป  เทวานนฺติ  เอตฺถ คนฺโธ  
อิสีน   จิรทกขิฺตานนฺติอาทิกา๒  คาถา  วิตฺถาเรตพฺพา  ฯ  อวิฆาตีติ  
อปฺปฏิฆาตี  ฯ  วธพนฺธาทิปริกิเลสา  ทิฏธมฺมิกา  อาสวา  อุปทฺทวา  ฯ  
สมฺปรายิกาน  ทุกฺขาน  มูล  นาม  ทสฺุสีลฺย  ฯ  อนฺตมติกฺกนฺต อจฺจนฺต ฯ  
สนฺตา   กิเลสปริฬาหสงฺขาตทรถาน   อภาเวน   สพฺพทา   สนตฺา  ฯ  
อุพฺพิชฺชิตฺวานาติ าณุตฺราเสน อุตฺตสิตฺวา ฯ โวทาเปตพฺพนฺติ วิโสเธตพฺพ ฯ  
                   ปรมตฺถม ฺชสุาย วิสุทฺธิมคฺค สวณฺณนาย  
                            สลีนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
๑. กิมิท ฯ...ขณิต ฯ กุณปสรีโรติ ม ฺเ ฯ ๒. ส. สคาถก ๑๕/๓๓๒ ฯ   
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        ธุตงฺคนิทฺทเสวณฺณนา  
        [๗๑]   อปฺปา   อิจฺฉา   เอตสฺสาติ   อปฺปจฺโฉ  ปจฺจยเคธรหิโต  
ตสฺส   ภาโว   อปฺปจฺฉตา   อโลภชฺฌาสยตาติ   อตฺโถ  ฯ  สม  ตุฏ ี  
สนฺเตน   สเกน   วา  ตุฏ ี  สนฺตุฏ ี  ฯ  สนฺตุฏ ีเอว  สนฺตุฏ ิตา  ฯ  
อ ฺ   อปฏเตฺวา   ยถาลทฺเธหิ  อิตริตเรหิ  ปจฺจเยหิ  ปริตุสฺสนา  ฯ  
สนฺตุฏ ิตาทีหีติ   ตกาโร   วา   ปทสนธฺิกโร  ฯ  สนฺตุฏ ีอาทีหีติ  วา  
ปาโ  ฯ   เต  คุเณติ  สีลโวทานสฺส  เหตุภูเต  อปฺปจฺฉตาทิคุเณ  ฯ  
สมฺปาเทตุนฺติ   สมฺปนฺเน  กาตุ  ฯ  เต  หิ  สีลวิสุทฺธยิา  ปฏลิทฺธ- 
มตฺตา หุตฺวา   ธุตธมฺเมหิ   สมฺปนฺนตรา   โหนฺติ  ฯ   ธุตงฺคสมาทานนฺติ  
กิเลสาน   ธนุนก   องฺคาน   วิทฺธสนการณาน   สมฺมเทว  อาทาน  ฯ  
เอวนฺติ   เอว   สนฺเต   ธุตงฺคสมาทาเน   กเตติ   อตฺโถ  ฯ  อสฺส  
โยคิโน  ฯ  สลฺเลโข  กิเลสาน  สมฺมเทว  ลิขนา  เฉทนา  ตนุกรณ ฯ  
ปวิเวโก  จิตฺตวิเวกสฺส  อุปายภูตา  วิเวกฏกายตา  ฯ  อปจโย  ยถา  
ปฏิปชชฺนโต  กิเลสา  น  อปจินนฺติ  น  อาจินนฺติ  ตถา  ปฏิปชชฺนา  ฯ  
วิริยารมฺโภ   อนุปฺปนฺนาน   ปาปธมฺมาน   อนุปฺปาทนาทิวเสน อารทฺธ- 
วิริยตา  ฯ   สภุรตา  ยถาวุตฺตอปฺปจฺฉภาวาทิสิทฺธา  อุปฏากาน  
สุขภรณียตา   สุโปสตา  ฯ  อาทิสทฺเทน  อปฺปกิจฺจตาสลฺลหุกวุตฺติตาทิเก  
สงฺคณฺหาติ  ฯ   สีล ฺเจว   ยถาสมาทินฺน   ปฏิปกฺขธมฺมาน  ทูรภีาเวน  
สุปริสุทฺธ   ภวิสฺสติ   วตฺตานิ   จ  ธุตธมฺมานิ  สมฺปชฺชิสฺสนฺติ  สมฺปนฺนา   
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ภวิสฺสนฺติ   นิปฺผชฺชิสฺสนฺติ   วา  ฯ  ยา  ถิรภูตา  อิตริตรจีวร- 
ปณฺฑปาต เสนาสนสนฺตุฏ ี   โปราณาน   พุทฺธาทีน   อริยาน  
ปเวณิภาเวน   ิตา  ตตฺถ  ปติฏ ิตภาว สนฺธายาห โปราเณ อริย- 
วสตฺตเย ปติฏายาติ  ฯ   ภาวนา   อารามิตพฺพฏเน   อาราโม   เอตสฺสาติ  
ภาวนาราโม  ฯ   ตพฺภาโว   ภาวนารามตา   สมถวิปสฺสนาภาวนาสุ  
ยุตฺตปยุตฺตตา ฯ ยสฺมา อธิคมารโห ภวิสฺสติ ตสฺมาติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๗๒]   ลาภสกฺการาทิ  ตณฺหาย  อามสิตพฺพโต  โลกปริยาปนฺน- 
ตาย จ   โลกามิส  ฯ   นิพฺพานาธิคมสฺส   อนุโลมนโต   อนุโลมปฏิปทา  
วิปสฺสนาภาวนา ฯ  
        อตฺถโตติ   วจนตฺถโต  ฯ   ปเภทโตติ   วิภาคโต  ฯ  เภทโตติ  
วินาสโต  ฯ  ธุตาทีนนฺติ  ธุตธุตวาทธุตธมฺมธุตงฺคาน  ฯ  สมาสพฺยาสโตติ  
สงฺเขปวิตฺถารโต ฯ  
        รถิกา   ติรจฺฉา  ฯ  สงฺการกูฏาทีนนฺติ  นิทฺธารเณ  สามิวจน  ฯ  
อพฺภุคฺคตฏเนาติ   อุสฺสิตฏเน  ฯ   นทิยา   กลูนติฺอาทีสุ   วิย  
สมุสฺสยฏโ   กลูสทฺโทติ   อาห   ปสุกูลมิวาติ   ปสุกูลนฺติ  ฯ  กสุทฺโท  
กุจฺฉาย   อุลสทฺโท   คติอฏโติ   อาห   กุจฺฉิตภาว   คจฺฉตีติ   วุตฺต  
โหตีติ  ฯ   ปสุ   วิย   กุจฺฉิต   อุลติ   ปวตฺตตีติ   วา  ปสุกูล  ฯ  
ปสุกูลธารณ   ปสุกูล   อุตฺตรปทโลเปน  ฯ   ต  สลีมสฺสาติ  ปสุกูลิโก  
ยถา   อาปูปโกติ  ฯ  องฺคติ  อตฺตโน  ผล  ปฏิจฺจ  เหตุภาว  คจฺฉตีติ  
องฺค   การณ  ฯ   เยน   ปุคฺคโล   ปสุกูลโิกติ   วุจฺจติ   โส สมาทาน-  
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เจตนาสงฺขาโต  ธมโฺม  ฯ  ปสุกูลิกสฺส  องฺคนฺติ  ปสุกูลิกงฺค  ฯ  
เตนาห   ปสุกูลิกสฺสาติอาทิ  ฯ   ตสฺสาติ   สมาทานสฺส  ฯ  สมาทิยติ  
เอเตนาติ  สมาทาน  เจตนา  ฯ  เอเตเนว  นเยนาติ  ยถา ปสุกูลสฺส  
ธารณ   ปสุกูล   ตสีโล   ปสุกลูิโก   ตสฺส   องฺค   สมาทานเจตนา  
ปสุกูลิกงฺค   วุตฺต   เอว   เอเตเนว   วจนฏนเยน   ติจีวรธารณ  
ติจีวร   ตสีโล   เตจีวริโก  ตสฺส  องฺค  สมาทานเจตนา  เตจีวริกงฺค  
เวทิตพฺพ  ฯ   สงฺฆาฏิอาทีสุเอว   ตีสุ   จีวเรสุ   ติจีวรสม ฺา   น  
กณฺฑุปฏิจฺฉาทิวสฺสิกสาฏิกาทีสูติ   ตานิ   สรูปโต   ทสฺเสนฺโต สงฺฆาฏิ- 
อุตฺตราสงฺคอนฺตรวาสกสงฺขาตนฺติ อาห ฯ  
        [๗๓]   ต   ปณฺฑปาตนฺติ   ปเรหิ   ทิยฺยมานาน  ปณฺฑาน  ปตฺเต  
ปตนสงฺขาต   ปณฺฑปาต   อุ ฺฉาตีติ   ปณฺฑปาติโก   ยถา   พาทริโก  
สามากิโกติ  ฯ   ปณฺฑปาตีเอว   ปณฺฑปาติโก   ยถา   ภทฺโทเอว  
ภทฺทโก  ฯ  อวขณฺฑน  วิจฺฉินฺทน  น  นิรนฺตรปฺปวตฺติ  ฯ  ตปฺปฏิกฺเขปโต  
อนวขณฺฑน   อวิจฺฉินฺทน   นิรนฺตรปฺปวตฺติ  ฯ   สห  อปทาเนนาติ  สห  
อนวขณฺฑเนน  ฯ   สปทานนฺติ   ปทสสฺ   กิริยาวิเสสนภาว   ยตฺถ  จ  
ต   อนวขณฺฑน   ต   จ   ทสฺเสตุ   อวขณฺฑนวิรหิต   อนุฆรนติฺ  วุตฺต  
โหตีติ  วุตฺต  ฯ  เอกาสเนติ  อิริยาปถนตฺเรน  อนนฺตริตาย เอกายเยว  
นิสชฺชาย  ฯ   ปตฺเต   ปณฺโฑติ   เอตฺถ   วตฺถุเภโท   อิธาธิปฺเปโต  
น   สาม ฺ   เอวกาโร   จ   ลุตฺตนิทฺทิฏโติ   ทสฺเสนฺโต   เกวล  
เอกสฺมึเยว   ปตฺเตติ  อาห  ฯ  อุตฺตรปทโลป  กตฺวา  อย  นิทฺเทโสติ   
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ทสฺเสนฺโต   ปตฺตปณฺฑคฺคหเณ   ปตฺตปณฺฑส ฺ   กตฺวาติ   อาห  ฯ  
เอเสว  นโย  อิโต  ปเรสุป  ฯ  ปจฺฉาภตฺต  นาม  ปวารณโต  ปจฺฉา  
ลทฺธภตฺตว  ฯ   ขลุสทฺทสฺส   ปฏิเสธวาจกตฺตา   เตน   สมานฏ  
นการ   คเหตฺวา   อาห   น  ปจฺฉาภตฺติโกติ  ฯ  สกิฺขาปทสฺส  วิสโย  
สิกฺขาปเทเนว   ปฏิกฺขิตฺโต   โย  ตสฺส  อวิสโย  โสเอว  สมาทา- 
นสฺส วิสโยติ อาห สมาทานวเสน ปฏิกขิฺตฺตาติริตฺตโภชนสฺสาติ ฯ  
        [๗๔]   อพฺโภกาเส   นิวาโส   อพฺโภกาโส   สสุาเน   นิวาโส  
สุสาน   ต   สีลมสฺสาติอาทินา   สพฺพ   วตฺตพฺพนฺติ   อาห   เอเสว  
นโยติ  ฯ   ยถาสนฺถต  วิย  ยถาสนฺถต  อาทิโต  ยถาอุทฺทิฏ  ฯ  ต  
เหส   อิท   พหุมงฺกุณ   ทคฺุคนฺธปวาตนฺติอาทิวเสน   อปฺปฏิกขิฺปตฺวา  
สมฺปฏิจฺฉติ  ฯ  เตเนวาห  อิท  ตุยฺหนฺติอาทิ  ฯ  สยนนฺติ นิปชฺชน- 
มาห ฯ เตน   เตน   สมาทาเนนาติ   เตน   เตน   ปสุกูลิกงฺคาทกิสฺส  
สมาทาเนน  ฯ   ธุตกิเลสตฺตาติ   วิทฺธสิตกิเลสตฺตา  ฯ  ตทงฺควเสน  
ปหีนตณฺหุปาทานาทิปาปธมฺมตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   เยหิ   ต   กิเลสธุนน  
ตานิเยว   อิธ   ธุตสฺส   ภิกฺขุโน  องฺคานีติ  อธิปฺเปตานิ  น  อ ฺานิ  
ยานิกานิจิ  ฯ  อ ฺเน  วา  ธุตสฺสาติ  อยมตฺโถ  อตฺถโต  อาปนฺโน ฯ  
าณ   องฺค   เอเตสนฺติ   อิมินา   าณปุพฺพกต   เตส   สมาทานสฺส  
วิภาเวติ ฯ ปฏิปตฺติยาติ สีลาทิสมฺมาปฏิปตฺติยา ฯ  
        สมาทิยติ   เอเตนาติ   สมาทาน   สมาทานวเสน   ปวตฺตา   
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เจตนา  ต๑  ลกฺขณ  เอเตสนฺติ  สมาทานเจตนาลกฺขณานิ ฯ วุตฺตมฺป  
เจต อฏกถาย  
        สมาทานกิริยาย   สาธกตมภาวโต๒  
        สมฺปยุตฺตธมฺมา   เยนาติ   กรณภาเวน   ทสฺสิตา  ฯ  
สมาทานเจตนาย   คหณ   ตมฺมูลกตฺตา  ปริหรณเจตนาป  ธุตงฺคเมว  ฯ  
อตฺตนา   ปรมุเขน   จ   กสุลภณฺฑสฺส   ภุส   วิลุมฺปนฏเน   โลลุปฺป  
ตณฺหาจาโร   ตสฺส   วิทฺธสนกิจฺจตฺตา   โลลุปฺปวิทธฺสนรสานิ  ฯ  
ตโตเอว   นิลโฺลลุปฺปภาเวน   ปจฺจุปฏนฺติ   ต  วา  ปจฺจุปฏาเปนฺตีติ  
นิลฺโลลุปฺปภาวปจฺจุปฏานานิ  ฯ   อรยิธมฺมปทฏานานีติ ปริสุทฺธ- 
สีลาทิธมฺมปทฏานานิ ฯ  
        [๗๕]   ภควโต   สนติฺเก   สมาทาตพฺพานีติ   อิท   อนฺตรา อวิจฺเฉท- 
นตฺถ   วุตฺต  ฯ  ร ฺโ  สนฺติเก  ปฏิ ฺาตารหสฺส  ตทุปชีวิโน  
เอกสโต   อวิสวาทน  วิย  ฯ  เสสาน  สนฺติเก  สมาทาเนป  เอเสว  
นโย  ฯ   เอกสงฺคีติกสฺสาติ   ป ฺจสุ   ทีฆนิกายาทีสุ   นิกาเยสุ  
เอกนิกายิกสฺส  ฯ  อฏกถาจริยสฺสาติ  ยสฺส  อฏกถาตนฺติเยว วิเสสโต  
ปคุณา   ตสฺส  ฯ   เอตฺถาติ   อตฺตนาป   สมาทานสฺส   รุหเน  ฯ  
เชฏกภาตุ   ธุตงฺคปฺปจฺฉตาย   วตฺถูติ   โส   กิร  เถโร  เนสชฺชโิก  
ตสฺส   ต   น   โกจิ  ชานาติ  อเถกทิวส  รตฺติย  สยนปฏเ  นิสินนฺ  
วิชฺชุลโตภาเสน   ทิสฺวา  อิตโร  ปุจฺฉิ  กึ  ภนฺเต  ตุมเฺห  เนสชฺชิกาติ  
๑. สาติ ภวิตพพฺ ฯ ๒. กรณการโก ปน สาธกตโมติ วุจจฺติ ฯ สาธกตมภาวโตติ  
กรณการกภาวโตติ อตฺโถ ฯ   
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เถโร   ธุตงฺคปฺปจฺฉตาย   ตาวเทว   นปิชฺชิตฺวา   ปจฺฉา   สมาทิยีติ  
เอวมาคต วตฺถุ ฯ  
        คหปติทานจีวรนฺติ   เอตฺถ  ฯ  ทายกภาเวน  สมณาป  อุกฺกฏสฺส  
คหปติปกฺขเยว   ปวิฏาติ   ทฏพฺพ  ฯ   ปพฺพชิโต   คณฺหิสฺสตีติ  
ปตก   สิยา   คหปติจีวร   น   ปน   คหปติทานจีวรนฺติ   ตาทิส  
นิวตฺเตตุ   ทานคฺคหณ  ฯ   อ ฺตเรนาติ  เอตฺถ  ฯ  สมาทานวจเนน  
ตาว   สมาทินฺน   โหตุ   ปฏิกฺเขปวจเนน   ปน   กถนฺติ  ฯ  อตฺถโต  
อาปนฺนตฺตา  ฯ   ยถา  เทวทตฺโต  ทิวา  น  ภุ ฺชตีติ  วุตฺเต  รตฺติย  
ภุ ฺชตีติ   อตฺถโต   อาปนฺนเมว   โหติ   ตสฺส   อาหาเรน   วินา  
สรีรฏ ิติ   นตฺถีติ   เอวมิธาป   ภิกฺขุโน   คหปติทานจีวเร  ปฏิกฺขิตฺเต  
ตท ฺจีวรปฏิคฺคโห   อตฺถโต   อาปนฺโนเอว   โหติ   จีวเรน   วินา  
สาสเน    ิติ   นตฺถีติ  ฯ   เอว  สมาทินฺนธุตงฺเคนาติอาทินา  วิธาน  
ปสุกูลิกงฺเค   ปฏิปชฺชนวิธิ  ฯ   สุสาเน  ลทฺธ  โสสานิก  ฯ  ต  ปน  
ยสฺมา   ตตฺถ   เกนจิ   ฉฑฺฑิตตฺตา   ปติต   โหติ   ตสฺมา   วุตฺต  
สุสาเน ปติตกนฺติ ฯ เอว ปาปณิกมฺป ทฏพฺพ ฯ  
        [๗๖]  ตาลเวฬิมคฺโค  นาม  มหาคาเม เอกา วีถิ ฯ อนุราธปุเรติ  
จ  วทนฺติ  ฯ  ทฑฺโฒ  ปเทโส  เอตสฺสาติ  ทฑฺฒปฺปเทส  วตฺถ ฯ มคฺเค  
ปติตก   พหทุิวสาติกฺกนฺต  คเหตพฺพนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ทฺวตฺติทิวสาติกฺกนฺตนฺติ  
อปเร  ฯ  โถก  รกฺขิตฺวาติ  กติปย  กาล  อาคเมตฺวา  ฯ วาตาหฏมฺป  
สามิกาน   สติสมฺโมเสน   ปติตสทิสนฺติ   สามิเก   อปสฺสนฺเตน  คเหตุ   
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วฏฏตีติ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  โถก อาคเมตฺวา คเหตพฺพ ฯ สงฺฆสฺส เทมาติ  
ทินฺน   โจฬกภิกฺขาวเสน   ลทฺธ   จ   ลทฺธกาลโต  ปฏาย  สมณจีวร  
สิยา   นโุข  โนติ  อาสงฺก  นิวตฺเตตุ  น  ต  ปสุกูลนฺติ  วุตฺต  ฯ  น  
หิ ต เตวีสติยา อุปฺปตฺติฏาเนสุ กตฺถจิ ปริยาปนฺน ฯ  
        [๗๗]   อิทานิ   อิมินาว  ปสงฺเคน  ย  ภิกฺขุทตฺติเย  ลกฺขณปปฺตฺต  
ปสุกูล   ตสสฺ   จ   อุกฺกฏานุกฺกฏวิภาค  ทสฺเสตุ  ภิกฺขุทตฺติเยปติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   คาเหตฺวา   ทิยฺยตีติ   สงฺฆสฺส   วา  คณสฺส  วา  
เทนฺเตหิ  ย  จีวร วสฺสคฺเคน ปาเปตฺวา ภิกฺขูน ทิยฺยติ ฯ เสนาสน- 
จีวรนฺติ เสนาสน   กริตฺวา   เอตสฺมึ   เสนาสเน   วสนฺตา   ปริภุ ฺชนฺตูติ  
ทินฺนจีวร  ฯ   น  ต  ปสุกูลนฺติป  อปสุกูลภาโว  ปพฺุเพ  วุตฺตการณโต  
คเหตฺวา   ทนิฺนตฺตา   จ  ฯ   เตนาห   โน   คาเหตฺวา  ทินฺนเมว  
ปสุกูลนฺติ  ฯ  ตตฺราปติ  ย  คาเหตฺวา  น  ทินฺน  ภิกขฺุทตฺติย ตตฺราป ฯ  
เยน  ภิกฺขุนา  จีวร  ทิยฺยติ  ตสฺส  ลาเภ  ทาเน  จ  วิสุ วิสุ อุภยตฺถ  
อาทรคารวาน   สพฺภาวโต   ตทภาวโต  จ  ภิกฺขุทตฺติยสฺส  เอกโตสุทฺธิ  
อุภโตสุทฺธิ   อนุกฺกฏตา  โหนฺตีติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสตุ  ย  ทายเกหีติ- 
อาทิ วุตฺต ฯ ปาทมูเล เปตฺวา ทินฺนก สมเณนาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        ยสฺส  กสฺสจีติ  อุกฺกฏาทีสุ  ยสสฺ  กสฺสจิ  ฯ  รุจิยาติ  ฉนฺเทน ฯ  
ขนฺติยาติ นิชฺฌานกฺขนฺติยา ฯ  
        นิสฺสยานุรูปปฏิปตฺติสพฺภาโวติ   อุปสมฺปนฺนสมนนฺตร   อาจริยเกน  
วุตฺเตสุ   จตูสุ   นิสฺสเยสุ   อตฺตนา   ยถาปฏิ ฺาตทุติยนิสฺสยานุรูปาย   
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ปฏิปตฺติยา   วิชฺชมานตา  ฯ   อารกฺขทุกฺขาภาโวติ  จีวรารกฺขนทุกฺขสฺสม  
อภาโว   ปสุกูลจีวรสฺส   อโลภนียตฺตา  ฯ   ปรโิภคตณฺหาย   อภาโว  
สวิเสส   ลูขสพฺภาวตฺตา  ฯ   ปาสาทิกตาติ  ปเรส  ปสาทาวหตา  ฯ  
อปฺปจฺฉตาทีน   ผลนิปฺผตฺติ   ธุตงฺคปริหรณสฺส   อปฺปจฺฉตาทีหิเยว นิปฺผา- 
เทตพฺพโต  ฯ   ธุตธมฺเม   สมาทาย   วตฺตน   ยาวเทว อุปริสมฺมาปฏิปตฺติ- 
สมฺปาทนายาติ วุตฺต สมฺมาปฏิปตฺติยา อนุพฺรูหนนฺติ ฯ  
        [๗๘]  มารเสน  วิฆาตายาติ  มารสฺส  มารเสนาย  จ  วิหนนาย  
วิทฺธสนาย  ฯ   กายวาจาจิตฺเตหิ   ยโต   สยโตติ   ยติ   ภิกฺขุ  ฯ  
ธาริต  ย  โลกครุนา  ปสุกูล  ต  โก  น  ธารเย  ยสฺมา  โลกครุนา  
ปสุกูล   ธารติ   ตสฺมา   โก   ต  น  ธารเยติ  โยชนา  ยตสทฺทาน  
เอกนฺตสมฺพนฺธิภาวโต  ฯ   ปฏิ ฺ   สมนุสฺสรนฺติ   อุปสมฺปทมาเฬ  
อาม   ภนฺเตติ   อาจริยปปฺมุขสฺส   สงฺฆสฺส   สมฺมขุา   ทินฺน   ปฏิ ฺ  
สมนุสฺสรนฺโต ฯ  
        จตุตฺถกจีวรนฺติ   นิวาสนปารุปนโยคฺย   จตุตฺถกจีวรนฺติ  
อธิปฺปาโย   อสกาสาวสฺส   อปฺปฏิกขิฺปตพฺพโต  ฯ   อ ฺตรวจเนนาติ  
เอตฺถ   ย   วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตนยเมว  ฯ  ยาว  น  สกฺโกติ  
ยาว  น  ลภติ  ยาว  น  สมปฺชฺชตีติ ปจฺเจก ยาวสทฺโท สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ  
น   สมฺปชชฺตีติ   น   สชิฌฺติ  ฯ   นกิฺขิตฺตปจฺจยา   โทโส   นตฺถติี  
นิจยสนฺนิธิธุตงฺคสงฺกิเลเส โทโส นตฺถิ ฯ  
        [๗๙]   อาสนฺเนติ   จีวรสฺส   อาสนฺเน   าเน  ฯ  รชนกฺขเณ   
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ปริภุ ฺชนกาสาว   รชนกาสาว  ฯ   ตตฺรฏกปจฺจตฺถรณ  นาม  อตฺตโน  
วา   ปรสฺส   วา   สนฺตก   เสนาสเน  ปจฺจตฺถรณวเสน  อธิฏ ิต  ฯ  
อสกาสาว   ปริกฺขารโจฬ   โหติ  ฯ   อิติ  ปจฺจตฺถรณ  อสกาสาวนฺติ  
อิมานิ   เทฺวป   อติเรกจีวรฏาเน   ิตานิป  ธุตงฺคเภท  น  กโรนฺตีติ  
อฏกถาย  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ปริหรตุิ  ปน  น วฏฏตีติ รชนกาเลเอว  
อนุ ฺาตตฺตา   นิจฺจปริโภควเสน   น   วฏฏติ   เตจีวริกสฺส  ฯ  
อสกาสาวนฺติ ขนฺเธ เปตพฺพกาสาว ฯ  
        กายปรหิาริเกนาติ  วาตาตปปริสฺสยโต  กายสฺส  ปริหรณมตฺเตน  ฯ  
สมาทาเยวาติ   คเหตฺวาเอว  ฯ   อปฺปสมารมฺภตาติ  อปฺปกิจฺจตา  ฯ  
กปฺปเย   มตฺตการิตาติ   นิสีทนาทิวเสน   ปริกฺขารโจฬวเสน  จ  พหูสุ  
จีวเรสุ อนุ ฺาเตสุป ติจีวรมตฺเต  ิตตฺตา ฯ  
        [๘๐]   สห  ปตฺตจรณายาติ  สปตฺตจรโณ  ฯ  ปกฺขี  สปกขฺโก  ฯ  
อติเรกลาภนฺติ  ปณฺฑิยาโลปโภชน  นสิฺสายาติ  เอว วุตฺตภิกฺขาหาร- 
ลาภโต อติเรกลาภ   สงฺฆภตฺตาทีติ   อตฺโถ  ฯ   สกลสฺส   สงฺฆสฺส  
ทาตพฺพ   สงฺฆภตฺต  ฯ   กติปเย   ภิกฺขู   อุทฺทิสิตฺวา   ทาตพฺพภตฺต  
อุทฺเทสภตฺต  ฯ   เอกสฺมึ   ปกฺเข  เอกทิวส  ทาตพฺพภตฺต  ปกฺขิก  ฯ  
อุโปสเถ  อุโปสเถ  ทาตพฺพภตฺต  อุโปสถิก  ฯ ปาฏปิททิวเส ทาตพฺพภตฺต  
ปาฏิปทิก  ฯ  วิหาร  อุทฺทสิฺส  ทาตพฺพภตฺต  วิหารภตฺต  ฯ ธุรเคเหเอว  
เปตฺวา  ทาตพฺพภตฺต  ธุรภตฺต  ฯ  คามวาสิอาทีหิ  วาเรน ทาตพฺพภตฺต  
วารภตฺต  ฯ   สงฺฆภตฺต   คณฺหถาติอาทินาติ   อาทิสทฺเทน อุทฺเทส-  
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ภตฺตาทึ  สงฺคณฺหาติ ฯ สาทิตุ วฏฏนฺตีติ ภิกฺขาปริยาเยน วุตฺตตฺตา ฯ  
เภสชฺชาทิปฏิสยุตฺตา   นิรามิสสลากา   ยาวกาลิกวชฺชาติ  จ  วทนฺติ  ฯ  
วิหาเร   ปกฺกภตฺตมฺปติ   อุปาสกา   อิเธว   ภตฺต   ปจิตฺวา  สพฺเพส  
อยฺยาน   ทสสฺามาติ   วิหาเรเยว   ภตฺต   สมฺปาเทนฺติ  ฯ   ต  
ปณฺฑปาติกานมฺป วฏฏติ ฯ  
        อาหริตฺวาติ   ปตฺต   คเหตฺวา   เคหโต   อาเนตฺวา  ฯ  ตทิวส  
นิสีทิตฺวาติ  มา  ภนฺเต  ปณฺฑาย  จริตฺถ  วิหาเรเยว  ภิกฺขา  อานียตีติ  
วทนฺตาน   สมฺปฏิจฺฉเนน   ตทิวส   นิสทีิตฺวา  ฯ   เสริวิหารสุขนฺติ  
อปรายตฺตวิหาริตาสุข  ฯ   อริยวโสติ   อริยวสสุตฺตปฏิสยุตฺตา  
ธมฺมกถา ฯ ธมฺมรสนฺติ ธมฺมุปส ฺหิต ปาโมชฺชาทิรส ฯ  
        [๘๑]   ชงฺฆพล  นิสสฺาย  ปณฺฑปริเยสนโต  โกสชฺชนิมฺมถนตา  ฯ  
ยถาป   ภมโร   ปุปฺผนฺติอาทินา๑   วุตฺตวิธินา  อาหารปริเยสนโต  
ปริสุทฺธาชีวตา  ฯ  นิจฺจ  อนฺตรฆร  ปวิสนฺตสฺเสว  สุปฏิจฺฉนฺนคมนาทโย  
เสขิยธมฺมา  สมฺปชฺชนฺตีติ  เสขิยปฏิปตฺติปูรณ  ฯ  ปฏิคฺคหเณ  มตฺต ฺ ุ- 
ตาย สสฏวิหาราภาวโต   จ   อปรโปสิตา  ฯ   กุเล   กุเล อปฺปก- 
อปฺปกปณฺฑคฺคหเณน   ปรานุคฺคหกิริยา  ฯ   อนฺติมาย   ชีวิกาย อวฏา- 
เนน  มานปฺปหาน  ฯ  วุตฺต ฺเหต  อนฺตมิท  ภิกฺขเว ชีวิกาน ยทิท  
ปณฺโฑลฺยนติฺอาทิ๒  ฯ  มสิฺสกภตฺเตน  ยาปนโต  รสตณฺหานิวารณ  ฯ  
นิมนฺตนาสมฺปฏิจฺฉนโต   คณโภชนาทิสิกฺขาปเทหิ   อนาปตฺติตา  ฯ  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑ ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๙ ฯ   
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อปฺปฏิหตวุตฺติตาย จตูสาสุ ทิสาสุป วตฺตนฏเน จาตุทฺทิโส ฯ  
        อาชีวสฺส   วิสุชฺฌตีติ   อาชีโว   อสฺส  วิสุชฺฌติ  ฯ  อตฺตภรสฺสาติ  
อปฺปานวชฺชสุลภรูเปหิ   ปจฺจเยหิ   อตฺตโน   ภรณโต   อตฺตภรสฺส  ฯ  
ตโตเอว   เอกวิหาริตาย   สทฺธิวิหาริอาทีนมฺป   อ ฺเส   อโปสนโต  
อน ฺโปสิโน  ฯ   ปททวฺเยนาป   กายปริหาริเยน   จีวเรน  
กุจฺฉิปริหาริเยน   ปณฺฑปาเตน   วิจรณโต   สลลฺหุกวุตฺติต   สุภรต  
ปรมอปฺปจฺฉต   สนฺตุฏ ิ ฺจ   ทสฺเสติ  ฯ   เทวาป  ปหยนฺติ  ตาทิโนติ  
ตาทิสสฺส   ภุส  อติวิย  สนฺตกาย  วจีมโนกมฺมตาย  อุปสนฺตสฺส  ปรเมน  
สติเนปกฺเกน   สมนฺนาคมโต   สพฺพกาล   สติมโต   ปณฑปาติกภิกฺขุสฺส  
สกฺกาทโย   เทวาป   ปหยนฺติ   ปฏเนฺติ  ตสฺส  สลีาทิคุเณสุ  พหุมาน  
อุปฺปาเทนฺตา   อาทร   ชเนนฺติ   ปเคว   มนุสฺสา  ฯ   สเจ   โส  
ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสโิต น โหติ ตทภิกงฺขี น โหตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๘๒]   อิมินาติ   สปทานจาริเกน  ฯ  กาลตรนฺติ  กาลสฺเสว  ฯ  
อผาสุกฏานนฺติ สปริสสฺยาทิวเสน ทุปฺปเวสนฏาน ฯ  
        ปุรโตติ   วีถิย   คจฺฉนฺตสฺส   ปรุโต   ฆร   อปวิฏสฺเสว  ฯ  
ปตฺตวิสฏฏานนฺติ   เปสการวีถิย   เปสการภาว   นิมฺมินิตฺวา    ิตสฺส  
สกฺกสฺส   ฆรทฺวาเร   ปตฺตวิสฏฏาน  ฯ  อุกฺกฏปณฺฑปาติโก  ตทิวส  
ภิกฺข อาคมยมาโน นิสีทติ ตสฺมา ต อนุโลเมติ ฯ  
        กตฺถจิป กุเล นิพทฺธ อุปสงฺกมนาภาวโต ปริจฺจยาภาเวน กุเลสุ  
นิจฺจนวกตา  ฯ   สพฺพตฺถ   อลคฺคมานสตาย   จ   โสมฺมภาเวน   จ  
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จนฺทุปมตา  ฯ   กุเลสุ  ปริคฺคหจิตฺตาภาเวน  ตตฺถ  มจฺเฉรปฺปหาน  ฯ  
หิเตสิตาย   วิภาคาภาวโต   สมานุกมฺปตา  ฯ   กุลาน สงฺคณฺหน- 
สสฏตาทโย  กลุุปกาทีนวา  ฯ อวฺหานานภินนฺทนาติ นิมนฺตนวเสน  
อวฺหานสฺส   อสมฺปฏิจฺฉนา  ฯ   อภิหาเรนาติ   ภิกฺขาภินีหาเรน  ฯ  
เสริจารนฺติ ยถารุจิวิจรณ ฯ  
        [๘๓]   นานาสนโภชนนฺติ   อเนกสฺมึ   อาสเน   โภชน  ฯ  
เอกนิสชฺชายเอว   อภุ ฺชิตฺวา   วิสุ   วิสุ  นิสชฺชาสุ  อาหารปริโภคนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   ปฏิรูปนฺติ  ยุตฺตรูป  อนุฏาปนีย  ฯ  วตฺต  กาตุ  วฏฏตีติ  
วตฺต   กาตุ   ยุชฺชติ  ฯ   วตฺต  นาม  ครฏุานีเย  กาตพฺพเมว  ฯ  
ตตฺถ  ปน  ปฏิปชชฺนวิธึ  ทสฺเสตุ  ย  เถรวาทมาห  อาสน วา รกฺเขยฺย  
โภชน   วาติอาทิ   ตสฺสตฺโถ   เอกาสนิก  ภิกฺขุ  ภุ ฺชนฺต  อาสน  วา  
รกฺเขยฺย   ธุตงฺคเภทโต   ยาว   โภชนปริโยสานา   น  วุฏาตพฺพนฺติ  
วุตฺต   โหติ  ฯ   โภชน   วา   รกฺเขยฺย  ธุตงฺคเภทโต  อภุ ฺชมาน  
ยาว  ภุ ฺชิตุ  นาลภติ๑  ตาว  วุฏาตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ ยสฺมา ยททิ  
ทฺวย  อิธ  นตฺถิ  ตสฺมา  วตฺตกรณ  ธุตงฺค  น  รกฺขตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
เตนาห อย ฺจาติอาทิ ฯ  
        [๘๔]   เภสชฺชตฺถเมวาติ   อิมินา   เภสชฺชปริโภควเสเนว  
สปฺปอาทีนิ วฏฏนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ  
        อปฺปาพาธตาติ   อโรคตา  ฯ   อปปฺาตงฺกตาติ   อกิจฺฉชีวิตา  
สรีรทุกขาภาโว  ฯ   ลหุฏานนฺติ   กายสฺส  ลหุปรวิตฺติตา  ฯ  พลนฺติ  
๑. น ลภตีติ ภเวยุ ฯ   
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สรีรพล  ฯ   ผาสุวิหาโรติ   สุขวิหาโร  ฯ   สพฺพมฺเปต   พหุกฺขตฺตุ  
ภุ ฺชนปฺปจฺจยา อุปฺปชฺชนวิการปฏิกฺเขปปร ฯ  
        รชุาติ  โรคา  ฯ  น  กมฺมมตฺตโนติ  อตฺตโน  โยคกมฺม  ปุเรภตฺต  
ปจฺฉาภตฺต ฺจ   น   ปริหาเปติ  ฯ  พหุโส  โภชเน  อพฺยาวฏฏภาวโต  
อโรคภาวโต จาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        อปฺปฏกิูล   กตฺวา   ภุ ฺชิตุ   วฏฏติ  ฯ   ปฏิกลูสฺส   ภุตฺตสฺส  
อสณฺานมฺป   สิยาติ   อธปิฺปาโย  ฯ   ปมาณยุตฺตเมว   คณฺหิตพฺพ  
เอกภาชนเมว คณฺหามีติ พหุ คเหตฺวา น ฉฑฺเฑตพฺพ ฯ  
        [๘๕]   นานารสตณฺหาวิโนทนนฺติ   นานารสโภชเน   ตณฺหาย  
วิโนทน  ฯ  อตฺร  อตฺร  นานาภาชเน  ิเต นานารเส อิจฺฉา เอตสฺสาติ  
อตฺริจฺโฉ  ฯ  ตสฺส  ภาโว  อตฺริจฺฉตา  ฯ  ตสฺสา อตฺรจฺิฉตาย ปหาน ฯ  
อาหาเร   ปโยชนมตฺตทสฺสิตาติ   อสมฺภินฺนนานารเส   เคธ   อกตฺวา  
อาหาเร   สตฺถารา   อนุ ฺาตปโยชนมตฺตา   ทสฺสิตา  ฯ   วิสุ  วิสุ  
ภาชเนสุ    ิตานิ  พฺย ฺชนานิ  ตานิ  คณฺหโต  ตตฺถ  ตตฺถ  สาโภคตาย  
สิยา   วิกฺขิตฺตโภชิตา   น   ตถา   อิมสสฺ  เอกปตฺตคตส ฺ ิโนติ  วุตฺต  
อวิกฺขิตฺตโภชิตาติ ฯ  
        โอกฺขิตฺตโลจโนติ   ปตฺตส ฺ ิตาย   เหฏา   ขิตฺตจกฺขุ  ฯ  
ปริภุ ฺเชยฺยาติ   ปริภุ ฺชิตุ   สกกฺุเณยฺย  ฯ   ภุ ฺชนฺตสฺส   ย   อุปนีต  
ตสฺส  ปฏิกฺเขเปน  ต  อติริตฺต  โภชนนฺติ  อติริตฺตโภชน  ฯ  ปนุ โภชน  
กปฺปย   กาเรตฺวา   น   ภุ ฺชิตพฺพ  ตพฺพิสยตฺตา  อิมสฺส  ธุตงฺคสฺส  ฯ   
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เตนาห   อิทมสฺส   วิธานนฺติ  ฯ  ยสฺมึ  โภชเนติ  ยสฺมึ  ภุ ฺชิยมาเน  
โภชเน ฯ ตเทว ภุ ฺชติ น อ ฺ ฯ  
        [๘๖]   อนติริตฺตโภชนปฺปจฺจยา   อาปตฺติ  อนติริตฺตโภชนาปตฺติ  ฯ  
ตโต  ทูรีภาโว  อนาปชฺชน  ฯ  โอทรกิตฺตสมฺมตฺตภาโว  กุจฺฉิปูรกตา  ฯ  
ตสฺส   อภาโว  เอกปณฺเฑนาป  ยาปนโต  ฯ  นิรามิสสนฺนิธิตา  นิหิตสฺส  
อภุ ฺชนโต  ฯ   ปุน  ปริเยสนวเสน  ปริเยสนาย  เขท  น  ยาติ  ฯ  
อภิสลฺเลขกาน   สนฺโตสคุณาทีน   วุฑฺฒิยา   ส ฺชนน สนฺโตสคุณาทิ- 
วุฑฺฒิส ฺชนน ฯ อิท ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค ฯ  
        คามนฺตเสนาสน   ปหาย   อร ฺเ  อรุณ  อุฏาเปตพฺพนฺติ  เอตฺถ  
คามนฺต   อร ฺ ฺจ   สรปูโต   ทสฺเสตุ  ตตฺถ  สทธฺึ  อุปจาเรนาติ- 
อาทิ อารทฺธ  ฯ   ตตฺถ   คามปริยาปนฺนตฺตา   คามนฺตเสนาสนสฺส  
คาโมเยว   คามนฺตเสนาสนนฺติ   วุตฺต  ฯ   โยโกจิ  สตฺโถป  คาโม  
นามาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อินฺทขีลาติ  อุมฺมารา  ฯ ตสฺสาติ เลฑฺฑุปา- 
ตสฺส ฯ วินยปริยาเยน   อร ฺลกฺขณ   อทินฺนาทานปาราชิเก   อาคต  ฯ  
ตตฺถ  หิ คามา วา อร ฺา วาติ๑ อนวเสสโต อวหารฏาน- 
ปริคฺคเห ฯ ตทุภย   อสงฺกรโต   ทสฺเสตุ   เปตฺวา   คาม ฺจาติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ   คามุปจาโร   หิ   โลเก   คามสงฺขเมว   คจฺฉตีติ  ฯ  
นิปฺปริยายโต   ปน   คามวินิมุตฺตฏาน   อร ฺเมว   โหตีติ  อภิธมฺเม  
นิกฺขมิตฺวา   พหิ   อินฺทขีลา   สพฺพเมต   อร ฺนฺติ๒   วุตฺต  ฯ สุตฺตนฺติก- 
๑. วิ มหาวภิงฺค. ๑/๘๔ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๘ ฯ   
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ปริยาเยน   อร ฺกสิกฺขาปเท   ป ฺจธนุสติก   ปจฺฉิมนฺติ  อาคต  
อร ฺ ิก   ภิกฺขุ   สนฺธาย   น   หิ   โส   วินยปริยายิเก   อร ฺเ  
วสนโต   อาร ฺ ิโก   ปนฺตเสนาสโนติ   สุตฺเต   วุตฺโต  ฯ   อย ฺจ  
สุตฺตสวณฺณนาติ   อิธ   สพฺพตฺถ   สุตฺตนฺตกถาว   ปมาณ  ฯ   ตสฺมา  
เอตฺถ   อาคตเมว   ลกฺขณ   คเหตพฺพนฺติ  ทสฺเสนฺโต  ต  อาโรปเตน  
อาจริยธนุนาติอาทินา   มินนวิธิมาห  ฯ  เตเนว  หิ  มชฺฌิมฏ- 
กถานโยว อิทเมตฺถ   ปมาณนฺติ   จ   วุตฺโต  ฯ   ตโต   ตโต   มคฺคนฺติ  
ตตฺถ ตตฺถ ขุทฺทกมคฺค ปทหติ ฯ ธุตงฺคสุทฺธิเกน ธุตงฺคโสธนปฺปสุเตน ฯ  
        [๘๗]   ยถาปริจฺฉินฺเน   กาเลติ   อุกฺกฏสฺส   ตโยป   อุตู  
มชฺฌิมสฺส   เทฺว   มุทกุสสฺ  เอโก  อุตุ  ฯ  ตตฺถป  ธตุงฺค  น  ภิชชฺติ  
สอุสฺสาหตฺตา  ฯ   นิปฺปชชฺิตฺวา   คมิสสฺามาติ   จิตฺตสฺส   สถิิลภาเวน  
ธุตงฺค ภิชฺชตีติ วุตฺต ฯ  
        อร ฺส ฺ   มนสกิโรนฺโตติ   อห   วิเวกวาส   วสิสฺสามิ  
ยถาลทฺโธ   วา  กายวิเวโก  สาตฺถโก  กาตพฺโพติ  มนสิการสพฺภาวโต  
ภพฺโพ  ฯเปฯ   รกฺขิตุนฺติ   วุตฺต  ฯ   อสฺส  อาร ฺ ิกสฺส  จิตฺต  น  
วิกฺขิปนฺติ  อาปาตมนุปคมนโต  ฯ  วิคตสนฺตาโส  โหติ  วิเวกปริจยโต ฯ  
ชีวิตนิกนฺตึ   ชหติ   พหุปริสฺสเย   อร ฺเ   นิวาเสเนว   มรณภยสฺส  
ทูรีกรณโต ฯ ปวิเวกสุขรส อสฺสาเทติ อนุภวติ ชนสสคฺคาภาวโต ฯ  
        [๘๘]   อาราธยนฺโตติ   อนุนยนโฺต  ฯ   ยถานุสิฏปฏิปตฺติยา  
วิเวกสฺส   อธิฏานภาวโต   อาร ฺ ิกงฺค   โยคิโน   วาหนสทิสนฺติ   
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กตฺวา วุตฺต ฯ อวเสสธุตายุโธติ อวสิฏธุตธมฺมายุโธติ อตฺโถ ฯ  
        ฉนฺนนติฺ   อิฏกจฺฉทนาทีหิ   ฉาทิต   อวสฺสยนฺติ   อตฺโถ  ฯ  
สีมนฺตริกรุกโฺขติ   ทวินฺน   ราชูน   รชชฺสีมาย   ิตรุกฺโข  ฯ  ตตฺถ  หิ  
เตส  ราชูน  พลกาโย  อุปคนฺตฺวา  อนฺตรนฺตรา  ยุทธฺ  กเรยฺย โจราป  
ปาริพนฺธิกา๑  สโมสรนฺตา  ภิกฺขุสฺส  สุเขน  นิสีทิตุ  น  เทนฺติ  ฯ  
เจติยรุกฺโข   เทวตาธิฏ ิโตติ  มนุสฺเสหิ  สมฺมตรุกโฺข  ปูเชตุ  อุปคเตหิ  
มนุสฺเสหิ  อวิวิตฺโต  โหติ  ฯ  นิยฺยาสรกฺุโข สชชฺุลรกฺุขาทิ ฯ วคฺคุลิรุกโฺข  
วคฺคุลินิเสวิโต  ฯ   สีมนฺตริกรุกฺขาทโย   สปริสฺสยา   ทลฺุลภวิเวกา  
จาติ อาห อิเม รุกฺเข วิวชฺเชตฺวาติ ฯ  
        ปณฺณสฏนฺติ   รุกฺขโต   ปติตปณฺณ  ฯ   ปฏิจฺฉนฺเน   าเน  
นิสีทิตพฺพ   รุกฺขมูลิกภาวสฺส   ปฏิจฺฉาทนตฺถ  ฯ   ฉนฺเน   วาสกปฺปนา  
ธมฺมสฺสวนาทีนมตฺถายป   โหติ  ฯ   ตสฺมา   ชานิตฺวา   อรุณ อุฏาปต- 
มตฺเตติ วุตฺต ฯ  
        [๘๙]   อภิณฺห   ตรปุณฺณวิการสฺส   ทสฺสเนนาติ   อภิกฺขณ  
ตรูสุ   ตรูน   วา   ปณฺเณสุ   วิการสฺส   ขณภงฺคสฺส   ทสฺสเนน  ฯ  
เสนาสนมจฺเฉรกมฺมารามตานนฺติ   อาวาสมจฺฉริยนวกมฺมรตภาวาน  ฯ  
เทวตาหีติ   รกฺุขเทวตาหิ  ฯ   ตาป   ห ิ รุกฺขฏวิมาเนสุ  วสนฺติโย  
รุกฺเขสุ วสนฺติ ฯ อยมฺป รกฺุเขหิ สหวาสิตา ฯ  
        วณฺณิโตติ   อปฺปานิ   เจวาติอาทินา  ปสสิโต  ฯ  รุกฺขมูล- 
เสนาสน นิสฺสาย   ปพฺพชชฺาติ   เอว   นิสฺสโยติ   จ   ภาสิโต  ฯ  อภิรตฺตานิ  
๑. ปาริปนถิกาติ มเ ฯ   
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ตรุณกาเล   นีลานิ   มชฌฺิมกาเล   ปณฺฑูนิ   ชิณฺณกาเล   ปติตานิ  
มิยนวเสน๑  เอว  ปสฺสนฺโต  ตรุปณฺณานิ  ปจฺจกฺขโตเอว  นิจฺจส ฺ  
ปนูทติ   ปชหติ  ฯ   อนิจฺจส ฺาเอวสฺส  สณฺาติ  ฯ  ยสฺมา  ภควโต  
ชาติโพธิธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนปรินิพฺพานานิ   รกฺุขมูเลเยว   ชาตานิ   ตสฺมา  
วุตฺต พุทฺธทายชฺช รุกฺขมูลนฺติ ฯ  
        [๙๐]  รกฺุขมูล  ปฏิกขิฺปามีติ  เอตฺตเก วุตฺเต ฉนฺน อปฺปฏิก-ฺ 
ชิตฺตเมว โหตีติ   ฉนฺน ฺจ   รกฺุขมูล ฺจ   ปฏิกฺขิปามีติ   วุตฺต  ฯ   ธุตงฺคสฺส  
สพฺพโส   ปฏิโยคิปฏิกฺเขเปน   ห ิ สมาทาน  อิชฺฌติ  โน  อ ฺถาติ  ฯ  
ธมฺมสฺสวนายาติ   อิมินาว   ธมฺม   กเถนฺเตนาป   อุโปสถทิวสาทีสุ  
สุณนฺตาน   จิตฺตานุรกฺขนตฺถ   เตหิ  ยาจิเตน  ฉนฺน  ปวิสิตุ  วฏฏติ  ฯ  
ธมฺม   ปน   กเถตฺวา   อพฺโภกาโสว   คนฺตพฺโพ  ฯ  รกฺุขมูลิกสฺสาป  
เอเสว   นโย  ฯ  อุโปสถตฺถายาติ  อุโปสถกมฺมาย  ฯ  อุทฺทิสนฺเตนาติ  
ปเรส  อุทฺเทส  เทนฺเตน ฯ อุทฺทิสาเปนฺเตนาติ สย อุทฺเทส คณฺหนฺเตน ฯ  
มคฺคมชฺเฌ    ิต  สาลนฺติ  สีหลทีเป  วิย  มคฺคา  อโนกฺกมฺม  อุชกุเมว  
ปวิสิตพฺพ  สาล  ฯ  เวเคน  คนฺตุ  น  วฏฏติ  อสารุปฺปตฺตา  ฯ  ยาว  
วสฺสุปรมา ตฺวา คนฺตพฺพ น ตาว ธุตงฺคเภโท โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
        รกฺุขสฺส   อนฺโต  นาม  รกฺุขมูล  ฯ  ปพฺพตสฺส  ปน  ปพฺภารสทิโส  
ปพฺพตปเทโส  ฯ   อจฺฉนฺนมริยาทนฺติ   ยถา   วสฺโสทก   อนฺโต   น  
ปวิสติ   เอว   ฉทนสงฺเขเปน   อุปริ   อกตมริยาท  ฯ  อนฺโต  ปน  
ปพฺภารสฺส   วสฺโสทก   ปวิสติ   เจ   อพฺโภกาสสงฺเขปเมวาติ   ตตฺถ  
๑. มิลายนวเสนาติ มเ ฯ   
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ปวิสิตุ   วฏฏติ  ฯ  สาขามณฺฑโปติ  รุกขฺสาขาหิ  วิรฬจฺฉนฺนมณฺฑโป  ฯ  
ปฏปโฏ   ขลิตฺถทฺธสาฏโก  ฯ   ปวิฏกฺขเณ   ธุตงฺค   ภิชฺชติ ยถา- 
วุตฺตปพฺภาราทิเก   เปตฺวาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ชานิตฺวาติ ธมฺมสฺสวนาทิ- 
อตฺถ  ฉนฺน  รุกฺขมูล ปวิสิตฺวา นิสินฺโน อิทานิ อรุโณ อุฏหตีติ  
ชานิตฺวา  ฯ  รุกฺขมูเลป  กตฺถจิ  อตฺเถว  นิวาสผาสุตาติ  สิยา  ตตฺถ  
อาสงฺกปุพฺพโก อาวาสปลิโพโธ ฯ น ปน อพฺโภกาเสติ ฯ  
        [๙๑]   อิเธว   อาวาสปลิโพธุปจฺเฉโท   อานิสโส   วุตฺโต  ฯ  
ปสสายานุรูปตาติ   อนิเกตาติ   วุตฺตปฺปสสาย   อนาลยภาเวน อนุจฺฉ- 
วิกตา  ฯ  นิสสฺงฺคตาติ  อาวาสปริคฺคหาภาเวน  ตตฺถ นิสฺสงฺคตา ฯ  
อสุกทิสาย   วสนฏาน   นตฺถิ   ตสฺมา   ตตฺถ   คนตฺุ  เนว  สกกฺาติ  
เอทิสสฺส   ปริวิตกฺกสฺส   อภาวโต   จาตุทฺทิโส  ฯ   มิคภูเตนาติ ปริคฺคหา- 
ภาเวน มิคสฺส วิย ภูเตน ฯ สิโตติ นิสสฺิโต ฯ วินฺทตีติ ลภติ ฯ  
        นสุสานนฺติ   อสุสาน  ฯ  อ ฺฏโ  นกาโร  ฯ  สุสานลกฺขณรหิต  
วสนฏานนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ตตฺถาติ   สุสานนฺติ   ววฏาปตมตฺเต  
าเน  น  วสติพฺพ  ฯ  น  หิ นามมตฺเตน สุสานลกขฺณ สิชฺฌติ ฯ เตนาห  
น   หีติอาทิ  ฯ  ฌาปตกาลโต  ปฏาย  ฯเปฯ  สุสานเมว  ฯ  ฉเวน  
สยิตมตฺตาย   สุสานลกฺขณปฺปตฺติโต   ฉวสยน   หิ  สุสานนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  
โสสานิเกน   นาม   อปฺปกิจฺเจน   สลลฺหุกวุตฺตินา  ภวิตพฺพนฺติ  ทสฺเสตุ  
ตสฺมึ ปน วสนฺเตนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๙๒]   ครุกนฺติ   ทุปปฺริหาร  ฯ   ตเมว   หิ   ทปฺุปริหารภาว   
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ทสฺเสตุ   ตสมฺาติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตฺตถ  อุปฺปนฺนปรสิฺสยวิฆาตตฺถายาติ  
สุสาน   นาม   มนุสฺสราหเสยฺยกนฺติ   โจรา   อกตกมฺมาป  กตกมฺมาป  
โอสรนฺติ   ตตฺถ   โจเรสุ   ภณฺฑสามิเก   ทิสฺวา   ภิกขฺุสฺส   สมีเป  
ภณฺฑ   ฉทฺเฑตฺวา   ปลาเตสุ   มนุสฺสา   ภิกฺขุ   โจโรติ   คเหตฺวา  
โปเถยฺยุ  ตสฺมา  วิหาเร  สงฺฆตฺเถร  วา  โคจรคาเม  ร ฺา  นิยุตฺต  
ราชยุตฺตก   วา   อตฺตโน  โสสานิกภาว  ชานาเปตฺวา  ยถา  ตาทิโส  
อ ฺโ   วา   ปริสฺสโย   น   โหติ   ตถา  อปฺปมตฺเตน  วสิตพฺพ  ฯ  
จงฺกมนฺตสฺส   ยทา   อาฬาหน  อภิมุข  น  โหติ  ตทาป  สเวคชนนตฺถ  
ตตฺถ   อตฺตทิฏ ิ   วิสฺสชฺเชตพฺพาติ   ทสฺเสตุ   อฑฺฒกฺขิเกน   อาฬาหน  
โอโลเกนฺเตนาติ   วุตฺต  ฯ   อุปฺปถมคฺเคน   คนฺตพฺพ   อตฺตโน โสสานิก- 
ภาวสฺส  อปากฏภาวตฺถ  ฯ อารมฺมณนฺติ ตสฺมึ สุสาเน อย วมฺมิโก  
อย  รกฺุโข  อย  ขาณุโกติอาทินา  ทิวาเยว  อารมฺมณ  ววฏเปตพฺพ ฯ  
ภยานกนฺติ  ภยชนก  วมฺมิกาทิ  ฯ  เกนจิ  เลฑฺฑุปาสาณาทินา  อาสนฺเน  
วิจรนฺตีติ   น   ปหริตพฺพา  ฯ  ติลปฏ  วุจฺจติ  ติปลล  ฯ  มาสมิสฺส  
ภตฺต   มาสภตฺต  ฯ   คุฬาทีติ   อาทิสทเฺทน  ติลสงฺคุฬิกาทึ  ฆตปูว ฺจ  
สงฺคณฺหาติ  ฯ   กุลเคห   น   ปวิสิตพฺพนฺติ   เปตธูเมน   วาสิตตฺตา  
ปสาจานุพนฺธตฺตา จ กุลเคหสฺส อพฺภนฺตร น ปวิสติพฺพ ฯ  
        เทวสิก   ฉวทาโห   ธุวทาโห  ฯ   มตาตกาน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
เทวสิก   โรทน  ธุวโรทน  ฯ  วุตฺตนเยนาติ  ฌาปตกาลโต  ปฏายาติ  
วุตฺตนเยน ฯ   
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        ปจฺฉิมยาเม   ปฏิกกฺมิตุ   วฏฏตีติ  อิจฺฉิตตฺตา  สุสาน  อคตทิวเสติ  
องฺคุตฺตรภาณกา  ฯ   สุสาเน   นิจฺจกาล   สีวถกิทสสฺเนน มรณสฺสติ- 
ปฏิลาโภ  ฯ  ตโตเอว  อปฺปมาทวิหาริตา  ฯ  ตตฺถ  ฉฑฺฑิตสฺส มต- 
กเฬวรสฺส  ทสฺสเนน  อสุภนิมิตฺตาธิคโม ฯ ตโตเอว กามราควิโนทน ฯ  
พหุล   สรรีสฺส   อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉภาวสลฺลกฺขณโต   อภิณฺห กาย- 
สภาวทสฺสน  ฯ   ตโต   มรณสฺสติปฏิลาภโต  จ  สเวคพหุลตา  ฯ  
พฺยาธิกาน   ชราชิณฺณาน ฺจ   มตาน   ตตฺถ   ทสฺสเนน อาโรคฺยโยพฺพน- 
ชีวิตมทปฺปหาน  ฯ  ขุทฺทกสฺส  มหโต  จ ภยสฺส อภิภวนโต ภย- 
เภรวสหนตา  ฯ   สวิคฺคสฺส  โยนิโส  ปทหน  สมภฺวตีติ  อมนุสฺสาน  
ครุภาวนียตา ฯ นิทฺทาคตมฺปติ สุตฺตมฺป สุปนนฺเตปติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๙๓]   เสนาสนคฺคาหเณ  ปเร  อุฏาเปตฺวา  คหณ  อิท  สนฺุทร  
อิท  น  สุนฺทรนฺติ  ปริตุลยิตฺวา  ปุจฺฉนา โอโลกนา จ เสนาสน- 
โลลุปฺป ฯ โตฏพฺพนฺติ ตุสฺสิตพฺพ ฯ  
        วิหารสฺส   ปริยนฺตภาเวน  ทูเรติ  วา  พหุนฺน  สนฺนิปาตฏานา- 
ทีน อจฺจาสนฺเนติ   วา   ปจฺุฉิตุ   น   ลภติ   ปุจฺฉเนนาปสฺส   ธุตงฺคสฺส  
สงฺกิลิสฺสนโต  ฯ   โอโลเกตุนฺติ   โลลปฺุปวเสน   ปสฺสิตุ  ฯ  สจสฺส  
ต   น   รุจฺจตีติ   อสฺส   ยถาสนฺถติกสฺส   ต   ยถาคาหิต  เสนาสน  
อผาสุกภาเวน  สเจ  น  รจฺุจติ  ฯ  มุทกุสฺส  อสติ  โรเค  ยถา- 
คาหิต ปหาย   อ ฺสฺส   เสนาสนสฺส   คหณ   โลลปฺุป  ฯ   มชฌฺิมสฺส  
คนฺตฺวา   โอโลกนา  ฯ   อุกฺกฏสฺส   ปุจฺฉนา  ฯ   สพฺเพสมฺป อุฏ-  
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เปตฺวา คหเณ วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ  
        [๙๔]   อุฏาปนียานมฺป   อนุฏาปเนน  สพฺรหฺมจารีน  หิเตสิตาย  
กรุณาวิหารานุคุณตา  ฯ   สุนฺทราสุนฺทร   วิภาคากรณโต หีนปฺปณีต- 
วิกปฺปปริจฺจาโค  ฯ   เตน   ตาทิลกฺขณานุคุณตา  ฯ  ตโตเอว อนุ- 
โรธวิโรธวิปปฺหาน  ฯ   ทวฺารปทหน   โอกาสาทานโต  ฯ ยถาสนฺถตรา- 
มตนฺติ ยถาคาหิเต ยถานิทฺทิฏเ เสนาสเน อภิรติภาว ฯ  
        เสยฺยนติฺ   อิรยิาปถลกฺขณ   เสยฺย  ฯ   ตปฺปฏกิฺเขเปเนว   หิ  
ตทตฺถา   ม ฺโจ  ภิสีติ  เอวมาทิกา  เสยฺยา  ปฏิกฺขิตฺตาเอว  โหติ  ฯ  
เนสชฺชิโกติ   จ   สยน   ปฏิกฺขิปตฺวา  นิสชฺชาเยว  วิหริตุ  สีลมสฺสาติ  
อิมสฺส   อตฺถสฺส  อิธ  อธิปฺเปตตฺตา  เสยฺยาเอเวตฺถ  ปฏิโยคินี  ฯ  น  
อิตเร   ตถา   อนิฏตฺตา   อสมฺภวโต   จ  ฯ   โกสชชฺปกฺขิโย  หิ  
อิริยาปโถ   อิธ   ปฏิโยคิภาเวน   อิจฺฉิโต   น   อิตเรน  ฯ  น  จ  
สกฺกา   านคมเนหิ   วินา   นิสชฺชาเยว  ยาเปตุ  ตถา  ปวตฺเตตุนฺติ  
เสยฺยาเอเวตฺถ  ปฏิโยคินี  ฯ  เตนาห  เตน  ปนาติอาทิ  ฯ จงฺกมิตพฺพ  
น   เนสชฺชโิก  อหนฺติ  สพฺพรตฺตึ  นิสีทิตพฺพ  ฯ  อิริยาปถนฺตรานุคฺคหิโต  
หิ กาโย มนสิการกฺขโม โหติ ฯ  
        จตฺตาโร   ปาทา   ปฏ ิอปสฺสโย   จาติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ  องฺเคหิ  
ป ฺจงฺโค  ฯ  จตูหิ  อฏฏนีหิ  ปฏ ิอปสฺสเยน  จ  ป ฺจงฺโคติ  อปเร  ฯ  
อุโภสุ  ปสฺเสสุ  ปฏ ิปสฺเส  จ  ยถาสุข  อปสฺสาย  วิหรโต เนสชฺชิกสฺส  
อเนสชฺชิกโต   โก   วิเสโสติ  คาห  นวิาเรตุ  อภยตฺเถโร  นิทสสฺิโต   
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เถโร อนาคามี หุตฺวา ปรินิพฺพายีติ ฯ  
        [๙๕]   อุปจฺเฉทิยติ   เอเตนาติ  อุปจฺเฉทนนฺติ  วินิพนฺธุปจฺเฉทสฺส  
สาธกตมภาโว   ทฏพฺโพ  ฯ   สพฺพกมฺมฏานานุโยคสปฺปายตา อลีนา- 
นุทฺธจฺจปกฺขิกตา๑  นิสชฺชาย  ฯ ตโตเอว ปาสาทิกอิริยาปถตา ฯ  
วิริยารมฺภานุกุลตา   วิริยสมตาโยชนสฺส   อนุจฺฉวิกโต  ฯ   ตโตเอว  
สมฺมาปฏิปตฺติยา อนุพฺรูหนตา ฯ  
        ปณิธายาติ   เปตฺวา  ฯ   ตนุนฺติ   อุปริมกาย  ฯ  วิกมฺเปตีติ  
จาเลติ  ฯ   อิจฺฉาวิฆาต  กโรตีติ  อธิปปฺาโย  ฯ  วตนฺติ  ธุตงฺค  ฯ  
เสขปุถุชฺชนาน   วเสน   สยิา   กุสลานิ  ฯ  ขีณาสวาน  วเสน  สยิา  
อพฺยากตานิ  ฯ   ตตฺถ   เสขปุถุชชนา   ปฏิปตฺติปูรณตฺถ   ขีณาสวา  
ผาสุวิหารตฺถ ธุตงฺคานิ ปริหรนฺติ ฯ  
        [๙๖]   อกุสลมฺป   ธตุงฺคนฺติ   อกุสลจิตฺเตนาป   ธุตงฺคเสวนาป  
อตฺถีติ   อธิปปฺาโย  ฯ   ต   น   ยุตฺต  ฯ   เยน   อกุสลจิตฺเตน ปพฺพ- 
ชิตสฺส   อาร ฺ ิกตฺต   ต   ธุตงฺค  นาม  น  โหติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  
ลกฺขณาภาวโต  ฯ   ย   หิ  ต  กิเลสาน  ธุนนโต  ธุตสฺส  ปุคฺคลสสฺ  
าณสฺส   เจตนาย   วา   องฺคตฺต   น   ต   อกุสลธมฺเมสุ  สมฺภวติ  
ตสฺมา   อร ฺวาสาทิมตฺเตน   อาร ฺ ิกาทโย   ตาว   โหนฺตุ อาร ฺ ิ- 
กงฺคาทีนิ   ปน   น   โหนตีฺติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสตุ  น  มยนฺติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อิมานีติ  ธตุงฺคานิ  ฯ  วุตฺต  เหฏาวจนตฺถ- 
นิทฺเทเส ฯ น   จ   อกุสเลน   โกจิ   ธโุต   นาม   โหติ   กิเลสาน  
๑. อลีนานุทฺธจฺจปกฺขิกตตฺาติ เหตุปท ม ฺเ ฯ   
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ธุนนฏเนาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ยสฺส   ภิกฺขุโน   ตานิ   สมาทานานิ  
องฺคานิ  ฯ  เอเตน  ปเมนาป  อตฺถวิกปฺเปน  นตฺถิ  อกุสล  ธตุงฺคนฺติ  
ทสฺเสติ  ฯ   น   จ   อกุสล   กิ ฺจิ   ธนุาตีติ  อกุสล  กิ ฺจิ  ปาป  
น   จ   ธุนาติเอว   อปฺปฏปิกฺขโต  ฯ   เยสนฺติ   สมาทานาน   ต  
อกุสล   าณ   วิย   องฺคนฺติ  กตฺวา  ตานิ  ธุตงฺคานีติ  วุจฺเจยฺยุ  ฯ  
อิมินา   ทุติเยนาป  อตฺถวิกปฺเปน  นตฺถิ  อกุสล  ธุตงฺคนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  
นาป   อกุสลนฺติอาทิตติยตฺถวิกปฺปวเสน   โยชนา  ฯ   ตสฺมาติอาทิ  
วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส   นิคมน  ฯ   เยสนฺติ  อภยคิริวาสิเก  สนฺธายาห  ฯ  
เต   หิ   ธุตงฺค   นาม   ป ฺตฺตีติ   วทนฺติ  ฯ   ตถา  สติ  ตสฺส  
ปรมตฺถโต  อวิชฺชมานตฺตา  กิเลสาน  ธุนนฏโป  น สิยา สมาทา- 
ตพฺพตา จาติ   เตส  วจน  ปาลิยา  วิรุชฌฺตีติ  ทสฺเสตุ  กุสลตฺติก- 
วินิมุตฺตนฺติอาทิ วุตฺต  ฯ   ตสฺมาติ   ยสมฺา   ป ฺตฺติปกฺเข   เอเต   โทสา  
ทุนฺนิวารา   ตสฺมา   ต   เตส   วจน   น   คเหตพฺพ  ฯ  วุตฺตนโย เจตนา- 
ปกฺโขเยว  คเหตพฺโพติ อตฺโถ ฯ ยสฺมา เอเตว ธุตคุณา กุสลตฺติเก  
ปมตฺตติยปทสงฺคหิตา   ตสฺมา   สิยา   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุตา  
สิยา   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุตา   สิยา   วิปากธมฺมธมฺมา  
สิยา   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา   สยิา   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   สิยา  
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกาติ๑   เอว  เสสตฺติกทุกปเทหิป  เนส  ยถารห  
สงฺคโห วิภาเวตพฺโพ ฯ  
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๑ ฯ   
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        กาม   สพฺโพป   อรหา  ธุตกิเลโส  อิธ  ปน  ธุตงฺคเสวนา- 
มุเขน กิเลเส   วิธุนิตฺวา    ิโต   ขีณาสโว   ธุตกิเลโส   ปุคฺคโลติ  
อธิปฺเปโต  ฯ   ตถา  สพฺโพป  อริยมคฺโค  นิปฺปรยิาเยน  กิเลสธนุโน  
ธมฺโม  ฯ  วิเสสโต  อคฺคมคฺโค  ฯ  ปรยิาเยน  ปน  วิปสฺสนาาณาทิ  
เหฏ ิมปริจฺเฉเทน   ธุตงฺคเจตนาสมฺปยุตฺตาณ   ทฏพฺพ  ฯ   เอว  
ธุต   ทสฺเสตฺวา   ธุตวาเท  ทสฺเสตพฺเพ  ยสฺมา  ธุตวาทเภเทน  ธุโต  
วิย   ธุตเภเทน   ธุตวาโทป  ทุวิโธ  ตสฺมา  เตส  ตทุภยปฏิปกฺเข- 
ปสฺส จ   วเสน   จตุกฺกเมตฺถ   สมฺภวตีติ   ต   ทสฺเสตุ  อตฺถิ  ธุโตติ- 
อาทิ วุตฺต ฯ ตยิทนฺติ นิปาโต ฯ ตสฺส โส อยนฺติ อตฺโถติ ฯ  
        [๙๗]   ธุตธมฺมา   นามาติ   ธุตงฺคเสวนาย   ปฏิปกฺขภูตาน ปาป- 
ธมฺมาน   ธุนนวเสน  ปวตฺติยา  ธุโตติ  ลทฺธนามาย  ธุตงฺคเจตนาย อุป- 
การกา   ธมมฺาติ   กตฺวา   ธุตธมฺมา  นาม  ฯ  อสมฺปตฺตสมฺปตฺเตสุ ปจฺจ- 
เยสุ   อลุพฺภนากาเรน  ปวตฺตนโต  อปฺปจฺฉตา  สนฺตุฏ ิโย  อตฺถโต  
อโลโภ  ฯ   ปจฺจยเคธาทิเหตุกาน  โลลตาทีน  สงฺกิเลสาน  สมมฺเทว  
ลิขนโต   เฉทนโต  คณสงฺคณิกาทิเภทโต  สสคฺคโต  จิตฺตสฺส  วิเวจนโต  
สลฺเลขตา   ปวิเวกตา   จ  อโลโภ  อโมโหติ  อิเมสุ  ทฺวีสุ  ธมฺเมสุ  
อนุปตนฺติ   ตทนฺโตคธา   ตปฺปริยาปนฺนา   โหนฺติ   ตทุภยสฺเสว ปวตฺติ- 
วิเสสภาวโต  ฯ  อิเมหิ  กสุลธมฺเมหิ  อตฺถิ  อิทมตฺถิ เยน าเณน  
ปพฺพชิเตน   นาม   ปสุกูลกิงฺคาทีสุ   ปติฏ ิเตน  ภวิตพฺพนฺติ  ยถานุสิฏ  
ธุตงฺคคุเณ   สมาทิยติ   เจว   ปริหรติ   จ  ต  าณ  อิทมตฺถิตา  ฯ   
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เตนาห   อิทมตฺถิตา   าณเมวาติ  ฯ  ปฏิกฺเขปวตฺถูสูติ  คหปติจีวรา- 
ทีสุ  เตหิ   เตหิ   ธุตงฺเคหิ   ปฏิกฺขิปตพฺพวตฺถูสุ  ฯ   โลภนฺติ   ตณฺห  ฯ  
เตเสฺววาติ   ปฏิกฺเขปวตฺถูสุเอว  ฯ  อาทีนวปฏิจฺฉาทกนฺติ  อารกฺขทุกฺข-  
ปราธีนวุตฺติโจรภยาทิอาทีนวปฏิจฺฉาทก  ฯ   อนุ ฺาตานนฺติ   สตฺถารา  
นิจฺฉนฺทราคปริโภควเสน   อนุ ฺาตาน   สุขสมฺผสฺสอตฺถรณปาวุรณา- 
ทีน  ฯ ปฏิเสวนมุเขนาติ   ปฏิเสวนทฺวาเรน  ฯ  เตน  เลเสนาติ  อตฺโถ  ฯ  
อติสลฺเลขมุเขนาติ   อติวิย   สลฺเลขปฏิปตฺติมุเขน  ฯ   อุกฺกฏสฺส วฏฏ- 
นกานมฺป ปฏิกฺขิปนวเสนาติ อตฺโถ ฯ  
        [๙๘]   สุขุมกรณสนฺนิสฺสโย   ราโค   ทุกฺขาย   ปฏิปตฺติย  ปติฏ  
น   ลภตีติ   อาห   ทุกฺขาปฏิปท ฺจ   นิสฺสาย   ราโค   วูปสมตีติ  ฯ  
สลฺเลโข   นาม   สมฺปชานสฺส   โหติ   สติ   สมฺปช ฺเ   โมโห  
อปฺปติฏโว   อปฺปมาทสพฺภาวโตติ   วุตฺต   สลฺเลข   นิสฺสาย อปฺป- 
มตฺตสฺส  โมโห  ปหียตีติ  ฯ  เอตฺถาติ  เอเตสุ ธุตงฺเคสุ ฯ ตตฺถาติ  
อร ฺรุกฺขมูเลสุ ฯ  
        สีสงฺคานีติ  สีสภูตานิ  องฺคานิ  ฯ  ปเรสมฺป เกส ฺจิ นานนฺตริย- 
ตาย สุกรตาย   จ   สงฺคณฺหนโต   อุตฺตมงฺคานีติ   อตฺโถ  ฯ  
อสมฺภินฺนงฺคานีติ   เกหิจิ   สมฺเภทนรหิตานิ  ฯ   วิสสเยว   องฺคานีติ  
วุตฺต โหติ ฯ  
        [๙๙]   กมฺมฏาน   วฑฺฒติ   ราคจริตสฺส   โมหจริตสฺส โทส- 
จริตสฺสาป  ต  เอกจฺจ  ธุตงฺค  เสวนฺตสฺสาติ  อธิปฺปาโย  ฯ หายติ   
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กมฺมฏาน   สุกุมารภาเวน   ลูขปฏิปตฺตึ   อสหนตฺสฺส   วฑฺฒเตว มหา- 
ปุริสชาติกสฺสาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   น   วฑฺฒติ   กมฺมฏาน อุป- 
นิสฺสยรหิตสฺส  ฯ  เอกเมว  หิ  ธุตงฺค  ยถา  กิเลสธุนนฏเน  เอว  
เจตนาสภาวตฺตา ฯ เตนาห สมาทานเจตนาติ ฯ  
        เตรสาป   ธุตงฺคานิ   สมาทาย   ปริหรนฺตาน   ปุคฺคลาน  วเสน  
เทฺวจตฺตาลีส   โหนฺตีติ   วตฺวา   ภิกฺขูน   เตรสนฺนมฺป   ปริหรณสฺส  
เอกชฺฌเยว   สมฺภว   ทสฺเสตุ   สเจ   หติีอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ  
เอกปฺปหาเรน   สพฺพธุตงฺคานิ   ปริภุ ฺชิตุ   สกโฺกตีติ   วุตฺต  ฯ  กถ  
อพฺโภกาเส   วิหรนฺตสฺส   รุกฺขมูลิกงฺค  ฯ   ฉนฺน   ปฏิกฺขิปามิ รุกขฺ- 
มูลิกงฺค  สมาทิยามีติ  วจนโต  ฉนฺเน  อรุณ  อุฏาปตมตฺเต  ธุตงฺค  
ภิชฺชติ   น   อพฺโภกาเส   ตสฺมา   เภทเหตุโน   อภาเวน   ตมฺป  
อโรคเมว   ยถาเสนาสนโลลุปฺปสฺส   อภาเวน   ยถาสนฺถติกงฺคนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ   อาร ฺ ิกงฺค   คณมฺหา   โอหียนสิกฺขาปเทน   ปฏิกขิฺตฺต  
ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค   อนติริตฺตโภชนสกิฺขาปเทน   ปริหายติ   ภิกฺขุนิยา  
อติริตฺต   กตฺวา   ภุ ฺชิตุ   น   ลภติ  ฯ   กปฺปเย   จ   วตฺถุสฺมึ  
โลลต   ปหานาย   ธุตงฺคสมาทาน   น   อกปฺปเย  ฯ  สิกฺขาปเทเนว  
ปฏิกฺขิตฺตตฺตา   อฏเว   โหนฺติ   ภิกฺขุนิยา   สงฺกจฺฉิกจีวราทีหิ   สทฺธึ  
ป ฺจป   ติจีวรสงฺขเมว   คจฺฉนฺตีติ   กตฺวา  ฯ  ยถาวุตฺเตสูติ  ภิกฺขูน  
วุตฺเตสุ   เตรสสุ   ติจีวราธิฏานวินยกมฺมาภาวโต   เปตฺวา เตจีวริ- 
กงฺค  ทฺวาทส  สามเณราน  ฯ  สตฺตาติ  ภิกฺขุนีน  วุตฺเตสุ อฏสุ   
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เอก  ปหาย  สตฺต  ติจีวราธิฏานวินยกมฺมาภาวโต เปตฺวา เตจีวริ- 
กงฺค ตีหิ   อิม   อนุวตฺตมานเมว   กตฺวา   สตฺต   สิกขฺมานสามเณรี- 
นนฺติ วุตฺต ฯ ปฏิรูปานีติ อุปาสกภาวสฺเสว อนุจฺฉวิกานิ ฯ  
          ธุตงฺคนิทฺเทส วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        -------------  
           กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๑๐๐]   อปฺปจฺฉตาทีหีติ   อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏ ิสลฺเลขปวิเวกา- 
ปจย วิริยารมฺภาทีหิ  ฯ   ปริโยทาเตติ  สุวิสุทฺเธ  นิรปุกฺกิเลเส  ฯ  อิมสฺมึ  
สีเลติ  ยถาวตฺุเต  จตุปาริสุทฺธิสีเล  ฯ  จิตฺต  ภาวยนฺติ  อิมเมว เทสน  
สนธฺายาห อติสงฺเขปเทสิตตฺตาติ ฯ  
        [๑๐๑]  โก  สมาธีติ  สรุปฺปปุจฺฉา๑ ฯ เกนฏเน สมาธีติ เกน  
อตฺเถน   สมาธีติ   วุจฺจติ  ฯ  สมาธีติ  ปท  ก  อภิเธยฺยตฺถ  นิสฺสาย  
ปวตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ กติวิโธติ ปเภทปุจฺฉา ฯ  
        โก   สมาธีติ   กาม ฺจาย   สรุปปฺปุจฺฉา๑  วิภาควนฺตาน  ปน  
สรุปฺปวิภาวน๒   วิภาคทสฺสนมุเขเนว   โหตีติ   วิภาโค   ตาว อน- 
วเสสโต  ทสเฺสตพฺโพ  ตนฺทสฺสเน  จ  อยมาทีนโวติ  ทสฺเสตุ  สมาธิ  
พหุวิโธติ  อาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  พหุวิโธติ  กุสลาทวิเสน  อเนก- 
วิโธ ฯ นานปฺปการโกติ อารมฺมณวิโมกฺขส ฺามนสิการจฺฉนฺท- 
ปณิธิอธิโมกฺขอภินีหารป ฺานานตฺตาทินา   นานปฺปกาโร  ฯ   น  
๑-๑. สรูปปุจฺฉาติ ม ฺเ ฯ  ๒. สรูปวิภาวน ฯ   
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สาเธยฺยาติ   โลกิยสมาธิภาวนา   อิธ   อธิปฺเปตตฺโถ   ต ฺจ   น  
สาเธยฺย  ฯ   ฌานวิโมกฺขาทีสุ   หิ   สมาธึ   อุทฺธรตฺิวา   ตสฺส  
ลพฺภมาเนหิ   วิภาเคหิ   วิสชฺชเน  กริยมาเน  ฌานวิภงฺคาทีสุ  อาคโต  
สพฺโพ   สมาธิปฺปเภโท   วิสชฺเชตพฺโพ   สิยา  ฯ   ตถา   จ   สติ  
ยฺวาย   โลกิยสมาธิสฺส   ภาวนาวิธิ   อธิปฺเปโต   ตสสฺ   วิสชฺชนาย  
โอกาโสว   น   ภเวยฺย  ฯ   กิ ฺจิ  ฯ  เยนสฺส  ติกจตุกฺกชฺฌานิเกน  
หีนาทิเภทภินฺเนน   ปวตฺติวิภาเคน   พฺรหฺมปาริสชฺชาทิวเสน   นววิโธ  
ป ฺจมชฺฌานิเกน   เวหปฺผลาทิวเสน   ทสวิโธ   วา  เอกาทสวิโธ  วา  
ภวปฺปเภโท  นิปฺปชฺชติ  สวฺาสฺส  ปวตฺติวิภาโค  อย  โสติ  นิทฺธา- 
เรตฺวา วุจฺจมาโน   วิกฺเขปาย   สิยา   ยถาต   อวิสเย  ฯ   เตนาห  
อุตฺตริ ฺจ   วิกฺเขปาย   สวตฺเตยฺยาติ  ฯ   กุสลจิตฺเตกคฺคตาติ  กุสลา  
อนวชฺชสุขวิปากลกฺขณา จิตฺเตกคฺคตา ฯ  
        จิตฺตเจตสิกาน   สม   อวิสารณวเสน   สมฺปณฺเฑนฺตสฺส   วิย  
อาธาน   สมาธาน   อวิสารลกฺขโณ   ห ิ  สมาธิ   สมปฺณฺฑนรโส  
จ   สมฺมา   อวิกฺขิปนวเสน   อาธาน   สมาธาน   อวิกฺเขปลกฺขโณ  
วา   หิ   สมาธิ   วิกฺเขปวิทฺธสนรโส   จาติ  ฯ   สฺวาย   ยสฺมา เอกา- 
รมฺมเณ  จิตฺตสฺส   ิติเหตุ  ตสฺมา  ปนนฺติ  วุตฺต  โหตีติ  อาห ฯ  
ตถาเหส   จิตฺตสฺส    ิติ   สณฺ ิติ   อวฏ ิตีติ   นิททฺิฏโ  ฯ เอกา- 
รมฺมณคฺคหณ ฺเจตฺถ  สมาธิสฺส  สนตฺานฏ ิติภาวทสฺสนตฺถ  ฯ ตถาหิสฺส  
อฏกถาย   ทีปจฺจิฏ ิติ   นิทสฺสิตา  ฯ   อานุภาเวนาติ   พเลน  ฯ ปจฺจย-  
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ภาเวนาติ   อตฺโถ  ฯ   อวิกฺขิปมานาติ   น   วิกฺขิปมานา วูปสม- 
มานา  ฯ   อุปสมปจฺจุปฏาโน   หิ   สมาธิ  ฯ   เอเตนสฺส วิกฺเขป- 
ปฏิปกฺขต   ทสฺเสติ  ฯ   อวิปฺปกิณฺณาติ   อวิสฏา  ฯ  เอเตน อวิสาร- 
ลกฺขณต ฯ  
        น   วิกขิฺปติ   สมฺปยตฺุตา   วา   น   วิกฺขิปนฺติ   เอเตนาติ  
อวิกฺเขโป  ฯ   โส  ลกฺขณ  เอตสฺสาติ  อวิกฺเขปลกฺขโณ  ฯ  วิกฺเขป  
วิทฺธเสติ   ตถา   วา   สมปฺชฺชตีติ   วิกเฺขปวิทฺธสนรโส  ฯ  อุทฺธจฺเจ  
อวิกมฺปนวเสน   ปจฺจุปติฏติ   สมฺปยตฺุตาน   วา   ต  ปจฺจุปฏาเปตีติ  
อวิกมฺปนปจฺจุปฏาโน ฯ สุขนฺติ นิรามิส สุข ทฏพฺพ ฯ  
        อวิกฺเขปลกฺขณ   นาม   สมาธิสสฺ   อาเวณิโก   สภาโว  ฯ  น  
เตนสฺส   โกจิ   วิภาโค   ลพฺภตีติ   อาห   อวิกฺเขปลกฺขเณน   ตาว  
เอกวิโธติ ฯ  
        สมฺปยุตฺตธมฺเม   อารมฺมเณ   อปฺเปนฺโต   วิย  ปวตฺตตีติ  วิตกฺโก  
อปฺปนา  ฯ   ตถาหิ   โส   อปฺปนา   พฺยปฺปนาติ   นทิฺทิฏโ  ฯ ตปฺป- 
มุขตาวเสน   ปน   สพฺพสฺมึ  มหคฺคตานุตฺตเร  ฌานธมฺเม  อปฺปนาติ  
อฏกถาโวหาโร   ตถา   ตสฺส   อนุปปฺตฺติฏานภูเต   ปริตฺตชฺฌาเน  
อุปจารโวหาโร   คามาทีน   สมีปฏาเน   คามุปจาราทิสม ฺา  วิยาติ  
อาห อุปจารปฺปนาวเสน ทุวิโธติ ฯ อิธ ปน สมาธิวเสน เวทิตพฺพ ฯ  
        ลุชชฺนปลุชชฺนฏเน   โลโกติ   วุจฺจติ  วฏฏ  ฯ  ตปฺปริยาปนฺนตาย  
โลเก   นิยุตฺโต   ตตฺถ   วา   วิทิโตติ   โลกิโย  ฯ   ตตฺถ อปริยาปนฺน-  
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ตาย  โลกโต  อุตฺตโร  อุตฺติณฺโณติ  โลกุตฺตโร ฯ กาม ฺเจตฺถ  
โลกิยสมาธิ   ภาเวตพฺพภาเวน   คยฺหติ  อุภย  ปน  เอกชฺฌ  คเหตฺวา  
ตโต อิตร นทิฺธาเรตุ โลกยิโลกุตฺตรวเสน ทุวิโธติ วุตฺต ฯ  
        สปฺปติกนิปฺปติกวเสนาติ   สห   ปติยา   วตฺตตีติ   สปฺปติโก ปติ- 
สมฺปยุตฺโต  ฯ   นตฺถิ   เอตสฺส  ปตีติ  นิปฺปติโก  ปติวิปฺปยุตฺโต  ฯ  
เตส วเสน ฯ  
        [๑๐๒]   สุเขน   สห   เอกุปฺปาทาทิภาว  คโตติ  สุขสหคโต  ฯ  
สุขสมฺปยุตฺโตติ   อตฺโถ  ฯ   อุเปกฺขาสหคเตป   เอเสว   นโย  ฯ  
อุเปกฺขาติ   เจตฺถ   อทุกขฺมสุขเวทนา   อธิปฺเปตา  ฯ   สา   หิ สขุ- 
ทุกฺขาการปฺปวตฺตึ  อุเปกฺขติ  มชฺฌตฺตาการสณฺ ิตตฺตา ฯ สุขสห- 
คตปฺปเทน เจตฺถ   สปฺปติโก  นิปฺปติเกกเทโส  จ  สงฺคหิโต  อุเปกฺขา- 
สหคตปฺปเทน ปน นิปฺปติเกกเทโส วาติ อยเมเตส ปทาน วิเสโส ฯ  
        สภาวโต   ปจฺจยโต   ผลโต   จ   มชฺฌิมปณีเตหิ   นิหโีน  เตส  
วา   คุเณหิ  ปริหีโนติ  หโีน  ฯ  อตฺตโน  ปจฺจเยหิ  ปธานภาว  นีโต  
ปณีโต ฯ อุภินฺน มชฺเฌ ภโว มชฺฌโิม ฯ  
        สมฺปโยควเสน   ปวตฺตมาเนน   สห   วิตกฺเกน   สวิตกฺโก  ฯ  
สห   วิจาเรน   สวิจาโร  ฯ   สวิตกฺโก   จ  โส  สวิจาโร  จาติ  
สวิตกฺกสวิจาโร  ฯ   อาทิสทฺเทน   อวิตกฺกวิจารมตฺโต  อวิตกฺก- 
วิจาโร จ   คหิโต  ฯ   ตตฺถ   วิจารโต   อุตฺตริวิตกฺเกน  สมฺปโยคา- 
ภาวโต อวิตกฺโก   จ   โส   วิจารมตฺโต   จาติ   อวิตกฺกวิจารมตฺโต  ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 160 

                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
วิเสสนิวตฺติอตฺโถ   วา  มตฺตสทฺโท  ฯ  สวิตกฺกสวิจาโร  หิ  สมาธิ  ฯ  
วิตกฺกวิสิฏเน   วิจาเรน   สวิจาโร  ฯ   อย   ปน   วิจารมตฺเตน วิตกฺก- 
สงฺขาตวิเสสรหิเตน  ตสฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺโต ฯ อถวา ฯ ภาวนาย  
ปหีนตฺตา   วิตกฺกาภาเวนาย   วิจารมตฺโต   น   วิจารโต   อ ฺสฺส  
อตฺตนา   สมฺปยุตฺตธมฺมสฺส   กสฺสจิ   อภาวาติ  ทสฺเสตุ  อวิตกฺกวจเนน  
วิจารมตฺตปท    วิเสเสตฺวา   วุตฺต  ฯ   อุภยรหิโต   อวิตกฺกาวิจาโร ฯ  
        ปติสหคตาทิวเสนาติ   ปติสหคตสุขสหคตอุเปกฺขาสหคตวเสน  ฯ  
ยเทตฺถ วตฺตพฺพ ต สุขสหคตทุเก วุตฺตนยเมว ฯ  
        ปฏิปกฺเขหิ   สมนฺตโต   ขณฺฑิตตฺตา   ปริตฺโต   ปริตฺตนฺติ   วา  
อปฺปมตฺตก   วุจฺจติ  ฯ   อยมฺป   อปฺปานุภาวตาย   ปริตฺโต   วิยาติ  
ปริตฺโต  ฯ  กเิลสวิกฺขมฺภนโต  วิปุลผลโต  ทีฆสนฺตานโต  จ  มหนฺตภาว  
คโต   มหนฺเตหิ  วา  อุฬารจฺฉนฺทาทีหิ  คโต  ปฏิปนฺโนติ  มหคฺคโต  ฯ  
อารมฺมณกรณวเสนาป   นตฺถิ   เอตสฺส   ปมาณกรธมฺมา   เตส   วา  
ปฏิปกฺโขติ อปฺปมาโณ ฯ  
        ปฏิปชชฺติ   ฌาน   เอตายาติ   ปฏิปทา   ปุพฺพภาคภาวนา  ฯ  
ทุกฺขา   กิจฺฉา   ปฏิปทา   เอตสฺสาติ   ทุกฺขาปฏิปโท  ฯ  ปกติป ฺาย  
อภิวิสิฏตฺตา   อภิ ฺา   นาม   อปฺปนาวหา   ภาวนา   ป ฺา  ฯ  
ทนฺธา   มนฺทา   อภิ ฺา   เอตสฺสาติ   ทนฺธาภิ ฺโ  ฯ  ทุกฺขาปฏิปโท  
จ โส ทนฺธาภิ ฺโ จาติ ทุกฺขาปฏิปทาทนฺธาภิ ฺโ สมาธิ  
ตทาทิวเสน  ฯ  จตุกฺกชฺฌานงฺควเสนาติ  จตุนฺน ฌานาน องฺคภาว-  
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                   กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทส  วณฺณนา   
สมฺปยุตฺตตฺตา  ฯ   ตนฺติ   อริยมคฺคสมาธึ  ฯ  วิสุนฺติ  ป ฺาภาวนาย  
วิสุ กตฺวา น วทาม ฯ  
        [๑๐๘]   กมฺมฏานภาวน   ปริพุทธฺติ   อุปโรเธติ   ปวตฺติตุ   น  
เทตีติ   ปลิโพโธ   รการสฺส   ลการ   กตฺวา  ปริพนฺโธติ  อตฺโถ  ฯ  
อุปจฺฉินฺทิตฺวาติ   สมาปเนน   สงฺคหเณน   วา   อุปรนฺุธิตฺวา  อปลิโพธ  
กตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        อาวสนฺติ   เอตฺถาติ   อาวาโส  ฯ   ปริจฺเฉทวเสน   เวณิยติ  
ทิสฺสตีติ   ปริเวณ   วิหาเร   ภิกฺขูน   ต   ต  วสนฏาน  ฯ  สฺวาย  
อาวาโส  ฯ   นวกมฺมาทีสูติ   อาทิสทฺเทน   อาวาสสฺส   ตท ฺ  
อภิพุทฺธิการณ   สงฺคณฺหติ  ฯ   การเณนาติ   ฉายุทกสมฺปนฺน สลุภภิกฺขนฺติ- 
อาทินา  การเณน  ฯ  อเปกฺขวาติ  สาลโย  ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ  
ปลิโพธาภาเว ฯ  
        [๑๐๙]   ปาจีนขณฺฑราชินฺติ   ปุรตฺถิมทิสาย   ปพฺพตขณฺฑาน  
อนฺตเร   วนราชิฏาน  ฯ   นามาติ   อิมินา   ตสฺส  ปเทสสฺส  อย  
สม ฺาติ   ทสฺเสติ  ฯ   ปฏิสามิตเมวาติ   นจฺิจกาล   ปฏิสาเมตฺวาว  
วิหารโต   นกิฺขมามีติ   ทสฺเสติ  ฯ   ธาตุนิธานฏานนฺติ กายพนฺธน- 
ธมฺมกรกนฺหานสาฏิกอกฺขกธาตุสงฺขาตาน ปริโภคสรีรธาตูน นทิหิ- 
ตฏาน  ฯ  อีทิสสฺส  อย  เถโร  วิย  อลคฺคจิตฺตสฺส  ฯ  เอเตน  
ภิกฺขุนา   นาม   อาวาเส   เอวรูเปน   ภวิตพฺพนฺติ  โอวาโท  ทินฺโน  
โหติ ฯ อิโต ปเรสุป วตฺถสูุ เอเสว นโย ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
อปาปโต  ฯ  สุภาวิโตติ  สุฏ ุ  ภาวิโต  สมฺมเทว  ปคุณต  อุปนีโต  ฯ  
เตนาห   วสิปฺปตฺโตติ  ฯ  ฉนฺทาทีน  หีนตาทิวเสนาป  อิเมส  หีนาทิตา  
เวทิตพฺพา  ฯ   ตถาหิ  อุฬารปุ ฺผลกามตาวเสน  ปวตฺติโต  หีโน  ฯ  
โลกิยาภิ ฺาสมฺปาทนาย   ปวตฺติโต   มชฺฌิโม  ฯ   วิเวกกามตาย  
อริยภาเว    ิเตน   ปวตฺติโต   ปณีโต  ฯ  อตฺตหิตาย  ภวสมฺปตฺติอตฺถ  
ปวตฺติโต  วา  หีโน  ฯ  เกวล  อโลภชฌฺาสเยน  ปวตฺติโต  มชฺฌโิม ฯ  
ปรหิตาย   ปวตฺติโต   ปณีโต  ฯ   วฏฏชฺฌาสเยน   วา   ปวตฺติโต  
หีโน  ฯ   วิเวกชฺฌาสเยน   ปวตฺติโต   มชฺฌิโม  ฯ  วิวฏฏชฺฌาสเยน  
โลกุตฺตรปาทกตฺถ ปวตฺติโต ปณีโต ฯ  
        สทฺธ ึ  อุปจารสมาธินาติ   สพฺเพสมฺป   ฌานาน   อุปจารสมาธินา  
สห  ฯ   วิตกกฺมตฺเตเยว  อาทีนว  ทิสฺวาติ  วิตกฺเกเยว  โอฬาริกโต  
อุปฏหนฺเตน  จิตฺตสฺส  โขภกรธมฺโม  อยนฺติ  อาทีนว  ทิสฺวา  วิจาร ฺจ  
สนฺตโต  มนสิกริตฺวา  ฯ  เตนาห  วิจาเร  อทิสฺวาติ  ฯ  ต สนฺธายาติ  
ต  เอว  ปฏลิทฺธ  สมาธึ  สนฺธาย  ฯ  เอว อวิตกฺกวิจารมตฺโต สมาธีติ  
ทุติยปท วุตฺต ฯ  
        ตีสูติ  อาทิโต  ตึสุ  ฯ  เตเสฺววาติ  เตสุเอว จตุกฺกป ฺจก- 
นเยสุ ฯ ตติเย   จตุตฺเถติ   จตุกฺกนเย   ตติเย   ป ฺจกนเย   จตุตฺเถติ  
โยเชตพฺพ  ฯ  อวสาเนติ  ทฺวีสุป  นเยสุ  ปรโิยสานชฺฌาเน  ยถากฺกม  
จตุตฺเถ   ป ฺจเม   วา  ฯ   ปติสุขสหคโต  วาติ  เอตฺถาป  เหฏา 
วุตฺตนเยเนว   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ  ฯ   เอตฺถ   จ   สติป ปติสห-  
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                  กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทส  วณฺณนา   
คตสฺสาป  สมาธิสฺส  สุขสหคตตฺเต  ตีณิป  ปทานิ อสงฺกรโต ทสฺเสตุ  
นิปฺปติกสุขโต   สปฺปติกสุขสฺส   วิเสสทสฺสนตฺถ   สตฺถุ   ปติตฺติกเทสนาติ  
นิปฺปติกสฺเสว สุขสฺส วเสน สุขสหคโต สมาธิ คหิโตติ ทฏพฺพ ฯ  
        อุปจารภูมิยนฺติ   อุปจารชฺฌานสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาเท  ฯ  จิตฺตุปฺ- 
ปาโท หิ   สหชาตธมฺมาน   อุปฺปตฺติฏานตาย   ภูมีติ   วุจฺจติ  ฯ   สุขภูมิย  
กามาวจเรติอาทีสุ ฯ ปริตฺโต สมาธิ กามาวจรภาวโต ฯ  
        [๑๐๔]  ปมสมนฺนาหาโร  ภาวน  อารภนฺตสฺส  ปวี ปวีติ- 
อาทินา กมฺมฏาเน   ปมาภินิเวโส  ฯ   ตสฺส   ตสฺส   ฌานสฺส  
อุปจารนฺติ   นีวรณวิตกฺกวิจารนิกนฺติอาทีน   วูปสเม   ถิรภูต  
กามาวจรชฺฌาน  ฯ   ยาว   อปฺปนาติ   อิมินา   ปุพฺพภาคป ฺา- 
ยเอว อภิ ฺาภาโว   วุตฺโต   วิย   ทิสสฺตีติ   วทนฺติ  ฯ   อปฺปนาป ฺา  
ปน   อภิ ฺาว  ฯ   ยทคฺเคน   ห ิ  ปุพฺพภาคป ฺาย   ทนฺธสีฆตา  
ตทคฺเคน   อปฺปนาป ฺายปติ  ฯ   สมุทาจารคฺคหณตายาติ สมุทา- 
จารสฺส  คหณภาเวน  ปวตฺติพาหุลฺลโตติ  อตฺโถ  ฯ  อสุขาเสวนาติ  
กสิรภาวนา  ฯ ปลิโพธุปจฺเฉทาทีนีติ อาทิสทฺเทน ภาวนาวิธานา- 
ปริหาปนาทึ สงฺคณฺหติ  ฯ   อสปฺปายเสวีติ   อุปจาราธิคมโต   ปุพฺเพ  
อสปฺปายเสวิตาย   ทุกฺขาปฏิปทา  ปจฺฉา  อสปฺปายเสวิตาย  ทนฺธา- 
ภิ ฺา โหติ  ฯ   สปฺปายเสวิโนติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย  ฯ  ปุพฺพภาเคติ  
อุปจารชฺฌานาธิคมโต   โอรภาเค  ฯ   อปรภาเคติ   ตโต  อุทฺธ  ฯ  
ตสฺส   โวมิสฺสกตาติ   โย  ปุพฺพภาเค  อสปฺปาย  เสวิตฺวา  อปรภาเค   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อสปฺปายเสวี   ตสฺส   ทุกขฺาปฏิปทา   ขิปฺปาภิ ฺา   อิตรสฺส  
สุขาปฏิปทา   ทนฺธาภิ ฺา   โหติ   เอว   ปมจตุตฺถาน  โวมิสฺสกตาย  
ทุติยตติยาติ   อตฺโถ  ฯ  อกตปลิโพธุปจฺเฉทสฺส  สปริพนฺธตาย  ปฏิปทา  
ทุกฺขา   โหติ   อิตรสฺส  สขุา  ฯ  อสมฺปาทิตอปฺปนาโกสลฺลสฺส  าณสฺส  
อวิสทตาย   ทนฺธา   อภิ ฺา   โหติ   วิสทตาย   ขิปฺปา  อภิ ฺา  ฯ  
ตณฺหาอวิชฺชาวเสนาติ   ตณฺหาอวิชฺชาน   อภิภวานภิภววเสน  ฯ  
สมถวิปสฺสนาธิการวเสนาติ  สมถวิปสสฺนาสุ  อสโต  สโต  จ  อธิการสฺส  
วเสน  ฯ   ตณฺหาย   สมาธิสฺส   อุชุปฏิปกฺขตฺตา   สา  สมถปฏปิทาย  
ปริพนฺธินีติ   อาห   ตณฺหาภิภูตสฺส   หิ   ทุกฺขาปฏิปทา   โหตีติ  ฯ  
อภิภโว   จสฺสา   อิตรกิเลเสหิ   อธิกตาย  ฯ  อนภิภูตสฺส  ตณฺหายาติ  
อธิการโต   เวทิตพฺพ  ฯ   ตถา   อวิชชฺา   ป ฺาย   อุชุปฏิปกฺขาติ  
ตทภิภูตสฺส   ทนฺธาภิ ฺตา   วุตฺตา  ฯ   อกตาธิกาโรติ   ภวนฺตเร  
อกตปริจโย  ฯ   ยถา   ปคุณ   กตฺวา   วิสฏคนฺโถ   อปฺปมตฺตเกน  
ปโยเคน   สปฺุปวตฺติวาจุคฺคโตว   โหติ   เอว   ปุพฺเพ   กตปริจยสฺส  
ภาวนา   อปฺปกสิเรเนว   อิชฺฌตีติ   อาห   กตาธิการสฺส   สุขาติ  ฯ  
สฺวาย   อกโต   กโต   จ   อธิกาโร  สมถนิสฺสิโต  ปฏิปทาย  วุตฺโต  
สมาธิปฺปธานตฺตา   ปฏิปทาย  ฯ   วิปสฺสนานิสฺสิโต   อภิ ฺาย  
าณปฺปธานตฺตา   อปฺปนาย  ฯ   กิเลสนิฺทฺริยวเสนาติ   ติกฺขาติกฺขาน  
กิเลสินฺทฺริยาน  วเสน  ฯ  เตนาห  ติพฺพกิเลสสฺสาติอาทิ ฯ ตตฺถ กิเลสา  
กามจฺฉนฺทาทโย  ฯ   อินทฺฺริยานิ   สทธฺาทีนิ  ฯ   ยถาวุตฺตา   
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ปฏิปทาภิ ฺา   ปุคฺคลาธิฏานาติ   ธมฺมนิทฺเทสมฺป   ปุคฺคลาธิฏานมุเขน  
ทสฺเสตุ โย ปคฺุคโลติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๐๕]   อปฺปคุโณติ   น   สุภาวิโต   วสีภาว   อปาปโต  ฯ  
เตนาห   อุปริชฺฌานสฺส   ปจฺจโย   ภวิตุ   น   สกฺโกตีติ  ฯ   อย  
ปริตฺโตติ   อย   สมาธิ   อปฺปานุภาวตาย   ปริตฺโต  ฯ   อวฑฺฒิเตติ  
เอกงฺคุลทฺวงฺคุลมตฺตมฺป   น   วฑฺฒิเต  ฯ   ยถาอุปฏ ิเต   อารมฺมเณ  
เอกงฺคุลมตฺตมฺป   หิ   วฑฺฒิต   อปฺปมาณเมวาติ   วทนฺติ  ฯ   ปคุโณ  
สุภาวิโตติ   วตฺวา   อุปรชิฺฌานสฺส   ปจฺจโย   ภวิตุ  สกฺโกตีติ  อิมินา  
ยถา   ปคุโณป   อุปริชฺฌานสฺส   ปจฺจโย   ภวิตุ   อสกฺโกนฺโต  สมาธิ  
ปริตฺโตเยว   โหติ   น  อปฺปมาโณ  เอว  าณุตฺตรสฺส  เอกาสเน- 
เนว อุปริชฺฌานนิพฺพตฺตเนนาติ   สุภาวิโตป   อุปรชิฺฌานสฺส ปจฺจย- 
ภาวสงฺขาตาย  สุภาวิตกิจฺจสิทฺธาย๑  อปฺปมาโณเตฺวว  วุจฺจติ ฯ  
อปเร   ปน   สเจ   สุภาวิโต  ปคุโณ  วสีภาว  ปตฺโต  อุปริชฌฺา- 
นสฺส ปจฺจโย   อโหนฺโตป   อปฺปมาโณเอว   ปมาณกราน   ราคาทิ- 
ปฏิปกฺขาน สุวิทูรภาวโตติ   วทนฺติ  ฯ   วุตฺตลกฺขณโวมิสฺสกตายาติ  
โย   อปฺปคุโณ   อุปริชฺฌานสฺส   ปจฺจโย   ภวิตุ  น  สกฺโกติ  วฑฺฒิเต  
อารมฺมเณ   ปวตฺโต   อย   ปริตฺโต   อปฺปมาณารมฺมโณ   โย   ปน  
ปคุโณ   อุปรชิฺฌานสฺส   ปจฺจโย   ภวิตุ  สกฺโกติ  อวฑฺฒิเต  อารมฺมเณ  
ปวตฺโต   อย   อปฺปมาโณ   ปริตฺตารมฺมโณติ   เอว  ปมจตุตฺถ- 
สมาธีน วุตฺตลกฺขณสฺส   โวมิสฺสกภาเวน   ทุติยตติยสมาธิสงฺคาหโก  
๑. สุภาวิตกิจฺจสิทฺธิยาติ ม ฺเ ฯ วีมสิตพฺพ ฯ   
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โวมิสฺสกนโย เวทิตพฺโพ ฯ                 
        [๑๐๖]   ตโตติ   ตโต   ปมชฺฌานโต  อุทฺธ  ฯ  วิรตฺตปฺปติกนฺติ  
อติกฺกนฺตปฺปติก  วา  ชิคุจฺฉิตปฺปติก  วา  ฯ  อวยโว  สมุทายสฺส องฺคนฺติ  
วุจฺจติ   เสนงฺครถงฺคนฺติอาทีสุ   วิยาติ   อาห   จตุนฺน   ฌานาน  
องฺคภูตา   จตฺตาโร   สมาธีติ  ฯ   หาน   ภชตีติ   หานภาคิโย  ฯ  
หานภาโค   วา   เอตสฺส   อตฺถีติ   หานภาคิโย  ปรหิานิโกฏาสิโกติ  
อตฺโถ  ฯ  อาลยสฺส  อเปกฺขาย  อปริจฺจชนโต   ิตึ ภชตีติ  ิติภาคิโย ฯ  
วิเสส   ภชตีติ   วิเสสภาคิโย  ฯ   ปจฺจนีกสมุทาจารวเสนาติ   ตสฺส  
ตสฺส   ฌานสฺส   ปจฺจนีกาน   นีวรณวิตกฺกวิจาราทีน   ปวตฺติวเสน  ฯ  
ตทนุธมฺมตายาติ   ตทนุรปูตาภูตาย   สติยา  ฯ   สณฺานวเสนาติ  
สณฺหนวเสน   ปติฏานวเสน  ฯ   สา   ปน   ตทสฺสาทสงฺขาตา  ตทสฺสาท- 
สมฺปยุตฺตกฺขนฺธสงฺขาตา  วา  มิจฺฉาสตีติ  สมฺโมหวิโนทนิย วุตฺต ฯ  
ตตฺถ   สาเปกฺขสฺส   อุปรวิิเสส   นิพฺพตฺเตตุ   อสกฺกุเณยฺยตฺตา อวิคต- 
นิกนฺติกา   ตตปริหรณสตีติป   วตฺตุ   วฏฏติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  
สติยา   วา   นิกนฺติยา   วาติ   วิกปฺปวจน ฺจ   ยุตฺต   โหติ  ฯ วิเสสา- 
ธิคมวเสนาติ   วิเสสาธิคมสฺส   ปจฺจยภาววเสน  ฯ   วิเสส อธิคจฺฉติ 
เอเตนาติ   วิเสสาธิคโม   ตสฺส   วเสน  ฯ นิพฺพิทาสหคต  ส ฺา- 
มนสิการสมุทาจารวเสนาติ อาทีนวทสฺสนปุพฺพงฺคมนิพฺพินฺทน าณ- 
สมฺปยุตฺตส ฺาย  จ  อาโภคสฺส  จ  ปวตฺติวเสน ฯ นิพฺเพธภาคิยตาติ  
สจฺจาน   นิพฺพิชฺฌนปกฺขิกตา   วิปสฺสนาย   สวตฺตตีติ   อตฺโถ  ฯ กามสห-  
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คตาติ  กามารมฺมณา  กามส ฺาหิ วา โวกิณฺณา ฯ อวิตกฺกสห- 
คตาติ กถนฺนุ   โข   เม   อวิตกฺก  ฌาน  ภเวยฺยาติ  เอว  อวิตกฺการมฺมณา  
อวิตกฺกวิสยา  ฯ   กาม ฺจาย   ปมสฺส   ฌานสฺสาติอาทิโก   ปาโ  
ป ฺาวเสน   อาคโต   สมาธิสฺสาป   ปเนตฺถ   สงฺคโห   อตฺเถวาติ  
อุทาหรณสฺส   สาตฺถกต   ทสฺเสตุ   ตาย   ปน   ป ฺาย   สมฺปยตฺุตา  
สมาธีป จตฺตาโร โหนฺตีติ เตส วเสน เอว วุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
        ภาวนามยสฺส   สมาธิสฺส   อิธาธิปฺเปตตฺตา   อุปจาเรกคฺคตา  
กามาวจโร   สมาธีติ   วุตฺต  ฯ   อธิปตึ   กริตฺวาติ  ฉนฺทวโต  เจ  
สมาธิ   โหติ   มยฺหเอว   โหตีติ   ฉนฺท  อธิปตึ  ฉนทฺ  ธุร  เชฏก  
ปุพฺพงฺคม   กตฺวา  ฯ   ลภติ  สมาธินฺติ  เอว  ย  สมาธึ  ลภติ  อย  
วุจฺจติ   ฉนฺทสมาธิ   ฉนฺทาธิปติ   สมาธีติ   อตฺโถ  ฯ   เอว วิริยสมาธิ- 
อาทโยป เวทิตพฺพา ฯ  
        [๑๐๗]  จตุกฺเกติ  จตุกฺกวเสน  สมาธิปฺปเภทนิทฺเทเส  ฯ  อ ฺตฺถ  
สมฺปโยควเสน   วิจาเรน   สห   วตฺตมาโน   วิตกโฺก   ป ฺจกนเย  
ทุติยชฺฌาเน   วิโยชโิตป   น   สุฏ ุ   วิโยชิโตติ   เตน   สทฺธึเยว  
วิจารสมติกฺกม   ทสฺเสตุ   วุตฺต   วิตกฺกวิจาราติกฺกเมน   ตติยนฺติ  ฯ  
ทฺวิธา   ภินฺทตฺิวา   จตุกฺกเภเท   วุตฺต   ทุติย   ฌานนฺติ  โยชนา  ฯ  
ป ฺจฌานงฺควเสนาติ   ป ฺจนฺน   ฌานาน   องฺคภาววเสน  ฯ  สมาธิสฺส  
ป ฺจวิธตา เวทิตพฺพา ฯ  
        วิภงฺเคติ   าณวิภงฺเค  ฯ  ตตฺถ  หิ  ฌานวิโมกฺขสมาธิ-  
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สมาปตฺตีน   สงฺกิเลสโวทานนฺติ   เอตฺถ   สงฺกิเลสนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ   หานภาคิโย   ธมโฺมติ   อปฺปคุเณหิ   ปมชฌฺานาทีหิ   วุฏ ิตสฺส  
ส ฺามนสิการาน   กามาทิอนุปกฺขนฺทน  ฯ   วิเสสภาคิโย   ธมฺโมติ  
ปคุเณหิ   ปมชฺฌานาทีหิ   วุฏ ิตสฺส   ส ฺามนสิการาน ทุติยช-ฺ 
ฌานาทิอนุปกฺขนฺทน  ฯ  เตนาห  ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภินฺติอาทิ  ฯ  
ตสฺสตฺโถ   อปฺปคุณสฺส   ปมสฺส   ฌานสฺส   ลาภินฺติ  ฯ   ต   ตโต  
วุฏ ิต   อารมฺมณวเสน   กามสหคตา   หุตฺวา   ส ฺามนสิการา  
สมุทาจรนฺติ   โจเทนฺติ   ตุทนฺติ  ฯ   ตสฺส   กามานุปกฺขนฺทาน ส ฺา- 
มนสิการาน  วเสน  สา  ปมชฺฌานป ฺา  หายติ ตสฺมา หานภาคินี  
ป ฺา  ฯ   อวิตกฺกสหคตาติ   อวิตกฺก  ทุติย  ฌาน  สนฺตโต  ปณีตโต  
มนสิกโรโต   อารมฺมณวเสน   อวิตกฺกสหคตา   สมุทาจรนฺติ  ฯ  
ปคุณปมชฺฌานโต   วุฏ ิต   ทุติยชฺฌานาธิคมตฺตาย   โจเทนฺติ   ตุทนฺติ  
ตสฺส   ทุติยชฌฺานานุปกฺขนฺทาน   ส ฺามนสิการาน   วเสน  
ปมชฺฌานป ฺา   วิเสสภูตสฺส   ทุติยชฺฌานสฺส   อุปฺปตฺติยา  
ปทฏานตาย   วิเสสภาคินี   ป ฺา  ฯ   ตสมฺปยุตฺโต   สมาธิ  
อิธาธิปฺเปโต  ฯ  อิมินา  นเยนาติ  อิมินา ปมชฺฌาเน วุตฺเตน วิธินา ฯ  
ทุติยชฺฌานาทีสุป หานภาคิยธมฺโม วิเสสภาคิยธมฺโม จ เวทิตพฺโพ ฯ  
        อริยมคฺคสมฺปยุตฺโตติ โลกุตฺตรอปฺปมาณอปริยาปนฺนคฺคหเณน  
โลกิเยหิ   อสาธารณโต   สปฺปติกาทิคฺคหเณน   สาธารณโต   จ  
อริยมคฺคสมฺปยุตฺโต   สมาธิ   วุตฺโต  ฯ   ภาวิโตว   โหติ   ป ฺาย   
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สมฺปยุตฺตตฺตา  ฯ   ตนฺติ   อริยมคฺคสมาธึ  ฯ  วิสุนฺติ  ป ฺาภาวนาย  
วิสุ กตฺวา น วทาม ฯ  
        [๑๐๘]   กมฺมฏานภาวน   ปริพุทธฺติ   อุปโรเธติ   ปวตฺติตุ   น  
เทตีติ   ปลิโพโธ   รการสฺส   ลการ   กตฺวา  ปริพนฺโธติ  อตฺโถ  ฯ  
อุปจฺฉินฺทิตฺวาติ   สมาปเนน   สงฺคหเณน   วา   อุปรนฺุธิตฺวา  อปลิโพธ  
กตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        อาวสนฺติ   เอตฺถาติ   อาวาโส  ฯ   ปริจฺเฉทวเสน   เวณิยติ  
ทิสฺสตีติ   ปริเวณ   วิหาเร   ภิกฺขูน   ต   ต  วสนฏาน  ฯ  สฺวาย  
อาวาโส  ฯ   นวกมฺมาทีสูติ   อาทิสทฺเทน   อาวาสสฺส   ตท ฺ  
อภิพุทฺธิการณ   สงฺคณฺหติ  ฯ   การเณนาติ   ฉายุทกสมฺปนฺน สลุภภิกฺขนฺติ- 
อาทินา  การเณน  ฯ  อเปกฺขวาติ  สาลโย  ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ  
ปลิโพธาภาเว ฯ  
        [๑๐๙]   ปาจีนขณฺฑราชินฺติ   ปุรตฺถิมทิสาย   ปพฺพตขณฺฑาน  
อนฺตเร   วนราชิฏาน  ฯ   นามาติ   อิมินา   ตสฺส  ปเทสสฺส  อย  
สม ฺาติ   ทสฺเสติ  ฯ   ปฏิสามิตเมวาติ   นจฺิจกาล   ปฏิสาเมตฺวาว  
วิหารโต   นกิฺขมามีติ   ทสฺเสติ  ฯ   ธาตุนิธานฏานนฺติ กายพนฺธน- 
ธมฺมกรกนฺหานสาฏิกอกฺขกธาตุสงฺขาตาน ปริโภคสรีรธาตูน นทิหิ- 
ตฏาน  ฯ  อีทิสสฺส  อย  เถโร  วิย  อลคฺคจิตฺตสฺส  ฯ  เอเตน  
ภิกฺขุนา   นาม   อาวาเส   เอวรูเปน   ภวิตพฺพนฺติ  โอวาโท  ทินฺโน  
โหติ ฯ อิโต ปเรสุป วตฺถสูุ เอเสว นโย ฯ   
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        [๑๑๐]   กุลนฺติ   กุลคฺคหเณน   กุลมนุสฺสาน  คหณ  คามคฺคหเณน  
คามวาสิน   วิย  ฯ   อุปฏากกุลมฺปติ   ปสทฺเทน  ปเคว  าติกุลนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ  
        อุทฺเทสตฺถนฺติ   อุททฺิสาปนตฺถ   ปา   อุทฺทิสาเปตฺวา  สชฌฺายิ- 
ตุนฺติ อตฺโถ  ฯ   อิเธวาติ   อิมสฺมึเยว   ปเทเส   ยตฺถกตฺถจิ   วิหาเรติ  
อตฺโถ  ฯ   ต   วิหารนฺติ   ต   โกรนฺทกวิหาร  ฯ  อุปคโตติ  วสฺส  
อุปคโต  ฯ   สทาติ   คตกาลโต   ปภูติ   วิเสสโต   ปวาริตทิวสโต  
ปฏาย   สพฺพทา   ทิวเส   ทิวเส  ฯ   ปริเทวมานาติ   ตนฺต วิปฺปล- 
ปนวเสน   วิวิธ   ปริเทวนฺตี  ฯ  สพฺพ  ปวุตฺตินฺติ  อตฺตนา  ตตฺถ  
ทิฏกาลโต  ปฏาย  ปจฺจาสมาคมปริโยสาน  ทหรสฺส  สพฺพ  ปวุตฺตึ  ฯ  
กายสกฺขินฺติ   ปสฺส   อิมนฺติ   สมฺมุขา   ปฏิคฺคาหก   กตฺวา  ฯ รถวินีต- 
ปฏิปทนฺติ   ทสกถาวตฺถุกิตฺตนปุพฺพิก   รถวินีตุปมาหิ   วิภาวิต  รถวินีต- 
สุตฺเต  อาคต  สตฺตวิสุทฺธิปฏิปท  ฯ  นาลกปฏิปทนติฺ  โมเนยฺยนเฺต  
อุป ฺ ิสฺสนฺติอาทินา๑   สตฺถารา   นาลกตฺเถรสฺส   เทสิตปฏิปท  ฯ  
ตุวฏฏกปฏิปทนฺติ   มลู   ปป ฺจสงฺขายาติอาทินา๒   ภควตา  
เทสิตปฏิปท ฯ ตตฺถ หิ ยถากฺกม  
        น มุนิ คามมาคมฺม   กุเลสุ สหสา จเร  
        ฆาเสสน ฉินฺนกโถ   น วาจ ปยุตฺต ภเณ๓ 

        คาเม  จ  นาภิสชฺเชยยฺ   ลาภกมฺยา  ชน น ลปเยยฺยาติ๔  
๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๗๐ ฯ  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๓ ฯ  ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๗๑ ฯ   
๔. ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๖ ฯ   
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เอวมาทิกา ปรมปฺปจฺฉกถา อาคตา ฯ จตุปจฺจยสนฺโตสภาวนารามตา-  
ทีปกนฺต   จีวราทีสุ   จตูสุ   ปจฺจเยสุ   สนฺโตสสฺส   ภาวนารามตาย   จ  
ปกาสก ฯ  
        [๑๑๑]   ลพฺภตีติ   ลาโภ  ฯ  เตนาห  จตฺตาโร  ปจฺจยาติ  ฯ  
มหาปริวาเรติ   วิปลุปริวาเร  ฯ   ปณฺฑปาต   ตาว   ททนฺตา พุทฺธปูชา- 
ปตฺตจีวราทีนิ   ตสฺส   ปริวารานิ   กตฺวา   เทนฺติ  ฯ  ตถา จีวราทิ- 
ทาเนป  ฯ   พาหุลฺลิกปณฺฑปาติกาติ   ปณฺฑปาติกา   หุตฺวา  
ปจฺจยพาหุลฺลิกา  ฯ   วทนฺตีติ   ปุริมทิวเส   ภิกฺขาย   อาหิณฺฑนกาเล  
ยถาสุต วทนฺติ ฯ นิจฺจพฺยาวโฏ อุปาสกาทีน สงฺคณฺหเน ฯ  
        [๑๑๒]   ตสฺสาติ   คณสฺส  ฯ   โสติ  คณปลิโพโธ  ฯ  เอวนฺติ  
อิทานิ   วุจฺจมานากาเรน  ฯ   คณวาจกสฺส   ปริเยสนมฺป   ลหุกเมว  
อิจฺฉิตพฺพนฺติ   อาห   โยชนโต   ปร  อคนฺตฺวาติ  ฯ  อตฺตโน  กมฺมนฺติ  
สมณธมฺมมาห ฯ  
        กตากเตติ   กเต   จ   อกเต  จ  กมฺเม  ชานนวเสน  อุสฺสุกฺก  
อาปชฺชิตพฺพ  ฯ   กตากเตติ   วา   อปฺปเก  จ  มหนฺเต  จ  ปกเต  
ยถา   ผลาผเลติ  ฯ  สเจ  พหุ  อวสิฏนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ภารหารา  
สงฺฆกิจฺจปริณายกา ฯ  
        [๑๑๓]  ปพฺพชฺชาเปกฺโขติ  สีหฬทีเป  กิร  กลุทารกาน  ปพฺพชฺชา  
อาวาหวิวาหสทิสา  ตสฺมา  ต  ปริจฺฉินฺนทิวส  อติกกฺเมตุ  น  สกกฺา  ฯ  
สเจ   ต   อลภนฺโต   น   สกฺโกติ   อธิวาเสตุนฺติอาทินา  สมาปเนน   
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ปลิโพธุปจฺเฉโท   วุตฺโต  ฯ  พฺยติเรกโต  ปน  สเจ  ต  อลภนฺโต  น  
สกฺโกติ   อธิวาเสตุ   อร ฺ   ปวิสิตฺวา   สมณธมฺโมว   กาตพฺโพติ  
อยมตฺโถ   ทสฺสิโตติ  สงฺคหเณน  ปลิโพธุปจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ  ฯ  เอส  
นโย เสเสสุป ฯ  
        ตถาติ   ยถา   อุปชฺฌาโย  คิลาโน  ยาวชีว  อุปฏาตพฺโพ  ตถา  
อุปสมฺปาทิตอนฺเตวาสิโก อตฺตโน กมฺมวาจ วตฺวา อุปสมฺปาทิโต ฯ  
        [๑๑๔]   โยโกจิ   โรโคติ   มลูภูโต   อนุพนฺโธ   วา  อตฺตโน  
อุปฺปนฺโน ฯ อนมตคฺเคติ อนุอนุมตคฺเค อนาทิมติ ฯ  
        คนฺโถติ   อิมินา   คนถฺปลิโพโธ   อิธ   วุตฺโตติ   อาห ปริยตฺติ- 
ปริหรณนฺติ  ฯ   สชฺฌายาทีหีติ  สชฺฌายธารณปริจยปริปุจฺฉาทีหิ  ฯ  
อิตรสฺสาติ อพฺยาวฏสฺส ฯ  
        ยสฺส   คนฺถธุร   วิสสฺชฺเชตฺวา    ิตสฺสาป   คนฺโถ  วตฺตเตว  น  
ตสฺส   คนฺโถ   ปลิโพโธ   ยถา   ตมฺหิ  ตมฺหิ  วตฺถุมหฺิ  อาคตเถราน  
นาป   สพฺเพน   สพฺพ   อคนฺถปฺปสุตสฺส  ฯ  มชฺฌมิปณฺณาสโก  อาคจฺฉติ  
สุตฺตปฺปเทสาน   วาราน ฺจ   สทิสตาย   พฺยามุยฺหนโต  ฯ   ปุน   น  
โอโลเกสฺสามีติ กมฺมฏาน คเหตฺวา คนฺถธุร วิสฺสชเฺชมีติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๑๕]   คามวาสิกตฺเถเรหีติ  อนรุาธปุรวาสีหิ  ฯ  อนุคฺคเหตฺวาติ  
อคฺคเหตฺวา   ตตฺถ   ปริจย   อกตฺวา  ฯ   ป ฺจนิกายมณฺฑเลติ  
ทีฆาคมาทิเก   ป ฺจนิกาเย   สิกฺขิตปรสิาย  ฯ   ปรวิตฺเตสฺสามีติ  
วณฺณยิสฺสามิ  ฯ  สุวณฺณเภรินฺติ  เสฏเภรึ  ฯ  กตมาจริยาน  อุคฺคโหติ   
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กตเมส   อาจริยาน   อุคฺคโห  ฯ  เกน  ปริวตฺติยตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
อาจริยมคฺโคติ   อาจริยาน   กถามคฺโค  ฯ   อตฺตโน   อาจริยานนฺติ  
อตฺตโน   กเถตุ   ยุตฺตาน   อาจริยาน  ฯ   สุวินิจฺฉิตา   สพฺพา  
ติปฏกปริยตฺติ   เอกสฺมึ   อตฺถีติ  สพฺพปริยตฺติโก  เตปฏโกติ  อตฺโถ  ฯ  
ปเ   นิสินฺโน   ตโต   โอตริตฺวา   ภูมิย   ตฏฏกิาย   นิสีทิตฺวา  ฯ  
คตกสฺสาติ   ปฏิปตฺติคมเนน  คตสฺส  ทิฏสจฺจสฺส  ฯ  จีวร  ปารุปตฺวาติ  
อาจริยสฺส   อปจิติทสฺสนตฺถ   ปริมณฺฑล   จีวร   ปารุปตฺวา  ฯ สาเถยฺยา- 
ภาวโต อุชุ ฯ การณาการณสฺส ชานนโต อาชานีโย ฯ  
        [๑๑๖]   โปถชฺุชนิกาติ   ปถุุชชฺเน   ภวา  ฯ   ทปฺุปริหารา  
พหุปริสฺสยตาย  ฯ   ตถาห ิ  สา  อุตฺตานเสยฺยกทารโก  ตรุณสสฺส  จ  
นิทสฺสิตา  ฯ  วิปสฺสนาย  ปลิโพโธ  สมถยานิกสฺส น วิปสฺสนา- 
ยานิกสฺส ฯ8 เยภุยฺเยน   ห ิ  ฌานลาภี   สมถยานิโกว   โหติ   วิปสฺสนา- 
สุขโต  ฯ อิตเรนาติ สมถตฺถเกน ฯ อวเสสา นว ปลิโพธา ฯ  
        กมฺมฏาเน   นิยุตฺโต   กมฺมฏานิโก  ภาวนมนุยุ ฺชนฺโต  ฯ  เตน  
กมฺมฏานิเกน  ฯ   ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ   อิมสฺมึ   วิหาเร  สพฺเพ  ภิกฺขูติ  
เอว   ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ฯ   สหวาสีน   มทุุจิตฺตตนฺติ   อตฺตนิ  มุทุจิตฺตต  
ชเนติ  ฯ   อย ฺจ   สหวาสีน   จิตฺตมทฺทวชนนาทิอตฺโถ   มนุสฺสาน  
ปโย  โหตีติ๑  อาทินยปฺปวตฺเตน  เมตฺตานิสสสุตฺเตน  ทีเปตพฺโพ  ฯ  
อโนลีนวุตฺติโก   โหติ   สมฺมาปฏิปตฺติย  ฯ   ทิพฺพานิป   อารมฺมณานิ  
๑. องฺ. เอกาทสก. ๒๔/๓๗๑ ฯ   
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ปเคว   อิตรานิ  ฯ   สพฺพตฺถ   สพฺพสฺมึ   สมณกรณีเย  สพฺพสฺมึ  วา  
กมฺมฏานานุโยเค  ปุพฺพาเสวนวเสน  อตฺถยิตพฺพ  ฯ  โยคสสฺ  ภาวนาย  
อนุยุ ฺชน   อนุโยโค  ฯ   ตเทว   กรณียฏเน   กมมฺ   ตสฺส โยคานุโยค- 
กมฺมสฺส   าน   นิพฺพตฺติเหตุ  ฯ   นิจฺจ   ปริหริตพฺพตฺตาติ สพฺพตฺถก- 
กมฺมฏาน  วิย  เอกทาว  อนุยุ ฺชิตฺวา  สพฺพกาล  ปริหรณียตฺตา  
อนุยุ ฺชิตพฺพตฺตา ฯ  
        [๑๑๗]  เอวมาทิคุณสมนฺนาคตนฺติ  ปยภาวาทีหิ  คุเณหิ  สมฺปนฺน  ฯ  
กลฺยาณมิตฺโต   ห ิ  สทฺธาสมฺปนฺโน   โหติ   สีลสมปฺนฺโน   สุตสมฺปนฺโน  
จาคสมฺปนฺโน   วิริยสมฺปนฺโน   สติสมฺปนฺโน   สมาธิสมฺปนฺโน ป ฺา- 
สมฺปนฺโน  ฯ   ตตฺถ  สทฺธาสมฺปตฺติยา  สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธึ 
กมฺมผล ฺจ   เตน   สมฺมาสมฺโพธิยา   เหตุภูต   สตฺเตสุ   หิเตสิต  น  
ปริจฺจชติ  ฯ   สีลสมฺปตฺติยา   สตฺตาน   ปโย   โหติ   ครุภาวนีโย  
โจทโก   ปาปครหี   วตฺตา   วจนกฺขโม  ฯ   สุตสมฺปตฺติยา สจฺจปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทาทิสยุตฺตาน   คมฺภีราน   กถาน   กตฺตา   โหติ  ฯ  
จาคสมฺปตฺติยา   อปฺปจฺโฉ   โหติ   สนฺตุฏโ   ปวิวิตฺโต  อสสฏโ  ฯ  
วิริยสมฺปตฺติยา   อารทฺธวิริโย   โหติ   อตฺตหิตปรหิตปฏิปตฺติย  ฯ  
สติสมฺปตฺติยา   อุปฏ ิตสติ   โหติ  ฯ   สมาธิสมฺปตฺติยา   อวิกฺขิตฺโต  
สมาหิตจิตฺโต  ฯ   ป ฺาสมฺปตฺติยา   อวิปรีต   ปชานาติ  ฯ   โส  
สติยา   กุสลากุสลาน   ธมฺมาน   คติโย   สมนฺเนสมาโน   ป ฺาย  
สตฺตาน   หิตาหิต   ยถาภตู   ชานิตฺวา  สมาธินา  ตตฺถ  เอกคฺคจิตฺโต   
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หุตฺวา  วิริเยน  สตฺเต  อหิตา  นิเสเธตฺวา  หิเต  นิโยเชติ  ฯ  เตน  
วุตฺต   ปโย  ฯเปฯ   นโิยชเยติ   เอวมาทิคุณสมนฺนาคตนฺติ  ฯ   ต  
ปน กลฺยาณมิตฺต ปรมุกฺกสคต ทสฺเสตุ มม ฺหีติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๑๘]   การณภาว   โยคกมฺมสฺส  ปกาเสติ  อตฺตาน  ปฏิปตฺติยา  
อโมฆภาวทสฺสเนน   สมตฺุเตชนาย   สมฺปหสนาย   จ  ฯ  นนุ  กเถติ  
ปเวณิปาลนตฺถนฺติ   อธิปปฺาโย  ฯ   เอวรูโปติ   เปสโล   หุตฺวา  
พหุสฺสุโต  ฯ   ตนฺติธโรติ   สุตฺตธโร  ฯ  ตตฺถ  เกหิจิป  อสหิโร  ฯ  
วสานุรกฺขโกติ   พุทฺธานพุุทฺธวสสฺส   อนุรกฺขโก  ฯ   ปเวณิปาลโกติ  
ปเวณิยา   อาจริยุคฺคหณสฺส  อนุปาลโก  ฯ  อาจริยมติโกติ  อาจริย- 
มติย นิยุตฺโต   ตสฺสา   อนติวตฺตนโต  ฯ   น   อตฺตโน   มตึ   ปกาเสติ  
กเถตีติ   นอตฺตโนมติโก   อตฺตโน   มตึ   ปคฺคยฺห  วตฺตา  น  โหตีติ  
อตฺโถ  ฯ   ปพฺุเพ   วุตฺตขีณาสโวติอาทิ   เอกจฺจขีณาสวโต  พหุสฺสุโต  
กมฺมฏานทาเน เสยฺโยติ ทสฺสนตฺถ อารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ  ปพฺุเพ  วุตฺตขีณาสวาทโยติ  ย กมฺมฏาน คเหตุกาโมติ- 
อาทินา วุตฺตขีณาสวาทิกา  ฯ   อุคฺคหปริปุจฺฉาน   วิโสธิตตฺตาติ  
อุคฺคเหตพฺพโต   อุคฺคโหติ   ลทฺธนามาย   กมฺมฏานุปการาย   ปาลิยา  
ตทตฺถปริปุจฺฉนโต   ปริปจฺุฉาติ   ลทฺธสม ฺาย   อตฺถสวณฺณนาย   จ  
วิเสสโต   โสธิตตฺตา   นิคุมฺพ  นิชฏ  กตฺวา  คหิตตฺตา  ฯ  อิโตจิโตจ  
สุตฺต   การณ ฺจ   สลลฺกฺเขตฺวา   ป ฺจสุป  นิกาเยสุ  อิโตจิโตจ  ตสฺส  
ตสฺส   กมฺมฏานสฺส   อนุรูป   สุตฺตปท   เจว   สตฺุตานุคต   ยตฺุติ ฺจ   
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สุฏ ุ  อุปลกฺเขตฺวา  ฯ  สปปฺายาสปฺปาย  โยเชตฺวาติ  ยสฺส  กมฺมฏาน  
อาจิกฺขติ   ตสฺส   อุปการานุปการ  ยุตฺติมคฺคเนน  โยเชตฺวา  สมาทาย  
วา   สมฺมเทว   หทเย  เปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  มหามคฺค  ทสฺเสนฺโตติ  
กมฺมฏานวิธึ   มหามคฺค   กตฺวา   ทสเฺสนฺโต  ฯ   สพฺพตฺถาติ  ตตฺถ  
ตตฺถ  วิหาเร  ฯ  วตฺตปฏิปตฺตึ  กุรุมาเนนาติ  ปวิฏกาเล อาคนฺตุกวตฺต  
นิกฺขมนกาเล   คมิกวตฺตนฺติ   ยถารห   ตนฺต   วตฺต   ปูเรนฺเตน  ฯ  
สพฺพปาริหาริยเตลนฺติ   สพฺเพส  องฺคาน  สพฺเพส  วา  ภิกฺขูน  อตฺถาย  
ปริหริตพฺพเตล  ฯ   เปมีติ   อนุชานาปน  ฯ   ยนตฺ   สมฺมาวตฺต ป ฺตฺ- 
ตนฺติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  เอกทิวส  สาย  วิสชฺชิเตนาปติ  โยชนา  ฯ  
อาโรเจตพฺพ อาคมนการณ ฯ สปฺปายเวลา สรีรจิตฺตาน กลฺลสมโย ฯ  
        [๑๑๙]   สนฺตาเน   ราคสฺส   อุสฺสนฺนภาเวน   จรณ   ปวตฺติ  
ราคจริยา  ฯ  สา  สสฺสตาทโย  วิย ทฏพฺพา ฯ ตถา โทสจริยาทโย ฯ  
สสคฺโค   สมปฺโยคารหวเสน   เวทิตพฺโพ   ยถา   ราคโมหจริยา  
โทสโมหจรยิาติอาทิ  ฯ  สนฺนิปาโต  เอกสนฺตติปริยาปนฺนตาวเสน  ยถา  
ราคโทสจริยา   ราคโทสโมหจริยาติอาทิ  ฯ   อิมาเอว   ห ิ สนฺธาย  
อปราป   จตสฺโสติ  วุตฺต  ฯ  ตถาติ  ยถา  ราคาทีน  ตถา  สทฺธาทีน  
สสคฺคสนฺนิปาตวเสน   สทฺธาพุทฺธิจริยา   สทฺธาวิตกฺกจริยา พุทฺธิวิตกฺก- 
จริยา สทฺธาพุทฺธิวิตกฺกจริยาติ อิมา อปราป จตสฺโส ฯ  
        [๑๒๐]   เอวนฺติ   สสคฺคสนฺนิปาตวเสน  ฯ   สสคฺคนฺติ  สสชฺชน  
มิสฺสีกรณ   ราคสทฺธาจริยา   โทสสทฺธาจริยาติอาทินา  ฯ   อเนกาติ   
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เตสฏ ี  ตโต  อติเรกาป  วา ฯ ตา ปน อสมฺโมหนฺเตน สยุตฺตสุตฺต- 
ฏีกาย วิตฺถารโต   ทสฺสิตาติ   ตตฺถ   วุตฺตนเยน   เวทิตพฺพา  ฯ   ปกตีติ  
อิมินา  อสติปฏิปกฺขภาวนาย  ตตฺถ  ตตฺถ  สนฺตาเน  จริยาย  สภาว- 
ภูตต ทสฺเสติ  ฯ   อุสฺสนฺนตา   อ ฺธมฺเมหิ   ราคาทีน   อธิกตา   ยโต  
ราคจริตาทีน   ปจฺจยสมวาเย   ราคาทโย  พลวนโฺต  โหนฺติ  อภิณฺห ฺจ  
ปวตฺตนฺติ  ฯ  ตาส  วเสนาติ  ฉนฺน  มลูจริยาน วเสน ฯ ฉเฬว ปุคฺคลา  
โหนฺติ  อ ฺถา  อเนเก  ปุคฺคลา  สิยุ  ตถา  จ  สติ  อธิปฺเปตตฺถ- 
สิทฺธิ จ   น   สิยาติ   อธิปปฺาโย  ฯ   สทฺธา  พลวตี  โหติ  ราคุสสฺนฺเน  
สนฺตาเน   ตทนุคุณสฺส   ธมฺมสฺส   นิโยคโต   อธิกภาวสมฺภวโต  ฯ  
เตนาห   ราคสฺส   อาสนฺนคุณตฺตาติ  ฯ   สิเนหปริเยสนาปริจฺจชเนหิ  
สภาคธมฺมตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   สภาโค   หิ   ทูเรป  อาสนฺเนเยวาติ สภา- 
คตาลกฺขณมิธ  อาสนฺนคฺคหณ  ฯ  ตตฺถ  สทฺธาย  สนิิยฺหน ปสาทวเสน  
อกาลุสฺสิย   อลูขตา   ราคสฺส   มนร ฺชนวเสน   สทฺธาย   ปริเยสน  
อธิมุจฺจนวเสน   ตนฺนินฺนตา   ราคสฺส   ตณฺหายนวเสน   สทฺธาย  
อปริจฺจชน   โอกปฺปนวเสน   อนุปกขฺนฺทน   ราคสฺส   อภิสงฺควเสนาติ  
เอว   ภินฺนสภาวานมฺป   เตส   ยถา   อลูขตาทิสาม ฺเน   สภาคตา  
เอว   ตสมงฺคีนมฺป   ปุคฺคลานนฺติ   อาห   ราคจริตสฺส   สทฺธาจริโต  
สภาโคติ  ฯ  ป ฺา  พลวตี  โหติ  โทสุสฺสนฺเน  สนฺตาเน  ตทนุคุณสฺส  
ธมฺมสฺส   นิโยคโต   อธิกภาวสมฺภวโต  ฯ   เตนาห   โทสสฺส อาสนฺน- 
คุณตฺตาติ  ฯ อนลฺลิยนปริเยสนปริวชฺชเนหิ สภาคธมฺมตฺตาติ อตฺโถ ฯ   
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ตตฺถ   ป ฺาย   อารมฺมณสฺส   อนลลฺิยน  ตสฺส  ยถาสภาวาว- 
โพธวเสน วิสสฏตา  ฯ   โทสสฺส   ปน   พฺยาปชฺชนวเสน   ป ฺาย  
ปริเยสน   ยถาภูตโทสปวิจโย   โทสสฺส  อภูตโทสนิชิคิสฺส๑  ป ฺาย  
ปริวชฺชน   นพฺิพินฺทนาทิวเสน   าณุตฺราโส   โทสสฺส   อหิตาธานวเสน  
ฉฑฺฑนนฺติ   เอว   ภินฺนสภาวานมฺป   เตส  ยถา  อนลฺลิยนาทิสา- 
ม ฺเน สภาคตา   เอว   ตสมงฺคีนมฺป   ปุคฺคลานนฺติ   อาห   โทส- 
จริตสฺส พุทฺธิจริโต   สภาโคติ  ฯ   อนฺตรายกรา   วิตกฺกาติ   มจฺิฉา- 
วิตกฺกา มิจฺฉาสงฺกปฺปา   อุปฺปชฺชนฺติ   โมหุสฺสนฺเน   สนฺตาเน   ตทนุคุณสฺส  
ธมฺมสฺส  เยภุยฺเยน  ปวตฺติสมฺภวโต  ฯ  ตถา  วิตกฺกสฺส ลหุปร-ิ 
วิตกฺกน ฯ เตนาห   โมหสสฺ   อาสนฺนลกฺขณตฺตาติ  ฯ   อนวฏานา- 
จ ฺจลภาเวหิ สภาคธมฺมตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   ตตฺถ   วิตกฺกสฺส   อนวฏาน  
ปริกปฺปวเสน   วิปฺผารตาย   โมหสฺส   สมฺมฬฺุหตาวเสน   พฺยากลุตาย  
ตถา   วิตกฺกสฺส   ลหุปริวิตกฺกเนน   ตทงฺคจลตาย   จ ฺจลตา  โมหสฺส  
อโนคาฬฺหตายาติ   เอว   ภินฺนสภาวานมฺป   เตส   ยถา อนวฏานาทิ- 
สาม ฺเน  สภาคตา  เอว  ตสมงฺคีนมฺป  ปุคฺคลานนฺติ  อาห โมห- 
จริตสฺส วิตกฺกจริโต สภาโคติ ฯ  
        [๑๒๑]   ตณฺหา  ราโคเยว  สภาวโต  ตสฺมา  ราคจริยา- 
วินิมุตฺตา ตณฺหาจริยา   นตฺถีติ   อตฺโถ  ฯ   ตสมฺปยุตฺโตติ   เตน   ราเคน  
สมฺปยุตฺโต  ฯ  โทสาทโย  วิย  เตน  วิปฺปยุตฺโต  นตฺถีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
ตทุภยนฺติ   ตณฺหามานทฺวย  ฯ   นาติวตฺตตีติ  สภาวโต  สมฺปโยควเสน  
๑. อภูตโทสนชิิคึสสฺสาติ ม ฺเ ฯ   
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จ   น   อติกฺกมิตฺวา   วตฺตติ  ฯ   กาม ฺเจตฺถ   ยถา  ราคโทเสหิ  
สมฺปโยควเสน   สห   วตฺตมานสฺส   อุสฺสนฺนตาวเสน  วิสุ  จริยาภาโว  
น   เกวล   โมหสฺเสว   ตถา   สทฺธาพุทฺธิวิตกฺกาน   เอว   ราเคน  
สติป   สมฺปโยเค   มานสฺสาป   วิสุ  จริยาภาโว  ยตฺุโต  สิยา  เอว 
สนฺเตป   ราคปฏิฆมานทิฏ ิวิจิกิจฺฉาวิชฺชาน   วิย   อนุสยฏโ   อิเมส  
ราคาทีนเยว   อาเวณิโก   จริยฏโติ  ฯ  นตฺเถว  มานจริยา  ยโต  
จริยา  ปกตีติ  วุตฺต  ปกติ  จ  สภาโวติ  ฯ  เอเตเนว  ทิฏ ิยาป วิสุ  
จริยาภาวาภาโว   สวณฺณิโตติ   ทฏพฺโพ  ฯ   อฏกถาย   ปน โมห- 
จริยนฺโตคธาว   ทฏิ ิจริยาติ   ทสฺเสตุ   โมหนิทานตฺตา   จาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   จสทฺเทน   สมฺปโยค   สมุจฺจิโนติ   โมหนิทานตฺตา  
โมหสมฺปยุตฺตตฺตา จาติ ฯ  
        ก ึ  สปปฺายนฺติ   กีทสิ   เสนาสนาทิสปฺปาย  ฯ   ปุพฺพาจิณฺณ  
ปุริมชาตีสุ  อาจริต  ฯ  เอกจฺเจติ  อุปติสฺสตฺเถร  สนฺธายาห  ฯ  เตน  
หิ  วิมุตฺติมคฺเค  ตถา  วุตฺต  ฯ  ปุพฺเพ กริาติ กิรสทฺโท อรุจิสูจนฏโ ฯ  
อิฏปฺปโยโค   มนาปกิรยิา  ฯ   สุภกมฺมพหุโล   เยภุยฺเยน โสภณ- 
กมฺมการี  ฯ  น  สพฺเพ  ราคจริตาเอว  โหนฺติ อลุทฺธานมฺป ปุพฺเพ  
อิฏปฺปโยคสุภกมฺมพหุลตาสมฺภวโต   สคฺคา   จวิตฺวา   อิธุปปตฺติ- 
สมฺภวโต๔ จ  ฯ   เอเตน   อสติ   ปุพฺพเหตุนิยาเม   ยถาวุตฺตการณมตฺเตน  
น  เตส  ลุทฺธตา  ลุทฺธภาวเหตุกา  จ  ราคจริยาติ  อิมมตฺถ ทสฺเสติ ฯ  
อิตเรติ   เฉทนาทิกมฺมพหุลา   นิรยาทิโต   อิธุปปนนฺา   จ  น  สพฺเพ โทส-  
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โมหจริตาเอว   โหนฺตีติ   โยชนา  ฯ   อิธาป  ยถาวุตฺตการณสฺส โกธน- 
ภาเว  มุฬฺหภาเว  จ อเนกนฺติกตฺตา โทสโมหจริตตายป อเนกสิกตา  
เวทิตพฺพา  ฯ   ธาตูน   อุสสฺทนิยาโม  ยทิ  ปมาณโต  โส  นตฺถ ิ ฯ  
อถวา  ฯ  สามตฺถิยโต  โสป  เอกสิโก  น  อุปลพฺภตีติ ทสฺเสนฺโต อาห  
ยถาวุตฺเตเนว  นเยน  อุสฺสทนิยโม นาม นตฺถีติ ฯ ตตฺถ ยถาวุตฺเต- 
เนวาติ ทฺวินฺน   ปน   ธาตูนนฺติอาทินา   วุตฺตปฺปกาเรเนว  ฯ   โทสนิยเมติ  
เสมฺหาทิโทสาธิกตาย  ราคาทิจริโต  โหตีติ  โทสวเสน  จริยานิยเม  ฯ  
เสมฺหาธิโก   ราคจริโตติ   วตฺวา   ปุน   เสมฺหาธิโก   โมหจริโตติ  
วาตาธิโก  โมหจริโตติ  วตฺวา  ปุน  วาตาธิโก  ราคจริโตติ  วุตฺตตฺตา  
ตมฺป  โทสวเสน  นิยมวจน  ปุพฺพาปร  วิรุทฺธเมว  ฯ  อปริจฺฉินฺน- 
วจนนฺติ ปริจฺเฉทการิกาย   ป ฺาย   น   ปริจฺฉินฺทิตฺวา   วุตฺตวจน  
อนุปปริกฺขิตวจนนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๒๒]   อุสฺสทกิตฺตเนติ   วิปากกถาย   คหิตอุสฺสทกิตฺตเน  ฯ  
ปุพฺพเหตุนิยาเมนาติ   ปุรมิภเว  ปวตฺตโลภาทิเหตุนิยาเมน  ฯ  นยิาโมติ  
จ   เตสเยว   โลภาทีน   ปฏินิยโต   ลุพฺภนาทิสภาโว   ทฏพฺโพ  ฯ  
โลโภ   อุสฺสโท   เอเตสนฺติ   โลภุสฺสทา   อุสฺสนฺนโลภา  โลภาธิกาติ  
อตฺโถ  ฯ   อโมหุสฺสทา   จาติ   เอตฺถ   จสทฺโท  สมปฺณฺฑนฏโ  ฯ  
เตน  เย  อิเม  โลภุสฺสทตาทีน  ปจฺเจก  โวมิสฺสกโต จ จุทฺทสปฺปเภทา  
อิจฺฉิตา   เต   อนวเสสโต   สมฺปณฺเฑติ   ยถาวุตฺเตสุ   ฉเสฺวว   เตส  
อนฺโตคธตฺตา ฯ ผลภูตา เจตฺถ โลภุสฺสทตาทโย ทฏพฺพา ฯ   
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        อิทานิ   ต   เนส  โลภุสฺสทตาทีน  ปจฺเจก  โวมิสฺสกตาทิวิภาเคน  
ทสฺเสตุ  ยสฺส  หีติอาทิ  อารทฺธ  ฯ กมฺมายูหนกฺขเณติ กมฺมกรณ- 
เวลาย ฯ โลโภ   พลวาติ   โลโภ   ตชฺชาย   ปจฺจยสามคฺคิย   สามตฺถิยโต  
อธิโก   โหติ  ฯ  อโลโภ  มนฺโทติ  ตปฺปฏิปกฺโข  อโลโภ  ทุพฺพโล  ฯ  
กถ   ปเนเต   โลภาโลภา   อ ฺม ฺ   อุชุวิปจฺจนีกภูตา   เอกกฺขเณ  
ปวตฺตนฺตีติ  ฯ  น  โข  ปเนต  เอว  ทฏพฺพ  เอกกฺขเณ ปวตฺตนฺตีติ ฯ  
นิกนฺติกฺขณ   ปน   อายูหนปกฺขิยเมว   กตฺวา  เอว  วุตฺต  ฯ  เอเสว  
นโย   เสเสสุป  ฯ  ปรยิาทาตุนฺติ  อภิภวิตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  โย  ห ิ 
เอว   สุนฺทร  เอว  วิปุล  เอว  มหคฺฆ ฺจ  น  สกฺกา  ทาตุนฺติอาทินา  
อมุตฺตจาคตาทิวเสน   ปวตฺตาย   เจตนาย   สมฺปยุตฺโต   อโลโภ  โส  
สมฺมเทว   โลภ  ปริยาทาตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  โทสโมหาน  อนุปฺปตฺติยา  
ตาทิสปจฺจยลาเภน   จ   อโทสาโมหา   พลวนโฺต  ฯ   ตสฺมาติ โลภา- 
โทสาโมหาน   พลวภาวโต   อโลภโทสโมหาน ฺจ   ทุพฺพลภาวโตติ  
วุตฺตเมว   การณ   ปจฺจามสติ  ฯ  โสติ  ตสมงฺคี  ปุคฺคโล  ฯ  เตน  
กมฺเมนาติ   เตน   โลภาทิอุปนิสฺสยตฺตา   กุสลกมฺมนุา  ฯ   สุขสโีลติ  
สขิโล  ฯ  ตเมวตฺถ  อกฺโกธโนติ  ปรยิาเยน  วทติ  ฯ ปุริมนเยเนวาติ  
ปุพฺเพ  วุตฺตนยานุสาเรน  ฯ  มนฺทา  อโลภาโทสา โลภโทเส ปริยาทาตุ  
น   สกฺโกนฺติ  อโมโห  ปน  พลวา  โมห  ปริยาทาตุ  สกโฺกตีติ  เอว  
ตตฺถ  ตตฺถ  วาเร  ยถารห อติเทสตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ทุฏโติ โกธโน ฯ  
ทนฺโธติ   มนทฺป ฺโ  ฯ  สีลโกติ  สุขสีโล  ฯ  เอตฺถ  จ  โลภวเสน โทส-  
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โมหโลภโทสโลภโมหโทสโมหโลภโทสโมหวเสนาติ   ตโย   เอกกา  
ตโย  ทุกา  เอโก  ติโกติ โลภาทิอุสฺสทวเสน อกุสลปกฺเขเยว สตฺตวารา  
ตถา กุสลปกเฺข อโลภาทิอุสฺสทวเสนาติ จุทฺทสวารา ลพฺภนฺติ ฯ  
        [๑๒๓]   ตตฺถ   อโลภโทสาโมหา   อโลภาโทสโมหา อโลภ-  
โทสโมหา   พลวนฺโตติ  อาคเตหิ  กุสลปกฺเข  ตติยทุติยปมวาเรหิ  
โทสุสฺสทโมหุสฺสทโทสโมหุสฺสทวารา   คหิตาเอว   โหนฺติ   ตถา อกุสล- 
ปกฺเข  โลภาโทสโมหา  โลภโทสโมหา โลภาโทสาโมหา พลวนฺโตติ  
อาคเตหิ   ตติยทุติยปมวาเรหิ  อโทสสฺุสทอโมหุสฺสทอโทสาโมหุสฺสท- 
วารา คหิตาเอวาติ   อกุสลกุสลปกฺเขสุ   ตโย   ตโย   วาเร   อนฺโตคเธ  
กตฺวา   อฏเว  วารา  ทสสฺิตา  ฯ  เย  ปน  อุภเยส  มิสฺสตาวเสน  
โลภาโลภุสสฺทวาราทโย   อปเร   เอกูนป ฺาสวารา  ทสฺเสตพฺพา  เต  
อลพฺภนโตเอว   น   ทสสฺิตา  ฯ  น  หิ  เอกสฺมึ  สนฺตาเน  อนฺตเรน  
อวตฺถนฺตร  โลโภ  จ  พลวา  อโลโภ  จาติอาทิ ยุชฺชติ ฯ ปฏิปกขฺวเสน  
วา   หิ   เอเตส   พลวทุพฺพลภาโว  สหชาตธมฺมวเสน  วา  ฯ  ตตฺถ  
โลภสฺส  ตาว  ปฏิกฺขวเสน  อโลเภน  อนภิภูตตาย  พลวภาโว  ฯ ตถา  
โทสโมหาน   อโทสาโมเหหิ  ฯ   อโลภาทีน   ปน  โลภาทิอภิภวนโต  
สพฺเพส ฺจ  สมานชาติยมภิภุยฺย  ปวตฺติวเสน  สหชาตธมฺมโต พลว- 
ภาโว ฯ เตน   วุตฺต  อฏกถาย  โลโภ  พลวา  อโลโภ  มนฺโท  อโทสา- 
โมหา พลวนฺโต   โทสโมหา   มนฺทาติ  ฯ  โส  จ  เนส  มนฺทพลวตาภาโว  
ปุริมุปนิสฺสยโต ตถา อาสยสฺส ปริภาวิตตาย เวทิตพฺโพ ฯ   
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        โย   ลุทโฺธติ   วุตฺโตติ   โย  อุสฺสทกิตฺตเน  ลทฺุโธติ  วุตฺโต  ฯ  
อย  อิธ  จริยาวิจาเร  ราคจริโต  เวทิตพฺโพ  ฯ  ทฏุทนฺธาติ  ทุฏโ  
ทนฺโธติ   จ   วุตฺโต  ฯ   ยถากฺกม   โทสโมหจริตา  ฯ  ป ฺวาติ  
สาติสย   สปปฺ ฺโ   ยโต   สทฺธาวิตกฺเกสุ  วิชชฺมาเนสุป  พุทฺธิจริโตติ  
วุจฺจติ  ฯ   อโลภาโทสาน   พลวภาโว   สทฺธุปนสิฺสยตาย   วินา  น  
โหตีติ   อาห   อลุทฺธาทุฏา  ปสนฺนปกติตาย  สทฺธาจริตาติ  ฯ  อย ฺจ  
นโย   สาธารณโต   วุตฺโตติ  ฯ   นิพฺพตฺติตปุพฺพเหตุนิยามวเสเนว พุทฺธิ- 
จริตาทิเกป ทสฺเสตุ ยถา วาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   อโมหปริวาเรนาติ   อโมหปริกฺขิตฺเตน  ฯ   อุปนิสฺสยโต  
สมฺปโยคโต   จ   ป ฺาย   อภิสงฺขเตนาติ  อตฺโถ  ฯ  เสสปทตฺตเยป  
เอเสว  นโย  ฯ  โลภาทินา  โวมิสฺสปรวิาเรนาติ เอตฺถ โลภโมหาทินา  
อ ฺม ฺอวิรุทฺธโวมิสฺสปริวาเรนาติ  อตฺโถ  ฯ อวิโรโธ จ ยคุคฺ- 
คาหวเสน อปฺปวตฺติยา   เวทิตพฺโพ  ฯ   ตถาหิ   สทธฺานุสารีธมฺมา- 
นุสารีโคตฺตานิ อ ฺม ฺมฺป   ภินฺนสภาวาเนว  ฯ   เอกเสน   จ  
มิสฺสกจริยาป   สมฺปฏิจฺฉิตพฺพา   ปพฺุพเหตุนิยาเมน   จริยาสิทฺธิโต  ฯ  
ตถา   เจว   อุสฺสทกิตฺตน   ปวตฺต  ยถารห  โลภาโลภาทีน  วิปากสฺส  
ปจฺจยภาวโต  ฯ   เตนาห   ปฏิสมฺภิทามคฺเค   คติสมฺปตฺติยา าณ- 
สมฺปยุตฺเต   กตเมส   อฏนฺน   เหตูน   ปจฺจยา   อุปปตฺติ  โหติ  
กุสลกมฺมสฺส  ชวนกฺขเณ  ตโย  เหตู  กสุลา  ตสฺมึ  ขเณ  ชาตเจตนาย  
สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน   วุจฺจติ   กุสลมลูปจฺจยาป   สงฺขารา   
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นิกนฺติกฺขเณ   เทฺว   เหตู   อกุสลา   ตสฺมึ   ขเณ   ชาตเจตนาย สหชาต- 
ปจฺจยา   โหนฺติ   เตน   วุจฺจติ   อกุสลมูลปจฺจยาป   สงฺขารา ปฏิ- 
สนฺธิกฺขเณ   ตโย   เหตู   อพฺยากตา   ตสฺมึ   ขเณ  ชาตเจตนาย  
สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ   เตน   วุจฺจติ   นามรูปปจฺจยาป   วิ ฺาณ  
วิ ฺาณปจฺจยาป   นามรปูนฺติอาทิ๑  ฯ  ปุพฺพเหตุนิยาเมน  จ  ยถา  
ติเหตุกสฺส   ป ฺาเวยฺยตฺติก   น   ตถา   ทุเหตุกสฺส  ฯ   ยถา  จ  
ทุเหตุกสฺส   อิติ   กตฺตพฺพตา   เนปกฺก   น   ตถา   อเหตุกสฺส  ฯ  
เอว   โลภุสฺสทาทโย   ปคฺุคลา   ราคจริตาทโย   โหนฺตีติ  นิฏเมตฺถ  
คนฺตพฺพนฺติ  ฯ   ยถาวุตฺตมตฺถ   นิคมนวเสน   ทสเฺสตุ   เอว โลภาทีสูติ- 
อาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺราติ   ตสฺมึ   ปุจฺฉาวจเน  ฯ   นโยติ   ชานนนโย  ฯ ปุคฺคลา- 
ธิฏาเนน   วุตฺโตป   อตฺโถ   ธมฺมมุเขเนว   ป ฺายตีติ ธมฺมาธิฏาเน- 
นาห จริยาโย วิภาวเยติ ฯ  
        [๑๒๔]   ปกติคมเนนาติ   อกิตฺติเมน   สภาวคมเนน  ฯ จาตุ- 
ริเยนาติ  จาตุรภาเวน  สิงฺคาเรน  ฯ  อุกฺกุฏิกนฺติ  อสมฺผุฏมชฺฌ ฯ  
ขณนฺโต   วิยาติ  ภูมึ  ขณนฺโต  วิย  ฯ  อนุกฑฺฒิตนฺติ  ปาทนิกฺเขปสมเย  
กฑฺฒนฺโต   วิย   ปาท   นกิฺขิปติ   เตนสฺส   ปท   อนุกฑฺฒิต  ปจฺฉโต  
อ ฺฉิต   โหติ  ฯ   ปริพฺยากุลายาติ   ปริโต  อาลุฬิตาย  ฯ  ฉมฺภิโต  
วิยาติ วิตฺถายนฺโต วิย ฯ ภีโต วิยาติ เกจิ ฯ  
        สหสานุปฬิตนฺติ   อคฺคปาเทน   ปณฺหิยา   จ   สหสาว สนนฺิ- 
๑. ขุ. ปฏิสมฺภิทา. ๓๑/๔๐๗-๘ ฯ   
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รุชฺฌิต  ฯ  วิวฏจฺฉทสฺสาติ  วินิวฏจฺฉทนสฺส  ปหนีกิเลสสฺส  ฯ อิทมีทิส  
ปทนฺติ ภควโต ปท ทิสฺวา วทติ ฯ  
        ปาสาทิกนฺติ   ปสาทาวห  ฯ   มธรุาการนฺติ   อิฏาการ  ฯ ถทฺธา- 
การนฺติ  ถมภิฺตาการ  ฯ  อตรมาโนติ นตรมาโน สณิกนฺติ อตฺโถ  ฯ  
สโมธายาติ   สมฺมเทว   โอธาย   อวิกขิฺปตฺวา  ฯ   นิปชฺชิตฺวาติ กายปฺ- 
ปสารณลกฺขณาย  นิปชฺชาย  เสยฺยาย นิปชฺชิตฺวา ฯ สยติ นิทฺทายติ ฯ  
ปกฺขิตฺตกาโยติ   อวิกฺขิตฺตกาโย   อวโส   วิย   สหสา  ปติตกาโย  ฯ  
ทุสฺสณฺานนฺติ   วิรูปสนนฺิเวส  ฯ   วิกขิฺตฺตกาโยติ   อิโตจิโตจ ขิตฺต- 
องฺคปจฺจงฺโค ฯ  
        [๑๒๕]   สมฺปริวตฺตกนฺติ   สมฺปรวิตฺติตฺวา  ฯ   อาโลฬยมาโน  
วาลิกากจวรานิ   อากุลยนฺโต  ฯ  นิปณุ  มธุร  สม  สกฺกจฺจการี  ตีสุ  
โกสลลฺ   สุนทฺร   อวิสม   อภิสงฺขาร   จ   กรณสีโล  ฯ   คาฬฺห ถทฺธ- 
วิสมการีติ   ถิร   อสิถิล   วิสม ฺจ   กรณสีโล  ฯ   อปริจฺฉินฺน อปริ- 
นิฏ ิต ฯ  
        มุขปูรกนฺติ   มุขสฺส   ปูรณ   มหนฺต  ฯ   อรสปฏิสเวทีติ   น  
รสปฏิสเวที  ฯ  ภาชเน  สตฺิถานิ  ฉฑฺเฑนฺโตติ  โภชนภาชเน  สตฺิถานิ  
ฉฑฺเฑนฺโต ฯ มุข มกฺเขนฺโตติ พหิ มุข มกฺเขนฺโต ฯ  
        [๑๒๖]  กิลนฺตรโูป  วิยาติ  ตสฺส  อสหเนน  เขทปฺปตฺโต  วิย  ฯ  
อ ฺาณุเปกฺขายาติ   อ ฺาณภูตาย   อุเปกฺขาย  ฯ อ ฺาณ- 
สงฺขาตาย   อุเปกฺขายาติ   เกจิ  ฯ   มายาทีสุ  ฯ  สนฺตโทสปฏิจฺฉาทน-  
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  ลกฺขณา  มายา  ฯ  อสนฺตคุณปกาสนลกฺขณ  สาเถยฺย ฯ อุณฺณติ- 
ลกฺขโณ   มาโน  ฯ   อสนฺตคุณสมฺภาวนามุเขน   ปฏิคฺคหเณ อมตฺต ฺ- 
 ุตาลกฺขณา   ปาปจฺฉตา  ฯ  สนฺตคุณสมฺภาวนามุเขน  ปฏิคฺคหเณ  
อมตฺต ฺ ุตาลกฺขณา   มหจฺิฉตา  ฯ   สกลาเภน   อสนฺตุสฺสนลกฺขณา  
อสนฺตุฏ ิตา  ฯ   วิชฌฺนฏเน   สิงฺค   สิงฺคารตานาคริกภาวสงฺขาต  
กิเลสสิงฺค  ฯ   อตฺตโน  สรีรสฺส  จีวราทิปริกฺขารสฺส  จ  มณฺฑนวเสน  
ปวตฺต   โลลปฺุป   จาปลฺย  ฯ   เอวมาทโยติ   เอตฺถ   อาทิสทฺเทน  
อหิริกาโนตฺตปฺปมทปฺปมาทาทโย   สงฺคยฺหนฺติ  ฯ   ปราปราธสฺส อุป- 
นยฺหนลกฺขโณ   อุปนาโห  ฯ   ปเรส   คุณมกฺขนลกฺขโณ  มกโฺข  ฯ  
ปรสฺส  คุเณ  ทสฺเสตฺวา  อปเนนฺโต  วิย  ยุคคฺคาหลกฺขโณ  ปลาโส  ฯ  
ปรสมฺปตฺติอุสุยฺยนลกฺขณา   อิสฺสา  ฯ   อตฺตสมฺปตฺตินิคุยฺหนลกฺขณ  
มจฺฉริย  ฯ   อิธ   อาทิสทเฺทน   โทวจสฺสตาปาปมิตฺตตาทีน   สงฺคโห  
ทฏพฺโพ ฯh  
        อนุสฺสาหสหนน  ถนี  ฯ  อรติวิฆาโต  มิทฺธ  ฯ  เจตโส  อวูปสโม  
อุทฺธจฺจ  ฯ  วิปฺปฏิสาโร  กุกฺกุจฺจ  ฯ  สสโย  วิจิกิจฺฉา  ฯ  อโยนิโส  
ทฬฺหคฺคาโห   อาทานคฺคาหิตา  ฯ  คหิตสฺส  มิจฺฉาคาหสฺส  ทุพฺพิเว ิยตา  
ทุปฺปฏินิสฺสคฺคิตา  ฯ   อิธ   อาทิสทฺเทน   มุฏสจฺจอสมฺปช ฺาทีน  
สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
        [๑๒๗]   มุตฺตจาคตาติ  วิสฏจาคตา  นิสฺสงฺคปริจฺจาโค  ฯ  ยถา  
มายาทโย   ตถา   ปวตฺตา   อกุสลกฺขนฺธา   ตถา   อริยาน ทสฺสน-  
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กามตาทโย  ตถา  ปวตฺตา กุสลกฺขนฺธา เวทิตพฺพา ฯ ปสาทนียฏาน  
นาม วตฺถุตฺตย ฯ  
        สเวชนียฏานานิ   ชาติอาทีนิ  ฯ   กุสลานุโยเคติ กุสลธมมฺ- 
ภาวนาย  ฯ  เอว ฺจ  เอว ฺจ  กริสฺสามีติ  กิจฺจาน  รตฺติภาเค ปริ- 
วิตกฺกน  รตฺติธูมายนา  ฯ  ตถาวิตกฺกิตาน  เตส  ทิวสภาเค อนุฏาน  
ทิวาปชฺชลนา  ฯ  หุราหุร  ธาวนาติ  อิโต  จิโตจ ตตฺถ ตตฺถ อารมฺมเณ  
จิตฺตโวสฺสคฺโค  ฯ  เตเนวาห  อิท  ปุเร  จิตฺตมจาริ  จาริก  เยนิจฺฉก  
ยตฺถกาม ยถาสุขนฺติ๑ จิตฺตมสฺส วิธาวตีติ๒ จ ฯ  
        ธมฺมปปฺวตฺติทสฺสนาทีสุ   จ   ปาลิย   อฏกถาย ฺจ  อนาคตเมวาติ  
น   สกฺกา  วตฺตุนฺติ  สพฺพากาเรนาติ  วุตฺต  ฯ  กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  อาคตมฺป  
อตฺเถวาติ  หิ  อธิปฺปาโย  ฯ  น  สารโต  ปจฺเจตพฺพนฺติ  วตฺวา  ตตฺถ  
การณ   ทสฺเสนฺโต   ราคจริตสฺส   หีติอาทิมาห  ฯ  อปฺปมาทวิหาริโนติ  
ตตฺถ   วินิธายภาวปฏิปชฺชเนน   อปฺปมาทการิโน  ฯ   ภินฺนลกขฺณา  
อิริยาปถาทโยติ  จาตุริเยน  อจาตุริเยน  สณิก  สหสา  จ คมนา- 
ทโย ฯ น   อุปฺปชฺชนฺตีติ   น   ยชฺุชนฺติ  ฯ   ปุจฺฉิตฺวา   ชานิตพฺพนฺติ  
ธมฺมปฺปวตฺติอาทึ   ปุจฺฉิตฺวา   ชานิตพฺพ   สปฺปาย   หิต   กิเลสวิฆาตีติ  
อตฺโถ ฯ  
        อโธตเวทิกนฺติ   อปรสิุทฺธปริกฺเขปเวทิก  ฯ   ภุมฺมฏกนฺติ ภูมิ- 
ตเลเยว  อุปฏหิต  อุปรมิตลรหิต  ฯ  เอกโต โอณตสฺส ปพฺพตปาทสฺส  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๘ ฯ  ๒. ส. สคาถก ๑๕/๕๑ ฯ   
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เหฏาภาโค   อกตภิตฺติภูมิปริกมฺโม   อกฏปพฺภาโร  ฯ   ชตุกาภริตนฺติ  
อโธมุขาหิ   โอลมฺพมานมุขาหิ   ขุทฺทกวคฺคุลีหิ   ปริปุณฺณ  ฯ โอลุคฺค- 
วิลุคฺคนฺติ  ฉินฺนภินฺน  ฯ  อุชฺชงฺคล  ลขูทุวสร๑  ฉายูทกรหิต ฯ สีห- 
พฺยคฺฆาทิภเยน   สาสงฺก  ฯ   ทุรูปนฺติ   วิรูป  ฯ   ทพฺุพณฺณนฺติ อสุนฺทร- 
วณฺณ  ทุสฺสณฺาน  วา  ฯ  ชาลากาเรน  กตปูว  ชาลปูว ฯ สาณิ  
วิย   ขรสมฺผสฺสนฺติ   สาณิผลโก   วิย   ทุกฺขสมฺผสฺส  ฯ  ภาริกภาเวน  
อนฺตรนฺตรา   ตุนฺนกรเณน   จ   กิจฺฉปริหรณ  ฯ   อาณิคณฺ ิกาหโตติ  
อาณินา   คณฺ ิยา   จ   ปหตโสโภ  ฯ  อิท  ราคจริตสฺส  สปฺปาย  ฯ  
เอวมสฺส   กิเลสสมุทาจาโร  น  โหตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เอเสว  นโย  
เสเสสุป ฯ  
        [๑๒๘]   ทิสามุขนฺติ   ทิสาภิมุข  ฯ   อพฺโภกาสาภิมุขนฺติ อธิปฺ- 
ปาโย  ฯ  มหากสิณนฺติ  มหนฺต  กสิณมณฺฑล  ฯ เสส เสนาสนาทีสุ ย  
วตฺตพฺพ   โมหจริตสฺส   ต   โทสจริตสฺส   วุตฺตสทิสเมว  ฯ วิตกฺก- 
วิธาวนสฺเสว  ปจฺจโย  โหติ  ยถา  ต อายสฺมโต เมฆิยตฺเถรสฺส ฯ  
ทรีมุเขติ  ปพฺพตวิวเร  ฯ  ปริตฺตนฺติ  สุปฺปสราวมตฺต ฯ ปเภท- 
ปริจฺเฉทโต นิทานปริจฺเฉทโต   วิภาวนปริจฺเฉทโต   สปฺปายปรจฺิเฉทโตติ  
ปจฺเจก   ปริจฺเฉทสทฺโท   โยเชตพฺโพ  ฯ   วิภาวนาติ   อย ราคจริโตติ- 
อาทินา ชานนวิภาวนา ฯ  
        [๑๒๙]   เอกจฺจกสิณานุสฺสติฏานมตฺตสฺส   ปสงฺเคน   กถิตตฺตา  
วุตฺต  น  จ  ตาว  จริยานุกุล  กมฺมฏาน  สพฺพากาเรน  อาวีกตนฺติ ฯ  
๑. ลูขทุวสนนตฺิ ม ฺเ ฯ   
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สงฺขาตนิทฺเทสโตติ   สงฺขาตาน  จตฺตาลีสายาติ  สงฺขฺยาตวเสน  คหิตาน  
อุทฺทิฏาน   นิทฺเทสโต  ฯ   เอตฺถ   เอตฺตกานิ  อุปจารชฺฌานาวหานิ  
เอตฺตกานิ   อปฺปนาฌานาวหานีติ   อุปจารปฺปนาวหโต  ฯ   เอตฺตกานิ  
เอกชฺฌานิกานิ   เอตฺตกานิ   ทุกติกชฌฺานิกานิ   เอตฺตกานิ สกลชฺฌานิ- 
กานีติ   ฌานปฺปเภทโต  ฯ  เอเตสุ  องฺคสมติกฺกโม  เอเตสุ อารมฺมณ- 
สมติกฺกโมติ  เอว  สมติกกฺมโต  ฯ  เอตฺตกาเนตฺถ วฑฺเฒตพฺพานิ  
เอตฺตกานิ   น   วฑฺเฒตพฺพานีติ   วฑฺฒนาวฑฺฒนโต  ฯ   อารมฺมณโตติ  
สภาวธมฺมนิมิตฺตนวตฺตพฺพวเสน  จลิตาจลิตวเสน  จ  อารมฺมณวิภา- 
คโต  ฯ ภูมิโตติ   กามาวจราทิภูมิวิภาคโต  ฯ   คหณโตติ   ทฏิาทิวเสน  
คหณวิภาคโต  ฯ   ปจฺจยโตติ  อารุปฺปาทีน  ยถารห  ปจฺจยภาวโต  ฯ  
จริยานุกุลโตติ   ราคจริยาทีน   อนุกุลภาวโต  ฯ   กมฺมฏานานีติ  
อารมฺมณภาเวน โยคกมฺมสฺส ปวตฺติฏานานิ ฯ  
        [๑๓๐]   จตุกฺกชฺฌานิกาติ   จตุพฺพิธรูปาวจรชฺฌานวนฺโต   เตส  
อารมฺมณภูตาติ อตฺโถ ฯ จตุกฺกนยวเสน เจต วุตฺต ฯ  
        ติกจตุกฺกชฺฌานิเกสูติ   ติกชฺฌานิเกสุ   ปรุิเมสุ   พฺรหฺมวิหาเรสุ  
จตุกฺกชฺฌานิเกสุ   อานาปานกสิเณสุ  ฯ   เสเสสูติ   วุตฺตาวเสเสสุ เอก- 
วีสติยา กมฺมฏาเนสุ ฯ  
        [๑๓๑]   ทิพฺพจกฺขุนา   ทฏิหทยรูปสฺส   สตฺตสฺส   จิตฺต อาทิ- 
กมฺมิโก   เจโตปริยาเณน   ปริจฺฉินฺทิตุ   สกโฺกติ   น  อิตรสฺสาติ กสิณ- 
ผรณ   เจโตปริยาณสฺสาป   ปจฺจโย   โหติ  ฯ   เตน   วุตฺต ปรสตฺตา-  
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น ฺจ   เจตสา   จิตฺตม ฺาตุ   สมตฺโถ  โหตีติ  ฯ  โอกาเสน ปริจฺฉินฺ- 
นตฺตาติ  อตฺตโน  ิโตกาเสน ปริจฺฉินฺนตฺตา ฯ ตถา อุคฺคหโกสลลฺสฺส  
สมฺปาทิตตฺตา   ปริจฺฉินฺนากาเรเนว   ตานิ   อุปติฏนฺติ   ตสฺมา นตฺถ- 
วฑฺฒนาติ๑  อธิปฺปาโย  ฯ  สเจ ปน โกจิ วฑฺเฒยฺย น เตน โกจิ  
คุโณติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  อานิสสาภาวา  จาติ  ฯ  เตสุ  ปนาติอาทินา  
ตเมว   อานิสสาภาว   วิวรติ  ฯ   ยสมฺา   วฑฺฒิเตสุ  กุณปราสิเยว  
วฑฺฒติ  อวฑฺฒิเตป  กามราควิกฺขมฺภนา  โหติเยว ตสฺมา อานิสสา- 
ภาโว ฯ วิภูตาติ   วิปุลารมฺมณตาย   สปุากฏา   วฑฺฒิตนิมิตฺตตาย  
อปฺปมาณารมฺมณภาเวน   ปริพฺยตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   เกวลนฺติ   สกล  
อนวเสส   ปวึ  ฯ   อิมนติฺ   วจน  อุปฏานากาเรน  วุตฺต  ฯ  น  
นิมิตฺตสฺส   วฑฺฒเนนาติ   อธิปฺปาโย  ฯ  ลาภิตฺตาติ  สาติสย  ลาภิตาย  
อุกฺกสคตวสีภาวโตติ อตฺโถ ฯ  
        เถโร   หิ   ปรมาย  วสิปฺปตฺติยา  อสฺสมณฺฑเล  อสฺส  สาเรนฺโต  
วิย   ยตฺถ   ตตฺถ  นิสินโฺนป   ิโตป  ต  ฌาน  สมาปชฺชเตว  เตนสฺส  
สมนฺตโต  นมิิตฺต  วฑฺฒิต  วิย  อุปฏาติ ฯ เตน วุตฺต สพฺพทิสาสูติ- 
อาทิ ฯ วุตฺตาติ ธมฺมสงฺคเห วุตฺตา ฯ  
        [๑๓๒]   มหนฺเตติ   วิปุเล  ฯ  นินนฺถลาทิวเสน  หิ  เอกเทเส  
อตฺวา   สมนฺตโต   คหณวเสน   สกลสรีเร   นิมตฺิต   คณฺหนฺตสฺส  ต  
มหนฺต  โหติ  ฯ  มหนฺเต  วา  สรีเร  ฯ อปฺปเกติ สรีรสสฺส เอกเทเส  
นิมิตฺต   คณฺหตีติ   โยชนา  ฯ  อปฺปเก  วา  ขุทฺทเก  ทารกสรีเร  ฯ  
๑. นตฺถิ วฑฺฒนาติ ม ฺเ ฯ   
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เอตนฺติ   อสุภนิมิตฺต  ฯ   อาทีนวนฺติ   อสุภราสิเอว   วฑฺฒติ  น  จ  
โกจิ   อานิสโสติ   วุตฺต   อาทีนว  ฯ  เสสานิป  น  วฑฺเฒตพฺพานีติ  
สงฺเขปโต   วุตฺตมตฺถ   อุปปตฺติโต   วิวริตุ   กสฺมาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  
ปจุปณฺฑาทิวเสน   อุปฏหนฺตมฺป   นมิิตฺต   วาตสงฺฆาตสนฺนิสฺสยนฺติ  
กตฺวา   วุตฺต   วาตราสิเยว   วฑฺฒตีติ  ฯ   โอกาเสน  ปริจฺฉินฺนนติฺ  
นาสิกคฺคมุขนิมิตฺตาทิโอกาเสน   ปริจฺเฉท  ฯ   วาโยกสิณวฑฺฒเน   วิย  
น   เอตฺถ   โกจิ   คุโณ   เกวล   วาตวฑฺฒนเมวาติ   อาห สาทีน- 
วตฺตาติ  ฯ   เตสนฺติ   พฺรหฺมวิหาราน  ฯ  นิมิตฺต  อารมฺมณ  ฯ  
น  จ  เตน  อตฺโถ  อตฺถีติ  เตน  สตฺตราสิวฑฺฒเนน ปวีกสิณาทิ- 
วฑฺฒเน วิย   กิ ฺจิ   ปโยชน   นตฺถิ  ฯ   ปริคฺคหวเสนาติ   อปริคฺคหิตสฺส  
ภาวนาวิสยสฺส   ปริคฺคหวเสน   น   นิมตฺิตวฑฺฒนวเสน  ฯ   เตนาห  
เอกาวาสทฺวิอาวาสาทินาติอาทิ  ฯ   เอตฺถาติ  พฺรหมฺวิหารภาวนาย  ฯ  
ยทยนฺติ   ย   ปฏิภาคนิมิตฺต   อย  โยคี  ฯ  สีมาสมฺเภเทเนว  เหตฺถ  
อุปจารชฺฌานุปฺปตฺติ   น   นิมิตฺตุปฺปตฺติยา  ฯ   ยทิ   เอว   กถ ปรตฺิตาทิ- 
อารมฺมณตา   ฌานสฺสาติ  อาห  ปริตฺตอปฺปมาณารมฺมณตา  เจตฺถ  
ปริคฺคหวเสนาติ  ฯ  กติปเย  สตฺเต  ปริคฺคเหตฺวา  ปวตฺตา เมตฺตาทโย  
ปริตฺตารมฺมณา   พหุเก   อปฺปมาณารมฺมณาติ   อตฺโถ  ฯ   อากาส  
กสิณุคฺฆาฏิมตฺตา   น   วฑฺเฒตพฺพนฺติ   โยชนา  ฯ   วกฺขติ   วา  ย  
เตน   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   ปริกมฺมชเมว  อารมฺมณ  วฑฺเฒตุ  สกฺกา  น  
อิตรนฺติ   อาห   น  ห ิ สกกฺา  สภาวธมฺม  วฑฺเฒตุนฺติ  ฯ  อารุปฺปาน   
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ปริตฺตอปฺปมาณารมฺมณตา  ปริตฺตกสิณุคฺฆาฏิมากาเส  วิปุลกสณุิคฺ- 
ฆาฏิมากาเส ปวตฺติยา   เวทิตพฺพา  ฯ   เสสานิ   พุทฺธานุสฺสติอาทีนิ  
ทส กมฺมฏานานิ ฯ อนิมิตฺตตฺตาติ ปฏิภาคนิมิตฺตาภาวา ฯ  
        [๑๓๓]  ปฏิภาคนิมิตฺตารมฺมณานีติ  ปฏิภาคนิมิตฺตภูตานิ อารมฺม- 
ณานิ ฯ เสสานิ   อฏารส  ฯ   เสสานิ   ฉาติ   จตฺตาโร   พฺรหฺมวิหารา  
อากาสาน ฺจายตน   อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ   อิมาน ิ  เสสานิ   ฉ  ฯ  
วิสนฺทมานปุพฺพตาย   วิปุพฺพก  ฯ   ปคฺฆรมานโลหิตตาย   โลหิตก  ฯ  
กิมีน   ปจลเนน   ปุฬุวก   จลิตารมฺมณ   วุตฺต  ฯ  วาตปานวิวราทีหิ  
อนฺโต   ปวิฏสฺส   สรุิยาโลกาทิกสฺส   จลนากาโร   ป ฺายตีติ โอภาส- 
มณฺฑลารมฺมณมฺป   จลิตารมฺมณ   วุตฺต  ฯ   ปุพฺพภาเคติ ปฏิภาค- 
นิมิตฺตปฺปตฺติยา ปุพฺพภาเค ฯ สนฺนิสินนฺเมวาติ สนฺต นิจฺจลเมว ฯ  
        เทเวสูติ   กามาวจรเทเวสุ  ฯ   ตตฺถ   อสุภาน  ปฏิกูลสฺส  จ  
อาหารสฺส   อภาวโต  ฯ   อสฺสาสปสฺสาสาน   พฺรหฺมโลเก  อภาวโต  
อานาปานสฺสติ จาติ วุตฺต ฯ  
        [๑๓๔]  ทิฏเนาติ  ทิฏเน  วตฺถนุา  การณภูเตน ฯ คเหตพฺพานีติ  
อุคฺคเหตพฺพานิ   อุปฺปาเทตพฺพอุคฺคหนิมิตฺตานีติ   อตฺโถ  ฯ   เตนาห  
ปุพฺพภาเคติอาทิ  ฯ   ตสฺสาติ   กายคตาสติยา  ฯ   อุจฺฉุสสฺสาทีน  
ปตฺเตสุ   ปจลมานวณฺณคฺคหณมุเขน   วา   ตสฺส   คเหตพฺพตฺตา   วุตฺต  
วาโยกสิณ   ทิฏผุฏเนาติ  ฯ   น   อาทิกมฺมิเกน   คเหตพฺพานีติ  
อาทิกมฺมิเกน   น   คเหตพฺพานิ   ภาวนารมฺภวเสน  น  ปฏเปตพฺพานิ   
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เหฏ ิเม   ตโย   พฺรหฺมวิหาเร   กสิเณส ุ  รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน ฺจ  
อนธิคนฺตฺวา สมฺปาเทตุ อสกฺกุเณยฺยตฺตา ฯ  
        อิเมสุ   ปน   กมฺมฏาเนสูติ  เอตฺถ  กมฺมฏานคฺคหเณน  ยถารห  
อารมฺมณาน   ฌานาน ฺจ   คหณ   เวทิตพฺพ  ฯ   สุขวิหารสฺสาติ  
ทิฏธมฺมสุขวิหารสฺส ฯ  
        เอกาทส   กมฺมฏานานิ   อนุกลุานีติ   อุชุวิปจฺจนีกวเสน   เจต  
วุตฺต  ฯ  เอว  เสเสสุป  ฯ  วกฺขติ  หิ  สพฺพ ฺเจตนฺติอาทิ ฯ อนุกุลานิ  
ราควิกฺขมฺภนสฺส  อุปายภาวโต  ฯ  อฏ  อนุกลุานีติ  โยชนา  ฯ  เอว  
เสเสสุ  ฯ   เอกนฺติ   อิท   อนุสฺสติอเปกฺข   อนุสฺสตีสุ  เอกนฺติ  น โมห- 
จริตวิตกฺกจริตาเปกฺข   เตส   อ ฺสฺสาป   อนุกลุสสฺ  ลพฺภนโต  ฯ  
สทฺธาจริตสฺส  ฉ  อนุสฺสติโยติ  อิท  อติสปฺปายวเสน  วุตฺต  ฯ อิมสฺเสว  
อุชุวิปจฺจนีก   อิมสฺส   อติสปฺปายนฺติ   คเหตพฺพสฺส  วิเสสสฺส  อภาวโต  
สพฺพจริตาน   อนุกลุานิ  ฯ   ปริตฺตนฺติ   สราวมตฺต  ฯ  อปฺปมาณนฺติ  
ตโต   อธิกปปฺมาณ  ฯ   ปริตฺต   วา   สปฺุปสราวมตฺต   อปฺปมาณ  
อธิกปฺปมาณ ขลมณฺฑลาทิกสิณภาเวน ปริคฺคหิต ฯ  
        [๑๓๕]   จตฺตาโร   ธมฺมาติ   จตฺตาโร  มนสกิรณียา  ธมฺมา  ฯ  
อุตฺตรินฺติ   สลีสมฺปทา   กลฺยาณมิตฺตตา   สปฺปายธมฺมสฺสวน   วิริย  
ป ฺาติ   อิเมสุ   ป ฺจสุ   ธมฺเมสุ   ปติฏานโต   อุปริ  ฯ  อสภุาติ  
อสุภภาวนา  เอกาทสสุ  อสุภกมฺมฏาเนสุ  ภาวนานุโยโค  ฯ  เมตฺตาติ  
อโนทิโส   โอทิโส   วา  ปวตฺตา  เมตฺตาภาวนา  ฯ  อานาปานสฺสตีติ   
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โสฬสวตฺถุกา   อานาปานสฺสติสมาธิภาวนา  ฯ   วิตกฺกุปจฺเฉทายาติ  
มิจฺฉาวิตกฺกาน   อุปจฺฉินฺทนตฺถาย  ฯ   อนิจฺจส ฺาติ  สพฺเพ  สงฺขารา  
อนิจฺจาติ๑   เอว  ปวตฺตา  อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ อสฺมิมานสมุคฺฆาตายาติ  
อสฺมีติ   อุปปฺชฺชนกสฺส   นววิธมานสฺส   สมุจฺฉินฺทนาย  ฯ   เอตฺถ  ห ิ 
เอกสฺเสว   จตฺตาโร   ธมมฺา   ภาเวตพฺพา   วุตฺตา   น   เอกสฺส  
จตุจริตตาย  เตน  วิ ฺายติ สพฺพานิป กมฺมฏานานิ สพฺพากุสล- 
วิกฺขมฺภนานิ สพฺพกุสลปรพฺิรูหนานีติ  ฯ   เอกสฺเสว   สตฺต   กมมฺฏานานิ  
วุตฺตานิ  ฯ   น   จายสฺมา   ราหุโล   สพฺพจริโตติ   อธิปฺปาโย  ฯ  
วจนมตฺเตติ   อสุกกมฺมฏาน   อสุกจริตสฺส   อนุกลุนฺติ   เอว วุตฺต- 
วจนมตฺเต  ฯ  อธิปฺปาโยติ  ตถาวจนสฺส  อธิปฺปาโย  ฯ  โส  ปน  
สพฺพ ฺเจตนฺติ อาทินา วิภาวิโต ฯ  
        เอว   ปโย   ครูติอาทินา   วุตฺตปฺปการกลฺยาณมิตฺต   อตฺตโน  
ปตฺตจีวร สยเมว คเหตฺวาติอาทินา วุตฺตนเยน อุปสงฺกมิตฺวา ฯ  
        [๑๓๖]   โสมนสฺสเมว  อุปฺปชชฺติ  เอว  พหุปริสฺสโยย  อตฺตภาโว  
าเนเยว  มยา  นิยฺยาติโตติ  ฯ  เตนาห  ยถา หีติอาทิ ฯ อตชชฺนีโยติ  
น   ตชฺเชตพฺโพ   น   นิคฺคเหตพฺโพ  ฯ   สฺวาย   อตชฺชนียภาโว โทว- 
จสฺสตาย  วา  สิยา  อาจริเย  อนิวิฏเปมตาย วาติ ตทุภย ทสฺเสตุ  
ทุพฺพโจ   วาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  โย  หิ  อาจริเยน  ตชฺชนียมาโน๒  
โกป ฺจ   โทส ฺจ   อปจฺจย ฺจ   ปาตุกโรติ  โย  วา  กิมสฺส  สนฺติเก  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๑ ฯ  ๒. ตชฺชิยมาโน ฯ   
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วาเสนาติ   ปกฺกมติ   อย   ทุวิโธป   อตชฺชนีโย  ฯ   ธมฺเมนาติ โอวาทา- 
นุสาสนีธมฺเมน  ฯ   คุฬหฺ   คนฺถนฺติ   กมฺมฏานคนฺถ สจฺจปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทาทิสหิต คมฺภีร สุ ฺตาปฏิสยุตฺต ฺจ ฯ  
        [๑๓๗]  ตุมฺหาก  อตฺถายาติ  วุตฺเตติ  สตโปริเส  ปปาเต ปตเนน  
ตุมฺหาก  โกจิ  อตฺโถ  โหตีติ  เกนจิ  วุตฺเต  ฯ ฆสนฺโตติ มนุสฺสกกฺเกน  
ตุมฺหาก   โกจิ  อตฺโถติ  วุตฺเต  ฆสนฺโต  นิรวเสส  อตฺตภาว  เขเปตุ  
อุสฺสเหยฺย  ฯ   มม   อสฺสาสปสฺสาสสนิรุทฺธเนน   ตุมฺหาก   โกจิ โรค- 
วูปสมาทิโก  อตฺโถ  อตฺถติี  เกนจิ  วุตฺเต  ฯ ตีหิป ภิกฺขูหิ อาจริเย  
ภตฺติปฺปเวทนมุเขน วิริยารมฺโภเอว ปเวทิโต ฯ  
        อ ฺตฺถ   ปวตฺติตฺวาป   จิตฺต   อาคมฺม   ยตฺถ  เสติ  โส  ตสฺส  
อาสโย   มิคาสโย   วิย  ฯ  อาสโยเอว  อชฺฌาสโย  ฯ  โส  ทุวิโธ  
วิปนฺโน  สมปฺนฺโนติ  ฯ  ตตฺถ  วิปนฺโน  สสฺสตาทิมิจฺฉาภินิเวสนิสฺสิโต  ฯ  
สมฺปนฺโน   ทุวิโธ  วฏฏนิสฺสิโต  วิวฏฏนิสฺสิโตติ  ฯ  เตสุ  วิวฏฏนิสฺสิโต  
อชฺฌาสโย สมฺปนฺนชฺฌาสเยนาติ อิธาธิปฺเปโต ฯ  
        อิทานิ  น  วิภาเคน  ทสฺเสตุ  อโลภาทีน  วเสนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ  ฉหากาเรหีติ  อลุพฺภนาทีหิ  ฉหิ  อากาเรหิ ฯ สมฺปนฺนชฺฌา- 
สเยนาติ ปุพฺพภาคิยาน   สีลสมฺปทาทีน   สาธนวเสน   โลกุตฺตราน  
อุปนิสฺสยภาเวน   จ  สมฺปนฺโน  อชฺฌาสโย  เอตสฺสาติ  สมฺปนฺนชฺฌาสโย  
เตน  ฯ   อโลภาทโย   ห ิ  อเนกโทสวิธมนโต  อเนกคุณาวหโต  จ  
สตฺตาน   พหุปการา   วิเสสโต   โยคิโน  ฯ   ตถาหิ   อโลภาทโย   
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มจฺเฉรมลาทีน   ปฏิปกฺขภาเวน   ปวตฺตนฺติ  ฯ   วุตฺต  เหต  อโลโภ  
มจฺเฉรมลสฺส   ปฏิปกโฺข   อโทโส   ทสฺุสีลฺยมลสฺส   อโมโห   กสุเลสุ  
ธมฺเมสุ  อภาวนายาติ  ฯ  อโลโภ  เจตฺถ  ทานเหตุ  อโทโส  สีลเหตุ  
อโมโห   ภาวนาเหตุ  ฯ   เตสุ  อโลเภน  อนธิก  คณฺหาติ  ลุทฺธสฺส  
อธิกคฺคหณโต  ฯ   อโทเสน   อนูน   ทุฏสฺส   โอนคฺคหณโต  ฯ  
อโมเหน อวิปรีต มุฬฺหสฺส วิปรีตคฺคหณโต ฯ  
        อโลเภน   เจตฺถ   วิชฺชมานโทส   โทสโต   ธาเรนฺโต   โทเส  
ปวตฺตติ  ฯ   ลุทฺโธ   ห ิ โทส  ปฏิจฺฉาเทติ  ฯ  อโทเสน  วิชชฺมาน  
คุณ  คุณโต  ธาเรนฺโต  คุเณ  ปวตฺตติ  ฯ  ทฏุโ  หิ  คุณ  มกฺเขติ ฯ  
อโมเหน   ยาถาว   ยาถาวโต   ธาเรนฺโต  ยถาสภาเว  ปวตฺตติ  ฯ  
มุฬฺโห   ห ิ  ตจฺฉมตจฺฉ   อตจฺฉ ฺจ   ตจฺฉนฺติ   คณฺหาติ  ฯ  อโลเภน  
จ   ปยวิโยคทุกฺข   น   โหติ  ลุทฺธสฺส  ปยสภาวโต  ปยวิโยคา- 
สหนโต จ  ฯ   อโทเสน   อปฺปยสมฺปโยคทุกฺข   น   โหติ   ทฏุสฺส  
อปฺปยสภาวโต   อปฺปยสมฺปโยคาสหนโต   จ  ฯ   อโมเหน อิจฺฉิตา- 
ลาภทุกฺข   น   โหติ   อมุฬฺหสฺส   ต   กุเตตฺถ   ลพฺภาติ เอวมาทิปจฺจ- 
เวกฺขณสภาวโต ฯ  
        อโลเภน   เจตฺถ  ชาติทุกฺข  น  โหติ  อโลภสสฺ  ตณฺหาปฏิปกฺขโต  
ตณฺหามูลกตฺตา   จ   ชาติทุกฺขสฺส  ฯ   อโทเสน  ชราทุกฺข  น  โหติ  
ติกฺขโทสสฺส   ขิปฺป   ชราสมฺภวโต  ฯ  อโมเหน  มรณทุกฺข  น  โหติ  
สมฺโมหมรณ ฺจ   ทุกฺข   น   จ   ต   อมุฬฺหสฺส   โหติ  ฯ  อโลเภน   
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จ   คหฏาน   อโมเหน   ปพฺพชิตาน   อโทเสน   ปน   สพฺเพสมฺป  
สุขสวาสตา โหติ ฯ  
        วิเสสโต   เจตฺถ   อโลเภน  เปตฺติวิสเย  อุปฺปตฺติ  น  โหติ  ฯ  
เยภุยฺเยน   หิ   สตฺตา   ตณฺหาย  เปตฺติวิสย  อุปปชชฺนฺติ  ฯ  ตณฺหาย  
จ   ปฏิปกฺโข   อโลโภ  ฯ  อโทเสน  นริเย  อุปฺปตฺติ  น  โหติ  ฯ  
โทเสน   หิ   จณฺฑชาติตาย   โทสสทิส  นิรย  อุปปชฺชนฺติ  ฯ  โทสสฺส  
จ   ปฏิปกฺโข   อโทโส  ฯ   อโมเหน   ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺติ  น  
โหติ  ฯ   โมเหน   ห ิ นิจฺจ  สมฺมฬฺุห  ติรจฺฉานโยนึ  อุปปชฺชนฺติ  ฯ  
โมหปฏิปกฺโข   จ   อโมโห  ฯ   เอเตสุ   จ   อโลโภ  ราควเสน  
อุปคมนสฺส   อภาวกโร   อโทโส   โทสวเสน   อปคมนสฺส   อโมโห  
โมเหน   อมชฺฌตฺตภาวสฺส  ฯ   ตีหิป   เจเตหิ   ยถาปฏิปาฏิยา เนกฺขมฺม- 
ส ฺา   อพฺยาปาทส ฺา   อวิหึสาส ฺาติ   อิมา   ติสฺโส อสุภ- 
ส ฺา   อปฺปมาณส ฺา   ธาตุส ฺาติ   อิมา   จ   ติสฺโส  ส ฺา  
โหนฺติ  ฯ   อโลเภน   ปน   กามสุขลฺลกิานุโยคอนฺตสฺส   อโทเสน อตฺต- 
กิลมถานุโยคอนฺตสฺส   ปริวชฺชน   โหติ   อโมเหน   มชฺฌิมาย ปฏ-ิ 
ปตฺติยา   ปฏปิชฺชน  ฯ  ตถา  อโลเภน  อภิชฺฌากายคนฺถสฺส  ปเภทน  
โหติ   อโทเสน   พฺยาปาทกายคนฺถสฺส   อโมเหน  เสสคนฺถทฺวยสฺส  ฯ  
ปุริมานิ  จ  เทฺว  สติปฏานานิ  ปุริมาน  ทฺวินฺน  อานุภาเวน ปจฺฉิมานิ  
ปจฺฉิมสฺเสว อานุภาเวน อิชฺฌนฺติ ฯ  
        อโลโภ   เจตฺถ   อาโรคฺยสฺส   ปจฺจโย   โหติ  ฯ   อลุทฺโธ   
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หิ   โลภนียมปฺ   อสปฺปาย   น   เสวติ   เตน   อโรโค   โหติ  ฯ  
อโทโส   โยพฺพนยสฺส  ฯ   อทุฏโ   หิ  วลิตปลิตาวเหน  โทสคฺคินา  
อทยฺหมาโน   ทีฆรตฺต   ยวุา   โหติ  ฯ   อโมโห   ทฆีายุกตาย  ฯ  
อมุฬฺโห   ห ิ  หิตาหิต   ตฺวา   อหิต   ปริวชฺเชนฺโต   หิต ฺจ ปฏิ- 
เสวมาโน   ทีฆายุโก   โหติ  ฯ   อโลโภ  เจตฺถ  โภคสมฺปตฺติยา  
ปจฺจโย  จาเคน  โภคปฏลิาภโต  ฯ  อโทโส  มิตฺตสมฺปตฺติยา  เมตฺตาย  
มิตฺตาน   ปฏลิาภโต   อปริหานโต  จ  ฯ  อโมโห  อตฺตสมฺปตฺติยา  ฯ  
อมุฬฺโห ห ิอตฺตโน หิตเมว กโรนฺโต อตฺตาน สมฺปาเทติ ฯ  
        อโลโภ   จ   ทิพฺพวิหารสฺส   ปจฺจโย   โหติ   อโทโส พฺรหฺม- 
วิหารสฺส  อโมโห  อริยวิหารสฺส  ฯ  อโลเภน  เจตฺถ  สกปกฺเขสุ  
สตฺตสงฺขาเรสุ   นิพฺพิกาโร   โหติ   เตส   วินาเส   อภิสงฺคเหตุกสฺส  
ทุกฺขสฺส   อภาวา   อโทเสน   ปรปกฺเขสุ   อทุฏสฺส   เวรีสุป เวริ- 
ส ฺาย   อภาวโต   อโมเหน   อุทาสินปกฺเขสุ   อมุฬฺหสฺส สพฺพา- 
ภิสงฺคตาย  อภาวโต  ฯ  อโลเภน จ อนิจฺจทสฺสน โหติ ฯ ลุทโฺธ หิ  
อุปโภคาสาย   อนิจฺเจป   สงฺขาเร   นิจฺจโต   ปสฺสติ  ฯ  อโทเสน ทุกฺข- 
ทสฺสน  ฯ   อโทสชฺฌาสโย   หิ   ปริจฺจตฺตอาฆาตวตฺถุปริคฺคโห สงฺขาเร- 
เยว  ทุกฺขโต  ปสฺสติ  ฯ  อโมเหน  อนตฺตทสฺสน  ฯ อมุฬฺโห หิ  
ยาถาวคฺคหณกุสโล   อปรินายก   ขนฺธป ฺจก   อปรินายกโต  พุชฺฌติ  ฯ  
ยถา   จ   เอเตหิ   อนิจฺจทสฺสนาทีนิ  เอว  เอเตป  อนิจฺจทสฺสนาทีหิ  
โหนฺติ  ฯ   อนิจฺจทสฺสเนน  หิ  อโลโภ  โหติ  ทุกขฺทสฺสเนน  อโทโส   
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อนตฺตทสฺสเนน  อโมโห  ฯ  โก  ห ิ นาม  อนิจฺจมิทนฺติ  สมฺมา  ตฺวา  
ตสฺสตฺถาย   ปห   อุปฺปาเทยฺย   สงฺขาเร   วา   ทุกฺขาติ   ชานนฺโต  
อปรมฺป   อจฺจนฺตติขิณ   โกธทุกฺข   อุปฺปาเทยฺย   อตฺตสุ ฺต   จ  
ปพุชฺฌิตฺวา  ปุน  สมฺโมห  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  เตน  วุตฺต  ปุพฺพภาคิยาน  
สีลสมฺปทาทีน   สาธนวเสน   โลกุตฺตราน   อุปนิสสฺยภาเวน   จ  
สมฺปนฺโน   อชฺฌาสโย   เอตสฺสาติ  สมฺปนฺนชฺฌาสโย  ฯ  เตนาห  เอว  
ติสฺสนฺน โพธีน อ ฺตร ปาปุณาตีติ ฯ  
        อิทานิ   เต   อชฺฌาสเย   ปาลิยาว   วิภาเวตุ   ยถาหาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   ฉาติ   คณนปริจฺเฉโท  ฯ   อชฺฌาสยาติ ปริจฺฉินฺน- 
ธมฺมนิทสฺสน  ฯ  อุภย  ปน  เอกชฺฌ  กตฺวา ฉพฺพิธา อชฺฌาสยาติ  
อตฺโถ  ฯ   โพธิสตฺตาติ   พุชฺฌนกสตฺตา   โพธิยา   วา  นิยตภาเวน  
สตฺตา   ลคฺคา   อธิมุตฺตา   ตนฺนินฺนา   ตปฺโปณาติ   อตฺโถ  ฯ โพธิ- 
ปริปากาย   สวตฺตนฺตีติ   ยถาภินีหาร   อตฺตนา   ปตฺตพฺพโพธิยา ปริ- 
ปาจนาย   ภวนฺติ  ฯ   อโลภชฺฌาสยาติ   อลุพฺภนากาเรน ปวตฺตชฺฌา- 
สยา  ฯ   อาทิโต   กถ   นุโข  มย  สพฺพตฺถ  สพฺพทา  จ  
อลุทฺธาเอว   เหสฺสามาติ   มชฺเฌ   จ   อลุพฺภนวเสเนว   ปจฺฉา  
จ   ตสฺเสว   โรจนวเสน  ปวตฺตชฺฌาสยา  ฯ  โลเภ  โทสทสฺสาวิโนติ  
ลุพฺภนลกฺขเณ   โลเภ   สพฺพปฺปกาเรน   อาทีนวทสฺสิโน  ฯ  อิทนฺตสฺส  
อชฺฌาสยสฺส   เอกเทสโต   พฺรูหนาการทสฺสน  ฯ  โลเภ  ห ิ อาทีนว  
อโลเภ   จ  อานิสส  ปสฺสนฺตสฺส  อโลภชฺฌาสโย  ปริวฑฺฒติ  ฯ  สฺวาย   
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ตตฺถ  อาทีนวานิสสทสฺสนวิธิ  วิภาวิโตเยว  ฯ  เสสปเทสุป อิมินา นเยน  
อตฺโถ   เวทิตพฺโพ  ฯ   อย   ปน   วิเสโส  ฯ  เนกฺขมฺมนฺติ  อิธ  
ปพฺพชฺชา  ฯ   ปวิเวโก   ตทงฺควิเวโก  วิกฺขมฺภนวิเวโก  กายวิเวโก  
จิตฺตวิเวโก   จ  ฯ   นิสฺสรณ   นิพฺพาน  ฯ  สพฺพภวคตีสูติ  สพฺเพสุ  
ภเวสุ สพฺพาสุ จ คตีสุ ฯ็  
        [๑๓๘]  ตทธิมุตฺติยาติ  ยทตฺถ  ภาวนานุโยโค  ยทตฺถา จ ปพฺพชฺชา  
ตทธิมุตฺเตน  ฯ  เตเนวาห  สมาธาธิมุตฺเตนาติ  อาทิ  ฯ  กิ ฺจริโตสีติ  
ปุจฺฉิโต  สเจ  น  ชานามีติ  วเทยฺย  ฯ  เก  วา  เต  ธมมฺา  พหุล  
สมุทาจรนฺตีติ   ปุจฺฉิตพฺโพ  ฯ  ก ึ วาติ  ก ึ อสุภ  วา  อนุสฺสติฏาน  
วา   อ ฺ   วา  ฯ   กินฺเต   มนสิกโรโต   ผาสุ  โหตีติ  จิตฺตสฺส  
เอกคฺคภาเวน   สุข   โหติ  ฯ  จิตฺต  นมตีติ  ปกติยาว  อภิรติวเสน  
นมติ  ฯ  เอวมาทีหีติ  อาทิสทฺเทน  อิริยาปถาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ ฯ  
เตป  หิ  น  สพฺพสฺส  เอกสโต  พฺยติจาริโนเอว  ฯ ตถาหิ สมุทาจาโร  
ปุจฺฉิตพฺโพ   วุตฺโต  ฯ   อสุก ฺจ  อสุก ฺจ  มนสิการวิธึ  กติปย  ทิวส  
อนุยุ ฺชาหีติ   ปวตฺตพฺโพ  ฯ   ปกติยา   อุคฺคหิตกมฺมฏานสฺสาติ   อิท  
ย   กมฺมฏาน   คเหตุกาโม  ตตฺถ  สชฺฌายวเสน  วา  มนสิการ- 
วเสน วา   กตปริจย   สนธฺาย   วุตฺต  ฯ   เอก   เทฺว  นิสชฺชาติ  เอก  
วา   เทฺว   วา   อุณฺหาสนานิ  ฯ   สชฺฌาย   กาเรตฺวาติ  อตฺตโน  
สมฺมุขาว อธิยาเปตฺวา ทาตพฺพ ฯ โส เจ อ ฺตฺถ คนฺตุกาโมติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   เตนาห   สนฺติเก   วสนฺตสฺสาติ  ฯ  อาคตาคตกฺขเณ   
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กเถตพฺพ  ฯ   ปวุตฺตึ   สุตฺวาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ปวีกสิณนฺติ ปวี- 
กสิณกมฺมฏาน  ฯ  กตสฺสาติ  กตสฺส  กสิณสฺส  ฯ  ต  ต อาการนฺติ  
อาจริเยน  กมฺมฏาเน  วุจฺจมาเน  ปทปทตฺถาธิปฺปายโอปมฺมาทิก อตฺตโน  
าณสฺส   ปจฺจุปฏ ิต   ต   ต   อาการ   ย   นิมิตฺตนฺติ   วุตฺต  ฯ อุป- 
นิพนฺธิตฺวาติ   อุปเนตฺวา   นิพนฺธ   วิย   กตฺวา   หทเย  เปตฺวา  
อปมฺมุสฺสนฺต   กตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ  เอว  สุฏ ุ  อุปฏ ิตสติตาย  นิมิตฺต  
คเหตฺวา   ตตฺถ   สมฺปชานการิตาย   สกกฺจฺจ  สุณนฺเตน  ฯ  ตนฺติ  ต  
ยถาวุตฺต   สคุหิต   นิสฺสาย  ฯ   อิตรสสฺาติ   ตถา  อคณฺหนฺตสฺส  ฯ  
สพฺพากาเรนาติ กสฺสจิป ปการสฺส ตตฺถ อเสสิตตฺตา วุตฺต ฯ  
                กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        ------------------- 
                        ปวีกสิณนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๑๓๙]   ผาสุ   โหตีติ  อาวาสสปฺปายาทิลาเภน  มนสิการผาสุตา  
ภาวนานุกลุตา   โหติ  ฯ  ปริโสเธนฺเตนาติ  เตส  เตส  คณฺ ิฏานาน  
ฉินฺทนวเสน   วิโสเธนฺเตน  ฯ  อกลิมนฺโตเยวาติ  อกิลนฺตกาโยเอว  ฯ  
สติ   ห ิ  กายกิลมเถ   สิยา   กมฺมฏานมนสิการสฺส   อนฺตราโยติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  คณฺ ิฏานนฺติ  อตฺถโต  อธิปฺปายโต  จ  ทุพฺพินิเวตาย  
คณฺ ิภูต   าน  ฯ   ฉินฺทิตฺวาติ   ยาถาวโต   อตฺถสฺส   อธิปฺปายสฺส  
จ   วิภาวเนน   ฉินฺทิตฺวา  ฯ  วิภูต  สุปากฏ  กตฺวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ   
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สุวิสุทฺธนฺติ สุฏ ุ วิสุทฺธ นิคุมฺพ นิชฏนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๔๐]   อ ฺตเรนาติ   อ ฺตเรนาป  ฯ   ปเคว   อเนเกหีติ อธิปฺ- 
ปาโย  ฯ   มหนฺตภาโว  มหตฺต  ฯ  ตถา  เสเสสุ  ฯ  โสณฺฑินฺติ  
โสณฺฑิสหิโต   วิหาโร๑  ฯ   โสณฺฑิตฺต๑   โสณฑึ  ฯ  ตถา ปณฺณนฺติ- 
อาทีสุ  ฯ  โพธิยงฺคณาทีสุ  กาตพฺพ  อิธ วตฺตนฺติ อธิปฺเปตนฺติ อาห  
ปานียฆฏ   วา   ริตฺตนฺติ  ฯ   นิฏ ิตายาติ   ปวิฏปวิฏาน  ทาเนน  
ปริกฺขีณาย  ฯ   ชิณฺณวิหาเรป   ยตฺร   ภิกฺขู  เอว  วทนฺติ  อายสฺมา  
ยถาสุข   สมณธมฺม   กโรตุ   มย   ปฏชิคฺคิสฺสามาติ   เอวรูเป  
วิหาตพฺพนฺติ   อยมฺป   นโย   ลพฺภติ  วุตฺตนยตฺตา  ปน  น  วุตฺโต  ฯ  
มหาปถวิหาเรติ   มหาปถสมีเป   วิหาเร  ฯ   ภาชนทารุโทณิกาทีนีติ  
รชนภาชนานิ   รชนตฺถาย   ทารุมยโทณิกา   รชนปจนฏาน โธวน- 
ผลกนฺติ เอวมาทีนิ ฯ  
        [๑๔๑]   สากหาริกาติ   สากหารนิิโย  อิตฺถิโย  ฯ  วิสภาคสทฺโทฎ  
กามคุณุปส ฺหิโต   คีตสทฺโทติ   วทนฺติ  ฯ   เกวโลป   อิตฺถีสทฺโท  
วิสภาคสทฺโทเอว  ฯ  ตตฺราติ  ปุปฺผวนฺเต  วิหาเร  ฯ  ตาทิโสเยวาติ  
ตตฺรสฺส   กมมฺฏาน   คเหตฺวาติอาทินา   ยาทิโส   ปณฺณวนฺเต  
วิหาเร   อุปททฺโว   วุตฺโต   ตาทิโสเยว  ฯ   ปุปฺผหาริกาโย  ปุปฺผ  
โอจินนฺติโยติ   ปน  วตฺตพฺพ  ฯ  อยมิธ  วิเสโส  ฯ  ปฏนีเยติ  ตตฺถ  
วสนฺเตสุป   สมฺภาวนาวเสน  อุปสงฺกมนาทินา  ปฏเตพฺเพ  ฯ  เตนาห  
โลกสมฺมเตติ  ฯ   ทกฺขิณาคิรีติ   มคธวิสเย   ทกฺขิณาคิรีติ  วทนฺติ  ฯ  
๑.๑.  ...วหิาโร โสณฺฑิ ตนฺติ ภเวยฺย ฯ   
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วิสภาคารมฺมณานิ   อิฏานิ   อนิฏานิ  จ  ฯ  อนิฏาน  หิ  ทสฺสนตฺถ  
ฆเฏหิ นิฆสนฺติโยติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๔๒]   ทพฺพุปกรณโยคฺคา   รกฺุขา   ทพฺพุปกรณรุกฺขา  ฯ   โย  
ปน   วิหาโร  ฯ   ขลนฺติ  ธ ฺกรณฏาน  ฯ  คาโว  รุนฺธนฺติ  สสฺส  
ขาทึสูติ  ฯ   อุทกธารนฺติ   เกทาเรสุ   สสฺสาน  ทาตพฺพอุทกวาร  ฯ  
อยมฺปติ   มหาสงฺฆโภโคป   วิหาโร  ฯ   วาริยมานา  กมฺมฏานิเกน  
ภิกฺขุนา  ฯ   สมุทฺทสามุทฺทิกนทีนิสฺสิต   ปฏฏน  ฯ   มหานคราน  
อายทฺวารภูต   อฏวีมุขาทินิสฺสิต   ถลปฏฏน  ฯ   อปฺปสนฺนา   โหนฺติ  
เตนสฺส   ตตฺถ   ผาสุวิหาโร   น   โหตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ม ฺมานา  
ราชมนุสฺสา ฯ สโมสรเณนาติ อิโตจิโตจ ส ฺจรเณน ฯ  
        [๑๔๓]   ปปาเตติ  ปปาตสีเส  ตฺวา  คายิ  คีตสทฺเทน  อิธาคต  
ปปาเต  ปาเตตฺวา  ขาทิสฺสามีติ  ฯ  เวเคน คเหตฺวาติ เวเคนาคนฺตฺวา  
กุหึ ยาสีติ ขนฺเธ คเหตฺวา ฯ  
        ยตฺถาติ   ยสฺม ึ  วิหาเร   วิหารสามนฺตา  วา  น  สกฺกา  โหติ  
กลฺยาณมิตฺต   ลทฺธุ   ตตฺถ   วิหาเร   โส   อลาโภ   มหาโทโสติ  
โยชนา ฯ  
        ปนถฺนนิฺติ   ปนฺเถ   นึโต   ปวตฺติโตติ   ปนถฺน ี  มคฺคนิสฺสิโต  
วิหาโร   ต   ปนฺถนึ  ฯ    นครนิสฺสิต      นครนฺติ   วุตฺต    อุตฺตร- 
ปทโลเปน ยถา   ภีมเสโน   ภีโมติ  ฯ   ทารุนาติ   ทารุนิสฺสิเตน   สห  ฯ  
วิสภาเคนาติ   โย   วิสภาเคหิ  วสิยติ  วิสภาคาน  วา  นิวาโส  โส   
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วิหาโร   วิสภาโค   เตน   วิสภาเคน   สทฺธึ  ฯ   ปจฺจนฺตนิสฺสิต ฺจ สีมา- 
นิสฺสิต ฺจ   อสปฺปาย ฺจ   ปจฺจนฺตสีมาสปฺปาย  ฯ  ยตฺถ  มิตฺโต  น  
ลพฺภติ  ฯ   ตมฺปติ   สพฺพตฺถฏานสทฺทาเปกฺขาย   นปปสกนิทฺเทโส  ฯ  
อิติ วิ ฺายาติ ภาวนาย อนนุรูปานีติ เอว วิชานิตฺวา ฯ  
        [๑๔๔]   อย  อนุรโูป  นามาติ  อย  วิหาโร  ภาวนาย  อนุรูโป  
นาม  ฯ   นาติทูรนฺติ  โคจรฏานโต  อฑฺฒคาวุตโต  โอรภาคตาย  น  
อติทูร  ฯ   นาจฺจาสนฺนนฺติ   ปจฺฉิเมน   ปมาเณน   โคจรฏานโต ป ฺจธนุ- 
สติกตาย  น  อติอาสนฺน  ฯ  ตาย  จ ปน นาติทูรนาจฺจาสนฺนตาย  
โคจรฏาน   ปฏิปริสฺสยาทิรหิตมคฺคตาย   จ   คมนสฺส   จ  อาคมนสฺส  
จ  ยุตฺตรูปตฺตา  คมนาคมนสมฺปนฺน  ฯ ทิวสภาเค มหาชนสงฺกิณฺณตา- 
ภาเวน ทิวา   อปฺปากิณฺณ  ฯ   อภาวฏโ   ห ิ  อย   อปฺปสทฺโท  
อปฺปจฺโฉติอาทีสุ   วิย  ฯ   รตฺติย   ชนาลาปสทฺทาภาเวน   รตฺตึ  
อปฺปสทฺท  ฯ   สพฺพทาป   ชนสนฺนิปาตนิคฺโฆสาภาเวน  อปฺปนิคฺโฆส  ฯ  
อกสิเรนาติ   อกสิเรน   สุเขเนว  ฯ   สลีาทิคุณาน  ถิรภาวปฺปตฺติยา  
เถรา  ฯ  สุตฺตเคยฺยาทิ  พหุ สุต เอเตสนฺติ พหุสฺสุตา ฯ วาจุคฺคต- 
กรเณน สมฺมเทว  ครูน  สนฺติเก  อาคมิตภาเวน  จ อาคโต ปริยตฺติ- 
ธมฺมสงฺขาโต  อาคโม   เอเตสนฺติ   อาคตาคมา  ฯ   สุตฺตาภิธมฺมสงฺขาตสฺส  
ธมฺมสฺส  ธารเณน  ธมฺมธรา  ฯ  วินยสฺส ธารเณน วินยธรา ฯ เตสเยว  
ธมฺมวินยาน   มาติกาย   ธารเณน   มาติกาธรา  ฯ   ตตฺถ   ตตฺถ  
ธมฺมปริปุจฺฉาย  ปริปุจฺฉติ  อตฺถปริปุจฺฉาย  ปริป ฺหติ  วีมสติ  วิจาเรติ ฯ   
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อิธ   ภนฺเต  กถ  อิมสฺส  โก  อตฺโถติ  ปริปุจฺฉนปริป ฺหาการทสฺสน  ฯ  
อวิวฏ ฺเจว  ปาลิยา  อตฺถปเทสนฺตรปาลิทสฺสเนน  อาคมโต  วิวรนฺติ  ฯ  
อนุตฺตานีกต ฺจ   ยุตฺติวิภาวเนน   อุตฺตานึ   กโรนฺติ  ฯ  กงฺขฏานีเยสุ  
ธมฺเมสุ   สสยุปฺปตฺติยา   เหตุตาย   คณฺ ิฏานภูเตสุ   ปาลิปเทเสสุ ยาถา- 
วโต  วินิจฺฉยทาเนน  กงฺข  ปฏิวิโนเทนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ  นาติทูร นาจฺจา- 
สนฺน   คมนาคมนสมฺปนฺนนฺติ  เอก  องฺค  ทิวา  อปฺปากิณฺณ  รตฺตึ  
อปฺปสทฺท   นิคฺโฆสนฺติ   เอก   อปฺปฑส  มกส  วาตาตป  สิรึสปสมฺผสฺสนฺติ  
เอก   ตสฺมึ   โข   ปน   เสนาสเน  วิหรนฺตสฺส  ฯเปฯ  ปรกิฺขาราติ  
เอก  ตสฺมึ  โข  ปน  เสนาสเน  เถรา  ฯเปฯ  กงฺข  ปฏิวิโนเทนฺตีติ  
เอก เอว ป ฺจ องฺคานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉทปฺปโยชน   ปรโต   อาคมิสฺสติ  ฯ อคฺคฬ- 
อนุวาตปริภณฺฑทานาทินา   ทฬฺหีกมฺม  วา  ตนฺตจฺเฉทาทีสุ  ตุนฺนกมฺม  
วา กาตพฺพ ฯ  
        [๑๔๕]   สพฺพกมฺมฏานวเสนาติ   อนุกฺกเมน   นิทฺทิสิยมานสฺส  
จตฺตาลีสวิธสฺส  สพฺพสฺส  กมฺมฏานสฺส  วเสน  ฯ ปณฺฑปาตปฏิก-ฺ 
กนฺเตนาติ ปณฺฑปาตปริโภคโต   ปฏินวิตฺตนฺเตน   ปณฺฑปาตภุตฺตา- 
วินา โอนีตปตฺตปาณินาติ   อตฺโถ  ฯ   ภตฺตสมฺมท   ปฏิวิโนเทตฺวาติ  
โภชนนิมิตฺต  ปริสฺสม  วิโนเทตฺวา  ฯ  อาหาเร  หิ  อาสย ปวิฏมตฺเต  
ตสฺส   อาคนฺตุกตาย   เยภุยฺเยน   สิยา  สรีรสฺส  โกจิ  ปริสฺสโม  ต  
วูปสเมตฺวา   ตสฺมึ   ห ิ  อวูปสนฺเต  สรรีเขเทน  จิตฺต  เอกคฺคต  น   
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ลเภยฺยาติ  ฯ   ปวิวิตฺเตติ   ชนวิวิตฺเต  ฯ  สุขนิสินฺเนนาติ  ปลฺลงฺก  
อาภุชิตฺวา  อุชช  กาย  ปณิธาย  นิสชชฺาย  สุขนิสนิฺเนน  ฯ วุตฺต ฺเหตนฺติ  
ย   กตาย  วาติอาทินา  ปวิยา  นิมิตฺตคฺคหณ  อิธ  วุจฺจติ  วุตฺต ฺเหต  
โปราณฏกถาย ฯ  
        อิทานิ  ต อฏกถาปาลึ ทสฺเสนฺโต ปวีกสิณ อุคฺคณฺหนฺโตติ- 
อาทิมาห ฯ ตตฺถาย   สงฺเขปตฺโถ  ฯ   ปวีกสิณ   อุคฺคณฺหนฺโตติ  
อุคฺคหนิมิตฺตภาเวน   ปวีกสิณ   คณฺหนฺโต   อาทิยนฺโต   อุคฺคห- 
นิมิตฺตภูต ปวีกสิณ   อุปฺปาเทนฺโตติ   อตฺโถ  ฯ   อุปฺปาทน ฺเจตฺถ  
ตถา   นิมิตฺตสฺส   อุปฏาปน   ทฏพฺพ  ฯ  ปวิยนฺติ  วกฺขมาน- 
วิเสเส ปวีมณฺฑเล  ฯ   นมิิตฺต   คณฺหตีติ   ตตฺถ   จกฺขุนา   อาทาส- 
ตเล มุขนิมิตฺต   วิย   ภาวนาาเณน   วกฺขมานวิเสส   ปวีนิมิตฺต  
คณฺหติ  ฯ   ปวิยนฺติ   วตฺวาป   มณฺฑลาเปกฺขาย  นปปสกนิทเฺทโส  ฯ  
กเตติ  วกฺขมานวิธินา  อภิสงฺขเตติ  อตฺโถ  ฯ  วาสทฺโท  อนิยมฏโ ฯ  
อกเตติ   ปากติเก   ขลมณฺฑลาทิเก   ปวีมณฺฑเล  ฯ   สานฺตเกติ  
สอนฺตเกเอว  สปริจฺเฉเทเอวาติ  อตฺโถ  ฯ  สาวธารณ ฺเหต  วจน  ฯ  
ตถาหิ  เตน  นิวตฺติต  ทสฺเสตุ  โน อนนฺตเกติ วุตฺต ฯ สโกฏิเยติ- 
อาทีนิป ตสฺเสว   เววจนานิ  ฯ   สุปฺปมตฺเต   วาติอาทีสุ   สุปฺปสราวานิ  
สมปฺปมาณานิ   อิจฺฉิตานิ  ฯ   เกจิ   ปน   วทนฺติ   สราวมตฺต วิทตฺถิ- 
จตุรงฺคุล   โหติ   สุปฺปมตฺต   ตโต   อธิกปฺปมาณนฺติ  ฯ  กิตฺติม กสิณ- 
มณฺฑล   เหฏ ิมปริจฺเฉเทน   สราวมตฺต   อุปริมปริจฺเฉเทน สุปฺป-  
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มตฺต   น   ตโต   อโธ  อุทฺธ  วาติ  ปรตฺิตปฺปมาณเภทสงฺคณฺหนตฺถ  
สุปฺปมตฺเต   วา  สราวมตฺเต  วาติ  วุตฺตนฺติ  ยถาอุปฏ ิเต  อารมฺมเณ  
เอกงฺคุลมตฺตมฺป   วฑฺฒิต   อปฺปมาณเมวาติ   วุตฺโต   วายมตฺโถ  ฯ  
เกจิ   ปน   ฉตฺตมตฺตมฺป   กสิณมณฺฑล   กาตพฺพนฺติ   วทนฺติ  ฯ  
โส   ต   นิมตฺิต   สุคฺคหิต  กโรตีติ  โส  โยคาวจโร  ต  ปวีมณฺฑล  
สุคฺคหิต   นิมิตฺต   กโรติ  ฯ  ยทา  จกขฺุ  อุมฺมีเลตฺวา  โอโลเกตฺวา  
ตตฺถ   นิมิตฺต   คเหตฺวา   นิมฺมีเลตฺวา   อาวชฺชนฺตสฺส   อุมฺมีเลตฺวา  
โอโลกิตกฺขเณ   วิย   อุปฏาติ   ตทา   สุคฺคหิต   กโรติ   นาม  ฯ  
อเถตฺถ  สตึ  สุปฏ ิต  กตฺวา  อพหิคเตน มานเสน ปุนปฺปุน สลลฺกฺเขนฺโต  
สุปธาริต   อุปธาเรติ   นาม  ฯ   เอว  อุปธาริต  ปน  น  ปุนปฺปุน  
อาวชฺเชนฺโต   มนสิกโรนฺโต   ตเมวารพฺภ   อาเสวน   ภาวน   พหุล  
ปวตฺเตนฺโต   สุววฏ ิต   ววฏเปติ   นาม  ฯ   ตสฺมึ   อารมฺมเณติ  
เอว   สุคฺคหิตกรณาทินา   สมฺมเทว   อุปฏ ิเต  ตสฺมึ  ปวีกสิณส ฺ ิเต  
อารมฺมเณ  ฯ   จิตฺต   อุปนิพนฺธตีติ   อตฺตโน   จิตฺต   อุปจารชฌฺาน  
อุปเนตฺวา   นิพนฺธติ   อ ฺารมฺมณโต   วินิวตฺต   กโรติ  ฯ   อทฺธา  
อิมายาติอาทิ อานิสสทสฺสาวิตาทสฺสน ฯ  
        [๑๔๖]   อิทานิ   ยถาทสฺสิตสฺส  อฏกถาปาสฺส  อตฺถปฺปกา- 
สเนน สทฺธึ   ภาวนาวิธึ   ภาเวตุกาโม   อกเต   ตาว   นิมิตฺตคฺคหณ  
ทสฺเสนโต   ตตฺถ   เยน   อตีตภเวปติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   ตตฺถาติ  
ตสฺมึ   อฏกถาปาเ  ฯ   จตุกฺกป ฺจกชฺฌานานีติ  จตุกฺกป ฺจกนยวเสน   
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วทติ  ฯ   ปุ ฺวโตติ   ภาวนามยปุ ฺวโต  ฯ  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺสาติ  
ตาทิเสเนว   อุปนิสฺสเยน   สมนฺนาคตสฺส  ฯ   ขลมณฺฑเลติ มณฺฑลา- 
กาเร   ธ ฺกรณฏาเน  ฯ   ตณฺานปฺปมาณเมวาติ โอโลกิตฏา- 
นปฺปมาณเมว ฯ  
        อวิราเธตฺวาติ   อวิรชฺฌิตฺวา   วุตฺตวิธินาเอว  ฯ นีลปตโลหิโต- 
ทาตสมฺเภทวเสนาติ นีลาทิวณฺณาหิ มตฺติกาหิ ปจฺเจก เอกชฺฌ จ  
สสคฺควเสน  ฯ  คงฺคาวเหติ  คงฺคาโสเต  ฯ  สีหฬทีเป กิร โรวนคงฺคา  
นาม   นท ี  ตสฺสา   โสเตน   ฉินฺนตฏฏาเน   มตฺติกา   อรุณวณฺณา  
ต   สนฺธาย   วุตฺต   คงฺคาวเห   มตฺติกาสทิสาย   อรณุวณฺณายาติ  ฯ  
อรุณนิภาย อรุณปฺปภาวณฺณายาติ อตฺโถ ฯ  
        เอว   กสิณโทเส   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   กสิณกรณาทิเก เสสา- 
ธิกาเร  ทสฺเสตุ  ต ฺจ  โขติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สหาริมนฺติ  สหริตพฺพ  
คเหตฺวา  จรณโยคฺค  ฯ  ตตฺรฏกนฺติ  ยตฺร  กต  ตตฺเถว  ติฏนก  ฯ  
วุตฺตปฺปมาณนฺติ   สุปฺปมตฺเต   วา   สราวมตฺเต  วาติ  วุตฺตปฺปมาณ  ฯ  
วฏฏนฺติ   มณฺฑลสณฺาน  ฯ   ปริกมมฺกาเลติ   นมิิตฺตคฺคหณาย ภาวนา- 
กาเล  ฯ  เอตเทวาติ  ย  วิทตฺถิจตุรงฺคุลวิตฺถาร เอตเทว ปมาณ  
สนฺธาย   สุปปฺมตฺต   วา   สราวมตฺต   วาติ   วุตฺต  ฯ   สุปฺป  หิ  
นาติมหนฺต   สราว ฺจ   อติมหนฺต   จาฏิปธานปฺปโหนกนฺติ   สมปฺปมาณ  
โหติ ฯ  
        [๑๔๗]   ตสฺมาติ   ปริจฺเฉทตฺถาย   วุตฺตตฺตา  ฯ   เอว วุตฺตปฺปมาณ-  
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ปริจฺเฉทนฺติ  ยถา  วุตฺตปฺปมาณ วิทตฺถิจตุรงฺคุลวิตฺถาร ปริจฺเฉท กตฺวา- 
   เอว   วุตฺตปฺปมาณ  วา  กสิณมณฺฑล  วิสภาควณฺเณน  ปริจฺเฉท  
กตฺวา  ฯ   รุกขฺปาณิกาติ   กุจนฺทนาทิรุกฺขปาณิกา   อรุณวณฺณสฺส  
วิสภาควณฺณ   สมุฏาเปติ   ตสฺมา   ต   อคฺคเหตฺวาติ   วุตฺต  ฯ  
ปกติรุกฺขปาณิกา   ปน  ปาสาณปาณิกาคติกาว  ฯ  นินฺนุนฺนตฏานาภาเวน  
เภริตลสทิส  กตฺวา  ฯ  ตโต  ทูรตเรติอาทิ  ยถาวุตฺตโต  ปเทสโตป ฯ  
ตโต   จ   อ ฺสฺมึ   อาทีนวทสฺสน  ฯ  กสิณโทสาติ  หตฺถปาณิปทาทโย  
อิธ   กสิณโทสา  ฯ   วุตฺตนเยเนวาติ   อฑฺฒเตยฺยหตฺถนฺตเร  ปเทเส  
วิทตฺถจิตุรงฺคุลปาทเก ปเติ จ วุตฺตวิธินาว ฯ  
        กาเมสุ   อาทีนวนฺติ   กามา   นาเมเต   อฏ ิกงฺกลุปมา นิรสฺสา- 
ทนฏเน   [๑]   ติณุกฺกุปมา   อนุทหนฏเน   องฺคารกาสุปมา มหาภิตา- 
ปนฏเน   สปุนกุปมา   อิตฺตรปจฺจุปฏานฏเน   ยาจิตกุปมา  
ตาวกาลิกฏเน   รุกฺขผลปุมา   สพฺพงฺคปจฺจงฺคปลิภ ฺชนฏเน  
อสิสุนุปมา   อธิกุฏฏนฏเน   สตฺติสูลปุมา   วินิวิชฌฺนฏเน  สปฺปสิรุปมา  
สปฺปฏิภยฏเนาติอาทินา๒  อปฺปสฺสาทา  พหุทุกฺขา พหุปายาสาติ- 
อาทินา กามสุข ฺจ   นาเมต   พหุปรสิฺสย   สาสงฺก   สภย   สงฺกิลิฏ  
ปฬปริโภคสทิส   หีน   คมฺม   โปถชฺุชนิก  อนรยิ  อนตฺถส ฺหิตนฺติ- 
อาทินา จ   อเนกาการโวการ   วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ   อาทีนว   โทส  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ฯ   กามนิสฺสรเณติ   กามาน  นิสฺสรณภูเต  เตหิ  วา  
นิสฺสเฏ  อคฺคมคฺคสฺส  ปาทกภาเวน  สพฺพทุกฺขสมติกฺกมสฺส  อุปายภูเต  ฯ  
๑. เอตฺถนฺตเร ปน มสเปสุปมา พหุสาธารณฏเนาติ เยภยฺุเยน ทิสฺสติ ฯ  
๒. สาสงฺกสปฏิภยฏเนาติป ทิสฺสติ ฯ   
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เนกฺขมฺเมติ   ฌาเน  ฯ   ชาตาภิลาเสน   ส ฺชาตจฺฉนฺเทน  ฯ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภควา   อวิปรีตธมฺมเทสนตฺตา   สฺวากฺขาโต   ธมฺโม  
เอกนฺตนิยฺยานิกตฺตา  สุปฏิปนฺโน  สงฺโฆ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺนโตติ  เอว  
พุทฺธธมฺมสงฺฆคุณานุสฺสรเณน   รตนตฺตยวิสย   ปติปาโมชฺช   ชเนตฺวา  ฯ  
เนกฺขมฺม   ปฏิปชชฺติ   เอตายาติ   เนกฺขมฺมปฏิปทา   สอุปจารสฺส  
ฌานสฺส   วิปสฺสนาย   มคฺคสฺส   นิพฺพานสฺส   จ   อธิคมการณนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  ปพฺุเพ  ปมชฺฌานเมว  เนกฺขมฺมนฺติ  วุตฺตตฺตา  วุตฺตาวเสสา  
สพฺเพป เนกฺขมฺมธมฺมา ฯ ยถาห ฯ  
        ปพฺพชชฺ ปม ฌาน   นิพฺพาน ฺจ วิปสฺสนา  
        สพฺเพป   กุสลา   ธมมฺา   เนกฺขมฺมนฺติ   ปวุจฺจเรติ  ฯ  
ปวิเวกสุขรสสฺสาติ   จิตฺตวิเวกาทิปวิเวกชสฺส  สุขรสสฺส  ฯ  เอวเมเตหิ  
ป ฺจหิ   ปเทหิ   อานิสสทสฺสาวีติอาทีน   ปทาน   อตฺโถ   ทสสฺิโตติ  
ทฏพฺพ  ฯ  สเมน  อากาเรนาติ  อุมฺมีลนอติมนฺทาโลจนานิ  วชเฺชตฺวา  
นาติอุมฺมีลนาติมนฺทาโลจนสงฺขาเตน   สเมน  อาโลจนกาเรน  ฯ  นิมิตฺต  
คณฺหนฺเตนาติ   ปวีกสิเณ   จกฺขุนา  คหิตนิมิตฺต  มนสา  คณฺหนฺเตน  ฯ  
ภาเวตพฺพนฺติ   ตถา   ปวตฺต   นิมิตฺตคฺคหณ   วฑฺเฒตพฺพ   อาเสวิตพฺพ  
พหุลีกาตพฺพ  ฯ   จกฺขุ   กลิมติ   อติสุขุม   อติภาสุร ฺจ   รูปคต  
อุปนิชฌฺายโต  วิย  ฯ  อติวิภูต  โหติ อตฺตโน สภาวาวิภาวโต ฯ ตถา จ  
วณฺณโต   วา   ลกฺขณโต   วา  อุปติฏเยฺย  ฯ  เตน  วุตฺต  เตนสฺส  
นิมิตฺต   นุปปฺชฺชตีติ  ฯ   อวิภูต   โหติ   คชนิมฺมีลเนน   เปกฺขนฺตสฺส   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 211 

                        ปวีกสิณนิทฺเทส  วณฺณนา   
รูปคต   วิย  ฯ   จิตฺต   จ   ลีน  โหติ  ทสฺสเน  มนฺทพฺยาปารตาย  
โกสชชฺปาตโต  ฯ  เตนาห  เอวมฺป  นมิิตฺต  นุปฺปชชฺตีติ  ฯ อาทาสตเล  
มุขนิมิตฺต   ทสฺสินา   วิยาติ   ยถา  อาทาสตเล  มุขนิมิตฺตทสฺสี  ปุริโส  
น   ตตฺถ   อติคาฬฺห  อุมฺมีลติ  นาป  อติมนฺท  น  อาทาสตลสฺส  วณฺณ  
ปจฺจเวกฺขติ   นาป   ลกฺขณ   มนสกิโรติ   อถโข   สเมน  อากาเรน  
โอโลเกนฺโต   อตฺตโน   มขุนิมิตฺตเมว   ปสฺสติ   เอวเมว   อยมฺป  
ปวีกสิณ   สเมน   อากาเรน   โอโลเกนฺโต   นิมิตฺตคฺคหณปฺปสุโตเยว  
โหติ ฯ เตน วุตฺต สเมน อากาเรนาติอาทิ ฯ  
        [๑๔๙]   น   วณฺโณ   ปจฺจเวกฺขิตพฺโพติ   โย  ตตฺถ  ปวีกสิเณ  
อรุณวณฺโณ   โส   น   จินฺเตตพฺโพ  ฯ  จกฺขุวิ ฺาเณน  ปน  คหณ  น  
สกฺกา  นิวาเรตุ  เตเนเวตฺถ  โอโลเกตพฺโพติ อวตฺวา ปจฺจเวกฺขณคฺคหณ  
กต  ฯ  น  ลกฺขณ  มนสิกาตพฺพนฺติ  ย  ตตฺถ  ปวีธาตุยา  ถทฺธลกฺขณ  
ต   น   มนสกิาตพฺพ  ฯ   ทิสฺวา   คเหตพฺพตฺตา  วณฺณ  อมุ ฺจิตฺวาติ  
วตฺวาป   วณฺณวเสเนตฺถ   อาโภโค   น   กาตพฺโพ  โส  ปน  วณฺโณ  
นิสฺสยคติโก   กาตพฺโพติ   ทสฺเสนฺโต   อาห  นิสฺสยสวณฺณ  กตฺวาติ  ฯ  
นิสฺสเยน   สมานาการสนฺนิสฺสิโต   โส   วณฺโณ  ฯ   ตาย   ปวิยา  
สมานคติก   กตฺวา   วณฺเณน   สเหว   ปวีติ   มนสิกาตพฺพนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   อุสฺสทวเสน   ปณฺณตฺติธมฺเมติ  ปวีธาตุยา  อุสฺสนฺนภาเวน  
สตฺติโต   อธิกภาเวน   สสมฺภารปวีย   ปวีติ   โย   โลกโวหาโร  
ตสฺมึ   ปณฺณตฺติธมฺเม   จิตฺต   เปตฺวา  ปวี  ปวีติ  มนสิกาตพฺพ  ฯ   
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ยทิ   โลกโวหาเรน   ปณฺณตฺติมตฺเตน  จิตฺต  เปตพฺพ  นามนฺตรวเสนป  
ปวี   มนสิกาตพฺพา   ภเวยฺยาติ  ฯ  โหตุ  โก  โทโสติ  ทสฺเสนฺโต  
มหี เมฺทนีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ   ย   อิจฺฉตีติ   ยนฺนาม   วตฺตุ   อิจฺฉติ   ต  วตฺตพฺพ  ฯ  
ต ฺจ   โข   ยทสฺส  ส ฺานุกุล  โหติ  ยนฺนาม  อสฺส  โยคิโน  ปุพฺเพ  
ตตฺถ   คหิตส ฺาณวเสน   อนุกุล   ปจุรตาย  ปคุณตาย  วา  อาคจฺฉติ  
ต   วตฺตพฺพ  ฯ   วตฺตพฺพนฺติ   จ   ปมสมนฺนาหาเร   กสฺสจิ  
วจีเภโทป   โหตีติ   กตฺวา  วุตฺต  อาจริเยน  วา  วตฺตพฺพต  สนฺธาย  
กึ   วา   พหุนา   ปากฏภาโวเยเวตฺถ   ปมาณนฺติ   ทสฺเสตุ อปจาติ- 
อาทิ วุตฺต ฯ  
        กาเลน   อุมฺมีลิตฺวา   กาเลน   นิมมฺีลิตฺวาติ   กิ ฺจิ   กาล  
จกฺขุ   อุมฺมีลตฺิวา   นิมิตฺตคฺคหณวเสน   ปวีมณฺฑล   โอโลเกตฺวา  ปุน  
กิ ฺจิ   กาล   จกฺขุ   นิมฺมีลตฺิวา   อาวชฺชติพฺพ  ฯ   เยนากาเรน  
โอโลเกตฺวา  คหิต  เตนากาเรน  ปุน  ต  สมนฺนาหริตพฺพ  ฯ  อาปาถ  
อาคจฺฉตีติ   มโนทฺวาริกชวนาน   โคจรภาว   อุปคจฺฉติ  ฯ   ตสฺส  
อุคฺคหนิมิตฺตสฺส  ฯ   น   ตสฺมึ  าเน  นิสีทิตพฺพ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ยทิ  
อุคฺคหนิมิตฺเต   ชาเตป   ปวีมณฺฑล   โอโลเกตฺวา   ภาเวติ ปฏิภาค- 
นิมิตฺตุปฺปตฺติ  น  สิยา  ฯ  สมีปฏเน  ปน โอโลเกตุ น สกฺกา ฯ  
เตน   วุตฺต   อตฺตโน   วสนฏาน   ปวิสิตฺวาติอาทิ  ฯ  สเจ  นสฺสติ  
อถาเนน   สขุนิสินฺเนน   ภาเวตพฺพนฺติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  นิสฺสทฺทภาวาย   
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เอกปตลิกุปาหนาคฺคหณ  ฯ   ปริสฺสยวิโนทนตฺถ   กตฺตรทณฺฑคฺคหณ  ฯ  
วกฺขมาเนสุ  อสปฺปาเยสุ  เกนจิเทว  อสปฺปาเยน  การณภูเตน ฯ นิมิตฺต  
อาทายาติ   ยถาชาต   อุคฺคหนิมิตฺต   คเหตฺวา  ฯ  สมนฺนาหริตพฺพนฺติ  
อาวชฺชิตพฺพ   นิมิตฺตนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  สมฺมา  วา  อนุอนุ  อาหริตพฺพ  
กมฺมฏานนฺติ   อตฺโถ  ฯ  ตกฺกาหต  วิตกฺกาหตนฺติ  ตกฺกนโต  สวิเสส  
ตกฺกนโต    จ     ตกฺโก    วิตกฺโกติ   จ   เอว   ลทฺธนาเมน    ภาวนา- 
จิตฺตสมฺปยุตฺเตน สมฺมาสงฺกปฺเปน   อาหนนปริยาหนนกิจฺเจน   อปราปร  
ปวตฺตมาเนน   กมฺมฏาน   อาหต   ปรยิาหต ฺจ   กาตพฺพ  ฯ พลปฺปตฺต- 
วิตกฺโก มนสกิาโร พหุล ปวตฺเตตพฺโพติ อตฺโถ ฯ  
        เอว   กโรนฺตสฺสาติ   เอว   กมฺมฏาน   ตกฺกาหต   วิตกฺกาหต  
กโรนฺตสฺส   ยถา   ภาวนา   ปุพฺเพนาปร   วิเสส   อาวหติ   เอว  
อนุยุ ฺชนฺตสฺส  ฯ   อนุกกฺเมนาติ  ภาวนานุกฺกเมน  ฯ  ยทา  สทธฺาทีนิ  
อินฺทฺริยานิ   สุวิสทานิ   ติกฺขานิ   ปวตฺตนฺติ   ตทา   อสฺสทฺธิยาทีน  
ทูรีภาเวน   สาติสยถามปฺปตฺเตหิ   สตฺตหิ   พเลหิ   ลทฺธุปตฺถมฺภานิ  
วิตกฺกาทีนิ   กามาวจราเนว   ฌานงฺคานิ  พหูนิ  หุตฺวา  ปาตุภวนฺติ  ฯ  
ตโตเอว   เตส   อุชุวิปจฺจนีกภูตา  กามจฺฉนฺทาทโย  สทฺธึ  ตเทกฏเหิ  
ปาปธมฺเมหิ   วิทูรีภวนฺติ  ฯ  ปฏิภาคนิมิตฺตุปฺปตฺติยา  สทฺธึ  ต  อารพฺภ  
อุปจารชฺฌานงฺค  อุปฺปชฺชติ  ฯ  เตน  วุตฺต  นีวรณานิ วิกฺขมฺภนฺตีติ- 
อาทิ ฯ ตตฺถ สนฺนิสีทนฺตีติ สมฺมเทว สีทนฺติ อุปสมนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
         [๑๕๐]  อิมสฺสาติ ปฏิภาคนิมิตฺตสฺส   ฯ   องฺคุลิปทปาณิปทานิก-  
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สิกโทโส๑  ฯ  อาทาสมณฺฑลุปมาทีหิ   อุคฺคหนิมิตฺตโต   ปฏิภาคนิมิตฺตสฺส  
สุปริสุทฺธต   สณฺหสุขุมต ฺจ  ทสฺเสติ  ฯ  ต ฺจ  โข  ปฏิภาคนิมิตฺต  เนว  
วณฺณวนฺต   น   สณฺานวนฺต   อปรมตฺถสภาวตฺตา  ฯ   เอทิสนฺติ วณฺณ- 
สณฺานวนฺต  ฯ   ติลกฺขณพฺภาหตนฺติ   อุปฺปาทาทิลกฺขณตฺตยานุปวิฏ  
อนิจฺจตาทิลกฺขณตฺตยงฺกิต   วา  ฯ   ยทิ   น   ปเนต   ตาทิส   น วณฺณาทิ- 
วนฺต   กถ  ฌานสฺส  อารมฺมณภาโวติ  อาห  เกวล  หีติอาทิ  ฯ  
ส ฺชนฺติ   ภาวนาส ฺาชนิต   ภาวนาส ฺาย   ส ฺชาตมตฺต  ฯ  
น  หิ อสภาวสฺส กุโตป สมุฏาน อตฺถิ ฯ เตนาห อุปฏานา- 
การมตฺตนฺติ ฯ วิกฺขมฺภิตาเนว   สนฺนิสนิฺนาว  ฯ   น   ปน   ตทตฺถ   อุสฺสาโห  
กาตพฺโพติ อธิปฺปาโย ฯ  
        อุปจารสมาธินาติ   วุตฺเต   อิตโรป   สมาธิ   อตฺถีติ   อตฺถโต  
อาปนฺนนฺติ   ตมฺป   ทสฺเสตุ   ทุวิโธ   ห ิ  สมาธีติอาทิ   อารทฺธ  ฯ ทฺวีหา- 
กาเรหีติ  ฌานธมฺมาน  ปฏิปกฺขทูรีภาโว  ถิรภาวปฺปตฺติ  จาติ อิเมหิ  
ทฺวีหิ   การเณหิ  ฯ   อิทานิ  ตานิ  การณานิ  อวตฺถามุเขน  ทสฺเสตุ  
อุปจารภูมิย   วาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  อุปจารภูมิยนฺติ  อุปจาราวตฺถาย  ฯ  
ยทิป   ตทา  ฌานงฺคานิ  ปฏตรานิ  มหคฺคตภาวปฺปตฺตานิ  น  อุปฺปชฺชนฺติ  
เตส   ปน   ปฏิปกฺขธมฺมาน  วิกฺขมฺภเนน  จิตฺต  สมาธิยติ  ฯ  เตนาห  
นีวรณปฺปหาเนน   จิตฺต   สมาหิต   โหตีติ  ฯ  ปฏิลาภภูมิยนฺติ  ฌานสฺส  
อธิคมาวตฺถาย  ฯ  ตทา  ห ิ อปฺปนาปฺปตฺตาน  ฌานธมฺมาน  อุปฺปตฺติยา  
จิตฺต   สมาธิยติ  ฯ   เตนาห  องฺคปาตุภาเวนาติ  ฯ  จิตฺต  สมาหิต  
๑. องฺคุลิปทปาณิปทาทิกสิณโทโสติ ภเวยยฺ ฯ  
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โหตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  น  ถามชาตานีติ  น  ชาตถามานิ  น  ภาวนาพล  
ปตฺตานีติ  อตฺโถ  ฯ  จิตฺตนฺติ  ฌานจิตฺต  ฯ  เกวลมปฺ  รตฺตึ  เกวลมฺป  
ทิวส ติฏตีติ สมาปตฺติเวล สนฺธายาห ฯ  
        [๑๕๑]   อุปจารภูมิย   นิมิตฺตวฑฺฒน   ยุตฺตนติฺ   กตฺวา   วุตฺต  
นิมิตฺต   วฑฺเฒตฺวาติ  ฯ   ลทฺธปริหานีติ   ลทฺธอุปจารฌานปริหานิ  ฯ  
นิมิตฺเต   อวินสฺสนฺเต   ตทารมฺมณชฺฌานมฺป   อปรหิีนเมว   โหติ  ฯ  
นิมิตฺเต   ปน  อารกฺขาภาเวน  วินฏเ  ลทฺธ  ลทฺธ  ฌานมฺป  วินสฺสติ  
ตทายตฺตวุตฺติโต ฯ เตนาห อารกฺขมฺหีติอาทิ ฯ  
        ถาวร ฺจ   โหตีติ   กตฺวา  ยถา  ถาวร  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  สติ  
อุปฏาติ   จิตฺต   สมาธิยตีติ   วุตฺต  ฯ  ยถาลทฺธ  ห ิ นิมิตฺต  ตตฺถ  
สติสุปฏ ิต  กตฺวา  เอกคฺคต  วินฺทนฺตสฺส  ถิร  นาม  โหติ สุรกขิฺ- 
ต ฺจ ฯ สติคฺคหเณน   เจตฺถ   สมฺปช ฺ   สมาธิคฺคหเณน   วิริย ฺจ  
สงฺคหิต  โหติ  นานฺตริยภาวโต  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  อาวาเสสุ  ฯ  ตีณิ  
ตีณีติ   เอเกกสฺมึ   อาวาเส   อวุตฺถอวุตฺถฏาเน  วสนนิยาเมน  ตโย  
ตโย ทิวเส วสิตฺวา ฯ  
        [๑๕๒]   อุตฺตเรน   วา   ทกฺขิเณน   วาติ   วุตฺต  คมนาคมเน  
สุริยาภิมุขภาวนิวารณตฺถนฺติ ฯ สหสฺสธนุปฺปมาณ ทิยฑฺฒโกส ฯ  
        ทฺวตฺตึสติรจฺฉานกถาติ   ราชกถาทิกา   สนฺธายาห  ฯ   ตา   หิ  
ปาลิย   สรุปปฺโต๑   อนาคตาป  ฯ   อร ฺปพฺพตนทีทีปกถา  
อิติสทฺเทน   สงฺคเหตฺวา   สคฺคโมกฺขาน   ติรจฺฉานภาวโต ทฺวตฺตึส- 
๑. สรูปโตติ ม ฺเ ฯ   
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ติรจฺฉานกถาติ  วุตฺตา  ฯ  ทสกถาวตฺถุนิสฺสิตนฺติ อปฺปจฺฉตา สนฺตุฏ ี  
ปวิเวโก   อสสคฺโค  วิริยารมฺโภ  สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณ- 
ทสฺสนนฺติ อิมานิ อปฺปจฺฉกถาทีน วตฺถ ุฯ ตนฺนิสฺสิต ภสฺส สปฺปาย ฯ  
        อติรจฺฉานกถิโกติ   นติรจฺฉานกถิโก  ฯ   ติรจฺฉานกถาวิธุร ธมฺมิก- 
กมฺมฏานปฏิสยุตฺตเมว   กถ   กเถตีติ   อธิปฺปาโย  ฯ สีลาทิคุณ- 
สมฺปนฺโนติ  สีลสมาธิอาทิคุณสมฺปนฺโน  ฯ โย หิ สมาธิกมฺมฏานิโก  
สมาธิกมฺมฏานสฺส   วา   ปาร   ปตฺโต   โส   อิมสฺส   โยคิโน  
สปฺปาโย  ฯ   เตนาห   ยนนฺิสฺสายาติอาทิ  ฯ   กายทฬฺหีพหุโลติ  
กายสฺส   สนตฺปฺปนโปสนปฺปสุโต   ย   สนฺธาย   วุตฺต   ยาวทตฺถ  
อุทราวเทหก   ภุ ฺชิตฺวา   เสยฺยสุข   ปสฺสสุข   มิทธฺสุข   อนุยุตฺโต  
วิหรตีติ ฯ  
        โภชน   เยภุยฺเยน   มธุรมฺพิลรสวเสน   สตฺตาน  อุปโยค  คจฺฉติ  
ทธิอาทีสุ ตถา ทสฺสนโต ฯ กฏกาทิรสา ปน เกวล อภิกงฺขารกา๑ 

เอวาติ  อาห กสฺสจิ มธุร กสฺสจิ อมฺพิล สปฺปาย โหตีติ ฯ  
        ยสฺม ึ อิริยาปเถ  อาธารภูเต  วตฺตมาเน  วา ยสฺมึ วา  
อิริยาปเถ ปวตฺตมานสฺส  ฯ   นิมิตฺตาเสวนพหุลสฺสาติ   นิมิตฺเต  อาเสวนา- 
พหุลสฺส ปฏภิาคนิมิตฺเต   วิสยภูเต   ภาวนามนสิการ   พหุล   อาเสวนฺตสฺส  
นิมิตฺตสฺส  วา  โคจราเสวนวเสน อาเสวนพหุลสฺส ฯ เยน หิ ภาเวนฺ- 
ตสฺส ภาวนาเสวนา   เตน   โคจราเสวนาป   อิจฺฉิตพฺพาติ  ฯ   น  โหติ  
อปฺปนา  ฯ  เยน  วิธินา  อปฺปนาย  กุสโล  โหติ  โส  ทสวิโธ  วิธ ิ 
๑. อภิสงฺขารกาเอว ฯ   
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อปฺปนาโกสลฺล ตนิมิตฺต วา าณ ฯ  
        [๑๕๓]   วตฺถุวิสทกริิยโตติ   วตฺถูน   วิสทภาวกรณโต  ฯ อปฺปนา- 
โกสลลฺ อิจฺฉิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอว เสเสสุป ฯ  
        จิตฺตเจตสิกาน ฺหิ   ปวตฺติฏานภาวโต   สรรี   ตปฺปฏิพทฺธานิ  
จีวราทีนิ   จ   อิธ   วตฺถูนติี  อธิปฺเปตานิ  ฯ  ตานิ  ยถา  จ  ตสฺส  
สุขาวหานิ   โหนฺติ   ตถา   กรณ   เตส   วิสทภาวกรณ  ฯ   เตน  
วุตฺต   อชฺฌตฺติกพาหิรานนฺติอาทิ  ฯ   สรีร   วาติ   วาสทฺโท  
อฏานปฺปยุตฺโต  ฯ  สรรี  เสทมลคฺคหิต  วา อ ฺเน วา อวสฺส กิจฺเจน  
วิพาธิตนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ   เสนาสน  วาติ  วาสทฺเทน  ปตฺตาทีนมฺป  
สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   นนุ   จาย   นโย   ขุทฺทกปลโิพธุปจฺเฉเทน  
สงฺคหิโต   ปนุ  กสฺมา  วุตฺโตติ  ฯ  สจฺจ  สงฺคหิโต  ฯ  โส  จ  โข  
ภาวนาย  อารมฺภกาเล  ฯ  อิธ  ปน อารทฺธกมฺมฏานสฺส อุปจารชฺฌาเน  
ตฺวา   อปฺปนาปริวาส   วสนฺตสฺส   กาลนฺตเร  ชาเต  ตถา  ปฏิปตฺติ  
อปฺปนาโกสลฺลาย   วุตฺตา  ฯ   อวิสเท   สติ   วิสยภูเต   วา  กถ  
ภาวนมนุยุ ฺชนฺตสฺส   ตานิ   วิสโย  ฯ   อนฺตรนฺตรา ปวตฺตนกจิตฺตุปฺ- 
ปาทวเสเนว  วุตฺต  ฯ  เต  หิ จิตฺตุปฺปาทา จิตฺเตกคฺคตาย อปริสุทฺธ- 
ภาวาย   สวตฺตนฺติ  ฯ  จิตฺตเจตสิเกสุ  นิสฺสยาทิปจฺจยภูเตสุ  ฯ  
าณมฺปติ   ปสทฺโท   สมฺปณฺฑเน  ฯ   เตน  น  เกวล  ต  วตฺถุเยว  
อถโข   ตสฺม ึ  อปริสุทฺเธ   าณมฺป   อปริสุทฺธ   โหตีติ   ทสฺสติ  ฯ  
ตสมฺปยุตฺตาน   ปน   อปริสุทฺธตา   อวุตฺตสิทฺธา  ฯ  าณสฺส  จ  วิสุ   
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คหณ   อปฺปนาย   พหุปการตฺตา  ฯ   ตถา   หิ   ฌาน   ทนฺธาภิ ฺ ขิปฺปา- 
ภิ ฺนฺติ   าณมุเขน   นิทฺทิฏ  ฯ   นสิฺสยนิสฺสโยป   นิสฺสโยป นิสฺสโย- 
เตฺวว  วุจฺจตีติ  อาห  ทีปกปลฺลิกวฏฏิเตลานิ  นิสฺสายาติ ฯ าเณ  
อวิสเท   วิปสฺสนาภาวนา   วิย   สมาธิภาวนาป   ปริทุพฺพลา   โหตีติ  
ทสฺเสตุ   อปริสุทฺเธน   าเณนาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  กมฺมฏานนฺติ  
สมถกมฺมฏานมาห  ฯ  วุฑฺฒิ  องฺคปาตุภาเวน  ฯ  วิรุฬฺหิ ปคุณภาเวน ฯ  
เวปุลฺล   สพฺพโส   วสีภาวปฺปตฺติยา   เวทิตพฺพ  ฯ   วิสเท   ปนาติ  
สุกฺกปกฺเข ตสฺส วุตฺตปริยาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๕๔]   สมภาวกรณนฺติ   กิจฺจโต   อนูนานธิกภาวกรณ  ฯ  
ยถาปจฺจย   สทฺเธยฺยวตฺถุสฺมึ   อธิโมกขฺกิจฺจสฺส   ปฏตรภาเวน  ป ฺาย  
อวิสทตาย   วิริยาทีน   จ   สถิิลตาทินา   สทฺธินฺทฺรยิ  พลว  โหติ  ฯ  
เตนาห   อิตรานิ   มนฺทานีติ  ฯ   ตโตติ   ตสฺมา   สทฺธินฺทฺริยสฺส  
พลวภาวโต   อิตเรส ฺจ   มนฺทตฺตา  ฯ  โกสชฺชปกฺเข  ปติตุ  อทตฺวา  
สมฺปยุตฺตธมฺมาน   ปคฺคณฺหน   อนุพลปฺปทาน   ปคฺคโห   ปคฺคโหว  
กิจจ   ปคฺคหกิจฺจ  ฯ  กาตุ  น  สกโฺกตีติ  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  อารมฺมณ  
อุปคนฺตฺวา   าน   อนิสฺสชฺชน   วา   อุปฏาน  ฯ  วิกฺเขปปฏิปกฺโข  
เยน   วา  สมปฺยุตฺตา  อวิกฺขิตฺตา  โหนฺติ  โส  อวิกฺเขโป  ฯ  รูปคต  
วิย  จกฺขุนา  เยน  ยาถาวโต  วิสยภาว  ปสฺสติ  ต  ทสฺสนกิจฺจ  กาตุ  
น   สกฺโกติ   พลวตา   สทฺธินฺทฺริเยน   อภิภูตตฺตา  ฯ  สหชาตธมฺเมสุ  
หิ   อินฺทฏ  กาเรนฺตาน  สหปวตฺตมานาน  ธมฺมาน  เอกรสตาวเสเนว   
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อตฺถสิทฺธิ   น   อ ฺถา  ฯ   ตสฺมาติ   วุตฺตเมวตฺถ   การณภาเวน  
ปจฺจามสติ  ฯ   ตนฺติ   สทฺธินฺทฺริย  ฯ   ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขเณนาติ  
ยสฺส   สทฺเธยฺยวตฺถุโน   อุฬารตาทิคุเณ  อธิมุจฺจนสฺส  สาติสยปฺป- 
วตฺติยา สทฺธินฺทฺริย   พลว   ชาต   ตสฺส   ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนาทิ- 
วิภาคโตยาถาวโต   วีมสเนน  ฯ   เอว ฺหิ   เอว   ธมฺมตานเย  
สภาวรสโต   ปริคฺคยฺหมาเน   สวิปฺผาโร   อธิโมกโฺข   น  โหติ  อย  
อิเมส   ธมฺมาน   สภาโวติ   ปริชานนวเสน   ป ฺาพฺยาปารสฺส  
สาติสยตฺตา  ฯ   ธุริยธมฺเมสุ  หิ  ยถา  สทฺธาย  พลวภาเว  ป ฺาย  
มนฺทภาโว   โหติ   เอว   ป ฺาย   พลวภาเว   สทธฺาย  มนฺทภาโว  
โหตีติ  ฯ  เตน  วุตฺต  ต  ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขเณน  หาเปตพฺพนฺติ  ฯ  
ตถา   อมนสิกาเรนาติ   เยนากาเรน   ภาวนมนุยุ ฺชนฺตสฺส  สทฺธนิฺทฺริย  
พลว  โหติ  เตนากาเรน  ภาวนาย  อนนุยุ ฺชนโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ อิธ  
ทุวิเธน   สทธฺินฺทฺริยสฺส   พลวภาโว   อตฺตโน   วา   ปจฺจยวิเสสโต  
กิจฺจุตฺตริเยน   วิริเยน   วิรยิาทีน   วา   มนฺทกิจฺจตาย  ฯ   ตตฺถ  
ปมวิกปฺเป หาปนวิธิ ทสฺสิโต ฯ  
        ทุติยวิกปฺเป   ปน   ยถา   มนสิกโรโต   วิริยาทนี  มนฺทกิจฺจตาย  
สทฺธินฺทฺริย  พลว  ชาต  ตถา  อมนสิกาเรน วิริยาทีน ปฏกิจฺจ- 
ภาวาวเหน มนสิกาเรน   สทฺธินทฺฺริย   เตหิ   สมรส   กโรนฺเตน   หาเปตพฺพ  ฯ  
อิมินา นเยน เสสินฺทฺริเยสุป หาปนวิธิ เวทิตพฺโพ ฯ  
        วกฺกลิตฺเถรวตฺถูติ  โส  หิ  อายสฺมา สทฺธาธิมุตฺตาย๑ กตาธิกาโร  
๑. สทฺธาวิมุตฺตายาติ ม ฺเ ฯ   
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สตฺถุ   รูปากายทสฺสนปฺปสุโตเอว   หตฺุวา   วิหรนโฺต  สตฺถารา  กินฺเต  
วกฺกลิ   อิมินา   ปูติกาเยน   ทิฏเน  โย  โข  วกฺกลิ  ธมฺม  ปสฺสติ  
โส   ม   ปสสฺตีติอาทินา   โอวทิตฺวา   กมฺมฏาเน   นิโยชิโตป   ต  
อนนุยุ ฺชนฺโต   ปณามิโต   อตฺตาน   วินิปาเตตุ  ปาตฏาน  อภิรูหิ  ฯ  
อถ น สตฺถา ยถานิสินฺโนว โอภาส วิสชฺเชนฺโต อตฺตาน ทสฺเสตฺวา  
        ปาโมชชฺพหุโล ภิกขฺุ   ปสนโฺน พุทฺธสาสเน  
        อธิคจฺเฉ   ปท   สนตฺ   สงฺขารุปสม   สุขนฺติ๑  
คาถ  วตฺวา  เอหิ  วกฺกลีติ  อาห  ฯ  โส  เตน  อมเตเนว อภิสิตฺโต  
หฏตุฏโ   หุตฺวา   วิปสฺสน   ปฏเปสิ  ฯ   สทฺธาย   พลวภาวโต  
วิปสฺสนาวีถึ  น  โอตริ  ฯ  ต  ตฺวา  ภควา อินฺทฺริยสมต ปฏิปาเทนฺโต  
กมฺมฏาน   โสเธตฺวา  อทาสิ  ฯ  โส  สตฺถารา  ทินนฺนเยน  วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา   มคฺคปฏปิาฏิยา   อรหตฺต   ปาปุณิ  ฯ   เตน  วุตฺต  
วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ เจตฺถ นิทสฺสนนฺติ ฯ  
        อิตรกิจฺจเภทนฺติ   อุปฏานาทิกิจฺจวิเสส  ฯ   ปสฺสทฺธาทีติ  
อาทิสทฺเทน   สมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคาน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ  
หาเปตพฺพนฺติ   ยถา  สทธฺินฺทฺริยสฺส  พลวภาโว  ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขเณน  
หายติ   เอว   วิริยินฺทฺริยสสฺ   อธิมตฺตตา  ปสฺสทฺธิอาทิภาวนาย  หายติ  
สมาธิปกฺขิยตฺตา   ตสฺสา  ฯ   ตถาหิ   สา  สมาธินฺทฺริยสฺส  อธิมตฺตต  
โกสชชฺปาตโต   รกฺขนฺตี   วิริยาทิภาวนา  วิย  วิริยนิฺทฺริยสฺส  อธิมตฺตต  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๖๖ ฯ   
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อุทฺธจฺจปาตโต   รกฺขนฺตี   เอกสโต   หาเปติ  ฯ   เตน   วุตฺต ปสฺสทฺธิ- 
อาทิภาวนาย หาเปตพฺพนฺติ ฯ  
        โสณตฺเถรวตฺถูติ   สขุุมาลสฺส   โสณตฺเถรสฺส   วตฺถ ุ ฯ  โส  หิ  
อายสฺมา  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  สีตวเน  วิหรนโฺต  มม  
สรีร  สุขุมาล  น  จ  สกฺกา  สุเขเนว  สขุ  อธิคนฺตุ กาย กิลเมตฺวาป  
สมณธมฺโม   กาตพฺโพติ   านจงฺกมเมว   อธิฏาย   ปธานมนุยุ ฺชนฺโต  
ปาทตเลสุ   โผเฏสุ   อุฏ ิเตสุป   เวทน  อชฌฺุเปกฺขิตฺวา  ทฬฺห  วิริย  
กโรนฺโต   อจฺจารทฺธวิริยตาย   วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ  ฯ  สตฺถา  
ตตฺถ   คนฺตฺวา  วีโณวาเทน  โอวทิตฺวา  วิริยสมตาโยชนวิธึ  ทสฺเสนฺโต  
กมฺมฏาน  โสเธตฺวา  คิชฺฌกูฏ  คโต  ฯ  เถโรป  สตฺถารา ทินฺนนเยน  
วิริยสมต  โยเชนฺโต  วิปสสฺน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาสิ  ฯ  
เตน วุตฺต โสณตฺเถรวตฺถุ ทสฺเสตพฺพนฺติ ฯ  
        เสเสสุปติ   สติสมาธิ   ป ฺ ินฺทฺริเยสุป  ฯ  เอกสฺสาติ  เอเกกสฺส  
สาม ฺนิทฺเทโสวาย ทฏพฺโพ ฯ  
        เอว   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   ปจฺเจก   อธิมตฺตตาย  หาปนวเสน  
สมต   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   ตตฺถ   เยส   วิเสสโต   อสาธารณโต  
สาธารณโต   จ   สมตา   อิจฺฉิตพฺพา   ต   ทสฺเสตุ   วิเสสโต ปนาติ- 
อาทิ  วุตฺต  ฯ  เอตฺถาติ  เอเตสุ  ป ฺจสุ  อินฺทฺริเยสุ  ฯ สมตนฺติ 
สทฺธาป ฺาน   อ ฺม ฺ   อนูนานธิกภาว  ฯ  ตถา  สมาธิ- 
วิริยาน  ฯ ยถา   หิ   สทฺธาป ฺาน   วิสุ   วิสุ   ธุริยธมฺมภูตาน   กิจฺจโต   
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อ ฺม ฺานติวตฺตน   วิเสสโต   อิจฺฉิตพฺพเมว   ยโต  เนส  สมธุรตาย  
อปฺปนา   สมปฺชฺชติ   เอว   สมาธิวิริยาน   โกสชฺชุทธฺจฺจปกฺขิกาน  
สมรสตาย   สติ   อ ฺม ฺ ุปตฺถมฺภนโต   สมฺปยตฺุตธมฺมาน  
อนฺตทฺวยปาตาภาเวน   สมฺมเทว   อปฺปนา  อิชฺฌติ  ฯ  พลวสทฺโธติอาทิ  
นิทสฺสนวเสน  วุตฺต  ฯ  ตสฺสตฺโถ  โย  พลวติยา  สทฺธาย  สมนนฺาคโต  
อวิสทาโณ   โส   มุทฺธปฺปสนฺโน   โหติ   น   อเวจฺจปฺปสนฺโน  ฯ  
ตถา   ห ิ  โส   อวตฺถุสฺมึ   ปสีทติ   เสยยฺถาป   ติตฺถยิสาวกา  ฯ เกราฏิก- 
ปกฺขนฺติ  สาเถยฺยปกฺข  ภชติ  สทฺธาหีนาย  ป ฺาย  อติธาวนฺโต  
เทยฺยวตฺถุปริจฺจาเคน   วินา   จิตฺตุปฺปาทมตฺเตนป   ทานมย   ปุ ฺ  
โหตีติอาทีนิ   ปรกิปฺเปติ   เหตุปฏิรูปเกหิ   ว ฺจิโต  ฯ   เอวภูโต  
ปน   สุกฺขตกฺกวิลุตฺตจิตฺโต   ปณฺฑิตาน   วจน   นาทิยติ   ส ฺตฺตึ   น  
คจฺฉติ  ฯ  เตนาห  เภสชฺชสมุฏ ิโต  วิย  โรโค  อเตกิจฺโฉ  โหตีติ ฯ  
ยถา   เจตฺถ   สทฺธาป ฺาน  อ ฺม ฺวิรโห  นอตฺถาวโห  อนตฺถาวโห  
จ   เอวมิธาป   สมาธิวิริยาน   อ ฺม ฺวิรโห   น   อวิกฺเขปาวโห  
วิกฺเขปาวโห   จาติ   เวทิตพฺพ  ฯ   โกสชฺช  อภิภวติ  เตน  อปฺปน  
น   ปาปุณาตีติ   อธิปฺปาโย  ฯ  อุทฺธจฺจ  อภิภวตีติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย  ฯ   ตทุภยนฺติ   ต  สทฺธาป ฺาทฺวย  สมาธิวิรยิทฺวย ฺจ  ฯ  สม  
กาตพฺพนฺติ สมรส กาตพฺพ ฯ  
        [๑๕๕]   สมาธิกมฺมกิสฺสาติ   สมถกมฺมฏานิกสฺส  ฯ   เอวนฺติ  
เอว  สนฺเต  สทฺธาย  เตส  พลวภาเว  สตีติ  อตฺโถ  ฯ  สทฺทหนฺโตติ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 223 

                        ปวีกสิณนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปวี   ปวีติ   มนสิกรณมตฺเตน   กถ   ฌานุปฺปตฺตีติ   อจินฺเตตฺวา  
อทฺธา   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   วุตฺตวิธิ   อิชฌฺิสฺสตีติ   สทฺทหนฺโต   สทฺธ  
ชเนนฺโต  ฯ  โอกปฺเปนฺโตติ  อารมฺมณ  อนุปวิสิตฺวา  วิย อธิมุจฺจน- 
วเสน โอกปฺเปนฺโต   ปกฺขนฺทนฺโต  ฯ   เอกคฺคตา   พลวตี   วฏฏติ  
สมาธิปฺปธานตฺตา   ฌานสฺส  ฯ   อุภินฺนนฺติ   สมาธิป ฺาน  ฯ  
สมาธิกมฺมิกสฺสสมาธิโนอธิมตฺตตาปอิจฺฉิตพฺพาติ   อาห   สมตาปติ  ฯ  
สมภาเวนาปติ   อตฺโถ  ฯ   อปฺปนาติ  อิธาธิปฺเปตอปฺปนา  ฯ  ตถาหิ  
โหติเยวาติ  สาสงฺก  วทติ  ฯ  โลกุตฺตรปฺปนา  ปน  เตส สมภาเวเนว  
อิจฺฉิตา  ฯ  ยถาห  ฯ สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวตีติ๑ ฯ ยทิ วิเสสโต  
สทฺธาป ฺาน   สมาธิวิริยาน ฺจ   สมตา   อิจฺฉิตา   กถ   สตีติ  อาห  
สติ  ปน  สพฺพตฺถ  พลวตี  วฏฏตีติ  ฯ  สพฺพตฺถาติ  ลีนุทฺธจฺจปกฺเขสุ  ฯ  
ป ฺจสุ  อินฺทฺริเยสุ  อุทฺธจฺจปกฺขิเยกเทเส  คณฺหนฺโต  สทฺธาวิริยป ฺา- 
นนฺติ อาห  ฯ  อ ฺถา  ปติ  จ  คเหตพฺพา  สิยา  ฯ  ตถาหิ โกสชชฺ- 
ปกฺเขน สมาธินา   อิจฺเจว   วุตฺต   น   ปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาหีติ  ฯ   สา  
สติ  ฯ  สพฺเพสุ  ราชกมฺเมสุ  นิยุตฺโต  สพฺพกมฺมิโก  ฯ  เตน การเณน  
สพฺพตฺถ   อิจฺฉิตพฺพฏเน  ฯ   อาห  อฏกถาย  ฯ  สพฺพตฺถ  นิยุตฺตา  
สพฺพตฺถิกา   สพฺเพน   วา   ลีนุทฺธจฺจปกฺขิเยน   โพชฺฌงฺคคฺคหเณน  
อตฺเถตพฺพา   สพฺพตฺถิยา  ฯ   สพฺพตฺถิยาว   สพฺพตฺถกิา  ฯ  จิตฺตนฺติ  
กุสลจิตฺต  ฯ   ตสฺส   ห ิ สติ  ปฏิสรณ  ปรายน  อปปฺตฺตสฺส  ปตฺติยา  
อนธิคตสฺส   อธิคมาย ฯ   เตนาห   อารกฺขปจฺจุปฏานาติอาทิ  ฯ  
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๑๒ ฯ   
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        จิตฺเตกคฺคตานิมิตฺตสฺสาติ      จิตฺเตกคฺคตาย      นิมิตฺตสฺส  
จิตฺเตกคฺคตาสงฺขาตสฺส   จ   นิมิตฺตสฺส  ฯ  จิตฺตสฺส  หิ  สมาหิตาการ  
สลฺลกฺเขตฺวา   สมถนิมิตฺต  รกฺขนฺโตเยว  กสิณนิมิตฺต  รกฺขติ  ฯ  ตสฺมา  
ปวีกสิณาทิกสฺสาติ   อาทิสทฺเทน   น   เกวล   ปฏภิาคนิมิตฺตสฺเสว  
อถโข   สมถนิมิตฺตสฺสาป   คหณ   ทฏพฺพ  ฯ   ตนฺติ  รกฺขณาโกสลฺล  
อิธ   อปฺปนาโกสลลฺกถาย   นิมิตฺตโกสลฺลนฺติ   อธิปเฺปต  ฯ  
กรณภาวนาโกสลลฺาน ปเคว สิทฺธตฺตาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๑๕๖]   อติสิถลิวิริยตาทีหีติ  อาทิสทฺเทน  ปโมทนสเวทน- 
วิปริยาเย สงฺคณฺหาติ  ฯ   ลีนนฺติ   สงฺกุจิต   โกสชฺชปกฺขปติต  ฯ  
จิตฺตนฺติ   ภาวนาจิตฺต  ฯ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคาทโย  ภาเวตีติ  เอตฺถ  
ตโยติ   ปท  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  ยถา  ปน  เต  ภาเวตพฺพา  
ต สยเมว วกฺขติ ฯ  
        ปริตฺตนฺติ   อปฺปก  ฯ   อุชฺชาเลตุกาโมติ   ปทีเปตุกาโม  ฯ  
อุทกวาต  ทเทยฺยาติ  อุทกมิสฺส  วาต  อุปเนยฺย  ฯ  อกาโลติ  นกาโล  
อยุตฺตกาโล   วา  ฯ   สติอาทิธมฺมสามคฺคีสงฺขาตาย   โพธิยา  พุชฺฌติ  
เอตายาติ  กตฺวา  ตสมงฺคิโน  วา  พุชฺฌนฺตีติ  โพธิโน  โยคิโน องฺคนฺติ  
โพชฺฌงฺโค  ฯ   ปสฏโ   สุนฺทโร  วา  โพชฺฌงฺโค  สมฺโพชฺฌงฺโค  ฯ  
กายจิตฺตทรถวูปสมลกฺขณา   ปสฺสทฺธิเยว   สมโฺพชฌฺงฺโค ปสฺสทฺธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺส   ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ฯ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคา- 
ทีสุป เอเสว นโย ฯ  
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        อย   ปน   วิเสโส  สมาธิสฺส  ฯ  ตาว  ปทตฺถลกฺขณานิ  เหฏา  
อาคตาเนว  ฯ  อุปปตฺติโตว  อิกฺขตีติ  อุเปกฺขา  ฯ  สา ปนาย อตฺถโต  
ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาว   อิธ   โพชฺฌงฺคุเปกฺขาติ   เวทิตพฺพา  ฯ  
ทุสฺสมุฏาปยนฺติ   สมฏุาเปตุ   อุปฺปาเทตุ   อสกฺกุเณยฺย  ฯ  ธมมฺาน  
ธมฺเมสุ   วา   วิจโย  ธมฺมวิจโย  ป ฺาติ  อตฺโถ  ฯ  วีรสฺส  ภาโว  
กมฺม   วา  วิธินา  วา  อีเรตพฺพ  ปวตฺเตตพฺพนฺติ  วิริย  อุสฺสาโห  ฯ  
ปเนติ กาย จิตฺต ฺจ สนฺตปฺเปตีติ ปติ ฯ  
        [๑๕๗]   ยย   สก   ยถาสก   อตฺตโน   อตฺตโนติ   อตฺโถ  ฯ  
อาหารวเสนาติ  ปจฺจยวเสน  ฯ  ภาวนาติ  อุปฺปาทนา  วฑฺฒนา  จ  ฯ  
กุสลากุสลาติ   โกสลลฺสมฺภูตฏเน   กุสลา   ตปฺปฏิปกฺขโต  อกุสลา  ฯ  
เย   อกุสลา   เต   สาวชฺชา  ฯ   เย  กุสลา  เต  อนวชชฺา  ฯ  
อกุสลา   หีนา  ฯ  อิตเร  ปณีตา  ฯ  กสุลาป  วา  หเีนหิ  ฉนฺทาทีหิ  
อารทฺธา   หนีา  ฯ   อิตเร   ปณีตา  ฯ  กณฺหาติ  กาฬกา  จิตฺตสฺส  
อปภสฺสรภาวกรณา  ฯ  สกฺุกาติ  โอทาตา  จิตฺตสฺส  ปภสฺสรภาว- 
กรณา ฯ กณฺหาภิชาติเหตุโต   วา   กณฺหา  ฯ   สุกฺกาภิชาติเหตุโต  
สุกฺกา  ฯ   เตเอว   สปฺปฏภิาคา  ฯ  กณฺหา  วา  อุชุวิปจฺจนีกตาย  
สุกฺเกหิ  สปปฺฏิภาคา  ฯ  ตถา  สุกฺกาป  อิตเรหิ  ฯ  อถวา  ฯ กณฺหา  
จ   สุกฺกา   จ   สปฺปฏิภาคา   จ  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ฯ  สุขา  หิ  
เวทนา   ทุกขฺาย   เวทนาย  สปฺปฏิภาคา  ทุกฺขา  จ  เวทนา  สุขาย  
สปฺปฏิภาคาติ  ฯ   อนุปฺปนฺนสฺสาติ   อนิพฺพตฺตสฺส  ฯ   อุปฺปาทายาติ   
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อุปฺปาทนตฺถาย  ฯ   อุปฺปนฺนสฺสาติ   นิพฺพตฺตสฺส  ฯ   ภิยฺโยภาวายาติ  
ปุนปฺปุน   ภาวาย  ฯ  เวปุลฺลายาติ  วิปภาวาย๑  ฯ  ภาวนายาติ  
วฑฺฒิยา  ฯ   ปาริปูริยาติ   ปริปูรณตฺถาย  ฯ   ตตฺถาติ   อตฺถ ิภิกขฺเวติ- 
อาทินา ทสฺสิตปาเ ฯ  
        สภาวสาม ฺลกฺขณปฏิเวธวเสนาติ   เอกชฌฺ   กตฺวา   คหเณ  
อนวชฺชสุขวิปากาทิกสฺส   วิสุ   วิสุ   ปน  ผุสฺสนาทิกสฺส  สภาวลกฺขณสฺส  
อนิจฺจาทิกสฺส   สาม ฺลกฺขณสฺส   จ   ปฏิวิชฺฌนวเสน  ฯ ปวตฺต- 
มนสิกาโรติ   กุสลาทีน   ตตสภาวลกฺขณาทิกสฺส   ยาถาวโต อวพุชฺฌน- 
วเสน  อุปฺปนฺนชวนจิตฺตุปฺปาโท  ฯ  โส  หิ  อวิปรตีมนสิการตาย  
โยนิโสมนสิกาโรติ   วุตฺโต  ฯ   ตทา   โภคตาย   อาวชฺชนาป ตคฺค- 
ติกาว  ฯ  รุปปฺนลกฺขณาทิกมฺป  อิธ  สาม ฺลกฺขเณเนว  สงฺคหิตนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ   กุสลกิริยาย   อาทิอารมฺภวเสน   ปวตฺตวิริยธิติสภาวตาย  
ธาตูติ  วุตฺตนฺติ  อาห  อารมฺภธาตูติ  ปมวิริย  วุจฺจตีติ  ฯ ลทฺธา- 
เสวน วิริย   พลปฺปตฺต   หุตฺวา   ปฏิปกฺข   วิธมตีติ   อาห   โกสชฺชโต  
นิกฺขนฺตตฺตา   ตโต   พลวตรนฺติ  ฯ   อธิมตฺตาธิมตฺตตราน ปฏิปกฺข- 
ธมฺมาน   วิธมนสมตฺถ   ปฏปฏตราทภิาวปฺปตฺต  โหตีติ  วุตฺต  ปร  
ปร   าน   อกฺกมนโต   ตโตป   พลวตรนฺติ  ฯ   ติฏติ   ปวตฺตติ  
เอตฺถาติ  านิยา  ฯ  ปติ สมฺโพชฺฌงฺคสฺส านิยา ปติสมฺโพชฺฌงฺ- 
ฏานิยา าตพฺโพ   วา   านิโย   ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   านิโย  
เอเตสูติ   ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ฯ   อปราปร   ปวตฺตมานา ปติ- 
๑. วิปุลภาวายาติ ม ฺเ ฯ   
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สมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา   ธมฺมา  ฯ   ยสฺมา   ปน   เตสุ   ปติเยว ปติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  วิเสสการณ  ตสฺมา  วุตฺต  ปติยาเอเวต  นามนฺติ  ฯ  
อุปฺปาทกมนสิกาโรติ   ยถา   มนสิกโรโต   อนุปฺปนฺโน  ปติสมโฺพชฺฌงฺโค  
อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน จ ปวฑฺฒติ ตถา ปวตฺตมนสิกาโร ฯ  
        [๑๕๘]   ปริปุจฺฉกตาติ   ปรโิยคาเหตฺวา  ปุจฺฉกภาโว  ฯ  ป ฺจป  
หิ   นกิาเย   อุคฺคเหตฺวา  อาจริเย  ปยิรุปาสิตฺวา  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถ  
ปริปุจฺฉนฺตสฺส  เต  วา  สห  อฏกถาย  ปริโยคาเหตฺวา  ย  ย  ตตฺถ  
คณฺ ิฏาน   ต   ต   อิท   ภนฺเต   กถ   อิมสฺส   โก   อตฺโถติ  
ปุจฺฉนฺตสฺส   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   วตฺถุวิสทกิริยา  
อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา   สงฺเขปโต   วิตฺถารโต   จ  ปกาสิตาเอว  ฯ  
ตตฺถ  ปน  สมาธิสวตฺตนิยภาเวน  อาคตา  อิธ  ป ฺาสวตฺตนิย- 
าเวน ฯ ยทคฺเคน   ห ิ  สมาธิสวตฺตนิกา   ตทคฺเคน   ป ฺา- 
วตฺตนิกา  ฯ สมาธิสฺส   าณปจฺจุปฏานโต   สมาหิโต   ยถาภูต  
ปชานาตีติ๑  หิ  วุตฺต  ฯ  ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนา  นาม  ทุปปฺ ฺาน  
มนฺทพุทฺธีน   ภตฺตนิกฺขิตฺตกากมสนิกฺขิตฺตสุนขสทิสาน   โมมูหปุคฺคลาน  
ทูรโต   ปริจฺจชนา  ฯ   ป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนา   นาม   ป ฺาย  
กตาธิการาน   สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทีสุ   กุสลาน   อริยาน วิปสฺสนา- 
กมฺมิกาน   วา   มหาป ฺาน   กาเลน   กาล  อุปสงฺกมน  ฯ คมฺภีร- 
าณจริยปจฺจเวกฺขณาติ   คมฺภีราเณหิ   จริตพฺพาน ขนฺธายตนธาตา- 
๑. ส. สฬายตน. ๑๘/๙๙-๑๐๐ ฯ   
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ทีน   สจฺจปจฺจยาการาทิทีปนาน   วา  สุ ฺตาปฏิสยุตฺตาน สุตฺตนฺตาน 
ปจฺจเวกฺขณา  ฯ   ตทธิมุตฺตตาติ  ป ฺาธิมุตฺตตา  ป ฺาย นินฺน- 
โปณปพฺภารตาติ อตฺโถ ฯ  
        อปายาทีติ   อาทิสทเฺทน   ชาติอาทิ   อตีเต   วฏฏมลูก   ทุกขฺ  
อนาคเต   วฏฏมูลก   ทุกฺข  ปจฺจุปฺปนฺเน  อาหารปรเิยฏ ิมูลก ฺจ  ทุกฺข  
สงฺคณฺหาติ  ฯ   วิริยายตฺตสฺส   โลกิยโลกุตฺตรวิเสสสฺส   อธิคโมเอว  
อานิสโส   ตสฺส   ทสฺสนสีลตา   วิรยิายตฺต-  ฯเปฯ   ทสฺสิตา  
สปุพฺพภาโค   นิพฺพานคามิมคฺโค   คมนวีถิ   คนฺตพฺพา   ปฏิปชฺชิตพฺพา  
ปฏิปทาติ   กตฺวา  ฯ  ทายกาน  มหปฺผลภาวกรเณน  ปณฺฑาปจา- 
ยนตาติ ปจฺจยทายกาน   อตฺตนิ   การสฺส   อตฺตโน   สมฺมาปฏิปตฺติยา  
มหปฺผลการภาวสฺส   กรเณน  ปณฺฑสฺส  ภิกฺขาย  ปฏิปูชนา  ฯ  อิตรถาติ  
อามิสปูชาย  ฯ   กุสีตปุคฺคลปริวชชฺนตาติ   อลสาน   ภาวนาย นาม- 
มตฺตมฺป   อชานนฺตาน   กายทฬฺหีพหุลาน   ยาวทตฺถ   ภุ ฺชิตฺวา เสยฺย- 
สุขาทิอนุยุ ฺชนกาน  ติรจฺฉานกถิกาน  ปุคฺคลาน  ทูรโต ปริวชฺชนา ฯ  
อารทฺธวิริยปุคฺคลเสวนตาติ   ทิวส   จงฺกเมน   นิสชชฺายาติอาทินา๑  
ภาวนารมฺภวเสน   อารทฺธวิริยาน   ทฬฺหปรกฺกมาน   ปุคฺคลาน  กาเลน  
กาล   อุปสงฺกมนา  ฯ   สมฺมปฺปธานปจฺจเวกฺขณาติ จตุพฺพิธสมฺมปฺ- 
ปธานานุภาวสฺส   ปจฺจเวกฺขณา  ฯ   ตทธิมุตฺตตาติ   ตสฺมึ   วิรยิ- 
สมฺโพชฺฌงฺเค  อธิมุตฺติ  สพฺพิริยาปเถสุ  นินฺนโปณปพฺภารตา  ฯ เอตฺถ  
๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๔๓ ฯ   
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จ ถีนมิทฺธวิโนทนกุสีตปุคฺคลปริวชฺชนอารทฺธวิริยปุคฺคลเสวนตทธิมุตฺ- 
ตตา ปฏิปกฺขวิธมนปจฺจยุปสหารวเสน อปายาทิภยปจฺจเวกฺขณาทโย  
สมุตฺเตชนวเสน   วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   อปฺปาทกา   ทฏพฺพา  ฯ  
พุทฺธาทีสุ  ปสาทสิเนหาภาเวน  ธูสธรหทยา๑ ลูขปุคฺคลา ตพฺพิปริยาเยน  
สินิทฺธปุคฺคลา  เวทิตพฺพา  ฯ  พุทฺธาทีน คุณปริทีปนา สมฺปสาทนีย- 
สุตฺตาทโย ปสาทนียสุตฺตนฺตา ฯ  
        [๑๕๙]   อิเมหิ   อากาเรหีติ   ยถาวุตฺเตหิ   กุสลาทีน สภาว- 
สาม ฺลกฺขณปฏิวิชฺฌนาทิอากาเรหิ   เจว   ปริปุจฺฉกตาทิอากาเรหิ  
จ  ฯ  เอเต  ธมฺเมติ  เอเต  กุสลาทีสุ  โยนิโสมนสิการาทิเก  เจว  
ธมฺมตฺถ ฺ ุตาทิเก จ ฯ  
        อจฺจารทฺธวิริยตาทีหีติ   อติวิย   ปคฺคหิตวิริยตาทีหิ  ฯ  อาทิ- 
สทฺเทน สเวทนสมฺโมทนานิ   สงฺคณฺหาติ  ฯ   อุทฺธฏนฺติ   สมาธิอาทีน  
มนฺทตาย อวูปสนฺต ฯ ทุวูปสมยนฺติ วูปสเมตุ สมาธาตุ อสกฺกุเณยฺย ฯ  
        [๑๖๐]  ต  อาการ  สลฺลกฺเขตฺวาติ  เยนากาเรน  อสฺส  โยคิโน  
ปสฺสทฺธิ   สมาธิ   อุเปกฺขาติ   อิเม   ปสฺสทฺธิอาทโย   ธมฺมา  ปพฺุเพ  
ยถารห  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กาเล  อุปฺปนฺนปุพฺพา  ต  จิตฺตต  สมฺปยุตฺตธมฺมาน  
ปสฺสทฺธาการ   สมาหิตาการ   อชฺฌุเปกฺขิตาการ ฺจ   อุปลกฺเขตฺวา อุป- 
ธาเรตฺวา ฯ  
        ตีสุป  ปเทสูติ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  กายปสฺสทฺธีติอาทินา๒  อาคเตสุ  
๑. ธูสรหทยาติ ม ฺเ ฯ วีมสิตพฺพ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๔๙ ฯ   
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ตีสุป   วาเกฺยสุ   เตหิ   วา   ปกาสิเตสุ   ตีสุ  ธมฺมโกฏาเสสุ  ฯ  
ยถาสมาหิตาการ   สลลฺกฺเขตฺวา   คยฺหมาโน  สมโถเอว  สมถนมิิตฺตนฺติ  
อาห   สมถนมิิตฺตนฺติ   สมถสฺเสเวต   อธิวจนนฺติ  ฯ   นานารมฺมเณ  
ปริพฺภมเนน   วิวิธ   อคฺค   เอตสฺสาติ  พฺยคฺโค  วิกฺเขโป  ฯ  ตถา  หิ  
โส  อนวฏานรโส  ภนฺตตาปจฺจุปฏาโน  จ  วุตฺโต ฯ เอกคฺคตา- 
ภาวโต พฺยคฺคปฏิปกฺโขติ   อพฺยคฺโค   สมาธิ  ฯ   โสเอว   นิมิตฺตนฺติ  
ปุพฺเพ   วิย   วตฺตพฺพ  ฯ   เตนาห   อวิกฺเขปฏเน   ตสฺเสว อพฺยคฺค- 
นิมิตฺตนฺติ อธิวจนนฺติ ฯ  
        [๑๖๑]   สรีราวตฺต   ตฺวา   มตฺตโส   ปริภุตฺโต   ปณีตาหาโร  
กายลหุตาทีน   สมุฏาปเนน   ปสฺสทธฺิยา   ปจฺจโย   โหติ   ตถา  
อุตุสปฺปาย   อิริยาปถสปฺปาย ฺจ   เสวิต   ปโยโค   จ   กายิโก  
ปวตฺติโตติ   อาห   ปณีตโภชนเสวนตาติอาทิ  ฯ   ปโยคสมตาทีน  
อภาเวน  สทรถกายจิตฺตา  ปุคฺคลา  สารทฺธปุคฺคลา  ฯ  วุตฺตวิปริยาเยน  
ปสฺสทฺธกายา ปุคฺคลา เวทิตพฺพา ฯ  
        นิรสฺสาทสฺสาติ   ภาวนสฺสาทรหิตสฺส  ฯ   ภาวนา  หิ  วีถปิฏิปนฺนา  
ปุพฺเพนาปร   วิเสสวตี   ปวตฺตมานา   จิตฺตสฺส   อสฺสาท   อุปสมสุข  
อาวหติ  ฯ  ตทภาวโต  นิรสฺสาท  จิตฺต  โหติ  ฯ  สทธฺาสเวควเสนาติ  
สทฺธาวเสน   สเวควเสน   จ  ฯ  สมฺปหสนตาติ  สมฺมเทว  ปหสนตา  
สเวชนปุพฺพกปสาทุปฺปาทเนน   ภาวนาจิตฺตสฺส   โตสนา  ฯ สมฺมา- 
ปวตฺตสฺสาติ  ลีนุทฺธจฺจวิรเหน  สมถวีถิปฏิปตฺติยา  จ  สม สวิเสส ฺจ   
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ปวตฺติยา   สมฺมเทว   ปวตฺตสฺส   ภาวนาจิตฺตสฺส  ฯ  อชฌฺุเปกฺขนตาติ  
ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ   อพฺยาวฏตา  ฯ   ฌานวิโมกฺขปจฺจเวกฺขตาติ  
ปมาทีนิ   ฌานานิ   ปจฺจนีกธมฺเมหิ   สุฏ ุ   วิมุตฺตตาทินา   เตเยว  
วิโมกฺขา   เตส   เอว   ภาวนา  เอว  สมาปชฺชนา  เอว  อธิฏาน  
เอว  วุฏาน  เอว  สงฺกิเลโส  เอว  โวทานนฺติ  ปฏปิฏิอเวกฺขณา  ฯ  
ปจฺจนีกธมฺเมหิ สุฏ ุ วิมุตฺตตาทินา เตเยว ปจฺจเวกฺขณา ฯ  
        สตฺตมชฌฺตฺตตาติ   สตฺเตสุ   ปยฏานีเยสุป   คหฏปพฺพชิเตสุ  
มชฺฌตฺตากาโร   อชฺฌุเปกฺขนา  ฯ   สงฺขารมชฺฌตฺตตา   อชฺฌตฺติเกสุ  
จกฺขาทีสุ   พาหิเรสุ   ปตฺตจีวราทีสุ   มชฺฌตฺตากาโร  อชฺฌุเปกขฺนา  ฯ  
สตฺตสงฺขาราน มมายน สตฺตสงฺขารเกลายน ฯ  
        อิเมหิ   อากาเรหึติ   อิเมหิ   ยถาวตฺุเตหิ   กายจิตฺตาน ปสฺสทฺธา- 
การสลฺลกฺขณาทิอากาเรหิ   เจว  สปปฺายาหารเสวนาทิอากาเรหิ  
จ ฯ เอเต ธมฺเมติ เอเต ปสฺสทฺธิอาทิธมฺเม ฯ  
        ป ฺาปโยคมนฺทตายาติ   ป ฺาพฺยาปารสฺส   อปฺปภาเวน  ฯ  
ยถา   หิ   ทานสีลานิ   อโลภาโทสปฺปธานานิ   เอว   ภาวนา  ฯ  
อโมหปฺปธานา   วิเสสโต   อปฺปนาวหา  ฯ   ตตฺถ  ยทา  ป ฺา  น  
พลวตี   โหติ   ตทา   ภาวนา   จิตฺตสฺส  อนภิสงฺขโต  วิย  อาหาโร  
ปุริสสฺส   อภิรุจึ   น  ชเนติ  ฯ  เตน  ต  นิรสฺสาท  โหติ  ฯ  ยทา  
จ   ภาวนา   ปุพฺเพนาปร   วิเสสาวหา   น   โหติ   สมฺมเทว อวีถ-ิ 
ปฏิปตฺติยา  ตทา  อุปสมสุขสฺส  อลาเภน  จิตฺต  นริสฺสาท  โหติ  ฯ   
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ตทุภย   สนฺธายาห   ป ฺาปโยคมนฺทตายาติอาทิ  ฯ   นนฺติ  จิตฺต  ฯ  
ชาติชราพฺยาธิมรณานิ   ยถารห   สุคติย   ทุคฺคติย ฺจ   โหนฺตีติ  
ตท ฺเมว ป ฺจวิธพนฺธนาทิขุปฺปปาสาทิอ ฺม ฺวิพาธนาทิเหตุก  
อปายทุกฺข   ทฏพฺพ  ฯ   ตยิท   สพฺพ   เตส   เตส   สตฺตาน  
ปจฺจุปฺปนฺนภวนิสฺสิต   คหิตนฺติ   อตีเต   อนาคเต   จ   กาเล  
วฏฏมูลกทุกขฺานิ   วิสุ   คหิตานิ  ฯ  เย  ปน  สตฺตา  อาหารุปชีวิโน  
ตตฺถ   จ   อุฏานผลุปชีวิโน   เตส   อ ฺเหิ  อสาธารณ  ชีวิกาทุกฺข  
อฏม สเวควตฺถุ วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๑๖๒]   อสฺสาติ   จิตฺตสฺส  ฯ  อลีนนฺติอาทีสุ  ฯ  โกสชชฺปกฺขิยาน  
ธมฺมาน   อนธิมตฺตตาย   อลีน  ฯ   อุทธฺจฺจปกฺขิกาน   ธมฺมาน อน- 
ธิมตฺตตาย   อนุทฺธฏ  ฯ  ป ฺาปโยคสมฺปตฺติยา  อุปสมสุขาธิคเมน  จ  
อนิรสฺสาท   ปุพฺเพนาปร   สวิเสส   ตโตเอว   อารมฺมเณ  สมปฺปวตฺต  
สมถวีถิปฏิปนฺน ฺจ  ฯ   ตตฺถ  อลีนตาย  ปคฺคเห  อนุทฺธฏตาย  นิคฺคเห  
อนิรสฺสาทตาย  สมฺปหสเน  น  พฺยาปาร  อาปชชฺติ  ฯ  อลีนา- 
นุทฺธฏตาหิ อารมฺมเณ   สมปฺปวตฺต   อนิรสฺสาทตาย   สมถวีถปิฏิปนฺน  
สมปฺปวตฺติยา   วา  อลีน  อนุทฺธฏ  ฯ  สมถวีถิปฏิปตฺติยา  อนิรสฺสาทนฺต  
ทฏพฺพ ฯ  
        เนกฺขมฺมปฏิปทนฺติ  ฌานปฏิปตฺตึ  ฯ  สมาธิอธิมุตฺตตาติ สมาธิ- 
นิพฺพตฺตเน ฌานาธิคเม   ยุตฺตปฺปยุตฺตา  ฯ   สา   ปน   ยสฺมา   สมาธึ  
ครร   กตฺวา   ตตฺถ   นินฺนโปณปพฺภารภาเวน   ปวตฺติยา  โหติ  ตสฺมา   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 233 

                          ปวีกสณินิทฺเทส  วณฺณนา  
สมาธิครูติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ปฏิลทฺเธ   นิมิตฺตสฺมึ   เอว   ห ิ  สมฺปาทยโต   อปฺปนาโกสลฺล  
อิม   อปฺปนา   สมฺปวตฺตตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  สาติ  อปฺปนา  ฯ  หิตฺวา  
หีติ   หิสทฺโท   เหตุอฏโ  ฯ   ยสฺมา  านเมต  น  วิชฺชติ  ตสฺมา  
จิตฺตสมฺปวตฺติอาการ   ภาวนาจิตฺตสฺส   ลีนุทฺธฏาทวิเสน   ปวตฺติ- 
อาการ สลฺลกฺขย   อุปธาเรนฺโต   สมต   วิริยสฺเสว   วิริยสฺส   สมาธินา  
สมรสตเยว  โยชเยถ  ฯ  กถ  ปน  โยชเยถาติ  อาห อีสกมฺปติ- 
อาทิ ฯ ตตฺถ   ลยนฺติ   ลีนภาว   สงฺโกจนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ยนฺตนฺติ  
คจฺฉนฺต  ฯ   ปคฺคณฺหเถว   สมภาวายาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   เตนาห  
อจฺจารทฺธ   นิเสเธตฺวา   สมเมว   ปวตฺตเยติ  ฯ  กถ  ปน  สมเมว  
ปวตฺตเยติ   อาห   เรณุมฺหติีอาทิ  ฯ   ยถา   หิ   เรณุอาทีสุ  ยถา  
มธุกราทีน   ปวตฺติ   อุปมาภาเวน   อฏกถาย   สมปฺวณฺณิตา   เอว  
ลีนุทฺธฏภาเวหิ   โมจยิตฺวาน   วิริยสมตาโยชเนน   นิมิตฺตาภิมุข  มานส  
ปฏิปาทเย ปฏิภาคนิมิตฺตาภิมุข ภาวนาจิตฺต สมฺปาเทยฺยาติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๖๓]   ตตฺราติ   ตสฺมึ   เรณุมฺหีติอาทินา   วุตฺตคาถาทฺวเย  ฯ  
อตฺถทีปนา   อุปมุปเมยฺยตฺถวิภาวนา  ฯ   อจฺเฉโกติ   อกุสโล  ฯ  
ปกฺขนฺโตติ๑  ธาวิตุ  อารทฺโธ  ฯ  วิกสนกฺขเณเยว สราค กุสุม สรส  
โหติ   ปจฺฉา   วาตาทีหิ  ปริปฏติ  วิรส  วา  โหติ  ตสฺมา  นิวตฺตเน  
เรณุ   ขียตีติ   อาห   ขีเณ   เรณุมฺหิ  สมปฺาปุณาตีติ  ฯ  ปุปฺผราสนิฺติ  
รุกฺขสาขาสุ   นิสฺสิต   ปุปผฺส ฺจย  ฯ   สลฺลกตฺตอนฺเตวาสิเกสูติ  
๑. วิสุทฺธิมคฺเคป ปกฺขนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ปกฺขนฺโนติ ม ฺเณ ฯ   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สลฺลกตฺตอาจริยสฺส   อนฺเตวาสิเกสุ  ฯ   อุทกถาลคเตติ   อุทกถาลิย  
ปเต  ฯ   สตฺถกมฺมนฺติ   สิราเวธนาทิสตฺถกมฺม  ฯ   ผุสิตุมฺป อุปฺปล- 
ปตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สเมนาติ  ปุริมกา  วิย  ครร มนฺท ฺจ ปโยค  
อกตฺวา   สมปฺปมาเณน   ปโยเคน  ฯ   ตตฺถาติ   อุปฺปลปตฺเต  ฯ  
ปริโยทาตสิปฺโปติ สุวิสุทฺธสิปฺโป นปิฺผนฺนสิปฺโป ฯ  
        [๑๖๔]   มกฺกฏกสุตฺตนฺติ  ลูตาสุตฺต  ฯ  นยิฺยามโก  นาวาสารถี  ฯ  
ลการนฺติ   กฬิ ฺชาทิมย   นาวากฏสารก  ฯ   เตเลน   อฉฑฺเฑนฺโต  
นาฬึ   ปูเรตีติ   สราวาทิคเตน   เตเลน   อฉฑฺเฑนฺโต   สุขุมจฺฉิทฺทก  
เตลนาฬึ   ปูเรติ  ฯ   เอวเมวาติ   ยถา   เต   อาทิโต วุตฺตมธุกร- 
สลฺลกตฺตอนฺเตวาสิสุตฺตากฑฺฒกนิยฺยามกเตลปูรกา  เวเคน  ปโยค  
กโรนฺติ   เอวเมว   โย   ภิกฺขุ   สีฆ   อปฺปน  ปาปุณิสฺสามีติ  คาฬฺห  
วิริย   กโรติ   โย   มชฺเฌ   วุตฺตมธุกราทโย  วิย  วิรยิ  น  กโรติ  
อิเม   เทฺวป   วิริยสมตาภาเวน   อปฺปน   ปาปุณิตุ  น  สกฺโกนฺติ  ฯ  
โย   ปน   อวสาเน   มธุกราทโย   วิย   สมปฺปโยโค   อย  อปฺปน  
ปาปุณิตุ   สกฺโกติ   วิริยสมตาโยคโตติ   อุปมาสสนฺทน   เวทิตพฺพ  ฯ  
เตน วุตฺต เอโก ภิกฺขูติอาทิ ฯ ลีน ภาวนาจิตฺตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๑๖๕]   เอวนฺติ   วุตฺตปฺปกาเรน   วิริยสมตาโยชนวเสน วีถ-ิ 
ปฏิปนฺน   ภาวนามานส   ปฏิภาคนิมิตฺเตเยว  ปนวเสน  นิมิตฺตาภิมุข  
ปฏิปาทยโต   อสฺส   โยคิโน  ฯ  อิชฺฌสิฺสตีติ  สมิชฌฺิสฺสติ  อุปฺปช-ฺ 
ชิสฺสตีติ อตฺโถ  ฯ   อนุโยควเสนาติ   ภาวนาวเสน  ฯ   เสสานีติ   
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เสสานิ  ตีณิ  จตฺตาริ วา ฯ ปกติจิตฺเตหีติ ปากติเกหิ กามาวจร- 
จิตฺเตหิ ฯ พลว  ฯเปฯ   จิตฺเตกคฺคตานิ  ภาวนาพเลน  ปฏตรสภาวปฺ- 
ปวตฺติยา  ฯ ปริกมฺมตฺตาติ   ปฏิสงฺขารกตฺตา  ฯ   ยทิ   อาสนฺนตฺตา  
อุปจารตา   โคตฺรภุโนเอว   อุปจารสม ฺา   สิยาติ   อาห สมีปจา- 
ริตฺตา   วาติ  ฯ  อนจฺจาสนฺโนป  หีนาติทูรปฺปวตฺติสมีปจารี  นาม  
โหติ  ฯ   อปฺปน   อุเปจฺจ   จรนฺตีติ   อุปจารานิ  ฯ  อิโต  ปุพฺเพ  
ปริกมฺมานนฺติ นานาวชฺชนวีถิย ปรกิมมฺาน ฯ  
        เอตฺถาติ   เอเตสุ   ปรกิมฺมุปจารานุโลมส ฺ ิเตสุ  ฯ  สพฺพนฺติมนฺติ  
ตติย   จตุตฺถ   วา  ฯ   ปริตฺตโคตฺตาภิภวนโตติ  ปริตฺตสฺส  โคตฺตสฺส  
อภิภวนโต  ฯ  ค  ตายตีติ  โคตฺต  ฯ  ปริตฺตนฺติ  ปวตฺตมาน  อภิธาน  
พุทฺธิ ฺจ   เอกสิกวิสยตาย   รกฺขตีติ   ปริตฺตโคตฺต  ฯ  ยถา  ห ิ พุทฺธิ�  
อารมฺมณภูเตน   อตฺเถน   วินา   น   วตฺตติ   เอว   อภิธาน อภิเธยฺย- 
ภูเตน  ฯ  ตสมฺา  โส  ตานิ  ตายติ  รกฺขตีติ  วุจฺจติ  ฯ  ต  
ปน   มหคฺคตานุตฺตรวิธุร   กามตณฺหาย   โคจรภูต   กามาวจรธมฺมาน  
อาเวณิกรูป   ทฏพฺพ  ฯ   มหคฺคตโคตฺเตป   อิมินา   นเยน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ ภาวนโตติ อุปฺปาทนโต ฯ  
        อวิเสเสน   สพฺเพส   สพฺพา   สม ฺาติ   ปมนโย   คหิตคฺคหณ  
โหตีติ   อาห   อคฺคหิตคฺคหเณนาติอาทิ  ฯ   นานาวชฺชนปริกมมฺเมว  
ปริกมฺมนฺติ   อธิปฺปาเยน   ปม  วา  อุปจารนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  จตุตฺถ  
อปฺปนาจิตฺต  ป ฺจม  วา  อปฺปนาจิตฺต  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  สเจ  จตุตฺถ   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
โคตฺรภู  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  ป ฺจม  วาติ  วาสทฺโท  อนิยเม  ฯ สวฺาย  
อนิยโม   อิมนิา   การเณนาติ   ทสฺเสตุ   ต ฺจ   โข ขิปฺปาภิ ฺา- 
ทนฺธาภิ ฺาวเสนาติ  วุตฺต ฯ ตตฺถ ขิปปฺาภิ ฺสฺส จตุตฺถ อปฺเปติ  
ทนฺธาภิ ฺสฺส   ป ฺจม  ฯ   กสฺมา  ปน  จตุตฺถ  ป ฺจม  วา  อปฺเปติ  
น  ตโต  ปรานีติ  อาห  ตโต  ปร  ชวน  ปตตีติ  ฯ  ตโต  ป ฺจมโต  
ปร   ฉฏ   สตฺตม ฺจ   ชวน   ปตนฺต   วิย   โหติ  ปรกิฺขีณชวตฺตาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        [๑๖๖]   ยถา   อลทฺธาเสวน  ปมชวน  ทุพฺพลตฺตา  โคตฺรภุ  น  
อุปฺปาเทติ   ลทฺธาเสวน   ปน   พลวภาวโต   ทุติย   ตติย   โคตฺรภุ  
อุปฺปาเทติ   เอว   ลทฺธาเสวนตาย   พลวภาวโต   ฉฏ   สตฺตมมฺป  
อปฺเปตีติ   เถรสฺส  อธิปฺปาโย  ฯ  เตนาห  ตสฺมา  ฉฏเป  สตฺตเมป  
อปฺปนา  โหตีติ  ฯ  ตนฺติ  เถรสฺส วจน ฯ สุตฺตสุตฺตานุโลมอาจริย- 
วาเทหิ อนุปตฺถมฺภิตตฺตา วุตฺต อตฺตโน มติมตฺตนฺติ ฯ  
        ปุริมา   ปุริมา   กุสลา   ธมฺมาติ   ปน   สุตฺตปทมการณ อาเสวน- 
ปจฺจยลาภสฺส  พลวภาเว อเนกนฺติกตฺตา ฯ ตถาหิ อลทฺธาเสวนาป  
ปมเจตนา   ทิฏธมฺมเวทนียา   โหติ  ฯ  ลทฺธาเสวนา  ทุติยเจตนา  
ยาว   ฉฏเจตนา   อปราปริยเวทนียา  ฯ  จตุตฺถป ฺจเมสุเยวาติอาทิ  
วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส   ยุตฺติทสฺสนมุเขน   นคิมนตฺถ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ  ยทิ  
ฉฏสตฺตม   ชวน   ปติต   นาม   โหติ   ปริกฺขีณชวตฺตา  ฯ   กถ  
สตฺตมชวนเจตนา   อุปปชชฺเวทนียา   อานนฺตริยา  จ  โหตีติ  ฯ  นาย   
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วิเสโส   อาเสวนปจฺจยลาเภน   พลปปฺตฺติยา  ฯ  กิ ฺจรหิ  กิริยาวตฺถา  
วิเสสโต  ฯ   กิริยาวตฺถา  หิ  อารมฺภมชฺฌปรโิยสานวเสน  ติวิธา  ฯ  
ตตฺถ  ปรโิยสานาวตฺถาย  สนฺนฏิาปกเจตนาภาเวน  อุปปชชฺเวทนียาทิตา  
โหติ  ฯ  น  พลวภาเวนาติ  ทฏพฺพ  ฯ ปฏิสนฺธิยา อนนฺตร- 
ปจฺจยภาวิโน วิปากสนฺตานสฺส   อนนฺตรปจฺจยภาเวน   ตถา   อภิ- 
สงฺขตตฺตาติ จ   วทนฺติ  ฯ   ตสฺมา   ฉฏสตฺตมาน   ปปาตาภิมุขตาย  
ปริกฺขีณชวตา   น  สกฺกา  นิวาเรตุ  ฯ  ตถาหิ  ยถา  หิ  ปุรโิสติอาทิ  
วุตฺต ฯ  
        สา   จ  ปน  อปฺปนา  ฯ  อทฺธานปริจฺเฉโทติ  กาลปริจฺเฉโท  ฯ  
โส   ปเนตฺถ   สตฺตสุ   าเนสุ  กตฺถจิ  อปริมาณจิตฺตกฺขณตาย  กตฺถจิ  
อติอิตฺตรขณตาย   นตฺถีติ   วุตฺโต  ฯ   น   เหตฺถ   สมฺปุณฺณชวนวีถิ  
อทฺธา   ลพฺภติ  ฯ   เตเนวาห   เอตฺถ  มคฺคานนฺตร  ผลนฺติอาทิ  ฯ  
เสสฏาเนสูติ   ปมปฺปนา   โลกิยาภิ ฺา   มคฺคกฺขโณ   นโิรธา  
วุฏหนฺตสฺส ผลกฺขโณติ เอเตสุ จตูสุ าเนสุ ฯ  
        [๑๖๗]  เอตฺตาวตาติ  เอตฺตเกน  ภาวนากฺกเมน เอส โยคาวจโร  
ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  เอว  วิหรตา จ อเนน ตเทว ปม  
ฌาน อธิคต โหติ ปวีกสิณนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        ตตฺถาติ   ตสฺมึ   ฌานปาเ  ฯ   วิวิจฺจิตฺวาติ   วิสุ  หุตฺวา  ฯ  
เตนาห   วินา   หุตฺวา   อปกฺกมิตฺวาติ  ฯ  ปชหนวเสน  อปสกฺกิตฺวาติ  
อตฺโถ  ฯ   วิวิจฺเจว   กาเมหีติ   เอตฺถ  วิวิจฺจาติ  อิมินา  วิเวจน   
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ฌานกฺขเณ   กามาน   อภาวมตฺต   วุตฺต  ฯ  วิวิจฺเจวาติ  ปน  อิมนิา  
เอกสโต   กามาน   วิเวเจตพฺพตาทีปเนน   ตปฺปฏปิกฺขตา   ฌานสฺส  
กามวิเวกสฺส   จ   ฌานาธิคมุปายตา   ทสฺสิตา   โหตีติ   อิมมตฺถ  
ทสฺเสตุ   ปม   ฌานนฺติอาทึ   วตฺวา   ตเมวตฺถ   ปากฏตร   กาตุ  
กถนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ   อนฺธกาเร  สติ  ปทีโปภาโส  วิยาติ  เอเตน  
ยถา   ปทีโปภาสาภาเวน  รตฺติย  อนฺธการาภิภโว  เอว  ฌานาภาเวน  
สตฺตสนฺตติย กามาภิภโวติ ทสฺเสติ ฯ  
        เอตนฺติ  ปุพฺพปเทเยว  อวธารณวจน  ฯ  น  โข ปน เอว ทฏพฺพ  
กาเมหิเอวาติ  อวธารณสฺส  อกตตฺตา  ฯ  นิสฺสรนฺติ  นิคจฺฉนฺติ  เอเตน  
เอตฺถ   วาติ   นิสฺสรณ   เก   นิคจฺฉนฺติ   กามา   เตส   กามาน  
นิสฺสรณ   ปหาน   ตนฺนสิฺสรณ  ตโต  ฯ  กถ  ปน  สมาเน  วิกฺขมฺภเน  
กามานเมเวต  นิสฺสรณ  น  พฺยาปาทาทีนนฺติ  โจทน  ยุตฺติโต  อาคมโต  
จ โสเธตุ กามธาตูติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   กามธาตุสมติกฺกมนโตติ   สกลสฺสป   กามภวสฺส  
สมติกฺกมปฏปิทาภาวโต  ฯ  เตน  อิมสสฺ  ฌานสฺส กามปริ ฺาภาว- 
มาห ฯ กามราคปฏิปกฺขโตติ   วกฺขมานวิภาคสฺส   กิเลสกามสฺส  
ปจฺจตฺถิกภาวโต  ฯ   เตน   ยถา   เมตฺตา   พฺยาปาทสฺส   กรุณา  
วิหึสาย   เอวมิท   ฌาน   กามราคสฺส  อุชุวิปจฺจนีกภูตนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  
เอวมตฺตโน   ปวตฺติยา  วิปากปฺปวตฺติยา  จ  กามราคโต   กามธาตุโต  
จ   วินิวตฺตสภาวตฺตา   อิท  ฌาน  วิเสสโต  กามานเมว  นิสฺสรณ  ฯ   
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                        ปวีกสิณนิทฺเทส  วณฺณนา   
สฺวายมตฺโถ   ปาคโตเอวาติ   อาห   ยถาหาติอาทิ  ฯ   กาม ฺเจ  
ตมตฺถ   ทีเปตุ   ปรุิมปเทเยว  อวธารณ  คหิต  อุตฺตรปเทป  ปน  ต  
คเหตพฺพเมว  ฯ   ตถา   อตฺถสมฺภวโตติ   ทสฺเสตุ  อุตฺตรปเทปติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  อิโตติ  กามจฺฉนฺทโต  ฯ  เอส  นิยโม  ฯ สาธารณวจเนนาติ  
อวิเสสวจเนน  ฯ   ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธินิสฺสรณวิเวกา  
ตทงฺควิเวกาทโย  ฯ  จิตฺตกายอุปธิวิเวกา  จิตฺตวิเวกาทโย  ฯ ตโยเอว  
อิธ ฌานกถาย ทฏพฺพา สมุจฺเฉทวิเวกาทีน อสมฺภวโต ฯ  
        [๑๖๘]  นิทฺเทเสติ  มหานิทฺเทเส  ฯ  ตตฺถ  หิ  อุทฺทานโต  เทฺว  
กามา   วตฺถกุามา   กิเลสกามา   จาติ   อุทฺทิสิตฺวา   ตตฺถ   กตเม  
วตฺถุกามา   มนาปยา  รูปา  ฯเปฯ  มนาปยา  โผฏพฺพาติอาทินา๑  
วตฺถุกามา  นิทฺทิฏา  ฯ  เต  ปน  กามิยนฺตีติ  กามาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  
ตตฺเถวาติ  นิทฺเทเสเอว  ฯ  วิภงฺเคติ  ฌานวิภงฺเค  ฯ  ปฏนากาเรน  
ปวตฺโต   ทุพฺพโล   โลโภ   ฉนฺทนฏเน   ฉนฺโท  ฯ   ตโต  พลวา  
ร ฺชนฏเน   ราโค  ฯ  ตโตป  พลวตโร  พหลราโค  ฉนฺทราโค  ฯ  
นิมิตฺตานุพฺย ฺชนานิ   สงฺกปฺเปติ   เอเตนาติ   สงฺกปฺโป   ตถาปวตฺโต  
โลโภ  ฯ   ตโต   พลวา  ร ฺชนฏเน  ราโค  ฯ  สงฺกปฺปนวเสเนว  
ปวตฺโต  ตโตป  พลวตโร  สงฺกปฺปราโคติ  ฯ  สฺวาย ปเภโท เอกสฺเสว  
โลภสฺส  ปวตฺติอาการวเสน  อวตฺถาเภทวเสน  จ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยถา  
วจฺโฉ  ทโม  พลิพทฺโธติ  ฯ  อิเม  กิเลสกามา  ฯ  กาเมนฺตีติ  กามา  
กาเมนฺติ เอเตหีติ วา ฯ  
๑. ขุ. มหา. ๒๙/๑ ฯ   
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        เอว   หิ   สตีติ   เอว   อุภเยสมฺป  กามาน  สงฺคเห  สติ  ฯ  
วตฺถุกาเมหิปติ   วตฺถุกาเมหิ   วิวิจฺเจวาปติ  อตฺโก  ฯ  ยชฺุชตีติ  เอว  
ยุชฺชมานตฺถนฺตรสมุจฺจยฏโ   ปสทฺโท   น   กิเลสกามสมุจฺจยฏโ  ฯ  
กสฺมา  ฯ   อิมสฺมึ   อตฺเถ   กิเลสกาเมหิ   วิเวกสฺส  ทุติยปเทเนว  
วุตฺตตฺตา  ฯ  เตนาติ  วตฺถุกามวิเวเกน  ฯ  กายวิเวโก  วุตฺโต  โหติ  
ปุตฺตทาราทิปริคฺคหวิเวกทีปนโต  ฯ  ปุริเมนาติ  กายวิเวเกน ฯ เอตฺถาติ  
วิวิจฺเจว   กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหีติ  เอตสฺมึ  ปททฺวเย  ฯ  
อิโต  วา  นิทธฺาริเต  วิเวกทฺวเย  ฯ  อกสุลสทฺเทน  ยทิป กิเลสกามา  
สพฺพากุสลาป   วา   คหิตา   สพฺพถา   ปน   กิเลสกาเมหิ   วิเวโก 
วุตฺโตติ   อาห   ทุติเยน  กิเลสกาเมหิ  วิเวกวจนโตติ  ฯ  ทุติเยนาติ  
จ  จิตฺตวิเวเกนาติ  อตฺโถ  ฯ  เอเตสนฺติ  ยถาวุตฺตาน  ทฺวินฺน  ปทาน  
นิทฺธารเณ   เจต   สามิวจน  ฯ  ตณฺหาทิสงฺกิเลสาน  วตฺถุโน  ปหาน  
สงฺกิเลสวตฺถุปฺปหาน  ฯ  โลลภาโว  นาม  ตตฺถ  ตตฺถ  ตณฺหุปฺปาโท  ฯ  
ตสฺส   เหตุ   วตฺถุกามาเอว   เวทิตพฺพา  ฯ   พาลภาโว   อวิชฺชา ทุจินฺติต- 
จินฺติตาทิ   วา  ตสฺส  อโยนิโสมนสิกาโร  สพฺเพป  วา  อกุสลา  
ธมฺมา   เหตุ  ฯ   กามคุณาธิคมเหตุ   ปาณาติปาตาทิอสุทฺธปฺปโยโค  
โหตีติ   ตพฺพิเวเกน   ปโยคสุทฺธิ  วิภาวิตา  ฯ  ตณฺหาสงฺกิเลสโสธเนน  
วิวฏฏปนิสฺสยสวฑฺฒเนน   จ  อชฌฺาสยวิโสธน  อาสยโปสน  ฯ  กาเมสูติ  
นิทฺธารเณ ภุมฺม ฯ  
        [๑๖๙] อเนกเภโทติ กามาสวกามราคสโยชนาทิวเสน รูป-  
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ตณฺหาทิวเสน  จ   อเนกปฺปเภโท  ฯ   กามจฺฉนฺโทเยวาติ   กามสภาโวเยว  
ฉนฺโท  ฯ   น  กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท  นาป  กุสลจฺฉนฺโทติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
ฌานปฏิปกฺขโตติ   ฌานสฺส   ปฏิปกฺขภาวโต   ตเหตุ   ตนิมิตฺต   วิสุ  
วุตฺโต  อกุสลภาวสาม ฺเน  อคฺคเหตฺวา  วิสุ  สรปฺุเปน๑  คหิโต ฯ  
ยทิ   กิเลสกาโมว   ปุริมปเท   วุตฺโต   กถ   พหุวจนนฺติ   อาห อเนก- 
เภทโตติอาทิ ฯ  
        อ ฺเสมฺป   ทิฏ ิมานอหิริกาโนตฺตปฺปาทีน   ตสหิตผสฺสาที- 
น ฺจ  ฯ อุปริ   วุจฺจมานานิ   ฌานงฺคานิ   อุปริฌานงฺคานิ   เตส   อตฺตโน  
ปจฺจนีกาน   ปฏิปกฺขภาวทสฺสนโต   ตปฺปจฺจนีกนีวรณวจน  ฯ   นีวรณานิ  
หิ   ฌานงฺคปจฺจนีกานิ  เตส  ปวตฺตินิวารณโต  ฯ  สมาธิ  กามจฺฉนฺทสฺส  
ปฏิปกฺโข   ราคปฺปณิธิยา   อุชุวิปจฺจนีกภาวโต   นานารมฺมเณหิ ปโล- 
ภิตสฺส  ปริพฺภมนฺตสฺส  จิตฺตสฺส  สมาทานโต๒  ฯ ปติ พฺยาปาทสฺส  
ปฏิปกฺโข   ปาโมชฺเชน   สมานโยคกฺเขมตฺตา  ฯ  วิตกฺโก  ถีนมทิฺธสฺส  
ปฏิปกฺโข   โยนิโส   สงฺกปฺปนวเสน   สวิปฺผารปฺปวตฺติโต  ฯ   สุข  
อวูปสมานุตาปสภาวสฺส  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปฏิปกฺข วูปสนฺตสีตล- 
สภาวตฺตา ฯ วิจาโร   วิจิกจฺิฉาย   ปฏิปกฺโข   อารมฺมเณ   อนุมชชฺน- 
วเสน ป ฺาปฏิรูปสภาวตฺตา  ฯ   มหากจฺจานตฺเถเรน   เทสิตปฏกาน  
สวณฺณนา เปฏก ตสฺมึ เปฏเก ฯ  
        [๑๗๐]  ป ฺจกามคุณเภทวิสยสฺสาติ  รูปาทิป ฺจกามคุณวิเสส- 
วิสยสฺส ฯ อาฆาตวตฺถุเภทาทิวิสยานนฺติ   พฺยาปาทวิเวกวจเนน   อนตฺถ  
๑. สรูเปนาติ ม ุเ ฯ   ๒. สมาธานโตติ ม ฺเ ฯ   
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เม  อจรีติอาทิอาฆาตวตฺถุเภทวิสยสฺส  โทสสฺส  โมหาทิเกหิ  ถีนมิทฺธาทีหิ  
วิเวกวจเนน   ปฏิจฺฉาทนวเสน   ทุกฺขาทิปุพฺพนฺตาทิเภทวิสยสฺส   โมหสฺส  
วิกฺขมฺภนวิเวโก    วุตฺโต  ฯ   กามราคพฺยาปาทตเทกฏถีนมิทฺธาทิ- 
วิกฺขมฺภก ฺเจต สพฺพากุสลปฏิปกฺขสภาวตฺตา  ฯ   สพฺพกุสลาน   เตน  
สภาเวน   สพฺพากุสลปฺปหายก   โหติ  ฯ   โหนฺตมฺป กามราคาทิ- 
วิกฺขมฺภนสภาวเมว   โหติ   ตสภาวตฺตาติ   อวิเสเสตฺวา นีวรณากุสล- 
มูลาทีน วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต โหตีติ อาห ฯ  
        ยถาปจฺจย   ปวตฺตมานาน  สภาวธมฺมาน  นตฺถิ  กาจิ  วสวตฺติ- 
ตาติ วสวตฺติภาวนิวารณตฺถ   วิตกฺกน   วิตกฺโกติ   วุตฺต  ฯ   ตยิท  
วิตกฺกน   อีทสิมิทนฺติ   อารมฺมณสฺส   ปริกปฺปนนฺติ   อาห   โอหนนฺติ  
วุตฺต   โหตีติ  ฯ   ยสฺมา   จิตฺต  วิตกฺกพเลนารมฺมณ  อภินิรุฬฺห  วิย  
โหติ   ตสฺมา   โส   อารมฺมณาภินิโรปนลกฺขโณ   วุตฺโต  ฯ   ยถา  
หิ   โกจิ   ราชวลฺลภ   สมพฺนฺธิน   มิตฺต   วา   นิสฺสาย   ราชเคห  
อาโรหติ   อนุปวิสติ   เอว   วิตกฺก   นสิฺสาย   จิตฺต   อารมฺมณ  
อาโรหติ  ฯ  ยทิ  เอว  กถ  อวิตกฺก  จิตฺต  อารมฺมณ  อาโรหตีติ  ฯ  
วิตกฺกพเลเนว  ฯ  ยถา  หิ  โส ปรุิโส ปริจเยน เตน วินาป นิราสงฺโก  
ราชเคห   ปวิสติ   เอว   ปริจเยน  วิตกฺเกน  วินาป  อวิตกฺก  จิตฺต 
อารมฺมณ อาโรหติ ฯ ปรจิเยนาติ จ สนฺตาเน ปวตฺตวิตกฺก- 
ภาวนาสงฺขาเตน ปริจเยน  ฯ   วิตกฺกสสฺ   หิ   สนฺตาเน   อภิณฺห   ปวตฺตสฺส  
วเสน  จิตฺตสฺส  อารมฺมณาภิรูหน  จิรปริจิต  เตน  ต  กทาจิ  วิตกฺเกน   
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วินาป   ตตฺถ   ปวตฺตเตว   ยถา  ต  าณสหิต  หุตฺวา  สมฺมสนวเสน  
จิรปริจิต   กทาจิ   าณรหิตมฺป   สมมฺสนวเสน   ปวตฺตติ   ยถา  วา  
กิเลสสหิต   หุตฺวา   ปวตฺต   สพฺพโส   กิเลสรหิตมฺป   ปริจเยน กิเลส- 
วาสนาวเสน  ปวตฺตติ  เอว  สมฺปทมิท  ทฏพฺพ  ฯ อาทิโต อภิมุข  
วา   หนน  อาหนน  ฯ  ปริโต  ปริวตฺเตตฺวา  อาหนน  ปรยิาหนน  ฯ  
รูป   รูป   ปวี   ปวีติ   อาโกเฏนฺตสฺส   วิย   ปวตฺติ   อาหนน  
ปริยาหนนฺติ   จ   เวทิตพฺพ  ฯ  อานยน  จิตฺเต  อารมฺมณสฺส  อุปนยน  
อากฑฺฒน วา ฯ  
        อนุส ฺจรณ   อนุปรคิมน  ฯ   สฺวาย   วิเสโส   สนฺตานมฺหิ  
ลพฺภมาโนเอว   สนฺตาเน   ปากโฏ   โหตีติ   ทฏพฺโพ  ฯ  เสเสสุป  
เอเสว   นโย  ฯ   อนุมชชฺน   อารมฺมเณ   จิตฺตสฺส   อนุมสน  
ปริมชฺชนนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ตถาหิ   วิจาโร   ปริมชฺชนหตฺโถ   วิย  
ส ฺจรณหตฺโถ  วิยาติ  จ  วุตฺโต  ฯ  ตตฺถาติ  อารมฺมเณ  ฯ สหชาตาน  
อนุโยชน   อารมฺมเณ   อนุวิจารณสงฺขาตอนุมชฺชนวเสเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  
อนุปฺปพนฺธน   อารมฺมเณ   จิตฺตสฺส   อวิจฺฉินฺนสฺส   วิย   ปวตฺติ  ฯ  
ตถา  หิ  โส  อนุสนฺทานตาติ๑  นิทฺทิฏโ  ฯ เตเนว จ ฆณฺฑานุรโว  
วิย   ปริพฺภมน   วิยาติ   จ   วุตฺโต  ฯ   กตฺถจีติ   ปมชฺฌาเน 
ปริตฺตจิตฺตุปฺปาเทสุ   จ  ฯ  วิจารโต  โอฬาริกฏเน  วิจารสฺเสว  จ  
ปุพฺพงฺคมฏเน  อนุรวโต  โอฬารโิก  ตสฺส  จ  ปพฺุพงฺคโม ฆณฺฑา- 
ภิฆาโต วิย   วิตกฺโก  ฯ   ยถา   หิ   ฆณฺฑาภิฆาโต   ปมาภินิปาโต  
๑. อนุสนฺธนตาติ ภเวยยฺ ธมฺมสงฺคณิย...จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา...วิจาโร โหตีติ  
วุตฺตตฺตา ฯ   
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โหติ   เอว   อารมฺมณาภิมุขนิโรปนฏเน   วิตกฺโก   เจตโส ปมา- 
ภินิปาโต   โหติ  ฯ  อภิฆาตคฺคหเณน  เจตฺถ  อภิฆาตโช  สทฺโท  
คหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๗๑]  วิปฺผารวาติ  วิจรณยุตฺโต  สปริปฺผนฺโน๑  ฯ  ปริพฺภมน  
วิย   ปริสฺสยาภาววีมสนตฺถ  ฯ   อนุปปฺพนฺเธน   ปวตฺติยนฺติ  อุปจาเร  
วา   อปฺปนาย   วา   สนฺตาเนน   ปวตฺติย  ฯ   ตตฺถ  หิ  วิตกโฺก  
นิจฺจโล   หุตฺวา   อารมฺมณ   อนุปวิสตฺิวา   วิย   ปวตฺตติ   น ปมา- 
ภินิปาเต  ฯ  ปากโฏ  โหตีติ  วิตกฺกสฺส  วิเสโส อภินิโรปนากาโร  
โอฬาริกตฺตา   ปมชฺฌาเน   ปากโฏ  โหติ  ฯ  ตทภาวโต  ป ฺจก- 
นเย ทุติยชฺฌาเน   วิจารสฺส   วิเสโส   อนุมชฺชนากาโร   ปากโฏ  
โหติ  ฯ   วาลณฺฑุปก   เอฬกโลมาทีหิ  กตจุมฺพฏก  ฯ  อุปฺปฬนหตฺโถติ  
ปณฺฑสฺส   อุปฺปฬนหตฺโถ   ตสฺเสว   อิโตจิโตจ   สสรณหตฺโถ  ฯ  
มณฺฑลนฺติ   กสภาชนาทีสุ   กิ ฺจิ   มณฺฑล   วฏฏเลข   กโรนฺตสฺส  ฯ  
ยถา   ปุปฺผผลสาขาทิอวยววินิมุตฺโต   อวิชฺชมาโนป   รุกโฺข   สปุปฺโผ  
สผโลติ   โวหริยติ   เอว   วิตกฺกาทิองฺควินิมุตฺต   อวิชฺชมานมฺป  ฌาน  
สวิตกฺก   สวิจารนฺติ   โวหริยตีติ   ทสเฺสตุ   รุกโฺข   วิยาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   ฌานภาวนาย   ปุคฺคลวเสน   เทเสตพฺพตฺตา  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหีติอาทินา๒   ปุคฺคลาธิฏาเนน   ฌานานิ  
อุทฺทิฏานีติ  ฯ   ยทิป   วิภงฺเค   ปุคฺคลาธิฏานากตา   เทสนา  
๑. สปริปฺผนฺทโนติ ภเวยยฺ วสุิทฺธิมคฺเค ปริปฺผนฺทนภูโตติ วุตฺตตฺตา ฯ ๒. ส. 
มหาวาร. ๑๙/๓๙๒ ฯ   
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อตฺโถ   ปน   ตตฺราป   วิภงฺเคป   ยถา   อิธ   อิมินา   จ วิตกฺเก- 
นาติอาทินา๑  ธมฺมวเสน  วุตฺโต เอวเมว ทฏพฺโพ ปรมตฺถโต  
ปุคฺคลสฺเสว   อภาวโตติ   อธิปฺปาโย  ฯ   อตฺโถ  ฯเปฯ  ทฏพฺโพ  
ฌานสมงฺคิโน   วิตกฺกวิจารสมงฺคิตาทสฺสเนน   ฌานสฺเสว สวิตกฺก- 
สวิจารตาย วุตฺตตฺตาติ เอว วา เอตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
        [๑๗๒]  วิเวกาติ  วิเวกา  เหตุภูตาติ  วิเวกสทฺทสฺส  ภาวสาธนต  
สนฺธายาห  ฯ  วิเวเกติ  กตฺตุสาธนต  กมฺมสาธนต  วา  ฯ  วิวิตฺโตติ  
หิ   อิมินา   นีวรเณหิ   วินาภูโต  เตหิ  วิเวจิโตติ  จ  สาธนทฺวยมฺป  
สงฺคหิตเมวาติ ฯ  
        ปนยตีติ   ตปฺเปติ   วฑฺเฒติ   วา  ฯ   สมฺปยายนลกฺขณาติ ปริ- 
ตุสฺสนลกฺขณา  ฯ  ปนนรสาติ  ปริพฺรหูนรสา  ฯ  ผรณรสาติ ปณีตรูเปหิ  
กายสฺส   พฺยาปนรสา  ฯ   อุทคฺคภาโว   โอทคฺย  ฯ  ขุทฺทกา  ลหุ  
โลมหสนมตฺต   กตฺวา   ภินฺนา   น   ปนุ  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ขณิกา  พหุล  
อุปฺปชฺชติ  ฯ   อุพฺเพคโต   ผรณา   นิจฺจลตฺตา   จิรฏ ิติกตฺตา   จ  
ปณีตตรา ฯ  
        เจติยงฺคณ   คนฺตฺวาติ   ปุนฺนวลฺลกิวิหาเร  เจติยงฺคณ  คนฺตฺวา  ฯ  
ปกติยา  ทิฏารมฺมณวเสนาติ  ปุพฺเพ  มหาเจติเย  คหิตารมฺมณวเสน  ฯ  
จิตฺรเคณฺฑุโก   วิจิตฺตากาเรน   กตเคณฺฑุโก  ฯ   อุปนิสฺสเยติ  สมีเป  
ตสฺส   วา   วิหารสฺส   นิสสฺยภูเต   โคจรฏานภูเตติ    อตฺโถ ฯ  
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๗ ฯ   
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        [๑๗๓]   ฆราชิเรติ   เคหงฺคเณ  ฯ   ปพฺพตสิขเร   กตเจติย อากาส- 
เจติยนฺติ  วุตฺต  ฯ  คหิตนิมิตฺเตเนวาติ  เจติยวนฺทน ธมฺมสฺสวน ฺจ  
อุทฺทิสฺส   ธ ฺา   วติเมติอาทินา  คหิตกุสลนิมิตฺเตเนว  การณ- 
ภูเตน  ฯ คหิต   วา   นิมิตฺต   เอเตนาติ   คหิตนิมิตฺต   วุตฺตากาเรน  
ปวตฺตจิตฺต ฯ เตน คหิตนิมิตฺเตเนว จิตฺเตน สห ฯ  
        [๑๗๔]  ปกฺขนฺท๑  อนุปวิฏ  ฯ  อนุปริปฺผุฏนฺติ  อนุอนุสมนฺตโต  
ผุฏ   สพฺพโส   อนุวิสฏนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปสฺสทฺธิยา  นิมิตฺตภาเวน  คพฺภ  
คณฺหนฺตี   ปริปาจนวเสน   ปริปาก   คจฺฉนฺตี  ฯ   อปฺปนาสมฺปยุตฺตาว  
ปติ   อปฺปนาสมาธิปูริกา  ฯ   ขณิกสมาธิปูริกา  จ  อุปจารสมาธิปูริกา  
จ   อปฺปนาสมาธิสฺส   วิทรูตราติ   ตทภุย   อนามสนฺโต   ตาสุ   ยา  
อปฺปนาสมาธิสฺสาติอาทิมาห  ฯ   สมาธิสมฺปโยค   คตาติ   ปุพฺเพ  
อุปจารสมาธินา   สมฺปยุตฺตา   หุตฺวา   อนุกฺกเมน   วฑฺฒิตฺวา อปฺปนา- 
สมาธินา สมฺปโยค คตา ฯ  
        สุขยตีติ   สุข   อตฺตนา   สมฺปยุตฺตธมฺเม   ลทธฺสฺสาเท   กโรตีติ  
อตฺโถ  ฯ   สวฺาย   กตฺตุนทิฺเทโส   ปรยิายลทฺโธ   ธมฺมโต  อ ฺสฺส  
กตฺตุนิวตฺตนฏโ  ฯ   นิปปฺริยาเยน   ปน   ภาวสาธนเมว   ลพฺภตีติ  
สุขน   สุขนติฺ   วุตฺต  ฯ  อิฏสภาวตฺตา  ตสมงฺคิปุคฺคล  สมฺปยุตฺต- 
ธมฺเม วา   อตฺตนิ   สาทยตีติ   สาต   ทการสฺส   ตการ   กตฺวา  ฯ  
สาต   มธุรนติฺ   วทนฺติ  ฯ  สาต  ลกฺขณ  เอตสฺสาติ  สาตลกฺขณ  ฯ  
อุปพฺรูหน   สมฺปยุตฺตธมฺมาน   สวฑฺฒน  ฯ   ทุกขฺ   วิย  อวิสชฺเชตฺวา  
๑. วิสุทฺธิมคฺเค ปน ปกฺขนฺต...อิติ ทิสฺสติ ฯ   
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อทุกฺขมสุขา   วิย   อนชฺฌเุปกฺขิตฺวา   อนุอนุคฺคณฺหน   อุปการิตา   วา  
อนุคฺคโห  ฯ  กตฺถจิ  ปมชฺฌานาทิเก  ฯ  ปฏิลาภตุฏ ีติ  ปฏลิาภวเสน  
อุปฺปชฺชนกตุฏ ี  ฯ   ปฏลิทฺธรสานุภวนนฺติ   ปฏิลทฺธสฺส   อารมฺมณรสสฺส  
อนุภวนนฺติ  ฯ  สภาวโต  ปติสุขานิ  วิภชิตฺวา  ทสฺเสติ  ฯ  ยตฺถ  ปติ  
ตตฺถ  สุขนฺติ  วิตกฺกสฺส  วิย  วิจาเรน ปติยา สุเขน อจฺจนฺตสโยคมาห ฯ  
ยตฺถ   สุข   ตตฺถ   นนิยมโต  ปตีติ  วิจารสฺส  วิย  วิตกฺเกน  สุขสฺส  
ปติยา   อนจฺจนฺตสโยค  ฯ  เตน  อจฺจนฺตานจฺจนฺตสโยคิตาย  ปติ- 
สุขาน วิเสส  ทสฺเสติ  ฯ  ก  ตาเรนฺติ  เอตฺถาติ  กนฺตาร  นิรุทก- 
มรุฏาน ฯ วนเมว   วนนฺต  ฯ   ตสฺมึ   ตสฺมึ   สมเยติ   อิฏารมฺมณสฺส  
ปฏิลาภสมเย  ปฏิลทฺธสฺส  รสานุภวนสมเย  วนจฺฉายาทีน สวนทสฺสน- 
สมเย ปเวสปริโภคสมเย   จ  ฯ   ปากฏภาวโตติ   ยถากฺกม   ปติสุขาน  
วิภูตภาวโต  ฯ  วิเวกช  ปติสุขนฺติ  เอตฺถ  ปุริมสฺมึ  อตฺเถ  วิเวกชนฺติ  
ฌาน   วุตฺต  ฯ   ปติสุขสทฺทโต  จ  อตฺถิอตฺถวิเสสโต  อสฺส  ฌานสฺส  
อสฺมึ   วา  ฌาเนติ  เอตฺถ  อกาโร  ทฏพฺโพ  ฯ  ทุติเย  ปติสุขเมว  
วิเวกช   วิเวกชมฺปติสุขนฺติ   จ   อ ฺปทตฺถสมาโส   ปจฺจตฺตนิทฺเทสสฺส  
จ   อโลโป   กโต   โลเป  วา  สติ  วิเวกชปติสุขนฺติ  ปาโติ  อย  
วิเสโส ฯ  
        [๑๗๕]   อุปสมฺปชชฺาติ   เอตฺถ   อุปสสทฺทา   อุปลพฺภติ  
สมฺภ ฺชตีติอาทีสุ  วิย  นริตฺถกาติ  ทสฺเสตุ  อุปคนฺตฺวาติอาทึ  วตฺวา  ปุน  
เตส   สาตฺถกภาว   ทสฺเสตุ   อุปสมปฺาทยิตฺวาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 248 

                        วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปตฺวา   สาเธตฺวาติ   วา   อตฺโถ  ฯ  อิรยินฺติ  กิรยิ  ฯ  วุตฺติอาทีนิ  
ตสฺเสว   เววจนานิ  ฯ   ปาลนาติ   หิ   เอกอิริยาปถพาธน อิริยา- 
ปถนฺตเรหิ รกฺขนา ฯ  
        ป ฺจ   องฺคานิ   วิกขฺมฺภนวเสน   ปหีนานิ   เอตสฺสาติ ป ฺจงฺค- 
วิปฺปหีน  ฯ   อคฺยาหิโตติ   เอตฺถ   อาหิตสทฺทสฺส   วิย   วิปฺปหีน- 
สทฺทสฺเสตฺถ   ปรวจน   ทฏพฺพ  ฯ  ป ฺจหิ  องฺเคหิ  วิปฺปหีนนฺติ  
วา ป ฺจงฺควิปฺปหีน ฯ  
        [๑๗๖]   นน ุ อ ฺเป  อกุสลา  ธมฺมา  อิมินา  ฌาเนน  ปหียนฺติ  
อถ   กสฺมา   ป ฺจงฺควิปฺปหีนตาว   วุจฺจตีติ   อาห   กิ ฺจาปติอาทิ  ฯ  
ฌานลาภิโนป  อฌานสมงฺคิกาเล  อฌานปฏิปกฺขโลภจิตฺตาทีน ปวตฺติ- 
สภาวโต ฌานกฺขเณติ   วุตฺต  ฯ  ปหียนฺตีติ  วิคจฺฉนฺติ  นปฺปวตฺตนฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ เอกตฺตารมฺมเณติ   ปวีกสิณาทิวเสน   เอกสภาเว   เอกคฺคตา- 
สงฺขาเต เอกตฺตาวเห   วา   อารมฺมเณ  ฯ   ตนฺติ   ต   นานาวิสยปฺปโลภิต  
จิตฺต  ฯ   กามธาตุปฺปหานายาติ   นานาวิสยสมุปพฺยุฬฺหาย  กามธาตุยา  
ปหานาย   สมติกฺกมาย   ปฏิปท   ฌาน   นปฺปฏิปชฺชติ  ฯ  นิรนฺตรนฺติ  
วิกฺเขเปน   อนนฺตริต   สหิตนฺติ   อตฺโถ  ฯ   อกมฺม ฺนฺติ  อกมฺมนิย  
ภาวนากมฺมสฺส   อโยคฺยนฺติ   อตฺโถ  ฯ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรตนฺติ  
อุทฺธจฺจกุกกฺุจฺเจน  อภิภูต  ปริพฺภมติ อนวฏานโต อวฏานสฺส สมาธานสฺส  
อภาวโตติ   อตฺโถ  ฯ   วิจิกิจฺฉาย   อุปหตนฺติ  สาติสยสฺส  วิจารสฺส  
อภาวโต   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   นุโข   ภควา   นุโขติ   ปวีติอาทินา   
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มนสิกาเรน   ฌาน   สิยา   นุโข   น   นโุขติอาทินา   จ  ปวตฺตาย  
วิจิกิจฺฉาย   อุปหต  ฯ   นาโรหติ  อปฺปฏิปตฺตินิมิตฺตตฺตา  ฯ  วิเสเสน  
ฌานนฺตรายกรตฺตาติ   สมาธิอาทีน   อุชุวิปจฺจนีกภาเวน   ฌานาธิคมสฺส  
อนฺตรายกรณโต ฯ  
        เตหีติ  ฌานาธิคมสฺส  ปจฺจยภูเตหิ  วิตกฺกวิจาเรหิ  ฯ  อวิกฺเขปาย  
สมฺปาทิตปฺปโยคสฺสาติ  ตโตเอว  สมาธานาย  นิปฺผาทิตภาวนาปโย- 
คสฺส ฯ เจตโส  ปโยคสมฺปตฺติสมฺภวาติ  ยถาวุตฺตภาวนาปโยค- 
สมฺปตฺติสมุฏานา  ฯ ปติ   ปนน   ภาวนาวเสน   ตปฺปน   อุปพฺรูหน  
ภาวนาวเสน   ปริพุทฺธ ึ  เจตโส   กโรตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   นนฺติ  
จิตฺต   สเสสสมฺปยุตฺตธมฺม   อวสิฏผสฺสาทิธมฺมสหิต  ฯ   สม   สมฺมา  
จ   อาธิยตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  อินฺทฺริยสมตาวเสน  สม  ปฏิปกฺขธมฺมาน  
ทูรีภาเวน  ลนีุทฺธจฺจาภาเวน  สมฺมา  ปฏเปตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอกคฺคตา  
หิ  สมาทานกิจฺเจน๑  จิตฺต  สมฺปยุตฺตธมฺเม จ อตฺตาน อนุวตฺตาเปนฺตี  
ฌานกฺขเณ  สาติสย  สมาหิเต  กโรตีติ  ฯ  อุปฺปตฺติวเสนาติ  ยถาปจฺจย  
อุปฺปชฺชนวเสน  ฯ   เอเตสุ   วิตกฺกาทีสุ  ฌาน  อุปปฺนฺน  นาม  โหติ  
ตตฺเถว   ฌานโวหารโต  ฯ   เตนาห   ตสฺมาติอาทิ  ฯ   ยถา ปนาติ- 
อาทินาป อุปมาวเสน ตเมวตฺถ ปากฏตร กโรติ ฯ  
        [๑๗๗]   ปกติจิตฺตโตติ   ปากติกกามาวจรจิตฺตโต  ฯ  สุวิสเทนาติ  
สุฏ ุ   วิสเทน   ปฏตเรนาติ  อตฺโถ  ฯ  สพฺพาวนฺตนฺติ  สพฺพาวยววนฺต  
อนวเสสนฺติ   อตฺโถ  ฯ  อปฺผุฏนฺติ  อสมฺผุฏ  ฯ  อารมฺมเณสุ  ผุสิตาติ  
๑. สมาธานกิจเฺจนาติ ม ฺเ ฯ   
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อปฺปนาวเสน   ปวตฺตมานา   จิตฺเตกคฺคตา  สมนฺตโต  อารมฺมณ  ผรนฺตี  
วิย   โหตีติ   กตฺวา  วุตฺต  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  ฌานปาเ  อคฺคหิตา  
จิตฺเตกคฺคตา   คหิตาติ   อนุโยค   สนฺธาย   ตตฺถ  จิตฺเตกคฺคตาติ  อาทิ  
วุตฺต  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  ฌานงฺเคสุ  ฯ  น  นิทฺทฏิาติ  สรุปฺปโต๑  
น   นิทฺทิฏา  ฯ   สาม ฺโต   ปน   ฌานคฺคหเณน   คหิตา  ฯ  
เอว  วุตฺตตฺตาติ  สรุปฺเปเนว๒  วุตฺตตฺตา ฯ องฺคเมว จิตฺเตกคฺคตาติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ   เยน   อธิปปฺาเยนาติ  เยน  วิตกฺกาทีหิ  สห  วตฺตนฺต  
ธมฺม   ทีเปตุ  ตสฺส  ปกาสนาธิปฺปาเยน  ฯ  สวิตกฺก  สวิจารนฺติ- 
อาทินา อุทฺเทโส   กโต   โสเอว   อธิปฺปาโย   เตน   ภควตา   วิภงฺเค  
จิตฺเตกคฺคตาติ   นิทฺทิสนฺเตน   ปกาสิโต  ฯ   ตสฺมา  สา  ฌานปาเ  
อคฺคหิตาติ น จินฺเตตพฺพ ฯ  
        อาทิมชฌฺปริโยสานวเสนาติ   ฌานสฺส   อาทิมชฺฌปรโิยสาน- 
วเสน  ฯ ลกขฺณวเสนาติ   เตสเยว   อปปฺนาย   ลกฺขิตพฺพภาววเสน  ฯ  
ตตฺราติ   ตสฺมึ   กลฺยาณตาลกฺขณาน   วิภาวเน  ฯ   ปฏิปทาวิสุทฺธีติ  
ปฏิปชชฺติ   ฌาน   เอตายาติ  ปฏิปทา  โคตฺรภูปรโิยสาโน  ปุพฺพ- 
ภาคิโย ภาวนานโย   ปรปินฺถโต   วิสชฺุฌน   วิสุทธฺิ   ปฏิปทาย   วิสุทฺธิ  
ปฏิปทาวิสุทฺธิ  ฯ   สา  ปนาย  ยสฺมา  ฌานสฺส  อุปปฺาทกฺขเณ  ลพฺภติ  
ตสฺมา   วุตฺต   ปฏิปทาวิสุทฺธิ   อาทีติ  ฯ   อุเปกฺขานุพฺรูหนาติ วิโส- 
เธตพฺพตาทีน   อภาวโต   ฌานปริยาปนฺนาย   ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย  
กิจฺจนิปฺผตฺติยา   อนุพฺรูหนา  ฯ   สา   ปนาย   วิเสสโต   ฌานสฺส  
๑. ๒. สรูปโต สรูเปเนวาติ ภเวยยฺ ฯ   
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 ิติกฺขเณ   ลพฺภติ  ฯ   เตน   วุตฺต   อุเปกฺขานุพฺรูหนา  มชฺเฌติ  ฯ  
สมฺปหสนาติ   ตตฺถ   ธมฺมาน   อนติวตฺตนาทิสาธกสฺส   าณสฺส กิจฺจ- 
นิปฺผตฺติวเสน  ปรโิยทปนา  ฯ  สา  ปน ยสฺมา ฌานสฺส โอสานกฺขเณ  
ปากฏา โหติ ตสฺมา วุตฺต สมฺปหสนา ปริโยสานนฺติ ฯ  
        [๑๗๘]   อิมานิ   ตีณิ   ลกฺขณานีติ   ปริปนฺถโต   จิตฺตสฺส  
วิสุชฺฌนากาโร   มชฺฌิมสสฺ   สมถนิมตฺิตสฺส   ปฏปิชฺชนากาโร   ตตฺถ  
ปกฺขนฺทนากาโรติ   อิมานิ   ตีณิ   ฌานสฺส   อาทิโต   อุปฺปาทกขฺเณ  
อปฺปนาปฺปตฺติลกฺขณานิ   เตหิ   อากาเรหิ   วินา   อปฺปนาปฺปตฺติยา  
อภาวโต   อสติ   จ   อปฺปนาย   ตทภาวโต  ฯ   อาทิกลฺยาณ ฺเจว  
วิสุทฺธิปตฺติปทตฺตา  ฯ   ยถาวุตฺเตติ   ลกฺขเณหิ   สมนฺนาคตตฺตา สมฺปนฺน- 
ลกฺขณตฺตา   จ   ติลกฺขณสมฺปนฺน ฺจ  ฯ   อิมินา   นเยน มชฺฌปริโยสาน- 
ลกฺขณาน ฺจ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ  
        [๑๗๙]  สมฺภริยติ  ฌาน  เอเตนาติ สมฺภาโร นานาวชฺชน- 
ปริกมฺม ฯ สห   สมฺภาเรนาติ   สสมฺภาโร  ฯ   โสเอว   สสมฺภาริโก  ฯ  
อุปจาโรติ   เอกาวชฺชนุปจารมาห  ฯ   ปคฺคหาทิกิจฺจสฺส   ปุพฺพภาเค  
ภาวนายเอว   สาธิตตฺตา   ยา   ตตฺถ   เอกาวชฺชนุปจาเร   สิทฺธา อชฺฌ-ุ 
เปกฺขนา   สา   ฌานกฺขเณ   ปริพฺรูหิตา   นาม   โหตีติ   วุตฺต อุเปกฺขา- 
นุพฺรูหนา   นาม   อปฺปนาติ  ฯ  ยถาธิคต  ฌาน  นิสฺสาย  โย  
ปหฏากาโร   จิตฺตสฺส   ปริโตโส   ต   ปจฺจเวกฺขณาวเสน   ปวตฺต  
สนฺธายาห   สมฺปหสนา   นาม   ปจฺจเวกฺขณาติ  ฯ   เอเกติ อภย-  
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คิริวาสิโน  ฯ   เต  หิ  เอว  ปฏิปทาวิสุทฺธิอาทิเก  วณฺณยนฺติ  ฯ  
ตทยุตฺต  ฯ  ตถา  หิ  สติ  อฌานธมฺเมหิ  ฌานสฺส  คุณสกิตฺตน นาม กต  
โหติ   น   หิ  ภุมฺมนฺตร  ภุมฺมนฺตรปริยาปนฺน  โหติ  ฯ  ปาลิยา  เจต  
วิรุทฺธนฺติ   ทสฺเสตุ   ยสฺมา   ปนาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เอกตฺตคต  
จิตฺตนฺติ   อินฺทฺริยาน   เอกรสภาเวน   เอกคฺคตาย  จ  สิกฺขาปฺปตฺติยา  
ตทนุคุณ  ฯ  เอกตฺตคตนฺติ  เอกตฺตคต  สมฺปยุตฺต  อปฺปนาปฺปตฺต- 
จิตฺต  ฯ ตสฺเสว   ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺทตาทิ   อนนฺตรเมว   วุจฺจติ  ฯ  
ตสฺมาติ   ยสมฺา   เอกสฺมึเยว   อปฺปนาจิตฺตกฺขเณ   ปฏิปทาวิสุทฺธิอาทิ  
ปาลิย   วุตฺต   ตสฺมา  ฯ   อาคมนวเสนาติ   ปริกมฺมาคมนวเสน  ฯ  
อนติวตฺตนาทีติ   อาทิสทเฺทน   อินฺทฺริเยกรสตาตทุปควิริยวาหนาเสว- 
นานิ สงฺคณฺหติ  ฯ   ปริโยทปกสฺสาติ   ปรโิสธกสฺส   ปภสฺสรภาว- 
กรสฺส  ฯ อนติวตฺตนาทิภาวสาธนเมว   เจตฺถ   าณสฺส   กิจฺจนิปฺผตฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ  
        ตสฺมินติฺ   ตสฺมึ   วาเร   จตุป ฺจจิตฺตปริมาณาย   อปฺปนา- 
วีถิยนฺติ อตฺโถ  ฯ   ตโต   ปริยนฺตโต   จิตฺต   วิสุชฺฌตีติ   ยทิป  
อาคมน   คเหตุ   อวิเสเสน   วิย   วุตฺต   ปริกมฺมวิสทฺุธิโต   ปน อปฺปนา- 
วิสุทฺธิ  สาติสยาว  ฯ  เตนาห  วิสุทฺธตฺตาติอาทิ  ฯ อาวรณวิรหิต  
หุตฺวาติ   เยนาวรเณน   อาวฏตฺตา   จิตฺต   ตโต   ปพฺุเพ   มชฺฌิม  
สมถนิมิตฺต   ปฏิปชฺชิตุ   น   สกฺโกติ   เตน   วิวิตฺต   หุตฺวา   ต  
วิกฺขมฺภิตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ   ลีนุทฺธจฺจสงฺขาตาน   อุภินฺน   อนฺตาน   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 253 

                           ปวีกสิณนิทฺเทส  วณฺณนา  
อนุปคมเนน  มชฺฌโิม  ฯ  สวิเสส  ปจฺจนีกธมฺมาน  วูปสมนโต  สมโถ ฯ  
โยคิโน   สุขวิเสสาน   การณภาวโต  นิมิตฺต ฺจาติ  มชฺฌิมสมถนิมิตฺต  ฯ  
เตนาห   สมปฺปวตฺโต   อปฺปนาสมาธิเยวาติ  ฯ   ตทนนฺตร ปุรมิ- 
จิตฺตนฺติ   ตสฺส   อปฺปนาจิตฺตสฺส   อนนฺตรปจฺจยภูต   ปรุิม   จิตฺต  
โคตฺรภูจิตฺตนฺติ   อตฺโถ  ฯ   เอกสนฺตติปริณามนเยนาติ   ยถา  ตเทว  
ขีร   ทธิสมฺปนฺนนฺติ   เอว   สติป   ปริตฺตมหคฺคตภาวเภเท ปจฺจย- 
ปจฺจยุปฺปนฺนภาวเภเท  จ  เอกิสฺสาเอว สนฺตติยา ปริณามุปคมนนเยน  
เอกตฺตนยวเสน  ฯ  ตถตฺตนฺติ  ตถภาว อปฺปนาสมาธิวเสน สมาหิต- 
ภาว ฯ เอว   ปฏิปนฺนตฺตาติ   วุตฺตากาเรน   ปฏิปชชฺมานตฺตา  ฯ   ยสฺมึ  หิ  
ขเณ  ตถตฺต  มชฺฌิม  สมถนิมิตฺต  ปฏิปชฺชติ ตสฺมึเยว ขเณ ตถตฺตุ- 
ปคมเนน อปฺปนาสมาธินา   สมาหิตภาวุปคมเนน   ตตฺถ   ปกฺขนฺทติ  
นาม  ฯ  ปุรมิจิตฺเตติ  อปฺปนาจิตฺตสฺส  ปุริมสฺมึ  จิตฺเต  โคตฺรภู- 
จิตฺเต ฯ วิชฺชมานาการนิปฺผาทิกาติ   ตสฺมึ   จิตฺเต   วิชฺชมานาน ปริปนฺถ- 
วิสุทฺธิมชฺฌิมสมถปฏิปตฺติปกฺขนฺทนาการาน   นิปฺผาทิกา  เตนากาเรน  
นิปฺปชฺปมานาติ   อตฺโถ  ฯ   เตเยว   ห ิ  อาการา  ปจฺจยวิเสสโต  
ฌานกฺขเณ   นิปฺปชฺชมานา   ปฏิปทาวิสุทฺธีติ   ลทฺธสาม ฺาฌานสฺส  
ต   วิเสส   นปิฺผาเทนฺตา   วิย   วุตฺตา  ฯ  ฯ  อุปฺปาทกฺขเณเยวาติ อตฺต- 
ลาภเวลายเมว  ฯ  ยทิ  เอว  กถ  เต อาการา นิปฺปชชฺนฺตีติ อาห  
อาคมนวเสนาติ  ฯ  ตสฺสาติ  จิตฺตสฺส  ฯ  วิสุทฺธ  จิตฺต  อชฺฌ-ุ 
เปกฺขตีติ ปาลิย   ปุคฺคลาธิฏาเนน   อาคตาติ   พฺยาปาร   อกโรนฺโตติ   
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อาห  ฯ   สมถปฏิปตฺติ   ตถตฺตุปคมน ฺจ   อิธ   สมถภาวาปตฺติ- 
เยวาติ อาห   สมถภาวุปคมเนนาติ  ฯ   กิเลสสสคฺค   ปหาย   เอกตฺเตน  
อุปฏ ิตสฺสาติ   ปุพฺเพ   กถนฺนุโข  กิเลสสสคฺค  ปชเหยฺยนฺติ  ปฏปินฺนสฺส  
อิทานิ  สมถปฏิปตฺติยา  ตสฺส  ปหีนตฺตา  กิเลสสงฺคณิกาภาเวน  
เอกตฺเตน อุปฏ ิตสฺส   ฌานจิตฺตสฺส  ฯ   ปริปนถฺวิสทฺุธิมชฺฌิม  สมถ- 
ปฏิปตฺติปกฺขนฺทเนหิ พุทฺธิปฺปตฺติยา   อนุพฺรูหิเต   ฌานจิตฺเต   ลทฺโธ- 
กาสา ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา   สมฺปยุตฺเตสุ   สมวาหิตภาเวน   ปวตฺตมานา  
เต   อนุพฺรูหนฺตี   วิย   โหตีติ  อาห  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย  กิจฺจวเสน  
อุเปกฺขานุพฺรูหนา เวทิตพฺพาติ ฯ  
        [๑๘๐]  เย  ปเนเต  ยคุนทฺธธมฺมาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตตฺถาติ ตสฺมึ  
ฌานจิตฺเต  ฯ   อ ฺม ฺานติวตฺตนวเสน   กิจฺจกรณโต   ยุเค  นทฺธา  
พทฺธา   วิย   ยุคนทฺธา  ฯ   วิมุตฺติรเสนาติ   วิมุจฺจนกิจฺเจน วิมุจฺจน- 
สมฺปตฺติยา  วา  ฯ  เอส  โยคี  ฯ วาหยตีติ ปวตฺเตติ ฯ อสฺสาติ  
ฌานจิตฺตสฺส  ฯ  ตสฺมึ  ขเณติ  ภงฺคกฺขเณ  ฯ  อุปฺปาทกฺขเณ  อตีเต  หิ  
 ิติกฺขณโต   ปฏาย   อาเสวนา   ปวตฺตติ  นาม  ฯ  เต  อาการาติ  
อ ฺม ฺานติวตฺตนาทโย  ตตฺถ  ธมมฺาน  ปวตฺติอาการา  ฯ  อาเสว- 
นาป หิ   อาเสวนปจฺจยภาคีน   ธมฺมาน   ปวตฺติอากาโรเยว  ฯ สงฺกิเลส- 
โวทาเนสูติ  สมาธิป ฺาน  สมรสตาย อกรณ ภาวนาย สงฺกิเลโส  
กรณ  โวทาน  ฯ  ตถา  เสเสสุป  ฯ  เอวเมเตสุ  สงฺกิเลสโวทาเนสุ  
ต   ต   อาทีนว   โทส   อานิสส   คุณ   ปุเรตร  ปาฏหิาริยาเณน   
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ทิสฺวา   ยถา   อ ฺม ฺานติวตฺตนาทโย   โหนฺติ   ตถา   ภาวนาย  
สมฺปหสิตตฺตา   เตเนว   าเณน   วิโสธิตตฺตา  ฯ   วิโสธน ฺเหตฺถ  
สมฺปหสน  ฯ   เต   อาการา   ยสฺมา   นปิฺผนฺนา   ตสฺมา  ธมฺมาน  
ฯเปฯ   เวทิตพฺพาติ   วุตฺตนฺติ   ลกฺขณสวณฺณนาย   อาทิมฺหิ   วุตฺต  
นิคมนวเสน   ทสฺเสติ  ฯ   ยสฺมา   อุเปกฺขาวเสน   าณ   ปากฏ  
โหตีติ   โก   สมฺพนฺโธ   กสฺมา   สมฺปหสนาว   ปรโิยสานนฺติ  วุตฺตา  
น   อุเปกฺขานุพฺรูหนาติ   โจทน  สนฺธาย  ตตฺถ  ยสมฺา  อุเปกฺขาวเสน  
าณ   ปากฏ   โหตีติ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ภาวนาจิตฺเต  ฯ อุเปกฺขา- 
วเสน  าณ  ปากฏ  โหตีติ  อปฺปนากาเล  ภาวนาสมปฺปวตฺติยา ปฏ-ิ 
ปกฺขสฺส   จ   ปหานโต   ปคฺคหาทีสุ   พฺยาปารสฺส   อกาตพฺพโต อชฺฌ-ุ 
เปกฺขนาว  โหติ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  สมเย  จิตฺตสฺส  อชฺฌุเปกฺขนา  
วิสุทฺธ   จิตฺต   อชฺฌุเปกฺขตีติ  จ  อาทิ  ฯ  สา  ปนาย  อชฌฺุเปกฺขนา  
าณสฺส  กิจฺจสิทฺธิยา  โหติ วิเสสโต าณสาธนตฺตา อปฺปนา- 
พฺยาปารสฺสาติ ผเลน   การณานุมาน ฺาเยน  ฯ   ยสฺมา   อุเปกขฺาวเสน  
าณ   ปากฏ   โหติ   ตสฺมา  าณกิจฺจภูตา  สมฺปหสนา  ปริโยสา- 
นนฺติ วุตฺตาติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   อิทานิ   ยถาวุตฺตมตฺถ   ปาลิยา   สมตฺเถตุ  
ยถาหาติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตถา  ปคฺคหิต  จิตฺตนฺติ  ยถา  ภาวนาจิตฺต  
โกสชชฺปกฺเข   น   ปตติ   ตถา   วิรยิสมฺโพชฺฌงฺคฏานียาน   ธมฺมาน  
พหุลีการวเสน   ปคฺคหิต  ฯ   สาธุก   อชฺฌุเปกฺขตีติ  ปคฺคณฺหนฺเตนาป  
สมาธิสฺส   วิริยสมตาโยชนวเสเนว   ปคฺคหิตตฺตา   สกฺกจฺจ อชฺฌุ-  
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เปกฺขติ  ฯ  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา  โอกาส  ลภติ ฯ ต ปน อชฺฌุเปกขฺน  
อุเปกฺขาวเสน   ปุพฺเพ   ปวตฺตปาริหาริยป ฺาวเสน   อปฺปนาป ฺาย  
กิจฺจาธิกตาติ   อาห   ป ฺาวเสน   ป ฺ ินฺทฺริย   อธิมตฺต   โหตีติ  ฯ  
ตสฺส  อธิมตฺตตฺตาเอว  อชฺฌุเปกฺขนฺตสฺเสว  นานาสภาเวหิ นีวรณ- 
ปฺปมุเขหิ กิเลเสหิ   อปฺปนาจิตฺต   วิมจฺุจติ  ฯ  วิโมกฺขวเสน  วิมุจฺจน- 
วเสน  ฯ ป ฺาวเสนาติ   ปุพฺเพ   ปวตฺตปาริหาริยป ฺาวเสน  ฯ  
วิมุตฺตตฺตาติ  นานากิเลเสหิ  วิมุตฺตตฺตาเอว  ฯ  เต  ธมฺมา  สทฺธาทโย  
วิเสสโต   สทฺธาป ฺาวิริยสมาธโย   จ  เอกรสา  สมานกิจฺจา  โหนฺติ  
เอวมย   อินทฺฺริยาน   เอกรสฏเน   ภาวนา   นิปฺปชชฺมานา าณพฺยา- 
ปาโรติ  อาห  าณกิจฺจภูตา  สมฺปหสนา  ปริโยสานนฺติ  ฯ เอว  
ติวิธาย   ปฏปิทาวิสุทฺธิยา   ลทฺธวิเสสาย   ติวิธาย  อุเปกฺขานุพฺรูหนาย  
สาติสย   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อธิมตฺตภาเวน   จตุพฺพิธาป   สมฺปหสนา  
สิชฺฌตีติ   อาคมนุเปกฺขาาณกิจฺจวเสน   ทสป   อาการา   ฌาเนเอว  
เวทิตพฺพา ฯ  
        คณนานุปุพฺพตาติ   คณนานุปุพฺพตาย   คณนานุปุพฺพตามตฺต  
วา   ปมนฺติ   อิทนฺติ   อตฺโถ  ฯ  เตน  เทสนากฺกม  อุลฺลิงฺเคติ  ฯ  
ปม   อุปฺปนฺนนฺติ   ปมนฺติ   อิมินา   ปฏิปตฺติกกฺม  ฯ  อุปฺปนฺนนฺติ  หิ  
อธิคตนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ปม   สมาปชฺชติพฺพนฺติ   ปมนฺติ   อิท  ปน  
น   เอกนฺตลกฺขณนฺติ   อฏกถาย   ปฏิสิทฺธตฺตา   อิธ   น   คหิต  ฯ  
อารมฺมณุปนิชฺฌาน   ลกฺขณุปนิชฺฌานนฺติ   ทุวิเธ   ฌาเน อิธาธิปฺเป-  
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ตชฺฌานเมว   ทสฺเสตุ   อารมฺมณุปนิชฌฺานโตติ   วุตฺต  ฯ ปวี- 
กสิณสงฺขาตสฺส   อตฺตโน   อตฺตโน  อารมฺมณสฺส  รูป  วิย  จกฺขุนา  
อุปนิชฺฌายนโต  ฯ   ปจฺจนีกชฺฌาปนโตติ   นีวรณาทีน   ปจฺจนีกธมฺมาน  
ทหนโต  วิกขฺมฺภนวเสน  ปชหนโต  ฯ  สกลฏเนาติ  เหฏา วุตฺตนเยน  
กเต   วา   อกเต   วา   ปริจฺฉิชฺช  คหิเต  ปวีภาเค  ปวีมณฺฑเล สกลา- 
รมฺมณกรณฏเน  ฯ   น  หิ  ตสฺส  เอกเทสมารมฺมณ  กรยิติ  ฯ  
ปวีกสิณสนฺนิสฺสยตาย   นิมิตฺต   ปวีกสิณ   ยถา   ม ฺจา   อุกฺกุฏ ึ  
กโรนฺตีติ ฯ ตสหจรณโต ฌาน ปวีกสิณ ยถา กุนตฺา ปจรนฺตีติ ฯ  
        [๑๘๑]   ลกฺขฏาเน    ิต  สเรน  วาล  วิชฌฺตีติ  วาลเวธี  ฯ  
อิธ   ปน   อเนกธา   ภินฺนสฺส   วาลสฺส   อสุ  วิชฺฌนโฺต  วาลเวธีติ อธิปฺ- 
เปโต  ฯ  เตน  วาลเวธินา  ฯ  สูเทนาติ ภตฺตกาเรน ฯ อาการา ปริคฺค- 
เหตพฺพาติ  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  วิวรตุิ ยถา หีติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ  
สุกุสโลติ  สฏุ ุ  เฉโก  ฯ  ธนุคฺคโหติ  อิสฺสาโส  ฯ  กมฺมนฺติ โยคฺย ฯ  
อกฺกนฺตปทานนฺติ   วิชฺฌนกาเล   อกกฺมนวเสน   ปวตฺตปทาน  ฯ  
อาการนฺติ  ธนุชิยาสราน  คหิตาการ  ฯ  ปริคฺคณฺเหยฺยาติ อุปธา- 
เรยฺย ฯ โภชนสปฺปายาทโยติ   อาทิสทฺโท   อวุตฺตาการานมฺป   สงฺคาหโก  
ทฏพฺโพ  ฯ  เตน  อุตุโภชนนิมิตฺตาทีนมฺป  ปริคฺคณฺหน  วุตฺต  โหติ  ฯ  
ตสฺมินฺติ   ตสฺมึ   ตรุณสมาธิมฺหิ  ฯ   ภตฺตารนฺติสามิกภตฺตเวตฺตนาทีหิ  
โปสกนฺติ   อตฺโถ  ฯ   ปรวิิสนฺโตติ   โภเชนฺโต  ฯ  ตสฺส  รุจิตฺวา  
ภุ ฺชนาการ   สลฺลกฺเขตฺวา   ตสฺส  อุปนาเมนฺโตติ  โยชนา  ฯ  อยมฺป   
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โยคี   อธิคตกฺขเณ   โภชนาทโย  ฯ   อากาเรติ   ปุพฺเพ   ฌานสฺส  
อธิคตฺกฺขเณ   กิจฺจสาธเก   โภชนาธิคเต   อากาเร  ฯ   คเหตฺวาติ  
ปริคฺคเหตฺวา   สลลฺกฺเขตฺวา  ฯ   นฏเ   นฏเ  สมาธิมฺหิ  ปุนปฺปนุ  
อปฺปนาย ปหานสฺส วิชฺชาปริจเยน ปณฺฑิโต ฯ  
        [๑๘๒]  ตตฺถ  วิสทาณตาย  วิยตฺโต  ฯ านุปฺปตฺติก- 
โกสลลฺโยเคน กุสโล  ฯ   นานาจเยหีติ   นานาจเยหิ   นานาสภาเวหิ  
นานารเสหีติ   อตฺโถ  ฯ   เตนาห   อมฺพิลคฺเคหีติอาทิ  ฯ  สูเปหีติ  
พฺย ฺชเนหิ  ฯ   อมฺพิลคฺเคหีติ   อมฺพิลโกฏาเสหิเยว   อมฺพิลรสา  
หุตฺวา   อคฺคภูตา  ฯ   เตหิ   จตุรมฺพิลาทิมิสฺเสหิ  ฯ  เอเสว  นโย  
ติตฺตกคฺคาทีสุป  ฯ  ขาริเกหีติ  วา  ติงฺคณกฬีราทิมิสฺเสหิ  ฯ  นมิิตฺตนฺติ  
อาการ   รุจฺจนวเสน   ภุ ฺชนาการ  ฯ  อุคฺคณฺหาตีติ  อุปรุปริ  คณฺหติ  
อุปธาเรติ  ฯ   อิมสฺส   วา  สูเปยฺยสฺส  อตฺถาย  หตฺถ  อภิหรติ  ฯ  
อภิหารานนฺติ   อภิมุเขน   หริตพฺพาน   ปณฺณาการาน   ปชูาภิหาราน  
วา  ฯ   นิมิตฺต   อุคฺคณฺหตีติ   เอว   เม   จิตฺต  สมาหิต  อโหสีติ  
นิมิตฺต คณฺหติ สลฺลกฺเขติ ฯ  
        [๑๘๓]  สมาธิปริปนฺถานนฺติ  สมาธิสฺส  ปริปนฺถภูตาน  ฯ ธมฺมา- 
นนฺติ กามจฺฉนฺทาทินีวรณธมฺมาน  ฯ   สุวิโสธิตตฺตาติ   สุฏ ุ   วิโสธิตตฺตา  
วิกฺขมฺภนวเสน  สมฺมเทว  ปหีนตฺตาติ อตฺโถ ฯ กามาทีนวปจฺจ- 
เวกฺขณาทีหีติ อาทิสทฺเทน อสุภมนสิการเนกฺขมฺมานิสสปจฺจเวกฺขณา- 
ทีนิ สงฺคณฺหาติ  ฯ   เนกฺขมฺมคุณทสฺสเนนาป   หิ   ตสฺส   วิพนธฺภูเต   
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กามจฺฉนฺเท   อาทีนโว   วิเสสโต  ปากโฏ  โหตีติ  ฯ  กายทุฏ ุลฺลนฺติ  
กายทรถ   สารทฺธกายต  ฯ   เตน   กายจิตฺตาน   สารมฺภนิมิตฺตสฺส  
พฺยาปาทนีวรณสฺส   น   วิโสธนมาห  ฯ   อารมฺภธาตุมนสิการาทีติ  
อาทิสทฺเทน   วิริยสมโฺพชฺฌงฺคนิมิตฺตาน   อาโลกส ฺาทีน ฺจ   สงฺคโห  
ทฏพฺโพ  ฯ   สมถนิมิตฺตมนสิการาทีติ   อาทิสทเฺทน  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺ- 
คฏานียาน   ธมฺมาน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ  อ ฺเป สมาธิ- 
ปริปนฺเถติ  วิจิกิจฺฉฏานีเย  มทมานาทิเก จ สนฺธายาห ฯ อาสยนฺติ  
วสนกสุสิร  ฯ   สุปริสุทฺธนฺติ  อาสงฺกนียตฺตาภาเวน  สฏุ ุ  ปรสิุทฺธ  ฯ  
เอตฺถาห   นนุ   จาย   ปเคว  กามาทีนว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  สมถปฏิปท  
ปฏิปนฺโน   อุปจารกฺขเณเยว   ฌาเนน   นีวรณานิ   วิกฺขมฺภิตานิ   อถ  
กสฺมา   ปุน   กามาทีนวปจฺจเวกฺขณาทิ   คหิตนฺติ  ฯ  สจฺจเมต  ฯ  ต  
ปน  ปหานมตฺตนฺติ  ฌานสฺส  จิรฏ ิติยา  อติสยปฺปหานตฺถ  ปนุ  คหิต  ฯ  
อุทฺธจฺจมิทฺธนฺติ   กกฺุกุจฺจ   ถีน ฺจ   ตเทกฏตาย   คหิตเมวาติ  กตฺวา  
วุตฺต  ฯ   สุทธฺนฺตคโตติ  สุปริสุทธปรยินฺต  สพฺพโส  วิโสธิตโกณปริยนฺต  
อุยฺยาน   คโต  ฯ   ตหึ  รเมติ  ตสฺมึ  ฌาเน  รเมยฺย  ทิวสภาคมฺป  
ฌานสมงฺคีเอว   ภเวยฺย  ฯ   จิตฺตภาวนาเวปุลฺลตฺถนติฺ  สมาธิภาวนาย  
วิปุลภาวาย  ฯ  ยถา  ห ิ ภาวนาวเสน  นิมิตฺตสฺส  อุปฺปตฺติ  เอวมสฺส  
ภาวนาวเสเนว  วฑฺฒนมฺป  ตสฺมา  เอกงฺคุลาทิวเสน  นิมิตฺต วฑฺเฒนฺ- 
ตสฺส ปุนปฺปุน   พหุลีกาเรน   ฌานภาวนาป   วุฑฺฒึ   วิรฬฺุหึ   เวปุลฺล  
อาปชฺชติ  ฯ   เตน   วุตฺต   จิตฺตภาวนาเวปุลฺลตฺถ   ยถาลทฺธ ปฏิภาค-  
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นิมิตฺต วฑฺเฒตพฺพนฺติ ฯ ตสฺสาติ ปฏิภาคนิมิตฺตสฺส ฯ  
        [๑๘๔]   ตตฺราติ   สามิอตฺเถ   ภุมมฺวจน   ตสฺสาติ   อตฺโถ  ฯ  
อวฑฺเฒตฺวาติ   ยถา   กุมฺภกาโร   มตฺติกาย   ปตฺต   กโรนฺโต  ปม  
อปริจฺฉินฺทิตฺวาว   ปตฺต   วฑฺเฒติ   เอว   ปตฺตวฑฺฒนโยเคน ปตฺต- 
วฑฺฒนยุตฺติยา   อวฑฺเฒตฺวา  ฯ  ปูวิกสสฺ  ปูววฑฺฒน  ภตฺตสฺส  อุปริ  
ภตฺตปกฺขิปน   ภตฺตวฑฺฒน   วตฺถสฺส   ตินฺตสฺส   อ ฺชนาทิ๑ ทุสฺส- 
วฑฺฒน  ฯ  ปจฺเจก  โยคสทฺโท  โยเชตพฺโพ  ฯ  อปริจฺฉินฺทิตฺวา  น  
วฑฺเฒตพฺพ   สปริจฺเฉเทเอว   ภาวนาปฺปวตฺติโต  ฯ   ตถาหิ   วุตฺต  
สานฺตเก   โน  อนนฺตเกติ  ฯ  หสโปตกาติ  ชวนหสโปตกา  ฯ  อุกฺกลู  
อุนฺนตฏาน   วิกฺกูล   นนิฺนฏาน   นทีโสเตน   กต  วิทุคฺค  นทีวิทุคฺค  
วิสมากาเรน  ิโต ปพฺพตปฺปเทโส ปพฺพตวิสโม ฯ  
        [๑๘๕]   ถูลานิ   หุตฺวา   อุปฏหนฺติ   ปจฺจเวกฺขณาพาหุลฺเลน  
วิภูตภาวโต   ทุพฺพลานิ   หุตฺวา   อุปฏหนฺติ   ปคุณพลวภาวสฺส อนา- 
ปาทิตตฺตา  ฯ  อุปร ิ อุสฺสกฺุกนายาติ  ภาวนาย  อุปริ  อาโรหนาย  
ทุติยชฺฌานาธิคมายาติ  อตฺโถ  ฯ  ปพฺพเตยฺยาติ  ปพฺพเต  พหุลจารินี  ฯ  
อกฺเขตฺต ฺ ูติ   อโคจร ฺ ู  ฯ   สมาธิปริปนฺถาน   วิโสธนานภิ ฺาตาย  
พาโล  ฯ  ฌานสฺส  ปคุณภาวาปาทนเวยฺยตฺติยสฺส  อภาเวน  อพฺยตฺโต ฯ  
อุปริ   ฌานสฺส   ปทฏานภาวานวโพเธน   อกฺเขตฺต ฺ ู  ฯ  สพฺพถาป  
สมาปตฺติโกสลฺลาภาเวน  อกุสโล  ฯ  สมาธินิมิตฺตสฺส  วา  อนา- 
เสวนาย พาโล   อภาวนาย   อพฺยตฺโต   อพหุลีกาเรน   อกฺเขตฺต ฺ ู  
๑. อ ฺฉนาทีต ิม ฺเ ฯ   
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สมฺมเทว   อนธิฏานโต   อกุสโลติ   โยเชตพฺพ  ฯ  อุภโต  ภฏโติ  
อุภยโต   ฌานโต   ภฏโ  ฯ  โส  ห ิ อปฺปคุณตาย  น  สุปติฏ ิตตาย  
สอุสฺสาโหป   วินาสโต   อสามตฺถิยโต   จ   ฌานทฺวยโต  ปรหิีโน  ฯ  
จิณฺณวสินาติ อาเสวิตวสินา ฯ  
        [๑๘๖]   วสน   วสีติ   ธาตุนิทฺเทสตาย   กิรยิานิทฺเทโสติ อธิปฺปา- 
เยนาห  วสิโยติ  ฯ  ยถารจิุปฺปวตฺติโยติ  อตฺโถ  ฯ  อาวชฺชนาย  
วสี  อาวชฺชนาวเสน  วา  วสี  อาวชฺชนวสี  ฯ  ฌาน  อาวชฺชิตุ  ยตฺถ  
ยตฺถ   ปเทเส   อิจฺฉา   ยทจฺิฉก   ยทา   ยทา   ยสฺม ึ  ยสฺมึ  วา  
ฌานงฺเค   อิจฺฉา   ยทิจฺฉก  ฯ   ยาว  ยาว  อิจฺฉา  ยาวทิจฺฉก  ฯ  
ทกาโร   ปทสนฺธิกโร  ฯ   ยาวาติ   จ   อิท   พหุนฺน  ชวนวาราน  
นิรนฺตร   วิย   ตถาปวตฺตน  สนฺธาย  วุตฺต  น  เอกเมว  ฯ  โส  หิ  
ปริจฺฉินฺนจิตฺตกฺขโณติ  ฯ   อาวชฺชนาย  ทนฺธายิตตฺต  นตฺถีติ  วุตฺตนเยน  
ยตฺถ   กตฺถจิ   าเน   ยทา   ตทา  ยงฺกิ ฺจิ  านงฺค  อาวชฺชนฺตสฺส  
ยถิจฺฉิต   กาล   อาวชฺชนาย   อาวชฺชนปฺปวตฺติยา   ทนฺธายิตตฺต วิตฺถา- 
ยิตตฺต   จิรายิตตฺต   วา  นตฺถิ  เอว  อาวชฺชนวสี  สิทธฺา  นาม  
โหตีติ อตฺโถ ฯ เสสาติ อธิฏานวุฏานปจฺจเวกฺขณวสิโย ฯ  
        องฺคสมุทายภาวโต  ฌานสฺส  ฌาเน  อาวชฺชนวสึ  นิปฺผา- 
เทตุกาเมน ปฏิปาฏิยา   ฌานงฺคานิ   อาวชฺชิตพฺพานีติ   อาห   ปม  
วิตกฺก  อาวชชฺยโตติ  ฯ  ยทิป  อาวชฺชนเมเวตฺถ  อิจฺฉิต อาวชฺชนวสิยา  
อธิปฺเปตตฺตา  ฯ   อาวชฺชนาย  ปน  อุปฺปนฺนาย  ชวเนหิ  ภวิตพฺพ  ฯ   
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ตานิ จ โข อาวชฺชนตปฺปรตาย จิตฺตาภินีหารสฺส ยถาวชฺชิตฌานงฺคา- 
รมฺมณานิ กติปยาเนว   โหนฺติ   น   ปริปุณฺณานีติ   วุตฺต   วิตกฺกา- 
รมฺมณาเนว จตฺตาริ   ป ฺจ   วา   ชวนานิ   ชวนฺตีติ  ฯ   จตฺตาริ  
ติกฺขินฺทฺริยสฺส   ป ฺจ   นาติกฺขินฺทฺริยสฺสาติ   ทฏพฺพ  ฯ   นรินฺตรนฺติ  
วิสภาเคหิ   นิรนฺตร  ฯ   อยมฺปนาติ  ภวงฺคทฺวยนฺตริตา  จตุชวนจิตฺตา  
ยถาวุตฺตา   อาวชฺชนวสี  ฯ   อ ฺเส   วา   ธมฺมเสนาปติอาทีน  ฯ  
เอวรูเป  กาเลติ  อุฏาย  สมุฏาย ลหุตร อาวชฺชนวสีนิพฺพตฺตน- 
กาเล ฯ สา   จ   โข   อิตรา   ปริตฺตกาลา   น  สตฺถุ  ยมกมหา- 
ปาฏิหาริเย วิย   จิรตรปพนฺธวตี  ฯ   ตถาหิ   ต   สาวเกหิ   อสาธารณ  
วุตฺต  ฯ   อธิคเมน   สม   สสมฺปยุตฺตสฺส  ฌานสฺส  สมฺมา  อาปชฺชน  
ปฏิปชชฺน สมาปชฺชน านสมงฺคิตา ฯ  
        [๑๘๗]   สีฆนฺติ   เอตฺถ  ฯ   สมาปชฺชิตุกามตานนฺตร   ทฺวีสุ  
ภวงฺเคสุ   อุปฺปนฺเนสุ   ภวงฺค   อุปจฺฉินฺทิตฺวา   อุปฺปนฺนาวชฺชนานนฺตร  
สมาปชฺชน   สีฆ   สมาปชฺชนสมตฺถตา  ฯ   อย ฺจ   มตฺถกปฺปตฺตา  
สมาปชฺชนวสี   สตฺถุ   ธมฺมเทสนาย   ลพฺภติ  ฯ   ย  สนฺธาย  วุตฺต  
โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  ตสฺสาเอว  คาถาย  ปริโยสาเน  ตสฺมึเยว  
ปุริมสฺมึ   สมาธินิมิตฺเต   อชฺฌตฺตเมว   จิตฺต   สณฺเปมิ   สนฺนิสทีามิ  
สมาทหามิ   เอโกทึ   กโรมิ  เยน  สุท  นิจฺจกปฺป  วิหรามีติ๑  ฯ  
อิโต   สีฆตรา   หิ   สมาปชฺชนวสี  นาม  นตฺถ ิ ฯ  ชุณฺหาย  รตฺติยา  
๑. ม. มู. ๑๒/๔๖๑ ฯ   
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นโวโรปเตหิ   เกเสหิ   กโปตกนฺทราย   วิหรนฺตสฺส   อายสฺมโต สารี- 
ปุตฺตสฺส   ยกเฺขน  มหนฺตมฺป  ปพฺพตกฏู  ปทาเลตุ  สมตฺเถ  ปหาเร  
สีเส   ทินฺเน   สมาปชฺชนเมตฺถ  นิทสฺเสตพฺพ  ฯ  ตถาหิ  วกฺขติ  ตทา  
เถโร   ตสฺส   ปหรณสมเย   สมาปตฺตึ   อปฺเปสีติ  ฯ   ปาลิย  ปน  
อ ฺตร   สมาธึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสนิฺโนติ  วุตฺต  ฯ  อิเม  ปน  เถรา  
สมาปตฺติโต วุฏานสมกาล เตน ปหาโร ทินโฺนติ วทนฺติ ฯ  
        อจฺฉรามตฺตนฺติ   องฺคุลิโผฏมตฺต   ขณ  ฯ   เปตุนฺติ  เสตุ  วิย  
สีฆโสตาย   นทิยา   โอฆ   เวเคน   ปวตฺติตุ  อทตฺวา  ยถาวุตฺตกฺขณ  
ฌาน   เปตุ   สมตฺถตา  ฯ   อภิภุยฺยฏปน   อธิฏาน  วิยาติ  วา  
อธิฏาน ฯ ตตฺถ วสี อธิฏานวสี ฯ  
        ตเถว   ลหุ   วุฏาตุนฺติ   อจฺฉรามตฺต   ทสจฺฉรามตฺต  ลหุ  ขณ  
ฌานสมงฺคี  หุตฺวา  ฌานโต  วุฏาตุ  สมตฺถตา  ฯ  ภวงฺคจิตฺตุปฺ- 
ปตฺติเยว เหตฺถ   ฌานโต   วุฏาน   นาม  ฯ  เอตฺถ  จ  ยถา  เอตฺตก- 
เมว ขณ   ฌาน   เปสฺสามีติ   ปุพฺพปริกมฺมวเสน   อธิฏานสมตฺถตา  
อธิฏานวสี   เอว   เอตฺตกเมว   ขณ   ฌานสมงฺคี   หุตฺวา  ฌานโต  
วุฏหิสฺสามีติ   ปุพฺพปรกิมฺมวเสน   วุฏานสมตฺถตา   วุฏานวสี เวท- ิ 
ตพฺพา   ยา  สมาปตฺติวุฏานกุสลตาติ  วุจฺจติ  ฯ  ตทุภยทสฺสนตฺถนฺติ  
อธิฏานวุฏานวสีทสฺสนตฺถ ฯ  
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  นิมฺมติปพฺพเต  ตสฺส  วิวเร  ฯ  กิ ฺจาป  เอกเยว  
ต   อภิ ฺาจิตฺต   เยน   ปพฺพต   นิมฺมิเนยฺย   อภิ ฺาปาทกสฺส   ปน   
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ฌานสฺส   ลหุตร   ปน   วุฏาน ฺจ   อิธ   นิทสฺสตินฺติ   ทฏพฺพ  ฯ  
เอตฺตกา   อิทฺธิมนฺตา   เอก   อุปฏาก   ครุฬโต  รกฺขิตุ  นาสกฺขึสูติ  
คารยฺหา อสฺสาม ฯ  
        อาวชฺชนานนฺตรานีติ   อาวชฺชนวสีภาวาย   ยถากฺกม   วิตกฺกาทีน  
ฌานงฺคาน   อาวชฺชนาย   ปรโต   ยานิ   ชวนานิ   ปวตฺตานิ   ตานิ  
เตส   ปจฺจเวกฺขณานิ  ฯ   ยทคฺเคน   อาวชฺชนวสีสิทธฺิ   ตทคฺเคน  
ปจฺจเวกฺขณวสีสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ  
        นีวรณปฺปหานสฺส   ตปฺปมตาย   อาสนฺนนีวรณปฺปจฺจตฺถิกา  ฯ  
ถูล   นาม   วิปุลมฺป   เผคฺคุ  วิย  สุขภ ฺชนียนฺติ  อาห  โอฬาริกตฺตา  
องฺคทุพฺพลาติ  ฯ   สนฺตโต   มนสิกริตฺวาติ   ปมชฌฺาน   วิย อโนฬาริ- 
กงฺคตฺตา  สนฺตธมฺมสมงฺคิตาย  จ  สนฺต ธมฺมนฺติ มนสิกตฺวา ฯ เย  
หิ   ธมฺมา   ทุติยชฺฌาเน   ปติสุขาทโย  กามนฺเต  ปมชฺฌาเนป  สนฺติ  
เตหิ   ปน  เต  สนฺตตรา  เจว  ปณีตตรา  จ  โหนฺตีติ  ฯ  นิกนฺตินติฺ  
กามน   อเปกฺขนฺติ   อตฺโถ  ฯ  ปริยาทายาติ  เขเปตฺวา  ฯ  จตฺตาริ  
ป ฺจาติ   วาสทฺโท   ลุตฺตนิทฺทิฏโ  ฯ   ทุติยชฌฺาน   เอตสฺส  อตฺถีติ  
ทุติยชฺฌานิก  ฯ   วุตฺตปฺปการาเนวาติ  ปมชฺฌาเน  วุตฺตปฺปการานิเยว  
ปริกมฺมาทินามกาทีนีติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๘๘]   วูปสมาติ   วูปสมเหตุ  ฯ   วูปสโมติ   เจตฺถ  ปหาน  
อธิปฺเปต  ฯ  ต ฺจ  วิตกฺกวิจาราน  อติกฺกโม  อตฺถโต  ทุติยชฌฺา- 
นกฺขเณ อนุปฺปาโทติ   อาห   สมติกฺกมาติอาทิ  ฯ   กตเมส   ปเนตฺถ   
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วิตกฺกวิจาราน   วูปสโม   อธิปฺเปโต   กึ   ปมชฺฌานิกาน   อุทาหุ  
ทุติยชฺฌานิกานนฺติ  ฯ   กิ ฺเจตฺถ   ยท ิ  ปมชฺฌานิกาน   นตฺถ ิ เตส  
วูสโม   น   หิ   กทาจิ   ปมชฺฌาน   วิตกฺกวิจารรหิต   อตฺถ ิ  อถ  
ทุติยชฺฌานิกาน   เอวมฺป   นตฺเถว   วูปสโม   สพฺเพน   สพฺพ   เตส  
ตตฺถ   อภาวโตติ  ฯ  วุจฺจเต  ฯ  เยหิ  วิตกฺกวิจาเรหิ  ปมชฺฌานสฺส  
โอฬาริกตา   เตส   สมติกกฺมา  ทุติยชฌฺานสฺส  สมธิคโม  น  สภาวโต  
อโนฬาริกาน   ผสฺสาทีน   สมติกฺกมาติ   อยมตฺโถ   วิตกฺกวิจาราน  
วูปสมาติ  เอเตน  ทีปโต  ฯ  ตสฺมา  ก ึ ปมชฺฌานิกาน วิตกฺก- 
วิจาราน วูปสโม   อิธาธิปฺเปโต   อุทาหุ   ทุติยชฺฌานิกานนฺติ   เอทิสี  
โจทนา   อโนกาสาว  ฯ   ยสฺมา   ทิฏาทีนวสฺส   ตนฺต  ฌานกฺขเณ  
อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทน   วูปสมน   อธปิฺเปต   วิตกกฺาทโยเอว ฌานงฺค- 
ภูตา   ตถา   กริยนฺติ   น   ตสมฺปยุตฺตา   ผสฺสาทโย   ตสฺมา วิตกฺกา- 
ทีนเยว   วูปสมาทิวจน   ายาคต  ฯ  ยสฺมา  ปน  วิตกฺกาทีน  
วิย   ตสมฺปยุตฺตธมฺมานมฺป   เอเตน   เอต  โอฬาริกนฺติ  อาทีนวทสฺสน  
สุตฺเต   อาคต   ตสฺมา   อวิเสเสน   วิตกฺกาทีน   ตสหคตาน ฺจ วูป- 
สมาทิเก   วตฺตพฺเพ   วิตกฺกาทีนเยว   วูปสโม  วุจฺจมาโน  อธิวจน  
อ ฺมตฺถ   โพเธตีติ   กตฺวา   กิ ฺจิ   วิเสส   ทีเปตีติ   ทสฺเสตุ อฏ- 
กถาย   โอฬาริกสฺส   ปนาติอาทิ   คหิตนฺติ   อิธ   เยหิ วิตกฺก- 
วิจาเรหีติอาทิ   วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  ปติยา  จ  วิราคาติอาทีสุป  
เอเสว   นโย  ฯ   ตสฺมา   วิตกฺกวิจารปติสุขสมติกฺกมวจนานิ โอฬาริโก-  
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ฬาริกงฺคสมติกฺกมา   ทุติยาทิอธิคมทีปกานีติ   เตส  เอกเทสภต วิตกฺก- 
วิจารสมติกฺกมวจน   ตนฺทปีก   วุตฺต  ฯ   วิสุ   วิสุ    ิเตปติ วิตกฺกวิจาร- 
สมติกฺกมวจนาทิเก   ปเหยฺยงฺคนิทฺเทสตาสาม ฺเน   จิตฺเตน สมูหโต- 
  คหิเต  วิตกกฺวิจารวูปสมวจนสฺส ตเทกเทสตา ทฏพฺพา ฯ อย ฺจ  
อตฺโถ   อวยเวน   สมุทาโยปลกฺขณนเยน   วุตฺโต  ฯ   อถวา  ฯ วิตกฺก- 
วิจารวูปสมวจเนเนว   ตสมติกฺกมา   ทติุยาธิคมทีปเกน ปติวิราคาทิ- 
วจนาน   ปติอาทิสมติกฺกมาตติยาทิอธิคมทีปกตา  ทีปตา  โหตีติ ตสฺส- 
 ตนฺทีปกตา วุตฺตา ฯ  
        [๑๘๙]   นิยกชฌฺตฺต   อธิปฺเปต   น   อชฺฌตฺตชฌฺตฺตาทิ  ฯ  ตตฺถ  
การณมาห วิภงฺเค ปนาติอาทิ ฯ  
        นลีวณฺณโยคโต   นลีวตฺถ   วิยาติ   นลีโยคโต  วตฺถ  นีล  วิยาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   เยน   สมฺปสาทเนน  โยคา  ฌาน  สมฺปสาทน  ตสฺมึ  
ทสฺสิเต  สมฺปสาทน  ฌานนฺติ  สมานาธิกรณนิทฺเทเสเนว  ตโยคา  ฌาเน  
ตสทฺทปฺปวตฺติ   ทสฺสิตาติ   อวิโรโธ   ยุตฺโต  ฯ  เอโกทิภาเว  กถนฺติ  
เอโกทิมฺหิ   ทสฺสิเต   เอโกทิภาว   ฌานนฺติ  สมานาธิกรณนิทฺเทเสเนว  
ฌานสฺส   เอโกทิวฑฺฒนตา   วุตฺตา   โหตีติ   เจ  ฯ  เอโกทิภาวนฺติ  
ปท   อุทฺธริตฺวา   เอโกทิสสฺ   นิทฺเทโส   น   กตฺตพฺโพ   สิยาติ เอโกท-ิ 
ภาวสทฺโทเอว   สมาธิมฺห ิ ปวตฺโต  สมฺปสาทนสทฺโท  วิย  ฌาเน  
ปวตฺตตีติ   ยุตฺต  ฯ   อิมสมฺิ ฺจ   อตฺถวิกปฺเปติ  เจโต  สมฺปสาทยตีติ  
เอตสฺมึ  ปกฺเข  ฯ  เจตโสติ  จ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน  ฯ ปุริมสมฺินฺติ  
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สมฺปสาทนโยคโต  ฌาน  สมฺปสาทนนฺติ  วุตฺตปกฺเข  ฯ เจตโสติ สมฺพนฺเธ  
สามิวจน  ฯ  เสฏโป  โลเก  เอโกติ  วุจฺจติ  ยาว  ปเร  เอกาห  
เต   กโรมีติอาทีสุ๑  ฯ   เอโก   อทุติโย   เอกากิภิขุทฺทเกหิ ชิตนฺติ- 
อาทีสุ๒  อสหายฏโป  เอกสทฺโท ทฏิโติ อาห เอโก อสหาโย  
หุตฺวาติ  ฯ   สทฺธาทโยป   กาม   สมฺปยุตฺตธมฺมาน   สาธารณโต  
อสาธารณโต   จ   ปจฺจยา   โหนฺติเยว   สมาธิ   ปน   ฌานกฺขเณ  
สมฺปยุตฺตธมฺมาน   อวิกฺเขปลกฺขเณ   อินฺทฏกรเณน   สาติสย   ปจฺจโย  
โหตีติ   ทสฺเสนฺโต   สมปฺยุตฺตธมฺเม  ฯเปฯ   อธิวจนนฺติ   อาห  ฯ  
สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาวนฺติ   วิเสสนทฺวย   ฌานสฺส อติสย- 
วจนิจฺฉาวเสน  คหิต  ฯ  สฺวายมติสโย  ยถา  อิมสฺม ึฌาเน ลพฺภติ  
น   ตถา   ปมชฺฌาเนติ   อิม   วิเสส   ทสฺเสตุ   นน ุ  จาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   อารมฺมเณ   อาหนนปริยาหนนวเสน  อนุมชฺชนอนุโยชนวเสน  
จ   ปวตฺตมานา   ธมฺมา  สติป  นีวรณปฺปหาเนน  กิเลสกาลุสฺสยิาปาเม  
สมฺปยุตฺตาน   กิ ฺจิ   โขภ  กโรนฺตา  วิย  เตหิ  จ  เตน  สนฺนิสินนฺา  
โหนฺตีติ   วุตฺต   วิตกฺกวิจารกฺโขเภน   น   สุปฺปสนนฺนฺติ  ฯ  ขุทฺทกา  
อุมฺมิโย   วีจิโย   มหติโย   ตรงฺคา  ฯ   สติป   อินฺทรฺิยสมตฺเต วิริย- 
สมตาย  จ  เตเนว  โขเภน  สมฺปสาทาภาเวน  จ สมาธิป น สุฏ ุ  
ปากโฏ  พหเล  วิย  ชเล  มจฺโฉ  ฯ  ยถาวุตฺตกฺโขโภเอว ปลิโพโธ ฯ  
เอว   วุตฺเตนาติ   ยสฺสา   สทฺธาย   วเสน   สมฺปสาทน  ยสฺสา  จ  
จิตฺเตกคฺคตาย   วเสน   เอโกทิภาวนฺติ   จ   ฌาน   วุตฺต  ตาสเอว  
๑.๒. อ ฺตฺถ ปน ยาว น ปเร เอกคฺคเต กโรมิ...เอกกีหิ ขุทฺทเกหิ ชิตนฺต ิ 
อนุกฺกเมน ทิสฺสติ ฯ   
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สทฺทหนาติอาทินา   ปวตฺติอาการสฺส   วิเสสวิภาวนาวเสน   วุตฺเตน  
เตน  วิภงฺคปาเน  ฯ  สมปฺสาทนโยคโต  สมฺปสาทนโต  วา สมฺปสาทน  
เอโกทึ   ภาเวตีติ   เอโกทภิาวนฺติ   ฌาน   วุตฺตนฺติ   เอว  ปวตฺตา  
อย   อตฺถวณฺณนา   น   วิรุชฺฌติ  ฯ   ยถา   ปน   อวิโรโธ   โส  
วุตฺโตเอว ฯ  
        [๑๙๐]   สนฺตาติ   สม   นิโรธ   คตา  ฯ  สมิตาติ  ภาวนาย  
สม   คมิตา   นิโรธิตา  ฯ  วูปสนฺตาติ  ตโตเอว  สุฏ ุ  อุปสนฺตา  ฯ  
อตฺถงฺคตาติ   อตฺถ   วินาส   คตา  ฯ   อพฺภตฺถงฺคตาติ   อุปสคฺเคน  
ปท   วฑฺเฒตฺวา   วุตฺต  ฯ   อปฺปตาติ  วินาส  คมิตา  ฯ  โสสิตาติ  
ปวตฺติสงฺขาตสฺส  สนฺตานสฺส อภาเวน โสสสุขภาว๑ อิตา ฯ พฺยนฺตี- 
กตาติ วิคตนฺตกตา  ฯ  อยมตฺโถติ  ภาวนาย ปหีนตฺตา วิตกฺกวิจาราน  
อภาโว ฯ โจทเกน  วุตฺตมตฺถ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปริหริตุ  เอวเมต   
สิทฺโธวายมตฺโถติ วตฺวา   น   ปเนตนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เอตนฺติ   
วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ  เอต วจน ฯ ตทตฺถทีปกนฺติ ตสฺส วิตกฺก- 
วิจาราภาวมตฺตสงฺขาตสฺส อตฺถสฺส   ทีปก  ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ทุติยช-ฺ 
ฌานาทิอธิคมุปายทีปเกน อชฺฌตฺตสมฺปสาทนตาย   เจตโส   เอโกทิ- 
ภาวตาย   จ เหตุทีปเกน  อวิตกฺกาวิจารภาวเหตุทีปเกน  จ วิตกกฺ- 
วิจารวูปสมวจเนเนว วิตกฺกวิจาราภาโว   ทีปโตติ  ฯ   กึ   ปุน   อวิตกฺก- 
อวิจารวจเนน กเตนาติ  ฯ   น   อทีปตตฺตา  ฯ   น  หิ  วิตกฺกวิจาร- 
วูปสมวจเนน วิตกฺกวิจาราน   อปฺปวตฺติ   วุตฺตา   โหติ   วิตกฺกวิจาเรสุ  
๑. โสส สุกฺขภาวนฺติ ภเวยยฺ ฯ   
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หิ   ตณฺหาปหาน   เอเตส   วูปสมน  เย  จ  สงฺขาเรสุ  ตณฺหาปหาน  
กโรนฺติ  เตสุ  มคฺเคสุ  ปหนีตณฺเหสุ  จ  ผเลสุ สงฺขารปฺปวตฺติ โหติเอว  
เอวมิธาป   วิกฺขมฺภิตวิตกฺกวิจารตณฺหสฺส   ทุติยชฌฺานสฺส วิตกฺกวิจาร- 
สมฺปโยโค   ปุริเมน   น   นิวาริโต  สิยาติ  ต  นิวารณตฺถ อาวชฺชตุิ- 
กามตาทิอติกฺกโมว  เตส วูปสโมติ ทสฺสนตฺถ จ อวิตกฺก อวิจารนฺติ  
วุตฺต  ฯ   ปมมฺปติ   ปมชฺฌานมฺป  ฯ  ทุติย  อุปปฺนฺนนฺติป  ทุติยนฺติ  
วตฺตุ วฏฏติเยว ฯ  
        [๑๙๑]   น   ตถา   อิมสฺส  วิตกฺกวิจาราติ  ยถา  ปมชฺฌานสฺส  
อุปจารกฺขเณ   นีวรณานิ   ปหียนฺติ   ตถา   อิมสฺส   ทุติยชฺฌานสฺส  
อุปจารกฺขเณ   วิตกฺกวิจารา   น   ปหียนฺติ   อสงฺกิลฏิสภาวตฺตา  
อุปจารภาวนาย   จ   เต   ปหาตุ   อสมตฺถภาวโต  ฯ  ยทิป  ตาย  
เตสุ   ตณฺหา  ปหียติ  น  ปน  สวิเสส  สวิเสส ฺหิ  ตตฺถ  ตณฺหา- 
ปหาน อปฺปนายเอว   โหติ  ฯ   เตน   วุตฺต   อปฺปนากฺขเณเยวาติอาทิ  ฯ  
ปหาน   คตาป   อติสยปฺปหานวเสเนว  เวทิตพฺพา  ฯ  ยถา  นีวรณานิ  
ปมชฺฌานสฺส  ฯ   ตสฺมาติ   ยสฺมา   ติวงฺคเมเวต  ฌาน  ตสฺมา  ฯ  
ตนฺติ   วิภงฺเค  วจน  ฯ  รถสฺส  ปณฺฑุกมฺพล  วิย  สมฺปสาโท  ฌานสฺส  
ปริกฺขาโร [๑]- ฌานงฺคนฺติ อาห สปริกฺขาร ฌาน ทสฺเสตุนฺติ ฯ  
        อุพฺพิลาวิตนฺติ   กาม ฺจาย   ปริคฺคเหสุ   อปรจิตฺตเปมสฺส อนา- 
ทีนวทสฺสิโน   ตณฺหาสหคตาย   ปติยา   ปวตฺติอากาโร   อิธ   ปน  
ทุติยชฺฌานปติ   อธิปฺเปตา  ฯ   ตถาป   สพฺพโส   ปติ   ย  อวิรตฺต  
๑. เอตฺถนฺตเร ปน นสทฺโท นฏโ ภเวยยฺ ฯ   
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สาป  อนุพนฺเธยฺยาติ  วุตฺต  ฯ  อุพฺพิลาวิต  วิยาติ  วา  อุพฺพิลาวิต  ฯ  
อาทีนว หิ ตตฺถ ปากฏตร กตฺวา ทสฺเสตุ เอว วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๑๙๒]   วิรชฺชน   วิราโค   ต   ปน   วิรชชฺน  นิพฺพินฺทนมุเขน  
หีฬน   วา   ตปฺปฏิพทฺธราคปฺปหาน   วาติ   ตทุภย   ทสฺเสตุ วุตฺตปฺ- 
ปการาย   ปติยา   ชิคุจฺฉน   วา   สมติกฺกโม   วาติ  อาห  ฯ วุตฺตปฺ- 
ปการายาติ  ยเทว  ตตฺถ  ปตีติอาทินา  วุตฺตปฺปการาย ฯ สมฺปณฺฑน  
สมุจฺจโย ฯ มคฺโคติ อุปาโย ฯ ตทธิคมายาติ ตติยมคฺคาธิคมาย ฯ  
        [๑๙๓]  อุปปตฺติโตติ  สมวาหิตภาเวน  ปฏิรูปโต  ฯ  ฌานุเปกฺขาป  
สมวาหิตเมว   อนฺโตนีต   กตฺวา   ปวตฺตตีติ   อาห  สม  ปสฺสตีติ  ฯ  
วิสทายาติ   ปริพฺยตฺตาย   สงฺกิเลสวิคเมน  ฯ   วิปุลายาติ   มหติยา  
สาติสย   มหคฺคตภาวปฺปตฺติยา  ฯ   ถามคตายาติ   ปติวิคเมน ถิรภาวปฺ- 
ปตฺตาย  ฯ  ปริสุทฺธปกติ  ขีณาสวปกติ  นิกฺกิเลสตา  ฯ  สตฺเตสุ กมฺมสฺส- 
กตาทสฺสนเหตุโก   สมภาวทสฺสนากาโร  ฯ   มชฺฌตฺตากาโร พฺรหฺม- 
วิหารุเปกฺขา  ฯ   สหชาตธมฺมานนฺติ   นิทฺธารเณ   สามิวจน  ฯ สมปฺ- 
ปวตฺติยา   ภาวนาย   วีถปิฏิปนฺนาย   อลีนานุทฺธตานิรสฺสาทตาย ปคฺคห- 
นิคฺคหสมฺปหสเนสุ   พฺยาปาราภาวโต   สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ มชฺฌตฺตาการ- 
ภูตา   โพชฺฌงฺคุเปกฺขา  ฯ   อุเปกฺขานิมิตฺตนฺติ   เอตฺถ ลีนุทฺธจฺจปกฺข- 
ปาตรหิต มชฺฌตฺต วิริย อุเปกฺขา ฯ ตเทว ต อาการ คเหตฺวา  
ปวตฺเตตพฺพสฺส  ตาทิสสฺส  วิริยสฺส  นิมิตฺตภาวโต  อุเปกฺขานิมิตฺต- 
ภาวนาย สมปฺปวตฺติกาเล   อุเปกฺขิยตีติ   อุเปกฺขา  ฯ   วิริยเมว   
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                            ปวีกสณินิทฺเทส  วณฺณนา  
อุเปกฺขา   วิริยุเปกฺขา  ฯ  ปมชฺฌาน  ปฏิลาภตฺถาย  นีวรเณ  ฯ เป ฯ  
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย อากิ ฺจ ฺายตน- 
ส ฺา ปฏิสงฺขา   สนฺติฏนา   ป ฺา   สงฺขารุเปกฺขาสุ   าณนฺติ๑  
เอวมาคตา   อิมา   อฏสมาธิวเสน   อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  โสตาปตฺติมคฺค  
ปฏิลาภตฺถาย   อุปฺปาท   ปวตฺต   นิมิตฺต   อายูหน   ปฏิสนฺธึ   คตึ  
นิพฺพตฺตึ   อุปปตฺตึ   ชาตึ  ชร  พยาธึ  มรณ  โสก  ปริเทว  อุปายาส  
โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย   อุปฺปาท   ปวตฺต  ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺค  
ปฏิลาภตฺถาย   อุปฺปาท  ฯเปฯ   อุปายาส   อรหตฺตผลสมาปตฺตตฺถาย  
สุ ฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย   อนิมิตฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย   อุปฺปาท  
ปวตฺต   นิมิตฺต   อายูหน   ปฏิสนฺธึ   คตึ   นิพฺพตฺตึ   อุปปตฺตึ   ชาตึ  
ชร   พยาธึ   มรณ   โสก   ปริเทว  อุปายาส  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา  
ป ฺา   สงฺขารุเปกฺขาสุ   าณนฺติ๒   เอวมาคตา   อิมา ทสวิปสฺสนา- 
วเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ  ปมชฺฌานาทีหิ วิกฺขมฺภิตานิ นีวรณ- 
วิตกฺกวิจาราทีนิ  ปฏิสงฺขาย  สภาวโต อุปปริกฺขิตฺวา สนฺนิฏานวเสน  
ติฏมานา   นีวรณาทิปฏิสงฺขา   สนฺติฏนา   ทฏิาทีนวตฺตา   เตส  
คหเณ   อุปฺปาทเน   อชฺฌุเปกฺขนฺตี   วิปสฺสนาป ฺา   คหเณ มชฺฌตฺต- 
ภูตา อุเปกฺขา ฯ  
        [๑๙๔]   ตตฺถ   อุปฺปาทนฺติ   ปุริมกมฺมปจฺจยา   ขนฺธาน   อิธ  
อุปฺปตฺติมาห  ฯ   ปวตฺตนฺติ   ตถา   อุปปฺนฺนสฺส  ปวตฺตึ  ฯ  นิมิตฺตนฺติ  
๑. ขุ. ปฏิสมฺภิทา. ๓๑/๙๓ ฯ ๒. ขุ. ปฏิสมฺภิทา. ๓๑/๙๓-๙๔ ฯ   
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                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สพฺพมฺป   เตภูมิกสงฺขารคต   นิมิตฺตภาเวน  อุปฏานโต  ฯ  อายหูนนฺติ  
อายตึ   ปฏิสนฺธิเหตุภูต   กมฺม  ฯ   ปฏสินฺธินฺติ   อายตึ  อุปฺปตฺตึ  ฯ  
คตินฺติ   ยาย   คติยา   สา   ปฏิสนฺธ ิ โหติ  ฯ  นิพฺพตฺตินฺติ  ขนฺธาน  
นิพฺพตฺตน  ฯ   อุปปตฺตินฺติ   สมาปนฺนสฺส   วา   อุปปนฺนสฺส   วาติ  
เอตฺถ   อุปปนฺนสฺสาติ   วุตฺตวิปากปฺปวตฺตึ  ฯ   ชาตินฺติ   ชราทีน  
ปจฺจยภูต   ภวปจฺจยา   ชาตึ  ฯ  ชราพยาธิมรณาทโย  ปากฏาเอว  ฯ  
เอตฺถ   จ  อุปฺปาทาทโย  ป ฺเจว  สงฺขารุเปกฺขา  าณสฺส  วิสยวเสน  
วุตฺตา   เสสา   เตส   เววจนวเสน  ฯ   นิพฺพตฺตึ  ชาตินฺติ  อิท ฺหิ  
ทฺวย  อุปฺปาทสฺส  เจว  ปฏิสนฺธิยา  จ  เววจน  ฯ  คตึ  อุปปตฺติ ฺจาติ  
อิท ทฺวย ปวตฺตสฺส ฯ ชราทโย นิมิตฺตสฺสาติ เวทิตพฺพ ฯ  
        อปฺปณิหิตวิโมกฺขวเสน   มคฺคุปฺปตฺติเหตุภูตา   จตสฺโส   ตถา  
ผลสมาปตฺติยา   จตสฺโส   สุ ฺตวิหารอนิมิตฺตวิหารวเสน   เทฺวติ   ทส  
สงฺขารุเปกฺขา  ฯ   ยาติ   วิปสฺสนาป ฺา  ฯ   ยทตฺถีติ   ย อนิจฺจาทิ- 
ลกฺขณตฺตย  อุปลพฺภติ  ฯ  ย  ภูตนฺติ  ย  ปจฺจยนิพฺพตฺตตฺตา  ภูต  
ขนฺธป ฺจก  ฯ   ต   ปชหตีติ   อนิจฺจานุปสฺสนาทีหิ   นิจฺจส ฺาทโย  
ปชหนฺโต   สมฺมเทว   ทฏิาทินวตฺตา   ตปฺปฏิพนฺธจฺฉนฺทราคปฺปหาเนน  
ปชหติ  ฯ   ยถา   อายตึ   อาทาน   น   โหติ   ตถา  ปฏิปตฺติยา  
ปชหติ  ฯ   ตถาภูโต   จ   ตตฺถ   อุเปกขฺ   ปฏิลภติ  ฯ  วิจินเนติ  
อนิจฺจาทิวเสน   สมฺมสเนป  ฯ   สมฺปยตฺุตธมฺมาน   สมปฺปวตฺติเหตุตาย  
สมวาหิตภูตา  ฯ   นีวรณวิตกฺกวิจาราทิสพฺพปจฺจนีเกหิ   วิมุตฺตตฺตา   
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                       ปวีกสิณนิทฺเทส  วณฺณนา   
สพฺพปจฺจนีกปริสุทฺธา  ฯ   เตส   วูปสนตฺตฺตา   ปจฺจนีกวูปสมเนป  
อพฺยาปารภูตา อพฺยาปารภาเวน ปวตฺตา อพฺยาปารต วา ปตฺตา ฯ  
        [๑๙๕]   ยท ิ  อตฺถโต   เอกา  กถ  อย  เภโทติ  อาห  เตน  
เตนาติอาทิ  ฯ   ตสฺมาติ   ยสฺมา   สติป   สภาวโต  อเภเท  เยหิ  
ปน   ปจฺจยวิเสเสหิ   สฺวายมิมาส   อวตฺถาเภโท   เตส   เอกชฌฺ  
อปฺปวตฺติโต  น  ตาส  อเภโท  เอกชฺฌ  วา  ปวตฺติ  ตสฺมา ฯ เตนาห  
ยตฺถ   ฉฬงฺคุเปกฺขาติอาทิ  ฯ   เอกีภาโวติ   เอกตา  ฯ   สติป มชฺฌตฺต- 
ภาวสาม ฺเ   วิสยเภเทน  ปนสฺสา  เภโท  ฯ  ยมตฺถ  สนฺธาย  
กิจฺจวเสน   ทฺวิธา   ภินฺนาติ   วุตฺต  ต  วิตฺถารโต  ทสฺเสนฺโต  ยถา  
หีติอาทิมาห  ฯ   อย   วิปสฺสนูเปกฺขา   ยมฺป  สนฺธาย  วุตฺต  ปาลยิ  
ยทตฺถิ   ย   ภูต   ต   ปชหติ   อุเปกฺข  ปฏิลภตีติ  ฯ  ตตฺถ  ยทตฺถ ิ 
ย   ภูตนฺติ   ขนฺธป ฺจก   ต   มุ ฺจิตุกามฺยตาาเณน   ปชหติ  ฯ  
ทิฏโสวตฺถกิตฺตยสฺส   สปฺปลกฺขณวิจินเน   วิย   ทฏิลกฺขณตฺตยสฺส  
ภูตสฺส   สงฺขารลกฺขณวิจินเน   อุเปกฺข   ปฏลิภติ  ฯ   สงฺขาราน  
อนิจฺจาทิลกฺขณสฺส   สุทฏิตฺตา   เตส   วิจินเน   มชฺฌตฺตภูตาย วิปสฺสนู- 
เปกฺขาย  สิทฺธาย  ตถา  ทฏิาทีนวาน เตส คหเณป อชฺฌุเปกฺขนา  
สิทฺธาว โหติ สพฺพโส วิสงฺขารนินฺนตฺตา อชฺฌาสยสฺส ฯ  
        [๑๙๖]   อนาโภครสาติ   ปณีตสุเขป   ตสฺมึ  อวนติปฏิปกฺข- 
กิจฺจาติ อตฺโถ  ฯ   อพฺยาปารปจฺจุปฏานาติ   สติป   สุขปารมิปฺปตฺติย  
ตสฺมึ   สุเข   อพฺยาวฏา   หุตฺวา   ปจฺจุปติฏติ   สมปฺยุตฺตาน   วา   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ตตฺถ   อพฺยาปาร   ปจฺจุปฏเปตีติ   อตฺโถ  ฯ  สมปฺยุตฺตธมฺมาน  โขภ  
อุปฺปล๑  จ  อาวหนฺเตหิ  วิตกฺกาทีหิ  อภิภูตตฺตา  อปริพฺยตฺต  ตตฺถ  
ตตฺรมชฺฌตฺตตาย กิจฺจ ตทภาวโต อิธ ปริพฺยตฺต ฯ  
        สรตีติ   สโตติ   ปทสฺส   กตฺตุสาธนมาห  ฯ  สมฺมา  ปชานาตีติ  
สมฺมเทว   ปชานาติ  ฯ   สรณ   จินฺตน   อุปฏาน  ลกฺขณเมติสฺสาติ  
สรณลกฺขณา  ฯ   ปมฺมุสฺสนปฏิปกฺโข   อปมฺมุสฺสน   กิจฺจ   เอติสฺสาติ  
อปมฺมุสฺสนรสา  ฯ   กิเลเสหิ   อารกฺขา   หุตฺวา  ปจฺจุปติฏติ  ตโต  
วา   อารกฺข   ปจฺจุปฏเปตีติ   อารกฺขปจฺจุปฏานา  ฯ   อสมฺมยฺุหน  
สมฺมเทว   ปชานน   สมฺโมหปฏิปกฺโข   วา   อสมฺโมโห  ฯ   ตีรณ  
กิจฺจสฺส   ปารคมน  ฯ   ปวิจโย  วีมสา  ฯ  กาม  อุปจารชฺฌานา- 
ทีนิ อุปาทาย   ปมทุติยชฺฌานานิป   สขุุมาเนว   อิม   ปน   อุปรชิฺฌาน  
อุปาทาย  โอฬาริกตฺตาติ  วุตฺต  ฯ สา จ โอฬาริกตา วิตกฺกาทิ- 
ถูลงฺคตาย เวทิตพฺพา  ฯ   เกจิ   พหุเจตสิกตายาติป   วทนฺติ  ฯ   คติ  สุขา  
โหติ   ตตฺถ  ฌาเนสูติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อพฺยตฺต  ตตฺถ  สติสมฺปช ฺกิจฺจ  
อิท  นาม  ทกฺุกร  กรยิตีติ  วตฺตพฺพสฺส  อภาวโต  โอฬาริกงฺคปฺปหาเนน  
สุขุมตฺตาติ   อยมตฺโถ   กาม   ทุติยชฌฺาเนป   สมฺภวติ   ตถาป  
เยภุยฺเยน   อวิปฺปโยคิภาเวน   วตฺตมาเนสุ   ปติสุเขสุ   ปติสงฺขาตสฺส  
โอฬาริกงฺคสฺส  ปหาเนน  สุขุมตาย อิธ สาติสโย สติสมฺปช ฺา- 
พฺยาปาโรติ วุตฺต   ปุริสสสฺาติอาทิ  ฯ   ปุนเทว   ปตึ   อุปคจฺเฉยฺยาติ  
หานภาคิย   ฌาน   สิยา   ทุติยชฺฌานเมว   สมฺปชฺเชยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  
๑. อุพฺพิลฺลนฺตปิ ทิสฺสติ ฯ   
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                        ปวีกสิณนิทฺเทส  วณฺณนา   
เตนาห   ปติสมฺปยุตฺตเมว   สิยาติ  ฯ   อิท ฺจ   อติมธุร   สุขนฺติ  
ตติยชฺฌาเน  สุข  สนฺธายาห  ฯ  อติมธุรตา  จสฺส  ปหาโสทคฺย- 
สภาวาย ปติยา   อภาเวเนว   เวทิตพฺพา  ฯ   อิทนฺติ   สโต   สมฺปชาโนติ  
ปททฺวย ฯ  
        [๑๙๗]   ตสฺมา   เอตมตฺถ   ทสฺเสนฺโตติ   ยสฺมา   ตสฺส  
ฌานสมงฺคิโน  ย  นามกาเยน  สมฺปยุตฺต  สุข  ต  โส  ปฏิสเวเทยฺย ฯ  
ย   วา   ตนฺติ   อถวา   ยนตฺ   ยถาวุตฺต   นามกายสมฺปยุตฺต   สุข  
ตสมุฏาเนน  ตโต  สมฏุ ิเตน  อติปณีเตน  รูเปน  อสฺส  ฌานสมงฺคิโน  
รูปกาโย   ยสฺมา   ผุฏโ   ยสฺส   รูปกายสฺส   ผุฏตฺตา   ฌานา  
วุฏ ิโตป   ฌานสมงฺคี   กายิก   สุข   ปฏิสเวเทยฺย   ตสฺมา   เอต  
เจตสิกกายิกสุขปฏิสเวทนสงฺขาต   อตฺถ   ทสฺเสนฺโต   สุข ฺจ   กาเยน  
ปฏิสเวเทตีติ   อาหาติ   โยชนา  ฯ   อย   เหตฺถ   สงฺเขปตฺโถ  
นามกาเยน   เจตสิกสุข   กายิกสุขเหตุรูปสมุฏาปเนน   กายิกสขุ ฺจ  
ฌานสมงฺคี  ปฏิสเวเทตีติ  วุจฺจตีติ  ฯ  ผุฏตฺตาติ พฺยาปตตฺตาติ อตฺโถ ฯ  
ยถา   หิ   อุทเกน   ผุฏสรีรสฺส   ตาทิเสนาติ๑  ปจฺจนีเก๑ วาตาทิ- 
โผฏพฺเพ  ผุฏเ  สุข  อุปปฺชฺชติ  เอว เอเตหิ ผุฏสรีรสฺสาติ ฯ  
อปโร  นโย  ฯ  สุข ฺจ  กาเยน ปฏิสเวเทตีติ เอตฺถ กตมา โภเคน๒  
วินา  สุขปฏิสเวทนาติ  โจทนาย  กิ ฺจาป  ฯเปฯ  เอว  สนฺเตปติ๓  
ยสฺมา   ตสฺส   นามกาเยน   สมฺปยุตฺต   สุข  ตสฺมา  สุข ฺจ  กาเยน  
ปฏิสเวเทตีติ   โยชนา  ฯ   อิทานิ  สหาป  อาโภเคน  สุขปฏิสเวทน  
๑-๑ ตาทิเส นาติปจฺจนีเกติ สารตฺถทีปนี ฯ  ๒. กตมาโภเคนาติป ทิสฺสติ ฯ  
๓. อิติสทฺโท อติเรโก ม ฺเ ฯ   
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ทสฺเสตุ ย วา ตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ยนฺติ   เหตุอตฺเถ   นปิาโต   ยสฺมาติ   อตฺโถ  ฯ  เตนาห  ย  
ฌานเหตูติ  ฯ  อาจิกฺขนฺตีติอาทีนิ  ปทานิ  กิตฺตนตฺถานีติ  อธิปฺปาเยนาห  
ปสสนฺตีติ   อธิปฺปาโยติ  ฯ   กินฺตีติ   ปสสนาการปุจฺฉา  ฯ  อีทิเสสุ  
าเนสูติ  คหเณเนว  สมฺปช ฺมฺป  คหิต  โหตีติ  อิธ  ปาลิย สติยาเอว  
คหิตตฺตา  เอว  อุปฏ ิตสติตาย  สติมา  อิจฺเจว  วุตฺต  ฯ  สมฺปชาโนติ  
เหฏา   วุตฺตตฺตา   วา  ฯ  ฌานกฺขเณ  เจตสิกสุขเมว  ลภตีติ  สุข  
นามกาเยน   ปฏิสเวเทตีติ   จ   วุตฺต  ฯ  ตติยนฺติ  คณนานุปุพฺพตาติ  
อิโต ปฏาย ทุติยตติยชฺฌานกถาหิ อวิเสโส วิเสโส จ วุตฺโตติ ฯ  
        [๑๙๘]   อิทาน   นิพฺพตฺติตวิเสส  ทสฺเสนฺโต  อย  ปน  วิเสโสติ  
วตฺวา   ยสฺมาติอาทิมาห  ฯ   อาเสวนปจฺจเยน   ปจฺจโย   น  โหติ  
อนิฏเ   าเน   ปทนฺตรสงฺคหิตสฺส   อาเสวนปจฺจยตาภาวโต อทุกฺขม- 
สุขเวทนาย  อุปฺปชฺชิตพฺพ  สาติสย สขุวิราคภาวนาภาวโต ฯ ตานีติ  
อปฺปนาวีถิย ชวนานิ สนฺธายาห ฯ  
        [๑๙๙]   ปุพฺเพวาติ   วุตฺตตฺตา  กทา  ปน  เตส  ปหาน  โหตีติ  
โจทนาย  อาห  จตุนฺน  ฌานาน  อุปจารกฺขเณติ  ฯ  เอว  เวทิตพฺพนฺติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปหานกฺกโม  นาม  ปหายกธมฺมาน  อุปฺปตฺติ  ปฏิปาฏิ  ฯ  
เตน  ปน  วุจฺจมาเน  ทุกฺข  โทมนสฺส  สุข โสมนสฺสนฺติ วตฺตพฺพ สิยา ฯ  
กสฺมา อิโต อ ฺถา วจนนฺติ อาห อินฺทฺริยวิภงฺเคติอาทิ ฯ  
        อถ   กสฺมา   ฌาเนเสฺวว  นิโรโธ  วุตฺโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  กตฺถ   
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จุปฺปนฺน   ทกฺุขินฺทฺริยนฺติ   อตฺตโน   ปจฺจเยหิ   อุปฺปนฺน   ทุกขิฺนฺทฺริย  
กตฺถ   จ  อปริเสส  นิรชุฌฺตีติ  นิโรธฏาน  ปุจฺฉติ  ฯ  เตน  กตฺถาติ  
ปุจฺฉาย   เอตฺถาติ   วิสชฺชเนป   เหตุมฺหิ   ภุมฺมวจน   ทฏพฺพ  ฯ  
ฌานานุภาวนิมิตฺตมฺหิ   น   อุปฺปชฺชนฺต  ทุกฺขินฺทรฺิย  อปริเสส  นิรชฺุฌตีติ  
วุตฺต  ฯ   อติสยนิโรโธ   สุฏ ุ   ปหาน   อุชุปฏิปกฺเขน  วูปสโม  ฯ  
นานาวชฺชเนติ   เยน   อาวชฺชเนน   อปฺปนาวีถิ   ตโต  ภินฺนาวชฺชเน  
อเนกาวชฺชเน  วา  ฯ  อปปฺนาวีถิย  หิ  อุปจาโร  เอกาวชฺชโน อิตโร  
อเนกาวชฺชโน   อเนกกฺขตฺตุ   ปวตฺตนโต  ฯ   วิสมนิสชฺชาย อุปปฺนฺน- 
กิลมโถ   วิสมานุปตาโป  ฯ  ปติผรเณนาติ  ปติยา  ผรณรสตฺตา  
ปติสมุฏานาน   วา   ปณีตรูปาน   กายสฺส   พฺยาปนโต   วุตฺต  ฯ  
เตนาห   สพฺโพ  กาโย  สโุขกฺกนฺโต  โหตีติ  ฯ  วิตกฺกวิจารปจฺจเย- 
ปติ ปสทฺโท   อฏานปฺปยุตฺโต  ฯ   โส   ปหีนสฺสาติ   เอตฺถ  อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺโพ   ปหีนสฺสป  โทมนสฺสนิฺทฺริยสฺสาติ  ฯ  เอต  โทมนสฺสินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชตีติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  อติจิร  วิตกฺกยโต  วิจารยโต  
กาโยป   กิลมิ   จิตฺตมฺป   อุห ฺ ีติ   วจนโต   กายจิตฺตเขทาน  
วิตกฺกวิจารปจฺจยตา   เวทิตพฺพา  ฯ   วิตกฺกวิจารภาเว   อุปฺปชฺชติ  
โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   ตตฺถสฺส   สยิา  
อุปฺปตฺตีติ   ตตฺถ   ทุติยชฺฌานุปจาเร   อสฺส   โทมนสฺสสฺส   อุปฺปตฺติ  
ภเวยฺย  ฯ   เอตฺถ  จ  ยเทเก  ตตฺถสฺส  สยิา  อุปฺปตฺตีติ  วทนฺเตน  
ฌานลาภีนมฺป   โทมนสฺสุปฺปตฺติ   อตฺถีติ   ทสฺสติ   โหติ  ฯ  เตน  จ   
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อนีวรณสภาโว   โลโภ   วิย   โทโสป   อตฺถีติ  ทีเปติ  ฯ  เตน  ห ิ 
โทเสน   วินา   โทมนสฺส   ปวตฺตติ  ฯ   น  เจตฺถ  ปฏานปาลิยา  
วิโรโธ   จินฺเตตพฺโพ  ฯ   ยสฺมา   ตตฺถ   ปริหีน   ฌาน  อารมฺมณ  
กตฺวา   ปวตฺตมาน   โทมนสฺส   ทสฺสติ  ฯ   อปริหนีชฺฌานมารมฺมณ  
กตฺวา   อุปฺปชฺชมานสฺส   โทมนสฺสสฺส   อสมฺภวโต  ฌานลาภีน  สพฺพโส  
โทมนสฺส   นุปฺปชฺชตีติ   จ   น   สกฺกา   วตฺตุ   อฏสมาปตฺติลาภิโน  
อป   ตสฺส   อุปฺปนฺนตฺตา   น  เหว  โข  โส  ปริหีนชฺฌาโน  อโหสีติ  
วทนฺติ  ฯ   ต   อยุตฺต   อนีวรณสภาวสฺส  โทมนสฺสสฺส  อภาวโต  ฯ  
ยทิ   สิยา   รปูาวจรสตฺตานมฺป   อุปฺปชฺเชยฺย   น   จ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  
ตถา   ห ิ  อารุปฺเป   กามจฺฉนฺทนีวรณ   ปฏิจฺจ   ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจ- 
นีวรณ   อวิชชฺานีวรณฺติอาทีสุ   พฺยาปาทกุกฺกุจฺจนีวรณานิ อนุทฺธ- 
ฏานิ  ฯ   น  เจตฺถ  อนีวรณตาปริหาโร๑  กามจฺฉนฺทาทีนมฺป อนีวรณาน- 
เยว  นีวรณสทิสตาย  นีวรณปริยายสฺส  วุตฺตตฺตา ฯ ย ปน วุตฺต  
อป  ตสฺส  อุปฺปนฺนตฺตาติ  ตมฺป  อการณ  อุปฺปชชฺมาเนน  จ โทมนสฺเสน  
ฌานโต   ปรหิายนโต  ฯ   ลหุเกน  ปน  ปจฺจเยน  ปริหีน  ตาทิสาน  
อปฺปกสิเรเนว   ปฏิปากติก   กโรนฺตีติ   ทฏพฺพ  ฯ   ตตฺถสฺส  สยิา  
อุปฺปตฺตีติ   อิทมฺปน   ปรกิปฺปวจน   อุปจารกฺขเณ   โทมนสฺสสสฺ อปฺปหีน- 
ภาวทสฺสนตฺถ  ฯ  ตถาหิ  วุตฺต   น  เตฺวว  อนฺโตอปปฺนายนฺติ ฯ  
ยทิ   ปน   ตทา   โทมนสฺส   อุปฺปชฺเชยฺย   ปมชฺฌานมฺปสฺส  
ปริหีนเมวาติ   ทฏพฺพ  ฯ   ปหีนมฺป   โสมนสฺสินฺทฺริย   ปติ  วิย  น  
๑. อนีวรณตาปริยาโยติป ทิสฺสติ ฯ   
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ทูเรติ   กตฺวา   อาสนฺนตฺตาติ   วุตฺต  ฯ  นานาวชฺชนุปจาเร  ปหีนมฺป  
ปหานงฺค   ปฏิปกฺเขน   อวิหตตฺตา   อนฺตรนฺตรา   อุปฺปชฺเชยฺย   วาติ  
อิมมตฺถ   ทสฺเสนฺโต   อปฺปนาปฺปตฺตายาติอาทิมาห  ฯ   ตาทิสาย  
อาเสวนาย   อิจฺฉิตพฺพตฺตา   ยถา   มคฺควีถิโต   ปุพฺเพ   เทฺว  ตโย  
ชวนวารา   สทิสานุปสฺสนาว   ปวตฺตนฺติ   เอวมิธาป   อปฺปนาวารโต  
ปุพฺเพ เทฺว ตโย ชวนวารา อุเปกฺขาสหคตาว ปวตฺตนฺตีติ วทนฺติ  ฯ  
        [๒๐๐]   สมาหฏาติ   สมานีตา  สงฺคเหตฺวา  วุตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  
สุขทุกฺขานิ   วิย   อโนฬาริกตฺตา   อวิภูตตาย   สุขุมา  ฯ  ตโตเอว  
อนุมินิตพฺพสภาวตฺตา   ทุวิ ฺเยฺยา  ฯ   ทุฏสฺสาติ   ทฏุปโยคสฺส  
ทุทฺทมสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  สกฺกา  โหติ  เอสา คาหยิตุ อ ฺาโปหน- 
เยนาติ อธิปฺปาโย  ฯ   อทุกฺขมสุขา   เจโตวิมุตฺตีติ   อิทเมว   จตุตฺถชฺฌาน  
ทฏพฺพ  ฯ   ปจฺจยทสฺสนตฺถนฺติ   อธิคมสฺส  อุปายภูตปจฺจยทสฺสนตฺถ  ฯ  
เตนาห  ทุกฺขปฺปหานาทโย  ห ิ ตสฺสา  ปจฺจยาติ  ฯ  ทุกฺขปฺปหานา- 
ทโยติ จ   โสปจารา   ปมชฺฌานาทโย   เจตฺถ   อธิปฺเปตา  ฯ   ปหีนาติ  
วุตฺตา   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยาติ  ฯ  เอตาติ  
สุขาทโย   เวทนา  ฯ   โสมนสฺส   ราคสฺส   ปจฺจโย  ฯ  วุตฺต  หิ  
สุขาย  โข  อาวุโส  วิสาข  เวทนาย  ราคานุสโย  อนุเสตีติ๑  ฯ  
โทมนสฺส   โทสสฺส  ปจฺจโย  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ทุกฺขาย  โข  อาวุโส  
วิสาข  เวทนาย  ปฏิฆานุสโย  อนุเสตีติ๑ ฯ สุขาทิฆาเตนาติ สุขาทีน  
๑-๑ ม. มู. ๑๒/๕๕๓ ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 280 

                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปหาเนน อสฺส ฌานสฺส ฯ  
        [๒๐๑]   อทุกฺขนฺติ   อทุกฺข   ทุกฺขวิธุร  ฯ  ยสฺมา  ตตฺถ  ทกฺุข  
นตฺถิ   ตสฺมา   วุตฺต  ทุกฺขาภาเวนาติ  ฯ  อสุขนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย  ฯ   เอเตนาติ   ทุกฺขสุขปฏิกฺเขปวจเนน  ฯ  ปฏิปกฺขภูตนฺติ  อิท  
อิธ  ตติยเวทนาย  ทุกฺขาทีน  สมติกฺกมวเสน  ปวตฺตพฺพตฺตา๑ วุตฺต น  
กุสลากุสลาน   วิย   อุชุวิปจฺจนีกตาย  ฯ   อิฏานิฏวิปรีตสฺส มชฺฌตฺตา- 
รมฺมณสฺส  อิฏานิฏวิปรีต  วา  มชฺฌตฺตากาเรน  อนุภวนลกฺขณา  
อิฏานิฏวิปรีตานุภวนลกฺขณา  ฯ   ตโตเอว   มชฌฺตฺตรสา  ฯ  
อวิภูตปจฺจุปฏานาติ   สุขทุกฺขานิ   วิย   น  วิภูตาการา  ปฏ ิปาสาเณ  
มิคคตมคฺโค  วิย  เตหิ  อนุมาตพฺพา๒  วิภูตากาโรปฏานา๒  ฯ สุขนิโรโธ 
นาม   อิธ  จตุตฺถชฺฌานุปจาโร  โส  ปทฏาน  เอติสฺสาติ  
สุขนิโรธปทฏานา  ฯ   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ   ปุริมปเท อุตฺตรปท- 
โลเปเนต  สมาสปทนฺติ  อาห  อุเปกฺขาย  ชนิตสติปาริสุทฺธินฺติ ฯ  
สพฺพปจฺจนีกธมฺมปริสุทฺธาย   ปจฺจนีกสมเนป   อพฺพยาวฏาย ปาริสุทฺธิ- 
อุเปกฺขาย   วตฺตมานาย   จตุตฺถชฺฌาเน  สติสมฺปหสนป ฺา  วิย  
สุปริสุทฺธา  สุวิสทา  จ  โหตีติ  อาห  ยา  จ  ตสฺสา  สติยา ปาริสุทฺธิ  
สา   อุเปกฺขาย   กตา   น  อ ฺเนาติ  ฯ  ยท ิ ตตฺรมชฺฌตฺตตา  อิธ  
อุเปกฺขาติ   อธิปฺเปตา   กถ   สติเยว  ปริสุทฺธาติ  วุตฺตาติ  อาห  น  
เกวลนฺติอาทิ  ฯ   เอวมฺป  กสฺมา  อิเธว  สติ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ  
วุตฺตาติ  อนุโยค  สนฺธาย  ตตฺถ  กิ ฺจาปติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ เหฏา  
๑. ปตฺตพฺพตฺตาติป ทิสฺสติ ฯ ๒.๒. อนุมาตพฺพาวภิูตากาโรปฏานาติป ฯ   
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ตีสุ   ฌาเนสุ   วิชชฺมานายป   ตตฺรมชฌฺตฺตตาย   ปจฺจนีกาภิภวนโต  
สหายปจฺจยเวกลฺลโต   จ   อปาริสุทฺธิ   ตถา   ตสมฺปยุตฺตาน  
ตทภาวโต   อิธ   ปาริสุทธฺีติ   อิมมตฺถ   รูปกวเสน   ทสฺเสตุ   ยถา  
ปนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สรุิยปฺปภาภิภวาติ  สุริยปฺปภาย  อภิภุยฺยมานตฺตา ฯ  
อติกฺขตาย  จนฺทเลขา  วิย  รตฺติป  โสมสภาวา  สภาคาย จ รตฺติยเมว  
จนฺทเลขา   สมุชฺชลตีติ  สา  ตสฺสา  สภาคาติ  ทสฺเสนฺโต  โสมภาเวน  
จ อตฺตโน อุปการกตฺเตน วา สภาคาย รตฺติยาติ อาห ฯ  
        [๒๐๒]  เอกวีถิยนฺติ  อิท  ตตฺถ  โสมนสฺสสฺส  เอกเสน  อภาวโต  
วุตฺต  น  ตโต  ปุริมตเรสุ  เอกเสน  ภาวโต  ฯ ยถา ปน วิตกฺกาทโย  
ทุติยาทิฌานกฺขเณเยว   ปหียนฺติ   น   เตส  เอกวีถิย  ปุริมชวเนสุ  น  
เอวเมตนฺติ   ทสฺเสตุ   วุตฺต  ฯ   จตุกฺกชฺฌาเนติ   จตุกฺกนยวเสน นิพฺพตฺติ- 
ตชฺฌานจตุกฺเก ฯ  
        [๒๐๓]   ตตฺถาติ   ปมชฺฌาเน  ฯ   จตุกฺกนยสฺส   ทุติยชฺฌาเน  
วิยาติ   จตุกฺกนยสมฺพนฺธีนิ  ทุติยชฌฺาเน  วิย  ฯ  ต  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวาติ  
จตุกฺกนเย   ทุติย   อวิตกกฺ  วิจารมตฺต  อวิตกฺก  อวิจารนฺติ  จ  เอว  
ทฺวิธา   ภินฺทตฺิวา  ฯ   ป ฺจกนเย   ทุติย ฺเจว   ตติย ฺจ   โหติ  
อภิธมฺเมติ   อธิปฺปาโย  ฯ  สุตฺตนฺเตสุ  ปน  สรุปฺปโต๑  ป ฺจกนโย  
น   คหิโต  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  นยทฺวยวิภาโค  คหิโตติ  ฯ  อภิธมฺเม  
นยทฺวยวเสน   ฌานาน   เทสิตตฺตา  ฯ  กสฺมา  จ  ตตฺถ  ตถา  ตานิ  
เทสิตานิ ปุคฺคลชฺฌาสยโต เทสนาวิลาสโต จ ฯ  
๑. สรูปโต ฯ   
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        สนฺนิปติตเทวปริสาย   กิร   เยส   ยถาเทสิเต   ปมชฺฌาเน  
วิตกฺโกเอว   โอฬาริกโต   อุปฏาสิ   น   อิตเร   สนฺตโต   เตส  
อชฺฌาสยวเสน   จตุรงฺคิก   อวิตกฺก   วิจารมตฺต   ฌาน   เทสิต  ฯ  
เยส   วิจาโร   เยส  ปติ  เยส  สุข  โอฬาริกโต  อุปฏาสิ  อิตเร  
สนฺตโต   เตส  เตส  อชฌฺาสยวเสน  ตติยาทีนิ  ฌานานิ  เทสิตานิ  ฯ  
อยนฺตาว   ปุคฺคลชฺฌาสโย  ฯ  ยสฺสา  ปน  ธมฺมธาตุยา  สุปฺปฏวิิทฺธตฺตา  
ภควา   ยสฺมา   เทสนาวิลาสปฺปตฺโต  ตสฺมา  าณมหนฺตตาย  เทสนาย  
สุกุสโล   ย   ย   องฺค   ลพฺภติ   ตสฺส  ตสฺส  วเสน  ยถารุจิเทสน  
นิยาเมนฺโต  จตุกฺกนยวเสน  ป ฺจกนยวเสน  จ  ฯ  ตตฺถ  จ  ป ฺจงฺคิก  
ปม   จตุรงฺคิก   ทุติย   ติวงฺคิก  ตติย  ทุวงฺคิก  จตุตฺถ  ทุวงฺคิกเมว  
ป ฺจม ฌาน เทเสสีติ อย เทสนาวิลาโส ฯ  
        เอตฺถ   จ   ป ฺจกนเย   ทุติยชฺฌาน  จตุกฺกนเย  ทุติยชฌฺาน- 
ปกฺขิก กตฺวา   วิภตฺต   ยสมฺึ   สมเย   รปูุปปตฺติยา   มคฺค   ภาเวติ  
อวิตกฺก   วิจารมตฺต   สมาธิชมฺปติสุข   ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชชฺ  
วิหรตีติ๑  ฯ  กสฺมา  เอกตฺตกายนานตฺตส ฺ ี  สตฺตา  วา  สผลตาย  
ทุติยชฺฌาเนน   สมานผลตฺตา   ปมชฌฺานสมาธิโต   ชาตตฺตา   จ  ฯ  
ปมชฺฌานเมว   ห ิ  กาเมหิ   อกุสเลหิ   จ  วิวิตฺตนฺติ  ตทภาวา  น  
อิธ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหีติ๒  สกฺกา  วตฺตุ  นาป  
วิเวกชนฺติ  ฯ   สุตฺตนฺตเทสนาสุ   จ   ป ฺจกนเย   ทุติยตติยชฺฌานานิ  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๔๘ ฯ   ๒. อภิ. ส. ๓๔/๔๔ ฯ   
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ทุติยชฺฌานเมว   ภชนฺติ   วิตกฺกวูปสมา   วิจารวูปสมา   อวิตกฺกตฺตา  
อวิจารตฺตา   จ  ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา  สุตฺตนฺตเทสนายป  ป ฺจกนโย  
ลพฺภเตวาติ   สิทฺธ   โหติ  ฯ   นนุ  สุตฺตนฺเต  จตฺตาริเยว  ฌานานิ  
วิภตฺตานีติ   ป ฺจกนโย   น   ลพฺภตีติ  ฯ   น   สวิตกฺกสวิจาโร สมาธี- 
ติอาทินา   สมาธิตฺตยาปเทเสน   ป ฺจกนยสฺส   ลพฺภมานตฺตา  ฯ จตุกฺก- 
นยนิสฺสิโต   ปน   กตฺวา  ป ฺจกนโย  วิภตฺโตติ  สุตฺตนฺตเทสนายป  
ป ฺจกนโย   นิทฺธาเรตพฺโพ   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมาติ   วิตกฺกสฺส  
วิจารสฺส   วิตกฺกวิจาราน ฺจ   วิตกฺกวิจารานนฺติ   สกฺกา   วตฺตุ  ตถา  
อวิตกฺก   อวิจารนฺติ   จ   วินา   สห  จ  วิจาเรน  วิตกฺกปฺปหาเนน  
อวิตกฺก   สห   วินา   จ   วิตกฺกวิจารปฺปหาเนน  อวิจารนฺติ  อวิตกฺก  
อวิจาร   อวิตกฺก ฺจ  อวิจาร ฺจาติ  วา  ติวิธมฺป  สกกฺา  สงฺคเหตุ  ฯ  
ทุติยนฺติ   จ   วิตกฺกรหิเต   วิตกฺกวิจารทฺวยรหิเต   จ   ายาคตา  
เทเสนา   ทุติย   อธิคนฺตพฺพตฺตา   วิจารมตฺตรหิเตป ทฺวยปฺปหานาธิคต- 
สมานธมฺมตฺตา  ฯ เอว ฺจ กตฺวา ป ฺจกนยนิทฺเทเส ทุติเย  
วูปสนฺโตป   วิตกฺโก   สหายภูตวิจาราวูปสเมน   น  สมฺมา  วูปสนฺโตป  
วิตกฺกวิจารทฺวยรหิเต  วิย  วิจารวูปสเมเนว ตทุปสม เสสธมฺมา- 
สมานต ฺจ ทสฺเสนฺเตน   วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน  
เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร  สมาธิชมปฺติสุข  ตติย  ฌาน  
อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ๑  ตติย  จตุกฺกนเยน  ทุติเยน นพฺิพิเสส วิภตฺต ฯ  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๕๐ ฯ   
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ทุวิธสฺสาป   สหายวิรเหน   อ ฺถา   จ   วิตกฺกปฺปหาเนน  อวิตกฺกตฺต  
สมาธิช   ปติสุขตฺต ฺจ   สมานนฺติ   สมานธมฺมตฺตาป  ทุติยนฺติ  นิทฺเทโส  
วิจารมตฺตมฺป   หิ   วิตกกฺวิจารทฺวยรหิต   วิย      ยสฺมึ   สมเย  
รูปุปปตฺติยา   มคฺค   ภาเวติ   อวิตกฺก   วิจารมตฺต   สมาธิช  ปติสุข  
ทุติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรตีติ๑  อวิตกฺก  สมาธิช  ปติสุขนฺติ  
วิภตฺต  ฯ  ปมชฺฌาเน  วา  สหจารีสุ  วิตกฺกวิจาเรสุ เอก อติกฺกมิตฺวา  
ทุติยมฺป   ตตฺรฏเมว   โทสโต   ทิสฺวา   อุภยมฺป   สหาติกฺกมนฺตสฺส  
ป ฺจกนเย  ตติย  วุตฺต  ตติย  อธิคนฺตพฺพตฺตา  ฯ ปมโต อนนฺตรภาเวน  
ปนสฺส   ทุติยภาโว   จ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  กสฺมา  ปเนว  สรุปฺปโต๒  
ป ฺจกนโย   น  วิภตฺโตติ  ฯ  วินยชฺฌาสยโต  ฯ  ยถานุโลมเทสนา  หิ  
สุตฺตนฺตเทสนาติ ฯ  
                      ปวีกสิณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        ----------------  
                                เสสกสิณนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๒๐๔]   ยถาวิตฺถาริตสฺส  อตฺถสฺส  อติเทโสป  วิตฺถารฏาเนเยว  
ติฏตีติ   อาห  วิตฺถารกถา  โหตีติ  ฯ  อาโปกสิณนฺติ  อาโป- 
กสิณชฺฌาน อาโปกสิณกมฺมฏาน   วา  ฯ   สพฺพ   วิตฺถาเรตพฺพนฺติ  
ปวีกสิณกมฺมฏาเน   วุตฺตนเยน   วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ  เอตฺตกมฺปติ  กเต  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๔๘ ฯ   ๒. สรูปโต ฯ   
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วา   อกเต   วาติ   สพฺพ   วิตฺถาเรตพฺพนฺติ  เอตฺตกมฺป  อวตฺวา  ฯ  
สามุทฺทิเกน   โลณุทเกน   ภริโต   ชลาสโย   โลณี  ฯ นีลาทิวณฺณ- 
สงฺกรปริหรณตฺถ   สุทฺธวตฺเถน   คหิตนฺติ   วุตฺต  ฯ  อ ฺนฺติ  
ภูมิสมฺปตฺต  ฯ  ตถารูปนติฺ   ยาทิส  อากาสช  อุทก  ตาทิส  ฯ เตนาห  
วิปฺปสนฺนมนาวิลนฺติ  ฯ   ย   ปน   อุทกนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  น  วณฺโณ  
ปจฺจเวกฺขิตพฺโพติอาทีสุ   ย   วตฺตพฺพ   ต   ปวีกสิณกถาย วุตฺต- 
เมว  ฯ   ลกฺขณ   ปน   อิธ   ปคฺฆรณลกขฺณ   เวทิตพฺพ  ฯ วุตฺต- 
นเยเนวาติ   ปวีกสิณภาวนาย   วุตฺตนเยเนว  ฯ ตรงฺคุฏานาทิเผณ- 
มิสฺสตาทิ  จ  อิธ  กสิณโทโส  ฯ  โสติ โยคาวจโร ฯ ตสฺสาติ- 
 ปฏิภาคนิมิตฺตสฺส ฯ  
        [๒๐๕]  สินิทฺธา๑  สเินหวนฺตสารทารูนิ๑  น เผคฺคุทารูนิ ฯ ชาลาย 
  จิรฏ ิตตฺถ  สินิทฺธสารทารุคฺคหณ  ฯ  ฆฏิก ฆฏิก กริตฺวา ขณฺฑโส  
กริตฺวา  ฯ   อาลิมฺเปตฺวาติ  ชาลิตฺวา  ฯ  ฆนชาลายนฺติ  อวิรฬวเสน  
ปวตฺตอคฺคิชาลาย  ฯ  ปตนสทิสนฺติ  ปตมานสทิส  ฯ  อกเต คณฺหนฺ- 
ตสฺสาติ วุตฺตนเยน   ยถา   กสิณมณฺฑล   ป ฺายติ   เอว   อนภิสงฺขเต  
เกวเล เตชสฺมึ นิมิตฺต คณฺหนฺตสฺส ฯ  
        [๒๐๖]   วุตฺต ฺเหตนฺติ   เอตฺถ   หิสทฺโท   เหตุอตฺโถ   ยสมฺาติ  
อตฺโถ  ฯ  ตสฺส  ตสฺมาติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุจฺฉุคฺคนฺติ อุจฺฉุเขตฺเต  
ยถา ิตาน  อคฺค  ฯ  เอริตนฺติ  วาเตน  จลิต  ฯ  สเมริตนฺติ  สพฺพโส  
จลิต  ฯ   ตสฺมาติ   ยสฺมา   วาโยกสิณ  ฯเปฯ  อุปลกเฺขตีติ  เอว  
๑-๑ สินิทฺธานิ สิเนหวนฺตานิ สารทารูนีติ ภเวยยฺ ฯ   
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วุตฺต   อฏกถาย   ตสฺมา  ฯ   สมสีสฏ ิตนฺติ   อุปรปิตฺตาน   วเสน  
สมสีส   หุตฺวา    ิต  ฯ   เวฬฬ  วา  รุกขฺ  วาติ  เอตฺถาป  สมสีส  
 ิต   ฆนปตฺตเวฬฬ   วา  ฆนปตฺตรุกฺข  วาติ  อาเนตฺวา  โยเชตพฺพ  ฯ  
เอกงฺคุลาทิปฺปมาเณสุ   เกเสสุ   รสฺสภาวโต   ทีฆตเรสุ   โอลมฺพนโต  
วิรเฬสุ   อนุปฺปเวสโต   วา   ตปฺปหาโร   น   ป ฺายตีติ จตุรงฺคุ- 
ลปฺปมาณคฺคหณ   ฆนคฺคหณ ฺจ   กต  ฯ  เอตสฺมึ  าเน  ปหรตีติ  
สตึ   เปตฺวาติ   อุจฺฉุคฺคาทีน   ปจลนาการคฺคหณมุเขน  เตส  ปหรเก  
วาตสงฺฆาเต   สตึ   อุปฏเปตฺวา  ฯ   ตตฺถ  สตึ  เปตฺวาติ  ตสฺมึ  
กายปฺปเทสสฺส   สงฺฆฏฏนวเสน   ปวตฺเต   วายุปณฺเฑ  
สงฺฆฏนาการคฺคหณมุเขน  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  อุสุมวฏฏิสทสินฺติ เอเตน  
ปุริมกสิณสฺส   วิย   อิมสสฺาป   นิมิตฺตสฺส   สวิคฺคหต   ทสฺเสติ  ฯ  
นิจฺจลนฺติ   อิมินา   นิจฺจลภาโวเยว   อุคฺคหนิมิตฺตโต  อิมสฺส  วิเสโสติ  
ปฏิภาคนิมิตฺตสฺสาป อุสุมวฏฏิสทิสตาว วิภาวิตา โหติ ฯ  
        [๒๐๗]   อ ฺชนราชวฏฏาทิวณฺณธาตุยา   วา  ฯ   ตถารูป มาลา- 
วจฺฉนฺติ   อวิรฬวิกสิตนีลวณฺณปุปฺผส ฺฉนฺน   ปุปผฺคจฺฉ  ฯ  อิตเรนาติ  
อกตาธิกาเรน  ฯ   คิริกณฺณิกคฺคหเณน   นีลคิริกณฺณิกมาห  ฯ กรณฺฑก- 
ปฏล  สมุคฺคปธาน  ฯ  ปตฺเตหิเยวาติ  นีลุปฺปลาทีน  เกสรวณฺฏานิ  
อปเนตฺวา   เกวเลหิ   ปตฺเตหิเยว  ฯ   ปเูรตพฺพนฺติ  นีลวณฺณ  วตฺถ  
คเหตฺวา   ภณฺฑิก   วิย   พนฺธิตฺวา  ยถา  นลีมณฺฑล  หุตฺวา  ป ฺายติ  
ตถา   จงฺโกฏก   กรณฺฑกปฏล  วา  ปูเรตพฺพ  ฯ  มขุวฏฏิย  วาสฺสาติ   
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อสฺส   จงฺโกฏกสฺส   กรณฺฑกปฏลสฺส   วา   มุขวฏฏิย   พนฺธิตพฺพ  ฯ  
มณิตาลวณฺฏ อินฺทนีลมณิมย ตาลวณฺฏ ฯ  
        [๒๐๘]   ปตกสิเณ  ฯ   มาลาวจฺฉนฺติ   อิกฺกฏาทิมาลาวจฺฉ  ฯ  
หริตาลมโนสิลา   วา   ธาตุ  ฯ   ปตฺตงฺคปุปฺเผหีติ   ปตฺตงฺคนามิกา  
ปตวณฺณปุปฺผา   เอกา   คจฺฉชาติ   ตสฺส   ปุปฺเผหิ  ฯ   อาสนปูชนฺติ  
เจติยงฺคเณ   กต   อาสนปชู  ฯ   กณฺณิการปุปฺผาทีหีติ   อาทิสทฺเทน  
อากุลิกิราตปุปฺผาทีน สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
        โลหิตมณิ   โลหิตงฺคมณิอาทิ  ฯ    โลหิตธาตุ     เครุกชาติ- 
หิงฺคุลิกาทิ ฯ  
        [๒๐๙]  โอทาตกสิเณ  ฯ   มาลาวจฺฉนฺติ     นนฺทิยาวฏฏาทิมาลา- 
วจฺฉ ฯ ธาตุ กกฺขติมุตฺตเสติอาทิ๑ ฯ  
        [๒๑๐]   ตถา   อสกโฺกนฺเตนาติ   ยถา   สุริยาโลกาทิวเสน โอภาส- 
นิมิตฺตุปฺปาทน   วุตฺต  ตสฺส  โอภาสมณฺฑลสฺส  นจิรฏ ิติตาย  ตถา  
นิมิตฺตุปฺปาทน   กาตุ   อสกฺโกนฺเตน  ฯ  ฆฏมุเขน  นิคฺคจฺฉนกโอภาสสฺส  
มหนฺตภาวโต   ฆฏมุข  ปทหิตฺวาติ  วุตฺต  ฯ  ภิตฺติมุขนฺติ  ภิตฺติอภิมุข  ฯ  
อุฏ ิตมณฺฑลสทิสนฺติ   ภิตฺติอาทีสุ   อุฏ ิตปากติกอาโลกมณฺฑลสทิส  ฯ  
ฆนวิปฺปสนฺนอาโลกปุ ฺชสทิสนฺติ   ภควโต   พฺยามปฺปภา   วิย   พหโล  
วิปฺปสนฺโน จ หุตฺวา ปุ ฺชภูโต อาโลโก อตฺถ ิเจ ตสทิโสติ๒ อตฺโถ ฯ  
        ฉิทฺทสทิสเมว  โหตีติ  เยหิ  ภิตฺติปริยนฺตาทีหิ  ปริจฺฉนฺน  ตสทิส  ฯ  
๑. อิมิท ฯ วีมสิตพฺพ ฯ   ๒. ตสทิสนฺติ ภวติพฺพ ฯ   
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เตเนวากาเรน   อุคฺคหนิมิตฺต   อุปฏาตีติ   อตฺโถ  ฯ  วฑฺฒิยมานมฺป  
น   วฑฺฒตีติ   อุคฺคหนิมิตฺตสฺส   อวฑฺฒนิยต  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  สพฺพมฺป  
หิ  อุคฺคหนิมิตฺต  วฑฺฒิยมาน  น  วฑฺฒติเยว  ฯ  สติป จ วฑฺเฒตุ- 
กามตาย วฑฺฒนา   น   สมฺภวติ   ภาวนาย   ปริทุพฺพลตฺตา  ฯ   ภาวนา- 
วเสน หิ   นมิิตฺตวฑฺฒนา  ฯ   ปฏิภาคนิมิตฺต   ปน   ตสฺมึ   อุปฺปนฺเน  
ภาวนา   ถิราติ   กตฺวา   วฑฺฒิยมาน  จ  วฑฺฒตีติ  วุตฺต  ฯ  กิ ฺจาป  
ปาลิย  ปวีกสิณาทีนิ  รูปชฺฌานารมฺมณานิ  อฏเว  กสิณานิ สรปฺุปโต๑  
อาคตานิ   โอทาตกสิเณ   ปน   อาโลกกสิณ   อากาสกสิเณ   จ  
ปริจฺฉินฺนากาสกสิณ   อนฺโตคธ   กตฺวา  เทสนา  กตาติ  อธิปฺปาเยนาห  
อิติ กสิณานิ ทสพโล ทส ยานิ อโวจาติ ฯu  
        ปกิณฺณกกถาป   วิ ฺเยฺยาติ   ปุพฺเพ   วิย   อสาธารณ   ตสฺมึ  
ตสฺมึ   กสิเณ   ปฏินิยกเมว   อตฺถ   อคฺคเหตฺวา   อสาธารณโต  
สาธารณโต   จ   ตตฺถ   ตตฺถ   ปกิณฺณ   วิสฏ   อตฺถ   คเหตฺวา ปกิณฺณก- 
กถาป วิชานติพฺพา ฯ  
        [๒๑๑]   อาทิภาโวติ   เอตฺถ   อาทิสทฺเทน   ยสฺสกสฺสจิ  
ปวีปกฺขิยสฺส   วตฺถุโน   นิมฺมานาทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  านนิสชชฺาทิกปฺปน  
วาติ  เอตฺถาป  อากาเส  วา  อุทเก  วาติ  อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
ปริตฺตอปฺปมาณนเยนาติ  นีลาทิวณฺณ  อนามสิตฺวา ปริตฺตอปฺปมาณ- 
นเยเนว ฯ เอวมาทีนีติ   อาทิสทฺเทน   สรีรโต   อุทกธารานิมฺมานาทึ  
สงฺคณฺหาติ  ฯ   ยเทว   อิจฺฉติ   ตสฺส   ทหนสมตฺถตาติ   พหูสุ กปฺปาส- 
๑. สรูปโต ฯ   
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ปจุสารทารุอาทีสุ   เอกชฌฺ   ราสิภูเตสุ   ยยเทว  อิจฺฉติ  ตสฺส  
ตสฺเสว   ทหนสมตฺถตา  ฯ   อิธ   อาทิสทฺเทน   อนฺธการวิธมนาทึ  
สงฺคณฺหาติ  ฯ   วายุคติยา   คมน   วายุคติคมน   อติสีฆคมน  ฯ  
อิธ   อาทิสทเฺทน   ยทิจฺฉิตเทสนฺตร   สมฺปาปุณนาทึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ  
สุวณฺณนฺติ   อธิมุจฺจนา   สุวณฺณภาวาธิฏาน   เสยยฺถาป   อายสฺมา  
ปลินฺทวจฺโฉ   ติณณฺฑุปกปาสาทาทีน  ฯ   วุตฺตนเยนาติ สุวณฺณ- 
ทุพฺพณฺณนเยน  ฯ   วณฺณกสิเณสุ   ตตฺถ   ตตฺถ   อาทิสทฺเทน  
นีโลภาสนิมฺมานาทีน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ  ปวีปพฺพตาทีติ- 
อาทิสทฺเทน สมุทฺทาทีน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ   สพฺพาเนว  
ทสป   กสิณานิ  ฯ   อิม   ปเภท   ลภนตีฺติ   อิม   วฑฺฒนาทิวิเสส  
ปาปุณนฺติ ฯ  
        [๒๑๒]   เอโกติ   เอกจฺโจ  ฯ   ส ฺชานาตีติ   ภาวนาส ฺาย  
ส ฺชานาติ  ฯ   อาทิสทฺเทน   อาโปกสิณนฺติอาทิปาลึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ  
อุปริ   คคณตลาภิมุข   ปวีกสิณเมโก   ส ฺชานาตีติ   ปาลิปทานิ  
อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   ต ฺจ   โข   วฑฺฒนวเสน  ฯ  เตนาห  
เอกจฺโจ   หิ   อุทฺธเมว   กสิณ   วฑฺเฒตีติ  ฯ   เหฏา ภูมิตลา- 
ภิมุขนฺติอาทีสุป   เอเสว  นโย  ฯ  ปุพฺเพ  วฑฺฒนกาเล  ปโยชน  
อนเปกฺขิตฺวา   วฑฺเฒนฺตาน   วเสน   วุตฺตตฺตา   อิทานิ   เตน  เตน  
วา  การเณน  เอว  ปสาเรตีติ  อาห  ฯ  กสิณ  วฑฺเฒตีติ  อตฺโถ  ฯ  
ยถา   กินฺติ   อาห   อาโลกมิว   ทิพฺพจกฺขุนา   รูปทสฺสนกาโมติ  ฯ   
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อุทฺธ   เจ   รปู   ทฏ ุกาโม   อุทฺธ   อาโลก   ปสาเรติ   อโธ  
เจ   รูป   ทฏ ุกาโม   อโธ   อาโลก   ปสาเรติ   สมนฺตโต   เจ  
รูป   ทฏ ุกาโม   สมนฺตโต   อาโลก   ปสาเรติ   เอวมย   กสิณนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   เอกสฺสาติ   ปวีกสิณาทีสุ   เอเกกสฺส  ฯ อ ฺ- 
ภาวานุปคมนตฺถนฺติ   อ ฺกสิณภาวานุปคมนทีปนตฺถ  ฯ   น   อ ฺ  
ปวีอาทิ   น   หิ   อุทเกน    ิตฏาเน   สสมฺภารปวี   อตฺถ ิ ฯ  
อ ฺโ   กสณิสมฺเภโทติ   อาโปกสิณาทินา   สงฺกโร  ฯ   สพฺพตฺถาติ  
สพฺเพสุ   อาโปกสิณาทีสุ   เสสกสิเณสุ  ฯ   เอกเทเส   อตฺวา อนวเสส- 
ผรณปฺปมาณสฺส  อคฺคหณโต  ผรณ  อปฺปมาณ  ฯ  เตเนว หิ เนส  
กสิณสม ฺา  ฯ   ยถา   จาห   ต ฺหีติอาทิ  ฯ   ตตฺถ   เจตสา  
ผรนฺโตติ   ภาวนาจิตฺเตน   อารมฺมณ   กโรนฺโต  ฯ  ภาวนาจิตฺต  หิ  
กสิณ   ปริตฺต   วา   วิปุล  วา  เอกกฺขเณ  สกลเมว  มนสิกโรติ  น  
เอกเทสนฺติ ฯ  
        [๒๑๓]   อานนฺตริยกมฺมสมงฺคิโนติ   ป ฺจสุ   อนนฺตริยกมฺเมสุ  
เยนเกนจิ   สมนฺนาคตา  ฯ   นิยตมิจฺฉาทิฏ ิกาติ   อเหตุกทิฏ ิ  
อกิริยทิฏ ิ   นตฺถิกทิฏ ีติ   ตีสุ   มิจฺฉาทิฏ ีสุ   ยายกายจิ   นิยตาย  
มิจฺฉาทิฏ ิยา   สมนฺนาคตา  ฯ   อุภโตพฺย ฺชนกปณฺฑกาติ อุภโต- 
พฺย ฺชนกา   ปณฺฑกา   จ  ฯ   กาม ฺเจเต  อเหตุกปฏิสนฺธิกตฺตา  
วิปากาวรเณน   สมนฺนาคตา   โหนฺติ   ตถาป   ติพฺพกิเลสตฺตา  
กิเลสาวรเณน   สมนฺนาคตา   วุตฺตา  ฯ   อเหตุกทฺวิเหตุกปฏิสนฺธิกาติ   
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อเหตุกปฏิสนฺธิกา   ทฺวิเหตุกปฏิสนฺธิกา  จ  ฯ  ทเุหตุกปฏิสนฺธิกานมฺป  หิ  
อริยมคฺคปฏิเวโธ  ฌานปฏิลาโภ  จ  นตฺถิ  ตสฺมา  เตป  วิปากา- 
วรเณน สมนฺนาคตาเอว  ฯ   อปจฺจนีกปฏิปทายนฺติ   มคฺคสฺส   อนุโลม- 
ปฏิปทาย สจฺจานุโลมิกาย   วิปสฺสนาย  ฯ   อจฺฉนฺทิกาติ  กตฺตุกมฺยตา- 
ฉนฺทรหิตาติ สมฺโมหวิโนทนิย   วุตฺต  ฯ   ตมฺป   นพฺิพานาธิคมตฺถเมว  
กตฺตุกมฺยตาฉนฺท   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ   อุตฺตรกุรุกาป  
มนุสฺสา   มาราทโย   วิย   อจฺฉนฺทิกฏาน   ปวิฏา นิพฺพุติฉนฺทร- 
หิตตฺตา  ฯ  ทุปฺป ฺาติ  ภวงฺคป ฺาย ปริหีนา ฯ ภวงฺคป ฺาย  
ปริปุณฺณายป   ยสฺส   ภวงฺค   โลกุตฺตรสฺส   ปาทก   น   โหติ  โสป  
ทุปฺป ฺโเยวาติ   สมฺโมหวิโนทนิย   วุตฺต  ฯ   ยสมฺิ ฺหิ   ภวงฺเค  
วตฺตมาเน   ตสนฺตติย   โลกุตฺตร   นิพฺพตฺตติ   ต   ตสฺส   ปาทก  
นาม   โหติ  ฯ   กุสเลสุ  ธมฺเมสูติ  อนวชฺชธมฺเมสุ  สุขวิปากธมฺเมสุ  
วา  ฯ  โอกฺกมิตุนฺติ  อธิคนฺตุ  ฯ  กสิเณเยวาติ  กสิณกมฺมฏาเนเยว ฯ  
เอเตสนฺติ กมฺมาวรณสมนฺนาคตาทีน ฯ  
        ตสฺมาติ   ยสฺมา   เอเต  วิปากนฺตรายาทโย  เอว  อตฺถชานกิรา  
อนตฺถเหตุภูตา   จ   ตสฺมา  ฯ  ติณฺณเมว  เจตฺถ  อนตฺรายาน  คหณ  
อิตรสฺส   สปปฺฏิการตฺตา   กมฺมนฺตรายปกฺขิกตฺตา   วาติ   ทฏพฺพ  ฯ  
สปฺปุริสุปสฺสยาทีหีติอาทิสทฺเทนตชฺชโยนิโสมนสิการาทึสงฺคณฺหาติ ฯ  
สทฺธนฺติ   กมฺมผลสทฺธ   รตนตฺตยสทฺธ ฺจ  ฯ   ฉนฺทนฺติ  ภาวนานุโยเค  
ติพฺพกตฺตุกมฺยตาสงฺขาต   กุสลจฺฉนฺท  ฯ   ป ฺนฺติ   ปาริหาริยป ฺ  ฯ   
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                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
วฑฺเฒตฺวาติ   ยถา   ภาวนา   อิชฌฺติ   ตถา   ปริพฺรูเหตฺวา  ฯ  ย  
ปเนตฺถ   อตฺถโต   น   วิภตฺต   ต   สุวิ ฺเยฺยตฺตา   เหฏา  
วุตฺตนยตฺตา จ น วิภตฺต ฯ  
                         เสสกสิณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        --------------  
                             อสุภกมฺมฏานนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๒๑๔]  อวิ ฺาณกอสุเภสูติ  อิท  อุทฺธุมาตกาทีน  สภาว- 
ทสฺสนวเสน วุตฺต  ฯ   ตสฺมา   ภูตกถนมตฺต   ทฏพฺพ   น   สวิ ฺาณก- 
อสุภสฺส กมฺมฏานภาวโต  ฯ  ตถา  ห ิ วกฺขติ  น  เกวล  มต- 
สรีรนฺติอาทิ  ฯ อุทฺธ   ชีวิตปริยาทานาติ   ชีวิตกฺขยโต   อุปริ   มรณโต  
ปร  ฯ   สมุคฺคเตนาติ   อุฏ ิเตน  ฯ   อุทฺธุมาตตฺตาติ  อุทฺธ  อุทฺธ  
ธุมาตตฺตา   สูนตฺตา  ฯ   อุทฺธุมาตเมว   อุทฺธุมาตกนฺติ   กกาเรน  
ปทวฑฺฒนมาห   อนตฺถนตฺรโต   ยถา  ปตก  โลหิตกนฺติ  ฯ  ปฏกิูลตฺตาติ  
ชิคุจฺฉนียตฺตา  ฯ   กุจฺฉิต   อุทฺธุมาต   อุทฺธุมาตกนฺติ  กุจฺฉนตฺเถ  วา  
อย   กกาโรติ   ทสฺเสตุ   วุตฺต   ยถา   ปาปโก   กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉ- 
ตีติ  ฯ  ตถารปูสฺสาติ  ภสฺมา  วิย  วายนุาติอาทินา  ยถารูป  
วุตฺต   ตถารปูสฺส  ฯ   เสตรตฺเตหิ   ปริภินฺน   วิมิสสฺิต   นลี  วินลี  
ปุริมวณฺณวิปริณามภูต   วา   นีล   วินลี  ฯ   ปริภินนฺฏาเนสุ  
กากกงฺกาทีหิ  ฯ   วิสฺสนฺทมานปุพฺพนฺติ   วิสฺสวนฺตปุพฺพ   ตห   ตห   
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                   อสุภกมฺมฏานนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปคฺฆรนฺตปุพฺพนฺติ   อตฺโถ  ฯ  อปธาริตนฺติ  วิวฏ  อุคฺฆาฏิต  ฯ  ขิตฺตนฺติ  
ฉฑฺฑิต   โสณสิงฺคาลาทีหิ   วิสุ   กตฺวา   ขาทเนน   สรีรสงฺฆาฏโต  
ลุ ฺจิตฺวา   ตห   ตห   ฉฑฺฑิต  ฯ   วิวิธ   ขิตฺตนฺติ   วิกฺขิตฺต  ฯ  
ปุริมนเยนาติ   วิวิธ   ขิตฺตนฺติอาทินา   ปุพฺเพ   วุตฺตนเยน  ฯ  
สตฺเถน  หนิตฺวาติ  เวรีหิ  ขคฺคกรวาฬาทินา๑  สตฺเถน  ปหริตฺวา ฯ  
วุตฺตนเยนาติ   อ ฺเน   หตฺถนฺติอาทินา   ปุพฺเพ   วุตฺตนเยน  ฯ  
อพฺภนฺตรโต   นิกฺขมนฺเตหิ   กิมีหิ   ปคฺฆรนฺตกิมิกุล   ปฬุุวกนฺติ   อาห  
กิมิปริปุณฺณสฺสาติ  ฯ  อุทฺธุมาตกาทีนิ  อามกสุสานาทีสุ  ฉฑฺฑิตา- 
สุภานิ  ฯ นิสสฺายาติ   ปฏจฺิจ   ตานิ   อารพฺภ  ฯ   นมิิตฺตานนฺติ  
อุคฺคหปฏิภาคนิมิตฺตาน ฯ เอตาเนว อุทฺธุมาตกาทีเนว นามานิ ฯ  
        [๒๑๕]   ภาเวตุกาเมนาติ   อุปฺปาเทตุกาเมน  ฯ   เตนาติ  
อาจริเยน  ฯ  อสฺสาติ  โยคิโน  ฯ  อสุภนิมิตฺตตฺถายาติ  อสุภนิมิตฺตสฺส  
อุคฺคณฺหนตฺถาย   อสุเภ   วา   อุคฺคหนิมิตฺตสฺส   อตฺถาย  ฯ  
คมนวิธานนฺติ   คมนวิธิ  ฯ   เยน   วิธนิา   คนฺตพฺพ   โส  วิธิ  ฯ  
อุคฺคหนิมิตฺตสฺส   อุปฺปนฺนกาลโต   ปฏาย   ปวีกสิเณ   วุตฺต  
ปฏิปชชฺนวิธึ สนฺธายาห อปฺปนาวิธานปริโยสานนฺติ ฯ  
        ตาวเทวาติ   สุตกฺขเณเยว  ฯ   อติตฺเถน  ปุณฺณนทีอาทิ๒  ฯ  
ปกฺขนฺทนฺเตน๒   วิย   อนุปวิสนฺเตน   วิย  ฯ   เกทารโกฏิยาติ เกทารมริยา- 
ทาย ฯ วิสภาครูปนฺติ เขตฺตรกฺขิกาทิ วิสภาควตฺถุรูป ฯ สรรีนฺติ  
อุทฺธุมาตกกเฬวร  ฯ  อธุนามตนฺติ  อจิรมต  อุทฺธุมาตกภาว  อปฺปตฺต  ฯ  
๑. ขคฺคกรวาลาทินาติ ภเวยยฺ ฯ กรวาโล หิ สตฺถวิเสโส โหติ ฯ ๒-๒ ปุณฺณนทีอาทึ  
ปกฺขนฺทนฺเตนาติ ม ฺเ ฯ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ตกฺกยตีติ สมฺภาเวติ ภาริย กตฺวา น ม ฺติ ฯ  
        [๒๑๖]   รูปสทฺทาทติี   เอตฺถ   อมนุสฺสาน  รูเปหิ  สีหพฺยคฺฆาทีน  
สทฺทาทีหิ   อมนุสฺสานมฺป   วา   รูปสทฺทาทีหิ   ตถา   สีหพฺยคฺฆาทีนนฺติ  
ยถารห   โยเชตพฺพ  ฯ   อนิฏารมฺมณาภิภูตสฺสาติ   เภรวาทิภาเวน  
อนิฏเหิ   อารมฺมเณหิ   อภิภูตสฺส   อชฺโฌตฺถฏสฺส  ฯ  น  ปริสณฺาตีติ  
วิทาหวเสน   อาสเย   น   ติฏติ   อุจฺฉฑฺเฑตพฺพ  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  
อ ฺโติ   อมนุสฺสาทีน   วเสน   วา   อ ฺถา   วา   วุตฺตปฺปการโต  
อ ฺโ   อาพาโธ   โหติ  ฯ   โสติ  สงฺฆตฺเถโร  อภิ ฺาตภิกฺขุ  วา  
ยสฺสาเนน   อาโรจิต   โส  ฯ   กตกมฺมาติ   กตเถยฺยกมฺมา  ฯ  
อกตกมฺมาติ   เถยฺยกมฺม   กาตุกามา  ฯ  กตกมฺมา  ปน  อิธาธิปฺเปตา  
ตสฺมา  เตติ  กตกมฺมา  โจรา  ฯ  สห  โอเฒนาติ  สโหฒ  เถเนตฺวา  
วหิยมานภณฺเฑน สทฺธินฺติ อตฺโถ ฯ  
        ยชมาโนติ   ย ฺ   ยชนฺโต   ย ฺสามิโก  ฯ   อทฺธา   อิมาย  
ปฏิปตฺติยา   ชรามรณโต   มุจฺจิสฺสามีติ   ปติโสมนสฺส  อุปฺปาเทตฺวา  ฯ  
เอว   คมนวิธาน  เอกเทเสน  วตฺวา  อิทานิ  อฏกถาสุ  อาคตนเยน  
ต ทสฺเสตุ อฏกถาสุ วุตฺเตน วิธินาติอาทิมาห ฯ  
        [๒๑๗]   ตตฺถ   อุคฺคณฺหนฺโตติ   อุคฺคณฺหนเหตุ  ฯ  เอโกติ  อย  
เอกสทฺโท   อสหายฏโ  น  อ ฺาทิอตฺโถติ  อทุติโยติ  วุตฺต  ฯ  ยถา  
วณฺณาทิโต   ววตฺถาน  เอกสโต  สมุทติเมว  อิจฺฉิตพฺพ  สพฺพตฺถกภาวโต  
น   ตถา   สนฺธิอาทิโตติ   ทสฺสนตฺถ   วณฺณโตปติอาทินา   
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                         อสุภกมฺมฏานนิทฺเทส  วณฺณนา  
ฉสุ  าเนสุ  สมฺปณฺฑนฏโ  ปสทฺโท  คหิโต  ฯ ปนุ เอโก อทุติโยติอาทิ  
คหิตนิมิตฺตสฺส   โยคิโน   นิวตฺติตฺวา   วสนฏานคมน   สนฺธาย  
วุตฺต  ฯ  ตพฺภาคิยเมวาติ  ตปฺปกฺขิยเยว  อสุภนิมิตฺตมนสิการสหิตเมว  ฯ  
อาสน   ป ฺาเปตีติ  นิสชฺช  กปฺเปติ  ฯ  ย  ปน  อสุภนิมิตฺตทิสาภิมุเข  
ภูมิปฺปเทเสติ  วกฺขติ  ตมปฺ  อิเมวตฺถ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ น หิ เกวเลน  
ทิสาภิมุขภาเวน   กิ ฺจิ   อิชฺฌติ  ฯ   สมนฺตา   นิมิตฺตุปลกฺขณาติ  
อุทฺธุมาตกสฺส   สมนฺตา   ปาสาณาทินิมิตฺตสลฺลกฺขณา  ฯ  อสมฺโมหตฺถาติ  
อุคฺคหนิมิตฺเต  อุปฏ ิเต  อุปฺปชฺชนกสมฺโมหวิคมตฺถา  ฯ  เอกาทส- 
วิเธนาติ วณฺณาทิวเสน   เอกาทสวิเธน  ฯ   อุปนิพนฺธนตฺโถติ   อสุภา- 
รมฺมเณ จิตฺต   อุปเนตฺวา   นิพนฺธนตฺโถ  ฯ   วีถิสมฺปฏิปาทนตฺถาติ  
กมฺมฏานวีถิยา   สมฺมเทว   ปฏิปาทนตฺถา  ฯ  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  อธิคต  
โหหีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๒๑๘]   ตสฺมาติ   ยสฺมา   อสุภนิมิตฺตสฺส   อุคฺคณฺหน อริยมคฺค- 
ปทฏานสฺส  ปมชฺฌานสฺส  อธิคมุปาโย  ยสฺมา  วา  อสุภนิมิตฺต  
อุคฺคณฺหนฺโต   เอโก   อทุติโย   คจฺฉตีติ   วุตฺต   ตสฺมา  ฯ จิตฺต- 
ส ฺตฺตตฺถายาติ   สรรีสภาวสลฺลกฺขเณน   สเวคชนเนน  จ  อตฺตโน  
จิตฺตสฺส   ส ฺตฺติอตฺถ   ส ฺาปนตฺถ  ฯ   จิตฺตส ฺตตฺถายาติ   วา  
ปาโ  ฯ   กิเลสวเสน   อส ฺตสฺส   จิตฺตสฺส   สยมนตฺถ   ทมนตฺถ  
กมฺมฏานตฺถนฺติ   อตฺโถ  ฯ   กมฺมฏานสีเสนาติ   กมฺมฏาเนน  
สีสภูเตน   ต   อุตฺตมงฺค   ปธาน  การณ  กตฺวา  ฯ  มูลกมฺมฏานนฺติ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ปกติยา   อตฺตนา  กาเลน  กาล  ปริหรยิมาน  พุทฺธานุสฺสติอาทิสพฺพตฺถ-  
กมฺมฏาน  ฯ   กมฺมฏานสีเสน   คจฺฉามีติ   ต   อวิสชฺเชตฺวา  ฯ  
เตนาห   ต   มนสิกโรนฺเตเนวาติ  ฯ   สุปติฏ ิตภาวสมฺปาทเนนาติ  
มูลกมฺมฏาเน   สุฏ ุอุปฏ ิตภาวสฺส   สมฺปาทเนน  ฯ   เอว  ห ิ สติ  
อปมฺมุฏา   นาม   โหติ  ฯ   พหิทฺธา  ปุถุตฺตารมฺมเณ  อปฺปวตฺติตฺวา  
กมฺมฏาเนเยว  ปวตฺตมาน  มานส  อพหิคต  นาม ฯ ตถาภูเตน จาเนน  
รูปนฺทฺริยานิ   อปฺปวตฺตกิจฺจานิ   กตานิ   โหนฺตีติ   อาห   มนจฺฉฏาน  
ฯเปฯ   คนฺตพฺพนฺติ  ฯ  ทวฺาร  สลลฺกฺเขตพฺพนฺติ  วิหาเร  ปุรตฺถมิาทีสุ  
ทิสาสุ   อสุกทิสาย   อิท  ทฺวาร  ตโตเอว  ตาย  ทิสาย  สลลฺกฺขิเตน  
อสุกทฺวาเรน   นิกฺขนฺโตมฺหีติ   ทฺวาร   อุปธาเรตพฺพ  ฯ   ตโตติ ทวฺาร- 
สลฺลกฺขณโต  ปจฺฉา  ฯ  เยน  มคฺเคน คจฺฉติ สย ฯ นิมิตฺตฏานนฺติ  
อสุภนิมิตฺตสฺส   คณฺหนฏาน  ฯ   อาหาร   ฉฑฺฑาเปยฺยาติ   วมน  
การาเปยฺย ฯ กณฺฑกฏานนฺติ๑ กณฺฑกวนฺตฏาน ฯ  
        [๒๑๙]   ทิสา   ววฏเปตพฺพาติ   สงฺเขปโต   วุตฺตมตฺถ  วิวริตุ  
เอกสฺมึ   หีติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ขายตีติ   อุปฏาติ  ฯ   กมฺมนียนฺติ  
ภาวนาย   กมฺมกฺขม  ฯ   อุพฺพาฬฺหสฺสาติ   พาธิตสฺส  ฯ   วิธาวตีติ  
นานารมฺมเณ   วิสรติ  ฯ  โอกฺกมฺมาติ  อุชุก  อนุวาตโต  อปกฺกมฺม  ฯ  
มตกเฬวร  ปถุุชชฺนสฺส  เยภุยฺเยน  ภยโต  อุปฏาตีติ  อาห อจฺจาสนฺเน  
ภย   อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   อนุปาทนฺติ  ปาทสมีป  ฯ  ยตฺถ   ิตสฺส  สุเขน  
โอโลเกตุ   สกฺกา   ต   โอโลเกนฺตสฺส   ผาสุกฏาน  ฯ  สมนฺตาติ  
๑. วิสุทฺธิมคฺเคป อึทิโสว ปาโ ทิสฺสติ ฯ เยภุยฺเยน ปน กณฺฏกฏานนฺต ิวล ฺชิยติ ฯ   
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สมนฺตโต ฯ ปุน สมนฺตาติ สามนฺตา สมีเป ฯ  
        [๒๒๐]   กจฺฉโกติ   กาฬกจฺฉโก  ฯ   มิลกฺขูติป   วทนฺติ  ฯ  
กปฏโนติ   ปปฺผลิรุกฺโข  ฯ   สินฺทีติ   ขุทฺทกขชฺชุริ  ฯ  กรมนฺทาทโย  
ปากฏาเอว  ฯ   สามาติ   สามลตา  ฯ   กาฬวลลฺีติ   กาฬวณฺณา  
อปตฺติกา   เอกา   ลตาชาติ  ฯ   ปูติลตาติ  ชีวนวลลฺิ  ยา  คโฬจีติ  
วุจฺจติ  ฯ  ต  นิมิตฺตกรณาทิ  อิเธว ยถาวุตฺเต ปาสาณาทินิมิตฺต- 
รเณเอว อนฺโตคธ ปริยาปนฺน ฯ  
        สนิมิตฺต   กโรตีติ   สหนิมิตฺต   กโรติ   อสุภ  ปาสาณาทิ- 
 ิมิตฺเตน สห   กโรติ   ววฏเปติ  ฯ  อถวา  ฯ  อสุภนิมิตฺต  ปาสาณาทิ- 
 ิมิตฺต จ   สห   เอกชฺฌ   กโรนฺโต   ววฏเปนฺโต   สนิมิตฺต   กโรตีติ  
วุตฺโต  ฯ   สมานกาลตาทีปเกน   ห ิ  สหสทฺเทน   อย   สมาโส  
ยถา   สจกฺกนฺเทหีติ  ฯ   ตยิท   นิมิตฺตกรณ   อปราปร  สลฺลกฺขเณน  
โหติ   น   เอกวารเมวาติ   อาห   ปุนปปฺุน   ววฏเปนฺโต  สนิมตฺิต  
กโรตีติ  ฯ   เทฺวติ   ปาสาณาสุภนิมิตฺตานิ   สมาเสตฺวา  สงฺคเหตฺวา  
เอกชฺฌ   กตฺวา  ฯ   สารมฺมณนฺติ   อสภุารมฺมเณน  สทฺธึ  ปาสาณาทึ  
สมานารมฺมณ   กโรติ   สห   วา   อารมฺมณ   กโรติ   เอการมฺมณ  
วิย  อุภย  อารมฺมณ  กโรติ  เอกชฺฌ  วิย  จ  อปราปร  สลฺลกฺเขนฺโต  
ปาสาณาทึ   อสุภนิมิตฺต ฺจาติ   ทฺวย   อารมฺมณ   กโรตีติ   อตฺโถ  ฯ  
อตฺตนีโยติ   สโก  ฯ   วณิตนฺติ   สูน  ฯ   สภาเวน   สรเสนาติ  
อุทฺธุมาตกภาวสงฺขาเตน   อตฺตโน   ลกฺขเณน   ปเรส ชิคุจฺฉุปฺปาทน-  
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สงฺขาเตน  อตฺตโน  กิจฺเจน  จ  ฯ  สภาโวเอว  วา ตถา นิปฺปชชฺนโต 
รโสติ วุตฺโต ฯ  
        [๒๒๑]   ฉพฺพิเธน   นิมิตฺต  คเหตพฺพนฺติ  วณฺณาทินา  ฉปฺปกาเรน  
ตาว   อุทฺธุมาตกอสุภนิมิตฺต   คเหตพฺพ  ฯ   เกจิ   กเฬวรสฺส ทฆีรสฺสา- 
ทิปฺปมาเณน สทฺธึ สตฺตวิเธนาติ วทนฺติ ฯ ต อฏกถาย นตฺถิ ฯ  
        ลิงฺคโตติ   เอตฺถ   ลงฺิค   นาม   วโยลิงฺค   น   ถนมสฺสุอาทิ  
อิตฺถีปุริสลิงฺคนฺติ   ทสฺเสนฺเตน   อิตฺถลีิงฺค   วาติอาทิ  วุตฺต  ฯ   ิตสฺส  
สตฺตสฺส อิท สรีรนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ  
        อุทฺธุมาตกสณฺานวเสเนว   น   ปากติกสณฺานวเสน  ฯ  เอเตน  
ยทิ   ตตฺถ   โกจิ   อนุทฺธุมาตกภาวปฺปตฺโต   ปเทโส   สิยา   โส  
น   คเหตพฺโพติ   ทสฺเสติ  ฯ   โอฬารกิาวยววเสน   อิท สณฺาน- 
ววฏาน   น   สุขุมาวยววเสนาติ   สีสสณฺานาทิก   นววิธเมว  
สณฺาน คหิต ฯ  
        อิมิสฺสา   ทิสายาติ   อิมิสฺสา   ปุรตฺถิมาย   ทกขิฺณปจฺฉิมอุตฺตราย  
ทิสาย อนุทิสาย วา  ิโตติ โยชนา ฯ  
        อิมสฺมึ  นาม  โอกาเส  หตฺถาติ  อิมสฺมึ  นาม  ภูมิปฺปเทเส อิมสฺส  
กเฬวรสฺส หตฺถา  ิตาติ ววฏเปตพฺพนฺติ โยชนา ฯ  
        อโธ   ปาทตเลนาติอาทิ   นาภิยา   เหฏา   อโธ  ตโต  อุทฺธ  
อุปรีติ อิมสฺส ววฏานสฺส วเสน วุตฺต ฯ  
        หตฺถปรจฺิเฉโท   เหฏา   องฺคุลิอคฺเคน   อุปริ   อสกูฏสนฺธนิา   
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ติริย  ตจปริยนฺเตน  คเหตพฺโพ  ฯ  เอส  นโย  ปาทปริจฺเฉทาทีสุป  ฯ  
ยตฺตก   วา   ปน   าน   คณฺหตีติ  สเจ  สพฺพ  สรรี  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  
คเหตุ  น  สกโฺกติ  ปเทโส  ตสฺส  อุทฺธมุาโต  โส  ยตฺตก สรีรปฺปเทส  
อุทฺธุมาตกวเสน   าเณน  ปริคฺคณฺหติ  ตตฺตกเมว  ยถาปริคฺคหิต- 
เมว  ฯ อิท   อีทิสนฺติ   อิท   หตฺถาทิก   อีทิส   เอวมาการ   อุทธฺุมาตกนฺติ  
ยถาสภาวโต   ปริจฺฉินฺทิตพฺพ  ฯ   วิสภาเค   สรีเร   อารมฺมณนฺติ  
กมฺมฏาน   ปฏิกูลากาโร   น   อุปฏาติ   น   ขายติ  ฯ   สุภโต  
อุปฏเหยฺย  ฯ   เตนาห   วิปฺผนฺทนสฺเสว   ปจฺจโย   โหตีติ  ฯ  
กิเลสปริปฺผนฺทนสฺเสว   นิมิตฺต   โหตีติ   อตฺโถ  ฯ   อุคฺฆาฏิตาปติ  
อุทฺธุมาตกภาวปฺปตฺตาป   สพฺพโส   กติุตสริราปติ๑  วา  อตฺโถ  ฯ  
สฺวายมตฺโถ ปมปาราชิเก วินีตวตฺถูหิ ทีเปตพฺโพ ฯ  
        [๒๒๒]   อาเสวิตกมฺมฏาโนติ   อสุภกมฺมฏาเน   กตปรจิโย  ฯ  
โสสานิกงฺคาทีน   วเสน   ปริหฏธุตงฺโค   จตุธาตุววฏานวเสน  
ปริมทฺทิตมหาภูโต   สลกขฺณโต   าเณน   ปริคฺคหิตสงฺขาโร ปจฺจย- 
ปริคฺคหณวเสน   ววฏาปตนามรูโป   สลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาย  
อุกฺกสเนน   สุ ฺตานุปสฺสนาพเลน   อุคฺฆาฏิตสตฺตส ฺโ   วิปสฺสนาย  
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิสมฺปาปเนน   กตสมณธมฺโม   ตโตเอว  
สพฺพโส   กสุลวาสนาย   กุสลภาวนาย   จ   ปูรเณน   วาสิตวาสโน  
วิวฏฏปนิสฺสยกุสลพีเชน   สพีโช   าณสฺส   ปริปกฺกภาเวนาณุตฺตโร  
ยถาวุตฺตาย   ปฏิปตฺติยา   กิเลสาน   ตนุกรเณน   อปฺปกิเลโส  ฯ โอโล- 
๑. กุถิตสรีราปติ ภเวยยฺ ฯ   
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กิโตโลกิตฏาเนเยวาติ   อุทฺธุมาตกาทิอสุภสฺส   ยตฺถ   ตตฺถ โอโลกิโต- 
โลกิตฏาเนเอว ตาทิสสฺส กาลวิเสโส อสุภสฺส ปเทสวิเสโส วา  
อเปกฺขิตพฺโพ   นตฺถีติ   อตฺโถ  ฯ  โน  เจ  เอว  อุปฏาตีติ  เอว  
ยถาวุตฺตปุริสวิเสสสฺส   วิย   ปฏิภาคนิมิตฺต   โน   เจ   อุปฏาติ  ฯ  
เอว   ฉพฺพิเธนาติ   เอว   วุตฺตากาเรน  วณฺณาทิวเสน  ฉพฺพิเธน  ฯ  
ปุนปติ   ปสทฺโท   สมฺปณฺฑนฏโ  ฯ  เตน  นิมิตฺตคฺคหณวิธึ  สมฺปณฺเฑติ  
น ป ฺจวิธต ฯ ฉพฺพิเธน หิ ปุพฺเพ นิมิตฺตคฺคหณ วิหิต ฯ  
        อสีติสตสนฺธิโตติ   สพฺเพป   สนฺธโย   ตทาป   อตฺเถวาติ ทสฺส- 
นตฺถ   วตฺวา   อุทฺธุมาตกภาเวน   เยภุยฺเยน  น  ป ฺายนฺติ  เย  
ปน   ป ฺายนฺติ   เต   ววฏเปตพฺพาติ   ทสฺเสตุ   อุทฺธุมาตเก  
ปนาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ตโย  ทกฺขิณหตฺถสนฺธีติ  อส กปฺปุร- 
มณิพนฺธาน วเสน   ตโย   ทกฺขิณหตฺถสนฺธโย   ตถา   วามหตฺถ- 
สนฺธโย  ฯ กฏิชณฺณุโคปผฺกาน   วเสน   ตโย   ทกขิฺณปาทสนฺธโย  
ตถา   วามปาทสนฺธโย  ฯ   เอโก   ปฏสินฺธีติ   กฏิยา   สทฺธ ึ 
ปฏ ิกณฺฏกสนฺธึ สนฺธาย วทติ ฯ  
        [๒๒๓]   หตฺถนฺตรนฺติ  ทกฺขิณหตฺถทกฺขิณปสฺสาน  วามหตฺถ- 
วามปสฺสาน จ   อนฺตร  ฯ   ปาทนฺตรนติฺ   อุภินฺน   ปาทาน   เวมชฺฌ  ฯ  
อุทรนฺตรนฺติ   นาภิฏานส ฺ ิต  กุจฺฉิเวมชฺฌ  อุทรสฺส  วา  อพฺภนฺตร  ฯ  
กณฺณนฺตรนฺติ กณฺณฉิทฺท ฯ อิติสทฺโท อาทิอตฺโถ ฯ เตน  
นาสจฺฉิทฺทาทีนมฺป   สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  อกฺขีน  มุขสฺส  จ  วเสนาป   
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วิวร ลพฺภเตวาติ ทสฺเสตุ อกฺขีนมฺปติอาทิ วุตฺต ฯ  
        สมนฺตโตติ   เอว   สนฺธิอาทิโต   อุทฺธุมาตก  ววฏเปนฺตสฺส  เจ  
นิมิตฺต   อุปติฏติ   อิจฺเจต   กุสล   โน   เจ   สมนตฺโต ววฏ- 
เปตพฺพนฺติ   ววฏาปนวิธึ   ทสฺเสตุ   สกลสรีเรติอาทิ   วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ   าณ   จาเรตฺวาติ   สพฺพตฺถกเมว   สรีร   อาวชฺชิตฺวา  ตตฺถ  
ปฏิกูลาการสหิต   อุทฺธมุาตกภาว   อารพฺภ   นิรนฺตร   ภาวนาาณ  
ปวตฺเตตฺวา  ฯ   ย   านนฺติ   เอว  ปน  าณ  จาเรนฺตสฺส  ตสฺมึ  
สรีเร   โย   ปเทโส  วิภูโต  หุตฺวา  อุทฺธุมาตกากาเรน  วิภูตภาเวน  
อุปฏาติ ฯ อุทรปริโยสาน อุปริมสรรี ฯ  
        วินิจฺฉยกถาติ   วินิจฺฉยสหิตา   อตฺถวณฺณนา  ฯ ยถาวุตฺต- 
นิมิตฺตคฺคาหวเสนาติ   วณฺณาทิโต   สนฺธิอาทิโต   จ วุตฺตปฺปการ- 
อุทฺธุมาตกนิมิตฺตคฺคหณวเสน  ฯ  สุฏ ุ  นิมิตฺต คเหตพฺพนฺติ ยถา  
อุคฺคหนิมิตฺต   อุปฏหติ   เอว   สมฺมเทว   อสุภนิมิตฺต   คเหตพฺพ  ฯ  
อิทานิ   ตเมว   นิมิตฺตสฺส   สุฏ ุคหณาการ   อุปทสินฺโต   สตึ  
สุปฏ ิต   กตฺวาติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   เอว   ปุนปฺปนุ  กโรนฺเตนาติ  
ยถา   อิมาย   ปฏิปทาย   ชรามรณโต   มุจฺจิสฺสามีติ   ส ฺชาตาทเรน  
สติสมฺปช ฺ ฺจ   สุฏ ุ   อุปฏเปตฺวา   อุทฺธุมาตกอสุภ   ปม  
อาวชฺชิต   เอว   สมฺมเทว   ตตฺถ   อาวชฺชน  กโรนฺเตน  ฯ  สาธุก  
อุปธาเรตพฺพ ฺเจว  ววฏเปตพฺพ ฺจาติ  สกฺกจฺจ สติยา สลฺลกฺเข- 
ตพฺพ ฺเจว ป ฺาย   นิจฺเฉตพฺพ ฺจ  ฯ   สติ   หิ   ธารณาติ   นิทฺทิฏา  ฯ   
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ธารณ ฺเจตฺถ   สลลฺกฺขณ  ฯ  ป ฺา  ปวิจโยติ  นิททฺิฏา  ฯ  ปวิจโย  
เจตฺถ   นิจฺฉโยติ  ฯ   อถวา  ฯ   อุปธาเรตพฺพนฺติ  สติปุพฺพงฺคมาย  
ป ฺาย   อุปลกฺเขตพฺพ  ฯ  น  หิ  กทาจิ  สติรหิตา  ป ฺา  อตฺถิ  ฯ  
ววฏเปตพฺพนฺติ   ป ฺาปุพฺพงฺคมาย   สติยา   นจฺิฉิตพฺพ  ฯ  
ป ฺาสหิตาเอว   หิ   สติ   อิธาธิปฺเปตา   น   ตพฺพิรหิตา  ฯ  
อกฺขิอปางฺคาทิวเสนาป   โอโลกน   อตฺถีติ  อุมฺมีเลตฺวา  โอโลเกตฺวาติ  
วุตฺต ฯ เตน ปริพฺยตฺตเมว โอโลกน ทสฺเสติ ฯ  
        [๒๒๔]   เอว   ปุนปปฺุน   กโรนฺตสฺสาติ   วุตฺตปฺปกาเรน   จกฺขุ  
อุมฺมีเลตฺวา   โอโลกน  นมิฺมีเลตฺวา  อาวชฺชน ฺจ  อปราปร  อเนกวาร  
กโรนฺตสฺส  ฯ  อุคฺคหนิมิตฺตนฺติ  อุทฺธุมาตเก  อุคฺคหนิมิตฺต  ฯ  สุคฺคหิตนฺติ  
สุฏ ุ   คหิต   ยถา   น  วินสฺสติ  น  ปมมฺุฏ  โหติ  เอว  คหิต  ฯ  
เอกสทิสนฺติ   สมานสทิส  ฯ   สมานฏโ   หิ  อย  เอกสทฺโท  ยถา  
อริยวินเยติ   วา   สปฺปุริสวินเยติ  วา  เอกเสเส  เอเกกฏเ  สเม  
สภาเค   ตชฺชาเต   ห ฺเวาติ  ฯ  อาคมนกาเลติ  วิหารโต  สุสาน  
อุทฺทิสฺส   อาคมนกาเล  ฯ   วุตฺตนเยเนวาติ   อติเทสวเสน  ทีปตมฺป  
อตฺถ   เอกเกนาติอาทินา   สรุปฺปโต๑  ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺถ  ตเทว  
กมฺมฏานนฺติ   อุทฺธุมาตกกมฺมฏาน  ฯ   มลูกมฺมฏานนฺติ   เอเก  ฯ  
ตทยุตฺต  ฯ   อุปฏ ิตนิมิตฺต   ห ิ  กมฺมฏาน   วิสชฺเชตฺวา กมฺมฏา- 
นนฺตรมนสิกาโร  ร ฺโ  รชฺช  ฉฑฺเฑตฺวา  วิเทสคมน  วิยาติ ฯ  
อาคเตนาติ อตฺตโน วสนฏาน อาคเตน ฯ  
๑. สรูปโต ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 303 

                      อสุภกมฺมฏานนิทฺเทส  วณฺณนา   
        [๒๒๕]   อเวลายนฺติ   ส ฺาเวลาทิอยุตฺตเวลาย  ฯ   วิภจฺฉนฺติ  
วิรูป  ฯ   เภรวารมฺมณนฺติ   เวตาลสทิส๑   ภยานก   วิสย  ฯ วิกฺขิตฺต- 
จิตฺโตติ  ภีรุกปุริโส  วิย  ปสาจาทึ  ทิสฺวา  จิตฺตวิกฺเขป ปตฺโต ฯ  
อุมฺมตฺตโก   วิยาติ   ยกฺขุมฺมตฺตโก   วิย   เอกจฺโจ   โหติ  ฯ ฌาน- 
วิพฺภนฺตโกติ   ฌานโต   วิจฺจุตโก  สีลวพฺิภนฺตมนฺตวิพฺภนฺตกา  วิย  ฯ  
สนฺถมฺภิตฺวาติ   อุปฺปนฺนปริตฺตาสวูปสมเนน  วิคตคตกมฺปตาย๒  นิจฺจโล  
หุตฺวา  ฯ   สตึ   สูปฏ ิตนฺติอาทิ   สนถฺมฺภนสฺส   อุปายทสฺสนตฺถ  ฯ  
มตสรีร  อุฏหิตฺวา  อนุพนฺธก  นาม  นตฺถิ  อสติ  ตาทิเส มนฺตปฺป- 
โยเค โสป   อุทฺธุมาตกาทิภาวมปฺปตฺเต   อวินฏเ   รูเปเอว   อิชฌฺตีติ  
ตถา   เทวตาวิคฺคโห   น   เอวรูเปติ   อธิปฺปาโย  ฯ   ส ฺโชติ ภาวนา- 
ปริกมฺมส ฺาย   ชาโต  ฯ   ตโตเอว   ส ฺาสมฺภโว ส ฺามตฺต- 
สมุฏาโน  ฯ   ตาส   วิโนเทตฺวาติ   นิมิตฺตุปฏานนิมิตฺต อุปฺปนฺน- 
จิตฺตสนฺตาส  วุตฺตปฺปกาเรน  วิโนเทตฺวา วูปสเมตฺวา ฯ อิทานิ ตว  
ปริสฺสโม  สผโล  ชาโตติ  หาส  ปตึ  ปโมทน  อุปปฺาเทตฺวา  ฯ  จิตฺต  
ส ฺจาราเปตพฺพนฺติ ภาวนาจิตฺต ปวตฺเตตพฺพ มนสิกาตพฺพ ฯ  
        [๒๒๖]   นิมิตฺตคฺคาหนฺติ   นิมิตฺตสฺส   อุคฺคณฺหน   อุคฺคหนิมิตฺต  ฯ  
สมฺปาเทนฺโตติ   สาเธนฺโต   นิปฺผาเทนฺโต  ฯ  กมมฺฏาน  อุปนิพนฺธตีติ  
ภาวน  ยถาวุตฺเต  นิมิตฺเต  อุปเนนฺโต  นิพนฺธติ  ฯ โยคกมฺม หิ โยคิโน  
สุขวิเสสาน   การณภาวโต   กมฺมฏานนฺติ   อธิปฺเปต   โยคกมฺมสฺส  
วา   ปวตฺติฏานตาย   ยถาอุปฏ ิตนิมิตฺต   กมฺมฏาน   ต  
๑. เวตาโล ปเนตถ ภตวเิสโส โหติ ฯ ๒. วคิตถมปตายาติ ภเวยุ ฯ   
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ภาวนาจิตฺเต   อุปนิพนฺธติ   ต   ปนสฺส   อุปนิพนฺธน   สนฺธาย   จิตฺต ส ฺจรา- 
เปตพฺพ   เอว   วิเสสมธิคจฺฉตีติ   วุตฺตนฺติ   ทสฺเสนฺโต   ตสฺส หติี- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ตสฺสาติ  โยคิโน  ตสฺส  วา อุทฺธมุาตกาสุภสฺส ฯ  
มานส   จาเรนฺตสฺสาติ   ภาวนาจิตฺต   อปราปร   ปวตฺเตนฺตสฺส อุคฺคห- 
นิมิตฺต ปุนปฺปุน มนสิกโรนฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ  
        วีถิสมฺปฏิปาทนตฺถาติ   ปทสฺส   กมฺมฏานวีถิยา   สมฺปฏปิาท- 
นตฺถาติ อตฺถ   วตฺวา   ต   ปน   กมฺมฏานวีถึ   ตสสฺา   จ  สมฺปฏิปาทนวิธึ  
วิตฺถารโต   ทสฺเสตุ   สเจ  หีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  กตมีติ  ปกฺขสฺส  
กตมี   กึ   ทติุยา   ตติยาทีสุ  วา  อ ฺตราติ  อตฺโถ  ฯ  ตุณฺหีภูเตน  
คนฺตุ   น   วฏฏติ   ปุจฺฉนฺตาน   จิตฺตสฺส   อ ฺถตฺตปริหรณตฺถ  ฯ  
อปฺปสนฺนาน   หิ   ปสาทาย   ปสนฺนาน   จ   ภิยฺโยภาวาย สาสน- 
สมฺปฏิปตฺติ  ฯ   นสฺสตีติ   น  ทิสฺสติ  น  อุปฏาตีติ  อตฺโถ  ฯ  
อาคนฺตุกปฏิสนฺถาโร   กาตพฺโพติ   อิมินา   อาคนฺตุกวตฺต   เอกเทเสน  
ทสฺสิตนฺติ   อวเสสานิปติ   วตฺวา   อาคนฺตุกวตฺต   ปริปุณฺณ   คเหตุ  
ปุน อาคนฺตุกคฺคหณ กต ฯ  
        [๒๒๗]   คมิกวตฺตาทีนีติ   อาทิสทฺเทน   อาวาสิกอนุโมทนปณฺฑ-  
จาริกอาร ฺ ิกเสนาสนวจฺจกุฏิวตฺตาทีน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ  
วตฺตกฺขนฺธเก   หิ   อาคตานิ   มหาวตฺตานิ   อิธ   ขนธฺกวตฺตานีติ  
วุตฺตานิ  ฯ   ตชฺชนียกมฺมกตาทิกาเล   ปน   ปาริวาสิกาทิกาเล   จ  
จริตพฺพานิ  ฯ   อิมสฺส   ภิกฺขุโน   อสมฺภวโต  อิธ  นาธิปฺเปตานิ  ฯ   
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นิมิตฺต  วา  อนฺตรธายตีติ  สุสาเน  ิต อสุภนิมิตฺต อุทฺธุมาตก- 
ภาวาปคเมน อนฺตรธายติ  ฯ   เตนาห   อุทฺธุมาตกนฺติอาทิ  ฯ   ตสฺมาติ  
เตน   การเณน   อิมสฺส   กมฺมฏานสฺส   ทุลลฺภตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ  
นิสีทิตฺวา   ปจฺจเวกฺขิตพฺโพติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  นิมิตฺต  คเหตุ  คมเน  วิย  
นิมิตฺต   คเหตฺวา   นิวตฺตเนป   ยถาสลลฺกฺขิตทิสาทิปจฺจเวกฺขณ   ยาว  
นิมิตฺตวินาสา   ปวตฺติตกิริยาย   อวิจฺเฉเทน   อุปธารณตฺถ  ฯ  สติ  หิ  
ตสฺส   นรินฺตรุปธารเณ   วิหาร   ปวิสตฺิวา  นิสินฺนกาเล  กมฺมฏานสฺส  
อุปฏ ิตากาโร   สมถนิมิตฺตคฺคหเณ   จิตฺตสฺส   สมาหิตากาโร   วิย  
ปากโฏ   หุตฺวา   อุปติฏเยฺยาติ  ฯ   เตนาห  ตสฺเสว  ฯเปฯ  วีถึ  
ปฏิปชชฺตีติ  ฯ   ปุริมากาเร   นิมิตฺตสฺส   ปากฏภาเวน   อุปฏ ิตตฺตา  
ปุริมากาเรเนว กมฺมฏานมนสิกาโร ภาวนาวีถึ ปฏิปชฺชติ ฯ  
        [๒๒๘]   อุทฺธุมาตก   นาม   อติวิย   อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกูล  
วิภจฺฉ   ภยานก   จ   เอวรูเป   อารมฺมเณ   ภาวนามนุยุ ฺชนฺตสฺส  
เอว   อาพนฺธปริกมฺมสฺส   ถิรีภูตสฺเสว   โยคิโน  อธปิฺปาโย  สมชิฺฌตีติ  
ทสฺเสตุ   อานิสสทสฺสาวีติอาทิ   วุตฺต  ฯ   เอวนฺติ   เอวเมว วุตฺตา- 
กาเรเนว  อานิสสทสฺสาวินา  ฯ  ต  รกเฺขยฺยาติ อทฺธา อิมินา สุข  
ชีวิสฺสามีติ   อตฺตโน   ชีวิต   วิย   ต   มณิรตน   รกฺเขยฺย  ฯ จตุธาตุ- 
กมฺมฏานิโกติอาทิ   เนส  กมฺมฏานาน  สุลภตาทสฺสน  ฯ  ตตฺถ  
จตุธาตุกมฺมฏานิโก   จตุธาตุกมฺมฏานวา   ตตฺถ   วา   นิยุตฺโต จตุธาตุ- 
กมฺมฏาน   ปริหรนฺโต  ฯ   อิตรานีติ   วุตฺตาวสิฏานิ อนุสฺสติพฺรหฺม-  
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วิหาราทีนิ  ฯ  ต  นิมิตฺตนฺติ  ต  ยถาลทธฺ  อุคฺคหนิมิตฺต  ฯ รกฺขิ- 
ตพฺพนฺติ วตฺวา รกฺขนวิธึ ปุน ทสฺเสตุ รตฺติฏาเนติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๒๒๙]  นานา  กริยติ  เอเตนาติ  นานากรณ  เภโท  ฯ  วิภจฺฉ  
เภรวทสฺสน   หุตฺวา  อุปฏาติ  มนสิการสฺส  อนฬุารตาย  อนุปสนฺต- 
ตาย จ   อารมฺมณสฺส  ฯ  ตพฺพิปริยายโต  ปฏิภาคนิมิตฺต  ถูลงฺค- 
ปจฺจงฺคปุริโส วิย   อุปฏาตีติ   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   พหิทฺธาติ  
โคจรชฺฌตฺตโต  พหิทฺธา  ฯ  กามาน  อมนสิการาติ  อสุภภาวนา- 
นุภาเวน กามส ฺาย   ทูรสมุสฺสาริตตฺตา   กามคุเณ   อารพฺภ   มน- 
สิการสฺเสว อภาวา  ฯ   อมนสิการาติ   วา   มนสกิารปฏิปกฺขเหตุ  ฯ  
ยาย   ห ิ  กามส ฺาย   วเสน   สตฺตา  กาเม  มนสกิโรนฺติ  ตสฺสา  
ปฏิปกฺขภูตา   อสุภส ฺา   กามาน  อมนสิกาโร  ตนิมิตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
เตนาห  วิกฺขมฺภนวเสน  กามจฺฉนฺโท  ปหิยฺยตีติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺตา- 
รมฺมณาย หิ   อสุภส ฺาย   สทฺธึ   พลปฺปตฺโต   สมาธิ   อุปฺปชชฺ- 
มาโนว กามจฺฉนฺท   วิกฺขมฺเภติ  ฯ   อนุโรธมูลโก   อาฆาโต   มลูการเณ  
วิกฺขมฺภิเต   วิกฺขมฺภิโตเยว  โหตีติ  อาห  อนุนย  ฯเปฯ  ปหิยฺยตีติ  ฯ  
น   หิ   กทาจิ   ปหีนานุนยสฺส   พฺยาปาโท   สมฺภวติ  ฯ ยถาวุตฺต- 
อสุภส ฺาสหคตา   หิ   ปติ  สาติสยา  ปวตฺตมานาว  พฺยาปาท  
วิกฺขมฺเภนฺตี  ปวตฺตติ  ฯ  ตถา  อารทฺธวิริยตายาติ  ยถา  อุปจารชฺฌาน  
อุปฺปชฺชติ   ตถา   กมฺมฏานมนสิการวเสน   ปคฺคหิตวิริยตาย  ฯ  วิริย  
หิ   ปคฺคณฺหนฺตสฺส   สมมฺาสงฺกปฺโป   มิจฺฉาสงฺกปฺป   วิย  สวิปฺผารตาย   
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ถีนมิทฺธ   วิกขฺมฺเภนฺตเมว   อุปฺปชชฺติ  ฯ   วิปฺปฏิสาโร  ปจฺฉานุตาโป  
ตปฺปฏิปกฺขโต   อวิปฺปฏิสาโร   ทรถปริฬาหาภาเวน   จิตฺตสฺส นิพฺพุ- 
ตตฺตา  ฯ   ตสฺส   อวิปฺปฏิสารสฺส   ปจฺจยภูต   สีล   ตสหคตา ตทุป- 
นิสฺสยา  จ  ปติปสฺสทฺธสิุขาทโย  สภาวโต  เหตุโต ตาว สนฺตสภาวา  
เตส   อนุยุ ฺชเนน   อวูปสนฺตสภาว   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   ปหิยฺยตีติ  อาห  
อวิปฺปฏิสารกรสนฺตธมฺมานุโยควเสน   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   ปหิยฺยตีติ  ฯ  
ภาวนาย  หิ  ปุพฺเพนาปร  วิเสส  อาวหนฺติยา  ย  สาติสย  สุข ลพฺภติ  
ต   อนุปสนตฺสภาว   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   วิกฺขมฺเภนฺตเมว   อุปฺปชฺชติ  ฯ  
อธิคตวิเสสสฺสาติ   ยถาธิคตสฺส   ภาวนาวิเสสสฺส  ฯ   ปจฺจกฺขตายาติ  
ปฏิปชชฺนฺตสฺส   โยคิโน   ปจฺจกฺขภาวโต  ฯ   สมมฺาสมฺพุทฺโธ   วต  
ภควา  โย  เอวรูป  สมฺมาปฏิปตฺตึ  เทเสตีติ  ปฏิปตฺติเทสเก  สตฺถริ ฯ  
ปฏิปตฺติยนฺติ   ปฏิปชฺชมานฌานปฏิปตฺติย  ฯ   ปฏปิตฺติผเลติ   ตาย  
สาเธตพฺเพ   โลกิยโลกุตฺตรผเล  ฯ   วิจิกิจฺฉา   ปหิยฺยติ ธมฺมนฺวย- 
วิจาราหิตพเลน วิจารพเลน ฯ  
        อิติ  ป ฺจ  นีวรณานิ ปหิยฺยนฺตีติ เอว ปฏิภาคนิมิตฺต- 
ปฏิลาภสมกาลเมว เหฏาปวตฺตภาวนานุภาวนิปฺผนฺเนหิ สมาธิอาทีหิ  
กามจฺฉนฺทาทีนิ   ป ฺจ   นีวรณานิ   วกิฺขมฺภนวเสน   ปหิยฺยนติฺ  ฯ  น  
หิ   ปฏิปกฺเขน   วินา   ปหาตพฺพสฺส   ปหาน   สมภฺวติ  ฯ  ปฏปิกฺขา  
จ   สมาธิอาทโย   กามจฺฉนฺทาทีน  ฯ   ยถาห   เปฏเก   สมาธิ  
กามจฺฉนฺทสฺส   ปฏิปกโฺขติอาทิ  ฯ  เตเนว  จ  อิเมหิ  เตส  นีวรณาน   
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ปหานนฺติ  ปหานปริทีปนมุเขน  ฌานงฺคานิ  สรุปฺปโต๑ ทสฺเสตุ ตสฺมึเยว  
จาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   ตสฺมึเยว   จาติ   ยนฺต   ยถาอุปฏ ิต   อุคฺคหนิมิตฺต  
ภินฺทิตฺวา  วิย  อุปฏ ิต  ตสฺส  ปฏิจฺฉนฺนภูต๒  ปฏิภาคนิมิตฺต ตสฺมึเยว  
นิมิตฺเต  ฯ  เจตโสติ  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  ฯ  อภินิโรปน- 
ลกฺขโณติ อาโรปนลกฺขโณ   อปฺปนาสภาโวติ   อตฺโถ  ฯ   นิมตฺิตา- 
นุมชฺชน ปฏภิาคนิมิตฺเต   อนุวิจรณ  ฯ   อารมฺมเณ   หิ   ภมรสฺส  
ปทุมสฺสุปริอนุปริพฺภมน   วิย   วิจารสฺส   อนุวิจรณากาเรน   ปวตฺติ  
อนุมชฺชนกิจฺจ  ฯ   วิเสโสเอว  อธิคนฺตพฺพโต  วิเสสาธิคโม  ปฏลิทฺโธ  
จ  โส  วิเสสาธิคโม  จาติ  ปฏ ิ ฯเปฯ  คโม  ฯ ตปฺปจฺจยา ตเหตุกา  
ปฏิลทฺธวิเสสาธิคมปจฺจยา   ปติ  ฯ   ปติมนสฺส   ปติสหิตจิตฺตสฺส  ฯ  
ปสฺสทฺธิสมฺภวโตติ   กายจิตฺตปสฺสทฺธีน   สสิชฺฌนโต  ฯ  ปติมนสฺส  กาโย  
ปสฺสมฺภตีติ๓  หิ  วุตฺต ฯ ปสฺสทฺธินิมิตฺต ปสฺสทฺธิเหตุก สุข ปสฺสทธฺ- 
กาโย สุข  เวทยตีติ๓  วจนโต  ฯ  สุขนมิิตฺตา  สุขปจฺจยา  เอกคฺคตา  ฯ  
สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยตีติ๓  หิ  วุตฺต  ฯ  อิติ ฌานงฺคานิ ปาตุภวนฺตีติ  
เอว  เอตานิ  วิตกฺกาทีนิ  ฌานงฺคานิ  ตสฺมึเยว  นิมิตฺเต  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
ปมชฺฌานปฏิพิมฺพภูตนฺติ   ปมชฌฺานสฺส   ปฏิจฺฉนฺนภูต  ฯ   ตขณเยว  
ปฏิภาคนิมิตฺตปฏิลาภสมกาลเมว   อุปจารชฺฌานมฺป   นิพฺพตฺตติ   น  
นีวรณปฺปหานเมวาติ อธิปฺปาโย ฯ  
๑. สรูปโต ฯ   ๒. ปฏิจฺฉนฺทภูตนฺติ ภเวยยฺ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. องฺ. ป ุจก.  
๒๒/๒๕ ฯ  
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        วินีลกาทีสุป   กมฺมฏาเนสุ  ฯ   ลกฺขณ   วุตฺตนฺติ   ยนฺต นมิิตฺตคฺ- 
คหณลกฺขณ  วุตฺต  ฯ  วุตฺตนเยเนวาติ อุทฺธุมาตเก วุตฺตนเยเนว ฯ  
สห   วินิจฺฉเยน   อธิปฺปาเยน   จาติ  สวินิจฺฉยาธิปฺปาย  ฯ  ต  สพฺพ  
ลกฺขณ เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๒๓๐]  กพรกพรวณฺณนฺติ  เยภุยฺเยน  สพลวณฺณ  ฯ  อุสฺสท- 
วเสนาติ รตฺตเสตนีลวณฺเณสุ   อุสฺสทสฺส   วณฺณสฺส   วเสน  ฯ  
สนฺนิสินฺนนฺติ นิจฺจลภาเวเนว สพฺพโส ถิรต๑ ฯ  
        โจราฏวิยนฺติ   โจเรหิ   ปริยุฏ ิตอร ฺเ  ฯ   ยตฺถาติ   ยสมฺึ  
อาฆาตเน  ฯ  ฉินฺนปุริสฏาเนติ  ฉินฺนปุริสวนฺเต  าเน  ฯ นานาทิสาย  
ปติตมฺปติ   ฉินฺน   หุตฺวา  สรรีสฺส  ขนฺธทฺวย  วิสุ  ทิสาสุ  ปติตมฺป  ฯ  
เอกาวชฺชเนนาติ   เอกสมนฺนาหาเรน  ฯ  อาปาถ  อาคจฺฉตีติ  เอกชฺฌ  
อาปาถ   อาคจฺฉติ  ฯ   วิสสฺาส  อาปชฺชตีติ  อเชคุจฺฉิต  อุปคจฺเฉยฺย  
เสยฺยถาป   ฉวทาหโก  ฯ   สหตฺถา   อปรามสเน   ชิคุจฺฉา สณฺาติ- 
เยวาติ   อาห   กตฺตรยฏ ิยา   วา   ทณฺฑเกน   วา  ฯเปฯ อุปนา- 
เมตพฺพนฺติ  ฯ   วิจฺฉิทฺทกภาวป ฺายนตฺถ   เอกงฺคุลนฺตรกรณ  ฯ  
อุปนาเมตพฺพนฺติ อุปเนตพฺพ ฯ  
        [๒๓๑]  ขายิตสทิสเมวาติ  ขายิตาสุภสทิสเมว  ฯ องฺคุลงฺคุลน-ฺ 
ตรนฺติ วิวิธ   ขิตฺต   สรีราวยว   องฺคุลนฺตร   องฺคุลนฺตร  ฯ   กตฺวา  
วาติ กตฺตรยฏ ิยา วา ทณฺฑเกน วา สย กตฺวา วา ฯ  
        ลทฺธปปฺหารานนฺติ   ลทฺธาวุธปฺปหาราน   มขุโตติ   สมฺพนโฺธ  ฯ  
๑. กิมิท ฯ ถิรปฺปตฺตนฺติ ม ฺเ ฯ   
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มุขโตติ   ปหาราทิมุขโต  ฯ  ปคฺฆรมานกาเลติ  โลหิต  ปคฺฆรมาน- 
กาเล โลหิตก   ลพฺภตีติ   โยชนา  ฯ   ตนฺติ   ปฬุุวก  ฯ   เตสูติ  
โสณาทิสรีเรสุ ฯ  
        [๒๓๒]   อฏ ิกนฺติ   อฏ ิกอสุภ   นานปฺปการโต   วุตฺตนฺติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปุริมนเยเนวาติ  ปุพฺเพ  อุทฺธุมาตเก วุตฺตนเยเนว ฯ ตนฺติ  
อฏ ิก  ฯ   น   อุปฏาตีติ  สภาวโต  น  อุปฏาติ  ปฏิกูลวเสน  น  
อุปฏาตีติ  อตฺโถ  ฯ  เตนาห  โอทาตกสิณสมฺเภโท  โหตีติ  ฯ อฏ ิเก  
ปมวยาทิสลฺลกฺขณ  [๑]-  น  สกฺกาติ  ลิงฺคนฺติ  อิธ  หตฺถาทีน นามนฺติ  
วุตฺต  ฯ   อฏ ิกสงฺขลิกา   ปน  อย  ทหรสฺส  อย  โยพฺพเน   ิตสฺส  
อย   อวยเวหิ   วุฑฺฒิปฺปตฺตสฺสาติ   เอว   อวยววเสน   ววฏเปตุ  
สกฺกุเณยฺยาว  ฯ   อพฺยาปตาย  ปน  น  คหิตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ยทิป  
อฏ ิกสงฺขลิกาย   สนฺธโิต   ววฏาปน   ลพฺภติ   อฏ ิเก   ปน   น  
ลพฺภตีติ   ตสฺส   อนิยตภาวทีปนตฺถ   กมวิลงฺฆน   กตฺวา   ตสฺส  ตสฺส  
อฏ ิโน   นนิฺนฏานถลฏานวเสนาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  นินนฺฏาน  
นาม   อฏ ิโน   วินตปฺปเทโส  ฯ   ถลฏาน   อุนฺนตปฺปเทโส  ฯ ฆฏิต- 
ฆฏิตฏานวเสนาติ   อนปคตนฺหารุพนฺธาน   อิตเรส ฺจ   อ ฺม ฺ  
สงฺกิลิฏสงฺกิลิฏฏนวเสน๒  ฯ   อนฺตรวเสนาติ   อ ฺม ฺสฺส  
อนฺตรวเสน   สุสิรวเสน  จ  ฯ  สพฺพตฺเถวาติ  สกลาย  อฏ ิสงฺขลิกาย  
สพฺพสฺมึ วา อฏ ิเก ฯ  
        [๒๓๓]   เอตฺถาติ   เอตสฺมึ   อฏ ิกาสุเภ  ฯ   ยชฺุชมานวเสน  
๑. เอตฺถนฺตเร ปน ถาตุนฺติ ปท นฏ ม ฺเ ฯ ๒. สสิลิฏสสิลิฏ... อิติ ม ฺเ ฯ   
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สลฺลกฺเขตพฺพนฺติ   ย  นิมตฺิตคฺคหณ  ยตฺถ  ยชฺุชติ  ต  ตตฺถ  อุคฺคณฺห- 
นตฺถ นิมิตฺตคฺคหณวเสน   อุปลกฺเขตพฺพ  ฯ   สกลายาติ   อนวเสสภาคาย  
ปริปุณฺณาวยวาย   สมฺปชชฺติ   นิมิตฺตุปฏานวเสน  ฯ   เตสูติ อฏ ิก- 
สงฺขลิกฏ ิเกสุ  ฯ  วุตฺต อฏกถาย ฯ ตนฺติ เอกสทิสเมวาติ วจน ฯ  
เอกสฺมึ   อฏ ิเก   ยุตฺตนฺติ   อิท  ยถา  วินีลกาทีสุ  อุภินฺน  นิมิตฺตาน  
ยถารห   วณฺณวิเสสโต   ปริปุณฺณาปริปุณฺณโต  สวิวราวิวรโต  จลา- 
จลโต จ   วิเสโส   ลพฺภติ   น   เอวเมตสฺสาติ   กตฺวา   วุตฺต   น  ปน  
สพฺเพน สพฺพ วิเสสาภาวโต ฯ เตเนวาห เอกฏ ิเกป จาติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ   วิภจฺเฉนาติ  สุวิภูตอฏ ิรูปตฺตา  อฏ ิภาเวเนว  วิรูเปน  ฯ  
ภยานเกนาติ  เตเนว  ปากติกสตฺตาน ภยาวเหน ฯ ปติโสมนสฺส- 
ชนเกนาติ สณฺหมฏภาเวน   อุปฏานโต   ภาวนาย   จ   สวิเส- 
สตฺตา ปติยา  โสมนสฺสสสฺ  จ  อุปฺปาทเกน  ฯ  เตเนวาห อุปจารา- 
วหตฺตาติ ฯ อิมสฺมึ   โอกาเสติ   อุคฺคหนิมิตฺตาน   วุตฺตฏาเน  ฯ  
ทฺวาร   ทตฺวาวาติ   ปฏิกลูภาเวเยว   ทิฏเ   นิมิตฺต   นาม  โหตีติ  
เอตฺตเกเอว   อตฺวา   อนนฺตรเมว   ทวิุธ   อิธ   นิมตฺิตนฺติอาทินา  
อุคฺคหปฏิภาคนิมิตฺตานิ   วิภชิตฺวา   วจเนน   ยถาวตฺุตสฺส นิมิตฺต- 
วิภาคสฺส  ทฺวาร  ทตฺวาว  วุตฺต  ฯ  นิพฺพิกปฺปนฺติ  สภุนฺติ วิกปฺเปน  
นิพฺพิกปฺป   อสุภนฺเตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ  วิจาเรตฺวาติ  เอกสฺมึ  อฏ ิเก  
ยุตฺตนฺติอาทินา   วิจาเรตฺวา  ฯ   มหาติสฺสตฺเถรสฺสาติ เจติย- 
ปพฺพตวาสีมหาติสฺสตฺเถรสฺส  ฯ  นิทสสฺนานีติ  ทนฺตฏ ิกมตฺตทสฺสเนน   
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สกลสฺสาป   ตสฺสา  อิตฺถิยา  สรีรสฺส  อฏ ิสงฺฆาฏภาเวน  อุปฏานา- 
ทีนิ เอตฺถ   อฏ ิกมฺมฏาเน   อุคฺคหปฏิภาคนิมิตฺตาน   วิเสสวิภาวนานิ  
อุทาหรณานิ ฯ  
        [๒๓๔]  สุภคุโณติ  สฺวาสนาน  กิเลสาน  ปหนีตฺตา สุปริสุทฺธ- 
คุโณ ฯ ทสสตโลจเนนาติ   สหสฺสกฺเขน   เทวานมินฺเทน  ฯ   โส   หิ  
เอกาสเนเนว   สหสฺสอตฺถาน   วิจารณสมตฺเถน   ป ฺาจกฺขุนา สมนฺนา- 
คตตฺตา   สหสฺสกฺโขติ   วุจฺจติ  ฯ  ถุตกตฺิตีติ  โย  ธีโร  สพฺพธิ  
ทนฺโตติอาทินา อภิตฺถุตกิตฺติสทฺโท ฯ  
        อุชุปฏปิกฺเขน   ปหนีภาว   สนฺธายาห   สุวิกขฺมฺภิตราคตฺตาติ  ฯ  
อสุภปฺปเภโทติ   อุทฺธุมาตกาทิอสุภวิภาโค  ฯ   สรีรสภาวปฺปตฺติวเสนาติ  
สรีรสฺส   อตฺตโน   สภาวุปคมนวเสน  ฯ   สรรี   ห ิ  วินสฺสมาน  
อ ฺรูเปนฏ ิตสฺส   รกฺขสสฺส   วิย   สภาวปฺปตฺติวเสเนว   วินสฺสติ  ฯ  
ราคจริตเภทวเสนาติ  ราคจริตวิภาควเสน  ฯ  ยทิ สรีรสภาวปฺปตฺติ- 
วเสน อยมสุภปฺปเภโท   วุตฺโต   มหาสติปฏานาทีสุ   กถ   นวปฺ- 
ปเภโทติ  ฯ โส   สรสโตเอว   สภาวปฺปตฺติวเสน   วุตฺโต   อย   ปเนส  
ปรุปกฺกเมนาป   ตตฺถ   จ   อิธาคเตสุ   ทสสุ  อสุเภสุ  เอกจฺจา- 
เนว คหิตานิ   อฏ ิก ฺจ   ป ฺจธา   วิภตฺต   ตานิ   จ   วิปสฺสนา- 
วเสน อิมานิ จ สมถวเสนาติ ปากโฏย เภโทติ ฯ  
        อิเมส   ปน   ทสนนฺมฺป   อสุภภาวสาม ฺเน   สติป   อวิเสสโต  
ราคจริตาน   สปฺปายภาเว   ย   วุตฺต   ราคจริตเภทวเสน  จาติ  ต   
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                     อสุภกมฺมฏานนิทฺเทส  วณฺณนา   
วิภชิตฺวา   ทสฺเสตุ   วิเสสโตติอาทิ   วุตฺต  ฯ  สูนภาเวน  สุสณฺ ิตมฺป  
สรีร   ทุสฺสณฺ ิตเมว   โหตีติ   อุทฺธุมาตกสรีเร   สานวิปตฺตึ  ทีเปตีติ  
อาห   สรรีสณฺานวิปตฺติปฺปกาสนโตติ  ฯ   สณฺานสมฺปตฺติย   รตฺโต  
สณฺานราคี   ตสฺส   สปปฺาย   สณฺานราคสฺส  วิกฺขมฺภนุปาย- 
ภาวโต  ฯ กาโยเอว   กายวณฺโณ   ตตฺถ   ปฏิพทฺธสฺส   นิสฺสิตสฺส  ฯ  
สุสิรภาวปฺปกาสนโตติ   สุสิรสฺส   วิวรสฺส   อตฺถิภาวปฺปกาสนโต  ฯ  
สรีเร   ฆนภาวราคิโนติ   สรีเร   องฺคปจฺจงฺคาน   ถิรภาว   ปฏิจฺจ  
อุปฺปชฺชนกราควโต  ฯ   วิกฺเขปปฺปกาสนโตติ   โสณสิงฺคาลาทีหิ อิโต- 
จิโตจ   วิกฺเขปสฺส  ปกาสนโต  ฯ  องฺคปจฺจงฺคลีลาราคิโน  สปฺปาย  
อีทิสาน   กิร   อนวฏ ิตรูปาน   อวยวาน   สา   ลีลา   วิลาโสติ วิราค- 
สมฺภวโต  ฯ สงฺฆาฏเภทวิการปฺปกาสนโตติ สงฺฆาฏสฺส องฺคปจฺจงฺคาน  
สหตภาวสฺส   สุสมฺพนฺธตาย   เภโทเอว   วิกาโร   สงฺฆาฏเภทวิกาโร  
ตสฺส   ปกาสนโต  ฯ   โลหิตมกฺขิตปฏิกูลภาวปฺปกาสนโตติ  โลหิต๑  
มกฺขิต๑   หุตฺวา   ปฏกิูลภาโว   ตสฺส   ปกาสนโต  ฯ มมตฺต- 
ราคิโนติ  มม  อยนฺติ  อุปฺปชฺชนกราควโต  ฯ  ทนตฺสมฺปตฺติ- 
ราคิโนติ ทนฺตสมฺปตฺติย ร ฺชนสีลสฺส ฯ  
        [๒๓๕]   กสฺมา   ปเนตฺถ   อุทฺธุมาตกาทิเก   ปมชฺฌานเมว  
อุปฺปชฺชติ   น   ทุติยาทีนีติ   อนุโยค   มนสิกตฺวา   อาห   ยสมฺา  
ปนาติอาทิ  ฯ   อปริสณฺ ิตชลายาติ   โสตวเสน   ปวตฺติยา  สมนฺตโต  
อฏ ิตชลาย   อสนฺนิสินฺนสลิลาย  ฯ   อริตฺตพเลนาติ ปาชนทณฺฑ- 
๑.๑. โลหิตมกขิฺตนฺติ เอกปท ภเวยยฺ ฯ   
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                        วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
พเลน  ฯ  ทพฺุพลตฺตา  อารมฺมณสฺสาติ ปฏิกูลภาเวน อตฺตนิ จิตฺต  
เปตุ   อสมตฺถภาโว   อารมฺมณสฺส   ทุพฺพลตฺตา  ฯ   ปฏิกูเล   หิ  
อารมฺมเณ  สรสโต  จิตฺต  ปวตฺติตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  อภินิโรปน- 
ลกฺขเณน ปน   วิตกฺเกน   อภินิโรปยมานเมว   จิตฺต   เอกคฺค   ลภติ  
น  วินา  วิตกเฺกนาติ  วิตกฺกรหิตานิ  ทติุยาทิชฺฌานานิ  ตตฺถ  ปติฏ ิต น  
ลภนฺติ  ฯ   เตนาห   วิตกฺกพเลเนวาติอาทิ  ฯ   ยทิ  ปฏิกลูภาวโต  
อุทฺธุมาตกาทิอารมฺมเณ   ทุติยาทีนิ   ฌานานิ   นปปฺวตฺตนฺติ   เอว  
สนฺเต   ปมชฺฌาเนนาป   ตตฺถ   น   อุปฺปชฺชิตพฺพ   น   หิ   ตตฺถ  
ปติโสมนสฺสาน   สมฺภโว   ยุตฺโตติ   โจทน   สนฺธายาห   ปกิกูเลป  
เจตสฺมินฺติอาทิ  ฯ   ตตฺถ   อานิสสทสฺสาวิตานีวรณสนฺตาปโรควูป- 
สมาน ยถากฺกม ปุปฺผจฺฉฑฺฑกวมนวิเรจนอุปมา โยเชตพฺพา ฯ  
        ยถาวุตฺตการเณน   ทสธา   ววตฺถิตมฺป   สภาวโต  เอกวิธ- 
เมวาติ ทสฺเสตุ   ทสวิธมฺป   เจตนฺติอาทึ   วตฺวา   สฺวาย   สภาโว|  
ยถา   อวิ ฺาณเกสุ   เอว   สวิ ฺาณเกสุป   ลพฺภเตว   ตสฺมา  
ตตฺถาป   โยนิโสมนสิการวโต  ภาวนา  อิชฺฌเตวาติ  ทสฺเสนฺโต  ตเทต  
อิมินา ลกฺขเณนาติอาทิมาห ฯ  
        [๒๓๖]   เอตฺถาติ   เอตสฺมึ   ชีวมานกสรีเร  ฯ  อลงฺกาเรนาติ  
ปฏิชคฺคนปุพฺพเกน   อลงฺกรเณน  ฯ   น   ป ฺายติ   ปจุรชนสฺสาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   อติเรกติสตอฏ ิกสมุสฺสย  ทนฺตฏ ิเกหิ  สทฺธ ึ ฯ  เตหิ  
ปน   วินา   ติมตฺตานิ   อฏ ิสตานีติ   กายคตาสติย   วกฺขติ  ฯ   
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                      อสุภกมฺมฏานนิทฺเทส  วณฺณนา   
ฉิทฺทาวฉิทฺทนฺติ  ขุทฺทานุขุทฺทฉิทฺทวนฺต  ฯ  เมทกถาลิกาติ เมทภริตภาชน ฯ  
นิจฺจุคฺฆริตปคฺฆริตนฺติ   นิจฺจกาล   อุปริ   เหฏา   จ   วิสฺสวนฺต  ฯ  
เวมตฺตนฺติ  นานตฺต  ฯ  นานาวตฺเถหีติ  นานาวณฺเณหิ  วตฺเถหิ ฯ หิริยา  
ลชชฺาย โกปนโต วินาสนโต หิริโกปน อุจฺจารปสฺสาวมคฺค ฯ  
        [๒๓๗]   ยาถาวสรสนฺติ   ยถาภูต  สภาว  ฯ  ยาถาวโต  รสิยติ  
ายตีติ  หิ  รโส  สภาโว ฯ รตินฺติ อภิรตึ อภิรุจึ ฯ อตฺตสิเนห- 
สงฺขาเตน ราเคน   รตฺตา   อตฺตสิเนหราครตฺตา  ฯ   วิห ฺมาเนนาติ  
อิจฺฉิตาลาเภน  วิฆาต  อาปชฺชนฺเตน  ฯ  กึสุกนฺติ ปาลิภทฺทก ฯ ปลาโสติ  
เกจิ  ฯ  สิมฺพลีติ  อปเร  ฯ  อติโลลโุปติ  อติวิย โลลสภาโว ฯ อทุนฺติ  
เอต  ฯ  นนฺติ  เกสาทิสรีรโกฏาส  ฯ  มุจฺฉิตาติ  โมหิตา ฯ ปาปกาย  
วา ตณฺหาย วเสน มุจฺฉ ปตฺตา ฯ สภาวนฺติ ปฏิกูลสภาว ฯ  
        [๒๓๘]   อุกฺกรูปโมติ   อุสฺสาวปสฺสาวฏานสโม   วจฺจกูปสโม  
วา  ฯ   จกฺขุภูเตหีติ   จกฺขุ  ปตฺเตหิ  ปฏิลทฺธป ฺาจกฺขุเกหิ  โลกสฺส  
วา จกฺขุภูเตหิ ฯ อลลฺจมฺมปฏิจฺฉนฺโนติ อลฺลจมฺมปรโิยนทฺโธ ฯ  
        ทพฺพชาติเกนาติ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม   ปฏิลทฺธุ   ภพฺพรูเปน  ฯ  
ยตฺถ   ยตฺถาติ   สรีเร   สรีรสฺส   วา   ยตฺถ  ยตฺถ  โกฏาเส  ฯ  
นิมิตฺต   คเหตฺวาติ   อสุภาการสฺส   สฏุ ุ   สลลฺกฺขณวเสน   ยถา  
อุคฺคหนิมิตฺต   อุปฺปชฺชติ   เอว   อุคฺคณฺหนวเสน   นมิิตฺต   คเหตฺวา  
อุคฺคหนิมิตฺต   อุปฺปาเทตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ   กมฺมฏาน   อปฺปน ปาเป- 
ตพฺพนฺติ  ยถาลทฺเธ  อุคฺคหนิมิตฺเต  กมฺม  กโรนฺเตน  ปฏิภาคนิมิตฺต   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อุปฺปาเทตฺวา   อุปจารชฺฌาเน   ิเตน  ตเมว  ภาวน  อุสฺสุกฺกาเปนฺเตน  
อสุภกมฺมฏาน   อปฺปน   ปาเปตพฺพ  ฯ  อธิคตปฺปโน  ห ิ ปมช-ฺ 
ฌาเน  ิโต   ตเมว   ฌาน   ปาทก   กตฺวา   วิปสฺสน   อารภิตฺวา  
สงฺขาเร สมฺมสนฺโต นจิรสเฺสว สพฺพาสเว เขเปตีติ ฯ  
                   อสุภกมฺมฏานนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
          ---------  
                            ฉอนุสฺสตินิทฺเทสวณฺณนา  
        อสุภานนฺตรนฺติ   อสุภกมฺมฏานานนฺตร  ฯ   อนุสฺสตีสูติ อนุสฺสติ- 
กมฺมฏาเนสุ  ฯ  อนุอนุ  สติ  อนุสฺสตีติ  อิมมตฺถ ทสฺเสตุ ปุนปฺปุน  
อุปฺปชฺชนโตติ  วตฺวา  น เอตฺถ อนุสทฺทโยเคน สติสทฺโท อตฺถนฺตร- 
วาจโกติ ทสฺเสตุ   สติเยว   อนุสฺสตีติ   วุตฺต  ฯ   เตนาย   อนุสทฺโท  
อุปลพฺภตีติอาทีสุ   อุปสทโฺท   วิย   อนตฺถโก   นาป   ส ฺชานน  
ปชานนนฺติอาทีสุ   สสทฺทาทโย   วิย   อตฺถนฺตรทปีโกติ   ทสฺเสติ  ฯ  
ปวตฺติตพฺพฏานมฺหิเยว   ปวตฺตตฺตาติ   อิมินา   จ   อนุสฺส- 
ติยา อนุสฺสริตพฺพานุรูปตา   วุตฺตา   โหตีติ   ปวตฺตกสฺเสว  อนุรปูต  ทสฺเสตุ  
กุลปุตฺตสฺส   อนุรูปาติ   วุตฺต  ฯ   สทฺธาปพฺพชิตสฺส   วา  กลุปุตฺตสฺส  
อนุรูปตา   นาม   ปวตฺติตพฺพฏานสฺส   อนุรูปตายเอว   โหตีติ  
ปวตฺตกสฺเสว   อนุรูปตา   วุตฺตา   น   อุภยสฺส  ฯ   อนุรูปาติ   จ  
ยุตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   พุทฺธนฺติ  เย  คุเณ  อุปาทาย  ภควติ  พุทฺโธติ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 317 

                        ฉอนุสฺสตินิทฺเทส  วณฺณนา  
ป ฺตฺติ   เต   คุเณ   เอกชฺฌ   คเหตฺวา   วุตฺต  ฯ   เตนาห พุทฺธ- 
คุณารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจนนฺติ  ฯ อารพฺภาติ อาลมฺพิตฺวา ฯ  
ธมฺมนฺติ   ปรยิตฺติธมฺเมน   สทฺธึ   นววิธมฺป   โลกุตฺตรธมฺม  ฯ   นนุ  
จ   นิพฺพาน   วิสุ   กมฺมฏานภาเวน   วกฺขตีติ  ฯ  กิ ฺจาป  วกฺขติ ธมฺม- 
ภาวสาม ฺเน   ปน   มคฺคผเลหิ  สทฺธึ  อิธ  ปาลยิา  สงฺคหิตตฺตา  
ตสฺสาป  ธมฺมานุสฺสติกมฺมฏาเน  คหณ  ทฏพฺพ  ฯ อสงฺขตามตาทิภาเวน  
ปน   มคฺคผเลหิ   วิสิฏตาย   ตสฺส   วิสุ   กมฺมฏานภาเวน  
คหณ   กต  ฯ   สีลานุสฺสติอาทีน   ปน   ติสฺสนฺน   อนุสฺสตีน   วิสุ  
กมฺมฏานภาเวน   คหณ   โยคาวจรสฺส   อตฺตโนเอว  สีลสฺส  จาคสฺส  
สทฺธาทีน ฺจ อนุสฺสติฏานภาเวน คเหตพฺพตฺตา ฯ  
        [๒๓๙]  รูปกาย คตาติ อตฺตโน กรชกาย อารพฺภ อารมฺมณ- 
กรณวเสน ปวตฺตา  ฯ  กาเยติ  กาเย  วิสยภูเต  ฯ  โกฏาสนิมิตฺตา- 
รมฺมณายาติ เกสาทิโกฏาเสสุ   ปฏิกูลนิมิตฺตารมฺมณาย  ฯ   อิโต  
ปุริมาสุ   สตฺตสุ  อนุสฺสตีสุ  นตฺถ ิ นิมตฺิตุปฺปตฺติ  อิธ  อตฺถีติ  ทสฺสนตฺถ  
นิมิตฺตคฺคหณ  ฯ   ตถา  อสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณายาติ  เอตฺถาป  ฯ  
อุปสมนฺติ สพฺพสงฺขารุปสม นิพฺพานนฺติ อตฺโถ ฯ  
        อเวจฺจ   พุทฺธคุเณ   ยาถาวโต   ตฺวา   อุปฺปนฺโน   ปสาโท  
อเวจฺจปฺปสาโท   อริยมคฺเคน   อาคตปฺปสาโท   ตสทิโสป   วา   โย  
ทิฏ ิคตวาเทหิ  อจโล  อสมฺปกมฺปโย  เตน  สมนนฺาคเตน  ฯ  ตาทิ- 
สสฺส พุทฺธานุสฺสติภาวนา   อิชฌฺติ   น   อิตรสฺส  ฯ   ปฏิรูเป  เสนาสเนติ   
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ยถาวุตฺตอฏารสโทสวชชฺิเต   ป ฺจงฺคสมนฺนาคเต   เสนาสเน  ฯ รโห- 
คเตนาติ  รหสิ  คเตน  ฯ เตน กายวิเวก ทสฺเสติ ฯ ปฏิสลลฺีเนนาติ  
นานารมฺมณโต   ปฏิสลฺลเีนน  พหิทฺธา  ปุถุตฺตารมฺมณโต  ปฏกิกฺมา- 
เปตฺวา กมฺมฏาเน   สลลฺีเนน   สุสิลฏิจิตฺเตนาติ   อตฺโถ  ฯ   เอวนฺติ  
อิมาย ปาลิยา อาคตนเยน ฯ  
        โส   ภควาติ   เอตฺถ  ฯ   โสติ   โย   โส   สมตึสปารมิโย  
ปูเรตฺวา   สพฺพกิเลเส   ภ ฺชิตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  
เทวาน   อติเทโว   พฺรหฺมาน  อติพฺรหฺมา  โลกนาโถ  ภาคฺยวนฺตตาทีหิ  
การเณหิ  สเทวเก  โลเก  ภควาติ  ปตฺถฏกิตฺติสทฺโท โส ฯ ภควาติ อิท  
สตฺถุ   นามกิตฺตน  ฯ   ตถาหิ   วุตฺต  ภควาติ  เนต  นาม  มาตรา กตนฺติ- 
อาทิ๑  ฯ  ปรโต  ปน  ภควาติ คุณกิตฺตน ฯ อรหนฺติอาทีสุ นวสุ  
าเนสุ   ปจฺเจก   อิติปสททฺ   โยเชตฺวา   พุทฺธคุณา   อนุสฺสริตพฺพาติ  
ทสฺเสนฺโต   อิติป   อรห  ฯเปฯ  อิติป  ภควาติ  อนุสฺสรตีติ  อาห  ฯ  
อิติเปต   ภูต   อิติเปต   คจฺฉนฺติอาทีสุ   วิย   อิติสทฺโท อาสนฺน- 
ปจฺจกฺขการณฏโ  ฯ  ปสทฺโท สมฺปณฺฑนฏโ ฯ เตน เตส พหุภาโว  
ทีปโต  ฯ   ตานิ  จ  ภาเวนฺเตน  จิตฺตสฺส  สมฺมุขีภูตานิ  กาตพฺพานีติ  
ทสฺเสนฺโต อิมินา จ อิมินา จ การเณนาติ วุตฺต โหตีติ อาห ฯ  
        [๒๔๐]   ทูรตา  นาม  อาสนฺนตา  วิย  อุปาทายุปาทาย  วุจฺจตีติ  
ปรมุกฺกสคต   ทูรภาว   ทสฺเสนฺโต   สวิุทูรวิทูเรติ   อาห  ฯ   สุฏ ุ  
๑. ขุ. ม. ๒๙/๑๗๔ ฯ   
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วิทูรภาเวเนว  วิทูเรติ  อตฺโถ  ฯ  สา  ปนสฺส  กิเลสโต  ทูรตา เตส  
สพฺพโส   ปหีนตฺตาติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   มคฺเคน   กิเลสาน วิทฺธ- 
สิตตฺตาติ  ฯ  นนุ  อ ฺเสมฺป  ขีณาสวาน  เต ปหีนาเอวาติ อนุโยค  
มนสิกตฺวา  วุตฺต  สวาสนานนฺติ  ฯ  น  หิ  ภควนฺต เปตฺวา อ ฺเ สห  
วาสนาย   กิเลเส  ปหาตุ  สกฺโกนฺติ  ฯ  เอเตน  อ ฺเหิ  อสาธารณ  
ภควโต   อรหตฺตนฺติ  ทสฺสิต  โหติ  ฯ  กา  ปนาย  วาสนา  นาม  ฯ  
ปหีนกิเลสสฺสาป   อปฺปหีนกิเลสสฺส   ปโยคสทิสปฺปโยคเหตุภูโต กิเลส- 
นิหิโต   สามตฺถิยวิเสโส   อายสฺมโต   ปลินฺทวจฺฉสฺส วสลสมุทาจาร- 
นิมิตฺต วิย ฯ กถ ปน อารกตฺตาติ วุตฺเต กิเลเสหีติ อยมตฺโถ  
ลพฺภตีติ  ฯ   สาม ฺโชตนาย   วิเสเส  อวฏานโต  วิเสสตฺถินา  จ  
วิเสสสฺส   อนุโยชิตพฺพโต  ฯ   อารกาสฺส   โหนฺติ  ปาปกา  อกุสลา  
ธมฺมาติอาทีนิ๑ สุตฺตปทาเนตฺถ อุทาหริตพฺพานิ ฯ  
        อารกาติ   เจตฺถ   อาการสฺส   รสฺสตฺต   กการสฺส   จ  หการ  
สานุสาร   กตฺวา   นิรุตฺตินเยน   อรหนฺติ   ปทสิทธฺิ   เวทิตพฺพา  ฯ  
วุตฺตเมวตฺถ  สุขคฺคหณตฺถ  โส  ตโต  อารกา  นามาติ คาถา- 
พนฺธมาห ฯ ตตฺถ   สม ฺชนสีโล   สมงฺคีติ   อสมงฺคิตา   อสมนฺนาคโม  
อสหวุตฺติตา  ฯ   อนตฺถหรเณน  กิเลโสเอว  อรโยติ  กิเลสารโย  ฯ  
อรีน หตตฺตา อรหาติ วตฺตพฺเพ นิรุตฺตินเยน อรหนฺติ วุตฺต ฯ  
        ยเทต   สสารจกฺกนฺติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   รถจกฺกสฺส   นาภิ   วิย  
๑. ม. มู. ๑๒/๕๑๑ ฯ   
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มูลาวยวภูต   อนฺโต   พหิ   จ   สมวฏ ิต   อวิชชฺาภวตณฺหาทฺวยนฺติ  
วุตฺต  อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภีติ  ฯ  นาภิยา  เนมิยา  จ สมฺพนฺธ- 
อรสทิสา ปจฺจยผลภูเตหิ   อวิชฺชาภวตณฺหาชรามรเณหิ   สมฺพนธฺา  
ปุ ฺาทิอภิสงฺขาราติ   วุตฺต   ปุ ฺาทิอภิสงฺขารารนฺติ  ฯ   ตตฺถ  ตตฺถ  
ภเว   ปริยนตฺภาเวน   ปากฏ   ชรามรณนฺติ   ต  เนมิฏานิย  กตฺวา  
อาห   ชรามรณเนมีติ  ฯ   ยถา  รถจกฺกปฺปวตฺติยา  ปธานการณมกฺโข  
เอว   สสารจกฺกปฺปวตฺติยา   อาสวสมุทโยติ   อาห   อาสวสมุทยมเยน  
อกฺเขน   วิชฌฺิตฺวาติ  ฯ   อาสวาเอว   อวิชฺชาทีน   การณตฺตา อาสว- 
สมุทโย  ฯ   ยถาห  ฯ  อาสวสมุทยา  อวิชฺชาสมุทโยติ๑  ฯ วิปาก- 
กฏตฺตารูปปฺปเภโท  กามภวาทิโก  ติภโวเอว รโถ ตสฺมึ ติภวรเถ ฯ  
อตฺตโน   ปจฺจเยหิ   สม   สพฺพโส   วา  อาทิโต  ปฏาย  โยชิตนฺติ  
สมาโยชิต ฯ อาทิรหิต กาล ปวตฺตตีติ กตฺวา อนาทิกาลปฺปวตฺต ฯ  
        ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ   ธาตุอายตนาน จ  
        อพฺโพจฺฉินฺน   วตฺตมานา   สสาโรติ   ปวุจฺจตีติ  
เอว  วุตฺตสสาโรว  สสารจกฺก  ฯ  อเนนาติ  ภควตา  ฯ  โพธิมณฺเฑติ  
โพธิสงฺขาตสฺส   าณสฺส   มณฺฑภาวปฺปตฺเต   าเน   กาเล   วา  ฯ  
วิริยปาเทหีติ   สงฺกิเลสโวทานปกฺขิเยสุ   สนฺนิรุมฺภนสนฺนิกฺขิปนกิจฺจตาย  
ทฺวิธา   ปวตฺเตหิ   อตฺตโน   วิริยสงฺขาเตหิ  ปาเทหิ  ฯ  สลีปวิยนฺติ  
ปติฏฏเน   สลีเมว   ปวี   ตสฺส  ฯ  ปติฏายาติ  สมฺปาทนวเสน  
ปติฏหิตฺวา  ฯ   สทฺธาหตฺเถนาติ   อนวชฺชธมฺมาทานสาธนโต  สทฺธาว  
๑. ม. มู. ๑๒/๑๐๐ ฯ   
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หตฺโถ   เตน  ฯ   กมฺมกฺขยกรนฺติ   กายกมฺมาทิเภทสฺส   สพฺพสฺสป  
กมฺมสฺส   ขยกรณโต   กมมฺกฺขยกร  ฯ   าณผรสุนฺติ   สมาธิสิลาย  
สุนิสิตมคฺคาณผรสุ   คเหตฺวา  ฯ   เอว   อราน   หตตฺตาติ  เอตฺถ  
วุตฺตอรฆาเต   สสาร   จกกฺ   วิย   จกฺกนฺติ   คเหตฺวา   อตฺถโยชน  
กตฺวา   อิทานิ   ปฏิจฺจสมุปฺปาทเทสนากฺกเมนป   ต   ทสฺเสตุ อถวาติ- 
อาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   อนมตคฺค   สสารวฏฏนฺติ   อนุอนุอมตคฺค   อวิ ฺาตโกฏิก  
สสารมณฺฑล  ฯ   เสสา   ทส  ธมฺมา  สงฺขาราทโย  ชาติปริโยสานา  
อรา  ฯ  กถ  นาภิยา  อวิชฺชาย  มลูโต  เนมิยา  ชรามรเณน อนฺตโต  
สมฺพนฺธตฺตาติ   ทสฺเสนฺโต   อาห  อวิชฺชามูลกตฺตา  ชรามรณปริ- 
ยนฺตตฺตา จาติ ฯ  
        ทุกฺขาทีสูติ   สมุทยนิโรธมคฺเคสุ  ฯ   ตตฺถ   ทกฺุเข   อ ฺาณ  
ตทนฺโตคธตฺตา   ตปฺปฏิจฺฉาทนโต   จ  ฯ  เสเสสุ  ปฏิจฺฉาทนโตว  ฯ  
ทุกฺขนฺติ   เจตฺถ   ทุกฺข   อริยสจฺจ   อธิปฺเปตนฺติ   กามภวาทิวเสน  
ติธา   ภินฺทิตฺวา   ตถา   ตปฺปฏิจฺฉาทิก   อวิชชฺ   อวิชฺชาทิปจฺจเย  
ตีสุ   ภเวสุ   สงฺขาราทิเก   ปฏิปาฏิยา   ทสฺเสนฺโต   กามภเว   จ  
อวิชฺชาติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   กามภเว   อวิชฺชาติ   กามภเว อาทีนว- 
ปฏิจฺฉาทิกา   อวิชฺชา  ฯ  รปูภเว  อวิชฺชาติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย  ฯ   กามภเว   สงฺขารานนฺติ   กามภูมิปริยาปนฺนาน  สงฺขาราน  
กามภเว   วา   นิปฺผาเทตพฺพา   เย   สงฺขารา   เตส กามภวุปปตฺติ-  
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นิพฺพตฺตกสงฺขารานนฺติ อตฺโถ ฯ ปจฺจโย โหตีติ ปุ ฺาภิสงฺขารา  
นนฺตาว   อารมฺมณปจฺจเยน   เจว   อุปนิสฺสยปจฺจเยน   จาติ   ทฺวิธา  
ปจฺจโย   โหติ   อปุ ฺาภิสงฺขาเรสุ   สหชาตสฺส   สหชาตาทิวเสน  
อสหชาตสฺส   อนนฺตรสมนนฺตราทิวเสน  นานนฺตรสฺส  ปน  อารมฺมณ- 
วเสน เจว   อุปนิสฺสยวเสน   จ  ปจฺจโย  โหติ  ฯ  อรูปภเว  สงฺขารานนฺติ  
อาเน ฺชาภิสงฺขาราน  ฯ  ปจฺจโย  โหติ  อุปนิสฺสยวเสเนว  ฯ  อิมสฺมึ  
ปเนตฺถ   เอตฺถ   วิตฺถาริยมาเน   อติปป ฺโจ   โหติ   สยเมว   จ  
ปรโต อาคมิสฺสตีติ น น วิตฺถารยาม ฯ  
        [๒๔๑]   ติณฺณ   อายตนานนฺติ   จกฺขุโสตมนายตนาน  ฯ เอกสฺสา- 
ยตนสฺสาติ  มนายตนสฺส  ฯ  อิมินา  นเยน  ผสฺสาทีนมฺป วิภาโค  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺถ   ตตฺถ   สา   สา   ตณฺหาติ  รูปตณฺหาทิเภทา  ตตฺถ  ตตฺถ  
กามภวาทีสุ   อุปฺปชฺชนกา   ตณฺหา  ฯ   ตณฺหาทิมูลิกา   กถา อติ- 
สงฺขิตฺตาติ  ต  อุปาทาน  ภเว  จ  วิภชิตฺวา  วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺเสตุ  
กถนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   กาเม   ปริภุ ฺชิสฺสามีติ   อิมินา กาม- 
ตณฺหาปวตฺติมาห  ฯ   ตถา   สคฺคสมฺปตฺตึ   อนุภวิสฺสามีติอาทีติ  ฯ  
สา   ปน   ตณฺหา   ยสฺมา  ภุสมาทานวเสน  ปวตฺตมานา  กามุปาทาน  
นาม   โหติ   ตสฺมา   วุตฺต   กามุปาทานปจฺจยาติ  ฯ   ตเถวาติ กามุ- 
ปาทานปจฺจยาเอว  ฯ  พฺรหฺมโลกสมฺปตฺตินฺติ รูปพฺรหฺมโลเก สมฺปตฺตึ ฯ  
สพฺเพป   เตภูมิกา   ธมฺมา   กามนียฏเน   กามาติ   วจนโต ภว-  
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ราโคป   กามุปาทานเมวาติ   กตฺวา  กามุปาทานปจฺจยาเอว  เมตฺต  
ภาเวตีติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๒๔๒]   เสสุปาทานมูลิกาสุปติ  เอตฺถาย  โยชนา  ฯ  อิเธกจฺโจ  
นตฺถิ   ปโรโลโกติ   นตฺถกิทิฏ ึ   คณฺหาติ   โส   ทฏิ ุปาทานปจฺจยา  
กาเยน  ทุจฺจริต  จรตีติอาทิ  วุตฺตนเยน  โยเชตพฺพ  ฯ  อปโร อสุกสฺมึ  
สมฺปตฺติภเว   อตฺตา   อุจฺฉิชฺชิสฺสตีติ   อุจฺเฉททิฏ ึ   คณฺหาติ   โส  
ตตฺรุปปตฺติยา  กาเยน  สุจริต  จรตีติอาทิ  วุตฺตนเยเนว  โยเชตพพฺ  ฯ  
อปโร   รูป   มโนมโย  หตฺุวา  อตฺตา  อุจฺฉิชฺชตีติ  รูปุปปตฺติยา  มคฺค  
ภาเวติ   ภาวนาปาริปูริยาติ  สพฺพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อปโร  
อรูปภเว  อุปฺปชฺชิตฺวา  อตฺตา  อุจฺฉิชฺชตีติ  อรูปุปปตฺติยา  มคฺค  ภาเวติ  
ภาวนาปาริปูริยาติ   สพฺพ   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพ  ฯ  เอตาหิเยว  
อตฺตวาทุปาทานมูลิกาป   โยชนา   สวณฺณิกาติ๑  ทฏพฺพ  ฯ  เอว  
ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทวเสนาป   โยชนา   เวทิตพฺพา  ฯ  อปโร  สเีลน  
สุทฺธีติ๒  อสุทฺธมคฺค  สุทฺธิมคฺโคติ  ปรามสนฺโต  สีลพฺพตุปาทานปจฺจยา  
กาเยน   ทุจฺจริต   จรตีติอาทินา   สพฺพ  วุตฺตนเยเนว  โยเชตพฺพ  ฯ  
อิทานิ   ยฺวาย   สสารจกฺก  ทสฺเสนฺเตน  กามภเว  อวิชฺชา  กามภเว  
สงฺขาราน  ปจฺจโย  โหตีติอาทินา  อวิชฺชาทีน  ปจฺจยภาโว  สงฺขาราทีน  
ปจฺจยุปฺปนฺนภาโว   จ   ทสฺสิโต  ตเมว  ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลึ  อาเนตฺวา  
นิคมนวเสน ทสฺเสนฺโต เอวมยนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ   ยถา   สงฺขารา   เหตุ   นิพฺพตฺตา   เอว   อวิชฺชาป กามา- 
๑. สวณณฺิตาติ ม ฺเ ฯ   ๒. วเตน สุทฺธีติ ปททฺวย นฏ ม ฺเ ฯ   
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สวาทินา   สเหตุกาเอวาติ  อาห  อุโภเปเต  เหตุสมุปฺปนฺนาติ  ฯ  
ปจฺจยปริคฺคเหติ  นามรูปสฺส  ปจฺจยาน  อวิชชฺาทีน  ปริจฺฉิชชฺ  คหเณ  ฯ  
นิปฺผาเทตพฺเพ   ภุมฺม  ฯ  ป ฺาติ  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิสงฺขาตา  ปการโต  
ชานนา  ฯ   ธมฺมฏ ิติาณนฺติ   ปฏิจฺจสมุปฺปาทาวโพโธ  ฯ   อิท  จ  
ธมฺมฏ ิติาณ   ยสฺมา   อทฺธาตฺตเย   กงฺขามลวิตรณวเสน   ปวตฺตติ  
ตสฺมา   อตีตมฺป  อทฺธานนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  เอเตน  นเยนาติ  เอเตน  
อวิชฺชา   เหตูติอาทินา  อวิชฺชาย  วุตฺเตน  นเยน  ฯ  สงฺขารา  เหตุ  
วิ ฺาณ เหตุสมุปฺปนฺนนฺติอาทินา สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ  
        สงฺขิปฺปนฺติ   เอตฺถ   อวิชฺชาทโย   วิ ฺาณาทโย  จาติ  สงฺเขโป  
เหตุ  วิปาโก  จ  เหตุวิปาโกติ  วา  สงฺขิปฺปตีติ  สงฺเขโป อวิชชฺาทโย  
วิ ฺาณาทโย   จ  ฯ   สงฺเขปภาวสาม ฺเน   ปน  เอกวจน  กตนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ  เต  ปน  สงฺเขปา  อตีเต  เหตุ  เอตรหิ วิปาโก เอตรหิ  
เหตุ  อายตึ  วิปาโกติ  เอว  กาลวิภาเคน  จตฺตาโร ชาตา ฯ เตนาห  
ปุริมสงฺเขโป  เจตฺถ  อตีโต  อทฺธาติอาทิ ฯ สงฺเขปสทฺโท ภาคาธิ- 
วจนนฺติ อตีโต   เหตุภาโค   ปโม   สงฺเขโป  ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ  
ตณฺหูปาทานภวา   คหิตาว   โหนฺติ   กเิลสกมฺมภาวสาม ฺโต   เตหิ  
วินา   อวิชฺชาสงฺขาราน   สกิจฺจกรณโต   จ  ฯ   กมมฺ   ตณฺหา  จ  
ตสฺส สหการิการณ หุตฺวา วตฺตนฏเน กมฺมวฏฏ ฯ  
        [๒๔๓]   วิ ฺาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนาน   ชาติ  
ชราภงฺคาวฏา  ชาติชรามรณนฺติ  วุตฺตาติ  อาห  ชาติชรามรณาปเทเสน   
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วิ ฺาณาทีน   นิทฺทิฏตฺตาติ  ฯ   อิเมติ   วิ ฺาณาทโย  ฯ   อายตึ  
วิปากวฏฏ   ปจฺจุปนฺนเหตุโต   ภาวีน   อนาคตาน  คหิตตฺตา  ฯ  เตติ  
อวิชฺชาทโย  ฯ  อาการโตติ สรุปฺปโต๑ ฯ อวุตฺตาป ตสฺมึ ตสฺมึ สงฺคเห  
อากิริยนฺติ   อวิชฺชาสงฺขาราทิคฺคหเณหิ   ปกาสิยนฺตีติ   อาการา อตีต- 
เหตุอาทีน  วา  ปการา  อาการา  ตโต อาการโต วีสติวิธา โหนฺติ  
อตีเตเหตุป ฺจกาทิเภทโต  ฯ  สงฺขารวิ ฺาณาน  อนฺตรา  เอโก  สนฺธีติ  
เหตุโต   ผลสฺส   อวิจฺเฉทปฺปวตฺติภาวโต   เหตุผลสมฺพนฺธภูโต   เอโก  
สนฺธิ  ฯ  ตถา  ภวชาตึนมนฺตรา  ฯ  เวทนาตณฺหานมนฺตรา  ปน  ผลโต  
เหตุโน   อวิจฺเฉทปฺปวตฺติภาวโต   ผลเหตุสมฺพนฺธภูโต  เอโก  สนฺธิ  ฯ  
ผลภูโตป หิ ธมฺโม อ ฺสฺส เหตุสภาวสฺส ธมฺมสฺส ปจฺจโย โหตีติ ฯ  
        อิตีติ   วุตฺตปฺปการปรามสน  ฯ   เตนาห   จตุสงฺเขปนฺติอาทิ  ฯ  
สพฺพาการโตติ   อิธ   วุตฺเตหิ   อวุตฺเตหิ   จ   ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺเค  
อนนฺตนยสมนฺตปฏานาทีสุ  จ  อาคเตหิ  สพฺเพหิ  อากาเรหิ ฯ ชานาตีติ  
อวพุชฺฌติ  ฯ   ปสฺสตีติ   ทสฺสนภูเตน   าณจกฺขุนา   ปจฺจกฺขโต  
ปสฺสติ  ฯ   อ ฺาติ   ปฏวิิชฺฌตีติ   เตสเยว   เววจน  ฯ  ตนฺติ  ต  
ชานน  ฯ  าตฏเนาติ  ยถาสภาวโต  ชานนฏเน  ฯ ปชานนฏเนาติ  
อนิจฺจาทีหิ   ปกาเรหิ   ปฏิวิชฺฌนฏเน  ฯ  อิทานิ  ยทตฺถมิท  ภวจกฺก  
อิธานีต   ต   ทสฺเสตุ   อิมนิาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เต  ธมฺเมติ  
เต  อวิชฺชาทิเก  ธมฺเม  ฯ  ยถาภูต ตฺวาติ มหาวชิราเณน ยาถาวโต  
ชานิตฺวา  ฯ   นิพฺพินฺทนฺโต   พลววิปสฺสนาย   วิรชชฺนฺโต   วิมุจฺจนฺโต  
๑. สรูปโต ฯ   
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อริยมคฺเคหิ   อเร   หนีติ   โยชนา  ฯ  ตตฺถ  ยทา  ภควา  วิรชชฺติ  
วิมุจฺจติ   ตทา   อเร  หนิ  นาม  ฯ  ตโต  ปร  ปน  อภิสมฺพุทฺธกฺขณ  
คเหตฺวา วุตฺต หนิ วิหนิ วิทฺธเสสีติ ฯ  
        จกฺกวตฺติโน  อเจตเน  จกฺกรตเน  อุปฺปนฺเน  ตตฺเถว  โลโก  ปชู  
กโรติ   อ ฺตฺถ   ปชูาวิเสสา  ปจฺฉิชฺชนฺติ  กิมงฺค  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  
อุปฺปนฺเนติ   ทสฺเสนฺโต   อุปฺปนฺเน   ตถาคเตติอาทิมาห  ฯ  โก  ปน  
วาโท   อ ฺเส   ปชูาวิเสสานนฺติ  ยถาวุตฺตโต  อ ฺเส  อมเหสกฺเขหิ  
เทวมนุสฺเสหิ   กริยมานาน  อติอุฬาราน  ปชูาวิเสสาน  อรหภาเว  กา  
นาม กถา ฯ อตฺถานุรูปนฺติ อรหตฺถสฺส อนุรูป อนฺวตฺถ ฯ  
        [๒๔๔]   อสิโลกภเยนาติ   อกิตฺติภเยน  ฯ  รโห  ปาป  กโรนฺติ  
มา  ม  โกจิ  ช ฺาติ  ฯ  เอส  ภควา  น  กทาจิ  กโรติ ปาปเหตูน  
โพธิมณฺเฑเอว สุปหีนตฺตา ฯ  
        อปโร  นโย  ฯ  อารกาติ  อรห  สวิุทูรภาวโต  อิจฺเจว อตฺโถ ฯ  
กุโต  ปน  สวิุทูรภาวโตติ  ฯ เย อภาวิตกายา อภาวิตสีลา อภาวิต- 
จิตฺตา อภาวิตป ฺา   ตโตเอว   อปปฺหีนราคโทสโมหา   อรยิธมฺมสฺส  
อโกวิทา   อริยธมฺเม   อวินีตา  อริยธมมฺสฺส  อทสฺสาวิโน  อปฺปฏิปนฺนา  
มิจฺฉาปฏิปนฺนา   จ   ตโต   สุวิทูรภาวโต  ฯ   วุตฺต ฺเหต   ภควตา  
สงฺฆาฏิกณฺเณ   เจป   เม  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  คเหตฺวา  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  
อนุพนฺโธ   อสฺส   ปาเท   ปาทนฺนิกฺขิปนฺโต   โส  จ  โหติ  อภิชฌฺาลุ  
กาเมสุ   ติพฺพสาราโค   พฺยาปนฺนจิตฺโต   ปทุฏมนสงฺกปฺโป   มุฏสฺสติ   
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อสมฺปชาโน   อสมาหิโต   วิพฺภนฺตจิตฺโต   ปากฏินฺทรฺิโย   อถโข   โส  
อารกาว   มยหฺ   อห ฺจ   ตสฺส   ต   กสิฺสเหตุ   ธมมฺ   หิ   โส  
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  น  ปสฺสติ  ธมฺม  อปสฺสนฺโต  ม  น  ปสฺสตีติ๑  ฯ  
ยถาวุตฺตปุคฺคลา   ห ิ  สเจป   สาย   ปาต   สตฺถุ   สนฺติกาวจราว  
สิยุ   น   เต   ตาวตา   สตฺถุ   สนฺติกาติ  วตฺตพฺพา  ตถา  สตฺถาป  
เนส ฯ อิติ อสปฺปุริสาน อารกา ทูเรติ อรห ฯ  
        สมฺมา นปฺปฏิปชชฺนฺติ   เย นิหนีาสยา นรา  
        อารกา   เตหิ   ภควา   ทูเร   เตนารหมฺมโตติ  ฯ  
ตถา   อารกาติ   อรห   อาสนฺนภาวโตติ   อตฺโถ  ฯ   กโุต   ปน  
อาสนฺนภาวโตติ  ฯ   เย   ภาวิตกายา   ภาวิตสีลา   ภาวิตจิตฺตา ภาวิต- 
ป ฺา   ตโตเอว   ปหีนราคโทสโมหา   อริยธมมฺสฺส   โกวิทา อริย- 
ธมฺเมสุ   วินตีา   อริยธมมฺสฺส   ทสฺสาวิโน   สมฺมาปฏิปนฺนา  ตโต  
อาสนฺนภาวโต  ฯ   วุตฺตมฺป   เจต   ภควตา  โยชนสเต  เจป  เม  
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   วิหเรยฺย   โส   จ   โหติ   อนภิชฺฌาล ุ  กาเมสุ  
นติพฺพสาราโค   อพฺยาปนฺนจิตฺโต   อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป   อุปฏ ิต- 
สติ สมฺปชาโน   สมาหิโต   เอกคฺคจิตฺโต   สวุตินฺทฺริโย   อถโข   โส  
สนฺติเกว   มยฺห   อห ฺจ   ตสฺส   ต   กสิฺสเหตุ   ธมมฺ   หิ   โส  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปสฺสติ  ธมมฺ  ปสฺสนฺโต  ม  ปสฺสตีติ๒ ฯ ตถารูปา หิท  
ปุคฺคลา   สตฺถุ   โยชนสหสฺสนฺตริกาป   โหนฺติ  น  ตาวตา  เต  สตฺถุ  
๑.๒. ขุ. อิติวุตตฺก. ๒๕/๓๐๐-๓๐๑ ฯ   
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ทูรจาริโนติ   วตฺตพฺพา   ตถา   สตฺถาป   เนส  ฯ  อิติ  สปฺปุริสาน  
อารกา อาสนฺเนติ อรห ฯ  
        เย สมฺมา ปฏิปชชฺนติฺ   สุปฺปณีตาธิมุตฺติกา  
        อารกา   เตหิ   อาสนฺเน   เตนาป   อรห   ชโิน  ฯ  
เย   อิเม   ราคาทโย  ปาปธมฺมา  ยสฺม ึ สนฺตาเน  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  
ทิฏธมฺมิกมฺป   สมฺปรายกิมฺป   อนตฺถ   อาวหนฺติ   นิพฺพานคามินิยา  
ปฏิปทาย   เอกเสเนว   อุชุวิปจฺจนีกภูตา   จ   เต   อตฺตหิต  ปรหิต  
จ   ปริปูเรตุ   สมฺมาปฏิปชฺชนฺเตหิ   สาธูหิ   ทูรโต   รหิตพฺพา ปริจฺจ- 
ชิตพฺพา   ปหาตพฺพาติ   รหา   นาม   เต   จ  ยสฺมา  ภควโต  
โพธิมูเลเยว   อริยมคฺเคน  สพฺพโส  ปหีนา  สมุจฺฉินฺนา  ฯ  ยถาห  ฯ  
ตถาคตสฺส   โข   พฺราหฺมณ   ราโค   ปหีโน  โทโส  โมโห  สพฺเพป  
ปาปกา   อกสุลา   ธมฺมา   ปหีนา   อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลาวตฺถุกตา  
อนภาวงฺคตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมาติ  ฯ  ตสฺมา  สพฺพโส  น  สนฺติ  
เอตสฺส   รหาติ  อรโหติ  วตฺตพฺเพ  โอการสฺส  สานุสาร  อการาเทส  
กตฺวา อรหนฺติ วุตฺต ฯ  
        ปาปธมฺมา รหา นาม   สาธูหิ รหิตพฺพโต  
        เตส   สฏุ ุ   ปหีนตฺตา   ภควา   อรหมฺมโต  ฯ  
เย   เต   สพฺพโส   ปริ ฺาตกฺขนฺธา   ปหีนกิเลสา   ภาวิตมคฺคา สจฺฉิ- 
กตนิโรธา   อรหนฺโต   ขีณาสวา   เย  จ  เสขา  อปฺปตฺตมานสา  
อนุตฺตร   โยคกฺเขม   ปฏยมานา   วิหรนฺติ  เย  จ  ปริสุทฺธปฺปโยคา   
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กลฺยาณชฺฌาสยา   สทฺธาสีลสุตาทิคุณสมฺปนฺนา   ปุคฺคลา   เตหิ   น  
รหิตพฺโพ   น   ปริจฺจชิตพฺโพ   เต   จ   ภควตาติ  อรห  ฯ  ตถาหิ  
อริยปุคฺคลา   สตฺถารา   ทฏิธมฺมสฺส   ปจฺจกฺขกรณโต   สตฺถุ ธมฺม- 
สรีเรน อวิรหิตาเอว โหนฺติ ฯ ยถาห อายสฺมา ปงฺคิโย ฯ  
        ปสฺสามิ น มนสา จกฺขุนา ว   รตฺตินฺทิว พฺราหฺมณ อปฺปมตฺโต  
        นมสฺสมาโน ทิวเสป๑ รตฺตี   เตเนว ม ฺามิ อวิปฺปวาส  
        สทฺธา จ ปติ จ มโน สตี จ   นาเปนฺติ๒ เม โคตมสาสนมฺหา  
        ย  ย ทิส วชฺชติ ภูริป ฺโ   ส เตน เตเนว นโตหมสฺมีติ๓ ฯ  
เตเนว  จ  เต  อ ฺ  สตฺถาร  น  อุทฺทสินฺติ  ฯ ยถาห ฯ อฏานเมต  
ภิกฺขเว   อนวกาโส   ย   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   อ ฺ   สตฺถาร  
อุทฺทิเสยฺย  เนต  าน  วิชชฺตีติ๔  ฯ  กลยฺาณปุถุชฺชนาป  เยภุยฺเยน  
สตฺถริ   นิจฺจลสทฺธาเอว   โหนฺติ  ฯ  อิติ  สุปฏิปนฺเนหิ  ปุริสวิเสเสหิ  
อวิรหิตพฺพโต   เตส ฺจ   อวิรหนโต   น   สนฺติ   เอตสฺส   รหา ปริจฺจ- 
ชนกา นตฺถิ วา เอตสฺส รโห สาธูหิ ปริจฺจชิตพฺพตฺตาติ อรห ฯ  
        เย สจฺฉิกตสทฺธมฺมา   อริยา สุทฺธโคจรา  
        น   เตหิ  รหิโต  โหติ   นาโถ  เตนารห  มโตติ  ฯ  
รโหติ   จ   คมน   วุจฺจติ   ภควโต  จ  นานาคตีสุ  ปรพฺิภมนสงฺขาต  
สสาเร   คมน   นตฺถิ   กมฺมกฺขยกเรน   อริยมคฺเคน   โพธิมูเลเยว  
สพฺพโส สสมฺภารสฺส กนฺมวฏฏสฺส วิทฺธสิตตฺตา ฯ ยถาห ฯ  
๑. ปาลิยมฺปน วิวสามีติ ทิสฺสติ ฯ   ๒. ตตฺเถว นเมนตฺีติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ขุ. สุ. 
 ๒๕/๕๕๓ ฯ   ๔. อง. เอก. ๒๐/๓๖ ฯ   
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        เยน เทวูปปตฺยสฺส   คนฺธพฺโพ วา วิหงฺคโม  
        ยกฺขตฺต เยน คจฺเฉยฺย   มนุสฺสตฺต จ อพฺพเช  
        เต  มยหฺ  อาสวา  ขีณา   วิทฺธตฺตา๑ วินฬีกตาติ๒ ฯ  
เอว นตฺถิ เอตสฺส รโห คมน คตีสุ ปจฺฉา ชาตีติป อรห ฯ  
        รโห วา คมน ยสฺส   สสาเร นตฺถิ สพฺพโส  
        ปหีนชาติมรโณ   อรห   สุคโต   มโต  ฯ  
ปาสสตฺตา  วา  ภควา  อรห  ฯ  อกฺขรจินฺตกา  หิ  ปสสาย  อรหสทฺท  
วณฺเณนฺติ  ฯ   ปาสสภาโว   จ   ภควโต   อน ฺสาธารโณ ยถา- 
ภุจฺจคุณาธิคโต  สเทวเก  โลเก  สุปติฏ ิโต  ฯ ตถาเหส อนุตฺตเรน  
สีเลน   อนุตฺตเรน   สมาธินา   อนุตฺตราย   ป ฺาย   อนุตฺตราย  
วิมุตฺติยา   อสโม   อสมสโม   อปฺปฏสิโม  อปฺปฏภิาโค  อปฺปฏิปุคฺคโลติ  
เอว   ตสฺมึ   ตสฺมึ   คุเณ   วิภชิตฺวา   วุจฺจมาเน   ปณฺฑิตปุริเสหิ  
เทเวหิ  พฺรเหฺมหิ  ภควตา  วา  ปน  ปริโยสาเปตุ  อสกฺกุเณยฺย- 
รูโป ฯ อิติ ปาสสตฺตาป ภควา อรห ฯ  
        คุเณหิ สทิโส นตฺถ ิ  ยสฺมา โลเก สเทวเก  
        ตสฺมา   ปาสสิยตฺตาป   อรห   ทปิทุตฺตโม  ฯ  
เอว สพฺพถาป ฯ  
        อารกา มนฺทพุทฺธีน   อารกา จ วิชานต  
        รหาน สุปฺปหีนตฺตา   วิทูนมรเหยฺยโต  
        ภเวสุ จ รหาภาวา   ปาสสา อรห ชโินติ ฯ  
๑. ปาลิยนฺปน วิทฺธสฺตาติ ทิสฺสติ ฯ   ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕๐ ฯ   
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        สมฺมาติ   อวิปรีต  ฯ   สามนฺติ   สยเมว  ฯ   สมพฺุทฺโธติ  หิ  
เอตฺถ   สสทฺโท   สยนฺติ   เอตสฺส   อตฺถสฺส   โพธโก  ทฏพฺโพ  ฯ  
สพฺพธมฺมานนฺติ   อนวเสสาน   เยฺยธมฺมาน  ฯ   กถ   ปเนตฺถ สพฺพ- 
ธมฺมาวโพโธ  ลพฺภตีติ  ฯ  เอกเทสสฺส  อคฺคหณโต  ฯ ปเทสคฺคหเณ  
หิ   อสติ   คเหตพฺพสฺส   นิปฺปเทสตาว   วิ ฺายติ   ยถา   ทกฺขิโต  
น   ททาตีติ  ฯ   เอว   จ  กตฺวา  อตฺถวิเสสานเปกฺขา  กตฺตริเอว พุทฺธ- 
สทฺทสิทฺธิ   เวทิตพฺพา   กมฺมวจนิจฺฉาย  อภาวโต  ฯ  สมฺมา  สาม  
พุทฺธตฺตา   สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   เอตฺตกเมว  หิ  อิธ  สทฺทโต  ลพฺภติ  ฯ  
สพฺพธมฺมานนฺติ   ปน   อตฺถโต   ลพฺภมาน  คเหตฺวา  วุตฺต  ฯ  น  หิ  
พุชฺฌนกิริยา   อวิสยา   ยุชชฺติ  ฯ  อิทานิ  ตสฺสา  วิสย  สพฺพธมฺเมติ  
สาม ฺโต   วุตฺต   วิภชิตฺวา   ทสฺเสตุ   อภิ ฺเยฺเย   ธมฺเมติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   อภิ ฺเยฺเยติ  อภิวิสิฏเน  าเณน  ชานิตพฺเพ  ฯ  
เก   ปน   เตติ  ฯ   จตุสจฺจธมฺเม  ฯ   อภิ ฺเยฺยโต   พุทฺโธติ อภิ ฺเยฺย- 
ภาวโต   พุชฌฺิ   ปุพฺพภาเค   วิปสฺสนาป ฺาหิ   อธิคมกฺขเณ มคฺค- 
ป ฺาย   อปรภาเค   สพฺพ ฺ ุตาณาทีหิ   อ ฺาสีติ   อตฺโถ  ฯ  
อิโต   ปเรสุป   เอเสว   นโย  ฯ   ปริ ฺเยฺย   ธมฺเมติ   ทุกฺข อริย- 
สจฺจมาห  ฯ  ปหาตพฺเพติ  สมุทยปกฺขิเย  ฯ  สจฺฉิกาตพฺเพติ นิพฺพาน  
สนฺธายาห  ฯ  พหุวจนนิทฺเทโส  ปน  โสปาทิเสสาทิก  ปริยาย- 
สิทฺธเภท คเหตฺวา   กโต  ฯ   อุทฺเทโสวาย   จตุสจฺจธมฺมานนฺติ  ฯ 
ตถาหิ   วกฺขติ   จกฺขุ   ทุกขฺสจฺจนฺติอาทิ  ฯ   อุทฺเทโส   จ อวินิจฺฉิ-  
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ตตฺถปริเฉทสฺส   ธมฺมสสฺ   วเสน   กริยติ  ฯ   อุทฺเทเสน  หิ อุททฺิสิย- 
มานาน  ธมฺมาน  อตฺถิตามตฺต  วุจฺจติ น ปริจฺเฉโทติ อปริจฺเฉเทน  
พหุวจเนน   วุตฺต   ยถา   อปจฺจยา   ธมฺมา   อสงฺขตา  ธมฺมาติ  ฯ  
สจฺฉิกาตพฺเพติ   วา   ผลวิมุตฺตีนมฺป   คหณ   น   นพฺิพานสฺเสวาติ  
พหุวจนนิทฺเทโส   กโต  ฯ  เอว ฺจ  ภาเวตพฺเพติ  เอตฺถ  ฌานานมฺป  
คหณ ทฏพฺพ ฯ  
        [๒๔๕]   คาถาย   ภาเวตพฺพ ฺจาติ   เอตฺถ   จสทฺโท อวุตฺต- 
สมุจฺจยฏโ  ฯ  เตน  สจฺฉิกาตพฺพสฺส  คหณ  เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺมา  
พุทฺโธสฺมีติ   ยสฺมา   จตฺตาริ   สจฺจานิ   มยา   พุทฺธานิ  สจฺจวินิมุตฺต  
จ   กิ ฺจิ   เยฺย   นตฺถิ   ตสฺมา   สพฺพมฺป   เยฺย   พุทฺโธสฺมิ  
อภิ ฺาสินฺติ   อตฺโถ  ฯ   เอว   สจฺจวเสน   สาม ฺโต   วุตฺตมตฺถ  
ทฺวารารมฺมเณหิ   สทฺธ ึ  ทฺวารปฺปวตฺตธมฺเมหิ   ขนฺธาทีหิ   จ สจฺจ- 
วเสเนว วิภชิตฺวา ทสฺเสตุ อปจาติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ   มูลการณภาเวนาติ   สนฺเตสุป   อวิชชฺาทีสุ   อ ฺเสุ  
การเณสุ   เตสมฺป   มูลภูตการณภาเวน  ฯ   ตณฺหา   หิ   กมฺมสสฺ วิจิตฺต- 
ภาวเหตุโต  สหายภาวุปคมนโต  จ  ทุกฺขวิจิตฺตตาย  ปธานการณ ฯ  
สมุฏาปกาติ   อุปฺปาทิกา  ฯ   ปุริมตณฺหาติ  ปุริมภวสิทฺธา  ตณฺหา  ฯ  
อุภินฺนนฺติ   จกฺขุสฺส   ตสมุทยสฺส  จ  ฯ  อปฺปวตฺตีติ  อปฺปวตฺติ- 
 ิมิตฺต  ฯ นิโรธปชานนาติ   สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน   นิโรธสฺส   ปฏ-ิ 
วิชฺฌนา  ฯ เอเกกปทุทฺธาเรนาติ   จกฺขุ   จกฺขุสมุทโยติอาทินา เอเกก-  
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โกฏาสนิทฺธารเณน  ฯ   ตณฺหายป   ปริ ฺเยฺยภาวสพฺภาวโต  
อุปาทานกฺขนฺธนฺโตคธตฺตา   จ   ทุกฺขสจฺจสงฺคห   ทสฺเสตุ  รูปตณฺหาทโย  
ฉ  ตณฺหากายาติ  วุตฺต  ฯ  กสิณานีติ  กสิณชฺฌานานิ  ฯ ทฺวตฺตึสา- 
การาติ ทฺวตฺตึสโกฏาสา   ตทารมฺมณชฺฌานานิ   จ  ฯ   นว   ภวาติ  
กามภวาทโย   ตโย   ส ฺ ีภวาทโย  ตโย  เอกโวการภวาทโย  ตโยติ  
นว   ภวา  ฯ   จตฺตาริ   ฌานานีติ  อคฺคหิตารมฺมณวิเสสานิ  จตฺตาริ  
รูปาวจรชฺฌานานิ  ฯ   วิปากชฺฌานาน   วา   เอต  คหณ  ฯ  เอตฺถ  
จ   อกุสลธมฺมาน   อุปนิสสฺยภูตา   ตณฺหา   สมุฏาปกา ปุริม- 
ตณฺหาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  กริิยธมฺมาน  ปน  ยตฺถ  เต  [๑]-  ตสฺส  
อตฺตภาวสฺส  การณภูตา  [๒]-  ฯ  อนุพุทฺโธติ พุชฺฌติพฺพธมฺมสฺส อนุรูปโต  
พุทฺโธ  ฯ  เตนาติ  ยสฺมา  สาม ฺโต  วิเสสโต  จ เอเกกปทุทฺธาเรน  
สพฺพธมฺเม   พุทฺโธ   ตสฺมา   วุตฺต  ฯ   กินฺติ   อาห  สมฺมา  สาม สพฺพ- 
ธมฺมาน  พุทฺธตฺตาติ  ฯ  สพฺพสฺสป  เยฺยสฺส  สพฺพาการโต  อวิปรีต  
สยเมว   อภิสมฺพุทฺธตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   อิมินาสฺส   ปโรปเทสรหิตสฺส  
สพฺพากาเรน   สพฺพธมฺมาวโพธนสมตฺถสฺส   อากงฺขาปฏิพทฺธวุตฺติโน  
อนาวรณาณสงฺขาตสฺส สพฺพ ฺ ุตาณสฺส อธิคโม ทสฺสิโต ฯ  
        นน ุ  จ   สพฺพ ฺ ุตาณโต   อ ฺ   อนาวรณาณ   อ ฺถา  
ฉ   อสาธารณาณานิ   พุทฺธาณานีติ   วจน   วิรชฺุเฌยฺยาติ  ฯ   น  
วิรุชฺฌติ   วิสยปฺปวตฺติเภทวเสน   อ ฺเหิ   อสาธารณภาวทสฺสนตฺถ  
เอกสฺเสว   าณสฺส   ทฺวิธา   วุตฺตตฺตา  ฯ  เอกเมว  หิ  ต  าณ  
๑. เอตฺถนฺตเร ปน กิริยธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติป ทิสฺสติ ฯ ๒. อิโต ปรมฺป ตณฺหาต ิ
 ทิสฺสติ ฯ   
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อนวเสสสงฺขตาสงฺขตสมฺมุติธมฺมวิสยตาย   สพฺพ ฺ ุตาณ  ฯ   ตตฺถ  
จ  อาวรณาภาวโต  นิสฺสงฺคจารมุปาทาย  อนาวรณนฺติ  วุตฺต  ฯ  ยถาห  
ปฏิสมฺภิทาย   สพฺพ   สงฺขตมสงฺขตมนวเสส   ชานาตีติ   สพฺพ ฺ ุต- 
าณ ตตฺถาวรณ   นตฺถีติ   อนาวรณนฺติอาทิ  ฯ   ตสฺมา   นตฺถ ิ 
เนส   อตฺถโต   เภโท  ฯ   เอกนฺเตน   เจต   เอวมิจฺฉิตพฺพ  ฯ  
อ ฺถา   สพฺพ ฺ ุตานาวรณาณาน   สาธารณตา   อสพฺพธมฺมา- 
รมฺมณตา จ   อาปชฺเชยฺย  ฯ   น   หิ   ภควโต   าณสฺส   อณุมตฺตมฺป  
อาวรณ   อตฺถิ  ฯ   อนาวรณาณสฺส   จ   อสพฺพธมฺมารมฺมณภาเว  
ยตฺถ   ต   นปฺปวตฺตติ   ตตฺถาวรณสพฺภาวโต   อนาวรณภาโวเยว   น  
สิยา  ฯ  อถวา  ปน  เหตุอ ฺเมว  อนาวรณาณ  สพฺพ ฺ ุต- 
าณโต  ฯ อิธ   ปน   สพฺพตฺถ   อปฺปฏิหตวุตฺติตาย   อนาวรณาณนฺติ  
สพฺพ ฺ ุตาณเมว   อธิปฺเปต  ฯ   ตสฺส   จาธิคเมน  ภควา  สพฺพ ฺ ู  
สพฺพวิทู  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  จ  วุจฺจติ  น  สกึเยว  สพฺพธมฺมาว- 
โพธโต ฯ ตถา   จ   วุตฺต   ปฏิสมฺภิทาย   วิโมกฺขนติฺกเมต   พุทธฺาน  
ภควนฺตาน   โพธิยา   มูเล   สห  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  ปฏิลาภา  สจฺฉิกา  
ป ฺตฺติ   ยทิท   พุทฺโธติ๑  ฯ  สพฺพธมฺมาวโพธนสมตฺถาณสมธิคเมน  
หิ ภควโต สนฺตาเน อนวเสสธมฺเม ปฏวิิชฺฌิตุ สมตฺถตา อโหสีติ ฯ  
        เอตฺถาห   กึ   ปนิท  าณ  ปวตฺตมาน  สกึเยว  สพฺพสฺมึ  วิสเย  
ปวตฺตติ   อุทาหุ  กเมนาติ  ฯ  กิ ฺเจตฺถ  ยทิ  ตาว  สกึเยว  สพฺพสฺมึ  
๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๒ ฯ   
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วิสเย   ปวตฺตติ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนอชฺฌตฺตพหิทฺธาทิเภทภินฺนาน  
สงฺขตธมฺมาน   อสงฺขตสมฺมุติธมฺมาน ฺจ   เอกชฺฌ   อุปฏาเน   ทูรโต  
จิตฺตปท๑  เปกฺขนฺตสฺส  วิย  ปฏิภาเคนาวโพโธ  น  สิยา  ตถา  จ  
สติ   สพฺเพ   ธมฺมา   อนตฺตาติ   วิปสฺสนฺตาน   อนตฺตากาเรน   วิย  
สพฺพธมฺมา   อนิรูปตรูเปน   ภควโต   าณสฺส   วิสยา   โหนฺตีติ  
อาปชฺชติ  ฯ   เยป   สพฺพเยฺยธมฺมาน    ิตลกฺขณวิสย   วิกปฺปรหิต  
สพฺพกาล   พุทฺธาน   าณ   ปวตฺตติ   เตน   เต  สพฺพวิทูติ  วุจฺจนฺติ  
เอว ฺจ   กตฺวา   จร   สมาหิโต   นาโค   ติฏนฺโตป   สมาหิโตติ  
อิทมฺป   วจน   สุวุตฺต   โหตีติ  วทนฺติ  เตสมฺป  วุตฺตโทสานติวตฺติ  ฯ  
 ิตลกฺขณารมฺมณตาย   จ   อตีตานาคตสมฺมุติธมฺมาน   ตทภาวโต เอก- 
เทสวิสยเมว   ภควโต  าณ  สิยา  ตสฺมา  สกึเยว  าณปวตฺตตีติ  
น   ยุชชฺติ  ฯ  อถ  กเมน  สพฺพสฺมึ  วิสเย  าณ  ปวตฺตติ  เอวมฺป  
น   ยุชชฺติ  ฯ  น  หิ  ชาติภูมิสภาวาทิวเสน  ทิสาเทสกาลาทิวเสน  จ  
อเนกเภทภินฺเน   เยฺเย   กเมน  คยฺหมาเน  ตสฺส  อนวเสสปฏิเวโธ  
สมฺภวติ   อปริยนฺตภาวโต   เยฺยสฺส  ฯ   เย   ปน   อตฺถสฺส  
อวิสวาทนโต   เยฺยสฺส   เอกเทส  ปจฺจกฺข  กตฺวา  เสเสป  เอวนฺติ  
อธิมุจฺจิตฺวา   ววฏาปเนน   สพฺพ ฺ ู   ภควา   ต ฺจ   าณ   น  
อนุมานิก   สสยาภาวโต   สสยานุพทฺธ   หิ   โลเก  อนุมาน  าณนฺติ  
วทนฺติ   เตสมฺป   ต   น   ยุตฺต  ฯ   สพฺพสฺส   ห ิ อปจฺจกฺขภาเว  
อตฺถาวิสวาทเนน   เยฺยสฺส   เอกเทส   ปจฺจกฺข   กตฺวา   เสเสป  
๑. อ ฺตฺถ ปน จิตฺตปฏนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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เอวนฺติ   อธิมุจฺจิตฺวา   ววฏาปนสฺส   อสมฺภวโต   ย  ห ิ ตเสส  ต  
อปจฺจกฺขนฺติ  ฯ  อถ  ตมฺป  ปจฺจกฺข  ตสฺส  เสสภาโวเอว  น สิยาติ ฯ  
สพฺพเมต   อการณ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อวิสยวิจารภาวโต  ฯ  วุตฺต ฺเหต-  
ภควตา   พุทธฺวิสโย   ภิกขฺเว   อจินฺเตยฺโย   น   จินฺเตตพฺโพ   โย  
จินฺเตยฺย อุมฺมาทสฺส วิฆาฏสฺส ภาคี อสฺสาติ๑ ฯ  
        อิท   ปเนตฺถ   สนฺนฏิาน   ยงฺกิ ฺจิ   ภควตา   าตุ   อิจฺฉิต สกล- 
เมกเทโส  วา  ตตฺถ  อปฺปฏิหตวุตฺติตาย  ปจฺจกฺขโต าณ ปวตฺตติ ฯ  
นิจฺจสมาธาน ฺจ   วิกฺเขปาภาวโต  ฯ   าตุ   อิจฺฉิตสฺส  จ  สกลสฺส  
อวิสยภาเว   ตสฺส  อากงฺขาปฏิพทฺธวุตฺติตา  น  สิยา  ฯ  เอกนฺเตเนว  
สา   อิจฺฉิตพฺพา   สพฺเพ   ธมฺมา  พุทฺธสฺส  ภควโต  อาวชฺชนปฏพิทฺธา  
อากงฺขาปฏิพทฺธา   มนสกิารปฏิพทฺธา   จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธาติ  วจนโต  ฯ  
อตีตานาคตวิสยมฺป   ภควโต   าณ   อนุมานาคมตกฺกคหณวิรหิตตฺตา  
ปจฺจกฺขเมว  ฯ   นนุ   จ   เอตสฺมิมฺป   ปกฺเข   ยทา  สกล  าตุ  
อิจฺฉิต   ตทา   สกึเยว   สกลวิสยตาย   อนิรูปตรูเปน  ภควโต  าณ  
ปวตฺเตยฺยาติ   วุตฺตโทสานติวตฺติเยวาติ  ฯ  น  ตสฺส  วิโสธิตตฺตา  ฯ  
วิโสธิโต   หิ   โส   พุทฺธวิสโย   อจินฺเตยฺโยติ  ฯ   อ ฺถา ปจุรชนาณ- 
สมานวุตฺติตาย  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  าณสฺส  อจินฺเตยฺยตา น สิยา ฯ 
 ตสฺมา สกลธมฺมารมฺมณมฺป ต เอกธมฺมารมฺมณ วิย สุววฏาปเต- 
เยว เต   ธมฺเม   กตฺวา   ปวตฺตตีติ  อิทเมตฺถ  อจินฺเตยฺย  ฯ  วุตฺต ฺเหต  
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔ ฯ ปาลิยมฺปน พุทฺธวิสโย อจินฺเตยโฺย น จินเฺตตพโฺพ ย 
จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺส...อสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ยาวตฺตก   เยฺย   ตาวตฺตก   าณ   ยาวตฺตก   าณ   ตาวตฺตก  
เยฺย   เยฺยปริยนฺติก   าณ   าณปริยนฺติก   เยฺยนฺติ๑  ฯ  
เอวเมกชฺฌ   วิสุ   สกึ   กเมน   วา   อิจฺฉานุรูป   สมมฺา  สาม ฺจ  
สพฺพธมฺมาน พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  
        [๒๔๖]  วิชชฺาหีติ  เอตฺถ  ฯ  วินทฺิย  วินฺทตีติ  วิชฺชา  ยาถาวโต  
อุปลพฺภตีติ   อตฺโถ  ฯ  อตฺตโน  วา  ปฏิปกฺขสฺส  วิชฺฌนฏเน  วิชฺชา  
ตโมกฺขนฺธาทิกสฺส   ปทาลนฏเนาติ   อตฺโถ  ฯ   ตโตเอว   อตฺตโน  
วิสยสฺส   วิทติกรณฏเนป   วิชฺชา  ฯ   สมฺปนฺนตฺตาติ  สมนฺนาคตตฺตา  
ปริปุณฺณตฺตา   วา   อวิกลตฺตาติ   อตฺโถ  ฯ   ติสฺสนนฺ   อฏนฺน  จ  
วิชฺชาน  ตตฺถ  ตตฺถ  สุตฺเต  คหณ  เวเนยฺยชฺฌาสยวเสนาติ  ทฏพฺพ ฯ  
สตฺต   สทฺธมฺมา   นาม   สทฺธา  หิริ  โอตฺตปฺป  พาหุสจฺจ  วิริย  สติ  
ป ฺา  จ  เย  สนฺธาย  วุตฺต  อิธ  ภิกฺขุ  สทฺโธ  โหตีติอาทิ๒  ฯ  
จตฺตาริ   ฌานานีติ   ยานิกานิจิ  จตฺตาริ  รูปาวจรชฺฌานานิ  ฯ  กสฺมา  
ปเนตฺถ   สลีาทโย   ปณฺณรเสว   จรณนฺติ  วุตฺตาติ  โจทน  สนฺธายาห  
อิเมเยว   หีติอาทิ  ฯ  เตน  เตส  สิกฺขาตฺตยสงฺคหโต  นิพฺพานุปคมเน  
เอกสโต  สาธนภาวมาห  ฯ  อิทานิ  ตทตฺถสาธนาย  อาคม  ทสเฺสนฺโต  
ยถาหาติอาทิมาห  ฯ   ภควาติอาทิ   วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส   นิคมนวเสน  
วุตฺต  ฯ   นน ุ  จาย   วิชชฺาจรณสมฺปทา   สาวเกสุป   ลพฺภตีติ  ฯ  
กิ ฺจาป   ลพฺภติ   น   ปน   ตถา   ยถา   ภควโตติ  ทสฺเสตุ  ตตฺถ  
๑. ขุ. ปฏิสมฺภิทา. ๓๑/๕๗๗ ฯ ปาลิยมฺปน เนยยฺนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๓ ฯ   
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วิชฺชาสมฺปทาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  จรณธมฺมปริยาปนฺนตฺตา กรุณาพฺรหฺม- 
วิหารสฺส โส   เจตฺถ   มหคฺคตภาวปฺปตฺตตฺตา   สาธารณสภาโวติ  
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   สกจฺิจกเมว   สิยา  ฯ   ตตฺถ   ปน   ยสฺสา  ปธานภาโว  
ต   ทสฺเสตุ   โส   สพฺพ ฺ ุตายาติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   ยถาต  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ   ยถา   อ ฺโป   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  ฯ   เตน  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนสฺเสวาย   อาเวณิกา   ปฏิปตฺตีติ   ทสฺเสติ  ฯ   สา  
ปนาย   สตฺถ ุ  วิชฺชาจรณสมฺปทา   สาสนสฺส   นิยยฺานิกตาย  สาวกาน  
สมฺมาปฏิปตฺติยา   เอกนฺตการณนฺติ   ทสฺเสตุ   เตนสฺสาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
ต สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
        เอตฺถ   จ   วิชชฺาสมฺปทาย   สตฺถ ุ  ป ฺามหตฺต  ปกาสิต  โหติ  
จรณสมฺปทาย   กรุณามหตฺต  ฯ   เตสุ   ป ฺาย   ภควโต ธมฺม- 
รชฺชปฺปตฺติ   กรุณาย   ธมมฺสวิภาโค   ป ฺาย   สสารทุกฺขนิพฺพิทา  
กรุณาย   สสารทุกฺขสหน   ป ฺาย   ปรทุกฺขปริชานน   กรุณาย  
ปรทุกฺขปฏิการารมฺโภ   ป ฺาย   ปรนิิพฺพานาภิมุขภาโว   กรณุาย  
ตทธิคโม   ป ฺาย   สย   ตารณ   กรณุาย   ปเรส  ตารณ  ป ฺาย  
พุทฺธภาวสิทฺธิ   กรุณาย   พุทฺธกิจฺจสิทฺธิ   กรุณาย   โพธิสตฺตภูมิย  
สสาราภิมุขภาโว   ป ฺาย   ตตฺถ   อนภิรติ   ตถา   กรุณาย  ปเรส   
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อภึสาปน   ป ฺาย   สย   ปเรหิ   อภายน   กรุณาย  ปร  รกฺขนฺโต  
อตฺตาน   รกขฺติ   ป ฺาย   อตฺตาน   รกฺขนฺโต   ปร   รกฺขติ  ตถา  
กรุณาย   อปรนฺตโป   ป ฺาย   อนตฺตนฺตโป   เตน   อตฺตหิตาย  
ปฏิปนฺนาทีสุ   จตูสุ   ปคฺุคเลสุ   จตุตฺถปุคฺคลภาโว  สิทโฺธ  โหติ  ตถา  
กรุณาย   โลกนาถตา   ป ฺาย   อตฺตนาถตา   กรณุาย   จสฺส  
นินฺนตาภาโว   ป ฺาย   อุณฺณมาภาโว   ตถา   กรณุาย   สพฺพสตฺเตสุ  
ชนิตานุคฺคโห   ป ฺานุคตตฺตา   น   จ   น   สพฺพตฺถ   วิรตฺตจิตฺโต  
ป ฺาย   สพฺพธมฺเมสุ   วิรตฺตจิตฺโต   กรุณานุคตตฺตา   น   จ   น สพฺพ- 
สตฺตานุคฺคหาย  ปวตฺโต  ฯ  ยถา หิ กรณุา ภควโต สิเนหโสกวิรหิตา  
เอว   ป ฺา   อหการมมงฺการวินิมุตฺตาติ   อ ฺม ฺวิโสธิตา  
ปรมวิสุทฺธา คุณวิเสสา วิชฺชาจรณสมฺปทาหิ ปกาสิตาติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๒๔๗]   คมนมฺป   คตนฺติ   วุจฺจติ   คเต   ิเตติอาทีสุ  ฯ๑  
โสภนนฺติ  สภุ  ฯ  สุภภาโว  วิสุทฺธตาย  วิสุทฺธตา  โทสวิคเมนาติ อาห  
ปริสุทฺธมนวชฺชนฺติ  ฯ   คมน   จ  นาม  พหุวิธนฺติ  อิธาธิปฺเปต  คมน  
ทสฺเสนฺโต   อริยมคฺโคติ   อาห  ฯ   โส   หิ   นิพฺพานสฺส   คติ  
อธิคโมติ   กตฺวา   คต   คมนนฺติ   จ   วุจฺจติ  ฯ  อิทานิ  ตสฺเสว  
คหเณ   การณ   ทสฺเสตุ   เตน  เหสาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  เขม  ทิสนฺติ  
นิพฺพาน  ฯ   อสชฺชมาโนติ   ปริปนฺถาภาเวน  สุคติคมเนป  อสชฺชนฺโต  
สงฺค   อกโรนฺโต   ปเคว   อิตรตฺถ  ฯ   อถวา  ฯ   เอกาสเน  
๑. ม. มู. ๑๒/๑๐๕ ฯ   
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นิสีทิตฺวา   ขิปฺปาภิ ฺาวเสเนว   จตุนฺนมฺป   มคฺคาน   ปฏลิทฺธภาวโต  
ตโต   อสชฺชมาโน   อสชชฺนโต  ฯ  ย  คมน  คจฺฉนฺโต  สพฺพคมนตฺถ  
อาโปหติ๑  สพฺพ  จ  อนุตฺตรสมฺปตฺตึ  อาวหติ  ตเทว  โสภน  นาม  
เตน   จ   ภควา   สุคโตติ   อาห   อิติ   โสภนคมนตฺตา   สุคโตติ  
โสภนฏโ สสุทฺโทติ กตฺวา ฯ  
        อสุนฺทราน   ทุกฺขาน   สงฺขารปฺปวตฺตีน   อภาวโต  อจฺจนฺตสุขตฺตา  
เอกนฺตโต   สุนฺทร  นาม  อสงฺขตา  ธาตูติ  อาห  สนฺุทร  เจส  าน  
คโต อมต นิพฺพานนฺติ ฯ เตนาห ภควา นิพฺพาน ปรม สุขนฺติ๒ ฯ  
        สมฺมาติ   สุฏ ุ  ฯ  สฏุ ุ  คมน  จ  นาม  ปฏิปกเฺขน  อนภิภูตสฺส  
คมนนฺติ   อาห   ปหีเน   กเิลเส   ปุน   อปจฺจาคจฺฉนฺโตติ  ฯ  อิท  
จ   สิขาปฺปตฺต   สมฺมา   คมน   ยาย  อาคมนียปฏิปทาย  สิทฺธ  สาป  
สมฺมา   คมนเมวาติ   เอวมฺป   ภควา  สุคโตติ  ทสฺเสตุ  สมฺมา  วา  
คโตติอาทิ วุตฺต ฯ  
        สมฺมาปฏิปตฺติยาติ  สมฺมาสมฺโพธิยา  สมฺปาปเน  อวิปรีตปฏ-ิ 
ปตฺติยา ฯ สพฺพโลกสฺส   หิตสุขเมว   กโรนฺโตติ   เอเตน   มหาโพธิ- 
าณ๓ ปฏิปทาอวิภาเคน๓   สพฺพสตฺตาน   สพฺพทา   หิตสุขาวหภาเวเนว  
ปวตฺตตีติ   ทสฺเสติ  ฯ  สสสฺต  อุจฺเฉทนฺติ  อิเม  อนเฺต  อนุปคจฺฉนฺโต  
คโตติ   เอเตน  ปฏิจฺจสมุปฺปาทคตึ  ทสฺเสติ  ฯ  กามสุข  อตฺต- 
กิลมถนฺติ อิเม อนุปคจฺฉนฺโต คโตติ เอเตน อริยมคฺคคตึ ทสฺเสติ ฯ  
๑. อาวหติ ฯ   ๒. ม. ม. ๑๓/๒๘๓ ฯ  ๓-๓. มหาโพธิยา ปฏิปทา อวิภาเคนาติป 
ทิสฺสติ ฯ   
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        ตตฺราติ ยุตฺตฏาเน ยุตฺตสฺเสว ภาสเน ฯ นิปฺผาเทตพฺพสาเธตพฺเพ๑  
เจต   ภุมฺม  ฯ   อภูตนฺติ   อภูตตฺถ  ฯ   อตฺถมุเขน   หิ  วาจาย  
อภูตตา   ภูตตา   วา  ฯ   อตจฺฉนฺติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  อภูตนฺติ  
วา   อสนฺต   อวิชฺชมาน  ฯ  อตจฺฉนฺติ  อตถาการ  อ ฺถา  สนฺต  ฯ  
อนตฺถส ฺหิตนฺติ   ทิฏธมฺมิเกน   สมปฺรายิเกน   วา   อนตฺเถน  ส ฺหิต  
อนตฺถาวห  ฯ   น   อตฺโถติ   อนตฺโถ   อตฺถสฺส  ปฏปิกฺโข  อภาโว  
จ   เตน   ส ฺหิต   ปสุณาวาจ   สมฺผปฺปลาป ฺจาติ   อตฺโถ  ฯ  
เอวเมตฺถ จตุพฺพิธสฺสาป วจีทุจฺจริตสฺส สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
        เอตฺถ   จ   ปมา   วาจา  สีลวนฺต  ทุสฺสีโลติ  อจณฺฑาลาทิเมว  
จณฺฑาโลติอาทินา   ภาสมานสฺส   ทฏพฺพา  ฯ   ทุติยา   ทุสฺสลี  
ทุสฺสีโลติ   จณฺฑาลาทิเมว  จณฺฑาโลติอาทินา  อวินเยน  ภาส- 
มานสฺส  ฯ ตติยา   เนรยิกาทิกสฺส   เนรยิกาทิภาววิภาวนีกถา   ยถา  
อาปายิโก   เทวทตฺโต  เนรยิโกติอาทิกา๒  ฯ  จตุตฺถี  เวทวิหิเตน  
ย ฺวิธินา   ปาณาติปาตาทิ   กต   สุคตึ   อาวหตีติ   โลกสฺส  
พฺยาโมหนกถา  ฯ   ป ฺจมี   ภูเตน  เปสุ ฺ ุปสหาราทิกถา  ฯ  ฉฏา  
ยุตฺตปตฺตฏาเน  ปวตฺติตา  ทานสีลาทิกถา  เวทิตพฺพา  ฯ  เอว  สมฺมา  
คทตฺตาติ   ยถาวุตฺต   อภูตาทึ   วชฺเชตฺวา   ภูต   ตจฺฉ   อตฺถส ฺหิต  
ปย   มนาป   ตโตเอว   สมฺมา   สฏุ ุ   คทนโต   สุคโต  ทการสสฺ  
ตการ   กตฺวา  ฯ  อาปาถคมนมตฺเตน  กสฺสจิ  อปฺปยมฺป  ห ิ ภควโต  
๑. นิปฺผาเทตพฺเพ สาเธตพฺเพติป ทิสฺสติ ฯ ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๖๒ ฯ   
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วจน ปยมนาปเมว อตฺถสิทฺธิยา โลกสสฺ หิตสุขาวหตฺตา ฯ  
        อปจ   โสภน   คต   คมน   เอตสฺสาติ  สุคโต  ฯ  ภควโต  หิ  
เวเนยฺยชนุปสงฺกมน   เอกนฺเตน   เตส   หิตสุขนิปฺผาทนโต   โสภน  
ภทฺทก  ฯ   ตถา   ลกฺขณานุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิตรูปกายตาย ทุต- 
วิลมฺพิตขลิตานุกฑฺฒนนิปฺปฬนุกฺกุฏกิากุฏิลากุลตาทิโทสรหิต วิลาสิต-  
ราชหสวสภวารณมิคราชคมน   กายคมน   าณคมน   จ วิปุลนิมฺมล- 
กรุณาสติวิริยาทิคุณวิเสสสหิตมภินีหารโต   ยาว   มหาโพธึ อนวชฺชตาย- 
 สตฺตาน หิตสุขาวหตาย จ โสภนเมว ฯ อถวา ฯ สยมฺภูาเณน  
สกลมฺป   โลก   ปริ ฺาภิสมยวเสน   ปริชานนฺโต   สมฺมา   คโต  
อวคโตติ   สคุโต  ฯ  ตถา  โลกสมุทย  ปหานาภิสมยวเสน  ปชหนฺโต  
อนุปฺปตฺติธมฺมต   อาปาเทนฺโต   สมฺมา   คโต   อตีโตติ   สุคโต  ฯ  
โลกนโิรธ   นิพฺพาน   สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน   สมฺมา   คโต  อธิคโตติ  
สุคโต  ฯ   โลกนิโรธคามินีปฏิปท   ภาวนาภิสมยวเสน   สมมฺา  คโต  
ปฏิปนฺโนติ   สุคโต  ฯ   ตถา   ย   อิมสสฺ   สเทวกสฺส   โลกสฺส  
ทิฏ   สุต   มุต   วิ ฺาต   ปวตฺต   ปรเิยสิต   อนุวิจริต   มนสา  
สพฺพนฺต  หตฺถตเล  อามลก  วิย  สมมฺา  ปจฺจกฺขโต  คโต  อพฺภ ฺาสีติ  
สุคโต ฯ  
        [๒๔๘]   สพฺพถาติ   สพฺพปฺปกาเรน  ฯ  โย  โย  โลโก  ยถา  
ยถา   เวทิตพฺโพ   ตถา   ตถา   เต   เต   ปน  ปกาเร  ทสฺเสตุ  
สภาวโตติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   สภาวโตติ   ทกฺุขสภาวโต  ฯ   
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สพฺโพ   หิ   โลโก   ทุกฺขสภาโว  ฯ   ยถาห  ฯ   สงฺขิตฺเตน ป ฺจุ- 
ปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขาติ๑  ฯ  สมุทยโตติ  ยโต โส สมุเทติ ตโต  
ตณฺหาทิโต  ฯ  นิโรธโตติ  ยตฺถ  โส  นริุชฺฌติ  ตโต  วิสงฺขารโต  ฯ  
นิโรธุปายโตติ   เยน   วิธนิา   โส   นิโรโธ   ปตฺตพฺโพ   ตโต  
อริยมคฺคโต  ฯ   อ ฺสฺส   ปการสฺส   อภาวา   อิติ  สพฺพถา  โลก  
อเวทีติ วตฺวา ตทตฺถสาธก สุตฺต ทสฺเสนฺโต ยตฺถ โข อาวุโสติ- 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ   น   ชายตีติอาทินา   อุชุก   ชาติอาทีนิ   ปฏิกฺขิปตฺวา  
น   จวติ   น   อุปปชฺชตีติ   ปททฺวเยน   อปราปร   จวนุปปตนานิ  
ปฏิกฺขิปติ  ฯ   เกจิ   ปน   น  ชายตีติอาทิ  คพฺภเสยฺยกวเสน  วุตฺต  
อิตร  โอปปาติกวเสนาติ  วทนฺติ  ฯ  ตนฺติ  ชาติอาทิรหิต  ฯ คมเนนาติ  
ปทสา   คมเนน  ฯ   าเตยฺยนฺติ   ชานิตพฺพ  ฯ   าตายนฺติ  วา  
ปาโ  ฯ   าตา   อย   นพฺิพานตฺถิโกติ   อธิปฺปาโย  ฯ   กาม  
ปาทคมเนน   คนฺตฺวา   โลกสฺสนฺต   าเปตุ   ทฏ ุ  ปตฺตุ   วา  น  
สกฺกา  ฯ   อปจ   ปริมิตปริจฺฉินฺนฏาเน  ต  ป ฺาเปตฺวา  ทสฺเสมีติ  
ทสฺเสนฺโต   อปจาติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   สส ฺมฺหีติ  ส ฺา- 
สหิเต  ฯ ตโตเอว   สมนเก   สวิ ฺาณเก  ฯ   อวิ ฺาณเก   ปน  
อุตุสมุฏานรูปสมุทายมตฺเต   ป ฺาเปตุ   น   สกกฺาติ   อธิปฺปาโย  ฯ  
โลกนฺติ   ขนธฺาทิโลก  ฯ   โลกนิโรธนติฺ   ตสฺส   โลกสฺส   นิรชุฌฺน  
๑. ขุ. ปฏิสมฺภิทา. ๓๑/๕๐๗ ฯ   
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นิพฺพานเมว๑  ฯ  วากเทสมฺป๑  หิ  ต เยส นิโรโธ เตส วเสน  
อุปจารโต  วินิทฺทิสิยติ  ยถา  จกฺขุ  โลเก  ปยรูป  สาตรูป  เอตฺเถสา  
ตณฺหา ปหียมานา ปหิยฺยติ เอตฺถ นิรุชฌฺมานา นิรุชฌฺตีติ๒ ฯ  
        คมเนนาติ   ปากติกคมเนน  ฯ   โลกสฺสนโฺตติ   สงฺขารโลกสฺส  
อนฺโต   อนฺตกิริยาเหตุภูต   นิพฺพาน  ฯ   กุทาจนนฺติ   กทาจิป  ฯ  
อปฺปตฺวาติ  อคฺคมคฺเคน  อนธิคนฺวา  ฯ  ปโมจนนติฺ   ปมุตฺติ  นสิฺสรณ ฯ  
ตสฺมาติ   ยสมฺา   โลกสฺสนฺต   อปฺปตฺวา   วฏฏทุกฺขโต   มุตฺติ   นตฺถิ  
ตสฺมา  ฯ   หเวติ   นิปาตมตฺต  ฯ  โลกวิทูติ  สภาวาทิโต  สพฺพโลก  
ชานนฺโต  ฯ   สุเมโธติ  สนฺุทรป ฺโ  ฯ  โลกนฺตคูติ  ปริ ฺาภิสมเยน  
โลก   วิทิตฺวา   ปหานาภิสมเยน   โลกนฺตคู  ฯ  มคฺคพฺรหฺมจริยวาสสฺส  
ปรินิฏ ิตตฺตา   วุสิตพฺรหมฺจริโย  ฯ   สพฺเพส   กิเลสาน   สมิตตฺตา  
จตุสจฺจธมฺมาน   วา   อภิสมิตตฺตา   สมิตาวี  ฯ  นาสสึติ  น  ปฏเติ  
ยถา อิม โลก เอว ปร ฺจ โลก อปฺปฏสินฺธิกตฺตา ฯ  
        [๒๔๙]   เอว  ยทิป  โลกวิทุตา  อนวเสสโต  ทสฺสิตา  สภาวโต  
ทสฺสิตตฺตา  โลโก  ปน  เอกเทเสเนว  วุตฺโตติ  ต อนวเสสโต ทสฺเสตุ  
อปจ   ตโย   โลกาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อินฺทฺริยพทฺธาน  ขนฺธาน  
สมุโห  สนฺตาโน  จ  สตฺตโลโก  ฯ  รูปาทีสุ  สตฺตวิสตฺตตาย  สตฺโต ฯ  
โลกิยนฺติ   เอตฺถ   กุสลากสุล   ตพฺพิปาโก   จาติ   โลโกติ  ฯ อนินฺทฺริย- 
พทฺธาน  รูปาทีน  สมุโห  สนฺตาโน  จ โอกาสโลโก ฯ โลกิยนฺติ  
๑-๑. นิพฺพานเมว วา ฯ อเทสมฺปติป ทิสฺสติ ฯ ๒. ที. มหาวคฺค. ๑๐/๓๔๖ ฯ  
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เอตฺถ  ตสา  ถาวรา  จ  เตส  โอกาสภูโตติ  ฯ  ตทาธารตาย  เหส  
ภาชนโลโกติป   วุจฺจติ  ฯ   อุภเยป  ขนฺธา  สงฺขารโลโก  ปจฺจเยหิ  
สงฺขริยนฺติ  ลุชชฺนฺติ  ปลชฺุชนฺติ  จาติ  ฯ  อาหารฏ ิติกาติ  ปจฺจยฏ ิ- 
ติกา ปจฺจยายตฺตวุตฺติกาติ   อตฺโถ  ฯ   ปจฺจยฏโ   เหตฺถ   อาหารสทฺโท  
อยมาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   วา   กามจฺฉนฺทสฺส  อุปาทายาติ๑- 
อาทีสุ  วิย  ฯ   เอว   ห ิ  สพฺเพ   สตฺตาติ   อิมินา   อส ฺสตฺตาป  
ปริคฺคหิตา   โหนฺติ  ฯ   สา   ปนาย  อาหารฏ ิติกตา  นิปฺปรยิายโต  
สงฺขารธมฺโม   น   สตฺตธมฺโมติ   อาห  อาหารฏ ิติกาติ  อาคตฏาเน  
สงฺขารโลโก  เวทิตพฺโพติ  ฯ  ยท ิ เอว  สพฺเพ  สตฺตาติ อิท กถนฺติ ฯ  
ปุคฺคลาธิฏานา   เทสนาติ  นาย  โทโส  ยถา  อ ฺตฺถาป  เอกธมฺเม  
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  สมฺมานิพฺพินฺทมาโน  สมฺมาวิรชฺชมาโน  สมฺมาวิมุจฺจ- 
มาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี   สมฺมตฺตมภิสเมจฺจ   ทิฏเว   ธมฺเม  
ทุกฺขสฺสนฺตกโร   โหติ   กตมสฺมึ   เอกธมฺเม   สพฺเพ   สตฺตา  
อาหารฏ ิติกาติ๒  ฯ  ทิฏ ิคติกาน  สสฺสตาทิวเสน  อตฺตา โลโกติ จ  
ปริกปฺปนา   เยภุยฺเยน   สตฺตวิสยา  น  สงฺขารวิสยาติ  อาห  สสสฺโต  
โลโกติ   วา   อสสฺสโต   โลโกติ   วา   อาคตฏาเน   สตฺตโลโก  
เวทิตพฺโพติ ฯ  
        ยาวตา   จนฺทิมสุริยา   ปริหรนฺตีติ   ยตฺตเก  าเน  จนฺทิมสุรยิา  
ปริวตฺตนฺติ   ปริพฺภมนฺติ  ฯ   ทิสา   ภนฺติ   วิโรจนาติ   เตส ปรพฺิภ- 
๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๔๓ ฯ   ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๕๔ ฯ   
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มเนเนว  ตา  ทิสา  ปภสฺสรา  หุตฺวา  วิโรจนฺติ ฯ ตาว สหสฺสธา  
โลโกติ   ตตฺตก   สหสฺสกาโร๑  โอกาสโลโก  สหสฺสโลกธาตุโยติ  
อตฺโถ ฯ ตาว สหสฺสวาติ วา ปาโ ฯ  
        ตมฺปติ  ต  ติวิธ  โลก  ฯ  ตถา  หิสสฺ สพฺพถา วิทิโตติสมฺพนฺโธ ฯ  
เอโก  โลโกติ  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกาติ  ยาย ปุคฺคลาธิฏานาย  
กถาย   สพฺเพส   สงฺขาราน   ปจฺจยายตฺตวุตฺติตา   วุตฺตา   ตาย  
สพฺโพ  สงฺขารโลโก  เอโก  เอกวิโธ  ปการนฺตรสฺส  อภาวโต ฯ เทฺว  
โลกาติอาทีสุป   อิมินา   นเยน   อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  นามคฺคหเณน  
เจตฺถ   นิพฺพานสฺส   อคฺคหณ   ตสฺส   อโลกสภาวตฺตา  ฯ   นน ุ จ  
อาหารฏ ิติกาติ   เอตฺถ   ปจฺจยายตฺตวุตฺติตาย   มคฺคผลธมฺมานมฺป  
โลกตา   อาปชฺชตีติ  ฯ   นาปชฺชติ   ปริ ฺเยฺยาน   ทุกฺขสจฺจธมฺมาน  
อิธ   โลโกติ   อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  อถวา  ฯ  น  ลุชชฺติ  น  ปลชฺุชตีติ  
โย   คหิโต  ตถา  น  โหติ  โส  โลโกติ  ตคหณรหิตาน  โลกุตฺตราน  
นตฺถิ  โลกตา  ฯ  อุปาทานาน  อารมฺมณภูตา  ขนฺธา อุปาทานกฺขนฺธา ฯ  
ทสายตนานีติ   ทส   รูปายตนานิ  ฯ   เอตฺถ   จ   อาหารฏ ิติกาติ  
ปจฺจยายตฺตวุตฺติตาวจเนน   สงฺขาราน   อนิจฺจตา   ยทนิจฺจนฺต   ทุกฺข  
ย  ทุกฺขนฺตทนตฺตาติ๒  วจนโต  ทุกฺขานตฺตตา  จ  ปกาสิตา  โหนฺตีติ  
ตีณิป   สาม ฺลกฺขณานิ   คหิตานิ  ฯ   นามนฺติ   จตฺตาโร   อรูปโน  
ขนฺธา  ฯ  เต  จ  อตฺถโต  ผสฺสาทโย  ฯ  รูปนฺติ  ภูตุปาทายรูปานิ ฯ  
๑. สหสฺสปฺปกาโร ฯ   ๒. ส. สฬายตน. ๑๘/๑ ฯ   
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ตานิ   จ   อตฺถโต  ปวีอาทโยติ  อวิเสเสเนว  สลกฺขณโต  สงฺขารา  
คหิตา  ฯ  ตคฺคหเณเนว  เย  เตส  วิเสสา  กุสลาทโย เหตุอาทโย จ  
เตป   คหิตาเอว   โหนฺตีติ   อาห  อิติ  อย  สงฺขารโลโกป  สพฺพถา  
วิทิโตติ ฯ  
        อาคมฺม   จิตฺต   เสติ   เอตฺถาติ   อาสโย   มิคาสโย  วิย  ฯ  
ยถา   มิโค   โคจราย   คนฺตฺวา   ปจฺจาคนฺตฺวา   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 วุตฺต ฺจ  
        สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิ จ   ขนฺติ เจวานุโลมิกา  
        ยถาภูต ฺจ   ย   าณ   เอต   อาสยสทฺธิตนฺติ๑  ฯ  
ตตฺถ   สพฺพทิฏ ีน   สสสฺตุจฺเฉททิฏ ีหิ  สงฺคหิตตฺตา  สพฺเพป  ทฏิ ิคติกา  
สตฺตา  อิมาเอว  เทฺว  ทฏิ ิโย  สนฺนิสสฺิตา  ฯ  ยถาห  ฯ ทฺวยนิสสฺิโต  
โข  ปนาย  กจฺจาน  โลโก  เยภุยฺเยน  อตฺถิต ฺจ  นตฺถิต ฺจาติ๒ ฯ  
อตฺถิตาติ  หิ  สสฺสตคฺคาโห  อธิปฺเปโต  ฯ  นตฺถิตาติ  อุจฺเฉทคฺคาโห ฯ  
อยนฺตาว   วฏฏนิสฺสิตาน   ปุถชฺุชนาน   อาสโย  ฯ   วิวฏฏนิสฺสติาน  
ปน  สุทฺธสตฺตาน  อนุโลมิกา  ขนฺติ  ยถาภูตาณนฺติ  ทุวิโธ  อาสโย  ฯ  
อาสย   ชานาตีติ   จตุพฺพิธมฺป   สตฺตาน   อาสย   ชานาติ  ชานนฺโต  
จ   เตส   ทิฏ ิคตาน  เตส ฺจ  าณาน  อปฺปวตฺติกฺขเณป  ชานาติ  ฯ  
๑. อาสยส ฺ ิตนฺติป อาสยสทฺทิตนฺติป ทิสฺสติ ฯ ๒. ส. นทิาน. ๑๖/๒๑ ฯ   
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วุตฺต ฺเหต   กาม   เสวนตฺเยว   ชานาติ   อย   ปุคฺคโล  กามครุโก  
กามาสโย   กามาธิมุตฺโตติ   กาม  เสวนตฺเยว  ชานาติ  อย  ปุคฺคโล  
เนกฺขมฺมครุโก เนกฺขมฺมาสโย เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติอาทิ ฯ  
        อปฺปหนีภาเวน   สนฺตาเน   อนุสยนฺตีติ   อนสุยา   อนุรูป  การณ  
ลภิตฺวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ เอเตน เนส การณลาเภ อุปฺปชฺชนารหต  
ทสฺเสติ  ฯ   อปฺปหีนา  หิ  กิเลสา  การณลาเภ  สติ  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  
เก   ปน   เต  ฯ  ราคาทโย  สตฺต  อนาคตา  กิเลสา  ฯ  อตีตา  
ปจฺจุปฺปนฺนา   จ   ตสภาวตฺตา   ตถา   วุจฺจนฺติ  ฯ  น  หิ  ธมฺมาน  
กาลเภเทน   สภาวเภโท   อตฺถิ  ฯ  ต  สตฺตวิธ  อนุสย  ตสฺส  ตสฺส  
สตฺตสฺส สนฺตาเน ปโรปรภาเวน ปวตฺตมาน ชานาติ ฯ 
        จริตนฺติ   สุจริตทุจฺจริต  ฯ   ต   ห ิ  วิภงฺเค   จริตนิทฺเทเส  
นิทฺทิฏ  ฯ   อถวา  ฯ   จรตินฺติ  จริยา  เวทิตพฺพา  ฯ  ตา  ปน  
ราคโทสโมหสทฺธาพุทฺธิวิตกฺกวเสน   ฉ   มูลจริยา  ฯ  ตาส  อปริยนฺโต  
อนฺตรเภโท   สสคฺคเภโท   ปน   เตสฏ ิวิโธ  ฯ  ต  จริต  สภาวโต  
สงฺกิเลสโวทานโต   สมฏุานโต   ผลโต   นิสฺสนทฺโตติ   เอวมาทินา  
ปกาเรน ชานาติ ฯ  
        อธิมุตฺตีติ   อชฺฌาสยธาตุ  ฯ   สา   ทุวิธา   หีนาธิมุตฺติ ปณีตา- 
ธิมุตฺตีติ  ฯ   ยาย   หีนาธิมุตฺติกาสตฺตาหีนาธิมุตฺติเกเยว  เสวนฺติ  
ปณีตาธิมุตฺติกา  จ  ปณีตาธิมุตฺติเกเอว สา อชฺฌาสยสภาโว๑ อธิมุตฺติ ฯ  
ต   อธิมุตฺตึ   ชานาติ   อิมสฺส   อธิมุตฺติ   หีนา  อิมสสฺ  ปณีตาติ  ฯ  
๑. สารตฺถทีปนิย วินยฏีกายมฺปน อชฺฌาสยภาโวติ ทิสฺสติ ฯ   
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ตถาป   อิมสสฺ   มุทุ   อิมสฺส   มุทุตรา   อิมสฺส  มุทตุมาติอาทินา  ฯ  
อินฺทฺริยาน  หิ  ติกฺขมุทุภาวาทินา  ยถารห  อธิมุตฺติยา  ติกฺขมุทุ- 
ภาวาทิโก เวทิตพฺโพ  ฯ   ตถาหิ   วุตฺต   สมฺโมหวิโนทนีย   เหฏา  คหิตาป  
อธิมุตฺติ อิธ สตฺตาน ติกฺขินฺทฺริยภาวทสฺสนตฺถ ปุน คหิตาติ ฯ  
        อปฺปรช  อกฺข  เอเตสนฺติ  อปฺปรชกฺขา  อปฺป  วา  รช ป ฺา- 
มเย อกฺขิมฺหิ   เอเตสนฺติ   อปฺปรชกฺขา   อนุสฺสทราคาทิรขา   สตฺตา   เต  
อปฺปรชกฺเข  ฯ  มหารชกฺเขติ เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ อุสฺสทราคาทิรชา  
มหารชกฺขา  ฯ  ติกฺขินฺทฺริเยติ ติขิเณหิ สทฺธาทีหิ อินฺทฺริเยหิ สมนฺนา- 
คเต ฯ มุทินฺทฺริเยติ   มุทุเกหิ   สทฺธาทีหิ   อินฺทรฺิเยหิ   สมนฺนาคเต  ฯ  
อุปนิสฺสยอินฺทฺริยานิ  นาม  อิธาธิปฺเปตานิ  ฯ  สฺวากาเรติ  สุนฺทรากาเร  
กลฺยาณปกติเก  ฯ   วิวฏฏชฺฌาสเยติ   อตฺโถ  ฯ   สวิุ ฺาปเยติ สมฺมตฺต- 
นิยาม  วิ ฺาเปตุ  สุกเร  สทฺเธ  ป ฺวนฺเต  จ ฯ ภพฺพาภพฺเพติ  
เอตฺถ  ฯ   ภพฺเพติ   กมฺมาวรณกิเลสาวรณวิปากาวรณรหิเต  ฯ  
วุตฺตวิปริยาเยน   ทฺวาการทุวิ ฺาปยาภพฺพา   เวทิตพฺพา  ฯ  เอตฺถ  จ  
อิมสฺส   ราครโช   อปฺโป   อิมสฺส   โทสรโช   อปฺโปติอาทินา  
อปฺปรชกฺเขสุ ชานน เวทิตพฺพ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ  
        [๒๕๐]   ตสฺมาติ  ยสฺมา  ภควา  อปริมาเณ  สตฺเต  อาสยาทิโต  
อนวเสเสตฺวา   ชานาติ   ตสฺมา  อสฺส  ภควโต  สตฺตโลโกป  สพฺพถา  
วิทิโต  ฯ  นนุ  จ  สตฺเตสุ  ปมาณาทิป  ชานิตพฺโพ  อตฺถีติ  ฯ  อตฺถิ  
ตสฺส  ปน  ชานน  น  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธายาติ  อิธ น คหิต ฯ   
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ภควโต  ปน  ตมฺป  สุวิทิต  สุววฏาปตเมว  ฯ  ปโยชนาภาวา  เทสน  
นารุฬฺห  ฯ   เตน   วุตฺต   อถโข   ภควา   ปริตฺต  นขสขิาย  ปสุ  
อาโรเปตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม  
นุโข   พหุตร   ยทิท  มยา  ปริตฺต  นขสขิาย  ปสุ  อาโรปต  ย  วา  
มหาปวีติอาทิ๑ ฯ โอกาสโลโกป สพฺพถา วิทิโตติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        จกฺกวาฬนฺติ   โลกธาตุ  ฯ   สา   หิ   เนมิมณฺฑลสทิเสน  
จกฺกวาฬปพฺพเตน   สมนตฺโต   ปริกฺขิตฺตตฺตา   จกกฺวาฬนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  
จตุตฺตึสสตานิ   จาติ   จตุอธิกานิ   ตึสสตานิ   ตีณิ   สหสฺสานิ  
จตฺตาริ สตานิ จาติ อตฺโถ ฯ  
        อฑฺฒุฑฺฒานีติ   อุปฑฺฒจตุตฺถานิ   ตีณิ   สตานิ   ป ฺาส ฺจาติ  
อตฺโถ  ฯ   นหุตานีติ   ทสสหสฺสานิ  ฯ   สงฺขาตาติ   กถิตา  ฯ  
สณฺ ิตีติ เหฏา อุปริโต จาติ สพฺพโส  ิติ ฯ  
        เอว  สณฺ ิเตติ  เอวเมว   ิเต๒  ฯ  เอตฺถาติ  จกฺกวาเส ฯ  
อจฺจุคฺคโต  ตาวเทวาติ  ตตฺตกเมว  จตุราสีติโยชนสหสฺสานิเยว อุพฺเพโธ  
น  เกวลเจตฺถ  อุพฺเพโธว  อถโข  อายามวิตฺถาราปสฺส  ตตฺตกาเยว ฯ  
วุตฺต ฺเหต   สีเนรุ   ภิกฺขเว   ปพฺพตราชา   จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ  
อายาเมน  จตุราสีติโยชนสหสฺสานิ  วิตฺถาเรนาติ๓ ฯ ตโตติ สิเนรุสฺส  
เหฏา   จ   อุปริ  จ  วุตฺตปฺปมาณโต  ฯ  อุปฑฺฒุปฑฺเฒนาติ  อุปฑฺเฒน  
อุปฑฺเฒน  ฯ   อิท   วุตฺต  โหติ  ทฺวาจตฺตาฬีสโยชนสหสฺสานิ  สมุทฺเท  
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๖๒-๓๐๗ ฯ ปาลิยมฺปน โย จาย มยา ปริตฺโต...ปสุ อาโรปโตติ  
ทิสฺสติ ฯ ๒. เอว อวฏ ิเตติป ฯ   ๓. องฺ. สตฺตถ. ๒๓/๑๐๒ ฯ   
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อชฺโฌคาฬฺโห   ตตฺตกเมว   จ   อุปริ   อุคฺคโต   ยุคนฺธรปพฺพโต เอกวีส- 
โยชนสหสฺสานิ  สมุทฺเท  อชฺโฌคาฬฺโห  ตตฺตกเมว จ อุปริ อุคฺคโต  
อีสธโร   ปพฺพโตติ  ฯ  อิมินา  นเยน  เสเสสุป  อุปฑฺฒุปฑฺฒปฺปมาณตา  
เวทิตพฺพา  ฯ  ยถา  มหาสมุทฺโท  ยาว  จกฺกวาฬปาทมูลา อนุปุพฺพนินฺโน  
เอว  ยาว  สิเนรุปาทมูลาติ  เหฏา  สิเนรุปฺปมาณโต  อุปฑฺฒปฺป- 
มาโณป ยุคนฺธรปพฺพโต   ปวิย   สุปติฏ ิโต   เอว   อีสธราทโยปติ  
ทฏพฺพ  ฯ   วุตฺต ฺเหต   มหาสมุทฺโท   ภิกฺขเว   อนุปุพฺพนินฺโน  
อนุปุพฺพโปโณ   อนุปุพฺพปพฺภาโรติ๑  ฯ  สิเนรุยุคนธฺราทีน  อนตฺเร  
สีทนฺตรสมุทฺทา   นาม   เต   วิตฺถารโต   ยถากฺกม   สิเนรุอาทีน อจฺจุคฺค- 
มนสมานปริมาณาติ   วทนฺติ  ฯ  พฺรหาติ  มหนฺตา  ฯ  สิเนรุสฺส  
สมนฺตโตติ  ปริกฺขิปนวเสน  สิเนรุสสฺ  สมนฺตโต   ิตา  ฯ  สิเนรร  ตาว  
ปริกฺขิปตฺวา    ิโต   ยุคนฺธโร   ต  ปรกิขิฺปตฺวา  อีสธโร  เอวนฺต  ต  
ปริกฺขิปตฺวา   ิตา  สิเนรุสฺส  สมนฺตโตติ  วุตฺตา  ฯ โยชนาน สตานุจฺโจ  
หิมวา   ป ฺจ   ปพฺพโตติ   หิมวา   ปพฺพโต   ป ฺจ  โยชนาน  สตานิ  
อุจฺโจ  อุพฺพิทฺโธ  ฯ  นควฺหยาติ  นคสทฺเทน อวฺหาตพฺพา รุกฺขาภิธานา ฯ  
ป ฺาสโยชนกฺขนฺธสาขายามาติ   อุพฺเพธโต   ป ฺาสโยชนกฺขนฺธา- 
ยามา อุพฺเพธโต   สมนฺตโต   จ   ป ฺาสโยชนสาขายามา   จ   ตโตเอว  
สตโยชนวิตฺถิณฺณา   ตาวเทว   จ   อุคฺคตา  ฯ   ยสสฺานุภาเวนาติ  
ยสฺสา   มหนฺตตฺตา   กปฺปฏายิตาทิปฺปกาเรน   ปภาเวน  ฯ  ครุฬาน  
๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๒ ฯ   
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สิมฺพลีรุกฺโข สิเนรุสฺส ทุติยปริภณฺเฑ ปติฏ ิโต ฯ  
        [๒๕๑]   สิรีเสนาติ   ปจฺจตฺเต   กรณวจน  ฯ   สตฺตมนฺติ  
ลิงฺควิปลฺลาเสน   วุตฺต  ฯ   สิรีโส   ภวติ   สตฺตโมติ   อตฺโถ  ฯ  
จนฺทมณฺฑล   เหฏา   สุรยิมณฺฑล   อุปริ  ฯ   ตสฺส   อาสนฺน- 
ภาเวน จนฺทมณฺฑล   อตฺตโน   ฉายาย   วิกลภาเวน   อุปฏาติ  ฯ  
ตานิ   โยชนนฺตริกานิ   ยคุนฺธรคฺคปฺปมาเณ   อากาเส   วิจรนฺติ  ฯ  
อสุรภวน   สเินรุสฺส   เหฏา  ฯ   อวีจิ   ชมฺพูทีปสฺส  ฯ  ชมฺพูทีโป  
สกฏสณฺาโน   อปรโคยาโน   อาทาสสณฺาโน   ปุพฺพวิเทโห  
อฑฺฒจนฺทสณฺาโน   อุตฺตรกุรุ   ปสณฺาโน  ฯ   ตตนิวาสีน  
ตตปริวารทีปวาสีน   จ   มนุสฺสาน   มุขมฺป   ตตสณฺานนฺติ  
วทนฺติ  ฯ   ตทนฺตเรสูติ   เตส   จกฺกวาฬาน   อนฺตเรสุ  ฯ  ติณฺณ  
หิ   ปตฺตาน   อ ฺม ฺอาสนฺนภาเวน   ปตาน   อนฺตรสทิเส   ติณฺณ  
ติณฺณ   จกฺกวาฬาน   อนฺตเร  เอเกโก  โลกนฺตรนิรโย  ฯ  อนนฺตานีติ  
อปริมาณานิ  ฯ   เอตฺตกานีติ   อ ฺเหิ   มินิตุ   อสกฺกุเณยฺยานิ  ฯ  
ภควา   อนนฺเตน   พุทฺธาเณน   อเวทิ   อนนฺโต  อากาโส  อนนฺโต  
สตฺตนิกาโย   อนนฺตานิ   จกฺกวาฬานีติ   ติวิธมฺป   อนนฺต   พุทฺธาณ  
ปริจฺฉินฺทติ   สยมฺป   อนนฺตตฺตา  ฯ   ยาวตฺตก  หิ  เยฺย  ตาวตฺตก  
าณ   ยาวตฺตก   าณ   ตาวตฺตกเมว   เยฺย   เยฺยปริยนฺติก  
าณ   าณปริยนฺติก   เยฺยนฺติ๑  ฯ   เตน   วุตฺต   อนนฺเตน พุทฺธ- 
าเณน   อเวทีติ  ฯ   อนนฺตตา  จสฺส  อนนฺตเยฺยปฏิวิชฺฌเนเนว  
๑. ขุ. ปฏิสมฺภิทา. ๓๑/๕๗๗ ฯ   
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เวทิตพฺพา   ตตฺถ   อปฺปฏหิตจารตฺตา  ฯ   นนุ  เจตฺถ  วิวฏฏาทนีมฺป  
วิทิตตา   วตฺตพฺพาติ  ฯ   สจฺจ   วตฺตพฺพ  ฯ   สา   ปน   ปรโต  
อภิ ฺากถาย อาคมิสฺสตีติ อิธ น คหิตา ฯ  
        [๒๕๒]   อตฺตนาติ   นิสกฺกวจนเมต  ฯ   คุเณหิ   อตฺตนา วิสิฏ- 
ตรสฺสาติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   ตรคฺคหณ   เจตฺถ  อนุตฺตโรติ  ปทสฺส  
อตฺถนิทฺเทสตาย   กต   น   วิสิฏสฺส  กสฺสจิ  อตฺถติาย  ฯ  สเทวเก  
หิ  โลเก  สทสิกปฺโปป  นาม  โกจิ  ตถาคตสฺส  นตฺถิ ฯ กุโต สทโิส ฯ  
วิสิฏเ   ปน   กา   กถา  ฯ   กสฺสจีติ   กสฺสจิป  ฯ   อภิภวตีติ  
สีลสมฺปทาย   อุปนิสฺสยภูตาน   หิโรตฺตปฺปเมตฺตากรุณาน   วิเสสปจฺจยาน  
สทฺธาสติวิริยป ฺาน ฺจ   อุกฺกสปฺปตฺติยา   สมุทาคมโต   ปฏาย  
อน ฺสาธารโณ   สวาสนปฏิปกฺขสฺส   ปหีนตฺตา   อุกฺกสปารมิปฺปตฺโต  
สตฺถุ   สีลคุโณ  ฯ   เตน  ภควา  สเทวก  โลก  อ ฺทตฺถุ  อภิภุยฺย  
ปวตฺตติ  ฯ  น  สย  เกนจิ อภิภุยฺยตีติ อธิปฺปาโย ฯ เอว สมาธิ- 
คุณาทีสุป ยถารห   วตฺตพฺพ  ฯ   สลีาทโย   เจเต   โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  
เวทิตพฺพา  ฯ   วิมุตฺติาณทสฺสน   ปน   โลกิย   กามาวจรเมว  ฯ  
ยทิ  เอว  กถนฺเตน  สเทวก  โลก  อภิภวตีติ  ฯ  ตสสฺาป อานุภาวโต  
อสทิสตฺตา  ฯ   ตมฺป   วิสยโต   ปวตฺติโต   ปวตฺติอาการโต   จ  
อุตฺตริตรเมว  ฯ   ต   ห ิ  อน ฺสาธารณ  สตฺถ ุ วิมตฺุติคุณ  อารพฺภ  
ปวตฺตติ  ฯ   ปวตฺตมาน ฺจ   อตกฺกาวจร   ปรมคมฺภีร   สณฺห   สุขุม  
สวิสย๑  ปฏิปกฺขธมฺมาน  สุปหีนตฺตา  สุฏ ุ  ปากฏ  วิภูตตร  กตฺวา  
๑. สารตฺถทีปนิย วินยฏีกายมฺปน สาติสยนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปวตฺตติ  ฯ   สมฺมเทว   จ   วสีภาวสฺส  ปาปตตฺตา  ภวงฺคปริวาสสฺส  
จ   อติปริตฺตกตฺตา   ลหุ   ลหุ   ปวตฺตีติ  ฯ   เอว   สลีาทิคุเณหิ  
ภควโต   อุตฺตริตรสฺส   อภาว   ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สทิสสฺสาป  อภาว  
ทสฺเสตุ [๑]- อสโมติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   อสโมติ   เอกสฺมึ   กาเล   นตฺถิ   เอตสฺส  สลีาทิคุเณน  
สมา  สทิสาติ  อสโม  ฯ  ตถา อสเมหิ สโม อสมา วา สมา เอตสฺสาติ  
อสมสโม  ฯ   สลีาทิคุเณน   นตฺถิ   เอตสฺส   ปฏิมาติ  อปฺปฏิโม  ฯ  
เสสปททฺวเยป   เอเสว   นโย  ฯ   ตตฺถ   อุปมามตฺต   ปฏิมา  ฯ  
สทิสุปมา  ปฏิภาโค  ฯ  ยคุคฺคาหวเสน   ิโต  ปฏิปคฺุคโล  เวทิตพฺโพ ฯ  
น   โข   ปนาห  สมนุปสสฺามีติ  มม  สมนฺตจกฺขุนา  หตฺถตเล  อามลก  
วิย   สพฺพโลก   ปสฺสนฺโตป   ตตฺถ   สเทวเก  โลเก  ฯเปฯ  ปชาย  
อตฺตนา   อตฺตโต   สลีสมปฺนฺนตร   สมฺปนฺนตรสีล   ก ฺจิ   ปุคฺคล   น  
โข  ปน  ปสสฺามิ ตาทิสสฺส อภาวโตติ อธิปฺปาโย ฯ อคฺคปฺปสาท- 
สุตฺตาทีนีติ 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   เต   ปสนฺนา   อคฺเค   โข  ปน  ปสนฺนาน  อคฺโค  วิปาโก  
โหตีติ๑  อิท  อคฺคปฺปสาทสุตฺต  ฯ  อาทิสทฺเทน  สเทวเก  ภิกฺขเว  
๑. เอตฺถนฺตเร ปน สีลคุเณนาปติ ปท นฏ ภเวยฺย ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๔ ฯ   
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โลเก  ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ตถาคโต  อภิภู  อนภิภูโต  อ ฺทตฺถ-ุ 
ทโส วสวตฺตี   ตสฺมา   ตถาคโตติ   วุจฺจตีติ๑   เอวมาทีนิ  สุตฺตปทานิ  
เวทิตพฺพานิ ฯ อาทิกา คาถาโยติ เอตฺถ  
          อห ฺหิ อรหา โลเก   อห สตฺถา อนุตฺตโร  
          เอโกมหฺิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ   สีติภูโต นิรูปธ ิ 
          ทนฺโต ทมยต เสฏโ   สนโฺต สมยต อิสิ  
          มุตฺโต โมจยต อคฺโค   ติณฺโณ ตารยต วโร๑  
         น อิมสมฺึ โลเก ปรสฺมึ วา ปน  
         พุทฺเธน เสฏโ สทโิส จ วิชฺชติ  
         ยมาหุ ทกฺขิเณยฺยาน อคฺคต คโต  
         ปุ ฺตฺถิกาน วิปุลปผฺเลสินนฺติ  
เอวมาทิกา คาถา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ  
        ทเมตีติ   สเมติ   กายสมาทีหิ   โยเชตีติ   อตฺโถ  ฯ  ต  ปน  
กายสมาทีหิ   โยชน   ยถารห   ตทงฺควินยาทีสุ   ปติฏาปน   โหตีติ  
อาห   วิเนตีติ   วุตฺต   โหตีติ  ฯ   ทเมตุ  ยุตฺตาติ  ทมนารหา  ฯ  
อมนุสฺสปุริสาติ   เอตฺถ   น   มนุสฺสาติ   อมนุสฺสา   ตสทิสตา  เอตฺถ  
โชติยติ   เตน   มนุสฺสตฺตมตฺต   นตฺถ ิ  อ ฺ   สมานนฺติ   ยกฺขาทโย  
อมนุสฺสาติ   อธิปฺเปตา  ฯ  น  เยเกจิ  มนุสฺเสหิ  อ ฺเ  ฯ  ตถาหิ  
ติรจฺฉานปุริสาน  วิสุ  คหณ  กต  สกกฺาทโยเอว๒  จ  นิทฺทิฏา  ฯ  
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๐-๓๑ ฯ ๒. สารตฺถทีปนิย ยกฺขาทโยเอวาติ ทิสฺสติ ฯ   
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อปลาโล   หมิวนฺตวาสี  ฯ   จุโฬทรมโหทรา   นาคทีปวาสิโน  ฯ อคฺคิ- 
สิขธูมสิขา  สีหฬทีปวาสิโน  ฯ  นิพฺพิสา กตา โทสวิสสฺส วิโนทเนน ฯ  
เตนาห   สรเณสุ   จ   สีเลสุ   จ  ปติฏาปตาติ  ฯ  กฏูทนฺตาทโยติ  
อาทิสทฺเทน   โฆรมุขอุปาลิคหปติอาทีน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ  ฯ สกฺกา- 
ทโยติ  อาทสิทฺเทน  อชกลาปยกฺขพกพฺรหฺมาทีน  สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
อิท   เจตฺถ   สุตฺตนฺติ  อิท  เกสิสุตฺต  วินีตา  วิจิตฺเตหิ  วินยุปาเยหีติ  
เอตสฺมึ   อตฺเถ   วิตฺถาเรตพฺพ  ยถารห  สณฺหาทีหิ  อุปาเยหิ  วินยสฺส  
ทีปนโต  ฯ   วิสุทฺธสีลาทีน   ปมชฺฌานาทีนีติ  วิสุทฺธสีลสฺส  ปมชฺฌาน  
ปมชฺฌานลาภิโน   ทุติยชฺฌานนฺติอาทินา   ตสฺส   อุปรุปร ิ  วิเสส  
อาจิกฺขนฺโตติ   สนฺพนฺโธ  ฯ   โสตาปนฺนาทีนนฺติ   เอตฺถาป   เอเสว  
นโย  ฯ   ทนเฺตป   ทเมติเยวาติ   อิท   ปุพฺเพ   สพฺเพน   สพฺพ  
ทมถมนุปคตา   ปุริสทมฺมาติ   กตฺวา   วุตฺต  ฯ   เย   ปน  วิปฺปกต- 
ทมฺมภาวา  สพฺพถา  ทเมตพฺพต  นาติวตฺตา  เต  สนฺธาย ทนฺเตป  
ทเมติเยวาติ  วุตฺต  ฯ  เตป  หิ  ปรุิสทมมฺาเอวาติ๑ ยโต เน สตฺถา  
ทเมติ ฯ  
        [๒๕๓]   อตฺถปทนติฺ   อตฺถาภิพฺย ฺชนก  ปท  วากฺยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
วาเกฺยน  หิ  อตฺถาภิพฺยตฺติ  น  นามาทิปทมตฺเตน  ฯ  เอกปทภาเวน จ  
อน ฺสาธารโณ  สตฺถุ  ปุริสทมฺมสารถิภาโว  ทสสฺิโต  โหติ  ฯ  เตนาห  
ภควา   หีติอาทิ  ฯ   อฏ   ทิสาติ  อฏ  สมาปตฺติโย  ฯ  ตา  หิ  
อ ฺม ฺสมฺพนฺธาป   อสงฺกิณฺณภาเวน   ทิสฺสนติฺ   อปทิสฺสนฺตีติ  ทิสา  ฯ  
๑. อย อิติสทฺโท อติเรโก ฯ   
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ทิสา  วิยาติ  วา  ทิสา  ฯ  อสชฺชมานาติ น สชชฺมานา วสิภาวปฺ- 
ปตฺติยา นิสฺสงฺคจารา  ฯ   ธาวนฺติ   ชวนวุตฺติโยคโต  ฯ   เอกเยว  
ทิส   ธาวติ  อตฺตโน  กาย  อปริวตฺเตนฺโตติ  อธิปฺปาโย  ฯ  สตฺถารา  
ปน  ทมิตา  ปุริสทมฺมา  เอกิริยาปเถเนว  อฏ ทิสา ธาวนฺติ ฯ เตนาห  
เอกปลฺลงฺเกเนว   นิสินฺนาติ  ฯ   อฏ   ทิสาติ  จ  นทิสฺสนมตฺตเมต  
โลกิเยหิ อคตปุพฺพ นิโรธสมาปตฺติทิส อมตทิส ฺจ ปกฺขนฺทนโต ฯ  
        ทฏิธมฺโม   วุจฺจติ   ปจฺจกฺโข   อตฺตภาโว   ตตฺถ   นิยุตฺโตติ  
ทิฏธมฺมิโก   อิธโลกตฺโถ  ฯ   กมฺมกิเลสวเสน   สมฺปเรตพฺพโต  
สมฺมา   คนฺตพฺพโต   สมปฺราโย   ปรโลโก   ตตฺถ   นิยุตฺโตติ  
สมฺปรายิโก   ปรโลกตฺโถ  ฯ   ปรโม   อุตฺตโม   อตฺโถ   ปรมตฺโถ  
นิพฺพาน  ฯ   เตหิ   ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  ฯ   ยถารหนฺติ  
ยถานุรูป  เตสุ  อตฺเถสุ  โย  โย  ปุคฺคโล  ย  ย  อรหติ  ตทนุรูป ฯ  
อนุสาสตีติ   วิเนติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อตฺเถ  ปติฏาเปติ  ฯ  สห  อตฺเถน  
วตฺตตีติ   สตฺโถ   ภณฺฑมูเลน   วาณิชฺชาย   เทสนฺตร   คจฺฉนฺโต  
ชนสมุโห  ฯ   หิตุปเทสาทิวเสน   ปรปิาเลตพฺโพ   สาสิตพฺโพ   โส  
เอตสฺส   อตฺถีติ  สตฺถา  สตฺถวาโห  โส  วิย  ภควาติ  อาห  สตฺถาติ  
ภควา   สตฺถวาโหติ  ฯ   อิทานิ   ตมตฺถ  นิทฺเทสปาลินเยน  ทสเฺสตุ  
ยถา   สตฺถวาโหติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สตฺเถติ  สตฺถเิก  ชเน  ฯ  
ก   ตาเรนฺติ   เอตฺถาติ   กนฺตาโร   นิรทุโก   อร ฺปฺปเทโส  ฯ  
รุฬฺหิวเสน   อิตโรป   อ ฺปฺปเทโส   ตถา  วุจฺจติ  ฯ  โจรกนฺตารนฺติ   
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โจเรหิ  อธิฏ ิต  กนฺตาร  ฯ  ตถา  วาฬกนฺตาร  ฯ  ทพฺุภิกฺขกนฺตารนฺติ  
ทุลฺลภภิกฺขกนฺตาร  ฯ   ตาเรตีติ   อเขมนฺตฏาน   อติกฺกาเมติ  ฯ  
อุตฺตาเรตีติอาทิ   อุปสคฺเคน   ปท   วฑฺเฒตฺวา   วุตฺต  ฯ  อถวา  ฯ  
อุตฺตาเรตีติ เขมนฺตภูมึ อุปเนนฺโต ตาเรติ ฯ นิตฺตาเรตีติ อเขมนฺ- 
ตฏานโต นิกฺขาเมนฺโต   ตาเรติ  ฯ   ปตฺตาเรตีติ   ปริคฺคเหตฺวา   ตาเรติ  
หตฺเถน  ปริคฺคเหตฺวา  วิย  ตาเรตีติ อตฺโถ ฯ สพฺพเมต ตารณุตฺ- 
ตารณาทิ เขมฏาเน   ปนเมวาติ   อาห   เขมนฺตภูมึ   สมฺปา- 
เปตีติ  ฯ สตฺเตติ   เวเนยฺยสตฺเต  ฯ   มหาคหณตาย   มหานตฺถตาย  
ทุนฺนิตฺถรณตาย   จ   ชาติเยว   กนฺตาโร   ชาติกนฺตาโร  ฯ   ต  
ชาติกนฺตาร  ฯ  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสนาติ  อุกฺกฏสตฺตปริจฺเฉทวเสน  ฯ  
เทวมนุสฺสาเอว   ห ิ  อุกฺกฏสตฺตา   น   ติรจฺฉานาทโย  ฯ ภพฺพปุคฺคล- 
ปริจฺเฉทวเสนาติ สมฺมตฺตนิยาโมกฺกมนสฺส โยคฺยปคฺุคลปริจฺฉินฺทน- 
วเสน  ฯ  เอตนฺติ  เทวมนุสฺสานนฺติ  เอต  วจน ฯ ภควโตติ- 
  นิสฺสกฺกวจน  ยถา อุปชฌฺายโต อชฺเฌตีติ ฯ ภควโต สนฺติเกวาติ  
อตฺโถ  ฯ   อุปนิสฺสยสมฺปตฺตินฺติ   ติเหตุกปฏิสนฺธิอาทิก  มคฺคผลาธิคมสฺส  
พลวการณ ฯ  
        [๒๕๔]   คคฺครายาติ   คคฺคราย   นาม   ร ฺโ  เทวิยา  ตาย  
วา   การิตตฺตา   คคฺคราติ  ลทฺธนามาย  ฯ  สเร  นิมิตฺต  อคฺคเหสีติ  
ธมฺโม  เอโส  วุจฺจตีติ  ธมฺมส ฺาย  สเร  นิมิตฺต  คณฺหิ  ฯ  คณฺหนฺโต  
จ   ปสนฺนจิตฺโต   ปริสปริยนฺเต   นิปชฺช ิ ฯ  สนฺนริุมฺภิตฺวา  อฏาสีติ   
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ตสฺส   สีเส   ทณฺฑสฺส  ปตภาว  อปสฺสนฺโต  ตตฺถ  ทณฺฑ  อุปปฺเฬตฺวา  
อฏาสิ  ฯ   มณฺฑูโกป   ทณฺเฑ   ปเตป   อุปฺปฬิเตป   ธมฺมคเตน  
ปสาเทน   วิสฺสรมกโรนฺโตว  กาลมกาสิ  ฯ  เทวโลเก  นิพฺพตฺตสตฺตาน  
อย   ธมฺมตา   ยา   กโุตห   อิธ   นิพฺพตฺโต   ตตฺถ   กนิฺนุ   โข กมมฺมกา- 
สินฺติอาวชฺชนา  ฯ  ตสฺมา  อตฺตโน ปรุมิภวสฺส ทิฏตฺตาอาห อเร  
อหมฺป นาม อิธ นิพฺพตฺโตติ ฯ ภควโต ปาเท วนฺทิ กต ฺ ุตา- 
สมฺพนฺธิเตน๑ เปมคารวพหุมาเนน  ฯ   ภควา   ชานนฺโตว   มหาชนสฺส  
กมฺมผล  พุทธฺานุภาว  จ  ปจฺจกฺข  กาตุกาโม  โก  เม วนฺทตีติ คาถาย  
ปุจฺฉิ ฯ  
        ตตฺถ   โกติ   เทวนาคยกฺขคนฺธพฺพาทีสุ   โก  กตโมติ  อตฺโถ  ฯ  
เมติ  มม  ฯ  ปาทานีติ  ปาเท  ฯ  อิทฺธิยาติ  เอวรูปาย เทวิทฺธิยา ฯ  
ยสสาติ  อิมินา  เอทิเสน  ปริวาเรน  ปริจฺเฉเทน๒  จ  ฯ  ชลนฺติ  
วิชฺโชตมาโน  ฯ  อภิกฺกนฺเตนาติ  อติวิย  กนฺเตน กามนีเยน สุนฺทเรน ฯ  
วณฺเณนาติ   ฉวิวณฺเณน   สรีเร   วณฺณนิภาย  ฯ   สพฺพา   โอภาสย  
ทิสาติ   สพฺพา   ทสป   ทิสา   ปภาเสนฺโต  จนฺโท  วิย  สุรโิย  วิย  
จ   เอโกภาส  เอกาโลก  กโรนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  ปน  ภควตา  
ปุจฺฉิโต   เทวปุตฺโต   อตฺตาน   ปเวเทนฺโต  มณฺฑูโกห  ปุเร  อาสินฺติ  
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ   ปุเรติ   ปรุิมชาติย  ฯ   อุทเกติ   อิท   ตทา  อตฺตโน  
อุปฺปตฺติฏานทสฺสน  ฯ   อุทเก   มณฺฑูโกติ   เตน อุทฺธุมายิกาทิ- 
๑. กต ฺ ุตาสวฑฺฒิเตนาติป ปาโ ฯ ๒. ยสสาติ อิมินา เอทิเสน ยเสน จ ปริวาเรน 
จาติ สารตฺถทีปนี ฯ   
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กสฺส  ถเล  มณฺฑูกสฺส  นวิตฺตน  กต  โหติ  ฯ คาโว จรนฺติ  
เอตฺถาติ  โคจโร  คุนฺน  ฆาเสสนฏาน  ฯ  อิธ  ปน  โคจโร  วิยาติ  
โคจโร  ฯ  วาริ  อุทก  โคจโร  เอตสฺสาติ  วาริโคจโร ฯ อุทกจารีป  
หิ   โกจิ  กจฺฉปาทิ  อวาริโคจโรป  โหตีติ  วาริโคจโรติ  วิเสเสตฺวา  
วุตฺต  ฯ   ตว   ธมฺม   สุณนฺตสฺสาติ   พฺรหฺมสเรน   กรวิกรุตม ฺชุนา  
เทเสนฺตสฺส  ตว  ธมฺม  ธมฺโม  เอโส  วุจฺจตีติ  สเร นิมิตฺตคฺคาหวเสน  
สุณนฺตสฺส  ฯ  อนาทเร  เจต  สามิวจน  ฯ  อวธิ  วจฺฉปาลโกติ วจฺเฉ  
รกฺขนฺโต   โคปาลกทารโก   มม   สมปี   อาคนฺตฺวา   ทณฺฑโมลุพฺภ  
ติฏนฺโต มม สีเล ทณฺฑ สนฺนิรุมฺภิตฺวา ม มาเรสีติ อตฺโถ ฯ  
        สิต   กตฺวาติ  ตถา  ปริตฺตตเรนาป  ปุ ฺานุภาเวน  เอว  อติวิย  
อุฬารา   โลกยิโลกุตฺตรา   สมฺปตฺติโย   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  
        เย จ เต ทีฆมทฺธาน   ธมฺม อสฺโสสุ โคตม  
        ปตฺตา   เต   อจลฏาน   ยตฺถ  คนฺตฺวา  น  โสจเรติ  
อิมา เทฺว คาถา วตฺวา ปกฺกามิ ฯ  
        [๒๕๕] ย ปน กิ ฺจีติ เอตฺถ ฯ ยนฺติ อนิยามิตวจน ตถา  
กิ ฺจีติ  ฯ   ปนาติ  วจนาลงฺการมตฺต  ฯ  ตสฺมา  ยงฺกิ ฺจีติ  เยฺยสฺส   
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อนวเสสปริยาทาน  กต  โหติ  ฯ  ปนาติ วา วิเสสตฺถทีปนโก นปิาโต ฯ  
เตน   สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   อิมินา   สงฺเขปโต   วิตฺถารโต   จ   สตฺถุ  
จตุสจฺจาภิสมฺโพโธ   วุตฺโต  ฯ   พุทฺโธติ   ปน   อิมินา  ตท ฺสฺสาป  
เยฺยสฺส   อวโพโธ  ฯ   ปุริเมน   วา   สตฺถุ  ปฏิเวธาณานุภาโว  
ปจฺฉิเมน  เทสนาาณานุภาโวปติ  อุปริ  วุจฺจมาโน  วิเสโส  โชติยติ ฯ  
สพฺพโส   ปฏิปกฺเขหิ   วิมุจฺจตีติ   วิโมกฺโข   อคฺคมคฺโค  ตสฺส  อนฺโต  
อคฺคผล   ตตฺถ   ภว   ตสมฺึ   ลทฺเธ   ลทฺธพฺพโต   วิโมกฺขนฺติกาณ  
สพฺพ ฺ ุตาเณน สทฺธึ สพฺพมฺป พุทฺธาณ ฯ  
        เอว   ปวตฺโตติ  เอตฺถ  ฯ  สพฺพ ฺ ุตาย  พุทฺโธ  สพฺพทสฺสา- 
วิตาย พุทฺโธ  อน ฺเนยฺยตาย  พุทฺโธ  วิสวิตาย๑  พุทฺโธ ขีณาสว- 
สงฺขาเตน พุทฺโธ   นิรุปกกฺิเลสสงฺขาเตน   พุทฺโธ   เอกนฺตวีตราโคติ  
พุทฺโธ   เอกนฺตวีตโทโสติ   พุทฺโธ   เอกนฺตวีตโมโหติ   พุทฺโธ เอกนฺต- 
นิกฺกิเลโสติ  พุทฺโธ  เอกายนมคฺค  คโตติ  พุทฺโธ  เอโก อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธติ   พุทฺโธ   อพุทฺธิวิหตตฺตา   พุทฺธิปฏิลาภา  
พุทฺโธ  ฯ   พุทฺโธติ   เนต  นาม  มาตรา  กต  น  ปตรา  กต  น  
ภาตรา   กต   น   ภคินิยา   กต   น   มิตฺตามจฺเจหิ   กต   น าติ- 
สาโลหิเตหิ   กต   น   สมณพฺราหฺมเณหิ   กต  น  เทวตาหิ  กต  
วิโมกฺขนฺติกเมต   พุทฺธาน   ภควนฺตาน   โพธิยา   มูเล   สห สพฺพ ฺ ุต- 
าณสฺส   ปฏิลาภา  สจฺฉิกา  ป ฺตฺติ  ยทิท  พุทฺโธติ๒  อย นิทฺเทส- 
๑. วิกสิตายาติป ทิสฺสติ ฯ   ๒. ขุ. จู. ๓๐/๑๑ ฯ   
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ปาลินโย  ฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  ตสฺสา ปฏิสมฺภิทาปาลิยา เภโท นตฺถ ิ 
ตสฺมา   ทฺวีส ุ  เอเกนาป   อตฺถสิทฺธีติ   ทสฺสนตฺถ   ปฏิสมฺภิทานโย  
วาติ   อนิยมฏโ  วาสทฺโท  วุตฺโต  ฯ  ตตฺถ  ยถา  โลเก  อวคนฺตา  
อวคโตติ   วุจฺจติ  เอว  พุชฺฌิตา  สจฺจานีติ  พุทฺโธ  สุทฺธกตฺตุวเสน  ฯ  
ยถา  ปณฺณโสสา  วาตา  ปณฺณสุสาติ  วุจฺจนฺติ  เอว  โพเธตา ปชายาติ  
พุทฺโธ เหตุกตฺตุวเสน ฯ เหตุอตฺโถ เจตฺถ อนฺโต นโีต ฯ  
        สพฺพ ฺ ุตาย   พุทฺโธติ   สพฺพธมฺมพุชฺฌนสมตฺถาย   พุทธฺิยา  
พุทฺโธติ   อตฺโถ  ฯ  สพฺพทสฺสาวิตาย  พุทฺโธติ  สพฺพธมฺมโพธน  สมตฺถาย  
พุทฺธิยา  พุทฺโธติ  อตฺโถ  ฯ  อน ฺเนยฺยตาย  พุทฺโธติ อ ฺเน  
อโพธิโต สยเมว  พุทฺธตฺตา พุทฺโธติ อตฺโถ ฯ วิสวิตายาติ๑ นานาคุณ- 
วิสวนโต๑ ปทุมมิว   วิกสนฏเน   พุทโฺธติ   อตฺโถ  ฯ   ขีณาสวสงฺขาเตน  
พุทฺโธติ   เอวมาทีหิ   ฉหิ   ปเทหิ   นทิฺทกฺขยวิพุทฺโธ   ปุรโิส   วิย  
สพฺพกิเลสนิทฺทกฺขยวิพุทฺธตฺตา   พุทฺโธติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  เอกายนมคฺค  
คโตติ   พุทฺโธติ   คมนตฺถาน  พุทฺธิอตฺถตาย  พุทฺธอิตฺถานมฺป  คมนตฺถตา  
ลพฺภตีติ   เอกายนมคฺค   คตตฺตา  พุทฺโธติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอโก  
อนุตฺตร   สมมฺาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธติ   น   ปเรหิ  พุทฺธตฺตา  พุทฺโธ  
อถโข   สยเมว   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺธตฺตา   พุทฺโธติ  
อตฺโถ  ฯ  อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภา พุทฺโธติ พุทฺธิ พุทฺธ [๒]- โพโธติ  
อนตฺถนฺตร  ฯ   ตตฺถ   ยถา   รตฺตคุณโยคโต   รตฺโต   ปโฏ  เอว  
พุทฺธคุณโยคโต  พุทฺโธติ  าปนตฺถ  วุตฺต  ฯ  ตโต  ปร  พุทโฺธติ  เนต  
๑-๑ วิกสิตาย พุทฺโธติ นานาคุณวิกสนโตติป ทิสฺสติ ฯ [๒] สารตฺถทีปนิย วินยฏีกาย  
เอตฺถนฺตเร โพธีติ ทิสฺสติ ฯ   
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นามนฺติอาทิ   อตฺถานุคตาย   ป ฺตฺตีติ   โพธนตฺถ  วุตฺตนฺติ  เอวเมตฺถ  
อิมินาป อิมินาป การเณน ภควา พุทฺโธติ เวทิตพฺพ ฯ  
        อสฺสาติ   ภควโต  ฯ   คุณวิสิฏสพฺพสตฺตุตฺตมครุคารวาธิวจนนฺติ  
สพฺเพหิ   สีลาทิคุเณหิ   วิสิฏสฺส   ตโตเอว   สพฺพสตฺเตหิ   อุตฺตมสฺส  
ครุโน   คารววเสน   วุตฺตวจนมิท   ภควาติ  ฯ   ตถาหิ  โลกนาโถ  
อปริมิตนิรุปมปฺปภาว   สลีาทิคุณวิเสุ   สมงฺคิตาย สพฺพานตฺถปริหาร- 
ปุพฺพงฺคมาย   นิรวเสสหิตสุขวิธานตปฺปราย   นิรติสยาย ปโยค- 
สมฺปตฺติยา  สเทวมนุสฺสาย  ปชาย  อจฺจนฺตุปการิตาย จ อปริมาณาสุ  
โลกธาตูสุ อปริมาณาน สตฺตาน อุตฺตม คารวฏานนฺติ ฯ  
        ภควาติ   วจน   เสฏนฺติ  เสฏวาจก  วจน  เสฏคุณสห- 
จรณโต เสฏนฺติ   วุตฺต  ฯ   อถวา  ฯ  วุจฺจตีติ  วจน  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา  
โย  ภควาติ  วจเนน  วจนีโย  อตฺโถ  โส  เสฏโติ อตฺโถ ฯ ภควาติ  
วจนมุตฺตมนฺติ   เอตฺถาป   เอเสว   นโย  ฯ   คารวยุตฺโตติ ครุภาว- 
ยุตฺโต   ครุคุณโยคโต  ฯ   ครุกรณ   วา   สาติสย   อรหตีติ  
คารวยุตฺโต  คารวารโหติ  อตฺโถ  ฯ คุณวิเสสเหตุก ภควาติ อิท ภควโต  
นามนฺติ   สงฺเขปโต   วุตฺตมตฺถ   วิตฺถารโต   วิภชิตุกาโม   นามเยว  
ตาว อตฺถุทฺธารวเสน ทสฺเสนฺโต จตุพฺพิธ วา นามนฺติ อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ   อาวตฺถิกนฺติ   อวตฺถาย   วิทิต   ตนฺต   อวตฺถ  อุปาทาย  
ป ฺตฺต   โวหริต  ฯ  ตถา  ลิงฺคิก  เตน  เตน  ลิงฺเคน  โวหริต  ฯ  
เนมิตฺติกนฺติ   นิมิตฺตโต   อาคต  ฯ   อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ   ยทิจฺฉาย   
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ปวตฺต   ยทิจฺฉาย   อาคต  ยาทิจฺฉก  ฯ  ปเมน  อาทิสทฺเทน  พาโล  
ยุวา  วุฑฺโฒติ  เอวมาทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ทุติเยน  มณฺุฑี ชฏีติเอวมาทึ ฯ  
ตติเยน  พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก  ฌายีติ เอวมาทึ ฯ จตุตฺเถน อฆมริสน๑  
ปาวจนนฺติ   เอวมาทึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ   เนมิตฺติกนฺติ   วุตฺตมตฺถ พฺยติเรก- 
วเสน  ปติฏเปตุ  น  มหามายายาติอาทิ วุตฺต ฯ นิโมกฺขนฺติ- 
กนฺติ อิมินา   อิท   นาม   อริยาย   ชาติยา   ชาตกฺขเณเยว   ชาตนฺติ  
ทสฺเสติ  ฯ   ยทิ   วิโมกฺขนฺติก   อถ   กสฺมา   อ ฺเหิ  ขีณาสเวหิ  
อสาธารณนฺติ   อาห   สห   สพฺพ ฺ ุตาณสฺส   ปฏิลาภาติ  ฯ  พุทฺธาน  
หิ   อรหตฺตผล   นิปฺปชฺชมาน   สพฺพ ฺ ุตาณาทีหิ   สพฺเพหิ  พุทฺธคุเณหิ  
สทฺธึเยว  นิปปฺชฺชติ  เตน  วุตฺต  วิโมกฺขนฺติกนฺติ  ฯ  สจฺฉิกา  ป ฺตฺตีติ  
สพฺพธมฺมาน   สจฺฉิกิริยานิมิตฺตา   ป ฺตฺติ  ฯ   อถวา  ฯ   สจฺฉิกา  
ป ฺตฺตีติ   ปจฺจกฺขสิทฺธา   ป ฺตฺติ  ฯ   ยคุณนิมิตฺตา   หิ   สา  เต  
สตฺถุ   ปจฺจกฺขภูตาติ   คุณา   วิย   สาป   สจฺฉิกตาเอว  นาม  โหติ  
น   ปเรส   โวหารมตฺเตนาติ   อธิปฺปาโย  ฯ  วทนฺตีติ  มหาเถรสฺส  
ครุภาวโต พหุวจเนนาห สงฺคีติกาเรหิ วา กตมนุวาท สนฺธาย ฯ  
        [๒๕๖]   อิสฺสริยาทิเภโท   ภโค   อสฺส  อตฺถีติ  ภคี  ฯ  อกาสิ  
ภคฺคนฺติ   ราคาทิปาปธมฺม   ภคฺค   อกาสีติ  ภควาติ  อตฺโถ  ฯ  พหูหิ  
าเยหีติ  กายภาวนาทิเกหิ  อเนเกหิ  ภาวนากฺกเมหิ  ฯ สุภาวิตตฺตโนติ  
สมฺมเทว ภาวิตสภาวสฺส ฯ ปจฺจตฺเต เจต สามิวจน ฯ  
        นิทฺเทเส   วุตฺตนเยเนวาติ   เอตฺถาย   นิทฺเทสนโย  ฯ  ภควาติ  
๑. อฆปทีปนนฺติป ทิสฺสติ ฯ อฆมริสนนฺติ ปนิท ยุตฺตตร ภเวยฺย อฆมรฺษณนฺติ  
สกฺกฏภาสานุโลมโต ฯ   
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คารวาธิวจนเมต   อปจ   ภคฺคราโคติ   ภควา   ภคฺคโทโสทิ   ภควา  
ภคฺคโมโหติ   ภควา   ภคฺคทิฏ ีติ   ภควา   ภคฺคกณฺฏโกติ   ภควา  
ภคฺคกิเลโสติ   ภควา   ภช ิ  วิภชิ   ปวิภชิ   ธมฺมรตนนฺติ   ภควา  
ภวาน   อนฺต   กโรตีติ   ภควา   ภาวิตกาโย   ภาวิตสีโล ภาวิต- 
จิตฺโต   ภาวิตป ฺโติ   ภควา   ภชิ   วา   ภควา อร ฺวน- 
ปตฺถานิ   ปนตฺานิ   เสนาสนานิ   อปฺปสทฺทานิ   อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชน- 
วาตานิ   มนุสฺสราหเสยฺยกานิ   ปฏิสลลฺานสารุปฺปานีติ  ภควา  ภาคี  
วา   ภควา   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารานนฺติ  
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   อภิภายตนาน  
นวนฺน   อนปุุพฺพสมาปตฺตีนนฺติ   ภควา   ภาคี   วา   ภควา   ทสนฺน  
ส ฺาภาวนาน   ทสนฺน   กสิณสมาปตฺตีน   อานาปานสติสมาธิสฺส  
อสุภสมาปตฺติยาติ   ภควา   ภาคี   วา   ภควา  จตุนฺน  สติปฏานาน  
จตุนฺน   สมมฺปฺปธานาน   จตุนฺน   อิทธฺิปาทาน   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน  
ป ฺจนฺน   พลาน   สตฺตนฺน   โพชฺฌงฺคาน   อริยสฺส   อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺ- 
สาติ   ภควา   ภาคี   วา  ภควา  ทสนฺน  ตถาคตพลาน  จตุนฺน  
เวสารชฺชาน   จตุนฺน   ปฏสิมฺภิทาน   ฉนฺน   อภิ ฺาน   ฉนฺน พุทฺธ- 
ธมฺมานนฺติ   ภควา  ภควาติ  เนต  นาม  ฯเปฯ  สจฺฉิกา  ป ฺตฺติ   
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ยทิท  ภควาติ๑  ฯ  เอตฺถ  จ  คารวาธิวจนนฺติอาทีนิ  ยทิป คาถาย  
อาคตปทานุกฺกเมน   น   นิทฺทิฏานิ   ยถารห   ปน  เตส  สพฺเพสมฺป  
นิทฺเทสภาเวน เวทิตพฺพานิ ฯ  
        ตตฺถ  คารวาธิวจนนฺติ  ครูน  ครภุาววาจก  วจน  ฯ ภชีติ ภาคโส  
กเถสิ  ฯ  เตนาห  วิภชีติ  ฯ  ธมฺมรตนนฺติ  มคฺคผลาทิอริยธมฺมรตน  ฯ  
ปุน  ภชีติ  เสวิ  ฯ  ภาคีติ  ภาคเธยฺยวา  ฯ  ปุน  ภาคีติ ภชนสีโล ฯ  
อตฺถรสสฺสาติ   อตฺถสนฺนิสฺสยสฺส  รสสฺส  ฯ  วิมตฺุตายตนสีเส  หิ  ตฺวา  
ธมฺม   กเถนฺตสฺส  สุณนฺตสฺส  จ  ตทตฺถ  อารพฺภ  อุปฺปชฺชนกปติ- 
โสมนสฺส อตฺถรโส   ธมมฺ   อารพฺภ   ธมฺมรโส   ย   สนฺธาย   วุตฺต  
ลภติ  อตฺถเวท  ลภติ  ธมมฺเวทนฺติ๒  ฯ  วิมุตฺติรสสฺสาติ วิมุตฺติภูตสฺส  
วิมุตฺติสนฺนิสฺสยสฺส   วา   รสสฺส  ฯ  ส ฺาภาวนานนฺติ  อนิจฺจส ฺา- 
ทีน ทสนฺน   ส ฺาภาวนาน  ฯ   ฉนฺน   พุทฺธธมฺมานนฺติ  ฉ  อสาธารณานิ  
าณานิ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ภควาติ  สทฺทสิทฺธิ นิรุตฺตินเยน  
เวทิตพฺพา  ฯ   ยทิป   ภาคฺยวาติอาทีหิ   ปเทหิ   วุจฺจมาโน  อตฺโถ  
ภคี   ภชีติ   นิทฺเทสคาถาย   สงฺคหิโตเอว   ตถาป  ปทสิทฺธิอตฺถวิภาค- 
อตฺถโยชนาทิสหิโต   สวณฺณนานโย   ตโต  อ ฺากาโรติ วุตฺต- 
 อยมฺปน อปโร นโยติ ฯ  
        อาทิกนติฺ   อาทิสทฺเทน   วณฺณวิกาโร   วณฺณโลโป   ธาตุอตฺเถน  
นิโยชน ฺจาติ   อิม   ติวิธ   ลกฺขณ   สงฺคณฺหาติ  ฯ   สทฺทนเยนาติ  
๑. ขุ. จู. ๓๐/๑๑ ฯ   ๒. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๘ ฯ   
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พฺยากรณนเยน๑  ฯ   ปโสทราทีน   สททฺาน   อาคติคณภาวโต  
วุตฺต   ปโสทราทิปกฺเขปลกฺขณ   คเหตฺวาติ  ฯ  ปกฺขิปนเมว  ลกฺขณ  ฯ  
ตปฺปริยาปนฺนตากรณ   ห ิ  ปกฺขิปน  ฯ   ปารปฺปตฺตนฺติ   ปรมุกฺกสคต  
ปารมิภาวปฺปตฺต  ฯ   ภาคฺยนฺติ   กุสล  ฯ   ตตฺถ   มคฺคกุสล โลกตฺุตร- 
สุขนิพฺพตฺตก  อิตร  โลกยิสุขนิพฺพตฺตก  ฯ อิตรมฺป วา วฏฏปนสิฺสย  
ปริยายโต   โลกุตฺตรสุขนิพฺพตฺตก   สิยา  ฯ  โลภาทโย  เอเกกวเสน  
คหิตา  ฯ   ตถา   วิปรีตมนสิกาโร   วิปลฺลาสภาวสาม ฺเน  ฯ  
อหิริกาทโย  ทุกวเสน  ฯ  โลภาทโย  จ  ปุน ติวิธากุสลมูลนฺติ ติกวเสน  
คหิตา  ฯ   กายทุจฺจริตาทิตณฺหาสงฺกิเลสาทิราคมลาทิราควิสมาทิ-  
กามส ฺาทิกามวิตกฺกาทิตณฺหาปป ฺจาทโย   ติวิธทุจฺจริตาทโย  ฯ  
สุภส ฺาทิกา   จตุพฺพิธวิปริเยสา  ฯ   จีวรเหตุ  วา  ภิกฺขุโน  ตณฺหา  
อุปฺปชฺชมานา   อุปฺปชชฺติ   ปณฺฑปาต  เสนาสน  อิติภวาภวเหตุวาติ๒  
เอวมาคตา   จตฺตาโร   ตณฺหูปาทานา  ฯ   พุทฺเธ   กงฺขติ   ธมฺเม  
สงฺเฆ   สิกฺขาย   สพฺรหฺมจารีสุ  กุปโต  โหติ  อนตฺตมโน  อาหตจิตฺโต  
ขีลชาโตติ๓  เอวมาคตานิ  ป ฺจ  เจโตขีลานิ  ฯ  กาเม อวีตราโค  
โหติ   กาเย   อวีตราโค   รเูป  อวีตราโค  ยาวทตฺถ  อุทราว- 
เทหก ภุ ฺชิตฺวา   เสยฺยสุข   ปสฺสสุข   มิทฺธสุข   อนุยุตฺโต   วิหรติ 
อ ฺตร   เทวนิกาย   ปณิธาย  พฺรหฺมจริย  จรตีติ๔  อาคตา  ป ฺจ  
วินิพนฺธา  ฯ   รูปาภินนฺทนาทโย   ป ฺจาภินนฺทนา  ฯ  โกโธ  มกฺโข  
๑. สทฺทนเยนาติ สทฺทลกฺขณนเยนาติ สารตฺถทีปนี ฯ ๒. ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕/๓๑๓ ฯ  
๓. ม. มู. ๑๒/๒๐๖ ฯ   ๔. ม. มู. ๑๒/๒๐๗ ฯ   
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อิสฺสา   สาเถยฺย   ปาปจฺฉตา   สนฺทิฏ ิปรามาโสติ   อิมานิ   ฉ วิวาท- 
มูลานิ  ฯ  รปูตณฺหาทโย  ฉ  ตณฺหากายา  ฯ  กามราคปฏิฆทิฏ ิ-  
วิจิกิจฺฉาภวราคมานาวิชฺชา   สตฺตานุสยา  ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิอาทโย  อฏ  
มิจฺฉตฺตา ฯ  
        [๒๕๗]   ตณฺห   ปฏจฺิจ   ปริเยสนา   ปริเยสน   ปฏิจฺจ  ลาโภ  
ลาภ   ปฏิจฺจ   วินิจฺฉโย   วินิจฺฉย   ปฏจฺิจ   ฉนฺทราโค   ฉนฺทราค  
ปฏิจฺจ   อชโฺฌสาน   อชฺโฌสาน   ปฏจฺิจ   ปริคฺคโห   ปริคฺคห  
ปฏิจฺจ   มจฺฉริย   มจฺฉริย   ปฏิจฺจ   อารกฺขา   อารกฺขาธิกรณ  
ทณฺฑาทานาทโยติ   เอเต   นว   ตณฺหามูลกา  ฯ   จตฺตาโร สสฺสต- 
วาทา   จตฺตาโร   เอกจฺจสสฺสตวาทา   จตฺตาโร  อนนฺตานนฺติกา  
จตฺตาโร   อมราวิกฺเขปกา   เทฺว   อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา   โสฬส ส ฺ ี- 
วาทา   อฏ   อส ฺ ีวาทา   อฏ   เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา   สตฺต  
อุจฺเฉทวาทา   ป ฺจ   ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานวาทาติ   เอตานิ ทฺวา- 
สฏ ิทิฏ ิคตานิ  ฯ  อชฺฌตฺติกสฺส  อุปาทาย  อสฺมีติ  สติ  อิตฺถมสฺมีติ  
เอวมสฺมีติ   อ ฺถาสฺมีติ   ภวิสฺสนฺติ   อิตฺถ   ภวิสสฺนฺติ   เอว  
ภวิสฺสนฺติ   อ ฺถา   ภวิสฺสนฺติ   อสสฺมีติ   สตสฺมีติ   สิยนฺติ   อิตฺถ  
สิยนฺติ   เอว   สิยนฺติ   อ ฺกา  สิยนฺติ  อปาห  สิยนติฺ  อปาห  อิตฺถ  
สิยนฺติ   อปาห   เอว   สิยนฺติ   อปาห   อ ฺถา   สยินฺติ   โหตีติ  
อฏารส   พาหิรสฺสุปาทาย   อิมินา   อสฺมีติ   สติ  อิมินา  อิตฺถมสฺมีติ  
อิมินา   เอวมสฺมีติ   อิมินา  อ ฺถาสฺมีติอาทิกา  วุตฺตนยา  อฏารสาติ   
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ฉตฺตึส  ฯ   อตีตา   ฉตฺตึส  อนาคตา  ฉตฺตึส  ปจฺจุปฺปนฺนา  ฉตฺตึสาติ  
อฏสตตณฺหาวิจริตานิ  ฯ   ปเภทสทฺโท   ปจฺเจก   สมฺพนฺธิตพฺโพ  ฯ  
ตตฺถาย   โยชนา   โลภปฺปเภทา   โทสปฺปเภทา   ยาว อฏสตตณฺหา- 
วิจริตปฺปเภทาติ ฯ สพฺพานิ สตฺตาน ทรถปรฬิาหกราน กิเลสาน  
อเนกานิ   สตสหสฺสานิ   อภ ฺชีติ  ฯ   อารมฺมณาทิวิภาคโต   หิ ปวตฺติ- 
อาการวิภาคโต จ อนนฺตปฺปเภทา กิเลสาติ ฯ  
        สงฺเขปโตติ   เอตฺถ  ฯ   สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน   สพฺพโส อปฺป- 
วตฺติกรเณน   กิเลสมาร   สมุทยปฺปหานปริ ฺาวเสน   ขนฺธมาร  
สหายเวกลฺลกรณวเสน   สพฺพทา   อปฺปวตฺติกรเณน   อภิสงฺขารมาร  
พลวิธมนวิสยาติกฺกมนวเสน   เทวปุตฺตมจฺจุมาร ฺจ   อภ ฺชิ   ภคฺเค  
อกาสิ  ฯ   ปริสฺสยานนฺติ   อุปทฺทวาน  ฯ  สมฺปติ  อายติ ฺจ  สตฺตาน  
อนตฺถาวหตฺตา   มารณฏเน   วิพาธนฏเน   กิเลโสว   มาโรติ กิเลส- 
มาโร  ฯ  วธกฏเน  ขนฺโธว  มาโรติ ขนฺธมาโร ฯ ตถา หิ วุตฺต  
วธก   รูป   วธก   รูปนฺติ   ยถาภูต   นปปฺชานาตีติอาทิ  ฯ ชาติ- 
ชราทิมหาพฺยสนนิพฺพตฺตเนน  อภิสงฺขาโรว  มาโรติ อภิสงฺขารมาโร ฯ  
สงฺกิเลสนิมิตฺต   หุตฺวา   คุณมารณฏเน   เทวปุตฺโตว   มาโรติ เทว- 
ปุตฺตมาโร  ฯ   สตฺตาน  ชวิีตสฺส  ชีวิตปริกฺขาราน ฺจ  ชานิกรเณน  
มหาพาธรูปตฺตา มจฺจุเอว มาโรติ มจฺจุมาโร ฯ  
        สตปุ ฺลกฺขณธรสฺสาติ อเนกสตปุ ฺนิพฺพตฺต มหาปุริสลกฺขณ-  
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วหโต  ฯ  รปูกายสมฺปตฺติ  ทีปตา โหติ อิตราส ผลสมฺปทาน  
มูลภาวโต   อธิฏานภาวโต   จ  ฯ   ธมฺมกายสมฺปตฺติ  ทีปตา  โหติ  
ปหานสมฺปทาปุพฺพกตฺตา   าณสมฺปทาทีน  ฯ   ภาคฺยวตาย   โลกิยาน  
พหุมตภาโว  ฯ   ภคฺคโทสตาย  ปริกฺขกาน  พหุมตภาโวติ  โยชนา  ฯ  
เอว   อิโต   ปเรสุป   ยถาสงฺขฺย   โยเชตพฺพ  ฯ   ปุ ฺวนฺต   หิ  
คหฏา   ขตฺติยาทโย   อภิคจฺฉนฺติ  ฯ   ปหีนโทส   ปพฺพชิตตาปส-  
ปริพฺพาชกาทโย๑   โทสวินยาย   ธมฺม  เทเสตีติ  ฯ  อภิคตาน ฺจ  
เนส   กายจิตฺตทุกฺขาปนยเน   ปฏิพลภาโว   อามิสทานธมฺมทาเนหิ อุป- 
การสพฺภาวโต  รูปกาย  ตถา  ปสาทจกฺขุนา  ธมฺมกาย  ป ฺาจกฺขุนา  
ทิสฺวา   ทุกฺขทฺวยสฺส   ปฏปิฺปสฺสมฺภนโต   อุปคตาน ฺจ   เตส อามิส- 
ทานธมฺมทาเนหิ   อุปการติา  ปุพฺเพ  อามิสทานธมฺมทาเนหิ  มยาย  
โลกคฺคภาโว   อธิคโต   ตสฺมา   ตุมฺเหหิป   เอวเมว  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  
เอว   สมฺมาปฏิปตฺติย   นิโยชเนน   อภิคตาน   โลกิยโลกุตฺตรสุเขหิ  
สโยชนสมตฺถตา   จ   ทีปตา   โหติ  ฯ  สกจิตฺเต  อิสฺสริย  อตฺตโน  
จิตฺตสฺส  วสีภาวาปาทน๒  เยน๒  ปฏกิูลาทีสุ  อปฺปฏกิูลส ฺ ิตาทิ-  
วิหารสิทฺธิ  ฯ   อธิฏานิทฺธิอาทิโก   อิทฺธิวิโธป   จิตฺติสฺสริยเมว จิตฺต- 
ภาวนาย   วสีภาวปฺปตฺติยา   อิชฌฺนโต  ฯ  อณิมาลงฺฆิมา๓ทิกนฺติ  อาทิ- 
สทฺเทน  มหิมา  ปตฺติ  ปากมฺม  อึสิตา  วสิตา  ยตฺถกามาวสายิตาติ  
อิเม ฉป สงฺคหิตา ฯ  
        ตตฺถ  กายสุ  อณุภาวกรณ  อณิมา  ลหุภาโว ลงฺฆิมา๓ อากาเส  
๑ ปพฺพชิตา ตาปสปริพฺพาชกาทโยติ ภเวยยฺ ฯ ๒-๒. วสีภาวาปาทนเยวาติ ภเวยฺย ฯ  
๓-๓. ลฆิมาติ ยตตตร ภเวยุ ฯ   
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ปทสา  คมนาทินา๑  ฯ  มหตฺต  มหิมา  กายสฺส  มหนฺตตาปาทน  ฯ อิฏ- 
เทสปฺปตฺติ  ปตฺติ  ฯ  อธฏิานาทิวเสน  อิจฺฉิตนิปฺผาทน  ปากมฺม  ฯ สย- 
วสิตา  อิสฺสรภาโว  อีสิตา  ฯ อิทฺธิวิเธ วสีภาโว วสิตา ฯ อากาเสน  
วา   คจฺฉโต   อ ฺ   วา   กิ ฺจิ  กโรโต  ยตฺถกตฺถจิ  โวสานปฺปตฺติ  
ยตฺถกามาวสายิตา  ฯ   กุมารกรูปาทิทสฺสนนฺติป   วทนฺติ  ฯ  เอวมิท  
อฏวิธ   โลกิยสมฺมต   อิสฺสริย  ฯ   ตมฺปน  ภควโต  อิทฺธิวิธนฺโตคธ  
อน ฺสาธารณ ฺจาติ   อาห   สพฺพาการปริปูร   อตฺถีติ  ฯ   เกส ฺจิ  
ปเทสวุตฺติ   อยถาภูตคุณสนฺนิสฺสยตฺตา   อปริสุทโฺธ   จ  ยโส  โหติ  น  
เอว   ตถาคตสฺสาติ   ทสฺเสตุ  โลกตฺตยพฺยาปโกติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  
อิธ   อธิคตสตฺถุคุณาน  อารุปฺเป  อุปปนฺนาน  อิติป  โส  ภควาติ- 
อาทินา ภควโต   ยโส   ปากโฏ   โหตีติ   อาห   โลกตฺตยพฺยาปโกติ  ฯ  
ยถาภุจฺจคุณาธิคตตฺตาเอว   อติวิย   ปรสิุทฺโธ  ฯ   อนวเสสลกฺขณานุ-  
พฺย ฺชนาทิสมฺปตฺติยา   สพฺพาการปริปูรา   สพฺพงฺคปจฺจงฺคสิริ   สพฺเพส  
องฺคปจฺจงฺคาน   โสภา  ฯ  ติณฺโณ  ตาเรยฺยนฺติอาทินา  ย  ย  เอเตน  
โลกนาเถน   อิจฺฉิต  มโนวจีปณิธานวเสน  ปฏ ิต  กายปณิธานวเสน  ฯ  
ตเถวาติ   ปณิธานานุรูปเมว  ฯ   วิริยปารมิภาวปฺปตฺโต อริยมคฺค- 
ปริยาปนฺโน จ สมฺมาวายามสงฺขาโต ฯ  
        [๒๕๘]   เภเทหีติ   สพฺพติกทุกปทสงฺคหิเตหิ   ปเทหิ  ฯ ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทาทีหีติ   อาทิสทฺเทน   น   เกวล   วิภงฺคปาลิย  อาคตา สติ- 
ปฏานาทโยว   สงฺคหิตา   อถโข   สงฺคหาทโย   สมยวิมุตฺตาทโย  
๑. อากาเส ปทสา คมนาทีน อรหภาโวติ ยตฺุตตร ภเวยยฺ สารตฺถทีปนิย วุตฺตนยา- 
นุโลมโต ฯ   
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ปนาทโย   ติกปฏานาทโย  จ  สงฺคหิตาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ทุกฺขสจฺจสฺส  
ปฬนฏโ   ตสมงฺคิโน   สตฺตสฺส   หึสน   อวิปฺผาริกตากรณ  สงฺขตฏโ  
สเมจฺจ   สมฺภุยฺย   ปจฺจเยหิ   กตภาโว   สนฺตาปฏโ  ทุกฺขทุกฺขตาทีหิ  
สนฺตปน   ปริทหน   วิปรณิามฏโ   ชราย   มรเณน   จาติ   ทฺวิธา  
วิปริณาเมตพฺพตา  ฯ   สมุทยสฺส  อายูหนฏโ  ทกฺุขสฺส  นิพฺพตฺตน- 
วเสน สมฺปณฺฑน   นิทานฏโ   อิท   ต   ทุกฺขนฺติ   นิทสฺเสนฺตสฺส  
วิย   สมฏุาปน   สโยคฏโ   สสารทุกฺเขน   สโยชน   ปลิโพธฏโ  
มคฺคาธิคมสฺส   นิวารณ  ฯ   นิโรธสฺส   นิสฺสรณฏโ   สพฺพูปธีน  
ปฏินิสฺสคฺคสภาวตฺตา   ตโต   วินิสฺสฏตา๑  ตนฺนิสฺสรณนิมิตฺตตา  วา  
วิเวกฏโ   สพฺพสงฺขารวิสยุตฺตตา   อสงฺขตฏโ   เกนจิป   ปจฺจเยน  
อนภิสงฺขตตา   อมตฏโ   นิจฺจสภาวตฺตา   มรณาภาโว   สตฺตาน  
มรณาภาวเหตุตา   วา  ฯ   มคฺคสฺส   นยิฺยานฏโ   วฏฏทุกฺขโต  
นิคฺคมนฏโ   เหตุอฏโ   นิพฺพานสฺส   สมฺปาปกภาโว   ทสฺสนฏโ  
อจฺจนฺตสุขุมสฺส   นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกรณ   อธิปเตยฺยฏโ จตุสจฺจ- 
ทสฺสเน   สมปฺยุตฺตาน  อธิปจฺจกรณ  อาลมฺพนาธิปติภาโว  วา  ฯ  
วิเสสโต   มคฺคาธิปติวจนโต   สติป  หิ  ฌานาทีน  อารมฺมณา- 
ธิปติภาเว ฌานาธิปติโน   ธมฺมาติ   เอวมาทึ   อวตฺวา   มคฺคา- 
ธิปติโน ธมมฺาอิจฺเจว   วุตฺต   ตสฺมา   วิ ฺายติ   อตฺถิ   มคฺคสฺส  
อารมฺมณาธิปติภาเว   วิเสโสติ  ฯ   เอเต   จ   ปฬนาทโย โสฬสา- 
การา  นาม  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  อ ฺเสุ  โรคคณฺฑาทิอากาเรสุ  
๑. วินิสฺสฏตาติ ภเวยยฺ ฯ   
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วิชฺชมาเนสุ  เอเตว  ปริคฺคยฺหนฺตีติ  ฯ  สลกฺขณโต  จ สจฺจนฺตร- 
ทสฺสนโต จ ฯ สฺวายมตฺโถ ปรโต สจฺจกถายเมว อาวิภวิสฺสติ ฯ  
        ทิพฺพวิหาโร   กสิณาทิอารมฺมณานิ   รูปาวจรชฺฌานานิ  ฯ เมตฺตาทิ- 
ฌานานิ  พฺรหฺมวิหาโร  ฯ  ผลสมาปตฺติ  อริยวิหาโร  ฯ กาเมหิ วิเวกฏ- 
กายตาวเสน เอกีภาโว กายวิเวโก ฯ ปมชฺฌานาทินา นีวรณาทีหิ  
วิวิตฺตจิตฺตตา   จิตฺตวิเวโก  ฯ   อุปธิวิเวโก   นิพฺพาน  ฯ  อ ฺเติ  
โลกิยาภิ ฺาทิเก  ฯ   กิเลสาภิสงฺขารวเสน   ภเวสุ   ปริพฺภมน  โส  
จ   ตณฺหาปธาโนติ   วุตฺต   ตณฺหาสงฺขาต   คมนนฺติ  ฯ   วนฺตนฺติ  
อริยมคฺคมุเขน   อุคฺคิริต   ปุน   อปจฺจาคมนวเสน  ฉฑฺฑิต  ฯ  ภควาติ  
วุจฺจติ   นิรุตฺตินเยนาติ   ทสฺเสนฺโต  อาห  ยถา  ฯเปฯ  เมขลาติ  ฯ  
อปโร นโย ฯ  
        ภาควาติ  ภควา  ฯ  ภตวาติ  ภควา  ฯ  ภาเค  วนีติ  ภควา ฯ  
ภเค   วนีติ  ภควา  ฯ  ภตฺตวาติ  ภควา  ฯ  ภเค  วมีติ  ภควา  ฯ  
ภาเค วมีติ ภควา ฯ  
         ภาควา ภตวา ภาเค   ภเค จ วนิ ภตฺตวา  
         ภเค วมิ ตถา ภาเค   วมีติ ภควา ชิโน ฯ  
        ตตฺถ  กถ  ภาควาติ  ภควา  ฯ  เย  เต  สีลาทโย  ธมฺมกฺขนฺธา  
คุณโกฏาสา  [๑]-  เต  น  อน ฺสาธารณา นิรติสยา ตถาคตสฺส อตฺถิ  
อุปลพฺภนฺติ  ฯ  ตถาหิสฺส  สีล  สมาธิ  ป ฺา  วิมุตฺติ  วิมุตฺติาณ- 
ทสฺสน หิริ   โอตฺตปฺป   สทฺธา   วิริย   สติ   สมฺปช ฺ   สีลวิสทฺุธิ ทิฏ ิ- 
๑. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ภเวยยฺ ฯ   
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วิสุทฺธิ   สมโถ   วิปสฺสนา   ตีณิ  กุสลมลูานิ  ตีณิ  สจุริตานิ  ตโย สมฺมา- 
วิตกฺกา  ติสฺโส  อนวชชฺส ฺา  ติสฺโส ธาตุโย จตฺตาโร สติปฏานา  
จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา  จตฺตาโร  อริยมคฺคา  
จตฺตาริ   อริยผลานิ   จตสฺโส   ปฏิสมภิฺทา   จตุโยนิปริจฺเฉทกาณานิ  
จตฺตาโร   อรยิวสา   จตฺตาริ   เวสารชฺชาณานิ  ป ฺจ  ปธานิยงฺคานิ  
ป ฺจงฺคิโก   สมฺมาสมาธิ   ป ฺจาณิโก   สมฺมาสมาธิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ  
ป ฺจ   พลานิ   ป ฺจ   นสิฺสารณียา  ธาตุโย  ป ฺจ  วิมุตฺตายตนาณานิ  
ป ฺจ   วิมุตฺติปริปาจนียา   ส ฺา   ฉ   อนุสฺสติฏานานิ   ฉ  คารวา  
ฉ   นิสฺสารณียา   ธาตุโย   ฉ   สตตวิหารา   ฉ   อนุตฺตริยานิ   ฉ นิพฺเพธ- 
ภาคิยา   ส ฺา   ฉ   อภิ ฺา   ฉ   อสาธารณาณานิ   สตฺต อปริ- 
หานียา  ธมฺมา  สตฺต  อริยธมฺมา  สตฺต  อริยธนานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา  
สตฺต   สปฺปรุิสธมฺมา   สตฺต   นิชชฺารวตฺถูนิ๑  สตฺต  ส ฺา  สตฺต  
ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลเทสนา   สตฺต   ขีณาสวพลเทสนา   อฏ  
ป ฺาปฏิลาภเหตุเทสนา  อฏ  สมฺมตฺตานิ  อฏ  โลกธมฺมาติกฺกมา อฏ  
อารมฺภวตฺถูนิ   อฏ   อกฺขณเทสนา   อฏ   มหาปุริสวิตกฺกา   อฏ  
อภิภายตนเทสนา   อฏ   วิโมกฺขา  นว  โยนิโสมนสิการมูลกา  ธมฺมา  
นว   ปริสุทฺธปิธานิยงฺคานิ  นว  สตฺตาวาสเทสนา  นว  อาฆาตปฏิ- 
วินยา นว   ส ฺา   นว   นานตฺตา   นว   อนุปุพฺพวิหารา   ทส  
นาถกรณา   ธมฺมา   ทส   กสิณายตนานิ   ทส   กุสลกมฺมปถา   ทส  
สมฺมตฺตานิ   ทส   อริยวาสา   ทส   อเสกฺขธมฺมา  ทส  ตถาคตพลานิ  
๑. นิชฺชรวตฺถูนีติป ทิสฺสติ ฯ   
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เอกาทส  เมตฺตานิสสา  ทฺวาทส  ธมฺมจกฺการา  เตรส  ธุตคุณา  จุทฺทส  
พุทฺธาณานิ   ป ฺจทส   วิมุตฺติปริปาจนียา   ธมฺมา   โสฬสวิธา อานา- 
ปานสติ   โสฬส   อปรนฺตปนียา   ธมมฺา   อฏารส   พุทฺธธมฺมา  
เอกูนวีสติ   ปจฺจเวกฺขณาณานิ   จตุจตฺตาฬีส   าณวตฺถูนิ   ป ฺาส  
อุทยพฺพยาณานิ   ปโรป ฺาส   กุสลธมฺมา   สตฺตสตฺตติ   าณ- 
วตฺถูนิ จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติส ฺจาริมหาวชิราณ อนนฺต- 
นยสมนฺตปฏานปวิจยปจฺจเวกฺขณเทสนาาณานิ   ตถา   อนนฺตาสุ  
โลกธาตูสุ   อนนฺตาน   สตฺตาน   อาสยาทิวิภาวนาณานิ   จาติ เอว- 
มาทโย   อนนฺตาปริมาณเภทา  อน ฺสาธารณา  นิรติสยา  คุณภาคา  
คุณโกฏาสา   สวิชฺชนฺติ   อุปลพฺภนฺติ   ตสฺมา   ตถาวุตฺตวิภาคา  
คุณภาคา   อสฺส   อตฺถีติ   ภาควาติ   วตฺตพฺเพ   อาการสฺส  รสฺสตฺต  
กตฺวา ภควาติ วุตฺโต ฯ เอวนฺตาว ภาควาป ภควา ฯ  
        ยสฺมา สีลาทโย สพฺเพ   คุณภาคา อเสสโต  
        วิชชฺนฺติ สุคเต ตสฺมา   ภควาติ ปวุจฺจติ ฯ  
        กถ  ภตวาติ  ภควา  ฯ  เย  เต สพฺพโลกหิตาย อุสฺสุกฺกมา- 
ปนฺเนหิ มนุสฺสตฺตาทิเก   อฏ   ธมฺเม   สโมธาเนตฺวา   สมฺมาสมฺโพธิยา  
กตมหาภินีหาเรหิ   มหาโพธิสตฺเตหิ   ปริปูเรตพฺพา   ทานปารมี สีล- 
เนกฺขมฺมป ฺาวิริยขนฺติสจฺจอธิฏานเมตฺตาอุเปกฺขาปารมีติ ทส  
ปารมิโย   ทส   อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตึส  ปารมิโย  
ทานาทีนิ   จตฺตาริ   สงฺคหวตฺถูนิ   สจฺจาทีนิ   จตฺตาริ   อธฏิานานิ   
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อตฺตปริจฺจาโค   นยนธนรชฺชปุตฺตปริจฺจาโคติ๑  ป ฺจ  มหาปริจฺจาคา  
ปุพฺพโยโค   ปุพฺพจริยา   ธมฺมกฺขาน   าตตฺถจริยา   โลกตฺถจรยิา  
พุทฺธตฺถจริยาติ   เอวมาทโย   สงฺเขปโต   วา   สพฺเพ  ปุ ฺสมฺภาร-  
าณสมฺภารา   พุทฺธกรธมฺมา   เต   มหาภินีหารโต   ปฏาย  กปฺปาน  
สตสหสฺสาธิกานิ   จตฺตาริ   อสงฺเขยฺยานิ   ยถา   หานภาคิยา สงฺกิเลส- 
ภาคิยา   ิติภาคิยา  น  โหนฺติ  อถโข อุตฺตรุตฺตริ วิเสสภาคิยาว  
โหนฺติ   เอว   สกฺกจฺจ   นรินฺตร   อนวเสสโต  ภตา  สมฺภตา  อสฺส  
อตฺถีติ   ภควาติ   วุตฺโต   นิรุตฺตินเยน   ตการสฺส  คการ  กตฺวา  ฯ  
อถวา  ฯ  ภตวาติ  เตเยว  ยถาวุตฺเต  พุทฺธกรธมฺเม  วุตฺตนเยน  ภริ  
สมฺภริ ปูเรสติี อตฺโถ ฯ เอวมฺป ภตวาติ ภควา ฯ  
        สมฺมาสมฺโพธิยา๒ สพฺเพ   ทานปารมิอาทิเก  
        สมฺภาเร ภตวา นาโถ   ตสฺมาป ภควา มโต ฯ  
        กถ  ภาเค  วนีติ  ภควา  ฯ  เย  เต  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขา  
เทวสิก   วล ฺชนกสมาปตฺติภาคา   เต   อนวเสสโต   โลกหิตตฺถ  
อตฺตโน   จ   ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ   นจฺิจกปฺป   นิจฺจกปฺป   วน ิ  ภชิ  
เสวิ  พหุลมกาสีติ  ภาเค  วนีติ  ภควา  ฯ  อถวา ฯ อภิ ฺเยฺย- 
ธมฺเมสุ กุสลาทีสุ   ขนฺธาทีสุ   จ   เย   เต   ปริ ฺเยฺยาทิวเสน  สงฺเขปโต  
วา   จตุพฺพิธา   อภิสมยภาคา   วิตฺถารโต   ปน   จกขฺุ   ปริ ฺเยฺย  
โสต   ปริ ฺเยฺย  ฯเปฯ   ชรามรณ   ปริ ฺเยฺยนฺติอาทินา   อเนเก  
ปริ ฺเยฺยภาคา   จกฺขุสฺส   สมุทโย   ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ  ชรามรณสฺส  
๑. ธนรชฺชปุตฺตทารปริจฺจาโคติสารตฺถทีปนี ฯ วุตฺต ฺเหต อภิธานปฺปทีปกาย  
ป ฺจมหาปริจจฺาโค   วุตฺโต เสฏธนสฺส จ  
วเสน ปุตฺตทาราน   รชฺชสฺสงฺคานเมว จาติ ฯ  
๒. ยสฺมาติป ทิสฺสติ ฯ   
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สมุทโย   ปหาตพฺโพติอาทินา   ปหาตพฺพภาคา   จกฺขุสฺส   นโิรโธ  
ฯเปฯ   ชรามณสฺส   นโิรโธ   สจฺฉิกาตพฺโพติอาทินา  สจฺฉิกาตพฺพ- 
ภาคา จกฺขุสฺส   นิโรธคามินี   ปฏิปทาติอาทินา   จตฺตาโร สติ- 
ปฏานาติอาทินา   จ  อเนกเภทา  ภาเวตพฺพภาคา  จ  ธมฺมา  เต  
สพฺเพ  วนิ  ภชิ  ยถารห  โคจรภาวนาเสวนาน  วเสน เสวิ ฯ เอวมฺป  
ภาเค  วนีติ  ภควา  ฯ  อถวา  ฯ  เย  อิเม  สลีาทโย  ธมฺมกฺขนฺธา  
สาวเกหิ   สาธารณา   คุณโกฏาสา   คุณภาคา   กนิฺติ   นโุข   เต  
เวนยฺยสนฺตาเนสุ   ปติฏเหยฺยุนฺติ   มหากรุณาย   วนิ   อภิปฏยิ  สา  
จสฺส  อภิปฏนา  ยถาธิปฺเปตปฺผลาวหา  อโหสิ  ฯ  เอวมฺป ภาเค วนีติ  
ภควา ฯ  
         ยสฺมา เยฺยสมาปตฺติ-   คุณภาเค ตถาคโต  
         ภชิ ปฏยิ สตฺตาน   หิตาย ภควา ตโต ฯ  
        กถ   ภเค   วนีติ   ภควา  ฯ   สมาสโต   ตาว   กตปุ ฺเหิ  
ปโยคสมฺปนฺเนหิ  ยถาวิภว  ภชิยนฺตีติ  ภคา โลกิยโลกุตฺตรา สมปฺตฺติโย ฯ  
ตตฺถ   โลกิเย   ตาว   ตถาคโต   สมโฺพธิโต   ปุพฺเพ  โพธิสตฺตภูโต  
ปรมุกฺกสคเต  วนิ  ภช ิ เสวิ  ยตฺถ  ปติฏาย นิรวเสสโต พุทฺธ- 
กรธมฺเม สมนฺนานนฺโต๑   พุทฺธธมฺเม   ปริปาเจสิ   พุทฺธภูโต   ปน   เต  
นิรวชฺชสุขุปส ฺหิเต  อน ฺสาธารเณ  โลกุตฺตเรป วนิ ภช ิเสวิ  
วิตฺถารโต ปน ปเทสรชชฺ  อิสฺสริย  จกกฺวตฺติสมฺปตฺติ  เทวรชชฺสมฺปตฺติ- 
อาทิวเสน ฌานวิโมกฺข สมาธิ  สมาปตฺติ  าณทสฺสน มคฺคภาวนา  ผล- 
๑. สมนฺนาเนนฺโต ฯ   
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สจฺฉิกิริยาทิอุตฺตริมมุสฺสธมฺมวเสน  จ   อเนกวิหิเต   อน ฺสาธารเณ  
ภเค วนิ ภชิ เสวิ ฯ เอวมฺป ภเค วนีติ ภควา ฯ  
        ยา ตา สมฺปตฺติโย โลเก   ยา จ โลกุตฺตรา ปุถุ  
        สพฺพา ตา ภชิ สมฺพุทฺโธ   ตสฺมาป ภควา มโต ฯ  
        กถ   ภตฺตวาติ   ภควา  ฯ   ภตฺตา   ทฬฺหภตฺติกา   อสฺส  พหู  
อตฺถีติ   ภตฺตวา  ฯ   ตถาคโต   หิ   มหากรุณาสพฺพ ฺ ุตาณาทิ  อปร-ิ 
มิตนิรุปมปฺปภาวคุณวิเสสภาคิภาวโต สพฺพสตฺตุตฺตโม สพฺพานตฺถ- 
ปริหารปุพฺพงฺคมาย   นิรวเสสหิตสุขวิธานตปฺปราย   นิรติสยาย ปโยค- 
สมฺปตฺติยา   สเทวมนุสฺสาย   ปชาย   อจฺจนฺตุปการิตาย ทฺวตฺตึส  มหา- 
ปุริสลกฺขณอสีติอนุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภาทิอน ฺสาธารณวิเสสปฏ-ิ  
มณฺฑิตรูปกายตาย  ยถาภุจฺจคุณาธิคเตน  อิติป โส ภควาติอาทิ- 
นยปฺปวตฺเตน โลกตฺตยพฺยาปนา   สุวิปุเลน   สุวิสุทฺเธน   จ   ถติุ- 
โฆเสน สมนฺนาคตตฺตา   อุกฺก   สปารมิปฺปตฺตาสุ   อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏ ิ- 
อาทีสุ สุปติฏ ิตภาวโต ทสพลจตุเวสารชฺชาทินิรติสยคุณวิเสสสมงฺคิ- 
ภาวโต จ   รปูปฺปมาโณ   รูปปฺปสนฺโน   โฆสปฺปมาโณ   โฆสปฺปสนฺโน  
ลูขปฺปมาโณ   ลูขปฺปสนโฺน   ธมฺมปปฺมาโณ   ธมมฺปฺปสนฺโนติ   เอว  
จตุปฺปมาณิเก   โลกสนฺนวิาเส   สพฺพถาป   ปสาทาวหภาเวน สมนฺต- 
ปาสาทิกตฺตา   อปริมาณาน   สตฺตาน   สเทวมนุสฺสาน อาทรพหุ- 
มานคารวายตนตาย  ปรมเปมสมฺภตฺติฏาน  เย  ตสฺส  โอวาเท  
ปติฏ ิตา   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคตา   โหนฺติ  เกนจิ  อสหาริยา   
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เตส  ภตฺติ  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน วา  
พฺรหฺมุนา   วาติ  ฯ   ตถาหิ   เต   อตฺตโน  ชีวิตปรจฺิจาเคป  ตตฺถ  
ปสาท   น   ปริจฺจชฺชนฺติ   ตสฺส   วา   อาณ   ทพฺหภตฺติภาวโต  ฯ  
เตเนวาห   โย   เว  กต ฺ ู  กตเวทิ  ธโีร  กลฺยาณมิตฺโต  ทฬฺหภตฺติ  
จ   โหตีติ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺโท    ิตธมฺโม   เวล  
นาติวตฺตติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ย  มยา  สาวกาน  สิกฺขาปท  
ป ฺตฺต  ต  มม  สาวกา  ชีวิตเหตุป  นาติกฺกมนฺตีติ๑  จ  ฯ  เอว  
ภตฺตวาติ  ภควา  นิรุตฺตินเยน  เอกสฺส  ตการสฺส  โลป  กตฺวา อิตรสฺส  
คการ กตฺวา ฯ  
        คุณาติสยยุตฺตสฺส   ยสฺมา โลกหิเตสิโน  
        สมฺภตฺตา พหโว สตฺถุ   ภควา เตน วุจฺจติ ฯ  
        กถ   ภเค   วมีติ   ภควา  ฯ  ยสฺมา  ตถาคโต  โพธิสตฺตภูโตป  
ปุริมาสุ   ชาตีสุ  ปารมิโย  ปูเรนฺโต  ภคสงฺขาต  สิรึ  อิสฺสริย  ยส ฺจ  
วมิ   อุคฺคิริ   เขฬปณฺฑ   วิย   อนเปกฺโข   ฉฑฺฑยิ   ตถา   หิสฺส  
โสมนสฺสกุมารกาเล   หตฺถิปาลกุมารกาเล   อโยฆรปณฺฑิตกาเล มูค- 
ปกฺขปณฺฑิตกาเล  จูฬสุตโสมกาเลติ  เอวมาทีสุ เนกฺขมฺมปารมีปูรณ- 
วเสน เทวรชฺชสทิสาย   รชฺชสิรยิา   ปริจฺจตฺตอตฺตภาวาน   ปรมิาณ  
นตฺถิ   จริมตฺตภาเวป   หตฺถคต   จกฺกวตฺติสิรึ   เทวโลกาธิปจฺจสทิส  
จตุทีปสฺสริย   จกฺกวตฺติสมฺปตฺติสนฺนิสฺสยสตฺตรตนสมุชฺชล   ยส ฺจ  
๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๕-๖ ฯ   
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ติณายป   อม ฺมาโน   นิรเปกฺโข  ปหาย  อภินิกฺขมิตฺวา  สมฺมา- 
สมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ   ตสฺมา   อิเม   สิริอาทิเก   ภเค   วมีติ   ภควา  ฯ  
อถวา  ฯ   ภานิ   นาม  นกขฺตฺตานิ  เตหิ  สม  คจฺฉนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  
ภคา สิเนรุยุคนฺธรอุตฺตรกุรุหิมวนฺตาทิภาชนโลกวิเสสสนฺนิสฺสยา  
โสภา  กปฺปฏ ิยภาวโต  เตป  ภควา  วมิ ตนิวาสสตฺตาวาส- 
สมติกฺกมนโต ตปฺปฏิพนฺธจฺฉนฺทราคปฺปหาเนน   ปชหีติ  ฯ   เอวมฺป   ภเค  
วมีติ ภควา ฯ  
        จกฺกวตฺติสิรึ ยสฺมา   ยส อิสฺสริย สุข  
        ปหาสิ โลกจิตฺต ฺจ   สุคโต ภควา ตโต ฯ  
        กถ   ภาเค  วมีติ  ภควา  ฯ  ภาคา  นาม  สภาวธมฺมโกฏาสา  
เต   ขนฺธายตนธาตฺวาทิวเสน  ตตฺถาป  รูปเวทนาทิวเสน  อตีตาทิวเสน  
จ   อเนกวิธา   เต   จ   ภควา   สพฺพ  ปป ฺจ  สพฺพ  โยค  สพฺพ  
คนฺถ   สพฺพ   สโยชน   สมุจฺฉินฺทิตฺวา  อมต  ธาตุ  สมธิคจฺฉนฺโต  วมิ  
อุคฺคิริ   อนเปกฺโข   ฉฑฺฑยิ  น  ปจฺจาคมิ  ฯ  ตถาเหส  สพฺพตฺถ- 
กเมว ปวึ   อาป   เตช   วาย   จกฺขุ   โสต   ฆาน   ชิวฺห  กาย  มน  
รูเป   สทฺเท   คนฺเธ   รเส  โผฏพฺเพ  ธมฺเม  จกฺขุวิ ฺาณ  ฯเปฯ  
มโนวิ ฺาณ   จกฺขุสมผฺสฺส  ฯเปฯ   มโนสมฺผสสฺ   จกฺขุสมฺผสฺสช  
เวทน  ฯเปฯ   มโนสมฺผสสฺช   เวทน   จกฺขุสมผฺสฺสช   ส ฺ  ฯเปฯ  
มโนสมฺผสฺสช ส ฺ จกฺขุสมฺผสฺสช เจตน ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสช  
เจตน   รูปตณฺห  ฯเปฯ   ธมฺมตณฺห   รูปวิตกฺก  ฯเปฯ   ธมฺม-  
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วตกฺก   รูปวิจาร  ฯเปฯ  ธมฺมวิจารนฺติอาทินา  อนุปทธมฺมวิภาค- 
วเสนป สพฺเพว   ธมฺมโกฏาเส   อนวเสสโต   วมิ   อุคฺคิริ อนเปกฺข- 
ปริจฺจาเคน  ฉฑฺฑยิ  ฯ  วุตฺต  เหต  ยนตฺ  อานนฺท  จตฺต วนฺต  
มุตฺต   ปหีน   ปฏินิสฺสฏ   ต   ตถาคโต   ปุน  ปจฺจาคมิสฺสตีติ  เนต  
าน  วิชฺชตีติ๑ ฯ เอวมฺป ภาเค วมีติ ภควา ฯ อถวา ฯ ภาเค วมีติ  
สพฺเพป   กุสลากุสเล   สาวชฺชานวชฺเช  หีนปณีเต  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค  
ธมฺเม   อริยมคฺคาณมุเขน   วมิ   อุคฺคิริ   อนเปกฺโข  ปริจฺจชิ  ปชหิ  
ปเรส ฺจ   ตถตฺตาย   ธมมฺ  เทเสสิ  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ธมฺมาป  โว  
ภิกฺขเว   ปหาตพฺพา   ปเคว   อธมฺมา   กุลฺลูปม  โว  ภิกฺขเว  ธมมฺ  
เทเสสฺสามิ   นิตฺถรณตฺถาย   โน   คหณตฺถายาติอาทิ๒  ฯ  เอวมฺป  
ภาเค วมีติ ภควา ฯ  
        ขนฺธายตนธาตฺวาทิ-   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  
        เอตฺถ   จ   ยสฺมา   สงฺเขปโต  อตฺตหิตสมฺปตฺติปรหิตปฏิปตฺติ- 
วเสน ทุวิธา   พุทฺธคุณา  ตาสุ  อตฺตหิตสมฺปตฺติ  ปหานสมฺปทาาณสมฺปทา- 
เภทโต ทุวิธา   อานุภาวสมฺปทาทีน   ตทวินาภาเวน  
๑. ที. ม. ๑๐/๑๓๙ ฯ   ๒. ม. มู. ๑๒/๒๗๐-๑ ฯ   
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ตทนฺโตคธตฺตา   ปรหิตปฏิปตฺติ   ปโยคาสยเภทโต   ทุวิธา   ตตฺถ  
ปโยคโต   ลาภสกฺการาทินิรเปกฺขจิตฺตสฺส   สพฺพทุกฺขนิยฺยานิกธมฺมุ- 
ปเทโส อาสยโต   ปฏิวิรทฺุเธสุป   นิจฺจ   หิเตสิตา   าณปริ- 
ปากกาลาคมนาทิ ปรหิตปฏิปตฺติ   อามิสปฏิคฺคหณาทินาป   อตฺต- 
จริยา ปรหิตปฏิปตฺติ   โหติเยว   ตสฺมา   เตส   วิภาวนวเสน   ปาลิย  
อรหนฺติอาทีน ปทาน คหณ เวทิตพฺพ ฯ  
        ตตฺถ   อรหนฺติ   อิมินา   ปเทน   ปหานสมฺปทาวเสน   ภควโต  
อตฺตหิตสมฺปตฺติ   วิภาวิตา  ฯ   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   โลกวิทูติ  จ  อิเมหิ  
ปเทหิ   าณสมฺปทาวเสน  ฯ   นนุ   จ   โลกวิทูติ   อิมินาป สมมฺา- 
สมฺพุทฺธตา   วิภาวิยตีติ  ฯ  สจฺจ  วิภาวิยติ  อตฺถิ  ปน  วิเสโส  
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   อิมินา   สพฺพ ฺ ุตาณานุภาโว   วิภาวิโต โลก- 
วิทูติ  ปน  อิมินา  อาสยานุสยาณาทีนมฺป  อานุภาโว  วิภาวิโตติ ฯ  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ   อิมินา   สพฺพาป   ภควโต   อตฺตหิตสมฺปตฺติ  
วิภาวิตา  ฯ   สุคโตติ   ปน   อิมินา  สมทุาคมโต  ปฏาย  ภควโต  
อตฺตหิตสมฺปตฺติ   ปรหิตปฏิปตฺติ   จ   วิภาวิตา  ฯ   อนุตฺตโร ปุริส- 
ทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสานนฺติ   อิเมหิ   ปเทหิ   ภควโต ปริหิต- 
ปฏิปตฺติ   วิภาวิตา  ฯ  พุทฺโธติ  อิมินา  ภควโต  อตฺตหิตสมฺปตฺติ  
ปรหิตปฏิปตฺติ   จ   วิภาวิตา  ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  
วตฺวา   พุทฺโธติ  วจน  สมตฺถิต  โหติ  ฯ  เตเนวาห  อตฺตนาป  พุชฺฌิ  
อ ฺเป   สตฺเต   โพเธสีติอาทิ  ฯ   ภควาติ   จ   อิมินาป สมุทา-  
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คมโต  ปฏาย  ภควโต  สพฺพา  อตฺตหิตสมฺปตฺติ  ปรหิตปฏิปตฺติ  จ  
วิภาวิตา ฯ  
        อปโร   นโย  ฯ   เหตุผลสตฺตุปการวเสน   สงฺเขปโต   ติวิธา  
พุทฺธคุณา  ฯ   ตตฺถ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน  
โลกวิทูติ   อิเมหิ   ปเทหิ   ผลสมฺปตฺติวเสน   พุทฺธคุณา  วิภาวิตา  ฯ  
อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสานนฺติ อิเมหิ สตฺตุปการ- 
วเสน พุทฺธคุณา   ปกาสิตา  ฯ   พุทฺโธติ  อิมินา  ผลวเสน  สตฺตุปการ- 
วเสน จ   พุทธฺคุณา   วิภาวิตา  ฯ   สุคโต   ภควาติ  ปน  อิเมหิ  ปเทหิ  
เหตุผลสตฺตุปการวเสน พุทฺธคุณา วิภาวิตาติ เวทิตพฺพ ฯ  
        ตสฺสาติ   พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏานิกสฺส  โยคิโน  ฯ  เอวนติฺ  ตตฺราย  
นโยติอาทินา  วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ  ตสฺม ึ สมเยติ พุทธฺคุณานุสฺสรณ- 
สมเย ฯ ราคปริยุฏ ิตนฺติ   ราเคน   ปรยิุฏ ิต  ฯ   ปริยุฏาน- 
ปฺปตฺเตหิ ราเคหิ   สหิต   จิตฺต   อร ฺมิว   โจเรหิ   เตน   ปรยิุฏ ิตนฺติ  
วุตฺต  ฯ  ตสสฺ  ปรยิุฏานฏานภาวโต  ปริยฏุ ิตราคนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ย  
วา   ราคสฺส   ปริยฏุาน  ต  ตสหิเต  จิตฺเต  อุปจิตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  
เอตสฺมึ  ปกฺเข  ราเคนาติ  ราเคน  เหตุนาติ  อตฺโถ  ฯ อุชุคตเมวาติ  
ปเคว  กายวงฺกาทีน  อปนีตตฺตา  จิตฺตสฺส  จ  อนุชภุาวกราน  มายาทีน  
อภาวโต   ราคาทิปริยุฏานาภาเวน   วา   โอนติอุนนฺติวิรหโต อุช-ุ 
ภาวเมว   คต  ฯ   อถวา  ฯ  อุชุคตเมวาติ  กมฺมฏานสฺส  วีถ ึโอติณฺณ- 
ตาย   ลีนุทฺธจฺจวิคมโต   มชฺฌิมสมถนิมิตฺตปฏิปตฺติยา   อุชุภาวเมว   
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คต  ฯ   ตถาคต   อารพฺภาติ   ตถาคตคุเณ   อารมฺมณ   กตฺวา  ฯ  
อิจฺจสฺสาติ   อิติ   อสฺส  ฯ  โส  ภควา  อิติป  อรหนติฺอาทินา  ปุพฺเพ  
วุตฺตปฺปกาเรน   พุทฺธคุเณ   อนุวิตกฺกยโตติ   สมฺพนฺโธ  ฯ   เอวนฺติ  
เนวสฺส   ตสมฺึ   สมเยติอาทินา   วุตฺตนเยน  ฯ   พุทธฺคุณโปณาติ  
พุทฺธคุณนินฺนา  ฯ   วิตกกฺวิจารา   ปวตฺตนฺตีติ  เอเตน  พุทฺธคุณ- 
สงฺขาต กมฺมฏาน   วิตกกฺาหต   วิตกกฺปริยาหต   ปุนปฺปุน   อนุ- 
มชฺชน ฺจ กโรตีติ   ทสฺเสติ  ฯ   ปติ   อุปฺปชฺชตีติ   ภาวนาวเสน  
อุปจารชฺฌานนิปฺผาทิกา   พลวตี   ปติ   อุปฺปชฺชติ  ฯ   ปติมนสฺสาติ  
วุตฺตปฺปการปติสหิตจิตฺตสฺส  ฯ   กายจิตฺตทรถาติ   กายจิตฺตปสฺสทฺธีน  
ปฏิปกฺขภูตา   สุขุมาวตฺถา   อุทฺธจฺจสหคตา  กิเลสา  ฯ  ปฏิปสฺสมฺภนฺตีติ  
สนฺนิสีทนฺติ  ฯ  อนุกฺกเมน  เอกฺกขเณติ  ยทา  พุทธฺคุณารมฺมณา  ภาวนา  
อุปรุปริวิเสส   อาวหนฺตี   ปวตฺตติ   ตทา   นีวรณานิ   วิกฺขมฺภิตาเนว  
โหนฺติ   กิเลสา   สนฺนิสนิฺนาว  โหนติฺ  สุวิสทานิ  สทฺธาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  
โหนฺติ   ภาวนาย   ปคุณตาย  วิตกฺกวิจารา  สาติสย  ปฏกิจฺจา  วหนฺติ  
พลวตี   ปติ   อุปฺปชฺชติ   ปติปทฏานา   ปสฺสทฺธ ิ  สวิเสสา   ชายติ  
ปสฺสทฺธกายสฺส   สมาธิปทฏาน   สุข   ถิรตร  หุตฺวา  ปวตฺตติ  สุเขน  
อนุพฺรูหิต   จิตฺต   กมฺมฏาเน   สมฺมเทว  สมาธิยติ  เอว  อนุกฺกเมน  
ปุพฺพภาเค   วิตกฺกาทโย   อุปรุปร ิ  ปฏปฏตรภาเวน   ปวตฺติตฺวา  
ภาวนาย   มชฺฌิมสมถปฏิปตฺติยา   อินฺทฺริยาน ฺจ   เอกรสภาเวน ปฏต- 
มานิ   หุตฺวา   เอกฺกขเณ  ฌานงฺคานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ย  สนฺธาย   
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วุตฺต  ภควตา  ยสฺม ึ มหานาม  สมเย  อริยสาวโก  ตถาคต  อนุสฺสรติ  
เนวสฺส   ตสมฺึ   สมเย   ราคปริยุฏ ิต   จิตฺต   โหติ  ฯเปฯ  สุขิโน  
จิตฺต   สมาธิยตีติ๑  ฯ  กสมฺา  ปเนตฺถ  ฌาน  อปฺปนาปฺปตฺต  น  
โหตีติ   อาห   พุทฺธคุณานมฺปน   คมฺภีรตายาติอาทิ  ฯ   คมฺภีเร   หิ  
อารมฺมเณ   คมฺภีเร   อุทเก  ปติตนาวา  วิย  สมถภาวนา  ปติฏ  น  
ลภติ  ฯ   คมฺภีรตายาติ   จ   อิมินา   สภาวธมฺมตาป  สงฺคหิตา  ฯ สภาว- 
ธมฺโม   หิ  คมฺภีโร  น  ป ฺตฺติ  ฯ  นนุ  จ  ตชฺชาป ฺตฺติวเสน  
สภาวธมฺโม   คยฺหตีติ  ฯ   สจฺจ   คยฺหติ  ปุพฺพภาเค  ภาวนาย  ปน  
วฑฺฒมานาย  ป ฺตฺตึ  สมติกฺกมิตฺวา  สภาเวเยว  จิตฺต  ติฏติ  ฯ  นน ุ 
จ   สภาวธมฺเมป   กตฺถจิ   อปฺปนา  สมิชฺฌติ  ทุติยารุปฺปชฺฌานาทีติ  ฯ  
สจฺจ   สมิชฌฺติ   ต ฺจ   โข   เอกปฺปกาเร   อารมฺมเณ   อิทมฺป  น  
นานปฺปการนฺติ   ทสฺเสนฺโต   นานปฺปการคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตายาติ  
อาห  ฯ  เอวมฺป  ยถา  นานปฺปกาเรสุ  เกสาทิโกฏาเสสุ  มนสิการ  
ปวตฺเตนฺตสฺส   เอกสฺมึเยว   โกฏาเส   อปฺปนาวเสน   ภาวนา  
อวติฏติ   เอวมิธ   กสฺมา   น  โหตีติ  ฯ  วิสโมย  อุป ฺาโส๒  
ตตฺถ   ห ิ สติป  โกฏาสพหุภาเว  เอกปฺปกาเรเนว  ภาวนา  ปวตฺตติ  
ปฏิกูลาการสฺเสว   คหณโต   อิธ   ปน   นานปฺปกาเรน   คุณาน  
นานปฺปการตฺตา   น   อยเมกสฺมึเยว   คุเณ   าตุ   สกฺโกติ  
ภาวนาพเลน   ปจฺจกฺขโต   พุทฺธคุเณสุ   อุปฏหนฺเตสุ   สทฺธาย พลว- 
๑. อง. เอกาทสก. ๒๒/๓๑๖ ฯ ๒. สกฺกฏภาสาย อุปนฺยาโสติ ม ฺเ ฯ   
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ภาวโต  ฯ  เตเนว  หิ  อธมิุตฺตตายาติ  วุตฺต  ฯ ยทิ อุปจารปฺปตฺต  
ฌาน โหติ กถ พุทฺธานุสฺสตีติ วุตฺตนฺติ อาห ตเทตนฺติอาทิ ฯ  
        [๒๕๙]   สคารโว   โหติ   สปฺปฏิสฺโส   สตฺถ ุ  คุณสรีรสฺส  
ปจฺจกฺขโต  อุปฏหนโต  ฯ  ตโตเยว  สทฺธาเวปุลฺล  อเวจฺจปฺปสาท- 
สทิส สทฺธามหตฺต   พุทธฺคุณาน   อนุสฺสรณวเสน   ภาวนาย   ปวตฺตตฺตา  
สติเวปุลฺล   เตส   ปรมคมฺภีรตาย   นานปฺปการตาย  จ  ป ฺาเวปุลฺล  
เตส   อุฬารปุ ฺกฺเขตฺตตาย   ปุ ฺเวปุลฺล ฺจ   อธิคจฺฉติ  ฯ ปติ- 
ปาโมชฺชพหโุล   โหติ   ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานียตฺตา  พุทฺธานุสฺสติยา  ฯ  
ภยเภรวสโห  พุทฺธคุณารมฺมณาย  สติยา  ภยเภรวาภิภวนโต  ฯ  เตนาห  
ภควา   อนุสฺสเรถ   สมฺพุทฺธ   ภย   ตุมหฺาก   โน   สยิาติ๑  ฯ ทุกฺขา- 
ธิวาสนสมตฺโถ   พุทฺธานสฺุสติยา  สรีรทุกฺขสฺส  ปทมุปลาเส  อุทกสฺส  
วิย   วินิวฏฏนโต  ฯ   สวาสส ฺนฺติ   สหวาสส ฺ  ฯ   พุทฺธภูมิย  
จิตฺต   นมติ   พุทฺธคุณาน   มหนฺตภาวสฺส   ปจฺจกฺขโต  อุปฏานโต  ฯ  
พุทฺธานุสฺสติภาวนาย   สพฺพทา   พุทฺธคุณาน   จิตฺเต   วิปริวตฺตนโต  
วุตฺต   สมฺมุขา   สตฺถาร  ปสฺสโต  วิยาติ  ฯ  อุตฺตรึ  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโตติ  
อิมาย  ภาวนาย  อุปรีน๒  อธิฏาน กตฺวา สจฺจานิ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ฯ  
สุคติปรายโนติ สุคติสมฺปราโย ฯ  
        อปฺปมาทนฺติ   อปฺปมชฺชน   สกกฺจฺจ   อนุโยค  ฯ   กยริาถาติ  
กเรยฺย  ฯ   สเุมธโสติ   สนฺุทรป ฺโ  ฯ   เอว   มหานุภาวายาติ  
๑. ส. สคาถก. ๑๕/๓๒๓ ฯ   ๒. กิมิท ฯ วีมสิตพฺพ ฯ   
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วุตฺตปฺปกาเรน  นีวรณวิกขฺมฺภนาทิสมตฺเถน  สตฺถร ิสคารวภาวาทิ- 
เหตุภูเตน มหตา สามตฺถิเยน สมนฺนาคตาย ฯ  
        ธมฺมานุสฺสตีติ   เอตฺถ   ปทตฺโถ   สภาวตฺโถ   จ   อาทิโต วุตฺโต- 
เยวาติ   ต  อนามสิตฺวา  ภาวนาวิธานเมว  ทสฺเสตุ  ธมฺมานุสฺสตึ  
ภาเวตุกาเมนาปติอาทิ   อารทฺธ  ฯ   กสฺมา   ปเนตฺถ  พุทฺธานุสฺสติย  
วิย   อเวจฺจปฺปสาทสมนฺนาคเตนาติ   น   วุตฺต   นน ุ  เอตา ปฏิ- 
ปาฏิยา  ฉ  อนุสฺสติโย  อริยสาวกาน  วเสน  เทสน  อารุฬฺหาติ  ฯ  
สจฺจเมต   เอว   สนฺเตป   ปริสุทฺธสีลาทิคุณาน   ปุถุชชฺนานมฺป  
อิชฺฌนฺตีติ   ทสฺสนตฺถ   อเวจฺจปฺปสาทสมนฺนาคเตนาติ   อิธ   น   วุตฺต  
อริยสาวกานมฺปน   สุเขน  อิชฌฺนฺตีติ  ฯ  ตถาป  ปาลิย  อาคตตฺตา  จ  
พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ   อย   วิจาโร   ปรโต  
อาคมิสฺสเตว ฯ  
        [๒๖๐]   ปรยิตฺติธมฺโมปติ  ปสทฺเทน  โลตุตฺตรธมฺม  สมฺปณฺ- 
เฑติ  ฯ อิตเรสูติ   สนฺทฏิ ิกาทิปเทสุ  ฯ   โลกุตฺตรธมฺโมวาติ   อว- 
ธารณ นิปฺปรยิาย   สนฺทฏิ ิกาทิอตฺถ   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ   ปริยายโต  
ปเนเต  ปริยตฺติธมฺเมป  สมฺภวนฺเตว  ฯ  ตถาหิ ปริยตฺติธมฺโม พหุสฺสุเตน  
อาคตาคเมน   ปรเมน   สติเนปกฺเกน   สมนฺนาคเตน   ป ฺวตา อาทิ- 
กลฺยาณตาทิวิเสสโต   สย   ทฏพฺโพติ   สนฺทฏิ ิโก  ฯ อาจริย- 
ปยิรุปาสนาย  วินา  น  ลพฺภาติ  เจ  ฯ โลกุตฺตรธมฺเมป สมาเน  
กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยเนว   สชิฺฌนโต   ตถา   สตฺถ ุ  สนฺทสฺสเนป  ฯ   
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สนฺทิฏ ิยา   ชายตีติ   ปนตฺโถ   ติตฺถิยนิมฺมทเน  นปิฺปริยายโตว  ลพฺภติ  
กิเลสชเย   ปริยายโต   ปรมฺปราเหตุภาวโต  ฯ   สนทฺิฏ   อรหตีติ  
อยมฺป   อตฺโถ   ลพฺภเตว   สพฺพโส   สงฺกิเลสธมฺมาน   ปหาน โวทาน- 
ธมฺมาน  ปรพฺิรูหน ฺจ  อุทฺทิสฺส  ปวตฺตตฺตา  ฯ  อย ฺจ  อตฺโถ เย  
โข  โคตมิ  ธมฺเม  ชาเนยฺยาสิ  อิเม  ธมมฺา  สราคาย  สวตฺตนฺติ โน  
วิราคาย   สโยคาย   สวตฺตนฺติ   โน   วิสโยคาย   สอุปาทานาย  
สวตฺตนฺติ   โน   อนุปาทานาย   เอกเสน  โคตมิ  ธาเรยฺยาสิ  เนโส  
ธมฺโม  เนโส  วินโย  เนต  สตฺถุสาสนนฺติ๑  ธมฺมาป  โว  ภิกฺขเว  
ปหาตพฺพา   ปเคว   อธมฺมาติ๒   จ   เอวมาทีหิ   สุตฺตปเทหิ  
วิภาเวตพฺโพ  ฯ   อกาลิกาธิคมุปายตาย   อกาลิโก  ฯ วิชฺชมานตาปริ- 
สุทฺธตาหิ  เอหิปสฺสวิธึ  อรหตีติ  เอหิปสฺสิโก  ฯ  ตโตเอว  
วฏฏทุกฺขนิตฺถรณตฺถิเกหิ   อตฺตโน   จิตฺเต   อุปนยน   จิตฺตสฺส   วา  
ตตฺถ   อุปนยน   อรหตีติ   โอปนยิโก  ฯ   วิมุตฺตายตนสีเส   ตฺวา  
ปริจเยน   สมฺมเทว   อตฺถเวท   ธมฺมเวท ฺจ   ลภนฺเตหิ   ปจฺจตฺต  
เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   เอว   สนฺทฏิ ิกาทิปเทสุ   ปริยตฺติธมฺมมฺป  
ปกฺขิปตฺวา มนสิกาโร ยชุชฺเตว ฯ  
        สาติ   คาถา  ฯ  สมนตฺภทฺทกตฺตาติ  สพฺพภาเคหิ  สุนฺทรตฺตา  ฯ  
ธมฺมสฺสาติ   สาสนธมฺมสฺส  ฯ   กิ ฺจาป   อวยววินิมุตฺโต   สมุทาโย  
นาม   ปรมตฺถโต   โกจิ   นตฺถิ   เยสุ   ปน   อวยเวสุ  
๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๘๘ ฯ   ๒. ม. มู. ๑๒/๒๗๑ ฯ   
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สมุทายรูเปน  อเวกฺขิเตสุ  คาถาติสม ฺา  ต  ตโต  ภินฺน  วิย  กตฺวา  
ตสฺสาป   โวหาร   อาโรเปตฺวา   ทสฺเสนฺโต   ปเมน   ปาเทน  
อาทิกลฺยาณาติอาทิมาห  ฯ   เอกานุสนฺธิกนฺติ   อิท   นาติพหุวิภาค  
ยถานุสนฺธินา   เอกานุสนฺธิก  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  อิตรสฺส  ปน  เตเนว  
เทเสตพฺพธมฺมวิภาเคน   อาทิมชฺฌปริโยสาเน   ภาคา   ลพฺภนฺตีติ  ฯ  
นิทาเนนาติ   กาลเทสเทสกปริสาทิอปทิสนลกฺขเณน   นิทานคนฺเถน  ฯ  
นิคเมนาติ   อิทมโวจาติอาทิเกน   อิติ   ยต   วุตฺต   อิทเมต  
ปฏิจฺจ  วุตฺตนฺติ๑  วา  ยถาวุตฺตตฺถนิคเมน  ฯ  อย  คาถา วิเสสโต  
สุตฺตปฏกสวณฺณนาติ   กตฺวา   สุตฺตปฏกวเสน   ธมฺมสฺส อาทิ- 
กลฺยาณาทิต   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   สุตฺตปฏกวินยปฏกาน  วเสน  ต  
ทสฺเสตุ   สนทิานสอุปฺปตฺติกตฺตาติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ สนิทาน- 
สอุปฺปตฺติกตฺตาติ  ยถาวุตฺตนิทาเนน  สนิทานตาย  สอตฺถุปฺปตฺติกตาย  
จ  ฯ   เวเนยฺยาน   อนุรูปโตติ   สกิฺขาปทป ฺตฺติยา   ธมฺมเทสนาย  
จ   ตตสิกฺขาปทภาเวน   ป ฺาปยมานสฺส   เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูป  
ปวตฺติยมานสฺส   อนุรูปโต  ฯ   อตฺถสฺสาติ   เทสิยมานสฺส   จ๒ สีลาทิ- 
อตฺถสฺส  ฯ  ต  กิสฺสเหตุ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเวติอาทินา๓  ตตฺถ  
ตตฺถ   เหตูปมาคหเณน   เหตูทาหรณยุตฺตโต  ฯ  เอว  สุตฺตวินยวเสน  
ปริยตฺติธมฺมสฺส   อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณต   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   ตีณิ  
ปฏกานิ   เอกชฺฌ   คเหตฺวา   ต   ทสฺเสตุ   สกโลปติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๖๒ ฯ   ๒. จสทฺโท อติเรโก ม ฺเ ฯ ๓....ภิกฺขเวติ จ  
อาทินาติป ทิสฺสติ ฯ   
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ตตฺถ สาสนธมฺโมติ  
        สพฺพปาปสฺส อกรณ   กุสลสฺสปูสมฺปทา  
        สจิตฺตปริโยทปน   เอต   พุทฺธาน   สาสนนฺติ๑  
เอว   วุตฺตสฺส   สตฺถุ   สาสนสฺส  ปกาสโก  ปริยตฺติธมฺโม  ฯ  สีเลน  
อาทิกลฺยาโณ   สลีมูลกตฺตา   สาสนสฺส   สมถาทหีิ   มชฺเฌกลยฺาโณ  
เตส   สาสนสมฺปตฺติยา   เวมชฺฌภาวโต  นิพฺพาเนน  ปรโิยสาน- 
กลฺยาโณ ตทธิคมโต   อุตฺตริกรณียาภาวโต  ฯ   สาสเน   สมฺมา- 
ปติปตฺติ นาม   ป ฺาย   โหติ   ตสฺสา   จ   สลี   สมาธิ   จ   มลูนฺติ  
อาห   สีลสมาธีหิ  อาทิกลฺยาโณติ  ฯ  ป ฺา  ปน  อนุโพธปฏิเวธ- 
วเสน ทุวิธาติ   ตทุภยมฺป   คณฺหนฺโต   วิปสฺสนามคฺเคหิ   มชฺเฌ- 
กลฺยาโณติ อาห  ฯ   ตสฺสา   นิปฺผตฺติ   ผล   กิจฺจ   นพฺิพานสจฺฉิกิริยา  
ตโต   ปร   กตฺตพฺพ   นตฺถีติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   ผลนิพฺพาเนหิ ปริโยสาน- 
กลฺยาโณติ  ฯ ผลคฺคหเณน วา สอุปาทิเสสนิพฺพานมาห ฯ อิตเรน  
อิตร  ฯ   ตทุภย ฺจ  สาสนสมฺปตฺติยา  โอสานนฺติ  อาห  ผลนิพฺพาเนหิ  
ปริโยสานกลฺยาโณติ  ฯ   พุทฺธสฺส   สโุพธิตา   สมมฺาสมฺพุทฺธตา  
ตาย   อาทิกลฺยาโณ   ตปฺปภวตฺตา  ฯ   สพฺพโส   สงฺกิเลสปฺปหาน  
โวทาน   ปาริปูริ   จ   ธมมฺสุธมฺมตา   ตาย   มชฺเฌกลฺยาโณ  
ตสรีรตฺตา  ฯ   สตฺถารา   ยถานุสิฏ   ตถาปฏิปตฺติ   สงฺฆสุปฏิปตฺติ  
ตาย   ปรโิยสานกลฺยาโณ  ตาย  สาสนสฺส  โลเก  สุปติฏ ิตภาวโต  ฯ  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๙-๔๐ ฯ   
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ตนฺติ   สาสนธมฺม  ฯ  ตถตฺตายาติ  ยถตฺตาย  ภควตา  ธมฺโม  เทสิโต  
ตถตฺตาย  ตถภาวาย  ฯ  โส  ปน  อภิสมฺโพธิ  ปจฺเจกโพธิ สาวกโพธีติ  
ติวิโธ  อิโต  อ ฺถา  นิพฺพานาธิคมสฺส  อภาวโต  ฯ  ตตฺถ  สพฺพคุเณหิ  
อคฺคภาวโต   อิตรโพธิทฺวยมูลตาย  จ  ปมาย  โพธิยา  อาทิกลฺยาณตา  
คุเณหิ   เวมชฺฌภาวโต   ทติุยาย  มชฺเฌกลฺยาณตา  ตทุภยาวรตาย๑  
ตโทสานตาย จ สาสนธมฺมสฺส ตติยาย ปริโยสานกลฺยาณตา วุตฺตา ฯ  
        [๒๖๑]   เอโสติ   สาสนธมฺโม  ฯ   นีวรณวิกฺขมฺภนโตติ วิมุตฺตา- 
ยตนสีเส  ตฺวา  สทฺธมฺม  สุณนฺตสฺส นีวรณาน วิกฺขมฺภนสมฺภวโต ฯ  
วุตฺต ฺเหต   ยถาวุโส   ภิกฺขุโน  สตฺถา  วา  ธมฺม  เทเสติ  อ ฺตโร  
วา  ครุฏานิโย  สพฺรหฺมจารี  ตถา  ตถา  โส  ตตฺถ  ลภติ  อตฺถเวท  
ลภติ   ธมฺมเวทนฺติ   ยสฺม ึ  ภิกฺขเว  สมเย  อริยสาวโก  โอหิตโสโต  
ธมฺม   สุณาติ  ป ฺจสฺส  นีวรณานิ  ตสฺมึ  สมเย  ปหนีานิ  โหนฺตีติ๒  
จ   อาทิ  ฯ  สมถวิปสฺสนาสุขาวหนโตติ  สมถสุขสฺส  จ  วิปสฺสนา- 
สุขสฺส จ   สมฺปาทนโต  ฯ   วุตฺตมฺป   เจต   โส   วิวิจฺเจว   กาเมหิ  
วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร วิเวกชมฺปติสุขนฺติ๓- 
อาทิ ฯ ตถา ฯ  
        ยโต ยโต สมฺมสติ   ขนฺธาน อุทยพฺพย  
        ลภติ ปติปาโมชฺช   อมตนฺต วิชานต  
        อมานุสี  รตี  โหติ   สมฺมา  ธมฺม  วิปสฺสโตติ๔ จ ฯ  
๑. ตทุภยาปรตายาติ ม ฺเ ฯ   ๒. ส มหาวาร ๑๙/๑๓๔-๕ ฯ ๓. ม.ม. ๑๓/๑๙๐ ฯ    
๔. ขุ. ธ. ๒๕/๖๖ ฯ   
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ตถา  ปฏิปนโฺนติ  ยถา  สมถวิปสฺสนาสุข  อาวหติ  ยถา  วา  สตฺถารา  
อนุสิฏ   ตถา   ปฏิปนฺโน   สาสนธมฺโม  ฯ   ตาทิภาวาวหนโตติ  
ฉฬงฺคุเปกฺขาวเสน   อิฏาทีสุ   ตาทิภาวสฺส   โลกธมฺเมหิ  อนุปเลปสฺส  
อาวหนโต ฯ  
        เอส   ภควา   วุตฺตนเยน   ติวิธกลยฺาณ   ธมฺม   เทเสนฺโต  ย  
สาสนพฺรหฺมจริย   มคฺคพฺรหฺมจริย ฺจ   ปกาเสติ   ต   ยถานุรูป  
อตฺถสมฺปตฺติยา   สาตฺถ   พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา   สพฺย ฺชนนฺติ   โยชนา  ฯ  
ตตฺถ  อวิเสเสน  ติสฺโส  สิกฺขา  สกโล  จ  ตนฺติธมฺโม สาสนพฺรหฺมจริย  
ย  สนฺธาย  วุตฺต  กตเมสาน  โข  ภนฺเต พุทฺธาน ภควนฺตาน พฺรหฺมจริย  
น  จิรฏ ิติก  อโหสีติอาทิ๑  ฯ  สพฺพสิกฺขาน มณฺฑภูตสิกฺขตฺตยสงฺคหิโต  
อริยมคฺโค   มคฺคพฺรหฺมจริย   ย   สนฺธาย   วุตฺต   ขีณา  ชาติ  วุสติ  
พฺรหฺมจริย  กต  กรณียนฺติ๒  ฯ ยถานุรูปนฺติ ยถารห ฯ สิกฺขตฺตย- 
สงฺคห หิ   สาสนพฺรหฺมจริย   อตฺถสมปฺตฺติยา   สาตฺถ  ฯ   มคฺคพฺรหฺม- 
จริเยน วตฺตพฺพเมว   นตฺถิ  ฯ   อตฺถสมฺปตฺติยาติ   สมฺปนฺนตฺถตาย  ฯ  
สมฺปตฺติอตฺโถ   หิ  อิธ  สหสทฺโท  ฯ  อิตรมฺปน  ยถาวุตฺเต  นฏเ  น  
สาตฺถ   สพฺย ฺชน ฺจ  ฯ  เย  ปเนตฺถ  วจนสภาว  สาตฺถ  อตฺถสภาว  
สพฺย ฺชนนฺติ   วิภชิตฺวา   วทนฺติ   ต   น   สุนฺทร   ตถา   วิภตฺตสฺส  
ปริยตฺติธมฺมสฺส   อภาวโต  ฯ   สทฺทตฺถา  หิ  อภินนฺรูปา  วิย  หตฺุวา  
วินิโยค  คจฺฉนฺติ  ฯ  ตถา  หิ  เนส โลกยิามิสฺสภาว ปฏิชานนฺติ ฯ สติป  
๑. วิ. มหาวภิงฺค. ๑/๑๒ ฯ   ๒. ส. ขนฺธวาร.  ๑๗/๔๔ ฯ   
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วา  เภเท  สพฺย ฺชนนฺติ  เอตฺถ   ยทิ  ตุลฺยโยโค  อธปิฺเปโต  สปตฺุโต  
อาคโตติอาทีสุ   วิย   เอว   สติ   อตฺถปฏิสรณา   ภิกขฺเว   โหถ  
มา   พฺย ฺชนปฏิสรณาติ   อตฺถปฺปธานภาโว   ทีปโต   สิยา   อถ  
วิชฺชมานตามตฺต   สโลมโก   สปกฺขโกติอาทีสุ   วิย   พฺย ฺชนสมฺปตฺติ  
อคฺคหิตา  สิยา  ตสฺมา  อฏกถาย  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  
สาตฺถ   สพฺย ฺชนนฺติ   เอตฺถ  เนตฺตินเยนาป  อตฺถ  ทสฺเสตุ  สงฺกาสน  
ฯเปฯ   สพฺย ฺชนนฺติ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ  ยทิป  เนตฺติย  พฺย ฺชนมุเขน  
พฺย ฺชนตฺถคฺคหณ   โหตีติ   อกฺขรปทนฺติอาทินา   พฺย ฺชนปทานิ   ปม  
อุทฺทิฏานิ   อิธ   ปน   ปาลิย   สาตฺถ   สพฺย ฺชนนฺติ   อาคตตฺตา  
อตฺถปทานิเยว ปม ทสฺเสตุ สงฺกาสนปกาสนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   สงฺเขปโต   กาสน   ทีปน   สงฺกาสน   ม ฺมาโน  ภิกฺขุ  
พนฺโธ  มารสฺส  อม ฺมาโน  มุตฺโตติอาทีสุ  วิย  ฯ  ตตฺตเกน  หิ เตน  
ภิกฺขุนา  ปฏวิิทฺธ  ฯ  เตนาห  อ ฺาต  ภควาติอาทิ  ฯ  ปม  กาสนา  
ปกาสนา  ฯ  อาทิกมฺมสฺมึ  หิ  อย ปสทโฺท ป ฺเปติ ปฏเปตีติ๑  
อาทีสุ  วิย  ฯ   ติกฺขินฺทฺริยาเปกฺข ฺเจต   ปททฺวย   อุทฺเทสภาวโต  ฯ  
ติกฺขินฺทฺริโย  หิ  สงฺเขปโต  ปม ฺจ  วุตฺตมตฺถ  ปฏิปชชฺติ  ฯ สงฺขิตฺตสฺส  
วิตฺถารวจน   สกึ   วุตฺตสฺส   ปุน   วจน ฺจ   วิวรณวิภชนานิ   ยถา  
กุสลา   ธมฺมาติ   สงฺเขปโต   สกึเยว   จ  วุตฺตสฺส  อตฺถสฺส  กตเม  
ธมฺมา   กุสลา   ยสฺม ึ  สมเย  กามาวจร  กุสล  จิตฺตนฺติอาทินา๒  
๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๗๐ ฯ   ๒. อภิ. ส. ๓๔/๙ ฯ   
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วิตฺถารโต  วิวรณวเสน วิภชนวเสน จ ปุน วจน ฯ มชฺฌิมินฺทฺริยา- 
เปกฺขเมต ปททฺวย   นิทฺเทสภาวโต  ฯ   วิวฏฏสฺส๑   วิตฺถารตราภิธาน  
วิภตฺตสฺส   จ   ปกาเรหิ   าปน   เวเนยฺยาน   จิตฺตปริโตสน อุตฺตานี- 
กรณป ฺาปนานิ   ยถา   ผสฺโส   โหตีติอาทินา   วิวฏฏวิภตฺตสฺส  
อตฺถสฺส   กตโม   ตสฺมึ   สมเย   ผสฺโส   โย   ตสฺมึ   สมเย ผสฺโส   ผุสนา    
สมฺผุสนาติอาทินา   อุตฺตานีกิริยา   ป ฺาปนา จ  ฯ   มุทินฺทฺริยาเปกฺขเมต- 
ปททฺวย   ปฏินิทฺเทสภาวโต  ฯ ป ฺาปนปฏปน วิวรณ วิภชน- 
อุตฺตานีกรณปกาสนอตฺถปทสมาโยคโตติป ปาโ ฯ กถมฺปนาย 
ปมวิกปฺโป  ชาโตติ  ฯ  วุจฺจเต ฯ เนตฺติปาลิย อาคตนเยน  
ปุริมปาโ  ฯ   ตตฺถ   หิ   สงฺกาสนา   ปกาสนา  วิวรณา  วิภชนา  
อุตฺตานีกมฺมตา   จ   ป ฺตฺติ   เอเตหิ   ฉหิ  ปเทหิ  อตฺโถ  กมฺม ฺจ  
นิฏทิฏนฺติ   เทสนาหารโยชนาย ฺจ   เอตสฺเสวตฺถสฺส   สงฺกาสนา  
ปกาสนาติอาทินา   อาคต  ฯ   ปจฺฉิโม   ปน   ป ฺเปติ   ปฏเปติ  
วิวรติ  วิภชติ  อุตฺตานีกโรติ๒  ปสฺสติ  จาหาติ สุตฺเต อาคตนเยน ฯ  
พฺย ฺชนมตฺตกโตเอว  จ  เนส  ทฺวินฺน  ปาาน  วิเสโส  น  อตฺถโต ฯ  
ตถาหิ   สงฺเขปโต   ปม   าปน  ปมเมว  ปนนฺติ  อิมานิ  ปทานิ  
สงฺกาสนปกาสนปเทหิ   อตฺถโต   อวิสิฏานิ  ฯ   ย ฺจ   ปุริมปาเ  
ฉฏ   ปท   ปการโต   าปนนฺติ   ป ฺาปน   วุตฺต   ต  ทุติยปาเ  
ปกาสนปเทน   นิพฺพิเสส   ปการโต   กาสนนฺติ   กตฺวา  ฯ   ยสมฺา  
๑. วิวฏสฺสาตปิ ทิสฺสติ ฯ   ๒. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๗๐ ฯ   
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าปนกาสนานิ   อตฺถาวภาสนสภาวตาย   อภินฺนานิ   สพฺเพส ฺจ  
เวเนยฺยาน   จิตฺตสฺส   โตสน   พุทฺธิยา   จ  นิสาน๑  ยาถาวโต วตฺถ-ุ 
สภาวาวภาสเน   ชายติเอวาติ  ฯ   เอว   อตฺถปทรูปตฺตา ปริยตฺติ- 
อตฺถสฺส ยถาวุตฺตฉอตฺถปทสมาโยคโต สาตฺถ สาสน ฯ  
        อกฺขรปทพฺย ฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสสมฺปตฺติยาติ   เอตฺถ  ฯ  
อุจฺจารณเวลาย   อปรโิยสิเต  ปเท  วณฺโณ  อกฺขร  ฯ  เอกกฺขร  ปท  
อกฺขรนฺติ  เอเก  ฯ  อา  เอว  กิร  ตนฺติอาทีสุ  อาการาทโย  วิย ฯ  
วิสุทฺธกรณาน  มนสา  เทสนาวาจาย๒  อกฺขรณโต อกฺขรนฺติ อ ฺเ ฯ  
วิภตฺติยนฺต   อตฺถาปนโต   ปท  ฯ  สงฺเขปโต  วุตฺต  ปทาภิหิต  อตฺถ  
พฺย ฺเชตีติ   พฺย ฺชน   วากฺย  ฯ   กิรยิาปท   อพฺยยการกวิเสสนยุตฺต  
วากฺยนฺติ  หิ  วทนฺติ  ฯ ปการโต วากฺยวิภาโค อากาโร ฯ อาการาภิหิต  
นิพฺพจน   นริุตฺติ  ฯ   นิพฺพจนวิตฺถาโร  นิสฺเสสุปเทสโต  นิทฺเทโส  ฯ  
เอเตส อกฺขราทีน พฺย ฺชนปทาน สมฺปตฺติยา สมฺปนฺนตาย สพฺย ฺชน ฯ  
        ตตฺรายมสฺส   อตฺถปทสมาโยโค  ฯ   พฺย ฺชนสมฺปตฺติ   จ  
อกฺขเรหิ   สงฺกาเสติ  ปเทหิ  ปกาเสติ  พฺย ฺชเนหิ  วิวรติ  อากาเรหิ  
วิภชติ   นริุตฺตีหิ   อุตฺตานีกโรติ   นิทฺเทเสหิ   ป ฺเปติ  ฯ   ตถา  
อกฺขเรหิ   อุคฺฆาเฏตฺวา   ปเทหิ   วิเนติ   อุคฺฆฏิต ฺ   พฺย ฺชเนหิ  
วิป ฺเจตฺวา   อากาเรหิ   วิเนติ   วิปจฺจิต ฺ๓  นิรุตฺตีหิ  เนตฺวา  
นิทฺเทเสหิ  วิเนติ  เนยฺย  ฯ เอว ฺจาย ธมฺโม อุคฺฆาฏิยมาโน อุคฺฆฏิต ฺ ุ  
วิเนติ   วิป ฺจิยมาโน   วิปจฺจิต ฺ๓  นิยฺยมาโน  เนยฺย  ฯ  ตตฺถ  
๑. นิสานนฺติ ตขิิณกรณนฺติ อตฺโถ ฯ   ๒. เทสนา วาจายาติ ม ฺเ ฯ ๓. วปิ ฺจิต ฺ ุ ฯ   
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อุคฺฆฏนา   อาทิ  วิป ฺจนา  มชฺเฌ  นยนมนฺเต  ฯ  เอว  ตึสุ  กาเลสุ  
ติธา   เทสิโต   โทสตฺตยวิธมโนคุณตฺตยาวโหติวิธเวเนยฺยวินยโนติ  ฯ  
เอวมฺป   ติวิธกลฺยาโณย   ธมฺโม   อตฺถพฺย ฺชนปาริปูริยา   สาตฺโถ  
สพฺย ฺชโน เวทิตพฺโพ ปริปุณฺโณ ปรสิุทฺโธติ จ ฯ  
        อตฺถคมภีฺรตาติอาทีสุ   อตฺโถ   นาม   ตนฺติอตฺโถ  ฯ   ธมโฺม  
ตนฺติ  ฯ   ปฏเิวโธ   ตนฺติยา   ตนฺติอตฺถสฺส  จ  ยถาภูตาวโพโธ  ฯ  
เทสนา   มนสา   ววฏาปตาย   ตนฺติยา   เทสนา  ฯ  เต  ปเนเต  
อตฺถาทโย   ยสฺมา   สสาทีหิ   วิย   มหาสมุทฺโท   มนฺทพุทฺธีหิ ทุกฺโข- 
คาฬฺหา   อลพฺภเนยฺยปติฏา   จ  ตสฺมา  คมฺภีรา  ฯ  อถวา  ฯ  
อตฺโถ  นาม  เหตุผล  ฯ  ธมฺโม  เหตุ  ฯ  เทสนา  ป ฺตฺติ ยถาธมฺม  
ธมฺมาภิลาโป   อนุโลมปฏโิลมสงฺเขปวิตฺถาราทิวเสน   วา   กถน  ฯ  
ปฏิเวโธ   อภิสมโย   อตฺถานุรูป   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุรูป   อตฺเถสุ ป ฺตฺติ- 
อตฺถานุรูป   ป ฺตฺตีสุ   อวโพโธ   เตส   เตส   วา  ธมฺมาน  
ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ   สลกฺขณสงฺขาโต   อวิปรีตสภาโว  ฯ   เตป   เจเต  
อตฺถาทโย   ยสฺมา   อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ   ทุปฺป ฺเหิ   สสาทีหิ  วิย  
มหาสมุทฺโท   ทุกฺโขคาฬฺหา  อลพฺภเนยฺยปติฏา  จ  ตสฺมา  คมภีฺรา  ฯ  
เตสุ  ปฏิเวธสฺสาป  อตฺถสนฺนิสฺสิตตฺตา วุตฺต อตฺถคมฺภีรตาปฏิเวธ- 
คมฺภีรตาหิ สาตฺถนฺติ  ฯ   อตฺถคุณทีปนโต   ตาส   ธมฺมเทสนาน  
พฺย ฺชนสนฺนิสฺสิตตฺตา  วุตฺต  ธมฺมคมฺภีรตาเทสนาคมฺภีรตาหิ  สพฺย ฺชนนฺติ ฯ 
ตาส   พฺย ฺชนสมฺปตฺติทีปนโต   อตฺเถสุ   ปเภทคต ฺาณ อตฺถ-  
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ปฏิสมฺภิทา   อตฺถธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาสุ   ปเภทคต ฺาณ ปฏิภาณ- 
ปฏิสมฺภิทาติ   อิมิสฺสาป   ปฏิสมฺภิทาย   อตฺถวิสยตฺตา   อาห อตฺถ- 
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาวิสยโต   สาตฺถนฺติ   อตฺถสมฺปตฺติยา   อสติ  
ตทภาวโต  ฯ   ธมฺโมติ  ตนฺติ  ฯ  นิรุตฺตีติ  ตนฺติปทาน  นิทฺธาเรตฺวา  
วจน  ฯ   ตตฺถ   ปเภทคตานิ   าณานิ  ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาติ  อาห  
ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาวิสยโต   สพฺย ฺชนนฺติ   อสติ   พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  
ตทภาวโต ฯ  
        ปรกิฺขกชนปฺปสาทกนฺติ  เอตฺถ  ฯ  อิติสทฺโท  เหตุอตฺโถ  ฯ  ยสฺมา  
ปริกฺขกชนาน   กึกุสลคเวสีน   ปสาทาวห   ตสฺมา   สาตฺถ อตฺถ- 
สมฺปนฺนนฺติ   ผเลน   เหตุโน   อนุมาน   นทีปูเรน   วิย อุปริวุฏ ิปฺป- 
วตฺติยา  ฯ   สาตฺถกตา  ปนสฺส  ปณฺฑิตเวทนียตาย  ฯ  สา ปรม- 
คมฺภีรสณฺหสุขุมภาวโต   เวทิตพฺพา  ฯ   วุตฺต ฺเหต   คมฺภีโร ทุทฺท- 
โสติอาทิ๑  ฯ โลกิยชนปฺปสาทกนฺติ สพฺย ฺชนนฺติ ยสฺมา โลกิยชนสฺส  
ปสาทาวหนฺติ๒  ตสฺมา  สพฺย ฺชน  ฯ  โลกิยชโน ห ิพฺย ฺชน- 
สมฺปตฺติยา ตุสฺสติ  ฯ   อิธาป   ผเลน   เหตุโน   อนุมาน  ฯ   สพฺย ฺชนตา  
ปนสฺส   สทฺเธยฺยตาย  ฯ   สา  อาทิกลฺยาณาทิภาวโต  เวทิตพฺพา  ฯ  
อถวา  ฯ   ปณฺฑิตเวทนียโต   สาตฺถนฺติ   ป ฺาปทฏานตาย อตฺถ- 
สมฺปนฺนต  อาห  ตโต  ปรกิฺขกชนปฺปสาทกต  สทฺเธยฺยโต สพฺย ฺชนนฺติ  
สทฺธาปทฏานตาย   พฺย ฺชนสมฺปนฺนต   ตโต   โลกิยชนปฺปสาทกนฺติ  
๑. ที. ม. ๑๐/๔๑ ฯ   ๒. กตฺถจิ ปน อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
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เอวมฺเปตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
        คมฺภีราธิปฺปายโต   สาตฺถนฺติ   อธิปฺปายโต   อคาธปารตาย๑  
อตฺถสมฺปนฺน   อุตฺตานาธิปฺปาเย   สติ   อ ฺถา   ตทภาวโต  ฯ  
อุตฺตานปทโต   สพฺย ฺชนนฺติ   สโุพธนสทฺทกตาย   พฺย ฺชนสมฺปนฺน  
ปรมคมฺภีรสฺสป   อตฺถสฺส   เวเนยฺยาน   สุวิ ฺเยฺยภาวาปาทนโต  ฯ  
สพฺโพเปส   ปมสฺส   อตฺถทฺวยสฺส  ปเภโท  ทฏพฺโพ  ฯ  ตถา  เจว  
ตตฺถ   ตตฺถ   สวณฺณิต  ฯ   ตถาเหตฺถ   วิกปฺปสฺส   สมุจฺจยสฺส  วา  
อคหณ  ฯ   อุปเนตพฺพสฺสาติ   ปกฺขิปตพฺพสฺส   โวทานสฺส   อวุตฺตสฺส  
อภาวโต  ฯ   สกลปริปุณฺณภาเวนาติ   สพฺพภาเคหิ   ปริปุณฺณตาย  ฯ  
อปเนตพฺพสฺส สงฺกิเลสธมฺมสฺส ฯ  
        ปฏิปตฺติยาติ   สีลวิสุทฺธิยาทิสมฺมาปฏิปตฺติยา   ตนิมิตฺต  ฯ  
อธิคมพฺยตฺติโตติ   สจฺจปฏิเวเธน   อธิคมเวยฺยตฺติยสพฺภาวโต  ฯ  สาตฺถ  
กปลมตาทิ๑  วิย  ตุจฺฉ  นิรตฺถก  อหุตฺวา  อตฺถสมฺปนฺนนฺติ  กตฺวา ฯ  
ปริยตฺติยาติ   ปริยตฺติธมฺมปริจเยน  ฯ  อาคมพฺยตฺติโตติ  ทุรกฺขาต- 
ธมฺเมสุ ปริจย  กโรนฺตสฺส  วิย  สมฺโมห  อชเนตฺวา พาหุสจฺจ- 
เวยฺยตฺติยสพฺภาวโต สพฺย ฺชน  ฯ   พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา   หิ   สติ   อาคม- 
พฺยตฺตีติ  ฯ สลีาทิป ฺจธมฺมกฺขนฺธยุตฺตโตติ   สลีาทีหิ   ป ฺจหิ   ธมฺม- 
โกฏาเสหิ อวิรหิตตฺตา  ฯ   เกวลปรปิุณฺณ   อนวเสเสน   สมนตฺโต  
ปุณฺณ   ปรูิต  ฯ   นิรุปกฺกิเลสโตติ   ทิฏ ิมานาทิอุปกฺกิเลสาภาวโต  ฯ  
นิตฺถรณตฺถายาติ   วฏฏทกฺุขโต   นิสฺสรณาย  ฯ   โลกามิสนิรเปกฺขโตติ  
๑. อคาธปาทตายาติป ทิสฺสติ ฯ ๒. กปโล ปเนตฺถ สางฺขฺยลทฺธิโก โหติ ฯ   
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กถ ฺจิป  ตณฺหาสนฺนิสฺสยสฺส  อนิสฺสยนโต ฯ เอว อาทิกลฺยาณ- 
ตาทิอปเทเสน สตฺถุ   ปรุมิเวสารชฺชทฺวยวเสน   ธมฺมสฺส   สฺวากฺขาตต  
วิภาเวตฺวา   อิทานิ   ปจฺฉิมเวสารชฺชทฺวยวเสนาป   ต   ทสฺเสตุ อตฺถ- 
วิปลฺลาสาภาวโต  วา  สฏุ ุ  อกฺขาโตติ  สฺวากฺขาโตติ วตฺวา ตมตฺถ  
พฺยติเรกมุเขน   วิภาเวนฺโต   ยถา   หีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  วิปลลฺาส  
อาปชฺชตีติ   เตส   ธมฺเม   อนฺตรายิกาติ   วุตฺตธมฺมาน   วิปากาทีน  
อนฺตรายิกตฺตาภาวโต   เอกเสน   อปายุปปตฺติเหตุตาย   อภาวโต  ฯ  
นิยฺยานิกตฺตาภาวโตติ   อตมฺมยตาภาวโต   สสารโต   จ   นิยฺยานิกาติ  
วุตฺตธมฺมาน   เอกจฺจย ฺกิริยาปกติปุรสินฺตร ฺาณาทีน   ตโต  
นิยฺยานิกตฺตาภาวโต   วิปรีโตเอว   โหติ  ฯ   เตนาติ   อตฺถสฺส  
วิปลฺลาสาปชฺชเนน  ฯ   เต   อ ฺติตฺถิยา  ฯ  ตถาภาวานติกฺกมนโตติ  
กมฺมนฺตรายาทีน   ป ฺจนฺน   อนฺตรายิกภาวสฺส   อริยมคฺคธมฺมาน  
นิยฺยานิกภาวสฺส กทาจิป อนติวตฺตนโต ฯ  
        [๒๖๒]   นิพฺพานานุรูปาย   ปฏิปตฺติยาติ   อธิคนฺตพฺพสฺส สพฺพ- 
สงฺขตธมฺมวินิสฺสฏสฺส  นิพฺพานสฺส อนุรูปาย สพฺพสงฺขารนิสฺสรณุปาย- 
ภูตาย สปุพฺพภาคาย   สมฺมาปฏิปตฺติยา   อกฺขาตตฺตาติ   โยชนา  ฯ  
ปฏิปทานุรูปสฺสาติ   สพฺพทุกฺขนิยฺยานิกภูตา   อารมฺมณกรณมตฺเตนาป  
กิเลเสหิ  อนามสนียตาทินา  ยาทิสี  ปฏิปทา  ตทนุรูปสฺส  ฯ สปุ ฺตฺตาติ  
สีลาทิกฺขนฺธตฺตยสงฺคหิตา   สมฺมาทิฏ ิอาทิปฺปเภทา   มิจฺฉาทิฏ ิอาทีน  
ปหายิกภาเวน  สฏุ ุ  สมมฺเทว  วิหิตา  ฯ  สสนฺทติ  กิเลสมลวิสทฺุธิตาย   
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สเมติ  ฯ   เอว   มคฺคนิพฺพานาน   ปฏปิทาปฏิปชฺชนียภาเวหิ อ ฺ- 
ม ฺานุรูปตาย   สฺวากฺขาตต   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   ติวิธสฺสาป โลกุตฺตร- 
ธมฺมสฺส  ปจฺเจก  สฺวากฺขาตต  ทสฺเสตุ  อริยมคฺโค เจตฺถาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   อนฺตทฺวยนฺติ   สสฺสตุจฺเฉท  กามสุขอตฺตกิลมถานุโยค  
ลีนุทฺธจฺจ   ปติฏานายูหนนฺติ   เอวมฺปเภท   อนฺตทฺวย  ฯ  อนุปคมฺมาติ  
อนุปคนฺตฺวา   อนุปคมนเหตุ   วา  ฯ   ปฏิปสฺสทฺธกิเลสานีติ   สุฏ ุ  
วูปสนฺตกิเลสานิ  ฯ  ปฏปิสฺสทฺธิปฺปหานวเสน  สมฺมเทว  ปหีนโทสานิ  ฯ  
สสฺสตาทิสภาววเสนาติ   สสฺสต ฺจ   โว   ภิกฺขเว   ธมฺม  เทเสสฺสามิ  
อมต ฺจ   ตาณ ฺจ   เลณ ฺจาติอาทินา   เตสุ   เตสุ   สุตฺเตสุ สสฺสตาทิ- 
ภาวกิตฺตนวเสน ฯ  
        ราคาทีน   อภาว   กโรนฺเตน   อรยิปุคฺคเลน   สาม  ทฏพฺโพติ  
อิมินา   อริยมคฺเคน   มม   ราคาทโย   ปหีนาติ   สย   อตฺตนา อน ฺ- 
เนยฺเยน ทฏพฺโพติ สนฺทิฏ ิ ฯ สนฺทฏิ ิเอว สนฺทิฏ ิโก ฯ  
        [๒๖๓]   เตน   เตน   อริยสาวเกน  ฯ   ปรสทฺธาย   ปรสฺส  
สทฺทหเนน   ปรเนยฺเยน  ฯ  คนฺตพฺพต  หิตฺวา  าเปตพฺพต  ปหาย  ฯ  
ปจฺจเวกฺขณาเณน   กรณกูเตน  ฯ   ปสตฺถา   ทฏิ ิ   สนฺทฏิ ิ  ยถา  
สมฺโพชฺฌงฺโค  ฯ   อริยมคฺโค   อตฺตนา   สมฺปยุตฺตาย   สนฺทฏิ ิยา  
กิเลเส   ชยติ   อริยผล   ตายเอว   อตฺตโน   การณภูตาย  นิพฺพาน  
อารมฺมณกรเณน อตฺตโน วิสยีภูตาย สนฺทิฏ ิยา กิเลเส ชยตีติ  
โยชนา  ฯ   ภาวนาภิสมยวเสน   มคฺคธมฺโม   สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน   
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นิพฺพานธมฺโม  ฯ  ผลมฺป  เหฏ ิม  สกทาคามิวิปสฺสนาทีน  ปจฺจยภาเวน  
อุปริมคฺคาธิคมสฺส   อุปนิสฺสยภาวโต   ปริยายโต   ทิสฺสมาโน   วฏฏภย  
นิวตฺเตตีติ วตฺตพฺพต ลภติ ฯ  
        นาสฺส   กาโลติ   นาสฺส   อาคเมตพฺโพ   กาโล   อตฺถ ิ ยถา  
หิ   โลกิยกุสลสฺส   อุปปชฺชอปราปรยิาเยติอาทินา   ผลทาน   ปติ  
อาคเมตพฺโพ   กาโล   อตฺถิ   น  เอวเมตสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  เตนาห  
น   ป ฺจาหาติอาทิ  ฯ   ปกฏโติ   ทูโร  ฯ   ผลทานปติกาโล  
ปกฏโ   อสฺสาติ   กาลิโก   กาลนฺตรผลทายี  ฯ   เตนาห  อตฺตโน  
ผลปฺปทาเนติ ฯ ปตฺโตติ อุปนีโต ฯ อิทนฺติ อกาลิโกติ ปท ฯ  
        [๒๖๔]  วิธินฺติ  วิธาน  ฯ  ฯ  เอหิ ปสฺสาติเอวมฺปวตฺต วิธิวจน ฯ  
วิชฺชมานตฺตาติ   ปรมตฺถโต   อุปลพฺภมานตฺตา  ฯ   ปริสุทฺธตฺตาติ กิเลส- 
มลวิรเหน  สพฺพถา  วิสุทฺธตฺตา  ฯ  อมนุ ฺมฺป กทาจิ ปโยชนวเสน  
ยถาสภาวปฺปกาสเนน  ทสฺเสตพฺพ  ภเวยฺยาติ  ตทภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห  
มนุ ฺภาวปฺปกาสเนนาติ ฯ  
        อุปเนตพฺโพติ   อุปเนยฺโย   อุปเนยฺโยว   โอปนยิโกติ   อิมสฺส  
อธิปฺเปตตฺตา   อาห   อุปเนตพฺโพติ   โอปนยิโกติ  ฯ  จิตฺเต  อุปนยน  
อุปฺปาทนนฺติ   อาห   อิท   สงฺขเต   โลกุตฺตรธมฺเม   ยุชชฺตีติ  ฯ  
อุปนยนนฺติ   ปน   อารมฺมณภูตสฺส   ธมฺมสฺส   อารมฺมณภาวุปนยเน  
อธิปฺเปเต   อสงฺขเตป   ยชฺุเชยฺย  ฯ   อารมฺมณกรณสงฺขาต   อุปนย  
อรหตีติ   โอปนยิโกติ  ฯ   อลลฺียนนฺติ   ผุสน  ฯ  นพฺิพาน  อุปเนติ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 402 

                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อริยปุคฺคลนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๒๖๕]   วิ ฺ ูหีติ   วิทูหิ   ปฏิวิทฺธสจฺเจหีติ   อตฺโถ  ฯ   เต  
ปน   เอกสโต  อุคฺฆฏิต ฺ ูอาทโย  โหนฺตีติ  อาห  อุคฺฆฏิต ฺ ู- 
อาทีหีติ  ฯ ปจฺจตฺตนฺติ   เอตสฺส   ปติอตฺตนีติ   ภุมฺมวเสน   อตฺโถ  
คเหตพฺโพติ   อาห   อตฺตนิ   เวทิตพฺโพติ  วุตฺต  ฯ  กถ  เวทิตพฺโพติ  
อาห   ภาวิโต   เมติอาทิ  ฯ   ตตฺถ   เมติ   อิมินา   ปจฺจตฺตนฺติ  
ปเทน   วุตฺตมตฺถ   อนฺวยโต   ทสฺเสตฺวา   ปุน  พฺยติเรเกน  ทสฺเสตุ  
น   หีติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ต   สุวิ ฺเยฺยเมว  ฯ   วิ ฺ ูหีติ   อิท  
อนฺโตคธาวธารณนฺติ   ทสเฺสนฺโต  พาลานมฺปน  อวิสโยเวสาติ  อาห  ฯ  
เอว   อาทิกลยฺาณตาทินา   อ ฺม ฺสฺส   อนุรูปเทสนาย   ธมมฺสฺส  
สฺวากฺขาตต   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   ปุริมสฺส   ปุริมสสฺ   ปจฺฉิม  ปจฺฉิม  
ปท   การณวจนนฺติ   ทสฺเสนฺโต   อปจาติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ สนทฺิฏ ิ- 
กตฺตาติ  ยสฺมา  อย  ธมโฺม  วุตฺตนเยน สาม ทฏพฺโพ สนฺทิฏ ิยา  
กิเลเส   วิทฺธเสติ   สนฺทสสฺน ฺจ   อรหติ   ตสฺมา   สฺวากฺขาโต  
ทุรกฺขาเต   ติตฺถิยธมฺเม   ตทภาวโต  ฯ  อิมินา  นเยน  เสสปเทสุป  
ยถารห อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
        ตสฺเสวนฺติอาทีสุ   ย   วตฺตพฺพ   ต   พุทฺธานุสสฺติย  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๖๖]   อริยสงฺฆคุณาติ  อารกตฺตา  กิเลเสหิ  อนเย  นอิริยนโต  
อเย  จ  อิริยนโต  สเทวเกน  จ  โลเกน  สรณนฺติ  อรณียโต  อริโย   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 403 

                         ฉอนุสฺสตินิทฺเทส  วณฺณนา  
จ   โส  สงฺโฆ  จ  อริยาน  วา  สงฺโฆ  อริยสงฺโฆ  ตสฺส  คุณา  ฯ  
ย   สมฺมาปฏปิท   ปฏิปนโฺน   สุฏ ุ   ปฏิปนฺโนติ   วุจฺจติ   สา  
อริยมคฺคปฏิปทา   ปฏิปกขฺธมฺเม   อนิวตฺติธมฺเม   กตฺวา   ปชหนโต  
ปโยชนาภาวา   สยมฺป   อนิวตฺติธมฺมา   อธิคนฺตพฺพสฺส   จ  นิพฺพานสฺส  
เอกสโต   อนุโลมิก ี ตโตเอว  อปจฺจนีกา  อนุธมมฺภูตา  จ  ฯ  ตสฺสา  
ปฏิปนฺนตฺตา   อริยสงฺโฆ   สุปฏิปนฺโนติ   วุตฺโตติ   ทสฺเสตุ   สุฏ ุ  
ปฏิปนฺโนติอาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   อนิวตฺติปฏิปทนฺติ   อิมินา อุช-ุ 
ปฏปิตฺตึ   ทสฺเสติ  ฯ   ปนุปฺปุน  นิวตฺตเน  หิ  สติ  อุชุปฏิปตฺติ  น  
โหติ  ฯ   อนุโลมปฏิปท   อปจฺจนีกปฏิปทนฺติ   อิมินา  ายปฏิปตฺตึ  ฯ  
ปฏิปชชฺิตพฺพสฺส   ห ิ  นพฺิพานสฺส   อนุโลมเนน   อปจฺจนีกตาย   จสฺสา  
ายโต  ฯ   ธมฺมานุธมฺมปฏิปทนฺติ   อิมินา   สามีจิปฏิปตฺตึ อนุจฺฉ- 
วิกภาวทีปนโต  ฯ  เอเตน  ปมปทสฺส  ปป ฺจนิทฺเทโส อิตรานิ ตีณิ  
ปทานีติ   ทสฺเสติ  ฯ   เตนาห   ยสฺมา   ปนาติอาทิ  ฯ  ยถานุสิฏ  
ปฏิปชชฺเนน   กิจฺจสิทฺธิโต   อรยิภาวาวห   สวน  สกฺกจฺจสวน  นามาติ  
วุตฺต   สกฺกจฺจ  สุณนฺตีติ  สาวกาติ  ฯ  เตน  อริยาเอว  นิปฺปริยายโต  
สตฺถุ   สาวกา   นามาติ   ทสฺเสติ  ฯ  สลีทิฏ ิสาม ฺตายาติ  อริเยน  
สีเลน  อริยาย  จ  ทิฏ ิยา  สมานภาเวน  ฯ  อริยาน  หิ  สีลทฏิ ิโย  
มชฺเฌ   ภินฺนสุวณฺณ  วิย  นินฺนานากรณ  มคฺเคนาคตตฺตา  ฯ  เตน  เต  
ยตฺถกตฺถจิ  ิตาป สงฺฆาฏาว ฯ เตนาห สงฺฆาฏภาว อาปนฺโนติ ฯ  
        [๒๖๗]   มายาสาเถยฺยาทิปาปธมฺมสมุจฺเฉเทน   อุชุ  ฯ  ตโตเอว   
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โคมุตฺตวงฺกาภาเวน   อวงฺกา  ฯ  จนฺทเลขาวงฺกาภาเวน  อกุฏลิา  ฯ  
นงฺคลโกฏิวงฺกาภาเวน   อชิมฺหา  ฯ   อวงฺกาทิภาเวน   วา  อุช ุ ฯ  
ปริสุทฺธฏเน   อริโย  ฯ   อปณฺณกภาเวน  ายติ  กมติ  นิพฺพาน  ต  
วา   ายติ   ปฏิวิชฺฌิยติ   เอเตนาติ   าโย  ฯ  วฏฏทุกฺขนิยฺยานาย  
อนุจฺฉวิกตฺตา   อนุรูปตฺตา   สามีจิ   โอปายิกาติป  สงฺข  สม ฺ  คตา  
สมฺมาปฏิปตฺติ   ตายสมงฺคิตายสุปฏิปนฺนา   ปฏิปชฺชนฺตีติ   กตฺวา  ฯ  
วตฺตมานฏโ   ห ิ  อย   ปฏิปนฺนสทโฺท  ยถา  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  
ปฏิปนฺโนติ  ฯ   อตีต   ปฏิปทนฺติ  ยถาวุตฺตมคฺคสมฺมาปฏิปตฺตึ  วทติ  ฯ  
อุภเยน   จ   สาม ฺนิทฺเทเสน   สุปฏปินฺนา   จ   สุปฏิปนฺนา   จ สุปฏ-ิ 
ปนฺนาติ  เอกเสสนเยน  วา  คหิตาน  สมุโห  สุปฏิปนฺโนติ  วุตฺโตติ  
ทสฺเสติ  ฯ  เอว  อาทิปทตฺถนิทฺเทสภาเวน อิตรปทาน อตฺถ วตฺวา อิทานิ  
จตุนฺนมฺป ปทาน อโวมิสฺสก อตฺถ ทสฺเสตุ อปจาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   ยถานุสิฏนฺติ   สตฺถารา   ยถา   อนุสิฏ   ตถา อนุสาสนี- 
อนุรูปนฺติ   อตฺโถ  ฯ   อปณฺณกปฏิปทนฺติ   อวิรชฺฌนกปฏิปท อนวชฺช- 
ปฏิปตฺตินฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย อปณฺณกปฏิปท  
ปฏิปนฺนตฺตาติ   เอว   สมพฺนฺธิตพฺพ  ฯ  ปุริมปเทน  สมฺพนฺเธ  ทุติยปท  
น   วตฺตพฺพ   สิยา  ฯ  นน ุ จ  ทุติยปเทน  สมฺพนฺเธป  ปมปท  น  
วตฺตพฺพ   สิยาติ  ฯ   น   ตสฺส   ปม  ปวตฺติอเปกฺขิตตฺตา  ฯ  สา  
ปน   สาวกาน   อปณฺณกปฏิปทา   ยถานุสิฏ   ปฏปิทาติ   ทสฺสนตฺถ  
ยถานุสิฏ   ปฏิปนฺนตฺตาติ   วตฺตพฺพ  ฯ   อุภยสฺสาป   วา   
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สุปฏิปนฺนภาวสาธนตฺตา  อุภย วุตฺต ฯ ยถา หิ ปสทฺเทน อุภย สมจฺุจิโนติ ฯ  
กิเลสชิมฺหวเสน   อนฺตทฺวยคาโหติ   สพฺพโส   ต  ปหาย  สมฺมาปฏิปทา  
กายาทิวงฺกปฺปหายินี   อุชปุฏิปตฺติ   โหตีติ   อาห   มชฺฌิมาย ปฏ-ิ 
ปทาย  ฯเปฯ   อุชุปฏิปนโฺนติ  ฯ   าโย  นาม  ยุตฺตปตฺตปฏิปตฺติ  
นิพฺพาน ฺจ  ฯ   สพฺพสงฺขารสมถตาย   อาทิตฺต ฺเจล   สีส   วา อชฺฌ-ุ 
เปกฺขิตฺวาป  ปฏิปชชฺิตพฺพเมวาติ  อาห  าโย  วุจฺจติ  นิพฺพานนฺติ ฯ  
นิพฺพายนกิริยามุเขน   เจตฺถ   นิพฺพาน   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ มคฺค- 
าณาทีหิ   วา   ายติ   ปฏิวิชฺฌิยติ   สจฺฉิกริยติ   จาติ   าโย  
นิพฺพานนฺติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   ทฏพฺโพ  ฯ  คุณสมฺภาวนาย  ปเรหิ  
กริยมาน ปจฺจุฏานาทิสามีจิกมฺม อรหนฺตีติ สามีจิกมฺมารหา ฯ  
        ยทิทนติฺ   อนฺโตคธลิงฺควจนเภโท   นิปาโตติ   ตสฺส   วจน- 
เภเทน อตฺถมาห   ยานิ   อิมานีติ  ฯ   เอวนฺติ   ปการฏเ   นิปาโต  ฯ  
อิมินา  ปกาเรนาติ  อตฺโถติ  ฯ  เตน  อิตรานิ  ตีณิ  ยุคลานิ ทสฺสิตานิ  
โหนฺตีติ  อาห  เอว  จตฺตาริ  ปุริสยุคลานิ  โหนฺตีติ  ฯ  เอตนฺติ  เอต  
ปุริสปุคฺคลาติ   พหุวจนวเสน   วุตฺต  ปท  ฯ  ปุริสา  จ  เต  ปุคฺคลา  
จ๑   ปุริสปุคฺคลา  ฯ   ตตฺถ  ปุริสาติ  อิมินา  ปมาย  ปกติยา  
คหณ   ปุคฺคลาติ   ปน   ทุติยายป   สตฺตสาม ฺเนาติ   เอว   วา  
เอตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
        [๒๖๘]   จตุนฺน   ปจฺจยาน   กีทิสาน   อาเนตฺวา  หุนิตพฺพานนฺติ  
อธิการโต   ปากโฏยมตฺโถ  ฯ   ทาตพฺพนฺติ  วา  ปจฺจตฺตวจน  จตุนฺน  
๑. จาตีติ ภเวยยฺ ฯ   
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ปจฺจยานนฺติ   ปท   อเปกฺขิตฺวา  สามิวเสน  ปริณาเมตพฺพ  ฯ  อ ฺถา  
เยสเกส ฺจิ   จตุนฺน   ปจฺจยาน   อาหุนนฺติ   สม ฺา   สิยา  ฯ  
อาหุน   อรหตีติ   วา   อาหุเนยฺโย  ฯ  สกฺกาทีนมฺป  วา  อาหวนนฺติ  
สกฺกาทีหิป   ทียมาน   ทาน  ฯ   ยตฺถ   หุต   มหปฺผลนฺติ   ยสฺมึ  
อาหวนียคฺคิมฺหิ   หุต   ทธิอาทิ   อาหุเนยฺยคฺคิคหปตคฺคิทกฺขิเณยฺยคฺคีสุ  
หุตโต   อุฬารผลนฺติ   เตส   พฺราหฺมณาน  ลทฺธิ  ฯ  หุตนฺติ  ทนิฺน  ฯ  
นิกายนฺตเรติ สพฺพตฺถิกวาทินิกาเย ฯ  
        [๒๖๙]  เปตฺวา  เตติ  เต  ปยมนาเป  าติมิตฺเต อปเนตฺวา ฯ  
เตส   อทตฺวาติ   อธิปฺปาโย  ฯ  เอส  เอโส  ฯ  เอกพุทฺธนฺตเร  จ  
ทิสฺสตีติ   เอกสฺมึ   พุทฺธนฺตเร  วีติวตฺเต  ทิสฺสติ  ฯ  จสทฺเทน  กทาจิ  
อสงฺเขยฺเยป  กปฺเป  วีติวตฺเตติ  ทสฺเสติ  ฯ  อพฺโพกณฺิณนฺติ  ปฏ-ิ 
ปกฺเขหิ อโวมิสฺส  ฯ   กิรยิาวิเสสก ฺเจต  ฯ   ปยมนาปตฺตกรธมฺมา   นาม  
สีลาทโย  ฯ  เต  อริยสงฺเฆ  สุปติฏ ิตา  ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  
าติมิตฺตา   วิปฺปวุฏา   นจิรสฺเสว  สมาคจฺฉนฺติ  อนวฏ ิตา  จ  เตสุ  
ปยมนาปตา   น   เอวมริยสงฺโฆ   ตสฺมา   สงฺโฆว  ปาหุเนยฺโยติ  ฯ  
ปุพฺพการนฺติ   อคฺคกิริย  ฯ  สพฺพปฺปกาเรนาติ  อาทรคารวพหุมานาทินา  
เทยฺยธมฺมสฺส   สกฺกจฺจกรณาทินา   จ   สพฺเพน   ปกาเรน  ฯ  สฺวาย  
ปาหวนียสทฺโท ปาหุเนยฺโยติ วุจฺจติ ปริยายภาเวน ฯ  
        ทกฺขนฺติ   เอตาย   สตฺตา   ยถาธิปฺเปตาหิ   สมฺปตฺตีหิ  วฑฺฒนฺตีติ  
ทกฺขิณา  ฯ   ตถาภาวกรเณน   ทกฺขิณ   อรหติ  ฯ   ยถา อุฬาราติ-  
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วิปุลุทฺรยลาเภน   วิโสธิต   นาม   โหติ   เอว   ทกฺขิณา วิปุล- 
ผลตายาติ วุตฺต มหปฺผลกรณตาย วิโสเธตีติ ฯ  
        ปุ ฺตฺถิเกหิ   อ ฺชลี   กรณียา   เอตฺถาติ   อ ฺชลีกรณีโย  ฯ  
ยทิป   ปาลิย   อนุตฺตรนฺติ   วุตฺต   นตฺถิ  อิโต  อุตฺตร  วิสิฏนฺติ  หิ  
อนุตฺตร   สมมฺปสฺส   ปน   นตฺถีติ   ทสเฺสนฺโต   อสทิสนฺติ   อาห  ฯ  
ขิตฺต   วุตฺต   พีช   มหปฺผลภาวกรเณน  ตายติ  รกฺขติ  ขิปนฺติ  เอตฺถ  
พีชานีติ   วา  เขตฺต  เกทาราทิ  ฯ  เขตฺต  วิย  เขตฺต  ฯ  ปุ ฺาน  
เขตฺต ปุ ฺกฺเขตฺต ฯ เสส พุทฺธานุสฺสติย วุตฺตนยานุสาเรน เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๗๐]   อโห   วต   เม   สีลานิ   อขณฺฑานิ   อโห   วต  
อจฺฉิทฺทานีติ   เอว   สพฺพตฺถ   โยเชตพฺพ  ฯ   อโห   วตาติ   จ สมฺภาวเน- 
นิปาโต  ฯ   เตนาห   อขณฺฑตาทิคุณวเสนาติ  ฯ อขณฺฑภาวาทิ- 
สมฺปตฺติวเสนาติ  อตฺโถ  ฯ  ปรสฺส  สลีานิ  อนุสฺสริยมานานิ ปย- 
มนาปภาวาวหเนน   เกวล   เมตฺตาย   ปทฏาน   โหนฺติ   น วิสุ- 
กมฺมฏานนฺติ  อาห  อตฺตโน  สลีานิ  อนุสฺสริตพฺพานีติ  ฯ  จาคาทีสุป  
เอเสว   นโย  ฯ   เยสนฺติ   สีลาน  ฯ   ปฏิปาฏิยา   สมาทาเน สมาทา- 
นกฺกเมน  เอกชฺฌ  สมาทาเน  อุทฺเทสกฺกเมน  สลีาน  อาทิอนฺตา  
เวทิตพฺพา  ฯ  ปรยินฺเต  ฉินฺนสาฏโก  วิยาติ  ปตรนฺเต๑ ทสนฺเต วา  
ฉินฺนวตฺถ   วิย  ฯ   วิสทิสุทาหรณ   เจต  ฯ   เอว   เสสานิป อุทา- 
หรณานิ  ฯ  วินิเวธวเสน  ฉินฺนสาฏโก  วินิวิทฺธสาฏโก  ฯ  วิสภาค  
วณฺเณน  คาวี  วิยาติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  สพลรหิตานิ  วา อสพลานิ ฯ ตถา  
๑. ตตฺรนฺเตติป วตฺถนฺเตติป ทิสฺสติ ฯ   
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อกมฺมาสานิ  ฯ  สตฺตวิธเมถุนสโยโค  เหฏา  สีลกถาย  วุตฺโตเอว  ฯ  
โกธุปนาหาทีหีติ   อาทิสเทน   มกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเถยฺย-  
มานาติมานาทโย   คหิตา  ฯ   ตานิเยว   อขณฺฑาทิคุณานิ  สีลานิ  ฯ  
สีลสฺส   ตณหาทาสพฺยโต  โมจน  วิวฏฏปนิสฺสยภาวาปาทน  ฯ  ตโตเอว  
ตสมงฺคี   ปุคฺคโล   เสร ี  สยวสี   ภุชิสโฺส  นาม  โหติ  ฯ  เตนาห  
ภุชิสฺสภาวกรเณน   ภุชิสสฺานีติ  ฯ   อิมินาห   สีเลน   เทโว   วา  
ภเวยฺย   เทว ฺตโร   วา   ตตฺถ   นิจฺโจ   ธุโว  สสสฺโตติ  สีเลน  
สุทฺธีติ   จ  เอวมาทินา  ตณฺหาทิฏ ีหิ  อามฏตฺตา  ฯ  อยนฺเต  สเีลสุ  
โทโสติ   จตูสุ   วิปตฺตีสุ   ยายกายจิ   วิปตฺติยา  ทสฺสเนน  ปรามฏ ุ 
อนุทฺธเสตุ ฯ สมาธิสวตฺตนปฺปโยชนานิ สมาธิสวตฺตนิกานิ ฯ  
        [๒๗๑]  สิกฺขาย  สคารโวติ  สีลธน  นิสฺสาย  ปฏิลทฺธสมาทานตฺตา  
สาติสย   สิกขฺาย   สคารโว   สปฺปติสฺโส   โหติ  ฯ   สภาควุตฺตีติ  
สมฺปนฺนสีเลหิ  สภาควุตฺติโก  ฯ  ตายเอว  วา  สิกฺขาย  สภาควุตฺติ  ฯ  
โย   หิ   สกิฺขาคารวรหิโต   โส   ตาย   วิสภาควุตฺติ   นาม  โหติ  
วิโลมนโต  ฯ   ยถา   ปเรหิ  สทฺธึ  อตฺตโน  ฉิทฺท  น  โหติ  เอว  
ธมฺมามิเสหิ   ปฏิสนถฺารณ   ปฏิสนฺถาโร  ฯ  สกิฺขาย  สคารวตฺตาเอว  
ตตฺถ   อปฺปมตฺโต   โหติ  ฯ   อตฺตานุวาทภย  ปรานุวาทภย  ทณฺฑภย  
ทุคฺคติภยนฺติ   เอวมาทีนิ   ภยานิ   อิมสฺส   ทูรสมุสฺสาริตานีติ   อาห  
อตฺตานุวาทาทิภยวิรหิโตติ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
        ปกติยาติ   สภาเวน  ฯ   จาคาธิมุตฺเตนาติ  เทยฺยธมฺมปริจฺจาเค   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 409 

                        ฉอนุสฺสตินิทฺเทส  วณฺณนา   
ยุตฺตปยุตฺเตน   ตนฺนินฺนตปฺโปเณน  ฯ   นิจฺจ  สทา  ปวตฺตทานสวิภาโค  
ยสฺส   โส   นิจฺจปฺปวตฺตทานสวิภาโค   เตน  ฯ   อิธาป   ปกติยาติ  
อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  ย  ปรสฺส  ปริยตฺต  ทียติ  ต  ทาน  ฯ  
ย   อตฺตนา   ปริภุ ฺชิตพฺพโต   สวิภชติ   โส  สวิภาโค  ฯ  อิโตทานิ  
ปภูตีติ   อิโต   ปฏายทานิ   อชฺชตคฺเค   อชชฺทิวส   อาทึ   กตฺวา  
อทตฺวา   น   ภุ ฺชิสฺสามีติ   ทานสมาทาน   กตฺวา  ฯ   ตทิวสนฺติ  
ตสฺมึ   ภาวนารมฺภทิวเส  ฯ   ตตฺถ  นิมตฺิต  คณฺหิตฺวาติ  ตสฺมึ  ทาเน  
ปริจฺจาคเจตนาย  ปวตฺติอาการสฺส  สลฺลกฺขณวเสน  นิมิตฺต  คเหตฺวา  ฯ  
วิคตมลมจฺเฉรตาทิคุณวเสนาติ   วิคตานิ   มลมจฺเฉรานิ   เอตสฺมาติ  
วิคตมลมจฺเฉโร   จาโค   ตสฺส   ภาโว   วิคตมลมจฺเฉรตา   ตทาทีน  
คุณาน   สมฺปตฺตีน   อานิสสาน   วา   วเสน  ฯ  สต  ธมฺมมนุกฺกมนฺติ  
สาธูน   โพธสิตฺตาน   ธมฺม   ปเวณึ   อนุกฺกมนฺโต   โอกฺกมนฺโต  
อโวกฺกมนฺโต   วา  ฯ   เย   อิเม   ทายกสฺส  ลาภา  อายุ  วณฺณ สุขพล- 
ปฏิภาณาทโย   ปยภาวาทโย  จ  ภควตา  สวณฺณิตา  ปกิตฺติตา  ฯ  
มนุสฺสตฺต   วาติ   วาสทฺโท   อวุตฺตวิกปฺปฏโ  ฯ   เตน  
อินฺทฺริยปาฏวภาวกมฺมสฺสกตาาณาทีน สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
        [๒๗๒]  มจฺเฉรมเลนาติ  มจฺเฉรสงฺขาเตน  มเลน  ฯ  อถวา  ฯ  
มจฺเฉร ฺจ   มล ฺจ   มจฺเฉรมล  เตน  มจฺเฉเรน  เจว  โลภาทิมเลน  
จาติ  อตฺโถ  ฯ  ปชายนวเสนาติ  ยถาสก  กมฺมุนา  นิพฺพตฺตนวเสน  ฯ  
กณฺหธมฺมานนฺติ   โลภาทีน  เอกนฺตกาฬกาน  ปาปธมฺมาน  ฯ  วิคตตฺตาติ   
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ปหีนตฺตา  ฯ   วิคตมลมจฺเฉเรน   เจตสาติ   อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  กรณ        -         
วจน  ฯ   โสตาปนฺนสฺส  สโตติ  เคห  อาวสนฺตสฺส  โสตาปนฺนสฺส  
สมานสฺส  ฯ   นิสฺสยวิหารนฺติ   นิสฺสาย   วิหริตพฺพวิหาร   เทวสกิ  
วล ฺชนกกมมฺฏานนฺติ   อตฺโถ  ฯ   อภิภวิตฺวาติ   อคาร  อาวสนฺตาน  
อ ฺเส   อุปปฺชฺชนกราคาทิอุปกฺกิเลเส   อภิภุยฺย  ฯ   โย   กิ ฺจิ  
เทนฺโตป   สาเปกฺโขว   เทติ  โส  มุตฺตจาโค  น  โหติ  อยมฺปน  น  
เอวนฺติ   มุตฺตจาโคติ   วุตฺต  ฯ   วิสฏจาโคติ  นิรเปกฺขปริจฺจาโคติ  
อตฺโถ  ฯ   ยถา   ปาณาติปาตพหุโล   ปุคฺคโล   โลหิตปาณีติ  วุจฺจติ  
เอว   ทานพหุโล   ปุคฺคโล   ปยตปาณีติ   วุตฺโตติ   ทสฺเสนฺโต  ทาตุ  
สทา   โธตหตฺโถเยวาติ   อาห  ฯ   ตตฺถ   สทาติ  นจฺิจ  อภิณฺหนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  ปรจฺิจาโคติ  เทยฺยธมฺมปริจฺจาโคติ  อธิการโต  วิ ฺายติ  ฯ  
ย  ย  เทยฺยธมฺม  ฯ ปเร ยาจนกา ฯ ยาจเน โยโค ยาจนโยโค ปเรหิ  
ยาจิตุ   ยุตฺโตติ   อตฺโถ  ฯ  ยาเชน  ยุตฺโตติ  ทาเนน  ยุตฺโต  สทา  
ปริจฺจชนโต ฯ อุภเยติ ยถาวุตฺเต ทาเน สวิภาเค จ รโต อภิรโต ฯ  
        [๒๗๓]   ยถา   สุปรสิุทฺธสีลสฺส   ปุคฺคลสฺส   อขณฺฑตาทิคุณวเสน  
อตฺตโน   สลี   อนุสฺสรนฺตสฺส   สลีานุสฺสติภาวนา   อิชฺฌติ   เอว  
สุปริสุทฺธอุฬารปริจฺจาคสฺส   ปุคฺคลสฺส   อนุปกฺกลิิฏเมว   อตฺตโน  
ปริจฺจาค   อนุสฺสรนฺตสฺส   ภาวนา   อิชฺฌตีติ   ทสฺเสตุ วิคตมล- 
มจฺเฉรตาทิคุณวเสนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ต วุตฺตตฺถเมว ฯ ภิยฺโยโสติ  
อุปริป   มตฺตาย   ปมาณสฺส   มหติยา   มตฺตาย  วิปุเลน  ปมาเณนาติ   
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อตฺโถ  ฯ  จาคาธิมุตฺโตติ  ปริจฺจาเค  อธิมุตฺโต  นินนฺโปณปพฺภาโร  ฯ  
ตโตเอว   อโลภชฺฌาสโย   กตฺถจิป   อนภิสงฺคจิตฺโต  ฯ  ปฏิคฺคาหเกสุ  
เมตฺตายนวเสน  ปริจฺจาโค  โหตีติ เมตฺตาย เมตฺตาภาวนาย อนุโลมการ ี 
อนุรูปปฏิปตฺติ  ฯ  วิสารโทติ  วิสโท๑  อตฺตโน  จ  คุเณน  กตฺถจิป  
อมงฺกุภูโต อภิภุยฺยวิหารี ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
        อริยมคฺควเสนาติ   อริยมคฺคสฺส   อธิคมวเสน  ฯ   สมุทาคเตหีติ  
สมฺมเทว   ตทุปฺปตฺติโต   อุทฺธ   อาคเตหิ  ฯ   ยาทิสา  หิ  อริยาน  
สนฺตาเน   โลกิยาป   สทธฺาทโย   น   ตาทิสา  กทาจิป  โปถชฺุชนิกา  
สทฺธาทโย ฯ  
        [๒๗๔]  ทิพฺพนฺตีติ  เทวา  ฯ  จตฺตาโร  มหาราชาโน  เอเตสนฺติ  
จตุมฺมหาราชา  ฯ   จตุมฺมหาราชาเอว  จาตุมฺมหาราชิกา  ฯ  เตตฺตึส  
สหปุ ฺการิโน   ตตฺถุปปนฺนาติ   ตสหจริต   าน  ตาวตึส  ตนิวาสิโนป  
เทวา   ตสหจรณโตเอว   ตาวตึสา  ฯ   ทุกฺขโต  ยาตา  อปยาตาติ  
ยามา  ฯ  ตุสาย  ปติยา  อิตา  อุปคตาติ  ตุสิตา  ฯ โภคาน นิมฺมาเน  
รติ  เอเตสนฺติ  นิมฺมานรติโน  ฯ  ปรนิมฺมิเตสุ  โภเคสุ  วส วตฺเตนฺตีติ  
ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน  ฯ   พฺรหฺมาน   กาโย   สมุโห   พฺรหฺมกาโย  ฯ  
ตปฺปริยาปนฺนตาย   ตตฺถ   ภวาติ   พฺรหฺมกายิกา  ฯ  ตทุตฺตรีติ  ตโต  
พฺรหฺมกายิเกหิ   อุตฺตร ึ ฯ  อุปรีติ  ปริตฺตาภาทิเก  สนฺธาย  วทติ  ฯ  
เทวตา   สกฺขิฏาเน   เปตฺวาติ  ยถารูปาย  มคฺเคนาคตาย  สทฺธาย  
สมนฺนาคตา   สีเลน   สุเตน   จาเคน   ป ฺาย   สมนฺนาคตา  อิโต  
๑. วิสารโทติ ม ฺเ วิสารโท จ อมงฺกุภูโต จาติ อธิปฺเปตตฺตา ฯ   
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จุตา   ตตฺถ   อุปปนฺนา   ตา   เทวตา   มยฺหมฺป   ตถารูปา  สทฺธา  
สีล   สุต   จาโค   ป ฺา  สวิชฺชตีติ  เทวตา  สกฺขิฏาเน  เปตฺวา  
สกฺขึ   โอตาเรนฺเตน   วิย   อตฺตโน   สทฺธาทิคุณา  อนุสฺสริตพฺพา  ฯ  
ยทิ   เอว   สตฺุเต   อุภยคุณานุสฺสรณ   วุตฺต   ต   กถนฺติ   อนุโยค  
มนสิกตฺวา อาห สุตฺเต ปนาติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ   กิ ฺจาป   วุตฺตนฺติ   อตฺตโน   จ   ตาส  จ  เทวตานนฺติ  
อุภย   สมธรุ   วิย   สุตฺเต  กิ ฺจาป  วุตฺต  ฯ  อถโข  ต  เทวตาน  
สทฺธ ฺจ   สลี ฺจาติอาทิวจน   สกฺขิฏาเน   เปตพฺพ  ฯ   วุตฺตนฺติ  
ปรโต   ปท   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  กิมตฺถ  ปน  สกฺขิฏาเน  
ปนนฺติ   อาห   เทวตาน   อตฺตโน   สทฺธาหีหิ   สมานคุณทีปนตฺถนฺติ  
เวทิตพฺพนฺติ  ฯ  กสฺมา  ปน  สุตฺเต  ยถารุตวเสน๑ อตฺถ อคเหตฺวา  
เอวมตฺโถ   คยฺหตีติ   อาห   อฏกถาย ฺหีติอาทิ  ฯ   ตสฺมาติ  
ยสฺมา   อฏกถาย   เทวตา   สกฺขิฏาเน   เปตฺวา   อตฺตโน คุณา- 
นุสฺสรณ  ทฬฺห  กตฺวา  วุตฺต  สีลจาคานุสฺสตีสุ  วิย  อิธาป  อตฺตโน  
คุณานุสฺสรณ   ฌานุปฺปตฺตินิมิตฺต   ยุตฺต   ตสฺมา  ฯ   ปุพฺพภาเค  
ภาวนารมฺเภ  ฯ   อปรภาเคติ   ยถา   ภาเวนฺตสฺส   อุปจารชฺฌาน  
อิชฺฌติ   ตถา   ภาวนากาเล  ฯ   ยท ิ  อตฺตโนเอว   อิธ   คุณา  
อนุสฺสริตพฺพา   กถมย   เทวตานุสฺสตีติ   อาห   เทวตาน คุณ- 
สทิสสทฺธาทิคุณานุสฺสรณวเสนาติ  ฯ   เตน   สทิสกปฺปนาย   อย  
ภาวนา   เทวตานุสฺสตีติ   วุตฺตา   น   เทวตาน   ตาส  คุณาน  วา  
๑. ยถาวุตฺตวเสน ฯ   
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                           ฉอนุสฺสตินิทฺเทส  วณฺณนา   
อนุสฺสรเณนาติ  ทสฺเสติ  ฯ  ปุพฺพภาเค  วา  ปวตฺต  เทวตาคุณา- 
นุสฺสรณ อุปาทาย   เทวตานุสฺสตีติ   อิมิสฺสา   สม ฺา   เวทิตพฺพา  ฯ  
ตถา  หิ  วกฺขติ  ปุพฺพภาเค  วา  เทวตา อารพฺภ ปวตฺตจิตฺตวเสนาติ ฯ  
เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
        [๒๗๕]  เอตาสนฺติ  เอตาส  พุทฺธานุสฺสติอาทีน  ฉนฺน  อนุสฺสตีน ฯ  
วิตฺถารเทสนายนฺติ   วิตฺถารณวเสน   ปวตฺตเทสนาย  ฯ  มหานามสุตฺต  
สนฺธาย   วทติ  ฯ   ภควาติอาทีน   อตฺถนฺติ   ภควาติอาทีน   ปทาน  
อตฺถ  ฯ   อตฺถเวทนฺติ   วา  เหตุผล  ปฏจฺิจ  อุปฺปนฺน  ตุฏ ิมาห  ฯ  
ธมฺมเวทนฺติ   เหตุ   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺน   ตุฏ ึ  ฯ  อารกตฺตา  อรหนฺติ  
อนุสฺสรนฺตสฺส   หิ   ยนฺต  ภควโต  กิเลเสหิ  อารกตฺต  โส  เหตุ  ฯ  
าปโก  เจตฺถ  เหตุ  อธิปเฺปโต  น  การโก  สมฺปาปโก  วา โยเนน  
ายมาโน   อรหตฺตตฺโถ   ต   ผล  ฯ   อิมินา  นเยน  เสสปเทสุป  
เหตุผลวิภาโค   เวทิตพฺโพ  ฯ   ธมฺมานุสฺสติอาทีสุป   อาทิมชฺฌปริ-  
โยสานกลฺยาณตาติอาทินา   ยสฺมา   ปน   สา  สมฺมาปฏิปทาติอาทินา  
จ   ตตฺถ   ตตฺถ   เหตุอปเทโส   กโตเยวาติ  ฯ   ธมฺมปุส ฺหิตนฺติ ยถา- 
วุตฺตเหตุเหตุผลสงฺขาตคุณุปส ฺหิต ฯ คุเณติ อตฺตโน คุเณ ฯ  
        อริยสาวกานเยว   อิชฺฌนฺตีติ   อรยิสาวกาน   อิชฺฌนฺติเยวาติ  
อุตฺตรปทาวธารณ   ทฏพฺพ  ฯ   อวธารณ ฺจ   เตส สุขสิทฺธิ- 
ทสฺสนตฺถ  ฯ  เตนาห  เตส ฺหีติอาทิ  ฯ  น  ปถุุชชฺนาน  สพฺเพน  
สพฺพ   อิชฌฺนฺตีติ  ฯ   ตถาหิ   วกฺขติ   เอว  สนฺเตปติอาทิ  ฯ  ยท ิ  
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                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
เอว   กสฺมา   มหานามสุตฺตาทีสุ   พหูสุ   สุตฺเตสุป   อริยสาวกคฺคหณ  
กตนฺติ ฯ เตส พหุลวิหารตายาติ อาจริยา ฯ  
        [๒๗๖]   นิกฺขนฺตนฺติ   นิคฺคต   นิสฺสฏ  ฯ   มตฺุตนฺติ  วิสฏ  ฯ  
วุฏ ิตนฺติ   อเปต  ฯ   สพฺพเมต   วิกฺขมภฺนเมว   สนฺธาย  วทติ  ฯ  
เคธมฺหาติ   ปลิโพธโต  ฯ   อิธมฺปติ   พุทฺธานุสฺสติวเสน   ลทธฺ อุปจา- 
รชฺฌานมาห  ฯ   อารมฺมณ   กริตฺวาติ   ปจฺจย   กตฺวา  ปาทก  
กตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ   วิสชุฌฺนฺตีติ   ปรมตฺถวิสุทฺธึ   ปาปุณนฺติ  ฯ  
สมฺพาเธติ   ตณฺหาสงฺกิเลสาทินา   สมปฺเฬ   สงฺฆเฏ   ฆราวาเส  ฯ  
โอกาสาธิคโม   โลกุตฺตรธมฺมสฺส   อธิคมาย   อธิคนฺตพฺพโอกาโส  ฯ  
อนุสฺสติโยเอว   อนุสฺสติฏานานิ  ฯ   วิสุทฺธิธมฺมาติ   วิสชฺุฌนสภาวา  
วิสุชฺฌิตุ   วา   ภพฺพา  ฯ   ปรมตฺถวิสุทฺธิธมฺมตายาติ  ปรมตฺถวิสุทฺธิยา  
นิพฺพานสฺส  ภพฺพาภาเวน๑  ฯ อุปกกฺเมนาติ ปโยเคน ฯ ปรโิยทปนาติ  
วิโสธนา  ฯ   เอว   สนฺเตปติ   เอว   มหานามสุตฺตาทีสุ  อเนเกสุ  
สุตฺเตสุ   อรยิสาวกสฺเสว   วเสน   ฉสุ   อนุสฺสตีสุ   เทสิตาสุป  ฯ  
ยสฺสานุภาเวนาติ ยสฺส จิตฺตปฺปสาทสฺส พเลน ฯ  
        [๒๗๗]   ปตึ   ปฏลิภิตฺวาติ   อนุสฺสรณวเสน   พุทฺธารมฺมณ   ปตึ  
อุปฺปาเทตฺวา ฯ  
                          ฉอนุสฺสตินิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
         ----------  
๑. ภพฺพภาเวนาติ ภเวยยฺ ฯ   
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                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
เอว   กสฺมา   มหานามสุตฺตาทีสุ   พหูสุ   สุตฺเตสุป   อริยสาวกคฺคหณ  
กตนฺติ ฯ เตส พหุลวิหารตายาติ อาจริยา ฯ  
        [๒๗๖]   นิกฺขนฺตนฺติ   นิคฺคต   นิสฺสฏ  ฯ   มตฺุตนฺติ  วิสฏ  ฯ  
วุฏ ิตนฺติ   อเปต  ฯ   สพฺพเมต   วิกฺขมภฺนเมว   สนฺธาย  วทติ  ฯ  
เคธมฺหาติ   ปลิโพธโต  ฯ   อิธมฺปติ   พุทฺธานุสฺสติวเสน   ลทธฺ อุปจา- 
รชฺฌานมาห  ฯ   อารมฺมณ   กริตฺวาติ   ปจฺจย   กตฺวา  ปาทก  
กตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ   วิสชุฌฺนฺตีติ   ปรมตฺถวิสุทฺธึ   ปาปุณนฺติ  ฯ  
สมฺพาเธติ   ตณฺหาสงฺกิเลสาทินา   สมปฺเฬ   สงฺฆเฏ   ฆราวาเส  ฯ  
โอกาสาธิคโม   โลกุตฺตรธมฺมสฺส   อธิคมาย   อธิคนฺตพฺพโอกาโส  ฯ  
อนุสฺสติโยเอว   อนุสฺสติฏานานิ  ฯ   วิสุทฺธิธมฺมาติ   วิสชฺุฌนสภาวา  
วิสุชฺฌิตุ   วา   ภพฺพา  ฯ   ปรมตฺถวิสุทฺธิธมฺมตายาติ  ปรมตฺถวิสุทฺธิยา  
นิพฺพานสฺส  ภพฺพาภาเวน๑  ฯ อุปกกฺเมนาติ ปโยเคน ฯ ปรโิยทปนาติ  
วิโสธนา  ฯ   เอว   สนฺเตปติ   เอว   มหานามสุตฺตาทีสุ  อเนเกสุ  
สุตฺเตสุ   อรยิสาวกสฺเสว   วเสน   ฉสุ   อนุสฺสตีสุ   เทสิตาสุป  ฯ  
ยสฺสานุภาเวนาติ ยสฺส จิตฺตปฺปสาทสฺส พเลน ฯ  
        [๒๗๗]   ปตึ   ปฏลิภิตฺวาติ   อนุสฺสรณวเสน   พุทฺธารมฺมณ   ปตึ  
อุปฺปาเทตฺวา ฯ  
                          ฉอนุสฺสตินิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
         ----------  
๑. ภพฺพภาเวนาติ ภเวยยฺ ฯ  


